
Genesis בראשית
ִהים ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ:  1:1 ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱא
ִהים ְמַרֶחֶפת ַעל־ְּפֵני ַהָּמִים:  ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו וָֹבהּו ְוֹחֶׁש ַעל־ְּפֵני ְתהֹום ְורּוַח אֱ 1:2
ִהים ְיִהי אֹור וְַיִהי־אֹור:  1:3 וַּיֹאֶמר ֱא
1:4 : ִהים ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחֶׁש ִהים ֶאת־ָהאֹור ִּכי־טֹוב וַַּיְבֵּדל ֱא וַַּיְרא ֱא
ִהים ָלאֹור יֹום ְוַלֹחֶׁש ָקָרא ָלְיָלה וְַיִהי־ֶערֶ 1:5 ב וְַיִהי־ֹבֶקר יֹום ֶאָחד:וִַּיְקָרא ֱא
ִהים ְיִהי ָרִקיַע ְּבתֹו ַהָּמִים ִויִהי ַמְבִּדיל ֵּבין ַמִים ָלָמִים וְַיִהי־ֵכן 1:6 : 1וַּיֹאֶמר ֱא
ִהים ֶאת1:7 ־ָהָרִקיַע וַַּיְבֵּדל ֵּבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ִמַּתַחת ָלָרִקיַע ּוֵבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ָלָרִקיַע: וַַּיַעׂש ֱא
ִהים ִּכי־טֹוב 1:8 ִהים ָלָרִקיַע ָׁשָמִים וַַּיְרא ֱא וְַיִהי־ֶעֶרב וְַיִהי־ֹבֶקר יֹום ֵׁשִני:2וִַּיְקָרא ֱא
ִהים ִיָּקוּו ַהַּמִים ִמַּתַחת ַהָּׁשַמִים ֶאל־ִמְקוֵה ֶאָחד1:9 ְוֵתָרֶאה ַהַּיָּבָׁשה וְַיִהי־ֵכן וִַּיָּקוּו ַהַּמִים ִמַּתַחת  3וַּיֹאֶמר ֱא

:4ַהָּׁשַמִים ֶאל־ִמְקוֵיֶהם ְוֵּתָרא ַהַּיָּבָׁשה 
ִהים ַלַּיָּבָׁשה ֶאֶרץ ּוְלִמְקִּוי1:10 ִהים ִּכי־טֹוב:  5ם וִַּיְקָרא ֱא ַהַּמִים ָקָרא יִַּמים וַַּיְרא ֱא
ִהים ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמינֹו1:11 8ְּפִרי ֹעֶׂשה ְּפִרי ֲאֶׁשר ַזְרעֹו־בֹו ְלִמינֹו 7ְוֵעץ6וַּיֹאֶמר ֱא

ַעל־ָהָאֶרץ וְַיִהי־ֵכן:  
וַַּיְרא  10ֲאֶׁשר ַזְרעֹו־בֹו ְלִמיֵנהּו ַעל־ָהָאֶרץ 9וַּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמיֵנהּו ְוֵעץ ְּפִרי ֹעֶׂשה־ְּפִרי 1:12

ִהים ִּכי־טֹוב:   ֱא
וְַיִהי־ֶעֶרב וְַיִהי־ֹבֶקר יֹום ְׁשִליִׁשי:1:13
ִהים ְיִהי ְמֹאֹרת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמִים1:14 13ָלה ְוַהַּליְ ַהּיֹוםּוְלֶמְמֶׁשֶלת12ְלָהִאיר ַעל־ָהָאֶרץ 11ַהּיֹום ִלְמאֹוֹרתוַּיֹאֶמר ֱא

: 14םּוֲלַהְבִּדיל ֵּבין ַהּיֹום ּוֵבין ַהָּלְיָלה ְוָהיּו ְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְליִָמים ּוְלָׁשִני
ְוָהיּו ִלְמאֹוֹרת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמִים ְלָהִאיר ַעל־ָהָאֶרץ וְַיִהי־ֵכן: 1:15
ִהים ֶאת־ְׁשֵני ַהְּמֹאֹרת ַהְּגֹדִלים ֶאת־ַהָּמאֹור ַהָּגֹדל ְלֶמְמֶׁשֶלת הַ 1:16 ּיֹום ְוֶאת־ַהָּמאֹור ַהָּקֹטן ְלֶמְמֶׁשֶלת  וַַּיַעׂש ֱא

ַהַּלְיָלה ְוֵאת ַהּכֹוָכִבים:  
ִהים ִּבְרִקיַע ַהָּׁשָמִים ְלָהִאיר ַעל־ָהָאֶרץ: 1:17 וִַּיֵּתן ֹאָתם ֱא
ִהים ִּכי־ 1:18 :טֹובְוִלְמֹׁשל ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה ּוֲלַהְבִּדיל ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחֶׁש וַַּיְרא ֱא
וְַיִהי־ֶעֶרב וְַיִהי־ֹבֶקר יֹום ְרִביִעי:1:19
ִהים ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים ֶׁשֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל־ָהָאֶרץ ַעל־ְּפֵני ְרִקיַע ַהָּׁשָמִים וְַיהִ 1:20 : 15י־ֵכן וַּיֹאֶמר ֱא

1 6 וְַיִהי־ֵכן LXX OL // omit MT Tg Syr Vg (וְַיִהיוַַּיַעׂש)
2 8 ִהים ִּכי־טֹוב וַַּיְרא ֱא LXX OL // omit MT Tg Syr Vg (וְַיִהיוַַּיְרא)
3 9 // DSS(4QGen(h1)) Ms LXX OL ִמְקוֵה ֶאָחד // DSS(4QGen(b)) Ms SP MT Tg(Mss) Syr Vg ָמקֹום ֶאָחד
LXX(72 129) Mss OL(E) מקויהם
4 9 וִַּיָּקוּו ַהַּמִים ִמַּתַחת ַהָּׁשַמִים ֶאל־ִמְקוֵיֶהם ְוֵּתָרא ַהַּיָּבָׁשה DSS(4QGen(k)) Ms LXX OL(C(in ]ותרא היב[שה

part).E) Mss // omit DSS(4QGen(g)) DSS(4QGen(b)) DSS(4QGen(h)(vid)) Mss MT SP Tg Syr Vg (וִַּיְקָראוִַּיָּקוּו)
5 10 ּוְלִמְקִּוים LXX OL Mss // ּוְלִמְקוֵה MT SP Tg Syr Vg
6 11 ְלִמינֹו LXX OL // omit MT SP Tg Syr Vg
7 11 ְוֵעץ Hebrew Mss LXX SP Tg Ms Syr Vg // ֵעץ MT Tg Mss
8 11 ְלִמינֹו LXX OL // omit MT SP Tg Syr Vg (ְלִמינֹובֹו)
9 12 ְּפִרי ֹעֶׂשה ְּפִרי LXX OL // ְּפִרי ֹעֶׂשה MT SP Tg Syr Vg (ְּפִריְּפִרי)
10 12 // LXX OL ַעל־ָהָאֶרץ omit MT
11 14 ַהּיֹום ִלְמאֹוֹרת LXX(129) Ms // omit MT LXX SP Tg Syr Vg (ם_לם_ל)
12 14 ְלָהִאיר ַעל־ָהָאֶרץ DSS(4QGen(g)(vid)) Ms SP LXX OL // omit DSS Ms MT Tg Syr Vg (ֲלַהְבִּדיל ְלָהִאיר)
13 14 ְוַהַּלְיָלה ַהּיֹום ּוְלֶמְמֶׁשֶלת LXX(129 392 59) Mss OL(L) Mss // omit MT Tg Syr Vg (ּוְלֶמְמֶׁשֶלתּוֲלַהְבִּדיל)
14 14 DSS(4QGen(k)(vid)) ּוְלָׁשִנים // Ms LXX OL Syr ולש[ נים] MT ְוָׁשִנים
15 20 וְַיִהי־ֵכן LXX OL // omit MT Tg Syr Vg (וִַּיְבָראוְַיִהי)



ִהים ֶאת־ַהַּתִּניִנם ַהְּגֹדִלים ְוֵאת ָּכל־ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ָהֹרֶמֶׂשת ֲאֶׁשר ָׁשְרצּו ַהַּמִים ְלִמיֵנֶהם וְ 1:21 ֵאת ָּכל־עֹוף וִַּיְבָרא ֱא
ִהים ִּכי־טֹוב:  ָּכָנף ְלִמיֵנהּו וַַּיְרא ֱא

ִהים ֵלאֹמר ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת־ַהַּמִים ַּבַּיִּמים ְוָהעֹוף ִיֶרב ָּבָאֶרץ:  וְַיָבֶר ֹאָתם 1:22 ֱא
וְַיִהי־ֶעֶרב וְַיִהי־ֹבֶקר יֹום ֲחִמיִׁשי:1:23
ִהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה ְלִמיָנּה ְּבֵהָמה וֶָרֶמׂש ְוַחְיתֹו־ֶאֶרץ ְלִמיָנּה וְַיִהי־1:24 ֵכן:  וַּיֹאֶמר ֱא
ִהים ֶאת־ַחַּית ָהָאֶרץ ְלִמיָנּה ְוֶאת־ַהְּבֵהָמה ְלִמיָנּה ְוֵאת ָּכל־ֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה ְלִמיֵנהּו וַַּיְרא אֱ 1:25 ִהים  וַַּיַעׂש ֱא

ִּכי־טֹוב:  
ִהים ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף הַ 1:26 ָהָאֶרץ  1ָּׁשַמִים ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל־ַחַּית וַּיֹאֶמר ֱא

: 2ּוְבָכל־ָהֶרֶמׂש ָהֹרֵמׂש ַעל־ָהָאֶרץ וְַיִהי־ֵכן 
ִהים ָּבָרא ֹאתֹו ָזָכר ּוְנֵקָבה ָּבָרא ֹאָתם: 1:27 ִהים ֶאת־ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו ְּבֶצֶלם ֱא וִַּיְבָרא ֱא
ִהים ֵלאֹמר1:28 ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת־ָהָאֶרץ ְוִכְבֻׁשָה ּוְרדּו ִּבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים3וְַיָבֶר ֹאָתם ֱא

ָהֹרֶמֶׂשת ַעל־ָהָאֶרץ:  6ָהָאֶרץ ּוְבָכל־ָהֶרֶמׂש 5ּוְבָכל־ַחַּית 4ּוְבָכל־ַּבְּבֵהָמה 
ִהים ִהֵּנה ָנַתִּתי ָלכֶ 1:29 ם ֶאת־ָּכל־ֵעֶׂשב ֹזֵרַע ֶזַרע ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ָכל־ָהָאֶרץ ְוֶאת־ָּכל־ָהֵעץ ֲאֶׁשר־ּבֹו  וַּיֹאֶמר ֱא

ְפִרי־ֵעץ ֹזֵרַע ָזַרע ָלֶכם ִיְהיֶה ְלָאְכָלה:  
ַחָּיה  ֹרֵמׂש ַעל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ּבֹו ֶנֶפׁש 8ּוְלָכל־עֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֹכל ֶרֶמׂש 7ּוְלָכל־ַחַּית ָהָאֶרץ ּוְלָכל־ַהְּבֵהָמה ָהָאֶרץ 1:30

ֶאת־ָּכל־ֶיֶרק ֵעֶׂשב ְלָאְכָלה:  
ִהים ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוִהֵּנה־טֹוב ְמֹאד וְַיִהי־ֶעֶרב וְַיִהי־ֹבֶקר יֹום ַהִּׁשִּׁשי:1:31 וַַּיְרא ֱא

וְַיכֻּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל־ְצָבָאם:  2:1
ִהים ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי2:2 ֲאֶׁשר ָעָׂשה:  11ִמָּכל־ַמְלֲאכֹותיֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה וִַּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי10ַמְלֲאכֹותיֹו 9וְַיַכל ֱא
ִהים ֶאת־יֹום ַהְּׁשִביִעי וְַיַקֵּדׁש ֹאתֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל־ַמְלֲאכֹותיֹו 2:3 ִהים ַלֲעׂשֹות:12וְַיָבֶר ֱא ֲאֶׁשר־ָּבָרא ֱא
ִהים ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים: 13ֵאֶּלה תֹוְלדֹות ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְּבִהָּבְרָאם ְּביֹום ֲעׂשֹות2:4 ֱא
ִהים ַעל־ָהָאֶרץ ְוָאָדם ַאִין 14ְוֹכל ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְהיֶה ָבָאֶרץ ְוָכל־ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְצָמח ִּכי לֹא ִהְמִטיר2:5 ֱא

ַלֲעֹבד ֶאת־ָהֲאָדָמה:  
ְוֵאד יֲַעֶלה ִמן־ָהָאֶרץ ְוִהְׁשָקה ֶאת־ָּכל־ְּפֵני־ָהֲאָדָמה:  2:6
ִהים ֶאת־ָהָאָדם ָעָפר ִמן־הָ 15וִַּייֶצר2:7 ֲאָדָמה וִַּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים וְַיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָּיה:  ֱא
ִהים ַּגן־ְבֵעֶדן ִמֶּקֶדם וַָּיֶׂשם ָׁשם ֶאת־ָהָאָדם ֲאֶׁשר יָָצר:  16וִַּיַּטע2:8 ֱא
ִהים ִמן־ָהֲאָדָמה ָּכל־ֵעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה ְוטֹוב ְלַמֲאָכל ְוֵעץ ַהַחִּיים ְּבתֹו ַהָּגן ְוֵעץ ַהַּדַעת טֹוב וָָרע:1וַַּיְצַמח2:9 ֱא

1 26 ַחַּית Syr OL // omit MT SP LXX Tg Syr Vg (ַחַּיתָהָאֶרץ)
2 26 וְַיִהי־ֵכן LXX(75 508) Mss // omit MT SP LXX Tg Syr Vg (וִַּיְבָראוְַיִהי)
3 28 ֵלאֹמר  LXX OL // ִהים וַּיֹאֶמר  ָלֶהם ֱא MT SP Tg Syr Vg
4 28 ּוְבָכל־ַּבְּבֵהָמה LXX OL Mss // omit MT SP Tg Syr Vg (ּוְבָכלּוְבָכל)
5 28 ַחַּית LXX Syr // ַחָּיה MT SP LXX OL Vg Tg
6 28 ָהָאֶרץ ּוְבָכל־ָהֶרֶמׂש LXX OL // omit MT SP Tg Syr Vg (ָהֹרֶמֶׂשתָהָאֶרץ)
7 30 ּוְלָכל־ַהְּבֵהָמה ָהָאֶרץ Bo (pap. Bodmer III) // omit MT SP LXX OL Tg Syr Vg (ָהָאֶרץ ּוְלָכלָהָאֶרץ ּוְלָכל)
8 30 ֶרֶמׂש LXX OL // omit MT SP Tg Syr Vg (ֹרֵמׂש ֶרֶמׂש)
9 2 ַהִּׁש ִּׁשי SP LXX OL Syr // ַהְּׁשִביִעי MT Tg Vg
10 2 // LXX Syr ַמְלֲאכֹותיֹו MT ְמַלאְכּתֹו
11 2 // LXX Syr and Hebrews 4:4 ַמְלֲאכֹותיֹו MT ְמַלאְכּתֹו
12 3 // LXX Syr ַמְלֲאכֹותיֹו MT ְמַלאְכּתֹו
13 4 // LXX OL(L) ֲעׂשֹות add MT LXX(A 17-135 343-121-392 120-122 55 59 509) Bo(L) Or (Sel 97) ְיהוָה
14 5 LXX OL(L) Bo(k) ִהְמִטיר  // add MT ְיהוָה
15 7 LXX OL(L) Bo(k) וִַּייֶצר  // add MT ְיהוָה
16 8 LXX(O-72 18-79-569 550 551 וִַּיַּטע  d f-56 75 t 121-424’ 31’ 319 539) OL(L) Bo(pap. Bodmer III) Bo(k) Arm
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
121) // add MT LXX ְיהוָה



ים:  ְוָנָהּר ֹיֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהְׁשקֹות ֶאת־ַהָּגן ּוִמָּׁשם ִיָּפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרָּבָעה ָראִׁש 2:10
ֲאֶׁשר־ָׁשם ַהָּזָהב:  2ֵׁשם ָהֶאָחד ִּפיׁשֹון הּוא ַהֹּסֵבב ֵאת ָּכל־ֶאֶרץ ֲחִויָלה 2:11
ּוזֲַהב ָהָאֶרץ ַהִהיא טֹוב ָׁשם ַהְּבֹדַלח ְוֶאֶבן ַהֹּׁשַהם: 2:12
ַהּסֹוֵבב ֵאת ָּכל־ֶאֶרץ ּכּוׁש:  ְוֵׁשם־ַהָּנָהר ַהֵּׁשִני ִּגיחֹון הּוא2:13
ְוֵׁשם ַהָּנָהר ַהְּׁשִליִׁשי ִחֶּדֶקל הּוא ַהֹהֵל ִקְדַמת ַאּׁשּור ְוַהָּנָהר ָהְרִביִעי הּוא ְפָרת:  2:14
ִהים ֶאת־ָהָאָדם וַַּיִּנֵחהּו ְבַגן־ֵעֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּה:  2:15 וִַּיַּקח ְיהוָה ֱא
ִהים ַעל־ָהָאָדם ֵלאֹמר ִמֹּכל ֵעץ־ַהָּגן ָאֹכל ּתֹאֵכל: 3וְַיַצו2:16 ֱא
ּוֵמֵעץ ַהַּדַעת טֹוב וָָרע לֹא תֹאַכל ִמֶּמּנּו ִּכי ְּביֹום ֲאָכְל ִמֶּמּנּו מֹות ָּתמּות:  2:17
ִהים לֹא־טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו ֶאֱעֶׂשה־ּלֹו ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו:  4וַּיֹאֶמר2:18 ְיהוָה ֱא
ִהים ִמן־ָהֲאָדָמה ָכל־ַהְּבֵהָמה ְוֵאת 5וִַּיֶצר 2:19 ל־ָהָאָדם ִלְראֹות  ָּכל־ַחַּית ַהָּׂשֶדה ְוֵאת ָּכל־עֹוף ַהָּׁשַמִים וַָּיֵבא אֶ 6ֱא

ַמה־ִּיְקָרא־לֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיְקָרא־לֹו ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַחָּיה הּוא ְׁשמֹו: 
ַהָּׁשַמִים ּוְלֹכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ּוְלָאָדם לֹא־ָמָצא ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו:  ־עֹוף7וִַּיְקָרא ָהָאָדם ֵׁשמֹות ְלָכל־ַהְּבֵהָמה ּוְלָכל 2:20
ִהים ַּתְרֵּדָמה ַעל־ָהָאָדם וִַּייָׁשן וִַּיַּקח ַאַחת ִמַּצְלֹעָתיו וִַּיְסֹּגר ָּבָׂשר 8וַַּיֵּפל2:21 ַּתְחֶּתָּנה:  ֱא
ִהים ֶאת־ַהֵּצָלע ֲאֶׁשר־ָלַקח ִמן־ָהָאָדם ְלִאָּׁשה וְַיִבֶאָה ֶאל־ָהָאָדם:  9וִַּיֶבן2:22 ֱא
ֻלֳקָחה־ּזֹאת: 10ִרי ְלזֹאת ִיָּקֵרא ִאָּׁשה ִּכי ֵמִאיׁש וַּיֹאֶמר ָהָאָדם זֹאת ַהַּפַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ּוָבָׂשר ִמְּבׂשָ 2:23
ְלָבָׂשר ֶאָחד: 11ַעל־ֵּכן יֲַעָזב־ִאיׁש ֶאת־ָאִביו ְוֶאת־ִאּמֹו ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹו ְוָהיּו ְׁשֵניֶהם 2:24
וִַּיְהיּו ְׁשֵניֶהם ֲערּוִּמים ָהָאָדם ְוִאְׁשּתֹו ְולֹא ִיְתֹּבָׁשׁשּו:  2:25

ִהים וַּיֹאֶמר ֶאל־ָהִאָּׁשה ַהַאף 12ְוַהָּנָחׁש ָהיָה ָערּום ִמֹּכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָעָׂשה3:1 ִהים לֹא  13ֱא ִּכי־ָאַמר ֱא
תֹאְכלּו ִמֹּכל ֵעץ ַהָּגן:  

וַּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל־ַהָּנָחׁש ִמְּפִרי ֵעץ־ַהָּגן נֹאֵכל: 3:2
ִהים לֹא תֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ְולֹא ִתְּגעּו ּבֹו ֶּפן־ְּתֻמתּון:  ּוִמְּפִרי ָהֵעץ ֲאֶׁשר 3:3 ־ַהָּגן ָאַמר ֱא ְּבתֹו
וַּיֹאֶמר ַהָּנָחׁש ֶאל־ָהִאָּׁשה לֹא־מֹות ְּתֻמתּון:  3:4
ִהים ֹיְדעֵ 3:5 ִהים ִּכי ְּביֹום ֲאָכְלֶכם ִמֶּמּנּו ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם ִוְהִייֶתם ֵּכא י טֹוב וָָרע:  ִּכי ֹיֵדַע ֱא
וַּתֹאַכל וִַּתֵּתן  וֵַּתֶרא ָהִאָּׁשה ִּכי טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאוָה־הּוא ָלֵעיַנִים ְוֶנְחָמד ָהֵעץ ְלַהְׂשִּכיל וִַּתַּקח ִמִּפְריֹו 3:6

ַּגם־ְלִאיָׁשּה ִעָּמּה וַּיֹאַכל:  
ְתֵאָנה וַַּיֲעׂשּו ָלֶהם ֲחֹגֹרת:  14ֲעֵליִּמם ֵהם וִַּיְתְּפרּו וִַּתָּפַקְחָנה ֵעיֵני ְׁשֵניֶהם וֵַּיְדעּו ִּכי ֵעירֻ 3:7
ִהים 15וִַּיְׁשְמעּו ֶאת־קֹול 3:8 ִהים ְּבתֹו ֵעץ ַהָּגן:  16ִמְתַהֵּל ַּבָּגן ְלרּוַח ַהּיֹום וִַּיְתַחֵּבא ָהָאָדם ְוִאְׁשּתֹו ִמְּפֵני ֱא ֱא
ִהים ֶאל־ָהָאָדם וַּיֹאֶמר לֹו ַאֶּיָּכה:  1וִַּיְקָרא 3:9 ֱא

1 9 LXX OL(L) Bo(k) // add וַַּיְצַמח MT ְיהוָה
2 11 // SP Mss ֲחִויָלה MT LXX Tg Vg ַהֲחִויָלה
3 16 LXX(53) Sa Iren(Lat) // add וְַיַצו MT ְיהוָה
4 18 LXX(52-54-79-313-408-569-615-761 135 14-128* 664* Eus (VI 230) Aug(Lat) (Adim 3) Quodv (Prom I וַּיֹאֶמר 
3) // add MT LXX ְיהוָה
5 19 ִהים // LXX OL(C.I) Bo(pap. Bodmer III) Bo(k) ֱא add MT ְיהוָה
6 19 // OL ָכל־ַהְּבֵהָמה ְוֵאת omit MT LXX Tg Syr Vg (ָכלָכל)
7 20 // Hebrew Mss LXX OL Tg Ms Syr Vg ּוְלָכל (ּולְ ָכל) MT ּולְ 
8 21 LXX OL(L) Bo(pap. Bodmer III) Bo(k) // add וַַּיֵּפל MT ְיהוָה
9 22 ִהים ֱא OL(C) Bo(pap. Bodmer III) Ms BasSel (48) // add ְיהוָה MT LXX
10 23 // MT ֵמִאיׁש SP LXX Tg ֵמִאיָׁשּה
11 24 ְׁשֵניֶהם LXX Tg(J) Syr Vg // omit MT Tg Mss (ם-ּו-) PH
12 1 LXX(761) Bo(k) // add ָעָׂשה  MT LXX ְיהוָה
13 1 // DSS(4QGen(k)) ַהַאף MT ַאף
14 7 // Hebrew Mss SP LXX Tg Vg ֲעֵלי MT ֲעֵלה
15 8 // LXX(P.Oxy 1007) Epiph (III 202) Ambr(lat) (Par 68) Aug (Gen ad litt XI 33) קֹול add MT LXX ְיהוָה
16 8 LXX(75 509) Bo(LW) Or (III 136) Ruf(Lat) (Rom VII 6) // add ִמְּפֵני MT LXX ְיהוָה



וַּיֹאֶמר ֶאת־ֹקְל ָׁשַמְעִּתי ַּבָּגן וִָאיָרא ִּכי־ֵעיֹרם ָאֹנִכי וֵָאָחֵבא: 3:10
וַּיֹאֶמר ִמי ִהִּגיד ְל ִּכי ֵעיֹרם ָאָּתה ֲהִמן־ָהֵעץ ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ְלִבְלִּתי ֲאָכל־ִמֶּמּנּו ָאָכְלָּת:  3:11
וַּיֹאֶמר ָהָאָדם ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִעָּמִדי ִהיא ָנְתָנה־ִּלי ִמן־ָהֵעץ וָֹאֵכל: 3:12
ִהים ָלִאָּׁשה ַמה־ּזֹאת ָעִׂשית וַּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ַהָּנָחׁש ִהִּׁשיַאִני וָֹאֵכל: 2וַּיֹאֶמר3:13 ֱא
ִהים ֶאל־ַהָּנָחׁש ִּכי ָעִׂשיָת ּזֹאת ָארּור ַאָּתה ִמָּכל־ַהְּבֵהָמה ּוִמֹּכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ַעל־ְּגֹחְנ ֵתֵל ְועָ 3וַּיֹאֶמר3:14 ָפר  ֱא

  : ּתֹאַכל ָּכל־ְיֵמי ַחֶּיי
ּוֵבין ָהִאָּׁשה ּוֵבין ַזְרֲע ּוֵבין ַזְרָעּה הּוא ְיׁשּוְפ רֹאׁש ְוַאָּתה ְּתׁשּוֶפּנּו ָעֵקב: ְוֵאיָבה ָאִׁשית ֵּביְנ 3:15
ֵׁש ְּתׁשּוָקֵת ְוהּוא  ־ָהִאָּׁשה ָאַמר ַהְרָּבה ַאְרֶּבה ִעְּצבֹוֵנ ְוֵהֹרֵנ ְּבֶעֶצב ֵּתְלִדי ָבִנים ְוֶאל־ִאי4ְוֱאל3:16

 : ִיְמָׁשל־ָּב
ָהֲאָדָמה  ּוְלָאָדם ָאַמר ִּכי־ָׁשַמְעָּת ְלקֹול ִאְׁשֶּת ַוּתֹאַכל ִמן־ָהֵעץ ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֵלאֹמר לֹא תֹאַכל ִמֶּמּנּו ֲארּוָרה3:17

  : ַּבֲעבּוֶר ְּבִעָּצבֹון ּתֹאֲכֶלָּנה ֹּכל ְיֵמי ַחֶּיי
ְוקֹוץ ְוַדְרַּדר ַּתְצִמיַח ָל ְוָאַכְלָּת ֶאת־ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה:  3:18
ְּבֵזַעת ַאֶּפי ּתֹאַכל ֶלֶחם ַעד ׁשּוְב ֶאל־ָהֲאָדָמה ִּכי ִמֶּמָּנה ֻלָּקְחָּת ִּכי־ָעָפר ַאָּתה ְוֶאל־ָעָפר ָּתׁשּוב:  3:19
ָהְיָתה ֵאם ָּכל־ָחי: וִַּיְקָרא ָהָאָדם ֵׁשם ִאְׁשּתֹו ַחָּוה ִּכי ִהיא3:20
ִהים ְלָאָדם ּוְלִאְׁשּתֹו ָּכְתנֹות עֹור וַַּיְלִּבֵׁשם:5וַַּיַעׂש 3:21 ֱא
ִהים ֵהן ָהָאָדם ָהיָה ְּכַאַחד ִמֶּמּנּו ָלַדַעת טֹוב וָָרע ְוַעָּתה ִנְׁשְלָחה 6וַּיֹאֶמר3:22 ֹאתֹו ֶּפן־ִיְׁשַלח יָדֹו ְוָלַקח ַּגם  7ֱא

ַכל וַָחי ְלֹעָלם:  ֵמֵעץ ַהַחִּיים ְואָ 
ִמַּגן־ֵעֶדן ַלֲעֹבד ֶאת־ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֻלַּקח ִמָּׁשם: 8וְַיַׁשְּלֵחהּו ְיהוָה 3:23
ֶדם ְלַגן־ֵעֶדן ֶאת־ַהְּכֻרִבים ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת ִלְׁשֹמר ֶאת־ֶּדֶר ֵעץ  וְַיָגֶרׁש ֶאת־ָהָאָדם וַַּיְׁשֵּכן ִמּקֶ 3:24

ַהַחִּיים: 
ִהיםְוָהָאָדם יַָדע ֶאת־ַחָּוה ִאְׁשּתֹו וַַּתַהר וֵַּתֶלד ֶאת־ַקִין וַּתֹאֶמר ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת־4:1 : 9ֱא
וַֹּתֶסף ָלֶלֶדת ֶאת־ָאִחיו ֶאת־ָהֶבל וְַיִהי־ֶהֶבל ֹרֵעה צֹאן ְוַקִין ָהיָה ֹעֵבד ֲאָדָמה:  4:2
ִהיםוְַיִהי ִמֵּקץ יִָמים וַָּיֵבא ַקִין ִמְּפִרי ָהֲאָדָמה ִמְנָחה4:3 : 10ֵלא
ִהים 4:4 ֶאל־ֶהֶבל ְוֶאל־ִמְנָחתֹו:  11ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם־הּוא ִמְּבֹכרֹות צֹאנֹו ּוֵמֶחְלֵבֶהן וִַּיַׁשע ֱא
ְוֶאל־ַקִין ְוֶאל־ִמְנָחתֹו לֹא ָׁשָעה וִַּיַחר ְלַקִין ְמֹאד וִַּיְּפלּו ָּפָניו: 4:5
ִהים וַּיֹאֶמר 4:6 : ֶאל־ָקִין ָלָּמה ָחָרה ָל ְוָלָּמה ָנְפלּו ָפֶני12ֱא
ֲהלֹוא ִאם־ֵּתיִטיב ְׂשֵאת ְוִאם לֹא ֵתיִטיב ַלֶּפַתח ַחָּטאת ֹרֵבץ ְוֵאֶלי ְּתׁשּוָקתֹו ְוַאָּתה ִּתְמָׁשל־ּבֹו:  4:7
ֶדה וַָּיָקם ַקִין ֶאל־ֶהֶבל ָאִחיו וַַּיַהְרֵגהּו:  וְַיִהי ִּבְהיֹוָתם ַּבּׂשָ 13וַּיֹאֶמר ַקִין ֶאל־ֶהֶבל ָאִחיו ֵנְלָכה ַהָּׂשֶדה 4:8
ִהים 4:9 ֶאל־ַקִין ֵאי ֶהֶבל ָאִחי וַּיֹאֶמר לֹא יַָדְעִּתי ֲהֹׁשֵמר ָאִחי ָאֹנִכי:  14וַּיֹאֶמר ֱא

ִהים 4:10 ֶמה ָעִׂשיָת קֹול ְּדֵמי ָאִחי ֹצֲעִקים ֵאַלי ִמן־ָהֲאָדָמה:  1וַּיֹאֶמר ֱא

1 9 LXX(14*-128 19 B(s) 121 122 730) Procop (197) Pal Aug(Lat) (Gen ad litt XI 34(ap)) Chr (V 896) Luc וִַּיְקָרא
(Athan I 1) // add MT LXX ְיהוָה
2 13 וַּיֹאֶמר  LXX OL(L) Bo(pap. Bodmer III) Bo(k) // add ְיהוָה MT
3 14 וַּיֹאֶמר  LXX(18-52-54-79-313-408-569-615-761 82 OL(K) // add ְיהוָה MT LXX
4 16 // SP LXX Syr Vg ְוֱאל MT Tg ֶאל
5 21 וַַּיַעׂש LXX(550* 551* 127) Arm(codd) Ad Cyr Ruf(lat) (Lev VI 2 Reg S Bas 11) // add ְיהוָה MT
6 22 וַּיֹאֶמר  LXX OL(I) // add ְיהוָה MT
7 22 ִנְׁשְלָחה OL Ms // omit MT SP LXX OL Tg Syr Vg (ְוַעָּתהִנְׁשְלָחה)
8 23 // LXX(19-B(S)) Aug(lat) (Iul imp VI 23) ְיהוָה ִהים // Aug (Gn Ma 2,34) ֱא ִהים ֱא MT LXX ְיהוָה
9 1 ִהים ֱא LXX OL(E) Bo(pap. Bodmer III) Bo(k) Hier Ms // ְיהוָה MT SP Tg Syr Vg
10 3 ִהים ֵלא LXX(72 422-551 125 129 121 122 509) OL(E) Ms Sa Ach Arm Phil (I 223.2) BasSel (69) ClemR (4)
Tert(Lat) (Adv Iud 5) // ַליהוָה MT
11 4 ִהים ֱא LXX OL // ְיהוָה MT SP Tg Syr Vg
12 6 ִהים ֱא OL(E) ClemR (4) // ְיהוָה MT LXX
13 8 // SP LXX OL Syr Vg ֵנְלָכה ַהָּׂשֶדה omit MT Tg
14 9 ִהים ֱא LXX OL // ְיהוָה MT SP Tg Syr Vg



4:11 : ְוַעָּתה ָארּור ָאָּתה ִמן־ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּפְצָתה ֶאת־ִּפיָה ָלַקַחת ֶאת־ְּדֵמי ָאִחי ִמָּיֶד
ָל ָנע וָָנד ִּתְהֶיה ָבָאֶרץ: ִּכי ַתֲעֹבד ֶאת־ָהֲאָדָמה לֹא־ֹתֵסף ֵּתת־ֹּכָחּה4:12
ִהים וַּיֹאֶמר ַקִין4:13 ָּגדֹול ֲעוִני ִמְּנׂשֹא: 2ֶאל־ֱא
ֶני ֶאָּסֵתר ְוָהִייִתי ָנע וָָנד ָּבָאֶרץ ְוָהיָה ָכל־ֹמְצִאי יַַהְרֵגִני:  ֵהן ֵּגַרְׁשָּת ֹאִתי ַהּיֹום ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ּוִמּפָ 4:14
ְלַקִין אֹות ְלִבְלִּתי ַהּכֹות־ֹאתֹו ָּכל־ֹמְצאֹו:  4ָּכל־ֹהֵרג ַקִין ִׁשְבָעַתִים יָֻּקם וַָּיֶׂשם ְיהוָה3וַּיֹאֶמר לֹו ְיהוָה לֹא ֵכן 4:15
ִהים 4:16 וֵַּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ־נֹוד ִקְדַמת־ֵעֶדן: 5וֵַּיֵצא ַקִין ִמִּלְפֵני ֱא
: 6ְּכֵׁשם ת־ֲחנֹו וְַיִהי ֹּבֶנה ִעיר וִַּיְקָרא ֵׁשם ָהִעיר וֵַּיַדע ַקִין ֶאת־ִאְׁשּתֹו וַַּתַהר וֵַּתֶלד אֶ 4:17 ְּבנֹו ֲחנֹו
:  מֶ וִַּיָּוֵלד ַלֲחנֹו ֶאת־ִעיָרד ְוִעיָרד יַָלד ֶאת־ְמַחִּייֵאל ּוְמַחִּייֵאל יַָלד ֶאת־ְמתּוָׁשֵאל ּוְמתּוָׁשֵאל יַָלד ֶאת־לָ 4:18
וִַּיַּקח־לֹו ֶלֶמ ְׁשֵּתי ָנִׁשים ֵׁשם ָהַאַחת ָעָדה ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית ִצָּלה: 4:19
וֵַּתֶלד ָעָדה ֶאת־יָָבל הּוא ָהיָה ֲאִבי ֹיֵׁשב ֹאֶהל ּוִמְקֶנה: 4:20
ְוֵׁשם ָאִחיו יּוָבל הּוא ָהיָה ֲאִבי ָּכל־ֹּתֵפׂש ִּכּנֹור ְועּוָגב: 4:21
ֵטׁש ָּכל־ֹחֵרׁש ְוִצָּלה ַגם־4:22 ְנֹחֶׁשת ּוַבְרֶזל וֲַאחֹות ּתּוַבל־ַקִין ַנֲעָמה: 7ִהיא יְָלָדה ֶאת־ּתּוַבל ַקִין 
ִּכי ִאיׁש ָהַרְגִּתי ְלִפְצִעי ְויֶֶלד ְלַחֻּבָרִתי:  וַּיֹאֶמר ֶלֶמ ְלָנָׁשיו ָעָדה ְוִצָּלה ְׁשַמַען קֹוִלי ְנֵׁשי ֶלֶמ ַהְאֵזָּנה ִאְמָרִתי4:23
ִּכי ִׁשְבָעַתִים יַֻּקם־ָקִין ְוֶלֶמ ִׁשְבִעים ְוִׁשְבָעה:  4:24
ִהים ֶזַרע ַאֵחר ַּתַחת ֶהֶבל ִּכי  ִּכי8ֵלאֹמר וֵַּיַדע ָאָדם עֹוד ֶאת־ִאְׁשּתֹו וֵַּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ֶאת־ְׁשמֹו ֵׁשת 4:25 ָׁשת־ִלי ֱא

ֲהָרגֹו ָקִין:  
ִהים הּוַחל ִלְקרֹא ְּבֵׁשם9ּוְלֵׁשת ַּגם־הּוא יַֻּלד־ֵּבן וִַּיְקָרא ֶאת־ְׁשמֹו ֱאנֹוׁש ֶזה4:26 :10ֱא

ִהים ָעָׂשה ֹאתֹו: 5:1 ִהים ָאָדם ִּבְדמּות ֱא ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלֹדת ָאָדם ְּביֹום ְּברֹא ֱא
ָזָכר ּוְנֵקָבה ְּבָרָאם וְַיָבֶר ֹאָתם וִַּיְקָרא ֶאת־ְׁשָמם ָאָדם ְּביֹום ִהָּבְרָאם: 5:2
ִׁשים ּוָמאַתִים5:3 וִַּיְקָרא ֶאת־ְׁשמֹו ֵׁשת: 13ִּבְדמּותֹו ְּכַצְלמֹו 12ָׁשָנה וַּיֹוֶלד ֵּבן 11וְַיִחי ָאָדם ְׁש
ֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:  ֵמֹאת ָׁשָנה וַּיֹו14וִַּיְהיּו ְיֵמי־ָאָדם ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת־ֵׁשת ֶׁשַבע5:4
ִׁשים ָׁשָנה וַָּיֹמת: 5:5 וִַּיְהיּו ָּכל־ְיֵמי ָאָדם ֲאֶׁשר־ַחי ְּתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה ּוְׁש
ֱאנֹוׁש: ָׁשָנה וַּיֹוֶלד ֶאת־15וְַיִחי־ֵׁשת ָחֵמׁש ָׁשִנים ּוָמאַתִים5:6
ָׁשִנים ּוְׁשַבע ֵמאֹות ָׁשָנה וַּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:  16וְַיִחי־ֵׁשת ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת־ֱאנֹוׁש ֶׁשַבע5:7
ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה וַָּיֹמת: וִַּיְהיּו ָּכל־ְיֵמי־ֵׁשת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה 5:8
וַּיֹוֶלד ֶאת־ֵקיָנן:  17וְַיִחי ֱאנֹוׁש ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשָנה 5:9

ֵמאֹות ָׁשָנה וַּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:  18ֵרה ָׁשָנה ּוְׁשַבעוְַיִחי ֱאנֹוׁש ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת־ֵקיָנן ֲחֵמׁש ֶעְׂש 5:10
וִַּיְהיּו ָּכל־ְיֵמי ֱאנֹוׁש ָחֵמׁש ָׁשִנים ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה וַָּיֹמת: 5:11

1 10 ִהים ֱא LXX OL // omit MT SP Tg Syr Vg
2 13 ִהים ֱא LXX(376) Ambr(reading, deum), cf. B. Fischer, Vetus Latina, 86 // ְיהוָה MT LXX
3 15 // LXX Symmachus Theodotion Syr Vg לֹא ֵכן MT ָלֵכן
4 15 ְיהוָה MT LXX // ִהים ֱא Ambst Aug(Jul im, Ps)
5 16 ִהים ֱא LXX OL // ְיהוָה MT SP Tg Syr Vg
6 17 // MT ְּכֵׁשם  Hebrew Mss LXX ְּבֵׁשם
7 22 ֵטׁש ָּכל־ֹחֵרׁש  MT LXX // ֵטׁש Tg ֲאִבי ָּכל־
8 25 // LXX OL(E) Vg Tg(O) ֵלאֹמר  omit MT
9 26 // LXX Tg Syr Vg ֶזה MT ָאז
10 26 ִהים // Ambr Chr Procop ֱא MT LXX ְיהוָה

11 3 ּומָ אַתִים LXX OL Josephus Ant 1:83 // ּוְמַאת MT Tg Syr Vg
12 3 LXX(59) Bo Hi(Lat) ֵּבן Quaest X 11(a p) Pel Phil II 7 Trin III 4.25 // omit MT LXX Tg Syr Vg (ִּבְדמּותֹוֵּבן)
13 3 // MT ִּבְדמּותֹו ְּכַצְלמֹו Hebrew Mss cf 1:26 ִּכְדמּותֹו ְּבַצְלמֹו
14 4 ֶׁשַבע  LXX OL Josephus Ant 1:67 PsPhil 1.2 // ְׁשֹמֶנה MT Tg Syr Vg
15 6 ּוָמאַתִים LXX OL Josephus Ant 1:83 // ּוְמַאת MT Tg Syr Vg
16 7 ּוְׁשַבע  LXX OL Josephus Ant 1:83 PsPhil 1.5 // ּוְׁשֹמֶנה  MT Tg Syr Vg
17 9 ּוְמַאת ָׁשָנה LXX OL Josephus Ant 1:83 PsPhil 1.7 // omit MT Tg Syr Vg
18 10 ּוְׁשַבע  LXX OL Josephus Ant 1:83 PsPhil 1.7 // ּוְׁשֹמֶנה MT Tg Syr Vg



וַּיֹוֶלד ֶאת־ַמֲהַלְלֵאל: 1ִׁשְבִעים ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשָנהוְַיִחי ֵקיָנן5:12
ֵמאֹות ָׁשָנה וַּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:  2וְַיִחי ֵקיָנן ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת־ַמֲהַלְלֵאל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ּוְׁשַבע5:13
וִַּיְהיּו ָּכל־ְיֵמי ֵקיָנן ֶעֶׂשר ָׁשִנים ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה וַָּיֹמת: 5:14
ָׁשָנה וַּיֹוֶלד ֶאת־יֶָרד: 3ְמַאתוְַיִחי ַמֲהַלְלֵאל ָחֵמׁש ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה ּו5:15
ִׁשים ָׁשָנה ּוְׁשַבע 5:16 ֵמאֹות ָׁשָנה וַּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:  4וְַיִחי ַמֲהַלְלֵאל ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת־יֶֶרד ְׁש
וִַּיְהיּו ָּכל־ְיֵמי ַמֲהַלְלֵאל ָחֵמׁש ְוִתְׁשִעים ָׁשָנה ּוְׁשֹמֶנה ֵמאֹות ָׁשָנה וַָּיֹמת: 5:17
: וְַיִחי־יֶֶרד ְׁשַּתִים ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשָנה וַּיֹוֶלד ֶאת־ֲחנֹו 5:18
וְַיִחי־יֶֶרד ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת־ֲחנֹו ְׁשֹמֶנה ֵמאֹות ָׁשָנה וַּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:  5:19
וִַּיְהיּו ָּכל־ְיֵמי־יֶֶרד ְׁשַּתִים ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה וַָּיֹמת:5:20
וַּיֹוֶלד ֶאת־ְמתּוָׁשַלח: 5ה וְַיִחי ֲחנֹו ָחֵמׁש ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשנָ 5:21
ִהים ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת־ְמתּוֶׁשַלח ְׁשֵּתי5:22 ֵמאֹות ָׁשָנה וַּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות: 6וִַּיְתַהֵּל ֲחנֹו ֶאת־ָהֱא
ׁש ֵמאֹות ָׁשָנה:  7וִַּיְהיּו 5:23 ָּכל־ְיֵמי ֲחנֹו ָחֵמׁש ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה ּוְׁש
ִהים ְוֵאיֶנּנּו ִּכי־ָלַקח5:24 ִהים:וִַּיְתַהֵּל ֲחנֹו ֶאת־ָהֱא ֹאתֹו ֱא
5:25  : וְַיִחי ְמתּוֶׁשַלח ֶׁשַבע ּוְׁשֹמִנים ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשָנה וַּיֹוֶלד ֶאת־ָלֶמ
ֹות: וְַיִחי ְמתּוֶׁשַלח ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת־ֶלֶמ ְׁשַּתִים ּוְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ּוְׁשַבע ֵמאֹות ָׁשָנה וַּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנ5:26
ָּכל־ְיֵמי ְמתּוֶׁשַלח ֵּתַׁשע ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה וַָּיֹמת:וִַּיְהיּו 5:27
וְַיִחי־ֶלֶמ ְׁשַּתִים ּוְׁשֹמִנים ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשָנה וַּיֹוֶלד ֵּבן: 5:28
ִהים ּוֵמִעְּצבֹון יֵָדינּו ִמן־ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֵאְרָרּה 8וִַּיְקָרא ֶאת־ְׁשמֹו ֹנַח ֵלאֹמר ֶזה ְיַנֲחֵמנּו ִמַּמֲעֵׂשינּו5:29 : 9ֱא
ָנה וַּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:  וְַיִחי־ֶלֶמ ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת־ֹנַח ָחֵמׁש ְוִתְׁשִעים ָׁשָנה וֲַחֵמׁש ֵמֹאת ׁשָ 5:30
וִַּיְהיּו ָּכל־ְיֵמי־ֶלֶמ ֶׁשַבע ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ּוְׁשַבע ֵמאֹות ָׁשָנה וַָּיֹמת: 5:31
וְַיִהי־ֹנַח ֶּבן־ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה וַּיֹוֶלד ֹנַח ֶאת־ֵׁשם ֶאת־ָחם ְוֶאת־יֶָפת: 5:32

ָלֹרב ַעל־ְּפֵני ָהֲאָדָמה ּוָבנֹות יְֻּלדּו ָלֶהם: וְַיִהי ִּכי־ֵהֵחל ָהָאָדם6:1
ִהים ֶאת־ְּבנֹות ָהָאָדם ִּכי ֹטֹבת ֵהָּנה וִַּיְקחּו ָלֶהם ָנִׁשים ִמֹּכל ֲאֶׁשר ָּבָחרּו:  6:2 וִַּיְראּו ְבֵני־ָהֱא
ִהים וַּיֹאֶמר 6:3 לֹא־יָדֹון רּוִחי ָבָאָדם ְלֹעָלם ְּבַׁשָּגם הּוא ָבָׂשר ְוָהיּו יָָמיו ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה: 10ֱא
ִהים ֶאל־ְּבנֹות ָהָאָדם ְויְָלדּו לָ 6:4 ֶהם ֵהָּמה  ַהְּנִפִלים ָהיּו ָבָאֶרץ ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוַגם ַאֲחֵרי־ֵכן ֲאֶׁשר ָיֹבאּו ְּבֵני ָהֱא

ַהִּגֹּבִרים ֲאֶׁשר ֵמעֹוָלם ַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם:
ִהים וַַּיְרא 6:5 ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדם ָּבָאֶרץ ְוָכל־יֵֶצר ַמְחְׁשֹבת ִלּבֹו ַרק ַרע ָּכל־ַהּיֹום:  11ֱא
ִהיםוִַּיּנָ 6:6 ִּכי־ָעָׂשה ֶאת־ָהָאָדם ָּבָאֶרץ וִַּיְתַעֵּצב ֶאל־ִלּבֹו:  12ֶחם ֱא
ִהים 6:7 ה ֵמָאָדם ַעד־ְּבֵהָמה ַעד־ֶרֶמׂש ְוַעד־עֹוף  ֶאְמֶחה ֶאת־ָהָאָדם ֲאֶׁשר־ָּבָראִתי ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדמָ 13וַּיֹאֶמר ֱא

ַהָּׁשָמִים ִּכי ִנַחְמִּתי ִּכי ֲעִׂשיִתם: 
ִהים6:8 :14ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ֱא
־ֹנַח: ֵאֶּלה ּתֹו6:9 ִהים ִהְתַהֶּל ְלֹדת ֹנַח ֹנַח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהיָה ְּבֹדֹרָתיו ֶאת־ָהֱא

1 12 ּוְמַאת ָׁשָנה LXX OL Josephus Ant 1:84 PsPhil 1.9 // omit MT Tg Syr Vg
2 13 ּוְׁשַבע  LXX OL Josephus Ant 1:84 PsPhil 1.9, rds. 730 // ּוְׁשֹמֶנה  MT Tg Syr Vg
3 15 ָׁשָנה ּוְמַאת LXX OL Josephus Ant 1:84) PsPhil 1.9 // omit MT Tg Syr Vg
4 16 ּוְׁשַבע  LXX OL Josephus Ant 1:84 PsPhil 1.11 // ּוְׁשמֹ ֶנה MT Tg Syr Vg
5 21 ּוְמַאת ָׁשָנה LXX OL Josephus Ant 1:86 PsPhil 1.15 // omit MT Tg Syr Vg
6 22 ְׁשֵּתי LXX OL Josephus Ant 1:85-6 PsPhil 1.15 // ׁש ְׁש MT Tg Syr Vg
7 23 וִַּיְהיּו Hebrew Mss SP // MT וְַיִהי
8 29 // Hebrew Mss SP LXX Syr Vg ִמַּמֲעֵׂשינּו MT ִמַּמֲעֵׂשנּו
9 29 ִהים // Arab Hier Ms Chr (VIII 629) ֱא MT ְיהוָה
10 3 ִהים ֱא LXX(14-73-77-131-414-422-551-739 = C) OL(E) PsPhil (LAB) // ְיהוָה MT LXX
11 5 ִהים ֱא LXX(76-370 = t) Vg Chr (VII 277) PsPhil (LAB) // ְיהוָה MT LXX
12 6 ִהים ֱא LXX OL // ְיהוָה MT SP LXX Tg Syr Vg
13 7 ִהים ֱא LXX OL // ְיהוָה MT SP LXX Tg Syr Vg
14 8 ִהים ֱא LXX(19-B(S) 44 56*-129 46-74-76-84-134-370-799 71) Mss Hier Ms // ְיהוָה MT SP LXX OL Tg Syr
Vg



ָׁשה ָבִנים ֶאת־ֵׁשם ֶאת־ָחם ְוֶאת־יֶָפת:  6:10 וַּיֹוֶלד ֹנַח ְׁש
ִהים וִַּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ָחָמס: 6:11 וִַּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ ִלְפֵני ָהֱא
ִהים ֶאת־הָ 6:12 ָאֶרץ ְוִהֵּנה ִנְׁשָחָתה ִּכי־ִהְׁשִחית ָּכל־ָּבָׂשר ֶאת־ַּדְרּכֹו ַעל־ָהָאֶרץ: וַַּיְרא ֱא
ִהים ְלֹנַח ֵקץ ָּכל־ָּבָׂשר ָּבא ְלָפַני ִּכי־ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם ְוִהְנִני ַמְׁשִחיָתם ֶאת־ָהאָ 6:13 ֶרץ: וַּיֹאֶמר ֱא
־ֹגֶפר ִקִּנים ַּתֲעֶׂשה ֶאת־ַהֵּתָבה ְוָכַפְרָּת ֹאָתּה ִמַּבִית ּוִמחּוץ ַּבֹּכֶפר:  ֲעֵׂשה ְל ֵּתַבת ֲעֵצי6:14
ִׁשים ַאָּמה קֹוָמָתּה6:15 ׁש ֵמאֹות ַאָּמה ֹאֶר ַהֵּתָבה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ָרְחָּבּה ּוְׁש :  ְוֶזה ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ֹאָתּה ְׁש
ָּמה ְּתַכֶלָּנה ִמְלַמְעָלה ּוֶפַתח ַהֵּתָבה ְּבִצָּדּה ָּתִׂשים ַּתְחִּתִּים ְׁשִנִּים ּוְׁשִלִׁשים  ֹצַהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתָבה ְוֶאל־אַ 6:16

ַּתֲעֶׂשָה:  
ֹּכל  וֲַאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת־ַהַּמּבּול ַמִים ַעל־ָהָאֶרץ ְלַׁשֵחת ָּכל־ָּבָׂשר ֲאֶׁשר־ּבֹו רּוַח ַחִּיים ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים 6:17
ָּבָאֶרץ ִיְגוָע:  ֲאֶׁשר־
6:18  : וֲַהִקֹמִתי ֶאת־ְּבִריִתי ִאָּת ּוָבאָת ֶאל־ַהֵּתָבה ַאָּתה ּוָבֶני ְוִאְׁשְּת ּוְנֵׁשי־ָבֶני ִאָּת
ִמֹּכל ָּתִביא ֶאל־ַהֵּתָבה ְלַהֲחֹית ִאָּת ָזָכר ּוְנֵקָבה ִיְהיּו: 1ּוִמָּכל־ָהַחי ִמָּכל־ָּבָׂשר ְׁשַנִים ְׁשַנִים6:19
ָהֲאָדָמה ְלִמיֵנהּו ְׁשַנִים ְׁשַנִים ִמֹּכל יָֹבאּו ֵאֶלי  3ֶרֶמׂש ֹרֵמׂש2ֵמָהעֹוף ְלִמיֵנהּו ּוִמן־ַהְּבֵהָמה ְלִמיָנּה ּוִמֹּכל 6:20

ְלַהֲחיֹות:  
:  ְוַאָּתה ַקח־ְל ִמָּכל־ַמֲאָכל ֲאֶׁשר יֵָאֵכל ְוָאַסְפָּת ֵאֶלי ְוָהיָה ְל ְוָלֶהם ְלָאְכָלה6:21
ִהים ֵּכן ָעָׂשה: 6:22 וַַּיַעׂש ֹנַח ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ֹאתֹו ֱא

ִהים וַּיֹאֶמר 7:1 ַצִּדיק ְלָפַני ַּבּדֹור ַהֶּזה: ְלֹנַח ּבֹא־ַאָּתה ְוָכל־ֵּביְת ֶאל־ַהֵּתָבה ִּכי־ֹאְת ָרִאיִתי4ֱא
5ִים ְׁשַנִיםִמֹּכל ַהְּבֵהָמה ַהְּטהֹוָרה ִּתַּקח־ְל ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה ִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו ּוִמן־ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר לֹא ְטֹהָרה ִהיא ְׁשנַ 7:2

ִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו:  
7ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה ָזָכר ּוְנֵקָבה ּוִמָּכל־ָהעֹוף ֵאיֶנָּנה ְטֹהָרה ְׁשַנִים ְׁשַנִים ָזָכר ּוְנֵקָבה 6ַּגם ֵמעֹוף ַהָּׁשַמִים ַהָּטהֹור7:3

ְלַחּיֹות ֶזַרע ַעל־ְּפֵני ָכל־ָהָאֶרץ:  
ָּבִעים ָלְיָלה ּוָמִחיִתי ֶאת־ָּכל־ַהְיקּום ֲאֶׁשר  ִּכי ְליִָמים עֹוד ִׁשְבָעה ָאֹנִכי ַמְמִטיר ַעל־ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְר 7:4

ָעִׂשיִתי ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה:  
ִהים וַַּיַעׂש ֹנַח ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ִצָּוהּו7:5 : 8ֱא
ל־ָהָאֶרץ: ְוֹנַח ֶּבן־ֵׁשׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ְוַהַּמּבּול ָהיָה ַמִים עַ 7:6
וַָּיבֹא ֹנַח ּוָבָניו ְוִאְׁשּתֹו ּוְנֵׁשי־ָבָניו ִאּתֹו ֶאל־ַהֵּתָבה ִמְּפֵני ֵמי ַהַּמּבּול:  7:7
ר־ֹרֵמׂש ַעל־ָהֲאָדָמה:  ֲאׁשֶ 9ִמן־ַהְּבֵהָמה ַהְּטהֹוָרה ּוִמן־ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ֵאיֶנָּנה ְטֹהָרה ּוִמן־ָהעֹוף ּוִמֹּכל 7:8
ִהים ֶאת־ֹנַח: 7:9 ְׁשַנִים ְׁשַנִים ָּבאּו ֶאל־ֹנַח ֶאל־ַהֵּתָבה ָזָכר ּוְנֵקָבה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֱא

וְַיִהי ְלִׁשְבַעת ַהָּיִמים ּוֵמי ַהַּמּבּול ָהיּו ַעל־ָהָאֶרץ:  7:10
ׁש ַהֵּׁשִני ְּבִׁשְבָעה־ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַּבּיֹום ַהֶּזה ִנְבְקעּו ָּכל־ַמְעְיֹנת  ִּבְׁשַנת ַהֵּׁשׁש־ֵמאֹות ָׁשָנה ְלַחֵּיי־ֹנַח ַּבֹחדֶ 7:11

ְּתהֹום ַרָּבה וֲַאֻרֹּבת ַהָּׁשַמִים ִנְפָּתחּו:  
וְַיִהי ַהֶּגֶׁשם ַעל־ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה:  7:12
ֶׁשת ְנֵׁשי־ָבָניו ִאָּתם ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָּבא ֹנַח ְוׁשֵ 7:13 ֶאל־ַהֵּתָבה: 10ם־ְוָחם וָיֶֶפת ְּבֵני־ֹנַח ְוֵאֶׁשת ֹנַח ּוְׁש
ְלִמיֵנהּו ֹּכל  ֵהָּמה ְוָכל־ַהַחָּיה ְלִמיָנּה ְוָכל־ַהְּבֵהָמה ְלִמיָנּה ְוָכל־ָהֶרֶמׂש ָהֹרֵמׂש ַעל־ָהָאֶרץ ְלִמיֵנהּו ְוָכל־ָהעֹוף 7:14

ִצּפֹור ָּכל־ָּכָנף:  
וַָּיֹבאּו ֶאל־ֹנַח ֶאל־ַהֵּתָבה ְׁשַנִים ְׁשַנִים ִמָּכל־ַהָּבָׂשר ֲאֶׁשר־ּבֹו רּוַח ַחִּיים:  7:15

1 19 // LXX Syr ְׁשַנִים omit MT Tg Vg (ְׁשַנִיםְׁשַנִים)
2 20 // Hebrew Mss SP LXX Tg Ms Syr Vg ּוִמֹּכל MT ִמֹּכל
3 20 // LXX ֹרמֵ ׂש omit MT Tg Syr Vg (ֹרֵמׂשֶרֶמׂש)
4 1 ִהים // Hebrew Mss SP LXX(376 25* 569 314) Mss Arab Arm(ap) 2 ֱא MT LXX ְיהוָה
5 2 // SP LXX Syr Vg ְׁשַנִים omit MT Tg (ְׁשַנִיםְׁשַנִים)
6 3 // SP LXX ַהָּטהֹור  omit MT Tg Syr Vg
7 3 // LXX OL ּוִמָּכל־ָהעֹוף אֵ יֶנָּנה ְטֹהָרה ְׁשַנִים ְׁשַנִים ָזָכר ּוְנֵקָבה omit MT Tg Syr Vg (ּוְנֵקָבהּוְנֵקָבה)
8 5 ִהים ֱא LXX(54 = cII) Vg Mss // ְיהוָה MT LXX
9 8 // SP LXX Syr Vg ּוִמֹּכל MT Tg ְוֹכל
10 13 // MT ִאָּתם LXX Tg(J) Syr(U) ִאּתֹו



ִהים וִַּיְסֹּגר 7:16 ִהים ְוַהָּבִאים ָזָכר ּוְנֵקָבה ִמָּכל־ָּבָׂשר ָּבאּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹאתֹו ֱא ַּבֲעדֹו: 1ֱא
וְַיִהי ַהַּמּבּול ַאְרָּבִעים יֹום ַעל־ָהָאֶרץ וִַּיְרּבּו ַהַּמִים וִַּיְׂשאּו ֶאת־ַהֵּתָבה וַָּתָרם ֵמַעל ָהָאֶרץ:  7:17
וֵַּתֶל ַהֵּתָבה ַעל־ְּפֵני ַהָּמִים:  וִַּיְגְּברּו ַהַּמִים וִַּיְרּבּו ְמֹאד ַעל־ָהָאֶרץ7:18
ְוַהַּמִים ָּגְברּו ְמֹאד ְמֹאד ַעל־ָהָאֶרץ וְַיכֻּסּו ָּכל־ֶהָהִרים ַהְּגֹבִהים ֲאֶׁשר־ַּתַחת ָּכל־ַהָּׁשָמִים: 7:19
: 2ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ִמְלַמְעָלה ָּגְברּו ַהָּמִים וְַיכֻּסּו ֶהָהִרים ַהְּגֹבִהים 7:20
ָאָדם:  וִַּיְגוַע ָּכל־ָּבָׂשר ָהֹרֵמׂש ַעל־ָהָאֶרץ ָּבעֹוף ּוַבְּבֵהָמה ּוַבַחָּיה ּוְבָכל־ַהֶּׁשֶרץ ַהֹּׁשֵרץ ַעל־ָהָאֶרץ ְוֹכל הָ 7:21
ת־רּוַח ַחִּיים ְּבַאָּפיו ִמֹּכל ֲאֶׁשר ֶּבָחָרָבה ֵמתּו: ֹּכל ֲאֶׁשר ִנְׁשמַ 7:22
־ָהָאֶרץ  וִַּיַמח ֶאת־ָּכל־ַהְיקּום ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֵמָאָדם ַעד־ְּבֵהָמה ַעד־ֶרֶמׂש ְוַעד־עֹוף ַהָּׁשַמִים וִַּיָּמחּו ִמן7:23

־ֹנַח וֲַאֶׁשר ִאּתֹו ַּבֵּתָבה:  וַּיָּׁשֶאר ַא
ְגְּברּו ַהַּמִים ַעל־ָהָאֶרץ ֲחִמִּׁשים ּוְמַאת יֹום:  וַּיִ 7:24

ִהים ֶאת־ֹנַח ְוֵאת ָּכל־ַהַחָּיה ְוֶאת־ָּכל־ַהְּבֵהָמה ְוֶאת־ָּכל־עֹוף ְוֶאת־ָּכל־ֶרֶמׂש8:1 וַַּיֲעֵבר  ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַּבֵּתָבה3וִַּיְזֹּכר ֱא
ִהים רּוַח ַעל־ָהָאֶרץ וַָּיֹׁשּכּו ַהָּמִים:   ֱא

וִַּיָּסְכרּו ַמְעְיֹנת ְּתהֹום וֲַאֻרֹּבת ַהָּׁשָמִים וִַּיָּכֵלא ַהֶּגֶׁשם ִמן־ַהָּׁשָמִים: 8:2
ּוְמַאת יֹום: וַָּיֻׁשבּו ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ ָהלֹו וָׁשֹוב וַַּיְחְסרּו ַהַּמִים ִמְקֵצה ֲחִמִּׁשים 8:3
ַלֹחֶדׁש ַעל ָהֵרי ֲאָרָרט: 4וַָּתַנח ַהֵּתָבה ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבִׁשְבָעה־ָעָׂשר יֹום8:4
ד ַהֹחֶדׁש ָהֲעִׂשיִרי ָּבֲעִׂשיִרי ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ִנְראּו ָראֵׁשי ֶהָהִרים: ְוַהַּמִים ָהיּו ָהלֹו ְוָחסֹור עַ 8:5
וְַיִהי ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום וִַּיְפַּתח ֹנַח ֶאת־ַחּלֹון ַהֵּתָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה:  8:6
: וְַיַׁשַּלח ֶאת־ָהֹעֵרב וֵַּיֵצא יָצֹוא וָׁשֹוב ַעד־ְיֹבֶׁשת ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ8:7
וְַיַׁשַּלח ֶאת־ַהּיֹוָנה ֵמִאּתֹו ִלְראֹות ֲהַקּלּו ַהַּמִים ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה: 8:8
דֹו וִַּיָּקֶחָה וַָּיֵבא  ְולֹא־ָמְצָאה ַהּיֹוָנה ָמנֹוַח ְלַכף־ַרְגָלּה וַָּתָׁשב ֵאָליו ֶאל־ַהֵּתָבה ִּכי־ַמִים ַעל־ְּפֵני ָכל־ָהָאֶרץ וִַּיְׁשַלח ָי8:9

ָליו ֶאל־ַהֵּתָבה:  ֹאָתּה אֵ 
עֹוד ִׁשְבַעת יִָמים ֲאֵחִרים וַֹּיֶסף ַׁשַּלח ֶאת־ַהּיֹוָנה ִמן־ַהֵּתָבה:  5וְַייֵַחל8:10
ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ:  וַָּתבֹא ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב ְוִהֵּנה ֲעֵלה־ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה וֵַּיַדע ֹנַח ִּכי־ַקּלּו 8:11
וִַּיָּיֶחל עֹוד ִׁשְבַעת יִָמים ֲאֵחִרים וְַיַׁשַּלח ֶאת־ַהּיֹוָנה ְולֹא־יְָסָפה ׁשּוב־ֵאָליו עֹוד:  8:12
ָּבִראׁשֹון ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ָחְרבּו ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ וַָּיַסר ֹנַח ֶאת־ִמְכֵסה 6וְַיִהי ְּבַאַחת ְוֵׁשׁש־ֵמאֹות ָׁשָנה ְלַחֵּיי־ֹנחַ 8:13

ַהֵּתָבה וַַּיְרא ְוִהֵּנה ָחְרבּו ְּפֵני ָהֲאָדָמה:  
ּוַבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְּבִׁשְבָעה ְוֶעְׂשִרים יֹום ַלֹחֶדׁש יְָבָׁשה ָהָאֶרץ: 8:14
ִהים ֶאל־ֹנַח ֵלאֹמר:  8:15 וְַיַדֵּבר ֱא
8:16 : ֵצא ִמן־ַהֵּתָבה ַאָּתה ְוִאְׁשְּת ּוָבֶני ּוְנֵׁשי־ָבֶני ִאָּת
צּו  ָׁשְר ָּכל־ַהַחָּיה ֲאֶׁשר־ִאְּת ִמָּכל־ָּבָׂשר ָּבעֹוף ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל־ָהֶרֶמׂש ָהֹרֵמׂש ַעל־ָהָאֶרץ הוצא ַהְיֵצא ִאָּת וְ 8:17

ָבָאֶרץ ּוָפרּו ְוָרבּו ַעל־ָהָאֶרץ:  
וֵַּיֵצא־ֹנַח ּוָבָניו ְוִאְׁשּתֹו ּוְנֵׁשי־ָבָניו ִאּתֹו:  8:18
ְצאּו ִמן־ַהֵּתָבה: ַעל־ָהָאֶרץ ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶהם י9ְָוָכל־ָהעֹוף ְוָכל־ָהֶרֶמׂש ָהרֵמׂש8־ַהַחָּיה ְוָכל־ַהְּבֵהָמה 7ְוָּכל8:19
ִהים 8:20 ת ַּבִּמְזֵּבַח:  10וִַּיֶבן ֹנַח ִמְזֵּבַח ֵלא וִַּיַּקח ִמֹּכל ַהְּבֵהָמה ַהְּטהֹוָרה ּוִמֹּכל ָהעֹוף ַהָּטֹהר וַַּיַעל ֹע
ִהים וַָּיַרח 8:21 ִהים ֶאת־ֵריַח ַהִּניֹחַח וַּיֹאֶמר 1ֱא ֶאל־ִלּבֹו לֹא־ֹאִסף ְלַקֵּלל עֹוד ֶאת־ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּור ָהָאָדם ִּכי  2ֱא

יו ְולֹא־ֹאִסף עֹוד ְלַהּכֹות ֶאת־ָּכל־ַחי ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי: יֵֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְּנֻערָ 

1 16 הִ ים ֱא LXX(509 = codd mixti) Iust (Dial CXXVII 2) // ְיהוָה MT LXX
2 20 // LXX ַהְּגֹבִהים omit MT Tg Syr Vg (ֶהָהִריםַהְּגֹבִהים)
3 1 // LXX ְוֶאת־ָּכל־עֹוף ְוֶאת־ָּכל־ֶרֶמׂש omit MT Tg Syr Vg
4 4 עׂשר  יום MT Tg Syr Vg // // LXX עׂשרים LXX(17-82-376-400 53-664(mg) 319) Arab Aug(Lat) עׂשרים יום
5 10 // LXX v.12 וְַייֵַחל MT וַָּיֶחל
6 13 // LXX OL ְלַחֵּיי־ֹנחַ  omit MT Tg Syr Vg ( ַֹנחָׁשָנה)
7 19 // Hebrew Mss SP LXX Syr Vg ְוָּכל (ִאּתֹוְוָּכל) MT ָּכל
8 19 // LXX ְוָכל־ַהּבְ ֵהָמה omit MT Tg Syr Vg (ְוָּכלְוָכל)
9 19 // LXX ְוָכל־ַהְּבֵהָמה ְוָכל־ָהעֹוף ְוָכל־ָהֶרֶמׂש ָהרֵמׂש MT ָּכל־ָהֶרֶמׂש ְוָכל־ָהעֹוף ֹּכל  רֹוֵמׂש
10 20 ִהים ֵלא LXX OL // ַליהוָה MT SP Tg Syr Vg



ֹעד ָּכל־ְיֵמי ָהָאֶרץ ֶזַרע ְוָקִציר ְוֹקר וָֹחם ְוַקִיץ וָֹחֶרף ְויֹום וַָלְיָלה לֹא ִיְׁשֹּבתּו: 8:22
ִהים ֶאת־ֹנַח ְוֶאת־ָּבָניו וַּיֹאֶמר ָלֶהם ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו9:1 ֶאת־ָהָאֶרץ:  וְַיָבֶר ֱא
ֲאֶׁשר ִּתְרֹמׂש 4ְוַעל ָּכל־עֹוף ַהָּׁשָמִים ּוְבָכל 3ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחְּתֶכם ִיְהיֶה ַעל ָּכל־ַחַּית ָהָאֶרץ ְוַעל ָּכל ַהְּבֵהָמה ָהָאֶרץ 9:2

ָהֲאָדָמה ּוְבָכל־ְּדֵגי ַהָּים ְּביְֶדֶכם ִנָּתנּו:  
ָּכל־ֶרֶמׂש ֲאֶׁשר הּוא־ַחי ָלֶכם ִיְהיֶה ְלָאְכָלה ְּכיֶֶרק ֵעֶׂשב ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת־ֹּכל:  9:3
־ָּבָׂשר ְּבַנְפׁשֹו ָדמֹו לֹא תֹ 9:4 אֵכלּו:  ַא
ת־ֶנֶפׁש ְוַא ֶאת־ִּדְמֶכם ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם ֶאְדֹרׁש ִמַּיד ָּכל־ַחָּיה ֶאְדְרֶׁשּנּו ּוִמַּיד ָהָאָדם ִמַּיד ִאיׁש ָאִחיו ֶאְדֹרׁש אֶ 9:5

ָהָאָדם: 
ִהים ָעָׂשה ֶאת־ָהָאָדם: 9:6 ֹׁשֵפ ַּדם ָהָאָדם ָּבָאָדם ָּדמֹו ִיָּׁשֵפ ִּכי ְּבֶצֶלם ֱא
־ָבּה: 6ָבָאֶרץ ּוְרדּו 5ְוַאֶּתם ְּפרּו ּוְרבּו ְוָׁשְרצּו 9:7
ִהים ֶאל־ֹנַח ְוֶאל־9:8 ָּבָניו ִאּתֹו ֵלאֹמר: וַּיֹאֶמר ֱא
וֲַאִני ִהְנִני ֵמִקים ֶאת־ְּבִריִתי ִאְּתֶכם ְוֶאת־ַזְרֲעֶכם ַאֲחֵריֶכם:9:9

: 8ֹּכל ֹיְצֵאי ַהֵּתָבה ּוְבָכל־ַחַּית ָהָאֶרץ ִאְּתֶכם מִ 7ְוֵאת ָּכל־ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ִאְּתֶכם ָּבעֹוף ּוַבְּבֵהָמה 9:10
ַׁשֵחת ָהָאֶרץ: וֲַהִקֹמִתי ֶאת־ְּבִריִתי ִאְּתֶכם ְולֹא־ִיָּכֵרת ָּכל־ָּבָׂשר עֹוד ִמֵּמי ַהַּמּבּול ְולֹא־ִיְהיֶה עֹוד ַמּבּול לְ 9:11
ִהים זֹאת אֹות־ַהְּבִרית ֲאֶׁשר־ֲאִני ֹנֵתן ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ָּכל־ֶנֶפׁש ַחָּיה ֲאֶׁשר ִאְּתֶכם ְלֹדרֹ 9:12 ת עֹוָלם:  וַּיֹאֶמר ֱא
ֶאת־ַקְׁשִּתי ָנַתִּתי ֶּבָעָנן ְוָהְיָתה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵבין ָהָאֶרץ:  9:13
ה ְּבַעְנִני ָעָנן ַעל־ָהָאֶרץ ְוִנְרֲאָתה ַהֶּקֶׁשת ֶּבָעָנן: ְוָהי9:14ָ
ַמּבּול ְלַׁשֵחת ְוָזַכְרִּתי ֶאת־ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ָּכל־ֶנֶפׁש ַחָּיה ְּבָכל־ָּבָׂשר ְולֹא־ִיְהֶיה עֹוד ַהַּמִים לְ 9:15

ָּכל־ָּבָׂשר: 
ּוֵבין ָּכל־ֶנֶפׁש ַחָּיה ְּבָכל־ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַעל־ָהָאֶרץ:  9ן ּוְרִאיִתיָה ִלְזֹּכר ְּבִרית עֹוָלם ֵּבין ֵּביִניְוָהְיָתה ַהֶּקֶׁשת ֶּבָענָ 9:16
ִהים ֶאל־ֹנַח זֹאת אֹות־ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ֲהִקֹמִתי ֵּביִני ּוֵבין ָּכל־ּבָ 9:17 ָׂשר ֲאֶׁשר ַעל־ָהָאֶרץ:וַּיֹאֶמר ֱא
וִַּיְהיּו ְבֵני־ֹנַח ַהֹּיְצִאים ִמן־ַהֵּתָבה ֵׁשם ְוָחם וָיֶָפת ְוָחם הּוא ֲאִבי ְכָנַען: 9:18
ָׁשה ֵאֶּלה ְּבֵני־ֹנַח ּוֵמֵאֶּלה ָנְפָצה ָכל־ָהָאֶרץ: 9:19 ְׁש
וַָּיֶחל ֹנַח ִאיׁש ָהֲאָדָמה וִַּיַּטע ָּכֶרם:  9:20
ה:  וֵַּיְׁשְּת 9:21  ִמן־ַהַּיִין וִַּיְׁשָּכר וִַּיְתַּגל ְּבתֹו ָאֳה
וַַּיְרא ָחם ֲאִבי ְכַנַען ֵאת ֶעְרוַת ָאִביו וַַּיֵּגד ִלְׁשֵני־ֶאָחיו ַּבחּוץ: 9:22
ֵאת ֶעְרוַת ֲאִביֶהם ּוְפֵניֶהם  וִַּיַּקח ֵׁשם וָיֶֶפת ֶאת־ַהִּׂשְמָלה וַָּיִׂשימּו ַעל־ְׁשֶכם ְׁשֵניֶהם וֵַּיְלכּו ֲאֹחַרִּנית וְַיַכּסּו 9:23

ֲאֹחַרִּנית ְוֶעְרוַת ֲאִביֶהם לֹא ָראּו:  
וִַּייֶקץ ֹנַח ִמֵּיינֹו וֵַּיַדע ֵאת ֲאֶׁשר־ָעָׂשה־לֹו ְּבנֹו ַהָּקָטן:  9:24
וַּיֹאֶמר ָארּור ְּכָנַען ֶעֶבד ֲעָבִדים ִיְהיֶה ְלֶאָחיו:  9:25
ֵהי ֵׁשם ִויִהי ְכַנַען ֶעֶבד ָלמֹו:  10וַּיֹאֶמר ָּברּו9:26 ֱא
ִהים ְליֶֶפת ְוִיְׁשֹּכן ְּבָאֳהֵלי־ֵׁשם ִויִהי ְכַנַען ֶעֶבד ָלמֹו: 9:27 יְַפְּת ֱא
ׁש ֵמאֹות ָׁשָנה וֲַחִמִּׁשים ָׁשָנה: וְַיִחי־ֹנַח ַאַחר ַהַּמּבּו9:28 ל ְׁש
וִַּיְהיּו ָּכל־ְיֵמי־ֹנַח ְּתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה וֲַחִמִּׁשים ָׁשָנה וַָּיֹמת:9:29
ְוֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ְּבֵני־ֹנַח ֵׁשם ָחם וָיֶָפת וִַּיָּוְלדּו ָלֶהם ָּבִנים ַאַחר ַהַּמּבּול:  10:1
גֹוג ּוָמַדי ְויָוָן ְוֻתָבל ּוֶמֶׁש ְוִתיָרס:  ְּבֵני יֶֶפת ֹּגֶמר ּומָ 10:2

1 21 ִהים ֱא OL(K) Chr (F V 164) Cyr (II 72) // ְיהוָה MT LXX
2 21 ִהים // (Sa(20) PsPhil(lat) LAB III 8s ֱא ְיהוָה MT LXX
3 2 // LXX ְוַעל ָּכל ַהְּבֵהָמה ָהָאֶרץ omit MT Tg Syr Vg (ְוַעל ָּכלְוַעל ָּכל)
4 2 // Hebrew Mss SP Mss LXX ּוְבָכל MT ְּבֹכל
5 7 // Hebrew Mss SP LXX Vg ְוָׁשְרצּו (ּוְרבּוְוָׁשְרצּו) MT ִׁשְרצּו
6 7 ּוְרדּו LXX(58-72-707) Mss // MT ּוְרבּו
7 10 // SP LXX OL Tg Syr ּוַבְּבֵהָמה MT ַּבְּבֵהָמה
8 10 // LXX ַהֵּתָבה add -ֵּתָבה- ֵהָמה) MT Tg Syr Vg ְלֹכל ַחַּית ָהָאֶרץ dttg)
9 16 ֵּביִני LXX OL // ִהים ֱא MT SP Tg Syr Vg
10 26 ָּברּו  LXX(L 57) Mss Phil (II 225.20(L)) Isid(Lat) (Gen VIII 9) // add ְיֹהוָה MT SP LXX OL Tg Syr Vg



ּוְבֵני ֹּגֶמר ַאְׁשֲּכַנז ְוִריַפת ְוֹתַגְרָמה:  10:3
: 1ְוֹרָדִנים ּוְבֵני יָָון ֱאִליָׁשה ְוַתְרִׁשיׁש ִּכִּתים 10:4
ֵמֵאֶּלה ִנְפְרדּו ִאֵּיי ַהּגֹוִים ְּבַאְרֹצָתם ִאיׁש ִלְלֹׁשנֹו ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְּבגֹויֵֶהם:  10:5
ּוְבֵני ָחם ּכּוׁש ּוִמְצַרִים ּופּוט ּוְכָנַען:  10:6
ְׁשָבא ּוְדָדן:  ּוְבֵני כּוׁש ְסָבא וֲַחִויָלה ְוַסְבָּתה ְוַרְעָמה ְוַסְבְּתָכא ּוְבֵני ַרְעָמה 10:7
ְוכּוׁש יַָלד ֶאת־ִנְמֹרד הּוא ֵהֵחל ִלְהיֹות ִּגֹּבר ָּבָאֶרץ:  10:8
ִהים הּוא־ָהיָה ִגֹּבר־ַצִיד ִלְפֵני10:9 :  3ֵאל ַעל־ֵּכן יֵָאַמר ְּכִנְמֹרד ִּגּבֹור ַצִיד ִלְפֵני2ֱא

וְַּתִהי ֵראִׁשית ַמְמַלְכּתֹו ָּבֶבל ְוֶאֶר ְוַאַּכד ְוַכְלֵנה ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָער: 10:10
ִמן־ָהָאֶרץ ַהִהיא יָָצא ַאּׁשּור וִַּיֶבן ֶאת־ִניְנוֵה ְוֶאת־ְרֹחֹבת ִעיר ְוֶאת־ָּכַלח:  10:11
ְוֶאת־ֶרֶסן ֵּבין ִניְנוֵה ּוֵבין ָּכַלח ִהוא ָהִעיר ַהְּגֹדָלה: 10:12
ּוִמְצַרִים יַָלד ֶאת־לּוִדים ְוֶאת־ֲעָנִמים ְוֶאת־ְלָהִבים ְוֶאת־ַנְפֻּתִחים:  10:13
ְוֶאת־ַּפְתֻרִסים ְוֶאת־ַּכְסֻלִחים ֲאֶׁשר יְָצאּו ִמָּׁשם ְּפִלְׁשִּתים ְוֶאת־ַּכְפֹּתִרים: 10:14
ּוְכַנַען יַָלד ֶאת־ִציֹדן ְּבֹכרֹו ְוֶאת־ֵחת:  10:15
ְוֶאת־ַהְיבּוִסי ְוֶאת־ָהֱאֹמִרי ְוֵאת ַהִּגְרָּגִׁשי:  10:16
ְוֶאת־ַהִחִּוי ְוֶאת־ַהַעְרִקי ְוֶאת־ַהִּסיִני:  10:17
חֹות ַהְּכַנֲעִני: ְוֶאת־ָהַאְרוִָדי ְוֶאת־ַהְּצָמִרי ְוֶאת־ַהֲחָמִתי ְוַאַחר ָנֹפצּו ִמְׁשּפְ 10:18
וְַיִהי ְּגבּול ַהְּכַנֲעִני ִמִּציֹדן ֹּבֲאָכה ְגָרָרה ַעד־ַעָּזה ֹּבֲאָכה ְסֹדָמה וֲַעֹמָרה ְוַאְדָמה ּוְצֹבִים ַעד־ָלַׁשע:10:19
ֵאֶּלה ְבֵני־ָחם ְלִמְׁשְּפֹחָתם ִלְלֹׁשֹנָתם ְּבַאְרֹצָתם ְּבגֹויֵֶהם: 10:20
ַּלד ַּגם־הּוא ֲאִבי ָּכל־ְּבֵני־ֵעֶבר ֲאִחי ֶיֶפת ַהָּגדֹול:  ּוְלֵׁשם יֻ 10:21
ְּבֵני ֵׁשם ֵעיָלם ְוַאּׁשּור ְוַאְרַּפְכַׁשד ְולּוד וֲַאָרם:  10:22
ּוְבֵני ֲאָרם עּוץ ְוחּול ְוֶגֶתר וַָמׁש:  10:23
ֶאת־ָׁשַלח ְוָׁשַלח יַָלד ֶאת־ֵעֶבר:  4ְוַאְרַּפְכַׁשד יַָלד ֶאת־ֵקיָנן ְוֵקיָנן יַָלד 10:24
ּוְלֵעֶבר יַֻּלד ְׁשֵני ָבִנים ֵׁשם ָהֶאָחד ֶּפֶלג ִּכי ְביָָמיו ִנְפְלָגה ָהָאֶרץ ְוֵׁשם ָאִחיו יְָקָטן:  10:25
ֶלף ְוֶאת־ֲחַצְרָמוֶת ְוֶאת־יַָרח:  ְויְָקָטן ָיַלד ֶאת־ַאְלמֹוָדד ְוֶאת־ׁשָ 10:26
ְוֶאת־ֲהדֹוָרם ְוֶאת־אּוָזל ְוֶאת־ִּדְקָלה:  10:27
ְוֶאת־עֹוָבל ְוֶאת־ֲאִביָמֵאל ְוֶאת־ְׁשָבא:  10:28
ְוֶאת־אֹוִפר ְוֶאת־ֲחִויָלה ְוֶאת־יֹוָבב ָּכל־ֵאֶּלה ְּבֵני ָיְקָטן: 10:29
ָפָרה ַהר ַהֶּקֶדם:  וְַיִהי מֹוָׁשָבם ִמֵּמָׁשא ֹּבֲאָכה סְ 10:30
ֵאֶּלה ְבֵני־ֵׁשם ְלִמְׁשְּפֹחָתם ִלְלֹׁשֹנָתם ְּבַאְרֹצָתם ְלגֹויֵֶהם: 10:31
ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ְּבֵני־ֹנַח ְלתֹוְלֹדָתם ְּבגֹויֵֶהם ּוֵמֵאֶּלה ִנְפְרדּו ַהּגֹוִים ָּבָאֶרץ ַאַחר ַהַּמּבּול:10:32

ת ּוְדָבִרים ֲאָחִדים: וְַיִהי ָכל־ָהָאֶרץ ָׂשָפה ֶאחָ 11:1
וְַיִהי ְּבָנְסָעם ִמֶּקֶדם וִַּיְמְצאּו ִבְקָעה ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָער וֵַּיְׁשבּו ָׁשם: 11:2
יָה ָלֶהם וַּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו ָהָבה ִנְלְּבָנה ְלֵבִנים ְוִנְׂשְרָפה ִלְׂשֵרָפה וְַּתִהי ָלֶהם ַהְּלֵבָנה ְלָאֶבן ְוַהֵחָמר הָ 11:3

ֹחֶמר: לַ 
ֶרץ:  וַּיֹאְמרּו ָהָבה ִנְבֶנה־ָּלנּו ִעיר ּוִמְגָּדל ְורֹאׁשֹו ַבָּׁשַמִים ְוַנֲעֶׂשה־ָּלנּו ֵׁשם ֶּפן־ָנפּוץ ַעל־ְּפֵני ָכל־ָהאָ 11:4
ת־ַהִּמְגָּדל ֲאֶׁשר ָּבנּו ְּבֵני ָהָאָדם: ִלְרֹאת ֶאת־ָהִעיר ְואֶ 5וֵַּיֶרד ְיהוָה 11:5
ֵהן ַעם ֶאָחד ְוָׂשָפה ַאַחת ְלֻכָּלם ְוֶזה ַהִחָּלם ַלֲעׂשֹות ְוַעָּתה לֹא־ִיָּבֵצר ֵמֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר יְָזמּו  6וַּיֹאֶמר ְיהוָה 11:6
ֹות: ַלֲעׂש
ָהָבה ֵנְרָדה ְוָנְבָלה ָׁשם ְׂשָפָתם ֲאֶׁשר לֹא ִיְׁשְמעּו ִאיׁש ְׂשַפת ֵרֵעהּו: 11:7
ִהים וַָּיֶפץ 11:8 ֹאָתם ִמָּׁשם ַעל־ְּפֵני ָכל־ָהָאֶרץ וַַּיְחְּדלּו ִלְבֹנת ָהִעיר: 7ֱא

1 4 // Hebrew Mss SP LXX OL and I Chronicles 1:7 ְוֹרָדִנים MT Tg Syr Vg ְוֹדָדִנים
2 9 ִהים // LXX(16 799 664) ֱא MT LXX ְיהוָה
3 9 // LXX(58 56-129 75 346 319) Hier Ms Ambr(lat) Aug ֵאל MT LXX ְיהוָה
4 24 ֵקיָנן ְוֵקיָנן יַָלד LXX OL // omit MT SP Tg Syr Vg (Rem aft hpgr Gen 11:13)
5 5 ְיהוָה MT LXX // ִהים ֱא Nov, cf. B. Fischer, Vetus Latina, 143
6 6 ְיהוָה MT LXX // ִהים ֱא PsPhil, cf. B. Fischer, Vetus Latina, 143
7 8 ִהים ֱא Vg(Paris Mazarin 5) Ms Hier Ambst(lat), cf. B. Fischer, Vetus Latina, 144 // MT LXX ְיהוָה



ִהים ַעל־ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה ָּבֶבל ִּכי־ָׁשם ָּבַלל 11:9 ַעל־ְּפֵני ָּכל־ָהָאֶרץ:2ָאֶרץ ּוִמָּׁשם ֱהִפיָצם ְׂשַפת ָּכל־הָ 1ֱא
ֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ֵׁשם ֵׁשם ֶּבן־ְמַאת ָׁשָנה וַּיֹוֶלד ֶאת־ַאְרַּפְכָׁשד ְׁשָנַתִים ַאַחר ַהַּמּבּול:  11:10
ָׁשד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה וַּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות: וְַיִחי־ֵׁשם ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת־ַאְרַּפכְ 11:11
ִׁשים ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשָנה 3וְַיִחי ַאְרַּפְכַׁשד 11:12 : 5וַּיֹוֶלד ֶאת־ֵקיָנן 4ָחֵמׁש ּוְׁש
ִׁשים 6וְַיִחי ַאְרַּפְכַׁשד ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת־ֵקיָנן 11:13 ָׁשִנים ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה וַּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות וְַיִחי ֵקיָנן  7ְׁש

ִׁשים ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשָנה וַּיֹוֶלד ֶאת־ ׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ֶׁשַלחוְַיִחי ֵקיָנן ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת־ֶׁשַלחְׁש ִׁשים ָׁשִנים ּוְׁש ְׁש
: 8ּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות וַ

ִׁשים ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשָנה 9וְַיִחי־ֶׁשַלח11:14 וַּיֹוֶלד ֶאת־ֵעֶבר: 10ְׁש
ׁש ָׁשִנים ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה וַּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות: 11:15 וְַיִחי־ֶׁשַלח ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת־ֵעֶבר ָׁש
ִׁשים ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשָנה11:16 וַּיֹוֶלד ֶאת־ָּפֶלג:  11וְַיִחי־ֵעֶבר ַאְרַּבע ּוְׁש
ׁש11:17 ּוָבנֹות: ֵמאֹות ָׁשָנה וַּיֹוֶלד ָּבִנים 12וְַיִחי־ֵעֶבר ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת־ֶּפֶלג ִׁשְבִעים ָׁשָנה ּוְׁש
ִׁשים ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשָנה11:18 וַּיֹוֶלד ֶאת־ְרעּו: 13וְַיִחי־ֶפֶלג ְׁש
ד ָּבִנים ּוָבנֹות: וְַיִחי־ֶפֶלג ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת־ְרעּו ֵּתַׁשע ָׁשִנים ּוָמאַתִים ָׁשָנה וַּיֹולֶ 11:19
ִׁשים ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשָנה 11:20 וַּיֹוֶלד ֶאת־ְׂשרּוג:  14וְַיִחי ְרעּו ְׁשַּתִים ּוְׁש
ִנים ּוָמאַתִים ָׁשָנה וַּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות: וְַיִחי ְרעּו ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת־ְׂשרּוג ֶׁשַבע ׁשָ 11:21
ִׁשים ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשָנה 11:22 וַּיֹוֶלד ֶאת־ָנחֹור: 15וְַיִחי ְׂשרּוג ְׁש
ת־ָנחֹור ָמאַתִים ָׁשָנה וַּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות: וְַיִחי ְׂשרּוג ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו אֶ 11:23
ָׁשָנה וַּיֹוֶלד ֶאת־ָּתַרח:  16וְַיִחי ָנחֹור ֵּתַׁשע ְוִׁשְבִעים 11:24
ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשָנה וַּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות: 17ים וְַיִחי ָנחֹור ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת־ֶּתַרח ְּתַׁשע ְוֶעְׂשִר 11:25
וְַיִחי־ֶתַרח ִׁשְבִעים ָׁשָנה וַּיֹוֶלד ֶאת־ַאְבָרם ֶאת־ָנחֹור ְוֶאת־ָהָרן:  11:26
ָנחֹור ְוֶאת־ָהָרן ְוָהָרן הֹוִליד ֶאת־לֹוט:  ְוֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ֶּתַרח ֶּתַרח הֹוִליד ֶאת־ַאְבָרם ֶאת־11:27
וַָּיָמת ָהָרן ַעל־ְּפֵני ֶּתַרח ָאִביו ְּבֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹו ְּבאּור ַּכְׂשִּדים: 11:28
ְלָּכה וֲַאִבי  וִַּיַּקח ַאְבָרם ְוָנחֹור ָלֶהם ָנִׁשים ֵׁשם ֵאֶׁשת־ַאְבָרם ָׂשָרי ְוֵׁשם ֵאֶׁשת־ָנחֹור ִמְלָּכה ַּבת־ָהָרן ֲאִבי־מִ 11:29
ִיְסָּכה: 
וְַּתִהי ָׂשַרי ֲעָקָרה ֵאין ָלּה וָָלד:  11:30
ֹאָתם ֵמאּור  18וִַּיַּקח ֶּתַרח ֶאת־ַאְבָרם ְּבנֹו ְוֶאת־לֹוט ֶּבן־ָהָרן ֶּבן־ְּבנֹו ְוֵאת ָׂשַרי ַּכָּלתֹו ֵאֶׁשת ַאְבָרם ְּבנֹו וַֹּיֵצא 11:31

ַּכְׂשִּדים ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען וַָּיֹבאּו ַעד־ָחָרן וֵַּיְׁשבּו ָׁשם: 

1 9 ִהים = LXX(108 ֱא b) Anast PsPHil // MT LXX ְיהוָה
2 9 // LXX(125 75) ֱהִפיָצם add MT LXX ְיהוָה
3 12 וְַיִחי ַאְרַּפְכַׁשד LXX OL // ְוַאְרַּפְכַׁשד ַחי MT SP LXX Mss Tg Syr Vg
4 12 ּוְמַאת ָׁשָנה SP LXX OL Josephus Ant 1:150 HippR // omit MT Tg Syr Vg
5 12 ֵקיָנן LXX OL // ָׁשַלח MT SP Tg Syr Vg
6 13 ֵקיָנן LXX OL // ָׁשַלח MT SP Tg Syr Vg
7 13 ִׁשים ְׁש LXX OL // ׁש ָׁש MT SP Tg Syr Vg
8 13 ׁש  ִׁשים ָׁשִנים ּוְׁש ִׁשים ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשָנה וַּיֹוֶלד ֶאת־ֶׁשַלח  וְַיִחי ֵקיָנן ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת־ֶׁשַלח ְׁש וְַיִחי ֵקיָנן ְׁש
// LXX OL ֵמאֹות ָׁשָנה וַּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות omit MT SP Tg Syr Vg (ּוָבנֹות וְַיִחיּוָבנֹות וְַיִחי)
9 14 וְַיִחי־ֶׁשַלח SP LXX OL // ְוֶׁשַלח ַחי MT Tg Syr Vg
10 14 ּוְמַאת ָׁשָנה SP LXX OL Josephus Ant 1:150 // omit MT Tg Syr Vg
11 16 ּוְמַאת ָׁשָנה SP LXX OL Josephus Ant 1:150 // omit MT Tg Syr Vg
12 17 ׁש ִׁשְבִעים  ָׁשָנה ּוְׁש LXX // ָׁשָנה ְוַאְרַּבע  ִׁשים ְׁש MT Tg Syr Vg
13 18 ּוְמַאת ָׁשָנה SP LXX OL Josephus Ant 1:149 // omit MT Tg Syr Vg
14 20 ּוְמַאת ָׁשָנה SP LXX OL Josephus Ant 1:149, tr. // omit MT Tg Syr Vg
15 22 ּוְמַאת ָׁשָנה SP LXX OL Josephus Ant 1:149, tr. // omit MT Tg Syr Vg
16 24 ְוִׁשְבִעים SP LXX // ְוֶעְׂשִרים MT Tg Syr Vg
17 25 ְוֶעְׂשִרים LXX // ֶעְׂשֵרה MT Tg Syr Vg
18 31 // SP LXX Vg וֵֹּיֵצא MT Tg Syr וֵַּיְצאּו



וִַּיְהיּו ְיֵמי־ֶתַרח ָחֵמׁש ָׁשִנים ּוָמאַתִים ָׁשָנה וַָּיָמת ֶּתַרח ְּבָחָרן: 11:32
ִהים וַּיֹאֶמר 12:1 ־ְל ֵמַאְרְצ ּוִמּמֹוַלְדְּת ּוִמֵּבית ָאִבי ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך: 1ֱא ֶאל־ַאְבָרם ֶל
ְוֶאֶעְׂש ְלגֹוי ָּגדֹול וֲַאָבֶרְכ וֲַאַגְּדָלה ְׁשֶמ וְֶהיֵה ְּבָרָכה: 12:2
ָבֲרָכה ְמָבְרֶכי ּוְמַקְלֶלי ָאֹאר ְוִנְבְרכּו ְב ֹּכל ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמה:  וַאֲ 12:3
ִהים וֵַּיֶל ַאְבָרם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאָליו12:4 ֶּבן־ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ְּבֵצאתֹו ֵמָחָרן:  וֵַּיֶל ִאּתֹו לֹוט ְוַאְבָרם 2ֱא
ּו ְבָחָרן  וִַּיַּקח ַאְבָרם ֶאת־ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו ְוֶאת־לֹוט ֶּבן־ָאִחיו ְוֶאת־ָּכל־ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרָכׁשּו ְוֶאת־ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר־ָעׂש12:5

ָנַען:  וֵַּיְצאּו ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען וַָּיֹבאּו ַאְרָצה ּכְ 
וַַּיֲעֹבר ַאְבָרם ָּבָאֶרץ ַעד ְמקֹום ְׁשֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה ְוַהְּכַנֲעִני ָאז ָּבָאֶרץ: 12:6
ִהים וֵַּיָרא 12:7 ַהִּנְרֶאה ֵאָליו:  5ָלֵאלְלַזְרֲע ֶאֵּתן ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת וִַּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח 4ֶאל־ַאְבָרם וַּיֹאֶמר לֹו 3ֱא
ה ֵּבית־ֵאל ִמָּים ְוָהַעי ִמֶּקֶדם וִַּיֶבן־ָׁשם ִמְזֵּבחַ וַַּיעְ 12:8 וִַּיְקָרא ְּבֵׁשם 6ֵּתק ִמָּׁשם ָהָהָרה ִמֶּקֶדם ְלֵבית־ֵאל וֵַּיט ָאֳה

:  7ֵאל
ַע ַהֶּנְגָּבה:וִַּיַּסע ַאְבָרם ָהלֹו ְוָנסֹו12:9

וְַיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ וֵַּיֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה ָלגּור ָׁשם ִּכי־ָכֵבד ָהָרָעב ָּבָאֶרץ: 12:10
ָאְּת:  וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר ִהְקִריב ָלבֹוא ִמְצָרְיָמה וַּיֹאֶמר ֶאל־ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו ִהֵּנה־ָנא יַָדְעִּתי ִּכי ִאָּׁשה ְיַפת־ַמְרֶאה12:11
ְוָהיָה ִּכי־ִיְראּו ֹאָת ַהִּמְצִרים ְוָאְמרּו ִאְׁשּתֹו זֹאת ְוָהְרגּו ֹאִתי ְוֹאָת ְיַחּיּו:  12:12
12:13 : ִאְמִרי־ָנא ֲאֹחִתי ָאְּת ְלַמַען ִייַטב־ִלי ַבֲעבּוֵר ְוָחְיָתה ַנְפִׁשי ִּבְגָלֵל
ְצִרים ֶאת־ָהִאָּׁשה ִּכי־יָָפה ִהוא ְמֹאד:  וְַיִהי ְּכבֹוא ַאְבָרם ִמְצָרְיָמה וִַּיְראּו ַהּמִ 12:14
וִַּיְראּו ֹאָתּה ָׂשֵרי ַפְרֹעה וְַיַהְללּו ֹאָתּה ֶאל־ַּפְרֹעה וַֻּתַּקח ָהִאָּׁשה ֵּבית ַּפְרֹעה:  12:15
ֹנת ּוְגַמִּלים:  ּוְלַאְבָרם ֵהיִטיב ַּבֲעבּוָרּה וְַיִהי־לֹו צֹאן־ּוָבָקר וֲַחֹמִרים וֲַעָבִדים ּוְׁשָפֹחת וֲַאתֹ 12:16
ִהים12:17 ְוֶאת־ֵּביתֹו ַעל־ְּדַבר ָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם:  9ֶאת־ַּפְרֹעה ְנָגִעים ְּגֹדִלים ְוָרִעים 8וְַיַנַּגע ֱא
וִַּיְקָרא ַפְרֹעה ְלַאְבָרם וַּיֹאֶמר ַמה־ּזֹאת ָעִׂשיָת ִּלי ָלָּמה לֹא־ִהַּגְדָּת ִּלי ִּכי ִאְׁשְּת ִהוא: 12:18
:  10 ִלי ְלִאָּׁשה ְוַעָּתה ִהֵּנה ִאְׁשְּת ְלָפֶניָלָמה ָאַמְרָּת ֲאֹחִתי ִהוא וֶָאַּקח ֹאָתּה12:19 ַקח וֵָל
־לֹו: וְַיַצו ָעָליו ַּפְרֹעה ֲאָנִׁשים וְַיַׁשְּלחּו ֹאתֹו ְוֶאת־ִאְׁשּתֹו ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר 12:20

וַַּיַעל ַאְבָרם ִמִּמְצַרִים הּוא ְוִאְׁשּתֹו ְוָכל־ֲאֶׁשר־לֹו ְולֹוט ִעּמֹו ַהֶּנְגָּבה: 13:1
ְוַאְבָרם ָּכֵבד ְמֹאד ַּבִּמְקֶנה ַּבֶּכֶסף ּוַבָּזָהב: 13:2
ה13:3 ַּבְּתִחָּלה ֵּבין ֵּבית־ֵאל ּוֵבין ָהָעי: וֵַּיֶל ְלַמָּסָעיו ִמֶּנֶגב ְוַעד־ֵּבית־ֵאל ַעד־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר־ָהיָה ָׁשם ָאֳה
: 11ֵאלֶאל־ְמקֹום ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ָׁשם ָּבִראֹׁשָנה וִַּיְקָרא ָׁשם ַאְבָרם ְּבֵׁשם13:4
ְוַגם־ְללֹוט ַהֹהֵל ֶאת־ַאְבָרם ָהיָה צֹאן־ּוָבָקר ְוֹאָהִלים: 13:5
ְולֹא־ָנָׂשא ֹאָתם ָהָאֶרץ ָלֶׁשֶבת יְַחָּדו ִּכי־ָהיָה ְרכּוָׁשם ָרב ְולֹא יְָכלּו ָלֶׁשֶבת יְַחָּדו:  13:6
וְַיִהי־ִריב ֵּבין ֹרֵעי ִמְקֵנה־ַאְבָרם ּוֵבין ֹרֵעי ִמְקֵנה־לֹוט ְוַהְּכַנֲעִני ְוַהְּפִרִּזי ָאז ֹיֵׁשב ָּבָאֶרץ: 13:7
ַאל־ָנא ְתִהי ְמִריָבה ֵּביִני ּוֵביֶני ּוֵבין ֹרַעי ּוֵבין ֹרֶעי ִּכי־ֲאָנִׁשים ַאִחים ֲאָנְחנּו:  וַּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל־לֹוט 13:8
ֲהלֹא ָכל־ָהָאֶרץ ְלָפֶני ִהָּפֶרד ָנא ֵמָעָלי ִאם־ַהְּׂשמֹאל ְוֵאיִמָנה ְוִאם־ַהָּיִמין ְוַאְׂשְמִאיָלה:  13:9

ֶאת־ְסֹדם ְוֶאת־ֲעֹמָרה  1ֵאל ְרא ֶאת־ָּכל־ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ִּכי ֻכָּלּה ַמְׁשֶקה ִלְפֵני ַׁשֵחת וִַּיָּׂשא־לֹוט ֶאת־ֵעיָניו וַּיַ 13:10
ִהים  ְּכֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹּבֲאָכה ֹצַער: 2ְּכַגן־ֱא

1 1 ִהים // LXX(911) Arm Aug(Lat) (Quaest 25) Hi (Ps hom 1) Quodv (Prom I 16) ֱא MT LXX ְיהוָה

2 4 ִהים // Arm Ambr(lat) (Abr II 5bis) Aug (C D XVI 15(ap)) ֱא MT LXX ְיהוָה

3 7 ִהים ֱא Arm(ap) Hier Ms Phil (I 294.12 IV 19.7) // MT LXX ְיהוָה
4 7 // SP LXX Syr Vg לֹו omit MT (לֹוְלַזְרֲע )
5 7 // Ambr (Abr 1,5) ָלֵאל ַליהוָה MT LXX // omit LXX(106)
6 8 // Arab ִמְזֵּבחַ  add ַליהוָה MT LXX
7 8 // LXX(426) ֵאל ְיהוָה MT LXX
8 17 ִהים ֱא LXX Claudins Taur. (PL 50,947A; deus) // MT Tg Syr Vg ְיהוָה
9 17 // LXX OL Vg ְוָרִעים omit MT Tg Syr (ְוָרִעיםְּגֹדִלים)
10 19 // LXX OL ְלָפֶני  omit MT Tg Syr Vg (ִאְׁשְּת ְלָפֶני )
11 4 ֵאל OL(K.A) Sa // MT LXX ְיהוָה



ר־לֹו לֹוט ֵאת ָּכל־ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן וִַּיַּסע לֹוט ִמֶּקֶדם וִַּיָּפְרדּו ִאיׁש ֵמַעל ָאִחיו: וִַּיְבחַ 13:11
ַאְבָרם יַָׁשב ְּבֶאֶרץ־ְּכָנַען ְולֹוט יַָׁשב ְּבָעֵרי ַהִּכָּכר וֶַּיֱאַהל ַעד־ְסֹדם: 13:12
ִהים 13:13 ְמֹאד:  3ְוַאְנֵׁשי ְסֹדם ָרִעים ְוַחָּטִאים ֵלא
ִהים13:14 ָאַמר ֶאל־ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהָּפֶרד־לֹוט ֵמִעּמֹו ָׂשא ָנא ֵעיֶני ּוְרֵאה ִמן־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר־ַאָּתה ָׁשם ָצֹפָנה 4וֵא

ה:  וֶָנְגָּבה וֵָקְדָמה וָיָּמָ 
ִּכי ֶאת־ָּכל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ַאָּתה ֹרֶאה ְל ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֲע ַעד־עֹוָלם:  13:15
ְוַׂשְמִּתי ֶאת־ַזְרֲע ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִאם־יּוַכל ִאיׁש ִלְמנֹות ֶאת־ֲעַפר ָהָאֶרץ ַּגם־ַזְרֲע ִיָּמֶנה:  13:16
ּה ּוְלָרְחָּבּה ִּכי ְל ֶאְּתֶנָּנה: קּום ִהְתַהֵּל ָּבָאֶרץ ְלָאְרּכָ 13:17
ֵני ַמְמֵרא ֲאֶׁשר ְּבֶחְברֹון וִַּיֶבן־ָׁשם ִמְזֵּבחַ 13:18 :5ָלֵאל וֶַּיֱאַהל ַאְבָרם וַָּיבֹא וֵַּיֶׁשב ְּבֵא

־ִׁשְנָער ַאְריֹו14:1  ֶמֶל ֶאָּלָסר ְּכָדְרָלֹעֶמר ֶמֶל ֵעיָלם ְוִתְדָעל ֶמֶל ּגֹוִים:  וְַיִהי ִּביֵמי ַאְמָרֶפל ֶמֶל
ּוֶמֶל ָעׂשּו ִמְלָחָמה ֶאת־ֶּבַרע ֶמֶל ְסֹדם ְוֶאת־ִּבְרַׁשע ֶמֶל ֲעֹמָרה ִׁשְנָאב ֶמֶל ַאְדָמה ְוֶׁשְמֵאֶבר ֶמֶל ְצֹבִיים 14:2

ֶּבַלע ִהיא־ֹצַער:  
ֶאל־ֵעֶמק ַהִּׂשִּדים הּוא יָם ַהֶּמַלח: ָּכל־ֵאֶּלה ָחְברּו14:3
ׁש־ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמָרדּו:  14:4 ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָעְבדּו ֶאת־ְּכָדְרָלֹעֶמר ּוְׁש
ְרַנִים ְוֶאת־ַהּזּוִזים  ּוְבַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָּבא ְכָדְרָלֹעֶמר ְוַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ִאּתֹו וַַּיּכּו ֶאת־ְרָפִאים ְּבַעְׁשְּתֹרת קַ 14:5

ְּבָהם ְוֵאת ָהֵאיִמים ְּבָׁשוֵה ִקְריָָתִים:  
ְוֶאת־ַהֹחִרי ְּבַהְרֵרי־ם ֵׂשִעיר ַעד ֵאיל ָּפאָרן ֲאֶׁשר ַעל־ַהִּמְדָּבר:  14:6
ֶאת־ָהֱאֹמִרי ַהֹּיֵׁשב ְּבַחְצֹצן ָּתָמר:  וַָּיֻׁשבּו וַָּיֹבאּו ֶאל־ֵעין ִמְׁשָּפט ִהוא ָקֵדׁש וַַּיּכּו ֶאת־ָּכל־ְׂשֵדה ָהֲעָמֵלִקי ְוַגם 14:7
־ְסֹדם ּוֶמֶל ֲעֹמָרה ּוֶמֶל ַאְדָמה ּוֶמֶל ְצֹבִיים ּוֶמֶל ֶּבַלע ִהוא־ֹצַער וַַּיַעְרכּו ִאָּתם ִמלְ 14:8 ָחָמה ְּבֵעֶמק  וֵַּיֵצא ֶמֶל

ַהִּׂשִּדים: 
ּגֹוִים ְוַאְמָרֶפל ֶמֶל ִׁשְנָער ְוַאְריֹו ֶמֶל ֶאָּלָסר ַאְרָּבָעה ְמָלִכים  ֵאת ְּכָדְרָלֹעֶמר ֶמֶל ֵעיָלם ְוִתְדָעל ֶמֶל 14:9

ֶאת־ַהֲחִמָּׁשה: 
־ְסֹדם ּוֶמֶל ֲעֹמָרה 14:10 וִַּיְּפלּו־ָׁשָּמה ְוַהִּנְׁשָאִרים ֶהָרה ָּנסּו: 6ְוֵעֶמק ַהִׂשִּדים ֶּבֱאֹרת ֶּבֱאֹרת ֵחָמר וַָּינֻסּו ֶמֶל
וִַּיְקחּו ֶאת־ָּכל־ְרֻכׁש ְסֹדם וֲַעֹמָרה ְוֶאת־ָּכל־ָאְכָלם וֵַּיֵלכּו: 14:11
ּו ְוהּוא ֹיֵׁשב ִּבְסֹדם: וִַּיְקחּו ֶאת־לֹוט ְוֶאת־ְרכֻׁשֹו ֶּבן־ֲאִחי ַאְבָרם וֵַּיֵלכ 14:12
ֵני ַמְמֵרא ָהֱאֹמִרי ֲאִחי ֶאְׁשֹּכל וֲַאִחי ָעֵנר ְוהֵ 14:13 ם ַּבֲעֵלי  וַָּיבֹא ַהָּפִליט וַַּיֵּגד ְלַאְבָרם ָהִעְבִרי ְוהּוא ֹׁשֵכן ְּבֵא

ְבִרית־ַאְבָרם:  
ׁש ֵמאֹות וִַּיְרֹּדף ַעד־ָּדן:  7וִַּיְׁשַמע ַאְבָרם ִּכי ִנְׁשָּבה ָאִחיו וַָּיִדק14:14 ֶאת־ֲחִניָכיו ְיִליֵדי ֵביתֹו ְׁשֹמָנה ָעָׂשר ּוְׁש
וֵַּיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה הּוא וֲַעָבָדיו וַַּיֵּכם וִַּיְרְּדֵפם ַעד־חֹוָבה ֲאֶׁשר ִמְּׂשמֹאל ְלַדָּמֶׂשק:  14:15
ָּכל־ָהְרֻכׁש ְוַגם ֶאת־לֹוט ָאִחיו ּוְרֻכׁשֹו ֵהִׁשיב ְוַגם ֶאת־ַהָּנִׁשים ְוֶאת־ָהָעם:  וַָּיֶׁשב ֵאת14:16
־ְסֹדם ִלְקָראתֹו ַאֲחֵרי ׁשּובֹו ֵמַהּכֹות ֶאת־ְּכָדרָלֹעֶמר ְוֶאת־ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ֶאל־ֵעֶמק ָׁשוֵה14:17 הּוא  וֵַּיֵצא ֶמֶל

  : ֵעֶמק ַהֶּמֶל
ִּכי־ֶצֶדק ֶמֶל ָׁשֵלם הֹוִציא ֶלֶחם וָיִָין ְוהּוא ֹכֵהן ְלֵאל ֶעְליֹון:ּוַמלְ 14:18
וְַיָבְרֵכהּו וַּיֹאַמר ָּברּו ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה ָׁשַמִים וָָאֶרץ:  14:19
ּוָברּו ֵאל ֶעְליֹון ֲאֶׁשר־ִמֵּגן ָצֶרי ְּביֶָד וִַּיֶּתן־לֹו ַמֲעֵׂשר ִמֹּכל: 14:20
14:21  : ־ְסֹדם ֶאל־ַאְבָרם ֶּתן־ִלי ַהֶּנֶפׁש ְוָהְרֻכׁש ַקח־ָל וַּיֹאֶמר ֶמֶל
ֶעְליֹון ֹקֵנה ָׁשַמִים וָָאֶרץ:  8וַּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל־ֶמֶל ְסֹדם ֲהִריֹמִתי יִָדי ֶאל־ֵאל 14:22
־ַנַעל ְוִאם־ֶאַּקח ִמָּכל־ֲאֶׁשר־ָל ְולֹא תֹאַמר ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת־ַאְבָרם:  ִאם־ִמחּוט ְועַ 14:23 ד ְׂשרֹו

1 10 // LXX OL Sa ֵאל MT Tg Syr Vg ְיהוָה
2 10 ִהים // LXX OL Sa ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
3 13 הִ ים // LXX OL Sa ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
4 14 ִהים // LXX OL Sa ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
5 18 // LXX(414-551) Mss ָלֵאל MT LXX ְיהוָה
6 10 ־ְסֹדם ּוֶמֶל ֲעֹמָרה // Hebrew Ms SP LXX Syr ֶמֶל וֲַעֹמָרה ־ְסֹדם MT Tg Vg ֶמֶל
7 14 // SP וַָּיִדק  MT LXX Tg Syr Vg וַָּיֶרק 
8 22 // LXX OL Sa ֶאל־ֵאל MT Tg Syr Vg ֶאל־ְיהוָה ֵאל



ִּבְלָעַדי ַרק ֲאֶׁשר ָאְכלּו ַהְּנָעִרים ְוֵחֶלק ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהְלכּו ִאִּתי ָעֵנר ֶאְׁשֹּכל ּוַמְמֵרא ֵהם ִיְקחּו  14:24
ֶחְלָקם: 

ָבִרים ָהֵאֶּלה ָהיָה ְדַבר־ְיהוָה ֶאל־ַאְבָרם ַּבַּמֲחֶזה ֵלאֹמר ַאל־ִּתיָרא ַאְבָרם ָאֹנִכי ָמֵגן ָל ְׂשָכְר  ַאַחר ַהְּד 15:1
ַהְרֵּבה ְמֹאד:  

ֶבן־ֶמֶׁשק ֵּביִתי הּוא ַּדֶּמֶׂשק ֱאִליֶעֶזר:  ַמה־ִּתֶּתן־ִלי ְוָאֹנִכי הֹוֵל ֲעִריִרי ּו 1וַּיֹאֶמר ַאְבָרם ֲאֹדָני 15:2
וַּיֹאֶמר ַאְבָרם ֵהן ִלי לֹא ָנַתָּתה ָזַרע ְוִהֵּנה ֶבן־ֵּביִתי יֹוֵרׁש ֹאִתי: 15:3
ִהים ְוִהֵּנה ְדַבר־15:4 :  ְיהוָה ֵאָליו ֵלאֹמר לֹא ִייָרְׁש 2ֱא  ֶזה ִּכי־ִאם ֲאֶׁשר יֵֵצא ִמֵּמֶעי הּוא ִייָרֶׁש
ה ִיְהיֶה  וַּיֹוֵצא ֹאתֹו ַהחּוָצה וַּיֹאֶמר ַהֶּבט־ָנא ַהָּׁשַמְיָמה ּוְסֹפר ַהּכֹוָכִבים ִאם־ּתּוַכל ִלְסֹּפר ֹאָתם וַּיֹאֶמר לֹו ּכֹ 15:5

  : ַזְרֶע
ִהים 15:6 וַַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה: 3וַַּיֲאֵמן ֱא
ָאֶרץ ַהּזֹאת ְלִרְׁשָּתּה:  ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ָלֶתת ְל ֶאת־הָ 4ֵאל וַּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני 15:7
ַּבָּמה ֵאַדע ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה: 5וַּיֹאַמר ֲאֹדָני 15:8
ְוַאִיל ְמֻׁשָּלׁש ְוֹתר ְוגֹוָזל:  וַּיֹאֶמר ֵאָליו ְקָחה ִלי ֶעְגָלה ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְוֵעז ְמֻׁשֶּלֶׁשת15:9

וִַּיַּקח־לֹו ֶאת־ָּכל־ֵאֶּלה וְַיַבֵּתר ֹאָתם ַּבָּתוֶ וִַּיֵּתן ִאיׁש־ִּבְתרֹו ִלְקַראת ֵרֵעהּו ְוֶאת־ַהִצֹּפר לֹא ָבָתר:15:10
וֵַּיֶרד ָהַעִיט ַעל־ַהְּפָגִרים וַַּיֵּׁשב ֹאָתם ַאְבָרם:  15:11
ָלבֹוא ְוַתְרֵּדָמה ָנְפָלה ַעל־ַאְבָרם ְוִהֵּנה ֵאיָמה ֲחֵׁשָכה ְגֹדָלה ֹנֶפֶלת ָעָליו:  וְַיִהי ַהֶּׁשֶמׁש15:12
ה: וַּיֹאֶמר ְלַאְבָרם יָֹדַע ֵּתַדע ִּכי־ֵגר ִיְהיֶה ַזְרֲע ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם וֲַעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשנָ 15:13
יֲַעֹבדּו ָּדן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי־ֵכן יְֵצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול:  ְוַגם ֶאת־ַהּגֹוי ֲאֶׁשר 15:14
ְוַאָּתה ָּתבֹוא ֶאל־ֲאֹבֶתי ְּבָׁשלֹום ִּתָּקֵבר ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה: 15:15
ְודֹור ְרִביִעי יָׁשּובּו ֵהָּנה ִּכי לֹא־ָׁשֵלם ֲעון ָהֱאֹמִרי ַעד־ֵהָּנה: 15:16
וֲַעָלָטה ָהיָה ְוִהֵּנה ַתּנּור ָעָׁשן ְוַלִּפיד ֵאׁש ֲאֶׁשר ָעַבר ֵּבין ַהְּגָזִרים ָהֵאֶּלה:  וְַיִהי ַהֶּׁשֶמׁש ָּבָאה 15:17
ִהים ַּבּיֹום ַההּוא ָּכַרת15:18 י ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ִמְּנַהר ִמְצַרִים  ְיהוָה ֶאת־ַאְבָרם ְּבִרית ֵלאֹמר ְלַזְרֲע ָנַתִּת 6ֱא

ַעד־ַהָּנָהר ַהָּגֹדל ְנַהר־ְּפָרת:  
ֶאת־ַהֵּקיִני ְוֶאת־ַהְּקִנִּזי ְוֵאת ַהַּקְדֹמִני:  15:19
ְוֶאת־ַהִחִּתי ְוֶאת־ַהְּפִרִּזי ְוֶאת־ָהְרָפִאים:  15:20
ִּגְרָּגִׁשי ְוֶאת־ַהְיבּוִסי: ְוֶאת־ָהֱאֹמִרי ְוֶאת־ַהְּכַנֲעִני ְוֶאת־ַהִחִּוי ְוֶאת־הַ 15:21

ְוָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם לֹא יְָלָדה לֹו ְוָלּה ִׁשְפָחה ִמְצִרית ּוְׁשָמּה ָהָגר: 16:1
ִמֶּלֶדת ּבֹא־ָנא ֶאל־ִׁשְפָחִתי אּוַלי ִאָּבֶנה ִמֶּמָּנה וִַּיְׁשַמע ַאְבָרם  7ֵאלוַּתֹאֶמר ָׂשַרי ֶאל־ַאְבָרם ִהֵּנה־ָנא ֲעָצַרִני16:2

ְלקֹול ָׂשָרי: 
ִּתֵּתן וִַּתַּקח ָׂשַרי ֵאֶׁשת־ַאְבָרם ֶאת־ָהָגר ַהִּמְצִרית ִׁשְפָחָתּה ִמֵּקץ ֶעֶׂשר ָׁשִנים ְלֶׁשֶבת ַאְבָרם ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ַו16:3

ּה לֹו ְלִאָּׁשה: ֹאָתּה ְלַאְבָרם ִאיׁשָ 
וַָּיבֹא ֶאל־ָהָגר וַַּתַהר וֵַּתֶרא ִּכי ָהָרָתה וֵַּתַקל ְּגִבְרָּתּה ְּבֵעיֶניָה: 16:4
8ֵאלִיְׁשֹּפט וַּתֹאֶמר ָׂשַרי ֶאל־ַאְבָרם ֲחָמִסי ָעֶלי ָאֹנִכי ָנַתִּתי ִׁשְפָחִתי ְּבֵחיֶק וֵַּתֶרא ִּכי ָהָרָתה וֵָאַקל ְּבֵעיֶניהָ 16:5

: 9ֵּביִני ּוֵביֶנ
ֶניָה:  וַּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל־ָׂשַרי ִהֵּנה ִׁשְפָחֵת ְּביֵָד ֲעִׂשי־ָלּה ַהּטֹוב ְּבֵעיָנִי וְַּתַעֶּנָה ָׂשַרי וִַּתְבַרח ִמּפָ 16:6
ִהיםָצָאּה ַמְלַא וִַּימְ 16:7 ַעל־ֵעין ַהַּמִים ַּבִּמְדָּבר ַעל־ָהַעִין ְּבֶדֶר ׁשּור:  10ֱא
וַּיֹאַמר ָהָגר ִׁשְפַחת ָׂשַרי ֵאי־ִמֶּזה ָבאת ְוָאָנה ֵתֵלִכי וַּתֹאֶמר ִמְּפֵני ָׂשַרי ְּגִבְרִּתי ָאֹנִכי ֹּבַרַחת:  16:8

1 2 // LXX Sa ֲאֹדָני add MT Tg Syr Vg ְיהוָה
2 4 ִהים // LXX OL(E) Arm Sa Chr(VII 338) ֱא MT ְיהוָה
3 6 ִהים // LXX OL Sa Bo and Romans 4:3; Galatians 3:6; James 2:23 ֱא MT Tg Syr Vg ַּביהוָה
4 7 // LXX OL Sa Bo Ms, cf. 31:13; 35:1,3; 46:3 ֵאל MT Tg Vg ְיהוָה
5 8 // LXX(73 646 458) Mss Eth(C Ra) Phil (III 23.15(te)) ֲאֹדָני add MT LXX Tg Mss Syr Vg ְיהוָה
6 18 ִהים // LXX(53-56-129-246-664 527 D(G)) Arab ֱא MT LXX ְיהוָה
7 2 // LXX(53-56-129-246-664) Mss Arab Aug(lat) ֵאל MT LXX ְיהוָה
8 5 ִהים // LXX OL Bo Ambr ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
9 5 // SP ּוֵביֶנ  MT ּוֵביֶני 
10 7 ִהים // Bo ֱא MT LXX ְיהוָה



16:9 ֹ אֶמר ָלּה ַמְלַא ְיהוָה ׁשּוִבי ֶאל־ְּגִבְרֵּת ְוִהְתַעִּני ַּתַחת יֶָדיָה:  וַּי
וַּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַא ְיהוָה ַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת־ַזְרֵע ְולֹא ִיָּסֵפר ֵמֹרב:  16:10
ִהים וַּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַא 16:11 :  2ֵאלָרה ְוֹיַלְדְּת ֵּבן ְוָקָראת ְׁשמֹו ִיְׁשָמֵעאל ִּכי־ָׁשַמע ִהָּנ הָ 1ֱא ֶאל־ָעְניֵ
ֹּכן:  ְוהּוא ִיְהיֶה ֶּפֶרא ָאָדם יָדֹו ַבֹּכל ְויַד ֹּכל ּבֹו ְוַעל־ְּפֵני ָכל־ֶאָחיו ִיְׁש 16:12
ם ָרִאיִתי ַאֲחֵרי ֹרִאי:  3ְׁשמֹו וִַּתְקָרא16:13 ַהֹּדֵבר ֵאֶליָה ַאָּתה ֵאל ֳרִאי ִּכי ָאְמָרה ֲהַגם ֲה
ַעל־ֵּכן ָקָרא ַלְּבֵאר ְּבֵאר ַלַחי ֹרִאי ִהֵּנה ֵבין־ָקֵדׁש ּוֵבין ָּבֶרד: 16:14
ד ָהָגר ְלַאְבָרם ֵּבן וִַּיְקָרא ַאְבָרם ֶׁשם־ְּבנֹו ֲאֶׁשר־יְָלָדה ָהָגר ִיְׁשָמֵעאל: וֵַּתלֶ 16:15
ְוַאְבָרם ֶּבן־ְׁשֹמִנים ָׁשָנה ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ְּבֶלֶדת־ָהָגר ֶאת־ִיְׁשָמֵעאל ְלַאְבָרם: 16:16

ִהים ֵאָליו ֵּיָרא וְַיִהי ַאְבָרם ֶּבן־ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ְוֵתַׁשע ָׁשִנים ו17:1ַ וַּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני־ֵאל ַׁשַּדי ִהְתַהֵּל ְלָפַני וְֶהיֵה  4ֱא
ָתִמים: 

י ֵּביִני ּוֵביֶנ ְוַאְרֶּבה אֹוְת ִּבְמֹאד ְמֹאד: ְוֶאְּתָנה ְבִריִת 17:2
ִהים ֵלאֹמר:  17:3 וִַּיֹּפל ַאְבָרם ַעל־ָּפָניו וְַיַדֵּבר ִאּתֹו ֱא
ֲאִני ִהֵּנה ְבִריִתי ִאָּת ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִים:  17:4
: ְולֹא־ִיָּקֵרא עֹוד ֶאת־ִׁשְמ ַאְבָרם ְוָהיָה ִׁשְמ ַאבְ 17:5 ָרָהם ִּכי ַאב־ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִּתי
ְוִהְפֵרִתי ֹאְת ִּבְמֹאד ְמֹאד ּוְנַתִּתי ְלגֹוִים ּוְמָלִכים ִמְּמ יֵֵצאּו:  17:6
ִהים17:7 :  וֲַהִקֹמִתי ֶאת־ְּבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנ ּוֵבין ַזְרֲע ַאֲחֶרי ְלֹדֹרָתם ִלְבִרית עֹוָלם ִלְהיֹות ְל ֵלא ּוְלַזְרֲע ַאֲחֶרי
הִ 17:8 ים:  ְוָנַתִּתי ְל ּוְלַזְרֲע ַאֲחֶרי ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֶרי ֵאת ָּכל־ֶאֶרץ ְּכַנַען ַלֲאֻחַּזת עֹוָלם ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלא
ִהים ֶאל־ַאְבָרָהם ְוַאָּתה ֶאת־ְּבִריִתי ִתְׁשֹמר ַאָּתה ְוַזְרֲע ַאֲחֶרי 17:9 ְלֹדֹרָתם:  וַּיֹאֶמר ֱא

זֹאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזְרֲע ַאֲחֶרי ִהּמֹול ָלֶכם ָּכל־ָזָכר:  17:10
ּוְנַמְלֶּתם ֵאת ְּבַׂשר ָעְרַלְתֶכם ְוָהיָה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם:  17:11
ל־ָזָכר ְלֹדֹרֵתיֶכם ְיִליד ָּבִית ּוִמְקַנת־ֶּכֶסף ִמֹּכל ֶּבן־ֵנָכר ֲאֶׁשר לֹא ִמַּזְרֲע הּוא:  ּוֶבן־ְׁשֹמַנת יִָמים ִיּמֹול ָלֶכם ּכָ 17:12
ִהּמֹול ִיּמֹול ְיִליד ֵּביְת ּוִמְקַנת ַּכְסֶּפ ְוָהְיָתה ְבִריִתי ִּבְבַׂשְרֶכם ִלְבִרית עֹוָלם:  17:13
ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה ֶאת־ְּבִריִתי  5ַׂשר ָעְרָלתֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִניְוָעֵרל ָזָכר ֲאֶׁשר לֹא־ִיּמֹול ֶאת־ּבְ 17:14
ֵהַפר: 

ִהים ֶאל־ַאְבָרָהם ָׂשַרי ִאְׁשְּת לֹא־ִתְקָרא ֶאת־17:15 ְׁשָמּה ָׂשָרי ִּכי ָׂשָרה ְׁשָמּה:  וַּיֹאֶמר ֱא
ּוֵבַרְכִּתי ֹאָתּה ְוַגם ָנַתִּתי ִמֶּמָּנה ְל ֵּבן ּוֵבַרְכִּתיָה ְוָהְיָתה ְלגֹוִים ַמְלֵכי ַעִּמים ִמֶּמָּנה ִיְהיּו:  17:16
ִיָּוֵלד ְוִאם־ָׂשָרה ֲהַבת־ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ֵּתֵלד:  וִַּיֹּפל ַאְבָרָהם ַעל־ָּפָניו וִַּיְצָחק וַּיֹאֶמר ְּבִלּבֹו ַהְּלֶבן ֵמָאה־ָׁשָנה17:17
17:18 : ִהים לּו ִיְׁשָמֵעאל ִיְחיֶה ְלָפֶני וַּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל־ָהֱא
ִהים ֲאָבל ָׂשָרה ִאְׁשְּת ֹיֶלֶדת ְל ֵּבן ְוָקָראָת ֶאת־ְׁשמֹו ִיְצָחק וֲַהִקֹמִתי ֶאת־ְּבִריִתי ִאּת17:19 ֹו ִלְבִרית  וַּיֹאֶמר ֱא

עֹוָלם ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו:  
ִׂשיִאם יֹוִליד ּוְלִיְׁשָמֵעאל ְׁשַמְעִּתי ִהֵּנה ֵּבַרְכִּתי ֹאתֹו ְוִהְפֵריִתי ֹאתֹו ְוִהְרֵּביִתי ֹאתֹו ִּבְמֹאד ְמֹאד ְׁשֵנים־ָעָׂשר נְ 17:20

ּוְנַתִּתיו ְלגֹוי ָּגדֹול:  
ק ֲאֶׁשר ֵּתֵלד ְל ָׂשָרה ַלּמֹוֵעד ַהֶּזה ַּבָּׁשָנה ָהַאֶחֶרת: ְוֶאת־ְּבִריִתי ָאִקים ֶאת־ִיְצחָ 17:21
ִהים ֵמַעל ַאְבָרָהם:  17:22 וְַיַכל ְלַדֵּבר ִאּתֹו וַַּיַעל ֱא
ֵׁשי ֵּבית ַאְבָרָהם וִַּיַּקח ַאְבָרָהם ֶאת־ִיְׁשָמֵעאל ְּבנֹו ְוֵאת ָּכל־ְיִליֵדי ֵביתֹו ְוֵאת ָּכל־ִמְקַנת ַּכְסּפֹו ָּכל־ָזָכר ְּבַאנְ 17:23

ִהים:   וַָּיָמל ֶאת־ְּבַׂשר ָעְרָלָתם ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו ֱא
ְוַאְבָרָהם ֶּבן־ִּתְׁשִעים וֵָתַׁשע ָׁשָנה ְּבִהֹּמלֹו ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו: 17:24
ׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְּבִהּמֹ 17:25 לֹו ֵאת ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו:  ְוִיְׁשָמֵעאל ְּבנֹו ֶּבן־ְׁש
ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ִנּמֹול ַאְבָרָהם ְוִיְׁשָמֵעאל ְּבנֹו: 17:26
ְוָכל־ַאְנֵׁשי ֵביתֹו ְיִליד ָּבִית ּוִמְקַנת־ֶּכֶסף ֵמֵאת ֶּבן־ֵנָכר ִנֹּמלּו ִאּתֹו:17:27

1 11 ִהים // OL(S) ֱא MT LXX ְיהוָה
2 11 // LXX(18-19-108-118-314-537-B(S)) Mss OL Arab ֵאל MT LXX Tg Syr Vg ְיהוָה
3 13 // LXX(108*) ְׁשמֹו MT LXX ֵׁשם־ְיהוָה
4 1 ִהים ֵאָליו // Chr (VII 360 362) ֱא // LXX(44-106) Bo ְיהוָה ֵאָליו // MT LXX ְיהוָה ֶאל־ַאְבָרם ֶאל־ַאְבָרם
ִהים Arab Ruf Aug ֱא
5 14 // SP LXX OL Philo (QG 3.52) ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני omit MT Tg Syr Vg



ִהים 18:1 ֵני ַמְמֵרא ְוהּוא ֹיֵׁשב ֶּפַתח־ָהֹאֶהל ְּכֹחם ַהּיֹום:  1וֵַּיָרא ֵאָליו ֱא ְּבֵא
ָׁשה ֲאָנִׁשים ִנָּצִבים ָעָליו וַַּיְרא וַָּיָרץ ִלְקָראָתם ִמֶּפַתח ָהֹאֶהל וַּיִ 18:2 ְׁשַּתחּו ָאְרָצה:  וִַּיָּׂשא ֵעיָניו וַַּיְרא ְוִהֵּנה ְׁש
18:3  : וַּיֹאַמר ֲאֹדָני ִאם־ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני ַאל־ָנא ַתֲעֹבר ֵמַעל ַעְבֶּד
יַֻּקח־ָנא ְמַעט־ַמִים ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם ְוִהָּׁשֲענּו ַּתַחת ָהֵעץ: 18:4
ְּדֶכם וַּיֹאְמרּו ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ַּכֲאֶׁשר ְוֶאְקָחה ַפת־ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם ַאַחר ַּתֲעֹברּו ִּכי־ַעל־ֵּכן ֲעַבְרֶּתם ַעל־ַעבְ 18:5

ִּדַּבְרָּת:  
ׁש ְסִאים ֶקַמח ֹסֶלת לּוִׁשי וֲַעִׂשי ֻעגֹות: 18:6 וְַיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהֹאֱהָלה ֶאל־ָׂשָרה וַּיֹאֶמר ַמֲהִרי ְׁש
ַּנַער וְַיַמֵהר ַלֲעׂשֹות ֹאתֹו:  ְוֶאל־ַהָּבָקר ָרץ ַאְבָרָהם וִַּיַּקח ֶּבן־ָּבָקר ַר וָטֹוב וִַּיֵּתן ֶאל־הַ 18:7
וִַּיַּקח ֶחְמָאה ְוָחָלב ּוֶבן־ַהָּבָקר ֲאֶׁשר ָעָׂשה וִַּיֵּתן ִלְפֵניֶהם ְוהּוא־ֹעֵמד ֲעֵליֶהם ַּתַחת ָהֵעץ וַּיֹאֵכלּו:  18:8
וַּיֹאְמרּו ֵאָליו ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּת וַּיֹאֶמר ִהֵּנה ָבֹאֶהל:  18:9

ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶלי ָּכֵעת ַחָּיה ְוִהֵּנה־ֵבן ְלָׂשָרה ִאְׁשֶּת ְוָׂשָרה ֹׁשַמַעת ֶּפַתח ָהֹאֶהל ְוהּוא ַאֲחָריו:  וַּיֹאֶמר 18:10
ְוַאְבָרָהם ְוָׂשָרה ְזֵקִנים ָּבִאים ַּבָּיִמים ָחַדל ִלְהיֹות ְלָׂשָרה ֹאַרח ַּכָּנִׁשים: 18:11
ִתי ָהְיָתה־ִּלי ֶעְדָנה וַאֹדִני ָזֵקן:  וִַּתְצַחק ָׂשָרה ְּבִקְרָּבּה לֵ 18:12 אֹמר ַאֲחֵרי ְב
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ַאְבָרָהם ָלָּמה ֶּזה ָצֲחָקה ָׂשָרה ֵלאֹמר ַהַאף ֻאְמָנם ֵאֵלד וֲַאִני ָזַקְנִּתי:  18:13
ִהים 18:14 ָבר ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶלי ָּכֵעת ַחָּיה ּוְלָׂשָרה ֵבן:  ּדָ 2ֲהִיָּפֵלא ֵמֱא
וְַּתַכֵחׁש ָׂשָרה ֵלאֹמר לֹא ָצַחְקִּתי ִּכי יֵָרָאה וַּיֹאֶמר לֹא ִּכי ָצָחְקְּת:  18:15
ם: וַָּיֻקמּו ִמָּׁשם ָהֲאָנִׁשים וַַּיְׁשִקפּו ַעל־ְּפֵני ְסֹדם ְוַאְבָרָהם ֹהֵל ִעָּמם ְלַׁשְּלחָ 18:16
ִהים18:17 ָאָמר ַהְמַכֶּסה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה: 3וֵא
ְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהיֶה ְלגֹוי ָּגדֹול ְוָעצּום ְוִנְבְרכּו בֹו ֹּכל ּגֹויֵי ָהָאֶרץ: 18:18
ן ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת־ָּבָניו ְוֶאת־ֵּביתֹו ַאֲחָריו ְוָׁשְמרּו ֶּדֶר ְיהוָה ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ְלַמַען  ִּכי ְיַדְעִּתיו ְלַמעַ 18:19

ִהים  ַעל־ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ָעָליו:  4ָהִביא ֱא
ְיהוָה ַזֲעַקת ְסֹדם וֲַעֹמָרה ִּכי־ָרָּבה ְוַחָּטאָתם ִּכי ָכְבָדה ְמֹאד:  וַּיֹאֶמר 18:20
ֵאֲרָדה־ָּנא ְוֶאְרֶאה ַהְּכַצֲעָקָתּה ַהָּבָאה ֵאַלי ָעׂשּו ָּכָלה ְוִאם־לֹא ֵאָדָעה:  18:21
ֵני ְיהוָה:  וִַּיְפנּו ִמָּׁשם ָהֲאָנִׁשים וֵַּיְלכּו ְסֹדָמה ְוַאְבָרָהם עֹוֶדּנּו ֹעֵמד ִלפְ 18:22
וִַּיַּגׁש ַאְבָרָהם וַּיֹאַמר ַהַאף ִּתְסֶּפה ַצִּדיק ִעם־ָרָׁשע: 18:23
ר  אּוַלי יֵׁש ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם ְּבתֹו ָהִעיר ַהַאף ִּתְסֶּפה ְולֹא־ִתָּׂשא ַלָּמקֹום ְלַמַען ֲחִמִּׁשים ַהַּצִּדיִקם ֲאׁשֶ 18:24

ְּבִקְרָּבּה:  
ׂשֹת ַּכָּדָבר ַהֶּזה ְלָהִמית ַצִּדיק ִעם־ָרָׁשע ְוָהיָה ַכַּצִּדיק ָּכָרָׁשע ָחִלָלה ָּל ֲהֹׁשֵפט ָּכל־ָהָאֶרץ לֹא  ָחִלָלה ְּל ֵמעֲ 18:25

יֲַעֶׂשה ִמְׁשָּפט: 
ָרם:  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ִאם־ֶאְמָצא ִבְסֹדם ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם ְּבתֹו ָהִעיר ְוָנָׂשאִתי ְלָכל־ַהָּמקֹום ַּבֲעבּו18:26
וַַּיַען ַאְבָרָהם וַּיֹאַמר ִהֵּנה־ָנא הֹוַאְלִּתי ְלַדֵּבר ֶאל־ֲאֹדָני ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר:  18:27
ָצא  אּוַלי יְַחְסרּון ֲחִמִּׁשים ַהַּצִּדיִקם ֲחִמָּׁשה ֲהַתְׁשִחית ַּבֲחִמָּׁשה ֶאת־ָּכל־ָהִעיר וַּיֹאֶמר לֹא ַאְׁשִחית ִאם־ֶאמְ 18:28

ִעים וֲַחִמָּׁשה: ָׁשם ַאְרּבָ 
וַֹּיֶסף עֹוד ְלַדֵּבר ֵאָליו וַּיֹאַמר אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ַאְרָּבִעים וַּיֹאֶמר לֹא ֶאֱעֶׂשה ַּבֲעבּור ָהַאְרָּבִעים:  18:29
ִׁשים וַּיֹאֶמר לֹא ֶאֱעׂשֶ 18:30 ִׁשים: וַּיֹאֶמר ַאל־ָנא ִיַחר ַלאֹדָני וֲַאַדֵּבָרה אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ְׁש ה ִאם־ֶאְמָצא ָׁשם ְׁש
ְׂשִרים:  וַּיֹאֶמר ִהֵּנה־ָנא הֹוַאְלִּתי ְלַדֵּבר ֶאל־ֲאֹדָני אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ֶעְׂשִרים וַּיֹאֶמר לֹא ַאְׁשִחית ַּבֲעבּור ָהעֶ 18:31
־ַהַּפַעם אּוַלי ִיָּמְצאּו18:32 ן ָׁשם ֲעָׂשָרה וַּיֹאֶמר לֹא ַאְׁשִחית ַּבֲעבּור  וַּיֹאֶמר ַאל־ָנא ִיַחר ַלאֹדָני וֲַאַדְּבָרה ַא

ָהֲעָׂשָרה: 
וֵַּיֶל ְיהוָה ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ְלַדֵּבר ֶאל־ַאְבָרָהם ְוַאְבָרָהם ָׁשב ִלְמֹקמֹו: 18:33

ָקם ִלְקָראָתם וִַּיְׁשַּתחּו ַאַּפִים ָאְרָצה: וַָּיֹבאּו ְׁשֵני ַהַּמְלָאִכים ְסֹדָמה ָּבֶעֶרב ְולֹוט ֹיֵׁשב ְּבַׁשַער־ְסֹדם וַַּיְרא־לֹוט וַּיָ 19:1
ְרְּכֶכם וַּיֹאְמרּו  וַּיֹאֶמר ִהֶּנה ָּנא־ֲאֹדַני סּורּו ָנא ֶאל־ֵּבית ַעְבְּדֶכם ְוִלינּו ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם ְוִהְׁשַּכְמֶּתם וֲַהַלְכֶּתם ְלדַ 19:2

ּלֹא ִּכי ָבְרחֹוב ָנִלין:  
וַָּיֻסרּו ֵאָליו וַָּיֹבאּו ֶאל־ֵּביתֹו וַַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתה ּוַמּצֹות ָאָפה וַּיֹאֵכלּו:  וִַּיְפַצר־ָּבם ְמֹאד  19:3
ֶטֶרם ִיְׁשָּכבּו ְוַאְנֵׁשי ָהִעיר ַאְנֵׁשי ְסֹדם ָנַסּבּו ַעל־ַהַּבִית ִמַּנַער ְוַעד־ָזֵקן ָּכל־ָהָעם ִמָּקֶצה:  19:4

1 1 ִהים // LXX OL Sa(20) ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
2 14 ִהים // LXX OL Sa(20) ֵמֱא MT Tg Syr Vg ֵמְיהוָה
3 17 ִהים // LXX(53-56-129-246-664) וֵא MT LXX וַיֹהוָה
4 19 ִהים // LXX(961) OL Phil(arm) ֱא MT LXX Tg Syr Vg ְיהוָה



ֹו ַאֵּיה ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר־ָּבאּו ֵאֶלי ַהָּלְיָלה הֹוִציֵאם ֵאֵלינּו ְוֵנְדָעה ֹאָתם:  וִַּיְקְראּו ֶאל־לֹוט וַּיֹאְמרּו ל 19:5
וֵַּיֵצא ֲאֵלֶהם לֹוט ַהֶּפְתָחה ְוַהֶּדֶלת ָסַגר ַאֲחָריו:  19:6
וַּיֹאַמר ַאל־ָנא ַאַחי ָּתֵרעּו:  19:7
ֹוִציָאה־ָּנא ֶאְתֶהן ֲאֵליֶכם וֲַעׂשּו ָלֶהן ַּכּטֹוב ְּבֵעיֵניֶכם ַרק ָלֲאָנִׁשים  ִהֵּנה־ָנא ִלי ְׁשֵּתי ָבנֹות ֲאֶׁשר לֹא־יְָדעּו ִאיׁש א19:8

ָהֵאֶּלה ַאל־ַּתֲעׂשּו ָדָבר ִּכי־ַעל־ֵּכן ָּבאּו ְּבֵצל ֹקָרִתי:  
ם וִַּיְפְצרּו ָבִאיׁש ְּבלֹוט ְמֹאד  וַּיֹאְמרּו ֶּגׁש־ָהְלָאה וַּיֹאְמרּו ָהֶאָחד ָּבא־ָלגּור וִַּיְׁשֹּפט ָׁשפֹוט ַעָּתה ָנַרע ְל ֵמהֶ 19:9

וִַּיְּגׁשּו ִלְׁשֹּבר ַהָּדֶלת: 
וִַּיְׁשְלחּו ָהֲאָנִׁשים ֶאת־יָָדם וַָּיִביאּו ֶאת־לֹוט ֲאֵליֶהם ַהָּבְיָתה ְוֶאת־ַהֶּדֶלת ָסָגרּו: 19:10
ַעד־ָּגדֹול וִַּיְלאּו ִלְמצֹא ַהָּפַתח:  ְוֶאת־ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר־ֶּפַתח ַהַּבִית ִהּכּו ַּבַּסְנוִֵרים ִמָּקֹטן וְ 19:11
וַּיֹאְמרּו ָהֲאָנִׁשים ֶאל־לֹוט ֹעד ִמי־ְל ֹפה ָחָתן ּוָבֶני ּוְבֹנֶתי ְוֹכל ֲאֶׁשר־ְל ָּבִעיר הֹוֵצא ִמן־ַהָּמקֹום:19:12
ְלַׁשֲחָתּה: 2וְַיַׁשְּלֵחנּו1ֵאל ֵניִּכי־ַמְׁשִחִתים ֲאַנְחנּו ֶאת־ַהָּמקֹום ַהֶּזה ִּכי־ָגְדָלה ַצֲעָקָתם ֶאת־ּפְ 19:13
ְקֵחי ְבֹנָתיו וַּיֹאֶמר קּומּו ְּצאּו ִמן־ַהּמָ 19:14 ֶאת־ָהִעיר וְַיִהי  3ֵאל קֹום ַהֶּזה ִּכי־ַמְׁשִחיתוֵַּיֵצא לֹוט וְַיַדֵּבר ֶאל־ֲחָתָניו 

ִכְמַצֵחק ְּבֵעיֵני ֲחָתָניו:  
ח ֶאת־ִאְׁשְּת ְוֶאת־ְׁשֵּתי ְבֹנֶתי ַהִּנְמָצֹאת ְּבלֹוט ֵלאֹמר קּום קַ 4ּוְכמֹו ַהַּׁשַחר ָעָלה וַָּיִאיצּו ַהַּמְלָאִכים ְוֵצא 19:15

ֶּפן־ִּתָּסֶפה ַּבֲעון ָהִעיר:  
ִהים וִַּיְתַמְהָמּה וַַּיֲחִזקּו ָהֲאָנִׁשים ְּביָדֹו ּוְביַד־ִאְׁשּתֹו ּוְביַד ְׁשֵּתי ְבֹנָתיו ְּבֶחְמַלת ְיהוָה19:16 ָעָליו וַֹּיִצֻאהּו וַַּיִּנֻחהּו 5ֱא

ִמחּוץ ָלִעיר:  
ָהָרה  וְַיִהי ְכהֹוִציָאם ֹאָתם ַהחּוָצה וַּיֹאֶמר ִהָּמֵלט ַעל־ַנְפֶׁש ַאל־ַּתִּביט ַאֲחֶרי ְוַאל־ַּתֲעֹמד ְּבָכל־ַהִּכָּכר הָ 19:17

ִהָּמֵלט ֶּפן־ִּתָּסֶפה: 
ּיֹאֶמר לֹוט ֲאֵלֶהם ַאל־ָנא ֲאֹדָני:ו19:18ַ
19:19 ֹ א אּוַכל  ִהֵּנה־ָנא ָמָצא ַעְבְּד ֵחן ְּבֵעיֶני וַַּתְגֵּדל ַחְסְּד ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמִדי ְלַהֲחיֹות ֶאת־ַנְפִׁשי ְוָאֹנִכי ל

ְלִהָּמֵלט ָהָהָרה ֶּפן־ִּתְדָּבַקִני ָהָרָעה וַָמִּתי:  
ִעיר ַהּזֹאת ְקֹרָבה ָלנּוס ָׁשָּמה ְוִהיא ִמְצָער ִאָּמְלָטה ָּנא ָׁשָּמה ֲהלֹא ִמְצָער ִהוא ּוְתִחי ַנְפִׁשי:  ִהֵּנה־ָנא הָ 19:20
וַּיֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ָנָׂשאִתי ָפֶני ַּגם ַלָּדָבר ַהֶּזה ְלִבְלִּתי ָהְפִּכי ֶאת־ָהִעיר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת:  19:21
ָּמה ִּכי לֹא אּוַכל ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ַעד־ֹּבֲא ָׁשָּמה ַעל־ֵּכן ָקָרא ֵׁשם־ָהִעיר צֹוַער:  ַמֵהר ִהָּמֵלט ׁשָ 19:22
ַהֶּׁשֶמׁש יָָצא ַעל־ָהָאֶרץ ְולֹוט ָּבא ֹצֲעָרה:  19:23
ִמן־ַהָּׁשָמִים: 6וַיהוָה ִהְמִטיר ַעל־ְסֹדם ְוַעל־ֲעֹמָרה ָּגְפִרית וֵָאׁש19:24
וַַּיֲהֹפ ֶאת־ֶהָעִרים ָהֵאל ְוֵאת ָּכל־ַהִּכָּכר ְוֵאת ָּכל־ֹיְׁשֵבי ֶהָעִרים ְוֶצַמח ָהֲאָדָמה:  19:25
ֶמַלח:  וַַּתֵּבט ִאְׁשּתֹו ֵמַאֲחָריו וְַּתִהי ְנִציב19:26
ִהים וַַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר־ָעַמד ָׁשם ֶאת־ְּפֵני 19:27 : 7ֱא
ַּיְרא ְוִהֵּנה ָעָלה ִקיֹטר ָהָאֶרץ ְּכִקיֹטר ַהִּכְבָׁשן:  וַַּיְׁשֵקף ַעל־ְּפֵני ְסֹדם וֲַעֹמָרה ְוַעל־ָּכל־ְּפֵני ֶאֶרץ ַהִּכָּכר ו19:28ַ
ִהים ֶאת־ַאְבָרָהם וְַיַׁשַּלח ֶאת־לֹוט ִמּתֹו ַהֲהֵפָכה ּבַ 19:29 ִהים ֶאת־ָעֵרי ַהִּכָּכר וִַּיְזֹּכר ֱא ֲהֹפ  וְַיִהי ְּבַׁשֵחת ֱא

ֶאת־ֶהָעִרים ֲאֶׁשר־יַָׁשב ָּבֵהן לֹוט:  
ֹנָתיו: ֹוט ִמּצֹוַער וֵַּיֶׁשב ָּבָהר ּוְׁשֵּתי ְבֹנָתיו ִעּמֹו ִּכי יֵָרא ָלֶׁשֶבת ְּבצֹוַער וֵַּיֶׁשב ַּבְּמָעָרה הּוא ּוְׁשֵּתי בְ וַַּיַעל ל19:30
וַּתֹאֶמר ַהְּבִכיָרה ֶאל־ַהְּצִעיָרה ָאִבינּו ָזֵקן ְוִאיׁש ֵאין ָּבָאֶרץ ָלבֹוא ָעֵלינּו ְּכֶדֶר ָּכל־ָהָאֶרץ: 19:31
ְלָכה ַנְׁשֶקה ֶאת־ָאִבינּו יִַין ְוִנְׁשְּכָבה ִעּמֹו ּוְנַחֶּיה ֵמָאִבינּו ָזַרע:  19:32
ְבקּוָמּה:  וַַּתְׁשֶקיןָ ֶאת־ֲאִביֶהן יִַין ַּבַּלְיָלה ַהִהוא וַָּתבֹא ַהְּבִכיָרה וִַּתְׁשַּכב ֶאת־ָאִביָה ְולֹא־יַָדע ְּבִׁשְכָבּה ּו19:33
וַּתֹאֶמר ַהְּבִכיָרה ֶאל־ַהְּצִעיָרה ֵהן־ָׁשַכְבִּתי ֶאֶמׁש ֶאת־ָאִבי ַנְׁשֶקּנּו יִַין ַּגם־ַהַּלְיָלה ּוֹבִאי ִׁשְכִבי  וְַיִהי ִמָּמֳחָרת 19:34

ִעּמֹו ּוְנַחֶּיה ֵמָאִבינּו ָזַרע:  
ּמֹו ְולֹא־יַָדע ְּבִׁשְכָבּה ּוְבֻקָמּה: וַַּתְׁשֶקיןָ ַּגם ַּבַּלְיָלה ַההּוא ֶאת־ֲאִביֶהן יִָין וַָּתָקם ַהְּצִעיָרה וִַּתְׁשַּכב עִ 19:35

1 13 // OL Bo(LW) ֵאל MT LXX Tg Syr Vg ְיהוָה
2 13 // LXX(73 71 319) Mss Vg Eth וְַיַׁשְּלֵחנּו add MT LXX Tg Syr ְיהוָה
3 14 // Bo(LW) Arab ֵאל MT LXX Tg Syr Vg ְיהוָה
4 15 // LXX OL ְוֵצא omit MT Tg Syr Vg
5 19 ִהים // LXX(246 422) OL(S) ֱא MT LXX ְיהוָה
6 24 // LXX(44 664*) Mss Eth(p) Cyp(Lat) (Quir III 33(ap)) וֵָאׁש add MT LXX Tg Syr Vg ֵמֵאת ְיהוָה
7 27 ִהים // LXX(20, codex Dorothei) Chr (VIII 405 407) ֱא MT LXX ְיהוָה



וַַּתֲהֶריןָ ְׁשֵּתי ְבנֹות־לֹוט ֵמֲאִביֶהן:  19:36
וֵַּתֶלד ַהְּבִכיָרה ֵּבן וִַּתְקָרא ְׁשמֹו מֹוָאב הּוא ֲאִבי־מֹוָאב ַעד־ַהּיֹום:  19:37
א ֲאִבי ְבֵני־ַעּמֹון ַעד־ַהּיֹום: ְוַהְּצִעיָרה ַגם־ִהוא יְָלָדה ֵּבן וִַּתְקָרא ְׁשמֹו ֶּבן־ַעִּמי הּו19:38

וִַּיַּסע ִמָּׁשם ַאְבָרָהם ַאְרָצה ַהֶּנֶגב וֵַּיֶׁשב ֵּבין־ָקֵדׁש ּוֵבין ׁשּור וַָּיָגר ִּבְגָרר: 20:1
ח ֶאת־ָׂשָרה:  וַּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל־ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו ֲאֹחִתי ִהוא ַוִּיְׁשַלח ֲאִביֶמֶל ֶמֶל ְּגָרר וִַּיּקַ 20:2
ִהים ֶאל־ֲאִביֶמֶל ַּבֲחלֹום ַהָּלְיָלה וַּיֹאֶמר לֹו ִהְּנ ֵמת ַעל־ֹאדֹות ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר־ָלַקְחָּת ְוִהוא20:3 ְּבֻעַלת  וַָּיבֹא ֱא
ָּבַעל: 
וֲַאִביֶמֶל לֹא ָקַרב ֵאֶליָה וַּיֹאַמר ֲאֹדָני ֲהגֹוי ַּגם־ַצִּדיק ַּתֲהֹרג: 20:4
20:5 ֹ א הּוא ָאַמר־ִלי ֲאֹחִתי ִהוא ְוִהיא־ַגם־ִהוא ָאְמָרה ָאִחי הּוא ְּבָתם־ְלָבִבי ּוְבִנְקֹין ַּכַּפי ָעִׂשיִתי זֹאת:  ֲהל
ם ַּגם ָאֹנִכי יַָדְעִּתי ִּכי ְבָתם־ְלָבְב ָעִׂשיָת ּזֹאת וֶָאְחׂשֹ ַּגם־ָאֹנִכי אֹוְת 20:6 ִהים ַּבֲח ֹו־ִלי   ֵמֲחטוַּיֹאֶמר ֵאָליו ָהֱא

ַעל־ֵּכן לֹא־ְנַתִּתי ִלְנֹּגַע ֵאֶליָה: 
ַאָּתה  ְוַעָּתה ָהֵׁשב ֵאֶׁשת־ָהִאיׁש ִּכי־ָנִביא הּוא ְוִיְתַּפֵּלל ַּבַעְד וְֶחיֵה ְוִאם־ֵאיְנ ֵמִׁשיב ַּדע ִּכי־מֹות ָּתמּות 20:7

  : ְוָכל־ֲאֶׁשר־ָל
ְלָכל־ֲעָבָדיו וְַיַדֵּבר ֶאת־ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבָאְזֵניֶהם וִַּייְראּו ָהֲאָנִׁשים ְמֹאד: וַַּיְׁשֵּכם ֲאִביֶמֶל ַּבֹּבֶקר וִַּיְקָרא20:8
י ֲחָטָאה וִַּיְקָרא ֲאִביֶמֶל ְלַאְבָרָהם וַּיֹאֶמר לֹו ֶמה־ָעִׂשיָת ָּלנּו ּוֶמה־ָחָטאִתי ָל ִּכי־ֵהֵבאָת ָעַלי ְוַעל־ַמְמַלְכִּת 20:9

ים ֲאֶׁשר לֹא־יֵָעׂשּו ָעִׂשיָת ִעָּמִדי:  ְגֹדָלה ַמֲעִׂש 
וַּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶל ֶאל־ַאְבָרָהם ָמה ָרִאיָת ִּכי ָעִׂשיָת ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה:  20:10
ִהים ַּבָּמקֹום ַהֶּזה וֲַהָרגּוִני ַעל־ְּדַבר ִאְׁשִּתי: 20:11 וַּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ִּכי ָאַמְרִּתי ַרק ֵאין־ִיְרַאת ֱא
ְוַגם־ָאְמָנה ֲאֹחִתי ַבת־ָאִבי ִהוא ַא לֹא ַבת־ִאִּמי ַוְּתִהי־ִלי ְלִאָּׁשה:  20:12
ִהים ִמֵּבית ָאִבי וָֹאַמר ָלּה ֶזה ַחְסֵּד ֲאֶׁשר ַּתֲעִׂשי ִעָּמִדי ֶאל ָּכל־ַהָּמקֹו20:13 ם ֲאֶׁשר וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר ִהְתעּו ֹאִתי ֱא

הּוא:  ָנבֹוא ָׁשָּמה ִאְמִרי־ִלי ָאִחי
וִַּיַּקח ֲאִביֶמֶל צֹאן ּוָבָקר וֲַעָבִדים ּוְׁשָפֹחת וִַּיֵּתן ְלַאְבָרָהם וַָּיֶׁשב לֹו ֵאת ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו:  20:14
וַּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶל ִהֵּנה ַאְרִצי ְלָפֶני ַּבּטֹוב ְּבֵעיֶני ֵׁשב: 20:15
ֶסף ְלָאִחי ִהֵּנה הּוא־ָל ְּכסּות ֵעיַנִים ְלֹכל ֲאֶׁשר ִאָּת ְוֵאת ֹּכל ְוֹנָכַחת: ּוְלָׂשָרה ָאַמר ִהֵּנה ָנַתִּתי ֶאֶלף ּכֶ 20:16
ִהים ֶאת־ֲאִביֶמֶל ְוֶאת־ִאְׁשּתֹו ְוַאְמֹהָתיו וֵַּיֵלדּו:  20:17 ִהים וִַּיְרָּפא ֱא וִַּיְתַּפֵּלל ַאְבָרָהם ֶאל־ָהֱא
ִהים20:18 ְּבַעד ָּכל־ֶרֶחם ְלֵבית ֲאִביֶמֶל ַעל־ְּדַבר ָׂשָרה ֵאֶׁשת ַאְבָרָהם: 1ִּכי־ָעֹצר ָעַצר ֱא

ְלָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר:  3ָּפַקד ֶאת־ָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ָאָמר וַַּיַעׂש2וַיהוָה 21:1
ִהים:  וַַּתַהר וֵַּתלֶ 21:2 ד ָׂשָרה ְלַאְבָרָהם ֵּבן ִלְזֻקָניו ַלּמֹוֵעד ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ֹאתֹו ֱא
וִַּיְקָרא ַאְבָרָהם ֶאת־ֶׁשם־ְּבנֹו ַהּנֹוַלד־לֹו ֲאֶׁשר־יְָלָדה־ּלֹו ָׂשָרה ִיְצָחק:  21:3
ִהים: וַָּיָמל ַאְבָרָהם ֶאת־ִיְצָחק ְּבנֹו ֶּבן־ְׁשֹמַנת יִָמים ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹאתֹו21:4 ֱא
ְוַאְבָרָהם ֶּבן־ְמַאת ָׁשָנה ְּבִהָּוֶלד לֹו ֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו: 21:5
ִהים ָּכל־ַהֹּׁשֵמַע ִיְצַחק־ִלי:  21:6 וַּתֹאֶמר ָׂשָרה ְצֹחק ָעָׂשה ִלי ֱא
וַּתֹאֶמר ִמי ִמֵּלל ְלַאְבָרָהם ֵהיִניָקה ָבִנים ָׂשָרה ִּכי־יַָלְדִּתי ֵבן ִלְזֻקָניו:  21:7
וִַּיְגַּדל ַהֶּיֶלד וִַּיָּגַמל וַַּיַעׂש ַאְבָרָהם ִמְׁשֶּתה ָגדֹול ְּביֹום ִהָּגֵמל ֶאת־ִיְצָחק:  21:8
וֵַּתֶרא ָׂשָרה ֶאת־ֶּבן־ָהָגר ַהִּמְצִרית ֲאֶׁשר־יְָלָדה ְלַאְבָרָהם ְמַצֵחק:  21:9

לֹא ִייַרׁש ֶּבן־ָהָאָמה ַהּזֹאת ִעם־ְּבִני ִעם־ִיְצָחק:  וַּתֹאֶמר ְלַאְבָרָהם ָּגֵרׁש ָהָאָמה ַהּזֹאת ְוֶאת־ְּבָנּה ִּכי 21:10
וֵַּיַרע ַהָּדָבר ְמֹאד ְּבֵעיֵני ַאְבָרָהם ַעל אֹוֹדת ְּבנֹו:  21:11
ִהים ֶאל־ַאְבָרָהם ַאל־יֵַרע ְּבֵעיֶני ַעל־ַהַּנַער ְוַעל־ֲאָמֶת ֹּכל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאֶלי ָׂשָרה ְׁשמַ 21:12 ע  וַּיֹאֶמר ֱא

ְּבֹקָלּה ִּכי ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְל ָזַרע: 
ֲאִׂשיֶמּנּו ִּכי ַזְרֲע הּוא: 4ְוַגם ֶאת־ֶּבן־ָהָאָמה ְלגֹוי ָּגדֹול 21:13
ר ָׂשם ַעל־ִׁשְכָמּה ְוֶאת־ַהֶּיֶלד וְַיַׁשְּלֶחָה וֵַּתֶל  וַַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר וִַּיַּקח־ֶלֶחם ְוֵחַמת ַמִים וִַּיֵּתן ֶאל־ָהגָ 21:14

וֵַּתַתע ְּבִמְדַּבר ְּבֵאר ָׁשַבע:  

1 18 ִהים SP LXX(14-16-25-77-131-414-422-500-551-646-739 18-19-108-118-314-537-B(S) 71 630(txt)) Mss OL ֱא
Bo Arab Procop (381) // MT LXX Tg Syr Vg ְיהוָה
2 1 הִ ים // LXX(52) Hil PsHier וֵא MT LXX וַיהוָה
3 1 // LXX(125) Chr (VIII 421) וַַּיַעׂש add ִהים // LXX(381 18-52-54-79-313-408-569-615) OL(E) ֱא add MT ְיהוָה
LXX
4 13 // SP LXX OL Syr Vg ָּגדֹול omit MT



וִַּיְכלּו ַהַּמִים ִמן־ַהֵחֶמת וַַּתְׁשֵל ֶאת־ַהֶּיֶלד ַּתַחת ַאַחד ַהִּׂשיִחם: 21:15
ה  וֵַּתֶל וֵַּתֶׁשב ָלּה ִמֶּנֶגד ַהְרֵחק ִּכְמַטֲחוֵי ֶקֶׁשת ּכִ 21:16 י ָאְמָרה ַאל־ֶאְרֶאה ְּבמֹות ַהָּיֶלד ַוֵּתֶׁשב ִמֶּנֶגד וִַּיָּׂשא ֶאת־ֹק

: 1וֵַּיְבּךְ 
ִהים ֶאת־קֹול ַהַּנַער וִַּיְקָרא ַמְלַא 21:17 ִהים ֶאל־ָהָגר ִמן־ַהָּׁשַמִים וַּיֹאֶמר ָלּה ַמה־ָּל ָהָגר  וִַּיְׁשַמע ֱא ֱא

ִהים ֶאל־קֹול ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר הּוא־ָׁשם:  ַאל־ִּתיְרִאי ִּכי־ָׁשַמע ֱא
קּוִמי ְׂשִאי ֶאת־ַהַּנַער ְוַהֲחִזיִקי ֶאת־יֵָד ּבֹו ִּכי־ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיֶמּנּו:  21:18
ִהים ֶאת־ֵעיֶניָה וֵַּתֶרא ְּבֵאר ָמִים וֵַּתֶל וְַּתַמֵּלא ֶאת־ַהֵחֶמת ַמִים וַַּתְׁשְק ֶאת־ַהָּנַער:  וִַּיְפַקח ֱא21:19
ִהים ֶאת־ַהַּנַער וִַּיְגָּדל וֵַּיֶׁשב ַּבִּמְדָּבר וְַיִהי ֹרֶבה ַקָּׁשת: 21:20 וְַיִהי ֱא
ִאָּׁשה ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:וֵַּיֶׁשב ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן וִַּתַּקח־לֹו ִאּמֹו21:21
ִהים ִעְּמ ְּבֹכל ֲאֶׁשר־ַאָּתה  21:22 ֹעֶׂשה: וְַיִהי ָּבֵעת ַהִהוא וַּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶל ּוִפיֹכל ַׂשר־ְצָבאֹו ֶאל־ַאְבָרָהם ֵלאֹמר ֱא
ִהים ֵהָּנה ִאם־ִּתְׁשֹקר ִלי ּוְלִניִני ּוְלֶנְכִּד 21:23 י ַּכֶחֶסד ֲאֶׁשר־ָעִׂשיִתי ִעְּמ ַּתֲעֶׂשה ִעָּמִדי ְוַעָּתה ִהָּׁשְבָעה ִּלי ֵבא

ְוִעם־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ַּגְרָּתה ָּבּה:  
וַּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ָאֹנִכי ִאָּׁשֵבַע: 21:24
21:25  : ְוהֹוִכַח ַאְבָרָהם ֶאת־ֲאִביֶמֶל ַעל־ֹאדֹות ְּבֵאר ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָּגְזלּו ַעְבֵדי ֲאִביֶמֶל
21:26 ֹ י ִּבְלִּתי  אֶמר ֲאִביֶמֶל לֹא יַָדְעִּתי ִמי ָעָׂשה ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוַגם־ַאָּתה לֹא־ִהַּגְדָּת ִּלי ְוַגם ָאֹנִכי לֹא ָׁשַמְעִּת וַּי
ַהּיֹום:  
וִַּיַּקח ַאְבָרָהם צֹאן ּוָבָקר וִַּיֵּתן ַלֲאִביֶמֶל וִַּיְכְרתּו ְׁשֵניֶהם ְּבִרית:  21:27
ַאְבָרָהם ֶאת־ֶׁשַבע ִּכְבׂשֹת ַהּצֹאן ְלַבְּדֶהן:  וַַּיֵּצב21:28
וַּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶל ֶאל־ַאְבָרָהם ָמה ֵהָּנה ֶׁשַבע ְּכָבׂשֹת ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִהַּצְבָּת ְלַבָּדָנה:  21:29
ָחַפְרִּתי ֶאת־ַהְּבֵאר ַהּזֹאת:  וַּיֹאֶמר ִּכי ֶאת־ֶׁשַבע ְּכָבׂשֹת ִּתַּקח ִמָּיִדי ַּבֲעבּור ִּתְהיֶה־ִּלי ְלֵעָדה ִּכי21:30
ַעל־ֵּכן ָקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא ְּבֵאר ָׁשַבע ִּכי ָׁשם ִנְׁשְּבעּו ְׁשֵניֶהם: 21:31
וִַּיְכְרתּו ְבִרית ִּבְבֵאר ָׁשַבע וַָּיָקם ֲאִביֶמֶל ּוִפיֹכל ַׂשר־ְצָבאֹו וַָּיֻׁשבּו ֶאל־ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים:  21:32
ע ֶאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבע וִַּיְקָרא־ָׁשם ְּבֵׁשם ְיהוָה ֵאל עֹוָלם:  וִַּיּטַ 21:33
וַָּיָגר ַאְבָרָהם ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים יִָמים ַרִּבים:21:34

ִהים ִנָּסה ֶאת־ַאְבָרָהם וַּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם 22:1 וַּיֹאֶמר ִהֵּנִני: 2וְַיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָהֱא
־ְל ֶאל־ֶאֶרץ ַהֹּמִרָּיה ְוַהֲעֵלהּו ָׁשם לְ 22:2 ל  ֹעָלה עַ וַּיֹאֶמר ַקח־ָנא ֶאת־ִּבְנ ֶאת־ְיִחיְד ֲאֶׁשר־ָאַהְבָּת ֶאת־ִיְצָחק ְוֶל

  : ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶלי
ֲעֵצי ֹעָלה וַָּיָקם  וַַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר וַַּיֲחֹבׁש ֶאת־ֲחֹמרֹו וִַּיַּקח ֶאת־ְׁשֵני ְנָעָריו ִאּתֹו ְוֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו וְַיַבַּקע 22:3

ִהים:   וֵַּיֶל ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר־ָאַמר־לֹו ָהֱא
ם ַהְּׁשִליִׁשי וִַּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת־ֵעיָניו וַַּיְרא ֶאת־ַהָּמקֹום ֵמָרֹחק: ַּבּיֹו22:4
ה ֲאֵליֶכם: וַּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל־ְנָעָריו ְׁשבּו־ָלֶכם ֹּפה ִעם־ַהֲחמֹור וֲַאִני ְוַהַּנַער ֵנְלָכה ַעד־ֹּכה ְוִנְׁשַּתֲחוֶה ְוָנׁשּובָ 22:5
ֵצי ָהֹעָלה וַָּיֶׂשם ַעל־ִיְצָחק ְּבנֹו וִַּיַּקח ְּביָדֹו ֶאת־ָהֵאׁש ְוֶאת־ַהַּמֲאֶכֶלת וֵַּיְלכּו ְׁשֵניֶהם יְַחָּדו:  וִַּיַּקח ַאְבָרָהם ֶאת־עֲ 22:6
ה ְלֹעָלה:  ַהּׂשֶ וַּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל־ַאְבָרָהם ָאִביו וַּיֹאֶמר ָאִבי וַּיֹאֶמר ִהֶּנִּני ְבִני וַּיֹאֶמר ִהֵּנה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים ְוַאֵּיה 22:7
ִהים ִיְרֶאה־ּלֹו ַהֶּׂשה ְלֹעָלה ְּבִני וֵַּיְלכּו ְׁשֵניֶהם יְַחָּדו:  22:8 וַּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֱא
ִהים וִַּיֶבן ָׁשם ַאְבָרָהם ֶאת־ַהִּמְזֵּבַח וַַּיֲעֹר ֶאת־ָהֵעִצים וַַּיעֲ 22:9 ֹקד  וַָּיֹבאּו ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר־לֹו ָהֱא

ָחק ְּבנֹו וַָּיֶׂשם ֹאתֹו ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ִמַּמַעל ָלֵעִצים:  ֶאת־ִיצְ 
וִַּיְׁשַלח ַאְבָרָהם ֶאת־יָדֹו וִַּיַּקח ֶאת־ַהַּמֲאֶכֶלת ִלְׁשֹחט ֶאת־ְּבנֹו:  22:10
ִהים וִַּיְקָרא ֵאָליו ַמְלַא 22:11 ר ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם וַּיֹאֶמר ִהֵּנִני: ִמן־ַהָּׁשַמִים וַּיֹאמֶ 3ֱא
22:12 ֹ ִהים ַאָּתה ְול א ָחַׂשְכָּת  וַּיֹאֶמר ַאל־ִּתְׁשַלח יְָד ֶאל־ַהַּנַער ְוַאל־ַּתַעׂש לֹו ְמאּוָּמה ִּכי ַעָּתה יַָדְעִּתי ִּכי־ְיֵרא ֱא

ֶאת־ִּבְנ ֶאת־ְיִחיְד ִמֶּמִּני:  
ֶנֱאַחז ַּבְּסַב ְּבַקְרָניו וֵַּיֶל ַאְבָרָהם וִַּיַּקח ֶאת־ָהַאִיל וַַּיֲעֵלהּו  4ַאַחרֵעיָניו וַַּיְרא ְוִהֵּנה־ַאִילוִַּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת־22:13

ְלֹעָלה ַּתַחת ְּבנֹו:  
ִהי22:14 ִהים 1ם וִַּיְקָרא ַאְבָרָהם ֵׁשם־ַהָּמקֹום ַההּוא ֱא יֵָרֶאה: 2ִיְרֶאה ֲאֶׁשר יֵָאֵמר ַהּיֹום ְּבַהר ֱא

1 16 ה וֵַּיְבּךְ  // cf LXX OL וִַּיָּׂשא ֶאת־ֹק MT Tg Syr Vg וִַּתָּׂשא ֶאת־ֹקָלּה ַוֵּתְבּךְ 
2 1 // Hebrew Mss LXX Vg Mss cf 22:11 ַאְבָרהָ ם omit MT (ַאְבָרָהםַאְבָרָהם)
3 11 ִהים // LXX(961) ֱא MT LXX ְיהוָה
4 13 // MT ַאַחר  Hebrew Mss SP LXX Syr Tg Ms ֶאָחד



ִהים וִַּיְקָרא ַמְלַא 22:15 ֶאל־ַאְבָרָהם ֵׁשִנית ִמן־ַהָּׁשָמִים: 3ֱא
:  4ִמֶּמִּני ִחיֶד וַּיֹאֶמר ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי ְנֻאם־ְיהוָה ִּכי יַַען ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ְולֹא ָחַׂשְכָּת ֶאת־ִּבְנ ֶאת־יְ 22:16
ְרֲע ֵאת  ִּכי־ָבֵר ֲאָבֶרְכ ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת־ַזְרֲע ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוַכחֹול ֲאֶׁשר ַעל־ְׂשַפת ַהָּים ְוִיַרׁש זַ 22:17

ַׁשַער ֹאְיָביו:  
ְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲע ֹּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ְּבֹקִלי:  22:18
ָׁשב ַאְבָרָהם ֶאל־ְנָעָריו וַָּיֻקמּו וֵַּיְלכּו יְַחָּדו ֶאל־ְּבֵאר ָׁשַבע וֵַּיֶׁשב ַאְבָרָהם ִּבְבֵאר ָׁשַבע:וַּיָ 22:19
22:20 : וְַיִהי ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה וַּיַֻּגד ְלַאְבָרָהם ֵלאֹמר ִהֵּנה יְָלָדה ִמְלָּכה ַגם־ִהוא ָּבִנים ְלָנחֹור ָאִחי
עּוץ ְּבֹכרֹו ְוֶאת־ּבּוז ָאִחיו ְוֶאת־ְקמּוֵאל ֲאִבי ֲאָרם: ֶאת־22:21
ְוֶאת־ֶּכֶׂשד ְוֶאת־ֲחזֹו ְוֶאת־ִּפְלָּדׁש ְוֶאת־ִיְדָלף ְוֵאת ְּבתּוֵאל:  22:22
ּוְבתּוֵאל יַָלד ֶאת־ִרְבָקה ְׁשֹמָנה ֵאֶּלה יְָלָדה ִמְלָּכה ְלָנחֹור ֲאִחי ַאְבָרָהם: 22:23
ְׁשָמּה ְראּוָמה ַוֵּתֶלד ַּגם־ִהוא ֶאת־ֶטַבח ְוֶאת־ַּגַחם ְוֶאת־ַּתַחׁש ְוֶאת־ַמֲעָכה: ּוִפיַלְגׁשֹו ּו22:24

וִַּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה ֵמָאה ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוֶׁשַבע ָׁשִנים ְׁשֵני ַחֵּיי ָׂשָרה: 23:1
ֶאֶרץ ְּכָנַען וַָּיבֹא ַאְבָרָהם ִלְסֹּפד ְלָׂשָרה ְוִלְבֹּכָתּה: וַָּתָמת ָׂשָרה ְּבִקְריַת ַאְרַּבע ִהוא ֶחְברֹון ּבְ 23:2
וַָּיָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ְּפֵני ֵמתֹו וְַיַדֵּבר ֶאל־ְּבֵני־ֵחת ֵלאֹמר: 23:3
ֵּגר־ְותֹוָׁשב ָאֹנִכי ִעָּמֶכם ְּתנּו ִלי ֲאֻחַּזת־ֶקֶבר ִעָּמֶכם ְוֶאְקְּבָרה ֵמִתי ִמְּלָפָני:  23:4
ַּיֲענּו ְבֵני־ֵחת ֶאת־ַאְבָרָהם ֵלאֹמר לֹו:  ו23:5ַ
ִהים ַאָּתה ְּבתֹוֵכנּו ְּבִמְבַחר ְקָבֵרינּו ְקֹבר ֶאת־ֵמֶת ִאיׁש ִמֶּמּנּו ֶאת־ִקְברֹו לֹא23:6 ־ִיְכֶלה ְׁשָמֵענּו ֲאֹדִני ְנִׂשיא ֱא

  : ִמְּמ ִמְּקֹבר ֵמֶת
: ָאֶרץ ִלְבֵני־ֵחתוַָּיָקם ַאְבָרָהם וִַּיְׁשַּתחּו ְלַעם־הָ 23:7
ר:  וְַיַדֵּבר ִאָּתם ֵלאֹמר ִאם־יֵׁש ֶאת־ַנְפְׁשֶכם ִלְקֹּבר ֶאת־ֵמִתי ִמְּלָפַני ְׁשָמעּוִני ּוִפְגעּו־ִלי ְּבֶעְפרֹון ֶּבן־ֹצחַ 23:8
ה ִלי ְּבתֹוְכֶכם ַלֲאֻחַּזת־ָקֶבר:  ְוִיֶּתן־ִלי ֶאת־ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה ֲאֶׁשר־לֹו ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה ָׂשֵדהּו ְּבֶכֶסף ָמֵלא ִיְּתֶנּנָ 23:9

ֵלאֹמר:  ְוֶעְפרֹון ֹיֵׁשב ְּבתֹו ְּבֵני־ֵחת וַַּיַען ֶעְפרֹון ַהִחִּתי ֶאת־ַאְבָרָהם ְּבָאְזֵני ְבֵני־ֵחת ְלֹכל ָּבֵאי ַׁשַער־ִעירֹו23:10
:  לֹא־ֲאֹדִני ְׁשָמֵעִני ַהָּׂשֶדה ָנַתִּתי ָל ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר־ּבֹו 23:11 ְל ְנַתִּתיָה ְלֵעיֵני ְבֵני־ַעִּמי ְנַתִּתיָה ָּל ְקֹבר ֵמֶת
וִַּיְׁשַּתחּו ַאְבָרָהם ִלְפֵני ַעם ָהָאֶרץ:  23:12
ְקְּבָרה  ְואֶ וְַיַדֵּבר ֶאל־ֶעְפרֹון ְּבָאְזֵני ַעם־ָהָאֶרץ ֵלאֹמר ַא ִאם־ַאָּתה לּו ְׁשָמֵעִני ָנַתִּתי ֶּכֶסף ַהָּׂשֶדה ַקח ִמֶּמִּני 23:13

ֶאת־ֵמִתי ָׁשָּמה: 
וַַּיַען ֶעְפרֹון ֶאת־ַאְבָרָהם ֵלאֹמר לֹו:  23:14
ֲאֹדִני ְׁשָמֵעִני ֶאֶרץ ַאְרַּבע ֵמֹאת ֶׁשֶקל־ֶּכֶסף ֵּביִני ּוֵביְנ ַמה־ִהוא ְוֶאת־ֵמְת ְקֹבר:  23:15
ן ֶאת־ַהֶּכֶסף ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבָאְזֵני ְבֵני־ֵחת ַאְרַּבע ֵמאֹות  וִַּיְׁשַמע ַאְבָרָהם ֶאל־ֶעְפרֹון וִַּיְׁשֹקל ַאְבָרָהם ְלֶעְפרֹ 23:16

ֶׁשֶקל ֶּכֶסף ֹעֵבר ַלֹּסֵחר:  
ָּׂשֶדה וַָּיָקם ְׂשֵדה ֶעְפרֹון ֲאֶׁשר ַּבַּמְכֵּפָלה ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַמְמֵרא ַהָּׂשֶדה ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר־ּבֹו ְוָכל־ָהֵעץ ֲאֶׁשר ּבַ 23:17

לֹו ָסִביב:  ֲאֶׁשר ְּבָכל־ְּגבֻ 
ְלַאְבָרָהם ְלִמְקָנה ְלֵעיֵני ְבֵני־ֵחת ְּבֹכל ָּבֵאי ַׁשַער־ִעירֹו:  23:18
ְוַאֲחֵרי־ֵכן ָקַבר ַאְבָרָהם ֶאת־ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו ֶאל־ְמָעַרת ְׂשֵדה ַהַּמְכֵּפָלה ַעל־ְּפֵני ַמְמֵרא ִהוא ֶחְברֹון ְּבֶאֶרץ23:19
ְּכָנַען: 

ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר־ּבֹו ְלַאְבָרָהם ַלֲאֻחַּזת־ָקֶבר ֵמֵאת ְּבֵני־ֵחת: וַָּיָקם ַהָּׂשֶדה 23:20
ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים וַיהוָה ֵּבַר ֶאת־ַאְבָרָהם ַּבֹּכל: 24:1
ַּתַחת ְיֵרִכי:  וַּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל־ַעְבּדֹו ְזַקן ֵּביתֹו ַהֹּמֵׁשל ְּבָכל־ֲאֶׁשר־לֹו ִׂשים־ָנא יְָד 24:2
ֵהי ְוַאְׁשִּביֲע 24:3 ב ְּבִקְרּבֹו: ֲאֶׁשר לֹא־ִתַּקח ִאָּׁשה ִלְבִני ִמְּבנֹות ַהְּכַנֲעִני ֲאֶׁשר ָאֹנִכי יֹוׁשֵ 6ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ 5ֵבא

1 14 ִהים DSS(4QGen-Exod(a))(vid) ֱא // Sa(20) [א]ל[ה]ים MT SP LXX OL(1H) Syr Vg ְיהוָה
2 14 ִהים // Sa(20) ֱא MT LXX Tg Syr Vg ְיהוָה
3 15 ִהים // Sa(3) ֱא MT LXX ְיהוָה
4 16 // SP LXX Syr Vg ִמֶּמִּני omit MT
5 3 ֵהי Eth Isid (209) Aug(Lat) (Conjug 22 C ֵּבא Sec 23 Gratia II 32 Ioh Evang XLIII 16) Quodv (Promit I 26) //
ֵהי MT LXX ַּביהוָה ֱא
6 3 LXX(135 108 53-664 76-370 799 59 730 A) Mss Eth Vg DialTA (92v) Isid (209) Tht (I 184 IV 461) ְוָהָאֶרץ
Caes(Lat) (Serm LXXXV 1) // ֵהי ָהָאֶרץוֵא  MT LXX Tg Syr // ָהָאֶרץוַיהוָה  OL(I)



ִּכי ֶאל־ַאְרִצי ְוֶאל־מֹוַלְדִּתי ֵּתֵל ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני ְלִיְצָחק: 24:4
ֶרץ  וַּיֹאֶמר ֵאָליו ָהֶעֶבד אּוַלי לֹא־תֹאֶבה ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶהָהֵׁשב ָאִׁשיב ֶאת־ִּבְנ ֶאל־ָהאָ 24:5

ָּׁשם: ֲאֶׁשר־יָָצאָת מִ 
וַּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ִהָּׁשֶמר ְל ֶּפן־ָּתִׁשיב ֶאת־ְּבִני ָׁשָּמה: 24:6
ֵהי24:7 י ֵלאֹמר ְלַזְרֲע ֶאֵּתן  ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר ְלָקַחִני ִמֵּבית ָאִבי ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדִּתי וֲַאֶׁשר ִּדֶּבר־ִלי וֲַאֶׁשר ִנְׁשַּבע־לִ 1וֵא

ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת הּוא ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶני ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני ִמָּׁשם: 
ְוִאם־לֹא תֹאֶבה ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחֶרי ְוִנִּקיָת ִמְּׁשֻבָעִתי זֹאת ַרק ֶאת־ְּבִני לֹא ָתֵׁשב ָׁשָּמה:  24:8
ֶאת־יָדֹו ַּתַחת יֶֶר ַאְבָרָהם ֲאֹדָניו וִַּיָּׁשַבע לֹו ַעל־ַהָּדָבר ַהֶּזה: וַָּיֶׂשם ָהֶעֶבד24:9

ַנֲהַרִים ֶאל־ִעיר  וִַּיַּקח ָהֶעֶבד ֲעָׂשָרה ְגַמִּלים ִמְּגַמֵּלי ֲאֹדָניו וֵַּיֶל ְוָכל־טּוב ֲאֹדָניו ְּביָדֹו וַָּיָקם וֵַּיֶל ֶאל־ֲאַרם24:10
ָנחֹור: 
 ַהְּגַמִּלים ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל־ְּבֵאר ַהָּמִים ְלֵעת ֶעֶרב ְלֵעת ֵצאת ַהֹּׁשֲאֹבת: וַַּיְברֵ 24:11
ֵהי 24:12 י ַאְבָרָהם: ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ַהְקֵרה־ָנא ְלָפַני ַהּיֹום וֲַעֵׂשה־ֶחֶסד ִעם ֲאֹדנִ 2וַּיֹאַמר ֱא
ִהֵּנה ָאֹנִכי ִנָּצב ַעל־ֵעין ַהָּמִים ּוְבנֹות ַאְנֵׁשי ָהִעיר ֹיְצֹאת ִלְׁשֹאב ָמִים: 24:13
ְחָּת ְלַעְבְּד ְוָהיָה ַהַּנֲעָר ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָה ַהִּטי־ָנא ַכֵּד ְוֶאְׁשֶּתה ְוָאְמָרה ְׁשֵתה ְוַגם־ְּגַמֶּלי ַאְׁשֶקה ֹאָתּה ֹהכַ 24:14

ְלִיְצָחק ּוָבּה ֵאַדע ִּכי־ָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם־ֲאֹדִני:  
ָרָהם  וְַיִהי־הּוא ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר ְוִהֵּנה ִרְבָקה ֹיֵצאת ֲאֶׁשר יְֻּלָדה ִלְבתּוֵאל ֶּבן־ִמְלָּכה ֵאֶׁשת ָנחֹור ֲאִחי ַאבְ 24:15

ְוַכָּדּה ַעל־ִׁשְכָמּה: 
ְּבתּוָלה ְוִאיׁש לֹא ְיָדָעּה וֵַּתֶרד ָהַעְיָנה וְַּתַמֵּלא ַכָּדּה וַָּתַעל:  ְוַהַּנֲעָר ֹטַבת ַמְרֶאה ְמֹאד24:16
24:17  : וַָּיָרץ ָהֶעֶבד ִלְקָראָתּה וַּיֹאֶמר ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט־ַמִים ִמַּכֵּד
וַּתֹאֶמר ְׁשֵתה ֲאֹדִני וְַּתַמֵהר וַֹּתֶרד ַּכָּדּה ַעל־יָָדּה וַַּתְׁשֵקהּו: 24:18
וְַּתַכל ְלַהְׁשֹקתֹו וַּתֹאֶמר ַּגם ִלְגַמֶּלי ֶאְׁשָאב ַעד ִאם־ִּכּלּו ִלְׁשֹּתת:  24:19
וְַּתַמֵהר וְַּתַער ַּכָּדּה ֶאל־ַהֹּׁשֶקת וַָּתָרץ עֹוד ֶאל־ַהְּבֵאר ִלְׁשֹאב וִַּתְׁשַאב ְלָכל־ְּגַמָּליו:  24:20
ַהִהְצִליַח ְיהוָה ַּדְרּכֹו ִאם־לֹא: ְוָהִאיׁש ִמְׁשָּתֵאה ָלּה ַמֲחִריׁש ָלַדַעת24:21
ּוְׁשֵני ְצִמיִדים 3וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכּלּו ַהְּגַמִּלים ִלְׁשּתֹות וִַּיַּקח ָהִאיׁש ֶנֶזם ָזָהב ֶּבַקע ִמְׁשָקלֹו וַָּיֶׂשם ַעל־ַאָּפּה 24:22

ַעל־יֶָדיָה ֲעָׂשָרה ָזָהב ִמְׁשָקָלם: 
וַּיֹאֶמר ַּבת־ִמי ַאְּת ַהִּגיִדי ָנא ִלי ֲהיֵׁש ֵּבית־ָאִבי ָמקֹום ָלנּו ָלִלין:  24:23
ה ְלָנחֹור: וַּתֹאֶמר ֵאָליו ַּבת־ְּבתּוֵאל ָאֹנִכי ֶּבן־ִמְלָּכה ֲאֶׁשר יְָלדָ 24:24
וַּתֹאֶמר ֵאָליו ַּגם־ֶּתֶבן ַּגם־ִמְסּפֹוא ַרב ִעָּמנּו ַּגם־ָמקֹום ָללּון:  24:25
ִהים וִַּיֹּקד ָהִאיׁש וִַּיְׁשַּתחּו 24:26 : 4ֵלא
ֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר לֹא־ָעַזב ַחְסּדֹו וֲַאִמּתֹו ֵמִעם ֲאֹדִני ָאֹנִכי ַּבֶּדֶר ָנַחִני5וַּיֹאֶמר ָּברּו24:27 ֵּבית ֲאִחי  6ֱא
ֲאֹדִני: 

ית ִאָּמּה ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:  וַָּתָרץ ַהַּנֲעָר וַַּתֵּגד ְלבֵ 24:28
ּוְלִרְבָקה ָאח ּוְׁשמֹו ָלָבן וַָּיָרץ ָלָבן ֶאל־ָהִאיׁש ַהחּוָצה ֶאל־ָהָעִין:  24:29
ַלי  ר אֵ וְַיִהי ִּכְרֹאת ֶאת־ַהֶּנֶזם ְוֶאת־ַהְּצִמִדים ַעל־ְיֵדי ֲאֹחתֹו ּוְכָׁשְמעֹו ֶאת־ִּדְבֵרי ִרְבָקה ֲאֹחתֹו ֵלאֹמר ֹּכה־ִדּבֶ 24:30

ָהִאיׁש וַָּיבֹא ֶאל־ָהִאיׁש ְוִהֵּנה ֹעֵמד ַעל־ַהְּגַמִּלים ַעל־ָהָעִין: 
ָלָּמה ַתֲעֹמד ַּבחּוץ ְוָאֹנִכי ִּפִּניִתי ַהַּבִית ּוָמקֹום ַלְּגַמִּלים: 7ֵאל וַּיֹאֶמר ּבֹוא ְּברּו 24:31
ה וְַיַפַּתח ַהְּגַמִּלים וִַּיֵּתן ֶּתֶבן ּוִמְסּפֹוא ַלְּגַמִּלים ּוַמִים ִלְרֹחץ ַרְגָליו ְוַרְגֵלי ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר וַָּיבֹא ָהִאיׁש ַהַּבְיתָ 24:32
ִאּתֹו: 

וִַּייֶׂשם ְלָפָניו ֶלֱאֹכל וַּיֹאֶמר לֹא ֹאַכל ַעד ִאם־ִּדַּבְרִּתי ְּדָבָרי וַּיֹאֶמר ַּדֵּבר:  24:33
ַאְבָרָהם ָאֹנִכי:  וַּיֹאַמר ֶעֶבד 24:34

1 7 ֵהי // LXX(108) וֵא ֵהי MT LXX ְיהוָה ֱא
2 12 ֵהי // LXX(57-73-78-413-550) Eth ֱא ֵהי // LXX MT ְיהוָה ֱא omit
3 22 // SP LXX(44-106-107-125-370-610) Mss וַָּיֶׂשם ַעל־ַאָּפּה omit MT (ּוְׁשֵניוַָּיֶׂשם)
4 26 ִהים // Arm Caes ֵלא MT LXX ַליהוָה
5 27 // LXX(569 125) Mss ָּברּו  add MT LXX ְיהוָה
6 27 // Eth Arab Thdrt ָנַחִני add MT LXX ְיהוָה
7 31 // OL(X) ֵאל MT LXX ְיהוָה



ֹמִרים: וַיהוָה ֵּבַר ֶאת־ֲאֹדִני ְמֹאד וִַּיְגָּדל וִַּיֶּתן־לֹו צֹאן ּוָבָקר ְוֶכֶסף ְוָזָהב וֲַעָבִדם ּוְׁשָפֹחת ּוְגַמִּלים וַחֲ 24:35
ר־לֹו:  וֵַּתֶלד ָׂשָרה ֵאֶׁשת ֲאֹדִני ֵבן ַלאֹדִני ַאֲחֵרי ִזְקָנָתּה וִַּיֶּתן־ּלֹו ֶאת־ָּכל־ֲאׁשֶ 24:36
וַַּיְׁשִּבֵעִני ֲאֹדִני ֵלאֹמר לֹא־ִתַּקח ִאָּׁשה ִלְבִני ִמְּבנֹות ַהְּכַנֲעִני ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹיֵׁשב ְּבַאְרצֹו: 24:37
ִאם־לֹא ֶאל־ֵּבית־ָאִבי ֵּתֵל ְוֶאל־ִמְׁשַּפְחִּתי ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני: 24:38
ֵל ָהִאָּׁשה ַאֲחָרי:  וָֹאַמר ֶאל־ֲאֹדִני ֻאַלי לֹא־תֵ 24:39
י  ֲאֶׁשר־ִהְתַהַּלְכִּתי ְלָפָניו ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ִאָּת ְוִהְצִליַח ַּדְרֶּכ ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני ִמִּמְׁשַּפְחִּת 1ֵאל וַּיֹאֶמר ֵאָלי 24:40

ּוִמֵּבית ָאִבי:  
ֵמָאָלִתי ִּכי ָתבֹוא ֶאל־ִמְׁשַּפְחִּתי ְוִאם־לֹא ִיְּתנּו ָל ְוָהִייָת ָנִקי ֵמָאָלִתי:  ָאז ִּתָּנֶקה 24:41
־ָּנא ַמְצִליַח ַּדְרִּכי 2וָָאבֹא ַהּיֹום ֶאל־ָהָעִין וָֹאַמר24:42 ֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ִאם־יְֶׁש ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹהֵל ָעֶליָה:  ֱא
:  ִהֵּנה ָאֹנִכי ִנָּצב ַעל־ֵעין ַהָּמִים ְוָהיָה ָהַעְלָמה ַהֹּיֵצאת ִלְׁשֹאב ְוָאַמְרִּתי ֵאֶליָה ַהְׁשִקיִני־ָנא ְמַעט־ַמִים24:43 ִמַּכֵּד
ְלֶבן־ֲאֹדִני:  3ה ֲאֶׁשר־ֹהִכיחַ ְוָאְמָרה ֵאַלי ַּגם־ַאָּתה ְׁשֵתה ְוַגם ִלְגַמֶּלי ֶאְׁשָאב ִהוא ָהִאּׁשָ 24:44
ר ֵאֶליָה ֲאִני ֶטֶרם ֲאַכֶּלה ְלַדֵּבר ֶאל־ִלִּבי ְוִהֵּנה ִרְבָקה ֹיֵצאת ְוַכָּדּה ַעל־ִׁשְכָמּה וֵַּתֶרד ָהַעְיָנה וִַּתְׁשָאב וָֹאמַ 24:45

: ַהְׁשִקיִני ָנא
וְַּתַמֵהר וַּתֹוֶרד ַּכָּדּה ֵמָעֶליָה וַּתֹאֶמר ְׁשֵתה ְוַגם־ְּגַמֶּלי ַאְׁשֶקה וֵָאְׁשְּת ְוַגם ַהְּגַמִּלים ִהְׁשָקָתה:24:46
ַהֶּנֶזם ַעל־ַאָּפּה  וֶָאְׁשַאל ֹאָתּה וָֹאַמר ַּבת־ִמי ַאְּת וַּתֹאֶמר ַּבת־ְּבתּוֵאל ֶּבן־ָנחֹור ֲאֶׁשר יְָלָדה־ּלֹו ִמְלָּכה וָָאִׂשם 24:47

ְוַהְּצִמיִדים ַעל־יֶָדיָה: 
ֵהי 24:48 י ְּבֶדֶר ֱאֶמת ָלַקַחת ֶאת־ַּבת־ֲאִחי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ִהְנַחנִ 4וֶָאֹּקד וֶָאְׁשַּתֲחוֶה ַליהוָה וֲָאָבֵר ֶאת־ֱא

ֲאֹדִני ִלְבנֹו: 
מֹאל:  ְוַעָּתה ִאם־יְֶׁשֶכם ֹעִׂשים ֶחֶסד וֱֶאֶמת ֶאת־ֲאֹדִני ַהִּגידּו ִלי ְוִאם־לֹא ַהִּגידּו ִלי ְוֶאְפֶנה ַעל־יִָמין אֹו ַעל־ְׂש 24:49
ַהָּדָבר לֹא נּוַכל ַּדֵּבר ֵאֶלי ַרע אֹו־טֹוב:  וַַּיַען ָלָבן ּוְבתּוֵאל וַּיֹאְמרּו ֵמְיהוָה יָָצא 24:50
ִהֵּנה־ִרְבָקה ְלָפֶני ַקח וֵָל ּוְתִהי ִאָּׁשה ְלֶבן־ֲאֹדֶני ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה:  24:51
: 5וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֶעֶבד ַאְבָרָהם ֶאת־ִּדְבֵריֶהם וִַּיְׁשַּתחּו ַאְרָצה 24:52
וַּיֹוֵצא ָהֶעֶבד ְּכֵלי־ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְבָגִדים וִַּיֵּתן ְלִרְבָקה ּוִמְגָּדֹנת ָנַתן ְלָאִחיָה ּוְלִאָּמּה:  24:53
וַּיֹאֶמר ַׁשְּלֻחִני ַלאֹדִני:  וַּיֹאְכלּו וִַּיְׁשּתּו הּוא ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר־ִעּמֹו וַָּיִלינּו וַָּיקּומּו ַבֹּבֶקר  24:54
24:55  : וַּיֹאֶמר ָאִחיָה ְוִאָּמּה ֵּתֵׁשב ַהַּנֲעָר ִאָּתנּו יִָמים אֹו ָעׂשֹור ַאַחר ֵּתֵל
ְּלחּוִני ְוֵאְלָכה ַלאֹדִני:  ַּדְרִּכי ׁשַ 6וִַהְצִליחַ וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל־ְּתַאֲחרּו ֹאִתי 24:56
וַּיֹאְמרּו ִנְקָרא ַלַּנֲעָר ְוִנְׁשֲאָלה ֶאת־ִּפיָה:  24:57
24:58  : וִַּיְקְראּו ְלִרְבָקה וַּיֹאְמרּו ֵאֶליָה ֲהֵתְלִכי ִעם־ָהִאיׁש ַהֶּזה וַּתֹאֶמר ֵאֵל
ַאְבָרָהם ְוֶאת־ֲאָנָׁשיו:  וְַיַׁשְּלחּו ֶאת־ִרְבָקה ֲאֹחָתם ְוֶאת־ֵמִנְקָּתּה ְוֶאת־ֶעֶבד 24:59
וְַיָבֲרכּו ֶאת־ִרְבָקה וַּיֹאְמרּו ָלּה ֲאֹחֵתנּו ַאְּת ֲהִיי ְלַאְלֵפי ְרָבָבה ְוִייַרׁש ַזְרֵע ֵאת ַׁשַער ׂשְֹנָאיו:  24:60
: וַָּתָקם ִרְבָקה ְוַנֲעֹרֶתיָה וִַּתְרַּכְבָנה ַעל־ַהְּגַמִּלים וֵַּתַלְכָנה ַאֲחֵרי ָהִאיׁש ַו24:61 ִּיַּקח ָהֶעֶבד ֶאת־ִרְבָקה וֵַּיַל
ְוִיְצָחק ָּבא ִמּבֹוא ְּבֵאר ַלַחי ֹרִאי ְוהּוא יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב: 24:62
וֵַּיֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב וִַּיָּׂשא ֵעיָניו וַַּיְרא ְוִהֵּנה ְגַמִּלים ָּבִאים:  24:63
ְבָקה ֶאת־ֵעיֶניָה וֵַּתֶרא ֶאת־ִיְצָחק וִַּתֹּפל ֵמַעל ַהָּגָמל: וִַּתָּׂשא ִר 24:64
ף  וַּתֹאֶמר ֶאל־ָהֶעֶבד ִמי־ָהִאיׁש ַהָּלֶזה ַהֹהֵל ַּבָּׂשֶדה ִלְקָראֵתנּו וַּיֹאֶמר ָהֶעֶבד הּוא ֲאֹדִני וִַּתַּקח ַהָּצִעי24:65

וִַּתְתָּכס: 
ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָעָׂשה: וְַיַסֵּפר ָהֶעֶבד ְלִיְצָחק ֵאת ָּכל־24:66
ֵרי ִאּמֹו:וְַיִבֶאָה ִיְצָחק ָהֹאֱהָלה ָׂשָרה ִאּמֹו וִַּיַּקח ֶאת־ִרְבָקה וְַּתִהי־לֹו ְלִאָּׁשה וֶַּיֱאָהֶבָה וִַּיָּנֵחם ִיְצָחק ַאחֲ 24:67

וַֹּיֶסף ַאְבָרָהם וִַּיַּקח ִאָּׁשה ּוְׁשָמּה ְקטּוָרה:  25:1
ְמָרן ְוֶאת־ָיְקָׁשן ְוֶאת־ְמָדן ְוֶאת־ִמְדיָן ְוֶאת־ִיְׁשָּבק ְוֶאת־ׁשּוַח:  וֵַּתֶלד לֹו ֶאת־זִ 25:2
ְויְָקָׁשן יַָלד ֶאת־ְׁשָבא ְוֶאת־ְּדָדן ּוְבֵני ְדָדן ָהיּו ַאּׁשּוִרם ּוְלטּוִׁשים ּוְלֻאִּמים:  25:3
ֵאֶּלה ְּבֵני ְקטּוָרה:  ּוְבֵני ִמְדיָן ֵעיָפה וֵָעֶפר וֲַחֹנ וֲַאִביָדע ְוֶאְלָּדָעה ָּכל־25:4

1 40 // LXX(905) Ms ֵאל MT LXX ְיהוָה
2 42 U4* (Oxyrhynchus 656) וָֹאַמר  // add MT LXX ְיהוָה
3 44 ֹהִכיחַ  LXX(135) Ms Eth Chr VIII 441 // add MT LXX ְיהוָה
4 48 ֵהי // LXX(53-56-129-246-664 55) Mss Eth(-P) Chr VIII 441 ֶאת־ֱא ֵהי MT LXX OL Tg Syr Vg ֶאת־ְיהוָה ֱא
5 52 ַאְרָצה LXX(458) Ms Eth // add LXX MT ַליהוָה
6 56 // LXX(569) Ms וִַהְצִליחַ  MT LXX וַיהוָה ִהְצִליחַ 



וִַּיֵּתן ַאְבָרָהם ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־לֹו ְלִיְצָחק ְּבנֹו: 25:5
ָמה ֶאל־ֶאֶרץ  ְוִלְבֵני ַהִּפיַלְגִׁשים ֲאֶׁשר ְלַאְבָרָהם ָנַתן ַאְבָרָהם ַמָּתֹנת וְַיַׁשְּלֵחם ֵמַעל ִיְצָחק ְּבנֹו ְּבעֹוֶדּנּו ַחי ֵקְד 25:6
ֶקֶדם:  
י ְׁשֵני־ַחֵּיי ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר־ָחי ְמַאת ָׁשָנה ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוָחֵמׁש ָׁשִנים:  ְוֵאֶּלה ְימֵ 25:7
וִַּיְגוַע וַָּיָמת ַאְבָרָהם ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה ָזֵקן ְוָׂשֵבַע וֵַּיָאֶסף ֶאל־ַעָּמיו:  25:8
ָלה ֶאל־ְׂשֵדה ֶעְפֹרן ֶּבן־ֹצַחר ַהִחִּתי ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ַמְמֵרא: וִַּיְקְּברּו ֹאתֹו ִיְצָחק ְוִיְׁשָמֵעאל ָּבָניו ֶאל־ְמָעַרת ַהַּמְכּפֵ 25:9

ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר־ָקָנה ַאְבָרָהם ֵמֵאת ְּבֵני־ֵחת ָׁשָּמה ֻקַּבר ַאְבָרָהם ְוָׂשָרה ִאְׁשּתֹו:  25:10
ִהים ֶאת־ִיְצָחק ְּבנֹו וֵַּיׁשֶ 25:11 ב ִיְצָחק ִעם־ְּבֵאר ַלַחי ֹרִאי: וְַיִהי ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם וְַיָבֶר ֱא
ְוֵאֶּלה ֹּתְלֹדת ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן־ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר יְָלָדה ָהָגר ַהִּמְצִרית ִׁשְפַחת ָׂשָרה ְלַאְבָרָהם:  25:12
ר ְוַאְדְּבֵאל ּוִמְבָׂשם: ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ִּבְׁשֹמָתם ְלתֹוְלֹדָתם ְּבֹכר ִיְׁשָמֵעאל ְנָבֹית ְוֵקדָ 25:13
ּוִמְׁשָמע ְודּוָמה ּוַמָּׂשא:  25:14
ֲחַדד ְוֵתיָמא ְיטּור ָנִפיׁש וֵָקְדָמה:  25:15
ֵאֶּלה ֵהם ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ְוֵאֶּלה ְׁשֹמָתם ְּבַחְצֵריֶהם ּוְבִטיֹרָתם ְׁשֵנים־ָעָׂשר ְנִׂשיִאם ְלֻאֹּמָתם:  25:16
ִׁשים ָׁשָנה ְוֶׁשַבע ָׁשִנים וִַּיְגוַע וַָּיָמת וֵַּיָאֶסף ֶאל־ַעָּמיו:  ְוֵאֶּלה ְׁשֵני ַחּיֵ 25:17 י ִיְׁשָמֵעאל ְמַאת ָׁשָנה ּוְׁש
וִַּיְׁשְּכנּו ֵמֲחִויָלה ַעד־ׁשּור ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ִמְצַרִים ֹּבֲאָכה ַאּׁשּוָרה ַעל־ְּפֵני ָכל־ֶאָחיו ָנָפל:25:18
ָחק ֶּבן־ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת־ִיְצָחק:  ְוֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ִיצְ 25:19
ִּמי לֹו  וְַיִהי ִיְצָחק ֶּבן־ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְּבַקְחּתֹו ֶאת־ִרְבָקה ַּבת־ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי ִמַּפַּדן ֲאָרם ֲאחֹות ָלָבן ָהֲארַ 25:20

ְלִאָּׁשה: 
ִהים ְלֹנַכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא וֵַּיָעֶתר לֹו  1וֶַּיְעַּתר ִיְצָחק25:21 וַַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו:  2ֱא
ִהים ְּבִקְרָּבּה וַּתֹאֶמר ִאם־ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאֹנִכי וֵַּתֶל ִלְדֹרׁש ֶאת־וִַּיְתֹרֲצצּו ַהָּבִנים25:22 : 3ֱא
 ּוְׁשֵני ְלֻאִּמים ִמֵּמַעִי ִיָּפֵרדּו ּוְלֹאם ִמְלֹאם יֱֶאָמץ ְוַרב יֲַעֹבד ָצִעיר:  ָלּה ְׁשֵני ֹגִיים ְּבִבְטֵנ 4וַּיֹאֶמר 25:23
וִַּיְמְלאּו יֶָמיָה ָלֶלֶדת ְוִהֵּנה תֹוִמם ְּבִבְטָנּה: 25:24
וֵַּיֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני ּכֻּלֹו ְּכַאֶּדֶרת ֵׂשָער וִַּיְקְראּו ְׁשמֹו ֵעָׂשו: 25:25
ם:  ֲחֵרי־ֵכן יָָצא ָאִחיו ְויָדֹו ֹאֶחֶזת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו וִַּיְקָרא ְׁשמֹו יֲַעֹקב ְוִיְצָחק ֶּבן־ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ְּבֶלֶדת ֹאתָ ְואַ 25:26
וִַּיְגְּדלּו ַהְּנָעִרים וְַיִהי ֵעָׂשו ִאיׁש ֹיֵדַע ַצִיד ִאיׁש ָׂשֶדה ְויֲַעֹקב ִאיׁש ָּתם ֹיֵׁשב ֹאָהִלים:  25:27
ֱאַהב ִיְצָחק ֶאת־ֵעָׂשו ִּכי־ַצִיד ְּבִפיו ְוִרְבָקה ֹאֶהֶבת ֶאת־יֲַעֹקב:  וַּיֶ 25:28
וַָּיֶזד יֲַעֹקב ָנִזיד וַָּיבֹא ֵעָׂשו ִמן־ַהָּׂשֶדה ְוהּוא ָעיֵף: 25:29
ָקָרא־ְׁשמֹו ֱאדֹום: וַּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶאל־יֲַעֹקב ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן־ָהָאֹדם ָהָאֹדם ַהֶּזה ִּכי ָעיֵף ָאֹנִכי ַעל־ֵּכן25:30
וַּיֹאֶמר יֲַעֹקב ִמְכָרה ַכּיֹום ֶאת־ְּבֹכָרְת ִלי:  25:31
וַּיֹאֶמר ֵעָׂשו ִהֵּנה ָאֹנִכי הֹוֵל ָלמּות ְוָלָּמה־ֶּזה ִלי ְּבֹכָרה: 25:32
ְליֲַעֹקב:  וַּיֹאֶמר יֲַעֹקב ִהָּׁשְבָעה ִּלי ַּכּיֹום וִַּיָּׁשַבע לֹו וִַּיְמֹּכר ֶאת־ְּבֹכָרתֹו25:33
ְויֲַעֹקב ָנַתן ְלֵעָׂשו ֶלֶחם ּוְנִזיד ֲעָדִׁשים וַּיֹאַכל וֵַּיְׁשְּת וַָּיָקם וֵַּיַל וִַּיֶבז ֵעָׂשו ֶאת־ַהְּבֹכָרה: 25:34

־ְּפִלְׁשִּתים  וְַיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ִמְּלַבד ָהָרָעב ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר ָהיָה ִּביֵמי ַאְבָרָהם וֵַּיֶל ִיְצָחק 26:1 ֶאל־ֲאִביֶּמֶל ֶמֶל
ְּגָרָרה:  

ִהים וֵַּיָרא ֵאָליו 26:2 :  5ֱא וַּיֹאֶמר ַאל־ֵּתֵרד ִמְצָרְיָמה ְׁשֹכן ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶלי
ָּך ִּכי־ְל ּוְלַזְרֲע ֶאֵּתן ֶאת־ָּכל־ָהֲאָרֹצת ָהֵאל וֲַהִקֹמִתי ֶאת־ַהְּׁשֻבָעה ּגּור ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ְוֶאְהיֶה ִעְּמ וֲַאָבְרכֶ 26:3

 : ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ָאִבי
 ֹּכל ּגֹויֵי ָהָאֶרץ:  ְוִהְרֵּביִתי ֶאת־ַזְרֲע ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוָנַתִּתי ְלַזְרֲע ֵאת ָּכל־ָהֲאָרֹצת ָהֵאל ְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרעֲ 26:4
ֵעֶקב ֲאֶׁשר־ָׁשַמע ַאְבָרָהם ְּבֹקִלי וִַּיְׁשֹמר ִמְׁשַמְרִּתי ִמְצוַתי ֻחּקֹוַתי ְותֹוֹרָתי: 26:5
וֵַּיֶׁשב ִיְצָחק ִּבְגָרר:  26:6
ִּתי ֶּפן־יַַהְרֻגִני ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ַעל־ִרְבָקה  וִַּיְׁשֲאלּו ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ְלִאְׁשּתֹו וַּיֹאֶמר ֲאֹחִתי ִהוא ִּכי יֵָרא ֵלאֹמר ִאְׁש 26:7

ִּכי־טֹוַבת ַמְרֶאה ִהיא:  

1 21 ִיְצָחק  LXX(72-376-707 550* 569 44 53-664) Mss OL Chr VIII 445-447 Barn(Lat) XIII 2 Ruf (Gen XII 1) //
LXX MT ַליהוָה
2 21 ִהים // LXX OL ֱא LXX MT ְיהוָה
3 22 ִהים // OL com AM Ca, cf. B. Fischer, Vetus Latina, 266 ֱא LXX MT ְיהוָה
4 23 // Hier וַּיֹאֶמר  add LXX MT ְיהוָה
5 2 ִהים // LXX(M 59 509) Mss ֱא LXX MT ְיהוָה



ק ְמַצֵחק ֵאת ִרְבָקה  וְַיִהי ִּכי ָאְרכּו־לֹו ָׁשם ַהָּיִמים וַַּיְׁשֵקף ֲאִביֶמֶל ֶמֶל ְּפִלְׁשִּתים ְּבַעד ַהַחּלֹון וַַּיְרא ְוִהֵּנה ִיְצחָ 26:8
ִאְׁשּתֹו: 

ָאַמְרִּתי  ָרא ֲאִביֶמֶל ְלִיְצָחק וַּיֹאֶמר ַא ִהֵּנה ִאְׁשְּת ִהוא ְוֵאי ָאַמְרָּת ֲאֹחִתי ִהוא וַּיֹאֶמר ֵאָליו ִיְצָחק ִּכי וִַּיְק 26:9
ֶּפן־ָאמּות ָעֶליָה: 

ֵהֵבאָת ָעֵלינּו ָאָׁשם: וַּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶל ַמה־ּזֹאת ָעִׂשיָת ָּלנּו ִּכְמַעט ָׁשַכב ַאַחד ָהָעם ֶאת־ִאְׁשֶּת וְ 26:10
וְַיַצו ֲאִביֶמֶל ֶאת־ָּכל־ָהָעם ֵלאֹמר ַהֹּנֵגַע ָּבִאיׁש ַהֶּזה ּוְבִאְׁשּתֹו מֹות יּוָמת:  26:11
:  1וִַּיְזַרע ִיְצָחק ָּבָאֶרץ ַהִהוא וִַּיְמָצא ַּבָּׁשָנה ַהִהוא ֵמָאה ְׁשָעִרים וְַיָבֲרֵכהּו ְיהוָה 26:12
וִַּיְגַּדל ָהִאיׁש וֵַּיֶל ָהלֹו ְוָגֵדל ַעד ִּכי־ָגַדל ְמֹאד:  26:13
וְַיִהי־לֹו ִמְקֵנה־צֹאן ּוִמְקֵנה ָבָקר וֲַעֻבָּדה ַרָּבה וְַיַקְנאּו ֹאתֹו ְּפִלְׁשִּתים:  26:14
יו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ִסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים וְַיַמְלאּום ָעָפר:  ְוָכל־ַהְּבֵאֹרת ֲאֶׁשר ָחְפרּו ַעְבֵדי ָאבִ 26:15
וַּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶל ֶאל־ִיְצָחק ֵל ֵמִעָּמנּו ִּכי־ָעַצְמָּת־ִמֶּמּנּו ְמֹאד: 26:16
וֵַּיֶל ִמָּׁשם ִיְצָחק וִַּיַחן ְּבַנַחל־ְּגָרר וֵַּיֶׁשב ָׁשם: 26:17
ַאְבָרָהם ָאִביו וְַיַסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים ַאֲחֵרי מֹות  2ַעְבֵדי וַַּיְחֹּפר ֶאת־ְּבֵאֹרת ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָחְפרּו וַָּיָׁשב ִיְצָחק 26:18

ַאְבָרָהם וִַּיְקָרא ָלֶהן ֵׁשמֹות ַּכֵּׁשֹמת ֲאֶׁשר־ָקָרא ָלֶהן ָאִביו: 
ִיְצָחק ַּבָּנַחל וִַּיְמְצאּו־ָׁשם ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים: וַַּיְחְּפרּו ַעְבֵדי־ 26:19
וַָּיִריבּו ֹרֵעי ְגָרר ִעם־ֹרֵעי ִיְצָחק ֵלאֹמר ָלנּו ַהָּמִים וִַּיְקָרא ֵׁשם־ַהְּבֵאר ֵעֶׂשק ִּכי ִהְתַעְּׂשקּו ִעּמֹו:  26:20
א ְׁשָמּה ִׂשְטָנה: וַַּיְחְּפרּו ְּבֵאר ַאֶחֶרת וַָּיִריבּו ַּגם־ָעֶליָה וִַּיְקרָ 26:21
ְיהוָה  3ֵאל וַַּיְעֵּתק ִמָּׁשם וַַּיְחֹּפר ְּבֵאר ַאֶחֶרת ְולֹא ָרבּו ָעֶליָה וִַּיְקָרא ְׁשָמּה ְרֹחבֹות וַּיֹאֶמר ִּכי־ַעָּתה ִהְרִחיב26:22
ינּו ָבָאֶרץ:  ָלנּו ּוָפִר 
וַַּיַעל ִמָּׁשם ְּבֵאר ָׁשַבע: 26:23
ִהים וֵַּיָרא ֵאָליו 26:24 ֵהי ַאְבָרָהם ָאִבי ַאל־ִּתיָרא ִּכי־ִאְּת ָאֹנִכי ּוֵבַרְכִּתי  4ֱא ַּבַּלְיָלה ַההּוא וַּיֹאֶמר ָאֹנִכי ֱא

ְרֵּביִתי ֶאת־ַזְרֲע ַּבֲעבּור ַאְבָרָהם ַעְבִּדי: ְוהִ 
וִַּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח וִַּיְקָרא ְּבֵׁשם ְיהוָה וֶַּיט־ָׁשם ָאֳהלֹו וִַּיְכרּו־ָׁשם ַעְבֵדי־ִיְצָחק ְּבֵאר: 26:25
וֲַאִביֶמֶל ָהַל ֵאָליו ִמְּגָרר וֲַאֻחַּזת ֵמֵרֵעהּו ּוִפיֹכל ַׂשר־ְצָבאֹו:  26:26
וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְצָחק ַמּדּוַע ָּבאֶתם ֵאָלי ְוַאֶּתם ְׂשֵנאֶתם ֹאִתי וְַּתַׁשְּלחּוִני ֵמִאְּתֶכם:  26:27
:  ִעָּמ וַּנֹאֶמר ְּתִהי ָנא ָאָלה ֵּבינֹוֵתינ5ֵאל וַּיֹאְמרּו ָראֹו ָרִאינּו ִּכי־ָהיָה 26:28 ּו ֵּביֵנינּו ּוֵביֶנ ְוִנְכְרָתה ְבִרית ִעָּמ
ה ַעָּתה ְּברּו יִאם־ַּתֲעֵׂשה ִעָּמנּו ָרָעה ַּכֲאֶׁשר לֹא ְנַגֲענּו ְוַכֲאֶׁשר ָעִׂשינּו ִעְּמ ַרק־טֹוב וְַּנַׁשֵּלֲח ְּבָׁשלֹום ַאּתָ 26:29

:  6ֵאל
וַַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתה וַּיֹאְכלּו וִַּיְׁשּתּו:  26:30
:  וַַּיְׁשִּכימּו ַבֹּבֶקר וִַּיָּׁשְבעּו ִאיׁש ְלָאִחיו וְַיַׁשְּלֵחם ִיְצָחק וֵַּיְלכּו ֵמִאּתֹו ְּבָׁשלֹום26:31
ָמִים: וְַיִהי ַּבּיֹום ַההּוא וַָּיֹבאּו ַעְבֵדי ִיְצָחק וַַּיִּגדּו לֹו ַעל־ֹאדֹות ַהְּבֵאר ֲאֶׁשר ָחָפרּו וַּיֹאְמרּו לֹו ָמָצאנּו26:32
וִַּיְקָרא ֹאָתּה ִׁשְבָעה ַעל־ֵּכן ֵׁשם־ָהִעיר ְּבֵאר ֶׁשַבע ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה: 26:33
ן ַהִחִּתי:  וְַיִהי עֵ 26:34 ָׂשו ֶּבן־ַאְרָּבִעים ָׁשָנה וִַּיַּקח ִאָּׁשה ֶאת־ְיהּוִדית ַּבת־ְּבֵאִרי ַהִחִּתי ְוֶאת־ָּבְׂשַמת ַּבת־ֵאי
וִַּתְהיֶיןָ ֹמַרת רּוַח ְלִיְצָחק ּוְלִרְבָקה: 26:35

א ֶאת־ֵעָׂשו ְּבנֹו ַהָּגֹדל וַּיֹאֶמר ֵאָליו ְּבִני וַּיֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנִני: וְַיִהי ִּכי־ָזֵקן ִיְצָחק וִַּתְכֶהיןָ ֵעיָניו ֵמְרֹאת וִַּיְקרָ 27:1
וַּיֹאֶמר ִהֵּנה־ָנא ָזַקְנִּתי לֹא יַָדְעִּתי יֹום מֹוִתי:  27:2
ְוַעָּתה ָׂשא־ָנא ֵכֶלי ֶּתְלְי ְוַקְׁשֶּת ְוֵצא ַהָּׂשֶדה ְוצּוָדה ִּלי ֵציָדה:  27:3
ְטַעִּמים ַּכֲאֶׁשר ָאַהְבִּתי ְוָהִביָאה ִּלי ְוֹאֵכָלה ַּבֲעבּור ְּתָבֶרְכ ַנְפִׁשי ְּבֶטֶרם ָאמּות:  וֲַעֵׂשה־ִלי מַ 27:4
: 7ְלָאִביהֻ ְוִרְבָקה ֹׁשַמַעת ְּבַדֵּבר ִיְצָחק ֶאל־ֵעָׂשו ְּבנֹו וֵַּיֶל ֵעָׂשו ַהָּׂשֶדה ָלצּוד ַצִיד ְלָהִביא27:5

1 12 // LXX MT ְיהוָה ִהים Chr VIII 457 ֱא
2 18 // SP LXX Vg ַעְבֵדי MT ִּביֵמי
3 22 // Ruf, reading deus, cf. B. Fischer, Vetus Latina, 278 ֵאל LXX MT ְיהוָה
4 24 ִהים // LXX(911) Ms Vg Mss Ambr ֱא LXX MT ְיהוָה
5 28 // Bo(L) ֵאל // MT LXX ְיהוָה omit LXX(108*)
6 29 LXX(14-16-25-77-128-131-414-422-500-551-646-739 57-73-78-413-550 ֵאל
18-52-54-79-313-408-569-615-761) Mss // MT LXX ְיהוָה
7 5 // LXX ְלָאִביהֻ  omit MT ( ְֻלָאִביהְלָהִביא)



ְוִרְבָקה ָאְמָרה ֶאל־יֲַעֹקב ְּבָנּה ֵלאֹמר ִהֵּנה ָׁשַמְעִּתי ֶאת־ָאִבי ְמַדֵּבר ֶאל־ֵעָׂשו ָאִחי ֵלאֹמר:  27:6
ִלְפֵני מֹוִתי: 1ְלָפַניָהִביָאה ִּלי ַצִיד וֲַעֵׂשה־ִלי ַמְטַעִּמים ְוֹאֵכָלה וֲַאָבֶרְכָכה  27:7
27:8  : ְוַעָּתה ְבִני ְׁשַמע ְּבֹקִלי ַלֲאֶׁשר ֲאִני ְמַצָּוה ֹאָת
־ָנא ֶאל־ַהּצֹאן ְוַקח־ִלי ִמָּׁשם ְׁשֵני ְּגָדיֵי ִעִּזים ֹטִבים ְוֶאֱעֶׂשה ֹאָתם ַמטְ 27:9 ַעִּמים ְלָאִבי ַּכֲאֶׁשר ָאֵהב:  ֶל

ְוֵהֵבאָת ְלָאִבי ְוָאָכל ַּבֲעֻבר ֲאֶׁשר ְיָבֶרְכ ִלְפֵני מֹותֹו: 27:10
וַּיֹאֶמר יֲַעֹקב ֶאל־ִרְבָקה ִאּמֹו ֵהן ֵעָׂשו ָאִחי ִאיׁש ָׂשִער ְוָאֹנִכי ִאיׁש ָחָלק:  27:11
ָניו ִּכְמַתְעֵּתַע ְוֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה ְולֹא ְבָרָכה:  אּוַלי ְיֻמֵּׁשִני ָאִבי ְוָהִייִתי ְבֵעי27:12
וַּתֹאֶמר לֹו ִאּמֹו ָעַלי ִקְלָלְת ְּבִני ַא ְׁשַמע ְּבֹקִלי ְוֵל ַקח־ִלי:  27:13
וֵַּיֶל וִַּיַּקח וַָּיֵבא ְלִאּמֹו וַַּתַעׂש ִאּמֹו ַמְטַעִּמים ַּכֲאֶׁשר ָאֵהב ָאִביו:  27:14
ן:  ַּקח ִרְבָקה ֶאת־ִּבְגֵדי ֵעָׂשו ְּבָנּה ַהָּגֹדל ַהֲחֻמֹדת ֲאֶׁשר ִאָּתּה ַּבָּבִית וַַּתְלֵּבׁש ֶאת־יֲַעֹקב ְּבָנּה ַהָּקטָ וִַּת 27:15
ְוֵאת ֹעֹרת ְּגָדיֵי ָהִעִּזים ִהְלִּביָׁשה ַעל־יָָדיו ְוַעל ֶחְלַקת ַצָּואָריו: 27:16
ת־ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ָעָׂשָתה ְּביַד יֲַעֹקב ְּבָנּה:  וִַּתֵּתן ֶאת־ַהַּמְטַעִּמים ְואֶ 27:17
וַָּיבֹא ֶאל־ָאִביו וַּיֹאֶמר ָאִבי וַּיֹאֶמר ִהֶּנִּני ִמי ַאָּתה ְּבִני: 27:18
ִמֵּציִדי ַּבֲעבּור  וַּיֹאֶמר יֲַעֹקב ֶאל־ָאִביו ָאֹנִכי ֵעָׂשו ְּבֹכֶר ָעִׂשיִתי ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵאָלי קּום־ָנא ְׁשָבה ְוָאְכָלה 27:19

 : ְּתָבֲרַכִּני ַנְפֶׁש
ֶהי ְלָפָני:  2וַּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל־ְּבנֹו ַמה־ֶּזה ִמַהְרָּת ִלְמצֹא ְּבִני וַּיֹאֶמר ִּכי ִהְקָרה 27:20 ֱא
ה־ָּנא וֲַאֻמְׁש ְּבִני ַהַאָּתה ֶזה ְּבִני ֵעָׂשו ִאם־לֹא: וַּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל־יֲַעֹקב ְּגׁשָ 27:21
וִַּיַּגׁש יֲַעֹקב ֶאל־ִיְצָחק ָאִביו וְַיֻמֵּׁשהּו וַּיֹאֶמר ַהֹּקל קֹול יֲַעֹקב ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו:  27:22
ֵכהּו: ְולֹא ִהִּכירֹו ִּכי־ָהיּו יָָדיו ִּכיֵדי ֵעָׂשו ָאִחיו ְׂשִעֹרת וְַיָבְר 27:23
וַּיֹאֶמר ַאָּתה ֶזה ְּבִני ֵעָׂשו וַּיֹאֶמר ָאִני:  27:24
ֵּיְׁשְּת:  וַּיֹאֶמר ַהִּגָׁשה ִּלי ְוֹאְכָלה ִמֵּציד ְּבִני ְלַמַען ְּתָבֶרְכ ַנְפִׁשי וַַּיֶּגׁש־לֹו וַּיֹאַכל וַָּיֵבא לֹו יִַין ו27:25ַ
א ּוְׁשָקה־ִּלי ְּבִני:  וַּיֹאֶמר ֵאָליו ִיְצָחק ָאִביו ְּגָׁשה־ּנָ 27:26
ְיהוָה:  3ֵאל כֹווִַּיַּגׁש וִַּיַּׁשק־לֹו וַָּיַרח ֶאת־ֵריַח ְּבָגָדיו וְַיָבֲרֵכהּו וַּיֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח ְּבִני ְּכֵריַח ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּברֲ 27:27
ִהים ִמַּטל ַהָּׁשַמִים ּוִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ ְוֹרב ָּדָגן ְוִתיֹרׁש: ְוִיֶּתן־ְל ָהאֱ 27:28
:  יַַעְבדּו ַעִּמים ְוִיְׁשַּתחּו ְל ְלֻאִּמים ֱהוֵה ְגִביר ְלַאֶחי ְוִיְׁשַּתֲחּוּו ְל ְּבֵני ִאֶּמ ֹאְרֶרי ָארּור 27:29 ּוְמָבֲרֶכי ָּברּו
ה ִיְצָחק ְלָבֵר ֶאת־יֲַעֹקב וְַיִהי ַא יָצֹא יָָצא יֲַעֹקב ֵמֵאת ְּפֵני ִיְצָחק ָאִביו ְוֵעָׂשו ָאִחיו ָּבא  וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכּלָ 27:30
ִמֵּצידֹו:  
: וַַּיַעׂש ַּגם־הּוא ַמְטַעִּמים וַָּיֵבא ְלָאִביו וַּיֹאֶמר ְלָאִביו יָֻקם ָאִבי ְויֹאַכל ִמֵּציד ְּבנֹו ַּבֲעבּור ְּתָבֲרכַ 27:31 ִּני ַנְפֶׁש
וַּיֹאֶמר לֹו ִיְצָחק ָאִביו ִמי־ָאָּתה וַּיֹאֶמר ֲאִני ִּבְנ ְבֹכְר ֵעָׂשו: 27:32
בֹוא  וֶַּיֱחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ְּגֹדָלה ַעד־ְמֹאד וַּיֹאֶמר ִמי־ֵאפֹוא הּוא ַהָּצד־ַצִיד וַָּיֵבא ִלי וָֹאַכל ִמֹּכל ְּבֶטֶרם ּתָ 27:33

ם־ָּברּו ִיְהֶיה: וֲָאָבֲרֵכהּו ּגַ 
ִבי: ִּכְׁשֹמַע ֵעָׂשו ֶאת־ִּדְבֵרי ָאִביו וִַּיְצַעק ְצָעָקה ְּגֹדָלה ּוָמָרה ַעד־ְמֹאד וַּיֹאֶמר ְלָאִביו ָּבֲרֵכִני ַגם־ָאִני אָ 27:34
27:35  : וַּיֹאֶמר ָּבא ָאִחי ְּבִמְרָמה וִַּיַּקח ִּבְרָכֶת
ֲעֹקב וַַּיְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים ֶאת־ְּבֹכָרִתי ָלָקח ְוִהֵּנה ַעָּתה ָלַקח ִּבְרָכִתי וַּיֹאַמר וַּיֹאֶמר ֲהִכי ָקָרא ְׁשמֹו י27:36ַ

ֲהלֹא־ָאַצְלָּת ִּלי ְּבָרָכה:  
ֹרׁש ְסַמְכִּתיו ּוְלָכה  וַַּיַען ִיְצָחק וַּיֹאֶמר ְלֵעָׂשו ֵהן ְּגִביר ַׂשְמִּתיו ָל ְוֶאת־ָּכל־ֶאָחיו ָנַתִּתי לֹו ַלֲעָבִדים ְוָדָגן ְוִתי27:37

ֵאפֹוא ָמה ֶאֱעֶׂשה ְּבִני: 
וַּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶאל־ָאִביו ַהְבָרָכה ַאַחת ִהוא־ְל ָאִבי ָּבֲרֵכִני ַגם־ָאִני ָאִבי וִַּיָּׂשא ֵעָׂשו ֹקלֹו וֵַּיְבְּך:  27:38
ִיְהיֶה מֹוָׁשֶב ּוִמַּטל ַהָּׁשַמִים ֵמָעל:  וַַּיַען ִיְצָחק ָאִביו וַּיֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ  27:39
27:40  : ְוַעל־ַחְרְּב ִתְחיֶה ְוֶאת־ָאִחי ַּתֲעֹבד ְוָהיָה ַּכֲאֶׁשר ָּתִריד ּוָפַרְקָּת ֻעּלֹו ֵמַעל ַצָּואֶר
ְּבִלּבֹו ִיְקְרבּו ְיֵמי ֵאֶבל ָאִבי ְוַאַהְרָגה  וִַּיְׂשֹטם ֵעָׂשו ֶאת־יֲַעֹקב ַעל־ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו ָאִביו וַּיֹאֶמר ֵעָׂשו 27:41

ֶאת־יֲַעֹקב ָאִחי:  
ֵּנה ֵעָׂשו ָאִחי  וַּיַֻּגד ְלִרְבָקה ֶאת־ִּדְבֵרי ֵעָׂשו ְּבָנּה ַהָּגֹדל וִַּתְׁשַלח וִַּתְקָרא ְליֲַעֹקב ְּבָנּה ַהָּקָטן וַּתֹאֶמר ֵאָליו הִ 27:42

  : ִמְתַנֵחם ְל ְלָהְרֶג
ַעָּתה ְבִני ְׁשַמע ְּבֹקִלי ְוקּום ְּבַרח־ְל ֶאל־ָלָבן ָאִחי ָחָרָנה: וְ 27:43

1 7 // LXX(108*) Ms ְלָפַני // LXX MT ִלְפֵני ְיהוָה omit LXX(56(txt)) Aug(lat)
2 20 ִהְקָרה LXX(53-664) Mss Bo(L) // add LXX MT ְיהוָה
3 27 ֵאל Phi(lat) Ir Cyp(cod) Hil(1/2) // LXX MT ְיהוָה



27:44  : ְויַָׁשְבָּת ִעּמֹו יִָמים ֲאָחִדים ַעד ֲאֶׁשר־ָּתׁשּוב ֲחַמת ָאִחי
ָלָמה ֶאְׁשַּכל ַּגם־ְׁשֵניֶכם יֹום  ַעד־ׁשּוב ַאף־ָאִחי ִמְּמ ְוָׁשַכח ֵאת ֲאֶׁשר־ָעִׂשיָת ּלֹו ְוָׁשַלְחִּתי ּוְלַקְחִּתי ִמָּׁשם27:45
ֶאָחד: 

ֵקַח יֲַעֹקב ִאָּׁשה ִמְּבנֹות־ֵחת ָּכֵאֶּלה ִמּבְ 27:46 נֹות  וַּתֹאֶמר ִרְבָקה ֶאל־ִיְצָחק ַקְצִּתי ְבַחַּיי ִמְּפֵני ְּבנֹות ֵחת ִאם־
ָהָאֶרץ ָלָּמה ִּלי ַחִּיים:  

ֹאתֹו וְַיַצֵּוהּו וַּיֹאֶמר לֹו לֹא־ִתַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַען:  וִַּיְקָרא ִיְצָחק ֶאל־יֲַעֹקב וְַיָבֶר 28:1
28:2  : קּום ֵל ַּפֶּדָנה ֲאָרם ֵּביָתה ְבתּוֵאל ֲאִבי ִאֶּמ ְוַקח־ְל ִמָּׁשם ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ָלָבן ֲאִחי ִאֶּמ
יָת ִלְקַהל ַעִּמים: ְוֵאל ַׁשַּדי ְיָבֵר ֹאְת ְויְַפְר ְויְַרֶּב ְוָהיִ 28:3
ִהים ְלַאבְ 28:4 ָרָהם: ְוִיֶּתן־ְל ֶאת־ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם ְל ּוְלַזְרֲע ִאָּת ְלִרְׁשְּת ֶאת־ֶאֶרץ ְמֻגֶרי ֲאֶׁשר־ָנַתן ֱא
ֲאִחי ִרְבָקה ֵאם יֲַעֹקב ְוֵעָׂשו:  וִַּיְׁשַלח ִיְצָחק ֶאת־יֲַעֹקב וֵַּיֶל ַּפֶּדָנה ֲאָרם ֶאל־ָלָבן ֶּבן־ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי28:5
וְַיַצו ָעָליו  וַַּיְרא ֵעָׂשו ִּכי־ֵבַר ִיְצָחק ֶאת־יֲַעֹקב ְוִׁשַּלח ֹאתֹו ַּפֶּדָנה ֲאָרם ָלַקַחת־לֹו ִמָּׁשם ִאָּׁשה ְּבָבֲרכֹו ֹאתֹו 28:6

ֵלאֹמר לֹא־ִתַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַען: 
־ָאִביו ְוֶאל־ִאּמֹו וֵַּיֶל ַּפֶּדָנה ֲאָרם:  וִַּיְׁשַמע יֲַעֹקב ֶאל28:7
וַַּיְרא ֵעָׂשו ִּכי ָרעֹות ְּבנֹות ְּכָנַען ְּבֵעיֵני ִיְצָחק ָאִביו:  28:8
ה: וֵַּיֶל ֵעָׂשו ֶאל־ִיְׁשָמֵעאל וִַּיַּקח ֶאת־ָמֲחַלת ַּבת־ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן־ַאְבָרָהם ֲאחֹות ְנָביֹות ַעל־ָנָׁשיו לֹו ְלִאּׁשָ 28:9

וֵַּיֵצא יֲַעֹקב ִמְּבֵאר ָׁשַבע וֵַּיֶל ָחָרָנה: 28:10
ָּמקֹום ַההּוא:  וִַּיְפַּגע ַּבָּמקֹום וַָּיֶלן ָׁשם ִּכי־ָבא ַהֶּׁשֶמׁש וִַּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום וַָּיֶׂשם ְמַרֲאֹׁשָתיו וִַּיְׁשַּכב ּבַ 28:11
ם ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמּצָ 28:12 ִהים ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו:  וַַּיֲח ב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱא
ֵהי ִיְצָחק ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹׁשֵכב ָעֶליָה ְל  1ְוִהֵּנה ְיהוָה ִנָּצב ָעָליו וַּיֹאַמר ֲאִני 28:13 ֵהי ַאְבָרָהם ָאִבי וֵא ֱא

  : ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֶע
:  ְוָהיָה ַזְרֲע ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ ּוָפַרְצָּת יָָּמה28:14 וֵָקְדָמה ְוָצֹפָנה וֶָנְגָּבה ְוִנְבֲרכּו ְב ָּכל־ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמה ּוְבַזְרֶע
ֶׁשר  ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ִעָּמ ּוְׁשַמְרִּתי ְּבֹכל ֲאֶׁשר־ֵּתֵל וֲַהִׁשֹבִתי ֶאל־ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת ִּכי לֹא ֶאֱעָזְב ַעד אֲ 28:15

:  ִאם־ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר־ִּדּבַ  ְרִּתי ָל
ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְוָאֹנִכי לֹא יָָדְעִּתי: 2ֵאל וִַּייַקץ יֲַעֹקב ִמְּׁשָנתֹו וַּיֹאֶמר ָאֵכן יֵׁש י28:16
ִהים ְוֶזה 28:17 ַׁשַער ַהָּׁשָמִים: וִַּייָרא וַּיֹאַמר ַמה־ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֵאין ֶזה ִּכי ִאם־ֵּבית ֱא
רֹאָׁשּה: וַַּיְׁשֵּכם יֲַעֹקב ַּבֹּבֶקר וִַּיַּקח ֶאת־ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר־ָׂשם ְמַרֲאֹׁשָתיו וַָּיֶׂשם ֹאָתּה ַמֵּצָבה וִַּיֹצק ֶׁשֶמן ַעל־ 28:18
וִַּיְקָרא ֶאת־ֵׁשם־ַהָּמקֹום ַההּוא ֵּבית־ֵאל ְואּוָלם לּוז ֵׁשם־ָהִעיר ָלִראֹׁשָנה: 28:19
ִהים ִעָּמִדי ּוְׁשָמַרִני ַּבֶּדֶר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי הֹוֵל ְוָנַתן־לִ 28:20 י ֶלֶחם ֶלֱאֹכל  וִַּיַּדר יֲַעֹקב ֶנֶדר ֵלאֹמר ִאם־ִיְהיֶה ֱא

ּוֶבֶגד ִלְלֹּבׁש:  
ִהים: 28:21 ְוַׁשְבִּתי ְבָׁשלֹום ֶאל־ֵּבית ָאִבי ְוָהיָה ְיהוָה ִלי ֵלא
:  ְוָהֶאֶבן הַ 28:22 ִהים ְוֹכל ֲאֶׁשר ִּתֶּתן־ִלי ַעֵּׂשר ֲאַעְּׂשֶרּנּו ָל ּזֹאת ֲאֶׁשר־ַׂשְמִּתי ַמֵּצָבה ִיְהיֶה ֵּבית ֱא

וִַּיָּׂשא יֲַעֹקב ַרְגָליו וֵַּיֶל ַאְרָצה ְבֵני־ֶקֶדם:  29:1
ָׁשה ֶעְדֵרי־צֹאן ֹרְבצִ 29:2 ים ָעֶליָה ִּכי ִמן־ַהְּבֵאר ַהִהוא יְַׁשקּו ָהֲעָדִרים ְוָהֶאֶבן וַַּיְרא ְוִהֵּנה ְבֵאר ַּבָּׂשֶדה ְוִהֵּנה־ָׁשם ְׁש

ְּגֹדָלה ַעל־ִּפי ַהְּבֵאר:  
ל־ִּפי  ְוֶנֶאְספּו־ָׁשָּמה ָכל־ָהֲעָדִרים ְוָגֲללּו ֶאת־ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר ְוִהְׁשקּו ֶאת־ַהּצֹאן ְוֵהִׁשיבּו ֶאת־ָהֶאֶבן עַ 29:3

ַהְּבֵאר ִלְמֹקָמּה: 
וַּיֹאֶמר ָלֶהם יֲַעֹקב ַאַחי ֵמַאִין ַאֶּתם וַּיֹאְמרּו ֵמָחָרן ֲאָנְחנּו: 29:4
וַּיֹאֶמר ָלֶהם ַהְיַדְעֶּתם ֶאת־ָלָבן ֶּבן־ָנחֹור וַּיֹאְמרּו יָָדְענּו: 29:5
וַּיֹאֶמר ָלֶהם ֲהָׁשלֹום לֹו וַּיֹאְמרּו ָׁשלֹום ְוִהֵּנה ָרֵחל ִּבּתֹו ָּבָאה ִעם־ַהּצֹאן:29:6
וַּיֹאֶמר ֵהן עֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול לֹא־ֵעת ֵהָאֵסף ַהִּמְקֶנה ַהְׁשקּו ַהּצֹאן ּוְלכּו ְרעּו:  29:7
וַּיֹאְמרּו לֹא נּוַכל ַעד ֲאֶׁשר יֵָאְספּו ָּכל־ָהֲעָדִרים ְוָגֲללּו ֶאת־ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר ְוִהְׁשִקינּו ַהּצֹאן:  29:8
ָּמם ְוָרֵחל ָּבָאה ִעם־ַהּצֹאן ֲאֶׁשר ְלָאִביָה ִּכי ֹרָעה ִהוא:  עֹוֶדּנּו ְמַדֵּבר עִ 29:9

ת־ָהֶאֶבן  וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר ָרָאה יֲַעֹקב ֶאת־ָרֵחל ַּבת־ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו ְוֶאת־צֹאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו וִַּיַּגׁש יֲַעֹקב וַָּיֶגל אֶ 29:10
ִחי ִאּמֹו:  ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר וַַּיְׁשְק ֶאת־צֹאן ָלָבן אֲ 

וִַּיַּׁשק יֲַעֹקב ְלָרֵחל וִַּיָּׂשא ֶאת־ֹקלֹו וֵַּיְבְּך:  29:11

1 13 ֵהי // LXX(AD(G)M) Mss Eth(R) Bo(L) Arab Chr Aug(Lat) PsVig ֲאִני ֱא ֵהי MT LXX OL Tg Syr ֲאִני ְיהוָה ֱא
Vg
2 16 // LXX (59) Ms ֵאל LXX MT ְיהוָה



וַַּיֵּגד יֲַעֹקב ְלָרֵחל ִּכי ֲאִחי ָאִביָה הּוא ְוִכי ֶבן־ִרְבָקה הּוא וַָּתָרץ וַַּתֵּגד ְלָאִביָה:  29:12
ץ ִלְקָראתֹו ַוְיַחֶּבק־לֹו וְַיַנֶּׁשק־לֹו וְַיִביֵאהּו ֶאל־ֵּביתֹו וְַיַסֵּפר  וְַיִהי ִכְׁשֹמַע ָלָבן ֶאת־ֵׁשַמע יֲַעֹקב ֶּבן־ֲאֹחתֹו וַָּירָ 29:13

ְלָלָבן ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:  
וַּיֹאֶמר לֹו ָלָבן ַא ַעְצִמי ּוְבָׂשִרי ָאָּתה וֵַּיֶׁשב ִעּמֹו ֹחֶדׁש יִָמים: 29:14
:  וַּיֹאֶמר ָלָבן ְליֲַעֹקב ֲהִכי־ָאִחי ַאּתָ 29:15 ה וֲַעַבְדַּתִני ִחָּנם ַהִּגיָדה ִּלי ַמה־ַּמְׂשֻּכְרֶּת
ּוְלָלָבן ְׁשֵּתי ָבנֹות ֵׁשם ַהְּגֹדָלה ֵלָאה ְוֵׁשם ַהְּקַטָּנה ָרֵחל: 29:16
ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות ְוָרֵחל ָהְיָתה ְיַפת־ֹּתַאר ִויַפת ַמְרֶאה: 29:17
ֶמר ֶאֱעָבְד ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּבָרֵחל ִּבְּת ַהְּקַטָּנה:  וֶַּיֱאַהב יֲַעֹקב ֶאת־ָרֵחל וַּיֹא29:18
וַּיֹאֶמר ָלָבן טֹוב ִּתִּתי ֹאָתּה ָל ִמִּתִּתי ֹאָתּה ְלִאיׁש ַאֵחר ְׁשָבה ִעָּמִדי:  29:19
ֹאָתּה:  וַַּיֲעֹבד יֲַעֹקב ְּבָרֵחל ֶׁשַבע ָׁשִנים וִַּיְהיּו ְבֵעיָניו ְּכיִָמים ֲאָחִדים ְּבַאֲהָבתֹו29:20
וַּיֹאֶמר יֲַעֹקב ֶאל־ָלָבן ָהָבה ֶאת־ִאְׁשִּתי ִּכי ָמְלאּו יָָמי ְוָאבֹוָאה ֵאֶליָה: 29:21
וֶַּיֱאֹסף ָלָבן ֶאת־ָּכל־ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום וַַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה: 29:22
ֵאֶליָה:  וְַיִהי ָבֶעֶרב וִַּיַּקח ֶאת־ֵלָאה ִבּתֹו וַָּיֵבא ֹאָתּה ֵאָליו וַָּיבֹא29:23
וִַּיֵּתן ָלָבן ָלּה ֶאת־ִזְלָּפה ִׁשְפָחתֹו ְלֵלָאה ִבּתֹו ִׁשְפָחה: 29:24
ִּמיָתִני:  וְַיִהי ַבֹּבֶקר ְוִהֵּנה־ִהוא ֵלָאה וַּיֹאֶמר ֶאל־ָלָבן ַמה־ּזֹאת ָעִׂשיָת ִּלי ֲהלֹא ְבָרֵחל ָעַבְדִּתי ִעָּמ ְוָלָּמה ִר 29:25
ָעֶׂשה ֵכן ִּבְמקֹוֵמנּו ָלֵתת ַהְּצִעיָרה ִלְפֵני ַהְּבִכיָרה:  וַּיֹאֶמר ָלָבן לֹא־י29:26ֵ
ְל ַּגם־ֶאת־זֹאת ַּבֲעֹבָדה ֲאֶׁשר ַּתֲעֹבד ִעָּמִדי עֹוד ֶׁשַבע־ָׁשִנים ֲאֵחרֹות:  1ַמֵּלא ְׁשֻבַע זֹאת ְוֶאֵּתן29:27
ב ֵּכן וְַיַמֵּלא ְׁשֻבַע זֹאת וִַּיֶּתן־לֹו ֶאת־ָרֵחל ִּבּתֹו לֹו ְלִאָּׁשה:  וַַּיַעׂש יֲַעקֹ 29:28
וִַּיֵּתן ָלָבן ְלָרֵחל ִּבּתֹו ֶאת־ִּבְלָהה ִׁשְפָחתֹו ָלּה ְלִׁשְפָחה: 29:29
ים ֲאֵחרֹות:  וַָּיבֹא ַּגם ֶאל־ָרֵחל וֶַּיֱאַהב ַּגם־ֶאת־ָרֵחל ִמֵּלָאה וַַּיֲעֹבד ִעּמֹו עֹוד ֶׁשַבע־ָׁשנִ 29:30
וַַּיְרא ְיהוָה ִּכי־ְׂשנּוָאה ֵלָאה וִַּיְפַּתח ֶאת־ַרְחָמּה ְוָרֵחל ֲעָקָרה:  29:31
ִּכי ַעָּתה יֱֶאָהַבִני ִאיִׁשי:  3ן ְּבָעְנִיי וִַּיֶּתן־ִלי ּבֵ 2ֵאל וַַּתַהר ֵלָאה וֵַּתֶלד ֵּבן וִַּתְקָרא ְׁשמֹו ְראּוֵבן ִּכי ָאְמָרה ִּכי־ָרָאה 29:32
ִּכי־ְׂשנּוָאה ָאֹנִכי וִַּיֶּתן־ִלי ַּגם־ֶאת־ֶזה וִַּתְקָרא ְׁשמֹו ִׁשְמעֹון: 4ֵאל וַַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן וַּתֹאֶמר ִּכי־ָׁשַמע 29:33
ָׁשה ָבִנים ַעל־ֵּכן ָקָרא־ְׁשמֹו ֵלִוי:  וַַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן וַּתֹאֶמר ַעָּתה ַהַּפַעם ִיָּלוֶה ִאיִׁשי ֵאַלי ִּכי־יַָלְדִּתי29:34 לֹו ְׁש
וַַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן וַּתֹאֶמר ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת־ְיהָוה ַעל־ֵּכן ָקְרָאה ְׁשמֹו ְיהּוָדה וַַּתֲעֹמד ִמֶּלֶדת:  29:35

30:1 ֹ אֶמר ֶאל־יֲַעֹקב ָהָבה־ִּלי ָבִנים ְוִאם־ַאִין ֵמָתה ָאֹנִכי:  וֵַּתֶרא ָרֵחל ִּכי לֹא יְָלָדה ְליֲַעֹקב וְַּתַקֵּנא ָרֵחל ַּבֲאֹחָתּה וַּת
ִהים ָאֹנִכי ֲאֶׁשר־ָמַנע ִמֵּמ ְּפִרי־ָבֶטן:  30:2 וִַּיַחר־ַאף יֲַעֹקב ְּבָרֵחל וַּיֹאֶמר ֲהַתַחת ֱא
־ָאֹנִכי ִמֶּמָּנה: וַּתֹאֶמר ִהֵּנה ֲאָמִתי ִבְלָהה ּבֹא ֵאֶליָה ְוֵתֵלד ַעל־ִּבְרַּכי ְוִאָּבֶנה ַגם30:3
וִַּתֶּתן־לֹו ֶאת־ִּבְלָהה ִׁשְפָחָתּה ְלִאָּׁשה וַָּיבֹא ֵאֶליָה יֲַעֹקב: 30:4
וַַּתַהר ִּבְלָהה וֵַּתֶלד ְליֲַעֹקב ֵּבן: 30:5
ִהים ְוַגם ָׁשַמע ְּבֹקִלי וִַּיֶּתן־ִלי ֵּבן ַעל־ֵּכן ָקְרָאה ְׁשמֹו ּדָ 30:6 ן:  וַּתֹאֶמר ָרֵחל ָּדַנִּני ֱא
וַַּתַהר עֹוד וֵַּתֶלד ִּבְלָהה ִׁשְפַחת ָרֵחל ֵּבן ֵׁשִני ְליֲַעֹקב: 30:7
ִהים ִנְפַּתְלִּתי ִעם־ֲאֹחִתי ַּגם־יָֹכְלִּתי וִַּתְקָרא ְׁשמֹו ַנְפָּתִלי:  30:8 וַּתֹאֶמר ָרֵחל ַנְפּתּוֵלי ֱא
ִׁשְפָחָתּה וִַּתֵּתן ֹאָתּה ְליֲַעֹקב ְלִאָּׁשה:  וֵַּתֶרא ֵלָאה ִּכי ָעְמָדה ִמֶּלֶדת וִַּתַּקח ֶאת־ִזְלָּפה30:9

וֵַּתֶלד ִזְלָּפה ִׁשְפַחת ֵלָאה ְליֲַעֹקב ֵּבן:  30:10
וַּתֹאֶמר ֵלָאה ְּבָגד וִַּתְקָרא ֶאת־ְׁשמֹו ָּגד:  30:11
וֵַּתֶלד ִזְלָּפה ִׁשְפַחת ֵלָאה ֵּבן ֵׁשִני ְליֲַעֹקב: 30:12
ִרי ִּכי ִאְּׁשרּוִני ָּבנֹות וִַּתְקָרא ֶאת־ְׁשמֹו ָאֵׁשר: וַּתֹאֶמר ֵלָאה ְּבָאְׁש 30:13
־ֵלָאה  וֵַּיֶל ְראּוֵבן ִּביֵמי ְקִציר־ִחִּטים וִַּיְמָצא דּוָדִאים ַּבָּׂשֶדה וַָּיֵבא ֹאָתם ֶאל־ֵלָאה ִאּמֹו וַּתֹאֶמר ָרֵחל ֶאל30:14

  : ְּתִני־ָנא ִלי ִמּדּוָדֵאי ְּבֵנ
ְמַעט ַקְחֵּת ֶאת־ִאיִׁשי ְוָלַקַחת ַּגם ֶאת־ּדּוָדֵאי ְּבִני וַּתֹאֶמר ָרֵחל ָלֵכן ִיְׁשַּכב ִעָּמ ַהַּלְיָלה ַּתַחת  וַּתֹאֶמר ָלּה הַ 30:15

  : ּדּוָדֵאי ְבֵנ

1 27 // SP LXX Tg Syr Vg ְוֶאֵּתן MT ְוִנְּתָנה
2 32 // Arab Isid ֵאל LXX MT ְיהוָה
3 32 // LXX(M 58 381-618 14-16-25-77 and al.)) Mss Sa Bo Arab וִַּיֶּתן־ִלי ֵּבן omit MT LXX Tg Vg (ִּכיוִַּיֶּתן) PH
4 33 // Isid, reading deus “God.” Cf. B. Fischer, Vetus Latina, 315 ֵאל LXX MT ְיהוָה



ִּתי ְּבדּוָדֵאי ְּבִני וִַּיְׁשַּכב  וַָּיבֹא יֲַעֹקב ִמן־ַהָּׂשֶדה ָּבֶעֶרב וֵַּתֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו וַּתֹאֶמר ֵאַלי ָּתבֹוא ִּכי ָׂשֹכר ְׂשַכְר 30:16
ִעָּמּה ַּבַּלְיָלה הּוא:  

ִהים ֶאל־ֵלָאה ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ְליֲַעֹקב ֵּבן ֲחִמיִׁשי: 30:17 וִַּיְׁשַמע ֱא
ִהים ְׂשָכִרי ֲאֶׁשר־ָנַתִּתי ִׁשְפָחִתי ְלִאיִׁשי וִַּתְקָרא ְׁשמֹו ִיָּׂששכָ 30:18 ר: וַּתֹאֶמר ֵלָאה ָנַתן ֱא
וַַּתַהר עֹוד ֵלָאה וֵַּתֶלד ֵּבן־ִׁשִּׁשי ְּליֲַעֹקב:  30:19
ִהים ֹאִתי ֵזֶבד טֹוב ַהַּפַעם ִיְזְּבֵלִני ִאיִׁשי ִּכי־יַָלְדִּתי לֹו ִׁשָּׁשה ָבִנים וִַּתְק 30:20 ָרא ֶאת־ְׁשמֹו  וַּתֹאֶמר ֵלָאה ְזָבַדִני ֱא
ְזֻבלּון:  
א ֶאת־ְׁשָמּה ִּדיָנה:  ְוַאַחר יְָלָדה ַּבת וִַּתְקרָ 30:21
ִהים ֶאת־ָרֵחל וִַּיְׁשַמע ֵאֶליהָ 30:22 ֶאת־ַרְחָמּה: וִַּיְפַּתח 1וִַּיְזֹּכר ֱא
ִהים ֶאת־ֶחְרָּפִתי: 30:23 וַַּתַהר וֵַּתֶלד ֵּבן וַּתֹאֶמר ָאַסף ֱא
ִהים 30:24 ִלי ֵּבן ַאֵחר: 2וִַּתְקָרא ֶאת־ְׁשמֹו יֹוֵסף ֵלאֹמר ֹיֵסף ֱא
ף וַּיֹאֶמר יֲַעֹקב ֶאל־ָלָבן ַׁשְּלֵחִני ְוֵאְלָכה ֶאל־ְמקֹוִמי ּוְלַאְרִצי:  וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר יְָלָדה ָרֵחל ֶאת־יֹוסֵ 30:25
:  ְּתָנה ֶאת־ָנַׁשי ְוֶאת־ְיָלַדי ֲאֶׁשר ָעַבְדִּתי ֹאְת ָּבֵהן ְוֵאֵלָכה ִּכי ַאָּתה יַָדְעָּת ֶאת־ֲעֹבָדִתי ֲאֶׁשר ֲעַבְדּתִ 30:26 י
ִהים וַּיֹאֶמר ֵאָליו ָלָבן ִאם־ָנא ָמצָ 30:27 : 3אִתי ֵחן ְּבֵעיֶני ִנַחְׁשִּתי וְַיָבֲרֵכִני ֱא ִּבְגָלֶל
וַּיֹאַמר ָנְקָבה ְׂשָכְר ָעַלי ְוֶאֵּתָנה: 30:28
ִמְקְנ ִאִּתי:  וַּיֹאֶמר ֵאָליו ַאָּתה יַָדְעָּת ֵאת ֲאֶׁשר ֲעַבְדִּתי ְוֵאת ֲאֶׁשר־ָהיָה 30:29
ִהיםִּכי ְמַעט ֲאֶׁשר־ָהיָה ְל ְלָפַני וִַּיְפֹרץ ָלֹרב וְַיָבֶר 30:30 ֹאְת ְלַרְגִלי ְוַעָּתה ָמַתי ֶאֱעֶׂשה ַגם־ָאֹנִכי ְלֵביִתי:  4ֱא
30:31 ֹ אֶמר ָמה ֶאֶּתן־ָל וַּיֹאֶמר יֲַעֹקב לֹא־ִתֶּתן־ִלי ְמאּוָמה ִאם־ַּתֲעֶׂשה־ִּלי ַהָּדָבר ַהֶּזה ָאׁשּוָבה ֶאְרֶעה צֹאְנ  וַּי

ֶאְׁשֹמר: 
ד ָּבִעִּזים ְוָהיָה ֶאֱעֹבר ְּבָכל־צֹאְנ ַהּיֹום ָהֵסר ִמָּׁשם ָּכל־ֶׂשה ָנֹקד ְוָטלּוא ְוָכל־ֶׂשה־חּום ַּבְּכָׂשִבים ְוָטלּוא ְוָנקֹ 30:32
ְׂשָכִרי: 
ּום ַּבְּכָׂשִבים  ְוָעְנָתה־ִּבי ִצְדָקִתי ְּביֹום ָמָחר ִּכי־ָתבֹוא ַעל־ְׂשָכִרי ְלָפֶני ֹּכל ֲאֶׁשר־ֵאיֶנּנּו ָנֹקד ְוָטלּוא ָּבִעִּזים ְוח30:33

ָּגנּוב הּוא ִאִּתי:  
30:34 : וַּיֹאֶמר ָלָבן ֵהן לּו ְיִהי ִכְדָבֶר
־ָלָבן ּבֹו  ָּיַסר ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת־ַהְּתיִָׁשים ָהֲעֻקִּדים ְוַהְּטֻלִאים ְוֵאת ָּכל־ָהִעִּזים ַהְּנֻקּדֹות ְוַהְּטֻלֹאת ֹּכל ֲאֶׁשר ו30:35ַ

ְוָכל־חּום ַּבְּכָׂשִבים וִַּיֵּתן ְּביַד־ָּבָניו:  
ֶׁשת יִָמים ֵּבינֹו ּוֵבין יֲַעֹקב ְוי30:36ַ ֲעֹקב ֹרֶעה ֶאת־צֹאן ָלָבן ַהּנֹוָתֹרת:  וַָּיֶׂשם ֶּדֶר ְׁש
ַהַּמְקלֹות:  וִַּיַּקח־לֹו יֲַעֹקב ַמַּקל ִלְבֶנה ַלח ְולּוז ְוֶעְרמֹון וְַיַפֵּצל ָּבֵהן ְּפָצלֹות ְלָבנֹות ַמְחׂשֹף ַהָּלָבן ֲאֶׁשר ַעל־30:37
ַהָּמִים ֲאֶׁשר ָּתבֹאןָ ַהּצֹאן ִלְׁשּתֹות ְלֹנַכח ַהּצֹאן וֵַּיַחְמָנה וַַּיֵּצג ֶאת־ַהַּמְקלֹות ֲאֶׁשר ִּפֵּצל ָּבֳרָהִטים ְּבִׁשֲקתֹות  30:38

ְּבֹבָאן ִלְׁשּתֹות:  
וֶַּיֱחמּו ַהּצֹאן ֶאל־ַהַּמְקלֹות וֵַּתַלְדןָ ַהּצֹאן ֲעֻקִּדים ְנֻקִּדים ּוְטֻלִאים: 30:39
ֹקד ְוָכל־חּום ְּבצֹאן ָלָבן וַָּיֶׁשת־לֹו ֲעָדִרים ְלַבּדֹו ְולֹא ָׁשָתם ְוַהְּכָׂשִבים ִהְפִריד יֲַעֹקב וִַּיֵּתן ְּפֵני ַהּצֹאן ֶאל־עָ 30:40

ַעל־צֹאן ָלָבן:  
לֹות:  ְוָהיָה ְּבָכל־יֵַחם ַהּצֹאן ַהְמֻקָּׁשרֹות ְוָׂשם יֲַעֹקב ֶאת־ַהַּמְקלֹות ְלֵעיֵני ַהּצֹאן ָּבֳרָהִטים ְליְַחֵמָּנה ַּבַּמְק 30:41
30:42 ֹ א יִָׂשים ְוָהיָה ָהֲעֻטִפים ְלָלָבן ְוַהְּקֻׁשִרים ְליֲַעֹקב:  ּוְבַהֲעִטיף ַהּצֹאן ל
וִַּיְפֹרץ ָהִאיׁש ְמֹאד ְמֹאד וְַיִהי־לֹו צֹאן ַרּבֹות ּוְׁשָפחֹות וֲַעָבִדים ּוְגַמִּלים וֲַחֹמִרים: 30:43

ינּו ּוֵמֲאֶׁשר ְלָאִבינּו ָעָׂשה ֵאת ָּכל־ַהָּכֹבד  וִַּיְׁשַמע ֶאת־ִּדְבֵרי ְבֵני־ָלָבן ֵלאֹמר ָלַקח יֲַעֹקב ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ְלָאבִ 31:1
ַהֶּזה: 
וַַּיְרא יֲַעֹקב ֶאת־ְּפֵני ָלָבן ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו ִעּמֹו ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹום: 31:2
31:3  : וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־יֲַעֹקב ׁשּוב ֶאל־ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתי ּוְלמֹוַלְדֶּת ְוֶאְהיֶה ִעָּמ
ַלח יֲַעֹקב וִַּיְקָרא ְלָרֵחל ּוְלֵלָאה ַהָּׂשֶדה ֶאל־צֹאנֹו:  וִַּיְׁש 31:4
ֵהי ָאִבי ָהיָה ִעָּמִדי:  31:5 וַּיֹאֶמר ָלֶהן ֹרֶאה ָאֹנִכי ֶאת־ְּפֵני ֲאִביֶכן ִּכי־ֵאיֶנּנּו ֵאַלי ִּכְתֹמל ִׁשְלֹׁשם וֵא

1 22 ִהים) LXX(18-52-54-79-313-408-569-615-761 B(S) 125 75-458) Arab Hier Chr (VIII 493) ֵאֶליהָ  ֵאֶליהָ ֱא ?) //
ִהים MT LXX ֱא
2 24 ִהים // LXX OL Bo(L) ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
3 27 ִהים // LXX OL Bo(L) ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
4 30 ִהים // LXX(56-129-246 509) Mss Sa(20) Bo(L) Arab ֱא MT LXX Tg Syr Vg ְיהוָה



יֶכן:  ְוַאֵּתָנה ְיַדְעֶּתן ִּכי ְּבָכל־ֹּכִחי ָעַבְדִּתי ֶאת־ֲאבִ 31:6
ִהים ְלָהַרע ִעָּמִדי:  31:7 וֲַאִביֶכן ֵהֶתל ִּבי ְוֶהֱחִלף ֶאת־ַמְׂשֻּכְרִּתי ֲעֶׂשֶרת ֹמִנים ְולֹא־ְנָתנֹו ֱא
ָכל־ַהּצֹאן ְלדּו ִאם־ֹּכה יֹאַמר ְנֻקִּדים ִיְהיֶה ְׂשָכֶר ְויְָלדּו ָכל־ַהּצֹאן ְנֻקִּדים ְוִאם־ֹּכה יֹאַמר ֲעֻקִּדים ִיְהיֶה ְׂשָכֶר ְוי31:8ָ

ֲעֻקִּדים:  
ִהים ֶאת־ִמְקֵנה ֲאִביֶכם וִַּיֶּתן־ִלי:  31:9 וַַּיֵּצל ֱא

ּוְבֻרִּדים:  וְַיִהי ְּבֵעת יֵַחם ַהּצֹאן וֶָאָּׂשא ֵעיַני וֵָאֶרא ַּבֲחלֹום ְוִהֵּנה ָהַעֻּתִדים ָהֹעִלים ַעל־ַהּצֹאן ֲעֻקִּדים ְנֻקִּדים31:10
ִהים ַּבֲחלֹום יֲַעֹקב וָֹאַמר ִהֵּנִני: וַּיֹאֶמר ֵאַלי ַמְלאַ 31:11  ָהֱא
ל־ֲאֶׁשר  וַּיֹאֶמר ָׂשא־ָנא ֵעיֶני ּוְרֵאה ָּכל־ָהַעֻּתִדים ָהֹעִלים ַעל־ַהּצֹאן ֲעֻקִּדים ְנֻקִּדים ּוְבֻרִּדים ִּכי ָרִאיִתי ֵאת ּכָ 31:12

  : ָלָבן ֹעֶׂשה ָּל
ָּת ָּׁשם ַמֵּצָבה ֲאֶׁשר ָנַדְרָּת ִּלי ָׁשם ֶנֶדר ַעָּתה קּום ֵצא ִמן־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְוׁשּוב  ָאֹנִכי ָהֵאל ֵּבית־ֵאל ֲאֶׁשר ָמַׁשחְ 31:13

  : ֶאל־ֶאֶרץ מֹוַלְדֶּת
וַַּתַען ָרֵחל ְוֵלָאה וַּתֹאַמְרָנה לֹו ַהעֹוד ָלנּו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ְּבֵבית ָאִבינּו:  31:14
ִּכי ְמָכָרנּו וַּיֹאַכל ַּגם־ָאכֹול ֶאת־ַּכְסֵּפנּו: ֲהלֹוא ָנְכִרּיֹות ֶנְחַׁשְבנּו לֹו 31:15
ִהים ֵאֶלי ֲעׂשֵ 31:16 ִהים ֵמָאִבינּו ָלנּו הּוא ּוְלָבֵנינּו ְוַעָּתה ֹּכל ֲאֶׁשר ָאַמר ֱא ה: ִּכי ָכל־ָהֹעֶׁשר ֲאֶׁשר ִהִּציל ֱא
ְּגַמִּלים:  וַָּיָקם יֲַעֹקב וִַּיָּׂשא ֶאת־ָּבָניו ְוֶאת־ָנָׁשיו ַעל־הַ 31:17
ְצָחק ָאִביו  וִַּיְנַהג ֶאת־ָּכל־ִמְקֵנהּו ְוֶאת־ָּכל־ְרֻכׁשֹו ֲאֶׁשר ָרָכׁש ִמְקֵנה ִקְניָנֹו ֲאֶׁשר ָרַכׁש ְּבַפַּדן ֲאָרם ָלבֹוא ֶאל־יִ 31:18

ַאְרָצה ְּכָנַען: 
ָאִביָה:  ְוָלָבן ָהַל ִלְגֹזז ֶאת־צֹאנֹו ַוִּתְגֹנב ָרֵחל ֶאת־ַהְּתָרִפים ֲאֶׁשר לְ 31:19
וִַּיְגֹנב יֲַעֹקב ֶאת־ֵלב ָלָבן ָהֲאַרִּמי ַעל־ְּבִלי ִהִּגיד לֹו ִּכי ֹבֵרַח הּוא:  31:20
וִַּיְבַרח הּוא ְוָכל־ֲאֶׁשר־לֹו וַָּיָקם וַַּיֲעֹבר ֶאת־ַהָּנָהר וַָּיֶׂשם ֶאת־ָּפָניו ַהר ַהִּגְלָעד:  31:21
י ִּכי ָבַרח יֲַעֹקב:  וַּיַֻּגד ְלָלָבן ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁש 31:22
וִַּיַּקח ֶאת־ֶאָחיו ִעּמֹו וִַּיְרֹּדף ַאֲחָריו ֶּדֶר ִׁשְבַעת יִָמים וַַּיְדֵּבק ֹאתֹו ְּבַהר ַהִּגְלָעד:  31:23
ם ַהָּלְיָלה וַּיֹאֶמר לֹו ִהָּׁשֶמר ְל ֶּפן־ְּתַדֵּבר ִעם־יֲַעקֹ 31:24 ִהים ֶאל־ָלָבן ָהֲאַרִּמי ַּבֲח ב ִמּטֹוב ַעד־ָרע:  וַָּיבֹא ֱא
וַַּיֵּׂשג ָלָבן ֶאת־יֲַעֹקב ְויֲַעֹקב ָּתַקע ֶאת־ָאֳהלֹו ָּבָהר ְוָלָבן ָּתַקע ֶאת־ֶאָחיו ְּבַהר ַהִּגְלָעד:  31:25
וַּיֹאֶמר ָלָבן ְליֲַעֹקב ֶמה ָעִׂשיָת וִַּתְגֹנב ֶאת־ְלָבִבי וְַּתַנֵהג ֶאת־ְּבֹנַתי ִּכְׁשֻביֹות ָחֶרב: 31:26
ָּמה ַנְחֵּבאָת ִלְבֹרַח וִַּתְגֹנב ֹאִתי ְולֹא־ִהַּגְדָּת ִּלי וֲָאַׁשֵּלֲח ְּבִׂשְמָחה ּוְבִׁשִרים ְּבֹתף ּוְבִכּנֹור:  לָ 31:27
ְולֹא ְנַטְׁשַּתִני ְלַנֵּׁשק ְלָבַני ְוִלְבֹנָתי ַעָּתה ִהְסַּכְלָּת ֲעׂשֹו: 31:28
ֵהי ֲאִביֶכם ֶאֶמׁש ָאַמר ֵאַלי ֵלאֹמר ִהָּׁשֶמר ְל ִמַּדֵּבר ִעם־יֲַעֹקב ִמּטֹוב יֶׁש־ְלֵאל יִָדי ַלֲעׂשֹות ִעָּמֶכם ָרע וֵא31:29

ַעד־ָרע:  
ָהי:  31:30 ְוַעָּתה ָה ָהַלְכָּת ִּכי־ִנְכֹסף ִנְכַסְפָּתה ְלֵבית ָאִבי ָלָּמה ָגַנְבָּת ֶאת־ֱא
י ָאַמְרִּתי ֶּפן־ִּתְגֹזל ֶאת־ְּבנֹוֶתי ֵמִעִּמי: וַַּיַען יֲַעֹקב וַּיֹאֶמר ְלָלָבן ִּכי יֵָראִתי ּכִ 31:31
ֶהי לֹא ִיְחיֶה ֶנֶגד ַאֵחינּו ַהֶּכר־ְל ָמה ִעָּמִדי ְוַקח־ָל ְולֹא־יַָדע יֲַעֹקב ִּכי ָרחֵ 31:32 ל  ִעם ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ֶאת־ֱא

ְּגָנָבַתם: 
ֹאֶהל ְׁשֵּתי ָהֲאָמֹהת ְולֹא ָמָצא וֵַּיֵצא ֵמֹאֶהל ֵלָאה וַָּיבֹא ְּבֹאֶהל ָרֵחל:  וַָּיבֹא ָלָבן ְּבֹאֶהל יֲַעֹקב ּוְבֹאֶהל ֵלָאה ּובְ 31:33
א:  ְוָרֵחל ָלְקָחה ֶאת־ַהְּתָרִפים וְַּתִׂשֵמם ְּבַכר ַהָּגָמל וֵַּתֶׁשב ֲעֵליֶהם וְַיַמֵּׁשׁש ָלָבן ֶאת־ָּכל־ָהֹאֶהל ְולֹא ָמצָ 31:34
ְּבֵעיֵני ֲאֹדִני ִּכי לֹוא אּוַכל ָלקּום ִמָּפֶני ִּכי־ֶדֶר ָנִׁשים ִלי וְַיַחֵּפׂש ְולֹא ָמָצא  וַּתֹאֶמר ֶאל־ָאִביָה ַאל־ִיַחר 31:35

ֶאת־ַהְּתָרִפים:  
וִַּיַחר ְליֲַעֹקב וַָּיֶרב ְּבָלָבן וַַּיַען יֲַעֹקב וַּיֹאֶמר ְלָלָבן ַמה־ִּפְׁשִעי ַמה ַחָּטאִתי ִּכי ָדַלְקָּת ַאֲחָרי:  31:36
נּו: י־ִמַּׁשְׁשָּת ֶאת־ָּכל־ֵּכַלי ַמה־ָּמָצאָת ִמֹּכל ְּכֵלי־ֵביֶת ִׂשים ֹּכה ֶנֶגד ַאַחי ְוַאֶחי ְויֹוִכיחּו ֵּבין ְׁשֵניּכִ 31:37
ֶזה ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאֹנִכי ִעָּמ ְרֵחֶלי ְוִעֶּזי לֹא ִׁשֵּכלּו ְוֵאיֵלי צֹאְנ לֹא ָאָכְלִּתי:  31:38
31:39 ֹ א־ֵהֵבאִתי ֵאֶלי ָאֹנִכי ֲאַחֶּטָּנה ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשָּנה ְּגנְֻבִתי יֹום ּוְגנְֻבִתי ָלְיָלה:  ְטֵרָפה ל
ָהִייִתי ַבּיֹום ֲאָכַלִני ֹחֶרב ְוֶקַרח ַּבָּלְיָלה וִַּתַּדד ְׁשָנִתי ֵמֵעיָני: 31:40
ְׂשֵרה ָׁשָנה ִּבְׁשֵּתי ְבֹנֶתי ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ְּבצֹאֶנ וַַּתֲחֵלף ֶזה־ִּלי ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְּבֵביֶת ֲעַבְדִּתי ַאְרַּבע־עֶ 31:41

ֶאת־ַמְׂשֻּכְרִּתי ֲעֶׂשֶרת ֹמִנים:  
ֵהי ַאְבָרָהם ּוַפַחד ִיְצָחק ָהיָה ִלי ִּכי ַעָּתה ֵריָקם ִׁשַּלְחָּתִני ֶאת־ָעְנִיי ְוֶאת־ְיִגיַע 31:42 ֵהי ָאִבי ֱא ַּכַּפי ָרָאה  לּוֵלי ֱא

ִהים וַּיֹוַכח ָאֶמׁש: אֱ 
א ְוִלְבֹנַתי  וַַּיַען ָלָבן וַּיֹאֶמר ֶאל־יֲַעֹקב ַהָּבנֹות ְּבֹנַתי ְוַהָּבִנים ָּבַני ְוַהּצֹאן צֹאִני ְוֹכל ֲאֶׁשר־ַאָּתה ֹרֶאה ִלי־הּו 31:43

ָמה־ֶאֱעֶׂשה ָלֵאֶּלה ַהּיֹום אֹו ִלְבֵניֶהן ֲאֶׁשר ָיָלדּו:  



ִהים ֵעד ֵּביִני  ְוַעָּתה ְלָכה ִנכְ 31:44 ְרָתה ְבִרית ֲאִני וָָאָּתה ְוָהיָה ְלֵעד ֵּביִני ּוֵביֶנ וַּיֹאֶמר ִהֵּנה ֵאין ִאיׁש ִעָּמנּו ְרֵאה ֱא
: 1ּוֵביֶנ

וִַּיַּקח יֲַעֹקב ָאֶבן וְַיִריֶמָה ַמֵּצָבה:  31:45
וַּיֹאֶמר יֲַעֹקב ְלֶאָחיו ִלְקטּו ֲאָבִנים וִַּיְקחּו ֲאָבִנים וַַּיֲעׂשּו־ָגל וַּיֹאְכלּו ָׁשם ַעל־ַהָּגל: 31:46
ְויֲַעֹקב ָקָרא לֹו ַּגְלֵעד:  וִַּיְקָרא־לֹו ָלָבן ְיַגר ָׂשֲהדּוָתא  31:47
וַּיֹאֶמר ָלָבן ַהַּגל ַהֶּזה ֵעד ֵּביִני ּוֵביְנ ַהּיֹום ַעל־ֵּכן ָקָרא־ְׁשמֹו ַּגְלֵעד:  31:48
ִהים 31:49 י ִנָּסֵתר ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו:  ֵּביִני ּוֵביֶנ ּכִ 2ְוַהִּמְצָּפה ֲאֶׁשר ָאַמר ִיֶצף ֱא
31:50  : ִהים ֵעד ֵּביִני ּוֵביֶנ ִאם־ְּתַעֶּנה ֶאת־ְּבֹנַתי ְוִאם־ִּתַּקח ָנִׁשים ַעל־ְּבֹנַתי ֵאין ִאיׁש ִעָּמנּו ְרֵאה ֱא
:  וַּיֹאֶמר ָלָבן ְליֲַעֹקב ִהֵּנה ַהַּגל ַהֶּזה ְוִהֵּנה ַהַּמֵּצָבה ֲאֶׁשר יִָריִתי ֵּביִני ּובֵ 31:51 יֶנ
ל  ֵעד ַהַּגל ַהֶּזה ְוֵעָדה ַהַּמֵּצָבה ִאם־ָאִני לֹא־ֶאֱעֹבר ֵאֶלי ֶאת־ַהַּגל ַהֶּזה ְוִאם־ַאָּתה לֹא־ַתֲעֹבר ֵאַלי ֶאת־ַהּגַ 31:52

ַהֶּזה ְוֶאת־ַהַּמֵּצָבה ַהּזֹאת ְלָרָעה:  
ֵהי ָנחֹור ִיְׁשְּפטּו ֵביֵנינּו 31:53 ֵהי ַאְבָרָהם וֵא וִַּיָּׁשַבע יֲַעֹקב ְּבַפַחד ָאִביו ִיְצָחק: 3ֱא
וִַּיְזַּבח יֲַעֹקב ֶזַבח ָּבָהר וִַּיְקָרא ְלֶאָחיו ֶלֱאָכל־ָלֶחם וַּיֹאְכלּו ֶלֶחם וַָּיִלינּו ָּבָהר:  31:54

ְיַנֵּׁשק ְלָבָניו ְוִלְבנֹוָתיו וְַיָבֶר ֶאְתֶהם וֵַּיֶל וַָּיָׁשב ָלָבן ִלְמֹקמֹו:  וַַּיְׁשֵּכם ָלָבן ַּבֹּבֶקר וַ 32:1
ִהים: 32:2 ְויֲַעֹקב ָהַל ְלַדְרּכֹו וִַּיְפְּגעּו־בֹו ַמְלֲאֵכי ֱא
ִהים ֶזה וִַּיְקָרא ֵׁשם־ַהָּמקֹום ַההּוא ַמחֲ 32:3 ָנִים:וַּיֹאֶמר יֲַעֹקב ַּכֲאֶׁשר ָרָאם ַמֲחֵנה ֱא
וִַּיְׁשַלח יֲַעֹקב ַמְלָאִכים ְלָפָניו ֶאל־ֵעָׂשו ָאִחיו ַאְרָצה ֵׂשִעיר ְׂשֵדה ֱאדֹום:  32:4
וְַיַצו ֹאָתם ֵלאֹמר ֹּכה תֹאְמרּון ַלאֹדִני ְלֵעָׂשו ֹּכה ָאַמר ַעְבְּד יֲַעֹקב ִעם־ָלָבן ַּגְרִּתי וֵָאַחר ַעד־ָעָּתה:  32:5
:  וְַיִהי־ִלי ׁשֹור וַחֲ 32:6 מֹור צֹאן ְוֶעֶבד ְוִׁשְפָחה וֶָאְׁשְלָחה ְלַהִּגיד ַלאֹדִני ִלְמצֹא־ֵחן ְּבֵעיֶני
ִעּמֹו:  וַָּיֻׁשבּו ַהַּמְלָאִכים ֶאל־יֲַעֹקב ֵלאֹמר ָּבאנּו ֶאל־ָאִחי ֶאל־ֵעָׂשו ְוַגם ֹהֵל ִלְקָראְת ְוַאְרַּבע־ֵמאֹות ִאיׁש 32:7
ֵּיֶצר לֹו וַַּיַחץ ֶאת־ָהָעם ֲאֶׁשר־ִאּתֹו ְוֶאת־ַהּצֹאן ְוֶאת־ַהָּבָקר ְוַהְּגַמִּלים ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות: וִַּייָרא יֲַעֹקב ְמֹאד וַ 32:8
וַּיֹאֶמר ִאם־יָבֹוא ֵעָׂשו ֶאל־ַהַּמֲחֶנה ָהַאַחת ְוִהָּכהּו ְוָהָיה ַהַּמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר ִלְפֵליָטה:  32:9

ֵהי ָאִבי אַ 32:10 ֵהי ָאִבי ִיְצָחקוַּיֹאֶמר יֲַעֹקב ֱא :  4ְבָרָהם וֵא ָהֹאֵמר ֵאַלי ׁשּוב ְלַאְרְצ ּוְלמֹוַלְדְּת ְוֵאיִטיָבה ִעָּמ
י ָעַבְרִּתי ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה ְוַעָּתה  ָקֹטְנִּתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים ּוִמָּכל־ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת־ַעְבֶּד ִּכי ְבַמְקלִ 32:11

ָהִייִתי ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות:  
ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו ִּכי־יֵָרא ָאֹנִכי ֹאתֹו ֶּפן־יָבֹוא ְוִהַּכִני ֵאם ַעל־ָּבִנים: 32:12
 ְּכחֹול ַהָּים ֲאֶׁשר לֹא־ִיָּסֵפר ֵמֹרב:  ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעָּמ ְוַׂשְמִּתי ֶאת־ַזְרעֲ 32:13
וַָּיֶלן ָׁשם ַּבַּלְיָלה ַההּוא וִַּיַּקח ִמן־ַהָּבא ְביָדֹו ִמְנָחה ְלֵעָׂשו ָאִחיו: 32:14
ִעִּזים ָמאַתִים ּוְתיִָׁשים ֶעְׂשִרים ְרֵחִלים ָמאַתִים ְוֵאיִלים ֶעְׂשִרים: 32:15
ִׁשים ָּפרֹות ַאְרָּבִעים ּוָפִרים ֲעָׂשָרה ֲאֹתֹנת ֶעְׂשִרים וְַעיִָרם ֲעָׂשָרה:  ְּגַמִּלים ֵמיִניקֹות ּוְבנֵ 32:16 יֶהם ְׁש
ֶדר:  וִַּיֵּתן ְּביַד־ֲעָבָדיו ֵעֶדר ֵעֶדר ְלַבּדֹו וַּיֹאֶמר ֶאל־ֲעָבָדיו ִעְברּו ְלָפַני ְוֶרוַח ָּתִׂשימּו ֵּבין ֵעֶדר ּוֵבין עֵ 32:17
: וְַיַצו ֶאת־ָהִראׁשֹו32:18 ן ֵלאֹמר ִּכי ִיְפָּגְׁש ֵעָׂשו ָאִחי ִוְׁשֵאְל ֵלאֹמר ְלִמי־ַאָּתה ְוָאָנה ֵתֵל ּוְלִמי ֵאֶּלה ְלָפֶני
ְוָאַמְרָּת ְלַעְבְּד ְליֲַעֹקב ִמְנָחה ִהוא ְׁשלּוָחה ַלאֹדִני ְלֵעָׂשו ְוִהֵּנה ַגם־הּוא ַאֲחֵרינּו:  32:19
י ַּגם ֶאת־ַהְּׁשִליִׁשי ַּגם ֶאת־ָּכל־ַהֹהְלִכים ַאֲחֵרי ָהֲעָדִרים ֵלאֹמר ַּכָּדָבר ַהֶּזה ְּתַדְּברּון  וְַיַצו ַּגם ֶאת־ַהֵּׁשנִ 32:20

ֶאל־ֵעָׂשו ְּבֹמַצֲאֶכם ֹאתֹו:  
ְוַאֲחֵרי־ֵכן ֶאְרֶאה ָפָניו  וֲַאַמְרֶּתם ַּגם ִהֵּנה ַעְבְּד יֲַעֹקב ַאֲחֵרינּו ִּכי־ָאַמר ֲאַכְּפָרה ָפָניו ַּבִּמְנָחה ַהֹהֶלֶכת ְלָפָני 32:21

אּוַלי ִיָּׂשא ָפָני:  
וַַּתֲעֹבר ַהִּמְנָחה ַעל־ָּפָניו ְוהּוא ָלן ַּבַּלְיָלה־ַההּוא ַּבַּמֲחֶנה: 32:22
ֹבר ֵאת ַמֲעַבר יַֹּבק: וַָּיָקם ַּבַּלְיָלה הּוא וִַּיַּקח ֶאת־ְׁשֵּתי ָנָׁשיו ְוֶאת־ְׁשֵּתי ִׁשְפֹחָתיו ְוֶאת־ַאַחד ָעָׂשר ְיָלָדיו וַַּיעֲ 32:23
וִַּיָּקֵחם וַַּיֲעִבֵרם ֶאת־ַהָּנַחל וַַּיֲעֵבר ֶאת־ֲאֶׁשר־לֹו:  32:24
וִַּיָּוֵתר יֲַעֹקב ְלַבּדֹו וֵַּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהָּׁשַחר: 32:25
יֲַעֹקב ְּבֵהָאְבקֹו ִעּמֹו: וַַּיְרא ִּכי לֹא יָֹכל לֹו וִַּיַּגע ְּבַכף־ְיֵרכֹו וֵַּתַקע ַּכף־ֶיֶר 32:26
וַּיֹאֶמר ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהָּׁשַחר וַּיֹאֶמר לֹא ֲאַׁשֵּלֲח ִּכי ִאם־ֵּבַרְכָּתִני:  32:27

1 44 ִהים ֵעד ֵּביִני ּוֵביֶנ  // LXX וַּיֹאֶמר ִהֵּנה ֵאין ִאיׁש ִעָּמנּו ְרֵאה ֱא omit MT ( ּוֵביֶנ ּוֵביֶנ)
2 49 ִהים // LXX OL Sa(20) Bo(L) ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
3 53 // Hebrew Mss LXX OL 2 ֵבינֵ ינּו add ֵהי ֲאִביֶהם ֱא MT Tg Syr Vg
4 9 // LXX Mss Eth(C) ִיְצָחק  add MT LXX Tg Syr Vg ְיהוָה



וַּיֹאֶמר ֵאָליו ַמה־ְּׁשֶמ וַּיֹאֶמר יֲַעֹקב:  32:28
ִהים ְוִעם־ֲאָנִׁשים וַּתּוָכל:  וַּיֹאֶמר לֹא יֲַעֹקב יֵָאֵמר עֹוד ִׁשְמ ִּכי ִאם־ִיְׂשָרֵאל ּכִ 32:29 י־ָׂשִריָת ִעם־ֱא
וִַּיְׁשַאל יֲַעֹקב וַּיֹאֶמר ַהִּגיָדה־ָּנא ְׁשֶמ וַּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי וְַיָבֶר ֹאתֹו ָׁשם: 32:30
ִהים ָּפִנים 32:31 ֶאל־ָּפִנים וִַּתָּנֵצל ַנְפִׁשי:  וִַּיְקָרא יֲַעֹקב ֵׁשם ַהָּמקֹום ְּפִניֵאל ִּכי־ָרִאיִתי ֱא
ְוהּוא ֹצֵלַע ַעל־ְיֵרכֹו:  1וִַּיְזַרח־לֹו ַהֶּׁשֶמׁש ַּכֲאֶׁשר ָעַבר ֶאת־ְּפִניֵאל 32:32
ף ַהָּיֵר ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ִּכי ָנַגע ְּבַכף־יֶֶר יֲַעֹקב  ַעל־ֵּכן לֹא־יֹאְכלּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ִּגיד ַהָּנֶׁשה ֲאֶׁשר ַעל־ּכַ 32:33

ְּבִגיד ַהָּנֶׁשה: 
ל־ָרֵחל ְוַעל ְׁשֵּתי  וִַּיָּׂשא יֲַעֹקב ֵעיָניו וַַּיְרא ְוִהֵּנה ֵעָׂשו ָּבא ְוִעּמֹו ַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש וַַּיַחץ ֶאת־ַהְיָלִדים ַעל־ֵלָאה ְועַ 33:1

ַהְּׁשָפחֹות: 
וַָּיֶׂשם ֶאת־ַהְּׁשָפחֹות ְוֶאת־ַיְלֵדיֶהן ִראֹׁשָנה ְוֶאת־ֵלָאה ִויָלֶדיָה ַאֲחֹרִנים ְוֶאת־ָרֵחל ְוֶאת־יֹוֵסף ַאֲחֹרִנים:  33:2
ְוהּוא ָעַבר ִלְפֵניֶהם וִַּיְׁשַּתחּו ַאְרָצה ֶׁשַבע ְּפָעִמים ַעד־ִּגְׁשּתֹו ַעד־ָאִחיו:  33:3
ְיַחְּבֵקהּו וִַּיֹּפל ַעל־ַצָּואָרו וִַּיָּׁשֵקהּו וִַּיְבּכּו:  וַָּיָרץ ֵעָׂשו ִלְקָראתֹו ו33:4ַ
ִהים  וִַּיָּׂשא ֶאת־ֵעיָניו וַַּיְרא ֶאת־ַהָּנִׁשים ְוֶאת־ַהְיָלִדים וַּיֹאֶמר ִמי־ֵאֶּלה ָּל וַּיֹאַמר ַהְיָלִדים ֲאֶׁשר־ָחַנן 33:5 ֱא

  : ֶאת־ַעְבֶּד
ה ְויְַלֵדיֶהן וִַּתְׁשַּתֲחוֶיןָ:  וִַּתַּגְׁשןָ ַהְּׁשָפחֹות ֵהּנָ 33:6
וִַּתַּגׁש ַּגם־ֵלָאה ִויָלֶדיָה וִַּיְׁשַּתֲחוּו ְוַאַחר ִנַּגׁש יֹוֵסף ְוָרֵחל וִַּיְׁשַּתֲחוּו:  33:7
וַּיֹאֶמר ִמי ְל ָּכל־ַהַּמֲחֶנה ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּפָגְׁשִּתי וַּיֹאֶמר ִלְמצֹא־ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאֹדִני:  33:8
33:9 ֹ :  וַּי אֶמר ֵעָׂשו יֶׁש־ִלי ָרב ָאִחי ְיִהי ְל ֲאֶׁשר־ָל

ֹאת ְּפֵני וַּיֹאֶמר יֲַעֹקב ַאל־ָנא ִאם־ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני ְוָלַקְחָּת ִמְנָחִתי ִמָּיִדי ִּכי ַעל־ֵּכן ָרִאיִתי ָפֶני ִּכְר 33:10
ִהים וִַּתְרֵצִני:  ֱא

ִהים ְוִכי יֶׁש־ִלי־ֹכל וִַּיְפַצר־ּבֹו וִַּיָּקח:  ַקח־ָנא ֶאת־ִּבְרָכִתי ֲאׁשֶ 33:11 ר ֻהָבאת ָל ִּכי־ַחַּנִני ֱא
33:12  : וַּיֹאֶמר ִנְסָעה ְוֵנֵלָכה ְוֵאְלָכה ְלֶנְגֶּד
ֶאָחד וֵָמתּו ָּכל־ַהּצֹאן: וַּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאֹדִני ֹיֵדַע ִּכי־ַהְיָלִדים ַרִּכים ְוַהּצֹאן ְוַהָּבָקר ָעלֹות ָעָלי ּוְדַפְקִּתים יֹום33:13
ֲאֶׁשר־ָאבֹא  יֲַעָבר־ָנא ֲאֹדִני ִלְפֵני ַעְבּדֹו וֲַאִני ֶאְתָנֲהָלה ְלִאִּטי ְלֶרֶגל ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר־ְלָפַני ּוְלֶרֶגל ַהְיָלִדים ַעד33:14

ֶאל־ֲאֹדִני ֵׂשִעיָרה:  
ר ִאִּתי וַּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ֶאְמָצא־ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאֹדִני:  וַּיֹאֶמר ֵעָׂשו ַאִּציָגה־ָּנא ִעְּמ ִמן־ָהָעם ֲאׁשֶ 33:15
וַָּיָׁשב ַּבּיֹום ַההּוא ֵעָׂשו ְלַדְרּכֹו ֵׂשִעיָרה:  33:16
ְויֲַעֹקב ָנַסע ֻסֹּכָתה וִַּיֶבן לֹו ָּבִית ּוְלִמְקֵנהּו ָעָׂשה ֻסֹּכת ַעל־ֵּכן ָקָרא ֵׁשם־ַהָּמקֹום ֻסּכֹות: 33:17
וַָּיבֹא יֲַעֹקב ָׁשֵלם ִעיר ְׁשֶכם ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ְּבֹבאֹו ִמַּפַּדן ֲאָרם וִַּיַחן ֶאת־ְּפֵני ָהִעיר:  33:18
וִַּיֶקן ֶאת־ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָנָטה־ָׁשם ָאֳהלֹו ִמַּיד ְּבֵני־ֲחמֹור ֲאִבי ְׁשֶכם ְּבֵמָאה ְקִׂשיָטה:  33:19
ֵהי ִיְׂשָרֵאל: וַַּיֶּצב־ָׁשם מִ 33:20 ְזֵּבַח וִַּיְקָרא־לֹו ֵאל ֱא

וֵַּתֵצא ִדיָנה ַּבת־ֵלָאה ֲאֶׁשר יְָלָדה ְליֲַעֹקב ִלְראֹות ִּבְבנֹות ָהָאֶרץ:  34:1
: וַַּיְרא ֹאָתּה ְׁשֶכם ֶּבן־ֲחמֹור ַהִחִּוי ְנִׂשיא ָהָאֶרץ וִַּיַּקח ֹאָתּה וִַּיְׁשַּכב ֹאָתּה וְַיַעֶּנהָ 34:2
וִַּתְדַּבק ַנְפׁשֹו ְּבִדיָנה ַּבת־יֲַעֹקב וֶַּיֱאַהב ֶאת־ַהַּנֲעָר וְַיַדֵּבר ַעל־ֵלב ַהַּנֲעָר: 34:3
וַּיֹאֶמר ְׁשֶכם ֶאל־ֲחמֹור ָאִביו ֵלאֹמר ַקח־ִלי ֶאת־ַהַּיְלָּדה ַהּזֹאת ְלִאָּׁשה: 34:4
ו ָהיּו ֶאת־ִמְקֵנהּו ַּבָּׂשֶדה ְוֶהֱחִרׁש יֲַעֹקב ַעד־ֹּבָאם:  ְויֲַעֹקב ָׁשַמע ִּכי ִטֵּמא ֶאת־ִּדיָנה ִבּתֹו ּוָבָני34:5
וֵַּיֵצא ֲחמֹור ֲאִבי־ְׁשֶכם ֶאל־יֲַעֹקב ְלַדֵּבר ִאּתֹו: 34:6
ָרֵאל ִלְׁשַּכב  ּוְבֵני יֲַעֹקב ָּבאּו ִמן־ַהָּׂשֶדה ְּכָׁשְמָעם וִַּיְתַעְּצבּו ָהֲאָנִׁשים וִַּיַחר ָלֶהם ְמֹאד ִּכי־ְנָבָלה ָעָׂשה ְבִיְׂש 34:7

ֶאת־ַּבת־יֲַעֹקב ְוֵכן לֹא יֵָעֶׂשה: 
וְַיַדֵּבר ֲחמֹור ִאָּתם ֵלאֹמר ְׁשֶכם ְּבִני ָחְׁשָקה ַנְפׁשֹו ְּבִבְּתֶכם ְּתנּו ָנא ֹאָתּה לֹו ְלִאָּׁשה: 34:8
: ְוִהְתַחְּתנּו ֹאָתנּו ְּבֹנֵתיֶכם ִּתְּתנּו־ָלנּו ְוֶאת־ְּבֹנֵתינּו ִּתְקחּו ָלֶכם34:9

ְוִאָּתנּו ֵּתֵׁשבּו ְוָהָאֶרץ ִּתְהיֶה ִלְפֵניֶכם ְׁשבּו ּוְסָחרּוָה ְוֵהָאֲחזּו ָּבּה:  34:10
וַּיֹאֶמר ְׁשֶכם ֶאל־ָאִביה ְוֶאל־ַאֶחיָה ֶאְמָצא־ֵחן ְּבֵעיֵניֶכם וֲַאֶׁשר ּתֹאְמרּו ֵאַלי ֶאֵּתן: 34:11
ַּכֲאֶׁשר ּתֹאְמרּו ֵאָלי ּוְתנּו־ִלי ֶאת־ַהַּנֲעָר ְלִאָּׁשה:  ַהְרּבּו ָעַלי ְמֹאד ֹמַהר ּוַמָּתן ְוֶאְּתָנה34:12
וַַּיֲענּו ְבֵני־יֲַעֹקב ֶאת־ְׁשֶכם ְוֶאת־ֲחמֹור ָאִביו ְּבִמְרָמה וְַיַדֵּברּו ֲאֶׁשר ִטֵּמא ֵאת ִּדיָנה ֲאֹחָתם: 34:13
ת־ֲאֹחֵתנּו ְלִאיׁש ֲאֶׁשר־לֹו ָעְרָלה ִּכי־ֶחְרָּפה ִהוא ָלנּו:  וַּיֹאְמרּו ֲאֵליֶהם לֹא נּוַכל ַלֲעׂשֹות ַהָּדָבר ַהֶּזה ָלֵתת אֶ 34:14

1 32 // Tg(Nft) ְּפִניֵאל MT LXX Tg Syr Vg ְּפנּוֵאל



־ְּבזֹאת ֵנאֹות ָלֶכם ִאם ִּתְהיּו ָכֹמנּו ְלִהֹּמל ָלֶכם ָּכל־ָזָכר:  34:15 ַא
ָחד:  ְוָנַתּנּו ֶאת־ְּבֹנֵתינּו ָלֶכם ְוֶאת־ְּבֹנֵתיֶכם ִנַּקח־ָלנּו ְויַָׁשְבנּו ִאְּתֶכם ְוָהִיינּו ְלַעם אֶ 34:16
ְוִאם־לֹא ִתְׁשְמעּו ֵאֵלינּו ְלִהּמֹול ְוָלַקְחנּו ֶאת־ִּבֵּתנּו ְוָהָלְכנּו: 34:17
וִַּייְטבּו ִדְבֵריֶהם ְּבֵעיֵני ֲחמֹור ּוְבֵעיֵני ְׁשֶכם ֶּבן־ֲחמֹור: 34:18
ִמֹּכל ֵּבית ָאִביו:  ְולֹא־ֵאַחר ַהַּנַער ַלֲעׂשֹות ַהָּדָבר ִּכי ָחֵפץ ְּבַבת־יֲַעֹקב ְוהּוא ִנְכָּבד 34:19
וַָּיבֹא ֲחמֹור ּוְׁשֶכם ְּבנֹו ֶאל־ַׁשַער ִעיָרם וְַיַדְּברּו ֶאל־ַאְנֵׁשי ִעיָרם ֵלאֹמר:  34:20
ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ְׁשֵלִמים ֵהם ִאָּתנּו ְויְֵׁשבּו ָבָאֶרץ ְוִיְסֲחרּו ֹאָתּה ְוָהָאֶרץ ִהֵּנה ַרֲחַבת־יַָדִים ִלְפֵניֶהם34:21
ֹנָתם ִנַּקח־ָלנּו ְלָנִׁשים ְוֶאת־ְּבֹנֵתינּו ִנֵּתן ָלֶהם:  ֶאת־ּבְ 

־ְּבזֹאת יֵֹאתּו ָלנּו ָהֲאָנִׁשים ָלֶׁשֶבת ִאָּתנּו ִלְהיֹות ְלַעם ֶאָחד ְּבִהּמֹול ָלנּו ָּכל־ָזָכר ַּכֲאֶׁשר ֵהם ִנּמֹ 34:22 ִלים:  ַא
 ֵהם ַא ֵנאֹוָתה ָלֶהם ְויְֵׁשבּו ִאָּתנּו:  ִמְקֵנֶהם ְוִקְניָָנם ְוָכל־ְּבֶהְמָּתם ֲהלֹוא ָלנּו34:23
וִַּיְׁשְמעּו ֶאל־ֲחמֹור ְוֶאל־ְׁשֶכם ְּבנֹו ָּכל־ֹיְצֵאי ַׁשַער ִעירֹו וִַּיֹּמלּו ָּכל־ָזָכר ָּכל־ֹיְצֵאי ַׁשַער ִעירֹו:  34:24
י־יֲַעֹקב ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ֲאֵחי ִדיָנה ִאיׁש ַחְרּבֹו וַָּיֹבאּו ַעל־ָהִעיר  וְַיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹוָתם ֹּכֲאִבים וִַּיְקחּו ְׁשֵני־ְבנֵ 34:25

ֶּבַטח וַַּיַהְרגּו ָּכל־ָזָכר:  
ְוֶאת־ֲחמֹור ְוֶאת־ְׁשֶכם ְּבנֹו ָהְרגּו ְלִפי־ָחֶרב וִַּיְקחּו ֶאת־ִּדיָנה ִמֵּבית ְׁשֶכם וֵַּיֵצאּו:  34:26
ִלים וַָּיֹבּזּו ָהִעיר ֲאֶׁשר ִטְּמאּו ֲאחֹוָתם:  ְּבֵני יֲַעֹקב ָּבאּו ַעל־ַהֲחלָ 34:27
ֶאת־צֹאָנם ְוֶאת־ְּבָקָרם ְוֶאת־ֲחֹמֵריֶּהם ְוֵאת ֲאֶׁשר־ָּבִעיר ְוֶאת־ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ָלָקחּו: 34:28
ִית: ְוֶאת־ָּכל־ֵחיָלם ְוֶאת־ָּכל־ַטָּפם ְוֶאת־ְנֵׁשיֶהם ָׁשבּו וַָּיֹבּזּו ְוֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ַּבּבָ 34:29
ֲאִני ְמֵתי ִמְסָּפר וַּיֹאֶמר יֲַעֹקב ֶאל־ִׁשְמעֹון ְוֶאל־ֵלִוי ֲעַכְרֶּתם ֹאִתי ְלַהְבִאיֵׁשִני ְּבֹיֵׁשב ָהָאֶרץ ַּבְּכַנֲעִני ּוַבְּפִרִּזי ו34:30ַ

ְוֶנֶאְספּו ָעַלי ְוִהּכּוִני ְוִנְׁשַמְדִּתי ֲאִני ּוֵביִתי:  
ֶאת־ֲאחֹוֵתנּו:וַּיֹאְמרּו ַהְכזֹוָנה יֲַעֶׂשה34:31

ִהים ֶאל־יֲַעֹקב קּום ֲעֵלה ֵבית־ֵאל ְוֶׁשב־ָׁשם וֲַעֵׂשה־ָׁשם ִמְזֵּבַח ָלֵאל ַהִּנְרֶאה ֵאֶלי ְּבָבְרֲח מִ 35:1 ְּפֵני  וַּיֹאֶמר ֱא
 : ֵעָׂשו ָאִחי

ֵהי ַהּנֵ 35:2 ָכר ֲאֶׁשר ְּבֹתְכֶכם ְוִהַּטֲהרּו ְוַהֲחִליפּו  וַּיֹאֶמר יֲַעֹקב ֶאל־ֵּביתֹו ְוֶאל ָּכל־ֲאֶׁשר ִעּמֹו ָהִסרּו ֶאת־ֱא
ֵתיֶכם:  ִׂשְמ

ר ָהָלְכִּתי:  ְוָנקּוָמה ְוַנֲעֶלה ֵּבית־ֵאל ְוֶאֱעֶׂשה־ָּׁשם ִמְזֵּבַח ָלֵאל ָהֹעֶנה ֹאִתי ְּביֹום ָצָרִתי וְַיִהי ִעָּמִדי ַּבֶּדֶר ֲאׁשֶ 35:3
ֵהי הַ 35:4 ֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּביָָדם ְוֶאת־ַהְּנָזִמים ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵניֶהם וִַּיְטֹמן ֹאָתם יֲַעֹקב ַּתַחת  וִַּיְּתנּו ֶאל־יֲַעֹקב ֵאת ָּכל־ֱא

ָהֵאָלה ֲאֶׁשר ִעם־ְׁשֶכם: 
ִהים ַעל־ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ְסִביֹבֵתיֶהם ְולֹא ָרְדפּו ַאֲחֵרי ְּבֵני יֲַעֹקב:  35:5 וִַּיָּסעּו וְַיִהי ִחַּתת ֱא
ב לּוָזה ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ִהוא ֵּבית־ֵאל הּוא ְוָכל־ָהָעם ֲאֶׁשר־ִעּמֹו:  וַָּיבֹא יֲַעקֹ 35:6
ִהים ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני ָאִחיו:  35:7 וִַּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח וִַּיְקָרא ַלָּמקֹום ֵאל ֵּבית־ֵאל ִּכי ָׁשם ִנְגלּו ֵאָליו ָהֱא
ֵבר ִמַּתַחת ְלֵבית־ֵאל ַּתַחת ָהַאּלֹון וִַּיְקָרא ְׁשמֹו ַאּלֹון ָּבכּות:וַָּתָמת ְּדֹבָרה ֵמיֶנֶקת ִרְבָקה וִַּתּקָ 35:8
ִהים ֶאל־יֲַעֹקב עֹוד ְּבֹבאֹו ִמַּפַּדן ֲאָרם וְַיָבֶר ֹאתֹו: 35:9 וֵַּיָרא ֱא

ִהים ִׁשְמ יֲַעֹקב לֹא־ִיָּקֵרא ִׁשְמ עֹוד יֲַעֹקב ִּכי ִאם־ִיְׂשרָ 35:10 ֵאל ִיְהיֶה ְׁשֶמ וִַּיְקָרא ֶאת־ְׁשמֹו  וַּיֹאֶמר־לֹו ֱא
ִיְׂשָרֵאל:  
ִהים ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי ְּפֵרה ּוְרֵבה ּגֹוי ּוְקַהל ּגֹוִים ִיְהיֶה ִמֶּמָּך ּוְמָלִכים ֵמֲחָלֶצי יֵֵצאּו35:11 :  וַּיֹאֶמר לֹו ֱא
ֶנָּנה ּוְלַזְרֲע ַאֲחֶרי ֶאֵּתן ֶאת־ָהָאֶרץ: ְוֶאת־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלַאְבָרָהם ּוְלִיְצָחק ְל ֶאּתְ 35:12
ִהים ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ִאּתֹו:  35:13 וַַּיַעל ֵמָעָליו ֱא
וַַּיֵּצב יֲַעֹקב ַמֵּצָבה ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ִאּתֹו ַמֶּצֶבת ָאֶבן וַַּיֵּס ָעֶליָה ֶנֶס וִַּיֹצק ָעֶליָה ָׁשֶמן:35:14
ִהים ֵּבית־ֵאל: 35:15 וִַּיְקָרא יֲַעֹקב ֶאת־ֵׁשם ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו ָׁשם ֱא
וִַּיְסעּו ִמֵּבית ֵאל וְַיִהי־עֹוד ִּכְבַרת־ָהָאֶרץ ָלבֹוא ֶאְפָרָתה וֵַּתֶלד ָרֵחל וְַּתַקׁש ְּבִלְדָּתּה:  35:16
ַהְמיֶַּלֶדת ַאל־ִּתיְרִאי ִּכי־ַגם־ֶזה ָל ֵּבן:  וְַיִהי ְבַהְקֹׁשָתּה ְּבִלְדָּתּה וַּתֹאֶמר ָלּה 35:17
וְַיִהי ְּבֵצאת ַנְפָׁשּה ִּכי ֵמָתה וִַּתְקָרא ְׁשמֹו ֶּבן־אֹוִני ְוָאִביו ָקָרא־לֹו ִבְניִָמין:  35:18
וַָּתָמת ָרֵחל וִַּתָּקֵבר ְּבֶדֶר ֶאְפָרָתה ִהוא ֵּבית ָלֶחם: 35:19
ה ַעל־ְקֻבָרָתּה ִהוא ַמֶּצֶבת ְקֻבַרת־ָרֵחל ַעד־ַהּיֹום: וַַּיֵּצב יֲַעֹקב ַמֵּצבָ 35:20
ה ֵמָהְלָאה ְלִמְגַּדל־ֵעֶדר:  35:21 וִַּיַּסע ִיְׂשָרֵאל וֵַּיט ָאֳה
וִַּיְהיּו  ִיְׂשָרֵאל וְַיִהי ִּבְׁשֹּכן ִיְׂשָרֵאל ָּבָאֶרץ ַהִהוא וֵַּיֶל ְראּוֵבן וִַּיְׁשַּכב ֶאת־ִּבְלָהה ִּפיֶלֶגׁש ָאִביו וִַּיְׁשַמע 35:22

ְבֵני־יֲַעֹקב ְׁשֵנים ָעָׂשר: 
ְּבֵני ֵלָאה ְּבכֹור יֲַעֹקב ְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ִויהּוָדה ְוִיָּׂששָכר ּוְזבּוֻלן:  35:23
ְּבֵני ָרֵחל יֹוֵסף ּוִבְניִָמן:  35:24



ּוְבֵני ִבְלָהה ִׁשְפַחת ָרֵחל ָּדן ְוַנְפָּתִלי:  35:25
ֵני ִזְלָּפה ִׁשְפַחת ֵלָאה ָּגד ְוָאֵׁשר ֵאֶּלה ְּבֵני יֲַעֹקב ֲאֶׁשר יַֻּלד־לֹו ְּבַפַּדן ֲאָרם:  ּובְ 35:26
וַָּיבֹא יֲַעֹקב ֶאל־ִיְצָחק ָאִביו ַמְמֵרא ִקְריַת ָהַאְרַּבע ִהוא ֶחְברֹון ֲאֶׁשר־ָּגר־ָׁשם ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק: 35:27
ת ָׁשָנה ּוְׁשֹמִנים ָׁשָנה:  וִַּיְהיּו ְיֵמי ִיְצָחק ְמאַ 35:28
וִַּיְגוַע ִיְצָחק וַָּיָמת וֵַּיָאֶסף ֶאל־ַעָּמיו ָזֵקן ּוְׂשַבע יִָמים וִַּיְקְּברּו ֹאתֹו ֵעָׂשו ְויֲַעֹקב ָּבָניו:35:29

ְוֵאֶּלה ֹּתְלדֹות ֵעָׂשו הּוא ֱאדֹום:  36:1
ַּבת־ֵאילֹון ַהִחִּתי ְוֶאת־ָאֳהִליָבָמה ַּבת־ֲעָנה ַּבת־ִצְבעֹון ַהִחִּוי:  ֵעָׂשו ָלַקח ֶאת־ָנָׁשיו ִמְּבנֹות ְּכָנַען ֶאת־ָעָדה36:2
ְוֶאת־ָּבְׂשַמת ַּבת־ִיְׁשָמֵעאל ֲאחֹות ְנָביֹות:  36:3
וֵַּתֶלד ָעָדה ְלֵעָׂשו ֶאת־ֱאִליָפז ּוָבְׂשַמת יְָלָדה ֶאת־ְרעּוֵאל: 36:4
ְוֶאת־יְַעָלם ְוֶאת־ֹקַרח ֵאֶּלה ְּבֵני ֵעָׂשו ֲאֶׁשר יְֻּלדּו־לֹו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען:  1ְוָאֳהִליָבָמה יְָלָדה ֶאת־ְיעּוׁש 36:5
ְמּתֹו ְוֵאת ָּכל־ִקְניָנֹו  וִַּיַּקח ֵעָׂשו ֶאת־ָנָׁשיו ְוֶאת־ָּבָניו ְוֶאת־ְּבֹנָתיו ְוֶאת־ָּכל־ַנְפׁשֹות ֵּביתֹו ְוֶאת־ִמְקֵנהּו ְוֶאת־ָּכל־ְּבהֶ 36:6

ִמְּפֵני יֲַעֹקב ָאִחיו: 2ֲאֶׁשר ָרַכׁש ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען וֵַּיֶל ֵמֶאֶרץ ְּכַנַען 
ְּפֵני ִמְקֵניֶהם: ִּכי־ָהיָה ְרכּוָׁשם ָרב ִמֶּׁשֶבת יְַחָּדו ְולֹא יְָכָלה ֶאֶרץ ְמגּוֵריֶהם ָלֵׂשאת ֹאָתם מִ 36:7
וֵַּיֶׁשב ֵעָׂשו ְּבַהר ֵׂשִעיר ֵעָׂשו הּוא ֱאדֹום:  36:8
ְוֵאֶּלה ֹּתְלדֹות ֵעָׂשו ֲאִבי ֱאדֹום ְּבַהר ֵׂשִעיר: 36:9

ֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני־ֵעָׂשו ֱאִליַפז ֶּבן־ָעָדה ֵאֶׁשת ֵעָׂשו ְרעּוֵאל ֶּבן־ָּבְׂשַמת ֵאֶׁשת ֵעָׂשו: 36:10
ְהיּו ְּבֵני ֱאִליָפז ֵּתיָמן אֹוָמר ְצפֹו ְוַגְעָּתם ּוְקַנז:  וַּיִ 36:11
ְוִתְמַנע ָהְיָתה ִפיֶלֶגׁש ֶלֱאִליַפז ֶּבן־ֵעָׂשו וֵַּתֶלד ֶלֱאִליַפז ֶאת־ֲעָמֵלק ֵאֶּלה ְּבֵני ָעָדה ֵאֶׁשת ֵעָׂשו:  36:12
ָהיּו ְּבֵני ָבְׂשַמת ֵאֶׁשת ֵעָׂשו:  ְוֵאֶּלה ְּבֵני ְרעּוֵאל ַנַחת וֶָזַרח ַׁשָּמה ּוִמָּזה ֵאֶּלה 36:13
ַרח: ְוֵאֶּלה ָהיּו ְּבֵני ָאֳהִליָבָמה ַבת־ֲעָנה ַּבת־ִצְבעֹון ֵאֶׁשת ֵעָׂשו וֵַּתֶלד ְלֵעָׂשו ֶאת־ְיִעּוׁש ְוֶאת־יְַעָלם ְוֶאת־קֹ 36:14
ַאּלּוף אֹוָמר ַאּלּוף ְצפֹו ַאּלּוף ְקַנז:  ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ְבֵני־ֵעָׂשו ְּבֵני ֱאִליַפז ְּבכֹור ֵעָׂשו ַאּלּוף ֵּתיָמן36:15
ַאּלּוף־ֹקַרח ַאּלּוף ַּגְעָּתם ַאּלּוף ֲעָמֵלק ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ֱאִליַפז ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום ֵאֶּלה ְּבֵני ָעָדה:  36:16
ִמָּזה ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ְרעּוֵאל ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום  ְוֵאֶּלה ְּבֵני ְרעּוֵאל ֶּבן־ֵעָׂשו ַאּלּוף ַנַחת ַאּלּוף ֶזַרח ַאּלּוף ַׁשָּמה ַאּלּוף36:17

ֵאֶּלה ְּבֵני ָבְׂשַמת ֵאֶׁשת ֵעָׂשו: 
ָנה ֵאֶׁשת  ְוֵאֶּלה ְּבֵני ָאֳהִליָבָמה ֵאֶׁשת ֵעָׂשו ַאּלּוף ְיעּוׁש ַאּלּוף יְַעָלם ַאּלּוף ֹקַרח ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ָאֳהִליָבָמה ַּבת־עֲ 36:18
ֵעָׂשו: 

י־ֵעָׂשו ְוֵאֶּלה ַאּלּוֵפיֶהם הּוא ֱאדֹום: ֵאֶּלה ְבנֵ 36:19
ֵאֶּלה ְבֵני־ֵׂשִעיר ַהֹחִרי ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ לֹוָטן ְוׁשֹוָבל ְוִצְבעֹון וֲַעָנה:  36:20
ְוִדׁשֹון ְוֵאֶצר ְוִדיָׁשן ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ַהֹחִרי ְּבֵני ֵׂשִעיר ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום:  36:21
י־לֹוָטן ֹחִרי ְוֵהיָמם וֲַאחֹות לֹוָטן ִּתְמָנע: וִַּיְהיּו ְבנֵ 36:22
ְוֵאֶּלה ְּבֵני ׁשֹוָבל ַעְלוָן ּוָמַנַחת ְוֵעיָבל ְׁשפֹו ְואֹוָנם: 36:23
ן ָאִביו:  ְוֵאֶּלה ְבֵני־ִצְבעֹון ְוַאָּיה וֲַעָנה הּוא ֲעָנה ֲאֶׁשר ָמָצא ֶאת־ַהֵּיִמם ַּבִּמְדָּבר ִּבְרֹעתֹו ֶאת־ַהֲחֹמִרים ְלִצְבעֹו 36:24
ְוֵאֶּלה ְבֵני־ֲעָנה ִּדֹׁשן ְוָאֳהִליָבָמה ַּבת־ֲעָנה:  36:25
ְוֵאֶּלה ְּבֵני ִדיָׁשן ֶחְמָּדן ְוֶאְׁשָּבן ְוִיְתָרן ּוְכָרן:  36:26
ֵאֶּלה ְּבֵני־ֵאֶצר ִּבְלָהן ְוַזֲעוָן וֲַעָקן:  36:27
ֵאֶּלה ְבֵני־ִדיָׁשן עּוץ וֲַאָרן:  36:28
ֵפי ַהֹחִרי ַאּלּוף לֹוָטן ַאּלּוף ׁשֹוָבל ַאּלּוף ִצְבעֹון ַאּלּוף ֲעָנה: ֵאֶּלה ַאּלּו36:29
ַאּלּוף ִּדֹׁשן ַאּלּוף ֵאֶצר ַאּלּוף ִּדיָׁשן ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ַהֹחִרי ְלַאֻּלֵפיֶהם ְּבֶאֶרץ ֵׂשִעיר:36:30
־ֶמֶל ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:  ְוֵאֶּלה ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ָמְלכּו ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמלָ 36:31
וִַּיְמ ֶּבֱאדֹום ֶּבַלע ֶּבן־ְּבעֹור ְוֵׁשם ִעירֹו ִּדְנָהָבה: 36:32
וַָּיָמת ָּבַלע וִַּיְמ ַּתְחָּתיו יֹוָבב ֶּבן־ֶזַרח ִמָּבְצָרה:  36:33
וַָּיָמת יֹוָבב וִַּיְמ ַּתְחָּתיו ֻחָׁשם ֵמֶאֶרץ ַהֵּתיָמִני:  36:34
וַָּיָמת ֻחָׁשם וִַּיְמ ַּתְחָּתיו ֲהַדד ֶּבן־ְּבַדד ַהַּמֶּכה ֶאת־ִמְדיָן ִּבְׂשֵדה מֹוָאב ְוֵׁשם ִעירֹו ֲעִוית:  36:35
וַָּיָמת ֲהָדד וִַּיְמ ַּתְחָּתיו ַׂשְמָלה ִמַּמְׂשֵרָקה:  36:36
ָּנָהר: וַָּיָמת ַׂשְמָלה וִַּיְמ ַּתְחָּתיו ָׁשאּול ֵמְרֹחבֹות הַ 36:37
וַָּיָמת ָׁשאּול וִַּיְמ ַּתְחָּתיו ַּבַעל ָחָנן ֶּבן־ַעְכּבֹור:  36:38
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ֹו ְמֵהיַטְבֵאל ַּבת־ַמְטֵרד ַּבת ֵמי  ְוֵׁשם ִעירֹו ָּפעּו ְוֵׁשם ִאְׁשּת1וַָּיָמת ַּבַעל ָחָנן ֶּבן־ַעְכּבֹור וִַּיְמ ַּתְחָּתיו ֲהַדד 36:39
ָזָהב: 

ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ַאּלּוֵפי ֵעָׂשו ְלִמְׁשְּפֹחָתם ִלְמֹקֹמָתם ִּבְׁשֹמָתם ַאּלּוף ִּתְמָנע ַאּלּוף ַעְלוָה ַאּלּוף ְיֵתת:  36:40
ַאּלּוף ָאֳהִליָבָמה ַאּלּוף ֵאָלה ַאּלּוף ִּפיֹנן:  36:41
ף ֵּתיָמן ַאּלּוף ִמְבָצר:  ַאּלּוף ְקַנז ַאּלּו36:42
ַאּלּוף ַמְגִּדיֵאל ַאּלּוף ִעיָרם ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ְלֹמְׁשֹבָתם ְּבֶאֶרץ ֲאֻחָּזָתם הּוא ֵעָׂשו ֲאִבי ֱאדֹום:36:43

וֵַּיֶׁשב יֲַעֹקב ְּבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען:  37:1
ֶּבן־ְׁשַבע־ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָהיָה ֹרֶעה ֶאת־ֶאָחיו ַּבּצֹאן ְוהּוא ַנַער ֶאת־ְּבֵני ִבְלָהה ְוֶאת־ְּבֵני  ֵאֶּלה ֹּתְלדֹות יֲַעֹקב יֹוֵסף 37:2

ִזְלָּפה ְנֵׁשי ָאִביו וַָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת־ִּדָּבָתם ָרָעה ֶאל־ֲאִביֶהם: 
ָעָׂשה לֹו ְּכֹתֶנת ַּפִּסים:  ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת־יֹוֵסף ִמָּכל־ָּבָניו ִּכי־ֶבן־ְזֻקִנים הּוא לֹו וְ 37:3
ם:  37:4 וִַּיְראּו ֶאָחיו ִּכי־ֹאתֹו ָאַהב ֲאִביֶהם ִמָּכל־ֶאָחיו וִַּיְׂשְנאּו ֹאתֹו ְולֹא יְָכלּו ַּדְּברֹו ְלָׁש
ם יֹוֵסף ֲחלֹום וַַּיֵּגד ְלֶאָחיו וַּיֹוִספּו עֹוד ְׂשנֹא ֹאתֹו: 37:5 וַַּיֲח
עּו־ָנא ַהֲחלֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָחָלְמִּתי: וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִׁשמְ 37:6
ֹּמֵתיֶכם  ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ְמַאְּלִמים ֲאֻלִּמים ְּבתֹו ַהָּׂשֶדה ְוִהֵּנה ָקָמה ֲאֻלָּמִתי ְוַגם־ִנָּצָבה ְוִהֵּנה ְתֻסֶּביָנה ֲאלֻ 37:7

וִַּתְׁשַּתֲחוֶיןָ ַלֲאֻלָּמִתי:  
ֹמָתיו ְוַעל־ְּדָבָריו:  וַּיֹאְמרּו לֹו ֶאָחיו ֲהָמ ִּת 37:8 ְמ ָעֵלינּו ִאם־ָמׁשֹול ִּתְמֹׁשל ָּבנּו וַּיֹוִספּו עֹוד ְׂשנֹא ֹאתֹו ַעל־ֲח
ם עֹוד ֲחלֹום ַאֵחר וְַיַסֵּפר ֹאתֹו ְלָאִביו 37:9 ּוְלֶאָחיו וַּיֹאֶמר ִהֵּנה ָחַלְמִּתי ֲחלֹום עֹוד ְוִהֵּנה ַהֶּׁשֶמׁש ְוַהָּיֵרַח ְוַאַחד  2וַַּיֲח

ָעָׂשר ּכֹוָכִבים ִמְׁשַּתֲחִוים ִלי:  
ה ֲאֶׁשר ָחָלְמָּת ֲהבֹוא ָנבֹוא ֲאִני ְוִאְּמ  וְַיַסֵּפר ֶאל־ָאִביו ְוֶאל־ֶאָחיו ַוִּיְגַער־ּבֹו ָאִביו וַּיֹאֶמר לֹו ָמה ַהֲחלֹום ַהּזֶ 37:10

ְוַאֶחי ְלִהְׁשַּתֲחות ְל ָאְרָצה: 
וְַיַקְנאּו־בֹו ֶאָחיו ְוָאִביו ָׁשַמר ֶאת־ַהָּדָבר:  37:11
וֵַּיְלכּו ֶאָחיו ִלְרעֹות ֶאת־צֹאן ֲאִביֶהם ִּבְׁשֶכם: 37:12
ֶחי ֹרִעים ִּבְׁשֶכם ְלָכה ְוֶאְׁשָלֲח ֲאֵליֶהם וַּיֹאֶמר לֹו ִהֵּנִני:  וַּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל־יֹוֵסף ֲהלֹוא אַ 37:13
־ָנא ְרֵאה ֶאת־ְׁשלֹום ַאֶחי ְוֶאת־ְׁשלֹום ַהּצֹאן וֲַהִׁשֵבִני ָּדָבר וִַּיְׁשָלֵחהּו ֵמֵעֶמק ֶחְברֹון ו37:14ַ ָּיבֹא  וַּיֹאֶמר לֹו ֶל

ְׁשֶכָמה: 
ֵּנה ֹתֶעה ַּבָּׂשֶדה וִַּיְׁשָאֵלהּו ָהִאיׁש ֵלאֹמר ַמה־ְּתַבֵּקׁש: וִַּיְמָצֵאהּו ִאיׁש ְוהִ 37:15
וַּיֹאֶמר ֶאת־ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבֵּקׁש ַהִּגיָדה־ָּנא ִלי ֵאיֹפה ֵהם ֹרִעים: 37:16
ר ֶאָחיו וִַּיְמָצֵאם ְּבֹדָתן:  וַּיֹאֶמר ָהִאיׁש ָנְסעּו ִמֶּזה ִּכי ָׁשַמְעִּתי ֹאְמִרים ֵנְלָכה ֹּדָתְיָנה וֵַּיֶל יֹוֵסף ַאחַ 37:17
וִַּיְראּו ֹאתֹו ֵמָרֹחק ּוְבֶטֶרם ִיְקַרב ֲאֵליֶהם וִַּיְתַנְּכלּו ֹאתֹו ַלֲהִמיתֹו: 37:18
מֹות ַהָּלֶזה ָּבא: 37:19 וַּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל־ָאִחיו ִהֵּנה ַּבַעל ַהֲח
ֹמָתיו:  ְוַעָּתה ְלכּו ְוַנַהְרֵגהּו ְוַנְׁשִלֵכהּו ְּבַאחַ 37:20 ד ַהֹּברֹות ְוָאַמְרנּו ַחָּיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ְוִנְרֶאה ַמה־ִּיְהיּו ֲח
וִַּיְׁשַמע ְראּוֵבן וַַּיִּצֵלהּו ִמָּיָדם וַּיֹאֶמר לֹא ַנֶּכּנּו ָנֶפׁש: 37:21
ה ֲאֶׁשר ַּבִּמְדָּבר ְויָד ַאל־ִּתְׁשְלחּו־בֹו ְלַמַען  וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְראּוֵבן ַאל־ִּתְׁשְּפכּו־ָדם ַהְׁשִליכּו ֹאתֹו ֶאל־ַהּבֹור ַהּזֶ 37:22

ַהִּציל ֹאתֹו ִמָּיָדם ַלֲהִׁשיבֹו ֶאל־ָאִביו: 
וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר־ָּבא יֹוֵסף ֶאל־ֶאָחיו וַַּיְפִׁשיטּו ֶאת־יֹוֵסף ֶאת־ֻּכָּתְנּתֹו ֶאת־ְּכֹתֶנת ַהַּפִּסים ֲאֶׁשר ָעָליו:  37:23
ְׁשִלכּו ֹאתֹו ַהֹּבָרה ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים: וִַּיָּקֻחהּו וַּיַ 37:24
ְׂשִאים ְנכֹאת וֵַּיְׁשבּו ֶלֱאָכל־ֶלֶחם וִַּיְׂשאּו ֵעיֵניֶהם וִַּיְראּו ְוִהֵּנה ֹאְרַחת ִיְׁשְמֵעאִלים ָּבָאה ִמִּגְלָעד ּוְגַמֵּליֶהם נֹ 37:25

ט הֹוְלִכים ְלהֹוִריד ִמְצָרְיָמה:   ּוְצִרי וָ
ּיֹאֶמר ְיהּוָדה ֶאל־ֶאָחיו ַמה־ֶּבַצע ִּכי ַנֲהֹרג ֶאת־ָאִחינּו ְוִכִּסינּו ֶאת־ָּדמֹו:  ו37:26ַ
ְלכּו ְוִנְמְּכֶרּנּו ַלִּיְׁשְמֵעאִלים ְויֵָדנּו ַאל־ְּתִהי־בֹו ִּכי־ָאִחינּו ְבָׂשֵרנּו הּוא וִַּיְׁשְמעּו ֶאָחיו:  37:27
ִרים ַוִּיְמְׁשכּו וַַּיֲעלּו ֶאת־יֹוֵסף ִמן־ַהּבֹור וִַּיְמְּכרּו ֶאת־יֹוֵסף ַלִּיְׁשְמֵעאִלים ְּבֶעְׂשִרים  וַַּיַעְברּו ֲאָנִׁשים ִמְדיִָנים ֹסחֲ 37:28

ָּכֶסף וַָּיִביאּו ֶאת־יֹוֵסף ִמְצָרְיָמה:  
וַָּיָׁשב ְראּוֵבן ֶאל־ַהּבֹור ְוִהֵּנה ֵאין־יֹוֵסף ַּבּבֹור וִַּיְקַרע ֶאת־ְּבָגָדיו:  37:29
ָׁשב ֶאל־ֶאָחיו וַּיֹאַמר ַהֶּיֶלד ֵאיֶנּנּו וֲַאִני ָאָנה ֲאִני־ָבא: וַּיָ 37:30
וִַּיְקחּו ֶאת־ְּכֹתֶנת יֹוֵסף וִַּיְׁשֲחטּו ְׂשִעיר ִעִּזים וִַּיְטְּבלּו ֶאת־ַהֻּכֹּתֶנת ַּבָּדם:  37:31
 זֹאת ָמָצאנּו ַהֶּכר־ָנא ַהְּכֹתֶנת ִּבְנ ִהוא ִאם־לֹא: וְַיַׁשְּלחּו ֶאת־ְּכֹתֶנת ַהַּפִּסים וַָּיִביאּו ֶאל־ֲאִביֶהם וַּיֹאְמרּו37:32

1 39 // Hebrew Mss SP Syr and I Chronicles 1:50 ֲהַדד MT ֲהַדר 
2 9 // LXX ְלָאִביו ּוְלֶאָחיו (ְלָאִביוּוְלֶאָחיו) MT ְלֶאָחיו



וַַּיִּכיָרּה וַּיֹאֶמר ְּכֹתֶנת ְּבִני ַחָּיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ָטֹרף ֹטַרף יֹוֵסף:  37:33
ָתיו וַָּיֶׂשם ַׂשק ְּבָמְתָניו וִַּיְתַאֵּבל ַעל־ְּבנֹו יִָמים ַרִּבים: 37:34 וִַּיְקַרע יֲַעֹקב ִׂשְמ
ְּך ֹאתֹו ָאִביו:  וַָּיֻקמּו ָכל־ָּבָניו ְוָכל־ְּבֹנָתיו ְלַנֲחמֹו וְַיָמֵאן ְלִהְתַנֵחם וַּיֹאֶמר ִּכי־ֵאֵרד ֶאל־ְּבִני ָאֵבל ְׁשֹאָלה וֵַּיבְ 37:35
ְלפֹוִטיַפר ְסִריס ַּפְרֹעה ַׂשר ַהַּטָּבִחים:ָמְכרּו ֹאתֹו ֶאל־ִמְצָרִים 1ְוַהִּמְדיִָנים37:36

וְַיִהי ָּבֵעת ַהִהוא וֵַּיֶרד ְיהּוָדה ֵמֵאת ֶאָחיו וֵַּיט ַעד־ִאיׁש ֲעֻדָּלִמי ּוְׁשמֹו ִחיָרה:  38:1
וַַּיְרא־ָׁשם ְיהּוָדה ַּבת־ִאיׁש ְּכַנֲעִני ּוְׁשמֹו ׁשּוַע וִַּיָּקֶחָה וַָּיבֹא ֵאֶליָה:  38:2
ַהר וֵַּתֶלד ֵּבן וִַּיְקָרא ֶאת־ְׁשמֹו ֵער:  וַּתַ 38:3
וַַּתַהר עֹוד וֵַּתֶלד ֵּבן וִַּתְקָרא ֶאת־ְׁשמֹו אֹוָנן:  38:4
ִבְכִזיב ְּבִלְדָּתּה ֹאתֹו:  2ְוִהיא וַֹּתֶסף עֹוד וֵַּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ֶאת־ְׁשמֹו ֵׁשָלה 38:5
הּוָדה ִאָּׁשה ְלֵער ְּבכֹורֹו ּוְׁשָמּה ָּתָמר:  וִַּיַּקח יְ 38:6
ִהים 38:7 : 3וְַיִהי ֵער ְּבכֹור ְיהּוָדה ַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה וְַיִמֵתהּו ֱא
: וַּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלאֹוָנן ּבֹא ֶאל־ֵאֶׁשת ָאִחי ְויֵַּבם ֹאָתּה ְוָהֵקם ֶזַר 38:8 ע ְלָאִחי
ִחיו:  וֵַּיַדע אֹוָנן ִּכי ּלֹא לֹו ִיְהיֶה ַהָּזַרע ְוָהיָה ִאם־ָּבא ֶאל־ֵאֶׁשת ָאִחיו ְוִׁשֵחת ַאְרָצה ְלִבְלִּתי ְנָתן־ֶזַרע ְלאָ 38:9

ִהים 38:10 ם־ֹאתֹו:  ֲאֶׁשר ָעָׂשה וַָּיֶמת ּגַ 4וֵַּיַרע ְּבֵעיֵני ֱא
ְּכֶאָחיו  וַּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלָתָמר ַּכָּלתֹו ְׁשִבי ַאְלָמָנה ֵבית־ָאִבי ַעד־ִיְגַּדל ֵׁשָלה ְבִני ִּכי ָאַמר ֶּפן־יָמּות ַּגם־הּוא38:11

וֵַּתֶל ָּתָמר וֵַּתֶׁשב ֵּבית ָאִביָה:  
ה וִַּיָּנֶחם ְיהּוָדה וַַּיַעל ַעל־ֹּגזֲֵזי צֹאנֹו הּוא ְוִחיָרה ֵרֵעהּו ָהֲעֻדָּלִמי וִַּיְרּבּו ַהָּיִמים וַָּתָמת ַּבת־ׁשּוַע ֵאֶׁשת־ְיהּודָ 38:12

ִּתְמָנָתה: 
וַּיַֻּגד ְלָתָמר ֵלאֹמר ִהֵּנה ָחִמי ֹעֶלה ִתְמָנָתה ָלֹגז צֹאנֹו: 38:13
ַּבָּצִעיף וִַּתְתַעָּלף וֵַּתֶׁשב ְּבֶפַתח ֵעיַנִים ֲאֶׁשר ַעל־ֶּדֶר ִּתְמָנָתה ִּכי  5וִַּתְתַּכסוַָּתַסר ִּבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה ֵמָעֶליָה 38:14

ָרֲאָתה ִּכי־ָגַדל ֵׁשָלה ְוִהוא לֹא־ִנְּתָנה לֹו ְלִאָּׁשה: 
וִַּיְרֶאָה ְיהּוָדה וַַּיְחְׁשֶבָה ְלזֹוָנה ִּכי ִכְּסָתה ָּפֶניָה:  38:15
י ִּכי ָתבֹוא  וֵַּיט ֵאֶליָה ֶאל־ַהֶּדֶר וַּיֹאֶמר ָהָבה־ָּנא ָאבֹוא ֵאַלִי ִּכי לֹא יַָדע ִּכי ַכָּלתֹו ִהוא וַּתֹאֶמר ַמה־ִּתֶּתן־ּלִ 38:16

ֵאָלי: 
38:17  : וַּיֹאֶמר ָאֹנִכי ֲאַׁשַּלח ְּגִדי־ִעִּזים ִמן־ַהּצֹאן וַּתֹאֶמר ִאם־ִּתֵּתן ֵעָרבֹון ַעד ָׁשְלֶח
א ֵאֶליָה וַַּתַהר לֹו:  וַּיֹאֶמר ָמה ָהֵעָרבֹון ֲאֶׁשר ֶאֶּתן־ָּל וַּתֹאֶמר ֹחָתְמ ּוְפִתיֶל ּוַמְּט ֲאֶׁשר ְּביֶָד וִַּיֶּתן־ָּלּה וַָּיבֹ 38:18
וַָּתָקם וֵַּתֶל וַָּתַסר ְצִעיָפּה ֵמָעֶליָה וִַּתְלַּבׁש ִּבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה: 38:19
ְׁשַלח ְיהּוָדה ֶאת־ְּגִדי ָהִעִּזים ְּביַד ֵרֵעהּו ָהֲעֻדָּלִמי ָלַקַחת ָהֵעָרבֹון ִמַּיד ָהִאָּׁשה ְולֹא ְמָצָאּה:  וַּיִ 38:20
ל־ַהָּדֶר וַּיֹאְמרּו לֹא־ָהְיָתה ָבֶזה ְקֵדָׁשה: ֵלאֹמר ַאֵּיה ַהְּקֵדָׁשה ִהוא ָבֵעיַנִים עַ 6ַהָּמקֹום וִַּיְׁשַאל ֶאת־ַאְנֵׁשי 38:21
וַָּיָׁשב ֶאל־ְיהּוָדה וַּיֹאֶמר לֹא ְמָצאִתיָה ְוַגם ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ָאְמרּו לֹא־ָהְיָתה ָבֶזה ְקֵדָׁשה: 38:22
ה ְוַאָּתה לֹא ְמָצאָתּה:  וַּיֹאֶמר ְיהּוָדה ִּתַּקח־ָלּה ֶּפן ִנְהיֶה ָלבּוז ִהֵּנה ָׁשַלְחִּתי ַהְּגִדי ַהּזֶ 38:23
ׁש ֳחָדִׁשים וַּיַֻּגד ִליהּוָדה ֵלאֹמר ָזְנָתה ָּתָמר ַּכָּלֶת ְוַגם ִהֵּנה ָהָרה ִלְזנּוִנים וַּיֹאֶמר 38:24 ְיהּוָדה  וְַיִהי ְּכִמְׁש

הֹוִציאּוָה ְוִתָּׂשֵרף:  
ַהֹחָתםֶׁשר־ֵאֶּלה ּלֹו ָאֹנִכי ָהָרה וַּתֹאֶמר ַהֶּכר־ָנא ְלִמי ִהוא מּוֵצאת ְוִהיא ָׁשְלָחה ֶאל־ָחִמיָה ֵלאֹמר ְלִאיׁש אֲ 38:25
ְוַהַּמֶּטה ָהֵאֶּלה:  7ְוַהָּפִתיל 
ַתִּתיָה ְלֵׁשָלה ְבִני ְולֹא־יַָסף עֹוד ְלַדְעָּתה:  וַַּיֵּכר ְיהּוָדה וַּיֹאֶמר ָצְדָקה ִמֶּמִּני ִּכי־ַעל־ֵּכן לֹא־נְ 38:26
וְַיִהי ְּבֵעת ִלְדָּתּה ְוִהֵּנה ְתאֹוִמים ְּבִבְטָנּה:  38:27
וְַיִהי ְבִלְדָּתּה וִַּיֶּתן־יָד וִַּתַּקח ַהְמיֶַּלֶדת וִַּתְקֹׁשר ַעל־יָדֹו ָׁשִני ֵלאֹמר ֶזה יָָצא ִראֹׁשָנה: 38:28
יב יָדֹו ְוִהֵּנה יָָצא ָאִחיו וַּתֹאֶמר ַמה־ָּפַרְצָּת ָעֶלי ָּפֶרץ וִַּיְקָרא ְׁשמֹו ָּפֶרץ: וְַיִהי ְּכֵמִׁש 38:29
ְוַאַחר יָָצא ָאִחיו ֲאֶׁשר ַעל־יָדֹו ַהָּׁשִני וִַּיְקָרא ְׁשמֹו ָזַרח: 38:30

1 36 // SP LXX Syr Vg ְוַהִּמְדיִָנים MT ְוַהְּמָדִנים
2 5 ְוִהיא LXX // MT ְוָהיָה
3 7 ִהים // LXX OL ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
4 10 ִהים // LXX Zeno ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
5 14 // SP Tg Syr וִַּתְתַּכס MT וְַּתַכס
6 21 // SP LXX Tg(P) Syr v.22 ַהָּמקֹום MT ְמֹקָמּה
7 25 // cf SP LXX Tg Mss Syr Vg ַהֹחָתם ְוַהָּפִתיל MT ַהֹחֶתֶמת ְוַהְּפִתיִלים



ֹעה ַׂשר ַהַּטָּבִחים ִאיׁש ִמְצִרי ִמַּיד ַהִּיְׁשְמֵעאִלים ֲאֶׁשר הֹוִרֻדהּו  ְויֹוֵסף הּוַרד ִמְצָרְיָמה וִַּיְקֵנהּו ּפֹוִטיַפר ְסִריס ַּפְר 39:1
ָׁשָּמה: 
וְַיִהי ְיהוָה ֶאת־יֹוֵסף וְַיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח וְַיִהי ְּבֵבית ֲאֹדָניו ַהִּמְצִרי:  39:2
ַמְצִליַח ְּביָדֹו: 2ֵאלִאּתֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר־הּוא ֹעֶׂשה 1ֵאל וַַּיְרא ֲאֹדָניו ִּכי 39:3
ֶרת ֹאתֹו וַַּיְפִקֵדהּו ַעל־ֵּביתֹו ְוָכל־יֶׁש־לֹו ָנַתן ְּביָדֹו: וְַיׁשָ 3וִַּיְמָצא יֹוֵסף ֵחן ְּבֵעיָניו ֲאֹדָניו 39:4
ִהי ִּבְרַּכת ְיהוָה  וְַיִהי ֵמָאז ִהְפִקיד ֹאתֹו ְּבֵביתֹו ְוַעל ָּכל־ֲאֶׁשר יֶׁש־לֹו וְַיָבֶר ְיהוָה ֶאת־ֵּבית ַהִּמְצִרי ִּבְגַלל יֹוֵסף וַיְ 39:5

ָּׂשֶדה:  ְּבָכל־ֲאֶׁשר יֶׁש־לֹו ַּבַּבִית ּובַ 
ה־ֹתַאר  וַַּיֲעֹזב ָּכל־ֲאֶׁשר־לֹו ְּביַד־יֹוֵסף ְולֹא־יַָדע ִאּתֹו ְמאּוָמה ִּכי ִאם־ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר־הּוא אֹוֵכל וְַיִהי יֹוֵסף ְיפֵ 39:6

ִויֵפה ַמְרֶאה:  
ּתֹאֶמר ִׁשְכָבה ִעִּמי:  וְַיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה וִַּתָּׂשא ֵאֶׁשת־ֲאֹדָניו ֶאת־ֵעיֶניָה ֶאל־יֹוֵסף ַו39:7
וְַיָמֵאן וַּיֹאֶמר ֶאל־ֵאֶׁשת ֲאֹדָניו ֵהן ֲאֹדִני לֹא־יַָדע ִאִּתי ַמה־ַּבָּבִית ְוֹכל ֲאֶׁשר־יֶׁש־לֹו ָנַתן ְּביִָדי: 39:8
ֶׁשר ַאְּת־ִאְׁשּתֹו ְוֵאי ֶאֱעֶׂשה ָהָרָעה ֵאיֶנּנּו ָגדֹול ַּבַּבִית ַהֶּזה ִמֶּמִּני ְולֹא־ָחַׂש ִמֶּמִּני ְמאּוָמה ִּכי ִאם־אֹוָת ַּבאֲ 39:9

ִהים:  ַהְּגֹדָלה ַהּזֹאת ְוָחָטאִתי ֵלא
וְַיִהי ְּכַדְּבָרּה ֶאל־יֹוֵסף יֹום יֹום ְולֹא־ָׁשַמע ֵאֶליָה ִלְׁשַּכב ֶאְצָלּה ִלְהיֹות ִעָּמּה:  39:10
ַלאְכּתֹו ְוֵאין ִאיׁש ֵמַאְנֵׁשי ַהַּבִית ָׁשם ַּבָּבִית:  וְַיִהי ְּכַהּיֹום ַהֶּזה וַָּיבֹא ַהַּבְיָתה ַלֲעׂשֹות מְ 39:11
וִַּתְתְּפֵׂשהּו ְּבִבְגדֹו ֵלאֹמר ִׁשְכָבה ִעִּמי וַַּיֲעֹזב ִּבְגדֹו ְּביָָדּה וַָּיָנס וֵַּיֵצא ַהחּוָצה:  39:12
וְַיִהי ִּכְראֹוָתּה ִּכי־ָעַזב ִּבְגדֹו ְּביָָדּה וַָּיָנס ַהחּוָצה: 39:13
י וֶָאְקָרא  וִַּתְקָרא ְלַאְנֵׁשי ֵביָתּה ַוּתֹאֶמר ָלֶהם ֵלאֹמר ְראּו ֵהִביא ָלנּו ִאיׁש ִעְבִרי ְלַצֶחק ָּבנּו ָּבא ֵאַלי ִלְׁשַּכב ִעּמִ 39:14

ְּבקֹול ָּגדֹול:  
וֵַּיֵצא ַהחּוָצה:  וְַיִהי ְכָׁשְמעֹו ִּכי־ֲהִריֹמִתי קֹוִלי וֶָאְקָרא וַַּיֲעֹזב ִּבְגדֹו ֶאְצִלי וַָּיָנס 39:15
וַַּתַּנח ִּבְגדֹו ֶאְצָלּה ַעד־ּבֹוא ֲאֹדָניו ֶאל־ֵּביתֹו:  39:16
ִׁשְכִבי  וְַּתַדֵּבר ֵאָליו ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאֹמר ָּבא־ֵאַלי ָהֶעֶבד ָהִעְבִרי ֲאֶׁשר־ֵהֵבאָת ָּלנּו ְלַצֶחק ִּבי וַּיֹאֶמר ִלי39:17

: 4ִעְּמ 
וְַיִהי ַּכֲהִריִמי קֹוִלי וֶָאְקָרא וַַּיֲעֹזב ִּבְגדֹו ֶאְצִלי וַָּיָנס ַהחּוָצה: 39:18
ָרה ֵאָליו ֵלאֹמר ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָעָׂשּה ִלי ַעְבֶּד וִַּיַחר ַאּפֹו:  וְַיִהי ִכְׁשֹמַע ֲאֹדָניו ֶאת־ִּדְבֵרי ִאְׁשּתֹו ֲאֶׁשר ִּדּבְ 39:19
ית ַהֹּסַהר:  וִַּיַּקח ֲאֹדֵני יֹוֵסף ֹאתֹו וִַּיְּתֵנהּו ֶאל־ֵּבית ַהֹּסַהר ְמקֹום ֲאֶׁשר־ֲאסּוֵרי ַהֶּמֶל ֲאסּוִרים וְַיִהי־ָׁשם ְּבבֵ 39:20
וֵַּיט ֵאָליו ָחֶסד וִַּיֵּתן ִחּנֹו ְּבֵעיֵני ַׂשר ֵּבית־ַהֹּסַהר:  וְַיִהי ְיהוָה ֶאת־יֹוֵסף 39:21
יָה  וִַּיֵּתן ַׂשר ֵּבית־ַהֹּסַהר ְּביַד־יֹוֵסף ֵאת ָּכל־ָהֲאִסיִרם ֲאֶׁשר ְּבֵבית ַהֹּסַהר ְוֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ֹעִׂשים ָׁשם הּוא הָ 39:22
ֹעֶׂשה: 
ִהים ל־ְמאּוָמה ְּביָדֹו ַּבֲאֶׁשר ֵאין ַׂשר ֵּבית־ַהֹּסַהר ֹרֶאה ֶאת־ּכָ 39:23 ַמְצִליַח: 6ִאּתֹו וֲַאֶׁשר־הּוא ֹעֶׂשה 5ֱא

־ִמצְ 40:1 ַרִים ְוָהֹאֶפה ַלֲאֹדֵניֶהם ְלֶמֶל ִמְצָרִים:  וְַיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָחְטאּו ַמְׁשֵקה ֶמֶל
וִַּיְקֹצף ַּפְרֹעה ַעל ְׁשֵני ָסִריָסיו ַעל ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ְוַעל ַׂשר ָהאֹוִפים:  40:2
וִַּיֵּתן ֹאָתם ְּבִמְׁשַמר ֵּבית ַׂשר ַהַטָּבִחים ֶאל־ֵּבית ַהֹּסַהר ְמקֹום ֲאֶׁשר יֹוֵסף ָאסּור ָׁשם: 40:3
ִּיְפֹקד ַׂשר ַהַּטָּבִחים ֶאת־יֹוֵסף ִאָּתם וְַיָׁשֶרת ֹאָתם וִַּיְהיּו יִָמים ְּבִמְׁשָמר: ו40:4ַ
מֹו ַהַּמְׁשֶקה ְוָהֹאֶפה ֲאֶׁשר ְלֶמֶל 40:5 מֹו ְּבַלְיָלה ֶאָחד ִאיׁש ְּכִפְתרֹון ֲח ִמְצַרִים  וַַּיַחְלמּו ֲחלֹום ְׁשֵניֶהם ִאיׁש ֲח

ת ַהֹּסַהר:  ֲאֶׁשר ֲאסּוִרים ְּבֵבי
וַָּיבֹא ֲאֵליֶהם יֹוֵסף ַּבֹּבֶקר וַַּיְרא ֹאָתם ְוִהָּנם ֹזֲעִפים:  40:6
וִַּיְׁשַאל ֶאת־ְסִריֵסי ַפְרֹעה ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְבִמְׁשַמר ֵּבית ֲאֹדָניו ֵלאֹמר ַמּדּוַע ְּפֵניֶכם ָרִעים ַהּיֹום:  40:7
ִהים ִּפְתֹרִנים ַסְּפרּו־ָנא ִלי:  וַּיֹאְמרּו ֵאָליו ֲחלֹום ָחַלְמנּו ּוֹפֵתר אֵ 40:8 ין ֹאתֹו וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ֲהלֹוא ֵלא
מֹו ְליֹוֵסף וַּיֹאֶמר לֹו ַּבֲחלֹוִמי ְוִהֵּנה־ֶגֶפן ְלָפָני:  40:9 וְַיַסֵּפר ַׂשר־ַהַּמְׁשִקים ֶאת־ֲח

ָׁשה ָׂשִריִגם ְוִהיא ְכֹפַרַחת ָעְלָתה ִנָּצּה40:10 ֶתיָה ֲעָנִבים:  ּוַבֶּגֶפן ְׁש ִהְבִׁשילּו ַאְׁשְּכ

1 3 // LXX(107’-125) ֵאל MT LXX ְיהוָה
2 3 // LXX(314*(vid)) OL(I) ֵאל MT LXX ְיהוָה
3 4 // SP LXX Vg ֲאֹדָניו omit MT (ֲאֹדָניוְּבֵעיָניו)
4 17 // LXX OL Ms וַּיֹאֶמר ִלי ִׁש ְכִבי ִעְּמ  omit MT Tg Syr Vg (וַּיֹאֶמר וְַיִהי)
5 23 ִהים // LXX(318) ֱא MT LXX ְיהוָה
6 23 // [ ? ומצליח] LXX(19-B(S)) ֹעֶׂשה add MT LXX ְיהוָה



ְוכֹוס ַּפְרֹעה ְּביִָדי וֶָאַּקח ֶאת־ָהֲעָנִבים וֶָאְׂשַחט ֹאָתם ֶאל־ּכֹוס ַּפְרֹעה וֶָאֵּתן ֶאת־ַהּכֹוס ַעל־ַּכף ַּפְרֹעה:  40:11
ֶׁשת יִָמים ֵהם:40:12 ֶׁשת ַהָּׂשִרִגים ְׁש וַּיֹאֶמר לֹו יֹוֵסף ֶזה ִּפְתֹרנֹו ְׁש
ֶׁשת יִָמים ִיָּׂשא ַפְרֹעה ֶאת־רֹאֶׁש וֲַהִׁשיְב ַעל־ַּכֶּנ ְוָנַתָּת כֹוס־ַּפְרֹעה ְּביָדֹו ַּכִּמְׁשּפָ 40:13 ט ָהִראׁשֹון  ְּבעֹוד ְׁש

ֲאֶׁשר ָהִייָת ַמְׁשֵקהּו: 
ָחֶסד ְוִהְזַּכְרַּתִני ֶאל־ַּפְרֹעה ְוהֹוֵצאַתִני ִמן־ַהַּבִית  ִּכי ִאם־ְזַכְרַּתִני ִאְּת ַּכֲאֶׁשר ִייַטב ָל ְוָעִׂשיָת־ָּנא ִעָּמִדי 40:14
ַהֶּזה: 

ִּכי־ֻגֹּנב ֻּגַּנְבִּתי ֵמֶאֶרץ ָהִעְבִרים ְוַגם־ֹּפה לֹא־ָעִׂשיִתי ְמאּוָמה ִּכי־ָׂשמּו ֹאִתי ַּבּבֹור: 40:15
ָׁשה ַסֵּלי ֹחִרי ַעל־רֹאִׁשי:  וַַּיְרא ַׂשר־ָהֹאִפים ִּכי טֹוב ָּפָתר וַּיֹאֶמר ֶאל־יֹוֵסף ַאף־אֲ 40:16 ִני ַּבֲחלֹוִמי ְוִהֵּנה ְׁש
ּוַבַּסל ָהֶעְליֹון ִמֹּכל ַמֲאַכל ַּפְרֹעה ַמֲעֵׂשה ֹאֶפה ְוָהעֹוף ֹאֵכל ֹאָתם ִמן־ַהַּסל ֵמַעל רֹאִׁשי:  40:17
ֶׁשת יָמִ 40:18 ֶׁשת ַהַּסִּלים ְׁש ים ֵהם: וַַּיַען יֹוֵסף וַּיֹאֶמר ֶזה ִּפְתֹרנֹו ְׁש
ֶׁשת יִָמים ִיָּׂשא ַפְרֹעה ֶאת־רֹאְׁש ֵמָעֶלי ְוָתָלה אֹוְת ַעל־ֵעץ ְוָאַכל ָהעֹוף ֶאת־ְּבָׂשְר ֵמָעֶלי 40:19 :  ְּבעֹוד ְׁש
־רֹאׁש ַׂשר ַהַּמְׁשִקים  וְַיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי יֹום ֻהֶּלֶדת ֶאת־ַּפְרֹעה וַַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה ְלָכל־ֲעָבָדיו וִַּיָּׂשא ֶאת40:20

ְוֶאת־רֹאׁש ַׂשר ָהֹאִפים ְּבתֹו ֲעָבָדיו: 
וַָּיֶׁשב ֶאת־ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ַעל־ַמְׁשֵקהּו וִַּיֵּתן ַהּכֹוס ַעל־ַּכף ַּפְרֹעה: 40:21
ְוֵאת ַׂשר ָהֹאִפים ָּתָלה ַּכֲאֶׁשר ָּפַתר ָלֶהם יֹוֵסף:  40:22
ים ֶאת־יֹוֵסף וִַּיְׁשָּכֵחהּו:ְולֹא־ָזַכר ַׂשר־ַהַּמְׁשִק 40:23

וְַיִהי ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים יִָמים ּוַפְרֹעה ֹחֵלם ְוִהֵּנה ֹעֵמד ַעל־ַהְיֹאר:  41:1
ת ֶׁשַבע ָּפרֹות ְיפֹות ַמְרֶאה ּוְבִריֹאת ָּבָׂשר וִַּתְרֶעיָנה ָּבָאחּו:  41:2 ְוִהֵּנה ִמן־ַהְיֹאר ֹע
ָּבָׂשר וַַּתֲעֹמְדָנה ֵאֶצל ַהָּפרֹות  1ְוַרּקֹות ת ֹעלֹות ַאֲחֵריֶהן ִמן־ַהְיֹאר ָרעֹות ַמְרֶאה ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ָּפרֹות ֲאֵחרֹו41:3

ַעל־ְׂשַפת ַהְיֹאר:  
רֹות ְיֹפת ַהַּמְרֶאה ְוַהְּבִריֹאת וִַּייַקץ ַּפְרֹעה:  וַּתֹאַכְלָנה ַהָּפרֹות ָרעֹות ַהַּמְרֶאה ְוַדֹּקת ַהָּבָׂשר ֵאת ֶׁשַבע ַהּפָ 41:4
ם ֵׁשִנית ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים ֹעלֹות ְּבָקֶנה ֶאָחד ְּבִריאֹות ְוֹטבֹות:  41:5 וִַּייָׁשן וַַּיֲח
ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים ַּדּקֹות ּוְׁשדּוֹפת ָקִדים ֹצְמחֹות ַאֲחֵריֶהן:  41:6
ַלְעָנה ַהִּׁשֳּבִלים ַהַּדּקֹות ֵאת ֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ַהְּבִריאֹות ְוַהְּמֵלאֹות וִַּייַקץ ַּפְרֹעה ְוִהֵּנה ֲחלֹום:  וִַּתבְ 41:7
ָלֶהם  ֹעה וְַיִהי ַבֹּבֶקר וִַּתָּפֶעם רּוחֹו וִַּיְׁשַלח וִַּיְקָרא ֶאת־ָּכל־ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים ְוֶאת־ָּכל־ֲחָכֶמיָה וְַיַסֵּפר ַּפְר 41:8

מֹו ְוֵאין־ּפֹוֵתר אֹוָתם ְלַפְרֹעה:   ֶאת־ֲח
־ַּפְרֹעה ֵלאֹמר ֶאת־ֲחָטַאי ֲאִני ַמְזִּכיר ַהּיֹום:  2ֶאל וְַיַדֵּבר ַׂשר ַהַּמְׁשִקים 41:9

ִתי ְוֵאת ַׂשר ָהֹאִפים:  ַּפְרֹעה ָקַצף ַעל־ֲעָבָדיו וִַּיֵּתן ֹאִתי ְּבִמְׁשַמר ֵּבית ַׂשר ַהַּטָּבִחים אֹ 41:10
מֹו ָחָלְמנּו: 41:11 וַַּנַחְלָמה ֲחלֹום ְּבַלְיָלה ֶאָחד ֲאִני וָהּוא ִאיׁש ְּכִפְתרֹון ֲח
מֹו ּפָ 41:12 ֹמֵתינּו ִאיׁש ַּכֲח ָתר:ְוָׁשם ִאָּתנּו ַנַער ִעְבִרי ֶעֶבד ְלַׂשר ַהַּטָּבִחים וְַּנַסֶּפר־לֹו וִַּיְפָּתר־ָלנּו ֶאת־ֲח
וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר ָּפַתר־ָלנּו ֵּכן ָהיָה ֹאִתי ֵהִׁשיב ַעל־ַּכִּני ְוֹאתֹו ָתָלה:  41:13
ָתיו וַָּיבֹא ֶאל־ַּפְרֹעה:  41:14 וִַּיְׁשַלח ַּפְרֹעה וִַּיְקָרא ֶאת־יֹוֵסף וְַיִריֻצהּו ִמן־ַהּבֹור וְַיַגַּלח וְַיַחֵּלף ִׂשְמ
ף ֲחלֹום ָחַלְמִּתי ּוֹפֵתר ֵאין ֹאתֹו וֲַאִני ָׁשַמְעִּתי ָעֶלי ֵלאֹמר ִּתְׁשַמע ֲחלֹום ִלְפֹּתר ֹאתֹו:  וַּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל־יֹוסֵ 41:15
ִהיםִּבְלֲעֵדיוַַּיַען יֹוֵסף ֶאת־ַּפְרֹעה ֵלאֹמר 41:16 ֶאת־ְׁשלֹום ַּפְרֹעה:  3יֵָעֶנהלֹאֱא
ִמי ִהְנִני ֹעֵמד ַעל־ְׂשַפת ַהְיֹאר:  41:17 וְַיַדֵּבר ַּפְרֹעה ֶאל־יֹוֵסף ַּבֲח
ת ֶׁשַבע ָּפרֹות ְּבִריאֹות ָּבָׂשר ִויֹפת ֹּתַאר וִַּתְרֶעיָנה ָּבָאחּו:  41:18 ְוִהֵּנה ִמן־ַהְיֹאר ֹע
ֹות ַאֲחֵריֶהן ַּדּלֹות ְוָרעֹות ֹּתַאר ְמֹאד ְוַרּקֹות ָּבָׂשר לֹא־ָרִאיִתי ָכֵהָּנה ְּבָכל־ֶאֶרץ  ְוִהֵּנה ֶׁשַבע־ָּפרֹות ֲאֵחרֹות ֹעל 41:19

ִמְצַרִים ָלֹרַע:  
וַּתֹאַכְלָנה ַהָּפרֹות ָהַרּקֹות ְוָהָרעֹות ֵאת ֶׁשַבע ַהָּפרֹות ָהִראֹׁשנֹות ַהְּבִריֹאת:  41:20
ַדע ִּכי־ָבאּו ֶאל־ִקְרֶּבָנה ּוַמְרֵאיֶהן ַרע ַּכֲאֶׁשר ַּבְּתִחָּלה וִָאיָקץ:  וַָּתבֹאָנה ֶאל־ִקְרֶּבָנה ְולֹא נֹו41:21
ת ְּבָקֶנה ֶאָחד 4וִָאיֵׁשן41:22 ִמי ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים ֹע ְמֵלֹאת ְוֹטבֹות:  וֵָאֶרא ַּבֲח
ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים ְצנֻמֹות ַּדּקֹות ְׁשֻדפֹות ָקִדים ֹצְמחֹות ַאֲחֵריֶהם:  41:23
: ִלים ַהֹּטבֹות וָֹאַמר ֶאל־ַהַחְרֻטִּמים ְוֵאין ַמִּגיד ִליָהִׁשֳּבִלים ַהַּדֹּקת ֵאת ֶׁשַבע ַהִׁשּבֳ 1וִַּתְבַלְעןָ ֶׁשַבע 41:24
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ִהים ֹעֶׂשה ִהִּגיד ְלַפְרֹעה:  41:25 וַּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל־ַּפְרֹעה ֲחלֹום ַּפְרֹעה ֶאָחד הּוא ֵאת ֲאֶׁשר ָהֱא
ָּנה ְוֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ַהֹּטֹבת ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵהָּנה ֲחלֹום ֶאָחד הּוא: ַהֹּטֹבת ֶׁשַבע ָׁשִנים הֵ 2ַהָּפֹרתֶׁשַבע 41:26
ת ַאֲחֵריֶהן ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵהָּנה ְוֶׁשַבע ַהִׁשֳּבִלים 41:27 ַהָּקִדים  ְׁשֻדפֹות 3ָהַּדּקֹות ְוֶׁשַבע ַהָּפרֹות ָהַרּקֹות ְוָהָרֹעת ָהֹע

ִיְהיּו ֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעב:  
ִהים ֹעֶׂשה ֶהְרָאה ֶאת־ַּפְרֹעה:  41:28 הּוא ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֶאל־ַּפְרֹעה ֲאֶׁשר ָהֱא
ִהֵּנה ֶׁשַבע ָׁשִנים ָּבאֹות ָׂשָבע ָּגדֹול ְּבָכל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים: 41:29
ן ְוִנְׁשַּכח ָּכל־ַהָּׂשָבע ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוִכָּלה ָהָרָעב ֶאת־ָהָאֶרץ:  ְוָקמּו ֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעב ַאֲחֵריהֶ 41:30
ְמֹאד: הּוא4ִיְכַּבד ְולֹא־ִיָּוַדע ַהָּׂשָבע ָּבָאֶרץ ִמְּפֵני ָהָרָעב ַההּוא ַאֲחֵרי־ֵכן ִּכי־41:31
ִהים ַלֲעׂשֹתֹו:  41:32 ִהים ּוְמַמֵהר ָהֱא ְוַעל ִהָּׁשנֹות ַהֲחלֹום ֶאל־ַּפְרֹעה ַּפֲעָמִים ִּכי־ָנכֹון ַהָּדָבר ֵמִעם ָהֱא
ְוַעָּתה יֵֶרא ַפְרֹעה ִאיׁש ָנבֹון ְוָחָכם ִויִׁשיֵתהּו ַעל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים: 41:33
ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֶׁשַבע ְׁשֵני ַהָּׂשָבע: 5ִקִדים ַעל־ָהָאֶרץ ִויַחְמׁשּו ֵאת ָכל־ְתבּוֹאת יֲַעֶׂשה ַפְרֹעה ְויְַפֵקד ּפְ 41:34
ִיְצְּברּו־ָבר ַּתַחת יַד־ַּפְרֹעה ֹאֶכל ֶּבָעִרים ְוָׁשָמרּו:  ְוִיְקְּבצּו ֶאת־ָּכל־ֹאֶכל ַהָּׁשִנים ַהֹּטֹבת ַהָּבֹאת ָהֵאֶּלה וְ 41:35
ָעב:  ְוָהיָה ָהֹאֶכל ְלִפָּקדֹון ָלָאֶרץ ְלֶׁשַבע ְׁשֵני ָהָרָעב ֲאֶׁשר ִּתְהיֶיןָ ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְולֹא־ִתָּכֵרת ָהָאֶרץ ָּברָ 41:36
ל־ֲעָבָדיו:  וִַּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַפְרֹעה ּוְבֵעיֵני ּכָ 41:37
ִהים ּבֹו:  41:38 וַּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל־ֲעָבָדיו ֲהִנְמָצא ָכֶזה ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ֱא
41:39  : ִהים אֹוְת ֶאת־ָּכל־זֹאת ֵאין־ָנבֹון ְוָחָכם ָּכמֹו וַּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל־יֹוֵסף ַאֲחֵרי הֹוִדיַע ֱא
י ִיַּׁשק ָּכל־ַעִּמי ַרק ַהִּכֵּסא ֶאְגַּדל ִמֶּמָּך:  ַאָּתה ִּתְהיֶה ַעל־ֵּביִתי ְוַעל־ּפִ 41:40
וַּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל־יֹוֵסף ְרֵאה ָנַתִּתי ֹאְת ַעל ָּכל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים:  41:41
ׁש וַָּיֶׂשם ְרִבד ַהָּזָהב  וַָּיַסר ַּפְרֹעה ֶאת־ַטַּבְעּתֹו ֵמַעל יָדֹו וִַּיֵּתן ֹאָתּה ַעל־יַד יֹוֵסף וַַּיְלֵּבׁש ֹאתֹו ִּבְגֵדי־ׁשֵ 41:42

ַעל־ַצָּוארֹו:  
:  וַַּיְרֵּכב ֹאתֹו ְּבִמְרֶּכֶבת ַהִּמְׁשֶנה ֲאֶׁשר־לֹו וִַּיְקְראּו ְלָפָניו ַאְבֵר ְוָנתֹון ֹאתֹו ַעל ָּכל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים41:43
ֶאת־יָדֹו ְוֶאת־ַרְגלֹו ְּבָכל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים: וַּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל־יֹוֵסף ֲאִני ַפְרֹעה ּוִבְלָעֶדי לֹא־יִָרים ִאיׁש41:44
ֹוֵסף ַעל־ֶאֶרץ  וִַּיְקָרא ַפְרֹעה ֵׁשם־יֹוֵסף ָצְפַנת ַּפְעֵנַח וִַּיֶּתן־לֹו ֶאת־ָאְסַנת ַּבת־ּפֹוִטי ֶפַרע ֹּכֵהן ֹאן ְלִאָּׁשה וֵַּיֵצא י 41:45

ִמְצָרִים:  
ִׁשים ָׁשָנה ְּבָעְמדֹו41:46 ־ִמְצָרִים וֵַּיֵצא יֹוֵסף ִמִּלְפֵני ַפְרֹעה וַַּיְעֹבר ְּבָכל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים:  ְויֹוֵסף ֶּבן־ְׁש ִלְפֵני ַּפְרֹעה ֶמֶל
וַַּתַעׂש ָהָאֶרץ ְּבֶׁשַבע ְׁשֵני ַהָּׂשָבע ִלְקָמִצים: 41:47
ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים וִַּיֶּתן־ֹאֶכל ֶּבָעִרים ֹאֶכל ְׂשֵדה־ָהִעיר  6וִַּיְקֹּבץ ֶאת־ָּכל־ֹאֶכל ֶׁשַבע ַהָׁשִנים ֲאֶׁשר ָהיה ַהָׂשָבע 41:48

ֲאֶׁשר ְסִביֹבֶתיָה ָנַתן ְּבתֹוָכּה: 
וִַּיְצֹּבר יֹוֵסף ָּבר ְּכחֹול ַהָּים ַהְרֵּבה ְמֹאד ַעד ִּכי־ָחַדל ִלְסֹּפר ִּכי־ֵאין ִמְסָּפר:  41:49
יַֻּלד ְׁשֵני ָבִנים ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא ְׁשַנת ָהָרָעב ֲאֶׁשר יְָלָדה־ּלֹו ָאְסַנת ַּבת־ּפֹוִטי ֶפַרע ֹּכֵהן אֹון:  ּוְליֹוֵסף 41:50
ִהים ֶאת־ָּכל־ֲעָמִלי ְוֵאת ָּכל־ֵּבית ָאִבי:  41:51 וִַּיְקָרא יֹוֵסף ֶאת־ֵׁשם ַהְּבכֹור ְמַנֶּׁשה ִּכי־ַנַּׁשִני ֱא
ִהים ְּבֶאֶרץ ָעְנִיי: ְוֵאת ֵׁשם ַהֵּׁשנִ 41:52 י ָקָרא ֶאְפָרִים ִּכי־ִהְפַרִני ֱא
וִַּתְכֶליָנה ֶׁשַבע ְׁשֵני ַהָּׂשָבע ֲאֶׁשר ָהיָה ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים: 41:53
ִמְצַרִים ָהיָה ָלֶחם:  וְַּתִחֶּליָנה ֶׁשַבע ְׁשֵני ָהָרָעב ָלבֹוא ַּכֲאֶׁשר ָאַמר יֹוֵסף וְַיִהי ָרָעב ְּבָכל־ָהֲאָרצֹות ּוְבָכל־ֶאֶרץ 41:54
וִַּתְרַעב ָּכל־ֶאֶרץ ִמְצַרִים וִַּיְצַעק ָהָעם ֶאל־ַּפְרֹעה ַלָּלֶחם וַּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ְלָכל־ִמְצַרִים ְלכּו ֶאל־יֹוֵסף  41:55

ֲאֶׁשר־יֹאַמר ָלֶכם ַּתֲעׂשּו: 
וִַּיְׁשֹּבר ְלִמְצַרִים וֶַּיֱחַזק ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ  7ֹאְצרֹות ַּברְוָהָרָעב ָהיָה ַעל ָּכל־ְּפֵני ָהָאֶרץ וִַּיְפַּתח יֹוֵסף ֶאת־ָּכל 41:56

ִמְצָרִים:  
ָכל־ָהָאֶרץ:  ְוָכל־ָהָאֶרץ ָּבאּו ִמְצַרְיָמה ִלְׁשֹּבר ֶאל־יֹוֵסף ִּכי־ָחַזק ָהָרָעב ּבְ 41:57

וַַּיְרא יֲַעֹקב ִּכי יֶׁש־ֶׁשֶבר ְּבִמְצָרִים וַּיֹאֶמר יֲַעֹקב ְלָבָניו ָלָּמה ִּתְתָראּו:  42:1

1 24 DSS(4QGen(j)(vid)) ֶׁשַבע  // LXX OL(E) Ms שב[ע ] omit MT SP Tg Mss Syr Vg
2 26 // SP LXX ַהָּפֹרת MT ָּפֹרת
3 27 // SP LXX Tg Syr ָהַּדּקֹות MT ָהֵרקֹות
4 31 // BHS ִיְכַּבד (ִּכיִיְכַּבד) MT LXX ָכֵבד
5 34 // LXX ָכל־ְתבּוֹאת omit MT Tg Syr Vg (ֵאתְתבּוֹאת)
6 48 // SP LXX ָהיה ַהָׂשבָ ע  omit MT Tg Syr Vg
7 56 // LXX Syr ֹאְצרֹות ַּבר  (ָּכלָּבר ) MT Tg Vg ֲאֶׁשר  ָּבֶהם



וַּיֹאֶמר ִהֵּנה ָׁשַמְעִּתי ִּכי יֶׁש־ֶׁשֶבר ְּבִמְצָרִים ְרדּו־ָׁשָּמה ְוִׁשְברּו־ָלנּו ִמָּׁשם ְוִנְחיֶה ְולֹא ָנמּות: 42:2
ֲאֵחי־יֹוֵסף ֲעָׂשָרה ִלְׁשֹּבר ָּבר ִמִּמְצָרִים: וֵַּיְרדּו 42:3
ְוֶאת־ִּבְניִָמין ֲאִחי יֹוֵסף לֹא־ָׁשַלח יֲַעֹקב ֶאת־ֶאָחיו ִּכי ָאַמר ֶּפן־ִיְקָרֶאּנּו ָאסֹון:  42:4
ְּבתֹו ַהָּבִאים ִּכי־ָהיָה ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען: 1וַָּיֹבאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשֹּבר ָּבר42:5
ֵחי יֹוֵסף וִַּיְׁשַּתֲחוּו־לֹו ַאַּפִים ָאְרָצה: ְויֹוֵסף הּוא ַהַּׁשִּליט ַעל־ָהָאֶרץ הּוא ַהַּמְׁשִּביר ְלָכל־ַעם ָהָאֶרץ וַָּיֹבאּו אֲ 42:6
42:7 ֹ אְמרּו ֵמֶאֶרץ  וַַּיְרא יֹוֵסף ֶאת־ֶאָחיו וַַּיִּכֵרם וִַּיְתַנֵּכר ֲאֵליֶהם וְַיַדֵּבר ִאָּתם ָקׁשֹות וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֵמַאִין ָּבאֶתם וַּי

ְּכַנַען ִלְׁשָּבר־ֹאֶכל: 
ְוֵהם לֹא ִהִּכֻרהּו: וַַּיֵּכר יֹוֵסף ֶאת־ֶאָחיו 42:8
מֹות ֲאֶׁשר ָחַלם ָלֶהם וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְמַרְּגִלים ַאֶּתם ִלְראֹות ֶאת־ֶעְרוַת ָהָאֶרץ ָּבאתֶ 42:9 ם:  וִַּיְזֹּכר יֹוֵסף ֵאת ַהֲח

וַּיֹאְמרּו ֵאָליו לֹא ֲאֹדִני וֲַעָבֶדי ָּבאּו ִלְׁשָּבר־ֹאֶכל:  42:10
־ֶאָחד ָנְחנּו ֵּכִנים ֲאַנְחנּו לֹא־ָהיּו ֲעָבֶדי ְמַרְּגִלים: ֻּכָּלנּו ְּבֵני ִאיׁש42:11
וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם לֹא ִּכי־ֶעְרוַת ָהָאֶרץ ָּבאֶתם ִלְראֹות:  42:12
ינּו ַהּיֹום ְוָהֶאָחד וַּיֹאְמרּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲעָבֶדי ַאִחים ֲאַנְחנּו ְּבֵני ִאיׁש־ֶאָחד ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ְוִהֵּנה ַהָּקֹטן ֶאת־ָאבִ 42:13
ֵאיֶנּנּו: 
וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף הּוא ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֲאֵלֶכם ֵלאֹמר ְמַרְּגִלים ַאֶּתם:  42:14
ְּבזֹאת ִּתָּבֵחנּו ֵחי ַפְרֹעה ִאם־ֵּתְצאּו ִמֶּזה ִּכי ִאם־ְּבבֹוא ֲאִחיֶכם ַהָּקֹטן ֵהָּנה:  42:15
ִיַּקח ֶאת־ֲאִחיֶכם ְוַאֶּתם ֵהָאְסרּו ְוִיָּבֲחנּו ִּדְבֵריֶכם ַהֱאֶמת ִאְּתֶכם ְוִאם־לֹא ֵחי ַפְרֹעה ִּכי  ִׁשְלחּו ִמֶּכם ֶאָחד וְ 42:16

ְמַרְּגִלים ַאֶּתם:  
ֶׁשת יִָמים:  42:17 וֶַּיֱאֹסף ֹאָתם ֶאל־ִמְׁשָמר ְׁש
ִהים ֲאִני ָיֵרא:  וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי זֹאת ֲעׂשּו ִוְחיּו 42:18 ֶאת־ָהֱא
ִאם־ֵּכִנים ַאֶּתם ֲאִחיֶכם ֶאָחד יֵָאֵסר ְּבֵבית ִמְׁשַמְרֶכם ְוַאֶּתם ְלכּו ְוָהִביאּו ֶׁשֶבר ַרֲעבֹון ָּבֵּתיֶכם: 42:19
ְוֶאת־ֲאִחיֶכם ַהָּקֹטן ָּתִביאּו ֵאַלי ְויֵָאְמנּו ִדְבֵריֶכם ְולֹא ָתמּותּו וַַּיֲעׂשּו־ֵכן:  42:20
לֹא ָׁשָמְענּו וַּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל־ָאִחיו ֲאָבל ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו ַעל־ָאִחינּו ֲאֶׁשר ָרִאינּו ָצַרת ַנְפׁשֹו ְּבִהְתַחְננֹו ֵאֵלינּו וְ 42:21

ַעל־ֵּכן ָּבָאה ֵאֵלינּו ַהָּצָרה ַהּזֹאת: 
ַאל־ֶּתֶחְטאּו ַבֶּיֶלד ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם ְוַגם־ָּדמֹו ִהֵּנה ִנְדָרׁש: וַַּיַען ְראּוֵבן ֹאָתם ֵלאֹמר ֲהלֹוא ָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ֵלאֹמר 42:22
ְוֵהם לֹא יְָדעּו ִּכי ֹׁשֵמַע יֹוֵסף ִּכי ַהֵּמִליץ ֵּביֹנָתם: 42:23
ֹסר ֹאתֹו ְלֵעיֵניֶהם:  וִַּיֹּסב ֵמֲעֵליֶהם וֵַּיְבְּך וַָּיָׁשב ֲאֵלֶהם וְַיַדֵּבר ֲאֵלֶהם וִַּיַּקח ֵמִאָּתם ֶאת־ִׁשְמעֹון וֶַּיאֱ 42:24
ׂש ָלֶהם ֵּכן:  וְַיַצו יֹוֵסף וְַיַמְלאּו ֶאת־ְּכֵליֶהם ָּבר ּוְלָהִׁשיב ַּכְסֵּפיֶהם ִאיׁש ֶאל־ַׂשּקֹו ְוָלֵתת ָלֶהם ֵצָדה ַלָּדֶר וַַּיעַ 42:25
וִַּיְׂשאּו ֶאת־ִׁשְבָרם ַעל־ֲחֹמֵריֶהם וֵַּיְלכּו ִמָּׁשם:  42:26
ָהֶאָחד ֶאת־ַׂשּקֹו ָלֵתת ִמְסּפֹוא ַלֲחֹמרֹו ַּבָּמלֹון וַַּיְרא ֶאת־ַּכְסּפֹו ְוִהֵּנה־הּוא ְּבִפי ַאְמַּתְחּתֹו:  וִַּיְפַּתח 42:27
ה ּזֹאת ָעׂשָ וַּיֹאֶמר ֶאל־ֶאָחיו הּוַׁשב ַּכְסִּפי ְוַגם ִהֵּנה ְבַאְמַּתְחִּתי וֵַּיֵצא ִלָּבם וֶַּיֶחְרדּו ִאיׁש ֶאל־ָאִחיו ֵלאֹמר ַמה־42:28

ִהים ָלנּו:   ֱא
וַָּיֹבאּו ֶאל־יֲַעֹקב ֲאִביֶהם ַאְרָצה ְּכָנַען וַַּיִּגידּו לֹו ֵאת ָּכל־ַהֹּקֹרת ֹאָתם ֵלאֹמר:  42:29
ִּכְמַרְּגִלים ֶאת־ָהָאֶרץ:  2ְּבִמְׁשַמר ִּדֶּבר ָהִאיׁש ֲאֹדֵני ָהָאֶרץ ִאָּתנּו ָקׁשֹות וִַּיֵּתן ֹאָתנּו 42:30
וַּנֹאֶמר ֵאָליו ֵּכִנים ֲאָנְחנּו לֹא ָהִיינּו ְמַרְּגִלים:  42:31
ֶאֶרץ ְּכָנַען: ְׁשֵנים־ָעָׂשר ֲאַנְחנּו ַאִחים ְּבֵני ָאִבינּו ָהֶאָחד ֵאיֶנּנּו ְוַהָּקֹטן ַהּיֹום ֶאת־ָאִבינּו ּבְ 42:32
ַרֲעבֹון  3וַּיֹאֶמר ֵאֵלינּו ָהִאיׁש ֲאֹדֵני ָהָאֶרץ ְּבזֹאת ֵאַדע ִּכי ֵכִנים ַאֶּתם ֲאִחיֶכם ָהֶאָחד ַהִּניחּו ִאִּתי ְוֶאת ֶׁשֶבר42:33

ָּבֵּתיֶכם ְקחּו וֵָלכּו:  
ֵאַלי ְוֵאְדָעה ִּכי לֹא ְמַרְּגִלים ַאֶּתם ִּכי ֵכִנים ַאֶּתם ֶאת־ֲאִחיֶכם ֶאֵּתן ָלֶכם  ְוָהִביאּו ֶאת־ֲאִחיֶכם ַהָּקֹטן42:34

ְוֶאת־ָהָאֶרץ ִּתְסָחרּו:  
יָראּו:  יֶהם וַּיִ וְַיִהי ֵהם ְמִריִקים ַׂשֵּקיֶהם ְוִהֵּנה־ִאיׁש ְצרֹור־ַּכְסּפֹו ְּבַׂשּקֹו וִַּיְראּו ֶאת־ְצֹררֹות ַּכְסֵּפיֶהם ֵהָּמה ַוֲאבִ 42:35
ָהיּו ֻכָּלָנה:  וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֲַעֹקב ֲאִביֶהם ֹאִתי ִׁשַּכְלֶּתם יֹוֵסף ֵאיֶנּנּו ְוִׁשְמעֹון ֵאיֶנּנּו ְוֶאת־ִּבְניִָמן ִּתָּקחּו ָעַלי42:36
ָנה ֹאתֹו ַעל־יִָדי וֲַאִני ֲאִׁשיֶבּנּו  וַּיֹאֶמר ְראּוֵבן ֶאל־ָאִביו ֵלאֹמר ֶאת־ְׁשֵני ָבַני ָּתִמית ִאם־לֹא ֲאִביֶאּנּו ֵאֶלי ּתְ 42:37
  : ֵאֶלי

1 5 // LXX(53-129-246-664) Mss Sa Arab ָּבר  omit MT LXX Tg Syr Vg ( ָּבר ִלְׁשֹּבר)
2 30 // LXX ְּבִמְׁשַמר  omit MT Tg Syr Vg (ּכִ ְמַרְּגִלים ְּבִמְׁשַמר)
3 33 // LXX Tg Syr ֶׁשֶבר  omit MT



ּה ְוהֹוַרְדֶּתם  וַּיֹאֶמר לֹא־יֵֵרד ְּבִני ִעָּמֶכם ִּכי־ָאִחיו ֵמת ְוהּוא ְלַבּדֹו ִנְׁשָאר ּוְקָרָאהּו ָאסֹון ַּבֶּדֶר ֲאֶׁשר ֵּתְלכּו־בָ 42:38
ֶאת־ֵׂשיָבִתי ְּביָגֹון ְׁשאֹוָלה:  

ָּבָאֶרץ:  ְוָהָרָעב ָּכֵבד 43:1
ְמַעט־ֹאֶכל: וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכּלּו ֶלֱאֹכל ֶאת־ַהֶּׁשֶבר ֲאֶׁשר ֵהִביאּו ִמִּמְצָרִים וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲאִביֶהם ֻׁשבּו ִׁשְברּו־ָלנּו43:2
ִחיֶכם ִאְּתֶכם:  וַּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהּוָדה ֵלאֹמר ָהֵעד ֵהִעד ָּבנּו ָהִאיׁש ֵלאֹמר לֹא־ִתְראּו ָפַני ִּבְלִּתי אֲ 43:3
ִאם־יְֶׁש ְמַׁשֵּלַח ֶאת־ָאִחינּו ִאָּתנּו ֵנְרָדה ְוִנְׁשְּבָרה ְל ֹאֶכל: 43:4
ְוִאם־ֵאיְנ ְמַׁשֵּלַח לֹא ֵנֵרד ִּכי־ָהִאיׁש ָאַמר ֵאֵלינּו לֹא־ִתְראּו ָפַני ִּבְלִּתי ֲאִחיֶכם ִאְּתֶכם:  43:5
ם ִלי ְלַהִּגיד ָלִאיׁש ַהעֹוד ָלֶכם ָאח: וַּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ָלָמה ֲהֵרֹעתֶ 43:6
ַהְּדָבִרים וַּיֹאְמרּו ָׁשאֹול ָׁשַאל־ָהִאיׁש ָלנּו ּוְלמֹוַלְדֵּתנּו ֵלאֹמר ַהעֹוד ֲאִביֶכם ַחי ֲהיֵׁש ָלֶכם ָאח וַַנֶּגד־לֹו ַעל־ִּפי 43:7

ָהֵאֶּלה ֲהיָדֹוַע ֵנַדע ִּכי יֹאַמר הֹוִרידּו ֶאת־ֲאִחיֶכם: 
43:8 ֹ ָּתה  אֶמר ְיהּוָדה ֶאל־ִיְׂשָרֵאל ָאִביו ִׁשְלָחה ַהַּנַער ִאִּתי ְוָנקּוָמה ְוֵנֵלָכה ְוִנְחיֶה ְולֹא ָנמּות ַּגם־ֲאַנְחנּו ַגם־אַ וַּי

ַּגם־ַטֵּפנּו:  
ִתי ְל ָּכל־ַהָּיִמים:  ָאֹנִכי ֶאֶעְרֶבּנּו ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשּנּו ִאם־לֹא ֲהִביֹאִתיו ֵאֶלי ְוִהַּצְגִּתיו ְלָפֶני ְוָחָטא43:9

ִּכי לּוֵלא ִהְתַמְהָמְהנּו ִּכי־ַעָּתה ַׁשְבנּו ֶזה ַפֲעָמִים:  43:10
ְנָחה וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְׂשָרֵאל ֲאִביֶהם ִאם־ֵּכן ֵאפֹוא זֹאת ֲעׂשּו ְקחּו ִמִּזְמַרת ָהָאֶרץ ִּבְכֵליֶכם ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש מִ 43:11

ט ָּבְטִנים ּוְׁשֵקִדים:  ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ְּד  ַבׁש ְנכֹאת וָ
ְוֶכֶסף ִמְׁשֶנה ְקחּו ְביְֶדֶכם ְוֶאת־ַהֶּכֶסף ַהּמּוָׁשב ְּבִפי ַאְמְּתֹחֵתיֶכם ָּתִׁשיבּו ְביְֶדֶכם אּוַלי ִמְׁשֶּגה הּוא:43:12
ְוֶאת־ֲאִחיֶכם ָקחּו ְוקּומּו ׁשּובּו ֶאל־ָהִאיׁש: 43:13
ן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלְפֵני ָהִאיׁש ְוִׁשַּלח ָלֶכם ֶאת־ֲאִחיֶכם ַאֵחר ְוֶאת־ִּבְניִָמין וֲַאִני ַּכֲאֶׁשר ָׁשֹכְלִּתי  ְוֵאל ַׁשַּדי ִיּתֵ 43:14

ָׁשָכְלִּתי: 
ְצַרִים וַַּיַעְמדּו ִלְפֵני  וִַּיְקחּו ָהֲאָנִׁשים ֶאת־ַהִּמְנָחה ַהּזֹאת ּוִמְׁשֶנה־ֶּכֶסף ָלְקחּו ְביָָדם ְוֶאת־ִּבְניִָמן וַָּיֻקמּו וֵַּיְרדּו מִ 43:15
יֹוֵסף: 

ִּכי ִאִּתי  וַַּיְרא יֹוֵסף ִאָּתם ֶאת־ִּבְניִָמין וַּיֹאֶמר ַלֲאֶׁשר ַעל־ֵּביתֹו ָהֵבא ֶאת־ָהֲאָנִׁשים ַהָּבְיָתה ּוְטֹבַח ֶטַבח ְוָהֵכן43:16
:יֹאְכלּו ָהֲאָנִׁשים ַּבָּצֳהָרִים

יֹוֵסף וַָּיֵבא ָהִאיׁש ֶאת־ָהֲאָנִׁשים ֵּביָתה יֹוֵסף:  וַַּיַעׂש ָהִאיׁש ַּכֲאֶׁשר ָאַמר 43:17
ַנְחנּו מּוָבִאים  וִַּייְראּו ָהֲאָנִׁשים ִּכי הּוְבאּו ֵּבית יֹוֵסף וַּיֹאְמרּו ַעל־ְּדַבר ַהֶּכֶסף ַהָּׁשב ְּבַאְמְּתֹחֵתינּו ַּבְּתִחָּלה אֲ 43:18

ַחת ֹאָתנּו ַלֲעָבִדים ְוֶאת־ֲחֹמֵרינּו:  ְלִהְתֹּגֵלל ָעֵלינּו ּוְלִהְתַנֵּפל ָעֵלינּו ְוָלקַ 
וִַּיְּגׁשּו ֶאל־ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַעל־ֵּבית יֹוֵסף וְַיַדְּברּו ֵאָליו ֶּפַתח ַהָּבִית:  43:19
וַּיֹאְמרּו ִּבי ֲאֹדִני יָֹרד יַָרְדנּו ַּבְּתִחָּלה ִלְׁשָּבר־ֹאֶכל:43:20
ְפְּתָחה ֶאת־ַאְמְּתֹחֵתינּו ְוִהֵּנה ֶכֶסף־ִאיׁש ְּבִפי ַאְמַּתְחּתֹו ַּכְסֵּפנּו ְּבִמְׁשָקלֹו וַָּנֶׁשב  וְַיִהי ִּכי־ָבאנּו ֶאל־ַהָּמלֹון וַּנִ 43:21

ֹאתֹו ְּביֵָדנּו:  
ְוֶכֶסף ַאֵחר הֹוַרְדנּו ְביֵָדנּו ִלְׁשָּבר־ֹאֶכל לֹא יַָדְענּו ִמי־ָׂשם ַּכְסֵּפנּו ְּבַאְמְּתֹחֵתינּו: 43:22
ֵהי ֲאִביֶכם ָנַתן ָלֶכם ַמְטמֹון ְּבַאְמְּתֹחֵתיֶכם ַּכְסְּפֶכם ָּבא ֵאָלי וַּיֹאֶמר ׁשָ 43:23 ֵהיֶכם וֵא לֹום ָלֶכם ַאל־ִּתיָראּו ֱא

וַּיֹוֵצא ֲאֵלֶהם ֶאת־ִׁשְמעֹון: 
ְסּפֹוא ַלֲחֹמֵריֶהם:  וַָּיֵבא ָהִאיׁש ֶאת־ָהֲאָנִׁשים ֵּביָתה יֹוֵסף וִַּיֶּתן־ַמִים וִַּיְרֲחצּו ַרְגֵליֶהם וִַּיֵּתן מִ 43:24
וַָּיִכינּו ֶאת־ַהִּמְנָחה ַעד־ּבֹוא יֹוֵסף ַּבָּצֳהָרִים ִּכי ָׁשְמעּו ִּכי־ָׁשם יֹאְכלּו ָלֶחם:  43:25
ָאְרָצה:  1וַָּיבֹא יֹוֵסף ַהַּבְיָתה וַָּיִביאּו לֹו ֶאת־ַהִּמְנָחה ֲאֶׁשר־ְּביָָדם ַהָּבְיָתה וִַּיְׁשַּתֲחוּו־לֹו ַאַּפִים 43:26
וִַּיְׁשַאל ָלֶהם ְלָׁשלֹום וַּיֹאֶמר ֲהָׁשלֹום ֲאִביֶכם ַהָּזֵקן ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ַהעֹוֶדּנּו ָחי:  43:27
ִהים וַּיֹאְמרּו ָׁשלֹום ְלַעְבְּד ְלָאִבינּו עֹוֶדּנּו ָחי ו43:28ַ וִַּיְּקדּו וִַּיְׁשַּתחּו:  2ּיֹאֶמר ָּברּו ָהִאיׁש ַההּוא ֵלא
ִהים  וִַּיָּׂשא ֵעיָניו וַַּיְרא ֶאת־ִּבְניִָמין אָ 43:29 ִחיו ֶּבן־ִאּמֹו וַּיֹאֶמר ֲהֶזה ֲאִחיֶכם ַהָּקֹטן ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ֵאָלי וַּיֹאַמר ֱא

יְָחְנ ְּבִני: 
וְַיַמֵהר יֹוֵסף ִּכי־ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו ֶאל־ָאִחיו וְַיַבֵּקׁש ִלְבּכֹות וַָּיבֹא ַהַחְדָרה וֵַּיְבְּך ָׁשָּמה:  43:30
וֵַּיֵצא וִַּיְתַאַּפק וַּיֹאֶמר ִׂשימּו ָלֶחם: וִַּיְרַחץ ָּפָניו 43:31
ת־ָהִעְבִרים  וַָּיִׂשימּו לֹו ְלַבּדֹו ְוָלֶהם ְלַבָּדם ְוַלִּמְצִרים ָהֹאְכִלים ִאּתֹו ְלַבָּדם ִּכי לֹא יּוְכלּון ַהִּמְצִרים ֶלֱאֹכל אֶ 43:32

ֶלֶחם ִּכי־תֹוֵעָבה ִהוא ְלִמְצָרִים:  

1 26 // LXX Vg ַאּפַ ִים omit MT (ָאְרָצהַַאַּפִים)
2 28 ִהים // SP LXX וַּיֹאֶמר ָּברּו ָהִאיׁש ַההּוא ֵלא omit MT Tg Syr Vg (וִַּיְּקדּו ַוַּיֹאֶמר)



ַהְּבֹכר ִּכְבֹכָרתֹו ְוַהָּצִעיר ִּכְצִעָרתֹו וִַּיְתְמהּו ָהֲאָנִׁשים ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו:  וֵַּיְׁשבּו ְלָפָניו43:33
ְּכרּו ִעּמֹו:  וִַּיָּׂשא ַמְׂשֹאת ֵמֵאת ָּפָניו ֲאֵלֶהם וֵַּתֶרב ַמְׂשַאת ִּבְניִָמן ִמַּמְׂשֹאת ֻּכָּלם ָחֵמׁש יָדֹות וִַּיְׁשּתּו וִַּיְׁש 43:34

־ֲאֶׁשר ַעל־ֵּביתֹו ֵלאֹמר ַמֵּלא ֶאת־ַאְמְּתֹחת ָהֲאָנִׁשים ֹאֶכל ַּכֲאֶׁשר יּוְכלּון ְׂשֵאת ְוִׂשים ֶּכֶסף־ִאיׁש ְּבִפי  וְַיַצו ֶאת44:1
ַאְמַּתְחּתֹו:  

ֵסף ֲאֶׁשר ִּדֵּבר:  ְוֶאת־ְּגִביִעי ְּגִביַע ַהֶּכֶסף ָּתִׂשים ְּבִפי ַאְמַּתַחת ַהָּקֹטן ְוֵאת ֶּכֶסף ִׁשְברֹו וַַּיַעׂש ִּכְדַבר יֹו44:2
ַהֹּבֶקר אֹור ְוָהֲאָנִׁשים ֻׁשְּלחּו ֵהָּמה וֲַחֹמֵריֶהם: 44:3
ְרָּת  ֵהם יְָצאּו ֶאת־ָהִעיר לֹא ִהְרִחיקּו ְויֹוֵסף ָאַמר ַלֲאֶׁשר ַעל־ֵּביתֹו קּום ְרֹדף ַאֲחֵרי ָהֲאָנִׁשים ְוִהַּׂשְגָּתם ְוָאמַ 44:4

ַחת טֹוָבה: ֲאֵלֶהם ָלָּמה ִׁשַּלְמֶּתם ָרָעה ּתַ 
ֲהלֹוא ֶזה ֲאֶׁשר ִיְׁשֶּתה ֲאֹדִני ּבֹו ְוהּוא ַנֵחׁש ְיַנֵחׁש ּבֹו ֲהֵרֹעֶתם ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם: 1ַהֶּכֶסף ְּגִביִעיָגַנְבּתָ ָלָּמה44:5
ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:  וַַּיִּׂשֵגם וְַיַדֵּבר ֲאֵלֶהם 44:6
וַּיֹאְמרּו ֵאָליו ָלָּמה ְיַדֵּבר ֲאֹדִני ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָחִליָלה ַלֲעָבֶדי ֵמֲעׂשֹות ַּכָּדָבר ַהֶּזה: 44:7
ֵאֶלי ֵמֶאֶרץ ְּכָנַען ְוֵאי ִנְגֹנב ִמֵּבית ֲאֹדֶני ֶּכֶסף אֹו ָזָהב:  ֲאֶׁשר ָמָצאנּו ְּבִפי ַאְמְּתֹחֵתינּו ֱהִׁשיֹבנּו 2ַהֶּכֶסףֵהן 44:8
ֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ִאּתֹו ֵמֲעָבֶדי וֵָמת ְוַגם־ֲאַנְחנּו ִנְהיֶה ַלאֹדִני ַלֲעָבִדים:  44:9

ֶבד ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ְנִקִּים: וַּיֹאֶמר ַּגם־ַעָּתה ְכִדְבֵריֶכם ֶּכן־הּוא ֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ִאּתֹו ִיְהיֶה־ִּלי עָ 44:10
וְַיַמֲהרּו וַּיֹוִרדּו ִאיׁש ֶאת־ַאְמַּתְחּתֹו ָאְרָצה וִַּיְפְּתחּו ִאיׁש ַאְמַּתְחּתֹו:  44:11
וְַיַחֵּפׂש ַּבָּגדֹול ֵהֵחל ּוַבָּקֹטן ִּכָּלה וִַּיָּמֵצא ַהָּגִביַע ְּבַאְמַּתַחת ִּבְניִָמן: 44:12
ָתם וַַּיֲעֹמס ִאיׁש ַעל־ֲחֹמרֹו וַָּיֻׁשבּו ָהִעיָרה: וִַּיְקְרעּו ִׂשמְ 44:13
וַָּיבֹא ְיהּוָדה ְוֶאָחיו ֵּביָתה יֹוֵסף ְוהּוא עֹוֶדּנּו ָׁשם וִַּיְּפלּו ְלָפָניו ָאְרָצה: 44:14
ְיַנֵחׁש ִאיׁש ֲאֶׁשר ָּכֹמִני:  וַּיֹאֶמר ָלֶהם יֹוֵסף ָמה־ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ֲהלֹוא ְיַדְעֶּתם ִּכי־ַנֵחׁש44:15
ִהים ָמָצא ֶאת־ֲעון ֲעָבֶדי ִהֶּנּנּו ֲעָבִדי44:16 ם ַלאֹדִני  וַּיֹאֶמר ְיהּוָדה ַמה־ּנֹאַמר ַלאֹדִני ַמה־ְּנַדֵּבר ּוַמה־ִּנְצַטָּדק ָהֱא

ַּגם־ֲאַנְחנּו ַּגם ֲאֶׁשר־ִנְמָצא ַהָּגִביַע ְּביָדֹו:  
ִּלי ֵמֲעׂשֹות זֹאת ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִנְמָצא ַהָּגִביַע ְּביָדֹו הּוא ִיְהיֶה־ִּלי ָעֶבד ְוַאֶּתם ֲעלּו ְלָׁשלֹום  וַּיֹאֶמר ָחִליָלה44:17

ֶאל־ֲאִביֶכם:
ְבֶּד ִּכי ָכמֹו וִַּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה וַּיֹאֶמר ִּבי ֲאֹדִני ְיַדֶּבר־ָנא ַעְבְּד ָדָבר ְּבָאְזֵני ֲאֹדִני ְוַאל־ִיַחר ַאְּפ ְּבעַ 44:18

ְּכַפְרֹעה:  
ֲאֹדִני ָׁשַאל ֶאת־ֲעָבָדיו ֵלאֹמר ֲהיֵׁש־ָלֶכם ָאב אֹו־ָאח: 44:19
ֵהבֹו:  וַּנֹאֶמר ֶאל־ֲאֹדִני יֶׁש־ָלנּו ָאב ָזֵקן ְויֶֶלד ְזֻקִנים ָקָטן ְוָאִחיו ֵמת וִַּיָּוֵתר הּוא ְלַבּדֹו ְלִאּמֹו ְוָאִביו אֲ 44:20
ל־ֲעָבֶדי הֹוִרֻדהּו ֵאָלי ְוָאִׂשיָמה ֵעיִני ָעָליו: וַּתֹאֶמר אֶ 44:21
וַּנֹאֶמר ֶאל־ֲאֹדִני לֹא־יּוַכל ַהַּנַער ַלֲעֹזב ֶאת־ָאִביו ְוָעַזב ֶאת־ָאִביו וֵָמת:  44:22
וַּתֹאֶמר ֶאל־ֲעָבֶדי ִאם־לֹא ֵיֵרד ֲאִחיֶכם ַהָּקֹטן ִאְּתֶכם לֹא ֹתִספּון ִלְראֹות ָּפָני:  44:23
וְַיִהי ִּכי ָעִלינּו ֶאל־ַעְבְּד ָאִבי וַַּנֶּגד־לֹו ֵאת ִּדְבֵרי ֲאֹדִני: 44:24
וַּיֹאֶמר ָאִבינּו ֻׁשבּו ִׁשְברּו־ָלנּו ְמַעט־ֹאֶכל:  44:25
ִאיׁש ְוָאִחינּו ַהָּקֹטן ֵאיֶנּנּו וַּנֹאֶמר לֹא נּוַכל ָלֶרֶדת ִאם־יֵׁש ָאִחינּו ַהָּקֹטן ִאָּתנּו ְויַָרְדנּו ִּכי־לֹא נּוַכל ִלְראֹות ְּפֵני הָ 44:26
ִאָּתנּו: 
וַּיֹאֶמר ַעְבְּד ָאִבי ֵאֵלינּו ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ִּכי ְׁשַנִים יְָלָדה־ִּלי ִאְׁשִּתי:  44:27
וֵַּיֵצא ָהֶאָחד ֵמִאִּתי וָֹאַמר ַא ָטֹרף ֹטָרף ְולֹא ְרִאיִתיו ַעד־ֵהָּנה: 44:28
ֶזה ֵמִעם ָּפַני ְוָקָרהּו ָאסֹון ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת־ֵׂשיָבִתי ְּבָרָעה ְׁשֹאָלה:  ּוְלַקְחֶּתם ַּגם־ֶאת־44:29
ְוַעָּתה ְּכֹבִאי ֶאל־ַעְבְּד ָאִבי ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו ִאָּתנּו ְוַנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה ְבַנְפׁשֹו:  44:30
דּו ֲעָבֶדי ֶאת־ֵׂשיַבת ַעְבְּד ָאִבינּו ְּביָגֹון ְׁשֹאָלה:  ְוָהיָה ִּכְראֹותֹו ִּכי־ֵאין ַהַּנַער ִאָּתנּו וֵָמת ְוהֹוִרי44:31
ִּכי ַעְבְּד ָעַרב ֶאת־ַהַּנַער ֵמִעם ָאִבי ֵלאֹמר ִאם־לֹא ֲאִביֶאּנּו ֵאֶלי ְוָחָטאִתי ְלָאִבי ָּכל־ַהָּיִמים: 44:32
ַהַּנַער יַַעל ִעם־ֶאָחיו:  ְוַעָּתה יֵֶׁשב־ָנא ַעְבְּד ַּתַחת ַהַּנַער ֶעֶבד ַלאֹדִני וְ 44:33
ִּכי־ֵאי ֶאֱעֶלה ֶאל־ָאִבי ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו ִאִּתי ֶּפן ֶאְרֶאה ָבָרע ֲאֶׁשר ִיְמָצא ֶאת־ָאִבי:  44:34

ּתֹו ְּבִהְתוַַּדע יֹוֵסף  ְולֹא־יָֹכל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵּפק ְלֹכל ַהִּנָּצִבים ָעָליו וִַּיְקָרא הֹוִציאּו ָכל־ִאיׁש ֵמָעָלי ְולֹא־ָעַמד ִאיׁש אִ 45:1
ֶאל־ֶאָחיו:  

וִַּיֵּתן ֶאת־ֹקלֹו ִּבְבִכי וִַּיְׁשְמעּו ִמְצַרִים וִַּיְׁשַמע ֵּבית ַּפְרֹעה: 45:2

1 5 ַהֶּכֶסף ְּגִביִעי ָגַנְבּתָ  // LXX ָלָּמה omit MT Tg Syr Vg
2 8 // SP LXX Tg Syr ַהֶּכֶסף MT ֶּכֶסף



וַּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל־ֶאָחיו ֲאִני יֹוֵסף ַהעֹוד ָאִבי ָחי ְולֹא־יְָכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות ֹאתֹו ִּכי ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו:  45:3
:  ּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל־ֶאָחיו ְּגׁשּו־ָנא ֵאַלי וִַּיָּגׁשּו וַּיֹאֶמר ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם ֲאֶׁשר־ְמַכְרֶּתם ֹאִתי ִמְצָרְיָמהו45:4ַ
ִהים ִלְפֵניֶכם:45:5 ְוַעָּתה ַאל־ֵּתָעְצבּו ְוַאל־ִיַחר ְּבֵעיֵניֶכם ִּכי־ְמַכְרֶּתם ֹאִתי ֵהָּנה ִּכי ְלִמְחיָה ְׁשָלַחִני ֱא
ִּכי־ֶזה ְׁשָנַתִים ָהָרָעב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ ְועֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים ֲאֶׁשר ֵאין־ָחִריׁש ְוָקִּציר:  45:6
ִהים ִלְפֵניֶכם ָלׂשּום ָלֶכם ְׁשֵאִרית ָּבָאֶרץ ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם  45:7 : ְּגֹדָלה1ְּפֵליָטה וִַּיְׁשָלֵחִני ֱא
ִהים וְַיִׂשיֵמִני ְלָאב ְלַפְרֹעה ּוְלָאדֹון ְלָכל־ֵּביתֹו ּוֹמֵׁשל 45:8 ְּבָכל־ֶאֶרץ  ְוַעָּתה לֹא־ַאֶּתם ְׁשַלְחֶּתם ֹאִתי ֵהָּנה ִּכי ָהֱא

ִמְצָרִים:  
ִהים ְלָאד45:9 ֹון ְלָכל־ִמְצָרִים ְרָדה ֵאַלי  ַמֲהרּו וֲַעלּו ֶאל־ָאִבי וֲַאַמְרֶּתם ֵאָליו ֹּכה ָאַמר ִּבְנ יֹוֵסף ָׂשַמִני ֱא

ַאל־ַּתֲעֹמד:  
45:10  : ְויַָׁשְבָּת ְבֶאֶרץ־ֹּגֶׁשן ְוָהִייָת ָקרֹוב ֵאַלי ַאָּתה ּוָבֶני ּוְבֵני ָבֶני ְוצֹאְנ ּוְבָקְר ְוָכל־ֲאֶׁשר־ָל
:  ְוִכְלַּכְלִּתי ֹאְת ָׁשם ִּכי־עֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים ָרָעב ֶּפן־ִּתָּוֵרׁש45:11  ַאָּתה ּוֵביְת ְוָכל־ֲאֶׁשר־ָל
ְוִהֵּנה ֵעיֵניֶכם ֹראֹות ְוֵעיֵני ָאִחי ִבְניִָמין ִּכי־ִפי ַהְמַדֵּבר ֲאֵליֶכם:  45:12
: ְוִהַּגְדֶּתם ְלָאִבי ֶאת־ָּכל־ְּכבֹוִדי ְּבִמְצַרִים ְוֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ּוִמַהְרֶּתם ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת־ָאִבי ֵהָּנה45:13
וִַּיֹּפל ַעל־ַצְּואֵרי ִבְניִָמן־ָאִחיו וֵַּיְבְּך ּוִבְניִָמן ָּבָכה ַעל־ַצָּואָריו: 45:14
וְַיַנֵּׁשק ְלָכל־ֶאָחיו וֵַּיְבְּך ֲעֵליֶהם ְוַאֲחֵרי ֵכן ִּדְּברּו ֶאָחיו ִאּתֹו: 45:15
יַטב ְּבֵעיֵני ַפְרֹעה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו:ְוַהֹּקל ִנְׁשַמע ֵּבית ַּפְרֹעה ֵלאֹמר ָּבאּו ֲאֵחי יֹוֵסף וַּיִ 45:16
וַּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל־יֹוֵסף ֱאֹמר ֶאל־ַאֶחי זֹאת ֲעׂשּו ַטֲענּו ֶאת־ְּבִעיְרֶכם ּוְלכּו־ֹבאּו ַאְרָצה ְּכָנַען:  45:17
ִמְצַרִים ְוִאְכלּו ֶאת־ֵחֶלב ָהָאֶרץ: ּוְקחּו ֶאת־ֲאִביֶכם ְוֶאת־ָּבֵּתיֶכם ּוֹבאּו ֵאָלי ְוֶאְּתָנה ָלֶכם ֶאת־טּוב ֶאֶרץ45:18
ֶתם:  ְוַאָּתה ֻצֵּויָתה זֹאת ֲעׂשּו ְקחּו־ָלֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲעָגלֹות ְלַטְּפֶכם ְוִלְנֵׁשיֶכם ּוְנָׂשאֶתם ֶאת־ֲאִביֶכם ּוָבא45:19
ּוא: ְוֵעיְנֶכם ַאל־ָּתֹחס ַעל־ְּכֵליֶכם ִּכי־טּוב ָּכל־ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָלֶכם ה45:20
45:21  : וַַּיֲעׂשּו־ֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וִַּיֵּתן ָלֶהם יֹוֵסף ֲעָגלֹות ַעל־ִּפי ַפְרֹעה וִַּיֵּתן ָלֶהם ֵצָדה ַלָּדֶר
ת:  45:22 ׁש ֵמאֹות ֶּכֶסף ְוָחֵמׁש ֲחִלֹפת ְׂשָמ ת ּוְלִבְניִָמן ָנַתן ְׁש ְלֻכָּלם ָנַתן ָלִאיׁש ֲחִלפֹות ְׂשָמ
יו ָׁשַלח ְּכזֹאת ֲעָׂשָרה ֲחֹמִרים ֹנְׂשִאים ִמּטּוב ִמְצָרִים ְוֶעֶׂשר ֲאֹתֹנת ֹנְׂשֹאת ָּבר וֶָלֶחם ּוָמזֹון ְלָאִביו  ּוְלָאבִ 45:23
  : ַלָּדֶר
45:24  : וְַיַׁשַּלח ֶאת־ֶאָחיו וֵַּיֵלכּו וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל־ִּתְרְּגזּו ַּבָּדֶר
אּו ֶאֶרץ ְּכַנַען ֶאל־יֲַעֹקב ֲאִביֶהם: וַַּיֲעלּו ִמִּמְצָרִים וַָּיבֹ 45:25
וַַּיִּגדּו לֹו ֵלאֹמר עֹוד יֹוֵסף ַחי ְוִכי־הּוא ֹמֵׁשל ְּבָכל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים וַָּיָפג ִלּבֹו ִּכי לֹא־ֶהֱאִמין ָלֶהם:  45:26
ֲעָגלֹות ֲאֶׁשר־ָׁשַלח יֹוֵסף ָלֵׂשאת ֹאתֹו וְַּתִחי  וְַיַדְּברּו ֵאָליו ֵאת ָּכל־ִּדְבֵרי יֹוֵסף ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵלֶהם וַַּיְרא ֶאת־הָ 45:27

רּוַח יֲַעֹקב ֲאִביֶהם:  
וַּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ַרב עֹוד־יֹוֵסף ְּבִני ָחי ֵאְלָכה ְוֶאְרֶאּנּו ְּבֶטֶרם ָאמּות: 45:28

ֵהי ָאִביו ִיְצָחק: וִַּיַּסע ִיְׂשָרֵאל ְוָכל־ֲאֶׁשר־לֹו וַָּיבֹא ְּבֵאָרה ָּׁשַבע וִַּיְזַּבח ְזָבחִ 46:1 ים ֵלא
ִהים ְלִיְׂשָרֵאל 46:2 ַהַּלְיָלה וַּיֹאֶמר יֲַעֹקב יֲַעֹקב וַּיֹאֶמר ִהֵּנִני: 2ַּבַּמְרַאת וַּיֹאֶמר ֱא
ֵהי ָאִבי ַאל־ִּתיָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה ִּכי־46:3 ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיְמ ָׁשם: וַּיֹאֶמר ָאֹנִכי ָהֵאל ֱא
46:4  : ה ְויֹוֵסף יִָׁשית יָדֹו ַעל־ֵעיֶני ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעְּמ ִמְצַרְיָמה ְוָאֹנִכי ַאַעְל ַגם־ָע
ֲעָגלֹות ֲאֶׁשר־ָׁשַלח  וַָּיָקם יֲַעֹקב ִמְּבֵאר ָׁשַבע וִַּיְׂשאּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־יֲַעֹקב ֲאִביֶהם ְוֶאת־ַטָּפם ְוֶאת־ְנֵׁשיֶהם ּבָ 46:5

ַּפְרֹעה ָלֵׂשאת ֹאתֹו:  
ֹו:  וִַּיְקחּו ֶאת־ִמְקֵניֶהם ְוֶאת־ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרְכׁשּו ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען וַָּיֹבאּו ִמְצָרְיָמה יֲַעֹקב ְוָכל־ַזְרעֹו ִאּת 46:6
ֵהִביא ִאּתֹו ִמְצָרְיָמה: ָּבָניו ּוְבֵני ָבָניו ִאּתֹו ְּבֹנָתיו ּוְבנֹות ָּבָניו ְוָכל־ַזְרעֹו46:7
ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצַרְיָמה יֲַעֹקב ּוָבָניו ְּבֹכר יֲַעֹקב ְראּוֵבן:  46:8
ּוְבֵני ְראּוֵבן ֲחנֹו ּוַפּלּוא ְוֶחְצרֹון ְוַכְרִמי:  46:9

יִָכין ְוֹצַחר ְוָׁשאּול ֶּבן־ַהְּכַנֲעִנית: ּוְבֵני ִׁשְמעֹון ְימּוֵאל ְויִָמין ְוֹאַהד וְ 46:10
ּוְבֵני ֵלִוי ֵּגְרׁשֹון ְקָהת ּוְמָרִרי:  46:11
: 3ן וֲַחמּוֵאל ּוְבֵני ְיהּוָדה ֵער ְואֹוָנן ְוֵׁשָלה וֶָפֶרץ וָָזַרח וַָּיָמת ֵער ְואֹוָנן ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען וִַּיְהיּו ְבֵני־ֶפֶרץ ֶחְצרֹו46:12
ְוִׁשְמרֹון: 1ְויָׁשּוב4ּוְבֵני ִיָׂששָכר ּתֹוָלע ּוּפּוָאה 46:13

1 7 // SP LXX ְּפֵליָטה MT ִלְפֵליָטה
2 2 // Vrs ַּבַּמְרַאת MT ְּבַמְרֹאת
3 12 // SP LXX OL Syr וֲַחמּוֵאל MT ְוָחמּול
4 13 // SP cf LXX Vg and I Chronicles 7:1 ּוּפּוָאה MT ּוֻפָּוה



ֵני ְזבּוֻלן ֶסֶרד ְוֵאלֹון ְויְַחְלֵאל:  ּובְ 46:14
ִׁשים 46:15 ׁש:  ֵאֶּלה ְּבֵני ֵלָאה ֲאֶׁשר יְָלָדה ְליֲַעֹקב ְּבַפַּדן ֲאָרם ְוֵאת ִּדיָנה ִבּתֹו ָּכל־ֶנֶפׁש ָּבָניו ּוְבנֹוָתיו ְׁש ְוָׁש
וֲַארֹוִדי ְוַאְרֵאִלי: 4ְוֶאְצֹּבן ְוֵעִרי 3ְוַחִּגי ְוׁשּוִני2ּוְבֵני ָגד ְצפֹון 46:16
ִריָעה ֶחֶבר ּוַמְלִּכיֵאל:  ּוְבֵני ָאֵׁשר ִיְמָנה ְוִיְׁשוָה ְוִיְׁשִוי ּוְבִריָעה ְוֶׂשַרח ֲאֹחָתם ּוְבֵני בְ 46:17
ֵאֶּלה ְּבֵני ִזְלָּפה ֲאֶׁשר־ָנַתן ָלָבן ְלֵלָאה ִבּתֹו וֵַּתֶלד ֶאת־ֵאֶּלה ְליֲַעֹקב ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָנֶפׁש: 46:18
ְּבֵני ָרֵחל ֵאֶׁשת יֲַעֹקב יֹוֵסף ּוִבְניִָמן:  46:19
ָדה־ּלֹו ָאְסַנת ַּבת־ּפֹוִטי ֶפַרע ֹּכֵהן ֹאן ֶאת־ְמַנֶּׁשה ְוֶאת־ֶאְפָרִים:  וִַּיָּוֵלד ְליֹוֵסף ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאֶׁשר יָלְ 46:20
ְוֻחִּפים וָָאְרְּד:  6ְוֻׁשִּפים5ּוְבֵני ִבְניִָמן ֶּבַלע וֶָבֶכר ְוַאְׁשֵּבל ֵּגָרא ְוַנֲעָמן ֲאִחיָרם 46:21
: 7ֵאֶּלה ְּבֵני ָרֵחל ֲאֶׁשר יַֻּלד ְליֲַעֹקב ָּכל־ֶנֶפׁש ַאְרָּבָעה ָעָׂשר 46:22
: 8ּוְבֵני־ָדן ׁשּוָחם46:23
ּוְבֵני ַנְפָּתִלי יְַחְצֵאל ְוגּוִני ְויֵֶצר ְוִׁשֵּלם:  46:24
ֵאֶּלה ְּבֵני ִבְלָהה ֲאֶׁשר־ָנַתן ָלָבן ְלָרֵחל ִּבּתֹו וֵַּתֶלד ֶאת־ֵאֶּלה ְליֲַעֹקב ָּכל־ֶנֶפׁש ִׁשְבָעה: 46:25
ָאה ְליֲַעֹקב ִמְצַרְיָמה ֹיְצֵאי ְיֵרכֹו ִמְּלַבד ְנֵׁשי ְבֵני־יֲַעֹקב ָּכל־ֶנֶפׁש ִׁשִּׁשים וֵָׁשׁש:  ָּכל־ַהֶּנֶפׁש ַהּבָ 46:26
:10ִׁשְבִעיםָּכל־ַהֶּנֶפׁש ְלֵבית־יֲַעֹקב ַהָּבָאה ִמְצַרְיָמה9ּוְבֵני יֹוֵסף ֲאֶׁשר־יַֻּלד־לֹו ְבִמְצַרִים ֶנֶפׁש ְׁשָנִים46:27
ְוֶאת־ְיהּוָדה ָׁשַלח ְלָפָניו ֶאל־יֹוֵסף ְלהֹוֹרת ְלָפָניו ֹּגְׁשָנה וַָּיֹבאּו ַאְרָצה ֹּגֶׁשן:  46:28
ָליו וִַּיֹּפל ַעל־ַצָּואָריו וֵַּיְבְּך ַעל־ַצָּואָריו עֹוד:  וֶַּיְאֹסר יֹוֵסף ֶמְרַּכְבּתֹו וַַּיַעל ִלְקַראת־ִיְׂשָרֵאל ָאִביו ֹּגְׁשָנה וֵַּיָרא אֵ 46:29
וַּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל־יֹוֵסף ָאמּוָתה ַהָּפַעם ַאֲחֵרי ְראֹוִתי ֶאת־ָּפֶני ִּכי עֹוְד ָחי: 46:30
ָרה ֵאָליו ַאַחי ּוֵבית־ָאִבי ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ־ְּכַנַען  וַּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל־ֶאָחיו ְוֶאל־ֵּבית ָאִביו ֶאֱעֶלה ְוַאִּגיָדה ְלַפְרֹעה ְוֹאמְ 46:31

ָּבאּו ֵאָלי:  
ְוָהֲאָנִׁשים ֹרֵעי צֹאן ִּכי־ַאְנֵׁשי ִמְקֶנה ָהיּו ְוצֹאָנם ּוְבָקָרם ְוָכל־ֲאֶׁשר ָלֶהם ֵהִביאּו:  46:32
ְוָהיָה ִּכי־ִיְקָרא ָלֶכם ַּפְרֹעה ְוָאַמר ַמה־ַּמֲעֵׂשיֶכם:  46:33
ץ ֹּגֶׁשן  ְרֶּתם ַאְנֵׁשי ִמְקֶנה ָהיּו ֲעָבֶדי ִמְּנעּוֵרינּו ְוַעד־ַעָּתה ַּגם־ֲאַנְחנּו ַּגם־ֲאֹבֵתינּו ַּבֲעבּור ֵּתְׁשבּו ְּבֶארֶ וֲַאמַ 46:34

ִּכי־תֹוֲעַבת ִמְצַרִים ָּכל־ֹרֵעה צֹאן: 
ָרם ְוָכל־ֲאֶׁשר ָלֶהם ָּבאּו ֵמֶאֶרץ ְּכָנַען ְוִהָּנם ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן: וַָּיבֹא יֹוֵסף וַַּיֵּגד ְלַפְרֹעה וַּיֹאֶמר ָאִבי ְוַאַחי ְוצֹאָנם ּוְבקָ 47:1
ּוִמְקֵצה ֶאָחיו ָלַקח ֲחִמָּׁשה ֲאָנִׁשים וַַּיִּצֵגם ִלְפֵני ַפְרֹעה: 47:2
ַנְחנּו ַּגם־ֲאבֹוֵתינּו:  וַּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל־ֶאָחיו ַמה־ַּמֲעֵׂשיֶכם וַּיֹאְמרּו ֶאל־ַּפְרֹעה ֹרֵעה צֹאן ֲעָבֶדי ַּגם־אֲ 47:3
ָנַען ְוַעָּתה וַּיֹאְמרּו ֶאל־ַּפְרֹעה ָלגּור ָּבָאֶרץ ָּבאנּו ִּכי־ֵאין ִמְרֶעה ַלּצֹאן ֲאֶׁשר ַלֲעָבֶדי ִּכי־ָכֵבד ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ ּכְ 47:4

יְֵׁשבּו־ָנא ֲעָבֶדי ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן:  
: וַּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל־יֹוֵסף ֵלאֹמר 47:5 ָאִבי ְוַאֶחי ָּבאּו ֵאֶלי
ְויֶׁש־ָּבם  ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלָפֶני ִהוא ְּבֵמיַטב ָהָאֶרץ הֹוֵׁשב ֶאת־ָאִבי ְוֶאת־ַאֶחי יְֵׁשבּו ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן ְוִאם־יַָדְעָּת 47:6

ַאְנֵׁשי־ַחִיל ְוַׂשְמָּתם ָׂשֵרי ִמְקֶנה ַעל־ֲאֶׁשר־ִלי:  
ֶאת־יֲַעֹקב ָאִביו וַַּיֲעִמֵדהּו ִלְפֵני ַפְרֹעה וְַיָבֶר יֲַעֹקב ֶאת־ַּפְרֹעה:  וַָּיֵבא יֹוֵסף 47:7
47:8  : וַּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל־יֲַעֹקב ַּכָּמה ְיֵמי ְׁשֵני ַחֶּיי
ִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה ְמַעט ְוָרִעים ָהיּו יְ 47:9 ֵמי ְׁשֵני ַחַּיי ְולֹא ִהִּׂשיגּו ֶאת־ְיֵמי  וַּיֹאֶמר יֲַעֹקב ֶאל־ַּפְרֹעה ְיֵמי ְׁשֵני ְמגּוַרי ְׁש

ְׁשֵני ַחֵּיי ֲאֹבַתי ִּביֵמי ְמגּוֵריֶהם: 
וְַיָבֶר יֲַעֹקב ֶאת־ַּפְרֹעה וֵַּיֵצא ִמִּלְפֵני ַפְרֹעה:  47:10

1 13 // SP LXX Mss cf Numbers 26:24; I Chronicles 7:1 ְויָׁשּוב MT Tg Vg ְויֹוב
2 16 // SP LXX cf Numbers 26:15 ְצפֹון MT Tg Vg ִצְפיֹון
3 16 ְוׁשּוִני Hebrew Mss SP LXX Syr // MT Tg Vg ׁשּוִני
4 16 // LXX ְוֵעִרי MT Tg Vg ֵעִרי
5 21 // Numbers 26:38 ֲאִחיָרם MT Tg Vg ֵאִחי וָרֹאׁש
6 21 // I Chronicles 7:12 cf Numbers 26:39 and Hebrew Mss ְוֻׁשִּפים MT LXX Tg Vg ֻמִּפים
7 22 // MT ַאְרָּבָעה ָעָׂשר  LXX ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה
8 23 // Numbers 26:42 ׁשּוָחם MT LXX Vg cf Tg ֻחִׁשים ֻחוִׁשים
9 27 // MT ְׁשָנִים LXX ֵּתַׁשע 
10 27 // MT ִׁשְבִעים LXX ָחֵמׁש ְוִׁשְבִעים



ב ָהָאֶרץ ְּבֶאֶרץ ַרְעְמֵסס ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה  וַּיֹוֵׁשב יֹוֵסף ֶאת־ָאִביו ְוֶאת־ֶאָחיו וִַּיֵּתן ָלֶהם ֲאֻחָּזה ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֵמיטַ 47:11
ַפְרֹעה:  
וְַיַכְלֵּכל יֹוֵסף ֶאת־ָאִביו ְוֶאת־ֶאָחיו ְוֵאת ָּכל־ֵּבית ָאִביו ֶלֶחם ְלִפי ַהָּטף:  47:12
ֵני ָהָרָעב:  ְוֶלֶחם ֵאין ְּבָכל־ָהָאֶרץ ִּכי־ָכֵבד ָהָרָעב ְמֹאד וֵַּתַלּה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוֶאֶרץ ְּכַנַען ִמּפְ 47:13
יֹוֵסף  וְַיַלֵּקט יֹוֵסף ֶאת־ָּכל־ַהֶּכֶסף ַהִּנְמָצא ְבֶאֶרץ־ִמְצַרִים ּוְבֶאֶרץ ְּכַנַען ַּבֶּׁשֶבר ֲאֶׁשר־ֵהם ֹׁשְבִרים וַָּיֵבא 47:14

ֶאת־ַהֶּכֶסף ֵּביָתה ַפְרֹעה:  
ל־ִמְצַרִים ֶאל־יֹוֵסף ֵלאֹמר ָהָבה־ָּלנּו ֶלֶחם ְוָלָּמה ָנמּות  וִַּיֹּתם ַהֶּכֶסף ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוֵמֶאֶרץ ְּכַנַען וַָּיֹבאּו כָ 47:15

ֶנְגֶּד ִּכי ָאֵפס ָּכֶסף: 
ֵפס ָּכֶסף: ְּבִמְקֵניֶכם ִאם־אָ 1וַּיֹאֶמר יֹוֵסף ָהבּו ִמְקֵניֶכם ְוֶאְּתָנה ָלֶכם ֶלֶחם 47:16
ֹמִרים  וַָּיִביאּו ֶאת־ִמְקֵניֶהם ֶאל־יֹוֵסף וִַּיֵּתן ָלֶהם יֹוֵסף ֶלֶחם ַּבּסּוִסים ּוְבִמְקֵנה ַהּצֹאן ּוְבִמְקֵנה ַהָּבָקר ּוַבחֲ 47:17

וְַיַנֲהֵלם ַּבֶּלֶחם ְּבָכל־ִמְקֵנֶהם ַּבָּׁשָנה ַהִהוא:  
ָליו ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית וַּיֹאְמרּו לֹו לֹא־ְנַכֵחד ֵמֲאֹדִני ִּכי ִאם־ַּתם ַהֶּכֶסף ּוִמְקֵנה  וִַּתֹּתם ַהָּׁשָנה ַהִהוא וַָּיֹבאּו אֵ 47:18

ַהְּבֵהָמה ֶאל־ֲאֹדִני לֹא ִנְׁשַאר ִלְפֵני ֲאֹדִני ִּבְלִּתי ִאם־ְּגִוָּיֵתנּו ְוַאְדָמֵתנּו:  
ְקֵנה־ֹאָתנּו ְוֶאת־ַאְדָמֵתנּו ַּבָּלֶחם ְוִנְהיֶה ֲאַנְחנּו ְוַאְדָמֵתנּו ֲעָבִדים  ָלָּמה ָנמּות ְלֵעיֶני ַּגם־ֲאַנְחנּו ַּגם ַאְדָמֵתנּו47:19

ְלַפְרֹעה ְוֶתן־ֶזַרע ְוִנְחיֶה ְולֹא ָנמּות ְוָהֲאָדָמה לֹא ֵתָׁשם:  
־ָחַזק ֲעֵלֶהם ָהָרָעב וְַּתִהי ָהָאֶרץ  וִַּיֶקן יֹוֵסף ֶאת־ָּכל־ַאְדַמת ִמְצַרִים ְלַפְרֹעה ִּכי־ָמְכרּו ִמְצַרִים ִאיׁש ָׂשֵדהּו ִּכי47:20

ְלַפְרֹעה:  
ִמְקֵצה ְגבּול־ִמְצַרִים ְוַעד־ָקֵצהּו:  2ֹאתֹו ַלֲעָבִדים ֶהֱעִבידְוֶאת־ָהָעם 47:21
ֹחק ַלֹּכֲהִנים ֵמֵאת ַּפְרֹעה ְוָאְכלּו ֶאת־ֻחָּקם ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ַּפְרֹעה ַעל־ֵּכן לֹא  ַרק ַאְדַמת ַהֹּכֲהִנים לֹא ָקָנה ִּכי 47:22

ָמְכרּו ֶאת־ַאְדָמָתם:  
ה:  וַּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל־ָהָעם ֵהן ָקִניִתי ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְוֶאת־ַאְדַמְתֶכם ְלַפְרֹעה ֵהא־ָלֶכם ֶזַרע ּוְזַרְעֶּתם ֶאת־ָהֲאָדמָ 47:23
ֶׁשר ְּבָבֵּתיֶכם  ְוָהיָה ַּבְּתבּוֹאת ּוְנַתֶּתם ֲחִמיִׁשית ְלַפְרֹעה ְוַאְרַּבע ַהָּיֹדת ִיְהיֶה ָלֶכם ְלֶזַרע ַהָּׂשֶדה ּוְלָאְכְלֶכם ְוַלאֲ 47:24

ְוֶלֱאֹכל ְלַטְּפֶכם: 
וַּיֹאְמרּו ֶהֱחִיָתנּו ִנְמָצא־ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאֹדִני ְוָהִיינּו ֲעָבִדים ְלַפְרֹעה:  47:25
ַרק ַאְדַמת ַהֹּכֲהִנים ְלַבָּדם לֹא  3ְלַחֵּמׁש ְלַפְרֹעה וַָּיֶׂשם ֹאָתּה יֹוֵסף ְלֹחק ַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה ַעל־ַאְדַמת ִמְצַרִים 47:26

ָהְיָתה ְלַפְרֹעה:  
ֶאֶרץ ֹּגֶׁשן וֵַּיָאֲחזּו ָבּה וִַּיְפרּו וִַּיְרּבּו ְמֹאד:  וֵַּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ 47:27
ָׁשָנה: ְיֵמי־יֲַעֹקב ְׁשֵני ַחָּייו ֶׁשַבע ָׁשִנים ְוַאְרָּבִעים ּוְמַאת4וִַּיְהיּו וְַיִחי יֲַעֹקב ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה 47:28
 ַּתַחת ְיֵרִכי  וִַּיְקְרבּו ְיֵמי־ִיְׂשָרֵאל ָלמּות וִַּיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף וַּיֹאֶמר לֹו ִאם־ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני ִׂשים־ָנא יְָד 47:29

ְוָעִׂשיָת ִעָּמִדי ֶחֶסד וֱֶאֶמת ַאל־ָנא ִתְקְּבֵרִני ְּבִמְצָרִים:  
:  ְוָׁשַכְבִּתי ִעם־ֲאבֹ 47:30 ַתי ּוְנָׂשאַתִני ִמִּמְצַרִים ּוְקַבְרַּתִני ִּבְקֻבָרָתם וַּיֹאַמר ָאֹנִכי ֶאֱעֶׂשה ִכְדָבֶר
:5וַּיֹאֶמר ִהָּׁשְבָעה ִלי וִַּיָּׁשַבע לֹו וִַּיְׁשַּתחּו ִיְׂשָרֵאל ַעל־רֹאׁש ַהַּמֶּטה47:31

ְליֹוֵסף ִהֵּנה ָאִבי ֹחֶלה וִַּיַּקח ֶאת־ְׁשֵני ָבָניו ִעּמֹו ֶאת־ְמַנֶּׁשה ְוֶאת־ֶאְפָרִים6וֵַּיָאֵמרוְַיִהי ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה 48:1
:  7יֲַעֹקב ֶאלוַָּיֵבא

וַַּיֵּגד ְליֲַעֹקב וַּיֹאֶמר ִהֵּנה ִּבְנ יֹוֵסף ָּבא ֵאֶלי וִַּיְתַחֵּזק ִיְׂשָרֵאל וֵַּיֶׁשב ַעל־ַהִּמָּטה:  48:2
ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען וְַיָבֶר ֹאִתי:  וַּיֹאֶמר יֲַעֹקב ֶאל־יֹוֵסף ֵאל ַׁשַּדי ִנְרָאה־ֵאַלי ְּבלּוז48:3
י ֲאֻחַּזת וַּיֹאֶמר ֵאַלי ִהְנִני ַמְפְר ְוִהְרִּביִת ּוְנַתִּתי ִלְקַהל ַעִּמים ְוָנַתִּתי ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלַזְרֲע ַאֲחרֶ 48:4

עֹוָלם:  
ד־ֹּבִאי ֵאֶלי ִמְצַרְיָמה ִלי־ֵהם ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון  ְוַעָּתה ְׁשֵני־ָבֶני ַהּנֹוָלִדים ְל ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים עַ 48:5

ִיְהיּו־ִלי:  

1 16 // SP LXX Syr ֶלֶחם omit MT (ֶלֶחםַָלֶכם)
2 21 // SP LXX cf Vg ֶהֱעִביד ֹאתֹו ַלֲעָבִדים MT ֶהֱעִביר ֹאתֹו ֶלָעִרים
3 26 // LXX ְלַחֵּמׁש ְלַפְרֹעה MT ְלַפְרֹעה ַלֹחֶמׁש
4 28 // Hebrew Mss SP Tg Syr וִַּיְהיּו MT וְַיִהי
5 31 // LXX and Hebrews 11:21 ַהַּמֶּטה MT Tg Vg ַהִּמָּטה
6 1 // LXX Tg(J) Syr Vg וֵַּיָאֵמר  MT וַּיֹאֶמר 
7 1 וַָּיֵבא ֶאל יֲַעֹקב LXX // omit MT (וַַּיֵּגדוַָּיֵבא)



ּומֹוַלְדְּת ֲאֶׁשר־הֹוַלְדָּת ַאֲחֵריֶהם ְל ִיְהיּו ַעל ֵׁשם ֲאֵחיֶהם ִיָּקְראּו ְּבַנֲחָלָתם:  48:6
ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ַּבֶּדֶר ְּבעֹוד ִּכְבַרת־ֶאֶרץ ָלבֹא ֶאְפָרָתה וֶָאְקְּבֶרָה ָּׁשם 1ֲאָרם וֲַאִני ְּבֹבִאי ִמַּפָּדן48:7

ְּבֶדֶר ֶאְפָרת ִהיא ֵּבית ָלֶחם:  
ֶמר ִמי־ֵאֶּלה:  וַַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ְּבֵני יֹוֵסף וַּיֹא48:8
ִהים ָּבֶזה וַּיֹאַמר ָקֶחם־ָנא ֵאַלי וֲַאָבֲרֵכם:  48:9 וַּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל־ָאִביו ָּבַני ֵהם ֲאֶׁשר־ָנַתן־ִלי ֱא

ְוֵעיֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכְבדּו ִמֹּזֶקן לֹא יּוַכל ִלְראֹות וַַּיֵּגׁש ֹאָתם ֵאָליו וִַּיַּׁשק ָלֶהם וְַיַחֵּבק ָלֶהם:  48:10
48:11  : ִהים ַּגם ֶאת־ַזְרֶע וַּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל־יֹוֵסף ְרֹאה ָפֶני לֹא ִפָּלְלִּתי ְוִהֵּנה ֶהְרָאה ֹאִתי ֱא
וַּיֹוֵצא יֹוֵסף ֹאָתם ֵמִעם ִּבְרָּכיו וִַּיְׁשַּתחּו ְלַאָּפיו ָאְרָצה: 48:12
נֹו ִמְּׂשמֹאל ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת־ְמַנֶּׁשה ִבְׂשמֹאלֹו ִמיִמין ִיְׂשָרֵאל וַַּיֵּגׁש וִַּיַּקח יֹוֵסף ֶאת־ְׁשֵניֶהם ֶאת־ֶאְפַרִים ִּביִמי48:13

ֵאָליו:  2ֹאָתם
ַהָּצִעיר ְוֶאת־ְׂשמֹאלֹו ַעל־רֹאׁש ְמַנֶּׁשה ִׂשֵּכל ֶאת־יָָדיו  וִַּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ְיִמינֹו וַָּיֶׁשת ַעל־רֹאׁש ֶאְפַרִים ְוהּוא48:14

ִּכי ְמַנֶּׁשה ַהְּבכֹור: 
ִהים ָהֹרֶעה ֹאִתי 48:15 ִהים ֲאֶׁשר ִהְתַהְּלכּו ֲאֹבַתי ְלָפָניו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ָהֱא ֵמעֹוִדי  וְַיָבֶר ֶאת־יֹוֵסף וַּיֹאַמר ָהֱא

ַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה: 
ְדּגּו ָלֹרב  ַהַּמְלָא ַהֹּגֵאל ֹאִתי ִמָּכל־ָרע ְיָבֵר ֶאת־ַהְּנָעִרים ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאֹבַתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְויִ 48:16

ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ:  
וִַּיְתֹמ יַד־ָאִביו ְלָהִסיר ֹאָתּה ֵמַעל  וַַּיְרא יֹוֵסף ִּכי־יִָׁשית ָאִביו יַד־ְיִמינֹו ַעל־רֹאׁש ֶאְפַרִים וֵַּיַרע ְּבֵעיָניו48:17

רֹאׁש־ֶאְפַרִים ַעל־רֹאׁש ְמַנֶּׁשה: 
וַּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל־ָאִביו לֹא־ֵכן ָאִבי ִּכי־ֶזה ַהְּבֹכר ִׂשים ְיִמיְנ ַעל־רֹאׁשֹו:  48:18
־ְּלָעם ְוַגם־הּוא ִיְגָּדל ְואּוָלם ָאִחיו ַהָּקֹטן ִיְגַּדל ִמֶּמּנּו  וְַיָמֵאן ָאִביו וַּיֹאֶמר יַָדְעִּתי ְבִני יַָדְעִּתי ַּגם־הּוא ִיְהיֶה 48:19

ְוַזְרעֹו ִיְהיֶה ְמלֹא־ַהּגֹוִים: 
ִהים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה וַָּיֶׂשם 48:20 ֶאת־ֶאְפַרִים  וְַיָבֲרֵכם ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹור ְּב ְיָבֵר ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ְיִׂשְמ ֱא

ֵני ְמַנֶּׁשה: ִלפְ 
ִהים ִמן־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת 48:21 ִהים ִעָּמֶכם ְוֵהִׁשיב ֶאְתֶכם ֱא 3וַּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל־יֹוֵסף ִהֵּנה ָאֹנִכי ֵמת ְוָהיָה ֱא

יֶכם: ֶאל־ֶאֶרץ ֲאֹבתֵ 
וֲַאִני ָנַתִּתי ְל ְׁשֶכם ַאַחד ַעל־ַאֶחי ֲאֶׁשר ָלַקְחִּתי ִמַּיד ָהֱאֹמִרי ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי:48:22

וִַּיְקָרא יֲַעֹקב ֶאל־ָּבָניו וַּיֹאֶמר ֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶׁשר־ִיְקָרא ֶאְתֶכם ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים:  49:1
ְבצּו ְוִׁשְמעּו ְּבֵני יֲַעֹקב ְוִׁשְמעּו ֶאל־ִיְׂשָרֵאל ֲאִביֶכם: ִהּקָ 49:2
ְראּוֵבן ְּבֹכִרי ַאָּתה ֹּכִחי ְוֵראִׁשית אֹוִני יֶֶתר ְׂשֵאת ְויֶֶתר ָעז: 49:3
:4ָעִליתָ ַּפַחז ַּכַּמִים ַאל־ּתֹוַתר ִּכי ָעִליָת ִמְׁשְּכֵבי ָאִבי ָאז ִחַּלְלָּת ְיצּוִעי 49:4
ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים ְּכֵלי ָחָמס ְמֵכֹרֵתיֶהם: 49:5
ְּבֹסָדם ַאל־ָּתבֹא ַנְפִׁשי ִּבְקָהָלם ַאל־ֵּתַחד ְּכֹבִדי ִּכי ְבַאָּפם ָהְרגּו ִאיׁש ּוִבְרֹצָנם ִעְּקרּו־ׁשֹור:  49:6
ָׁשָתה ֲאַחְּלֵקם ְּביֲַעֹקב וֲַאִפיֵצם ְּבִיְׂשָרֵאל: ָארּור ַאָּפם ִּכי ָעז ְוֶעְבָרָתם ִּכי קָ 49:7
49:8 : ְיהּוָדה ַאָּתה יֹודּו ַאֶחי יְָד ְּבֹעֶרף ֹאְיֶבי ִיְׁשַּתֲחּוּו ְל ְּבֵני ָאִבי
ְיִקיֶמּנּו:  ּגּור ַאְריֵה ְיהּוָדה ִמֶּטֶרף ְּבִני ָעִליָת ָּכַרע ָרַבץ ְּכַאְריֵה ּוְכָלִביא ִמי49:9

הלֹא־יָסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה ּוְמֹחֵקק ִמֵּבין ַרְגָליו ַעד ִּכי־יָבֹא49:10 ְולֹו ִיְּקַהת ַעִּמים:  5ֶׁש
ֵּבס ַּבַּיִין ְלֻבׁשֹו ּוְבַדם־ֲעָנִבים סּוֹתה:  ֹאְסִרי ַלֶּגֶפן ִעיֹרה ְוַלּׂשֵֹרָקה ְּבִני ֲאֹתנֹו ּכִ 49:11
ַחְכִליִלי ֵעיַנִים ִמָּיִין ּוְלֶבן־ִׁשַּנִים ֵמָחָלב:49:12
ְזבּוֻלן ְלחֹוף יִַּמים ִיְׁשֹּכן ְוהּוא ְלחֹוף ֳאִנּיֹות ְויְַרָכתֹו ַעל־ִציֹדן: 49:13
ְׁשְּפָתִים: ִיָּׂששָכר ֲחֹמר ָּגֶרם ֹרֵבץ ֵּבין ַהּמִ 49:14
וַַּיְרא ְמנָֻחה ִּכי טֹוב ְוֶאת־ָהָאֶרץ ִּכי ָנֵעָמה וֵַּיט ִׁשְכמֹו ִלְסֹּבל וְַיִהי ְלַמס־ֹעֵבד: 49:15
ָּדן יִָדין ַעּמֹו ְּכַאַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל:  49:16

1 7 // SP LXX OL Syr ֲאָרם omit MT (ֵמָתהֲאָרם)
2 13 // LXX Syr Vg ֹאָתם omit MT (ֵאָליוֹאָתם)
3 21 ִהים ִמן־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת // LXX ֱא omit MT ִהיםֶאל) (ֱא
4 4 ָעלִ יתָ  LXX Tg Syr // MT ָעָלה
5 10 ה ֶׁש LXX cf. Syr Vg // // mlt Hebrew Mss SP Mss ׁשלה ה MT ִׁשי



ְּקֵבי־סּוס וִַּיֹּפל ֹרְכבֹו ָאחֹור:  ְיִהי־ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי־ֶדֶר ְׁשִפיֹפן ֲעֵלי־ֹאַרח ַהֹּנֵׁש עִ 49:17
: 1ֵאל ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי 49:18
: ֲעֵקָבםָּגד ְּגדּוד ְיגּוֶדּנּו ְוהּוא יָֻגד 49:19
: 2ָאֵׁשר 49:20 ְׁשֵמָנה ַלְחמֹו ְוהּוא ִיֵּתן ַמֲעַדֵּני־ֶמֶל
ַנְפָּתִלי ַאָּיָלה ְׁשֻלָחה ַהֹּנֵתן ִאְמֵרי־ָׁשֶפר: 49:21
ֵּבן ֹּפָרת יֹוֵסף ֵּבן ֹּפָרת ֲעֵלי־ָעִין ָּבנֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי־ׁשּור:  49:22
וָֹרּבּו וִַּיְׂשְטֻמהּו ַּבֲעֵלי ִחִּצים:  3וְַיָמֲרֻרהּו 49:23
ֹרֶעה ֶאֶבן ִיְׂשָרֵאל: 6ִמיֵדי ֲאִביר יֲַעֹקב ִמֵּׁשם5ְּבֵאיָתן ַקְׁשּתֹו וַָּיֹפּזּו ְזֹרֵעי יָָדיו 4וֵַּתֶׁשב 49:24
ָעל ִּבְרֹכת ְּתהֹום ֹרֶבֶצת ָּתַחת ִּבְרֹכת ָׁשַדִים וָָרַחם:  ַׁשַּדי ִויָבְרֶכָּך ִּבְרֹכת ָׁשַמִים מֵ 7ְוֵאל ֵמֵאל ָאִבי ְויְַעְזֶרָּך 49:25
ַעד ַּתֲאוַת ִּגְבֹעת עֹוָלם ִּתְהיֶין ְלרֹאׁש יֹוֵסף ּוְלָקְדֹקד ְנִזיר ֶאָחיו:8ִּבְרֹכת ָאִבי ָּגְברּו ַעל־ִּבְרֹכת ַהֲרֵרי 49:26
ָרף ַּבֹּבֶקר יֹאַכל ַעד ְוָלֶעֶרב ְיַחֵּלק ָׁשָלל: ִּבְניִָמין ְזֵאב ִיטְ 49:27
ֹו ֵּבַר  ָּכל־ֵאֶּלה ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵנים ָעָׂשר ְוזֹאת ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ָלֶהם ֲאִביֶהם וְַיָבֶר אֹוָתם ִאיׁש ֲאֶׁשר ְּכִבְרָכת49:28
ֹאָתם: 
ל־ַעִּמי ִקְברּו ֹאִתי ֶאל־ֲאֹבָתי ֶאל־ַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר ִּבְׂשֵדה ֶעְפרֹון ַהִחִּתי:  וְַיַצו אֹוָתם וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲאִני ֶנֱאָסף אֶ 49:29
ֵאת  ַּבְּמָעָרה ֲאֶׁשר ִּבְׂשֵדה ַהַּמְכֵּפָלה ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני־ַמְמֵרא ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ֲאֶׁשר ָקָנה ַאְבָרָהם ֶאת־ַהָּׂשֶדה מֵ 49:30

:  ֶעְפֹרן ַהִחִּתי ַלֲאֻחַּזת־ָקֶבר 
ָׁשָּמה ָקְברּו ֶאת־ַאְבָרָהם ְוֵאת ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו ָׁשָּמה ָקְברּו ֶאת־ִיְצָחק ְוֵאת ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו ְוָׁשָּמה ָקַבְרִּתי49:31

ֶאת־ֵלָאה:  
ִמְקֵנה ַהָּׂשֶדה ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר־ּבֹו ֵמֵאת ְּבֵני־ֵחת:  49:32
ֶּיֱאֹסף ַרְגָליו ֶאל־ַהִּמָּטה וִַּיְגוַע וֵַּיָאֶסף ֶאל־ַעָּמיו:  וְַיַכל יֲַעֹקב ְלַצּות ֶאת־ָּבָניו ו49:33ַ

וִַּיֹּפל יֹוֵסף ַעל־ְּפֵני ָאִביו וֵַּיְבְּך ָעָליו וִַּיַּׁשק־לֹו:  50:1
וְַיַצו יֹוֵסף ֶאת־ֲעָבָדיו ֶאת־ָהֹרְפִאים ַלֲחֹנט ֶאת־ָאִביו וַַּיַחְנטּו ָהֹרְפִאים ֶאת־ִיְׂשָרֵאל:  50:2
ְמְלאּו־לֹו ַאְרָּבִעים יֹום ִּכי ֵּכן ִיְמְלאּו ְיֵמי ַהֲחנִֻטים וִַּיְבּכּו ֹאתֹו ִמְצַרִים ִׁשְבִעים יֹום:  וַּיִ 50:3
ְזֵני ַפְרֹעה  וַַּיַעְברּו ְיֵמי ְבִכיתֹו וְַיַדֵּבר יֹוֵסף ֶאל־ֵּבית ַּפְרֹעה ֵלאֹמר ִאם־ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֵניֶכם ַּדְּברּו־ָנא ְּבאָ 50:4

ֵלאֹמר:  
ה ֶאֱעֶלה־ָּנא ָאִבי ִהְׁשִּביַעִני ֵלאֹמר ִהֵּנה ָאֹנִכי ֵמת ְּבִקְבִרי ֲאֶׁשר ָּכִריִתי ִלי ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ָׁשָּמה ִּתְקְּבֵרִני ְוַעּתָ 50:5

ְוֶאְקְּבָרה ֶאת־ָאִבי ְוָאׁשּוָבה:  
: וַּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֲעֵלה ּוְקֹבר ֶאת־ָאִבי ַּכֲאֶׁשר ִהְׁשּבִ 50:6 יֶע
וַַּיַעל יֹוֵסף ִלְקֹּבר ֶאת־ָאִביו וַַּיֲעלּו ִאּתֹו ָּכל־ַעְבֵדי ַפְרֹעה ִזְקֵני ֵביתֹו ְוֹכל ִזְקֵני ֶאֶרץ־ִמְצָרִים:  50:7
ְוֹכל ֵּבית יֹוֵסף ְוֶאָחיו ּוֵבית ָאִביו ַרק ַטָּפם ְוצֹאָנם ּוְבָקָרם ָעְזבּו ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן:  50:8
ֹו ַּגם־ֶרֶכב ַּגם־ָּפָרִׁשים וְַיִהי ַהַּמֲחֶנה ָּכֵבד ְמֹאד: וַַּיַעל ִעּמ50:9

ו ֵאֶבל ִׁשְבַעת  וַָּיֹבאּו ַעד־ֹּגֶרן ָהָאָטד ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן וִַּיְסְּפדּו־ָׁשם ִמְסֵּפד ָּגדֹול ְוָכֵבד ְמֹאד וַַּיַעׂש ְלָאִבי50:10
יִָמים: 

ֲעִני ֶאת־ָהֵאֶבל ְּבֹגֶרן ָהָאָטד וַּיֹאְמרּו ֵאֶבל־ָּכֵבד ֶזה ְלִמְצָרִים ַעל־ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה ָאֵבל  וַַּיְרא יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהְּכנַ 50:11
ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן:  

וַַּיֲעׂשּו ָבָניו לֹו ֵּכן ַּכֲאֶׁשר ִצָּום:  50:12
ּו ֹאתֹו ִּבְמָעַרת ְׂשֵדה ַהַּמְכֵּפָלה ֲאֶׁשר ָקָנה ַאְבָרָהם ֶאת־ַהָּׂשֶדה  וִַּיְׂשאּו ֹאתֹו ָבָניו ַאְרָצה ְּכַנַען וִַּיְקְּבר 50:13

ַלֲאֻחַּזת־ֶקֶבר ֵמֵאת ֶעְפֹרן ַהִחִּתי ַעל־ְּפֵני ַמְמֵרא:  
: וַָּיָׁשב יֹוֵסף ִמְצַרְיָמה הּוא ְוֶאָחיו ְוָכל־ָהֹעִלים ִאּתֹו ִלְקֹּבר ֶאת־ָאִביו ַאֲחֵרי ָקְברֹו ֶאת־ָאִביו50:14

1 18 ֵאל Hi (Ezech 1 Pach XCVIII 7; dei) Phil(1/3)(para tou theou) // MT LXX ְיהוָה
2 19-20 // cf LXX Syr Vg ֲעֵקָבם: אָ ֵׁשר  MT ָעֵקב: ֵמָאֵׁשר 
3 23 וְַיָמֲרֻרהּו MT // SP LXX וְַיִריֻבהּו
4 24 // MT וֵַּתֶׁשב LXX וִַּתָּׁשֵבר 
5 24 // MT וַָּיֹפּזּו ְזֹרֵעי יָָדיו cf LXX Syr וִַּיּפָ ְּזרּו ִגיֵדי זֹרָעיו
6 24 // cf Tg Syr ִמֵּׁשם  MT ִמָּׁשם 
7 25 // Hebrew Mss SP LXX Syr ְוֵאל MT ְוֵאת
8 26 // LXX ַהֲרֵרי MT הֹוַרי



ָּגַמְלנּו ֹאתֹו: וִַּיְראּו ֲאֵחי־יֹוֵסף ִּכי־ֵמת ֲאִביֶהם וַּיֹאְמרּו לּו ִיְׂשְטֵמנּו יֹוֵסף ְוָהֵׁשב יִָׁשיב ָלנּו ֵאת ָּכל־ָהָרָעה ֲאֶׁשר 50:15
וְַיַצּוּו ֶאל־יֹוֵסף ֵלאֹמר ָאִבי ִצָּוה ִלְפֵני מֹותֹו ֵלאֹמר:  50:16
ֵהי  ֹּכה־תֹאְמרּו ְליֹוֵסף ָאּנָ 50:17 א ָׂשא ָנא ֶּפַׁשע ַאֶחי ְוַחָּטאָתם ִּכי־ָרָעה ְגָמלּו ְוַעָּתה ָׂשא ָנא ְלֶפַׁשע ַעְבֵדי ֱא

ָאִבי וֵַּיְבְּך יֹוֵסף ְּבַדְּבָרם ֵאָליו: 
וֵַּיְלכּו ַּגם־ֶאָחיו וִַּיְּפלּו ְלָפָניו וַּיֹאְמרּו ִהֶּנּנּו ְל ַלֲעָבִדים: 50:18
ִהים ָאִני: וַּיֹאֶמר 50:19 ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַאל־ִּתיָראּו ִּכי ֲהַתַחת ֱא
ִהים 50:20 ֲחָׁשָבּה ְלֹטָבה ְלַמַען ֲעׂשֹה ַּכּיֹום ַהֶּזה ְלַהֲחֹית ַעם־ָרב:  1ְוַאֶּתם ֲחַׁשְבֶּתם ָעַלי ָרָעה ְוָהֱא
י ֲאַכְלֵּכל ֶאְתֶכם ְוֶאת־ַטְּפֶכם וְַיַנֵחם אֹוָתם וְַיַדֵּבר ַעל־ִלָּבם:  ְוַעָּתה ַאל־ִּתיָראּו ָאֹנכִ 50:21
וֵַּיֶׁשב יֹוֵסף ְּבִמְצַרִים הּוא ּוֵבית ָאִביו וְַיִחי יֹוֵסף ֵמָאה וֶָעֶׂשר ָׁשִנים: 50:22
יְֻּלדּו ַעל־ִּבְרֵּכי יֹוֵסף:  וַַּיְרא יֹוֵסף ְלֶאְפַרִים ְּבֵני ִׁשֵּלִׁשים ַּגם ְּבֵני ָמִכיר ֶּבן־ְמַנֶּׁשה50:23
ִהים ָּפֹקד ִיְפֹקד ֶאְתֶכם ְוֶהֱעָלה ֶאְתֶכם ִמן־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶאל־ָהָאֶרץ  50:24 וַּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל־ֶאָחיו ָאֹנִכי ֵמת וֵא

ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְליֲַעֹקב: 
ִהים ֶאְתֶכם ְוַהֲעִלֶתם ֶאת־ַעְצֹמַתי ִמֶּזהוַַּיְׁשַּבע יֹוֵסף ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָר 50:25 :ֵאל ֵלאֹמר ָּפֹקד ִיְפֹקד ֱא
וַָּיָמת יֹוֵסף ֶּבן־ֵמָאה וֶָעֶׂשר ָׁשִנים וַַּיַחְנטּו ֹאתֹו וִַּייֶׂשם ָּבָארֹון ְּבִמְצָרִים: 50:26

 Exodusשמות
ֲאִביֶהם ִאיׁש ּוֵביתֹו ָּבאּו:  ֵאת יֲַעֹקבְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצָרְיָמה 1:1
ְראּוֵבן ִׁשְמעֹון ֵלִוי ִויהּוָדה: 1:2
ִיָּׂששָכר ְזבּוֻלן ּוְבְניִָמן:  1:3
ָּדן ְוַנְפָּתִלי ָּגד ְוָאֵׁשר:  1:4
־יֲַעֹקב ָחֵמׁש 1:5 ְוִׁשְבִעים ָנֶפׁש ְויֹוֵסף ָהיָה ְבִמְצָרִים: 2וְַיִהי ָּכל־ֶנֶפׁש ֹיְצֵאי יֶֶר
וַָּיָמת יֹוֵסף ְוָכל־ֶאָחיו ְוֹכל ַהּדֹור ַההּוא: 1:6
ץ ֹאָתם:ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּפרּו וִַּיְׁשְרצּו וִַּיְרּבּו וַַּיַעְצמּו ִּבְמֹאד ְמֹאד וִַּתָּמֵלא ָהָארֶ 1:7
־ָחָדׁש ַעל־ִמְצָרִים ֲאֶׁשר לֹא־יַָדע ֶאת־יֹוֵסף:  1:8 וַָּיָקם ֶמֶל
וַּיֹאֶמר ֶאל־ַעּמֹו ִהֵּנה ַעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַרב ְוָעצּום ִמֶּמּנּו: 1:9

־ׂשְֹנֵאינּו ְוִנְלַחם־ָּבנּו ְוָעָלה  ָהָבה ִנְתַחְּכָמה לֹו ֶּפן־ִיְרֶּבה ְוָהיָה ִּכי־ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַּגם־הּוא ַעל1:10
ִמן־ָהָאֶרץ:  

ָתם וִַּיֶבן ָעֵרי ִמְסְּכנֹות ְלַפְרֹעה ֶאת־ִּפֹתם ְוֶאת־ַרַעמְ 1:11 ֵסס: וַָּיִׂשימּו ָעָליו ָׂשֵרי ִמִּסים ְלַמַען ַעֹּנתֹו ְּבִסְב
ִמְצַרִים ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  ְוַכֲאֶׁשר ְיַעּנּו ֹאתֹו ֵּכן ִיְרֶּבה ְוֵכן ִיְפֹרץ וַָּיֻקצּו1:12
1:13  : וַַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶר
ָבֶהם  וְַיָמְררּו ֶאת־ַחֵּייֶהם ַּבֲעֹבָדה ָקָׁשה ְּבֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל־ֲעֹבָדה ַּבָּׂשֶדה ֵאת ָּכל־ֲעֹבָדָתם ֲאֶׁשר־ָעְבדּו1:14

  : ְּבָפֶר
ּיֹאֶמר ֶמֶל ִמְצַרִים ַלְמיְַּלֹדת ָהִעְבִרֹּית ֲאֶׁשר ֵׁשם ָהַאַחת ִׁשְפָרה ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית ּפּוָעה: ו1:15ַ
וַּיֹאֶמר ְּביֶַּלְדֶכן ֶאת־ָהִעְבִרּיֹות ּוְרִאיֶתן ַעל־ָהָאְבָנִים ִאם־ֵּבן הּוא וֲַהִמֶּתן ֹאתֹו ְוִאם־ַּבת ִהיא וָָחיָה:  1:16
ִהים ְולֹא ָעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵליֶהן ֶמֶל ִמְצָרִים ַוְּתַחֶּייןָ ֶאת־ַהְיָלִדים:  וִַּתיֶראןָ הַ 1:17 ְמַיְּלֹדת ֶאת־ָהֱא
־ִמְצַרִים ַלְמיְַּלֹדת וַּיֹאֶמר ָלֶהן ַמּדּוַע ֲעִׂשיֶתן ַהָּדָבר ַהֶּזה וְַּתַחֶּייןָ ֶאת־ַהְיָלִדים:  1:18 וִַּיְקָרא ֶמֶל
1:19 ָ ֶּלֶדת  ַהְמיְַּלֹדת ֶאל־ַּפְרֹעה ִּכי לֹא ַכָּנִׁשים ַהִּמְצִרֹּית ָהִעְבִרֹּית ִּכי־ָחיֹות ֵהָּנה ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא ֲאֵלֶהן ַהְמַיוַּתֹאַמְרן

ְויָָלדּו: 
ִהים ַלְמיְַּלֹדת וִַּיֶרב ָהָעם וַַּיַעְצמּו ְמֹאד: 1:20 וֵַּייֶטב ֱא
ִהים וַַּיַעׂש ָלֶהם ָּבִּתים: וְַיִהי ִּכי־יְָראּו ַהְמיְַּלֹדת אֶ 1:21 ת־ָהֱא
וְַיַצו ַּפְרֹעה ְלָכל־ַעּמֹו ֵלאֹמר ָּכל־ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ָלִעְבִרים ַהְיֹאָרה ַּתְׁשִליֻכהּו ְוָכל־ַהַּבת ְּתַחּיּון: 1:22

וֵַּיֶל ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי וִַּיַּקח ֶאת־ַּבת־ֵלִוי:  2:1
ָׁשה ְיָרִחים:  וַַּתַהר ָהִאּׁשָ 2:2 ה וֵַּתֶלד ֵּבן וֵַּתֶרא ֹאתֹו ִּכי־טֹוב הּוא וִַּתְצְּפֵנהּו ְׁש
ֶׂשם ַּבּסּוף  ְולֹא־יְָכָלה עֹוד ַהְּצִפינֹו וִַּתַּקח־לֹו ֵּתַבת ֹּגֶמא וַַּתְחְמָרה ַבֵחָמר ּוַבָּזֶפת וַָּתֶׂשם ָּבּה ֶאת־ַהֶּיֶלד וַּתָ 2:3

ַעל־ְׂשַפת ַהְיֹאר:  
ַּצב ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק ְלֵדָעה ַמה־ֵּיָעֶׂשה לֹו:  וֵַּתתַ 2:4

1 20 ִהים // SP Vrs ְוָהֱא ִהים MT ֱא
2 5 // DSS(4QExod(b)) LXX ָחֵמׁש // DSS(4QGen-Exod(a) LXX Mss ְוָחֵמׁש  omit MT SP Tg Mss Syr Vg



ְׁשַלח  וֵַּתֶרד ַּבת־ַּפְרֹעה ִלְרֹחץ ַעל־ַהְיֹאר ְוַנֲעֹרֶתיָה ֹהְלֹכת ַעל־יַד ַהְיֹאר וֵַּתֶרא ֶאת־ַהֵּתָבה ְּבתֹו ַהּסּוף וַּתִ 2:5
ֶאת־ֲאָמָתּה וִַּתָּקֶחָה  

ֵּנה־ַנַער ֹּבֶכה וַַּתְחֹמל ָעָליו וַּתֹאֶמר ִמַּיְלֵדי ָהִעְבִרים ֶזה:  וִַּתְפַּתח וִַּתְרֵאהּו ֶאת־ַהֶּיֶלד ְוהִ 2:6
וַּתֹאֶמר ֲאֹחתֹו ֶאל־ַּבת־ַּפְרֹעה ַהֵאֵל ְוָקָראִתי ָל ִאָּׁשה ֵמיֶנֶקת ִמן ָהִעְבִרֹּית ְוֵתיִנק ָל ֶאת־ַהָּיֶלד:  2:7
ה וִַּתְקָרא ֶאת־ֵאם ַהָּיֶלד:  וַּתֹאֶמר־ָלּה ַּבת־ַּפְרֹעה ֵלִכי וֵַּתֶל ָהַעְלמָ 2:8
ַהֶּיֶלד וְַּתִניֵקהּו: וַּתֹאֶמר ָלּה ַּבת־ַּפְרֹעה ֵהיִליִכי ֶאת־ַהֶּיֶלד ַהֶּזה ְוֵהיִנִקהּו ִלי וֲַאִני ֶאֵּתן ֶאת־ְׂשָכֵר וִַּתַּקח ָהִאָּׁשה 2:9

וִַּתְקָרא ְׁשמֹו ֹמֶׁשה וַּתֹאֶמר ִּכי ִמן־ַהַּמִים ְמִׁשיִתהּו: וִַיְגַּדל ַהֶּיֶלד וְַּתִבֵאהּו ְלַבת־ַּפְרֹעה וְַיִהי־ָלּה ְלֵבן2:10
ָתם וַַּיְרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמֶּכה ִאיׁש־ִעבְ 2:11 ִרי ֵמֶאָחיו: וְַיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם וִַּיְגַּדל ֹמֶׁשה וֵַּיֵצא ֶאל־ֶאָחיו וַַּיְרא ְּבִסְב
ִאיׁש וַַּי ֶאת־ַהִּמְצִרי וִַּיְטְמֵנהּו ַּבחֹול:  וִַּיֶפן ֹּכה וָֹכה וַַּיְרא ִּכי ֵאין 2:12
2:13  : וֵַּיֵצא ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ְוִהֵּנה ְׁשֵני־ֲאָנִׁשים ִעְבִרים ִנִּצים וַּיֹאֶמר ָלָרָׁשע ָלָּמה ַתֶּכה ֵרֶע
ֶאת־ַהִּמְצִרי וִַּייָרא ֹמֶׁשה  1ֲאֶׁשר ָהַרְגָּת ֶאְתמֹול וַּיֹאֶמר ִמי ָׂשְמ ְלִאיׁש ַׂשר ְוֹׁשֵפט ָעֵלינּו ַהְלָהְרֵגִני ַאָּתה ֹאֵמר ּכַ 2:14

וַּיֹאַמר ָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר:  
ֶאת־ֹמֶׁשה וִַּיְבַרח ֹמֶׁשה ִמְּפֵני ַפְרֹעה וֵַּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ־ִמְדיָן וֵַּיֶׁשב  וִַּיְׁשַמע ַּפְרֹעה ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה וְַיַבֵּקׁש ַלֲהֹרג 2:15

ַעל־ַהְּבֵאר:  
ּוְלֹכֵהן ִמְדיָן ֶׁשַבע ָּבנֹות וַָּתבֹאָנה וִַּתְדֶלָנה וְַּתַמֶּלאָנה ֶאת־ָהְרָהִטים ְלַהְׁשקֹות צֹאן ֲאִביֶהן:  2:16
וַַּיְׁשְק ֶאת־צֹאָנם: 2וַָּיָקם ֹמֶׁשה וַּיֹוִׁשָען וִַּיַּדל ָלֶהן וַָּיֹבאּו ָהֹרִעים וְַיָגְרׁשּום 2:17
וַָּתבֹאָנה ֶאל־ְרעּוֵאל ֲאִביֶהן וַּיֹאֶמר ַמּדּוַע ִמַהְרֶּתן ּבֹא ַהּיֹום: 2:18
ה ָדָלה ָלנּו וַַּיְׁשְק ֶאת־ַהּצֹאן:  וַּתֹאַמְר 2:19 ןָ ִאיׁש ִמְצִרי ִהִּציָלנּו ִמַּיד ָהֹרִעים ְוַגם־ָּד
וַּיֹאֶמר ֶאל־ְּבֹנָתיו ְוַאּיֹו ָלָּמה ֶּזה ֲעַזְבֶּתן ֶאת־ָהִאיׁש ִקְרֶאן לֹו ְויֹאַכל ָלֶחם:  2:20
: 3ָרה ִבּתֹו ְלֹמֶׁשה ְלִאָׁשהוַּיֹוֶאל ֹמֶׁשה ָלֶׁשֶבת ֶאת־ָהִאיׁש וִַּיֵּתן ֶאת־ִצּפֹ 2:21
וֵַּתֶלד ֵּבן וִַּיְקָרא ֶאת־ְׁשמֹו ֵּגְרֹׁשם ִּכי ָאַמר ֵּגר ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה:2:22
ָמת ֶמֶל ִמְצַרִים וֵַּיָאְנחּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִמן־ָהֲעֹבָדה וִַּיְזָעקּו וַַּתַעל ַׁשְוָעָתם וְַיִהי ַבָּיִמים ָהַרִּבים ָהֵהם וַּיָ 2:23

ִהים ִמן־ָהֲעֹבָדה:   ֶאל־ָהֱא
ִהים ֶאת־ְּבִריתֹו ֶאת־ַאְבָרָהם ֶאת־ִיְצָחק ְוֶאת־יֲַעֹקב:  2:24 ִהים ֶאת־ַנֲאָקָתם וִַּיְזֹּכר ֱא וִַּיְׁשַמע ֱא
ִהים: וַַּיְר 2:25 ִהים ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וֵַּיַדע ֱא א ֱא

ִהים ֹחֵרָבה:  ּוֹמֶׁשה ָהיָה ֹרֶעה ֶאת־צֹאן ִיְתרֹו ֹחְתנֹו ֹּכֵהן ִמְדיָן וִַּיְנַהג ֶאת־ַהּצֹאן ַאַחר ַהִּמְדָּבר וַָּיבֹא ֶאל־ַהר ָהֱא3:1
 ִמּתֹו ַהְּסֶנה וַַּיְרא ְוִהֵּנה ַהְּסֶנה ֹּבֵער ָּבֵאׁש ְוַהְּסֶנה ֵאיֶנּנּו ֻאָּכל:  וֵַּיָרא ַמְלַא ְיֹהוָה ֵאָליו ְּבַלַּבת־ֵאׁש3:2
וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ָאֻסָרה־ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת־ַהַּמְרֶאה ַהָּגֹדל ַהֶּזה ַמּדּוַע לֹא־ִיְבַער ַהְּסֶנה: 3:3
ִהים ִמּתֹו ַהְּסֶנה וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֹמֶׁשה וַּיֹאֶמר ִהֵּנִני:  וַַּיְרא ְיהוָה ִּכי ָסר ִלְראֹות וִַּיְקָרא ֵאָליו ֱא3:4
ם ַׁשל־ְנָעֶלי ֵמַעל ַרְגֶלי ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת־ֹקֶדׁש הּוא:  3:5 וַּיֹאֶמר ַאל־ִּתְקַרב ֲה
ֵהי ַאְבָרָהם ֵו3:6 ֵהי ֲאֹבֶתי ֱא ֵהי יֲַעֹקב וַַּיְסֵּתר ֹמֶׁשה ָּפָניו ִּכי ָיֵרא ֵמַהִּביט  וַּיֹאֶמר ָאֹנִכי ֱא ֵהי ִיְצָחק וֵא א

ִהים:   ֶאל־ָהֱא
ְעִּתי  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ָרֹאה ָרִאיִתי ֶאת־ֳעִני ַעִּמי ֲאֶׁשר ְּבִמְצָרִים ְוֶאת־ַצֲעָקָתם ָׁשַמְעִּתי ִמְּפֵני ֹנְגָׂשיו ִּכי יָדַ 3:7

ֶאת־ַמְכֹאָביו:  
תֹו ִמן־ָהָאֶרץ ַהִהוא ֶאל־ֶאֶרץ טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶאל־ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש וָאֵ 3:8 ֵרד ְלַהִּצילֹו ִמַּיד ִמְצַרִים ּוְלַהֲע

ֶאל־ְמקֹום ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִּגְרָּגִׁשי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי:  
ֲחִצים ֹאָתם:  ְוַעָּתה ִהֵּנה ַצֲעַקת ּבְ 3:9 ֵני־ִיְׂשָרֵאל ָּבָאה ֵאָלי ְוַגם־ָרִאיִתי ֶאת־ַהַּלַחץ ֲאֶׁשר ִמְצַרִים 

ְוַעָּתה ְלָכה ְוֶאְׁשָלֲח ֶאל־ַּפְרֹעה ְוהֹוֵצא ֶאת־ַעִּמי ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים: 3:10
ִהים ִמי ָאֹנִכי ִּכי ֵאֵל ֶאל־ּפַ 3:11 ְרֹעה ְוִכי אֹוִציא ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים:  וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל־ָהֱא
ִהים ֶאל־ֹמֶׁשה ֵלאֹמר3:12 ְחִּתי ְּבהֹוִציֲא ֶאת־ָהָעם  ִּכי־ֶאְהיֶה ִעָּמ ְוֶזה־ְּל ָהאֹות ִּכי ָאֹנִכי ְׁשלַ 4וַּיֹאֶמר ֱא

ִהים ַעל ָהָהר ַהֶּזה:   ִמִּמְצַרִים ַּתַעְבדּון ֶאת־ָהֱא

1 14 // LXX Syr Vg and Acts 7:28 ֶאְתמֹול omit MT (ֶאְתמֹולֶאת)
2 17 // LXX וִַּיַּדל ָלֶהן omit MT ( וַַּיְׁשְקוִַּיַּדל)
3 21 // SP LXX ְלִאָׁשה omit MT (ְלִאָׁשהְלֹמֶׁשה)
4 12 ִהים ֶאל־ֹמֶׁשה ֵלאֹמר  // LXX ֱא omit MT ( ֵלאֹמר וַּיֹאֶמר)



ֵהי ֲאבֹוֵתיֶכם ְׁשָלַחִני אֲ 3:13 ִהים ִהֵּנה ָאֹנִכי ָבא ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרִּתי ָלֶהם ֱא ֵליֶכם  וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל־ָהֱא
ה ֹאַמר ֲאֵלֶהם:  ְוָאְמרּו־ִלי ַמה־ְּׁשמֹו מָ 

ִהים ֶאל־ֹמֶׁשה ֶאְהיֶה ֲאֶׁשר ֶאְהיֶה וַּיֹאֶמר ֹּכה תֹאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאְהיֶה ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם:  3:14 וַּיֹאֶמר ֱא
ֵהי אַ 3:15 ֵהי ֲאֹבֵתיֶכם ֱא ִהים ֶאל־ֹמֶׁשה ֹּכה־תֹאַמר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְיהוָה ֱא ֵהי ִיְצָחק  וַּיֹאֶמר עֹוד ֱא ְבָרָהם ֱא

ֵהי יֲַעֹקב ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם ֶזה־ְּׁשִמי ְלֹעָלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלֹדר ֹּדר:   וֵא
ֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק  1ֵל ְוָאַסְפָּת ֶאת־ִזְקֵני ְּבֵני 3:16 ֵהי ֲאֹבֵתיֶכם ִנְרָאה ֵאַלי ֱא ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְיהוָה ֱא

ְויֲַעֹקב ֵלאֹמר ָּפֹקד ָּפַקְדִּתי ֶאְתֶכם ְוֶאת־ֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצָרִים: 
ִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ֶאל־ֶאֶרץ ָזַבת  וָֹאַמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים ֶאל־ֶאֶרץ ַהְּכַנעֲ 3:17

ָחָלב ּוְדָבׁש: 
ֵהי ָהִעְבִרִּיים ִנְקרָ 3:18 ה ָעֵלינּו ְוַעָּתה  ְוָׁשְמעּו ְלֹקֶל ּוָבאָת ַאָּתה ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ֶמֶל ִמְצַרִים וֲַאַמְרֶּתם ֵאָליו ֱא

ֵהינּו:  ֵנֲלָכה־ ֶׁשת יִָמים ַּבִּמְדָּבר ְוִנְזְּבָחה ֵלא ָּנא ֶּדֶר ְׁש
וֲַאִני יַָדְעִּתי ִּכי לֹא־ִיֵּתן ֶאְתֶכם ֶמֶל ִמְצַרִים ָלֶלֶכת ִּכי־ִאם ְּביָד ֲחָזָקה:  3:19
ְּבִקְרּבֹו ְוַאֲחֵרי־ֵכן ְיַׁשַּלח ֶאְתֶכם:  ְוָׁשַלְחִּתי ֶאת־יִָדי ְוִהֵּכיִתי ֶאת־ִמְצַרִים ְּבֹכל ִנְפְלֹאַתי ֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה3:20
ְוָנַתִּתי ֶאת־ֵחן ָהָעם־ַהֶּזה ְּבֵעיֵני ִמְצָרִים ְוָהיָה ִּכי ֵתֵלכּון לֹא ֵתְלכּו ֵריָקם: 3:21
ת ְוַׂשְמֶּתם עַ 3:22 ל־ְּבֵניֶכם ְוַעל־ְּבֹנֵתיֶכם ְוִנַּצְלֶּתם ְוָׁשֲאָלה ִאָּׁשה ִמְּׁשֶכְנָּתּה ּוִמָּגַרת ֵּביָתּה ְּכֵלי־ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָמ

ֶאת־ִמְצָרִים:  
ִהים 4:1 : 2וַַּיַען ֹמֶׁשה וַּיֹאֶמר ְוֵהן לֹא־יֲַאִמינּו ִלי ְולֹא ִיְׁשְמעּו ְּבֹקִלי ִּכי יֹאְמרּו לֹא־ִנְרָאה ֵאֶלי ֱא
ֶּזה ְביֶָד וַּיֹאֶמר ַמֶּטה:  וַּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהוָה מַ 4:2
וַּיֹאֶמר ַהְׁשִליֵכהּו ַאְרָצה וַַּיְׁשִליֵכהּו ַאְרָצה וְַיִהי ְלָנָחׁש וַָּיָנס ֹמֶׁשה ִמָּפָניו: 4:3
ַכּפֹו: וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְׁשַלח יְָד וֱֶאֹחז ִּבְזָנבֹו וִַּיְׁשַלח יָדֹו וַַּיֲחֶזק ּבֹו וְַיִהי ְלַמֶּטה ּבְ 4:4
ֵהי יֲַעֹקב: 4:5 ֵהי ִיְצָחק וֵא ֵהי ַאְבָרָהם ֱא ֵהי ֲאֹבָתם ֱא ְלַמַען יֲַאִמינּו ִּכי־ִנְרָאה ֵאֶלי ְיהוָה ֱא
ֶלג: וַּיֹאֶמר ְיהוָה לֹו עֹוד ָהֵבא־ָנא יְָד ְּבֵחיֶק וַָּיֵבא יָדֹו ְּבֵחיקֹו וַּיֹוִצָאּה ְוִהֵּנה יָדֹו ְמֹצַרַעת ַּכּׁשָ 4:6
וַּיֹאֶמר ָהֵׁשב יְָד ֶאל־ֵחיֶק וַָּיֶׁשב יָדֹו ֶאל־ֵחיקֹו וַּיֹוִצָאּה ֵמֵחיקֹו ְוִהֵּנה־ָׁשָבה ִּכְבָׂשרֹו:  4:7
ְוָהיָה ִאם־לֹא יֲַאִמינּו ָל ְולֹא ִיְׁשְמעּו ְלֹקל ָהֹאת ָהִראׁשֹון ְוֶהֱאִמינּו ְלֹקל ָהֹאת ָהַאֲחרֹון:  4:8
ְוָהיּו  יֲַאִמינּו ַּגם ִלְׁשֵני ָהֹאתֹות ָהֵאֶּלה ְולֹא ִיְׁשְמעּון ְלֹקֶל ְוָלַקְחָּת ִמֵּמיֵמי ַהְיֹאר ְוָׁשַפְכָּת ַהַּיָּבָׁשהְוָהיָה ִאם־לֹא 4:9

ַהַּמִים ֲאֶׁשר ִּתַּקח ִמן־ַהְיֹאר ְוָהיּו ְלָדם ַּבַּיָּבֶׁשת:  
ָבִרים ָאֹנִכי ַּגם ִמְּתמֹול ַּגם ִמִּׁשְלֹׁשם ַּגם ֵמָאז ַּדֶּבְר ֶאל־ַעְבֶּד ִּכי  וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל־ְיהוָה ִּבי ֲאֹדָני לֹא ִאיׁש ְּד 4:10

ְכַבד־ֶּפה ּוְכַבד ָלׁשֹון ָאֹנִכי:  
ִהיוַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאָליו ִמי ָׂשם ֶּפה ָלָאָדם אֹו ִמי־יָׂשּום ִאֵּלם אֹו ֵחֵרׁש אֹו ִפֵּקַח אֹו ִעֵּור ֲהלֹא ָאֹנִכי 4:11 : 3ם ֱא
ְוַעָּתה ֵל ְוָאֹנִכי ֶאְהיֶה ִעם־ִּפי ְוהֹוֵריִתי ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר: 4:12
וַּיֹאֶמר ִּבי ֲאֹדָני ְׁשַלח־ָנא ְּביַד־ִּתְׁשָלח:  4:13
ִוי יַָדְעִּתי ִּכי־ַדֵּבר ְיַדֵּבר הּוא ְוַגם ִהֵּנה־הּוא ֹיֵצא ִלְקָראֶת וִַּיַחר־ַאף ְיהוָה ְּבֹמֶׁשה וַּיֹאֶמר ֲהלֹא ַאֲהֹרן ָאִחי ַהּלֵ 4:14

ְוָרֲא ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹו:  
ר ַּתֲעׂשּון:  ְוִדַּבְרָּת ֵאָליו ְוַׂשְמָּת ֶאת־ַהְּדָבִרים ְּבִפיו ְוָאֹנִכי ֶאְהיֶה ִעם־ִּפי ְוִעם־ִּפיהּו ְוהֹוֵריִתי ֶאְתֶכם ֵאת ֲאׁשֶ 4:15
ִהים:  4:16 ְוִדֶּבר־הּוא ְל ֶאל־ָהָעם ְוָהיָה הּוא ִיְהיֶה־ְּל ְלֶפה ְוַאָּתה ִּתְהיֶה־ּלֹו ֵלא
ְוֶאת־ַהַּמֶּטה ַהֶּזה ִּתַּקח ְּביֶָד ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה־ּבֹו ֶאת־ָהֹאֹתת:4:17
ְוָאׁשּוָבה ֶאל־ַאַחי ֲאֶׁשר־ְּבִמְצַרִים ְוֶאְרֶאה ַהעֹוָדם ַחִּיים  וֵַּיֶל ֹמֶׁשה וַָּיָׁשב ֶאל־יֶֶתר ֹחְתנֹו וַּיֹאֶמר לֹו ֵאְלָכה ָּנא 4:18

וַּיֹאֶמר ִיְתרֹו ְלֹמֶׁשה ֵל ְלָׁשלֹום:  
4:19  : וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְּבִמְדיָן ֵל ֻׁשב ִמְצָרִים ִּכי־ֵמתּו ָּכל־ָהֲאָנִׁשים ַהְמַבְקִׁשים ֶאת־ַנְפֶׁש
ִהים  וִַּיַּקח ֹמֶׁשה אֶ 4:20 ת־ִאְׁשּתֹו ְוֶאת־ָּבָניו וַַּיְרִּכֵבם ַעל־ַהֲחֹמר וַָּיָׁשב ַאְרָצה ִמְצָרִים וִַּיַּקח ֹמֶׁשה ֶאת־ַמֵּטה ָהֱא
ְּביָדֹו:  
ִלְפֵני ַפְרֹעה וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְּבֶלְכְּת ָלׁשּוב ִמְצַרְיָמה ְרֵאה ָּכל־ַהֹּמְפִתים ֲאֶׁשר־ַׂשְמִּתי ְביֶָד וֲַעִׂשיָתם4:21

וֲַאִני ֲאַחֵּזק ֶאת־ִלּבֹו ְולֹא ְיַׁשַּלח ֶאת־ָהָעם:  
ְוָאַמְרָּת ֶאל־ַּפְרֹעה ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְּבִני ְבֹכִרי ִיְׂשָרֵאל:  4:22

1 16 // DSS SP LXX Syr ְּבֵני omit MT (ְּבֵניִזְקֵני)
2 1 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
3 11 ִהים // LXX ֱא // MT ְיהוָה omit Vg



: וָֹאַמר ֵאֶלי ַׁשַּלח ֶאת־ְּבִני ְויַַעְבֵדִני ַוְּתָמֵאן ְלַׁשְּלחֹו ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹהֵרג ֶאת־ִּבְנ 4:23 ְּבֹכֶר
וְַיִהי ַבֶּדֶר ַּבָּמלֹון וִַּיְפְּגֵׁשהּו ְיהוָה וְַיַבֵּקׁש ֲהִמיתֹו:  4:24
וִַּתַּקח ִצֹּפָרה ֹצר ַוִּתְכֹרת ֶאת־ָעְרַלת ְּבָנּה וַַּתַּגע ְלַרְגָליו וַּתֹאֶמר ִּכי ֲחַתן־ָּדִמים ַאָּתה ִלי:  4:25
ת:וִַּיֶרף ִמֶּמּנּו ָאז ָאְמָרה ֲחַתן ּדָ 4:26 ִמים ַלּמּו
ִהים וִַּיַּׁשק־לֹו: 4:27 וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ַאֲהֹרן ֵל ִלְקַראת ֹמֶׁשה ַהִּמְדָּבָרה וֵַּיֶל וִַּיְפְּגֵׁשהּו ְּבַהר ָהֱא
וַַּיֵּגד ֹמֶׁשה ְלַאֲהֹרן ֵאת ָּכל־ִּדְבֵרי ְיהוָה ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו ְוֵאת ָּכל־ָהֹאֹתת ֲאֶׁשר ִצָּוהּו:4:28
וֵַּיֶל ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן וַַּיַאְספּו ֶאת־ָּכל־ִזְקֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: 4:29
ִהים וְַיַדֵּבר ַאֲהֹרן ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר 4:30 ֶאל־ֹמֶׁשה וַַּיַעׂש ָהֹאֹתת ְלֵעיֵני ָהָעם: 1ֱא
ִהים וַַּיֲאֵמן הָ 4:31 ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִכי ָרָאה ֶאת־ָעְניָם וִַּיְּקדּו וִַּיְׁשַּתֲחּוּו:  2ָעם וִַּיְׁשְמעּו ִּכי־ָפַקד ֱא

ֵהי ִיְׂשָרֵאל 5:1 ַׁשַּלח ֶאת־ַעִּמי ְויָֹחּגּו ִלי ַּבִּמְדָּבר:  ְוַאַחר ָּבאּו ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן וַּיֹאְמרּו ֶאל־ַּפְרֹעה ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא
ל לֹא וַּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ִמי ְיהוָה ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְּבֹקלֹו ְלַׁשַּלח ֶאת־ִיְׂשָרֵאל לֹא יַָדְעִּתי ֶאת־ְיהוָה ְוַגם ֶאת־ִיְׂשָראֵ 5:2

ֲאַׁשֵּלַח: 
ֵהי ָהִעְבִרים ִנְקָרא ָעֵלינּו ֵנֲלָכה ּנָ 5:3 ֵהינּו וַּיֹאְמרּו ֱא ֶׁשת יִָמים ַּבִּמְדָּבר ְוִנְזְּבָחה ֵלא ֶּפן־ִיְפָּגֵענּו ַּבֶּדֶבר  3א ֶּדֶר ְׁש

אֹו ֶבָחֶרב:  
ֵתיֶכם:  וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֶמֶל ִמְצַרִים ָלָּמה ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ַּתְפִריעּו ֶאת־ָהָעם ִמַּמֲעָׂשיו ְלכ5:4 ּו ְלִסְב
ָתם: 5:5 וַּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֵהן־ַרִּבים ַעָּתה ַעם ָהָאֶרץ ְוִהְׁשַּבֶּתם ֹאָתם ִמִּסְב
וְַיַצו ַּפְרֹעה ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת־ַהֹּנְגִׂשים ָּבָעם ְוֶאת־ֹׁשְטָריו ֵלאֹמר:  5:6
מֹול ִׁשְלֹׁשם ֵהם יְֵלכּו ְוֹקְׁשׁשּו ָלֶהם ֶּתֶבן:  לֹא תֹאִספּון ָלֵתת ֶּתֶבן ָלָעם ִלְלֹּבן ַהְּלֵבִנים ִּכְת 5:7
ֵהם ַעל־ֵּכן ְוֶאת־ַמְתֹּכֶנת ַהְּלֵבִנים ֲאֶׁשר ֵהם ֹעִׂשים ְּתמֹול ִׁשְלֹׁשם ָּתִׂשימּו ֲעֵליֶהם לֹא ִתְגְרעּו ִמֶּמּנּו ִּכי־ִנְרִּפים 5:8

ֵהינּו:   ֵהם ֹצֲעִקים ֵלאֹמר ֵנְלָכה ְוִנְזְּבָחה ֵלא
ְכַּבד ָהֲעֹבָדה ַעל־ָהֲאָנִׁשים ְויֲַעׂשּו־ָבּה ְוַאל־ִיְׁשעּו ְּבִדְבֵרי־ָׁשֶקר: ִּת 5:9

וֵַּיְצאּו ֹנְגֵׂשי ָהָעם ְוֹׁשְטָריו וַּיֹאְמרּו ֶאל־ָהָעם ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ַּפְרֹעה ֵאיֶנִּני ֹנֵתן ָלֶכם ֶּתֶבן:  5:10
ָצאּו ִּכי ֵאין ִנְגָרע ֵמֲעֹבַדְתֶכם ָּדָבר:  ַאֶּתם ְלכּו ְקחּו ָלֶכם ֶּתֶבן ֵמֲאֶׁשר ִּתמְ 5:11
וַָּיֶפץ ָהָעם ְּבָכל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְלֹקֵׁשׁש ַקׁש ַלֶּתֶבן:  5:12
ְוַהֹּנְגִׂשים ָאִצים ֵלאֹמר ַּכּלּו ַמֲעֵׂשיֶכם ְּדַבר־יֹום ְּביֹומֹו ַּכֲאֶׁשר ִּבְהיֹות ַהֶּתֶבן:  5:13
ָרֵאל ֲאֶׁשר־ָׂשמּו ֲעֵלֶהם ֹנְגֵׂשי ַפְרֹעה ֵלאֹמר ַמּדּוַע לֹא ִכִּליֶתם ָחְקֶכם ִלְלֹּבן ִּכְתמֹול ִׁשְלֹׁשם וַּיֻּכּו ֹׁשְטֵרי ְּבֵני ִיְׂש 5:14

ַּגם־ְּתמֹול ַּגם־ַהּיֹום:  
5:15  : וַָּיֹבאּו ֹׁשְטֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וִַּיְצֲעקּו ֶאל־ַּפְרֹעה ֵלאֹמר ָלָּמה ַתֲעֶׂשה ֹכה ַלֲעָבֶדי
:  ּתֶ 5:16 ֶבן ֵאין ִנָּתן ַלֲעָבֶדי ּוְלֵבִנים ֹאְמִרים ָלנּו ֲעׂשּו ְוִהֵּנה ֲעָבֶדי ֻמִּכים ְוָחָטאת ַעֶּמ
ִהים 5:17 :  4וַּיֹאֶמר ִנְרִּפים ַאֶּתם ִנְרִּפים ַעל־ֵּכן ַאֶּתם ֹאְמִרים ֵנְלָכה ִנְזְּבָחה ֵלא
ָּתה ְלכּו ִעְבדּו ְוֶתֶבן לֹא־ִיָּנֵתן ָלֶכם ְוֹתֶכן ְלֵבִנים ִּתֵּתּנּו: ְועַ 5:18
וִַּיְראּו ֹׁשְטֵרי ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֹאָתם ְּבָרע ֵלאֹמר לֹא־ִתְגְרעּו ִמִּלְבֵניֶכם ְּדַבר־יֹום ְּביֹומֹו: 5:19
ֵצאָתם ֵמֵאת ַּפְרֹעה:  וִַּיְפְּגעּו ֶאת־ֹמֶׁשה ְוֶאת־ַאֲהֹרן ִנָּצִבים ִלְקָראָתם ּבְ 5:20
ִהים 5:21 ֲעֵליֶכם ְוִיְׁשֹּפט ֲאֶׁשר ִהְבַאְׁשֶּתם ֶאת־ֵריֵחנּו ְּבֵעיֵני ַפְרֹעה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו 5וַּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם יֵֶרא ֱא

ָלֶתת־ֶחֶרב ְּביָָדם ְלָהְרֵגנּו:  
ל־ְיהוָה וַּיֹאַמר ֲאֹדָני ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהֶּזה ָלָּמה ֶּזה ְׁשַלְחָּתִני:  וַָּיָׁשב ֹמֶׁשה אֶ 5:22
5:23  : ּוֵמָאז ָּבאִתי ֶאל־ַּפְרֹעה ְלַדֵּבר ִּבְׁשֶמ ֵהַרע ָלָעם ַהֶּזה ְוַהֵּצל לֹא־ִהַּצְלָּת ֶאת־ַעֶּמ

ְלַפְרֹעה ִּכי ְביָד ֲחָזָקה ְיַׁשְּלֵחם ּוְביָד ֲחָזָקה ְיָגְרֵׁשם  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ַעָּתה ִתְרֶאה ֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה6:1
ֵמַאְרצֹו: 

ִהים ֶאל־ֹמֶׁשה וַּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ְיהוָה:  6:2 וְַיַדֵּבר ֱא
ֶהם:  וֵָאָרא ֶאל־ַאְבָרָהם ֶאל־ִיְצָחק ְוֶאל־יֲַעֹקב ְּבֵאל ַׁשָּדי ּוְׁשִמי ְיהוָה לֹא נֹוַדְעִּתי לָ 6:3
ְוַגם ֲהִקֹמִתי ֶאת־ְּבִריִתי ִאָּתם ָלֵתת ָלֶהם ֶאת־ֶאֶרץ ְּכָנַען ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֵריֶהם ֲאֶׁשר־ָּגרּו ָבּה: 6:4

1 30 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
2 31 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
3 3 ֵהינּו ֵלא LXX // ֵהינּו MT ַליהוָה ֱא
4 17 ִהים // LXX ֵלא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
5 21 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה



ְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ֶאת־ַנֲאַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִמְצַרִים ַמֲעִבִדים ֹאָתם וֶָאְזֹּכר ֶאת־ְּבִריִתי:  6:5
ת ִמְצַרִים ְוִהַּצְלִּתי ֶאְתֶכם ֵמֲעֹבָדָתם ְוָגַאְלִּתי  ָלֵכן ֱאֹמר לִ 6:6 ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ְיהוָה ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְב

ֶאְתֶכם ִּבְזרֹוַע ְנטּויָה ּוִבְׁשָפִטים ְּגֹדִלים: 
ִהים ִויַדְעֶּתם ִּכי 6:7 ֵהיֶכם ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹות  ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלא ֲאִני ְיהוָה ֱא

ִמְצָרִים:  
ֶכם  ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת־יִָדי ָלֵתת ֹאָתּה ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְליֲַעֹקב ְוָנַתִּתי ֹאָתּה לָ 6:8

מֹוָרָׁשה ֲאִני ְיהוָה:  
ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ָׁשְמעּו ֶאל־ֹמֶׁשה ִמֹּקֶצר רּוַח ּוֵמֲעֹבָדה ָקָׁשה:וְַיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֵּכן6:9

וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 6:10
ּבֹא ַדֵּבר ֶאל־ַּפְרֹעה ֶמֶל ִמְצָרִים ִויַׁשַּלח ֶאת־ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵמַאְרצֹו: 6:11
ֵלאֹמר ֵהן ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל לֹא־ָׁשְמעּו ֵאַלי ְוֵאי ִיְׁשָמֵעִני ַפְרֹעה וֲַאִני ֲעַרל ְׂשָפָתִים:וְַיַדֵּבר ֹמֶׁשה ִלְפֵני ְיהוָה 6:12
ֵני־ִיְׂשָרֵאל  וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְוֶאל־ַאֲהֹרן וְַיַצֵּום ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאל־ַּפְרֹעה ֶמֶל ִמְצָרִים ְלהֹוִציא ֶאת־ּבְ 6:13

ִמְצָרִים: ֵמֶאֶרץ 
ן:  ֵאֶּלה ָראֵׁשי ֵבית־ֲאֹבָתם ְּבֵני ְראּוֵבן ְּבֹכר ִיְׂשָרֵאל ֲחנֹו ּוַפּלּוא ֶחְצרֹון ְוַכְרִמי ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ְראּובֵ 6:14
ִמְׁשְּפֹחת ִׁשְמעֹון:  ּוְבֵני ִׁשְמעֹון ְימּוֵאל ְויִָמין ְוֹאַהד ְויִָכין ְוֹצַחר ְוָׁשאּול ֶּבן־ַהְּכַנֲעִנית ֵאֶּלה 6:15
ִׁשים ּוְמַאת ָׁשנָ 6:16 ה: ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני־ֵלִוי ְלֹתְלֹדָתם ֵּגְרׁשֹון ּוְקָהת ּוְמָרִרי ּוְׁשֵני ַחֵּיי ֵלִוי ֶׁשַבע ּוְׁש
ְּבֵני ֵגְרׁשֹון ִלְבִני ְוִׁשְמִעי ְלִמְׁשְּפֹחָתם: 6:17
ִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה:  ּוְבֵני ְקָהת ַעְמָרם ְוִיְצָהר ְוחֶ 6:18 ׁש ּוְׁש ְברֹון ְוֻעִּזיֵאל ּוְׁשֵני ַחֵּיי ְקָהת ָׁש
ּוְבֵני ְמָרִרי ַמְחִלי ּומּוִׁשי ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ַהֵּלִוי ְלֹתְלֹדָתם: 6:19
ִׁשים וִַּיַּקח ַעְמָרם ֶאת־יֹוֶכֶבד ֹּדָדתֹו לֹו ְלִאָּׁשה וֵַּתֶלד לֹו ֶאת־ַאֲהֹרן ְוֶאת־ֹמֶׁשה ּו6:20 ְׁשֵני ַחֵּיי ַעְמָרם ֶׁשַבע ּוְׁש

ּוְמַאת ָׁשָנה: 
ּוְבֵני ִיְצָהר ֹקַרח וֶָנֶפג ְוִזְכִרי: 6:21
ּוְבֵני ֻעִּזיֵאל ִמיָׁשֵאל ְוֶאְלָצָפן ְוִסְתִרי:  6:22
לֹו ֶאת־ָנָדב ְוֶאת־ֲאִביהּוא ֶאת־ֶאְלָעָזר  וִַּיַּקח ַאֲהֹרן ֶאת־ֱאִליֶׁשַבע ַּבת־ַעִּמיָנָדב ֲאחֹות ַנְחׁשֹון לֹו ְלִאָּׁשה וֵַּתֶלד6:23

ְוֶאת־ִאיָתָמר:  
ּוְבֵני ֹקַרח ַאִּסיר ְוֶאְלָקָנה וֲַאִביָאָסף ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ַהָּקְרִחי:  6:24
ֵׁשי ֲאבֹות ַהְלִוִּים  ְוֶאְלָעָזר ֶּבן־ַאֲהֹרן ָלַקח־לֹו ִמְּבנֹות ּפּוִטיֵאל לֹו ְלִאָּׁשה וֵַּתֶלד לֹו ֶאת־ִּפיְנָחס ֵאֶּלה ָרא6:25

ְלִמְׁשְּפֹחָתם: 
ִהים 6:26 ָלֶהם הֹוִציאּו ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעל־ִצְבֹאָתם: 1הּוא ַאֲהֹרן ּוֹמֶׁשה ֲאֶׁשר ָאַמר ֱא
־ִמְצַרִים 6:27 ְלהֹוִציא ֶאת־ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים הּוא ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן:  ֵהם ַהְמַדְּבִרים ֶאל־ַּפְרֹעה ֶמֶל
וְַיִהי ְּביֹום ִּדֶּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:6:28
:  וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר ֲאִני ְיהוָה ַּדֵּבר ֶאל־ַּפְרֹעה ֶמֶל ִמְצַרִים ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ֲאִני ֹּדֵבר 6:29 ֵאֶלי
וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ִלְפֵני ְיהוָה ֵהן ֲאִני ֲעַרל ְׂשָפַתִים ְוֵאי ִיְׁשַמע ֵאַלי ַּפְרֹעה:6:30

7:1  : ִהים ְלַפְרֹעה ְוַאֲהֹרן ָאִחי ִיְהיֶה ְנִביֶא וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְרֵאה ְנַתִּתי ֱא
ָּך ְוַאֲהֹרן ָאִחי ְיַדֵּבר ֶאל־ַּפְרֹעה ְוִׁשַּלח ֶאת־ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵמַאְרצֹו:  ַאָּתה ְתַדֵּבר ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ֲאַצּוֶ 7:2
וֲַאִני ַאְקֶׁשה ֶאת־ֵלב ַּפְרֹעה ְוִהְרֵּביִתי ֶאת־ֹאֹתַתי ְוֶאת־מֹוְפַתי ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:  7:3
ְוהֹוֵצאִתי ֶאת־ִצְבֹאַתי ֶאת־ַעִּמי ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים  ְולֹא־ִיְׁשַמע ֲאֵלֶכם ַּפְרֹעה ְוָנַתִּתי ֶאת־יִָדי ְּבִמְצָרִים 7:4

ִּבְׁשָפִטים ְּגֹדִלים: 
ְויְָדעּו ִמְצַרִים ִּכי־ֲאִני ְיהוָה ִּבְנֹטִתי ֶאת־יִָדי ַעל־ִמְצָרִים ְוהֹוֵצאִתי ֶאת־ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם:  7:5
ר ִצָּוה ְיהוָה ֹאָתם ֵּכן ָעׂשּו:  וַַּיַעׂש ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ַּכֲאׁשֶ 7:6
ׁש ּוְׁשֹמִנים ָׁשָנה ְּבַדְּבָרם ֶאל־ַּפְרֹעה:7:7 ּוֹמֶׁשה ֶּבן־ְׁשֹמִנים ָׁשָנה ְוַאֲהֹרן ֶּבן־ָׁש
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְוֶאל־ַאֲהֹרן ֵלאֹמר:  7:8
ָאַמְרָּת ֶאל־ַאֲהֹרן ַקח ֶאת־ַמְּט ְוַהְׁשֵל ִלְפֵני־ַפְרֹעה ְיִהי ְלַתִּנין:  ִּכי ְיַדֵּבר ֲאֵלֶכם ַּפְרֹעה ֵלאֹמר ְּתנּו ָלֶכם מֹוֵפת וְ 7:9

ה ְוִלְפֵני ֲעָבָדיו  וַָּיבֹא ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֶאל־ַּפְרֹעה וַַּיַעׂשו ֵכן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה וַַּיְׁשֵל ַאֲהֹרן ֶאת־ַמֵּטהּו ִלְפֵני ַפְרעֹ 7:10
וְַיִהי ְלַתִּנין: 

וִַּיְקָרא ַּגם־ַּפְרֹעה ַלֲחָכִמים ְוַלְמַכְּׁשִפים וַַּיֲעׂשּו ַגם־ֵהם ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים ְּבַלֲהֵטיֶהם ֵּכן:  7:11
וַַּיְׁשִליכּו ִאיׁש ַמֵּטהּו וִַּיְהיּו ְלַתִּניִנם וִַּיְבַלע ַמֵּטה־ַאֲהֹרן ֶאת־ַמֹּטָתם:  7:12
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ע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה:וֶַּיֱחַזק ֵלב ַּפְרֹעה ְולֹא ָׁשמַ 7:13
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ָּכֵבד ֵלב ַּפְרֹעה ֵמֵאן ְלַׁשַּלח ָהָעם:  7:14
ח  ָנָחׁש ִּתּקַ ֵל ֶאל־ַּפְרֹעה ַּבֹּבֶקר ִהֵּנה ֹיֵצא ַהַּמְיָמה ְוִנַּצְבָּת ִלְקָראתֹו ַעל־ְׂשַפת ַהְיֹאר ְוַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר־ֶנְהַּפ לְ 7:15

  : ְּביֶָד
ֵהי ָהִעְבִרים ְׁשָלַחִני ֵאֶלי ֵלאֹמר ַׁשַּלח ֶאת־ַעִּמי ְויַַעְבֻדִני ַּבִּמְדָּבר ְוִהֵּנה7:16 לֹא־ָׁשַמְעָּת ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ְיהוָה ֱא

ַעד־ֹּכה: 
ה ֲאֶׁשר־ְּביִָדי ַעל־ַהַּמִים ֲאֶׁשר ַּבְיֹאר ְוֶנֶהְפכּו  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְּבזֹאת ֵּתַדע ִּכי ֲאִני ְיהוָה ִהֵּנה ָאֹנִכי ַמֶּכה ַּבַּמּטֶ 7:17
ְלָדם: 
ְוַהָּדָגה ֲאֶׁשר־ַּבְיֹאר ָּתמּות ּוָבַאׁש ַהְיֹאר ְוִנְלאּו ִמְצַרִים ִלְׁשּתֹות ַמִים ִמן־ַהְיֹאר: 7:18
ְד ַעל־ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַעל־ַנֲהֹרָתם ַעל־ְיֹאֵריֶהם  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֱאֹמר ֶאל־ַאֲהֹרן ַקח ַמְּט ּוְנֵטה־ָי7:19

ְוַעל־ַאְגֵמיֶהם ְוַעל ָּכל־ִמְקוֵה ֵמיֵמיֶהם ְוִיְהיּו־ָדם ְוָהיָה ָדם ְּבָכל־ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוָבֵעִצים ּוָבֲאָבִנים: 
וַַּי ֶאת־ַהַּמִים ֲאֶׁשר ַּבְיֹאר ְלֵעיֵני ַפְרֹעה ּוְלֵעיֵני ֲעָבָדיו וַַּיֲעׂשּו־ֵכן ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה וַָּיֶרם ַּבַּמֶּטה 7:20

וֵַּיָהְפכּו ָּכל־ַהַּמִים ֲאֶׁשר־ַּבְיֹאר ְלָדם:  
ל־ֶאֶרץ  ְוַהָּדָגה ֲאֶׁשר־ַּבְיֹאר ֵמָתה וִַּיְבַאׁש ַהְיֹאר ְולֹא־יְָכלּו ִמְצַרִים ִלְׁשּתֹות ַמִים ִמן־ַהְיֹאר וְַיִהי ַהָּדם ְּבכָ 7:21

ִמְצָרִים:  
וַַּיֲעׂשּו־ֵכן ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים ְּבָלֵטיֶהם וֶַּיֱחַזק ֵלב־ַּפְרֹעה ְולֹא־ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה:  7:22
וִַּיֶפן ַּפְרֹעה וַָּיבֹא ֶאל־ֵּביתֹו ְולֹא־ָׁשת ִלּבֹו ַּגם־ָלזֹאת:  7:23
יֹבת ַהְיֹאר ַמִים ִלְׁשּתֹות ִּכי לֹא יְָכלּו ִלְׁשֹּתת ִמֵּמיֵמי ַהְיֹאר:  וַַּיְחְּפרּו ָכל־ִמְצַרִים ְסבִ 7:24
וִַּיָּמֵלא ִׁשְבַעת יִָמים ַאֲחֵרי ַהּכֹות־ְיהוָה ֶאת־ַהְיֹאר:7:25
ַעְבֻדִני:  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ּבֹא ֶאל־ַּפְרֹעה ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ַׁשַּלח ֶאת־ַעִּמי ְוַי7:26
ְוִאם־ָמֵאן ַאָּתה ְלַׁשֵּלַח ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹנֵגף ֶאת־ָּכל־ְּגבּוְל ַּבְצַפְרְּדִעים:  7:27
 ּוְבַתּנּוֶרי  ְוָׁשַרץ ַהְיֹאר ְצַפְרְּדִעים ְוָעלּו ּוָבאּו ְּבֵביֶת ּוַבֲחַדר ִמְׁשָּכְב ְוַעל־ִמָּטֶת ּוְבֵבית ֲעָבֶדי ּוְבַעּמֶ 7:28

:  ּו ְבִמְׁשֲארֹוֶתי
ּוְבָכה ּוְבַעְּמ ּוְבָכל־ֲעָבֶדי יֲַעלּו ַהְצַפְרְּדִעים:  7:29

ְּנָהֹרת ַעל־ַהְיֹאִרים ְוַעל־ָהֲאַגִּמים  ְנֵטה ֶאת־יְָד ְּבַמֶּט ַעל־הַ 1ָאִחיוַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֱאֹמר ֶאל־ַאֲהֹרן 8:1
ְוַהַעל ֶאת־ַהְצַפְרְּדִעים ַעל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים:  

וֵַּיט ַאֲהֹרן ֶאת־יָדֹו ַעל ֵמיֵמי ִמְצָרִים וַַּתַעל ַהְּצַפְרֵּדַע וְַּתַכס ֶאת־ֶאֶרץ ִמְצָרִים:  8:2
־ַהְצַפְרְּדִעים ַעל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים:  וַַּיֲעׂשּו־ֵכן ַהֲחְרֻטִּמים ְּבָלֵטיֶהם וַַּיֲעלּו ֶאת8:3
ְּלָחה ֶאת־ָהָעם  וִַּיְקָרא ַפְרֹעה ְלֹמֶׁשה ּוְלַאֲהֹרן וַּיֹאֶמר ַהְעִּתירּו ֶאל־ְיהוָה ְויֵָסר ַהְצַפְרְּדִעים ִמֶּמִּני ּוֵמַעִּמי וֲַאׁשַ 8:4

ְוִיְזְּבחּו ַליהוָה:  
ָמַתי ַאְעִּתיר ְל ְוַלֲעָבֶדי ּוְלַעְּמ ְלַהְכִרית ַהֲצַפְרְּדִעים ִמְּמ ּוִמָּבֶּתי ַרק  וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ְלַפְרֹעה ִהְתָּפֵאר ָעַלי לְ 8:5

ַּבְיֹאר ִּתָּׁשַאְרָנה:  
ֵהינּו: 8:6 וַּיֹאֶמר ְלָמָחר וַּיֹאֶמר ִּכְדָבְר ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי־ֵאין ַּכיהוָה ֱא
ֶּתי ּוֵמֲעָבֶדי ּוֵמַעֶּמ ַרק ַּבְיֹאר ִּתָּׁשַאְרָנה:  ְוָסרּו ַהְצַפְרְּדִעים ִמְּמ ּוִמּבָ 8:7
וֵַּיֵצא ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֵמִעם ַּפְרֹעה וִַּיְצַעק ֹמֶׁשה ֶאל־ְיהוָה ַעל־ְּדַבר ַהְצַפְרְּדִעים ֲאֶׁשר־ָׂשם ְלַפְרֹעה: 8:8
ָּבִּתים ִמן־ַהֲחֵצֹרת ּוִמן־ַהָּׂשֹדת:  וַַּיַעׂש ְיהוָה ִּכְדַבר ֹמֶׁשה וַָּיֻמתּו ַהְצַפְרְּדִעים ִמן־הַ 8:9

וִַּיְצְּברּו ֹאָתם ֳחָמִרם ֳחָמִרם וִַּתְבַאׁש ָהָאֶרץ:  8:10
וַַּיְרא ַּפְרֹעה ִּכי ָהְיָתה ָהְרוָָחה ְוַהְכֵּבד ֶאת־ִלּבֹו ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה: 8:11
ְבַמְּט ְוַה ֶאת־ֲעַפר ָהָאֶרץ ְוָהיָה ְלִכִּנם ְּבָכל־ֶאֶרץ  2ֶׁשה ֱאֹמר ֶאל־ַאֲהֹרן ְנֵטה ֶאת־יֵָדוַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־מֹ 8:12

ִמְצָרִים:  
ָאָדם ּוַבְּבֵהָמה ָּכל־ֲעַפר ָהָאֶרץ ָהיָה  וַַּיֲעׂשּו־ֵכן וֵַּיט ַאֲהֹרן ֶאת־יָדֹו ְבַמֵּטהּו וַַּי ֶאת־ֲעַפר ָהָאֶרץ וְַּתִהי ַהִּכָּנם ּבָ 8:13

ִכִּנים ְּבָכל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים: 
וַַּיֲעׂשּו־ֵכן ַהַחְרֻטִּמים ְּבָלֵטיֶהם ְלהֹוִציא ֶאת־ַהִּכִּנים ְולֹא יָֹכלּו וְַּתִהי ַהִּכָּנם ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה: 8:14
ִהים ִהוא וֶַּיֱחַזק ֵלב־ַּפְרֹעה ְולֹא־ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר  וַּיֹאְמרּו ַהַחְרֻטִּמים ֶאל־ַּפְרֹעה ֶאְצּבַ 8:15 ע ֱא

ְיהוָה: 

1 1 // LXX ָאִחי  omit MT ( ָאִחיַאֲהֹרן)
2 12 // DSS SP LXX יֵָד  omit MT



ָאַמר ְיהוָה  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ַהְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר ְוִהְתיֵַּצב ִלְפֵני ַפְרֹעה ִהֵּנה יֹוֵצא ַהָּמְיָמה ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ֹּכה8:16
ְויַַעְבֻדִני: ַׁשַּלח ַעִּמי 

ָּבֵּתי ִמְצַרִים  ִּכי ִאם־ֵאיְנ ְמַׁשֵּלַח ֶאת־ַעִּמי ִהְנִני ַמְׁשִליַח ְּב ּוַבֲעָבֶדי ּוְבַעְּמ ּוְבָבֶּתי ֶאת־ֶהָעֹרב ּוָמְלאּו 8:17
ֶאת־ֶהָעֹרב ְוַגם ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר־ֵהם ָעֶליָה:  

ֶׁשן ֲאֶׁשר ַעִּמי ֹעֵמד ָעֶליָה ְלִבְלִּתי ֱהיֹות־ָׁשם ָעֹרב ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֲאִני ְיהוָה  ְוִהְפֵליִתי ַבּיֹום ַההּוא ֶאת־ֶאֶרץ ּגֹ 8:18
ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ:  

ְוַׂשְמִּתי ְפֻדת ֵּבין ַעִּמי ּוֵבין ַעֶּמ ְלָמָחר ִיְהיֶה ָהֹאת ַהֶּזה:  8:19
ֹעה ּוֵבית ֲעָבָדיו ּוְבָכל־ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ ִמְּפֵני ֶהָעֹרב:  וַַּיַעׂש ְיהוָה ֵּכן וַָּיבֹא ָעֹרב ָּכֵבד ֵּביָתה ַפְר 8:20
ֵהיֶכם ָּבָאֶרץ:  8:21 וִַּיְקָרא ַפְרֹעה ֶאל־ֹמֶׁשה ּוְלַאֲהֹרן וַּיֹאֶמר ְלכּו ִזְבחּו ֵלא
ֵהינּו ֵהן ִנְזַּבח ֶאת־ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים  וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה לֹא ָנכֹון ַלֲעׂשֹות ֵּכן ִּכי ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים ִנְזַּבח 8:22 ַליהוָה ֱא

ְלֵעיֵניֶהם ְולֹא ִיְסְקֻלנּו:  
ֵהינּו ַּכֲאֶׁשר יֹאַמר ֵאֵלינּו:  8:23 ֶׁשת יִָמים ֵנֵל ַּבִּמְדָּבר ְוָזַבְחנּו ַליהוָה ֱא ֶּדֶר ְׁש
ֵהיֶכם ַּבִּמְדָּבר ַרק ַהְרֵחק לֹא־ַתְרִחיקּו ָלֶלֶכת ַהְעִּתירּו  וַּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ָאֹנִכי ֲאַׁשַּלח ֶאְתֶכם ּוְזַבְחּתֶ 8:24 ם ַליהוָה ֱא

ַּבֲעִדי: 
ִהים 8:25 ֵמַעּמֹו ָמָחר ַרק  ְוָסר ֶהָעֹרב ִמַּפְרֹעה ֵמֲעָבָדיו ּו1וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ִהֵּנה ָאֹנִכי יֹוֵצא ֵמִעָּמ ְוַהְעַּתְרִּתי ֶאל־ֱא

ַאל־ֹיֵסף ַּפְרֹעה ָהֵתל ְלִבְלִּתי ַׁשַּלח ֶאת־ָהָעם ִלְזֹּבַח ַליהוָה: 
ִהים 8:26 :  2וֵַּיֵצא ֹמֶׁשה ֵמִעם ַּפְרֹעה וֶַּיְעַּתר ֶאל־ֱא
ְרֹעה ֵמֲעָבָדיו ּוֵמַעּמֹו לֹא ִנְׁשַאר ֶאָחד:  וַַּיַעׂש ְיהוָה ִּכְדַבר ֹמֶׁשה וַָּיַסר ֶהָעֹרב ִמּפַ 8:27
וַַּיְכֵּבד ַּפְרֹעה ֶאת־ִלּבֹו ַּגם ַּבַּפַעם ַהּזֹאת ְולֹא ִׁשַּלח ֶאת־ָהָעם:8:28

ֵהי ָהִעְבִרים ַׁשַּלח ֶאת־ַעּמִ 9:1 י ְויַַעְבֻדִני:  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ּבֹא ֶאל־ַּפְרֹעה ְוִדַּבְרָּת ֵאָליו ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא
ִּכי ִאם־ָמֵאן ַאָּתה ְלַׁשֵּלַח ְועֹוְד ַמֲחִזיק ָּבם:  9:2
ד ְמֹאד:  ִהֵּנה יַד־ְיהוָה הֹויָה ְּבִמְקְנ ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ַּבּסּוִסים ַּבֲחֹמִרים ַּבְּגַמִּלים ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן ֶּדֶבר ָּכבֵ 9:3
ָרֵאל ּוֵבין ִמְקֵנה ִמְצָרִים ְולֹא יָמּות ִמָּכל־ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּדָבר:  ְוִהְפָלה ְיהוָה ֵּבין ִמְקֵנה ִיְׂש 9:4
ִהים9:5 מֹוֵעד ֵלאֹמר ָמָחר יֲַעֶׂשה ְיהוָה ַהָּדָבר ַהֶּזה ָּבָאֶרץ: 3וַָּיֶׂשם ֱא
ת וַָּיָמת ֹּכל ִמְקֵנה ִמְצָרִים ּוִמִּמְקֵנה ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל לֹא־ֵמת ֶאָחד:  וַַּיַעׂש ְיהוָה ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ִמָּמֳחרָ 9:6
וִַּיְׁשַלח ַּפְרֹעה ְוִהֵּנה לֹא־ֵמת ִמִּמְקֵנה ִיְׂשָרֵאל ַעד־ֶאָחד וִַּיְכַּבד ֵלב ַּפְרֹעה ְולֹא ִׁשַּלח ֶאת־ָהָעם:9:7
ָלֶכם ְמלֹא ָחְפֵניֶכם ִּפיַח ִּכְבָׁשן ּוְזָרקֹו ֹמֶׁשה ַהָּׁשַמְיָמה ְלֵעיֵני ַפְרֹעה:  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְוֶאל־ַאֲהֹרן ְקחּו 9:8
ָרִים: ְוָהיָה ְלָאָבק ַעל ָּכל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוָהיָה ַעל־ָהָאָדם ְוַעל־ַהְּבֵהָמה ִלְׁשִחין ֹּפֵרַח ֲאַבְעֻּבֹעת ְּבָכל־ֶאֶרץ ִמצְ 9:9

ְבָׁשן וַַּיַעְמדּו ִלְפֵני ַפְרֹעה וִַּיְזֹרק ֹאתֹו ֹמֶׁשה ַהָּׁשָמְיָמה וְַיִהי ְׁשִחין ֲאַבְעֻּבֹעת ֹּפֵרַח ָּבָאָדם  וִַּיְקחּו ֶאת־ִּפיַח ַהּכִ 9:10
ּוַבְּבֵהָמה:  

ִמְצָרִים: ְולֹא־יְָכלּו ַהַחְרֻטִּמים ַלֲעֹמד ִלְפֵני ֹמֶׁשה ִמְּפֵני ַהְּׁשִחין ִּכי־ָהיָה ַהְּׁשִחין ַּבֲחְרֻטִּמם ּוְבָכל־9:11
וְַיַחֵּזק ְיהוָה ֶאת־ֵלב ַּפְרֹעה ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה: 9:12
ֵהי ָהעִ 9:13 ַׁשַּלח  ְבִריםוַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ַהְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר ְוִהְתיֵַּצב ִלְפֵני ַפְרֹעה ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא

ֶאת־ַעִּמי ְויַַעְבֻדִני:  
ֹמִני ְּבָכל־ָהָאֶרץ: ִּכי ַּבַּפַעם ַהּזֹאת ֲאִני ֹׁשֵלַח ֶאת־ָּכל־ַמֵּגֹפַתי ֶאל־ִלְּב ּוַבֲעָבֶדי ּוְבַעֶּמ ַּבֲעבּור ֵּתַדע ִּכי ֵאין ּכָ 9:14
ָּדֶבר וִַּתָּכֵחד ִמן־ָהָאֶרץ:  ִּכי ַעָּתה ָׁשַלְחִּתי ֶאת־יִָדי וַָא אֹוְת ְוֶאת־ַעְּמ ּבַ 9:15
ְואּוָלם ַּבֲעבּור זֹאת ֶהֱעַמְדִּתי ַּבֲעבּור ַהְרֹאְת ֶאת־ֹּכִחי ּוְלַמַען ַסֵּפר ְׁשִמי ְּבָכל־ָהָאֶרץ:  9:16
עֹוְד ִמְסּתֹוֵלל ְּבַעִּמי ְלִבְלִּתי ַׁשְּלָחם:  9:17
ְמֹאד ֲאֶׁשר לֹא־ָהָיה ָכֹמהּו ְּבִמְצַרִים ְלִמן־ַהּיֹום ִהָּוְסָדה ְוַעד־ָעָּתה: ִהְנִני ַמְמִטיר ָּכֵעת ָמָחר ָּבָרד ָּכֵבד9:18
9:19 ֹ א יֵָאֵסף  ְוַעָּתה ְׁשַלח ָהֵעז ֶאת־ִמְקְנ ְוֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ְל ַּבָּׂשֶדה ָּכל־ָהָאָדם ְוַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר־ִיָּמֵצא ַבָּׂשֶדה ְול

ָרד וֵָמתּו:  ַהַּבְיָתה ְויַָרד ֲעֵלֶהם ַהּבָ 
ַהָּיֵרא ֶאת־ְּדַבר ְיהוָה ֵמַעְבֵדי ַּפְרֹעה ֵהִניס ֶאת־ֲעָבָדיו ְוֶאת־ִמְקֵנהּו ֶאל־ַהָּבִּתים: 9:20
וֲַאֶׁשר לֹא־ָׂשם ִלּבֹו ֶאל־ְּדַבר ְיהוָה וַַּיֲעֹזב ֶאת־ֲעָבָדיו ְוֶאת־ִמְקֵנהּו ַּבָּׂשֶדה:9:21

1 25 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
2 26 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
3 5 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה



ת־יְָד ַעל־ַהָּׁשַמִים ִויִהי ָבָרד ְּבָכל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים ַעל־ָהָאָדם ְוַעל־ַהְּבֵהָמה ְוַעל  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְנֵטה אֶ 9:22
ָּכל־ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:  

ת ּוָבָרד וִַּתֲהַל ֵאׁש ָאְרָצה וַַּיְמֵטר ְיהוָ 9:23 ה ָּבָרד ַעל־ֶאֶרץ  וֵַּיט ֹמֶׁשה ֶאת־ַמֵּטהּו ַעל־ַהָּׁשַמִים וַיהוָה ָנַתן ֹק
ִמְצָרִים:  

ה ְלגֹוי:  וְַיִהי ָבָרד ְוֵאׁש ִמְתַלַּקַחת ְּבתֹו ַהָּבָרד ָּכֵבד ְמֹאד ֲאֶׁשר לֹא־ָהיָה ָכֹמהּו ְּבָכל־ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאז ָהְיתָ 9:24
ְּבֵהָמה ְוֵאת ָּכל־ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ִהָּכה ַהָּבָרד  וַַּי ַהָּבָרד ְּבָכל־ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ֵמָאָדם ְוַעד־9:25

ְוֶאת־ָּכל־ֵעץ ַהָּׂשֶדה ִׁשֵּבר:  
ַרק ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן ֲאֶׁשר־ָׁשם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ָהיָה ָּבָרד:  9:26
הוָה ַהַּצִּדיק וֲַאִני ְוַעִּמי ָהְרָׁשִעים:  וִַּיְׁשַלח ַּפְרֹעה וִַּיְקָרא ְלֹמֶׁשה ּוְלַאֲהֹרן וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ָחָטאִתי ַהָּפַעם יְ 9:27
ִהים ּוָבָרד וֵָאׁש9:28 ת ֱא וֲַאַׁשְּלָחה ֶאְתֶכם ְולֹא ֹתִספּון ַלֲעֹמד: 1ַהְעִּתירּו ֶאל־ְיהוָה ְוַרב ִמְהֹית ֹק
ד ְלַמַען וַּיֹאֶמר ֵאָליו ֹמֶׁשה ְּכֵצאִתי ֶאת־ָהִעיר ֶאְפֹרׂש ֶאת־ַּכַּפי ֶאל־ְיהוָה ַהֹּקלֹות יְֶחָּדלּון ְוַהָּבָרד לֹא ִיְהיֶה־עֹו9:29

ֵּתַדע ִּכי ַליהוָה ָהָאֶרץ:  
ִהים: 9:30 ְוַאָּתה וֲַעָבֶדי יַָדְעִּתי ִּכי ֶטֶרם ִּתיְראּון ִמְּפֵני ְיהוָה ֱא
ְוַהִּפְׁשָּתה ְוַהְּׂשֹעָרה נָֻּכָתה ִּכי ַהְּׂשֹעָרה ָאִביב ְוַהִּפְׁשָּתה ִּגְבֹעל: 9:31
ת ֵהָּנה: 9:32 ְוַהִחָּטה ְוַהֻּכֶּסֶמת לֹא נֻּכּו ִּכי ֲאִפי
ְוַהָּבָרד ּוָמָטר לֹא־ִנַּת ָאְרָצה: וֵַּיֵצא ֹמֶׁשה ֵמִעם ַּפְרֹעה ֶאת־ָהִעיר וִַּיְפֹרׂש ַּכָּפיו ֶאל־ְיהוָה וַַּיְחְּדלּו ַהֹּקלֹות 9:33
ת וַֹּיֶסף ַלֲחטֹא וַַּיְכֵּבד ִלּבֹו הּוא וֲַעָבָדיו:  9:34 וַַּיְרא ַּפְרֹעה ִּכי־ָחַדל ַהָּמָטר ְוַהָּבָרד ְוַהֹּק
ֶׁשה:וֶַּיֱחַזק ֵלב ַּפְרֹעה ְולֹא ִׁשַּלח ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ְּביַד־מֹ 9:35
ֶּלה  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ּבֹא ֶאל־ַּפְרֹעה ִּכי־ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת־ִלּבֹו ְוֶאת־ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען ִׁשִתי ֹאֹתַתי אֵ 10:1

ְּבִקְרּבֹו:  
ת־ֹאֹתַתי ֲאֶׁשר־ַׂשְמִּתי ָבם ִויַדְעֶּתם  ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנ ּוֶבן־ִּבְנ ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי ְּבִמְצַרִים ְואֶ 10:2

ִּכי־ֲאִני ְיהוָה:  
ֵהי ָהִעְבִרים ַעד־ָמַתי ֵמַאְנָּת ֵלָעֹנת מִ 10:3 ָּפָני ַׁשַּלח וַָּיבֹא ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֶאל־ַּפְרֹעה וַּיֹאְמרּו ֵאָליו ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא

ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני:  
:  ִּכי ִאם־ָמֵאן ַאָּתה10:4 ְלַׁשֵּלַח ֶאת־ַעִּמי ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר ַאְרֶּבה ִּבְגֻבֶל
ַכל ְוִכָּסה ֶאת־ֵעין ָהָאֶרץ ְולֹא יּוַכל ִלְרֹאת ֶאת־ָהָאֶרץ ְוָאַכל ֶאת־יֶֶתר ַהְּפֵלָטה ַהִּנְׁשֶאֶרת ָלֶכם ִמן־ַהָּבָרד ְואָ 10:5

ֶאת־ָּכל־ָהֵעץ ַהֹּצֵמַח ָלֶכם ִמן־ַהָּׂשֶדה:  
אּו ָבֶּתי ּוָבֵּתי ָכל־ֲעָבֶדי ּוָבֵּתי ָכל־ִמְצַרִים ֲאֶׁשר לֹא־ָראּו ֲאֹבֶתי וֲַאבֹות ֲאֹבֶתי ִמּיֹום ֱהיֹוָתם  ּוָמלְ 10:6

ַעל־ָהֲאָדָמה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה וִַּיֶפן וֵַּיֵצא ֵמִעם ַּפְרֹעה:  
ֵהיֶהם וַּיֹאְמרּו ַעְבֵדי ַפְרֹעה ֵאָליו ַעד־ָמַתי ִיְהיֶה ֶזה ָלנּו10:7 ֲהֶטֶרם ֵּתַדע  2 ְלמֹוֵקׁש ַׁשַּלח ֶאת־ָהֲאָנִׁשים ְויַַעְבדּו ֱא

ִּכי ָאְבָדה ִמְצָרִים: 
ֵהיֶכם10:8 ִמי וִָמי ַהֹהְלִכים:  3וַּיּוַׁשב ֶאת־ֹמֶׁשה ְוֶאת־ַאֲהֹרן ֶאל־ַּפְרֹעה וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְלכּו ִעְבדּו ֱא
וָה ָלנּו:  וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵל ְּבָבֵנינּו ּוִבְבנֹוֵתנּו ְּבצֹאֵננּו ּוִבְבָקֵרנּו ֵנֵל ִּכי ַחג־ְיה10:9

וָה ִעָּמֶכם ַּכֲאֶׁשר ֲאַׁשַּלח ֶאְתֶכם ְוֶאת־ַטְּפֶכם ְראּו ִּכי ָרָעה ֶנֶגד ְּפֵניֶכם:  וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְיִהי ֵכן ְיה10:10
ִהים 10:11 ֹעה:ִּכי ֹאָתּה ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים וְַיָגֶרׁש ֹאָתם ֵמֵאת ְּפֵני ַפְר 4לֹא ֵכן ְלכּו־ָנא ַהְּגָבִרים ְוִעְבדּו ֶאת־ֱא
ָהָאֶרץ  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְנֵטה יְָד ַעל־ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָּבַאְרֶּבה ְויַַעל ַעל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְויֹאַכל ֶאת־ָּכל־ֵעֶׂשב10:12

ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ִהְׁשִאיר ַהָּבָרד:  
ִדים ָּבָאֶרץ ָּכל־ַהּיֹום ַההּוא ְוָכל־ַהָּלְיָלה ַהֹּבֶקר ָהיָה  וֵַּיט ֹמֶׁשה ֶאת־ַמֵּטהּו ַעל־ֶאֶרץ ִמְצַרִים וַיהוָה ִנַהג רּוַח קָ 10:13

ְורּוַח ַהָּקִדים ָנָׂשא ֶאת־ָהַאְרֶּבה:  
ו  ֹמהּו ְוַאֲחָריוַַּיַעל ָהַאְרֶּבה ַעל ָּכל־ֶאֶרץ ִמְצַרִים וַָּיַנח ְּבֹכל ְּגבּול ִמְצָרִים ָּכֵבד ְמֹאד ְלָפָניו לֹא־ָהיָה ֵכן ַאְרֶּבה ּכָ 10:14

לֹא ִיְהיֶה־ֵּכן: 
ָּבָרד וְַיַכס ֶאת־ֵעין ָּכל־ָהָאֶרץ וֶַּתְחַׁש ָהָאֶרץ וַּיֹאַכל ֶאת־ָּכל־ֵעֶׂשב ָהָאֶרץ ְוֵאת ָּכל־ְּפִרי ָהֵעץ ֲאֶׁשר הֹוִתיר הַ 10:15

ְולֹא־נֹוַתר ָּכל־יֶֶרק ָּבֵעץ ּוְבֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ְּבָכל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים: 

1 28 // DSS LXX וֵָאׁש omit MT (וֲַאַׁשְּלָחהוֵָאׁש)
2 7 ֵהיֶהם // LXX ֱא ֵהיֶהם MT Tg Syr Vg ֶאת־ְיהוָה ֱא
3 8 ֵהיֶהם // LXX ֱא ֵהיֶהם MT Tg Syr Vg ֶאת־ְיהוָה ֱא
4 11 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה



ֵהיֶכם ְוָלֶכם:  וְַיַמֵהר ַּפְר 10:16 ֹעה ִלְקרֹא ְלֹמֶׁשה ּוְלַאֲהֹרן וַּיֹאֶמר ָחָטאִתי ַליהוָה ֱא
ֵהיֶכם ְויֵָסר ֵמָעַלי ַרק ֶאת־ַהָּמוֶת ַהֶּזה:  10:17 ְוַעָּתה ָׂשאו ָנא ַחָּטאִתי ַא ַהַּפַעם ְוַהְעִּתירּו ַליהוָה ֱא
ִהיוֵַּיֵצא ֵמִעם ַּפְרֹעה וֶַּיְעַּתר ֶאל־10:18 : 1םֱא
לֹא ִנְׁשַאר ַאְרֶּבה ֶאָחד ְּבֹכל ְּגבּול  2ּסֹוף וַַּיֲהֹפ ְיהוָה רּוַח־יָם ָחָזק ְמֹאד וִַּיָּׂשא ֶאת־ָהַאְרֶּבה וִַּיְתָקֵעהּו יָָּמה 10:19

ִמְצָרִים:  
ֵּזק ְיהוָה ֶאת־ֵלב ַּפְרֹעה ְולֹא ִׁשַּלח ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:וְַיחַ 10:20
10:21 : וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְנֵטה יְָד ַעל־ַהָּׁשַמִים ִויִהי ֹחֶׁש ַעל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְויֵָמׁש ֹחֶׁש
־ֲאֵפָלה ּבְ 10:22 ֶׁשת יִָמים:  וֵַּיט ֹמֶׁשה ֶאת־יָדֹו ַעל־ַהָּׁשָמִים וְַיִהי ֹחֶׁש ָכל־ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁש
ֶׁשת יִָמים ּוְלָכל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהיָה אֹור ְּבמֹוְׁשֹבתָ 10:23 ם: לֹא־ָראּו ִאיׁש ֶאת־ָאִחיו ְולֹא־ָקמּו ִאיׁש ִמַּתְחָּתיו ְׁש
וַּיֹאְמרּו ְלכּו ִעְבדּו ֶאת־ְיהוָה ַרק צֹאְנֶכם ּוְבַקְרֶכם יָֻּצג ַּגם־ַטְּפֶכם יֵֵל  3וִַּיְקָרא ַפְרֹעה ֶאל ְלֹמֶׁשה ּוְלַאֲהֹרן 10:24
ִעָּמֶכם: 
ֵהינּו:  וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ַּגם־ַאָּתה ִּתֵּתן ְּביֵָדנּו ְזָבִחים ְוֹעלֹות וְ 10:25 ָעִׂשינּו ַליהוָה ֱא
ֵהינּו וֲַאַנְחנּו לֹא־נֵ 10:26 ַדע ַמה־ַּנֲעֹבד ְוַגם־ִמְקֵננּו יֵֵל ִעָּמנּו לֹא ִתָּׁשֵאר ַּפְרָסה ִּכי ִמֶּמּנּו ִנַּקח ַלֲעֹבד ֶאת־ְיהוָה ֱא

ֶאת־ְיהוָה ַעד־ֹּבֵאנּו ָׁשָּמה: 
10:27 ֹ א ָאָבה ְלַׁשְּלָחם:  וְַיַחֵּזק ְיהוָה ֶאת־ֵלב ַּפְרֹעה ְול
וַּיֹאֶמר־לֹו ַפְרֹעה ֵל ֵמָעָלי ִהָּׁשֶמר ְל ֶאל־ֹּתֶסף ְראֹות ָּפַני ִּכי ְּביֹום ְרֹאְת ָפַני ָּתמּות:  10:28
10:29: וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֵּכן ִּדַּבְרָּת לֹא־ֹאִסף עֹוד ְראֹות ָּפֶני

ֶאָחד ָאִביא ַעל־ַּפְרֹעה ְוַעל־ִמְצַרִים ַאֲחֵרי־ֵכן ְיַׁשַּלח ֶאְתֶכם ִמֶּזה ְּכַׁשְּלחֹו ָּכָלה וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה עֹוד ֶנַגע 11:1
ָּגֵרׁש ְיָגֵרׁש ֶאְתֶכם ִמֶּזה: 

ת:  ְׂש ּוַּדֶּבר־ָנא ְּבָאְזֵני ָהָעם ְוִיְׁשֲאלּו ִאיׁש ֵמֵאת ֵרֵעהּו ְוִאָּׁשה ֵמֵאת ְרעּוָתּה ְּכֵלי־ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב 11:2 ָמ
ֹעה ּוְבֵעיֵני  וִַּיֵּתן ְיהוָה ֶאת־ֵחן ָהָעם ְּבֵעיֵני ִמְצָרִים ַּגם ָהִאיׁש ֹמֶׁשה ָּגדֹול ְמֹאד ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֵעיֵני ַעְבֵדי־ַפְר 11:3
ָהָעם:
ִמְצָרִים: וַּיֹאֶמר ֹמוֶׁשה ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ַּכֲחֹצת ַהַּלְיָלה ֲאִני יֹוֵצא ְּבתֹו 11:4
ם ְוֹכל ְּבכֹור  ּוֵמת ָּכל־ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמְּבכֹור ַּפְרֹעה ַהֹּיֵׁשב ַעל־ִּכְסאֹו ַעד ְּבכֹור ַהִּׁשְפָחה ֲאֶׁשר ַאַחר ָהֵרָחיִ 11:5

ְּבֵהָמה: 
הּו לֹא ֹתִסף:  ְוָהְיָתה ְצָעָקה ְגֹדָלה ְּבָכל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאֶׁשר ָּכֹמהּו לֹא ִנְהיָָתה ְוָכמֹ 11:6
ִמְצַרִים ּוֵבין  ּוְלֹכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא יֱֶחַרץ־ֶּכֶלב ְלֹׁשנֹו ְלֵמִאיׁש ְוַעד־ְּבֵהָמה ְלַמַען ֵּתְדעּון ֲאֶׁשר יְַפֶלה ְיהוָה ֵּבין 11:7

ִיְׂשָרֵאל:  
ְוָכל־ָהָעם ֲאֶׁשר־ְּבַרְגֶלי ְוַאֲחֵרי־ֵכן ֵאֵצא וֵַּיֵצא  ְויְָרדּו ָכל־ֲעָבֶדי ֵאֶּלה ֵאַלי ְוִהְׁשַּתֲחּוּו־ִלי ֵלאֹמר ֵצא ַאָּתה 11:8

ֵמִעם־ַּפְרֹעה ָּבֳחִרי־ָאף: 
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה לֹא־ִיְׁשַמע ֲאֵליֶכם ַּפְרֹעה ְלַמַען ְרבֹות מֹוְפַתי ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים: 11:9

ִתים ָהֵאֶּלה ִלְפֵני ַפְרֹעה וְַיַחֵּזק ְיהוָה ֶאת־ֵלב ַּפְרֹעה ְולֹא־ִׁשַּלח  ּוֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ָעׂשּו ֶאת־ָּכל־ַהֹּמפְ 11:10
ֶאת־ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵמַאְרצֹו:

וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְוֶאל־ַאֲהֹרן ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאֹמר: 12:1
י ַהָּׁשָנה: ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵ 12:2
ַּדְּברּו ֶאל־ָּכל־ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ֶּבָעׂשֹר ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ֶׂשה ְלֵבית־ָאֹבת ֶׂשה ַלָּבִית:  12:3
ׁש ְלִפי ָאְכלֹו ָּתֹכּסּו  ְוִאם־ִיְמַעט ַהַּבִית ִמְהֹית ִמֶּׂשה ְוָלַקח הּוא ּוְׁשֵכנֹו ַהָּקֹרב ֶאל־ֵּביתֹו ְּבִמְכַסת ְנָפֹׁשת ִאי12:4

ַעל־ַהֶּׂשה: 
ֶׂשה ָתִמים ָזָכר ֶּבן־ָׁשָנה ִיְהיֶה ָלֶכם ִמן־ַהְּכָבִׂשים ּוִמן־ָהִעִּזים ִּתָּקחּו: 12:5
ין ָהַעְרָּבִים:  ְוָהיָה ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת ַעד ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה ְוָׁשֲחטּו ֹאתֹו ֹּכל ְקַהל ֲעַדת־ִיְׂשָרֵאל ּבֵ 12:6
ְוָלְקחּו ִמן־ַהָּדם ְוָנְתנּו ַעל־ְׁשֵּתי ַהְּמזּוֹזת ְוַעל־ַהַּמְׁשקֹוף ַעל ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר־יֹאְכלּו ֹאתֹו ָּבֶהם:  12:7
ְוָאְכלּו ֶאת־ַהָּבָׂשר ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְצִלי־ֵאׁש ּוַמּצֹות ַעל־ְמֹרִרים יֹאְכֻלהּו:  12:8
ֶּמּנּו ָנא ּוָבֵׁשל ְמֻבָּׁשל ַּבָּמִים ִּכי ִאם־ְצִלי־ֵאׁש רֹאׁשֹו ַעל־ְּכָרָעיו ְוַעל־ִקְרּבֹו:  ַאל־ּתֹאְכלּו מִ 12:9

ְולֹא־תֹוִתירּו ִמֶּמּנּו ַעד־ֹּבֶקר ְוַהֹּנָתר ִמֶּמּנּו ַעד־ֹּבֶקר ָּבֵאׁש ִּתְׂשֹרפּו: 12:10

1 18 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
2 19 // I Kings 9:26 LXX ּסֹוף MT ּסּוף
3 24 // DSS MT Mss LXX Syr Ms Tg Ms Vg ּוְלַאֲהֹרן omit MT (וַּיֹאְמרּוּוְלַאֲהֹרן)



ְּבַרְגֵליֶכם ּוַמֶּקְלֶכם ְּביְֶדֶכם וֲַאַכְלֶּתם ֹאתֹו ְּבִחָּפזֹון ֶּפַסח הּוא  ְוָכָכה ּתֹאְכלּו ֹאתֹו ָמְתֵניֶכם ֲחֻגִרים ַנֲעֵליֶכם12:11
ַליהוָה:  
ֵהי ִמְצַרִים  ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ־ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְוִהֵּכיִתי ָכל־ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד־ְּבֵהָמה ּוְבָכל־אֱ 12:12

ים ֲאִני ְיהוָה:  ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפטִ 
ֶגף  ְוָהיָה ַהָּדם ָלֶכם ְלֹאת ַעל ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָׁשם ְוָרִאיִתי ֶאת־ַהָּדם ּוָפַסְחִּתי ֲעֵלֶכם ְולֹא־ִיְהיֶה ָבֶכם נֶ 12:13

ְלַמְׁשִחית ְּבַהֹּכִתי ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:  
תֹו ַחג ַליהוָה ְלֹדֹרֵתיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם ְּתָחּגֻהּו:  ְוָהיָה ַהּיֹום ַהֶּזה ָלֶכם ְלִזָּכרֹון ְוַחֹּגֶתם אֹ 12:14
ה ַהֶּנֶפׁש ִׁשְבַעת יִָמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו ַא ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַּתְׁשִּביתּו ְּׂשֹאר ִמָּבֵּתיֶכם ִּכי ָּכל־ֹאֵכל ָחֵמץ ְוִנְכְרתָ 12:15

ִעי:  ַהִהוא ִמִּיְׂשָרֵאל ִמּיֹום ָהִראֹׁשן ַעד־יֹום ַהְּׁשבִ 
ֲאֶׁשר  ּוַבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא־ֹקֶדׁש ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא־ֹקֶדׁש ִיְהיֶה ָלֶכם ָּכל־ְמָלאָכה לֹא־יֵָעֶׂשה ָבֶהם ַא 12:16

יֵָאֵכל ְלָכל־ֶנֶפׁש הּוא ְלַבּדֹו יֵָעֶׂשה ָלֶכם:  
ֶּזה הֹוֵצאִתי ֶאת־ִצְבאֹוֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת־ַהּיֹום ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת־ַהַּמּצֹות ִּכי ְּבֶעֶצם ַהּיֹום הַ 12:17

ַהֶּזה ְלֹדֹרֵתיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם:  
ָּבִראֹׁשן ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ָּבֶעֶרב ּתֹאְכלּו ַמֹּצת ַעד יֹום ָהֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ַלֹחֶדׁש ָּבָעֶרב:  12:18
ים ְׂשֹאר לֹא ִיָּמֵצא ְּבָבֵּתיֶכם ִּכי ָּכל־ֹאֵכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ַּבֵּגר  ִׁשְבַעת יָמִ 12:19

ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץ: 
ָּכל־ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלּו ְּבֹכל מֹוְׁשֹבֵתיֶכם ּתֹאְכלּו ַמּצֹות:12:20
ָרֵאל וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִמְׁשכּו ּוְקחּו ָלֶכם צֹאן ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶכם ְוַׁשֲחטּו ַהָּפַסח:  וִַּיְקָרא ֹמֶׁשה ְלָכל־ִזְקֵני ִיְׂש 12:21
־ַהָּדם ֲאֶׁשר  ּוְלַקְחֶּתם ֲאגַֻּדת ֵאזֹוב ּוְטַבְלֶּתם ַּבָּדם ֲאֶׁשר־ַּבַּסף ְוִהַּגְעֶּתם ֶאל־ַהַּמְׁשקֹוף ְוֶאל־ְׁשֵּתי ַהְּמזּוֹזת ִמן12:22

לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמֶּפַתח־ֵּביתֹו ַעד־ֹּבֶקר:  ַּבָּסף ְוַאֶּתם
ח ְולֹא  ְוָעַבר ְיהוָה ִלְנֹּגף ֶאת־ִמְצַרִים ְוָרָאה ֶאת־ַהָּדם ַעל־ַהַּמְׁשקֹוף ְוַעל ְׁשֵּתי ַהְּמזּוֹזת ּוָפַסח ְיהוָה ַעל־ַהֶּפתַ 12:23

ִיֵּתן ַהַּמְׁשִחית ָלבֹא ֶאל־ָּבֵּתיֶכם ִלְנֹּגף:  
ם ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ְלָחק־ְל ּוְלָבֶני ַעד־עֹוָלם: ּוְׁשַמְרּתֶ 12:24
ְוָהיָה ִּכי־ָתֹבאּו ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִיֵּתן ְיהוָה ָלֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת־ָהֲעֹבָדה ַהּזֹאת:  12:25
ְוָהיָה ִּכי־יֹאְמרּו ֲאֵליֶכם ְּבֵניֶכם ָמה ָהֲעֹבָדה ַהּזֹאת ָלֶכם: 12:26
ת־ָּבֵּתינּו  וֲַאַמְרֶּתם ֶזַבח־ֶּפַסח הּוא ַליהוָה ֲאֶׁשר ָּפַסח ַעל־ָּבֵּתי ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ְּבָנְגּפֹו ֶאת־ִמְצַרִים ְואֶ 12:27

ִהִּציל וִַּיֹּקד ָהָעם וִַּיְׁשַּתֲחוּו:  
ֶאת־ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֵּכן ָעׂשּו: וֵַּיְלכּו וַַּיֲעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה 12:28
ר ַהְּׁשִבי ֲאֶׁשר  וְַיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה וַיהוָה ִהָּכה ָכל־ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמְּבֹכר ַּפְרֹעה ַהֹּיֵׁשב ַעל־ִּכְסאֹו ַעד ְּבכֹו12:29

ְּבֵבית ַהּבֹור ְוֹכל ְּבכֹור ְּבֵהָמה:  
ה ַלְיָלה הּוא ְוָכל־ֲעָבָדיו ְוָכל־ִמְצַרִים וְַּתִהי ְצָעָקה ְגֹדָלה ְּבִמְצָרִים ִּכי־ֵאין ַּבִית ֲאֶׁשר ֵאין־ָׁשם ֵמת: וַָּיָקם ַּפְרעֹ 12:30
דּו ֶאת־ְיהוָה  בְ וִַּיְקָרא ְלֹמֶׁשה ּוְלַאֲהֹרן ַלְיָלה וַּיֹאֶמר קּומּו ְּצאּו ִמּתֹו ַעִּמי ַּגם־ַאֶּתם ַּגם־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְלכּו עִ 12:31

ְּכַדֶּבְרֶכם:  
ַּגם־צֹאְנֶכם ַּגם־ְּבַקְרֶכם ְקחּו ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם וֵָלכּו ּוֵבַרְכֶּתם ַּגם־ֹאִתי:  12:32
וֶַּתֱחַזק ִמְצַרִים ַעל־ָהָעם ְלַמֵהר ְלַׁשְּלָחם ִמן־ָהָאֶרץ ִּכי ָאְמרּו ֻּכָּלנּו ֵמִתים: 12:33
ָתם ַעל־ִׁשְכָמם:  וִַּיָּׂשא ָהָעם ֶאת־ּבְ 12:34 ֵצקֹו ֶטֶרם יְֶחָמץ ִמְׁשֲאֹרָתם ְצֻרֹרת ְּבִׂשְמ
ת:  12:35 ּוְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ָעׂשּו ִּכְדַבר ֹמֶׁשה וִַּיְׁשֲאלּו ִמִּמְצַרִים ְּכֵלי־ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָמ
ְיַנְּצלּו ֶאת־ִמְצָרִים:וַיהוָה ָנַתן ֶאת־ֵחן ָהָעם ְּבֵעיֵני ִמְצַרִיים וַַּיְׁשִאלּום ו12:36ַ
וִַּיְסעּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס ֻסֹּכָתה ְּכֵׁשׁש־ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ַהְּגָבִרים ְלַבד ִמָּטף:  12:37
ְוַגם־ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאָּתם ְוצֹאן ּוָבָקר ִמְקֶנה ָּכֵבד ְמֹאד: 12:38
ִמִּמְצַרִים ֻעֹגת ַמּצֹות ִּכי לֹא ָחֵמץ ִּכי־ֹגְרׁשּו ִמִּמְצַרִים ְולֹא יְָכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה  וַּיֹאפּו ֶאת־ַהָּבֵצק ֲאֶׁשר הֹוִציאּו 12:39

ְוַגם־ֵצָדה לֹא־ָעׂשּו ָלֶהם:  
ִׁשים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה: 12:40 ּומֹוַׁשב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר יְָׁשבּו ְּבִמְצָרִים ְׁש
ִׁשים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה וְַיִהי ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה יְָצאּו ָּכל־ִצְבאֹות ְיהוָה ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: וְַיִהי ִמֵּקץ12:41 ְׁש
ֵליל ִׁשֻּמִרים הּוא ַליהָוה ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים הּוא־ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ַליהוָה ִׁשֻּמִרים ְלָכל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 12:42

ֹדֹרָתם:לְ 
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן זֹאת ֻחַּקת ַהָּפַסח ָּכל־ֶּבן־ֵנָכר לֹא־יֹאַכל ּבֹו:  12:43
ְוָכל־ֶעֶבד ִאיׁש ִמְקַנת־ָּכֶסף ּוַמְלָּתה ֹאתֹו ָאז יֹאַכל ּבֹו: 12:44
ּתֹוָׁשב ְוָׂשִכיר לֹא־יֹאַכל־ּבֹו:  12:45



־תֹוִציא ִמן־ַהַּבִית ִמן־ַהָּבָׂשר חּוָצה ְוֶעֶצם לֹא ִתְׁשְּברּו־בֹו: ְּבַבִית ֶאָחד יֵָאֵכל לֹא12:46
ָּכל־ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל יֲַעׂשּו ֹאתֹו:  12:47
ל  ָכל־ָערֵ ְוִכי־יָגּור ִאְּתֶכם ֵּגר ְוָעָׂשה ֶפַסח ַליהוָה ִהּמֹול לֹו ָכל־ָזָכר ְוָאז ִיְקַרב ַלֲעׂשֹתֹו ְוָהיָה ְּכֶאְזַרח ָהָאֶרץ וְ 12:48

לֹא־יֹאַכל ּבֹו:  
ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהיֶה ָלֶאְזָרח ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם:  12:49
וַַּיֲעׂשּו ָּכל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה ְוֶאת־ַאֲהֹרן ֵּכן ָעׂשּו: 12:50
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעל־ִצְבֹאָתם:וְַיִהי ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה הֹוִציא ְיהוָה ֶאת־12:51

וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 13:1
ַקֶּדׁש־ִלי ָכל־ְּבכֹור ֶּפֶטר ָּכל־ֶרֶחם ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה ִלי הּוא:  13:2
ר ְיָצאֶתם ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים ִּכי ְּבֹחֶזק יָד הֹוִציא ְיֹהוָה  וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל־ָהָעם ָזכֹור ֶאת־ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאׁשֶ 13:3

ֶאְתֶכם ִמֶּזה ְולֹא יֵָאֵכל ָחֵמץ:  
ַהּיֹום ַאֶּתם ֹיְצִאים ְּבֹחֶדׁש ָהָאִביב:  13:4
ֶהי ֶאל־ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהחִ 13:5 ִּוי ְוַהְיבּוִסי ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתי ָלֶתת ָל  ְוָהיָה ִכי־ְיִביֲא ְיהוָה ֱא

ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ְוָעַבְדָּת ֶאת־ָהֲעֹבָדה ַהּזֹאת ַּבֹחֶדׁש ַהֶּזה: 
ִׁשְבַעת יִָמים ּתֹאַכל ַמֹּצת ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַחג ַליהוָה:  13:6
:  ַמּצֹות יֵָאֵכל ֵאת ִׁשְבַעת ַהָּיִמים וְ 13:7 לֹא־יֵָרֶאה ְל ָחֵמץ ְולֹא־יֵָרֶאה ְל ְׂשֹאר ְּבָכל־ְּגֻבֶל
ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנ ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ְיהוָה ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים:  13:8
ֹוַרת ְיהוָה ְּבִפי ִּכי ְּביָד ֲחָזָקה הֹוִצֲא ְיֹהוָה  ְוָהיָה ְל ְלאֹות ַעל־יְָד ּוְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיֶני ְלַמַען ִּתְהֶיה ּת13:9

ִמִּמְצָרִים:  
ְוָׁשַמְרָּת ֶאת־ַהֻחָּקה ַהּזֹאת ְלמֹוֲעָדּה ִמָּיִמים יִָמיָמה: 13:10
:  ְוָהיָה ִּכי־ְיִבֲא ְיהוָה ֶאל־ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְל ְוַלֲאֹבֶתי ּו13:11 ְנָתָנּה ָל
ְוַהֲעַבְרָּת ָכל־ֶּפֶטר־ֶרֶחם ַליֹהוָה ְוָכל־ֶּפֶטר ֶׁשֶגר ְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִיְהיֶה ְל ַהְּזָכִרים ַליהוָה:  13:12
ְוָכל־ֶּפֶטר ֲחֹמר ִּתְפֶּדה ְבֶׂשה ְוִאם־לֹא ִתְפֶּדה וֲַעַרְפּתֹו ְוֹכל ְּבכֹור ָאָדם ְּבָבֶני ִּתְפֶּדה: 13:13
ָבִדים:  יָה ִּכי־ִיְׁשָאְל ִבְנ ָמָחר ֵלאֹמר ַמה־ּזֹאת ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ְּבֹחֶזק יָד הֹוִציָאנּו ְיהוָה ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית עֲ ְוהָ 13:14
ְּבכֹור ְּבֵהָמה ַעל־ֵּכן  וְַיִהי ִּכי־ִהְקָׁשה ַפְרֹעה ְלַׁשְּלֵחנּו וַַּיֲהֹרג ְיֹהוָה ָּכל־ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמְּבֹכר ָאָדם ְוַעד־13:15

ֲאִני ֹזֵבַח ַליהוָה ָּכל־ֶּפֶטר ֶרֶחם ַהְּזָכִרים ְוָכל־ְּבכֹור ָּבַני ֶאְפֶּדה: 
ְוָהיָה ְלאֹות ַעל־יְָדָכה ּוְלטֹוָטֹפת ֵּבין ֵעיֶני ִּכי ְּבֹחֶזק יָד הֹוִציָאנּו ְיהוָה ִמִּמְצָרִים: 13:16
ִהים ֶּפן־ִיָּנֵחם וְַיִהי ְּבַׁשַּלח ּפַ 13:17 ִהים ֶּדֶר ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ִּכי ָקרֹוב הּוא ִּכי ָאַמר ֱא ְרֹעה ֶאת־ָהָעם ְולֹא־ָנָחם ֱא

ָהָעם ִּבְרֹאָתם ִמְלָחָמה ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה:  
ִהים ֶאת־ָהָעם ֶּדֶר ַהִּמְדָּבר יַם־13:18 וֲַחֻמִׁשים ָעלּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:  1סֹוף וַַּיֵּסב ֱא
ִהים 13:19 ֶאְתֶכם  וִַּיַּקח ֹמֶׁשה ֶאת־ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו ִּכי ַהְׁשֵּבַע ִהְׁשִּביַע ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ָּפֹקד ִיְפֹקד ֱא

ְוַהֲעִליֶתם ֶאת־ַעְצֹמַתי ִמֶּזה ִאְּתֶכם:  
וִַּיְסעּו ִמֻּסֹּכת וַַּיֲחנּו ְבֵאָתם ִּבְקֵצה ַהִּמְדָּבר:  13:20
ִהים13:21 ֹהֵל ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְּבַעּמּוד ָעָנן ַלְנֹחָתם ַהֶּדֶר ְוַלְיָלה ְּבַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם ָלֶלֶכת יֹוָמם  2וֵא
:  וָָלְיָלה

לֹא־יִָמיׁש ַעּמּוד ֶהָעָנן יֹוָמם ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ָלְיָלה ִלְפֵני ָהָעם:13:22
וְַיַדֵּבר ְיֹהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 14:1
ְכחֹו ַתֲחנּו ַעל־ַהָּים:  ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְויָֻׁשבּו ְויֲַחנּו ִלְפֵני ִּפי ַהִחיֹרת ֵּבין ִמְגֹּדל ּוֵבין ַהָּים ִלְפֵני ַּבַעל ְצֹפן נִ 14:2
ְוָאַמר ַּפְרֹעה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנֻבִכים ֵהם ָּבָאֶרץ ָסַגר ֲעֵליֶהם ַהִּמְדָּבר:  14:3
ׂשּו־ֵכן:  ה וַַּיעֲ ְוִחַּזְקִּתי ֶאת־ֵלב־ַּפְרֹעה ְוָרַדף ַאֲחֵריֶהם ְוִאָּכְבָדה ְּבַפְרֹעה ּוְבָכל־ֵחילֹו ְויְָדעּו ִמְצַרִים ִּכי־ֲאִני ְיהו14:4ָ
ִּכי־ִׁשַּלְחנּו  וַּיַֻּגד ְלֶמֶל ִמְצַרִים ִּכי ָבַרח ָהָעם וֵַּיָהֵפ ְלַבב ַּפְרֹעה וֲַעָבָדיו ֶאל־ָהָעם וַּיֹאמרּו ַמה־ּזֹאת ָעִׂשינּו 14:5

ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֵמָעְבֵדנּו:  
וֶַּיְאֹסר ֶאת־ִרְכּבֹו ְוֶאת־ַעּמֹו ָלַקח ִעּמֹו:  14:6
ֵׁשׁש־ֵמאֹות ֶרֶכב ָּבחּור ְוֹכל ֶרֶכב ִמְצָרִים ְוָׁשִלִׁשם ַעל־ּכֻּלֹו: וִַּיַּקח14:7
ָרָמה: וְַיַחֵּזק ְיֹהוָה ֶאת־ֵלב ַּפְרֹעה ֶמֶל ִמְצַרִים וִַּיְרֹּדף ַאֲחֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹיְצִאים ְּביָד14:8

1 18 // I Kings 9:26 LXX סֹוף MT סּוף
2 21 ִהים // LXX וֵא MT Tg Syr Vg וַיהוָה



ִּׂשיגּו אֹוָתם ֹחִנים ַעל־ַהָּים ָּכל־סּוס ֶרֶכב ַּפְרֹעה ּוָפָרָׁשיו ְוֵחילֹו ַעל־ִּפי ַהִחיֹרת ִלְפֵני  וִַּיְרְּדפּו ִמְצַרִים ַאֲחֵריֶהם וַּיַ 14:9
ַּבַעל ְצֹפן: 

קּו  עֲ ּוַפְרֹעה ִהְקִריב וִַּיְׂשאּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ֵעיֵניֶהם ְוִהֵּנה ִמְצַרִים ֹנְסִעים ַאֲחֵריֶהם וִַּייְראּו ְמֹאד וִַּיצְ 14:10
ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְיהוָה:  

ִציָאנּו  וַּיֹאְמרּו ֶאל־ֹמֶׁשה ַהִמְּבִלי ֵאין־ְקָבִרים ְּבִמְצַרִים ְלַקְחָּתנּו ָלמּות ַּבִּמְדָּבר ַמה־ּזֹאת ָעִׂשיָת ָּלנּו ְלהֹו14:11
ִמִּמְצָרִים:  

ר ֲחַדל ִמֶּמּנּו ְוַנַעְבָדה ֶאת־ִמְצָרִים ִּכי טֹוב ָלנּו ֲעֹבד  ֲהלֹא־ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרנּו ֵאֶלי ְבִמְצַרִים ֵלאמֹ 14:12
ֶאת־ִמְצַרִים ִמֻּמֵתנּו ַּבִּמְדָּבר:  

ִהים 14:13 ֶכם ַהּיֹום ִּכי ֲאֶׁשר  ֲאֶׁשר־יֲַעֶׂשה לָ 1וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל־ָהָעם ַאל־ִּתיָראּו ִהְתיְַצבּו ּוְראּו ֶאת־ְיׁשּוַעת ֱא
ְרִאיֶתם ֶאת־ִמְצַרִים ַהּיֹום לֹא ֹתִסיפּו ִלְרֹאָתם עֹוד ַעד־עֹוָלם: 

ְיהוָה ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִריׁשּון:14:14
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ַמה־ִּתְצַעק ֵאָלי ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעּו:  14:15
ָהֵרם ֶאת־ַמְּט ּוְנֵטה ֶאת־יְָד ַעל־ַהָּים ּוְבָקֵעהּו ְויָֹבאּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹו ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה:  ְוַאָּתה14:16
יו:  וֲַאִני ִהְנִני ְמַחֵּזק ֶאת־ֵלב ִמְצַרִים ְויָֹבאּו ַאֲחֵריֶהם ְוִאָּכְבָדה ְּבַפְרֹעה ּוְבָכל־ֵחילֹו ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרׁשָ 14:17
ְויְָדעּו ִמְצַרִים ִּכי־ֲאִני ְיהוָה ְּבִהָּכְבִדי ְּבַפְרֹעה ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו:  14:18
ִהים ַהֹהֵל ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל וֵַּיֶל ֵמַאֲחֵריֶהם וִַּיַּסע ַעּמּוד ֶהָעָנן ִמְּפֵניהֶ 14:19 ם וַַּיֲעֹמד  וִַּיַּסע ַמְלַא ָהֱא

ֵמַאֲחֵריֶהם:  
ה ֶאל־ֶזה  וַָּיבֹא ֵּבין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל וְַיִהי ֶהָעָנן ְוַהֹחֶׁש וַָּיֶאר ֶאת־ַהָּלְיָלה ְולֹא־ָקַרב זֶ 14:20

ָּכל־ַהָּלְיָלה:  
ַּלְיָלה וַָּיֶׂשם ֶאת־ַהָּים ֶלָחָרָבה  וֵַּיט ֹמֶׁשה ֶאת־יָדֹו ַעל־ַהָּים וַּיֹוֶל ְיהוָה ֶאת־ַהָּים ְּברּוַח ָקִדים ַעָּזה ָּכל־הַ 14:21

וִַּיָּבְקעּו ַהָּמִים:  
וַָּיֹבאּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹו ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה ְוַהַּמִים ָלֶהם ֹחָמה ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשמֹאָלם: 14:22
 ּוָפָרָׁשיו ֶאל־ּתֹו ַהָּים:  וִַּיְרְּדפּו ִמְצַרִים וַָּיֹבאּו ַאֲחֵריֶהם ֹּכל סּוס ַּפְרֹעה ִרְכּבֹו14:23
ם: וְַיִהי ְּבַאְׁשֹמֶרת ַהֹּבֶקר וַַּיְׁשֵקף ְיהוָה ֶאל־ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ְּבַעּמּוד ֵאׁש ְוָעָנן וַָּיָהם ֵאת ַמֲחֵנה ִמְצָריִ 14:24
נּוָסה ִמְּפֵני ִיְׂשָרֵאל ִּכי ְיהוָה ִנְלָחם ָלֶהם וֶַּיֱאֹסר ֵאת ֹאַפן ַמְרְּכֹבָתיו וְַיַנֲהֵגהּו ִּבְכֵבֻדת וַּיֹאֶמר ִמְצַרִים אָ 14:25

ְּבִמְצָרִים 
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְנֵטה ֶאת־יְָד ַעל־ַהָּים ְויָֻׁשבּו ַהַּמִים ַעל־ִמְצַרִים ַעל־ִרְכּבֹו ְוַעל־ָּפָרָׁשיו: 14:26
נֹות ֹּבֶקר ְלֵאיָתנֹו ּוִמְצַרִים ָנִסים ִלְקָראתֹו וְַיַנֵער ְיהוָה ֶאת־ִמְצַרִים  וֵַּיט ֹמֶׁשה ֶאת־יָדֹו ַעל־ַהָּים וַָּיָׁשב ַהָּים ִלפְ 14:27

ְּבתֹו ַהָּים:  
ָּבֶהם וַָּיֻׁשבּו ַהַּמִים וְַיַכּסּו ֶאת־ָהֶרֶכב ְוֶאת־ַהָּפָרִׁשים ְלֹכל ֵחיל ַּפְרֹעה ַהָּבִאים ַאֲחֵריֶהם ַּבָּים לֹא־ִנְׁשַאר 14:28

ַעד־ֶאָחד:  
ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹו ַהָּים ְוַהַּמִים ָלֶהם ֹחָמה ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשמֹאָלם 14:29
וַּיֹוַׁשע ְיהוָה ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ִמְצָרִים וַַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ִמְצַרִים ֵמת ַעל־ְׂשַפת ַהָּים:  14:30
ִהים וַַּיְרא ִיְׂשָראֵ 14:31 ּוְבֹמֶׁשה 2ל ֶאת־ַהָּיד ַהְּגֹדָלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהוָה ְּבִמְצַרִים וִַּייְראּו ָהָעם ֶאת־ְיהוָה וַַּיֲאִמינּו ֱא
ַעְבּדֹו:
ִהים15:1 וַּיֹאְמרּו ֵלאֹמר ָאִׁשיָרה ַליהוָה ִּכי־ָגֹאה ָּגָאה סּוס 3ָאז יִָׁשיר־ֹמֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ֵלא

ְוֹרְכבֹו ָרָמה ַבָּים:  
ֵהי ָאִבי וֲַאֹרְמֶמְנהּו:  15:2 ָעִּזי ְוִזְמָרת יָּה וְַיִהי־ִלי ִליׁשּוָעה ֶזה ֵאִלי ְוַאְנוֵהּו ֱא
ְיהוָה ְׁשמֹו:  ְיהוָה ִאיׁש ִמְלָחָמה 15:3
: 4ְביַם־סֹוף ַמְרְּכֹבת ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו יָָרה ַבָּים ִמְבַחר ָׁשִלָׁשיו ֻטְּבעּו  15:4
ת ְּכמֹו־ָאֶבן: 15:5 ְּתֹהֹמת ְיַכְסיֻמּו יְָרדּו ִבְמצֹו
ה ִּתְרַעץ אֹויֵב:  ְיִמיְנ ְיהוָה ֶנְאָּדִרי ַּבֹּכַח ְיִמיְנ ְיהו15:6ָ
ּוְבֹרב ְּגאֹוְנ ַּתֲהֹרס ָקֶמי ְּתַׁשַּלח ֲחֹרְנ יֹאְכֵלמֹו ַּכַּקׁש:  15:7
ּוְברּוַח ַאֶּפי ֶנֶעְרמּו ַמִים ִנְּצבּו ְכמֹו־ֵנד ֹנְזִלים ָקְפאּו ְתֹהֹמת ְּבֶלב־יָם:  15:8

1 13 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
2 31 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ַּביהוָה
3 1 ִהים // LXX ֵלא MT Tg Syr Vg ַליהוָה
4 4 // I Kings 9:26 LXX סֹוף MT סּוף



ֵאמֹו ַנְפִׁשי ָאִריק ַחְרִּבי ּתֹוִריֵׁשמֹו יִָדי:  ָאַמר אֹויֵב ֶאְרֹּדף ַאִּׂשיג ֲאַחֵּלק ָׁשָלל ִּתְמלָ 15:9
ָנַׁשְפָּת ְברּוֲח ִּכָּסמֹו יָם ָצֲללּו ַּכעֹוֶפֶרת ְּבַמִים ַאִּדיִרים: 15:10
ת ֹעֵׂשה ֶפֶלא:  15:11 ִמי־ָכֹמָכה ָּבֵאִלם ְיהוָה ִמי ָּכֹמָכה ֶנְאָּדר ַּבֹּקֶדׁש נֹוָרא ְתִה
ִּתְבָלֵעמֹו ָאֶרץ:  ָנִטיָת ְיִמיְנ 15:12
15:13  : ָנִחיָת ְבַחְסְּד ַעם־זּו ָּגָאְלָּת ֵנַהְלָּת ְבָעְּז ֶאל־ְנוֵה ָקְדֶׁש
ָׁשְמעּו ַעִּמים ִיְרָּגזּון ִחיל ָאַחז ֹיְׁשֵבי ְּפָלֶׁשת:  15:14
ְׁשֵבי ְכָנַען: ָאז ִנְבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי מֹוָאב יֹאֲחֵזמֹו ָרַעד ָנֹמגּו ֹּכל יֹ 15:15
: ִּתֹּפל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה וַָפַחד ִּבְגֹדל ְזרֹוֲע ִיְּדמּו ָּכָאֶבן ַעד־יֲַעֹבר ַעְּמ ְיהוָה ַעד־יֲַעֹבר ַעם־זּו ָקִניתָ 15:16
:  1ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו ְּבַהר ַנֲחָלְת ָמכֹון ְלִׁשְבְּת ָּפַעְלָּת ְיהוָה ִמְּקָדׁש ְיהוָה 15:17 ּכֹוְננּו יֶָדי
ְיהוָה ִיְמ ְלֹעָלם וֶָעד:  15:18
כּו ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹו ִּכי ָבא סּוס ַּפְרֹעה ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו ַּבָּים וַָּיֶׁשב ְיהוָה ֲעֵלֶהם ֶאת־ֵמי ַהָּים ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהלְ 15:19

ַהָּים:
ת:15:20 וִַּתַּקח ִמְריָם ַהְּנִביָאה ֲאחֹות ַאֲהֹרן ֶאת־ַהֹּתף ְּביָָדּה וֵַּתֶצאןָ ָכל־ַהָּנִׁשים ַאֲחֶריָה ְּבֻתִּפים ּוִבְמֹח
ם: וַַּתַען ָלֶהם ִמְריָם ִׁשירּו ַליהוָה ִּכי־ָגֹאה ָּגָאה סּוס ְוֹרְכבֹו ָרָמה ַבּיָ 15:21
ֶׁשת־יִָמים ַּבִּמְדָּבר ְולֹא־ָמְצאּו ָמִים: 2סֹוף וַַּיַּסע ֹמֶׁשה ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמַּים־15:22 וֵַּיְצאּו ֶאל־ִמְדַּבר־ׁשּור וֵַּיְלכּו ְׁש
י ָמִרים ֵהם ַעל־ֵּכן ָקָרא־ְׁשָמּה ָמָרה: וַָּיֹבאּו ָמָרָתה ְולֹא יְָכלּו ִלְׁשֹּתת ַמִים ִמָּמָרה ּכִ 15:23
נּו ָהָעם ַעל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר ַמה־ִּנְׁשֶּתה: 15:24 וִַּי
ָׁשם ִנָּסהּו: וִַּיְצַעק ֶאל־ְיהוָה וַּיֹוֵרהּו ְיהוָה ֵעץ וַַּיְׁשֵל ֶאל־ַהַּמִים וִַּיְמְּתקּו ַהָּמִים ָׁשם ָׂשם לֹו ֹחק ּוִמְׁשָּפט וְ 15:25
ֶהי ְוַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו ַּתֲעֶׂשה ְוַהֲאַזְנָּת ְלִמְצוָתיו ְוָׁשַמְר 15:26 ָּת ָּכל־ֻחָּקיו  וַּיֹאֶמר ִאם־ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְלקֹול ְיהוָה ֱא

 : ָּכל־ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר־ַׂשְמִּתי ְבִמְצַרִים לֹא־ָאִׂשים ָעֶלי ִּכי ֲאִני ְיהוָה ֹרְפֶא
ֹבאּו ֵאיִלָמה ְוָׁשם ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֵעיֹנת ַמִים ְוִׁשְבִעים ְּתָמִרים וַַּיֲחנּו־ָׁשם ַעל־ַהָּמִים: וַּיָ 15:27

ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁשוִַּיְסעּו ֵמֵאיִלם וַָּיֹבאּו ָּכל־ֲעַדת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ִמְדַּבר־ִסין ֲאֶׁשר ֵּבין־ֵאיִלם ּוֵבין ִסיָני ַּבֲחִמָּׁשה 16:1
ַהֵּׁשִני ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:  

וִַּיִּלינּו ָּכל־ֲעַדת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַעל־ֹמֶׁשה ְוַעל־ַאֲהֹרן ַּבִּמְדָּבר:  16:2
ָאְכֵלנּו ֶלֶחם  וַּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמי־ִיֵּתן מּוֵתנּו ְביַד־ְיהוָה ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבִׁשְבֵּתנּו ַעל־ִסיר ַהָּבָׂשר ּבְ 16:3

ָלׂשַֹבע ִּכי־הֹוֵצאֶתם ֹאָתנּו ֶאל־ַהִּמְדָּבר ַהֶּזה ְלָהִמית ֶאת־ָּכל־ַהָּקָהל ַהֶּזה ָּבָרָעב: 
ן ֲאַנֶּסּנּו וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן־ַהָּׁשָמִים ְויָָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְּדַבר־יֹום ְּביֹומֹו ְלַמעַ 16:4

ֲהיֵֵל ְּבתֹוָרִתי ִאם־לֹא:  
ְוָהיָה ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאֶׁשר־יִָביאּו ְוָהיָה ִמְׁשֶנה ַעל ֲאֶׁשר־ִיְלְקטּו יֹום יֹום: 16:5
הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:  וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֶאל־ָּכל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶעֶרב ִויַדְעֶּתם ִּכי ְיהוָה16:6
ִהים 16:7 ְוַנְחנּו ָמה ִּכי ַתּלֹונּו ָעֵלינּו: 3ּוֹבֶקר ּוְרִאיֶתם ֶאת־ְּכבֹוד ְיהוָה ְּבָׁשְמעֹו ֶאת־ְּתֻלֹּנֵתיֶכם ַעל־ֱא
ָׂשר ֶלֱאֹכל ְוֶלֶחם ַּבֹּבֶקר ִלְׂשֹּבַע ִּבְׁשֹמַע ְיהוָה ֶאת־ְּתֻלֹּנֵתיֶכם וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ְּבֵתת ְיהוָה ָלֶכם ָּבֶעֶרב ּבָ 16:8

ִהים  : 4ֲאֶׁשר־ַאֶּתם ַמִּליִנם ָעָליו ְוַנְחנּו ָמה לֹא־ָעֵלינּו ְתֻלֹּנֵתיֶכם ִּכי ַעל־ֱא
ִּכי ָׁשַמע ֵאת ְּתֻלֹּנֵתיֶכם: 5־ָּכל־ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִקְרבּו ִלְפֵני ְיהוָה וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל־ַאֲהֹרן ֱאֹמר ֶאל 16:9

ן:וְַיִהי ְּכַדֵּבר ַאֲהֹרן ֶאל־ָּכל־ֲעַדת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל וִַּיְפנּו ֶאל־ַהִּמְדָּבר ְוִהֵּנה ְּכבֹוד ְיהוָה ִנְרָאה ֶּבָענָ 16:10
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  16:11
ּו־ָלֶחם  ָׁשַמְעִּתי ֶאת־ְּתלּוֹּנת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּדֵּבר ֲאֵלֶהם ֵלאֹמר ֵּבין ָהַעְרַּבִים ּתֹאְכלּו ָבָׂשר ּוַבֹּבֶקר ִּתְׂשְּבע 16:12

ֵהיֶכם:  ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהוָה ֱא
ַעל ַהְּׂשָלו וְַּתַכס ֶאת־ַהַּמֲחֶנה ּוַבֹּבֶקר ָהְיָתה ִׁשְכַבת ַהַּטל ָסִביב ַלַּמֲחֶנה:  וְַיִהי ָבֶעֶרב וַּתַ 16:13
וַַּתַעל ִׁשְכַבת ַהָּטל ְוִהֵּנה ַעל־ְּפֵני ַהִּמְדָּבר ַּדק ְמֻחְסָּפס ַּדק ַּכְּכֹפר ַעל־ָהָאֶרץ:  16:14
־ָאִחיו ָמן הּוא ִּכי לֹא יְָדעּו ַמה־הּוא וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֲאֵלֶהם הּוא ַהֶּלֶחם  וִַּיְראּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל וַּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל16:15

ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהוָה ָלֶכם ְלָאְכָלה: 

1 17 // DSS(4QExod(c)) Hebrew Mss Cairo Geniza LXX SP Tg ְיהוָה MT ֲאֹדָני
2 22 // I Kings 9:26 סֹוף MT סּוף
3 7 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
4 8 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
5 9 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה



ָאֳהלֹו  ֶׁשר ּבְ ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ִלְקטּו ִמֶּמּנּו ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ֹעֶמר ַלֻּגְלֹּגֶלת ִמְסַּפר ַנְפֹׁשֵתיֶכם ִאיׁש ַלאֲ 16:16
ִּתָּקחּו:  
וַַּיֲעׂשּו־ֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וִַּיְלְקטּו ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט: 16:17
: וַָּיֹמּדּו ָבֹעֶמר ְולֹא ֶהְעִּדיף ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט לֹא ֶהְחִסיר ִאיׁש ְלִפי־ָאְכלֹו ָלָקטּו16:18
ר ִמֶּמּנּו ַעד־ֹּבֶקר: וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֲאֵלֶהם ִאיׁש ַאל־יֹותֵ 16:19
ה: ְולֹא־ָׁשְמעּו ֶאל־ֹמֶׁשה וַּיֹוִתרּו ֲאָנִׁשים ִמֶּמּנּו ַעד־ֹּבֶקר וַָּיֻרם ּתֹוָלִעים וִַּיְבַאׁש וִַּיְקֹצף ֲעֵלֶהם ֹמׁשֶ 16:20
וִַּיְלְקטּו ֹאתֹו ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר ִאיׁש ְּכִפי ָאְכלֹו ְוַחם ַהֶּׁשֶמׁש ְוָנָמס:  16:21
ֶׁשה: וְַיִהי ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָלְקטּו ֶלֶחם ִמְׁשֶנה ְׁשֵני ָהֹעֶמר ָלֶאָחד וַָּיֹבאּו ָּכל־ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה וַַּיִּגידּו ְלמֹ 16:22
וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם הּוא ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת־ֹקֶדׁש ַליהוָה ָמָחר ֵאת ֲאֶׁשר־ּתֹאפּו ֵאפּו ְוֵאת 16:23

ֶׁשר־ְּתַבְּׁשלּו ַּבֵּׁשלּו ְוֵאת ָּכל־ָהֹעֵדף ַהִּניחּו ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת ַעד־ַהֹּבֶקר:  אֲ 
וַַּיִּניחּו ֹאתֹו ַעד־ַהֹּבֶקר ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹמֶׁשה ְולֹא ִהְבִאיׁש ְוִרָּמה לֹא־ָהְיָתה ּבֹו:  16:24
ם ַליהוָה ַהּיֹום לֹא ִתְמָצֻאהּו ַּבָּׂשֶדה:  וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ִּכי־ַׁשָּבת ַהּיֹו16:25
ֵׁשֶׁשת יִָמים ִּתְלְקֻטהּו ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת לֹא ִיְהיֶה־ּבֹו: 16:26
וְַיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי יְָצאּו ִמן־ָהָעם ִלְלֹקט ְולֹא ָמָצאּו: 16:27
ָנה ֵמַאְנֶּתם ִלְׁשֹמר ִמְצוַתי ְותֹוֹרָתי: וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ַעד־אָ 16:28
ו ַאל־יֵֵצא  ְראּו ִּכי־ְיהוָה ָנַתן ָלֶכם ַהַּׁשָּבת ַעל־ֵּכן הּוא ֹנֵתן ָלֶכם ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ֶלֶחם יֹוָמִים ְׁשבּו ִאיׁש ַּתְחָּתי16:29

ִאיׁש ִמְּמֹקמֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי:  
ּיֹום ַהְּׁשִבִעי: וִַּיְׁשְּבתּו ָהָעם ּבַ 16:30
וִַּיְקְראּו ֵבית־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ְׁשמֹו ָמן ְוהּוא ְּכֶזַרע ַּגד ָלָבן ְוַטְעמֹו ְּכַצִּפיִחת ִּבְדָבׁש:  16:31
ֶאת־ַהֶּלֶחם  וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ְמלֹא ָהֹעֶמר ִמֶּמּנּו ְלִמְׁשֶמֶרת ְלֹדֹרֵתיֶכם ְלַמַען ִיְראּו 16:32

ֲאֶׁשר ֶהֱאַכְלִּתי ֶאְתֶכם ַּבִּמְדָּבר ְּבהֹוִציִאי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:  
ִהים 16:33 ְלִמְׁשֶמֶרת 1וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל־ַאֲהֹרן ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן־ָׁשָּמה ְמלֹא־ָהֹעֶמר ָמן ְוַהַּנח ֹאתֹו ִלְפֵני ֱא

ְלֹדֹרֵתיֶכם: 
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה וַַּיִּניֵחהּו ַאֲהֹרן ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְלִמְׁשָמֶרת:  16:34
ם ֶאל־ְקֵצה  ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאְכלּו ֶאת־ַהָּמן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַעד־ֹּבָאם ֶאל־ֶאֶרץ נֹוָׁשֶבת ֶאת־ַהָּמן ָאְכלּו ַעד־ֹּבאָ 16:35

ֶאֶרץ ְּכָנַען: 
ְוָהֹעֶמר ֲעִׂשִרית ָהֵאיָפה הּוא:16:36

ְׁשֹּתת ָהָעם:  וִַּיְסעּו ָּכל־ֲעַדת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְדַּבר־ִסין ְלַמְסֵעיֶהם ַעל־ִּפי ְיהוָה וַַּיֲחנּו ִּבְרִפיִדים ְוֵאין ַמִים לִ 17:1
ְּתנּו־ָלנּו ַמִים ְוִנְׁשֶּתה וַּיֹאֶמר ָלֶהם ֹמֶׁשה ַמה־ְּתִריבּון ִעָּמִדי ּוַמה־ְתַנּסּו  וַָּיֶרב ָהָעם ִעם־ֹמֶׁשה וַּיֹאְמרּו17:2

ֶאת־ְיהוָה:  
־ָּבַני  וִַּיְצָמא ָׁשם ָהָעם ַלַּמִים וַָּיֶלן ָהָעם ַעל־ֹמֶׁשה וַּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ֶהֱעִליָתנּו ִמִּמְצַרִים ְלָהִמית ֹאִתי ְוֶאת 17:3

י ַּבָּצָמא:  ְוֶאת־ִמְקנַ 
וִַּיְצַעק ֹמֶׁשה ֶאל־ְיהוָה ֵלאֹמר ָמה ֶאֱעֶׂשה ָלָעם ַהֶּזה עֹוד ְמַעט ּוְסָקֻלִני:  17:4
ר ַקח ְּביְָד  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֲעֹבר ִלְפֵני ָהָעם ְוַקח ִאְּת ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ּוַמְּט ֲאֶׁשר ִהִּכיָת ּבֹו ֶאת־ַהְיאֹ 17:5

ְכָּת:  ְוָהלָ 
ֹמֶׁשה ְלֵעיֵני ִזְקֵני  ִהְנִני ֹעֵמד ְלָפֶני ָּׁשם ַעל־ַהּצּור ְּבֹחֵרב ְוִהִּכיָת ַבּצּור ְויְָצאּו ִמֶּמּנּו ַמִים ְוָׁשָתה ָהָעם וַַּיַעׂש ֵּכן17:6

ִיְׂשָרֵאל:  
ַנֹּסָתם ֶאת־ְיהוָה ֵלאֹמר ֲהיֵׁש ְיהוָה ְּבִקְרֵּבנּו  וִַּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַמָּסה ּוְמִריָבה ַעל־ִריב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַעל17:7

ִאם־ָאִין:
וַָּיבֹא ֲעָמֵלק וִַּיָּלֶחם ִעם־ִיְׂשָרֵאל ִּבְרִפיִדם:  17:8
ּוַמֵּטה  וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ְּבַחר־ָלנּו ֲאָנִׁשים ְוֵצא ִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק ָמָחר ָאֹנִכי ִנָּצב ַעל־רֹאׁש ַהִּגְבָעה17:9

ִהים ְּביִָדי:   ָהֱא
וַַּיַעׂש ְיהֹוֻׁשַע ַּכֲאֶׁשר ָאַמר־לֹו ֹמֶׁשה ְלִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק ּוֹמֶׁשה ַאֲהֹרן ְוחּור ָעלּו רֹאׁש ַהִּגְבָעה: 17:10
ק:  ְוָהיָה ַּכֲאֶׁשר יִָרים ֹמֶׁשה יָדֹו ְוָגַבר ִיְׂשָרֵאל ְוַכֲאֶׁשר יִָניַח יָדֹו ְוָגַבר ֲעָמלֵ 17:11
ָחד ּוִמֶּזה ֶאָחד  ִויֵדי ֹמֶׁשה ְּכֵבִדים וִַּיְקחּו־ֶאֶבן וַָּיִׂשימּו ַתְחָּתיו וֵַּיֶׁשב ָעֶליָה ְוַאֲהֹרן ְוחּור ָּתְמכּו ְביָָדיו ִמֶּזה אֶ 17:12

וִַּיְהיּו יָָדיו ֱאמּוָנה ַעד־ּבֹא ַהָּׁשֶמׁש:  
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ׁש ְיהֹוֻׁשַע ֶאת־ֲעָמֵלק ְוֶאת־ַעּמֹו17:13 ְלִפי־ָחֶרב:וַַּיֲח
ק ִמַּתַחת  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְּכֹתב זֹאת ִזָּכרֹון ַּבֵּסֶפר ְוִׂשים ְּבָאְזֵני ְיהֹוֻׁשַע ִּכי־ָמֹחה ֶאְמֶחה ֶאת־ֵזֶכר ֲעָמלֵ 17:14

ַהָּׁשָמִים: 
וִַּיֶבן ֹמֶׁשה ִמְזֵּבַח וִַּיְקָרא ְׁשמֹו ְיהוָה ִנִּסי:  17:15
ד ַעל־ֵּכס יָּה ִמְלָחָמה ַליהוָה ַּבֲעָמֵלק ִמֹּדר ֹּדר:וַּיֹאֶמר ִּכי־יָ 17:16

ִהים ְלֹמֶׁשה ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ִּכי־הֹוִציא יְ 18:1 הוָה  וִַּיְׁשַמע ִיְתרֹו ֹכֵהן ִמְדָין ֹחֵתן ֹמֶׁשה ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֱא
ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים:  

ה ֶאת־ִצֹּפָרה ֵאֶׁשת ֹמֶׁשה ַאַחר ִׁשּלּוֶחיָה: וִַּיַּקח ִיְתרֹו ֹחֵתן ֹמׁשֶ 18:2
ְוֵאת ְׁשֵני ָבֶניָה ֲאֶׁשר ֵׁשם ָהֶאָחד ֵּגְרֹׁשם ִּכי ָאַמר ֵּגר ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה:  18:3
ֵהי ָאִבי ְּבֶעְזִרי וַַּיִּצֵלִני ֵמֶחֶרב ַּפְרֹעה:  18:4 ְוֵׁשם ָהֶאָחד ֱאִליֶעֶזר ִּכי־ֱא
18:5 ֹ ִהים:  וַָּיב א ִיְתרֹו ֹחֵתן ֹמֶׁשה ּוָבָניו ְוִאְׁשּתֹו ֶאל־ֹמֶׁשה ֶאל־ַהִּמְדָּבר ֲאֶׁשר־הּוא ֹחֶנה ָׁשם ַהר ָהֱא
וַּיֹאֶמר ֶאל־ֹמֶׁשה ִהֵּנה ִיְתרֹו ֹחֶתְנ ָּבא ֵאֶלי ְוִאְׁשְּת ּוְׁשֵני ָבֶניָה ִעָּמּה: 18:6
ְׁשַּתחּו וִַּיַּׁשק־לֹו וִַּיְׁשֲאלּו ִאיׁש־ְלֵרֵעהּו ְלָׁשלֹום וַָּיֹבאּו ָהֹאֱהָלה:  וֵַּיֵצא ֹמֶׁשה ִלְקַראת ֹחְתנֹו וַּיִ 18:7
ֶׁשר  וְַיַסֵּפר ֹמֶׁשה ְלֹחְתנֹו ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהוָה ְלַפְרֹעה ּוְלִמְצַרִים ַעל אֹוֹדת ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל־ַהְּתָלָאה אֲ 18:8

ְיהוָה:  ְמָצָאַתם ַּבֶּדֶר וַַּיִּצֵלם
וִַּיַחְּד ִיְתרֹו ַעל ָּכל־ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ְיהוָה ְלִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִהִּצילֹו ִמַּיד ִמְצָרִים:  18:9

וַּיֹאֶמר ִיְתרֹו ָּברּו ְיהוָה ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים ּוִמַּיד ַּפְרֹעה ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאת־ָהָעם ִמַּתַחת18:10
־ִמְצָרִים: יַד

ִהים ִּכי ַבָּדָבר ֲאֶׁשר ָזדּו ֲעֵליֶהם:  18:11 ַעָּתה יַָדְעִּתי ִּכי־ָגדֹול ְיהוָה ִמָּכל־ָהֱא
ִהים וַָּיבֹא ַאֲהֹרן ְוֹכל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶלֱאָכל־ֶלֶחם ִעם־ֹחֵתן מֹ 18:12 ֶׁשה ִלְפֵני  וִַּיַּקח ִיְתרֹו ֹחֵתן ֹמֶׁשה ֹעָלה ּוְזָבִחים ֵלא

ִהים:  הָ  ֱא
וְַיִהי ִמָּמֳחָרת וֵַּיֶׁשב ֹמֶׁשה ִלְׁשֹּפט ֶאת־ָהָעם וַַּיֲעֹמד ָהָעם ַעל־ֹמֶׁשה ִמן־ֹּבֶקר ַעד־ָהָעֶרב: 18:13
ה  וַַּיְרא ֹחֵתן ֹמֶׁשה ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר־הּוא ֹעֶׂשה ָלָעם וַּיֹאֶמר ָמה־ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֶׂשה ָלָעם ַמּדּוַע ַאּתָ 18:14

יֹוֵׁשב ְלַבֶּד ְוָכל־ָהָעם ִנָּצב ָעֶלי ִמן־ֹּבֶקר ַעד־ָעֶרב:  
ִהים: 18:15 וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ְלֹחְתנֹו ִּכי־יָבֹא ֵאַלי ָהָעם ִלְדֹרׁש ֱא
ִהים ְוֶאת־ּתֹוֹרָתיו:  ִּכי־ִיְהיֶה ָלֶהם ָּדָבר ָּבא ֵאַלי ְוָׁשַפְטִּתי ֵּבין ִאיׁש ּוֵבין ֵרֵעהּו ְוהֹוַדְעִּתי ֶאת־ֻחֵּקי הָ 18:16 ֱא
וַּיֹאֶמר ֹחֵתן ֹמֶׁשה ֵאָליו לֹא־טֹוב ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֶׂשה: 18:17
18:18 : ָנֹבל ִּתֹּבל ַּגם־ַאָּתה ַּגם־ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִעָּמ ִּכי־ָכֵבד ִמְּמ ַהָּדָבר לֹא־תּוַכל ֲעׂשֹהּו ְלַבֶּד
ִהים ְוֵהֵבאָת ַאָּתה ֶאת־ַהְּדָבִרים  ַעָּתה ְׁשַמע ְּבֹקִלי18:19 ִהים ִעָּמ ֱהיֵה ַאָּתה ָלָעם מּול ָהֱא ִאיָעְצ ִויִהי ֱא

ִהים:   ֶאל־ָהֱא
ן:  ֲעׂשּוְוִהְזַהְרָּתה ֶאְתֶהם ֶאת־ַהֻחִּקים ְוֶאת־ַהּתֹוֹרת ְוהֹוַדְעָּת ָלֶהם ֶאת־ַהֶּדֶר יְֵלכּו ָבּה ְוֶאת־ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר י18:20ַ
ִהים ַאְנֵׁשי ֱאֶמת ׂשְֹנֵאי ָבַצע ְוַׂשְמָּת ֲעֵלֶהם ָׂשֵרי ֲאָלִפי18:21 ם ָׂשֵרי ְוַאָּתה ֶתֱחֶזה ִמָּכל־ָהָעם ַאְנֵׁשי־ַחִיל ִיְרֵאי ֱא

ֵמאֹות ָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי ֲעָׂשֹרת: 
ָיִביאּו ֵאֶלי ְוָכל־ַהָּדָבר ַהָּקֹטן ִיְׁשְּפטּו־ֵהם ְוָהֵקל ֵמָעֶלי  ְוָׁשְפטּו ֶאת־ָהָעם ְּבָכל־ֵעת ְוָהיָה ָּכל־ַהָּדָבר ַהָּגֹדל18:22

  : ְוָנְׂשאּו ִאָּת
ִהים ְויָָכְלָּת ֲעֹמד ְוַגם ָּכל־ָהָעם ַהֶּזה ַעל־ְמֹקמֹו יָבֹא ְבָׁשלֹום:  18:23 ִאם ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ַּתֲעֶׂשה ְוִצְּו ֱא
ל ֹחְתנֹו וַַּיַעׂש ֹּכל ֲאֶׁשר ָאָמר: וִַּיְׁשַמע ֹמֶׁשה ְלקֹו18:24
ִמִּׁשים  וִַּיְבַחר ֹמֶׁשה ַאְנֵׁשי־ַחִיל ִמָּכל־ִיְׂשָרֵאל וִַּיֵּתן ֹאָתם ָראִׁשים ַעל־ָהָעם ָׂשֵרי ֲאָלִפים ָׂשֵרי ֵמאֹות ָׂשֵרי חֲ 18:25

ְוָׂשֵרי ֲעָׂשֹרת:  
ה ְיִביאּון ֶאל־ֹמֶׁשה ְוָכל־ַהָּדָבר ַהָּקֹטן ִיְׁשּפּוטּו ֵהם:  ְוָׁשְפטּו ֶאת־ָהָעם ְּבָכל־ֵעת ֶאת־ַהָּדָבר ַהָּקׁשֶ 18:26
וְַיַׁשַּלח ֹמֶׁשה ֶאת־ֹחְתנֹו וֵַּיֶל לֹו ֶאל־ַאְרצֹו:18:27

ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ְלֵצאת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַּבּיֹום ַהֶּזה ָּבאּו ִמְדַּבר ִסיָני:  19:1
ֵמְרִפיִדים וַָּיֹבאּו ִמְדַּבר ִסיַני וַַּיֲחנּו ַּבִּמְדָּבר וִַּיַחן־ָׁשם ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר:  וִַּיְסעּו19:2
ִהים 19:3 ִהים וִַּיְקָרא ֵאָליו ֱא יד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:  ִמן־ָהָהר ֵלאֹמר ֹּכה תֹאַמר ְלֵבית יֲַעֹקב ְוַתּגֵ 1ּוֹמֶׁשה ָעָלה ֶאל־ָהֱא
ַאֶּתם ְרִאיֶתם ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְלִמְצָרִים וֶָאָּׂשא ֶאְתֶכם ַעל־ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים וָָאִבא ֶאְתֶכם ֵאָלי:  19:4
ִּכי־ִלי ָּכל־ָהָאֶרץ:  ְוַעָּתה ִאם־ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו ְּבֹקִלי ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת־ְּבִריִתי ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל־ָהַעִּמים19:5
ְוַאֶּתם ִּתְהיּו־ִלי ַמְמֶלֶכת ֹּכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  19:6
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ִהים וַָּיבֹא ֹמֶׁשה וִַּיְקָרא ְלִזְקֵני ָהָעם וַָּיֶׂשם ִלְפֵניֶהם ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִצּוָ 19:7 : 1הּו ֱא
ִהים 19:8 ִהים 2וַַּיֲענּו ָכל־ָהָעם יְַחָּדו וַּיֹאְמרּו ֹּכל ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ֱא : 3ַנֲעֶׂשה וַָּיֶׁשב ֹמֶׁשה ֶאת־ִּדְבֵרי ָהָעם ֶאל־ֱא
 יֲַאִמינּו  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ִהֵּנה ָאֹנִכי ָּבא ֵאֶלי ְּבַעב ֶהָעָנן ַּבֲעבּור ִיְׁשַמע ָהָעם ְּבַדְּבִרי ִעָּמ ְוַגם־ּבְ 19:9

ְלעֹוָלם וַַּיֵּגד ֹמֶׁשה ֶאת־ִּדְבֵרי ָהָעם ֶאל־ְיהוָה:  
ָתם:  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל 19:10 ־ֹמֶׁשה ֵל ֶאל־ָהָעם ְוִקַּדְׁשָּתם ַהּיֹום ּוָמָחר ְוִכְּבסּו ִׂשְמ
ְוָהיּו ְנֹכִנים ַלּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּכי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי יֵֵרד ְיהוָה ְלֵעיֵני ָכל־ָהָעם ַעל־ַהר ִסיָני: 19:11
ֶכם ֲעלֹות ָּבָהר ּוְנֹגַע ְּבָקֵצהּו ָּכל־ַהֹּנֵגַע ָּבָהר מֹות יּוָמת: ְוִהְגַּבְלָּת ֶאת־ָהָעם ָסִביב ֵלאֹמר ִהָּׁשְמרּו לָ 19:12
לּו ָבָהר:  לֹא־ִתַּגע ּבֹו יָד ִּכי־ָסקֹול ִיָּסֵקל אֹו־יָֹרה ִיָּיֶרה ִאם־ְּבֵהָמה ִאם־ִאיׁש לֹא ִיְחיֶה ִּבְמֹׁש ַהֹּיֵבל ֵהָּמה יַעֲ 19:13
ָתם: וֵַּיֶרד ֹמֶׁשה ִמן־ָהָהר ֶאל־ָהעָ 19:14 ם וְַיַקֵּדׁש ֶאת־ָהָעם וְַיַכְּבסּו ִׂשְמ
ֶׁשת יִָמים ַאל־ִּתְּגׁשּו ֶאל־ִאָּׁשה: 19:15 וַּיֹאֶמר ֶאל־ָהָעם ֱהיּו ְנֹכִנים ִלְׁש
ת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ָּכֵבד ַעל־ָהָהר ְוֹקל ֹׁשָפר חָ 19:16 ָזק ְמֹאד וֶַּיֱחַרד וְַיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהֹית ַהֹּבֶקר וְַיִהי ֹק

ָּכל־ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבַּמֲחֶנה: 
ִהים ִמן־ַהַּמֲחֶנה וִַּיְתיְַּצבּו ְּבַתְחִּתית ָהָהר:  19:17 וַּיֹוֵצא ֹמֶׁשה ֶאת־ָהָעם ִלְקַראת ָהֱא
ִהים 19:18 ָּבֵאׁש וַַּיַעל ֲעָׁשנֹו ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן וֶַּיֱחַרד ָּכל־ָהָהר ְמֹאד:  4ְוַהר ִסיַני ָעַׁשן ּכֻּלֹו ִמְּפֵני ֲאֶׁשר יַָרד ָעָליו ֱא
ִהים יֲַעֶנּנּו ְבקֹול:  19:19 וְַיִהי קֹול ַהּׁשֹוָפר הֹוֵל ְוָחֵזק ְמֹאד ֹמֶׁשה ְיַדֵּבר ְוָהֱא
ר וִַּיְקָרא ְיהוָה ְלֹמֶׁשה ֶאל־רֹאׁש ָהָהר וַַּיַעל ֹמֶׁשה: וֵַּיֶרד ְיהוָה ַעל־ַהר ִסיַני ֶאל־רֹאׁש ָההָ 19:20
ִהים 19:21 ִהים 5וַּיֹאֶמר ֱא ב:  ִלְראֹות ְוָנַפל ִמֶּמּנּו רָ 6ֶאל־ֹמֶׁשה ֵרד ָהֵעד ָּבָעם ֶּפן־יֶֶהְרסּו ֶאל־ֱא
ִהים19:22 ִיְתַקָּדׁשּו ֶּפן־ִיְפֹרץ ָּבֶהם ְיהוָה:  7ְוַגם ַהֹּכֲהִנים ַהִּנָּגִׁשים ֶאל־ֱא
ִהים 19:23 ת ֶאל־ַהר ִסינָ 8וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל־ֱא י ִּכי־ַאָּתה ַהֵעֹדָתה ָּבנּו ֵלאֹמר ַהְגֵּבל ֶאת־ָהָהר  לֹא־יּוַכל ָהָעם ַלֲע

ְוִקַּדְׁשּתֹו:  
ִהים 19:24 ת ֶאל־ֱא ־ֵרד ְוָעִליָת ַאָּתה ְוַאֲהֹרן ִעָּמ ְוַהֹּכֲהִנים ְוָהָעם ַאל־יֶֶהְרסּו ַלֲע 9וַּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהוָה ֶל

ָרץ־ָּבם:  ֶּפן־ִיפְ 
וֵַּיֶרד ֹמֶׁשה ֶאל־ָהָעם וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם: 19:25

ִהים ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאֹמר: 20:1 וְַיַדֵּבר ֱא
ֶהי ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים:  20:2 ָאֹנִכי ְיהוָה ֱא
הִ 20:3 ים ֲאֵחִרים ַעל־ָּפָניַ  לֹא ִיְהיֶה־ְל ֱא
ָלָאֶרץ  לֹא ַתֲעֶׂשה־ְל ֶפֶסל ְוָכל־ְּתמּוָנה ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל וֲַאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַַחת וֲַאֶׁשר ַּבַּמִים ִמַּתַחת 20:4
ֶהי ֵאל ַקָּנא ֹּפֵקד 20:5 ֲעון ָאֹבת ַעל־ָּבִנים ַעל־ִׁשֵּלִׁשים לֹא־ִתְׁשַּתְחוֶה ָלֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם ִּכי ָאֹנִכי ְיהוָה ֱא

ְוַעל־ִרֵּבִעים ְלׂשְֹנָאי:  
ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלֹאֲהַבי ּוְלֹׁשְמֵרי ִמְצוָתי: 20:6
ֶהי ַלָּׁשְוא ִּכי לֹא ְיַנֶּקה ְיהוָה ֵאת ֲאֶׁשר־ִיָּׂשא ֶאת־ְׁשמֹו ַלָּׁשוְ 20:7 א:לֹא ִתָּׂשא ֶאת־ֵׁשם־ְיהוָה ֱא
ָזכֹור ֶאת־יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו  20:8
ֵׁשֶׁשת יִָמים ַּתֲעֹבד ְוָעִׂשיָת ָּכל־ְמַלאְכֶּת  20:9

־ּוִבֶּת ַעְבְּד וֲַאָמְת ּוְבהֶ 20:10 ֶהי לֹא־ַתֲעֶׂשה ָכל־ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנ ְמֶּת ְוֵגְר  ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַליהוָה ֱא
ֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי  אֲ 

ִעי ַעל־ֵּכן  ִּכי ֵׁשֶׁשת־יִָמים ָעָׂשה ְיהוָה ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְוֶאת־ָהָאֶרץ ֶאת־ַהָּים ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ָּבם וַָּיַנח ַּבּיֹום ַהְּׁשִבי20:11
ֵּבַר ְיהוָה ֶאת־יֹום ַהְּׁשִביִעי וְַיַקְּדֵׁשהּו: 

1 7 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
2 8 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
3 8 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
4 18 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
5 21 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
6 21 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
7 22 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
8 23 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
9 24 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה



ֶהי ֹנֵתן  1ת־ִאֶּמ ְלַמַען ִייַטב ְל ּוְלַמַען ַּכֵּבד ֶאת־ָאִבי ְואֶ 20:12 יֲַאִרכּון יֶָמי ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר־ְיהוָה ֱא
 : ָל

לֹא ִּתְנָאף: 20:13
: 2לֹא ִּתְרָצח20:14
לֹא ִּתְגֹנב: 20:15
לֹא־ַתֲעֶנה ְבֵרֲע ֵעד ָׁשֶקר: 20:16
20:17: לֹא ַתְחֹמד ֵּבית ֵרֶע לֹא־ַתְחֹמד ֵאֶׁשת ֵרֶע ְוַעְבּדֹו וֲַאָמתֹו ְוׁשֹורֹו וֲַחֹמרֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלֵרֶע
ת ְוֶאת־הַ 20:18 ַּלִּפיִדם ְוֵאת קֹול ַהֹּׁשָפר ְוֶאת־ָהָהר ָעֵׁשן וַַּיְרא ָהָעם וַָּינֻעּו וַַּיַעְמדּו ְוָכל־ָהָעם ֹרִאים ֶאת־ַהּקֹו

ֵמָרֹחק:  
ִהים ֶּפן־ָנמּות:  20:19 וַּיֹאְמרּו ֶאל־ֹמֶׁשה ַּדֵּבר־ַאָּתה ִעָּמנּו ְוִנְׁשָמָעה ְוַאל־ְיַדֵּבר ִעָּמנּו ֱא
ִהים ּוַבֲעבּור ִּתְהיֶה ִיְרָאתֹו ַעל־ְּפֵניֶכם  וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל־ָהָעם ַאל־ִּתיָרא20:20 ּו ִּכי ְלַבֲעבּור ַנּסֹות ֶאְתֶכם ָּבא ָהֱא

ְלִבְלִּתי ֶתֱחָטאּו:  
ִהים:20:21 וַַּיֲעֹמד ָהָעם ֵמָרֹחק ּוֹמֶׁשה ִנַּגׁש ֶאל־ָהֲעָרֶפל ֲאֶׁשר־ָׁשם ָהֱא
ֵני ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ְרִאיֶתם ִּכי ִמן־ַהָּׁשַמִים ִּדַּבְרִּתי ִעָּמֶכם:  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֹּכה תֹאַמר ֶאל־ּבְ 20:22
ֵהי ָזָהב לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם: 20:23 ֵהי ֶכֶסף וֵא לֹא ַתֲעׂשּון ִאִּתי ֱא
ֶתי ְוֶאת־ְׁשָלֶמי ֶאת־צֹאְנ ְוֶאת20:24 ־ְּבָקֶר ְּבָכל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר  ִמְזַּבח ֲאָדָמה ַּתֲעֶׂשה־ִּלי ְוָזַבְחָּת ָעָליו ֶאת־ֹע

  : ַאְזִּכיר ֶאת־ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶלי ּוֵבַרְכִּתי
ְוִאם־ִמְזַּבח ֲאָבִנים ַּתֲעֶׂשה־ִּלי לֹא־ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ָּגִזית ִּכי ַחְרְּב ֵהַנְפָּת ָעֶליָה וְַּתַחְלֶלָה:  20:25
ת ַעל־ִמְזְּבִחי אֲ 20:26 ֶׁשר לֹא־ִתָּגֶלה ֶעְרוְָת ָעָליו:ְולֹא־ַתֲעֶלה ְבַמֲע

ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם:  21:1
ִּכי ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ֵׁשׁש ָׁשִנים יֲַעֹבד ּוַבְּׁשִבִעת יֵֵצא ַלָחְפִׁשי ִחָּנם: 21:2
ְצָאה ִאְׁשּתֹו ִעּמֹו: ִאם־ְּבַגּפֹו יָבֹא ְּבַגּפֹו יֵֵצא ִאם־ַּבַעל ִאָּׁשה הּוא ְוי21:3ָ
:  ִאם־ֲאֹדָניו ִיֶּתן־לֹו ִאָּׁשה ְויְָלָדה־לֹו ָבִנים אֹו ָבנֹות ָהִאָּׁשה ִויָלֶדיָה ִּתְהיֶה ַלאֹדֶניָה ְוהּוא יֵֵצא ְבַגּפֹו21:4
י: ְוִאם־ָאֹמר יֹאַמר ָהֶעֶבד ָאַהְבִּתי ֶאת־ֲאֹדִני ֶאת־ִאְׁשִּתי ְוֶאת־ָּבָני לֹא ֵאֵצא ָחְפִׁש 21:5
ִהים ְוִהִּגיׁשֹו ֶאל־ַהֶּדֶלת אֹו ֶאל־ַהְּמזּוָזה ְוָרַצע ֲאֹדָניו ֶאת־ָאְזנֹו ַּבַּמְרֵצַע 21:6 וֲַעָבדֹו  ְוִהִּגיׁשֹו ֲאֹדָניו ֶאל־ָהֱא

ְלֹעָלם: 
ְוִכי־ִיְמֹּכר ִאיׁש ֶאת־ִּבּתֹו ְלָאָמה לֹא ֵתֵצא ְּכֵצאת ָהֲעָבִדים: 21:7
ֵעיֵני ֲאֹדֶניָה ֲאֶׁשר־לֹא ְיָעָדּה ְוֶהְפָּדּה ְלַעם ָנְכִרי לֹא־ִיְמֹׁשל ְלָמְכָרּה ְּבִבְגדֹו־ָבּה:  ִאם־ָרָעה ּבְ 21:8
ְוִאם־ִלְבנֹו ִייָעֶדָּנה ְּכִמְׁשַּפט ַהָּבנֹות יֲַעֶׂשה־ָּלּה: 21:9

ִאם־ַאֶחֶרת ִיַּקח־לֹו ְׁשֵאָרּה ְּכסּוָתּה ְוֹעָנָתּה לֹא ִיְגָרע: 21:10
ִאם־ְׁשָלׁש־ֵאֶּלה לֹא יֲַעֶׂשה ָלּה ְויְָצָאה ִחָּנם ֵאין ָּכֶסף: וְ 21:11
ַמֵּכה ִאיׁש וֵָמת מֹות יּוָמת:  21:12
ִהים ִאָּנה ְליָדֹו ְוַׂשְמִּתי ְל ָמקֹום ֲאֶׁשר יָנּוס ָׁשָּמה: 21:13 וֲַאֶׁשר לֹא ָצָדה ְוָהֱא
ֵעהּו ְלָהְרגֹו ְבָעְרָמה ֵמִעם ִמְזְּבִחי ִּתָּקֶחּנּו ָלמּות: ְוִכי־יִָזד ִאיׁש ַעל־רֵ 21:14
ּוַמֵּכה ָאִביו ְוִאּמֹו מֹות יּוָמת:  21:15
ְוֹגֵנב ִאיׁש ּוְמָכרֹו ְוִנְמָצא ְביָדֹו מֹות יּוָמת: 21:16
ּוְמַקֵּלל ָאִביו ְוִאּמֹו מֹות יּוָמת: 21:17
־ְיִריֻבן ֲאָנִׁשים ְוִהָּכה־ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו ְּבֶאֶבן אֹו ְבֶאְגֹרף ְולֹא יָמּות ְוָנַפל ְלִמְׁשָּכב: ְוִכי21:18
ִאם־יָקּום ְוִהְתַהֵּל ַּבחּוץ ַעל־ִמְׁשַעְנּתֹו ְוִנָּקה ַהַּמֶּכה ַרק ִׁשְבּתֹו ִיֵּתן ְוַרּפֹא ְיַרֵּפא: 21:19
ת־ַעְבּדֹו אֹו ֶאת־ֲאָמתֹו ַּבֵּׁשֶבט ּוֵמת ַּתַחת יָדֹו ָנֹקם ִיָּנֵקם: ְוִכי־יֶַּכה ִאיׁש אֶ 21:20
ַא ִאם־יֹום אֹו יֹוַמִים יֲַעֹמד לֹא יַֻּקם ִּכי ַכְסּפֹו הּוא:  21:21
ֹוׁש יֵָעֵנׁש ַּכֲאֶׁשר יִָׁשית ָעָליו ַּבַעל ָהִאָּׁשה  ְוִכי־ִיָּנצּו ֲאָנִׁשים ְוָנְגפּו ִאָּׁשה ָהָרה ְויְָצאּו ְיָלֶדיָה ְולֹא ִיְהיֶה ָאסֹון ָענ21:22

ְוָנַתן ִּבְפִלִלים:  
ְוִאם־ָאסֹון ִיְהיֶה ְוָנַתָּתה ֶנֶפׁש ַּתַחת ָנֶפׁש: 21:23

1 12 ּוְלַמַען // LXX pap. Nash cf Ephesians 6:3 ִייַטב ְל  omit MT Tg Vg (ְלַמַעןּוְלַמַען)
2 13-14 pap. Nash LXX(14-16-77-131-500-739 25-52-54-126-313-414-551-615-761 125 54 לֹא ִּתְנָאף לֹא ִּתְרָצח
75-458-628 30-730 71-527-619) Mss Philo cf Deuteronomy 5:17-18 LXX; Mark 10:19 (A K N W Theta
Lat(a.b.d.ff2.g1.l.q) Vg; Cl); Luke 18:20; Romans 13:9 // ִּתְנָאףלֹאִּתְרָצחלֹא  MT Tg Syr Vg



ַעִין ַּתַחת ַעִין ֵׁשן ַּתַחת ֵׁשן יָד ַּתַחת יָד ֶרֶגל ַּתַחת ָרֶגל: 21:24
ַחת ָּפַצע ַחּבּוָרה ַּתַחת ַחּבּוָרה: ְּכִוָּיה ַּתַחת ְּכִוָּיה ֶּפַצע ּתַ 21:25
ְוִכי־יֶַּכה ִאיׁש ֶאת־ֵעין ַעְבּדֹו אֹו־ֶאת־ֵעין ֲאָמתֹו ְוִׁשֲחָתּה ַלָחְפִׁשי ְיַׁשְּלֶחּנּו ַּתַחת ֵעינֹו: 21:26
ַחת ִׁשּנֹו:ְוִאם־ֵׁשן ַעְבּדֹו אֹו־ֵׁשן ֲאָמתֹו יִַּפיל ַלָחְפִׁשי ְיַׁשְּלֶחּנּו ּתַ 21:27
י:  ְוִכי־ִיַּגח ׁשֹור ֶאת־ִאיׁש אֹו ֶאת־ִאָּׁשה וֵָמת ָסקֹול ִיָּסֵקל ַהּׁשֹור ְולֹא יֵָאֵכל ֶאת־ְּבָׂשרֹו ּוַבַעל ַהּׁשֹור ָנִק 21:28
ִאָּׁשה ַהּׁשֹור ִיָּסֵקל  ְוִאם ׁשֹור ַנָּגח הּוא ִמְּתֹמל ִׁשְלֹׁשם ְוהּוַעד ִּבְבָעָליו ְולֹא ִיְׁשְמֶרּנּו ְוֵהִמית ִאיׁש אֹו21:29

ְוַגם־ְּבָעָליו יּוָמת:  
ִאם־ֹּכֶפר יּוַׁשת ָעָליו ְוָנַתן ִּפְדֹין ַנְפׁשֹו ְּכֹכל ֲאֶׁשר־יּוַׁשת ָעָליו: 21:30
אֹו־ֵבן ִיָּגח אֹו־ַבת ִיָּגח ַּכִּמְׁשָּפט ַהֶּזה יֵָעֶׂשה ּלֹו: 21:31
ִׁשים ְׁשָקִלים ִיֵּתן ַלאֹדָניו ְוַהּׁשֹור ִיָּסֵקל: ִאם־ֶעֶבד ִיַּגח ַהּׁשֹור אֹו ָאָמה ּכֶ 21:32 ֶסף ְׁש
ְוִכי־ִיְפַּתח ִאיׁש ּבֹור אֹו ִּכי־ִיְכֶרה ִאיׁש ֹּבר ְולֹא ְיַכֶּסּנּו ְוָנַפל־ָׁשָּמה ּׁשֹור אֹו ֲחמֹור:  21:33
יֶה־ּלֹו: ַּבַעל ַהּבֹור ְיַׁשֵּלם ֶּכֶסף יִָׁשיב ִלְבָעָליו ְוַהֵּמת ִיהְ 21:34
: ְוִכי־ִיֹּגף ׁשֹור־ִאיׁש ֶאת־ׁשֹור ֵרֵעהּו וֵָמת ּוָמְכרּו ֶאת־ַהּׁשֹור ַהַחי ְוָחצּו ֶאת־ַּכְסּפֹו ְוַגם ֶאת־ַהֵּמת יֱֶחצּון21:35
ֵּלם ׁשֹור ַּתַחת ַהּׁשֹור ְוַהֵּמת  אֹו נֹוַדע ִּכי ׁשֹור ַנָּגח הּוא ִמְּתמֹול ִׁשְלֹׁשם ְולֹא ִיְׁשְמֶרּנּו ְּבָעָליו ַׁשֵּלם ְיׁשַ 21:36

ִיְהיֶה־ּלֹו: 
ה: ִּכי ִיְגֹנב־ִאיׁש ׁשֹור אֹו־ֶׂשה ּוְטָבחֹו אֹו ְמָכרֹו ֲחִמָּׁשה ָבָקר ְיַׁשֵּלם ַּתַחת ַהּׁשֹור ְוַאְרַּבע־צֹאן ַּתַחת ַהּׂשֶ 21:37

ין לֹו ָּדִמים:  ִאם־ַּבַּמְחֶּתֶרת ִיָּמֵצא ַהַּגָּנב ְוֻהָּכה וֵָמת אֵ 22:1
ִאם־ָזְרָחה ַהֶּׁשֶמׁש ָעָליו ָּדִמים לֹו ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם ִאם־ֵאין לֹו ְוִנְמַּכר ִּבְגֵנָבתֹו:  22:2
ִאם־ִהָּמֵצא ִתָּמֵצא ְביָדֹו ַהְּגֵנָבה ִמּׁשֹור ַעד־ֲחמֹור ַעד־ֶׂשה ַחִּיים ְׁשַנִים ְיַׁשֵּלם: 22:3
ָׂשֶדה אֹו־ֶכֶרם ְוִׁשַּלח ֶאת־ְּבִעיָרה ּוִבֵער ִּבְׂשֵדה ַאֵחר ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם ִמְּׂשֵדהּו ִּכְתבּוַאתה ְוִאם ָּכל ִּכי יְַבֶער־ִאיׁש22:4

ֵמיַטב ָׂשֵדהּו ּוֵמיַטב ַּכְרמֹו ְיַׁשֵּלם: 1ַהָּׂשֶדה יְַבֶער
ִּכי־ֵתֵצא ֵאׁש ּוָמְצָאה ֹקִצים ְוֶנֱאַכל ָּגִדיׁש אֹו ַהָּקָמה אֹו ַהָּׂשֶדה ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם ַהַּמְבִער ֶאת־ַהְּבֵעָרה: 22:5
ֵּתן ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו ֶּכֶסף אֹו־ֵכִלים ִלְׁשֹמר ְוֻגַּנב ִמֵּבית ָהִאיׁש ִאם־ִיָּמֵצא ַהַּגָּנב ְיַׁשֵּלם ְׁשָנִים: ִּכי־יִ 22:6
ִהים ִאם־לֹא ָׁשַלח יָדֹו ִּבְמֶלאֶכת ֵרֵעהּו:  22:7 ִאם־לֹא ִיָּמֵצא ַהַּגָּנב ְוִנְקַרב ַּבַעל־ַהַּבִית ֶאל־ָהֱא
ַׁשע ַעל־ׁשֹור ַעל־ֲחמֹור ַעל־ֶׂשה ַעל־ַׂשְלָמה ַעל־ָּכל־ֲאֵבָדה ֲאֶׁשר יֹאַמר ִּכי־הּוא ֶזה ַעד ַעל־ָּכל־ְּדַבר־ּפֶ 22:8

ִהים ְיַׁשֵּלם ְׁשַנִים ְלֵרֵעהּו:  ִהים יָבֹא ְּדַבר־ְׁשֵניֶהם ֲאֶׁשר יְַרִׁשיֻען ֱא ָהֱא
־ֶׂשה ְוָכל־ְּבֵהָמה ִלְׁשֹמר ּוֵמת אֹו־ִנְׁשַּבר אֹו־ִנְׁשָּבה ֵאין ֹרֶאה: ִּכי־ִיֵּתן ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו ֲחמֹור אֹו־ׁשֹור אֹו22:9

ִהים 22:10 ִּתְהיֶה ֵּבין ְׁשֵניֶהם ִאם־לֹא ָׁשַלח יָדֹו ִּבְמֶלאֶכת ֵרֵעהּו ְוָלַקח ְּבָעָליו ְולֹא ְיַׁשֵּלם:  2ְׁשֻבַעת ֱא
ֹנב ִיָּגֵנב ֵמִעּמֹו ְיַׁשֵּלם ִלְבָעָליו: ְוִאם־ּגָ 22:11
ִאם־ָטֹרף ִיָּטֵרף ְיִבֵאהּו ֵעד ַהְּטֵרָפה לֹא ְיַׁשֵּלם:22:12
ְוִכי־ִיְׁשַאל ִאיׁש ֵמִעם ֵרֵעהּו ְוִנְׁשַּבר אֹו־ֵמת ְּבָעָליו ֵאין־ִעּמֹו ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם: 22:13
ם־ָׂשִכיר הּוא ָּבא ִּבְׂשָכרֹו: ִאם־ְּבָעָליו ִעּמֹו לֹא ְיַׁשֵּלם אִ 22:14
ְוִכי־ְיַפֶּתה ִאיׁש ְּבתּוָלה ֲאֶׁשר לֹא־ֹאָרָׂשה ְוָׁשַכב ִעָּמּה ָמֹהר ִיְמָהֶרָּנה ּלֹו ְלִאָּׁשה: 22:15
ת: 22:16 ִאם־ָמֵאן ְיָמֵאן ָאִביָה ְלִתָּתּה לֹו ֶּכֶסף ִיְׁשֹקל ְּכֹמַהר ַהְּבתּו
ֵּׁשָפה לֹא ְתַחֶּיה: ְמכַ 22:17
ָּכל־ֹׁשֵכב ִעם־ְּבֵהָמה מֹות יּוָמת: 22:18
ִהים ֲאֵחִרים 22:19 יֳָחָרם ִּבְלִּתי ַליהוָה ְלַבּדֹו: 3ֹזֵבַח ָלֱא
ְוֵגר לֹא־תֹוֶנה ְולֹא ִתְלָחֶצּנּו ִּכי־ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:  22:20
ָּכל־ַאְלָמָנה ְויָתֹום לֹא ְתַעּנּון:  22:21
ֹו:  ִאם־ַעֵּנה ְתַעֶּנה ֹאתֹו ִּכי ִאם־ָצֹעק ִיְצַעק ֵאַלי ָׁשֹמַע ֶאְׁשַמע ַצֲעָקת22:22
ְוָחָרה ַאִּפי ְוָהַרְגִּתי ֶאְתֶכם ֶּבָחֶרב ְוָהיּו ְנֵׁשיֶכם ַאְלָמנֹות ּוְבֵניֶכם ְיֹתִמים:22:23
22:24 : ִאם־ֶּכֶסף ַּתְלוֶה ֶאת־ַעִּמי ֶאת־ֶהָעִני ִעָּמ לֹא־ִתְהיֶה לֹו ְּכֹנֶׁשה לֹא־ְתִׂשימּון ָעָליו ֶנֶׁש
ֶע ַעד־ּבֹא ַהֶּׁשֶמׁש ְּתִׁשיֶבּנּו לֹו: ִאם־ָחֹבל ַּתְחֹּבל ַׂשְלַמת רֵ 22:25
ָאִני: ִּכי ִהיא ְכסּוָתה ְלַבָּדּה ִהיא ִׂשְמָלתֹו ְלֹערֹו ַּבֶּמה ִיְׁשָּכב ְוָהיָה ִּכי־ִיְצַעק ֵאַלי ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי־ַחּנּון 22:26

1 4 // LXX (SP) ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם ִמְּׂשֵדהּו ִּכְתבּוַאתה ְוִאם ָּכל ַהָּׂשֶדה יְַבֶער  omit MT (ִּבְׂשֵדה ַאֵחר ַהָּׂשֶדה יְַבֶער )
2 10 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
3 19 // LXX(A 19-108-118-314-537 53-129-246-664 71-619 and al.) Mss Syr ֲאֵחִרים omit MT (ֲאֵחִריםִהים (ָלֱא



ִהים לֹא ְתַקֵּלל ְוָנִׂשיא ְבַעְּמ לֹא ָתֹאר:  22:27 ֱא
ְמֵלָאְת ְוִדְמֲע לֹא ְתַאֵחר ְּבכֹור ָּבֶני ִּתֶּתן־ִּלי:  22:28
ֵּכן־ַּתֲעֶׂשה ְלֹׁשְר ְלצֹאֶנ ִׁשְבַעת יִָמים ִיְהיֶה ִעם־ִאּמֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִּתְּתנֹו־ִלי:  22:29
ַלֶּכֶלב ַּתְׁשִלכּון ֹאתֹו: ְוַאְנֵׁשי־ֹקֶדׁש ִּתְהיּון ִלי ּוָבָׂשר ַּבָּׂשֶדה ְטֵרָפה לֹא תֹאֵכלּו22:30

לֹא ִתָּׂשא ֵׁשַמע ָׁשְוא ַאל־ָּתֶׁשת יְָד ִעם־ָרָׁשע ִלְהֹית ֵעד ָחָמס: 23:1
לֹא־ִתְהיֶה ַאֲחֵרי־ַרִּבים ְלָרֹעת ְולֹא־ַתֲעֶנה ַעל־ִרב ִלְנֹטת ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלַהֹּטת:  23:2
ִריבֹו: ְוָדל לֹא ֶתְהַּדר ּבְ 23:3
ִּכי ִתְפַּגע ׁשֹור ֹאִיְב אֹו ֲחֹמרֹו ֹּתֶעה ָהֵׁשב ְּתִׁשיֶבּנּו לֹו: 23:4
ִּכי־ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשַֹנֲא ֹרֵבץ ַּתַחת ַמָּׂשאֹו ְוָחַדְלָּת ֵמֲעֹזב לֹו ָעֹזב ַּתֲעֹזב ִעּמֹו: 23:5
 ְּבִריבֹו:  לֹא ַתֶּטה ִמְׁשַּפט ֶאְבֹינְ 23:6
ִמְּדַבר־ֶׁשֶקר ִּתְרָחק ְוָנִקי ְוַצִּדיק ַאל־ַּתֲהֹרג ִּכי לֹא־ַאְצִּדיק ָרָׁשע:  23:7
ְוֹׁשַחד לֹא ִתָּקח ִּכי ַהֹּׁשַחד ְיַעֵּור ֵעיֵני ִּפְקִחים ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקים: 23:8
ֵּגר ִּכי־ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:  ְוֵגר לֹא ִתְלָחצו ְוַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ֶאת־ֶנֶפׁש הַ 23:9

ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ֶאת־ַאְרֶצ ְוָאַסְפָּת ֶאת־ְּתבּוָאָתּה: 23:10
: ַכְר ְוַהְּׁשִביִעת ִּתְׁשְמֶטָּנה ּוְנַטְׁשָּתּה ְוָאְכלּו ֶאְבֹיֵני ַעֶּמ ְוִיְתָרם ּתֹאַכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ֵּכן־ַּתֲעֶׂשה לְ 23:11 ְמ ְלֵזיֶת
ָמְת ְוַהֵּגר: ֵׁשֶׁשת יִָמים ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֶׂשי ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשֹּבת ְלַמַען יָנּוַח ׁשֹוְר וֲַחֹמֶר ְוִיָּנֵפׁש ֶּבן־אֲ 23:12
ִהים ֲאֵחִרים לֹא ַתְזִּכיר 23:13 :  ּוְבֹכל ֲאֶׁשר־ָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ִּתָּׁשֵמרּו ְוֵׁשם ֱא ּו לֹא ִיָּׁשַמע ַעל־ִּפי
ׁש ְרָגִלים ָּתֹחג ִלי ַּבָּׁשָנה:  23:14 ָׁש
ֶאת־ַחג ַהַּמּצֹות ִּתְׁשֹמר ִׁשְבַעת יִָמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִת ְלמֹוֵעד ֹחֶדׁש ָהָאִביב ִּכי־בֹו יָָצאָת  23:15

ִמִּמְצָרִים ְולֹא־יֵָראּו ָפַני ֵריָקם:  
ַהָּׂשֶדה:  ג ַהָּקִציר ִּבּכּוֵרי ַמֲעֶׂשי ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ַּבָּׂשֶדה ְוַחג ָהָאִסף ְּבֵצאת ַהָּׁשָנה ְּבָאְסְּפ ֶאת־ַמֲעֶׂשי ִמן־ְוחַ 23:16
ׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה יֵָרֶאה ָּכל־ְזכּוְר ֶאל־ְּפֵני ָהָאֹדן ְיהוָה:  23:17 ָׁש
ְבִחי ְולֹא־יִָלין ֵחֶלב־ַחִּגי ַעד־ֹּבֶקר: לֹא־ִתְזַּבח ַעל־ָחֵמץ ַּדם־זִ 23:18
ֶהי לֹא־ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו: 23:19 ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְת ָּתִביא ֵּבית ְיהוָה ֱא
קֹום ֲאֶׁשר ֲהִכֹנִתי: ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח ַמְלָאִכי ְלָפֶני ִלְׁשָמְר ַּבָּדֶר ְוַלֲהִביֲא ֶאל־ַהּמָ 23:20
ִהָּׁשֶמר ִמָּפָניו ּוְׁשַמע ְּבֹקלֹו ַאל־ַּתֵּמר ּבֹו ִּכי לֹא ִיָּׂשא ְלִפְׁשֲעֶכם ִּכי ְׁשִמי ְּבִקְרּבֹו:  23:21
:  ִּכי ִאם־ָׁשֹמַע ִּתְׁשַמע ְּבֹקלֹו ְוָעִׂשיָת ֹּכל ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר ְוָאיְַבִּתי ֶאת־ֹאְיֶבי ְוַצְרִּתי ֶאת־צֹ 23:22 ְרֶרי
ַחְדִּתיו:  ִּכי־יֵֵל ַמְלָאִכי ְלָפֶני וֱֶהִביֲא ֶאל־ָהֱאֹמִרי ְוַהִחִּתי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהְּכַנֲעִני ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ְוִהכְ 23:23
ֵהיֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם ְולֹא ַתֲעֶׂשה ְּכַמֲעֵׂשיֶהם ִּכי ָהֵרס ְּתָהְרֵסם23:24 ְוַׁשֵּבר ְּתַׁשֵּבר ַמֵּצֹבֵתיֶהם:  לֹא־ִתְׁשַּתֲחוֶה ֵלא
23:25  : ֵהיֶכם וֲַאָבֲרָכה ֶאת־ַלְחְמ ְוֶאת־ֵמיֶמי וֲַהִסֹרִתי ַמֲחָלה ִמִּקְרֶּב וֲַעַבְדֶּתם ֵאת ְיהוָה ֱא
לֹא ִתְהיֶה ְמַׁשֵּכָלה וֲַעָקָרה ְּבַאְרֶצ ֶאת־ִמְסַּפר יֶָמי ֲאַמֵּלא:  23:26
ַׁשַּלח ְלָפֶני ְוַהֹּמִתי ֶאת־ָּכל־ָהָעם ֲאֶׁשר ָּתבֹא ָּבֶהם ְוָנַתִּתי ֶאת־ָּכל־ֹאְיֶבי ֵאֶלי ֹעֶרף:  ֶאת־ֵאיָמִתי אֲ 23:27
23:28  : ְוָׁשַלְחִּתי ֶאת־ַהִּצְרָעה ְלָפֶני ְוֵגְרָׁשה ֶאת־ַהִחִּוי ֶאת־ַהְּכַנֲעִני ְוֶאת־ַהִחִּתי ִמְּלָפֶני
י ְּבָׁשָנה ֶאָחת ֶּפן־ִּתְהיֶה ָהָאֶרץ ְׁשָמָמה ְוַרָּבה ָעֶלי ַחַּית ַהָּׂשֶדה:  לֹא ֲאָגְרֶׁשּנּו ִמָּפנֶ 23:29
ְמַעט ְמַעט ֲאָגְרֶׁשּנּו ִמָּפֶני ַעד ֲאֶׁשר ִּתְפֶרה ְוָנַחְלָּת ֶאת־ָהָאֶרץ:  23:30
ד־יָם ְּפִלְׁשִּתים ּוִמִּמְדָּבר ַעד־ַהָּנָהר ִּכי ֶאֵּתן ְּביְֶדֶכם ֵאת ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ  ְועַ 1סֹוף ְוַׁשִּתי ֶאת־ְּגֻבְל ִמַּים־23:31

 : ְוֵגַרְׁשָּתמֹו ִמָּפֶני
ֵהיֶהם ְּבִרית:  23:32 לֹא־ִתְכֹרת ָלֶהם ְוֵלא
ֵהיֶהם ִּכי23:33 ־ִיְהיֶה ְל ְלמֹוֵקׁש:לֹא יְֵׁשבּו ְּבַאְרְצ ֶּפן־יֲַחִטיאּו ֹאְת ִלי ִּכי ַתֲעֹבד ֶאת־ֱא

ָרֹחק:  ְוֶאל־ֹמֶׁשה ָאַמר ֲעֵלה ֶאל־ְיהוָה ַאָּתה ְוַאֲהֹרן ָנָדב וֲַאִביהּוא ְוִׁשְבִעים ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם מֵ 24:1
ִהים 24:2 ְוֵהם לֹא ִיָּגׁשּו ְוָהָעם לֹא יֲַעלּו ִעּמֹו: 2ְוִנַּגׁש ֹמֶׁשה ְלַבּדֹו ֶאל־ֱא
ִהים 24:3 ְוֵאת ָּכל־ַהִּמְׁשָּפִטים וַַּיַען ָּכל־ָהָעם קֹול ֶאָחד וַּיֹאְמרּו  3וַָּיבֹא ֹמֶׁשה וְַיַסֵּפר ָלָעם ֵאת ָּכל־ִּדְבֵרי ֱא

ֶׁשר־ִּדֶּבר ְיהוָה ַנֲעֶׂשה: ָּכל־ַהְּדָבִרים אֲ 
ה ִלְׁשֵנים ָעָׂשר  וִַּיְכֹּתב ֹמֶׁשה ֵאת ָּכל־ִּדְבֵרי ְיהוָה וַַּיְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר וִַּיֶבן ִמְזֵּבַח ַּתַחת ָהָהר ּוְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַמֵּצבָ 24:4

ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל:  

1 31 // I Kings 9:26 סֹוף MT סּוף
2 2 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
3 3 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה



ִהים וִַּיְׁשַלח ֶאת־ַנֲעֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וַַּיֲעל24:5 ת וִַּיְזְּבחּו ְזָבִחים ְׁשָלִמים ֵלא ָּפִרים:  1ּו ֹע
וִַּיַּקח ֹמֶׁשה ֲחִצי ַהָּדם וַָּיֶׂשם ָּבַאָּגֹנת וֲַחִצי ַהָּדם ָזַרק ַעל־ַהִּמְזֵּבַח: 24:6
וַּיֹאְמרּו ֹּכל ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ְיהוָה ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע: וִַּיַּקח ֵסֶפר ַהְּבִרית וִַּיְקָרא ְּבָאְזֵני ָהָעם24:7
ִהים 24:8 ַעל ָּכל־ַהְּדָבִרים  2וִַּיַּקח ֹמֶׁשה ֶאת־ַהָּדם וִַּיְזֹרק ַעל־ָהָעם וַּיֹאֶמר ִהֵּנה ַדם־ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ִצָּוה ֲאֵליֶכם ֱא

ָהֵאֶּלה: 
וַַּיַעל ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ָנָדב וֲַאִביהּוא ְוִׁשְבִעים ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל: 24:9

ֵהי ִיְׂשָרֵאל ְוַתַחת ַרְגָליו ְּכַמֲעֵׂשה ִלְבַנת ַהַּסִּפיר ּוְכֶעֶצם24:10 ַהָּׁשַמִים ָלֹטַהר:  וִַּיְראּו ֵאת ֱא
ִהים וַּיֹאְכלּו וִַּיְׁשּתּו: 24:11 ְוֶאל־ֲאִציֵלי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ָׁשַלח יָדֹו וֶַּיֱחזּו ֶאת־ָהֱא
ִּמְצוָה ֲאֶׁשר  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה וְֶהיֵה־ָׁשם ְוֶאְּתָנה ְל ֶאת־ֻלֹחת ָהֶאֶבן ְוַהּתֹוָרה ְוהַ 24:12

ָּכַתְבִּתי ְלהֹוֹרָתם:  
ִהים: 24:13 וַָּיָקם ֹמֶׁשה ִויהֹוֻׁשַע ְמָׁשְרתֹו וַַּיַעל ֹמֶׁשה ֶאל־ַהר ָהֱא
ׁש ּגַ ְוֶאל־ַהְּזֵקִנים ָאַמר ְׁשבּו־ָלנּו ָבֶזה ַעד ֲאֶׁשר־ָנׁשּוב ֲאֵליֶכם ְוִהֵּנה ַאֲהֹרן ְוחּור ִעָּמֶכם ִמי־ַבַעל ְּדָבִרים יִ 24:14
ֲאֵלֶהם: 
וַַּיַעל ֹמֶׁשה ֶאל־ָהָהר וְַיַכס ֶהָעָנן ֶאת־ָהָהר:  24:15
ִהים24:16 ֶהָעָנן:  ַעל־ַהר ִסיַני וְַיַכֵּסהּו ֶהָעָנן ֵׁשֶׁשת יִָמים וִַּיְקָרא ֶאל־ֹמֶׁשה ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמּתֹו 3וִַּיְׁשֹּכן ְּכבֹוד־ֱא
ּוַמְרֵאה ְּכבֹוד ְיהוָה ְּכֵאׁש ֹאֶכֶלת ְּברֹאׁש ָהָהר ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  24:17
וַָּיבֹא ֹמֶׁשה ְּבתֹו ֶהָעָנן וַַּיַעל ֶאל־ָהָהר וְַיִהי ֹמֶׁשה ָּבָהר ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה:24:18

אֹמר: וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ּלֵ 25:1
ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו־ִלי ְּתרּוָמה ֵמֵאת ָּכל־ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ִּתְקחּו ֶאת־ְּתרּוָמִתי:  25:2
ְוזֹאת ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ִּתְקחּו ֵמִאָּתם ָזָהב וֶָכֶסף ּוְנֹחֶׁשת: 25:3
ֵׁשׁש ְוִעִּזים: ּוְתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני וְ 25:4
ְוֹעֹרת ֵאיִלם ְמָאָּדִמים ְוֹעֹרת ְּתָחִׁשים וֲַעֵצי ִׁשִּטים:  25:5
ֶׁשֶמן ַלָּמֹאר ְּבָׂשִמים ְלֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוִלְקֹטֶרת ַהַּסִּמים: 25:6
ַאְבֵני־ֹׁשַהם ְוַאְבֵני ִמֻּלִאים ָלֵאֹפד ְוַלֹחֶׁשן: 25:7
ַכְנִּתי ְּבתֹוָכם:  ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוׁשָ 25:8
ְּכֹכל ֲאֶׁשר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְת ֵאת ַּתְבִנית ַהִּמְׁשָּכן ְוֵאת ַּתְבִנית ָּכל־ֵּכָליו ְוֵכן ַּתֲעׂשּו: 25:9

ָמתֹו:  ְוָעׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי ִׁשִּטים ַאָּמַתִים וֵָחִצי ָאְרּכֹו ְוַאָּמה וֵָחִצי ָרְחּבֹו ְוַאָּמה וֵָחִצי קֹ 25:10
ְוִצִּפיָת ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור ִמַּבִית ּוִמחּוץ ְּתַצֶּפּנּו ְוָעִׂשיָת ָעָליו ֵזר ָזָהב ָסִביב:  25:11
ַטָּבֹעת  ְויַָצְקָּת ּלֹו ַאְרַּבע ַטְּבֹעת ָזָהב ְוָנַתָּתה ַעל ַאְרַּבע ַּפֲעֹמָתיו ּוְׁשֵּתי ַטָּבֹעת ַעל־ַצְלעֹו ָהֶאָחת ּוְׁשֵּתי25:12

ְלעֹו ַהֵּׁשִנית:  ַעל־צַ 
ְוָעִׂשיָת ַבֵּדי ֲעֵצי ִׁשִּטים ְוִצִּפיָת ֹאָתם ָזָהב: 25:13
ְוֵהֵבאָת ֶאת־ַהַּבִּדים ַּבַּטָּבֹעת ַעל ַצְלֹעת ָהָאֹרן ָלֵׂשאת ֶאת־ָהָאֹרן ָּבֶהם: 25:14
ְּבַטְּבֹעת ָהָאֹרן ִיְהיּו ַהַּבִּדים לֹא יָֻסרּו ִמֶּמּנּו:  25:15
:  ְוָנַתּתָ 25:16  ֶאל־ָהָאֹרן ֵאת ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶלי
ְוָעִׂשיָת ַכֹּפֶרת ָזָהב ָטהֹור ַאָּמַתִים וֵָחִצי ָאְרָּכּה ְוַאָּמה וֵָחִצי ָרְחָּבּה:  25:17
ְוָעִׂשיָת ְׁשַנִים ְּכֻרִבים ָזָהב ִמְקָׁשה ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם ִמְּׁשֵני ְקצֹות ַהַּכֹּפֶרת:  25:18
ְּכרּוב ֶאָחד ִמָּקָצה ִמֶּזה ּוְכרּוב־ֶאָחד ִמָּקָצה ִמֶּזה ִמן־ַהַּכֹּפֶרת ַּתֲעׂשּו ֶאת־ַהְּכֻרִבים ַעל־ְׁשֵני ְקצֹוָתיו:  וֲַעֵׂשה25:19
ֹּפֶרת ִיְהיּו  ְוָהיּו ַהְּכֻרִבים ֹּפְרֵׂשי ְכָנַפִים ְלַמְעָלה ֹסְכִכים ְּבַכְנֵפיֶהם ַעל־ַהַּכֹּפֶרת ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל־ָאִחיו ֶאל־ַהּכַ 25:20

ְּפֵני ַהְּכֻרִבים:  
25:21  : ְוָנַתָּת ֶאת־ַהַּכֹּפֶרת ַעל־ָהָאֹרן ִמְלָמְעָלה ְוֶאל־ָהָאֹרן ִּתֵּתן ֶאת־ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶלי
ל־ֲאֹרן ָהֵעֻדת ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוה  ְונֹוַעְדִּתי ְל ָׁשם ְוִדַּבְרִּתי ִאְּת ֵמַעל ַהַּכֹּפֶרת ִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכֻרִבים ֲאֶׁשר עַ 25:22

אֹוְת ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
ְוָעִׂשיָת ֻׁשְלָחן ֲעֵצי ִׁשִּטים ַאָּמַתִים ָאְרּכֹו ְוַאָּמה ָרְחּבֹו ְוַאָּמה וֵָחִצי ֹקָמתֹו:  25:23
ְוִצִּפיָת ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור ְוָעִׂשיָת ּלֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב:  25:24
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ְוָעִׂשיָת ּלֹו ִמְסֶּגֶרת ֹטַפח ָסִביב ְוָעִׂשיָת ֵזר־ָזָהב ְלִמְסַּגְרּתֹו ָסִביב:  25:25
ְוָעִׂשיָת ּלֹו ַאְרַּבע ַטְּבֹעת ָזָהב ְוָנַתָּת ֶאת־ַהַּטָּבֹעת ַעל ַאְרַּבע ַהֵּפֹאת ֲאֶׁשר ְלַאְרַּבע ַרְגָליו:  25:26
ָּבֹעת ְלָבִּתים ְלַבִּדים ָלֵׂשאת ֶאת־ַהֻּׁשְלָחן: ְלֻעַּמת ַהִּמְסֶּגֶרת ִּתְהיֶיןָ ַהּטַ 25:27
ְוָעִׂשיָת ֶאת־ַהַּבִּדים ֲעֵצי ִׁשִּטים ְוִצִּפיָת ֹאָתם ָזָהב ְוִנָּׂשא־ָבם ֶאת־ַהֻּׁשְלָחן: 25:28
ֹור ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם:  ְוָעִׂשיָת ְּקָעֹרָתיו ְוַכֹּפָתיו ּוְקׂשֹוָתיו ּוְמַנִּקֹּיָתיו ֲאֶׁשר יַֻּס ָּבֵהן ָזָהב ָטה25:29
ְוָנַתָּת ַעל־ַהֻּׁשְלָחן ֶלֶחם ָּפִנים ְלָפַני ָּתִמיד:25:30
ה ִיְהיּו:  ְוָעִׂשיָת ְמֹנַרת ָזָהב ָטהֹור ִמְקָׁשה ֵּתָעֶׂשה ַהְּמנֹוָרה ְיֵרָכּה ְוָקָנּה ְּגִביֶעיָה ַּכְפֹּתֶריָה ּוְפָרֶחיָה ִמֶּמּנָ 25:31
ָׁשה ְקֵני ְמֹנָרה ִמִּצָּדּה ַהֵּׁשִני:  ְוִׁשָּׁשה ָקִנים ֹיצְ 25:32 ָׁשה ְקֵני ְמֹנָרה ִמִּצָּדּה ָהֶאָחד ּוְׁש ִאים ִמִּצֶּדיָה ְׁש
ָׁשה ְגִבִעים ְמֻׁשָּקִדים ַּבָּקֶנה ָהֶאָחד ַּכפְ 25:33 ָׁשה ְגִבִעים ְמֻׁשָּקִדים ַּבָּקֶנה ָהֶאָחד ַּכְפֹּתר וֶָפַרח ּוְׁש ֹּתר וָָפַרח  ְׁש

ְלֵׁשֶׁשת ַהָּקִנים ַהֹּיְצִאים ִמן־ַהְּמֹנָרה:  ֵּכן
ּוַבְּמֹנָרה ַאְרָּבָעה ְגִבִעים ְמֻׁשָּקִדים ַּכְפֹּתֶריָה ּוְפָרֶחיָה: 25:34
ים ִמֶּמָּנה ְלֵׁשֶׁשת ְוַכְפֹּתר ַּתַחת ְׁשֵני ַהָּקִנים ִמֶּמָּנה ְוַכְפֹּתר ַּתַחת ְׁשֵני ַהָּקִנים ִמֶּמָּנה ְוַכְפֹּתר ַּתַחת־ְׁשֵני ַהָּקנִ 25:35

ַהָּקִנים ַהֹּיְצִאים ִמן־ַהְּמֹנָרה:  
ַּכְפֹּתֵריֶהם ּוְקֹנָתם ִמֶּמָּנה ִיְהיּו ֻּכָּלּה ִמְקָׁשה ַאַחת ָזָהב ָטהֹור:  25:36
ְוָעִׂשיָת ֶאת־ֵנֹרֶתיָה ִׁשְבָעה ְוֶהֱעָלה ֶאת־ֵנֹרֶתיָה ְוֵהִאיר ַעל־ֵעֶבר ָּפֶניָה:  25:37
יָה ּוַמְחֹּתֶתיָה ָזָהב ָטהֹור:  ּוַמְלָקחֶ 25:38
ִּכָּכר ָזָהב ָטהֹור יֲַעֶׂשה ֹאָתּה ֵאת ָּכל־ַהֵּכִלים ָהֵאֶּלה: 25:39
ּוְרֵאה וֲַעֵׂשה ְּכַתְבִניָתם ֲאֶׁשר־ַאָּתה ָמְרֶאה ָּבָהר: 25:40

ת ְוַאְרָּגָמן ְוֹתַלַעת ָׁשִני ְּכֻרִבים ַמֲעֵׂשה ֹחֵׁשב ַּתֲעֶׂשה ְוֶאת־ַהִּמְׁשָּכן ַּתֲעֶׂשה ֶעֶׂשר ְיִריֹעת ֵׁשׁש ָמְׁשָזר ּוְתֵכלֶ 26:1
ֹאָתם: 
ִריֹעת:  ֹאֶר ַהְיִריָעה ָהַאַחת ְׁשֹמֶנה ְוֶעְׂשִרים ָּבַאָּמה ְוֹרַחב ַאְרַּבע ָּבַאָּמה ַהְיִריָעה ָהֶאָחת ִמָּדה ַאַחת ְלָכל־ַהיְ 26:2
ִאָּׁשה ֶאל־ֲאֹחָתּה ְוָחֵמׁש ְיִריֹעת ֹחְבֹרת ִאָּׁשה ֶאל־ֲאֹחָתּה: ֲחֵמׁש ַהְיִריֹעת ִּתְהיֶיןָ ֹחְבֹרת 26:3
ה  ְוָעִׂשיָת ֻלְלֹאת ְּתֵכֶלת ַעל ְׂשַפת ַהְיִריָעה ָהֶאָחת ִמָּקָצה ַּבֹחָבֶרת ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ִּבְׂשַפת ַהְיִריָעה ַהִּקיצֹונָ 26:4

ַּבַּמְחֶּבֶרת ַהֵּׁשִנית: 
ֲעֶׂשה ַּבְיִריָעה ָהֶאָחת וֲַחִמִּׁשים ֻלָלֹאת ַּתֲעֶׂשה ִּבְקֵצה ַהְיִריָעה ֲאֶׁשר ַּבַּמְחֶּבֶרת ַהֵּׁשִנית  ֲחִמִּׁשים ֻלָלֹאת ּתַ 26:5

ת ַהֻּלָלֹאת ִאָּׁשה ֶאל־ֲאֹחָתּה:   ַמְקִּבי
ים ְוָהיָה ַהִּמְׁשָּכן ֶאָחד:ְוָעִׂשיָת ֲחִמִּׁשים ַקְרֵסי ָזָהב ְוִחַּבְרָּת ֶאת־ַהְיִריֹעת ִאָּׁשה ֶאל־ֲאֹחָתּה ַּבְּקָרסִ 26:6
ְוָעִׂשיָת ְיִריֹעת ִעִּזים ְלֹאֶהל ַעל־ַהִּמְׁשָּכן ַעְׁשֵּתי־ֶעְׂשֵרה ְיִריֹעת ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם: 26:7
ִׁשים ָּבַאָּמה ְוֹרַחב ַאְרַּבע ָּבַאָּמה ַהְיִריָעה ָהֶאָחת ִמָּדה ַאַחת ְלַעְׁשֵּתי26:8 ֶעְׂשֵרה ְיִריֹעת: ֹאֶר ַהְיִריָעה ָהַאַחת ְׁש
ָהֹאֶהל:  ְוִחַּבְרָּת ֶאת־ֲחֵמׁש ַהְיִריֹעת ְלָבד ְוֶאת־ֵׁשׁש ַהְיִריֹעת ְלָבד ְוָכַפְלָּת ֶאת־ַהְיִריָעה ַהִּׁשִּׁשית ֶאל־מּול ְּפֵני26:9

ים ֻלָלֹאת ַעל ְׂשַפת ַהְיִריָעה  ְוָעִׂשיָת ֲחִמִּׁשים ֻלָלֹאת ַעל ְׂשַפת ַהְיִריָעה ָהֶאָחת ַהִּקיֹצָנה ַּבֹחָבֶרת וֲַחִמִּׁש 26:10
ַהֹחֶבֶרת ַהֵּׁשִנית: 

ְוָעִׂשיָת ַקְרֵסי ְנֹחֶׁשת ֲחִמִּׁשים ְוֵהֵבאָת ֶאת־ַהְּקָרִסים ַּבֻּלָלֹאת ְוִחַּבְרָּת ֶאת־ָהֹאֶהל ְוָהיָה ֶאָחד:  26:11
ח ַעל ֲאֹחֵרי ַהִּמְׁשָּכן:  ְוֶסַרח ָהֹעֵדף ִּביִריֹעת ָהֹאֶהל ֲחִצי ַהְיִריָעה ָהֹעֶדֶפת ִּתְסרַ 26:12
ה ְלַכֹּסתֹו:  ְוָהַאָּמה ִמֶּזה ְוָהַאָּמה ִמֶּזה ָּבֹעֵדף ְּבֹאֶר ְיִריֹעת ָהֹאֶהל ִיְהיֶה ָסרּוַח ַעל־ִצֵּדי ַהִּמְׁשָּכן ִמֶּזה ּוִמּזֶ 26:13
ים ִמְלָמְעָלה:ְוָעִׂשיָת ִמְכֶסה ָלֹאֶהל ֹעֹרת ֵאיִלם ְמָאָּדִמים ּוִמְכֵסה ֹעֹרת ְּתָחִׁש 26:14
ְוָעִׂשיָת ֶאת־ַהְּקָרִׁשים ַלִּמְׁשָּכן ֲעֵצי ִׁשִּטים ֹעְמִדים:  26:15
ֶעֶׂשר ַאּמֹות ֹאֶר ַהָּקֶרׁש ְוַאָּמה וֲַחִצי ָהַאָּמה ֹרַחב ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד:  26:16
ֲעֶׂשה ְלֹכל ַקְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּכן:  ְׁשֵּתי יָדֹות ַלֶּקֶרׁש ָהֶאָחד ְמֻׁשָּלֹבת ִאָּׁשה ֶאל־ֲאֹחָתּה ֵּכן ּתַ 26:17
ְוָעִׂשיָת ֶאת־ַהְּקָרִׁשים ַלִּמְׁשָּכן ֶעְׂשִרים ֶקֶרׁש ִלְפַאת ֶנְגָּבה ֵתיָמָנה: 26:18
יו ּוְׁשֵני ְוַאְרָּבִעים ַאְדֵני־ֶכֶסף ַּתֲעֶׂשה ַּתַחת ֶעְׂשִרים ַהָּקֶרׁש ְׁשֵני ֲאָדִנים ַּתַחת־ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד ִלְׁשֵּתי ְיֹדתָ 26:19

ֲאָדִנים ַּתַחת־ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד ִלְׁשֵּתי ְיֹדָתיו: 
ּוְלֶצַלע ַהִּמְׁשָּכן ַהֵּׁשִנית ִלְפַאת ָצפֹון ֶעְׂשִרים ָקֶרׁש:  26:20
ֶאָחד:  ְוַאְרָּבִעים ַאְדֵניֶהם ָּכֶסף ְׁשֵני ֲאָדִנים ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד ּוְׁשֵני ֲאָדִנים ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש הָ 26:21
ּוְליְַרְּכֵתי ַהִּמְׁשָּכן יָָּמה ַּתֲעֶׂשה ִׁשָּׁשה ְקָרִׁשים:  26:22
ּוְׁשֵני ְקָרִׁשים ַּתֲעֶׂשה ִלְמֻקְצֹעת ַהִּמְׁשָּכן ַּבַּיְרָכָתִים:  26:23
ן ִיְהיֶה ִלְׁשֵניֶהם ִלְׁשֵני ַהִּמְקֹצֹעת  ְוִיְהיּו ֹתֲאִמים ִמְּלַמָּטה ְויְַחָּדו ִיְהיּו ַתִּמים ַעל־רֹאׁשֹו ֶאל־ַהַּטַּבַעת ָהֶאָחת ּכֵ 26:24

ִיְהיּו:  



ִנים ַּתַחת ְוָהיּו ְׁשֹמָנה ְקָרִׁשים ְוַאְדֵניֶהם ֶּכֶסף ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ֲאָדִנים ְׁשֵני ֲאָדִנים ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד ּוְׁשֵני ֲאדָ 26:25
ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד:  

ים ֲחִמָּׁשה ְלַקְרֵׁשי ֶצַלע־ַהִּמְׁשָּכן ָהֶאָחד: ְוָעִׂשיָת ְבִריִחם ֲעֵצי ִׁשּטִ 26:26
ם יָָּמה:  וֲַחִמָּׁשה ְבִריִחם ְלַקְרֵׁשי ֶצַלע־ַהִּמְׁשָּכן ַהֵּׁשִנית וֲַחִמָּׁשה ְבִריִחם ְלַקְרֵׁשי ֶצַלע ַהִּמְׁשָּכן ַלַּיְרָכַתיִ 26:27
ן־ַהָּקֶצה ֶאל־ַהָּקֶצה:  ְוַהְּבִריַח ַהִּתיֹכן ְּבתֹו ַהְּקָרִׁשים ַמְבִרַח מִ 26:28
ְוֶאת־ַהְּקָרִׁשים ְּתַצֶּפה ָזָהב ְוֶאת־ַטְּבֹעֵתיֶהם ַּתֲעֶׂשה ָזָהב ָּבִּתים ַלְּבִריִחם ְוִצִּפיָת ֶאת־ַהְּבִריִחם ָזָהב:26:29
וֲַהֵקֹמָת ֶאת־ַהִּמְׁשָּכן ְּכִמְׁשָּפטֹו ֲאֶׁשר ָהְרֵאיָת ָּבָהר:  26:30
ָפֹרֶכת ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר ַמֲעֵׂשה ֹחֵׁשב יֲַעֶׂשה ֹאָתּה ְּכֻרִבים: ְוָעִׂשיתָ 26:31
ְוָנַתָּתה ֹאָתּה ַעל־ַאְרָּבָעה ַעּמּוֵדי ִׁשִּטים ְמֻצִּפים ָזָהב וָוֵיֶהם ָזָהב ַעל־ַאְרָּבָעה ַאְדֵני־ָכֶסף:  26:32
ֶכת ַּתַחת ַהְּקָרִסים ְוֵהֵבאָת ָׁשָּמה ִמֵּבית ַלָּפֹרֶכת ֵאת ֲארֹון ָהֵעדּות ְוִהְבִּדיָלה ַהָּפֹרֶכת ָלֶכם  ְוָנַתָּתה ֶאת־ַהָּפרֹ 26:33

ֵּבין ַהֹּקֶדׁש ּוֵבין ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים:  
ְוָנַתָּת ֶאת־ַהַּכֹּפֶרת ַעל ֲארֹון ָהֵעֻדת ְּבֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים: 26:34
ְלָחן ִמחּוץ ַלָּפֹרֶכת ְוֶאת־ַהְּמֹנָרה ֹנַכח ַהֻּׁשְלָחן ַעל ֶצַלע ַהִּמְׁשָּכן ֵּתיָמָנה ְוַהֻּׁשְלָחן ִּתֵּתן ְוַׂשְמָּת ֶאת־ַהּׁשֻ 26:35

ַעל־ֶצַלע ָצפֹון:  
ְוָעִׂשיָת ָמָס ְלֶפַתח ָהֹאֶהל ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר ַמֲעֵׂשה ֹרֵקם:  26:36
ִׂשיָת ַלָּמָס ֲחִמָּׁשה ַעּמּוֵדי ִׁשִּטים ְוִצִּפיָת ֹאָתם ָזָהב וֵָויֶהם ָזָהב ְויַָצְקָּת ָלֶהם ֲחִמָּׁשה ַאְדֵני  ְועָ 26:37

ְנֹחֶׁשת: 
ׁש ַאּמֹות ְוָעִׂשיָת ֶאת־ַהִּמְזֵּבַח ֲעֵצי ִׁשִּטים ָחֵמׁש ַאּמֹות ֹאֶר ְוָחֵמׁש ַאּמֹות ֹרַחב ָרבּוַע ִיְהיֶה ַהִּמזְ 27:1 ֵּבַח ְוָׁש

ֹקָמתֹו:  
ְוָעִׂשיָת ַקְרֹנָתיו ַעל ַאְרַּבע ִּפֹּנָתיו ִמֶּמּנּו ִּתְהיֶיןָ ַקְרֹנָתיו ְוִצִּפיָת ֹאתֹו ְנֹחֶׁשת: 27:2
ֶׂשה ְנֹחֶׁשת: ְוָעִׂשיָת ִּסיֹרָתיו ְלַדְּׁשנֹו ְויָָעיו ּוִמְזְרֹקָתיו ּוִמְזְלֹגָתיו ּוַמְחֹּתָתיו ְלָכל־ֵּכָליו ַּתעֲ 27:3
ְוָעִׂשיָת ּלֹו ִמְכָּבר ַמֲעֵׂשה ֶרֶׁשת ְנֹחֶׁשת ְוָעִׂשיָת ַעל־ָהֶרֶׁשת ַאְרַּבע ַטְּבֹעת ְנֹחֶׁשת ַעל ַאְרַּבע ְקצֹוָתיו:  27:4
ְוָנַתָּתה ֹאָתּה ַּתַחת ַּכְרֹּכב ַהִּמְזֵּבַח ִמְּלָמָּטה ְוָהְיָתה ָהֶרֶׁשת ַעד ֲחִצי ַהִּמְזֵּבַח:  27:5
ְוָעִׂשיָת ַבִּדים ַלִּמְזֵּבַח ַּבֵּדי ֲעֵצי ִׁשִּטים ְוִצִּפיָת ֹאָתם ְנֹחֶׁשת: 27:6
ְוהּוָבא ֶאת־ַּבָּדיו ַּבַּטָּבֹעת ְוָהיּו ַהַּבִּדים ַעל־ְׁשֵּתי ַצְלֹעת ַהִּמְזֵּבַח ִּבְׂשֵאת ֹאתֹו:  27:7
ר ֵּכן יֲַעׂשּו: ְנבּוב ֻלֹחת ַּתֲעֶׂשה ֹאתֹו ַּכֲאֶׁשר ֶהְרָאה ֹאְת ָּבהָ 27:8
ָחת:  ְוָעִׂשיָת ֵאת ֲחַצר ַהִּמְׁשָּכן ִלְפַאת ֶנֶגב־ֵּתיָמָנה ְקָלִעים ֶלָחֵצר ֵׁשׁש ָמְׁשָזר ֵמָאה ָבַאָּמה ֹאֶר ַלֵּפָאה ָהאֶ 27:9

ֶסף: ְוַעֻּמָדיו ֶעְׂשִרים ְוַאְדֵניֶהם ֶעְׂשִרים ְנֹחֶׁשת וָוֵי ָהַעֻּמִדים וֲַחֻׁשֵקיֶהם ּכָ 27:10
ֲחֻׁשֵקיֶהם  ְוֵכן ִלְפַאת ָצפֹון ָּבֹאֶר ְקָלִעים ֵמָאה ֹאֶר ְוַעְמּדּו ֶעְׂשִרים ְוַאְדֵניֶהם ֶעְׂשִרים ְנֹחֶׁשת וָוֵי ָהַעֻּמִדים ו27:11ַ
ָּכֶסף: 

ָׂשָרה:  ְוֹרַחב ֶהָחֵצר ִלְפַאת־יָם ְקָלִעים ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ַעֻּמֵדיֶהם ֲעָׂשָרה ְוַאְדֵניֶהם עֲ 27:12
ְוֹרַחב ֶהָחֵצר ִלְפַאת ֵקְדָמה ִמְזָרָחה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה: 27:13
ָׁשה: 27:14 ָׁשה ְוַאְדֵניֶהם ְׁש וֲַחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ְקָלִעים ַלָּכֵתף ַעֻּמֵדיֶהם ְׁש
ָׁשה ְוַאְדֵניֶהם27:15 ָׁשה: ְוַלָּכֵתף ַהֵּׁשִנית ְחֵמש ֶעְׂשֵרה ְקָלִעים ַעֻּמֵדיֶהם ְׁש ְׁש
ם ַאְרָּבָעה  ּוְלַׁשַער ֶהָחֵצר ָמָס ֶעְׂשִרים ַאָּמה ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר ַמֲעֵׂשה ֹרֵקם ַעֻּמֵדיהֶ 27:16

ְוַאְדֵניֶהם ַאְרָּבָעה: 
ְדֵניֶהם ְנֹחֶׁשת: ָּכל־ַעּמּוֵדי ֶהָחֵצר ָסִביב ְמֻחָּׁשִקים ֶּכֶסף וָוֵיֶהם ָּכֶסף ְואַ 27:17
ֹאֶר ֶהָחֵצר ֵמָאה ָבַאָּמה ְוֹרַחב ֲחִמִּׁשים ַּבֲחִמִּׁשים ְוֹקָמה ָחֵמׁש ַאּמֹות ֵׁשׁש ָמְׁשָזר ְוַאְדֵניֶהם ְנֹחֶׁשת: 27:18
ְלֹכל ְּכֵלי ַהִּמְׁשָּכן ְּבֹכל ֲעֹבָדתֹו ְוָכל־ְיֵתֹדָתיו ְוָכל־ִיְתֹדת ֶהָחֵצר ְנֹחֶׁשת: 27:19
ת ֵנר ָּתִמיד:  27:20 ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶלי ֶׁשֶמן ַזִית ָז ָּכִתית ַלָּמאֹור ְלַהֲע
ת עֹוָלם  ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ִמחּוץ ַלָּפֹרֶכת ֲאֶׁשר ַעל־ָהֵעֻדת יֲַעֹר ֹאתֹו ַאֲהֹרן ּוָבָניו ֵמֶעֶרב ַעד־ֹּבֶקר ִלְפֵני ְיהוָה ֻחּקַ 27:21

ְלֹדֹרָתם ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: 
ִביהּוא ֶאְלָעָזר  ְוַאָּתה ַהְקֵרב ֵאֶלי ֶאת־ַאֲהֹרן ָאִחי ְוֶאת־ָּבָניו ִאּתֹו ִמּתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַכֲהנֹו־ִלי ַאֲהֹרן ָנָדב וַאֲ 28:1

ְוִאיָתָמר ְּבֵני ַאֲהֹרן:  
ֶדׁש ְלַאֲהֹרן ָאִחי ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת:  ְוָעִׂשיָת ִבְגֵדי־קֹ 28:2
י:  ְוַאָּתה ְּתַדֵּבר ֶאל־ָּכל־ַחְכֵמי־ֵלב ֲאֶׁשר ִמֵּלאִתיו רּוַח ָחְכָמה ְוָעׂשּו ֶאת־ִּבְגֵדי ַאֲהֹרן ְלַקְּדׁשֹו ְלַכֲהנֹו־לִ 28:3
ת ַּתְׁשֵּבץ ִמְצֶנֶפת ְוַאְבֵנט ְוָעׂשּו ִבְגֵדי־ֹקֶדׁש ְלַאֲהֹרן ָאִחי  ְוֵאֶּלה ַהְּבָגִדים ֲאֶׁשר יֲַעׂשּו ֹחֶׁשן ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל ּוְכֹתנֶ 28:4

ּוְלָבָניו ְלַכֲהנֹו־ִלי:  
ְוֵהם ִיְקחּו ֶאת־ַהָּזָהב ְוֶאת־ַהְּתֵכֶלת ְוֶאת־ָהַאְרָּגָמן ְוֶאת־ּתֹוַלַעת ַהָּׁשִני ְוֶאת־ַהֵּׁשׁש:28:5



ְרָּגָמן ּתֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר ַמֲעֵׂשה ֹחֵׁשב:  ְוָעׂשּו ֶאת־ָהֵאֹפד ָזָהב ְּתֵכֶלת ְואַ 28:6
ְׁשֵּתי ְכֵתֹפת ֹחְבֹרת ִיְהיֶה־ּלֹו ֶאל־ְׁשֵני ְקצֹוָתיו ְוֻחָּבר:  28:7
ׁש ָמְׁשָזר: ְוֵחֶׁשב ֲאֻפָּדתֹו ֲאֶׁשר ָעָליו ְּכַמֲעֵׂשהּו ִמֶּמּנּו ִיְהיֶה ָזָהב ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוׁשֵ 28:8
ְוָלַקְחָּת ֶאת־ְׁשֵּתי ַאְבֵני־ֹׁשַהם ּוִפַּתְחָּת ֲעֵליֶהם ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: 28:9

ִׁשָּׁשה ִמְּׁשֹמָתם ַעל ָהֶאֶבן ָהֶאָחת ְוֶאת־ְׁשמֹות ַהִּׁשָּׁשה ַהּנֹוָתִרים ַעל־ָהֶאֶבן ַהֵּׁשִנית ְּכתֹוְלֹדָתם:  28:10
ן ִּפּתּוֵחי ֹחָתם ְּתַפַּתח ֶאת־ְׁשֵּתי ָהֲאָבִנים ַעל־ְׁשֹמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֻמַסֹּבת ִמְׁשְּבצֹות ָזָהב  ַמֲעֵׂשה ָחַרׁש ֶאבֶ 28:11

ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם: 
ְפֵני ְיהוָה  ְוַׂשְמָּת ֶאת־ְׁשֵּתי ָהֲאָבִנים ַעל ִּכְתֹפת ָהֵאֹפד ַאְבֵני ִזָּכֹרן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָנָׂשא ַאֲהֹרן ֶאת־ְׁשמֹוָתם לִ 28:12

ַעל־ְׁשֵּתי ְכֵתָפיו ְלִזָּכֹרן: 
ְוָעִׂשיָת ִמְׁשְּבֹצת ָזָהב:  28:13
ת ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם ַמֲעֵׂשה ֲעֹבת ְוָנַתָּתה ֶאת־ַׁשְרְׁשֹרת ָהֲעֹבֹתת 28:14 ּוְׁשֵּתי ַׁשְרְׁשֹרת ָזָהב ָטהֹור ִמְגָּב

ַעל־ַהִּמְׁשְּבֹצת: 
ָזר ָת ֹחֶׁשן ִמְׁשָּפט ַמֲעֵׂשה ֹחֵׁשב ְּכַמֲעֵׂשה ֵאֹפד ַּתֲעֶׂשּנּו ָזָהב ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁש ְוָעִׂשי28:15

ַּתֲעֶׂשה ֹאתֹו: 
ָרבּוַע ִיְהיֶה ָּכפּול ֶזֶרת ָאְרּכֹו ְוֶזֶרת ָרְחּבֹו:  28:16
טּוִרים ָאֶבן טּור ֹאֶדם ִּפְטָדה ּוָבֶרֶקת ַהּטּור ָהֶאָחד: ּוִמֵּלאָת בֹו ִמֻּלַאת ֶאֶבן ַאְרָּבָעה28:17
ם:  28:18 ְוַהּטּור ַהֵּׁשִני ֹנֶפ ַסִּפיר ְויֲָה
ְוַהּטּור ַהְּׁשִליִׁשי ֶלֶׁשם ְׁשבֹו ְוַאְחָלָמה:  28:19
ְּבִמּלּוֹאָתם:  ְוַהּטּור ָהְרִביִעי ַּתְרִׁשיׁש ְוֹׁשַהם ְויְָׁשֵפה ְמֻׁשָּבִצים ָזָהב ִיְהיּו28:20
יןָ ִלְׁשֵני  ְוָהֲאָבִנים ִּתְהיֶיןָ ַעל־ְׁשֹמת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַעל־ְׁשֹמָתם ִּפּתּוֵחי חֹוָתם ִאיׁש ַעל־ְׁשמֹו ִּתְהֶי28:21

ָעָׂשר ָׁשֶבט: 
ְוָעִׂשיָת ַעל־ַהֹחֶׁשן ַׁשְרֹׁשת ַּגְבֻלת ַמֲעֵׂשה ֲעֹבת ָזָהב ָטהֹור:  28:22
ְוָעִׂשיָת ַעל־ַהֹחֶׁשן ְׁשֵּתי ַטְּבעֹות ָזָהב ְוָנַתָּת ֶאת־ְׁשֵּתי ַהַּטָּבעֹות ַעל־ְׁשֵני ְקצֹות ַהֹחֶׁשן:  28:23
ְוָנַתָּתה ֶאת־ְׁשֵּתי ֲעֹבֹתת ַהָּזָהב ַעל־ְׁשֵּתי ַהַּטָּבֹעת ֶאל־ְקצֹות ַהֹחֶׁשן:  28:24
ן ַעל־ְׁשֵּתי ַהִּמְׁשְּבצֹות ְוָנַתָּתה ַעל־ִּכְתפֹות ָהֵאֹפד ֶאל־מּול ָּפָניו:  ְוֵאת ְׁשֵּתי ְקצֹות ְׁשֵּתי ָהֲעֹבֹתת ִּתּתֵ 28:25
:  ְוָעִׂשיָת ְׁשֵּתי ַטְּבעֹות ָזָהב ְוַׂשְמָּת ֹאָתם ַעל־ְׁשֵני ְקצֹות ַהֹחֶׁשן ַעל־ְׂשָפתֹו ֲאֶׁשר ֶאל־ֵעֶבר ָהֵאֹפד ָּבְיָתה28:26
ְוָנַתָּתה ֹאָתם ַעל־ְׁשֵּתי ִכְתפֹות ָהֵאפֹוד ִמְּלַמָּטה ִמּמּול ָּפָניו ְלֻעַּמת ֶמְחַּבְרּתֹו  ְוָעִׂשיָת ְׁשֵּתי ַטְּבעֹות ָזָהב28:27

ִמַּמַעל ְלֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד:  
ֹחֶׁשן ְוִיְרְּכסּו ֶאת־ַהֹחֶׁשן ִמַּטְּבֹעתֹו ֶאל־ַטְּבֹעת ָהֵאֹפד ִּבְפִתיל ְּתֵכֶלת ִלְהיֹות ַעל־ֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד ְולֹא־ִיַּזח הַ 28:28

ֵמַעל ָהֵאפֹוד:  
ָּתִמיד: 1ִהים ְוָנָׂשא ַאֲהֹרן ֶאת־ְׁשמֹות ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְּבֹחֶׁשן ַהִּמְׁשָּפט ַעל־ִלּבֹו ְּבֹבאֹו ֶאל־ַהֹּקֶדׁש ְלִזָּכֹרן ִלְפֵני־אֱ 28:29
ת־ָהאּוִרים ְוֶאת־ַהֻּתִּמים ְוָהיּו ַעל־ֵלב ַאֲהֹרן ְּבֹבאֹו ִלְפֵני ְיהוָה ְוָנָׂשא ַאֲהֹרן  ְוָנַתָּת ֶאל־ֹחֶׁשן ַהִּמְׁשָּפט אֶ 28:30

ֶאת־ִמְׁשַּפט ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַעל־ִלּבֹו ִלְפֵני ְיהָוה ָּתִמיד: 
ְוָעִׂשיָת ֶאת־ְמִעיל ָהֵאפֹוד ְּכִליל ְּתֵכֶלת:  28:31
ֹוכֹו ָׂשָפה ִיְהיֶה ְלִפיו ָסִביב ַמֲעֵׂשה ֹאֵרג ְּכִפי ַתְחָרא ִיְהיֶה־ּלֹו לֹא ִיָּקֵרַע:  ְוָהיָה ִפי־רֹאׁשֹו ְּבת 28:32
יב:  ְוָעִׂשיָת ַעל־ׁשּוָליו ִרֹּמֵני ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ַעל־ׁשּוָליו ָסִביב ּוַפֲעֹמֵני ָזָהב ְּבתֹוָכם ָסבִ 28:33
ֹון ַּפֲעֹמן ָזָהב ְוִרּמֹון ַעל־ׁשּוֵלי ַהְּמִעיל ָסִביב: ַּפֲעֹמן ָזָהב ְוִרּמ28:34
ְוָהיָה ַעל־ַאֲהֹרן ְלָׁשֵרת ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבֹבאֹו ֶאל־ַהֹּקֶדׁש ִלְפֵני ְיהוָה ּוְבֵצאתֹו ְולֹא יָמּות: 28:35
ם ֹקֶדׁש ַליהוָה: ְוָעִׂשיָת ִּציץ ָזָהב ָטהֹור ּוִפַּתְחָּת ָעָליו ִּפּתּוֵחי ֹחתָ 28:36
ְוַׂשְמָּת ֹאתֹו ַעל־ְּפִתיל ְּתֵכֶלת ְוָהיָה ַעל־ַהִּמְצָנֶפת ֶאל־מּול ְּפֵני־ַהִּמְצֶנֶפת ִיְהיֶה:  28:37
יֶהם ְוָהיָה  ְוָהיָה ַעל־ֵמַצח ַאֲהֹרן ְוָנָׂשא ַאֲהֹרן ֶאת־ֲעון ַהֳּקָדִׁשים ֲאֶׁשר יְַקִּדיׁשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָכל־ַמְּתֹנת ָקְדׁשֵ 28:38

ַעל־ִמְצחֹו ָּתִמיד ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ְיהוָה:  
ְוִׁשַּבְצָּת ַהְּכֹתֶנת ֵׁשׁש ְוָעִׂשיָת ִמְצֶנֶפת ֵׁשׁש ְוַאְבֵנט ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֵׂשה ֹרֵקם: 28:39
ה ָלֶהם ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת:  ְוִלְבֵני ַאֲהֹרן ַּתֲעֶׂשה ֻכֳּתֹנת ְוָעִׂשיָת ָלֶהם ַאְבֵנִטים ּוִמְגָּבעֹות ַּתֲעׂשֶ 28:40
ִכֲהנּו ִלי: ְוִהְלַּבְׁשָּת ֹאָתם ֶאת־ַאֲהֹרן ָאִחי ְוֶאת־ָּבָניו ִאּתֹו ּוָמַׁשְחָּת ֹאָתם ּוִמֵּלאָת ֶאת־יָָדם ְוִקַּדְׁשָּת ֹאָתם וְ 28:41
־ְיֵרַכִים ִיְהיּו: וֲַעֵׂשה ָלֶהם ִמְכְנֵסי־ָבד ְלַכּסֹות ְּבַׂשר ֶעְרוָה ִמָּמְתַנִים ְוַעד28:42

1 29 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה



ּו ָעון וֵָמתּו  ְוָהיּו ַעל־ַאֲהֹרן ְוַעל־ָּבָניו ְּבֹבָאם ֶאל־ֹאֶהל מֹוֵעד אֹו ְבִגְׁשָּתם ֶאל־ַהִּמְזֵּבַח ְלָׁשֵרת ַּבֹּקֶדׁש ְולֹא־ִיְׂשא 28:43
ֻחַּקת עֹוָלם לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו:

ם ְלַקֵּדׁש ֹאָתם ְלַכֵהן ִלי ְלַקח ַּפר ֶאָחד ֶּבן־ָּבָקר ְוֵאיִלם ְׁשַנִים ְּתִמיִמם:  ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ַּתֲעֶׂשה ָלהֶ 29:1
ת ַּבֶּׁשֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמֻׁשִחים ַּבָּׁשֶמן ֹסֶלת ִחִּטים ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם: 29:2 ת ַמֹּצת ְּבלּו ְוֶלֶחם ַמּצֹות ְוַח
ִהְקַרְבָּת ֹאָתם ַּבָּסל ְוֶאת־ַהָּפר ְוֵאת ְׁשֵני ָהֵאיִלם: ְוָנַתָּת אֹוָתם ַעל־ַסל ֶאָחד וְ 29:3
ְוֶאת־ַאֲהֹרן ְוֶאת־ָּבָניו ַּתְקִריב ֶאל־ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ְוָרַחְצָּת ֹאָתם ַּבָּמִים:  29:4
ְוֶאת־ָהֵאֹפד ְוֶאת־ַהֹחֶׁשן ְוָאַפְדָּת לֹו  ְוָלַקְחָּת ֶאת־ַהְּבָגִדים ְוִהְלַּבְׁשָּת ֶאת־ַאֲהֹרן ֶאת־ַהֻּכֹּתֶנת ְוֵאת ְמִעיל ָהֵאֹפד 29:5

ְּבֵחֶׁשב ָהֵאֹפד: 
ְוַׂשְמָּת ַהִּמְצֶנֶפת ַעל־רֹאׁשֹו ְוָנַתָּת ֶאת־ֵנֶזר ַהֹּקֶדׁש ַעל־ַהִּמְצָנֶפת: 29:6
ְוָלַקְחָּת ֶאת־ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְויַָצְקָּת ַעל־רֹאׁשֹו ּוָמַׁשְחָּת ֹאתֹו: 29:7
ַּתְקִריב ְוִהְלַּבְׁשָּתם ֻּכֳּתֹנת: ְוֶאת־ָּבָניו 29:8
יַד־ַאֲהֹרן  ְוָחַגְרָּת ֹאָתם ַאְבֵנט ַאֲהֹרן ּוָבָניו ְוָחַבְׁשָּת ָלֶהם ִמְגָּבֹעת ְוָהְיָתה ָלֶהם ְּכֻהָּנה ְלֻחַּקת עֹוָלם ּוִמֵּלאתָ 29:9

ְויַד־ָּבָניו: 
ַאֲהֹרן ּוָבָניו ֶאת־ְיֵדיֶהם ַעל־רֹאׁש ַהָּפר:  ְוִהְקַרְבָּת ֶאת־ַהָּפר ִלְפֵני ֹאֶהל מֹוֵעד ְוָסַמ 29:10
ְוָׁשַחְטָּת ֶאת־ַהָּפר ִלְפֵני ְיהוָה ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:  29:11
ֵּבַח: ְוָלַקְחָּת ִמַּדם ַהָּפר ְוָנַתָּתה ַעל־ַקְרֹנת ַהִּמְזֵּבַח ְּבֶאְצָּבֶע ְוֶאת־ָּכל־ַהָּדם ִּתְׁשֹּפ ֶאל־ְיסֹוד ַהִּמזְ 29:12
ר  ְוָלַקְחָּת ֶאת־ָּכל־ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה ֶאת־ַהֶּקֶרב ְוֵאת ַהֹּיֶתֶרת ַעל־ַהָּכֵבד ְוֵאת ְׁשֵּתי ַהְּכָלֹית ְוֶאת־ַהֵחֶלב ֲאׁשֶ 29:13

ֲעֵליֶהן ְוִהְקַטְרָּת ַהִּמְזֵּבָחה:  
ֲחֶנה ַחָּטאת הּוא:  ְוֶאת־ְּבַׂשר ַהָּפר ְוֶאת־ֹערֹו ְוֶאת־ִּפְרׁשֹו ִּתְׂשֹרף ָּבֵאׁש ִמחּוץ ַלּמַ 29:14
ְוֶאת־ָהַאִיל ָהֶאָחד ִּתָּקח ְוָסְמכּו ַאֲהֹרן ּוָבָניו ֶאת־ְיֵדיֶהם ַעל־רֹאׁש ָהָאִיל:  29:15
ְוָׁשַחְטָּת ֶאת־ָהָאִיל ְוָלַקְחָּת ֶאת־ָּדמֹו ְוָזַרְקָּת ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב: 29:16
ָּת ִקְרּבֹו ּוְכָרָעיו ְוָנַתָּת ַעל־ְנָתָחיו ְוַעל־רֹאׁשֹו: ְוֶאת־ָהַאִיל ְּתַנֵּתַח ִלְנָתָחיו ְוָרַחצְ 29:17
ְוִהְקַטְרָּת ֶאת־ָּכל־ָהַאִיל ַהִּמְזֵּבָחה ֹעָלה הּוא ַליהוָה ֵריַח ִניחֹוַח ִאֶּׁשה ַליהוָה הּוא:  29:18
ׁש ָהָאִיל:  ְוָלַקְחָּת ֵאת ָהַאִיל ַהֵּׁשִני ְוָסַמ ַאֲהֹרן ּוָבָניו ֶאת־ְיֵדיֶהם ַעל־רֹא29:19
ַעל־ֹּבֶהן יָָדם  ְוָׁשַחְטָּת ֶאת־ָהַאִיל ְוָלַקְחָּת ִמָּדמֹו ְוָנַתָּתה ַעל־ְּתנּו ֹאֶזן ַאֲהֹרן ְוַעל־ְּתנּו ֹאֶזן ָּבָניו ַהְיָמִנית וְ 29:20

ַהְיָמִנית ְוַעל־ֹּבֶהן ַרְגָלם ַהְיָמִנית ְוָזַרְקָּת ֶאת־ַהָּדם ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב: 
ַעל־ִּבְגֵדי ָבָניו  ְוָלַקְחָּת ִמן־ַהָּדם ֲאֶׁשר ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ּוִמֶּׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוִהֵּזיָת ַעל־ַאֲהֹרן ְוַעל־ְּבָגָדיו ְוַעל־ָּבָניו וְ 29:21

ִאּתֹו ְוָקַדׁש הּוא ּוְבָגָדיו ּוָבָניו ּוִבְגֵדי ָבָניו ִאּתֹו:  
ַאְליָה ְוֶאת־ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה ֶאת־ַהֶּקֶרב ְוֵאת ֹיֶתֶרת ַהָּכֵבד ְוֵאת ְׁשֵּתי ַהְּכָלֹית ְוָלַקְחָּת ִמן־ָהַאִיל ַהֵחֶלב ְוהָ 29:22

ְוֶאת־ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ֲעֵלֶהן ְוֵאת ׁשֹוק ַהָּיִמין ִּכי ֵאיל ִמֻּלִאים הּוא: 
ת ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיהוָה:  ְוִכַּכר ֶלֶחם ַאַחת וַַחַּלת ֶלֶחם ֶׁשֶמן ַאַחת ְוָרִקיק ֶאָחד ִמַּסל ַהַּמּצֹו29:23
ְוַׂשְמָּת ַהֹּכל ַעל ַּכֵּפי ַאֲהֹרן ְוַעל ַּכֵּפי ָבָניו ְוֵהַנְפָּת ֹאָתם ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיהוָה:  29:24
הוָה:  ְוָלַקְחָּת ֹאָתם ִמָּיָדם ְוִהְקַטְרָּת ַהִּמְזֵּבָחה ַעל־ָהֹעָלה ְלֵריַח ִניחֹוַח ִלְפֵני ְיהוָה ִאֶּׁשה הּוא ַלי29:25
ְוָלַקְחָּת ֶאת־ֶהָחֶזה ֵמֵאיל ַהִּמֻּלִאים ֲאֶׁשר ְלַאֲהֹרן ְוֵהַנְפָּת ֹאתֹו ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיהוָה ְוָהיָה ְל ְלָמָנה:29:26
ֲאֶׁשר ְלַאֲהֹרן  ְוִקַּדְׁשָּת ֵאת ֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ְוֵאת ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר הּוַנף וֲַאֶׁשר הּוָרם ֵמֵאיל ַהִּמֻּלִאים מֵ 29:27

ּוֵמֲאֶׁשר ְלָבָניו:  
ל ִמִּזְבֵחי  ְוָהיָה ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ְלָחק־עֹוָלם ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּכי ְתרּוָמה הּוא ּוְתרּוָמה ִיְהיֶה ֵמֵאת ְּבֵני־ִיְׂשָראֵ 29:28

ַׁשְלֵמיֶהם ְּתרּוָמָתם ַליהוָה:  
ן ִיְהיּו ְלָבָניו ַאֲחָריו ְלָמְׁשָחה ָבֶהם ּוְלַמֵּלא־ָבם ֶאת־יָָדם:  ּוִבְגֵדי ַהֹּקֶדׁש ֲאֶׁשר ְלַאֲהרֹ 29:29
ִׁשְבַעת יִָמים ִיְלָּבָׁשם ַהֹּכֵהן ַּתְחָּתיו ִמָּבָניו ֲאֶׁשר יָבֹא ֶאל־ֹאֶהל מֹוֵעד ְלָׁשֵרת ַּבֹּקֶדׁש: 29:30
ָמֹקם ָקֹדׁש: ְוֵאת ֵאיל ַהִּמֻּלִאים ִּתָּקח ּוִבַּׁשְלָּת ֶאת־ְּבָׂשרֹו ּבְ 29:31
ְוָאַכל ַאֲהֹרן ּוָבָניו ֶאת־ְּבַׂשר ָהַאִיל ְוֶאת־ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ַּבָּסל ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:  29:32
:ְוָאְכלּו ֹאָתם ֲאֶׁשר ּכַֻּפר ָּבֶהם ְלַמֵּלא ֶאת־יָָדם ְלַקֵּדׁש ֹאָתם ְוָזר לֹא־יֹאַכל ִּכי־ֹקֶדׁש ֵהם29:33
ר ַהִּמֻּלִאים ּוִמן־ַהֶּלֶחם ַעד־ַהֹּבֶקר ְוָׂשַרְפָּת ֶאת־ַהּנֹוָתר ָּבֵאׁש לֹא יֵָאֵכל ִּכי־ֹקֶדׁש הּוא: ְוִאם־ִיָּוֵתר ִמְּבׂשַ 29:34
ְוָעִׂשיָת ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ָּכָכה ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ִצִּויִתי ֹאָתָכה ִׁשְבַעת יִָמים ְּתַמֵּלא יָָדם:  29:35
ם ַעל־ַהִּכֻּפִרים ְוִחֵּטאָת ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ְּבַכֶּפְר ָעָליו ּוָמַׁשְחָּת ֹאתֹו ְלַקְּדׁשֹו: ּוַפר ַחָּטאת ַּתֲעֶׂשה ַלּיֹו29:36
ַח ִיְקָּדׁש: ִׁשְבַעת יִָמים ְּתַכֵּפר ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ְוִקַּדְׁשָּת ֹאתֹו ְוָהיָה ַהִּמְזֵּבַח ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ָּכל־ַהֹּנֵגַע ַּבִּמְזּבֵ 29:37



: 1ְוֶזה ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ְּכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ְׁשַנִים ַלּיֹום ָּתִמיד ֹעַלת ָּתִמיד 29:38
ֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבִים:  ֶאת־ַהֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ַּתֲעֶׂשה ַבֹּבֶקר ְוֵאת ַהּכֶ 29:39
ְוִעָּׂשֹרן ֹסֶלת ָּבלּול ְּבֶׁשֶמן ָּכִתית ֶרַבע ַהִהין ְוֵנֶס ְרִבִעית ַהִהין יִָין ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד:  29:40
ֲעֶׂשה־ָּלּה ְלֵריַח ִניֹחַח ִאֶּׁשה ַליהוָה:  ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבִים ְּכִמְנַחת ַהֹּבֶקר ּוְכִנְסָּכּה ּתַ 29:41
ֹעַלת ָּתִמיד ְלֹדֹרֵתיֶכם ֶּפַתח ֹאֶהל־מֹוֵעד ִלְפֵני ְיהוָה ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ָלֶכם ָׁשָּמה ְלַדֵּבר ֵאֶלי ָׁשם:  29:42
ְוֹנַעְדִּתי ָׁשָּמה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִנְקַּדׁש ִּבְכֹבִדי: 29:43
י ֶאת־ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאת־ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת־ַאֲהֹרן ְוֶאת־ָּבָניו ֲאַקֵּדׁש ְלַכֵהן ִלי:  ְוִקַּדְׁשִּת 29:44
ִהים:  29:45 ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלא
ֵהיֶהם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלׁשָ 29:46 ֵהיֶהם:ְויְָדעּו ִּכי ֲאִני ְיהוָה ֱא ְכִני ְבתֹוָכם ֲאִני ְיהוָה ֱא

ְוָעִׂשיָת ִמְזֵּבַח ִמְקַטר ְקֹטֶרת ֲעֵצי ִׁשִּטים ַּתֲעֶׂשה ֹאתֹו: 30:1
ַאָּמה ָאְרּכֹו ְוַאָּמה ָרְחּבֹו ָרבּוַע ִיְהיֶה ְוַאָּמַתִים ֹקָמתֹו ִמֶּמּנּו ַקְרֹנָתיו:  30:2
ֹו ְוֶאת־ִקיֹרָתיו ָסִביב ְוֶאת־ַקְרֹנָתיו ְוָעִׂשיָת ּלֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב:  ְוִצִּפיָת ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור ֶאת־ַּגּג30:3
ם ְלַבִּדים  ּוְׁשֵּתי ַטְּבֹעת ָזָהב ַּתֲעֶׂשה־ּלֹו ִמַּתַחת ְלֵזרֹו ַעל ְׁשֵּתי ַצְלֹעָתיו ַּתֲעֶׂשה ַעל־ְׁשֵני ִצָּדיו ְוָהיָה ְלָבִּתי30:4

ָלֵׂשאת ֹאתֹו ָּבֵהָּמה:  
יָת ֶאת־ַהַּבִּדים ֲעֵצי ִׁשִּטים ְוִצִּפיָת ֹאָתם ָזָהב:  ְוָעִׂש 30:5
ה: ְוָנַתָּתה ֹאתֹו ִלְפֵני ַהָּפֹרֶכת ֲאֶׁשר ַעל־ֲאֹרן ָהֵעֻדת ִלְפֵני ַהַּכֹּפֶרת ֲאֶׁשר ַעל־ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ְל ָׁשּמָ 30:6
ֶקר ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת־ַהֵּנֹרת יְַקִטיֶרָּנה:  ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהֹרן ְקֹטֶרת ַסִּמים ַּבֹּבֶקר ַּבּבֹ 30:7
ת ַאֲהֹרן ֶאת־ַהֵּנֹרת ֵּבין ָהֲעְרַּבִים יְַקִטיֶרָּנה ְקֹטֶרת ָּתִמיד ִלְפֵני ְיהוָה ְלֹדֹרֵתיֶכם:  30:8 ּוְבַהֲע
לֹא־ַתֲעלּו ָעָליו ְקֹטֶרת ָזָרה ְוֹעָלה ּוִמְנָחה ְוֵנֶס לֹא ִתְּסכּו ָעָליו: 30:9

ִכֶּפר ַאֲהֹרן ַעל־ַקְרֹנָתיו ַאַחת ַּבָּׁשָנה ִמַּדם ַחַּטאת ַהִּכֻּפִרים ַאַחת ַּבָּׁשָנה ְיַכֵּפר ָעָליו ְלֹדֹרֵתיֶכם  וְ 30:10
ֹקֶדׁש־ָקָדִׁשים הּוא ַליהוָה:

וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  30:11
ְוָנְתנּו ִאיׁש ֹּכֶפר ַנְפׁשֹו ַליהוָה ִּבְפֹקד ֹאָתם ְולֹא־ִיְהיֶה ָבֶהם ֶנֶגף  ִּכי ִתָּׂשא ֶאת־רֹאׁש ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִלְפֻקֵדיֶהם 30:12

ִּבְפֹקד ֹאָתם:  
ל ְּתרּוָמה  ֶזה ִיְּתנּו ָּכל־ָהֹעֵבר ַעל־ַהְּפֻקִדים ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהֶּׁשֶקל ַמֲחִצית ַהֶּׁשקֶ 30:13
ַליהוָה:  
ל ָהֹעֵבר ַעל־ַהְּפֻקִדים ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה וָָמְעָלה ִיֵּתן ְּתרּוַמת ְיהוָה:  ּכֹ 30:14
ֶהָעִׁשיר לֹא־יְַרֶּבה ְוַהַּדל לֹא יְַמִעיט ִמַּמֲחִצית ַהָּׁשֶקל ָלֵתת ֶאת־ְּתרּוַמת ְיהוָה ְלַכֵּפר ַעל־ַנְפֹׁשֵתיֶכם: 30:15
ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָנַתָּת ֹאתֹו ַעל־ֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹוֵעד ְוָהיָה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִזָּכרֹון ְוָלַקְחָּת ֶאת־ֶּכֶסף ַהִּכֻּפִרים30:16

ִלְפֵני ְיהוָה ְלַכֵּפר ַעל־ַנְפֹׁשֵתיֶכם:
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  30:17
ָנַתָּת ֹאתֹו ֵּבין־ֹאֶהל מֹוֵעד ּוֵבין ַהִּמְזֵּבַח ְוָנַתָּת ָׁשָּמה ָמִים:  ְוָעִׂשיָת ִּכּיֹור ְנֹחֶׁשת ְוַכּנֹו ְנֹחֶׁשת ְלָרְחָצה וְ 30:18
ְוָרֲחצּו ַאֲהֹרן ּוָבָניו ִמֶּמּנּו ֶאת־ְיֵדיֶהם ְוֶאת־ַרְגֵליֶהם:  30:19
ְלַהְקִטיר ִאֶּׁשה ַליהוָה:  ְּבֹבָאם ֶאל־ֹאֶהל מֹוֵעד ִיְרֲחצּו־ַמִים ְולֹא יָֻמתּו אֹו ְבִגְׁשָּתם ֶאל־ַהִּמְזֵּבַח ְלָׁשֵרת30:20
ְוָרֲחצּו ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ְולֹא יָֻמתּו ְוָהְיָתה ָלֶהם ָחק־עֹוָלם לֹו ּוְלַזְרעֹו ְלֹדֹרָתם:30:21
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  30:22
־ֶּבֶׂשם ַמֲחִציתֹו ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים ּוְקֵנה־ֹבֶׂשם ְוַאָּתה ַקח־ְל ְּבָׂשִמים רֹאׁש ָמר־ְּדרֹור ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוִקְּנָמן30:23

ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים:  
ְוִקָּדה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ְוֶׁשֶמן ַזִית ִהין:  30:24
יֶה:  ְוָעִׂשיָת ֹאתֹו ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת־ֹקֶדׁש ֹרַקח ִמְרַקַחת ַמֲעֵׂשה ֹרֵקַח ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת־ֹקֶדׁש ִיהְ 30:25
ּוָמַׁשְחָּת בֹו ֶאת־ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֵאת ֲארֹון ָהֵעֻדת:  30:26
ְוֶאת־ַהֻּׁשְלָחן ְוֶאת־ָּכל־ֵּכָליו ְוֶאת־ַהְּמֹנָרה ְוֶאת־ֵּכֶליָה ְוֵאת ִמְזַּבח ַהְּקֹטֶרת:  30:27
ְוֶאת־ִמְזַּבח ָהֹעָלה ְוֶאת־ָּכל־ֵּכָליו ְוֶאת־ַהִּכֹּיר ְוֶאת־ַּכּנֹו: 30:28
ִקַּדְׁשָּת ֹאָתם ְוָהיּו ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ָּכל־ַהֹּנֵגַע ָּבֶהם ִיְקָּדׁש: וְ 30:29
ְוֶאת־ַאֲהֹרן ְוֶאת־ָּבָניו ִּתְמָׁשח ְוִקַּדְׁשָּת ֹאָתם ְלַכֵהן ִלי: 30:30
ְוֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאֹמר ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת־ֹקֶדׁש ִיְהיֶה ֶזה ִלי ְלֹדֹרֵתיֶכם:  30:31
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ַעל־ְּבַׂשר ָאָדם לֹא ִייָס ּוְבַמְתֻּכְנּתֹו לֹא ַתֲעׂשּו ָּכֹמהּו ֹקֶדׁש הּוא ֹקֶדׁש ִיְהיֶה ָלֶכם: 30:32
ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְרַקח ָּכֹמהּו וֲַאֶׁשר ִיֵּתן ִמֶּמּנּו ַעל־ָזר ְוִנְכַרת ֵמַעָּמיו: 30:33
ים ָנָטף ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה ַסִּמים ּוְלֹבָנה ַזָּכה ַּבד ְּבַבד ִיְהיֶה:  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ַקח־ְל ַסּמִ 30:34
ְוָעִׂשיָת ֹאָתּה ְקֹטֶרת ֹרַקח ַמֲעֵׂשה רֹוֵקַח ְמֻמָּלח ָטהֹור ֹקֶדׁש: 30:35
ֵעד ְל ָׁשָּמה ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ִּתְהיֶה ְוָׁשַחְקָּת ִמֶּמָּנה ָהֵדק ְוָנַתָּתה ִמֶּמָּנה ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ֲאֶׁשר ִאּוָ 30:36
ָלֶכם: 

ְוַהְּקֹטֶרת ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ְּבַמְתֻּכְנָּתּה לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם ֹקֶדׁש ִּתְהיֶה ְל ַליהָוה: 30:37
ִאיׁש ֲאֶׁשר־יֲַעֶׂשה ָכמֹוָה ְלָהִריַח ָּבּה ְוִנְכַרת ֵמַעָּמיו:  30:38

הוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: וְַיַדֵּבר יְ 31:1
ְרֵאה ָקָראִתי ְבֵׁשם ְּבַצְלֵאל ֶּבן־אּוִרי ֶבן־חּור ְלַמֵּטה ְיהּוָדה:  31:2
ִהים ְּבָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל־ְמָלאָכה:  31:3 וֲָאַמֵּלא ֹאתֹו רּוַח ֱא
ֹחֶׁשת: ַלְחֹׁשב ַמֲחָׁשֹבת ַלֲעׂשֹות ַּבָּזָהב ּוַבֶּכֶסף ּוַבּנְ 31:4
ּוַבֲחֹרֶׁשת ֶאֶבן ְלַמּלֹאת ּוַבֲחֹרֶׁשת ֵעץ ַלֲעׂשֹות ְּבָכל־ְמָלאָכה: 31:5
ֵאת וֲַאִני ִהֵּנה ָנַתִּתי ִאּתֹו ֵאת ָאֳהִליָאב ֶּבן־ֲאִחיָסָמ ְלַמֵּטה־ָדן ּוְבֵלב ָּכל־ֲחַכם־ֵלב ָנַתִּתי ָחְכָמה ְוָעׂשּו 31:6

  : ָּכל־ֲאֶׁשר ִצִּויִת
ל מֹוֵעד ְוֶאת־ָהָאֹרן ָלֵעֻדת ְוֶאת־ַהַּכֹּפֶרת ֲאֶׁשר ָעָליו ְוֵאת ָּכל־ְּכֵלי ָהֹאֶהל: ֵאת ֹאהֶ 31:7
ְוֶאת־ַהֻּׁשְלָחן ְוֶאת־ֵּכָליו ְוֶאת־ַהְּמֹנָרה ַהְּטֹהָרה ְוֶאת־ָּכל־ֵּכֶליָה ְוֵאת ִמְזַּבח ַהְּקֹטֶרת:  31:8
ַהִּכּיֹור ְוֶאת־ַּכּנֹו: ְוֶאת־ִמְזַּבח ָהֹעָלה ְוֶאת־ָּכל־ֵּכָליו ְוֶאת־31:9

ְוֵאת ִּבְגֵדי ַהְּׂשָרד ְוֶאת־ִּבְגֵדי ַהֹּקֶדׁש ְלַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ְוֶאת־ִּבְגֵדי ָבָניו ְלַכֵהן:  31:10
ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוֶאת־ְקֹטֶרת ַהַּסִּמים ַלֹּקֶדׁש ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ִצִּויִת יֲַעׂשּו:31:11
ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  וַּיֹאֶמר ְיהוָה 31:12
ם ָלַדַעת ִּכי  ְוַאָּתה ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ַא ֶאת־ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשֹמרּו ִּכי אֹות ִהיא ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ְלֹדֹרֵתיכֶ 31:13

ֲאִני ְיהוָה ְמַקִּדְׁשֶכם: 
ְלֶליָה מֹות יּוָמת ִּכי ָּכל־ָהֹעֶׂשה ָבּה ְמָלאָכה ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש  ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת־ַהַּׁשָּבת ִּכי ֹקֶדׁש ִהוא ָלֶכם ְמחַ 31:14

ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעֶּמיָה:  
ָּבת מֹות  ֵׁשֶׁשת יִָמים יֵָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ֹקֶדׁש ַליהוָה ָּכל־ָהֹעֶׂשה ְמָלאָכה ְּביֹום ַהּׁשַ 31:15
יּוָמת:  
ְוָׁשְמרּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַהַּׁשָּבת ַלֲעׂשֹות ֶאת־ַהַּׁשָּבת ְלֹדֹרָתם ְּבִרית עֹוָלם:  31:16
ַהְּׁשִביִעי  ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֹות ִהוא ְלֹעָלם ִּכי־ֵׁשֶׁשת יִָמים ָעָׂשה ְיהוָה ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְוֶאת־ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום 31:17

ַפׁש: ָׁשַבת וִַּיּנָ 
ִהי31:18 תֹו ְלַדֵּבר ִאּתֹו ְּבַהר ִסיַני ְׁשֵני ֻלֹחת ָהֵעֻדת ֻלֹחת ֶאֶבן ְּכֻתִבים ְּבֶאְצַּבע ֱא ם: וִַּיֵּתן ֶאל־ֹמֶׁשה ְּכַכ

ִהים ֲאֶׁשר  וַַּיְרא ָהָעם ִּכי־ֹבֵׁשׁש ֹמֶׁשה ָלֶרֶדת ִמן־ָהָהר וִַּיָּקֵהל ָהָעם ַעל־ַאֲהֹרן וַּיֹאְמרּו ֵאָליו32:1 קּום ֲעֵׂשה־ָלנּו ֱא
יְֵלכּו ְלָפֵנינּו ִּכי־ֶזה ֹמֶׁשה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים לֹא יַָדְענּו ֶמה־ָהיָה לֹו: 

יאּו ֵאָלי:  וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאֲהֹרן ָּפְרקּו ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵני ְנֵׁשיֶכם ְּבֵניֶכם ּוְבֹנֵתיֶכם ְוָהבִ 32:2
וִַּיְתָּפְרקּו ָּכל־ָהָעם ֶאת־ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵניֶהם וַָּיִביאּו ֶאל־ַאֲהֹרן: 32:3
ֶהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּו 32:4 ָרִים:   ֵמֶאֶרץ ִמצְ וִַּיַּקח ִמָּיָדם וַָּיַצר ֹאתֹו ַּבֶחֶרט וַַּיֲעֵׂשהּו ֵעֶגל ַמֵּסָכה וַּיֹאְמרּו ֵאֶּלה ֱא
וַַּיְרא ַאֲהֹרן וִַּיֶבן ִמְזֵּבַח ְלָפָניו וִַּיְקָרא ַאֲהֹרן וַּיֹאַמר ַחג ַליהוָה ָמָחר:  32:5
ת וַַּיִּגׁשּו ְׁשָלִמים וֵַּיֶׁשב ָהָעם ֶלֱאֹכל ְוָׁשתֹו וַָּיֻקמּו ְלַצֵחק:32:6 וַַּיְׁשִּכימּו ִמָּמֳחָרת וַַּיֲעלּו ֹע
־ֵרד ִּכי ִׁשֵחת ַעְּמ ֲאֶׁשר ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:  וְַיַדֵּבר ְיהוָה אֶ 32:7 ל־ֹמֶׁשה ֵלאמֹור ֶל
ֶהי ִיְׂשָרֵאל  ָסרּו ַמֵהר ִמן־ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר ִצִּויִתם ָעׂשּו ָלֶהם ֵעֶגל ַמֵּסָכה וִַּיְׁשַּתֲחוּו־לֹו וִַּיְזְּבחּו־לֹו וַּיֹאְמרּו ֵאּלֶ 32:8 ה ֱא

ֶאֶרץ ִמְצָרִים:  ֲאֶׁשר ֶהֱעלּו מֵ 
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ָרִאיִתי ֶאת־ָהָעם ַהֶּזה ְוִהֵּנה ַעם־ְקֵׁשה־ֹעֶרף הּוא:  32:9

ְוַעָּתה ַהִּניָחה ִּלי ְוִיַחר־ַאִּפי ָבֶהם וֲַאַכֵּלם ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְת ְלגֹוי ָּגדֹול:  32:10
32:11 ֹ ָהיו וַּי אֶמר ָלָמה ְיהוָה יֱֶחֶרה ַאְּפ ְּבַעֶּמ ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֹכַח  וְַיַחל ֹמֶׁשה ֶאת־ְּפֵני ְיהוָה ֱא

ָּגדֹול ּוְביָד ֲחָזָקה:  
ָתם ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ׁשּוב ֵמֲחרֹו32:12 ן  ָלָּמה יֹאְמרּו ִמְצַרִים ֵלאֹמר ְּבָרָעה הֹוִציָאם ַלֲהֹרג ֹאָתם ֶּבָהִרים ּוְלַכ
:  ַאֶּפ וְ  ִהָּנֵחם ַעל־ָהָרָעה ְלַעֶּמ

ֶכם ְּככֹוְכֵבי  ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדי ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ָלֶהם ָּב וְַּתַדֵּבר ֲאֵלֶהם ַאְרֶּבה ֶאת־ַזְרעֲ 32:13
לּוה ְלֹעָלם:  ַהָּׁשָמִים ְוָכל־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֶאֵּתן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנחֲ 



וִַּיָּנֶחם ְיהוָה ַעל־ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַלֲעׂשֹות ְלַעּמֹו:32:14
ֻתִבים: וִַּיֶפן וֵַּיֶרד ֹמֶׁשה ִמן־ָהָהר ּוְׁשֵני ֻלֹחת ָהֵעֻדת ְּביָדֹו ֻלֹחת ְּכֻתִבים ִמְּׁשֵני ֶעְבֵריֶהם ִמֶּזה ּוִמֶּזה ֵהם ּכְ 32:15
ִהים הּוא ָחרּות ַעל־ַהֻּלֹחת:  ְוַהֻּלֹחת ַמֲעֵׂשה אֱ 32:16 ִהים ֵהָּמה ְוַהִּמְכָּתב ִמְכַּתב ֱא
וִַּיְׁשַמע ְיהֹוֻׁשַע ֶאת־קֹול ָהָעם ְּבֵרֹעה וַּיֹאֶמר ֶאל־ֹמֶׁשה קֹול ִמְלָחָמה ַּבַּמֲחֶנה: 32:17
ת ָאֹנִכי ֹׁשֵמַע: וַּיֹאֶמר ֵאין קֹול ֲענֹות ְּגבּוָרה ְוֵאין קֹול ֲענֹות ֲחלּוָׁשה קֹול ַעּנֹו32:18
ת וִַּיַחר־ַאף ֹמֶׁשה וַַּיְׁשֵל ִמָּידֹו ֶאת־ַהֻּלֹחת 32:19 וְַיַׁשֵּבר  וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר ָקַרב ֶאל־ַהַּמֲחֶנה וַַּיְרא ֶאת־ָהֵעֶגל ּוְמֹח

ֹאָתם ַּתַחת ָהָהר:  
ַעד ֲאֶׁשר־ָּדק וִַּיֶזר ַעל־ְּפֵני ַהַּמִים וַַּיְׁשְק ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  וִַּיַּקח ֶאת־ָהֵעֶגל ֲאֶׁשר ָעׂשּו וִַּיְׂשֹרף ָּבֵאׁש וִַּיְטַחן 32:20
וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל־ַאֲהֹרן ֶמה־ָעָׂשה ְל ָהָעם ַהֶּזה ִּכי־ֵהֵבאָת ָעָליו ֲחָטָאה ְגֹדָלה:  32:21
י ְבָרע הּוא:  וַּיֹאֶמר ַאֲהֹרן ַאל־ִיַחר ַאף ֲאֹדִני ַאָּתה יַָדְעָּת ֶאת־ָהָעם ּכִ 32:22
32:23 ֹ ִהים ֲאֶׁשר יְֵלכּו ְלָפֵנינּו ִּכי־ֶזה ֹמֶׁשה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ל א יַָדְענּו  וַּיֹאְמרּו ִלי ֲעֵׂשה־ָלנּו ֱא

ֶמה־ָהיָה לֹו:  
וֵַּיֵצא ָהֵעֶגל ַהֶּזה: וָֹאַמר ָלֶהם ְלִמי ָזָהב ִהְתָּפָרקּו וִַּיְּתנּו־ִלי וַָאְׁשִלֵכהּו ָבֵאׁש 32:24
וַַּיְרא ֹמֶׁשה ֶאת־ָהָעם ִּכי ָפֻרַע הּוא ִּכי־ְפָרֹעה ַאֲהֹרן ְלִׁשְמָצה ְּבָקֵמיֶהם:  32:25
וַַּיֲעֹמד ֹמֶׁשה ְּבַׁשַער ַהַּמֲחֶנה וַּיֹאֶמר ִמי ַליהוָה ֵאָלי וֵַּיָאְספּו ֵאָליו ָּכל־ְּבֵני ֵלִוי:  32:26
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִׂשימּו ִאיׁש־ַחְרּבֹו ַעל־ְיֵרכֹו ְוִעְברּו וָׁשּובּו ִמַּׁשַער ָלַׁשַער ַּבַּמֲחֶנה  וַּיֹאֶמר ָלֶהם ּכֹ 32:27 ה־ָאַמר ְיהוָה ֱא

ְוִהְרגּו ִאיׁש־ֶאת־ָאִחיו ְוִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת־ְקֹרבֹו:  
ֶׁשת ַאְלֵפי ִאיׁש:  וַַּיֲעׂשּו ְבֵני־ֵלִוי ִּכְדַבר ֹמֶׁשה וִַּיֹּפל ִמן־ָהָעם ּבַ 32:28 ּיֹום ַההּוא ִּכְׁש
וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ִמְלאּו יְֶדֶכם ַהּיֹום ַליהוָה ִּכי ִאיׁש ִּבְבנֹו ּוְבָאִחיו ְוָלֵתת ֲעֵליֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה:  32:29
ִהים וְַיִהי ִמָּמֳחָרת וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל־ָהָעם ַאֶּתם ֲחָטאֶתם ֲחָטָאה ְגֹדָלה ְוַעָּתה32:30 אּוַלי ֲאַכְּפָרה  1ֶאֱעֶלה ֶאל־ֱא

ְּבַעד ַחַּטאְתֶכם:  
ֵהי ָזָהב:  32:31 וַָּיָׁשב ֹמֶׁשה ֶאל־ְיהוָה וַּיֹאַמר ָאָּנא ָחָטא ָהָעם ַהֶּזה ֲחָטָאה ְגֹדָלה וַַּיֲעׂשּו ָלֶהם ֱא
ם ְוִאם־ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְר ֲאֶׁשר ָּכָתְבָּת:  ְוַעָּתה ִאם־ִּתָּׂשא ַחָּטאתָ 32:32
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ִמי ֲאֶׁשר ָחָטא־ִלי ֶאְמֶחּנּו ִמִּסְפִרי:  32:33
ַקְדִּתי ֲעֵליֶהם  ְוַעָּתה ֵל ְנֵחה ֶאת־ָהָעם ֶאל ֲאֶׁשר־ִּדַּבְרִּתי ָל ִהֵּנה ַמְלָאִכי יֵֵל ְלָפֶני ּוְביֹום ָּפְקִדי ּופָ 32:34

ַחָּטאָתם: 
וִַּיֹּגף ְיהוָה ֶאת־ָהָעם ַעל ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת־ָהֵעֶגל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַאֲהֹרן: 32:35

ִּתי  וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵל ֲעֵלה ִמֶּזה ַאָּתה ְוָהָעם ֲאֶׁשר ֶהֱעִליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבעְ 33:1
ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְליֲַעֹקב ֵלאֹמר ְלַזְרֲע ֶאְּתֶנָּנה:  

ְוָׁשַלְחִּתי ְלָפֶני ַמְלָא ְוֵגַרְׁשִּתי ֶאת־ַהְּכַנֲעִני ָהֱאֹמִרי ְוַהִחִּתי ְוַהְּפִרִּזי ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי:  33:2
:  ֶאל־ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ִּכי לֹא ֶאֱעֶלה ְּבִק 33:3 ְרְּב ִּכי ַעם־ְקֵׁשה־ֹעֶרף ַאָּתה ֶּפן־ֲאֶכְל ַּבָּדֶר
וִַּיְׁשַמע ָהָעם ֶאת־ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה וִַּיְתַאָּבלּו ְולֹא־ָׁשתּו ִאיׁש ֶעְדיֹו ָעָליו:  33:4
ָחד ֶאֱעֶלה ְבִקְרְּב ְוִכִּליִתי ְוַעָּתה  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֱאֹמר ֶאל־ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ַעם־ְקֵׁשה־ֹעֶרף ֶרַגע אֶ 33:5

  : הֹוֵרד ֶעְדְי ֵמָעֶלי ְוֵאְדָעה ָמה ֶאֱעֶׂשה־ָּל
וִַּיְתַנְּצלּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ֶעְדיָם ֵמַהר חֹוֵרב:  33:6
ָקָרא לֹו ֹאֶהל מֹוֵעד ְוָהיָה ָּכל־ְמַבֵּקׁש ּוֹמֶׁשה ִיַּקח ֶאת־ָהֹאֶהל ְוָנָטה־לֹו ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ַהְרֵחק ִמן־ַהַּמֲחֶנה וְ 33:7

ְיהוָה יֵֵצא ֶאל־ֹאֶהל מֹוֵעד ֲאֶׁשר ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה: 
ָהֹאֱהָלה:  ְוָהיָה ְּכֵצאת ֹמֶׁשה ֶאל־ָהֹאֶהל יָקּומּו ָּכל־ָהָעם ְוִנְּצבּו ִאיׁש ֶּפַתח ָאֳהלֹו ְוִהִּביטּו ַאֲחֵרי ֹמֶׁשה ַעד־ֹּבאֹו 33:8
ְּכבֹא ֹמֶׁשה ָהֹאֱהָלה יֵֵרד ַעּמּוד ֶהָעָנן ְוָעַמד ֶּפַתח ָהֹאֶהל ְוִדֶּבר ִעם־ֹמֶׁשה: ְוָהיָה 33:9

:ְוָרָאה ָכל־ָהָעם ֶאת־ַעּמּוד ֶהָעָנן ֹעֵמד ֶּפַתח ָהֹאֶהל ְוָקם ָּכל־ָהָעם ְוִהְׁשַּתֲחּוו ִאיׁש ֶּפַתח ָאֳהלֹו33:10
ִנים ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו ְוָׁשב ֶאל־ַהַּמֲחֶנה ּוְמָׁשְרתֹו ְיהֹוֻׁשַע ִּבן־נּון  ְוִדֶּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ָּפִנים ֶאל־ּפָ 33:11

ַנַער לֹא יִָמיׁש ִמּתֹו ָהֹאֶהל: 
ת ֲאֶׁשר־ִּתְׁשַלח  וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל־ְיהוָה ְרֵאה ַאָּתה ֹאֵמר ֵאַלי ַהַעל ֶאת־ָהָעם ַהֶּזה ְוַאָּתה לֹא הֹוַדְעַּתִני אֵ 33:12

ִעִּמי ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ְיַדְעִּתי ְבֵׁשם ְוַגם־ָמָצאָת ֵחן ְּבֵעיָני:  
י ַעְּמ ַהּגֹוי  ְוַעָּתה ִאם־ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת־ְּדָרֶכ ְוֵאָדֲע ְלַמַען ֶאְמָצא־ֵחן ְּבֵעיֶני ּוְרֵאה ּכִ 33:13
ַהֶּזה: 
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33:14  : וַּיֹאַמר ָּפַני יֵֵלכּו וֲַהִנֹחִתי ָל
וַּיֹאֶמר ֵאָליו ִאם־ֵאין ָּפֶני ֹהְלִכים ַאל־ַּתֲעֵלנּו ִמֶּזה: 33:15
ָּכל־ָהָעם ֲאֶׁשר   מִ ּוַבֶּמה ִיָּוַדע ֵאפֹוא ִּכי־ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני ֲאִני ְוַעֶּמ ֲהלֹוא ְּבֶלְכְּת ִעָּמנּו ְוִנְפֵלינו ֲאִני ְוַעּמְ 33:16

ַעל־ְּפֵני ָהֲאָדָמה:
ם:  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ַּגם ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֶאֱעֶׂשה ִּכי־ָמָצאָת ֵחן ְּבֵעיַני ָוֵאָדֲע ְּבׁשֵ 33:17
33:18  : וַּיֹאַמר ַהְרֵאִני ָנא ֶאת־ְּכֹבֶד
טּוִבי ַעל־ָּפֶני ְוָקָראִתי ְבֵׁשם ְיהוָה ְלָפֶני ְוַחֹּנִתי ֶאת־ֲאֶׁשר ָאֹחן ְוִרַחְמִּתי ֶאת־ֲאֶׁשר וַּיֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ָּכל־ 33:19

ֲאַרֵחם: 
וַּיֹאֶמר לֹא תּוַכל ִלְרֹאת ֶאת־ָּפָני ִּכי לֹא־ִיְרַאִני ָהָאָדם וָָחי: 33:20
־ַהּצּור:  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ִהֵּנה ָמקֹום ִאִּתי ְוִנַּצְבָּת ַעל33:21
ְוָהיָה ַּבֲעֹבר ְּכֹבִדי ְוַׂשְמִּתי ְּבִנְקַרת ַהּצּור ְוַׂשֹּכִתי ַכִּפי ָעֶלי ַעד־ָעְבִרי:  33:22
וֲַהִסֹרִתי ֶאת־ַּכִּפי ְוָרִאיָת ֶאת־ֲאֹחָרי ּוָפַני לֹא יֵָראּו: 33:23

ֲאָבִנים ָּכִראֹׁשִנים ְוָכַתְבִּתי ַעל־ַהֻּלֹחת ֶאת־ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָהיּו וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְּפָסל־ְל ְׁשֵני־ֻלֹחת 34:1
ַעל־ַהֻּלֹחת ָהִראֹׁשִנים ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרָּת:  

וְֶהיֵה ָנכֹון ַלֹּבֶקר ְוָעִליָת ַבֹּבֶקר ֶאל־ַהר ִסיַני ְוִנַּצְבָּת ִלי ָׁשם ַעל־רֹאׁש ָהָהר: 34:2
 ְוַגם־ִאיׁש ַאל־יֵָרא ְּבָכל־ָהָהר ַּגם־ַהּצֹאן ְוַהָּבָקר ַאל־ִיְרעּו ֶאל־מּול ָהָהר ַההּוא:  ְוִאיׁש לֹא־יֲַעֶלה ִעּמָ 34:3
תֹו וִַּיַּקח ְּביָדֹו  וִַּיְפֹסל ְׁשֵני־ֻלֹחת ֲאָבִנים ָּכִראֹׁשִנים וַַּיְׁשֵּכם ֹמֶׁשה ַבֹּבֶקר וַַּיַעל ֶאל־ַהר ִסיַני ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה אֹ 34:4

י ֻלֹחת ֲאָבִנים: ְׁשנֵ 
וֵַּיֶרד ְיהוָה ֶּבָעָנן וִַּיְתיֵַּצב ִעּמֹו ָׁשם וִַּיְקָרא ְבֵׁשם ְיהוָה:  34:5
וַַּיֲעֹבר ְיהוָה ַעל־ָּפָניו וִַּיְקָרא ְיהוָה ְיהוָה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶר ַאַּפִים ְוַרב־ֶחֶסד וֱֶאֶמת  34:6
וֶָפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה לֹא ְיַנֶּקה ֹּפֵקד ֲעון ָאבֹות ַעל־ָּבִנים ְוַעל־ְּבֵני ָבִנים  ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעון34:7

ַעל־ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל־ִרֵּבִעים:  
וְַיַמֵהר ֹמֶׁשה וִַּיֹּקד ַאְרָצה וִַּיְׁשָּתחּו:  34:8
־ָנא ֲאֹדנָ 34:9 י ְּבִקְרֵּבנּו ִּכי ַעם־ְקֵׁשה־ֹעֶרף הּוא ְוָסַלְחָּת ַלֲעוֵננּו  וַּיֹאֶמר ִאם־ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני ֲאֹדָני ֵיֶל

ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו:  
ֹוִים ְוָרָאה  וַּיֹאֶמר ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹּכֵרת ְּבִרית ֶנֶגד ָּכל־ַעְּמ ֶאֱעֶׂשה ִנְפָלֹאת ֲאֶׁשר לֹא־ִנְבְראּו ְבָכל־ָהָאֶרץ ּוְבָכל־ַהּג 34:10

: ָכל־ָהָעם ֲאׁשֶ  ר־ַאָּתה ְבִקְרּבֹו ֶאת־ַמֲעֵׂשה ְיהוָה ִּכי־נֹוָרא הּוא ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה ִעָּמ
י ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי: ְׁשָמר־ְל ֵאת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום ִהְנִני ֹגֵרׁש ִמָּפֶני ֶאת־ָהֱאֹמִרי ְוַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוַהְּפִרּזִ 34:11
:  הִ 34:12 ָּׁשֶמר ְל ֶּפן־ִּתְכֹרת ְּבִרית ְליֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָּבא ָעֶליָה ֶּפן־ִיְהיֶה ְלמֹוֵקׁש ְּבִקְרֶּב
ִּכי ֶאת־ִמְזְּבֹחָתם ִּתֹּתצּון ְוֶאת־ַמֵּצֹבָתם ְּתַׁשֵּברּון ְוֶאת־ֲאֵׁשָריו ִּתְכֹרתּון: 34:13
ר ִּכי ְיהוָה ַקָּנא ְׁשמֹו ֵאל ַקָּנא הּוא:  ִּכי לֹא ִתְׁשַּתֲחוֶה ְלֵאל ַאחֵ 34:14
ֵהיֶהם ְוָקָרא ְל ְוָאַכְלָּת ִמִּזְבחֹו:34:15 ֵהיֶהם ְוָזְבחּו ֵלא ֶּפן־ִּתְכֹרת ְּבִרית ְליֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ְוָזנּו ַאֲחֵרי ֱא
ֵהיֶהן ְוהִ 34:16 ֵהיֶהן:  ְוָלַקְחָּת ִמְּבֹנָתיו ְלָבֶני ְוָזנּו ְבֹנָתיו ַאֲחֵרי ֱא ְזנּו ֶאת־ָּבֶני ַאֲחֵרי ֱא
34:17 : ֵהי ַמֵּסָכה לֹא ַתֲעֶׂשה־ָּל ֱא
יב ֶאת־ַחג ַהַּמּצֹות ִּתְׁשֹמר ִׁשְבַעת יִָמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ֲאֶׁשר ִצִּויִת ְלמֹוֵעד ֹחֶדׁש ָהָאִביב ִּכי ְּבֹחֶדׁש ָהָאבִ 34:18

יָָצאָת ִמִּמְצָרִים:  
ר ֶרֶחם ִלי ְוָכל־ִמְקְנ ִּתָּזָכר ֶּפֶטר ׁשֹור וֶָׂשה: ָּכל־ֶּפטֶ 34:19
ּוֶפֶטר ֲחמֹור ִּתְפֶּדה ְבֶׂשה ְוִאם־לֹא ִתְפֶּדה וֲַעַרְפּתֹו ֹּכל ְּבכֹור ָּבֶני ִּתְפֶּדה ְולֹא־יֵָראּו ָפַני ֵריָקם: 34:20
ִריׁש ּוַבָּקִציר ִּתְׁשֹּבת: ֵׁשֶׁשת יִָמים ַּתֲעֹבד ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשֹּבת ֶּבחָ 34:21
ְוַחג ָׁשֻבֹעת ַּתֲעֶׂשה ְל ִּבּכּוֵרי ְקִציר ִחִּטים ְוַחג ָהָאִסיף ְּתקּוַפת ַהָּׁשָנה: 34:22
ֵהי ִיְׂשָרֵאל:  34:23 ׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה יֵָרֶאה ָּכל־ְזכּוְר ֶאת־ְּפֵני ָהָאֹדן ְיהוָה ֱא ָׁש
ְת ֵלָראֹות ֶאת־ְּפֵני ְיהוָה  ִּכי־אֹוִריׁש ּגֹו34:24 ִים ִמָּפֶני ְוִהְרַחְבִּתי ֶאת־ְּגבּוֶל ְולֹא־יְַחֹמד ִאיׁש ֶאת־ַאְרְצ ַּבֲע

ׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה:  ֶהי ָׁש ֱא
לֹא־ִתְׁשַחט ַעל־ָחֵמץ ַּדם־ִזְבִחי ְולֹא־יִָלין ַלֹּבֶקר ֶזַבח ַחג ַהָּפַסח:  34:25
ֶהי לֹא־ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו:ֵראִׁשית34:26 ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְת ָּתִביא ֵּבית ְיהוָה ֱא
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְּכָתב־ְל ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּכי ַעל־ִּפי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָּכַרִּתי ִאְּת ְּבִרית34:27

ְוֶאת־ִיְׂשָרֵאל: 
י  ָׁשם ִעם־ְיהוָה ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ֶלֶחם לֹא ָאַכל ּוַמִים לֹא ָׁשָתה וִַּיְכֹּתב ַעל־ַהֻּלֹחת ֵאת ִּדְברֵ וְַיִהי־34:28

ַהְּבִרית ֲעֶׂשֶרת ַהְּדָבִרים:  



ָהָהר ּוֹמֶׁשה לֹא־יַָדע ִּכי ָקַרן עֹור ָּפָניו  וְַיִהי ְּבֶרֶדת ֹמֶׁשה ֵמַהר ִסיַני ּוְׁשֵני ֻלֹחת ָהֵעֻדת ְּביַד־ֹמֶׁשה ְּבִרְדּתֹו ִמן־34:29
ְּבַדְּברֹו ִאּתֹו:  

וַַּיְרא ַאֲהֹרן ְוָכל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ֹמֶׁשה ְוִהֵּנה ָקַרן עֹור ָּפָניו וִַּייְראּו ִמֶּגֶׁשת ֵאָליו:  34:30
ִאים ָּבֵעָדה וְַיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֲאֵלֶהם: וִַּיְקָרא ֲאֵלֶהם ֹמֶׁשה וַָּיֻׁשבּו ֵאָליו ַאֲהֹרן ְוָכל־ַהְּנִׂש 34:31
ְוַאֲחֵרי־ֵכן ִנְּגׁשּו ָּכל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וְַיַצֵּום ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ִאּתֹו ְּבַהר ִסיָני: 34:32
וְַיַכל ֹמֶׁשה ִמַּדֵּבר ִאָּתם וִַּיֵּתן ַעל־ָּפָניו ַמְסוֶה:  34:33
י ְיהוָה ְלַדֵּבר ִאּתֹו יִָסיר ֶאת־ַהַּמְסֶוה ַעד־ֵצאתֹו ְויָָצא ְוִדֶּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאת ֲאֶׁשר ְיֻצֶּוה:  ּוְבבֹא ֹמֶׁשה ִלְפנֵ 34:34
ֵּבר  ֹו ְלדַ ְוָראּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ְּפֵני ֹמֶׁשה ִּכי ָקַרן עֹור ְּפֵני ֹמֶׁשה ְוֵהִׁשיב ֹמֶׁשה ֶאת־ַהַּמְסוֶה ַעל־ָּפָניו ַעד־ֹּבא34:35
ִאּתֹו: 
וַַּיְקֵהל ֹמֶׁשה ֶאת־ָּכל־ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר־ִצָּוה ְיהוָה ַלֲעׂשֹת ֹאָתם:  35:1
יהוָה ָּכל־ָהֹעֶׂשה בֹו ְמָלאָכה  ֵׁשֶׁשת יִָמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְהיֶה ָלֶכם ֹקֶדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון לַ 35:2

יּוָמת:  
לֹא־ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת:35:3
וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל־ָּכל־ֲעַדת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ִצָּוה ְיהוָה ֵלאֹמר:  35:4
ְנִדיב ִלּבֹו ְיִביֶאָה ֵאת ְּתרּוַמת ְיהוָה ָזָהב וֶָכֶסף ּוְנֹחֶׁשת: ְקחּו ֵמִאְּתֶכם ְּתרּוָמה ַליהוָה ֹּכל 35:5
ּוְתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ְוִעִּזים: 35:6
ְוֹעֹרת ֵאיִלם ְמָאָּדִמים ְוֹעֹרת ְּתָחִׁשים וֲַעֵצי ִׂשִּטים:  35:7
ָחה ְוִלְקֹטֶרת ַהַּסִּמים: ְוֶׁשֶמן ַלָּמאֹור ּוְבָׂשִמים ְלֶׁשֶמן ַהִּמְׁש 35:8
ְוַאְבֵני־ֹׁשַהם ְוַאְבֵני ִמֻּלִאים ָלֵאפֹוד ְוַלֹחֶׁשן:  35:9

ְוָכל־ֲחַכם־ֵלב ָּבֶכם יָֹבאּו ְויֲַעׂשּו ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה: 35:10
־ְּבִריָחו ֶאת־ַעֻּמָדיו ְוֶאת־ֲאָדָניו:  ֶאת־ַהִּמְׁשָּכן ֶאת־ָאֳהלֹו ְוֶאת־ִמְכֵסהּו ֶאת־ְקָרָסיו ְוֶאת־ְקָרָׁשיו ֶאת35:11
35:12 : ֶאת־ָהָאֹרן ְוֶאת־ַּבָּדיו ֶאת־ַהַּכֹּפֶרת ְוֵאת ָּפֹרֶכת ַהָּמָס
ֶאת־ַהֻּׁשְלָחן ְוֶאת־ַּבָּדיו ְוֶאת־ָּכל־ֵּכָליו ְוֵאת ֶלֶחם ַהָּפִנים: 35:13
ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהָּמאֹור:  ְוֶאת־ְמֹנַרת ַהָּמאֹור ְוֶאת־ֵּכֶליָה ְוֶאת־ֵנֹרֶתיָה 35:14
ְׁשָּכן:  ְוֶאת־ִמְזַּבח ַהְּקֹטֶרת ְוֶאת־ַּבָּדיו ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוֵאת ְקֹטֶרת ַהַּסִּמים ְוֶאת־ָמַס ַהֶּפַתח ְלֶפַתח ַהּמִ 35:15
ָליו ֶאת־ַהִּכֹּיר ְוֶאת־ַּכּנֹו:  ֵאת ִמְזַּבח ָהֹעָלה ְוֶאת־ִמְכַּבר ַהְּנֹחֶׁשת ֲאֶׁשר־לֹו ֶאת־ַּבָּדיו ְוֶאת־ָּכל־ּכֵ 35:16
ֵאת ַקְלֵעי ֶהָחֵצר ֶאת־ַעֻּמָדיו ְוֶאת־ֲאָדֶניָה ְוֵאת ָמַס ַׁשַער ֶהָחֵצר: 35:17
ֶאת־ִיְתֹדת ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת־ִיְתֹדת ֶהָחֵצר ְוֶאת־ֵמיְתֵריֶהם: 35:18
ֹּקֶדׁש ְלַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ְוֶאת־ִּבְגֵדי ָבָניו ְלַכֵהן:  ֶאת־ִּבְגֵדי ַהְּׂשָרד ְלָׁשֵרת ַּבֹּקֶדׁש ֶאת־ִּבְגֵדי הַ 35:19
וֵַּיְצאּו ָּכל־ֲעַדת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִמִּלְפֵני ֹמֶׁשה:  35:20
ֹוֵעד  מוַָּיֹבאּו ָּכל־ִאיׁש ֲאֶׁשר־ְנָׂשאֹו ִלּבֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר ָנְדָבה רּוחֹו ֹאתֹו ֵהִביאּו ֶאת־ְּתרּוַמת ְיהוָה ִלְמֶלאֶכת ֹאֶהל35:21

ּוְלָכל־ֲעֹבָדתֹו ּוְלִבְגֵדי ַהֹּקֶדׁש: 
ֲאֶׁשר ֵהִניף  וַָּיֹבאּו ָהֲאָנִׁשים ַעל־ַהָּנִׁשים ֹּכל ְנִדיב ֵלב ֵהִביאּו ָחח וֶָנֶזם ְוַטַּבַעת ְוכּוָמז ָּכל־ְּכִלי ָזָהב ְוָכל־ִאיׁש 35:22

ְּתנּוַפת ָזָהב ַליהוָה: 
ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ְוִעִּזים ְוֹעֹרת ֵאיִלם ְמָאָּדִמים ְוֹעֹרת ְּתָחִׁשים  ְוָכל־ִאיׁש ֲאֶׁשר־ִנְמָצא ִאּתֹו35:23

ֵהִביאּו:  
ת  ָּכל־ֵמִרים ְּתרּוַמת ֶּכֶסף ּוְנֹחֶׁשת ֵהִביאּו ֵאת ְּתרּוַמת ְיהוָה ְוֹכל ֲאֶׁשר ִנְמָצא ִאּתֹו ֲעֵצי ִׁשִּטים ְלָכל־ְמֶלאכֶ 35:24

ָדה ֵהִביאּו:  ָהֲעבֹ 
ת־ַהֵּׁשׁש: ְוָכל־ִאָּׁשה ַחְכַמת־ֵלב ְּביֶָדיָה ָטוּו וַָּיִביאּו ַמְטוֶה ֶאת־ַהְּתֵכֶלת ְוֶאת־ָהַאְרָּגָמן ֶאת־ּתֹוַלַעת ַהָּׁשִני ְואֶ 35:25
ְוָכל־ַהָּנִׁשים ֲאֶׁשר ָנָׂשא ִלָּבן ֹאָתָנה ְּבָחְכָמה ָטוּו ֶאת־ָהִעִּזים: 35:26
ִאם ֵהִביאּו ֵאת ַאְבֵני ַהֹּׁשַהם ְוֵאת ַאְבֵני ַהִּמֻּלִאים ָלֵאפֹוד ְוַלֹחֶׁשן:  ְוַהְּנִׂש 35:27
ְוֶאת־ַהֹּבֶׂשם ְוֶאת־ַהָּׁשֶמן ְלָמאֹור ּוְלֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוִלְקֹטֶרת ַהַּסִּמים:  35:28
ה ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ַלֲעׂשֹות ְּביַד־ֹמֶׁשה ֵהִביאּו  ָּכל־ִאיׁש ְוִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָנַדב ִלָּבם ֹאָתם ְלָהִביא ְלָכל־ַהְּמָלאכָ 35:29

ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְנָדָבה ַליהוָה:
ִהים 35:30 ְּבֵׁשם ְּבַצְלֵאל ֶּבן־אּוִרי ֶבן־חּור ְלַמֵּטה ְיהּוָדה:1וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְראּו ָקָרא ֱא
ִהים ְּבָחְכָמה ִּבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל־ְמָלאָכה:  35:31 וְַיַמֵּלא ֹאתֹו רּוַח ֱא
ְוַלְחֹׁשב ַמַחָׁשֹבת ַלֲעׂשֹת ַּבָּזָהב ּוַבֶּכֶסף ּוַבְּנֹחֶׁשת:  35:32
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ּוַבֲחֹרֶׁשת ֶאֶבן ְלַמּלֹאת ּוַבֲחֹרֶׁשת ֵעץ ַלֲעׂשֹות ְּבָכל־ְמֶלאֶכת ַמֲחָׁשֶבת: 35:33
ּוְלהֹוֹרת ָנַתן ְּבִלּבֹו הּוא ְוָאֳהִליָאב ֶּבן־ֲאִחיָסָמ ְלַמֵּטה־ָדן:  35:34
ֵּׁשׁש ִמֵּלא ֹאָתם ָחְכַמת־ֵלב ַלֲעׂשֹות ָּכל־ְמֶלאֶכת ָחָרׁש ְוֹחֵׁשב ְוֹרֵקם ַּבְּתֵכֶלת ּוָבַאְרָּגָמן ְּבתֹוַלַעת ַהָּׁשִני ּובַ 35:35

י ַמֲחָׁשֹבת:  ְוֹאֵרג ֹעֵׂשי ָּכל־ְמָלאָכה ְוֹחְׁשבֵ 
ְוָעָׂשה ְבַצְלֵאל ְוָאֳהִליָאב ְוֹכל ִאיׁש ֲחַכם־ֵלב ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהוָה ָחְכָמה ּוְתבּוָנה ָּבֵהָּמה ָלַדַעת ַלֲעׂשֹת 36:1

ֶאת־ָּכל־ְמֶלאֶכת ֲעֹבַדת ַהֹּקֶדׁש ְלֹכל ֲאֶׁשר־ִצָּוה ְיהוָה:  
ִהים וִַּיְקָרא ֹמֶׁשה ֶאל־ְּבַצְלֵאל ְוֶאל־ָאֳהִליאָ 36:2 ָחְכָמה ְּבִלּבֹו ֹּכל ֲאֶׁשר ְנָׂשאֹו  1ב ְוֶאל ָּכל־ִאיׁש ֲחַכם־ֵלב ֲאֶׁשר ָנַתן ֱא

ִלּבֹו ְלָקְרָבה ֶאל־ַהְּמָלאָכה ַלֲעׂשֹת ֹאָתּה: 
ֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְמֶלאֶכת ֲעֹבַדת ַהֹּקֶדׁש ַלֲעׂשֹת ֹאָתּה ְוֵהם  וִַּיְקחּו ִמִּלְפֵני ֹמֶׁשה ֵאת ָּכל־ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ֵהִביאּו ּבְ 36:3

ֵהִביאּו ֵאָליו עֹוד ְנָדָבה ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר:  
וַָּיֹבאּו ָּכל־ַהֲחָכִמים ָהֹעִׂשים ֵאת ָּכל־ְמֶלאֶכת ַהֹּקֶדׁש ִאיׁש־ִאיׁש ִמְּמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר־ֵהָּמה ֹעִׂשים:  36:4
־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר ַמְרִּבים ָהָעם ְלָהִביא ִמֵּדי ָהֲעֹבָדה ַלְּמָלאָכה ֲאֶׁשר־ִצָּוה ְיהוָה ַלֲעׂשֹת ֹאָתּה:  וַּיֹאְמרּו ֶאל36:5
ֵלא ָהָעם וְַיַצו ֹמֶׁשה וַַּיֲעִבירּו קֹול ַּבַּמֲחֶנה ֵלאֹמר ִאיׁש ְוִאָּׁשה ַאל־יֲַעׂשּו־עֹוד ְמָלאָכה ִלְתרּוַמת ַהֹּקֶדׁש וִַּיּכָ 36:6

:  ֵמָהִביא
ְוַהְּמָלאָכה ָהְיָתה ַדָּים ְלָכל־ַהְּמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ֹאָתּה ְוהֹוֵתר: 36:7
ַעת ָׁשִני  וַַּיֲעׂשּו ָכל־ֲחַכם־ֵלב ְּבֹעֵׂשי ַהְּמָלאָכה ֶאת־ַהִּמְׁשָּכן ֶעֶׂשר ְיִריֹעת ֵׁשׁש ָמְׁשָזר ּוְתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹולַ 36:8

ב ָעָׂשה ֹאָתם:  ְּכֻרִבים ַמֲעֵׂשה ֹחׁשֵ 
ִריֹעת:  ֹאֶר ַהְיִריָעה ָהַאַחת ְׁשֹמֶנה ְוֶעְׂשִרים ָּבַאָּמה ְוֹרַחב ַאְרַּבע ָּבַאָּמה ַהְיִריָעה ָהֶאָחת ִמָּדה ַאַחת ְלָכל־ַהיְ 36:9

וְַיַחֵּבר ֶאת־ֲחֵמׁש ַהְיִריֹעת ַאַחת ֶאל־ֶאָחת ְוָחֵמׁש ְיִריֹעת ִחַּבר ַאַחת ֶאל־ֶאָחת:  36:10
ה וַַּיַעׂש ֻלְלֹאת ְּתֵכֶלת ַעל ְׂשַפת ַהְיִריָעה ָהֶאָחת ִמָּקָצה ַּבַּמְחָּבֶרת ֵּכן ָעָׂשה ִּבְׂשַפת ַהְיִריָעה ַהִּקיצֹונָ 36:11

ַּבַּמְחֶּבֶרת ַהֵּׁשִנית: 
ֲאֶׁשר ַּבַּמְחֶּבֶרת ַהֵּׁשִנית  ֲחִמִּׁשים ֻלָלֹאת ָעָׂשה ַּבְיִריָעה ָהֶאָחת וֲַחִמִּׁשים ֻלָלֹאת ָעָׂשה ִּבְקֵצה ַהְיִריָעה36:12

ת ַהֻּלָלֹאת ַאַחת ֶאל־ֶאָחת:  ַמְקִּבי
וַַּיַעׂש ֲחִמִּׁשים ַקְרֵסי ָזָהב וְַיַחֵּבר ֶאת־ַהְיִרֹעת ַאַחת ֶאל־ַאַחת ַּבְּקָרִסים וְַיִהי ַהִּמְׁשָּכן ֶאָחד: 36:13
ְׁשָּכן ַעְׁשֵּתי־ֶעְׂשֵרה ְיִריֹעת ָעָׂשה ֹאָתם: וַַּיַעׂש ְיִריֹעת ִעִּזים ְלֹאֶהל ַעל־ַהּמִ 36:14
ִׁשים ָּבַאָּמה ְוַאְרַּבע ַאּמֹות ֹרַחב ַהְיִריָעה ָהֶאָחת ִמָּדה ַאַחת ְלַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה  36:15 ֹאֶר ַהְיִריָעה ָהַאַחת ְׁש
ְיִריֹעת:  
יֹעת ְלָבד: וְַיַחֵּבר ֶאת־ֲחֵמׁש ַהְיִריֹעת ְלָבד ְוֶאת־ֵׁשׁש ַהְיִר 36:16
ה  וַַּיַעׂש ֻלָלֹאת ֲחִמִּׁשים ַעל ְׂשַפת ַהְיִריָעה ַהִּקיֹצָנה ַּבַּמְחָּבֶרת וֲַחִמִּׁשים ֻלָלֹאת ָעָׂשה ַעל־ְׂשַפת ַהְיִריעָ 36:17

ַהֹחֶבֶרת ַהֵּׁשִנית: 
וַַּיַעׂש ַקְרֵסי ְנֹחֶׁשת ֲחִמִּׁשים ְלַחֵּבר ֶאת־ָהֹאֶהל ִלְהֹית ֶאָחד: 36:18
ַּיַעׂש ִמְכֶסה ָלֹאֶהל ֹעֹרת ֵאִלים ְמָאָּדִמים ּוִמְכֵסה ֹעֹרת ְּתָחִׁשים ִמְלָמְעָלה: ו36:19ַ
וַַּיַעׂש ֶאת־ַהְּקָרִׁשים ַלִּמְׁשָּכן ֲעֵצי ִׁשִּטים ֹעְמִדים:  36:20
:  ֶעֶׂשר ַאֹּמת ֹאֶר ַהָּקֶרׁש ְוַאָּמה וֲַחִצי ָהַאָּמה ֹרַחב ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד36:21
ְׁשֵּתי יָֹדת ַלֶּקֶרׁש ָהֶאָחד ְמֻׁשָּלֹבת ַאַחת ֶאל־ֶאָחת ֵּכן ָעָׂשה ְלֹכל ַקְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּכן:  36:22
וַַּיַעׂש ֶאת־ַהְּקָרִׁשים ַלִּמְׁשָּכן ֶעְׂשִרים ְקָרִׁשים ִלְפַאת ֶנֶגב ֵּתיָמָנה: 36:23
ם ַהְּקָרִׁשים ְׁשֵני ֲאָדִנים ַּתַחת־ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד ִלְׁשֵּתי ְיֹדָתיו ּוְׁשֵני  ְוַאְרָּבִעים ַאְדֵני־ֶכֶסף ָעָׂשה ַּתַחת ֶעְׂשִרי36:24

ֲאָדִנים ַּתַחת־ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד ִלְׁשֵּתי ְיֹדָתיו: 
ּוְלֶצַלע ַהִּמְׁשָּכן ַהֵּׁשִנית ִלְפַאת ָצפֹון ָעָׂשה ֶעְׂשִרים ְקָרִׁשים:  36:25
ֶסף ְׁשֵני ֲאָדִנים ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד ּוְׁשֵני ֲאָדִנים ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד:  ְוַאְרָּבִעים ַאְדֵניֶהם ּכָ 36:26
ּוְליְַרְּכֵתי ַהִּמְׁשָּכן יָָּמה ָעָׂשה ִׁשָּׁשה ְקָרִׁשים:  36:27
ּוְׁשֵני ְקָרִׁשים ָעָׂשה ִלְמֻקְצֹעת ַהִּמְׁשָּכן ַּבַּיְרָכָתִים:  36:28
ְּלַמָּטה ְויְַחָּדו ִיְהיּו ַתִּמים ֶאל־רֹאׁשֹו ֶאל־ַהַּטַּבַעת ָהֶאָחת ֵּכן ָעָׂשה ִלְׁשֵניֶהם ִלְׁשֵני ַהִּמְקֹצֹעת: ְוָהיּו תֹוֲאִמם מִ 36:29
ָחד:  ְוָהיּו ְׁשֹמָנה ְקָרִׁשים ְוַאְדֵניֶהם ֶּכֶסף ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ֲאָדִנים ְׁשֵני ֲאָדִנים ְׁשֵני ֲאָדִנים ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש ָהאֶ 36:30
וַַּיַעׂש ְּבִריֵחי ֲעֵצי ִׁשִּטים ֲחִמָּׁשה ְלַקְרֵׁשי ֶצַלע־ַהִּמְׁשָּכן ָהֶאָחת: 36:31
ה:  וֲַחִמָּׁשה ְבִריִחם ְלַקְרֵׁשי ֶצַלע־ַהִּמְׁשָּכן ַהֵּׁשִנית וֲַחִמָּׁשה ְבִריִחם ְלַקְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּכן ַלַּיְרָכַתִים יָּמָ 36:32
ַהִּתיֹכן ִלְבֹרַח ְּבתֹו ַהְּקָרִׁשים ִמן־ַהָּקֶצה ֶאל־ַהָּקֶצה:  וַַּיַעׂש ֶאת־ַהְּבִריחַ 36:33
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ְוֶאת־ַהְּקָרִׁשים ִצָּפה ָזָהב ְוֶאת־ַטְּבֹעָתם ָעָׂשה ָזָהב ָּבִּתים ַלְּבִריִחם וְַיַצף ֶאת־ַהְּבִריִחם ָזָהב: 36:34
ִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר ַמֲעֵׂשה ֹחֵׁשב ָעָׂשה ֹאָתּה ְּכֻרִבים: וַַּיַעׂש ֶאת־ַהָּפֹרֶכת ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ׁשָ 36:35
וַַּיַעׂש ָלּה ַאְרָּבָעה ַעּמּוֵדי ִׁשִּטים וְַיַצֵּפם ָזָהב וָוֵיֶהם ָזָהב וִַּיֹצק ָלֶהם ַאְרָּבָעה ַאְדֵני־ָכֶסף:  36:36
ת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר ַמֲעֵׂשה ֹרֵקם: וַַּיַעׂש ָמָס ְלֶפַתח ָהֹאֶהל ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלעַ 36:37
ְוֶאת־ַעּמּוָדיו ֲחִמָּׁשה ְוֶאת־וָוֵיֶהם ְוִצָּפה ָראֵׁשיֶהם וֲַחֻׁשֵקיֶהם ָזָהב ְוַאְדֵניֶהם ֲחִמָּׁשה ְנֹחֶׁשת:36:38

ִצי ָרְחּבֹו ְוַאָּמה וֵָחִצי ֹקָמתֹו:  וַַּיַעׂש ְּבַצְלֵאל ֶאת־ָהָאֹרן ֲעֵצי ִׁשִּטים ַאָּמַתִים וֵָחִצי ָאְרּכֹו ְוַאָּמה וָחֵ 37:1
וְַיַצֵּפהּו ָזָהב ָטהֹור ִמַּבִית ּוִמחּוץ וַַּיַעׂש לֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב: 37:2
ֹו  ַצְלעוִַּיֹצק לֹו ַאְרַּבע ַטְּבֹעת ָזָהב ַעל ַאְרַּבע ַּפֲעֹמָתיו ּוְׁשֵּתי ַטָּבֹעת ַעל־ַצְלעֹו ָהֶאָחת ּוְׁשֵּתי ַטָּבעֹות ַעל־37:3

ַהֵּׁשִנית: 
וַַּיַעׂש ַּבֵּדי ֲעֵצי ִׁשִּטים וְַיַצף ֹאָתם ָזָהב: 37:4
וַָּיֵבא ֶאת־ַהַּבִּדים ַּבַּטָּבֹעת ַעל ַצְלֹעת ָהָאֹרן ָלֵׂשאת ֶאת־ָהָאֹרן:  37:5
וַַּיַעׂש ַּכֹּפֶרת ָזָהב ָטהֹור ַאָּמַתִים וֵָחִצי ָאְרָּכּה ְוַאָּמה וֵָחִצי ָרְחָּבּה:  37:6
וַַּיַעׂש ְׁשֵני ְכֻרִבים ָזָהב ִמְקָׁשה ָעָׂשה ֹאָתם ִמְּׁשֵני ְקצֹות ַהַּכֹּפֶרת:  37:7
ְּכרּוב־ֶאָחד ִמָּקָצה ִמֶּזה ּוְכרּוב־ֶאָחד ִמָּקָצה ִמֶּזה ִמן־ַהַּכֹּפֶרת ָעָׂשה ֶאת־ַהְּכֻרִבים ִמְּׁשֵני ִקְצוֹותֹו:  37:8
ִים ְלַמְעָלה ֹסְכִכים ְּבַכְנֵפיֶהם ַעל־ַהַּכֹּפֶרת ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל־ָאִחיו ֶאל־ַהַּכֹּפֶרת ָהיּו  וִַּיְהיּו ַהְּכֻרִבים ֹּפְרֵׂשי ְכָנפַ 37:9

ְּפֵני ַהְּכֻרִבים:
וַַּיַעׂש ֶאת־ַהֻּׁשְלָחן ֲעֵצי ִׁשִּטים ַאָּמַתִים ָאְרּכֹו ְוַאָּמה ָרְחּבֹו ְוַאָּמה וֵָחִצי ֹקָמתֹו:  37:10
ָהב ָטהֹור וַַּיַעׂש לֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב:  וְַיַצף ֹאתֹו זָ 37:11
וַַּיַעׂש לֹו ִמְסֶּגֶרת ֹטַפח ָסִביב וַַּיַעׂש ֵזר־ָזָהב ְלִמְסַּגְרּתֹו ָסִביב: 37:12
וִַּיֹצק לֹו ַאְרַּבע ַטְּבֹעת ָזָהב וִַּיֵּתן ֶאת־ַהַּטָּבֹעת ַעל ַאְרַּבע ַהֵּפֹאת ֲאֶׁשר ְלַאְרַּבע ַרְגָליו:  37:13
ְלֻעַּמת ַהִּמְסֶּגֶרת ָהיּו ַהַּטָּבֹעת ָּבִּתים ַלַּבִּדים ָלֵׂשאת ֶאת־ַהֻּׁשְלָחן:  37:14
וַַּיַעׂש ֶאת־ַהַּבִּדים ֲעֵצי ִׁשִּטים וְַיַצף ֹאָתם ָזָהב ָלֵׂשאת ֶאת־ַהֻּׁשְלָחן:  37:15
ַּכֹּפָתיו ְוֵאת ְמַנִּקֹּיָתיו ְוֶאת־ַהְּקָׂשות ֲאֶׁשר יַֻּס ָּבֵהן  וַַּיַעׂש ֶאת־ַהֵּכִלים ֲאֶׁשר ַעל־ַהֻּׁשְלָחן ֶאת־ְקָעֹרָתיו ְוֶאת־37:16

ָזָהב ָטהֹור:
ִמֶּמָּנה ָהיּו:  וַַּיַעׂש ֶאת־ַהְּמֹנָרה ָזָהב ָטהֹור ִמְקָׁשה ָעָׂשה ֶאת־ַהְּמֹנָרה ְיֵרָכּה ְוָקָנּה ְּגִביֶעיָה ַּכְפֹּתֶריָה ּוְפָרֶחיָה 37:17
ָׁשה ְקֵני ְמֹנָרה ִמִּצָּדּה ַהֵּׁשִני:  ְוִׁשָּׁשה ָקִנים37:18 ָׁשה ְקֵני ְמֹנָרה ִמִּצָּדּה ָהֶאָחד ּוְׁש ֹיְצִאים ִמִּצֶּדיָה ְׁש
ָׁשה ְגִבִעים ְמֻׁשָּקִדים ְּבָקֶנה ֶאָחד ַּכְפּתֹ 37:19 ָׁשה ְגִבִעים ְמֻׁשָּקִדים ַּבָּקֶנה ָהֶאָחד ַּכְפֹּתר וֶָפַרח ּוְׁש ן  ר וָָפַרח ּכֵ ְׁש

ְלֵׁשֶׁשת ַהָּקִנים ַהֹּיְצִאים ִמן־ַהְּמֹנָרה: 
ּוַבְּמֹנָרה ַאְרָּבָעה ְגִבִעים ְמֻׁשָּקִדים ַּכְפֹּתֶריָה ּוְפָרֶחיָה: 37:20
ִנים ִמֶּמָּנה ְלֵׁשֶׁשת ְוַכְפֹּתר ַּתַחת ְׁשֵני ַהָּקִנים ִמֶּמָּנה ְוַכְפֹּתר ַּתַחת ְׁשֵני ַהָּקִנים ִמֶּמָּנה ְוַכְפֹּתר ַּתַחת־ְׁשֵני ַהּקָ 37:21

ַהָּקִנים ַהֹּיְצִאים ִמֶּמָּנה:  
ַּכְפֹּתֵריֶהם ּוְקֹנָתם ִמֶּמָּנה ָהיּו ֻּכָּלּה ִמְקָׁשה ַאַחת ָזָהב ָטהֹור:  37:22
וַַּיַעׂש ֶאת־ֵנֹרֶתיָה ִׁשְבָעה ּוַמְלָקֶחיָה ּוַמְחֹּתֶתיָה ָזָהב ָטהֹור:  37:23
ה ֹאָתּה ְוֵאת ָּכל־ֵּכֶליָה:ִּכָּכר ָזָהב ָטהֹור ָעׂשָ 37:24
ּו ַקְרֹנָתיו:  וַַּיַעׂש ֶאת־ִמְזַּבח ַהְּקֹטֶרת ֲעֵצי ִׁשִּטים ַאָּמה ָאְרּכֹו ְוַאָּמה ָרְחּבֹו ָרבּוַע ְוַאָּמַתִים ֹקָמתֹו ִמֶּמּנּו ָהי37:25
ָתיו וַַּיַעׂש לֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב:  וְַיַצף ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור ֶאת־ַּגּגֹו ְוֶאת־ִקיֹרָתיו ָסִביב ְוֶאת־ַקְרנֹ 37:26
תֹו ָּבֶהם: ּוְׁשֵּתי ַטְּבֹעת ָזָהב ָעָׂשה־לֹו ִמַּתַחת ְלֵזרֹו ַעל ְׁשֵּתי ַצְלֹעָתיו ַעל ְׁשֵני ִצָּדיו ְלָבִּתים ְלַבִּדים ָלֵׂשאת אֹ 37:27
וַַּיַעׂש ֶאת־ַהַּבִּדים ֲעֵצי ִׁשִּטים וְַיַצף ֹאָתם ָזָהב:  37:28
ַּיַעׂש ֶאת־ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ֹקֶדׁש ְוֶאת־ְקֹטֶרת ַהַּסִּמים ָטהֹור ַמֲעֵׂשה ֹרֵקַח:ו37:29ַ

ׁש ַאּמֹות ֹקמָ 38:1 תֹו: וַַּיַעׂש ֶאת־ִמְזַּבח ָהֹעָלה ֲעֵצי ִׁשִּטים ָחֵמׁש ַאּמֹות ָאְרּכֹו ְוָחֵמׁש־ַאּמֹות ָרְחּבֹו ָרבּוַע ְוָׁש
ַּבע ִּפֹּנָתיו ִמֶּמּנּו ָהיּו ַקְרֹנָתיו וְַיַצף ֹאתֹו ְנֹחֶׁשת: וַַּיַעׂש ַקְרֹנָתיו ַעל ַאְר 38:2
ל־ֵּכָליו  וַַּיַעׂש ֶאת־ָּכל־ְּכֵלי ַהִּמְזֵּבַח ֶאת־ַהִּסיֹרת ְוֶאת־ַהָּיִעים ְוֶאת־ַהִּמְזָרֹקת ֶאת־ַהִּמְזָלֹגת ְוֶאת־ַהַּמְחֹּתת ּכָ 38:3

ָעָׂשה ְנֹחֶׁשת:  
ְכָּבר ַמֲעֵׂשה ֶרֶׁשת ְנֹחֶׁשת ַּתַחת ַּכְרּכֻּבֹו ִמְּלַמָּטה ַעד־ֶחְציֹו:  וַַּיַעׂש ַלִּמְזֵּבַח מִ 38:4
וִַּיֹצק ַאְרַּבע ַטָּבֹעת ְּבַאְרַּבע ַהְּקָצות ְלִמְכַּבר ַהְּנֹחֶׁשת ָּבִּתים ַלַּבִּדים:  38:5
וַַּיַעׂש ֶאת־ַהַּבִּדים ֲעֵצי ִׁשִּטים וְַיַצף ֹאָתם ְנֹחֶׁשת: 38:6
א ֶאת־ַהַּבִּדים ַּבַּטָּבֹעת ַעל ַצְלֹעת ַהִּמְזֵּבַח ָלֵׂשאת ֹאתֹו ָּבֶהם ְנבּוב ֻלֹחת ָעָׂשה ֹאתֹו: וַָּיבֵ 38:7
וַַּיַעׂש ֵאת ַהִּכּיֹור ְנֹחֶׁשת ְוֵאת ַּכּנֹו ְנֹחֶׁשת ְּבַמְרֹאת ַהֹּצְבֹאת ֲאֶׁשר ָצְבאּו ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד: 38:8
ֶאת־ֶהָחֵצר ִלְפַאת ֶנֶגב ֵּתיָמָנה ַקְלֵעי ֶהָחֵצר ֵׁשׁש ָמְׁשָזר ֵמָאה ָּבַאָּמה: וַַּיַעׂש38:9



ַעּמּוֵדיֶהם ֶעְׂשִרים ְוַאְדֵניֶהם ֶעְׂשִרים ְנֹחֶׁשת וָוֵי ָהַעֻּמִדים וֲַחֻׁשֵקיֶהם ָּכֶסף: 38:10
יֶהם ֶעְׂשִרים ְנֹחֶׁשת וָוֵי ָהַעּמּוִדים וֲַחֻׁשֵקיֶהם ָּכֶסף:  ְוִלְפַאת ָצפֹון ֵמָאה ָבַאָּמה ַעּמּוֵדיֶהם ֶעְׂשִרים ְוַאְדנֵ 38:11
ף:  ְוִלְפַאת־יָם ְקָלִעים ֲחִמִּׁשים ָּבַאָּמה ַעּמּוֵדיֶהם ֲעָׂשָרה ְוַאְדֵניֶהם ֲעָׂשָרה וָוֵי ָהַעֻּמִדים וֲַחׁשּוֵקיֶהם ָּכסֶ 38:12
ְוִלְפַאת ֵקְדָמה ִמְזָרָחה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה: 38:13
ָׁשה: 38:14 ָׁשה ְוַאְדֵניֶהם ְׁש ְקָלִעים ֲחֵמׁש־ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ֶאל־ַהָּכֵתף ַעּמּוֵדיֶהם ְׁש
ָׁשה ְוַאְדֵניֶהם ְׁש 38:15 ָׁשה: ְוַלָּכֵתף ַהֵּׁשִנית ִמֶּזה ּוִמֶּזה ְלַׁשַער ֶהָחֵצר ְקָלִעים ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ַעֻּמֵדיֶהם ְׁש
ָחֵצר ָסִביב ֵׁשׁש ָמְׁשָזר: ָּכל־ַקְלֵעי הֶ 38:16
ֶסף ֹּכל  ְוָהֲאָדִנים ָלַעֻּמִדים ְנֹחֶׁשת וָוֵי ָהַעּמּוִדים וֲַחׁשּוֵקיֶהם ֶּכֶסף ְוִצּפּוי ָראֵׁשיֶהם ָּכֶסף ְוֵהם ְמֻחָּׁשִקים ּכֶ 38:17

ַעֻּמֵדי ֶהָחֵצר:  
תֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר ְוֶעְׂשִרים ַאָּמה ֹאֶר ְוקֹוָמה ְבֹרַחב  ּוָמַס ַׁשַער ֶהָחֵצר ַמֲעֵׂשה ֹרֵקם ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן וְ 38:18

ָחֵמׁש ַאּמֹות ְלֻעַּמת ַקְלֵעי ֶהָחֵצר:  
ְוַעֻּמֵדיֶהם ַאְרָּבָעה ְוַאְדֵניֶהם ַאְרָּבָעה ְנֹחֶׁשת וֵָויֶהם ֶּכֶסף ְוִצּפּוי ָראֵׁשיֶהם וֲַחֻׁשֵקיֶהם ָּכֶסף: 38:19
ֵתֹדת ַלִּמְׁשָּכן ְוֶלָחֵצר ָסִביב ְנֹחֶׁשת: ְוָכל־ַהיְ 38:20
ַהֹּכֵהן:  ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֻּפַּקד ַעל־ִּפי ֹמֶׁשה ֲעֹבַדת ַהְלִוִּים ְּביַד ִאיָתָמר ֶּבן־ַאֲהֹרן38:21
ָעָׂשה ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר־ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה:  ּוְבַצְלֵאל ֶּבן־אּוִרי ֶבן־חּור ְלַמֵּטה ְיהּוָדה 38:22
ְוִאּתֹו ָאֳהִליָאב ֶּבן־ֲאִחיָסָמ ְלַמֵּטה־ָדן ָחָרׁש ְוֹחֵׁשב ְוֹרֵקם ַּבְּתֵכֶלת ּוָבַאְרָּגָמן ּוְבתֹוַלַעת ַהָּׁשִני 38:23
ּוַבֵּׁשׁש: 
ת ַהֹּקֶדׁש וְַיִהי ְזַהב ַהְּתנּוָפה ֵּתַׁשע ְוֶעְׂשִרים ִּכָּכר ּוְׁשַבע ֵמאֹות  ָּכל־ַהָּזָהב ֶהָעׂשּוי ַלְּמָלאָכה ְּבֹכל ְמֶלאכֶ 38:24

ִׁשים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש:  ּוְׁש
ְוֶכֶסף ְּפקּוֵדי ָהֵעָדה ְמַאת ִּכָּכר ְוֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות וֲַחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש:  38:25
ֶּבַקע ַלֻּגְלֹּגֶלת ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ְלֹכל ָהֹעֵבר ַעל־ַהְּפֻקִדים ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה וַָמְעָלה 38:26

ֶׁשת ֲאָלִפים וֲַחֵמׁש ֵמאֹות וֲַחִמִּׁשים:  ְלֵׁשׁש־ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁש
י ַהֹּקֶדׁש ְוֵאת ַאְדֵני ַהָּפֹרֶכת ְמַאת ֲאָדִנים ִלְמַאת ַהִּכָּכר ִּכָּכר ָלָאֶדן:  וְַיִהי ְמַאת ִּכַּכר ַהֶּכֶסף ָלֶצֶקת ֵאת ַאְדנֵ 38:27
ְוֶאת־ָהֶאֶלף ּוְׁשַבע ַהֵּמאֹות וֲַחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים ָעָׂשה וִָוים ָלַעּמּוִדים ְוִצָּפה ָראֵׁשיֶהם ְוִחַּׁשק ֹאָתם: 38:28
ָּכר ְוַאְלַּפִים ְוַאְרַּבע־ֵמאֹות ָׁשֶקל: ּוְנֹחֶׁשת ַהְּתנּוָפה ִׁשְבִעים ּכִ 38:29
ֵלי  וַַּיַעׂש ָּבּה ֶאת־ַאְדֵני ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֵאת ִמְזַּבח ַהְּנֹחֶׁשת ְוֶאת־ִמְכַּבר ַהְּנֹחֶׁשת ֲאֶׁשר־לֹו ְוֵאת ָּכל־ּכְ 38:30

ַהִּמְזֵּבַח: 
ר ְוֵאת ָּכל־ִיְתֹדת ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת־ָּכל־ִיְתֹדת ֶהָחֵצר ָסִביב:  ְוֶאת־ַאְדֵני ֶהָחֵצר ָסִביב ְוֶאת־ַאְדֵני ַׁשַער ֶהָחצֵ 38:31

ֶדׁש ֲאֶׁשר ְלַאֲהֹרן  ּוִמן־ַהְּתֵכֶלת ְוָהַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ַהָּׁשִני ָעׂשּו ִבְגֵדי־ְׂשָרד ְלָׁשֵרת ַּבֹּקֶדׁש וַַּיֲעׂשּו ֶאת־ִּבְגֵדי ַהּקֹ 39:1
:ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה

וַַּיַעׂש ֶאת־ָהֵאֹפד ָזָהב ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר:  39:2
ַהָּׁשִני ּוְבתֹו  וְַיַרְּקעּו ֶאת־ַּפֵחי ַהָּזָהב ְוִקֵּצץ ְּפִתיִלם ַלֲעׂשֹות ְּבתֹו ַהְּתֵכֶלת ּוְבתֹו ָהַאְרָּגָמן ּוְבתֹו ּתֹוַלַעת 39:3

ֵׂשה ֹחֵׁשב:  ַהֵּׁשׁש ַמעֲ 
ְּכֵתֹפת ָעׂשּו־לֹו ֹחְבֹרת ַעל־ְׁשֵני ִקְצוֹותֹו ֻחָּבר:  39:4
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְוֵחֶׁשב ֲאֻפָּדתֹו ֲאֶׁשר ָעָליו ִמֶּמּנּו הּוא ְּכַמֲעֵׂשהּו ָזָהב ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר 39:5

ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה:  
ּו ֶאת־ַאְבֵני ַהֹּׁשַהם ֻמַסֹּבת ִמְׁשְּבֹצת ָזָהב ְמֻפָּתֹחת ִּפּתּוֵחי חֹוָתם ַעל־ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  וַַּיֲעׂש39:6
וַָּיֶׂשם ֹאָתם ַעל ִּכְתֹפת ָהֵאֹפד ַאְבֵני ִזָּכרֹון ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה:39:7
ַמֲעֵׂשה ֹחֵׁשב ְּכַמֲעֵׂשה ֵאֹפד ָזָהב ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר: וַַּיַעׂש ֶאת־ַהֹחֶׁשן39:8
ָרבּוַע ָהיָה ָּכפּול ָעׂשּו ֶאת־ַהֹחֶׁשן ֶזֶרת ָאְרּכֹו ְוֶזֶרת ָרְחּבֹו ָּכפּול:  39:9

ֶרֶקת ַהּטּור ָהֶאָחד:  וְַיַמְלאּו־בֹו ַאְרָּבָעה טּוֵרי ָאֶבן טּור ֹאֶדם ִּפְטָדה ּובָ 39:10
ם:  39:11 ְוַהּטּור ַהֵּׁשִני ֹנֶפ ַסִּפיר ְויֲָה
ְוַהּטּור ַהְּׁשִליִׁשי ֶלֶׁשם ְׁשבֹו ְוַאְחָלָמה:  39:12
ְוַהּטּור ָהְרִביִעי ַּתְרִׁשיׁש ֹׁשַהם ְויְָׁשֵפה מּוַסֹּבת ִמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְּבִמֻּלֹאָתם:  39:13
־ְׁשֹמת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵהָּנה ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַעל־ְׁשֹמָתם ִּפּתּוֵחי ֹחָתם ִאיׁש ַעל־ְׁשמֹו ִלְׁשֵנים ָעָׂשר ְוָהֲאָבִנים ַעל39:14
ָׁשֶבט: 
וַַּיֲעׂשּו ַעל־ַהֹחֶׁשן ַׁשְרְׁשֹרת ַּגְבֻלת ַמֲעֵׂשה ֲעֹבת ָזָהב ָטהֹור:  39:15
י ַטְּבֹעת ָזָהב וִַּיְּתנּו ֶאת־ְׁשֵּתי ַהַּטָּבֹעת ַעל־ְׁשֵני ְקצֹות ַהֹחֶׁשן:  וַַּיֲעׂשּו ְׁשֵּתי ִמְׁשְּבֹצת ָזָהב ּוְׁשּתֵ 39:16
וִַּיְּתנּו ְׁשֵּתי ָהֲעֹבֹתת ַהָּזָהב ַעל־ְׁשֵּתי ַהַּטָּבֹעת ַעל־ְקצֹות ַהֹחֶׁשן:  39:17



ְּתנֻם ַעל־ִּכְתֹפת ָהֵאֹפד ֶאל־מּול ָּפָניו:  ְוֵאת ְׁשֵּתי ְקצֹות ְׁשֵּתי ָהֲעֹבֹתת ָנְתנּו ַעל־ְׁשֵּתי ַהִּמְׁשְּבֹצת וַּיִ 39:18
וַַּיֲעׂשּו ְׁשֵּתי ַטְּבֹעת ָזָהב וַָּיִׂשימּו ַעל־ְׁשֵני ְקצֹות ַהֹחֶׁשן ַעל־ְׂשָפתֹו ֲאֶׁשר ֶאל־ֵעֶבר ָהֵאֹפד ָּבְיָתה: 39:19
ִמְלַמָּטה ִמּמּול ָּפָניו ְלֻעַּמת ֶמְחַּבְרּתֹו ִמַּמַעל ְלֵחֶׁשב  וַַּיֲעׂשּו ְׁשֵּתי ַטְּבֹעת ָזָהב וִַּיְּתנֻם ַעל־ְׁשֵּתי ִכְתֹפת ָהֵאֹפד 39:20
ָהֵאֹפד:  
ֶׁשן ֵמַעל וִַּיְרְּכסּו ֶאת־ַהֹחֶׁשן ִמַּטְּבֹעָתיו ֶאל־ַטְּבֹעת ָהֵאֹפד ִּבְפִתיל ְּתֵכֶלת ִלְהֹית ַעל־ֵחֶׁשב ָהֵאֹפד ְולֹא־ִיַּזח ַהחֹ 39:21

ֹמֶׁשה: ָהֵאֹפד ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־
וַַּיַעׂש ֶאת־ְמִעיל ָהֵאֹפד ַמֲעֵׂשה ֹאֵרג ְּכִליל ְּתֵכֶלת: 39:22
ּוִפי־ַהְּמִעיל ְּבתֹוכֹו ְּכִפי ַתְחָרא ָׂשָפה ְלִפיו ָסִביב לֹא ִיָּקֵרַע:  39:23
ר:  וַַּיֲעׂשּו ַעל־ׁשּוֵלי ַהְּמִעיל ִרּמֹוֵני ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ָמְׁשזָ 39:24
ִרֹּמִנים:  וַַּיֲעׂשּו ַפֲעֹמֵני ָזָהב ָטהֹור וִַּיְּתנּו ֶאת־ַהַּפֲעֹמִנים ְּבתֹו ָהִרֹּמִנים ַעל־ׁשּוֵלי ַהְּמִעיל ָסִביב ְּבתֹו הָ 39:25
ֶׁשה: ַּפֲעֹמן ְוִרֹּמן ַּפֲעֹמן ְוִרֹּמן ַעל־ׁשּוֵלי ַהְּמִעיל ָסִביב ְלָׁשֵרת ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־מֹ 39:26
וַַּיֲעׂשּו ֶאת־ַהָּכְתֹנת ֵׁשׁש ַמֲעֵׂשה ֹאֵרג ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו: 39:27
ְוֵאת ַהִּמְצֶנֶפת ֵׁשׁש ְוֶאת־ַּפֲאֵרי ַהִּמְגָּבֹעת ֵׁשׁש ְוֶאת־ִמְכְנֵסי ַהָּבד ֵׁשׁש ָמְׁשָזר: 39:28
ְותֹוַלַעת ָׁשִני ַמֲעֵׂשה ֹרֵקם ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה: ְוֶאת־ָהַאְבֵנט ֵׁשׁש ָמְׁשָזר ּוְתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן39:29
וַַּיֲעׂשּו ֶאת־ִציץ ֵנֶזר־ַהֹּקֶדׁש ָזָהב ָטהֹור וִַּיְכְּתבּו ָעָליו ִמְכַּתב ִּפּתּוֵחי חֹוָתם ֹקֶדׁש ַליהוָה:  39:30
ְצֶנֶפת ִמְלָמְעָלה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה: וִַּיְּתנּו ָעָליו ְּפִתיל ְּתֵכֶלת ָלֵתת ַעל־ַהּמִ 39:31
:וֵַּתֶכל ָּכל־ֲעֹבַדת ִמְׁשַּכן ֹאֶהל מֹוֵעד וַַּיֲעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה ֵּכן ָעׂשּו39:32
ל ְוֶאת־ָּכל־ֵּכָליו ְקָרָסיו ְקָרָׁשיו ְּבִריחֹו ְוַעֻּמָדיו וֲַאָדָניו: וַָּיִביאּו ֶאת־ַהִּמְׁשָּכן ֶאל־ֹמֶׁשה ֶאת־ָהֹאהֶ 39:33
39:34 : ְוֶאת־ִמְכֵסה עֹוֹרת ָהֵאיִלם ַהְמָאָּדִמים ְוֶאת־ִמְכֵסה ֹעֹרת ַהְּתָחִׁשים ְוֵאת ָּפֹרֶכת ַהָּמָס
ֶאת־ֲאֹרן ָהֵעֻדת ְוֶאת־ַּבָּדיו ְוֵאת ַהַּכֹּפֶרת:  39:35
ְלָחן ֶאת־ָּכל־ֵּכָליו ְוֵאת ֶלֶחם ַהָּפִנים:  ֶאת־ַהּׁשֻ 39:36
ֶאת־ַהְּמֹנָרה ַהְּטֹהָרה ֶאת־ֵנֹרֶתיָה ֵנֹרת ַהַּמֲעָרָכה ְוֶאת־ָּכל־ֵּכֶליָה ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהָּמאֹור:  39:37
ח ָהֹאֶהל:  ְוֵאת ִמְזַּבח ַהָּזָהב ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוֵאת ְקֹטֶרת ַהַּסִּמים ְוֵאת ָמַס ֶּפתַ 39:38
ֵאת ִמְזַּבח ַהְּנֹחֶׁשת ְוֶאת־ִמְכַּבר ַהְּנֹחֶׁשת ֲאֶׁשר־לֹו ֶאת־ַּבָּדיו ְוֶאת־ָּכל־ֵּכָליו ֶאת־ַהִּכֹּיר ְוֶאת־ַּכּנֹו: 39:39
ְוֵאת ָּכל־ְּכֵלי  ֵאת ַקְלֵעי ֶהָחֵצר ֶאת־ַעֻּמֶדיָה ְוֶאת־ֲאָדֶניָה ְוֶאת־ַהָּמָס ְלַׁשַער ֶהָחֵצר ֶאת־ֵמיָתָריו ִויֵתֹדֶתיהָ 39:40

ֲעֹבַדת ַהִּמְׁשָּכן ְלֹאֶהל מֹוֵעד:  
ֶאת־ִּבְגֵדי ַהְּׂשָרד ְלָׁשֵרת ַּבֹּקֶדׁש ֶאת־ִּבְגֵדי ַהֹּקֶדׁש ְלַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ְוֶאת־ִּבְגֵדי ָבָניו ְלַכֵהן:  39:41
ת ָּכל־ָהֲעֹבָדה:  ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה ֵּכן ָעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֵ 39:42
וַַּיְרא ֹמֶׁשה ֶאת־ָּכל־ַהְּמָלאָכה ְוִהֵּנה ָעׂשּו ֹאָתּה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֵּכן ָעׂשּו וְַיָבֶר ֹאָתם ֹמֶׁשה:39:43

וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 40:1
ַּכן ֹאֶהל מֹוֵעד:  ְּביֹום־ַהֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ָּתִקים ֶאת־ִמְׁש 40:2
ְוַׂשְמָּת ָׁשם ֵאת ֲארֹון ָהֵעדּות ְוַסֹּכָת ַעל־ָהָאֹרן ֶאת־ַהָּפֹרֶכת:  40:3
ְוֵהֵבאָת ֶאת־ַהֻּׁשְלָחן ְוָעַרְכָּת ֶאת־ֶעְרּכֹו ְוֵהֵבאָת ֶאת־ַהְּמֹנָרה ְוַהֲעֵליָת ֶאת־ֵנֹרֶתיָה:  40:4
ְפֵני ֲארֹון ָהֵעֻדת ְוַׂשְמָּת ֶאת־ָמַס ַהֶּפַתח ַלִּמְׁשָּכן:  ְוָנַתָּתה ֶאת־ִמְזַּבח ַהָּזָהב ִלְקֹטֶרת לִ 40:5
ְוָנַתָּתה ֵאת ִמְזַּבח ָהֹעָלה ִלְפֵני ֶּפַתח ִמְׁשַּכן ֹאֶהל־מֹוֵעד: 40:6
ְוָנַתָּת ֶאת־ַהִּכֹּיר ֵּבין־ֹאֶהל מֹוֵעד ּוֵבין ַהִּמְזֵּבַח ְוָנַתָּת ָׁשם ָמִים: 40:7
ֵצר ָסִביב ְוָנַתָּת ֶאת־ָמַס ַׁשַער ֶהָחֵצר: ְוַׂשְמָּת ֶאת־ֶהחָ 40:8
ו ְוָהיָה ֹקֶדׁש:  ְוָלַקְחָּת ֶאת־ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ּוָמַׁשְחָּת ֶאת־ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ּבֹו ְוִקַּדְׁשָּת ֹאתֹו ְוֶאת־ָּכל־ֵּכָלי40:9

ִקַּדְׁשָּת ֶאת־ַהִּמְזֵּבַח ְוָהיָה ַהִּמְזֵּבַח ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים:  ּוָמַׁשְחָּת ֶאת־ִמְזַּבח ָהֹעָלה ְוֶאת־ָּכל־ֵּכָליו וְ 40:10
ּוָמַׁשְחָּת ֶאת־ַהִּכֹּיר ְוֶאת־ַּכּנֹו ְוִקַּדְׁשָּת ֹאתֹו:  40:11
ְוִהְקַרְבָּת ֶאת־ַאֲהֹרן ְוֶאת־ָּבָניו ֶאל־ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ְוָרַחְצָּת ֹאָתם ַּבָּמִים:  40:12
ֶאת־ַאֲהֹרן ֵאת ִּבְגֵדי ַהֹּקֶדׁש ּוָמַׁשְחָּת ֹאתֹו ְוִקַּדְׁשָּת ֹאתֹו ְוִכֵהן ִלי: ְוִהְלַּבְׁשּתָ 40:13
ְוֶאת־ָּבָניו ַּתְקִריב ְוִהְלַּבְׁשָּת ֹאָתם ֻּכֳּתֹנת:  40:14
ָתם ִלְכֻהַּנת עֹוָלם ְלֹדֹרָתם:  ּוָמַׁשְחָּת ֹאָתם ַּכֲאֶׁשר ָמַׁשְחָּת ֶאת־ֲאִביֶהם ְוִכֲהנּו ִלי ְוָהְיָתה ִלְהֹית ָלֶהם ָמְׁשחָ 40:15
וַַּיַעׂש ֹמֶׁשה ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֹאתֹו ֵּכן ָעָׂשה: 40:16
וְַיִהי ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש הּוַקם ַהִּמְׁשָּכן:  40:17
ְוֶאת־ְקָרָׁשיו וִַּיֵּתן ֶאת־ְּבִריָחיו וַָּיֶקם ֶאת־ַעּמּוָדיו:  1ן ֶאת־ֲאָדָניו וַָּיֶׂשם ֶאת־ְקָרָסיו וַָּיֶקם ֹמֶׁשה ֶאת־ַהִּמְׁשָּכן וִַּיּתֵ 40:18

1 18 // DSS ֶאת־ְקָרָסיו omit MT (ְוֶאת־ְקָרָׁשיוֶאת־ְקָרָסיו)



ֶאת־ִמְכֵסה ָהֹאֶהל ָעָליו ִמְלָמְעָלה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה  וִַּיְפֹרׂש ֶאת־ָהֹאֶהל ַעל־ַהִּמְׁשָּכן וַָּיֶׂשם40:19
ֶאת־ֹמֶׁשה: 

ְעָלה: וִַּיַּקח וִַּיֵּתן ֶאת־ָהֵעֻדת ֶאל־ָהָאֹרן וַָּיֶׂשם ֶאת־ַהַּבִּדים ַעל־ָהָאֹרן וִַּיֵּתן ֶאת־ַהַּכֹּפֶרת ַעל־ָהָאֹרן ִמְלמָ 40:20
ִּמְׁשָּכן וַָּיֶׂשם ֵאת ָּפֹרֶכת ַהָּמָס וַָּיֶס ַעל ֲארֹון ָהֵעדּות ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה  וַָּיֵבא ֶאת־ָהָאֹרן ֶאל־הַ 40:21

ֶאת־ֹמֶׁשה: 
וִַּיֵּתן ֶאת־ַהֻּׁשְלָחן ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ַעל יֶֶר ַהִּמְׁשָּכן ָצֹפָנה ִמחּוץ ַלָּפֹרֶכת:  40:22
ם ִלְפֵני ְיהוָה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה: וַַּיֲעֹר ָעָליו ֵעֶר ֶלחֶ 40:23
וַָּיֶׂשם ֶאת־ַהְּמֹנָרה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ֹנַכח ַהֻּׁשְלָחן ַעל יֶֶר ַהִּמְׁשָּכן ֶנְגָּבה: 40:24
וַַּיַעל ַהֵּנֹרת ִלְפֵני ְיהוָה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה: 40:25
ֶׂשם ֶאת־ִמְזַּבח ַהָּזָהב ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ִלְפֵני ַהָּפֹרֶכת: וַּיָ 40:26
וַַּיְקֵטר ָעָליו ְקֹטֶרת ַסִּמים ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה:40:27
וַָּיֶׂשם ֶאת־ָמַס ַהֶּפַתח ַלִּמְׁשָּכן: 40:28
וַַּיַעל ָעָליו ֶאת־ָהֹעָלה ְוֶאת־ַהִּמְנָחה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ְוֵאת ִמְזַּבח ָהֹעָלה ָׂשם ֶּפַתח ִמְׁשַּכן ֹאֶהל־מֹוֵעד  40:29

ֶאת־ֹמֶׁשה: 
וַָּיֶׂשם ֶאת־ַהִּכֹּיר ֵּבין־ֹאֶהל מֹוֵעד ּוֵבין ַהִּמְזֵּבַח וִַּיֵּתן ָׁשָּמה ַמִים ְלָרְחָצה: 40:30
ֶהם ְוֶאת־ַרְגֵליֶהם: ְוָרֲחצּו ִמֶּמּנּו ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ּוָבָניו ֶאת־ְיֵדי40:31
ְּבֹבָאם ֶאל־ֹאֶהל מֹוֵעד ּוְבָקְרָבָתם ֶאל־ַהִּמְזֵּבַח ִיְרָחצּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה: 40:32
ת־ַהְּמָלאָכה:וַָּיֶקם ֶאת־ֶהָחֵצר ָסִביב ַלִּמְׁשָּכן ְוַלִּמְזֵּבַח וִַּיֵּתן ֶאת־ָמַס ַׁשַער ֶהָחֵצר וְַיַכל ֹמֶׁשה אֶ 40:33
וְַיַכס ֶהָעָנן ֶאת־ֹאֶהל מֹוֵעד ּוְכבֹוד ְיהוָה ָמֵלא ֶאת־ַהִּמְׁשָּכן: 40:34
ְולֹא־יָֹכל ֹמֶׁשה ָלבֹוא ֶאל־ֹאֶהל מֹוֵעד ִּכי־ָׁשַכן ָעָליו ֶהָעָנן ּוְכבֹוד ְיהוָה ָמֵלא ֶאת־ַהִּמְׁשָּכן: 40:35
ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֹכל ַמְסֵעיֶהם: ּוְבֵהָעלֹות ֶהָעָנן ֵמַעל ַהִּמְׁשָּכן 40:36
תֹו:  40:37 ְוִאם־לֹא יֵָעֶלה ֶהָעָנן ְולֹא ִיְסעּו ַעד־יֹום ֵהָע
ִּכי ֲעַנן ְיהוָה ַעל־ַהִּמְׁשָּכן יֹוָמם ְוֵאׁש ִּתְהיֶה ַלְיָלה ּבֹו ְלֵעיֵני ָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל־ַמְסֵעיֶהם:  40:38

Leviticus ויקרא
וִַּיְקָרא ֶאל־ֹמֶׁשה וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר: 1:1
ן־ַהּצֹאן  ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ָאָדם ִּכי־יְַקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַליהוָה ִמן־ַהְּבֵהָמה ִמן־ַהָּבָקר ּומִ 1:2

ַּתְקִריבּו ֶאת־ָקְרַּבְנֶכם:  
ָקְרָּבנֹו ִמן־ַהָּבָקר ָזָכר ָּתִמים יְַקִריֶבּנּו ֶאל־ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד יְַקִריב ֹאתֹו ִלְרֹצנֹו ִלְפֵני ְיהוָה: ִאם־ֹעָלה 1:3
ְוָסַמ יָדֹו ַעל רֹאׁש ָהֹעָלה ְוִנְרָצה לֹו ְלַכֵּפר ָעָליו:  1:4
ן ַהֹּכֲהִנים ֶאת־ַהָּדם ְוָזְרקּו ֶאת־ַהָּדם ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב ְוָׁשַחט ֶאת־ֶּבן ַהָּבָקר ִלְפֵני ְיהוָה ְוִהְקִריבּו ְּבֵני ַאֲהרֹ 1:5

ֲאֶׁשר־ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד: 
ְוִהְפִׁשיט ֶאת־ָהֹעָלה ְוִנַּתח ֹאָתּה ִלְנָתֶחיָה:  1:6
ְוָנְתנּו ְּבֵני ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ֵאׁש ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ְוָעְרכּו ֵעִצים ַעל־ָהֵאׁש: 1:7
ַח:  כּו ְּבֵני ַאֲהֹרן ַהֹּכֲהִנים ֵאת ַהְּנָתִחים ֶאת־ָהרֹאׁש ְוֶאת־ַהָּפֶדר ַעל־ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל־ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ַעל־ַהִּמְזּבֵ ְוָעְר 1:8
ְוִקְרּבֹו ּוְכָרָעיו ִיְרַחץ ַּבָּמִים ְוִהְקִטיר ַהֹּכֵהן ֶאת־ַהֹּכל ַהִּמְזֵּבָחה ֹעָלה ִאֵּׁשה ֵריַח־ִניחֹוַח ַליהוָה:1:9

ְוִאם־ִמן־ַהּצֹאן ָקְרָּבנֹו ִמן־ַהְּכָׂשִבים אֹו ִמן־ָהִעִּזים ְלֹעָלה ָזָכר ָּתִמים ַיְקִריֶבּנּו:  1:10
ָסִביב:ְוָׁשַחט ֹאתֹו ַעל יֶֶר ַהִּמְזֵּבַח ָצֹפָנה ִלְפֵני ְיהוָה ְוָזְרקּו ְּבֵני ַאֲהֹרן ַהֹּכֲהִנים ֶאת־ָּדמֹו ַעל־ַהִּמְזֵּבחַ 1:11
ְזֵּבַח:  ְוִנַּתח ֹאתֹו ִלְנָתָחיו ְוֶאת־רֹאׁשֹו ְוֶאת־ִּפְדרֹו ְוָעַר ַהֹּכֵהן ֹאָתם ַעל־ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל־ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ַעל־ַהּמִ 1:12
ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַליהוָה:ְוַהֶּקֶרב ְוַהְּכָרַעִים ִיְרַחץ ַּבָּמִים ְוִהְקִריב ַהֹּכֵהן ֶאת־ַהֹּכל ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ֹעָלה הּוא1:13
ְוִאם ִמן־ָהעֹוף ֹעָלה ָקְרָּבנֹו ַליהוָה ְוִהְקִריב ִמן־ַהֹּתִרים אֹו ִמן־ְּבֵני ַהּיֹוָנה ֶאת־ָקְרָּבנֹו: 1:14
יר ַהִּמְזֵּבַח: ְוִהְקִריבֹו ַהֹּכֵהן ֶאל־ַהִּמְזֵּבַח ּוָמַלק ֶאת־רֹאׁשֹו ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ְוִנְמָצה ָדמֹו ַעל ִק 1:15
ְוֵהִסיר ֶאת־ֻמְרָאתֹו ְּבֹנָצָתּה ְוִהְׁשִלי ֹאָתּה ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבַח ֵקְדָמה ֶאל־ְמקֹום ַהָּדֶׁשן: 1:16
ֵּׁשה ֵריַח  ְוִׁשַּסע ֹאתֹו ִבְכָנָפיו לֹא יְַבִּדיל ְוִהְקִטיר ֹאתֹו ַהֹּכֵהן ַהִּמְזֵּבָחה ַעל־ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל־ָהֵאׁש ֹעָלה הּוא אִ 1:17

ִניֹחַח ַליהוָה: 
ְוֶנֶפׁש ִּכי־ַתְקִריב ָקְרַּבן ִמְנָחה ַליהוָה ֹסֶלת ִיְהיֶה ָקְרָּבנֹו ְויַָצק ָעֶליָה ֶׁשֶמן ְוָנַתן ָעֶליָה ְלֹבָנה:  2:1
ִמַּׁשְמָנּה ַעל ָּכל־ְלֹבָנָתּה ְוִהְקִטיר ַהֹּכֵהן  וֱֶהִביָאּה ֶאל־ְּבֵני ַאֲהֹרן ַהֹּכֲהִנים ְוָקַמץ ִמָּׁשם ְמלֹא ֻקְמצֹו ִמָּסְלָּתּה ּו2:2

ֶאת־ַאְזָּכָרָתּה ַהִּמְזֵּבָחה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַליהוָה:  
ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמן־ַהִּמְנָחה ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ֵמִאֵּׁשי ְיהוָה: 2:3
ת ַּבֶּׁשֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמֻׁשִחים ַּבָּׁשֶמן: ְוִכי ַתְקִרב ָקְרַּבן ִמְנָחה ַמֲאפֵ 2:4 ה ַתּנּור ֹסֶלת ַחּלֹות ַמֹּצת ְּבלּו



ְוִאם־ִמְנָחה ַעל־ַהַּמֲחַבת ָקְרָּבֶנ ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ַמָּצה ִתְהיֶה: 2:5
א: ָּפתֹות ֹאָתּה ִּפִּתים ְויַָצְקָּת ָעֶליָה ָׁשֶמן ִמְנָחה ִהו2:6
ְוִאם־ִמְנַחת ַמְרֶחֶׁשת ָקְרָּבֶנ ֹסֶלת ַּבֶּׁשֶמן ֵּתָעֶׂשה: 2:7
ְוֵהֵבאָת ֶאת־ַהִּמְנָחה ֲאֶׁשר יֵָעֶׂשה ֵמֵאֶּלה ַליהוָה ְוִהְקִריָבּה ֶאל־ַהֹּכֵהן ְוִהִּגיָׁשּה ֶאל־ַהִּמְזֵּבַח:  2:8
ּה ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַליהוָה:  ְוֵהִרים ַהֹּכֵהן ִמן־ַהִּמְנָחה ֶאת־ַאְזָּכָרתָ 2:9

ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמן־ַהִּמְנָחה ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ֵמִאֵּׁשי ְיהוָה:  2:10
ירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַליהוָה:  ָּכל־ַהִּמְנָחה ֲאֶׁשר ַּתְקִריבּו ַליהוָה לֹא ֵתָעֶׂשה ָחֵמץ ִּכי ָכל־ְׂשֹאר ְוָכל־ְּדַבׁש לֹא־ַתְקטִ 2:11
ָקְרַּבן ֵראִׁשית ַּתְקִריבּו ֹאָתם ַליהוָה ְוֶאל־ַהִּמְזֵּבַח לֹא־יֲַעלּו ְלֵריַח ִניֹחַח: 2:12
ֶהי ֵמַעל ִמְנָחֶת ַעל ָּכל־ָקְרָּבְנ 2:13 ַּתְקִריב  ְוָכל־ָקְרַּבן ִמְנָחְת ַּבֶּמַלח ִּתְמָלח ְולֹא ַתְׁשִּבית ֶמַלח ְּבִרית ֱא
ֶמַלח: 
2:14 : ְוִאם־ַּתְקִריב ִמְנַחת ִּבּכּוִרים ַליהוָה ָאִביב ָקלּוי ָּבֵאׁש ֶּגֶרׂש ַּכְרֶמל ַּתְקִריב ֵאת ִמְנַחת ִּבּכּוֶרי
ְוָנַתָּת ָעֶליָה ֶׁשֶמן ְוַׂשְמָּת ָעֶליָה ְלֹבָנה ִמְנָחה ִהוא: 2:15
ְזָּכָרָתּה ִמִּגְרָׂשּה ּוִמַּׁשְמָנּה ַעל ָּכל־ְלֹבָנָתּה ִאֶּׁשה ַליהוָה:ְוִהְקִטיר ַהֹּכֵהן ֶאת־אַ 2:16

ְוִאם־ֶזַבח ְׁשָלִמים ָקְרָּבנֹו ִאם ִמן־ַהָּבָקר הּוא ַמְקִריב ִאם־ָזָכר ִאם־ְנֵקָבה ָּתִמים יְַקִריֶבּנּו ִלְפֵני ְיהוָה:  3:1
ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ְוָזְרקּו ְּבֵני ַאֲהֹרן ַהֹּכֲהִנים ֶאת־ַהָּדם ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:  ְוָסַמ יָדֹו ַעל־רֹאׁש ָקְרָּבנֹו ּוְׁשָחטֹו 3:2
ְוִהְקִריב ִמֶּזַבח ַהְּׁשָלִמים ִאֶּׁשה ַליהוָה ֶאת־ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה ֶאת־ַהֶּקֶרב ְוֵאת ָּכל־ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ַעל־ַהֶּקֶרב: 3:3
־ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ֲעֵלֶהן ֲאֶׁשר ַעל־ַהְּכָסִלים ְוֶאת־ַהֹּיֶתֶרת ַעל־ַהָּכֵבד ַעל־ַהְּכָליֹות ְיִסיֶרָּנה:  ְוֵאת ְׁשֵּתי ַהְּכָלֹית ְוֶאת 3:4
ה:ְוִהְקִטירּו ֹאתֹו ְבֵני־ַאֲהֹרן ַהִּמְזֵּבָחה ַעל־ָהֹעָלה ֲאֶׁשר ַעל־ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל־ָהֵאׁש ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַליהו3:5ָ
3:6 ֹ אן ָקְרָּבנֹו ְלֶזַבח ְׁשָלִמים ַליהוָה ָזָכר אֹו ְנֵקָבה ָּתִמים יְַקִריֶבּנּו:  ְוִאם־ִמן־ַהּצ
ִאם־ֶּכֶׂשב הּוא־ַמְקִריב ֶאת־ָקְרָּבנֹו ְוִהְקִריב ֹאתֹו ִלְפֵני ְיהוָה: 3:7
ַאֲהֹרן ֶאת־ָּדמֹו ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב: ְוָסַמ ֶאת־יָדֹו ַעל־רֹאׁש ָקְרָּבנֹו ְוָׁשַחט ֹאתֹו ִלְפֵני ֹאֶהל מֹוֵעד ְוָזְרקּו ְּבֵני3:8
ִהים 3:9 ֶחְלּבֹו ָהַאְליָה ְתִמיָמה ְלֻעַּמת ֶהָעֶצה ְיִסיֶרָּנה ְוֶאת־ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה  1ְוִהְקִריב ִמֶּזַבח ַהְּׁשָלִמים ִאֶּׁשה ֵלא

ב ֲאֶׁשר ַעל־ַהֶּקֶרב:  ֶאת־ַהֶּקֶרב ְוֵאת ָּכל־ַהֵחלֶ 
יֶרָּנה:  ְוֵאת ְׁשֵּתי ַהְּכָלֹית ְוֶאת־ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ֲעֵלֶהן ֲאֶׁשר ַעל־ַהְּכָסִלים ְוֶאת־ַהֹּיֶתֶרת ַעל־ַהָּכֵבד ַעל־ַהְּכָלֹית ְיסִ 3:10
ְוִהְקִטירֹו ַהֹּכֵהן ַהִּמְזֵּבָחה ֶלֶחם ִאֶּׁשה ַליהוָה:3:11
ְקִריבֹו ִלְפֵני ְיהוָה: ְוִאם ֵעז ָקְרָּבנֹו ְוהִ 3:12
ב:  ְוָסַמ ֶאת־יָדֹו ַעל־רֹאׁשֹו ְוָׁשַחט ֹאתֹו ִלְפֵני ֹאֶהל מֹוֵעד ְוָזְרקּו ְּבֵני ַאֲהֹרן ֶאת־ָּדמֹו ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ָסִבי3:13
ל־ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ַעל־ַהֶּקֶרב:  ְוִהְקִריב ִמֶּמּנּו ָקְרָּבנֹו ִאֶּׁשה ַליהוָה ֶאת־ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה ֶאת־ַהֶּקֶרב ְוֵאת ּכָ 3:14
יֶרָּנה:  ְוֵאת ְׁשֵּתי ַהְּכָלֹית ְוֶאת־ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ֲעֵלֶהן ֲאֶׁשר ַעל־ַהְּכָסִלים ְוֶאת־ַהֹּיֶתֶרת ַעל־ַהָּכֵבד ַעל־ַהְּכָלֹית ְיסִ 3:15
יהוָה:  ְוִהְקִטיָרם ַהֹּכֵהן ַהִּמְזֵּבָחה ֶלֶחם ִאֶּׁשה ְלֵריַח ִניֹחַח ָּכל־ֵחֶלב לַ 3:16
ֻחַּקת עֹוָלם ְלֹדֹרֵתיֶכם ְּבֹכל מֹוְׁשֹבֵתיֶכם ָּכל־ֵחֶלב ְוָכל־ָּדם לֹא תֹאֵכלּו:3:17

וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  4:1
ָעָׂשה ֵמַאַחת ֵמֵהָּנה: ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ֶנֶפׁש ִּכי־ֶתֱחָטא ִבְׁשָגָגה ִמֹּכל ִמְצות ְיהוָה ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂשיָנה וְ 4:2
ָּטאת:  ִאם ַהֹּכֵהן ַהָּמִׁשיַח יֱֶחָטא ְלַאְׁשַמת ָהָעם ְוִהְקִריב ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ַּפר ֶּבן־ָּבָקר ָּתִמים ַליהוָה ְלחַ 4:3
ָּפר ְוָׁשַחט ֶאת־ַהָּפר ִלְפֵני ְיהוָה:  ְוֵהִביא ֶאת־ַהָּפר ֶאל־ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ִלְפֵני ְיהוָה ְוָסַמ ֶאת־יָדֹו ַעל־רֹאׁש הַ 4:4
ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ַהָּמִׁשיַח ִמַּדם ַהָּפר ְוֵהִביא ֹאתֹו ֶאל־ֹאֶהל מֹוֵעד: 4:5
ְוָטַבל ַהֹּכֵהן ֶאת־ֶאְצָּבעֹו ַּבָּדם ְוִהָּזה ִמן־ַהָּדם ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִלְפֵני ְיהוָה ֶאת־ְּפֵני ָּפֹרֶכת ַהֹּקֶדׁש: 4:6
ִיְׁשֹּפ  ַתן ַהֹּכֵהן ִמן־ַהָּדם ַעל־ַקְרנֹות ִמְזַּבח ְקֹטֶרת ַהַּסִּמים ִלְפֵני ְיהוָה ֲאֶׁשר ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ְוֵאת ָּכל־ַּדם ַהָּפר ְונָ 4:7

ֶאל־ְיסֹוד ִמְזַּבח ָהֹעָלה ֲאֶׁשר־ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:  
ב ַהְמַכֶּסה ַעל־ַהֶּקֶרב ְוֵאת ָּכל־ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ַעל־ַהֶּקֶרב:  ְוֶאת־ָּכל־ֵחֶלב ַּפר ַהַחָּטאת ָיִרים ִמֶּמּנּו ֶאת־ַהֵחלֶ 4:8
ִסיֶרָּנה:  ְוֵאת ְׁשֵּתי ַהְּכָלֹית ְוֶאת־ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהן ֲאֶׁשר ַעל־ַהְּכָסִלים ְוֶאת־ַהֹּיֶתֶרת ַעל־ַהָּכֵבד ַעל־ַהְּכָליֹות יְ 4:9

ם ְוִהְקִטיָרם ַהֹּכֵהן ַעל ִמְזַּבח ָהֹעָלה:  ַּכֲאֶׁשר יּוַרם ִמּׁשֹור ֶזַבח ַהְּׁשָלִמי4:10
ְוֶאת־עֹור ַהָּפר ְוֶאת־ָּכל־ְּבָׂשרֹו ַעל־רֹאׁשֹו ְוַעל־ְּכָרָעיו ְוִקְרּבֹו ּוִפְרׁשֹו:  4:11
ים ָּבֵאׁש  ְוהֹוִציא ֶאת־ָּכל־ַהָּפר ֶאל־ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ֶאל־ָמקֹום ָטהֹור ֶאל־ֶׁשֶפ ַהֶּדֶׁשן ְוָׂשַרף ֹאתֹו ַעל־ֵעצִ 4:12

ַעל־ֶׁשֶפ ַהֶּדֶׁשן ִיָּׂשֵרף:
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יָנה  ְוִאם ָּכל־ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשּגּו ְוֶנְעַלם ָּדָבר ֵמֵעיֵני ַהָּקָהל ְוָעׂשּו ַאַחת ִמָּכל־ִמְצות ְיהוָה ֲאֶׁשר לֹא־ֵתָעׂשֶ 4:13
ְוָאֵׁשמּו: 

ַהָּקָהל ַּפר ֶּבן־ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוֵהִביאּו ֹאתֹו ִלְפֵני ֹאֶהל מֹוֵעד:  ְונֹוְדָעה ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר ָחְטאּו ָעֶליָה ְוִהְקִריבּו 4:14
ְוָסְמכּו ִזְקֵני ָהֵעָדה ֶאת־ְיֵדיֶהם ַעל־רֹאׁש ַהָּפר ִלְפֵני ְיהוָה ְוָׁשַחט ֶאת־ַהָּפר ִלְפֵני ְיהוָה:  4:15
ְוֵהִביא ַהֹּכֵהן ַהָּמִׁשיַח ִמַּדם ַהָּפר ֶאל־ֹאֶהל מֹוֵעד:  4:16
ְוָטַבל ַהֹּכֵהן ֶאְצָּבעֹו ִמן־ַהָּדם ְוִהָּזה ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִלְפֵני ְיהוָה ֵאת ְּפֵני ַהָּפֹרֶכת:  4:17
סֹוד ִמְזַּבח  ּוִמן־ַהָּדם ִיֵּתן ַעל־ַקְרֹנת ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיהוָה ֲאֶׁשר ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ְוֵאת ָּכל־ַהָּדם ִיְׁשֹּפ ֶאל־יְ 4:18
ה ֲאֶׁשר־ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:  ָהֹעלָ 

ְוֵאת ָּכל־ֶחְלּבֹו יִָרים ִמֶּמּנּו ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה:  4:19
ְוָעָׂשה ַלָּפר ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַפר ַהַחָּטאת ֵּכן יֲַעֶׂשה־ּלֹו ְוִכֶּפר ֲעֵלֶהם ַהֹּכֵהן ְוִנְסַלח ָלֶהם:  4:20
ֲחֶנה ְוָׂשַרף ֹאתֹו ַּכֲאֶׁשר ָׂשַרף ֵאת ַהָּפר ָהִראׁשֹון ַחַּטאת ַהָּקָהל הּוא:ְוהֹוִציא ֶאת־ַהָּפר ֶאל־ִמחּוץ ַלּמַ 4:21
ָהיו ֲאֶׁשר לֹא־ֵתָעֶׂשיָנה ִּבְׁשָגָגה ְוָאֵׁשם: 4:22 ֲאֶׁשר ָנִׂשיא יֱֶחָטא ְוָעָׂשה ַאַחת ִמָּכל־ִמְצות ְיהָוה ֱא
ִביא ֶאת־ָקְרָּבנֹו ְׂשִעיר ִעִּזים ָזָכר ָּתִמים:  אֹו־הֹוַדע ֵאָליו ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ָּבּה ְוהֵ 4:23
ְוָסַמ יָדֹו ַעל־רֹאׁש ַהָּׂשִעיר ְוָׁשַחט ֹאתֹו ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר־ִיְׁשַחט ֶאת־ָהֹעָלה ִלְפֵני ְיהוָה ַחָּטאת הּוא:  4:24
ָהֹעָלה ְוֶאת־ָּדמֹו ִיְׁשֹּפ ֶאל־ְיסֹוד ִמְזַּבח ָהֹעָלה:  ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ִמַּדם ַהַחָּטאת ְּבֶאְצָּבעֹו ְוָנַתן ַעל־ַקְרֹנת ִמְזַּבח4:25
ְוֶאת־ָּכל־ֶחְלּבֹו יְַקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ְּכֵחֶלב ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ְוִכֶּפר ָעָליו ַהֹּכֵהן ֵמַחָּטאתֹו ְוִנְסַלח לֹו:4:26
ָתּה ַאַחת ִמִּמְצות ְיהוָה ֲאֶׁשר לֹא־ֵתָעֶׂשיָנה ְוָאֵׁשם: ְוִאם־ֶנֶפׁש ַאַחת ֶּתֱחָטא ִבְׁשָגָגה ֵמַעם ָהָאֶרץ ַּבֲעׂשֹ 4:27
אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְוֵהִביא ָקְרָּבנֹו ְׂשִעיַרת ִעִּזים ְּתִמיָמה ְנֵקָבה ַעל־ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא: 4:28
את ִּבְמקֹום ָהֹעָלה: ְוָסַמ ֶאת־יָדֹו ַעל רֹאׁש ַהַחָּטאת ְוָׁשַחט ֶאת־ַהַחּטָ 4:29
ֵּבַח:  ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ִמָּדָמּה ְּבֶאְצָּבעֹו ְוָנַתן ַעל־ַקְרֹנת ִמְזַּבח ָהֹעָלה ְוֶאת־ָּכל־ָּדָמּה ִיְׁשֹּפ ֶאל־ְיסֹוד ַהִּמזְ 4:30
ֵהן ַהִּמְזֵּבָחה ְלֵריַח ִניֹחַח ַליהוָה ְוֶאת־ָּכל־ֶחְלָּבּה יִָסיר ַּכֲאֶׁשר הּוַסר ֵחֶלב ֵמַעל ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ְוִהְקִטיר ַהּכֹ 4:31

ְוִכֶּפר ָעָליו ַהֹּכֵהן ְוִנְסַלח לֹו:
ְוִאם־ֶּכֶבׂש יִָביא ָקְרָּבנֹו ְלַחָּטאת ְנֵקָבה ְתִמיָמה ְיִביֶאָּנה: 4:32
ֶאת־ָהֹעָלה: ְוָסַמ ֶאת־יָדֹו ַעל רֹאׁש ַהַחָּטאת ְוָׁשַחט ֹאָתּה ְלַחָּטאת ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט 4:33
ַהִּמְזֵּבַח:  ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ִמַּדם ַהַחָּטאת ְּבֶאְצָּבעֹו ְוָנַתן ַעל־ַקְרֹנת ִמְזַּבח ָהֹעָלה ְוֶאת־ָּכל־ָּדָמּה ִיְׁשֹּפ ֶאל־ְיסֹוד4:34
ַהֹּכֵהן ֹאָתם ַהִּמְזֵּבָחה ַעל ִאֵּׁשי ְיהוָה  ְוֶאת־ָּכל־ֶחְלָּבה יִָסיר ַּכֲאֶׁשר יּוַסר ֵחֶלב־ַהֶּכֶׂשב ִמֶּזַבח ַהְּׁשָלִמים ְוִהְקִטיר 4:35

ְוִכֶּפר ָעָליו ַהֹּכֵהן ַעל־ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר־ָחָטא ְוִנְסַלח לֹו:
ְוֶנֶפׁש ִּכי־ֶתֱחָטא ְוָׁשְמָעה קֹול ָאָלה ְוהּוא ֵעד אֹו ָרָאה אֹו יָָדע ִאם־לֹוא יִַּגיד ְוָנָׂשא ֲעונֹו:5:1
ע ְּבָכל־ָּדָבר ָטֵמא אֹו ְבִנְבַלת ַחָּיה ְטֵמָאה אֹו ְּבִנְבַלת ְּבֵהָמה ְטֵמָאה אֹו ְּבִנְבַלת ֶׁשֶרץ ָטֵמא  אֹו ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ִּתּגַ 5:2

ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו ְוהּוא ָטֵמא ְוָאֵׁשם: 
ַדע ְוָאֵׁשם:  אֹו ִכי ִיַּגע ְּבֻטְמַאת ָאָדם ְלֹכל ֻטְמָאתֹו ֲאֶׁשר ִיְטָמא ָּבּה ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו ְוהּוא י5:3ָ
ּנּו אֹו ֶנֶפׁש ִּכי ִתָּׁשַבע ְלַבֵּטא ִבְׂשָפַתִים ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב ְלֹכל ֲאֶׁשר ְיַבֵּטא ָהָאָדם ִּבְׁשֻבָעה ְוֶנְעַלם ִמּמֶ 5:4

ְוהּוא־יַָדע ְוָאֵׁשם ְלַאַחת ֵמֵאֶּלה:  
א ָעֶליָה: ְוָהיָה ִכי־יְֶאַׁשם ְלַאַחת ֵמֵאֶּלה ְוִהְתוַָּדה ֲאֶׁשר ָחטָ 5:5
ר ָעָליו ְוֵהִביא ֶאת־ֲאָׁשמֹו ַליהוָה ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְנֵקָבה ִמן־ַהּצֹאן ִּכְׂשָּבה אֹו־ְׂשִעיַרת ִעִּזים ְלַחָּטאת ְוִכּפֶ 5:6

ַהֹּכֵהן ֵמַחָּטאתֹו: 
ִרים אֹו־ְׁשֵני ְבֵני־יֹוָנה ַליהוָה ֶאָחד ְלַחָּטאת  ְוִאם־לֹא ַתִּגיע יָדֹו ֵּדי ֶׂשה ְוֵהִביא ֶאת־ֲאָׁשמֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְׁשֵּתי תֹ 5:7

ְוֶאָחד ְלֹעָלה: 
ְוֵהִביא ֹאָתם ֶאל־ַהֹּכֵהן ְוִהְקִריב ֶאת־ֲאֶׁשר ַלַחָּטאת ִראׁשֹוָנה ּוָמַלק ֶאת־רֹאׁשֹו ִמּמּול ָעְרּפֹו ְולֹא יְַבִּדיל: 5:8
ִּנְׁשָאר ַּבָּדם ִיָּמֵצה ֶאל־ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח ַחָּטאת הּוא:  ְוִהָּזה ִמַּדם ַהַחָּטאת ַעל־ִקיר ַהִּמְזֵּבַח ְוהַ 5:9

ְוֶאת־ַהֵּׁשִני יֲַעֶׂשה ֹעָלה ַּכִּמְׁשָּפט ְוִכֶּפר ָעָליו ַהֹּכֵהן ֵמַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר־ָחָטא ְוִנְסַלח לֹו: 5:10
יֹוָנה ְוֵהִביא ֶאת־ָקְרָּבנֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ֲעִׂשיִרת ָהֵאָפה ֹסֶלת  ְוִאם־לֹא ַתִּׂשיג יָדֹו ִלְׁשֵּתי ֹתִרים אֹו ִלְׁשֵני ְבֵני־5:11

ְלַחָּטאת לֹא־יִָׂשים ָעֶליָה ֶׁשֶמן ְולֹא־ִיֵּתן ָעֶליָה ְלֹבָנה ִּכי ַחָּטאת ִהיא:  
ְזֵּבָחה ַעל ִאֵּׁשי ְיהוָה ַחָּטאת  וֱֶהִביָאּה ֶאל־ַהֹּכֵהן ְוָקַמץ ַהֹּכֵהן ִמֶּמָּנה ְמלֹוא ֻקְמצֹו ֶאת־ַאְזָּכָרָתה ְוִהְקִטיר ַהִּמ 5:12
ִהוא: 
ְוִכֶּפר ָעָליו ַהֹּכֵהן ַעל־ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר־ָחָטא ֵמַאַחת ֵמֵאֶּלה ְוִנְסַלח לֹו ְוָהְיָתה ַלֹּכֵהן ַּכִּמְנָחה: 5:13
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 5:14
ה ִּבְׁשָגָגה ִמָּקְדֵׁשי ְיהוָה ְוֵהִביא ֶאת־ֲאָׁשמֹו ַליהוָה ַאִיל ָּתִמים ִמן־ַהּצֹאן ְּבֶעְרְּכ  ֶנֶפׁש ִּכי־ִתְמֹעל ַמַעל ְוָחְטאָ 5:15

ֶּכֶסף־ְׁשָקִלים ְּבֶׁשֶקל־ַהֹּקֶדׁש ְלָאָׁשם:  



ֹּכֵהן ְיַכֵּפר ָעָליו ְּבֵאיל ָהָאָׁשם  ְוֵאת ֲאֶׁשר ָחָטא ִמן־ַהֹּקֶדׁש ְיַׁשֵּלם ְוֶאת־ֲחִמיִׁשתֹו יֹוֵסף ָעָליו ְוָנַתן ֹאתֹו ַלֹּכֵהן ְוהַ 5:16
ְוִנְסַלח לֹו:

ְוִאם־ֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ְוָעְׂשָתה ַאַחת ִמָּכל־ִמְצות ְיהוָה ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂשיָנה ְולֹא־יַָדע ְוָאֵׁשם ְוָנָׂשא ֲעונֹו: 5:17
ֵהן ְוִכֶּפר ָעָליו ַהֹּכֵהן ַעל ִׁשְגָגתֹו ֲאֶׁשר־ָׁשָגג ְוהּוא לֹא־יַָדע  ְוֵהִביא ַאִיל ָּתִמים ִמן־ַהּצֹאן ְּבֶעְרְּכ ְלָאָׁשם ֶאל־ַהּכֹ 5:18

ְוִנְסַלח לֹו: 
ָאָׁשם הּוא ָאֹׁשם ָאַׁשם ַליהוָה:5:19
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 5:20
אֹו־ִבְתׂשּוֶמת יָד אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעַׁשק ֶאת־ֲעִמיתֹו:  ֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל ַּביהוָה ְוִכֵחׁש ַּבֲעִמיתֹו ְּבִפָּקדֹון5:21
אֹו־ָמָצא ֲאֵבָדה ְוִכֶחׁש ָּבּה ְוִנְׁשַּבע ַעל־ָׁשֶקר ַעל־ַאַחת ִמֹּכל ֲאֶׁשר־יֲַעֶׂשה ָהָאָדם ַלֲחטֹא ָבֵהָּנה: 5:22
ֶאת־ָהֹעֶׁשק ֲאֶׁשר ָעָׁשק אֹו ֶאת־ַהִּפָּקדֹון ֲאֶׁשר ָהְפַקד  ְוָהיָה ִּכי־יֱֶחָטא ְוָאֵׁשם ְוֵהִׁשיב ֶאת־ַהְּגֵזָלה ֲאֶׁשר ָּגָזל אֹו 5:23

ִאּתֹו אֹו ֶאת־ָהֲאֵבָדה ֲאֶׁשר ָמָצא:  
ּו ְּביֹום ַאְׁשָמתֹו:  אֹו ִמֹּכל ֲאֶׁשר־ִיָּׁשַבע ָעָליו ַלֶּׁשֶקר ְוִׁשַּלם ֹאתֹו ְּברֹאׁשֹו וֲַחִמִׁשָתיו ֹיֵסף ָעָליו ַלֲאֶׁשר הּוא לֹו ִיְּתֶנּנ5:24
ְוֶאת־ֲאָׁשמֹו יִָביא ַליהוָה ַאִיל ָּתִמים ִמן־ַהּצֹאן ְּבֶעְרְּכ ְלָאָׁשם ֶאל־ַהֹּכֵהן:  5:25
ְוִכֶּפר ָעָליו ַהֹּכֵהן ִלְפֵני ְיהוָה ְוִנְסַלח לֹו ַעל־ַאַחת ִמֹּכל ֲאֶׁשר־יֲַעֶׂשה ְלַאְׁשָמה ָבּה:5:26

וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  6:1
ֶאת־ַאֲהֹרן ְוֶאת־ָּבָניו ֵלאֹמר זֹאת ּתֹוַרת ָהֹעָלה ִהוא ָהֹעָלה ַעל מֹוְקָדה ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ָּכל־ַהַּלְיָלה ַעד־ַהֹּבֶקר ַצו6:2

ְוֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו:  
ֲאֶׁשר ּתֹאַכל ָהֵאׁש ֶאת־ָהֹעָלה  ְוָלַבׁש ַהֹּכֵהן ִמּדֹו ַבד ּוִמְכְנֵסי־ַבד ִיְלַּבׁש ַעל־ְּבָׂשרֹו ְוֵהִרים ֶאת־ַהֶּדֶׁשן6:3

ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ְוָׂשמֹו ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבַח:  
ּוָפַׁשט ֶאת־ְּבָגָדיו ְוָלַבׁש ְּבָגִדים ֲאֵחִרים ְוהֹוִציא ֶאת־ַהֶּדֶׁשן ֶאל־ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ֶאל־ָמקֹום ָטהֹור:  6:4
ה ּוִבֵער ָעֶליָה ַהֹּכֵהן ֵעִצים ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר ְוָעַר ָעֶליָה ָהֹעָלה ְוִהְקִטיר  ְוָהֵאׁש ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד־ּבֹו לֹא ִתְכּבֶ 6:5

ָעֶליָה ֶחְלֵבי ַהְּׁשָלִמים:  
ֵאׁש ָּתִמיד ּתּוַקד ַעל־ַהִּמְזֵּבַח לֹא ִתְכֶבה: 6:6
ָוה ֶאל־ְּפֵני ַהִּמְזֵּבַח:  ְוזֹאת ּתֹוַרת ַהִּמְנָחה ַהְקֵרב ֹאָתּה ְּבֵני־ַאֲהֹרן ִלְפֵני ְיה6:7
ְזֵּבַח ֵריַח ִניֹחַח  ְוֵהִרים ִמֶּמּנּו ְּבֻקְמצֹו ִמֹּסֶלת ַהִּמְנָחה ּוִמַּׁשְמָנּה ְוֵאת ָּכל־ַהְּלֹבָנה ֲאֶׁשר ַעל־ַהִּמְנָחה ְוִהְקִטיר ַהּמִ 6:8

ַאְזָּכָרָתּה ַליהוָה:  
ַמּצֹות ֵּתָאֵכל ְּבָמקֹום ָקֹדׁש ַּבֲחַצר ֹאֶהל־מֹוֵעד יֹאְכלּוָה:  ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמֶּמָּנה יֹאְכלּו ַאֲהֹרן ּוָבָניו6:9

לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ ֶחְלָקם ָנַתִּתי ֹאָתּה ֵמִאָּׁשי ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ִהוא ַּכַחָּטאת ְוָכָאָׁשם: 6:10
ֹּכל ֲאֶׁשר־ִיַּגע ָּבֶהם ִיְקָּדׁש:ָּכל־ָזָכר ִּבְבֵני ַאֲהֹרן יֹאֲכֶלָּנה ָחק־עֹוָלם ְלֹדֹרֵתיֶכם ֵמִאֵּׁשי ְיהוָה6:11
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 6:12
יָתּה  ֶזה ָקְרַּבן ַאֲהֹרן ּוָבָניו ֲאֶׁשר־יְַקִריבּו ַליהוָה ְּביֹום ִהָּמַׁשח ֹאתֹו ֲעִׂשיִרת ָהֵאָפה ֹסֶלת ִמְנָחה ָּתִמיד ַמֲחצִ 6:13

ַּבֹּבֶקר ּוַמֲחִציָתּה ָּבָעֶרב:  
ַעל־ַמֲחַבת ַּבֶּׁשֶמן ֵּתָעֶׂשה ֻמְרֶּבֶכת ְּתִביֶאָּנה ֻּתִפיֵני ִמְנַחת ִּפִּתים ַּתְקִריב ֵריַח־ִניֹחַח ַליהוָה:  6:14
ְוַהֹּכֵהן ַהָּמִׁשיַח ַּתְחָּתיו ִמָּבָניו יֲַעֶׂשה ֹאָתּה ָחק־עֹוָלם ַליהוָה ָּכִליל ָּתְקָטר:  6:15
ְהיֶה לֹא ֵתָאֵכל:ְוָכל־ִמְנַחת ֹּכֵהן ָּכִליל ִּת 6:16
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 6:17
ֵני  ַּדֵּבר ֶאל־ַאֲהֹרן ְוֶאל־ָּבָניו ֵלאֹמר זֹאת ּתֹוַרת ַהַחָּטאת ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִּתָּׁשֵחט ָהֹעָלה ִּתָּׁשֵחט ַהַחָּטאת ִלפְ 6:18

ְיהוָה ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ִהוא: 
ּה יֹאֲכֶלָּנה ְּבָמקֹום ָקֹדׁש ֵּתָאֵכל ַּבֲחַצר ֹאֶהל מֹוֵעד:  ַהֹּכֵהן ַהְמַחֵּטא ֹאתָ 6:19
ֹדׁש:  ֹּכל ֲאֶׁשר־ִיַּגע ִּבְבָׂשָרּה ִיְקָּדׁש וֲַאֶׁשר ִיֶּזה ִמָּדָמּה ַעל־ַהֶּבֶגד ֲאֶׁשר ִיֶּזה ָעֶליָה ְּתַכֵּבס ְּבָמקֹום קָ 6:20
ם־ִּבְכִלי ְנֹחֶׁשת ֻּבָּׁשָלה ּוֹמַרק ְוֻׁשַּטף ַּבָּמִים:  ּוְכִלי־ֶחֶרׂש ֲאֶׁשר ְּתֻבַּׁשל־ּבֹו ִיָּׁשֵבר ְואִ 6:21
ָּכל־ָזָכר ַּבֹּכֲהִנים יֹאַכל ֹאָתּה ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ִהוא:  6:22
ְוָכל־ַחָּטאת ֲאֶׁשר יּוָבא ִמָּדָמּה ֶאל־ֹאֶהל מֹוֵעד ְלַכֵּפר ַּבֹּקֶדׁש לֹא ֵתָאֵכל ָּבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף:6:23

ת ָהָאָׁשם ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים הּוא:  ְוזֹאת ּתֹורַ 7:1
ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשֲחטּו ֶאת־ָהֹעָלה ִיְׁשֲחטּו ֶאת־ָהָאָׁשם ְוֶאת־ָּדמֹו ִיְזֹרק ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:  7:2
ְוֵאת ָּכל־ֶחְלּבֹו ַיְקִריב ִמֶּמּנּו ֵאת ָהַאְליָה ְוֶאת־ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה ֶאת־ַהֶּקֶרב:  7:3
ה:  ֵּתי ַהְּכָלֹית ְוֶאת־ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהן ֲאֶׁשר ַעל־ַהְּכָסִלים ְוֶאת־ַהֹּיֶתֶרת ַעל־ַהָּכֵבד ַעל־ַהְּכָלֹית ְיִסיֶרּנָ ְוֵאת ְׁש 7:4
ְוִהְקִטיר ֹאָתם ַהֹּכֵהן ַהִּמְזֵּבָחה ִאֶּׁשה ַליהוָה ָאָׁשם הּוא: 7:5
ׁש יֵָאֵכל ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים הּוא: ָּכל־ָזָכר ַּבֹּכֲהִנים יֹאְכֶלּנּו ְּבָמקֹום ָקדֹו7:6



ַּכַחָּטאת ָּכָאָׁשם ּתֹוָרה ַאַחת ָלֶהם ַהֹּכֵהן ֲאֶׁשר ְיַכֶּפר־ּבֹו לֹו ִיְהיֶה: 7:7
ְוַהֹּכֵהן ַהַּמְקִריב ֶאת־ֹעַלת ִאיׁש עֹור ָהֹעָלה ֲאֶׁשר ִהְקִריב ַלֹּכֵהן לֹו ִיְהיֶה:  7:8
ּנּור ְוָכל־ַנֲעָׂשה ַבַּמְרֶחֶׁשת ְוַעל־ַמֲחַבת ַלֹּכֵהן ַהַּמְקִריב ֹאָתּה לֹו ִתְהיֶה:  ְוָכל־ִמְנָחה ֲאֶׁשר ֵּתָאֶפה ַּבּתַ 7:9

ְוָכל־ִמְנָחה ְבלּוָלה־ַבֶּׁשֶמן וֲַחֵרָבה ְלָכל־ְּבֵני ַאֲהֹרן ִּתְהיֶה ִאיׁש ְּכָאִחיו:7:10
ְוזֹאת ּתֹוַרת ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר יְַקִריב ַליהוָה:  7:11
ת ַּבֶּׁשֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמֻׁשִחיםאִ 7:12 ַּבָּׁשֶמן  ם ַעל־ּתֹוָדה יְַקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב ַעל־ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחּלֹות ַמּצֹות ְּבלּו

ת ַּבָּׁשֶמן:   ת ְּבלּו ְוֹסֶלת ֻמְרֶּבֶכת ַח
ת ֶלֶחם ָחֵמץ יְַקִריב ָקְרָּבנֹו ַעל־ֶזַבח ּתֹוַדת ְׁשלָ 7:13 ָמיו:  ַעל־ַח
ְוִהְקִריב ִמֶּמּנּו ֶאָחד ִמָּכל־ָקְרָּבן ְּתרּוָמה ַליהוָה ַלֹּכֵהן ַהֹּזֵרק ֶאת־ַּדם ַהְּׁשָלִמים לֹו ִיְהיֶה: 7:14
ּוְבַׂשר ֶזַבח ּתֹוַדת ְׁשָלָמיו ְּביֹום ָקְרָּבנֹו יֵָאֵכל לֹא־יִַּניַח ִמֶּמּנּו ַעד־ֹּבֶקר:  7:15
ַבח ָקְרָּבנֹו ְּביֹום ַהְקִריבֹו ֶאת־ִזְבחֹו יֵָאֵכל ּוִמָּמֳחָרת ְוַהּנֹוָתר ִמֶּמּנּו יֵָאֵכל:  ְוִאם־ֶנֶדר אֹו ְנָדָבה זֶ 7:16
ְוַהּנֹוָתר ִמְּבַׂשר ַהָּזַבח ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָּבֵאׁש ִיָּׂשֵרף:  7:17
יֵָרֶצה ַהַּמְקִריב ֹאתֹו לֹא יֵָחֵׁשב לֹו ִּפּגּול ִיְהיֶה ְוַהֶּנֶפׁש  ְוִאם ֵהָאֹכל יֵָאֵכל ִמְּבַׂשר־ֶזַבח ְׁשָלָמיו ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי לֹא 7:18

ָהֹאֶכֶלת ִמֶּמּנּו ֲעוָנּה ִּתָּׂשא: 
ְוַהָּבָׂשר ֲאֶׁשר־ִיַּגע ְּבָכל־ָטֵמא לֹא יֵָאֵכל ָּבֵאׁש ִיָּׂשֵרף ְוַהָּבָׂשר ָּכל־ָטהֹור יֹאַכל ָּבָׂשר: 7:19
ָּבָׂשר ִמֶּזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ַליהוָה ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה:  ְוַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר־ּתֹאַכל 7:20
ָלִמים ְוֶנֶפׁש ִּכי־ִתַּגע ְּבָכל־ָטֵמא ְּבֻטְמַאת ָאָדם אֹו ִּבְבֵהָמה ְטֵמָאה אֹו ְּבָכל־ֶׁשֶקץ ָטֵמא ְוָאַכל ִמְּבַׂשר־ֶזַבח ַהְּׁש 7:21

וָה ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה:ֲאֶׁשר ַליה
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 7:22
ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ָּכל־ֵחֶלב ׁשֹור ְוֶכֶׂשב וֵָעז לֹא תֹאֵכלּו:  7:23
הּו:  ְוֵחֶלב ְנֵבָלה ְוֵחֶלב ְטֵרָפה יֵָעֶׂשה ְלָכל־ְמָלאָכה ְוָאֹכל לֹא תֹאְכלֻ 7:24
ִּכי ָּכל־ֹאֵכל ֵחֶלב ִמן־ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר יְַקִריב ִמֶּמָּנה ִאֶּׁשה ַליהוָה ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ָהֹאֶכֶלת ֵמַעֶּמיָה:  7:25
ְוָכל־ָּדם לֹא תֹאְכלּו ְּבֹכל מֹוְׁשֹבֵתיֶכם ָלעֹוף ְוַלְּבֵהָמה: 7:26
ָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה:ָּכל־ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר־ּתֹאַכל ָּכל־ָּדם ְוִנְכְר 7:27
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 7:28
:  ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ַהַּמְקִריב ֶאת־ֶזַבח ְׁשָלָמיו ַליהוָה יִָביא ֶאת־ָקְרָּבנֹו ַליהוָה ִמֶּזַבח ְׁשָלָמיו7:29
ַהֵחֶלב ַעל־ֶהָחֶזה ְיִביֶאּנּו ֵאת ֶהָחֶזה ְלָהִניף ֹאתֹו ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיהוָה:  יָָדיו ְּתִביֶאיָנה ֵאת ִאֵּׁשי ְיהוָה ֶאת־7:30
ְוִהְקִטיר ַהֹּכֵהן ֶאת־ַהֵחֶלב ַהִּמְזֵּבָחה ְוָהיָה ֶהָחֶזה ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו:  7:31
ְוֵאת ׁשֹוק ַהָּיִמין ִּתְּתנּו ְתרּוָמה ַלֹּכֵהן ִמִּזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם: 7:32
ַהַּמְקִריב ֶאת־ַּדם ַהְּׁשָלִמים ְוֶאת־ַהֵחֶלב ִמְּבֵני ַאֲהֹרן לֹו ִתְהיֶה ׁשֹוק ַהָּיִמין ְלָמָנה: 7:33
ַאֲהֹרן  ִּכי ֶאת־ֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ְוֵאת ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה ָלַקְחִּתי ֵמֵאת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִמִּזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶהם וֶָאֵּתן ֹאָתם לְ 7:34

ְלָבָניו ְלָחק־עֹוָלם ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  ַהֹּכֵהן ּו
זֹאת ִמְׁשַחת ַאֲהֹרן ּוִמְׁשַחת ָּבָניו ֵמִאֵּׁשי ְיהוָה ְּביֹום ִהְקִריב ֹאָתם ְלַכֵהן ַליהוָה:  7:35
ם:  ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ָלֵתת ָלֶהם ְּביֹום ָמְׁשחֹו ֹאָתם ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֻחַּקת עֹוָלם ְלֹדֹרתָ 7:36
זֹאת ַהּתֹוָרה ָלֹעָלה ַלִּמְנָחה ְוַלַחָּטאת ְוָלָאָׁשם ְוַלִּמּלּוִאים ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים:  7:37
ְדַּבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה ְּבַהר ִסיָני ְּביֹום ַצּותֹו ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַהְקִריב ֶאת־ָקְרְּבֵניֶהם ַליהוָה ְּבמִ 7:38
ִסיָני:
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  8:1
ֵאת ַסל  ַקח ֶאת־ַאֲהֹרן ְוֶאת־ָּבָניו ִאּתֹו ְוֵאת ַהְּבָגִדים ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוֵאת ַּפר ַהַחָּטאת ְוֵאת ְׁשֵני ָהֵאיִלים וְ 8:2

ַהַּמּצֹות: 
ְוֵאת ָּכל־ָהֵעָדה ַהְקֵהל ֶאל־ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:  8:3
ֹמֶׁשה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֹאתֹו וִַּתָּקֵהל ָהֵעָדה ֶאל־ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:  וַַּיַעׂש8:4
וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל־ָהֵעָדה ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ִצָּוה ְיהוָה ַלֲעׂשֹות: 8:5
וַַּיְקֵרב ֹמֶׁשה ֶאת־ַאֲהֹרן ְוֶאת־ָּבָניו וִַּיְרַחץ ֹאָתם ַּבָּמִים:  8:6
ֹו ְּבֵחֶׁשב  יו ֶאת־ַהֻּכֹּתֶנת וַַּיְחֹּגר ֹאתֹו ָּבַאְבֵנט וַַּיְלֵּבׁש ֹאתֹו ֶאת־ַהְּמִעיל וִַּיֵּתן ָעָליו ֶאת־ָהֵאֹפד וַַּיְחֹּגר ֹאתוִַּיֵּתן ָעלָ 8:7

ָהֵאֹפד וֶַּיְאֹּפד לֹו ּבֹו:  
וַָּיֶׂשם ָעָליו ֶאת־ַהֹחֶׁשן וִַּיֵּתן ֶאל־ַהֹחֶׁשן ֶאת־ָהאּוִרים ְוֶאת־ַהֻּתִּמים:8:8
ר ִצָּוה ְיהוָה  וַָּיֶׂשם ֶאת־ַהִּמְצֶנֶפת ַעל־רֹאׁשֹו וַָּיֶׂשם ַעל־ַהִּמְצֶנֶפת ֶאל־מּול ָּפָניו ֵאת ִציץ ַהָּזָהב ֵנֶזר ַהֹּקֶדׁש ַּכֲאׁשֶ 8:9

ֶאת־ֹמֶׁשה: 



ְיַקֵּדׁש ֹאָתם:  וִַּיַּקח ֹמֶׁשה ֶאת־ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה וִַּיְמַׁשח ֶאת־ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ּבֹו ַו8:10
ֹו ְלַקְּדָׁשם:  וַַּיז ִמֶּמּנּו ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ֶׁשַבע ְּפָעִמים וִַּיְמַׁשח ֶאת־ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת־ָּכל־ֵּכָליו ְוֶאת־ַהִּכֹּיר ְוֶאת־ַּכּנ8:11
וִַּיֹצק ִמֶּׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ַעל רֹאׁש ַאֲהֹרן וִַּיְמַׁשח ֹאתֹו ְלַקְּדׁשֹו:  8:12
ר ִצָּוה ְיהוָה  ַּיְקֵרב ֹמֶׁשה ֶאת־ְּבֵני ַאֲהֹרן וַַּיְלִּבֵׁשם ֻּכֳּתֹנת וַַּיְחֹּגר ֹאָתם ַאְבֵנט וַַּיֲחֹבׁש ָלֶהם ִמְגָּבעֹות ַּכֲאׁשֶ ו8:13ַ

ֶאת־ֹמֶׁשה: 
וַַּיֵּגׁש ֵאת ַּפר ַהַחָּטאת וִַּיְסֹמ ַאֲהֹרן ּוָבָניו ֶאת־ְיֵדיֶהם ַעל־רֹאׁש ַּפר ַהַחָּטאת: 8:14
ְוֶאת־ַהָּדם יַָצק  וִַּיְׁשָחט וִַּיַּקח ֹמֶׁשה ֶאת־ַהָּדם וִַּיֵּתן ַעל־ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב ְּבֶאְצָּבעֹו וְַיַחֵּטא ֶאת־ַהִּמְזֵּבַח 8:15

ֶאל־ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח וְַיַקְּדֵׁשהּו ְלַכֵּפר ָעָליו:  
ב ְוֵאת ֹיֶתֶרת ַהָּכֵבד ְוֶאת־ְׁשֵּתי ַהְּכָלֹית ְוֶאת־ֶחְלְּבֶהן וַַּיְקֵטר ֹמֶׁשה  וִַּיַּקח ֶאת־ָּכל־ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ַעל־ַהֶּקרֶ 8:16

ַהִּמְזֵּבָחה: 
ְוֶאת־ַהָּפר ְוֶאת־ֹערֹו ְוֶאת־ְּבָׂשרֹו ְוֶאת־ִּפְרׁשֹו ָׂשַרף ָּבֵאׁש ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה:8:17
ָהֹעָלה וִַּיְסְמכּו ַאֲהֹרן ּוָבָניו ֶאת־ְיֵדיֶהם ַעל־רֹאׁש ָהָאִיל:  וַַּיְקֵרב ֵאת ֵאיל 8:18
וִַּיְׁשָחט וִַּיְזֹרק ֹמֶׁשה ֶאת־ַהָּדם ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב: 8:19
ְוֶאת־ָהַאִיל ִנַּתח ִלְנָתָחיו וַַּיְקֵטר ֹמֶׁשה ֶאת־ָהרֹאׁש ְוֶאת־ַהְּנָתִחים ְוֶאת־ַהָּפֶדר:  8:20
ֶרב ְוֶאת־ַהְּכָרַעִים ָרַחץ ַּבָּמִים וַַּיְקֵטר ֹמֶׁשה ֶאת־ָּכל־ָהַאִיל ַהִּמְזֵּבָחה ֹעָלה הּוא ְלֵריַח־ִניֹחַח ִאֶּׁשה ְוֶאת־ַהּקֶ 8:21

הּוא ַליהָוה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה:  
ָניו ֶאת־ְיֵדיֶהם ַעל־רֹאׁש ָהָאִיל:  וַַּיְקֵרב ֶאת־ָהַאִיל ַהֵּׁשִני ֵאיל ַהִּמֻּלִאים וִַּיְסְמכּו ַאֲהֹרן ּובָ 8:22
ֶהן ַרְגלֹו ַהְיָמִנית:  וִַּיְׁשָחט וִַּיַּקח ֹמֶׁשה ִמָּדמֹו וִַּיֵּתן ַעל־ְּתנּו ֹאֶזן־ַאֲהֹרן ַהְיָמִנית ְוַעל־ֹּבֶהן יָדֹו ַהְיָמִנית ְוַעל־ּבֹ 8:23
ל־ְּתנּו ָאְזָנם ַהְיָמִנית ְוַעל־ֹּבֶהן יָָדם ַהְיָמִנית ְוַעל־ֹּבֶהן ַרְגָלם וַַּיְקֵרב ֶאת־ְּבֵני ַאֲהֹרן וִַּיֵּתן ֹמֶׁשה ִמן־ַהָּדם עַ 8:24

ַהְיָמִנית וִַּיְזֹרק ֹמֶׁשה ֶאת־ַהָּדם ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:  
־ְׁשֵּתי ַהְּכָלֹית  וִַּיַּקח ֶאת־ַהֵחֶלב ְוֶאת־ָהַאְליָה ְוֶאת־ָּכל־ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ַעל־ַהֶּקֶרב ְוֵאת ֹיֶתֶרת ַהָּכֵבד ְוֶאת8:25

ְוֶאת־ֶחְלְּבֶהן ְוֵאת ׁשֹוק ַהָּיִמין:  
ַהֲחָלִבים  ּוִמַּסל ַהַּמּצֹות ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיהוָה ָלַקח ַחַּלת ַמָּצה ַאַחת ְוַחַּלת ֶלֶחם ֶׁשֶמן ַאַחת ְוָרִקיק ֶאָחד וַָּיֶׂשם ַעל־8:26

ְוַעל ׁשֹוק ַהָּיִמין:  
ֵּפי ַאֲהֹרן ְוַעל ַּכֵּפי ָבָניו וַָּיֶנף ֹאָתם ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיהוָה: וִַּיֵּתן ֶאת־ַהֹּכל ַעל ּכַ 8:27
ה:  וִַּיַּקח ֹמֶׁשה ֹאָתם ֵמַעל ַּכֵּפיֶהם וַַּיְקֵטר ַהִּמְזֵּבָחה ַעל־ָהֹעָלה ִמֻּלִאים ֵהם ְלֵריַח ִניֹחַח ִאֶּׁשה הּוא ַליהו8:28ָ
ְתנּוָפה ִלְפֵני ְיהוָה ֵמֵאיל ַהִּמֻּלִאים ְלֹמֶׁשה ָהיָה ְלָמָנה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה  וִַּיַּקח ֹמֶׁשה ֶאת־ֶהָחֶזה וְַיִניֵפהּו8:29

ֶאת־ֹמֶׁשה: 
ַעל־ִּבְגֵדי ָבָניו  וִַּיַּקח ֹמֶׁשה ִמֶּׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ּוִמן־ַהָּדם ֲאֶׁשר ַעל־ַהִּמְזֵּבַח וַַּיז ַעל־ַאֲהֹרן ַעל־ְּבָגָדיו ְוַעל־ָּבָניו וְ 8:30

ּתֹו וְַיַקֵּדׁש ֶאת־ַאֲהֹרן ֶאת־ְּבָגָדיו ְוֶאת־ָּבָניו ְוֶאת־ִּבְגֵדי ָבָניו ִאּתֹו:  אִ 
ֲאֶׁשר  וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל־ַאֲהֹרן ְוֶאל־ָּבָניו ַּבְּׁשלּו ֶאת־ַהָּבָׂשר ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ְוָׁשם ּתֹאְכלּו ֹאתֹו ְוֶאת־ַהֶּלֶחם8:31

ֵּויִתי ֵלאֹמר ַאֲהֹרן ּוָבָניו יֹאְכֻלהּו:  ְּבַסל ַהִּמֻּלִאים ַּכֲאֶׁשר צִ 
ְוַהּנֹוָתר ַּבָּבָׂשר ּוַבָּלֶחם ָּבֵאׁש ִּתְׂשֹרפּו: 8:32
ם:  ּוִמֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו ִׁשְבַעת יִָמים ַעד יֹום ְמלֹאת ְיֵמי ִמֻּלֵאיֶכם ִּכי ִׁשְבַעת יִָמים ְיַמֵּלא ֶאת־יְֶדכֶ 8:33
ָׂשה ַּבּיֹום ַהֶּזה ִצָּוה ְיהוָה ַלֲעׂשֹת ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם: ַּכֲאֶׁשר עָ 8:34
ֵּויִתי:  ּוֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ֵּתְׁשבּו יֹוָמם וַָלְיָלה ִׁשְבַעת יִָמים ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת־ִמְׁשֶמֶרת ְיהוָה ְולֹא ָתמּותּו ִּכי־ֵכן צֻ 8:35
ֲאֶׁשר־ִצָּוה ְיהוָה ְּביַד־ֹמֶׁשה: וַַּיַעׂש ַאֲהֹרן ּוָבָניו ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים8:36

וְַיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָקָרא ֹמֶׁשה ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ּוְלִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל: 9:1
וַּיֹאֶמר ֶאל־ַאֲהֹרן ַקח־ְל ֵעֶגל ֶּבן־ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל ְלֹעָלה ְּתִמיִמם ְוַהְקֵרב ִלְפֵני ְיהוָה: 9:2
ְוֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאֹמר ְקחּו ְׂשִעיר־ִעִּזים ְלַחָּטאת ְוֵעֶגל וֶָכֶבׂש ְּבֵני־ָׁשָנה ְּתִמיִמם ְלֹעָלה:  9:3
ְוׁשֹור וַָאִיל ִלְׁשָלִמים ִלְזֹּבַח ִלְפֵני ְיהוָה ּוִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ִּכי ַהּיֹום ְיהוָה ִנְרָאה ֲאֵליֶכם: 9:4
ִּיְקחּו ֵאת ֲאֶׁשר ִצָּוה ֹמֶׁשה ֶאל־ְּפֵני ֹאֶהל מֹוֵעד וִַּיְקְרבּו ָּכל־ָהֵעָדה וַַּיַעְמדּו ִלְפֵני ְיהוָה:  ו9:5ַ
וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ִצָּוה ְיהוָה ַּתֲעׂשּו ְויֵָרא ֲאֵליֶכם ְּכבֹוד ְיהוָה:  9:6
ִּמְזֵּבַח וֲַעֵׂשה ֶאת־ַחָּטאְת ְוֶאת־ֹעָלֶת ְוַכֵּפר ַּבַעְד ּוְבַעד ָהָעם וֲַעֵׂשה וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל־ַאֲהֹרן ְקַרב ֶאל־הַ 9:7

ֶאת־ָקְרַּבן ָהָעם ְוַכֵּפר ַּבֲעָדם ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה:  
וִַּיְקַרב ַאֲהֹרן ֶאל־ַהִּמְזֵּבַח וִַּיְׁשַחט ֶאת־ֵעֶגל ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר־לֹו:  9:8
ֹוד  ֵני ַאֲהֹרן ֶאת־ַהָּדם ֵאָליו וִַּיְטֹּבל ֶאְצָּבעֹו ַּבָּדם וִַּיֵּתן ַעל־ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת־ַהָּדם יַָצק ֶאל־ְיסוַַּיְקִרבּו ּבְ 9:9

ַהִּמְזֵּבַח: 
ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה: ְוֶאת־ַהֵחֶלב ְוֶאת־ַהְּכָלֹית ְוֶאת־ַהֹּיֶתֶרת ִמן־ַהָּכֵבד ִמן־ַהַחָּטאת ִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ַּכֲאֶׁשר 9:10



ְוֶאת־ַהָּבָׂשר ְוֶאת־ָהעֹור ָׂשַרף ָּבֵאׁש ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה: 9:11
וִַּיְׁשַחט ֶאת־ָהֹעָלה וַַּיְמִצאּו ְּבֵני ַאֲהֹרן ֵאָליו ֶאת־ַהָּדם וִַּיְזְרֵקהּו ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב: 9:12
ָה ְוֶאת־ָהרֹאׁש וַַּיְקֵטר ַעל־ַהִּמְזֵּבַח: ְוֶאת־ָהֹעָלה ִהְמִציאּו ֵאָליו ִלְנָתֶחי9:13
וִַּיְרַחץ ֶאת־ַהֶּקֶרב ְוֶאת־ַהְּכָרָעִים וַַּיְקֵטר ַעל־ָהֹעָלה ַהִּמְזֵּבָחה: 9:14
וַַּיְקֵרב ֵאת ָקְרַּבן ָהָעם וִַּיַּקח ֶאת־ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר ָלָעם וִַּיְׁשָחֵטהּו וְַיַחְּטֵאהּו ָּכִראׁשֹון:  9:15
וַַּיְקֵרב ֶאת־ָהֹעָלה וַַּיֲעֶׂשָה ַּכִּמְׁשָּפט:  9:16
וַַּיְקֵרב ֶאת־ַהִּמְנָחה וְַיַמֵּלא ַכּפֹו ִמֶּמָּנה וַַּיְקֵטר ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ִמְּלַבד ֹעַלת ַהֹּבֶקר:  9:17
ְּבֵני ַאֲהֹרן ֶאת־ַהָּדם ֵאָליו וִַּיְזְרֵקהּו  וִַּיְׁשַחט ֶאת־ַהּׁשֹור ְוֶאת־ָהַאִיל ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ָלָעם וַַּיְמִצאּו9:18

ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב: 
ְוֶאת־ַהֲחָלִבים ִמן־ַהּׁשֹור ּוִמן־ָהַאִיל ָהַאְליָה ְוַהְמַכֶּסה ְוַהְּכָלֹית ְוֹיֶתֶרת ַהָּכֵבד:  9:19
ָחה: וַָּיִׂשימּו ֶאת־ַהֲחָלִבים ַעל־ֶהָחזֹות וַַּיְקֵטר ַהֲחָלִבים ַהִּמְזּבֵ 9:20
ְוֵאת ֶהָחזֹות ְוֵאת ׁשֹוק ַהָּיִמין ֵהִניף ַאֲהֹרן ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיהוָה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹמֶׁשה:  9:21
וִַּיָּׂשא ַאֲהֹרן ֶאת־יָדֹו ֶאל־ָהָעם וְַיָבְרֵכם וֵַּיֶרד ֵמֲעׂשֹת ַהַחָּטאת ְוָהֹעָלה ְוַהְּׁשָלִמים:  9:22
ל־ֹאֶהל מֹוֵעד וֵַּיְצאּו וְַיָבֲרכּו ֶאת־ָהָעם וֵַּיָרא ְכבֹוד־ְיהוָה ֶאל־ָּכל־ָהָעם: וַָּיבֹא ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן אֶ 9:23
ְּפלּו ַעל־ְּפֵניֶהם:  וֵַּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ְיהוָה וַּתֹאַכל ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ֶאת־ָהֹעָלה ְוֶאת־ַהֲחָלִבים וַַּיְרא ָּכל־ָהָעם וַָּיֹרּנּו וַּיִ 9:24
ְיהוָה  שני ְבֵני־ַאֲהֹרן ָנָדב וֲַאִביהּוא ִאיׁש ַמְחָּתתֹו וִַּיְּתנּו ָבֵהן ֵאׁש וַָּיִׂשימּו ָעֶליָה ְקֹטֶרת וַַּיְקִרבּו ִלְפֵניוִַּיְקחּו 10:1

ֵאׁש ָזָרה ֲאֶׁשר לֹא ִצָּוה ֹאָתם:  
וֵַּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ְיהוָה וַּתֹאַכל אֹוָתם וַָּיֻמתּו ִלְפֵני ְיהוָה: 10:2
ַאֲהֹרן:  ּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל־ַאֲהֹרן הּוא ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ְיהוָה ֵלאֹמר ִּבְקֹרַבי ֶאָּקֵדׁש ְוַעל־ְּפֵני ָכל־ָהָעם ֶאָּכֵבד וִַּיֹּדם ו10:3ַ
ֵחיֶכם ֵמֵאת  וִַּיְקָרא ֹמֶׁשה ֶאל־ִמיָׁשֵאל ְוֶאל ֶאְלָצָפן ְּבֵני ֻעִּזיֵאל ֹּדד ַאֲהֹרן וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִקְרבּו ְׂשאּו ֶאת־אֲ 10:4

ְּפֵני־ַהֹּקֶדׁש ֶאל־ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה: 
וִַּיְקְרבּו וִַּיָּׂשֻאם ְּבֻכֳּתֹנָתם ֶאל־ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֹמֶׁשה: 10:5
10:6 ֹ א־ִתְפֹרמּו ְולֹא ָתֻמתּו ְוַעל  וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל־ַאֲהֹרן ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר ָּבָניו ָראֵׁשיֶכם ַאל־ִּתְפָרעּו ּוִבְגֵדיֶכם ל

ָּכל־ָהֵעָדה ִיְקֹצף וֲַאֵחיֶכם ָּכל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִיְבּכּו ֶאת־ַהְּׂשֵרָפה ֲאֶׁשר ָׂשַרף ְיהוָה:  
ּוִמֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו ֶּפן־ָּתֻמתּו ִּכי־ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ְיהוָה ֲעֵליֶכם וַַּיֲעׂשּו ִּכְדַבר ֹמֶׁשה:10:7
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ַאֲהֹרן ֵלאֹמר:  10:8
יִַין ְוֵׁשָכר ַאל־ֵּתְׁשְּת ַאָּתה ּוָבֶני ִאָּת ְּבֹבֲאֶכם ֶאל־ֹאֶהל מֹוֵעד ְולֹא ָתֻמתּו ֻחַּקת עֹוָלם ְלֹדֹרֵתיֶכם:  10:9

ּוֲלַהְבִּדיל ֵּבין ַהֹּקֶדׁש ּוֵבין ַהֹחל ּוֵבין ַהָּטֵמא ּוֵבין ַהָּטהֹור:  10:10
ּוְלהֹוֹרת ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל־ַהֻחִּקים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ֲאֵליֶהם ְּביַד־ֹמֶׁשה:10:11
ְיהוָה  וְַיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאל־ַאֲהֹרן ְוֶאל ֶאְלָעָזר ְוֶאל־ִאיָתָמר ָּבָניו ַהּנֹוָתִרים ְקחּו ֶאת־ַהִּמְנָחה ַהּנֹוֶתֶרת ֵמִאֵּׁשי  10:12

ת ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבַח ִּכי ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ִהוא:  ְוִאְכלּוָה ַמּצֹו 
וֲַאַכְלֶּתם ֹאָתּה ְּבָמקֹום ָקֹדׁש ִּכי ָחְק ְוָחק־ָּבֶני ִהוא ֵמִאֵּׁשי ְיהוָה ִּכי־ֵכן ֻצֵּויִתי:  10:13
י ּוְבֹנֶתי ִאָּת ִּכי־ָחְק ְוָחק־ָּבֶני  ְוֵאת ֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ְוֵאת ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה ּתֹאְכלּו ְּבָמקֹום ָטהֹור ַאָּתה ּוָבנֶ 10:14

ִנְּתנּו ִמִּזְבֵחי ַׁשְלֵמי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: 
י ִאְּת  ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה וֲַחֵזה ַהְּתנּוָפה ַעל ִאֵּׁשי ַהֲחָלִבים יִָביאּו ְלָהִניף ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיהוָה ְוָהיָה ְל ּוְלָבנֶ 10:15

ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה:  ְלָחק־עֹוָלם ּכַ 
ִרם ְוֵאת ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ָּדֹרׁש ָּדַרׁש ֹמֶׁשה ְוִהֵּנה ׂשָֹרף וִַּיְקֹצף ַעל־ֶאְלָעָזר ְוַעל־ִאיָתָמר ְּבֵני ַאֲהֹרן ַהּנֹותָ 10:16
ֵלאֹמר:  
וא ְוֹאָתּה ָנַתן ָלֶכם ָלֵׂשאת ֶאת־ֲעון  ַמּדּוַע לֹא־ֲאַכְלֶּתם ֶאת־ַהַחָּטאת ִּבְמקֹום ַהֹּקֶדׁש ִּכי ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים הִ 10:17

ָהֵעָדה ְלַכֵּפר ֲעֵליֶהם ִלְפֵני ְיהוָה:  
ֵהן לֹא־הּוָבא ֶאת־ָּדָמּה ֶאל־ַהֹּקֶדׁש ְּפִניָמה ָאכֹול ּתֹאְכלּו ֹאָתּה ַּבֹּקֶדׁש ַּכֲאֶׁשר ִצֵּויִתי:  10:18
ֶאת־ַחָּטאָתם ְוֶאת־ֹעָלָתם ִלְפֵני ְיהוָה וִַּתְקֶראָנה ֹאִתי ָּכֵאֶּלה  וְַיַדֵּבר ַאֲהֹרן ֶאל־ֹמֶׁשה ֵהן ַהּיֹום ִהְקִריבּו 10:19

ְוָאַכְלִּתי ַחָּטאת ַהּיֹום ַהִּייַטב ְּבֵעיֵני ְיהוָה: 
וִַּיְׁשַמע ֹמֶׁשה וִַּייַטב ְּבֵעיָניו:10:20

וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְוֶאל־ַאֲהֹרן ֵלאֹמר ֲאֵלֶהם: 11:1
ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר זֹאת ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ּתֹאְכלּו ִמָּכל־ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ַעל־ָהָאֶרץ:  ַּדְּברּו 11:2
ֹּכל ַמְפֶרֶסת ַּפְרָסה ְוֹׁשַסַעת ֶׁשַסע ְּפָרֹסת ַמֲעַלת ֵּגָרה ַּבְּבֵהָמה ֹאָתּה ּתֹאֵכלּו:  11:3
ְפִריֵסי ַהַּפְרָסה ֶאת־ַהָּגָמל ִּכי־ַמֲעֵלה ֵגָרה הּוא ּוַפְרָסה ֵאיֶנּנּו  ַא ֶאת־ֶזה לֹא תֹאְכלּו ִמַּמֲעֵלי ַהֵּגָרה ּוִמּמַ 11:4

ַמְפִריס ָטֵמא הּוא ָלֶכם:  



ְוֶאת־ַהָּׁשָפן ִּכי־ַמֲעֵלה ֵגָרה הּוא ּוַפְרָסה לֹא יְַפִריס ָטֵמא הּוא ָלֶכם:  11:5
ִריָסה ְטֵמָאה ִהוא ָלֶכם:  ְוֶאת־ָהַאְרֶנֶבת ִּכי־ַמֲעַלת ֵּגָרה ִהוא ּוַפְרָסה לֹא ִהפְ 11:6
ְוֶאת־ַהֲחִזיר ִּכי־ַמְפִריס ַּפְרָסה הּוא ְוֹׁשַסע ֶׁשַסע ַּפְרָסה ְוהּוא ֵּגָרה לֹא־ִיָּגר ָטֵמא הּוא ָלֶכם:  11:7
ִמְּבָׂשָרם לֹא תֹאֵכלּו ּוְבִנְבָלָתם לֹא ִתָּגעּו ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם: 11:8
ר ַּבָּמִים ֹּכל ֲאֶׁשר־לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת ַּבַּמִים ַּבַּיִּמים ּוַבְּנָחִלים ֹאָתם ּתֹאֵכלּו:  ֶאת־ֶזה ּתֹאְכלּו ִמֹּכל ֲאׁשֶ 11:9

ר ַּבָּמִים ֶׁשֶקץ ְוֹכל ֲאֶׁשר ֵאין־לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת ַּבַּיִּמים ּוַבְּנָחִלים ִמֹּכל ֶׁשֶרץ ַהַּמִים ּוִמֹּכל ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ֲאׁשֶ 11:10
ם ָלֶכם: הֵ 

ְוֶׁשֶקץ ִיְהיּו ָלֶכם ִמְּבָׂשָרם לֹא תֹאֵכלּו ְוֶאת־ִנְבָלָתם ְּתַׁשֵּקצּו: 11:11
ֹּכל ֲאֶׁשר ֵאין־לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת ַּבָּמִים ֶׁשֶקץ הּוא ָלֶכם: 11:12
ְוֶאת־ַהֶּפֶרס ְוֵאת ָהָעְזִנָּיה:  ְוֶאת־ֵאֶּלה ְּתַׁשְּקצּו ִמן־ָהעֹוף לֹא יֵָאְכלּו ֶׁשֶקץ ֵהם ֶאת־ַהֶּנֶׁשר 11:13
ְוֶאת־ַהָּדָאה ְוֶאת־ָהַאָּיה ְלִמיָנּה:  11:14
ֵאת ָּכל־ֹעֵרב ְלִמינֹו:  11:15
ְוֵאת ַּבת ַהַּיֲעָנה ְוֶאת־ַהַּתְחָמס ְוֶאת־ַהָּׁשַחף ְוֶאת־ַהֵּנץ ְלִמיֵנהּו: 11:16
ְוֶאת־ַהּכֹוס ְוֶאת־ַהָּׁשָל ְוֶאת־ַהַּיְנׁשּוף:  11:17
ְוֶאת־ַהִּתְנֶׁשֶמת ְוֶאת־ַהָּקָאת ְוֶאת־ָהָרָחם:  11:18
ְוֵאת ַהֲחִסיָדה ְוֵאת ָהֲאָנָפה ְלִמיָנּה ְוֶאת־ַהּדּוִכיַפת ְוֶאת־ָהֲעַטֵּלף: 11:19
ֹּכל ֶׁשֶרץ ָהעֹוף ַהֹהֵל ַעל־ַאְרַּבע ֶׁשֶקץ הּוא ָלֶכם: 11:20
ֶרץ ָהעֹוף ַהֹהֵל ַעל־ַאְרַּבע ֲאֶׁשר־לֹו ְכָרַעִים ִמַּמַעל ְלַרְגָליו ְלַנֵּתר ָּבֵהן  ַא ֶאת־ֶזה ּתֹאְכלּו ִמֹּכל ׁשֶ 11:21

ַעל־ָהָאֶרץ:  
יֵנהּו:  ֶאת־ֵאֶּלה ֵמֶהם ּתֹאֵכלּו ֶאת־ָהַאְרֶּבה ְלִמינֹו ְוֶאת־ַהָּסְלָעם ְלִמיֵנהּו ְוֶאת־ַהַחְרֹּגל ְלִמיֵנהּו ְוֶאת־ֶהָחָגב ְלמִ 11:22
ֶׁשֶרץ ָהעֹוף ֲאֶׁשר־לֹו ַאְרַּבע ַרְגָלִים ֶׁשֶקץ הּוא ָלֶכם: ְוֹכל 11:23
ּוְלֵאֶּלה ִּתַּטָּמאּו ָּכל־ַהֹּנֵגַע ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא ַעד־ָהָעֶרב: 11:24
ְוָכל־ַהֹּנֵׂשא ִמִּנְבָלָתם ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד־ָהָעֶרב: 11:25
ֶרֶסת ַּפְרָסה ְוֶׁשַסע ֵאיֶנָּנה ֹׁשַסַעת ְוֵגָרה ֵאיֶנָּנה ַמֲעָלה ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם ְלָכל־ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִהוא ַמפְ 11:26

ָּכל־ַהֹּנֵגַע ָּבֶהם ִיְטָמא:  
ב:  ָהָערֶ ְוֹכל הֹוֵל ַעל־ַּכָּפיו ְּבָכל־ַהַחָּיה ַהֹהֶלֶכת ַעל־ַאְרַּבע ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם ָּכל־ַהֹּנֵגַע ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא ַעד־11:27
ְוַהֹּנֵׂשא ֶאת־ִנְבָלָתם ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד־ָהָעֶרב ְטֵמִאים ֵהָּמה ָלֶכם: 11:28
ְוֶזה ָלֶכם ַהָּטֵמא ַּבֶּׁשֶרץ ַהֹּׁשֵרץ ַעל־ָהָאֶרץ ַהֹחֶלד ְוָהַעְכָּבר ְוַהָּצב ְלִמיֵנהּו:  11:29
ֶמט ְוַהִּתְנָׁשֶמת: ְוָהֲאָנָקה ְוַהֹּכַח ְוַהְּלָטָאה ְוַהחֹ 11:30
ֵאֶּלה ַהְּטֵמִאים ָלֶכם ְּבָכל־ַהָּׁשֶרץ ָּכל־ַהֹּנֵגַע ָּבֶהם ְּבֹמָתם ִיְטָמא ַעד־ָהָעֶרב: 11:31
ָכה  ָלאְוֹכל ֲאֶׁשר־ִיֹּפל־ָעָליו ֵמֶהם ְּבֹמָתם ִיְטָמא ִמָּכל־ְּכִלי־ֵעץ אֹו ֶבֶגד אֹו־עֹור אֹו ָׂשק ָּכל־ְּכִלי ֲאֶׁשר־יֵָעֶׂשה מְ 11:32

ָּבֶהם ַּבַּמִים יּוָבא ְוָטֵמא ַעד־ָהֶעֶרב ְוָטֵהר:  
ְוָכל־ְּכִלי־ֶחֶרׂש ֲאֶׁשר־ִיֹּפל ֵמֶהם ֶאל־ּתֹוכֹו ֹּכל ֲאֶׁשר ְּבתֹוכֹו ִיְטָמא ְוֹאתֹו ִתְׁשֹּברּו:  11:33
ר ִיָּׁשֶתה ְּבָכל־ְּכִלי ִיְטָמא:  ִמָּכל־ָהֹאֶכל ֲאֶׁשר יֵָאֵכל ֲאֶׁשר יָבֹוא ָעָליו ַמִים ִיְטָמא ְוָכל־ַמְׁשֶקה ֲאׁשֶ 11:34
ְוֹכל ֲאֶׁשר־ִיֹּפל ִמִּנְבָלָתם ָעָליו ִיְטָמא ַּתּנּור ְוִכיַרִים יָֻּתץ ְטֵמִאים ֵהם ּוְטֵמִאים ִיְהיּו ָלֶכם:  11:35
ַא ַמְעיָן ּובֹור ִמְקוֵה־ַמִים ִיְהיֶה ָטהֹור ְוֹנֵגַע ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא:  11:36
ֹּפל ִמִּנְבָלָתם ַעל־ָּכל־ֶזַרע ֵזרּוַע ֲאֶׁשר ִיָּזֵרַע ָטהֹור הּוא:  ְוִכי יִ 11:37
ְוִכי יַֻּתן־ַמִים ַעל־ֶזַרע ְוָנַפל ִמִּנְבָלָתם ָעָליו ָטֵמא הּוא ָלֶכם: 11:38
ַעד־ָהָעֶרב:  ְוִכי יָמּות ִמן־ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר־ִהיא ָלֶכם ְלָאְכָלה ַהֹּנֵגַע ְּבִנְבָלָתּה ִיְטָמא 11:39
ֶרב:  ְוָהֹאֵכל ִמִּנְבָלָתּה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד־ָהָעֶרב ְוַהֹּנֵׂשא ֶאת־ִנְבָלָתּה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד־ָהעָ 11:40
ְוָכל־ַהֶּׁשֶרץ ַהֹּׁשֵרץ ַעל־ָהָאֶרץ ֶׁשֶקץ הּוא לֹא יֵָאֵכל:  11:41
הֹוֵל ַעל־ַאְרַּבע ַעד ָּכל־ַמְרֵּבה ַרְגַלִים ְלָכל־ַהֶּׁשֶרץ ַהֹּׁשֵרץ ַעל־ָהָאֶרץ לֹא תֹאְכלּום  ֹּכל הֹוֵל ַעל־ָּגחֹון ְוֹכל 11:42

ִּכי־ֶׁשֶקץ ֵהם:  
:ַאל־ְּתַׁשְּקצּו ֶאת־ַנְפֹׁשֵתיֶכם ְּבָכל־ַהֶּׁשֶרץ ַהֹּׁשֵרץ ְולֹא ִתַּטְּמאּו ָּבֶהם ְוִנְטֵמֶתם ָּבם11:43
ֵהיֶכם ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ִוְהִייֶתם ְקֹדִׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ָאִני ְולֹא ְתַטְּמאּו ֶאת־ַנְפֹׁשֵתיֶכם ְּבָכל־ַהֶּׁשֶרץ  ִּכי ֲאִני ְיהוָה ֱא11:44

ָהֹרֵמׂש ַעל־ָהָאֶרץ:  
ִהים ִוְהִייֶתם ְקֹדִׁשים ִּכי ָקדֹו11:45 ׁש ָאִני:  ִּכי ֲאִני ְיהוָה ַהַּמֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהֹית ָלֶכם ֵלא
זֹאת ּתֹוַרת ַהְּבֵהָמה ְוָהעֹוף ְוֹכל ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ָהֹרֶמֶׂשת ַּבָּמִים ּוְלָכל־ֶנֶפׁש ַהֹּׁשֶרֶצת ַעל־ָהָאֶרץ:  11:46
ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהָּטֵמא ּוֵבין ַהָּטֹהר ּוֵבין ַהַחָּיה ַהֶּנֱאֶכֶלת ּוֵבין ַהַחָּיה ֲאֶׁשר לֹא ֵתָאֵכל:11:47



ַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: וַיְ 12:1
ִּתְטָמא:  ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ִאָּׁשה ִּכי ַתְזִריַע ְויְָלָדה ָזָכר ְוָטְמָאה ִׁשְבַעת יִָמים ִּכיֵמי ִנַּדת ְּדוָתּה12:2
ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו:  12:3
ִׁשים יֹום ּו12:4 ֶׁשת יִָמים ֵּתֵׁשב ִּבְדֵמי ָטֳהָרה ְּבָכל־ֹקֶדׁש לֹא־ִתָּגע ְוֶאל־ַהִּמְקָּדׁש לֹא ָתבֹא ַעד־ְמלֹאת ְיֵמי  ּוְׁש ְׁש

ָטֳהָרּה:  
ְוִאם־ְנֵקָבה ֵתֵלד ְוָטְמָאה ְׁשֻבַעִים ְּכִנָּדָתּה ְוִׁשִּׁשים יֹום ְוֵׁשֶׁשת יִָמים ֵּתֵׁשב ַעל־ְּדֵמי ָטֳהָרה:  12:5
12:6 ֹ את ְיֵמי ָטֳהָרּה ְלֵבן אֹו ְלַבת ָּתִביא ֶּכֶבׂש ֶּבן־ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה ּוֶבן־יֹוָנה אֹו־ֹתר ְלַחָּטאת ֶאל־ֶּפַתח  ּוִבְמל

ֹאֶהל־מֹוֵעד ֶאל־ַהֹּכֵהן:  
ַלְּנֵקָבה:  ְוִהְקִריבֹו ִלְפֵני ְיהוָה ְוִכֶּפר ָעֶליָה ְוָטֲהָרה ִמְּמֹקר ָּדֶמיָה זֹאת ּתֹוַרת ַהֹּיֶלֶדת ַלָּזָכר אֹו12:7
ָעֶליָה  ְוִאם־לֹא ִתְמָצא יָָדּה ֵּדי ֶׂשה ְוָלְקָחה ְׁשֵּתי־ֹתִרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה ֶאָחד ְלֹעָלה ְוֶאָחד ְלַחָּטאת ְוִכֶּפר 12:8

ַהֹּכֵהן ְוָטֵהָרה:
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְוֶאל־ַאֲהֹרן ֵלאֹמר:  13:1
ר־ְּבָׂשרֹו ְׂשֵאת אֹו־ַסַּפַחת אֹו ַבֶהֶרת ְוָהיָה ְבעֹור־ְּבָׂשרֹו ְלֶנַגע ָצָרַעת ְוהּוָבא ֶאל־ַאֲהֹרן  ָאָדם ִּכי־ִיְהיֶה ְבעֹו13:2

ַהֹּכֵהן אֹו ֶאל־ַאַחד ִמָּבָניו ַהֹּכֲהִנים:  
ָעֹמק ֵמעֹור ְּבָׂשרֹו ֶנַגע ָצַרַעת הּוא  ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ֶאת־ַהֶּנַגע ְּבעֹור־ַהָּבָׂשר ְוֵׂשָער ַּבֶּנַגע ָהַפ ָלָבן ּוַמְרֵאה ַהֶּנַגע 13:3

ְוָרָאהּו ַהֹּכֵהן ְוִטֵּמא ֹאתֹו:  
ן  ְוִאם־ַּבֶהֶרת ְלָבָנה ִהוא ְּבעֹור ְּבָׂשרֹו ְוָעֹמק ֵאין־ַמְרֶאָה ִמן־ָהעֹור ּוְׂשָעָרה לֹא־ָהַפ ָלָבן ְוִהְסִּגיר ַהֹּכהֵ 13:4

ֶאת־ַהֶּנַגע ִׁשְבַעת יִָמים:  
יִָמים ַהֹּכֵהן ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְוִהֵּנה ַהֶּנַגע ָעַמד ְּבֵעיָניו לֹא־ָפָׂשה ַהֶּנַגע ָּבעֹור ְוִהְסִּגירֹו ַהֹּכֵהן ִׁשְבַעתְוָרָאהּו 13:5

ֵׁשִנית: 
ִטֲהרֹו ַהֹּכֵהן ִמְסַּפַחת ִהיא  ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ֹאתֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ֵׁשִנית ְוִהֵּנה ֵּכָהה ַהֶּנַגע ְולֹא־ָפָׂשה ַהֶּנַגע ָּבעֹור וְ 13:6

ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵהר:  
ְוִאם־ָּפׂשֹה ִתְפֶׂשה ַהִּמְסַּפַחת ָּבעֹור ַאֲחֵרי ֵהָרֹאתֹו ֶאל־ַהֹּכֵהן ְלָטֳהָרתֹו ְוִנְרָאה ֵׁשִנית ֶאל־ַהֹּכֵהן: 13:7
אֹו ַהֹּכֵהן ָצַרַעת ִהוא:ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ְוִהֵּנה ָּפְׂשָתה ַהִּמְסַּפַחת ָּבעֹור ְוִטּמְ 13:8
ֶנַגע ָצַרַעת ִּכי ִתְהיֶה ְּבָאָדם ְוהּוָבא ֶאל־ַהֹּכֵהן: 13:9

ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ְוִהֵּנה ְׂשֵאת־ְלָבָנה ָּבעֹור ְוִהיא ָהְפָכה ֵׂשָער ָלָבן ּוִמְחיַת ָּבָׂשר ַחי ַּבְׂשֵאת:  13:10
ִטְּמאֹו ַהֹּכֵהן לֹא יְַסִּגֶרּנּו ִּכי ָטֵמא הּוא:  ָצַרַעת נֹוֶׁשֶנת ִהוא ְּבעֹור ְּבָׂשרֹו וְ 13:11
ה ֵעיֵני  ְוִאם־ָּפרֹוַח ִּתְפַרח ַהָּצַרַעת ָּבעֹור ְוִכְּסָתה ַהָּצַרַעת ֵאת ָּכל־עֹור ַהֶּנַגע ֵמרֹאׁשֹו ְוַעד־ַרְגָליו ְלָכל־ַמְראֵ 13:12
ַהֹּכֵהן: 
ֶאת־ָּכל־ְּבָׂשרֹו ְוִטַהר ֶאת־ַהָּנַגע ּכֻּלֹו ָהַפ ָלָבן ָטהֹור הּוא:  ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ְוִהֵּנה ִכְּסָתה ַהָּצַרַעת 13:13
ּוְביֹום ֵהָראֹות ּבֹו ָּבָׂשר ַחי ִיְטָמא:  13:14
ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ֶאת־ַהָּבָׂשר ַהַחי ְוִטְּמאֹו ַהָּבָׂשר ַהַחי ָטֵמא הּוא ָצַרַעת הּוא:  13:15
ְוֶנְהַּפ ְלָלָבן ּוָבא ֶאל־ַהֹּכֵהן: אֹו ִכי יָׁשּוב ַהָּבָׂשר ַהַחי13:16
ְוָרָאהּו ַהֹּכֵהן ְוִהֵּנה ֶנְהַּפ ַהֶּנַגע ְלָלָבן ְוִטַהר ַהֹּכֵהן ֶאת־ַהֶּנַגע ָטהֹור הּוא:13:17
ּוָבָׂשר ִּכי־ִיְהיֶה בֹו־ְבֹערֹו ְׁשִחין ְוִנְרָּפא:  13:18
ֹו ַבֶהֶרת ְלָבָנה ֲאַדְמָּדֶמת ְוִנְרָאה ֶאל־ַהֹּכֵהן: ְוָהיָה ִּבְמקֹום ַהְּׁשִחין ְׂשֵאת ְלָבָנה א13:19
ין ָּפָרָחה:  ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ְוִהֵּנה ַמְרֶאָה ָׁשָפל ִמן־ָהעֹור ּוְׂשָעָרּה ָהַפ ָלָבן ְוִטְּמאֹו ַהֹּכֵהן ֶנַגע־ָצַרַעת ִהוא ַּבְּׁשחִ 13:20
ָער ָלָבן ּוְׁשָפָלה ֵאיֶנָּנה ִמן־ָהעֹור ְוִהיא ֵכָהה ְוִהְסִּגירֹו ַהֹּכֵהן ִׁשְבַעת יִָמים:  ְוִאם ִיְרֶאָּנה ַהֹּכֵהן ְוִהֵּנה ֵאין־ָּבּה ׂשֵ 13:21
ְוִאם־ָּפׂשֹה ִתְפֶׂשה ָּבעֹור ְוִטֵּמא ַהֹּכֵהן ֹאתֹו ֶנַגע ִהוא: 13:22
רֹו ַהֹּכֵהן: ְוִאם־ַּתְחֶּתיָה ַּתֲעֹמד ַהַּבֶהֶרת לֹא ָפָׂשָתה ָצֶרֶבת ַהְּׁשִחין ִהוא ְוִטהֲ 13:23
אֹו ָבָׂשר ִּכי־ִיְהיֶה ְבֹערֹו ִמְכוַת־ֵאׁש ְוָהְיָתה ִמְחיַת ַהִּמְכוָה ַּבֶהֶרת ְלָבָנה ֲאַדְמֶּדֶמת אֹו ְלָבָנה: 13:24
ת ִהוא ַּבִּמְכוָה ָּפָרָחה ְוִטֵּמא  ְוָרָאה ֹאָתּה ַהֹּכֵהן ְוִהֵּנה ֶנְהַּפ ֵׂשָער ָלָבן ַּבַּבֶהֶרת ּוַמְרֶאָה ָעֹמק ִמן־ָהעֹור ָצַרעַ 13:25

ֹאתֹו ַהֹּכֵהן ֶנַגע ָצַרַעת ִהוא:  
ֹּכֵהן ִׁשְבַעת ְוִאם ִיְרֶאָּנה ַהֹּכֵהן ְוִהֵּנה ֵאין־ַּבֶּבֶהֶרת ֵׂשָער ָלָבן ּוְׁשָפָלה ֵאיֶנָּנה ִמן־ָהעֹור ְוִהוא ֵכָהה ְוִהְסִּגירֹו הַ 13:26
יִָמים: 

ּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִאם־ָּפׂשֹה ִתְפֶׂשה ָּבעֹור ְוִטֵּמא ַהֹּכֵהן ֹאתֹו ֶנַגע ָצַרַעת ִהוא:  ְוָרָאהּו ַהֹּכֵהן ּבַ 13:27
ְוִאם־ַּתְחֶּתיָה ַתֲעֹמד ַהַּבֶהֶרת לֹא־ָפְׂשָתה ָבעֹור ְוִהוא ֵכָהה ְׂשֵאת ַהִּמְכוָה ִהוא ְוִטֲהרֹו ַהֹּכֵהן ִּכי־ָצֶרֶבת  13:28

ַהִּמְכוָה ִהוא:
ִאָּׁשה ִּכי־ִיְהיֶה בֹו ָנַגע ְּברֹאׁש אֹו ְבָזָקן:  ְוִאיׁש אֹו13:29



ָצַרַעת ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ֶאת־ַהֶּנַגע ְוִהֵּנה ַמְרֵאהּו ָעֹמק ִמן־ָהעֹור ּובֹו ֵׂשָער ָצֹהב ָּדק ְוִטֵּמא ֹאתֹו ַהֹּכֵהן ֶנֶתק הּוא 13:30
ָהרֹאׁש אֹו ַהָּזָקן הּוא: 

ַגע ַהֶּנֶתק ְוִהֵּנה ֵאין־ַמְרֵאהּו ָעֹמק ִמן־ָהעֹור ְוֵׂשָער ָׁשֹחר ֵאין ּבֹו ְוִהְסִּגיר ַהֹּכֵהן ְוִכי־ִיְרֶאה ַהֹּכֵהן ֶאת־נֶ 13:31
ֶאת־ֶנַגע ַהֶּנֶתק ִׁשְבַעת יִָמים:  

ְרֵאה ַהֶּנֶתק ֵאין  ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ֶאת־ַהֶּנַגע ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְוִהֵּנה לֹא־ָפָׂשה ַהֶּנֶתק ְולֹא־ָהיָה בֹו ֵׂשָער ָצֹהב ּומַ 13:32
ָעֹמק ִמן־ָהעֹור:  

ְוִהְתַּגָּלח ְוֶאת־ַהֶּנֶתק לֹא ְיַגֵּלַח ְוִהְסִּגיר ַהֹּכֵהן ֶאת־ַהֶּנֶתק ִׁשְבַעת יִָמים ֵׁשִנית: 13:33
יֶנּנּו ָעֹמק ִמן־ָהעֹור ְוִטַהר  ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ֶאת־ַהֶּנֶתק ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְוִהֵּנה לֹא־ָפָׂשה ַהֶּנֶתק ָּבעֹור ּוַמְרֵאהּו אֵ 13:34

ֹאתֹו ַהֹּכֵהן ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵהר: 
ְוִאם־ָּפׂשֹה ִיְפֶׂשה ַהֶּנֶתק ָּבעֹור ַאֲחֵרי ָטֳהָרתֹו:  13:35
ְוָרָאהּו ַהֹּכֵהן ְוִהֵּנה ָּפָׂשה ַהֶּנֶתק ָּבעֹור לֹא־ְיַבֵּקר ַהֹּכֵהן ַלֵּׂשָער ַהָּצֹהב ָטֵמא הּוא: 13:36
ְוִאם־ְּבֵעיָניו ָעַמד ַהֶּנֶתק ְוֵׂשָער ָׁשֹחר ָצַמח־ּבֹו ִנְרָּפא ַהֶּנֶתק ָטהֹור הּוא ְוִטֲהרֹו ַהֹּכֵהן: 13:37
ְוִאיׁש אֹו־ִאָּׁשה ִּכי־ִיְהיֶה ְבעֹור־ְּבָׂשָרם ֶּבָהֹרת ֶּבָהֹרת ְלָבֹנת: 13:38
ָהֹרת ֵּכהֹות ְלָבֹנת ֹּבַהק הּוא ָּפַרח ָּבעֹור ָטהֹור הּוא: ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ְוִהֵּנה ְבעֹור־ְּבָׂשָרם ּבֶ 13:39
ְוִאיׁש ִּכי ִיָּמֵרט רֹאׁשֹו ֵקֵרַח הּוא ָטהֹור הּוא: 13:40
ְוִאם ִמְּפַאת ָּפָניו ִיָּמֵרט רֹאׁשֹו ִּגֵּבַח הּוא ָטהֹור הּוא: 13:41
ַגע ָלָבן ֲאַדְמָּדם ָצַרַעת ֹּפַרַחת ִהוא ְּבָקַרְחּתֹו אֹו ְבַגַּבְחּתֹו:  ְוִכי־ִיְהיֶה ַבָּקַרַחת אֹו ַבַּגַּבַחת נֶ 13:42
ָּבָׂשר:  ְוָרָאה ֹאתֹו ַהֹּכֵהן ְוִהֵּנה ְׂשֵאת־ַהֶּנַגע ְלָבָנה ֲאַדְמֶּדֶמת ְּבָקַרְחּתֹו אֹו ְבַגַּבְחּתֹו ְּכַמְרֵאה ָצַרַעת עֹור 13:43
א ְיַטְּמֶאּנּו ַהֹּכֵהן ְּברֹאׁשֹו ִנְגעֹו: ִאיׁש־ָצרּוַע הּוא ָטֵמא הּוא ַטּמֵ 13:44
ָרא:  ְוַהָּצרּוַע ֲאֶׁשר־ּבֹו ַהֶּנַגע ְּבָגָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים ְורֹאׁשֹו ִיְהיֶה ָפרּוַע ְוַעל־ָׂשָפם יְַעֶטה ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְק 13:45
חּוץ ַלַּמֲחֶנה מֹוָׁשבֹו: ָּכל־ְיֵמי ֲאֶׁשר ַהֶּנַגע ּבֹו ִיְטָמא ָטֵמא הּוא ָּבָדד יֵֵׁשב מִ 13:46
ְוַהֶּבֶגד ִּכי־ִיְהיֶה בֹו ֶנַגע ָצָרַעת ְּבֶבֶגד ֶצֶמר אֹו ְּבֶבֶגד ִּפְׁשִּתים: 13:47
אֹו ִבְׁשִתי אֹו ְבֵעֶרב ַלִּפְׁשִּתים ְוַלָּצֶמר אֹו ְבעֹור אֹו ְּבָכל־ְמֶלאֶכת עֹור:  13:48
ֲאַדְמָּדם ַּבֶּבֶגד אֹו ָבעֹור אֹו־ַבְּׁשִתי אֹו־ָבֵעֶרב אֹו ְבָכל־ְּכִלי־עֹור ֶנַגע ָצַרַעת הּוא  ְוָהיָה ַהֶּנַגע ְיַרְקַרק אֹו13:49

ְוָהְרָאה ֶאת־ַהֹּכֵהן:  
ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ֶאת־ַהָּנַגע ְוִהְסִּגיר ֶאת־ַהֶּנַגע ִׁשְבַעת ָיִמים: 13:50
ָפָׂשה ַהֶּנַגע ַּבֶּבֶגד אֹו־ַבְּׁשִתי אֹו־ָבֵעֶרב אֹו ָבעֹור ְלֹכל ֲאֶׁשר־יֵָעֶׂשה ָהעֹור  ְוָרָאה ֶאת־ַהֶּנַגע ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּכי־13:51

ִלְמָלאָכה ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת ַהֶּנַגע ָטֵמא הּוא: 
ר ֲאֶׁשר־ִיְהיֶה בֹו  ְוָׂשַרף ֶאת־ַהֶּבֶגד אֹו ֶאת־ַהְּׁשִתי אֹו ֶאת־ָהֵעֶרב ַּבֶּצֶמר אֹו ַבִּפְׁשִּתים אֹו ֶאת־ָּכל־ְּכִלי ָהעֹו13:52

ַהָּנַגע ִּכי־ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת ִהוא ָּבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף:  
ְוִאם ִיְרֶאה ַהֹּכֵהן ְוִהֵּנה לֹא־ָפָׂשה ַהֶּנַגע ַּבֶּבֶגד אֹו ַבְּׁשִתי אֹו ָבֵעֶרב אֹו ְּבָכל־ְּכִלי־עֹור: 13:53
ְוִהְסִּגירֹו ִׁשְבַעת־יִָמים ֵׁשִנית: ְוִצָּוה ַהֹּכֵהן ְוִכְּבסּו ֵאת ֲאֶׁשר־ּבֹו ַהָּנַגע 13:54
ׁש  ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ַאֲחֵרי ֻהַּכֵּבס ֶאת־ַהֶּנַגע ְוִהֵּנה לֹא־ָהַפ ַהֶּנַגע ֶאת־ֵעינֹו ְוַהֶּנַגע לֹא־ָפָׂשה ָטֵמא הּוא ָּבאֵ 13:55

ִּתְׂשְרֶפּנּו ְּפֶחֶתת ִהוא ְּבָקַרְחּתֹו אֹו ְבַגַּבְחּתֹו:  
ֹּכֵהן ְוִהֵּנה ֵּכָהה ַהֶּנַגע ַאֲחֵרי ֻהַּכֵּבס ֹאתֹו ְוָקַרע ֹאתֹו ִמן־ַהֶּבֶגד אֹו ִמן־ָהעֹור אֹו ִמן־ַהְּׁשִתי אֹו  ְוִאם ָרָאה הַ 13:56

ִמן־ָהֵעֶרב:  
ת ֲאֶׁשר־ּבֹו ְוִאם־ֵּתָרֶאה עֹוד ַּבֶּבֶגד אֹו־ַבְּׁשִתי אֹו־ָבֵעֶרב אֹו ְבָכל־ְּכִלי־עֹור ֹּפַרַחת ִהוא ָּבֵאׁש ִּתְׂשְרֶפּנּו אֵ 13:57
ַהָּנַגע: 
ְוַהֶּבֶגד אֹו־ַהְּׁשִתי אֹו־ָהֵעֶרב אֹו־ָכל־ְּכִלי ָהעֹור ֲאֶׁשר ְּתַכֵּבס ְוָסר ֵמֶהם ַהָּנַגע ְוֻכַּבס ֵׁשִנית ְוָטֵהר:  13:58
ְּכִלי־עֹור ְלַטֲהרֹו אֹו ְלַטְּמאֹו:זֹאת ּתֹוַרת ֶנַגע־ָצַרַעת ֶּבֶגד ַהֶּצֶמר אֹו ַהִּפְׁשִּתים אֹו ַהְּׁשִתי אֹו ָהֵעֶרב אֹו ָּכל־13:59

וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 14:1
זֹאת ִּתְהיֶה ּתֹוַרת ַהְּמֹצָרע ְּביֹום ָטֳהָרתֹו ְוהּוָבא ֶאל־ַהֹּכֵהן: 14:2
ִמן־ַהָּצרּוַע: ְויָָצא ַהֹּכֵהן ֶאל־ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ְוִהֵּנה ִנְרָּפא ֶנַגע־ַהָּצַרַעת 14:3
ְוִצָּוה ַהֹּכֵהן ְוָלַקח ַלִּמַּטֵהר ְׁשֵּתי־ִצֳּפִרים ַחּיֹות ְטֹהרֹות ְוֵעץ ֶאֶרז ּוְׁשִני תֹוַלַעת ְוֵאֹזב:  14:4
ְוִצָּוה ַהֹּכֵהן ְוָׁשַחט ֶאת־ַהִּצּפֹור ָהֶאָחת ֶאל־ְּכִלי־ֶחֶרׂש ַעל־ַמִים ַחִּיים:  14:5
ַּקח ֹאָתּה ְוֶאת־ֵעץ ָהֶאֶרז ְוֶאת־ְׁשִני ַהּתֹוַלַעת ְוֶאת־ָהֵאֹזב ְוָטַבל אֹוָתם ְוֵאת ַהִּצֹּפר ַהַחָּיה  ֶאת־ַהִּצֹּפר ַהַחָּיה יִ 14:6

ְּבַדם ַהִּצֹּפר ַהְּׁשֻחָטה ַעל ַהַּמִים ַהַחִּיים:  
ר ַהַחָּיה ַעל־ְּפֵני ַהָּׂשֶדה: ְוִהָּזה ַעל ַהִּמַּטֵהר ִמן־ַהָּצַרַעת ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְוִטֲהרֹו ְוִׁשַּלח ֶאת־ַהִּצּפֹ 14:7



ב ִמחּוץ ְלָאֳהלֹו  ְוִכֶּבס ַהִּמַּטֵהר ֶאת־ְּבָגָדיו ְוִגַּלח ֶאת־ָּכל־ְׂשָערֹו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵהר ְוַאַחר יָבֹוא ֶאל־ַהַּמֲחֶנה ְויָׁשַ 14:8
ִׁשְבַעת יִָמים: 

רֹו ֶאת־רֹאׁשֹו ְוֶאת־ְזָקנֹו ְוֵאת ַּגֹּבת ֵעיָניו ְוֶאת־ָּכל־ְׂשָערֹו ְיַגֵּלַח ְוִכֶּבס ְוָהיָה ַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְיַגַּלח ֶאת־ָּכל־ְׂשעָ 14:9
ֶאת־ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ֶאת־ְּבָׂשרֹו ַּבַּמִים ְוָטֵהר:  

ָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ֹסֶלת ִמְנָחה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיַּקח ְׁשֵני־ְכָבִׂשים ְּתִמיִמים ְוַכְבָׂשה ַאַחת ַּבת־ְׁשָנָתּה ְּתִמיָמה ּוְׁש 14:10
ג ֶאָחד ָׁשֶמן:  ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְו

ְוֶהֱעִמיד ַהֹּכֵהן ַהְמַטֵהר ֵאת ָהִאיׁש ַהִּמַּטֵהר ְוֹאָתם ִלְפֵני ְיהוָה ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:  14:11
ג ַהָּׁשֶמן ְוֵהִניף ֹאָתם ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיהוָה:  ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ֶאת־ַהֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְוִהְקִריב ֹאתֹו ְלָאָׁשם ְוֶאת־14:12
א  ְוָׁשַחט ֶאת־ַהֶּכֶבׂש ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ֶאת־ַהַחָּטאת ְוֶאת־ָהֹעָלה ִּבְמקֹום ַהֹּקֶדׁש ִּכי ַּכַחָּטאת ָהָאָׁשם הּו14:13

ַלֹּכֵהן ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים הּוא:  
ם ְוָנַתן ַהֹּכֵהן ַעל־ְּתנּו ֹאֶזן ַהִּמַּטֵהר ַהְיָמִנית ְוַעל־ֹּבֶהן יָדֹו ַהְיָמִנית ְוַעל־ֹּבֶהן ַרְגלֹו  ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ִמַּדם ָהָאׁשָ 14:14

ַהְיָמִנית: 
ג ַהָּׁשֶמן ְויַָצק ַעל־ַּכף ַהֹּכֵהן ַהְּׂשָמאִלית: 14:15 ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ִמ
ן־ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל־ַּכּפֹו ַהְּׂשָמאִלית ְוִהָּזה ִמן־ַהֶּׁשֶמן ְּבֶאְצָּבעֹו ֶׁשַבע  ְוָטַבל ַהֹּכֵהן ֶאת־ֶאְצָּבעֹו ַהְיָמִנית ִמ 14:16

ְּפָעִמים ִלְפֵני ְיהוָה:  
ֹּבֶהן ַרְגלֹו  ית ְוַעל־ּוִמֶּיֶתר ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל־ַּכּפֹו ִיֵּתן ַהֹּכֵהן ַעל־ְּתנּו ֹאֶזן ַהִּמַּטֵהר ַהְיָמִנית ְוַעל־ֹּבֶהן יָדֹו ַהְיָמנִ 14:17

ַהְיָמִנית ַעל ַּדם ָהָאָׁשם: 
ְוַהּנֹוָתר ַּבֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל־ַּכף ַהֹּכֵהן ִיֵּתן ַעל־רֹאׁש ַהִּמַּטֵהר ְוִכֶּפר ָעָליו ַהֹּכֵהן ִלְפֵני ְיהוָה:  14:18
ַחט ֶאת־ָהֹעָלה:  ְוָעָׂשה ַהֹּכֵהן ֶאת־ַהַחָּטאת ְוִכֶּפר ַעל־ַהִּמַּטֵהר ִמֻּטְמָאתֹו ְוַאַחר ִיְׁש 14:19
ְוֶהֱעָלה ַהֹּכֵהן ֶאת־ָהֹעָלה ְוֶאת־ַהִּמְנָחה ַהִּמְזֵּבָחה ְוִכֶּפר ָעָליו ַהֹּכֵהן ְוָטֵהר:14:20
ָּבלּול ַּבֶּׁשֶמן  ְוִאם־ַּדל הּוא ְוֵאין יָדֹו ַמֶּׂשֶגת ְוָלַקח ֶּכֶבׂש ֶאָחד ָאָׁשם ִלְתנּוָפה ְלַכֵּפר ָעָליו ְוִעָּׂשרֹון ֹסֶלת ֶאָחד14:21

ג ָׁשֶמן:  ְלִמְנָחה ְו
ּוְׁשֵּתי ֹתִרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג יָדֹו ְוָהיָה ֶאָחד ַחָּטאת ְוָהֶאָחד ֹעָלה: 14:22
הוָה:  ְוֵהִביא ֹאָתם ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ְלָטֳהָרתֹו ֶאל־ַהֹּכֵהן ֶאל־ֶּפַתח ֹאֶהל־מֹוֵעד ִלְפֵני יְ 14:23
ג ַהָּׁשֶמן ְוֵהִניף ֹאָתם ַהֹּכֵהן ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיהוָה:  14:24 ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ֶאת־ֶּכֶבׂש ָהָאָׁשם ְוֶאת־
יָדֹוְוָׁשַחט ֶאת־ֶּכֶבׂש ָהָאָׁשם ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ִמַּדם ָהָאָׁשם ְוָנַתן ַעל־ְּתנּו ֹאֶזן־ַהִּמַּטֵהר ַהְיָמִנית ְוַעל־ֹּבֶהן14:25

ַהְיָמִנית ְוַעל־ֹּבֶהן ַרְגלֹו ַהְיָמִנית:  
:ּוִמן־ַהֶּׁשֶמן ִיֹצק ַהֹּכֵהן ַעל־ַּכף ַהֹּכֵהן ַהְּׂשָמאִלית14:26
ְוִהָּזה ַהֹּכֵהן ְּבֶאְצָּבעֹו ַהְיָמִנית ִמן־ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל־ַּכּפֹו ַהְּׂשָמאִלית ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִלְפֵני ְיהוָה:  14:27
ֶהן ַרְגלֹו  ן ַהֹּכֵהן ִמן־ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל־ַּכּפֹו ַעל־ְּתנּו ֹאֶזן ַהִּמַּטֵהר ַהְיָמִנית ְוַעל־ֹּבֶהן יָדֹו ַהְיָמִנית ְוַעל־ּבֹ ְוָנתַ 14:28

ַהְיָמִנית ַעל־ְמקֹום ַּדם ָהָאָׁשם: 
ֵהר ְלַכֵּפר ָעָליו ִלְפֵני ְיהוָה:  ְוַהּנֹוָתר ִמן־ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל־ַּכף ַהֹּכֵהן ִיֵּתן ַעל־רֹאׁש ַהִּמּטַ 14:29
ְוָעָׂשה ֶאת־ָהֶאָחד ִמן־ַהֹּתִרים אֹו ִמן־ְּבֵני ַהּיֹוָנה ֵמֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג יָדֹו:  14:30
ֶאת־ָהֶאָחד ַחָּטאת ְוֶאת־ָהֶאָחד ֹעָלה ַעל־ַהִּמְנָחה ְוִכֶּפר ַהֹּכֵהן ַעל ַהִּמַּטֵהר ִלְפֵני ְיהוָה: 14:31
ַרת ֲאֶׁשר־ּבֹו ֶנַגע ָצָרַעת ֲאֶׁשר לֹא־ַתִּׂשיג ָידֹו ְּבָטֳהָרתֹו:זֹאת ּתֹו14:32
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְוֶאל־ַאֲהֹרן ֵלאֹמר:  14:33
ִּכי ָתֹבאּו ֶאל־ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם ַלֲאֻחָּזה ְוָנַתִּתי ֶנַגע ָצַרַעת ְּבֵבית ֶאֶרץ ֲאֻחַּזְתֶכם: 14:34
ּוָבא ֲאֶׁשר־לֹו ַהַּבִית ְוִהִּגיד ַלֹּכֵהן ֵלאֹמר ְּכֶנַגע ִנְרָאה ִלי ַּבָּבִית:  14:35
ַחר ֵּכן ָיבֹא  ְוִצָּוה ַהֹּכֵהן ּוִפּנּו ֶאת־ַהַּבִית ְּבֶטֶרם יָבֹא ַהֹּכֵהן ִלְראֹות ֶאת־ַהֶּנַגע ְולֹא ִיְטָמא ָּכל־ֲאֶׁשר ַּבָּבִית ְואַ 14:36

־ַהָּבִית:  ַהֹּכֵהן ִלְראֹות ֶאת
ן־ַהִּקיר:  ְוָרָאה ֶאת־ַהֶּנַגע ְוִהֵּנה ַהֶּנַגע ְּבִקיֹרת ַהַּבִית ְׁשַקֲערּוֹרת ְיַרְקַרֹּקת אֹו ֲאַדְמַּדֹּמת ּוַמְרֵאיֶהן ָׁשָפל מִ 14:37
ְויָָצא ַהֹּכֵהן ִמן־ַהַּבִית ֶאל־ֶּפַתח ַהָּבִית ְוִהְסִּגיר ֶאת־ַהַּבִית ִׁשְבַעת יִָמים:  14:38
ְוָׁשב ַהֹּכֵהן ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְוָרָאה ְוִהֵּנה ָּפָׂשה ַהֶּנַגע ְּבִקיֹרת ַהָּבִית:  14:39
ְוִצָּוה ַהֹּכֵהן ְוִחְּלצּו ֶאת־ָהֲאָבִנים ֲאֶׁשר ָּבֵהן ַהָּנַגע ְוִהְׁשִליכּו ֶאְתֶהן ֶאל־ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל־ָמקֹום ָטֵמא:  14:40
ַּבִית ָסִביב ְוָׁשְפכּו ֶאת־ֶהָעָפר ֲאֶׁשר ִהְקצּו ֶאל־ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל־ָמקֹום ָטֵמא:  ְוֶאת־ַהַּבִית יְַקִצַע מִ 14:41
ְוָלְקחּו ֲאָבִנים ֲאֵחרֹות ְוֵהִביאּו ֶאל־ַּתַחת ָהֲאָבִנים ְוָעָפר ַאֵחר ִיַּקח ְוָטח ֶאת־ַהָּבִית:  14:42
ֶאת־ָהֲאָבִנים ְוַאֲחֵרי ִהְקצֹות ֶאת־ַהַּבִית ְוַאֲחֵרי ִהּטֹוַח:  ְוִאם־יָׁשּוב ַהֶּנַגע ּוָפַרח ַּבַּבִית ַאַחר ִחֵּלץ14:43
ּוָבא ַהֹּכֵהן ְוָרָאה ְוִהֵּנה ָּפָׂשה ַהֶּנַגע ַּבָּבִית ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת ִהוא ַּבַּבִית ָטֵמא הּוא:  14:44
ת ְוהֹוִציא ֶאל־ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל־ָמקֹום ָטֵמא:  ְוָנַתץ ֶאת־ַהַּבִית ֶאת־ֲאָבָניו ְוֶאת־ֵעָציו ְוֵאת ָּכל־ֲעַפר ַהָּביִ 14:45



ְוַהָּבא ֶאל־ַהַּבִית ָּכל־ְיֵמי ִהְסִּגיר ֹאתֹו ִיְטָמא ַעד־ָהָעֶרב: 14:46
ְוַהֹּׁשֵכב ַּבַּבִית ְיַכֵּבס ֶאת־ְּבָגָדיו ְוָהֹאֵכל ַּבַּבִית ְיַכֵּבס ֶאת־ְּבָגָדיו: 14:47
ה ְוִהֵּנה לֹא־ָפָׂשה ַהֶּנַגע ַּבַּבִית ַאֲחֵרי ִהֹּטַח ֶאת־ַהָּבִית ְוִטַהר ַהֹּכֵהן ֶאת־ַהַּבִית ִּכי  ְוִאם־ּבֹא יָבֹא ַהֹּכֵהן ְוָראָ 14:48

ִנְרָּפא ַהָּנַגע: 
ְוָלַקח ְלַחֵּטא ֶאת־ַהַּבִית ְׁשֵּתי ִצֳּפִרים ְוֵעץ ֶאֶרז ּוְׁשִני תֹוַלַעת ְוֵאֹזב:  14:49
ל־ְּכִלי־ֶחֶרׂש ַעל־ַמִים ַחִּיים: ְוָׁשַחט ֶאת־ַהִּצֹּפר ָהֶאָחת אֶ 14:50
חּוָטה  ְוָלַקח ֶאת־ֵעץ־ָהֶאֶרז ְוֶאת־ָהֵאֹזב ְוֵאת ְׁשִני ַהּתֹוַלַעת ְוֵאת ַהִּצֹּפר ַהַחָּיה ְוָטַבל ֹאָתם ְּבַדם ַהִּצֹּפר ַהְּׁש 14:51

ּוַבַּמִים ַהַחִּיים ְוִהָּזה ֶאל־ַהַּבִית ֶׁשַבע ְּפָעִמים:  
ַּבִית ְּבַדם ַהִּצּפֹור ּוַבַּמִים ַהַחִּיים ּוַבִּצֹּפר ַהַחָּיה ּוְבֵעץ ָהֶאֶרז ּוָבֵאֹזב ּוִבְׁשִני ַהּתֹוָלַעת:  ְוִחֵּטא ֶאת־הַ 14:52
ְוִׁשַּלח ֶאת־ַהִּצֹּפר ַהַחָּיה ֶאל־ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל־ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ְוִכֶּפר ַעל־ַהַּבִית ְוָטֵהר:  14:53
ע ַהָּצַרַעת ְוַלָּנֶתק:  זֹאת ַהּתֹוָרה ְלָכל־ֶנגַ 14:54
ּוְלָצַרַעת ַהֶּבֶגד ְוַלָּבִית:  14:55
ְוַלְׂשֵאת ְוַלַּסַּפַחת ְוַלֶּבָהֶרת:  14:56
ְלהֹוֹרת ְּביֹום ַהָּטֵמא ּוְביֹום ַהָּטֹהר זֹאת ּתֹוַרת ַהָּצָרַעת: 14:57

וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְוֶאל־ַאֲהֹרן ֵלאֹמר:  15:1
ַּדְּברּו ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וֲַאַמְרֶּתם ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ִּכי ִיְהיֶה ָזב ִמְּבָׂשרֹו זֹובֹו ָטֵמא הּוא:  15:2
רֹו  ְוזֹאת ִּתְהיֶה ֻטְמָאתֹו ְּבזֹובֹו ָרר ְּבָׂשרֹו ֶאת־זֹובֹו אֹו־ֶהְחִּתים ְּבָׂשרֹו ִמּזֹובֹו ָטֵמא הּוא ָּכל־ְיֵמי ָזב ְּבׂשָ 15:3

ֻטְמָאתֹו ִהוא:  1ִּתים ְּבָׂשרֹו ִמּזֹובֹו אֹו־ֶהחְ 
ָכל־ַהְּכִלי ֲאֶׁשר־יֵֵׁשב ָעָליו ִיְטָמא:  ָּכל־ַהִּמְׁשָּכב ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ָעָליו ַהָּזב ִיְטָמא וְ 15:4
ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּגע ְּבִמְׁשָּכבֹו ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד־ָהָעֶרב:  15:5
ב:  ְוַהֹּיֵׁשב ַעל־ַהְּכִלי ֲאֶׁשר־יֵֵׁשב ָעָליו ַהָּזב ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד־ָהָערֶ 15:6
ְוַהֹּנֵגַע ִּבְבַׂשר ַהָּזב ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד־ָהָעֶרב:  15:7
ְוִכי־יָֹרק ַהָּזב ַּבָּטהֹור ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד־ָהָעֶרב: 15:8
ְוָכל־ַהֶּמְרָּכב ֲאֶׁשר ִיְרַּכב ָעָליו ַהָּזב ִיְטָמא:  15:9

ְוָטֵמא  ְוָכל־ַהֹּנֵגַע ְּבֹכל ֲאֶׁשר ִיְהיֶה ַתְחָּתיו ִיְטָמא ַעד־ָהָעֶרב ְוַהּנֹוֵׂשא אֹוָתם ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים 15:10
ַעד־ָהָעֶרב: 

א ַעד־ָהָעֶרב: ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיַּגע־ּבֹו ַהָּזב ְויָָדיו לֹא־ָׁשַטף ַּבָּמִים ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטמֵ 15:11
ּוְכִלי־ֶחֶרׂש ֲאֶׁשר־ִיַּגע־ּבֹו ַהָּזב ִיָּׁשֵבר ְוָכל־ְּכִלי־ֵעץ ִיָּׁשֵטף ַּבָּמִים:  15:12
ְוָטֵהר:  ְוִכי־ִיְטַהר ַהָּזב ִמּזֹובֹו ְוָסַפר לֹו ִׁשְבַעת יִָמים ְלָטֳהָרתֹו ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ְּבָׂשרֹו ְּבַמִים ַחִּיים 15:13
ָנם ֶאל־ַהֹּכֵהן: ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיַּקח־לֹו ְׁשֵּתי ֹתִרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה ּוָבא ִלְפֵני ְיהוָה ֶאל־ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ּוְנתָ 15:14
: ְוָעָׂשה ֹאָתם ַהֹּכֵהן ֶאָחד ַחָּטאת ְוָהֶאָחד ֹעָלה ְוִכֶּפר ָעָליו ַהֹּכֵהן ִלְפֵני ְיהוָה ִמּזֹובֹו15:15
ְוִאיׁש ִּכי־ֵתֵצא ִמֶּמּנּו ִׁשְכַבת־ָזַרע ְוָרַחץ ַּבַּמִים ֶאת־ָּכל־ְּבָׂשרֹו ְוָטֵמא ַעד־ָהָעֶרב:  15:16
ְוָכל־ֶּבֶגד ְוָכל־עֹור ֲאֶׁשר־ִיְהיֶה ָעָליו ִׁשְכַבת־ָזַרע ְוֻכַּבס ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד־ָהָעֶרב:15:17
ַּכב ִאיׁש ֹאָתּה ִׁשְכַבת־ָזַרע ְוָרֲחצּו ַבַּמִים ְוָטְמאּו ַעד־ָהָעֶרב:  ְוִאָּׁשה ֲאֶׁשר ִיְׁש 15:18
ָמא ַעד־ָהָעֶרב:  ְוִאָּׁשה ִּכי־ִתְהיֶה ָזָבה ָּדם ִיְהיֶה ֹזָבּה ִּבְבָׂשָרּה ִׁשְבַעת יִָמים ִּתְהיֶה ְבִנָּדָתּה ְוָכל־ַהֹּנֵגַע ָּבּה ִיטְ 15:19
יו ְּבִנָּדָתּה ִיְטָמא ְוֹכל ֲאֶׁשר־ֵּתֵׁשב ָעָליו ִיְטָמא:  ְוֹכל ֲאֶׁשר ִּתְׁשַּכב ָעלָ 15:20
ְוָכל־ַהֹּנֵגַע ְּבִמְׁשָּכָבּה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד־ָהָעֶרב:  15:21
ֵמא ַעד־ָהָעֶרב:  ְוָכל־ַהֹּנֵגַע ְּבָכל־ְּכִלי ֲאֶׁשר־ֵּתֵׁשב ָעָליו ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוטָ 15:22
ְוִאם ַעל־ַהִּמְׁשָּכב הּוא אֹו ַעל־ַהְּכִלי ֲאֶׁשר־ִהוא ֹיֶׁשֶבת־ָעָליו ְּבָנְגעֹו־בֹו ִיְטָמא ַעד־ָהָעֶרב:  15:23
ב ָעָליו ִיְטָמא:ְוִאם ָׁשֹכב ִיְׁשַּכב ִאיׁש ֹאָתּה ּוְתִהי ִנָּדָתּה ָעָליו ְוָטֵמא ִׁשְבַעת יִָמים ְוָכל־ַהִּמְׁשָּכב ֲאֶׁשר־ִיְׁשּכַ 15:24
ִּכיֵמי  ְוִאָּׁשה ִּכי־יָזּוב זֹוב ָּדָמּה יִָמים ַרִּבים ְּבלֹא ֶעת־ִנָּדָתּה אֹו ִכי־ָתזּוב ַעל־ִנָּדָתּה ָּכל־ְיֵמי זֹוב ֻטְמָאָתּה15:25

ִנָּדָתּה ִּתְהיֶה ְטֵמָאה ִהוא:  
ָבּה ְּכִמְׁשַּכב ִנָּדָתּה ִיְהיֶה־ָּלּה ְוָכל־ַהְּכִלי ֲאֶׁשר ֵּתֵׁשב ָעָליו ָטֵמא  ָּכל־ַהִּמְׁשָּכב ֲאֶׁשר־ִּתְׁשַּכב ָעָליו ָּכל־ְיֵמי זֹו15:26

ִיְהיֶה ְּכֻטְמַאת ִנָּדָתּה:  
ְוָכל־ַהּנֹוֵגַע ָּבם ִיְטָמא ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד־ָהָעֶרב:  15:27
ִׁשְבַעת יִָמים ְוַאַחר ִּתְטָהר:  ְוִאם־ָטֲהָרה ִמּזֹוָבּה ְוָסְפָרה ָּלּה15:28

1 3 // SP LXX (DSS) ָטֵמא הּוא ָּכל־ְיֵמי ָזב ְּבָׂשרֹו אֹו־ֶהְחִּתים ְּבָׂשרֹו ִמּזֹובֹו omit MT (ֻטְמָאתֹוָטֵמא)



ֹוֵעד:  ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִּתַּקח־ָלּה ְׁשֵּתי ֹתִרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה ְוֵהִביָאה אֹוָתם ֶאל־ַהֹּכֵהן ֶאל־ֶּפַתח ֹאֶהל מ15:29
ֹּכֵהן ִלְפֵני ְיהוָה ִמּזֹוב ֻטְמָאָתּה:  ְוָעָׂשה ַהֹּכֵהן ֶאת־ָהֶאָחד ַחָּטאת ְוֶאת־ָהֶאָחד ֹעָלה ְוִכֶּפר ָעֶליָה הַ 15:30
ְוִהַּזְרֶּתם ֶאת־ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִמֻּטְמָאָתם ְולֹא יָֻמתּו ְּבֻטְמָאָתם ְּבַטְּמָאם ֶאת־ִמְׁשָּכִני ֲאֶׁשר ְּבתֹוָכם: 15:31
זֹאת ּתֹוַרת ַהָּזב וֲַאֶׁשר ֵּתֵצא ִמֶּמּנּו ִׁשְכַבת־ֶזַרע ְלָטְמָאה־ָבּה: 15:32
ְוַהָּדוָה ְּבִנָּדָתּה ְוַהָּזב ֶאת־זֹובֹו ַלָּזָכר ְוַלְּנֵקָבה ּוְלִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ִעם־ְטֵמָאה:15:33

וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ַאֲחֵרי מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהֹרן ְּבָקְרָבָתם ִלְפֵני־ְיהוָה וַָּיֻמתּו:  16:1
ר ֶאל־ַאֲהֹרן ָאִחי ְוַאל־יָבֹא ְבָכל־ֵעת ֶאל־ַהֹּקֶדׁש ִמֵּבית ַלָּפֹרֶכת ֶאל־ְּפֵני ַהַּכֹּפֶרת  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ַּדּבֵ 16:2

ֲאֶׁשר ַעל־ָהָאֹרן ְולֹא יָמּות ִּכי ֶּבָעָנן ֵאָרֶאה ַעל־ַהַּכֹּפֶרת:  
ה:  ְּבזֹאת יָבֹא ַאֲהֹרן ֶאל־ַהֹּקֶדׁש ְּבַפר ֶּבן־ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל ְלֹעלָ 16:3
ְגֵדי־ֹקֶדׁש ֵהם  ְּכֹתֶנת־ַּבד ֹקֶדׁש ִיְלָּבׁש ּוִמְכְנֵסי־ַבד ִיְהיּו ַעל־ְּבָׂשרֹו ּוְבַאְבֵנט ַּבד יְַחֹּגר ּוְבִמְצֶנֶפת ַּבד ִיְצֹנף ּבִ 16:4

ְוָרַחץ ַּבַּמִים ֶאת־ְּבָׂשרֹו ּוְלֵבָׁשם: 
ִּזים ְלַחָּטאת ְוַאִיל ֶאָחד ְלֹעָלה:  ּוֵמֵאת ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיַּקח ְׁשֵני־ְׂשִעיֵרי עִ 16:5
ְוִהְקִריב ַאֲהֹרן ֶאת־ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר־לֹו ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו:  16:6
ְוָלַקח ֶאת־ְׁשֵני ַהְּׂשִעיִרם ְוֶהֱעִמיד ֹאָתם ִלְפֵני ְיהוָה ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:  16:7
ִעיִרם ּגֹוָרלֹות ּגֹוָרל ֶאָחד ַליהוָה ְוגֹוָרל ֶאָחד ָלֵעז ֹאֵזל:  ְוָנַתן ַאֲהֹרן ַעל־ְׁשֵני ַהְּׂש 16:8
ְוִהְקִריב ַאֲהֹרן ֶאת־ַהָּׂשִעיר ֲאֶׁשר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַליהוָה ְוָעָׂשהּו ַחָּטאת: 16:9

ַכֵּפר ָעָליו ְלַׁשַּלח ֹאתֹו ָלֵעז ֹאֵזל ַהִּמְדָּבָרה:  ְוַהָּׂשִעיר ֲאֶׁשר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ָלֵעז ֹאֵזל יֳָעַמד־ַחי ִלְפֵני ְיהוָה לְ 16:10
ְוִהְקִריב ַאֲהֹרן ֶאת־ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר־לֹו ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו ְוָׁשַחט ֶאת־ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר־לֹו:  16:11
ְפֵני ְיהוָה ּוְמלֹא ָחְפָניו ְקֹטֶרת ַסִּמים ַּדָּקה ְוֵהִביא ִמֵּבית  ְוָלַקח ְמלֹא־ַהַּמְחָּתה ַּגֲחֵלי־ֵאׁש ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ִמּלִ 16:12

ַלָּפֹרֶכת:  
ְוָנַתן ֶאת־ַהְּקֹטֶרת ַעל־ָהֵאׁש ִלְפֵני ְיהוָה ְוִכָּסה ֲעַנן ַהְּקֹטֶרת ֶאת־ַהַּכֹּפֶרת ֲאֶׁשר ַעל־ָהֵעדּות ְולֹא יָמּות:  16:13
ְצָּבעֹו ַעל־ְּפֵני ַהַּכֹּפֶרת ֵקְדָמה ְוִלְפֵני ַהַּכֹּפֶרת יֶַּזה ֶׁשַבע־ְּפָעִמים ִמן־ַהָּדם ְוָלַקח ִמַּדם ַהָּפר ְוִהָּזה ְבאֶ 16:14

ְּבֶאְצָּבעֹו:  
ְוָׁשַחט ֶאת־ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר ָלָעם ְוֵהִביא ֶאת־ָּדמֹו ֶאל־ִמֵּבית ַלָּפֹרֶכת ְוָעָׂשה ֶאת־ָּדמֹו ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה 16:15

ִהָּזה ֹאתֹו ַעל־ַהַּכֹּפֶרת ְוִלְפֵני ַהַּכֹּפֶרת:  ְלַדם ַהָּפר וְ 
ִאָּתם ְּבתֹו ְוִכֶּפר ַעל־ַהֹּקֶדׁש ִמֻּטְמֹאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמִּפְׁשֵעיֶהם ְלָכל־ַחּטֹאָתם ְוֵכן יֲַעֶׂשה ְלֹאֶהל מֹוֵעד ַהֹּׁשֵכן 16:16

ֻטְמֹאָתם:  
ְּבֹבאֹו ְלַכֵּפר ַּבֹּקֶדׁש ַעד־ֵצאתֹו ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו ּוְבַעד ָּכל־ְקַהל  ְוָכל־ָאָדם לֹא־ִיְהיֶה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד16:17

ִיְׂשָרֵאל:  
ַהִּמְזֵּבַח ְויָָצא ֶאל־ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ִלְפֵני־ְיהוָה ְוִכֶּפר ָעָליו ְוָלַקח ִמַּדם ַהָּפר ּוִמַּדם ַהָּׂשִעיר ְוָנַתן ַעל־ַקְרנֹות16:18

ב: ָסִבי
ְוִהָּזה ָעָליו ִמן־ַהָּדם ְּבֶאְצָּבעֹו ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְוִטֲהרֹו ְוִקְּדׁשֹו ִמֻּטְמֹאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  16:19
ְוִכָּלה ִמַּכֵּפר ֶאת־ַהֹּקֶדׁש ְוֶאת־ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאת־ַהִּמְזֵּבַח ְוִהְקִריב ֶאת־ַהָּׂשִעיר ֶהָחי:  16:20
ְׁשֵּתי ידו יָָדיו ַעל רֹאׁש ַהָּׂשִעיר ַהַחי ְוִהְתוַָּדה ָעָליו ֶאת־ָּכל־ֲעוֹנת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ְוָסַמ ַאֲהֹרן ֶאת־16:21

ְוֶאת־ָּכל־ִּפְׁשֵעיֶהם ְלָכל־ַחּטֹאָתם ְוָנַתן ֹאָתם ַעל־רֹאׁש ַהָּׂשִעיר ְוִׁשַּלח ְּביַד־ִאיׁש ִעִּתי ַהִּמְדָּבָרה:  
־ָּכל־ֲעוֹנָתם ֶאל־ֶאֶרץ ְּגֵזָרה ְוִׁשַּלח ֶאת־ַהָּׂשִעיר ַּבִּמְדָּבר:  ְוָנָׂשא ַהָּׂשִעיר ָעָליו ֶאת16:22
ּוָבא ַאֲהֹרן ֶאל־ֹאֶהל מֹוֵעד ּוָפַׁשט ֶאת־ִּבְגֵדי ַהָּבד ֲאֶׁשר ָלַבׁש ְּבֹבאֹו ֶאל־ַהֹּקֶדׁש ְוִהִּניָחם ָׁשם: 16:23
ׁש ֶאת־ְּבָגָדיו ְויָָצא ְוָעָׂשה ֶאת־ֹעָלתֹו ְוֶאת־ֹעַלת ָהָעם ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ְוָרַחץ ֶאת־ְּבָׂשרֹו ַבַּמִים ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש ְוָלבַ 16:24

ּוְבַעד ָהָעם: 
ְוֵאת ֵחֶלב ַהַחָּטאת יְַקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה:  16:25
י־ֵכן יָבֹוא ֶאל־ַהַּמֲחֶנה:  ְוַהְמַׁשֵּלַח ֶאת־ַהָּׂשִעיר ָלֵעז ֹאֵזל ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ֶאת־ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים ְוַאֲחרֵ 16:26
ְרפּו  ְוֵאת ַּפר ַהַחָּטאת ְוֵאת ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר הּוָבא ֶאת־ָּדָמם ְלַכֵּפר ַּבֹּקֶדׁש יֹוִציא ֶאל־ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוׂשָ 16:27

ָבֵאׁש ֶאת־ֹעֹרָתם ְוֶאת־ְּבָׂשָרם ְוֶאת־ִּפְרָׁשם: 
ָדיו ְוָרַחץ ֶאת־ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים ְוַאֲחֵרי־ֵכן יָבֹוא ֶאל־ַהַּמֲחֶנה: ְוַהּׂשֵֹרף ֹאָתם ְיַכֵּבס ְּבגָ 16:28
ׂשּו ְוָהְיָתה ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ְּתַעּנּו ֶאת־ַנְפֹׁשֵתיֶכם ְוָכל־ְמָלאָכה לֹא ַתעֲ 16:29

ָהֶאְזָרח ְוַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם:  
ִּכי־ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹּכל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיהוָה ִּתְטָהרּו:  16:30
ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִהיא ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת־ַנְפֹׁשֵתיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם:  16:31
ְלַכֵהן ַּתַחת ָאִביו ְוָלַבׁש ֶאת־ִּבְגֵדי ַהָּבד ִּבְגֵדי ַהֹּקֶדׁש: ְוִכֶּפר ַהֹּכֵהן ֲאֶׁשר־ִיְמַׁשח ֹאתֹו וֲַאֶׁשר ְיַמֵּלא ֶאת־יָדֹו  16:32



ֵּפר:  ְוִכֶּפר ֶאת־ִמְקַּדׁש ַהֹּקֶדׁש ְוֶאת־ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאת־ַהִּמְזֵּבַח ְיַכֵּפר ְוַעל ַהֹּכֲהִנים ְוַעל־ָּכל־ַעם ַהָּקָהל ְיכַ 16:33
ַכֵּפר ַעל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל־ַחּטֹאָתם ַאַחת ַּבָּׁשָנה וַַּיַעׂש ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה  ְוָהְיָתה־ּזֹאת ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם לְ 16:34

ֶאת־ֹמֶׁשה:
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 17:1
ֶׁשר־ִצָּוה ְיהוָה ֵלאֹמר:  ַּדֵּבר ֶאל־ַאֲהֹרן ְוֶאל־ָּבָניו ְוֶאל ָּכל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֶזה ַהָּדָבר אֲ 17:2
ִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ׁשֹור אֹו־ֶכֶׂשב אֹו־ֵעז ַּבַּמֲחֶנה אֹו ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה: 17:3
ְלֵריַח ִניֹחַח ְוִּיְׁשָחֵטהּו ַּבחּוץ  ְוֶאל־ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד לֹא ֱהִביאֹו ַלֲעׂשֹות ֹאתֹו ֹעָלה אֹו ְׁשָלִמים ַליהוָה ְלְרצֹוְנֶכם 17:4

ְלַהְקִריב ָקְרָּבן ַליהוָה ִלְפֵני ִמְׁשַּכן ְיהוָה ָּדם יֵָחֵׁשב ָלִאיׁש ַההּוא ָּדם ָׁשָפ ְוִנְכַרת  1ְוֶאל־ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד לֹא ֱהִביאֹו 
ָהִאיׁש ַההּוא ִמֶּקֶרב ַעּמֹו:  

ים ַעל־ְּפֵני ַהָּׂשֶדה וֱֶהִביֻאם ַליהוָה ֶאל־ֶּפַתח ֹאֶהל  ְלַמַען ֲאֶׁשר יִָביאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ִזְבֵחיֶהם ֲאֶׁשר ֵהם ֹזְבחִ 17:5
מֹוֵעד ֶאל־ַהֹּכֵהן ְוָזְבחּו ִזְבֵחי ְׁשָלִמים ַליהוָה אֹוָתם:  

ְוָזַרק ַהֹּכֵהן ֶאת־ַהָּדם ַעל־ִמְזַּבח ְיהוָה ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ְוִהְקִטיר ַהֵחֶלב ְלֵריַח ִניֹחַח ַליהוָה:  17:6
ְּבחּו עֹוד ֶאת־ִזְבֵחיֶהם ַלְּׂשִעיִרם ֲאֶׁשר ֵהם ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם ֻחַּקת עֹוָלם ִּתְהיֶה־ּזֹאת ָלֶהם ְלֹדֹרָתם: ְולֹא־ִיזְ 17:7
וֲַאֵלֶהם ּתֹאַמר ִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוִמן־ַהֵּגר ֲאֶׁשר־יָגּור ְּבתֹוָכם ֲאֶׁשר־יֲַעֶלה ֹעָלה אֹו־ָזַבח:  17:8
ֹאֶהל מֹוֵעד לֹא ְיִביֶאּנּו ַלֲעׂשֹות ֹאתֹו ַליהוָה ְוִנְכַרת ָהִאיׁש ַההּוא ֵמַעָּמיו:  ְוֶאל־ֶּפַתח 17:9

ֶאת־ַהָּדם  ְוִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוִמן־ַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם ֲאֶׁשר יֹאַכל ָּכל־ָּדם ְוָנַתִּתי ָפַני ַּבֶּנֶפׁש ָהֹאֶכֶלת 17:10
ֶרב ַעָּמּה: ְוִהְכַרִּתי ֹאָתּה ִמּקֶ 

ֶפׁש ְיַכֵּפר:  ִּכי ֶנֶפׁש ַהָּבָׂשר ַּבָּדם ִהוא וֲַאִני ְנַתִּתיו ָלֶכם ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ְלַכֵּפר ַעל־ַנְפֹׁשֵתיֶכם ִּכי־ַהָּדם הּוא ַּבּנֶ 17:11
ְּבתֹוְכֶכם לֹא־יֹאַכל ָּדם: ַעל־ֵּכן ָאַמְרִּתי ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכל־ֶנֶפׁש ִמֶּכם לֹא־תֹאַכל ָּדם ְוַהֵּגר ַהָּגר 17:12
ת־ָּדמֹו  ְוִאיׁש ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמן־ַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם ֲאֶׁשר יָצּוד ֵציד ַחָּיה אֹו־עֹוף ֲאֶׁשר יֵָאֵכל ְוָׁשַפ אֶ 17:13

ְוִכָּסהּו ֶּבָעָפר:  
ֹאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּדם ָּכל־ָּבָׂשר לֹא תֹאֵכלּו ִּכי ֶנֶפׁש ָּכל־ָּבָׂשר ָּדמֹו ִהוא  ִּכי־ֶנֶפׁש ָּכל־ָּבָׂשר ָּדמֹו ְבַנְפׁשֹו הּוא ו17:14ָ

ָּכל־ֹאְכָליו ִיָּכֵרת:  
ָטֵהר:  ְוָכל־ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ּתֹאַכל ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה ָּבֶאְזָרח ּוַבֵּגר ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד־ָהֶעֶרב וְ 17:15
ְוִאם לֹא ְיַכֵּבס ּוְבָׂשרֹו לֹא ִיְרָחץ ְוָנָׂשא ֲעונֹו:17:16

וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 18:1
ֵהיֶכם: 18:2 ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ֲאִני ְיהוָה ֱא
ּו ּוְכַמֲעֵׂשה ֶאֶרץ־ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה לֹא  ְּכַמֲעֵׂשה ֶאֶרץ־ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם־ָּבּה לֹא ַתֲעׂש18:3

ַתֲעׂשּו ּוְבֻחֹּקֵתיֶהם לֹא ֵתֵלכּו:  
ֵהיֶכם: 18:4 ֶאת־ִמְׁשָּפַטי ַּתֲעׂשּו ְוֶאת־ֻחֹּקַתי ִּתְׁשְמרּו ָלֶלֶכת ָּבֶהם ֲאִני ְיהוָה ֱא
ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה ֹאָתם ָהָאָדם וַָחי ָּבֶהם ֲאִני ְיהוָה: ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת־ֻחֹּקַתי ְוֶאת־ִמְׁשָּפַטי18:5
ִאיׁש ִאיׁש ֶאל־ָּכל־ְׁשֵאר ְּבָׂשרֹו לֹא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה ֲאִני ְיהוָה: 18:6
: ֶעְרוַת ָאִבי ְוֶעְרוַת ִאְּמ לֹא ְתַגֵּלה ִאְּמ ִהוא לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרוָָתּה18:7
ֶעְרוַת ֵאֶׁשת־ָאִבי לֹא ְתַגֵּלה ֶעְרוַת ָאִבי ִהוא: 18:8
ֶעְרוַת ֲאחֹוְת ַבת־ָאִבי אֹו ַבת־ִאֶּמ מֹוֶלֶדת ַּבִית אֹו מֹוֶלֶדת חּוץ לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרוָָתן: 18:9

ֶּלה ֶעְרוָָתן ִּכי ֶעְרוְָת ֵהָּנה: ֶעְרוַת ַּבת־ִּבְנ אֹו ַבת־ִּבְּת לֹא ְתגַ 18:10
ֶעְרוַת ַּבת־ֵאֶׁשת ָאִבי לֹא־ִתָּגֶלה מֹוֶלֶדת ָאִבי ֲאחֹוְת ִהוא לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרוָָתּה: 18:11
ֶעְרוַת ֲאחֹות־ָאִבי לֹא ְתַגֵּלה ְׁשֵאר ָאִבי ִהוא: 18:12
ת־ִאְּמ לֹא ְתַגֵּלה ִּכי־ְׁשֵאר ִאְּמ ִהוא: ֶעְרוַת ֲאחֹו18:13
ֶעְרוַת ֲאִחי־ָאִבי לֹא ְתַגֵּלה ֶאל־ִאְׁשּתֹו לֹא ִתְקָרב ֹּדָדְת ִהוא: 18:14
ֶעְרוַת ַּכָּלְת לֹא ְתַגֵּלה ֵאֶׁשת ִּבְנ ִהוא לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרוָָתּה: 18:15
ת ֵאֶׁשת־ָאִחי לֹא ְתַגֵּלה ֶעְרוַת ָאִחי ִהוא: ֶעְרַו18:16
ָּמה ִהוא  ֶעְרוַת ִאָּׁשה ּוִבָּתּה לֹא ְתַגֵּלה ֶאת־ַּבת־ְּבָנּה ְוֶאת־ַּבת־ִּבָּתּה לֹא ִתַּקח ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ַׁשֲאָרה ֵהָּנה זִ 18:17
ּלֹות ֶעְרוָָתּה ָעֶליָה ְּבַחֶּייָה:  ְוִאָּׁשה ֶאל־ֲאֹחָתּה לֹא ִתָּקח ִלְצֹרר ְלגַ 18:18
ְוֶאל־ִאָּׁשה ְּבִנַּדת ֻטְמָאָתּה לֹא ִתְקַרב ְלַגּלֹות ֶעְרוָָתּה: 18:19

1 4 ֹ א ֱהִביאֹו ַלֲעׂשֹות ֹאתֹו ֹעָלה אֹו ְׁשָלִמים ַליהוָה ְלְרצֹוְנֶכם ְלֵריַח ִניֹחַח ְוִּיְׁשָחֵטהּו ַּבחּוץ ְוֶאל־ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ל
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ְוֶאל־ֵאֶׁשת ֲעִמיְת לֹא־ִתֵּתן ְׁשָכְבְּת ְלָזַרע ְלָטְמָאה־ָבּה: 18:20
ֶהי ֲאִני ְיהָוה: ּוִמַּזְרֲע לֹא־ִתֵּתן ְלַהֲעִביר ַלֹּמ ְולֹא ְתַחּלֵ 18:21 ל ֶאת־ֵׁשם ֱא
ְוֶאת־ָזָכר לֹא ִתְׁשַּכב ִמְׁשְּכֵבי ִאָּׁשה ּתֹוֵעָבה ִהוא:  18:22
ּוְבָכל־ְּבֵהָמה לֹא־ִתֵּתן ְׁשָכְבְּת ְלָטְמָאה־ָבּה ְוִאָּׁשה לֹא־ַתֲעֹמד ִלְפֵני ְבֵהָמה ְלִרְבָעּה ֶּתֶבל הּוא:  18:23
־ֵאֶּלה ִּכי ְבָכל־ֵאֶּלה ִנְטְמאּו ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר־ֲאִני ְמַׁשֵּלַח ִמְּפֵניֶכם: ַאל־ִּתַּטְּמאּו ְּבָכל18:24
וִַּתְטָמא ָהָאֶרץ וֶָאְפֹקד ֲעוָנּה ָעֶליָה וַָּתִקא ָהָאֶרץ ֶאת־ֹיְׁשֶביָה:  18:25
ת ָהֵאֶּלה ָהֶאְזָרח ְוַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם: ּוְׁשַמְרֶּתם ַאֶּתם ֶאת־ֻחֹּקַתי ְוֶאת־ִמְׁשָּפַטי ְולֹא ַתֲעׂשּו ִמֹּכל ַהּתֹוֵעבֹ 18:26
ִּכי ֶאת־ָּכל־ַהּתֹוֵעֹבת ָהֵאל ָעׂשּו ַאְנֵׁשי־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם וִַּתְטָמא ָהָאֶרץ:  18:27
ְולֹא־ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ְּבַטַּמֲאֶכם ֹאָתּה ַּכֲאֶׁשר ָקָאה ֶאת־ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם:  18:28
ִּכי ָּכל־ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה ִמֹּכל ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאֶּלה ְוִנְכְרתּו ַהְּנָפׁשֹות ָהֹעׂשֹת ִמֶּקֶרב ַעָּמם:  18:29
ֲאִני ְיהוָה  ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת־ִמְׁשַמְרִּתי ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות ֵמֻחּקֹות ַהּתֹוֵעֹבת ֲאֶׁשר ַנֲעׂשּו ִלְפֵניֶכם ְולֹא ִתַּטְּמאּו ָּבֶהם 18:30

ֵהיֶכם:אֱ 
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר 19:1
ֵהיֶכם:  19:2 ַּדֵּבר ֶאל־ָּכל־ֲעַדת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְקֹדִׁשים ִּתְהיּו ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני ְיהוָה ֱא
ֵהיֶכם:  ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו ְוֶאת־ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשֹמרּו ֲאִני ְיהוָה אֱ 19:3
ֵהיֶכם:  19:4 ֵהי ַמֵּסָכה לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם ֲאִני ְיהוָה ֱא ַאל־ִּתְפנּו ֶאל־ָהֱאִליִלים וֵא
ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ְׁשָלִמים ַליהוָה ִלְרֹצְנֶכם ִּתְזָּבֻחהּו:  19:5
י ָּבֵאׁש ִיָּׂשֵרף: ְּביֹום ִזְבֲחֶכם יֵָאֵכל ּוִמָּמֳחָרת ְוַהּנֹוָתר ַעד־יֹום ַהְּׁשִליִׁש 19:6
ְוִאם ֵהָאֹכל יֵָאֵכל ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּפּגּול הּוא לֹא יֵָרֶצה: 19:7
ְוֹאְכָליו ֲעונֹו ִיָּׂשא ִּכי־ֶאת־ֹקֶדׁש ְיהוָה ִחֵּלל ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה:  19:8
ַאת ָׂשְד ִלְקֹצר ְוֶלֶקט ְקִציְר לֹא ְתַלֵּקט:  ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת־ְקִציר ַאְרְצֶכם לֹא ְתַכֶּלה ּפְ 19:9

ֵהיֶכם:  19:10 ְוַכְרְמ לֹא ְתעֹוֵלל ּוֶפֶרט ַּכְרְמ לֹא ְתַלֵּקט ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַּתֲעֹזב ֹאָתם ֲאִני ְיהוָה ֱא
לֹא ִּתְגֹנבּו ְולֹא־ְתַכֲחׁשּו ְולֹא־ְתַׁשְּקרּו ִאיׁש ַּבֲעִמיתֹו: 19:11
19:12 ֹ ֶהי ֲאִני ְיהוָה:  ְול א־ִתָּׁשְבעּו ִבְׁשִמי ַלָּׁשֶקר ְוִחַּלְלָּת ֶאת־ֵׁשם ֱא
לֹא־ַתֲעֹׁשק ֶאת־ֵרֲע ְולֹא ִתְגֹזל לֹא־ָתִלין ְּפֻעַּלת ָׂשִכיר ִאְּת ַעד־ֹּבֶקר: 19:13
ֶהי19:14  ֲאִני ְיהוָה:  לֹא־ְתַקֵּלל ֵחֵרׁש ְוִלְפֵני ִעֵּור לֹא ִתֵּתן ִמְכֹׁשל ְויֵָראָת ֵּמֱא
19:15  : לֹא־ַתֲעׂשּו ָעוֶל ַּבִּמְׁשָּפט לֹא־ִתָּׂשא ְפֵני־ָדל ְולֹא ֶתְהַּדר ְּפֵני ָגדֹול ְּבֶצֶדק ִּתְׁשֹּפט ֲעִמיֶת
לֹא־ֵתֵל ָרִכיל ְּבַעֶּמי לֹא ַתֲעֹמד ַעל־ַּדם ֵרֶע ֲאִני ְיהוָה:  19:16
 הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת־ֲעִמיֶת ְולֹא־ִתָּׂשא ָעָליו ֵחְטא: לֹא־ִתְׂשָנא ֶאת־ָאִחי ִּבְלָבבֶ 19:17
לֹא־ִתֹּקם ְולֹא־ִתֹּטר ֶאת־ְּבֵני ַעֶּמ ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו ֲאִני ְיהוָה: 19:18
ם ּוֶבֶגד ִּכְלַאִים ַׁשַעְטֵנז לֹא יֲַעֶלה  ֶאת־ֻחֹּקַתי ִּתְׁשֹמרּו ְּבֶהְמְּת לֹא־ַתְרִּביַע ִּכְלַאִים ָׂשְד לֹא־ִתְזַרע ִּכְלָאיִ 19:19
: ָעֶלי

19:20 ֹ א  ְוִאיׁש ִּכי־ִיְׁשַּכב ֶאת־ִאָּׁשה ִׁשְכַבת־ֶזַרע ְוִהוא ִׁשְפָחה ֶנֱחֶרֶפת ְלִאיׁש ְוָהְפֵּדה לֹא ִנְפָּדָתה אֹו ֻחְפָׁשה ל
ִנַּתן־ָלּה ִּבֹּקֶרת ִּתְהיֶה לֹא יּוְמתּו ִּכי־לֹא ֻחָּפָׁשה:  

ְוֵהִביא ֶאת־ֲאָׁשמֹו ַליהוָה ֶאל־ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ֵאיל ָאָׁשם:  19:21
ְוִכֶּפר ָעָליו ַהֹּכֵהן ְּבֵאיל ָהָאָׁשם ִלְפֵני ְיהוָה ַעל־ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְוִנְסַלח לֹו ֵמַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא:19:22
ׁש ָׁשִנים ִיְהיֶה ָלֶכם ֲעֵרִלים לֹא  ְוִכי־ָתֹבאּו ֶאל־ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶּתם ָּכל־ֵעץ ַמֲאכָ 19:23 ל וֲַעַרְלֶּתם ָעְרָלתֹו ֶאת־ִּפְריֹו ָׁש
יֵָאֵכל: 
ּוַבָּׁשָנה ָהְרִביִעת ִיְהיֶה ָּכל־ִּפְריֹו ֹקֶדׁש ִהּלּוִלים ַליהוָה: 19:24
ֵהיֶכם: ּוַבָּׁשָנה ַהֲחִמיִׁשת ּתֹאְכלּו ֶאת־ִּפְריֹו ְלהֹוִסיף ָלֶכם ְּתבּוָאתֹו ֲאִני 19:25 ְיהוָה ֱא
לֹא תֹאְכלּו ַעל־ַהָּדם לֹא ְתַנֲחׁשּו ְולֹא ְתעֹוֵננּו: 19:26
19:27 : לֹא ַתִּקפּו ְּפַאת רֹאְׁשֶכם ְולֹא ַתְׁשִחית ֵאת ְּפַאת ְזָקֶנ
:ְוֶׂשֶרט ָלֶנֶפׁש לֹא ִתְּתנּו ִּבְבַׂשְרֶכם ּוְכֹתֶבת ַקֲעַקע לֹא ִתְּתנּו ָּבֶכם ֲאִני ְיהוָה19:28
ַאל־ְּתַחֵּלל ֶאת־ִּבְּת ְלַהְזנֹוָתּה ְולֹא־ִתְזֶנה ָהָאֶרץ ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ִזָּמה:  19:29
ֶאת־ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשֹמרּו ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו ֲאִני ְיהוָה:  19:30
ֵהיֶכם:  ַאל־ִּתְפנּו ֶאל־ָהֹאֹבת ְוֶאל־ַהִּיְּדֹעִנים ַאל־ְּתַבְקׁשּו ְלָטְמָאה ָבֶהם ֲאנִ 19:31 י ְיהוָה ֱא
ֶהי ֲאִני ְיהוָה:19:32 ִמְּפֵני ֵׂשיָבה ָּתקּום ְוָהַדְרָּת ְּפֵני ָזֵקן ְויֵָראָת ֵּמֱא
ְוִכי־יָגּור ִאְּת ֵּגר ְּבַאְרְצֶכם לֹא תֹונּו ֹאתֹו: 19:33



ָּכמֹו ִּכי־ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני ְיהוָה  ְּכֶאְזָרח ִמֶּכם ִיְהיֶה ָלֶכם ַהֵּגר ַהָּגר ִאְּתֶכם ְוָאַהְבָּת לֹו 19:34
ֵהיֶכם:   ֱא

לֹא־ַתֲעׂשּו ָעוֶל ַּבִּמְׁשָּפט ַּבִּמָּדה ַּבִּמְׁשָקל ּוַבְּמׂשּוָרה: 19:35
ֵהיֶכם ֲאׁשֶ 19:36 ר־הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ  מֹאְזֵני ֶצֶדק ַאְבֵני־ֶצֶדק ֵאיַפת ֶצֶדק ְוִהין ֶצֶדק ִיְהיֶה ָלֶכם ֲאִני ְיהוָה ֱא

ִמְצָרִים:  
ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת־ָּכל־ֻחֹּקַתי ְוֶאת־ָּכל־ִמְׁשָּפַטי וֲַעִׂשיֶתם ֹאָתם ֲאִני ְיהוָה:19:37

וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 20:1
ר ַהָּגר ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִיֵּתן ִמַּזְרעֹו ַלֹּמ מֹות יּוָמת  ְוֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּתֹאַמר ִאיׁש ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמן־ַהּגֵ 20:2

ַעם ָהָאֶרץ ִיְרְּגֻמהּו ָבָאֶבן:  
ת־ִמְקָּדִׁשי  וֲַאִני ֶאֵּתן ֶאת־ָּפַני ָּבִאיׁש ַההּוא ְוִהְכַרִּתי ֹאתֹו ִמֶּקֶרב ַעּמֹו ִּכי ִמַּזְרעֹו ָנַתן ַלֹּמ ְלַמַען ַטֵּמא אֶ 20:3
ל ֶאת־ֵׁשם ָקְדִׁשי: ּוְלַחּלֵ 
ְוִאם ַהְעֵלם יְַעִלימּו ַעם ָהָאֶרץ ֶאת־ֵעיֵניֶהם ִמן־ָהִאיׁש ַההּוא ְּבִתּתֹו ִמַּזְרעֹו ַלֹּמ ְלִבְלִּתי ָהִמית ֹאתֹו:20:4
ִנים ַאֲחָריו ִלְזנֹות ַאֲחֵרי ַהֹּמ  ְוַׂשְמִּתי ֲאִני ֶאת־ָּפַני ָּבִאיׁש ַההּוא ּוְבִמְׁשַּפְחּתֹו ְוִהְכַרִּתי ֹאתֹו ְוֵאת ָּכל־ַהּזֹ 20:5

ִמֶּקֶרב ַעָּמם:  
ְכַרִּתי ֹאתֹו  ְוַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ִּתְפֶנה ֶאל־ָהֹאֹבת ְוֶאל־ַהִּיְּדֹעִנים ִלְזנֹות ַאֲחֵריֶהם ְוָנַתִּתי ֶאת־ָּפַני ַּבֶּנֶפׁש ַהִהוא ְוהִ 20:6

ִמֶּקֶרב ַעּמֹו:  
ֵהיֶכם:  ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ִוְהִייֶתם20:7 ְקֹדִׁשים ִּכי ֲאִני ְיהוָה ֱא
ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת־ֻחֹּקַתי וֲַעִׂשיֶתם ֹאָתם ֲאִני ְיהוָה ְמַקִּדְׁשֶכם:  20:8
ִּכי־ִאיׁש ִאיׁש ֲאֶׁשר ְיַקֵּלל ֶאת־ָאִביו ְוֶאת־ִאּמֹו מֹות יּוָמת ָאִביו ְוִאּמֹו ִקֵּלל ָּדָמיו ּבֹו:  20:9

ף ֶאת־ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו מֹות־יּוַמת ַהֹּנֵאף ְוַהֹּנָאֶפת:  ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְנאַ 20:10
ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת־ֵאֶׁשת ָאִביו ֶעְרַות ָאִביו ִּגָּלה מֹות־יּוְמתּו ְׁשֵניֶהם ְּדֵמיֶהם ָּבם:  20:11
יֶהם ָּבם: ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת־ַּכָּלתֹו מֹות יּוְמתּו ְׁשֵניֶהם ֶּתֶבל ָעׂשּו ְּדמֵ 20:12
ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת־ָזָכר ִמְׁשְּכֵבי ִאָּׁשה ּתֹוֵעָבה ָעׂשּו ְׁשֵניֶהם מֹות יּוָמתּו ְּדֵמיֶהם ָּבם:  20:13
ֹוְכֶכם:  ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּקח ֶאת־ִאָּׁשה ְוֶאת־ִאָּמּה ִזָּמה ִהוא ָּבֵאׁש ִיְׂשְרפּו ֹאתֹו ְוֶאְתֶהן ְולֹא־ִתְהיֶה ִזָּמה ְּבת20:14
ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיֵּתן ְׁשָכְבּתֹו ִּבְבֵהָמה מֹות יּוָמת ְוֶאת־ַהְּבֵהָמה ַּתֲהֹרגּו:  20:15
ם  ְוִאָּׁשה ֲאֶׁשר ִּתְקַרב ֶאל־ָּכל־ְּבֵהָמה ְלִרְבָעה ֹאָתּה ְוָהַרְגָּת ֶאת־ָהִאָּׁשה ְוֶאת־ַהְּבֵהָמה מֹות יּוָמתּו ְּדֵמיהֶ 20:16

ָּבם: 
ֶׁשר־ִיַּקח ֶאת־ֲאֹחתֹו ַּבת־ָאִביו אֹו ַבת־ִאּמֹו ְוָרָאה ֶאת־ֶעְרוָָתּה ְוִהיא־ִתְרֶאה ֶאת־ֶעְרוָתֹו ֶחֶסד הּוא  ְוִאיׁש אֲ 20:17

ְוִנְכְרתּו ְלֵעיֵני ְּבֵני ַעָּמם ֶעְרוַת ֲאֹחתֹו ִּגָּלה ֲעונֹו ִיָּׂשא:  
ָוָתּה ֶאת־ְמֹקָרּה ֶהֱעָרה ְוִהיא ִּגְּלָתה ֶאת־ְמקֹור ָּדֶמיָה  ְוִאיׁש ֲאֶׁשר־ִיְׁשַּכב ֶאת־ִאָּׁשה ָּדוָה ְוִגָּלה ֶאת־ֶעְר 20:18

ְוִנְכְרתּו ְׁשֵניֶהם ִמֶּקֶרב ַעָּמם: 
ְוֶעְרוַת ֲאחֹות ִאְּמ ַוֲאחֹות ָאִבי לֹא ְתַגֵּלה ִּכי ֶאת־ְׁשֵארֹו ֶהֱעָרה ֲעוָנם ִיָּׂשאּו:  20:19
ְרוַת ֹּדדֹו ִּגָּלה ֶחְטָאם ִיָּׂשאּו ֲעִריִרים יָֻמתּו:  ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת־ֹּדָדתֹו עֶ 20:20
ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּקח ֶאת־ֵאֶׁשת ָאִחיו ִנָּדה ִהוא ֶעְרוַת ָאִחיו ִּגָּלה ֲעִריִרים ִיְהיּו:  20:21
ם ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם  ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת־ָּכל־ֻחֹּקַתי ְוֶאת־ָּכל־ִמְׁשָּפַטי וֲַעִׂשיֶתם ֹאָתם ְולֹא־ָתִקיא ֶאְתכֶ 20:22

ָׁשָּמה ָלֶׁשֶבת ָּבּה: 
ְולֹא ֵתְלכּו ְּבֻחֹּקת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר־ֲאִני ְמַׁשֵּלַח ִמְּפֵניֶכם ִּכי ֶאת־ָּכל־ֵאֶּלה ָעׂשּו וָָאֻקץ ָּבם:  20:23
ם ָלֶרֶׁשת ֹאָתּה ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ֲאִני ְיהוָה  וָֹאַמר ָלֶכם ַאֶּתם ִּתיְרׁשּו ֶאת־ַאְדָמָתם ַוֲאִני ֶאְּתֶנָּנה ָלכֶ 20:24

ֵהיֶכם ֲאֶׁשר־ִהְבַּדְלִּתי ֶאְתֶכם ִמן־ָהַעִּמים:   ֱא
ְּבֵהָמה  ְוִהְבַּדְלֶּתם ֵּבין־ַהְּבֵהָמה ַהְּטֹהָרה ַלְּטֵמָאה ּוֵבין־ָהעֹוף ַהָּטֵמא ַלָּטֹהר ְולֹא־ְתַׁשְּקצּו ֶאת־ַנְפֹׁשֵתיֶכם ּבַ 20:25

ָבעֹוף ּוְבֹכל ֲאֶׁשר ִּתְרֹמׂש ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר־ִהְבַּדְלִּתי ָלֶכם ְלַטֵּמא: ּו
ִוְהִייֶתם ִלי ְקֹדִׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני ְיהוָה וַָאְבִּדל ֶאְתֶכם ִמן־ָהַעִּמים ִלְהיֹות ִלי:  20:26
ָמתּו ָּבֶאֶבן ִיְרְּגמּו ֹאָתם ְּדֵמיֶהם ָּבם:ְוִאיׁש אֹו־ִאָּׁשה ִּכי־ִיְהיֶה ָבֶהם אֹוב אֹו ִיְּדֹעִני מֹות יּו 20:27

וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֱאֹמר ֶאל־ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ַאֲהֹרן ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְלֶנֶפׁש לֹא־ִיַּטָּמא ְּבַעָּמיו: 21:1
ְלָאִחיו: ִּכי ִאם־ִלְׁשֵארֹו ַהָּקֹרב ֵאָליו ְלִאּמֹו ּוְלָאִביו ְוִלְבנֹו ּוְלִבּתֹו ּו21:2
ְוַלֲאֹחתֹו ַהְּבתּוָלה ַהְּקרֹוָבה ֵאָליו ֲאֶׁשר לֹא־ָהְיָתה ְלִאיׁש ָלּה ִיַּטָּמא:  21:3
לֹא ִיַּטָּמא ַּבַעל ְּבַעָּמיו ְלֵהַחּלֹו:  21:4
ָרֶטת:  לֹא־יקרחה ִיְקְרחּו ָקְרָחה ְּברֹאָׁשם ּוְפַאת ְזָקָנם לֹא ְיַגֵּלחּו ּוִבְבָׂשָרם לֹא ִיְׂשְרטּו ׂשָ 21:5
ֵהיֶהם ֵהם ַמְקִריִבם ְוָהיּו21:6 ֵהיֶהם ִּכי ֶאת־ִאֵּׁשי ְיהוָה ֶלֶחם ֱא ֵהיֶהם ְולֹא ְיַחְּללּו ֵׁשם ֱא ֹקֶדׁש:  ְקֹדִׁשים ִיְהיּו ֵלא



ָהיו:  ִאָּׁשה ֹזָנה וֲַחָלָלה לֹא ִיָּקחּו ְוִאָּׁשה ְּגרּוָׁשה ֵמִאיָׁשּה לֹא ִיָּקחּו ִּכי־ָקֹדׁש הּוא ֵלא21:7
ֶהי הּוא ַמְקִריב ָקֹדׁש ִיְהיֶה־ָּל ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני ְיהוָה ְמַקִּדְׁשֶכם: 21:8 ְוִקַּדְׁשּתֹו ִּכי־ֶאת־ֶלֶחם ֱא
ּוַבת ִאיׁש ֹּכֵהן ִּכי ֵתֵחל ִלְזנֹות ֶאת־ָאִביָה ִהיא ְמַחֶּלֶלת ָּבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף: 21:9

ֵמֶאָחיו ֲאֶׁשר־יּוַצק ַעל־רֹאׁשֹו ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ּוִמֵּלא ֶאת־יָדֹו ִלְלֹּבׁש ֶאת־ַהְּבָגִדים ֶאת־רֹאׁשֹו לֹא  ְוַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול21:10
ִיְפָרע ּוְבָגָדיו לֹא ִיְפֹרם:  

ְוַעל ָּכל־ַנְפֹׁשת ֵמת לֹא יָבֹא ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא ִיַּטָּמא: 21:11
ָהיו ָעָליו ֲאִני ְיהוָה:  ּוִמן־ַהִּמְקָּדׁש לֹא יֵצֵ 21:12 ָהיו ִּכי ֵנֶזר ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ֱא א ְולֹא ְיַחֵּלל ֵאת ִמְקַּדׁש ֱא
ְוהּוא ִאָּׁשה ִבְבתּוֶליָה ִיָּקח: 21:13
ַאְלָמָנה ּוְגרּוָׁשה וֲַחָלָלה ֹזָנה ֶאת־ֵאֶּלה לֹא ִיָּקח ִּכי ִאם־ְּבתּוָלה ֵמַעָּמיו ִיַּקח ִאָּׁשה:  21:14
ְולֹא־ְיַחֵּלל ַזְרעֹו ְּבַעָּמיו ִּכי ֲאִני ְיהוָה ְמַקְּדׁשֹו:21:15
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  21:16
ָהיו:  21:17 ַּדֵּבר ֶאל־ַאֲהֹרן ֵלאֹמר ִאיׁש ִמַּזְרֲע ְלֹדֹרָתם ֲאֶׁשר ִיְהיֶה בֹו מּום לֹא ִיְקַרב ְלַהְקִריב ֶלֶחם ֱא
ֶׁשר־ּבֹו מּום לֹא ִיְקָרב ִאיׁש ִעֵּור אֹו ִפֵּסַח אֹו ָחֻרם אֹו ָׂשרּוַע:  ִּכי ָכל־ִאיׁש אֲ 21:18
אֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר־ִיְהיֶה בֹו ֶׁשֶבר ָרֶגל אֹו ֶׁשֶבר יָד:  21:19
21:20  : אֹו־ִגֵּבן אֹו־ַדק אֹו ְּתַבֻּלל ְּבֵעינֹו אֹו ָגָרב אֹו יֶַּלֶפת אֹו ְמרֹוַח ָאֶׁש
ֶהי־ּבֹו מּום ִמֶּזַרע ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן לֹא ִיַּגׁש ְלַהְקִריב ֶאת־ִאֵּׁשי ָּכל־ִאיׁש ֲאֶׁשר 21:21 ָהיו לֹא  1ֱא מּום ּבֹו ֵאת ֶלֶחם ֱא

ִיַּגׁש ְלַהְקִריב: 
ָהיו ִמָּקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים ּוִמן־ַהֳּקָדִׁשים יֹאֵכל: 21:22 ֶלֶחם ֱא
ְמַקְּדָׁשם: ַא ֶאל־ַהָּפֹרֶכת לֹא ָיבֹא ְוֶאל־ַהִּמְזֵּבַח לֹא ִיַּגׁש ִּכי־מּום ּבֹו ְולֹא ְיַחֵּלל ֶאת־ִמְקָּדַׁשי ִּכי ֲאִני ְיהוָה 21:23
וְַיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאל־ַאֲהֹרן ְוֶאל־ָּבָניו ְוֶאל־ָּכל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:21:24

ֵּלאֹמר: וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה22:1
ִּדִׁשים ִלי ֲאִני  ַּדֵּבר ֶאל־ַאֲהֹרן ְוֶאל־ָּבָניו ְוִיָּנְזרּו ִמָּקְדֵׁשי ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ְיַחְּללּו ֶאת־ֵׁשם ָקְדִׁשי ֲאֶׁשר ֵהם ַמְק 22:2

ְיהוָה:  
ים ֲאֶׁשר יְַקִּדיׁשּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַליהָוה ֱאֹמר ֲאֵלֶהם ְלֹדֹרֵתיֶכם ָּכל־ִאיׁש ֲאֶׁשר־ִיְקַרב ִמָּכל־ַזְרֲעֶכם ֶאל־ַהֳּקָדִׁש 22:3

ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמְּלָפַני ֲאִני ְיהוָה:  
ֹו ִאיׁש  ׁש אִאיׁש ִאיׁש ִמֶּזַרע ַאֲהֹרן ְוהּוא ָצרּוַע אֹו ָזב ַּבֳּקָדִׁשים לֹא יֹאַכל ַעד ֲאֶׁשר ִיְטָהר ְוַהֹּנֵגַע ְּבָכל־ְטֵמא־ֶנפֶ 22:4

ֲאֶׁשר־ֵּתֵצא ִמֶּמּנּו ִׁשְכַבת־ָזַרע: 
אֹו־ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּגע ְּבָכל־ֶׁשֶרץ ֲאֶׁשר ִיְטָמא־לֹו אֹו ְבָאָדם ֲאֶׁשר ִיְטָמא־לֹו ְלֹכל ֻטְמָאתֹו:  22:5
ץ ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים: ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ִּתַּגע־ּבֹו ְוָטְמָאה ַעד־ָהָעֶרב ְולֹא יֹאַכל ִמן־ַהֳּקָדִׁשים ִּכי ִאם־ָרחַ 22:6
ּוָבא ַהֶּׁשֶמׁש ְוָטֵהר ְוַאַחר יֹאַכל ִמן־ַהֳּקָדִׁשים ִּכי ַלְחמֹו הּוא:  22:7
ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה לֹא יֹאַכל ְלָטְמָאה־ָבּה ֲאִני ְיהוָה: 22:8
ּו ֲאִני ְיהוָה ְמַקְּדָׁשם: ְוָׁשְמרּו ֶאת־ִמְׁשַמְרִּתי ְולֹא־ִיְׂשאּו ָעָליו ֵחְטא ּוֵמתּו בֹו ִּכי ְיַחְּלֻלה22:9

ְוָכל־ָזר לֹא־יֹאַכל ֹקֶדׁש ּתֹוַׁשב ֹּכֵהן ְוָׂשִכיר לֹא־יֹאַכל ֹקֶדׁש: 22:10
ְוֹכֵהן ִּכי־ִיְקֶנה ֶנֶפׁש ִקְניַן ַּכְסּפֹו הּוא יֹאַכל ּבֹו ִויִליד ֵּביתֹו ֵהם יֹאְכלּו ְבַלְחמֹו:  22:11
ָזר ִהוא ִּבְתרּוַמת ַהֳּקָדִׁשים לֹא תֹאֵכל:  ּוַבת־ֹּכֵהן ִּכי ִתְהיֶה ְלִאיׁש22:12
22:13 ֹ אֵכל ּוַבת־ֹּכֵהן ִּכי ִתְהיֶה ַאְלָמָנה ּוְגרּוָׁשה ְוֶזַרע ֵאין ָלּה ְוָׁשָבה ֶאל־ֵּבית ָאִביָה ִּכְנעּוֶריָה ִמֶּלֶחם ָאִביָה ּת

ְוָכל־ָזר לֹא־יֹאַכל ּבֹו: 
ְׁשָגָגה ְויַָסף ֲחִמִׁשיתֹו ָעָליו ְוָנַתן ַלֹּכֵהן ֶאת־ַהֹּקֶדׁש:  ְוִאיׁש ִּכי־יֹאַכל ֹקֶדׁש ּבִ 22:14
ְולֹא ְיַחְּללּו ֶאת־ָקְדֵׁשי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאת ֲאֶׁשר־יִָרימּו ַליהוָה:  22:15
ְוִהִּׂשיאּו אֹוָתם ֲעון ַאְׁשָמה ְּבָאְכָלם ֶאת־ָקְדֵׁשיֶהם ִּכי ֲאִני ְיהוָה ְמַקְּדָׁשם:22:16
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  22:17
2ר ַהָּגרַּדֵּבר ֶאל־ַאֲהֹרן ְוֶאל־ָּבָניו ְוֶאל ָּכל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוִמן־ַהּגֵ 22:18

ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ַיְקִריב ָקְרָּבנֹו ְלָכל־ִנְדֵריֶהם ּוְלָכל־ִנְדבֹוָתם ֲאֶׁשר־יְַקִריבּו ַליהוָה ְלֹעָלה:  
ִלְרֹצְנֶכם ָּתִמים ָזָכר ַּבָּבָקר ַּבְּכָׂשִבים ּוָבִעִּזים: 22:19

1 21 ֶהי  // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה

2 18 // DSS Hebrew Mss SP Syr Vg ַהָּגר  omit MT ( ַהָּגר ַהָּגר)



י־לֹא ְלָרצֹון ִיְהיֶה ָלֶכם: ֹּכל ֲאֶׁשר־ּבֹו מּום לֹא ַתְקִריבּו ּכִ 22:20
ל־מּום לֹא  ְוִאיׁש ִּכי־יְַקִריב ֶזַבח־ְׁשָלִמים ַליהוָה ְלַפֵּלא־ֶנֶדר אֹו ִלְנָדָבה ַּבָּבָקר אֹו ַבּצֹאן ָּתִמים ִיְהיֶה ְלָרצֹון ּכָ 22:21

ִיְהיֶה־ּבֹו:  
ֶפת לֹא־ַתְקִריבּו ֵאֶּלה ַליהוָה ְוִאֶּׁשה לֹא־ִתְּתנּו ֵמֶהם  ַעֶּוֶרת אֹו ָׁשבּור אֹו־ָחרּוץ אֹו־יֶַּבֶלת אֹו ָגָרב אֹו יַּלֶ 22:22

ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ַליהוָה:  
ְוׁשֹור וֶָׂשה ָׂשרּוַע ְוָקלּוט ְנָדָבה ַּתֲעֶׂשה ֹאתֹו ּוְלֵנֶדר לֹא יֵָרֶצה:  22:23
22:24 ֹ א ַתֲעׂשּו: ּוָמעּו ְוָכתּות ְוָנתּוק ְוָכרּות לֹא ַתְקִריבּו ַליהוָה ּוְבַאְרְצֶכם ל
ֵהיֶכם ִמָּכל־ֵאֶּלה ִּכי ָמְׁשָחָתם ָּבֶהם מּום ָּבם לֹא יֵָרצּו ָלֶכם:22:25 ּוִמַּיד ֶּבן־ֵנָכר לֹא ַתְקִריבּו ֶאת־ֶלֶחם ֱא
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  22:26
ַחת ִאּמֹו ּוִמּיֹום ַהְּׁשִמיִני וָָהְלָאה יֵָרֶצה ְלָקְרַּבן ִאֶּׁשה ׁשֹור אֹו־ֶכֶׂשב אֹו־ֵעז ִּכי ִיָּוֵלד ְוָהָיה ִׁשְבַעת יִָמים ּתַ 22:27
ַליהוָה:  
ְוׁשֹור אֹו־ֶׂשה ֹאתֹו ְוֶאת־ְּבנֹו לֹא ִתְׁשֲחטּו ְּביֹום ֶאָחד: 22:28
ְוִכי־ִתְזְּבחּו ֶזַבח־ּתֹוָדה ַליהוָה ִלְרֹצְנֶכם ִּתְזָּבחּו:  22:29
22:30 ֹ א־תֹוִתירּו ִמֶּמּנּו ַעד־ֹּבֶקר ֲאִני ְיהוָה: ַּבּיֹום ַההּוא יֵָאֵכל ל
ּוְׁשַמְרֶּתם ִמְצוַתי וֲַעִׂשיֶתם ֹאָתם ֲאִני ְיהוָה:  22:31
ְולֹא ְתַחְּללּו ֶאת־ֵׁשם ָקְדִׁשי ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ְיהוָה ְמַקִּדְׁשֶכם:  22:32
ִהים ֲאִני ְיהוָה:ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ מִ 22:33 ְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא

וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 23:1
י:  ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם מֹוֲעֵדי ְיהוָה ֲאֶׁשר־ִּתְקְראּו ֹאָתם ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ֵאֶּלה ֵהם מֹוֲעדָ 23:2
אָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִמְקָרא־ֹקֶדׁש ָּכל־ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו ַׁשָּבת ִהוא  ֵׁשֶׁשת יִָמים ֵּתָעֶׂשה ְמלָ 23:3

ַליהוָה ְּבֹכל מֹוְׁשֹבֵתיֶכם:
ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ְיהוָה ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ֲאֶׁשר־ִּתְקְראּו ֹאָתם ְּבמֹוֲעָדם: 23:4
ָעָׂשר ַלֹחֶדׁש ֵּבין ָהַעְרָּבִים ֶּפַסח ַליהוָה:  ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ְּבַאְרָּבָעה 23:5
ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה ַחג ַהַּמּצֹות ַליהוָה ִׁשְבַעת יִָמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו:  23:6
ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא־ֹקֶדׁש ִיְהיֶה ָלֶכם ָּכל־ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו: 23:7
ַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַליהוָה ִׁשְבַעת יִָמים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא־ֹקֶדׁש ָּכל־ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו:ְוִהְק 23:8
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 23:9

ן ָלֶכם ּוְקַצְרֶּתם ֶאת־ְקִציָרּה  ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי־ָתֹבאּו ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנתֵ 23:10
וֲַהֵבאֶתם ֶאת־ֹעֶמר ֵראִׁשית ְקִציְרֶכם ֶאל־ַהֹּכֵהן:  

ְוֵהִניף ֶאת־ָהֹעֶמר ִלְפֵני ְיהוָה ִלְרֹצְנֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ְיִניֶפּנּו ַהֹּכֵהן:  23:11
ן־ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה ַליהוָה:  וֲַעִׂשיֶתם ְּביֹום ֲהִניְפֶכם ֶאת־ָהֹעֶמר ֶּכֶבׂש ָּתִמים ּבֶ 23:12
ּוִמְנָחתֹו ְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ִאֶּׁשה ַליהוָה ֵריַח ִניֹחַח ְוִנְסֹּכה יִַין ְרִביִעת ַהִהין:  23:13
ֵהיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם ְלֹדֹרֵתיֶכם  ְוֶלֶחם ְוָקִלי ְוַכְרֶמל לֹא תֹאְכלּו ַעד־ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ַעד ֲהִביֲאֶכם ֶאת־ָקְרַּבן ֱא23:14

ְּבֹכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם: 
ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת־ֹעֶמר ַהְּתנּוָפה ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמיֹמת ִּתְהיֶיָנה: 23:15
ִּׁשים יֹום ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַליהוָה:  ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעת ִּתְסְּפרּו ֲחמִ 23:16
וָה:  ִמּמֹוְׁשֹבֵתיֶכם ָּתִביאּו ֶלֶחם ְּתנּוָפה ְׁשַּתִים ְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ֹסֶלת ִּתְהיֶיָנה ָחֵמץ ֵּתָאֶפיָנה ִּבּכּוִרים ַליה23:17
ֵני ָׁשָנה ּוַפר ֶּבן־ָּבָקר ֶאָחד ְוֵאיִלם ְׁשָנִים ִיְהיּו ֹעָלה ַליהוָה  ְוִהְקַרְבֶּתם ַעל־ַהֶּלֶחם ִׁשְבַעת ְּכָבִׂשים ְּתִמיִמם ּבְ 23:18

ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ִאֵּׁשה ֵריַח־ִניֹחַח ַליהוָה: 
וֲַעִׂשיֶתם ְׂשִעיר־ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת ּוְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְלֶזַבח ְׁשָלִמים:  23:19
ֵהן ֹאָתם ַעל ֶלֶחם ַהִּבּכּוִרים ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיהוָה ַעל־ְׁשֵני ְּכָבִׂשים ֹקֶדׁש ִיְהיּו ַליהוָה ַלֹּכֵהן: ְוֵהִניף ַהּכֹ 23:20
ּוְקָראֶתם ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ִמְקָרא־ֹקֶדׁש ִיְהיֶה ָלֶכם ָּכל־ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו ֻחַּקת עֹוָלם  23:21

ֹדֹרֵתיֶכם: ְּבָכל־מֹוְׁשֹבֵתיֶכם לְ 
ֲעֹזב ֹאָתם  ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת־ְקִציר ַאְרְצֶכם לֹא־ְתַכֶּלה ְּפַאת ָׂשְד ְּבֻקְצֶר ְוֶלֶקט ְקִציְר לֹא ְתַלֵּקט ֶלָעִני ְוַלֵּגר ּתַ 23:22

ֵהיֶכם:  ֲאִני ְיהוָה ֱא
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  23:23
ֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ִיְהיֶה ָלֶכם ַׁשָּבתֹון ִזְכרֹון ְּתרּוָעה ִמְקָרא־ֹקֶדׁש:  ַּדֵּבר ֶאל־ּבְ 23:24
ָּכל־ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַליהוָה: 23:25
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  23:26



ם  ַא ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה יֹום ַהִּכֻּפִרים הּוא ִמְקָרא־ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת־ַנְפֹׁשֵתיכֶ 23:27
ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַליהוָה:  

ֵהיֶכם:  ְוָכל־ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ִּכי יֹום ִּכֻּפִרים הּוא ְלַכֵּפר ֲעלֵ 23:28 יֶכם ִלְפֵני ְיהוָה ֱא
ִּכי ָכל־ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר לֹא־ְתֻעֶּנה ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ְוִנְכְרָתה ֵמַעֶּמיָה:  23:29
: ְוָכל־ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ָּכל־ְמָלאָכה ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ְוַהֲאַבְדִּתי ֶאת־ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעָּמּה23:30
ָּכל־ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו ֻחַּקת עֹוָלם ְלֹדֹרֵתיֶכם ְּבֹכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם: 23:31
ְּתֶכם:ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון הּוא ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת־ַנְפֹׁשֵתיֶכם ְּבִתְׁשָעה ַלֹחֶדׁש ָּבֶעֶרב ֵמֶעֶרב ַעד־ֶעֶרב ִּתְׁשְּבתּו ַׁשּבַ 23:32
ה ֵּלאֹמר:  וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמׁשֶ 23:33
ֹהוָה:  ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה ַחג ַהֻּסּכֹות ִׁשְבַעת יִָמים ַלי23:34
ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא־ֹקֶדׁש ָּכל־ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו: 23:35
יבּו ִאֶּׁשה ַליהוָה ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִמְקָרא־ֹקֶדׁש ִיְהיֶה ָלֶכם ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַליהוָה ֲעֶצֶרת  ִׁשְבַעת יִָמים ַּתְקִר 23:36

ִהוא ָּכל־ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו: 
ּוִמְנָחה ֶזַבח ּוְנָסִכים  ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ְיהוָה ֲאֶׁשר־ִּתְקְראּו ֹאָתם ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ְלַהְקִריב ִאֶּׁשה ַליהוָה ֹעָלה 23:37

ְּדַבר־יֹום ְּביֹומֹו:  
ַליהוָה:  ִמְּלַבד ַׁשְּבֹתת ְּיהוָה ּוִמְּלַבד ַמְּתנֹוֵתיֶכם ּוִמְּלַבד ָּכל־ִנְדֵריֶכם ּוִמְּלַבד ָּכל־ִנְדבֹוֵתיֶכם ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו23:38
ְּפֶכם ֶאת־ְּתבּוַאת ָהָאֶרץ ָּתֹחּגּו ֶאת־ַחג־ְיהוָה ִׁשְבַעת יִָמים ַא ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבָאסְ 23:39

ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַׁשָּבתֹון ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ַׁשָּבתֹון:  
ַמְחֶּתם ִלְפֵני ְיהוָה  ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ַּכֹּפת ְּתָמִרים וֲַעַנף ֵעץ־ָעֹבת ְוַעְרֵבי־ָנַחל ּוְׂש 23:40

ֵהיֶכם ִׁשְבַעת יִָמים:   ֱא
ְוַחֹּגֶתם ֹאתֹו ַחג ַליהוָה ִׁשְבַעת יִָמים ַּבָּׁשָנה ֻחַּקת עֹוָלם ְלֹדֹרֵתיֶכם ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ָּתֹחּגּו ֹאתֹו:  23:41
בּו ַּבֻּסֹּכת: ַּבֻּסֹּכת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת יִָמים ָּכל־ָהֶאְזָרח ְּבִיְׂשָרֵאל ֵיְׁש 23:42
ֵהיֶכם:  ְלַמַען יְֵדעּו ֹדֹרֵתיֶכם ִּכי ַבֻּסּכֹות הֹוַׁשְבִּתי ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבהֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני ְיה23:43 וָה ֱא
וְַיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאת־ֹמֲעֵדי ְיהוָה ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:23:44

ל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: וְַיַדֵּבר ְיהוָה אֶ 24:1
ת ֵנר ָּתִמיד:  24:2 ַצו ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶלי ֶׁשֶמן ַזִית ָז ָּכִתית ַלָּמאֹור ְלַהֲע
ִמחּוץ ְלָפֹרֶכת ָהֵעֻדת ְּבֹאֶהל מֹוֵעד יֲַעֹר ֹאתֹו ַאֲהֹרן ֵמֶעֶרב ַעד־ֹּבֶקר ִלְפֵני ְיהוָה ָּתִמיד ֻחַּקת עֹוָלם  24:3

ֹרֵתיֶכם: ְלדֹ 
ַעל ַהְּמֹנָרה ַהְּטֹהָרה יֲַעֹר ֶאת־ַהֵּנרֹות ִלְפֵני ְיהָוה ָּתִמיד:24:4
ְוָלַקְחָּת ֹסֶלת ְוָאִפיָת ֹאָתּה ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַחּלֹות ְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ִיְהיֶה ַהַחָּלה ָהֶאָחת:  24:5
ָרֶכת ַעל ַהֻּׁשְלָחן ַהָּטֹהר ִלְפֵני ְיהוָה: ְוַׂשְמָּת אֹוָתם ְׁשַּתִים ַמֲעָרכֹות ֵׁשׁש ַהַּמעֲ 24:6
ְוָנַתָּת ַעל־ַהַּמֲעֶרֶכת ְלֹבָנה ַזָּכה ְוָהְיָתה ַלֶּלֶחם ְלַאְזָּכָרה ִאֶּׁשה ַליהוָה:  24:7
ָלם:  ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ְּביֹום ַהַּׁשָּבת יַַעְרֶכּנּו ִלְפֵני ְיהוָה ָּתִמיד ֵמֵאת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עֹו24:8
ְוָהְיָתה ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו וֲַאָכֻלהּו ְּבָמקֹום ָקֹדׁש ִּכי ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים הּוא לֹו ֵמִאֵּׁשי ְיהוָה ָחק־עֹוָלם: 24:9

ֶנה ֶּבן ַהִּיְׂשְרֵאִלית ְוִאיׁש  וֵַּיֵצא ֶּבן־ִאָּׁשה ִיְׂשְרֵאִלית ְוהּוא ֶּבן־ִאיׁש ִמְצִרי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וִַּיָּנצּו ַּבַּמחֲ 24:10
ַהִּיְׂשְרֵאִלי:  

ִמית ַּבת־ִּד 24:11 ְבִרי  וִַּיֹּקב ֶּבן־ָהִאָּׁשה ַהִּיְׂשְרֵאִלית ֶאת־ַהֵּׁשם וְַיַקֵּלל וַָּיִביאּו ֹאתֹו ֶאל־ֹמֶׁשה ְוֵׁשם ִאּמֹו ְׁש
ְלַמֵּטה־ָדן: 

ִּפי ְיהוָה:וַַּיִּניֻחהּו ַּבִּמְׁשָמר ִלְפֹרׁש ָלֶהם ַעל־24:12
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  24:13
הֹוֵצא ֶאת־ַהְמַקֵּלל ֶאל־ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוָסְמכּו ָכל־ַהֹּׁשְמִעים ֶאת־ְיֵדיֶהם ַעל־רֹאׁשֹו ְוָרְגמּו ֹאתֹו ָּכל־ָהֵעָדה:24:14
ָהיו ְוָנָׂשא ֶחְטאֹו:  ְוֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאֹמר ִאיׁש ִאיׁש ִּכי־ְיקַ 24:15 ֵּלל ֱא
ְוֹנֵקב ֵׁשם־ְיהוָה מֹות יּוָמת ָרגֹום ִיְרְּגמּו־בֹו ָּכל־ָהֵעָדה ַּכֵּגר ָּכֶאְזָרח ְּבָנְקבֹו־ֵׁשם יּוָמת:  24:16
ְוִאיׁש ִּכי יֶַּכה ָּכל־ֶנֶפׁש ָאָדם מֹות יּוָמת:  24:17
ׁש ַּתַחת ָנֶפׁש:  ּוַמֵּכה ֶנֶפׁש־ְּבֵהָמה ְיַׁשְּלֶמָּנה ֶנפֶ 24:18
ְוִאיׁש ִּכי־ִיֵּתן מּום ַּבֲעִמיתֹו ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ֵּכן יֵָעֶׂשה ּלֹו: 24:19
ֶׁשֶבר ַּתַחת ֶׁשֶבר ַעִין ַּתַחת ַעִין ֵׁשן ַּתַחת ֵׁשן ַּכֲאֶׁשר ִיֵּתן מּום ָּבָאָדם ֵּכן ִיָּנֶתן ּבֹו:  24:20
ה ָאָדם יּוָמת:  ּוַמֵּכה ְבֵהָמה ְיַׁשְּלֶמָּנה ּוַמּכֵ 24:21
ֵהיֶכם:  24:22 ִמְׁשַּפט ֶאָחד ִיְהיֶה ָלֶכם ַּכֵּגר ָּכֶאְזָרח ִיְהיֶה ִּכי ֲאִני ְיהוָה ֱא



ְׂשָרֵאל ָעׂשּווְַיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וַּיֹוִציאּו ֶאת־ַהְמַקֵּלל ֶאל־ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה וִַּיְרְּגמּו ֹאתֹו ָאֶבן ּוְבֵני־יִ 24:23
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה:

וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְּבַהר ִסיַני ֵלאֹמר:  25:1
ת ַליהוָה: ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ָתֹבאּו ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשּבָ 25:2
ְזַרע ָׂשֶד ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזֹמר ַּכְרֶמ ְוָאַסְפָּת ֶאת־ְּתבּוָאָתּה:  ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּת 25:3
ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִיְהיֶה ָלָאֶרץ ַׁשָּבת ַליהוָה ָׂשְד לֹא ִתְזָרע ְוַכְרְמ לֹא ִתְזֹמר:  25:4
ֵבי ְנִזיֶר לֹא ִתְבֹצר ְׁשַנת ַׁשָּבתֹון ִיְהיֶה ָלָאֶרץ:  ֵאת ְסִפיַח ְקִציְר לֹא ִתְקצֹור ְוֶאת־ִעּנְ 25:5
25:6  : ְוָהְיָתה ַׁשַּבת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה ְל ּוְלַעְבְּד ְוַלֲאָמֶת ְוִלְׂשִכיְר ּוְלתֹוָׁשְב ַהָּגִרים ִעָּמ
בּוָאָתּה ֶלֱאֹכל: ְוִלְבֶהְמְּת ְוַלַחָּיה ֲאֶׁשר ְּבַאְרֶצ ִּתְהיֶה ָכל־ְּת 25:7
ע ְוַאְרָּבִעים  ְוָסַפְרָּת ְל ֶׁשַבע ַׁשְּבֹתת ָׁשִנים ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְוָהיּו ְל ְיֵמי ֶׁשַבע ַׁשְּבֹתת ַהָּׁשִנים ֵּתׁשַ 25:8
ָׁשָנה:  
ַלֹחֶדׁש ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַּתֲעִבירּו ׁשֹוָפר ְּבָכל־ַאְרְצֶכם:  ְוַהֲעַבְרָּת ׁשֹוַפר ְּתרּוָעה ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִבִעי ֶּבָעׂשֹור 25:9

ֶּתם ִאיׁש  ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל־ֹיְׁשֶביָה יֹוֵבל ִהוא ִּתְהיֶה ָלֶכם ְוַׁשבְ 25:10
בּו:  ֶאל־ֲאֻחָּזתֹו ְוִאיׁש ֶאל־ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתׁשֻ 

יָה:  יֹוֵבל ִהוא ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ִּתְהיֶה ָלֶכם לֹא ִתְזָרעּו ְולֹא ִתְקְצרּו ֶאת־ְסִפיֶחיָה ְולֹא ִתְבְצרּו ֶאת־ְנִזרֶ 25:11
ִּכי יֹוֵבל ִהוא ֹקֶדׁש ִּתְהיֶה ָלֶכם ִמן־ַהָּׂשֶדה ּתֹאְכלּו ֶאת־ְּתבּוָאָתּה:  25:12
ַהּזֹאת ָּתֻׁשבּו ִאיׁש ֶאל־ֲאֻחָּזתֹו: ִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל 25:13
ְוִכי־ִתְמְּכרּו ִמְמָּכר ַלֲעִמיֶת אֹו ָקֹנה ִמַּיד ֲעִמיֶת ַאל־ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת־ָאִחיו:  25:14
25:15 : ְּבִמְסַּפר ָׁשִנים ַאַחר ַהּיֹוֵבל ִּתְקֶנה ֵמֵאת ֲעִמיֶת ְּבִמְסַּפר ְׁשֵני־ְתבּוֹאת ִיְמָּכר־ָל
:  ְלִפי ֹרב ַהָּׁשִנים ַּתְרֶּבה ִמְקָנתֹו ּוְלִפי ְמֹעט ַהָּׁשִנים ַּתְמִעיט ִמְקָנתֹו ִּכי ִמְסַּפר ְּתבּוֹאת הּוא ֹמֵכר ָל 25:16
ֵהיֶכם:  25:17 ֶהי ִּכי ֲאִני ְיֹהוָה ֱא ְולֹא תֹונּו ִאיׁש ֶאת־ֲעִמיתֹו ְויֵָראָת ֵמֱא
ִמְׁשָּפַטי ִּתְׁשְמרּו וֲַעִׂשיֶתם ֹאָתם ִויַׁשְבֶּתם ַעל־ָהָאֶרץ ָלֶבַטח:  וֲַעִׂשיֶתם ֶאת־ֻחֹּקַתי ְוֶאת־25:18
ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ִּפְריָּה וֲַאַכְלֶּתם ָלׂשַֹבע ִויַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח ָעֶליָה: 25:19
בּוָאֵתנּו:  ְוִכי תֹאְמרּו ַמה־ּנֹאַכל ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ֵהן לֹא ִנְזָרע ְולֹא ֶנֱאֹסף ֶאת־ְּת 25:20
ׁש ַהָּׁשִנים: 25:21 ְוִצִּויִתי ֶאת־ִּבְרָכִתי ָלֶכם ַּבָּׁשָנה ַהִּׁשִּׁשית ְוָעָׂשת ֶאת־ַהְּתבּוָאה ִלְׁש
ֹ ּוְזַרְעֶּתם ֵאת ַהָּׁשָנה ַהְּׁשִמיִנת וֲַאַכְלֶּתם ִמן־ַהְּתבּוָאה יָָׁשן ַעד ַהָּׁשָנה ַהְּתִׁשיִעת ַעד־ּבֹוא ְּתבּוָאָתּה25:22 אְכלּו  ּת

יָָׁשן: 
ְוָהָאֶרץ לֹא ִתָּמֵכר ִלְצִמֻתת ִּכי־ִלי ָהָאֶרץ ִּכי־ֵגִרים ְותֹוָׁשִבים ַאֶּתם ִעָּמִדי:  25:23
ּוְבֹכל ֶאֶרץ ֲאֻחַּזְתֶכם ְּגֻאָּלה ִּתְּתנּו ָלָאֶרץ: 25:24
ֵאָליו ְוָגַאל ֵאת ִמְמַּכר ָאִחיו: ִּכי־יָמּו ָאִחי ּוָמַכר ֵמֲאֻחָּזתֹו ּוָבא ֹגֲאלֹו ַהָּקֹרב25:25
ְוִאיׁש ִּכי לֹא ִיְהיֶה־ּלֹו ֹּגֵאל ְוִהִּׂשיָגה יָדֹו ּוָמָצא ְּכֵדי ְגֻאָּלתֹו:  25:26
ְוִחַּׁשב ֶאת־ְׁשֵני ִמְמָּכרֹו ְוֵהִׁשיב ֶאת־ָהֹעֵדף ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ָמַכר־לֹו ְוָׁשב ַלֲאֻחָּזתֹו:  25:27
יָדֹו ֵּדי ָהִׁשיב לֹו ְוָהיָה ִמְמָּכרֹו ְּביַד ַהֹּקֶנה ֹאתֹו ַעד ְׁשַנת ַהּיֹוֵבל ְויָָצא ַּבֹּיֵבל ְוָׁשב ַלֲאֻחָּזתֹו: ְוִאם לֹא־ָמְצָאה 25:28
ְוִאיׁש ִּכי־ִיְמֹּכר ֵּבית־מֹוַׁשב ִעיר חֹוָמה ְוָהְיָתה ְּגֻאָּלתֹו ַעד־ֹּתם ְׁשַנת ִמְמָּכרֹו יִָמים ִּתְהיֶה ְגֻאָּלתֹו:  25:29
ְוִאם לֹא־ִיָּגֵאל ַעד־ְמלֹאת לֹו ָׁשָנה ְתִמיָמה ְוָקם ַהַּבִית ֲאֶׁשר־ָּבִעיר ֲאֶׁשר־לֹו ֹחָמה ַלְּצִמיֻתת ַלֹּקֶנה ֹאתֹו  25:30

ְלֹדֹרָתיו לֹא יֵֵצא ַּבֹּיֵבל:  
ִּתְהיֶה־ּלֹו ּוַבֹּיֵבל יֵֵצא:  ּוָבֵּתי ַהֲחֵצִרים ֲאֶׁשר ֵאין־ָלֶהם ֹחָמה ָסִביב ַעל־ְׂשֵדה ָהָאֶרץ יֵָחֵׁשב ְּגֻאָּלה 25:31
ְוָעֵרי ַהְלִוִּים ָּבֵּתי ָעֵרי ֲאֻחָּזָתם ְּגֻאַּלת עֹוָלם ִּתְהיֶה ַלְלִוִּים:  25:32
ְּבתֹו ְּבֵני  ָתם וֲַאֶׁשר ִיְגַאל ִמן־ַהְלִוִּים ְויָָצא ִמְמַּכר־ַּבִית ְוִעיר ֲאֻחָּזתֹו ַּבֹּיֵבל ִּכי ָבֵּתי ָעֵרי ַהְלִוִּים ִהוא ֲאֻחּזָ 25:33

ִיְׂשָרֵאל:  
ּוְׂשֵדה ִמְגַרׁש ָעֵריֶהם לֹא ִיָּמֵכר ִּכי־ֲאֻחַּזת עֹוָלם הּוא ָלֶהם: 25:34
25:35 : ְוִכי־ָימּו ָאִחי ּוָמָטה יָדֹו ִעָּמ ְוֶהֱחַזְקָּת ּבֹו ֵּגר ְותֹוָׁשב וַָחי ִעָּמ
:  ַאל־ִּתַּקח ֵמִאּתֹו ֶנֶׁש ְוַתְר 25:36 ֶהי ְוֵחי ָאִחי ִעָּמ ִּבית ְויֵָראָת ֵמֱא
25:37  : ֶאת־ַּכְסְּפ לֹא־ִתֵּתן לֹו ְּבֶנֶׁש ּוְבַמְרִּבית לֹא־ִתֵּתן ָאְכֶל
ֵהיֶכם ֲאֶׁשר־הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ָלֵתת ָלֶכם ֶאת־ֶאֶרץ ְּכַנַען ִלְהיֹות ָלֶכם  25:38 ֲאִני ְיהוָה ֱא

ִהים: ֵלא
ְוִכי־יָמּו ָאִחי ִעָּמ ְוִנְמַּכר־ָל לֹא־ַתֲעֹבד ּבֹו ֲעֹבַדת ָעֶבד: 25:39
25:40 : ְּכָׂשִכיר ְּכתֹוָׁשב ִיְהיֶה ִעָּמ ַעד־ְׁשַנת ַהֹּיֵבל יֲַעֹבד ִעָּמ
ֶאל־ֲאֻחַּזת ֲאֹבָתיו יָׁשּוב:  ְויָָצא ֵמִעָּמ הּוא ּוָבָניו ִעּמֹו ְוָׁשב ֶאל־ִמְׁשַּפְחּתֹו וְ 25:41



ִּכי־ֲעָבַדי ֵהם ֲאֶׁשר־הֹוֵצאִתי ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים לֹא ִיָּמְכרּו ִמְמֶּכֶרת ָעֶבד:  25:42
25:43 : ֶהי לֹא־ִתְרֶּדה בֹו ְּבָפֶר ְויֵָראָת ֵמֱא
ְסִביֹבֵתיֶכם ֵמֶהם ִּתְקנּו ֶעֶבד ְוָאָמה:  ְוַעְבְּד וֲַאָמְת ֲאֶׁשר ִיְהיּו־ָל ֵמֵאת ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר 25:44
ֶכם ְוָהיּו ָלֶכם  ְוַגם ִמְּבֵני ַהּתֹוָׁשִבים ַהָּגִרים ִעָּמֶכם ֵמֶהם ִּתְקנּו ּוִמִּמְׁשַּפְחָּתם ֲאֶׁשר ִעָּמֶכם ֲאֶׁשר הֹוִלידּו ְּבַאְרצְ 25:45

ַלֲאֻחָּזה: 
ָלֶרֶׁשת ֲאֻחָּזה ְלֹעָלם ָּבֶהם ַּתֲעֹבדּו ּוְבַאֵחיֶכם ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ְּבָאִחיו  ְוִהְתַנֲחְלֶּתם ֹאָתם ִלְבֵניֶכם ַאֲחֵריֶכם 25:46

 : לֹא־ִתְרֶּדה בֹו ְּבָפֶר
ֵּגר: ְוִכי ַתִּׂשיג יַד ֵּגר ְותֹוָׁשב ִעָּמ ּוָמ ָאִחי ִעּמֹו ְוִנְמַּכר ְלֵגר ּתֹוָׁשב ִעָּמ אֹו ְלֵעֶקר ִמְׁשַּפַחת25:47
ַאֲחֵרי ִנְמַּכר ְּגֻאָּלה ִּתְהיֶה־ּלֹו ֶאָחד ֵמֶאָחיו ִיְגָאֶלּנּו:  25:48
אֹו־ֹדדֹו אֹו ֶבן־ֹּדדֹו ִיְגָאֶלּנּו אֹו־ִמְּׁשֵאר ְּבָׂשרֹו ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו ִיְגָאֶלּנּו אֹו־ִהִּׂשיָגה יָדֹו ְוִנְגָאל:  25:49
ְכרֹו לֹו ַעד ְׁשַנת ַהֹּיֵבל ְוָהיָה ֶּכֶסף ִמְמָּכרֹו ְּבִמְסַּפר ָׁשִנים ִּכיֵמי ָׂשִכיר ִיְהיֶה ִעּמֹו:  ְוִחַּׁשב ִעם־ֹקֵנהּו ִמְּׁשַנת ִהּמָ 25:50
ִאם־עֹוד ַרּבֹות ַּבָּׁשִנים ְלִפיֶהן יִָׁשיב ְּגֻאָּלתֹו ִמֶּכֶסף ִמְקָנתֹו: 25:51
ַּׁשב־לֹו ְּכִפי ָׁשָניו יִָׁשיב ֶאת־ְּגֻאָּלתֹו:  ְוִאם־ְמַעט ִנְׁשַאר ַּבָּׁשִנים ַעד־ְׁשַנת ַהֹּיֵבל ְוחִ 25:52
25:53 : ִּכְׂשִכיר ָׁשָנה ְּבָׁשָנה ִיְהיֶה ִעּמֹו לֹא־ִיְרֶּדּנּו ְּבֶפֶר ְלֵעיֶני
ְוִאם־לֹא ִיָּגֵאל ְּבֵאֶּלה ְויָָצא ִּבְׁשַנת ַהֹּיֵבל הּוא ּוָבָניו ִעּמֹו: 25:54
ֵהיֶכם:  ִּכי־ִלי ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל עֲ 25:55 ָבִדים ֲעָבַדי ֵהם ֲאֶׁשר־הֹוֵצאִתי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני ְיהוָה ֱא

ָעֶליָה ִּכי  לֹא־ַתֲעׂשּו ָלֶכם ֱאִליִלם ּוֶפֶסל ּוַמֵּצָבה לֹא־ָתִקימּו ָלֶכם ְוֶאֶבן ַמְׂשִּכית לֹא ִתְּתנּו ְּבַאְרְצֶכם ְלִהְׁשַּתֲחות26:1
ֵהיֶכם:  ֲאִני ְיהוָה ֱא

ֶאת־ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשֹמרּו ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו ֲאִני ְיהוָה: 26:2
ִאם־ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת־ִמְצוַתי ִּתְׁשְמרּו וֲַעִׂשיֶתם ֹאָתם: 26:3
ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה ְוֵעץ ַהָּׂשֶדה ִיֵּתן ִּפְריֹו: 26:4
ְצֶכם:  ְוִהִּׂשיג ָלֶכם ַּדִיׁש ֶאת־ָּבִציר ּוָבִציר יִַּׂשיג ֶאת־ָזַרע וֲַאַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם ָלׂשַֹבע ִויַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח ְּבַאְר 26:5
ר ְּבַאְרְצֶכם:  ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין ַמֲחִריד ְוִהְׁשַּבִּתי ַחָּיה ָרָעה ִמן־ָהָאֶרץ ְוֶחֶרב לֹא־ַתֲעבֹ 26:6
ּוְרַדְפֶּתם ֶאת־ֹאְיֵביֶכם ְוָנְפלּו ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב  26:7
ְוָרְדפו ִמֶּכם ֲחִמָּׁשה ֵמָאה ּוֵמָאה ִמֶּכם ְרָבָבה ִיְרֹּדפּו ְוָנְפלּו ֹאְיֵביֶכם ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב:  26:8
ם וֲַהִקיֹמִתי ֶאת־ְּבִריִתי ִאְּתֶכם:  ּוָפִניִתי ֲאֵליֶכם ְוִהְפֵריִתי ֶאְתֶכם ְוִהְרֵּביִתי ֶאְתכֶ 26:9

וֲַאַכְלֶּתם יָָׁשן נֹוָׁשן ְויָָׁשן ִמְּפֵני ָחָדׁש ּתֹוִציאּו:  26:10
ְוָנַתִּתי ִמְׁשָּכִני ְּבתֹוְכֶכם ְולֹא־ִתְגַעל ַנְפִׁשי ֶאְתֶכם: 26:11
ִהים ְוַאֶּתם 26:12 ִּתְהיּו־ִלי ְלָעם:  ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלא
ֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמְהֹית ָלֶהם ֲעָבִדים וֶָאְׁשֹּבר ֹמֹטת ֻעְּלֶכם וָאֹוֵל 26:13 ֲאִני ְיהוָה ֱא

ֶאְתֶכם קֹוְמִמּיּות:
ְוִאם־לֹא ִתְׁשְמעּו ִלי ְולֹא ַתֲעׂשּו ֵאת ָּכל־ַהִּמְצות ָהֵאֶּלה: 26:14
ִריִתי: ְוִאם־ְּבֻחֹּקַתי ִּתְמָאסּו ְוִאם ֶאת־ִמְׁשָּפַטי ִּתְגַעל ַנְפְׁשֶכם ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות ֶאת־ָּכל־ִמְצוַתי ְלַהְפְרֶכם ֶאת־ּבְ 26:15
ם ּוְמִדיֹבת  ַאף־ֲאִני ֶאֱעֶׂשה־ּזֹאת ָלֶכם ְוִהְפַקְדִּתי ֲעֵליֶכם ֶּבָהָלה ֶאת־ַהַּׁשֶחֶפת ְוֶאת־ַהַּקַּדַחת ְמַכּלֹות ֵעיַניִ 26:16

ָנֶפׁש ּוְזַרְעֶּתם ָלִריק ַזְרֲעֶכם וֲַאָכֻלהּו ֹאְיֵביֶכם: 
ְוָנַתִּתי ָפַני ָּבֶכם ְוִנַּגְפֶּתם ִלְפֵני ֹאְיֵביֶכם ְוָרדּו ָבֶכם ׂשְֹנֵאיֶכם ְוַנְסֶּתם ְוֵאין־ֹרֵדף ֶאְתֶכם: 26:17
ִּתי ְליְַּסָרה ֶאְתֶכם ֶׁשַבע ַעל־ַחּטֹאֵתיֶכם:  ְוִאם־ַעד־ֵאֶּלה לֹא ִתְׁשְמעּו ִלי ְויַָספְ 26:18
ְוָׁשַבְרִּתי ֶאת־ְּגאֹון ֻעְּזֶכם ְוָנַתִּתי ֶאת־ְׁשֵמיֶכם ַּכַּבְרֶזל ְוֶאת־ַאְרְצֶכם ַּכְּנֻחָׁשה: 26:19
ְוַתם ָלִריק ֹּכֲחֶכם ְולֹא־ִתֵּתן ַאְרְצֶכם ֶאת־ְיבּוָלּה ְוֵעץ ָהָאֶרץ לֹא ִיֵּתן ִּפְריֹו:26:20
ְוִאם־ֵּתְלכּו ִעִּמי ֶקִרי ְולֹא תֹאבּו ִלְׁשֹמַע ִלי ְויַָסְפִּתי ֲעֵליֶכם ַמָּכה ֶׁשַבע ְּכַחּטֹאֵתיֶכם:  26:21
ְוִהְׁשַלְחִּתי ָבֶכם ֶאת־ַחַּית ַהָּׂשֶדה ְוִׁשְּכָלה ֶאְתֶכם ְוִהְכִריָתה ֶאת־ְּבֶהְמְּתֶכם ְוִהְמִעיָטה ֶאְתֶכם ְוָנַׁשּמּו26:22

ֶכם:  ַּדְרֵכי
ְוִאם־ְּבֵאֶּלה לֹא ִתָּוְסרּו ִלי וֲַהַלְכֶּתם ִעִּמי ֶקִרי:  26:23
ְוָהַלְכִּתי ַאף־ֲאִני ִעָּמֶכם ְּבֶקִרי ְוִהֵּכיִתי ֶאְתֶכם ַּגם־ָאִני ֶׁשַבע ַעל־ַחּטֹאֵתיֶכם:  26:24
ם ְוִׁשַּלְחִּתי ֶדֶבר ְּבתֹוְכֶכם ְוִנַּתֶּתם ְּביַד־אֹויֵב:  ְוֵהֵבאִתי ֲעֵליֶכם ֶחֶרב ֹנֶקֶמת ְנַקם־ְּבִרית ְוֶנֱאַסְפֶּתם ֶאל־ָעֵריכֶ 26:25
ם ְולֹא  ְּבִׁשְבִרי ָלֶכם ַמֵּטה־ֶלֶחם ְוָאפּו ֶעֶׂשר ָנִׁשים ַלְחְמֶכם ְּבַתּנּור ֶאָחד ְוֵהִׁשיבּו ַלְחְמֶכם ַּבִּמְׁשָקל וֲַאַכְלּתֶ 26:26

ִתְׂשָּבעּו: 
עּו ִלי וֲַהַלְכֶּתם ִעִּמי ְּבֶקִרי:  ְוִאם־ְּבזֹאת לֹא ִתְׁשמְ 26:27
ְוָהַלְכִּתי ִעָּמֶכם ַּבֲחַמת־ֶקִרי ְוִיַּסְרִּתי ֶאְתֶכם ַאף־ָאִני ֶׁשַבע ַעל־ַחּטֹאֵתיֶכם:  26:28



וֲַאַכְלֶּתם ְּבַׂשר ְּבֵניֶכם ּוְבַׂשר ְּבֹנֵתיֶכם ּתֹאֵכלּו:  26:29
י ֶאת־ַחָּמֵניֶכם ְוָנַתִּתי ֶאת־ִּפְגֵריֶכם ַעל־ִּפְגֵרי ִּגּלּוֵליֶכם ְוָגֲעָלה ַנְפִׁשי ֶאְתֶכם:  ְוִהְׁשַמְדִּתי ֶאת־ָּבֹמֵתיֶכם ְוִהְכַרִּת 26:30
ְוָנַתִּתי ֶאת־ָעֵריֶכם ָחְרָּבה וֲַהִׁשּמֹוִתי ֶאת־ִמְקְּדֵׁשיֶכם ְולֹא ָאִריַח ְּבֵריַח ִניֹחֲחֶכם:  26:31
ּו ָעֶליָה ֹאְיֵביֶכם ַהֹּיְׁשִבים ָּבּה: וֲַהִׁשֹּמִתי ֲאִני ֶאת־ָהָאֶרץ ְוָׁשְממ26:32
ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבּגֹוִים וֲַהִריֹקִתי ַאֲחֵריֶכם ָחֶרב ְוָהְיָתה ַאְרְצֶכם ְׁשָמָמה ְוָעֵריֶכם ִיְהיּו ָחְרָּבה: 26:33
ם ָאז ִּתְׁשַּבת ָהָאֶרץ ְוִהְרָצת  ָאז ִּתְרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת־ַׁשְּבֹתֶתיָה ֹּכל ְיֵמי ֳהַׁשָּמה ְוַאֶּתם ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביכֶ 26:34

ֶאת־ַׁשְּבֹתֶתיָה:  
ָּכל־ְיֵמי ָהַּׁשָּמה ִּתְׁשֹּבת ֵאת ֲאֶׁשר לֹא־ָׁשְבָתה ְּבַׁשְּבֹתֵתיֶכם ְּבִׁשְבְּתֶכם ָעֶליָה:  26:35
ֹול ָעֶלה ִנָּדף ְוָנסּו ְמנַֻסת־ֶחֶרב ְוָנְפלּו  ְוַהִּנְׁשָאִרים ָּבֶכם ְוֵהֵבאִתי ֹמֶר ִּבְלָבָבם ְּבַאְרֹצת ֹאְיֵביֶהם ְוָרַדף ֹאָתם ק26:36

ְוֵאין ֹרֵדף:  
ְוָכְׁשלּו ִאיׁש־ְּבָאִחיו ְּכִמְּפֵני־ֶחֶרב ְוֹרֵדף ָאִין ְולֹא־ִתְהֶיה ָלֶכם ְּתקּוָמה ִלְפֵני ֹאְיֵביֶכם:  26:37
וֲַאַבְדֶּתם ַּבּגֹוִים ְוָאְכָלה ֶאְתֶכם ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶכם:  26:38
ְׁשָאִרים ָּבֶכם ִיַּמּקּו ַּבֲעוָנם ְּבַאְרֹצת ֹאְיֵביֶהם ְוַאף ַּבֲעוֹנת ֲאֹבָתם ִאָּתם ִיָּמּקּו:  ְוַהּנִ 26:39
ְוִהְתוַּדּו ֶאת־ֲעוָנם ְוֶאת־ֲעון ֲאֹבָתם ְּבַמֲעָלם ֲאֶׁשר ָמֲעלּו־ִבי ְוַאף ֲאֶׁשר־ָהְלכּו ִעִּמי ְּבֶקִרי:  26:40
י ְוֵהֵבאִתי ֹאָתם ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם אֹו־ָאז ִיָּכַנע ְלָבָבם ֶהָעֵרל ְוָאז ִיְרצּו ֶאת־ֲעוָנם: ַאף־ֲאִני ֵאֵל ִעָּמם ְּבֶקִר 26:41
ְוָזַכְרִּתי ֶאת־ְּבִריִתי יֲַעקֹוב ְוַאף ֶאת־ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת־ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזֹּכר ְוָהָאֶרץ ֶאְזֹּכר:  26:42
ם ְוִתֶרץ ֶאת־ַׁשְּבֹתֶתיָה ָּבְהַׁשָּמה ֵמֶהם ְוֵהם ִיְרצּו ֶאת־ֲעוָנם יַַען ּוְביַַען ְּבִמְׁשָּפַטי ָמָאסּו  ְוָהָאֶרץ ֵּתָעֵזב ֵמהֶ 26:43

ְוֶאת־ֻחֹּקַתי ָּגֲעָלה ַנְפָׁשם: 
ָתם ְלָהֵפר ּבְ 26:44 ִריִתי ִאָּתם ִּכי ֲאִני ְיהוָה  ְוַאף־ַּגם־זֹאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם לֹא־ְמַאְסִּתים ְולֹא־ְגַעְלִּתים ְלַכ

ֵהיֶהם:   ֱא
ִהים ֲאנִ 26:45 י ְוָזַכְרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ִראֹׁשִנים ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי־ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהֹית ָלֶהם ֵלא
ְיהוָה:  
ה ֵּבינֹו ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַהר ִסיַני ְּביַד־ֹמֶׁשה:ֵאֶּלה ַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ְוַהּתֹוֹרת ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהו26:46ָ

וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 27:1
ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִּכי יְַפִלא ֶנֶדר ְּבֶעְרְּכ ְנָפֹׁשת ַליהוָה:  27:2
ן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוַעד ֶּבן־ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ְוָהיָה ֶעְרְּכ ֲחִמִּׁשים ֶׁשֶקל ֶּכֶסף ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש:  ְוָהיָה ֶעְרְּכ ַהָּזָכר ִמּבֶ 27:3
ִׁשים ָׁשֶקל:  27:4 ְוִאם־ְנֵקָבה ִהוא ְוָהיָה ֶעְרְּכ ְׁש
ָכר ֶעְׂשִרים ְׁשָקִלים ְוַלְּנֵקָבה ֲעֶׂשֶרת ְׁשָקִלים:  ְוִאם ִמֶּבן־ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוַעד ֶּבן־ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוָהיָה ֶעְרְּכ ַהּזָ 27:5
ֶׁשת ְׁשָקִלים  ְוִאם ִמֶּבן־ֹחֶדׁש ְוַעד ֶּבן־ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוָהיָה ֶעְרְּכ ַהָּזָכר ֲחִמָּׁשה ְׁשָקִלים ָּכֶסף ְוַלְּנֵקָבה ֶעְרְּכ ְׁש 27:6
ָּכֶסף: 
ה ִאם־ָזָכר ְוָהיָה ֶעְרְּכ ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ָׁשֶקל ְוַלְּנֵקָבה ֲעָׂשָרה ְׁשָקִלים:  ְוִאם ִמֶּבן־ִׁשִּׁשים ָׁשָנה וַָמְעלָ 27:7
ֲעִריֶכּנּו  ְוִאם־ָמ הּוא ֵמֶעְרֶּכ ְוֶהֱעִמידֹו ִלְפֵני ַהֹּכֵהן ְוֶהֱעִרי ֹאתֹו ַהֹּכֵהן ַעל־ִּפי ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג יַד ַהֹּנֵדר ַי27:8

ַהֹּכֵהן: 
ִאם־ְּבֵהָמה ֲאֶׁשר יְַקִריבּו ִמֶּמָּנה ָקְרָּבן ַליהוָה ֹּכל ֲאֶׁשר ִיֵּתן ִמֶּמּנּו ַליהוָה ִיְהֶיה־ֹּקֶדׁש: וְ 27:9

תֹו  לֹא יֲַחִליֶפּנּו ְולֹא־יִָמיר ֹאתֹו טֹוב ְּבָרע אֹו־ַרע ְּבטֹוב ְוִאם־ָהֵמר יִָמיר ְּבֵהָמה ִּבְבֵהָמה ְוָהָיה־הּוא ּוְתמּורָ 27:10
־ֹּקֶדׁש: ִיְהיֶה

ְוִאם ָּכל־ְּבֵהָמה ְטֵמָאה ֲאֶׁשר לֹא־יְַקִריבּו ִמֶּמָּנה ָקְרָּבן ַליהוָה ְוֶהֱעִמיד ֶאת־ַהְּבֵהָמה ִלְפֵני ַהֹּכֵהן:  27:11
ְוֶהֱעִרי ַהֹּכֵהן ֹאָתּה ֵּבין טֹוב ּוֵבין ָרע ְּכֶעְרְּכ ַהֹּכֵהן ֵּכן ִיְהיֶה:  27:12
:  ְוִאם־ָּגֹאל ִיְגָאלֶ 27:13 ָּנה ְויַָסף ֲחִמיִׁשתֹו ַעל־ֶעְרֶּכ
ֵהן ֵּכן יָקּום: ְוִאיׁש ִּכי־יְַקִּדׁש ֶאת־ֵּביתֹו ֹקֶדׁש ַליהוָה ְוֶהֱעִריכֹו ַהֹּכֵהן ֵּבין טֹוב ּוֵבין ָרע ַּכֲאֶׁשר יֲַעִרי ֹאתֹו ַהּכֹ 27:14
ֶסף־ֶעְרְּכ ָעָליו ְוָהיָה לֹו:  ְוִאם־ַהַּמְקִּדיׁש ִיְגַאל ֶאת־ֵּביתֹו ְויַָסף ֲחִמיִׁשית ּכֶ 27:15
ל ָּכֶסף:  ְוִאם ִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו יְַקִּדיׁש ִאיׁש ַליהוָה ְוָהיָה ֶעְרְּכ ְלִפי ַזְרעֹו ֶזַרע ֹחֶמר ְׂשֹעִרים ַּבֲחִמִּׁשים ֶׁשקֶ 27:16
ִאם־ִמְּׁשַנת ַהֹּיֵבל יְַקִּדיׁש ָׂשֵדהּו ְּכֶעְרְּכ יָקּום: 27:17
ְוִנְגַרע  ם־ַאַחר ַהֹּיֵבל יְַקִּדיׁש ָׂשֵדהּו ְוִחַּׁשב־לֹו ַהֹּכֵהן ֶאת־ַהֶּכֶסף ַעל־ִּפי ַהָּׁשִנים ַהּנֹוָתֹרת ַעד ְׁשַנת ַהֹּיֵבל ְואִ 27:18

  : ֵמֶעְרֶּכ
לֹו: ְוִאם־ָּגֹאל ִיְגַאל ֶאת־ַהָּׂשֶדה ַהַּמְקִּדיׁש ֹאתֹו ְויַָסף ֲחִמִׁשית ֶּכֶסף־ֶעְרְּכ ָעָליו ְוָקם27:19
ְוִאם־לֹא ִיְגַאל ֶאת־ַהָּׂשֶדה ְוִאם־ָמַכר ֶאת־ַהָּׂשֶדה ְלִאיׁש ַאֵחר לֹא ִיָּגֵאל עֹוד:  27:20
ְוָהיָה ַהָּׂשֶדה ְּבֵצאתֹו ַבֹּיֵבל ֹקֶדׁש ַליהוָה ִּכְׂשֵדה ַהֵחֶרם ַלֹּכֵהן ִּתְהיֶה ֲאֻחָּזתֹו: 27:21
ֵדה ֲאֻחָּזתֹו יְַקִּדיׁש ַליהוָה:  ְוִאם ֶאת־ְׂשֵדה ִמְקָנתֹו ֲאֶׁשר לֹא ִמְּׂש 27:22



ְוִחַּׁשב־לֹו ַהֹּכֵהן ֵאת ִמְכַסת ָהֶעְרְּכ ַעד ְׁשַנת ַהֹּיֵבל ְוָנַתן ֶאת־ָהֶעְרְּכ ַּבּיֹום ַההּוא ֹקֶדׁש ַליהוָה:  27:23
ת ָהָאֶרץ:  ִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל יָׁשּוב ַהָּׂשֶדה ַלֲאֶׁשר ָקָנהּו ֵמִאּתֹו ַלֲאֶׁשר־לֹו ֲאֻחּזַ 27:24
ְוָכל־ֶעְרְּכ ִיְהיֶה ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ִיְהיֶה ַהָּׁשֶקל: 27:25
־ְּבכֹור ֲאֶׁשר־ְיֻבַּכר ַליהוָה ִּבְבֵהָמה לֹא־יְַקִּדיׁש ִאיׁש ֹאתֹו ִאם־ׁשֹור ִאם־ֶׂשה ַליהוָה הּוא: 27:26 ַא
:  ְוִאם ַּבְּבֵהָמה ַהְּטֵמָאה27:27 ּוָפָדה ְבֶעְרֶּכ ְויַָסף ֲחִמִׁשתֹו ָעָליו ְוִאם־לֹא ִיָּגֵאל ְוִנְמַּכר ְּבֶעְרֶּכ
־ָּכל־ֵחֶרם ֲאֶׁשר יֲַחִרם ִאיׁש ַליהוָה ִמָּכל־ֲאֶׁשר־לֹו ֵמָאָדם ּוְבֵהָמה ּוִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו לֹא ִיָּמֵכר ְולֹא יִ 27:28 ָּגֵאל  ַא

הּוא ַליהוָה: ָּכל־ֵחֶרם ֹקֶדׁש־ָקָדִׁשים
ָּכל־ֵחֶרם ֲאֶׁשר יֳָחַרם ִמן־ָהָאָדם לֹא ִיָּפֶדה מֹות יּוָמת: 27:29
ְוָכל־ַמְעַׂשר ָהָאֶרץ ִמֶּזַרע ָהָאֶרץ ִמְּפִרי ָהֵעץ ַליהוָה הּוא ֹקֶדׁש ַליהוָה:  27:30
ְוִאם־ָּגֹאל ִיְגַאל ִאיׁש ִמַּמַעְׂשרֹו ֲחִמִׁשיתֹו ֹיֵסף ָעָליו:  27:31
ָכל־ַמְעַׂשר ָּבָקר וָצֹאן ֹּכל ֲאֶׁשר־יֲַעֹבר ַּתַחת ַהָּׁשֶבט ָהֲעִׂשיִרי ִיְהיֶה־ֹּקֶדׁש ַליהוָה:  וְ 27:32
:  לֹא ְיַבֵּקר ֵּבין־טֹוב ָלַרע ְולֹא ְיִמיֶרּנּו ְוִאם־ָהֵמר ְיִמיֶרּנּו ְוָהיָה־הּוא ּוְתמּוָרתֹו ִיְהיֶה־ֹקֶדׁש לֹא ִיָּגֵאל27:33
ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַהר ִסיָני: ֵאֶּלה ַהִּמְצות27:34

Numbersבמדבר
ֶאֶרץ ִמְצַרִים  וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְלֵצאָתם מֵ 1:1

ֵלאֹמר:  
ָתם:  ְׂשאּו ֶאת־רֹא1:2 ׁש ָּכל־ֲעַדת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ָּכל־ָזָכר ְלֻגְלְּג
ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה וַָמְעָלה ָּכל־ֹיֵצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל ִּתְפְקדּו ֹאָתם ְלִצְבֹאָתם ַאָּתה ְוַאֲהֹרן:  1:3
יׁש ַלַּמֶּטה ִאיׁש רֹאׁש ְלֵבית־ֲאֹבָתיו הּוא: ְוִאְּתֶכם ִיְהיּו ִאיׁש אִ 1:4
ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר יַַעְמדּו ִאְּתֶכם ִלְראּוֵבן ֱאִליצּור ֶּבן־ְׁשֵדיאּור:  1:5
ְלִׁשְמעֹון ְׁשֻלִמיֵאל ֶּבן־צּוִריַׁשָּדי:  1:6
ִליהּוָדה ַנְחׁשֹון ֶּבן־ַעִּמיָנָדב: 1:7
ַתְנֵאל ֶּבן־צּוָער: ְלִיָּׂששָכר נְ 1:8
ן:  1:9 ִלְזבּוֻלן ֱאִליָאב ֶּבן־ֵח

ִלְבֵני יֹוֵסף ְלֶאְפַרִים ֱאִליָׁשָמע ֶּבן־ַעִּמיהּוד ִלְמַנֶּׁשה ַּגְמִליֵאל ֶּבן־ְּפָדהצּור:  1:10
ְלִבְניִָמן ֲאִביָדן ֶּבן־ִּגְדֹעִני:  1:11
ְלָדן ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן־ַעִּמיַׁשָּדי:  1:12
ַּפְגִעיֵאל ֶּבן־ָעְכָרן:  ְלָאֵׁשר 1:13
ְלָגד ֶאְליָָסף ֶּבן־ְרעּוֵאל:  1:14
ְלַנְפָּתִלי ֲאִחיַרע ֶּבן־ֵעיָנן:  1:15
ֵאֶּלה ְקרּוֵאי ָהֵעָדה ְנִׂשיֵאי ַמּטֹות ֲאבֹוָתם ָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ֵהם:  1:16
ְּקבּו ְּבֵׁשמֹות: וִַּיַּקח ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֵאת ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר נִ 1:17
ִמֶּבן  ְוֵאת ָּכל־ָהֵעָדה ִהְקִהילּו ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני וִַּיְתיְַלדּו ַעל־ִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות1:18

ָתם:  ֶעְׂשִרים ָׁשָנה וַָמְעָלה ְלֻגְלְּג
ִמְדַּבר ִסיָני:ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה וִַּיְפְקֵדם ּבְ 1:19
ָתם ּכָ 1:20 ל־ָזָכר ִמֶּבן  וִַּיְהיּו ְבֵני־ְראּוֵבן ְּבֹכר ִיְׂשָרֵאל ּתֹוְלֹדָתם ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ְלֻגְלְּג

ֶעְׂשִרים ָׁשָנה וַָמְעָלה ֹּכל ֹיֵצא ָצָבא: 
ְרָּבִעים ֶאֶלף וֲַחֵמׁש ֵמאֹות:ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ְראּוֵבן ִׁשָּׁשה ְואַ 1:21
ָתם ָּכל־ָזָכר ִמֶּבן עֶ 1:22 ְׂשִרים ָׁשָנה  ִלְבֵני ִׁשְמעֹון ּתֹוְלֹדָתם ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּפֻקָדיו ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ְלֻגְלְּג

וַָמְעָלה ֹּכל ֹיֵצא ָצָבא:  
ׁש ֵמאֹות:ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ִׁשְמעֹון ִּתְׁשָעה וַחֲ 1:23 ִמִּׁשים ֶאֶלף ּוְׁש
:  ִלְבֵני ָגד ּתֹוְלֹדָתם ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה וַָמְעָלה ֹּכל ֹיֵצא ָצָבא1:24
ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ָגד ֲחִמָּׁשה ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות וֲַחִמִּׁשים:1:25
ָבא:  ִלְבֵני ְיהּוָדה ּתֹוְלֹדָתם ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשֹמת ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה וַָמְעָלה ֹּכל ֹיֵצא צָ 1:26
ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ְיהּוָדה ַאְרָּבָעה ְוִׁשְבִעים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות:1:27
ְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשֹמת ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה וַָמְעָלה ֹּכל ֹיֵצא ָצָבא:  ִלְבֵני ִיָּׂששָכר ּתֹוְלֹדָתם ְלִמְׁש 1:28
ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ִיָּׂששָכר ַאְרָּבָעה וֲַחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:1:29
ר ֵׁשֹמת ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה וַָמְעָלה ֹּכל ֹיֵצא ָצָבא:  ִלְבֵני ְזבּוֻלן ּתֹוְלֹדָתם ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסּפַ 1:30
ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ְזבּוֻלן ִׁשְבָעה וֲַחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:1:31



ִרים ָׁשָנה וַָמְעָלה ֹּכל ֹיֵצא  ִלְבֵני יֹוֵסף ִלְבֵני ֶאְפַרִים ּתֹוְלֹדָתם ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשֹמת ִמֶּבן ֶעְׂש 1:32
ָצָבא: 
ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ֶאְפָרִים ַאְרָּבִעים ֶאֶלף וֲַחֵמׁש ֵמאֹות: 1:33
ָצָבא:  ִלְבֵני ְמַנֶּׁשה ּתֹוְלֹדָתם ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה וַָמְעָלה ֹּכל ֹיֵצא1:34
ִׁשים ֶאֶלף ּוָמאָתִים:1:35 ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ְמַנֶּׁשה ְׁשַנִים ּוְׁש
ָצָבא:  ִלְבֵני ִבְניִָמן ּתֹוְלֹדָתם ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשֹמת ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה וַָמְעָלה ֹּכל ֹיֵצא 1:36
ִׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ִבְניִָמן ֲחִמָּׁשה ּו1:37 ְׁש
ִלְבֵני ָדן ּתֹוְלֹדָתם ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשֹמת ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה וַָמְעָלה ֹּכל ֹיֵצא ָצָבא:1:38
ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ָדן ְׁשַנִים ְוִׁשִּׁשים ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות: 1:39
ֵׁשר ּתֹוְלֹדָתם ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשֹמת ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה וַָמְעָלה ֹּכל ֹיֵצא ָצָבא:  ִלְבֵני אָ 1:40
ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ָאֵׁשר ֶאָחד ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף וֲַחֵמׁש ֵמאֹות:1:41
ֹבָתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשֹמת ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה וַָמְעָלה ֹּכל ֹיֵצא ָצָבא:  ְּבֵני ַנְפָּתִלי ּתֹוְלֹדָתם ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית אֲ 1:42
ָׁשה וֲַחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:1:43 ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ַנְפָּתִלי ְׁש
יׁש ִאיׁש־ֶאָחד ְלֵבית־ֲאֹבָתיו ָהיּו:  ֵאֶּלה ַהְּפֻקִדים ֲאֶׁשר ָּפַקד ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ּוְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵנים ָעָׂשר אִ 1:44
וִַּיְהיּו ָּכל־ְּפקּוֵדי ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית ֲאֹבָתם ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה וַָמְעָלה ָּכל־ֹיֵצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל:  1:45
ֶׁשת ֲאָלִפים וֲַחֵמׁש ֵמאֹו1:46 ת וֲַחִמִּׁשים:  וִַּיְהיּו ָּכל־ַהְּפֻקִדים ֵׁשׁש־ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁש
ְוַהְלִוִּים ְלַמֵּטה ֲאֹבָתם לֹא ָהְתָּפְקדּו ְּבתֹוָכם:1:47
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 1:48
ַא ֶאת־ַמֵּטה ֵלִוי לֹא ִתְפֹקד ְוֶאת־רֹאָׁשם לֹא ִתָּׂשא ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: 1:49
ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת ְוַעל ָּכל־ֵּכָליו ְוַעל ָּכל־ֲאֶׁשר־לֹו ֵהָּמה ִיְׂשאּו ֶאת־ַהִּמְׁשָּכן  ְוַאָּתה ַהְפֵקד ֶאת־ַהְלִוִּים ַעל־1:50

ְוֶאת־ָּכל־ֵּכָליו ְוֵהם ְיָׁשְרֻתהּו ְוָסִביב ַלִּמְׁשָּכן יֲַחנּו:  
ְלִוִּים ְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת:  ּוִבְנֹסַע ַהִּמְׁשָּכן יֹוִרידּו ֹאתֹו ַהְלִוִּים ּוַבֲחֹנת ַהִּמְׁשָּכן יִָקימּו ֹאתֹו הַ 1:51
ְוָחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַעל־ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש ַעל־ִּדְגלֹו ְלִצְבֹאָתם: 1:52
ת ִמְׁשַּכן  ֶמרֶ ְוַהְלִוִּים יֲַחנּו ָסִביב ְלִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת ְולֹא־ִיְהיֶה ֶקֶצף ַעל־ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָׁשְמרּו ַהְלִוִּים ֶאת־ִמְׁש 1:53

ָהֵעדּות:  
וַַּיֲעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה ֵּכן ָעׂשּו:1:54

וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְוֶאל־ַאֲהֹרן ֵלאֹמר:  2:1
ֶהל־מֹוֵעד יֲַחנּו:  ִאיׁש ַעל־ִּדְגלֹו ְבֹאֹתת ְלֵבית ֲאֹבָתם יֲַחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֶּנֶגד ָסִביב ְלאֹ 2:2
ְוַהֹחִנים ֵקְדָמה ִמְזָרָחה ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְיהּוָדה ְלִצְבֹאָתם ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ְיהּוָדה ַנְחׁשֹון ֶּבן־ַעִּמיָנָדב:  2:3
ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם ַאְרָּבָעה ְוִׁשְבִעים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות:  2:4
ר ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ִיָּׂששָכר ְנַתְנֵאל ֶּבן־צּוָער:  ְוַהֹחִנים ָעָליו ַמֵּטה ִיָּׂששכָ 2:5
ּוְצָבאֹו ּוְפֻקָדיו ַאְרָּבָעה וֲַחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות: 2:6
ן:  2:7 ַמֵּטה ְזבּוֻלן ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ְזבּוֻלן ֱאִליָאב ֶּבן־ֵח
ף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות: ּוְצָבאֹו ּוְפֻקָדיו ִׁשְבָעה וֲַחִמִּׁשים ֶאלֶ 2:8
ָּכל־ַהְּפֻקִדים ְלַמֲחֵנה ְיהּוָדה ְמַאת ֶאֶלף ּוְׁשֹמִנים ֶאֶלף ְוֵׁשֶׁשת־ֲאָלִפים ְוַאְרַּבע־ֵמאֹות ְלִצְבֹאָתם ִראֹׁשָנה 2:9

ִיָּסעּו: 
ר ֶּבן־ְׁשֵדיאּור: ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְראּוֵבן ֵּתיָמָנה ְלִצְבֹאָתם ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ְראּוֵבן ֱאִליצּו 2:10
ּוְצָבאֹו ּוְפֻקָדיו ִׁשָּׁשה ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף וֲַחֵמׁש ֵמאֹות: 2:11
ְוַהחֹוִנם ָעָליו ַמֵּטה ִׁשְמעֹון ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ִׁשְמעֹון ְׁשֻלִמיֵאל ֶּבן־צּוִרי־ַׁשָּדי:  2:12
ׁש ֵמאֹות: ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם ִּתְׁשָעה וֲַחִמִּׁשים ֶאֶלף ּוְׁש2:13
ְוַמֵּטה ָּגד ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ָגד ֶאְליָָסף ֶּבן־ְרעּוֵאל:  2:14
ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם ֲחִמָּׁשה ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות וֲַחִמִּׁשים: 2:15
ֵמאֹות וֲַחִמִּׁשים ְלִצְבֹאָתם ּוְׁשִנִּים  ָּכל־ַהְּפֻקִדים ְלַמֲחֵנה ְראּוֵבן ְמַאת ֶאֶלף ְוֶאָחד וֲַחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע־2:16
ִיָּסעּו: 
ְוָנַסע ֹאֶהל־מֹוֵעד ַמֲחֵנה ַהְלִוִּים ְּבתֹו ַהַּמֲחֹנת ַּכֲאֶׁשר יֲַחנּו ֵּכן ִיָּסעּו ִאיׁש ַעל־יָדֹו ְלִדְגֵליֶהם: 2:17
יא ִלְבֵני ֶאְפַרִים ֱאִליָׁשָמע ֶּבן־ַעִּמיהּוד:  ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ְלִצְבֹאָתם יָָּמה ְוָנִׂש 2:18
ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם ַאְרָּבִעים ֶאֶלף וֲַחֵמׁש ֵמאֹות: 2:19
ְוָעָליו ַמֵּטה ְמַנֶּׁשה ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ְמַנֶּׁשה ַּגְמִליֵאל ֶּבן־ְּפָדהצּור:  2:20
ִׁשים ֶאלֶ 2:21 ף ּוָמאָתִים:  ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם ְׁשַנִים ּוְׁש



ּוַמֵּטה ִּבְניִָמן ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ִבְניִָמן ֲאִביָדן ֶּבן־ִּגְדֹעִני:  2:22
ִׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות: 2:23 ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם ֲחִמָּׁשה ּוְׁש
ֹאָתם ּוְׁשִלִׁשים ִיָּסעּו: ָּכל־ַהְּפֻקִדים ְלַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ְמַאת ֶאֶלף ּוְׁשֹמַנת־ֲאָלִפים ּוֵמָאה ְלִצבְ 2:24
ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ָדן ָצֹפָנה ְלִצְבֹאָתם ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ָדן ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן־ַעִּמיַׁשָּדי: 2:25
ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם ְׁשַנִים ְוִׁשִּׁשים ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות:  2:26
ִלְבֵני ָאֵׁשר ַּפְגִעיֵאל ֶּבן־ָעְכָרן:  ְוַהֹחִנים ָעָליו ַמֵּטה ָאֵׁשר ְוָנִׂשיא 2:27
ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם ֶאָחד ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף וֲַחֵמׁש ֵמאֹות:  2:28
ּוַמֵּטה ַנְפָּתִלי ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ַנְפָּתִלי ֲאִחיַרע ֶּבן־ֵעיָנן:  2:29
ָׁשה וֲַחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע 2:30 ֵמאֹות: ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם ְׁש
ָּכל־ַהְּפֻקִדים ְלַמֲחֵנה ָדן ְמַאת ֶאֶלף ְוִׁשְבָעה וֲַחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ָלַאֲחֹרָנה ִיְסעּו ְלִדְגֵליֶהם:2:31
ׁשֶ 2:32 ת ֲאָלִפים וֲַחֵמׁש ֵאֶּלה ְּפקּוֵדי ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית ֲאֹבָתם ָּכל־ְּפקּוֵדי ַהַּמֲחֹנת ְלִצְבֹאָתם ֵׁשׁש־ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁש

ֵמאֹות וֲַחִמִּׁשים:  
ְוַהְלִוִּים לֹא ָהְתָּפְקדּו ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה: 2:33
ׁש ְלִמְׁשְּפֹחָתיו ַעל־ֵּבית  וַַּיֲעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה ֵּכן־ָחנּו ְלִדְגֵליֶהם ְוֵכן ָנָסעּו ִאי2:34

ֲאֹבָתיו:  
ְוֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ַאֲהֹרן ּוֹמֶׁשה ְּביֹום ִּדֶּבר ְיהָוה ֶאת־ֹמֶׁשה ְּבַהר ִסיָני: 3:1
ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני־ַאֲהֹרן ַהְּבכֹור ָנָדב וֲַאִביהּוא ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר:  3:2
ִנים ַהְּמֻׁשִחים ֲאֶׁשר־ִמֵּלא יָָדם ְלַכֵהן:  ֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ַאֲהֹרן ַהֹּכהֲ 3:3
וְַיַכֵהן ֶאְלָעָזר  וַָּיָמת ָנָדב וֲַאִביהּוא ִלְפֵני ְיהוָה ְּבַהְקִרָבם ֵאׁש ָזָרה ִלְפֵני ְיהוָה ְּבִמְדַּבר ִסיַני ּוָבִנים לֹא־ָהיּו ָלֶהם 3:4

ְוִאיָתָמר ַעל־ְּפֵני ַאֲהֹרן ֲאִביֶהם:
ה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  וְַיַדֵּבר ְיהו3:5ָ
ַהְקֵרב ֶאת־ַמֵּטה ֵלִוי ְוַהֲעַמְדָּת ֹאתֹו ִלְפֵני ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ְוֵׁשְרתּו ֹאתֹו:  3:6
ְוָׁשְמרּו ֶאת־ִמְׁשַמְרּתֹו ְוֶאת־ִמְׁשֶמֶרת ָּכל־ָהֵעָדה ִלְפֵני ֹאֶהל מֹוֵעד ַלֲעֹבד ֶאת־ֲעֹבַדת ַהִּמְׁשָּכן:  3:7
ְּכֵלי ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאת־ִמְׁשֶמֶרת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעֹבד ֶאת־ֲעֹבַדת ַהִּמְׁשָּכן:  ְוָׁשְמרּו ֶאת־ָּכל־3:8
ְוָנַתָּתה ֶאת־ַהְלִוִּים ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ְנתּוִנם ְנתּוִנם ֵהָּמה לֹו ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  3:9

ָּנָתם ְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת:ְוֶאת־ַאֲהֹרן ְוֶאת־ָּבָניו ִּתְפֹקד ְוָׁשְמרּו ֶאת־ְּכהֻ 3:10
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 3:11
יּו ִלי ַהְלִוִּים: וֲַאִני ִהֵּנה ָלַקְחִּתי ֶאת־ַהְלִוִּים ִמּתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּתַחת ָּכל־ְּבכֹור ֶּפֶטר ֶרֶחם ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוהָ 3:12
יֹום ַהֹּכִתי ָכל־ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהְקַּדְׁשִּתי ִלי ָכל־ְּבכֹור ְּבִיְׂשָרֵאל ֵמָאָדם ַעד־ְּבֵהָמה ִלי ִיְהיּו  ִּכי ִלי ָּכל־ְּבכֹור ּבְ 3:13

ֲאִני ְיהוָה: 
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני ֵלאֹמר:  3:14
ְׁשְּפֹחָתם ָּכל־ָזָכר ִמֶּבן־ֹחֶדׁש וַָמְעָלה ִּתְפְקֵדם:  ְּפֹקד ֶאת־ְּבֵני ֵלִוי ְלֵבית ֲאֹבָתם ְלמִ 3:15
וִַּיְפֹקד ֹאָתם ֹמֶׁשה ַעל־ִּפי ְיהוָה ַּכֲאֶׁשר ֻצָּוה:  3:16
וִַּיְהיּו־ֵאֶּלה ְבֵני־ֵלִוי ִּבְׁשֹמָתם ֵּגְרׁשֹון ּוְקָהת ּוְמָרִרי:  3:17
ְבִני ְוִׁשְמִעי: ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני־ֵגְרׁשֹון ְלִמְׁשְּפֹחָתם לִ 3:18
ּוְבֵני ְקָהת ְלִמְׁשְּפֹחָתם ַעְמָרם ְוִיְצָהר ֶחְברֹון ְוֻעִּזיֵאל: 3:19
ּוְבֵני ְמָרִרי ְלִמְׁשְּפֹחָתם ַמְחִלי ּומּוִׁשי ֵאֶּלה ֵהם ִמְׁשְּפֹחת ַהֵּלִוי ְלֵבית ֲאֹבָתם:  3:20
ְמִעי ֵאֶּלה ֵהם ִמְׁשְּפֹחת ַהֵּגְרֻׁשִּני: ְלֵגְרׁשֹון ִמְׁשַּפַחת ַהִּלְבִני ּוִמְׁשַּפַחת ַהִּׁש 3:21
ְּפֻקֵדיֶהם ְּבִמְסַּפר ָּכל־ָזָכר ִמֶּבן־ֹחֶדׁש וָָמְעָלה ְּפֻקֵדיֶהם ִׁשְבַעת ֲאָלִפים וֲַחֵמׁש ֵמאֹות:  3:22
ִמְׁשְּפֹחת ַהֵּגְרֻׁשִּני ַאֲחֵרי ַהִּמְׁשָּכן יֲַחנּו יָָּמה:  3:23
ֻׁשִּני ֶאְליָָסף ֶּבן־ָלֵאל:  ּוְנִׂשיא ֵבית־ָאב ַלֵּגְר 3:24
ּוִמְׁשֶמֶרת ְּבֵני־ֵגְרׁשֹון ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ַהִּמְׁשָּכן ְוָהֹאֶהל ִמְכֵסהּו ּוָמַס ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד: 3:25
ָריו ְלֹכל ֲעֹבָדתֹו:  ְוַקְלֵעי ֶהָחֵצר ְוֶאת־ָמַס ֶּפַתח ֶהָחֵצר ֲאֶׁשר ַעל־ַהִּמְׁשָּכן ְוַעל־ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב ְוֵאת ֵמיתָ 3:26
ִמְׁשְּפֹחת  ְוִלְקָהת ִמְׁשַּפַחת ַהַעְמָרִמי ּוִמְׁשַּפַחת ַהִּיְצָהִרי ּוִמְׁשַּפַחת ַהֶחְבֹרִני ּוִמְׁשַּפַחת ָהָעִּזיֵאִלי ֵאֶּלה ֵהם3:27

ַהְּקָהִתי:  
ֵמאֹות ֹׁשְמֵרי ִמְׁשֶמֶרת ַהֹּקֶדׁש: ְּבִמְסַּפר ָּכל־ָזָכר ִמֶּבן־ֹחֶדׁש וָָמְעָלה ְׁשֹמַנת ֲאָלִפים ְוֵׁשׁש 3:28
ִמְׁשְּפֹחת ְּבֵני־ְקָהת יֲַחנּו ַעל יֶֶר ַהִּמְׁשָּכן ֵּתיָמָנה: 3:29
ּוְנִׂשיא ֵבית־ָאב ְלִמְׁשְּפֹחת ַהְּקָהִתי ֶאִליָצָפן ֶּבן־ֻעִּזיֵאל: 3:30
ת ּוְכֵלי ַהֹּקֶדׁש ֲאֶׁשר ְיָׁשְרתּו ָּבֶהם ְוַהָּמָס ְוֹכל ֲעֹבָדתֹו:  ּוִמְׁשַמְרָּתם ָהָאֹרן ְוַהֻּׁשְלָחן ְוַהְּמֹנָרה ְוַהִּמְזְּבחֹ 3:31



ּוְנִׂשיא ְנִׂשיֵאי ַהֵּלִוי ֶאְלָעָזר ֶּבן־ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ְּפֻקַּדת ֹׁשְמֵרי ִמְׁשֶמֶרת ַהֹּקֶדׁש: 3:32
ִמְׁשְּפֹחת ְמָרִרי:  ִלְמָרִרי ִמְׁשַּפַחת ַהַּמְחִלי ּוִמְׁשַּפַחת ַהּמּוִׁשי ֵאֶּלה ֵהם  3:33
ּוְפֻקֵדיֶהם ְּבִמְסַּפר ָּכל־ָזָכר ִמֶּבן־ֹחֶדׁש וָָמְעָלה ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ּוָמאָתִים:  3:34
ּוְנִׂשיא ֵבית־ָאב ְלִמְׁשְּפֹחת ְמָרִרי צּוִריֵאל ֶּבן־ֲאִביָחִיל ַעל יֶֶר ַהִּמְׁשָּכן יֲַחנּו ָצֹפָנה:  3:35
ְּבֵני ְמָרִרי ַקְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּכן ּוְבִריָחיו ְוַעֻּמָדיו וֲַאָדָניו ְוָכל־ֵּכָליו ְוֹכל ֲעֹבָדתֹו: ּוְפֻקַּדת ִמְׁשֶמֶרת 3:36
ְוַעֻּמֵדי ֶהָחֵצר ָסִביב ְוַאְדֵניֶהם ִויֵתֹדָתם ּוֵמיְתֵריֶהם:  3:37
ְוַאֲהֹרן ּוָבָניו ֹׁשְמִרים ִמְׁשֶמֶרת ַהִּמְקָּדׁש  ְוַהֹחִנים ִלְפֵני ַהִּמְׁשָּכן ֵקְדָמה ִלְפֵני ֹאֶהל־מֹוֵעד ִמְזָרָחה ֹמֶׁשה 3:38

ְלִמְׁשֶמֶרת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת:  
ַנִים ָּכל־ְּפקּוֵדי ַהְלִוִּים ֲאֶׁשר ָּפַקד ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ַעל־ִּפי ְיהָוה ְלִמְׁשְּפֹחָתם ָּכל־ָזָכר ִמֶּבן־ֹחֶדׁש וַָמְעָלה ְׁש 3:39
ים ָאֶלף: ְוֶעְׂשִר 
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְּפֹקד ָּכל־ְּבֹכר ָזָכר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֶּבן־ֹחֶדׁש וָָמְעָלה ְוָׂשא ֵאת ִמְסַּפר ְׁשֹמָתם:3:40
ְלִוִּים ַּתַחת ָּכל־ְּבכֹור ְּבֶבֱהַמת ְּבֵני  ְוָלַקְחָּת ֶאת־ַהְלִוִּים ִלי ֲאִני ְיהוָה ַּתַחת ָּכל־ְּבֹכר ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת ֶּבֱהַמת הַ 3:41

ִיְׂשָרֵאל:  
וִַּיְפֹקד ֹמֶׁשה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֹאתֹו ֶאת־ָּכל־ְּבֹכר ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל: 3:42
ָׁשה ְוִׁשְבִעים  וְַיִהי ָכל־ְּבכֹור ָזָכר ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ִמֶּבן־ֹחֶדׁש וַָמְעָלה ִלְפֻקֵדיֶהם ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִר 3:43 ים ֶאֶלף ְׁש

ּוָמאָתִים:
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 3:44
ם ֲאִני ְיהוָה: ַקח ֶאת־ַהְלִוִּים ַּתַחת ָּכל־ְּבכֹור ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת־ֶּבֱהַמת ַהְלִוִּים ַּתַחת ְּבֶהְמָּתם ְוָהיּו־ִלי ַהְלִוּיִ 3:45
ָׁשה ְוַהִּׁשְבִעים ְוַהָּמאָתִים ָהֹעְדִפים ַעל־ַהְלִוִּים ִמְּבכֹור ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  ְוֵאת ְּפדּויֵי ַהְּׁש 3:46
ְוָלַקְחָּת ֲחֵמֶׁשת ֲחֵמֶׁשת ְׁשָקִלים ַלֻּגְלֹּגֶלת ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ִּתָּקח ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהָּׁשֶקל:  3:47
דּויֵי ָהֹעְדִפים ָּבֶהם: ְוָנַתָּתה ַהֶּכֶסף ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ּפְ 3:48
וִַּיַּקח ֹמֶׁשה ֵאת ֶּכֶסף ַהִּפְדיֹום ֵמֵאת ָהֹעְדִפים ַעל ְּפדּויֵי ַהְלִוִּים:  3:49
ׁש ֵמאֹות וֶָאֶלף ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש:  3:50 ֵמֵאת ְּבכֹור ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלַקח ֶאת־ַהָּכֶסף ֲחִמָּׁשה ְוִׁשִּׁשים ּוְׁש
ֶׁשה ֶאת־ֶּכֶסף ַהְּפֻדִים ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ַעל־ִּפי ְיהוָה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה:וִַּיֵּתן מֹ 3:51

וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְוֶאל־ַאֲהֹרן ֵלאֹמר:  4:1
ָנׂשֹא ֶאת־רֹאׁש ְּבֵני ְקָהת ִמּתֹו ְּבֵני ֵלִוי ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם:  4:2
ִׁשים ָׁשָנה וַָמְעָלה ְוַעד ֶּבן־ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ָּכל־ָּבא ַלָּצָבא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד: ִמֶּבן 4:3 ְׁש
זֹאת ֲעֹבַדת ְּבֵני־ְקָהת ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים:  4:4
ָס ְוִכּסּו־ָבּה ֵאת ֲאֹרן ָהֵעֻדת:  ּוָבא ַאֲהֹרן ּוָבָניו ִּבְנֹסַע ַהַּמֲחֶנה ְוהֹוִרדּו ֵאת ָּפֹרֶכת ַהּמָ 4:5
ְוָנְתנּו ָעָליו ְּכסּוי עֹור ַּתַחׁש ּוָפְרׂשּו ֶבֶגד־ְּכִליל ְּתֵכֶלת ִמְלָמְעָלה ְוָׂשמּו ַּבָּדיו: 4:6
ְּמַנִּקֹּית ְוֵאת ְקׂשֹות ַהָּנֶס ְוַעל ֻׁשְלַחן ַהָּפִנים ִיְפְרׂשּו ֶּבֶגד ְּתֵכֶלת ְוָנְתנּו ָעָליו ֶאת־ַהְּקָעֹרת ְוֶאת־ַהַּכֹּפת ְוֶאת־הַ 4:7
ְוֶלֶחם ַהָּתִמיד ָעָליו ִיְהיֶה: 1ָלֶהם
ֶאת־ַּבָּדיו:  ּוָפְרׂשּו ֲעֵליֶהם ֶּבֶגד ּתֹוַלַעת ָׁשִני ְוִכּסּו ֹאתֹו ְּבִמְכֵסה עֹור ָּתַחׁש ְוָׂשמּו4:8
י ַׁשְמָנּה ְוָלְקחּו ֶּבֶגד ְּתֵכֶלת ְוִכּסּו ֶאת־ְמֹנַרת ַהָּמאֹור ְוֶאת־ֵנֹרֶתיָה ְוֶאת־ַמְלָקֶחיָה ְוֶאת־ַמְחֹּתֶתיָה ְוֵאת ָּכל־ְּכלֵ 4:9

ֲאֶׁשר ְיָׁשְרתּו־ָלּה ָּבֶהם: 
ָנְתנּו ַעל־ַהּמֹוט:  ְוָנְתנּו ֹאָתּה ְוֶאת־ָּכל־ֵּכֶליָה ֶאל־ִמְכֵסה עֹור ָּתַחׁש וְ 4:10
ְוַעל ִמְזַּבח ַהָּזָהב ִיְפְרׂשּו ֶּבֶגד ְּתֵכֶלת ְוִכּסּו ֹאתֹו ְּבִמְכֵסה עֹור ָּתַחׁש ְוָׂשמּו ֶאת־ַּבָּדיו:  4:11
ָתם ְּבִמְכֵסה עֹור ָּתַחׁש  ְוָלְקחּו ֶאת־ָּכל־ְּכֵלי ַהָּׁשֵרת ֲאֶׁשר ְיָׁשְרתּו־ָבם ַּבֹּקֶדׁש ְוָנְתנּו ֶאל־ֶּבֶגד ְּתֵכֶלת ְוִכּסּו אֹו4:12

ְוָנְתנּו ַעל־ַהּמֹוט:  
ְוִדְּׁשנּו ֶאת־ַהִּמְזֵּבַח ּוָפְרׂשּו ָעָליו ֶּבֶגד ַאְרָּגָמן:  4:13
ֹקת ֹּכל ְזרָ ְוָנְתנּו ָעָליו ֶאת־ָּכל־ֵּכָליו ֲאֶׁשר ְיָׁשְרתּו ָעָליו ָּבֶהם ֶאת־ַהַּמְחֹּתת ֶאת־ַהִּמְזָלֹגת ְוֶאת־ַהָּיִעים ְוֶאת־ַהּמִ 4:14

ְּכֵלי ַהִּמְזֵּבַח ּוָפְרׂשּו ָעָליו ְּכסּוי עֹור ַּתַחׁש ְוָׂשמּו ַבָּדיו:  
־ְקָהת ָלֵׂשאת  ְוִכָּלה ַאֲהֹרן־ּוָבָניו ְלַכֹּסת ֶאת־ַהֹּקֶדׁש ְוֶאת־ָּכל־ְּכֵלי ַהֹּקֶדׁש ִּבְנֹסַע ַהַּמֲחֶנה ְוַאֲחֵרי־ֵכן יָֹבאּו ְבֵני4:15

ֶדׁש וֵָמתּו ֵאֶּלה ַמָּׂשא ְבֵני־ְקָהת ְּבֹאֶהל מֹוֵעד: ְולֹא־ִיְּגעּו ֶאל־ַהּקֹ 
ֻקַּדת  ּוְפֻקַּדת ֶאְלָעָזר ֶּבן־ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ֶׁשֶמן ַהָּמאֹור ּוְקֹטֶרת ַהַּסִּמים ּוִמְנַחת ַהָּתִמיד ְוֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ּפְ 4:16

ָּכל־ַהִּמְׁשָּכן ְוָכל־ֲאֶׁשר־ּבֹו ְּבֹקֶדׁש ּוְבֵכָליו:
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וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְוֶאל־ַאֲהֹרן ֵלאֹמר:  4:17
ַאל־ַּתְכִריתּו ֶאת־ֵׁשֶבט ִמְׁשְּפֹחת ַהְּקָהִתי ִמּתֹו ַהְלִוִּים: 4:18
ֹוָתם ִאיׁש ִאיׁש ְוזֹאת ֲעׂשּו ָלֶהם ְוָחיּו ְולֹא יָֻמתּו ְּבִגְׁשָּתם ֶאת־ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ַאֲהֹרן ּוָבָניו יָֹבאּו ְוָׂשמּו א4:19

ַעל־ֲעֹבָדתֹו ְוֶאל־ַמָּׂשאֹו: 
ְולֹא־יָֹבאּו ִלְראֹות ְּכַבַּלע ֶאת־ַהֹּקֶדׁש וֵָמתּו:4:20
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 4:21
ָנׂשֹא ֶאת־רֹאׁש ְּבֵני ֵגְרׁשֹון ַּגם־ֵהם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְלִמְׁשְּפֹחָתם: 4:22
ִׁשים 4:23 ָׁשָנה וַָמְעָלה ַעד ֶּבן־ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ִּתְפֹקד אֹוָתם ָּכל־ַהָּבא ִלְצבֹא ָצָבא ַלֲעֹבד ֲעֹבָדה ְּבֹאֶהל  ִמֶּבן ְׁש

מֹוֵעד: 
זֹאת ֲעֹבַדת ִמְׁשְּפֹחת ַהֵּגְרֻׁשִּני ַלֲעֹבד ּוְלַמָּׂשא: 4:24
ּוִמְכֵסה ַהַּתַחׁש ֲאֶׁשר־ָעָליו ִמְלָמְעָלה ְוֶאת־ָמַס ֶּפַתח  ְוָנְׂשאּו ֶאת־ְיִריֹעת ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת־ֹאֶהל מֹוֵעד ִמְכֵסהּו  4:25

ֹאֶהל מֹוֵעד:  
ְוֵאת ַקְלֵעי ֶהָחֵצר ְוֶאת־ָמַס ֶּפַתח ַׁשַער ֶהָחֵצר ֲאֶׁשר ַעל־ַהִּמְׁשָּכן ְוַעל־ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב ְוֵאת ֵמיְתֵריֶהם  4:26

יֵָעֶׂשה ָלֶהם ְוָעָבדּו: ְוֶאת־ָּכל־ְּכֵלי ֲעֹבָדָתם ְוֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר 
ְּבִמְׁשֶמֶרת ֵאת  ַעל־ִּפי ַאֲהֹרן ּוָבָניו ִּתְהיֶה ָּכל־ֲעֹבַדת ְּבֵני ַהֵּגְרֻׁשִּני ְלָכל־ַמָּׂשָאם ּוְלֹכל ֲעֹבָדָתם ּוְפַקְדֶּתם ֲעֵלֶהם 4:27

ָּכל־ַמָּׂשָאם: 
ד ּוִמְׁשַמְרָּתם ְּביַד ִאיָתָמר ֶּבן־ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן:זֹאת ֲעֹבַדת ִמְׁשְּפֹחת ְּבֵני ַהֵּגְרֻׁשִּני ְּבֹאֶהל מֹועֵ 4:28
ְּבֵני ְמָרִרי ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית־ֲאֹבָתם ִּתְפֹקד ֹאָתם:  4:29
ִׁשים ָׁשָנה וַָמְעָלה ְוַעד ֶּבן־ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ִּתְפְקֵדם ָּכל־ַהָּבא ַלָּצָבא ַלֲעֹבד ֶאת־ֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹו4:30 ד:  עֵ ִמֶּבן ְׁש
ְוזֹאת ִמְׁשֶמֶרת ַמָּׂשָאם ְלָכל־ֲעֹבָדָתם ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ַקְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּכן ּוְבִריָחיו ְוַעּמּוָדיו וֲַאָדָניו:  4:31
ת־ָּכל־ְּכֵלי  ְוַעּמּוֵדי ֶהָחֵצר ָסִביב ְוַאְדֵניֶהם ִויֵתֹדָתם ּוֵמיְתֵריֶהם ְלָכל־ְּכֵליֶהם ּוְלֹכל ֲעֹבָדָתם ּוְבֵׁשֹמת ִּתְפְקדּו אֶ 4:32

ִמְׁשֶמֶרת ַמָּׂשָאם: 
זֹאת ֲעֹבַדת ִמְׁשְּפֹחת ְּבֵני ְמָרִרי ְלָכל־ֲעֹבָדָתם ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ְּביַד ִאיָתָמר ֶּבן־ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן:  4:33
ָתם:  וִַּיְפֹקד ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ּוְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ֶאת־ְּבֵני ַהְּקָהִתי ְלִמְׁשְּפֹחָתם ּוְלֵבית ֲאבֹ 4:34
ִׁשים ָׁשָנה וַָמְעָלה ְוַעד ֶּבן־ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ָּכל־ַהָּבא ַלָּצָבא ַלֲעֹבָדה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:  4:35 ִמֶּבן ְׁש
וִַּיְהיּו ְפֻקֵדיֶהם ְלִמְׁשְּפֹחָתם ַאְלַּפִים ְׁשַבע ֵמאֹות וֲַחִמִּׁשים: 4:36
ֵבד ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ֲאֶׁשר ָּפַקד ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ַעל־ִּפי ְיהוָה  ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ִמְׁשְּפֹחת ַהְּקָהִתי ָּכל־ָהעֹ 4:37

ְּביַד־ֹמֶׁשה: 
ּוְפקּוֵדי ְּבֵני ֵגְרׁשֹון ְלִמְׁשְּפחֹוָתם ּוְלֵבית ֲאֹבָתם:  4:38
ִׁשים ָׁשָנה וַָמְעָלה ְוַעד ֶּבן־ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ָּכל־ַהָּבא ַלָּצָבא ַלֲעבֹ 4:39 ָדה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:  ִמֶּבן ְׁש
ִׁשים: 4:40 וִַּיְהיּו ְּפֻקֵדיֶהם ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ַאְלַּפִים ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ּוְׁש
ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ִמְׁשְּפֹחת ְּבֵני ֵגְרׁשֹון ָּכל־ָהֹעֵבד ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ֲאֶׁשר ָּפַקד ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ַעל־ִּפי ְיהוָה:  4:41
קּוֵדי ִמְׁשְּפֹחת ְּבֵני ְמָרִרי ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם: ּופְ 4:42
ִׁשים ָׁשָנה וַָמְעָלה ְוַעד ֶּבן־ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ָּכל־ַהָּבא ַלָּצָבא ַלֲעֹבָדה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:  4:43 ִמֶּבן ְׁש
ֶׁשת ֲאָלִפים ּוָמאָתִים4:44 : וִַּיְהיּו ְפֻקֵדיֶהם ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְׁש
ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ִמְׁשְּפֹחת ְּבֵני ְמָרִרי ֲאֶׁשר ָּפַקד ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ַעל־ִּפי ְיהוָה ְּביַד־ֹמֶׁשה:  4:45
ָּכל־ַהְּפֻקִדים ֲאֶׁשר ָּפַקד ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ּוְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַהְלִוִּים ְלִמְׁשְּפֹחָתם ּוְלֵבית ֲאֹבָתם: 4:46
ִׁש 4:47 ים ָׁשָנה וַָמְעָלה ְוַעד ֶּבן־ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ָּכל־ַהָּבא ַלֲעֹבד ֲעֹבַדת ֲעֹבָדה וֲַעֹבַדת ַמָּׂשא ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:  ִמֶּבן ְׁש
וִַּיְהיּו ְּפֻקֵדיֶהם ְׁשֹמַנת ֲאָלִפים וֲַחֵמׁש ֵמאֹות ּוְׁשֹמִנים: 4:48
ַעל־ֲעֹבָדתֹו ְוַעל־ַמָּׂשאֹו וַָּיְתָּפְקָדּו ַּכֲאֶׁשר־ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה:ַעל־ִּפי ְיהוָה ָּפַקד אֹוָתם ְּביַד־ֹמֶׁשה ִאיׁש ִאיׁש4:49

וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  5:1
ַצו ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִויַׁשְּלחּו ִמן־ַהַּמֲחֶנה ָּכל־ָצרּוַע ְוָכל־ָזב ְוֹכל ָטֵמא ָלָנֶפׁש:  5:2
ַׁשֵּלחּו ֶאל־ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְּתַׁשְּלחּום ְולֹא ְיַטְּמאּו ֶאת־ַמֲחֵניֶהם ֲאֶׁשר ֲאִני ֹׁשֵכן ְּבתֹוָכם:  ִמָּזָכר ַעד־ְנֵקָבה ְּת 5:3
ל:ְּבֵני ִיְׂשָראֵ וַַּיֲעׂשּו־ֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וְַיַׁשְּלחּו אֹוָתם ֶאל־ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּכן ָעׂשּו 5:4
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  5:5
ׁש ַהִהיא: ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש אֹו־ִאָּׁשה ִּכי יֲַעׂשּו ִמָּכל־ַחּטֹאת ָהָאָדם ִלְמֹעל ַמַעל ַּביהוָה ְוָאְׁשָמה ַהֶּנפֶ 5:6
רֹאׁשֹו וֲַחִמיִׁשתֹו ֹיֵסף ָעָליו ְוָנַתן ַלֲאֶׁשר ָאַׁשם לֹו:  ְוִהְתוַּדּו ֶאת־ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְוֵהִׁשיב ֶאת־ֲאָׁשמֹו ּבְ 5:7
ַכֶּפר־ּבֹו  ְוִאם־ֵאין ָלִאיׁש ֹּגֵאל ְלָהִׁשיב ָהָאָׁשם ֵאָליו ָהָאָׁשם ַהּמּוָׁשב ַליהוָה ַלֹּכֵהן ִמְּלַבד ֵאיל ַהִּכֻּפִרים ֲאֶׁשר יְ 5:8

ָעָליו: 



ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר־יְַקִריבּו ַלֹּכֵהן לֹו ִיְהיֶה: ְוָכל־ְּתרּוָמה ְלָכל־ָקְדֵׁשי ְבֵני־5:9
ְוִאיׁש ֶאת־ֳקָדָׁשיו לֹו ִיְהיּו ִאיׁש ֲאֶׁשר־ִיֵּתן ַלֹּכֵהן לֹו ִיְהיֶה:5:10
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 5:11
ִאְׁשּתֹו ּוָמֲעָלה בֹו ָמַעל:  ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ִּכי־ִתְׂשֶטה 5:12
ְתָּפָׂשה: ְוָׁשַכב ִאיׁש ֹאָתּה ִׁשְכַבת־ֶזַרע ְוֶנְעַלם ֵמֵעיֵני ִאיָׁשּה ְוִנְסְּתָרה ְוִהיא ִנְטָמָאה ְוֵעד ֵאין ָּבּה ְוִהוא לֹא נִ 5:13
ָעָליו רּוַח־ִקְנָאה ְוִקֵּנא ֶאת־ִאְׁשּתֹו ְוִהיא לֹא  ְוָעַבר ָעָליו רּוַח־ִקְנָאה ְוִקֵּנא ֶאת־ִאְׁשּתֹו ְוִהוא ִנְטָמָאה אֹו־ָעַבר 5:14

ִנְטָמָאה: 
יו  ְוֵהִביא ָהִאיׁש ֶאת־ִאְׁשּתֹו ֶאל־ַהֹּכֵהן ְוֵהִביא ֶאת־ָקְרָּבָנּה ָעֶליָה ֲעִׂשיִרת ָהֵאיָפה ֶקַמח ְׂשֹעִרים לֹא־ִיֹצק ָעלָ 5:15

הּוא ִמְנַחת ִזָּכרֹון ַמְזֶּכֶרת ָעון:  ֶׁשֶמן ְולֹא־ִיֵּתן ָעָליו ְלֹבָנה ִּכי־ִמְנַחת ְקָנֹאת 
ְוִהְקִריב ֹאָתּה ַהֹּכֵהן ְוֶהֱעִמָדּה ִלְפֵני ְיהוָה: 5:16
ֶאל־ַהָּמִים: ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ַמִים ְקֹדִׁשים ִּבְכִלי־ָחֶרׂש ּוִמן־ֶהָעָפר ֲאֶׁשר ִיְהיֶה ְּבַקְרַקע ַהִּמְׁשָּכן ִיַּקח ַהֹּכֵהן ְוָנַתן5:17
ת  ִמיד ַהֹּכֵהן ֶאת־ָהִאָּׁשה ִלְפֵני ְיהוָה ּוָפַרע ֶאת־רֹאׁש ָהִאָּׁשה ְוָנַתן ַעל־ַּכֶּפיָה ֵאת ִמְנַחת ַהִּזָּכרֹון ִמְנחַ ְוֶהעֱ 5:18

ְקָנֹאת ִהוא ּוְביַד ַהֹּכֵהן ִיְהיּו ֵמי ַהָּמִרים ַהְמָאֲרִרים:  
5:19 ֹ א ָׁשַכב ִאיׁש ֹאָת ְוִאם־לֹא ָׂשִטית ֻטְמָאה ַּתַחת ִאיֵׁש ִהָּנִקי  ְוִהְׁשִּביַע ֹאָתּה ַהֹּכֵהן ְוָאַמר ֶאל־ָהִאָּׁשה ִאם־ל

ִמֵּמי ַהָּמִרים ַהְמָאֲרִרים ָהֵאֶּלה:  
5:20  : ְוַאְּת ִּכי ָׂשִטית ַּתַחת ִאיֵׁש ְוִכי ִנְטֵמאת וִַּיֵּתן ִאיׁש ָּב ֶאת־ְׁשָכְבּתֹו ִמַּבְלֲעֵדי ִאיֵׁש
ן ֶאת־ָהִאָּׁשה ִּבְׁשֻבַעת ָהָאָלה ְוָאַמר ַהֹּכֵהן ָלִאָּׁשה ִיֵּתן ְיהוָה אֹוָת ְלָאָלה ְוִלְׁשֻבָעה ְּבתֹו ַעֵּמ  ְוִהְׁשִּביַע ַהֹּכהֵ 5:21

ְּבֵתת ְיהוָה ֶאת־ְיֵרֵכ ֹנֶפֶלת ְוֶאת־ִּבְטֵנ ָצָבה:  
ַלְנִּפל יֵָר ְוָאְמָרה ָהִאָּׁשה ָאֵמן ָאֵמן:  ּוָבאּו ַהַּמִים ַהְמָאְרִרים ָהֵאֶּלה ְּבֵמַעִי ַלְצּבֹות ֶּבֶטן וְ 5:22
ת ָהֵאֶּלה ַהֹּכֵהן ַּבֵּסֶפר ּוָמָחה ֶאל־ֵמי ַהָּמִרים:  5:23 ְוָכַתב ֶאת־ָהָא
ְוִהְׁשָקה ֶאת־ָהִאָּׁשה ֶאת־ֵמי ַהָּמִרים ַהְמָאֲרִרים ּוָבאּו ָבּה ַהַּמִים ַהְמָאֲרִרים ְלָמִרים: 5:24
ן ִמַּיד ָהִאָּׁשה ֵאת ִמְנַחת ַהְּקָנֹאת ְוֵהִניף ֶאת־ַהִּמְנָחה ִלְפֵני ְיהוָה ְוִהְקִריב ֹאָתּה ֶאל־ַהִּמְזֵּבַח:  ְוָלַקח ַהֹּכהֵ 5:25
ְוָקַמץ ַהֹּכֵהן ִמן־ַהִּמְנָחה ֶאת־ַאְזָּכָרָתּה ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ְוַאַחר יְַׁשֶקה ֶאת־ָהִאָּׁשה ֶאת־ַהָּמִים: 5:26
ּה ֶאת־ַהַּמִים ְוָהְיָתה ִאם־ִנְטְמָאה וִַּתְמֹעל ַמַעל ְּבִאיָׁשּה ּוָבאּו ָבּה ַהַּמִים ַהְמָאֲרִרים ְלָמִרים ְוָצְבָתה  ְוִהְׁשקָ 5:27

ִבְטָנּה ְוָנְפָלה ְיֵרָכּה ְוָהְיָתה ָהִאָּׁשה ְלָאָלה ְּבֶקֶרב ַעָּמּה: 
ה ְוִנְזְרָעה ָזַרע:  ְוִאם־לֹא ִנְטְמָאה ָהִאָּׁשה ּוְטֹהָרה ִהוא ְוִנְּקתָ 5:28
זֹאת ּתֹוַרת ַהְּקָנֹאת ֲאֶׁשר ִּתְׂשֶטה ִאָּׁשה ַּתַחת ִאיָׁשּה ְוִנְטָמָאה: 5:29
ֹּכֵהן ֵאת  אֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר ַּתֲעֹבר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקֵּנא ֶאת־ִאְׁשּתֹו ְוֶהֱעִמיד ֶאת־ָהִאָּׁשה ִלְפֵני ְיהוָה ְוָעָׂשה ָלּה הַ 5:30

ָרה ַהּזֹאת:  ָּכל־ַהּתֹו
ְוִנָּקה ָהִאיׁש ֵמָעון ְוָהִאָּׁשה ַהִהוא ִּתָּׂשא ֶאת־ֲעוָנּה:5:31

וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  6:1
ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִאיׁש אֹו־ִאָּׁשה ִּכי יְַפִלא ִלְנֹּדר ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהִּזיר ַליהוָה: 6:2
יֵבִׁשים לֹא יֹאֵכל:  ִמַּיִין ְוֵׁשָכר יִַּזיר ֹחֶמץ יִַין ְוֹחֶמץ ֵׁשָכר לֹא ִיְׁשֶּתה ְוָכל־ִמְׁשַרת ֲעָנִבים לֹא ִיְׁשֶּתה וֲַעָנִבים ַלִחים וִ 6:3
ֹּכל ְיֵמי ִנְזרֹו ִמֹּכל ֲאֶׁשר יֵָעֶׂשה ִמֶּגֶפן ַהַּיִין ֵמַחְרַצִּנים ְוַעד־ָזג לֹא יֹאֵכל:  6:4
ְׂשַער  ל־ְיֵמי ֶנֶדר ִנְזרֹו ַּתַער לֹא־יֲַעֹבר ַעל־רֹאׁשֹו ַעד־ְמלֹאת ַהָּיִמם ֲאֶׁשר־יִַּזיר ַליהוָה ָקֹדׁש ִיְהֶיה ַּגֵּדל ֶּפַרע ּכָ 6:5

רֹאׁשֹו: 
ָּכל־ְיֵמי ַהִּזירֹו ַליהוָה ַעל־ֶנֶפׁש ֵמת לֹא יָבֹא: 6:6
ָהיו ַעל־רֹאׁשֹו:  ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ְלָאִחיו ּוְלַאֹחתֹו לֹא־ִיַּטּמָ 6:7 א ָלֶהם ְּבֹמָתם ִּכי ֵנֶזר ֱא
ֹּכל ְיֵמי ִנְזרֹו ָקֹדׁש הּוא ַליהוָה: 6:8
ְּלֶחּנּו: ְוִכי־יָמּות ֵמת ָעָליו ְּבֶפַתע ִּפְתֹאם ְוִטֵּמא רֹאׁש ִנְזרֹו ְוִגַּלח רֹאׁשֹו ְּביֹום ָטֳהָרתֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְיגַ 6:9

ִמיִני יִָבא ְׁשֵּתי ֹתִרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה ֶאל־ַהֹּכֵהן ֶאל־ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:  ּוַבּיֹום ַהְּׁש 6:10
ַההּוא:  ְוָעָׂשה ַהֹּכֵהן ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאָחד ְלֹעָלה ְוִכֶּפר ָעָליו ֵמֲאֶׁשר ָחָטא ַעל־ַהָּנֶפׁש ְוִקַּדׁש ֶאת־רֹאׁשֹו ַּבּיֹום6:11
ֶאת־ְיֵמי ִנְזרֹו ְוֵהִביא ֶּכֶבׂש ֶּבן־ְׁשָנתֹו ְלָאָׁשם ְוַהָּיִמים ָהִראֹׁשִנים ִיְּפלּו ִּכי ָטֵמא ִנְזרֹו:  ְוִהִּזיר ַליהוָה 6:12
ְוזֹאת ּתֹוַרת ַהָּנִזיר ְּביֹום ְמלֹאת ְיֵמי ִנְזרֹו יִָביא ֹאתֹו ֶאל־ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד: 6:13
ֶּבן־ְׁשָנתֹו ָתִמים ֶאָחד ְלֹעָלה ְוַכְבָׂשה ַאַחת ַּבת־ְׁשָנָתּה ְּתִמיָמה ְלַחָּטאת  ְוִהְקִריב ֶאת־ָקְרָּבנֹו ַליהוָה ֶּכֶבׂש 6:14

ְוַאִיל־ֶאָחד ָּתִמים ִלְׁשָלִמים:  
ת ַּבֶּׁשֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמֻׁשִחים ַּבָּׁשֶמן ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם: 6:15 ת ְּבלּו ְוַסל ַמּצֹות ֹסֶלת ַח
ב ַהֹּכֵהן ִלְפֵני ְיהוָה ְוָעָׂשה ֶאת־ַחָּטאתֹו ְוֶאת־ֹעָלתֹו: ְוִהְקִרי6:16
ְוֶאת־ָהַאִיל יֲַעֶׂשה ֶזַבח ְׁשָלִמים ַליהוָה ַעל ַסל ַהַּמּצֹות ְוָעָׂשה ַהֹּכֵהן ֶאת־ִמְנָחתֹו ְוֶאת־ִנְסּכֹו: 6:17



־ְׂשַער רֹאׁש ִנְזרֹו ְוָנַתן ַעל־ָהֵאׁש ֲאֶׁשר־ַּתַחת ֶזַבח  ְוִגַּלח ַהָּנִזיר ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ֶאת־רֹאׁש ִנְזרֹו ְוָלַקח ֶאת6:18
ַהְּׁשָלִמים: 

י ַהָּנִזיר ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ֶאת־ַהְּזֹרַע ְּבֵׁשָלה ִמן־ָהַאִיל ְוַחַּלת ַמָּצה ַאַחת ִמן־ַהַּסל ּוְרִקיק ַמָּצה ֶאָחד ְוָנַתן ַעל־ַּכּפֵ 6:19
ַאַחר ִהְתַּגְּלחֹו ֶאת־ִנְזרֹו:  

ִיְׁשֶּתה  ְוֵהִניף אֹוָתם ַהֹּכֵהן ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיהוָה ֹקֶדׁש הּוא ַלֹּכֵהן ַעל ֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ְוַעל ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה ְוַאַחר 6:20
ַהָּנִזיר יִָין: 

ְּכִפי ִנְדרֹו ֲאֶׁשר ִיֹּדר ֵּכן יֲַעֶׂשה ַעל זֹאת ּתֹוַרת ַהָּנִזיר ֲאֶׁשר ִיֹּדר ָקְרָּבנֹו ַליהוָה ַעל־ִנְזרֹו ִמְּלַבד ֲאֶׁשר־ַּתִּׂשיג יָדֹו6:21
ּתֹוַרת ִנְזרֹו:

וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 6:22
ַּדֵּבר ֶאל־ַאֲהֹרן ְוֶאל־ָּבָניו ֵלאֹמר ֹּכה ְתָבֲרכּו ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם: 6:23
6:24 : ְיָבֶרְכ ְיהוָה ְוִיְׁשְמֶר
יֵָאר ְיהוָה ָּפָניו ֵאֶלי ִויֻחֶּנָּך: 6:25
ִיָּׂשא ְיהוָה ָּפָניו ֵאֶלי ְויֵָׂשם ְל ָׁשלֹום: 6:26
ְוָׂשמּו ֶאת־ְׁשִמי ַעל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וֲַאִני ֲאָבֲרֵכם:6:27

ָּכן וִַּיְמַׁשח ֹאתֹו וְַיַקֵּדׁש ֹאתֹו ְוֶאת־ָּכל־ֵּכָליו ְוֶאת־ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת־ָּכל־ֵּכָליו  וְַיִהי ְּביֹום ַּכּלֹות ֹמֶׁשה ְלָהִקים ֶאת־ַהִּמְׁש 7:1
וִַּיְמָׁשֵחם וְַיַקֵּדׁש ֹאָתם: 

וַַּיְקִריבּו ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ָראֵׁשי ֵּבית ֲאֹבָתם ֵהם ְנִׂשיֵאי ַהַּמֹּטת ֵהם ָהֹעְמִדים ַעל־ַהְּפֻקִדים:  7:2
ת ָצב ּוְׁשֵני ָעָׂשר ָּבָקר ֲעָגָלה ַעל־ְׁשֵני ַהְּנִׂשִאים ְוׁשֹור ְלֶאחָ וַּיָ 7:3 ד וַַּיְקִריבּו  ִביאּו ֶאת־ָקְרָּבָנם ִלְפֵני ְיהוָה ֵׁשׁש־ֶעְג

אֹוָתם ִלְפֵני ַהִּמְׁשָּכן:  
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  7:4
ֹאֶהל מֹוֵעד ְוָנַתָּתה אֹוָתם ֶאל־ַהְלִוִּים ִאיׁש ְּכִפי ֲעֹבָדתֹו:  ַקח ֵמִאָּתם ְוָהיּו ַלֲעֹבד ֶאת־ֲעֹבַדת7:5
ת ְוֶאת־ַהָּבָקר וִַּיֵּתן אֹוָתם ֶאל־ַהְלִוִּים:  7:6 וִַּיַּקח ֹמֶׁשה ֶאת־ָהֲעָג
ת ְוֵאת ַאְרַּבַעת ַהָּבָקר ָנַתן ִלְבֵני ֵגְרׁשֹון ְּכִפי ֲעֹבָדָתם:  7:7 ֵאת ְׁשֵּתי ָהֲעָג
ת ְוֵאת ְׁשֹמַנת ַהָּבָקר ָנַתן ִלְבֵני ְמָרִרי ְּכִפי ֲעֹבָדָתם ְּביַד ִאיָתָמר ֶּבן־ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן:  ְואֵ 7:8 ת ַאְרַּבע ָהֲעָג
ְוִלְבֵני ְקָהת לֹא ָנָתן ִּכי־ֲעֹבַדת ַהֹּקֶדׁש ֲעֵלֶהם ַּבָּכֵתף ִיָּׂשאּו: 7:9

ֵּבַח ְּביֹום ִהָּמַׁשח ֹאתֹו וַַּיְקִריבּו ַהְּנִׂשיִאם ֶאת־ָקְרָּבָנם ִלְפֵני ַהִּמְזֵּבַח:  וַַּיְקִריבּו ַהְּנִׂשִאים ֵאת ֲחנַֻּכת ַהִּמזְ 7:10
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ָנִׂשיא ֶאָחד ַלּיֹום ָנִׂשיא ֶאָחד ַלּיֹום יְַקִריבּו ֶאת־ָקְרָּבָנם ַלֲחנַֻּכת ַהִּמְזֵּבַח: 7:11
ב ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶאת־ָקְרָּבנֹו ַנְחׁשֹון ֶּבן־ַעִּמיָנָדב ְלַמֵּטה ְיהּוָדה:  וְַיִהי ַהַּמְקִרי7:12
ִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ְׁש 7:13 ֵניֶהם ְוָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת־ֶּכֶסף ַאַחת ְׁש

ְלִמְנָחה:  ְמֵלִאים ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן 
ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקֹטֶרת: 7:14
ַּפר ֶאָחד ֶּבן־ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש־ֶאָחד ֶּבן־ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה: 7:15
ְׂשִעיר־ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת: 7:16
ְּכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן ַנְחׁשֹון ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעּתּוִדים ֲחִמָּׁשה 7:17

ֶּבן־ַעִּמיָנָדב:
ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ִהְקִריב ְנַתְנֵאל ֶּבן־צּוָער ְנִׂשיא ִיָּׂששָכר: 7:18
ִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשבְ 7:19 ִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש  ִהְקִרב ֶאת־ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת־ֶּכֶסף ַאַחת ְׁש

ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:  
ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקֹטֶרת: 7:20
ַּפר ֶאָחד ֶּבן־ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש־ֶאָחד ֶּבן־ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה: 7:21
ְׂשִעיר־ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת: 7:22
ְנַתְנֵאל ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעּתּוִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן 7:23

ֶּבן־צּוָער:
ן:  7:24 ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָנִׂשיא ִלְבֵני ְזבּוֻלן ֱאִליָאב ֶּבן־ֵח
ִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ְׁשֵניֶהם ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת־ֶּכֶסף אַ 7:25 ַחת ְׁש

ְמֵלִאים ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:  
ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקֹטֶרת: 7:26
ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה: ַּפר ֶאָחד ֶּבן־ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש־ֶאָחד ֶּבן־7:27
ְׂשִעיר־ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת: 7:28



ִליָאב  ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן אֱ 7:29
ן: ֶּבן־ֵח

ֱאִליצּור ֶּבן־ְׁשֵדיאּור: ַּבּיֹום ָהְרִביִעי ָנִׂשיא ִלְבֵני ְראּוֵבן7:30
ִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ְׁשנֵ 7:31 יֶהם ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת־ֶּכֶסף ַאַחת ְׁש

ְמֵלִאים ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:  
ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקֹטֶרת7:32
ַּפר ֶאָחד ֶּבן־ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש־ֶאָחד ֶּבן־ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה: 7:33
ְׂשִעיר־ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת: 7:34
ִליצּור  ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן אֱ 7:35

ן־ְׁשֵדיאּור:ּבֶ 
ַּבּיֹום ַהֲחִמיִׁשי ָנִׂשיא ִלְבֵני ִׁשְמעֹון ְׁשֻלִמיֵאל ֶּבן־צּוִריַׁשָּדי: 7:36
ִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ְׁשנֵ 7:37 יֶהם ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת־ֶּכֶסף ַאַחת ְׁש

ָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:ְמֵלִאים ֹסֶלת ְּבלּו
ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקֹטֶרת: 7:38
ַּפר ֶאָחד ֶּבן־ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש־ֶאָחד ֶּבן־ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה: 7:39
ְׂשִעיר־ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת 7:40
ים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן ְׁשֻלִמיֵאל  ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִד 7:41

ֶּבן־צּוִריַׁשָּדי:
ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָנִׂשיא ִלְבֵני ָגד ֶאְליָָסף ֶּבן־ְרעּוֵאל:  7:42
ִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁש 7:43 ְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ְׁשֵניֶהם ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת־ֶּכֶסף ַאַחת ְׁש

ְמֵלִאים ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:  
ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקֹטֶרת: 7:44
ַּפר ֶאָחד ֶּבן־ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש־ֶאָחד ֶּבן־ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה: 7:45
ְׂשִעיר־ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת: 7:46
ְליָָסף  ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן אֶ 7:47

ֶּבן־ְרעּוֵאל:
ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָנִׂשיא ִלְבֵני ֶאְפָרִים ֱאִליָׁשָמע ֶּבן־ַעִּמיהּוד:  7:48
ִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ְׁשֵניֶהם ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת7:49 ־ֶּכֶסף ַאַחת ְׁש

ְמֵלִאים ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:  
ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקֹטֶרת: 7:50
ָחד ֶּבן־ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה: ַּפר ֶאָחד ֶּבן־ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש־אֶ 7:51
ְׂשִעיר־ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת: 7:52
ִליָׁשָמע  ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן אֱ 7:53

ֶּבן־ַעִּמיהּוד:
יא ִלְבֵני ְמַנֶּׁשה ַּגְמִליֵאל ֶּבן־ְּפָדה־צּור: ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָנִׂש 7:54
ִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ְׁשנֵ 7:55 יֶהם ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת־ֶּכֶסף ַאַחת ְׁש

ְמֵלִאים ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה  
ה ָזָהב ְמֵלָאה ְקֹטֶרת: ַּכף ַאַחת ֲעָׂשרָ 7:56
ַּפר ֶאָחד ֶּבן־ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש־ֶאָחד ֶּבן־ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה: 7:57
ְׂשִעיר־ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת: 7:58
ֶזה ָקְרַּבן ַּגְמִליֵאל  ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה 7:59

ֶּבן־ְּפָדה צּור:
ַּבּיֹום ַהְּתִׁשיִעי ָנִׂשיא ִלְבֵני ִבְניִָמן ֲאִביָדן ֶּבן־ִּגְדֹעִני:  7:60
ִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ְׁשנֵ 7:61 ם יהֶ ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת־ֶּכֶסף ַאַחת ְׁש

ְמֵלִאים ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:  
ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקֹטֶרת: 7:62
ַּפר ֶאָחד ֶּבן־ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש־ֶאָחד ֶּבן־ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה: 7:63
ְׂשִעיר־ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת: 7:64



יִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן ֲאִביָדן  ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר ְׁשַנִים אֵ 7:65
ֶּבן־ִּגְדֹעִני:

ַּבּיֹום ָהֲעִׂשיִרי ָנִׂשיא ִלְבֵני ָדן ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן־ַעִּמיַׁשָּדי:  7:66
ִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה 7:67 ִמְזָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ְׁשֵניֶהם ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת־ֶּכֶסף ַאַחת ְׁש

ְמֵלִאים ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:  
ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקֹטֶרת  7:68
ַּפר ֶאָחד ֶּבן־ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש־ֶאָחד ֶּבן־ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה:7:69
ים ֶאָחד ְלַחָּטאת: ְׂשִעיר־ִעּזִ 7:70
ִחיֶעֶזר  ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן אֲ 7:71

ֶּבן־ַעִּמיַׁשָּדי:
ְכָרן:  ְּביֹום ַעְׁשֵּתי ָעָׂשר יֹום ָנִׂשיא ִלְבֵני ָאֵׁשר ַּפְגִעיֵאל ֶּבן־עָ 7:72
ִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ְׁשנֵ 7:73 יֶהם ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת־ֶּכֶסף ַאַחת ְׁש

ְמֵלִאים ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:  
ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקֹטֶרת: 7:74
ן־ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש־ֶאָחד ֶּבן־ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה: ַּפר ֶאָחד ּבֶ 7:75
ְׂשִעיר־ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת: 7:76
ְגִעיֵאל  ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן ּפַ 7:77

ֶּבן־ָעְכָרן:
ְּביֹום ְׁשֵנים ָעָׂשר יֹום ָנִׂשיא ִלְבֵני ַנְפָּתִלי ֲאִחיַרע ֶּבן־ֵעיָנן: 7:78
ִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ְׁשנֵ 7:79 יֶהם ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת־ֶּכֶסף ַאַחת ְׁש

ה:  ְמֵלִאים ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנחָ 
ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקֹטֶרת: 7:80
ַּפר ֶאָחד ֶּבן־ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש־ֶאָחד ֶּבן־ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה: 7:81
ְׂשִעיר־ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת: 7:82
ים ְּבֵני־ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן ֲאִחיַרע  ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂש 7:83

ֶּבן־ֵעיָנן:
ף ְׁשֵנים זֹאת ֲחנַֻּכת ַהִּמְזֵּבַח ְּביֹום ִהָּמַׁשח ֹאתֹו ֵמֵאת ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ַקֲעֹרת ֶּכֶסף ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ִמְזְרֵקי־ֶכסֶ 7:84

ָעָׂשר ַּכּפֹות ָזָהב ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה:  
ִׁש 7:85 ֶקל  ים ּוֵמָאה ַהְּקָעָרה ָהַאַחת ֶּכֶסף ְוִׁשְבִעים ַהִּמְזָרק ָהֶאָחד ֹּכל ֶּכֶסף ַהֵּכִלים ַאְלַּפִים ְוַאְרַּבע־ֵמאֹות ְּבׁשֶ ְׁש

ַהֹּקֶדׁש: 
ּפֹות ֶעְׂשִרים ּוֵמָאה:  ַּכּפֹות ָזָהב ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה ְמֵלֹאת ְקֹטֶרת ֲעָׂשָרה ֲעָׂשָרה ַהַּכף ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ָּכל־ְזַהב ַהּכַ 7:86
יֵרי ִעִּזים ָּכל־ַהָּבָקר ָלֹעָלה ְׁשֵנים ָעָׂשר ָּפִרים ֵאיִלם ְׁשֵנים־ָעָׂשר ְּכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ְׁשֵנים ָעָׂשר ּוִמְנָחָתם ּוְׂשעִ 7:87

ְׁשֵנים ָעָׂשר ְלַחָּטאת: 
ִרים ֵאיִלם ִׁשִּׁשים ַעֻּתִדים ִׁשִּׁשים ְּכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ִׁשִּׁשים זֹאת ְוֹכל ְּבַקר ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ּפָ 7:88

ֲחנַֻּכת ַהִּמְזֵּבַח ַאֲחֵרי ִהָּמַׁשח ֹאתֹו:  
ֹרן ָהֵעֻדת  ּוְבבֹא ֹמֶׁשה ֶאל־ֹאֶהל מֹוֵעד ְלַדֵּבר ִאּתֹו וִַּיְׁשַמע ֶאת־ַהּקֹול ִמַּדֵּבר ֵאָליו ֵמַעל ַהַּכֹּפֶרת ֲאֶׁשר ַעל־אֲ 7:89

ִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכֻרִבים וְַיַדֵּבר ֵאָליו:
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  8:1
ְת ֶאת־ַהֵּנֹרת ֶאל־מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה יִָאירּו ִׁשְבַעת ַהֵּנרֹות:  8:2 ַּדֵּבר ֶאל־ַאֲהֹרן ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ְּבַהֲע
ל־מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה ֶהֱעָלה ֵנֹרֶתיָה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה: וַַּיַעׂש ֵּכן ַאֲהֹרן אֶ 8:3
ה ֵּכן  ְוֶזה ַמֲעֵׂשה ַהְּמֹנָרה ִמְקָׁשה ָזָהב ַעד־ְיֵרָכּה ַעד־ִּפְרָחּה ִמְקָׁשה ִהוא ַּכַּמְרֶאה ֲאֶׁשר ֶהְרָאה ְיהוָה ֶאת־ֹמׁשֶ 8:4

ָעָׂשה ֶאת־ַהְּמֹנָרה:
הוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  וְַיַדֵּבר יְ 8:5
ַקח ֶאת־ַהְלִוִּים ִמּתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִטַהְרָּת ֹאָתם:  8:6
ָהרּו: ְוֹכה־ַתֲעֶׂשה ָלֶהם ְלַטֲהָרם ַהֵּזה ֲעֵליֶהם ֵמי ַחָּטאת ְוֶהֱעִבירּו ַתַער ַעל־ָּכל־ְּבָׂשָרם ְוִכְּבסּו ִבְגֵדיֶהם ְוִהּטֶ 8:7
ָקר ּוִמְנָחתֹו ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ּוַפר־ֵׁשִני ֶבן־ָּבָקר ִּתַּקח ְלַחָּטאת:  ְוָלְקחּו ַּפר ֶּבן־ּבָ 8:8
ְוִהְקַרְבָּת ֶאת־ַהְלִוִּים ִלְפֵני ֹאֶהל מֹוֵעד ְוִהְקַהְלָּת ֶאת־ָּכל־ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  8:9

ְׂשָרֵאל ֶאת־ְיֵדיֶהם ַעל־ַהְלִוִּים:  ְוִהְקַרְבָּת ֶאת־ַהְלִוִּים ִלְפֵני ְיהוָה ְוָסְמכּו ְבֵני־יִ 8:10
ְוֵהִניף ַאֲהֹרן ֶאת־ַהְלִוִּים ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיהוָה ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָהיּו ַלֲעֹבד ֶאת־ֲעֹבַדת ְיהוָה:  8:11



ָהֶאָחד ֹעָלה ַליהוָה ְלַכֵּפר  ְוַהְלִוִּים ִיְסְמכּו ֶאת־ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש ַהָּפִרים וֲַעֵׂשה ֶאת־ָהֶאָחד ַחָּטאת ְוֶאת־8:12
ַעל־ַהְלִוִּים:  

ְוַהֲעַמְדָּת ֶאת־ַהְלִוִּים ִלְפֵני ַאֲהֹרן ְוִלְפֵני ָבָניו ְוֵהַנְפָּת ֹאָתם ְּתנּוָפה ַליהוָה: 8:13
ְוִהְבַּדְלָּת ֶאת־ַהְלִוִּים ִמּתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָהיּו ִלי ַהְלִוִּים: 8:14
יָֹבאּו ַהְלִוִּים ַלֲעֹבד ֶאת־ֹאֶהל מֹוֵעד ְוִטַהְרָּת ֹאָתם ְוֵהַנְפָּת ֹאָתם ְּתנּוָפה:  ְוַאֲחֵרי־ֵכן 8:15
ְחִּתי ֹאָתם ִלי:  ִּכי ְנֻתִנים ְנֻתִנים ֵהָּמה ִלי ִמּתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּתַחת ִּפְטַרת ָּכל־ֶרֶחם ְּבכֹור ֹּכל ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלקַ 8:16
־ְּבכֹור ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה ְּביֹום ַהֹּכִתי ָכל־ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהְקַּדְׁשִּתי ֹאָתם ִלי: ִּכי ִלי ָכל8:17
וֶָאַּקח ֶאת־ַהְלִוִּים ַּתַחת ָּכל־ְּבכֹור ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל:  8:18
ִמּתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעֹבד ֶאת־ֲעֹבַדת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְּבֹאֶהל מֹוֵעד  וֶָאְּתָנה ֶאת־ַהְלִוִּים ְנֻתִנים ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו8:19

ּוְלַכֵּפר ַעל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ִיְהיֶה ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגף ְּבֶגֶׁשת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ַהֹּקֶדׁש:  
ֵאל ַלְלִוִּים ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה ַלְלִוִּים ֵּכן־ָעׂשּו ָלֶהם ְּבֵני  וַַּיַעׂש ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ְוָכל־ֲעַדת ְּבֵני־ִיְׂשרָ 8:20

ִיְׂשָרֵאל:  
ן ְלַטֲהָרם:  וִַּיְתַחְּטאּו ַהְלִוִּים וְַיַכְּבסּו ִּבְגֵדיֶהם וַָּיֶנף ַאֲהֹרן ֹאָתם ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיהוָה וְַיַכֵּפר ֲעֵליֶהם ַאֲהרֹ 8:21
ת־ֹמֶׁשה  ֲחֵרי־ֵכן ָּבאּו ַהְלִוִּים ַלֲעֹבד ֶאת־ֲעֹבָדָתם ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ִלְפֵני ַאֲהֹרן ְוִלְפֵני ָבָניו ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה אֶ ְואַ 8:22

ַעל־ַהְלִוִּים ֵּכן ָעׂשּו ָלֶהם: 
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 8:23
ָחֵמׁש ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה וַָמְעָלה יָבֹוא ִלְצבֹא ָצָבא ַּבֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹוֵעד:  זֹאת ֲאֶׁשר ַלְלִוִּים ִמֶּבן 8:24
ּוִמֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה יָׁשּוב ִמְּצָבא ָהֲעֹבָדה ְולֹא יֲַעֹבד עֹוד:  8:25
ֶׂשה ַלְלִוִּים ְּבִמְׁשְמֹרָתם:ְוֵׁשֵרת ֶאת־ֶאָחיו ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ִלְׁשֹמר ִמְׁשֶמֶרת וֲַעֹבָדה לֹא יֲַעֹבד ָּכָכה ַּתעֲ 8:26

וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְבִמְדַּבר־ִסיַני ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ֵלאֹמר:  9:1
ְויֲַעׂשּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַהָּפַסח ְּבמֹוֲעדֹו:  9:2
ׁש ַהֶּזה ֵּבין ָהֲעְרַּבִים ַּתֲעׂשּו ֹאתֹו ְּבמֹוֲעדֹו ְּכָכל־ֻחֹּקָתיו ּוְכָכל־ִמְׁשָּפָטיו ַּתֲעׂשּו ֹאתֹו:  ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר־יֹום ַּבֹחדֶ 9:3
וְַיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹת ַהָּפַסח: 9:4
ן ָהַעְרַּבִים ְּבִמְדַּבר ִסיָני ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה וַַּיֲעׂשּו ֶאת־ַהֶּפַסח ָּבִראׁשֹון ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ֵּבי9:5

ֶאת־ֹמֶׁשה ֵּכן ָעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  
ֶׁשה ְוִלְפֵני  וְַיִהי ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהיּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ְולֹא־יְָכלּו ַלֲעׂשֹת־ַהֶּפַסח ַּבּיֹום ַההּוא וִַּיְקְרבּו ִלְפֵני מֹ 9:6

ַּבּיֹום ַההּוא:  ַאֲהֹרן
וָה ְּבֹמֲעדֹו  וַּיֹאְמרּו ָהֲאָנִׁשים ָהֵהָּמה ֵאָליו ֲאַנְחנּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ָלָּמה ִנָּגַרע ְלִבְלִּתי ַהְקִרב ֶאת־ָקְרַּבן ְיה9:7

ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: 
וָה ָלֶכם:וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֹמֶׁשה ִעְמדּו ְוֶאְׁשְמָעה ַמה־ְיַצֶּוה ְיה 9:8
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  9:9

ָׂשה ֶפַסח  ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ִאיׁש ִאיׁש ִּכי־ִיְהיֶה־ָטֵמא ָלֶנֶפׁש אֹו ְבֶדֶר ְרֹחָקה ָלֶכם אֹו ְלֹדֹרֵתיֶכם ְועָ 9:10
ַליהוָה:  

ין ָהַעְרַּבִים יֲַעׂשּו ֹאתֹו ַעל־ַמּצֹות ּוְמֹרִרים יֹאְכֻלהּו: ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ּבֵ 9:11
לֹא־יְַׁשִאירּו ִמֶּמּנּו ַעד־ֹּבֶקר ְוֶעֶצם לֹא ִיְׁשְּברּו־בֹו ְּכָכל־ֻחַּקת ַהֶּפַסח יֲַעׂשּו ֹאתֹו:  9:12
ח ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה ִּכי ָקְרַּבן ְיהוָה  ְוָהִאיׁש ֲאֶׁשר־הּוא ָטהֹור ּוְבֶדֶר לֹא־ָהיָה ְוָחַדל ַלֲעׂשֹות ַהֶּפסַ 9:13

לֹא ִהְקִריב ְּבֹמֲעדֹו ֶחְטאֹו ִיָּׂשא ָהִאיׁש ַההּוא:  
ר  ְוַלּגֵ ְוִכי־יָגּור ִאְּתֶכם ֵּגר ְוָעָׂשה ֶפַסח ַליהוָה ְּכֻחַּקת ַהֶּפַסח ּוְכִמְׁשָּפטֹו ֵּכן יֲַעֶׂשה ֻחָּקה ַאַחת ִיְהיֶה ָלֶכם9:14

ּוְלֶאְזַרח ָהָאֶרץ:
ה־ֵאׁש  ּוְביֹום ָהִקים ֶאת־ַהִּמְׁשָּכן ִּכָּסה ֶהָעָנן ֶאת־ַהִּמְׁשָּכן ְלֹאֶהל ָהֵעֻדת ּוָבֶעֶרב ִיְהיֶה ַעל־ַהִּמְׁשָּכן ְּכַמְראֵ 9:15

ַעד־ֹּבֶקר:  
ֵּכן ִיְהיֶה ָתִמיד ֶהָעָנן ְיַכֶּסּנּו יֹוָמם ּוַמְרֵאה־ֵאׁש ָלְיָלה:  9:16
ת ֶהָעָנן ֵמַעל ָהֹאֶהל ְוַאֲחֵרי־ֵכן ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשָּכן־ָׁשם ֶהָעָנן ָׁשם יַּו9:17 ֲחנּו ְּבֵני ְלִפי ֵהָע

ִיְׂשָרֵאל:  
ן ַעל־ַהִּמְׁשָּכן יֲַחנּו:  ַעל־ִּפי ְיהוָה ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַעל־ִּפי ְיהוָה יֲַחנּו ָּכל־ְיֵמי ֲאֶׁשר ִיְׁשֹּכן ֶהָענָ 9:18
ִהים 9:19 ְולֹא ִיָּסעּו:  1ּוְבַהֲאִרי ֶהָעָנן ַעל־ַהִּמְׁשָּכן יִָמים ַרִּבים ְוָׁשְמרּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ִמְׁשֶמֶרת ֱא
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ִּמְׁשָּכן ַעל־ִּפי ְיהוָה יֲַחנּו ְוַעל־ִּפי ְיהוָה ִיָּסעּו:  ְויֵׁש ֲאֶׁשר ִיְהיֶה ֶהָעָנן יִָמים ִמְסָּפר ַעל־הַ 9:20
ְוָנָסעּו: ְויֵׁש ֲאֶׁשר־ִיְהיֶה ֶהָעָנן ֵמֶעֶרב ַעד־ֹּבֶקר ְוַנֲעָלה ֶהָעָנן ַּבֹּבֶקר ְוָנָסעּו אֹו יֹוָמם וַָלְיָלה ְוַנֲעָלה ֶהָעָנן9:21
תֹו  אֹו־ֹיַמִים אֹו־ֹחֶדׁש אֹו־יִָמים ְּבַהֲאִרי 9:22 ֶהָעָנן ַעל־ַהִּמְׁשָּכן ִלְׁשֹּכן ָעָליו יֲַחנּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ִיָּסעּו ּוְבֵהָע
ִיָּסעּו:  
ַעל־ִּפי ְיהוָה יֲַחנּו ְוַעל־ִּפי ְיהוָה ִיָּסעּו ֶאת־ִמְׁשֶמֶרת ְיהוָה ָׁשָמרּו ַעל־ִּפי ְיהוָה ְּביַד־ֹמֶׁשה:9:23
ה ֵּלאֹמר: וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמׁשֶ 10:1
ֲעֵׂשה ְל ְׁשֵּתי ֲחצֹוְצֹרת ֶּכֶסף ִמְקָׁשה ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם ְוָהיּו ְל ְלִמְקָרא ָהֵעָדה ּוְלַמַּסע ֶאת־ַהַּמֲחנֹות:  10:2
ְוָתְקעּו ָּבֵהן ְונֹוֲעדּו ֵאֶלי ָּכל־ָהֵעָדה ֶאל־ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד: 10:3
ּו ֵאֶלי ַהְּנִׂשיִאים ָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל:  ְוִאם־ְּבַאַחת ִיְתָקעּו ְונֹוֲעד 10:4
ּוְתַקְעֶּתם ְּתרּוָעה ְוָנְסעּו ַהַּמֲחנֹות ַהֹחִנים ֵקְדָמה:  10:5
ּוְתַקְעֶּתם ְּתרּוָעה ֵׁשִנית ְוָנְסעּו ַהַּמֲחנֹות ַהֹחִנים ֵּתיָמָנה ְּתרּוָעה ִיְתְקעּו ְלַמְסֵעיֶהם:  10:6
ָּקָהל ִּתְתְקעּו ְולֹא ָתִריעּו:  ּוְבַהְקִהיל ֶאת־הַ 10:7
ּוְבֵני ַאֲהֹרן ַהֹּכֲהִנים ִיְתְקעּו ַּבֲחֹצְצרֹות ְוָהיּו ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ְלֹדֹרֵתיֶכם:  10:8
ֵהיֶכם ְוִכי־ָתֹבאּו ִמְלָחָמה ְּבַאְרְצֶכם ַעל־ַהַּצר ַהֹּצֵרר ֶאְתֶכם וֲַהֵרֹעֶתם ַּבֲחֹצְצרֹות וֲִנְזַּכְרֶּתם ִלְפֵני יְ 10:9 הוָה ֱא

ְונֹוַׁשְעֶּתם ֵמֹאְיֵביֶכם:  
ֵתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ַׁשְלֵמי10:10 ֶכם ְוָהיּו  ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם ּוְתַקְעֶּתם ַּבֲחֹצְצֹרת ַעל ֹע

ֵהיֶכם: ֵהיֶכם ֲאִני ְיהוָה ֱא ָלֶכם ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ֱא
וְַיִהי ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְּבֶעְׂשִרים ַּבֹחֶדׁש ַנֲעָלה ֶהָעָנן ֵמַעל ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת:  10:11
וִַּיְסעּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְלַמְסֵעיֶהם ִמִּמְדַּבר ִסיָני וִַּיְׁשֹּכן ֶהָעָנן ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן:  10:12
־ִּפי ְיהוָה ְּביַד־ֹמֶׁשה: וִַּיְסעּו ָּבִראֹׁשָנה ַעל10:13
וִַּיַּסע ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְבֵני־ְיהּוָדה ָּבִראֹׁשָנה ְלִצְבֹאָתם ְוַעל־ְצָבאֹו ַנְחׁשֹון ֶּבן־ַעִּמיָנָדב:  10:14
ְוַעל־ְצָבא ַמֵּטה ְּבֵני ִיָׂששָכר ְנַתְנֵאל ֶּבן־צּוָער:  10:15
ֶּבן־ֵחלֹון:  ְוַעל־ְצָבא ַמֵּטה ְּבֵני ְזבּוֻלן ֱאִליָאב 10:16
ְוהּוַרד ַהִּמְׁשָּכן ְוָנְסעּו ְבֵני־ֵגְרׁשֹון ּוְבֵני ְמָרִרי ֹנְׂשֵאי ַהִּמְׁשָּכן: 10:17
ְוָנַסע ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְראּוֵבן ְלִצְבֹאָתם ְוַעל־ְצָבאֹו ֱאִליצּור ֶּבן־ְׁשֵדיאּור:  10:18
יֵאל ֶּבן־צּוִרי ַׁשָּדי:  ְוַעל־ְצָבא ַמֵּטה ְּבֵני ִׁשְמעֹון ְׁשֻלמִ 10:19
ְוַעל־ְצָבא ַמֵּטה ְבֵני־ָגד ֶאְליָָסף ֶּבן־ְרעּוֵאל:  10:20
ְוָנְסעּו ַהְּקָהִתים ֹנְׂשֵאי ַהִּמְקָּדׁש ְוֵהִקימּו ֶאת־ַהִּמְׁשָּכן ַעד־ֹּבָאם: 10:21
ֱאִליָׁשָמע ֶּבן־ַעִּמיהּוד:  ְוָנַסע ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְבֵני־ֶאְפַרִים ְלִצְבֹאָתם ְוַעל־ְצָבאֹו10:22
ְוַעל־ְצָבא ַמֵּטה ְּבֵני ְמַנֶּׁשה ַּגְמִליֵאל ֶּבן־ְּפָדה־צּור:  10:23
ְוַעל־ְצָבא ַמֵּטה ְּבֵני ִבְניִָמן ֲאִביָדן ֶּבן־ִּגְדעֹוִני: 10:24
ָתם ְוַעל־ְצָבאֹו ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן־ַעִּמיַׁשָּדי:  ְוָנַסע ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְבֵני־ָדן ְמַאֵּסף ְלָכל־ַהַּמֲחֹנת ְלִצְבאֹ 10:25
ְוַעל־ְצָבא ַמֵּטה ְּבֵני ָאֵׁשר ַּפְגִעיֵאל ֶּבן־ָעְכָרן:  10:26
ְוַעל־ְצָבא ַמֵּטה ְּבֵני ַנְפָּתִלי ֲאִחיַרע ֶּבן־ֵעיָנן:  10:27
ֵאֶּלה ַמְסֵעי ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְלִצְבֹאָתם וִַּיָּסעּו: 10:28
ֵּתן  וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ְלֹחָבב ֶּבן־ְרעּוֵאל ַהִּמְדיִָני ֹחֵתן ֹמֶׁשה ֹנְסִעים ֲאַנְחנּו ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ְיהוָה ֹאתֹו אֶ 10:29

ָלֶכם ְלָכה ִאָּתנּו ְוֵהַטְבנּו ָל ִּכי־ְיהוָה ִּדֶּבר־טֹוב ַעל־ִיְׂשָרֵאל: 
: וַּיֹאֶמר ֵאָליו לֹא ֵאֵל ִּכי ִאם־אֶ 10:30 ל־ַאְרִצי ְוֶאל־מֹוַלְדִּתי ֵאֵל
וַּיֹאֶמר ַאל־ָנא ַּתֲעֹזב ֹאָתנּו ִּכי ַעל־ֵּכן יַָדְעָּת ֲחֹנֵתנּו ַּבִּמְדָּבר ְוָהִייָת ָּלנּו ְלֵעיָנִים:10:31
:  ְוָהיָה ִּכי־ֵתֵל ִעָּמנּו ְוָהיָה ַהּטֹוב ַההּוא ֲאֶׁשר יֵיִטיב ְיהוָה ִעָּמנּו ְוֵהַטְבנּו לָ 10:32
ֶׁשת יִָמים ָלתּור לָ 10:33 ֶׁשת יִָמים וֲַארֹון ְּבִרית־ְיהוָה ֹנֵסַע ִלְפֵניֶהם ֶּדֶר ְׁש ֶהם ְמנּוָחה:  וִַּיְסעּו ֵמַהר ְיהוָה ֶּדֶר ְׁש
וֲַעַנן ְיהוָה ֲעֵליֶהם יֹוָמם ְּבָנְסָעם ִמן־ַהַּמֲחֶנה: 10:34
:  וְַיִהי ִּבְנֹסַע ָהָאֹרן 10:35 וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה קּוָמה ְיהוָה ְויָֻפצּו ֹאְיֶבי ְויָנֻסּו ְמַׂשְנֶאי ִמָּפֶני
ּוְבנֹֻחה יֹאַמר ׁשּוָבה ְיהוָה ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל: 10:36

ִּתְבַער־ָּבם ֵאׁש ְיהוָה וַּתֹאַכל ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנה:  וְַיִהי ָהָעם ְּכִמְתֹאְנִנים ַרע ְּבָאְזֵני ְיהוָה וִַּיְׁשַמע ְיהוָה וִַּיַחר ַאּפֹו ו11:1ַ
וִַּיְצַעק ָהָעם ֶאל־ֹמֶׁשה וִַּיְתַּפֵּלל ֹמֶׁשה ֶאל־ְיהוָה וִַּתְׁשַקע ָהֵאׁש:  11:2
וִַּיְקָרא ֵׁשם־ַהָּמקֹום ַההּוא ַּתְבֵעָרה ִּכי־ָבֲעָרה ָבם ֵאׁש ְיהוָה: 11:3
ֹו ִהְתַאּוּו ַּתֲאוָה וַָּיֻׁשבּו וִַּיְבּכּו ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וַּיֹאְמרּו ִמי יֲַאִכֵלנּו ָּבָׂשר:  ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּב11:4



ים  ָזַכְרנּו ֶאת־ַהָּדָגה ֲאֶׁשר־נֹאַכל ְּבִמְצַרִים ִחָּנם ֵאת ַהִּקֻּׁשִאים ְוֵאת ָהֲאַבִּטִחים ְוֶאת־ֶהָחִציר ְוֶאת־ַהְּבָצלִ 11:5
ים:  ְוֶאת־ַהּׁשּומִ 

ְוַעָּתה ַנְפֵׁשנּו ְיֵבָׁשה ֵאין ֹּכל ִּבְלִּתי ֶאל־ַהָּמן ֵעיֵנינּו: 11:6
ְוַהָּמן ִּכְזַרע־ַּגד הּוא ְוֵעינֹו ְּכֵעין ַהְּבֹדַלח:  11:7
ְוָהיָה ַטְעמֹו ְּכַטַעם ְלַׁשד  ָׁשטּו ָהָעם ְוָלְקטּו ְוָטֲחנּו ָבֵרַחִים אֹו ָדכּו ַּבְּמֹדָכה ּוִבְּׁשלּו ַּבָּפרּור ְוָעׂשּו ֹאתֹו ֻעגֹות11:8

ַהָּׁשֶמן: 
ּוְבֶרֶדת ַהַּטל ַעל־ַהַּמֲחֶנה ָלְיָלה יֵֵרד ַהָּמן ָעָליו: 11:9

וִַּיְׁשַמע ֹמֶׁשה ֶאת־ָהָעם ֹּבֶכה ְלִמְׁשְּפֹחָתיו ִאיׁש ְלֶפַתח ָאֳהלֹו וִַּיַחר־ַאף ְיהוָה ְמֹאד ּוְבֵעיֵני ֹמֶׁשה ָרע: 11:10
ֹמֶׁשה ֶאל־ְיהוָה ָלָמה ֲהֵרֹעָת ְלַעְבֶּד ְוָלָּמה לֹא־ָמָצִתי ֵחן ְּבֵעיֶני ָלׂשּום ֶאת־ַמָּׂשא ָּכל־ָהָעם ַהֶּזה וַּיֹאֶמר 11:11

ָעָלי: 
ֹאֵמן  ֶהָאֹנִכי ָהִריִתי ֵאת ָּכל־ָהָעם ַהֶּזה ִאם־ָאֹנִכי ְיִלְדִּתיהּו ִּכי־תֹאַמר ֵאַלי ָׂשֵאהּו ְבֵחיֶק ַּכֲאֶׁשר ִיָּׂשא הָ 11:12

ֶאת־ַהֹּיֵנק ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבָתיו:  
ֵמַאִין ִלי ָּבָׂשר ָלֵתת ְלָכל־ָהָעם ַהֶּזה ִּכי־ִיְבּכּו ָעַלי ֵלאֹמר ְּתָנה־ָּלנּו ָבָׂשר ְונֹאֵכָלה:  11:13
ִּני: לֹא־אּוַכל ָאֹנִכי ְלַבִּדי ָלֵׂשאת ֶאת־ָּכל־ָהָעם ַהֶּזה ִּכי ָכֵבד ִמּמֶ 11:14
ְוִאם־ָּכָכה ַאְּת־ֹעֶׂשה ִּלי ָהְרֵגִני ָנא ָהֹרג ִאם־ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני ְוַאל־ֶאְרֶאה ְּבָרָעִתי:11:15
ו  ָרי וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֶאְסָפה־ִּלי ִׁשְבִעים ִאיׁש ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר יַָדְעָּת ִּכי־ֵהם ִזְקֵני ָהָעם ְוֹׁשטְ 11:16

 : ְוָלַקְחָּת ֹאָתם ֶאל־ֹאֶהל מֹוֵעד ְוִהְתיְַּצבּו ָׁשם ִעָּמ
ָּׂשא ָהָעם  ְויַָרְדִּתי ְוִדַּבְרִּתי ִעְּמ ָׁשם ְוָאַצְלִּתי ִמן־ָהרּוַח ֲאֶׁשר ָעֶלי ְוַׂשְמִּתי ֲעֵליֶהם ְוָנְׂשאּו ִאְּת ְּבמַ 11:17

  : ְולֹא־ִתָּׂשא ַאָּתה ְלַבֶּד
ב  ם ּתֹאַמר ִהְתַקְּדׁשּו ְלָמָחר וֲַאַכְלֶּתם ָּבָׂשר ִּכי ְּבִכיֶתם ְּבָאְזֵני ְיהוָה ֵלאֹמר ִמי יֲַאִכֵלנּו ָּבָׂשר ִּכי־טֹוְוֶאל־ָהעָ 11:18

ָלנּו ְּבִמְצָרִים ְוָנַתן ְיהוָה ָלֶכם ָּבָׂשר וֲַאַכְלֶּתם:  
ים ְולֹא ֲעָׂשָרה יִָמים ְולֹא ֶעְׂשִרים יֹום:  לֹא יֹום ֶאָחד ּתֹאְכלּון ְולֹא יֹוָמִים ְולֹא ֲחִמָּׁשה יִָמ 11:19
ְבּכּו  ַעד ֹחֶדׁש יִָמים ַעד ֲאֶׁשר־יֵֵצא ֵמַאְּפֶכם ְוָהיָה ָלֶכם ְלָזָרא יַַען ִּכי־ְמַאְסֶּתם ֶאת־ְיהוָה ֲאֶׁשר ְּבִקְרְּבֶכם וִַּת 11:20

ְלָפָניו ֵלאֹמר ָלָּמה ֶּזה יָָצאנּו ִמִּמְצָרִים:  
ֶׁשה ֵׁשׁש־ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ָהָעם ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְּבִקְרּבֹו ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ָּבָׂשר ֶאֵּתן ָלֶהם ְוָאְכלּו ֹחֶדׁש  וַּיֹאֶמר מֹ 11:21
יִָמים: 

ֲהצֹאן ּוָבָקר ִיָּׁשֵחט ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם ִאם ֶאת־ָּכל־ְּדֵגי ַהָּים יֵָאֵסף ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם:11:22
הוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֲהיַד ְיהוָה ִּתְקָצר ַעָּתה ִתְרֶאה ֲהִיְקְר ְדָבִרי ִאם־לֹא:  וַּיֹאֶמר יְ 11:23
ת ָהֹאֶהל:  וֵַּיֵצא ֹמֶׁשה וְַיַדֵּבר ֶאל־ָהָעם ֵאת ִּדְבֵרי ְיהוָה וֶַּיֱאֹסף ִׁשְבִעים ִאיׁש ִמִּזְקֵני ָהָעם וַַּיֲעֵמד ֹאָתם ְסִביבֹ 11:24
ְיַדֵּבר ֵאָליו וַָּיאֶצל ִמן־ָהרּוַח ֲאֶׁשר ָעָליו וִַּיֵּתן ַעל־ִׁשְבִעים ִאיׁש ַהְּזֵקִנים וְַיִהי ְּכנֹוַח ֲעֵליֶהם וֵַּיֶרד ְיהוָה ֶּבָעָנן וַ 11:25

ָהרּוַח וִַּיְתַנְּבאּו ְולֹא יָָספּו:  
וַָּתַנח ֲעֵליֶהם ָהרּוַח ְוֵהָּמה ַּבְּכֻתִבים ְולֹא  וִַּיָּׁשֲארּו ְׁשֵני־ֲאָנִׁשים ַּבַּמֲחֶנה ֵׁשם ָהֶאָחד ֶאְלָּדד ְוֵׁשם ַהֵּׁשִני ֵמיָדד 11:26

יְָצאּו ָהֹאֱהָלה וִַּיְתַנְּבאּו ַּבַּמֲחֶנה:  
וַָּיָרץ ַהַּנַער וַַּיֵּגד ְלֹמֶׁשה וַּיֹאַמר ֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ִמְתַנְּבִאים ַּבַּמֲחֶנה: 11:27
ֻחָריו וַּיֹאַמר ֲאֹדִני ֹמֶׁשה ְּכָלֵאם: וַַּיַען ְיהֹוֻׁשַע ִּבן־נּון ְמָׁשֵרת ֹמֶׁשה ִמּבְ 11:28
וַּיֹאֶמר לֹו ֹמֶׁשה ַהְמַקֵּנא ַאָּתה ִלי ּוִמי ִיֵּתן ָּכל־ַעם ְיהוָה ְנִביִאים ִּכי־ִיֵּתן ְיהוָה ֶאת־רּוחֹו ֲעֵליֶהם: 11:29
וֵַּיָאֵסף ֹמֶׁשה ֶאל־ַהַּמֲחֶנה הּוא ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל:  11:30
ֲחֶנה ֵמֵאת ְיהוָה וַָּיָגז ַׂשְלִוים ִמן־ַהָּים וִַּיֹּטׁש ַעל־ַהַּמֲחֶנה ְּכֶדֶר יֹום ֹּכה ּוְכֶדֶר יֹום ֹּכה ְסִביבֹות ַהּמַ ְורּוַח ָנַסע 11:31

ּוְכַאָּמַתִים ַעל־ְּפֵני ָהָאֶרץ:  
ּו ֶאת־ַהְּׂשָלו ַהַּמְמִעיט ָאַסף ֲעָׂשָרה ֳחָמִרים  וַָּיָקם ָהָעם ָּכל־ַהּיֹום ַההּוא ְוָכל־ַהַּלְיָלה ְוֹכל יֹום ַהָּמֳחָרת וַַּיַאְספ 11:32

וִַּיְׁשְטחּו ָלֶהם ָׁשטֹוַח ְסִביבֹות ַהַּמֲחֶנה:  
ַהָּבָׂשר עֹוֶדּנּו ֵּבין ִׁשֵּניֶהם ֶטֶרם ִיָּכֵרת ְוַאף ְיהוָה ָחָרה ָבָעם וַַּי ְיהוָה ָּבָעם ַמָּכה ַרָּבה ְמֹאד:  11:33
ַהָּמקֹום ַההּוא ִקְברֹות ַהַּתֲאוָה ִּכי־ָׁשם ָקְברּו ֶאת־ָהָעם ַהִּמְתַאִּוים:  וִַּיְקָרא ֶאת־ֵׁשם־11:34
ִמִּקְברֹות ַהַּתֲאוָה ָנְסעּו ָהָעם ֲחֵצרֹות וִַּיְהיּו ַּבֲחֵצרֹות:11:35

ה ֻכִׁשית ָלָקח:  וְַּתַדֵּבר ִמְריָם ְוַאֲהֹרן ְּבֹמֶׁשה ַעל־ֹאדֹות ָהִאָּׁשה ַהֻּכִׁשית ֲאֶׁשר ָלָקח ִּכי־ִאּׁשָ 12:1
־ְּבֹמֶׁשה ִּדֶּבר ְיהוָה ֲהלֹא ַּגם־ָּבנּו ִדֵּבר וִַּיְׁשַמע ְיהוָה:  12:2 וַּיֹאְמרּו ֲהַרק ַא
ְוָהִאיׁש ֹמֶׁשה ָעָנו ְמֹאד ִמֹּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ָהֲאָדָמה: 12:3
ֹרן ְוֶאל־ִמְריָם ְצאּו ְׁשָלְׁשְּתֶכם ֶאל־ֹאֶהל מֹוֵעד וֵַּיְצאּו ְׁשָלְׁשָּתם:  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ִּפְתֹאם ֶאל־ֹמֶׁשה ְוֶאל־ַאהֲ 12:4
וֵַּיֶרד ְיהוָה ְּבַעּמּוד ָעָנן וַַּיֲעֹמד ֶּפַתח ָהֹאֶהל וִַּיְקָרא ַאֲהֹרן ּוִמְריָם וֵַּיְצאּו ְׁשֵניֶהם: 12:5



ְיהוָה ַּבַּמְרָאה ֵאָליו ֶאְתוַָּדע ַּבֲחלֹום ֲאַדֶּבר־ּבֹו:  וַּיֹאֶמר ִׁשְמעּו־ָנא ְדָבָרי ִאם־ִיְהיֶה ְנִביֲאֶכם  12:6
לֹא־ֵכן ַעְבִּדי ֹמֶׁשה ְּבָכל־ֵּביִתי ֶנֱאָמן הּוא:  12:7
ֶׁשה: י ְבמֹ ֶּפה ֶאל־ֶּפה ֲאַדֶּבר־ּבֹו ְוַּבַּמְרָאה ְולֹא ְבִחיֹדת ּוְתֻמַנת ְיהָוה יִַּביט ּוַמּדּוַע לֹא ְיֵראֶתם ְלַדֵּבר ְּבַעְבִּד 12:8
12:9 : וִַּיַחר ַאף ְיהוָה ָּבם וֵַּיַל

ְוֶהָעָנן ָסר ֵמַעל ָהֹאֶהל ְוִהֵּנה ִמְריָם ְמֹצַרַעת ַּכָּׁשֶלג וִַּיֶפן ַאֲהֹרן ֶאל־ִמְריָם ְוִהֵּנה ְמֹצָרַעת:  12:10
נֹוַאְלנּו וֲַאֶׁשר ָחָטאנּו:  וַּיֹאֶמר ַאֲהֹרן ֶאל־ֹמֶׁשה ִּבי ֲאֹדִני ַאל־ָנא ָתֵׁשת ָעֵלינּו ַחָּטאת ֲאֶׁשר 12:11
ַאל־ָנא ְתִהי ַּכֵּמת ֲאֶׁשר ְּבֵצאתֹו ֵמֶרֶחם ִאּמֹו וֵַּיָאֵכל ֲחִצי ְבָׂשרֹו:  12:12
וִַּיְצַעק ֹמֶׁשה ֶאל־ְיהוָה ֵלאֹמר ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה:12:13
ִתָּכֵלם ִׁשְבַעת יִָמים ִּתָּסֵגר ִׁשְבַעת יִָמים ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְוָאִביָה יָֹרק יַָרק ְּבָפֶניָה ֲהלֹא 12:14

ְוַאַחר ֵּתָאֵסף:  
וִַּתָּסֵגר ִמְריָם ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ִׁשְבַעת יִָמים ְוָהָעם לֹא ָנַסע ַעד־ֵהָאֵסף ִמְריָם:  12:15
ְוַאַחר ָנְסעּו ָהָעם ֵמֲחֵצרֹות וַַּיֲחנּו ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן:12:16

וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 13:1
ָתיו  ְׁשַלח־ְל ֲאָנִׁשים ְויָֻתרּו ֶאת־ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר־ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ְלַמֵּטה ֲאבֹ 13:2

ִּתְׁשָלחּו ֹּכל ָנִׂשיא ָבֶהם: 
אָרן ַעל־ִּפי ְיהוָה ֻּכָּלם ֲאָנִׁשים ָראֵׁשי ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה:  וִַּיְׁשַלח ֹאָתם ֹמֶׁשה ִמִּמְדַּבר ּפָ 13:3
ְוֵאֶּלה ְׁשמֹוָתם ְלַמֵּטה ְראּוֵבן ַׁשּמּוַע ֶּבן־ַזּכּור:  13:4
ְלַמֵּטה ִׁשְמעֹון ָׁשָפט ֶּבן־חֹוִרי:  13:5
ְלַמֵּטה ְיהּוָדה ָּכֵלב ֶּבן־ְיֻפֶּנה: 13:6
ָאל ֶּבן־יֹוֵסף:  ְלַמֵּטה ִיָּׂששָכר ִיגְ 13:7
ְלַמֵּטה ֶאְפָרִים הֹוֵׁשַע ִּבן־נּון:  13:8
ְלַמֵּטה ִבְניִָמן ַּפְלִטי ֶּבן־ָרפּוא:  13:9

ְלַמֵּטה ְזבּוֻלן ַּגִּדיֵאל ֶּבן־סֹוִדי:  13:10
ְלַמֵּטה יֹוֵסף ְלַמֵּטה ְמַנֶּׁשה ַּגִּדי ֶּבן־סּוִסי: 13:11
ִּלי:  ְלַמֵּטה ָדן ַעִּמיֵאל ֶּבן־ְּגמַ 13:12
ְלַמֵּטה ָאֵׁשר ְסתּור ֶּבן־ִמיָכֵאל:  13:13
ְלַמֵּטה ַנְפָּתִלי ַנְחִּבי ֶּבן־וְָפִסי:  13:14
ְלַמֵּטה ָגד ְּגאּוֵאל ֶּבן־ָמִכי: 13:15
ֹוֻׁשַע: ֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר־ָׁשַלח ֹמֶׁשה ָלתּור ֶאת־ָהָאֶרץ וִַּיְקָרא ֹמֶׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן־נּון ְיה 13:16
וִַּיְׁשַלח ֹאָתם ֹמֶׁשה ָלתּור ֶאת־ֶאֶרץ ְּכָנַען וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב וֲַעִליֶתם ֶאת־ָהָהר:  13:17
ּוְרִאיֶתם ֶאת־ָהָאֶרץ ַמה־ִהוא ְוֶאת־ָהָעם ַהֹּיֵׁשב ָעֶליָה ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה ַהְמַעט הּוא ִאם־ָרב:  13:18
ץ ֲאֶׁשר־הּוא ֹיֵׁשב ָּבּה ֲהטֹוָבה ִהוא ִאם־ָרָעה ּוָמה ֶהָעִרים ֲאֶׁשר־הּוא יֹוֵׁשב ָּבֵהָּנה ַהְּבַמֲחִנים ִאם  ּוָמה ָהָארֶ 13:19

ְּבִמְבָצִרים:  
ִמים ְיֵמי  ּוָמה ָהָאֶרץ ַהְּׁשֵמָנה ִהוא ִאם־ָרָזה ֲהיֵׁש־ָּבּה ֵעץ ִאם־ַאִין ְוִהְתַחַּזְקֶּתם ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ ְוַהּיָ 13:20

ִּבּכּוֵרי ֲעָנִבים:  
וַַּיֲעלּו וַָּיֻתרּו ֶאת־ָהָאֶרץ ִמִּמְדַּבר־ִצן ַעד־ְרֹחב ְלבֹא ֲחָמת: 13:21
ֹצַען  ָתה ִלְפֵני וַַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב וַָּיבֹא ַעד־ֶחְברֹון ְוָׁשם ֲאִחיַמן ֵׁשַׁשי ְוַתְלַמי ְיִליֵדי ָהֲעָנק ְוֶחְברֹון ֶׁשַבע ָׁשִנים ִנְבנְ 13:22

ִמְצָרִים:  
ִים ּוִמן־ָהִרֹּמִנים  וַָּיֹבאּו ַעד־ַנַחל ֶאְׁשֹּכל וִַּיְכְרתּו ִמָּׁשם ְזמֹוָרה ְוֶאְׁשּכֹול ֲעָנִבים ֶאָחד ָּבּה וִַּיָּׂשֻאהּו ַבּמֹוט ִּבְׁשנָ 13:23

ּוִמן־ַהְּתֵאִנים:  
ֹול ֲאֶׁשר־ָּכְרתּו ִמָּׁשם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ַלָּמקֹום ַההּוא ָקָרא ַנַחל ֶאְׁשּכֹול ַעל ֹאדֹות ָהֶאְׁשּכ13:24
וַָּיֻׁשבּו ִמּתּור ָהָאֶרץ ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום:  13:25
אֹוָתם ָּדָבר  וֵַּיְלכּו וַָּיֹבאּו ֶאל־ֹמֶׁשה ְוֶאל־ַאֲהֹרן ְוֶאל־ָּכל־ֲעַדת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ִמְדַּבר ָּפאָרן ָקֵדָׁשה וַָּיִׁשיבּו 13:26

־ָּכל־ָהֵעָדה וַַּיְראּום ֶאת־ְּפִרי ָהָאֶרץ:  ְוֶאת
וְַיַסְּפרּו־לֹו וַּיֹאְמרּו ָּבאנּו ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְׁשַלְחָּתנּו ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא ְוֶזה־ִּפְריָּה:  13:27
ת ְמֹאד ְוגַ 13:28 ם־ְיִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינּו ָׁשם: ֶאֶפס ִּכי־ַעז ָהָעם ַהֹּיֵׁשב ָּבָאֶרץ ְוֶהָעִרים ְּבֻצרֹות ְּגֹד
ם ְוַעל יַד ַהַּיְרֵּדן:  ֲעָמֵלק יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ְוַהִחִּתי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ְוָהֱאֹמִרי יֹוֵׁשב ָּבָהר ְוַהְּכַנֲעִני ֹיֵׁשב ַעל־ַהּיָ 13:29
ה ַנֲעלֶ 13:30 ה ְויַָרְׁשנּו ֹאָתּה ִּכי־יָכֹול נּוַכל ָלּה:  וַַּיַהס ָּכֵלב ֶאת־ָהָעם ֶאל־ֹמֶׁשה וַּיֹאֶמר ָע
ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר־ָעלּו ִעּמֹו ָאְמרּו לֹא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל־ָהָעם ִּכי־ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּו: 13:31



ְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּה ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת  וַּיֹוִציאּו ִּדַּבת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּתרּו ֹאָתּה ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָעבַ 13:32
יֹוְׁשֶביָה ִהוא ְוָכל־ָהָעם ֲאֶׁשר־ָרִאינּו ְבתֹוָכּה ַאְנֵׁשי ִמּדֹות:  

ְוָׁשם ָרִאינּו ֶאת־ַהְּנִפיִלים ְּבֵני ֲעָנק ִמן־ַהְּנִפִלים וְַּנִהי ְבֵעיֵנינּו ַּכֲחָגִבים ְוֵכן ָהִיינּו ְּבֵעיֵניֶהם:  13:33
א ָּכל־ָהֵעָדה וִַּיְּתנּו ֶאת־קֹוָלם וִַּיְבּכּו ָהָעם ַּבַּלְיָלה ַההּוא: וִַּתּׂשָ 14:1
נּו ַעל־ֹמֶׁשה ְוַעל־ַאֲהֹרן ֹּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וַּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ָּכל־ָהֵעָדה לּו־ַמְתנּו ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים א14:2 ֹו ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה וִַּי

לּו־ָמְתנּו:  
ְיָמה:  ְיהוָה ֵמִביא ֹאָתנּו ֶאל־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ִלְנֹּפל ַּבֶחֶרב ָנֵׁשינּו ְוַטֵּפנּו ִיְהיּו ָלַבז ֲהלֹוא טֹוב ָלנּו ׁשּוב ִמְצָר ְוָלָמה 14:3
וַּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל־ָאִחיו ִנְּתָנה רֹאׁש ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמה: 14:4
ֵני ָּכל־ְקַהל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  וִַּיֹּפל ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ַעל־ְּפֵניֶהם ִלפְ 14:5
ִויהֹוֻׁשַע ִּבן־נּון ְוָכֵלב ֶּבן־ְיֻפֶּנה ִמן־ַהָּתִרים ֶאת־ָהָאֶרץ ָקְרעּו ִּבְגֵדיֶהם: 14:6
ד ְמֹאד:  וַּיֹאְמרּו ֶאל־ָּכל־ֲעַדת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּה טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמאֹ 14:7
ִאם־ָחֵפץ ָּבנּו ְיהוָה ְוֵהִביא ֹאָתנּו ֶאל־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ּוְנָתָנּה ָלנּו ֶאֶרץ ֲאֶׁשר־ִהוא ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:  14:8
ָּתנּו  ַא ַּביהוָה ַאל־ִּתְמֹרדּו ְוַאֶּתם ַאל־ִּתיְראּו ֶאת־ַעם ָהָאֶרץ ִּכי ַלְחֵמנּו ֵהם ָסר ִצָּלם ֵמֲעֵליֶהם וַיהוָה אִ 14:9

ַאל־ִּתיָרֻאם: 
וַּיֹאְמרּו ָּכל־ָהֵעָדה ִלְרּגֹום ֹאָתם ָּבֲאָבִנים ּוְכבֹוד ְיהוָה ִנְרָאה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ֶאל־ָּכל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:14:10
ָהֹאתֹות ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ַעד־ָאָנה ְיַנֲאֻצִני ָהָעם ַהֶּזה ְוַעד־ָאָנה לֹא־יֲַאִמינּו ִבי ְּבֹכל 14:11

ְּבִקְרּבֹו:  
ְלגֹוי־ָּגדֹול ְוָעצּום ִמֶּמּנּו:  1ַאֶּכּנּו ַבֶּדֶבר ְואֹוִרֶׁשּנּו ְוֶאֱעֶׂשה ֹאְת ְוֶאת־ֵּבית ָאִבי14:12
14:13 ֹ אֶמר ֹמֶׁשה ֶאל־ְיהוָה ְוָׁשְמעּו ִמְצַרִים ִּכי־ֶהֱעִליָת ְבֹכֲח ֶאת־ָהָעם ַהֶּזה ִמִּקְרּבֹו: וַּי
ְיהוָה  ְוָאְמרּו ֶאל־יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ָׁשְמעּו ִּכי־ַאָּתה ְיהוָה ְּבֶקֶרב ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר־ַעִין ְּבַעִין ִנְרָאה ַאָּתה 14:14

ֶהם ּוְבַעֻּמד ָעָנן ַאָּתה ֹהֵל ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּוְבַעּמּוד ֵאׁש ָלְיָלה:  וֲַעָנְנ ֹעֵמד ֲעלֵ 
ְוֵהַמָּתה ֶאת־ָהָעם ַהֶּזה ְּכִאיׁש ֶאָחד ְוָאְמרּו ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר־ָׁשְמעּו ֶאת־ִׁשְמֲע ֵלאֹמר:  14:15
ץ ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּבע ָלֶהם וִַּיְׁשָחֵטם ַּבִּמְדָּבר:  ִמִּבְלִּתי ְיֹכֶלת ְיהוָה ְלָהִביא ֶאת־ָהָעם ַהֶּזה ֶאל־ָהָארֶ 14:16
ְוַעָּתה ִיְגַּדל־ָנא ֹּכַח ֲאֹדָני ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵלאֹמר:  14:17
ְיהוָה ֶאֶר ַאַּפִים ְוַרב־ֶחֶסד ֹנֵׂשא ָעון וָָפַׁשע ְוַנֵּקה לֹא ְיַנֶּקה ֹּפֵקד ֲעון ָאבֹות ַעל־ָּבִנים ַעל־ִׁשֵּלִׁשים14:18

ְוַעל־ִרֵּבִעים:  
ְסַלח־ָנא ַלֲעון ָהָעם ַהֶּזה ְּכֹגֶדל ַחְסֶּד ְוַכֲאֶׁשר ָנָׂשאָתה ָלָעם ַהֶּזה ִמִּמְצַרִים ְוַעד־ֵהָּנה: 14:19
14:20 : וַּיֹאֶמר ְיהוָה ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר
ְואּוָלם ַחי־ָאִני ְוִיָּמֵלא ְכבֹוד־ְיהוָה ֶאת־ָּכל־ָהָאֶרץ: 14:21
ר ְּפָעִמים  י ָכל־ָהֲאָנִׁשים ָהֹרִאים ֶאת־ְּכֹבִדי ְוֶאת־ֹאֹתַתי ֲאֶׁשר־ָעִׂשיִתי ְבִמְצַרִים ּוַבִּמְדָּבר וְַיַנּסּו ֹאִתי ֶזה ֶעׂשֶ ּכִ 14:22

ְולֹא ָׁשְמעּו ְּבקֹוִלי:  
ִאם־ִיְראּו ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאֹבָתם ְוָכל־ְמַנֲאַצי לֹא ִיְראּוָה: 14:23
יֹוִרֶׁשָּנה: ְוַעְבִּדי ָכֵלב ֵעֶקב ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִעּמֹו וְַיַמֵּלא ַאֲחָרי וֲַהִביֹאִתיו ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ָּבא ָׁשָּמה ְוַזְרעֹו14:24
:2סֹוף ְוָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב ָּבֵעֶמק ָמָחר ְּפנּו ּוְסעּו ָלֶכם ַהִּמְדָּבר ֶּדֶר יַם־14:25
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְוֶאל־ַאֲהֹרן ֵלאֹמר:  14:26
ַלי  ַעד־ָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַמִּליִנים ָעָלי ֶאת־ְּתֻלּנֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַמִּליִנים עָ 14:27

ָׁשָמְעִּתי: 
ֲאֵלֶהם ַחי־ָאִני ְנֻאם־ְיהוָה ִאם־לֹא ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם ְּבָאְזָני ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם: ֱאֹמר 14:28
ֶתם ָעָלי:  ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיְּפלּו ִפְגֵריֶכם ְוָכל־ְּפֻקֵדיֶכם ְלָכל־ִמְסַּפְרֶכם ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה וָָמְעָלה ֲאֶׁשר ֲהִלינֹ 14:29
ֹבאּו ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת־יִָדי ְלַׁשֵּכן ֶאְתֶכם ָּבּה ִּכי ִאם־ָּכֵלב ֶּבן־ְיֻפֶּנה ִויהֹוֻׁשַע ִּבן־נּון:  ִאם־ַאֶּתם ּתָ 14:30
ְוַטְּפֶכם ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ָלַבז ִיְהיֶה ְוֵהֵביאִתי ֹאָתם ְויְָדעּו ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְמַאְסֶּתם ָּבּה: 14:31
ֶּתם ִיְּפלּו ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה: ּוִפְגֵריֶכם אַ 14:32
ּוְבֵניֶכם ִיְהיּו ֹרִעים ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְוָנְׂשאּו ֶאת־ְזנּוֵתיֶכם ַעד־ֹּתם ִּפְגֵריֶכם ַּבִּמְדָּבר:  14:33
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ַלָּׁשָנה ִּתְׂשאּו ֶאת־ֲעוֹנֵתיֶכם ַאְרָּבִעים  ְּבִמְסַּפר ַהָּיִמים ֲאֶׁשר־ַּתְרֶּתם ֶאת־ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים יֹום יֹום ַלָּׁשָנה יֹום 14:34
ָׁשָנה ִויַדְעֶּתם ֶאת־ְּתנּוָאִתי:  

ְוָׁשם  ֲאִני ְיהוָה ִּדַּבְרִּתי ִאם־לֹא זֹאת ֶאֱעֶׂשה ְלָכל־ָהֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת ַהּנֹוָעִדים ָעָלי ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיַּתּמּו14:35
יָֻמתּו:  
ֶׁשר־ָׁשַלח ֹמֶׁשה ָלתּור ֶאת־ָהָאֶרץ וַָּיֻׁשבּו וִַּיּלֹונּו ָעָליו ֶאת־ָּכל־ָהֵעָדה ְלהֹוִציא ִדָּבה ַעל־ָהָאֶרץ:  ְוָהֲאָנִׁשים אֲ 14:36
וַָּיֻמתּו ָהֲאָנִׁשים מֹוִצֵאי ִדַּבת־ָהָאֶרץ ָרָעה ַּבַּמֵּגָפה ִלְפֵני ְיהוָה:  14:37
ָחיּו ִמן־ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם ַהֹהְלִכים ָלתּור ֶאת־ָהָאֶרץ: ִויהֹוֻׁשַע ִּבן־נּון ְוָכֵלב ֶּבן־ְיֻפֶּנה 14:38
וְַיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל־ָּכל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וִַּיְתַאְּבלּו ָהָעם ְמֹאד:  14:39
קֹום ֲאֶׁשר־ָאַמר ְיהוָה ִּכי ָחָטאנּו:  וַַּיְׁשִּכמּו ַבֹּבֶקר וַַּיֲעלּו ֶאל־רֹאׁש־ָהָהר ֵלאֹמר ִהֶּנּנּו ְוָעִלינּו ֶאל־ַהּמָ 14:40
וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ָלָּמה ֶּזה ַאֶּתם ֹעְבִרים ֶאת־ִּפי ְיהוָה ְוִהוא לֹא ִתְצָלח:  14:41
ַאל־ַּתֲעלּו ִּכי ֵאין ְיהוָה ְּבִקְרְּבֶכם ְולֹא ִּתָּנְגפּו ִלְפֵני ֹאְיֵביֶכם:  14:42
ם ִלְפֵניֶכם ּוְנַפְלֶּתם ֶּבָחֶרב ִּכי־ַעל־ֵּכן ַׁשְבֶּתם ֵמַאֲחֵרי ְיהוָה ְולֹא־ִיְהיֶה ְיהוָה ִעָּמֶכם: ִּכי ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני ׁשָ 14:43
וַַּיְעִּפלּו ַלֲעלֹות ֶאל־רֹאׁש ָהָהר וֲַארֹון ְּבִרית־ְיהוָה ּוֹמֶׁשה לֹא־ָמׁשּו ִמֶּקֶרב ַהַּמֲחֶנה:  14:44
ִני ַהֹּיֵׁשב ָּבָהר ַההּוא וַַּיּכּום וַַּיְּכתּום ַעד־ַהָחְרָמה:וֵַּיֶרד ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנעֲ 14:45

וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 15:1
ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ָתֹבאּו ֶאל־ֶאֶרץ מֹוְׁשֹבֵתיֶכם ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם:  15:2
יהוָה ֹעָלה אֹו־ֶזַבח ְלַפֵּלא־ֶנֶדר אֹו ִבְנָדָבה אֹו ְּבֹמֲעֵדיֶכם ַלֲעׂשֹות ֵריַח ִניֹחַח ַליהוָה ִמן־ַהָּבָקר  וֲַעִׂשיֶתם ִאֶּׁשה לַ 15:3

אֹו ִמן־ַהּצֹאן:  
ְוִהְקִריב ַהַּמְקִריב ָקְרָּבנֹו ַליהוָה ִמְנָחה ֹסֶלת ִעָּׂשרֹון ָּבלּול ִּבְרִבִעית ַהִהין ָׁשֶמן:  15:4
ֶס ְרִביִעית ַהִהין ַּתֲעֶׂשה ַעל־ָהֹעָלה אֹו ַלָּזַבח ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד: ְויִַין ַלּנֶ 15:5
אֹו ָלַאִיל ַּתֲעֶׂשה ִמְנָחה ֹסֶלת ְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְׁשִלִׁשית ַהִהין:  15:6
ְויִַין ַלֶּנֶס ְׁשִלִׁשית ַהִהין ַּתְקִריב ֵריַח־ִניֹחַח ַליהוָה:  15:7
ִכי־ַתֲעֶׂשה ֶבן־ָּבָקר ֹעָלה אֹו־ָזַבח ְלַפֵּלא־ֶנֶדר אֹו־ְׁשָלִמים ַליהוָה:  וְ 15:8
ָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ָּבלּול ַּבֶּׁשֶמן ֲחִצי ַהִהין:  15:9 ְוִהְקִריב ַעל־ֶּבן־ַהָּבָקר ִמְנָחה ֹסֶלת ְׁש

ה: ְויִַין ַּתְקִריב ַלֶּנֶס ֲחִצי ַהִהין ִאֵּׁשה ֵריַח־ִניֹחַח ַליהו15:10ָ
ָּכָכה יֵָעֶׂשה ַלּׁשֹור ָהֶאָחד אֹו ָלַאִיל ָהֶאָחד אֹו־ַלֶּׂשה ַבְּכָבִׂשים אֹו ָבִעִּזים: 15:11
ַּכִּמְסָּפר ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו ָּכָכה ַּתֲעׂשּו ָלֶאָחד ְּכִמְסָּפָרם: 15:12
ַח ַליהוָה:  ָּכל־ָהֶאְזָרח יֲַעֶׂשה־ָּכָכה ֶאת־ֵאֶּלה ְלַהְקִריב ִאֵּׁשה ֵריַח־ִניחֹ 15:13
ן יֲַעֶׂשה: ְוִכי־יָגּור ִאְּתֶכם ֵּגר אֹו ֲאֶׁשר־ְּבתֹוְכֶכם ְלֹדֹרֵתיֶכם ְוָעָׂשה ִאֵּׁשה ֵריַח־ִניֹחַח ַליהוָה ַּכֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו ּכֵ 15:14
ִיְהיֶה ִלְפֵני ְיהוָה:  ַהָּקָהל ֻחָּקה ַאַחת ָלֶכם ְוַלֵּגר ַהָּגר ִאְּתֶכם ֻחַּקת עֹוָלם ְלֹדֹרֵתיֶכם ָּכֶכם ַּכֵּגר 15:15
ּתֹוָרה ַאַחת ּוִמְׁשָּפט ֶאָחד ִיְהיֶה ָלֶכם ְוַלֵּגר ַהָּגר ִאְּתֶכם:15:16
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  15:17
ָּמה: ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְּבֹבֲאֶכם ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ׁשָ 15:18
ְוָהיָה ַּבֲאָכְלֶכם ִמֶּלֶחם ָהָאֶרץ ָּתִרימּו ְתרּוָמה ַליהוָה: 15:19
ֵראִׁשית ֲעִרֹסֵתֶכם ַחָּלה ָּתִרימּו ְתרּוָמה ִּכְתרּוַמת ֹּגֶרן ֵּכן ָּתִרימּו ֹאָתּה: 15:20
ֵמֵראִׁשית ֲעִרֹסֵתיֶכם ִּתְּתנּו ַליהוָה ְּתרּוָמה ְלֹדֹרֵתיֶכם: 15:21
ְוִכי ִתְׁשּגּו ְולֹא ַתֲעׂשּו ֵאת ָּכל־ַהִּמְצות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה:  15:22
ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֲאֵליֶכם ְּביַד־ֹמֶׁשה ִמן־ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ָוָהְלָאה ְלֹדֹרֵתיֶכם:  15:23
ָתה ִלְׁשָגָגה ְוָעׂשּו ָכל־ָהֵעָדה ַּפר ֶּבן־ָּבָקר ֶאָחד ְלֹעָלה ְלֵריַח ִניֹחַח ַליהוָה  ְוָהיָה ִאם ֵמֵעיֵני ָהֵעָדה ֶנֶעְׂש 15:24

ּוִמְנָחתֹו ְוִנְסּכֹו ַּכִּמְׁשָּפט ּוְׂשִעיר־ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטת:  
ְוֵהם ֵהִביאּו ֶאת־ָקְרָּבָנם ִאֶּׁשה ַליהוָה  ְוִכֶּפר ַהֹּכֵהן ַעל־ָּכל־ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִנְסַלח ָלֶהם ִּכי־ְׁשָגָגה ִהוא 15:25

ְוַחָּטאָתם ִלְפֵני ְיהוָה ַעל־ִׁשְגָגָתם:  
ְוִנְסַלח ְלָכל־ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם ִּכי ְלָכל־ָהָעם ִּבְׁשָגָגה: 15:26
ה ֵעז ַּבת־ְׁשָנָתּה ְלַחָּטאת: ְוִאם־ֶנֶפׁש ַאַחת ֶּתֱחָטא ִבְׁשָגָגה ְוִהְקִריבָ 15:27
ְוִכֶּפר ַהֹּכֵהן ַעל־ַהֶּנֶפׁש ַהֹּׁשֶגֶגת ְּבֶחְטָאה ִבְׁשָגָגה ִלְפֵני ְיהוָה ְלַכֵּפר ָעָליו ְוִנְסַלח לֹו: 15:28
ָגָגה:  ָהֶאְזָרח ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהיֶה ָלֶכם ָלֹעֶׂשה ִּבְׁש 15:29



ִהים15:30 הּוא ְמַגֵּדף ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמֶּקֶרב  1ְוַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר־ַּתֲעֶׂשה ְּביָד ָרָמה ִמן־ָהֶאְזָרח ּוִמן־ַהֵּגר ֶאת־ֱא
ַעָּמּה: 
ֵרת ִּתָּכֵרת ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֲעוָנה ָבּה:ִּכי ְדַבר־ְיהוָה ָּבָזה ְוֶאת־ִמְצוָתֹו ֵהַפר ִהּכָ 15:31
וִַּיְהיּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר וִַּיְמְצאּו ִאיׁש ְמֹקֵׁשׁש ֵעִצים ְּביֹום ַהַּׁשָּבת: 15:32
וַַּיְקִריבּו ֹאתֹו ַהֹּמְצִאים ֹאתֹו ְמֹקֵׁשׁש ֵעִצים ֶאל־ֹמֶׁשה ְוֶאל־ַאֲהֹרן ְוֶאל ָּכל־ָהֵעָדה:  15:33
וַַּיִּניחּו ֹאתֹו ַּבִּמְׁשָמר ִּכי לֹא ֹפַרׁש ַמה־ֵּיָעֶׂשה לֹו: 15:34
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה מֹות יּוַמת ָהִאיׁש ָרגֹום ֹאתֹו ָבֲאָבִנים ָּכל־ָהֵעָדה ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה:  15:35
ְּגמּו ֹאתֹו ָּבֲאָבִנים וַָּיֹמת ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה:וַֹּיִציאּו ֹאתֹו ָּכל־ָהֵעָדה ֶאל־ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה וִַּיְר 15:36
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  15:37
ת ַהָּכָנף  ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל־ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלֹדֹרָתם ְוָנְתנּו ַעל־ִציצִ 15:38

ְּפִתיל ְּתֵכֶלת:  
ְוָהיָה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת־ָּכל־ִמְצות ְיהוָה וֲַעִׂשיֶתם ֹאָתם ְולֹא־ָתֻתרּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם15:39

ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר־ַאֶּתם ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם: 
ֵהיֶכם:  ְלַמַען ִּתְזְּכרּו וֲַעִׂשיֶתם ֶאת־ָּכל־ִמְצותָ 15:40 י ִוְהִייֶתם ְקֹדִׁשים ֵלא
ֵהיֶכם:15:41 ִהים ֲאִני ְיהוָה ֱא ֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא ֲאִני ְיהוָה ֱא

ן ֶּבן־ֶּפֶלת ֶּבן ְראּוֵבן: וִַּיַּקח ֹקַרח ֶּבן־ִיְצָהר ֶּבן־ְקָהת ֶּבן־ֵלִוי ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב ְואֹו16:1
וַָּיֻקמּו ִלְפֵני ֹמֶׁשה וֲַאָנִׁשים ִמְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים ְנִׂשיֵאי ֵעָדה ְקִרֵאי מֹוֵעד ַאְנֵׁשי־ֵׁשם:16:2
ם ְקֹדִׁשים ּוְבתֹוָכם ְיהוָה ּוַמּדּוַע  וִַּיָּקֲהלּו ַעל־ֹמֶׁשה ְוַעל־ַאֲהֹרן וַּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב־ָלֶכם ִּכי ָכל־ָהֵעָדה ֻּכּלָ 16:3

ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל־ְקַהל ְיהוָה: 
וִַּיְׁשַמע ֹמֶׁשה וִַּיֹּפל ַעל־ָּפָניו:  16:4
ֶׁשר  אֲ וְַיַדֵּבר ֶאל־ֹקַרח ְוֶאל־ָּכל־ֲעָדתֹו ֵלאֹמר ֹּבֶקר ְוֹיַדע ְיהוָה ֶאת־ֲאֶׁשר־לֹו ְוֶאת־ַהָּקדֹוׁש ְוִהְקִריב ֵאָליו ְוֵאת 16:5

ָּבַחר־ּבֹו יְַקִריב ֵאָליו: 
זֹאת ֲעׂשּו ְקחּו־ָלֶכם ַמְחּתֹות ֹקַרח ְוָכל־ֲעָדתֹו:  16:6
ָלֶכם ְּבֵני  ּוְתנּו ָבֵהן ֵאׁש ְוִׂשימּו ֲעֵליֶהן ְקֹטֶרת ִלְפֵני ְיהוָה ָמָחר ְוָהיָה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר־ִיְבַחר ְיהוָה הּוא ַהָּקדֹוׁש ַרב־16:7
ֵלִוי:  

ר ֹמֶׁשה ֶאל־ֹקַרח ִׁשְמעּו־ָנא ְּבֵני ֵלִוי: וַּיֹאמֶ 16:8
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶאְתֶכם ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ְלַהְקִריב ֶאְתֶכם ֵאָליו ַלֲעֹבד ֶאת־ֲעֹבַדת ִמְׁש 16:9 ַּכן  ַהְמַעט ִמֶּכם ִּכי־ִהְבִּדיל ֱא

ְיהָוה ְוַלֲעֹמד ִלְפֵני ָהֵעָדה ְלָׁשְרָתם:  
ת־ָּכל־ַאֶחי ְבֵני־ֵלִוי ִאָּת ּוִבַּקְׁשֶּתם ַּגם־ְּכֻהָּנה: וַַּיְקֵרב ֹאְת ְואֶ 16:10
ִהים 16:11 ְוַאֲהֹרן ַמה־הּוא ִּכי ִתּלֹונּו ָעָליו:  2ָלֵכן ַאָּתה ְוָכל־ֲעָדְת ַהֹּנָעִדים ַעל־ֱא
ִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב וַּיֹאְמרּו לֹא ַנֲעֶלה: וִַּיְׁשַלח ֹמֶׁשה ִלְקרֹא ְלָדָתן ְוַלאֲ 16:12
ַהְמַעט ִּכי ֶהֱעִליָתנּו ֵמֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ַלֲהִמיֵתנּו ַּבִּמְדָּבר ִּכי־ִתְׂשָּתֵרר ָעֵלינּו ַּגם־ִהְׂשָּתֵרר:  16:13
ֲחַלת ָׂשֶדה וָָכֶרם ַהֵעיֵני ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם ְּתַנֵּקר לֹא  ַאף לֹא ֶאל־ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ֲהִביֹאָתנּו וִַּתֶּתן־ָלנּו נַ 16:14
ַנֲעֶלה:  
וִַּיַחר ְלֹמֶׁשה ְמֹאד וַּיֹאֶמר ֶאל־ְיהוָה ַאל־ֵּתֶפן ֶאל־ִמְנָחָתם לֹא ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם ָנָׂשאִתי ְולֹא ֲהֵרֹעִתי  16:15

ֶאת־ַאַחד ֵמֶהם:  
ָכל־ֲעָדְת ֱהיּו ִלְפֵני ְיהוָה ַאָּתה וֵָהם ְוַאֲהֹרן ָמָחר:  וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל־ֹקַרח ַאָּתה וְ 16:16
ֹּתת  ּוְקחּו ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ּוְנַתֶּתם ֲעֵליֶהם ְקֹטֶרת ְוִהְקַרְבֶּתם ִלְפֵני ְיהוָה ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ַמחְ 16:17

ְוַאָּתה ְוַאֲהֹרן ִאיׁש ַמְחָּתתֹו: 
יׁש ַמְחָּתתֹו וִַּיְּתנּו ֲעֵליֶהם ֵאׁש וַָּיִׂשימּו ֲעֵליֶהם ְקֹטֶרת וַַּיַעְמדּו ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ּוֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן:  וִַּיְקחּו אִ 16:18
וַַּיְקֵהל ֲעֵליֶהם ֹקַרח ֶאת־ָּכל־ָהֵעָדה ֶאל־ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד וֵַּיָרא ְכבֹוד־ְיהָוה ֶאל־ָּכל־ָהֵעָדה:16:19
ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְוֶאל־ַאֲהֹרן ֵלאֹמר:  וְַיַדֵּבר 16:20
ִהָּבְדלּו ִמּתֹו ָהֵעָדה ַהּזֹאת וַַאַכֶּלה ֹאָתם ְּכָרַגע: 16:21
ֵהי ָהרּוֹחת ְלָכל־ָּבָׂשר ָהִאיׁש ֶאָחד יֱֶחָטא ְוַעל ָּכל־ָהֵעָדה ִּתְקֹצף:16:22 וִַּיְּפלּו ַעל־ְּפֵניֶהם וַּיֹאְמרּו ֵאל ֱא
ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  וְַיַדֵּבר 16:23
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ַּדֵּבר ֶאל־ָהֵעָדה ֵלאֹמר ֵהָעלּו ִמָּסִביב ְלִמְׁשַּכן־ֹקַרח ָּדָתן וֲַאִביָרם:  16:24
וַָּיָקם ֹמֶׁשה וֵַּיֶל ֶאל־ָּדָתן וֲַאִביָרם וֵַּיְלכּו ַאֲחָריו ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל:  16:25
ֵמַעל ָאֳהֵלי ָהֲאָנִׁשים ָהְרָׁשִעים ָהֵאֶּלה ְוַאל־ִּתְּגעּו ְּבָכל־ֲאֶׁשר ָלֶהם  וְַיַדֵּבר ֶאל־ָהֵעָדה ֵלאֹמר סּורּו ָנא 16:26

ֶּפן־ִּתָּספּו ְּבָכל־ַחּטֹאָתם:  
יֶהם  ם ּוְבנֵ וֵַּיָעלּו ֵמַעל ִמְׁשַּכן־ֹקֶרח ָּדָתן וֲַאִביָרם ִמָּסִביב ְוָדָתן וֲַאִביָרם יְָצאּו ִנָּצִבים ֶּפַתח ָאֳהֵליֶהם ּוְנֵׁשיהֶ 16:27
ְוַטָּפם:  
וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ְּבזֹאת ֵּתְדעּון ִּכי־ְיהוָה ְׁשָלַחִני ַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל־ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה ִּכי־לֹא ִמִּלִּבי:  16:28
ִאם־ְּכמֹות ָּכל־ָהָאָדם ְיֻמתּון ֵאֶּלה ּוְפֻקַּדת ָּכל־ָהָאָדם ִיָּפֵקד ֲעֵליֶהם לֹא ְיהָוה ְׁשָלָחִני: 16:29
ָלה  ְוִאם־ְּבִריָאה ִיְבָרא ְיהוָה ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת־ִּפיָה ּוָבְלָעה ֹאָתם ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר ָלֶהם ְויְָרדּו ַחִּיים ְׁשאֹ 16:30

ִויַדְעֶּתם ִּכי ִנֲאצּו ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֶאת־ְיהוָה: 
תֹו ְלַדֵּבר ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה16:31 וִַּתָּבַקע ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַּתְחֵּתיֶהם: וְַיִהי ְּכַכ
וִַּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת־ִּפיָה וִַּתְבַלע ֹאָתם ְוֶאת־ָּבֵּתיֶהם ְוֵאת ָּכל־ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְלֹקַרח ְוֵאת ָּכל־ָהֲרכּוׁש:  16:32
ּיֹאְבדּו ִמּתֹו ַהָּקָהל:  וֵַּיְרדּו ֵהם ְוָכל־ֲאֶׁשר ָלֶהם ַחִּיים ְׁשֹאָלה וְַּתַכס ֲעֵליֶהם ָהָאֶרץ ו16:33ַ
ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְסִביֹבֵתיֶהם ָנסּו ְלֹקָלם ִּכי ָאְמרּו ֶּפן־ִּתְבָלֵענּו ָהָאֶרץ: 16:34
ְוֵאׁש יְָצָאה ֵמֵאת ְיהוָה וַּתֹאַכל ֵאת ַהֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ִאיׁש ַמְקִריֵבי ַהְּקֹטֶרת:16:35

ֶׁשה ֵּלאֹמר: וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־מֹ 17:1
:  ֱאֹמר ֶאל־ֶאְלָעָזר ֶּבן־ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ְוָיֵרם ֶאת־ַהַּמְחֹּתת ִמֵּבין ַהְּׂשֵרָפה ְוֶאת־ָהֵאׁש ְזֵרה־ָהְלָאה ִּכי ָקֵדׁשּו17:2
י־ִהְקִריֻבם ִלְפֵני־ְיהוָה  ֵאת ַמְחּתֹות ַהַחָּטִאים ָהֵאֶּלה ְּבַנְפֹׁשָתם ְוָעׂשּו ֹאָתם ִרֻּקֵעי ַפִחים ִצּפּוי ַלִּמְזֵּבַח ּכִ 17:3

וִַּיְקָּדׁשּו ְוִיְהיּו ְלאֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:  
וִַּיַּקח ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ֵאת ַמְחּתֹות ַהְּנֹחֶׁשת ֲאֶׁשר ִהְקִריבּו ַהְּׂשֻרִפים וְַיַרְּקעּום ִצּפּוי ַלִּמְזֵּבַח: 17:4
לֹא־ִיְקַרב ִאיׁש ָזר ֲאֶׁשר לֹא ִמֶּזַרע ַאֲהֹרן הּוא ְלַהְקִטיר ְקֹטֶרת ִלְפֵני ְיהוָה  ִזָּכרֹון ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַמַען ֲאֶׁשר 17:5

ְולֹא־ִיְהיֶה ְכֹקַרח ְוַכֲעָדתֹו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ְּביַד־ֹמֶׁשה לֹו:  
נּו ָּכל־ֲעַדת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִמָּמֳחָרת ַעל־ֹמֶׁשה ְוַעל־ַאֲהֹרן ֵלאֹמר 17:6 ַאֶּתם ֲהִמֶּתם ֶאת־ַעם ְיהוָה: וִַּי
הוָה:  וְַיִהי ְּבִהָּקֵהל ָהֵעָדה ַעל־ֹמֶׁשה ְוַעל־ַאֲהֹרן וִַּיְפנּו ֶאל־ֹאֶהל מֹוֵעד ְוִהֵּנה ִכָּסהּו ֶהָעָנן וֵַּיָרא ְּכבֹוד יְ 17:7
וַָּיבֹא ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֶאל־ְּפֵני ֹאֶהל מֹוֵעד:17:8
ה ֵּלאֹמר: וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמׁשֶ 17:9

ֵהֹרּמּו ִמּתֹו ָהֵעָדה ַהּזֹאת וֲַאַכֶּלה ֹאָתם ְּכָרַגע וִַּיְּפלּו ַעל־ְּפֵניֶהם:  17:10
וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל־ַאֲהֹרן ַקח ֶאת־ַהַּמְחָּתה ְוֶתן־ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ְוִׂשים ְקֹטֶרת ְוהֹוֵל ְמֵהָרה  17:11

ֵליֶהם ִּכי־יָָצא ַהֶּקֶצף ִמִּלְפֵני ְיהוָה ֵהֵחל ַהָּנֶגף: ֶאל־ָהֵעָדה ְוַכֵּפר עֲ 
ת וְַיַכֵּפר  וִַּיַּקח ַאֲהֹרן ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֹמֶׁשה וַָּיָרץ ֶאל־ּתֹוך ַהָּקָהל ְוִהֵּנה ֵהֵחל ַהֶּנֶגף ָּבָעם וִַּיֵּתן ֶאת־ַהְּקֹטרֶ 17:12

ַעל־ָהָעם: 
ַהַחִּיים וֵַּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה:  וַַּיֲעֹמד ֵּבין־ַהֵּמִתים ּוֵבין 17:13
וִַּיְהיּו ַהֵּמִתים ַּבַּמֵּגָפה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות ִמְּלַבד ַהֵּמִתים ַעל־ְּדַבר־ֹקַרח: 17:14
וַָּיָׁשב ַאֲהֹרן ֶאל־ֹמֶׁשה ֶאל־ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ְוַהַּמֵּגָפה ֶנֱעָצָרה:17:15
ה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  וְַיַדֵּבר ְיהָו17:16
ּטֹות ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַקח ֵמִאָּתם ַמֶּטה ַמֶּטה ְלֵבית ָאב ֵמֵאת ָּכל־ְנִׂשיֵאֶהם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְׁשֵנים ָעָׂשר מַ 17:17

ִאיׁש ֶאת־ְׁשמֹו ִּתְכֹּתב ַעל־ַמֵּטהּו:  
י ַמֶּטה ֶאָחד ְלרֹאׁש ֵּבית ֲאבֹוָתם: ְוֵאת ֵׁשם ַאֲהֹרן ִּתְכֹּתב ַעל־ַמֵּטה ֵלִוי ּכִ 17:18
ְוִהַּנְחָּתם ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ִלְפֵני ָהֵעדּות ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ָלֶכם ָׁשָּמה:  17:19
ם ֲעֵליֶכם:  נִ ְוָהיָה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶאְבַחר־ּבֹו ַמֵּטהּו ִיְפָרח ַוֲהִׁשֹּכִתי ֵמָעַלי ֶאת־ְּתֻלּנֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵהם ַמִּלי17:20
ֵבית ֲאֹבָתם וְַיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וִַּיְּתנּו ֵאָליו ָּכל־ְנִׂשיֵאיֶהם ַמֶּטה ְלָנִׂשיא ֶאָחד ַמֶּטה ְלָנִׂשיא ֶאָחד לְ 17:21

ְׁשֵנים ָעָׂשר ַמּטֹות ּוַמֵּטה ַאֲהֹרן ְּבתֹו ַמּטֹוָתם:  
ְפֵני ְיהוָה ְּבֹאֶהל ָהֵעֻדת:  וַַּיַּנח ֹמֶׁשה ֶאת־ַהַּמֹּטת לִ 17:22
ץ וִַּיְגֹמל  וְַיִהי ִמָּמֳחָרת וַָּיבֹא ֹמֶׁשה ֶאל־ֹאֶהל ָהֵעדּות ְוִהֵּנה ָּפַרח ַמֵּטה־ַאֲהֹרן ְלֵבית ֵלִוי וַֹּיֵצא ֶפַרח וַָּיֵצץ ִצי17:23

ְׁשֵקִדים:  
ֵני ִיְׂשָרֵאל וִַּיְראּו וִַּיְקחּו ִאיׁש ַמֵּטהּו: וַֹּיֵצא ֹמֶׁשה ֶאת־ָּכל־ַהַּמֹּטת ִמִּלְפֵני ְיהוָה ֶאל־ָּכל־ּבְ 17:24
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ָהֵׁשב ֶאת־ַמֵּטה ַאֲהֹרן ִלְפֵני ָהֵעדּות ְלִמְׁשֶמֶרת ְלאֹות ִלְבֵני־ֶמִרי ּוְתַכל ְּתלּוֹּנָתם17:25

ֵמָעַלי ְולֹא יָֻמתּו: 
ה ְיהוָה ֹאתֹו ֵּכן ָעָׂשה: וַַּיַעׂש ֹמֶׁשה ַּכֲאֶׁשר ִצּוָ 17:26



וַּיֹאְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ֹמֶׁשה ֵלאֹמר ֵהן ָּגוְַענּו ָאַבְדנּו ֻּכָּלנּו ָאָבְדנּו: 17:27
ֹּכל ַהָּקֵרב ַהָּקֵרב ֶאל־ִמְׁשַּכן ְיהָוה יָמּות ַהִאם ַּתְמנּו ִלְגוַע: 17:28

־ַאֲהֹרן ַאָּתה ּוָבֶני ּוֵבית־ָאִבי ִאָּת ִּתְׂשאּו ֶאת־ֲעון ַהִּמְקָּדׁש ְוַאָּתה ּוָבֶני ִאָּת ִּתְׂשאּו  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל18:1
ֶאת־ֲעון ְּכֻהַּנְתֶכם: 

י ִאָּת ִלְפֵני ֹאֶהל ָהֵעֻדת:  ְוַגם ֶאת־ַאֶחי ַמֵּטה ֵלִוי ֵׁשֶבט ָאִבי ַהְקֵרב ִאָּת ְוִיָּלוּו ָעֶלי ִויָׁשְרתּו ְוַאָּתה ּוָבנֶ 18:2
ַגם־ֵהם  ְוָׁשְמרּו ִמְׁשַמְרְּת ּוִמְׁשֶמֶרת ָּכל־ָהֹאֶהל ַא ֶאל־ְּכֵלי ַהֹּקֶדׁש ְוֶאל־ַהִּמְזֵּבַח לֹא ִיְקָרבּו ְולֹא־ָיֻמתּו 18:3

ַּגם־ַאֶּתם: 
ֹבַדת ָהֹאֶהל ְוָזר לֹא־ִיְקַרב ֲאֵליֶכם:  ְוִנְלוּו ָעֶלי ְוָׁשְמרּו ֶאת־ִמְׁשֶמֶרת ֹאֶהל מֹוֵעד ְלֹכל עֲ 18:4
ּוְׁשַמְרֶּתם ֵאת ִמְׁשֶמֶרת ַהֹּקֶדׁש ְוֵאת ִמְׁשֶמֶרת ַהִּמְזֵּבַח ְולֹא־ִיְהיֶה עֹוד ֶקֶצף ַעל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  18:5
ָנה ְנֻתִנים ַליהוָה ַלֲעֹבד ֶאת־ֲעֹבַדת ֹאֶהל  וֲַאִני ִהֵּנה ָלַקְחִּתי ֶאת־ֲאֵחיֶכם ַהְלִוִּים ִמּתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלֶכם ַמּתָ 18:6

מֹוֵעד: 
ת ַמָּתָנה ֶאֵּתן  ְוַאָּתה ּוָבֶני ִאְּת ִּתְׁשְמרּו ֶאת־ְּכֻהַּנְתֶכם ְלָכל־ְּדַבר ַהִּמְזֵּבַח ּוְלִמֵּבית ַלָּפֹרֶכת וֲַעַבְדֶּתם ֲעֹבדַ 18:7

ֶאת־ְּכֻהַּנְתֶכם ְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת:
ַתִּתים  וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ַאֲהֹרן וֲַאִני ִהֵּנה ָנַתִּתי ְל ֶאת־ִמְׁשֶמֶרת ְּתרּוֹמָתי ְלָכל־ָקְדֵׁשי ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְל נְ 18:8

ְלָמְׁשָחה ּוְלָבֶני ְלָחק־עֹוָלם:  
ְנָחָתם ּוְלָכל־ַחָּטאָתם ּוְלָכל־ֲאָׁשָמם ֲאֶׁשר יִָׁשיבּו  ֶזה־ִיְהיֶה ְל ִמֹּקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ִמן־ָהֵאׁש ָּכל־ָקְרָּבָנם ְלָכל־מִ 18:9

 : ִלי ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ְל הּוא ּוְלָבֶני
18:10 : ְּבֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ּתֹאֲכֶלּנּו ָּכל־ָזָכר יֹאַכל ֹאתֹו ֹקֶדׁש ִיְהיֶה־ָּל
ָרֵאל ְל ְנַתִּתים ּוְלָבֶני ְוִלְבֹנֶתי ִאְּת ְלָחק־עֹוָלם ָּכל־ָטהֹור  ְוֶזה־ְּל ְּתרּוַמת ַמָּתָנם ְלָכל־ְּתנּוֹפת ְּבֵני ִיְׂש 18:11

ְּבֵביְת יֹאַכל ֹאתֹו:  
ֹּכל ֵחֶלב ִיְצָהר ְוָכל־ֵחֶלב ִּתירֹוׁש ְוָדָגן ֵראִׁשיָתם ֲאֶׁשר־ִיְּתנּו ַליהוָה ְל ְנַתִּתים: 18:12
ר־יִָביאּו ַליהוָה ְל ִיְהיֶה ָּכל־ָטהֹור ְּבֵביְת יֹאֲכֶלּנּו:  ִּבּכּוֵרי ָּכל־ֲאֶׁשר ְּבַאְרָצם ֲאׁשֶ 18:13
ָּכל־ֵחֶרם ְּבִיְׂשָרֵאל ְל ִיְהיֶה:  18:14
ר ָהָאָדם  ָּכל־ֶּפֶטר ֶרֶחם ְלָכל־ָּבָׂשר ֲאֶׁשר־יְַקִריבּו ַליהוָה ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה ִיְהיֶה־ָּל ַא ָּפֹדה ִתְפֶּדה ֵאת ְּבכֹו18:15

ְוֵאת ְּבכֹור־ַהְּבֵהָמה ַהְּטֵמָאה ִּתְפֶּדה: 
ּוְפדּויָו ִמֶּבן־ֹחֶדׁש ִּתְפֶּדה ְּבֶעְרְּכ ֶּכֶסף ֲחֵמֶׁשת ְׁשָקִלים ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ֶעְׂשִרים ֵּגָרה הּוא:  18:16
־ָּדָמם ִּתְזֹרק ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת־ֶחְלָּבם  ַא ְּבכֹור־ׁשֹור אֹו־ְבכֹור ֶּכֶׂשב אֹו־ְבכֹור ֵעז לֹא ִתְפֶּדה ֹקֶדׁש ֵהם ֶאת18:17

ַּתְקִטיר ִאֶּׁשה ְלֵריַח ִניֹחַח ַליהוָה:  
ּוְבָׂשָרם ִיְהיֶה־ָּל ַּכֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ּוְכׁשֹוק ַהָּיִמין ְל ִיְהיֶה:  18:18
ִּתי ְל ּוְלָבֶני ְוִלְבֹנֶתי ִאְּת ְלָחק־עֹוָלם ְּבִרית  ֹּכל ְּתרּוֹמת ַהֳּקָדִׁשים ֲאֶׁשר יִָרימּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַליהוָה ָנתַ 18:19

  : ֶמַלח עֹוָלם ִהוא ִלְפֵני ְיהָוה ְל ּוְלַזְרֲע ִאָּת
ְּבֵני  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ַאֲהֹרן ְּבַאְרָצם לֹא ִתְנָחל ְוֵחֶלק לֹא־ִיְהיֶה ְל ְּבתֹוָכם ֲאִני ֶחְלְק ְוַנֲחָלְת ְּבתֹו 18:20

ִיְׂשָרֵאל: 
ֹוֵעד: ְוִלְבֵני ֵלִוי ִהֵּנה ָנַתִּתי ָּכל־ַמֲעֵׂשר ְּבִיְׂשָרֵאל ְלַנֲחָלה ֵחֶלף ֲעֹבָדָתם ֲאֶׁשר־ֵהם ֹעְבִדים ֶאת־ֲעֹבַדת ֹאֶהל מ18:21
ְולֹא־ִיְקְרבּו עֹוד ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ֹאֶהל מֹוֵעד ָלֵׂשאת ֵחְטא ָלמּות:  18:22
18:23 ֹ א ִיְנֲחלּו  ְוָעַבד ַהֵּלִוי הּוא ֶאת־ֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֵהם ִיְׂשאּו ֲעוָנם ֻחַּקת עֹוָלם ְלֹדֹרֵתיֶכם ּוְבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ל
ַנֲחָלה: 
ה ַעל־ֵּכן ָאַמְרִּתי ָלֶהם ְּבתֹו ְּבֵני  ִּכי ֶאת־ַמְעַׂשר ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיִרימּו ַליהוָה ְּתרּוָמה ָנַתִּתי ַלְלִוִּים ְלַנֲחלָ 18:24

ִיְׂשָרֵאל לֹא ִיְנֲחלּו ַנֲחָלה:
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  18:25
ם  ּתָ ְוֶאל־ַהְלִוִּים ְּתַדֵּבר ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי־ִתְקחּו ֵמֵאת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַהַּמֲעֵׂשר ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶכם ֵמאִ 18:26

ְּבַנֲחַלְתֶכם וֲַהֵרֹמֶתם ִמֶּמּנּו ְּתרּוַמת ְיהוָה ַמֲעֵׂשר ִמן־ַהַּמֲעֵׂשר: 
ְוֶנְחַׁשב ָלֶכם ְּתרּוַמְתֶכם ַּכָּדָגן ִמן־ַהֹּגֶרן ְוַכְמֵלָאה ִמן־ַהָּיֶקב:  18:27
ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְנַתֶּתם ִמֶּמּנּו  ֵּכן ָּתִרימּו ַגם־ַאֶּתם ְּתרּוַמת ְיהוָה ִמֹּכל ַמְעְׂשֹרֵתיֶכם ֲאֶׁשר ִּתְקחּו18:28

ֶאת־ְּתרּוַמת ְיהוָה ְלַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן:  
ִמֹּכל ַמְּתֹנֵתיֶכם ָּתִרימּו ֵאת ָּכל־ְּתרּוַמת ְיהוָה ִמָּכל־ֶחְלּבֹו ֶאת־ִמְקְּדׁשֹו ִמֶּמּנּו:  18:29
ְוֶנְחַׁשב ַלְלִוִּים ִּכְתבּוַאת ֹּגֶרן ְוִכְתבּוַאת יֶָקב:  ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ַּבֲהִריְמֶכם ֶאת־ֶחְלּבֹו ִמֶּמּנּו 18:30
וֲַאַכְלֶּתם ֹאתֹו ְּבָכל־ָמקֹום ַאֶּתם ּוָבֵּתיֶכם ִּכי־ָׂשָכר הּוא ָלֶכם ֵחֶלף ֲעֹבַדְתֶכם ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:  18:31
ְדֵׁשי ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל לֹא ְתַחְּללּו ְולֹא ָתמּותּו:ְולֹא־ִתְׂשאּו ָעָליו ֵחְטא ַּבֲהִריְמֶכם ֶאת־ֶחְלּבֹו ִמֶּמּנּו ְוֶאת־קָ 18:32



וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְוֶאל־ַאֲהֹרן ֵלאֹמר:  19:1
ֶׁשר  זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר־ִצָּוה ְיהוָה ֵלאֹמר ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶלי ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה אֲ 19:2

מּום ֲאֶׁשר לֹא־ָעָלה ָעֶליָה ֹעל: ֵאין־ָּבּה
ּוְנַתֶּתם ֹאָתּה ֶאל־ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוהֹוִציא ֹאָתּה ֶאל־ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוַׁשֲחטּו ֹאָתּה ְלָפָניו:  19:3
ַבע ְּפָעִמים:  ְוָלַקח ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ִמָּדָמּה ְּבֶאְצָּבעֹו ְוִהָּזה ֶאל־ֹנַכח ְּפֵני ֹאֶהל־מֹוֵעד ִמָּדָמּה ׁשֶ 19:4
ְוָׂשַרף ֶאת־ַהָּפָרה ְלֵעיָניו ֶאת־ֹעָרּה ְוֶאת־ְּבָׂשָרּה ְוֶאת־ָּדָמּה ַעל־ִּפְרָׁשּה ִיְׂשֹרף:  19:5
ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ֵעץ ֶאֶרז ְוֵאזֹוב ּוְׁשִני תֹוָלַעת ְוִהְׁשִלי ֶאל־ּתֹו ְׂשֵרַפת ַהָּפָרה:  19:6
ָרַחץ ְּבָׂשרֹו ַּבַּמִים ְוַאַחר יָבֹוא ֶאל־ַהַּמֲחֶנה ְוָטֵמא ַהֹּכֵהן ַעד־ָהָעֶרב:  ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ַהֹּכֵהן וְ 19:7
ְוַהּׂשֵֹרף ֹאָתּה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ַּבַּמִים ְוָרַחץ ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים ְוָטֵמא ַעד־ָהָעֶרב:  19:8
ֲחֶנה ְּבָמקֹום ָטהֹור ְוָהְיָתה ַלֲעַדת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשֶמֶרת  ְוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ֵאת ֵאֶפר ַהָּפָרה ְוִהִּניַח ִמחּוץ ַלּמַ 19:9

ְלֵמי ִנָּדה ַחָּטאת ִהוא: 
ְלֻחַּקת ְוִכֶּבס ָהֹאֵסף ֶאת־ֵאֶפר ַהָּפָרה ֶאת־ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד־ָהָעֶרב ְוָהְיָתה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם 19:10
עֹוָלם:  
ֹּנֵגַע ְּבֵמת ְלָכל־ֶנֶפׁש ָאָדם ְוָטֵמא ִׁשְבַעת יִָמים:  הַ 19:11
ם ַהְּׁשִביִעי לֹא  הּוא ִיְתַחָּטא־בֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְטָהר ְוִאם־לֹא ִיְתַחָּטא ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ּוַבּיֹו19:12
ִיְטָהר:  
ָהָאָדם ֲאֶׁשר־יָמּות ְולֹא ִיְתַחָּטא ֶאת־ִמְׁשַּכן ְיהוָה ִטֵּמא ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא  ָּכל־ַהֹּנֵגַע ְּבֵמת ְּבֶנֶפׁש19:13

ִמִּיְׂשָרֵאל ִּכי ֵמי ִנָּדה לֹא־ֹזַרק ָעָליו ָטֵמא ִיְהיֶה עֹוד ֻטְמָאתֹו בֹו: 
־ֲאֶׁשר ָּבֹאֶהל ִיְטָמא ִׁשְבַעת יִָמים:  זֹאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ִּכי־יָמּות ְּבֹאֶהל ָּכל־ַהָּבא ֶאל־ָהֹאֶהל ְוָכל19:14
ְוֹכל ְּכִלי ָפתּוַח ֲאֶׁשר ֵאין־ָצִמיד ָּפִתיל ָעָליו ָטֵמא הּוא: 19:15
ְוֹכל ֲאֶׁשר־ִיַּגע ַעל־ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ַּבֲחַלל־ֶחֶרב אֹו ְבֵמת אֹו־ְבֶעֶצם ָאָדם אֹו ְבָקֶבר ִיְטָמא ִׁשְבַעת יִָמים:  19:16
ּו ַלָּטֵמא ֵמֲעַפר ְׂשֵרַפת ַהַחָּטאת ְוָנַתן ָעָליו ַמִים ַחִּיים ֶאל־ֶּכִלי:  ְוָלְקח19:17
ְוָלַקח ֵאזֹוב ְוָטַבל ַּבַּמִים ִאיׁש ָטהֹור ְוִהָּזה ַעל־ָהֹאֶהל ְוַעל־ָּכל־ַהֵּכִלים ְוַעל־ַהְּנָפׁשֹות ֲאֶׁשר ָהיּו־ָׁשם 19:18

:ת אֹו ַבָּקֶבר ְוַעל־ַהֹּנֵגַע ַּבֶעֶצם אֹו ֶבָחָלל אֹו ַבּמֵ 
יו ְוָרַחץ ַּבַּמִים  ְוִהָּזה ַהָּטֹהר ַעל־ַהָּטֵמא ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְוִחְּטאֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְוִכֶּבס ְּבָגדָ 19:19

ְוָטֵהר ָּבָעֶרב: 
ַהִהוא ִמּתֹו ַהָּקָהל ִּכי ֶאת־ִמְקַּדׁש ְיהוָה ִטֵּמא ֵמי ִנָּדה  ְוִאיׁש ֲאֶׁשר־ִיְטָמא ְולֹא ִיְתַחָּטא ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש 19:20

לֹא־ֹזַרק ָעָליו ָטֵמא הּוא:  
ְוָהְיָתה ָּלֶהם ְלֻחַּקת עֹוָלם ּוַמֵּזה ֵמי־ַהִּנָּדה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוַהֹּנֵגַע ְּבֵמי ַהִּנָּדה ִיְטָמא ַעד־ָהָעֶרב:  19:21
ֹו ַהָּטֵמא ִיְטָמא ְוַהֶּנֶפׁש ַהֹּנַגַעת ִּתְטָמא ַעד־ָהָעֶרב:ְוֹכל ֲאֶׁשר־ִיַּגע־ּב19:22

ִּתָּקֵבר ָׁשם:  וַָּיֹבאּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ָּכל־ָהֵעָדה ִמְדַּבר־ִצן ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון וֵַּיֶׁשב ָהָעם ְּבָקֵדׁש וַָּתָמת ָׁשם ִמְריָם ו20:1ַ
ַעל־ֹמֶׁשה ְוַעל־ַאֲהֹרן:  ְולֹא־ָהיָה ַמִים ָלֵעָדה וִַּיָּקֲהלּו20:2
וַָּיֶרב ָהָעם ִעם־ֹמֶׁשה וַּיֹאְמרּו ֵלאֹמר ְולּו ָגוְַענּו ִּבְגוַע ַאֵחינּו ִלְפֵני ְיהוָה: 20:3
ְוָלָמה ֲהֵבאֶתם ֶאת־ְקַהל ְיהוָה ֶאל־ַהִּמְדָּבר ַהֶּזה ָלמּות ָׁשם ֲאַנְחנּו ּוְבִעיֵרנּו: 20:4
ְצַרִים ְלָהִביא ֹאָתנּו ֶאל־ַהָּמקֹום ָהָרע ַהֶּזה לֹא ְמקֹום ֶזַרע ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ְוִרּמֹון ּוַמִים ַאִין  ְוָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמּמִ 20:5

ִלְׁשּתֹות: 
:וַָּיבֹא ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ִמְּפֵני ַהָּקָהל ֶאל־ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד וִַּיְּפלּו ַעל־ְּפֵניֶהם וֵַּיָרא ְכבֹוד־ְיהוָה ֲאֵליֶהם20:6
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 20:7
ֵצאָת  ַקח ֶאת־ַהַּמֶּטה ְוַהְקֵהל ֶאת־ָהֵעָדה ַאָּתה ְוַאֲהֹרן ָאִחי ְוִדַּבְרֶּתם ֶאל־ַהֶּסַלע ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו ְוהֹו20:8

ָלֶהם ַמִים ִמן־ַהֶּסַלע ְוִהְׁשִקיָת ֶאת־ָהֵעָדה ְוֶאת־ְּבִעיָרם:  
ח ֹמֶׁשה ֶאת־ַהַּמֶּטה ִמִּלְפֵני ְיהוָה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוהּו:  וִַּיּקַ 20:9

ֹוִציא וַַּיְקִהלּו ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֶאת־ַהָּקָהל ֶאל־ְּפֵני ַהָּסַלע וַּיֹאֶמר ָלֶהם ִׁשְמעּו־ָנא ַהֹּמִרים ֲהִמן־ַהֶּסַלע ַהֶּזה נ20:10
ָלֶכם ָמִים: 

ת־ַהֶּסַלע ְּבַמֵּטהּו ַּפֲעָמִים וֵַּיְצאּו ַמִים ַרִּבים וֵַּתְׁשְּת ָהֵעָדה ּוְבִעיָרם: וַָּיֶרם ֹמֶׁשה ֶאת־יָדֹו וַַּי אֶ 20:11
ִביאּו  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְוֶאל־ַאֲהֹרן יַַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי ְלַהְקִּדיֵׁשִני ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלֵכן לֹא תָ 20:12

ה ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ָנַתִּתי ָלֶהם: ֶאת־ַהָּקָהל ַהּזֶ 
ֵהָּמה ֵמי ְמִריָבה ֲאֶׁשר־ָרבּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ְיהוָה וִַּיָּקֵדׁש ָּבם: 20:13
ְּתָלָאה ֲאֶׁשר  וִַּיְׁשַלח ֹמֶׁשה ַמְלָאִכים ִמָּקֵדׁש ֶאל־ֶמֶל ֱאדֹום ֹּכה ָאַמר ָאִחי ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה יַָדְעָּת ֵאת ָּכל־הַ 20:14

ְמָצָאְתנּו: 



וֵַּיְרדּו ֲאֹבֵתינּו ִמְצַרְיָמה וֵַּנֶׁשב ְּבִמְצַרִים יִָמים ַרִּבים וַָּיֵרעּו ָלנּו ִמְצַרִים ְוַלֲאֹבֵתינּו:  20:15
:  וִַּנְצַעק ֶאל־ְיהוָה וִַּיְׁשַמע ֹקֵלנּו וִַּיְׁשַלח ַמְלָא וַֹּיִצֵאנּו ִמִּמְצָרִים ְוִהֵּנה אֲ 20:16 ַנְחנּו ְבָקֵדׁש ִעיר ְקֵצה ְגבּוֶל
ין ּוְׂשמֹאול  ַנְעְּבָרה־ָּנא ְבַאְרֶצ לֹא ַנֲעֹבר ְּבָׂשֶדה ּוְבֶכֶרם ְולֹא ִנְׁשֶּתה ֵמי ְבֵאר ֶּדֶר ַהֶּמֶל ֵנֵל לֹא ִנֶּטה יִָמ 20:17

  : ַעד ֲאֶׁשר־ַנֲעֹבר ְּגבּוֶל
:  וַּיֹאֶמר ֵאָליו ֱאדֹום לֹא ַתֲעבֹ 20:18 ר ִּבי ֶּפן־ַּבֶחֶרב ֵאֵצא ִלְקָראֶת
־ָּדָבר ְּבַרְגַלי  וַּיֹאְמרּו ֵאָליו ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַּבְמִסָּלה ַנֲעֶלה ְוִאם־ֵמיֶמי ִנְׁשֶּתה ֲאִני ּוִמְקַני ְוָנַתִּתי ִמְכָרם ַרק ֵאין20:19

ֶאֱעֹבָרה: 
ְּבַעם ָּכֵבד ּוְביָד ֲחָזָקה:  וַּיֹאֶמר לֹא ַתֲעֹבר וֵַּיֵצא ֱאדֹום ִלְקָראתֹו 20:20
וְַיָמֵאן ֱאדֹום ְנֹתן ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֲעֹבר ִּבְגֻבלֹו וֵַּיט ִיְׂשָרֵאל ֵמָעָליו:20:21
וִַּיְסעּו ִמָּקֵדׁש וַָּיֹבאּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ָּכל־ָהֵעָדה ֹהר ָהָהר: 20:22
ָהר ַעל־ְּגבּול ֶאֶרץ־ֱאדֹום ֵלאֹמר:  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְוֶאל־ַאֲהֹרן ְּבֹהר הָ 20:23
יֵָאֵסף ַאֲהֹרן ֶאל־ַעָּמיו ִּכי לֹא יָבֹא ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ֲאֶׁשר־ְמִריֶתם ֶאת־ִּפי ְלֵמי  20:24

ְמִריָבה:  
ַקח ֶאת־ַאֲהֹרן ְוֶאת־ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ְוַהַעל ֹאָתם ֹהר ָהָהר: 20:25
ַהְפֵׁשט ֶאת־ַאֲהֹרן ֶאת־ְּבָגָדיו ְוִהְלַּבְׁשָּתם ֶאת־ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ְוַאֲהֹרן יֵָאֵסף ּוֵמת ָׁשם: וְ 20:26
וַַּיַעׂש ֹמֶׁשה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה וַַּיֲעלּו ֶאל־ֹהר ָהָהר ְלֵעיֵני ָּכל־ָהֵעָדה: 20:27
ֵּבׁש ֹאָתם ֶאת־ֶאְלָעָזר ְּבנֹו וַָּיָמת ַאֲהֹרן ָׁשם ְּברֹאׁש ָהָהר וֵַּיֶרד ֹמֶׁשה  וַַּיְפֵׁשט ֹמֶׁשה ֶאת־ַאֲהֹרן ֶאת־ְּבָגָדיו וַַּילְ 20:28

ְוֶאְלָעָזר ִמן־ָהָהר:  
ִׁשים יֹום ֹּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל: 20:29 וִַּיְראּו ָּכל־ָהֵעָדה ִּכי ָגוַע ַאֲהֹרן וִַּיְבּכּו ֶאת־ַאֲהֹרן ְׁש

־ֲעָרד ֹיֵׁשב ַהֶּנֶגב ִּכי ָּבא ִיְׂשָרֵאל ֶּדֶר ָהֲאָתִרים וִַּיָּלֶחם ְּבִיְׂשָרֵאל וִַּיְׁשְּב ִמֶּמּנּו ׁשֶ וִַּיְׁשַמע ַהְּכנַ 21:1 ִבי:  ֲעִני ֶמֶל
וִַּיַּדר ִיְׂשָרֵאל ֶנֶדר ַליהוָה וַּיֹאַמר ִאם־ָנֹתן ִּתֵּתן ֶאת־ָהָעם ַהֶּזה ְּביִָדי ְוַהֲחַרְמִּתי ֶאת־ָעֵריֶהם: 21:2
ָחְרָמה:וִַּיְׁשַמע ְיהוָה ְּבקֹול ִיְׂשָרֵאל וִַּיֵּתן ֶאת־ַהְּכַנֲעִני וַַּיֲחֵרם ֶאְתֶהם ְוֶאת־ָעֵריֶהם וִַּיְקָרא ֵׁשם־ַהָּמקֹום 21:3
21:4  : וִַּיְסעּו ֵמֹהר ָהָהר ֶּדֶר יַם־סּוף ִלְסֹבב ֶאת־ֶאֶרץ ֱאדֹום וִַּתְקַצר ֶנֶפׁש־ָהָעם ַּבָּדֶר
ִהים ּוְבֹמֶׁשה ָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִּמְצַרִים ָלמּות ַּבִּמְדָּבר ִּכי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ַמִים ְוַנְפֵׁשנּו וְַיַדּבֵ 21:5 ָקָצה  ר ָהָעם ֵּבא

ֵקל:   ַּבֶּלֶחם ַהְּק
ִּיְׂשָרֵאל:  וְַיַׁשַּלח ְיהוָה ָּבָעם ֵאת ַהְּנָחִׁשים ַהְּׂשָרִפים וְַיַנְּׁשכּו ֶאת־ָהָעם וַָּיָמת ַעם־ָרב מִ 21:6
ָּנָחׁש וַָּיבֹא ָהָעם ֶאל־ֹמֶׁשה וַּיֹאְמרּו ָחָטאנּו ִּכי־ִדַּבְרנּו ַביהוָה וָָב ִהְתַּפֵּלל ֶאל־ְיהוָה ְויֵָסר ֵמָעֵלינּו ֶאת־הַ 21:7

וִַּיְתַּפֵּלל ֹמֶׁשה ְּבַעד ָהָעם:  
ל־ֵנס ְוָהיָה ָּכל־ַהָּנׁשּו ְוָרָאה ֹאתֹו וָָחי:  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֲעֵׂשה ְל ָׂשָרף ְוִׂשים ֹאתֹו עַ 21:8
ֶׁשת וָָחי: וַַּיַעׂש ֹמֶׁשה ְנַחׁש ְנֹחֶׁשת וְַיִׂשֵמהּו ַעל־ַהֵּנס ְוָהיָה ִאם־ָנַׁש ַהָּנָחׁש ֶאת־ִאיׁש ְוִהִּביט ֶאל־ְנַחׁש ַהְּנחֹ 21:9

וִַּיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וַַּיֲחנּו ְּבֹאֹבת:  21:10
וִַּיְסעּו ֵמֹאֹבת וַַּיֲחנּו ְּבִעֵּיי ָהֲעָבִרים ַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני מֹוָאב ִמִּמְזַרח ַהָּׁשֶמׁש: 21:11
ִמָּׁשם ָנָסעּו וַַּיֲחנּו ְּבַנַחל ָזֶרד:  21:12
ִרי ִּכי ַאְרנֹון ְּגבּול מֹוָאב ֵּבין מֹוָאב ּוֵבין  ִמָּׁשם ָנָסעּו וַַּיֲחנּו ֵמֵעֶבר ַאְרנֹון ֲאֶׁשר ַּבִּמְדָּבר ַהֹּיֵצא ִמְּגבּול ָהֱאמֹ 21:13

ָהֱאֹמִרי:  
ַעל־ֵּכן יֵָאַמר ְּבֵסֶפר ִמְלֲחֹמת ְיהוָה ֶאת־וֵָהב ְּבסּוָפה ְוֶאת־ַהְּנָחִלים ַאְרנֹון:  21:14
ְוֶאֶׁשד ַהְּנָחִלים ֲאֶׁשר ָנָטה ְלֶׁשֶבת ָער ְוִנְׁשַען ִלְגבּול מֹוָאב: 21:15
ם ְּבֵאָרה ִהוא ַהְּבֵאר ֲאֶׁשר ָאַמר ְיהוָה ְלֹמֶׁשה ֱאֹסף ֶאת־ָהָעם ְוֶאְּתָנה ָלֶהם ָמִים: ּוִמּׁשָ 21:16
ָאז יִָׁשיר ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו־ָלּה: 21:17
ֹנָתם ּוִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה: ְּבֵאר ֲחָפרּוָה ָׂשִרים ָּכרּוָה ְנִדיֵבי ָהָעם ִּבְמֹחֵקק ְּבִמְׁשעֲ 21:18
ּוִמַּמָּתָנה ַנֲחִליֵאל ּוִמַּנֲחִליֵאל ָּבמֹות:  21:19
ּוִמָּבמֹות ַהַּגְיא ֲאֶׁשר ִּבְׂשֵדה מֹוָאב רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ְוִנְׁשָקָפה ַעל־ְּפֵני ַהְיִׁשיֹמן:21:20
־ָהאֱ 21:21 ֹמִרי ֵלאֹמר: וִַּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ַמְלָאִכים ֶאל־ִסיֹחן ֶמֶל
:  ֶאְעְּבָרה ְבַאְרֶצ לֹא ִנֶּטה ְּבָׂשֶדה ּוְבֶכֶרם לֹא ִנְׁשֶּתה ֵמי ְבֵאר ְּבֶדֶר ַהֶּמֶל ֵנֵל ַעד ֲאֶׁשר־ַנֲעֹבר ּגְ 21:22 ֻבֶל
ְקַראת ִיְׂשָרֵאל ַהִּמְדָּבָרה וַָּיבֹא  ְולֹא־ָנַתן ִסיֹחן ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֲעֹבר ִּבְגֻבלֹו וֶַּיֱאֹסף ִסיֹחן ֶאת־ָּכל־ַעּמֹו וֵַּיֵצא לִ 21:23

יְָהָצה וִַּיָּלֶחם ְּבִיְׂשָרֵאל:  
ֹון:  וַַּיֵּכהּו ִיְׂשָרֵאל ְלִפי־ָחֶרב וִַּייַרׁש ֶאת־ַאְרצֹו ֵמַאְרֹנן ַעד־יַֹּבק ַעד־ְּבֵני ַעּמֹון ִּכי ַעז ְּגבּול ְּבֵני ַעּמ21:24
ם ָהֵאֶּלה וֵַּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל־ָעֵרי ָהֱאֹמִרי ְּבֶחְׁשּבֹון ּוְבָכל־ְּבֹנֶתיָה:  וִַּיַּקח ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל־ֶהָעִרי21:25



דֹו  ִּכי ֶחְׁשּבֹון ִעיר ִסיֹחן ֶמֶל ָהֱאֹמִרי ִהוא ְוהּוא ִנְלַחם ְּבֶמֶל מֹוָאב ָהִראׁשֹון וִַּיַּקח ֶאת־ָּכל־ַאְרצֹו ִמּיָ 21:26
ַעד־ַאְרֹנן:  

רּו ַהֹּמְׁשִלים ֹּבאּו ֶחְׁשּבֹון ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִעיר ִסיחֹון:  ַעל־ֵּכן יֹאמְ 21:27
ִּכי־ֵאׁש יְָצָאה ֵמֶחְׁשּבֹון ֶלָהָבה ִמִּקְריַת ִסיֹחן ָאְכָלה ָער מֹוָאב ָּבְלָעה ָּבמֹות ַאְרֹנן:  21:28
ָתיו ַּבְּׁשִבית ְלֶמֶל ֱאֹמִרי ִסיחֹון:  אֹוי־ְל מֹוָאב ָאַבְדָּת ַעם־ְּכמֹוׁש ָנַתן ָּבָניו ְּפֵליִטם ּוְבנֹ 21:29
וִַּניָרם ָאַבד ֶחְׁשּבֹון ַעד־ִּדיבֹון וַַּנִּׁשים ַעד־ֹנַפח ֲאֶׁשר ַעד־ֵמיְדָבא:  21:30
וֵַּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ָהֱאֹמִרי:  21:31
יֶרׁש ֶאת־ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר־ָׁשם: וִַּיְׁשַלח ֹמֶׁשה ְלַרֵּגל ֶאת־יְַעֵזר וִַּיְלְּכדּו ְּבֹנֶתיָה וַּיִ 21:32
־ַהָּבָׁשן ִלְקָראָתם הּוא ְוָכל־ַעּמֹו ַלִּמְלָחָמה ֶאְדֶרִעי:  21:33 וִַּיְפנּו וַַּיֲעלּו ֶּדֶר ַהָּבָׁשן וֵַּיֵצא עֹוג ֶמֶל
ּמֹו ְוֶאת־ַאְרצֹו ְוָעִׂשיָת ּלֹו ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיָת וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ַאל־ִּתיָרא ֹאתֹו ִּכי ְביְָד ָנַתִּתי ֹאתֹו ְוֶאת־ָּכל־עַ 21:34

ְלִסיֹחן ֶמֶל ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון:  
וַַּיּכּו ֹאתֹו ְוֶאת־ָּבָניו ְוֶאת־ָּכל־ַעּמֹו ַעד־ִּבְלִּתי ִהְׁשִאיר־לֹו ָׂשִריד וִַּייְרׁשּו ֶאת־ַאְרצֹו:  21:35

ֵאל וַַּיֲחנּו ְּבַעְרבֹות מֹוָאב ֵמֵעֶבר ְליְַרֵּדן ְיֵרחֹו: וִַּיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשרָ 22:1
וַַּיְרא ָּבָלק ֶּבן־ִצּפֹור ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ָלֱאֹמִרי:  22:2
וַָּיָגר מֹוָאב ִמְּפֵני ָהָעם ְמֹאד ִּכי ַרב־הּוא וַָּיָקץ מֹוָאב ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  22:3
ּוָבָלק וַּיֹאֶמר מֹוָאב ֶאל־ִזְקֵני ִמְדיָן ַעָּתה ְיַלֲחכּו ַהָּקָהל ֶאת־ָּכל־ְסִביֹבֵתינּו ִּכְלֹח ַהּׁשֹור ֵאת יֶֶרק ַהָּׂשֶדה 22:4

ֶּבן־ִצּפֹור ֶמֶל ְלמֹוָאב ָּבֵעת ַהִהוא:  
ָהר ֶאֶרץ ְּבֵני ַעּמֹון ִלְקרֹא־לֹו ֵלאֹמר ִהֵּנה ַעם יָָצא וִַּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל־ִּבְלָעם ֶּבן־ְּבעֹור ְּפתֹוָרה ֲאֶׁשר ַעל־ַהּנָ 22:5

ִמִּמְצַרִים ִהֵּנה ִכָּסה ֶאת־ֵעין ָהָאֶרץ ְוהּוא ֹיֵׁשב ִמֻּמִלי:  
־ָהָאֶרץ ִּכי יַָדְעִּתי  ְוַעָּתה ְלָכה־ָּנא ָאָרה־ִּלי ֶאת־ָהָעם ַהֶּזה ִּכי־ָעצּום הּוא ִמֶּמִּני אּוַלי אּוַכל ַנֶּכה־ּבֹו וֲַאָגְרֶׁשּנּו ִמן22:6

ֵאת ֲאֶׁשר־ְּתָבֵר ְמֹבָר וֲַאֶׁשר ָּתֹאר יּוָאר:  
וֵַּיְלכּו ִזְקֵני מֹוָאב ְוִזְקֵני ִמְדיָן ּוְקָסִמים ְּביָָדם וַָּיֹבאּו ֶאל־ִּבְלָעם וְַיַדְּברּו ֵאָליו ִּדְבֵרי ָבָלק:  22:7
ֲהִׁשֹבִתי ֶאְתֶכם ָּדָבר ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ְיהוָה ֵאָלי וֵַּיְׁשבּו ָׂשֵרי־מֹוָאב ִעם־ִּבְלָעם: וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִלינּו ֹפה ַהַּלְיָלה ַו22:8
22:9 : ִהים ֶאל־ִּבְלָעם וַּיֹאֶמר ִמי ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ִעָּמ וַָּיבֹא ֱא

ִהים ָּבָלק ֶּבן־ִצֹּפר ֶמֶל מֹוָאב ָׁשלַ 22:10 ח ֵאָלי ֵלאמֹור:  וַּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל־ָהֱא
ַרְׁשִּתיו:  ִהֵּנה ָהָעם ַהֹּיֵצא ִמִּמְצַרִים וְַיַכס ֶאת־ֵעין ָהָאֶרץ ַעָּתה ְלָכה ָקָבה־ִּלי ֹאתֹו אּוַלי אּוַכל ְלִהָּלֶחם ּבֹו  ְוגֵ 22:11
ִהים ֶאל־ִּבְלָעם לֹא ֵתֵל ִעָּמֶהם לֹא ָתֹאר ֶאת־ָהָעם ִּכי ָברּו הּוא22:12 :  וַּיֹאֶמר ֱא
ִהים 22:13 ְלִתִּתי ַלֲה ִעָּמֶכם:  1וַָּיָקם ִּבְלָעם ַּבֹּבֶקר וַּיֹאֶמר ֶאל־ָׂשֵרי ָבָלק ְלכּו ֶאל־ֲאדֹוָניֶכם ִּכי ֵמֵאן ֱא
ֲה ִעָּמנּו: וַָּיקּומּו ָׂשֵרי מֹוָאב וַָּיֹבאּו ֶאל־ָּבָלק וַּיֹאְמרּו ֵמֵאן ִּבְלָעם22:14
ַח ָׂשִרים ַרִּבים ְוִנְכָּבִדים ֵמֵאֶּלה:  22:15 וַֹּיֶסף עֹוד ָּבָלק ְׁש
וַָּיֹבאּו ֶאל־ִּבְלָעם וַּיֹאְמרּו לֹו ֹּכה ָאַמר ָּבָלק ֶּבן־ִצּפֹור ַאל־ָנא ִתָּמַנע ֵמֲה ֵאָלי:  22:16
ַמר ֵאַלי ֶאֱעֶׂשה ְלָכה ּוְלָכה־ָּנא ָקָבה־ִּלי ֵאת ָהָעם ַהֶּזה: ִּכי־ַכֵּבד ֲאַכֶּבְד ְמֹאד ְוֹכל ֲאֶׁשר־ּתֹא22:17
הוָה  וַַּיַען ִּבְלָעם וַּיֹאֶמר ֶאל־ַעְבֵדי ָבָלק ִאם־ִיֶּתן־ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב לֹא אּוַכל ַלֲעֹבר ֶאת־ִּפי יְ 22:18

ָהי ַלֲעׂשֹות ְקַטָּנה אֹו ְגדֹוָלה:  ֱא
ה ְׁשבּו ָנא ָבֶזה ַּגם־ַאֶּתם ַהָּלְיָלה ְוֵאְדָעה ַמה־ֹּיֵסף ְיהוָה ַּדֵּבר ִעִּמי: ְוַעּתָ 22:19
ִהים ֶאל־ִּבְלָעם ַלְיָלה וַּיֹאֶמר לֹו ִאם־ִלְקרֹא ְל ָּבאּו ָהֲאָנִׁשים קּום ֵל ִאָּתם ְוַא ֶאת־ַהָּדָבר 22:20 וַָּיבֹא ֱא

ה: ֲאֶׁשר־ֲאַדֵּבר ֵאֶלי ֹאתֹו ַתֲעׂשֶ 
וַָּיָקם ִּבְלָעם ַּבֹּבֶקר וַַּיֲחֹבׁש ֶאת־ֲאֹתנֹו וֵַּיֶל ִעם־ָׂשֵרי מֹוָאב: 22:21
ִהים ִּכי־הֹוֵל הּוא וִַּיְתיֵַּצב ַמְלַא ְיהוָה ַּבֶּדֶר ְלָׂשָטן לֹו ְוהּוא ֹרֵכב ַעל־ֲאֹתנֹו ּוְׁשנֵ 22:22 י ְנָעָריו ִעּמֹו:  וִַּיַחר־ַאף ֱא
ִהים וֵַּתֶרא 22:23 ִנָּצב ַּבֶּדֶר ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּביָדֹו וֵַּתט ָהָאתֹון ִמן־ַהֶּדֶר ַוֵּתֶל ַּבָּׂשֶדה וַַּי  2ָהָאתֹון ֶאת־ַמְלַא ֱא

  : ִּבְלָעם ֶאת־ָהָאתֹון ְלַהֹּטָתּה ַהָּדֶר
ְּבִמְׁשעֹול ַהְּכָרִמים ָּגֵדר ִמֶּזה ְוָגֵדר ִמֶּזה:  3ִהים וַַּיֲעֹמד ַמְלַא ֱא22:24
ִהים וֵַּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת־ַמְלַא 22:25 וַֹּיֶסף ְלַהֹּכָתּה:  וִַּתָּלֵחץ ֶאל־ַהִּקיר וִַּתְלַחץ ֶאת־ֶרֶגל ִּבְלָעם ֶאל־ַהִּקיר 4ֱא
ִהים 22:26 ־ֱא ֲעבֹור וַַּיֲעֹמד ְּבָמקֹום ָצר ֲאֶׁשר ֵאין־ֶּדֶר ִלְנטֹות יִָמין ּוְׂשמֹאול:  1וַּיֹוֶסף ַמְלַא

1 13 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
2 23 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
3 24 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
4 25 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה



ִהים 22:27 וִַּתְרַּבץ ַּתַחת ִּבְלָעם וִַּיַחר־ַאף ִּבְלָעם וַַּי ֶאת־ָהָאתֹון ַּבַּמֵּקל:  2וֵַּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת־ַמְלַא ֱא
ִהים 22:28 ׁש ְרגָ 3וִַּיְפַּתח ֱא ִלים:  ֶאת־ִּפי ָהָאתֹון וַּתֹאֶמר ְלִבְלָעם ֶמה־ָעִׂשיִתי ְל ִּכי ִהִּכיַתִני ֶזה ָׁש
22:29 : וַּיֹאֶמר ִּבְלָעם ָלָאתֹון ִּכי ִהְתַעַּלְלְּת ִּבי לּו יֶׁש־ֶחֶרב ְּביִָדי ִּכי ַעָּתה ֲהַרְגִּתי
ְנִּתי  וַּתֹאֶמר ָהָאתֹון ֶאל־ִּבְלָעם ֲהלֹוא ָאֹנִכי ֲאֹתְנ ֲאֶׁשר־ָרַכְבָּת ָעַלי ֵמעֹוְד ַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה ַהַהְסֵּכן ִהְסּכַ 22:30

ַלֲעׂשֹות ְל ֹּכה וַּיֹאֶמר לֹא:  
ִהים22:31 ִהים4וְַיַגל ֱא ַּתחּו ְלַאָּפיו:  ִנָּצב ַּבֶּדֶר ְוַחְרּבֹו ְׁשֻלָפה ְּביָדֹו וִַּיֹּקד וִַּיְׁש 5ֶאת־ֵעיֵני ִבְלָעם וַַּיְרא ֶאת־ַמְלַא ֱא
ִהים 22:32 ַעל־ָמה ִהִּכיָת ֶאת־ֲאֹתְנ ֶזה ָׁשלֹוׁש ְרָגִלים ִהֵּנה ָאֹנִכי יָָצאִתי ְלָׂשָטן ִּכי־יַָרט  6וַּיֹאֶמר ֵאָליו ַמְלַא ֱא

ַהֶּדֶר ְלֶנְגִּדי:  
ׁש ְרָגִלים אּוַלי ָנְטָתה ִמָּפַני ִּכי ַעָּתה ַּגם־ֹאְתָכה ָהַרְגִּתי ְואֹוָתּה ֶהֱחיֵיִתי:  וִַּתְרַאִני ָהָאתֹון ַוֵּתט 22:33 ְלָפַני ֶזה ָׁש
ְּבֵעיֶני  וַּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל־ַמְלַא ְיהוָה ָחָטאִתי ִּכי לֹא יַָדְעִּתי ִּכי ַאָּתה ִנָּצב ִלְקָראִתי ַּבָּדֶר ְוַעָּתה ִאם־ַרע 22:34

ׁשּוָבה ִּלי:  אָ 
ִהים 22:35 ֶאל־ִּבְלָעם ֵל ִעם־ָהֲאָנִׁשים ְוֶאֶפס ֶאת־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ֲאַדֵּבר ֵאֶלי ֹאתֹו ְתַדֵּבר וֵַּיֶל 7וַּיֹאֶמר ַמְלַא ֱא

ִּבְלָעם ִעם־ָׂשֵרי ָבָלק:  
ִבְלָעם וֵַּיֵצא ִלְקָראתֹו ֶאל־ִעיר מֹוָאב ֲאֶׁשר ַעל־ְּגבּול ַאְרֹנן ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה ַהְּגבּול:  וִַּיְׁשַמע ָּבָלק ִּכי ָבא 22:36
ַח ָׁשַלְחִּתי ֵאֶלי ִלְקרֹא־ָל ָלָּמה לֹא־ָהַלְכָּת ֵאָלי ַהֻאְמָנם לֹא אּוַכל 22:37 :  וַּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל־ִּבְלָעם ֲהלֹא ָׁש ַּכְּבֶד
ִהים ְּבִפי  וַּיֹאֶמר 22:38 ִּבְלָעם ֶאל־ָּבָלק ִהֵּנה־ָבאִתי ֵאֶלי ַעָּתה ֲהָיכֹול אּוַכל ַּדֵּבר ְמאּוָמה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר יִָׂשים ֱא

ֹאתֹו ֲאַדֵּבר: 
וֵַּיֶל ִּבְלָעם ִעם־ָּבָלק וַָּיֹבאּו ִקְריַת ֻחצֹות:  22:39
ְלָעם ְוַלָּׂשִרים ֲאֶׁשר ִאּתֹו:  וִַּיְזַּבח ָּבָלק ָּבָקר וָצֹאן וְַיַׁשַּלח ְלבִ 22:40
וְַיִהי ַבֹּבֶקר וִַּיַּקח ָּבָלק ֶאת־ִּבְלָעם וַַּיֲעֵלהּו ָּבמֹות ָּבַעל וַַּיְרא ִמָּׁשם ְקֵצה ָהָעם:  22:41

ִׁשְבָעה ֵאיִלים: וַּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל־ָּבָלק ְּבֵנה־ִלי ָבֶזה ִׁשְבָעה ִמְזְּבֹחת ְוָהֵכן ִלי ָּבֶזה ִׁשְבָעה ָפִרים וְ 23:1
וַַּיַעׂש ָּבָלק ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִּבְלָעם וַַּיַעל ָּבָלק ּוִבְלָעם ָּפר וַָאִיל ַּבִּמְזֵּבַח:  23:2
ִהים 23:3 ִלְקָראִתי ּוְדַבר ַמה־ַּיְרֵאִני ְוִהַּגְדִּתי ָל  8וַּיֹאֶמר ִּבְלָעם ְלָבָלק ִהְתיֵַּצב ַעל־ֹעָלֶת ְוֵאְלָכה אּוַלי ִיָּקֵרה ֱא

ִהים וֵַּיֶל  ֶׁשִפי: 9וֵַּיֶל וִַּיְתיֵַּצב ָּבָלק ַעל־עֹוָלתֹו ּוִבְלָעם ִנְקָרה ֶאל־ֱא
ִהים ֶאל־ִּבְלָעם וַּיֹאֶמר ֵאָליו ֶאת־ִׁשְבַעת ַהִּמְזְּבֹחת ָעַרְכִּתי וַָאַעל ָּפר וַָאִיל ַּבִּמְזֵּבַח:  23:4 וִַּיָּקר ֱא
ִהים23:5 י ִבְלָעם וַּיֹאֶמר ׁשּוב ֶאל־ָּבָלק ְוֹכה ְתַדֵּבר:  ָּדָבר ְּבפִ 10וַָּיֶׂשם ֱא
וַָּיָׁשב ֵאָליו ְוִהֵּנה ִנָּצב ַעל־ֹעָלתֹו הּוא ְוָכל־ָׂשֵרי מֹוָאב: 23:6
־מֹוָאב ֵמַהְרֵרי־ֶקֶדם ְלָכה ָאָרה־ִּלי יֲַעֹקב ּוְלָכה זֹ 23:7 ֲעָמה ִיְׂשָרֵאל:  וִַּיָּׂשא ְמָׁשלֹו וַּיֹאַמר ִמן־ֲאָרם יְַנֵחִני ָבָלק ֶמֶל
ִהים ּוָמה ֶאְזֹעם לֹא ָזַעם 11ָמה ֶאֹּקב לֹא ַקֹּבה ְיהוָה 23:8 : 12ֱא
ן ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחָּׁשב: ִּכי־ֵמרֹאׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו ּוִמְּגָבעֹות ֲאׁשּוֶרּנּו ֶהן־ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹ 23:9

ִמי ָמָנה ֲעַפר יֲַעֹקב ּוִמי ָסַפר ֶאת־ֹרַבע ִיְׂשָרֵאל ָּתֹמת ַנְפִׁשי מֹות ְיָׁשִרים ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ָּכֹמהּו: 23:10
:  וַּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל־ִּבְלָעם ֶמה ָעִׂשיָת ִלי ָלֹקב ֹאְיַבי ְלַקְחִּתי ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת בָ 23:11 ֵר
ִהים 23:12 ְּבִפי ֹאתֹו ֶאְׁשֹמר ְלַדֵּבר:  13וַַּיַען וַּיֹאַמר ֲהלֹא ֵאת ֲאֶׁשר יִָׂשים ֱא

1 26 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
2 27 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
3 28 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
4 31 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
5 31 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
6 32 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
7 35 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
8 3 ִהים // DSS SP LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
9 3 ִהים וֵַּיֶל // DSS LXX וִַּיְתיֵַּצב ָּבָלק ַעל־עֹוָלתֹו ּוִבְלָעם ִנְקָרה ֶאל־ֱא omit MT ( וֵַּיֶל וֵַּיֶל)
10 5 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
11 8 // LXX ְיהוָה ִהים MT Tg Syr Vg ֱא
12 8 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
13 12 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה



־ָּנא ִאִּתי ֶאל־ָמקֹום ַאֵחר ֲאֶׁשר ִּתְרֶאּנּו ִמָּׁשם ֶאֶפס ָקֵצהּו ִתְרֶאה ְוכֻ 23:13 ּלֹו לֹא ִתְרֶאה  וַּיֹאֶמר ֵאָליו ָּבָלק ְל
ְוָקְבנֹו־ִלי ִמָּׁשם: 

וִַּיָּקֵחהּו ְׂשֵדה ֹצִפים ֶאל־רֹאׁש ַהִּפְסָּגה וִַּיֶבן ִׁשְבָעה ִמְזְּבֹחת וַַּיַעל ָּפר וַָאִיל ַּבִּמְזֵּבַח: 23:14
וַּיֹאֶמר ֶאל־ָּבָלק ִהְתיֵַּצב ֹּכה ַעל־ֹעָלֶת ְוָאֹנִכי ִאָּקֶרה ֹּכה: 23:15
ִהים וִַּיּקָ 23:16 ֶאל־ִּבְלָעם וַָּיֶׂשם ָּדָבר ְּבִפיו וַּיֹאֶמר ׁשּוב ֶאל־ָּבָלק ְוֹכה ְתַדֵּבר: 1ר ֱא
וַָּיבֹא ֵאָליו ְוִהּנֹו ִנָּצב ַעל־ֹעָלתֹו ְוָׂשֵרי מֹוָאב ִאּתֹו וַּיֹאֶמר לֹו ָּבָלק ַמה־ִּדֶּבר ְיהוָה:  23:17
וִַּיָּׂשא ְמָׁשלֹו וַּיֹאַמר קּום ָּבָלק ּוֲׁשָמע ַהֲאִזיָנה ָעַדי ְּבנֹו ִצֹּפר: 23:18
לֹא ִאיׁש ֵאל ִויַכֵּזב ּוֶבן־ָאָדם ְוִיְתֶנָחם ַההּוא ָאַמר ְולֹא יֲַעֶׂשה ְוִדֶּבר ְולֹא ְיִקיֶמָּנה: 23:19
: ִהֵּנה ָבֵר ָלָקְחִּתי ּוֵבֵר ְולֹא ֲאִׁשיֶבָּנה23:20
ָהיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבֹו:  23:21 לֹא־ִהִּביט ָאוֶן ְּביֲַעֹקב ְולֹא־ָרָאה ָעָמל ְּבִיְׂשָרֵאל ְיהוָה ֱא
ֵאל מֹוִציָאם ִמִּמְצָרִים ְּכתֹוֲעֹפת ְרֵאם לֹו:  23:22
ּוְלִיְׂשָרֵאל ַמה־ָּפַעל ֵאל:  ִּכי לֹא־ַנַחׁש ְּביֲַעֹקב ְולֹא־ֶקֶסם ְּבִיְׂשָרֵאל ָּכֵעת ֵיָאֵמר ְליֲַעֹקב 23:23
ֶהן־ָעם ְּכָלִביא יָקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא לֹא ִיְׁשַּכב ַעד־יֹאַכל ֶטֶרף ְוַדם־ֲחָלִלים ִיְׁשֶּתה:  23:24
וַּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל־ִּבְלָעם ַּגם־ֹקב לֹא ִתֳּקֶבּנּו ַּגם־ָּבֵר לֹא ְתָבֲרֶכּנּו:  23:25
ִהים וַַּיַען ִּבְלָעם23:26 ֹאתֹו ֶאֱעֶׂשה: 2וַּיֹאֶמר ֶאל־ָּבָלק ֲהלֹא ִּדַּבְרִּתי ֵאֶלי ֵלאֹמר ֹּכל ֲאֶׁשר־ְיַדֵּבר ֱא
ִהי23:27 ם ְוַקֹּבתֹו ִלי ִמָּׁשם: וַּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל־ִּבְלָעם ְלָכה־ָּנא ֶאָּקֲח ֶאל־ָמקֹום ַאֵחר אּוַלי ִייַׁשר ְּבֵעיֵני ָהֱא
וִַּיַּקח ָּבָלק ֶאת־ִּבְלָעם רֹאׁש ַהְּפעֹור ַהִּנְׁשָקף ַעל־ְּפֵני ַהְיִׁשיֹמן:  23:28
וַּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל־ָּבָלק ְּבֵנה־ִלי ָבֶזה ִׁשְבָעה ִמְזְּבֹחת ְוָהֵכן ִלי ָּבֶזה ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלים: 23:29
ׂש ָּבָלק ַּכֲאֶׁשר ָאַמר ִּבְלָעם וַַּיַעל ָּפר וַָאִיל ַּבִּמְזֵּבַח: וַַּיעַ 23:30

ת  וַַּיְרא ִּבְלָעם ִּכי טֹוב ְּבֵעיֵני ְיהוָה ְלָבֵר ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ְולֹא־ָהַל ְּכַפַעם־ְּבַפַעם ִלְקַראת ְנָחִׁשים וַָּיׁשֶ 24:1
ֶאל־ַהִּמְדָּבר ָּפָניו:  

ִהים:  וִַּיָּׂשא ִבְלָעם אֶ 24:2 ת־ֵעיָניו וַַּיְרא ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֹׁשֵכן ִלְׁשָבָטיו וְַּתִהי ָעָליו רּוַח ֱא
וִַּיָּׂשא ְמָׁשלֹו וַּיֹאַמר ְנֻאם ִּבְלָעם ְּבנֹו ְבֹער ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם ָהָעִין: 24:3
י ֵעיָנִים:  ְנֻאם ֹׁשֵמַע ִאְמֵרי־ֵאל ֲאֶׁשר ַמֲחֵזה ַׁשַּדי יֱֶחֶזה ֹנֵפל ּוְגלּו24:4
ַמה־ֹּטבּו ֹאָהֶלי יֲַעֹקב ִמְׁשְּכֹנֶתי ִיְׂשָרֵאל:  24:5
ִּכְנָחִלים ִנָּטיּו ְּכַגֹּנת ֲעֵלי ָנָהר ַּכֲאָהִלים ָנַטע ְיהוָה ַּכֲאָרִזים ֲעֵלי־ָמִים: 24:6
ִתַּנֵּׂשא ַמְלכֻתֹו: ִיַּזל־ַמִים ִמָּדְליָו ְוַזְרעֹו ְּבַמִים ַרִּבים ְויָֹרם ֵמֲאַגג ַמְלּכֹו וְ 24:7
ֵאל מֹוִציאֹו ִמִּמְצַרִים ְּכתֹוֲעֹפת ְרֵאם לֹו יֹאַכל ּגֹוִים ָצָריו ְוַעְצֹמֵתיֶהם ְיָגֵרם ְוִחָּציו ִיְמָחץ:  24:8
ָּכַרע ָׁשַכב ַּכֲאִרי ּוְכָלִביא ִמי ְיִקיֶמּנּו ְמָבֲרֶכי ָברּו ְוֹאְרֶרי ָארּור:  24:9

ֶזה  ָלק ֶאל־ִּבְלָעם וִַּיְסֹּפק ֶאת־ַּכָּפיו וַּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל־ִּבְלָעם ָלֹקב ֹאְיַבי ְקָראִתי ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵר וִַּיַחר־ַאף ּבָ 24:10
ׁש ְּפָעִמים:  ָׁש

ְוַעָּתה ְּבַרח־ְל ֶאל־ְמקֹוֶמ ָאַמְרִּתי ַּכֵּבד ֲאַכֶּבְד ְוִהֵּנה ְמָנֲע ְיהוָה ִמָּכבֹוד:  24:11
וַּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל־ָּבָלק ֲהלֹא ַּגם ֶאל־ַמְלָאֶכי ֲאֶׁשר־ָׁשַלְחָּת ֵאַלי ִּדַּבְרִּתי ֵלאֹמר: 24:12
ִאם־ִיֶּתן־ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב לֹא אּוַכל ַלֲעֹבר ֶאת־ִּפי ְיהוָה ַלֲעׂשֹות טֹוָבה אֹו ָרָעה ִמִּלִּבי  24:13

הִ  ֹאתֹו ֲאַדֵּבר:  3ים ֲאֶׁשר־ְיַדֵּבר ֱא
ְוַעָּתה ִהְנִני הֹוֵל ְלַעִּמי ְלָכה ִאיָעְצ ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה ָהָעם ַהֶּזה ְלַעְּמ ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים:  24:14
ֶבר ְׁשֻתם ָהָעִין: וִַּיָּׂשא ְמָׁשלֹו וַּיֹאַמר ְנֻאם ִּבְלָעם ְּבנֹו ְבֹער ּוְנֻאם ַהּגֶ 24:15
ְנֻאם ֹׁשֵמַע ִאְמֵרי־ֵאל ְוֹיֵדַע ַּדַעת ֶעְליֹון ַמֲחֵזה ַׁשַּדי יֱֶחֶזה ֹנֵפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים:  24:16
ֹוָאב ְוָקְדֹקד ֶאְרֶאּנּו ְולֹא ַעָּתה ֲאׁשּוֶרּנּו ְולֹא ָקרֹוב ָּדַר ּכֹוָכב ִמַּיֲעֹקב ְוָקם ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל ּוָמַחץ ַּפֲאֵתי מ24:17

ָּכל־ְּבֵני ָׁשאֹון:  
ְוָהיָה ֱאדֹום ְיֵרָׁשה ְוָהיָה ְיֵרָׁשה ֵׂשִעיר ֹאְיָביו ְוִיְׂשָרֵאל ֹעֶׂשה ָחִיל: 24:18
ְויְֵרְּד ִמַּיֲעֹקב ְוֶהֱאִביד ָׂשִריד ֵמִעיר:  24:19
ֲעָמֵלק ְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי ֹאֵבד:  וַַּיְרא ֶאת־ֲעָמֵלק וִַּיָּׂשא ְמָׁשלֹו וַּיֹאַמר ֵראִׁשית ּגֹוִים  24:20
24:21  : וַַּיְרא ֶאת־ַהֵּקיִני וִַּיָּׂשא ְמָׁשלֹו וַּיֹאַמר ֵאיָתן מֹוָׁשֶב ְוִׂשים ַּבֶּסַלע ִקֶּנ
ִּכי ִאם־ִיְהיֶה ְלָבֵער ָקִין ַעד־ָמה ַאּׁשּור ִּתְׁשֶּבָּך:  24:22

1 16 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
2 26 ִהים // SP LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
3 13 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה



ה ִמֻּׂשמֹו ֵאל:  וִַּיָּׂשא ְמָׁשלֹו וַּיֹאַמר אֹוי ִמי ִיְחֶי24:23
ְוִצים ִמַּיד ִּכִּתים ְוִעּנּו ַאּׁשּור ְוִעּנּו־ֵעֶבר ְוַגם־הּוא ֲעֵדי ֹאֵבד:  24:24
וַָּיָקם ִּבְלָעם וֵַּיֶל וַָּיָׁשב ִלְמֹקמֹו ְוַגם־ָּבָלק ָהַל ְלַדְרּכֹו:24:25

ל־ְּבנֹות מֹוָאב: וֵַּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ַּבִּׁשִּטים וֵַּיַחל ָהָעם ִלְזנֹות אֶ 25:1
ֵהיֶהן:  25:2 ֵהיֶהן וַּיֹאַכל ָהָעם וִַּיְׁשַּתֲחּוו ֵלא וִַּתְקֶראןָ ָלָעם ְלִזְבֵחי ֱא
וִַּיָּצֶמד ִיְׂשָרֵאל ְלַבַעל ְּפעֹור וִַּיַחר־ַאף ְיהוָה ְּבִיְׂשָרֵאל: 25:3
אֹוָתם ַליהוָה ֶנֶגד ַהָּׁשֶמׁש ְויָֹׁשב ֲחרֹון ַאף־ְיהוָה  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ַקח ֶאת־ָּכל־ָראֵׁשי ָהָעם ְוהֹוַקע 25:4

ִמִּיְׂשָרֵאל:  
וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל־ֹׁשְפֵטי ִיְׂשָרֵאל ִהְרגּו ִאיׁש ֲאָנָׁשיו ַהִּנְצָמִדים ְלַבַעל ְּפעֹור:  25:5
ִנית ְלֵעיֵני ֹמֶׁשה ּוְלֵעיֵני ָּכל־ֲעַדת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְוֵהָּמה  ְוִהֵּנה ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבא וַַּיְקֵרב ֶאל־ֶאָחיו ֶאת־ַהִּמְדי25:6ָ

ֹבִכים ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:  
וַַּיְרא ִּפיְנָחס ֶּבן־ֶאְלָעָזר ֶּבן־ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן וַָּיָקם ִמּתֹו ָהֵעָדה וִַּיַּקח ֹרַמח ְּביָדֹו:  25:7
ָּבה וִַּיְדֹקר ֶאת־ְׁשֵניֶהם ֵאת ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת־ָהִאָּׁשה ֶאל־ֳקָבָתּה וֵַּתָעַצר  וַָּיבֹא ַאַחר ִאיׁש־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ַהּקֻ 25:8

ַהַּמֵּגָפה ֵמַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  
וִַּיְהיּו ַהֵּמִתים ַּבַּמֵּגָפה ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף:25:9

וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  25:10
ס ֶּבן־ֶאְלָעָזר ֶּבן־ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ֵהִׁשיב ֶאת־ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְּבַקְנאֹו ֶאת־ִקְנָאִתי ְּבתֹוָכם  ִּפיְנחָ 25:11

ְולֹא־ִכִּליִתי ֶאת־ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְּבִקְנָאִתי:  
ָלֵכן ֱאֹמר ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת־ְּבִריִתי ָׁשלֹום:  25:12
ָהיו וְַיַכֵּפר ַעל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ְוָהְיָתה ּלֹו ּוְלזַ 25:13 ְרעֹו ַאֲחָריו ְּבִרית ְּכֻהַּנת עֹוָלם ַּתַחת ֲאֶׁשר ִקֵּנא ֵלא
ְוֵׁשם ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַהֻּמֶּכה ֲאֶׁשר ֻהָּכה ֶאת־ַהִּמְדיִָנית ִזְמִרי ֶּבן־ָסלּוא ְנִׂשיא ֵבית־ָאב ַלִּׁשְמֹעִני: 25:14
ָּכה ַהִּמְדיִָנית ָּכְזִּבי ַבת־צּור רֹאׁש ֻאּמֹות ֵּבית־ָאב ְּבִמְדיָן הּוא:ְוֵׁשם ָהִאָּׁשה ַהּמֻ 25:15
:  1וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר ַּדֵּבר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר25:16
ָצרֹור ֶאת־ַהִּמְדיִָנים ְוִהִּכיֶתם אֹוָתם:  25:17
ָתם ִּכי ֹצְרִרים ֵהם ָלֶכם ְּבִנְכֵליֶהם ֲאֶׁשר־ִנְּכלּו ָלֶכם ַעל־ְּדַבר־ְּפעֹור ְוַעל־ְּדַבר ָּכְזִּבי ַבת־ְנִׂשיא ִמְדיָן ֲאחֹ 25:18

־ְּפעֹור:  ַהֻּמָּכה ְביֹום־ַהַּמֵּגָפה ַעל־ְּדַבר
וְַיִהי ַאֲחֵרי ַהַּמֵּגָפה 25:19

וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְוֶאל ֶאְלָעָזר ֶּבן־ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ֵלאֹמר: 26:1
:  ְׂשאּו ֶאת־רֹאׁש ָּכל־ֲעַדת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה וַָמְעָלה ְלֵבית ֲאֹבָתם ָּכל־ֹיֵצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל26:2
וְַיַדֵּבר ֹמֶׁשה ְוֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ֹאָתם ְּבַעְרֹבת מֹוָאב ַעל־יְַרֵּדן ְיֵרחֹו ֵלאֹמר:  26:3
ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה וָָמְעָלה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהֹּיְצִאים ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:  26:4
ֵני ְראּוֵבן ֲחנֹו ִמְׁשַּפַחת ַהֲחֹנִכי ְלַפּלּוא ִמְׁשַּפַחת ַהַּפֻּלִאי:  ְראּוֵבן ְּבכֹור ִיְׂשָרֵאל ּבְ 26:5
ְלֶחְצֹרן ִמְׁשַּפַחת ַהֶחְצרֹוִני ְלַכְרִמי ִמְׁשַּפַחת ַהַּכְרִמי: 26:6
ָׁשה ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹו 26:7 ִׁשים: ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ָהֻראּוֵבִני וִַּיְהיּו ְפֻקֵדיֶהם ְׁש ת ּוְׁש
ּוְבֵני ַפּלּוא ֱאִליָאב:  26:8
ּוְבֵני ֱאִליָאב ְנמּוֵאל ְוָדָתן וֲַאִביָרם הּוא־ָדָתן וֲַאִביָרם ְקרּוֵאי ָהֵעָדה ֲאֶׁשר ִהּצּו ַעל־ֹמֶׁשה ְוַעל־ַאֲהֹרן 26:9

ַּבֲעַדת־ֹקַרח ְּבַהֹּצָתם ַעל־ְיהוָה:  
ְבַלע ֹאָתם ְוֶאת־ֹקַרח ְּבמֹות ָהֵעָדה ַּבֲאֹכל ָהֵאׁש ֵאת ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ִאיׁש  וִַּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת־ִּפיָה וִַּת 26:10

וִַּיְהיּו ְלֵנס: 
ּוְבֵני־ֹקַרח לֹא־ֵמתּו: 26:11
ִמְׁשַּפַחת ַהימּוֵאִלי ְליִָמין ִמְׁשַּפַחת ַהָּיִמיִני ְליִָכין ִמְׁשַּפַחת ַהָּיִכיִני:  2ְּבֵני ִׁשְמעֹון ְלִמְׁשְּפֹחָתם ִלימּוֵאל 26:12
ִמְׁשַּפַחת ַהָּׁשאּוִלי: ִמְׁשַּפַחת ַהֹצַחרי ְלָׁשאּול3ְלֹצַחר 26:13
ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ַהִּׁשְמֹעִני ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ּוָמאָתִים: 26:14
ְּבֵני ָגד ְלִמְׁשְּפֹחָתם ִלְצפֹון ִמְׁשַּפַחת ַהְּצפֹוִני ְלַחִּגי ִמְׁשַּפַחת ַהַחִּגי ְלׁשּוִני ִמְׁשַּפַחת ַהּׁשּוִני: 26:15

1 16 // DSS LXX ַּדֵּבר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר  omit MT ( ֵלאֹמר ֵלאֹמר)
2 12 // Syr (bis) and Genesis 46:10; Exodus 6:15 ִלימּוֵאל MT LXX Tg Vg ִלְנמּוֵאל
3 13 // LXX(107 158 119 134) (bis) and Genesis 46:10; Exodus 6:15 ְלֹצַחר  MT Tg Vg ְלֶזַרח



ִמְׁשַּפַחת ָהֶאְצֹּבִני ְלֵעִרי ִמְׁשַּפַחת ָהֵעִרי:  1ְצֹּבןְלאֶ 26:16
ִלי ִמְׁשַּפַחת ָהַאְרֵאִלי: ִמְׁשַּפַחת ָהֲארֹוִדי ְלַאְראֵ 2ַלֲארֹוִדי 26:17
ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ְּבֵני־ָגד ִלְפֻקֵדיֶהם ַאְרָּבִעים ֶאֶלף וֲַחֵמׁש ֵמאֹות: 26:18
ְּבֵני ְיהּוָדה ֵער ְואֹוָנן וַָּיָמת ֵער ְואֹוָנן ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען:  26:19
ִמְׁשַּפַחת ַהֵּׁשָלִני ְלֶפֶרץ ִמְׁשַּפַחת ַהַּפְרִצי ְלֶזַרח ִמְׁשַּפַחת ַהַּזְרִחי:  וִַּיְהיּו ְבֵני־ְיהּוָדה ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵׁשָלה26:20
ְׁשַּפַחת ֶהָחמּוֵאִלי:  מִ 3וִַּיְהיּו ְבֵני־ֶפֶרץ ְלֶחְצֹרן ִמְׁשַּפַחת ַהֶחְצֹרִני ְלָחמּוֵאל 26:21
ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ְיהּוָדה ִלְפֻקֵדיֶהם ִׁשָּׁשה ְוִׁשְבִעים ֶאֶלף וֲַחֵמׁש ֵמאֹות: 26:22
ִמְׁשַּפַחת ַהּפּוֵאי:  4ְּבֵני ִיָּׂששָכר ְלִמְׁשְּפֹחָתם ּתֹוָלע ִמְׁשַּפַחת ַהּתֹוָלִעי ְלּפּוָאה 26:23
ְליָׁשּוב ִמְׁשַּפַחת ַהָּיׁשּוִבי ְלִׁשְמֹרן ִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשְמֹרִני: 26:24
ׁש ֵמאֹות: 26:25 ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ִיָּׂששָכר ִלְפֻקֵדיֶהם ַאְרָּבָעה ְוִׁשִּׁשים ֶאֶלף ּוְׁש
ִני ְליְַחְלֵאל ִמְׁשַּפַחת ַהַּיְחְלֵאִלי:  ְּבֵני ְזבּוֻלן ְלִמְׁשְּפֹחָתם לְ 26:26 ֶסֶרד ִמְׁשַּפַחת ַהַּסְרִּדי ְלֵאלֹון ִמְׁשַּפַחת ָהֵא
ִני ִלְפֻקֵדיֶהם ִׁשִּׁשים ֶאֶלף וֲַחֵמׁש ֵמאֹות: 26:27 ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ַהְּזבּו
ְּבֵני יֹוֵסף ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפָרִים: 26:28
ְּבֵני ְמַנֶּׁשה ְלָמִכיר ִמְׁשַּפַחת ַהָּמִכיִרי ּוָמִכיר הֹוִליד ֶאת־ִּגְלָעד ְלִגְלָעד ִמְׁשַּפַחת ַהִּגְלָעִדי: 26:29
ִמְׁשַּפַחת ַהֲאִביֶעֶזרי ְלֵחֶלק ִמְׁשַּפַחת ַהֶחְלִקי:  5ֵאֶּלה ְּבֵני ִגְלָעד ֲאִביֶעֶזר 26:30
ְוַאְׂשִריֵאל ִמְׁשַּפַחת ָהַאְׂשִרֵאִלי ְוֶׁשֶכם ִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשְכִמי: 26:31
ּוְׁשִמיָדע ִמְׁשַּפַחת ַהְּׁשִמיָדִעי ְוֵחֶפר ִמְׁשַּפַחת ַהֶחְפִרי:  26:32
26:33 ֹ ְּבנֹות ְצָלְפָחד ַמְחָלה ְוֹנָעה ָחְגָלה ִמְלָּכה  6א־ָהיּו לֹו ָּבִנים ִּכי ִאם־ָּבנֹות ְוֵאֶּלה ְׁשמֹותּוְצָלְפָחד ֶּבן־ֵחֶפר ל

ְוִתְרָצה:  
ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ְמַנֶּׁשה ּוְפֻקֵדיֶהם ְׁשַנִים וֲַחִמִּׁשים ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות: 26:34
ת ַהַּתֲחִני: ֵאֶּלה ְבֵני־ֶאְפַרִים ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלׁשּוֶתַלח ִמְׁשַּפַחת ַהֻּׁשַתְלִחי ְלֶבֶכר ִמְׁשַּפַחת ַהַּבְכִרי ְלַתַחן ִמְׁשַּפחַ 26:35
ִמְׁשַּפַחת ָהֵעֶדִני:  7ְוֵאֶּלה ְּבֵני ׁשּוָתַלח ְלֵעֶדן 26:36
ִׁשים ֶאֶלף וֲַחֵמׁש ֵמאֹות ֵאֶּלה ְבֵני־יֹוֵסף  26:37 ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ְּבֵני־ֶאְפַרִים ִלְפֻקֵדיֶהם ְׁשַנִים ּוְׁש

ְלִמְׁשְּפֹחָתם: 
ֵּבל ִמְׁשַּפַחת ָהַאְׁשֵּבִלי ַלֲאִחיָרם ִמְׁשַּפַחת ָהֲאִחיָרִמי: ְּבֵני ִבְניִָמן ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֶבַלע ִמְׁשַּפַחת ַהַּבְלִעי ְלַאְׁש 26:38
ִמְׁשַּפַחת ַהחּוִּפִמי: 9ִמְׁשַּפַחת ַהּׁשּוִּפִמי ְלחּוִּפם 8ִלׁשּוִּפם 26:39
: 11ִמְׁשַּפַחת ָהַאְרִּדי ְלַנֲעָמן ִמְׁשַּפַחת ַהַּנֲעָמִני 10וִַּיְהיּו ְבֵני־ֶבַלע ַאְרְּד ְוַנֲעָמן ְלֵאְרְּד 26:40
ֵאֶּלה ְבֵני־ִבְניִָמן ְלִמְׁשְּפֹחָתם ּוְפֻקֵדיֶהם ֲחִמָּׁשה ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות: 26:41
ָתם ְלׁשּוָחם ִמְׁשַּפַחת ַהּׁשּוָחִמי ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ָּדן ְלִמְׁשְּפֹחָתם:  ֵאֶּלה ְבֵני־ָדן ְלִמְׁשְּפחֹ 26:42
ָּכל־ִמְׁשְּפֹחת ַהּׁשּוָחִמי ִלְפֻקֵדיֶהם ַאְרָּבָעה ְוִׁשִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות: 26:43
ְלִיְׁשִוי ִמְׁשַּפַחת ַהִּיְׁשִוי ִלְבִריָעה ִמְׁשַּפַחת ַהְּבִריִעי:  12ְּבֵני ָאֵׁשר ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלִיְמָנה ִמְׁשַּפַחת ַהִּיְמָני26:44
ִלְבֵני ְבִריָעה ְלֶחֶבר ִמְׁשַּפַחת ַהֶחְבִרי ְלַמְלִּכיֵאל ִמְׁשַּפַחת ַהַּמְלִּכיֵאִלי: 26:45
ְוֵׁשם ַּבת־ָאֵׁשר ָׂשַרח:  26:46
ָׁשה וֲַחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות: 26:47 ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ְּבֵני־ָאֵׁשר ִלְפֻקֵדיֶהם ְׁש
ְּבֵני ַנְפָּתִלי ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְליְַחְצֵאל ִמְׁשַּפַחת ַהַּיְחְצֵאִלי ְלגּוִני ִמְׁשַּפַחת ַהּגּוִני:  26:48

1 16 Genesis 46:16 ְלֶאְצֹּבן // ְוֶאְצֹּבן MT LXX Tg Vg ְלָאְזִני
2 17 // SP LXX(BA) Syr (bis) and Genesis 46:16 ַלֲארֹוִדי MT Tg Vg ַלֲארֹוד
3 21 // DSS SP LXX (bis) and Genesis 46:12 LXX; I Chronicles 2:5 LXX ְלָחמּוֵאל MT ְלָחמּול
4 23 // SP Syr cf LXX Vg ְלּפּוָאה MT Tg ְלֻפוָה
5 30 // Joshua 17:2; I Chronicles 7:18 ֲאִביֶעֶזר  // MT Tg Vg ִאיֶעֶזר  DSS SP LXX ֲאִחיֶעֶזר 
6 33 // DSS LXX ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות MT ְוֵׁשם
7 36 // Hebrew Mss SP LXX Syr (bis) ְלֵעֶדן MT Tg Vg ְלֵעָרן
8 39 // Hebrew Mss SP LXX Syr Tg Vg cf Genesis 46:21; I Chronicles 7:12 ִלׁשּוִּפם MT ִלְׁשפּוָפם
9 39 // Vocalization according to I Chronicles 7:12 (bis) cf Genesis 46:21 ְלחּוִּפם MT ְלחּוָפם
10 40 SP LXX(O) Vg cf Syr ְלֵאְרְּד  LXX and I Chronicles 8:3 // ארוד // ַאָּדר  omit MT Tg
11 40 // LXX ַהַּנֲעָמִני MT Tg Vg ַהַּנֲעִמי
12 44 // Hebrew Ms SP LXX ַהִּיְמָני MT ַהּיְמָנה



ִׁשֵּלם ִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשֵּלִמי:  ְליֵֶצר ִמְׁשַּפַחת ַהִּיְצִרי לְ 26:49
ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ַנְפָּתִלי ְלִמְׁשְּפֹחָתם ּוְפֻקֵדיֶהם ֲחִמָּׁשה ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות: 26:50
ִׁשים:26:51 ֵאֶּלה ְּפקּוֵדי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵׁשׁש־ֵמאֹות ֶאֶלף וָָאֶלף ְׁשַבע ֵמאֹות ּוְׁש
ֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  וְַידַ 26:52
ָלֵאֶּלה ֵּתָחֵלק ָהָאֶרץ ְּבַנֲחָלה ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות:  26:53
ָלַרב ַּתְרֶּבה ַנֲחָלתֹו ְוַלְמַעט ַּתְמִעיט ַנֲחָלתֹו ִאיׁש ְלִפי ְפֻקָדיו יַֻּתן ַנֲחָלתֹו:  26:54
־ְּבגֹוָרל יֵָחֵלק ֶאת־ָהָאֶרץ ִלְׁשמֹות ַמּטֹות26:55 ־ֲאֹבָתם ִיְנָחלּו: ַא
ַעל־ִּפי ַהּגֹוָרל ֵּתָחֵלק ַנֲחָלתֹו ֵּבין ַרב ִלְמָעט: 26:56
ְׁשַּפַחת  ְוֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהֵּלִוי ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵגְרׁשֹון ִמְׁשַּפַחת ַהֵּגְרֻׁשִּני ִלְקָהת ִמְׁשַּפַחת ַהְּקָהִתי ִלְמָרִרי מִ 26:57

ַהְּמָרִרי:  
ת ַהָּקְרִחי  ה ִמְׁשְּפֹחת ֵלִוי ִמְׁשַּפַחת ַהִּלְבִני ִמְׁשַּפַחת ַהֶחְבֹרִני ִמְׁשַּפַחת ַהַּמְחִלי ִמְׁשַּפַחת ַהּמּוִׁשי ִמְׁשַּפחַ ֵאּלֶ 26:58

ּוְקָהת הֹוִלד ֶאת־ַעְמָרם: 
וֵַּתֶלד ְלַעְמָרם ֶאת־ַאֲהֹרן ְוֶאת־ֹמֶׁשה ְוֵאת  ְוֵׁשם ֵאֶׁשת ַעְמָרם יֹוֶכֶבד ַּבת־ֵלִוי ֲאֶׁשר יְָלָדה ֹאָתּה ְלֵלִוי ְּבִמְצָרִים26:59

ִמְריָם ֲאֹחָתם:  
וִַּיָּוֵלד ְלַאֲהֹרן ֶאת־ָנָדב ְוֶאת־ֲאִביהּוא ֶאת־ֶאְלָעָזר ְוֶאת־ִאיָתָמר: 26:60
וַָּיָמת ָנָדב וֲַאִביהּוא ְּבַהְקִריָבם ֵאׁש־ָזָרה ִלְפֵני ְיהוָה: 26:61
ָׁשה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ָּכל־ָזָכר ִמֶּבן־ֹחֶדׁש וָָמְעָלה ִּכי לֹא ָהְתָּפְקדּו ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּכי  וִַּיְהיּו ְפֻקֵדיֶהם ְׁש 26:62

לֹא־ִנַּתן ָלֶהם ַנֲחָלה ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  
ְּבַעְרֹבת מֹוָאב ַעל יְַרֵּדן ְיֵרחֹו:  ֵאֶּלה ְּפקּוֵדי ֹמֶׁשה ְוֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ֲאֶׁשר ָּפְקדּו ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל26:63
ּוְבֵאֶּלה לֹא־ָהיָה ִאיׁש ִמְּפקּוֵדי ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ֲאֶׁשר ָּפְקדּו ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְדַּבר ִסיָני:  26:64
ִאם־ָּכֵלב ֶּבן־ְיֻפֶּנה ִויהֹוֻׁשַע ִּבן־נּון: ִּכי־ָאַמר ְיהוָה ָלֶהם מֹות יָֻמתּו ַּבִּמְדָּבר ְולֹא־נֹוַתר ֵמֶהם ִאיׁש ִּכי 26:65

ה ְׁשמֹות וִַּתְקַרְבָנה ְּבנֹות ְצָלְפָחד ֶּבן־ֵחֶפר ֶּבן־ִּגְלָעד ֶּבן־ָמִכיר ֶּבן־ְמַנֶּׁשה ְלִמְׁשְּפֹחת ְמַנֶּׁשה ֶבן־יֹוֵסף ְוֵאּלֶ 27:1
ְּבֹנָתיו ַמְחָלה ֹנָעה ְוָחְגָלה ּוִמְלָּכה ְוִתְרָצה:  

וַַּתֲעֹמְדָנה ִלְפֵני ֹמֶׁשה ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשיִאם ְוָכל־ָהֵעָדה ֶּפַתח ֹאֶהל־מֹוֵעד ֵלאֹמר:  27:2
ִנים  ָאִבינּו ֵמת ַּבִּמְדָּבר ְוהּוא לֹא־ָהיָה ְּבתֹו ָהֵעָדה ַהּנֹוָעִדים ַעל־ְיהוָה ַּבֲעַדת־ֹקַרח ִּכי־ְבֶחְטאֹו ֵמת ּובָ 27:3

לֹא־ָהיּו לֹו: 
ָלָּמה ִיָּגַרע ֵׁשם־ָאִבינּו ִמּתֹו ִמְׁשַּפְחּתֹו ִּכי ֵאין לֹו ֵּבן ְּתָנה־ָּלנּו ֲאֻחָּזה ְּבתֹו ֲאֵחי ָאִבינּו: 27:4
וַַּיְקֵרב ֹמֶׁשה ֶאת־ִמְׁשָּפָטן ִלְפֵני ְיהוָה: 27:5
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  27:6
ן ָלֶהן:  ֵּכן ְּבנֹות ְצָלְפָחד ֹּדְבֹרת ָנֹתן ִּתֵּתן ָלֶהם ֲאֻחַּזת ַנֲחָלה ְּבתֹו ֲאֵחי ֲאִביֶהם ְוַהֲעַבְרָּת ֶאת־ַנֲחַלת ֲאִביהֶ 27:7
ְוֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאֹמר ִאיׁש ִּכי־יָמּות ּוֵבן ֵאין לֹו ְוַהֲעַבְרֶּתם ֶאת־ַנֲחָלתֹו ְלִבּתֹו:  27:8
ְוִאם־ֵאין לֹו ַּבת ּוְנַתֶּתם ֶאת־ַנֲחָלתֹו ְלֶאָחיו:  27:9

ְוִאם־ֵאין לֹו ַאִחים ּוְנַתֶּתם ֶאת־ַנֲחָלתֹו ַלֲאֵחי ָאִביו:  27:10
ה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל  ְוִאם־ֵאין ַאִחים ְלָאִביו ּוְנַתֶּתם ֶאת־ַנֲחָלתֹו ִלְׁשֵארֹו ַהָּקֹרב ֵאָליו ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו ְויַָרׁש ֹאָתּה ְוָהְיתָ 27:11

ְלֻחַּקת ִמְׁשָּפט ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה: 
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֲעֵלה ֶאל־ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶּזה ּוְרֵאה ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:  27:12
:  ְוָרִאיָתה ֹאָתּה ְוֶנֱאַסְפָּת ֶאל־ַעֶּמי27:13  ַּגם־ָאָּתה ַּכֲאֶׁשר ֶנֱאַסף ַאֲהֹרן ָאִחי
ַּבר־ִצן:ַּכֲאֶׁשר ְמִריֶתם ִּפי ְּבִמְדַּבר־ִצן ִּבְמִריַבת ָהֵעָדה ְלַהְקִּדיֵׁשִני ַבַּמִים ְלֵעיֵניֶהם ֵהם ֵמי־ְמִריַבת ָקֵדׁש ִמְד 27:14
וְַיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאל־ְיהוָה ֵלאֹמר:  27:15
ֵהי ָהרּוֹחת ְלָכל־ָּבָׂשר ִאיׁש ַעל־ָהֵעָדה: ִיְפֹקד ְיהוָה 27:16 ֱא
ֶׁשר  ֲאֶׁשר־יֵֵצא ִלְפֵניֶהם וֲַאֶׁשר יָבֹא ִלְפֵניֶהם וֲַאֶׁשר יֹוִציֵאם וֲַאֶׁשר ְיִביֵאם ְולֹא ִתְהיֶה ֲעַדת ְיהוָה ַּכּצֹאן אֲ 27:17

ֵאין־ָלֶהם ֹרֶעה: 
ֻׁשַע ִּבן־נּון ִאיׁש ֲאֶׁשר־רּוַח ּבֹו ְוָסַמְכָּת ֶאת־יְָד ָעָליו: וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ַקח־ְל ֶאת־ְיהֹו27:18
ְוַהֲעַמְדָּת ֹאתֹו ִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוִלְפֵני ָּכל־ָהֵעָדה ְוִצִּויָתה ֹאתֹו ְלֵעיֵניֶהם:  27:19
ֵאל:  ְוָנַתָּתה ֵמהֹוְד ָעָליו ְלַמַען ִיְׁשְמעּו ָּכל־ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשרָ 27:20
הּוא  ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן יֲַעֹמד ְוָׁשַאל לֹו ְּבִמְׁשַּפט ָהאּוִרים ִלְפֵני ְיהוָה ַעל־ִּפיו יְֵצאּו ְוַעל־ִּפיו יָֹבאּו27:21

ְוָכל־ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִאּתֹו ְוָכל־ָהֵעָדה:  
הֹוֻׁשַע וַַּיֲעִמֵדהּו ִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוִלְפֵני ָּכל־ָהֵעָדה:  וַַּיַעׂש ֹמֶׁשה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֹאתֹו וִַּיַּקח ֶאת־יְ 27:22
וִַּיְסֹמ ֶאת־יָָדיו ָעָליו וְַיַצֵּוהּו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ְּביַד־ֹמֶׁשה:27:23



וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 28:1
ם ֶאת־ָקְרָּבִני ַלְחִמי ְלִאַּׁשי ֵריַח ִניֹחִחי ִּתְׁשְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ְּבמֹוֲעדֹו:  ַצו ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלהֶ 28:2
ְוָאַמְרָּת ָלֶהם ֶזה ָהִאֶּׁשה ֲאֶׁשר ַּתְקִריבּו ַליהוָה ְּכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ְתִמיִמם ְׁשַנִים ַלּיֹום ֹעָלה ָתִמיד: 28:3
ֹּבֶקר ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבִים:  ֶאת־ַהֶּכֶבׂש ֶאָחד ַּתֲעֶׂשה בַ 28:4
וֲַעִׂשיִרית ָהֵאיָפה ֹסֶלת ְלִמְנָחה ְּבלּוָלה ְּבֶׁשֶמן ָּכִתית ְרִביִעת ַהִהין: 28:5
ֹעַלת ָּתִמיד ָהֲעֻׂשיָה ְּבַהר ִסיַני ְלֵריַח ִניֹחַח ִאֶּׁשה ַליהוָה: 28:6
ִהין ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ַּבֹּקֶדׁש ַהֵּס ֶנֶס ֵׁשָכר ַליהוָה:  ְוִנְסּכֹו ְרִביִעת הַ 28:7
ה:ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבִים ְּכִמְנַחת ַהֹּבֶקר ּוְכִנְסּכֹו ַּתֲעֶׂשה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַליהו28:8ָ
ְּתִמיִמם ּוְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ֹסֶלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְוִנְסּכֹו: ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ְׁשֵני־ְכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה 28:9

ֹעַלת ַׁשַּבת ְּבַׁשַּבּתֹו ַעל־ֹעַלת ַהָּתִמיד ְוִנְסָּכּה: 28:10
ָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם: ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם ַּתְקִריבּו ֹעָלה ַליהוָה ָּפִרים ְּבֵני־ָבָקר ְׁשַנִים ְוַאִיל ֶאָחד ּכְ 28:11
ָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ֹסֶלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ַלָּפר ָהֶאָחד ּוְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ֹסֶלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשמֶ 28:12 ן ָלַאִיל  ּוְׁש

ָהֶאָחד: 
ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ֹעָלה ֵריַח ִניֹחַח ִאֶּׁשה ַליהוָה:  ְוִעָּׂשֹרן ִעָּׂשרֹון ֹסֶלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן28:13
ָחְדׁשֹו  ְוִנְסֵּכיֶהם ֲחִצי ַהִהין ִיְהיֶה ַלָּפר ּוְׁשִליִׁשת ַהִהין ָלַאִיל ּוְרִביִעת ַהִהין ַלֶּכֶבׂש יִָין זֹאת ֹעַלת ֹחֶדׁש ּבְ 28:14

ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה: 
את ַליהוָה ַעל־ֹעַלת ַהָּתִמיד יֵָעֶׂשה ְוִנְסּכֹו: ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחּטָ 28:15
ּוַבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ֶּפַסח ַליהוָה:  28:16
ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה ָחג ִׁשְבַעת יִָמים ַמּצֹות יֵָאֵכל:  28:17
ָרא־ֹקֶדׁש ָּכל־ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו: ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְק 28:18
ִיְהיּו ָלֶכם:  ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ֹעָלה ַליהוָה ָּפִרים ְּבֵני־ָבָקר ְׁשַנִים ְוַאִיל ֶאָחד ְוִׁשְבָעה ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם28:19
ָׁשה ֶעְׂשֹרנִ 28:20 ים ַלָּפר ּוְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ָלַאִיל ַּתֲעׂשּו: ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ְׁש
ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַּתֲעֶׂשה ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים: 28:21
ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם: 28:22
: ִמְּלַבד ֹעַלת ַהֹּבֶקר ֲאֶׁשר ְלֹעַלת ַהָּתִמיד ַּתֲעׂשּו ֶאת־ֵאֶּלה28:23
ָּכֵאֶּלה ַּתֲעׂשּו ַלּיֹום ִׁשְבַעת יִָמים ֶלֶחם ִאֵּׁשה ֵריַח־ִניֹחַח ַליהוָה ַעל־עֹוַלת ַהָּתִמיד יֵָעֶׂשה ְוִנְסּכֹו: 28:24
ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא־ֹקֶדׁש ִיְהיֶה ָלֶכם ָּכל־ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו: 28:25
ּוִרים ְּבַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַליהוָה ְּבָׁשֻבֹעֵתיֶכם ִמְקָרא־ֹקֶדׁש ִיְהיֶה ָלֶכם ָּכל־ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה  ּוְביֹום ַהִּבּכ28:26

לֹא ַתֲעׂשּו: 
: ְוִהְקַרְבֶּתם עֹוָלה ְלֵריַח ִניֹחַח ַליהוָה ָּפִרים ְּבֵני־ָבָקר ְׁשַנִים ַאִיל ֶאָחד ִׁשְבָעה ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה28:27
ָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ַלָּפר ָהֶאָחד ְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ָלַאִיל ָהֶאָחד:  28:28 ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ְׁש
ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים: 28:29
ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם: 28:30
ת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחתֹו ַּתֲעׂשּו ְּתִמיִמם ִיְהיּו־ָלֶכם ְוִנְסֵּכיֶהם:ִמְּלַבד ֹעלַ 28:31

יֶה ָלֶכם:  ּוַבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ִמְקָרא־ֹקֶדׁש ִיְהיֶה ָלֶכם ָּכל־ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו יֹום ְּתרּוָעה ִיהְ 29:1
הוָה ַּפר ֶּבן־ָּבָקר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ְּכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם: וֲַעִׂשיֶתם ֹעָלה ְלֵריַח ִניֹחַח ַלי29:2
ָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ַלָּפר ְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ָלָאִיל: 29:3 ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ְׁש
ְוִעָּׂשרֹון ֶאָחד ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים:  29:4
ּוְׂשִעיר־ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם: 29:5
וָה: ִמְּלַבד ֹעַלת ַהֹחֶדׁש ּוִמְנָחָתּה ְוֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסֵּכיֶהם ְּכִמְׁשָּפָטם ְלֵריַח ִניֹחַח ִאֶּׁשה ַליה 29:6
ֶדׁש ִיְהיֶה ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת־ַנְפֹׁשֵתיֶכם ָּכל־ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו:  ּוֶבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה ִמְקָרא־קֹ 29:7
יּו ָלֶכם: ְוִהְקַרְבֶּתם ֹעָלה ַליהוָה ֵריַח ִניֹחַח ַּפר ֶּבן־ָּבָקר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ְּכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם ִיהְ 29:8
ָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ַלָּפר ְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ָלַאִיל ָהֶאָחד: ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבּׁשָ 29:9 ֶמן ְׁש

ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים: 29:10
ְׂשִעיר־ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת ִמְּלַבד ַחַּטאת ַהִּכֻּפִרים ְוֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסֵּכיֶהם:29:11
ג ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא־ֹקֶדׁש ִיְהיֶה ָלֶכם ָּכל־ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו ְוַחֹּגֶתם חַ 29:12

ַליהוָה ִׁשְבַעת יִָמים:  
ָׁשה ָעָׂשר ֵאילִ 29:13 ם ְׁשָנִים ְּכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ְוִהְקַרְבֶּתם ֹעָלה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַליהוָה ָּפִרים ְּבֵני־ָבָקר ְׁש

ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם ִיְהיּו:  



ָׁשה ָעָׂשר ָּפִרים ְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ָלאַ 29:14 ָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ַלָּפר ָהֶאָחד ִלְׁש ִיל ָהֶאָחד  ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ְׁש
ִלְׁשֵני ָהֵאיִלם: 

ָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּכָבִׂשים: ְוִעָּׂשרֹון עִ 29:15
ּוְׂשִעיר־ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת ִמְּלַבד ֹעַלת ַהָּתִמיד ִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה: 29:16
ה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם: ּוַבּיֹום ַהֵּׁשִני ָּפִרים ְּבֵני־ָבָקר ְׁשֵנים ָעָׂשר ֵאיִלם ְׁשָנִים ְּכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשנָ 29:17
ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ַלָּפִרים ָלֵאיִלם ְוַלְּכָבִׂשים ְּבִמְסָּפָרם ַּכִּמְׁשָּפט:  29:18
ּוְׂשִעיר־ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת ִמְּלַבד ֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסֵּכיֶהם: 29:19
י ָּפִרים ַעְׁשֵּתי־ָעָׂשר ֵאיִלם ְׁשָנִים ְּכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם: ּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁש 29:20
ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ַלָּפִרים ָלֵאיִלם ְוַלְּכָבִׂשים ְּבִמְסָּפָרם ַּכִּמְׁשָּפט:  29:21
ּה ְוִנְסָּכּה: ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ִמְּלַבד ֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחתָ 29:22
ּוַבּיֹום ָהְרִביִעי ָּפִרים ֲעָׂשָרה ֵאיִלם ְׁשָנִים ְּכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם: 29:23
ִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ַלָּפִרים ָלֵאיִלם ְוַלְּכָבִׂשים ְּבִמְסָּפָרם ַּכִּמְׁשָּפט:  29:24
ם ֶאָחד ַחָּטאת ִמְּלַבד ֹעַלת ַהָּתִמיד ִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה: ּוְׂשִעיר־ִעִּזי29:25
ּוַבּיֹום ַהֲחִמיִׁשי ָּפִרים ִּתְׁשָעה ֵאיִלם ְׁשָנִים ְּכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם: 29:26
ם ְּבִמְסָּפָרם ַּכִּמְׁשָּפט:  ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ַלָּפִרים ָלֵאיִלם ְוַלְּכָבִׂשי29:27
ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ִמְּלַבד ֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה: 29:28
ּוַבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָּפִרים ְׁשֹמָנה ֵאיִלם ְׁשָנִים ְּכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם: 29:29
ְוִנְסֵּכיֶהם ַלָּפִרים ָלֵאיִלם ְוַלְּכָבִׂשים ְּבִמְסָּפָרם ַּכִּמְׁשָּפט:  ּוִמְנָחָתם 29:30
ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ִמְּלַבד ֹעַלת ַהָּתִמיד ִמְנָחָתּה ּוְנָסֶכיָה:29:31
ָׂשר ְּתִמיִמם: ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָּפִרים ִׁשְבָעה ֵאיִלם ְׁשָנִים ְּכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ַאְרָּבָעה עָ 29:32
ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכֶהם ַלָּפִרים ָלֵאיִלם ְוַלְּכָבִׂשים ְּבִמְסָּפָרם ְּכִמְׁשָּפָטם:  29:33
ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ִמְּלַבד ֹעַלת ַהָּתִמיד ִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה:29:34
ֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו: ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ִּתְהיֶה ָלֶכם ָּכל־ְמֶלאֶכת עֲ 29:35
ְוִהְקַרְבֶּתם ֹעָלה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַליהוָה ַּפר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ְּכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם: 29:36
ִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ַלָּפר ָלַאִיל ְוַלְּכָבִׂשים ְּבִמְסָּפָרם ַּכִּמְׁשָּפט: 29:37
את ֶאָחד ִמְּלַבד ֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה:  ּוְׂשִעיר ַחּטָ 29:38
ֵתיֶכם ּוְלִמְנֹחֵתיֶכם ּוְלִנְסֵּכיֶכם ּולְ 29:39 ַׁשְלֵמיֶכם:  ֵאֶּלה ַּתֲעׂשּו ַליהוָה ְּבמֹוֲעֵדיֶכם ְלַבד ִמִּנְדֵריֶכם ְוִנְדֹבֵתיֶכם ְלֹע

ֶׁשר־ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה:וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֹכל אֲ 30:1
וְַיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאל־ָראֵׁשי ַהַּמּטֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה:  30:2
ֵצא ִמִּפיו יֲַעֶׂשה: ִאיׁש ִּכי־ִיֹּדר ֶנֶדר ַליהוָה אֹו־ִהָּׁשַבע ְׁשֻבָעה ֶלְאֹסר ִאָּסר ַעל־ַנְפׁשֹו לֹא יֵַחל ְּדָברֹו ְּכָכל־ַהּיֹ 30:3
ְוִאָּׁשה ִּכי־ִתֹּדר ֶנֶדר ַליהוָה ְוָאְסָרה ִאָּסר ְּבֵבית ָאִביָה ִּבְנֻעֶריָה: 30:4
ָּסר  ְוָׁשַמע ָאִביָה ֶאת־ִנְדָרּה וֱֶאָסָרּה ֲאֶׁשר ָאְסָרה ַעל־ַנְפָׁשּה ְוֶהֱחִריׁש ָלּה ָאִביָה ְוָקמּו ָּכל־ְנָדֶריָה ְוָכל־אִ 30:5

ְסָרה ַעל־ַנְפָׁשּה יָקּום: ֲאֶׁשר־אָ 
ח־ָלּה  ְוִאם־ֵהִניא ָאִביָה ֹאָתּה ְּביֹום ָׁשְמעֹו ָּכל־ְנָדֶריָה ֶוֱאָסֶריָה ֲאֶׁשר־ָאְסָרה ַעל־ַנְפָׁשּה לֹא יָקּום וַיהוָה ִיְסלַ 30:6

ִּכי־ֵהִניא ָאִביָה ֹאָתּה: 
ָטא ְׂשָפֶתיָה ֲאֶׁשר ָאְסָרה ַעל־ַנְפָׁשּה: ְוִאם־ָהיֹו ִתְהיֶה ְלִאיׁש ּוְנָדֶריָה ָעֶליָה אֹו ִמבְ 30:7
ְוָׁשַמע ִאיָׁשּה ְּביֹום ָׁשְמעֹו ְוֶהֱחִריׁש ָלּה ְוָקמּו ְנָדֶריָה וֱֶאָסֶרָה ֲאֶׁשר־ָאְסָרה ַעל־ַנְפָׁשּה יָֻקמּו:  30:8
ְוֵאת ִמְבָטא ְׂשָפֶתיָה ֲאֶׁשר ָאְסָרה ַעל־ַנְפָׁשּה ְוִאם ְּביֹום ְׁשֹמַע ִאיָׁשּה יִָניא אֹוָתּה ְוֵהֵפר ֶאת־ִנְדָרּה ֲאֶׁשר ָעֶליָה 30:9

וַיהוָה ִיְסַלח־ָלּה: 
ְוֵנֶדר ַאְלָמָנה ּוְגרּוָׁשה ֹּכל ֲאֶׁשר־ָאְסָרה ַעל־ַנְפָׁשּה ָיקּום ָעֶליָה:  30:10
ְוִאם־ֵּבית ִאיָׁשּה ָנָדָרה אֹו־ָאְסָרה ִאָּסר ַעל־ַנְפָׁשּה ִּבְׁשֻבָעה: 30:11
ע ִאיָׁשּה ְוֶהֱחִרׁש ָלּה לֹא ֵהִניא ֹאָתּה ְוָקמּו ָּכל־ְנָדֶריָה ְוָכל־ִאָּסר ֲאֶׁשר־ָאְסָרה ַעל־ַנְפָׁשּה יָקּום:  ְוָׁשמַ 30:12
ם  ֲהֵפרָ ְוִאם־ָהֵפר יֵָפר ֹאָתם ִאיָׁשּה ְּביֹום ָׁשְמעֹו ָּכל־מֹוָצא ְׂשָפֶתיָה ִלְנָדֶריָה ּוְלִאַּסר ַנְפָׁשּה לֹא ָיקּום ִאיָׁשּה30:13

וַיהוָה ִיְסַלח־ָלּה: 
ָּכל־ֵנֶדר ְוָכל־ְׁשֻבַעת ִאָּסר ְלַעֹּנת ָנֶפׁש ִאיָׁשּה ְיִקיֶמּנּו ְוִאיָׁשּה ְיֵפֶרּנּו: 30:14
ם יְוִאם־ַהֲחֵרׁש יֲַחִריׁש ָלּה ִאיָׁשּה ִמּיֹום ֶאל־יֹום ְוֵהִקים ֶאת־ָּכל־ְנָדֶריָה אֹו ֶאת־ָּכל־ֱאָסֶריָה ֲאֶׁשר ָעֶליָה ֵהִק 30:15

ֹאָתם ִּכי־ֶהֱחִרׁש ָלּה ְּביֹום ָׁשְמעֹו:  
ְוִאם־ָהֵפר יֵָפר ֹאָתם ַאֲחֵרי ָׁשְמעֹו ְוָנָׂשא ֶאת־ֲעוָנּה:  30:16
ֵאֶּלה ַהֻחִּקים ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה ֵּבין ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו ֵּבין־ָאב ְלִבּתֹו ִּבְנֻעֶריָה ֵּבית ָאִביָה:30:17



ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: וְַיַדֵּבר 31:1
31:2  : ְנֹקם ִנְקַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאת ַהִּמְדיִָנים ַאַחר ֵּתָאֵסף ֶאל־ַעֶּמי
יָן:  וְַיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאל־ָהָעם ֵלאֹמר ֵהָחְלצּו ֵמִאְּתֶכם ֲאָנִׁשים ַלָּצָבא ְוִיְהיּו ַעל־ִמְדיָן ָלֵתת ִנְקַמת־ְיהוָה ְּבִמְד 31:3
ֶלף ַלַּמֶּטה ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ְלֹכל ַמּטֹות ִיְׂשָרֵאל ִּתְׁשְלחּו ַלָּצָבא: אֶ 31:4
וִַּיָּמְסרּו ֵמַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ְׁשֵנים־ָעָׂשר ֶאֶלף ֲחלּוֵצי ָצָבא:  31:5
ָעָזר ַהֹּכֵהן ַלָּצָבא ּוְכֵלי ַהֹּקֶדׁש וֲַחֹצְצרֹות  וִַּיְׁשַלח ֹאָתם ֹמֶׁשה ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ַלָּצָבא ֹאָתם ְוֶאת־ִּפיְנָחס ֶּבן־ֶאלְ 31:6

ַהְּתרּוָעה ְּביָדֹו:  
וִַּיְצְּבאּו ַעל־ִמְדיָן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה וַַּיַהְרגּו ָּכל־ָזָכר:  31:7
־חּור ְוֶאת־ֶרַבע ֲחֵמֶׁשת ַמְלֵכי ִמְדיָן ְוֵאת  ְוֶאת־ַמְלֵכי ִמְדיָן ָהְרגּו ַעל־ַחְלֵליֶהם ֶאת־ֱאִוי ְוֶאת־ֶרֶקם ְוֶאת־צּור ְוֶאת31:8

ִּבְלָעם ֶּבן־ְּבעֹור ָהְרגּו ֶּבָחֶרב:  
ָזזּו: וִַּיְׁשּבּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ְנֵׁשי ִמְדיָן ְוֶאת־ַטָּפם ְוֵאת ָּכל־ְּבֶהְמָּתם ְוֶאת־ָּכל־ִמְקֵנֶהם ְוֶאת־ָּכל־ֵחיָלם ּבָ 31:9

מֹוְׁשֹבָתם ְוֵאת ָּכל־ִטיֹרָתם ָׂשְרפּו ָּבֵאׁש: ְוֵאת ָּכל־ָעֵריֶהם ּבְ 31:10
וִַּיְקחּו ֶאת־ָּכל־ַהָּׁשָלל ְוֵאת ָּכל־ַהַּמְלקֹוַח ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה: 31:11
־ַהָּׁשָלל וַָּיִבאּו ֶאל־ֹמֶׁשה ְוֶאל־ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוֶאל־ֲעַדת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַהְּׁשִבי ְוֶאת־ַהַּמְלקֹוַח ְוֶאת31:12

ֶאל־ַהַּמֲחֶנה ֶאל־ַעְרֹבת מֹוָאב ֲאֶׁשר ַעל־יְַרֵּדן ְיֵרחֹו: 
וֵַּיְצאּו ֹמֶׁשה ְוֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוָכל־ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ִלְקָראָתם ֶאל־ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה:  31:13
ֵרי ַהֵּמאֹות ַהָּבִאים ִמְּצָבא ַהִּמְלָחָמה: וִַּיְקֹצף ֹמֶׁשה ַעל ְּפקּוֵדי ֶהָחִיל ָׂשֵרי ָהֲאָלִפים ְוׂשָ 31:14
וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֹמֶׁשה ַהִחִּייֶתם ָּכל־ְנֵקָבה:  31:15
ְיהוָה: ֵהן ֵהָּנה ָהיּו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּבְדַבר ִּבְלָעם ִלְמָסר־ַמַעל ַּביהוָה ַעל־ְּדַבר־ְּפעֹור וְַּתִהי ַהַּמֵּגָפה ַּבֲעַדת31:16
ה ִהְרגּו ָכל־ָזָכר ַּבָּטף ְוָכל־ִאָּׁשה ֹיַדַעת ִאיׁש ְלִמְׁשַּכב ָזָכר ֲהֹרגּו:  ְוַעּתָ 31:17
ְוֹכל ַהַּטף ַּבָּנִׁשים ֲאֶׁשר לֹא־יְָדעּו ִמְׁשַּכב ָזָכר ַהֲחיּו ָלֶכם: 31:18
ָלל ִּתְתַחְּטאּו ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ּוַבּיֹום ְוַאֶּתם ֲחנּו ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ִׁשְבַעת יִָמים ֹּכל ֹהֵרג ֶנֶפׁש ְוֹכל ֹנֵגַע ֶּבחָ 31:19

ַהְּׁשִביִעי ַאֶּתם ּוְׁשִביֶכם:  
ְוָכל־ֶּבֶגד ְוָכל־ְּכִלי־עֹור ְוָכל־ַמֲעֵׂשה ִעִּזים ְוָכל־ְּכִלי־ֵעץ ִּתְתַחָּטאּו: 31:20
ִּמְלָחָמה זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר־ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה: וַּיֹאֶמר ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ֶאל־ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ַהָּבִאים לַ 31:21
ַא ֶאת־ַהָּזָהב ְוֶאת־ַהָּכֶסף ֶאת־ַהְּנֹחֶׁשת ֶאת־ַהַּבְרֶזל ֶאת־ַהְּבִדיל ְוֶאת־ָהֹעָפֶרת:  31:22
ָּטא ְוֹכל ֲאֶׁשר לֹא־יָבֹא ָּבֵאׁש ַּתֲעִבירּו  ָּכל־ָּדָבר ֲאֶׁשר־יָבֹא ָבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר ַא ְּבֵמי ִנָּדה ִיְתחַ 31:23
ַבָּמִים: 
ְוִכַּבְסֶּתם ִּבְגֵדיֶכם ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ּוְטַהְרֶּתם ְוַאַחר ָּתֹבאּו ֶאל־ַהַּמֲחֶנה:31:24
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  31:25
ְּבֵהָמה ַאָּתה ְוֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוָראֵׁשי ֲאבֹות ָהֵעָדה:  ָׂשא ֵאת רֹאׁש ַמְלקֹוַח ַהְּׁשִבי ָּבָאָדם ּובַ 31:26
ְוָחִציָת ֶאת־ַהַּמְלקֹוַח ֵּבין ֹּתְפֵׂשי ַהִּמְלָחָמה ַהֹּיְצִאים ַלָּצָבא ּוֵבין ָּכל־ָהֵעָדה:  31:27
ֶפׁש ֵמֲחֵמׁש ַהֵּמאֹות ִמן־ָהָאָדם  וֲַהֵרֹמָת ֶמֶכס ַליהוָה ֵמֵאת ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ַהֹּיְצִאים ַלָּצָבא ֶאָחד נֶ 31:28

ּוִמן־ַהָּבָקר ּוִמן־ַהֲחֹמִרים ּוִמן־ַהּצֹאן:  
ִמַּמֲחִציָתם ִּתָּקחּו ְוָנַתָּתה ְלֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְּתרּוַמת ְיהוָה: 31:29
ָקר ִמן־ַהֲחֹמִרים ּוִמן־ַהּצֹאן  ּוִמַּמֲחִצת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִּתַּקח ֶאָחד ָאֻחז ִמן־ַהֲחִמִּׁשים ִמן־ָהָאָדם ִמן־ַהּבָ 31:30

ִמָּכל־ַהְּבֵהָמה ְוָנַתָּתה ֹאָתם ַלְלִוִּים ֹׁשְמֵרי ִמְׁשֶמֶרת ִמְׁשַּכן ְיהוָה:  
וַַּיַעׂש ֹמֶׁשה ְוֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה: 31:31
ם ַהָּצָבא צֹאן ֵׁשׁש־ֵמאֹות ֶאֶלף ְוִׁשְבִעים ֶאֶלף וֲַחֵמֶׁשת־ֲאָלִפים:  וְַיִהי ַהַּמְלקֹוַח ֶיֶתר ַהָּבז ֲאֶׁשר ָּבְזזּו עַ 31:32
ּוָבָקר ְׁשַנִים ְוִׁשְבִעים ָאֶלף: 31:33
וֲַחֹמִרים ֶאָחד ְוִׁשִּׁשים ָאֶלף:  31:34
ִׁשים ָאֶלף: ְוֶנֶפׁש ָאָדם ִמן־ַהָּנִׁשים ֲאֶׁשר לֹא־יְָדעּו ִמְׁשַּכב ָזָכר ָּכל־ֶנֶפׁש ְׁשַנִים ּוְׁש 31:35
ִׁשים ֶאֶלף ְוִׁשְבַעת ֲאָלִפים  31:36 ׁש־ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁש וֲַחֵמׁש וְַּתִהי ַהֶּמֱחָצה ֵחֶלק ַהֹּיְצִאים ַּבָּצָבא ִמְסַּפר ַהּצֹאן ְׁש
ֵמאֹות: 
וְַיִהי ַהֶּמֶכס ַליהוָה ִמן־ַהּצֹאן ֵׁשׁש ֵמאֹות ָחֵמׁש ְוִׁשְבִעים: 31:37
ִׁשים ָאֶלף ּוִמְכָסם ַליהוָה ְׁשַנִים ְוִׁשְבִעים: ְוַהָּבָקר 31:38 ִׁשָּׁשה ּוְׁש
ִׁשים ֶאֶלף וֲַחֵמׁש ֵמאֹות ּוִמְכָסם ַליהוָה ֶאָחד ְוִׁשִּׁשים: 31:39 וֲַחֹמִרים ְׁש
ִׁשים ָנֶפׁש:  31:40 ְוֶנֶפׁש ָאָדם ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ָאֶלף ּוִמְכָסם ַליהוָה ְׁשַנִים ּוְׁש
ֵּתן ֹמֶׁשה ֶאת־ֶמֶכס ְּתרּוַמת ְיהוָה ְלֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה: וַּיִ 31:41



ּוִמַּמֲחִצית ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָחָצה ֹמֶׁשה ִמן־ָהֲאָנִׁשים ַהֹּצְבִאים: 31:42
ִׁש 31:43 ׁש־ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁש ים ֶאֶלף ִׁשְבַעת ֲאָלִפים וֲַחֵמׁש ֵמאֹות:  וְַּתִהי ֶמֱחַצת ָהֵעָדה ִמן־ַהּצֹאן ְׁש
ִׁשים ָאֶלף: 31:44 ּוָבָקר ִׁשָּׁשה ּוְׁש
ִׁשים ֶאֶלף וֲַחֵמׁש ֵמאֹות:  31:45 וֲַחֹמִרים ְׁש
ְוֶנֶפׁש ָאָדם ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ָאֶלף: 31:46
ן־ַהֲחִמִּׁשים ִמן־ָהָאָדם ּוִמן־ַהְּבֵהָמה וִַּיֵּתן ֹאָתם ַלְלִוִּים  וִַּיַּקח ֹמֶׁשה ִמַּמֲחִצת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ָהָאֻחז ֶאָחד מִ 31:47

ֹׁשְמֵרי ִמְׁשֶמֶרת ִמְׁשַּכן ְיהוָה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה:  
וִַּיְקְרבּו ֶאל־ֹמֶׁשה ַהְּפֻקִדים ֲאֶׁשר ְלַאְלֵפי ַהָּצָבא ָׂשֵרי ָהֲאָלִפים ְוָׂשֵרי ַהֵּמאֹות: 31:48
וַּיֹאְמרּו ֶאל־ֹמֶׁשה ֲעָבֶדי ָנְׂשאּו ֶאת־רֹאׁש ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ֲאֶׁשר ְּביֵָדנּו ְולֹא־ִנְפַקד ִמֶּמּנּו ִאיׁש:  31:49
ינּו  תֵ וַַּנְקֵרב ֶאת־ָקְרַּבן ְיהוָה ִאיׁש ֲאֶׁשר ָמָצא ְכִלי־ָזָהב ֶאְצָעָדה ְוָצִמיד ַטַּבַעת ָעִגיל ְוכּוָמז ְלַכֵּפר ַעל־ַנְפׁשֹ 31:50

ִלְפֵני ְיהוָה:  
וִַּיַּקח ֹמֶׁשה ְוֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ֶאת־ַהָּזָהב ֵמִאָּתם ֹּכל ְּכִלי ַמֲעֶׂשה: 31:51
וְַיִהי ָּכל־ְזַהב ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ֵהִרימּו ַליהוָה ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ֶאֶלף ְׁשַבע־ֵמאֹות וֲַחִמִּׁשים ָׁשֶקל ֵמֵאת ָׂשֵרי  31:52

ת ָׂשֵרי ַהֵּמאֹות: ָהֲאָלִפים ּוֵמאֵ 
ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ָּבְזזּו ִאיׁש לֹו: 31:53
רֹון  וִַּיַּקח ֹמֶׁשה ְוֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ֶאת־ַהָּזָהב ֵמֵאת ָׂשֵרי ָהֲאָלִפים ְוַהֵּמאֹות וַָּיִבאּו ֹאתֹו ֶאל־ֹאֶהל מֹוֵעד ִזּכָ 31:54

ִלְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ְיהוָה:
ָהיָה ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוִלְבֵני־ָגד ָעצּום ְמֹאד וִַּיְראּו ֶאת־ֶאֶרץ יְַעֵזר ְוֶאת־ֶאֶרץ ִּגְלָעד ְוִהֵּנה ַהָּמקֹום ְמקֹוםּוִמְקֶנה ַרב32:1

ִמְקֶנה: 
ר: וַָּיֹבאּו ְבֵני־ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן וַּיֹאְמרּו ֶאל־ֹמֶׁשה ְוֶאל־ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוֶאל־ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ֵלאמֹ 32:2
ֲעָטרֹות ְוִדיֹבן ְויְַעֵזר ְוִנְמָרה ְוֶחְׁשּבֹון ְוֶאְלָעֵלה ּוִׂשְבָמה ּוְנבֹו ּוְבֹען:  32:3
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִהָּכה ְיהוָה ִלְפֵני ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ִמְקֶנה ִהוא ְוַלֲעָבֶדי ִמְקֶנה: 32:4
יַֻּתן ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ַלֲעָבֶדי ַלֲאֻחָּזה ַאל־ַּתֲעִבֵרנּו ֶאת־ַהַּיְרֵּדן: וַּיֹאְמרּו ִאם־ָמָצאנּו ֵחן ְּבֵעיֶני 32:5
וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ִלְבֵני־ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ַהַאֵחיֶכם יָֹבאּו ַלִּמְלָחָמה ְוַאֶּתם ֵּתְׁשבּו ֹפה:  32:6
ָאֶרץ ֲאֶׁשר־ָנַתן ָלֶהם ְיהוָה:  ְוָלָּמה ְתנּואּון ֶאת־ֵלב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֲעֹבר ֶאל־הָ 32:7
ֹּכה ָעׂשּו ֲאֹבֵתיֶכם ְּבָׁשְלִחי ֹאָתם ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנַע ִלְראֹות ֶאת־ָהָאֶרץ:  32:8
ַתן ָלֶהם ר־נָ וַַּיֲעלּו ַעד־ַנַחל ֶאְׁשּכֹול וִַּיְראּו ֶאת־ָהָאֶרץ וַָּיִניאּו ֶאת־ֵלב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִבְלִּתי־בֹא ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ 32:9

ְיהוָה:  
וִַּיַחר־ַאף ְיהוָה ַּבּיֹום ַההּוא וִַּיָּׁשַבע ֵלאֹמר:  32:10
ם  ִאם־ִיְראּו ָהֲאָנִׁשים ָהֹעִלים ִמִּמְצַרִים ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה וַָמְעָלה ֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרהָ 32:11

ֲחָרי:  ְלִיְצָחק ּוְליֲַעֹקב ִּכי לֹא־ִמְלאּו אַ 
ִּבְלִּתי ָּכֵלב ֶּבן־ְיֻפֶּנה ַהְּקִנִּזי ִויהֹוֻׁשַע ִּבן־נּון ִּכי ִמְלאּו ַאֲחֵרי ְיהוָה: 32:12
הוָה: וִַּיַחר־ַאף ְיהָוה ְּבִיְׂשָרֵאל וְַיִנֵעם ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַעד־ֹּתם ָּכל־ַהּדֹור ָהֹעֶׂשה ָהַרע ְּבֵעיֵני יְ 32:13
ה ַקְמֶּתם ַּתַחת ֲאֹבֵתיֶכם ַּתְרּבּות ֲאָנִׁשים ַחָּטִאים ִלְסּפֹות עֹוד ַעל ֲחרֹון ַאף־ְיהוָה ֶאל־ִיְׂשָרֵאל:  ְוִהּנֵ 32:14
ִּכי ְתׁשּוֻבן ֵמַאֲחָריו ְויַָסף עֹוד ְלַהִּניחֹו ַּבִּמְדָּבר ְוִׁשַחֶּתם ְלָכל־ָהָעם ַהֶּזה: 32:15
32:16 ֹ אְמרּו ִּגְדֹרת צֹאן ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו ֹּפה ְוָעִרים ְלַטֵּפנּו: וִַּיְּגׁשּו ֵאָליו וַּי
ְבָצר ִמְּפֵני  וֲַאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִׁשים ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעד ֲאֶׁשר ִאם־ֲהִביֹאנֻם ֶאל־ְמקֹוָמם ְויַָׁשב ַטֵּפנּו ְּבָעֵרי ַהּמִ 32:17

ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ:  
ֵּתינּו ַעד ִהְתַנֵחל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַנֲחָלתֹו: לֹא ָנׁשּוב ֶאל־ּבָ 32:18
ִּכי לֹא ִנְנַחל ִאָּתם ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן וָָהְלָאה ִּכי ָבָאה ַנֲחָלֵתנּו ֵאֵלינּו ֵמֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזָרָחה:32:19
ְלצּו ִלְפֵני ְיהוָה ַלִּמְלָחָמה:  וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֹמֶׁשה ִאם־ַּתֲעׂשּון ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ִאם־ֵּתחָ 32:20
ְוָעַבר ָלֶכם ָּכל־ָחלּוץ ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ִלְפֵני ְיהָוה ַעד הֹוִריׁשֹו ֶאת־ֹאְיָביו ִמָּפָניו: 32:21
ָאֶרץ ַהּזֹאת ָלֶכם ַלֲאֻחָּזה  ְוִנְכְּבָׁשה ָהָאֶרץ ִלְפֵני ְיהוָה ְוַאַחר ָּתֻׁשבּו ִוְהִייֶתם ְנִקִּיים ֵמְיהוָה ּוִמִּיְׂשָרֵאל ְוָהְיָתה הָ 32:22

ִלְפֵני ְיהוָה:  
ְוִאם־לֹא ַתֲעׂשּון ֵּכן ִהֵּנה ֲחָטאֶתם ַליהוָה ּוְדעּו ַחַּטאְתֶכם ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ֶאְתֶכם: 32:23
ְּבנּו־ָלֶכם ָעִרים ְלַטְּפֶכם ּוְגֵדֹרת ְלֹצַנֲאֶכם ְוַהֹּיֵצא ִמִּפיֶכם ַּתֲעׂשּו: 32:24
ֵני־ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֶאל־ֹמֶׁשה ֵלאֹמר ֲעָבֶדי יֲַעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ֲאֹדִני ְמַצֶּוה:  וַּיֹאֶמר ּבְ 32:25
ַטֵּפנּו ָנֵׁשינּו ִמְקֵננּו ְוָכל־ְּבֶהְמֵּתנּו ִיְהיּו־ָׁשם ְּבָעֵרי ַהִּגְלָעד: 32:26
ֲאֶׁשר ֲאֹדִני ֹּדֵבר:  וֲַעָבֶדי יַַעְברּו ָּכל־ֲחלּוץ ָצָבא ִלְפֵני ְיהוָה ַלִּמְלָחָמה ּכַ 32:27



וְַיַצו ָלֶהם ֹמֶׁשה ֵאת ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוֵאת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן־נּון ְוֶאת־ָראֵׁשי ֲאבֹות ַהַּמּטֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:  32:28
־ָחלּוץ ַלִּמְלָחָמה ִלְפֵני ְיהוָה  וַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֲאֵלֶהם ִאם־יַַעְברּו ְבֵני־ָגד ּוְבֵני־ְראּוֵבן ִאְּתֶכם ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ָּכל32:29

ְוִנְכְּבָׁשה ָהָאֶרץ ִלְפֵניֶכם ּוְנַתֶּתם ָלֶהם ֶאת־ֶאֶרץ ַהִּגְלָעד ַלֲאֻחָּזה: 
ְוִאם־לֹא יַַעְברּו ֲחלּוִצים ִאְּתֶכמה ַלִּמְלָחָמה ִלְפֵני ְיהוָה ְוֶהֱעִבירּו ֶאת ַטָּפם ְוֶאת־ְנֵׁשיֶהם ְוֶאת ִמְקֵניֶהם  32:30

יֶכמה ֶאל ֶאֶרץ ְּכַנַען ְונֹאֲחזּו ְבֹתְכֶכם ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען:  ִלְפנֵ 
וַַּיֲענּו ְבֵני־ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֵלאֹמר ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ֶאל־ֲעָבֶדי ֵּכן ַנֲעֶׂשה: 32:31
ֲחָלֵתנּו ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן:  ַנְחנּו ַנֲעֹבר ֲחלּוִצים ִלְפֵני ְיהוָה ֶאֶרץ ְּכָנַען ְוִאָּתנּו ֲאֻחַּזת נַ 32:32
ִרי  וִַּיֵּתן ָלֶהם ֹמֶׁשה ִלְבֵני־ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ְוַלֲחִצי ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה ֶבן־יֹוֵסף ֶאת־ַמְמֶלֶכת ִסיֹחן ֶמֶל ָהֱאמֹ 32:33

ת ָעֵרי ָהָאֶרץ ָסִביב:   ְוֶאת־ַמְמֶלֶכת עֹוג ֶמֶל ַהָּבָׁשן ָהָאֶרץ ְלָעֶריָה ִּבְגֻב
וִַּיְבנּו ְבֵני־ָגד ֶאת־ִּדיֹבן ְוֶאת־ֲעָטֹרת ְוֵאת ֲעֹרֵער:  32:34
ְוֶאת־ַעְטֹרת ׁשֹוָפן ְוֶאת־יְַעֵזר ְויְָגֳּבָהה:  32:35
ְוֶאת־ֵּבית ִנְמָרה ְוֶאת־ֵּבית ָהָרן ָעֵרי ִמְבָצר ְוִגְדֹרת צֹאן: 32:36
א ְוֵאת ִקְריָָתִים: ּוְבֵני ְראּוֵבן ָּבנּו ֶאת־ֶחְׁשּבֹון ְוֶאת־ֶאְלָעלֵ 32:37
ְוֶאת־ְנבֹו ְוֶאת־ַּבַעל ְמעֹון מּוַסֹּבת ֵׁשם ְוֶאת־ִׂשְבָמה וִַּיְקְראּו ְבֵׁשֹמת ֶאת־ְׁשמֹות ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָּבנּו:  32:38
:  וֵַּיְלכּו ְּבֵני ָמִכיר ֶּבן־ְמַנֶּׁשה ִּגְלָעָדה וִַּיְלְּכֻדָה וַּיֹוֶרׁש ֶאת־ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר־ָּבּה32:39
וִַּיֵּתן ֹמֶׁשה ֶאת־ַהִּגְלָעד ְלָמִכיר ֶּבן־ְמַנֶּׁשה וֵַּיֶׁשב ָּבּה: 32:40
ְויִָאיר ֶּבן־ְמַנֶּׁשה ָהַל וִַּיְלֹּכד ֶאת־ַחּוֵתיֶהם וִַּיְקָרא ֶאְתֶהן ַחּות יִָאיר:  32:41
ַבח ִּבְׁשמֹו:ְוֹנַבח ָהַל וִַּיְלֹּכד ֶאת־ְקָנת ְוֶאת־ְּבֹנֶתיָה וִַּיְקָרא ָלה נֹ 32:42

ֵאֶּלה ַמְסֵעי ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר יְָצאּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלִצְבֹאָתם ְּביַד־ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן:  33:1
וִַּיְכֹּתב ֹמֶׁשה ֶאת־מֹוָצֵאיֶהם ְלַמְסֵעיֶהם ַעל־ִּפי ְיהוָה ְוֵאֶּלה ַמְסֵעיֶהם ְלמֹוָצֵאיֶהם:  33:2
ֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח יְָצאּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְּביָד  וִַּיְסעּו ֵמַרְעְמֵסס ּבַ 33:3

ָרָמה ְלֵעיֵני ָּכל־ִמְצָרִים: 
ֵהיֶהם ָעָׂשה ְיהוָה ְׁשָפטִ 33:4 ים: ּוִמְצַרִים ְמַקְּבִרים ֵאת ֲאֶׁשר ִהָּכה ְיהוָה ָּבֶהם ָּכל־ְּבכֹור ּוֵבא
וִַּיְסעּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס וַַּיֲחנּו ְּבֻסֹּכת: 33:5
וִַּיְסעּו ִמֻּסֹּכת וַַּיֲחנּו ְבֵאָתם ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה ַהִּמְדָּבר:  33:6
ל:  וִַּיְסעּו ֵמֵאָתם וַָּיָׁשב ַעל־ִּפי ַהִחיֹרת ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ַּבַעל ְצפֹון וַַּיֲחנּו ִלְפֵני ִמְגּדֹ 33:7
ֶׁשת יִָמים ְּבִמְדַּבר ֵאָתם 33:8 ־ַהָּים ַהִּמְדָּבָרה וֵַּיְלכּו ֶּדֶר ְׁש וַַּיֲחנּו ְּבָמָרה:  וִַּיְסעּו ִמְּפֵני ַהִחיֹרת וַַּיַעְברּו ְבתֹו
ָמִרים וַַּיֲחנּו־ָׁשם: וִַּיְסעּו ִמָּמָרה וַָּיֹבאּו ֵאיִלָמה ּוְבֵאיִלם ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֵעיֹנת ַמִים ְוִׁשְבִעים ְּת 33:9

: 1סֹוף וִַּיְסעּו ֵמֵאיִלם וַַּיֲחנּו ַעל־יַם־33:10
וַַּיֲחנּו ְּבִמְדַּבר־ִסין:  סֹוףוִַּיְסעּו ִמַּים־33:11
וִַּיְסעּו ִמִּמְדַּבר־ִסין וַַּיֲחנּו ְּבָדְפָקה: 33:12
ה וַַּיֲחנּו ְּבָאלּוׁש: וִַּיְסעּו ִמָּדְפקָ 33:13
וִַּיְסעּו ֵמָאלּוׁש וַַּיֲחנּו ִּבְרִפיִדם ְולֹא־ָהיָה ָׁשם ַמִים ָלָעם ִלְׁשּתֹות: 33:14
וִַּיְסעּו ֵמְרִפיִדם וַַּיֲחנּו ְּבִמְדַּבר ִסיָני:  33:15
וִַּיְסעּו ִמִּמְדַּבר ִסיָני וַַּיֲחנּו ְּבִקְבֹרת ַהַּתֲאוָה: 33:16
ְסעּו ִמִּקְבֹרת ַהַּתֲאוָה וַַּיֲחנּו ַּבֲחֵצֹרת:  וַּיִ 33:17
וִַּיְסעּו ֵמֲחֵצֹרת וַַּיֲחנּו ְּבִרְתָמה:  33:18
וִַּיְסעּו ֵמִרְתָמה וַַּיֲחנּו ְּבִרֹּמן ָּפֶרץ:  33:19
וִַּיְסעּו ֵמִרֹּמן ָּפֶרץ וַַּיֲחנּו ְּבִלְבָנה:  33:20
ִרָּסה:  וִַּיְסעּו ִמִּלְבָנה וַַּיֲחנּו ּבְ 33:21
וִַּיְסעּו ֵמִרָּסה וַַּיֲחנּו ִּבְקֵהָלָתה:  33:22
וִַּיְסעּו ִמְּקֵהָלָתה וַַּיֲחנּו ְּבַהר־ָׁשֶפר:  33:23
וִַּיְסעּו ֵמַהר־ָׁשֶפר וַַּיֲחנּו ַּבֲחָרָדה:  33:24
ת: 33:25 וִַּיְסעּו ֵמֲחָרָדה וַַּיֲחנּו ְּבַמְקֵה
ת וַַּיחֲ 33:26 נּו ְּבָתַחת:  וִַּיְסעּו ִמַּמְקֵה
וִַּיְסעּו ִמָּתַחת וַַּיֲחנּו ְּבָתַרח: 33:27
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וִַּיְסעּו ִמָּתַרח וַַּיֲחנּו ְּבִמְתָקה:  33:28
וִַּיְסעּו ִמִּמְתָקה וַַּיֲחנּו ְּבַחְׁשֹמָנה: 33:29
וִַּיְסעּו ֵמַחְׁשֹמָנה וַַּיֲחנּו ְּבֹמֵסרֹות:  33:30
ּו ִּבְבֵני יֲַעָקן:  וִַּיְסעּו ִמֹּמֵסרֹות וַַּיֲחנ33:31
וִַּיְסעּו ִמְּבֵני יֲַעָקן וַַּיֲחנּו ְּבֹחר ַהִּגְדָּגד:  33:32
וִַּיְסעּו ֵמֹחר ַהִּגְדָּגד וַַּיֲחנּו ְּביְָטָבָתה:  33:33
וִַּיְסעּו ִמָּיְטָבָתה וַַּיֲחנּו ְּבַעְבֹרָנה:  33:34
ֶבר:  וִַּיְסעּו ֵמַעְבֹרָנה וַַּיֲחנּו ְּבֶעְציֹון ּגָ 33:35
וִַּיְסעּו ֵמֶעְציֹון ָּגֶבר וַַּיֲחנּו ְבִמְדַּבר־ִצן ִהוא ָקֵדׁש: 33:36
וִַּיְסעּו ִמָּקֵדׁש וַַּיֲחנּו ְּבֹהר ָהָהר ִּבְקֵצה ֶאֶרץ ֱאדֹום:  33:37
את ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים  וַַּיַעל ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ֶאל־ֹהר ָהָהר ַעל־ִּפי ְיהוָה וַָּיָמת ָׁשם ִּבְׁשַנת ָהַאְרָּבִעים ְלצֵ 33:38

ַּבֹחֶדׁש ַהֲחִמיִׁשי ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש:  
ׁש ְוֶעְׂשִרים ּוְמַאת ָׁשָנה ְּבֹמתֹו ְּבֹהר ָהָהר: 33:39 ְוַאֲהֹרן ֶּבן־ָׁש
ְּבבֹא ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: וִַּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶל ֲעָרד ְוהּוא־ֹיֵׁשב ַּבֶּנֶגב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען33:40
וִַּיְסעּו ֵמֹהר ָהָהר וַַּיֲחנּו ְּבַצְלֹמָנה: 33:41
וִַּיְסעּו ִמַּצְלֹמָנה וַַּיֲחנּו ְּבפּוֹנן:  33:42
וִַּיְסעּו ִמּפּוֹנן וַַּיֲחנּו ְּבֹאֹבת:  33:43
וִַּיְסעּו ֵמֹאֹבת וַַּיֲחנּו ְּבִעֵּיי ָהֲעָבִרים ִּבְגבּול מֹוָאב:  33:44
וִַּיְסעּו ֵמִעִּיים וַַּיֲחנּו ְּבִדיֹבן ָּגד: 33:45
וִַּיְסעּו ִמִּדיֹבן ָּגד וַַּיֲחנּו ְּבַעְלֹמן ִּדְבָלָתְיָמה: 33:46
וִַּיְסעּו ֵמַעְלֹמן ִּדְבָלָתְיָמה וַַּיֲחנּו ְּבָהֵרי ָהֲעָבִרים ִלְפֵני ְנבֹו: 33:47
ּו ְּבַעְרֹבת מֹוָאב ַעל יְַרֵּדן ְיֵרחֹו:  וִַּיְסעּו ֵמָהֵרי ָהֲעָבִרים וַַּיֲחנ33:48
וַַּיֲחנּו ַעל־ַהַּיְרֵּדן ִמֵּבית ַהְיִׁשֹמת ַעד ָאֵבל ַהִּׁשִּטים ְּבַעְרֹבת מֹוָאב: 33:49
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְּבַעְרֹבת מֹוָאב ַעל־יְַרֵּדן ְיֵרחֹו ֵלאֹמר: 33:50
ָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ַאֶּתם ֹעְבִרים ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ֶאל־ֶאֶרץ ְּכָנַען: ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂש 33:51
ֵּבדּו ְוֵאת  ְוהֹוַרְׁשֶּתם ֶאת־ָּכל־ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִמְּפֵניֶכם ְוִאַּבְדֶּתם ֵאת ָּכל־ַמְׂשִּכֹּיָתם ְוֵאת ָּכל־ַצְלֵמי ַמֵּסֹכָתם ְּתאַ 33:52

:  ָּכל־ָּבֹמָתם ַּתְׁשִמידּו
ְוהֹוַרְׁשֶּתם ֶאת־ָהָאֶרץ ִויַׁשְבֶּתם־ָּבּה ִּכי ָלֶכם ָנַתִּתי ֶאת־ָהָאֶרץ ָלֶרֶׁשת ֹאָתּה:  33:53
ְוִהְתַנַחְלֶּתם ֶאת־ָהָאֶרץ ְּבגֹוָרל ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶכם ָלַרב ַּתְרּבּו ֶאת־ַנֲחָלתֹו ְוַלְמַעט ַּתְמִעיט ֶאת־ַנֲחָלתֹו ֶאל33:54

ה ַהּגֹוָרל לֹו ִיְהיֶה ְלַמּטֹות ֲאֹבֵתיֶכם ִּתְתֶנָחלּו: ֲאֶׁשר־יֵֵצא לֹו ָׁשּמָ 
ִצֵּדיֶכם ְוִאם־לֹא תֹוִריׁשּו ֶאת־ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִמְּפֵניֶכם ְוָהיָה ֲאֶׁשר ּתֹוִתירּו ֵמֶהם ְלִׂשִּכים ְּבֵעיֵניֶכם ְוִלְצִניִנם ּבְ 33:55

ם ָּבּה:  ְוָצֲררּו ֶאְתֶכם ַעל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹיְׁשִבי
ְוָהיָה ַּכֲאֶׁשר ִּדִּמיִתי ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם:33:56

וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 34:1
ֶאֶרץ  ֲחָלה ַצו ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי־ַאֶּתם ָּבִאים ֶאל־ָהָאֶרץ ְּכָנַען זֹאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתֹּפל ָלֶכם ְּבנַ 34:2

ֶתיָה:  ְּכַנַען ִלְגֻב
ְוָהיָה ָלֶכם ְּפַאת־ֶנֶגב ִמִּמְדַּבר־ִצן ַעל־ְיֵדי ֱאדֹום ְוָהיָה ָלֶכם ְּגבּול ֶנֶגב ִמְקֵצה יָם־ַהֶּמַלח ֵקְדָמה:  34:3
ֶגב ְלָקֵדׁש ַּבְרֵנַע ְויָָצא ֲחַצר־ַאָּדר  ְוָנַסב ָלֶכם ַהְּגבּול ִמֶּנֶגב ְלַמֲעֵלה ַעְקַרִּבים ְוָעַבר ִצָנה והיה ְוָהיּו ּתֹוְצֹאָתיו ִמּנֶ 34:4

ְוָעַבר ַעְצֹמָנה: 
ְוָנַסב ַהְּגבּול ֵמַעְצמֹון ַנְחָלה ִמְצָרִים ְוָהיּו תֹוְצֹאָתיו ַהָּיָּמה: 34:5
ּוְגבּול יָם ְוָהיָה ָלֶכם ַהָּים ַהָּגדֹול ּוְגבּול ֶזה־ִיְהיֶה ָלֶכם ְּגבּול יָם: 34:6
ָלֶכם ְּגבּול ָצפֹון ִמן־ַהָּים ַהָּגֹדל ְּתָתאּו ָלֶכם ֹהר ָהָהר:  ְוֶזה־ִיְהיֶה 34:7
ֵמֹהר ָהָהר ְּתָתאּו ְלבֹא ֲחָמת ְוָהיּו ּתֹוְצֹאת ַהְּגֻבל ְצָדָדה:34:8
ְויָָצא ַהְּגֻבל ִזְפֹרָנה ְוָהיּו תֹוְצֹאָתיו ֲחַצר ֵעיָנן ֶזה־ִיְהיֶה ָלֶכם ְּגבּול ָצפֹון:  34:9

יֶתם ָלֶכם ִלְגבּול ֵקְדָמה ֵמֲחַצר ֵעיָנן ְׁשָפָמה: ְוִהְתַאּוִ 34:10
ְויַָרד ַהְּגֻבל ִמְּׁשָפם ָהִרְבָלה ִמֶּקֶדם ָלָעִין ְויַָרד ַהְּגבּול ּוָמָחה ַעל־ֶּכֶתף יָם־ִּכֶּנֶרת ֵקְדָמה:  34:11
ֶתיָה ָסִביב:  ְויַָרד ַהְּגבּול ַהַּיְרֵּדָנה ְוָהיּו תֹוְצֹאָתיו יָם ַהֶּמַלח זֹאת ִּתהְ 34:12 יֶה ָלֶכם ָהָאֶרץ ִלְגֻב
ְׁשַעת  וְַיַצו ֹמֶׁשה ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר זֹאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתְתַנֲחלּו ֹאָתּה ְּבגֹוָרל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ָלֵתת ְלִת 34:13

ַהַּמּטֹות וֲַחִצי ַהַּמֶּטה:  



ית ֲאֹבָתם ּוַמֵּטה ְבֵני־ַהָּגִדי ְלֵבית ֲאֹבָתם וֲַחִצי ַמֵּטה ְמַנֶּׁשה ָלְקחּו ַנֲחָלָתם:  ִּכי ָלְקחּו ַמֵּטה ְבֵני ָהראּוֵבִני ְלבֵ 34:14
ְׁשֵני ַהַּמּטֹות וֲַחִצי ַהַּמֶּטה ָלְקחּו ַנֲחָלָתם ֵמֵעֶבר ְליְַרֵּדן ְיֵרחֹו ֵקְדָמה ִמְזָרָחה:34:15
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  34:16
ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר־ִיְנֲחלּו ָלֶכם ֶאת־ָהָאֶרץ ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ִויהֹוֻׁשַע ִּבן־נּון:  ֵאֶּלה34:17
ְוָנִׂשיא ֶאָחד ָנִׂשיא ֶאָחד ִמַּמֶּטה ִּתְקחּו ִלְנֹחל ֶאת־ָהָאֶרץ: 34:18
ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים ְלַמֵּטה ְיהּוָדה ָּכֵלב ֶּבן־ְיֻפֶּנה: 34:19
ְלַמֵּטה ְּבֵני ִׁשְמעֹון ְׁשמּוֵאל ֶּבן־ַעִּמיהּוד:  ּו34:20
ְלַמֵּטה ִבְניִָמן ֱאִליָדד ֶּבן־ִּכְסלֹון: 34:21
ּוְלַמֵּטה ְבֵני־ָדן ָנִׂשיא ֻּבִּקי ֶּבן־יְָגִלי:  34:22
ִלְבֵני יֹוֵסף ְלַמֵּטה ְבֵני־ְמַנֶּׁשה ָנִׂשיא ַחִּניֵאל ֶּבן־ֵאֹפד: 34:23
ֵני־ֶאְפַרִים ָנִׂשיא ְקמּוֵאל ֶּבן־ִׁשְפָטן: ּוְלַמֵּטה בְ 34:24
34:25 : ּוְלַמֵּטה ְבֵני־ְזבּוֻלן ָנִׂשיא ֱאִליָצָפן ֶּבן־ַּפְרָנ
ּוְלַמֵּטה ְבֵני־ִיָׂששָכר ָנִׂשיא ַּפְלִטיֵאל ֶּבן־ַעָּזן:  34:26
ִמי:  34:27 ּוְלַמֵּטה ְבֵני־ָאֵׁשר ָנִׂשיא ֲאִחיהּוד ֶּבן־ְׁש
ה ְבֵני־ַנְפָּתִלי ָנִׂשיא ְּפַדְהֵאל ֶּבן־ַעִּמיהּוד:  ּוְלַמּטֵ 34:28
ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ְלַנֵחל ֶאת־ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען:34:29

וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְּבַעְרֹבת מֹוָאב ַעל־יְַרֵּדן ְיֵרחֹו ֵלאֹמר:  35:1
נּו ַלְלִוִּים ִמַּנֲחַלת ֲאֻחָּזָתם ָעִרים ָלָׁשֶבת ּוִמְגָרׁש ֶלָעִרים ְסִביֹבֵתיֶהם ִּתְּתנּו ַלְלִוִּים:  ַצו ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָנְת 35:2
ְוָהיּו ֶהָעִרים ָלֶהם ָלָׁשֶבת ּוִמְגְרֵׁשיֶהם ִיְהיּו ִלְבֶהְמָּתם ְוִלְרֻכָׁשם ּוְלֹכל ַחָּיָתם:  35:3
ּו ַלְלִוִּים ִמִּקיר ָהִעיר וָחּוָצה ֶאֶלף ַאָּמה ָסִביב:  ּוִמְגְרֵׁשי ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתְּתנ35:4
ְלַּפִים  ּוַמֹּדֶתם ִמחּוץ ָלִעיר ֶאת־ְּפַאת־ֵקְדָמה ַאְלַּפִים ָּבַאָּמה ְוֶאת־ְּפַאת־ֶנֶגב ַאְלַּפִים ָּבַאָּמה ְוֶאת־ְּפַאת־יָםה אַ 35:5

ר ַּבָּתוֶ ֶזה ִיְהיֶה ָלֶהם ִמְגְרֵׁשי ֶהָעִרים:  ָּבַאָּמה ְוֵאת ְּפַאת ָצפֹון ַאְלַּפִים ָּבַאָּמה ְוָהִעי
נּו ַאְרָּבִעים  ְוֵאת ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ַלְלִוִּים ֵאת ֵׁשׁש־ָעֵרי ַהִּמְקָלט ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ָלנֻס ָׁשָּמה ָהֹרֵצַח וֲַעֵליֶהם ִּתְּת 35:6

ּוְׁשַּתִים ִעיר:  
ְלִוִּים ַאְרָּבִעים ּוְׁשֹמֶנה ִעיר ֶאְתֶהן ְוֶאת־ִמְגְרֵׁשיֶהן:  ָּכל־ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו לַ 35:7
תֹו ֲאֶׁשר  ְוֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ֵמֲאֻחַּזת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאת ָהַרב ַּתְרּבּו ּוֵמֵאת ַהְמַעט ַּתְמִעיטּו ִאיׁש ְּכִפי ַנֲחלָ 35:8

ִיְנָחלּו ִיֵּתן ֵמָעָריו ַלְלִוִּים:
ַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: וַיְ 35:9

ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ַאֶּתם ֹעְבִרים ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ַאְרָצה ְּכָנַען:  35:10
ְוִהְקִריֶתם ָלֶכם ָעִרים ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהיֶיָנה ָלֶכם ְוָנס ָׁשָּמה ֹרֵצַח ַמֵּכה־ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה:35:11
ְוָהיּו ָלֶכם ֶהָעִרים ְלִמְקָלט ִמֹּגֵאל ְולֹא יָמּות ָהֹרֵצַח ַעד־ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה ַלִּמְׁשָּפט:  35:12
ְוֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתֵּתנּו ֵׁשׁש־ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהיֶיָנה ָלֶכם: 35:13
ׁש35:14 ׁש ֶהָעִרים ִּתְּתנּו ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן ְוֵאת ְׁש ֶהָעִרים ִּתְּתנּו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהיֶיָנה:  ֵאת ְׁש
ֶפׁש  ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר ְוַלּתֹוָׁשב ְּבתֹוָכם ִּתְהֶייָנה ֵׁשׁש־ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ְלִמְקָלט ָלנּוס ָׁשָּמה ָּכל־ַמֵּכה־נֶ 35:15

ִּבְׁשָגָגה: 
ֹמת ֹרֵצַח הּוא מֹות יּוַמת ָהֹרֵצַח: ְוִאם־ִּבְכִלי ַבְרֶזל ִהָּכהּו וַּיָ 35:16
ְוִאם ְּבֶאֶבן יָד ֲאֶׁשר־יָמּות ָּבּה ִהָּכהּו וַָּיֹמת ֹרֵצַח הּוא מֹות יּוַמת ָהֹרֵצַח: 35:17
אֹו ִּבְכִלי ֵעץ־יָד ֲאֶׁשר־יָמּות ּבֹו ִהָּכהּו וַָּיֹמת ֹרֵצַח הּוא מֹות יּוַמת ָהֹרֵצַח: 35:18
ּוא יִָמית ֶאת־ָהֹרֵצַח ְּבִפְגעֹו־בֹו הּוא ְיִמיֶתּנּו: ֹּגֵאל ַהָּדם ה35:19
ְוִאם־ְּבִׂשְנָאה יְֶהָּדֶפּנּו אֹו־ִהְׁשִלי ָעָליו ִּבְצִדָּיה וַָּיֹמת: 35:20
ִמית ֶאת־ָהֹרֵצַח  אֹו ְבֵאיָבה ִהָּכהּו ְביָדֹו וַָּיֹמת מֹות־יּוַמת ַהַּמֶּכה ֹרֵצַח הּוא מֹות יּוָמת ָהרֹוֵצַח ֹּגֵאל ַהָּדם ָי35:21

ְּבִפְגעֹו־בֹו:  
ְוִאם־ְּבֶפַתע ְּבלֹא־ֵאיָבה ֲהָדפֹו אֹו־ִהְׁשִלי ָעָליו ָּכל־ְּכִלי ְּבלֹא ְצִדָּיה: 35:22
אֹו ְבָכל־ֶאֶבן ֲאֶׁשר־יָמּות ָּבּה ְּבלֹא ְראֹות וַַּיֵּפל ָעָליו וַָּיֹמת ְוהּוא לֹא־אֹויֵב לֹו ְולֹא ְמַבֵּקׁש ָרָעתֹו:35:23
ְוָׁשְפטּו ָהֵעָדה ֵּבין ַהַּמֶּכה ּוֵבין ֹּגֵאל ַהָּדם ַעל ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה:  35:24
ב ָּבּה  ְוִהִּצילּו ָהֵעָדה ֶאת־ָהֹרֵצַח ִמַּיד ֹּגֵאל ַהָּדם ְוֵהִׁשיבּו ֹאתֹו ָהֵעָדה ֶאל־ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאֶׁשר־ָנס ָׁשָּמה ְויָׁשַ 35:25

ל ֲאֶׁשר־ָמַׁשח ֹאתֹו ְּבֶׁשֶמן ַהֹּקֶדׁש:  ַעד־מֹות ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹ 
ְוִאם־יָצֹא יֵֵצא ָהֹרֵצַח ֶאת־ְּגבּול ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאֶׁשר יָנּוס ָׁשָּמה: 35:26
ּוָמָצא ֹאתֹו ֹּגֵאל ַהָּדם ִמחּוץ ִלְגבּול ִעיר ִמְקָלטֹו ְוָרַצח ֹּגֵאל ַהָּדם ֶאת־ָהֹרֵצַח ֵאין לֹו ָּדם: 35:27



יר ִמְקָלטֹו יֵֵׁשב ַעד־מֹות ַהֹּכֵהן ַהָּגֹדל ְוַאֲחֵרי מֹות ַהֹּכֵהן ַהָּגֹדל יָׁשּוב ָהֹרֵצַח ֶאל־ֶאֶרץ ֲאֻחָּזתֹו:  ִּכי ְבעִ 35:28
ְוָהיּו ֵאֶּלה ָלֶכם ְלֻחַּקת ִמְׁשָּפט ְלֹדֹרֵתיֶכם ְּבֹכל מֹוְׁשֹבֵתיֶכם: 35:29
ֵצַח ְוֵעד ֶאָחד לֹא־יֲַעֶנה ְבֶנֶפׁש ָלמּות:  ָּכל־ַמֵּכה־ֶנֶפׁש ְלִפי ֵעִדים ִיְרַצח ֶאת־ָהרֹ 35:30
ְולֹא־ִתְקחּו ֹכֶפר ְלֶנֶפׁש ֹרֵצַח ֲאֶׁשר־הּוא ָרָׁשע ָלמּות ִּכי־מֹות יּוָמת:  35:31
ְולֹא־ִתְקחּו ֹכֶפר ָלנּוס ֶאל־ִעיר ִמְקָלטֹו ָלׁשּוב ָלֶׁשֶבת ָּבָאֶרץ ַעד־מֹות ַהֹּכֵהן:  35:32
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָּבּה ִּכי ַהָּדם הּוא יֲַחִניף ֶאת־ָהָאֶרץ ְוָלָאֶרץ לֹא־ְיכַֻּפר ַלָּדם ֲאֶׁשר  ְולֹא־ַתֲחִניפּו ֶאת־35:33

־ָּבּה ִּכי־ִאם ְּבַדם ֹׁשְפכֹו:   ֻׁשַּפ
ֹׁשֵכן ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:ְולֹא ְתַטֵּמא ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹיְׁשִבים ָּבּה ֲאֶׁשר ֲאִני ֹׁשֵכן ְּבתֹוָכּה ִּכי ֲאִני ְיהוָה 35:34

ּו ִלְפֵני ֹמֶׁשה וִַּיְקְרבּו ָראֵׁשי ָהָאבֹות ְלִמְׁשַּפַחת ְּבֵני־ִגְלָעד ֶּבן־ָמִכיר ֶּבן־ְמַנֶּׁשה ִמִּמְׁשְּפֹחת ְּבֵני יֹוֵסף וְַיַדְּבר 36:1
ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשִאים ָראֵׁשי ָאבֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל: 1ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן 

ה ָלֵתת ֶאת־ַנֲחַלת  וַּיֹאְמרּו ֶאת־ֲאֹדִני ִצָּוה ְיהוָה ָלֵתת ֶאת־ָהָאֶרץ ְּבַנֲחָלה ְּבגֹוָרל ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל וַאֹדִני ֻצָּוה ַביהָו36:2
ְצָלְפָחד ָאִחינּו ִלְבֹנָתיו: 

ַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר  ְוָהיּו ְלֶאָחד ִמְּבֵני ִׁשְבֵטי ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְלָנִׁשים ְוִנְגְרָעה ַנֲחָלָתן ִמַּנֲחַלת ֲאֹבֵתינּו ְונֹוַסף ַעל ַנֲחַלת36:3
ִּתְהיֶיָנה ָלֶהם ּוִמֹּגַרל ַנֲחָלֵתנּו ִיָּגֵרַע:  

ֵּטה ֲאֹבֵתינּו  ְוִאם־ִיְהיֶה ַהֹּיֵבל ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְונֹוְסָפה ַנֲחָלָתן ַעל ַנֲחַלת ַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר ִּתְהיֶיָנה ָלֶהם ּוִמַּנֲחַלת מַ 36:4
ִיָּגַרע ַנֲחָלָתן:  

ְבִרים:  וְַיַצו ֹמֶׁשה ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל־ִּפי ְיהוָה ֵלאֹמר ֵּכן ַמֵּטה ְבֵני־יֹוֵסף ּדֹ 36:5
ה  ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ִצָּוה ְיהוָה ִלְבנֹות ְצָלְפָחד ֵלאֹמר ַלּטֹוב ְּבֵעיֵניֶהם ִּתְהיֶיָנה ְלָנִׁשים ַא ְלִמְׁשַּפַחת ַמּטֵ 36:6

ֲאִביֶהם ִּתְהיֶיָנה ְלָנִׁשים:  
ֲחַלת ַמֵּטה ֲאֹבָתיו ִיְדְּבקּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ְולֹא־ִתֹּסב ַנֲחָלה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמַּמֶּטה ֶאל־ַמֶּטה ִּכי ִאיׁש ְּבנַ 36:7
ְרׁשּו ְּבֵני  ְוָכל־ַּבת ֹיֶרֶׁשת ַנֲחָלה ִמַּמּטֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֶאָחד ִמִּמְׁשַּפַחת ַמֵּטה ָאִביָה ִּתְהיֶה ְלִאָּׁשה ְלַמַען ִיי36:8

ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַנֲחַלת ֲאֹבָתיו: 
ִמַּמֶּטה ְלַמֶּטה ַאֵחר ִּכי־ִאיׁש ְּבַנֲחָלתֹו ִיְדְּבקּו ַמּטֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ְולֹא־ִתֹּסב ַנֲחָלה36:9

ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה ֵּכן ָעׂשּו ְּבנֹות ְצָלְפָחד:  36:10
ֶהן ְלָנִׁשים:  וִַּתְהיֶיָנה ַמְחָלה ִתְרָצה ְוָחְגָלה ּוִמְלָּכה ְוֹנָעה ְּבנֹות ְצָלְפָחד ִלְבֵני ֹדֵדי36:11
ִמִּמְׁשְּפֹחת ְּבֵני־ְמַנֶּׁשה ֶבן־יֹוֵסף ָהיּו ְלָנִׁשים וְַּתִהי ַנֲחָלָתן ַעל־ַמֵּטה ִמְׁשַּפַחת ֲאִביֶהן:  36:12
ֵּדן ְיֵרחֹו: ֵאֶּלה ַהִּמְצות ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ְּביַד־ֹמֶׁשה ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַעְרֹבת מֹוָאב ַעל ַיְר 36:13

Deuteronomy דברים
ֵּבין־ָּפאָרן ּוֵבין־ֹּתֶפל  2ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֹמֶׁשה ֶאל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ַּבִּמְדָּבר ָּבֲעָרָבה מֹול סּוף 1:1

ְוָלָבן וֲַחֵצֹרת ְוִדי ָזָהב:  
ַאַחד ָעָׂשר יֹום ֵמֹחֵרב ֶּדֶר ַהר־ֵׂשִעיר ַעד ָקֵדׁש ַּבְרֵנַע: 1:2
ֶאָחד ַלֹחֶדׁש ִּדֶּבר ֹמֶׁשה ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֹאתֹו  וְַיִהי ְּבַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְּבַעְׁשֵּתי־ָעָׂשר ֹחֶדׁש ּבְ 1:3

ֲאֵלֶהם: 
ָּתֹרת וְּבֶאְדֶרִעי:  ַאֲחֵרי ַהֹּכתֹו ֵאת ִסיֹחן ֶמֶל ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון ְוֵאת עֹוג ֶמֶל ַהָּבָׁשן ֲאֶׁשר־יֹוֵׁשב ְּבַעְׁש 1:4
ֶבר ַהַּיְרֵּדן ְּבֶאֶרץ מֹוָאב הֹוִאיל ֹמֶׁשה ֵּבֵאר ֶאת־ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֵלאֹמר:  ְּבעֵ 1:5
ֵהינּו ִּדֶּבר ֵאֵלינּו ְּבֹחֵרב ֵלאֹמר ַרב־ָלֶכם ֶׁשֶבת ָּבָהר ַהֶּזה: 1:6 ְיהוָה ֱא
ּוַבְּׁשֵפָלה ּוַבֶּנֶגב ּוְבחֹוף ַהָּים ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ְּפנּו ּוְסעּו ָלֶכם ּוֹבאּו ַהר ָהֱאֹמִרי ְוֶאל־ָּכל־ְׁשֵכָניו ָּבֲעָרָבה ָבָהר 1:7

ְוַהְּלָבנֹון ַעד־ַהָּנָהר ַהָּגֹדל ְנַהר־ְּפָרת:  
ַלֲאֹבֵתיֶכם ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְליֲַעֹקב  3ְראּו ָנַתִּתי ִלְפֵניֶכם ֶאת־ָהָאֶרץ ֹּבאּו ּוְרׁשּו ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי1:8

ָלֵתת ָלֶהם ּוְלַזְרָעם ַאֲחֵריֶהם:  
וָֹאַמר ֲאֵלֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר לֹא־אּוַכל ְלַבִּדי ְׂשֵאת ֶאְתֶכם: 1:9

ֵהיֶכם ִהְרָּבה ֶאְתֶכם ְוִהְּנֶכם ַהּיֹום ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלֹרב1:10 : ְיהוָה ֱא
ֵהי ֲאבֹוֵתֶכם ֹיֵסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים ִויָבֵר ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם: 1:11 ְיהוָה ֱא

1 1 // DSS LXX Syr ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן omit MT (ְוִלְפֵניְוִלְפֵני)
2 1 // LXX(ABFMV) MT סּוף ’LXX(M(mg) 58-72-376-381 יַם־סּוף b-108* d f t 59 codd(Lat) 91 92 94 95 100) Mss
OL Tg Vg Eth Arm Sa Bo Syh
3 8 // SP LXX(LO) Mss ִנְׁשַּבְעִּתי MT ִנְׁשַּבע ְיהוָה



ֵאיָכה ֶאָּׂשא ְלַבִּדי ָטְרֲחֶכם ּוַמַּׂשֲאֶכם ְוִריְבֶכם: 1:12
יֵמם ְּבָראֵׁשיֶכם:  ָהבּו ָלֶכם ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים ּוְנֹבִנים ִויֻדִעים ְלִׁשְבֵטיֶכם וֲַאִׂש 1:13
וַַּתֲענּו ֹאִתי וַּתֹאְמרּו טֹוב־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ִּדַּבְרָּת ַלֲעׂשֹות: 1:14
ת ְוָׂשֵרי  וֶָאַּקח ֶאת־ָראֵׁשי ִׁשְבֵטיֶכם ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים ִויֻדִעים וֶָאֵּתן ֹאָתם ָראִׁשים ֲעֵליֶכם ָׂשֵרי ֲאָלִפים ְוָׂשֵרי ֵמאֹו1:15

ֵרי ֲעָׂשֹרת ְוֹׁשְטִרים ְלִׁשְבֵטיֶכם: ֲחִמִּׁשים ְוׂשָ 
רֹו:  וֲָאַצֶּוה ֶאת־ֹׁשְפֵטיֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר ָׁשֹמַע ֵּבין־ֲאֵחיֶכם ּוְׁשַפְטֶּתם ֶצֶדק ֵּבין־ִאיׁש ּוֵבין־ָאִחיו ּוֵבין ּגֵ 1:16
ִהים הּוא ְוַהָּדָבר ֲאֶׁשר  לֹא־ַתִּכירּו ָפִנים ַּבִּמְׁשָּפט ַּכָּקֹטן ַּכָּגֹדל ִּתְׁשָמעּון לֹא תָ 1:17 גּורּו ִמְּפֵני־ִאיׁש ִּכי ַהִּמְׁשָּפט ֵלא

ִיְקֶׁשה ִמֶּכם ַּתְקִרבּון ֵאַלי ּוְׁשַמְעִּתיו:  
וֲָאַצֶּוה ֶאְתֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון: 1:18
ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ַההּוא ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֶּדֶר ַהר ָהֱאֹמִרי ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה וִַּנַּסע ֵמֹחֵרב וֵַּנֶל ֵאת ָּכל־ַהִּמְדָּבר 1:19

ֵהינּו ֹאָתנּו וַָּנבֹא ַעד ָקֵדׁש ַּבְרֵנַע:  ֱא
ֵהינּו ֹנֵתן ָלנּו: 1:20 וָֹאַמר ֲאֵלֶכם ָּבאֶתם ַעד־ַהר ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר־ְיהָוה ֱא
הֶ 1:21 ֵהי ֲאֹבֶתי ָל ַאל־ִּתיָרא ְוַאל־ֵּתָחת:  ְרֵאה ָנַתן ְיהוָה ֱא י ְלָפֶני ֶאת־ָהָאֶרץ ֲעֵלה ֵרׁש ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ֱא
ֶר ָבר ֶאת־ַהּדֶ וִַּתְקְרבּון ֵאַלי ֻּכְּלֶכם וַּתֹאְמרּו ִנְׁשְלָחה ֲאָנִׁשים ְלָפֵנינּו ְויְַחְּפרּו־ָלנּו ֶאת־ָהָאֶרץ ְויִָׁשבּו ֹאָתנּו ּדָ 1:22

ֲאֶׁשר ַנֲעֶלה־ָּבּה ְוֵאת ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָנבֹא ֲאֵליֶהן:  
וִַּייַטב ְּבֵעיַני ַהָּדָבר וֶָאַּקח ִמֶּכם ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאָנִׁשים ִאיׁש ֶאָחד ַלָּׁשֶבט:  1:23
וִַּיְפנּו וַַּיֲעלּו ָהָהָרה וַָּיֹבאּו ַעד־ַנַחל ֶאְׁשֹּכל וְַיַרְּגלּו ֹאָתּה: 1:24
ֵהינּו ֹנֵתן ָלנּו:  ִּיְקחּו ְביָָדם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ וַּיֹוִרדּו ֵאֵלינּו וַָּיִׁשבּו ֹאָתנּו ָדָבר וַּיֹאְמרּו טֹוָבה ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ְיהוָה ֱא ו1:25ַ
ֵהיֶכם:  1:26 ת וַַּתְמרּו ֶאת־ִּפי ְיהָוה ֱא ְולֹא ֲאִביֶתם ַלֲע
ְּבִׂשְנַאת ְיהוָה ֹאָתנּו הֹוִציָאנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ָלֵתת ֹאָתנּו ְּביַד ָהֱאֹמִרי ְלַהְׁשִמיֵדנּו:  וֵַּתָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶכם וַּתֹאְמרּו 1:27
ת ּוְבצּוֹרת ַּבָּׁשמָ 1:28 ִים ְוַגם־ְּבֵני  ָאָנה ֲאַנְחנּו ֹעִלים ַאֵחינּו ֵהַמּסּו ֶאת־ְלָבֵבנּו ֵלאֹמר ַעם ָּגדֹול וָָרם ִמֶּמּנּו ָעִרים ְּגֹד

ִקים ָרִאינּו ָׁשם: ֲענָ 
וָֹאַמר ֲאֵלֶכם לֹא־ַתַעְרצּון ְולֹא־ִתיְראּון ֵמֶהם:  1:29
ֵהיֶכם ַהֹהֵל ִלְפֵניֶכם הּוא ִיָּלֵחם ָלֶכם ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִאְּתֶכם ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֵניֶכם:  1:30 ְיהוָה ֱא
ֶהי ַּכֲאֶׁשר ִיָׂשא־ִאיש ֶאת־ְּבנֹו ְּבָכל־ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר ֲהַלְכֶּתם ּוַבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר ָרִאיָת ֲאֶׁשר ְנָׂשֲא ְיהוָה1:31 ֱא

ַעד־ֹּבֲאֶכם ַעד־ַהָּמקֹום ַהֶּזה: 
ֵהיֶכם:  1:32 ּוַבָּדָבר ַהֶּזה ֵאיְנֶכם ַמֲאִמיִנם ַּביהוָה ֱא
ְיָלה ַלְרֹאְתֶכם ַּבֶּדֶר ֲאֶׁשר ֵּתְלכּו־ָבּה ּוֶבָעָנן יֹוָמם:  ַהֹהֵל ִלְפֵניֶכם ַּבֶּדֶר ָלתּור ָלֶכם ָמקֹום ַלֲחֹנְתֶכם ָּבֵאׁש לַ 1:33
וִַּיְׁשַמע ְיהוָה ֶאת־קֹול ִּדְבֵריֶכם וִַּיְקֹצף וִַּיָּׁשַבע ֵלאֹמר: 1:34
ֵתת ַלֲאֹבֵתיֶכם: ִאם־ִיְרֶאה ִאיׁש ָּבֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ַהּדֹור ָהָרע ַהֶּזה ֵאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי לָ 1:35
־ָּבּה ּוְלָבָניו יַַען ֲאֶׁשר ִמֵּלא אַ 1:36 ֲחֵרי ְיהוָה:  זּוָלִתי ָּכֵלב ֶּבן־ְיֻפֶּנה הּוא ִיְרֶאָּנה ְולֹו־ֶאֵּתן ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּדַר
ַּגם־ִּבי ִהְתַאַּנף ְיהוָה ִּבְגַלְלֶכם ֵלאֹמר ַּגם־ַאָּתה לֹא־ָתבֹא ָׁשם: 1:37
ַע ִּבן נּון ָהֹעֵמד ְלָפֶני הּוא יָבֹא ָׁשָּמה ֹאתֹו ַחֵּזק ִּכי־הּוא יְַנִחֶלָּנה ֶאת־ִיְׂשָרֵאל:  ְיהֹוׁשֻ 1:38
ְּתֶנָּנה ְוֵהם  ְוַטְּפֶכם ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ָלַבז ִיְהיֶה ּוְבֵניֶכם ֲאֶׁשר לֹא־יְָדעּו ַהּיֹום טֹוב וָָרע ֵהָּמה יָֹבאּו ָׁשָּמה ְוָלֶהם אֶ 1:39
ּוָּה:  ִייָרׁש

ְוַאֶּתם ְּפנּו ָלֶכם ּוְסעּו ַהִּמְדָּבָרה ֶּדֶר יַם־סּוף:  1:40
הֵ 1:41 ֵהינּו ֲאַנְחנּו ַנֲעֶלה ְוִנְלַחְמנּו ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ִצָּונּו ְיהוָה ֱא ינּו וַַּתְחְּגרּו ִאיׁש וַַּתֲענּו וַּתֹאְמרּו ֵאַלי ָחָטאנּו ַליהוָה ֱא

ת ָהָהָרה:  ֶאת־ְּכֵלי ִמְלַחְמּתֹו וַ ָּתִהינּו ַלֲע
יֶכם:  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאַלי ֱאֹמר ָלֶהם לֹא ַתֲעלּו ְולֹא־ִתָּלֲחמּו ִּכי ֵאיֶנִּני ְּבִקְרְּבֶכם ְולֹא ִּתָּנְגפּו ִלְפֵני ֹאְיבֵ 1:42
ָהָרה:  וֲָאַדֵּבר ֲאֵליֶכם ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם וַַּתְמרּו ֶאת־ִּפי ְיהוָה וַָּתִזדּו וַַּתֲעלּו הָ 1:43
ֶאְתֶכם ְּבֵׂשִעיר  וֵַּיֵצא ָהֱאֹמִרי ַהֹּיֵׁשב ָּבָהר ַההּוא ִלְקַראְתֶכם וִַּיְרְּדפּו ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשיָנה ַהְּדֹבִרים וַַּיְּכתּו 1:44

ַעד־ָחְרָמה:  
ין ֲאֵליֶכם: וַָּתֻׁשבּו וִַּתְבּכּו ִלְפֵני ְיהוָה ְולֹא־ָׁשַמע ְיהוָה ְּבֹקְלֶכם ְולֹא ֶהֱאזִ 1:45
וֵַּתְׁשבּו ְבָקֵדׁש יִָמים ַרִּבים ַּכָּיִמים ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם:  1:46

וֵַּנֶפן וִַּנַּסע ַהִּמְדָּבָרה ֶּדֶר יַם־סּוף ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ֵאָלי וַָּנָסב ֶאת־ַהר־ֵׂשִעיר יִָמים ַרִּבים: 2:1
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר:2:2
ַרב־ָלֶכם ֹסב ֶאת־ָהָהר ַהֶּזה ְּפנּו ָלֶכם ָצֹפָנה: 2:3
ֶּתם ְמֹאד:  ְוֶאת־ָהָעם ַצו ֵלאֹמר ַאֶּתם ֹעְבִרים ִּבְגבּול ֲאֵחיֶכם ְּבֵני־ֵעָׂשו ַהֹּיְׁשִבים ְּבֵׂשִעיר ְוִייְראּו ִמֶּכם ְוִנְׁשַמְר 2:4
ד ִמְדַר ַּכף־ָרֶגל ִּכי־ְיֻרָּׁשה ְלֵעָׂשו ָנַתִּתי ֶאת־ַהר ֵׂשִעיר:  ַאל־ִּתְתָּגרּו ָבם ִּכי לֹא־ֶאֵּתן ָלֶכם ֵמַאְרָצם עַ 2:5



ֹאֶכל ִּתְׁשְּברּו ֵמִאָּתם ַּבֶּכֶסף וֲַאַכְלֶּתם ְוַגם־ַמִים ִּתְכרּו ֵמִאָּתם ַּבֶּכֶסף ּוְׁשִתיֶתם:  2:6
ֶהי ֵּבַרְכ ְּבֹכל ַמֲעֵׂשה יֶָד יַָדע ֶלְכְּת 2:7 ֶהי  ִּכי ְיהוָה ֱא ֶאת־ַהִּמְדָּבר ַהָּגֹדל ַהֶּזה ֶזה ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְיהוָה ֱא

ִעָּמ לֹא ָחַסְרָּת ָּדָבר:  
וֵַּנֶפן וַַּנֲעֹבר ֶּדֶר ִמְדַּבר  וַַּנֲעֹבר ֵמֵאת ַאֵחינּו ְבֵני־ֵעָׂשו ַהֹּיְׁשִבים ְּבֵׂשִעיר ִמֶּדֶר ָהֲעָרָבה ֵמֵאיַלת ּוֵמֶעְצֹין ָּגֶבר 2:8

ָאב: מֹו
ֵני־לֹוט  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאַלי ֶאל־ָּתַצר ֶאת־מֹוָאב ְוַאל־ִּתְתָּגר ָּבם ִמְלָחָמה ִּכי לֹא־ֶאֵּתן ְל ֵמַאְרצֹו ְיֻרָּׁשה ִּכי ִלבְ 2:9

ָנַתִּתי ֶאת־ָער ְיֻרָּׁשה:  
ָהֵאִמים ְלָפִנים יְָׁשבּו ָבּה ַעם ָּגדֹול ְוַרב וָָרם ָּכֲעָנִקים: 2:10
ִאים יֵָחְׁשבּו ַאף־ֵהם ָּכֲעָנִקים ְוַהֹּמָאִבים ִיְקְראּו ָלֶהם ֵאִמים: ְרפָ 2:11
ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵׂשִעיר יְָׁשבּו ַהֹחִרים ְלָפִנים ּוְבֵני ֵעָׂשו ִייָרׁשּום וַַּיְׁשִמידּום ִמְּפֵניֶהם וֵַּיְׁשבּו ַּתְחָּתם ַּכֲאֶׁשר 2:12

ְיהוָה ָלֶהם:  ְלֶאֶרץ ְיֻרָּׁשתֹו ֲאֶׁשר־ָנַתן 
ְוִעְברּו ָלֶכם ֶאת־ַנַחל ָזֶרד וַַּנֲעֹבר ֶאת־ַנַחל ָזֶרד:  1ַעָּתה ֻקמּו ְּסעּו2:13
ִׁשים ּוְׁשֹמֶנה ָׁשָנה ַעד־ֹּתם ָּכל־ַהּדֹור ְוַהָּיִמים ֲאֶׁשר־ָהַלְכנּו ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנַע ַעד ֲאֶׁשר־ָעַבְרנּו ֶאת־2:14 ַנַחל ֶזֶרד ְׁש

ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ִמֶּקֶרב ַהַּמֲחֶנה ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהוָה ָלֶהם: 
ִהים 2:15 ם: ָהְיָתה ָּבם ְלֻהָּמם ִמֶּקֶרב ַהַּמֲחֶנה ַעד ֻּתּמָ 2ְוַגם יַד־ֱא
וְַיִהי ַכֲאֶׁשר־ַּתּמּו ָּכל־ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ָלמּות ִמֶּקֶרב ָהָעם: 2:16
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר:  2:17
ַאָּתה ֹעֵבר ַהּיֹום ֶאת־ְּגבּול מֹוָאב ֶאת־ָער:  2:18
ִּכי לֹא־ֶאֵּתן ֵמֶאֶרץ ְּבֵני־ַעּמֹון ְל ְיֻרָּׁשה ִּכי ִלְבֵני־לֹוט ְנַתִּתיָה  ְוָקַרְבָּת מּול ְּבֵני ַעּמֹון ַאל־ְּתֻצֵרם ְוַאל־ִּתְתָּגר ָּבם2:19

ְיֻרָּׁשה: 
ֶאֶרץ־ְרָפִאים ֵּתָחֵׁשב ַאף־ִהוא ְרָפִאים יְָׁשבּו־ָבּה ְלָפִנים ְוָהַעֹּמִנים ִיְקְראּו ָלֶהם ַזְמזִֻּמים: 2:20
ִמיֵדם ְיהוָה ִמְּפֵניֶהם וִַּייָרֻׁשם וֵַּיְׁשבּו ַתְחָּתם: ַעם ָּגדֹול ְוַרב וָָרם ָּכֲעָנִקים וַַּיְׁש 2:21
ָּתם ַעד ַהּיֹום  ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלְבֵני ֵעָׂשו ַהֹּיְׁשִבים ְּבֵׂשִעיר ֲאֶׁשר ִהְׁשִמיד ֶאת־ַהֹחִרי ִמְּפֵניֶהם וִַּייָרֻׁשם וֵַּיְׁשבּו ַתחְ 2:22
ַהֶּזה: 
ִרים ַעד־ַעָּזה ַּכְפֹּתִרים ַהֹּיְצִאים ִמַּכְפּתֹור ִהְׁשִמיֻדם וֵַּיְׁשבּו ַתְחָּתם:  ְוָהַעִּוים ַהֹּיְׁשִבים ַּבֲחצֵ 2:23
־ֶחְׁשּבֹון ָהֱאֹמִרי ְוֶאת־ַאְרצֹו ָהֵחל  2:24 ָרׁש קּומּו ְּסעּו ְוִעְברּו ֶאת־ַנַחל ַאְרֹנן ְרֵאה ָנַתִּתי ְביְָד ֶאת־ִסיֹחן ֶמֶל

ְוִהְתָּגר ּבֹו ִמְלָחָמה:  
ָרְגזּו ְוָחלּו  ּיֹום ַהֶּזה ָאֵחל ֵּתת ַּפְחְּד ְוִיְרָאְת ַעל־ְּפֵני ָהַעִּמים ַּתַחת ָּכל־ַהָּׁשָמִים ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון ִׁשְמֲע וְ הַ 2:25

  : ִמָּפֶני
וֶָאְׁשַלח ַמְלָאִכים ִמִּמְדַּבר ְקֵדמֹות ֶאל־ִסיחֹון ֶמֶל ֶחְׁשּבֹון ִּדְבֵרי ָׁשלֹום ֵלאֹמר:  2:26
ֶאְעְּבָרה ְבַאְרֶצ ַּבֶּדֶר ַּבֶּדֶר ֵאֵל לֹא ָאסּור יִָמין ּוְׂשמֹאול: 2:27
ֹאֶכל ַּבֶּכֶסף ַּתְׁשִּבֵרִני ְוָאַכְלִּתי ּוַמִים ַּבֶּכֶסף ִּתֶּתן־ִלי ְוָׁשִתיִתי ַרק ֶאְעְּבָרה ְבַרְגָלי:  2:28
ְּבֵׂשִעיר ְוַהּמֹוָאִבים ַהֹּיְׁשִבים ְּבָער ַעד ֲאֶׁשר־ֶאֱעֹבר ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ֶאל־ָהָאֶרץ  ַּכֲאֶׁשר ָעׂשּו־ִלי ְּבֵני ֵעָׂשו ַהֹּיְׁשִבים 2:29

ֵהינּו ֹנֵתן ָלנּו:   ֲאֶׁשר־ְיהוָה ֱא
ֶהי ֶאת־רּוחֹו ְוִאֵּמץ ֶאת־ְלָבבֹו ְלמַ 2:30 ַען ִּתּתֹו ְביְָד  ְולֹא ָאָבה ִסיֹחן ֶמֶל ֶחְׁשּבֹון ַהֲעִבֵרנּו ּבֹו ִּכי־ִהְקָׁשה ְיהוָה ֱא

ַּכּיֹום ַהֶּזה: 
ִתי ֵּתת ְלָפֶני ֶאת־ִסיֹחן ְוֶאת־ַאְרצֹו ָהֵחל ָרׁש ָלֶרֶׁשת ֶאת־ַאְרצֹו:  2:31 וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאַלי ְרֵאה ַהִח
וֵַּיֵצא ִסיֹחן ִלְקָראֵתנּו הּוא ְוָכל־ַעּמֹו ַלִּמְלָחָמה יְָהָצה:  2:32
ֵהינּו ְלָפֵנינּו וַַּנ ֹאתֹו ְוֶאת־ָּבָניו ְוֶאת־ָּכל־ַעּמֹו: וִַּיְּתנֵ 2:33 הּו ְיהוָה ֱא
וִַּנְלֹּכד ֶאת־ָּכל־ָעָריו ָּבֵעת ַהִהוא וַַּנֲחֵרם ֶאת־ָּכל־ִעיר ְמִתם ְוַהָּנִׁשים ְוַהָּטף לֹא ִהְׁשַאְרנּו ָׂשִריד:  2:34
ִרים ֲאֶׁשר ָלָכְדנּו:  ַרק ַהְּבֵהָמה ָּבַזְזנּו ָלנּו ּוְׁשַלל ֶהעָ 2:35
ּנּו  ֵמֲעֹרֵער ֲאֶׁשר ַעל־ְׂשַפת־ַנַחל ַאְרֹנן ְוָהִעיר ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ְוַעד־ַהִּגְלָעד לֹא ָהְיָתה ִקְריָה ֲאֶׁשר ָׂשְגָבה ִמּמֶ 2:36

ֵהינּו ְלָפֵנינּו:  ֶאת־ַהֹּכל ָנַתן ְיהוָה ֱא
ֵהינּו:  ַרק ֶאל־ֶאֶרץ ְּבֵני־ַעּמֹון לֹא ָקָרְבָּת ּכָ 2:37 ל־יַד ַנַחל יַֹּבק ְוָעֵרי ָהָהר ְוֹכל ֲאֶׁשר־ִצָּוה ְיהוָה ֱא

־ַהָּבָׁשן ִלְקָראֵתנּו הּוא ְוָכל־ַעּמֹו ַלִּמְלָחָמה ֶאְדֶרִעי: 3:1 וֵַּנֶפן וַַּנַעל ֶּדֶר ַהָּבָׁשן וֵַּיֵצא עֹוג ֶמֶל
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2 15 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה



ָנַתִּתי ֹאתֹו ְוֶאת־ָּכל־ַעּמֹו ְוֶאת־ַאְרצֹו ְוָעִׂשיָת ּלֹו ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ְלִסיֹחן  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאַלי ַאל־ִּתיָרא ֹאתֹו ִּכי ְביְָד 3:2
ֶמֶל ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון: 

־ַהָּבָׁשן ְוֶאת־ָּכל־ַעּמֹו וַַּנֵּכהּו ַעד־ִּבְלּתִ 3:3 ֵהינּו ְּביֵָדנּו ַּגם ֶאת־עֹוג ֶמֶל י ִהְׁשִאיר־לֹו ָׂשִריד:  וִַּיֵּתן ְיהוָה ֱא
ב ַמְמֶלֶכת  וִַּנְלֹּכד ֶאת־ָּכל־ָעָריו ָּבֵעת ַהִהוא לֹא ָהְיָתה ִקְריָה ֲאֶׁשר לֹא־ָלַקְחנּו ֵמִאָּתם ִׁשִּׁשים ִעיר ָּכל־ֶחֶבל ַאְרּגֹ 3:4

עֹוג ַּבָּבָׁשן:  
ד ֵמָעֵרי ַהְּפָרִזי ַהְרֵּבה ְמֹאד:  ָּכל־ֵאֶּלה ָעִרים ְּבֻצרֹות חֹוָמה ְגֹבָהה ְּדָלַתִים ּוְבִריַח ְלבַ 3:5
וַַּנֲחֵרם אֹוָתם ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשינּו ְלִסיֹחן ֶמֶל ֶחְׁשּבֹון ַהֲחֵרם ָּכל־ִעיר ְמִתם ַהָּנִׁשים ְוַהָּטף: 3:6
ְוָכל־ַהְּבֵהָמה ּוְׁשַלל ֶהָעִרים ַּבּזֹונּו ָלנּו:  3:7
ְׁשֵני ַמְלֵכי ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמַּנַחל ַאְרֹנן ַעד־ַהר ֶחְרמֹון:  וִַּנַּקח ָּבֵעת ַהִהוא ֶאת־ָהָאֶרץ ִמַּיד 3:8
ִציֹדִנים ִיְקְראּו ְלֶחְרמֹון ִׂשְרֹין ְוָהֱאֹמִרי ִיְקְראּו־לֹו ְׂשִניר:  3:9

ַמְמֶלֶכת עֹוג ַּבָּבָׁשן: ֹּכל ָעֵרי ַהִּמיֹׁשר ְוָכל־ַהִּגְלָעד ְוָכל־ַהָּבָׁשן ַעד־ַסְלָכה ְוֶאְדֶרִעי ָעֵרי3:10
ה ִהוא ְּבַרַּבת ְּבֵני ַעּמֹו 3:11 ן ֵּתַׁשע  ִּכי ַרק־עֹוג ֶמֶל ַהָּבָׁשן ִנְׁשַאר ִמֶּיֶתר ָהְרָפִאים ִהֵּנה ַעְרׂשֹו ֶעֶרׂש ַּבְרֶזל ֲה

ַאּמֹות ָאְרָּכּה ְוַאְרַּבע ַאּמֹות ָרְחָּבּה ְּבַאַּמת־ִאיׁש: 
3:12 ֹ את יַָרְׁשנּו ָּבֵעת ַהִהוא ֵמֲעֹרֵער ֲאֶׁשר־ַעל־ַנַחל ַאְרֹנן וֲַחִצי ַהר־ַהִּגְלָעד ְוָעָריו ָנַתִּתי ָלֻראּוֵבִני  ְוֶאת־ָהָאֶרץ ַהּז

ְוַלָּגִדי:  
ן ַההּוא ִיָּקֵרא  ְויֶֶתר ַהִּגְלָעד ְוָכל־ַהָּבָׁשן ַמְמֶלֶכת עֹוג ָנַתִּתי ַלֲחִצי ֵׁשֶבט ַהְמַנֶּׁשה ֹּכל ֶחֶבל ָהַאְרֹּגב ְלָכל־ַהָּבׁשָ 3:13

ֶאֶרץ ְרָפִאים:  
ָּבָׁשן ַחּות  יִָאיר ֶּבן־ְמַנֶּׁשה ָלַקח ֶאת־ָּכל־ֶחֶבל ַאְרֹּגב ַעד־ְּגבּול ַהְּגׁשּוִרי ְוַהַּמֲעָכִתי וִַּיְקָרא ֹאָתם ַעל־ְׁשמֹו ֶאת־הַ 3:14

יִָאיר ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה: 
ּוְלָמִכיר ָנַתִּתי ֶאת־ַהִּגְלָעד: 3:15
י ַעּמֹון:  ָלֻראּוֵבִני ְוַלָּגִדי ָנַתִּתי ִמן־ַהִּגְלָעד ַעד־ַנַחל ַאְרֹנן ּתֹו ַהַּנַחל ּוְגֻבל ְוַעד יַֹּבק ַהַּנַחל ְּגבּול ְּבנֵ וְ 3:16
ה:  ְוָהֲעָרָבה ְוַהַּיְרֵּדן ּוְגֻבל ִמִּכֶּנֶרת ְוַעד יָם ָהֲעָרָבה יָם ַהֶּמַלח ַּתַחת ַאְׁשֹּדת ַהִּפְסָּגה ִמְזָרחָ 3:17
ֵהיֶכם ָנַתן ָלֶכם ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלִרְׁשָּתּה ֲחלּוִצים ַּתַעְברּו ִלפְ 3:18 ֵני  וֲָאַצו ֶאְתֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר ְיהוָה ֱא

ֲאֵחיֶכם ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ָּכל־ְּבֵני־ָחִיל:  
ֶכם יְֵׁשבּו ְּבָעֵריֶכם ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶכם:  ַרק ְנֵׁשיֶכם ְוַטְּפֶכם ּוִמְקֵנֶכם יַָדְעִּתי ִּכי־ִמְקֶנה ַרב לָ 3:19
ֵהיֶכם ֹנֵתן ָלֶהם ְּבֵעֶבר ַהּיַ 3:20 ְרֵּדן  ַעד ֲאֶׁשר־יִָניַח ְיהוָה ַלֲאֵחיֶכם ָּכֶכם ְויְָרׁשּו ַגם־ֵהם ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהוָה ֱא

ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ִליֻרָּׁשתֹו ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶכם:  
ֵהיֶכם ִלְׁשֵני ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלהְוֶאת־ְיהֹו3:21 ׁשּוַע ִצֵּויִתי ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר ֵעיֶני ָהֹרֹאת ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהוָה ֱא

ֵּכן־יֲַעֶׂשה ְיהוָה ְלָכל־ַהַּמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֵבר ָׁשָּמה: 
ֵהיֶכם הּוא ַהִּנְלָחם 3:22 יָראּום ִּכי ְיהוָה ֱא ָלֶכם: לֹא ִּתְ
וֶָאְתַחַּנן ֶאל־ְיהוָה ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר:  3:23
ָבָאֶרץ  ֲאֹדָני ְיהִוה ַאָּתה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת־ַעְבְּד ֶאת־ָּגְדְל ְוֶאת־יְָד ַהֲחָזָקה ֲאֶׁשר ִמי־ֵאל ַּבָּׁשַמִים ּו3:24

  : ֲאֶׁשר־יֲַעֶׂשה ְכַמֲעֶׂשי ְוִכְגבּוֹרֶת
ֶאְעְּבָרה־ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ָהָהר ַהּטֹוב ַהֶּזה ְוַהְּלָבנֹון: 3:25
ָבר ַהֶּזה: וִַּיְתַעֵּבר ְיהוָה ִּבי ְלַמַעְנֶכם ְולֹא ָׁשַמע ֵאָלי וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאַלי ַרב־ָל ַאל־ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי עֹוד ַּבּדָ 3:26
ְרֵּדן ַהֶּזה:  ֲעֵלה רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ְוָׂשא ֵעיֶני יָָּמה ְוָצֹפָנה ְוֵתיָמָנה ּוִמְזָרָחה ּוְרֵאה ְבֵעיֶני ִּכי־לֹא ַתֲעֹבר ֶאת־ַהּיַ 3:27
ם ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה:  ְוַצו ֶאת־ְיהֹוֻׁשַע ְוַחְּזֵקהּו ְוַאְּמֵצהּו ִּכי־הּוא יֲַעֹבר ִלְפֵני ָהָעם ַהֶּזה ְוהּוא יְַנִחיל אֹותָ 3:28
וֵַּנֶׁשב ַּבָּגְיא מּול ֵּבית ְּפעֹור:3:29

יּו ּוָבאֶתם  ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע ֶאל־ַהֻחִּקים ְוֶאל־ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַלֵּמד ֶאְתֶכם ַהּיֹום ַלֲעׂשֹות ְלַמַען ִּתחְ 4:1
ֵהי ֲאֹבֵתיֶכם ֹנֵתן ָלֶכם:  ִויִרְׁשֶּתם ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָו ה ֱא

ֵהיֶכם ֲאׁשֶ 4:2 ר ָאֹנִכי  לֹא ֹתִספּו ַעל־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ְולֹא ִתְגְרעּו ִמֶּמּנּו ִלְׁשֹמר ֶאת־ִמְצות ְיהוָה ֱא
ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם: 

ר ִּכי ָכל־ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָהַל ַאֲחֵרי ַבַעל־ְּפעֹור ִהְׁשִמידֹו ְיהוָה  ֵעיֵניֶכם ָהֹרֹאת ֵאת ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ְיהוָה ְּבַבַעל ְּפעֹו 4:3
 : ֶהי ִמִּקְרֶּב ֱא

ֵהיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום:  4:4 ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּביהוָה ֱא
ָהי4:5 ַלֲעׂשֹות ֵּכן ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָּבִאים ָׁשָּמה  ְרֵאה ִלַּמְדִּתי ֶאְתֶכם ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים ַּכֲאֶׁשר ִצַּוִני ְיהוָה ֱא

ְלִרְׁשָּתּה: 
ה ְוָאְמרּו ַרק  ּוְׁשַמְרֶּתם וֲַעִׂשיֶתם ִּכי ִהוא ָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתֶכם ְלֵעיֵני ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון ֵאת ָּכל־ַהֻחִּקים ָהֵאּלֶ 4:6

ל ַהֶּזה: ַעם־ָחָכם ְוָנבֹון ַהּגֹוי ַהָּגדֹו



ֵהינּו ְּבָּכל־ָקְרֵאנו ֵאָליו:  4:7 ִהים ְקֹרִבים ֵאָליו ַּכיהוָה ֱא ִּכי ִמי־גֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר־לֹו ֱא
ֹום:  ּוִמי ּגֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר־לֹו ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים ַצִּדיִקם ְּכֹכל ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּי4:8
ֹּכל ְיֵמי ַחֶּיי  ַרק ִהָּׁשֶמר ְל ּוְׁשֹמר ַנְפְׁש ְמֹאד ֶּפן־ִּתְׁשַּכח ֶאת־ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר־ָראּו ֵעיֶני ּוֶפן־יָסּורּו ִמְּלָבְב 4:9

 : ְוהֹוַדְעָּתם ְלָבֶני ְוִלְבֵני ָבֶני
ֶהי ְּבֹחֵרב ֶּבֱאמֹ 4:10 ר ְיהוָה ֵאַלי ַהְקֶהל־ִלי ֶאת־ָהָעם ְוַאְׁשִמֵעם ֶאת־ְּדָבָרי ֲאֶׁשר  יֹום ֲאֶׁשר ָעַמְדָּת ִלְפֵני ְיהוָה ֱא

ִיְלְמדּון ְלִיְרָאה ֹאִתי ָּכל־ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ֵהם ַחִּיים ַעל־ָהֲאָדָמה ְוֶאת־ְּבֵניֶהם ְיַלֵּמדּון:  
ַמִים ֹחֶׁש ָעָנן וֲַעָרֶפל:  וִַּתְקְרבּון וַַּתַעְמדּון ַּתַחת ָהָהר ְוָהָהר ֹּבֵער ָּבֵאׁש ַעד־ֵלב ַהּׁשָ 4:11
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֲאֵליֶכם ִמּתֹו ָהֵאׁש קֹול ְּדָבִרים ַאֶּתם ֹׁשְמִעים ּוְתמּוָנה ֵאיְנֶכם ֹרִאים זּוָלִתי קֹול:  4:12
ַעל־ְׁשֵני ֻלחֹות ֲאָבִנים:  וַַּיֵּגד ָלֶכם ֶאת־ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות ֲעֶׂשֶרת ַהְּדָבִרים וִַּיְכְּתֵבם 4:13
ם ָׁשָּמה ְוֹאִתי ִצָּוה ְיהוָה ָּבֵעת ַהִהוא ְלַלֵּמד ֶאְתֶכם ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים ַלֲעׂשְֹתֶכם ֹאָתם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹעְבִרי4:14

ְלִרְׁשָּתּה: 
ה ְּביֹום ִּדֶּבר ְיהוָה ֲאֵליֶכם ְּבֹחֵרב ִמּתֹו ָהֵאׁש:  ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמֹאד ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם ִּכי לֹא ְרִאיֶתם ָּכל־ְּתמּונָ 4:15
ֶּפן־ַּתְׁשִחתּון וֲַעִׂשיֶתם ָלֶכם ֶּפֶסל ְּתמּוַנת ָּכל־ָסֶמל ַּתְבִנית ָזָכר אֹו ְנֵקָבה:  4:16
ִים:  ַּתְבִנית ָּכל־ְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ַּתְבִנית ָּכל־ִצּפֹור ָּכָנף ֲאֶׁשר ָּתעּוף ַּבָּׁשמָ 4:17
ָּבֲאָדָמה ַּתְבִנית ָּכל־ָּדָגה ֲאֶׁשר־ַּבַּמִים ִמַּתַחת ָלָאֶרץ:  1ַּתְבִנית ָּכל־ֹרֵמׂש ֲאֶׁשר ֶרֶמׂש4:18
־ַהֶּׁשֶמׁש ְוֶאת־ַהָּיֵרַח ְוֶאת־ַהּכֹוָכִבים ֹּכל ְצָבא ַהָּׁשַמִים ְוִנַּדְחָּת  ּוֶפן־ִּתָּׂשא ֵעיֶני ַהָּׁשַמְיָמה ְוָרִאיָת ֶאת4:19

ֶהי ֹאָתם ְלֹכל ָהַעִּמים ַּתַחת ָּכל־ַהָּׁשָמִים:   ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ָלֶהם וֲַעַבְדָּתם ֲאֶׁשר ָחַלק ְיהוָה ֱא
ִהים 4:20 וַּיֹוִצא ֶאְתֶכם ִמּכּור ַהַּבְרֶזל ִמִּמְצָרִים ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ַנֲחָלה ַּכּיֹום ַהֶּזה:  2ְוֶאְתֶכם ָלַקח ֱא
ה ֲאֶׁשר ְיהוָה  וַיהוָה ִהְתַאֶּנף־ִּבי ַעל־ִּדְבֵריֶכם וִַּיָּׁשַבע ְלִבְלִּתי ָעְבִרי ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ּוְלִבְלִּתי־בֹא ֶאל־ָהָאֶרץ ַהּטֹובָ 4:21

ֶהי ֹנֵתן ְל ַנֲחָלה: ֱא
ת:  ִּכי ָאֹנִכי ֵמת ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ֵאיֶנִּני ֹעֵבר ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ְוַאֶּתם ֹעְבִרים ִויִרְׁשֶּתם ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ַהּזֹא4:22
ֵהיֶכם ֲאֶׁשר ָּכַרת ִעָּמֶכם ַו4:23 ֲעִׂשיֶתם ָלֶכם ֶּפֶסל ְּתמּוַנת ֹּכל ֲאֶׁשר  ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן־ִּתְׁשְּכחּו ֶאת־ְּבִרית ְיהוָה ֱא

 : ֶהי ִצְּו ְיהָוה ֱא
ֶהי ֵאׁש ֹאְכָלה הּוא ֵאל ַקָּנא:4:24 ִּכי ְיהוָה ֱא
ע ְּבֵעיֵני ִּכי־תֹוִליד ָּבִנים ּוְבֵני ָבִנים ְונֹוַׁשְנֶּתם ָּבָאֶרץ ְוִהְׁשַחֶּתם וֲַעִׂשיֶתם ֶּפֶסל ְּתמּוַנת ֹּכל וֲַעִׂשיֶתם ָהרַ 4:25

ֶהי ְלַהְכִעיסֹו:  ְיהוָה־ֱא
ַהִעיֹדִתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְוֶאת־ָהָאֶרץ ִּכי־ָאֹבד ּתֹאֵבדּון ַמֵהר ֵמַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹעְבִרים  4:26

ֵמדּון:  ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה לֹא־ַתֲאִריכֻן יִָמים ָעֶליָה ִּכי ִהָּׁשֵמד ִּתּׁשָ 
ְוֵהִפיץ ְיהוָה ֶאְתֶכם ָּבַעִּמים ְוִנְׁשַאְרֶּתם ְמֵתי ִמְסָּפר ַּבּגֹוִים ֲאֶׁשר ְיַנֵהג ְיהוָה ֶאְתֶכם ָׁשָּמה: 4:27
ִהים ֲאֵחִרים 4:28 ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם ֵעץ ָוֶאֶבן ֲאֶׁשר לֹא־ִיְראּון ְולֹא ִיְׁשְמעּון ְולֹא יֹאְכלּון ְולֹא ְיִריֻחן:  3וֲַעַבְדֶּתם־ָׁשם ֱא
4:29  : ֶהי ּוָמָצאָת ִּכי ִתְדְרֶׁשּנּו ְּבָכל־ְלָבְב ּוְבָכל־ַנְפֶׁש ּוִבַּקְׁשֶּתם ִמָּׁשם ֶאת־ְיהוָה ֱא
ֶהי ְוָׁשַמְעָּת ְּבֹקלֹו:  ַּבַּצר ְל ּוְמָצאּו 4:30 ֹּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ְוַׁשְבָּת ַעד־ְיהוָה ֱא
ֶהי לֹא יְַרְּפ ְולֹא יְַׁשִחיֶת ְולֹא ִיְׁשַּכח ֶאת־ְּבִרית ֲאֹבֶתי ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ָלהֶ 4:31 ם: ִּכי ֵאל ַרחּום ְיהוָה ֱא
ִהים ָאָדם ַעל־ָהָאֶרץ ּוְלִמְקֵצה ַהָּׁשַמִים  ִּכי ְׁשַאל־ָנא4:32 ְליִָמים ִראֹׁשִנים ֲאֶׁשר־ָהיּו ְלָפֶני ְלִמן־ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱא

ְוַעד־ְקֵצה ַהָּׁשָמִים ֲהִנְהיָה ַּכָּדָבר ַהָּגדֹול ַהֶּזה אֹו ֲהִנְׁשַמע ָּכֹמהּו: 
ִהים ַחִּיים 4:33 ־ָהֵאׁש ַּכֲאֶׁשר־ָׁשַמְעָּת ַאָּתה וֶַּיִחי:  4ֲהָׁשַמע ָעם קֹול ֱא ְמַדֵּבר ִמּתֹו
ִהים ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמֶּקֶרב ּגֹוי ְּבַמֹּסת ְּבֹאֹתת ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלָחָמה ּוְביָ 4:34 ד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע  אֹו ֲהִנָּסה ֱא

  : ֵהיֶכם ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֶני ְנטּויָה ּוְבמֹוָרִאים ְּגֹדִלים ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ָלֶכם ְיהוָה ֱא
ִהים ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו:  4:35 ַאָּתה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ִּכי ְיהוָה הּוא ָהֱא
ֶרָּך ְוַעל־ָהָאֶרץ ֶהְרֲא ֶאת־ִאּׁשֹו ַהְּגדֹוָלה ּוְדָבָריו ָׁשַמְעָּת ִמּתֹו ָהֵאׁש: ִמן־ַהָּׁשַמִים ִהְׁשִמיֲע ֶאת־ֹקלֹו ְליַּסְ 4:36
ְוַתַחת ִּכי ָאַהב ֶאת־ֲאֹבֶתי וִַּיְבַחר ְּבַזְרָעם ַאֲחָריו וַּיֹוִצֲא ְּבָפָניו ְּבֹכחֹו ַהָּגֹדל ִמִּמְצָרִים: 4:37
ִמים ִמְּמ ִמָּפֶני ַלֲהִביֲא ָלֶתת־ְל ֶאת־ַאְרָצם ַנֲחָלה ַּכּיֹום ַהֶּזה:  ְלהֹוִריׁש ּגֹוִים ְּגֹדִלים וֲַעצֻ 4:38
ִהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל־ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ֵאין עֹו 4:39 ד:  ְויַָדְעָּת ַהּיֹום וֲַהֵׁשֹבָת ֶאל־ְלָבֶב ִּכי ְיהוָה הּוא ָהֱא

1 18 // LXX Vg ֲאֶׁשר ֶרֶמׂש omit MT (ֶרֶמׂשֹרֵמׂש)
2 20 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
3 28 // Hebrew Mss LXX ֲאֵחִרים omit MT (ֲאֵחִריםִהים (אֱ 
4 33 // SP LXX חַ ִּיים omit MT (ַחִּייםִהים (ֱא



ְצוָתיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִייַטב ְל ּוְלָבֶני ַאֲחֶרי ּוְלַמַען ַּתֲאִרי יִָמים ְוָׁשַמְרָּת ֶאת־ֻחָּקיו ְוֶאת־מִ 4:40
ֶהי ֹנֵתן ְל ָּכל־ַהָּיִמים: ַעל־ַהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ְיהוָה ֱא

ׁש ָעִרים ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזְרָחה ָׁשֶמׁש: 4:41 ָאז יְַבִּדיל ֹמֶׁשה ָׁש
ָלנֻס ָׁשָּמה רֹוֵצַח ֲאֶׁשר ִיְרַצח ֶאת־ֵרֵעהּו ִּבְבִלי־ַדַעת ְוהּוא לֹא־ׂשֵֹנא לֹו ִמְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום ְוָנס ֶאל־ַאַחת  4:42

ִמן־ֶהָעִרים ָהֵאל וָָחי:  
ּגֹוָלן ַּבָּבָׁשן ַלְמַנִּׁשי: ֶאת־ֶּבֶצר ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ַהִּמיֹׁשר ָלֻראּוֵבִני ְוֶאת־ָראֹמת ַּבִּגְלָעד ַלָּגִדי ְוֶאת־4:43
ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר־ָׂשם ֹמֶׁשה ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  4:44
ֵאֶּלה ָהֵעֹדת ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֹמֶׁשה ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאָתם ִמִּמְצָרִים:  4:45
ל ֵּבית ְּפעֹור ְּבֶאֶרץ ִסיֹחן ֶמֶל ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון ֲאֶׁשר ִהָּכה ֹמֶׁשה ּוְבֵני  ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ַּבַּגְיא מּו4:46

ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאָתם ִמִּמְצָרִים: 
־ַהָּבָׁשן ְׁשֵני ַמְלֵכי ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרּדֵ 4:47 ן ִמְזַרח ָׁשֶמׁש: וִַּייְרׁשּו ֶאת־ַאְרצֹו ְוֶאת־ֶאֶרץ עֹוג ֶמֶל
ֵמֲעֹרֵער ֲאֶׁשר ַעל־ְׂשַפת־ַנַחל ַאְרֹנן ְוַעד־ַהר ִׂשיֹאן הּוא ֶחְרמֹון:  4:48
ְוָכל־ָהֲעָרָבה ֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזָרָחה ְוַעד יָם ָהֲעָרָבה ַּתַחת ַאְׁשֹּדת ַהִּפְסָּגה:4:49

ֶהם ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַהֻחִּקים ְוֶאת־ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹּדֵבר  וִַּיְקָרא ֹמֶׁשה ֶאל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל וַּיֹאֶמר ֲאלֵ 5:1
ְּבָאְזֵניֶכם ַהּיֹום ַהֶּזה ּוְלַמְדֶּתם ֹאָתם ּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲעׂשָֹתם:  

ֵהינּו ָּכַרת ִעָּמנּו ְּבִרית ְּבֹחֵרב: 5:2 ְיהוָה ֱא
ִרית ַהּזֹאת ִּכי ִאָּתנּו ֲאַנְחנּו ֵאֶּלה ֹפה ַהּיֹום ֻּכָּלנּו ַחִּיים:  לֹא ֶאת־ֲאֹבֵתינּו ָּכַרת ְיהוָה ֶאת־ַהּבְ 5:3
ָּפִנים ְּבָפִנים ִּדֶּבר ְיהוָה ִעָּמֶכם ָּבָהר ִמּתֹו ָהֵאׁש: 5:4
ֵני ָהֵאׁש ְולֹא־ֲעִליֶתם ָּבָהר  ָאֹנִכי ֹעֵמד ֵּבין־ְיהוָה ּוֵביֵניֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ְלַהִּגיד ָלֶכם ֶאת־ִּדְבֵרי ְיהָוה ִּכי ְיֵראֶתם ִמּפְ 5:5

ֵלאֹמר:  
ֶהי ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים: 5:6 ָאֹנִכי ְיהוָה ֱא
ִהים ֲאֵחִרים ַעל־ָּפָניַ:  5:7 לֹא ִיְהיֶה־ְל ֱא
ֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת וֲַאֶׁשר ַּבַּמִים ִמַּתַחת ָלָאֶרץ:  לֹא־ַתֲעֶׂשה־ְל ֶפֶסל ְוָכל־ְּתמּוָנה ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל וַאֲ 5:8
ֶהי ֵאל ַקָּנא ֹּפֵקד ֲעון ָאבֹות ַעל־ָּבִנים ַעל־ִׁשֵּלִׁש 5:9 ים  לֹא־ִתְׁשַּתֲחוֶה ָלֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם ִּכי ָאֹנִכי ְיהוָה ֱא

ְוַעל־ִרֵּבִעים ְלׂשְֹנָאי:  
ֲהַבי ּוְלֹׁשְמֵרי ִמְצוָתי: ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלאֹ 5:10
ֶהי ַלָּׁשְוא ִּכי לֹא ְיַנֶּקה ְיהוָה ֵאת ֲאֶׁשר־ִיָּׂשא ֶאת־ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא: 5:11 לֹא ִתָּׂשא ֶאת־ֵׁשם־ְיהוָה ֱא
ֶהי  5:12 ָׁשמֹור ֶאת־יֹום ַהַׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו ַּכֲאֶׁשר ִצְּו ְיהוָה ֱא
:  ֵׁשׁשֶ 5:13 ת יִָמים ַּתֲעֹבד ְוָעִׂשיָת ָּכל־ְמַלאְכֶּת
ֶהי לֹא ַתֲעֶׂשה ּבֹו ָכל־ְמָלאָכה ַאָּתה ִבְנ ִבֶּת ַעְבְּד ַוֲאָמֶת ׁשֹוְר 5:14  וֲַחֹמְר  ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַליהוָה ֱא

:  ְוָכל ְוְּבֶהְמֶּת ֵגְרי ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי ְלַמַען יָ נּוַח ַעְבְּד וֲַאָמְת ָּכמֹו
ֶהי ִמָּׁשם ְּביָד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּויָה ַעל5:15 ־ֵּכן ִצְּו ְיהוָה  ְוָזַכְרָּת ִּכי־ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים וַֹּיִצֲא ְיהוָה ֱא

ֶהי ִלְׁשמֹור ֶאת־יֹום ַהַׁשָּבת: ֱא
ֶהי ְלַמַען יֲַאִריֻכן יֶָמי ּוְלַמַען ִייַטב ָל ַעל ָהֲאָדָמה  ַּכֵּבד ֶאת־אָ 5:16 ִבי ְוֶאת־ִאֶּמ ַּכֲאֶׁשר ִצְּו ְיהוָה ֱא

 : ֶהי ֹנֵתן ָל ֲאֶׁשר־ְיהוָה ֱא
לֹא ִּתְנָאף: 5:17
: 1לֹא ִּתְרָצח5:18
לֹא ִּתְגֹנב: 5:19
לֹא־ַתֲעֶנה ְבֵרֲע ֵעד ָׁשְוא: 5:20
: לֹא ַתְחֹמד ֵאֶׁשת ֵרֶע לֹא ַתְחֹמד ֵּבית ֵרֶע ָׂשֵדהּו ְוַעְבּדֹו וֲַאָמתֹו5:21 ׁשֹורֹו וֲַחֹמרֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלֵרֶע
ף וִַּיְכְּתֵבם  ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּדֶּבר ְיהוָה ֶאל־ָּכל־ְקַהְלֶכם ָּבָהר ִמּתֹו ָהֵאׁש ֶהָעָנן ְוָהֲעָרֶפל קֹול ָּגדֹול ְולֹא יָסָ 5:22

ַעל־ְׁשֵני ֻלֹחת ֲאָבִנים וִַּיְּתֵנם ֵאָלי:  
:  ְּכָׁשְמֲעֶכם ֶאת־ַהּקֹול ִמּתֹו ַהֹחֶׁש ְוָהָהר ֹּבֵער ָּבֵאׁש וִַּתְקְרבּון ֵאַלי ָּכל־ָראֵׁשי ִׁשְבֵטיֶכם ְוִזְקֵניֶכםוְַיִהי 5:23
ֵהינּו ֶאת־ְּכֹבדֹו ְוֶאת־ָּגְדלֹו ְוֶאת־ֹקלֹו ָׁשַמְענּו ִמּתֹו ָהֵאׁש ַּבּיֹום ַהּזֶ 5:24 ה ָרִאינּו  וַּתֹאְמרּו ֵהן ֶהְרָאנּו ְיהוָה ֱא

ִהים ֶאת־ָהָאָדם וָָחי:   ִּכי־ְיַדֵּבר ֱא

1 17-18 לֹא ִּתְרָצח // LXX cf Exodus 20:13-14 pap. Nash LXX Mss לֹא ִּתְנָאף לֹא ִּתְנָאף MT SP לֹא ִּתְרָצח
LXX(A) Tg Syr Vg



ֵהינּו 5:25 עֹוד  ְוַעָּתה ָלָּמה ָנמּות ִּכי תֹאְכֵלנּו ָהֵאׁש ַהְּגֹדָלה ַהּזֹאת ִאם־ֹיְסִפים ֲאַנְחנּו ִלְׁשֹמַע ֶאת־קֹול ְיהוָה ֱא
וָָמְתנּו: 

ִהים חַ 5:26 ־ָהֵאׁש ָּכֹמנּו וֶַּיִחי:  ִּכי ִמי ָכל־ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ָׁשַמע קֹול ֱא ִּיים ְמַדֵּבר ִמּתֹו
ֵהינּו ֲאֵליֶכה 5:27 ֵלינּו ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ְיהוָה  ְוַאְּת ְּתַדֵּבר אֵ 1ְקַרב ַאָּתה ּוֲׁשָמע ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר יֹאַמר ְיהוָה ֱא

ֵהינּו ֵאֶלי ְוָׁשַמְענּו ְוָעִׂשינּו:  ֱא
ֲאֶׁשר ִּדְּברּו  וִַּיְׁשַמע ְיהוָה ֶאת־קֹול ִּדְבֵריֶכם ְּבַדֶּבְרֶכם ֵאָלי וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאַלי ָׁשַמְעִּתי ֶאת־קֹול ִּדְבֵרי ָהָעם ַהֶּזה5:28

ֶׁשר ִּדֵּברּו:  ֵאֶלי ֵהיִטיבּו ָּכל־אֲ 
ְלֹעָלם: ִמי־ִיֵּתן ְוָהיָה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם ְלִיְרָאה ֹאִתי ְוִלְׁשֹמר ֶאת־ִמְצוַתי ָּכל־ַהָּיִמים ְלַמַען ִייַטב ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם5:29
ֵל ֱאֹמר ָלֶהם ׁשּובּו ָלֶכם ְלָאֳהֵליֶכם: 5:30
ֶלי ֵאת ָּכל־ַהִּמְצוָה ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ְּתַלְּמֵדם ְוָעׂשּו ָבָאֶרץ ֲאֶׁשר  ְוַאָּתה ֹּפה ֲעֹמד ִעָּמִדי וֲַאַדְּבָרה אֵ 5:31

ָאֹנִכי ֹנֵתן ָלֶהם ְלִרְׁשָּתּה:  
ֵהיֶכם ֶאְתֶכם לֹא ָתֻסרּו יִָמין ּוְׂשמֹאל:  5:32 ּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲעׂשֹות ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֱא
ֵהיֶכם ֶאְתֶכם ֵּתֵלכּו ְלַמַען ִּתְחיּון ְוטֹוב ָלֶכם ְוַהֲאַרְכֶּתם יִָמים ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר  ְּבָכל־ַהֶּדֶר 5:33 ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֱא

ִּתיָרׁשּון:  
ֵהיֶכם ְלַלֵּמד ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר 6:1 ַאֶּתם ֹעְבִרים  ְוזֹאת ַהִּמְצוָה ַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֱא

ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה: 
ֶהי ִלְׁשֹמר ֶאת־ָּכל־ֻחֹּקָתיו ּוִמְצוָתיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּו ַאָּתה ּוִבְנ ּוֶבן־ּבִ 6:2 ְנ ֹּכל ְיֵמי ְלַמַען ִּתיָרא ֶאת־ְיהוָה ֱא

  : ַחֶּיי ּוְלַמַען יֲַאִרֻכן יֶָמי
ֵהי ֲאֹבֶתי ָל ֶאֶרץ  ְוָׁשַמְעָּת ִיְׂשָרֵאל ְוׁשָ 6:3 ַמְרָּת ַלֲעׂשֹות ֲאֶׁשר ִייַטב ְל וֲַאֶׁשר ִּתְרּבּון ְמֹאד ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ֱא

ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:
ֵהינּו ְיהוָה ֶאָחד:  6:4 ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיהוָה ֱא
ֶהי ְּבָכל־ְלָבְב ּוְבָכל־נַ 6:5 :  ְוָאַהְבָּת ֵאת ְיהוָה ֱא ְפְׁש ּוְבָכל־ְמֹאֶד
6:6 : ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום ַעל־ְלָבֶב
6:7 : ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶני ְוִדַּבְרָּת ָּבם ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמ
:  ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות 6:8 ַעל־יֶָד ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת ֵּבין ֵעיֶני
6:9 : ּוְכַתְבָּתם ַעל־ְמזּוֹזת ֵּביֶת ּוִבְׁשָעֶרי

ֶהי ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתי ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְליֲַעֹקב ָלֶתת ָל 6:10 תְוָהיָה ִּכי ְיִביֲא ְיהָוה ֱא ָעִרים ְּגֹד
ְוֹטֹבת ֲאֶׁשר לֹא־ָבִניָת:  

ָּת  ּוָבִּתים ְמֵלִאים ָּכל־טּוב ֲאֶׁשר לֹא־ִמֵּלאָת ּוֹבֹרת ֲחצּוִבים ֲאֶׁשר לֹא־ָחַצְבָּת ְּכָרִמים ְוֵזיִתים ֲאֶׁשר לֹא־ָנָטעְ 6:11
ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת:  

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים: ִהָּׁשֶמר ְל ֶּפן־ִּתְׁשַּכח ֶאת־ְיהוָה ֲאֶׁשר הֹוִציֲא מֵ 6:12
ֶהי ִּתיָרא ְוֹאתֹו ַתֲעֹבד ּובֹו ִתְדַּבק6:13 ּוִבְׁשמֹו ִּתָּׁשֵבַע: 2ֶאת־ְיהוָה ֱא
ִהים אֲ 6:14 ֵהי ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֵתיֶכם:  לֹא ֵתְלכּון ַאֲחֵרי ֱא ֵחִרים ֵמֱא
ֶהי ָּב ְוִהְׁשִמיְד ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה: 6:15 ֶהי ְּבִקְרֶּב ֶּפן־יֱֶחֶרה ַאף־ְיהוָה ֱא ִּכי ֵאל ַקָּנא ְיהוָה ֱא
ֵהיֶכם ַּכֲאֶׁשר ִנִּסיֶתם ַּבּמַ 6:16 ָּסה:  לֹא ְתַנּסּו ֶאת־ְיהוָה ֱא
6:17  : ֵהיֶכם ְוֵעֹדָתיו ְוֻחָּקיו ֲאֶׁשר ִצָּו ָׁשמֹור ִּתְׁשְמרּון ֶאת־ִמְצות ְיהוָה ֱא
ע ְיהוָה  ְוָעִׂשיָת ַהָּיָׁשר ְוַהּטֹוב ְּבֵעיֵני ְיהוָה ְלַמַען ִייַטב ָל ּוָבאָת ְויַָרְׁשָּת ֶאת־ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר־ִנְׁשּבַ 6:18

  : ַלֲאֹבֶתי
ַלֲהֹדף ֶאת־ָּכל־ֹאְיֶבי ִמָּפֶני ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה: 6:19
ֵהינּו ֶאְתֶכם:  6:20 ִּכי־ִיְׁשָאְל ִבְנ ָמָחר ֵלאֹמר ָמה ָהֵעֹדת ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֱא
ְּבִמְצָרִים וַּיֹוִציֵאנּו ְיהוָה ִמִּמְצַרִים ְּביָד ֲחָזָקה:  ְוָאַמְרָּת ְלִבְנ ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה6:21
וִַּיֵּתן ְיהוָה אֹוֹתת ּוֹמְפִתים ְּגֹדִלים ְוָרִעים ְּבִמְצַרִים ְּבַפְרֹעה ּוְבָכל־ֵּביתֹו ְלֵעיֵנינּו:  6:22
ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֵתינּו: ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָּׁשם ְלַמַען ָהִביא ֹאָתנּו ָלֶתת ָלנּו ֶאת־ָהָאֶרץ 6:23
ֵהינּו ְלטֹוב ָלנּו ָּכל־ַהָּיִמים ְלַחּיֹ 6:24 ֵתנּו ְּכַהּיֹום  וְַיַצֵּונּו ְיהוָה ַלֲעׂשֹות ֶאת־ָּכל־ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ְלִיְרָאה ֶאת־ְיהוָה ֱא
ַהֶּזה: 

1 27 // Ms LXX(AFN) Mss Syr Vg (DSS) ֲאֵליֶכה omit MT (ֲאֵליֶכהֵהינּו (ֱא
2 13 // Hebrew Mss LXX ּובֹו ִתְדַּבק  omit MT (ּוִבְׁשמֹוּובֹו)



ֵהינּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּונּו: ּוְצָדָקה ִּתְהיֶה־ָּלנּו ִּכי־ִנְׁשֹמר ַלֲעׂשֹות ֶאת־ָּכל־ַהִּמצְ 6:25 וָה ַהּזֹאת ִלְפֵני ְיהוָה ֱא
ֶהי ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ַאָּתה ָבא־ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה ְוָנַׁשל ּגֹוִים־ַרִּבים ִמָּפֶני ַהִחִּת 7:1 י ְוַהִּגְרָּגִׁשי ִּכי ְיִביֲא ְיהוָה ֱא

י ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ִׁשְבָעה גֹוִים ַרִּבים וֲַעצּוִמים ִמֶּמָּך:  ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְּכַנֲעִני ְוַהְּפִרּזִ 
ֶהי ְלָפֶני ְוִהִּכיָתם ַהֲחֵרם ַּתֲחִרים ֹאָתם לֹא־ִתְכֹרת ָלֶהם ְּבִרית ְולֹא ְתָחֵּנם: 7:2 ּוְנָתָנם ְיהוָה ֱא
7:3 ֹ : ְולֹא ִתְתַחֵּתן ָּבם ִּבְּת לֹא־ִתֵּתן ִלְבנֹו ּוִבּתֹו ל א־ִתַּקח ִלְבֶנ
ִהים ֲאֵחִרים ְוָחָרה ַאף־ְיהוָה ָּבֶכם ְוִהְׁשִמיְד ַמֵהר:  7:4 ִּכי־יִָסיר ֶאת־ִּבְנ ֵמַאֲחַרי ְוָעְבד ֱא
ם ִּתְׂשְרפּון ָּבֵאׁש: ִּכי־ִאם־ֹּכה ַתֲעׂשּו ָלֶהם ִמְזְּבֹחֵתיֶהם ִּתֹּתצּו ּוַמֵּצֹבָתם ְּתַׁשֵּברּו וֲַאֵׁשיֵרֶהם ְּתַגֵּדעּון ּוְפִסיֵליהֶ 7:5
ֶהי ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגָּלה ִמֹּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר עַ 7:6 ֶהי ְּב ָּבַחר ְיהוָה ֱא ל־ְּפֵני  ִּכי ַעם ָקדֹוׁש ַאָּתה ַליהָוה ֱא

ָהֲאָדָמה: 
ם ִּכי־ַאֶּתם ַהְמַעט ִמָּכל־ָהַעִּמים:  לֹא ֵמֻרְּבֶכם ִמָּכל־ָהַעִּמים ָחַׁשק ְיהוָה ָּבֶכם וִַּיְבַחר ָּבכֶ 7:7
ה וִַּיְפְּד  ִּכי ֵמַאֲהַבת ְיהוָה ֶאְתֶכם ּוִמָּׁשְמרו ֶאת־ַהְּׁשֻבָעה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֵתיֶכם הֹוִציא ְיהוָה ֶאְתֶכם ְּביָד ֲחָזקָ 7:8

־ִמְצָרִים:   ִמֵּבית ֲעָבִדים ִמַּיד ַּפְרֹעה ֶמֶל
ִהים ָהֵאל ַהֶּנֱאָמן ֹׁשֵמר ַהְּבִרית ְוַהֶחֶסד ְלֹאֲהָביו ּוְלֹׁשְמֵרי ִמְצוָתיו ְלֶאֶלף ּדֹור ְויַָדְעָּת ִּכי7:9 ֶהי הּוא ָהֱא : ־ְיהוָה ֱא

ּוְמַׁשֵּלם ְלׂשְֹנָאיו ֶאל־ָּפָניו ְלַהֲאִבידֹו לֹא ְיַאֵחר ְלׂשְֹנאֹו ֶאל־ָּפָניו ְיַׁשֶּלם־לֹו:  7:10
ְצוָה ְוֶאת־ַהֻחִּקים ְוֶאת־ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם:ְוָׁשַמְרָּת ֶאת־ַהּמִ 7:11
ֶהי ְל ֶאת־הַ 7:12 ְּבִרית  ְוָהיָה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון ֵאת ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה ּוְׁשַמְרֶּתם וֲַעִׂשיֶתם ֹאָתם ְוָׁשַמר ְיהוָה ֱא

:  ְוֶאת־ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ִנְׁש  ַּבע ַלֲאֹבֶתי
ֶפי ְוַעְׁשְּתֹרת צֹאֶנ  וֲַאֵהְב ּוֵבַרְכ ְוִהְרֶּב ּוֵבַר ְּפִרי־ִבְטְנ ּוְפִרי־ַאְדָמֶת ְּדָגְנ ְוִתיֹרְׁש ְוִיְצָהֶר ְׁשַגר־ֲאלָ 7:13

  : ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתי ָלֶתת ָל
:  ָּברּו ִּתְהיֶה מִ 7:14 ָּכל־ָהַעִּמים לֹא־ִיְהיֶה ְב ָעָקר וֲַעָקָרה ּוִבְבֶהְמֶּת
ַדְעָּת לֹא ְיִׂשיָמם ָּב ּוְנָתָנם י1ְָוֵהִסיר ְיהוָה ִמְּמ ָּכל־ֹחִלי ְוָכל־ַמְדוֵי ִמְצַרִים ָהָרִעים ֲאֶׁשר ָרִאיָתה וֲַאֶׁשר7:15

  : ְּבָכל־ׂשְֹנֶאי
ֵהיֶהם  7:16 ֶהי ֹנֵתן ָל לֹא־ָתֹחס ֵעיְנ ֲעֵליֶהם ְולֹא ַתֲעֹבד ֶאת־ֱא ְוָאַכְלָּת ֶאת־ָּכל־ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ְיהוָה ֱא

 : ִּכי־מֹוֵקׁש הּוא ָל
ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמֶּמִּני ֵאיָכה אּוַכל ְלהֹוִריָׁשם: ִּכי תֹאַמר ִּבְלָבְב ַרִּבים7:17
ֶהי ְלַפְרֹעה ּוְלָכל־ִמְצָרִים: 7:18 לֹא ִתיָרא ֵמֶהם ָזֹכר ִּתְזֹּכר ֵאת ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ְיהוָה ֱא
ת ֲאֶׁשר־ָראּו ֵעיֶני ָהֹאֹתת ְוַהֹּמְפִתים ְוַהָּיד ַהֲחָזָקה ְוַהּזְ 7:19 ֶהי  ַהַּמֹּסת ַהְּגֹד ֹרַע ַהְּנטּויָה ֲאֶׁשר הֹוִצֲא ְיהוָה ֱא

ֶהי ְלָכל־ָהַעִּמים ֲאֶׁשר־ַאָּתה יֵָרא ִמְּפֵניֶהם:  ֵּכן־יֲַעֶׂשה ְיהוָה ֱא
7:20  : ֶהי ָּבם ַעד־ֲאֹבד ַהִּנְׁשָאִרים ְוַהִּנְסָּתִרים ִמָּפֶני ְוַגם ֶאת־ַהִּצְרָעה ְיַׁשַּלח ְיהוָה ֱא
ֶהי ְּבִקְרֶּב ֵאל ָּגדֹול ְונֹוָרא:  לֹא ַתעֲ 7:21 ֹרץ ִמְּפֵניֶהם ִּכי־ְיהוָה ֱא
ָתם ַמֵהר ֶּפן־ִּתְרֶּבה ָעֶלי ַחַּית7:22 ֶהי ֶאת־ַהּגֹוִים ָהֵאל ִמָּפֶני ְמַעט ְמָעט לֹא תּוַכל ַּכ ַהָּׂשֶדה:  ְוָנַׁשל ְיהוָה ֱא
ֶהי ְלָפֶני 7:23 ְוָהָמם ְמהּוָמה ְגֹדָלה ַעד ִהָּׁשְמָדם: ּוְנָתָנם ְיהוָה ֱא
ָתם:  ְוָנַתן ַמְלֵכיֶהם ְּביֶָד ְוַהֲאַבְדָּת ֶאת־ְׁשָמם ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים לֹא־ִיְתיֵַּצב ִאיׁש ְּבָפֶני ַעד ִהְׁשִמְד אֹ 7:24
ֵהיֶהם ִּתְׂשְרפּון ָּבֵאׁש לֹא־ַתְחֹמד ֶּכֶסף ְוָזָהב ֲעלֵ 7:25 יֶהם ְוָלַקְחָּת ָל ֶּפן ִּתָּוֵקׁש ּבֹו ִּכי תֹוֲעַבת ְיהוָה  ְּפִסיֵלי ֱא

ֶהי הּוא:  ֱא
ְולֹא־ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל־ֵּביֶת ְוָהִייָת ֵחֶרם ָּכֹמהּו ַׁשֵּקץ ְּתַׁשְּקֶצּנּו ְוַתֵעב ְּתַתֲעֶבּנּו ִּכי־ֵחֶרם הּוא:7:26

ּיֹום ִּתְׁשְמרּון ַלֲעׂשֹות ְלַמַען ִּתְחיּון ּוְרִביֶתם ּוָבאֶתם ִויִרְׁשֶּתם ֶאת־ָהָאֶרץ  ָּכל־ַהִּמְצוָה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו הַ 8:1
ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּבע ְיהוָה ַלֲאֹבֵתיֶכם:  

ֶהי ֶזה ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַּבִּמְדָּבר ְלַמַען ַעֹּנְת ְלנַ 8:2 ֹּסְת ְוָלַדַעת ְוָזַכְרָּת ֶאת־ָּכל־ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר ֹהִליֲכ ְיהוָה ֱא
ֶאת־ֲאֶׁשר ִּבְלָבְב ֲהִתְׁשֹמר ִמְצוָתיו ִאם־לֹא:  

ל־ַהֶּלֶחם ְלַבּדֹו ִיְחיֶה  וְַיַעְּנ וַַּיְרִעֶב וַַּיֲאִכְל ֶאת ַהָּמן ֲאֶׁשר לֹא־יַָדְעָּת ְולֹא יְָדעּון ֲאֹבֶתי ְלַמַען הֹוִדֲע ִּכי לֹא עַ 8:3
ִהים 2רָהָאָדם ִּכי ַעל־ָּכל־ְּדבַ  ִיְחיֶה ָהָאָדם:  3מֹוָצא ִפי־ֱא

ִׂשְמָלְת לֹא ָבְלָתה ֵמָעֶלי ְוַרְגְל לֹא ָבֵצָקה ֶזה ַאְרָּבִעים ָׁשָנה:  8:4
ֶהי ְמיְַּסֶרָּך:  ְויַָדְעָּת ִעם־ְלָבֶב ִּכי ַּכֲאֶׁשר ְייֵַּסר ִאיׁש ֶאת־ְּבנֹו8:5  ֵּכן ְיהוָה ֱא
ֶהי ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ּוְלִיְרָאה ֹאתֹו: 8:6 ְוָׁשַמְרָּת ֶאת־ִמְצות ְיהוָה ֱא

1 15 // DSS LXX ָרִאיָתה וֲַאֶׁשר  omit MT ( וֲַאֶׁשר ֲאֶׁשר)
2 3 // LXX ְּדַבר  omit MT
3 3 ִהים // LXX Vg ֱא MT ְיהוָה



ֶהי ְמִביֲא ֶאל־ֶאֶרץ טֹוָבה ּוְרָחָבה 8:7 ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים ֲעיָֹנת ּוְתֹהֹמת ֹיְצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר:  1ִּכי ְיהוָה ֱא
ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשֹעָרה ְוֶגֶפן ְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ־ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש: 8:8
ֶרץ ֲאֶׁשר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל ּוֵמֲהָרֶריָה ַּתְחֹצב ְנֹחֶׁשת:  ֶאֶרץ ֲאֶׁשר לֹא ְבִמְסֵּכנֻת ּתֹאַכל־ָּבּה ְולֹא לֹא־ֶתְחַסר ֹּכל ָּבּה אֶ 8:9

8:10  : ֶהי ַעל־ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן־ָל ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת־ְיהוָה ֱא
ֶהי ְלִבְלִּתי ְׁשֹמר ִמְצוָתיו ּוִמְׁש 8:11 ָּפָטיו ְוֻחֹּקָתיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום: ִהָּׁשֶמר ְל ֶּפן־ִּתְׁשַּכח ֶאת־ְיהוָה ֱא
ֶּפן־ּתֹאַכל ְוָׂשָבְעָּת ּוָבִּתים טֹוִבים ִּתְבֶנה ְויָָׁשְבָּת ָּבם:  8:12
ּוְבָקְר ְוצֹאְנ ִיְרְּביֻן ְוֶכֶסף ְוָזָהב ִיְרֶּבה־ָּל ְוֹכל ֲאֶׁשר־ְל ִיְרֶּבה:  8:13
ֶהי ַהּמֹוִציֲא ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים: ְוָרם ְלָבֶב ְוָׁשכַ 8:14 ְחָּת ֶאת־ְיהוָה ֱא
ּצּור ַהַחָּלִמיׁש: ַהּמֹוִליֲכ ַּבִּמְדָּבר ַהָּגֹדל ְוַהּנֹוָרא ָנָחׁש ָׂשָרף ְוַעְקָרב ְוִצָּמאֹון ֲאֶׁשר ֵאין־ָמִים ַהּמֹוִציא ְל ַמִים מִ 8:15
:  ַהַּמֲאִכְל ָמן ַּבּמִ 8:16 ְדָּבר ֲאֶׁשר לֹא־ָיְדעּון ֲאֹבֶתי ְלַמַען ַעֹּנְת ּוְלַמַען ַנֹּסֶת ְלֵהיִטְב ְּבַאֲחִריֶת
ְוָאַמְרָּת ִּבְלָבֶב ֹּכִחי ְוֹעֶצם יִָדי ָעָׂשה ִלי ֶאת־ַהַחִיל ַהֶּזה:  8:17
ֶהי ִּכי הּוא ַהֹּנֵתן ְל ֹּכַח לַ 8:18 ֲעׂשֹות ָחִיל ְלַמַען ָהִקים ֶאת־ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתי ְוָזַכְרָּת ֶאת־ְיהָוה ֱא

ַּכּיֹום ַהֶּזה:
ִהים ֲאֵחִרים וֲַעַבְדָּתם ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ָלהֶ 8:19 ֶהי ְוָהַלְכָּת ַאֲחֵרי ֱא ם ַהִעֹדִתי  ְוָהיָה ִאם־ָׁשֹכַח ִּתְׁשַּכח ֶאת־ְיהוָה ֱא

ִים ְוֶאת־ָהָאֶרץ ִּכי ָאֹבד ּתֹאֵבדּון:  ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת־ַהָּׁשמַ 
ֵהיֶכם:8:20 ַּכּגֹוִים ֲאֶׁשר ְיהוָה ַמֲאִביד ִמְּפֵניֶכם ֵּכן תֹאֵבדּון ֵעֶקב לֹא ִתְׁשְמעּון ְּבקֹול ְיהוָה ֱא

ת ּוְבֻצֹרת  ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה ֹעֵבר ַהּיֹום ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ָלבֹא ָלֶרֶׁשת ּגֹוִים ְּגֹדִלים וֲַעֻצמִ 9:1 ים ִמֶּמָּך ָעִרים ְּגֹד
ַּבָּׁשָמִים: 

ַעם־ָּגדֹול וָָרם ְּבֵני ֲעָנִקים ֲאֶׁשר ַאָּתה יַָדְעָּת ְוַאָּתה ָׁשַמְעָּת ִמי ִיְתיֵַּצב ִלְפֵני ְּבֵני ֲעָנק:  9:2
ֶהי הּוא־ָהֹעֵבר ְלָפֶני ֵאׁש ֹאְכָלה ה9:3 ּוא יְַׁשִמיֵדם ְוהּוא יְַכִניֵעם ְלָפֶני ְוהֹוַרְׁשָּתם  ְויַָדְעָּת ַהּיֹום ִּכי ְיהוָה ֱא

  : ְוַהַאַבְדָּתם ַמֵהר ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ָל
ֶהי ֹאָתם ִמְּלָפֶני ֵלאֹמר ְּבִצְדָקִתי ֱהִביַאִני ְיהוָה ָלֶרֶׁשת ֶאת־ָהָארֶ 9:4 ץ ַהּזֹאת ַאל־ּתֹאַמר ִּבְלָבְב ַּבֲהֹדף ְיהוָה ֱא
: ּוְבִר  ְׁשַעת ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ְיהוָה מֹוִריָׁשם ִמָּפֶני
ָּפֶני  לֹא ְבִצְדָקְת ּוְבֹיֶׁשר ְלָבְב ַאָּתה ָבא ָלֶרֶׁשת ֶאת־ַאְרָצם ִּכי ְּבִרְׁשַעת ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ְיהוָה מֹוִריָׁשם מִ 9:5

ַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְליֲַעֹקב:  ּוְלַמַען ָהִקים ֶאת־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתי לְ 
ֶהי ֹנֵתן ְל ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ַהּזֹאת ְלִרְׁשָּתּה ִּכי ַעם־ְקֵׁשה־ֹערֶ 9:6 ף ָאָּתה:  ְויַָדְעָּת ִּכי לֹא ְבִצְדָקְת ְיהוָה ֱא
ֶהי ַּבִּמְדָּבר לְ 9:7 ִמן־ַהּיֹום ֲאֶׁשר־יָָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד־ֹּבֲאֶכם  ְזֹכר ַאל־ִּתְׁשַּכח ֵאת ֲאֶׁשר־ִהְקַצְפָּת ֶאת־ְיהוָה ֱא

ַעד־ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַמְמִרים ֱהִייֶתם ִעם־ְיהוָה:  
ּוְבֹחֵרב ִהְקַצְפֶּתם ֶאת־ְיהוָה וִַּיְתַאַּנף ְיהוָה ָּבֶכם ְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם:  9:8
ִתי ָהָהָרה ָלַקַחת לּוֹחת ָהֲאָבִנים לּוֹחת ַהּבְ 9:9 ִרית ֲאֶׁשר־ָּכַרת ְיהוָה ִעָּמֶכם וֵָאֵׁשב ָּבָהר ַאְרָּבִעים יֹום  ַּבֲע

ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ֶלֶחם לֹא ָאַכְלִּתי ּוַמִים לֹא ָׁשִתיִתי:  
ִהים וֲַעֵליֶהם ְּכָכל־ַהְּדָבִרים ֲאׁשֶ 9:10 ר ִּדֶּבר ְיהוָה  וִַּיֵּתן ְיהוָה ֵאַלי ֶאת־ְׁשֵני לּוֹחת ָהֲאָבִנים ְּכֻתִבים ְּבֶאְצַּבע ֱא

ִעָּמֶכם ָּבָהר ִמּתֹו ָהֵאׁש ְּביֹום ַהָּקָהל:  
וְַיִהי ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה ָנַתן ְיהוָה ֵאַלי ֶאת־ְׁשֵני ֻלֹחת ָהֲאָבִנים ֻלחֹות ַהְּבִרית:  9:11
ְּמ ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ִמִּמְצָרִים ָסרּו ַמֵהר ִמן־ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר ִצִּויִתם  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאַלי קּום ֵרד ַמֵהר ִמֶּזה ִּכי ִׁשֵחת עַ 9:12

ָעׂשּו ָלֶהם ַמֵּסָכה:  
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר ָרִאיִתי ֶאת־ָהָעם ַהֶּזה ְוִהֵּנה ַעם־ְקֵׁשה־ֹעֶרף הּוא:  9:13
ַחת ַהָּׁשָמִים ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְת ְלגֹוי־ָעצּום וָָרב ִמֶּמּנּו:  ֶהֶרף ִמֶּמִּני ְוַאְׁשִמיֵדם ְוֶאְמֶחה ֶאת־ְׁשָמם ִמּתַ 9:14
וֵָאֶפן וֵָאֵרד ִמן־ָהָהר ְוָהָהר ֹּבֵער ָּבֵאׁש ּוְׁשֵני ֻלֹחת ַהְּבִרית ַעל ְׁשֵּתי יָָדי:  9:15
ֵהיֶכם ֲעִׂשיֶתם ָלֶכם ֵעֶגל ַמֵּסָכה ַסְרֶּתם מַ 9:16 ֵהר ִמן־ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר־ִצָּוה ְיהוָה  וֵָאֶרא ְוִהֵּנה ֲחָטאֶתם ַליהוָה ֱא

ֶאְתֶכם: 
וֶָאְתֹּפׂש ִּבְׁשֵני ַהֻּלֹחת וַָאְׁשִלֵכם ֵמַעל ְׁשֵּתי יָָדי וֲָאַׁשְּבֵרם ְלֵעיֵניֶכם: 9:17
ם לֹא ָׁשִתיִתי ַעל  וֶָאְתַנַּפל ִלְפֵני ְיהוָה ָּכִראֹׁשָנה ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ֶלֶחם לֹא ָאַכְלִּתי ּוַמיִ 9:18

ָּכל־ַחַּטאְתֶכם ֲאֶׁשר ֲחָטאֶתם ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ְלַהְכִעיסֹו: 
ַעם ַהִהוא:  ִּכי יָֹגְרִּתי ִמְּפֵני ָהַאף ְוַהֵחָמה ֲאֶׁשר ָקַצף ְיהוָה ֲעֵליֶכם ְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם וִַּיְׁשַמע ְיהוָה ֵאַלי ַּגם ַּבּפַ 9:19
ֹרן ִהְתַאַּנף ְיהוָה ְמֹאד ְלַהְׁשִמידֹו וֶָאְתַּפֵּלל ַּגם־ְּבַעד ַאֲהֹרן ָּבֵעת ַהִהוא  ּוְבַאהֲ 9:20

1 7 // DSS SP LXX ּוְרָחָבה omit MT (ּוְרָחָבהטֹוָבה)



ק  ְוֶאת־ַחַּטאְתֶכם ֲאֶׁשר־ֲעִׂשיֶתם ֶאת־ָהֵעֶגל ָלַקְחִּתי ָוֶאְׂשֹרף ֹאתֹו ָּבֵאׁש וֶָאֹּכת ֹאתֹו ָטחֹון ֵהיֵטב ַעד ֲאֶׁשר־ּדַ 9:21
ֶאל־ַהַּנַחל ַהֹּיֵרד ִמן־ָהָהר:  ְלָעָפר וַָאְׁשִל ֶאת־ֲעָפרֹו  

ּוְבַתְבֵעָרה ּוְבַמָּסה ּוְבִקְבֹרת ַהַּתֲאוָה ַמְקִצִפים ֱהִייֶתם ֶאת־ְיהוָה:  9:22
ַח ְיהוָה ֶאְתֶכם ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנַע ֵלאֹמר ֲעלּו ּוְרׁשּו ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶכם וַַּתְמרּו ֶאת־ִּפי יְ 9:23 הוָה ּוִבְׁש

ֵהיֶכם ְולֹא ֶהֱאַמְנֶּתם לֹו ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם ְּבֹקלֹו: ֱא
ַמְמִרים ֱהִייֶתם ִעם־ְיהוָה ִמּיֹום ַּדְעִּתי ֶאְתֶכם:  9:24
יד  ְׁשמִ וֶָאְתַנַּפל ִלְפֵני ְיהוָה ֵאת ַאְרָּבִעים ַהּיֹום ְוֶאת־ַאְרָּבִעים ַהַּלְיָלה ֲאֶׁשר ִהְתַנָּפְלִּתי ִּכי־ָאַמר ְיהוָה ְלהַ 9:25

ֶאְתֶכם: 
ִהים 9:26 וָֹאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ַאל־ַּתְׁשֵחת ַעְּמ ְוַנֲחָלְת ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ְּבָגְדֶל ֲאֶׁשר־הֹוֵצאָת  1וֶָאְתַּפֵּלל ֶאל־ֱא

ִמִּמְצַרִים ְּביָד ֲחָזָקה:  
ְצָחק ּוְליֲַעֹקב ַאל־ֵּתֶפן ֶאל־ְקִׁשי ָהָעם ַהֶּזה ְוֶאל־ִרְׁשעֹו ְוֶאל־ַחָּטאתֹו:  ְזֹכר ַלֲעָבֶדי ְלַאְבָרָהם ְליִ 9:27
ְנָאתֹו  ֶּפן־יֹאְמרּו ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר הֹוֵצאָתנּו ִמָּׁשם ִמְּבִלי ְיֹכֶלת ְיהוָה ַלֲהִביָאם ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ָלֶהם ּוִמִּׂש 9:28

ְדָּבר: אֹוָתם הֹוִציָאם ַלֲהִמָתם ַּבּמִ 
ְוֵהם ַעְּמ ְוַנֲחָלֶת ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ְּבֹכֲח ַהָּגֹדל ּוִבְזֹרֲע ַהְּנטּויָה:9:29
ן ֵעץ: ָּבֵעת ַהִהוא ָאַמר ְיהוָה ֵאַלי ְּפָסל־ְל ְׁשֵני־ֻלוֹחת ֲאָבִנים ָּכִראֹׁשִנים וֲַעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ְוָעִׂשיָת ְּל ֲארֹו 10:1
ַעל־ַהֻּלֹחת ֶאת־ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל־ַהֻּלֹחת ָהִראֹׁשִנים ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרָּת ְוַׂשְמָּתם ָּבָארֹון:  ְוֶאְכֹּתב 10:2
וַָאַעׂש ֲארֹון ֲעֵצי ִׁשִּטים וֶָאְפֹסל ְׁשֵני־ֻלֹחת ֲאָבִנים ָּכִראֹׁשִנים וַָאַעל ָהָהָרה ּוְׁשֵני ַהֻּלֹחת ְּביִָדי:  10:3
־ַהֻּלֹחת ַּכִּמְכָּתב ָהִראׁשֹון ֵאת ֲעֶׂשֶרת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ֲאֵליֶכם ָּבָהר ִמּתֹו ָהֵאׁש ְּביֹום  וִַּיְכֹּתב ַעל10:4

ַהָּקָהל וִַּיְּתֵנם ְיהוָה ֵאָלי:  
ֶׁשר ִצַּוִני ְיהוָה:  וֵָאֶפן וֵָאֵרד ִמן־ָהָהר וָָאִׂשם ֶאת־ַהֻּלֹחת ָּבָארֹון ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי וִַּיְהיּו ָׁשם ַּכאֲ 10:5
ְחָּתיו: ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָנְסעּו ִמְּבֵאֹרת ְּבֵני־יֲַעָקן מֹוֵסָרה ָׁשם ֵמת ַאֲהֹרן וִַּיָּקֵבר ָׁשם וְַיַכֵהן ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ּתַ 10:6
ִמָּׁשם ָנְסעּו ַהּגְֻדֹּגָדה ּוִמן־ַהּגְֻדֹּגָדה יְָטָבָתה ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים: 10:7
  ֵעת ַהִהוא ִהְבִּדיל ְיהוָה ֶאת־ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי ָלֵׂשאת ֶאת־ֲארֹון ְּבִרית־ְיהוָה ַלֲעֹמד ִלְפֵני ְיהוָה ְלָׁשְרתֹו ּוְלָבֵר ּבָ 10:8

ִּבְׁשמֹו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה: 
ֶהי לֹו:  ַעל־ֵּכן לֹא־ָהיָה ְלֵלִוי ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעם־ֶאָחיו ְיהוָה הּוא ַנֲחָלתֹו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר 10:9 ְיהוָה ֱא

ַעם ַהִהוא  ְוָאֹנִכי ָעַמְדִּתי ָבָהר ַּכָּיִמים ָהִראֹׁשִנים ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה וִַּיְׁשַמע ְיהוָה ֵאַלי ַּגם ַּבּפַ 10:10
  : לֹא־ָאָבה ְיהָוה ַהְׁשִחיֶת

ם ְויָֹבאּו ְוִיְרׁשּו ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאֹבָתם ָלֵתת ָלֶהם:וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאַלי קּום ֵל ְלַמַּסע ִלְפֵני ָהעָ 10:11
ֶהי ָלֶלֶכת ְּבָכל־ְּדָרָכיו ּו10:12 ֶהי ֹׁשֵאל ֵמִעָּמ ִּכי ִאם־ְלִיְרָאה ֶאת־ְיהוָה ֱא ְלַאֲהָבה  ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ְיהוָה ֱא

ֶהי  :  ֹאתֹו ְוַלֲעֹבד ֶאת־ְיהוָה ֱא  ְּבָכל־ְלָבְב ּוְבָכל־ַנְפֶׁש
10:13  : ִלְׁשֹמר ֶאת־ִמְצות ְיהוָה ְוֶאת־ֻחֹּקָתיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום ְלטֹוב ָל
ֶהי ַהָּׁשַמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשָמִים ָהָאֶרץ ְוָכל־ֲאֶׁשר־ָּבּה:  10:14 ֵהן ַליהוָה ֱא
ה ְלַאֲהָבה אֹוָתם וִַּיְבַחר ְּבַזְרָעם ַאֲחֵריֶהם ָּבֶכם ִמָּכל־ָהַעִּמים ַּכּיֹום ַהֶּזה: ַרק ַּבֲאֹבֶתי ָחַׁשק ְיהו10:15ָ
ּוַמְלֶּתם ֵאת ָעְרַלת ְלַבְבֶכם ְוָעְרְּפֶכם לֹא ַתְקׁשּו עֹוד: 10:16
ִהים וֲַאֹדֵני ָהֲאֹדִנים ָהֵאל ַהָּגֹדל הַ 10:17 ֵהי ָהֱא ֵהיֶכם הּוא ֱא ִּגֹּבר ְוַהּנֹוָרא ֲאֶׁשר לֹא־ִיָּׂשא ָפִנים ְולֹא  ִּכי ְיהוָה ֱא

ִיַּקח ֹׁשַחד:  
ֹעֶׂשה ִמְׁשַּפט יָתֹום ְוַאְלָמָנה ְוֹאֵהב ֵּגר ָלֶתת לֹו ֶלֶחם ְוִׂשְמָלה: 10:18
וֲַאַהְבֶּתם ֶאת־ַהֵּגר ִּכי־ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:  10:19
ֶהי ִּתיָרא10:20 ֹאתֹו ַתֲעֹבד ּובֹו ִתְדָּבק ּוִבְׁשמֹו ִּתָּׁשֵבַע:  ֶאת־ְיהוָה ֱא
10:21  : ת ְוֶאת־ַהּנֹוָרֹאת ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיֶני ֶהי ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ִאְּת ֶאת־ַהְּגֹד הּוא ְתִהָּלְת ְוהּוא ֱא
ֶהי ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלֹרב:  ְּבִׁשְבִעים ֶנֶפׁש יְָרדּו ֲאֹבֶתי ִמְצָרְיָמה ְוַעָּתה ָׂשְמ יְ 10:22 הוָה ֱא

ֶהי ְוָׁשַמְרָּת ִמְׁשַמְרּתֹו ְוֻחֹּקָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ּוִמְצוָתיו ָּכל־ַהָּיִמים:  11:1 ְוָאַהְבָּת ֵאת ְיהוָה ֱא
ֵהיֶכם ֶאת־ָּגְדלֹו ֶאת־יָדֹו ִויַדְעֶּתם ַהּיֹום ִּכי לֹא ֶאת־ְּבֵניֶכם ֲאֶׁשר לֹא־יְָדעּו וֲַאֶׁשר לֹא־ָראּו ֶאת־11:2 מּוַסר ְיהוָה ֱא

ַהֲחָזָקה ּוְזֹרעֹו ַהְּנטּויָה:  
־ִמְצַרִים ּוְלָכל־ַאְרצֹו:  11:3 ְוֶאת־ֹאֹתָתיו ְוֶאת־ַמֲעָׂשיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְּבתֹו ִמְצָרִים ְלַפְרֹעה ֶמֶל
ַעל־ְּפֵניֶהם ְּבָרְדָפם ַאֲחֵריֶכם וְַיַאְּבֵדם  1ּסֹוף ֶׁשר ֵהִציף ֶאת־ֵמי יַם־וֲַאֶׁשר ָעָׂשה ְלֵחיל ִמְצַרִים ְלסּוָסיו ּוְלִרְכּבֹו אֲ 11:4

ְיהוָה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה: 
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וֲַאֶׁשר ָעָׂשה ָלֶכם ַּבִּמְדָּבר ַעד־ֹּבֲאֶכם ַעד־ַהָּמקֹום ַהֶּזה: 11:5
ֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב ֶּבן־ְראּוֵבן ֲאֶׁשר ָּפְצָתה ָהָאֶרץ ֶאת־ִּפיָה ַוִּתְבָלֵעם ְוֶאת־ָּבֵּתיֶהם  וֲַאֶׁשר ָעָׂשה ְלָדָתן ְולַ 11:6

ְוֶאת־ָאֳהֵליֶהם ְוֵאת ָּכל־ַהְיקּום ֲאֶׁשר ְּבַרְגֵליֶהם ְּבֶקֶרב ָּכל־ִיְׂשָרֵאל: 
ֶׁשר ָעָׂשה: ִּכי ֵעיֵניֶכם ָהֹרֹאת ֶאת־ָּכל־ַמֲעֵׂשה ְיהוָה ַהְּגדֹוִלים אֲ 11:7
ּוָבאֶתם ִויִרְׁשֶּתם ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר  2ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת־ָּכל־ַהִּמְצוָה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום ְלַמַען ֶּתֶחְזקּו ּוְרִביֶתם 11:8

ִרים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה: ַאֶּתם ֹעבְ 
ּוְלַמַען ַּתֲאִריכּו יִָמים ַעל־ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהוָה ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ּוְלַזְרָעם ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב  11:9

ּוְדָבׁש: 
ם ִהוא ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמָּׁשם ֲאֶׁשר ִּתְזַרע  ִּכי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתמה ָּבִאים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה לֹא ְכֶאֶרץ ִמְצַריִ 11:10

ֶאת־ַזְרֲע ְוִהְׁשִקיָת ְּבַרְגֵליֶכה ְּכַגן ַהָּיָרק:  
ְוָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹעְבִרים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה ֶאֶרץ ָהִרים ּוְבָקֹעת ִלְמַטר ַהָּׁשַמִים ִּתְׁשֶּתה־ָּמִים:  11:11
ֶהי ָּבּה ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנה: ֶאֶרץ ֲאֶׁשר־ְיהוָה אֱ 11:12 ֶהי ֹּדֵרׁש ֹאָתּה ָּתִמיד ֵעיֵני ְיהוָה ֱא
ֵהיֶכם ּוְלָעבְ 11:13 דֹו  ְוָהיָה ִאם־ָׁשֹמַע ִּתְׁשְמעּו ֶאל־ִמְצוַתי ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת־ְיהוָה ֱא

ְלַבְבֶכם ּוְבָכל־ַנְפְׁשֶכם:  ְּבָכל־
11:14  : ְוָנַתִּתי ְמַטר־ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנ ְוִתיֹרְׁש ְוִיְצָהֶר
ְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְד ִלְבֶהְמֶּת ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת: 11:15
ִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם:  ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלבַ 11:16 ְבֶכם ְוַסְרֶּתם וֲַעַבְדֶּתם ֱא
ה  ְוָחָרה ַאף־ְיהוָה ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְולֹא־ִיְהיֶה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵּתן ֶאת־ְיבּוָלּה וֲַאַבְדֶּתם ְמֵהרָ 11:17

ם:  ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ְיהוָה ֹנֵתן ָלכֶ 
ן  ְוַׂשְמֶּתם ֶאת־ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל־ְלַבְבֶכם ְוַעל־ַנְפְׁשֶכם ּוְקַׁשְרֶּתם ֹאָתם ְלאֹות ַעל־יְֶדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת ֵּבי 11:18

ֵעיֵניֶכם: 
:  ְוִלַּמְדֶּתם ֹאָתם ֶאת־ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּוְבׁשָ 11:19 ְכְּב ּוְבקּוֶמ
11:20  : ּוְכַתְבָּתם ַעל־ְמזּוזֹות ֵּביֶת ּוִבְׁשָעֶרי
ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהוָה ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ִּכיֵמי ַהָּׁשַמִים  11:21

ַעל־ָהָאֶרץ: 
ִּתְׁשְמרּון ֶאת־ָּכל־ַהִּמְצוָה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַלֲעׂשָֹתּה ְלַאֲהָבה ֶאת־ְיהוָה  ִּכי ִאם־ָׁשֹמר 11:22

ֵהיֶכם ָלֶלֶכת ְּבָכל־ְּדָרָכיו ּוְלָדְבָקה־בֹו:   ֱא
וֲַעֻצִמים ִמֶּכם: ְוהֹוִריׁש ְיהוָה ֶאת־ָּכל־ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמִּלְפֵניֶכם ִויִרְׁשֶּתם ּגֹוִים ְּגֹדִלים11:23
ד ַהָּים  ָּכל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִּתְדֹר ַּכף־ַרְגְלֶכם ּבֹו ָלֶכם ִיְהיֶה ִמן־ַהִּמְדָּבר ְוַהְּלָבנֹון ִמן־ַהָּנָהר ְנַהר־ְּפָרת ְועַ 11:24

ָהַאֲחרֹון ִיְהיֶה ְּגֻבְלֶכם:  
ֵהיֶכם ַעל־ְּפֵני ָכל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתְדְרכּו־ָבּה ַּכֲאֶׁשר  לֹא־ִיְתיֵַּצב ִאיׁש ִּבְפֵניֶכם ַּפְחְּדֶכם ּומֹוַרֲאֶכם 11:25 ִיֵּתן ְיהָוה ֱא

ִּדֶּבר ָלֶכם: 
ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה ּוְקָלָלה: 11:26
ֵהיֶכם ֲאֶׁשר ָאֹנִכי מְ 11:27 ַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום:  ֶאת־ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאל־ִמְצות ְיהוָה ֱא
ֵהיֶכם ְוַסְרֶּתם ִמן־ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום11:28 ָלֶלֶכת  ְוַהְּקָלָלה ִאם־לֹא ִתְׁשְמעּו ֶאל־ִמְצות ְיהוָה ֱא

ִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא־ְיַדְעֶּתם:  ַאֲחֵרי ֱא
ֶהי ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ַאָּתה ָבא־ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה ְוָנַתָּתה ֶאת־ַהְּבָרָכה ַעל־ַהר ְּגִרִזים  ְוָהיָה ִּכי ְיִביֲא ְיה11:29 וָה ֱא

ְוֶאת־ַהְּקָלָלה ַעל־ַהר ֵעיָבל:  
ה מּול ַהִּגְלָּגל ֵאֶצל ֵאלֹון  ֲהלֹא־ֵהָּמה ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ַאֲחֵרי ֶּדֶר ְמבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש ְּבֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ַהֹּיֵׁשב ָּבֲעָרבָ 11:30
ֹמֶרה: 
ֵהיֶכם ֹנֵתן ָלֶכם ִויִרְׁשֶּתם ֹאָתּה  11:31 ִּכי ַאֶּתם ֹעְבִרים ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ָלבֹא ָלֶרֶׁשת ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ְיהוָה ֱא

ִויַׁשְבֶּתם־ָּבּה:  
ם ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום:  ּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל־ַהֻחִּקים ְוֶאת־ַהִּמְׁשָּפִטי11:32

ֵהי ֲאֹבֶתי ְל ְלִרְׁש 12:1 ָּתּה  ְוֵאֶּלה ַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּון ַלֲעׂשֹות ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהוָה ֱא
ָּכל־ַהָּיִמים ֲאֶׁשר־ַאֶּתם ַחִּיים ַעל־ָהֲאָדָמה:  
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ֵהיֶהם ַעל־ֶהָהִרים  ַאֵּבד ְּתַאְּבדּו12:2 ן ֶאת־ָּכל־ַהְּמֹקמֹות ֲאֶׁשר ָעְבדּו־ָׁשם ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹיְרִׁשים ֹאָתם ֶאת־ֱא
ָהָרִמים ְוַעל־ַהְּגָבעֹות ְוַתַחת ָּכל־ֵעץ ַרֲעָנן:  

ֵהיֶהם ְּתַגֵּדעּון ְוִאַּבְדֶּתם  ְוִנַּתְצֶּתם ֶאת־ִמְזּבֹחָתם ְוִׁשַּבְרֶּתם ֶאת־ַמֵּצֹבָתם ַוֲאֵׁשֵריֶהם ִּתְׂשְרפּון 12:3 ָּבֵאׁש ּוְפִסיֵלי ֱא
ֶאת־ְׁשָמם ִמן־ַהָּמקֹום ַההּוא:  

ֵהיֶכם:  12:4 לֹא־ַתֲעׂשּון ֵּכן ַליהוָה ֱא
ֵהיֶכם ִמָּכל־ִׁשְבֵטיֶכם ָלׂשּום ֶאת־ְׁשמֹו ָׁשם ְלִׁשְכנֹו ִתְדְרׁש12:5 ּו ּוָבאָת  ִּכי ִאם־ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר־ִיְבַחר ְיהוָה ֱא

ָׁשָּמה: 
ֵתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם ְוֵאת ַמְעְׂשֹרֵתיֶכם ְוֵאת ְּתרּוַמת יְֶדֶכם ְוִנְדֵריֶכם ְוִנְדֹבֵתיֶכם ּוְבֹכרֹ 12:6 ת ְּבַקְרֶכם  וֲַהֵבאֶתם ָׁשָּמה ֹע

ְוצֹאְנֶכם: 
ֵהיֶכם ּוְׂשַמְחֶּתם ְּבֹכל ִמְׁשַלח ֶי12:7 :  וֲַאַכְלֶּתם־ָׁשם ִלְפֵני ְיהוָה ֱא ֶהי ְדֶכם ַאֶּתם ּוָבֵּתיֶכם ֲאֶׁשר ֵּבַרְכ ְיהוָה ֱא
לֹא ַתֲעׂשּון ְּכֹכל ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ֹעִׂשים ֹּפה ַהּיֹום ִאיׁש ָּכל־ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו:  12:8
ֶהי ֹנֵתן לָ 12:9 :  ִּכי לֹא־ָּבאֶתם ַעד־ָעָּתה ֶאל־ַהְּמנּוָחה ְוֶאל־ַהַּנֲחָלה ֲאֶׁשר־ְיהוָה ֱא

ֵהיֶכם ַמְנִחיל ֶאְתֶכם ְוֵהִניַח ָלֶכם ִמָּכל־ֹאְיֵביכֶ 12:10 ם ִמָּסִביב  וֲַעַבְרֶּתם ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ִויַׁשְבֶּתם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר־ְיהוָה ֱא
ִויַׁשְבֶּתם־ֶּבַטח:  

ֵהיֶכם ּבֹו ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם ָׁשּמָ 12:11 ה ָתִביאּו ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם  ְוָהיָה ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר־ִיְבַחר ְיהוָה ֱא
ֵהיֶכם  ֵתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם ַמְעְׂשֹרֵתיֶכם ּוְתֻרַמת יְֶדֶכם ְוֹכל ִמְבַחר ִנְדֵריֶכם ֲאֶׁשר ִּתְּדרּו ֵלא : 1עֹו

הֵ 12:12 יֶכם ַאֶּתם ּוְבֵניֶכם ּוְבֹנֵתיֶכם ְוַעְבֵדיֶכם ְוַאְמֹהֵתיֶכם ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ְּבַׁשֲעֵריֶכם ִּכי ֵאין  ּוְׂשַמְחֶּתם ִלְפֵני ְיהוָה ֱא
לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִאְּתֶכם:  

ֶתי ְּבָכל־ָמקֹום ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה: 12:13 ִהָּׁשֶמר ְל ֶּפן־ַּתֲעֶלה ֹע
ֶתי ְוָׁשם ַּתֲעֶׂשה ֹּכל ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוָּך:  ִּכי ִאם־ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר־ִיְבַחר יְ 12:14 הוָה ְּבַאַחד ְׁשָבֶטי ָׁשם ַּתֲעֶלה ֹע
ֶהי ֲאֶׁשר ָנַתן־ְל ְּבָכל־ְׁשָעֶרי ַהּטָ 12:15 ֵמא ְוַהָּטהֹור  ַרק ְּבָכל־ַאַּות ַנְפְׁש ִּתְזַּבח ְוָאַכְלָּת ָבָׂשר ְּכִבְרַּכת ְיהוָה ֱא
ּו ַּכְּצִבי ְוָכַאָּיל:  יֹאְכֶלּנ

ַרק ַהָּדם לֹא תֹאֵכלּו ַעל־ָהָאֶרץ ִּתְׁשְּפֶכּנּו ַּכָּמִים:  12:16
ֶׁשר ִּתֹּדר  לֹא־תּוַכל ֶלֱאֹכל ִּבְׁשָעֶרי ַמְעַׂשר ְּדָגְנ ְוִתיֹרְׁש ְוִיְצָהֶר ּוְבֹכֹרת ְּבָקְר ְוצֹאֶנ ְוָכל־ְנָדֶרי אֲ 12:17

:  ְוִנְדֹבֶתי ּוְת  רּוַמת יֶָד
ֶהי ּבֹו ַאָּתה ּוִבְנ ּוִבֶּת ְועַ 12:18 ֶהי ּתֹאְכֶלּנּו ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהוָה ֱא ְבְּד וֲַאָמֶת  ִּכי ִאם־ִלְפֵני ְיהוָה ֱא

ֶהי ְּבֹכל ִמְׁשַלח יָדֶ  :  ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי ְוָׂשַמְחָּת ִלְפֵני ְיהָוה ֱא
12:19 : ִהָּׁשֶמר ְל ֶּפן־ַּתֲעֹזב ֶאת־ַהֵּלִוי ָּכל־ָיֶמי ַעל־ַאְדָמֶת
ֶהי ֶאת־ְּגבּוְל ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר־ָל ְוָאַמְרָּת ֹאְכָלה ָבָׂשר ִּכי־ְתַאֶּוה ַנְפְׁש ֶלֱאכֹ 12:20 ל ָּבָׂשר  ִּכי־יְַרִחיב ְיהוָה ֱא

ּתֹאַכל ָּבָׂשר: ְּבָכל־ַאַּות ַנְפְׁש 
ֶהי ָלׂשּום ְׁשמֹו ָׁשם ְוָזַבְחָּת ִמְּבָקְר ּוִמּצֹאְנ ֲאׁשֶ 12:21 ר ָנַתן  ִּכי־ִיְרַחק ִמְּמ ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהוָה ֱא
ִהים  : ְל ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִת ְוָאַכְלָּת ִּבְׁשָערֶ 2ֱא י ְּבֹכל ַאַּות ַנְפֶׁש
ַא ַּכֲאֶׁשר יֵָאֵכל ֶאת־ַהְּצִבי ְוֶאת־ָהַאָּיל ֵּכן ּתֹאְכֶלּנּו ַהָּטֵמא ְוַהָּטהֹור יְַחָּדו יֹאְכֶלּנּו:  12:22
ַרק ֲחַזק ְלִבְלִּתי ֲאֹכל ַהָּדם ִּכי ַהָּדם הּוא ַהָּנֶפׁש ְולֹא־תֹאַכל ַהֶּנֶפׁש ִעם־ַהָּבָׂשר: 12:23
לֹא ּתֹאְכֶלּנּו ַעל־ָהָאֶרץ ִּתְׁשְּפֶכּנּו ַּכָּמִים:  12:24
לֹא ּתֹאְכֶלּנּו ְלַמַען ִייַטב ְל ּוְלָבֶני ַאֲחֶרי ִּכי־ַתֲעֶׂשה ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהוָה:  12:25
־ִיְבַחר ְיהוָה:  ַרק ָקָדֶׁשי ֲאֶׁשר־ִיְהיּו ְל ּוְנָדֶרי ִּתָּׂשא ּוָבאָת ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר 12:26
ֶהי 12:27 ֶהי ְוַדם־ְזָבֶחי ִיָּׁשֵפ ַעל־ִמְזַּבח ְיהוָה ֱא ֶתי ַהָּבָׂשר ְוַהָּדם ַעל־ִמְזַּבח ְיהוָה ֱא ְוַהָּבָׂשר  ְוָעִׂשיָת ֹע
ּתֹאֵכל: 
ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוָּך ְלַמַען ִייַטב ְל ּוְלָבֶני ַאֲחֶרי ַעד־עֹוָלם  3ְׁשֹמר ְוָׁשַמְעָּת ְוָעִׂשיתָ 12:28

 : ֶהי ִּכי ַתֲעֶׂשה ַהּטֹוב ְוַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהוָה ֱא
ֶהי ֶאת־ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא־ָׁשָּמה ָלֶרֶׁשת אֹוָתם ִמָּפֶני ְויַָרְׁשָּת ֹאָתם ְויַָׁשְבָּת  ִּכי־יְַכִרית ְיהוָה אֱ 12:29

ְּבַאְרָצם: 
ֵהיֶהם ֵלאֹמר ֵאיָכה יַַעְבדּו 12:30 ִים ַהּגֹו ִהָּׁשֶמר ְל ֶּפן־ִּתָּנֵקׁש ַאֲחֵריֶהם ַאֲחֵרי ִהָּׁשְמָדם ִמָּפֶני ּוֶפן־ִּתְדֹרׁש ֵלא

ֵהיֶהם ְוֶאֱעֶׂשה־ֵּכן ַּגם־ָאִני:   ָהֵאֶּלה ֶאת־ֱא

1 11 ֵהיֶכם // LXX ֵלא MT Tg Syr Vg ַליהוָה
2 21 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
3 28 // SP LXX ְוָעִׂשיתָ  omit MT ( ְָוָעִׂשית ְָוָׁשַמְעּת)



ֵהיֶהם ִּכי ַגם ֶאת־ְּבֵניֶהם 12:31 ֶהי ִּכי ָּכל־ּתֹוֲעַבת ְיהוָה ֲאֶׁשר ָׂשֵנא ָעׂשּו ֵלא לֹא־ַתֲעֶׂשה ֵכן ַליהוָה ֱא
ֵהיֶהם: ְוֶאת־ְּבֹנֵתיֶהם ִיְׂשְרפּו ָבֵאׁש ֵלא

ר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ֹאתֹו ִתְׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות לֹא־ֹתֵסף ָעָליו ְולֹא ִתְגַרע ִמֶּמּנּו:ֵאת ָּכל־ַהָּדָבר ֲאׁשֶ 13:1
ִּכי־יָקּום ְּבִקְרְּב ָנִביא אֹו ֹחֵלם ֲחלֹום ְוָנַתן ֵאֶלי אֹות אֹו מֹוֵפת:  13:2
ִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא־ְיַדְעָּתם ְוַנַעְבֵדם:  ּוָבא ָהאֹות ְוַהּמֹוֵפת ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ֵאֶלי ֵלאֹמר ֵנְלָכה ַאחֲ 13:3 ֵרי ֱא
ֵהיֶכם ֶאְתֶכם ָלַדַעת 13:4 לֹא ִתְׁשַמע ֶאל־ִּדְבֵרי ַהָּנִביא ַההּוא אֹו ֶאל־חֹוֵלם ַהֲחלֹום ַההּוא ִּכי ְמַנֶּסה ְיהוָה ֱא

ֵהיֶכם ְּבָכל־ְלַבְבֶכם ּוְבָכל־ַנְפְׁש  ֶכם:  ֲהִיְׁשֶכם ֹאֲהִבים ֶאת־ְיהוָה ֱא
ֵהיֶכם ֵּתֵלכּו ְוֹאתֹו ִתיָראּו ְוֶאת־ִמְצוָתיו ִּתְׁשֹמרּו ּוְבֹקלֹו ִתְׁשָמעּו ְוֹאתֹו ַתֲעֹבדּו ּובֹו 13:5 ִתְדָּבקּון:  ַאֲחֵרי ְיהוָה ֱא
ֵהיֶכם ַהּמֹוצִ 13:6 יא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים  ְוַהָּנִביא ַההּוא אֹו ֹחֵלם ַהֲחלֹום ַההּוא יּוָמת ִּכי ִדֶּבר־ָסָרה ַעל־ְיהוָה ֱא

ֶהי ָלֶלֶכת ָּבּה ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמּקִ  : ְוַהֹּפְד ִמֵּבית ֲעָבִדים ְלַהִּדיֲח ִמן־ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר ִצְּו ְיהוָה ֱא ְרֶּב
ֶבן־ִאֶּמ אֹו־ִבְנ אֹו־ִבְּת אֹו ֵאֶׁשת ֵחיֶק אֹו ֵרֲע ֲאֶׁשר ְּכַנְפְׁש ַּבֵּסֶתר ֵלאֹמר  1ִּכי ְיִסיְת ָאִחי ֶּבן ָאִבי אֹו 13:7

  : ִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא יַָדְעָּת ַאָּתה וֲַאֹבֶתי ֵנְלָכה ְוַנַעְבָדה ֱא
ֵהי ָהַעּמִ 13:8 ים ֲאֶׁשר ְסִביֹבֵתיֶכם ַהְּקֹרִבים ֵאֶלי אֹו ָהְרֹחִקים ִמֶּמָּך ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְוַעד־ְקֵצה ָהָאֶרץ: ֵמֱא
לֹא־תֹאֶבה לֹו ְולֹא ִתְׁשַמע ֵאָליו ְולֹא־ָתחֹוס ֵעיְנ ָעָליו ְולֹא־ַתְחֹמל ְולֹא־ְתַכֶּסה ָעָליו:  13:9

יֶה־ּבֹו ָבִראׁשֹוָנה ַלֲהִמיתֹו ְויַד ָּכל־ָהָעם ָּבַאֲחֹרָנה: ִּכי ָהֹרג ַּתַהְרֶגּנּו יְָד ִּתהְ 13:10
ֶהי ַהּמֹוִציֲא ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִד 13:11 ים: ּוְסַקְלּתֹו ָבֲאָבִנים וֵָמת ִּכי ִבֵּקׁש ְלַהִּדיֲח ֵמַעל ְיהוָה ֱא
: ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּון ְולֹא־יֹוסִ 13:12 פּו ַלֲעׂשֹות ַּכָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה ְּבִקְרֶּב
ֶהי ֹנֵתן ְל ָלֶׁשֶבת ָׁשם ֵלאֹמר: 13:13 ִּכי־ִתְׁשַמע ְּבַאַחת ָעֶרי ֲאֶׁשר ְיהוָה ֱא
ִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר  יְָצאּו ֲאָנִׁשים ְּבֵני־ְבִלַּיַעל ִמִּקְרֶּב וַַּיִּדיחּו ֶאת־ֹיְׁשֵבי ִעיָרם ֵלאֹמר ֵנְלכָ 13:14 ה ְוַנַעְבָדה ֱא

לֹא־ְיַדְעֶּתם:  
13:15  : ְוָדַרְׁשָּת ְוָחַקְרָּת ְוָׁשַאְלָּת ֵהיֵטב ְוִהֵּנה ֱאֶמת ָנכֹון ַהָּדָבר ֶנֶעְׂשָתה ַהּתֹוֵעָבה ַהּזֹאת ְּבִקְרֶּב
ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ָּבּה ְוֶאת־ְּבֶהְמָּתּה ְלִפי־ָחֶרב:  ַהֵּכה ַתֶּכה ֶאת־ֹיְׁשֵבי ָהִעיר ַההּוא ְלִפי־ָחֶרב ַהֲחֵרם ֹאָתּה 13:16
הֶ 13:17 י ְוָהְיָתה  ְוֶאת־ָּכל־ְׁשָלָלּה ִּתְקֹּבץ ֶאל־ּתֹו ְרֹחָבּה ְוָׂשַרְפָּת ָבֵאׁש ֶאת־ָהִעיר ְוֶאת־ָּכל־ְׁשָלָלּה ָּכִליל ַליהוָה ֱא

ֵּתל עֹוָלם לֹא ִתָּבֶנה עֹוד:  
יְָד ְמאּוָמה ִמן־ַהֵחֶרם ְלַמַען יָׁשּוב ְיהוָה ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ְוָנַתן־ְל ַרֲחִמים ְוִרַחְמ ְוִהְרֶּב ַּכֲאֶׁשר  ְולֹא־ִיְדַּבק ּבְ 13:18

  : ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתי
ֶהי ִלְׁשֹמר ֶאת־ָּכל־ִמְצוָתיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום ַלֲעׂש13:19 ֹות ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהוָה ִּכי ִתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהוָה ֱא

 : ֶהי ֱא
ֵהיֶכם לֹא ִתְתֹּגְדדּו ְולֹא־ָתִׂשימּו ָקְרָחה ֵּבין ֵעיֵניֶכם ָלֵמת:  14:1 ָּבִנים ַאֶּתם ַליהוָה ֱא
ֶהי ּוְב ָּבַחר ְיהוָה ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגָּלה ִמּכֹ 14:2 ל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני  ִּכי ַעם ָקדֹוׁש ַאָּתה ַליהוָה ֱא

ָהֲאָדָמה: 
לֹא תֹאַכל ָּכל־ּתֹוֵעָבה: 14:3
זֹאת ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ּתֹאֵכלּו ׁשֹור ֵׂשה ְכָׂשִבים ְוֵׂשה ִעִּזים: 14:4
ַאָּיל ּוְצִבי ְויְַחמּור ְוַאּקֹו ְוִדיֹׁשן ּוְתאֹו וָָזֶמר:  14:5
ַּפְרָסה ְוֹׁשַסַעת ֶׁשַסע ְׁשֵּתי ְפָרסֹות ַמֲעַלת ֵּגָרה ַּבְּבֵהָמה ֹאָתּה ּתֹאֵכלּו:  ְוָכל־ְּבֵהָמה ַמְפֶרֶסת 14:6
ָּׁשָפן  ַא ֶאת־ֶזה לֹא תֹאְכלּו ִמַּמֲעֵלי ַהֵּגָרה ּוִמַּמְפִריֵסי ַהַּפְרָסה ַהְּׁשסּוָעה ֶאת־ַהָּגָמל ְוֶאת־ָהַאְרֶנֶבת ְוֶאת־הַ 14:7

ְרָסה לֹא ִהְפִריסּו ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם: ִּכי־ַמֲעֵלה ֵגָרה ֵהָּמה ּופַ 
ְוֶאת־ַהֲחִזיר ִּכי־ַמְפִריס ַּפְרָסה הּוא ְולֹא ֵגָרה ָטֵמא הּוא ָלֶכם ִמְּבָׂשָרם לֹא תֹאֵכלּו ּוְבִנְבָלָתם לֹא  14:8

ִתָּגעּו: 
ְוַקְׂשֶקֶׂשת ּתֹאֵכלּו: ֶאת־ֶזה ּתֹאְכלּו ִמֹּכל ֲאֶׁשר ַּבָּמִים ֹּכל ֲאֶׁשר־לֹו ְסַנִּפיר 14:9

ְוֹכל ֲאֶׁשר ֵאין־לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת לֹא תֹאֵכלּו ָטֵמא הּוא ָלֶכם: 14:10
ָּכל־ִצּפֹור ְטֹהָרה ּתֹאֵכלּו:  14:11
ְוֶזה ֲאֶׁשר לֹא־תֹאְכלּו ֵמֶהם ַהֶּנֶׁשר ְוַהֶּפֶרס ְוָהָעְזִנָּיה: 14:12
ָהַאָּיה ְוַהַּדָּיה ְלִמיָנּה:  ְוַהָּדָאה ְוֶאת־14:13
ְוֵאת ָּכל־ֹעֵרב ְלִמינֹו:  14:14
ְוֵאת ַּבת ַהַּיֲעָנה ְוֶאת־ַהַּתְחָמס ְוֶאת־ַהָּׁשַחף ְוֶאת־ַהֵּנץ ְלִמיֵנהּו: 14:15
ֶאת־ַהּכֹוס ְוֶאת־ַהַּיְנׁשּוף ְוַהִּתְנָׁשֶמת:  14:16
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14:17 : ְוַהָּקָאת ְוֶאת־ָהָרָחָמה ְוֶאת־ַהָּׁשָל
ְוַהֲחִסיָדה ְוָהֲאָנָפה ְלִמיָנּה ְוַהּדּוִכיַפת ְוָהֲעַטֵּלף: 14:18
ְוֹכל ֶׁשֶרץ ָהעֹוף ָטֵמא הּוא ָלֶכם לֹא יֵָאֵכלּו:  14:19
ָּכל־עֹוף ָטהֹור ּתֹאֵכלּו: 14:20
ֶהי  לֹא תֹאְכלּו ָכל־ְנֵבָלה ַלֵּגר ֲאֶׁשר־ִּבְׁשָעֶרי ִּתְּתֶנָּנה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמֹכר לְ 14:21 ָנְכִרי ִּכי ַעם ָקדֹוׁש ַאָּתה ַליהוָה ֱא

לֹא־ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו:
ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר ֵאת ָּכל־ְּתבּוַאת ַזְרֶע ַהֹּיֵצא ַהָּׂשֶדה ָׁשָנה ָׁשָנה:  14:22
ֶהי ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר־ִיְבַחר ְלַׁשֵּכן ְׁש 14:23 מֹו ָׁשם ַמְעַׂשר ְּדָגְנ ִּתיֹרְׁש ְוִיְצָהֶר ּוְבֹכֹרת ְּבָקְר  ְוָאַכְלָּת ִלְפֵני ְיהוָה ֱא

ֶהי ָּכל־ַהָּיִמים:   ְוצֹאֶנ ְלַמַען ִּתְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת־ְיהוָה ֱא
ֶהי ָלׂשּום ְׁשמֹו ָׁשם ְוִכי־ִיְרֶּבה ִמְּמ ַהֶּדֶר ִּכי לֹא תּוַכל ְׂשֵאתֹו ִּכי־ִיְרַחק ִמְּמ ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבחַ 14:24 ר ְיהוָה ֱא

 : ֶהי ִּכי ְיָבֶרְכ ְיהוָה ֱא
ֶהי ּבֹו:  14:25 ְוָנַתָּתה ַּבָּכֶסף ְוַצְרָּת ַהֶּכֶסף ְּביְָד ְוָהַלְכָּת ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהוָה ֱא
ָּבָקר ּוַבּצֹאן ּוַבַּיִין ּוַבֵּׁשָכר ּוְבֹכל ֲאֶׁשר ִּתְׁשָאְל ַנְפֶׁש ְוָאַכְלָּת ָּׁשם  ְוָנַתָּתה ַהֶּכֶסף ְּבֹכל ֲאֶׁשר־ְּתַאֶּוה ַנְפְׁש ּבַ 14:26

  : ֶהי ְוָׂשַמְחָּת ַאָּתה ּוֵביֶת ִלְפֵני ְיהוָה ֱא
14:27 : ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר־ִּבְׁשָעֶרי לֹא ַתַעְזֶבּנּו ִּכי ֵאין לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעָּמ
14:28  : ׁש ָׁשִנים ּתֹוִציא ֶאת־ָּכל־ַמְעַׂשר ְּתבּוָאְת ַּבָּׁשָנה ַהִהוא ְוִהַּנְחָּת ִּבְׁשָעֶרי ִמְקֵצה ָׁש
ַען ְיָבֶרְכ  עּו ְלמַ ּוָבא ַהֵּלִוי ִּכי ֵאין־לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעָּמ ְוַהֵּגר ְוַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי ְוָאְכלּו ְוָׂשבֵ 14:29

ֶהי ְּבָכל־ַמֲעֵׂשה יְָד ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה:  ְיהוָה ֱא
ִמֵּקץ ֶׁשַבע־ָׁשִנים ַּתֲעֶׂשה ְׁשִמָּטה:  15:1
יו ִּכי־ָקָרא  ְוֶזה ְּדַבר ַהְּׁשִמָּטה ָׁשמֹוט ָּכל־ַּבַעל ַמֵּׁשה יָדֹו ֲאֶׁשר ַיֶּׁשה ְּבֵרֵעהּו לֹא־ִיֹּגׂש ֶאת־ֵרֵעהּו ְוֶאת־ָאחִ 15:2

ְׁשִמָּטה ַליהוָה:  
15:3  : ֶאת־ַהָּנְכִרי ִּתֹּגׂש וֲַאֶׁשר ִיְהיֶה ְל ֶאת־ָאִחי ַּתְׁשֵמט ָיֶד
ֶהי ֹנֵתן־ְל ַנֲחָלה ְלִרְׁש 15:4 ָּתּה: ֶאֶפס ִּכי לֹא ִיְהיֶה־ְּב ֶאְביֹון ִּכי־ָבֵר ְיָבֶרְכ ְיהוָה ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהוָה ֱא
ֶהי ִלְׁשֹמר ַלֲעׂשֹות ֶאת־ָּכל־ַהִּמְצוָה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו הַ 15:5 ּיֹום:  ַרק ִאם־ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהוָה ֱא
ֶהי ֵּבַרְכ ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר־ָל ְוַהֲעַבְטָּת ּגֹוִים ַרִּבים ְוַאָּתה לֹא ַתֲעֹבט ּוָמַׁשלְ 15:6 ָּת ְּבגֹוִים ַרִּבים ּוְב לֹא  ִּכי־ְיהוָה ֱא

ִיְמֹׁשלּו: 
ֶהי ֹנֵתן ָל לֹא ְתַאֵּמץ אֶ 15:7 ת־ְלָבְב ְולֹא  ִּכי־ִיְהיֶה ְב ֶאְביֹון ֵמַאַחד ַאֶחי ְּבַאַחד ְׁשָעֶרי ְּבַאְרְצ ֲאֶׁשר־ְיהוָה ֱא

ִתְקֹּפץ ֶאת־יְָד ֵמָאִחי ָהֶאְביֹון: 
ֹתַח ִּתְפַּתח ֶאת־יְָד לֹו ְוַהֲעֵבט ַּתֲעִביֶטּנּו ֵּדי ַמְחֹסרֹו ֲאֶׁשר יְֶחַסר לֹו:  ִּכי־פָ 15:8
ְּבָאִחי  ִהָּׁשֶמר ְל ֶּפן־ִיְהיֶה ָדָבר ִעם־ְלָבְב ְבִלַּיַעל ֵלאֹמר ָקְרָבה ְׁשַנת־ַהֶּׁשַבע ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה ְוָרָעה ֵעיְנ 15:9

לֹו ְוָקָרא ָעֶלי ֶאל־ְיהוָה ְוָהיָה ְב ֵחְטא: ָהֶאְביֹון ְולֹא ִתֵּתן
ֶהי ְּבָכל־ַמֲעׂשֶ 15:10  ּוְבֹכל ִמְׁשַלח  ָנתֹון ִּתֵּתן לֹו ְולֹא־יֵַרע ְלָבְב ְּבִתְּת לֹו ִּכי ִּבְגַלל ַהָּדָבר ַהֶּזה ְיָבֶרְכ ְיהוָה ֱא

  : יֶָד
ָאֶרץ ַעל־ֵּכן ָאֹנִכי ְמַצְּו ֵלאֹמר ָּפֹתַח ִּתְפַּתח ֶאת־יְָד ְלָאִחי ַלֲעִנֶּי ּוְלֶאְבֹיְנ  ִּכי לֹא־יְֶחַּדל ֶאְביֹון ִמֶּקֶרב הָ 15:11

 : ְּבַאְרֶצ
:  ִּכי־ִיָּמֵכר ְל ָאִחי ָהִעְבִרי אֹו ָהִעְבִרָּיה וֲַעָבְד ֵׁשׁש ָׁשִנים ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ְּתַׁשְּלֶחּנּו 15:12 ָחְפִׁשי ֵמִעָּמ
ְוִכי־ְתַׁשְּלֶחּנּו ָחְפִׁשי ֵמִעָּמ לֹא ְתַׁשְּלֶחּנּו ֵריָקם:  15:13
ֶהי ִּתֶּתן־לֹו:  15:14 ַהֲעֵניק ַּתֲעִניק לֹו ִמּצֹאְנ ּוִמָּגְרְנ ּוִמִּיְקֶב ַּכֲאֶׁשר ֵּבַרְכ ְיהוָה ֱא
ֶהי ַעל־ֵּכן ָאֹנִכי ְמַצְּו ַלֲעׂשֹות ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ַהּיֹום: ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ15:15 ִמְצַרִים וִַּיְפְּד ְיהוָה ֱא
15:16  : ְוָהיָה ִּכי־יֹאַמר ֵאֶלי לֹא ֵאֵצא ֵמִעָּמ ִּכי ֲאֵהְב ְוֶאת־ֵּביֶת ִּכי־טֹוב לֹו ִעָּמ
ה ְבָאְזנֹו ּוַבֶּדֶלת ְוָהיָה ְל ֶעֶבד עֹוָלם ְוַאף ַלֲאָמְת ַּתֲעֶׂשה־ֵּכן:  ְוָלַקְחָּת ֶאת־ַהַּמְרֵצַע ְוָנַתּתָ 15:17
ֶהי  לֹא־ִיְקֶׁשה ְבֵעיֶנ ְּבַׁשֵּלֲח ֹאתֹו ָחְפִׁשי ֵמִעָּמ ִּכי ִמְׁשֶנה ְׂשַכר ָׂשִכיר ֲעָבְד ֵׁשׁש ָׁשִנים ּוֵבַרְכ 15:18 ְיהוָה ֱא

ְּבֹכל ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה:
ֶהי לֹא ַתֲעֹבד ִּבְבֹכר ׁשֹוֶר וְ 15:19 לֹא ָתֹגז ְּבכֹור  ָּכל־ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ִיָּוֵלד ִּבְבָקְר ּוְבצֹאְנ ַהָּזָכר ַּתְקִּדיׁש ַליהוָה ֱא
 : צֹאֶנ
ֶהי תֹאֲכֶלּנּו ָׁשָנה ְבָׁשָנה ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר־ִיְבַחר ְיהוָה ַאָּתה15:20 :  ִלְפֵני ְיהוָה ֱא ּוֵביֶת
15:21  : ֶהי ְוִכי־ִיְהיֶה בֹו מּום ִּפֵּסַח אֹו ִעֵּור ֹּכל מּום ָרע לֹא ִתְזָּבֶחּנּו ַליהוָה ֱא
ִּבְׁשָעֶרי ּתֹאֲכֶלּנּו ַהָּטֵמא ְוַהָּטהֹור יְַחָּדו ַּכְּצִבי ְוָכַאָּיל: 15:22
ַּכָּמִים:ַרק ֶאת־ָּדמֹו לֹא תֹאֵכל ַעל־ָהָאֶרץ ִּתְׁשְּפֶכּנּו15:23



ֶהי ִמִּמְצרַ 16:1 ֶהי ִּכי ְּבֹחֶדׁש ָהָאִביב הֹוִציֲא ְיהוָה ֱא ִים ָלְיָלה:  ָׁשמֹור ֶאת־ֹחֶדׁש ָהָאִביב ְוָעִׂשיָת ֶּפַסח ַליהוָה ֱא
ֶהי צֹאן ּוָבָקר ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר־ִיְבַחר ְיהוָה ְלַׁשֵּכן ְׁש 16:2 מֹו ָׁשם: ְוָזַבְחָּת ֶּפַסח ַליהוָה ֱא
ִּתְזֹּכר  לֹא־תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ ִׁשְבַעת יִָמים ּתֹאַכל־ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם ֹעִני ִּכי ְבִחָּפזֹון יָָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַמַען16:3

 : ֶאת־יֹום ֵצאְת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹּכל ְיֵמי ַחֶּיי
ִׁשְבַעת יִָמים ְולֹא־יִָלין ִמן־ַהָּבָׂשר ֲאֶׁשר ִּתְזַּבח ָּבֶעֶרב ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַלֹּבֶקר:  ְולֹא־יֵָרֶאה ְל ְׂשֹאר ְּבָכל־ְּגֻבְל 16:4
16:5 : ֶהי ֹנֵתן ָל לֹא תּוַכל ִלְזֹּבַח ֶאת־ַהָּפַסח ְּבַאַחד ְׁשָעֶרי ֲאֶׁשר־ְיהָוה ֱא
ֶהי לְ 16:6 ַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם ִּתְזַּבח ֶאת־ַהֶּפַסח ָּבָעֶרב ְּכבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש מֹוֵעד  ִּכי ִאם־ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר־ִיְבַחר ְיהוָה ֱא

ֵצאְת ִמִּמְצָרִים:  
16:7  : ֶהי ּבֹו ּוָפִניָת ַבֹּבֶקר ְוָהַלְכָּת ְלֹאָהֶלי ּוִבַּׁשְלָּת ְוָאַכְלָּת ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהוָה ֱא
ֶהי לֹא ַתֲעֶׂשה ְמָלאָכה: ֵׁשֶׁשת יִָמים ּתֹאַכל ַמּצֹו16:8 ת ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ֲעֶצֶרת ַליהָוה ֱא
ִׁשְבָעה ָׁשֻבֹעת ִּתְסָּפר־ָל ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש ַּבָּקָמה ָּתֵחל ִלְסֹּפר ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹות:  16:9

ֶהי ִמַּסת ִנְדַבת יְָד 16:10 :  ְוָעִׂשיָת ַחג ָׁשֻבעֹות ַליהוָה ֱא ֶהי ֲאֶׁשר ִּתֵּתן ַּכֲאֶׁשר ְיָבֶרְכ ְיהוָה ֱא
ֶהי ַאָּתה ּוִבְנ ּוִבֶּת ְוַעְבְּד וֲַאָמֶת ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי ְוַהּגֵ 16:11 ר ְוַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה  ְוָׂשַמְחָּת ִלְפֵני ְיהוָה ֱא

ֶהי ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם:  ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּב ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיבְ  ַחר ְיהוָה ֱא
ְוָזַכְרָּת ִּכי־ֶעֶבד ָהִייָת ְּבִמְצָרִים ְוָׁשַמְרָּת ְוָעִׂשיָת ֶאת־ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה:16:12
16:13 : ַחג ַהֻּסֹּכת ַּתֲעֶׂשה ְל ִׁשְבַעת יִָמים ְּבָאְסְּפ ִמָּגְרְנ ּוִמִּיְקֶב
:ְוָׂשַמְחָּת ּבְ 16:14 ַחֶּג ַאָּתה ּוִבְנ ּוִבֶּת ְוַעְבְּד וֲַאָמֶת ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ְוַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי
ֶהי ְּבֹכל ְּתבּוָאְת 16:15 ֶהי ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר־ִיְבַחר ְיהוָה ִּכי ְיָבֶרְכ ְיהוָה ֱא  ּוְבֹכל ִׁשְבַעת יִָמים ָּתֹחג ַליהוָה ֱא

ַמֲעֵׂשה יֶָדי ְוָהִייָת ַא ָׂשֵמַח: 
ֶהי ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבָחר ְּבַחג ַהַּמּצֹות ּו16:16 ְבַחג ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה יֵָרֶאה ָכל־ְזכּוְר ֶאת־ְּפֵני ְיהוָה ֱא

יָקם:  ַהָּׁשֻבעֹות ּוְבַחג ַהֻּסּכֹות ְולֹא יֵָרֶאה ֶאת־ְּפֵני ְיהוָה ֵר 
16:17 : ֶהי ֲאֶׁשר ָנַתן־ָל ִאיׁש ְּכַמְּתַנת יָדֹו ְּכִבְרַּכת ְיהוָה ֱא
ֶהי ֹנֵתן ְל ִלְׁשָבֶטי ְוָׁשְפטּו ֶאת־ָהָעם  16:18 ֹׁשְפִטים ְוֹׁשְטִרים ִּתֶּתן־ְל ְּבָכל־ְׁשָעֶרי ֲאֶׁשר ְיהוָה ֱא

ִמְׁשַּפט־ֶצֶדק: 
ִמְׁשָּפט לֹא ַתִּכיר ָּפִנים ְולֹא־ִתַּקח ֹׁשַחד ִּכי ַהֹּׁשַחד ְיַעֵּור ֵעיֵני ֲחָכִמים ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקם:  לֹא־ַתֶּטה 16:19
16:20 : ֶהי ֹנֵתן ָל ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרֹּדף ְלַמַען ִּתְחיֶה ְויַָרְׁשָּת ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ְיהוָה ֱא
: לֹא־ִתַּטע ְל 16:21 ֶהי ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה־ָּל  ֲאֵׁשָרה ָּכל־ֵעץ ֵאֶצל ִמְזַּבח ְיהוָה ֱא
16:22 : ֶהי ְולֹא־ָתִקים ְל ַמֵּצָבה ֲאֶׁשר ָׂשֵנא ְיהוָה ֱא

ֶהי ׁשֹור וֶָׂשה ֲאֶׁשר ִיְהיֶה בֹו מּום ֹּכל ָּדָבר ָרע ִּכי ת17:1 ֶהי הּוא: לֹא־ִתְזַּבח ַליהוָה ֱא ֹוֲעַבת ְיהוָה ֱא
ֶהי ֹנֵתן ָל ִאיׁש אֹו־ִאָּׁשה ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה ֶאת־ָהַרע 17:2 ְּבֵעיֵני ִּכי־ִיָּמֵצא ְבִקְרְּב ְּבַאַחד ְׁשָעֶרי ֲאֶׁשר־ְיהוָה ֱא

ֶהי ַלֲעֹבר ְּבִריתֹו:   ְיהוָה־ֱא
ִהים ֲאחֵ 17:3 ִרים וִַּיְׁשַּתחּו ָלֶהם ְוַלֶּׁשֶמׁש אֹו ַלָּיֵרַח אֹו ְלָכל־ְצָבא ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר לֹא־ִצִּויִתי:  וֵַּיֶל וַַּיֲעֹבד ֱא
ְוֻהַּגד־ְל ְוָׁשָמְעָּת ְוָדַרְׁשָּת ֵהיֵטב ְוִהֵּנה ֱאֶמת ָנכֹון ַהָּדָבר ֶנֶעְׂשָתה ַהּתֹוֵעָבה ַהּזֹאת ְּבִיְׂשָרֵאל:  17:4
יׁש ַההּוא אֹו ֶאת־ָהִאָּׁשה ַהִהוא ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת־ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה ֶאל־ְׁשָעֶרי ֶאת־ָהִאיׁש אֹו  ְוהֹוֵצאָת ֶאת־ָהאִ 17:5

ֶאת־ָהִאָּׁשה ּוְסַקְלָּתם ָּבֲאָבִנים וֵָמתּו:  
ָׁשה ֵעִדים יּוַמת ַהֵּמת לֹא יּוַמת ַעל־ִּפי ֵעד ֶאָחד: 17:6 ַעל־ִּפי ְׁשַנִים ֵעִדים אֹו ְׁש
17:7: יַד ָהֵעִדים ִּתְהיֶה־ּבֹו ָבִראֹׁשָנה ַלֲהִמיתֹו ְויַד ָּכל־ָהָעם ָּבַאֲחֹרָנה ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּב
ָעִליָת   ְוַקְמָּת וְ ִּכי ִיָּפֵלא ִמְּמ ָדָבר ַלִּמְׁשָּפט ֵּבין־ָּדם ְלָדם ֵּבין־ִּדין ְלִדין ּוֵבין ֶנַגע ָלֶנַגע ִּדְבֵרי ִריֹבת ִּבְׁשָעֶרי 17:8

ֶהי ּבֹו:   ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהוָה ֱא
ִּמְׁשָּפט:  ּוָבאָת ֶאל־ַהֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים ְוֶאל־ַהֹּׁשֵפט ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוָדַרְׁשָּת ְוִהִּגידּו ְל ֵאת ְּדַבר הַ 17:9

:  ְוָעִׂשיָת ַעל־ִּפי ַהָּדָבר ֲאֶׁשר יִַּגידּו 17:10 ְל ִמן־ַהָּמקֹום ַההּוא ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהוָה ְוָׁשַמְרָּת ַלֲעׂשֹות ְּכֹכל ֲאֶׁשר יֹורּו
ְל יִָמין  ַעל־ִּפי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר יֹורּו ְוַעל־ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר־יֹאְמרּו ְל ַּתֲעֶׂשה לֹא ָתסּור ִמן־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־יִַּגידּו17:11

ּוְׂשמֹאל: 
ֶהי אֹו ֶאל־ַהֹּׁשפֵ 17:12 ט ּוֵמת  ְוָהִאיׁש ֲאֶׁשר־יֲַעֶׂשה ְבָזדֹון ְלִבְלִּתי ְׁשֹמַע ֶאל־ַהֹּכֵהן ָהֹעֵמד ְלָׁשֶרת ָׁשם ֶאת־ְיהוָה ֱא

ָהִאיׁש ַההּוא ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּיְׂשָרֵאל:  
ְוָכל־ָהָעם ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּו ְולֹא ְיִזידּון עֹוד: 17:13
ֶהי ֹנֵתן ָל ִויִרְׁשָּתּה ְויַָׁשְבָּתה ָּבּה ְוָאַמְרָּת ָאִׂשיָמה ָעַלי ֶמֶל 17:14 ְּכָכל־ַהּגֹוִים ִּכי־ָתבֹא ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהוָה ֱא

ֲאֶׁשר ְסִביֹבָתי:  



ֶהי ּבֹו ִמֶּקֶרב ַאֶחי 17:15 ָּתִׂשים ָעֶלי ֶמֶל לֹא תּוַכל ָלֵתת ָעֶלי ׂשֹום ָּתִׂשים ָעֶלי ֶמֶל ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהוָה ֱא
ִאיׁש ָנְכִרי ֲאֶׁשר לֹא־ָאִחי הּוא:  

ַרק לֹא־יְַרֶּבה־ּלֹו סּוִסים ְולֹא־יִָׁשיב ֶאת־ָהָעם ִמְצַרְיָמה ְלַמַען ַהְרּבֹות סּוס וַיהוָה ָאַמר ָלֶכם לֹא ֹתִספּון 17:16
ָלׁשּוב ַּבֶּדֶר ַהֶּזה עֹוד:  

לֹא יְַרֶּבה־ּלֹו ָנִׁשים ְולֹא יָסּור ְלָבבֹו ְוֶכֶסף ְוָזָהב לֹא יְַרֶּבה־ּלֹו ְמֹאד:  וְ 17:17
ִוִּים: ְוָהיָה ְכִׁשְבּתֹו ַעל ִּכֵּסא ַמְמַלְכּתֹו ְוָכַתב לֹו ֶאת־ִמְׁשֵנה ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַעל־ֵסֶפר ִמִּלְפֵני ַהֹּכֲהִנים ַהלְ 17:18
ָהיו ִלְׁשֹמר ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ְוָהְיָתה ִעּמֹו ְוָקרָ 17:19 א בֹו ָּכל־ְיֵמי ַחָּייו ְלַמַען ִיְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת־ְיהוָה ֱא

ְוֶאת־ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ַלֲעׂשָֹתם: 
ִרי יִָמים ַעל־ַמְמַלְכּתֹו הּוא ּוָבָניו  ְלִבְלִּתי רּום־ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו ּוְלִבְלִּתי סּור ִמן־ַהִּמְצוָה ָיִמין ּוְׂשמֹאול ְלַמַען יַאֲ 17:20

ְּבֶקֶרב ִיְׂשָרֵאל: 
לֹא־ִיְהיֶה ַלֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים ָּכל־ֵׁשֶבט ֵלִוי ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעם־ִיְׂשָרֵאל ִאֵּׁשי ְיהוָה ְוַנֲחָלתֹו יֹאֵכלּון:  18:1
ה הּוא ַנֲחָלתֹו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר־לֹו: ְוַנֲחָלה לֹא־ִיְהיֶה־ּלֹו ְּבֶקֶרב ֶאָחיו ְיהו18:2ָ
יִַים  ְוֶזה ִיְהיֶה ִמְׁשַּפט ַהֹּכֲהִנים ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת ֹזְבֵחי ַהֶּזַבח ִאם־ׁשֹור ִאם־ֶׂשה ְוָנַתן ַלֹּכֵהן ַהְּזֹרַע ְוַהְּלחָ 18:3

ְוַהֵּקָבה:  
ית ֵּגז צֹאְנ ִּתֶּתן־ּלֹו:  ֵראִׁשית ְּדָגְנ ִּתיֹרְׁש ְוִיְצָהֶר ְוֵראִׁש 18:4
ֶהי ִמָּכל־ְׁשָבֶטי ַלֲעֹמד ְלָׁשֵרת ְּבֵׁשם־ְיהוָה הּוא ּוָבָניו ָּכל־ַהָּיִמים: 18:5 ִּכי בֹו ָּבַחר ְיהוָה ֱא
ַאַּות ַנְפׁשֹו ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר־ִיְבַחר ְוִכי־יָבֹא ַהֵּלִוי ֵמַאַחד ְׁשָעֶרי ִמָּכל־ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר־הּוא ָּגר ָׁשם ּוָבא ְּבָכל־18:6

ְיהוָה:  
ָהיו ְּכָכל־ֶאָחיו ַהְלִוִּים ָהֹעְמִדים ָׁשם ִלְפֵני ְיהוָה:  18:7 ְוֵׁשֵרת ְּבֵׁשם ְיהוָה ֱא
ֵחֶלק ְּכֵחֶלק יֹאֵכלּו ְלַבד ִמְמָּכָריו ַעל־ָהָאבֹות: 18:8
ֶהי ֹנֵתן ָל לֹא־ִתְלַמד ַלֲעׂשֹות ְּכתֹוֲעֹבת ַהּגֹוִים ָהֵהם:  ִּכי ַאָּתה ָּבא ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ 18:9 ר־ְיהוָה ֱא

לֹא־ִיָּמֵצא ְב ַמֲעִביר ְּבנֹו־ּוִבּתֹו ָּבֵאׁש ֹקֵסם ְקָסִמים ְמעֹוֵנן ּוְמַנֵחׁש ּוְמַכֵּׁשף: 18:10
ם:  ְוֹחֵבר ָחֶבר ְוֹׁשֵאל אֹוב ְוִיְּדֹעִני ְוֹדֵרׁש ֶאל־ַהֵּמִתי18:11
18:12  : ֶהי מֹוִריׁש אֹוָתם ִמָּפֶני ִּכי־תֹוֲעַבת ְיהוָה ָּכל־ֹעֵׂשה ֵאֶּלה ּוִבְגַלל ַהּתֹוֵעֹבת ָהֵאֶּלה ְיהוָה ֱא
18:13 : ֶהי ָּתִמים ִּתְהיֶה ִעם ְיהוָה ֱא
ֶאל־ֹקְסִמים ִיְׁשָמעּו ְוַאָּתה לֹא ֵכן ָנַתן ְל ְיהוָה  ִּכי ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ַאָּתה יֹוֵרׁש אֹוָתם ֶאל־ְמֹעְנִנים וְ 18:14

  : ֶהי ֱא
ֶהי ֵאָליו ִּתְׁשָמעּון:  18:15 ָנִביא ִמִּקְרְּב ֵמַאֶחי ָּכֹמִני יִָקים ְל ְיהוָה ֱא
ֶהי ְּבֹחֵרב ְּביֹום ַהָּקָהל ֵלאֹמר לֹא 18:16 ָהי  ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ָׁשַאְלָּת ֵמִעם ְיהוָה ֱא ֹאֵסף ִלְׁשֹמַע ֶאת־קֹול ְיהוָה ֱא

ְוֶאת־ָהֵאׁש ַהְּגֹדָלה ַהּזֹאת לֹא־ֶאְרֶאה עֹוד ְולֹא ָאמּות:  
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאָלי ֵהיִטיבּו ֲאֶׁשר ִּדֵּברּו:  18:17
ם ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוּנּו:  ָנִביא ָאִקים ָלֶהם ִמֶּקֶרב ֲאֵחיֶהם ָּכמֹו ְוָנַתִּתי ְדָבַרי ְּבִפיו ְוִדֶּבר ֲאֵליהֶ 18:18
ְוָהיָה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא־ִיְׁשַמע ֶאל־ְּדָבַרי ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִּבְׁשִמי ָאֹנִכי ֶאְדֹרׁש ֵמִעּמֹו:  18:19
ִהים ֲאֵחִרים ּוֵמת  ַא ַהָּנִביא ֲאֶׁשר יִָזיד ְלַדֵּבר ָּדָבר ִּבְׁשִמי ֵאת ֲאֶׁשר לֹא־ִצִּויִתיו ְלַדֵּבר וֲַאֶׁשר ְיַדֵּבר ּבְ 18:20 ֵׁשם ֱא

ַהָּנִביא ַההּוא:  
ְוִכי תֹאַמר ִּבְלָבֶב ֵאיָכה ֵנַדע ֶאת־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר לֹא־ִדְּברֹו ְיהוָה:  18:21
ְּבָזדֹון ִּדְּברֹו  ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ַהָּנִביא ְּבֵׁשם ְיהוָה ְולֹא־ִיְהיֶה ַהָּדָבר ְולֹא יָבֹוא הּוא ַהָּדָבר ֲאֶׁשר לֹא־ִדְּברֹו ְיהוָה 18:22

ַהָּנִביא לֹא ָתגּור ִמֶּמּנּו: 
ֶהי ֹנֵתן ְל ֶאת־ַאְרָצם ִויִרְׁשָּתם ְויַָׁשְבָּת ְבָעֵרי19:1 ֶהי ֶאת־ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְיהוָה ֱא ֶהם  ִּכי־יְַכִרית ְיהוָה ֱא

ּוְבָבֵּתיֶהם:  
ֶהי ֹנֵתן ְל ְלִרְׁשָּתּה:  ָׁשלֹוׁש ָעִרים ַּתְבִּדיל ָל ְּבתֹו 19:2 ַאְרְצ ֲאֶׁשר ְיהוָה ֱא
ֶהי ְוָהיָה ָלנּוס ָׁשָּמה ָּכל־רֹ 19:3 ֵצַח:  ָּתִכין ְל ַהֶּדֶר ְוִׁשַּלְׁשָּת ֶאת־ְּגבּול ַאְרְצ ֲאֶׁשר יְַנִחיְל ְיהוָה ֱא
ר יֶַּכה ֶאת־ֵרֵעהּו ִּבְבִלי־ַדַעת ְוהּוא לֹא־ׂשֵֹנא לֹו ִמְּתֹמל ִׁשְלֹׁשם: ְוֶזה ְּדַבר ָהֹרֵצַח ֲאֶׁשר־יָנּוס ָׁשָּמה וָָחי ֲאׁשֶ 19:4
ָמָצא  וֲַאֶׁשר יָבֹא ֶאת־ֵרֵעהּו ַבַּיַער ַלְחֹטב ֵעִצים ְוִנְּדָחה יָדֹו ַבַּגְרֶזן ִלְכֹרת ָהֵעץ ְוָנַׁשל ַהַּבְרֶזל ִמן־ָהֵעץ ּו 19:5

ָעִרים־ָהֵאֶּלה וָָחי:  ֶאת־ֵרֵעהּו וֵָמת הּוא יָנּוס ֶאל־ַאַחת הֶ 
ֵאין ִמְׁשַּפט־ָמוֶת ִּכי  ֶּפן־ִיְרֹּדף ֹּגֵאל ַהָּדם ַאֲחֵרי ָהֹרֵצַח ִּכי־יֵַחם ְלָבבֹו ְוִהִּׂשיגֹו ִּכי־ִיְרֶּבה ַהֶּדֶר ְוִהָּכהּו ָנֶפׁש ְולֹו 19:6

לֹא ׂשֵֹנא הּוא לֹו ִמְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום:  
: ַעל־ֵּכן ָאֹנִכי ְמַצְּו ֵלא19:7 ׁש ָעִרים ַּתְבִּדיל ָל ֹמר ָׁש



ֶהי ֶאת־ְּגֻבְל ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתי ְוָנַתן ְל ֶאת־ָּכל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּדֶּבר לָ 19:8 ֵתת  ְוִאם־יְַרִחיב ְיהוָה ֱא
  : ַלֲאֹבֶתי

ֶהי ְוָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו  ִּכי־ִתְׁשֹמר ֶאת־ָּכל־ַהִּמְצוָה ַהּזֹאת ַלֲעׂשָֹתּה ֲאׁשֶ 19:9 ר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת־ְיהוָה ֱא
ׁש ָהֵאֶּלה:   ׁש ָעִרים ַעל ַהָּׁש ָּכל־ַהָּיִמים ְויַָסְפָּת ְל עֹוד ָׁש

ֶהי ֹנֵתן ְל ַנֲחָלה וְ 19:10 ָהיָה ָעֶלי ָּדִמים: ְולֹא ִיָּׁשֵפ ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב ַאְרְצ ֲאֶׁשר ְיהוָה ֱא
ְוִכי־ִיְהיֶה ִאיׁש ׂשֵֹנא ְלֵרֵעהּו ְוָאַרב לֹו ְוָקם ָעָליו ְוִהָּכהּו ֶנֶפׁש וֵָמת ְוָנס ֶאל־ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאל:  19:11
ְוָׁשְלחּו ִזְקֵני ִעירֹו ְוָלְקחּו ֹאתֹו ִמָּׁשם ְוָנְתנּו ֹאתֹו ְּביַד ֹּגֵאל ַהָּדם וֵָמת:19:12
19:13 : לֹא־ָתחֹוס ֵעיְנ ָעָליו ּוִבַעְרָּת ַדם־ַהָּנִקי ִמִּיְׂשָרֵאל ְוטֹוב ָל
ֶהי ֹנֵתן לְ 19:14   לֹא ַתִּסיג ְּגבּול ֵרֲע ֲאֶׁשר ָּגְבלּו ִראֹׁשִנים ְּבַנֲחָלְת ֲאֶׁשר ִּתְנַחל ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהוָה ֱא

ְלִרְׁשָּתּה: 
לֹא־יָקּום ֵעד ֶאָחד ְּבִאיׁש ְלָכל־ָעון ּוְלָכל־ַחָּטאת ְּבָכל־ֵחְטא ֲאֶׁשר יֱֶחָטא ַעל־ִּפי ְׁשֵני ֵעִדים אֹו ַעל־ִּפי  19:15

ָׁשה־ֵעִדים יָקּום ָּכל  ָּדָבר:  1ְׁש
ִּכי־יָקּום ֵעד־ָחָמס ְּבִאיׁש ַלֲענֹות ּבֹו ָסָרה:  19:16
ָהֵהם: ְוָעְמדּו ְׁשֵני־ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר־ָלֶהם ָהִריב ִלְפֵני ְיהוָה ִלְפֵני ַהֹּכֲהִנים ְוַהֹּׁשְפִטים ֲאֶׁשר ִיְהיּו ַּבָּיִמים 19:17
ְוָדְרׁשּו ַהֹּׁשְפִטים ֵהיֵטב ְוִהֵּנה ֵעד־ֶׁשֶקר ָהֵעד ֶׁשֶקר ָעָנה ְבָאִחיו: 19:18
:  וֲַעִׂשיֶתם לֹו ַּכֲאֶׁשר זָ 19:19 ַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּב
19:20 : ְוַהִּנְׁשָאִרים ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּו ְולֹא־ֹיִספּו ַלֲעׂשֹות עֹוד ַּכָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה ְּבִקְרֶּב
ָרֶגל: ְולֹא ָתחֹוס ֵעיֶנ ֶנֶפׁש ְּבֶנֶפׁש ַעִין ְּבַעִין ֵׁשן ְּבֵׁשן יָד ְּביָד ֶרֶגל ּבְ 19:21

ֶהי ִעָּמ 20:1 ַהַּמַעְל  ִּכי־ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל־ֹאְיֶבי ְוָרִאיָת סּוס וֶָרֶכב ְוָעם ַרב ִמְּמ לֹא ִתיָרא ֵמֶהם ִּכי־ְיהוָה ֱא
ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:  

ָהָעם: ְוָהיָה ְּכָקָרְבֶכם ֶאל־ַהִּמְלָחָמה ְוִנַּגׁש ַהֹּכֵהן ְוִדֶּבר ֶאל־ 20:2
ְוָאַמר ֲאֵלֶהם ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ְקֵרִבים ַהּיֹום ַלִּמְלָחָמה ַעל־ֹאְיֵביֶכם ַאל־יֵַר ְלַבְבֶכם ַאל־ִּתיְראּו 20:3

ְוַאל־ַּתְחְּפזּו ְוַאל־ַּתַעְרצּו ִמְּפֵניֶהם:  
ֵהיֶכם ַהֹהֵל ִעָּמֶכם ְלִהָּלֵחם ָלֶכם ִעם־ֹאְיֵביכֶ 20:4 ם ְלהֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם:  ִּכי ְיהוָה ֱא
מּות  ְוִדְּברּו ַהֹּׁשְטִרים ֶאל־ָהָעם ֵלאֹמר ִמי־ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָּבָנה ַבִית־ָחָדׁש ְולֹא ֲחָנכֹו ֵיֵל ְויָֹׁשב ְלֵביתֹו ֶּפן־ָי20:5

ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר יְַחְנֶכּנּו:  
יֵֵל ְויָֹׁשב ְלֵביתֹו ֶּפן־יָמּות ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר ְיַחְּלֶלּנּו: ּוִמי־ָהִאיׁש ֲאֶׁשר־ָנַטע ֶּכֶרם ְולֹא ִחְּללֹו 20:6
ה:  ּוִמי־ָהִאיׁש ֲאֶׁשר־ֵאַרׂש ִאָּׁשה ְולֹא ְלָקָחּה יֵֵל ְויָֹׁשב ְלֵביתֹו ֶּפן־יָמּות ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר ִיָּקֶחּנָ 20:7
ָהָעם ְוָאְמרּו ִמי־ָהִאיׁש ַהָּיֵרא ְוַר ַהֵּלָבב יֵֵל ְויָֹׁשב ְלֵביתֹו ְולֹא ִיַּמס ֶאת־ְלַבב ֶאָחיו  ְויְָספּו ַהֹּׁשְטִרים ְלַדֵּבר ֶאל־20:8

ִּכְלָבבֹו:  
ת ַהֹּׁשְטִרים ְלַדֵּבר ֶאל־ָהָעם ּוָפְקדּו ָׂשֵרי ְצָבאֹות ְּברֹאׁש ָהָעם: 20:9 ְוָהיָה ְּכַכ

ִהָּלֵחם ָעֶליָה ְוָקָראָת ֵאֶליָה ְלָׁשלֹום: ִּכי־ִתְקַרב ֶאל־ִעיר לְ 20:10
20:11  : ְוָהיָה ִאם־ָׁשלֹום ַּתַעְנ ּוָפְתָחה ָל ְוָהיָה ָּכל־ָהָעם ַהִּנְמָצא־ָבּה ִיְהיּו ְל ָלַמס וֲַעָבדּו
ְוִאם־לֹא ַתְׁשִלים ִעָּמ ְוָעְׂשָתה ִעְּמ ִמְלָחָמה ְוַצְרָּת ָעֶליָּה: 20:12
ֶהי ְּביֶָד ְוִהִּכיָת ֶאת־ָּכל־ְזכּוָרּה ְלִפי־ָחֶרב:  ּו20:13 ְנָתָנּה ְיהוָה ֱא
ֲאֶׁשר ָנַתן  ַרק ַהָּנִׁשים ְוַהַּטף ְוַהְּבֵהָמה ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיְהיֶה ָבִעיר ָּכל־ְׁשָלָלּה ָּתֹבז ָל ְוָאַכְלָּת ֶאת־ְׁשַלל ֹאְיֶבי 20:14

  : ֶהי ָל ְיהוָה ֱא
ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ְלָכל־ֶהָעִרים ָהְרֹחֹקת ִמְּמ ְמֹאד ֲאֶׁשר לֹא־ֵמָעֵרי ַהּגֹוִים־ָהֵאֶּלה ֵהָּנה:  20:15
ֶהי ֹנֵתן ְל ַנֲחָלה לֹא ְתַחֶּיה ָּכל־ְנָׁשָמה: 20:16 ַרק ֵמָעֵרי ָהַעִּמים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ְיהוָה ֱא
:  ִּכי־ַהֲחֵרם ַּתֲחִריֵמם ַהִחִּתי ְוהָ 20:17 ֶהי ֱאֹמִרי ַהְּכַנֲעִני ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ַּכֲאֶׁשר ִצְּו ְיהוָה ֱא
ֵהיֶהם וֲַחָטאֶתם ַליהוָה  20:18 ְלַמַען ֲאֶׁשר לֹא־ְיַלְּמדּו ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות ְּכֹכל ּתֹוֲעֹבָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֵלא

ֵהיֶכם:  ֱא
ל־ִעיר יִָמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה ְלָתְפָׂשּה לֹא־ַתְׁשִחית ֶאת־ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו ַּגְרֶזן ִּכי ִמֶּמּנּו  ִּכי־ָתצּור אֶ 20:19

תֹאֵכל ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה ָלבֹא ִמָּפֶני ַּבָּמצֹור:  
ֹאתֹו ַתְׁשִחית ְוָכָרָּת ּוָבִניָת ָמצֹור ַעל־ָהִעיר ֲאֶׁשר־ִהוא ֹעָׂשה ִעְּמ  ַרק ֵעץ ֲאֶׁשר־ֵּתַדע ִּכי־לֹא־ֵעץ ַמֲאָכל הּוא 20:20

ִמְלָחָמה ַעד ִרְדָּתּה:
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ֶהי ֹנֵתן ְל ְלִרְׁשָּתּה ֹנֵפל ַּבָּׂשֶדה לֹא נֹוַדע ִמי ִהָּכהּו:  21:1 ִּכי־ִיָּמֵצא ָחָלל ָּבֲאָדָמה ֲאֶׁשר ְיהוָה ֱא
ְוֹׁשְפֶטי ּוָמְדדּו ֶאל־ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ְסִביֹבת ֶהָחָלל: ְויְָצאּו ְזֵקֶני 21:2
ָכה  ְוָהיָה ָהִעיר ַהְּקֹרָבה ֶאל־ֶהָחָלל ְוָלְקחּו ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶעְגַלת ָּבָקר ֲאֶׁשר לֹא־ֻעַּבד ָּבּה ֲאֶׁשר לֹא־ָמְׁש 21:3
ְּבֹעל: 
ֶאל־ַנַחל ֵאיָתן ֲאֶׁשר לֹא־יֵָעֵבד ּבֹו ְולֹא ִיָּזֵרַע ְוָעְרפּו־ָׁשם ֶאת־ָהֶעְגָלה  ְוהֹוִרדּו ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהיא ֶאת־ָהֶעְגָלה 21:4

ַּבָּנַחל: 
ֶהי ְלָׁשְרתֹו ּוְלָבֵר ְּבֵׁשם ְיהוָה ְוַעל־ִּפיֶהם ִיהְ 21:5 יֶה ָּכל־ִריב ְוִנְּגׁשּו ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ֵלִוי ִּכי ָבם ָּבַחר ְיהוָה ֱא

ְוָכל־ָנַגע:  
ְוֹכל ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ַהְּקֹרִבים ֶאל־ֶהָחָלל ִיְרֲחצּו ֶאת־ְיֵדיֶהם ַעל־ָהֶעְגָלה ָהֲערּוָפה ַבָּנַחל:  21:6
ְוָענּו ְוָאְמרּו יֵָדינּו לֹא ָׁשְפָכה ֶאת־ַהָּדם ַהֶּזה ְוֵעיֵנינּו לֹא ָראּו:  21:7
ְוַאל־ִּתֵּתן ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ְוִנַּכֵּפר ָלֶהם ַהָּדם:  ַּכֵּפר ְלַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר־ָּפִדיָת ְיהוָה  21:8
ְוַאָּתה ְּתַבֵער ַהָּדם ַהָּנִקי ִמִּקְרֶּב ִּכי־ַתֲעֶׂשה ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהוָה: 21:9

ֶהי ּבְ 21:10 יֶָד ְוָׁשִביָת ִׁשְביֹו:  ִּכי־ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל־ֹאְיֶבי ּוְנָתנֹו ְיהוָה ֱא
ְוָרִאיָת ַּבִּׁשְביָה ֵאֶׁשת ְיַפת־ֹּתַאר ְוָחַׁשְקָּת ָבּה ְוָלַקְחָּת ְל ְלִאָּׁשה: 21:11
וֲַהֵבאָתּה ֶאל־ּתֹו ֵּביֶת ְוִגְּלָחה ֶאת־רֹאָׁשּה ְוָעְׂשָתה ֶאת־ִצָּפְרֶניָה:  21:12
ָעֶליָה ְויְָׁשָבה ְּבֵביֶת ּוָבְכָתה ֶאת־ָאִביָה ְוֶאת־ִאָּמּה יֶַרח יִָמים ְוַאַחר ֵּכן ָּתבֹוא  ְוֵהִסיָרה ֶאת־ִׂשְמַלת ִׁשְביָּה מֵ 21:13

ֵאֶליָה ּוְבַעְלָּתּה ְוָהְיָתה ְל ְלִאָּׁשה: 
ְתַעֵּמר ָּבּה ַּתַחת ֲאֶׁשר  ְוָהיָה ִאם־לֹא ָחַפְצָּת ָּבּה ְוִׁשַּלְחָּתּה ְלַנְפָׁשּה ּוָמֹכר לֹא־ִתְמְּכֶרָּנה ַּבָּכֶסף לֹא־ִת 21:14

ִעִּניָתּה: 
ָהיָה ַהֵּבן  ִּכי־ִתְהיֶיןָ ְלִאיׁש ְׁשֵּתי ָנִׁשים ָהַאַחת ֲאהּוָבה ְוָהַאַחת ְׂשנּוָאה ְויְָלדּו־לֹו ָבִנים ָהֲאהּוָבה ְוַהְּׂשנּוָאה וְ 21:15

ַהְּבכֹור ַלְּׂשִניָאה:  
ת־ָּבָניו ֵאת ֲאֶׁשר־ִיְהיֶה לֹו לֹא יּוַכל ְלַבֵּכר ֶאת־ֶּבן־ָהֲאהּוָבה ַעל־ְּפֵני ֶבן־ַהְּׂשנּוָאה  ְוָהיָה ְּביֹום ַהְנִחילֹו אֶ 21:16
ַהְּבֹכר: 
ְׁשַּפט  ִּכי ֶאת־ַהְּבֹכר ֶּבן־ַהְּׂשנּוָאה יִַּכיר ָלֶתת לֹו ִּפי ְׁשַנִים ְּבֹכל ֲאֶׁשר־ִיָּמֵצא לֹו ִּכי־הּוא ֵראִׁשית ֹאנֹו לֹו מִ 21:17

ֹכָרה: ַהּבְ 
יֶהם:  ִּכי־ִיְהיֶה ְלִאיׁש ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ֵאיֶנּנּו ֹׁשֵמַע ְּבקֹול ָאִביו ּוְבקֹול ִאּמֹו ְויְּסרו ֹאתֹו ְולֹא ִיְׁשַמע ֲאלֵ 21:18
ְוָתְפׂשּו בֹו ָאִביו ְוִאּמֹו ְוהֹוִציאּו ֹאתֹו ֶאל־ִזְקֵני ִעירֹו ְוֶאל־ַׁשַער ְמֹקמֹו:  21:19
ְוָאְמרּו ֶאל־ִזְקֵני ִעירֹו ְּבֵננּו ֶזה סֹוֵרר ּוֹמֶרה ֵאיֶנּנּו ֹׁשֵמַע ְּבֹקֵלנּו זֹוֵלל ְוֹסֵבא:  21:20
ּוְרָגֻמהּו ָּכל־ַאְנֵׁשי ִעירֹו ָבֲאָבִנים וֵָמת ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּב ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּו: 21:21
ה ְבִאיׁש ֵחְטא ִמְׁשַּפט־ָמוֶת ְוהּוָמת ְוָתִליָת ֹאתֹו ַעל־ֵעץ: ְוִכי־ִיְהי21:22ֶ
ִהים ָּכל21:23 ֵעץ ְולֹא ְתַטֵּמא -ָּתלּוי ַעל־לֹא־ָתִלין ִנְבָלתֹו ַעל־ָהֵעץ ִּכי־ָקבֹור ִּתְקְּבֶרּנּו ַּבּיֹום ַההּוא ִּכי־ִקְלַלת ֱא

ֶהי ֹנֵתן ְל נַ  ֲחָלה:ֶאת־ַאְדָמְת ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱא
22:1  : לֹא־ִתְרֶאה ֶאת־ׁשֹור ָאִחי אֹו ֶאת־ֵׂשיֹו ִנָּדִחים ְוִהְתַעַּלְמָּת ֵמֶהם ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם ְלָאִחי
וֲַהֵׁשֹבתֹו לֹו: ְוִאם־לֹא ָקרֹוב ָאִחי ֵאֶלי ְולֹא ְיַדְעּתֹו וֲַאַסְפּתֹו ֶאל־ּתֹו ֵּביֶת ְוָהיָה ִעְּמ ַעד ְּדֹרׁש ָאִחי ֹאתֹו22:2
ָתּה לֹא תּוַכל  ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ַלֲחֹמרֹו ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ְלִׂשְמָלתֹו ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ְלָכל־ֲאֵבַדת ָאִחי ֲאֶׁשר־ּתֹאַבד ִמֶּמּנּו ּוְמָצא 22:3

ְלִהְתַעֵּלם: 
ְוִהְתַעַּלְמָּת ֵמֶהם ָהֵקם ָּתִקים ִעּמֹו: לֹא־ִתְרֶאה ֶאת־ֲחמֹור ָאִחי אֹו ׁשֹורֹו ֹנְפִלים ַּבֶּדֶר 22:4
ֶהי ָּכל־ֹעֵׂשה ֵאֶּלה22:5 :לֹא־ִיְהיֶה ְכִלי־ֶגֶבר ַעל־ִאָּׁשה ְולֹא־ִיְלַּבׁש ֶּגֶבר ִׂשְמַלת ִאָּׁשה ִּכי תֹוֲעַבת ְיהוָה ֱא
ַעל־ָהָאֶרץ ֶאְפֹרִחים אֹו ֵביִצים ְוָהֵאם ֹרֶבֶצת ַעל־ָהֶאְפֹרִחים אֹו ִּכי ִיָּקֵרא ַקן־ִצּפֹור ְלָפֶני ַּבֶּדֶר ְּבָכל־ֵעץ אֹו 22:6

ַעל־ַהֵּביִצים לֹא־ִתַּקח ָהֵאם ַעל־ַהָּבִנים:  
ַׁשֵּלַח ְּתַׁשַּלח ֶאת־ָהֵאם ְוֶאת־ַהָּבִנים ִּתַּקח־ָל ְלַמַען ִייַטב ָל ְוַהֲאַרְכָּת יִָמים: 22:7
ִית ָחָדׁש ְוָעִׂשיָת ַמֲעֶקה ְלַגֶּג ְולֹא־ָתִׂשים ָּדִמים ְּבֵביֶת ִּכי־ִיֹּפל ַהֹּנֵפל ִמֶּמּנּו: ִּכי ִתְבֶנה ּבַ 22:8
לֹא־ִתְזַרע ַּכְרְמ ִּכְלָאִים ֶּפן־ִּתְקַּדׁש ַהְמֵלָאה ַהֶּזַרע ֲאֶׁשר ִּתְזָרע ּוְתבּוַאת ַהָּכֶרם: 22:9

ׁשֹור־ּוַבֲחֹמר יְַחָּדו: לֹא־ַתֲחֹרׁש ּבְ 22:10
לֹא ִתְלַּבׁש ַׁשַעְטֵנז ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים יְַחָּדו: 22:11
ְּגִדִלים ַּתֲעֶׂשה־ָּל ַעל־ַאְרַּבע ַּכְנפֹות ְּכסּוְת ֲאֶׁשר ְּתַכֶּסה־ָּבּה: 22:12
ְׂשֵנָאּה: ִּכי־ִיַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה ּוָבא ֵאֶליָה ּו22:13
ת ְּדָבִרים ְוהֹוִציא ָעֶליָה ֵׁשם ָרע ְוָאַמר ֶאת־ָהִאָּׁשה ַהּזֹאת ָלַקְחִּתי וֶָאְקַרב ֵאֶליָה ְולֹא־מָ 22:14 ָצאִתי  ְוָׂשם ָלּה ֲעִלי

ָלּה ְּבתּוִלים:  



יר ַהָּׁשְעָרה: ְוָלַקח ֲאִבי ַהַּנַער ְוִאָּמּה ְוהֹוִציאּו ֶאת־ְּבתּוֵלי ַהַּנַער ֶאל־ִזְקֵני ָהעִ 22:15
ְוָאַמר ֲאִבי ַהַּנַער ֶאל־ַהְּזֵקִנים ֶאת־ִּבִּתי ָנַתִּתי ָלִאיׁש ַהֶּזה ְלִאָּׁשה וִַּיְׂשָנֶאָה:  22:16
ת ְּדָבִרים ֵלאֹמר לֹא־ָמָצאִתי ְלִבְּת ְּבתּוִלים ְוֵאֶּלה ְּבתּוֵלי ִבִּתי ּוָפְרׂשּו ַהִּׂשְמלָ 22:17 ִלְפֵני  הְוִהֵּנה־הּוא ָׂשם ֲעִלי

ִזְקֵני ָהִעיר:  
ְוָלְקחּו ִזְקֵני ָהִעיר־ַהִהוא ֶאת־ָהִאיׁש ְוִיְּסרּו ֹאתֹו:  22:18
ה  ְוָעְנׁשּו ֹאתֹו ֵמָאה ֶכֶסף ְוָנְתנּו ַלֲאִבי ַהַּנֲעָרה ִּכי הֹוִציא ֵׁשם ָרע ַעל ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל ְולֹו־ִתְהיֶה ְלִאּׁשָ 22:19

ל־יָָמיו: לֹא־יּוַכל ְלַּׁשְּלָחה ּכָ 
ְוִאם־ֱאֶמת ָהיָה ַהָּדָבר ַהֶּזה לֹא־ִנְמְצאּו ְבתּוִלים ַלַּנַער: 22:20
ְׂשָרֵאל  ְוהֹוִציאּו ֶאת־ַהַּנַער ֶאל־ֶּפַתח ֵּבית־ָאִביָה ּוְסָקלּוָה ַאְנֵׁשי ִעיָרּה ָּבֲאָבִנים וֵָמָתה ִּכי־ָעְׂשָתה ְנָבָלה ְּביִ 22:21

: ִלְזנֹות ֵּבית ָאִביהָ   ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּב
ַעְרָּת ִּכי־ִיָּמֵצא ִאיׁש ֹׁשֵכב ִעם־ִאָּׁשה ְבֻעַלת־ַּבַעל ּוֵמתּו ַּגם־ְׁשֵניֶהם ָהִאיׁש ַהֹּׁשֵכב ִעם־ָהִאָּׁשה ְוָהִאָּׁשה ּובִ 22:22

ָהָרע ִמִּיְׂשָרֵאל:
ה ְלִאיׁש ּוְמָצָאּה ִאיׁש ָּבִעיר ְוָׁשַכב ִעָּמּה: ִּכי ִיְהיֶה ַנַער ְבתּוָלה ְמֹאָרׂשָ 22:23
ְוהֹוֵצאֶתם ֶאת־ְׁשֵניֶהם ֶאל־ַׁשַער ָהִעיר ַהִהוא ּוְסַקְלֶּתם ֹאָתם ָּבֲאָבִנים וֵָמתּו ֶאת־הנער ַהַּנֲעָרה ַעל־ְּדַבר  22:24

: ֲאֶׁשר לֹא־ָצֲעָקה ָבִעיר ְוֶאת־ָהִאיׁש ַעל־ְּדַבר ֲאֶׁשר־ִעָּנה ֶאת־ֵאֶׁשת  ֵרֵעהּו ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּב
ַכב  ְוִאם־ַּבָּׂשֶדה ִיְמָצא ָהִאיׁש ֶאת־ַהַּנַער ַהְמֹאָרָׂשה ְוֶהֱחִזיק־ָּבּה ָהִאיׁש ְוָׁשַכב ִעָּמּה ּוֵמת ָהִאיׁש ֲאֶׁשר־ׁשָ 22:25

ִעָּמּה ְלַבּדֹו:  
ְטא ָמוֶת ִּכי ַּכֲאֶׁשר יָקּום ִאיׁש ַעל־ֵרֵעהּו ּוְרָצחֹו ֶנֶפׁש ֵּכן ַהָּדָבר ַהֶּזה: ְוַלַּנַער לֹא־ַתֲעֶׂשה ָדָבר ֵאין ַלַּנַער חֵ 22:26
ִּכי ַבָּׂשֶדה ְמָצָאּה ָצֲעָקה ַהַּנַער ַהְמֹאָרָׂשה ְוֵאין מֹוִׁשיַע ָלּה: 22:27
ָׁשַכב ִעָּמּה ְוִנְמָצאּו: ִּכי־ִיְמָצא ִאיׁש ַנַער ְבתּוָלה ֲאֶׁשר לֹא־ֹאָרָׂשה ּוְתָפָׂשּה וְ 22:28
ַׁשְּלָחה  ְוָנַתן ָהִאיׁש ַהֹּׁשֵכב ִעָּמּה ַלֲאִבי ַהַּנַער ֲחִמִּׁשים ָּכֶסף ְולֹו־ִתְהֶיה ְלִאָּׁשה ַּתַחת ֲאֶׁשר ִעָּנּה לֹא־יּוַכל22:29

ָּכל־יָָמיו: 
ָאִביו: לֹא־ִיַּקח ִאיׁש ֶאת־ֵאֶׁשת ָאִביו ְולֹא ְיַגֶּלה ְּכַנף 23:1
לֹא־יָבֹא ְפצּוַע־ַּדָּכא ּוְכרּות ָׁשְפָכה ִּבְקַהל ְיהוָה: 23:2
לֹא־יָבֹא ַמְמֵזר ִּבְקַהל ְיהוָה ַּגם ּדֹור ֲעִׂשיִרי לֹא־יָבֹא לֹו ִּבְקַהל ְיהוָה: 23:3
ר ֲעִׂשיִרי לֹא־יָבֹא ָלֶהם ִּבְקַהל ְיהוָה ַעד־עֹוָלם: לֹא־יָבֹא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ִּבְקַהל ְיהוָה ַּגם ּדֹו23:4
ְלָעם  ַעל־ְּדַבר ֲאֶׁשר לֹא־ִקְּדמּו ֶאְתֶכם ַּבֶּלֶחם ּוַבַּמִים ַּבֶּדֶר ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים וֲַאֶׁשר ָׂשַכר ָעֶלי ֶאת־ּבִ 23:5

ֶּבן־ְּבעֹור ִמְּפתֹור ֲאַרם ַנֲהַרִים ְלַקְלֶלָּך:  
ֶהי ְּל ֶאת־ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה ִּכי ֲאֵהְב ְיהוְָולֹא23:6 ֶהי ִלְׁשֹמַע ֶאל־ִּבְלָעם וַַּיֲהֹפ ְיהוָה ֱא ה  ־ָאָבה ְיהוָה ֱא

  : ֶהי ֱא
ָמם ְוֹטָבָתם ָּכל־יֶָמי ְלעֹוָלם: 23:7 לֹא־ִתְדֹרׁש ְׁש
ְתַתֵעב ִמְצִרי ִּכי־ֵגר ָהִייָת ְבַאְרצֹו:  לֹא־לֹא־ְתַתֵעב ֲאֹדִמי ִּכי ָאִחי הּוא23:8
ָּבִנים ֲאֶׁשר־ִיָּוְלדּו ָלֶהם ּדֹור ְׁשִליִׁשי יָבֹא ָלֶהם ִּבְקַהל ְיהוָה: 23:9

ִּכי־ֵתֵצא ַמֲחֶנה ַעל־ֹאְיֶבי ְוִנְׁשַמְרָּת ִמֹּכל ָּדָבר ָרע:  23:10
ה ָטהֹור ִמְּקֵרה־ָלְיָלה ְויָָצא ֶאל־ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה לֹא יָבֹא ֶאל־ּתֹו ַהַּמֲחֶנה:  ִּכי־ִיְהיֶה ְב ִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא־ִיְהי23:11ֶ
ְוָהיָה ִלְפנֹות־ֶעֶרב ִיְרַחץ ַּבָּמִים ּוְכבֹא ַהֶּׁשֶמׁש יָבֹא ֶאל־ּתֹו ַהַּמֲחֶנה:  23:12
ְויָד ִּתְהיֶה ְל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְויָָצאָת ָׁשָּמה חּוץ:  23:13
23:14  : ְויֵָתד ִּתְהיֶה ְל ַעל־ֲאֵזֶנ ְוָהיָה ְּבִׁשְבְּת חּוץ ְוָחַפְרָּתה ָבּה ְוַׁשְבָּת ְוִכִּסיָת ֶאת־ֵצָאֶת
ֶהי ִמְתַהֵּל ְּבֶקֶרב ַמֲחֶנ ְלַהִּציְל ְוָלֵתת ֹאְיֶבי ְלָפֶני ְוָהיָה ַמֲחֶני ָקדֹוׁש ְולֹא־23:15 ה ְב  ִיְראֶ ִּכי ְיהוָה ֱא

 : ֶעְרוַת ָּדָבר ְוָׁשב ֵמַאֲחֶרי
לֹא־ַתְסִּגיר ֶעֶבד ֶאל־ֲאֹדָניו ֲאֶׁשר־ִיָּנֵצל ֵאֶלי ֵמִעם ֲאֹדָניו:  23:16
ִעְּמ יֵֵׁשב ְּבִקְרְּב ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר־ִיְבַחר ְּבַאַחד ְׁשָעֶרי ַּבּטֹוב לֹו לֹא ּתֹוֶנּנּו: 23:17
לֹא־ִתְהיֶה ְקֵדָׁשה ִמְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ְולֹא־ִיְהיֶה ָקֵדׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  23:18
ֶהי ַּגם־ְׁשֵניֶהם:  23:19 ֶהי ְלָכל־ֶנֶדר ִּכי תֹוֲעַבת ְיהוָה ֱא לֹא־ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ֶּכֶלב ֵּבית ְיהוָה ֱא
:  לֹא־ַתִּׁשי ְלָאִחי ֶנֶׁש 23:20  ֶּכֶסף ֶנֶׁש ֹאֶכל ֶנֶׁש ָּכל־ָּדָבר ֲאֶׁשר ִיָּׁש
ֶהי ְּבֹכל ִמְׁשַלח יֶָד ַעל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־23:21 ַאָּתה ַלָּנְכִרי ַתִּׁשי ּוְלָאִחי לֹא ַתִּׁשי ְלַמַען ְיָבֶרְכ ְיהוָה ֱא

ָבא־ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה: 
ֶהי ֵמִעָּמ ְוָהיָה ְב ֵחְטאִּכי־ִתֹּדר ֶנדֶ 23:22 ֶהי לֹא ְתַאֵחר ְלַׁשְּלמֹו ִּכי־ָּדֹרׁש ִיְדְרֶׁשּנּו ְיהוָה ֱא :ר ַליהוָה ֱא
ְוִכי ֶתְחַּדל ִלְנֹּדר לֹא־ִיְהיֶה ְב ֵחְטא:  23:23



ֶהי נְ 23:24 : מֹוָצא ְׂשָפֶתי ִּתְׁשֹמר ְוָעִׂשיָת ַּכֲאֶׁשר ָנַדְרָּת ַליהוָה ֱא ָדָבה ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ְּבִפי
ִּכי ָתבֹא ְּבֶכֶרם ֵרֶע ְוָאַכְלָּת ֲעָנִבים ְּכַנְפְׁש ָׂשְבֶע ְוֶאל־ֶּכְלְי לֹא ִתֵּתן: 23:25
ת ְּביֶָד ְוֶחְרֵמׁש לֹא ָתִניף ַעל ָקַמת23:26 : ִּכי ָתבֹא ְּבָקַמת ֵרֶע ְוָקַטְפָּת ְמִלי ֵרֶע

ְּכִריֻתת  ִּכי־ִיַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה ּוְבָעָלּה ְוָהיָה ִאם־לֹא ִתְמָצא־ֵחן ְּבֵעיָניו ִּכי־ָמָצא ָבּה ֶעְרוַת ָּדָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר 24:1
ְוָנַתן ְּביָָדּה ְוִׁשְּלָחּה ִמֵּביתֹו:  

ֵחר: ְויְָצָאה ִמֵּביתֹו ְוָהְלָכה ְוָהְיָתה ְלִאיׁש־אַ 24:2
ַאֲחרֹון  ּוְׂשֵנָאּה ָהִאיׁש ָהַאֲחרֹון ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ְּכִריֻתת ְוָנַתן ְּביָָדּה ְוִׁשְּלָחּה ִמֵּביתֹו אֹו ִכי יָמּות ָהִאיׁש הָ 24:3

ֲאֶׁשר־ְלָקָחּה לֹו ְלִאָּׁשה: 
יֹות לֹו ְלִאָּׁשה ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֻהַּטָּמָאה ִּכי־תֹוֵעָבה ִהוא לֹא־יּוַכל ַּבְעָלּה ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר־ִׁשְּלָחּה ָלׁשּוב ְלַקְחָּתּה ִלהְ 24:4

ֶהי ֹנֵתן ְל ַנֲחָלה:  ִלְפֵני ְיהוָה ְולֹא ַתֲחִטיא ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהוָה ֱא
ִקי ִיְהיֶה ְלֵביתֹו ָׁשָנה ֶאָחת ְוִׂשַּמח ִּכי־ִיַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה ֲחָדָׁשה לֹא יֵֵצא ַּבָּצָבא ְולֹא־יֲַעֹבר ָעָליו ְלָכל־ָּדָבר נָ 24:5

ֶאת־ִאְׁשּתֹו ֲאֶׁשר־ָלָקח: 
לֹא־ַתֲחֹבל ֵרַחִים וָָרֶכב ִּכי־ֶנֶפׁש הּוא ֹחֵבל: 24:6
:  ִּכי־ִיָּמֵצא ִאיׁש ֹּגֵנב ֶנֶפׁש ֵמֶאָחיו ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִהְתַעֶּמר־ּבֹו ּוְמָכרֹו ּוֵמת ַהּגַ 24:7 ָּנב ַההּוא ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּב
ִתם ִּתְׁשְמרּו ִהָּׁשֶמר ְּבֶנַגע־ַהָּצַרַעת ִלְׁשֹמר ְמֹאד ְוַלֲעׂשֹות ְּכֹכל ֲאֶׁשר־יֹורּו ֶאְתֶכם ַהֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים ַּכֲאֶׁשר ִצִּוי24:8

ַלֲעׂשֹות: 
ֶהי24:9  ְלִמְריָם ַּבֶּדֶר ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים: ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ְיהוָה ֱא

ִּכי־ַתֶּׁשה ְבֵרֲע ַמַּׁשאת ְמאּוָמה לֹא־ָתבֹא ֶאל־ֵּביתֹו ַלֲעֹבט ֲעֹבטֹו:  24:10
ַּבחּוץ ַּתֲעֹמד ְוָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹנֶׁשה בֹו יֹוִציא ֵאֶלי ֶאת־ַהֲעבֹוט ַהחּוָצה:  24:11
יׁש ָעִני הּוא לֹא ִתְׁשַּכב ַּבֲעֹבטֹו:  ְוִאם־אִ 24:12
ָהֵׁשב ָּתִׁשיב לֹו ֶאת־ַהֲעבֹוט ְּכבֹא ַהֶּׁשֶמׁש ְוָׁשַכב ְּבַׂשְלָמתֹו ּוֵבֲרֶכָּך ּוְל ִּתְהיֶה ְצָדָקה ִלְפֵני ְיהוָה  24:13

 : ֶהי ֱא
:  לֹא־ַתֲעֹׁשק ָׂשִכיר ָעִני ְוֶאְביֹון ֵמַאֶחי אֹו ִמּגֵ 24:14 ְר ֲאֶׁשר ְּבַאְרְצ ִּבְׁשָעֶרי
י ֶאל־ְיהוָה  ְּביֹומֹו ִתֵּתן ְׂשָכרֹו ְולֹא־ָתבֹוא ָעָליו ַהֶּׁשֶמׁש ִּכי ָעִני הּוא ְוֵאָליו הּוא ֹנֵׂשא ֶאת־ַנְפׁשֹו ְולֹא־ִיְקָרא ָעלֶ 24:15

ְוָהיָה ְב ֵחְטא: 
ִנים לֹא־יּוְמתּו ַעל־ָאבֹות ִאיש ְּבֶחְטאֹו יּוָמתּו: לֹא־יּוְמתּו ָאבֹות ַעל־ָּבִנים ּובָ 24:16
לֹא ַתֶּטה ִמְׁשַּפט ֵּגר יָתֹום ְולֹא ַתֲחֹבל ֶּבֶגד ַאְלָמָנה: 24:17
ֶהי ִמָּׁשם ַעל־ֵּכן ָאֹנִכי ְמַצְּו ַלעֲ 24:18 ׂשֹות ֶאת־ַהָּדָבר  ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבִמְצַרִים וִַּיְפְּד ְיהוָה ֱא
ַהֶּזה: 

ְלַמַען ְיָבֶרְכ  ִּכי ִתְקֹצר ְקִציְר ְבָׂשֶד ְוָׁשַכְחָּת ֹעֶמר ַּבָּׂשֶדה לֹא ָתׁשּוב ְלַקְחּתֹו ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ִיְהיֶה 24:19
  : ֶהי ְּבֹכל ַמֲעֵׂשה יֶָדי ְיהוָה ֱא

 לֹא ְתָפֵאר ַאֲחֶרי ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ִיְהיֶה: ִּכי ַתְחֹּבט ֵזיְת 24:20
ִּכי ִתְבֹצר ַּכְרְמ לֹא ְתעֹוֵלל ַאֲחֶרי ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ִיְהיֶה:  24:21
ת ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה: ְוָזַכְרָּת ִּכי־ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ַעל־ֵּכן ָאֹנִכי ְמַצְּו ַלֲעׂשֹו24:22

ָׁשע:  ִּכי־ִיְהיֶה ִריב ֵּבין ֲאָנִׁשים ְוִנְּגׁשּו ֶאל־ַהִּמְׁשָּפט ּוְׁשָפטּום ְוִהְצִּדיקּו ֶאת־ַהַּצִּדיק ְוִהְרִׁשיעּו ֶאת־ָהרָ 25:1
י ִרְׁשָעתֹו ְּבִמְסָּפר:  ְוָהיָה ִאם־ִּבן ַהּכֹות ָהָרָׁשע ְוִהִּפילֹו ַהֹּׁשֵפט ְוִהָּכהּו ְלָפָניו ְּכדֵ 25:2
25:3 : ַאְרָּבִעים יֶַּכּנּו לֹא ֹיִסיף ֶּפן־ֹיִסיף ְלַהֹּכתֹו ַעל־ֵאֶּלה ַמָּכה ַרָּבה ְוִנְקָלה ָאִחי ְלֵעיֶני
לֹא־ַתְחֹסם ׁשֹור ְּבִדיׁשֹו: 25:4
ֵאין־לֹו לֹא־ִתְהיֶה ֵאֶׁשת־ַהֵּמת ַהחּוָצה ְלִאיׁש ָזר ְיָבָמּה יָבֹא ָעֶליָה  ִּכי־יְֵׁשבּו ַאִחים יְַחָּדו ּוֵמת ַאַחד ֵמֶהם ּוֵבן25:5

ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאָּׁשה ְוִיְּבָמּה:  
ְוָהיָה ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ֵּתֵלד ָיקּום ַעל־ֵׁשם ָאִחיו ַהֵּמת ְולֹא־ִיָּמֶחה ְׁשמֹו ִמִּיְׂשָרֵאל:  25:6
ַקַחת ֶאת־ְיִבְמּתֹו ְוָעְלָתה ְיִבְמּתֹו ַהַּׁשְעָרה ֶאל־ַהְּזֵקִנים ְוָאְמָרה ֵמֵאין ְיָבִמי ְלָהִקים  ְוִאם־לֹא יְַחֹּפץ ָהִאיׁש לָ 25:7

ְלָאִחיו ֵׁשם ְּבִיְׂשָרֵאל לֹא ָאָבה יְַּבִמי:  
ְוָקְראּו־לֹו ִזְקֵני־ִעירֹו ְוִדְּברּו ֵאָליו ְוָעַמד ְוָאַמר לֹא ָחַפְצִּתי ְלַקְחָּתּה:  25:8
ה יֵָעֶׂשה ָלִאיׁש  ִנְּגָׁשה ְיִבְמּתֹו ֵאָליו ְלֵעיֵני ַהְּזֵקִנים ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו ֵמַעל ַרְגלֹו ְויְָרָקה ְּבָפָניו ְוָעְנָתה ְוָאְמָרה ָּככָ וְ 25:9

ֲאֶׁשר לֹא־ִיְבֶנה ֶאת־ֵּבית ָאִחיו  
ְוִנְקָרא ְׁשמֹו ְּבִיְׂשָרֵאל ֵּבית ֲחלּוץ ַהָּנַעל: 25:10
ָדּה ְוֶהֱחִזיָקה  ִּכי־ִיָּנצּו ֲאָנִׁשים יְַחָּדו ִאיׁש ְוָאִחיו ְוָקְרָבה ֵאֶׁשת ָהֶאָחד ְלַהִּציל ֶאת־ִאיָׁשּה ִמַּיד ַמֵּכהּו ְוָׁשְלָחה י25:11ָ

ִּבְמֻבָׁשיו: 



25:12 : ְוַקֹּצָתה ֶאת־ַּכָּפּה לֹא ָתחֹוס ֵעיֶנ
ן וָָאֶבן ְּגדֹוָלה ּוְקַטָּנה: לֹא־ִיְהיֶה ְל ְּבִכיְס ֶאבֶ 25:13
לֹא־ִיְהיֶה ְל ְּבֵביְת ֵאיָפה ְוֵאיָפה ְּגדֹוָלה ּוְקַטָּנה: 25:14
הֶ ֶאֶבן ְׁשֵלָמה וֶָצֶדק ִיְהיֶה־ָּל ֵאיָפה ְׁשֵלָמה וֶָצֶדק ִיְהיֶה־ָּל ְלַמַען יֲַאִריכּו יֶָמי ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר־יְ 25:15 י  הוָה ֱא

 : ֹנֵתן ָל
ֶהי ָּכל־ֹעֵׂשה ֵאֶּלה ֹּכל ֹעֵׂשה ָעֶול:25:16 ִּכי תֹוֲעַבת ְיהוָה ֱא
ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ְל ֲעָמֵלק ַּבֶּדֶר ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים:  25:17
ִהים:  ֲאֶׁשר ָקְר ַּבֶּדֶר וְַיַזֵּנב ְּב ָּכל־ַהֶּנֱחָׁשִלים ַאַחֶרי ְוַאּתָ 25:18 ה ָעיֵף ְויֵָגַע ְולֹא יֵָרא ֱא
ֶהי ֹנֵתן ְל ַנֲחָלה ְלִרְׁש 25:19 ֶהי ְל ִמָּכל־ֹאְיֶבי ִמָּסִביב ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהוָה־ֱא ָּתּה ִּתְמֶחה  ְוָהיָה ְּבָהִניַח ְיהוָה ֱא

ֶאת־ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים לֹא ִּתְׁשָּכח:
ֶהי ֹנֵתן ְל ַנֲחָלה ִויִרְׁשָּתּה ְויַָׁשְבָּת ָּבּה:  ְוָהיָה 26:1 ִּכי־ָתבֹוא ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהוָה ֱא
ֶהי ֹנֵתן ָל ְוַׂשְמָּת ַבֶּטֶנא26:2 ְוָהַלְכָּת  ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל־ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּתִביא ֵמַאְרְצ ֲאֶׁשר ְיהוָה ֱא

ֶהי ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם:  ֶאל־ַהָּמקֹו ם ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהוָה ֱא
ָהי ִּכי־ָבאִתי ֶאל־הָ 26:3 ָאֶרץ ֲאֶׁשר  ּוָבאָת ֶאל־ַהֹּכֵהן ֲאֶׁשר ִיְהיֶה ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ִהַּגְדִּתי ַהּיֹום ַליהוָה ֱא

ִנְׁשַּבע ְיהוָה ַלֲאֹבֵתינּו ָלֶתת ָלנּו:  
:  ְוָלקַ 26:4 ֶהי ח ַהֹּכֵהן ַהֶּטֶנא ִמָּיֶד ְוִהִּניחֹו ִלְפֵני ִמְזַּבח ְיהוָה ֱא
ֶהי ֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי וֵַּיֶרד ִמְצַרְיָמה וַָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט וְַיִהי 26:5 ־ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול  ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ְיהוָה ֱא

ָעצּום וָָרב:  
ֹאָתנּו ַהִּמְצִרים וְַיַעּנּונּו וִַּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָׁשה: וַָּיֵרעּו26:6
ֵהי ֲאֹבֵתינּו וִַּיְׁשַמע ְיהוָה ֶאת־ֹקֵלנּו וַַּיְרא ֶאת־ָעְניֵנּו ְוֶאת־ֲעָמֵלנּו ְוֶאת־ַלֲחֵצנּו26:7 :  וִַּנְצַעק ֶאל־ְיהוָה ֱא
ָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּויָה ּוְבֹמָרא ָּגֹדל ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים:  וַּיֹוִצֵאנּו ְיהוָה ִמִּמְצַרִים ְּביָד ֲחזָ 26:8
וְַיִבֵאנּו ֶאל־ַהָּמקֹום ַהֶּזה וִַּיֶּתן־ָלנּו ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש: 26:9

ֶהי ְוִהְׁשַּתֲחִויָת  ְוַעָּתה ִהֵּנה ֵהֵבאִתי ֶאת־ֵראִׁשית ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר־ָנַתָּתה ִּלי ְיהוָה26:10 ְוִהַּנְחּתֹו ִלְפֵני ְיהוָה ֱא
  : ֶהי ִלְפֵני ְיהוָה ֱא

26:11 : ֶהי ּוְלֵביֶת ַאָּתה ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּב ְוָׂשַמְחָּת ְבָכל־ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ָנַתן־ְל ְיהוָה ֱא
ל־ַמְעַׂשר ְּתבּוָאְת ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִליִׁשת ְׁשַנת ַהַּמֲעֵׂשר ְוָנַתָּתה ַלֵּלִוי ַלֵּגר ַלָּיתֹום  ִּכי ְתַכֶּלה ַלְעֵׂשר ֶאת־ּכָ 26:12

ְוָלַאְלָמָנה ְוָאְכלּו ִבְׁשָעֶרי ְוָׂשֵבעּו:  
ֶהי ִּבַעְרִּתי ַהֹּקֶדׁש ִמן־ַהַּבִית ְוַגם ְנַתִּתיו ַלֵּלוִ 26:13 י ְוַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ְּכָכל־ִמְצוְָת  ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ְיהוָה ֱא

ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני לֹא־ָעַבְרִּתי ִמִּמְצוֶתי ְולֹא ָׁשָכְחִּתי:  
ָהי ָעִׂשיִתי  ה אֱ לֹא־ָאַכְלִּתי ְבֹאִני ִמֶּמּנּו ְולֹא־ִבַעְרִּתי ִמֶּמּנּו ְּבָטֵמא ְולֹא־ָנַתִּתי ִמֶּמּנּו ְלֵמת ָׁשַמְעִּתי ְּבקֹול ְיהוָ 26:14

ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני:  
ֲאֶׁשר  ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁש ִמן־ַהָּׁשַמִים ּוָבֵר ֶאת־ַעְּמ ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ָלנּו ּכַ 26:15

ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבֵתינּו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:
ֶהי ְמַצְּו ַלֲעׂשֹות ֶאת־ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ְוֶאת־ַהִּמְׁשָּפִטים ְוָׁשַמְרָּת ְוָעִׂשיָת אֹוָתם  ַהּיֹו26:16 ם ַהֶּזה ְיהוָה ֱא

  : ְּבָכל־ְלָבְב ּוְבָכל־ַנְפֶׁש
ִהים ְוָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ְוִלְׁשֹמר ֻחּקָ 26:17 יו ּוִמְצוָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוִלְׁשֹמַע ְּבֹקלֹו:  ֶאת־ְיהוָה ֶהֱאַמְרָּת ַהּיֹום ִלְהיֹות ְל ֵלא
וַיהוָה ֶהֱאִמיְר ַהּיֹום ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגָּלה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר־ָל ְוִלְׁשֹמר ָּכל־ִמְצוָתיו: 26:18
ֶהי ַּכֲאֶׁשר  ּוְלִתְּת ֶעְליֹון ַעל ָּכל־ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעָׂשה ּוְלֵׁשם ִלְתִהָּלה ּוְלִתְפָארֶ 26:19 ת ְוִלְהֹיְת ַעם־ָקֹדׁש ַליהָוה ֱא
ִּדֵּבר: 
וְַיַצו ֹמֶׁשה ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ָהָעם ֵלאֹמר ָׁשֹמר ֶאת־ָּכל־ַהִּמְצוָה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום:  27:1
ֶהי ֹנֵתן ָל וֲַהֵקֹמָת ְל ֲאָבִנים ְּגֹדלֹות ְוַׂשְדָּת ְוָהיָה ַּבּיֹום ֲאֶׁשר ַּתַעְברּו ֶאת־ַהַּיְרֵּדן 27:2 ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ְיהוָה ֱא

ֹאָתם ַּבִּׂשיד: 
ֶהי 27:3  ֹנֵתן ְל  ְוָכַתְבָּת ֲעֵליֶהן ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ְּבָעְבֶר ְלַמַען ֲאֶׁשר ָּתבֹא ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ְיהוָה ֱא

: ֶארֶ  ֵהי־ֲאֹבֶתי ָל ץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ֱא
ְוַׂשְדָּת  1ְוָהיָה ְּבָעְבְרֶכם ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ָּתִקימּו ֶאת־ָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְּבַהר ֵעיָבל 27:4

אֹוָתם ַּבִּׂשיד:  
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ֶהי ִמְזַּבח ֲאָבִנים לֹא־ָתִניף ֲעֵליֶהם ַּבְרֶזל:  27:5 ּוָבִניָת ָּׁשם ִמְזֵּבַח ַליהוָה ֱא
ֶהי27:6 ת ַליהוָה ֱא ֶהי ְוַהֲעִליָת ָעָליו עֹו :  ֲאָבִנים ְׁשֵלמֹות ִּתְבֶנה ֶאת־ִמְזַּבח ְיהוָה ֱא
27:7  : ֶהי ְוָזַבְחָּת ְׁשָלִמים ְוָאַכְלָּת ָּׁשם ְוָׂשַמְחָּת ִלְפֵני ְיהוָה ֱא
ְוָכַתְבָּת ַעל־ָהֲאָבִנים ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַּבֵאר ֵהיֵטב: 27:8
ַהְסֵּכת ּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַהּיֹום ַהֶּזה ִנְהיֵיָת ְלָעם ַליהוָה  וְַיַדֵּבר ֹמֶׁשה ְוַהֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים ֶאל ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר  27:9

  : ֶהי ֱא
ֶהי ְוָעִׂשיָת ֶאת־ִמְצוָתו ְוֶאת־ֻחָּקיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום: 27:10 ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ְיהוָה ֱא
ֹמר:  וְַיַצו ֹמֶׁשה ֶאת־ָהָעם ַּבּיֹום ַההּוא ֵלא27:11
יֹוֵסף  ֵאֶּלה יַַעְמדּו ְלָבֵר ֶאת־ָהָעם ַעל־ַהר ְּגִרִזים ְּבָעְבְרֶכם ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ִויהּוָדה ְוִיָּׂששָכר וְ 27:12

ּוִבְניִָמן:  
ָּתִלי:  ְוֵאֶּלה יַַעְמדּו ַעל־ַהְּקָלָלה ְּבַהר ֵעיָבל ְראּוֵבן ָּגד ְוָאֵׁשר ּוְזבּוֻלן ָּדן ְוַנפְ 27:13
ְוָענּו ַהְלִוִּים ְוָאְמרּו ֶאל־ָּכל־ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל קֹול ָרם: 27:14
ְמרּו  ָארּור ָהִאיׁש ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה ֶפֶסל ּוַמֵּסָכה ּתֹוֲעַבת ְיהוָה ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָחָרׁש ְוָׂשם ַּבָּסֶתר ְוָענּו ָכל־ָהָעם ְואָ 27:15

ָאֵמן: 
ר ַמְקֶלה ָאִביו ְוִאּמֹו ְוָאַמר ָּכל־ָהָעם ָאֵמן: ָארּו27:16
ָארּור ַמִּסיג ְּגבּול ֵרֵעהּו ְוָאַמר ָּכל־ָהָעם ָאֵמן: 27:17
ָארּור ַמְׁשֶּגה ִעֵּור ַּבָּדֶר ְוָאַמר ָּכל־ָהָעם ָאֵמן: 27:18
ַאְלָמָנה ְוָאַמר ָּכל־ָהָעם ָאֵמן: ָארּור ַמֶּטה ִמְׁשַּפט ֵּגר־יָתֹום וְ 27:19
ָארּור ֹׁשֵכב ִעם־ֵאֶׁשת ָאִביו ִּכי ִגָּלה ְּכַנף ָאִביו ְוָאַמר ָּכל־ָהָעם ָאֵמן: 27:20
ָארּור ֹׁשֵכב ִעם־ָּכל־ְּבֵהָמה ְוָאַמר ָּכל־ָהָעם ָאֵמן: 27:21
־ָאִביו אֹו ַבת־ִאּמֹו ְוָאַמר ָּכל־ָהָעם ָאֵמן: ָארּור ֹׁשֵכב ִעם־ֲאֹחתֹו ַּבת27:22
ָארּור ֹׁשֵכב ִעם־ֹחַתְנּתֹו ְוָאַמר ָּכל־ָהָעם ָאֵמן: 27:23
ָארּור ַמֵּכה ֵרֵעהּו ַּבָּסֶתר ְוָאַמר ָּכל־ָהָעם ָאֵמן: 27:24
ֵקַח ֹׁשַחד ְלַהּכֹות ֶנֶפׁש ָּדם ָנִק 27:25 י ְוָאַמר ָּכל־ָהָעם ָאֵמן: ָארּור 
ֹּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה־ַהּזֹאת ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ְוָאְמרּו ָּכל־ָהָעם ָאֵמן:ָארּור ֲאֶׁשר לֹא־ָיִקים ֶאת27:26

ֶהי ִלְׁשֹמר ַלֲעׂשֹות ֶאת־ָּכל־ִמְצוָתיו ֲאֶׁשר 28:1 ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום ּוְנָתְנ ְוָהיָה ִאם־ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהוָה ֱא
ֶהי ֶעְליֹון ַעל ָּכל־ּגֹויֵי ָהָאֶרץ:   ְיהוָה ֱא

28:2  : ֶהי ּוָבאּו ָעֶלי ָּכל־ַהְּבָרכֹות ָהֵאֶּלה ְוִהִּׂשיֻג ִּכי ִתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהוָה ֱא
ָּברּו ַאָּתה ָּבִעיר ּוָברּו ַאָּתה ַּבָּׂשֶדה:  28:3
:  ּבָ 28:4 רּו ְּפִרי־ִבְטְנ ּוְפִרי ַאְדָמְת ּוְפִרי ְבֶהְמֶּת ְׁשַגר ֲאָלֶפי ְוַעְׁשְּתרֹות צֹאֶנ
28:5  : ָּברּו ַטְנֲא ּוִמְׁשַאְרֶּת
28:6  : ָּברּו ַאָּתה ְּבֹבֶא ּוָברּו ַאָּתה ְּבֵצאֶת
:  ִיֵּתן ְיהוָה ֶאת־ֹאְיֶבי ַהָּקִמים ָעֶלי נִ 28:7 ָּגִפים ְלָפֶני ְּבֶדֶר ֶאָחד יְֵצאּו ֵאֶלי ּוְבִׁשְבָעה ְדָרִכים יָנּוסּו ְלָפֶני
ֶהי ֹנֵתן לָ 28:8 : ְיַצו ְיהוָה ִאְּת ֶאת־ַהְּבָרָכה ַּבֲאָסֶמי ּוְבֹכל ִמְׁשַלח יֶָד ּוֵבַרְכ ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר־ְיהוָה ֱא
ֶהי ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו:  ְיִקיְמ ְיהוָה לֹו ְלעַ 28:9 ם ָקדֹוׁש ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע־ָל ִּכי ִתְׁשֹמר ֶאת־ִמְצות ְיהוָה ֱא

ְוָראּו ָּכל־ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ְיהוָה ִנְקָרא ָעֶלי ְויְָראּו ִמֶּמָּך: 28:10
ְמְּת ּוִבְפִרי ַאְדָמֶת ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהוָה ַלֲאֹבֶתי  ְוהֹוִתְר ְיהוָה ְלטֹוָבה ִּבְפִרי ִבְטְנ ּוִבְפִרי ְבהַ 28:11

  : ָלֶתת ָל
ְוִהְלִויָת  ִיְפַּתח ְיהוָה ְל ֶאת־אֹוָצרֹו ַהּטֹוב ֶאת־ַהָּׁשַמִים ָלֵתת ְמַטר־ַאְרְצ ְּבִעּתֹו ּוְלָבֵר ֵאת ָּכל־ַמֲעֵׂשה יֶָד 28:12

ה לֹא ִתְלוֶה:  ּגֹוִים ַרִּבים ְוַאּתָ 
הֶ 28:13 י ֲאֶׁשר  ּוְנָתְנ ְיהוָה ְלרֹאׁש ְולֹא ְלָזָנב ְוָהִייָת ַרק ְלַמְעָלה ְולֹא ִתְהיֶה ְלָמָּטה ִּכי־ִתְׁשַמע ֶאל־ִמְצות ְיהוָה ֱא

ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום ִלְׁשֹמר ְוַלֲעׂשֹות:  
ִהים ֲאֵחִרים  ְולֹא ָתסּור ִמָּכל־ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָאנֹ 28:14 ִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום יִָמין ּוְׂשמֹאול ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱא

ְלָעְבָדם: 
ֶהי ִלְׁשֹמר ַלֲעׂשֹות ֶאת־ָּכל־ִמְצוָתיו ְוֻחֹּקָתיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו 28:15 ַהּיֹום  ְוָהיָה ִאם־לֹא ִתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהוָה ֱא

: ּוָבאּו ָעֶלי  ָּכל־ַהְּקָללֹות ָהֵאֶּלה ְוִהִּׂשיגּו
ָארּור ַאָּתה ָּבִעיר ְוָארּור ַאָּתה ַּבָּׂשֶדה:  28:16
28:17  : ָארּור ַטְנֲא ּוִמְׁשַאְרֶּת
28:18  : ָארּור ְּפִרי־ִבְטְנ ּוְפִרי ַאְדָמֶת ְׁשַגר ֲאָלֶפי ְוַעְׁשְּתרֹות צֹאֶנ



:  ָארּור ַאָּתה ְּבֹבֶא 28:19  ְוָארּור ַאָּתה ְּבֵצאֶת
ְד  ְיַׁשַּלח ְיהוָה ְּב ֶאת־ַהְּמֵאָרה ֶאת־ַהְּמהּוָמה ְוֶאת־ַהִּמְגֶעֶרת ְּבָכל־ִמְׁשַלח יְָד ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ַעד ִהָּׁשמֶ 28:20

ְוַעד־ֲאָבְד ַמֵהר ִמְּפֵני ֹרַע ַמֲעָלֶלי ֲאֶׁשר ֲעַזְבָּתִני:  
תֹו ֹאְת ֵמַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר־ַאָּתה ָבא־ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:  יְַדֵּבק ְיהוָה 28:21 ְּב ֶאת־ַהָּדֶבר ַעד ַּכ
: יְַּכָכה ְיהוָה ַּבַּׁשֶחֶפת ּוַבַּקַּדַחת ּוַבַּדֶּלֶקת ּוַבַחְרֻחר ּוַבֶחֶרב ּוַבִּׁשָּדפֹון ּוַבֵּיָרקֹון ּוְרָדפּו ַעד 28:22 ָאְבֶד
י ֲאֶׁשר ַעל־רֹאְׁש ְנֹחֶׁשת ְוָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ַּתְחֶּתי ַּבְרֶזל:  ְוָהיּו ָׁשמֶ 28:23
28:24  : ִיֵּתן ְיהוָה ֶאת־ְמַטר ַאְרְצ ָאָבק ְוָעָפר ִמן־ַהָּׁשַמִים יֵֵרד ָעֶלי ַעד ִהָּׁשְמָד
ִׁשְבָעה ְדָרִכים ָּתנּוס ְלָפָניו ְוָהִייָת ְלַזֲעוָה ְלֹכל  ִיֶּתְנ ְיהוָה ִנָּגף ִלְפֵני ֹאְיֶבי ְּבֶדֶר ֶאָחד ֵּתֵצא ֵאָליו ּובְ 28:25

ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ:  
ְוָהְיָתה ִנְבָלְת ְלַמֲאָכל ְלָכל־עֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֶבֱהַמת ָהָאֶרץ ְוֵאין ַמֲחִריד:  28:26
ב ּוֶבָחֶרס ֲאֶׁשר לֹא־תּוַכל ְלֵהָרֵפא:  יְַּכָכה ְיהוָה ִּבְׁשִחין ִמְצַרִים ּוַבְעֹפִלים ּוַבְּטֹחִרים ּוַבָּגרָ 28:27
יְַּכָכה ְיהוָה ְּבִׁשָּגעֹון ּוְבִעָּורֹון ּוְבִתְמהֹון ֵלָבב:  28:28
ּוק ְוָגזּולְוָהִייָת ְמַמֵּׁשׁש ַּבָּצֳהַרִים ַּכֲאֶׁשר ְיַמֵּׁשׁש ָהִעֵּור ָּבֲאֵפָלה ְולֹא ַתְצִליַח ֶאת־ְּדָרֶכי ְוָהִייָת ַא ָעׁש28:29

ָּכל־ַהָּיִמים ְוֵאין מֹוִׁשיַע: 
ִאָּׁשה ְתָאֵרׂש ְוִאיׁש ַאֵחר ִיְׁשָּגֶלָּנה ַּבִית ִּתְבֶנה ְולֹא־ֵתֵׁשב ּבֹו ֶּכֶרם ִּתַּטע ְולֹא ְתַחְּלֶּלּנּו:  28:30
ב ָל צֹאְנ ְנֻתנֹות ְלֹאְיֶבי ְוֵאין ְל  ׁשֹוְר ָטבּוַח ְלֵעיֶני ְולֹא תֹאַכל ִמֶּמּנּו ֲחֹמְר ָּגזּול ִמְּלָפֶני ְולֹא יָׁשּו28:31

מֹוִׁשיַע: 
28:32  : ָּבֶני ּוְבֹנֶתי ְנֻתִנים ְלַעם ַאֵחר ְוֵעיֶני ֹראֹות ְוָכלֹות ֲאֵליֶהם ָּכל־ַהּיֹום ְוֵאין ְלֵאל יֶָד
ָת ַרק ָעׁשּוק ְוָרצּוץ ָּכל־ַהָּיִמים:  ְּפִרי ַאְדָמְת ְוָכל־ְיִגיֲע יֹאַכל ַעם ֲאֶׁשר לֹא־יָָדְעָּת ְוָהִיי28:33
ְוָהִייָת ְמֻׁשָּגע ִמַּמְרֵאה ֵעיֶני ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה:  28:34
:  יְַּכָכה ְיהוָה ִּבְׁשִחין ָרע ַעל־ַהִּבְרַּכִים ְוַעל־ַהֹּׁשַקִים ֲאֶׁשר לֹא־תּוַכל ְלֵהָרֵפא ִמַּכף ַרְגְל ְוַעד ָקְדֳקדֶ 28:35
ִהיםְיהוָיֹוֵל 28:36 ה ֹאְת ְוֶאת־ַמְלְּכ ֲאֶׁשר ָּתִקים ָעֶלי ֶאל־ּגֹוי ֲאֶׁשר לֹא־יַָדְעָּת ַאָּתה וֲַאֹבֶתי ְוָעַבְדָּת ָּׁשם ֱא

ֲאֵחִרים ֵעץ וָָאֶבן:  
ְוָהִייָת ְלַׁשָּמה ְלָמָׁשל ְוִלְׁשִניָנה ְּבֹכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר־ְיַנֶהְג ְיהוָה ָׁשָּמה: 28:37
ַרע ַרב ּתֹוִציא ַהָּׂשֶדה ּוְמַעט ֶּתֱאֹסף ִּכי יְַחְסֶלּנּו ָהַאְרֶּבה:  זֶ 28:38
ְּכָרִמים ִּתַּטע ְוָעָבְדָּת ְויִַין לֹא־ִתְׁשֶּתה ְולֹא ֶתֱאֹגר ִּכי תֹאְכֶלּנּו ַהֹּתָלַעת: 28:39
:  ֵזיִתים ִיְהיּו ְל ְּבָכל־ְּגבּוֶל ְוֶׁשֶמן לֹא ָתסּו ִּכי ִיַּׁשל זֵ 28:40 יֶת
ָּבִנים ּוָבנֹות ּתֹוִליד ְולֹא־ִיְהיּו ָל ִּכי יְֵלכּו ַּבֶּׁשִבי:  28:41
ָּכל־ֵעְצ ּוְפִרי ַאְדָמֶת ְייֵָרׁש ַהְּצָלַצל:  28:42
ַהֵּגר ֲאֶׁשר ְּבִקְרְּב יֲַעֶלה ָעֶלי ַמְעָלה ָּמְעָלה ְוַאָּתה ֵתֵרד ַמָּטה ָּמָּטה:  28:43
 ְוַאָּתה לֹא ַתְלוֶּנּו הּוא ִיְהיֶה ְלרֹאׁש ְוַאָּתה ִּתְהיֶה ְלָזָנב: הּוא יְַלוְ 28:44
ֶהי ִלְׁשֹמר  ּוָבאּו ָעֶלי ָּכל־ַהְּקָללֹות ָהֵאֶּלה ּוְרָדפּו ְוִהִּׂשיגּו ַעד ִהָּׁשְמָד ִּכי־לֹא ָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ְיהוָה ֱא28:45

: ִמְצוָתיו ְוֻחֹּקָתיו ֲאֶׁשר ִצָּו 
ְוָהיּו ְב ְלאֹות ּוְלמֹוֵפת ּוְבַזְרֲע ַעד־עֹוָלם: 28:46
ֶהי ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמֹרב ֹּכל:  28:47 ַּתַחת ֲאֶׁשר לֹא־ָעַבְדָּת ֶאת־ְיהוָה ֱא
ּוְבֹחֶסר ֹּכל ְוָנַתן ֹעל ַּבְרֶזל ַעל־ַצָּואֶר ַעד  ְוָעַבְדָּת ֶאת־ֹאְיֶבי ֲאֶׁשר ְיַׁשְּלֶחּנּו ְיהוָה ָּב ְּבָרָעב ּוְבָצָמא ּוְבֵעיֹרם 28:48

 : ִהְׁשִמידֹו ֹאָת
ִיָּׂשא ְיהוָה ָעֶלי ּגֹוי ֵמָרחֹוק ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ַּכֲאֶׁשר ִיְדֶאה ַהָּנֶׁשר ּגֹוי ֲאֶׁשר לֹא־ִתְׁשַמע ְלֹׁשנֹו:  28:49
ְוַנַער לֹא יָֹחן: ּגֹוי ַעז ָּפִנים ֲאֶׁשר לֹא־ִיָּׂשא ָפִנים ְלָזֵקן28:50
ָלֶפי  ְוָאַכל ְּפִרי ְבֶהְמְּת ּוְפִרי־ַאְדָמְת ַעד ִהָּׁשְמָד ֲאֶׁשר לֹא־יְַׁשִאיר ְל ָּדָגן ִּתירֹוׁש ְוִיְצָהר ְׁשַגר אֲ 28:51

 : ְוַעְׁשְּתֹרת צֹאֶנ ַעד ַהֲאִבידֹו ֹאָת
י ַהְּגֹבהֹות ְוַהְּבֻצרֹות ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹּבֵטַח ָּבֵהן ְּבָכל־ַאְרֶצ ְוֵהַצר ְל  ְוֵהַצר ְל ְּבָכל־ְׁשָעֶרי ַעד ֶרֶדת ֹחֹמתֶ 28:52

  : ֶהי ָל ְּבָכל־ְׁשָעֶרי ְּבָכל־ַאְרְצ ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהוָה ֱא
ֶהי 28:53 :  ְוָאַכְלָּת ְפִרי־ִבְטְנ ְּבַׂשר ָּבֶני ּוְבֹנֶתי ֲאֶׁשר ָנַתן־ְל ְיהוָה ֱא ְּבָמצֹור ּוְבָמצֹוק ֲאֶׁשר־יִָציק ְל ֹאְיֶב
ָהִאיׁש ָהַר ְּב ְוֶהָעֹנג ְמֹאד ֵּתַרע ֵעינֹו ְבָאִחיו ּוְבֵאֶׁשת ֵחיקֹו ּוְביֶֶתר ָּבָניו ֲאֶׁשר יֹוִתיר:  28:54
ָמצֹור ּוְבָמצֹוק ֲאֶׁשר יִָציק ְל ֹאִיְב  ִמֵּתת ְלַאַחד ֵמֶהם ִמְּבַׂשר ָּבָניו ֲאֶׁשר יֹאֵכל ִמְּבִלי ִהְׁשִאיר־לֹו ֹּכל ּבְ 28:55

  : ְּבָכל־ְׁשָעֶרי
ֵחיָקּה  ָהַרָּכה ְב ְוָהֲענָֻּגה ֲאֶׁשר לֹא־ִנְּסָתה ַכף־ַרְגָלּה ַהֵּצג ַעל־ָהָאֶרץ ֵמִהְתַעֵּנג ּוֵמֹר ֵּתַרע ֵעיָנּה ְּבִאיׁש 28:56

ּוִבְבָנּה ּוְבִבָּתּה:  



ֹוֵצת ִמֵּבין ַרְגֶליָה ּוְבָבֶניָה ֲאֶׁשר ֵּתֵלד ִּכי־תֹאְכֵלם ְּבֹחֶסר־ֹּכל ַּבָּסֶתר ְּבָמצֹור ּוְבָמצֹוק ֲאֶׁשר יִָציק  ּוְבִׁשְליָָתּה ַהּי28:57
  : ְל ֹאִיְב ִּבְׁשָעֶרי

ָאה ֶאת־ַהֵּׁשם ַהִּנְכָּבד ִאם־לֹא ִתְׁשֹמר ַלֲעׂשֹות ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַהְּכתּוִבים ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה ְלִיְר 28:58
  : ֶהי ְוַהּנֹוָרא ַהֶּזה ֵאת ְיהוָה ֱא

ְוִהְפָלא ְיהוָה ֶאת־ַמֹּכְת ְוֵאת ַמּכֹות ַזְרֶע ַמּכֹות ְּגֹדלֹות ְוֶנֱאָמנֹות וֳָחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים: 28:59
:  ְוֵהִׁשיב ְּב ֵאת ָּכל־ַמְדוֵה ִמְצַרִים ֲאֶׁשר יָֹגְרּתָ 28:60  ִמְּפֵניֶהם ְוָדְבקּו ָּב
28:61  : ַּגם ָּכל־ֳחִלי ְוָכל־ַמָּכה ֲאֶׁשר לֹא ָכתּוב ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת יְַעֵלם ְיהוָה ָעֶלי ַעד ִהָּׁשְמָד
:  ְוִנְׁשַאְרֶּתם ִּבְמֵתי ְמָעט ַּתַחת ֲאֶׁשר ֱהִייֶתם ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלֹרב ִּכי־לֹא ָׁשמַ 28:62 ֶהי ְעָּת ְּבקֹול ְיהוָה ֱא
ֶכם  ְוָהיָה ַּכֲאֶׁשר־ָׂשׂש ְיהוָה ֲעֵליֶכם ְלֵהיִטיב ֶאְתֶכם ּוְלַהְרּבֹות ֶאְתֶכם ֵּכן יִָׂשיׂש ְיהוָה ֲעֵליֶכם ְלַהֲאִביד ֶאְת 28:63

ּה: ּוְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם ְוִנַּסְחֶּתם ֵמַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר־ַאָּתה ָבא־ָׁשָּמה ְלִרְׁשּתָ 
ִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא־יַָדעְ 28:64 ָּת  וֱֶהִפיְצ ְיהוָה ְּבָכל־ָהַעִּמים ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְוַעד־ְקֵצה ָהָאֶרץ ְוָעַבְדָּת ָּׁשם ֱא

ַאָּתה וֲַאֹבֶתי ֵעץ וָָאֶבן:  
הוָה ְל ָׁשם ֵלב ַרָּגז ְוִכְליֹון ֵעיַנִים ְוַדֲאבֹון ָנֶפׁש: ּוַבּגֹוִים ָהֵהם לֹא ַתְרִּגיַע ְולֹא־ִיְהיֶה ָמנֹוַח ְלַכף־ַרְגֶל ְוָנַתן יְ 28:65
28:66  : ְוָהיּו ַחֶּיי ְּתֻלִאים ְל ִמֶּנֶגד ּוָפַחְדָּת ַלְיָלה ְויֹוָמם ְולֹא ַתֲאִמין ְּבַחֶּיי
ְלָבְב ֲאֶׁשר ִּתְפָחד ּוִמַּמְרֵאה ֵעיֶני ֲאֶׁשר  ַּבֹּבֶקר ּתֹאַמר ִמי־ִיֵּתן ֶעֶרב ּוָבֶעֶרב ּתֹאַמר ִמי־ִיֵּתן ֹּבֶקר ִמַּפַחד28:67

ִּתְרֶאה:  
ם ְלֹאְיֶבי  וֱֶהִׁשיְב ְיהוָה ִמְצַרִים ָּבֳאִנּיֹות ַּבֶּדֶר ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ְל לֹא־ֹתִסיף עֹוד ִלְרֹאָתּה ְוִהְתַמַּכְרֶּתם ׁשָ 28:68

ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות ְוֵאין ֹקֶנה: 
ֵאֶּלה ִדְבֵרי ַהְּבִרית ֲאֶׁשר־ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה ִלְכֹרת ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ מֹוָאב ִמְּלַבד ַהְּבִרית  28:69

ֲאֶׁשר־ָּכַרת ִאָּתם ְּבֹחֵרב:
ָׂשה ְיהוָה ְלֵעיֵניֶכם ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים  וִַּיְקָרא ֹמֶׁשה ֶאל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאֶּתם ְרִאיֶתם ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר עָ 29:1

ְלַפְרֹעה ּוְלָכל־ֲעָבָדיו ּוְלָכל־ַאְרצֹו: 
ת ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיֶני ָהֹאֹתת ְוַהֹּמְפִתים ַהְּגֹדִלים ָהֵהם:  29:2 ַהַּמּסֹות ַהְּגֹד
ֹמַע ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה: ְולֹא־ָנַתן ְיהוָה ָלֶכם ֵלב ָלַדַעת ְוֵעיַנִים ִלְראֹות ְוָאְזַנִים ִלְׁש 29:3
29:4  : וָאֹוֵל ֶאְתֶכם ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַּבִּמְדָּבר לֹא־ָבלּו ַׂשְלֹמֵתיֶכם ֵמֲעֵליֶכם ְוַנַעְל לֹא־ָבְלָתה ֵמַעל ַרְגֶל
ֵהיכֶ 29:5 ם:  ֶלֶחם לֹא ֲאַכְלֶּתם ְויִַין ְוֵׁשָכר לֹא ְׁשִתיֶתם ְלַמַען ֵּתְדעּו ִּכי ֲאִני ְיהוָה ֱא
־ַהָּבָׁשן ִלְקָראֵתנּו ַלִּמְלָחָמה וַַּנֵּכם29:6 ־ֶחְׁשּבֹון ְועֹוג ֶמֶל : וַָּתֹבאּו ֶאל־ַהָּמקֹום ַהֶּזה וֵַּיֵצא ִסיֹחן ֶמֶל
וִַּנַּקח ֶאת־ַאְרָצם וִַּנְּתָנּה ְלַנֲחָלה ָלראּוֵבִני ְוַלָּגִדי ְוַלֲחִצי ֵׁשֶבט ַהְמַנִּׁשי: 29:7
ֶאת־ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ַהּזֹאת וֲַעִׂשיֶתם ֹאָתם ְלַמַען ַּתְׂשִּכילּו ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון:ּוְׁשַמְרֶּתם29:8
ֵהיֶכם ָראֵׁשיֶכם ִׁשְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם ְוֹׁשְטֵריֶכם ֹּכל ִאיׁש ִיְׂש 29:9 ָרֵאל:  ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ְיהוָה ֱא

:  ַטְּפֶכם ְנׁשֵ 29:10 יֶכם ְוֵגְר ֲאֶׁשר ְּבֶקֶרב ַמֲחֶני ֵמֹחֵטב ֵעֶצי ַעד ֹׁשֵאב ֵמיֶמי
ֶהי ֹּכֵרת ִעְּמ ַהּיֹום:  29:11 ֶהי ּוְבָאָלתֹו ֲאֶׁשר ְיהוָה ֱא ְלָעְבְר ִּבְבִרית ְיהוָה ֱא
הִ 29:12 ים ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר־ָל ְוַכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתי ְלַאְבָרָהם  ְלַמַען ָהִקים־ֹאְת ַהּיֹום לֹו ְלָעם ְוהּוא ִיְהיֶה־ְּל ֵלא

ְלִיְצָחק ּוְליֲַעֹקב:  
ְולֹא ִאְּתֶכם ְלַבְּדֶכם ָאֹנִכי ֹּכֵרת ֶאת־ַהְּבִרית ַהּזֹאת ְוֶאת־ָהָאָלה ַהּזֹאת:  29:13
ֵהינּו ְוֵאת ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ֹּפה ִעָּמנּו ַהּיֹום:  ִּכי ֶאת־ֲאֶׁשר יְֶׁשנֹו ֹּפה ִעָּמנּו ֹעֵמד ַהּיֹום ִלְפֵני ְיה29:14 וָה ֱא
ִּכי־ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ֵאת ֲאֶׁשר־יַָׁשְבנּו ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוֵאת ֲאֶׁשר־ָעַבְרנּו ְּבֶקֶרב ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֲעַבְרֶּתם:  29:15
ן ֶּכֶסף ְוָזָהב ֲאֶׁשר ִעָּמֶהם: וִַּתְראּו ֶאת־ִׁשּקּוֵציֶהם ְוֵאת ִּגֻּלֵליֶהם ֵעץ וֶָאבֶ 29:16
ֵהינּו ָלֶלֶכת לַ 29:17 ֲעֹבד  ֶּפן־יֵׁש ָּבֶכם ִאיׁש אֹו־ִאָּׁשה אֹו ִמְׁשָּפָחה אֹו־ֵׁשֶבט ֲאֶׁשר ְלָבבֹו ֹפֶנה ַהּיֹום ֵמִעם ְיהוָה ֱא

ֵהי ַהּגֹוִים ָהֵהם ֶּפן־יֵׁש ָּבֶכם ֹׁשֶרׁש ֹּפֶרה רֹאׁש ְוַלֲעָנה:  ֶאת־ֱא
ֵאֵל ְלַמַען  ָהיָה ְּבָׁשְמעֹו ֶאת־ִּדְבֵרי ָהָאָלה ַהּזֹאת ְוִהְתָּבֵר ִּבְלָבבֹו ֵלאֹמר ָׁשלֹום ִיְהיֶה־ִּלי ִּכי ִּבְׁשִררּות ִלִּבי וְ 29:18

ְספֹות ָהָרוָה ֶאת־ַהְּצֵמָאה:  
ַח לֹו ִּכי ָאז יְֶעַׁשן ַאף־ְיהוָה ְוִקְנָאתֹו ָּבִאיׁש 29:19 ַההּוא ְוָרְבָצה ּבֹו ָּכל־ָהָאָלה ַהְּכתּוָבה ַּבֵּסֶפר  לֹא־יֹאֶבה ְיהוָה ְס

ַהֶּזה ּוָמָחה ְיהוָה ֶאת־ְׁשמֹו ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים: 
ִהים 29:20 ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה: ְלָרָעה ִמֹּכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְּכֹכל ָאלֹות ַהְּבִרית ַהְּכתּוָבה ּבְ 1ְוִהְבִּדילֹו ֱא
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ֹות ָהָאֶרץ  ְוָאַמר ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ְּבֵניֶכם ֲאֶׁשר יָקּומּו ֵמַאֲחֵריֶכם ְוַהָּנְכִרי ֲאֶׁשר יָבֹא ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְוָראּו ֶאת־ַמּכ29:21
ַהִהוא ְוֶאת־ַּתֲחֻלֶאיָה ֲאֶׁשר־ִחָּלה ְיהוָה ָּבּה: 

ָכל־ַאְרָצּה לֹא ִתָּזַרע ְולֹא ַתְצִמַח ְולֹא־יֲַעֶלה ָבּה ָּכל־ֵעֶׂשב ְּכַמְהֵּפַכת ְסֹדם וֲַעֹמָרה  ָּגְפִרית וֶָמַלח ְׂשֵרָפה 29:22
ַאְדָמה ּוְצֹבִּיים ֲאֶׁשר ָהַפ ְיהוָה ְּבַאּפֹו ּוַבֲחָמתֹו:  

ף ַהָּגדֹול ַהֶּזה: ְוָאְמרּו ָּכל־ַהּגֹוִים ַעל־ֶמה ָעָׂשה ְיהוָה ָּכָכה ָלָאֶרץ ַהּזֹאת ֶמה ֳחִרי ָהאַ 29:23
ֵהי ֲאֹבָתם ֲאֶׁשר ָּכַרת ִעָּמם ְּבהֹוִציאֹו ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:  29:24 ְוָאְמרּו ַעל ֲאֶׁשר ָעְזבּו ֶאת־ְּבִרית ְיהוָה ֱא
ִהים ֲאֶׁשר לֹא־ְיָדעּום ְולֹא 29:25 ִהים ֲאֵחִרים וִַּיְׁשַּתֲחּוו ָלֶהם ֱא ָחַלק ָלֶהם:  וֵַּיְלכּו וַַּיַעְבדּו ֱא
וִַּיַחר־ַאף ְיהָוה ָּבָאֶרץ ַהִהוא ְלָהִביא ָעֶליָה ֶאת־ָּכל־ַהְּקָלָלה ַהְּכתּוָבה ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה:  29:26
וִַּיְּתֵׁשם ְיהוָה ֵמַעל ַאְדָמָתם ְּבַאף ּוְבֵחָמה ּוְבֶקֶצף ָּגדֹול וַַּיְׁשִלֵכם ֶאל־ֶאֶרץ ַאֶחֶרת ַּכּיֹום ַהֶּזה: 29:27
ת ָלנו ּוְלָבֵנינו ַעד־עֹוָלם ַלֲעׂשֹות ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת: הַ 29:28 ֵהינּו ְוַהִּנְג ִּנְסָּתֹרת ַליהוָה ֱא

ָבֶב ְּבָכל־ַהּגֹוִים  ְוָהיָה ִכי־יָֹבאּו ָעֶלי ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלָפֶני וֲַהֵׁשֹבָת ֶאל־לְ 30:1
ֶהי ָׁשָּמה:   ֲאֶׁשר ִהִּדיֲח ְיהוָה ֱא

ֶהי ְוָׁשַמְעָּת ְבֹקלֹו ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום ַאָּתה ּוָבֶני ְּבָכל־ְלָבְב 30:2 : ְוַׁשְבָּת ַעד־ְיהוָה ֱא ּוְבָכל־ַנְפֶׁש
ֶהי ֶאת־ְׁשבּו30:3 ֶהי ָׁשָּמה: ְוָׁשב ְיהוָה ֱא ְת ְוִרֲחֶמ ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ ִמָּכל־ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצ ְיהוָה ֱא
30:4  : ֶהי ּוִמָּׁשם ִיָּקֶח ִאם־ִיְהיֶה ִנַּדֲח ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצ ְיהוָה ֱא
ֶהי ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־יָ 30:5 :  וֱֶהִביֲא ְיהָוה ֱא ְרׁשּו ֲאֹבֶתי ִויִרְׁשָּתּה ְוֵהיִטְב ְוִהְרְּב ֵמֲאֹבֶתי
ֶהי ְּבָכל־ְלָבְב ּוְבָכל־ַנְפְׁש ְלמַ 30:6 ֶהי ֶאת־ְלָבְב ְוֶאת־ְלַבב ַזְרֶע ְלַאֲהָבה ֶאת־ְיהוָה ֱא ַען  ּוָמל ְיהוָה ֱא
  : ַחֶּיי
ֶהי ֵאת ָּכל־ָהאָ 30:7 :  ְוָנַתן ְיהוָה ֱא לֹות ָהֵאֶּלה ַעל־ֹאְיֶבי ְוַעל־ׂשְֹנֶאי ֲאֶׁשר ְרָדפּו
ְוַאָּתה ָתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ְיהוָה ְוָעִׂשיָת ֶאת־ָּכל־ִמְצוָתיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום:  30:8
ֶהי ְּבֹכל ַמֲעֵׂשה יֶָד ִּבְפִרי ִבְטְנ ּו30:9 ִבְפִרי ַאְדָמְת ּוִבְפִרי ְבֶהְמְּת ְלטֹוָבה ִּכי יָׁשּוב ְיהוָה  ְוהֹוִתיְר ְיהוָה ֱא

  : ָלׂשּוׂש ָעֶלי ְלטֹוב ַּכֲאֶׁשר־ָׂשׂש ַעל־ֲאֹבֶתי
ֶהי ִלְׁשֹמר ִמְצוָתיו ְוֻחֹּקָתיו ַהְּכתּוָבה ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִּכי ָתׁשּוב ֶאל־ 30:10 ְיהוָה  ִּכי ִתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהוָה ֱא

: ֶהי ְּבָכל־ְלָבְב ּוְבָכל־ַנְפֶׁש ֱא
ִּכי ַהִּמְצוָה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום לֹא־ִנְפֵלאת ִהוא ִמְּמ ְולֹא ְרֹחָקה ִהוא:  30:11
ֵענּו ֹאָתּה ְוַנֲעֶׂשָּנה:  לֹא ַבָּׁשַמִים ִהוא ֵלאֹמר ִמי יֲַעֶלה־ָּלנּו ַהָּׁשַמְיָמה ְוִיָּקֶחָה ָּלנּו ְויְַׁשמִ 30:12
יָם ְוִיָּקֶחָה ָּלנּו ְויְַׁשִמֵענּו ֹאָתּה ְוַנֲעֶׂשָּנה:  3־ָלנּו ֶאל־ֹעֶמק2יָם ִהוא ֵלאֹמר ִמי יֵֵרד 1ְולֹא־ָּבֹעֶמק30:13
ַלֲעׂשֹתֹו: 4ִּכי־ָקרֹוב ֵאֶלי ַהָּדָבר ְמֹאד ְּבִפי ּוִבְלָבְב ּוְביְָד30:14
ְרֵאה ָנַתִּתי ְלָפֶני ַהּיֹום ֶאת־ַהַחִּיים ְוֶאת־ַהּטֹוב ְוֶאת־ַהָּמוֶת ְוֶאת־ָהָרע:30:15
ֶהיִאם ִתְׁשַמע ֶאל־ִמְצות ְיהוָה 30:16 ֶהי ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו  5ֱא ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת־ְיהוָה ֱא

ֶהי ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר  ־ַאָּתה ָבא־ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:  ְוִלְׁשֹמר ִמְצוָתיו ְוֻחֹּקָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוָחִייָת ְוָרִביָת ּוֵבַרְכ ְיהוָה ֱא
ִהים ֲאֵחִרים וֲַעַבְדָּתם:  30:17 ְוִאם־ִיְפֶנה ְלָבְב ְולֹא ִתְׁשָמע ְוִנַּדְחָּת ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ֵלא
ַהַּיְרֵּדן ָלבֹא ָׁשָּמה  ִהַּגְדִּתי ָלֶכם ַהּיֹום ִּכי ָאֹבד ּתֹאֵבדּון לֹא־ַתֲאִריֻכן יִָמים ַעל־ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֵבר ֶאת־30:18

ְלִרְׁשָּתּה: 
ְרָּת ַּבַחִּיים  ַהִעיֹדִתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְוֶאת־ָהָאֶרץ ַהַחִּיים ְוַהָּמוֶת ָנַתִּתי ְלָפֶני ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה ּוָבחַ 30:19

  : ְלַמַען ִּתְחיֶה ַאָּתה ְוַזְרֶע
הֶ 30:20 י ִלְׁשֹמַע ְּבֹקלֹו ּוְלָדְבָקה־בֹו ִּכי הּוא ַחֶּיי ְוֹאֶר יֶָמי ָלֶׁשֶבת ַעל־ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר  ְלַאֲהָבה ֶאת־ְיהוָה ֱא

ִנְׁשַּבע ְיהוָה ַלֲאֹבֶתי ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְליֲַעֹקב ָלֵתת ָלֶהם:
ל: וְַיַכל ֹמֶׁשה וְַיַדֵּבר ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל־ָּכל־ִיְׂשָראֵ 31:1
ר  וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֶּבן־ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאֹנִכי ַהּיֹום לֹא־אּוַכל עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא וַיהוָה ָאַמר ֵאַלי לֹא ַתֲעבֹ 31:2

ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה: 

1 13 // cf Romans 10:7 ָּבֹעֶמק  (stropha במ) MT LXX Tg Vg ֵמֵעֶבר 
2 13 // Romans 10:7 cf Psalm 72:6 יֵֵרד MT LXX Tg Vg יֲַעָבר 
3 13 // Romans 10:7 ֹעֶמק  (stropha מ) MT LXX Tg Vg ֵעֶבר 
4 14 // DSS(4QDeut(b)) LXX ּוְביְָד  omit MT ( ּוְביְָד ּוִבְלָבְב)
5 16 ֶהי  // LXX ִאם ִתְׁשַמע ֶאל־ִמְצות ְיהוָה ֱא omit MT ( ֲאֶׁשרִאם)



ֶהי הּוא ֹעֵבר ְלָפֶני הּוא־יְַׁשִמיד ֶאת־ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמְּלָפֶני וִ 31:3 יִרְׁשָּתם ְיהֹוֻׁשַע הּוא ֹעֵבר ְלָפֶני  ְיהוָה ֱא
ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה:  

ְוָעָׂשה ְיהוָה ָלֶהם ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלִסיחֹון ּוְלעֹוג ַמְלֵכי ָהֱאֹמִרי ּוְלַאְרָצם ֲאֶׁשר ִהְׁשִמיד ֹאָתם: 31:4
ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֶאְתֶכם: ּוְנָתָנם ְיהוָה ִלְפֵניֶכם וֲַעִׂשיֶתם ָלֶהם ְּכָכל־ַהִּמְצוָה 31:5
ֶהי הּוא ַהֹהֵל ִעָּמ לֹא יְַרְּפ ְולֹא 31:6 יַַעְזֶבָּך:ִחְזקּו ְוִאְמצּו ַאל־ִּתיְראּו ְוַאל־ַּתַעְרצּו ִמְּפֵניֶהם ִּכי ְיהָוה ֱא
ץ ִּכי ַאָּתה ָּתבֹוא ֶאת־ָהָעם ַהֶּזה ֶאל־ָהָאֶרץ  וִַּיְקָרא ֹמֶׁשה ִליהֹוֻׁשַע וַּיֹאֶמר ֵאָליו ְלֵעיֵני ָכל־ִיְׂשָרֵאל ֲחַזק וֱֶאמָ 31:7

ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהוָה ַלֲאֹבָתם ָלֵתת ָלֶהם ְוַאָּתה ַּתְנִחיֶלָּנה אֹוָתם: 
וַיהוָה הּוא ַהֹהֵל ְלָפֶני הּוא ִיְהיֶה ִעָּמ לֹא ַיְרְּפ ְולֹא יַַעְזֶבָּך לֹא ִתיָרא ְולֹא ֵתָחת:  31:8
־ִזְקֵני  ֹּתב ֹמֶׁשה ֶאת־ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת וִַּיְּתָנּה ֶאל־ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ֵלִוי ַהֹּנְׂשִאים ֶאת־ֲארֹון ְּבִרית ְיהוָה ְוֶאל־ָּכלוִַּיכְ 31:9

ִיְׂשָרֵאל:  
וְַיַצו ֹמֶׁשה אֹוָתם ֵלאֹמר ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּבֹמֵעד ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה ְּבַחג ַהֻּסּכֹות: 31:10
ֶהי ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבָחר ִּתְקְראּו ֶאת־ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֶנֶגד 31:11 ְּבבֹוא ָכל־ִיְׂשָרֵאל ֵלָראֹות ֶאת־ְּפֵני ְיהוָה ֱא

ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ְּבָאְזֵניֶהם:  
ְמעּו ּוְלַמַען ִיְלְמדּו ְויְָראּו ֶאת־ְיהוָה ַהְקֵהל ֶאת־ָהָעם ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף ְוֵגְר ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי ְלַמַען ִיְׁש 31:12

ֵהיֶכם ְוָׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת:   ֱא
ֵהיֶכם ָּכל־ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַחִּיים ַעל־הָ 31:13 ה  ֲאָדמָ ּוְבֵניֶהם ֲאֶׁשר לֹא־יְָדעּו ִיְׁשְמעּו ְוָלְמדּו ְלִיְרָאה ֶאת־ְיהוָה ֱא

ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹעְבִרים ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:
ֶל ֹמֶׁשה  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ֵהן ָקְרבּו יֶָמי ָלמּות ְקָרא ֶאת־ְיהֹוֻׁשַע ְוִהְתיְַּצבּו ְּבֹאֶהל מֹוֵעד וֲַאַצֶּוּנּו וַּיֵ 31:14

ִויהֹוֻׁשַע וִַּיְתיְַּצבּו ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:  
וֵַּיָרא ְיהוָה ָּבֹאֶהל ְּבַעּמּוד ָעָנן וַַּיֲעֹמד ַעּמּוד ֶהָעָנן ַעל־ֶּפַתח ָהֹאֶהל: 31:15
ֵהי ֵנַכר־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר הּוא31:16 וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ִהְּנ ֹׁשֵכב ִעם־ֲאֹבֶתי ְוָקם ָהָעם ַהֶּזה ְוָזָנה ַאֲחֵרי ֱא

וֲַעָזבּוִני ְוֵהֵפרּו ֶאת־ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ִאּתֹו: ָבא־ָׁשָּמה ְּבִקְרּבֹו
1ְוָאַמרת  ְוָחָרה ַאִּפי בֹו ַבּיֹום־ַההּוא וֲַעַזְבִּתים ְוִהְסַּתְרִּתי ָפַני ֵמֶהם ְוָהיָה ֶלֱאֹכל ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹו31:17

ַהי ְּבִקְרִּבי ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה:   ַּבּיֹום ַההּוא ֲהלֹא ַעל ִּכי־ֵאין ְיהוָה ֱא
ִהים 31:18 ֲאֵחִרים: ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום ַההּוא ַעל ָּכל־ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִּכי ָפָנה ֶאל־ֱא
ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ְוַלְּמָדּה ֶאת־ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִׂשיָמּה ְּבִפיֶהם ְלַמַען ִּתְהיֶה־ִּלי ַהִּׁשיָרה  ֶאת־ְוַעָּתה ִּכְתבּו ָלֶכם 31:19

ַהּזֹאת ְלֵעד ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל:  
ִהים  ִּכי־ֲאִביֶאּנּו ֶאל־ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאֹבָתיו זָ 31:20 ַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ְוָאַכל ְוָׂשַבע ְוָדֵׁשן ּוָפָנה ֶאל־ֱא

ֲאֵחִרים וֲַעָבדּום ְוִנֲאצּוִני ְוֵהֵפר ֶאת־ְּבִריִתי:  
עֹו ִּכי ְר ְוָהיָה ִּכי־ִתְמֶצאןָ ֹאתֹו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות ְוָעְנָתה ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ְלָפָניו ְלֵעד ִּכי לֹא ִתָּׁשַכח ִמִּפי זַ 31:21

יַָדְעִּתי ֶאת־ִיְצרֹו ֲאֶׁשר הּוא ֹעֶׂשה ַהּיֹום ְּבֶטֶרם ֲאִביֶאּנּו ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשָּבְעִּתי: 
וִַּיְכֹּתב ֹמֶׁשה ֶאת־ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ַּבּיֹום ַההּוא וְַיַלְּמָדּה ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: 31:22
ּיֹאֶמר ֲחַזק וֱֶאָמץ ִּכי ַאָּתה ָּתִביא ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּבְעִּתי ָלֶהם  וְַיַצו ֶאת־ְיהֹוֻׁשַע ִּבן־נּון ַו31:23

  : ְוָאֹנִכי ֶאְהיֶה ִעָּמ
וְַיִהי ְּכַכּלֹות ֹמֶׁשה ִלְכֹּתב ֶאת־ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה־ַהּזֹאת ַעל־ֵסֶפר ַעד ֻּתָּמם: 31:24
ִוִּים ֹנְׂשֵאי ֲארֹון ְּבִרית־ְיהוָה ֵלאֹמר: וְַיַצו ֹמֶׁשה ֶאת־ַהלְ 31:25
ֵהיֶכם ְוָהיָה־ָׁשם ְּב ְלֵעד:  31:26 ָלֹקַח ֵאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ְוַׂשְמֶּתם ֹאתֹו ִמַּצד ֲארֹון ְּבִרית־ְיהוָה ֱא
ִהים ִּכי ָאֹנִכי יַָדְעִּתי ֶאת־ֶמְרְי ְוֶאת־ָעְרְּפ ַהָּקֶׁשה ֵהן ְּבעֹוֶדִּני 31:27 ְוַאף  2ַחי ִעָּמֶכם ַהּיֹום ַמְמִרים ֱהִיֶתם ִעם־ֱא

ִּכי־ַאֲחֵרי מֹוִתי:  
ְוֹׁשְטֵריֶכם וֲַאַדְּבָרה ְבָאְזֵניֶהם ֵאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה  3ַהְקִהילּו ֵאַלי ֶאת־ָּכל־ִזְקֵני ִׁשְבֵטיֶכם ְוִזְקֵניֶכם וֹׁשְפֵטיֶכם31:28

ְוָאִעיָדה ָּבם ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְוֶאת־ָהָאֶרץ:  
ֶׁשר ִצִּויִתי ֶאְתֶכם ְוָקָראת ֶאְתֶכם ָהָרָעה  ִּכי יַָדְעִּתי ַאֲחֵרי מֹוִתי ִּכי־ַהְׁשֵחת ַּתְׁשִחתּון ְוַסְרֶּתם ִמן־ַהֶּדֶר אֲ 31:29

ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ִּכי־ַתֲעׂשּו ֶאת־ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה ְלַהְכִעיסֹו ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם: 
וְַיַדֵּבר ֹמֶׁשה ְּבָאְזֵני ָּכל־ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ַעד ֻּתָּמם:31:30

1 17 // LXX SP MT Tg Syr Vg ְוָאַמר  DSS(4QDeut(c)) ְוָאְמרּו

2 27 ִהים // LXX ֱא MT Tg Syr Vg ְיהוָה
3 28 // LXX (DSS) ְוִזְקֵניֶכם וֹׁשְפֵטיֶכם omit MT (וׁשֹ ְפֵטיֶכםִׁשְבֵטיֶכם)



ִזינּו ַהָּׁשַמִים וֲַאַדֵּבָרה ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי־ִפי:  ַהאֲ 32:1
יֲַעֹרף ַּכָּמָטר ִלְקִחי ִּתַּזל ַּכַּטל ִאְמָרִתי ִּכְׂשִעיִרם ֲעֵלי־ֶדֶׁשא ְוִכְרִביִבים ֲעֵלי־ֵעֶׂשב: 32:2
ֵהינּו:  32:3 ִּכי ֵׁשם ְיהוָה ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֶדל ֵלא
לֹו ִּכי ָכל־ְּדָרָכיו ִמְׁשָּפט ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעוֶל ַצִּדיק ְויָָׁשר הּוא:  ַהּצּור ָּתִמים ָּפעֳ 32:4
ִׁשֵחת לֹו לֹא ָּבָניו מּוָמם ּדֹור ִעֵּקׁש ּוְפַתְלֹּתל:  32:5
:  ֲה־ַלְיהוָה ִּתְגְמלּו־זֹאת ַעם ָנָבל ְולֹא ָחָכם ֲהלֹוא־הּוא ָאִבי ָּקֶנ הּוא ָעְׂש וְַיֹכְנֶנ 32:6
32:7  : ְזֹכר ְימֹות עֹוָלם ִּבינּו ְׁשנֹות ּדֹור־וָדֹור ְׁשַאל ָאִבי ְויֵַּגְד ְזֵקֶני ְויֹאְמרּו ָל
ִהים 32:8 ת ַעִּמים ְלִמְסַּפר ְּבֵני ֱא : 1ְּבַהְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוִים ְּבַהְפִרידֹו ְּבֵני ָאָדם יֵַּצב ְּגֻב
ִּכי ֵחֶלק ְיֹהוָה ַעּמֹו יֲַעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו:  32:9

ִיְמָצֵאהּו ְּבֶאֶרץ ִמְדָּבר ּוְבֹתהּו ְיֵלל ְיִׁשֹמן ְיֹסְבֶבְנהּו ְיבֹוְנֵנהּו ִיְּצֶרְנהּו ְּכִאיׁשֹון ֵעינֹו:  32:10
ֵחף ִיְפֹרׂש ְּכָנָפיו ִיָּקֵחהּו ִיָּׂשֵאהּו ַעל־ֶאְבָרתֹו:  ְּכֶנֶׁשר יִָעיר ִקּנֹו ַעל־ּגֹוָזָליו ְירַ 32:11
ְיהוָה ָּבָדד יְַנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר:  32:12
יְַרִּכֵבהּו ַעל־ָּבמֹוֵתי ָאֶרץ וַּיֹאַכל ְּתנּוֹבת ָׂשָדי וֵַּיִנֵקהּו ְדַבׁש ִמֶּסַלע ְוֶׁשֶמן ֵמַחְלִמיׁש צּור:  32:13
ָקר וֲַחֵלב צֹאן ִעם־ֵחֶלב ָּכִרים ְוֵאיִלים ְּבֵני־ָבָׁשן ְוַעּתּוִדים ִעם־ֵחֶלב ִּכְליֹות ִחָּטה ְוַדם־ֵעָנב  ֶחְמַאת ּבָ 32:14

ִּתְׁשֶּתה־ָחֶמר: 
וִַּיְׁשַמן ְיֻׁשרּון וִַּיְבָעט ָׁשַמְנָּת ָעִביָת ָּכִׂשיָת וִַּיֹּטׁש ֱאלֹוַה ָעָׂשהּו וְַיַנֵּבל צּור ְיֻׁשָעתֹו:  2ְויֹאַכל יֲַעֹקב וִַּיְׂשַּבע32:15
יְַקִנֻאהּו ְּבָזִרים ְּבתֹוֵעֹבת יְַכִעיֻסהּו:  32:16
ִהים לֹא יְ 32:17 ַה ֱא ָדעּום ֲחָדִׁשים ִמָּקֹרב ָּבאּו לֹא ְׂשָערּום ֲאֹבֵתיֶכם: ִיְזְּבחּו ַלֵּׁשִדים לֹא ֱא
32:18  : צּור ְיָלְד ֶּתִׁשי וִַּתְׁשַּכח ֵאל ְמֹחְלֶל
וַַּיְרא ְיהוָה וִַּיְנָאץ ִמַּכַעס ָּבָניו ּוְבֹנָתיו:  32:19
ֻּפֹכת ֵהָּמה ָּבִנים לֹא־ֵאֻמן ָּבם: וַּיֹאֶמר ַאְסִּתיָרה ָפַני ֵמֶהם ֶאְרֶאה ָמה ַאֲחִריָתם ִּכי דֹור ַּתהְ 32:20
ֵהם ִקְנאּוִני ְבלֹא־ֵאל ִּכֲעסּוִני ְּבַהְבֵליֶהם וֲַאִני ַאְקִניֵאם ְּבלֹא־ָעם ְּבגֹוי ָנָבל ַאְכִעיֵסם: 32:21
ֹוְסֵדי ָהִרים:  ִּכי־ֵאׁש ָקְדָחה ְבַאִּפי וִַּתיַקד ַעד־ְׁשאֹול ַּתְחִּתית וַּתֹאַכל ֶאֶרץ ִויֻבָלּה וְַּתַלֵהט מ32:22
ַאְסֶּפה ָעֵלימֹו ָרעֹות ִחַּצי ֲאַכֶּלה־ָּבם:  32:23
ְמֵזי ָרָעב ּוְלֻחֵמי ֶרֶׁשף ְוֶקֶטב ְמִריִרי ְוֶׁשן־ְּבֵהמֹות ֲאַׁשַּלח־ָּבם ִעם־ֲחַמת ֹזֲחֵלי ָעָפר: 32:24
יֹוֵנק ִעם־ִאיׁש ֵׂשיָבה: ִמחּוץ ְּתַׁשֶּכל־ֶחֶרב ּוֵמֲחָדִרים ֵאיָמה ַּגם־ָּבחּור ַּגם־ְּבתּוָלה 32:25
ָאַמְרִּתי ַאְפֵאיֶהם ַאְׁשִּביָתה ֵמֱאנֹוׁש ִזְכָרם: 32:26
לּוֵלי ַּכַעס אֹויֵב ָאגּור ֶּפן־ְיַנְּכרּו ָצֵרימֹו ֶּפן־יֹאְמרּו יֵָדינּו ָרָמה ְולֹא ְיהוָה ָּפַעל ָּכל־זֹאת: 32:27
בּוָנה: ִּכי־גֹוי ֹאַבד ֵעצֹות ֵהָּמה ְוֵאין ָּבֶהם ְּת 32:28
לּו ָחְכמּו יְַׂשִּכילּו זֹאת יִָבינּו ְלַאֲחִריָתם: 32:29
ֵאיָכה ִיְרֹּדף ֶאָחד ֶאֶלף ּוְׁשַנִים יִָניסּו ְרָבָבה ִאם־לֹא ִּכי־צּוָרם ְמָכָרם וַיהוָה ִהְסִּגיָרם:  32:30
ִּכי לֹא ְכצּוֵרנּו צּוָרם ְוֹאְיֵבינּו ְּפִליִלים:  32:31
ת ְמֹרֹרת ָלמֹו:  ִּכי־ִמֶּגפֶ 32:32 ן ְסֹדם ַּגְפָנם ּוִמַּׁשְדֹמת ֲעֹמָרה ֲעָנֵבמֹו ִעְּנֵבי־רֹוׁש ַאְׁשְּכ
ֲחַמת ַּתִּניִנם יֵיָנם ְורֹאׁש ְּפָתִנים ַאְכָזר: 32:33
ֲהלֹא־הּוא ָּכֻמס ִעָּמִדי ָחֻתם ְּבאֹוְצֹרָתי: 32:34
ָקרֹוב יֹום ֵאיָדם ְוָחׁש ֲעִתֹדת ָלמֹו:  ִלי ָנָקם ֲאַׁשֵּלם ְלֵעת ָּתמּוט ַרְגָלם ִּכי 32:35
ִּכי־יִָדין ְיהוָה ַעּמֹו ְוַעל־ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם ִּכי ִיְרֶאה ִּכי־ָאְזַלת יָד ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב:  32:36
ֵהימֹו הצּור ֲאֶׁשר ָחָסיּו3ְוָאַמר 32:37 בֹו:  ַאֵּיה ֱא
ֲאֶׁשר ֵחֶלב ְזָבֵחימֹו יֹאֵכלּו ִיְׁשּתּו יֵין ְנִסיָכם יָקּומּו ְויְַעְזֻרֶכם ְיִהי ֲעֵליֶכם ִסְתָרה:  32:38
ִהים ִעָּמִדי ֲאִני ָאִמית וֲַאַחֶּיה ָמַחְצִּתי וֲַאִני ֶאְרָּפא ְוֵאין ִמָּיִד 32:39 יל:  י ַמּצִ ְראּו ַעָּתה ִּכי ֲאִני ֲאִני הּוא ְוֵאין ֱא
ִּכי־ֶאָּׂשא ֶאל־ָׁשַמִים יִָדי ְוָאַמְרִּתי ַחי ָאֹנִכי ְלֹעָלם:  32:40
ִאם־ַׁשּנֹוִתי ְּבַרק ַחְרִּבי ְותֹאֵחז ְּבִמְׁשָּפט יִָדי ָאִׁשיב ָנָקם ְלָצָרי ְוִלְמַׂשְנַאי ֲאַׁשֵּלם:  32:41
ָלל ְוִׁשְביָה ֵמרֹאׁש ַּפְרעֹות אֹויֵב:  ַאְׁשִּכיר ִחַּצי ִמָּדם ְוַחְרִּבי ּתֹאַכל ָּבָׂשר ִמַּדם חָ 32:42
ִהים1ַהְרִנינּו ָּׁשָמִים ַעּמֹו ְוִיְׁשַּתֲחוּו לֹו ָּכל ַמְלֲאֵכי 32:43 ִהים 3ְּבֵני ַהְרִנינּו גֹוִים ַעּמֹו וְַיַחְזקּו לֹו ָּכל 2ֱא ִּכי 4ֱא

ַעּמֹו:8וְַיַכֵּפר ַאְדַמת 7ְלָצָריו ְוִלְמַׂשְנָאיו ְיַּׁשֵּלם6יִָׁשיב ְוָנָקםִיּקֹום 5ַדם־ָבָניו 

1 8 ִהים // DSS(4QDeut(j)) LXX ֱא ל SP MT Tg Syr Vg ִיְׂשָרֵאֽ
2 15 // SP LXX ְויֹאַכל יֲַעֹקב וִַּיְׂשַּבע  omit MT (וִַּיְׁשַמןְויֹאַכל)
3 37 // MT Tg Syr Vg ְוָאַמר  add DSS LXX ְיהוָה



וַָּיבֹא ֹמֶׁשה וְַיַדֵּבר ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה־ַהּזֹאת ְּבָאְזֵני ָהָעם הּוא ִויהֹוֻׁשַע ִּבן־נּון:  32:44
ַדֵּבר ֶאת־ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל: וְַיַכל ֹמֶׁשה לְ 32:45
ֹמר  וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִׂשימּו ְלַבְבֶכם ְלָכל־ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֵמִעיד ָּבֶכם ַהּיֹום ֲאֶׁשר ְּתַצּוֻם ֶאת־ְּבֵניֶכם ִלְׁש 32:46

ַלֲעׂשֹות ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת:  
32:47 ֹ א־ָדָבר ֵרק הּוא ִמֶּכם ִּכי־הּוא ַחֵּייֶכם ּוַבָּדָבר ַהֶּזה ַּתֲאִריכּו יִָמים ַעל־ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹעְבִרים  ִּכי ל

ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ֵלאֹמר:  32:48
ֶּזה ַהר־ְנבֹו ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ מֹוָאב ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ְיֵרחֹו ּוְרֵאה ֶאת־ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני  ֲעֵלה ֶאל־ַהר ָהֲעָבִרים הַ 32:49

ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲאֻחָּזה:  
ֵּיָאֶסף ֶאל־ַעָּמיו:  ּוֻמת ָּבָהר ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֶלה ָׁשָּמה ְוֵהָאֵסף ֶאל־ַעֶּמי ַּכֲאֶׁשר־ֵמת ַאֲהֹרן ָאִחי ְּבֹהר ָהָהר ו32:50ַ
ְּבתֹו ְּבֵני  ַעל ֲאֶׁשר ְמַעְלֶּתם ִּבי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵמי־ְמִריַבת ָקֵדׁש ִמְדַּבר־ִצן ַעל ֲאֶׁשר לֹא־ִקַּדְׁשֶּתם אֹוִתי 32:51

ִיְׂשָרֵאל:  
ֶׁשר־ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:ִּכי ִמֶּנֶגד ִּתְרֶאה ֶאת־ָהָאֶרץ ְוָׁשָּמה לֹא ָתבֹוא ֶאל־ָהָאֶרץ אֲ 32:52

ִהים ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני מֹותֹו:  33:1 ְוזֹאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ֵּבַר ֹמֶׁשה ִאיׁש ָהֱא
ֵאׁש ָּדת ָלמֹו: וַּיֹאַמר ְיהוָה ִמִּסיַני ָּבא ְוָזַרח ִמֵּׂשִעיר ָלנּו הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן ְוָאָתה ֵמִרְבֹבת ֹקֶדׁש ִמיִמינֹו33:2
33:3  : ַאף ֹחֵבב ַעִּמים ָּכל־ְקֹדָׁשיו ְּביֶָד ְוֵהם ֻּתּכּו ְלַרְגֶל ִיָּׂשא ִמַּדְּבֹרֶתי
ּתֹוָרה ִצָּוה־ָלנּו ֹמֶׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת יֲַעֹקב: 33:4
ָרֵאל: וְַיִהי ִביֻׁשרּון ֶמֶל ְּבִהְתַאֵּסף ָראֵׁשי ָעם יַַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂש 33:5
ְיִחי ְראּוֵבן ְוַאל־יָֹמת ִויִהי ְמָתיו ִמְסָּפר: 33:6
ְוזֹאת ִליהּוָדה וַּיֹאַמר ְׁשַמע ְיהוָה קֹול ְיהּוָדה ְוֶאל־ַעּמֹו ְּתִביֶאּנּו יָָדיו ָרב לֹו ְוֵעֶזר ִמָּצָריו ִּתְהיֶה: 33:7
ֻּתֶּמי ְואּוֶרי ְלִאיׁש ֲחִסיֶד ֲאֶׁשר ִנִּסיתֹו ְּבַמָּסה ְּתִריֵבהּו ַעל־ֵמי ְמִריָבה:  9ּוְלֵלִוי ָאַמר ָהבּו ְלֵלִוי 33:8
נֹו לֹא יָָדע ִּכי ָׁשְמרּו ִאְמָרֶת ּוְבִריְת ִיְנֹצרּו:  ָהֹאֵמר ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא ְרִאיִתיו ְוֶאת־ֶאָחיו לֹא ִהִּכיר ְוֶאת־ּבָ 33:9

33:10  : יֹורּו ִמְׁשָּפֶטי ְליֲַעֹקב ְותֹוָרְת ְלִיְׂשָרֵאל יִָׂשימּו ְקטֹוָרה ְּבַאֶּפ ְוָכִליל ַעל־ִמְזְּבֶח
ְמַׂשְנָאיו ִמן־ְיקּומּון: ָּבֵר ְיהוָה ֵחילֹו ּוֹפַעל יָָדיו ִּתְרֶצה ְמַחץ ָמְתֵני־ם ָקָמיו ּו33:11
ְלִבְניִָמן ָאַמר ְיִדיד ְיֹהוָה ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח ָעָליו ֹחֵפף ָעָליו ָּכל־ַהּיֹום ּוֵבין ְּכֵתיָפיו ָׁשֵכן: 33:12
ת ָּתַחת: ּוְליֹוֵסף ָאַמר ְמֹבֶרֶכת ְיֹהוָה ַאְרצֹו ִמֶּמֶגד ָׁשַמִים ִמָּטל ּוִמְּתהֹום ֹרֶבצֶ 33:13
ּוִמֶּמֶגד ְּתבּוֹאת ָׁשֶמׁש ּוִמֶּמֶגד ֶּגֶרׁש ְיָרִחים: 33:14
ּוֵמרֹאׁש ַהְרֵרי־ֶקֶדם ּוִמֶּמֶגד ִּגְבעֹות עֹוָלם:  33:15
ָאּה ּוְרצֹון ֹׁשְכִני ְסֶנה ָּתבֹואָתה ְלרֹאׁש יֹוֵסף ּוְלָקְדֹקד ְנִזיר ֶאָחיו:  33:16 ּוִמֶּמֶגד ֶאֶרץ ּוְמ
ֵפי  ר ׁשֹור ָהָדר לֹו ְוַקְרֵני ְרֵאם ַקְרָניו ָּבֶהם ַעִּמים ְיַנַּגח יְַחָּדו ַאְפֵסי־ָאֶרץ ְוֵהם ִרְבבֹות ֶאְפַרִים ְוֵהם ַאלְ ְּבכֹו33:17

ְמַנֶּׁשה: 
33:18 : ְוִלְזבּוֻלן ָאַמר ְׂשַמח ְזבּוֻלן ְּבֵצאֶת ְוִיָּׂששָכר ְּבֹאָהֶלי
ָׁשם ִיְזְּבחּו ִזְבֵחי־ֶצֶדק ִּכי ֶׁשַפע יִַּמים ִייָנקּו ּוְׂשפּוֵני ְטמּוֵני חֹול: ַעִּמים ַהר־ִיְקָראּו33:19
ּוְלָגד ָאַמר ָּברּו ַמְרִחיב ָּגד ְּכָלִביא ָׁשֵכן ְוָטַרף ְזרֹוַע ַאף־ָקְדֹקד:  33:20
ָראֵׁשי ָעם ִצְדַקת ְיהוָה ָעָׂשה ּוִמְׁשָּפָטיו  וַַּיְרא ֵראִׁשית לֹו ִּכי־ָׁשם ֶחְלַקת ְמֹחֵקק ָספּון וֵַּיֵתא  33:21

ִעם־ִיְׂשָרֵאל: 
ּוְלָדן ָאַמר ָּדן ּגּור ַאְריֵה ְיַזֵּנק ִמן־ַהָּבָׁשן:  33:22

1 43 ַמְלֲאֵכי LXX(FVW(I)) Mss and Hebrews 1:6 // ְּבֵני LXX
2 43 ִהים  // LXX(FVW(I)) Mss cf Hebrews 1:6 ַהְרִנינּו ָּׁשָמִים ַעּמֹו ְוִיְׁשַּתֲחוּו לֹו ָּכל ַמְלֲאֵכי ֱא omit MT SP Tg Vg

(ַהְרִנינּוַהְרִנינּו)
3 43 // LXX(VW(I)) ְּבֵני LXX ַמְלֲאֵכי
4 43 הִ ים // LXX(FVW(I)) Mss and Romans 15:10 וְַיַחְזקּו לֹו ָּכל ְּבֵני ֱא omit MT Tg Vg
5 43 // DSS LXX ָבָניו MT ֲעָבָדיו
6 43 // DSS MT יִָׁשיב LXX וַָּיִׁשיב ָנָקם
7 43 // DSS LXX ְוִלְמַׂשְנָאיו ְיַּׁשֵּלם omit MT Tg Vg
8 43 // DSS SP LXX Vg וְַיַכֵּפר  ַאְדַמת MT ְוִכֶּפר  ַאְדָמתֹו
9 8 // DSS LXX ָהבּו ְלֵלִוי omit MT ( ֻּתֶּמיָהבּו)



ּוְלַנְפָּתִלי ָאַמר ַנְפָּתִלי ְׂשַבע ָרצֹון ּוָמֵלא ִּבְרַּכת ְיהוָה יָם ְוָדרֹום ְיָרָׁשה: 33:23
ְלָאֵׁשר ָאַמר ָּברּו ִמָּבִנים ָאֵׁשר ְיִהי ְרצּוי ֶאָחיו ְוֹטֵבל ַּבֶּׁשֶמן ַרְגלֹו:  ּו33:24
33:25  : ַּבְרֶזל ּוְנֹחֶׁשת ִמְנָעֶלי ּוְכיֶָמי ָּדְבֶא
ֵאין ָּכֵאל ְיֻׁשרּון ֹרֵכב ָׁשַמִים ְבֶעְזֶר ּוְבַגֲאוָתֹו ְׁשָחִקים: 33:26
ֵהי ֶקֶדם33:27 ּוִמַּתַחת ְזֹרֹעת עֹוָלם וְַיָגֶרׁש ִמָּפֶני אֹויֵב וַּיֹאֶמר ַהְׁשֵמד:  ְמֹעָנה ֱא
וִַּיְׁשֹּכן ִיְׂשָרֵאל ֶּבַטח ָּבָדד ֵעין יֲַעֹקב ֶאל־ֶאֶרץ ָּדָגן ְוִתירֹוׁש ַאף־ָׁשָמיו יַַעְרפו ָטל:  33:28
ְזֶר וֲַאֶׁשר־ֶחֶרב ַּגֲאוֶָת ְוִיָּכֲחׁשּו ֹאְיֶבי ָל ְוַאָּתה ַאְׁשֶרי ִיְׂשָרֵאל ִמי ָכמֹו ַעם נֹוַׁשע ַּביהוָה ָמֵגן עֶ 33:29

 : ַעל־ָּבמֹוֵתימֹו ִתְדֹר
ץ  וַַּיַעל ֹמֶׁשה ֵמַעְרֹבת מֹוָאב ֶאל־ַהר ְנבֹו רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ְיֵרחֹו וַַּיְרֵאהּו ְיהוָה ֶאת־ָּכל־ָהָארֶ 34:1

ד ַעד־ָּדן: ֶאת־ַהִּגְלעָ 
ְוֵאת ָּכל־ַנְפָּתִלי ְוֶאת־ֶאֶרץ ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ְוֵאת ָּכל־ֶאֶרץ ְיהּוָדה ַעד ַהָּים ָהַאֲחרֹון:  34:2
ְוֶאת־ַהֶּנֶגב ְוֶאת־ַהִּכָּכר ִּבְקַעת ְיֵרחֹו ִעיר ַהְּתָמִרים ַעד־ֹצַער: 34:3
ַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְליֲַעֹקב ֵלאֹמר ְלַזְרֲע ֶאְּתֶנָּנה ֶהְרִאיִתי  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאָליו זֹאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁש 34:4

ְבֵעיֶני ְוָׁשָּמה לֹא ַתֲעֹבר:  
וַָּיָמת ָׁשם ֹמֶׁשה ֶעֶבד־ְיהוָה ְּבֶאֶרץ מֹוָאב ַעל־ִּפי ְיהוָה: 34:5
ֹור ְולֹא־יַָדע ִאיׁש ֶאת־ְקֻבָרתֹו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה: וִַּיְקֹּבר ֹאתֹו ַבַּגְי ְּבֶאֶרץ מֹוָאב מּול ֵּבית ְּפע 34:6
ּוֹמֶׁשה ֶּבן־ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְּבֹמתֹו לֹא־ָכֲהָתה ֵעינֹו ְולֹא־ָנס ֵלֹחה: 34:7
ִׁשים יֹום וִַּיְּתמּו ְיֵמי ְבִכי ֵאֶבל מֹ 34:8 ֶׁשה:  וִַּיְבּכּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ֹמֶׁשה ְּבַעְרֹבת מֹוָאב ְׁש
ׂשּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה  ִויהֹוֻׁשַע ִּבן־נּון ָמֵלא רּוַח ָחְכָמה ִּכי־ָסַמ ֹמֶׁשה ֶאת־יָָדיו ָעָליו וִַּיְׁשְמעּו ֵאָליו ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל וַַּיעֲ 34:9

ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה:  
ים ֶאל־ָּפִנים:  ְולֹא־ָקם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכֹמֶׁשה ֲאֶׁשר ְיָדעֹו ְיהוָה ָּפנִ 34:10
ְלָכל־ָהֹאתֹות ְוַהּמֹוְפִתים ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו ְיהוָה ַלֲעׂשֹות ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְלַפְרֹעה ּוְלָכל־ֲעָבָדיו ּוְלָכל־ַאְרצֹו:34:11
ּוְלֹכל ַהָּיד ַהֲחָזָקה ּוְלֹכל ַהּמֹוָרא ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֹמֶׁשה ְלֵעיֵני ָּכל־ִיְׂשָרֵאל: 34:12
Joshua  יהושע

וְַיִהי ַאֲחֵרי מֹות ֹמֶׁשה ֶעֶבד ְיהוָה וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ִּבן־נּון ְמָׁשֵרת ֹמֶׁשה ֵלאֹמר:  1:1
ִלְבֵני  ם ֹמֶׁשה ַעְבִּדי ֵמת ְוַעָּתה קּום ֲעֹבר ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה ַאָּתה ְוָכל־ָהָעם ַהֶּזה ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹנֵתן ָלהֶ 1:2

ִיְׂשָרֵאל:  
ָּכל־ָמקֹום ֲאֶׁשר ִּתְדֹר ַּכף־ַרְגְלֶכם ּבֹו ָלֶכם ְנַתִּתיו ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֶאל־ֹמֶׁשה: 1:3
ֶמׁש ִיְהיֶה ּׁשָ ֵמַהִּמְדָּבר ְוַהְּלָבנֹון ַהֶּזה ְוַעד־ַהָּנָהר ַהָּגדֹול ְנַהר־ְּפָרת ֹּכל ֶאֶרץ ַהַחִּתים ְוַעד־ַהָּים ַהָּגדֹול ְמבֹוא הַ 1:4

ְּגבּוְלֶכם: 
ָּך:  לֹא־ִיְתיֵַּצב ִאיׁש ְלָפֶני ֹּכל ְיֵמי ַחֶּיי ַּכֲאֶׁשר ָהִייִתי ִעם־ֹמֶׁשה ֶאְהיֶה ִעָּמ לֹא ַאְרְּפ ְולֹא ֶאֶעְזבֶ 1:5
בֹוָתם ָלֵתת ָלֶהם:  ֲחַזק וֱֶאָמץ ִּכי ַאָּתה ַּתְנִחיל ֶאת־ָהָעם ַהֶּזה ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּבְעִּתי ַלאֲ 1:6
מֹאול ְלַמַען ַרק ֲחַזק וֱֶאַמץ ְמֹאד ִלְׁשֹמר ַלֲעׂשֹות ְּכָכל־ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצְּו ֹמֶׁשה ַעְבִּדי ַאל־ָּתסּור ִמֶּמּנּו יִָמין ּוְׂש 1:7

  : ַּתְׂשִּכיל ְּבֹכל ֲאֶׁשר ֵּתֵל
ּבֹו יֹוָמם וַָלְיָלה ְלַמַען ִּתְׁשֹמר ַלֲעׂשֹות ְּכָכל־ַהָּכתּוב ּבֹו ִּכי־ָאז ַּתְצִליַח  לֹא־יָמּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִמִּפי ְוָהִגיתָ 1:8

ֶאת־ְּדָרֶכ ְוָאז ַּתְׂשִּכיל: 
1:9: ֶהי ְּבֹכל ֲאֶׁשר ֵּתֵל ֲהלֹוא ִצִּויִתי ֲחַזק ֶוֱאָמץ ַאל־ַּתֲעֹרץ ְוַאל־ֵּתָחת ִּכי ִעְּמ ְיהוָה ֱא

הֹוֻׁשַע ֶאת־ֹׁשְטֵרי ָהָעם ֵלאֹמר:  וְַיַצו יְ 1:10
ֶׁשת יִָמים ַאֶּתם ֹעְבִרים ֶאת1:11 ־ַהַּיְרֵּדן ִעְברּו ְּבֶקֶרב ַהַּמֲחֶנה ְוַצּוּו ֶאת־ָהָעם ֵלאֹמר ָהִכינּו ָלֶכם ֵציָדה ִּכי ְּבעֹוד ְׁש

ֵהיֶכם ֹנֵתן ָלֶכם ְלִר  ְׁשָּתּה: ַהֶּזה ָלבֹוא ָלֶרֶׁשת ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהוָה ֱא
ְוָלראּוֵבִני ְוַלָּגִדי ְוַלֲחִצי ֵׁשֶבט ַהְמַנֶּׁשה ָאַמר ְיהֹוֻׁשַע ֵלאֹמר: 1:12
ֵהיֶכם ֵמִניַח ָלֶכם ְוָנַתן ָלֶכם ֶאת־ָהָארֶ 1:13 ץ ָזכֹור ֶאת־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאְתֶכם ֹמֶׁשה ֶעֶבד־ְיהוָה ֵלאֹמר ְיהָוה ֱא

ַהּזֹאת:
ֵני ֲאֵחיֶכם  יֶכם ַטְּפֶכם ּוִמְקֵניֶכם יְֵׁשבּו ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶכם ֹמֶׁשה ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ְוַאֶּתם ַּתַעְברּו ֲחֻמִׁשים ִלפְ ְנׁשֵ 1:14

ֹּכל ִּגּבֹוֵרי ַהַחִיל וֲַעַזְרֶּתם אֹוָתם:  
ֵהיֶכם ֹנֵתן ָלֶהם ְוַׁשְבֶּתם ְלֶאֶרץ  ַעד ֲאֶׁשר־יִָניַח ְיהוָה ַלֲאֵחיֶכם ָּכֶכם ְויְָרׁשּו ַגם־ֵהָּמה אֶ 1:15 ת־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ְיהוָה ֱא

ְיֻרַּׁשְתֶכם ִויִרְׁשֶּתם אֹוָתּה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶכם ֹמֶׁשה ֶעֶבד ְיהוָה ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזַרח ַהָּׁשֶמׁש:  
:  וַַּיֲענּו ֶאת־ְיהֹוֻׁשַע ֵלאֹמר ֹּכל ֲאֶׁשר־ִצִּויָתנּו ַנֲעֶׂשה וְ 1:16 ֶאל־ָּכל־ֲאֶׁשר ִּתְׁשָלֵחנּו ֵנֵל
ֶהי ִעָּמ ַּכֲאֶׁשר ָהיָה ִעם־ֹמֶׁשה: 1:17 ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ָׁשַמְענּו ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּכן ִנְׁשַמע ֵאֶלי ַרק ִיְהיֶה ְיהוָה ֱא



ֶּוּנּו יּוָמת ַרק ֲחַזק וֱֶאָמץ:ָּכל־ִאיׁש ֲאֶׁשר־יְַמֶרה ֶאת־ִּפי ְולֹא־ִיְׁשַמע ֶאת־ְּדָבֶרי ְלֹכל ֲאֶׁשר־ְּתצַ 1:18
ִריחֹו וֵַּיְלכּו  וִַּיְׁשַלח ְיהֹוֻׁשַע־ִּבן־נּון ִמן־ַהִּׁשִּטים ְׁשַנִים־ֲאָנִׁשים ְמַרְּגִלים ֶחֶרׁש ֵלאֹמר ְלכּו ְראּו ֶאת־ָהָאֶרץ ְוֶאת־יְ 2:1

ֵּבית־ִאָּׁשה זֹוָנה ּוְׁשָמּה ָרָחב וִַּיְׁשְּכבּו־ָׁשָּמה:  1וַָּיֹבאּו ֵׁשִני ַהְּנָעִרים ִליִריחֹו וַָּיֹבאּו 
ת־ָהָאֶרץ:  וֵַּיָאַמר ְלֶמֶל ְיִריחֹו ֵלאֹמר ִהֵּנה ֲאָנִׁשים ָּבאּו ֵהָּנה ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלְחֹּפר אֶ 2:2
ץ ָּבאּו:  וִַּיְׁשַלח ֶמֶל ְיִריחֹו ֶאל־ָרָחב ֵלאֹמר הֹוִציִאי ָהֲאָנִׁשים ַהָּבִאים ֵאַלִי ַהַּלְיָלה ִּכי ַלְחֹּפר ֶאת־ָּכל־ָהָארֶ 2:3
2:4 ֹ א יַָדְעִּתי ֵמַאִין ֵהָּמה:  וִַּתַּקח ָהִאָּׁשה ֶאת־ְׁשֵני ָהֲאָנִׁשים וִַּתְצְּפנֹו וַּתֹאֶמר ֵּכן ָּבאּו ֵאַלי ָהֲאָנִׁשים ְול
ם ִּכי ַתִּׂשיגּום: וְַיִהי ַהַּׁשַער ִלְסּגֹור ַּבֹחֶׁש ְוָהֲאָנִׁשים יָָצאּו לֹא יַָדְעִּתי ָאָנה ָהְלכּו ָהֲאָנִׁשים ִרְדפּו ַמֵהר ַאֲחֵריהֶ 2:5
ַעל־ַהָּגג: ְוִהיא ֶהֱעָלַתם ַהָּגָגה וִַּתְטְמֵנם ְּבִפְׁשֵּתי ָהֵעץ ָהֲעֻרכֹות ָלּה2:6
ים ַאֲחֵריֶהם:  ְוָהֲאָנִׁשים ָרְדפּו ַאֲחֵריֶהם ֶּדֶר ַהַּיְרֵּדן ַעל ַהַּמְעְּברֹות ְוַהַּׁשַער ָסָגרּו ַאֲחֵרי ַּכֲאֶׁשר יְָצאּו ָהֹרְדפִ 2:7
ְוֵהָּמה ֶטֶרם ִיְׁשָּכבּון ְוִהיא ָעְלָתה ֲעֵליֶהם ַעל־ַהָּגג: 2:8
יַָדְעִּתי ִּכי־ָנַתן ְיהוָה ָלֶכם ֶאת־ָהָאֶרץ ְוִכי־ָנְפָלה ֵאיַמְתֶכם ָעֵלינּו ְוִכי ָנֹמגּו ָּכל־ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ  וַּתֹאֶמר ֶאל־ָהֲאָנִׁשים 2:9

ִמְּפֵניֶכם: 
ְתֶכם ִמִּמְצָרִים וֲַאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ִלְׁשֵני ַמְלֵכי  ִמְּפֵניֶכם ְּבֵצא2ּסֹוף ִּכי ָׁשַמְענּו ֵאת ֲאֶׁשר־הֹוִביׁש ְיהוָה ֶאת־ֵמי יַם־2:10

ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ְלִסיֹחן ּוְלעֹוג ֲאֶׁשר ֶהֱחַרְמֶּתם אֹוָתם: 
ִהים2:11 ֵהיֶכם הּוא ֱא ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל  וִַּנְׁשַמע וִַּיַּמס ְלָבֵבנּו ְולֹא־ָקָמה עֹוד רּוַח ְּבִאיׁש ִמְּפֵניֶכם ִּכי ְיהוָה ֱא

ְוַעל־ָהָאֶרץ ִמָּתַחת:  
ִלי אֹות  ְוַעָּתה ִהָּׁשְבעּו־ָנא ִלי ַּביהוָה ִּכי־ָעִׂשיִתי ִעָּמֶכם ָחֶסד ַוֲעִׂשיֶתם ַּגם־ַאֶּתם ִעם־ֵּבית ָאִבי ֶחֶסד ּוְנַתֶּתם 2:12

ֱאֶמת: 
ַתי ְוֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ָלֶהם ְוִהַּצְלֶּתם ֶאת־ַנְפֹׁשֵתינּו ִמָּמוֶת:  ְוַהֲחִיֶתם ֶאת־ָאִבי ְוֶאת־ִאִּמי ְוֶאת־ַאַחי ְוֶאת־ַאחֹו 2:13
ת־ָהָאֶרץ  וַּיֹאְמרּו ָלּה ָהֲאָנִׁשים ַנְפֵׁשנּו ַתְחֵּתיֶכם ָלמּות ִאם לֹא ַתִּגידּו ֶאת־ְּדָבֵרנּו ֶזה ְוָהיָה ְּבֵתת־ְיהוָה ָלנּו אֶ 2:14

ְוָעִׂשינּו ִעָּמ ֶחֶסד וֱֶאֶמת:  
ִרֵדם ַּבֶחֶבל ְּבַעד ַהַחּלֹון ִּכי ֵביָתּה ְּבִקיר ַהחֹוָמה ּוַבחֹוָמה ִהיא יֹוָׁשֶבת: וַּתֹו2:15
ֶׁשת יִָמים ַעד ׁשֹוב ָהֹרְדִפים וְ 2:16 ַאַחר  וַּתֹאֶמר ָלֶהם ָהָהָרה ֵּלכּו ֶּפן־ִיְפְּגעּו ָבֶכם ָהֹרְדִפים ְוַנְחֵּבֶתם ָׁשָּמה ְׁש

ֵּתְלכּו ְלַדְרְּכֶכם: 
ּיֹאְמרּו ֵאֶליָה ָהֲאָנִׁשים ְנִקִּים ֲאַנְחנּו ִמְּׁשֻבָעֵת ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִהְׁשַּבְעָּתנּו: ו2:17ַ
י ְוֶאת־ִאֵּמ  ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָבִאים ָּבָאֶרץ ֶאת־ִּתְקוַת חּוט ַהָּׁשִני ַהֶּזה ִּתְקְׁשִרי ַּבַחּלֹון ֲאֶׁשר הֹוַרְדֵּתנּו בֹו ְוֶאת־ָאבִ 2:18

 ְוֵאת ָּכל־ֵּבית ָאִבי ַּתַאְסִפי ֵאַלִי ַהָּבְיָתה:  ְוֶאת־ַאַחיִ 
ִית ָּדמֹו  ְוָהיָה ֹּכל ֲאֶׁשר־יֵֵצא ִמַּדְלֵתי ֵביֵת ַהחּוָצה ָּדמֹו ְברֹאׁשֹו וֲַאַנְחנּו ְנִקִּים ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיְהיֶה ִאָּת ַּבּבַ 2:19

ְברֹאֵׁשנּו ִאם־יָד ִּתְהיֶה־ּבֹו:  
יִדי ֶאת־ְּדָבֵרנּו ֶזה ְוָהִיינּו ְנִקִּים ִמְּׁשֻבָעֵת ֲאֶׁשר ִהְׁשַּבְעָּתנּו: ְוִאם־ַּתּגִ 2:20
וַּתֹאֶמר ְּכִדְבֵריֶכם ֶּכן־הּוא וְַּתַׁשְּלֵחם וֵַּיֵלכּו וִַּתְקֹׁשר ֶאת־ִּתְקוַת ַהָּׁשִני ַּבַחּלֹון:  2:21
ׁשֶ 2:22 ת יִָמים ַעד־ָׁשבּו ָהֹרְדִפים וְַיַבְקׁשּו ָהֹרְדִפים ְּבָכל־ַהֶּדֶר ְולֹא ָמָצאּו: וֵַּיְלכּו וַָּיֹבאּו ָהָהָרה וֵַּיְׁשבּו ָׁשם ְׁש
ַהֹּמְצאֹות אֹוָתם:  וַָּיֻׁשבּו ְׁשֵני ָהֲאָנִׁשים וֵַּיְרדּו ֵמָהָהר וַַּיַעְברּו וַָּיֹבאּו ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ִּבן־נּון וְַיַסְּפרּו־לֹו ֵאת ָּכל־2:23
ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ִּכי־ָנַתן ְיהוָה ְּביֵָדנּו ֶאת־ָּכל־ָהָאֶרץ ְוַגם־ָנֹמגּו ָּכל־ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִמָּפֵנינּו: וַּיֹאְמרּו 2:24

ֶרם יֲַעֹברּו:  ָׁשם טֶ וַַּיְׁשֵּכם ְיהֹוֻׁשַע ַּבֹּבֶקר וִַּיְסעּו ֵמַהִּׁשִּטים וַָּיֹבאּו ַעד־ַהַּיְרֵּדן הּוא ְוָכל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וַָּיִלנּו3:1
ֶׁשת יִָמים וַַּיַעְברּו ַהֹּׁשְטִרים ְּבֶקֶרב ַהַּמֲחֶנה:  3:2 וְַיִהי ִמְקֵצה ְׁש
ֵהיֶכם ְוַהֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים ֹנְׂשִאים ֹאתֹו ְוַאּתֶ 3:3 ם ִּתְסעּו  וְַיַצּוּו ֶאת־ָהָעם ֵלאֹמר ִּכְראֹוְתֶכם ֵאת ֲארֹון ְּבִרית־ְיהוָה ֱא

וֲַהַלְכֶּתם ַאֲחָריו:  ִמְּמקֹוְמֶכם 
ֶר ֲאֶׁשר  ַא ָרחֹוק ִיְהיֶה ֵּביֵניֶכם ּוֵבינֹו ְּכַאְלַּפִים ַאָּמה ַּבִּמָּדה ַאל־ִּתְקְרבּו ֵאָליו ְלַמַען ֲאֶׁשר־ֵּתְדעּו ֶאת־ַהּדֶ 3:4

ֵּתְלכּו־ָבּה ִּכי לֹא ֲעַבְרֶּתם ַּבֶּדֶר ִמְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום: 
ְיהֹוֻׁשַע ֶאל־ָהָעם ִהְתַקָּדׁשּו ִּכי ָמָחר יֲַעֶׂשה ְיהוָה ְּבִקְרְּבֶכם ִנְפָלאֹות:  וַּיֹאֶמר 3:5
ית וֵַּיְלכּו  וַּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל־ַהֹּכֲהִנים ֵלאֹמר ְׂשאּו ֶאת־ֲארֹון ַהְּבִרית ְוִעְברּו ִלְפֵני ָהָעם וִַּיְׂשאּו ֶאת־ֲארֹון ַהְּבִר 3:6

ִלְפֵני ָהָעם: 
3:7 ֹ ִעם־ֹמֶׁשה ֶאְהיֶה  אֶמר ְיהוָה ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ַהּיֹום ַהֶּזה ָאֵחל ַּגֶּדְל ְּבֵעיֵני ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר יְֵדעּון ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָהִייִתיוַּי

 : ִעָּמ

1 1 // LXX ֵׁשִני ַהְּנָעִרים ִליִריחֹו וַָּיֹבאּו omit MT (וַָּיֹבאּווַָּיֹבאּו)
2 10 // I Kings 9:26 LXX ּסֹוף MT ּסּוף



ְרֵּדן ַּבַּיְרֵּדן ַּתֲעֹמדּו:ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת־ַהֹּכֲהִנים ֹנְׂשֵאי ֲארֹון־ַהְּבִרית ֵלאֹמר ְּכֹבֲאֶכם ַעד־ְקֵצה ֵמי ַהּיַ 3:8
ֵהיֶכם:  3:9 וַּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹּגׁשּו ֵהָּנה ְוִׁשְמעּו ֶאת־ִּדְבֵרי ְיהוָה ֱא

ְוֶאת־ַהִחִּתי ְוֶאת־ַהִחִּוי  וַּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ְּבזֹאת ֵּתְדעּון ִּכי ֵאל ַחי ְּבִקְרְּבֶכם ְוהֹוֵרׁש יֹוִריׁש ִמְּפֵניֶכם ֶאת־ַהְּכַנֲעִני 3:10
ְוֶאת־ַהְּפִרִּזי ְוֶאת־ַהִּגְרָּגִׁשי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְיבּוִסי:  

ִהֵּנה ֲארֹון ַהְּבִרית ֲאדֹון ָּכל־ָהָאֶרץ ֹעֵבר ִלְפֵניֶכם ַּבַּיְרֵּדן:  3:11
ׁש־ֶאָחד ַלָּׁשֶבט:  ְוַעָּתה ְקחּו ָלֶכם ְׁשֵני ָעָׂשר ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש־ֶאָחד ִאי3:12
ָּכֵרתּון ַהַּמִים ַהֹּיְרִדים  ְוָהיָה ְּכנֹוַח ַּכּפֹות ַרְגֵלי ַהֹּכֲהִנים ֹנְׂשֵאי ֲארֹון ְיהוָה ֲאדֹון ָּכל־ָהָאֶרץ ְּבֵמי ַהַּיְרֵּדן ֵמי ַהַּיְרֵּדן יִ 3:13

ִמְלָמְעָלה ְויַַעְמדּו ֵנד ֶאָחד: 
ם ַלֲעֹבר ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ְוַהֹּכֲהִנים ֹנְׂשֵאי ָהָארֹון ַהְּבִרית ִלְפֵני ָהָעם: וְַיִהי ִּבְנֹסַע ָהָעם ֵמָאֳהֵליהֶ 3:14
ָמֵלא ַעל־ָּכל־ְּגדֹוָתיו  ּוְכבֹוא ֹנְׂשֵאי ָהָארֹון ַעד־ַהַּיְרֵּדן ְוַרְגֵלי ַהֹּכֲהִנים ֹנְׂשֵאי ָהָארֹון ִנְטְּבלּו ִּבְקֵצה ַהָּמִים ְוַהַּיְרֵּדן3:15

יר:  ֹּכל ְיֵמי ָקצִ 
ם ַעל יָם  וַַּיַעְמדּו ַהַּמִים ַהֹּיְרִדים ִמְלַמְעָלה ָקמּו ֵנד־ֶאָחד ַהְרֵחק ְמֹאד ָבָאָדם ָהִעיר ֲאֶׁשר ִמַּצד ָצְרָתן ְוַהֹּיְרִדי3:16

ָהֲעָרָבה יָם־ַהֶּמַלח ַּתּמּו ִנְכָרתּו ְוָהָעם ָעְברּו ֶנֶגד ְיִריחֹו:  
ָהָארֹון ְּבִרית־ְיהוָה ֶּבָחָרָבה ְּבתֹו ַהַּיְרֵּדן ָהֵכן ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ֹעְבִרים ֶּבָחָרָבה ַעד  וַַּיַעְמדּו ַהֹּכֲהִנים ֹנְׂשֵאי 3:17

ֲאֶׁשר־ַּתּמּו ָּכל־ַהּגֹוי ַלֲעֹבר ֶאת־ַהַּיְרֵּדן:  
ֵלאֹמר:  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר־ַּתּמּו ָכל־ַהּגֹוי ַלֲעבֹור ֶאת־ַהַּיְרֵּדן 4:1
ְקחּו ָלֶכם ִמן־ָהָעם ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאָנִׁשים ִאיׁש־ֶאָחד ִאיׁש־ֶאָחד ִמָּׁשֶבט:  4:2
ים ְוַהֲעַבְרֶּתם ְוַצּוּו אֹוָתם ֵלאֹמר ְׂשאּו־ָלֶכם ִמֶּזה ִמּתֹו ַהַּיְרֵּדן ִמַּמַּצב ַרְגֵלי ַהֹּכֲהִנים ָהִכין ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה ֲאָבנִ 4:3

ְוִהַּנְחֶּתם אֹוָתם ַּבָּמלֹון ֲאֶׁשר־ָּתִלינּו בֹו ַהָּלְיָלה: אֹוָתם ִעָּמֶכם
וִַּיְקָרא ְיהֹוֻׁשַע ֶאל־ְׁשֵנים ֶהָעָׂשר ִאיׁש ֲאֶׁשר ֵהִכין ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש־ֶאָחד ִאיׁש־ֶאָחד ִמָּׁשֶבט:  4:4
ֵהיֶכם ֶאל־ּתֹו ַהַּיְרֵּדן ְוָהִרימּו ָלֶכם ִאיׁש ֶאֶבן ַאַחת  1וַּיֹאֶמר ָלֶהם ְיהֹוֻׁשַע ִעְברּו ְלָפַני ִלְפֵני 4:5 ֲארֹון ְיהוָה ֱא

ַעל־ִׁשְכמֹו ְלִמְסַּפר ִׁשְבֵטי ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל:  
י־ִיְׁשָאלּון ְּבֵניֶכם ָמָחר ֵלאֹמר ָמה ָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה ָלֶכם: ְלַמַען ִּתְהיֶה זֹאת אֹות ְּבִקְרְּבֶכם ּכִ 4:6
ַּיְרֵּדן ְוָהיּו ָהֲאָבִנים  וֲַאַמְרֶּתם ָלֶהם ֲאֶׁשר ִנְכְרתּו ֵמיֵמי ַהַּיְרֵּדן ִמְּפֵני ֲארֹון ְּבִרית־ְיהוָה ְּבָעְברֹו ַּבַּיְרֵּדן ִנְכְרתּו ֵמי הַ 4:7

ִיְׂשָרֵאל ַעד־עֹוָלם: ָהֵאֶּלה ְלִזָּכרֹון ִלְבֵני
ֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה  וַַּיֲעׂשּו־ֵכן ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהֹוֻׁשַע וִַּיְׂשאּו ְׁשֵּתי־ֶעְׂשֵרה ֲאָבִנים ִמּתֹו ַהַּיְרֵּדן ַּכאֲ 4:8

לֹון וַַּיִּנחּום ָׁשם: ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ְלִמְסַּפר ִׁשְבֵטי ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל וַַּיֲעִברּום ִעָּמם ֶאל־ַהּמָ 
ית וִַּיְהיּו ָׁשם ַעד  ּוְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֲאָבִנים ֵהִקים ְיהֹוֻׁשַע ְּבתֹו ַהַּיְרֵּדן ַּתַחת ַמַּצב ַרְגֵלי ַהֹּכֲהִנים ֹנְׂשֵאי ֲארֹון ַהְּבִר 4:9

ַהּיֹום ַהֶּזה: 
ן ַעד ֹּתם ָּכל־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ְיהֹוֻׁשַע ְלַדֵּבר ֶאל־ָהָעם ְוַהֹּכֲהִנים ֹנְׂשֵאי ָהָארֹון ֹעְמִדים ְּבתֹו ַהַּיְרּדֵ 4:10

ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ִצָּוה ֹמֶׁשה ֶאת־ְיהֹוֻׁשַע וְַיַמֲהרּו ָהָעם וַַּיֲעֹברּו: 
: וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר־ַּתם ָּכל־ָהָעם ַלֲעבֹור וַַּיֲעֹבר ֲארֹון־ְיהוָה ְוַהֹּכֲהִנים ִלְפֵני ָהָעם4:11
יֶהם ֹמֶׁשה: וַַּיַעְברּו ְּבֵני־ְראּוֵבן ּוְבֵני־ָגד וֲַחִצי ֵׁשֶבט ַהְמַנֶּׁשה ֲחֻמִׁשים ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאלֵ 4:12
ְּכַאְרָּבִעים ֶאֶלף ֲחלּוֵצי ַהָּצָבא ָעְברּו ִלְפֵני ְיהוָה ַלִּמְלָחָמה ֶאל ַעְרבֹות ְיִריחֹו: 4:13
ֵמי ַחָּייו:ַּבּיֹום ַההּוא ִּגַּדל ְיהוָה ֶאת־ְיהֹוֻׁשַע ְּבֵעיֵני ָּכל־ִיְׂשָרֵאל וִַּיְראּו ֹאתֹו ַּכֲאֶׁשר יְָראּו ֶאת־ֹמֶׁשה ָּכל־יְ 4:14
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ֵלאֹמר: 4:15
ן־ַהַּיְרֵּדן: ַצֵּוה ֶאת־ַהֹּכֲהִנים ֹנְׂשֵאי ֲארֹון ָהֵעדּות ְויֲַעלּו מִ 4:16
וְַיַצו ְיהֹוֻׁשַע ֶאת־ַהֹּכֲהִנים ֵלאֹמר ֲעלּו ִמן־ַהַּיְרֵּדן:  4:17
ָחָרָבה וַָּיֻׁשבּו  וְַיִהי ַּבֲעלֹות ַהֹּכֲהִנים ֹנְׂשֵאי ֲארֹון ְּבִרית־ְיהוָה ִמּתֹו ַהַּיְרֵּדן ִנְּתקּו ַּכּפֹות ַרְגֵלי ַהֹּכֲהִנים ֶאל הֶ 4:18

קֹוָמם וֵַּיְלכּו ִכְתמֹול־ִׁשְלׁשֹום ַעל־ָּכל־ְּגדֹוָתיו: ֵמי־ַהַּיְרֵּדן ִלְמ 
ְוָהָעם ָעלּו ִמן־ַהַּיְרֵּדן ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון וַַּיֲחנּו ַּבִּגְלָּגל ִּבְקֵצה ִמְזַרח ְיִריחֹו: 4:19
ֵהִקים ְיהֹוֻׁשַע ַּבִּגְלָּגל:  ְוֵאת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָלְקחּו ִמן־ַהַּיְרֵּדן4:20
וַּיֹאֶמר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ֲאֶׁשר ִיְׁשָאלּון ְּבֵניֶכם ָמָחר ֶאת־ֲאבֹוָתם ֵלאֹמר ָמה ָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה: 4:21
ְוהֹוַדְעֶּתם ֶאת־ְּבֵניֶכם ֵלאֹמר ַּבַּיָּבָׁשה ָעַבר ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה: 4:22

ֵהיֶכם ְליַם־34:2 ֵהיֶכם ֶאת־ֵמי ַהַּיְרֵּדן ִמְּפֵניֶכם ַעד־ָעְבְרֶכם ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהוָה ֱא 1ּסֹוף ֲאֶׁשר־הֹוִביׁש ְיהוָה ֱא

ֲאֶׁשר־הֹוִביׁש ִמָּפֵנינּו ַעד־ָעְבֵרנּו: 
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ֵהיֶכם ָּכל־ַהָּיִמים: ְלַמַען ַּדַעת ָּכל־ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֶאת4:24 ־יַד ְיהוָה ִּכי ֲחָזָקה ִהיא ְלַמַען ְיָראֶתם ֶאת־ְיהוָה ֱא
ֲאֶׁשר־הֹוִביׁש ְיהוָה  וְַיִהי ִכְׁשֹמַע ָּכל־ַמְלֵכי ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן יָָּמה ְוָכל־ַמְלֵכי ַהְּכַנֲעִני ֲאֶׁשר ַעל־ַהָּים ֵאת 5:1

ַּיְרֵּדן ִמְּפֵני ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַעד־ָעְבָרם וִַּיַּמס ְלָבָבם ְולֹא־ָהיָה ָבם עֹוד רּוַח ִמְּפֵני ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל: ֶאת־ֵמי הַ 
ָּבֵעת ַהִהיא ָאַמר ְיהוָה ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ֲעֵׂשה ְל ַחְרבֹות ֻצִרים ְוׁשּוב ֹמל ֶאת־ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל: 5:2
ֹו ְיהֹוֻׁשַע ַחְרבֹות ֻצִרים וַָּיָמל ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ִּגְבַעת ָהֲעָרלֹות:  וַַּיַעׂש־ל5:3
ר ַּבֶּדֶר  ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ָמל ְיהֹוֻׁשַע ָּכל־ָהָעם ַהֹּיֵצא ִמִּמְצַרִים ַהְּזָכִרים ֹּכל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ֵמתּו ַבִּמְדּבָ 5:4

ְּבֵצאָתם ִמִּמְצָרִים:  
ִדים ַּבִּמְדָּבר ַּבֶּדֶר ְּבֵצאָתם ִמִּמְצַרִים לֹא־ָמלּו:  5:5 ִּכי־ֻמִלים ָהיּו ָּכל־ָהָעם ַהֹּיְצִאים ְוָכל־ָהָעם ַהִּי
ַרִים ֲאֶׁשר  ִּכי ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָהְלכּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ַעד־ֹּתם ָּכל־ַהּגֹוי ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ַהֹּיְצִאים ִמִּמצְ 5:6

ֶתת ָלנּו ֶאֶרץ לֹא־ָׁשְמעּו ְּבקֹול ְיהוָה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהוָה ָלֶהם ְלִבְלִּתי ְראֹות ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהוָה ַלֲאבֹוָתם לָ 
ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:  

: ְוֶאת־ְּבֵניֶהם ֵהִקים ַּתְחָּתם ֹאָתם ָמל ְיהֹוֻׁשַע ִּכי־ֲעֵרִלים ָהיּו ּכִ 5:7 י לֹא־ָמלּו אֹוָתם ַּבָּדֶר
וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר־ַּתּמּו ָכל־ַהּגֹוי ְלִהּמֹול וֵַּיְׁשבּו ַתְחָּתם ַּבַּמֲחֶנה ַעד ֲחיֹוָתם:5:8
ְלָּגל ַעד ַהּיֹום וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ַהּיֹום ַּגּלֹוִתי ֶאת־ֶחְרַּפת ִמְצַרִים ֵמֲעֵליֶכם וִַּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ּגִ 5:9

ַהֶּזה: 
יחֹו:  וַַּיֲחנּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַּבִּגְלָּגל וַַּיֲעׂשּו ֶאת־ַהֶּפַסח ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ָּבֶעֶרב ְּבַעְרבֹות ְיִר 5:10
ֶּזה: וַּיֹאְכלּו ֵמֲעבּור ָהָאֶרץ ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח ַמּצֹות ְוָקלּוי ְּבֶעֶצם ַהּיֹום הַ 5:11
ֶרץ ְּכַנַען וִַּיְׁשֹּבת ַהָּמן ִמָּמֳחָרת ְּבָאְכָלם ֵמֲעבּור ָהָאֶרץ ְולֹא־ָהיָה עֹוד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָמן וַּיֹאְכלּו ִמְּתבּוַאת אֶ 5:12

ַּבָּׁשָנה ַהִהיא: 
ה־ִאיׁש ֹעֵמד ְלֶנְגּדֹו ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּביָדֹו וֵַּיֶל ְיהֹוֻׁשַע ֵאָליו  וְַיִהי ִּבְהיֹות ְיהֹוֻׁשַע ִּביִריחֹו וִַּיָּׂשא ֵעיָניו וַַּיְרא ְוִהּנֵ 5:13

וַּיֹאֶמר לֹו ֲהָלנּו ַאָּתה ִאם־ְלָצֵרינּו:  
ר לֹו ָמה ֲאֹדִני ְמַדֵּבר  וַּיֹאֶמר לֹו ִּכי ֲאִני ַׂשר־ְצָבא־ְיהוָה ַעָּתה ָבאִתי וִַּיֹּפל ְיהֹוֻׁשַע ֶאל־ָּפָניו ַאְרָצה וִַּיְׁשָּתחּו וַּיֹאמֶ 5:14

ֶאל־ַעְבּדֹו:  
וַַּיַעׂש וַּיֹאֶמר ַׂשר־ְצָבא ְיהוָה ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ַׁשל־ַנַעְל ֵמַעל ַרְגֶל ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֵמד ָעָליו ֹקֶדׁש הּוא5:15

ְיהֹוֻׁשַע ֵּכן: 
ֵאל ֵאין יֹוֵצא ְוֵאין ָּבא: ִויִריחֹו ֹסֶגֶרת ּוְמֻסֶּגֶרת ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשרָ 6:1
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ְרֵאה ָנַתִּתי ְביְָד ֶאת־ְיִריחֹו ְוֶאת־ַמְלָּכּה ִּגּבֹוֵרי ֶהָחִיל:  6:2
יִָמים: ְוַסֹּבֶתם ֶאת־ָהִעיר ֹּכל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ַהֵּקיף ֶאת־ָהִעיר ַּפַעם ֶאָחת ֹּכה ַתֲעֶׂשה ֵׁשֶׁשת 6:3
ַבע ְּפָעִמים  ְוִׁשְבָעה ֹכֲהִנים ִיְׂשאּו ִׁשְבָעה ׁשֹוְפרֹות ַהּיֹוְבִלים ִלְפֵני ָהָארֹון ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָּתֹסּבּו ֶאת־ָהִעיר ׁשֶ 6:4

ְוַהֹּכֲהִנים ִיְתְקעּו ַּבּׁשֹוָפרֹות:  
ַהּׁשֹוָפר יִָריעּו ָכל־ָהָעם ְּתרּוָעה ְגדֹוָלה ְוָנְפָלה חֹוַמת ָהִעיר  ְוָהיָה ִּבְמֹׁש ְּבֶקֶרן ַהּיֹוֵבל ְּבָׁשְמֲעֶכם ֶאת־קֹול6:5

ַּתְחֶּתיָה ְוָעלּו ָהָעם ִאיׁש ֶנְגּדֹו:  
ְפרֹות  ְבָעה ׁשֹווִַּיְקָרא ְיהֹוֻׁשַע ִּבן־נּון ֶאל־ַהֹּכֲהִנים וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְׂשאּו ֶאת־ֲארֹון ַהְּבִרית ְוִׁשְבָעה ֹכֲהִנים ִיְׂשאּו ִׁש 6:6

יֹוְבִלים ִלְפֵני ֲארֹון ְיהוָה: 
וַּיֹאֶמר ֶאל־ָהָעם ִעְברּו ְוֹסּבּו ֶאת־ָהִעיר ְוֶהָחלּוץ יֲַעֹבר ִלְפֵני ֲארֹון ְיהוָה:  6:7
ה ָעְברּו ְוָתְקעּו  וְַיִהי ֶּכֱאֹמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל־ָהָעם ְוִׁשְבָעה ַהֹּכֲהִנים ֹנְׂשִאים ִׁשְבָעה ׁשֹוְפרֹות ַהּיֹוְבִלים ִלְפֵני ְיהָו6:8

ַּבּׁשֹוָפרֹות וֲַארֹון ְּבִרית ְיהוָה ֹהֵל ַאֲחֵריֶהם:  
רֹות:  ְוֶהָחלּוץ ֹהֵל ִלְפֵני ַהֹּכֲהִנים ָּתְקעּו ַהּׁשֹוָפרֹות ְוַהְמַאֵּסף ֹהֵל ַאֲחֵרי ָהָארֹון ָהלֹו ְוָתקֹוַע ַּבּׁשֹופָ 6:9

לֹא ָתִריעּו ְולֹא־ַתְׁשִמיעּו ֶאת־קֹוְלֶכם ְולֹא־יֵֵצא ִמִּפיֶכם ָּדָבר ַעד יֹום ָאְמִרי  ְוֶאת־ָהָעם ִצָּוה ְיהֹוֻׁשַע ֵלאֹמר 6:10
ֲאֵליֶכם ָהִריעּו וֲַהִריֹעֶתם:  

וַַּיֵּסב ֲארֹון־ְיהוָה ֶאת־ָהִעיר ַהֵּקף ַּפַעם ֶאָחת וַָּיֹבאּו ַהַּמֲחֶנה וַָּיִלינּו ַּבַּמֲחֶנה:6:11
ַּבֹּבֶקר וִַּיְׂשאּו ַהֹּכֲהִנים ֶאת־ֲארֹון ְיהוָה: וַַּיְׁשֵּכם ְיהֹוֻׁשעַ 6:12
ֹות ְוֶהָחלּוץ  ְוִׁשְבָעה ַהֹּכֲהִנים ֹנְׂשִאים ִׁשְבָעה ׁשֹוְפרֹות ַהֹּיְבִלים ִלְפֵני ֲארֹון ְיהוָה ֹהְלִכים ָהלֹו ְוָתְקעּו ַּבּׁשֹוָפר 6:13

וָה הֹוֵל ְוָתקֹוַע ַּבּׁשֹוָפרֹות:  ֹהֵל ִלְפֵניֶהם ְוַהְמַאֵּסף ֹהֵל ַאֲחֵרי ֲארֹון ְיה 
וַָּיֹסּבּו ֶאת־ָהִעיר ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ַּפַעם ַאַחת וַָּיֻׁשבּו ַהַּמֲחֶנה ֹּכה ָעׂשּו ֵׁשֶׁשת יִָמים:  6:14
ַהֶּזה ֶׁשַבע ְּפָעִמים ַרק ַּבּיֹום ַההּוא  וְַיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי וַַּיְׁשִּכמּו ַּכֲעלֹות ַהַּׁשַחר וַָּיֹסּבּו ֶאת־ָהִעיר ַּכִּמְׁשָּפט 6:15

ָסְבבּו ֶאת־ָהִעיר ֶׁשַבע ְּפָעִמים: 
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ָלֶכם  וְַיִהי ַּבַּפַעם ַהְּׁשִביִעית ָּתְקעּו ַהֹּכֲהִנים ַּבּׁשֹוָפרֹות וַּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל־ָהָעם ָהִריעּו ִּכי־ָנַתן ְיהוָה6:16
ֶאת־ָהִעיר:  

ם ִהיא ְוָכל־ֲאֶׁשר־ָּבּה ַליהוָה ַרק ָרָחב ַהּזֹוָנה ִּתְחיֶה ִהיא ְוָכל־ֲאֶׁשר ִאָּתּה ַּבַּבִית ִּכי  ְוָהְיָתה ָהִעיר ֵחרֶ 6:17
ֶהְחְּבַאָתה ֶאת־ַהַּמְלָאִכים ֲאֶׁשר ָׁשָלְחנּו: 

ה ִיְׂשָרֵאל ְלֵחֶרם וֲַעַכְרֶּתם  ְוַרק־ַאֶּתם ִׁשְמרּו ִמן־ַהֵחֶרם ֶּפן־ַּתְחְמדּו ּוְלַקְחֶּתם ִמן־ַהֵחֶרם ְוַׂשְמֶּתם ֶאת־ַמֲחנֵ 6:18
אֹותֹו:  
ְוֹכל ֶּכֶסף ְוָזָהב ּוְכֵלי ְנֹחֶׁשת ּוַבְרֶזל ֹקֶדׁש הּוא ַליהוָה אֹוַצר ְיהוָה יָבֹוא:  6:19
ְגדֹוָלה וִַּתֹּפל ַהחֹוָמה  וַָּיַרע ָהָעם וִַּיְתְקעּו ַּבֹּׁשָפרֹות וְַיִהי ִכְׁשֹמַע ָהָעם ֶאת־קֹול ַהּׁשֹוָפר וַָּיִריעּו ָהָעם ְּתרּוָעה6:20

ַּתְחֶּתיָה וַַּיַעל ָהָעם ָהִעיָרה ִאיׁש ֶנְגּדֹו וִַּיְלְּכדּו ֶאת־ָהִעיר:  
וַַּיֲחִרימּו ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר ָּבִעיר ֵמִאיׁש ְוַעד־ִאָּׁשה ִמַּנַער ְוַעד־ָזֵקן ְוַעד ׁשֹור וֶָׂשה וֲַחמֹור ְלִפי־ָחֶרב: 6:21
ָעִרים ַהְמַרְּגִלים ֶאת־ָהָאֶרץ ָאַמר ְיהֹוֻׁשַע ֹּבאּו ֵּבית־ָהִאָּׁשה ַהּזֹוָנה ְוהֹוִציאּו ִמָּׁשם ֶאת־ָהִאָּׁשה ְוִלְׁשַנִים ַהּנְ 6:22

ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ָלּה ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעֶּתם ָלּה: 
ָּמּה ְוֶאת־ַאֶחיָה ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ָלּה ְוֵאת וַָּיֹבאּו ַהְּנָעִרים ַהְמַרְּגִלים וַֹּיִציאּו ֶאת־ָרָחב ְוֶאת־ָאִביָה ְוֶאת־אִ 6:23

ָּכל־ִמְׁשְּפחֹוֶתיָה הֹוִציאּו וַַּיִּניחּום ִמחּוץ ְלַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל:  
ה:  וְָוָהִעיר ָׂשְרפּו ָבֵאׁש ְוָכל־ֲאֶׁשר־ָּבּה ַרק ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ּוְכֵלי ַהְּנֹחֶׁשת ְוַהַּבְרֶזל ָנְתנּו אֹוַצר ֵּבית־ְיה6:24
ַהֶּזה ִּכי  ְוֶאת־ָרָחב ַהּזֹוָנה ְוֶאת־ֵּבית ָאִביָה ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ָלּה ֶהֱחיָה ְיהֹוֻׁשַע וֵַּתֶׁשב ְּבֶקֶרב ִיְׂשָרֵאל ַעד ַהּיֹום6:25

ֶהְחִּביָאה ֶאת־ַהַּמְלָאִכים ֲאֶׁשר־ָׁשַלח ְיהֹוֻׁשַע ְלַרֵּגל ֶאת־ְיִריחֹו:
ֵעת ַהִהיא ֵלאֹמר ָארּור ָהִאיׁש ִלְפֵני ְיהוָה ֲאֶׁשר ָיקּום ּוָבָנה ֶאת־ָהִעיר ַהּזֹאת ֶאת־ְיִריחֹו  וַַּיְׁשַּבע ְיהֹוֻׁשַע ּבָ 6:26

ִּבְבֹכרֹו ְייְַּסֶדָּנה ּוִבְצִעירֹו יִַּציב ְּדָלֶתיָה:  
וְַיִהי ְיהוָה ֶאת־ְיהֹוֻׁשַע וְַיִהי ָׁשְמעֹו ְּבָכל־ָהָאֶרץ:  6:27

ָרֵאל ַמַעל ַּבֵחֶרם וִַּיַּקח ָעָכן ֶּבן־ַּכְרִמי ֶבן־ַזְבִּדי ֶבן־ֶזַרח ְלַמֵּטה ְיהּוָדה ִמן־ַהֵחֶרם וִַּיַחר־ַאף ְיהוָה  וִַּיְמֲעלּו ְבֵני־ִיְׂש 7:1
ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל:  

יֶהם ֵלאֹמר ֲעלּו ְוַרְּגלּו  וִַּיְׁשַלח ְיהֹוֻׁשַע ֲאָנִׁשים ִמיִריחֹו ָהַעי ֲאֶׁשר ִעם־ֵּבית ָאוֶן ִמֶּקֶדם ְלֵבית־ֵאל וַּיֹאֶמר ֲאלֵ 7:2
ֶאת־ָהָאֶרץ וַַּיֲעלּו ָהֲאָנִׁשים וְַיַרְּגלּו ֶאת־ָהָעי:  

ֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש יֲַעלּו7:3 ְויַּכּו ֶאת־ָהָעי וַָּיֻׁשבּו ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע וַּיֹאְמרּו ֵאָליו ַאל־יַַעל ָּכל־ָהָעם ְּכַאְלַּפִים ִאיׁש אֹו ִּכְׁש
ה ֶאת־ָּכל־ָהָעם ִּכי ְמַעט ֵהָּמה:  ַאל־ְּתיַַּגע־ָׁשּמָ 

ֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש וַָּינֻסּו ִלְפֵני ַאְנֵׁשי ָהָעי: 7:4 וַַּיֲעלּו ִמן־ָהָעם ָׁשָּמה ִּכְׁש
ִׁשים ְוִׁשָּׁשה ִאיׁש וִַּיְרְּדפּום ִלְפֵני ַהַּׁשַער ַעד־ַהְּׁשָבִרים וַַּיּכ7:5 ּום ַּבּמֹוָרד וִַּיַּמס ְלַבב־ָהָעם  וַַּיּכּו ֵמֶהם ַאְנֵׁשי ָהַעי ִּכְׁש

וְַיִהי ְלָמִים: 
ָתיו וִַּיֹּפל ַעל־ָּפָניו ַאְרָצה ִלְפֵני ֲארֹון ְיהוָה ַעד־ָהֶעֶרב הּוא ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ו7:6ַ ַּיֲעלּו ָעָפר וִַּיְקַרע ְיהֹוֻׁשַע ִׂשְמ

ַעל־רֹאָׁשם: 
ִוה ָלָמה ֵהֲעַבְרָּת ַהֲעִביר ֶאת־ָהָעם ַהֶּזה ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ָלֵתת ֹאָתנּו ְּביַד ָהֱאֹמִרי  וַּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֲאָהּה ֲאֹדָני ְיה7:7

ְלַהֲאִביֵדנּו ְולּו הֹוַאְלנּו וֵַּנֶׁשב ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן:  
ִּבי ֲאֹדָני ָמה ֹאַמר ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָהַפ ִיְׂשָרֵאל ֹעֶרף ִלְפֵני ֹאְיָביו:  7:8
עּו ַהְּכַנֲעִני ְוֹכל ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ְוָנַסּבּו ָעֵלינּו ְוִהְכִריתּו ֶאת־ְׁשֵמנּו ִמן־ָהָאֶרץ ּוַמה־ַּתֲעֵׂשה ְלִׁשְמ  ְוִיְׁשמְ 7:9

ַהָּגדֹול: 
7:10  : וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ֻקם ָל ָלָּמה ֶּזה ַאָּתה ֹנֵפל ַעל־ָּפֶני
ם ָעְברּו ֶאת־ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִצִּויִתי אֹוָתם ְוַגם ָלְקחּו ִמן־ַהֵחֶרם ְוַגם ָּגְנבּו ְוַגם ִּכֲחׁשּו ְוַגם ָׂשמּו  ָחָטא ִיְׂשָרֵאל ְוגַ 7:11

ִבְכֵליֶהם: 
ף ִלְהיֹות ִעָּמֶכם ְולֹא יְֻכלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלקּום ִלְפֵני ֹאְיֵביֶהם ֹעֶרף ִיְפנּו ִלְפֵני ֹאְיֵביֶהם ִּכי ָהיּו ְלֵחֶרם לֹא אֹוִסי 7:12

ִאם־לֹא ַתְׁשִמידּו ַהֵחֶרם ִמִּקְרְּבֶכם: 
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵחֶרם ְּבִקְרְּב ִיְׂשָראֵ 7:13 ל לֹא תּוַכל  ֻקם ַקֵּדׁש ֶאת־ָהָעם ְוָאַמְרָּת ִהְתַקְּדׁשּו ְלָמָחר ִּכי ֹכה ָאַמר ְיהוָה ֱא

ִּקְרְּבֶכם: ָלקּום ִלְפֵני ֹאְיֶבי ַעד־ֲהִסיְרֶכם ַהֵחֶרם מִ 
ֲאֶׁשר־ִיְלְּכֶדָּנה  ְוִנְקַרְבֶּתם ַּבֹּבֶקר ְלִׁשְבֵטיֶכם ְוָהיָה ַהֵּׁשֶבט ֲאֶׁשר־ִיְלְּכֶדּנּו ְיהוָה ִיְקַרב ַלִּמְׁשָּפחֹות ְוַהִּמְׁשָּפָחה7:14

ְיהוָה ִּתְקַרב ַלָּבִּתים ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר ִיְלְּכֶדּנּו ְיהוָה ִיְקַרב ַלְּגָבִרים:  
ְּבִיְׂשָרֵאל:  ְוָהיָה ַהִּנְלָּכד ַּבֵחֶרם ִיָּׂשֵרף ָּבֵאׁש ֹאתֹו ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־לֹו ִּכי ָעַבר ֶאת־ְּבִרית ְיהוָה ְוִכי־ָעָׂשה ְנָבָלה7:15
וַַּיְׁשֵּכם ְיהֹוֻׁשַע ַּבֹּבֶקר וַַּיְקֵרב ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשָבָטיו וִַּיָּלֵכד ֵׁשֶבט ְיהּוָדה:  7:16
וִַּיָּלֵכד ַזְבִּדי:  וַַּיְקֵרב ֶאת־ִמְׁשְּפחֹות ְיהּוָדה וִַּיְלֹּכד ֵאת ִמְׁשַּפַחת ַהַּזְרִחי וַַּיְקֵרב ֶאת־ִמְׁשַּפַחת ַהַּזְרִחי ַלְּגָבִרים7:17
ְיהּוָדה: וַַּיְקֵרב ֶאת־ֵּביתֹו ַלְּגָבִרים וִַּיָּלֵכד ָעָכן ֶּבן־ַּכְרִמי ֶבן־ַזְבִּדי ֶּבן־ֶזַרח ְלַמֵּטה7:18



ֵהי ִיְׂשָרֵאל ְוֶתן־לֹו תֹוָדה ְוַהֶּגד־ָנא ִלי ֶמה ָעִׂש 7:19 יָת  וַּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל־ָעָכן ְּבִני ִׂשים־ָנא ָכבֹוד ַליהוָה ֱא
ַאל־ְּתַכֵחד ִמֶּמִּני:  

ֵהי יִ 7:20 ְׂשָרֵאל ְוָכזֹאת ְוָכזֹאת ָעִׂשיִתי:  וַַּיַען ָעָכן ֶאת־ְיהֹוֻׁשַע וַּיֹאַמר ָאְמָנה ָאֹנִכי ָחָטאִתי ַליהוָה ֱא
ָקלֹו  וֶָאְרֶאה ַבָּׁשָלל ַאֶּדֶרת ִׁשְנָער ַאַחת טֹוָבה ּוָמאַתִים ְׁשָקִלים ֶּכֶסף ּוְלׁשֹון ָזָהב ֶאָחד ֲחִמִּׁשים ְׁשָקִלים ִמְׁש 7:21

ף ַּתְחֶּתיָה: וֶָאְחְמֵדם וֶָאָּקֵחם ְוִהָּנם ְטמּוִנים ָּבָאֶרץ ְּבתֹו ָהָאֳהִלי ְוַהֶּכסֶ 
וִַּיְׁשַלח ְיהֹוֻׁשַע ַמְלָאִכים וַָּיֻרצּו ָהֹאֱהָלה ְוִהֵּנה ְטמּוָנה ְּבָאֳהלֹו ְוַהֶּכֶסף ַּתְחֶּתיָה:  7:22
וִַּיָּקחּום ִמּתֹו ָהֹאֶהל וְַיִבאּום ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ְוֶאל ָּכל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וַַּיִּצֻקם ִלְפֵני ְיהוָה:  7:23
ת־ׁשֹורֹו  ַּקח ְיהֹוֻׁשַע ֶאת־ָעָכן ֶּבן־ֶזַרח ְוֶאת־ַהֶּכֶסף ְוֶאת־ָהַאֶּדֶרת ְוֶאת־ְלׁשֹון ַהָּזָהב ְוֶאת־ָּבָניו ְוֶאת־ְּבֹנָתיו ְואֶ וַּיִ 7:24

ְוֶאת־ֲחֹמרֹו ְוֶאת־צֹאנֹו ְוֶאת־ָאֳהלֹו ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־לֹו ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו וַַּיֲעלּו ֹאָתם ֵעֶמק ָעכֹור:  
ּו ֹאָתם ָּבֵאׁש וִַּיְסְקלּו  וַּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶמה ֲעַכְרָּתנּו יְַעֳּכְר ְיהוָה ַּבּיֹום ַהֶּזה וִַּיְרְּגמּו ֹאתֹו ָכל־ִיְׂשָרֵאל ֶאֶבן וִַּיְׂשְרפ 7:25

ֹאָתם ָּבֲאָבִנים: 
ה ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ַעל־ֵּכן ָקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ֵעֶמק  וַָּיִקימּו ָעָליו ַּגל־ֲאָבִנים ָּגדֹול ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה וַָּיָׁשב ְיהוָ 7:26

ָעכֹור ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:
י  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ַאל־ִּתיָרא ְוַאל־ֵּתָחת ַקח ִעְּמ ֵאת ָּכל־ַעם ַהִּמְלָחָמה ְוקּום ֲעֵלה ָהָעי ְרֵאה ָנַתִּת 8:1

ּמֹו ְוֶאת־ִעירֹו ְוֶאת־ַאְרצֹו:  ְביְָד ֶאת־ֶמֶל ָהַעי ְוֶאת־עַ 
 ֹאֵרב ָלִעיר  ְוָעִׂשיָת ָלַעי ּוְלַמְלָּכּה ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִליִריחֹו ּוְלַמְלָּכּה ַרק־ְׁשָלָלּה ּוְבֶהְמָּתּה ָּתֹבּזּו ָלֶכם ִׂשים־לְ 8:2

ֵמַאֲחֶריָה:  
ִׁשים ֶאֶלף ִאיׁש ִּגּבֹוֵרי ַהַחִיל וִַּיְׁשָלֵחם ָלְיָלה: וַָּיָקם ְיהֹוֻׁשַע ְוָכל־ַעם ַהִּמְלָחָמה ַלֲעלֹות ָהָעי ַו8:3 ִּיְבַחר ְיהֹוֻׁשַע ְׁש
ִנים:  וְַיַצו ֹאָתם ֵלאֹמר ְראּו ַאֶּתם ֹאְרִבים ָלִעיר ֵמַאֲחֵרי ָהִעיר ַאל־ַּתְרִחיקּו ִמן־ָהִעיר ְמֹאד ִוְהִייֶתם ֻּכְּלֶכם ְנכֹ 8:4
י ִנְקַרב ֶאל־ָהִעיר ְוָהיָה ִּכי־יְֵצאּו ִלְקָראֵתנּו ַּכֲאֶׁשר ָּבִראֹׁשָנה ְוַנְסנּו ִלְפֵניֶהם: וֲַאִני ְוָכל־ָהָעם ֲאֶׁשר ִאִּת 8:5
יֶהם: ְויְָצאּו ַאֲחֵרינּו ַעד ַהִּתיֵקנּו אֹוָתם ִמן־ָהִעיר ִּכי יֹאְמרּו ָנִסים ְלָפֵנינּו ַּכֲאֶׁשר ָּבִראֹׁשָנה ְוַנְסנּו ִלְפנֵ 8:6
ֵהיֶכם ְּביְֶדֶכם:  ְוַאֶּתם ָּתֻקמּו8:7  ֵמָהאֹוֵרב ְוהֹוַרְׁשֶּתם ֶאת־ָהִעיר ּוְנָתָנּה ְיהוָה ֱא
ְוָהיָה ְּכָתְפְׂשֶכם ֶאת־ָהִעיר ַּתִּציתּו ֶאת־ָהִעיר ָּבֵאׁש ִּכְדַבר ְיהוָה ַּתֲעׂשּו ְראּו ִצִּויִתי ֶאְתֶכם:  8:8
ְׁשבּו ֵּבין ֵּבית־ֵאל ּוֵבין ָהַעי ִמָּים ָלָעי וַָּיֶלן ְיהֹוֻׁשַע ַּבַּלְיָלה ַההּוא ְּבתֹו  וִַּיְׁשָלֵחם ְיהֹוֻׁשַע וֵַּיְלכּו ֶאל־ַהַּמְאָרב וַּיֵ 8:9

ָהָעם: 
וַַּיְׁשֵּכם ְיהֹוֻׁשַע ַּבֹּבֶקר וִַּיְפֹקד ֶאת־ָהָעם וַַּיַעל הּוא ְוַהְּזֵקִנים ִלְפֵני ָהָעם ָהָעי: 8:10
ֹו ָעלּו וִַּיְּגׁשּו וַָּיֹבאּו ֶנֶגד ָהִעיר וַַּיֲחנּו ִמְּצפֹון ָלַעי ְוַהַּגי ֵּבינֹו ּוֵבין־ָהָעי:  ְוָכל־ָהָעם ַהִּמְלָחָמה ֲאֶׁשר ִאּת8:11
וִַּיַּקח ַּכֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש וַָּיֶׂשם אֹוָתם ֹאֵרב ֵּבין ֵּבית־ֵאל ּוֵבין ָהַעי ִמָּים ָלִעיר: 8:12
ֲאֶׁשר ִמְּצפֹון ָלִעיר ְוֶאת־ֲעֵקבֹו ִמָּים ָלִעיר וֵַּיֶל ְיהֹוֻׁשַע ַּבַּלְיָלה ַההּוא ְּבתֹו  וַָּיִׂשימּו ָהָעם ֶאת־ָּכל־ַהַּמֲחֶנה8:13

ָהֵעֶמק: 
־ָהַעי וְַיַמֵהר וַַּיְׁשּכם וֵַּיְצאּו ַאְנֵׁשי־ָהִעיר ִלְקָראָתם יְַּׁשרּו ַלִּמְלָחָמה הּוא ְוָכל־8:14 ד ִלְפֵני  ַעּמֹו ַלּמֹועֵ וְַיִהי ִּכְראֹות ֶמֶל

ָהֲעָרָבה ְוהּוא לֹא יַָדע ִּכי־ֹאֵרב לֹו ֵמַאֲחֵרי ָהִעיר:  
וִַּיָּנְגעּו ְיהֹוֻׁשַע ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵניֶהם וַָּינֻסּו ֶּדֶר ַהִּמְדָּבר: 8:15
וִַּיָּנְתקּו ִמן־ָהִעיר:  וִַּיָּזֲעקּו ָּכל־ָהָעם ֲאֶׁשר ָּבִעיר ִלְרֹּדף ַאֲחֵריֶהם וִַּיְרְּדפּו ַאֲחֵרי ְיהֹוֻׁשעַ 8:16
ַאֲחֵרי  ְולֹא־ִנְׁשַאר ִאיׁש ָּבַעי ּוֵבית ֵאל ֲאֶׁשר לֹא־יְָצאּו ַאֲחֵרי ִיְׂשָרֵאל וַַּיַעְזבּו ֶאת־ָהִעיר ְּפתּוָחה וִַּיְרְּדפּו 8:17

ִיְׂשָרֵאל:
ַעי ִּכי ְביְָד ֶאְּתֶנָּנה וֵַּיט ְיהֹוֻׁשַע ַּבִּכידֹון ֲאֶׁשר־ְּביָדֹו  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ְנֵטה ַּבִּכידֹון ֲאֶׁשר־ְּביְָד ֶאל־הָ 8:18

ֶאל־ָהִעיר:  
־ָהִעיר ָּבֵאׁש:  ְוָהאֹוֵרב ָקם ְמֵהָרה ִמְּמקֹומֹו וַָּירּוצּו ִּכְנטֹות יָדֹו וַָּיֹבאּו ָהִעיר וִַּיְלְּכדּוָה וְַיַמֲהרּו וַַּיִּציתּו ֶאת8:19
ְוָהָעם ֵׁשי ָהַעי ַאֲחֵריֶהם וִַּיְראּו ְוִהֵּנה ָעָלה ֲעַׁשן ָהִעיר ַהָּׁשַמְיָמה ְולֹא־ָהיָה ָבֶהם יַָדִים ָלנּוס ֵהָּנה וֵָהָּנה וִַּיְפנּו ַאנְ 8:20

ַהָּנס ַהִּמְדָּבר ֶנְהַּפ ֶאל־ָהרֹוֵדף: 
ה ֲעַׁשן ָהִעיר וַָּיֻׁשבּו וַַּיּכּו ֶאת־ַאְנֵׁשי ָהָעי: ִויהֹוֻׁשַע ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ָראּו ִּכי־ָלַכד ָהֹאֵרב ֶאת־ָהִעיר ְוִכי ָעלָ 8:21
ִּבְלִּתי ִהְׁשִאיר־לֹו  ְוֵאֶּלה יְָצאּו ִמן־ָהִעיר ִלְקָראָתם וִַּיְהיּו ְלִיְׂשָרֵאל ַּבָּתוֶ ֵאֶּלה ִמֶּזה ְוֵאֶּלה ִמֶּזה וַַּיּכּו אֹוָתם ַעד־8:22

ָׂשִריד ּוָפִליט:  
ְפׂשּו ָחי וַַּיְקִרבּו ֹאתֹו ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע: ְוֶאת־ֶמֶל ָהַעי ּתָ 8:23
ֻכָּלם ְלִפי־ֶחֶרב  וְַיִהי ְּכַכּלֹות ִיְׂשָרֵאל ַלֲהֹרג ֶאת־ָּכל־ֹיְׁשֵבי ָהַעי ַּבָּׂשֶדה ּוָּבָהר ַּבּמֹוָרד ֲאֶׁשר ְרָדפּום ּבֹו וִַּיְּפלּו8:24

ּה ְלִפי־ָחֶרב:  ַעד־ֻּתָּמם וַָּיֻׁשבּו ָכל־ִיְׂשָרֵאל ָהַעי וַַּיּכּו ֹאתָ 
וְַיִהי ָכל־ַהֹּנְפִלים ַּבּיֹום ַההּוא ֵמִאיׁש ְוַעד־ִאָּׁשה ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף ֹּכל ַאְנֵׁשי ָהָעי: 8:25
ִויהֹוֻׁשַע לֹא־ֵהִׁשיב יָדֹו ֲאֶׁשר ָנָטה ַּבִּכידֹון ַעד ֲאֶׁשר ֶהֱחִרים ֵאת ָּכל־ֹיְׁשֵבי ָהָעי: 8:26



ל ָהִעיר ַהִהיא ָּבְזזּו ָלֶהם ִיְׂשָרֵאל ִּכְדַבר ְיהוָה ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאת־ְיהֹוֻׁשַע:  ַרק ַהְּבֵהָמה ּוְׁשלַ 8:27
וִַּיְׂשֹרף ְיהֹוֻׁשַע ֶאת־ָהָעי וְַיִׂשיֶמָה ֵּתל־עֹוָלם ְׁשָמָמה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה: 8:28
ׁש ִצָּוה ְיהֹוֻׁשַע וַֹּיִרידּו ֶאת־ִנְבָלתֹו ִמן־ָהֵעץ וַַּיְׁשִליכּו  ְוֶאת־ֶמֶל ָהַעי ָּתָלה ַעל־ָהֵעץ ַעד־ֵעת ָהָעֶרב ּוְכבֹוא ַהֶּׁשמֶ 8:29

אֹוָתּה ֶאל־ֶּפַתח ַׁשַער ָהִעיר וַָּיִקימּו ָעָליו ַּגל־ֲאָבִנים ָּגדֹול ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ְּבַהר ֵעיָבל: 8:30 ָאז ִיְבֶנה ְיהֹוֻׁשַע ִמְזֵּבַח ַליהוָה ֱא
ֶׁשר ִצָּוה ֹמֶׁשה ֶעֶבד־ְיהוָה ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּכָּכתּוב ְּבֵסֶפר ּתֹוַרת ֹמֶׁשה ִמְזַּבח ֲאָבִנים ְׁשֵלמֹות ֲאֶׁשר  ַּכאֲ 8:31

לֹא־ֵהִניף ֲעֵליֶהן ַּבְרֶזל וַַּיֲעלּו ָעָליו ֹעלֹות ַליהוָה וִַּיְזְּבחּו ְׁשָלִמים: 
ֵנה ּתֹוַרת ֹמֶׁשה ֲאֶׁשר ָּכַתב ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: וִַּיְכָּתב־ָׁשם ַעל־ָהֲאָבִנים ֵאת ִמְׁש 8:32
רֹון ְּבִרית־ְיהוָה ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ּוְזֵקָניו ְוֹׁשְטִרים ְוֹׁשְפָטיו ֹעְמִדים ִמֶּזה ּוִמֶּזה ָלָארֹון ֶנֶגד ַהֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים ֹנְׂשֵאי אֲ 8:33

ִזים ְוַהֶחְציֹו ֶאל־מּול ַהר־ֵעיָבל ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹמֶׁשה ֶעֶבד־ְיהוָה ְלָבֵר ֶאת־ָהָעם  ַּכֵּגר ָּכֶאְזָרח ֶחְציֹו ֶאל־מּול ַהר־ְּגִר 
ִיְׂשָרֵאל ָּבִראֹׁשָנה:  

ְוַאֲחֵרי־ֵכן ָקָרא ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה ְּכָכל־ַהָּכתּוב ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה: 8:34
ֹּכל ֲאֶׁשר־ִצָּוה ֹמֶׁשה ֲאֶׁשר לֹא־ָקָרא ְיהֹוֻׁשַע ֶנֶגד ָּכל־ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף ְוַהֵּגר ַהֹהֵל  לֹא־ָהיָה ָדָבר מִ 8:35

ְּבִקְרָּבם:
־מּול ַהְּלָבנֹון ַהִחִּתי וְַיִהי ִכְׁשֹמַע ָּכל־ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ָּבָהר ּוַבְּׁשֵפָלה ּוְבֹכל חֹוף ַהָּים ַהָּגדֹול ֶאל9:1

ְוָהֱאֹמִרי ַהְּכַנֲעִני ַהְּפִרִּזי ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי:  
וִַּיְתַקְּבצּו יְַחָּדו ְלִהָּלֵחם ִעם־ְיהֹוֻׁשַע ְוִעם־ִיְׂשָרֵאל ֶּפה ֶאָחד:9:2
ְוֹיְׁשֵבי ִגְבעֹון ָׁשְמעּו ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהֹוֻׁשַע ִליִריחֹו ְוָלָעי: 9:3
ם ּוְמֻבָּקִעים ּוְמֹצָרִרים:  וַַּיֲעׂשּו ַגם־ֵהָּמה ְּבָעְרָמה וֵַּיְלכּו וִַּיְצַטָּירּו וִַּיְקחּו ַׂשִּקים ָּבִלים ַלֲחמֹוֵריֶהם ְונֹאדֹות יִַין ָּבִלי9:4
ֵבׁש ָהיָה ִנֻּקִדים:  ּוְנָעלֹות ָּבלֹות ּוְמֻטָּלאֹות ְּבַרְגֵליֶהם ּוְׂשָלמֹות ָּבלֹות ֲעֵליֶהם ְוֹכל ֶלֶחם ֵציָדם ָי9:5
ה ִּכְרתּו־ָלנּו  וֵַּיְלכּו ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ֶאל־ַהַּמֲחֶנה ַהִּגְלָּגל וַּיֹאְמרּו ֵאָליו ְוֶאל־ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ָּבאנּו ְוַעּתָ 9:6

ְבִרית:  
ב ְוֵאי אכרות־ֶאְכָרת־ְל ְבִרית:  וַּיֹאְמרּו ִאיׁש־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ַהִחִּוי אּוַלי ְּבִקְרִּבי ַאָּתה יֹוׁשֵ 9:7
וַּיֹאְמרּו ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ֲעָבֶדי ֲאָנְחנּו וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְיהֹוֻׁשַע ִמי ַאֶּתם ּוֵמַאִין ָּתֹבאּו:  9:8
ֶהי ִּכי־ָׁשַמְענּו ָׁשמְ 9:9 עֹו ְוֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה וַּיֹאְמרּו ֵאָליו ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְמֹאד ָּבאּו ֲעָבֶדי ְלֵׁשם ְיהוָה ֱא

ְּבִמְצָרִים:  
־הַ 9:10 ָּבָׁשן ֲאֶׁשר  ְוֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלְׁשֵני ַמְלֵכי ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ְלִסיחֹון ֶמֶל ֶחְׁשּבֹון ּוְלעֹוג ֶמֶל

ְּבַעְׁשָּתרֹות: 
ֵבי ַאְרֵצנּו ֵלאֹמר ְקחּו ְביְֶדֶכם ֵציָדה ַלֶּדֶר ּוְלכּו ִלְקָראָתם וֲַאַמְרֶּתם ֲאֵליֶהם  וַּיֹאְמרּו ֵאֵלינּו ְזֵקיֵנינּו ְוָכל־ֹיְׁש 9:11

ַעְבֵדיֶכם ֲאַנְחנּו ְוַעָּתה ִּכְרתּו־ָלנּו ְבִרית: 
יֵָבׁש ְוָהיָה ִנֻּקִדים:  ֶזה ַלְחֵמנּו ָחם ִהְצַטַּיְדנּו ֹאתֹו ִמָּבֵּתינּו ְּביֹום ֵצאֵתנּו ָלֶלֶכת ֲאֵליֶכם ְוַעָּתה ִהֵּנה 9:12
ַהֶּדֶר ְמֹאד:  ְוֵאֶּלה נֹאדֹות ַהַּיִין ֲאֶׁשר ִמֵּלאנּו ֲחָדִׁשים ְוִהֵּנה ִהְתַּבָּקעּו ְוֵאֶּלה ַׂשְלמֹוֵתינּו ּוְנָעֵלינּו ָּבלּו ֵמֹרב9:13
וִַּיְקחּו ָהֲאָנִׁשים ִמֵּציָדם ְוֶאת־ִּפי ְיהוָה לֹא ָׁשָאלּו: 9:14
ׂש ָלֶהם ְיהֹוֻׁשַע ָׁשלֹום וִַּיְכֹרת ָלֶהם ְּבִרית ְלַחּיֹוָתם וִַּיָּׁשְבעּו ָלֶהם ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה: וַַּיעַ 9:15
ֶׁשת יִָמים ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר־ָּכְרתּו ָלֶהם ְּבִרית וִַּיְׁשְמעּו ִּכי־ְקֹרִבים ֵהם ֵאָליו ּוְבִקְרּבֹו הֵ 9:16 ם ֹיְׁשִבים:  וְַיִהי ִמְקֵצה ְׁש
ת ְיָעִרים:  ְסעּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל וַָּיֹבאּו ֶאל־ָעֵריֶהם ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ְוָעֵריֶהם ִּגְבעֹון ְוַהְּכִפיָרה ּוְבֵארֹות ְוִקְריַוַּיִ 9:17
נּו 9:18 ֵהי ִיְׂשָרֵאל וִַּי ָכל־ָהֵעָדה ַעל־ַהְּנִׂשיִאים: ְולֹא ִהּכּום ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּכי־ִנְׁשְּבעּו ָלֶהם ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ַּביהוָה ֱא
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ְוַעָּתה לֹא נּוַכל 9:19 ִלְנֹּגַע ָּבֶהם: וַּיֹאְמרּו ָכל־ַהְּנִׂשיִאים ֶאל־ָּכל־ָהֵעָדה ֲאַנְחנּו ִנְׁשַּבְענּו ָלֶהם ַּביהוָה ֱא
ְּׁשבּוָעה ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּבְענּו ָלֶהם: זֹאת ַנֲעֶׂשה ָלֶהם ְוַהֲחיֵה אֹוָתם ְולֹא־ִיְהיֶה ָעֵלינּו ֶקֶצף ַעל־הַ 9:20
ַּכֲאֶׁשר ִּדְּברּו  1ְלָכל־ָהֵעָדה וַַּיֲעׂשּווַּיֹאְמרּו ֲאֵליֶהם ַהְּנִׂשיִאים ִיְחיּו וִַּיְהיּו ֹחְטֵבי ֵעִצים ְוֹׁשֲאֵבי־ַמִים ְלָכל־ָהֵעָדה 9:21

ָלֶהם ַהְּנִׂשיִאים: 
ם  וִַּיְקָרא ָלֶהם ְיהֹוֻׁשַע וְַיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ֵלאֹמר ָלָּמה ִרִּמיֶתם ֹאָתנּו ֵלאֹמר ְרחֹוִקים ֲאַנְחנּו ִמֶּכם ְמֹאד ְוַאּתֶ 9:22

ְּבִקְרֵּבנּו ֹיְׁשִבים: 
ָהי: ְוַעָּתה 9:23 ֲארּוִרים ַאֶּתם ְולֹא־ִיָּכֵרת ִמֶּכם ֶעֶבד ְוֹחְטֵבי ֵעִצים ְוֹׁשֲאֵבי־ַמִים ְלֵבית ֱא
ֶהי ֶאת־ֹמֶׁשה ַעְבּדֹו לָ 9:24 ֵתת ָלֶכם  וַַּיֲענּו ֶאת־ְיהֹוֻׁשַע וַּיֹאְמרּו ִּכי ֻהֵּגד ֻהַּגד ַלֲעָבֶדי ֵאת ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֱא

ַהְׁשִמיד ֶאת־ָּכל־ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִמְּפֵניֶכם וִַּניָרא ְמֹאד ְלַנְפֹׁשֵתינּו ִמְּפֵניֶכם וַַּנֲעֵׂשה ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה:ֶאת־ָּכל־ָהָאֶרץ ּולְ 
ְוַעָּתה ִהְננּו ְביֶָד ַּכּטֹוב ְוַכָּיָׁשר ְּבֵעיֶני ַלֲעׂשֹות ָלנּו ֲעֵׂשה: 9:25
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ִמַּיד ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ֲהָרגּום: וַַּיַעׂש ָלֶהם ֵּכן וַַּיֵּצל אֹוָתם9:26
קֹום ֲאֶׁשר וִַּיְּתֵנם ְיהֹוֻׁשַע ַּבּיֹום ַההּוא ֹחְטֵבי ֵעִצים ְוֹׁשֲאֵבי ַמִים ָלֵעָדה ּוְלִמְזַּבח ְיהָוה ַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה ֶאל־ַהּמָ 9:27
ִיְבָחר:
־ָלַכד ְיהֹוֻׁשַע ֶאת־ָהַעי וַַּיֲחִריָמּה ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ִליִריחֹו ּוְלַמְלָּכּה  וְַיִהי ִכְׁשֹמַע ֲאֹדִני־ֶצֶדק ֶמֶל ְירּוָׁשַלִם ִּכי10:1

ֵּכן־ָעָׂשה ָלַעי ּוְלַמְלָּכּה ְוִכי ִהְׁשִלימּו ֹיְׁשֵבי ִגְבעֹון ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ְוֶאת ִיְׂשָרֵאל וִַּיְהיּו ְּבִקְרָּבם: 
עֹון ְּכַאַחת ָעֵרי ַהַּמְמָלָכה ְוִכי ִהיא ְגדֹוָלה ִמן־ָהַעי ְוָכל־ֲאָנֶׁשיָה ִּגֹּבִרים:  וִַּייְראּו ְמֹאד ִּכי ִעיר ְּגדֹוָלה ִּגבְ 10:2
־10:3 ־יְַרמּות ְוֶאל־יִָפיַע ֶמֶל ־ֶחְברֹון ְוֶאל־ִּפְרָאם ֶמֶל ָלִכיׁש  וִַּיְׁשַלח ֲאֹדִני־ֶצֶדק ֶמֶל ְירּוָׁשַלִם ֶאל־הֹוָהם ֶמֶל

־ֶעְגל ֹון ֵלאֹמר:  ְוֶאל־ְּדִביר ֶמֶל
ֲעלּו־ֵאַלי ְוִעְזֻרִני ְוַנֶּכה ֶאת־ִּגְבעֹון ִּכי־ִהְׁשִליָמה ֶאת־ְיהֹוֻׁשַע ְוֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  10:4
־10:5 ־ָלִכיׁש ֶמֶל ־יְַרמּות ֶמֶל ־ֶחְברֹון ֶמֶל ֹון ֵהם  ֶעְגלוֵַּיָאְספּו וַַּיֲעלּו ֲחֵמֶׁשת ַמְלֵכי ָהֱאֹמִרי ֶמֶל ְירּוָׁשַלִם ֶמֶל

ְוָכל־ַמֲחֵניֶהם וַַּיֲחנּו ַעל־ִּגְבעֹון וִַּיָּלֲחמּו ָעֶליָה: 
נּו ְמֵהָרה  וִַּיְׁשְלחּו ַאְנֵׁשי ִגְבעֹון ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ֶאל־ַהַּמֲחֶנה ַהִּגְלָּגָלה ֵלאֹמר ַאל־ֶּתֶרף יֶָדי ֵמֲעָבֶדי ֲעֵלה ֵאֵלי10:6

ְּבצּו ֵאֵלינּו ָּכל־ַמְלֵכי ָהֱאֹמִרי ֹיְׁשֵבי ָהָהר:  ְוהֹוִׁשיָעה ָּלנּו ְוָעְזֵרנּו ִּכי ִנְק 
וַַּיַעל ְיהֹוֻׁשַע ִמן־ַהִּגְלָּגל הּוא ְוָכל־ַעם ַהִּמְלָחָמה ִעּמֹו ְוֹכל ִּגּבֹוֵרי ֶהָחִיל:10:7
:  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ַאל־ִּתיָרא ֵמֶהם ִּכי ְביְָד ְנַתִּתים לֹא־יֲַעֹמד ִאיׁש מֵ 10:8 ֶהם ְּבָפֶני
וַָּיבֹא ֲאֵליֶהם ְיהֹוֻׁשַע ִּפְתֹאם ָּכל־ַהַּלְיָלה ָעָלה ִמן־ַהִּגְלָּגל: 10:9

ם ַעד־ֲעֵזָקה  וְַיֻהֵּמם ְיהוָה ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל וַַּיֵּכם ַמָּכה־ְגדֹוָלה ְּבִגְבעֹון וִַּיְרְּדֵפם ֶּדֶר ַמֲעֵלה ֵבית־חֹוֹרן וַַּיּכֵ 10:10
ה: ְוַעד־ַמֵּקדָ 

ִיְׂשָרֵאל ֵהם ְּבמֹוַרד ֵּבית־חֹוֹרן וַיהוָה ִהְׁשִלי ֲעֵליֶהם ֲאָבִנים ְּגֹדלֹות ִמן־ַהָּׁשַמִים 1וְַיִהי ְּבנָֻסם ִמְּפֵני ְבֵני10:11
ֻמתּו ַרִּבים ֲאֶׁשר־ֵמתּו ְּבַאְבֵני ַהָּבָרד ֵמֲאֶׁשר ָהְרגּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶּבָחֶרב: ַעד־ֲעֵזָקה וַּיָ 

ִלְפֵני ְּבֵני 2ּכּו ָאז ְיַדֵּבר ְיהֹוֻׁשַע ַליהָוה ְּביֹום ֵּתת ְיהוָה ֶאת־ָהֱאֹמִרי ְּביַד ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִהָּכם ְּבִגְבעֹון ְּבִגְבעֹון וַּיַ 10:12
ִיְׂשָרֵאל וַּיֹאֶמר ְלֵעיֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֶמׁש ְּבִגְבעֹון ּדֹום ְויֵָרַח ְּבֵעֶמק ַאָּילֹון:  

א ְכתּוָבה ַעל־ֵסֶפר ַהָּיָׁשר וַַּיֲעֹמד ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֲחִצי ַהָּׁשַמִים  וִַּיֹּדם ַהֶּׁשֶמׁש ְויֵָרַח ָעָמד ַעד־ִיֹּקם ּגֹוי ֹאְיָביו ֲהלֹא־ִהי 10:13
ְולֹא־ָאץ ָלבֹוא ְּכיֹום ָּתִמים: 

ְולֹא ָהיָה ַּכּיֹום ַההּוא ְלָפָניו ְוַאֲחָריו ִלְׁשֹמַע ְיהוָה ְּבקֹול ִאיׁש ִּכי ְיהוָה ִנְלָחם ְלִיְׂשָרֵאל:10:14
ָכל־ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו ֶאל־ַהַּמֲחֶנה ַהִּגְלָּגָלה: וַָּיָׁשב ְיהֹוֻׁשַע וְ 10:15
וַָּינֻסּו ֲחֵמֶׁשת ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה וֵַּיָחְבאּו ַבְּמָעָרה ְּבַמֵּקָדה:  10:16
וַּיַֻּגד ִליהֹוֻׁשַע ֵלאֹמר ִנְמְצאּו ֲחֵמֶׁשת ַהְּמָלִכים ֶנְחְּבִאים ַּבְּמָעָרה ְּבַמֵּקָדה: 10:17
הֹוֻׁשַע ֹּגּלּו ֲאָבִנים ְּגֹדלֹות ֶאל־ִּפי ַהְּמָעָרה ְוַהְפִקידּו ָעֶליָה ֲאָנִׁשים ְלָׁשְמָרם:  וַּיֹאֶמר יְ 10:18
ה ְוַאֶּתם ַאל־ַּתֲעֹמדּו ִרְדפּו ַאֲחֵרי ֹאְיֵביֶכם ְוִזַּנְבֶּתם אֹוָתם ַאל־ִּתְּתנּום ָלבֹוא ֶאל־ָעֵריֶהם ִּכי ְנָתָנם ְיהוָ 10:19

ֵהיֶכם ְּביְֶדֶכם:  ֱא
וַָּיֹבאּו  וְַיִהי ְּכַכּלֹות ְיהֹוֻׁשַע ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַהּכֹוָתם ַמָּכה ְגדֹוָלה־ְמֹאד ַעד־ֻּתָּמם ְוַהְּׂשִריִדים ָׂשְרדּו ֵמֶהם10:20

ֶאל־ָעֵרי ַהִּמְבָצר: 
ֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִאיׁש ֶאת־ְלֹׁשנֹו: וַָּיֻׁשבּו ָכל־ָהָעם ֶאל־ַהַּמֲחֶנה ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ַמֵּקָדה ְּבָׁשלֹום לֹא־ָחַרץ ִלבְ 10:21
וַּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ִּפְתחּו ֶאת־ִּפי ַהְּמָעָרה ְוהֹוִציאּו ֵאַלי ֶאת־ֲחֵמֶׁשת ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה ִמן־ַהְּמָעָרה:  10:22
ֶמֶל ְירּוָׁשַלִם ֶאת־ֶמֶל ֶחְברֹון ֶאת־ֶמֶל וַַּיֲעׂשּו ֵכן וַֹּיִציאּו ֵאָליו ֶאת־ֲחֵמֶׁשת ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה ִמן־ַהְּמָעָרה ֵאת 10:23

יְַרמּות ֶאת־ֶמֶל ָלִכיׁש ֶאת־ֶמֶל ֶעְגלֹון:  
ִציֵני ַאְנֵׁשי וְַיִהי ְּכהֹוִציָאם ֶאת־ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע וִַּיְקָרא ְיהֹוֻׁשַע ֶאל־ָּכל־ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל וַּיֹאֶמר ֶאל־ְק 10:24
ֶהם  ָמה ֶהָהְלכּוא ִאּתֹו ִקְרבּו ִׂשימּו ֶאת־ַרְגֵליֶכם ַעל־ַצְּואֵרי ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה וִַּיְקְרבּו וַָּיִׂשימּו ֶאת־ַרְגֵליַהִּמְלחָ 

ַעל־ַצְּואֵריֶהם:  
ה ְלָכל־ֹאְיֵביֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם  וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְיהֹוֻׁשַע ַאל־ִּתיְראּו ְוַאל־ֵּתָחּתּו ִחְזקּו ְוִאְמצּו ִּכי ָכָכה יֲַעֶׂשה ְיהו10:25ָ

ִנְלָחִמים אֹוָתם: 
וַַּיֵּכם ְיהֹוֻׁשַע ַאֲחֵרי־ֵכן וְַיִמיֵתם וִַּיְתֵלם ַעל ֲחִמָּׁשה ֵעִצים וִַּיְהיּו ְּתלּוִים ַעל־ָהֵעִצים ַעד־ָהָעֶרב:  10:26
ֵעִצים וַַּיְׁשִלכֻם ֶאל־ַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר ֶנְחְּבאּו־ָׁשם וַָּיִׂשמּו  וְַיִהי ְלֵעת ּבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש ִצָּוה ְיהֹוֻׁשַע וַֹּיִרידּום ֵמַעל הָ 10:27

ֲאָבִנים ְּגֹדלֹות ַעל־ִּפי ַהְּמָעָרה ַעד־ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה:
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ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר־ָּבּה  ְוֶאת־ַמֵּקָדה ָלַכד ְיהֹוֻׁשַע ַּבּיֹום ַההּוא וַַּיֶּכָה ְלִפי־ֶחֶרב ְוֶאת־ַמְלָּכּה ֶהֱחִרם אֹוָתם ְוֶאת־ָּכל־10:28
לֹא ִהְׁשִאיר ָׂשִריד וַַּיַעׂש ְלֶמֶל ַמֵּקָדה ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלֶמֶל ְיִריחֹו:  

וַַּיֲעֹבר ְיהֹוֻׁשַע ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו ִמַּמֵּקָדה ִלְבָנה וִַּיָּלֶחם ִעם־ִלְבָנה:  10:29
ֵאל ְוֶאת־ַמְלָּכּה וַַּיֶּכָה ְלִפי־ֶחֶרב ְוֶאת־ָּכל־ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר־ָּבּה לֹא־ִהְׁשִאיר ָּבּה  וִַּיֵּתן ְיהוָה ַּגם־אֹוָתּה ְּביַד ִיְׂשרָ 10:30

ָׂשִריד וַַּיַעׂש ְלַמְלָּכּה ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלֶמֶל ְיִריחֹו: 
ָעֶליָה וִַּיָּלֶחם ָּבּה:  וַַּיֲעֹבר ְיהֹוֻׁשַע ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו ִמִּלְבָנה ָלִכיָׁשה וִַּיַחן 10:31
ֲאֶׁשר־ָּבּה ְּכֹכל  וִַּיֵּתן ְיהוָה ֶאת־ָלִכיׁש ְּביַד ִיְׂשָרֵאל וִַּיְלְּכָדּה ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני וַַּיֶּכָה ְלִפי־ֶחֶרב ְוֶאת־ָּכל־ַהֶּנֶפׁש 10:32

ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ְלִלְבָנה:
יׁש וַַּיֵּכהּו ְיהֹוֻׁשַע ְוֶאת־ַעּמֹו ַעד־ִּבְלִּתי ִהְׁשִאיר־לֹו ָׂשִריד:  ָאז ָעָלה ֹהָרם ֶמֶל ֶּגֶזר ַלְעֹזר ֶאת־ָלכִ 10:33
ָנה וַַּיֲחנּו ָעֶליָה וִַּיָּלֲחמּו ָעֶליָה:  10:34 וַַּיֲעֹבר ְיהֹוֻׁשַע ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו ִמָּלִכיׁש ֶעְג
ֵאת ָּכל־ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר־ָּבּה ַּבּיֹום ַההּוא ֶהֱחִרים ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ָעָׂשה וִַּיְלְּכדּוָה ַּבּיֹום ַההּוא וַַּיּכּוָה ְלִפי־ֶחֶרב וְ 10:35
ְלָלִכיׁש:
וַַּיַעל ְיהֹוֻׁשַע ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו ֵמֶעְגלֹוָנה ֶחְברֹוָנה וִַּיָּלֲחמּו ָעֶליָה:  10:36
ל־ָעֶריָה ְוֶאת־ָּכל־ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר־ָּבּה לֹא־ִהְׁשִאיר ָׂשִריד ְּכֹכל  וִַּיְלְּכדּוָה וַַּיּכּוָה־ְלִפי־ֶחֶרב ְוֶאת־ַמְלָּכּה ְוֶאת־ּכָ 10:37

ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ְלֶעְגלֹון וַַּיֲחֵרם אֹוָתּה ְוֶאת־ָּכל־ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר־ָּבּה: 
וַָּיָׁשב ְיהֹוֻׁשַע ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו ְּדִבָרה וִַּיָּלֶחם ָעֶליָה:  10:38
ִריד  ְּכָדּה ְוֶאת־ַמְלָּכּה ְוֶאת־ָּכל־ָעֶריָה וַַּיּכּום ְלִפי־ֶחֶרב וַַּיֲחִרימּו ֶאת־ָּכל־ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר־ָּבּה לֹא ִהְׁשִאיר ׂשָ וִַּילְ 10:39

ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלֶחְברֹון ֵּכן־ָעָׂשה ִלְדִבָרה ּוְלַמְלָּכּה ְוַכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלִלְבָנה ּוְלַמְלָּכּה: 
הֹוֻׁשַע ֶאת־ָּכל־ָהָאֶרץ ָהָהר ְוַהֶּנֶגב ְוַהְּׁשֵפָלה ְוָהֲאֵׁשדֹות ְוֵאת ָּכל־ַמְלֵכיֶהם לֹא ִהְׁשִאיר ָׂשִריד ְוֵאת  וַַּיֶּכה יְ 10:40

ֵהי ִיְׂשָרֵאל:   ָּכל־ַהְּנָׁשָמה ֶהֱחִרים ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֱא
ת ָּכל־ֶאֶרץ ֹּגֶׁשן ְוַעד־ִּגְבעֹון: וַַּיֵּכם ְיהֹוֻׁשַע ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנַע ְוַעד־ַעָּזה ְואֵ 10:41
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִנְלָחם ְלִיְׂשָראֵ 10:42 ל: ְוֵאת ָּכל־ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה ְוֶאת־ַאְרָצם ָלַכד ְיהֹוֻׁשַע ַּפַעם ֶאָחת ִּכי ְיהוָה ֱא
וַָּיָׁשב ְיהֹוֻׁשַע ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו ֶאל־ַהַּמֲחֶנה ַהִּגְלָּגָלה:10:43

־ָחצֹור וִַּיְׁשַלח ֶאל־יֹוָבב ֶמֶל ָמרֹון ְוֶאל־ֶמֶל ִׁשְמֹון ְוֶאל־ֶמֶל ַאְכָׁשף:  11:1 וְַיִהי ִּכְׁשֹמַע יִָבין ֶמֶל
ּדֹור ִמָּים:  2ּוַבְּׁשֵפָלה ּוְבָנַפת 1ִּכֶּנֶרת ְוֶאל־ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ִמְּצפֹון ָּבָהר ּוָבֲעָרָבה ֶנֶגב 11:2
ְוַהִחִּוי ַּתַחת ֶחְרמֹון ְּבֶאֶרץ ַהִּמְצָּפה:  ַהְּכַנֲעִני ִמִּמְזָרח ּוִמָּים ְוָהֱאֹמִרי ְוַהִחִּתי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהְיבּוִסי ָּבָהר 11:3
וֵַּיְצאּו ֵהם ְוָכל־ַמֲחֵניֶהם ִעָּמם ַעם־ָרב ַּכחֹול ֲאֶׁשר ַעל־ְׂשַפת־ַהָּים ָלֹרב ְוסּוס וֶָרֶכב ַרב־ְמֹאד:  11:4
ם ְלִהָּלֵחם ִעם־ִיְׂשָרֵאל:וִַּיָּוֲעדּו ֹּכל ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה וַָּיֹבאּו וַַּיֲחנּו יְַחָּדו ֶאל־ֵמי ֵמרֹו11:5
ִיְׂשָרֵאל  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ַאל־ִּתיָרא ִמְּפֵניֶהם ִּכי־ָמָחר ָּכֵעת ַהּזֹאת ָאֹנִכי ֹנֵתן ֶאת־ֻּכָּלם ֲחָלִלים ִלְפֵני 11:6

ֶאת־סּוֵסיֶהם ְּתַעֵּקר ְוֶאת־ַמְרְּכֹבֵתיֶהם ִּתְׂשֹרף ָּבֵאׁש: 
ַע ְוָכל־ַעם ַהִּמְלָחָמה ִעּמֹו ֲעֵליֶהם ַעל־ֵמי ֵמרֹום ִּפְתֹאם וִַּיְּפלּו ָּבֶהם: וַָּיבֹא ְיהֹוׁשֻ 11:7
ֶּפה ִמְזָרָחה וַַּיֻּכם  וִַּיְּתֵנם ְיהוָה ְּביַד־ִיְׂשָרֵאל וַַּיּכּום וִַּיְרְּדפּום ַעד־ִצידֹון ַרָּבה ְוַעד ִמְׂשְרפֹות ַמִים ְוַעד־ִּבְקַעת ִמצְ 11:8

ִהְׁשִאיר־ָלֶהם ָׂשִריד:  ַעד־ִּבְלִּתי 
וַַּיַעׂש ָלֶהם ְיהֹוֻׁשַע ַּכֲאֶׁשר ָאַמר־לֹו ְיהוָה ֶאת־סּוֵסיֶהם ִעֵּקר ְוֶאת־ַמְרְּכֹבֵתיֶהם ָׂשַרף ָּבֵאׁש: 11:9

ֹור ְלָפִנים ִהיא רֹאׁש  וַָּיָׁשב ְיהֹוֻׁשַע ָּבֵעת ַהִהיא וִַּיְלֹּכד ֶאת־ָחצֹור ְוֶאת־ַמְלָּכּה ִהָּכה ֶבָחֶרב ִּכי־ָחצ11:10
ָּכל־ַהַּמְמָלכֹות ָהֵאֶּלה: 

וַַּיּכּו ֶאת־ָּכל־ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר־ָּבּה ְלִפי־ֶחֶרב ַהֲחֵרם לֹא נֹוַתר ָּכל־ְנָׁשָמה ְוֶאת־ָחצֹור ָׂשַרף ָּבֵאׁש:  11:11
וַַּיֵּכם ְלִפי־ֶחֶרב ֶהֱחִרים אֹוָתם ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה  ְוֶאת־ָּכל־ָעֵרי ַהְּמָלִכים־ָהֵאֶּלה ְוֶאת־ָּכל־ַמְלֵכיֶהם ָלַכד ְיהֹוֻׁשעַ 11:12

ֹמֶׁשה ֶעֶבד ְיהוָה:  
ַרק ָּכל־ֶהָעִרים ָהֹעְמדֹות ַעל־ִּתָּלם לֹא ְׂשָרָפם ִיְׂשָרֵאל זּוָלִתי ֶאת־ָחצֹור ְלַבָּדּה ָׂשַרף ְיהֹוֻׁשַע: 11:13
ָלֶהם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַרק ֶאת־ָּכל־ָהָאָדם ִהּכּו ְלִפי־ֶחֶרב ַעד־ִהְׁשִמָדם ְוֹכל ְׁשַלל ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ְוַהְּבֵהָמה ָּבְזזּו11:14

אֹוָתם לֹא ִהְׁשִאירּו ָּכל־ְנָׁשָמה: 
ל  ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה ַעְבּדֹו ֵּכן־ִצָּוה ֹמֶׁשה ֶאת־ְיהֹוֻׁשַע ְוֵכן ָעָׂשה ְיהֹוֻׁשַע לֹא־ֵהִסיר ָּדָבר ִמּכֹ 11:15

ר־ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה:  ֲאׁשֶ 
ֲעָרָבה  וִַּיַּקח ְיהֹוֻׁשַע ֶאת־ָּכל־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ָהָהר ְוֶאת־ָּכל־ַהֶּנֶגב ְוֵאת ָּכל־ֶאֶרץ ַהֹּגֶׁשן ְוֶאת־ַהְּׁשֵפָלה ְוֶאת־הָ 11:16

ְוֶאת־ַהר ִיְׂשָרֵאל ּוְׁשֵפָלֹתה: 

1 2 // LXX(FGN Theta 19-29-44-52-55-56-58-92-106-121-134) Mss OL cf Joshua 13:27 ִּכֶּנֶרת MT LXX Vg ִּכנֲרֹות
2 2 // LXX(N Theta) Mss cf Joshua 12:23 ּוְבָנַפת MT ּוְבָנפֹות



ָּגד ְּבִבְקַעת ַהְּלָבנֹון ַּתַחת ַהר־ֶחְרמֹון ְוֵאת ָּכל־ַמְלֵכיֶהם ָלַכד וַַּיֵּכם  ִמן־ָהָהר ֶהָחָלק ָהעֹוֶלה ֵׂשִעיר ְוַעד־ַּבַעל11:17
וְַיִמיֵתם:  

יִָמים ַרִּבים ָעָׂשה ְיהֹוֻׁשַע ֶאת־ָּכל־ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה ִמְלָחָמה: 11:18
ִּוי ֹיְׁשֵבי ִגְבעֹון ֶאת־ַהֹּכל ָלְקחּו ַבִּמְלָחָמה:  לֹא־ָהְיָתה ִעיר ֲאֶׁשר ִהְׁשִליָמה ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּבְלִּתי ַהחִ 11:19
ִּכי ֵמֵאת ְיהוָה ָהְיָתה ְלַחֵּזק ֶאת־ִלָּבם ִלְקַראת ַהִּמְלָחָמה ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ְלַמַען ַהֲחִריָמם ְלִבְלִּתי ֱהיֹות־ָלֶהם11:20

ה: ְּתִחָּנה ִּכי ְלַמַען ַהְׁשִמיָדם ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמׁשֶ 
ּוִמֹּכל  וַָּיבֹא ְיהֹוֻׁשַע ָּבֵעת ַהִהיא וַַּיְכֵרת ֶאת־ָהֲעָנִקים ִמן־ָהָהר ִמן־ֶחְברֹון ִמן־ְּדִבר ִמן־ֲעָנב ּוִמֹּכל ַהר ְיהּוָדה11:21

ַהר ִיְׂשָרֵאל ִעם־ָעֵריֶהם ֶהֱחִריָמם ְיהֹוֻׁשַע: 
ל ַרק ְּבַעָּזה ְּבַגת ּוְבַאְׁשּדֹוד ִנְׁשָארּו:  לֹא־נֹוַתר ֲעָנִקים ְּבֶאֶרץ ְּבֵני ִיְׂשָראֵ 11:22
ְּכַמְחְלֹקָתם  וִַּיַּקח ְיהֹוֻׁשַע ֶאת־ָּכל־ָהָאֶרץ ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה וִַּיְּתָנּה ְיהֹוֻׁשַע ְלַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל 11:23

ְלִׁשְבֵטיֶהם ְוָהָאֶרץ ָׁשְקָטה ִמִּמְלָחָמה:
ְרנֹון  ה ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִהּכּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל וִַּיְרׁשּו ֶאת־ַאְרָצם ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזְרָחה ַהָּׁשֶמׁש ִמַּנַחל אַ ְוֵאּלֶ 12:1

ַעד־ַהר ֶחְרמֹון ְוָכל־ָהֲעָרָבה ִמְזָרָחה:  
ַעל־ְׂשַפת־ַנַחל ַאְרנֹון ְותֹו ַהַּנַחל וֲַחִצי ַהִּגְלָעד ְוַעד  ִסיחֹון ֶמֶל ָהֱאֹמִרי ַהּיֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון ֹמֵׁשל ֵמֲערֹוֵער ֲאֶׁשר 12:2

יַֹּבק ַהַּנַחל ְּגבּול ְּבֵני ַעּמֹון:  
מֹות ּוִמֵּתיָמן ַּתַחת  ִמְזָרָחה ְוַעד יָם ָהֲעָרָבה יָם־ַהֶּמַלח ִמְזָרָחה ֶּדֶר ֵּבית ַהְיִׁש 1ִּכֶּנֶרת ְוָהֲעָרָבה ַעד־יָם 12:3

ַאְׁשּדֹות ַהִּפְסָּגה:  
ּוְגבּול עֹוג ֶמֶל ַהָּבָׁשן ִמֶּיֶתר ָהְרָפִאים ַהּיֹוֵׁשב ְּבַעְׁשָּתרֹות ּוְבֶאְדֶרִעי: 12:4
ִּגְלָעד ַעד־ְּגבּול ִסיחֹון  ּוֹמֵׁשל ְּבַהר ֶחְרמֹון ּוְבַסְלָכה ּוְבָכל־ַהָּבָׁשן ַעד־ְּגבּול ַהְּגׁשּוִרי ְוַהַּמֲעָכִתי וֲַחִצי הַ 12:5

־ֶחְׁשּבֹון:   ֶמֶל
ֶבט  ֹמֶׁשה ֶעֶבד־ְיהָוה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִהּכּום וִַּיְּתָנּה ֹמֶׁשה ֶעֶבד־ְיהוָה ְיֻרָּׁשה ָלֻראּוֵבִני ְוַלָּגִדי ְוַלֲחִצי ׁשֵ 12:6

ַהְמַנֶּׁשה: 
ֻׁשַע ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן יָָּמה ִמַּבַעל ָּגד ְּבִבְקַעת ַהְּלָבנֹון ְוַעד־ָהָהר ְוֵאֶּלה ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִהָּכה ְיהֹו12:7

ֶהָחָלק ָהֹעֶלה ֵׂשִעיָרה וִַּיְּתָנּה ְיהֹוֻׁשַע ְלִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְיֻרָּׁשה ְּכַמְחְלֹקָתם: 
ִּמְדָּבר ּוַבֶּנֶגב ַהִחִּתי ָהֱאֹמִרי ְוַהְּכַנֲעִני ַהְּפִרִּזי ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי:ָּבָהר ּוַבְּׁשֵפָלה ּוָבֲעָרָבה ּוָבֲאֵׁשדֹות ּובַ 12:8
ֶמֶל ְיִריחֹו ֶאָחד ֶמֶל ָהַעי ֲאֶׁשר־ִמַּצד ֵּבית־ֵאל ֶאָחד: 12:9

ֶמֶל ְירּוָׁשַלִם ֶאָחד ֶמֶל ֶחְברֹון ֶאָחד:  12:10
ׁש ֶאָחד:  ֶמֶל יְַרמּות ֶאָחד ֶמֶל ָלִכי12:11
ֶמֶל ֶעְגלֹון ֶאָחד ֶמֶל ֶּגֶזר ֶאָחד:  12:12
ֶמֶל ְּדִבר ֶאָחד ֶמֶל ֶּגֶדר ֶאָחד: 12:13
ֶמֶל ָחְרָמה ֶאָחד ֶמֶל ֲעָרד ֶאָחד:  12:14
ֶמֶל ִלְבָנה ֶאָחד ֶמֶל ֲעֻדָּלם ֶאָחד:  12:15
:  ֶמֶל ַמֵּקָדה ֶאָחד ֶמֶל ֵּבית־ֵאל ֶאָחד12:16
ֶמֶל ַּתּפּוַח ֶאָחד ֶמֶל ֵחֶפר ֶאָחד:  12:17
ֶמֶל ֲאֵפק ֶאָחד ֶמֶל ַלָּׁשרֹון ֶאָחד:  12:18
ֶמֶל ָחצֹור ֶאָחד: 12:19
ֶמֶל ִׁשְמֹון ְמראֹון ֶאָחד ֶמֶל ָמרֹון ֶאָחד ֶמֶל ַאְכָׁשף ֶאָחד: 12:20
ד: ֶמֶל ַּתְעַנ ֶאָחד ֶמֶל ְמִגּדֹו ֶאחָ 12:21
־יְָקנֳָעם ַלַּכְרֶמל ֶאָחד: 12:22 ֶמֶל ֶקֶדׁש ֶאָחד ֶמֶל
־ּגֹוִים ַלָּגִליל ֶאָחד: 12:23 ֶמֶל ּדֹור ְלָנַפת ּדֹור ֶאָחד ֶמֶל
ִׁשים ְוֶאָחד:12:24 ֶמֶל ִּתְרָצה ֶאָחד ָּכל־ְמָלִכים ְׁש

ָליו ַאָּתה ָזַקְנָּתה ָּבאָת ַבָּיִמים ְוָהָאֶרץ ִנְׁשֲאָרה ַהְרֵּבה־ְמֹאד ְלִרְׁשָּתּה:  ִויהֹוֻׁשַע ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים וַּיֹאֶמר ְיהָוה אֵ 13:1
זֹאת ָהָאֶרץ ַהִּנְׁשָאֶרת ָּכל־ְּגִלילֹות ַהְּפִלְׁשִּתים ְוָכל־ַהְּגׁשּוִרי:  13:2
ְּכַנֲעִני ֵּתָחֵׁשב ֲחֵמֶׁשת ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים ָהַעָּזִתי ִמן־ַהִּׁשיחֹור ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ִמְצַרִים ְוַעד ְּגבּול ֶעְקרֹון ָצפֹוָנה לַ 13:3

ְוָהַאְׁשּדֹוִדי ָהֶאְׁשְקלֹוִני ַהִּגִּתי ְוָהֶעְקרֹוִני ְוָהַעִּוים:  
ִמֵּתיָמן ָּכל־ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ּוֵמֳעָרה ֲאֶׁשר ַלִּציֹדִנים ַעד־ֲאֵפָקה ַעד ְּגבּול ָהֱאֹמִרי:  13:4

1 3 // LXX ִּכֶּנֶרת MT ִּכְנרֹות



ְבִלי ְוָכל־ַהְּלָבנֹון ִמְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ִמַּבַעל ָּגד ַּתַחת ַהר־ֶחְרמֹון ַעד ְלבֹוא ֲחָמת: ְוָהָאֶרץ ַהּגִ 13:5
ֶלָה ְלִיְׂשָרֵאל  ָּכל־ֹיְׁשֵבי ָהָהר ִמן־ַהְּלָבנֹון ַעד־ִמְׂשְרֹפת ַמִים ָּכל־ִציֹדִנים ָאֹנִכי אֹוִריֵׁשם ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַרק ַהּפִ 13:6
: ְּבַנֲחלָ  ה ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתי
ם ַהָּגדֹול  ְוַעָּתה ַחֵּלק ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְּבַנֲחָלה ְלִתְׁשַעת ַהְּׁשָבִטים וֲַחִצי ַהֵּׁשֶבט ַהְמַנֶּׁשה ִמן־ַהַּיְרֵּדן ַעד ַהּיָ 13:7

ְמבֹוא ַהָּׁשֶמׁש ְנַתֶּתם ַהָּים ַהָּגדֹול ּוְגֻבל:  
ֵבִני ְוַהָּגִדי ָלְקחּו ַנֲחָלָתם ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ֹמֶׁשה ְּבֵעֶבר  ִעּמֹו ָהראּו1ַהֵּׁשֶבט ַהְמַנֶּׁשהִלְׁשֵני ַהַּמּטֹות ְוַלֲחִצי13:8

ַהַּיְרֵּדן ִמְזָרָחה ַּכֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ֹמֶׁשה ֶעֶבד ְיהוָה:  
־ַהַּנַחל ְוָכל־ַהִּמיֹׁשר ֵמיְדָבא ַעד־ִּדיבֹו 13:9 ן: ֵמֲערֹוֵער ֲאֶׁשר ַעל־ְׂשַפת־ַנַחל ַאְרנֹון ְוָהִעיר ֲאֶׁשר ְּבתֹו

ְוֹכל ָעֵרי ִסיחֹון ֶמֶל ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר ָמַל ְּבֶחְׁשּבֹון ַעד־ְּגבּול ְּבֵני ַעּמֹון:  13:10
ְוַהִּגְלָעד ּוְגבּול ַהְּגׁשּוִרי ְוַהַּמֲעָכִתי ְוֹכל ַהר ֶחְרמֹון ְוָכל־ַהָּבָׁשן ַעד־ַסְלָכה: 13:11
 ְּבַעְׁשָּתרֹות ּוְבֶאְדֶרִעי הּוא ִנְׁשַאר ִמֶּיֶתר ָהְרָפִאים וַַּיֵּכם ֹמֶׁשה וַֹּיִרֵׁשם: ָּכל־ַמְמְלכּות עֹוג ַּבָּבָׁשן ֲאֶׁשר־ָמלַ 13:12
ּיֹום ַהֶּזה: ְולֹא הֹוִריׁשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַהְּגׁשּוִרי ְוֶאת־ַהַּמֲעָכִתי וֵַּיֶׁשב ְּגׁשּור ּוַמֲעָכת ְּבֶקֶרב ִיְׂשָרֵאל ַעד הַ 13:13
ֵהי ִיְׂשָרֵאל הּוא ַנֲחָלתֹו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר־לֹו: ַרק ְלׁשֵ 13:14 ֶבט ַהֵּלִוי לֹא ָנַתן ַנֲחָלה ִאֵּׁשי ְיהוָה ֱא
וִַּיֵּתן ֹמֶׁשה ְלַמֵּטה ְבֵני־ְראּוֵבן ְלִמְׁשְּפֹחָתם:  13:15
־ַהַּנַחל ְוָכל־ַהִּמיֹׁשר ַעל־ֵמיְדָבא:  וְַיִהי ָלֶהם ַהְּגבּול ֵמֲערֹוֵער ֲאֶׁשר ַעל־ְׂשַפת־ַנַחל ַאְרנֹון ְוהָ 13:16 ִעיר ֲאֶׁשר ְּבתֹו
ֶחְׁשּבֹון ְוָכל־ָעֶריָה ֲאֶׁשר ַּבִּמיֹׁשר ִּדיבֹון ּוָבמֹות ַּבַעל ּוֵבית ַּבַעל ְמעֹון:  13:17
ְויְַהָצה ּוְקֵדֹמת ּוֵמָפַעת:  13:18
ֶמק:  ְוִקְריַָתִים ְוִׂשְבָמה ְוֶצֶרת ַהַּׁשַחר ְּבַהר ָהעֵ 13:19
ּוֵבית ְּפעֹור ְוַאְׁשּדֹות ַהִּפְסָּגה ּוֵבית ַהְיִׁשמֹות:  13:20
־ְנִׂשיֵאי  ְוֹכל ָעֵרי ַהִּמיֹׁשר ְוָכל־ַמְמְלכּות ִסיחֹון ֶמֶל ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר ָמַל ְּבֶחְׁשּבֹון ֲאֶׁשר ִהָּכה ֹמֶׁשה ֹאתֹו ְוֶאת 13:21

ֶאת־חּור ְוֶאת־ֶרַבע ְנִסיֵכי ִסיחֹון ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ:  ִמְדיָן ֶאת־ֱאִוי ְוֶאת־ֶרֶקם ְוֶאת־צּור וְ 
ְוֶאת־ִּבְלָעם ֶּבן־ְּבעֹור ַהּקֹוֵסם ָהְרגּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַּבֶחֶרב ֶאל־ַחְלֵליֶהם: 13:22
ָעִרים ְוַחְצֵריֶהן:וְַיִהי ְּגבּול ְּבֵני ְראּוֵבן ַהַּיְרֵּדן ּוְגבּול זֹאת ַנֲחַלת ְּבֵני־ְראּוֵבן ְלִמְׁשְּפֹחָתם הֶ 13:23
וִַּיֵּתן ֹמֶׁשה ְלַמֵּטה־ָגד ִלְבֵני־ָגד ְלִמְׁשְּפֹחָתם:  13:24
וְַיִהי ָלֶהם ַהְּגבּול יְַעֵזר ְוָכל־ָעֵרי ַהִּגְלָעד וֲַחִצי ֶאֶרץ ְּבֵני ַעּמֹון ַעד־ֲערֹוֵער ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ַרָּבה:  13:25
ה ּוְבֹטִנים ּוִמַּמֲחַנִים ַעד־ְּגבּול ְדִבר:  ּוֵמֶחְׁשּבֹון ַעד־ָרַמת ַהִּמְצּפֶ 13:26
ֵצה  ּוָבֵעֶמק ֵּבית ָהָרם ּוֵבית ִנְמָרה ְוֻסּכֹות ְוָצפֹון יֶֶתר ַמְמְלכּות ִסיחֹון ֶמֶל ֶחְׁשּבֹון ַהַּיְרֵּדן ּוְגֻבל ַעד־ְק 13:27

יָם־ִּכֶּנֶרת ֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזָרָחה:  
ְלִמְׁשְּפֹחָתם ֶהָעִרים ְוַחְצֵריֶהם:  זֹאת ַנֲחַלת ְּבֵני־ָגד 13:28
וִַּיֵּתן ֹמֶׁשה ַלֲחִצי ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה וְַיִהי ַלֲחִצי ַמֵּטה ְבֵני־ְמַנֶּׁשה ְלִמְׁשְּפחֹוָתם: 13:29
־ַהָּבָׁשן ְוָכל־ַחּות יִָאיר ֲאׁשֶ 13:30 ר ַּבָּבָׁשן ִׁשִּׁשים ִעיר: וְַיִהי ְגבּוָלם ִמַּמֲחַנִים ָּכל־ַהָּבָׁשן ָּכל־ַמְמְלכּות עֹוג ֶמֶל
ִכיר  וֲַחִצי ַהִּגְלָעד ְוַעְׁשָּתרֹות ְוֶאְדֶרִעי ָעֵרי ַמְמְלכּות עֹוג ַּבָּבָׁשן ִלְבֵני ָמִכיר ֶּבן־ְמַנֶּׁשה ַלֲחִצי ְבֵני־מָ 13:31

ְלִמְׁשְּפחֹוָתם: 
ִריחֹו ִמְזָרָחה: ֵאֶּלה ֲאֶׁשר־ִנַחל ֹמֶׁשה ְּבַעְרבֹות מֹוָאב ֵמֵעֶבר ְליְַרֵּדן יְ 13:32
ֵהי ִיְׂשָרֵאל הּוא ַנֲחָלָתם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶהם: 13:33 ּוְלֵׁשֶבט ַהֵּלִוי לֹא־ָנַתן ֹמֶׁשה ַנֲחָלה ְיהוָה ֱא

ֻׁשַע ִּבן־נּון ְוָראֵׁשי ֲאבֹות ְוֵאֶּלה ֲאֶׁשר־ָנֲחלּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ֲאֶׁשר ִנֲחלּו אֹוָתם ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ִויהֹו14:1
ַהַּמּטֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:  

ַהַּמֶּטה:  ְלִתְׁשַעת ַהַּמּטֹות וֲַחִצי2ְּבגֹוַרל ַנֲחָלָתם ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ְּביַד־ֹמֶׁשה ָלֵתת 14:2
ִּכי־ָנַתן ֹמֶׁשה ַנֲחַלת ְׁשֵני ַהַּמּטֹות וֲַחִצי ַהַּמֶּטה ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן ְוַלְלִוִּים לֹא־ָנַתן ַנֲחָלה ְּבתֹוָכם:  14:3
ָעִרים ָלֶׁשֶבת ּוִמְגְרֵׁשיֶהם  ִּכי־ָהיּו ְבֵני־יֹוֵסף ְׁשֵני ַמּטֹות ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפָרִים ְולֹא־ָנְתנּו ֵחֶלק ַלְלִוִּים ָּבָאֶרץ ִּכי ִאם־14:4

ְלִמְקֵניֶהם ּוְלִקְניָָנם: 
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה ֵּכן ָעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וַַּיְחְלקּו ֶאת־ָהָאֶרץ:14:5
ַהְּקִנִּזי ַאָּתה יַָדְעָּת ֶאת־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר  וִַּיְּגׁשּו ְבֵני־ְיהּוָדה ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ַּבִּגְלָּגל וַּיֹאֶמר ֵאָליו ָּכֵלב ֶּבן־ְיֻפֶּנה 14:6

ִהים ַעל ֹאדֹוַתי ְוַעל ֹאדֹוֶתי ְּבָקֵדׁש ַּבְרֵנַע:  ְיהוָה ֶאל־ֹמֶׁשה ִאיׁש־ָהֱא

1 7-8 ִמן־ַהַּיְרֵּדן ַעד ַהָּים ַהָּגדֹול ְמבֹוא ַהָּׁשֶמׁש ְנַתֶּתם ַהָּים ַהָּגדֹול ּוְגֻבל: ִלְׁשֵני ַהַּמּטֹות ְוַלֲחִצי ַהֵּׁשֶבט  ַהְמַנֶּׁשה
LXX // omit MT (ַהְמַנֶּׁשהַהְמַנֶּׁשה)
2 2 // Hebrew Mss Syr Tg Ms ָלֵתת omit MT (ְלִתְׁשַעתָלֵתת)



ַח ֹמֶׁשה ֶעֶבד־ְיהוָה ֹאִתי ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנַע ְלַרֵּגל ֶאת־ָהָארֶ 14:7 ץ וָָאֵׁשב ֹאתֹו ָּדָבר ַּכֲאֶׁשר  ֶּבן־ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָאֹנִכי ִּבְׁש
ִעם־ְלָבִבי: 

ָהי: 14:8 ְוַאַחי ֲאֶׁשר ָעלּו ִעִּמי ִהְמִסיו ֶאת־ֵלב ָהָעם ְוָאֹנִכי ִמֵּלאִתי ַאֲחֵרי ְיהוָה ֱא
ְלַנֲחָלה ּוְלָבֶני ַעד־עֹוָלם ִּכי  וִַּיָּׁשַבע ֹמֶׁשה ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ִאם־לֹא ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּדְרָכה ַרְגְל ָּבּה ְל ִתְהיֶה 14:9

ָהי:  ִמֵּלאָת ַאֲחֵרי ְיהוָה ֱא
ה  ְוַעָּתה ִהֵּנה ֶהֱחיָה ְיהוָה אֹוִתי ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר ֶזה ַאְרָּבִעים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ֵמָאז ִּדֶּבר ְיהוָה ֶאת־ַהָּדָבר ַהּזֶ 14:10

ַעָּתה ִהֵּנה ָאֹנִכי ַהּיֹום ֶּבן־ָחֵמׁש ּוְׁשמֹוִנים ָׁשָנה: ֶאל־ֹמֶׁשה ֲאֶׁשר־ָהַל ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר וְ 
ַח אֹוִתי ֹמֶׁשה ְּכֹכִחי ָאז ּוְכֹכִחי ָעָּתה ַלִּמְלָחָמה ְוָלֵצאת ְוָלבֹוא:14:11 עֹוֶדִּני ַהּיֹום ָחָזק ַּכֲאֶׁשר ְּביֹום ְׁש
הוָה ַּבּיֹום ַההּוא ִּכי ַאָּתה־ָׁשַמְעָּת ַבּיֹום ַההּוא ִּכי־ֲעָנִקים ָׁשם ְוַעָּתה ְּתָנה־ִּלי ֶאת־ָהָהר ַהֶּזה ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר יְ 14:12

ְוָעִרים ְּגֹדלֹות ְּבֻצרֹות אּוַלי ְיהוָה אֹוִתי ְוהֹוַרְׁשִּתים ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה:  
: וְַיָבְרֵכהּו ְיהֹוֻׁשַע וִַּיֵּתן ֶאת־ֶחְברֹון ְלָכֵלב ֶּבן־ְיֻפֶּנה ְלַנֲחָלה14:13
ֵהי ִיְׂשָרֵאל:  ַעל־ֵּכן ָהְיָתה־ֶחְברֹון ְלָכֵלב ֶּבן־ְיֻפֶּנה ַהְּקִנִּזי ְלַנֲחָלה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה יַַען ֲאֶׁשר ִמֵּלא ַאֲחֵרי ְיהוָה אֱ 14:14
ִּמְלָחָמה:ְוֵׁשם ֶחְברֹון ְלָפִנים ִקְריַת ַאְרַּבע ָהָאָדם ַהָּגדֹול ָּבֲעָנִקים הּוא ְוָהָאֶרץ ָׁשְקָטה מִ 14:15

וְַיִהי ַהּגֹוָרל ְלַמֵּטה ְּבֵני ְיהּוָדה ְלִמְׁשְּפֹחָתם ֶאל־ְּגבּול ֱאדֹום ִמְדַּבר־ִצן ֶנְגָּבה ִמְקֵצה ֵתיָמן:  15:1
וְַיִהי ָלֶהם ְּגבּול ֶנֶגב ִמְקֵצה יָם ַהֶּמַלח ִמן־ַהָּלֹׁשן ַהֹּפֶנה ֶנְגָּבה: 15:2
ַעְקַרִּבים ְוָעַבר ִצָנה ְוָעָלה ִמֶּנֶגב ְלָקֵדׁש ַּבְרֵנַע ְוָעַבר ֶחְצרֹון ְוָעָלה ַאָּדָרה ְוָנַסב  ְויָָצא ֶאל־ִמֶּנֶגב ְלַמֲעֵלה 15:3

ַהַּקְרָקָעה: 
ל ֶנֶגב: ְּגבּו1ָלֶהם ְוָעַבר ַעְצמֹוָנה ְויָָצא ַנַחל ִמְצַרִים והיה ְוָהיּו ֹּתְצאֹות ַהְּגבּול יָָּמה ֶזה־ִיְהיֶה 15:4
ּוְגבּול ֵקְדָמה יָם ַהֶּמַלח ַעד־ְקֵצה ַהַּיְרֵּדן ּוְגבּול ִלְפַאת ָצפֹוָנה ִמְּלׁשֹון ַהָּים ִמְקֵצה ַהַּיְרֵּדן:  15:5
ְוָעָלה ַהְּגבּול ֵּבית ָחְגָלה ְוָעַבר ִמְּצפֹון ְלֵבית ָהֲעָרָבה ְוָעָלה ַהְּגבּול ֶאֶבן ֹּבַהן ֶּבן־ְראּוֵבן: 15:6
ַלָּנַחל ְוָעַבר  ְוָעָלה ַהְּגבּול ְּדִבָרה ֵמֵעֶמק ָעכֹור ְוָצפֹוָנה ֹּפֶנה ֶאל־ַהִּגְלָּגל ֲאֶׁשר־ֹנַכח ְלַמֲעֵלה ֲאֻדִּמים ֲאֶׁשר ִמֶּנֶגב 15:7

ַהְּגבּול ֶאל־ֵמי־ֵעין ֶׁשֶמׁש ְוָהיּו ֹתְצֹאָתיו ֶאל־ֵעין ֹרֵגל:  
ף ַהְיבּוִסי ִמֶּנֶגב ִהיא ְירּוָׁשָלִם ְוָעָלה ַהְּגבּול ֶאל־רֹאׁש ָהָהר ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני  ְוָעָלה ַהְּגבּול ֵּגי ֶבן־ִהֹּנם ֶאל־ֶּכתֶ 15:8

ֵגי־ִהֹּנם יָָּמה ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה ֵעֶמק־ְרָפִאים ָצֹפָנה: 
בּול ַּבֲעָלה ִהיא ִקְריַת  ְוָתַאר ַהְּגבּול ֵמרֹאׁש ָהָהר ֶאל־ַמְעיַן ֵמי ֶנְפּתֹוַח ְויָָצא ֶאל־ָעֵרי ַהר־ֶעְפרֹון ְוָתַאר ַהּגְ 15:9

ְיָעִרים:  
ֶמׁש  ְוָנַסב ַהְּגבּול ִמַּבֲעָלה יָָּמה ֶאל־ַהר ֵׂשִעיר ְוָעַבר ֶאל־ֶּכֶתף ַהר־ְיָעִרים ִמָּצפֹוָנה ִהיא ְכָסלֹון ְויַָרד ֵּבית־ׁשֶ 15:10

ְוָעַבר ִּתְמָנה: 
ַהְּגבּול ִׁשְּכרֹוָנה ְוָעַבר ַהר־ַהַּבֲעָלה ְויָָצא יְַבְנֵאל ְוָהיּו ֹּתְצאֹות  ְויָָצא ַהְּגבּול ֶאל־ֶּכֶתף ֶעְקרֹון ָצפֹוָנה ְוָתַאר 15:11

ַהְּגבּול יָָּמה:  
ּוְגבּול יָָּמה ַהָּים ַהָּגדֹול ּוְגבּול ֶזה ְּגבּול ְּבֵני־ְיהּוָדה ָסִביב ְלִמְׁשְּפֹחָתם: 15:12
י־ְיהּוָדה ֶאל־ִּפי ְיהוָה ִליהֹוֻׁשַע ֶאת־ִקְריַת ַאְרַּבע ֲאִבי ָהֲעָנק ִהיא ֶחְברֹון:  ּוְלָכֵלב ֶּבן־ְיֻפֶּנה ָנַתן ֵחֶלק ְּבתֹו ְּבנֵ 15:13
וַֹּיֶרׁש ִמָּׁשם ָּכֵלב ֶאת־ְׁשלֹוָׁשה ְּבֵני ָהֲעָנק ֶאת־ֵׁשַׁשי ְוֶאת־ֲאִחיַמן ְוֶאת־ַּתְלַמי ְיִליֵדי ָהֲעָנק:  15:14
ם־ְּדִבר ְלָפִנים ִקְריַת־ֵסֶפר: וַַּיַעל ִמָּׁשם ֶאל־ֹיְׁשֵבי ְּדִבר ְוׁשֵ 15:15
וַּיֹאֶמר ָּכֵלב ֲאֶׁשר־יֶַּכה ֶאת־ִקְריַת־ֵסֶפר ּוְלָכָדּה ְוָנַתִּתי לֹו ֶאת־ַעְכָסה ִבִּתי ְלִאָּׁשה:  15:16
וִַּיְלְּכָדּה ָעְתִניֵאל ֶּבן־ְקַנז ֲאִחי ָכֵלב וִַּיֶּתן־לֹו ֶאת־ַעְכָסה ִבּתֹו ְלִאָּׁשה: 15:17
:  וְַיהִ 15:18 י ְּבבֹוָאּה וְַּתִסיֵתהּו ִלְׁשאֹול ֵמֵאת־ָאִביָה ָׂשֶדה ַוִּתְצַנח ֵמַעל ַהֲחמֹור וַּיֹאֶמר־ָלּה ָּכֵלב ַמה־ָּל
ת ִעִּלּיֹו15:19 ת ָמִים וִַּיֶּתן־ָלּה ֵאת ֻּג ת  ת ְואֵ וַּתֹאֶמר ְּתָנה־ִּלי ְבָרָכה ִּכי ֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ְנַתָּתִני ְוָנַתָּתה ִלי ּגֻ ת ּגֻ

ַּתְחִּתּיֹות:
זֹאת ַנֲחַלת ַמֵּטה ְבֵני־ְיהּוָדה ְלִמְׁשְּפֹחָתם:  15:20
וִַּיְהיּו ֶהָעִרים ִמְקֵצה ְלַמֵּטה ְבֵני־ְיהּוָדה ֶאל־ְּגבּול ֱאדֹום ַּבֶּנְגָּבה ַקְבְצֵאל ְוֲעָרד ְויָגּור:  15:21
ְוִקיָנה ְוִדימֹוָנה ְוַעְדָעָדה:  15:22
ְוָחצֹור ְוִיְתָנן: ְוֶקֶדׁש15:23
ִזיף וֶָטֶלם ּוְבָעלֹות:  15:24
ְוָחצֹור ֲחַדָּתה ּוְקִרּיֹות ֶחְצרֹון ִהיא ָחצֹור: 15:25
ֲאָמם ּוְׁשַמע ּומֹוָלָדה:  15:26

1 4 // LXX ָלֶהם MT ָלֶכם



וֲַחַצר ַּגָּדה ְוֶחְׁשמֹון ּוֵבית ָּפֶלט:  15:27
וֲַחַצר ׁשּוָעל ּוְבֵאר ֶׁשַבע ּוְבנֹוֶתיָה: 15:28
ה ְוִעִּיים וָָעֶצם:  ַּבֲעלָ 15:29
ְוֶאְלּתֹוַלד ּוְבתּול ְוָחְרָמה: 15:30
ְוִצְקַלג ּוַמְדַמָּנה ְוַסְנַסָּנה:  15:31
ּוְלָבאֹות ְוִׁשְלִחים ְוֵעין ִרּמֹון ָּכל־ָעִרים ֶעְׂשִרים ָוֵתַׁשע ְוַחְצֵריֶהן: 15:32
ַּבְּׁשֵפָלה ֶאְׁשָּתאֹול ְוָצְרָעה ְוַאְׁשָנה:15:33
ְוָזנֹוַח ְוֵעין ַּגִּנים ַּתּפּוַח ְוָהֵעיָנם: 15:34
יְַרמּות וֲַעֻדָּלם ׂשֹוֹכה וֲַעֵזָקה: 15:35
ְוַׁשֲעַרִים וֲַעִדיַתִים ְוַהְּגֵדָרה ְוִגְדֹרֶתיָה ָעִרים ַאְרַּבע־ֶעְׂשֵרה ְוַחְצֵריֶהן:  15:36
ְצָנן וֲַחָדָׁשה ּוִמְגַּדל־ָּגד: 15:37
ַהִּמְצֶּפה ְויְָקְתֵאל:  ְוִדְלָען וְ 15:38
ָלִכיׁש ּוָבְצַקת ְוֶעְגלֹון:  15:39
ְוַכּבֹון ְוַלְחָמס ְוִכְתִליׁש:  15:40
ּוְגֵדרֹות ּוֵבית־ָּדגֹון ְוַנֲעָמה ּוַמֵּקָדה ָעִרים ֵׁשׁש־ֶעְׂשֵרה ְוַחְצֵריֶהן: 15:41
ִלְבָנה וֶָעֶתר ְוָעָׁשן:  15:42
ה ּוְנִציב: ְוִיְפָּתח ְוַאְׁשנָ 15:43
ּוְקִעיָלה ְוַאְכִזיב ּוָמֵראָׁשה ָעִרים ֵּתַׁשע ְוַחְצֵריֶהן:  15:44
ֶעְקרֹון ּוְבֹנֶתיָה וֲַחֵצֶריָה:  15:45
ֵמֶעְקרֹון וָיָָּמה ֹּכל ֲאֶׁשר־ַעל־יַד ַאְׁשּדֹוד ְוַחְצֵריֶהן: 15:46
ֲחֵצֶריָה ַעד־ַנַחל ִמְצָרִים ְוַהָּים ַהָּגדֹול ּוְגבּול: ַאְׁשּדֹוד ְּבנֹוֶתיָה וֲַחֵצֶריָה ַעָּזה ְּבנֹוֶתיָה ַו15:47
ּוָבָהר ָׁשִמיר ְויִַּתיר ְוׂשֹוֹכה:  15:48
ְוַרָּנה ְוִקְריַת־ֵסֶפר ִהיא ְדִבר:  15:49
וֲַעָנב ְוֶאְׁשְּתֹמה ְוָעִנים:  15:50
ה ָעִרים ַאַחת־ֶעְׂשֵרה ְוַחְצרֵ 15:51 ן ְוִג יֶהן: ְוֹגֶׁשן ְוֹח
ֲאַרב ְורּוָמה ְוֶאְׁשָען:  15:52
ְויָנּום ּוֵבית־ַּתּפּוַח וֲַאֵפָקה: 15:53
ְוֻחְמָטה ְוִקְריַת ַאְרַּבע ִהיא ֶחְברֹון ְוִציֹער ָעִרים ֵּתַׁשע ְוַחְצֵריֶהן: 15:54
ָמעֹון ַּכְרֶמל וִָזיף ְויּוָּטה:  15:55
ַח:  ְוִיְזְרֶעאל ְויְָקְדָעם ְוָזנֹו15:56
ַהַּקִין ִּגְבָעה ְוִתְמָנה ָעִרים ֶעֶׂשר ְוַחְצֵריֶהן:  15:57
ַחְלחּול ֵּבית־צּור ּוְגדֹור:  15:58
ְוקֹוָלן  1ּוַמֲעָרת ּוֵבית־ֲענֹות ְוֶאְלְּתֹקן ָעִרים ֵׁשׁש ְוַחְצֵריֶהן ְּתקֹוָעה ְוֶאְפָרָתה ִהיא ֵּבית ֶלֶחם ּוְּפעֹור ְוֵעיָטם 15:59
: 4ֵרה ְוַחְצֵריֶהן ָעִרים ַאַחת־ֶעְׂש 3ְוֹׁשֶרׁש ְוֶכֶרם ְוַגִּלים ְוָבֶתר ּוָמנֹוחֹו 2ְוַתְתֵעם
ִקְריַת־ַּבַעל ִהיא ִקְריַת ְיָעִרים ְוָהַרָּבה ָעִרים ְׁשַּתִים ְוַחְצֵריֶהן: 15:60
ַּבִּמְדָּבר ֵּבית ָהֲעָרָבה ִמִּדין ּוְסָכָכה:  15:61
ְוַהִּנְבָׁשן ְוִעיר־ַהֶּמַלח ְוֵעין ֶּגִדי ָעִרים ֵׁשׁש ְוַחְצֵריֶהן:  15:62
ְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם לֹא־יּוְכלּו ְבֵני־ְיהּוָדה ְלהֹוִריָׁשם וֵַּיֶׁשב ַהְיבּוִסי ֶאת־ְּבֵני ְיהּוָדה ִּבירּוָׁשַלִם ַעד  ְוֶאת־ַהְיבּוִסי יֹו15:63

ַהּיֹום ַהֶּזה:
ר ֵּבית־ֵאל:  וֵַּיֵצא ַהּגֹוָרל ִלְבֵני יֹוֵסף ִמַּיְרֵּדן ְיִריחֹו ְלֵמי ְיִריחֹו ִמְזָרָחה ַהִּמְדָּבר ֹעֶלה ִמיִריחֹו ָּבהָ 16:1
ְויָָצא ִמֵּבית־ֵאל לּוָזה ְוָעַבר ֶאל־ְּגבּול ָהַאְרִּכי ֲעָטרֹות: 16:2
ְויַָרד־יָָּמה ֶאל־ְּגבּול ַהַּיְפֵלִטי ַעד ְּגבּול ֵּבית־חֹוֹרן ַּתְחּתֹון ְוַעד־ָּגֶזר ְוָהיּו ֹתְצֹאתֹו יָָּמה:  16:3

1 59 // LXX(A) cf II Chronicles 11:6 ְוֵעיָטם // LXX(B) ְוֵעיָטן omit MT
2 59 // LXX(B) cf Proverbs 12:26 ְוַתְתֵעם // LXX(A) ְוַתְתֵעמי omit MT
3 59 or ּוָמנֹוחֹו // LXX(BA) ּוְמנּוֹחה omit MT
4 59 ְּתקֹוָעה ְוֶאְפָרָתה ִהיא ֵּבית ֶלֶחם ּוְּפעֹור ְוֵעיָטם ְוקֹוָלן ְוַתְתֵעם ְוֹׁשֶרׁש ְוֶכֶרם ְוַגִּלים ְוָבֶתר ּוָמנֹוחֹו עָ ִרים  
// LXX OL ַאַחת־ֶעְׂשֵרה ְוַחְצֵריֶהן omit MT (ְוַחְצֵריֶהןְוַחְצֵריֶהן)



ם: וִַּיְנֲחלּו ְבֵני־יֹוֵסף ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפָריִ 16:4
ן:  וְַיִהי ְּגבּול ְּבֵני־ֶאְפַרִים ְלִמְׁשְּפֹחָתם וְַיִהי ְּגבּול ַנֲחָלָתם ִמְזָרָחה ַעְטרֹות ַאָּדר ַעד־ֵּבית חֹוֹרן ֶעְליֹו16:5
ה ְוָעַבר אֹו16:6 תֹו ִמִּמְזַרח יָנֹוָחה:  ְויָָצא ַהְּגבּול ַהָּיָּמה ַהִּמְכְמָתת ִמָּצפֹון ֶּתְרָמה ָנַסב ַהְּגבּול ִמְזָרָחה ַּתֲאַנת ִׁש
ְויַָרד ִמָּינֹוָחה ֲעָטרֹות ְוַנֲעָרָתה ּוָפַגע ִּביִריחֹו ְויָָצא ַהַּיְרֵּדן:  16:7
ָתם:  ִמַּתּפּוַח יֵֵל ַהְּגבּול יָָּמה ַנַחל ָקָנה ְוָהיּו ֹתְצֹאָתיו ַהָּיָּמה זֹאת ַנֲחַלת ַמֵּטה ְבֵני־ֶאְפַרִים ְלִמְׁשְּפחֹ 16:8
ִרים ַהִּמְבָּדלֹות ִלְבֵני ֶאְפַרִים ְּבתֹו ַנֲחַלת ְּבֵני־ְמַנֶּׁשה ָּכל־ֶהָעִרים ְוַחְצֵריֶהן: ְוֶהעָ 16:9

ַמס־ֹעֵבד:ְולֹא הֹוִריׁשּו ֶאת־ַהְּכַנֲעִני ַהּיֹוֵׁשב ְּבָגֶזר וֵַּיֶׁשב ַהְּכַנֲעִני ְּבֶקֶרב ֶאְפַרִים ַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה וְַיִהי לְ 16:10
ָמה ַהּגֹוָרל ְלַמֵּטה ְמַנֶּׁשה ִּכי־הּוא ְּבכֹור יֹוֵסף ְלָמִכיר ְּבכֹור ְמַנֶּׁשה ֲאִבי ַהִּגְלָעד ִּכי הּוא ָהיָה ִאיׁש ִמְלחָ וְַיִהי 17:1

וְַיִהי־לֹו ַהִּגְלָעד ְוַהָּבָׁשן:  
ֶלק ְוִלְבֵני ַאְׂשִריֵאל ְוִלְבֵני־ֶׁשֶכם ְוִלְבֵני־ֵחֶפר וְַיִהי ִלְבֵני ְמַנֶּׁשה ַהּנֹוָתִרים ְלִמְׁשְּפֹחָתם ִלְבֵני ֲאִביֶעֶזר ְוִלְבֵני־חֵ 17:2

ְוִלְבֵני ְׁשִמיָדע ֵאֶּלה ְּבֵני ְמַנֶּׁשה ֶּבן־יֹוֵסף ַהְּזָכִרים ְלִמְׁשְּפֹחָתם: 
ֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֹנָתיו ַמְחָלה  ְוִלְצָלְפָחד ֶּבן־ֵחֶפר ֶּבן־ִּגְלָעד ֶּבן־ָמִכיר ֶּבן־ְמַנֶּׁשה לֹא־ָהיּו לֹו ָּבִנים ִּכי ִאם־ָּבנֹות וְ 17:3

ְוֹנָעה ָחְגָלה ִמְלָּכה ְוִתְרָצה:  
ה ָלֶתת־ָלנּו  וִַּתְקַרְבָנה ִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוִלְפֵני ְיהֹוֻׁשַע ִּבן־נּון ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשיִאים ֵלאֹמר ְיהוָה ִצָּוה ֶאת־ֹמׁשֶ 17:4

ם ֶאל־ִּפי ְיהוָה ַנֲחָלה ְּבתֹו ֲאֵחי ֲאִביֶהן:  ַנֲחָלה ְּבתֹו ַאֵחינּו וִַּיֵּתן ָלהֶ 
וִַּיְּפלּו ַחְבֵלי־ְמַנֶּׁשה ֲעָׂשָרה ְלַבד ֵמֶאֶרץ ַהִּגְלָעד ְוַהָּבָׁשן ֲאֶׁשר ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן:  17:5
ְמַנֶּׁשה ַהּנֹוָתִרים:  ִּכי ְּבנֹות ְמַנֶּׁשה ָנֲחלּו ַנֲחָלה ְּבתֹו ָּבָניו ְוֶאֶרץ ַהִּגְלָעד ָהְיָתה ִלְבֵני־17:6
ׁשּוב ְוַאל ֵעין  וְַיִהי ְגבּול־ְמַנֶּׁשה ֵמָאֵׁשר ַהִּמְכְמָתת ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ְׁשֶכם ְוָהַל ַהְּגבּול ֶאל־ַהָּיִמין ֶאל־ַהָּיִמין ֶאל ָי17:7

ַּתּפּוַח:  
ִלְבֵני ֶאְפָרִים:  ִלְמַנֶּׁשה ָהְיָתה ֶאֶרץ ַּתּפּוַח ְוַתּפּוַח ֶאל־ְּגבּול ְמַנֶּׁשה 17:8
פֹון ַלַּנַחל וְַיִהי  ְויַָרד ַהְּגבּול ַנַחל ָקָנה ֶנְגָּבה ַלַּנַחל ָעִרים ָהֵאֶּלה ְלֶאְפַרִים ְּבתֹו ָעֵרי ְמַנֶּׁשה ּוְגבּול ְמַנֶּׁשה ִמּצְ 17:9

ֹתְצֹאָתיו ַהָּיָּמה: 
ם ְּגבּולֹו ּוְבָאֵׁשר ִיְפְּגעּון ִמָּצפֹון ּוְבִיָּׂששָכר ִמִּמְזָרח:  ֶנְגָּבה ְלֶאְפַרִים ְוָצפֹוָנה ִלְמַנֶּׁשה וְַיִהי ַהּיָ 17:10
יָה ְוֹיְׁשֵבי ֵעין־ֹּדר  וְַיִהי ִלְמַנֶּׁשה ְּבִיָּׂששָכר ּוְבָאֵׁשר ֵּבית־ְׁשָאן ּוְבנֹוֶתיָה ְוִיְבְלָעם ּוְבנֹוֶתיָה ְוֶאת־ֹיְׁשֵבי דֹאר ּוְבנֹותֶ 17:11

ֶׁשת ַהָּנֶפת: ּוְבֹנֶתיָה ְוֹיְׁשֵבי ַתְענַ   ּוְבֹנֶתיָה ְוֹיְׁשֵבי ְמִגּדֹו ּוְבנֹוֶתיָה ְׁש
ְולֹא יְָכלּו ְּבֵני ְמַנֶּׁשה ְלהֹוִריׁש ֶאת־ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה וַּיֹוֶאל ַהְּכַנֲעִני ָלֶׁשֶבת ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת: 17:12
ֲעִני ָלַמס ְוהֹוֵרׁש לֹא הֹוִריׁשֹו: וְַיִהי ִּכי ָחְזקּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וִַּיְּתנּו ֶאת־ַהְּכנַ 17:13
ד  וְַיַדְּברּו ְּבֵני יֹוֵסף ֶאת־ְיהֹוֻׁשַע ֵלאֹמר ַמּדּוַע ָנַתָּתה ִּלי ַנֲחָלה ּגֹוָרל ֶאָחד ְוֶחֶבל ֶאָחד וֲַאִני ַעם־ָרב עַ 17:14

ֲאֶׁשר־ַעד־ֹּכה ֵּבְרַכִני ְיהוָה:  
ם־ַעם־ַרב ַאָּתה ֲעֵלה ְל ַהַּיְעָרה ּוֵבֵראָת ְל ָׁשם ְּבֶאֶרץ ַהְּפִרִּזי ְוָהְרָפִאים ִּכי־ָאץ  וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְיהֹוֻׁשַע אִ 17:15

ְל ַהר־ֶאְפָרִים:  
ית־ְׁשָאן  בֵ וַּיֹאְמרּו ְּבֵני יֹוֵסף לֹא־ִיָּמֵצא ָלנּו ָהָהר ְוֶרֶכב ַּבְרֶזל ְּבָכל־ַהְּכַנֲעִני ַהֹּיֵׁשב ְּבֶאֶרץ־ָהֵעֶמק ַלֲאֶׁשר ּבְ 17:16

ּוְבנֹוֶתיָה ְוַלֲאֶׁשר ְּבֵעֶמק ִיְזְרֶעאל:  
ֹוָרל ֶאָחד:  וַּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל־ֵּבית יֹוֵסף ְלֶאְפַרִים ְוִלְמַנֶּׁשה ֵלאֹמר ַעם־ַרב ַאָּתה ְוֹכַח ָּגדֹול ָל לֹא־ִיְהיֶה ְל ּג17:17
ְוָהיָה ְל ֹּתְצֹאָתיו ִּכי־תֹוִריׁש ֶאת־ַהְּכַנֲעִני ִּכי ֶרֶכב ַּבְרֶזל לֹו ִּכי ָחָזק  ִּכי ַהר ִיְהיֶה־ָּל ִּכי־יַַער הּוא ּוֵבֵראתֹו  17:18

הּוא:
ה וַַּיְׁשִּכינּו ָׁשם ֶאת־ֹאֶהל מֹוֵעד ְוָהָאֶרץ ִנְכְּבָׁשה ִלְפֵניֶהם: 18:1 וִַּיָּקֲהלּו ָּכל־ֲעַדת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִׁש
ָרֵאל ֲאֶׁשר לֹא־ָחְלקּו ֶאת־ַנֲחָלָתם ִׁשְבָעה ְׁשָבִטים: וִַּיָּוְתרּו ִּבְבֵני ִיְׂש 18:2
ֵהי  וַּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעד־ָאָנה ַאֶּתם ִמְתַרִּפים ָלבֹוא ָלֶרֶׁשת ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶכם ְיהוָה18:3 ֱא

ֲאבֹוֵתיֶכם:  
ָׁשה ֲאָנִׁשים ַלָּׁשבֶ 18:4 ט ְוֶאְׁשָלֵחם ְויָֻקמּו ְוִיְתַהְּלכּו ָבָאֶרץ ְוִיְכְּתבּו אֹוָתּה ְלִפי ַנֲחָלָתם ְויָֹבאּו ֵאָלי:  ָהבּו ָלֶכם ְׁש
פֹון:  ְוִהְתַחְּלקּו ֹאָתּה ְלִׁשְבָעה ֲחָלִקים ְיהּוָדה יֲַעֹמד ַעל־ְּגבּולֹו ִמֶּנֶגב ּוֵבית יֹוֵסף יַַעְמדּו ַעל־ְּגבּוָלם ִמּצָ 18:5
ֵהינּו:  ְוַאֶּתם ִּת 18:6 ְכְּתבּו ֶאת־ָהָאֶרץ ִׁשְבָעה ֲחָלִקים וֲַהֵבאֶתם ֵאַלי ֵהָּנה ְויִָריִתי ָלֶכם ּגֹוָרל ֹּפה ִלְפֵני ְיהוָה ֱא
ָתם ֵמֵעֶבר  ֲחלָ ִּכי ֵאין־ֵחֶלק ַלְלִוִּים ְּבִקְרְּבֶכם ִּכי־ְכֻהַּנת ְיהוָה ַנֲחָלתֹו ְוָגד ּוְראּוֵבן וֲַחִצי ֵׁשֶבט ַהְמַנֶּׁשה ָלְקחּו נַ 18:7

ַלַּיְרֵּדן ִמְזָרָחה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ֹמֶׁשה ֶעֶבד ְיהוָה:  
ְוִכְתבּו אֹוָתּה וַָּיֻקמּו ָהֲאָנִׁשים וֵַּיֵלכּו וְַיַצו ְיהֹוֻׁשַע ֶאת־ַהֹהְלִכים ִלְכֹּתב ֶאת־ָהָאֶרץ ֵלאֹמר ְלכּו ְוִהְתַהְּלכּו ָבָאֶרץ 18:8

ה: ְוׁשּובּו ֵאַלי ּוֹפה ַאְׁשִלי לָ  ֶכם ּגֹוָרל ִלְפֵני ְיהוָה ְּבִׁש
ֶאל־ַהַּמֲחֶנה  וֵַּיְלכּו ָהֲאָנִׁשים וַַּיַעְברּו ָבָאֶרץ וִַּיְכְּתבּוָה ֶלָעִרים ְלִׁשְבָעה ֲחָלִקים ַעל־ֵסֶפר וַָּיֹבאּו ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע 18:9

ה:  ִׁש



ה ִלְפֵני יְ 18:10 הוָה וְַיַחֶּלק־ָׁשם ְיהֹוֻׁשַע ֶאת־ָהָאֶרץ ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכַמְחְלֹקָתם:וַַּיְׁשֵל ָלֶהם ְיהֹוֻׁשַע ּגֹוָרל ְּבִׁש
:  וַַּיַעל ּגֹוַרל ַמֵּטה ְבֵני־ִבְניִָמן ְלִמְׁשְּפֹחָתם וֵַּיֵצא ְּגבּול ּגֹוָרָלם ֵּבין ְּבֵני ְיהּוָדה ּוֵבין ְּבֵני יֹוֵסף18:11
ה ִמן־ַהַּיְרֵּדן ְוָעָלה ַהְּגבּול ֶאל־ֶּכֶתף ְיִריחֹו ִמָּצפֹון ְוָעָלה ָבָהר יָָּמה ְוָהָיה וְַיִהי ָלֶהם ַהְּגבּול ִלְפַאת ָצפֹונָ 18:12

ֹּתְצֹאָתיו ִמְדַּבָרה ֵּבית ָאוֶן:  
ר ֲאֶׁשר ְוָעַבר ִמָּׁשם ַהְּגבּול לּוָזה ֶאל־ֶּכֶתף לּוָזה ֶנְגָּבה ִהיא ֵּבית־ֵאל ְויַָרד ַהְּגבּול ַעְטרֹות ַאָּדר ַעל־ָההָ 18:13

ִמֶּנֶגב ְלֵבית־ֹחרֹון ַּתְחּתֹון:  
ְוָתַאר ַהְּגבּול ְוָנַסב ִלְפַאת־יָם ֶנְגָּבה ִמן־ָהָהר ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ֵבית־ֹחרֹון ֶנְגָּבה והיה ְוָהיּו ֹתְצֹאָתיו 18:14

ֶאל־ִקְריַת־ַּבַעל ִהיא ִקְריַת ְיָעִרים ִעיר ְּבֵני ְיהּוָדה זֹאת ְּפַאת־יָם: 
ְפַאת־ֶנְגָּבה ִמְקֵצה ִקְריַת ְיָעִרים ְויָָצא ַהְּגבּול יָָּמה ְויָָצא ֶאל־ַמְעיַן ֵמי ֶנְפּתֹוַח:  ּו18:15
־ֶּכֶתף  ְויַָרד ַהְּגבּול ֶאל־ְקֵצה ָהָהר ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ֵּגי ֶבן־ִהֹּנם ֲאֶׁשר ְּבֵעֶמק ְרָפִאים ָצפֹוָנה ְוָיַרד ֵּגי ִהֹּנם ֶאל18:16

ָּבה ְויַָרד ֵעין ֹרֵגל:  ַהְיבּוִסי ֶנגְ 
ן:  ְוָתַאר ִמָּצפֹון ְויָָצא ֵעין ֶׁשֶמׁש ְויָָצא ֶאל־ְּגִלילֹות ֲאֶׁשר־ֹנַכח ַמֲעֵלה ֲאֻדִּמים ְויַָרד ֶאֶבן ֹּבַהן ֶּבן־ְראּובֵ 18:17
ְוָעַבר ֶאל־ֶּכֶתף ֵּבית־ָהֲעָרָבה ָצפֹוָנה ְויַָרד ָהֲעָרָבָתה: 18:18
ֹּתְצאֹוָתיו ַהְּגבּול ֶאל־ְלׁשֹון יָם־ַהֶּמַלח ָצפֹוָנה ֶאל־ְקֵצה ַהַּיְרֵּדן  <ל־ֶּכֶתף ֵּבית־ָחְגָלה ָצפֹוָנה ְוָהיָהְוָעַבר ַהְּגבּול אֶ 18:19

ֶנְגָּבה ֶזה ְּגבּול ֶנֶגב: 
ֶתיָה ָסִביב ְלמִ 18:20 ְׁשְּפֹחָתם:  ְוַהַּיְרֵּדן ִיְגֹּבל־ֹאתֹו ִלְפַאת־ֵקְדָמה זֹאת ַנֲחַלת ְּבֵני ִבְניִָמן ִלְגבּו
ְוָהיּו ֶהָעִרים ְלַמֵּטה ְּבֵני ִבְניִָמן ְלִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם ְיִריחֹו ּוֵבית־ָחְגָלה ְוֵעֶמק ְקִציץ:  18:21
ּוֵבית ָהֲעָרָבה ּוְצָמַרִים ּוֵבית־ֵאל: 18:22
ְוָהַעִּוים ְוַהָּפָרה ְוָעְפָרה:  18:23
ִרים ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה ְוַחְצֵריֶהן:  ּוְכַפר ָהַעֹּמִני ְוָהָעְפִני וָָגַבע עָ 18:24
ִּגְבעֹון ְוָהָרָמה ּוְבֵארֹות: 18:25
ְוַהִּמְצֶּפה ְוַהְּכִפיָרה ְוַהֹּמָצה:  18:26
ְוֶרֶקם ְוִיְרְּפֵאל ְוַתְרֲאָלה:  18:27
ָעִרים ַאְרַּבע־ֶעְׂשֵרה ְוַחְצֵריֶהן זֹאת ַנֲחַלת  1ְוֵצַלע ָהֶאֶלף ְויבּוס ִהיא ְירּוָׁשַלִם ְוִגְבַעת ְוִקְריַת ְיָעִרים18:28

ְּבֵני־ִבְניִָמן ְלִמְׁשְּפֹחָתם:
תֹו ַנֲחַלת ְּבֵני־ְיהּוָדה: וֵַּיֵצא ַהּגֹוָרל ַהֵּׁשִני ְלִׁשְמעֹון ְלַמֵּטה ְבֵני־ִׁשְמעֹון ְלִמְׁשְּפחֹוָתם וְַיִהי ַנֲחָלָתם ּבְ 19:1
וְַיִהי ָלֶהם ְּבַנֲחָלָתם ְּבֵאר־ֶׁשַבע ּומֹוָלָדה: 19:2
וֲַחַצר ׁשּוָעל ּוָבָלה וָָעֶצם: 19:3
ְוֶאְלּתֹוַלד ּוְבתּול ְוָחְרָמה:  19:4
ְוִצְקַלג ּוֵבית־ַהַּמְרָּכבֹות וֲַחַצר סּוָסה: 19:5
ׁש־ֶעְׂשֵרה ְוַחְצֵריֶהן:  ּוֵבית ְלָבאֹות ְוָׁשרּוֶחן ָעִר 19:6 ים ְׁש
וֶָעֶתר ְוָעָׁשן ָעִרים ַאְרַּבע ְוַחְצֵריֶהן:  2ֵעין ִרּמֹון ְוֹתֶכן 19:7
ְּבֵאר ָראַמת ֶנֶגב זֹאת ַנֲחַלת ַמֵּטה ְבֵני־ִׁשְמעֹון ְוָכל־ַהֲחֵצִרים ֲאֶׁשר ְסִביבֹות ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ַעד־ַּבֲעַלת19:8

ְלִמְׁשְּפֹחָתם: 
ֹו ַנֲחָלָתם:ֵמֶחֶבל ְּבֵני ְיהּוָדה ַנֲחַלת ְּבֵני ִׁשְמעֹון ִּכי־ָהיָה ֵחֶלק ְּבֵני־ְיהּוָדה ַרב ֵמֶהם וִַּיְנֲחלּו ְבֵני־ִׁשְמעֹון ְּבת19:9

י ִלְבֵני ְזבּוֻלן ְלִמְׁשְּפֹחָתם וְַיִהי ְּגבּול ַנֲחָלָתם ַעד־ָׁשדּוד:  וַַּיַעל ַהּגֹוָרל ַהְּׁשִליִׁש 19:10
ְוָעָלה ְגבּוָלם ַלָּיָּמה ּוַמְרֲעָלה ּוָפַגע ְּבַדָּבֶׁשת ּוָפַגע ֶאל־ַהַּנַחל ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני יְָקְנָעם:  19:11
ת ָּתֹבר ְויָָצא ֶאל־ַהָּדְבַרת ְוָעָלה יִָפיַע: ְוָׁשב ִמָׁשדּוד ֵקְדָמה ִמְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ַעל־ְּגבּול ּכִ 19:12 ְס
ּוִמָּׁשם ָעַבר ֵקְדָמה ִמְזָרָחה ִּגָּתה ֵחֶפר ִעָּתה ָקִצין ְויָָצא ִרּמֹון ַהְּמֹתָאר ַהֵּנָעה:  19:13
ְוָנַסב ֹאתֹו ַהְּגבּול ִמְּצפֹון ַחָּנֹתן ְוָהיּו ֹּתְצֹאָתיו ֵּגי ִיְפַּתח־ֵאל: 19:14
ָּטת ְוַנֲהָלל ְוִׁשְמֹון ְוִיְדֲאָלה ּוֵבית ָלֶחם ָעִרים ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה ְוַחְצֵריֶהן:  ְוקַ 19:15
זֹאת ַנֲחַלת ְּבֵני־ְזבּוֻלן ְלִמְׁשְּפחֹוָתם ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ְוַחְצֵריֶהן:19:16
ְלִיָּׂששָכר יָָצא ַהּגֹוָרל ָהְרִביִעי ִלְבֵני ִיָּׂששָכר ְלִמְׁשְּפחֹוָתם:19:17
ת ְוׁשּוֵנם: 19:18 וְַיִהי ְּגבּוָלם ִיְזְרֶעאָלה ְוַהְּכסּו
וֲַחָפַרִים ְוִׁשיֹאן וֲַאָנֲחַרת:  19:19

1 28 // LXX ְיָעִרים omit MT (ָעִריםְיָעִרים)
2 7 // LXX ְוֹתֶכן omit MT ( וֶָעֶתרְוֹתֶכן)



ְוַהָּדְבַרת ְוִקְׁשיֹון וָָאֶבץ: 19:20
ְוֶרֶמת ְוֵעין־ַּגִּנים ְוֵעין ַחָּדה ּוֵבית ַּפֵּצץ:  19:21
ית ֶׁשֶמׁש ְוָהיּו ֹּתְצאֹות ְּגבּוָלם ַהַּיְרֵּדן ָעִרים ֵׁשׁש־ֶעְׂשֵרה ְוַחְצֵריֶהן: ּוָפַגע ַהְּגבּול ְּבָתבֹור ְוַׁשֲחצּוָמה ּובֵ 19:22
זֹאת ַנֲחַלת ַמֵּטה ְבֵני־ִיָּׂששָכר ְלִמְׁשְּפֹחָתם ֶהָעִרים ְוַחְצֵריֶהן:19:23
וֵַּיֵצא ַהּגֹוָרל ַהֲחִמיִׁשי ְלַמֵּטה ְבֵני־ָאֵׁשר ְלִמְׁשְּפחֹוָתם: 19:24
ִהי ְּגבּוָלם ֵמֶחְלַקת וֲַחִלי וֶָבֶטן ְוַאְכָׁשף: וַיְ 19:25
ְוַאַלֶּמֶל ְוַעְמָעד ּוִמְׁשָאל ּוָפַגע ְּבַכְרֶמל ַהָּיָּמה ּוְבִׁשיחֹור ִלְבָנת: 19:26
ֵּבית ָהֵעֶמק ּוְנִעיֵאל  1ּול ָצפֹוָנהְוָׁשב ִמְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ֵּבית ָּדֹגן ּוָפַגע ִּבְזֻבלּון ּוְבֵגי ִיְפַּתח־ֵאל ָצפֹוָנה ְוָהַל ַהְּגב19:27

ְויָָצא ֶאל־ָּכבּול ִמְּׂשמֹאל:  
ְוַעְבּדֹון ּוְרֹחב ְוַחּמֹון ְוָקָנה ַעד ִצידֹון ַרָּבה:  19:28
ל ָהָרָמה ְוַעד־ִעיר ִמְבַצר־ֹצר ְוָׁשב ַהְּגבּול ֹחָסה ְוִיְהיּו ֹתְצֹאָתיו ַהָּיָּמה ּוָמָחָלב ְוַאְכִזיָבה:  ְוָׁשב ַהְּגבּו19:29
ְוַעֹּכה וֲַאֵפק ּוְרֹחב ָעִרים ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ְוַחְצֵריֶהן: 19:30
ה ְוַחְצֵריֶהן:זֹאת ַנֲחַלת ַמֵּטה ְבֵני־ָאֵׁשר ְלִמְׁשְּפֹחָתם ֶהָעִרים ָהֵאּלֶ 19:31
ִלְבֵני ַנְפָּתִלי יָָצא ַהּגֹוָרל ַהִּׁשִּׁשי ִלְבֵני ַנְפָּתִלי ְלִמְׁשְּפֹחָתם: 19:32
וְַיִהי ְגבּוָלם ֵמֵחֶלף ֵמֵאלֹון ְּבַצֲעַנִּנים וֲַאָדִמי ַהֶּנֶקב ְויְַבְנֵאל ַעד־ַלּקּום וְַיִהי ֹתְצֹאָתיו ַהַּיְרֵּדן: 19:33
ֵּדן  ל יָָּמה ַאְזנֹות ָּתבֹור ְויָָצא ִמָּׁשם חּוֹקָקה ּוָפַגע ִּבְזֻבלּון ִמֶּנֶגב ּוְבָאֵׁשר ָּפַגע ִמָּים ּוִביהּוָדה ַהַּיְר ְוָׁשב ַהְּגבּו19:34

ִמְזַרח ַהָּׁשֶמׁש: 
ְוָעֵרי ִמְבָצר ַהִּצִּדים ֵצר ְוַחַּמת ַרַּקת ְוִכָּנֶרת:  19:35
וֲַאָדָמה ְוָהָרָמה ְוָחצֹור:  19:36
ְוֶקֶדׁש ְוֶאְדֶרִעי ְוֵעין ָחצֹור: 19:37
ְוִיְראֹון ּוִמְגַּדל־ֵאל ֳחֵרם ּוֵבית־ֲעָנת ּוֵבית ָׁשֶמׁש ָעִרים ְּתַׁשע־ֶעְׂשֵרה ְוַחְצֵריֶהן: 19:38
זֹאת ַנֲחַלת ַמֵּטה ְבֵני־ַנְפָּתִלי ְלִמְׁשְּפֹחָתם ֶהָעִרים ְוַחְצֵריֶהן:19:39
ֹחָתם יָָצא ַהּגֹוָרל ַהְּׁשִביִעי:  ְלַמֵּטה ְבֵני־ָדן ְלִמְׁשּפְ 19:40
וְַיִהי ְּגבּול ַנֲחָלָתם ָצְרָעה ְוֶאְׁשָּתאֹול ְוִעיר ָׁשֶמׁש: 19:41
ְוַׁשַעְלִבין ְוַאָּילֹון ְוִיְתָלה:  19:42
ְוֵאילֹון ְוִתְמָנָתה ְוֶעְקרֹון:  19:43
ְוֶאְלְּתֵקה ְוִגְּבתֹון ּוַבֲעָלת:  19:44
ּוְבֵני־ְבַרק ְוַגת־ִרּמֹון: 2ר ִויֻהד ְוַעּזּו19:45
ּוַמִים ַהַּיְרקֹון ְוָהַרּקֹון ִעם־ַהְּגבּול מּול יָפֹו:  19:46
ֶׁשם וִַּיְלְּכדּו אֹוָתּה וַַּיּכּו אֹוָתּה ְלִפי־ֶחֶרב וִַּיְרׁשּו אֹוָתּה  וֵַּיֵצא ְגבּול־ְּבֵני־ָדן ֵמֶהם וַַּיֲעלּו ְבֵני־ָדן וִַּיָּלֲחמּו ִעם־לֶ 19:47

וֵַּיְׁשבּו ָבּה וִַּיְקְראּו ְלֶלֶׁשם ָּדן ְּכֵׁשם ָּדן ֲאִביֶהם:  
זֹאת ַנֲחַלת ַמֵּטה ְבֵני־ָדן ְלִמְׁשְּפֹחָתם ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ְוַחְצֵריֶהן:19:48
ֶתיָה וִַּיְּתנּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַנֲחָלה ִליהֹוֻׁשַע ִּבן־נּון ְּבתֹוָכם: וְַיַכּלּו ִלְנֹחל־אֶ 19:49 ת־ָהָאֶרץ ִלְגבּו
: ַעל־ִּפי ְיהוָה ָנְתנּו לֹו ֶאת־ָהִעיר ֲאֶׁשר ָׁשָאל ֶאת־ִּתְמַנת־ֶסַרח ְּבַהר ֶאְפָרִים וִַּיְבֶנה ֶאת־ָהִעיר וֵַּיֶׁשב ָּבּה19:50
ת אֲ 19:51 ה  ֵאֶּלה ַהְּנָח ֶׁשר ִנֲחלּו ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ִויהֹוֻׁשַע ִּבן־נּון ְוָראֵׁשי ָהָאבֹות ְלַמּטֹות ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְּבגֹוָרל ְּבִׁש

ִלְפֵני ְיהוָה ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד וְַיַכּלּו ֵמַחֵּלק ֶאת־ָהָאֶרץ:
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ֵלאֹמר:  20:1
י ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ְּתנּו ָלֶכם ֶאת־ָעֵרי ַהִּמְקָלט ֲאֶׁשר־ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶכם ְּביַד־ֹמֶׁשה: ַּדֵּבר ֶאל־ְּבנֵ 20:2
ָלנּוס ָׁשָּמה רֹוֵצַח ַמֵּכה־ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה ִּבְבִלי־ָדַעת ְוָהיּו ָלֶכם ְלִמְקָלט ִמֹּגֵאל ַהָּדם:20:3
ד ֶּפַתח ַׁשַער ָהִעיר ְוִדֶּבר ְּבָאְזֵני ִזְקֵני־ָהִעיר ַהִהיא ֶאת־ְּדָבָריו ְוָאְספּו ֹאתֹו  ְוָנס ֶאל־ַאַחת ֵמֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ְוָעמַ 20:4

ָהִעיָרה ֲאֵליֶהם ְוָנְתנּו־לֹו ָמקֹום ְויַָׁשב ִעָּמם:  
ה ֶאת־ֵרֵעהּו ְולֹא־ׂשֵֹנא הּוא לֹו  ְוִכי ִיְרֹּדף ֹּגֵאל ַהָּדם ַאֲחָריו ְולֹא־יְַסִּגרּו ֶאת־ָהֹרֵצַח ְּביָדֹו ִּכי ִבְבִלי־ַדַעת ִהּכָ 20:5

ִמְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום: 
ָאז יָׁשּוב ְויַָׁשב ָּבִעיר ַהִהיא ַעד־ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה ַלִּמְׁשָּפט ַעד־מֹות ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ִיְהיֶה ַּבָּיִמים ָהֵהם 20:6

ֶׁשר־ָנס ִמָּׁשם: ָהרֹוֵצַח ּוָבא ֶאל־ִעירֹו ְוֶאל־ֵּביתֹו ֶאל־ָהִעיר אֲ 

1 27 // LXX ְוָהַל ַהְּגבּול ָצפֹוָנה omit MT (ָצפֹוָנהָצפֹוָנה)
2 45 // LXX ְוַעּזּור  omit MT ( ְוַעּזּורִויֻהד)



ַהר ְיהּוָדה:  וַַּיְקִּדׁשּו ֶאת־ֶקֶדׁש ַּבָּגִליל ְּבַהר ַנְפָּתִלי ְוֶאת־ְׁשֶכם ְּבַהר ֶאְפָרִים ְוֶאת־ִקְריַת ַאְרַּבע ִהיא ֶחְברֹון ּבְ 20:7
ֵּטה ְראּוֵבן ְוֶאת־ָראֹמת ַּבִּגְלָעד ִמַּמֵּטה־ָגד  ּוֵמֵעֶבר ְליְַרֵּדן ְיִריחֹו ִמְזָרָחה ָנְתנּו ֶאת־ֶּבֶצר ַּבִּמְדָּבר ַּבִּמיֹׁשר ִמּמַ 20:8

ְוֶאת־ּגֹוָלן ַּבָּבָׁשן ִמַּמֵּטה ְמַנֶּׁשה: 
ה ְולֹא יָמּות ְּביַד  ֵאֶּלה ָהיּו ָעֵרי ַהּמּוָעָדה ְלֹכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם ָלנּוס ָׁשָּמה ָּכל־ַמֵּכה־ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגגָ 20:9

ל ַהָּדם ַעד־ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה:ֹּגאֵ 
ֵני ִיְׂשָרֵאל:  וִַּיְּגׁשּו ָראֵׁשי ֲאבֹות ַהְלִוִּים ֶאל־ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ִּבן־נּון ְוֶאל־ָראֵׁשי ֲאבֹות ַהַּמּטֹות ִלבְ 21:1
ה ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ֵלאֹמר ְיהוָה ִצּוָ 21:2 ה ְביַד־ֹמֶׁשה ָלֶתת־ָלנּו ָעִרים ָלָׁשֶבת ּוִמְגְרֵׁשיֶהן ִלְבֶהְמֵּתנּו:  וְַיַדְּברּו ֲאֵליֶהם ְּבִׁש
וִַּיְּתנּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַלְלִוִּים ִמַּנֲחָלָתם ֶאל־ִּפי ְיהוָה ֶאת־ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ְוֶאת־ִמְגְרֵׁשיֶהן: 21:3
י ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ִמן־ַהְלִוִּים ִמַּמֵּטה ְיהּוָדה ּוִמַּמֵּטה ַהִּׁשְמֹעִני ּוִמַּמֵּטה  וֵַּיֵצא ַהּגֹוָרל ְלִמְׁשְּפֹחת ַהְּקָהִתי וְַיִהי ִלְבנֵ 21:4

ׁש ֶעְׂשֵרה:  ִבְניִָמן ַּבּגֹוָרל ָעִרים ְׁש
ַּבּגֹוָרל ָעִרים ָעֶׂשר: ְוִלְבֵני ְקָהת ַהּנֹוָתִרים ִמִּמְׁשְּפֹחת ַמֵּטה־ֶאְפַרִים ּוִמַּמֵּטה־ָדן ּוֵמֲחִצי ַמֵּטה ְמַנֶּׁשה21:5
ָּבָׁשן ַּבּגֹוָרל  ְוִלְבֵני ֵגְרׁשֹון ִמִּמְׁשְּפחֹות ַמֵּטה־ִיָּׂששָכר ּוִמַּמֵּטה־ָאֵׁשר ּוִמַּמֵּטה ַנְפָּתִלי ּוֵמֲחִצי ַמֵּטה ְמַנֶּׁשה בַ 21:6

ׁש ֶעְׂשֵרה:  ָעִרים ְׁש
ם ִמַּמֵּטה ְראּוֵבן ּוִמַּמֵּטה־ָגד ּוִמַּמֵּטה ְזבּוֻלן ַּבּגֹוָרל ָעִרים ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה:  ִלְבֵני ְמָרִרי ְלִמְׁשְּפֹחתָ 21:7
ֹוָרל:וִַּיְּתנּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַלְלִוִּים ֶאת־ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ְוֶאת־ִמְגְרֵׁשיֶהן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ְּביַד־ֹמֶׁשה ַּבּג21:8
ה ְּבֵני ְיהּוָדה ּוִמַּמֵּטה ְּבֵני ִׁשְמעֹון ֵאת ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר־ִיְקָרא ֶאְתֶהן ְּבֵׁשם: וִַּיְּתנּו ִמַּמּטֵ 21:9

וְַיִהי ִלְבֵני ַאֲהֹרן ִמִּמְׁשְּפחֹות ַהְּקָהִתי ִמְּבֵני ֵלִוי ִּכי ָלֶהם ָהיָה ַהּגֹוָרל ִריאֹׁשָנה: 21:10
ע ֲאִבי ָהֲענֹוק ִהיא ֶחְברֹון ְּבַהר ְיהּוָדה ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ְסִביֹבֶתיָה:  וִַּיְּתנּו ָלֶהם ֶאת־ִקְריַת ַאְרּבַ 21:11
ְוֶאת־ְׂשֵדה ָהִעיר ְוֶאת־ֲחֵצֶריָה ָנְתנּו ְלָכֵלב ֶּבן־ְיֻפֶּנה ַּבֲאֻחָּזתֹו: 21:12
ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ְוֶאת־ִלְבָנה ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה:  ְוִלְבֵני ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ָנְתנּו ֶאת־ִעיר ִמְקַלט ָהֹרֵצַח ֶאת־ֶחְברֹון  21:13
ְוֶאת־יִַּתר ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ְוֶאת־ֶאְׁשְּתֹמַע ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה: 21:14
ן ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ְוֶאת־ְּדִבר ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה:  21:15 ְוֶאת־ֹח
ֶׁשָה ֶאת־ֵּבית ֶׁשֶמׁש ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ָעִרים ֵּתַׁשע ֵמֵאת ְׁשֵני ְוֶאת־ָעָׁשן ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ְוֶאת־יָֻּטה ְוֶאת־ִמְגרָ 21:16

ַהְּׁשָבִטים ָהֵאֶּלה:
ּוִמַּמֵּטה ִבְניִָמן ֶאת־ִּגְבעֹון ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ֶאת־ֶּגַבע ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה: 21:17
ִרים ַאְרַּבע: ֶאת־ֲעָנתֹות ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ְוֶאת־ַעְלמֹון ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה עָ 21:18
ׁש־ֶעְׂשֵרה ָעִרים ּוִמְגְרֵׁשיֶהן: 21:19 ָּכל־ָעֵרי ְבֵני־ַאֲהֹרן ַהֹּכֲהִנים ְׁש
ּוְלִמְׁשְּפחֹות ְּבֵני־ְקָהת ַהְלִוִּים ַהּנֹוָתִרים ִמְּבֵני ְקָהת וְַיִהי ָעֵרי גֹוָרָלם ִמַּמֵּטה ֶאְפָרִים:  21:20
ִעיר ִמְקַלט ָהֹרֵצַח ֶאת־ְׁשֶכם ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ְּבַהר ֶאְפָרִים ְוֶאת־ֶּגֶזר ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה:  וִַּיְּתנּו ָלֶהם ֶאת־21:21
ְוֶאת־ִקְבַצִים ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ְוֶאת־ֵּבית חֹוֹרן ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ָעִרים ַאְרַּבע: 21:22
ָה ֶאת־ִּגְּבתֹון ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה: ּוִמַּמֵּטה־ָדן ֶאת־ֶאְלְּתֵקא ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ 21:23
ֶאת־ַאָּילֹון ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ֶאת־ַּגת־ִרּמֹון ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ָעִרים ַאְרַּבע: 21:24
ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ָעִרים ְׁשָּתִים: 1ּוִמַּמֲחִצית ַמֵּטה ְמַנֶּׁשה ֶאת־ַּתְעַנ ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ְוֶאת־ֵּבית־ְׁשָאן 21:25
ָּכל־ָעִרים ֶעֶׂשר ּוִמְגְרֵׁשיֶהן ְלִמְׁשְּפחֹות ְּבֵני־ְקָהת ַהּנֹוָתִרים: 21:26
ַח ֶאת־ּגֹוָלן ַּבָּבָׁשן ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ְוִלְבֵני ֵגְרׁשֹון ִמִּמְׁשְּפֹחת ַהְלִוִּים ֵמֲחִצי ַמֵּטה ְמַנֶּׁשה ֶאת־ִעיר ִמְקַלט ָהֹרצֵ 21:27

ְוֶאת־ְּבֶעְׁשְּתָרה ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ָעִרים ְׁשָּתִים: 
ּוִמַּמֵּטה ִיָּׂששָכר ֶאת־ִקְׁשיֹון ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ֶאת־ָּדְבַרת ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה:  21:28
ים ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ָעִרים ַאְרַּבע: ֶאת־יְַרמּות ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ֶאת־ֵעין ַּגּנִ 21:29
ּוִמַּמֵּטה ָאֵׁשר ֶאת־ִמְׁשָאל ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ֶאת־ַעְבּדֹון ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה:  21:30
ֶאת־ֶחְלָקת ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ְוֶאת־ְרֹחב ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ָעִרים ַאְרַּבע: 21:31
ִלי ֶאת־ִעיר ִמְקַלט ָהֹרֵצַח ֶאת־ֶקֶדׁש ַּבָּגִליל ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ְוֶאת־ַחֹּמת ּדֹאר ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה  ּוִמַּמֵּטה ַנְפּתָ 21:32

ׁש:  ְוֶאת־ַקְרָּתן ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ָעִרים ָׁש
ׁש־ֶעְׂשֵרה ִעיר ּוִמְגְרֵׁשיֶהן: 21:33 ָּכל־ָעֵרי ַהֵּגְרֻׁשִּני ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְׁש
ּוְלִמְׁשְּפחֹות ְּבֵני־ְמָרִרי ַהְלִוִּים ַהּנֹוָתִרים ֵמֵאת ַמֵּטה ְזבּוֻלן ֶאת־יְָקְנָעם ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ֶאת־ַקְרָּתה  21:34

ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה:  
ֶאת־ִרּמֹון ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ֶאת־ַנֲהָלל ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ָעִרים ַאְרַּבע:  21:35
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ִמַּמֵּטה ְראּוֵבן ֶאת־ִעיר ִמְקַלט ָהֹרֵצַח ֶאת־ֶּבֶצר ַּבִּמְדָּבר ַהִּמיֹׁשר ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ְוֶאת־יְַהָצה  ּוֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן21:36
ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה:  

ֶאת־ְקֵדמֹות ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ְוֶאת־ֵמיָפַעת ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ָעִרים ַאְרַּבע: 21:37
יר ִמְקַלט ָהֹרֵצַח ֶאת־ָרֹמת ַּבִּגְלָעד ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ְוֶאת־ַמֲחַנִים ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה:  ּוִמַּמֵּטה־ָגד ֶאת־עִ 21:38
ֶאת־ֶחְׁשּבֹון ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ֶאת־יְַעֵזר ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשָה ָּכל־ָעִרים ַאְרַּבע:  21:39
ְׁשְּפחֹות ַהְלִוִּים וְַיִהי ּגֹוָרָלם ָעִרים ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה: ָּכל־ֶהָעִרים ִלְבֵני ְמָרִרי ְלִמְׁשְּפֹחָתם ַהּנֹוָתִרים ִמּמִ 21:40
ֹּכל ָעֵרי ַהְלִוִּים ְּבתֹו ֲאֻחַּזת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ָעִרים ַאְרָּבִעים ּוְׁשֹמֶנה ּוִמְגְרֵׁשיֶהן:  21:41
ְלָכל־ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה: ִּתְהיֶיָנה ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ִעיר ִעיר ּוִמְגָרֶׁשיָה ְסִביֹבֶתיָה ֵּכן21:42
וִַּיֵּתן ְיהוָה ְלִיְׂשָרֵאל ֶאת־ָּכל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ָלֵתת ַלֲאבֹוָתם וִַּיָרׁשּוָה וֵַּיְׁשבּו ָבּה:  21:43
ם ִמָּכל־ֹאְיֵביֶהם ֵאת ָּכל־ֹאְיֵביֶהם  וַָּיַנח ְיהוָה ָלֶהם ִמָּסִביב ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּבע ַלֲאבֹוָתם ְולֹא־ָעַמד ִאיׁש ִּבְפֵניהֶ 21:44

ָנַתן ְיהוָה ְּביָָדם: 
לֹא־ָנַפל ָּדָבר ִמֹּכל ַהָּדָבר ַהּטֹוב ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ְיהוָה ֶאל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַהֹּכל ָּבא:21:45

ָאז ִיְקָרא ְיהֹוֻׁשַע ָלראּוֵבִני ְוַלָּגִדי ְוַלֲחִצי ַמֵּטה ְמַנֶּׁשה: 22:1
22:2 ֹ יִתי אֶמר ֲאֵליֶהם ַאֶּתם ְׁשַמְרֶּתם ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאְתֶכם ֹמֶׁשה ֶעֶבד ְיהוָה וִַּתְׁשְמעּו ְבקֹוִלי ְלֹכל ֲאֶׁשר־ִצּוִ וַּי

ֶאְתֶכם: 
ֵהיֶכם:  לֹא־ֲעַזְבֶּתם ֶאת־ֲאֵחיֶכם ֶזה יִָמים ַרִּבים ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת־ִמְׁשֶמֶרת ִמְצוַת ְיהוָה אֱ 22:3
ֵהיֶכם ַלֲאֵחיֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶהם ְוַעָּתה ְּפנּו ּוְלכּו ָלֶכם ְלָאֳהֵליֶכם ֶאל־ֶאֶרץ אֲ 22:4 ֻחַּזְתֶכם ְוַעָּתה ֵהִניַח ְיהוָה ֱא

ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶכם ֹמֶׁשה ֶעֶבד ְיהוָה ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן:  
וָה ְוֶאת־ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאְתֶכם ֹמֶׁשה ֶעֶבד־ְיהָוה ְלַאֲהָבה ֶאת־ְיהוָה  ַרק ִׁשְמרּו ְמֹאד ַלֲעׂשֹות ֶאת־ַהִּמצְ 22:5

ֵהיֶכם ְוָלֶלֶכת ְּבָכל־ְּדָרָכיו ְוִלְׁשֹמר ִמְצוָתיו ּוְלָדְבָקה־בֹו ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל־ְלַבְבֶכם ּוְבָכל־ַנְפְׁשֶכם:  ֱא
כּו ֶאל־ָאֳהֵליֶהם: וְַיָבְרֵכם ְיהֹוֻׁשַע וְַיַׁשְּלֵחם וֵַּילְ 22:6
ם ִּכי ִׁשְּלָחם ְוַלֲחִצי ֵׁשֶבט ַהְמַנֶּׁשה ָנַתן ֹמֶׁשה ַּבָּבָׁשן ּוְלֶחְציֹו ָנַתן ְיהֹוֻׁשַע ִעם־ֲאֵחיֶהם ֵמֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן יָָּמה ְוגַ 22:7

ְיהֹוֻׁשַע ֶאל־ָאֳהֵליֶהם וְַיָבֲרֵכם: 
ִסים ַרִּבים ׁשּובּו ֶאל־ָאֳהֵליֶכם ּוְבִמְקֶנה ַרב־ְמֹאד ְּבֶכֶסף ּוְבָזָהב ּוִבְנֹחֶׁשת ּוְבַבְרֶזל  וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵלאֹמר ִּבְנכָ 22:8

ּוִבְׂשָלמֹות ַהְרֵּבה ְמֹאד ִחְלקּו ְׁשַלל־ֹאְיֵביֶכם ִעם־ֲאֵחיֶכם:
ה ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ־ְּכָנַען ָלֶלֶכת  וַָּיֻׁשבּו וֵַּיְלכּו ְּבֵני־ְראּוֵבן ּוְבֵני־ָגד וֲַחִצי ֵׁשֶבט ַהְמַנֶּׁשה מֵ 22:9 ֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּׁש

ֶאל־ֶאֶרץ ַהִּגְלָעד ֶאל־ֶאֶרץ ֲאֻחָּזָתם ֲאֶׁשר נֹאֲחזּו־ָבּה ַעל־ִּפי ְיהוָה ְּביַד־ֹמֶׁשה:  
ְבֵני־ָגד וֲַחִצי ֵׁשֶבט ַהְמַנֶּׁשה ָׁשם ִמְזֵּבַח וַָּיֹבאּו ֶאל־ְּגִלילֹות ַהַּיְרֵּדן ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען וִַּיְבנּו ְבֵני־ְראּוֵבן ּו22:10

ַעל־ַהַּיְרֵּדן ִמְזֵּבַח ָּגדֹול ְלַמְרֶאה:  
־מּול ֶאֶרץ  וִַּיְׁשְמעּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ִהֵּנה ָבנּו ְבֵני־ְראּוֵבן ּוְבֵני־ָגד וֲַחִצי ֵׁשֶבט ַהְמַנֶּׁשה ֶאת־ַהִּמְזֵּבַח ֶאל 22:11

ִלילֹות ַהַּיְרֵּדן ֶאל־ֵעֶבר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  ְּכַנַען ֶאל־ּגְ 
ה ַלֲעלֹות ֲעֵליֶהם ַלָּצָבא:22:12 וִַּיְׁשְמעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וִַּיָּקֲהלּו ָּכל־ֲעַדת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִׁש
ט־ְמַנֶּׁשה ֶאל־ֶאֶרץ ַהִּגְלָעד ֶאת־ִּפיְנָחס וִַּיְׁשְלחּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְּבֵני־ְראּוֵבן ְוֶאל־ְּבֵני־ָגד ְוֶאל־ֲחִצי ֵׁשבֶ 22:13

ֶּבן־ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן: 
ה  וֲַעָׂשָרה ְנִׂשִאים ִעּמֹו ָנִׂשיא ֶאָחד ָנִׂשיא ֶאָחד ְלֵבית ָאב ְלֹכל ַמּטֹות ִיְׂשָרֵאל ְוִאיׁש רֹאׁש ֵּבית־ֲאבֹוָתם ֵהּמָ 22:14

ְלַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל:  
־ְראּוֵבן ְוֶאל־ְּבֵני־ָגד ְוֶאל־ֲחִצי ֵׁשֶבט־ְמַנֶּׁשה ֶאל־ֶאֶרץ ַהִּגְלָעד וְַיַדְּברּו ִאָּתם ֵלאֹמר:  וַָּיֹבאּו ֶאל־ְּבֵני22:15
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָלׁשּוב ַהּיֹום ֵמַאֲחֵרי ְיהוָה  22:16 ֹּכה ָאְמרּו ֹּכל ֲעַדת ְיהוָה ָמה־ַהַּמַעל ַהֶּזה ֲאֶׁשר ְמַעְלֶּתם ֵּבא

ְזֵּבַח ִלְמָרְדֶכם ַהּיֹום ַּביהוָה:  ִּבְבנֹוְתֶכם ָלֶכם מִ 
ַהְמַעט־ָלנּו ֶאת־ֲעון ְּפעֹור ֲאֶׁשר לֹא־ִהַּטַהְרנּו ִמֶּמּנּו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה וְַיִהי ַהֶּנֶגף ַּבֲעַדת ְיהוָה:  22:17
ָמָחר ֶאל־ָּכל־ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ִיְקֹצף:  ְוַאֶּתם ָּתֻׁשבּו ַהּיֹום ֵמַאֲחֵרי ְיהוָה ְוָהיָה ַאֶּתם ִּתְמְרדּו ַהּיֹום ַּביהוָה ּו22:18
ְוַא ִאם־ְטֵמָאה ֶאֶרץ ֲאֻחַּזְתֶכם ִעְברּו ָלֶכם ֶאל־ֶאֶרץ ֲאֻחַּזת ְיהוָה ֲאֶׁשר ָׁשַכן־ָׁשם ִמְׁשַּכן ְיהוָה ְוֵהָאֲחזּו22:19

ֵהינּו:  ְּבתֹוֵכנּו ּוַביהוָה ַאל־ִּתְמֹרדּו ְוֹאָתנּו ֶאל־ִּתְמֹרדּו ִּבְבֹנְתֶכם ָלֶכם מִ  ְזֵּבַח ִמַּבְלֲעֵדי ִמְזַּבח ְיהוָה ֱא
ֲהלֹוא ָעָכן ֶּבן־ֶזַרח ָמַעל ַמַעל ַּבֵחֶרם ְוַעל־ָּכל־ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ָהיָה ָקֶצף ְוהּוא ִאיׁש ֶאָחד לֹא ָגוַע ַּבֲעונֹו:22:20
ַדְּברּו ֶאת־ָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל:  וַַּיֲענּו ְּבֵני־ְראּוֵבן ּוְבֵני־ָגד וֲַחִצי ֵׁשֶבט ַהְמַנֶּׁשה וַיְ 22:21
ִהים ְיהוָה הּוא ֹיֵדַע ְוִיְׂשָרֵאל הּוא יֵָדע ִאם־ְּבֶמֶרד ְוִאם־ְּבַמַעל ַּביהוָה ַאל־ּתֹוִׁשי22:22 ִהים ְיהוָה ֵאל ֱא ֵענּו  ֵאל ֱא

ַהּיֹום ַהֶּזה: 
־ְלַהֲעלֹות ָעָליו עֹוָלה ּוִמְנָחה ְוִאם־ַלֲעׂשֹות ָעָליו ִזְבֵחי ְׁשָלִמים  ִלְבנֹות ָלנּו ִמְזֵּבַח ָלׁשּוב ֵמַאֲחֵרי ְיהוָה ְוִאם22:23

ְיהוָה הּוא ְיַבֵּקׁש:  



הֵ 22:24 י  ְוִאם־לֹא ִמְּדָאָגה ִמָּדָבר ָעִׂשינּו ֶאת־זֹאת ֵלאֹמר ָמָחר יֹאְמרּו ְבֵניֶכם ְלָבֵנינּו ֵלאֹמר ַמה־ָּלֶכם ְוַליהוָה ֱא
ִיְׂשָרֵאל:  
ֵניֶכם  ּול ָנַתן־ְיהוָה ֵּביֵננּו ּוֵביֵניֶכם ְּבֵני־ְראּוֵבן ּוְבֵני־ָגד ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ֵאין־ָלֶכם ֵחֶלק ַּביהוָה ְוִהְׁשִּביתּו בְ ּוְגב22:25

ֶאת־ָּבֵנינּו ְלִבְלִּתי ְירֹא ֶאת־ְיהוָה:  
22:26 ֹ א ְלָזַבח:  וַּנֹאֶמר ַנֲעֶׂשה־ָּנא ָלנּו ִלְבנֹות ֶאת־ַהִּמְזֵּבַח לֹא ְלעֹוָלה ְול
ָבֵחינּו  ִּכי ֵעד הּוא ֵּביֵנינּו ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ֹּדרֹוֵתינּו ַאֲחֵרינּו ַלֲעֹבד ֶאת־ֲעֹבַדת ְיהוָה ְלָפָניו ְּבֹעלֹוֵתינּו ּוִבזְ 22:27

ּוִבְׁשָלֵמינּו ְולֹא־יֹאְמרּו ְבֵניֶכם ָמָחר ְלָבֵנינּו ֵאין־ָלֶכם ֵחֶלק ַּביהוָה:  
ה ִּכי־יֹאְמרּו ֵאֵלינּו ְוֶאל־ֹּדֹרֵתינּו ָמָחר ְוָאַמְרנּו ְראּו ֶאת־ַּתְבִנית ִמְזַּבח ְיהוָה ֲאֶׁשר־ָעׂשּו ֲאבֹוֵתינּו  וַּנֹאֶמר ְוָהי22:28ָ

לֹא ְלעֹוָלה ְולֹא ְלֶזַבח ִּכי־ֵעד הּוא ֵּביֵנינּו ּוֵביֵניֶכם:  
ֵמַאֲחֵרי ְיהוָה ִלְבנֹות ִמְזֵּבַח ְלֹעָלה ְלִמְנָחה ּוְלָזַבח ִמְּלַבד  ָחִליָלה ָּלנּו ִמֶּמּנּו ִלְמֹרד ַּביהוָה ְוָלׁשּוב ַהּיֹום 22:29

ֵהינּו ֲאֶׁשר ִלְפֵני ִמְׁשָּכנֹו: ִמְזַּבח ְיהוָה ֱא
רּו ְּבֵני־ְראּוֵבן  וִַּיְׁשַמע ִּפיְנָחס ַהֹּכֵהן ּוְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ְוָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִאּתֹו ֶאת־ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדּבְ 22:30

ּוְבֵני־ָגד ּוְבֵני ְמַנֶּׁשה וִַּייַטב ְּבֵעיֵניֶהם:  
י־ְבתֹוֵכנּו ְיהוָה  וַּיֹאֶמר ִּפיְנָחס ֶּבן־ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ֶאל־ְּבֵני־ְראּוֵבן ְוֶאל־ְּבֵני־ָגד ְוֶאל־ְּבֵני ְמַנֶּׁשה ַהּיֹום יַָדְענּו ּכִ 22:31

ַהַּמַעל ַהֶּזה ָאז ִהַּצְלֶּתם ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ְיהוָה:  ֲאֶׁשר לֹא־ְמַעְלֶּתם ַּביהָוה
ֶרץ ְּכַנַען  וַָּיָׁשב ִּפיְנָחס ֶּבן־ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוַהְּנִׂשיִאים ֵמֵאת ְּבֵני־ְראּוֵבן ּוֵמֵאת ְּבֵני־ָגד ֵמֶאֶרץ ַהִּגְלָעד ֶאל־אֶ 22:32

ָּדָבר:  ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וַָּיִׁשבּו אֹוָתם  
ִהים ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ָאְמרּו ַלֲעלֹות ֲעֵליֶהם ַלָּצבָ 22:33 א ְלַׁשֵחת  וִַּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וְַיָבֲרכּו ֱא

ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְּבֵני־ְראּוֵבן ּוְבֵני־ָגד ֹיְׁשִבים ָּבּה:  
ִהים:וִַּיְקְראּו ְּבֵני־ְראּוֵבן ּוְבֵני22:34 ־ָגד ַלִּמְזֵּבַח ִּכי ֵעד הּוא ֵּביֹנֵתינּו ִּכי ְיהוָה ָהֱא

ִמים: וְַיִהי ִמָּיִמים ַרִּבים ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר־ֵהִניַח ְיהוָה ְלִיְׂשָרֵאל ִמָּכל־ֹאְיֵביֶהם ִמָּסִביב ִויהֹוֻׁשַע ָזֵקן ָּבא ַּבּיָ 23:1
ָניו ּוְלָראָׁשיו ּוְלֹׁשְפָטיו ּוְלֹׁשְטָריו וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲאִני ָזַקְנִּתי ָּבאִתי ַּבָּיִמים:  וִַּיְקָרא ְיהֹוֻׁשַע ְלָכל־ִיְׂשָרֵאל ִלְזקֵ 23:2
ֵהיֶכם הּוא הַ 23:3 ֵהיֶכם ְלָכל־ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמְּפֵניֶכם ִּכי ְיהוָה ֱא ִּנְלָחם ְוַאֶּתם ְרִאיֶתם ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהוָה ֱא
ָלֶכם: 
ְכַרִּתי ְוַהָּים  ּו ִהַּפְלִּתי ָלֶכם ֶאת־ַהּגֹוִים ַהִּנְׁשָאִרים ָהֵאֶּלה ְּבַנֲחָלה ְלִׁשְבֵטיֶכם ִמן־ַהַּיְרֵּדן ְוָכל־ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר הִ ְרא23:4

ַהָּגדֹול ְמבֹוא ַהָּׁשֶמׁש:  
ֵהיֶכם הּוא יְֶהֳּדֵפם ִמְּפֵניֶכם ְוהֹוִריׁש ֹאָתם ִמִּלְפֵניֶכם עַ 23:5 ד ֲאֶׁשר יֹאֵבדּו ְוֹׁשֵלַח ָּבם ֶאת־ַחַּית ַהָּׂשֶדה  וַיהוָה ֱא

ֵהיֶכם ָלֶכם:  1ַעד ֲאֶׁשר יְַׁשִמיד אֹוָתם ְוַאט ַמְלֵכיֶהם ִמְּפֵניֶכם  ִויִרְׁשֶּתם ֶאת־ַאְרָצם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ֱא
ל:  וֲַחַזְקֶּתם ְמֹאד ִלְׁשֹמר ְוַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל־ַהָּכתּוב ְּבֵסֶפר ּתֹוַרת ֹמֶׁשה ְלִבְלִּתי סּור־ִמֶּמּנּו יִָמין ּוְׂשמֹאו23:6
ֵהיֶהם לֹא־ַתְזִּכירּו ְולֹא ַתְׁשִּביעּו וְ לְ 23:7 לֹא ַתַעְבדּום  ִבְלִּתי־בֹוא ַּבּגֹוִים ָהֵאֶּלה ַהִּנְׁשָאִרים ָהֵאֶּלה ִאְּתֶכם ּוְבֵׁשם ֱא

ְולֹא ִתְׁשַּתֲחוּו ָלֶהם:  
ֵהיֶכם ִּתְדָּבקּו ַּכֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה: 23:8 ִּכי ִאם־ַּביהוָה ֱא
וַּיֹוֶרׁש ְיהוָה ִמְּפֵניֶכם ּגֹוִים ְּגֹדִלים וֲַעצּוִמים ְוַאֶּתם לֹא־ָעַמד ִאיׁש ִּבְפֵניֶכם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:  23:9

ֵהיֶכם הּוא ַהִּנְלָחם ָלֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם:  23:10 ִאיׁש־ֶאָחד ִמֶּכם ִיְרָּדף־ָאֶלף ִּכי ְיהוָה ֱא
ֵהיֶכם: ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמֹאד23:11 ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם ְלַאֲהָבה ֶאת־ְיהוָה ֱא
ּוָבאֶתם  ִּכי ִאם־ׁשֹוב ָּתׁשּובּו ּוְדַבְקֶּתם ְּביֶֶתר ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ַהִּנְׁשָאִרים ָהֵאֶּלה ִאְּתֶכם ְוִהְתַחַּתְנֶּתם ָּבֶהם 23:12

ָּבֶהם ְוֵהם ָּבֶכם: 
ֵהיֶכם ְלהֹוִריׁש ֶאת־ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמִּלְפֵניֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ְלַפח ּוְלמֹוֵקׁש  יָדֹוַע ֵּתְדעּו ִּכי לֹא יֹוִסיף ְיהָו23:13 ה ֱא

ֵהיֶכם: ּוְלֹׁשֵטט ְּבִצֵּדיֶכם ְוִלְצִנִנים ְּבֵעיֵניֶכם ַעד־ֲאָבְדֶכם ֵמַעל ָהֲאָדָמה ַהּטֹוָבה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶכם ְיהוָה אֱ 
 ַהּיֹום ְּבֶדֶר ָּכל־ָהָאֶרץ ִויַדְעֶּתם ְּבָכל־ְלַבְבֶכם ּוְבָכל־ַנְפְׁשֶכם ִּכי לֹא־ָנַפל ָּדָבר ֶאָחד ִמֹּכל  ְוִהֵּנה ָאֹנִכי הֹולֵ 23:14

ֵהיֶכם ֲעֵליֶכם ַהֹּכל ָּבאּו ָלֶכם לֹא־ָנַפל ִמֶּמּנּו ָּדָבר ֶאָחד:   ַהְּדָבִרים ַהּטֹוִבים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ֱא
ֵהיֶכם ֲאֵליֶכם ֵּכן יִָביא ְיהוָה ֲעֵליֶכם ֵאת ְוָהיָה ַּכאֲ 23:15 ֶׁשר־ָּבא ֲעֵליֶכם ָּכל־ַהָּדָבר ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ֱא

ֵהיֶכם:  ָּכל־ַהָּדָבר ָהָרע ַעד־ַהְׁשִמידֹו אֹוְתֶכם ֵמַעל ָהֲאָדָמה ַהּטֹוָבה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶכם ְיהוָה ֱא
ִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם  ְּבָעְבְרֶכם ֶאת־ּבְ 23:16 ֵהיֶכם ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאְתֶכם וֲַהַלְכֶּתם וֲַעַבְדֶּתם ֱא ִרית ְיהוָה ֱא

ְוָחָרה ַאף־ְיהוָה ָּבֶכם וֲַאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶכם:

1 5 // LXX ַעד ֲאֶׁשר יֹאֵבדּו ְוֹׁשֵלַח ָּבם ֶאת־ַחַּית ַהָּׂשֶדה ַעד ֲאֶׁשר יְַׁשִמיד אֹוָתם ְוַאט ַמְלֵכיֶהם ִמְּפֵניֶכם omit MT

(ִמִּלְפֵניֶכםִמְּפֵניכֶ ם)



ָרֵאל ְׁשֶכָמה וִַּיְקָרא ְלִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְלָראָׁשיו ּוְלֹׁשְפָטיו ּוְלֹׁשְטָריו וִַּיְתיְַּצבּו ִלְפֵני  וֶַּיֶאֹסף ְיהֹוֻׁשַע ֶאת־ָּכל־ִׁשְבֵטי ִיְׂש 24:1
ִהים:   ָהֱא

ֵהי ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר יְָׁשבּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם ֶּתרַ 24:2 ח ֲאִבי  וַּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל־ָּכל־ָהָעם ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא
ִהים ֲאֵחִרים:   ַאְבָרָהם וֲַאִבי ָנחֹור וַַּיַעְבדּו ֱא

וֶָאַּקח ֶאת־ֲאִביֶכם ֶאת־ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר וָאֹוֵל אֹותֹו ְּבָכל־ֶאֶרץ ְּכָנַען וֶָאֶרב ֶאת־ַזְרעֹו ָוֶאֶּתן־לֹו  24:3
ֶאת־ִיְצָחק:  

ו וֶָאֵּתן ְלֵעָׂשו ֶאת־ַהר ֵׂשִעיר ָלֶרֶׁשת אֹותֹו ְויֲַעֹקב ּוָבָניו יְָרדּו ִמְצָרִים וְַיִהי־ָׁשם וֶָאֵּתן ְלִיְצָחק ֶאת־יֲַעֹקב ְוֶאת־ֵעׂשָ 24:4
: 1ְלגֹוי ָּגדֹול וָָרב ְוָעצּום וַַּיֲענּו ֹאָתם ַהִּמְצִרים 

וֶָאְׁשַלח ֶאת־ֹמֶׁשה ְוֶאת־ַאֲהֹרן וֶָאֹּגף ֶאת־ִמְצַרִים ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְּבִקְרּבֹו ְוַאַחר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם: 24:5
: 2ּסֹוף ם ְּבֶרֶכב ּוְבָפָרִׁשים יַם־ִמִּמְצַרִים וַָּתֹבאּו ַהָּיָּמה וִַּיְרְּדפּו ִמְצַרִים ַאֲחֵרי ֲאבֹוֵתיכֶ 24:6
ֵעיֵניֶכם ֵאת  וִַּיְצֲעקּו ֶאל־ְיהוָה וַָּיֶׂשם ַמֲאֵפל ֵּביֵניֶכם ּוֵבין ַהִּמְצִרים וַָּיֵבא ָעָליו ֶאת־ַהָּים וְַיַכֵּסהּו וִַּתְרֶאיָנה24:7

ֵּתְׁשבּו ַבִּמְדָּבר יִָמים ַרִּבים:  ֲאֶׁשר־ָעִׂשיִתי ְּבִמְצָרִים וַ
יְרׁשּו ֶאת־ַאְרָצם  וָָאִבָאה ֶאְתֶכם ֶאל־ֶאֶרץ ָהֱאֹמִרי ַהּיֹוֵׁשב ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן וִַּיָּלֲחמּו ִאְּתֶכם וֶָאֵּתן אֹוָתם ְּביְֶדֶכם וִַּת 24:8

וַָאְׁשִמיֵדם ִמְּפֵניֶכם:  
מֹוָאב וִַּיָּלֶחם ְּבִיְׂשָרֵאל וִַּיְׁשַלח וִַּיְקָרא ְלִבְלָעם ֶּבן־ְּבעֹור ְלַקֵּלל ֶאְתֶכם: וַָּיָקם ָּבָלק ֶּבן־ִצּפֹור ֶמֶל 24:9

ְולֹא ָאִביִתי ִלְׁשֹמַע ְלִבְלָעם וְַיָבֶר ָּברֹו ֶאְתֶכם ָוַאִּצל ֶאְתֶכם ִמָּידֹו:  24:10
ָּלֲחמּו ָבֶכם ַּבֲעֵלי־ְיִריחֹו ָהֱאֹמִרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוַהִּגְרָּגִׁשי  וַַּתַעְברּו ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ַוָּתֹבאּו ֶאל־ְיִריחֹו וַּיִ 24:11

ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי וֶָאֵּתן אֹוָתם ְּביְֶדֶכם:  
:  וֶָאְׁשַלח ִלְפֵניֶכם ֶאת־ַהִּצְרָעה וְַּתָגֶרׁש אֹוָתם ִמְּפֵניֶכם ְׁשֵני ַמְלֵכי ָהֱאֹמִרי לֹא בְ 24:12 ַחְרְּב ְולֹא ְבַקְׁשֶּת
24:13 ֹ א־ְנַטְעֶּתם וֶָאֵּתן ָלֶכם ֶאֶרץ ֲאֶׁשר לֹא־יַָגְעָּת ָּבּה ְוָעִרים ֲאֶׁשר לֹא־ְבִניֶתם וֵַּתְׁשבּו ָּבֶהם ְּכָרִמים ְוֵזיִתים ֲאֶׁשר ל

ַאֶּתם ֹאְכִלים:  
ִהים ֲאֶׁשר ָעְבדּו ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר  ְוַעָּתה ְיראּו ֶאת־ְיהוָה ְוִעְבדּו ֹאתֹו ְּבָתִמים ּוֶבאֱ 24:14 ֶמת ְוָהִסירּו ֶאת־ֱא

ּוְבִמְצַרִים ְוִעְבדּו ֶאת־ְיהוָה:  
ִהים ֲאֶׁשר־ָעְבדּו ֲאבֹוֵתיכֶ 24:15 ם ְוִאם ַרע ְּבֵעיֵניֶכם ַלֲעֹבד ֶאת־ְיהוָה ַּבֲחרּו ָלֶכם ַהּיֹום ֶאת־ִמי ַתֲעֹבדּון ִאם ֶאת־ֱא

ֵהי ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹיְׁשִבים ְּבַאְרָצם ְוָאֹנִכי ּוֵביִתי ַנֲעֹבד ֶאת־ְיהוָה:ֲאֶׁשר ְּבעֵ  ֶבר ַהָּנָהר ְוִאם ֶאת־ֱא
ִהים ֲאֵחִרים: 24:16 וַַּיַען ָהָעם וַּיֹאֶמר ָחִליָלה ָּלנּו ֵמֲעֹזב ֶאת־ְיהוָה ַלֲעֹבד ֱא
ֵהינּו הּוא ַהַּמֲעֶלה ֹאתָ 24:17 נּו ְוֶאת־ֲאבֹוֵתינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים וֲַאֶׁשר ָעָׂשה ְלֵעיֵנינּו ִּכי ְיהוָה ֱא

ִקְרָּבם:  ֶאת־ָהֹאתֹות ַהְּגֹדלֹות ָהֵאֶּלה וִַּיְׁשְמֵרנּו ְּבָכל־ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר ָהַלְכנּו ָבּה ּוְבֹכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ּבְ 
ָהַעִּמים ְוֶאת־ָהֱאֹמִרי ֹיֵׁשב ָהָאֶרץ ִמָּפֵנינּו ַּגם־ֲאַנְחנּו ַנֲעֹבד ֶאת־ְיהוָה ִּכי־הּוא  וְַיָגֶרׁש ְיהוָה ֶאת־ָּכל־24:18

ֵהינּו:  ֱא
ִהים ְקֹדִׁשים הּוא ֵאל־ַקּנֹוא הּוא לֹא־ִיָּׂשא 24:19 וַּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל־ָהָעם לֹא תּוְכלּו ַלֲעֹבד ֶאת־ְיהוָה ִּכי־ֱא
ם ּוְלַחּטֹאוֵתיֶכם: ְלִפְׁשֲעכֶ 
ֵהי ֵנָכר ְוָׁשב ְוֵהַרע ָלֶכם ְוִכָּלה ֶאְתֶכם ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר־ֵהיִטיב ָלֶכם:  24:20 ִּכי ַתַעְזבּו ֶאת־ְיהוָה וֲַעַבְדֶּתם ֱא
וַּיֹאֶמר ָהָעם ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע לֹא ִּכי ֶאת־ְיהוָה ַנֲעֹבד:  24:21
ים ַאֶּתם ָּבֶכם ִּכי־ַאֶּתם ְּבַחְרֶּתם ָלֶכם ֶאת־ְיהוָה ַלֲעֹבד אֹותֹו וַּיֹאְמרּו ֵעִדים:  וַּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל־ָהָעם ֵעִד 24:22
ֵהי ִיְׂשָרֵאל: 24:23 ֵהי ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבִקְרְּבֶכם ְוַהּטּו ֶאת־ְלַבְבֶכם ֶאל־ְיהוָה ֱא ְוַעָּתה ָהִסירּו ֶאת־ֱא
ֵהינּו ַנֲעֹבד ּוְבקֹולֹו ִנְׁשָמע:  וַּיֹאְמרּו ָהָעם ֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ֶאת־24:24 ְיהוָה ֱא
וִַּיְכֹרת ְיהֹוֻׁשַע ְּבִרית ָלָעם ַּבּיֹום ַההּוא וַָּיֶׂשם לֹו ֹחק ּוִמְׁשָּפט ִּבְׁשֶכם: 24:25
ִהים וִַּיַּקח ֶאֶבן ְּגדֹוָלה וַיְ 24:26 ִקיֶמָה ָּׁשם ַּתַחת ָהַאָּלה ֲאֶׁשר  וִַּיְכֹּתב ְיהֹוֻׁשַע ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבֵסֶפר ּתֹוַרת ֱא

ְּבִמְקַּדׁש ְיהוָה: 
ֲאֶׁשר  וַּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל־ָּכל־ָהָעם ִהֵּנה ָהֶאֶבן ַהּזֹאת ִּתְהיֶה־ָּבנּו ְלֵעָדה ִּכי־ִהיא ָׁשְמָעה ֵאת ָּכל־ִאְמֵרי ְיהוָה24:27

ֵהיֶכם:  ִּדֶּבר ִעָּמנּו ְוָהְיָתה ָבֶכם ְלֵעָדה ֶּפן־ְּת  ַכֲחׁשּון ֵּבא
וְַיַׁשַּלח ְיהֹוֻׁשַע ֶאת־ָהָעם ִאיׁש ְלַנֲחָלתֹו:24:28
וְַיִהי ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה וַָּיָמת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן־נּון ֶעֶבד ְיהוָה ֶּבן־ֵמָאה וֶָעֶׂשר ָׁשִנים: 24:29
ַרח ֲאֶׁשר ְּבַהר־ֶאְפָרִים ִמְּצפֹון ְלַהר־ָּגַעׁש:  וִַּיְקְּברּו ֹאתֹו ִּבְגבּול ַנֲחָלתֹו ְּבִתְמַנת־סֶ 24:30

1 4 // LXX וְַיִהי־ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול וָָרב ְוָעצּום וַַּיֲענּו ֹאָתם ַהִּמְצִרים omit MT (הַ ִּמְצִריםִמְצָרִים)
2 6 // I Kings 9:26 LXX ּסֹוף MT ּסּוף



ֲאֶׁשר יְָדעּו ֵאת וַַּיֲעֹבד ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ְיהוָה ֹּכל ְיֵמי ְיהֹוֻׁשַע ְוֹכל ְיֵמי ַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר ֶהֱאִריכּו יִָמים ַאֲחֵרי ְיהֹוֻׁשַע ו24:31ַ
ָּכל־ַמֲעֵׂשה ְיהוָה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלִיְׂשָרֵאל:  

ֵמֵאת  ְוֶאת־ַעְצמֹות יֹוֵסף ֲאֶׁשר־ֶהֱעלּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ָקְברּו ִבְׁשֶכם ְּבֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָקָנה יֲַעֹקב24:32
ְּבֵני־ֲחמֹור ֲאִבי־ְׁשֶכם ְּבֵמָאה ְקִׂשיָטה וִַּיְהיּו ִלְבֵני־יֹוֵסף ְלַנֲחָלה: 

ְקְּברּו ֹאתֹו ְּבִגְבַעת ִּפיְנָחס ְּבנֹו ֲאֶׁשר ִנַּתן־לֹו ְּבַהר ֶאְפָרִים:ְוֶאְלָעָזר ֶּבן־ַאֲהֹרן ֵמת וַּיִ 24:33
Judges שופטים

ה ְלִהָּלֶחם ּבֹו:  וְַיִהי ַאֲחֵרי מֹות ְיהֹוֻׁשַע וִַּיְׁשֲאלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּביהוָה ֵלאֹמר ִמי יֲַעֶלה־ָּלנּו ֶאל־ַהְּכַנֲעִני ַּבְּתִחּלָ 1:1
ֶמר ְיהוָה ְיהּוָדה יֲַעֶלה ִהֵּנה ָנַתִּתי ֶאת־ָהָאֶרץ ְּביָדֹו: וַּיֹא1:2
ָרֶל וֵַּיֶל ִאּתֹו  וַּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלִׁשְמעֹון ָאִחיו ֲעֵלה ִאִּתי ְבגֹוָרִלי ְוִנָּלֲחָמה ַּבְּכַנֲעִני ְוָהַלְכִּתי ַגם־ֲאִני ִאְּת ְּבגֹו1:3

ִׁשְמעֹון:  
ֵּתן ְיהוָה ֶאת־ַהְּכַנֲעִני ְוַהְּפִרִּזי ְּביָָדם וַַּיּכּום ְּבֶבֶזק ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִאיׁש: וַַּיַעל ְיהּוָדה וַּיִ 1:4
וִַּיְמְצאּו ֶאת־ֲאֹדִני ֶבֶזק ְּבֶבֶזק וִַּיָּלֲחמּו ּבֹו וַַּיּכּו ֶאת־ַהְּכַנֲעִני ְוֶאת־ַהְּפִרִּזי:  1:5
ו וַּיֹאֲחזּו ֹאתֹו וְַיַקְּצצּו ֶאת־ְּבֹהנֹות יָָדיו ְוַרְגָליו:  וַָּיָנס ֲאֹדִני ֶבֶזק וִַּיְרְּדפּו ַאֲחָרי 1:6
ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי  וַּיֹאֶמר ֲאֹדִני־ֶבֶזק ִׁשְבִעים ְמָלִכים ְּבֹהנֹות ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ְמֻקָּצִצים ָהיּו ְמַלְּקִטים ַּתַחת ֻׁשְלָחִני ּכַ 1:7

ִהים וְַיִביֻאהּו ְירּו ָׁשַלִם וַָּיָמת ָׁשם:ֵּכן ִׁשַּלם־ִלי ֱא
וִַּיָּלֲחמּו ְבֵני־ְיהּוָדה ִּבירּוָׁשַלִם וִַּיְלְּכדּו אֹוָתּה וַַּיּכּוָה ְלִפי־ָחֶרב ְוֶאת־ָהִעיר ִׁשְּלחּו ָבֵאׁש:  1:8
ְוַאַחר יְָרדּו ְּבֵני ְיהּוָדה ְלִהָּלֵחם ַּבְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב ָהָהר ְוַהֶּנֶגב ְוַהְּׁשֵפָלה: 1:9

ֵׁשַׁשי  ְוֵׁשם־ֶחְברֹון ְלָפִנים ִקְריַת ַאְרַּבע וַַּיּכּו ֶאת־1ֵּיֶל ְיהּוָדה ֶאל־ַהְּכַנֲעִני ַהּיֹוֵׁשב ְּבֶחְברֹון וֵַּיֵצא ֶחְברֹון ִמֶּנֶגדו1:10ַ
ְוֶאת־ֲאִחיַמן ְוֶאת־ַּתְלָמי:  

וֵַּיֶל ִמָּׁשם ֶאל־יֹוְׁשֵבי ְּדִביר ְוֵׁשם־ְּדִביר ְלָפִנים ִקְריַת־ֵסֶפר: 1:11
וַּיֹאֶמר ָּכֵלב ֲאֶׁשר־ַיֶּכה ֶאת־ִקְריַת־ֵסֶפר ּוְלָכָדּה ְוָנַתִּתי לֹו ֶאת־ַעְכָסה ִבִּתי ְלִאָּׁשה:  1:12
ִניֵאל ֶּבן־ְקַנז ֲאִחי ָכֵלב ַהָּקֹטן ִמֶּמּנּו וִַּיֶּתן־לֹו ֶאת־ַעְכָסה ִבּתֹו ְלִאָּׁשה:  וִַּיְלְּכָדּה ָעְת 1:13
1:14: וְַיִהי ְּבבֹוָאּה וְַּתִסיֵתהּו ִלְׁשאֹול ֵמֵאת־ָאִביָה ַהָּׂשֶדה וִַּתְצַנח ֵמַעל ַהֲחמֹור וַּיֹאֶמר־ָלּה ָּכֵלב ַמה־ָּל
ת ָמִים וִַּיֶּתן־ָלּה ָּכֵלב ִּכִלָּבּה וַּתֹאֶמר לֹו ָהָבה־ִּלי בְ 1:15 ת ִעִּלית 2ָרָכה ִּכי ֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ְנַתָּתִני ְוָנַתָּתה ִלי ֻּג ֵאת ֻּג

ת ַּתְחִּתית: ְוֵאת ּגֻ
ן ֹמֶׁשה ָעלּו ֵמִעיר ַהְּתָמִרים ֶאת־ְּבֵני ְיהּוָדה ִמְדַּבר ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ְּבֶנֶגב ֲעָרד וֵַּיֶל וֵַּיֶׁשב  ּוְבֵני ַהֵּקיִני ֹחתֵ 1:16

ֶאת־ָהָעם: 
ִעיר ָחְרָמה: וֵַּיֶל ְיהּוָדה ֶאת־ִׁשְמעֹון ָאִחיו וַַּיּכּו ֶאת־ַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב ְצַפת וַַּיֲחִרימּו אֹוָתּה וִַּיְקָרא ֶאת־ֵׁשם־הָ 1:17
ּדֹוָדה  וִַּיְלֹּכד ְיהּוָדה ֶאת־ַעָּזה ְוֶאת־ְּגבּוָלּה ְוֶאת־ַאְׁשְקלֹון ְוֶאת־ְּגבּוָלּה ְוֶאת־ֶעְקרֹון ְוֶאת־ְּגבּוָלּה ְוֶאת־ַאְׁש 1:18

: 3ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשהָ 
וְַיִהי ְיהוָה ֶאּת־ְיהּוָדה וַֹּיֶרׁש ֶאת־ָהָהר ִּכי לֹא יְָכלּו ְלהֹוִריׁש ֶאת־ֹיְׁשֵבי ָהֵעֶמק ִּכי־ֶרֶכב ַּבְרֶזל ָלֶהם:  1:19
ָׁשה ְּבֵני הָ 1:20 ֲעָנק: וִַּיְּתנּו ְלָכֵלב ֶאת־ֶחְברֹון ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֹמֶׁשה וַּיֹוֶרׁש ִמָּׁשם ֶאת־ְׁש
ַעד ַהּיֹום  ְוֶאת־ַהְיבּוִסי ֹיֵׁשב ְירּוָׁשַלִם לֹא הֹוִריׁשּו ְּבֵני ִבְניִָמן וֵַּיֶׁשב ַהְיבּוִסי ֶאת־ְּבֵני ִבְניִָמן ִּבירּוָׁשַלִם1:21
ַהֶּזה: 
וַַּיֲעלּו ֵבית־יֹוֵסף ַּגם־ֵהם ֵּבית־ֵאל וַיהָוה ִעָּמם: 1:22
ֵסף ְּבֵבית־ֵאל ְוֵׁשם־ָהִעיר ְלָפִנים לּוז:  וַָּיִתירּו ֵבית־יֹו1:23
ר ְוָעִׂשינּו ִעְּמ ָחֶסד:  וַּיֹאְמרּו לֹו ַהְרֵאנּו ָנא ֶאת־ְמבֹוא ָהִעי4וִַּיְראּו ַהֹּׁשְמִרים ִאיׁש יֹוֵצא ִמן־ָהִעיר וִַּיְקחּו ֹאתֹו 1:24
וַַּיְרֵאם ֶאת־ְמבֹוא ָהִעיר וַַּיּכּו ֶאת־ָהִעיר ְלִפי־ָחֶרב ְוֶאת־ָהִאיׁש ְוֶאת־ָּכל־ִמְׁשַּפְחּתֹו ִׁשֵּלחּו:  1:25
וֵַּיֶל ָהִאיׁש ֶאֶרץ ַהַחִּתים וִַּיֶבן ִעיר וִַּיְקָרא ְׁשָמּה לּוז הּוא ְׁשָמּה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:1:26
יָה  ְולֹא־הֹוִריׁש ְמַנֶּׁשה ֶאת־ֵּבית־ְׁשָאן ְוֶאת־ְּבנֹוֶתיָה ְוֶאת־ַּתְעַנ ְוֶאת־ְּבֹנֶתיָה ְוֶאת־ֹיֵׁשב דֹור ְוֶאת־ְּבנֹותֶ 1:27

ָאֶרץ ַהּזֹאת: ְוֶאת־יֹוְׁשֵבי ִיְבְלָעם ְוֶאת־ְּבֹנֶתיָה ְוֶאת־יֹוְׁשֵבי ְמִגּדֹו ְוֶאת־ְּבנֹוֶתיָה וַּיֹוֶאל ַהְּכַנֲעִני ָלֶׁשֶבת ּבָ 
וְַיִהי ִּכי־ָחַזק ִיְׂשָרֵאל וַָּיֶׂשם ֶאת־ַהְּכַנֲעִני ָלַמס ְוהֹוֵריׁש לֹא הֹוִריׁשֹו: 1:28
ְוֶאְפַרִים לֹא הֹוִריׁש ֶאת־ַהְּכַנֲעִני ַהּיֹוֵׁשב ְּבָגֶזר וֵַּיֶׁשב ַהְּכַנֲעִני ְּבִקְרּבֹו ְּבָגֶזר:1:29

1 10 // LXX וֵַּיֵצא ֶחְברֹון ִמֶּנֶגד omit MT (ְוֵׁשם ֶחְברֹוןוֵַּיֵצא ֶחְברֹון)
2 15 // LXX ִּכִלָּבּה omit MT (ִּכִלָּבּהָּכֵלב)
3 18 // LXX ְוֶאת־ַאְׁשּדֹוָדה ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשהָ  omit MT (וְַיִהיְוֶאת)
4 24 // LXX וִַּיְקחּו ֹאתֹו omit MT (וַּיֹאְמרּווִַּיְקחּו)



ל וֵַּיֶׁשב ַהְּכַנֲעִני ְּבִקְרּבֹו וִַּיְהיּו ָלַמס: ְזבּוֻלן לֹא הֹוִר 1:30 יׁש ֶאת־יֹוְׁשֵבי ִקְטרֹון ְוֶאת־יֹוְׁשֵבי ַנֲה
ת־ְרֹחב:  ָאֵׁשר לֹא הֹוִריׁש ֶאת־ֹיְׁשֵבי ַעּכֹו ְוֶאת־יֹוְׁשֵבי ִצידֹון ְוֶאת־ַאְחָלב ְוֶאת־ַאְכִזיב ְוֶאת־ֶחְלָּבה ְוֶאת־ֲאִפיק ְואֶ 1:31
וֵַּיֶׁשב ָהָאֵׁשִרי ְּבֶקֶרב ַהְּכַנֲעִני ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִּכי לֹא הֹוִריׁשֹו: 1:32
ְוֹיְׁשֵבי  ַנְפָּתִלי לֹא־הֹוִריׁש ֶאת־ֹיְׁשֵבי ֵבית־ֶׁשֶמׁש ְוֶאת־ֹיְׁשֵבי ֵבית־ֲעָנת וֵַּיֶׁשב ְּבֶקֶרב ַהְּכַנֲעִני ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ 1:33

ָנת ָהיּו ָלֶהם ָלַמס:ֵבית־ֶׁשֶמׁש ּוֵבית עֲ 
ָלֶרֶדת ָלֵעֶמק:  1ְנָתנּום וִַּיְלֲחצּו ָהֱאֹמִרי ֶאת־ְּבֵני־ָדן ָהָהָרה ִּכי־לֹא 1:34
יַד ֵּבית־יֹוֵסף וִַּיְהיּו ָלַמס:  וַּיֹוֶאל ָהֱאֹמִרי ָלֶׁשֶבת ְּבַהר־ֶחֶרס ְּבַאָּילֹון ּוְבַׁשַעְלִּבים וִַּתְכַּבד1:35
ּוְגבּול ָהֱאֹמִרי ִמַּמֲעֵלה ַעְקַרִּבים ֵמַהֶּסַלע וָָמְעָלה:1:36

־ְיהוָה ִמן־ַהִּגְלָּגל ֶאל־ַהֹּבִכים 2:1 וַּיֹאֶמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ִמִּמְצַרִים וָָאִביא ֶאְתֶכם ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר  וַַּיַעל ַמְלַא
ֲאֹבֵתיֶכם וָֹאַמר לֹא־ָאֵפר ְּבִריִתי ִאְּתֶכם ְלעֹוָלם:  ִנְׁשַּבְעִּתי לַ 

ִׂשיֶתם: ְוַאֶּתם לֹא־ִתְכְרתּו ְבִרית ְליֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ִמְזְּבחֹוֵתיֶהם ִּתֹּתצּון ְולֹא־ְׁשַמְעֶּתם ְּבֹקִלי ַמה־ּזֹאת עֲ 2:2
ֵהיֶהם ִיְהיּו ָלֶכם ְלמֹוֵקׁש: ְוַגם ָאַמְרִּתי לֹא־ֲאָגֵרׁש אֹוָתם ִמְּפֵניֶכם ְוָהי2:3 ּו ָלֶכם ְלָצִרים וֵא
:  וְַיִהי ְּכַדֵּבר ַמְלַא ְיהוָה ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל־ָּכל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וִַּיְׂשאּו ָהָעם ֶאת־קֹוָלם וִַּיְבּכּו2:4
הוָה:וִַּיְקְראּו ֵׁשם־ַהָּמקֹום ַההּוא ֹּבִכים וִַּיְזְּבחּו־ָׁשם ַלי2:5
וְַיַׁשַּלח ְיהֹוֻׁשַע ֶאת־ָהָעם וֵַּיְלכּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ְלַנֲחָלתֹו ָלֶרֶׁשת ֶאת־ָהָאֶרץ:  2:6
ר ָראּו ֵאת וַַּיַעְבדּו ָהָעם ֶאת־ְיהוָה ֹּכל ְיֵמי ְיהֹוֻׁשַע ְוֹכל ְיֵמי ַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר ֶהֱאִריכּו יִָמים ַאֲחֵרי ְיהֹוׁשּוַע ֲאׁשֶ 2:7

ל־ַמֲעֵׂשה ְיהוָה ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלִיְׂשָרֵאל:  ּכָ 
וַָּיָמת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן־נּון ֶעֶבד ְיהוָה ֶּבן־ֵמָאה וֶָעֶׂשר ָׁשִנים: 2:8
ְּבַהר ֶאְפָרִים ִמְּצפֹון ְלַהר־ָּגַעׁש: 2וִַּיְקְּברּו אֹותֹו ִּבְגבּול ַנֲחָלתֹו ְּבִתְמַנת־ֶסַרח 2:9

ֲעֶׂשה  ְוַגם ָּכל־ַהּדֹור ַההּוא ֶנֶאְספּו ֶאל־ֲאבֹוָתיו וַָּיָקם ּדֹור ַאֵחר ַאֲחֵריֶהם ֲאֶׁשר לֹא־יְָדעּו ֶאת־ְיהוָה ְוַגם ֶאת־ַהּמַ 2:10
ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלִיְׂשָרֵאל: 

ֲעׂשּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה וַַּיַעְבדּו ֶאת־ַהְּבָעִלים: וַּיַ 2:11
ֵהי הָ 2:12 ִהים ֲאֵחִרים ֵמֱא ֵהי ֲאבֹוָתם ַהּמֹוִציא אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים וֵַּיְלכּו ַאֲחֵרי ֱא ַעִּמים  וַַּיַעְזבּו ֶאת־ְיהוָה ֱא

וּו ָלֶהם וַַּיְכִעסּו ֶאת־ְיהוָה:  ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֵתיֶהם וִַּיְׁשַּתחֲ 
וַַּיַעְזבּו ֶאת־ְיהוָה וַַּיַעְבדּו ַלַּבַעל ְוָלַעְׁשָּתרֹות: 2:13
ֹמד  לֹא־יְָכלּו עֹוד ַלעֲ וִַּיַחר־ַאף ְיהוָה ְּבִיְׂשָרֵאל וִַּיְּתֵנם ְּביַד־ֹׁשִסים וַָּיֹׁשּסּו אֹוָתם וִַּיְמְּכֵרם ְּביַד אֹוְיֵביֶהם ִמָּסִביב וְ 2:14

ִלְפֵני אֹוְיֵביֶהם: 
ם ְמֹאד:  ְּבֹכל ֲאֶׁשר יְָצאּו יַד־ְיהוָה ָהְיָתה־ָּבם ְלָרָעה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ְוַכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהוָה ָלֶהם וֵַּיֶצר ָלהֶ 2:15
וַָּיֶקם ְיהוָה ֹׁשְפִטים וַּיֹוִׁשיעּום ִמַּיד ֹׁשֵסיֶהם:  2:16
ִהים ֲאֵחִרים וִַּיְׁשַּתֲחוּו ָלֶהם ָסרּו ַמֵהר ִמן־ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר ָהְלכּו  ְוַגם ֶאל־ֹׁשְפֵטיֶהם 2:17 לֹא ָׁשֵמעּו ִּכי ָזנּו ַאֲחֵרי ֱא

ֲאבֹוָתם ִלְׁשֹמַע ִמְצות־ְיהוָה לֹא־ָעׂשּו ֵכן:  
ֵביֶהם ֹּכל ְיֵמי ַהּׁשֹוֵפט ִּכי־ִיָּנֵחם ְיהוָה  ְוִכי־ֵהִקים ְיהוָה ָלֶהם ֹׁשְפִטים ְוָהיָה ְיהוָה ִעם־ַהֹּׁשֵפט ְוהֹוִׁשיָעם ִמַּיד ֹאיְ 2:18

ֲחֵציֶהם ְוֹדֲחֵקיֶהם:   ִמַּנֲאָקָתם ִמְּפֵני 
ִהים ֲאֵחִרים ְלָעְבָדם ּוְלִהְׁשַּתֲחות ָלהֶ 2:19 ם לֹא  ְוָהיָה ְּבמֹות ַהּׁשֹוֵפט יָֻׁשבּו ְוִהְׁשִחיתּו ֵמֲאבֹוָתם ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱא

ִמַּדְרָּכם ַהָּקָׁשה:  3יֶהם ְולֹא יָֻסרּו ִהִּפילּו ִמַּמַעְללֵ 
לֹא ָׁשְמעּו  וִַּיַחר־ַאף ְיהוָה ְּבִיְׂשָרֵאל וַּיֹאֶמר יַַען ֲאֶׁשר ָעְברּו ַהּגֹוי ַהֶּזה ֶאת־ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֶאת־ֲאבֹוָתם וְ 2:20

ְלקֹוִלי:  
ַּגם־ֲאִני לֹא אֹוִסיף ְלהֹוִריׁש ִאיׁש ִמְּפֵניֶהם ִמן־ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר־ָעַזב ְיהֹוֻׁשַע ִּבן־נּון ָּבָאֶרץ וַָּיֹמת:  2:21
ְלַמַען ַנּסֹות ָּבם ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֲהֹׁשְמִרים ֵהם ֶאת־ֶּדֶר ְיהוָה ָלֶלֶכת ָּבם ַּכֲאֶׁשר ָׁשְמרּו ֲאבֹוָתם ִאם־לֹא:  2:22
ַּיַּנח ְיהוָה ֶאת־ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ְלִבְלִּתי הֹוִריָׁשם ַמֵהר ְולֹא ְנָתָנם ְּביַד־ְיהֹוֻׁשַע:ו2:23ַ

ַען: ְוֵאֶּלה ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהִּניַח ְיהוָה ְלַנּסֹות ָּבם ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר לֹא־יְָדעּו ֵאת ָּכל־ִמְלֲחמֹות ְּכנָ 3:1
ֹּדרֹות ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְלַלְּמָדם ִמְלָחָמה ַרק ֲאֶׁשר־ְלָפִנים לֹא ְיָדעּום:  ַרק ְלַמַען ַּדַעת 3:2
בֹוא ֲחָמת:  ֲחֵמֶׁשת ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים ְוָכל־ַהְּכַנֲעִני ְוַהִּציֹדִני ְוַהִחִּוי ֹיֵׁשב ַהר ַהְּלָבנֹון ֵמַהר ַּבַעל ֶחְרמֹון ַעד לְ 3:3
־ִיְׂשָרֵאל ָלַדַעת ֲהִיְׁשְמעּו ֶאת־ִמְצות ְיהוָה ֲאֶׁשר־ִצָּוה ֶאת־ֲאבֹוָתם ְּביַד־ֹמֶׁשה: וִַּיְהיּו ְלַנּסֹות ָּבם ֶאת3:4
ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל יְָׁשבּו ְּבֶקֶרב ַהְּכַנֲעִני ַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי:  3:5

1 34 // Hebrew Ms LXX Tg Syr ְנָתנּום  MT ְנָתנֹו
2 9 // Hebrew Mss LXX(75 134 344) Mss Syr Vg and Joshua 19:50, 24:30 ֶסַרח MT LXX ֶחֶרס 
3 19 // LXX(A) Ms OL ְולֹא יָֻסרּו omit MT LXX Tg Vg



ֵהיֶהם:וִַּיְקחּו ֶאת־ְּבנֹוֵתיֶהם ָלֶהם ְלָנִׁשים וְ 3:6 ֶאת־ְּבנֹוֵתיֶהם ָנְתנּו ִלְבֵניֶהם וַַּיַעְבדּו ֶאת־ֱא
ֵהיֶהם וַַּיַעְבדּו ֶאת־ַהְּבָעִלים ְואֶ 3:7 ת־ָהֲאֵׁשרֹות: וַַּיֲעׂשּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה וִַּיְׁשְּכחּו ֶאת־ְיהוָה ֱא
ְּכֵרם ְּביַד ּכּוַׁשן ִרְׁשָעַתִים ֶמֶל ֲאַרם ַנֲהָרִים וַַּיַעְבדּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ּכּוַׁשן  וִַּיַחר־ַאף ְיהוָה ְּבִיְׂשָרֵאל וִַּימְ 3:8

ִרְׁשָעַתִים ְׁשֹמֶנה ָׁשִנים:  
־ְקַנז ֲאִחי ָכֵלב ַהָּקֹטן  וִַּיְזֲעקּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְיהוָה וַָּיֶקם ְיהוָה מֹוִׁשיַע ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל וַּיֹוִׁשיֵעם ֵאת ָעְתִניֵאל ֶּבן3:9

: 1ִמֶּמּנּו וִַּיְׁשָמע ֵאָליו 
ִּיֵּתן ְיהוָה ְּביָדֹו ֶאת־ּכּוַׁשן ִרְׁשָעַתִים ֶמֶל ֲאָרם  וְַּתִהי ָעָליו רּוַח־ְיהוָה וִַּיְׁשֹּפט ֶאת־ִיְׂשָרֵאל וֵַּיֵצא ַלִּמְלָחָמה ו3:10ַ

וַָּתָעז יָדֹו ַעל ּכּוַׁשן ִרְׁשָעָתִים: 
וִַּתְׁשֹקט ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים ָׁשָנה וַָּיָמת ָעְתִניֵאל ֶּבן־ְקַנז: 3:11
־מֹוָאב ַעל־ִיְׂשָרֵאל ַעל ִּכי־ָעׂשּו וַֹּיִספּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה וְַיַחּזֵ 3:12 ק ְיהוָה ֶאת־ֶעְגלֹון ֶמֶל

ֶאת־ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה:  
וֶַּיֱאֹסף ֵאָליו ֶאת־ְּבֵני ַעּמֹון וֲַעָמֵלק וֵַּיֶל וַַּי ֶאת־ִיְׂשָרֵאל וִַּייְרׁשּו ֶאת־ִעיר ַהְּתָמִרים: 3:13
־מֹוָאב ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה: וַַּיַעְבדּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־3:14 ֶעְגלֹון ֶמֶל
יַד־ְיִמינֹו  וִַּיְזֲעקּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְיהוָה וַָּיֶקם ְיהוָה ָלֶהם מֹוִׁשיַע ֶאת־ֵאהּוד ֶּבן־ֵּגָרא ֶּבן־ַהְיִמיִני ִאיׁש ִאֵּטר 3:15

לֹון ֶמֶל מֹוָאב:  וִַּיְׁשְלחּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְּביָדֹו ִמְנָחה ְלֶעגְ 
וַַּיַעׂש לֹו ֵאהּוד ֶחֶרב ְוָלּה ְׁשֵני ֵפיֹות ֹּגֶמד ָאְרָּכּה וַַּיְחֹּגר אֹוָתּה ִמַּתַחת ְלַמָּדיו ַעל יֶֶר ְיִמינֹו:  3:16
וַַּיְקֵרב ֶאת־ַהִּמְנָחה ְלֶעְגלֹון ֶמֶל מֹוָאב ְוֶעְגלֹון ִאיׁש ָּבִריא ְמֹאד:  3:17
ֶׁשר ִּכָּלה ְלַהְקִריב ֶאת־ַהִּמְנָחה וְַיַׁשַּלח ֶאת־ָהָעם ֹנְׂשֵאי ַהִּמְנָחה:  וְַיִהי ַּכאֲ 3:18
ָליו  ְוהּוא ָׁשב ִמן־ַהְּפִסיִלים ֲאֶׁשר ֶאת־ַהִּגְלָּגל ַוּיֹאֶמר ְּדַבר־ֵסֶתר ִלי ֵאֶלי ַהֶּמֶל וַּיֹאֶמר ָהס וֵַּיְצאּו ֵמעָ 3:19

ָּכל־ָהֹעְמִדים ָעָליו:  
ִהים ִלי ֵאֶלי ַהֶּמֶלְוֵאהּוד3:20 וַָּיָקם  2ָּבא ֵאָליו ְוהּוא־ֹיֵׁשב ַּבֲעִלַּית ַהְּמֵקָרה ֲאֶׁשר־לֹו ְלַבּדֹו וַּיֹאֶמר ֵאהּוד ְּדַבר־ֱא

ֵמַעל ַהִּכֵּסא: 
וִַּיְׁשַלח ֵאהּוד ֶאת־יַד ְׂשמֹאלֹו וִַּיַּקח ֶאת־ַהֶחֶרב ֵמַעל יֶֶר ְיִמינֹו וִַּיְתָקֶעָה ְּבִבְטנֹו:  3וְַיִהי וַָּיָקם 3:21
ֶלב ְּבַעד ַהַּלַהב ִּכי לֹא ָׁשַלף ַהֶחֶרב ִמִּבְטנֹו וֵַּיֵצא ַהַּפְרְׁשֹדָנה:  וַָּיבֹא ַגם־ַהִּנָּצב ַאַחר ַהַּלַהב וִַּיְסֹּגר ַהחֵ 3:22
וֵַּיֵצא ֵאהּוד ַהִּמְסְּדרֹוָנה וִַּיְסֹּגר ַּדְלתֹות ָהַעִלָּיה ַּבֲעדֹו ְוָנָעל: 3:23
וַּיֹאְמרּו ַא ֵמִסי הּוא ֶאת־ַרְגָליו ַּבֲחַדר ַהְּמֵקָרה:  ְוהּוא יָָצא וֲַעָבָדיו ָּבאּו וִַּיְראּו ְוִהֵּנה ַּדְלתֹות ָהֲעִלָּיה ְנֻעלֹות3:24
ֵניֶהם ֹנֵפל ַאְרָצה וַָּיִחילּו ַעד־ּבֹוׁש ְוְהֵּנה ֵאיֶנּנּו ֹפֵתַח ַּדְלתֹות ָהֲעִלָּיה וִַּיְקחּו ֶאת־ַהַּמְפֵּתַח וִַּיְפָּתחּו ְוִהֵּנה ֲאדֹ 3:25
ֵמת: 
ְמָהם ְוהּוא ָעַבר ֶאת־ַהְּפִסיִלים וִַּיָּמֵלט ַהְּׂשִעיָרָתה:  ְוֵאהּוד ִנְמַלט ַעד ִהְתַמהְ 3:26
וְַיִהי ְּבבֹואֹו וִַּיְתַקע ַּבּׁשֹוָפר ְּבַהר ֶאְפָרִים וֵַּיְרדּו ִעּמֹו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִמן־ָהָהר ְוהּוא ִלְפֵניֶהם:  3:27
ֵביֶכם ֶאת־מֹוָאב ְּביְֶדֶכם וֵַּיְרדּו ַאֲחָריו וִַּיְלְּכדּו ֶאת־ַמְעְּברֹות  וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִרְדפּו ַאֲחַרי ִּכי־ָנַתן ְיהוָה ֶאת־ֹאיְ 3:28

ַהַּיְרֵּדן ְלמֹוָאב ְולֹא־ָנְתנּו ִאיׁש ַלֲעֹבר:  
וַַּיּכּו ֶאת־מֹוָאב ָּבֵעת ַהִהיא ַּכֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִאיׁש ָּכל־ָׁשֵמן ְוָכל־ִאיׁש ָחִיל ְולֹא ִנְמַלט ִאיׁש:  3:29
ָּכַנע מֹוָאב ַּבּיֹום ַההּוא ַּתַחת יַד ִיְׂשָרֵאל וִַּתְׁשֹקט ָהָאֶרץ ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה וִַּיְׁשֹּפט אֹוָתם ֵאהּוד  וִַּת 3:30

: 4ַעד־מֹות 
ְּבַמְלַמד ַהָּבָקר וַֹּיַׁשע ַּגם־הּוא  5ִמְּלַבד ְוַאֲחָריו ָהיָה ַׁשְמַּגר ֶּבן־ֲעָנת וַַּי ֶאת־ְּפִלְׁשִּתים ֵׁשׁש־ֵמאֹות ִאיׁש3:31

ֶאת־ִיְׂשָרֵאל: 
וַֹּיִספּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה ְוֵאהּוד ֵמת: 4:1
־ְּכַנַען ֲאֶׁשר ָמַל ְּבָחצֹור ְוַׂשר־ְצָבאֹו ִסיְסָרא ְוהּוא יֹוֵׁשב ַּבֲחֹרֶׁשת4:2 ַהּגֹוִים:  וִַּיְמְּכֵרם ְיהוָה ְּביַד יִָבין ֶמֶל
ל־ְיהוָה ִּכי ְּתַׁשע ֵמאֹות ֶרֶכב־ַּבְרֶזל לֹו ְוהּוא ָלַחץ ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָחְזָקה ֶעְׂשִרים  וִַּיְצֲעקּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל אֶ 4:3

ָׁשָנה: 

1 9 // LXX וִַּיְׁשָמע ֵאָליו omit MT Tg Vg (וְַּתִהי ָעָליווִַּיְׁשָמע ֵאָליו)
2 20 // LXX ַהֶּמֶל  omit MT ( ַהֶּמֶל ֵאֶלי)
3 21 // LXX וְַיִהי וַָּיָקם omit MT (וִַּיְׁשַלחוְַיִהי)
4 30 // LXX וִַּיְׁשֹּפט אֹוָתם ֵאהּוד ַעד־מֹות omit MT ( וִַּתָּכַנע וִַּיְׁשֹּפט)
5 31 // LXX(A) OL ִמְּלַבד omit MT (ְּבַמְלַמדִמְּלַבד)



ּוְדבֹוָרה ִאָּׁשה ְנִביָאה ֵאֶׁשת ַלִּפידֹות ִהיא ֹׁשְפָטה ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ָּבֵעת ַהִהיא:  4:4
ָרה ֵּבין ָהָרָמה ּוֵבין ֵּבית־ֵאל ְּבַהר ֶאְפָרִים וַַּיֲעלּו ֵאֶליָה ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלִּמְׁשָּפט: ְוִהיא יֹוֶׁשֶבת ַּתַחת־ֹּתֶמר ְּדבֹו4:5
ֵהי־ִיְׂשָרֵאל לֵ 4:6  ּוָמַׁשְכָּת ְּבַהר וִַּתְׁשַלח וִַּתְקָרא ְלָבָרק ֶּבן־ֲאִביֹנַעם ִמֶּקֶדׁש ַנְפָּתִלי וַּתֹאֶמר ֵאָליו ֲהלֹא ִצָּוה ְיהוָה ֱא

ָּתבֹור ְוָלַקְחָּת ִעְּמ ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִאיׁש ִמְּבֵני ַנְפָּתִלי ּוִמְּבֵני ְזֻבלּון:  
:  ּוָמַׁשְכִּתי ֵאֶלי ֶאל־ַנַחל ִקיׁשֹון ֶאת־ִסיְסָרא ַׂשר־ְצָבא יִָבין ְוֶאת־ִרְכּבֹו ְוֶאת־ֲהמֹונֹו ּוְנַתִּתיהּו ְּביֶָד 4:7
ם־ֵּתְלִכי ִעִּמי ְוָהָלְכִּתי ְוִאם־לֹא ֵתְלִכי ִעִּמי לֹא ֵאֵל ִּכי לֹא יַָדְעִּתי ֶאת־יֹום ִהְצִליַח ְיהוָה  וַּיֹאֶמר ֵאֶליָה ָּבָרק אִ 4:8

ַמְלַא ִעִּמי:  
ִאָּׁשה ִיְמֹּכר  וַּתֹאֶמר ָה ֵאֵל ִעָּמ ֶאֶפס ַּדע ִּכי לֹא ִתְהיֶה ִּתְפַאְרְּת ַעל־ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר ַאָּתה הֹוֵל ִּכי ְביַד־ 4:9

ְיהוָה ֶאת־ִסיְסָרא וַָּתָקם ְּדבֹוָרה וֵַּתֶלך ִעם־ָּבָרק ֶקְדָׁשה:  
ה:  וַַּיְזֵעק ָּבָרק ֶאת־ְזבּוֻלן ְוֶאת־ַנְפָּתִלי ֶקְדָׁשה וַַּיַעל ְּבַרְגָליו ֲעֶׂשֶרת ַאְלֵפי ִאיׁש וַַּתַעל ִעּמֹו ְּדבֹורָ 4:10
ן ִמְּבֵני ֹחָבב ֹחֵתן ֹמֶׁשה וֵַּיט ָאֳהלֹו ַעד־ֵאלֹון ַּבְצַעִּנים ֲאֶׁשר ֶאת־ֶקֶדׁש: ְוֶחֶבר ַהֵּקיִני ִנְפָרד ִמַּקיִ 4:11
וַַּיִּגדּו ְלִסיְסָרא ִּכי ָעָלה ָּבָרק ֶּבן־ֲאִביֹנַעם ַהר־ָּתבֹור: 4:12
ל־ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ֵמֲחֹרֶׁשת ַהּגֹוִים ֶאל־ַנַחל וַַּיְזֵעק ִסיְסָרא ֶאת־ָּכל־ִרְכּבֹו ְּתַׁשע ֵמאֹות ֶרֶכב ַּבְרֶזל ְוֶאת־ּכָ 4:13

ִקיׁשֹון:  
ֵּיֶרד ָּבָרק  וַּתֹאֶמר ְּדֹבָרה ֶאל־ָּבָרק קּום ִּכי ֶזה ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהוָה ֶאת־ִסיְסָרא ְּביֶָד ֲהלֹא ְיהוָה יָָצא ְלָפֶני ַו4:14

:  ֵמַהר ָּתבֹור וֲַעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִאיׁש ַאֲחָריו
ְרָּכָבה  וַָּיָהם ְיהוָה ֶאת־ִסיְסָרא ְוֶאת־ָּכל־ָהֶרֶכב ְוֶאת־ָּכל־ַהַּמֲחֶנה ְלִפי־ֶחֶרב ִלְפֵני ָבָרק וֵַּיֶרד ִסיְסָרא ֵמַעל ַהּמֶ 4:15

וַָּיָנס ְּבַרְגָליו:  
־ַמֲחֵנה ִסיְסָרא ְלִפי־ֶחֶרב לֹא ִנְׁשַאר  ּוָבָרק ָרַדף ַאֲחֵרי ָהֶרֶכב ְוַאֲחֵרי ַהַּמֲחֶנה ַעד ֲחֹרֶׁשת ַהּגֹוִים וִַּיֹּפל ָּכל4:16

: ַעד־ֶאָחד
־ָחצֹור ּוֵבין ֵּבית ֶחֶבר 4:17 ַהֵּקיִני:  ְוִסיְסָרא ָנס ְּבַרְגָליו ֶאל־ֹאֶהל יֵָעל ֵאֶּׁשת ֶחֶבר ַהֵּקיִני ִּכי ָׁשלֹום ֵּבין יִָבין ֶמֶל
ֲאֹדִני סּוָרה ֵאַלי ַאל־ִּתיָרא וַָּיַסר ֵאֶליָה ָהֹאֱהָלה וְַּתַכֵּסהּו  וֵַּתֵצא יֵָעל ִלְקַראת ִסיְסָרא וַּתֹאֶמר ֵאָליו סּוָרה4:18

ַּבְּׂשִמיָכה: 
וַּיֹאֶמר ֵאֶליָה ַהְׁשִקיִני־ָנא ְמַעט־ַמִים ִּכי ָצֵמאִתי וִַּתְפַּתח ֶאת־נֹאוד ֶהָחָלב וַַּתְׁשֵקהּו וְַּתַכֵּסהּו:  4:19
ל ְוָהיָה ִאם־ִאיׁש יָבֹוא ּוְׁשֵאֵל ְוָאַמר ֲהיֵׁש־ֹּפה ִאיׁש ְוָאַמְרְּת ָאִין:  וַּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֲעֹמד ֶּפַתח ָהֹאהֶ 4:20
ָּיֵתד  וִַּתַּקח יֵָעל ֵאֶׁשת־ֶחֶבר ֶאת־ְיַתד ָהֹאֶהל וַָּתֶׂשם ֶאת־ַהַּמֶּקֶבת ְּביָָדּה וַָּתבֹוא ֵאָליו ַּבָּלאט ַוִּתְתַקע ֶאת־הַ 4:21

הּוא־ִנְרָּדם וַָּיַעף וַָּיֹמת:  ְּבַרָּקתֹו וִַּתְצַנח ָּבָאֶרץ וְ 
וַָּיבֹא  ְוִהֵּנה ָבָרק ֹרֵדף ֶאת־ִסיְסָרא וֵַּתֵצא יֵָעל ִלְקָראתֹו וַּתֹאֶמר לֹו ֵל ְוַאְרֶאָּך ֶאת־ָהִאיׁש ֲאֶׁשר־ַאָּתה ְמַבֵּקׁש4:22

ֵאֶליָה ְוִהֵּנה ִסיְסָרא ֹנֵפל ֵמת ְוַהָּיֵתד ְּבַרָּקתֹו:  
הִ 4:23 ־ְּכָנַען ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: וַַּיְכַנע ֱא ים ַּבּיֹום ַההּוא ֵאת יִָבין ֶמֶל
־ְּכָנַען:4:24 ־ְּכָנַען ַעד ֲאֶׁשר ִהְכִריתּו ֵאת יִָבין ֶמֶל וֵַּתֶל יַד ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ָהלֹו ְוָקָׁשה ַעל יִָבין ֶמֶל

ּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר:  וַָּתַׁשר ְּדבֹוָרה ּוָבָרק ֶּבן־ֲאִביֹנַעם ּבַ 5:1
ִּבְפֹרַע ְּפָרעֹות ְּבִיְׂשָרֵאל ְּבִהְתַנֵּדב ָעם ָּבֲרכּו ְיהוָה:  5:2
ֵהי ִיְׂשָרֵאל:  5:3 ִׁשְמעּו ְמָלִכים ַהֲאִזינּו ֹרְזִנים ָאֹנִכי ַליהוָה ָאֹנִכי ָאִׁשיָרה ֲאַזֵּמר ַליהוָה ֱא
ֵדה ֱאדֹום ֶאֶרץ ָרָעָׁשה ַּגם־ָׁשַמִים ָנָטפּו ַּגם־ָעִבים ָנְטפּו ָמִים:  ְיהוָה ְּבֵצאְת ִמֵּׂשִעיר ְּבַצְעְּד ִמְּׂש 5:4
ֵהי ִיְׂשָרֵאל: 5:5 ָהִרים ָנְזלּו ִמְּפֵני ְיהוָה ֶזה ִסיַני ִמְּפֵני ְיהוָה ֱא
חֹות ֲעַקְלַקּלֹות:  ִּביֵמי ַׁשְמַּגר ֶּבן־ֲעָנת ִּביֵמי יֵָעל ָחְדלּו ֳאָרחֹות ְוֹהְלֵכי ְנִתיבֹות יְֵלכּו ֳארָ 5:6
ָחְדלּו ְפָרזֹון ְּבִיְׂשָרֵאל ָחֵדּלּו ַעד ַׁשַּקְמִּתי ְּדבֹוָרה ַׁשַּקְמִּתי ֵאם ְּבִיְׂשָרֵאל:  5:7
ִהים ֲחָדִׁשים ָאז ָלֶחם ְׁשָעִרים ָמֵגן ִאם־יֵָרֶאה וָֹרַמח ְּבַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְּבִיְׂשָרֵאל: 5:8 ִיְבַחר ֱא
י ִיְׂשָרֵאל ַהִּמְתַנְּדִבים ָּבָעם ָּבֲרכּו ְיהוָה:  ִלִּבי ְלחֹוְקקֵ 5:9

ֹרְכֵבי ֲאֹתנֹות ְצֹחרֹות ֹיְׁשֵבי ַעל־ִמִּדין ְוֹהְלֵכי ַעל־ֶּדֶר ִׂשיחּו: 5:10
ַלְּׁשָעִרים ַעם־ְיהוָה:  ִמּקֹול ְמַחְצִצים ֵּבין ַמְׁשַאִּבים ָׁשם ְיַתּנּו ִצְדקֹות ְיהוָה ִצְדֹקת ִּפְרֹזנֹו ְּבִיְׂשָרֵאל ָאז יְָרדּו 5:11
ּוֲׁשֵבה ֶׁשְבְי 3קּום ָּבָרק ְוָחֵזק ְּדבֹוָרה ָּבָרק2עּוִרי עּוִרי ַּדְּבִרי־ִׁשיר ָחַזק1עּוִרי עּוִרי ְּדבֹוָרה עּוִרי ְרָבבֹות ִעם 5:12

ֶּבן־ֲאִביֹנַעם: 

1 12 // LXX(A 15 44 54 58 75 106 134 and al.) Mss OL עּוִרי ְרָבבֹות ִעם omit MT (עּוִריעּוִרי)
2 12 // LXX(A 15 44 54 58 and al.) Mss (OL) ָחַזק  omit MT ( ָחַזק ִׁשיר) PH
3 12 // LXX(A 15 44 54 58 and al.) Mss OL ְוָחֵזק ְּדבֹוָרה ָּבָרק  omit MT ( ָּבָרק ָּבָרק)



ָאז יַָרד ָׂשִריד ְלַאִּדיִרים ָעם ְיהוָה יַָרד־ִלי ַּבִּגּבֹוִרים:  5:13
ים ְּבֵׁשֶבט  ִמִּני ֶאְפַרִים ָׁשַרׁש־ם ַּבֲעָמֵלק ַאֲחֶרי ִבְניִָמין ַּבֲעָמֶמי ִמִּני ָמִכיר יְָרדּו ְמֹחְקִקים ּוִמְּזבּוֻלן ֹמְׁשכִ 5:14

ר: ֹספֵ 
ֵקי־ֵלב:  ְוָׂשַרי ְּבִיָּׂששָכר ִעם־ְּדֹבָרה ְוִיָּׂששָכר ֵּכן ָּבָרק ָּבֵעֶמק ֻׁשַּלח ְּבַרְגָליו ִּבְפַלּגֹות ְראּוֵבן ְּגֹדִלים ִחְק 5:15
י־ֵלב: ָלָּמה יַָׁשְבָּת ֵּבין ַהִּמְׁשְּפַתִים ִלְׁשֹמַע ְׁשִרקֹות ֲעָדִרים ִלְפַלּגֹות ְראּוֵבן ְּגדֹוִלים ִחְקרֵ 5:16
ִּגְלָעד ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ָׁשֵכן ְוָדן ָלָּמה יָגּור ֳאִנּיֹות ָאֵׁשר יַָׁשב ְלחֹוף יִַּמים ְוַעל ִמְפָרָציו ִיְׁשּכֹון:  5:17
ְזֻבלּון ַעם ֵחֵרף ַנְפׁשֹו ָלמּות ְוַנְפָּתִלי ַעל ְמרֹוֵמי ָׂשֶדה: 5:18
 ַמְלֵכי ְכַנַען ְּבַתְעַנ ַעל־ֵמי ְמִגּדֹו ֶּבַצע ֶּכֶסף לֹא ָלָקחּו: ָּבאּו ְמָלִכים ִנְלָחמּו ָאז ִנְלֲחמּו5:19
ִמן־ָׁשַמִים ִנְלָחמּו ַהּכֹוָכִבים ִמְּמִסּלֹוָתם ִנְלֲחמּו ִעם־ִסיְסָרא: 5:20
ַנַחל ִקיׁשֹון ְּגָרָפם ַנַחל ְקדּוִמים ַנַחל ִקיׁשֹון ִּתְדְרִכי ַנְפִׁשי ֹעז:  5:21
ִעְּקֵבי־סּוס ִמַּדֲהרֹות ַּדֲהרֹות ַאִּביָריו:  ָאז ָהְלמּו 5:22
אֹורּו ֵמרֹוז ָאַמר ַמְלַא ְיהוָה ֹארּו ָארֹור ֹיְׁשֶביָה ִּכי לֹא־ָבאּו ְלֶעְזַרת ְיהוָה ְלֶעְזַרת ְיהוָה ַּבִּגּבֹוִרים: 5:23
:  ְּתֹבַר ִמָּנִׁשים יֵָעל ֵאֶׁשת ֶחֶבר ַהֵּקיִני ִמָּנִׁשים ָּבֹאֶהל ְּת 5:24 ֹבָר
ַמִים ָׁשַאל ָחָלב ָנָתָנה ְּבֵסֶפל ַאִּדיִרים ִהְקִריָבה ֶחְמָאה: 5:25
יָָדּה ַלָּיֵתד ִּתְׁשַלְחָנה ִויִמיָנּה ְלַהְלמּות ֲעֵמִלים ְוָהְלָמה ִסיְסָרא ָמֲחָקה רֹאׁשֹו ּוָמֲחָצה ְוָחְלָפה ַרָּקתֹו:5:26
ין ַרְגֶליָה ָּכַרע ָנָפל ַּבֲאֶׁשר ָּכַרע ָׁשם ָנַפל ָׁשדּוד: ֵּבין ַרְגֶליָה ָּכַרע ָנַפל ָׁשָכב ּבֵ 5:27
ֲעֵמי ַמְרְּכבֹוָתיו: ְּבַעד ַהַחּלֹון ִנְׁשְקָפה וְַּתיֵַּבב ֵאם ִסיְסָרא ְּבַעד ָהֶאְׁשָנב ַמּדּוַע ֹּבֵׁשׁש ִרְכּבֹו ָלבֹוא ַמּדּוַע ֶאֱחרּו ּפַ 5:28
ף־ִהיא ָּתִׁשיב ֲאָמֶריָה ָלּה: ַחְכמֹות ָׂשרֹוֶתיָה ַּתֲעֶניָּנה אַ 5:29
ֲהלֹא ִיְמְצאּו ְיַחְּלקּו ָׁשָלל ַרַחם ַרֲחָמַתִים ְלרֹאׁש ֶּגֶבר ְׁשַלל ְצָבִעים ְלִסיְסָרא ְׁשַלל ְצָבִעים ִרְקָמה ֶצַבע 5:30

ִרְקָמַתִים ְלַצְּואֵרי ָׁשָלל: 
ֶּׁשֶמׁש ִּבְגֻבָרתֹו וִַּתְׁשֹקט ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים ָׁשָנה:ֵּכן יֹאְבדּו ָכל־אֹוְיֶבי ְיהוָה ְוֹאֲהֶבי ְּכֵצאת הַ 5:31

וַַּיֲעׂשּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה וִַּיְּתֵנם ְיהוָה ְּביַד־ִמְדיָן ֶׁשַבע ָׁשִנים:  6:1
ֶאת־ַהִּמְנָהרֹות ֲאֶׁשר ֶּבָהִרים ְוֶאת־ַהְּמָערֹות  וַָּתָעז יַד־ִמְדיָן ַעל־ִיְׂשָרֵאל ִמְּפֵני ִמְדיָן ָעׂשּו ָלֶהם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 6:2

ְוֶאת־ַהְּמָצדֹות:  
ְוָהיָה ִאם־ָזַרע ִיְׂשָרֵאל ְוָעָלה ִמְדיָן וֲַעָמֵלק ּוְבֵני־ֶקֶדם ְוָעלּו ָעָליו:  6:3
ִמְחיָה ְּבִיְׂשָרֵאל ְוֶׂשה וָׁשֹור וֲַחמֹור:  וַַּיֲחנּו ֲעֵליֶהם וַַּיְׁשִחיתּו ֶאת־ְיבּול ָהָאֶרץ ַעד־ּבֹוֲא ַעָּזה ְולֹא־יְַׁשִאירּו6:4
יָבֹאּו ְכֵדי־ַאְרֶּבה ָלֹרב ְוָלֶהם ֵאין ִמְסָּפר וַָּיֹבאּו ָבָאֶרץ ְלַׁשֲחָתּה: 1ִּכי ֵהם ּוִמְקֵניֶהם יֲַעלּו ְוָאֳהֵליֶהם ּוְגַמֵּליֶהם 6:5
וִַּיַּדל ִיְׂשָרֵאל ְמֹאד ִמְּפֵני ִמְדיָן ַוִּיְזֲעקּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְיהוָה:6:6
ת ִמְדיָן: וְַיִהי ִּכי־ָזֲעקּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְיהוָה ַעל ֹאדֹו 6:7
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָאֹנִכי ֶהֱעֵליִתי6:8 ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ וִַּיְׁשַלח ְיהוָה ִאיׁש ָנִביא ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וַּיֹאֶמר ָלֶהם ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא

ִמִּמְצַרִים וָֹאִציא ֶאְתֶכם ִמֵּבית ֲעָבִדים:  
ֲחֵציֶכם וֲָאָגֵרׁש אֹוָתם ִמְּפֵניֶכם וֶָאְּתָנה ָלֶכם ֶאת־ַאְרָצם: וַָאִּצל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים ּוִמַּיד ּכָ 6:9 ל־

ֵהי ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר ַאֶּתם יֹוְׁשִבים ְּבַאְרָצם ְולֹא ְׁשַמְעּתֶ 6:10 ֵהיֶכם לֹא ִתיְראּו ֶאת־ֱא ם וָֹאְמָרה ָלֶכם ֲאִני ְיהוָה ֱא
ְּבקֹוִלי:
ב ַּתַחת ָהֵאָלה ֲאֶׁשר ְּבָעְפָרה ֲאֶׁשר ְליֹוָאׁש ָהֲאִביֶעְזִרי ְוִגְדעֹון ְּבנֹו ֹחֵבט ִחִּטים ַּבַּגת  וַָּיבֹא ַמְלַא ְיהוָה וֵַּיׁשֶ 6:11

ְלָהִניס ִמְּפֵני ִמְדיָן:  
וֵַּיָרא ֵאָליו ַמְּלַא ְיהוָה וַּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהוָה ִעְּמ ִּגּבֹור ֶהָחִיל: 6:12
י ֲאֹדִני ְויֵׁש ְיהוָה ִעָּמנּו ְוָלָּמה ְמָצַאְתנּו ָּכל־זֹאת ְוַאֵּיה ָכל־ִנְפְלֹאָתיו ֲאֶׁשר ִסְּפרּו־ָלנּו  וַּיֹאֶמר ֵאָליו ִּגְדעֹון ּבִ 6:13

ֲאבֹוֵתינּו ֵלאֹמר ֲהלֹא ִמִּמְצַרִים ֶהֱעָלנּו ְיהוָה ְוַעָּתה ְנָטָׁשנּו ְיהוָה וִַּיְּתֵננּו ְּבַכף־ִמְדיָן: 
:  2ּיֹאֶמר ֵל ְּבֹכֲח ֶזה ְוהֹוַׁשְעָּת ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמַּכף ִמְדיָן ִהֵּנהוִַּיֶפן ֵאָליו ְיהוָה ו6:14ַ ֲהלֹא ְׁשַלְחִּתי
ַהַּדל ִּבְמַנֶּׁשה ְוָאֹנִכי ַהָּצִעיר ְּבֵבית ָאִבי:  וַּיֹאֶמר ֵאָליו ִּבי ֲאֹדָני ַּבָּמה אֹוִׁשיַע ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִהֵּנה ַאְלִּפי6:15
וַּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהוָה ִּכי ֶאְהיֶה ִעָּמ ְוִהִּכיָת ֶאת־ִמְדיָן ְּכִאיׁש ֶאָחד: 6:16
וַּיֹאֶמר ֵאָליו ִאם־ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני ְוָעִׂשיָת ִּלי אֹות ָׁשַאָּתה ְמַדֵּבר ִעִּמי:  6:17
:ַאל6:18 ־ָנא ָתֻמׁש ִמֶּזה ַעד־ֹּבִאי ֵאֶלי ְוֹהֵצאִתי ֶאת־ִמְנָחִתי ְוִהַּנְחִּתי ְלָפֶני וַּיֹאַמר ָאֹנִכי ֵאֵׁשב ַעד ׁשּוֶב

1 5 // DSS(vid) LXX(L 44 54 75 106 134 and al.) Mss OL ּוְגַמֵּליֶהם omit MT (ּוְגַמֵּליֶהםְוָאֳהֵליֶהם): rest. aft. ְוָלֶהם
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ָליו ֶאל־ַּתַחת  ְוִגְדעֹון ָּבא וַַּיַעׂש ְּגִדי־ִעִּזים ְוֵאיַפת־ֶקַמח ַמּצֹות ַהָּבָׂשר ָׂשם ַּבַּסל ְוַהָּמַרק ָׂשם ַּבָּפרּור וַּיֹוֵצא אֵ 6:19
ָהֵאָלה וַַּיַּגׁש: 

ִהים ַקח ֶאת־ַהָּבָׂשר ְוֶאת־ַהַּמּצֹות ְוַהַּנח ֶאל־ַהֶּסַלע ַהָּלז ְוֶאת־ַהָּמַרק ְׁשפֹו 6:20 וַַּיַעׂש ֵּכן:  וַּיֹאֶמר ֵאָליו ַמְלַא ָהֱא
ְּביָדֹו וִַּיַּגע ַּבָּבָׂשר ּוַבַּמּצֹות וַַּתַעל ָהֵאׁש ִמן־ַהּצּור ַוּתֹאַכל  וִַּיְׁשַלח ַמְלַא ְיהוָה ֶאת־ְקֵצה ַהִּמְׁשֶעֶנת ֲאֶׁשר 6:21

ֶאת־ַהָּבָׂשר ְוֶאת־ַהַּמּצֹות ּוַמְלַא ְיהוָה ָהַל ֵמֵעיָניו:  
ִאיִתי ַמְלַא ְיהוָה ָּפִנים ֶאל־ָּפִנים: וַּיֹאֶמר ִּגְדעֹון ֲאָהּה ֲאֹדָני ְיהִוה ִּכי־ַעל־ֵּכן רָ וַַּיְרא ִּגְדעֹון ִּכי־ַמְלַא ְיהוָה הּוא6:22
וַּיֹאֶמר לֹו ְיהוָה ָׁשלֹום ְל ַאל־ִּתיָרא לֹא ָּתמּות:  6:23
י:וִַּיֶבן ָׁשם ִּגְדעֹון ִמְזֵּבַח ַליהוָה וִַּיְקָרא־לֹו ְיהוָה ָׁשלֹום ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה עֹוֶדּנּו ְּבָעְפָרת ֲאִבי ָהֶעְזִר 6:24
־ִמְזַּבח  ַּבַּלְיָלה ַההּוא וַּיֹאֶמר לֹו ְיהוָה ַקח ֶאת־ַּפר־ַהּׁשֹור ֲאֶׁשר ְלָאִבי ּוַפר ַהֵּׁשִני ֶׁשַבע ָׁשִנים ְוָהַרְסָּת ֶאת וְַיִהי 6:25

ַהַּבַעל ֲאֶׁשר ְלָאִבי ְוֶאת־ָהֲאֵׁשָרה ֲאֶׁשר־ָעָליו ִּתְכֹרת:  
ֶהי ַעל רֹאׁש הַ 6:26 ָּמעֹוז ַהֶּזה ַּבַּמֲעָרָכה ְוָלַקְחָּת ֶאת־ַהָּפר ַהֵּׁשִני ְוַהֲעִליָת עֹוָלה ַּבֲעֵצי  ּוָבִניָת ִמְזֵּבַח ַליהוָה ֱא

ָהֲאֵׁשָרה ֲאֶׁשר ִּתְכֹרת:  
ְוֶאת־ַאְנֵׁשי ָאִביווִַּיַּקח ִּגְדעֹון ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ֵמֲעָבָדיו וַַּיַעׂש ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאָליו ְיהוָה וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר יֵָרא ֶאת־ֵּבית6:27

ָהִעיר ֵמֲעׂשֹות יֹוָמם וַַּיַעׂש ָלְיָלה:  
ַהֵּׁשִני ֹהֲעָלה וַַּיְׁשִּכימּו ַאְנֵׁשי ָהִעיר ַּבֹּבֶקר ְוִהֵּנה נַֻּתץ ִמְזַּבח ַהַּבַעל ְוָהֲאֵׁשָרה ֲאֶׁשר־ָעָליו ֹּכָרָתה ְוֵאת ַהָּפר 6:28

ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ַהָּבנּוי:  
: ֶאל־ֵרֵעהּו ִמי ָעָׂשה ַהָּדָבר ַהֶּזה וִַּיְדְרׁשּו וְַיַבְקׁשּו וַּיֹאְמרּו ִּגְדעֹון ֶּבן־יֹוָאׁש ָעָׂשה ַהָּדָבר ַהֶּזהוַּיֹאְמרּו ִאיׁש6:29
ֶׁשר־ָעָליו:  וַּיֹאְמרּו ַאְנֵׁשי ָהִעיר ֶאל־יֹוָאׁש הֹוֵצא ֶאת־ִּבְנ ְויָֹמת ִּכי ָנַתץ ֶאת־ִמְזַּבח ַהַּבַעל ְוִכי ָכַרת ָהֲאֵׁשָרה אֲ 6:30
ּוַמת  וַּיֹאֶמר יֹוָאׁש ְלֹכל ֲאֶׁשר־ָעְמדּו ָעָליו ַהַאֶּתם ְּתִריבּון ַלַּבַעל ִאם־ַאֶּתם ּתֹוִׁשיעּון אֹותֹו ֲאֶׁשר ָיִריב לֹו י6:31

ִהים הּוא יֶָרב לֹו ִּכי ָנַתץ ֶאת־ִמְזְּבחֹו:   ַעד־ַהֹּבֶקר ִאם־ֱא
ַּבַעל ֵלאֹמר יֶָרב ּבֹו ַהַּבַעל ִּכי ָנַתץ ֶאת־ִמְזְּבחֹו:וִַּיְקָרא־לֹו ַבּיֹום־ַההּוא ְירֻ 6:32
ְוָכל־ִמְדיָן וֲַעָמֵלק ּוְבֵני־ֶקֶדם ֶנֶאְספּו יְַחָּדו וַַּיַעְברּו וַַּיֲחנּו ְּבֵעֶמק ִיְזְרֶעאל:  6:33
ַאֲחָריו:  ְורּוַח ְיהוָה ָלְבָׁשה ֶאת־ִּגְדעֹון וִַּיְתַקע ַּבּׁשֹוָפר וִַיָּזֵעק ֲאִביֶעֶזר 6:34
וַַּיֲעלּו ִלְקָראָתם:  ּוַמְלָאִכים ָׁשַלח ְּבָכל־ְמַנֶּׁשה וִַיָּזֵעק ַּגם־הּוא ַאֲחָריו ּוַמְלָאִכים ָׁשַלח ְּבָאֵׁשר ּוִבְזֻבלּון ּוְבַנְפָּתִלי 6:35
ִהים ִאם־יְֶׁש מֹוִׁשיַע ְּביִָדי ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאׁשֶ 6:36 ר ִּדַּבְרָּת:  וַּיֹאֶמר ִּגְדעֹון ֶאל־ָהֱא
ְעִּתי ִּכי־תֹוִׁשיַע  ִהֵּנה ָאֹנִכי ַמִּציג ֶאת־ִּגַּזת ַהֶּצֶמר ַּבֹּגֶרן ִאם ַטל ִיְהיֶה ַעל־ַהִּגָּזה ְלַבָּדּה ְוַעל־ָּכל־ָהָאֶרץ ֹחֶרב ְויָדַ 6:37

ְּביִָדי ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת: 
ת וַָּיַזר ֶאת־ַהִּגָּזה וִַּיֶמץ ַטל ִמן־ַהִּגָּזה ְמלֹוא ַהֵּסֶפל ָמִים:  וְַיִהי־ֵכן וַַּיְׁשֵּכם ִמָּמֳחרָ 6:38
ִהים ַאל־ִיַחר ַאְּפ ִּבי וֲַאַדְּבָרה ַא ַהָּפַעם ֲאַנֶּסה ָּנא־ַרק־ַהַּפַעם ַּבִּגָּזה יְ 6:39 ִהי־ָנא ֹחֶרב וַּיֹאֶמר ִּגְדעֹון ֶאל־ָהֱא

ָאֶרץ ִיְהיֶה־ָּטל: ֶאל־ַהִּגָּזה ְלַבָּדּה ְוַעל־ָּכל־הָ 
ִהים ֵּכן ַּבַּלְיָלה ַההּוא וְַיִהי־ֹחֶרב ֶאל־ַהִּגָּזה ְלַבָּדּה ְוַעל־ָּכל־ָהָאֶרץ ָהיָה ָטל:6:40 וַַּיַעׂש ֱא

ִמָּצפֹון ִמִּגְבַעת ַהּמֹוֶרה  וַַּיְׁשֵּכם ְיֻרַּבַעל הּוא ִגְדעֹון ְוָכל־ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו וַַּיֲחנּו ַעל־ֵעין ֲחֹרד ּוַמֲחֵנה ִמְדיָן ָהיָה־לֹו7:1
ָּבֵעֶמק: 

ר יִָדי הֹוִׁשיָעה  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ִּגְדעֹון ַרב ָהָעם ֲאֶׁשר ִאָּת ִמִּתִּתי ֶאת־ִמְדיָן ְּביָָדם ֶּפן־ִיְתָּפֵאר ָעַלי ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹ 7:2
ִּלי: 
ָחֵרד יָֹׁשב ְוִיְצֹּפר ֵמַהר ַהִּגְלָעד וַָּיָׁשב ִמן־ָהָעם ֶעְׂשִרים ּוְׁשַנִים ֶאֶלף  ְוַעָּתה ְקָרא ָנא ְּבָאְזֵני ָהָעם ֵלאֹמר ִמי־יֵָרא וְ 7:3

וֲַעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִנְׁשָארּו: 
י ֶזה יֵֵל  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ִּגְדעֹון עֹוד ָהָעם ָרב הֹוֵרד אֹוָתם ֶאל־ַהַּמִים ְוֶאְצְרֶפּנּו ְל ָׁשם ְוָהיָה ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאלֶ 7:4

  : ִאָּת הּוא יֵֵל ִאָּת ְוֹכל ֲאֶׁשר־ֹאַמר ֵאֶלי ֶזה לֹא־יֵֵל ִעָּמ הּוא לֹא יֵֵל
ק הַ 7:5 ק ִּבְלׁשֹונֹו ִמן־ַהַּמִים ַּכֲאֶׁשר יָ ֶּכֶלב ַּתִּציגוַּיֹוֶרד ֶאת־ָהָעם ֶאל־ַהָּמִים וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ִּגְדעֹון ֹּכל ֲאֶׁשר־יָ

: 2ַּתִּציג אֹותֹו ְלָבד 1ְּביָָדם ֶאל־ִּפיֶהםאֹותֹו ְלָבד ְוֹכל ֲאֶׁשר־ִיְכַרע ַעל־ִּבְרָּכיו ִלְׁשּתֹות
ׁש ֵמאֹות ִאיׁש ְוֹכל יֶֶתר ָהָעם ָּכְרעּו ַעל־ִּבְרֵכיֶהם ִלְׁשּתֹות ָמִים: 4ִּבְלׁשֹוָנם3וְַיִהי ִמְסַּפר ַהֲמַלְקִקים7:6 ְׁש

1 5 Displaced to v.6 in MT ְּביָָדם ֶאל־ִּפיֶהם
2 5 // LXX Syr Vg ַּתִּציג אֹותֹו ְלָבד omit MT
3 6 MT adds (from v.5) ְּביָָדם ֶאל־ִּפיֶהם 
4 6 // LXX(A) ִּבְלׁשֹוָנם omit MT LXX Tg Syr Vg (ְִלׁשֹוָנםַּהֲמַלְקִקים)



7:7 ֹ ׁש ֵמאֹות ָהִאיׁש ַהֲמַלְקִקים אֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם ְוָנַתִּתי ֶאת־ִמְדיָן ְּביֶָד ְוָכל־ָהעָ וַּי ם יְֵלכּו  אֶמר ְיהוָה ֶאל־ִּגְדעֹון ִּבְׁש
ִאיׁש ִלְמֹקמֹו:  

ׁש־ֵמאֹות ָהִאיׁש  וִַּיְקחּו ֶאת־ֵצָדה ָהָעם ְּביָָדם ְוֵאת ׁשֹוְפֹרֵתיֶהם ְוֵאת ָּכל־ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִׁשַּלח ִאיׁש 7:8 ְלֹאָהָליו ּוִבְׁש
ֶהֱחִזיק ּוַמֲחֵנה ִמְדיָן ָהיָה לֹו ִמַּתַחת ָּבֵעֶמק:

7:9  : וְַיִהי ַּבַּלְיָלה ַההּוא וַּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהוָה קּום ֵרד ַּבַּמֲחֶנה ִּכי ְנַתִּתיו ְּביֶָד
ֶאל־ַהַּמֲחֶנה:  ְוִאם־יֵָרא ַאָּתה ָלֶרֶדת ֵרד ַאָּתה ּוֻפָרה ַנַעְר 7:10
ֻמִׁשים ֲאֶׁשר  ְוָׁשַמְעָּת ַמה־ְיַדֵּברּו ְוַאַחר ֶּתֱחַזְקָנה יֶָדי ְויַָרְדָּת ַּבַּמֲחֶנה וֵַּיֶרד הּוא ּוֻפָרה ַנֲערֹו ֶאל־ְקֵצה ַהחֲ 7:11

ַּבַּמֲחֶנה: 
ִלְגַמֵּליֶהם ֵאין ִמְסָּפר ַּכחֹול ֶׁשַעל־ְׂשַפת ַהָּים ָלֹרב: ּוִמְדיָן וֲַעָמֵלק ְוָכל־ְּבֵני־ֶקֶדם ֹנְפִלים ָּבֵעֶמק ָּכַאְרֶּבה ָלֹרב וְ 7:12
ִמְתַהֵּפ  וַָּיבֹא ִגְדעֹון ְוִהֵּנה־ִאיׁש ְמַסֵּפר ְלֵרֵעהּו ֲחלֹום וַּיֹאֶמר ִהֵּנה ֲחלֹום ָחַלְמִּתי ְוִהֵּנה ְצלֹול ֶלֶחם ְׂשֹעִרים7:13

ּו וִַּיֹּפל וַַּיַהְפֵכהּו ְלַמְעָלה ְוָנַפל ָהֹאֶהל:  ְּבַמֲחֵנה ִמְדיָן וַָּיבֹא ַעד־ָהֹאֶהל וַַּיֵּכה
ִהים ְּביָדֹו אֶ 7:14 ת־ִמְדָין וַַּיַען ֵרֵעהּו וַּיֹאֶמר ֵאין זֹאת ִּבְלִּתי ִאם־ֶחֶרב ִּגְדעֹון ֶּבן־יֹוָאׁש ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ָנַתן ָהֱא

ְוֶאת־ָּכל־ַהַּמֲחֶנה:
ְסַּפר ַהֲחלֹום ְוֶאת־ִׁשְברֹו וִַּיְׁשָּתחּו וַָּיָׁשב ֶאל־ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל וַּיֹאֶמר קּומּו ִּכי־ָנַתן ְיהוָה  וְַיִהי ִכְׁשֹמַע ִּגְדעֹון ֶאת־מִ 7:15

ְּביְֶדֶכם ֶאת־ַמֲחֵנה ִמְדיָן:  
ָׁשה ָראִׁשים וִַּיֵּתן ׁשֹוָפרֹות ְּבַיד־ּכָֻּלם ְוַכִּדים ֵרִק 7:16 ׁש־ֵמאֹות ָהִאיׁש ְׁש ים ְוַלִּפִדים ְּבתֹו ַהַּכִּדים:  וַַּיַחץ ֶאת־ְׁש
ַּתֲעׂשּון: וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִמֶּמִּני ִתְראּו ְוֵכן ַּתֲעׂשּו ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ָבא ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנה ְוָהיָה ַכֲאֶׁשר־ֶאֱעֶׂשה ֵּכן 7:17
ֹוָפרֹות ַּגם־ַאֶּתם ְסִביבֹות ָּכל־ַהַּמֲחֶנה וֲַאַמְרֶּתם ַליהוָה  ְוָתַקְעִּתי ַּבּׁשֹוָפר ָאֹנִכי ְוָכל־ֲאֶׁשר ִאִּתי ּוְתַקְעֶּתם ַּבּׁש7:18

ּוְלִגְדעֹון:
ְמִרים  וַָּיבֹא ִגְדעֹון ּוֵמָאה־ִאיׁש ֲאֶׁשר־ִאּתֹו ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנה רֹאׁש ָהַאְׁשֹמֶרת ַהִּתיכֹוָנה ַא ָהֵקם ֵהִקימּו ֶאת־ַהּׁשֹ 7:19

ץ ַהַּכִּדים ֲאֶׁשר ְּביָָדם: וִַּיְתְקעּו ַּבּׁשֹוָפרֹות ְוָנפֹו
ֶׁשת ָהָראִׁשים ַּבּׁשֹוָפרֹות וִַּיְׁשְּברּו ַהַּכִּדים וַַּיֲחִזיקּו ְביַד־ְׂשמאֹוָלם ַּבַּלִּפִדים ּוְבי7:20ַ ד־ְיִמיָנם ַהּׁשֹוָפרֹות  וִַּיְתְקעּו ְׁש

ִלְתקֹוַע וִַּיְקְראּו ֶחֶרב ַליהָוה ּוְלִגְדעֹון:  
ִאיׁש ַּתְחָּתיו ָסִביב ַלַּמֲחֶנה וַָּיָרץ ָּכל־ַהַּמֲחֶנה וַָּיִריעּו וַָּינּוסּו:  וַַּיַעְמדּו7:21
ׁש־ֵמאֹות ַהּׁשֹוָפרֹות וַָּיֶׂשם ְיהוָה ֵאת ֶחֶרב ִאיׁש ְּבֵרֵעהּו ּוְבָכל־ַהַּמֲחֶנה וַָּיָנס ַהַּמֲחֶנה 7:22 ַעד־ֵּבית  וִַּיְתְקעּו ְׁש

ת־ָאֵבל ְמחֹוָלה ַעל־ַטָּבת:  ַהִּׁשָּטה ְצֵרָרָתה ַעד ְׂשפַ 
וִַּיָּצֵעק ִאיׁש־ִיְׂשָרֵאל ִמַּנְפָּתִלי ּוִמן־ָאֵׁשר ּוִמן־ָּכל־ְמַנֶּׁשה וִַּיְרְּדפּו ַאֲחֵרי ִמְדיָן:  7:23
ַעד ֵּבית ָּבָרה  ּוַמְלָאִכים ָׁשַלח ִּגְדעֹון ְּבָכל־ַהר ֶאְפַרִים ֵלאֹמר ְרדּו ִלְקַראת ִמְדיָן ְוִלְכדּו ָלֶהם ֶאת־ַהַּמִים7:24

ְוֶאת־ַהַּיְרֵּדן וִַּיָּצֵעק ָּכל־ִאיׁש ֶאְפַרִים וִַּיְלְּכדּו ֶאת־ַהַּמִים ַעד ֵּבית ָּבָרה ְוֶאת־ַהַּיְרֵּדן:  
יֶֶקב־ְזֵאב וִַּיְרְּדפּו  וִַּיְלְּכדּו ְׁשֵני־ָׂשֵרי ִמְדיָן ֶאת־ֹעֵרב ְוֶאת־ְזֵאב וַַּיַהְרגּו ֶאת־עֹוֵרב ְּבצּור־עֹוֵרב ְוֶאת־ְזֵאב ָהְרגּו בְ 7:25

ֶאת־ִמְדיָן ְורֹאׁש־ֹעֵרב ּוְזֵאב ֵהִביאּו ֶאל־ִּגְדעֹון ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן: 
ֹו  ִמְדיָן וְַיִריבּון ִאּתוַּיֹאְמרּו ֵאָליו ִאיׁש ֶאְפַרִים ָמה־ַהָּדָבר ַהֶּזה ָעִׂשיָת ָּלנּו ְלִבְלִּתי ְקרֹאות ָלנּו ִּכי ָהַלְכָּת ְלִהָּלֵחם ּבְ 8:1

ְּבָחְזָקה:  
וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֶמה־ָעִׂשיִתי ַעָּתה ָּכֶכם ֲהלֹוא טֹוב ֹעְללֹות ֶאְפַרִים ִמְבִציר ֲאִביֶעֶזר:  8:2
ִהים ֶאת־ָׂשֵרי ִמְדיָן ֶאת־ֹעֵרב ְוֶאת־ְזֵאב ּוַמה־ָּיֹכְלִּתי ֲעׂשֹות ָּכֶכם ָאז ָרְפָתה רּוָחם ֵמָעלָ 8:3 ְּברֹו  יו ְּבדַ ְּביְֶדֶכם ָנַתן ֱא

ַהָּדָבר ַהֶּזה: 
ׁש־ֵמאֹות ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִאּתֹו ֲעיִֵפים ּוְרֵעִבים:  8:4 וַָּיבֹא ִגְדעֹון ַהַּיְרֵּדָנה ֹעֵבר הּוא ּוְׁש
י ֶזַבח ְוַצְלֻמָּנע  וַּיֹאֶמר ְלַאְנֵׁשי ֻסּכֹות ְּתנּו־ָנא ִּכְּכרֹות ֶלֶחם ָלָעם ֲאֶׁשר ְּבַרְגָלי ִּכי־ֲעיִֵפים ֵהם ְוָאֹנִכי ֹרֵדף ַאֲחרֵ 8:5

ַמְלֵכי ִמְדיָן: 
וַּיֹאֶמר ָׂשֵרי ֻסּכֹות ֲהַכף ֶזַבח ְוַצְלֻמָּנע ַעָּתה ְּביֶָד ִּכי־ִנֵּתן ִלְצָבֲא ָלֶחם:  8:6
י ַהִּמְדָּבר וַּיֹאֶמר ִּגְדעֹון ָלֵכן ְּבֵתת ְיהוָה ֶאת־ֶזַבח ְוֶאת־ַצְלֻמָּנע ְּביִָדי ְוַדְׁשִּתי ֶאת־ְּבַׂשְרֶכם ֶאת־קֹוצֵ 8:7

ְוֶאת־ַהַּבְרֳקִנים:  
וַַּיַעל ִמָּׁשם ְּפנּוֵאל וְַיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ָּכזֹאת וַַּיֲענּו אֹותֹו ַאְנֵׁשי ְפנּוֵאל ַּכֲאֶׁשר ָענּו ַאְנֵׁשי ֻסּכֹות: 8:8
ֶּזה:וַּיֹאֶמר ַּגם־ְלַאְנֵׁשי ְפנּוֵאל ֵלאֹמר ְּבׁשּוִבי ְבָׁשלֹום ֶאֹּתץ ֶאת־ַהִּמְגָּדל הַ 8:9

ַהֹּנְפִלים  ְוֶזַבח ְוַצְלֻמָּנע ַּבַּקְרֹקר ּוַמֲחֵניֶהם ִעָּמם ַּכֲחֵמֶׁשת ָעָׂשר ֶאֶלף ֹּכל ַהּנֹוָתִרים ִמֹּכל ַמֲחֵנה ְבֵני־ֶקֶדם וְ 8:10
ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ִאיׁש ֹׁשֵלף ָחֶרב: 

וַַּי ֶאת־ַהַּמֲחֶנה ְוַהַּמֲחֶנה ָהיָה ֶבַטח:  1ם ְלֹנַבח ְויְָגֳּבָהה ֹנַכח ֶזַבחוַַּיַעל ִּגְדעֹון ֶּדֶר ַהְּׁשכּוֵני ָבֳאָהִלים ִמֶּקדֶ 8:11
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ְלֻמָּנע ְוָכל־ַהַּמֲחֶנה ֶהֱחִריד: וַָּינּוסּו ֶזַבח ְוַצְלֻמָּנע וִַּיְרֹּדף ַאֲחֵריֶהם וִַּיְלֹּכד ֶאת־ְׁשֵני ַמְלֵכי ִמְדיָן ֶאת־ֶזַבח ְוֶאת־צַ 8:12
וַָּיָׁשב ִּגְדעֹון ֶּבן־יֹוָאׁש ִמן־ַהִּמְלָחָמה ִמְלַמֲעֵלה ֶהָחֶרס: 8:13
ה ִאיׁש: וִַּיְלָּכד־ַנַער ֵמַאְנֵׁשי ֻסּכֹות וִַּיְׁשָאֵלהּו וִַּיְכֹּתב ֵאָליו ֶאת־ָׂשֵרי ֻסּכֹות ְוֶאת־ְזֵקֶניָה ִׁשְבִעים ְוִׁשְבעָ 8:14
ָּתה ְּביֶָד ִּכי  וַָּיבֹא ֶאל־ַאְנֵׁשי ֻסּכֹות וַּיֹאֶמר ִהֵּנה ֶזַבח ְוַצְלֻמָּנע ֲאֶׁשר ֵחַרְפֶּתם אֹוִתי ֵלאֹמר ֲהַכף ֶזַבח ְוַצְלֻמָּנע עַ 8:15

ִנֵּתן ַלֲאָנֶׁשי ַהְּיֵעִפים ָלֶחם:  
ְרֳקִנים וַֹּיָָדׁש ָּבֶהם ֵאת ַאְנֵׁשי ֻסּכֹות: וִַּיַּקח ֶאת־ִזְקֵני ָהִעיר ְוֶאת־קֹוֵצי ַהִּמְדָּבר ְוֶאת־ַהּבַ 8:16
ְוֶאת־ִמְגַּדל ְּפנּוֵאל ָנָתץ וַַּיֲהֹרג ֶאת־ַאְנֵׁשי ָהִעיר: 8:17
ר ְּבֵני  וַּיֹאֶמר ֶאל־ֶזַבח ְוֶאל־ַצְלֻמָּנע ֵאיֹפה ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ֲהַרְגֶּתם ְּבָתבֹור וַּיֹאמרו ָּכמֹו ְכמֹוֶהם ֶאָחד ְּכֹתאַ 8:18

  : ַהֶּמֶל
וַּיֹאַמר ַאַחי ְּבֵני־ִאִּמי ֵהם ַחי־ְיהוָה לּו ַהֲחִיֶתם אֹוָתם לֹא ָהַרְגִּתי ֶאְתֶכם:  8:19
וַּיֹאֶמר ְליֶֶתר ְּבכֹורֹו קּום ֲהֹרג אֹוָתם ְולֹא־ָׁשַלף ַהַּנַער ַחְרּבֹו ִּכי יֵָרא ִּכי עֹוֶדּנּו ָנַער:  8:20
קּום ַאָּתה ּוְפַגע־ָּבנּו ִּכי ָכִאיׁש ְּגבּוָרתֹו וַָּיָקם ִּגְדעֹון וַַּיֲהֹרג ֶאת־ֶזַבח ְוֶאת־ַצְלֻמָּנע וִַּיַּקח  וַּיֹאֶמר ֶזַבח ְוַצְלֻמָּנע  8:21

ֶאת־ַהַּׂשֲהֹרִנים ֲאֶׁשר ְּבַצְּואֵרי ְגַמֵּליֶהם: 
 ַּגם ֶּבן־ְּבֶנ ִּכי הֹוַׁשְעָּתנּו ִמַּיד ִמְדיָן: וַּיֹאְמרּו ִאיׁש־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ִּגְדעֹון ְמָׁשל־ָּבנּו ַּגם־ַאָּתה ַּגם־ִּבְנ 8:22
וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִּגְדעֹון לֹא־ֶאְמֹׁשל ֲאִני ָּבֶכם ְולֹא־ִיְמֹׁשל ְּבִני ָּבֶכם ְיהוָה ִיְמֹׁשל ָּבֶכם:  8:23
לֹו ִּכי־ִנְזֵמי ָזָהב ָלֶהם ִּכי ִיְׁשְמֵעאִלים ֵהם:  וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִּגְדעֹון ֶאְׁשֲאָלה ִמֶּכם ְׁשֵאָלה ּוְתנּו־ִלי ִאיׁש ֶנֶזם ְׁשלָ 8:24
וַּיֹאְמרּו ָנתֹון ִנֵּתן וִַּיְפְרׂשּו ֶאת־ַהִּׂשְמָלה וַַּיְׁשִליכּו ָׁשָּמה ִאיׁש ֶנֶזם ְׁשָללֹו: 8:25
ֲהֹרִנים ְוַהְּנִטפֹות ּוִבְגֵדי ָהַאְרָּגָמן  וְַיִהי ִמְׁשַקל ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ָׁשָאל ֶאֶלף ּוְׁשַבע־ֵמאֹות ָזָהב ְלַבד ִמן־ַהּׂשַ 8:26

ֶׁשַעל ַמְלֵכי ִמְדיָן ּוְלַבד ִמן־ָהֲעָנקֹות ֲאֶׁשר ְּבַצְּואֵרי ְגַמֵּליֶהם: 
ְדעֹון ּוְלֵביתֹו ְלמֹוֵקׁש: וַַּיַעׂש אֹותֹו ִגְדעֹון ְלֵאפֹוד וַַּיֵּצג אֹותֹו ְבִעירֹו ְּבָעְפָרה וִַּיְזנּו ָכל־ִיְׂשָרֵאל ַאֲחָריו ָׁשם וְַיִהי ְלגִ 8:27
ְדעֹון:וִַּיָּכַנע ִמְדיָן ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְולֹא יְָספּו ָלֵׂשאת רֹאָׁשם וִַּתְׁשֹקט ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ִּביֵמי גִ 8:28
וֵַּיֶל ְיֻרַּבַעל ֶּבן־יֹוָאׁש וֵַּיֶׁשב ְּבֵביתֹו: 8:29
ִעים ָּבִנים ֹיְצֵאי ְיֵרכֹו ִּכי־ָנִׁשים ַרּבֹות ָהיּו לֹו:  ּוְלִגְדעֹון ָהיּו ִׁשבְ 8:30
8:31  : ּוִפיַלְגׁשֹו ֲאֶׁשר ִּבְׁשֶכם יְָלָדה־ּלֹו ַגם־ִהיא ֵּבן וַָּיֶׂשם ֶאת־ְׁשמֹו ֲאִביֶמֶל
ָרה ֲאִבי ָהֶעְזִרי:וַָּיָמת ִּגְדעֹון ֶּבן־יֹוָאׁש ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה וִַּיָּקֵבר ְּבֶקֶבר יֹוָאׁש ָאִביו ְּבָעפְ 8:32
ִהים:  וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר ֵמת ִּגְדעֹון וַָּיׁשּובּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וִַּיְזנּו ַאֲחֵרי ַהְּבָעִלים וַָּיִׂשימּו ָלֶהם ַּבַעל ְּבִר 8:33 ית ֵלא
ֵהיֶהם ַהַּמִּציל אֹוָתם ִמַּיד ָּכל־אֹ 8:34 ְיֵביֶהם ִמָּסִביב:  ְולֹא ָזְכרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ְיהוָה ֱא
ְולֹא־ָעׂשּו ֶחֶסד ִעם־ֵּבית ְיֻרַּבַעל ִּגְדעֹון ְּכָכל־ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִעם־ִיְׂשָרֵאל:8:35

ֹמר:  ֵלאוֵַּיֶל ֲאִביֶמֶל ֶּבן־ְיֻרַּבַעל ְׁשֶכָמה ֶאל־ֲאֵחי ִאּמֹו וְַיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ְוֶאל־ָּכל־ִמְׁשַּפַחת ֵּבית־ֲאִבי ִאּמֹו9:1
ל ָּבֶכם ִאיׁש  ַּדְּברּו־ָנא ְּבָאְזֵני ָכל־ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם ַמה־ּטֹוב ָלֶכם ַהְמֹׁשל ָּבֶכם ִׁשְבִעים ִאיׁש ֹּכל ְּבֵני ְיֻרַּבַעל ִאם־ְמׁשֹ 9:2

ֶאָחד ּוְזַכְרֶּתם ִּכי־ַעְצְמֶכם ּוְבַׂשְרֶכם ָאִני:  
ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה וֵַּיט ִלָּבם ַאֲחֵרי ֲאִביֶמֶל ִּכי ָאְמרּו ָאִחינּו  וְַיַדְּברּו ֲאֵחי־ִאּמֹו ָעָליו ְּבָאְזֵני ָּכל־ 9:3

הּוא: 
ַאֲחָריו: וִַּיְּתנּו־לֹו ִׁשְבִעים ֶּכֶסף ִמֵּבית ַבַעל ְּבִרית וִַּיְׂשֹּכר ָּבֶהם ֲאִביֶמֶל ֲאָנִׁשים ֵריִקים ּוֹפֲחִזים וֵַּיְלכּו9:4
ְיֻרַּבַעל ַהָּקֹטן  בֹא ֵבית־ָאִביו ָעְפָרָתה וַַּיֲהֹרג ֶאת־ֶאָחיו ְּבֵני־ְיֻרַּבַעל ִׁשְּבִעים ִאיׁש ַעל־ֶאֶבן ֶאָחת וִַּיָּוֵתר יֹוָתם ֶּבן־ וַּיָ 9:5

ִּכי ֶנְחָּבא: 
־ֲאִביֶמֶל ְלֶמֶל ִעם־ֵאלֹון ַהִּנְמָצא ֻמָּצב ִּבְׁשֶכם: וֵַּיָאְספּו ָּכל־ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם ְוָכל־ֵּבית ִמּלֹוא וֵַּיְלכּו וַַּיְמִליכּו ֶאת9:6
ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם ְוִיְׁשַמע  וַַּיִּגדּו ְליֹוָתם וֵַּיֶל וַַּיֲעֹמד ְּברֹאׁש ַהר־ְּגִרִזים וִַּיָּׂשא קֹולֹו וִַּיְקָרא וַּיֹאֶמר ָלֶהם ִׁשְמעּו ֵאַלי 9:7

ִהים:   ֲאֵליֶכם ֱא
ָהֵעִצים ִלְמֹׁשַח ֲעֵליֶהם ֶמֶל וַּיֹאְמרּו ַלַּזִית ָמְלָכה ָעֵלינּו: ָהלֹו ָהְלכּו9:8
ִהים וֲַאָנִׁשים ְוָהַלְכִּתי ָלנּוַע ַעל־ָהעֵ 9:9 ִצים: וַּיֹאֶמר ָלֶהם ַהַּזִית ֶהֳחַדְלִּתי ֶאת־ִּדְׁשִני ֲאֶׁשר־ִּבי ְיַכְּבדּו ֱא

ָמְלִכי ָעֵלינּו: וַּיֹאְמרּו ָהֵעִצים ַלְּתֵאָנה ְלִכי־ַאְּת 9:10
וַּתֹאֶמר ָלֶהם ַהְּתֵאָנה ֶהֳחַדְלִּתי ֶאת־ָמְתִקי ְוֶאת־ְּתנּוָבִתי ַהּטֹוָבה ְוָהַלְכִּתי ָלנּוַע ַעל־ָהֵעִצים: 9:11
וַּיֹאְמרּו ָהֵעִצים ַלָּגֶפן ְלִכי־ַאְּת ָמְלֹוִכי ָעֵלינּו:  9:12
ִהים וֲַאָנִׁשים ְוָהַלְכִּתי ָלנּוַע ַעל־ָהֵעִצים: וַּתֹאֶמר ָלֶהם ַהֶּגֶפן ֶהֳחַדְלִּתי ֶאת־ 9:13 ִּתירֹוִׁשי ַהְמַׂשֵּמַח ֱא
־ָעֵלינּו:  9:14 וַּיֹאְמרּו ָכל־ָהֵעִצים ֶאל־ָהָאָטד ֵל ַאָּתה ְמָל
ִצִּלי ְוִאם־ַאִין ֵּתֵצא ֵאׁש וַּיֹאֶמר ָהָאָטד ֶאל־ָהֵעִצים ִאם ֶּבֱאֶמת ַאֶּתם ֹמְׁשִחים ֹאִתי ְלֶמֶל ֲעֵליֶכם ֹּבאּו ֲחסּו בְ 9:15

ִמן־ָהָאָטד ְותֹאַכל ֶאת־ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון:  



ְוַעָּתה ִאם־ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים ֲעִׂשיֶתם וַַּתְמִליכּו ֶאת־ֲאִביֶמֶל ְוִאם־טֹוָבה ֲעִׂשיֶתם ִעם־ְיֻרַּבַעל ְוִעם־ֵּביתֹו  9:16
ְוִאם־ִּכְגמּול יָָדיו ֲעִׂשיֶתם לֹו: 

ר־ִנְלַחם ָאִבי ֲעֵליֶכם וַַּיְׁשֵל ֶאת־ַנְפׁשֹו ִמֶּנֶגד וַַּיֵּצל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְדיָן:  ֲאׁשֶ 9:17
  ְוַאֶּתם ַקְמֶּתם ַעל־ֵּבית ָאִבי ַהּיֹום וַַּתַהְרגּו ֶאת־ָּבָניו ִׁשְבִעים ִאיׁש ַעל־ֶאֶבן ֶאָחת וַַּתְמִליכּו ֶאת־ֲאִביֶמלֶ 9:18

ֶכם ִּכי ֲאִחיֶכם הּוא:  ֶּבן־ֲאָמתֹו ַעל־ַּבֲעֵלי ְׁש 
ָּבֶכם:  ְוִאם־ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים ֲעִׂשיֶתם ִעם־ְיֻרַּבַעל ְוִעם־ֵּביתֹו ַהּיֹום ַהֶּזה ִׂשְמחּו ַּבֲאִביֶמֶל ְוִיְׂשַמח ַּגם־הּוא 9:19
ֵתֵצא ֵאׁש ִמַּבֲעֵלי ְׁשֶכם ּוִמֵּבית ִמּלֹוא  ְוִאם־ַאִין ֵּתֵצא ֵאׁש ֵמֲאִביֶמֶל ְותֹאַכל ֶאת־ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם ְוֶאת־ֵּבית ִמּלֹוא וְ 9:20

  : ְותֹאַכל ֶאת־ֲאִביֶמֶל
וַָּיָנס יֹוָתם וִַּיְבַרח וֵַּיֶל ְּבֵאָרה וֵַּיֶׁשב ָׁשם ִמְּפֵני ֲאִביֶמֶל ָאִחיו:9:21
ׁש ָׁשִנים: 9:22 וַָּיַׂשר ֲאִביֶמֶל ַעל־ִיְׂשָרֵאל ָׁש
ִהים רּו9:23 : וִַּיְׁשַלח ֱא ַח ָרָעה ֵּבין ֲאִביֶמֶל ּוֵבין ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם וִַּיְבְּגדּו ַבֲעֵלי־ְׁשֶכם ַּבֲאִביֶמֶל
ָלבֹוא ֲחַמס ִׁשְבִעים ְּבֵני־ְיֻרָּבַעל ְוָדָמם ָלׂשּום ַעל־ֲאִביֶמֶל ֲאִחיֶהם ֲאֶׁשר ָהַרג אֹוָתם ְוַעל ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם  9:24

ֹרג ֶאת־ֶאָחיו:  ֲאֶׁשר־ִחְּזקּו ֶאת־יָָדיו ַלהֲ 
:וַָּיִׂשימּו לֹו ַבֲעֵלי ְׁשֶכם ְמָאְרִבים ַעל ָראֵׁשי ֶהָהִרים וִַּיְגְזלּו ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר־יֲַעֹבר ֲעֵליֶהם ַּבָּדֶר וַּי9:25ֻ ַּגד ַלֲאִביֶמֶל
ְׁשֶכם: וַָּיבֹא ַּגַעל ֶּבן־ֶעֶבד ְוֶאָחיו וַַּיַעְברּו ִּבְׁשֶכם וִַּיְבְטחּו־בֹו ַּבֲעֵלי9:26
ֵהיֶהם וַּיֹאְכלּו9:27 וִַּיְׁשּתּו וְַיַקְללּו  וֵַּיְצאּו ַהָּׂשֶדה וִַּיְבְצרּו ֶאת־ַּכְרֵמיֶהם וִַּיְדְרכּו וַַּיֲעׂשּו ִהּלּוִלים וַָּיֹבאּו ֵּבית ֱא

 : ֶאת־ֲאִביֶמֶל
ּנּו ֲהלֹא ֶבן־ְיֻרַּבַעל ּוְזֻבל ְּפִקידֹו ִעְבדּו ֶאת־ַאְנֵׁשי ֲחמֹור וַּיֹאֶמר ַּגַעל ֶּבן־ֶעֶבד ִמי־ֲאִביֶמֶל ּוִמי־ְׁשֶכם ִּכי ַנַעְבדֶ 9:28

ֲאִבי ְׁשֶכם ּוַמּדּוַע ַנַעְבֶדּנּו ֲאָנְחנּו: 
ּוִמי ִיֵּתן ֶאת־ָהָעם ַהֶּזה ְּביִָדי ְוָאִסיָרה ֶאת־ֲאִביֶמֶל ְוֹאַמר ַלֲאִביֶמֶל ַרֶּבה ְצָבֲא וֵָצָאה:  9:29
ְזֻבל ַׂשר־ָהִעיר ֶאת־ִּדְבֵרי ַּגַעל ֶּבן־ָעֶבד וִַּיַחר ַאּפֹו:  וִַּיְׁשַמע 9:30
ת־ָהִעיר  וִַּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל־ֲאִביֶמֶל ְּבָתְרָמה ֵלאֹמר ִהֵּנה ַגַעל ֶּבן־ֶעֶבד ְוֶאָחיו ָּבִאים ְׁשֶכָמה ְוִהָּנם ָצִרים אֶ 9:31

 : ָעֶלי
ֲאֶׁשר־ִאָּת וֱֶאֹרב ַּבָּׂשֶדה: ְוַעָּתה קּום ַלְיָלה ַאָּתה ְוָהָעם 9:32
ְוָעִׂשיָת ּלֹו  ְוָהיָה ַבֹּבֶקר ִּכְזֹרַח ַהֶּׁשֶמׁש ַּתְׁשִּכים ּוָפַׁשְטָּת ַעל־ָהִעיר ְוִהֵּנה־הּוא ְוָהָעם ֲאֶׁשר־ִאּתֹו ֹיְצִאים ֵאֶלי 9:33

 : ַּכֲאֶׁשר ִּתְמָצא יֶָד
ם ֲאֶׁשר־ִעּמֹו ָלְיָלה וֶַּיֶאְרבּו ַעל־ְׁשֶכם ַאְרָּבָעה ָראִׁשים:  וַָּיָקם ֲאִביֶמֶל ְוָכל־ָהעָ 9:34
ֶל ְוָהָעם ֲאֶׁשר־ִאּתֹו ִמן־ַהַּמְאָרב:  וֵַּיֵצא ַּגַעל ֶּבן־ֶעֶבד וַַּיֲעֹמד ֶּפַתח ַׁשַער ָהִעיר וַָּיָקם ֲאִבימֶ 1וְַיִהי ַבֹּבֶקר9:35
ָּתה  וַַּיְרא־ַּגַעל ֶאת־ָהָעם וַּיֹאֶמר ֶאל־ְזֻבל ִהֵּנה־ָעם יֹוֵרד ֵמָראֵׁשי ֶהָהִרים וַּיֹאֶמר ֵאָליו ְזֻבל ֵאת ֵצל ֶהָהִרים אַ 9:36

ֹרֶאה ָּכֲאָנִׁשים: 
ה־ָעם יֹוְרִדים ֵמִעם ַטּבּור ָהָאֶרץ ְורֹאׁש־ֶאָחד ָּבא ִמֶּדֶר ֵאלֹון ְמעֹוְנִנים:  וַֹּיֶסף עֹוד ַּגַעל ְלַדֵּבר וַּיֹאֶמר ִהּנֵ 9:37
ּבֹו  וַּיֹאֶמר ֵאָליו ְזֻבל ַאֵּיה ֵאפֹוא ִפי ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ִמי ֲאִביֶמֶל ִּכי ַנַעְבֶדּנּו ֲהלֹא ֶזה ָהָעם ֲאֶׁשר ָמַאְסָּתה9:38

: ֵצא־ָנא ַעָּתה ְוִהָּלֶחם ּבֹו
9:39  : וֵַּיֵצא ַגַעל ִלְפֵני ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם וִַּיָּלֶחם ַּבֲאִביֶמֶל
: 2וִַּיְרְּדֵפהּו ֲאִביֶמֶל וַָּיָנס ִמָּפָניו וִַּיְּפלּו ֲחָלִלים ַרִּבים ַעד־ֶּפַתח ָּׁשַער ָהִעיר9:40
וַָּיֶׁשב ֲאִביֶמֶל ֲארּוָמה וְַיָגֶרׁש ְזֻבל ֶאת־ַּגַעל ְוֶאת־ֶאָחיו ִמֶּׁשֶבת ִּבְׁשֶכם: 9:41
9:42  : וְַיִהי ִמָּמֳחָרת וֵַּיֵצא ָהָעם ַהָּׂשֶדה וַַּיִּגדּו ַלֲאִביֶמֶל
ָׁשה ָראִׁשים וֶַּיֱאֹרב ַּבָּׂשֶדה וַַּיְרא ְוִהֵּנה ָהָעם ֹיֵצא ִמן־ָהִעיר וַָּיָקם ֲעֵליֶהם וַַּיֵּכם:  וִַּיַּקח ֶאת־ָהָעם וֶַּיֱחֵצם לִ 9:43 ְׁש
ה  ֶׁשר ַּבָּׂשדֶ וֲַאִביֶמֶל ְוָהָראִׁשים ֲאֶׁשר ִעּמֹו ָּפְׁשטּו וַַּיַעְמדּו ֶּפַתח ַׁשַער ָהִעיר ּוְׁשֵני ָהָראִׁשים ָּפְׁשטּו ַעל־ָּכל־אֲ 9:44

וַַּיּכּום:  
וִַּיְזָרֶעָה  וֲַאִביֶמֶל ִנְלָחם ָּבִעיר ֹּכל ַהּיֹום ַההּוא וִַּיְלֹּכד ֶאת־ָהִעיר ְוֶאת־ָהָעם ֲאֶׁשר־ָּבּה ָהָרג וִַּיֹּתץ ֶאת־ָהִעיר 9:45
ֶמַלח:
:  וִַּיְׁשְמעּו ָּכל־ַּבֲעֵלי ִמְגַּדל־ְׁשֶכם וַָּיֹבאּו ֶאל־ְצִריַח ֵּבית ֵאל ְּבִרית9:46
וַּיַֻּגד ַלֲאִביֶמֶל ִּכי ִהְתַקְּבצּו ָּכל־ַּבֲעֵלי ִמְגַּדל־ְׁשֶכם:  9:47

1 35 // LXX וְַיִהי ַבֹּבֶקר  omit MT (וֵַּיֵצאוְַיִהי)
2 40 // DSS LXX OL Vg ָהִעיר  omit MT ( ָהִעיר ָּׁשַער)



ת ׂשֹוַכת ֵעִצים וַַּיַעל ֲאִביֶמֶל ַהר־ַצְלמֹון הּוא ְוָכל־ָהָעם ֲאֶׁשר־ִאּתֹו וִַּיַּקח ֲאִביֶמֶל ֶאת־ַהַּקְרֻּדּמֹות ְּביָדֹו וִַּיְכרֹ 9:48
ְכמֹו וַּיֹאֶמר ֶאל־ָהָעם ֲאֶׁשר־ִעּמֹו ָמה ְרִאיֶתם ָעִׂשיִתי ַמֲהרּו ֲעׂשּו ָכמֹוִני: וִַּיָּׂשֶאָה וַָּיֶׂשם ַעל־ִׁש 

ת־ַהְּצִריַח ָּבֵאׁש  וִַּיְכְרתּו ַגם־ָּכל־ָהָעם ִאיׁש ׂשֹוֹכה וֵַּיְלכּו ַאֲחֵרי ֲאִביֶמֶל וַָּיִׂשימּו ַעל־ַהְּצִריַח וַַּיִּציתּו ֲעֵליֶהם אֶ 9:49
ָּכל־ַאְנֵׁשי ִמְגַּדל־ְׁשֶכם ְּכֶאֶלף ִאיׁש ְוִאָּׁשה:וַָּיֻמתּו ַּגם

וֵַּיֶל ֲאִביֶמֶל ֶאל־ֵּתֵבץ וִַּיַחן ְּבֵתֵבץ וִַּיְלְּכָדּה:  9:50
־ָהִעיר וַָּינֻסּו ָׁשָּמה ָּכל־ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוֹכל ַּבֲעֵלי ָהִעיר וִַּיְסְּגרּו ּבַ 9:51 ֲעָדם וַַּיֲעלּו ַעל־ַּגג  ּוִמְגַּדל־ֹעז ָהיָה ְבתֹו

ַהִּמְגָּדל: 
וַָּיבֹא ֲאִביֶמֶל ַעד־ַהִּמְגָּדל וִַּיָּלֶחם ּבֹו וִַּיַּגׁש ַעד־ֶּפַתח ַהִּמְגָּדל ְלָׂשְרפֹו ָבֵאׁש:9:52
וַַּתְׁשֵל ִאָּׁשה ַאַחת ֶּפַלח ֶרֶכב ַעל־רֹאׁש ֲאִביֶמֶל וַָּתִרץ ֶאת־ֻּגְלָּגְלּתֹו: 9:53
ף ַחְרְּב ּומֹוְתֵתִני ֶּפן־יֹאְמרּו ִלי ִאָּׁשה ֲהָרָגְתהּוו9:54ַ וִַּיְדְקֵרהּו  ִּיְקָרא ְמֵהָרה ֶאל־ַהַּנַער ֹנֵׂשא ֵכָליו וַּיֹאֶמר לֹו ְׁש

ַנֲערֹו וַָּיֹמת:  
וִַּיְראּו ִאיׁש־ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵמת ֲאִביֶמֶל וֵַּיְלכּו ִאיׁש ִלְמֹקמֹו: 9:55
ִהים ֵאת ָרַעת ֲאִביֶמֶל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלָאִביו ַלֲהֹרג ֶאת־ִׁשְבִעים ֶאָחיו:  וַָּיֶׁשב 9:56 ֱא
ִהים ְּברֹאָׁשם וַָּתבֹא ֲאֵליֶהם ִקֲלַלת יֹוָתם ֶּבן־ְיֻרָּבַעל:9:57 ְוֵאת ָּכל־ָרַעת ַאְנֵׁשי ְׁשֶכם ֵהִׁשיב ֱא
ֵאל ּתֹוָלע ֶּבן־ּפּוָאה ֶּבן־ּדֹודֹו ִאיׁש ִיָּׂששָכר ְוהּוא־ֹיֵׁשב ְּבָׁשִמיר ְּבַהר  וַָּיָקם ַאֲחֵרי ֲאִביֶמֶל ְלהֹוִׁשיַע ֶאת־ִיְׂשרָ 10:1

ֶאְפָרִים:  
ׁש ָׁשָנה וַָּיָמת וִַּיָּקֵבר ְּבָׁשִמיר:10:2 וִַּיְׁשֹּפט ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֶעְׂשִרים ְוָׁש
ָרֵאל ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה:  וַָּיָקם ַאֲחָריו יִָאיר ַהִּגְלָעִדי וִַּיְׁשֹּפט ֶאת־ִיְׂש 10:3
ִׁשים ָעִרים ָלֶהם ָלֶהם ִיְקְראּו ַחּות יִָאיר ַעד הַ 10:4 ִׁשים ֲעיִָרים ּוְׁש ִׁשים ָּבִנים ֹרְכִבים ַעל־ְׁש ּיֹום ַהֶּזה וְַיִהי־לֹו ְׁש

ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ַהִּגְלָעד:  
וַָּיָמת יִָאיר וִַּיָּקֵבר ְּבָקמֹון:10:5
ֵהי10:6 ֲאָרם  וַֹּיִספּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה וַַּיַעְבדּו ֶאת־ַהְּבָעִלים ְוֶאת־ָהַעְׁשָּתרֹות ְוֶאת־ֱא

ֵהי ְפִלְׁשִּתים וַַּיַעְזבּו ֶאת־ְיהָו ֵהי ְבֵני־ַעּמֹון ְוֵאת ֱא ֵהי מֹוָאב ְוֵאת ֱא ֵהי ִצידֹון ְוֵאת ֱא ה ְולֹא ֲעָבדּוהּו:  ְוֶאת־ֱא
וִַּיַחר־ַאף ְיהוָה ְּבִיְׂשָרֵאל וִַּיְמְּכֵרם ְּביַד־ְּפִלְׁשִּתים ּוְביַד ְּבֵני ַעּמֹון: 10:7
ַהַּיְרֵּדן  ֵעֶבר וִַּיְרֲעצּו וְַיֹרְצצּו ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשָנה ַהִהיא ְׁשֹמֶנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ֶאת־ָּכל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ּבְ 10:8

ְּבֶאֶרץ ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר ַּבִּגְלָעד:  
ְמֹאד:  וַַּיַעְברּו ְבֵני־ַעּמֹון ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ְלִהָּלֵחם ַּגם־ִּביהּוָדה ּוְבִבְניִָמין ּוְבֵבית ֶאְפָרִים וֵַּתֶצר ְלִיְׂשָרֵאל10:9

ֵהינּו וַַּנֲעֹבד ֶאת־ַהְּבָעִלים:וִַּיְזֲעקּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְיהוָה ֵלאֹמר ָחָטאנּו ָל 10:10  ְוִכי ָעַזְבנּו ֶאת־ֱא
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲהלֹא ִמִּמְצַרִים ּוִמן־ָהֱאֹמִרי ּוִמן־ְּבֵני ַעּמֹון ּוִמן־ְּפִלְׁשִּתים: 10:11
וָאֹוִׁשיָעה ֶאְתֶכם ִמָּיָדם:  ְוִצידֹוִנים וֲַעָמֵלק ּוִמְדיָן ָלֲחצּו ֶאְתֶכם וִַּתְצֲעקּו ֵאַלי10:12
ִהים ֲאֵחִרים ָלֵכן לֹא־אֹוִסיף ְלהֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם: 10:13 ְוַאֶּתם ֲעַזְבֶּתם אֹוִתי וַַּתַעְבדּו ֱא
ִהים ֲאֶׁשר ְּבַחְרֶּתם ָּבם ֵהָּמה יֹוִׁשיעּו ָלֶכם ְּבֵעת ָצַרְתֶכם:  10:14 ְלכּו ְוַזֲעקּו ֶאל־ָהֱא
ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְיהוָה ָחָטאנּו ֲעֵׂשה־ַאָּתה ָלנּו ְּכָכל־ַהּטֹוב ְּבֵעיֶני ַא ַהִּציֵלנּו ָנא ַהּיֹום ַהֶּזה: וַּיֹאְמרּו 10:15
ֵהי ַהֵּנָכר ִמִּקְרָּבם וַַּיַעְבדּו ֶאת־ְיהוָה ַוִּתְקַצר ַנְפׁשֹו ַּבֲעַמל ִיְׂשָרֵאל:10:16 וַָּיִסירּו ֶאת־ֱא
ְּבֵני ַעּמֹון וַַּיֲחנּו ַּבִּגְלָעד וֵַּיָאְספּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וַַּיֲחנּו ַּבִּמְצָּפה: וִַּיָּצֲעקּו10:17
ֹיְׁשֵבי  וַּיֹאְמרּו ָהָעם ָׂשֵרי ִגְלָעד ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו ִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר יֵָחל ְלִהָּלֵחם ִּבְבֵני ַעּמֹון ִיְהיֶה ְלרֹאׁש ְלֹכל10:18
ִגְלָעד:
ָּתח ַהִּגְלָעִדי ָהיָה ִּגּבֹור ַחִיל ְוהּוא ֶּבן־ִאָּׁשה זֹוָנה וַּיֹוֶלד ִּגְלָעד ֶאת־ִיְפָּתח:  ְוִיפְ 11:1
ית־ָאִבינּו ִּכי  וֵַּתֶלד ֵאֶׁשת־ִּגְלָעד לֹו ָּבִנים וִַּיְגְּדלּו ְבֵני־ָהִאָּׁשה וְַיָגְרׁשּו ֶאת־ִיְפָּתח וַּיֹאְמרּו לֹו לֹא־ִתְנַחל ְּבבֵ 11:2

ה ַאֶחֶרת ָאָּתה:  ֶּבן־ִאּׁשָ 
וִַּיְבַרח ִיְפָּתח ִמְּפֵני ֶאָחיו וֵַּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ טֹוב וִַּיְתַלְּקטּו ֶאל־ִיְפָּתח ֲאָנִׁשים ֵריִקים וֵַּיְצאּו ִעּמֹו:11:3
וְַיִהי ִמָּיִמים וִַּיָּלֲחמּו ְבֵני־ַעּמֹון ִעם־ִיְׂשָרֵאל:  11:4
־ַעּמֹון ִעם־ִיְׂשָרֵאל וֵַּיְלכּו ִזְקֵני ִגְלָעד ָלַקַחת ֶאת־ִיְפָּתח ֵמֶאֶרץ טֹוב:  וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר־ִנְלֲחמּו ְבֵני11:5
וַּיֹאְמרּו ְלִיְפָּתח ְלָכה ְוָהִייָתה ָּלנּו ְלָקִצין ְוִנָּלֲחָמה ִּבְבֵני ַעּמֹון:  11:6
ּוַמּדּוַע 1ְרׁשּוִני ִמֵּבית ָאִבי וְַּתַׁשְּלחּוִני ֵמִאְּתֶכם וַּיֹאֶמר ִיְפָּתח ְלִזְקֵני ִגְלָעד ֲהלֹא ַאֶּתם ְׂשֵנאֶתם אֹוִתי וְַּתגָ 11:7

ָּבאֶתם ֵאַלי ַעָּתה ַּכֲאֶׁשר ַצר ָלֶכם:  

1 7 // LXX וְַּתַׁשְּלחּוִני ֵמִאְּתֶכם omit MT ( ַּוַמּדּועוְַּתַׁשְּלחּוִני)



ְפָּתח לֹא־ֵכן ַעָּתה ַׁשְבנּו ֵאֶלי ְוָהַלְכָּת ִעָּמנּו ְוִנְלַחְמָּת ִּבְבֵני ַעּמֹון ְוָהִייָת ָּלנּו ְלרֹאׁש  וַּיֹאְמרּו ִזְקֵני ִגְלָעד ֶאל־יִ 11:8
ְלֹכל ֹיְׁשֵבי ִגְלָעד:  

אֹוָתם ְלָפָני ָאֹנִכי ֶאְהיֶה  וַּיֹאֶמר ִיְפָּתח ֶאל־ִזְקֵני ִגְלָעד ִאם־ְמִׁשיִבים ַאֶּתם אֹוִתי ְלִהָּלֵחם ִּבְבֵני ַעּמֹון ְוָנַתן ְיהוָה11:9
ָלֶכם ְלרֹאׁש: 

וַּיֹאְמרּו ִזְקֵני־ִגְלָעד ֶאל־ִיְפָּתח ְיהוָה ִיְהיֶה ֹׁשֵמַע ֵּבינֹוֵתינּו ִאם־לֹא ִכְדָבְר ֵּכן ַנֲעֶׂשה: 11:10
ָקִצין וְַיַדֵּבר ִיְפָּתח ֶאת־ָּכל־ְּדָבָריו ִלְפֵני ְיהוָה  וֵַּיֶל ִיְפָּתח ִעם־ִזְקֵני ִגְלָעד וַָּיִׂשימּו ָהָעם אֹותֹו ֲעֵליֶהם ְלרֹאׁש ּולְ 11:11

ַּבִּמְצָּפה:
וִַּיְׁשַלח ִיְפָּתח ַמְלָאִכים ֶאל־ֶמֶל ְּבֵני־ַעּמֹון ֵלאֹמר ַמה־ִּלי וָָל ִּכי־ָבאָת ֵאַלי ְלִהָּלֵחם ְּבַאְרִצי:  11:12
ִיְפָּתח ִּכי־ָלַקח ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַאְרִצי ַּבֲעלֹותֹו ִמִּמְצַרִים ֵמַאְרנֹון ְוַעד־ַהַּיֹּבק  וַּיֹאֶמר ֶמֶל ְּבֵני־ַעּמֹון ֶאל־ַמְלֲאֵכי 11:13

: 1ְוֵאְלָכה ְוַעד־ַהַּיְרֵּדן ְוַעָּתה ָהִׁשיָבה ֶאְתֶהן ְּבָׁשלֹום
־ֶמֶל ְּבֵני ַעּמֹון:  וַּיֹוֶסף עֹוד ִיְפָּתח וִַּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל2וַָּיׁשּובּו ַהַּמְלָאִכים ֶאל־ִיְפָּתח 11:14
וַּיֹאֶמר לֹו ֹּכה ָאַמר ִיְפָּתח לֹא־ָלַקח ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ֶאֶרץ מֹוָאב ְוֶאת־ֶאֶרץ ְּבֵני ַעּמֹון:  11:15
ִּכי ַּבֲעלֹוָתם ִמִּמְצָרִים וֵַּיֶל ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ַעד־יַם־סּוף וַָּיבֹא ָקֵדָׁשה:  11:16
ֵאל ַמְלָאִכים ֶאל־ֶמֶל ֱאדֹום ֵלאֹמר ֶאְעְּבָרה־ָּנא ְבַאְרֶצ ְולֹא ָׁשַמע ֶמֶל ֱאדֹום ְוַגם ֶאל־ֶמֶל וִַּיְׁשַלח ִיְׂשרָ 11:17

מֹוָאב ָׁשַלח ְולֹא ָאָבה וֵַּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבָקֵדׁש:  
ְזַרח־ֶׁשֶמׁש ְלֶאֶרץ מֹוָאב וַַּיֲחנּון ְּבֵעֶבר ַאְרנֹון  וֵַּיֶל ַּבִּמְדָּבר וַָּיָסב ֶאת־ֶאֶרץ ֱאדֹום ְוֶאת־ֶאֶרץ מֹוָאב וַָּיבֹא ִמּמִ 11:18

ְולֹא־ָבאּו ִּבְגבּול מֹוָאב ִּכי ַאְרנֹון ְּגבּול מֹוָאב: 
־ָהֱאֹמִרי ֶמֶל ֶחְׁשּבֹון וַּיֹאֶמר לֹו ִיְׂשָרֵאל ַנְעְּבָרה־ָּנא ְבאַ 11:19   ְרצְ וִַּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ַמְלָאִכים ֶאל־ִסיחֹון ֶמֶל

ַעד־ְמקֹוִמי: 
ם־ִיְׂשָרֵאל: ְולֹא־ֶהֱאִמין ִסיחֹון ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֲעֹבר ִּבְגֻבלֹו וֶַּיֱאֹסף ִסיחֹון ֶאת־ָּכל־ַעּמֹו וַַּיֲחנּו ְּביְָהָצה וִַּיָּלֶחם עִ 11:20
ֵהי־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ִסיחֹון ְוֶאת־ָּכל־ַעּמֹו ְּביַד ִיְׂשָרֵאל ו11:21ַ ַּיּכּום וִַּייַרׁש ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל־ֶאֶרץ ָהֱאֹמִרי  וִַּיֵּתן ְיהוָה ֱא

יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהִהיא: 
וִַּייְרׁשּו ֵאת ָּכל־ְּגבּול ָהֱאֹמִרי ֵמַאְרנֹון ְוַעד־ַהַּיֹּבק ּוִמן־ַהִּמְדָּבר ְוַעד־ַהַּיְרֵּדן:  11:22
ֵהי ִיְׂשָרֵאל הֹוִריׁש ֶאת־ָהֱאֹמִרי מִ 11:23 ְּפֵני ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוַאָּתה ִּתיָרֶׁשּנּו:  ְוַעָּתה ְיהוָה ֱא
ֵהינּו ִמָּפֵנינּו אֹותֹו11:24 ֶהי אֹותֹו ִתיָרׁש ְוֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר הֹוִריׁש ְיהוָה ֱא ִניָרׁש:  ֲהלֹא ֵאת ֲאֶׁשר יֹוִריְׁש ְּכמֹוׁש ֱא
ָאב ֲהרֹוב ָרב ִעם־ִיְׂשָרֵאל ִאם־ִנְלֹחם ִנְלַחם ָּבם: ְוַעָּתה ֲהטֹוב טֹוב ַאָּתה ִמָּבָלק ֶּבן־ִצּפֹור ֶמֶל מֹו 11:25
ׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ְּבֶׁשֶבת ִיְׂשָרֵאל ְּבֶחְׁשּבֹון ּוִבְבנֹוֶתיָה ּוְבַעְרעֹור ּוִבְבנֹוֶתיָה ּוְבָכל־ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ַעל־ְיֵדי ַאְרנֹון ְׁש11:26

ּוַמּדּוַע לֹא־ִהַּצְלָּתם ָּבֵעת ַהִהיא:  
ֵאל ּוֵבין ְּבֵני  ָאֹנִכי לֹא־ָחָטאִתי ָל ְוַאָּתה ֹעֶׂשה ִאִּתי ָרָעה ְלִהָּלֶחם ִּבי ִיְׁשֹּפט ְיהוָה ַהֹּׁשֵפט ַהּיֹום ֵּבין ְּבֵני ִיְׂשרָ וְ 11:27
ַעּמֹון: 

ְולֹא ָׁשַמע ֶמֶל ְּבֵני ַעּמֹון ֶאל־ִּדְבֵרי ִיְפָּתח ֲאֶׁשר ָׁשַלח ֵאָליו:11:28
־ִיְפָּתח רּוַח ְיהוָה וַַּיֲעֹבר ֶאת־ַהִּגְלָעד ְוֶאת־ְמַנֶּׁשה וַַּיֲעֹבר ֶאת־ִמְצֵּפה ִגְלָעד ּוִמִּמְצֵּפה ִגְלָעד ָעַבר  וְַּתִהי ַעל11:29

ְּבֵני ַעּמֹון: 
וִַּיַּדר ִיְפָּתח ֶנֶדר ַליהוָה וַּיֹאַמר ִאם־ָנתֹון ִּתֵּתן ֶאת־ְּבֵני ַעּמֹון ְּביִָדי:  11:30
ֹוֵצא ֲאֶׁשר יֵֵצא ִמַּדְלֵתי ֵביִתי ִלְקָראִתי ְּבׁשּוִבי ְבָׁשלֹום ִמְּבֵני ַעּמֹון ְוָהיָה ַליהוָה ְוַהֲעִליִתהּו עֹוָלה:ְוָהיָה ַהּי11:31
וַַּיֲעֹבר ִיְפָּתח ֶאל־ְּבֵני ַעּמֹון ְלִהָּלֶחם ָּבם וִַיְּתֵנם ְיהוָה ְּביָדֹו:  11:32
ִמִּנית ֶעְׂשִרים ִעיר ְוַעד ָאֵבל ְּכָרִמים ַמָּכה ְּגדֹוָלה ְמֹאד וִַּיָּכְנעּו ְּבֵני ַעּמֹון ִמְּפֵני ְּבֵני  וַַּיֵּכם ֵמֲערֹוֵער ְוַעד־ּבֹוֲא 11:33
ִיְׂשָרֵאל:
ֹו ִמֶּמּנּו  וַָּיבֹא ִיְפָּתח ַהִּמְצָּפה ֶאל־ֵּביתֹו ְוִהֵּנה ִבּתֹו ֹיֵצאת ִלְקָראתֹו ְבֻתִּפים ּוִבְמֹחלֹות ְוַרק ִהיא ְיִחיָדה ֵאין־ל11:34

ֵּבן אֹו־ַבת:  
ְוַאְּת ָהִייְת  3יֵני וְַיִהי ִכְראֹותֹו אֹוָתּה וִַּיְקַרע ֶאת־ְּבָגָדיו וַּיֹאֶמר ֲאָהּה ִּבִּתי ַהְכֵרַע ִהְכַרְעִּתִני ְלִמְכֹׁשל ָהִייָת ְּבעֵ 11:35

ְּבֹעְכָרי ְוָאֹנִכי ָּפִציִתי־ִפי ֶאל־ְיהוָה ְולֹא אּוַכל ָלׁשּוב:  
מֹות  ְנקָ וַּתֹאֶמר ֵאָליו ָאִבי ָּפִציָתה ֶאת־ִּפי ֶאל־ְיהוָה ֲעֵׂשה ִלי ַּכֲאֶׁשר יָָצא ִמִּפי ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְל ְיהוָה 11:36

ֵמֹאְיֶבי ִמְּבֵני ַעּמֹון:  

1 13 // LXX ְוֵאְלָכה omit MT (וַָּיׁשּובּוְוֵאְלָכה)
2 14 // LXX(A 82 15 44 54 58 75 106 134 et. al) Mss OL וַָּיׁשּובּו ַהַּמְלָאִכים ֶאל־ִיְפָּתח omit MT (וַּיֹוֶסףוַָּיׁשּובּו)
3 35 // LXX(AL) Mss Vg ְלִמְכֹׁשל ָהִייָת ְּבֵעיֵני omit MT (ְּבֵעיֵניִהְכַרְעִּתִני)



ְוֶאְבֶּכה  וַּתֹאֶמר ֶאל־ָאִביָה יֵָעֶׂשה ִּלי ַהָּדָבר ַהֶּזה ַהְרֵּפה ִמֶּמִּני ְׁשַנִים ֳחָדִׁשים ְוֵאְלָכה ְויַָרְדִּתי ַעל־ֶהָהִרים11:37
ַעל־ְּבתּוַלי ָאֹנִכי ְוֵרְעֹיָתי:  

ֵני ֳחָדִׁשים וֵַּתֶל ִהיא ְוֵרעֹוֶתיָה וֵַּתְבְּך ַעל־ְּבתּוֶליָה ַעל־ֶהָהִרים:  וַּיֹאֶמר ֵלִכי וִַּיְׁשַלח אֹוָתּה ְׁש 11:38
ִהי־ֹחק  וְַיִהי ִמֵּקץ ְׁשַנִים ֳחָדִׁשים וַָּתָׁשב ֶאל־ָאִביָה וַַּיַעׂש ָלּה ֶאת־ִנְדרֹו ֲאֶׁשר ָנָדר ְוִהיא לֹא־יְָדָעה ִאיׁש וְַּת 11:39

ְּבִיְׂשָרֵאל:  
יִָמיָמה ֵּתַלְכָנה ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ְלַתּנֹות ְלַבת־ִיְפָּתח ַהִּגְלָעִדי ַאְרַּבַעת יִָמים ַּבָּׁשָנה: ִמָּיִמים 11:40

אָת ָלֶלֶכת  לֹא ָקרָ וִַּיָּצֵעק ִאיׁש ֶאְפַרִים וַַּיֲעֹבר ָצפֹוָנה וַּיֹאְמרּו ְלִיְפָּתח ַמּדּוַע ָעַבְרָּת ְלִהָּלֵחם ִּבְבֵני־ַעּמֹון ְוָלנּו12:1
ִעָּמ ֵּביְת ִנְׂשֹרף ָעֶלי ָּבֵאׁש: 

לֹא־הֹוַׁשְעֶּתם אֹוִתי  ְמֹאד וֶָאְזַעק ֶאְתֶכם וְ 1ִעּנּוִניוַּיֹאֶמר ִיְפָּתח ֲאֵליֶהם ִאיׁש ִריב ָהִייִתי ֲאִני ְוַעִּמי ּוְבֵני־ַעּמֹון 12:2
ִמָּיָדם:  

ָמה ֲעִליֶתם ֵאַלי  וֶָאְרֶאה ִּכי־ֵאיְנ מֹוִׁשיע וָָאִׂשיָמה ַנְפִׁשי ְבַכִּפי וֶָאְעְּבָרה ֶאל־ְּבֵני ַעּמֹון וִַּיְּתֵנם ְיהוָה ְּביִָדי ְולָ 12:3
ַהּיֹום ַהֶּזה ְלִהָּלֶחם ִּבי:  

י ִגְלָעד וִַּיָּלֶחם ֶאת־ֶאְפָרִים וַַּיּכּו ַאְנֵׁשי ִגְלָעד ֶאת־ֶאְפַרִים ִּכי ָאְמרּו ְּפִליֵטי ֶאְפַרִים  וִַּיְקֹּבץ ִיְפָּתח ֶאת־ָּכל־ַאְנׁשֵ 12:4
ַאֶּתם ִּגְלָעד ְּבתֹו ֶאְפַרִים ְּבתֹו ְמַנֶּׁשה: 

ִליֵטי ֶאְפַרִים ֶאֱעֹבָרה וַּיֹאְמרּו לֹו ַאְנֵׁשי־ִגְלָעד  וִַּיְלֹּכד ִּגְלָעד ֶאת־ַמְעְּברֹות ַהַּיְרֵּדן ְלֶאְפָרִים ְוָהיָה ִּכי יֹאְמרּו ּפְ 12:5
ַהֶאְפָרִתי ַאָּתה וַּיֹאֶמר לֹא:  

ְּברֹות ַהַּיְרֵּדן  וַּיֹאְמרּו לֹו ֱאָמר־ָנא ִׁשֹּבֶלת וַּיֹאֶמר ִסֹּבֶלת ְולֹא יִָכין ְלַדֵּבר ֵּכן וַּיֹאֲחזּו אֹותֹו וִַּיְׁשָחטּוהּו ֶאל־ַמעְ 12:6
ָּבֵעת ַהִהיא ֵמֶאְפַרִים ַאְרָּבִעים ּוְׁשַנִים ָאֶלף: וִַּיֹּפל

וִַּיְׁשֹּפט ִיְפָּתח ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֵׁשׁש ָׁשִנים וַָּיָמת ִיְפָּתח ַהִּגְלָעִדי וִַּיָּקֵבר ְּבִעירֹו ַּבִּגְלָעד:12:7
וִַּיְׁשֹּפט ַאֲחָריו ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִאְבָצן ִמֵּבית ָלֶחם: 12:8
ִׁשים ָּבנֹות ֵהִביא ְלָבָניו ִמן־ַהחּוץ וִַּיְׁשֹּפט אֶ וְַיִהי12:9 ִׁשים ָּבנֹות ִׁשַּלח ַהחּוָצה ּוְׁש ִׁשים ָּבִנים ּוְׁש ת־ִיְׂשָרֵאל  ־לֹו ְׁש

ֶׁשַבע ָׁשִנים: 
וַָּיָמת ִאְבָצן וִַּיָּקֵבר ְּבֵבית ָלֶחם:12:10
ִני וִַּיְׁשֹּפט ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֶעֶׂשר ָׁשִנים: וִַּיְׁשֹּפט ַאֲחָריו ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֵאילֹון הַ 12:11 ְּזבּו
ִני וִַּיָּקֵבר ְּבַאָּילֹון ְּבֶאֶרץ ְזבּוֻלן:12:12 וַָּיָמת ֵאילֹון ַהְּזבּו
וִַּיְׁשֹּפט ַאֲחָריו ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹון ֶּבן־ִהֵּלל ַהִּפְרָעתֹוִני: 12:13
ִׁשים ְּבֵני ָבִנים ֹרְכִבים ַעל־ִׁשְבִעים ֲעיִָרם וִַּיְׁשֹּפט ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ְׁשֹמֶנה ָׁשִנים:  וְַיִהי־לֹו ַאְרָּבִעים ָּבִני12:14 ם ּוְׁש
וַָּיָמת ַעְבּדֹון ֶּבן־ִהֵּלל ַהִּפְרָעתֹוִני וִַּיָּקֵבר ְּבִפְרָעתֹון ְּבֶאֶרץ ֶאְפַרִים ְּבַהר ָהֲעָמֵלִקי:12:15

ל ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה וִַּיְּתֵנם ְיהוָה ְּביַד־ְּפִלְׁשִּתים ַאְרָּבִעים ָׁשָנה:וַֹּיִספּו ְּבֵני ִיְׂשָראֵ 13:1
וְַיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמָּצְרָעה ִמִּמְׁשַּפַחת ַהָּדִני ּוְׁשמֹו ָמנֹוַח ְוִאְׁשּתֹו ֲעָקָרה ְולֹא יָָלָדה:  13:2
13:3 ֹ ־ְיהוָה ֶאל־ָהִאָּׁשה וַּי אֶמר ֵאֶליָה ִהֵּנה־ָנא ַאְּת־ֲעָקָרה ְולֹא יַָלְדְּת ְוָהִרית ְויַָלְדְּת ֵּבן: וֵַּיָרא ַמְלַא
ְוַעָּתה ִהָּׁשְמִרי ָנא ְוַאל־ִּתְׁשִּתי יִַין ְוֵׁשָכר ְוַאל־ּתֹאְכִלי ָּכל־ָטֵמא:  13:4
ִהים ִיְהיֶה ַהַּנַער ִמן־ַהָּבֶטן ְוהּוא יֵָחל ְלהֹוִׁשיַע  ִּכי ִהָּנ ָהָרה ְוֹיַלְדְּת ֵּבן ּומֹוָרה לֹא־יֲַעֶלה ַעל־רֹאׁשֹו ִּכי־ְנִזיר 13:5 ֱא

ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים:  
ִהים נֹוָרא 13:6 ִהים ָּבא ֵאַלי ּוַמְרֵאהּו ְּכַמְרֵאה ַמְלַא ָהֱא ְמֹאד  וַָּתבֹא ָהִאָּׁשה וַּתֹאֶמר ְלִאיָׁשּה ֵלאֹמר ִאיׁש ָהֱא

הּו ֵאי־ִמֶּזה הּוא ְוֶאת־ְׁשמֹו לֹא־ִהִּגיד ִלי:  ְולֹא ְׁשִאְלִּתי
ִהים ִיְהיֶה ַהַּנַער  וַּיֹאֶמר ִלי ִהָּנ ָהָרה ְוֹיַלְדְּת ֵּבן ְוַעָּתה ַאל־ִּתְׁשִּתי יִַין ְוֵׁשָכר ְוַאל־ּתֹאְכִלי ָּכל־ֻטְמָאה ִּכי־ְנִזיר 13:7 ֱא

ִמן־ַהֶּבֶטן ַעד־יֹום מֹותֹו:
ִהים ֲאֶׁשר ָׁשַלְחָּת יָבֹוא־ָנא עֹוד ֵאֵלינּו ְויֹוֵרנּו ַמה־ַּנֲעֶׂשה וֶַּיְעַּתר ָמנ13:8 ֹוַח ֶאל־ְיהוָה וַּיֹאַמר ִּבי ֲאדֹוָני ִאיׁש ָהֱא

ַלַּנַער ַהּיּוָּלד:  
ִהים עֹוד ֶאל־ָהִאָּׁשה ְוִהיא יֹוֶׁשֶבת ּבַ 13:9 ִהים ְּבקֹול ָמנֹוַח וַָּיבֹא ַמְלַא ָהֱא ָּׂשֶדה ּוָמנֹוַח ִאיָׁשּה ֵאין  וִַּיְׁשַמע ָהֱא

ִעָּמּה: 
וְַּתַמֵהר ָהִאָּׁשה וַָּתָרץ וַַּתֵּגד ְלִאיָׁשּה וַּתֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ִנְרָאה ֵאַלי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר־ָּבא ַבּיֹום ֵאָלי:  13:10
ֹו ַהַאָּתה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר־ִּדַּבְרָּת ֶאל־ָהִאָּׁשה וַּיֹאֶמר ָאִני:  וַָּיָקם וֵַּיֶל ָמנֹוַח ַאֲחֵרי ִאְׁשּתֹו וַָּיבֹא ֶאל־ָהִאיׁש וַּיֹאֶמר ל13:11
וַּיֹאֶמר ָמנֹוַח ַעָּתה יָבֹא ְדָבְר ַמה־ִּיְהיֶה ִמְׁשַּפט־ַהַּנַער ּוַמֲעֵׂשהּו: 13:12
וַּיֹאֶמר ַמְלַא ְיהוָה ֶאל־ָמנֹוַח ִמֹּכל ֲאֶׁשר־ָאַמְרִּתי ֶאל־ָהִאָּׁשה ִּתָּׁשֵמר:13:13
יָה ִּתְׁשֹמר:  ִמֹּכל ֲאֶׁשר־יֵֵצא ִמֶּגֶפן ַהַּיִין לֹא תֹאַכל ְויִַין ְוֵׁשָכר ַאל־ֵּתְׁשְּת ְוָכל־ֻטְמָאה ַאל־ּתֹאַכל ֹּכל ֲאֶׁשר־ִצִּויִת 13:14

1 2 // LXX ִעּנּוִני omit MT (ִעּנּוִניַעּמֹון)



וַּיֹאֶמר ָמנֹוַח ֶאל־ַמְלַא ְיהוָה ַנְעְצָרה־ָּנא אֹוָת ְוַנֲעֶׂשה ְלָפֶני ְּגִדי ִעִּזים: 13:15
13:16 ֹ א־יַָדע  וַּיֹאֶמר ַמְלַא ְיהוָה ֶאל־ָמנֹוַח ִאם־ַּתְעְצֵרִני לֹא־ֹאַכל ְּבַלְחֶמ ְוִאם־ַּתֲעֶׂשה ֹעָלה ַליהוָה ַּתֲעֶלָּנה ִּכי ל

ָמנֹוַח ִּכי־ַמְלַא ְיהוָה הּוא:  
:  וַּיֹאֶמר ָמנֹוַח ֶאל־ַמְלַא ְיהוָה ִמי ְׁשֶמ ִּכי־יָבֹא ִדְבֶרי ְוִכַּבְד 13:17 נּו
וַּיֹאֶמר ּלֹו ַמְלַא ְיהוָה ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי ְוהּוא־ֶפִלאי: 13:18
ְוִאְׁשּתֹו  וִַּיַּקח ָמנֹוַח ֶאת־ְּגִדי ָהִעִּזים ְוֶאת־ַהִּמְנָחה וַַּיַעל ַעל־ַהּצּור ַליהוָה ְוהּוא ִמְפִלא ַלֲעׂשֹות ְיהוָה ּוָמנֹוחַ 13:19
ֹרִאים:  
־ְיהוָה ְּבַלַהב ַהִּמְזֵּבַח ּוָמנֹוַח ְוִאְׁשּת13:20 ֹו ֹרִאים וִַּיְּפלּו  וְַיִהי ַבֲעלֹות ַהַּלַהב ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ַהָּׁשַמְיָמה וַַּיַעל ַמְלַא

ַעל־ְּפֵניֶהם ָאְרָצה:  
יַָדע ָמנֹוַח ִּכי־ַמְלַא ְיהוָה הּוא:  ְולֹא־יַָסף עֹוד ַמְלַא ְיהוָה ְלֵהָרֹאה ֶאל־ָמנֹוַח ְוֶאל־ִאְׁשּתֹו ָאז 13:21
ִהים ָרִאינּו: 13:22 וַּיֹאֶמר ָמנֹוַח ֶאל־ִאְׁשּתֹו מֹות ָנמּות ִּכי ֱא
ָכֵעת לֹא  וַּתֹאֶמר לֹו ִאְׁשּתֹו לּו ָחֵפץ ְיהוָה ַלֲהִמיֵתנּו לֹא־ָלַקח ִמָּיֵדנּו ֹעָלה ּוִמְנָחה ְולֹא ֶהְרָאנּו ֶאת־ָּכל־ֵאֶּלה וְ 13:23

ִהְׁשִמיָענּו ָּכזֹאת: 
וֵַּתֶלד ָהִאָּׁשה ֵּבן וִַּתְקָרא ֶאת־ְׁשמֹו ִׁשְמׁשֹון וִַּיְגַּדל ַהַּנַער וְַיָבְרֵכהּו ְיהוָה:  13:24
וַָּתֶחל רּוַח ְיהוָה ְלַפֲעמֹו ְּבַמֲחֵנה־ָדן ֵּבין ָצְרָעה ּוֵבין ֶאְׁשָּתֹאל:13:25

: 1ְרא ִאָּׁשה ְּבִתְמָנָתה ִמְּבנֹות ְּפִלְׁשִּתים ְוִהיא יְָׁשָרה ְּבֵעיָניו וֵַּיֶרד ִׁשְמׁשֹון ִּתְמָנָתה וַּיַ 14:1
ִמְּבנֹות ְּפִלְׁשִּתים ְוַעָּתה ְקחּו־אֹוָתּה ִּלי ְלִאָּׁשה:  וַַּיַעל וַַּיֵּגד ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו וַּיֹאֶמר ִאָּׁשה ָרִאיִתי ְבִתְמָנָתה14:2
ים ָהֲעֵרִלים  וַּיֹאֶמר לֹו ָאִביו ְוִאּמֹו ַהֵאין ִּבְבנֹות ַאֶחי ּוְבָכל־ַעִּמי ִאָּׁשה ִּכי־ַאָּתה הֹוֵל ָלַקַחת ִאָּׁשה ִמְּפִלְׁשִּת 14:3

י ִּכי־ִהיא יְָׁשָרה ְבֵעיָני: וַּיֹאֶמר ִׁשְמׁשֹון ֶאל־ָאִביו אֹוָתּה ַקח־לִ 
ִלים  ְוָאִביו ְוִאּמֹו לֹא יְָדעּו ִּכי ֵמְיהוָה ִהיא ִּכי־ֹתֲאָנה הּוא־ְמַבֵּקׁש ִמְּפִלְׁשִּתים ּוָבֵעת ַהִהיא ְּפִלְׁשִּתים ֹמְׁש 14:4

ְּבִיְׂשָרֵאל:
ַעד־ַּכְרֵמי ִתְמָנָתה ְוִהֵּנה ְּכִפיר ֲאָריֹות ֹׁשֵאג ִלְקָראתֹו:  3וַָּיבֹוא 2וַָּיַסרוֵַּיֶרד ִׁשְמׁשֹון ְוָאִביו ְוִאּמֹו ִּתְמָנָתה 14:5
הּו ְּכַׁשַּסע ַהְּגִדי ּוְמאּוָמה ֵאין ְּביָדֹו ְולֹא ִהִּגיד ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה:  וִַּתְצַלח ָעָליו רּוַח ְיהוָה וְַיַׁשְּסעֵ 14:6
וֵַּיֶרד וְַיַדֵּבר ָלִאָּׁשה וִַּתיַׁשר ְּבֵעיֵני ִׁשְמׁשֹון:  14:7
ה ֲעַדת ְּדבֹוִרים ִּבְגִוַּית ָהַאְריֵה ּוְדָבׁש:  וַָּיָׁשב ִמָּיִמים ְלַקְחָּתּה וַָּיַסר ִלְראֹות ֵאת ַמֶּפֶלת ָהַאְריֵה ְוִהּנֵ 14:8
יד ָלֶהם ִּכי ִמְּגִוַּית ָהַאְריֵה וִַּיְרֵּדהּו ֶאל־ַּכָּפיו וֵַּיֶל ָהלֹו ְוָאֹכל וֵַּיֶל ֶאל־ָאִביו ְוֶאל־ִאּמֹו וִַּיֵּתן ָלֶהם וַּיֹאֵכלּו ְולֹא־ִהּגִ 14:9

ָרָדה ַהְּדָבׁש:  
ּו ֶאל־ָהִאָּׁשה וַַּיַעׂש ָׁשם ִׁשְמׁשֹון ִמְׁשֶּתה ִּכי ֵּכן יֲַעׂשּו ַהַּבחּוִרים:  וֵַּיֶרד ָאִביה 14:10
ִׁשים ֵמֵרִעים וִַּיְהיּו ִאּתֹו: 14:11 וְַיִהי ִּכְראֹוָתם אֹותֹו וִַּיְקחּו ְׁש
ּה ִלי ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמְׁשֶּתה ּוְמָצאֶתם ְוָנַתִּתי  וַּיֹאֶמר ָלֶהם ִׁשְמׁשֹון ָאחּוָדה־ָּנא ָלֶכם ִחיָדה ִאם־ַהֵּגד ַּתִּגידּו אֹותָ 14:12

ִׁשים ֲחִלֹפת ְּבָגִדים:   ִׁשים ְסִדיִנים ּוְׁש ָלֶכם ְׁש
ִׁשים ֲחִליפֹות ְּבָגִדים וַּיֹאְמרּו לֹו 14:13 ִׁשים ְסִדיִנים ּוְׁש חּוָדה  ְוִאם־לֹא תּוְכלּו ְלַהִּגיד ִלי ּוְנַתֶּתם ַאֶּתם ִלי ְׁש

יָדְת ְוִנְׁשָמֶעָּנה:  חִ 
ֶׁשת יִָמים:  14:14 וַּיֹאֶמר ָלֶהם ֵמָהֹאֵכל יָָצא ַמֲאָכל ּוֵמַעז יָָצא ָמתֹוק ְולֹא יְָכלּו ְלַהִּגיד ַהִחיָדה ְׁש
ה ֶּפן־ִנְׂשֹרף אֹוָת ְוֶאת־ֵּבית  וְַיִהי ַּבּיֹום ָהְרִביִעי וַּיֹאְמרּו ְלֵאֶׁשת־ִׁשְמׁשֹון ַּפִּתי ֶאת־ִאיֵׁש ְויֶַּגד־ָלנּו ֶאת־ַהִחידָ 14:15

ם:  ָאִבי ָּבֵאׁש ַהְליְָרֵׁשנּו ְקָראֶתם ָלנּו ֲה
ַּגְדָּתה וַּיֹאֶמר וֵַּתְבְּך ֵאֶׁשת ִׁשְמׁשֹון ָעָליו וַּתֹאֶמר ַרק־ְׂשֵנאַתִני ְולֹא ֲאַהְבָּתִני ַהִחיָדה ַחְדָּת ִלְבֵני ַעִּמי ְוִלי לֹא הִ 14:16

ִבי ּוְלִאִּמי לֹא ִהַּגְדִּתי ְוָל ַאִּגיד:  ָלּה ִהֵּנה ְלאָ 
ְתהּו וַַּתֵּגד  וֵַּתְבְּך ָעָליו ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ֲאֶׁשר־ָהיָה ָלֶהם ַהִּמְׁשֶּתה וְַיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי וַַּיֶּגד־ָלּה ִּכי ֱהִציקַ 14:17

ַהִחיָדה ִלְבֵני ַעָּמּה:  
יר ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְּבֶטֶרם יָבֹא ַהַחְרָסה ַמה־ָּמתֹוק ִמְּדַבׁש ּוֶמה ַעז ֵמֲאִרי וַּיֹאֶמר ָלֶהם  וַּיֹאְמרּו לֹו ַאְנֵׁשי ָהעִ 14:18

לּוֵלא ֲחַרְׁשֶּתם ְּבֶעְגָלִתי לֹא ְמָצאֶתם ִחיָדִתי: 
ִׁשים ִאיׁש וִַּיּקַ 14:19 ח ֶאת־ֲחִליצֹוָתם וִַּיֵּתן ַהֲחִליפֹות ְלַמִּגיֵדי  וִַּתְצַלח ָעָליו רּוַח ְיהוָה וֵַּיֶרד ַאְׁשְקלֹון וַַּי ֵמֶהם ְׁש

ַהִחיָדה וִַּיַחר ַאּפֹו וַַּיַעל ֵּבית ָאִביהּו:

1 1 // LXX ְוִהיא יְָׁשָרה ְּבֵעיָניו omit MT (וַַּיַעלְוִהיא)
2 5 // LXX(A ) Mss OL וַּיָ ַסר  omit MT (וַָּיבֹוא וַָּיַסר)
3 5 וַָּיבֹוא LXX(A ) Mss OL // MT וַָּיֹבאּו



וְַּתִהי ֵאֶׁשת ִׁשְמׁשֹון ְלֵמֵרֵעהּו ֲאֶׁשר ֵרָעה לֹו:  14:20
י ִעִּזים וַּיֹאֶמר ָאֹבָאה ֶאל־ִאְׁשִּתי ֶהָחְדָרה  וְַיִהי ִמָּיִמים ִּביֵמי ְקִציר־ִחִּטים וִַּיְפֹקד ִׁשְמׁשֹון ֶאת־ִאְׁשּתֹו ִּבְגִד 15:1

ְולֹא־ְנָתנֹו ָאִביָה ָלבֹוא:  
ה ְּתִהי־ָנא ְל וַּיֹאֶמר ָאִביָה ָאֹמר ָאַמְרִּתי ִּכי־ָׂשנֹא ְׂשֵנאָתּה וֶָאְּתֶנָּנה ְלֵמֵרֶע ֲהלֹא ֲאֹחָתּה ַהְּקַטָּנה טֹוָבה ִמֶּמּנָ 15:2

ַּתְחֶּתיָה: 
ר לֹו ִׁשְמׁשֹון ִנֵּקיִתי ַהַּפַעם ִמְּפִלְׁשִּתים ִּכי־ֹעֶׂשה ֲאִני ִעָּמם ָרָעה: וַּיֹאמֶ 15:3
ׁש־ֵמאֹות ׁשּוָעִלים וִַּיַּקח ַלִּפִדים וֶַּיֶפן ָזָנב ֶאל־ָזָנב וַָּיֶׂשם ַלִּפיד ֶאחָ 15:4 ד ֵּבין־ְׁשֵני ַהְּזָנבֹות וֵַּיֶל ִׁשְמׁשֹון וִַּיְלֹּכד ְׁש

  : ַּבָּתוֶ
:  וַַּיְבֶער־ֵאׁש ַּבַּלִּפיִדים וְַיַׁשַּלח ְּבָקמֹות ְּפִלְׁשִּתים וַַּיְבֵער ִמָּגִדיׁש ְוַעד־ָקָמה ְוַעד ֶּכֶרם ְוַעד ָזִית15:5
ֵמֵרֵעהּו וַַּיֲעלּו  וַּיֹאְמרּו ְפִלְׁשִּתים ִמי ָעָׂשה זֹאת וַּיֹאְמרּו ִׁשְמׁשֹון ֲחַתן ַהִּתְמִני ִּכי ָלַקח ֶאת־ִאְׁשּתֹו וִַּיְּתָנּה לְ 15:6

ָאִביָה ָּבֵאׁש: 1ְפִלְׁשִּתים וִַּיְׂשְרפּו אֹוָתּה ְוֶאת־ֵּבית 
ַחר ֶאְחָּדל: וַּיֹאֶמר ָלֶהם ִׁשְמׁשֹון ִאם־ַּתֲעׂשּון ָּכזֹאת ִּכי ִאם־ִנַּקְמִּתי ָבֶכם ְואַ 15:7
וַַּי אֹוָתם ׁשֹוק ַעל־יֵָר ַמָּכה ְגדֹוָלה וֵַּיֶרד וֵַּיֶׁשב ִּבְסִעיף ֶסַלע ֵעיָטם: 15:8
וַַּיֲעלּו ְפִלְׁשִּתים וַַּיֲחנּו ִּביהּוָדה וִַּיָּנְטׁשּו ַּבֶּלִחי: 15:9

וַּיֹאְמרּו ֶלֱאסֹור ֶאת־ִׁשְמׁשֹון ָעִלינּו ַלֲעׂשֹות לֹו ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלנּו: וַּיֹאְמרּו ִאיׁש ְיהּוָדה ָלָמה ֲעִליֶתם ָעֵלינּו 15:10
ֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש ִמיהּוָדה ֶאל־ְסִעיף ֶסַלע ֵעיָטם וַּיֹאְמרּו ְלִׁשְמׁשֹון ֲהלֹא יַָדְעָּת ִּכי־ֹמְׁשִלים15:11 ָּבנּו  וֵַּיְרדּו ְׁש

ָּלנּו וַּיֹאֶמר ָלֶהם ַּכֲאֶׁשר ָעׂשּו ִלי ֵּכן ָעִׂשיִתי ָלֶהם: ְּפִלְׁשִּתים ּוַמה־ּזֹאת ָעִׂשיתָ 
ּון ִּבי ַאֶּתם:  וַּיֹאְמרּו לֹו ֶלֱאָסְר ָיַרְדנּו ְלִתְּת ְּביַד־ְּפִלְׁשִּתים וַּיֹאֶמר ָלֶהם ִׁשְמׁשֹון ִהָּׁשְבעּו ִלי ֶּפן־ִּתְפְּגע 15:12
ר ֶנֱאָסְר ּוְנַתּנּו ְביָָדם ְוָהֵמת לֹא ְנִמיֶת וַַּיַאְסֻרהּו ִּבְׁשַנִים ֲעֹבִתים ֲחָדִׁשים וַּיֹאְמרּו לֹו ֵלאֹמר לֹא ִּכי־ָאסֹ 15:13

וַַּיֲעלּוהּו ִמן־ַהָּסַלע:  
ל־ְזרֹועֹוָתיו  הּוא־ָבא ַעד־ֶלִחי ּוְפִלִׁשִּתים ֵהִריעּו ִלְקָראתֹו וִַּתְצַלח ָעָליו רּוַח ְיהוָה וִַּתְהיֶיָנה ָהֲעֹבִתים ֲאֶׁשר עַ 15:14

ַּכִּפְׁשִּתים ֲאֶׁשר ָּבֲערּו ָבֵאׁש וִַּיַּמּסּו ֱאסּוָריו ֵמַעל יָָדיו:  
־ָּבּה ֶאֶלף ִאיׁש: 15:15 וִַּיְמָצא ְלִחי־ֲחמֹור ְטִרָּיה וִַּיְׁשַלח יָדֹו וִַּיָּקֶחָה וַַּי
ִחי ַהֲחמֹור ִהֵּכיִתי ֶאֶלף ִאיׁש: וַּיֹאֶמר ִׁשְמׁשֹון ִּבְלִחי ַהֲחמֹור ֲחמֹור ֲחֹמָרָתִים ִּבלְ 15:16
תֹו ְלַדֵּבר וַַּיְׁשֵל ַהְּלִחי ִמָּידֹו וִַּיְקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא ָרַמת ֶלִחי:  15:17 וְַיִהי ְּכַכ
ַהּזֹאת ְוַעָּתה ָאמּות  וִַּיְצָמא ְמֹאד וִַּיְקָרא ֶאל־ְיהוָה וַּיֹאַמר ַאָּתה ָנַתָּת ְביַד־ַעְבְּד ֶאת־ַהְּתׁשּוָעה ַהְּגֹדָלה15:18

ַּבָּצָמא ְוָנַפְלִּתי ְּביַד ָהֲעֵרִלים:  
ִהים ֶאת־ַהַּמְכֵּתׁש ֲאֶׁשר־ַּבֶּלִחי וֵַּיְצאּו ִמֶּמּנּו ַמִים וֵַּיְׁשְּת וַָּתָׁשב רּוחֹו וֶַּיִחי ַעל־ּכֵ 15:19 ן ָקָרא ְׁשָמּה ֵעין  וִַּיְבַקע ֱא

ם ַהֶּזה: ַהּקֹוֵרא ֲאֶׁשר ַּבֶּלִחי ַעד ַהּיֹו
וִַּיְׁשֹּפט ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִּביֵמי ְפִלְׁשִּתים ֶעְׂשִרים ָׁשָנה:15:20

ַעָּזָתה וַַּיְרא־ָׁשם ִאָּׁשה זֹוָנה וַָּיבֹא ֵאֶליָה: 2וֵַּיֶל ִׁשְמׁשֹון ִמָׁשם16:1
ּו ָכל־ַהַּלְיָלה ֵלאֹמר  וַּיַֻּגד ַלַעָּזִתים ֵלאֹמר ָּבא ִׁשְמׁשֹון ֵהָּנה וַָּיֹסּבּו וֶַּיֶאְרבּו־לֹו ָכל־ַהַּלְיָלה ְּבַׁשַער ָהִעיר וִַּיְתָחְרׁש16:2

ַעד־אֹור ַהֹּבֶקר ַוֲהַרְגנֻהּו:  
ַהַּלְיָלה וֶַּיֱאֹחז ְּבַדְלתֹות ַׁשַער־ָהִעיר ּוִבְׁשֵּתי ַהְּמזּוזֹות וִַּיָּסֵעם וִַּיְׁשַּכב ִׁשְמׁשֹון ַעד־ֲחִצי ַהַּלְיָלה וַָּיָקם ַּבֲחִצי16:3

:3ִעם־ַהְּבִריַח וַָּיֶׂשם ַעל־ְּכֵתָפיו וַַּיֲעֵלם ֶאל־רֹאׁש ָהָהר ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ֶחְברֹון וִַּיְּתֵנם ָׁשם
וְַיִהי ַאֲחֵרי־ֵכן וֶַּיֱאַהב ִאָּׁשה ְּבַנַחל ׂשֵֹרק ּוְׁשָמּה ְּדִליָלה: 16:4
ֲאַסְרנֻהּו ְלַעֹּנתֹו  וַַּיֲעלּו ֵאֶליָה ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים וַּיֹאְמרּו ָלּה ַּפִּתי אֹותֹו ּוְרִאי ַּבֶּמה ֹּכחֹו ָגדֹול ּוַבֶּמה נּוַכל לֹו ו16:5ַ

וֲַאַנְחנּו ִנַּתן־ָל ִאיׁש ֶאֶלף ּוֵמָאה ָּכֶסף:  
16:6  : וַּתֹאֶמר ְּדִליָלה ֶאל־ִׁשְמׁשֹון ַהִּגיָדה־ָּנא ִלי ַּבֶּמה ֹּכֲח ָגדֹול ּוַבֶּמה ֵתָאֵסר ְלַעּנֹוֶת
ים ַלִחים ֲאֶׁשר לֹא־ֹחָרבו ְוָחִליִתי ְוָהִייִתי ְּכַאַחד ָהָאָדם:  וַּיֹאֶמר ֵאֶליָה ִׁשְמׁשֹון ִאם־יַַאְסֻרִני ְּבִׁשְבָעה ְיָתִר 16:7
וַַּיֲעלּו־ָלּה ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים ִׁשְבָעה ְיָתִרים ַלִחים ֲאֶׁשר לֹא־ֹחָרבּו וַַּתַאְסֵרהּו ָּבֶהם:  16:8
ְמׁשֹון וְַיַנֵּתק ֶאת־ַהְיָתִרים ַּכֲאֶׁשר ִיָּנֵתק ְּפִתיל־ַהְּנֹעֶרת  ְוָהֹאֵרב ֹיֵׁשב ָלּה ַּבֶחֶדר וַּתֹאֶמר ֵאָליו ְּפִלְׁשִּתים ָעֶלי ִׁש 16:9

ַּבֲהִריחֹו ֵאׁש ְולֹא נֹוַדע ֹּכחֹו: 
ר: וַּתֹאֶמר ְּדִליָלה ֶאל־ִׁשְמׁשֹון ִהֵּנה ֵהַתְלָּת ִּבי ַוְּתַדֵּבר ֵאַלי ְּכָזִבים ַעָּתה ַהִּגיָדה־ָּנא ִלי ַּבֶּמה ֵּתָאסֵ 16:10

1 6 // Hebrew Mss LXX Syr ֵּבית omit MT (ֵּביתְוֶאת)
2 1 // LXX ִמָׁשם omit MT (ִמָׁשםִׁשְמׁשֹון) PH
3 3 // LXX וִַּיְּתֵנם ָׁשם omit MT (וְַיִהיוִַּיְּתֵנם)



16:11 ֹ אֶמר ֵאֶליָה ִאם־ָאסֹור יַַאְסרּוִני ַּבֲעֹבִתים ֲחָדִׁשים ֲאֶׁשר לֹא־ַנֲעָׂשה ָבֶהם ְמָלאָכה ְוָחִליִתי ְוָהִייִתי ְּכַאַחד  וַּי
ָהָאָדם: 
ֵרב ֹיֵׁשב ֶּבָחֶדר  וִַּתַּקח ְּדִליָלה ֲעֹבִתים ֲחָדִׁשים וַַּתַאְסֵרהּו ָבֶהם וַּתֹאֶמר ֵאָליו ְּפִלְׁשִּתים ָעֶלי ִׁשְמׁשֹון ְוָהאֹ 16:12

וְַיַנְּתֵקם ֵמַעל ְזֹרֹעָתיו ַּכחּוט:  
16:13 ֹ אֶמר ֵאֶליָה  וַּתֹאֶמר ְּדִליָלה ֶאל־ִׁשְמׁשֹון ַעד־ֵהָּנה ֵהַתְלָּת ִּבי וְַּתַדֵּבר ֵאַלי ְּכָזִבים ַהִּגיָדה ִּלי ַּבֶּמה ֵּתָאֵסר וַּי

ְוָחִליִתי ְוָהִייִתי ְּכַאַחד ָהָאָדם: 1ַּמָּסֶכת ְוָתַקַעְּת ְּביֵָתד ִאם־ַּתַאְרִגי ֶאת־ֶׁשַבע ַמְחְלפֹות רֹאִׁשי ִעם־הַ 
וַּתֹאֶמר ֵאָליו ְּפִלְׁשִּתים ָעֶלי  3ַּבָּיֵתד 2וְַּתיְַּׁשֵנהּו וַַּתֲאִריג ֶאת־ֶׁשַבע ַמְחְלפֹות רֹאִׁשֹו ִעם־ַהַּמֶּסֶכת וִַּתְתַקע16:14

ִׁשְמׁשֹון וִַּייַקץ ִמְּׁשָנתֹו וִַּיַּסע ֶאת־ַהְיַתד ָהֶאֶרג ְוֶאת־ַהַּמָּסֶכת: 
ׁש ְּפָעִמים ֵהַתְלָּת ִּבי ְולֹא־ִהַּגְדָּת 16:15 ִּלי ַּבֶּמה ֹּכֲח  וַּתֹאֶמר ֵאָליו ֵאי ּתֹאַמר ֲאַהְבִּתי ְוִלְּב ֵאין ִאִּתי ֶזה ָׁש
ָגדֹול:  

וְַיִהי ִּכי־ֵהִציָקה ּלֹו ִבְדָבֶריָה ָּכל־ַהָּיִמים וְַּתַאֲלֵצהּו ַוִּתְקַצר ַנְפׁשֹו ָלמּות:  16:16
ִהים ֲאִני ִמֶּבֶטן ִאִּמי 16:17 ִאם־ֻּגַּלְחִּתי ְוָסר  וַַּיֶּגד־ָלּה ֶאת־ָּכל־ִלּבֹו וַּיֹאֶמר ָלּה מֹוָרה לֹא־ָעָלה ַעל־רֹאִׁשי ִּכי־ְנִזיר ֱא

ִמֶּמִּני ֹכִחי ְוָחִליִתי ְוָהִייִתי ְּכָכל־ָהָאָדם:  
ִהִּגיד ִלי  וֵַּתֶרא ְדִליָלה ִּכי־ִהִּגיד ָלּה ֶאת־ָּכל־ִלּבֹו וִַּתְׁשַלח וִַּתְקָרא ְלַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים ֵלאֹמר ֲעלּו ַהַּפַעם ִּכי־16:18

ְרֵני ְפִלְׁשִּתים וַַּיֲעלּו ַהֶּכֶסף ְּביָָדם: ֶאת־ָּכל־ִלּבֹו וַַּיֲעלּו ֵאֶליָה סַ 
ֵמָעָליו:  וְַּתיְַּׁשֵנהּו ַעל־ִּבְרֶּכיָה וִַּתְקָרא ָלִאיׁש וְַיַגַּלח ֶאת־ֶׁשַבע ַמְחְלפֹות רֹאׁשֹו וַָּיֶחל ֵלָענֹות וַָּיַסר ֹּכחֹו16:19
ָנתֹו וַּיֹאֶמר ֵאֵצא ְּכַפַעם ְּבַפַעם ְוִאָּנֵער ְוהּוא לֹא יַָדע ִּכי ְיהוָה ָסר  וַּתֹאֶמר ְּפִלְׁשִּתים ָעֶלי ִׁשְמׁשֹון וִַּיַקץ ִמְּׁש 16:20
ֵמָעָליו: 
ֵחן ְּבֵבית ָהֲאִסיִרים: וַּיֹאֲחזּוהּו ְפִלְׁשִּתים וְַיַנְּקרּו ֶאת־ֵעיָניו וַּיֹוִרידּו אֹותֹו ַעָּזָתה וַַּיַאְסרּוהּו ַּבְנֻחְׁשַּתִים וְַיִהי טֹו16:21
וַָּיֶחל ְׂשַער־רֹאׁשֹו ְלַצֵּמַח ַּכֲאֶׁשר ֻּגָּלח:16:22
ֵהינּו ְּביָדֵ 16:23 ֵהיֶהם ּוְלִׂשְמָחה וַּיֹאְמרּו ָנַתן ֱא נּו ֵאת ִׁשְמׁשֹון  ְוַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים ֶנֱאְספו ִלְזֹּבַח ֶזַבח־ָּגדֹול ְלָדגֹון ֱא

אֹוְיֵבינּו:  
ֵהינּו ְביֵָדנּו ֶאת־אֹוְיֵבנּו ְוֵאת ַמֲחִריב ַאְרֵצנּו וֲַאֶׁשר  וִַּיְראּו ֹאתֹו ָהָעם וְַיַהְלל16:24 ֵהיֶהם ִּכי ָאְמרּו ָנַתן ֱא ּו ֶאת־ֱא

ִהְרָּבה ֶאת־ֲחָלֵלינּו: 
וְַיַצֵחק ִלְפֵניֶהם וַַּיּכּו  וְַיִהי ְּכטֹוב ִלָּבם וַּיֹאְמרּו ִקְראּו ְלִׁשְמׁשֹון ִויַׂשֶחק־ָלנּו וִַּיְקְראּו ְלִׁשְמׁשֹון ִמֵּבית ָהֲאִסיִרים 16:25

וַַּיֲעִמידּו אֹותֹו ֵּבין ָהַעּמּוִדים:  4אֹותֹו 
יִמֵׁשִני ֶאת־ָהַעֻּמִדים ֲאֶׁשר ַהַּבִית ָנכֹון ֲעֵליֶהם  וַּיֹאֶמר ִׁשְמׁשֹון ֶאל־ַהַּנַער ַהַּמֲחִזיק ְּביָדֹו ַהִּניָחה אֹוִתי ְוהֵ 16:26

:  5ְוֶאָּׁשֵען ֲעֵליֶהם וַַּיַעׂש ַהַּנַער ֵּכן 
ֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש ְוִאָּׁשה ָהֹרִאים  ְוַהַּבִית ָמֵלא ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוׁשָ 16:27 ָּמה ֹּכל ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים ְוַעל־ַהָּגג ִּכְׁש

ִּבְׂשחֹוק ִׁשְמׁשֹון: 
ִהים ְואִ 16:28 ָּנְקָמה וִַּיְקָרא ִׁשְמׁשֹון ֶאל־ְיהוָה וַּיֹאַמר ֲאֹדָני יֱֹהִוה ָזְכֵרִני ָנא ְוַחְּזֵקִני ָנא ַא ַהַּפַעם ַהֶּזה ָהֱא

ַקם־ַאַחת ִמְּׁשֵתי ֵעיַני ִמְּפִלְׁשִּתים:  נְ 
ְוֶאָחד ִּבְׂשמֹאלֹו:  וִַּיְלֹּפת ִׁשְמׁשֹון ֶאת־ְׁשֵני ַעּמּוֵדי ַהָּתוֶ ֲאֶׁשר ַהַּבִית ָנכֹון ֲעֵליֶהם וִַּיָּסֵמ ֲעֵליֶהם ֶאָחד ִּביִמינֹו 16:29
ים וֵַּיט ְּבֹכַח וִַּיֹּפל ַהַּבִית ַעל־ַהְּסָרִנים ְוַעל־ָּכל־ָהָעם ֲאֶׁשר־ּבֹו וִַּיְהיּו  וַּיֹאֶמר ִׁשְמׁשֹון ָּתמֹות ַנְפִׁשי ִעם־ְּפִלְׁשִּת 16:30

ַהֵּמִתים ֲאֶׁשר ֵהִמית ְּבמֹותֹו ַרִּבים ֵמֲאֶׁשר ֵהִמית ְּבַחָּייו: 
ֹו ֵּבין ָצְרָעה ּוֵבין ֶאְׁשָּתֹאל ְּבֶקֶבר ָמנֹוַח ָאִביו ְוהּוא  וֵַּיְרדּו ֶאָחיו ְוָכל־ֵּבית ָאִביהּו וִַּיְׂשאּו ֹאתֹו וַַּיֲעלּו וִַּיְקְּברּו אֹות 16:31

ָׁשַפט ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֶעְׂשִרים ָׁשָנה:
וְַיִהי־ִאיׁש ֵמַהר־ֶאְפָרִים ּוְׁשמֹו ִמיָכְיהּו:  17:1
ְרְּת ְּבָאְזַני ִהֵּנה־ַהֶּכֶסף ִאִּתי ֲאִני ְלַקְחִּתיו  וַּיֹאֶמר ְלִאּמֹו ֶאֶלף ּוֵמָאה ַהֶּכֶסף ֲאֶׁשר ֻלַּקח־ָל ְוַאִּתי ָאִלית ְוַגם ָאמַ 17:2

ְוַעָּתה ֲאִׁשיֶבּנּו ָל וַּתֹאֶמר ִאּמֹו ָּברּו ְּבִני ַליהוָה: 

1 13 // cf MT v.14 ְּביֵָתד add LXX ֶאל־ַהִּקיר 
2 13-14 ְוָתַקַעְּת  ְּביֵָתד ֶאל־ַהִּקיר  ְוָחִליִתי ְוָהִייִתי ְּכַאַחד ָהָאָדם: וְַּתיְַּׁשֵנהּו וַַּתֲאִריג ֶאת־ֶׁשַבע  ַמְחְלפֹות  רֹאִׁשֹו  
// LXX ִעם־ַהַּמֶּסֶכת omit MT ( ַהַּמֶּסֶכת וִַּתְתַקע ַהַּמָּסֶכת  ְוָתַקַעְּת)
3 14 // MT ְּביֵָתד add LXX ֶאל־ַהִּק יר 
4 25 // LXX וַַּיּכּו אֹותֹו omit MT (וַַּיֲעִמידּווַַּיּכּו)
5 26 // LXX וַַּיַעׂש ַהַּנַער ֵּכן omit MT (ְוַהַּבִיתוַַּיַעׂש)



י ַלֲעׂשֹות ֶּפֶסל  וַָּיֶׁשב ֶאת־ֶאֶלף־ּוֵמָאה ַהֶּכֶסף ְלִאּמֹו וַּתֹאֶמר ִאּמֹו ַהְקֵּדׁש ִהְקַּדְׁשִּתי ֶאת־ַהֶּכֶסף ַליהָוה ִמָּיִדי ִלְבנִ 17:3
ּוַמֵּסָכה: 

ִהי ְּבֵבית ִמיָכְיהּו: וַָּיֶׁשב ֶאת־ַהֶּכֶסף ְלִאּמֹו וִַּתַּקח ִאּמֹו ָמאַתִים ֶּכֶסף וִַּתְּתֵנהּו ַלּצֹוֵרף וַַּיֲעֵׂשהּו ֶּפֶסל ּוַמֵּסָכה וַיְ 17:4
ִהים וַַּיַעׂש ֵאפֹוד ּוְתָרִפים ַו17:5 ְיַמֵּלא ֶאת־יַד ַאַחד ִמָּבָניו וְַיִהי־לֹו ְלֹכֵהן:  ְוָהִאיׁש ִמיָכה לֹו ֵּבית ֱא
ַּבָּיִמים ָהֵהם ֵאין ֶמֶל ְּבִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו יֲַעֶׂשה:17:6
וְַיִהי־ַנַער ִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ִמִּמְׁשַּפַחת ְיהּוָדה ְוהּוא ֵלִוי ְוהּוא ָגר־ָׁשם: 17:7
ׁש ֵמָהִעיר ִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ָלגּור ַּבֲאֶׁשר ִיְמָצא וַָּיבֹא ַהר־ֶאְפַרִים ַעד־ֵּבית ִמיָכה ַלֲעׂשֹות ַּדְרּכֹו:  וֵַּיֶל ָהִאי17:8
א:  ֶאְמצָ וַּיֹאֶמר־לֹו ִמיָכה ֵמַאִין ָּתבֹוא וַּיֹאֶמר ֵאָליו ֵלִוי ָאֹנִכי ִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ְוָאֹנִכי ֹהֵל ָלגּור ַּבֲאֶׁשר 17:9

ָגִדים ּוִמְחיֶָת  וַּיֹאֶמר לֹו ִמיָכה ְׁשָבה ִעָּמִדי וְֶהיֵה־ִלי ְלָאב ּוְלֹכֵהן ְוָאֹנִכי ֶאֶּתן־ְל ֲעֶׂשֶרת ֶּכֶסף ַלָּיִמים ְוֵעֶר ּבְ 17:10
וֵַּיֶל ַהֵּלִוי:  

ָניו: וַּיֹוֶאל ַהֵּלִוי ָלֶׁשֶבת ֶאת־ָהִאיׁש וְַיִהי ַהַּנַער לֹו ְּכַאַחד ִמּבָ 17:11
וְַיַמֵּלא ִמיָכה ֶאת־יַד ַהֵּלִוי וְַיִהי־לֹו ַהַּנַער ְלֹכֵהן וְַיִהי ְּבֵבית ִמיָכה:  17:12
וַּיֹאֶמר ִמיָכה ַעָּתה יַָדְעִּתי ִּכי־יֵיִטיב ְיהוָה ִלי ִּכי ָהיָה־ִלי ַהֵּלִוי ְלֹכֵהן:  17:13

ם ָהֵהם ֵׁשֶבט ַהָּדִני ְמַבֶּקׁש־לֹו ַנֲחָלה ָלֶׁשֶבת ִּכי לֹא־ָנְפָלה ּלֹו ַעד־ַהּיֹום  ַּבָּיִמים ָהֵהם ֵאין ֶמֶל ְּבִיְׂשָרֵאל ּוַבָּיִמי18:1
־ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְּבַנֲחָלה:  ַההּוא ְּבתֹו

ה ּוֵמֶאְׁשָּתֹאל ְלַרֵּגל ֶאת־ָהָאֶרץ וִַּיְׁשְלחּו ְבֵני־ָדן ִמִּמְׁשַּפְחָּתם ֲחִמָּׁשה ֲאָנִׁשים ִמְקצֹוָתם ֲאָנִׁשים ְּבֵני־ַחִיל ִמָּצְרעָ 18:2
ּוְלָחְקָרּה וַּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ְלכּו ִחְקרּו ֶאת־ָהָאֶרץ וַָּיֹבאּו ַהר־ֶאְפַרִים ַעד־ֵּבית ִמיָכה וַָּיִלינּו ָׁשם:  

18:3 ֹ ם ּוָמה־ַאָּתה  ֵהָּמה ִעם־ֵּבית ִמיָכה ְוֵהָּמה ִהִּכירּו ֶאת־קֹול ַהַּנַער ַהֵּלִוי וַָּיסּורּו ָׁשם וַּי אְמרּו לֹו ִמי־ֱהִביֲא ֲה
ֹעֶׂשה ָּבֶזה ּוַמה־ְּל ֹפה:  

וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ָּכֹזה ְוָכֶזה ָעָׂשה ִלי ִמיָכה וִַּיְׂשְּכֵרִני וֱָאִהי־לֹו ְלֹכֵהן: 18:4
ִהים ְוֵנְדָעה ֲהִתְצַלח ַּדְרֵּכנּו ֲאֶׁשר ֲאַנחְ 18:5 נּו ֹהְלִכים ָעֶליָה: וַּיֹאְמרּו לֹו ְׁשַאל־ָנא ֵבא
וַּיֹאֶמר ָלֶהם ַהֹּכֵהן ְלכּו ְלָׁשלֹום ֹנַכח ְיהוָה ַּדְרְּכֶכם ֲאֶׁשר ֵּתְלכּו־ָבּה:18:6
ֵקט  ֹדִנים ׁשֹ וֵַּיְלכּו ֲחֵמֶׁשת ָהֲאָנִׁשים וַָּיֹבאּו ָלְיָׁשה וִַּיְראּו ֶאת־ָהָעם ֲאֶׁשר־ְּבִקְרָּבּה יֹוֶׁשֶבת־ָלֶבַטח ְּכִמְׁשַּפט צִ 18:7

: 1ֲאָרם ּוֹבֵטַח ְוֵאין־ַמְכִלים ָּדָבר ָּבָאֶרץ יֹוֵרׁש ֶעֶצר ּוְרֹחִקים ֵהָּמה ִמִּצֹדִנים ְוָדָבר ֵאין־ָלֶהם ִעם־
ָמה ַאֶּתם: וַָּיֹבאּו ֶאל־ֲאֵחיֶהם ָצְרָעה ְוֶאְׁשָּתֹאל וַּיֹאְמרּו ָלֶהם ֲאֵחיֶהם 18:8
ָלֶבַטח ְּכִמְׁשַּפט  וַּיֹאְמרּו קּומּו ֲעֵליֶהם ִּכי ָעִלינּו וִַּיַּסע ְּבֶאֶרץ ַעד־ָלְיָׁשה וִַּיְראּו ֶאת־ָהָעם ֲאֶׁשר־ְּבִקְרָּבּה יֹוֶׁשֶבת־18:9

ִּכי ָרִאינּו ֶאת־ָהָאֶרץ ְוִהֵּנה טֹוָבה  2ֵליֶהם ִצֹדִנים ּוְרֹחִקים ֵהָּמה ִמִּצֹדִנים ְוָדָבר ֵאין־ָלֶהם ִעם־ֲאָרם ִּכי קּומּו ְוַנֲעֶלה עֲ 
ְמֹאד ְוַאֶּתם ַמְחִׁשים ַאל־ֵּתָעְצלּו ָלֶלֶכת ָלבֹא ָלֶרֶׁשת ֶאת־ָהָאֶרץ: 

ִהים ְּביְֶדֶכם ָמקֹום ֲאֶׁשר ֵאין־ָׁשם ַמְחסֹור  ְּכֹבֲאֶכם ָּתֹבאּו ֶאל־ַעם ֹּבֵטַח ְוָהָאֶרץ ַרֲחַבת יַָדִים ִּכי־ְנָתנָ 18:10 ּה ֱא
ָּכל־ָּדָבר ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ:  

וִַּיְסעּו ִמָּׁשם ִמִּמְׁשַּפַחת ַהָּדִני ִמָּצְרָעה ּוֵמֶאְׁשָּתֹאל ֵׁשׁש־ֵמאֹות ִאיׁש ָחגּור ְּכֵלי ִמְלָחָמה:  18:11
יהּוָדה ַעל־ֵּכן ָקְראּו ַלָּמקֹום ַההּוא ַמֲחֵנה־ָדן ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ִהֵּנה ַאֲחֵרי ִקְריַת  וַַּיֲעלּו וַַּיֲחנּו ְּבִקְריַת ְיָעִרים ּבִ 18:12
ְיָעִרים:  
וַַּיַעְברּו ִמָּׁשם ַהר־ֶאְפָרִים וַָּיֹבאּו ַעד־ֵּבית ִמיָכה:  18:13
ּיֹאְמרּו ֶאל־ֲאֵחיֶהם ַהְיַדְעֶּתם ִּכי יֵׁש ַּבָּבִּתים ָהֵאֶּלה  וַַּיֲענּו ֲחֵמֶׁשת ָהֲאָנִׁשים ַהֹהְלִכים ְלַרֵּגל ֶאת־ָהָאֶרץ ַלִיׁש ַו18:14

ֵאפֹוד ּוְתָרִפים ּוֶפֶסל ּוַמֵּסָכה ְוַעָּתה ְּדעּו ַמה־ַּתֲעׂשּו: 
וַָּיסּורּו ָׁשָּמה וַָּיֹבאּו ֶאל־ֵּבית־ַהַּנַער ַהֵּלִוי ֵּבית ִמיָכה וִַּיְׁשֲאלּו־לֹו ְלָׁשלֹום:  18:15
־ֵמאֹות ִאיׁש ֲחגּוִרים ְּכֵלי ִמְלַחְמָּתם ִנָּצִבים ֶּפַתח ַהָּׁשַער ֲאֶׁשר ִמְּבֵני־ָדן:  ְוֵׁשׁש18:16
ָרִפים  וַַּיֲעלּו ֲחֵמֶׁשת ָהֲאָנִׁשים ַהֹהְלִכים ְלַרֵּגל ֶאת־ָהָאֶרץ ָּבאּו ָׁשָּמה ָלְקחּו ֶאת־ַהֶּפֶסל ְוֶאת־ָהֵאפֹוד ְוֶאת־ַהְּת 18:17

ֵהן ִנָּצב ֶּפַתח ַהַּׁשַער ְוֵׁשׁש־ֵמאֹות ָהִאיׁש ֶהָחגּור ְּכֵלי ַהִּמְלָחָמה:  ְוֶאת־ַהַּמֵּסָכה ְוַהּכֹ 
ה ַאֶּתם ְוֵאֶּלה ָּבאּו ֵּבית ִמיָכה וִַּיְקחּו ֶאת־ֶּפֶסל ָהֵאפֹוד ְוֶאת־ַהְּתָרִפים ְוֶאת־ַהַּמֵּסָכה וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַהֹּכֵהן מָ 18:18
ֹעִׂשים: 

1 7 // LXX(AL) OL Syh Arm Eth ֲאָרם (stropha ר ) MT ָאָדם
2 9 ִּכי ָעִלינּו וִַּיַּסע ְּבֶאֶרץ ַעד־ָלְיָׁשה וִַּיְראּו ֶאת־ָהָעם ֲאֶׁשר־ְּבִקְרָּבּה יֹוֶׁשֶבת־ָלֶבַטח ְּכִמְׁשַּפט ִצֹדִנים ּוְרֹחִקים ֵהָּמה  
// LXX(AGKZ) Mss OL ִמִּצֹדִנים ְוָדָבר ֵאין־ָלֶהם ִעם־ֲאָרם ִּכי קּומּו ְוַנֲעֶלה ֲעֵליֶהם omit MT LXX Tg

(ֲעֵליֶהםֲעֵליֶהם)



ֵרׁש ִׂשים־יְָד ַעל־ִּפי ְוֵל ִעָּמנּו וְֶהיֵה־ָלנּו ְלָאב ּוְלֹכֵהן ֲהטֹוב ֱהיֹוְת ֹכֵהן ְלֵבית ִאיׁש ֶאָחד אֹו  וַּיֹאְמרּו לֹו ַהחֲ 18:19
ֱהיֹוְת ֹכֵהן ְלֵׁשֶבט ּוְלִמְׁשָּפָחה ְּבִיְׂשָרֵאל:  

וַָּיבֹא ְּבֶקֶרב ָהָעם:  1ָּפֶסל ְוֶאת־ַהַּמֵּסָכה וִַּייַטב ֵלב ַהֹּכֵהן וִַּיַּקח ֶאת־ָהֵאפֹוד ְוֶאת־ַהְּתָרִפים ְוֶאת־הַ 18:20
וִַּיְפנּו וֵַּיֵלכּו וַָּיִׂשימּו ֶאת־ַהַּטף ְוֶאת־ַהִּמְקֶנה ְוֶאת־ַהְּכבּוָּדה ִלְפֵניֶהם:  18:21
ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ַּבָּבִּתים ֲאֶׁשר ִעם־ֵּבית ִמיָכה ִנְזֲעקּו וַַּיְדִּביקּו  2יקּו ִמֵּבית ִמיָכה ְוִהֵּנה ִמיָכה ֵהָּמה ִהְרחִ 18:22

ֶאת־ְּבֵני־ָדן:  
־ָדן וַַּיֵּסּבּו ְּפֵניֶהם וַּיֹאְמרּו ְלִמיָכה ַמה־ְּל ִּכי ִנְזָעְקָּת:  וִַּיְקְראּו ֶאל־ְּבֵני18:23
ַהי ֲאֶׁשר־ָעִׂשיִתי ִלי 18:24 :  ְלַקְחֶּתם ְוֶאת־ַהֹּכֵהן וֵַּתְלכּו ּוַמה־ִּלי עֹוד ּומַ 3וַּיֹאֶמר ֶאת־ֱא ה־ֶּזה ּתֹאְמרּו ֵאַלי ַמה־ָּל
:  וַּיֹאְמרּו ֵאָליו ְּבֵני־ָדן ַאל־ַּתְׁשַמע קֹוְל ִעָּמנּו ֶּפן־ִיְפְּגעּו ָבֶכם ֲאָנִׁשים ָמֵרי ֶנֶפׁש ְוָאַסְפָּתה ַנְפְׁש 18:25  ְוֶנֶפׁש ֵּביֶת
ֵהָּמה ִמֶּמּנּו וִַּיֶפן וַָּיָׁשב ֶאל־ֵּביתֹו:  וֵַּיְלכּו ְבֵני־ָדן ְלַדְרָּכם וַַּיְרא ִמיָכה ִּכי־ֲחָזִקים18:26
ּכּו אֹוָתם ְוֵהָּמה ָלְקחּו ֵאת ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ִמיָכה ְוֶאת־ַהֹּכֵהן ֲאֶׁשר ָהיָה־לֹו וַָּיֹבאּו ַעד־ַלִיׁש ַעל־ַעם ֹׁשֵקט ּוֹבֵטַח וַּיַ 18:27

ְלִפי־ָחֶרב ְוֶאת־ָהִעיר ָׂשְרפּו ָבֵאׁש: 
ִּכי ְרחֹוָקה־ִהיא ִמִּצידֹון ְוָדָבר ֵאין־ָלֶהם ִעם־ָאָדם ְוִהיא ָּבֵעֶמק ֲאֶׁשר ְלֵבית־ְרחֹוב וִַּיְבנּו ֶאת־ָהִעיר  ְוֵאין ַמִּציל 18:28

וֵַּיְׁשבּו ָבּה:  
ָנה: וִַּיְקְראּו ֵׁשם־ָהִעיר ָּדן ְּכֵׁשם ָּדן ֲאִביֶהם ֲאֶׁשר יּוַּלד ְלִיְׂשָרֵאל ְואּוָלם ַלִיׁש ֵׁשם־ָהִעיר ָלִראׁשֹ 18:29
י ַעד־יֹום  וַָּיִקימּו ָלֶהם ְּבֵני־ָדן ֶאת־ַהָּפֶסל ִויהֹוָנָתן ֶּבן־ֵּגְרֹׁשם ֶּבן־ֹמֶׁשה הּוא ּוָבָניו ָהיּו ֹכֲהִנים ְלֵׁשֶבט ַהָּדנִ 18:30

ְּגלֹות ָהָאֶרץ:  
הִ 18:31 ה:וַָּיִׂשימּו ָלֶהם ֶאת־ֶּפֶסל ִמיָכה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָּכל־ְיֵמי ֱהיֹות ֵּבית־ָהֱא ים ְּבִׁש

ה ִפיֶלֶגׁש ִמֵּבית ֶלֶחם  וְַיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוֶמֶל ֵאין ְּבִיְׂשָרֵאל וְַיִהי ִאיׁש ֵלִוי ָּגר ְּביְַרְּכֵתי ַהר־ֶאְפַרִים וִַּיַּקח־לֹו ִאּׁשָ 19:1
ְיהּוָדה:  

ֶאל־ֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה וְַּתִהי־ָׁשם יִָמים ַאְרָּבָעה ֳחָדִׁשים: וִַּתְזַנח ָעָליו ִּפיַלְגׁשֹו וֵַּתֶל ֵמִאּתֹו ֶאל־ֵּבית ָאִביָה 19:2
ָאִביָה וִַּיְרֵאהּו ֲאִבי  וַָּיָקם ִאיָׁשּה וֵַּיֶל ַאֲחֶריָה ְלַדֵּבר ַעל־ִלָּבּה ַלֲהִׁשיבֹו ְוַנֲערֹו ִעּמֹו ְוֶצֶמד ֲחֹמִרים וְַּתִביֵאהּו ֵּבית 19:3

ֹו:  ַהַּנֲעָרה וִַּיְׂשַמח ִלְקָראת
ֶׁשת יִָמים וַּיֹאְכלּו וִַּיְׁשּתּו וַָּיִלינּו ָׁשם: 19:4 וֶַּיֱחַזק־ּבֹו ֹחְתנֹו ֲאִבי ַהַּנֲעָרה וֵַּיֶׁשב ִאּתֹו ְׁש
ת־ֶלֶחם ְוַאַחר  וְַיִהי ַּבּיֹום ָהְרִביִעי וַַּיְׁשִּכימּו ַבֹּבֶקר וַָּיָקם ָלֶלֶכת וַּיֹאֶמר ֲאִבי ַהַּנֲעָרה ֶאל־ֲחָתנֹו ְסָעד ִלְּב ּפַ 19:5

ֵּתֵלכּו: 
:  וֵַּיְׁשבּו וַּיֹאְכלּו ְׁשֵניֶהם יְַחָּדו ַוִּיְׁשּתּו וַּיֹאֶמר ֲאִבי ַהַּנֲעָרה ֶאל־ָהִאיׁש הֹוֶאל־ָנא ְוִלין ְוִיַטב ִלּבֶ 19:6
וַָּיָקם ָהִאיׁש ָלֶלֶכת וִַּיְפַצר־ּבֹו ֹחְתנֹו וַָּיָׁשב וַָּיֶלן ָׁשם:  19:7
וַּיֹאְכלּו  ֵּכם ַּבֹּבֶקר ַּבּיֹום ַהֲחִמיִׁשי ָלֶלֶכת וַּיֹאֶמר ֲאִבי ַהַּנֲעָרה ְסָעד־ָנא ְלָבְב ְוִהְתַמְהְמהּו ַעד־ְנטֹות ַהּיֹום וַַּיְׁש 19:8
ְׁשֵניֶהם:  4וִַּיְׁשּתּו 
ִלינּו־ָנא ִהֵּנה וַָּיָקם ָהִאיׁש ָלֶלֶכת הּוא ּוִפיַלְגׁשֹו ְוַנֲערֹו וַּיֹאֶמר לֹו ֹחְתנֹו ֲאִבי ַהַּנֲעָרה ִהֵּנה ָנא ָרָפה ַהּיֹום ַלֲעֹרב19:9

 : ֲחנֹות ַהּיֹום ִלין ֹּפה ְוִייַטב ְלָבֶב ְוִהְׁשַּכְמֶּתם ָמָחר ְלַדְרְּכֶכם ְוָהַלְכָּת ְלֹאָהֶל
ּוִפיַלְגׁשֹו  ְולֹא־ָאָבה ָהִאיׁש ָללּון וַָּיָקם וֵַּיֶל וַָּיבֹא ַעד־ֹנַכח ְיבּוס ִהיא ְירּוָׁשָלִם ְוִעּמֹו ֶצֶמד ֲחמֹוִרים ֲחבּוִׁשים19:10

ִעּמֹו:  5ְוַנֲערֹו 
ָּבּה: ֵהם ִעם־ְיבּוס ְוַהּיֹום ַרד ְמֹאד וַּיֹאֶמר ַהַּנַער ֶאל־ֲאֹדָניו ְלָכה־ָּנא ְוָנסּוָרה ֶאל־ִעיר־ַהְיבּוִסי ַהּזֹאת ְוָנִלין19:11
ָעה:  וַּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאֹדָניו לֹא ָנסּור ֶאל־ִעיר ָנְכִרי ֲאֶׁשר לֹא־ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהָּנה ְוָעַבְרנּו ַעד־ִּגבְ 19:12
וַּיֹאֶמר ְלַנֲערֹו ְל ְוִנְקְרָבה ְּבַאַחד ַהְּמֹקמֹות ְוַלּנּו ַבִּגְבָעה אֹו ָבָרָמה:  19:13
וַַּיַעְברּו וֵַּיֵלכּו וַָּתבֹא ָלֶהם ַהֶּׁשֶמׁש ֵאֶצל ַהִּגְבָעה ֲאֶׁשר ְלִבְניִָמן:  19:14
ֶׁשב ִּבְרחֹוב ָהִעיר ְוֵאין ִאיׁש ְמַאֵּסף־אֹוָתם ַהַּבְיָתה ָללּון:  וַָּיֻסרּו ָׁשם ָלבֹוא ָללּון ַּבִּגְבָעה וַָּיבֹא וַּיֵ 19:15
ָּמקֹום ְּבֵני  ְוִהֵּנה ִאיׁש ָזֵקן ָּבא ִמן־ַמֲעֵׂשהּו ִמן־ַהָּׂשֶדה ָּבֶעֶרב ְוָהִאיׁש ֵמַהר ֶאְפַרִים ְוהּוא־ָגר ַּבִּגְבָעה ְוַאְנֵׁשי הַ 19:16
ְיִמיִני:  

1 20 // LXX ְוֶאת־ַהַּמֵּסָכה omit MT (וַָּיבֹאְוֶאת)
2 22 // LXX ְוִהֵּנה ִמיָכה omit MT (ְוָהֲאָנִׁשיםְוִהֵּנה)
3 24 // LXX ִלי omit MT (ְלַקְחֶּתםִלי)
4 8 // LXX וִַּיְׁשּתּו omit MT (וִַּיְׁשּתּווַּיֹאְכלּו)
5 10 // LXX Mss ְוַנֲערֹו omit MT (ְוַנֲערֹוּוִפיַלְגׁשֹו)



ַּיְרא ֶאת־ָהִאיׁש ָהֹאֵרַח ִּבְרֹחב ָהִעיר וַּיֹאֶמר ָהִאיש ַהָּזֵקן ָאָנה ֵתֵל ּוֵמַאִין ָּתבֹוא:  וִַּיָּׂשא ֵעיָניו ו19:17ַ
ֶחם וַּיֹאֶמר ֵאָליו ֹעְבִרים ֲאַנְחנּו ִמֵּבית־ֶלֶחם ְיהּוָדה ַעד־יְַרְּכֵתי ַהר־ֶאְפַרִים ִמָּׁשם ָאֹנִכי וֵָאֵל ַעד־ֵּבית לֶ 19:18

ִתי ֲאִני ֹהֵל ְוֵאין ִאיׁש ְמַאֵּסף אֹוִתי ַהָּבְיָתה: ְיהּוָדה ְוֶאת־ֵּבי 
ר ָּכל־ָּדָבר:  ְוַגם־ֶּתֶבן ַּגם־ִמְסּפֹוא יֵׁש ַלֲחמֹוֵרינּו ְוַגם ֶלֶחם וָיִַין יֶׁש־ִלי ְוַלֲאָמֶת ְוַלַּנַער ִעם־ַעְבֶּד ֵאין ַמְחסֹו19:19
ל־ַמְחסֹוְר ָעָלי ַרק ָּבְרחֹוב ַאל־ָּתַלן: וַּיֹאֶמר ָהִאיׁש ַהָּזֵקן ָׁשלֹום ָל ַרק ּכָ 19:20
וְַיִביֵאהּו ְלֵביתֹו וַָּיָבול ַלֲחמֹוִרים וִַּיְרֲחצּו ַרְגֵליֶהם וַּיֹאְכלּו וִַּיְׁשּתּו:  19:21
ִמְתַּדְּפִקים ַעל־ַהָּדֶלת ֵהָּמה ֵמיִטיִבים ֶאת־ִלָּבם ְוִהֵּנה ַאְנֵׁשי ָהִעיר ַאְנֵׁשי ְבֵני־ְבִלַּיַעל ָנַסּבּו ֶאת־ַהַּבִית 19:22

וַּיֹאְמרּו ֶאל־ָהִאיׁש ַּבַעל ַהַּבִית ַהָּזֵקן ֵלאֹמר הֹוֵצא ֶאת־ָהִאיׁש ֲאֶׁשר־ָּבא ֶאל־ֵּביְת ְוֵנָדֶעּנּו: 
ִאיׁש ַהֶּזה ַאל־ֵּביִתי  וֵַּיֵצא ֲאֵליֶהם ָהִאיׁש ַּבַעל ַהַּבִית וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל־ַאַחי ַאל־ָּתֵרעּו ָנא ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר־ָּבא הָ 19:23

ַאל־ַּתֲעׂשּו ֶאת־ַהְּנָבָלה ַהּזֹאת: 
ַהֶּזה לֹא  ִהֵּנה ִבִּתי ַהְּבתּוָלה ּוִפיַלְגֵׁשהּו אֹוִציָאה־ָּנא אֹוָתם ְוַעּנּו אֹוָתם וֲַעׂשּו ָלֶהם ַהּטֹוב ְּבֵעיֵניֶכם ְוָלִאיׁש19:24

ַתֲעׂשּו ְּדַבר ַהְּנָבָלה ַהּזֹאת: 
־ָבּה  ָאבּו ָהֲאָנִׁשים ִלְׁשֹמַע לֹו וַַּיֲחֵזק ָהִאיׁש ְּבִפיַלְגׁשֹו וַֹּיֵצא ֲאֵליֶהם ַהחּוץ וֵַּיְדעּו אֹוָתּה וִַּיְתַעְּללּו ְולֹא־19:25

ָּכל־ַהַּלְיָלה ַעד־ַהֹּבֶקר וְַיַׁשְּלחּוָה ַּבֲעלֹות ַהָּׁשַחר:  
ֵּבית־ָהִאיׁש ֲאֶׁשר־ֲאדֹוֶניָה ָּׁשם ַעד־ָהאֹור:  וַָּתבֹא ָהִאָּׁשה ִלְפנֹות ַהֹּבֶקר ַוִּתֹּפל ֶּפַתח19:26
ת ֶּפַתח ַהַּבִית ְויֶָדיָה וַָּיָקם ֲאֹדֶניָה ַּבֹּבֶקר וִַּיְפַּתח ַּדְלתֹות ַהַּבִית וֵַּיֵצא ָלֶלֶכת ְלַדְרּכֹו ְוִהֵּנה ָהִאָּׁשה ִפיַלְגׁשֹו ֹנֶפלֶ 19:27

ַעל־ַהַּסף: 
וִַּיָּקֶחָה ַעל־ַהֲחמֹור וַָּיָקם ָהִאיׁש ַוֵּיֶל ִלְמֹקמֹו:  1ֵלָכה ְוֵאין ֹעֶנה ִּכי ֵמָתה וַּיֹאֶמר ֵאֶליָה קּוִמי ְונֵ 19:28
ַנְּתֶחָה ַלֲעָצֶמיָה ִלְׁשֵנים ָעָׂשר ְנָתִחים וְַיַׁשְּלֶחָה ְּבֹכל  וַָּיבֹא ֶאל־ֵּביתֹו וִַּיַּקח ֶאת־ַהַּמֲאֶכֶלת וַַּיֲחֵזק ְּבִפיַלְגׁשֹו וַיְ 19:29

ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל:  
ּיֹום  ְוָהיָה ָכל־ָהֹרֶאה ְוָאַמר לֹא־ִנְהְיָתה ְולֹא־ִנְרֲאָתה ָּכזֹאת ְלִמּיֹום ֲעלֹות ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד הַ 19:30

ֶׁשר ִׁשַּלח ֵלאֹמר ֹּכה תֹאְמרּו ְלֹכל־ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֲהִנְהְיָתה ַּכָּדָבר ַהֶּזה ְלִמּיֹום ֲעלֹות ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל  ַהֶּזה וְַיַצו ָהֲאָנִׁשים אֲ 
ִׂשימּו־ָלֶכם ָעֶליָה ֻעצּו ְוַדֵּברּו: 2ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה 

ִאיׁש ֶאָחד ְלִמָּדן ְוַעד־ְּבֵאר ֶׁשַבע ְוֶאֶרץ ַהִּגְלָעד ֶאל־ְיהוָה ַהִּמְצָּפה:  וֵַּיְצאּו ָּכל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וִַּתָּקֵהל ָהֵעָדה ּכְ 20:1
ִהים ַאְרַּבע ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיׁש ַרְגִלי ֹׁשלֵ 20:2 ף ָחֶרב:וִַּיְתיְַּצבּו ִּפּנֹות ָּכל־ָהָעם ֹּכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ִּבְקַהל ַעם ָהֱא
ִמן ִּכי־ָעלּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַהִּמְצָּפה וַּיֹאְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּדְּברּו ֵאיָכה ִנְהְיָתה ָהָרָעה ַהּזֹאת: וִַּיְׁשְמעּו ְּבֵני ִבְני20:3ָ
ָללּון: וַַּיַען ָהִאיׁש ַהֵּלִוי ִאיׁש ָהִאָּׁשה ַהִּנְרָצָחה וַּיֹאַמר ַהִּגְבָעָתה ֲאֶׁשר ְלִבְניִָמן ָּבאִתי ֲאִני ּוִפיַלְגִׁשי 20:4
וַָּתֹמת:  וַָּיֻקמּו ָעַלי ַּבֲעֵלי ַהִּגְבָעה וַָּיֹסּבּו ָעַלי ֶאת־ַהַּבִית ָלְיָלה אֹוִתי ִּדּמּו ַלֲהֹרג ְוֶאת־ִּפיַלְגִׁשי ִעּנּו 20:5
ה ְּבִיְׂשָרֵאל:  וָֹאֵחז ְּבִפיַלְגִׁשי וֲָאַנְּתֶחָה וֲָאַׁשְּלֶחָה ְּבָכל־ְׂשֵדה ַנֲחַלת ִיְׂשָרֵאל ִּכי ָעׂשּו ִזָּמה ּוְנָבלָ 20:6
ם:  20:7 ִהֵּנה ֻכְּלֶכם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהבּו ָלֶכם ָּדָבר ְוֵעָצה ֲה
וַָּיָקם ָּכל־ָהָעם ְּכִאיׁש ֶאָחד ֵלאֹמר לֹא ֵנֵל ִאיׁש ְלָאֳהלֹו ְולֹא ָנסּור ִאיׁש ְלֵביתֹו:  20:8
ָעֶליָה ְּבגֹוָרל:  3ַנֲעֶלה ְוַעָּתה ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַנֲעֶׂשה ַלִּגְבָעה 20:9

4ִאים ְוָלַקְחנּו ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ַלֵּמָאה ְלֹכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ּוֵמָאה ָלֶאֶלף ְוֶאֶלף ָלְרָבָבה ָלַקַחת ֵצָדה ָלָעם ַלּבָ 20:10

ַלֲעׂשֹות ְלבֹוָאם ְלִגְבָעה ִּבְניִָמן ְּכָכל־ַהְּנָבָלה ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְּבִיְׂשָרֵאל: 
וֵַּיָאֵסף ָּכל־ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ָהִעיר ְּכִאיׁש ֶאָחד ֲחֵבִרים:20:11
ֵטי ִיְׂשָרֵאל ֲאָנִׁשים ְּבָכל־ֵׁשֶבֵט ִבְניִָמן ֵלאֹמר ָמה ָהָרָעה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ִנְהְיָתה ָּבֶכם:  וִַּיְׁשְלחּו ִׁשבְ 20:12
ֵני ִּבְניִָמן  ְוַעָּתה ְּתנּו ֶאת־ָהֲאָנִׁשים ְּבֵני־ְבִלַּיַעל ֲאֶׁשר ַּבִּגְבָעה ּוְנִמיֵתם ּוְנַבֲעָרה ָרָעה ִמִּיְׂשָרֵאל ְולֹא ָאבּו ּבְ 20:13

ַע ְּבקֹול ֲאֵחיֶהם ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל:  ִלְׁשמֹ 
: וֵַּיָאְספּו ְבֵני־ִבְניִָמן ִמן־ֶהָעִרים ַהִּגְבָעָתה ָלֵצאת ַלִּמְלָחָמה ִעם־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל20:14
ַבד ִמֹּיְׁשֵבי ַהִּגְבָעה  וִַּיְתָּפְקדּו ְבֵני ִבְניִָמן ַּבּיֹום ַההּוא ֵמֶהָעִרים ֶעְׂשִרים ְוִׁשָּׁשה ֶאֶלף ִאיׁש ֹׁשֵלף ָחֶרב לְ 20:15

ִהְתָּפְקדּו ְׁשַבע ֵמאֹות ִאיׁש ָּבחּור:  
ִמֹּכל ָהָעם ַהֶּזה ְׁשַבע ֵמאֹות ִאיׁש ָּבחּור ִאֵּטר יַד־ְיִמינֹו ָּכל־ֶזה ֹקֵלַע ָּבֶאֶבן ֶאל־ַהַּׂשֲעָרה ְולֹא יֲַחִטא:20:16

1 28 // LXX ִּכי ֵמָתה omit MT (ֵמָתהֹעֶנה)
2 30 וְַיַצו ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִׁשַּלח ֵלאֹמר ֹּכה תֹאְמרּו ְלֹכל־ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֲהִנְהְיָתה ּכַ ָּדָבר ַהֶּזה ְלִמּיֹום ֲעלֹות ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל  
// LXX Mss ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה omit MT (ַהֶּזהַהֶּזה)
3 9 // LXX ַנֲעֶלה omit MT ( ָָעֶליהַנֲעֶלה)
4 10 // LXX ַלָּבִאים omit MT (ַלֲעׂשֹותַלָּבִאים)



ַאְרַּבע ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיׁש ֹׁשֵלף ָחֶרב ָּכל־ֶזה ִאיׁש ִמְלָחָמה:  ְוִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִהְתָּפְקדּו ְלַבד ִמִּבְניִָמן 20:17
ִהים וַּיֹאְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמי יֲַעֶלה־ָּלנּו ַבְּתִחָּלה ַלִּמְלחָ 20:18 ָמה ִעם־ְּבֵני ִבְניִָמן  וַָּיֻקמּו וַַּיֲעלּו ֵבית־ֵאל וִַּיְׁשֲאלּו ֵבא

ַבְּתִחָּלה: 1וַּיֹאֶמר ְיהוָה ְיהּוָדה יֲַעֶלה 
וַָּיקּומּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַּבֹּבֶקר וַַּיֲחנּו ַעל־ַהִּגְבָעה:20:19
ָרֵאל ִמְלָחָמה ֶאל־ַהִּגְבָעה: וֵַּיֵצא ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַלִּמְלָחָמה ִעם־ִּבְניִָמן וַַּיַעְרכּו ִאָּתם ִאיׁש־ִיְׂש 20:20
ה: וֵַּיְצאּו ְבֵני־ִבְניִָמן ִמן־ַהִּגְבָעה וַַּיְׁשִחיתּו ְבִיְׂשָרֵאל ַּבּיֹום ַההּוא ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ִאיׁש ָאְרצָ 20:21
ר־ָעְרכּו ָׁשם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון:  וִַּיְתַחֵּזק ָהָעם ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל וַֹּיִספּו ַלֲעֹר ִמְלָחָמה ַּבָּמקֹום ֲאׁשֶ 20:22
ה ִעם־ְּבֵני  וַַּיֲעלּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל וִַּיְבּכּו ִלְפֵני־ְיהוָה ַעד־ָהֶעֶרב וִַּיְׁשֲאלּו ַביהָוה ֵלאֹמר ַהאֹוִסיף ָלֶגֶׁשת ַלִּמְלָחמָ 20:23

ִבְניִָמן ָאִחי וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֲעלּו ֵאָליו:
ָרֵאל ֶאל־ְּבֵני ִבְניִָמן ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני: וִַּיְקְרבּו ְבֵני־ִיְׂש 20:24
ִאיׁש ָאְרָצה  וֵַּיֵצא ִבְניִָמן ִלְקָראָתם ִמן־ַהִּגְבָעה ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני וַַּיְׁשִחיתּו ִבְבֵני ִיְׂשָרֵאל עֹוד ְׁשֹמַנת ָעָׂשר ֶאֶלף 20:25

ָּכל־ֵאֶּלה ֹׁשְלֵפי ָחֶרב:  
ֵאל ְוָכל־ָהָעם וַָּיֹבאּו ֵבית־ֵאל וִַּיְבּכּו וֵַּיְׁשבּו ָׁשם ִלְפֵני ְיהוָה וַָּיצּומּו ַבּיֹום־ַההּוא ַעד־ָהָעֶרב  וַַּיֲעלּו ָכל־ְּבֵני ִיְׂשרָ 20:26

וַַּיֲעלּו ֹעלֹות ּוְׁשָלִמים ִלְפֵני ְיהוָה:  
ִהים ַּבָּיִמים 20:27 ָהֵהם:  וִַּיְׁשֲאלּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַּביהוָה ְוָׁשם ֲארֹון ְּבִרית ָהֱא
ְניִָמן  ּוִפיְנָחס ֶּבן־ֶאְלָעָזר ֶּבן־ַאֲהֹרן ֹעֵמד ְלָפָניו ַּבָּיִמים ָהֵהם ֵלאֹמר ַהאֹוִסף עֹוד ָלֵצאת ַלִּמְלָחָמה ִעם־ְּבֵני־בִ 20:28

  : ָאִחי ִאם־ֶאְחָּדל וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֲעלּו ִּכי ָמָחר ֶאְּתֶנּנּו ְביֶָד
ֶאל־ַהִּגְבָעה ָסִביב:וַָּיֶׂשם ִיְׂשָרֵאל ֹאְרִבים20:29
וַַּיֲעלּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְּבֵני ִבְניִָמן ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי וַַּיַעְרכּו ֶאל־ַהִּגְבָעה ְּכַפַעם ְּבָפַעם:  20:30
ם ְּכַפַעם ְּבַפַעם ַּבְמִסּלֹות ֲאֶׁשר  וֵַּיְצאּו ְבֵני־ִבְניִָמן ִלְקַראת ָהָעם ָהְנְּתקּו ִמן־ָהִעיר וַָּיֵחּלּו ְלַהּכֹות ֵמָהָעם ֲחָלִלי20:31

ִׁשים ִאיׁש ְּבִיְׂשָרֵאל:   ַאַחת ֹעָלה ֵבית־ֵאל ְוַאַחת ִּגְבָעָתה ַּבָּׂשֶדה ִּכְׁש
ָהִעיר וַּיֹאְמרּו ְּבֵני ִבְניִָמן ִנָּגִפים ֵהם ְלָפֵנינּו ְּכָבִראֹׁשָנה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאְמרּו ָננּוָסה ּוְנַתְּקנֻהּו ִמן־20:32

ֶאל־ַהְמִסּלֹות:  
ָעה:  ְוֹכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ָקמּו ִמְּמקֹומֹו וַַּיַעְרכּו ְּבַבַעל ָּתָמר ְוֹאֵרב ִיְׂשָרֵאל ֵמִגיַח ִמְּמֹקמֹו ִמַּמֲעָרב־ַלִּגבְ 20:33
ָחָמה ָּכֵבָדה ְוֵהם לֹא יְָדעּו ִּכי־ֹנַגַעת וַָּיֹבאּו ִמֶּנֶגד ַלִּגְבָעה ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִאיׁש ָּבחּור ִמָּכל־ִיְׂשָרֵאל ְוַהִּמלְ 20:34

ֲעֵליֶהם ָהָרָעה:
ִמָּׁשה ֶאֶלף ּוֵמָאה וִַּיֹּגף ְיהוָה ֶאת־ִּבְניִָמן ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל וַַּיְׁשִחיתּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִבְניִָמן ַּבּיֹום ַההּוא ֶעְׂשִרים וַחֲ 20:35

ִאיׁש ָּכל־ֵאֶּלה ֹׁשֵלף ָחֶרב:  
ּו ֶאל־ַהִּגְבָעה:  וִַּיְראּו ְבֵני־ִבְניִָמן ִּכי ִנָּגפּו וִַּיְּתנּו ִאיׁש־ִיְׂשָרֵאל ָמקֹום ְלִבְניִָמן ִּכי ָבְטחּו ֶאל־ָהֹאֵרב ֲאֶׁשר ָׂשמ20:36
:  ְוָהֹאֵרב ֵהִחיׁשּו וִַּיְפְׁשטּו ֶאל־ַהִּגְבָעה וִַּיְמֹׁש ָהֹאֵרב וַַּי ֶאת־ָּכל־ָהִעיר ְלִפי־ָחֶרב20:37
ְוַהּמֹוֵעד ָהיָה ְלִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִעם־ָהֹאֵרב ֶהֶרב ְלַהֲעלֹוָתם ַמְׂשַאת ֶהָעָׁשן ִמן־ָהִעיר:  20:38
ִׁשים ִאיׁש ִּכי 20:39 ף  ָאְמרּו ַא ִנּגֹווַַּיֲהֹפ ִאיׁש־ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְלָחָמה ּוִבְניִָמן ֵהֵחל ְלַהּכֹות ֲחָלִלים ְּבִאיׁש־ִיְׂשָרֵאל ִּכְׁש

ִנָּגף הּוא ְלָפֵנינּו ַּכִּמְלָחָמה ָהִראֹׁשָנה: 
ָמה:  ְוַהַּמְׂשֵאת ֵהֵחָּלה ַלֲעלֹות ִמן־ָהִעיר ַעּמּוד ָעָׁשן וִַּיֶפן ִּבְניִָמן ַאֲחָריו ְוִהֵּנה ָעָלה ְכִליל־ָהִעיר ַהָּׁשָמיְ 20:40
ָאה ִּכי־ָנְגָעה ָעָליו ָהָרָעה: ְוִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ָהַפ וִַּיָּבֵהל ִאיׁש ִּבְניִָמן ִּכי רָ 20:41
תֹו ְּבתֹוכֹו:  וִַּיְפנּו ִלְפֵני ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ֶּדֶר ַהִּמְדָּבר ְוַהִּמְלָחָמה ִהְדִּביָקְתהּו וֲַאֶׁשר ֵמָהִעיִר ַמְׁשִחיִתים אֹו20:42
ַהִּגְבָעה ִמִּמְזַרח־ָׁשֶמׁש: ִּכְּתרּו ֶאת־ִּבְניִָמן ִהְרִדיֻפהּו ְמנּוָחה ִהְדִריֻכהּו ַעד ֹנַכח20:43
וִַּיְּפלּו ִמִּבְניִָמן ְׁשֹמָנה־ָעָׂשר ֶאֶלף ִאיׁש ֶאת־ָּכל־ֵאֶּלה ַאְנֵׁשי־ָחִיל: 20:44
יו ַעד־ִּגְדֹעם  רָ וִַּיְפנּו וַָּינֻסּו ַהִּמְדָּבָרה ֶאל־ֶסַלע ָהִרּמֹון וְַיֹעְלֻלהּו ַּבְמִסּלֹות ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש וַַּיְדִּביקּו ַאחֲ 20:45

וַַּיּכּו ִמֶּמּנּו ַאְלַּפִים ִאיׁש:  
:ָחִילוְַיִהי ָכל־ַהֹּנְפִלים ִמִּבְניִָמן ֶעְׂשִרים וֲַחִמָּׁשה ֶאֶלף ִאיׁש ֹׁשֵלף ֶחֶרב ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת־ָּכל־ֵאֶּלה ַאְנֵׁשי־20:46
ׁש ֵמאֹות ִאיׁש וֵַּיְׁשבּו ְּבֶסַלע ִרּמֹון ַאְרָּבָעה ֳחָדִׁשים:  וִַּיְפנּו וַָּינֻסּו ַהִּמְדָּבָרה ֶאל־ֶסַלע ָהִרּמֹון ׁשֵ 20:47
־ֶהָעִרים  ְוִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ָׁשבּו ֶאל־ְּבֵני ִבְניִָמן וַַּיּכּום ְלִפי־ֶחֶרב ֵמִעיר ְמֹתם ַעד־ְּבֵהָמה ַעד ָּכל־ַהִּנְמָצא ַּגם ָּכל20:48

ַהִּנְמָצאֹות ִׁשְּלחּו ָבֵאׁש:
ִיְׂשָרֵאל ִנְׁשַּבע ַּבִּמְצָּפה ֵלאֹמר ִאיׁש ִמֶּמּנּו לֹא־ִיֵּתן ִּבּתֹו ְלִבְניִָמן ְלִאָּׁשה: ְוִאיׁש 21:1
ִהים וִַּיְׂשאּו קֹוָלם וִַּיְבּכּו ְּבִכי ָגדֹול:  21:2 וַָּיבֹא ָהָעם ֵּבית־ֵאל וֵַּיְׁשבּו ָׁשם ַעד־ָהֶעֶרב ִלְפֵני ָהֱא
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ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָהְיָתה ּזֹאת ְּבִיְׂשָרֵאל ְלִהָּפֵקד ַהּיֹום ִמִּיְׂשָרֵאל ֵׁשֶבט ֶאָחד:  וַּיֹאְמרּו ָלָמה ְיהוָה ֱא21:3
וְַיִהי ִמָּמֳחָרת וַַּיְׁשִּכימּו ָהָעם וִַּיְבנּו־ָׁשם ִמְזֵּבַח וַַּיֲעלּו ֹעלֹות ּוְׁשָלִמים:21:4
ָהל ִמָּכל־ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְיהוָה ִּכי ַהְּׁשבּוָעה ַהְּגדֹוָלה ָהְיָתה וַּיֹאְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמי ֲאֶׁשר לֹא־ָעָלה ַבּקָ 21:5

ַלֲאֶׁשר לֹא־ָעָלה ֶאל־ְיהוָה ַהִּמְצָּפה ֵלאֹמר מֹות יּוָמת:  
:  וִַּיָּנֲחמּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ִּבְניִָמן ָאִחיו וַּיֹאְמרּו ִנְגַּדע ַהּיֹום ֵׁשֶבט ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל21:6
ַמה־ַּנֲעֶׂשה ָלֶהם ַלּנֹוָתִרים ְלָנִׁשים וֲַאַנְחנּו ִנְׁשַּבְענּו ַביהוָה ְלִבְלִּתי ֵּתת־ָלֶהם ִמְּבנֹוֵתינּו ְלָנִׁשים:  21:7
ֶנה ִמָּיֵביׁש וַּיֹאְמרּו ִמי ֶאָחד ִמִּׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר לֹא־ָעָלה ֶאל־ְיהוָה ַהִּמְצָּפה ְוִהֵּנה לֹא ָבא־ִאיׁש ֶאל־ַהַּמחֲ 21:8

ִּגְלָעד ֶאל־ַהָּקָהל:  
וִַּיְתָּפֵקד ָהָעם ְוִהֵּנה ֵאין־ָׁשם ִאיׁש ִמּיֹוְׁשֵבי יֵָבׁש ִּגְלָעד: 21:9

ׁש י יָבֵ וִַּיְׁשְלחּו־ָׁשם ָהֵעָדה ְׁשֵנים־ָעָׂשר ֶאֶלף ִאיׁש ִמְּבֵני ֶהָחִיל וְַיַצּוּו אֹוָתם ֵלאֹמר ְלכּו ְוִהִּכיֶתם ֶאת־יֹוְׁשבֵ 21:10
ִּגְלָעד ְלִפי־ֶחֶרב ְוַהָּנִׁשים ְוַהָּטף: 

: 1ֲעׂשּו־ֵכן ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו ָּכל־ָזָכר ְוָכל־ִאָּׁשה ֹיַדַעת ִמְׁשַּכב־ָזָכר ַּתֲחִרימּו ְוֶאת־ַהְּבתּולֹות ְּתַחּיּו וַּיַ 21:11
יאּו אֹוָתם  וִַּיְמְצאּו ִמּיֹוְׁשֵבי יֵָביׁש ִּגְלָעד ַאְרַּבע ֵמאֹות ַנֲעָרה ְבתּוָלה ֲאֶׁשר לֹא־יְָדָעה ִאיׁש ְלִמְׁשַּכב ָזָכר וַָּיבִ 21:12

ה ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען: ֶאל־ַהַּמֲחֶנה ִׁש
וִַּיְׁשְלחּו ָּכל־ָהֵעָדה וְַיַדְּברּו ֶאל־ְּבֵני ִבְניִָמן ֲאֶׁשר ְּבֶסַלע ִרּמֹון וִַּיְקְראּו ָלֶהם ָׁשלֹום:  21:13
ן:  וַָּיָׁשב ִּבְניִָמן ָּבֵעת ַהִהיא וִַּיְּתנּו ָלֶהם ַהָּנִׁשים ֲאֶׁשר ִחּיּו ִמְּנֵׁשי יֵָבׁש ִּגְלָעד ְולֹא־ָמְצאּו ָלֶהם ּכֵ 21:14
ְוָהָעם ִנָחם ְלִבְניִָמן ִּכי־ָעָׂשה ְיהוָה ֶּפֶרץ ְּבִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל:  21:15
וַּיֹאְמרּו ִזְקֵני ָהֵעָדה ַמה־ַּנֲעֶׂשה ַלּנֹוָתִרים ְלָנִׁשים ִּכי־ִנְׁשְמָדה ִמִּבְניִָמן ִאָּׁשה: 21:16
ְולֹא־ִיָּמֶחה ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל:  וַּיֹאְמרּו ֵאי ִּתָּׁשֵאר ְיֻרַּׁשת ְּפֵליָטה ְלִבְניִָמן21:17
יִָמן: וֲַאַנְחנּו לֹא נּוַכל ָלֵתת־ָלֶהם ָנִׁשים ִמְּבנֹוֵתינּו ִּכי־ִנְׁשְּבעּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ָארּור ֹנֵתן ִאָּׁשה ְלִבנְ 21:18
ר ִמְּצפֹוָנה ְלֵבית־ֵאל ִמְזְרָחה ַהֶּׁשֶמׁש ִלְמִסָּלה ָהֹעָלה  וַּיֹאְמרּו ִהֵּנה ַחג־ְיהוָה ְּבִׁשלֹו ִמָּיִמים יִָמיָמה ֲאׁשֶ 21:19

ִמֵּבית־ֵאל ְׁשֶכָמה ּוִמֶּנֶגב ִלְלבֹוָנה:  
וְַיַצו ֶאת־ְּבֵני ִבְניִָמן ֵלאֹמר ְלכּו וֲַאַרְבֶּתם ַּבְּכָרִמים:  21:20
ת ִויָצאֶתם ִמן־ַהְּכָרִמים וֲַחַטְפֶּתם ָלֶכם ִאיׁש ִאְׁשּתֹו ּוְרִאיֶתם ְוִהֵּנה ִאם־יְֵצאּו ְבנֹות־ִׁשילֹו ָלחּול ַּבְּמֹחלֹו21:21

ִמְּבנֹות ִׁשילֹו וֲַהַלְכֶּתם ֶאֶרץ ִּבְניִָמן:  
ּתֹו ְוָהיָה ִּכי־יָֹבאּו ֲאבֹוָתם אֹו ֲאֵחיֶהם ָלרֹוב ֵאֵלינּו ְוָאַמְרנּו ֲאֵליֶהם ָחּנּונּו אֹוָתם ִּכי לֹא ָלַקְחנּו ִאיׁש ִאְׁש 21:22

ְלָחָמה ִּכי לֹא ַאֶּתם ְנַתֶּתם ָלֶהם ָּכֵעת ֶּתְאָׁשמּו: ַּבּמִ 
ל־ַנֲחָלָתם וִַּיְבנּו  וַַּיֲעׂשּו־ֵכן ְּבֵני ִבְניִָמן וִַּיְׂשאּו ָנִׁשים ְלִמְסָּפָרם ִמן־ַהְּמֹחְללֹות ֲאֶׁשר ָּגָזלּו וֵַּיְלכּו וַָּיׁשּובּו אֶ 21:23

:  ֶאת־ֶהָעִרים וֵַּיְׁשבּו ָּבֶהם
תֹו: וִַּיְתַהְּלכּו ִמָּׁשם ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ָּבֵעת ַהִהיא ִאיׁש ְלִׁשְבטֹו ּוְלִמְׁשַּפְחּתֹו וֵַּיְצאּו ִמָּׁשם ִאיׁש ְלַנֲחלָ 21:24
ַּבָּיִמים ָהֵהם ֵאין ֶמֶל ְּבִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו יֲַעֶׂשה: 21:25
Ruth רות

ֵני ֹפט ַהֹּׁשְפִטים וְַיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ וֵַּיֶל ִאיׁש ִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ָלגּור ִּבְׂשֵדי מֹוָאב הּוא ְוִאְׁשּתֹו ּוְׁש וְַיִהי ִּביֵמי ְׁש 1:1
ָבָניו: 
ֶחם ְיהּוָדה וַָּיֹבאּו  ְוֵׁשם ָהִאיׁש ֱאִליֶמֶל ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו ָנֳעִמי ְוֵׁשם ְׁשֵני־ָבָניו ַמְחלֹון ְוִכְליֹון ֶאְפָרִתים ִמֵּבית לֶ 1:2

ְׂשֵדי־מֹוָאב וִַּיְהיּו־ָׁשם: 
וַָּיָמת ֱאִליֶמֶל ִאיׁש ָנֳעִמי וִַּתָּׁשֵאר ִהיא ּוְׁשֵני ָבֶניָה: 1:3
וִַּיְׂשאּו ָלֶהם ָנִׁשים ֹמֲאִבּיֹות ֵׁשם ָהַאַחת ָעְרָּפה ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית רּות וֵַּיְׁשבּו ָׁשם ְּכֶעֶׂשר ָׁשִנים: 1:4
וַָּימּותּו ַגם־ְׁשֵניֶהם ַמְחלֹון ְוִכְליֹון וִַּתָּׁשֵאר ָהִאָּׁשה ִמְּׁשֵני ְיָלֶדיָה ּוֵמִאיָׁשּה:  1:5
ֶתיָה וַָּתָׁשב ִמְּׂשֵדי מֹוָאב ִּכי ָׁשְמָעה ִּבְׂשֵדה מֹוָאב ִּכי־ָפַקד ְיהוָה ֶאת־ַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם1:6 ָלֶחם:  וַָּתָקם ִהיא ְוַכ
ֶתיָה ִעָּמּה וֵַּתַלְכָנה ַבֶּדֶר ָלׁשּוב ֶאל־ֶאֶרץ ְיהּוָדה:  וֵַּתֵצא 1:7 ִמן־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָהְיָתה־ָׁשָּמה ּוְׁשֵּתי ַכ
ֶתיָה ֵלְכָנה ֹּׁשְבָנה ִאָּׁשה ְלֵבית ִאָּמּה יַַעׂש ְיהוָה ִעָּמֶכם ֶחֶסד ַּכֲאֶׁשר ֲעִׂשי1:8 ֶתם וַּתֹאֶמר ָנֳעִמי ִלְׁשֵּתי ַכ

ֵּמִתים ְוִעָּמִדי:  ִעם־הַ 
ִיֵּתן ְיהוָה ָלֶכם ּוְמֶצאןָ ְמנּוָחה ִאָּׁשה ֵּבית ִאיָׁשּה וִַּתַּׁשק ָלֶהן וִַּתֶּׂשאָנה קֹוָלן וִַּתְבֶּכיָנה: 1:9

1:10 : וַּתֹאַמְרָנה־ָּלּה ִּכי־ִאָּת ָנׁשּוב ְלַעֵּמ
ִּמי ַהעֹוד־ִלי ָבִנים ְּבֵמַעי ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאָנִׁשים: וַּתֹאֶמר ָנֳעִמי ֹׁשְבָנה ְבֹנַתי ָלָּמה ֵתַלְכָנה עִ 1:11
ַגם יַָלְדִּתי ָבִנים: ֹׁשְבָנה ְבֹנַתי ֵלְכןָ ִּכי ָזַקְנִּתי ִמְהיֹות ְלִאיׁש ִּכי ָאַמְרִּתי יֶׁש־ִלי ִתְקוָה ַּגם ָהִייִתי ַהַּלְיָלה ְלִאיׁש וְ 1:12
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לּו ֲהָלֵהן ֵּתָעֵגָנה ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ְלִאיׁש ַאל ְּבֹנַתי ִּכי־ַמר־ִלי ְמֹאד ִמֶּכם ִּכי־יְָצָאה  ֲהָלֵהן ְּתַׂשֵּבְרָנה ַעד ֲאֶׁשר ִיְגּדָ 1:13
ִבי יַד־ְיהוָה:  

ְורּות ָּדְבָקה ָּבּה:  1ֶאל־ַעָּמּהוַָּתָׁשבוִַּתֶּׂשָנה קֹוָלן וִַּתְבֶּכיָנה עֹוד וִַּתַּׁשק ָעְרָּפה ַלֲחמֹוָתּה 1:14
1:15  : ֶהיָה ׁשּוִבי ַאֲחֵרי ְיִבְמֵּת וַּתֹאֶמר ִהֵּנה ָׁשָבה ְיִבְמֵּת ֶאל־ַעָּמּה ְוֶאל־ֱא
ל־ֲאֶׁשר ֵּתְלִכי ֵאֵל ּוַבֲאֶׁשר ָּתִליִני ָאִלין ַעֵּמ ַעִּמי  וַּתֹאֶמר רּות ַאל־ִּתְפְּגִעי־ִבי ְלָעְזֵב ָלׁשּוב ֵמַאֲחָרִי ִּכי אֶ 1:16

ָהי:   ַהִי ֱא וֵא
1:17 : ַּבֲאֶׁשר ָּתמּוִתי ָאמּות ְוָׁשם ֶאָּקֵבר ֹּכה יֲַעֶׂשה ְיהוָה ִלי ְוֹכה ֹיִסיף ִּכי ַהָּמוֶת יְַפִריד ֵּביִני ּוֵביֵנ
ֶלֶכת ִאָּתּה וֶַּתְחַּדל ְלַדֵּבר ֵאֶליָה:  וֵַּתֶרא ִּכי־ִמְתַאֶּמֶצת ִהיא לָ 1:18
זֹאת  וֵַּתַלְכָנה ְׁשֵּתיֶהם ַעד־ֹּבָאָנה ֵּבית ָלֶחם וְַיִהי ְּכֹבָאָנה ֵּבית ֶלֶחם וֵַּתֹהם ָּכל־ָהִעיר ֲעֵליֶהן וַּתֹאַמְרָנה הֲ 1:19

ָנֳעִמי: 
ה ִּכי־ֵהַמר ַׁשַּדי ִלי ְמֹאד:  וַּתֹאֶמר ֲאֵליֶהן ַאל־ִּתְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי ְקֶראןָ ִלי ָמרָ 1:20
ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכִּתי ְוֵריָקם ֱהִׁשיַבִני ְיהוָה ָלָּמה ִתְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי וַיהוָה ָעָנה ִבי ְוַׁשַּדי ֵהַרע ִלי: 1:21
ה ָּבאּו ֵּבית ֶלֶחם ִּבְתִחַּלת ְקִציר ְׂשֹעִרים: וַָּתָׁשב ָנֳעִמי ְורּות ַהּמֹוֲאִבָּיה ַכָּלָתּה ִעָּמּה ַהָּׁשָבה ִמְּׂשֵדי מֹוָאב ְוֵהּמָ 1:22

ּוְלָנֳעִמי מֹוַדע ְלִאיָׁשּה ִאיׁש ִּגּבֹור ַחִיל ִמִּמְׁשַּפַחת ֱאִליֶמֶל ּוְׁשמֹו ֹּבַעז:  2:1
ר ֶאְמָצא־ֵחן ְּבֵעיָניו וַּתֹאֶמר  וַּתֹאֶמר רּות ַהּמֹוֲאִבָּיה ֶאל־ָנֳעִמי ֵאְלָכה־ָּנא ַהָּׂשֶדה וֲַאַלֳקָּטה ַבִׁשֳּבִלים ַאַחר ֲאׁשֶ 2:2

ָלּה ְלִכי ִבִּתי:  
:  וֵַּתֶל וַָּתבֹוא וְַּתַלֵּקט ַּבָּׂשֶדה ַאֲחֵרי ַהֹּקְצִרים וִַּיֶקר ִמְקֶרָה ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ְלֹבַעז ֲאֶׁשר ִמִּמְׁשּפַ 2:3 ַחת ֱאִליֶמֶל
ְצִרים ְיהוָה ִעָּמֶכם וַּיֹאְמרּו לֹו ְיָבֶרְכ ְיהוָה:  ְוִהֵּנה־ֹבַעז ָּבא ִמֵּבית ֶלֶחם וַּיֹאֶמר ַלּקֹו2:4
וַּיֹאֶמר ֹּבַעז ְלַנֲערֹו ַהִּנָּצב ַעל־ַהּקֹוְצִרים ְלִמי ַהַּנֲעָרה ַהּזֹאת: 2:5
ה מֹוָאב: וַַּיַען ַהַּנַער ַהִּנָּצב ַעל־ַהּקֹוְצִרים וַּיֹאַמר ַנֲעָרה מֹוֲאִבָּיה ִהיא ַהָּׁשָבה ִעם־ָנֳעִמי ִמְּׂשדֵ 2:6
ְבָּתּה  וַּתֹאֶמר ֲאַלֳקָטה־ָּנא ְוָאַסְפִּתי ָבֳעָמִרים ַאֲחֵרי ַהּקֹוְצִרים וַָּתבֹוא וַַּתֲעמֹוד ֵמָאז ַהֹּבֶקר ְוַעד־ַעָּתה ֶזה ִׁש 2:7

ַהַּבִית ְמָעט:  
ר ְוַגם לֹא ַתֲעבּוִרי ִמֶּזה ְוֹכה ִתְדָּבִקין  וַּיֹאֶמר ֹּבַעז ֶאל־רּות ֲהלֹוא ָׁשַמַעְּת ִּבִּתי ַאל־ֵּתְלִכי ִלְלֹקט ְּבָׂשֶדה ַאחֵ 2:8

ִעם־ַנֲעֹרָתי: 
ָהַלְכְּת ֶאל־ַהֵּכִלים ֵעיַנִי ַּבָּׂשֶדה ֲאֶׁשר־ִיְקֹצרּון ְוָהַלְכִּת ַאֲחֵריֶהן ֲהלֹוא ִצִּויִתי ֶאת־ַהְּנָעִרים ְלִבְלִּתי ָנְגֵע ְוָצִמת וְ 2:9

ים:  ְוָׁשִתית ֵמֲאֶׁשר ִיְׁשֲאבּון ַהְּנָעִר 
ִרָּיה:  וִַּתֹּפל ַעל־ָּפֶניָה וִַּתְׁשַּתחּו ָאְרָצה וַּתֹאֶמר ֵאָליו ַמּדּוַע ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני ְלַהִּכיֵרִני ְוָאֹנִכי ָנכְ 2:10
ַעְזִבי ָאִבי ְוִאֵּמ ְוֶאֶרץ  וַַּיַען ֹּבַעז וַּיֹאֶמר ָלּה ֻהֵּגד ֻהַּגד ִלי ֹּכל ֲאֶׁשר־ָעִׂשית ֶאת־ֲחמֹוֵת ַאֲחֵרי מֹות ִאיֵׁש וַּתַ 2:11

מֹוַלְדֵּת וֵַּתְלִכי ֶאל־ַעם ֲאֶׁשר לֹא־יַָדַעְּת ְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום:  
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר־ָּבאת ַלֲחסֹות ַּתַחת־ְּכנָ 2:12 ָפיו:  ְיַׁשֵּלם ְיהוָה ָּפֳעֵל ּוְתִהי ַמְׂשֻּכְרֵּת ְׁשֵלָמה ֵמִעם ְיהָוה ֱא
:  ֶמר ֶאְמָצא־ֵחן ְּבֵעיֶני ֲאֹדִני ִּכי ִנַחְמָּתִני ְוִכי ִדַּבְרָּת ַעל־ֵלב ִׁשְפָחֶת ְוָאֹנִכי לֹא ֶאְהיֶה ְּכַאַחת ִׁש וַּתֹא2:13 ְפֹחֶתי
ם ְוָאַכְלְּת ִמן־ַהֶּלֶחם ְוָטַבְלְּת ִּפֵּת ַּבֹחֶמץ וֵַּתֶׁשב מִ 2:14 ַּצד ַהּקֹוְצִרים  וַּיֹאֶמר ָלה ֹבַעז ְלֵעת ָהֹאֶכל ֹּגִׁשי ֲה

וִַּיְצָּבט־ָלּה ָקִלי וַּתֹאַכל וִַּתְׂשַּבע וַֹּתַתר:  
וַָּתָקם ְלַלֵּקט וְַיַצו ֹּבַעז ֶאת־ְנָעָריו ֵלאֹמר ַּגם ֵּבין ָהֳעָמִרים ְּתַלֵּקט ְולֹא ַתְכִלימּוָה: 2:15
ְולֹא ִתְגֲערּו־ָבּה:  ְוַגם ֹׁשל־ָּתֹׁשּלּו ָלּה ִמן־ַהְּצָבִתים וֲַעַזְבֶּתם ְוִלְּקָטה 2:16
וְַּתַלֵּקט ַּבָּׂשֶדה ַעד־ָהָעֶרב וַַּתְחֹּבט ֵאת ֲאֶׁשר־ִלֵּקָטה וְַיִהי ְּכֵאיָפה ְׂשֹעִרים:  2:17
וִַּתָּׂשא וַָּתבֹוא ָהִעיר ַוֵּתֶרא ֲחמֹוָתּה ֵאת ֲאֶׁשר־ִלֵּקָטה וַּתֹוֵצא וִַּתֶּתן־ָלּה ֵאת ֲאֶׁשר־הֹוִתָרה ִמָּׂשְבָעּה:2:18
־ָעְׂשָתה ִעּמֹו  וַּתֹאֶמר ָלּה ֲחמֹוָתּה ֵאיֹפה ִלַּקְטְּת ַהּיֹום ְוָאָנה ָעִׂשית ְיִהי ַמִּכיֵר ָּברּו ַוַּתֵּגד ַלֲחמֹוָתּה ֵאת ֲאֶׁשר 2:19

וַּתֹאֶמר ֵׁשם ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ִעּמֹו ַהּיֹום ֹּבַעז:  
ַליהוָה ֲאֶׁשר לֹא־ָעַזב ַחְסּדֹו ֶאת־ַהַחִּיים ְוֶאת־ַהֵּמִתים וַּתֹאֶמר ָלּה ָנֳעִמי וַּתֹאֶמר ָנֳעִמי ְלַכָּלָתּה ָּברּו הּוא2:20

ָקרֹוב ָלנּו ָהִאיׁש ִמֹּגֲאֵלנּו הּוא:  
יר ֲאֶׁשר־ִלי:  וַּתֹאֶמר רּות ַהּמֹוֲאִבָּיה ַּגם ִּכי־ָאַמר ֵאַלי ִעם־ַהְּנָעִרים ֲאֶׁשר־ִלי ִּתְדָּבִקין ַעד ִאם־ִּכּלּו ֵאת ָּכל־ַהָּקצִ 2:21
וַּתֹאֶמר ָנֳעִמי ֶאל־רּות ַּכָּלָתּה טֹוב ִּבִּתי ִּכי ֵתְצִאי ִעם־ַנֲערֹוָתיו ְולֹא ִיְפְּגעּו־ָב ְּבָׂשֶדה ַאֵחר:  2:22
ּה:  וִַּתְדַּבק ְּבַנֲערֹות ֹּבַעז ְלַלֵּקט ַעד־ְּכלֹות ְקִציר־ַהְּׂשֹעִרים ּוְקִציר ַהִחִּטים ַוֵּתֶׁשב ֶאת־ֲחמֹותָ 2:23

3:1  : וַּתֹאֶמר ָלּה ָנֳעִמי ֲחמֹוָתּה ִּבִּתי ֲהלֹא ֲאַבֶּקׁש־ָל ָמנֹוַח ֲאֶׁשר ִייַטב־ָל
ְוַעָּתה ֲהלֹא ֹבַעז ֹמַדְעָּתנּו ֲאֶׁשר ָהִיית ֶאת־ַנֲערֹוָתיו ִהֵּנה־הּוא ֹזֶרה ֶאת־ֹּגֶרן ַהְּׂשֹעִרים ַהָּלְיָלה:  3:2
תֹו ֶלֱאֹכל ְוִלְׁשּתֹות:  ְוָרַחְצְּת וַָסְכְּת ְוַׂשְמְּת 3:3 ֵת ָעַלִי ְוָיַרְדִּתי ַהֹּגֶרן ַאל־ִּתָּוְדִעי ָלִאיׁש ַעד ַּכ  ִׂשְמ
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ָתיו ְוָׁשָכְבְּת ְוהּוא יִַּגיד 3:4 ָל ֵאת ֲאֶׁשר  ִויִהי ְבָׁשְכבֹו ְויַָדַעְּת ֶאת־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב־ָׁשם ּוָבאת ְוִגִּלית ַמְרְּג
ין: ַּתַעִׂש 
וַּתֹאֶמר ֵאֶליָה ֹּכל ֲאֶׁשר־ּתֹאְמִרי ֵאַלי ֶאֱעֶׂשה:  3:5
וֵַּתֶרד ַהֹּגֶרן וַַּתַעׂש ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ִצַּוָּתה ֲחמֹוָתּה:  3:6
ָתיו וִַּתְׁשָּכב: וַּיֹאַכל ֹּבַעז וֵַּיְׁשְּת וִַּייַטב ִלּבֹו וַָּיבֹא ִלְׁשַּכב ִּבְקֵצה ָהֲעֵרָמה וַָּתבֹא ַבָּלט וְַּתַגל ַמְרְּג3:7
ָתיו: 3:8 וְַיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה וֶַּיֱחַרד ָהִאיׁש וִַּיָּלֵפת ְוִהֵּנה ִאָּׁשה ֹׁשֶכֶבת ַמְרְּג
וַּיֹאֶמר ִמי־ָאְּת וַּתֹאֶמר ָאֹנִכי רּות ֲאָמֶת ּוָפַרְׂשָּת ְכָנֶפ ַעל־ֲאָמְת ִּכי ֹגֵאל ָאָּתה:  3:9

ה ַאְּת ַליהוָה ִּבִּתי ֵהיַטְבְּת ַחְסֵּד ָהַאֲחרֹון ִמן־ָהִראׁשֹון ְלִבְלִּתי־ֶלֶכת ַאֲחֵרי ַהַּבחּוִרים ִאם־ַּדל  וַּיֹאֶמר ְּברּוכָ 3:10
ְוִאם־ָעִׁשיר:  

ָאְּת:  ְוַעָּתה ִּבִּתי ַאל־ִּתיְרִאי ֹּכל ֲאֶׁשר־ּתֹאְמִרי ֶאֱעֶׂשה־ָּל ִּכי יֹוֵדַע ָּכל־ַׁשַער ַעִּמי ִּכי ֵאֶׁשת ַחִיל 3:11
ְוַעָּתה ִּכי ָאְמָנם ִּכי אם ֹגֵאל ָאֹנִכי ְוַגם יֵׁש ֹּגֵאל ָקרֹוב ִמֶּמִּני: 3:12
ה ִׁשְכִבי  ִליִני ַהַּלְיָלה ְוָהיָה ַבֹּבֶקר ִאם־ִיְגָאֵל טֹוב ִיְגָאל ְוִאם־לֹא יְַחֹּפץ ְלָגֳאֵל ּוְגַאְלִּתי ָאֹנִכי ַחי־ְיהו3:13ָ

ַעד־ַהֹּבֶקר:  
ָתו ַעד־ַהֹּבֶקר וַָּתָקם ִּבְטרֹום יִַּכיר ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו וַּיֹאֶמר ַאל־ִיָּוַדע ִּכי־ָבָאה ָהִאָּׁשה הַ וִַּת 3:14 ֹּגֶרן: ְׁשַּכב ַמְרְּג
ָה וַָּיבֹא ָהִעיר:  וַּיֹאֶמר ָהִבי ַהִּמְטַּפַחת ֲאֶׁשר־ָעַלִי ְוֶאֳחִזי־ָבּה וַּתֹאֶחז ָּבּה וַָּיָמד ֵׁשׁש־ְׂשֹעִרים וַָּיֶׁשת ָעֶלי3:15
וַָּתבֹוא ֶאל־ֲחמֹוָתּה וַּתֹאֶמר ִמי־ַאְּת ִּבִּתי וַַּתֶּגד־ָלּה ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה־ָלּה ָהִאיׁש: 3:16
:  1וַּתֹאֶמר ֵׁשׁש־ַהְּׂשֹעִרים ָהֵאֶּלה ָנַתן ִלי ִּכי ָאַמר ֵאַלי 3:17 ַאל־ָּתבֹוִאי ֵריָקם ֶאל־ֲחמֹוֵת
וַּתֹאֶמר ְׁשִבי ִבִּתי ַעד ֲאֶׁשר ֵּתְדִעין ֵאי ִיֹּפל ָּדָבר ִּכי לֹא ִיְׁשֹקט ָהִאיׁש ִּכי־ִאם־ִּכָּלה ַהָּדָבר ַהּיֹום:3:18

ִני ַאְלֹמִני וַ ּוֹבַעז עָ 4:1 ָּיַסר  ָלה ַהַּׁשַער וֵַּיֶׁשב ָׁשם ְוִהֵּנה ַהֹּגֵאל ֹעֵבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר־ֹּבַעז וַּיֹאֶמר סּוָרה ְׁשָבה־ֹּפה ְּפ
וֵַּיֵׁשב:

וִַּיַּקח ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ִמִּזְקֵני ָהִעיר וַּיֹאֶמר ְׁשבּו־ֹפה וֵַּיֵׁשבּו: 4:2
ַקת ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ְלָאִחינּו ֶלֱאִליֶמֶל ָמְכָרה ָנֳעִמי ַהָּׁשָבה ִמְּׂשֵדה מֹוָאב:  וַּיֹאֶמר ַלֹּגֵאל ֶחלְ 4:3
ַאל ַהִּגיָדה ִּלי  וֲַאִני ָאַמְרִּתי ֶאְגֶלה ָאְזְנ ֵלאֹמר ְקֵנה ֶנֶגד ַהֹּיְׁשִבים ְוֶנֶגד ִזְקֵני ַעִּמי ִאם־ִּתְגַאל ְּגָאל ְוִאם־לֹא ִתגְ 4:4

זּוָלְת ִלְגאֹול ְוָאֹנִכי ַאֲחֶרי וַּיֹאֶמר ָאֹנִכי ֶאְגָאל: ְוֵאַדע ִּכי ֵאין 
ַהֵּמת  וַּיֹאֶמר ֹּבַעז ְּביֹום־ְקנֹוְת ַהָּׂשֶדה ִמַּיד ָנֳעִמי ּוֵמֵאת רּות ַהּמֹוֲאִבָּיה ֵאֶׁשת־ַהֵּמת ָקִניָתה ְלָהִקים ֵׁשם־4:5

ַעל־ַנֲחָלתֹו: 
ל־ִלי ֶּפן־ַאְׁשִחית ֶאת־ַנֲחָלִתי ְּגַאל־ְל ַאָּתה ֶאת־ְּגֻאָּלִתי ִּכי לֹא־אּוַכל ִלְגֹאל:  וַּיֹאֶמר ַהֹּגֵאל לֹא אּוַכל ִלְגאָ 4:6
ְוזֹאת ַהְּתעּוָדה  ְוזֹאת ְלָפִנים ְּבִיְׂשָרֵאל ַעל־ַהְּגאּוָּלה ְוַעל־ַהְּתמּוָרה ְלַקֵּים ָּכל־ָּדָבר ָׁשַלף ִאיׁש ַנֲעלֹו ְוָנַתן ְלֵרֵעהּו 4:7

ל:  ְּבִיְׂשָראֵ 
ף ַנֲעלֹו וִַּיֵּתן לֹו 4:8 : 2וַּיֹאֶמר ַהֹּגֵאל ְלֹבַעז ְקֵנה־ָל וִַּיְׁש
־ֲאֶׁשר ֶלֱאִליֶמֶל ְוֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ְלִכְליֹון  וַּיֹאֶמר ֹּבַעז ַלְּזֵקִנים ְוָכל־ָהָעם ֵעִדים ַאֶּתם ַהּיֹום ִּכי ָקִניִתי ֶאת־ָּכל 4:9

ּוַמְחלֹון ִמַּיד ָנֳעִמי: 
ֵּמת  ְוַגם ֶאת־רּות ַהֹּמֲאִבָּיה ֵאֶׁשת ַמְחלֹון ָקִניִתי ִלי ְלִאָּׁשה ְלָהִקים ֵׁשם־ַהֵּמת ַעל־ַנֲחָלתֹו ְולֹא־ִיָּכֵרת ֵׁשם־הַ 4:10

ֶּתם ַהּיֹום:  ֵמִעם ֶאָחיו ּוִמַּׁשַער ְמקֹומֹו ֵעִדים אַ 
ֵלָאה ֲאֶׁשר  וַּיֹאְמרּו ָּכל־ָהָעם ֲאֶׁשר־ַּבַּׁשַער ְוַהְּזֵקִנים ֵעִדים ִיֵּתן ְיהוָה ֶאת־ָהִאָּׁשה ַהָּבָאה ֶאל־ֵּביֶת ְּכָרֵחל ּוכְ 4:11

ָּבנּו ְׁשֵּתיֶהם ֶאת־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל וֲַעֵׂשה־ַחִיל ְּבֶאְפָרָתה ּוְקָרא־ֵׁשם ְּבֵבית ָלֶחם: 
ִויִהי ֵביְת ְּכֵבית ֶּפֶרץ ֲאֶׁשר־יְָלָדה ָתָמר ִליהּוָדה ִמן־ַהֶּזַרע ֲאֶׁשר ִיֵּתן ְיהוָה ְל ִמן־ַהַּנֲעָרה ַהּזֹאת:  4:12
וִַּיַּקח ֹּבַעז ֶאת־רּות וְַּתִהי־לֹו ְלִאָּׁשה וַָּיבֹא ֵאֶליָה וִַּיֵּתן ְיהוָה ָלּה ֵהָריֹון וֵַּתֶלד ֵּבן:  4:13
ַמְרָנה ַהָּנִׁשים ֶאל־ָנֳעִמי ָּברּו ְיהוָה ֲאֶׁשר לֹא ִהְׁשִּבית ָל ֹּגֵאל ַהּיֹום ְוִיָּקֵרא ְׁשמֹו ְּבִיְׂשָרֵאל:  וַּתֹא4:14
ְבָעה ִמִּׁש ְוָהיָה ָל ְלֵמִׁשיב ֶנֶפׁש ּוְלַכְלֵּכל ֶאת־ֵׂשיָבֵת ִּכי ַכָּלֵת ֲאֶׁשר־ֲאֵהַבֶת ְיָלַדּתּו ֲאֶׁשר־ִהיא טֹוָבה ָל 4:15

ָּבִנים: 
וִַּתַּקח ָנֳעִמי ֶאת־ַהֶּיֶלד ַוְּתִׁשֵתהּו ְבֵחיָקּה וְַּתִהי־לֹו ְלֹאֶמֶנת: 4:16
וִַּתְקֶראָנה לֹו ַהְּׁשֵכנֹות ֵׁשם ֵלאֹמר יַֻּלד־ֵּבן ְלָנֳעִמי וִַּתְקֶראָנה ְׁשמֹו עֹוֵבד הּוא ֲאִבי־ִיַׁשי ֲאִבי ָדִוד:4:17
ָּפֶרץ ֶּפֶרץ הֹוִליד ֶאת־ֶחְצרֹון:  ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות  4:18
ְוֶחְצרֹון הֹוִליד ֶאת־ָרם ְוָרם הֹוִליד ֶאת־ַעִּמיָנָדב:  4:19

1 17 // MT Qere LXX (Syr) Tg ֵאַלי omit MT (ַאלֵאַלי)
2 8 // LXX וִַּיֵּתן לֹו omit MT ( וַּיֹאֶמרוִַּיֵּתן)



ְוַעִּמיָנָדב הֹוִליד ֶאת־ַנְחׁשֹון ְוַנְחׁשֹון הֹוִליד ֶאת־ַׂשְלמֹון: 4:20
ְוַׂשְלמֹון הֹוִליד ֶאת־ֹּבַעז ּוֹבַעז הֹוִליד ֶאת־עֹוֵבד:  4:21
יד ֶאת־ִיָׁשי ְוִיַׁשי הֹוִליד ֶאת־ָּדִוד: ְוֹעֵבד הֹולִ 4:22

1 Samuelשמואל א
ֶבן־צּוף  3ֶּבן־ֱאִליהּוא ֶּבן־ּתֹוחַ 2ֵמַהר ֶאְפָרִים ּוְׁשמֹו ֶאְלָקָנה ֶּבן־ְיֹרָחם 1צּוִפי וְַיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמן־ָהָרָמַתִים 1:1

ֶאְפָרִתי:  
ְולֹו ְׁשֵּתי ָנִׁשים ֵׁשם ַאַחת ַחָּנה ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית ְּפִנָּנה וְַיִהי ִלְפִנָּנה ְיָלִדים ּוְלַחָּנה ֵאין ְיָלִדים: 1:2
ה ְוָׁשם ְׁשֵני ְבֵני־ֵעִלי ָחְפִני  ְוָעָלה ָהִאיׁש ַההּוא ֵמִעירֹו ִמָּיִמים יִָמי1:3 ָמה ְלִהְׁשַּתֲחות ְוִלְזֹּבַח ַליהוָה ְצָבאֹות ְּבִׁש

ּוִפְנָחס ֹּכֲהִנים ַליהוָה:  
וְַיִהי ַהּיֹום וִַּיְזַּבח ֶאְלָקָנה ְוָנַתן ִלְפִנָּנה ִאְׁשּתֹו ּוְלָכל־ָּבֶניָה ּוְבנֹוֶתיָה ָמנֹות:  1:4
ה ַאַחת ַאָּפִים ִּכי ֶאת־ַחָּנה ָאֵהב וַיהָוה ָסַגר ַרְחָמּה: ּוְלַחָּנה ִיֵּתן ָמנָ 1:5
ְוִכֲעַסָּתה ָצָרָתּה ַּגם־ַּכַעס ַּבֲעבּור ַהְּרִעָמּה ִּכי־ָסַגר ְיהוָה ְּבַעד ַרְחָמּה: 1:6
ָתּה ְּבֵבית ְיהוָה ֵּכן ַּתְכִעֶסָּנה וִַּתְבֶּכה וְ 1:7 לֹא תֹאַכל:  ְוֵכן יֲַעֶׂשה ָׁשָנה ְבָׁשָנה ִמֵּדי ֲע
ֵמֲעָׂשָרה  וַּיֹאֶמר ָלּה ֶאְלָקָנה ִאיָׁשּה ַחָּנה ָלֶמה ִתְבִּכי ְוָלֶמה לֹא תֹאְכִלי ְוָלֶמה יֵַרע ְלָבֵב ֲהלֹוא ָאֹנִכי טֹוב ָל 1:8

ָּבִנים: 
ה ְוַאֲחֵרי ָׁשֹתה ְוִּתְתיֵַּצב ִלְפֵני ְיהוָה 1:9 ְוֵעִלי ַהֹּכֵהן ֹיֵׁשב ַעל־ַהִּכֵּסא ַעל־ְמזּוַזת ֵהיַכל  4וַָּתָקם ַחָּנה ַאֲחֵרי ָאְכָלה ְבִׁש

ְיהוָה:  
ְוִהיא ָמַרת ָנֶפׁש וִַּתְתַּפֵּלל ַעל־ְיהוָה ּוָבֹכה ִתְבֶּכה:  1:10
וַּתֹאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ִאם־ָרֹאה ִתְרֶאה ָּבֳעִני ֲאָמֶת ּוְזַכְרַּתִני ְולֹא־ִתְׁשַּכח ֶאת־ֲאָמֶת ְוָנַתָּתה  וִַּתֹּדר ֶנֶדר 1:11

ּומֹוָרה לֹא־יֲַעֶלה ַעל־רֹאׁשֹו: 6ְויִַין ְוֵׁשָכר לֹוא ִיְׁשֶּתה 5ַלֲאָמְת ֶזַרע ֲאָנִׁשים ּוְנַתִּתיו ְלָפֶני ָנִזיר ַעד־יֹום מֹותֹו 
ְוָהיָה ִּכי ִהְרְּבָתה ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ְיהוָה ְוֵעִלי ֹׁשֵמר ֶאת־ִּפיָה:  1:12
ק ְׂשָפֶתיָה ָּנעֹות ְוקֹוָלּה לֹא ִיָּׁשֵמַע וַַּיְחְׁשֶבָה ֵעִלי ְלִׁשֹּכָרה: ְוִהיא ְמַדֶּבֶרת ַעל־ִלָּבּה רַ 1:13
1:14 : וַּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֵעִלי ַעד־ָמַתי ִּתְׁשַּתָּכִרין ָהִסיִרי ֶאת־יֵיֵנ ֵמָעָלִי
ר לֹא ָׁשִתיִתי וֶָאְׁשֹּפ ֶאת־ַנְפִׁשי ִלְפֵני ְיהוָה:  וַַּתַען ַחָּנה וַּתֹאֶמר לֹא ֲאֹדִני ִאָּׁשה ְקַׁשת־רּוַח ָאֹנִכי ְויִַין ְוֵׁשכָ 1:15
ַאל־ִּתֵּתן ֶאת־ֲאָמְת ִלְפֵני ַּבת־ְּבִלָּיַעל ִּכי־ֵמֹרב ִׂשיִחי ְוַכְעִסי ִּדַּבְרִּתי ַעד־ֵהָּנה: 1:16
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִיֵּתן ֶאת־ֵׁשָלֵת אֲ 1:17 ֶׁשר ָׁשַאְלְּת ֵמִעּמֹו:  וַַּיַען ֵעִלי וַּיֹאֶמר ְלִכי ְלָׁשלֹום וֵא
ּו־ָלּה עֹוד:  וַּתֹאַכל ּוָפֶניָה לֹא־ָהי 7וַּתֹאֶמר ִּתְמָצא ִׁשְפָחְת ֵחן ְּבֵעיֶני וֵַּתֶל ָהִאָּׁשה ְלַדְרָּכּה וַָּתבֹא ָהִלְׁשָּכָתה 1:18
ָּנה ִאְׁשּתֹו וִַּיְזְּכֶרָה  וַַּיְׁשִּכמּו ַבֹּבֶקר וִַּיְׁשַּתֲחוּו ִלְפֵני ְיהוָה וַָּיֻׁשבּו וַָּיֹבאּו ֶאל־ֵּביָתם ָהָרָמָתה וֵַּיַדע ֶאְלָקָנה ֶאת־חַ 1:19

ְיהוָה:  
א ֶאת־ְׁשמֹו ְׁשמּוֵאל ִּכי ֵמְיהוָה ְׁשִאְלִּתיו:  וְַיִהי ִלְתֻקפֹות ַהָּיִמים וַַּתַהר ַחָּנה וֵַּתֶלד ֵּבן וִַּתְקרָ 1:20
ם ְוֶאת ָכל ַּמַעְׂשרֹות 1:21 : 8ַאְרצֹו וַַּיַעל ָהִאיׁש ֶאְלָקָנה ְוָכל־ֵּביתֹו ִלְזֹּבַח ַליהוָה ֶאת־ֶזַבח ַהָּיִמים ְוֶאת־ִנְדרֹו ְלָׁש
־עֹוָלם:  ְוַחָּנה לֹא ָעָלָתה ִּכי־ָאְמָרה ְלִאיָׁשּה ַעד ִיָּגֵמל ַהַּנַער וֲַהִבֹאִתיו ְוִנְרָאה ֶאת־ְּפֵני ְיהוָה ְויַָׁשב ָׁשם ַעד1:22
וֵַּתֶׁשב ָהִאָּׁשה 9 ְׁשִבי ַעד־ָּגְמֵל ֹאתֹו ַא יֵָקם ְיהוָה ַהּיֹוֵצא ִמִּפיוַּיֹאֶמר ָלּה ֶאְלָקָנה ִאיָׁשּה ֲעִׂשי ַהּטֹוב ְּבֵעיַניִ 1:23

וֵַּתיֶנק ֶאת־ְּבָנּה ַעד־ָּגְמָלּה ֹאתֹו: 
ה וַַּתֲעֵל אֹותֹו 1:24 ה ְוֵאיָפה ַאַחת ֶקַמח ְוֵנֶבל יִַין וְַּתִבֵאהּו ֵבית־ְיהוָה 1ַּכֲאֶׁשר ְּבָפִר ְמֻׁשָּלׁש ְוֶלֶחם10ִׁשי 2ִׁשי

ְוַהַּנַער 

1 1 // LXX צּוִפי (dttg מ) MT צֹוִפים
2 1 // LXX ְיַרְחְמֵאל MT ְיֹרָחם
3 1 // LXX(BL) and I Chronicles 6:19 ּתֹוחַ  MT ֹּתחּו
4 9 // LXX ְוִּתְתיֵַּצב ִלְפֵני ְיהוָה omit MT (ְוֵעִליְוִּתְתיֵַּצב)
5 11 // LXX ְלָפֶני ָנִזיר ַעד־יֹום מֹותֹו MT ַליהוָה ָּכל־ְיֵמי חַ ָּייו
6 11 // LXX ְויִַין ְוֵׁשָכר  לֹוא  ִיְׁשֶּתה omit MT
7 18 // LXX וַָּתבֹא ָהִלְׁשָּכָתה omit MT (וַּתֹאַכלוַָּתבֹא)
8 21 ם ְוֶאת ָכל ַּמַעְׂשרֹות ַאְרצֹו // LXX OL ְלָׁש omit MT (ת ַאְרצֹו -ת ִנְדרֹו-)
9 23 // DSS(4QSam(a)) LXX ַהּיֹוֵצא ִמִּפי  MT ֶאת־ְּדָברֹו
10 24 ה // LXX(B) cf DSS(4QSam(a)) וַַּתֲעֵל אֹותֹו ִׁשי MT וַַּתֲעֵלהּו ִעָּמּה



־ַהַּנַער: 3ת ִעָּמם וַָּיֹבאּו ִלְפֵני ְיהוָה וִַּיְׁשָחט ָאִביהּו ֶאת־ַהְּזָבִח ַּכֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ִמָּיִמים יִָמיָמה ַליֹהוָה וַָּיבֹא אֶ 
־ַהַּנַער ֶאל־ֵעִלי:  6ַחָּנה ֵאם 5ֶאת־ַהָּפר ַוָּתבֹא 4וִַּיְׁשֲחט 1:25
וַּתֹאֶמר ִּבי ֲאֹדִני ֵחי ַנְפְׁש ֲאֹדִני ֲאִני ָהִאָּׁשה ַהִּנֶּצֶבת ִעְּמָכה ָּבֶזה ְלִהְתַּפֵּלל ֶאל־ְיהוָה:  1:26
ַהַּנַער ַהֶּזה ִהְתַּפָּלְלִּתי וִַּיֵּתן ְיהוָה ִלי ֶאת־ְׁשֵאָלִתי ֲאֶׁשר ָׁשַאְלִּתי ֵמִעּמֹו: ֶאל־1:27
ַליהוָה:הּוא ָׁשאּול ַליהוָה וִַּיְׁשַּתחּו ָׁשם 7ְוַגם ָאֹנִכי ִהְׁשִאְלִּתהּו ַליהוָה ָּכל־ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ֵחי 1:28

ַהי 2:1 :  8וִַּתְתַּפֵּלל ַחָּנה וַּתֹאַמר ָעַלץ ִלִּבי ַּביהוָה ָרָמה ַקְרִני ֵּבא ָרַחב ִּפי ַעל־אֹוְיַבי ִּכי ָׂשַמְחִּתי ִּביׁשּוָעֶת
ֵהינּו: ֵאין־ָקדֹוׁש 9ִּכי2:2 ַּכיהוָה ִּכי ֵאין ִּבְלֶּת ְוֵאין צּור ֵּכא
ִנְתְּכנּו ֲעִללֹות: 11יֵֵצא ָעָתק ִמִּפיֶכם ִּכי ֵאל ֵּדעֹות ְיהוָה ְולֹו 10ַאל־ַּתְרּבּו ְתַדְּברּו ְּגֹבָהה 2:3
ֶקֶׁשת ִּגֹּבִרים ַחִּתים ְוִנְכָׁשִלים ָאְזרּו ָחִיל:  2:4
ְׂשֵבִעים ַּבֶּלֶחם ִנְׂשָּכרּו ּוְרֵעִבים ָחֵדּלּו ַעד־ֲעָקָרה יְָלָדה ִׁשְבָעה ְוַרַּבת ָּבִנים ֻאְמָלָלה:  2:5
ְמַחֶּיה מֹוִריד ְׁשאֹול וַָּיַעל:  ְיהוָה ֵמִמית ּו2:6
ְיהוָה מֹוִריׁש ּוַמֲעִׁשיר ַמְׁשִּפיל ַאף־ְמרֹוֵמם:  2:7
וַָּיֶׁשת  ֵמִקים ֵמָעָפר ָּדל ֵמַאְׁשֹּפת יִָרים ֶאְביֹון ְלהֹוִׁשיב ִעם־ְנִדיִבים ְוִכֵּסא ָכבֹוד יְַנִחֵלם ִּכי ַליהוָה ְמֻצֵקי ֶאֶרץ2:8

ֲעֵליֶהם ֵּתֵבל: 
ִיְׁשֹמר ּוְרָׁשִעים ַּבֹחֶׁש ִיָּדּמּו ִּכי־לֹא ְבֹכַח ִיְגַּבר־ִאיׁש:  12ְגֵלי ֲחִסיָדיו רַ 2:9

ַּבָּׁשַמִים יְַרֵעם ְיהָוה יִָדין ַאְפֵסי־ָאֶרץ ְוִיֶּתן־ֹעז ְלַמְלּכֹו ְויֵָרם ֶקֶרן ְמִׁשיחֹו:14ְמִריבֹו ָעָליו 13יֵָחתְיהוָה 2:10
וֵַּיֶל ֶאְלָקָנה ָהָרָמָתה ַעל־ֵּביתֹו ְוַהַּנַער ָהיָה ְמָׁשֵרת ֶאת־ְיהוָה ֶאת־ְּפֵני ֵעִלי ַהֹּכֵהן: 2:11
ִלי ְּבֵני ְבִלָּיַעל לֹא יְָדעּו ֶאת־ְיהוָה:ּוְבֵני עֵ 2:12
ׁש־ַהִּׁש 2:13 ַּנִים ְּביָדֹו:  ּוִמְׁשַּפט ַהֹּכֲהִנים ֶאת־ָהָעם ָּכל־ִאיׁש ֹזֵבַח ֶזַבח ּוָבא ַנַער ַהֹּכֵהן ְּכַבֵּׁשל ַהָּבָׂשר ְוַהַּמְזֵלג ְׁש
ָּפרּור ֹּכל ֲאֶׁשר יֲַעֶלה ַהַּמְזֵלג ִיַּקח ַהֹּכֵהן ּבֹו ָּכָכה יֲַעׂשּו ְלָכל־ִיְׂשָרֵאל  ְוִהָּכה ַבִּכּיֹור אֹו ַבּדּוד אֹו ַבַּקַּלַחת אֹו בַ 2:14

ה:  ַהָּבִאים ָׁשם ְּבִׁש
  ח ִמּמְ ַּגם ְּבֶטֶרם יְַקִטרּון ֶאת־ַהֵחֶלב ּוָבא ַנַער ַהֹּכֵהן ְוָאַמר ָלִאיׁש ַהֹּזֵבַח ְּתָנה ָבָׂשר ִלְצלֹות ַלֹּכֵהן ְולֹא־ִיּקַ 2:15

ָּבָׂשר ְמֻבָּׁשל ִּכי ִאם־ָחי:  
ִּכי ַעָּתה ִתֵּתן  16ְּתַאֶּוה ַנְפֶׁש ְוָאַמר לֹא 15וַּיֹאֶמר ֵאָליו ָהִאיׁש ַקֵּטר יְַקִטירּון ַּכּיֹום ַהֵחֶלב ְוַקח־ְל ִמֹּכל ֲאֶׁשר2:16

ְוִאם־לֹא ָלַקְחִּתי ְבָחְזָקה:  
ֵאת ִמְנַחת ְיהוָה:  17וְַּתִהי ַחַּטאת ַהְּנָעִרים ְּגדֹוָלה ְמֹאד ֶאת־ְּפֵני ְיהוָה ִּכי ִנֲאצּו2:17
ָׁשֵרת ֶאת־ְּפֵני ְיהוָה ַנַער ָחגּור ֵאפֹוד ָּבד:  ּוְׁשמּוֵאל מְ 2:18

1 24 // DSS(4QSam(a)) LXX ְּבָפִר  ְמֻׁשָּלׁש ְוֶלֶחם ָׁשה MT ְּגָמַלּתּו ְּבָפִרים ְׁש
2 24 ה // DSS(4QSam(a)) ִׁש י MT ִׁשלֹו
3 24 LXX + (DSS) ִעָּמם וַָּיֹבאּו ִלְפֵני ְיהוָה וִַּיְׁשָחט ָאִביהּו ֶאת־ַהְּזָבִח ַּכֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה ִמָּיִמים יִָמיָמה ַליֹהוָה וַָּיבֹא ֶאת

// omit MT ( ַהַּנַער ְוַהַּנַער)
4 25 // DSS(vid) LXX(B) וִַּיְׁשֲחט  MT וִַּיְׁשֲחטּו
5 25 // LXX(B) וַָּתבֹא MT וַָּיִביאּו

6 25 // LXX ַחָּנה ֵאם  omit MT ( ַהַּנַערַחָּנה)
7 28 // Hebrew Ms LXX Syr Tg OL ֵחי MT ָהיָה
8 1 ַהי // Hebrew Mss LXX ֵּבא MT ַּביהוָה
9 2 // DSS(4QSam(a)) LXX ִּכי omit MT
10 3 // Hebrew Mss cf LXX Mss OL Ms Syr ְּגֹבָהה add MT (dttg) ְּגֹבָהה
11 3 // MT Qere Hebrew Mss cf LXX OL Vg ְולֹו MT Kethib ְולֹא
12 9 // MT Qere Hebrew Mss ֲחִסיָדיו MT Kethib ֲחִסידֹו
13 10 // DSS(4QSam(a)) LXX יֵָחת MT יֵַחּתּו
14 10 // MT Qere Hebrew Mss ָעָליו MT ָעלֹו
15 16 // DSS(4QSam(a)) LXX ִמֹּכל ֲאֶׁשר  MT ַּכֲאֶׁשר 
16 16 // DSS(4QSam(a)) MT Qere Hebrew Mss לֹא MT Kethib לֹו
17 17 // Hebrew Ms DSS(4QSam(a)) LXX ִנֲאצּו add ֲאָנִׁשים MT ָהֽ



ים: ּוְמִעיל ָקֹטן ַּתֲעֶׂשה־ּלֹו ִאּמֹו ְוַהַעְלָתה לֹו ִמָּיִמים יִָמיָמה ַּבֲעלֹוָתּה ֶאת־ִאיָׁשּה ִלְזֹּבַח ֶאת־ֶזַבח ַהָּיִמ 2:19
ְיהוָה ְל ֶזַרע ִמן־ָהִאָּׁשה ַהּזֹאת ַּתַחת ַהְּׁשֵאָלה ֲאֶׁשר  1ּוֵבַר ֵעִלי ֶאת־ֶאְלָקָנה ְוֶאת־ִאְׁשּתֹו ְוָאַמר ְיַׁשֵּלם 2:20

ִלְמֹקמֹו:  3ַליהוָה וֵַּיֶל ָהִאיׁש 2ַהְּׁשֵאיָלה 
ָׁשה־ָבִנים ּוְׁשֵּתי ָבנֹו5ְיהוָה ֶאת־ַחָּנה וֵַּתֶלד עֹוד 4וִַּיְפֹקד 2:21 ְיהוָה: 6ת וִַּיְגַּדל ַהַּנַער ְׁשמּוֵאל ִלְפֵני ְׁש
־ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת ֲאֶׁשר־ִיְׁשְּכבּון ֶאת־ַהָּנִׁשים ַהֹּצְבאֹות ֶּפַתח 8ָּבָניו ִלְבֵני ֲאֶׁשר־יֲַעׂשּון7ְוֵעִלי ָזֵקן ְמֹאד ְוָׁשַמע ֵאת 2:22

: 9ֹאֶהל מֹוֵעד 
2:23 ֹ : 11ֹׁשֵמַע ְמַדְּבִרים ָרִעים ָבֶכם ִמִּפי ִעם־ְיהוָה 10אֶמר ָלֶהם ָלָּמה ַתֲעׂשּון ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֲאִני וַּי
ִּכי לֹוא־טֹוָבה ַהְּׁשֻמָעה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹׁשֵמַע ַמֲעִבִרים ַעם־ְיהוָה:  12ַּתֲעׂשּון ֵּכןַאלַאל ָּבָני 2:24
ְוִאם ַליהוָה יֱֶחָטא־ִאיׁש ִמי ִיְתַּפֶּלל־לֹו ְולֹא ִיְׁשְמעּו ְלקֹול  14ֶאל־ְיהוָה לֹוּוִפְללֹויֱֶחָטא ִאיׁש ְלִאיׁש 13ִאם ֲחטֹוא2:25

ֶהם ִּכי־ָחֵפץ ְיהוָה ַלֲהִמיָתם:  ֲאִבי
ְוַהַּנַער ְׁשמּוֵאל ֹהֵל ְוָגֵדל וָטֹוב ַּגם ִעם־ְיהוָה ְוַגם ִעם־ֲאָנִׁשים: 2:26
ִהים ֶאל־ֵעִלי וַּיֹאֶמר2:27 ִנְגֵליִתי ֶאל־ֵּבית ָאִבי ִּבְהיֹוָתם ְּבִמְצַרִים  16ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִנְגָלה15וַָּיבֹא ִאיׁש־ֱא

ה:  ְלֵבית ַּפְרעֹ 17ֲעָבִדים 
ָנה ְלֵבית  ּוָבֹחר ֹאתֹו ִמָּכל־ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ִלי ְלֹכֵהן ַלֲעלֹות ַעל־ִמְזְּבִחי ְלַהְקִטיר ְקֹטֶרת ָלֵׂשאת ֵאפֹוד ְלָפָני וֶָאְּת 2:28

: 18ָאִבי ֶאת־ָּכל־ִאֵּׁשי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶלֱאֹכל 
ְּבִזְבִחי ּוְבִמְנָחִתי ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ָמעֹון וְַּתַכֵּבד ֶאת־ָּבֶני ִמֶּמִּני ְלַהְבִריֲאֶכם ֵמֵראִׁשית ָּכל־ִמְנַחת  19ָלָּמה ַּתִּביט2:29

ִיְׂשָרֵאל ְלַעִּמי:  
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור ָאַמְרִּתי ֵּביְת ּוֵבית ָאִבי ִיְתַהְּלכּו ְלָפַני ַעד־עֹוָלם ְוַעָּתה ְנאֻ 2:30 ם־ְיהוָה  ָלֵכן ְנֻאם־ְיהוָה ֱא

ָחִליָלה ִּלי ִּכי־ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד ּוֹבַזי יֵָקּלּו:  
: 20ִהֵּנה יִָמים ָּבִאים ְוָגַדְעִּתי ֶאת־ַזְרֲע2:31 ְוֶאת־ְזֹרַע ֵּבית ָאִבי ִמְהיֹות ָזֵקן ְּבֵביֶת
ְוִהַּבְטָּת ַצר ָמעֹון ְּבֹכל ֲאֶׁשר־יֵיִטיב ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ְולֹא־ִיְהיֶה ָזֵקן ְּבֵביְת ָּכל־ַהָּיִמים:  2:32
3ְוָכל־ַמְרִּבית ֵּביְת ִיּפֹולּו ֶּבָחֶרב 2ְוַלֲאִדיב ֶאת־ַנְפׁשֹו 1ת־ֵעיָניו ְוִאיׁש לֹא־ַאְכִרית ְל ֵמִעם ִמְזְּבִחי ְלַכּלֹות אֶ 2:33

ֲאָנִׁשים: 

1 20 // DSS(4QSam(a)) LXX Vg ְיַׁשֵּלם MT יֵָׂשם
2 20 // DSS(4QSam(a)) LXX Syr Vg ַהְּׁשֵאיָלה MT ָׁשַאל
3 20 // DSS(4QSam(a)) LXX וֵַּיֶל ָהִאיׁש MT ְוָהְלכּו
4 21 // DSS(4QSam(a)) LXX cf Syr וִַּיְפֹקד MT cf Vg ִּכי־ָפַקד
5 21 // DSS(4QSam(a)) LXX וֵַּתֶלד עֹוד MT וַַּתַהר  וֵַּתֶלד
6 21 // DSS(4QSam(a)) LXX Syr ִלְפֵני MT ִעם
7 22 // DSS(4QSam(a)) LXX(BL) ֵאת add MT ָּכל
8 22 // DSS(4QSam(a)) LXX ִלְבֵני MT ְלָכל
9 22 // MT cf LXX(LO) Tg Syr Vg ְוֵאת ֲאֶׁשר־ִיְׁשְּכבּון ֶאת־ַהָּנִׁשים ַהֹּצְבאֹות ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד omit DSS(4QSam(a))
LXX
10 23 // DSS(4QSam(a)) ֲאִני MT ָאֹנִכי
11 23 // LXX(L) cf DSS(4QSam(a)) ְמַדְּבִרים ָרִעים ָבֶכם ִמִּפי ִעם־ְיהוָה ֶאת־ִּדְבֵריֶכם ָרִעים ֵמאֵ ת ָּכל־ָהָעם ֵאֶּלה
MT
12 24 // LXX אל ַּתֲעׂשּון ֵּכן omit MT (ֵּכןָּבָני)
13 25 // DSS(4QSam(a)) LXX ֲחטֹוא omit MT (יֱֶחָטא ֲחטֹוא)
14 25 // DSS(4QSam(a)) LXX לֹו ֶאל־ְיהוָה ִהים MT ֱא
15 27 // DSS(4QSam(a)) LXX(BO) וַּיֹאֶמר  add MT LXX(L) Tg Syr Vg ֵאָליו
16 27 // LXX ִנְגָלה ה MT ֲהִנְג
17 27 // DSS(4QSam(a)) LXX ֲעָבִדים omit MT (ֲעָבִדיםְּבִמְצַרִים)
18 28 // LXX ֶלֱאֹכל omit MT (ָלָּמהל ֶלֱאֹכל-)
19 29 // DSS(4QSam(a)) LXX ַּתִּביט  MT ִתְבֲעטּו
20 31 // LXX OL ַזְר ֲע  MT ְזֹרֲע 



ְּל ָהאֹות ֲאֶׁשר יָבֹא ֶאל־ְׁשֵני ָבֶני ֶאל־ָחְפִני ּוִפיְנָחס ְּביֹום ֶאָחד יָמּותּו ְׁשֵניֶהם:  ְוֶזה־2:34
ים:  י־ְמִׁשיִחי ָּכל־ַהָּימִ וֲַהִקיֹמִתי ִלי ֹּכֵהן ֶנֱאָמן ַּכֲאֶׁשר ִּבְלָבִבי ּוְבַנְפִׁשי יֲַעֶׂשה ּוָבִניִתי לֹו ַּבִית ֶנֱאָמן ְוִהְתַהֵּל ִלְפנֵ 2:35
ְסָפֵחִני ָנא ֶאל־ַאַחת ַהְּכֻהּנֹות 4ְוָהיָה ָּכל־ַהּנֹוָתר ְּבֵביְת יָבֹוא ְלִהְׁשַּתֲחות לֹו ַלֲאגֹוַרת ֶּכֶסף ְוִכַּכר־ָלֶחם ֵלאמֹור2:36

ֶלֱאֹכל ַּפת־ָלֶחם: 
ֵרת ֶאת־ְיהוָה ִלְפֵני ֵעִלי ּוְדַבר־ְיהוָה ָהיָה יָָקר ַּבָּיִמים ָהֵהם ֵאין ָחזֹון ִנְפָרץ: ְוַהַּנַער ְׁשמּוֵאל ְמׁשָ 3:1
וְַיִהי ַּבּיֹום ַההּוא ְוֵעִלי ֹׁשֵכב ִּבְמֹקמֹו ְוֵעינֹו ֵהֵחּלּו ֵכהֹות לֹא יּוַכל ִלְראֹות:  3:2
ִהים ֶטֶרם ִיְכֶּבה ּוְׁשמּוֵאל ֹׁשֵכב3:3 ִהים:ְוֵנר ֱא ְּבֵהיַכל ְיהוָה ֲאֶׁשר־ָׁשם ֲארֹון ֱא
וַּיֹאֶמר ִהֵּנִני: 5וִַּיְקָרא ְיהוָה ְׁשמּוֵאל ְׁשמּוֵאל 3:4
וַּיֹאֶמר לֹא־ָקָראִתי ׁשּוב ְׁשָכב וֵַּיֶל וִַּיְׁשָּכב: וַָּיָרץ ֶאל־ֵעִלי וַּיֹאֶמר ִהְנִני ִּכי־ָקָראָת ִּלי3:5
ְנִני ִּכי ָקָראָת ִלי וַּיֹאֶמר לֹא־ָקָראִתי ְבִני  ֶאל־ֵעִלי וַּיֹאֶמר הִ 6וַֹּיֶסף ְיהוָה ְקרֹא עֹוד ְׁשמּוֵאל ְׁשמּוֵאל וַָּיָקם וֵַּיֶל3:6

ׁשּוב ְׁשָכב: 
ּוְׁשמּוֵאל ֶטֶרם יַָדע ֶאת־ְיהוָה ְוֶטֶרם ִיָּגֶלה ֵאָליו ְּדַבר־ְיהוָה: 3:7
ִלי וַָּיֶבן ֵעִלי ִּכי ְיהוָה ֹקֵרא ַלָּנַער:  וַֹּיֶסף ְיהוָה ְקרֹא־ְׁשמּוֵאל ַּבְּׁשִלִׁשית וַָּיָקם וֵַּיֶל ֶאל־ֵעִלי וַּיֹאֶמר ִהְנִני ִּכי ָקָראָת 3:8
 ְׁשמּוֵאל וִַּיְׁשַּכב וַּיֹאֶמר ֵעִלי ִלְׁשמּוֵאל ֵל ְׁשָכב ְוָהיָה ִאם־ִיְקָרא ֵאֶלי ְוָאַמְרָּת ַּדֵּבר ְיהוָה ִּכי ֹׁשֵמַע ַעְבֶּד וֵַּילֶ 3:9

ִּבְמקֹומֹו:  
:וַָּיבֹא ְיהוָה וִַּיְתיַַּצב וִַּיְק 3:10 ָרא ְכַפַעם־ְּבַפַעם ְׁשמּוֵאל ְׁשמּוֵאל וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ַּדֵּבר ִּכי ֹׁשֵמַע ַעְבֶּד
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ְׁשמּוֵאל ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹעֶׂשה ָדָבר ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּכל־ֹׁשְמעֹו ְּתִצֶּליָנה ְׁשֵּתי ָאְזָניו:  3:11
ֵעִלי ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֶאל־ֵּביתֹו ָהֵחל ְוַכֵּלה: ַּבּיֹום ַההּוא ָאִקים ַעל־3:12
ִהים 3:13 ָּבָניו ְולֹא ִכָהה ָּבם: 7ְוִהַּגְדִּתי לֹו ִּכי־ֹׁשֵפט ֲאִני ֶאת־ֵּביתֹו ַעד־עֹוָלם ַּבֲעון ֲאֶׁשר־יַָדע ִּכי־ְמַקְלִלים ֱא
ַּבְעִּתי ְלֵבית ֵעִלי ִאם־ִיְתַּכֵּפר ֲעון ֵּבית־ֵעִלי ְּבֶזַבח ּוְבִמְנָחה ַעד־עֹוָלם:  ְוָלֵכן ִנְׁש 3:14
ִּיְפַּתח ֶאת־ַּדְלתֹות ֵּבית־ְיהוָה ּוְׁשמּוֵאל יֵָרא ֵמַהִּגיד ֶאת־ַהַּמְרָאה  ו8ַוִַּיְׁשַּכב ְׁשמּוֵאל ַעד־ַהֹּבֶקר וַַּיְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר3:15

ֶאל־ֵעִלי: 
וִַּיְקָרא ֵעִלי ֶאת־ְׁשמּוֵאל וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ְּבִני וַּיֹאֶמר ִהֵּנִני:  3:16
ִהים ְוֹכה יֹוִסיף ִאם־ְּתַכֵחד ִמֶּמִּני  וַּיֹאֶמר ָמה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאֶלי ַאל־ָנא ְתַכֵחד ִמֶּמִּני ֹּכה3:17 יֲַעֶׂשה־ְּל ֱא

: 9ָּדָבר ִמָּכל־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ֵאֶלי ְבָאְזַנִי
וַּיֹאַמר ְיהוָה הּוא ַהּטֹוב ְּבֵעיָנו יֲַעֶׂשה:10ים ְולֹא ִכֵחד ִמֶּמּנּו וַַּיֶּגד־לֹו ְׁשמּוֵאל ֶאת־ָּכל־ַהְּדָבִר 3:18
וִַּיְגַּדל ְׁשמּוֵאל וַיהוָה ָהיָה ִעּמֹו ְולֹא־ִהִּפיל ִמָּכל־ְּדָבָריו ָאְרָצה: 3:19
ר ָׁשַבע ִּכי ֶנֱאָמן ְׁשמּוֵאל ְלָנִביא ַליהוָה:  וֵַּיַדע ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ִמָּדן ְוַעד־ְּבאֵ 3:20
ה ִּכי־ִנְגָלה ְיהוָה ֶאל־ְׁשמּוֵאל ְּבִׁשלֹו ִּבְדַבר ְיהוָה:3:21 וַֹּיֶסף ְיהוָה ְלֵהָרֹאה ְבִׁש

ֵני ְיהוָה וְַיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוִיְקְּבצּו  וְַיִהי ְדַבר־ְׁשמּוֵאל ְלָכל־ִיְׂשָרֵאל ְוֵעִלי ָזֵקן ְמֹאד ּוָבָניו ָהְלכּו ְוָהָרע ַּדְרָּכם ִלפְ 4:1
ַלִּמְלָחָמה וַַּיֲחנּו ַעל־ָהֶאֶבן ָהֵעֶזר ּוְפִלְׁשִּתים ָחנּו 12ִלְקָראָתם וֵַּיֵצא ִיְׂשָרֵאל 11ְּפִלְׁשִּתים ַלִּמְלָחָמה ַעל־ִיְׂשָרֵאל 

ַבֲאֵפק:  

1 33 // LXX DSS(4QSam(a)) ֵעיָניו MT ֵעיֶני 
2 33 // LXX ַנְפׁשֹו MT ַנְפֶׁש 
3 33 // DSS(4QSam(a)) LXX(BO) ִיּפֹול ֶּבָחֶרב MT Syr cf 2:34 יָמּותּו
4 36 DSS(4QSam(a)) LXX // MT Tg Syr Vg ֵלאמֹור 
5 4 // LXX (DSS) ְׁשמּוֵאל omit MT (ְׁשמּוֵאלְׁשמּוֵאל)
6 6 // LXX ְׁשמּוֵאל ְׁשמּוֵאל וַָּיָקם וֵַּיֶל  MT ְׁשמּוֵאל וַָּיָקם ְׁשמּוֵאל וֵַּיֶל 

7 13 ִהים // LXX OL MSS ֱא MT ָלֶהם
8 15 // LXX וַַּיְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר  omit MT (וִַּיְפַּתחוַַּיְׁשֵּכם)
9 17 // LXX ְבָאְזַנִי  omit MT ( ְבָאְזַנִי ֵאֶלי)
10 18 // MT LXX ִמֶּמּנּו add LXX(L) ְדַבר 
11 1 ְוֵעִלי ָזֵקן ְמֹאד ּוָבָניו ָהְלכּו ְוָהָרע ַּדְרָּכם ִלְפֵני ְיהוָה וְַיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוִיְקְּבצּו ְּפִלְׁשִּתים ַלּמִ ְלָחָמה ַעל־ִיְׂשָרֵאל
LXX // omit MT (ִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאל)
12 1 // LXX ִלְקָראָתם MT ִלְקַראת ְּפִלְׁשִּתים



ְקַראת ִיְׂשָרֵאל וִַּתֹּטׁש ַהִּמְלָחָמה וִַּיָּנֶגף ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ְפִלְׁשִּתים וַַּיּכּו ַבַּמֲעָרָכה ַּבָּׂשֶדה  וַַּיַעְרכּו ְפִלְׁשִּתים לִ 4:2
ְּכַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ִאיׁש: 

ה  וַָּיבֹא ָהָעם ֶאל־ַהַּמֲחֶנה וַּיֹאְמרּו ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ָלָּמה ְנָגָפנּו ְיהוָה ַהּיֹום ִלְפֵני 4:3 ְפִלְׁשִּתים ִנְקָחה ֵאֵלינּו ִמִּׁש
ֶאת־ֲארֹון ְּבִרית ְיהוָה ְויָבֹא ְבִקְרֵּבנּו ְוֹיִׁשֵענּו ִמַּכף ֹאְיֵבינּו:  

ה וִַּיְׂשאּו ִמָּׁשם ֵאת ֲארֹון ְּבִרית־ְיהוָה ְצָבאֹות ֹיֵׁשב ַהְּכֻרִבים ְוָׁשם ְׁשֵני ְבֵני־ֵעִלי 4:4 ן ְּבִרית  ִעם־ֲארֹווִַּיְׁשַלח ָהָעם ִׁש
ִהים ָחְפִני ּוִפיְנָחס:  ָהֱא

וְַיִהי ְּכבֹוא ֲארֹון ְּבִרית־ְיהוָה ֶאל־ַהַּמֲחֶנה וַָּיִרעּו ָכל־ִיְׂשָרֵאל ְּתרּוָעה ְגדֹוָלה וֵַּתֹהם ָהָאֶרץ:  4:5
ה ַהּזֹאת ְּבַמֲחֵנה ָהִעְבִרים וֵַּיְדעּו ִּכי  וִַּיְׁשְמעּו ְפִלְׁשִּתים ֶאת־קֹול ַהְּתרּוָעה וַּיֹאְמרּו ֶמה קֹול ַהְּתרּוָעה ַהְּגדֹולָ 4:6

ֲארֹון ְיהוָה ָּבא ֶאל־ַהַּמֲחֶנה: 
ִהים ֶאל־ַהַּמֲחֶנה וַּיֹאְמרּו אֹוי ָלנּו ִּכי לֹא ָהְיָתה ָּכזֹאת ֶאְתמֹול4:7 ִׁשְלֹׁשם:וִַּיְראּו ַהְּפִלְׁשִּתים ִּכי ָאְמרּו ָּבא ֱא
ִהים ַהַּמִּכים ֶאת־ִמְצַרִים ְּבָכל־ַמָּכה ַּבִּמְדָּבר: אֹוי ָלנּו ִמי יִַּציֵלנּו 4:8 ִהים ָהַאִּדיִרים ָהֵאֶּלה ֵאֶּלה ֵהם ָהֱא ִמַּיד ָהֱא
ְלַחְמֶּתם:  ִהְתַחְּזקּו ִוְהיּו ַלֲאָנִׁשים ְּפִלְׁשִּתים ֶּפן ַּתַעְבדּו ָלִעְבִרים ַּכֲאֶׁשר ָעְבדּו ָלֶכם ִוְהִייֶתם ַלֲאָנִׁשים ְונִ 4:9

ִׁשים ֶאלֶ 1וִַּיָּלֲחמּו4:10 ף ַרְגִלי:  וִַּיָּנֶגף ִיְׂשָרֵאל וַָּינֻסּו ִאיׁש ְלֹאָהָליו וְַּתִהי ַהַּמָּכה ְּגדֹוָלה ְמֹאד וִַּיֹּפל ִמִּיְׂשָרֵאל ְׁש
ִהים4:11 ִנְלָקח ּוְׁשֵני ְבֵני־ֵעִלי ֵמתּו ָחְפִני ּוִפיְנָחס: וֲַארֹון ֱא
ה ַּבּיֹום ַההּוא ּוַמָּדיו ְקֻרִעים וֲַאָדָמה ַעל־רֹאׁשֹו:  4:12 וַָּיָרץ ִאיׁש־ִּבְניִָמן ֵמַהַּמֲעָרָכה וַָּיבֹא ִׁש
ִהים ְוָהִאיׁש ָּבא  3ַהַּׁשַער ְמַצֶּפה ַהֶּדֶר2וַָּיבֹוא ְוִהֵּנה ֵעִלי ֹיֵׁשב ַעל־ַהִּכֵּסא יַד 4:13 ִּכי־ָהיָה ִלּבֹו ָחֵרד ַעל ֲארֹון ָהֱא

ְלַהִּגיד ָּבִעיר וִַּתְזַעק ָּכל־ָהִעיר:  
ַמע ֵעִלי ֶאת־קֹול ַהְּצָעָקה וַּיֹאֶמר ֶמה קֹול ֶהָהמֹון ַהֶּזה ְוָהִאיׁש ִמַהר וַָּיבֹא וַַּיֵּגד ְלֵעִלי:  וִַּיְׁש 4:14
ְוֵעִלי ֶּבן־ִּתְׁשִעים ּוְׁשֹמֶנה ָׁשָנה ְוֵעיָניו ָקָמה ְולֹא יָכֹול ִלְראֹות:  4:15
ָרָכה וֲַאִני ִמן־ַהַּמֲעָרָכה ַנְסִּתי ַהּיֹום וַּיֹאֶמר ֶמה־ָהיָה ַהָּדָבר ְּבִני:  וַּיֹאֶמר ָהִאיׁש ֶאל־ֵעִלי ָאֹנִכי ַהָּבא ִמן־ַהַּמעֲ 4:16
ֵמתּו ָחְפִני  וַַּיַען ַהְמַבֵּׂשר וַּיֹאֶמר ָנס ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ְפִלְׁשִּתים ְוַגם ַמֵּגָפה ְגדֹוָלה ָהְיָתה ָבָעם ְוַגם־ְׁשֵני ָבֶני 4:17

ִהים ִנְלָקָחה:ּוִפיְנָחס וֲַארֹון ָהֱא
ִהים וִַּיֹּפל ֵמַעל־ַהִּכֵּסא ֲאֹחַרִּנית ְּבַעד יַד ַהַּׁשַער וִַּתָּׁשֵבר ַמְפַרְק 4:18 ּתֹו וַָּיֹמת ִּכי־ָזֵקן  וְַיִהי ְּכַהְזִּכירֹו ֶאת־ֲארֹון ָהֱא

ָהִאיׁש ְוָכֵבד ְוהּוא ָׁשַפט ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה: 
ִהים ּוֵמת ָחִמיָה ְוִאיָׁשּה וִַּתְכַרע  4ָלֶלֶדת ת־ִּפיְנָחס ָהָרה ְוַכָּלתֹו ֵאׁשֶ 4:19 וִַּתְׁשַמע ֶאת־ַהְּׁשֻמָעה ֶאל־ִהָּלַקח ֲארֹון ָהֱא

וֵַּתֶלד ִּכי־ֶנֶהְפכּו ָעֶליָה ִצֶריָה:  
ֹות ָעֶליָה ַאל־ִּתיְרִאי ִּכי ֵבן יָָלְדְּת ְולֹא ָעְנָתה ְולֹא־ָׁשָתה ִלָּבּה:  ּוְכֵעת מּוָתּה וְַּתַדֵּבְרָנה ַהִּנָּצב4:20
ִהים ְוֶאל־ָחִמיָה ְוִאיָׁשּה: 4:21 וִַּתְקָרא ַלַּנַער ִאי־ָכבֹוד ֵלאֹמר ָּגָלה ָכבֹוד ִמִּיְׂשָרֵאל ֶאל־ִהָּלַקח ֲארֹון ָהֱא
ִהים: וַּתֹאֶמר ָּגָלה ָכבֹוד ִמִּיְׂשָרֵאל ִּכי4:22 ִנְלַקח ֲארֹון ָהֱא

ִהים וְַיִבֻאהּו ֵמֶאֶבן ָהֵעֶזר ַאְׁשּדֹוָדה: 5:1 ּוְפִלְׁשִּתים ָלְקחּו ֵאת ֲארֹון ָהֱא
ִהים וַָּיִביאּו ֹאתֹו ֵּבית ָּדגֹון וַַּיִּציגּו ֹאתֹו ֵאֶצל ָּדגֹון:  5:2 וִַּיְקחּו ְפִלְׁשִּתים ֶאת־ֲארֹון ָהֱא
ֶאת־ָּדגֹון וַָּיִׁשבּו ֹאתֹו ִלְמקֹומֹו: 6וַָּיֻקמּו ִלְפֵני ֲארֹון ְיהוָה 5ַעל־ָּפָניו ְׁשּדֹוִדים ִמָּמֳחָרת ְוִהֵּנה ָדגֹון ֹנֵפל וַַּיְׁשִּכמּו אַ 5:3
ִלְפֵני ֲארֹון ְיהוָה ְורֹאׁש ָּדגֹון ּוְׁשֵּתי ַּכּפֹות יָָדיו ְּכֻרתֹות  8ַעל־ָּפָניוַבֹּבֶקר ִמָּמֳחָרת ְוִהֵּנה ָדגֹון ֹנֵפל 7ִהְׁשִּכימּו ִּכיוְַיִהי5:4

ָּדגֹון ִנְׁשַאר ָעָליו: 9ן ַרק ֵּגו ֶאל־ַהִּמְפּתָ 
ַעל־ֵּכן לֹא־ִיְדְרכּו ֹכֲהֵני ָדגֹון ְוָכל־ַהָּבִאים ֵּבית־ָּדגֹון ַעל־ִמְפַּתן ָּדגֹון ְּבַאְׁשּדֹוד ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה: 5:5
ְיִׁשֵּמם וַַּי ֹאָתם ַּבְעֹפִלים ֶאת־ַאְׁשּדֹוד ְוֶאת־ְּגבּוָלּה וַַּיַעל ֲעֵליֶהם ַעְכְּבֵרים וִַּתְכַּבד יַד־ְיהוָה ֶאל־ָהַאְׁשּדֹוִדים ו5:6ַ

: 1וִַּיְׁשְרצּו ְבָעְניֹותם ובתך ַאְרָצם ֲעלּו ַעְכְּבֵרים וְַּתִהי ְמהּוַמת־ ָמוֶת ָּבִעיר ַהְּגדֹוָלה 

1 10 //cf LXX DSS(4QSam(a)) spacing וִַּיָּלֲחמּו add MT LXX(L) ְפִלְׁשִּתים
2 13 // MT Qere Hebrew Mss cf LXX OL Ms Tg Syr יַד MT Kethib יַ 
3 13 // LXX ַהַּׁשַער  ְמַצֶּפה ַהֶּדֶר  ְמַצֶּפה MT ֶּדֶר 
4 19 // cf Genesis 25:24 al ָלֶלֶדת MT ָלַלת
5 3 LXX vel ַעל־ָּפָניו // ְלַאָּפיו MT ְלָפָניו ַאְרָצה
6 3 // LXX וַָּיֻקמּו (stropha מ) MT וִַּיְקחּו
7 4 // LXX וְַיִהי ִּכי ִהְׁשִּכימּו MT וַַּיְׁשִּכמּו
8 4 // LXX ַעל־ָּפָניו MT ְלָפָניו ַאְרָצה
9 4 // LXX cf Tg Syr OL ֵּגו omit MT



ֵהי  5:7 ֵהינּו:  2ִיְׂשָרֵאל וִַּיְראּו ַאְנֵׁשי־ַאְׁשּדֹוד ִּכי־ֵכן ְוָאְמרּו לֹא־יֵֵׁשב ֲארֹון ֱא ִעָּמנּו ִּכי־ָקְׁשָתה יָדֹו ָעֵלינּו ְוַעל ָּדגֹון ֱא
5:8 ֹ ֵהי ִיְׂשָרֵאל וַּי ִיֹּסב 3ִּגִּתי הַ אְמרּו וִַּיְׁשְלחּו וַַּיַאְספּו ֶאת־ָּכל־ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים ֲאֵליֶהם וַּיֹאְמרּו ַמה־ַּנֲעֶׂשה ַלֲארֹון ֱא

ֵהי ִיְׂשָרֵאל  ֵהי 5ֵאֵלינּו4ֲארֹון ֱא : 7ִּגָּתה6וַַּיֵּסּבּו ֶאת־ֲארֹון ֱא
ד־ָּגדֹול וִַּיָּׂשְתרּו  וְַיִהי ַאֲחֵרי ֹסּבּו ִּגָּתה וְַּתִהי יַד־ְיהוָה ָּבִעיר ְמהּוָמה ְּגדֹוָלה ְמֹאד וַַּי ֶאת־ַאְנֵׁשי ָהִעיר ִמָּקֹטן ְועַ 5:9

ָלֶהם ְעֹפִלים: 
ִהים וְַיַׁשְּלחּו ֶאת־ֲארֹו 5:10 ִהים ֶעְקרֹון וִַּיְזֲעקּו ָהֶעְקֹרִנים ֵלאֹמר ָלָּמה ֲהִסּבֹוִתם  8ן ָהֱא ֶעְקרֹון וְַיִהי ְּכבֹוא ֲארֹון ָהֱא

ֵהי ִיְׂשָרֵאל ַלֲהִמיֵתִני ְוֶאת־ַעִּמי:   ֵאַלי ֶאת־ֲארֹון ֱא
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ְויָֹׁשב ִלְמֹקמֹוו5:11ַ ְולֹא־יִָמית ֹאִתי  ִּיְׁשְלחּו וַַּיַאְספּו ֶאת־ָּכל־ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים וַּיֹאְמרּו ַׁשְּלחּו ֶאת־ֲארֹון ֱא

ִהים ָׁשמה: 9ְוֶאת־ַעִּמי ִּכי־ָהְיָתה ְמהּוַמת־ָמוֶת ְּבָכל־ָהִעיר ָּכְבָדה ְמֹאד ְּכבֹוא ֲארֹון ָהֱא
ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר לֹא־ֵמתּו ֻהּכּו ַּבְעֹפִלים וַַּתַעל ַׁשְוַעת ָהִעיר ַעד־ַהָּׁשָמִים:  5:12

ֵדה ְפִלְׁשִּתים ִׁשְבָעה ֳחָדִׁשים: וְַיִהי ֲארֹון־ְיהוָה ִּבְׂש 6:1
ַלֲארֹון ְיהוָה הֹוִדֻענּו ַּבֶּמה ְנַׁשְּלֶחּנּו ֵלאֹמר ַמה־ַּנֲעֶׂשה 10ְוַלַחְרֻטִּמים וִַּיְקְראּו ְפִלְׁשִּתים ַלֹּכֲהִנים ְוַלֹּקְסִמים 6:2

ִלְמקֹומֹו:  
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ַאל־ְּתַׁשְּלחּו ֹאתֹו ֵריָקם ִּכי־ָהֵׁשב ָּתִׁשיבּו 11וַּיֹאְמרּו ִאם־ְמַׁשְּלִחים ַאֶּתם 6:3 לֹו ָאָׁשם ָאז ֶאת־ֲארֹון ֱא

יָדֹו ִמֶּכם: 12ֲהלֹוא ָתסּורֵּתָרְפאּו ֵּתָרְפאּו ְוִנַּכֵּפר ָלֶכם 
ה ַעְכְּבֵרי ָזָהב  ָזָהב וֲַחִמּׁשָ 'וַּיֹאְמרּו ָמה ָהָאָׁשם ֲאֶׁשר ָנִׁשיב לֹו וַּיֹאְמרּו ִמְסַּפר ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים ֲחִמָּׁשה ָעְפֵלי 6:4

ִּכי־ַמֵּגָפה ַאַחת ְלֻכָּלם ּוְלַסְרֵניֶכם:  
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָּכבֹו 6:5 ד אּוַלי  וֲַעִׂשיֶתם ַצְלֵמי עפליכם ְטֹחֵריֶכם ְוַצְלֵמי ַעְכְּבֵריֶכם ַהַּמְׁשִחיִתם ֶאת־ָהָאֶרץ ּוְנַתֶּתם ֵלא

ֵהיֶכם ּוֵמַעל ַאְרְצֶכם:  יֵָקל ֶאת־יָדֹו ֵמֲעֵליֶכם ּוֵמַעל ֱא
ְּלחּום וֵַּיֵלכּו:  ְוָלָּמה ְתַכְּבדּו ֶאת־ְלַבְבֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּכְּבדּו ִמְצַרִים ּוַפְרֹעה ֶאת־ִלָּבם ֲהלֹוא ַּכֲאֶׁשר ִהְתַעֵּלל ָּבֶהם וְַיׁשַ 6:6
ֵליֶהם ֹעל וֲַאַסְרֶּתם ֶאת־ַהָּפרֹות ְוַעָּתה ְקחּו וֲַעׂשּו ֲעָגָלה ֲחָדָׁשה ֶאָחת ּוְׁשֵּתי ָפרֹות ָעלֹות ֲאֶׁשר לֹא־ָעָלה עֲ 6:7

ָּבֲעָגָלה וֲַהֵׁשיֹבֶתם ְּבֵניֶהם ֵמַאֲחֵריֶהם ַהָּבְיָתה:  
ַאְרַּגז ּוְלַקְחֶּתם ֶאת־ֲארֹון ְיהוָה ּוְנַתֶּתם ֹאתֹו ֶאל־ָהֲעָגָלה ְוֵאת ְּכֵלי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ֲהֵׁשֹבֶתם לֹו ָאָׁשם ָּתִׂשימּו בָ 6:8

:  ִמִּצּדֹו ְוִׁשּלַ  ְחֶּתם ֹאתֹו ְוָהָל
ִּכי לֹא יָדֹו ּוְרִאיֶתם ִאם־ֶּדֶר ְּגבּולֹו יֲַעֶלה ֵּבית ֶׁשֶמׁש הּוא ָעָׂשה ָלנּו ֶאת־ָהָרָעה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹאת ְוִאם־לֹא ְויַָדְענּו6:9

ָנְגָעה ָּבנּו ִמְקֶרה הּוא ָהיָה ָלנּו:  
ֵּתי ָפרֹות ָעלֹות וַַּיַאְסרּום ָּבֲעָגָלה ְוֶאת־ְּבֵניֶהם ָּכלּו ַבָּבִית:  וַַּיֲעׂשּו ָהֲאָנִׁשים ֵּכן וִַּיְקחּו ְׁש 6:10
וַָּיִׂשמּו ֶאת־ֲארֹון ְיהוָה ֶאל־ָהֲעָגָלה ְוֵאת ָהַאְרַּגז ְוֵאת ַעְכְּבֵרי ַהָּזָהב ְוֵאת ַצְלֵמי ְטֹחֵריֶהם: 6:11
ֶמׁש ִּבְמִסָּלה ַאַחת ָהְלכּו ָה ְוָגעֹו ְולֹא־ָסרּו יִָמין ּוְׂשמֹאול ְוַסְרֵני  וִַיַּׁשְרָנה ַהָּפרֹות ַּבֶּדֶר ַעל־ֶּדֶר ֵּבית ׁשֶ 6:12

ְפִלְׁשִּתים ֹהְלִכים ַאֲחֵריֶהם ַעד־ְּגבּול ֵּבית ָׁשֶמׁש: 
ְׂשְמחּו ִלְראֹות:  ּוֵבית ֶׁשֶמׁש ֹקְצִרים ְקִציר־ִחִּטים ָּבֵעֶמק וִַּיְׂשאּו ֶאת־ֵעיֵניֶהם וִַּיְראּו ֶאת־ָהָארֹון וַּיִ 6:13

1 6 LXX(L) וַַּיַעל ֲעֵליֶהם ַעְכְּבֵרים וִַּיְׁשְרצּו ְבָעְניֹותם ובתך ַאְרָצם ֲעלּו ַעְכְּבֵרים וְַּתִהי ְמהּוַמת־ ָמוֶת ָּבִעיר ַהְּגדֹוָלה

// omit MT (ַהְּגדֹוָלה וִַּיְראּוְּגבּוָלּה וַַּיַעל)
2 7 // MT LXX(ALN) ִיְׂשָרֵאל omit LXX(B)
3 8 // LXX ַהִּגִּתי MT ַּגת
4 8 // MT DSS(vid) LXX(LN) ִיְׂשָרֵאל omit LXX(BA)
5 8 // LXX ֵאֵלינּו omit MT
6 8 ֵהי // LXX(BAN) ֱא add MT DSS(vid) LXX(L) ִיְׂשָרֵאל
7 8 // LXX DSS(vid) ִּגָּתה omit MT
8 10 ִהים // MT LXX(BAN) ָהֱא add DSS(4QSam(a)) LXX(L) ִיְׂשָרֵאל
9 11 ִהים // DSS(4QSam(a)) LXX(A 376 489 al) Mss ְּכבֹוא אֲ רֹון ָהֱא ִהים // MT יַד ָהֱא ִיְׂשָרֵאל ֵהי ְּכבֹוא ֲארֹון ֱא
LXX(BLN)
10 2 // LXX cf DSS(4QSam(a)) spacing ְוַלַחְרֻטִּמים omit MT (ְוַלַחְרֻטִּמיםְוַלֹּקְסִמים)
11 3 // LXX ַאֶּתם omit MT (ֶאתַאֶּתם)
12 3 // LXX ֲהלֹוא ָתסּור  MT ָלָּמה לֹא־ָתסּור 



ָגָלה  ְוָהֲעָגָלה ָּבָאה ֶאל־ְׂשֵדה ְיהֹוֻׁשַע ֵּבית־ַהִּׁשְמִׁשי וַַּתֲעֹמד ָׁשם ְוָׁשם ֶאֶבן ְּגדֹוָלה וְַיַבְּקעּו ֶאת־ֲעֵצי ָהעֲ 6:14
ְוֶאת־ַהָּפרֹות ֶהֱעלּו ֹעָלה ַליהוָה: 

ת־ָהַאְרַּגז ֲאֶׁשר־ִאּתֹו ֲאֶׁשר־ּבֹו ְכֵלי־ָזָהב וַָּיִׂשמּו ֶאל־ָהֶאֶבן ַהְּגדֹוָלה ְוַאְנֵׁשי  ְוַהְלִוִּים הֹוִרידּו ֶאת־ֲארֹון ְיהוָה ְואֶ 6:15
ֵבית־ֶׁשֶמׁש ֶהֱעלּו ֹעלֹות וִַּיְזְּבחּו ְזָבִחים ַּבּיֹום ַההּוא ַליהוָה: 

וֲַחִמָּׁשה ַסְרֵני־ְפִלְׁשִּתים ָראּו וַָּיֻׁשבּו ֶעְקרֹון ַּבּיֹום ַההּוא: 6:16
ְלַגת ֶאָחד  ְוֵאֶּלה ְטֹחֵרי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ֵהִׁשיבּו ְפִלְׁשִּתים ָאָׁשם ַליהוָה ְלַאְׁשּדֹוד ֶאָחד ְלַעָּזה ֶאָחד ְלַאְׁשְקלֹון ֶאָחד 6:17

ְלֶעְקרֹון ֶאָחד: 
ָרִנים ֵמִעיר ִמְבָצר ְוַעד ֹּכֶפר ַהְּפָרִזי ְוַעד ָאֵבל ַהְּגדֹוָלה  ְוַעְכְּבֵרי ַהָּזָהב ִמְסַּפר ָּכל־ָעֵרי ְפִלְׁשִּתים ַלֲחֵמֶׁשת ַהּסְ 6:18

ֲאֶׁשר ִהִּניחּו ָעֶליָה ֵאת ֲארֹון ְיהוָה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ִּבְׂשֵדה ְיהֹוֻׁשַע ֵּבית־ַהִּׁשְמִׁשי: 
וִַּיְתַאְּבלּו ָהָעם ִּכי־ִהָּכה  3ְיהוָה וַַּי ָּבָעם ִׁשְבִעים ִאיׁש2ְּבַאְנֵׁשי ֵבית־ֶׁשֶמׁש ִּכי ָראּו ֲארֹון 1ְולֹא ָחדּו ְּבֵני ְיָכְניָהּו 6:19

ם ַמָּכה ְגדֹוָלה  ְיהוָה ָּבעָ 
ַהֶּזה ְוֶאל־ִמי יֲַעֶלה ֵמָעֵלינּו: 4וַּיֹאְמרּו ַאְנֵׁשי ֵבית־ֶׁשֶמׁש ִמי יּוַכל ַלֲעֹמד ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש6:20
־ְיָעִרים ֵלאֹמר ֵהִׁשבּו ְפִלְׁשִּתים ֶאת־ֲארֹון ְיהוָה ְרדּו ַהֲעלּו ֹאתֹו ֲאֵליֶכם: וִַּיְׁשְלחּו ַמְלָאִכים ֶאל־יֹוְׁשֵבי ִקְריַת6:21

ְוֶאת־ֶאְלָעָזר ְּבנֹו  ַּבִּגְבָעה5וַָּיֹבאּו ַאְנֵׁשי ִקְריַת ְיָעִרים וַַּיֲעלּו ֶאת־ֲארֹון ְיהוָה וַָּיִבאּו ֹאתֹו ֶאל־ֵּבית ֲאִביָנָדב ֲאֶׁשר7:1
ִקְּדׁשּו ִלְׁשֹמר ֶאת־ֲארֹון ְיהוָה:

ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי  וְַיִהי ִמּיֹום ֶׁשֶבת ָהָארֹון ְּבִקְריַת ְיָעִרים וִַּיְרּבּו ַהָּיִמים וִַּיְהיּו ֶעְׂשִרים ָׁשָנה וִַּיָּנהּו ָּכל־ֵּבית 7:2
ְיהוָה: 

ֵהי ַהֵּנָכר וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל־7:3 ָּכל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ִאם־ְּבָכל־ְלַבְבֶכם ַאֶּתם ָׁשִבים ֶאל־ְיהָוה ָהִסירּו ֶאת־ֱא
ִמּתֹוְכֶכם ְוָהַעְׁשָּתרֹות ְוָהִכינּו ְלַבְבֶכם ֶאל־ְיהוָה ְוִעְבֻדהּו ְלַבּדֹו ְויֵַּצל ֶאְתֶכם ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים:  

ֵאל ֶאת־ַהְּבָעִלים ְוֶאת־ָהַעְׁשָּתֹרת וַַּיַעְבדּו ֶאת־ְיהוָה ְלַבּדֹו:וַָּיִסירּו ְּבֵני ִיְׂשָר 7:4
וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ִקְבצּו ֶאת־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ַהִּמְצָּפָתה ְוֶאְתַּפֵּלל ַּבַעְדֶכם ֶאל־ְיהוָה: 7:5
וָה וַָּיצּומּו ַּבּיֹום ַההּוא וַּיֹאְמרּו ָׁשם ָחָטאנּו ַליהוָה וִַּיְׁשֹּפט וִַּיָּקְבצּו ַהִּמְצָּפָתה וִַּיְׁשֲאבּו־ַמִים וִַּיְׁשְּפכּו ִלְפֵני ְיה7:6

ְׁשמּוֵאל ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְצָּפה:  
ְׁשְמעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּיִ וִַּיְׁשְמעּו ְפִלְׁשִּתים ִּכי־ִהְתַקְּבצּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַהִּמְצָּפָתה וַַּיֲעלּו ַסְרֵני־ְפִלְׁשִּתים ֶאל־ִיְׂשָרֵאל ַו7:7

וִַּיְראּו ִמְּפֵני ְפִלְׁשִּתים:  
ֶהיוַּיֹאְמרּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְׁשמּוֵאל ַאל־ַּתֲחֵרׁש ִמֶּמּנּו ִמְּזֹעק ֶאל־ְיהוָה 7:8 ְוֹיִׁשֵענּו ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים:  6ֱא
עֹוָלה ָּכִליל ַליהוָה וִַּיְזַעק ְׁשמּוֵאל ֶאל־ְיהוָה ְּבַעד ִיְׂשָרֵאל וַַּיֲעֵנהּו ְיהוָה: 7ְׁשמּוֵאל ְטֵלה ָחָלב ֶאָחד וַַּיֲעֵלהּו וִַּיַּקח7:9

ַלִּמְלָחָמה ְּבִיְׂשָרֵאל וַַּיְרֵעם ְיהוָה ְּבקֹול־ָּגדֹול ַּבּיֹום ַההּוא וְַיִהי ְׁשמּוֵאל ַמֲעֶלה ָהעֹוָלה ּוְפִלְׁשִּתים ִנְּגׁשּו7:10
ַעל־ְּפִלְׁשִּתים וְַיֻהֵּמם וִַּיָּנְגפּו ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל:  

ָּכר:  וֵַּיְצאּו ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ִמן־ַהִּמְצָּפה וִַּיְרְּדפּו ֶאת־ְּפִלְׁשִּתים וַַּיּכּום ַעד־ִמַּתַחת ְלֵבית7:11
וִַּיְקָרא ֶאת־ְׁשָמּה ֶאֶבן ָהָעֶזר וַּיֹאַמר ַעד־ֵהָּנה ֲעָזָרנּו  8וִַּיַּקח ְׁשמּוֵאל ֶאֶבן ַאַחת וַָּיֶׂשם ֵּבין־ַהִּמְצָּפה ּוֵבין יָָׁשן 7:12

ְיהוָה:  
בֹוא ִּבְגבּול ִיְׂשָרֵאל וְַּתִהי יַד־ְיהוָה ַּבְּפִלְׁשִּתים ֹּכל ְיֵמי ְׁשמּוֵאל:  וִַּיָּכְנעּו ַהְּפִלְׁשִּתים ְולֹא־יְָספּו עֹוד לָ 7:13
ל ִיְׂשָרֵאל  וַָּתֹׁשְבָנה ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָלְקחּו־ְפִלְׁשִּתים ֵמֵאת ִיְׂשָרֵאל ְלִיְׂשָרֵאל ֵמֶעְקרֹון ְוַעד־ַּגת ְוֶאת־ְּגבּוָלן ִהִּצי7:14

ָׁשלֹום ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ּוֵבין ָהֱאֹמִרי: ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים וְַיִהי
וִַּיְׁשֹּפט ְׁשמּוֵאל ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֹּכל ְיֵמי ַחָּייו:  7:15
ָהֵאֶּלה: ְוָהַל ִמֵּדי ָׁשָנה ְּבָׁשָנה ְוָסַבב ֵּבית־ֵאל ְוַהִּגְלָּגל ְוַהִּמְצָּפה ְוָׁשַפט ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל־ַהְּמקֹומֹות 7:16
ֻׁשָבתֹו ָהָרָמָתה ִּכי־ָׁשם ֵּביתֹו ְוָׁשם ָׁשָפט ֶאת־ִיְׂשָרֵאל וִַּיֶבן־ָׁשם ִמְזֵּבַח ַליהוָה:ּוְת 7:17

וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר ָזֵקן ְׁשמּוֵאל וַָּיֶׂשם ֶאת־ָּבָניו ֹׁשְפִטים ְלִיְׂשָרֵאל: 8:1

1 19 // LXX OL ְולֹא ָחדּו ְּבֵני ְיָכְניָהּו MT וַַּי 
2 19 // LXX ֲארֹון MT ַּבֲארֹון
3 19 ,Hebrew Mss cf Josephus ִאיׁש Ant. 6.16 // add MT LXX ֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ִאיׁש
4 20 // LXX(B 121) Mss Eth ִלְפֵני add ִהים MT ְיהוָה ָהֱא
5 1 // DSS(4QSam(a)) LXX ֲאֶׁשר  omit MT
6 8 ֶהי  // LXX cf 12:19 ֱא ֵהינּו MT ֱא
7 9 // MT Qere LXX וַַּיֲעֵלהּו MT Kethib וַַּיֲעֶלה
8 12 // Syr cf LXX יָָׁשן MT ַהֵּׁשן



ִטים ִּבְבֵאר ָׁשַבע:  וְַיִהי ֶׁשם־ְּבנֹו ַהְּבכֹור יֹוֵאל ְוֵׁשם ִמְׁשֵנהּו ֲאִבָּיה ֹׁשפְ 8:2
ְולֹא־ָהְלכּו ָבָניו בדרכו וִַּיּטּו ַאֲחֵרי ַהָּבַצע וִַּיְקחּו־ֹׁשַחד וַַּיּטּו ִמְׁשָּפט:8:3
וִַּיְתַקְּבצּו ֹּכל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל וַָּיֹבאּו ֶאל־ְׁשמּוֵאל ָהָרָמָתה: 8:4
ִׂשיָמה־ָּלנּו ֶמֶל ְלָׁשְפֵטנּו ְּכָכל־ַהּגֹוִים:  1ְוַעָּתה לֹא ָהְלכּו ִּבְדָרֶכי וַּיֹאְמרּו ֵאָליו ִהֵּנה ַאָּתה ָזַקְנָּת ּוָבֶני 8:5
:וֵַּיַרע ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ְׁשמּוֵאל ַּכֲאֶׁשר ָאְמרּו ְּתָנה־ָּלנּו ֶמֶל ְלָׁשְפֵטנּו וִַּיְתַּפֵּלל ְׁשמּוֵאל ֶאל־ְיהוָה8:6
ְּמ  ּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ְׁשמּוֵאל ְׁשַמע ְּבקֹול ָהָעם ְלֹכל ֲאֶׁשר־יֹאְמרּו ֵאֶלי ִּכי לֹא ֹאְת ָמָאסּו ִּכי־ֹאִתי ָמֲאסּו מִ ו8:7ַ

ֲעֵליֶהם: 
ִתי ֹאָתם ִמִּמְצַרִים ְוַעד־ַהּי2ְּכָכל־ַהַּמֲעִׂשים ֲאֶׁשר־ָעׂשּו ִלי8:8 ִהים ֲאֵחִרים ֵּכן  ִמּיֹום ַהֲע ֹום ַהֶּזה וַַּיַעְזֻבִני וַַּיַעְבדּו ֱא

  : ֵהָּמה ֹעִׂשים ַּגם־ָל
ְוַעָּתה ְׁשַמע ְּבקֹוָלם ַא ִּכי־ָהֵעד ָּתִעיד ָּבֶהם ְוִהַּגְדָּת ָלֶהם ִמְׁשַּפט ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ִיְמ ֲעֵליֶהם: 8:9

: וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֵאת ּכָ 8:10 ל־ִּדְבֵרי ְיהוָה ֶאל־ָהָעם ַהֹּׁשֲאִלים ֵמִאּתֹו ֶמֶל
יו ְוָרצּו ִלְפֵני  וַּיֹאֶמר ֶזה ִיְהיֶה ִמְׁשַּפט ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ִיְמ ֲעֵליֶכם ֶאת־ְּבֵניֶכם ִיָּקח ְוָׂשם לֹו ְּבֶמְרַּכְבּתֹו ּוְבָפָרׁשָ 8:11

ֶמְרַּכְבּתֹו:  
ְוַלֲעׂשֹות ְּכֵלי־ִמְלַחְמּתֹו  3ֵרי ֲאָלִפים ְוָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ְוַלֲחֹרׁש ֲחִריׁשֹו ְוִלְקֹצר ְקִצירֹו ְוִלָּבִציר ָּבִצירֹו ְוָלׂשּום לֹו ׂשָ 8:12

ּוְכֵלי ִרְכּבֹו:  
־ְּבנֹוֵתיֶכם ִיָּקח ְלַרָּקחֹות ּוְלַטָּבחֹות ּוְלֹאפֹות:  ְוֶאת8:13
ְוֶאת־ְׂשדֹוֵתיֶכם ְוֶאת־ַּכְרֵמיֶכם ְוֵזיֵתיֶכם ַהּטֹוִבים ִיָּקח ְוָנַתן ַלֲעָבָדיו:  8:14
ְוַזְרֵעיֶכם ְוַכְרֵמיֶכם יְַעׂשֹר ְוָנַתן ְלָסִריָסיו ְוַלֲעָבָדיו:  8:15
ַהּטֹוִבים ְוֶאת־ֲחמֹוֵריֶכם ִיָּקח ְוָעָׂשה ִלְמַלאְכּתֹו:  4ְפחֹוֵתיֶכם ְוֶאת־ְּבַקְרֶכם ְוֶאת־ַעְבֵדיֶכם ְוֶאת־ִׁש 8:16
ְוצֹאְנֶכם יְַעׂשֹר ְוַאֶּתם ִּתְהיּו־לֹו ַלֲעָבִדים:  8:17
: 5ַּבּיֹום ַההּוא ַחְרֶּתם ָלֶכם ְולֹא־יֲַעֶנה ְיהוָה ֶאְתֶכם ּוְזַעְקֶּתם ַּבּיֹום ַההּוא ִמִּלְפֵני ַמְלְּכֶכם ֲאֶׁשר ּבְ 8:18
: וְַיָמֲאנּו ָהָעם ִלְׁשֹמַע ְּבקֹול ְׁשמּוֵאל וַּיֹאְמרּו ּלֹא ִּכי ִאם־ֶמֶל ִיְהיֶה ָעֵלינּו8:19
ְוָהִיינּו ַגם־ֲאַנְחנּו ְּכָכל־ַהּגֹוִים ּוְׁשָפָטנּו ַמְלֵּכנּו ְויָָצא ְלָפֵנינּו ְוִנְלַחם ֶאת־ִמְלֲחֹמֵתנּו: 8:20
וִַּיְׁשַמע ְׁשמּוֵאל ֵאת ָּכל־ִּדְבֵרי ָהָעם וְַיַדְּבֵרם ְּבָאְזֵני ְיהוָה:8:21
ְוִהְמַלְכָּת ָלֶהם ֶמֶל וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל־ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ְלכּו ִאיׁש וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ְׁשמּוֵאל ְׁשַמע ְּבקֹוָלם8:22

ְלִעירֹו:
ָחִיל: וְַיִהי־ִאיׁש ִמִּבן־יִָמין ּוְׁשמֹו ִקיׁש ֶּבן־ֲאִביֵאל ֶּבן־ְצרֹור ֶּבן־ְּבכֹוַרת ֶּבן־ֲאִפיַח ֶּבן־ִאיׁש ְיִמיִני ִּגּבֹור 9:1
מֹו ָׁשאּול ָּבחּור וָטֹוב ְוֵאין ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל טֹוב ִמֶּמּנּו ִמִּׁשְכמֹו וַָמְעָלה ָּגֹבַּה ִמָּכל־ָהָעם:  ְולֹו־ָהיָה ֵבן ּוְׁש 9:2
ּום ֵל וַּתֹאַבְדָנה ָהֲאֹתנֹות ְלִקיׁש ֲאִבי ָׁשאּול וַּיֹאֶמר ִקיׁש ֶאל־ָׁשאּול ְּבנֹו ַקח־ָנא ִאְּת ֶאת־ַאַחד ֵמַהְּנָעִרים ְוק 9:3

: 6ִביו ַּבֵּקׁש ֶאת־ָהֲאֹתֹנת וַָּיָקם ָׁשאּול וִַּיַּקח ֶאת־ַאַחד ִמַּנֲעֵרי ָאִביו ִאּתֹו וֵַּיֶל ְלַבֵּקׁש ֶאת־ֲאֹתנֹות ִקיׁש אָ 
ְּבֶאֶרץ־ְיִמיִני ְולֹא  9וַַּיַעְברּו ֶאֶרץ־ַׁשֲעִלים וַָאִין ְּבֶאֶרץ־ָׁשִלָׁשה ְולֹא ָמָצאּו וַַּיַעְברּו בְ 8וַַּיַעְברּו ְּבַהר־ֶאְפַרִים 7וַַּיַעְברּו 9:4

ָמָצאּו: 
ַאג ָלנּו:  ֵהָּמה ָּבאּו ְּבֶאֶרץ צּוף ְוָׁשאּול ָאַמר ְלַנֲערֹו ֲאֶׁשר־ִעּמֹו ְלָכה ְוָנׁשּוָבה ֶּפן־יְֶחַּדל ָאִבי ִמן־ָהֲאֹתנֹות ְודָ 9:5
ִהים ָּבִעיר ַהּזֹאת ְוָהִאיׁש ִנְכָּבד ֹּכל ֲאֶׁשר־ְיַדֵּבר ּבֹוא יָבֹוא ַעָּתה ֵנֲלָכה ּׁשָ ו9:6ַ ם אּוַלי יִַּגיד  ּיֹאֶמר לֹו ִהֵּנה־ָנא ִאיׁש־ֱא

ָלנּו ֶאת־ַּדְרֵּכנּו ֲאֶׁשר־ָהַלְכנּו ָעֶליָה:  
ִהים  וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ְלַנֲערֹו ְוִהֵּנה ֵנֵל ּוַמה־ָּנִביא ָלאִ 9:7 יׁש ִּכי ַהֶּלֶחם ָאַזל ִמֵּכֵלינּו ּוְתׁשּוָרה ֵאין־ְלָהִביא ְלִאיׁש ָהֱא

ָמה ִאָּתנּו: 

1 5 // LXX ְוַעָּתה MT ַעָּתה
2 8 // LXX ִלי omit MT
3 12 // LXX ְוִלָּבִציר ָּבִצירֹו omit MT (ְוַלֲעׂשֹות ְוִלָּבִציר)
4 16 // LXX ְּבַקְרֶכם MT ַּבחּוֵריֶכם
5 18 // MT ַּבּיֹום ַההּוא LXX cf DSS ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּכי־ַאֶּתם ְּבַחְרֶּתם ָלֶכם ֶמֶל 
6 3 // LXX(L) Mss Syr וַָּיָקם ָׁשאּול וִַּיַּקח ֶאת־ַאַחד ִמַּנֲעֵרי ָאִביו ִאּתֹו וֵַּיֶל ְלַבֵּקׁש ֶאת־ֲאֹתנֹות ִקיׁש ָאִביו omit MT

Tg Vg ( וַַּיֲעֹברוַָּיָקם)
7 4 // LXX וַַּיַעְברּו MT וַַּיֲעֹבר 
8 4 // LXX וַַּיַעְברּו MT וַַּיֲעֹבר 
9 4 // LXX וַַּיַעְברּו MT וַַּיֲעֹבר 



ִהים ְוהִ 9:8 ִּגיד ָלנּו  וַֹּיֶסף ַהַּנַער ַלֲענֹות ֶאת־ָׁשאּול וַּיֹאֶמר ִהֵּנה ִנְמָצא ְביִָדי ֶרַבע ֶׁשֶקל ָּכֶסף ְוָנַתִּתי ְלִאיׁש ָהֱא
ֶאת־ַּדְרֵּכנּו:  

ִהים ְלכּו ְוֵנְלָכה ַעד־ָהֹרֶאה ִּכי ַלָּנִביא ַהּיֹום יִ 9:9 ָּקֵרא ְלָפִנים  ְלָפִנים ְּבִיְׂשָרֵאל ֹּכה־ָאַמר ָהִאיׁש ְּבֶלְכּתֹו ִלְדרֹוׁש ֱא
ָהֹרֶאה:  

ִהים: וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ְלַנֲערֹו טֹוב ְּדָבְר ְלָכה ֵנֵלָכה וֵַּיְלכּו ֶאל־ָהִעיר ֲאֶׁשר־ָׁשם ִאיׁש9:10 ָהֱא
ֵהָּמה ֹעִלים ְּבַמֲעֵלה ָהִעיר ְוֵהָּמה ָמְצאּו ְנָערֹות ֹיְצאֹות ִלְׁשֹאב ָמִים וַּיֹאְמרּו ָלֶהן ֲהיֵׁש ָּבֶזה ָהֹרֶאה:  9:11
ּיֹום ָלָעם ַּבָּבָמה: וַַּתֲעֶניָנה אֹוָתם וַּתֹאַמְרָנה ֵּיׁש ִהֵּנה ְלָפֶני ַמֵהר ַעָּתה ִּכי ַהּיֹום ָּבא ָלִעיר ִּכי ֶזַבח הַ 9:12
 ַהֶּזַבח  ְּכֹבֲאֶכם ָהִעיר ֵּכן ִּתְמְצאּון ֹאתֹו ְּבֶטֶרם יֲַעֶלה ַהָּבָמָתה ֶלֱאֹכל ִּכי לֹא־יֹאַכל ָהָעם ַעד־ֹּבאֹו ִּכי־הּוא ְיָברֵ 9:13

ַאֲחֵרי־ֵכן יֹאְכלּו ַהְּקֻרִאים ְוַעָּתה ֲעלּו ִּכי־ֹאתֹו ְכַהּיֹום ִּתְמְצאּון ֹאתֹו:  
וַַּיֲעלּו ָהִעיר ֵהָּמה ָּבִאים ְּבתֹו ָהִעיר ְוִהֵּנה ְׁשמּוֵאל ֹיֵצא ִלְקָראָתם ַלֲעלֹות ַהָּבָמה: 9:14
וַיהוָה ָּגָלה ֶאת־ֹאֶזן ְׁשמּוֵאל יֹום ֶאָחד ִלְפֵני בֹוא־ָׁשאּול ֵלאֹמר:  9:15
ּוְמַׁשְחּתֹו ְלָנִגיד ַעל־ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ְוהֹוִׁשיַע ֶאת־ַעִּמי ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים  ָּכֵעת ָמָחר ֶאְׁשַלח ֵאֶלי ִאיׁש ֵמֶאֶרץ ִּבְניִָמן9:16

ַעִּמי ִּכי ָּבָאה ַצֲעָקתֹו ֵאָלי:  1ִּכי ָרִאיִתי ֶאת־ֳעִני 
ל וַיהוָה ָעָנהּו ִהֵּנה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֵאֶלי ֶזה יְַעֹצר ְּבַעִּמי:  ּוְׁשמּוֵאל ָרָאה ֶאת־ָׁשאּו9:17
וִַּיַּגׁש ָׁשאּול ֶאת־ְׁשמּוֵאל ְּבתֹו ַהָּׁשַער וַּיֹאֶמר ַהִּגיָדה־ָּנא ִלי ֵאי־ֶזה ֵּבית ָהֹרֶאה:  9:18
ֲעֵלה ְלָפַני ַהָּבָמה וֲַאַכְלֶּתם ִעִּמי ַהּיֹום ְוִׁשַּלְחִּתי ַבֹּבֶקר ְוֹכל ֲאֶׁשר  2וַַּיַען ְׁשמּוֵאל ֶאת־ָׁשאּול וַּיֹאֶמר ָאֹנִכי הּוא 9:19

  : ִּבְלָבְב ַאִּגיד ָל
ֶׁשת ַהָּיִמים ַאל־ָּתֶׂשם ֶאת־ִלְּב ָלֶהם ִּכי ִנְמצָ 9:20 אּו ּוְלִמי ָּכל־ֶחְמַּדת ִיְׂשָרֵאל ְוָלֲאֹתנֹות ָהֹאְבדֹות ְל ַהּיֹום ְׁש

 : ֲהלֹוא ְל ּוְלֹכל ֵּבית ָאִבי
ִמָּכל־ִמְׁשְּפחֹות ִׁשְבֵטי  ִיְׂשָרֵאל ּוִמְׁשַּפְחִּתי ַהְּצִעָרה 3וַַּיַען ָׁשאּול וַּיֹאֶמר ֲהלֹוא ֶבן־ְיִמיִני ָאֹנִכי ִמַּקַטֵּני ֵׁשֶבט9:21

ִבְניִָמן ְוָלָּמה ִּדַּבְרָּת ֵאַלי ַּכָּדָבר ַהֶּזה:
ִׁשים ִאיׁש: וִַּיַּקח ְׁשמּוֵאל ֶאת־ָׁשאּול ְוֶאת־ַנֲערֹו וְַיִביֵאם ִלְׁשָּכָתה וִַּיֵּתן ָלֶהם ָמקֹום ְּברֹאׁש ַהְּקרּוִאים ְוֵהָּמה ּכִ 9:22 ְׁש
:  וַּיֹאֶמר 9:23 ְׁשמּוֵאל ַלַּטָּבח ְּתָנה ֶאת־ַהָּמָנה ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָל ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֵאֶלי ִׂשים ֹאָתּה ִעָּמ
ַלּמֹוֵעד  וַָּיֶרם ַהַּטָּבח ֶאת־ַהּׁשֹוק ְוֶהָעֶליָה וַָּיֶׂשם ִלְפֵני ָׁשאּול וַּיֹאֶמר ִהֵּנה ַהִּנְׁשָאר ִׂשים־ְלָפֶני ֱאֹכל ִּכי9:24
ר־ְל ֵלאֹמר ָהָעם ָקָראִתי וַּיֹאַכל ָׁשאּול ִעם־ְׁשמּוֵאל ַּבּיֹום ַההּוא:  ָׁשמּו

ַעל־ַהָּגג: 4ְלָׁשאּול וִַּיְרְּבדּווֵַּיְרדּו ֵמַהָּבָמה ָהִעיר 9:25
ַחר וִַּיְקָרא ְׁשמּוֵאל ֶאל־ָׁשאּול ַעל ַהָּגג ֵלאֹמר קּוָמה ַוֲאַׁשְּלֶחָּך וַָּיָקם ָׁשאּול וֵַּיְצאּו  וִַּיְׁשַּכב וְַיִהי ַּכֲעלֹות ַהּׁשַ 9:26

ְׁשֵניֶהם הּוא ּוְׁשמּוֵאל ַהחּוָצה:  
ר ְוַאָּתה ֲעֹמד ַּכּיֹום  ֵהָּמה יֹוְרִדים ִּבְקֵצה ָהִעיר ּוְׁשמּוֵאל ָאַמר ֶאל־ָׁשאּול ֱאֹמר ַלַּנַער ְויֲַעֹבר ְלָפֵנינּו וַַּיֲעבֹ 9:27

ִהים: ְוַאְׁשִמיֲע ֶאת־ְּדַבר ֱא
ּמֹו ַעל־ִיְׂשָרֵאל  וִַּיַּקח ְׁשמּוֵאל ֶאת־ַּפ ַהֶּׁשֶמן וִַּיֹצק ַעל־רֹאׁשֹו וִַּיָּׁשֵקהּו וַּיֹאֶמר ֲהלֹוא ְמָׁשֲח ְיהוָה ְלָנִגיד ַעל־עַ 10:1

ִּכי־ְמָׁשֲח ְיהוָה ַעל־ַנֲחָלתֹו ְלָנִגיד:  5ִׁשיֵענּו ִמַּיד ֹאְיָביו ִמָּסִביב ְוֶזה־ְּל ָהאֹות ְוַאָּתה ַתְעֹצר ָּבָעם ְיהוָה ְוַאָּתה ּתֹו
ִנְמְצאּו  ְּבֶלְכְּת ַהּיֹום ֵמִעָּמִדי ּוָמָצאָת ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ִעם־ְקֻבַרת ָרֵחל ִּבְגבּול ִּבְניִָמן ְּבֶצְלַצח ְוָאְמרּו ֵאֶלי 10:2

 ְלַבֵּקׁש ְוִהֵּנה ָנַטׁש ָאִבי ֶאת־ִּדְבֵרי ָהֲאֹתנֹות ְוָדַאג ָלֶכם ֵלאֹמר ָמה ֶאֱעֶׂשה ִלְבִני:  ָהֲאֹתנֹות ֲאֶׁשר ָהַלְכּתָ 
ִהים ֵּבית־אֵ 10:3 ָׁשה ֲאָנִׁשים ֹעִלים ֶאל־ָהֱא ל ֶאָחד  ְוָחַלְפָּת ִמָּׁשם וָָהְלָאה ּוָבאָת ַעד־ֵאלֹון ָּתבֹור ּוְמָצאּו ָּׁשם ְׁש

ׁשָ  ֶׁשת ִּכְּכרֹות ֶלֶחם ְוֶאָחד ֹנֵׂשא ֵנֶבל־יִָין: ֹנֵׂשא ְׁש ה ְגָדִיים ְוֶאָחד ֹנֵׂשא ְׁש
ֶלֶחם ְוָלַקְחָּת ִמָּיָדם:  6ְוָׁשֲאלּו ְל ְלָׁשלֹום ְוָנְתנּו ְל ְׁשֵּתי ְּתנּוַפת 10:4
ִהים ֲאֶׁשר־ָׁשם ְנִציבַאַחר ֵּכן ָּתבֹוא ִּגבְ 10:5 ְפִלְׁשִּתים ִויִהי ְכֹבֲא ָׁשם ָהִעיר ּוָפַגְעָּת ֶחֶבל ְנִביִאים ֹיְרִדים  7ַעת ָהֱא

ֵמַהָּבָמה ְוִלְפֵניֶהם ֵנֶבל ְוֹתף ְוָחִליל ְוִכּנֹור ְוֵהָּמה ִמְתַנְּבִאים: 

1 16 // LXX ֳעִני omit MT (ַעִּמיֳעִני)
2 19 // DSS(4QSam(a)) LXX הּוא MT ָהֹרֶאה
3 21 // Hebrew Ms LXX Syr OL Ms Vg ֵׁשֶבט  MT ִׁשְבֵטי
4 25 // LXX וִַּיְרְּבדּו ְלָׁשאּול MT וְַיַדֵּבר ִעם־ָׁשאּול
5 1 ְמָׁשֲח ְיהוָה ְלָנִגיד ַעל־ַעּמֹו ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְוַאָּתה ַתְעֹצר ָּבָעם ְיהוָה ְוַאָּתה ּתֹוִׁשיֵענּו ִמַּיד ֹאְיָביו ִמּסָ ִביב ְוֶזה־ְּל 
// LXX ָהאֹות omit MT ( ְמָׁשֲח ְמָׁשֲח)
6 4 // LXX cf DSS(4QSam(a)) OL Tg ְּתנּוַפת omit MT
7 5 // LXX Syr OL Vg ְנִציב MT ְנִצֵבי



ּוַח ְיהוָה ְוִהְתַנִּביָת ִעָּמם ְוֶנְהַּפְכָּת ְלִאיׁש ַאֵחר: ְוָצְלָחה ָעֶלי ר 10:6
10:7  : ִהים ִעָּמ ְוָהיָה ִּכי ְתֹבֶאיָנה ָהֹאתֹות ָהֵאֶּלה ָל ֲעֵׂשה ְל ֲאֶׁשר ִּתְמָצא יֶָד ִּכי ָהֱא
לֹות ִלְזֹּבַח ִזְבֵחי ְׁשָלִמים ִׁשְבַעת יִָמים ּתֹוֵחל ַעד־ּבֹוִאי  ְויַָרְדָּת ְלָפַני ַהִּגְלָּגל ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ֹיֵרד ֵאֶלי ְלַהֲעלֹות עֹ 10:8

ֵאֶלי ְוהֹוַדְעִּתי ְל ֵאת ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה:  
־לֹו  10:9 ִהיםְוָהיָה ְּכַהְפֹנתֹו ִׁשְכמֹו ָלֶלֶכת ֵמִעם ְׁשמּוֵאל וַַּיֲהָפ ֵלב ַאֵחר וַָּיֹבאּו ָּכל־ָהֹאתֹות ָהֵאֶּלה ַּבּיֹום ֱא

ַההּוא: 
ִהים וִַּיְתַנֵּבא ְּבתֹוָכם:  2ִמָּׁשם 1וַָּיבֹא10:10 ַהִּגְבָעָתה ְוִהֵּנה ֶחֶבל־ְנִבִאים ִלְקָראתֹו וִַּתְצַלח ָעָליו רּוַח ֱא
ֵמִאְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום וִַּיְראּו ְוִהֵּנה ִעם־ְנִבִאים ִנָּבא וַּיֹאֶמר ָהָעם ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו ַמה־ֶּזה ָהָיה וְַיִהי ָּכל־יֹוְדעֹו10:11

ְלֶבן־ִקיׁש ֲהַגם ָׁשאּול ַּבְּנִביִאים:  
ִאים: וַַּיַען ִאיׁש ִמָּׁשם וַּיֹאֶמר ּוִמי ֲאִביֶהם ַעל־ֵּכן ָהְיָתה ְלָמָׁשל ֲהַגם ָׁשאּול ַּבְּנבִ 10:12
וְַיַכל ֵמִהְתַנּבֹות וַָּיבֹא ַהָּבָמה:  10:13
ֶאל־ְׁשמּוֵאל: וַּיֹאֶמר ּדֹוד ָׁשאּול ֵאָליו ְוֶאל־ַנֲערֹו ָאן ֲהַלְכֶּתם וַּיֹאֶמר ְלַבֵּקׁש ֶאת־ָהֲאֹתנֹות וִַּנְרֶאה ִכי־ַאִין וַָּנבֹוא10:14
ַמר ָלֶכם ְׁשמּוֵאל: וַּיֹאֶמר ּדֹוד ָׁשאּול ַהִּגיָדה־ָּנא ִלי ָמה־אָ 10:15
ָאַמר  וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל־ּדֹודֹו ַהֵּגד ִהִּגיד ָלנּו ִּכי ִנְמְצאּו ָהֲאֹתנֹות ְוֶאת־ְּדַבר ַהְּמלּוָכה לֹא־ִהִּגיד לֹו ֲאֶׁשר 10:16

ְׁשמּוֵאל:
וַַּיְצֵעק ְׁשמּוֵאל ֶאת־ָהָעם ֶאל־ְיהָוה ַהִּמְצָּפה:  10:17
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָאֹנִכי ֶהֱעלֵ ִיְׂשָרֵאל וַּיֹאֶמר ֶאל־ְּבֵני10:18 יִתי ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים וַָאִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד  ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא

ֲחִצים ֶאְתֶכם:   ִמְצַרִים ּוִמַּיד ָּכל־ַהַּמְמָלכֹות ַה
ֵהיֶכם ֲאֶׁשר־הּוא מֹוִׁשיַע ָלכֶ 10:19 ִּכי־ֶמֶל  3ם ִמָּכל־ָרעֹוֵתיֶכם ְוָצֹרֵתיֶכם ַוּתֹאְמרּו לֹא ְוַאֶּתם ַהּיֹום ְמַאְסֶּתם ֶאת־ֱא

ָּתִׂשים ָעֵלינּו ְוַעָּתה ִהְתיְַּצבּו ִלְפֵני ְיהוָה ְלִׁשְבֵטיֶכם ּוְלַאְלֵפיֶכם: 
ד ֵׁשֶבט ִּבְניִָמן: וַַּיְקֵרב ְׁשמּוֵאל ֵאת ָּכל־ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל וִַּיָּלכֵ 10:20
ִרי  וַַּיְקֵרב ֶאת־ֵׁשֶבט ִּבְניִָמן למשפחתו ְלִמְׁשְּפֹחָתיו ַוִּתָּלֵכד ִמְׁשַּפַחת ַהַּמְטִרי וַַּיְקֵרב ֶאת־ִמְׁשַּפַחת ַּמטְ 10:21
וִַּיָּלֵכד ָׁשאּול ֶּבן־ִקיׁש וְַיַבְקֻׁשהּו ְולֹא ִנְמָצא:  4ִלְגָבִרים 
ם ִאיׁש10:22 וַּיֹאֶמר ְיהוָה ִהֵּנה־הּוא ֶנְחָּבא ֶאל־ַהֵּכִלים:  וִַּיְׁשֲאלּו־עֹוד ַּביהוָה ֲהָבא עֹוד ֲה
ִּיְתיֵַּצב ְּבתֹו ָהָעם וִַּיְגַּבּה ִמָּכל־ָהָעם ִמִּׁשְכמֹו וָָמְעָלה: וַָּיֻרצּו וִַּיָּקֻחהּו ִמָּׁשם ו10:23ַ
וַּיֹאְמרּו  וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל־ָּכל־ָהָעם ַהְּרִאיֶתם ֲאֶׁשר ָּבַחר־ּבֹו ְיהוָה ִּכי ֵאין ָּכֹמהּו ְּבָכל־ָהָעם וַָּיִרעּו ָכל־ָהָעם10:24

: ְיִחי ַהֶּמֶל
ם  מּוֵאל ֶאל־ָהָעם ֵאת ִמְׁשַּפט ַהְּמֻלָכה וִַּיְכֹּתב ַּבֵּסֶפר וַַּיַּנח ִלְפֵני ְיהוָה וְַיַׁשַּלח ְׁשמּוֵאל ֶאת־ָּכל־ָהעָ וְַיַדֵּבר ְׁש 10:25

:  5וֵַּיְלכּו ִאיׁש ִלְמקֹומֹו 
ְּבִלָּבם: 7ַהַחִיל ֲאֶׁשר־ָנַגע ְיהוָה 6יתֹו ִּגְבָעָתה וֵַּיְלכּו ְּבִני ְוַגם־ָׁשאּול ָהַל ְלבֵ 10:26
ְוִנֵחׁש ֶמֶל ְּבֵני־ַעּמֹון הּוא ָלַחץ ֶאת־ְּבֵני ָגד  ּוְבֵני ְבִלַּיַעל ָאְמרּו ַמה־ֹּיִׁשֵענּו ֶזה וִַּיְבזֻהּו ְולֹא־ֵהִביאּו לֹו ִמְנָחה 10:27

ְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר  ְוֶאת ְּבֵני־ְראּוֵבן ְּבָחְזָקה ְוִנַּקר ָלֶהם ָּכל־ֵעין יִָמין ֵאין מֹוִׁשיַע ְלִיְׂשָרֵאל ְולּוא ִנְׁשַאר ִאיׁש ִּבְבֵני יִ 
ְּבֵני ַעּמֹון ָּכל־ֵעין יִָמין ְוֵהן ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ִאיׁש ַנְּצלּו ִמַּיד ְּבֵני ַעּמֹון וַָּיֹבאּו ֶאל  ַהַּיְרֵּדן ֲאֶׁשר לֹוא ִנַּקר לֹו ִנֵחׁש ֶמֶל 

יֵָבׁש ִּגְלָעד:
נּו ְבִרית  וַַּיַעל ָנָחׁש ָהַעּמֹוִני וִַּיַחן ַעל־יֵָבׁש ִּגְלָעד וַּיֹאְמרּו ָּכל־ַאְנֵׁשי יֵָביׁש ֶאל־ָנָחׁש ְּכָרת־לָ 8וְַיִהי ְּכמֹו ֹחֶדׁש 11:1

ְוַנַעְבֶדָּך: 

1 10 // Hebrew Mss LXX Syr וַָּיבֹא MT וַָּיֹבאּו
2 10 // LXX ִמָּׁשם  MT ָׁשם
3 19 // Hebrew Mss LXX Syr Vg לֹא MT לֹו
4 21 // LXX וַַּיְקֵרב ֶאת־ִמְׁשַּפַחת ַּמְטִרי ִלְגָבִרים omit MT (וִַּיָּלֵכדוַַּיְקֵרב)
5 25 // DSS(vid) LXX וֵַּיְלכּו ִאיׁש ִלְמקֹומֹו MT ִאיׁש ְלֵביתֹו
6 26 // DSS(4QSam(a)) LXX ְּבִני omit MT
7 26 // DSS(4QSam(a)) LXX ְיהוָה ִהים MT ֱא
8 10:27-11:1 ְּבֵני־ַעּמֹון הּוא ָלַחץ ֶאת־ְּבֵני ָגד ְוֶאת ְּבֵני־ְראּוֵבן ְּבָחְזקָ ה  ְוִנַּקר  ָלֶהם ָּכל־ֵעין יִָמין ֵאין  ְוִנֵחׁש ֶמֶל 

ָּכל־ֵעיןַעּמֹוןְּבֵניֶמֶל ִנֵחׁשלֹוִנַּקר לֹואֲאֶׁשר ַהַּיְרֵּדןְּבֵעֶבר ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאלִּבְבֵניִאיׁשִנְׁשַאר ְולּואְלִיְׂשָרֵאלמֹוִׁשיעַ 
ֹחֶדׁשְּכמֹווְַיִהי: ִּגְלָעדיֵָבׁשֶאל וַָּיֹבאּוּמֹוןעַ ְּבֵניִמַּידַנְּצלּוִאיׁשֲאָלִפיםִׁשְבַעתְוֵהןיִָמין  DSS(4QSam(a)) // omit MT

(ְוִנֵחׁשוַַּיַעל ָנָחׁש)



ָּפה  ִּבְנקֹור ָלֶכם ָּכל־ֵעין יִָמין ְוַׂשְמִּתיָה ֶחְר 1וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָנָחׁש ָהַעּמֹוִני ְּבזֹאת ֶאְכֹרת ָלֶכם ְבִרית11:2
ַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל:  

ֹוִׁשיַע ֹאָתנּו וַּיֹאְמרּו ֵאָליו ִזְקֵני יֵָביׁש ֶהֶרף ָלנּו ִׁשְבַעת יִָמים ְוִנְׁשְלָחה ַמְלָאִכים ְּבֹכל ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל ְוִאם־ֵאין מ 11:3
  : ְויָָצאנּו ֵאֶלי

ְּדָבִרים ְּבָאְזֵני ָהָעם וִַּיְׂשאּו ָכל־ָהָעם ֶאת־קֹוָלם וִַּיְבּכּו:  וַָּיֹבאּו ַהַּמְלָאִכים ִּגְבַעת ָׁשאּול וְַיַדְּברּו הַ 11:4
ַאְנֵׁשי יֵָביׁש:  ְוִהֵּנה ָׁשאּול ָּבא ַאֲחֵרי ַהָּבָקר ִמן־ַהָּׂשֶדה וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ַמה־ָּלָעם ִּכי ִיְבּכּו וְַיַסְּפרּו־לֹו ֶאת־ִּדְבֵרי11:5
ִהים ַעל11:6 ־ָׁשאּול ְּבָׁשְמעֹו ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה וִַּיַחר ַאּפֹו ְמֹאד: וִַּתְצַלח רּוַח־ֱא
א ַאֲחֵרי ָׁשאּול ְוַאַחר וִַּיַּקח ֶצֶמד ָּבָקר וְַיַנְּתֵחהּו וְַיַׁשַּלח ְּבָכל־ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל ְּביַד ַהַּמְלָאִכים ֵלאֹמר ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ֹיצֵ 11:7

ֹו וִַּיֹּפל ַּפַחד־ְיהוָה ַעל־ָהָעם וֵַּיְצאּו ְּכִאיׁש ֶאָחד: ְׁשמּוֵאל ֹּכה יֵָעֶׂשה ִלְבָקר
ִׁשים ָאֶלף: 11:8 ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ְוִאיׁש ְיהּוָדה ְׁש וִַּיְפְקֵדם ְּבָבֶזק וִַּיְהיּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְׁש
ָאִכים ַהָּבִאים ֹּכה תֹאְמרּון ְלִאיׁש יֵָביׁש ִּגְלָעד ָמָחר ִּתְהיֶה־ָלֶכם ְּתׁשּוָעה ְּבֹחם ַהָּׁשֶמׁש וַָּיֹבאּו  ַלַּמלְ 2וַּיֹאֶמר11:9

:  3ַהַּמְלָאִכים וַַּיִּגידּו ְלַאְנֵׁשי יֵָביׁש וִַּיְׂשָמחּו וַּיֹאְמרּו ָלֶכם ָּפְתחּו ַהַּׁשַער...
וַּיֹאְמרּו ַאְנֵׁשי יֵָביׁש ָמָחר ֵנֵצא ֲאֵליֶכם וֲַעִׂשיֶתם ָּלנּו ְּכָכל־ַהּטֹוב ְּבֵעיֵניֶכם: 11:10
ָׁשה ָראִׁשים וַָּיֹבא11:11 ־ַהַּמֲחֶנה ְּבַאְׁשֹמֶרת ַהֹּבֶקר וַַּיּכּו ֶאת־ְּבֵני  וְַיִהי ִמָּמֳחָרת וַָּיֶׂשם ָׁשאּול ֶאת־ָהָעם ְׁש ּו ְבתֹו

ַעּמֹון ַעד־ֹחם ַהּיֹום וְַיִהי ַהִּנְׁשָאִרים וַָּיֻפצּו ְולֹא ִנְׁשֲארּו־ָבם ְׁשַנִים יַָחד: 
ם ּוְנִמיֵתם: וַּיֹאֶמר ָהָעם ֶאל־ְׁשמּוֵאל ִמי ָהֹאֵמר לֹא ָׁשאּול ִיְמ ָעֵלינּו ְּתנּו ָהֲאָנִׁשי11:12
וַּיֹאֶמר ָׁשאּול לֹא־יּוַמת ִאיׁש ַּבּיֹום ַהֶּזה ִּכי ַהּיֹום ָעָׂשה־ְיהוָה ְּתׁשּוָעה ְּבִיְׂשָרֵאל: 11:13
וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל־ָהָעם ְלכּו ְוֵנְלָכה ַהִּגְלָּגל ּוְנַחֵּדׁש ָׁשם ַהְּמלּוָכה: 11:14
ִּגְלָּגל וַַּיְמִלכּו ָׁשם ֶאת־ָׁשאּול ִלְפֵני ְיהוָה ַּבִּגְלָּגל וִַּיְזְּבחּו־ָׁשם ְזָבִחים ְׁשָלִמים ִלְפֵני ְיהוָה  וֵַּיְלכּו ָכל־ָהָעם הַ 11:15

וִַּיְׂשַמח ָׁשם ָׁשאּול ְוָכל־ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ַעד־ְמֹאד:
:  וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ִהֵּנה ָׁשַמְעִּתי ְבֹקְלכֶ 12:1 ם ְלֹכל ֲאֶׁשר־ֲאַמְרֶּתם ִלי וַָאְמִלי ֲעֵליֶכם ֶמֶל
י ִלְפֵניֶכם ִמְּנֻעַרי  ְוַעָּתה ִהֵּנה ַהֶּמֶל ִמְתַהֵּל ִלְפֵניֶכם וֲַאִני ָזַקְנִּתי וַָׂשְבִּתי ּוָבַני ִהָּנם ִאְּתֶכם וֲַאִני ִהְתַהַּלְכִּת 12:2

ַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה: 
י ֶנֶגד ְיהוָה ְוֶנֶגד ְמִׁשיחֹו ֶאת־ׁשֹור ִמי ָלַקְחִּתי וֲַחמֹור ִמי ָלַקְחִּתי ְוֶאת־ִמי ָעַׁשְקִּתי ֶאת־ִמי ַרּצֹוִתי  ִהְנִני ֲענּו בִ 12:3

ָלֶכם: ְוָאִׁשיב4ִביֲענּוְוַנַעלּוִמַּיד־ִמי ָלַקְחִּתי ֹכֶפר  
וַּיֹאְמרּו לֹא ֲעַׁשְקָּתנּו ְולֹא ַרּצֹוָתנּו ְולֹא־ָלַקְחָּת ִמַּיד־ִאיׁש ְמאּוָמה: 12:4
ֹ וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵעד ְיהוָה ָּבֶכם ְוֵעד ְמִׁשיחֹו ַהּיֹום ַהֶּזה ִּכי לֹא ְמָצאֶתם ְּביִָדי ְמאּוָמה  12:5 ֵעד:5אְמרּו וַּי
: וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל־ָהָעם ְיהוָה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶאת־ֹמֶׁשה ְוֶאת־ַאֲהֹרן וֲַאֶׁשר ֶהֱעָלה ֶאת־ֲאֹבֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים12:6
ֵאת ָּכל־ִצְדקֹות ְיהוָה ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ִאְּתֶכם  6ה ְוַאִּגיָדה ָלֶכםְוַעָּתה ִהְתיְַּצבּו ְוִאָּׁשְפָטה ִאְּתֶכם ִלְפֵני ְיהו12:7ָ

ְוֶאת־ֲאבֹוֵתיֶכם:  
וִַּיְזֲעקּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֶאל־ְיהוָה וִַּיְׁשַלח ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה ְוֶאת־ַאֲהֹרן 7ַּכֲאֶׁשר־ָּבא יֲַעֹקב ִמְצָרִים וְַיַעֵּנם ִמְצָרִים 12:8

וַּיֹוִציאּו ֶאת־ֲאֹבֵתיֶכם ִמִּמְצַרִים וַֹּיִׁשבּום ַּבָּמקֹום ַהֶּזה: 
ֵהיֶהם וִַּיְמֹּכר ֹאתָ 12:9 ם ְּביַד ִסיְסָרא ַׂשר־ְצָבא ָחצֹור ּוְביַד־ְּפִלְׁשִּתים ּוְביַד ֶמֶל מֹוָאב וִַּיָּלֲחמּו  וִַּיְׁשְּכחּו ֶאת־ְיהוָה ֱא
ָּבם: 

ָּתרֹות ְוַעָּתה ַהִּציֵלנּו  ָחָטאנּו ִּכי ָעַזְבנּו ֶאת־ְיהוָה וַַּנֲעֹבד ֶאת־ַהְּבָעִלים ְוֶאת־ָהַעְׁש 8וִַּיְזֲעקּו ֶאל־ְיהוָה וַּיֹאְמרּו 12:10
ִמַּיד ֹאְיֵבינּו ְוַנַעְבֶדָּך:  

ְוֶאת־ִיְפָּתח ְוֶאת־ְׁשמּוֵאל וַַּיֵּצל ֶאְתֶכם ִמַּיד ֹאְיֵביֶכם ִמָּסִביב וֵַּתְׁשבּו  1וִַּיְׁשַלח ְיהוָה ֶאת־ְיֻרַּבַעל ְוֶאת־ָּבָרק12:11
ֶּבַטח: 

1 2 // Hebrew Mss LXX Tg Syr Mss OL Ms Vg ְבִרית omit MT ( ִּבְנקֹורְבִרית)
2 9 // LXX(B) cod Londini OL Ms וַּיֹאֶמר  MT וַּיֹאְמרּו
3 9 // DSS(4QSam(a)) (10-12 words lost) [וַּיֹאְמרּו] ָלֶכם ָּפְתחּו ַהּׁשַ [ַער ]... omit MT al

4 3 // LXX(BAMN 19 al) ְוַנַעל ֲענּו ִבי // MT ְוַאְעִלים ֵעיַני ּבֹו LXX(L) ְוַנַעל ְוַאְעלִ ים ֵעיַני ּבֹו ֲענּו ִבי
5 5 // Hebrew Mss LXX וַּיֹאְמרּו MT וַּיֹאֶמר 
6 7 // LXX ְוַאִּגיָדה ָלֶכם omit MT
7 8 // LXX וְַיַעֵּנם ִמְצָרִים omit MT (וִַּיְזֲעקּווְַיַעֵּנם)
8 10 // LXX וַּיֹאְמרּו MT וַּיֹאֶמר 



ֵהיֶכם וִַּת 12:12 ַמְלְּכֶכם: ְראּו ִּכי־ָנָחׁש ֶמֶל ְּבֵני־ַעּמֹון ָּבא ֲעֵליֶכם וַּתֹאְמרּו ִלי לֹא ִּכי־ֶמֶל ִיְמ ָעֵלינּו וַיהוָה ֱא
12:13  : ְוַעָּתה ִהֵּנה ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ְּבַחְרֶּתם ֲאֶׁשר ְׁשֶאְלֶּתם ְוִהֵּנה ָנַתן ְיהוָה ֲעֵליֶכם ֶמֶל
ֶל  ִּתיְראּו ֶאת־ְיהוָה וֲַעַבְדֶּתם ֹאתֹו ּוְׁשַמְעֶּתם ְּבֹקלֹו ְולֹא ַתְמרּו ֶאת־ִּפי ְיהוָה ִוְהִיֶתם ַּגם־ַאֶּתם ְוַגם־ַהּמֶ ִאם־12:14

ֵהיֶכם ְוַהָּצָלֶכם  : 2ֲאֶׁשר ָמַל ֲעֵליֶכם ַאַחר ְיהוָה ֱא
: 3ְוִאם־לֹא ִתְׁשְמעּו ְּבקֹול ְיהוָה ּוְמִריֶתם ֶאת־ִּפי ְיהוָה ְוָהְיָתה יַד־ְיהוָה ָּבֶכם ּוְבַמְלְּכֶכם ְלֹאִביְדֶכם 12:15
ַּגם־ַעָּתה ִהְתיְַּצבּו ּוְראּו ֶאת־ַהָּדָבר ַהָּגדֹול ַהֶּזה ֲאֶׁשר ְיהוָה ֹעֶׂשה ְלֵעיֵניֶכם:  12:16
יֵני  ם ְּבעֵ ֲהלֹוא ְקִציר־ִחִּטים ַהּיֹום ֶאְקָרא ֶאל־ְיהוָה ְוִיֵּתן ֹקלֹות ּוָמָטר ּוְדעּו ּוְראּו ִּכי־ָרַעְתֶכם ַרָּבה ֲאֶׁשר ֲעִׂשיתֶ 12:17

 : ְיהוָה ִלְׁשאֹול ָלֶכם ֶמֶל
ת ּוָמָטר ַּבּיֹום ַההּוא וִַּייָרא ָכל־ָהָעם ְמֹאד ֶאת־ְיהוָה ְוֶאת־ְׁש 12:18 מּוֵאל:  וִַּיְקָרא ְׁשמּוֵאל ֶאל־ְיהוָה וִַּיֵּתן ְיהוָה ֹק
ֶהי ְוַאל־ָנמּות ִּכי־יַָסְפנּו ַעל־ָּכל־ַחּטֹאֵתינּו  וַּיֹאְמרּו ָכל־ָהָעם ֶאל־ְׁשמּוֵאל ִהְתַּפֵּלל ְּבַעד־ֲעָבֶדי 12:19 ֶאל־ְיהוָה ֱא

 : ָרָעה ִלְׁשֹאל ָלנּו ֶמֶל
וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל־ָהָעם ַאל־ִּתיָראּו ַאֶּתם ֲעִׂשיֶתם ֵאת ָּכל־ָהָרָעה ַהּזֹאת ַא ַאל־ָּתסּורּו ֵמַאֲחֵרי ְיהוָה  12:20

ְיהוָה ְּבָכל־ְלַבְבֶכם: וֲַעַבְדֶּתם ֶאת־
ְולֹא ָּתסּורּו ִּכי ַאֲחֵרי ַהֹּתהּו ֲאֶׁשר לֹא־יֹוִעילּו ְולֹא יִַּצילּו ִּכי־ֹתהּו ֵהָּמה:  12:21
ִּכי לֹא־ִיֹּטׁש ְיהוָה ֶאת־ַעּמֹו ַּבֲעבּור ְׁשמֹו ַהָּגדֹול ִּכי הֹוִאיל ְיהוָה ַלֲעׂשֹות ֶאְתֶכם לֹו ְלָעם:  12:22
ִכי ָחִליָלה ִּלי ֵמֲחטֹא ַליהוָה ֵמֲחֹדל ְלִהְתַּפֵּלל ַּבַעְדֶכם ְוהֹוֵריִתי ֶאְתֶכם ְּבֶדֶר ַהּטֹוָבה ְוַהְיָׁשָרה: ַּגם ָאנֹ 12:23
ַא ְיראּו ֶאת־ְיהוָה וֲַעַבְדֶּתם ֹאתֹו ֶּבֱאֶמת ְּבָכל־ְלַבְבֶכם ִּכי ְראּו ֵאת ֲאֶׁשר־ִהְגִּדל ִעָּמֶכם:  12:24
ָּתֵרעּו ַּגם־ַאֶּתם ַּגם־ַמְלְּכֶכם ִּתָּספּו:ְוִאם־ָהֵרַע 12:25

ָׁשִנים ָמַל ַעל־ִיְׂשָרֵאל:  4ֶּבן־[...] ָׁשָנה ָׁשאּול ְּבָמְלכֹו ַאְרָּבִעים 13:1
ֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש וִַּיְבַחר־לֹו ָׁשאּו13:2 ִמִּיְׂשָרֵאל וִַּיְהיּו ִעם־ָׁשאּול ַאְלַּפִים ְּבִמְכָמׂש ּוְבַהר ֵּבית־ֵאל ְוֶאֶלף ָהיּו  5ל ְׁש

ִעם־יֹוָנָתן ְּבִגְבַעת ִּבְניִָמין ְויֶֶתר ָהָעם ִׁשַּלח ִאיׁש ְלֹאָהָליו:  
ִציב ְּפִלְׁשִּתים ֲאֶׁשר ְּבֶגַבע וִַּיְׁשְמעּו ְּפִלְׁשִּתים ְוָׁשאּול ָּתַקע ַּבּׁשֹוָפר ְּבָכל־ָהָאֶרץ ֵלאֹמר ִיְׁשְמעּו  וַַּי יֹוָנָתן ֵאת נְ 13:3

ָהִעְבִרים: 
ם וִַּיָּצֲעקּו ָהָעם ַאֲחֵרי  ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ָׁשְמעּו ֵלאֹמר ִהָּכה ָׁשאּול ֶאת־ְנִציב ְּפִלְׁשִּתים ְוַגם־ִנְבַאׁש ִיְׂשָרֵאל ַּבְּפִלְׁשִּתי13:4

ָׁשאּול ַהִּגְלָּגל: 
ֶׁשת 6ּוְפִלְׁשִּתים ֶנֶאְספּו ְלִהָּלֵחם ִעם־ִיְׂשָרֵאל וַַּיֲעלּו ַעל־ִיְׂשָרֵאל 13:5 ֶאֶלף ֶרֶכב ְוֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ָּפָרִׁשים ְוָעם 7ְׁש

ַּכחֹול ֲאֶׁשר ַעל־ְׂשַפת־ַהָּים ָלֹרב וַַּיֲעלּו וַַּיֲחנּו ְבִמְכָמׂש ִקְדַמת ֵּבית ָאוֶן:  
ָעם ַּבְּמָערֹות ּוַבֲחוִָחים ּוַבְּסָלִעים ּוַבְּצִרִחים ּוַבֹּברֹות:  ְוִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ָראּו ִּכי ַצר־לֹו ִּכי ִנַּגׂש ָהָעם וִַּיְתַחְּבאּו הָ 13:6
ְוִעְבִרים ָעְברּו ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ֶאֶרץ ָּגד ְוִגְלָעד ְוָׁשאּול עֹוֶדּנּו ַבִּגְלָּגל ְוָכל־ָהָעם ָחְרדּו ַאֲחָריו: 13:7
ְׁשמּוֵאל ְולֹא־ָבא ְׁשמּוֵאל ַהִּגְלָּגל וַָּיֶפץ ָהָעם ֵמָעָליו:  8וִַּייֶחל ִׁשְבַעת יִָמים ַלּמֹוֵעד ֲאֶׁשר ָאָמר13:8
וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ַהִּגׁשּו ֵאַלי ָהֹעָלה ְוַהְּׁשָלִמים וַַּיַעל ָהֹעָלה: 13:9

תֹו ְלהַ 13:10 ֲעלֹות ָהֹעָלה ְוִהֵּנה ְׁשמּוֵאל ָּבא וֵַּיֵצא ָׁשאּול ִלְקָראתֹו ְלָבֲרכֹו:  וְַיִהי ְּכַכ
ם  וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶמה ָעִׂשיָת וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ִּכי־ָרִאיִתי ִכי־ָנַפץ ָהָעם ֵמָעַלי ְוַאָּתה לֹא־ָבאָת ְלמֹוֵעד ַהָּיִמי13:11

ּוְפִלְׁשִּתים ֶנֱאָסִפים ִמְכָמׂש: 
ַמר ַעָּתה יְֵרדּו ְפִלְׁשִּתים ֵאַלי ַהִּגְלָּגל ּוְפֵני ְיהוָה לֹא ִחִּליִתי וֶָאְתַאַּפק וַָאֲעֶלה ָהֹעָלה: וָאֹ 13:12
ֶהי ֲאֶׁשר ִצָּו ִּכי ַעָּתה ֵהִכין יְ 13:13 ה  הוָוַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל־ָׁשאּול ִנְסָּכְלָּת לֹא ָׁשַמְרָּת ֶאת־ִמְצוַת ְיהוָה ֱא

ֶאת־ַמְמַלְכְּת ֶאל־ִיְׂשָרֵאל ַעד־עֹוָלם: 

1 11 // LXX Syr ָּבָרק  MT ְּבָדן
2 14 // LXX(L) ְוַהָּצָלֶכם omit MT (ְוַהָּצָלֶכםֵהיֶכם (ֱא
3 15 // LXX Mss ְלֹאִביְדֶכם omit MT (ְלֹאִביְדֶכםּובְ ַמְלְּכֶכם)
4 1 Acts 13:21 Josephus ַאְרָּבִעים Ant 6.378 // // MT ּוְׁשֵּתי Josephus ֶעְׂשִרים Ant 10.143
5 2 // LXX Syr ִאיׁש omit MT
6 5 // LXX(L) וַַּיֲעלּו ַעל־ִיְׂשָרֵאל omit MT (ִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאל)
7 5 ֶׁשת // LXX(L) Syr ְׁש ִׁשים MT ְׁש
8 8 // Hebrew Ms LXX Tg אָ ָמר  omit MT ( ָאָמר ֲאֶׁשר)



ְרָּת ֵאת  ְוַעָּתה ַמְמַלְכְּת לֹא־ָתקּום ִּבֵּקׁש ְיהוָה לֹו ִאיׁש ִּכְלָבבֹו וְַיַצֵּוהּו ְיהוָה ְלָנִגיד ַעל־ַעּמֹו ִּכי לֹא ָׁשמַ 13:14
ֲאֶׁשר־ִצְּו ְיהוָה:

ְלָּגל ְלַדְרּכֹו ְויֶֶתר ָהָעם ֲעֵלה ַאֲחַרי ָׁשאּול ִלְקַראת ַעם ַהִּמְלָחָמה וַָּיֹבאּו  וַָּיָקם ְׁשמּוֵאל וַַּיַעל ִמן־ַהּגִ 13:15
ִּגְבַעת ִּבְניִָמן וִַּיְפֹקד ָׁשאּול ֶאת־ָהָעם ַהִּנְמְצִאים ִעּמֹו ְּכֵׁשׁש ֵמאֹות ִאיׁש: 1ִמן־ַהִּגְלָּגל 

ָמׂש: ְוָׁשאּול ְויֹוָנָתן ְּבנֹו ְוָהָעם ַהִּנְמָצא ִעָּמם ֹיְׁשִבים ְּבֶגַבע ִּבְניִָמן ּוְפִלְׁשִּתים ָחנּו ְבִמכְ 13:16
ָׁשה ָראִׁשים ָהרֹאׁש ֶאָחד ִיְפֶנה ֶאל־ֶּדֶר ָעְפָרה ֶאל־ֶאֶרץ ׁשּוָעל:13:17 וֵַּיֵצא ַהַּמְׁשִחית ִמַּמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים ְׁש
ֹבִעים  ְוָהרֹאׁש ֶאָחד ִיְפֶנה ֶּדֶר ֵּבית ֹחרֹון ְוָהרֹאׁש ֶאָחד ִיְפֶנה ֶּדֶר ַהְּגבּול ַהִּנְׁשָקף ַעל־ֵּגי ַהּצְ 13:18

ַהִּמְדָּבָרה: 
ְוָחָרׁש לֹא ִיָּמֵצא ְּבֹכל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּכי־ָאְמרּו ְפִלְׁשִּתים ֶּפן יֲַעׂשּו ָהִעְבִרים ֶחֶרב אֹו ֲחִנית:  13:19
ְרֻּדּמֹו ְוֵאת ֶחְרֵמׁשו:  וֵַּיְרדּו ָכל־ִיְׂשָרֵאל ַהְּפִלְׁשִּתים ִלְלטֹוׁש ִאיׁש ֶאת־ַמֲחַרְׁשּתֹו ְוֶאת־ֵאתֹו ְוֶאת־קַ 13:20
ׁש ִקְּלׁשֹון ּוְלַהַּקְרֻּדִּמים ּוְלַהִּציב ַהָּדְרָבן:  13:21 ְוָהְיָתה ַהְּפִציָרה ִפים ַלַּמֲחֵרֹׁשת ְוָלֵאִתים ְוִלְׁש
־יֹוָנָתן וִַּתָּמֵצא ְלָׁשאּול  ְוָהיָה ְּביֹום ִמְלֶחֶמת ְולֹא ִנְמָצא ֶחֶרב וֲַחִנית ְּביַד ָּכל־ָהָעם ֲאֶׁשר ֶאת־ָׁשאּול ְוֶאת13:22

ּוְליֹוָנָתן ְּבנֹו:  
וֵַּיֵצא ַמַּצב ְּפִלְׁשִּתים ֶאל־ַמֲעַבר ִמְכָמׂש: 13:23

ֶבר ַהָּלז  ֵמעֵ וְַיִהי ַהּיֹום וַּיֹאֶמר יֹוָנָתן ֶּבן־ָׁשאּול ֶאל־ַהַּנַער ֹנֵׂשא ֵכָליו ְלָכה ְוַנְעְּבָרה ֶאל־ַמַּצב ְּפִלְׁשִּתים ֲאֶׁשר 14:1
ּוְלָאִביו לֹא ִהִּגיד:  

ְוָׁשאּול יֹוֵׁשב ִּבְקֵצה ַהִּגְבָעה ַּתַחת ָהִרּמֹון ֲאֶׁשר ְּבִמְגרֹון ְוָהָעם ֲאֶׁשר ִעּמֹו ְּכֵׁשׁש ֵמאֹות ִאיׁש: 14:2
ֵׂשא ֵאפֹוד ְוָהָעם לֹא יַָדע ִּכי ָהַל יֹוָנָתן:  וֲַאִחָּיה ֶבן־ֲאִחטּוב ֲאִחי ִאיָכבֹוד ֶּבן־ִּפיְנָחס ֶּבן־ֵעִלי ֹּכֵהן ְיהוָה ְּבִׁשלֹו נֹ 14:3
ע ֵמָהֵעֶבר  ּוֵבין ַהַּמְעְּברֹות ֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש יֹוָנָתן ַלֲעֹבר ַעל־ַמַּצב ְּפִלְׁשִּתים ֵׁשן־ַהֶּסַלע ֵמָהֵעֶבר ִמֶּזה ְוֵׁשן־ַהֶּסלַ 14:4

ִמֶּזה ְוֵׁשם ָהֶאָחד ּבֹוֵצץ ְוֵׁשם ָהֶאָחד ֶסֶּנה: 
ן ָהֶאָחד ָמצּוק ִמָּצפֹון מּול ִמְכָמׂש ְוָהֶאָחד ִמֶּנֶגב מּול ָּגַבע: ַהּׁשֵ 14:5
ִּכי ֵאין  וַּיֹאֶמר ְיהֹוָנָתן ֶאל־ַהַּנַער ֹנֵׂשא ֵכָליו ְלָכה ְוַנְעְּבָרה ֶאל־ַמַּצב ָהֲעֵרִלים ָהֵאֶּלה אּוַלי יֲַעֶׂשה ְיהוָה ָלנּו14:6

ְּבַרב אֹו ִבְמָעט:  ַליהוָה ַמְעצֹור ְלהֹוִׁשיַע 
: 3ִהְנִני ִעְּמ ִּכְלָבֶבי 2וַּיֹאֶמר לֹו ֹנֵׂשא ֵכָליו ֲעֵׂשה ֲאֶׁשר ְלָבֵב ְנֵטה לֹו 14:7 ִּכְלָבֶב
וַּיֹאֶמר ְיהֹוָנָתן ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ֹעְבִרים ֶאל־ָהֲאָנִׁשים ְוִנְגִלינּו ֲאֵליֶהם:  14:8
ם:  ִאם־ֹּכה יֹאְמרּו ֵאֵלינּו ֹּדּמּו ַעד־ַהִּגיֵענּו ֲאֵליֶכם ְוָעַמְדנּו ַתְחֵּתינּו ְולֹא ַנֲעֶלה ֲאֵליהֶ 14:9

־ָּלנּו ָהאֹות:  5ְוָעִלינּו ִּכי־ְנָתָנם ְיהוָה ְּביֵָדנּו ֶזה4ְוִאם־ֹּכה יֹאְמרּו ֲעלּו ֵאֵלינּו 14:10
ֵּנה ִעְבִרים ֹיְצִאים ִמן־ַהֹחִרים ֲאֶׁשר ִהְתַחְּבאּו־ָׁשם:  וִַּיָּגלּו ְׁשֵניֶהם ֶאל־ַמַּצב ְּפִלְׁשִּתים וַּיֹאְמרּו ְפִלְׁשִּתים הִ 14:11
וַּיֹאֶמר יֹוָנָתן  וַַּיֲענּו ַאְנֵׁשי ַהַּמָּצָבה ֶאת־יֹוָנָתן ְוֶאת־ֹנֵׂשא ֵכָליו וַּיֹאְמרּו ֲעלּו ֵאֵלינּו ְונֹוִדיָעה ֶאְתֶכם ָּדָבר 14:12

וָה ְּביַד ִיְׂשָרֵאל:  ֶאל־ֹנֵׂשא ֵכָליו ֲעֵלה ַאֲחַרי ִּכי־ְנָתָנם ְיה
ֲחָריו:  וַַּיַעל יֹוָנָתן ַעל־יָָדיו ְוַעל־ַרְגָליו ְוֹנֵׂשא ֵכָליו ַאֲחָריו וִַּיְּפלּו ִלְפֵני יֹוָנָתן ְוֹנֵׂשא ֵכָליו ְממֹוֵתת אַ 14:13
ְּכַבֲחִצי ַמֲעָנה ֶצֶמד ָׂשֶדה: וְַּתִהי ַהַּמָּכה ָהִראֹׁשָנה ֲאֶׁשר ִהָּכה יֹוָנָתן ְוֹנֵׂשא ֵכָליו ְּכֶעְׂשִרים ִאיׁש14:14
ְלֶחְרַּדת  וְַּתִהי ֲחָרָדה ַבַּמֲחֶנה ַבָּׂשֶדה ּוְבָכל־ָהָעם ַהַּמָּצב ְוַהַּמְׁשִחית ָחְרדּו ַּגם־ֵהָּמה וִַּתְרַּגז ָהָאֶרץ וְַּתִהי14:15

ִהים:  ֱא
ם וִַּיְראּו ַהֹּצִפים ְלָׁשאּול ְּבִגְבַעת ִּבְניִָמן ְוִהֵּנה 14:16 ם:6ֶהָהמֹון ָנמֹוג וֵַּיֶל ֲה וֲַה
ֵכָליו: וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ָלָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ִּפְקדּו־ָנא ּוְראּו ִמי ָהַל ֵמִעָּמנּו וִַּיְפְקדּו ְוִהֵּנה ֵאין יֹוָנָתן ְוֹנֵׂשא14:17
ֹום ַההּוא ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל:  ִּכי־הּוא ֹנֵׂשא ָהֵאפֹוד ַּבּי7וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ַלֲאִחָּיה ַהִּגיָׁשה ָהֵאפֹוד 14:18

1 15 // LXX ְלַדְרּכֹו ְויֶֶתר ָהָעם ֲעֵלה ַאֲחַרי ָׁשאּול ִלְקַראת ַעם ַהִּמְלָחָמה וַָּיֹבאּו ִמן־ַהִּגְלָּגל omit MT

(ַהִּגְלָּגלַהִּגְלָּגל)
2 7 לֹו ְנֵטה ְלָבֵב  // LXX ֲאֶׁשר  ְנֵטה ָל MT ָּכל־ֲאֶׁשר  ִּבְלָבֶב 
3 7 // LXX ִּכְלָבֶבי omit MT ( ִּכְלָבֶבִּכְלָבֶבי)
4 10 // LXX ֵאֵלינּו MT ָעֵלינּו
5 10 // LXX Vg ֶזה MT Tg Syr ְוֶזה
6 16 ם // LXX ֲה omit MT (ם םוֲַה (ֲה
7 18 // LXX(BL) OL Ms cf 23:9; 30:7 ָהֵאפֹוד ִּכי־הּוא ֹנֵׂשא ָהֵאפֹוד ַּבּיֹום ַההּוא ִלְפֵני י־ָהיָה ֲארֹון   ִּכֽ ִהים ֲארֹון ָהֱא

ִהים ּוְבֵניַההּואַּבּיֹוםָהֱא  MT



ֶאל־ַהֹּכֵהן ֱאֹסף  וְַיִהי ַעד ַּדֵּבר ָׁשאּול ֶאל־ַהֹּכֵהן ְוֶהָהמֹון ֲאֶׁשר ְּבַמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים וֵַּיֶל ָהלֹו וָָרב וַּיֹאֶמר ָׁשאּול 14:19
  : יֶָד

־ַהִּמְלָחָמה ְוִהֵּנה ָהְיָתה ֶחֶרב ִאיׁש ְּבֵרֵעהּו ְמהּוָמה ְּגדֹוָלה  וִַּיָּזֵעק ָׁשאּול ְוָכל־ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו וַָּיֹבאּו ַעד14:20
ְמֹאד: 

־ֵהָּמה ִלְהיֹות ִעם־ִיְׂשָרֵאל  1ְוָהִעְבִרים ָהיּו ַלְּפִלְׁשִּתים ְּכֶאְתמֹול ִׁשְלׁשֹום ֲאֶׁשר ָעלּו ִעָּמם ַּבַּמֲחֶנה ְסִביבֹו ַגם14:21
ֲאֶׁשר ִעם־ָׁשאּול ְויֹוָנָתן:  

ם ַּבִּמְלָחָמה:  ְוֹכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַהִּמְתַחְּבִאים ְּבַהר־ֶאְפַרִים ָׁשְמעּו ִּכי־ָנסּו ְּפִלְׁשִּתים וַַּיְדְּבקּו ַגם־ֵהָּמה ַאֲחֵריהֶ 14:22
ֶאת־ֵּבית ָאוֶן ְוָכל־ָהָעם ָהיָה ִעם ָׁשאּול ַּכֲעֶׂשֶרת  וַּיֹוַׁשע ְיהוָה ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ְוַהִּמְלָחָמה ָעְבָרה14:23

: 2ֲאָלִפים ִאיׁש וְַּתִהי ַהִּמְלָחָמה ְנפֹוֹצֶת ְּבָכל־ָהִעיר ְּבַהר ֶאְפָרִים
ַּבּיֹום ַההּוא וַֹּיֶאל ָׁשאּול ֶאת־ָהָעם ֵלאֹמר ָארּור ָהִאיׁש ֲאֶׁשר־יֹאַכל ֶלֶחם  3ְוָׁשאּול ָׁשָגג ְׁשָגָגה ְגדֹוָלה14:24
ֶרב ְוִנַּקְמִּתי ֵמֹאְיַבי ְולֹא ָטַעם ָּכל־ָהָעם ָלֶחם: ַעד־ָהעֶ 
ְוָכל־ָהָאֶרץ ָּבאּו ַבָּיַער וְַיִהי ְדַבׁש ַעל־ְּפֵני ַהָּׂשֶדה:  14:25
דֹו ֶאל־ִּפיו ִּכי־יֵָרא ָהָעם ֶאת־ַהְּׁשֻבָעה: י4ָוַָּיבֹא ָהָעם ֶאל־ַהַּיַער ְוִהֵּנה ֵהֶל ְּדָבׁש ְוֵאין־ֵמִׁשיב 14:26
יְַעַרת ַהְּדָבׁש ְויֹוָנָתן לֹא־ָׁשַמע ְּבַהְׁשִּביַע ָאִביו ֶאת־ָהָעם וִַּיְׁשַלח ֶאת־ְקֵצה ַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר ְּביָדֹו וִַּיְטֹּבל אֹוָתּה ּבְ 14:27

וַָּיֶׁשב יָדֹו ֶאל־ִּפיו וַָּתֹאְרָנה ֵעיָניו:  
ף  ַען ִאיׁש ֵמָהָעם וַּיֹאֶמר ַהְׁשֵּבַע ִהְׁשִּביַע ָאִבי ֶאת־ָהָעם ֵלאֹמר ָארּור ָהִאיׁש ֲאֶׁשר־יֹאַכל ֶלֶחם ַהּיֹום וַָּיעַ וַּיַ 14:28
ָהָעם: 
ַהֶּזה: 5וַּיֹאֶמר יֹוָנָתן ָעַכר ָאִבי ֶאת־ָהָאֶרץ ְראּו־ָנא ִּכי־ֹארּו ֵעיַני ִּכי ָטַעְמִּתי ְמַעט ַהְּדָבׁש14:29
ַּבְּפִלְׁשִּתים: 6ַאף ִּכי לּוא ָאֹכל ָאַכל ַהּיֹום ָהָעם ִמְּׁשַלל ֹאְיָביו ֲאֶׁשר ָמָצא ִּכי ַעָּתה ַרָּבה ַהַּמָּכה 14:30
ָנה וַָּיַעף ָהָעם ְמֹאד: 14:31 וַַּיּכּו ַּבּיֹום ַההּוא ַּבְּפִלְׁשִּתים ִמִּמְכָמׂש ַאָּי
ְרָצה וַּיֹאַכל ָהָעם ַעל־ַהָּדם: ָהָעם ַעל־ַהָּׁשָלל וִַּיְקחּו צֹאן ּוָבָקר ּוְבֵני ָבָקר וִַּיְׁשֲחטּו־אָ 7וַַּיַעט 14:32
ם ֶאֶבן14:33 ְּגדֹוָלה:  וַַּיִּגידּו ְלָׁשאּול ֵלאֹמר ִהֵּנה ָהָעם ֹחִטאים ַליהוָה ֶלֱאֹכל ַעל־ַהָּדם וַּיֹאֶמר ְּבַגְדֶּתם ֹּגּלּו־ֵאַלי ֲה
ׁשֹורֹו ְוִאיׁש ְׂשיֵהּו ּוְׁשַחְטֶּתם ָּבֶזה וֲַאַכְלֶּתם  וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ֻּפצּו ָבָעם וֲַאַמְרֶּתם ָלֶהם ַהִּגיׁשּו ֵאַלי ִאיׁש14:34

ְולֹא־ֶתֶחְטאּו ַליהוָה ֶלֱאֹכל ֶאל־ַהָּדם וַַּיִּגׁשּו ָכל־ָהָעם ִאיׁש ׁשֹורֹו ְביָדֹו ַהַּלְיָלה וִַּיְׁשֲחטּו־ָׁשם: 
ה:וִַּיֶבן ָׁשאּול ִמְזֵּבַח ַליהוָה ֹאתֹו ֵהֵחל ִלְבנֹות ִמְזֵּבַח ַליהָו14:35
רּו  וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ֵנְרָדה ַאֲחֵרי ְפִלְׁשִּתים ַלְיָלה ְוָנֹבָזה ָבֶהם ַעד־אֹור ַהֹּבֶקר ְולֹא־ַנְׁשֵאר ָּבֶהם ִאיׁש וַּיֹאמְ 14:36

ִהים: ָּכל־ַהּטֹוב ְּבֵעיֶני ֲעֵׂשה ם ֶאל־ָהֱא וַּיֹאֶמר ַהֹּכֵהן ִנְקְרָבה ֲה
הִ 14:37 ים ַהֵאֵרד ַאֲחֵרי ְפִלְׁשִּתים ֲהִתְּתֵנם ְּביַד ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ָעָנהּו ַּבּיֹום ַההּוא: וִַּיְׁשַאל ָׁשאּול ֵּבא
ם ֹּכל ִּפּנֹות ָהָעם ּוְדעּו ּוְראּו ַּבָּמה ָהְיָתה ַהַחָּטאת ַהּזֹאת ַהּיֹום:  14:38 וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ֹּגׁשּו ֲה
ל ִּכי ִאם־יְֶׁשנֹו ְּביֹוָנָתן ְּבִני ִּכי מֹות יָמּות ְוֵאין ֹעֵנהּו ִמָּכל־ָהָעם: ִּכי ַחי־ְיהוָה ַהּמֹוִׁשיַע ֶאת־ִיְׂשָראֵ 14:39
ֶאל־ָׁשאּול  וַּיֹאֶמר ֶאל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ִּתְהיּו ְלֵעֶבר ֶאָחד וֲַאִני ְויֹוָנָתן ְּבִני ִנְהיֶה ְלֵעֶבר ֶאָחד וַּיֹאְמרּו ָהָעם14:40

: ַהּטֹוב ְּבֵעיֶני ֲעֵׂשה
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָלָּמה לֹא ֶאת־ַעְבְּד ַהּיֹום ִאם־יֵׁש ִּבי אי ְּביֹוָנָתן ְּבִני ֶהָעון הַ 14:41 ֶּזה ְיהוָה  וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל־ְיהוָה ֱא

ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָהָבה אּוִרים ְוִאם יְֶׁשנֹו ְּבַעֶּמ ִיְׂשָרֵאל  ם יָָצאּו: ָהָבה ָתִמים וִַּיָּלֵכד יֹוָנָתן ְוָׁשאּול ְוָהעָ 8ֱא
ְיהוָה ַּכָּדָבר וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ַהִּפילּו ֵּביִני ּוֵבין יֹוָנָתן ְּבִני ֵאת ֲאֶׁשר ִיָּלֶכד ְיהוָה יָמּות וַּיֹאֶמר ָהָעם ֶאל־ָׁשאּול לֹא 14:42

וִַּיָּלֵכד יֹוָנָתן: 1ַהֶּזה וֶַּיֱחַזק ָׁשאּול ָהָעם וַַּיִּפילּו ֵּבינֹו ּוֵבין יֹוָנָתן ְּבנֹו 

1 21 ְסִביבֹו ַגם LXX // ְוַגם MT
2 23 // LXX ְוָכל־ָהָעם ָהיָה ִעם ָׁשאּול ַּכֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִאיׁש וְַּתִהי ַהִּמְלָחָמה ְנפֹוֹצֶת ְּבָכל־ָהִעיר ְּבַהר ֶאפְ ָרִים omit
MT
3 24 // LXX OL cf DSS(4QSam(a)) ְוָׁשאּול ָׁשָגג ְׁשָגָגה ְגדֹוָלה MT ְוִאיׁש־ִיְׂשָרֵאל ִנַּגׂש
4 26 // LXX OL Tg ֵמִׁשיב MT ַמִּׂשיג
5 29 // DSS(4QSam(a)) LXX cf Tg Syr Vg ַהְּדבָ ׁש MT ְּדַבׁש
6 30 // DSS(4QSam(a)) LXX ַרָּבה ַהַּמָּכה MT לֹא־ָרְבָתה ַמָּכה 
7 32 // MT Qere Hebrew Mss LXX וַַּיַעט  (stropha ט ) MT Kethib וַַּיַעׂש
8 41 ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָהָבה אּוִרים ְוִאם יְֶׁשנֹו   ָלָּמה לֹא ֶאת־ַעְבְּד ַהּיֹום ִאם־יֵׁש ִּבי אי ְּביֹוָנָתן ְּבִני ֶהָעון ַהֶּזה ְיהוָה ֱא
// LXX ְּבַעֶּמ ִיְׂשָרֵאל omit MT (ִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאל)



14:43 ֹ ֲאֶׁשר־ְּביִָדי  אֶמר ָׁשאּול ֶאל־יֹוָנָתן ַהִּגיָדה ִּלי ֶמה ָעִׂשיָתה וַַּיֶּגד־לֹו יֹוָנָתן וַּיֹאֶמר ָטֹעם ָטַעְמִּתי ִּבְקֵצה ַהַּמֶּטה וַּי
ְמַעט ְּדַבׁש ִהְנִני ָאמּות: 

ִהים ְוֹכה יֹוִסף ִּכי־מֹות ָּתמּות יֹוָנתָ 14:44 ן:  וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ֹּכה־יֲַעֶׂשה ֱא
וַּיֹאֶמר ָהָעם ֶאל־ָׁשאּול ֲהיֹוָנָתן יָמּות ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַהְיׁשּוָעה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹאת ְּבִיְׂשָרֵאל ָחִליָלה ַחי־ְיהוָה14:45

ִהים ָעָׂשה ַהּיֹום ַהֶּזה וִַּיְפּדּו ָהָעם ֶאת־יֹוָנָתן ְולֹא־ֵמת:  ִאם־ִיֹּפל ִמַּׂשֲעַרת רֹאׁשֹו ַאְרָצה ִּכי־ִעם־ֱא
וַַּיַעל ָׁשאּול ֵמַאֲחֵרי ְּפִלְׁשִּתים ּוְפִלְׁשִּתים ָהְלכּו ִלְמקֹוָמם: 14:46
2ּוְבֵבית־ְרחֹוב ְוָׁשאּול ָלַכד ַהְּמלּוָכה ַעל־ִיְׂשָרֵאל וִַּיָּלֶחם ָסִביב ְּבָכל־ֹאְיָביו ְּבמֹוָאב ּוִבְבֵני־ַעּמֹון ּוֶבֱאדֹום  14:47

:  4צֹוָבה ּוַבְּפִלְׁשִּתים ּוְבֹכל ֲאֶׁשר־ִיְפֶנה יֹוִׁשעַ 3ּוְּבֶמֶל
: 5וַַּיַעׂש ַחִיל וַַּי ֶאת־ֲעָמֵלק וַַּיֵּצל ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ֹׁשִסיּו14:48
ְוֵׁשם ַהְּקַטָּנה ִמיַכל:  6יו ֵׁשם ַהְּבִכיָרה ֵמרֹוב וִַּיְהיּו ְּבֵני ָׁשאּול יֹוָנָתן ְוִיְׁשִוי ּוַמְלִּכי־ׁשּוַע ְוֵׁשם ְׁשֵּתי ְבֹנתָ 14:49
ְוֵׁשם ֵאֶׁשת ָׁשאּול ֲאִחיֹנַעם ַּבת־ֲאִחיָמַעץ ְוֵׁשם ַׂשר־ַהָּצָבא ֲאִביֵנר ֶּבן־ֵנר ּדֹוד ָׁשאּול: 14:50
ּול ְוֵנר ֲאִבי־ַאְבֵנר ֶּבן־ֲאִביֵאל: ְוִקיׁש ֲאִבי־ָׁשא14:51
ַאְסֵפהּו  וְַּתִהי ַהִּמְלָחָמה ֲחָזָקה ַעל־ְּפִלְׁשִּתים ֹּכל ְיֵמי ָׁשאּול ְוָרָאה ָׁשאּול ָּכל־ִאיׁש ִּגּבֹור ְוָכל־ֶּבן־ַחִיל וַּיַ 14:52
ֵאָליו: 
ח ְיהוָה ִלְמָׁשֳח ְלֶמֶל ַעל־ַעּמֹו ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְוַעָּתה ְׁשַמע ְלקֹול ִּדְבֵרי  וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל־ָׁשאּול ֹאִתי ָׁשלַ 15:1

ְיהוָה: 
תֹו ִמִּמְצרָ 15:2 ִים:  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ָּפַקְדִּתי ֵאת ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ֲעָמֵלק ְלִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר־ָׂשם לֹו ַּבֶּדֶר ַּבֲע
 ְוִהִּכיָתה ֶאת־ֲעָמֵלק ְוַהֲחַרְמֶּתם ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־לֹו ְולֹא ַתְחֹמל ָעָליו ְוֵהַמָּתה ֵמִאיׁש ַעד־ִאָּׁשה ֵמֹעֵלל ַעָּתה לֵ 15:3

ְוַעד־יֹוֵנק ִמּׁשֹור ְוַעד־ֶׂשה ִמָּגָמל ְוַעד־ֲחמֹור: 
ָמאַתִים ֶאֶלף ַרְגִלי וֲַעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ֶאת־ִאיׁש ְיהּוָדה:  7ְבֵטָלִאים וְַיַׁשַּמע ָׁשאּול ֶאת־ָהָעם וִַּיְפְקֵדם 15:4
וַָּיבֹא ָׁשאּול ַעד־ִעיר ֲעָמֵלק וַָּיֶרב ַּבָּנַחל: 15:5
ִעּמֹו ְוַאָּתה ָעִׂשיָתה ֶחֶסד ִעם־ָּכל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  8וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל־ַהֵּקיִני ְלכּו ֻּסרּו ְרדּו ִמּתֹו ֲעָמֵלִקי ֶּפן־ֶאִסְפ15:6

ַּבֲעלֹוָתם ִמִּמְצָרִים וַָּיַסר ַהֵּקיִני ִמּתֹו ֲעָמֵלק:  
וַַּי ָׁשאּול ֶאת־ֲעָמֵלק ֵמֲחִויָלה ּבֹוֲא ׁשּור ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ִמְצָרִים:  15:7
־ֲעָמֵלק ָחי ְוֶאת־ָּכל־ָהָעם ֶהֱחִרים ְלִפי־ָחֶרב: וִַּיְתּפֹ 15:8 ׂש ֶאת־ֲאַגג ֶמֶל
ְוַעל־ַהָּכִרים ְוַעל־ָּכל־ַהּטֹוב ְולֹא ָאבּו9וַַּיְחֹמל ָׁשאּול ְוָהָעם ַעל־ֲאָגג ְוַעל־ֵמיַטב ַהּצֹאן ְוַהָּבָקר ְוַהַּמְׂשַמִּנים 15:9

ַהֲחִריָמם ְוָכל־ַהְּמָלאָכה ִנְבָזה ְוִנְמֶאֶסת ֶהֱחִרימּו:
וְַיִהי ְּדַבר־ְיהוָה ֶאל־ְׁשמּוֵאל ֵלאֹמר:  15:10
ק ֶאל־ְיהוָהִנַחְמִּתי ִּכי־ִהְמַלְכִּתי ֶאת־ָׁשאּול ְלֶמֶל ִּכי־ָׁשב ֵמַאֲחַרי ְוֶאת־ְּדָבַרי לֹא ֵהִקים וִַּיַחר ִלְׁשמּוֵאל ַוִּיְזעַ 15:11

ָּכל־ַהָּלְיָלה:  
יָד וִַּיֹּסב  וַַּיְׁשֵּכם ְׁשמּוֵאל ִלְקַראת ָׁשאּול ַּבֹּבֶקר וַּיַֻּגד ִלְׁשמּוֵאל ֵלאֹמר ָּבא־ָׁשאּול ַהַּכְרֶמָלה ְוִהֵּנה ַמִּציב לֹו15:12

ַליהוָה ֶאת־ֵראִׁשית ַהָּׁשָלל ֲאֶׁשר ָלַקח  וַַּיֲעֹבר וֵַּיֶרד ַהִּגְלָּגל וַָּיבֹא ְׁשמּוֵאל ֶאל־ָׁשאּול ְוִהֵּנה ִהיא ֶהֱעָלה ֹעלֹות 
:10ֵמֲעָמֵלק 
ְׁשמּוֵאל ֶאל־ָׁשאּול וַּיֹאֶמר לֹו ָׁשאּול ָּברּו ַאָּתה ַליהוָה ֲהִקיֹמִתי ֶאת־ְּדַבר ְיהוָה:  וַָּיבֹא 15:13

1 42 ֵאת ֲאֶׁשר ִיּלָ ֶכד ְיהָוה יָמּות וַּיֹאֶמר ָהָעם ֶאל־ָׁשאּול לֹא ְיהוָה ַּכָּדָבר ַהֶּזה וֶַּיֱחַזק ָׁשאּול ָהָעם וַַּיִּפילּו ֵּבינֹו ּוֵבין  
// LXX יֹוָנָתן ְּבנֹו omit MT (יֹוָנָתן ְּבנֹויֹוָנָתן ְּבִני)
2 47 // LXX(L) cf LXX(B) ּוְבֵבית־ְרחֹוב omit MT (וַָּיבֹאוַָּיבֹא)
3 47 ,DSS(4QSam(a)) LXX cf Josephus ּוְּבֶמֶל  Ant. 6.129 // MT Tg Vg ּוְבַמְלֵכי
4 47 // LXX יֹוִׁשעַ  MT יְַרִׁשיעַ 
5 48 // DSS(4QSam(a)) LXX ֹׁשִסיּו MT ֹׁשֵסהּו
6 49 ,DSS(4QSam(a)) LXX Vg Josephus ֵמרֹוב Ant. 6.129 // MT ֵמַרב
7 4 // cf Joshua 15:24 ְבֵטלָ ִאים MT ַּבְּטָלִאים
8 6 // Syr Vg ֶאִסְפ  MT ֹאִסְפ 
9 9 LXX ְוַהַּמְׂשַמִּנים MT ְוַהִּמְׁשִנים
10 12 // LXX וַָּיבֹא ְׁשמּוֵאל ֶאל־ָׁשאּול ְוִהֵּנה ִהיא ֶהֱעָלה ֹעלֹות ַליהָוה ֶאת־ֵראִׁשית ַהָּׁשָלל ֲאֶׁשר ָלַקח ֵמֲעָמֵלק  omit

MT (וַָּיבֹאוַָּיבֹא)



וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ּוֶמה קֹול־ַהּצֹאן ַהֶּזה ְּבָאְזָני ְוקֹול ַהָּבָקר ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹׁשֵמַע: 15:14
ֶהי  1וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ֵמֲעָמֵלק ֵהֵבאִתי 15:15 ֲאֶׁשר ָחַמל ָהָעם ַעל־ֵמיַטב ַהּצֹאן ְוַהָּבָקר ְלַמַען ְזֹבַח ַליהוָה ֱא

: 2ְוֶאת־ַהּיֹוֵתר ֶהֱחַרְמִּתי 
ִּגיָדה ְּל ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ֵאַלי ַהָּלְיָלה וַּיֹאֶמר לֹו ַּדֵּבר: וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל־ָׁשאּול ֶהֶרף ְואַ 15:16
ְׂשָרֵאל:  וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֲהלֹוא ִאם־ָקֹטן ַאָּתה ְּבֵעיֶני רֹאׁש ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ָאָּתה וִַּיְמָׁשֲח ְיהוָה ְלֶמֶל ַעל־יִ 15:17
ֹאָתם: 4ַּכּלֹוְתֵל ְוַהֲחַרְמָּתה ֶאת־ַהַחָּטִאים ֶאת־ֲעָמֵלק ְוִנְלַחְמָּת בֹו ַעד 3הוָה ְּבָדֶר וַּיֹאֶמר ְלוִַּיְׁשָלֲח יְ 15:18
־ָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ְיהוָה וַַּתַעט ֶאל־ַהָּׁשָלל וַַּתַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה: ְוָלָּמה לֹא15:19
ַגג ֶמֶל  וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל־ְׁשמּוֵאל ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ְּבקֹול ְיהוָה וֵָאֵל ַּבֶּדֶר ֲאֶׁשר־ְׁשָלַחִני ְיהוָה ָוָאִביא ֶאת־אֲ 15:20

ק ֶהֱחַרְמִּתי:  ֲעָמֵלק ְוֶאת־ֲעָמלֵ 
ֶהי ַּבִּגְלָּגל:  15:21 וִַּיַּקח ָהָעם ֵמַהָּׁשָלל צֹאן ּוָבָקר ֵראִׁשית ַהֵחֶרם ִלְזֹּבַח ַליהוָה ֱא
ֶלב  חֵ וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ַהֵחֶפץ ַליהוָה ְּבֹעלֹות ּוְזָבִחים ִּכְׁשֹמַע ְּבקֹול ְיהוָה ִהֵּנה ְׁשֹמַע ִמֶּזַבח טֹוב ְלַהְקִׁשיב מֵ 15:22
ֵאיִלים:  
15:23 : ִּכי ַחַּטאת־ֶקֶסם ֶמִרי ְוָאוֶן ּוְתָרִפים ַהְפַצר יַַען ָמַאְסָּת ֶאת־ְּדַבר ְיהוָה וִַּיְמָאְס ִמֶּמֶל
ָעם וֶָאְׁשַמע  וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל־ְׁשמּוֵאל ָחָטאִתי ִּכי־ָעַבְרִּתי ֶאת־ִּפי־ְיהוָה ְוֶאת־ְּדָבֶרי ִּכי ָיֵראִתי ֶאת־הָ 15:24

ְּבקֹוָלם:  
ְוַעָּתה ָׂשא ָנא ֶאת־ַחָּטאִתי ְוׁשּוב ִעִּמי ְוֶאְׁשַּתֲחוֶה ַליהוָה: 15:25
וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל־ָׁשאּול לֹא ָאׁשּוב ִעָּמ ִּכי ָמַאְסָּתה ֶאת־ְּדַבר ְיהוָה וִַּיְמָאְס ְיהוָה ִמְהיֹות ֶמֶל  15:26

ַעל־ִיְׂשָרֵאל: 
וִַּיֹּסב ְׁשמּוֵאל ָלֶלֶכת וַַּיֲחֵזק ִּבְכַנף־ְמִעילֹו וִַּיָּקַרע:  15:27
וַּיֹאֶמר ֵאָליו ְׁשמּוֵאל ָקַרע ְיהוָה ֶאת־ַמְמְלכּות ִיְׂשָרֵאל ֵמָעֶלי ַהּיֹום ּוְנָתָנּה ְלֵרֲע ַהּטֹוב ִמֶּמָּך:  15:28
ְולֹא ִיָּנֵחם ִּכי לֹא ָאָדם הּוא ְלִהָּנֵחם: 5ְוַגם ֵנַצח ִיְׂשָרֵאל לֹא יָׁשּוב15:29
: וַּיֹאֶמר ָחָטאִתי ַעָּתה ַּכְּבֵדִני ָנא ֶנֶגד ִזְקֵני־ַעִּמי ְוֶנֶגד ִיְׂשָרֵאל ְוׁשּוב ִעִּמי ְוִהְׁשַּתֲחוֵיִתי ַליהוָה אֱ 15:30 ֶהי
ַליהוָה: 6ַאֲחֵרי ָׁשאּול וִַּיְׁשַּתחּו וַָּיָׁשב ְׁשמּוֵאל 15:31
וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ַהִּגיׁשּו ֵאַלי ֶאת־ֲאַגג ֶמֶל ֲעָמֵלק וֵַּיֶל ֵאָליו ֲאַגג ַמֲעַדֹּנת וַּיֹאֶמר ֲאָגג ָאֵכן ָסר  15:32

ת: ַמר־ַהָּמוֶ
ִלְפֵני ְיהוָה  וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ַּכֲאֶׁשר ִׁשְּכָלה ָנִׁשים ַחְרֶּב ֵּכן־ִּתְׁשַּכל ִמָּנִׁשים ִאֶּמ וְַיַׁשֵּסף ְׁשמּוֵאל ֶאת־ֲאָגג 15:33

ַּבִּגְלָּגל: 
:ָׁשאּולוֵַּיֶל ְׁשמּוֵאל ָהָרָמָתה ְוָׁשאּול ָעָלה ֶאל־ֵּביתֹו ִּגְבַעת 15:34
ְולֹא־יַָסף ְׁשמּוֵאל ִלְראֹות ֶאת־ָׁשאּול ַעד־יֹום מֹותֹו ִּכי־ִהְתַאֵּבל ְׁשמּוֵאל ֶאל־ָׁשאּול וַיהוָה ִנָחם ִּכי־ִהְמִלי 15:35

ֶאת־ָׁשאּול ַעל־ִיְׂשָרֵאל:
ַאְסִּתיו ִמְּמ ַעל־ִיְׂשָרֵאל ַמֵּלא ַקְרְנ ֶׁשֶמן  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ְׁשמּוֵאל ַעד־ָמַתי ַאָּתה ִמְתַאֵּבל ֶאל־ָׁשאּול וֲַאִני מְ 16:1

 : ְוֵל ֶאְׁשָלֲח ֶאל־ִיַׁשי ֵּבית־ַהַּלְחִמי ִּכי־ָרִאיִתי ְּבָבָניו ִלי ֶמֶל
ְּביֶָד ְוָאַמְרָּת ִלְזֹּבַח ַליהוָה  7וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶעְגַלת ָּבָקר ַקח וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֵאי ֵאֵל ְוָׁשַמע ָׁשאּול וֲַהָרָגִני16:2

ָּבאִתי:  
16:3 : ְוָקָראָת ְלִיַׁשי ַּבָּזַבח ְוָאֹנִכי אֹוִדיֲע ֵאת ֲאֶׁשר־ַּתֲעֶׂשה ּוָמַׁשְחָּת ִלי ֵאת ֲאֶׁשר־ֹאַמר ֵאֶלי
16:4 ֹ ם8וַּיֹאְמרּו א ֵּבית ָלֶחם וֶַּיֶחְרדּו ִזְקֵני ָהִעיר ִלְקָראתֹו וַַּיַעׂש ְׁשמּוֵאל ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה וַָּיב ּבֹוֶא  9ַהָׁש

: 10ָהֹרֶאה 

1 15 // LXX ֵמֲעמָ ֵלק ֵהֵבאִתי MT ֵמֲעָמֵלִקי ֱהִביאּום
2 15 // LXX ֶהֱחַרְמִּתי MT ֶהֱחַרְמנּו
3 18 // LXX ְל  omit MT ( ֵל ְל)
4 18 // LXX cf Tg Syr ַּכּלֹוְת  MT ַּכּלֹוָתם
5 29 // DSS(4QSam(a)) LXX יָׁשּוב MT ְיַׁשֵּקר 
6 31 // DSS(4QSam(a)) LXX וִַּיְׁשַּתחּו MT וִַּיְׁשַּתחּו ָׁשאּול
7 2 // DSS(4QSam(b) LXX ַקח MT ִּתַּקח
8 4 // Hebrew Ms cf LXX Tg Mss Syr Vg וַּיֹאְמרּו MT וַּיֹאֶמר 
9 4 ם // LXX ַהָׁש ם MT ָׁש
10 4 // DSS(4QSam(b)) LXX ָהֹרֶאה omit MT



ֹּבַח ַליהוָה ָּבאִתי ִהְתַקְּדׁשּו ּוָבאֶתם ִאִּתי ַּבָּזַבח וְַיַקֵּדׁש ֶאת־ִיַׁשי ְוֶאת־ָּבָניו וִַּיְקָרא ָלֶהם  וַּיֹאֶמר ָׁשלֹום ִלזְ 16:5
ַלָּזַבח: 

וְַיִהי ְּבבֹוָאם וַַּיְרא ֶאת־ֱאִליָאב וַּיֹאֶמר ַא ֶנֶגד ְיהוָה ְמִׁשיחֹו: 16:6
ט ֶאל־ַמְרֵאהּו ְוֶאל־ְּגֹבַּה קֹוָמתֹו ִּכי ְמַאְסִּתיהּו ִּכי לֹא ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ָהָאָדם ִּכי  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ְׁשמּוֵאל ַאל־ַּתּבֵ 16:7

ִהים  ִהים 1ָהָאָדם ִיְרֶאה ָהֱא ִיְרֶאה ַלֵּלָבב: 2ִיְרֶאה ַלֵעיַנִים וֵא
וִַּיְקָרא ִיַׁשי ֶאל־ֲאִביָנָדב וַַּיֲעִבֵרהּו ִלְפֵני ְׁשמּוֵאל וַּיֹאֶמר ַּגם־ָּבֶזה לֹא־ָבַחר ְיהוָה:  16:8
ם־ָּבֶזה לֹא־ָבַחר ְיהוָה:  וַּיֹאֶמר ּגַ 3ִׁשְמָעהוַַּיֲעֵבר ִיַׁשי 16:9

וַַּיֲעֵבר ִיַׁשי ִׁשְבַעת ָּבָניו ִלְפֵני ְׁשמּוֵאל וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל־ִיַׁשי לֹא־ָבַחר ְיהוָה ָּבֵאֶּלה:  16:10
16:11 ֹ אן וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל־ִיַׁשי וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל־ִיַׁשי ֲהַתּמּו ַהְּנָעִרים וַּיֹאֶמר עֹוד ָׁשַאר ַהָּקָטן ְוִהֵּנה ֹרֶעה ַּבּצ

ִׁשְלָחה ְוָקֶחּנּו ִּכי לֹא־ָנֹסב ַעד־ֹּבאֹו ֹפה: 
וַּיֹאֶמר ְיהוָה קּום ְמָׁשֵחהּו ִּכי־ֶזה הּוא: וִַּיְׁשַלח וְַיִביֵאהּו ְוהּוא ַאְדמֹוִני ִעם־ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב ֹרִאי 16:12
ֶמן וִַּיְמַׁשח ֹאתֹו ְּבֶקֶרב ֶאָחיו וִַּתְצַלח רּוַח־ְיהוָה ֶאל־ָּדִוד ֵמַהּיֹום ַההּוא וָָמְעָלה  וִַּיַּקח ְׁשמּוֵאל ֶאת־ֶקֶרן ַהּׁשֶ 16:13

וַָּיָקם ְׁשמּוֵאל וֵַּיֶל ָהָרָמָתה: 
ְורּוַח ְיהוָה ָסָרה ֵמִעם ָׁשאּול ּוִבֲעַתּתּו רּוַח־ָרָעה ֵמֵאת ְיהוָה:  16:14
: וַּיֹאְמרּו ַעְבדֵ 16:15 ִהים ָרָעה ְמַבִעֶּת י־ָׁשאּול ֵאָליו ִהֵּנה־ָנא רּוַח־ֱא
ִהי16:16 ם ָרָעה ְוִנֵּגן ְּביָדֹו  יֹאַמר־ָנא ֲאֹדֵננּו ֲעָבֶדי ְלָפֶני ְיַבְקׁשּו ִאיׁש ֹיֵדַע ְמַנֵּגן ַּבִּכּנֹור ְוָהיָה ִּבְהיֹות ָעֶלי רּוַח־ֱא

:4ְוטֹוב ָל ְוַהִּניָחה ָל
וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל־ֲעָבָדיו ְראּו־ָנא ִלי ִאיׁש ֵמיִטיב ְלַנֵּגן וֲַהִביאֹוֶתם ֵאָלי:  16:17
ִמי ֹיֵדַע ַנֵּגן ְוִגּבֹור ַחִיל ְוִאיׁש ִמְלָחָמה ּוְנבֹון ָּדָבר  וַַּיַען ֶאָחד ֵמַהְּנָעִרים וַּיֹאֶמר ִהֵּנה ָרִאיִתי ֵּבן ְלִיַׁשי ֵּבית ַהַּלחְ 16:18

ְוִאיׁש ֹּתַאר וַיהוָה ִעּמֹו:  
וִַּיְׁשַלח ָׁשאּול ַמְלָאִכים ֶאל־ִיָׁשי וַּיֹאֶמר ִׁשְלָחה ֵאַלי ֶאת־ָּדִוד ִּבְנ ֲאֶׁשר ַּבּצֹאן:  16:19
ֶלֶחם ְונֹאד יִַין ּוְגִדי ִעִּזים ֶאָחד וִַּיְׁשַלח ְּביַד־ָּדִוד ְּבנֹו ֶאל־ָׁשאּול:  5ֹעֶמרוִַּיַּקח ִיַׁשי ֲחמֹור וַָּיֶׂשם ָעָליו 16:20
ְמֹאד וְַיִהי־לֹו ֹנֵׂשא ֵכִלים:  וַָּיבֹא ָדִוד ֶאל־ָׁשאּול וַַּיֲעֹמד ְלָפָניו וֶַּיֱאָהֵבהּו16:21
וִַּיְׁשַלח ָׁשאּול ֶאל־ִיַׁשי ֵלאֹמר יֲַעָמד־ָנא ָדִוד ְלָפַני ִּכי־ָמָצא ֵחן ְּבֵעיָני: 16:22
ִהים ֶאל־ָׁשאּול ְוָלַקח ָּדִוד ֶאת־ַהִּכּנֹור ְוִנֵּגן ְּביָדֹו ְוָרוַח ְלָׁשאּול ְוטֹוב ל16:23 ֹו ְוָסָרה ֵמָעָליו רּוַח ְוָהיָה ִּבְהיֹות רּוַח־ֱא
ָהָרָעה:

ֵזָקה ְּבֶאֶפס  וַַּיַאְספּו ְפִלְׁשִּתים ֶאת־ַמֲחֵניֶהם ַלִּמְלָחָמה וֵַּיָאְספּו ׂשֹֹכה ֲאֶׁשר ִליהּוָדה וַַּיֲחנּו ֵּבין־ׂשֹוֹכה ּוֵבין־עֲ 17:1
ַּדִּמים:  

ֵאָלה וַַּיַעְרכּו ִמְלָחָמה ִלְקַראת ְּפִלְׁשִּתים:  ְוָׁשאּול ְוִאיׁש־ִיְׂשָרֵאל ֶנֶאְספּו וַַּיֲחנּו ְּבֵעֶמק הָ 17:2
ּוְפִלְׁשִּתים ֹעְמִדים ֶאל־ָהָהר ִמֶּזה ְוִיְׂשָרֵאל ֹעְמִדים ֶאל־ָהָהר ִמֶּזה ְוַהַּגְיא ֵּביֵניֶהם: 17:3
ַאּמֹות וָָזֶרת:  6עוֵַּיֵצא ִאיׁש־ַהֵּבַנִים ִמַּמֲחנֹות ְּפִלְׁשִּתים ָּגְליָת ְׁשמֹו ִמַּגת ָּגְבהֹו ַאְרּבַ 17:4
ֶׁשת: ְוכֹוַבע ְנֹחֶׁשת ַעל־רֹאׁשֹו ְוִׁשְריֹון ַקְׂשַקִּׂשים הּוא ָלבּוׁש ּוִמְׁשַקל ַהִּׁשְריֹון ֲחֵמֶׁשת־ֲאָלִפים ְׁשָקִלים ְנחֹ 17:5
ְנֹחֶׁשת ַעל־ַרְגָליו ְוִכידֹון ְנֹחֶׁשת ֵּבין ְּכֵתָפיו:  7ּוִמְצֹחת17:6
ְוֵעץ ֲחִניתֹו ִּכְמנֹור ֹאְרִגים ְוַלֶהֶבת ֲחִניתֹו ֵׁשׁש־ֵמאֹות ְׁשָקִלים ַּבְרֶזל ְוֹנֵׂשא ַהִּצָּנה ֹהֵל ְלָפָניו:  17:7
ֹכת ִיְׂשָרֵאל וַּיֹאֶמר ָלֶהם ָלָּמה ֵתְצאּו ַלֲעֹר ִמְלָחָמה ֲהלֹוא ָאֹנִכי ַהְּפִלְׁשִּתי ְוַאֶּתם  וַַּיֲעֹמד וִַּיְקָרא ֶאל־ַמַעְר 17:8

ֲעָבִדים ְלָׁשאּול ֹּברּו־ָלֶכם ִאיׁש ְויֵֵרד ֵאָלי:  
ִּכיִתיו ִוְהִייֶתם ָלנּו ַלֲעָבִדים וֲַעַבְדֶּתם  ִאם־יּוַכל ְלִהָּלֵחם ִאִּתי ְוִהָּכִני ְוָהִיינּו ָלֶכם ַלֲעָבִדים ְוִאם־ֲאִני אּוַכל־לֹו ְוהִ 17:9

ֹאָתנּו: 
וַּיֹאֶמר ַהְּפִלְׁשִּתי ֲאִני ֵחַרְפִּתי ֶאת־ַמַעְרכֹות ִיְׂשָרֵאל ַהּיֹום ַהֶּזה ְּתנּו־ִלי ִאיׁש ְוִנָּלֲחָמה יַָחד:  17:10
ָהֵאֶּלה וֵַּיַחּתּו וִַּיְראּו ְמֹאד:וִַּיְׁשַמע ָׁשאּול ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ִּדְבֵרי ַהְּפִלְׁשִּתי17:11

1 7 ִהים // LXX ִיְרֶאה ָהֱא omit MT (ִיְרֶאהִיְרֶאה)
2 7 ִהים // LXX וֵא MT Vg וַיהוָה
3 9 // II Samuel 13:3, 32 cf LXX(LN) OL ִׁשְמָעה MT ַׁשָּמה 
4 16 // LXX וְ ַהִּניָחה ָל  omit MT ( ָל ָל)
5 20 // LXX Mss OL וַָּיֶׂשם ָעָליו ֹעֶמר  omit MT ( ֹעֶמר ֲחמֹור)
6 4 // DSS(4QSam(a)) LXX cf Josephus, Ant. 6.171 ַאְרַּבע  MT (see v.7) ֵׁשׁש
7 6 // LXX Syr ּוִמְצֹחת MT ּוִמְצַחת



ֵקן ָּבא  ְוָדִוד ֶּבן־ִאיׁש ֶאְפָרִתי ַהֶּזה ִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ּוְׁשמֹו ִיַׁשי ְולֹו ְׁשֹמָנה ָבִנים ְוָהִאיׁש ִּביֵמי ָׁשאּול זָ 17:12
: 1ַּבָּׁשִנים
ָּבָניו ֲאֶׁשר ָהְלכּו ַּבִּמְלָחָמה ֱאִליָאב  2ֶׁשת ְּבֵני־ִיַׁשי ַהְּגֹדִלים ָהְלכּו ַאֲחֵרי־ָׁשאּול ַלִּמְלָחָמה ְוֵׁשםוֵַּיְלכּו ְׁש 17:13

: 4ִׁשְמָעהַהְּׁשִלִׁשי ֲאִביָנָדב וְ 3ַהְּבכֹור ּוִמְׁשֵנה 
ָׁשה ַהְּגֹדִלים ָהְלכּו ַאֲחֵרי ָׁשאּול: 17:14 ְוָדִוד הּוא ַהָּקָטן ּוְׁש
ְוָדִוד ֹהֵל וָָׁשב ֵמַעל ָׁשאּול ִלְרעֹות ֶאת־צֹאן ָאִביו ֵּבית־ָלֶחם: 17:15
וִַּיַּגׁש ַהְּפִלְׁשִּתי ַהְׁשֵּכם ְוַהֲעֵרב וִַּיְתיֵַּצב ַאְרָּבִעים יֹום:17:16
:  5וַּיֹאֶמר ִיַׁשי ְלָדִוד ְּבנֹו ַקח־ָנא ְלַאֶחי ֵאיַפת ַהָּקִליא ַהֶּזה וֲַעָׂשָרה ֶלֶחם ַהֶּזה ְוָהֵרץ ַהַּמֲחֶנה וְּתָנה17:17 ְלַאֶחי
ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ֲחִרֵצי ֶהָחָלב ָהֵאֶּלה ָּתִביא ְלַׂשר־ָהָאֶלף ְוֶאת־ַאֶחי ִּתְפֹקד ְלָׁשלֹום ְוֶאת־ֲעֻרָּבָתם ִּתָּקח:  17:18
ים ִעם־ְּפִלְׁשִּתים: ְוָׁשאּול ְוֵהָּמה ְוָכל־ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעֶמק ָהֵאָלה ִנְלָחמִ 17:19
ְעָּגָלה ְוַהַחִיל ַהֹּיֵצא  וַַּיְׁשֵּכם ָּדִוד ַּבֹּבֶקר וִַּיֹּטׁש ֶאת־ַהּצֹאן ַעל־ֹׁשֵמר וִַּיָּׂשא וֵַּיֶל ַּכֲאֶׁשר ִצָּוהּו ִיָׁשי וַָּיבֹא ַהּמַ 17:20

ֶאל־ַהַּמֲעָרָכה ְוֵהֵרעּו ַּבִּמְלָחָמה:  
ִלְׁשִּתים ַמֲעָרָכה ִלְקַראת ַמֲעָרָכה: וַַּתֲעֹר ִיְׂשָרֵאל ּופְ 17:21
ֹום: וִַּיֹּטׁש ָּדִוד ֶאת־ַהֵּכִלים ֵמָעָליו ַעל־יַד ׁשֹוֵמר ַהֵּכִלים וַָּיָרץ ַהַּמֲעָרָכה וַָּיבֹא וִַּיְׁשַאל ְלֶאָחיו ְלָׁשל 17:22
ְּפִלְׁשִּתים וְַיַדֵּבר ַּכְּדָבִרים 6ְׁשִּתי ְׁשמֹו ִמַּגת ִמַּמַעְרכֹות ְוהּוא ְמַדֵּבר ִעָּמם ְוִהֵּנה ִאיׁש ַהֵּבַנִים עֹוֶלה ָּגְליָת ַהְּפלִ 17:23

ָהֵאֶּלה וִַּיְׁשַמע ָּדִוד:
ְוֹכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִּבְראֹוָתם ֶאת־ָהִאיׁש וַָּינֻסּו ִמָּפָניו וִַּייְראּו ְמֹאד:  17:24
ּו  וַּיֹאֶמר ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַהְּרִאיֶתם ָהִאיׁש ָהֹעֶלה ַהֶּזה ִּכי ְלָחֵרף ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֹעֶלה ְוָהיָה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר־יֶַּכּנ17:25

יְַעְׁשֶרּנּו ַהֶּמֶל ֹעֶׁשר ָּגדֹול ְוֶאת־ִּבּתֹו ִיֶּתן־לֹו ְוֵאת ֵּבית ָאִביו יֲַעֶׂשה ָחְפִׁשי ְּבִיְׂשָרֵאל:  
ר  ּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־ָהֲאָנִׁשים ָהֹעְמִדים ִעּמֹו ֵלאֹמר ַמה־ֵּיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר יֶַּכה ֶאת־ַהְּפִלְׁשִּתי ַהָּלז ְוֵהִסי ו17:26ַ

ִהים ַחִּיים:   ֶחְרָּפה ֵמַעל ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִמי ַהְּפִלְׁשִּתי ֶהָעֵרל ַהֶּזה ִּכי ֵחֵרף ַמַעְרכֹות ֱא
ם ַּכָּדָבר ַהֶּזה ֵלאֹמר ֹּכה יֵָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר יֶַּכּנּו: וַּיֹאֶמר לֹו ָהעָ 17:27
ָּת ְוַעל־ִמי  וִַּיְׁשַמע ֱאִליָאב ָאִחיו ַהָּגדֹול ְּבַדְּברֹו ֶאל־ָהֲאָנִׁשים וִַּיַחר־ַאף ֱאִליָאב ְּבָדִוד וַּיֹאֶמר ָלָּמה־ֶּזה ָיַרְד 17:28

ר ֲאִני יַָדְעִּתי ֶאת־ְזֹדְנ ְוֵאת ֹרַע ְלָבֶב ִּכי ְלַמַען ְראֹות ַהִּמְלָחָמה יָָרְדָּת:  ָנַטְׁשָּת ְמַעט ַהּצֹאן ָהֵהָּנה ַּבִּמְדּבָ 
וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶמה ָעִׂשיִתי ָעָּתה ֲהלֹוא ָּדָבר הּוא:  17:29
ָּדָבר ָהִראׁשֹון:  וִַּיֹּסב ֵמֶאְצלֹו ֶאל־מּול ַאֵחר וַּיֹאֶמר ַּכָּדָבר ַהֶּזה וְַיִׁשֻבהּו ָהָעם ָּדָבר ּכַ 17:30
וְַּיָּׁשְמעו ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָּדִוד וַַּיִּגדּו ִלְפֵני־ָׁשאּול וִַּיָּקֵחהּו: 17:31
י ַהֶּזה:  ָעָליו ַעְבְּד יֵֵל ְוִנְלַחם ִעם־ַהְּפִלְׁשִּת 7וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־ָׁשאּול ַאל־ִיֹּפל ֵלב־ֲאֹדָני 17:32
ְלָחָמה  וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל־ָּדִוד לֹא תּוַכל ָלֶלֶכת ֶאל־ַהְּפִלְׁשִּתי ַהֶּזה ְלִהָּלֵחם ִעּמֹו ִּכי־ַנַער ַאָּתה ְוהּוא ִאיׁש מִ 17:33

־ַהּדֹוב ְוָנָׂשא ֶׂשה ֵמָהֵעֶדר:  וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־ָׁשאּול ֹרֶעה ָהיָה ַעְבְּד ְלָאִביו ַּבּצֹאן ּוָבא ָהֲאִרי ְוֶאת17:34ִמְּנֻעָריו: 
ְויָָצאִתי ַאֲחָריו ְוִהִּכִתיו ְוִהַּצְלִּתי ִמִּפיו וַָּיָקם ָעַלי ְוֶהֱחַזְקִּתי ִּבְזָקנֹו ְוִהִּכִתיו וֲַהִמיִּתיו:  17:35
ַאַחד ֵמֶהם ֲהלֹוא ֵאֵל ְוִהִּכִתיו וֲַהִסיֹרָתי  ַּגם ֶאת־ָהֲאִרי ַּגם־ַהּדֹוב ִהָּכה ַעְבֶּד ְוָהיָה ַהְּפִלְׁשִּתי ֶהָעֵרל ַהֶּזה ּכְ 17:36

ִהים ַחִּיים: 9ִּכי ֲאֶׁשר 8ַהּיֹום ֵחֵרף ִמִּיְׂשָרֵאל ִּכי ִמי ֶהָעֵרל ַהֶּזה  ֵחֵרף ַמַעְרֹכת ֱא
י ַהֶּזה וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל־ָּדִוד  וַּיֹאֶמר ָּדִוד ְיהוָה ֲאֶׁשר ִהִּצַלִני ִמַּיד ָהֲאִרי ּוִמַּיד ַהֹּדב הּוא יִַּציֵלִני ִמַּיד ַהְּפִלְׁשִּת 17:37

 : ֵל וַיהוָה ִיְהיֶה ִעָּמ
וַַּיְלֵּבׁש ָׁשאּול ֶאת־ָּדִוד ַמָּדיו ְוָנַתן קֹוַבע ְנֹחֶׁשת ַעל־רֹאׁשֹו וַַּיְלֵּבׁש ֹאתֹו ִׁשְריֹון:  17:38

1 12 // LXX Syr ַּבָּׁשִנים  MT ַבֲאָנִׁשים
2 13 // LXX(A) ְוֵׁשם add ֶׁשת MT LXX(L) ְׁש
3 13 // LXX(L) ּוִמְׁשֵנה MT LXX(A) ּוִמְׁשֵנהּו
4 13 // II Samuel 13:3, 32 cf LXX(L) ִׁשְמָעה  ַׁשָּמה MT
5 17 // LXX וְּתָנה omit MT (וְּתָנהַהַּמֲחֶנה)
6 23 // MT Qere LXX ִמַּמַעְרכֹות MT Kethib ִמַּמֲערֹות
7 32 // LXX ֲאֹדָני MT ָאָדם
8 36 // LXX ְּכַאַחד ֵמֶהם ֲהלֹוא ֵאֵל ְוִהִּכִתיו וֲַהִסיֹרָתי ַהּיֹום ֵחֵרף ִמִּיְׂשָרֵאל ִּכי ִמי ֶהָעֵרל ַהֶּזה omit MT

MT restored .(ַהֶּזהַהֶּזה) ְּכַאַחד ֵמֶהם
9 36 // LXX ֲאֶׁשר  omit MT



י לֹא־ִנָּסה וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־ָׁשאּול לֹא אּוַכל ָלֶלֶכת ָּבֵאֶּלה ִּכי  וַַּיְחֹּגר ָּדִוד ֶאת־ַחְרּבֹו ֵמַעל ְלַמָּדיו וַֹּיֶאל ָלֶלֶכת ּכִ 17:39
ֵמָעָליו:  1לֹא ִנִּסיִתי וְַיִסרּום 

ָתם ִּבְכִלי ָהֹרִעים ֲאֶׁשר־לֹו ּוַבַּיְלקּוט  וִַּיַּקח ַמְקלֹו ְּביָדֹו וִַּיְבַחר־לֹו ֲחִמָּׁשה ַחֻּלֵקי־ֲאָבִנים ִמן־ַהַּנַחל וַָּיֶׂשם אֹ 17:40
ְוַקְּלעֹו ְביָדֹו וִַּיַּגׁש ֶאל־ַהְּפִלְׁשִּתי:  

וֵַּיֶל ַהְּפִלְׁשִּתי ֹהֵל ְוָקֵרב ֶאל־ָּדִוד ְוָהִאיׁש ֹנֵׂשא ַהִּצָּנה ְלָפָניו: 17:41
ִּכי־ָהיָה ַנַער ְוַאְדֹמִני ִעם־ְיֵפה ַמְרֶאה:  וַַּיֵּבט ַהְּפִלְׁשִּתי וִַּיְרֶאה ֶאת־ָּדִוד וִַּיְבֵזהּו17:42
3ִמֶּכֶלב ֹרעַ ִאםִּכיּלֹאָּדִודוַּיֹאֶמר ּוָבֲאָבִנים2וַּיֹאֶמר ַהְּפִלְׁשִּתי ֶאל־ָּדִוד ֲהֶכֶלב ָאֹנִכי ִּכי־ַאָּתה ָבא־ֵאַלי ַּבַּמֵּקל 17:43

ָהיו:  וְַיַקֵּלל ַהְּפִלְׁשִּתי ֶאת־ָּדִוד ֵּבא
: 4ָהָאֶרץ ְּתָנה ֶאת־ְּבָׂשְר ְלעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֶבֱהַמת וַּיֹאֶמר ַהְּפִלְׁשִּתי ֶאל־ָּדִוד ְלָכה ֵאַלי ְואֶ 17:44
ֵהי  וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־ַהְּפִלְׁשִּתי ַאָּתה ָּבא ֵאַלי ְּבֶחֶרב ּוַבֲחִנית ּוְבִכידֹון ְוָאֹנִכי ָבא־ֵאֶלי ְּבֵׁשם ְיהָו17:45 ה ְצָבאֹות ֱא

ַמַעְרכֹות ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵחַרְפָּת:  
ַמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים 5ַהּיֹום ַהֶּזה ְיַסֶּגְר ְיהוָה ְּביִָדי ְוִהִּכיִת וֲַהִסֹרִתי ֶאת־רֹאְׁש ֵמָעֶלי ְוָנַתִּתי ֶּפֶגרך ְוֶּפֶגר17:46

ִהים ְּבִיְׂשָרֵאל:  ַהּיֹום ַהֶּזה ְלעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלַחַּית ָהָאֶרץ ְויְֵדעּו ָּכל־ָהָאֶרץ ִּכי יֵׁש ֱא
ה ַהִּמְלָחָמה ְוָנַתן ֶאְתֶכם ְּביֵָדנּו:  ְויְֵדעּו ָּכל־ַהָּקָהל ַהֶּזה ִּכי־לֹא ְּבֶחֶרב ּוַבֲחִנית ְיהֹוִׁשיַע ְיהוָה ִּכי ַליהו17:47ָ
ִּתי:  ְוָהיָה ִּכי־ָקם ַהְּפִלְׁשִּתי וֵַּיֶל וִַּיְקַרב ִלְקַראת ָּדִוד וְַיַמֵהר ָּדִוד וַָּיָרץ ַהַּמֲעָרָכה ִלְקַראת ַהְּפִלְׁש 17:48
ְיַקַּלע וַַּי ֶאת־ַהְּפִלְׁשִּתי ֶאל־ִמְצחֹו וִַּתְטַּבע ָהֶאֶבן ְּבִמְצחֹו  וִַּיְׁשַלח ָּדִוד ֶאת־יָדֹו ֶאל־ַהֶּכִלי וִַּיַּקח ִמָּׁשם ֶאֶבן וַ 17:49

וִַּיֹּפל ַעל־ָּפָניו ָאְרָצה:  
וֶַּיֱחַזק ָּדִוד ִמן־ַהְּפִלְׁשִּתי ַּבֶּקַלע ּוָבֶאֶבן וַַּי ֶאת־ַהְּפִלְׁשִּתי וְַיִמיֵתהּו ְוֶחֶרב ֵאין ְּביַד־ָּדִוד:  17:50
ׁשֹו וִַּיְראּו  ָּדִוד וַַּיֲעֹמד ֶאל־ַהְּפִלְׁשִּתי וִַּיַּקח ֶאת־ַחְרּבֹו וִַּיְׁשְלָפּה ִמַּתְעָרּה וְַיֹמְתֵתהּו וִַּיְכָרת־ָּבּה ֶאת־רֹאוַָּיָרץ 17:51

ַהְּפִלְׁשִּתים ִּכי־ֵמת ִּגּבֹוָרם וַָּינֻסּו: 
 ִּיְרְּד וַָּיֻקמּו ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה וַָּיִרעּו  17:52 ְוַעד ַׁשֲעֵרי ֶעְקרֹון וִַּיְּפלּו ַחְלֵלי ְפִלְׁשִּתים ְּבֶדֶר  7ַּגת ַעד־ּבֹוֲא 6פּום ַוֽ

ַׁשֲעַרִים ְוַעד־ַּגת ְוַעד־ֶעְקרֹון:  
ק ַאֲחֵרי ְפִלְׁשִּתים וַָּיֹׁשּסּו ֶאת־ַמֲחֵניֶהם: וַָּיֻׁשבּו ְּבֵני ִיְׂשרָ 17:53 ֵאל ִמְּד
וִַּיַּקח ָּדִוד ֶאת־רֹאׁש ַהְּפִלְׁשִּתי וְַיִבֵאהּו ְירּוָׁשָלִם ְוֶאת־ֵּכָליו ָׂשם ְּבָאֳהלֹו: 17:54
ְבֵנר ַׂשר ַהָּצָבא ֶּבן־ִמי־ֶזה ַהַּנַער ַאְבֵנר וַּיֹאֶמר  ְוִכְראֹות ָׁשאּול ֶאת־ָּדִוד ֹיֵצא ִלְקַראת ַהְּפִלְׁשִּתי ָאַמר ֶאל־אַ 17:55

ַאְבֵנר ֵחי־ַנְפְׁש ַהֶּמֶל ִאם־יָָדְעִּתי:  
וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ְׁשַאל ַאָּתה ֶּבן־ִמי־ֶזה ָהָעֶלם: 17:56
וְַיִבֵאהּו ִלְפֵני ָׁשאּול ְורֹאׁש ַהְּפִלְׁשִּתי ְּביָדֹו:  ּוְכׁשּוב ָּדִוד ֵמַהּכֹות ֶאת־ַהְּפִלְׁשִּתי וִַּיַּקח ֹאתֹו ַאְבֵנר  17:57
וַּיֹאֶמר ֵאָליו ָׁשאּול ֶּבן־ִמי ַאָּתה ַהָּנַער וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶּבן־ַעְבְּד ִיַׁשי ֵּבית ַהַּלְחִמי:  17:58

תֹו ְלַדֵּבר ֶאל־ָׁשאּול ְוֶנֶפׁש ְיהֹוָנָתן ִנְקְׁשָרה ְּבנֶ 18:1 ֶפׁש ָּדִוד וֶַּיֱאָהבֹו ְיהֹוָנָתן ְּכַנְפׁשֹו: וְַיִהי ְּכַכ
וִַּיָּקֵחהּו ָׁשאּול ַּבּיֹום ַההּוא ְולֹא ְנָתנֹו ָלׁשּוב ֵּבית ָאִביו: 18:2
וִַּיְכֹרת ְיהֹוָנָתן ְוָדִוד ְּבִרית ְּבַאֲהָבתֹו ֹאתֹו ְּכַנְפׁשֹו:  18:3
ָעָליו וִַּיְּתֵנהּו ְלָדִוד ּוַמָּדיו ְוַעד־ַחְרּבֹו ְוַעד־ַקְׁשּתֹו ְוַעד־ֲחֹגרֹו:  וִַּיְתַּפֵּׁשט ְיהֹוָנָתן ֶאת־ַהְּמִעיל ֲאֶׁשר 18:4
וֵַּיֵצא ָדִוד ְּבֹכל ֲאֶׁשר ִיְׁשָלֶחּנּו ָׁשאּול יְַׂשִּכיל ַהִּמְלָחָמה וִַּייַטב ְּבֵעיֵני ָכל־ָהָעם ְוַגם  8וְַיִׂשֵמהּו ָׁשאּול ַעל ַאְנֵׁשי18:5

ְּבֵעיֵני ַעְבֵדי ָׁשאּול:
ים ִמָּכל־ָעֵרי ִיְׂשָרֵאל לשור ָלִׁשיר ְוַהְּמֹחלֹות  וְַיִהי ְּבבֹוָאם ְּבׁשּוב ָּדִוד ֵמַהּכֹות ֶאת־ַהְּפִלְׁשִּתי וֵַּתֶצאָנה ַהָּנִׁש 18:6

ִלְקַראת ָׁשאּול ַהֶּמֶל ְּבֻתִּפים ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׁשִלִׁשים:  
וַַּתֲעֶניָנה ַהָּנִׁשים ַהְמַׂשֲחקֹות וַּתֹאַמְרןָ ִהָּכה ָׁשאּול ְּבַאְלּפֹו ְוָדִוד ְּבִרְבֹבָתיו:  18:7

1 39 // LXX וְַיִסרּום MT וְַיִסֵרם ָּדִוד
2 43 // LXX ַּבַּמֵּקל MT ַּבַּמְקלֹות
3 43 ,LXX(BN) Josephus ַּבַּמֵּקל ּוָבֲאָבִנים וַּיֹאֶמר  ָּדִוד ּלֹא ִּכי ִאם ֹרעַ  ִמֶּכֶלב Ant. 6.186 // omit LXX(AL) MT

(-מקלמכל-)
4 44 // Hebrew Mss LXX Tg Mss Vg ָהָאֶרץ MT ַהָּׂשֶדה
5 46 // LXX ֶּפֶגרך ְוֶּפֶגר  (ֶּפֶגרך ְוֶּפֶגר ) MT ֶּפֶגר 
6 52  ִּיְרְּדפּום // LXX ַוֽ MT וִַּיְרְּדפּו ֶאת־ַהְּפִלְׁשִּתים
7 52 // LXX ַּגת MT ַגְיא
8 5 // LXX(L) וְַיִׂשֵמהּו ָׁשאּול ַעל ַאְנֵׁשי omit MT (וֵַּיֵצאוְַיִׂשֵמהּו). MT restored after יְַׂשִּכיל 



ד וֵַּיַרע ְּבֵעיָניו ַהָּדָבר ַהֶּזה וַּיֹאֶמר ָנְתנּו ְלָדִוד ְרָבבֹות ְוִלי ָנְתנּו ָהֲאָלִפים ְועֹוד לֹו ַא  וִַּיַחר ְלָׁשאּול ְמאֹ 18:8
ַהְּמלּוָכה:  

וְַיִהי ָׁשאּול ֹעוֵן ֶאת־ָּדִוד ֵמַהּיֹום ַההּוא וָָהְלָאה: 18:9
ִהים רָ 18:10 ־ַהַּבִית ְוָדִוד ְמַנֵּגן ְּביָדֹו ְּכיֹום ְּביֹום ְוַהֲחִנית  וְַיִהי ִמָּמֳחָרת וִַּתְצַלח רּוַח ֱא ָעה ֶאל־ָׁשאּול וִַּיְתַנֵּבא ְבתֹו

ְּביַד־ָׁשאּול:  
ַּפֲעָמִים: ָׁשאּול ֶאת־ַהֲחִנית וַּיֹאֶמר ַאֶּכה ְבָדִוד ּוַבִּקיר וִַּיֹּסב ָּדִוד ִמָּפָניו  1וִַּיֹטל18:11
וִַּיָרא ָׁשאּול ִמִּלְפֵני ָדִוד ִּכי־ָהיָה ְיהוָה ִעּמֹו ּוֵמִעם ָׁשאּול ָסר: 18:12
וְַיִסֵרהּו ָׁשאּול ֵמִעּמֹו וְַיִׂשֵמהּו לֹו ַׂשר־ָאֶלף וֵַּיֵצא וַָּיבֹא ִלְפֵני ָהָעם:18:13
וְַיִהי ָדִוד ְלָכל־ָּדְרָכו ַמְׂשִּכיל וַיהוָה ִעּמֹו:  18:14
וַַּיְרא ָׁשאּול ֲאֶׁשר־הּוא ַמְׂשִּכיל ְמֹאד וַָּיָגר ִמָּפָניו:  18:15
ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה ֹאֵהב ֶאת־ָּדִוד ִּכי־הּוא יֹוֵצא וָָבא ִלְפֵניֶהם:18:16
ֹאָתּה ֶאֶּתן־ְל ְלִאָּׁשה ַא ֱהיֵה־ִּלי ְלֶבן־ַחִיל ְוִהָּלֵחם  2וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל־ָּדִוד ִהֵּנה ִבִּתי ַהְּגדֹוָלה ֵמרֹוב 18:17

ִמְלֲחמֹות ְיהוָה ְוָׁשאּול ָאַמר ַאל־ְּתִהי יִָדי ּבֹו ּוְתִהי־בֹו יַד־ְּפִלְׁשִּתים: 
:  וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־ָׁשאּול ִמי18:18 ָאֹנִכי ּוִמי ַחַּיי ִמְׁשַּפַחת ָאִבי ְּבִיְׂשָרֵאל ִּכי־ֶאְהיֶה ָחָתן ַלֶּמֶל
ה: ַּבת־ָׁשאּול ְלָדִוד ְוִהיא ִנְּתָנה ְלַעְדִריֵאל ַהְּמֹחָלִתי ְלִאּׁשָ 3וְַיִהי ְּבֵעת ֵּתת ֶאת־ֵמרֹוב 18:19
וֶַּתֱאַהב ִמיַכל ַּבת־ָׁשאּול ֶאת־ָּדִוד וַַּיִּגדּו ְלָׁשאּול וִַּיַׁשר ַהָּדָבר ְּבֵעיָניו:  18:20
ִים ִּתְתַחֵּתן ִּביוַּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאְּתֶנָּנה ּלֹו ּוְתִהי־לֹו ְלמֹוֵקׁש ּוְתִהי־בֹו יַד־ְּפִלְׁשִּתים וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל־ָּדִוד ִּבְׁשּתַ 18:21
ַהּיֹום:  
ה ִהְתַחֵּתן  וְַיַצו ָׁשאּול ֶאת־ֲעָבָדו ַּדְּברּו ֶאל־ָּדִוד ַּבָּלט ֵלאֹמר ִהֵּנה ָחֵפץ ְּב ַהֶּמֶל ְוָכל־ֲעָבָדיו ֲאֵהבּו ְוַעּתָ 18:22
  : ַּבֶּמֶל
ִוד ַהְנַקָּלה ְבֵעיֵניֶכם ִהְתַחֵּתן ַּבֶּמֶל ְוָאֹנִכי  וְַיַדְּברּו ַעְבֵדי ָׁשאּול ְּבָאְזֵני ָדִוד ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה וַּיֹאֶמר ּדָ 18:23

ִאיׁש־ָרׁש ְוִנְקֶלה:  
וַַּיִּגדּו ַעְבֵדי ָׁשאּול לֹו ֵלאֹמר ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּדֶּבר ָּדִוד:18:24
ְּבֵמָאה ָעְרלֹות ְּפִלְׁשִּתים ְלִהָּנֵקם ְּבֹאְיֵבי  4וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ֹּכה־תֹאְמרּו ְלָדִוד ֵאין־ֵחֶפץ ַלֶּמֶל ְּבֹמַהר ִּכי ִאם 18:25

ַהֶּמֶל ְוָׁשאּול ָחַׁשב ְלַהִּפיל ֶאת־ָּדִוד ְּביַד־ְּפִלְׁשִּתים:  
ֶל ְולֹא ָמְלאּו ַהָּיִמים:  וַַּיִּגדּו ֲעָבָדיו ְלָדִוד ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה וִַּיַׁשר ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ָדִוד ְלִהְתַחֵּתן ַּבּמֶ 18:26
ֵתיֶהם וְַיַמְלאּום ַלֶּמֶל ְלִהְתַחֵּתן  5וַָּיָקם ָּדִוד וֵַּיֶל הּוא וֲַאָנָׁשיו וַַּי ַּבְּפִלְׁשִּתים ֵמָאה 18:27 ִאיׁש וַָּיֵבא ָדִוד ֶאת־ָעְר

ן־לֹו ָׁשאּול ֶאת־ִמיַכל ִּבּתֹו ְלִאָּׁשה: ַּבֶּמֶל וִַּיּתֶ 
: 6ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ֲאֵהבֹווַַּיְרא ָׁשאּול וֵַּיַדע ִּכי ְיהוָה ִעם־ָּדִוד 18:28
וַּיֹאֶסף ָׁשאּול ֵלרֹא ִמְּפֵני ָדִוד עֹוד וְַיִהי ָׁשאּול ֹאיֵב ֶאת־ָּדִוד ָּכל־ַהָּיִמים: 18:29
ְמֹאד: וֵַּיְצאּו ָׂשֵרי ְפִלְׁשִּתים וְַיִהי ִמֵּדי ֵצאָתם ָׂשַכל ָּדִוד ִמֹּכל ַעְבֵדי ָׁשאּול וִַּייַקר ְׁשמֹו18:30

וְַיַדֵּבר ָׁשאּול ֶאל־יֹוָנָתן ְּבנֹו ְוֶאל־ָּכל־ֲעָבָדיו ְלָהִמית ֶאת־ָּדִוד ִויהֹוָנָתן ֶּבן־ָׁשאּול ָחֵפץ ְּבָדִוד ְמֹאד:19:1
: 7ְוַנְחֵּבאָת ְויַָׁשְבָּת ַבֵּסֶתרר  וַַּיֵּגד ְיהֹוָנָתן ְלָדִוד ֵלאֹמר ְמַבֵּקׁש ָׁשאּול ָאִבי ַלֲהִמיֶת ְוַעָּתה ִהָּׁשֶמר־ָנא ַבֹּבקֶ 19:2
: וֲַאִני ֵאֵצא ְוָעַמְדִּתי ְליַד־ָאִבי ַּבָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ַאָּתה ָׁשם ַוֲאִני ֲאַדֵּבר ְּב ֶאל־ָאִבי ְוָרִאיִתי ָמה ְוִהּגַ 19:3 ְדִּתי ָל
ָטא ָל ְוִכי  וְַיַדֵּבר ְיהֹוָנָתן ְּבָדִוד טֹוב ֶאל־ָׁשאּול ָאִביו וַּיֹאֶמר ֵאָליו ַאל־יֱֶחָטא ַהֶּמֶל ְּבַעְבּדֹו ְבָדִוד ִּכי לֹוא חָ 19:4

ַמֲעָׂשיו טֹוב־ְל ְמֹאד:  
י וַַּיַעׂש ְיהוָה ְּתׁשּוָעה ְגדֹוָלה ְלָכל־ִיְׂשָרֵאל ָרִאיָת וִַּתְׂשָמח ְוָלָּמה וַָּיֶׂשם ֶאת־ַנְפׁשֹו ְבַכּפֹו וַַּי ֶאת־ַהְּפִלְׁשּתִ 19:5

ֶתֱחָטא ְּבָדם ָנִקי ְלָהִמית ֶאת־ָּדִוד ִחָּנם: 
וִַּיְׁשַמע ָׁשאּול ְּבקֹול ְיהֹוָנָתן וִַּיָּׁשַבע ָׁשאּול ַחי־ְיהוָה ִאם־יּוָמת:  19:6

1 11 // LXX cf Tg וִַּיֹטל MT וַָּיֶטל
2 17 // LXX(AL) Vg and 14:49 DSS(4QSam(a)) LXX ֵמרֹוב MT ֵמַרב
3 19 // LXX(AL) Vg and 14:49 DSS(4QSam(a)) LXX ֵמרֹוב MT ֵמַרב
4 25 // LXX אִ ם omit MT
5 27 // LXX(BL) and II Samuel 3:14 ֵמָאה MT ָמאַתִים
6 28 // LXX cf 18:16 ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ֲאֵהבֹו // MT ּוִמיַכל ַּבת־ָׁשאּול ֲאֵהַבְתהּו ּוִמיַכל ַּבת־ָׁשאּול ֲאֵהַבְתהּו ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל 
LXX(L) ֲאֵהבֹו
7 2 // cf LXX ְוַנְחֵּבאָת ְויַָׁשְבָּת ַבֵּסֶתר  MT ְויַָׁשְבָּת ַבֵּסֶתר ְוַנְחֵּבאתָ 



ד וַַּיֶּגד־לֹו ְיהֹוָנָתן ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה וַָּיֵבא ְיהֹוָנָתן ֶאת־ָּדִוד ֶאל־ָׁשאּול וְַיִהי ְלָפָניו  וִַּיְקָרא ְיהֹוָנָתן ְלָדוִ 19:7
ְּכֶאְתמֹול ִׁשְלׁשֹום: 

ְגדֹוָלה וַָּינֻסּו ִמָּפָניו:  וַּתֹוֶסף ַהִּמְלָחָמה ִלְהיֹות וֵַּיֵצא ָדִוד וִַּיָּלֶחם ַּבְּפִלְׁשִּתים וַַּי ָּבֶהם ַמָּכה 19:8
ִהים ָרָעה ֶאל־ָׁשאּול ְוהּוא ְּבֵביתֹו יֹוֵׁשב וֲַחִניתֹו ְּביָדֹו ְוָדִוד ְמַנֵּגן ְּבָיד:  19:9 וְַּתִהי רּוַח ֱא

ִנית ַּבִּקיר ְוָדִוד ָנס וִַּיָּמֵלט ַּבַּלְיָלה  וְַיַבֵּקׁש ָׁשאּול ְלַהּכֹות ַּבֲחִנית ְּבָדִוד ּוַבִּקיר וִַּיְפַטר ִמְּפֵני ָׁשאּול וַַּי ֶאת־ַהחֲ 19:10
הּוא:

ַּבֹּבֶקר וַַּתֵּגד ְלָדִוד ִמיַכל ִאְׁשּתֹו  2ַלֲהִמיתֹו וִַּיְׁשַלח ָׁשאּול ַמְלָאִכים ֶאל־ֵּבית ָּדִוד ְלָׁשְמרֹו 1וְַיִהי ַּבַּלְיָלה ַההּוא 19:11
ֵלאֹמר ִאם־ֵאיְנ ְמַמֵּלט ֶאת־ַנְפְׁש ַהַּלְיָלה ָמָחר ַאָּתה מּוָמת: 

וַֹּתֶרד ִמיַכל ֶאת־ָּדִוד ְּבַעד ַהַחּלֹון וֵַּיֶל וִַּיְבַרח וִַּיָּמֵלט: 19:12
ת־ַהְּתָרִפים וַָּתֶׂשם ֶאל־ַהִּמָּטה ְוֵאת ְּכִביר ָהִעִּזים ָׂשָמה ְמַרֲאֹׁשָתיו וְַּתַכס ַּבָּבֶגד: וִַּתַּקח ִמיַכל אֶ 19:13
וִַּיְׁשַלח ָׁשאּול ַמְלָאִכים ָלַקַחת ֶאת־ָּדִוד וַּתֹאֶמר ֹחֶלה הּוא:19:14
ֵלאֹמר ַהֲעלּו ֹאתֹו ַבִּמָּטה ֵאַלי ַלֲהִמתֹו:  וִַּיְׁשַלח ָׁשאּול ֶאת־ַהַּמְלָאִכים ִלְראֹות ֶאת־ָּדִוד  19:15
וַָּיֹבאּו ַהַּמְלָאִכים ְוִהֵּנה ַהְּתָרִפים ֶאל־ַהִּמָּטה ּוְכִביר ָהִעִּזים ְמַרֲאֹׁשָתיו:  19:16
ר ִמיַכל ֶאל־ָׁשאּול הּוא־ָאַמר  וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל־ִמיַכל ָלָּמה ָּכָכה ִרִּמיִתִני וְַּתַׁשְּלִחי ֶאת־ֹאְיִבי וִַּיָּמֵלט וַּתֹאמֶ 19:17

 : ֵאַלי ַׁשְּלִחִני ָלָמה ֲאִמיֵת
ְׁשמּוֵאל וֵַּיְׁשבּו  ְוָדִוד ָּבַרח וִַּיָּמֵלט וַָּיבֹא ֶאל־ְׁשמּוֵאל ָהָרָמָתה וַַּיֶּגד־לֹו ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה־לֹו ָׁשאּול וֵַּיֶל הּוא ּו19:18

: 3ְּבְנֹות
ָּבָרָמה: 4ְּבְנֹות וַּיַֻּגד ְלָׁשאּול ֵלאֹמר ִהֵּנה ָדִוד 19:19
ד וַַּיְרא ֶאת־ַלֲהַקת ַהְּנִביִאים ִנְּבִאים ּוְׁשמּוֵאל ֹעֵמד ִנָּצב ֲעֵליֶהם וְַּתִהי  וִַּיְׁשַלח ָׁשאּול ַמְלָאִכים ָלַקַחת ֶאת־ָּדוִ 19:20

ִהים וִַּיְתַנְּבאּו ַּגם־ֵהָּמה:   ַעל־ַמְלֲאֵכי ָׁשאּול רּוַח ֱא
ל וִַּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ְׁשִלִׁשים וִַּיְתַנְּבאּו  וַּיַֻּגד ְלָׁשאּול וִַּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֲאֵחִרים וִַּיְתַנְּבאּו ַּגם־ֵהָּמה וַֹּיֶסף ָׁשאּו19:21

ַּגם־ֵהָּמה: 
וִַּיְׁשַאל וַּיֹאֶמר ֵאיֹפה ְׁשמּוֵאל  6ֶׁשִפי וֵַּיֶל ַּגם־הּוא ָהָרָמָתה וַָּיבֹא ַעד־ּבֹור ַהֹּגֶרן ֲאֶׁשר ּבַ 5וִַּיַחר־ַאף ָׁשאּול 19:22

ָּבָרָמה: 7ְּבְנֹות ְוָדִוד וַּיֹאֶמר ִהֵּנה 
ִהים וֵַּיֶל ָהלֹו וִַּיְתַנֵּבא ַעד־ֹּבאֹו 8ְּבְנֹותל־וֵַּיֶל ָׁשם אֶ 19:23 ה:  ָּבָרמָ 9ְּבְנֹות ָּבָרָמה וְַּתִהי ָעָליו ַּגם־הּוא רּוַח ֱא
ַעל־ֵּכן יֹאְמרּו  וִַּיְפַׁשט ַּגם־הּוא ְּבָגָדיו וִַּיְתַנֵּבא ַגם־הּוא ִלְפֵני ְׁשמּוֵאל וִַּיֹּפל ָעֹרם ָּכל־ַהּיֹום ַההּוא ְוָכל־ַהָּלְיָלה19:24

ֲהַגם ָׁשאּול ַּבְּנִביִאם:
ָּבָרָמה וַָּיבֹא וַּיֹאֶמר ִלְפֵני ְיהֹוָנָתן ֶמה ָעִׂשיִתי ֶמה־ֲעוִני ּוֶמה־ַחָּטאִתי ִלְפֵני ָאִבי ִּכי ְמַבֵּקׁש  10ִמְּנֹות וִַּיְבַרח ָּדִוד 20:1

ֶאת־ַנְפִׁשי: 
ָאִבי ָּדָבר ָּגדֹול אֹו ָּדָבר ָקֹטן ְולֹא ִיְגֶלה ֶאת־ָאְזִני ּוַמּדּוַע יְַסִּתיר  11וַּיֹאֶמר לֹו ָחִליָלה לֹא ָתמּות ִהֵּנה לֹא־יֲַעֶׂשה20:2

ָאִבי ִמֶּמִּני ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ֵאין זֹאת: 
ִבי ִּכי־ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני וַּיֹאֶמר ַאל־יֵַדע־זֹאת ְיהֹוָנָתן ֶּפן־יֵָעֵצב ְואּוָלם ַחי־ְיהוָה  וַּיֹאֶמר יָֹדַע יַָדע אָ ָּדִוד12וַַּיַען20:3

ְוֵחי ַנְפֶׁש ִּכי ְכֶפַׂשע ֵּביִני ּוֵבין ַהָּמוֶת:  
20:4: וַּיֹאֶמר ְיהֹוָנָתן ֶאל־ָּדִוד ַמה־ּתֹאַמר ַנְפְׁש ְוֶאֱעֶׂשה־ָּל

1 11 // cf LXX וְַיִהי ַּבַּלְיָלה ַההּוא MT end v.10 ַּבַּלְיָלה הּוא
2 11 // LXX ַלֲהִמיתֹו (dttg ו) MT ְוַלֲהִמיתֹו
3 18 cf LXX ְּבְנֹות // Zephaniah 2:6;בנות // MT Kethib ְּבְנוָֹית יֹות MT Qere ְּבָנֽ
4 19 cf LXX ְּבְנֹות // בנות // MT Kethib ְּבְנוָֹית יֹות MT Qere ְּבָנֽ
5 22 // LXX וִַּיַחר־ַאף ָׁשאּול omit MT ( וֵַּיֶל וִַּיַחר)
6 22 // LXX ַהֹּגֶרן ֲאֶׁשר ַּבֶׁשִפי MT ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ַּבֶּׂשכּו
7 22 cf LXX ְּבְנֹות // בנות // MT Kethib ְּבְנוָֹית יֹות MT Qere ְּבָנֽ
8 23 cf LXX ְנֹות // נות // MT Kethib ְנוָֹית MT Qere ָניֹות
9 23 cf LXX ְּבְנֹות // בנות // MT Kethib ְּבְנוָֹית יֹות MT Qere ְּבָנֽ
10 1 cf LXX ִמְּנֹות // מנות // MT Kethib ִמָּנוֹות MT Qere ִמָּניֹות
11 2 // MT Qere LXX לֹא־יֲַעֶׂשה MT Kethib לֹו־ָעָׂשה
12 3 // LXX וַַּיַען MT וִַּיָּׁשַבע עֹוד



ה ַעד  ד ֶאל־ְיהֹוָנָתן ִהֵּנה־ֹחֶדׁש ָמָחר ְוָאֹנִכי יָֹׁשב־ֵאֵׁשב ִעם־ַהֶּמֶל ֶלֱאכֹול ְוִׁשַּלְחַּתִני ְוִנְסַּתְרִּתי ַבָּׂשדֶ וַּיֹאֶמר ָּדוִ 20:5
: 1ָהֶעֶרב
ַאל ִמֶּמִּני ָדִוד ָלרּוץ ֵּבית־ֶלֶחם ִעירֹו ִּכי ֶזַבח ַהָּיִמים ָׁשם  ִאם־ָּפֹקד ִיְפְקֵדִני ָאִבי ְוָאַמְרָּת ִנְׁשֹאל ִנְׁש 20:6

ְלָכל־ַהִּמְׁשָּפָחה: 
ִאם־ֹּכה יֹאַמר טֹוב ָׁשלֹום ְלַעְבֶּד ְוִאם־ָחֹרה יֱֶחֶרה לֹו ַּדע ִּכי־ָכְלָתה ָהָרָעה ֵמִעּמֹו:  20:7
־ַעְבֶּד ִּכי ִּבְבִרית ְיהוָה ֵהֵבאָת ֶאת־ַעְבְּד ִעָּמ ְוִאם־יֶׁש־ִּבי ָעון ֲהִמיֵתִני ַאָּתה ְוַעד־ָאִבי  2ְוָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם 20:8

ָלָּמה־ֶּזה ְתִביֵאִני:
20:9 ֹ א ֹאָתּה ַאִּגיד  וַּיֹאֶמר ְיהֹוָנָתן ָחִליָלה ָּל ִּכי ִאם־יָֹדַע ֵאַדע ִּכי־ָכְלָתה ָהָרָעה ֵמִעם ָאִבי ָלבֹוא ָעֶלי ְול
 : ָל

וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־ְיהֹוָנָתן ִמי יִַּגיד ִלי אֹו ַמה־ַּיַעְנ ָאִבי ָקָׁשה: 20:10
וַּיֹאֶמר ְיהֹוָנָתן ֶאל־ָּדִוד ְלָכה ְוֵנֵצא ַהָּׂשֶדה וֵַּיְצאּו ְׁשֵניֶהם ַהָּׂשֶדה: 20:11
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִּכי־ֶאְחֹקר ֶאת־ָאִבי ָּכֵעת ָמָחר ַהְּׁשִלִׁשית ְוִהֵּנה־טֹוב ֶאל־ָּדִוד  וַּיֹאֶמר ְיהֹו20:12 ָנָתן ֶאל־ָּדִוד ֵעד ְיהָוה ֱא

 : ְולֹא־ָאז ֶאְׁשַלח ֵאֶלי ְוָגִליִתי ֶאת־ָאְזֶנ
ִהים20:13 ִסיף ִּכי־יֵיִטב ֶאל־ָאִבי ֶאת־ָהָרָעה ָעֶלי ְוָגִליִתי ֶאת־ָאְזֶנ ְוִׁשַּלְחִּתי  ִליהֹוָנָתן ְוֹכה יֹ 3ֹּכה־יֲַעֶׂשה ֱא

ְוָהַלְכָּת ְלָׁשלֹום ִויִהי ְיהוָה ִעָּמ ַּכֲאֶׁשר ָהיָה ִעם־ָאִבי:  
: ָאמּות8מּות7ְוֻלא 6ֶחֶסדִעָּמִדי5וַַּתֲעֶׂשה ָחיעֹוֶדִּני4ְוֻלא20:14
:  ָהֲאָדָמהְּפֵניֵמַעלִאיׁשָדִודֶאת־ֹאְיֵביְיהוָה10ּוְבַהְכִרתַעד־עֹוָלםֵּביִתיֵמִעםֶאת־ַחְסְּד ־ַתְכִרת9לֹא 20:15
־ֵּבית ָּדִוד ּוִבֵּקׁש ְיהוָה ִמַּיד ֹאְיֵבי ָדִוד:  12ָנָתן ֵמִעםְיהֹו11ֵׁשםֲהִיָּכֵרת20:16
: ְּבַאֲהָבתֹו ֹאתֹו ִּכי־ַאֲהַבת ַנְפׁשֹו ֲאֵהבֹו13ְלָדִוד ְלִהָּׁשֵבעַ וַּיֹוֶסף ְיהֹוָנָתן 20:17
20:18 : וַּיֹאֶמר־לֹו ְיהֹוָנָתן ָמָחר ֹחֶדׁש ְוִנְפַקְדָּת ִּכי ִיָּפֵקד מֹוָׁשֶב
15ָהַאְרֹּגב ָּת ֵאֶצל ֵּתֵרד ְמֹאד ּוָבאָת ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר־ִנְסַּתְרָּת ָּׁשם ְּביֹום ַהַּמֲעֶׂשה ְויַָׁשבְ 14ְוִׁשִּליִׁשית20:19

: 16הָּלאז
יִׁשיתוֲַאִני 20:20 אֹוֶרה ְלַׁשַּלח־ִלי ְלַמָּטָרה: ִצָּדהַהִחִּצים17ְׁשלִֹ
ִמְּמ וֵָהָּנה ָקֶחּנּו וָֹבָאה  19ַהֵחִצי ִאם־ָאֹמר ֹאַמר ַלַּנַער ִהֵּנה 18ְוִהֵּנה ֶאְׁשַלח ֶאת־ַהַּנַער ֵל ְמָצא ֶאת־ַהִחִּצים20:21

ִּכי־ָׁשלֹום ְל ְוֵאין ָּדָבר ַחי־ְיהוָה:  
ִמְּמ וָָהְלָאה ֵל ִּכי ִׁשַּלֲח ְיהוָה:  20ַהֵחִציְוִאם־ֹּכה ֹאַמר ָלֶעֶלם ִהֵּנה 20:22

1 5 // LXX ָהֶעֶרב add (see v.35) MT ַהְּׁשִלִׁשית
2 8 // LXX Tg Syr ִעם MT ַעל
3 13 ִהים // LXX ֱא MT ְיהוָה
4 14 .LXX Syr Vg, e.g ְוֻלא // ְוִאם ִאם MT ְולֹא
5 14 // LXX וַַּתֲעֶׂשה MT ְולֹא־ַתֲעֶׂשה
6 14 // LXX וַַּתֲעֶׂשה ִעָּמִדי ֶחֶסד MT ְולֹא־ַתֲעֶׂשה ִעָּמִדי ֶחֶסד ְיהוָה
7 14 .LXX Syr Vg, e.g ְוֻלא // ְוִאם MT ְולֹא
8 14 // LXX מּות omit MT
9 15 // LXX לֹא MT ְולֹא
10 15 // LXX(L) ּוְבַהְכִרת MT ְולֹא ְּבַהְכִרת
11 16 // LXX(L) cf LXX ֲהִיָּכֵרת ֵׁשם MT וִַּיְכֹרת
12 16 // LXX ֵמִעם MT ִעם
13 17 ְלָדִוד // cf LXX ְלִהָּׁשֵבעַ  MT ְלַהְׁשִּביעַ  ֶאת־ָּדִוד
14 19 // Klein ְוִׁשִּליִׁשית MT ְוִׁשַּלְׁשּתָ 
15 19 LXX cf v.41 ָהַאְרֹּגב // MT ַהֶּנֶגב  MT ָהֶאֶבן
16 19 LXX vel הָּלאז // ַהָּלז MT ָהָאֶזל
17 20 יִׁשית // cf LXX ְׁשלִֹ ֶׁשת MT ְׁש
18 21 // MT LXX(L) ַהִחִּצים LXX ַהֵחִצי
19 21 // LXX ַהֵחִצי MT ַהִחִּצים
20 22 // LXX ַהֵחִצי MT ַהִחִּצים



ַעד־עֹוָלם: 1ֵעדְוַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרנּו ֲאִני וָָאָּתה ִהֵּנה ְיהוָה ֵּביִני ּוֵביְנ 20:23
ֶלֱאכֹול:  2ֶעל־ַהֻּׁשְלָחןוִַּיָּסֵתר ָּדִוד ַּבָּׂשֶדה וְַיִהי ַהֹחֶדׁש וֵַּיֶׁשב ַהֶּמֶל 20:24
ְיהֹוָנָתן וֵַּיֶׁשב ַאְבֵנר ִמַּצד ָׁשאּול וִַּיָּפֵקד  3ַפַעם ֶאל־מֹוַׁשב ַהִּקיר וִַיַקֵּדם וֵַּיֶׁשב ַהֶּמֶל ַעל־מֹוָׁשבֹו ְּכַפַעם ּבְ 20:25

ְמקֹום ָּדִוד:  
: 4רְולֹא־ִדֶּבר ָׁשאּול ְמאּוָמה ַּבּיֹום ַההּוא ִּכי ָאַמר ִמְקֶרה הּוא ִּבְלִּתי ָטהֹור הּוא ִּכי־לֹא ְטהָ 20:26
ֹול  וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל־ְיהֹוָנָתן ְּבנֹו ַמּדּוַע לֹא־ָבא ֶבן־ִיַׁשי ַּגם־ְּתמוְַיִהי ִמָּמֳחַרת ַהֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני וִַּיָּפֵקד ְמקֹום ָּדִוד20:27

: 5ַּגם־ַהּיֹום ַעל־ַהֻּׁשְלָחן 
ִנְׁשֹאל ִנְׁשַאל ָּדִוד ֵמִעָּמִדי ַעד־ֵּבית ָלֶחם: 6וַַּיַען ְיהֹוָנָתן ֶאת־ָׁשאּול וַּיֹאֶמר20:28
ְוַעָּתה ִאם־ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני ִאָּמְלָטה ָּנא  ִלי ָאִחי7וֲַאִני ַצּוּו ָלנּו ָּבִעיר ִמְׁשָּפָחהוַּיֹאֶמר ַׁשְּלֵחִני ָנא ִּכי ֶזַבח 20:29

 : ְוֶאְרֶאה ֶאת־ֶאָחי ַעל־ֵּכן לֹא־ָבא ֶאל־ֻׁשְלַחן ַהֶּמֶל
ַאָּתה ְלֶבן־ִיַׁשי ְלָבְׁשְּת  8ָחֵברן־ַנֲעוַת ַהַּמְרּדּות ֲהלֹוא יַָדְעִּתי ִּכי־וִַּיַחר־ַאף ָׁשאּול ִּביהֹוָנָתן וַּיֹאֶמר לֹו ּבֶ 20:30

 : ּוְלֹבֶׁשת ֶעְרוַת ִאֶּמ
ְוַעָּתה ְׁשַלח ְוַקח ֹאתֹו ֵאַלי ִּכי ֶבן־ָמוֶת  9ִּכי ָכל־ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ֶּבן־ִיַׁשי ַחי ַעל־ָהֲאָדָמה לֹא ִתֵּכן ֶאת ַמְמַלְכְּת20:31
הּוא: 

ָלָּמה יּוַמת ֶמה ָעָׂשה:10וַַּיַען ְיהֹוָנָתן ֶאת־ָׁשאּול 20:32
ֵמִעם ָאִביו ְלָהִמית  12ָׁשאּול ֶאת־ַהֲחִנית ָעָליו ְלַהֹּכתֹו וֵַּיַדע ְיהֹוָנָתן ִּכי־ָכְלָתה ָהָרָעה ַהִהיא 11וִַּיֹטל20:33

ֶאת־ָּדִוד: 
ב ֶאל־ָּדִוד ִּכי ִהְכִלמֹו  ְיהֹוָנָתן ֵמִעם ַהֻּׁשְלָחן ָּבֳחִרי־ָאף ְולֹא־ָאַכל ְּביֹום־ַהֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ֶלֶחם ִּכי ֶנְעצַ 13וַֹּיַּפַחז20:34
ָאִביו: 

וְַיִהי ַבֹּבֶקר וֵַּיֵצא ְיהֹוָנָתן ַהָּׂשֶדה ְלמֹוֵעד ָּדִוד ְוַנַער ָקֹטן ִעּמֹו:  20:35
: 15ָהִעיָרה ְלַהֲעָבָרהמֹוֶרה ְוַהַּנַער ָרץ ְוהּוא־יָָרה ַהֵחִצי ֻרץ ְמָצא ָנא ֶאת־ַהִחִּצים ֲאֶׁשר ָאֹנִכי  14וַּיֹאֶמר ַלָּנַער 20:36
וַּיֹאֶמר ֲהלֹוא ַהֵחִצי ִמְּמ 16ָהָעֶלם ֹוָנָתן וִַּיְקָרא ְיהֹוָנָתן ַאֲחֵרי וַָּיבֹא ַהַּנַער ַעד־ְמקֹום ַהֵחִצי ֲאֶׁשר יָָרה ְיה 20:37

וָָהְלָאה:  
יו:  נָ וִַּיְקָרא ְיהֹוָנָתן ַאֲחֵרי ַהַּנַער ְמֵהָרה חּוָׁשה ַאל־ַּתֲעֹמד וְַיַלֵּקט ַנַער ְיהֹוָנָתן ֶאת־ַהִחִּצי וַָּיבֹא ֶאל־ֲאדֹ 20:38
ְוַהַּנַער לֹא־יַָדע ְמאּוָמה ַא ְיהֹוָנָתן ְוָדִוד ָיְדעּו ֶאת־ַהָּדָבר:  20:39
ָהִעיר: 17ָבא וִַּיֵּתן ְיהֹוָנָתן ֶאת־ֵּכָליו ֶאל־ַהַּנַער ֲאֶׁשר־לֹו וַּיֹאֶמר לֹו ֵל 20:40
ׁש ְּפָעִמים וִַּיְּׁשקּו ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו וִַּיְבּכּו  1ב ָהַאְרּגֹ ַהַּנַער ָּבא ְוָדִוד ָקם ֵמֵאֶצל 20:41 וִַּיֹּפל ְלַאָּפיו ַאְרָצה וִַּיְׁשַּתחּו ָׁש

ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו ַעד־ָּדִוד ִהְגִּדיל:  

1 23 // LXX Tg ֵעד omit MT (ַעדֵעד)
2 24 // LXX ֶעל־ַהֻּׁשְלָחן MT על־ַהֶּלֶחם
3 25 // LXX וִַיַקֵּדם MT וַָּיָקם
4 26 // DSS(4QSam(b)) LXX ְטָהר  MT ָטהֹור 
5 27 // DSS(4QSam(b)) LXX ַעל־ַהֻּׁשְלחָ ן MT ֶאל־ַהָּלֶחם
6 28 // LXX וַּיֹאֶמר  omit MT
7 29 וֲַאִני ַצּוּו ַDSS(4QSam(b)) cf LXX // MT ְוהּוא ִצָּוה
8 30 // LXX ָחֵבר  MT ֹבֵחר 
9 31 // DSS(4QSam(b)) LXX ִתֵּכן ֶאת ַמְמלַ ְכְּת  MT ִתּכֹון ַאָּתה ּוַמְלכּוֶת 
10 32 // LXX(B 121 509) Eth ֶאת־ָׁשאּול // DSS(4QSam(b)) LXX(L) ֶאת־ָאִביו וַּיֹאֶמר  ֶאת־ׁשָ אּול ָאִביו וַּיֹאֶמר 
LXX(N ) // ֵאָליווַּיֹאֶמר ָאִביוֶאת־ָׁשאּול  MT LXX(A 38 426)
11 33 // LXX וִַּיֹטל MT וַָּיֶטל
12 33 // LXX ָכְלָתה ָהָרָעה ַהִהיא MT ָכָלה ִהיא
13 34 // DSS(4QSam(b)) LXX וַֹּיַּפַחז MT וַָּיָקם
14 36 // DSS(4QSam(b)) LXX ַלָּנַער  MT ְלַנֲערֹו
15 36 // DSS(4QSam(b)) ְלַהֲעָבָרה ָהִעיָרה // MT ְלַהֲעִברֹו (ְלַהֲעָבָרהָהִעיָרה) LXX ְלַהֲעָבָרה
16 37 // LXX ָהָעֶלם MT ַהַּנַער 
17 40 // LXX ָבא MT ָהֵביא



ְּבֵׁשם ְיהוָה ֵלאֹמר ְיהוָה ִיְהיֶה ֵּביִני ּוֵביֶנ ּוֵבין  2ְׁשַּבְענּו ֲאַנְחנּו ְׁשֵנינּווַּיֹאֶמר ְיהֹוָנָתן ְלָדִוד ֵל ְלָׁשלֹום ֲאֶׁשר נִ 20:42
ַזְרִעי ּוֵבין ַזְרֲע ַעד־עֹוָלם:

וַָּיָקם וֵַּיַל ִויהֹוָנָתן ָּבא ָהִעיר:  21:1
:  וַָּיבֹא ָדִוד ֹנֶבה ֶאל־ֲאִחיֶמֶל ַהֹּכֵהן וֶַּיֱחַרד ֲאִחיֶמֶל ִלְקַראת ָּדִוד וַּיֹאֶמר לֹו ַמּדּוַע ַאָּתה ְלַבֶּד 21:2 ְוִאיׁש ֵאין ִאָּת
ִני ָדָבר וַּיֹאֶמר ֵאַלי ִאיׁש ַאל־יֵַדע ְמאּוָמה ֶאת־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ָאֹנִכי ֹׁשֵלֲח וֲַאֶׁשר ַהֶּמֶל ִצּוַ 3וַּיֹאֶמר ָּדִוד ַלֹּכֵהן 21:3

ִני ַאְלמֹוִני:  4יַָעְדִּתי ִצִּויִת ְוֶאת־ַהְּנָעִרים  ֶאל־ְמקֹום ְּפ
־ֵּיׁש ַּתַחת־יְָד ֲחִמָּׁשה־ֶלֶחם ְּתָנה ְביִָדי אֹו ַהִּנְמָצא: 5ְוַעָּתה ִאם21:4
ֵמִאָּׁשה  וַַּיַען ַהֹּכֵהן ֶאת־ָּדִוד וַּיֹאֶמר ֵאין־ֶלֶחם ֹחל ֶאל־ַּתַחת יִָדי ִּכי־ִאם־ֶלֶחם ֹקֶדׁש יֵׁש ִאם־ִנְׁשְמרּו ַהְּנָעִרים 21:5

:6וֲַאַכְלֶּתם ִמֶּמּנּו 
ֹקֶדׁש ְוהּוא  ־ַהְּנָעִרים7ָּכל ּו וַַּיַען ָּדִוד ֶאת־ַהֹּכֵהן וַּיֹאֶמר לֹו ִּכי ִאם־ִאָּׁשה ֲעֻצָרה־ָלנּו ִּכְתמֹול ִׁשְלֹׁשם ְּבֵצאִתי וִַּיְהי21:6

ֶּדֶר ֹחל ְוַאף ִּכי ַהּיֹום ִיְקַּדׁש ַּבֶּכִלי:  
ִמִּלְפֵני ְיהוָה ָלׂשּום ֶלֶחם ֹחם ְּביֹום  8וִַּיֶּתן־לֹו ַהֹּכֵהן ֹקֶדׁש ִּכי לֹא־ָהיָה ָׁשם ֶלֶחם ִּכי־ִאם־ֶלֶחם ַהָּפִנים ַהּמּוָסר21:7

ִהָּלְקחֹו:  
אּול: ְוָׁשם ִאיׁש ֵמַעְבֵדי ָׁשאּול ַּבּיֹום ַההּוא ֶנְעָצר ִלְפֵני ְיהוָה ּוְׁשמֹו ֹּדֵאג ָהֲאֹדִמי ַאִּביר ָהֹרִעים ֲאֶׁשר ְלׁשָ 21:8
ה ַתַחת־יְָד ֲחִנית אֹו־ָחֶרב ִּכי ַגם־ַחְרִּבי ְוַגם־ֵּכַלי לֹא־ָלַקְחִּתי ְביִָדי ִּכי־ָהיָה  וַּיֹאֶמר ָּדִוד ַלֲאִחיֶמֶל ְוִאין ֶיׁש־ּפֹ 21:9

ְדַבר־ַהֶּמֶל ָנחּוץ: 
9ר ֵאפֹוד וַּיֹאֶמר ַהֹּכֵהן ֶחֶרב ָּגְליָת ַהְּפִלְׁשִּתי ֲאֶׁשר־ִהִּכיָת ְּבֵעֶמק ָהֵאָלה ִהֵּנה־ִהיא לּוָטה ַבִּׂשְמָלה ַאחַ 21:10

ִאם־ֹאָתּה ִּתַּקח־ְל ָקח ִּכי ֵאין ַאֶחֶרת זּוָלָתּה ָּבֶזה וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֵאין ָּכמֹוָה ְּתֶנָּנה ִּלי:  
ִכיׁש ֶמֶל ַּגת:  וַָּיָקם ָּדִוד וִַּיְבַרח ַּבּיֹום־ַההּוא ִמְּפֵני ָׁשאּול וַָּיבֹא ֶאל־אָ 21:11
ֲאָלָפו  וַּיֹאְמרּו ַעְבֵדי ָאִכיׁש ֵאָליו ֲהלֹוא־ֶזה ָדִוד ֶמֶל ָהָאֶרץ ֲהלֹוא ָלֶזה יֲַענּו ַבְּמֹחלֹות ֵלאֹמר ִהָּכה ָׁשאּול ּבַ 21:12

ְוָדִוד ְּבִרְבֹבָתו: 
־ַּגת:  וַָּיֶׂשם ָּדִוד ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּבְלָבבֹו וִַּיָרא ְמֹאד מִ 21:13 ְּפֵני ָאִכיׁש ֶמֶל
:  ַעל־ַּדְלתֹות ַהַּׁשַער וַּיֹוֶרד ִרירֹו ֶאל־ְזָקנֹו11ֶאת־ַטְעמֹו ְּבֵעיֵניֶהם וִַּיְתֹהֵלל ְּביָָדם וַָּיָתף 10וְַיַׁשֶּנה 21:14
וַּיֹאֶמר ָאִכיׁש ֶאל־ֲעָבָדיו ִהֵּנה ִתְראּו ִאיׁש ִמְׁשַּתֵּגַע ָלָּמה ָּתִביאּו ֹאתֹו ֵאָלי:  21:15
ֲחַסר ְמֻׁשָּגִעים ָאִני ִּכי־ֲהֵבאֶתם ֶאת־ֶזה ְלִהְׁשַּתֵּגַע ָעָלי ֲהֶזה יָבֹוא ֶאל־ֵּביִתי: 21:16

ט ֶאל־ְמָעַרת ֲעֻדָּלם וִַּיְׁשְמעּו ֶאָחיו ְוָכל־ֵּבית ָאִביו וֵַּיְרדּו ֵאָליו ָׁשָּמה:  וֵַּיֶל ָּדִוד ִמָּׁשם וִַּיָּמלֵ 22:1
יּו ִעּמֹו ְּכַאְרַּבע  וִַּיְתַקְּבצּו ֵאָליו ָּכל־ִאיׁש ָמצֹוק ְוָכל־ִאיׁש ֲאֶׁשר־לֹו ֹנֶׁשא ְוָכל־ִאיׁש ַמר־ֶנֶפׁש וְַיִהי ֲעֵליֶהם ְלָׂשר וִַּיהְ 22:2

ֵמאֹות ִאיׁש:
ָאִבי ְוִאִּמי ִאְּתֶכם ַעד ֲאֶׁשר ֵאַדע ַמה־ַּיֲעֶׂשה־ִּלי  יֵֵצא־ָנאוֵַּיֶל ָּדִוד ִמָּׁשם ִמְצֵּפה מֹוָאב וַּיֹאֶמר ֶאל־ֶמֶל מֹוָאב 22:3

ִהים:  ֱא
וַַּיְנֵחם ֶאת־ְּפֵני ֶמֶל מֹוָאב וֵַּיְׁשבּו ִעּמֹו ָּכל־ְיֵמי ֱהיֹות־ָּדִוד ַּבְּמצּוָדה: 22:4
ָחֶרת: וַּיֹאֶמר ָּגד ַהָּנִביא ֶאל־ָּדִוד לֹא ֵתֵׁשב ַּבְּמצּוָדה ֵל ּוָבאָת־ְּל ֶאֶרץ ְיהּוָדה וֵַּיֶל ָּדִוד וַָּיבֹא יַַער 22:5
וֲַחִניתֹו ְביָדֹו  12ַּבָּבָמה ַּתַחת־ָהֶאֶׁשל וִַּיְׁשַמע ָׁשאּול ִּכי נֹוַדע ָּדִוד וֲַאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְוָׁשאּול יֹוֵׁשב ַּבִּגְבָעה 22:6

ְוָכל־ֲעָבָדיו ִנָּצִבים ָעָליו:  

1 41 // LXX ָהַאְרֹּגב (stropha ר ) MT ַהֶּנֶגב
2 42 // DSS(4QSam(b)) cf LXX ֲאַנְחנּו ְׁשֵנינּו MT ְׁשֵנינּו ֲאַנְחנּו
3 3 // DSS(4QSam(b)) LXX ַלֹּכֵהן MT ַלֲאִחיֶמֶל ַהֹּכֵהן
4 3 // DSS(4QSam(b)) Vg יַָעְדִּתי MT יֹוַדְעִּתי
5 4 // LXX(AL-oN) Syr ִאם MT ַמה
6 5 // DSS(4QSam(b)) ֵמִאָּׁשה וֲַאַכְלֶּתם ִמֶּמּנּו ֵמִאָּׁשה (וֲַאַכְלֶּתםוַַּיַען) MT LXX Tg Vg ַא 
7 6 // DSS(4QSam(b)) LXX ָּכל MT ְכֵלי
8 7 // DSS(4QSam(b)) ַהּמּוָסר  MT הַ ּמּוָסִרים
9 10 // DSS(4QSam(b)) ַאַחר ֵאפֹוד MT ַאֲחֵרי ָהֵאפֹוד
10 14 // LXX וְַיַׁשֶּנה MT וְַיַׁשּנֹו
11 14 // LXX וַָּיָתף // MT Kethib וְַיָתו MT Qere וְַיָתיו
12 6 // LXX(BL) ַּבָּבָמה MT LXX(AN) ָּבָרָמה



י  ִׁשְמעּו־ָנא ְּבֵני ְיִמיִני ַּגם־ְלֻכְּלֶכם ִיֵּתן ֶּבן־ִיַׁשי ָׂשדֹות ּוְכָרִמים ְלֻכְּלֶכם יִָׂשים ָׂשֵרי ֲאָלִפים ְוָׂשרֵ 1ָלֶהם וַּיֹאֶמר 22:7
ֵמאֹות: 

ִמֶּכם ָעַלי ְוֹגֶלה ֶאת־ָאְזִני ִּכי  2ֹחֶלה ִּבְכָרת־ְּבִני ִעם־ֶּבן־ִיַׁשי ְוֵאין־ִּכי ְקַׁשְרֶּתם ֻּכְּלֶכם ָעַלי ְוֵאין־ֹּגֶלה ֶאת־ָאְזִני 22:8
ֵהִקים ְּבִני ֶאת־ַעְבִּדי ָעַלי ְלֹאֵרב ַּכּיֹום ַהֶּזה: 

ָרִאיִתי ֶאת־ֶּבן־ִיַׁשי ָּבא ֹנֶבה ֶאל־ֲאִחיֶמֶל ֶּבן־ֲאִחטּוב: וַַּיַען ֹּדֵאג ָהֲאֹדִמי ְוהּוא ִנָּצב ַעל־ַעְבֵדי־ָׁשאּול וַּיֹאַמר 22:9
ִהים וִַּיְׁשַאל־לֹו 22:10 ְוֵציָדה ָנַתן לֹו ְוֵאת ֶחֶרב ָּגְליָת ַהְּפִלְׁשִּתי ָנַתן לֹו:  3ֵּבא
ִחיֶמֶל ֶּבן־ֲאִחיטּוב ַהֹּכֵהן ְוֵאת ָּכל־ֵּבית ָאִביו ַהֹּכֲהִנים ֲאֶׁשר ְּבֹנב וַָּיֹבאּו ֻכָּלם  וִַּיְׁשַלח ַהֶּמֶל ִלְקרֹא ְלאֲ 22:11

  : ֶאל־ַהֶּמֶל
וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ְׁשַמע־ָנא ֶּבן־ֲאִחיטּוב וַּיֹאֶמר ִהְנִני ֲאֹדִני: 22:12
ִהים ָלקּום ֵאַלי  וַּיֹאֶמר ֵאָלו ָׁשאּול ָלָּמה ְקַׁשְרֶּתם ָעַלי ַאָּתה22:13 ּוֶבן־ִיָׁשי ְּבִתְּת לֹו ֶלֶחם ְוֶחֶרב ְוָׁשאֹול לֹו ֵּבא

ְלֹאֵרב ַּכּיֹום ַהֶּזה: 
־ִמְׁשַמְעֶּת ְוִנְכָּבד 4ַעל ְוַׂשר וַַּיַען ֲאִחיֶמֶל ֶאת־ַהֶּמֶל וַּיֹאַמר ּוִמי ְבָכל־ֲעָבֶדי ְּכָדִוד ֶנֱאָמן וֲַחַתן ַהֶּמֶל 22:14
 : ְּבֵביֶת
ִהים ָחִליָלה ִּלי ַאל־יֵָׂשם ַהֶּמֶל ְּבַעְבּדֹו ָדָבר ּוְבָכל 22:15 ִתי ְלָׁשאֹול־לֹו ֵבא ַּבִית ָאִבי ִּכי לֹא־יַָדע ַעְבְּד  5ַהּיֹום ַהִח

ָּדָבר ָקֹטן אֹו ָגדֹול:  ְּבָכל־זֹאת
22:16  : וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל מֹות ָּתמּות ֲאִחיֶמֶל ַאָּתה ְוָכל־ֵּבית ָאִבי
י־ֹבֵרַח הּוא ְולֹאוַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ָלָרִצים ַהִּנָּצִבים ָעָליו ֹסּבּו ְוָהִמיתּו ֹּכֲהֵני ְיהוָה ִּכי ַגם־יָָדם ִעם־ָּדִוד ְוִכי יְָדעּו ּכִ 22:17

ַח ֶאת־יָָדם ִלְפֹגַע ְּבֹכֲהֵני ְיהוָה: 6ָגלּו ֶאת־ָאְזִני  ְולֹא־ָאבּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶל ִלְׁש
ָהֲאֹדִמי וִַּיְפַּגע־הּוא ַּבֹּכֲהִנים וַָּיֶמת ַּבּיֹום ַההּוא  8ָּתה ּוְפַגע ַּבֹּכֲהִנים וִַּיֹּסב ּדֹוֵאג ֹסב אַ 7ְלדֹוֵאג וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל 22:18

ְׁשֹמִנים וֲַחִמָּׁשה ִאיׁש ֹנֵׂשא ֵאפֹוד ָּבד: 
: 9יׁש ְוַעד־ִאָּׁשה ֵמעֹוֵלל ְוַעד־יֹוֵנק ְוׁשֹור וֲַחמֹור וֶָׂשה ְוֵאת ֹנב ִעיר־ַהֹּכֲהִנים ִהָּכה ְלִפי־ֶחֶרב ֵמאִ 22:19
וִַּיָּמֵלט ֵּבן־ֶאָחד ַלֲאִחיֶמֶל ֶּבן־ֲאִחטּוב ּוְׁשמֹו ֶאְביָָתר וִַּיְבַרח ַאֲחֵרי ָדִוד:  22:20
ָדִוד ִּכי ָהַרג ָׁשאּול ֵאת ֹּכֲהֵני ְיהוָה:  וַַּיֵּגד ֶאְביָָתר לְ 22:21
ְּבָכל־ֶנֶפׁש  10ִתי וַּיֹאֶמר ָּדִוד ְלֶאְביָָתר יַָדְעִּתי ַּבּיֹום ַההּוא ִּכי־ָׁשם ּדֹויֵג ָהֲאֹדִמי ִּכי־ַהֵּגד יִַּגיד ְלָׁשאּול ָאֹנִכי ָחבֵ 22:22

 : ֵּבית ָאִבי
ְׁשָבה ִאִּתי ַאל־ִּתיָרא ִּכי ֲאֶׁשר־ְיַבֵּקׁש ֶאת־ַנְפִׁשי ְיַבֵּקׁש ֶאת־ַנְפֶׁש ִּכי־ִמְׁשֶמֶרת ַאָּתה ִעָּמִדי:  22:23

וַַּיִּגדּו ְלָדִוד ֵלאֹמר ִהֵּנה ְפִלְׁשִּתים ִנְלָחִמים ִּבְקִעיָלה ְוֵהָּמה ֹׁשִסים ֶאת־ַהֳּגָרנֹות:  23:1
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ָּדִוד ֵל ְוִהִּכיָת ַבְּפִלְׁשִּתים  ַּביהוָה ֵלאֹמר ַהֵאֵל ְוִהֵּכיִתי ַּבְּפִלְׁשִּתים ָהֵאֶּלהוִַּיְׁשַאל ָּדִוד23:2

ְוהֹוַׁשְעָּת ֶאת־ְקִעיָלה: 
ה ֶאל־ַמַעְרכֹות ְּפִלְׁשִּתים: וַּיֹאְמרּו ַאְנֵׁשי ָדִוד ֵאָליו ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ֹפה ִּביהּוָדה ְיֵרִאים ְוַאף ִּכי־ֵנֵל ְקִעלָ 23:3
:  וַּיֹוֶסף עֹוד ָּדִוד ִלְׁשֹאל ַּביהוָה23:4 וַַּיֲעֵנהּו ְיהוָה וַּיֹאֶמר קּום ֵרד ְקִעיָלה ִּכי־ֲאִני ֹנֵתן ֶאת־ְּפִלְׁשִּתים ְּביֶָד
ְנַהג ֶאת־ִמְקֵניֶהם וַַּי ָּבֶהם ַמָּכה ְגדֹוָלה וַֹּיַׁשע ָּדִוד ֵאת ֹיְׁשֵבי  וֵַּיֶל ָּדִוד ְוֲאָנׁשֹו ְקִעיָלה וִַּיָּלֶחם ַּבְּפִלְׁשִּתים וַּיִ 23:5

ְקִעיָלה: 
ְּביָדֹו:  1ְקִעיָלה ָיַרד ֵאפֹוד 11וְַיִהי ִּבְבֹרַח ֶאְביָָתר ֶּבן־ֲאִחיֶמֶל ֶאל־ָּדִוד ְוהּוא ֶאת־ָּדִוד 23:6

1 7 cf LXX(BA) וַּיֹאֶמר ָלֶהם // וַּיֹאֶמר  ָׁשאּול ַלֲעָבָדיו ַהִּנָּצִבים ָעָליו וַּיֹאֶמר  ָלֶהם וַּיֹאֶמר ׁשָ אּול ַלֲעָבָדיו ַהִּנָּצִבים  
MT LXX(N) (dttg) ָעָליו
2 8 // MT ֹחֶלה cf LXX ֹחֵמל
3 10 ִהים // DSS(4QSam(a)) LXX ֵּבא MT ַּביהוָה
4 14 // cf LXX Tg ְוַׂשר ַעל MT ְוָסר ֶאל
5 15 // LXX ּוְבָכל MT ְּבָכל
6 17 // MT Qere LXX ָאְזִני MT ָאְזנֹו
7 18 // MT Qere and 22:22; Psalm 52:1 ְלדֹוֵאג MT Kethib ְלדֹויֵג

8 18 // MT Qere ּדֹוֵאג MT Kethib ּדֹויֵג
9 19 // LXX(BN) וֶָׂשה add MT LXX(A 93 38 426) ְלִפי־ָחֶרב
10 22 // cf LXX Syr ָחֵבִתי MT ַסֹּבִתי
11 6 // LXX ְוהּוא ֶאת־ָּדִוד omit MT (ָּדִודָּדִוד)



ִהים ְּביִָדי ִּכי ִנְסַּגר ָלבֹוא ְּבעִ 2וַּיַֻּגד ְלָׁשאּול ִּכי־ָבא ָדִוד ְקִעיָלה וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ַמַכר23:7 יר ְּדָלַתִים ּוְבִריַח:  ֹאתֹו ֱא
וְַיַׁשַּמע ָׁשאּול ֶאת־ָּכל־ָהָעם ַלִּמְלָחָמה ָלֶרֶדת ְקִעיָלה ָלצּור ֶאל־ָּדִוד ְוֶאל־ֲאָנָׁשיו:  23:8
וֵַּיַדע ָּדִוד ִּכי ָעָליו ָׁשאּול ַמֲחִריׁש ָהָרָעה וַּיֹאֶמר ֶאל־ֶאְביָָתר ַהֹּכֵהן ַהִּגיָׁשה ָהֵאפֹוד: 23:9

ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָׁשֹמַע ָׁשַמע ַעְבְּד ִּכי־ְמַבֵּקׁש ָׁשאּול ָלבֹוא ֶאל־ְקִעיָלה ְלַׁשֵחת ָלִעי23:10 ר ַּבֲעבּוִרי:  וַּיֹאֶמר ָּדִוד ְיהוָה ֱא
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ַהִּגיָדה 4ֲהיֵֵרד 3ְוַעָּתה 23:11 ְלַעְבֶּד וַּיֹאֶמר ְיהוָה יֵֵרד:  5ָׁשאּול ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ַעְבֶּד ְיהוָה ֱא
רּו ַּבֲעֵלי ְקִעיָלה ֹאִתי ְוֶאת־ֲאָנַׁשי ְּביַד־ָׁשאּול וַּיֹאֶמר ְיהוָה יְַסִּגירּו: וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֲהיְַסּגִ 23:12
ִּכי־ִנְמַלט ָּדִוד 6אּול וַָּיָקם ָּדִוד וֲַאָנָׁשיו ְּכֵׁשׁש־ֵמאֹות ִאיׁש וֵַּיְצאּו ִמְּקִעָלה וִַּיְתַהְּלכּו ַּבֲאֶׁשר ִיְתַהָּלכּו וַּיַֻּגד ְלׁשָ 23:13

ִמְּקִעיָלה וֶַּיְחַּדל ָלֵצאת:  
ְּביָדֹו:  7נֹו ְיהוָה וֵַּיֶׁשב ָּדִוד ַּבִּמְדָּבר ַּבְּמָצדֹות וֵַּיֶׁשב ָּבָהר ְּבִמְדַּבר־ִזיף וְַיַבְקֵׁשהּו ָׁשאּול ָּכל־ַהָּיִמים ְולֹא־ְנתָ 23:14
ָדִוד ִּכי־יָָצא ָׁשאּול ְלַבֵּקׁש ֶאת־ַנְפׁשֹו ְוָדִוד ְּבִמְדַּבר־ִזיף ַּבֹחְרָׁשה: 8וִַּיָרא23:15
: 9־ָּדִוד ֹחְרָׁשה וְַיַחֵּזק ֶאת־יָדֹו ַּביהוָה וַָּיָקם ְיהֹוָנָתן ֶּבן־ָׁשאּול וֵַּיֶל ֶאל23:16
ְלִמְׁשֶנה וַּיֹאֶמר ֵאָליו ַאל־ִּתיָרא ִּכי לֹא ִתְמָצֲא יַד ָׁשאּול ָאִבי ְוַאָּתה ִּתְמ ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְוָאֹנִכי ֶאְהיֶה־ְּל 23:17

ִבי ֹיֵדַע ֵּכן:  ְוַגם־ָׁשאּול אָ 
וִַּיְכְרתּו ְׁשֵניֶהם ְּבִרית ִלְפֵני ְיהוָה וֵַּיֶׁשב ָּדִוד ַּבֹחְרָׁשה ִויהֹוָנָתן ָהַל ְלֵביתֹו: 23:18
ְבַעת ַהֲחִכיָלה ֲאֶׁשר  וַַּיֲעלּו ִזִפים ֶאל־ָׁשאּול ַהִּגְבָעָתה ֵלאֹמר ֲהלֹוא ָדִוד ִמְסַּתֵּתר ִעָּמנּו ַבְּמָצדֹות ַּבֹחְרָׁשה ְּבגִ 23:19

ִמיִמין ַהְיִׁשימֹון:  
:  ַהְסִּגירֹו ּבְ 11ָעֵלינּו10ָלֶרָדה יֵֵרד ְוַעָּתה ְלָכל־ַאַּות ַנְפְׁש ַהֶּמֶל 23:20 יַד ַהֶּמֶל
וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ְּברּוִכים ַאֶּתם ַליהוָה ִּכי ֲחַמְלֶּתם ָעָלי: 23:21
ָׁשם ִּכי ָאַמר ֵאַלי ָערֹום יְַעִרם 13ֵהְּמֵהָרה עֹוד ּוְדעּו ּוְראּו ֶאת־ְמקֹומֹו ֲאֶׁשר ִּתְהיֶה ַרְגלֹו 12ְלכּו־ָנא ֵהִבינּו23:22
הּוא: 

ְׁשנֹו ָבָאֶרץ  ּוְראּו ּוְדעּו ִמֹּכל ַהַּמֲחֹבִאים ֲאֶׁשר ִיְתַחֵּבא ָׁשם ְוַׁשְבֶּתם ֵאַלי ֶאל־ָנכֹון ְוָהַלְכִּתי ִאְּתֶכם ְוָהיָה ִאם־י23:23ֶ
ה: ְוִחַּפְׂשִּתי ֹאתֹו ְּבֹכל ַאְלֵפי ְיהּודָ 

וַָּיקּומּו וֵַּיְלכּו ִזיָפה ִלְפֵני ָׁשאּול ְוָדִוד וֲַאָנָׁשיו ְּבִמְדַּבר ָמעֹון ָּבֲעָרָבה ֶאל ְיִמין ַהְיִׁשימֹון:  23:24
ֵּיֶׁשב ְּבִמְדַּבר ָמעֹון וִַּיְׁשַמע ָׁשאּול וִַּיְרֹּדף ַאֲחֵרי־ָדִוד  וַַּיִּגדּו ְלָדִוד וֵַּיֶרד ַהֶּסַלע ו14ַוֵַּיֶל ָׁשאּול וֲַאָנָׁשיו ְלַבְקׁשֹו 23:25

ִמְדַּבר ָמעֹון:  
ְוָׁשאּול וֲַאָנָׁשיו  וֵַּיֶל ָׁשאּול ִמַּצד ָהָהר ִמֶּזה ְוָדִוד וֲַאָנָׁשיו ִמַּצד ָהָהר ִמֶּזה וְַיִהי ָדִוד ֶנְחָּפז ָלֶלֶכת ִמְּפֵני ָׁשאּול23:26

־ָּדִוד ְוֶאל־ֲאָנָׁשיו ְלָתְפָׂשם:  ֹעְטִרים ֶאל
ּוַמְלָא ָּבא ֶאל־ָׁשאּול ֵלאֹמר ַמֲהָרה ְוֵלָכה ִּכי־ָפְׁשטּו ְפִלְׁשִּתים ַעל־ָהָאֶרץ:  23:27
ְחְלקֹות:  וַָּיָׁשב ָׁשאּול ִמְרֹדף ַאֲחֵרי ָדִוד וֵַּיֶל ִלְקַראת ְּפִלְׁשִּתים ַעל־ֵּכן ָקְראּו ַלָּמקֹום ַההּוא ֶסַלע ַהּמַ 23:28

וַַּיַעל ָּדִוד ִמָּׁשם וֵַּיֶׁשב ִּבְמָצדֹות ֵעין־ֶּגִדי:  24:1
וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר ָׁשב ָׁשאּול ֵמַאֲחֵרי ְּפִלְׁשִּתים וַַּיִּגדּו לֹו ֵלאֹמר ִהֵּנה ָדִוד ְּבִמְדַּבר ֵעין ֶּגִדי: 24:2
ֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש ּבָ 24:3 חּור ִמָּכל־ִיְׂשָרֵאל וֵַּיֶל ְלַבֵּקׁש ֶאת־ָּדִוד וֲַאָנָׁשיו ַעל־ְּפֵני צּוֵרי ַהְּיֵעִלים:  וִַּיַּקח ָׁשאּול ְׁש

1 6 // cf LXX יַָרד ֵאפֹוד MT ֵאפֹוד יַָרד
2 7 // LXX ַמַכר  MT ִנַּכר 
3 11 // LXX ְוַעָּתה omit MT
4 11 // cf DSS(4QSam(b)) LXX ֲהיֵֵרד add (see v.12) MT (dttg) ֲהיְַסִּגֻרִני ַבֲעֵלי ְקִעיָלה ְביָדֹו
5 11 // DSS(4QSam(b)) LXX Vg ַהִּגיָדה MT ַהֶּגד־ָנא
6 13 // DSS(4QSam(b)) LXX(L) וַּיַֻּגד ְלָׁשאּול MT LXX(B) ּוְלָׁשאּול ֻהַּגד 
7 14 // DSS(4QSam(b)) LXX ְיהוָה ִהים MT ֱא
8 15 // cf v.17 וִַּיָרא MT וַַּיְרא
9 16 // DSS(4QSam(b)) LXX ַּביהוָה ִהים MT ֵּבא
10 20 // DSS(4QSam(b)) LXX cf Genesis 46:3 ָלֶרָדה יֵֵרד MT ָלֶרֶדת ֵרד
11 20 // DSS(4QSam(b)) cf Syr ָעֵלינּו MT ְוָלנּו
12 22 // Hebrew Mss Syr ֵהִבינּו (stropha ב ) MT ָהִכינּו
13 22 // LXX ֵהְּמֵהָרה MT ִמי ָרָאהּו
14 25 // LXX ְלַבְקׁשֹו MT ְלַבֵּקׁש



ְּכֵתי ַהְּמָעָרה  וַָּיבֹא ֶאל־ִּגְדרֹות ַהּצֹאן ַעל־ַהֶּדֶר ְוָׁשם ְמָעָרה וַָּיבֹא ָׁשאּול ְלָהֵס ֶאת־ַרְגָליו ְוָדִוד וֲַאָנָׁשיו ְּביְַר 24:4
: ֹיְׁשִבים
ִׂשיָת ּלֹו ַּכֲאֶׁשר  וַּיֹאְמרּו ַאְנֵׁשי ָדִוד ֵאָליו ִהֵּנה ַהּיֹום ֲאֶׁשר־ָאַמר ְיהוָה ֵאֶלי ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹנֵתן ֶאת־ֹאִיְב ְּביֶָד ְועָ 24:5

ִיַטב ְּבֵעיֶני וַָּיָקם ָּדִוד וִַּיְכֹרת ֶאת־ְּכַנף־ַהְּמִעיל ֲאֶׁשר־ְלָׁשאּול ַּבָּלט:  
ֲאֶׁשר ְלָׁשאּול: 1י ַאֲחֵרי־ֵכן וַַּי ֵלב־ָּדִוד ֹאתֹו ַעל ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת־ְּכַנף־ַהְּמִעיל וְַיהִ 24:6
חַ 24:7 יִָדי ּבֹו ִּכי־ְמִׁשיַח  וַּיֹאֶמר ַלֲאָנָׁשיו ָחִליָלה ִּלי ֵמיהוָה ִאם־ֶאֱעֶׂשה ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ַלאֹדִני ִלְמִׁשיַח ְיהוָה ִלְׁש

ְיהוָה הּוא:  
: וְַיַׁשַּסע ָּדִוד ֶאת־ֲאָנָׁשיו ַּבְּדָבִרים ְולֹא ְנָתָנם ָלקּום ֶאל־ָׁשאּול ְוָׁשאּול ָקם ֵמַהְּמָעָרה וֵַּיֶל ַּבָּדֶר 24:8
י־ָׁשאּול ֵלאֹמר ֲאֹדִני ַהֶּמֶל וַַּיֵּבט ָׁשאּול ַאֲחָריו וִַּיֹּקד ָּדִוד  וַָּיָקם ָּדִוד ַאֲחֵרי־ֵכן וֵַּיֵצא ִמן־ַהְּמָעָרה וִַּיְקָרא ַאֲחֵר 24:9

ַאַּפִים ַאְרָצה וִַּיְׁשָּתחּו: 
24:10  : וַּיֹאֶמר ָּדִוד ְלָׁשאּול ָלָּמה ִתְׁשַמע ֶאת־ִּדְבֵרי ָאָדם ֵלאֹמר ִהֵּנה ָדִוד ְמַבֵּקׁש ָרָעֶת
ָעֶלי 3ַלֲהָרֲג וַָּתָחס ֵעיֵני 2ה ָראּו ֵעיֶני ֵאת ֲאֶׁשר־ְנָתְנ ְיהוָה ַהּיֹום ְּביִָדי ַּבְּמָעָרה ְואֵמֵאן ִהֵּנה ַהּיֹום ַהּזֶ 24:11

אֹדִני ִּכי־ְמִׁשיַח ְיהוָה הּוא: וָֹאַמר לֹא־ֶאְׁשַלח יִָדי ּבַ 
י ֵאין ְּביִָדי  ְוָאִבי ְרֵאה ַּגם ְרֵאה ֶאת־ְּכַנף ְמִעיְל ְּביִָדי ִּכי ְּבָכְרִתי ֶאת־ְּכַנף ְמִעיְל ְולֹא ֲהַרְגִּתי ַּדע ּוְרֵאה ּכִ 24:12

: ָרָעה וֶָפַׁשע ְולֹא־ָחָטאִתי ָל ְוַאָּתה ֹצֶדה ֶאת־ַנְפִׁשי ְלַקְחָּתּה
24:13  : ִיְׁשֹּפט ְיהוָה ֵּביִני ּוֵביֶנ ּוְנָקַמִני ְיהוָה ִמֶּמָּך ְויִָדי לֹא ִתְהיֶה־ָּב
:  4ַּכֲאֶׁשר יֹאַמר ְמַׁשל ַהַּקְדֹמִניים 24:14 ֵמְרָׁשִעים יֵֵצא ֶרַׁשע ְויִָדי לֹא ִתְהיֶה־ָּב
ַאֲחֵרי ַּפְרֹעׁש ֶאָחד:  5ַאֲחֵרי ִמי יָָצא ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי ִמי ַאָּתה ֹרֵדף ַאֲחֵרי ֶּכֶלב ֵמת אֹו 24:15
:6ֵרא יְ ְוָהיָה ְיהוָה ְלַדָּין ְוָׁשַפט ֵּביִני ּוֵביֶנ 24:16 ְויֵָרב ֶאת־ִריִבי ְוִיְׁשְּפֵטִני ִמָּיֶד
א ָׁשאּול ֹקלֹו  וְַיִהי ְּכַכּלֹות ָּדִוד ְלַדֵּבר ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל־ָׁשאּול וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ֲהֹקְל ֶזה ְּבִני ָדִוד וִַּיּׂשָ 24:17
וֵַּיְבְּך:  

ר ֶאל־ָּדִוד ַצִּדיק ַאָּתה ִמֶּמִּני ִּכי ַאָּתה ְּגַמְלַּתִני ַהּטֹוָבה וֲַאִני ְּגַמְלִּתי ָהָרָעה:  וַּיֹאמֶ 24:18
ֲאֶׁשר ִסְּגַרִני ְיהוָה ְּביְָד ְולֹא ֲהַרְגָּתִני:  8ִהַּגְדָּת ַהּיֹום ֵאת ֲאֶׁשר־ָעִׂשיָתה ִאִּתי טֹוָבה 7ְוַאָּתה24:19
: 9ֶּזהְוִכי־ִיְמָצא ִאיׁש ֶאת־ֹאְיבֹו ְוִׁשְּלחֹו ְּבֶדֶר טֹוָבה וַיהָוה ְיַׁשֶּלְמ טֹוָבה ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיָתה ַאָּתה ַהּיֹום הַ 24:20
ְוַעָּתה ִהֵּנה יַָדְעִּתי ִּכי ָמ ִּתְמלֹו ְוָקָמה ְּביְָד ַמְמֶלֶכת ִיְׂשָרֵאל:  24:21
י ַאֲחָרי ְוִאם־ַּתְׁשִמיד ֶאת־ְׁשִמי ִמֵּבית ָאִבי:  ְוַעָּתה ִהָּׁשְבָעה ִּלי ַּביהוָה ִאם־ַּתְכִרית ֶאת־ַזְרעִ 24:22
וִַּיָּׁשַבע ָּדִוד ְלָׁשאּול וֵַּיֶל ָׁשאּול ֶאל־ֵּביתֹו ְוָדִוד וֲַאָנָׁשיו ָעלּו ַעל־ַהְּמצּוָדה:24:23

יתֹו ָּבָרָמה וַָּיָקם ָּדִוד וֵַּיֶרד ֶאל־ִמְדַּבר  וַָּיָמת ְׁשמּוֵאל וִַּיָּקְבצּו ָכל־ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְסְּפדּו־לֹו וִַּיְקְּבֻרהּו ְּבבֵ 25:1
: 10ָמעֹון 

ֶׁשת־ֲאָלִפים25:2 ְוֶאֶלף ִעִּזים וְַיִהי ִּבְגֹזז ֶאת־צֹאנֹו  ְוִאיׁש ְּבָמעֹון ּוַמֲעֵׂשהּו ַבַּכְרֶמל ְוָהִאיׁש ָּגדֹול ְמֹאד ְולֹו צֹאן ְׁש
:ַּבַּכְרֶמל

ִאיׁש  ְוֵׁשם ָהִאיׁש ָנָבל ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו ֲאִבָגִיל ְוָהִאָּׁשה טֹוַבת־ֶׂשֶכל ִויַפת ֹּתַאר ְוָהִאיׁש ָקֶׁשה ְוַרע ַמֲעָלִלים ְוהָ 25:3
:  11ָכִלִּבי 
וִַּיְׁשַמע ָּדִוד ַּבִּמְדָּבר ִּכי־ֹגֵזז ָנָבל ֶאת־צֹאנֹו:  25:4
י ְלָׁשלֹום:  וִַּיְׁשַלח ָּדִוד ֲעָׂשָרה ְנָעִרים וַּיֹאֶמר ָּדִוד ַלְּנָעִרים ֲעלּו ַכְרֶמָלה ּוָבאֶתם ֶאל־ָנָבל ּוְׁשֶאְלֶּתם־לֹו ִבְׁשִמ 25:5

1 6 // LXX ַהְּמִעיל omit MT
2 11 // LXX ְואֵמֵאן MT ְוָאַמר 
3 11 // Vg ֵעיֵני omit MT ( ָעֶליֵעיֵני)
4 14 // DSS(vid) ַהַּקְדֹמִניים (hpgr ם) MT ַהַּקְדֹמִני
5 15 // DSS(4QSam(a)) LXX אֹו omit MT (ַאֲחֵריאֹו)
6 16 // LXX ְיֵרא MT ְויֵֶרא
7 19 // MT Qere ְוַאָּתה MT Kethib ְוַאְּת 
8 19 // DSS(4QSam(a)) טֹוָבה add MT ֵאת
9 20 // LXX(L) cf DSS(4QSam(a)) LXX(BO) ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיָתה ַאָּתה ַהּיֹום ַהֶּזה ַּתַחת ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָעִׂשיָתה ִלי
MT
10 1 // LXX(BN 56) Arm Eth cf LXX(52 509) ָמעֹון (stropha מעו) MT LXX(A 38) ָּפאָרן
11 3 // DSS(4QSam(a)) LXX ְוָהִאיׁש ָכִלִּבי MT ְוהּוא ְכִלּבֹו



ְוַאָּתה ָׁשלֹום ּוֵביְת ָׁשלֹום ְוֹכל ֲאֶׁשר־ְל ָׁשלֹום:  1וֲַאַמְרֶּתם ֹּכה ֶלֱאָחי 25:6
ֶהְכַלְמנּום ְולֹא־ִנְפַקד  3נּו  ַּבִּמְדָּבר ְולֹא ָׁשַמְעִּתי ִּכי ֹגְזִזים ָל ַעָּתה ָהֹרִעים ֲאֶׁשר־ְל ָהיּו ִעּמָ 2ְוַעָּתה ִהֵּנה 25:7

ָלֶהם ְמאּוָמה ָּכל־ְיֵמי ֱהיֹוָתם ַּבַּכְרֶמל:  
יֶני ִּכי־ַעל־יֹום טֹוב ָּבנּו ְּתָנה־ָּנא ֵאת ֲאֶׁשר ִּתְמָצא יְָד  ְׁשַאל ֶאת־ְנָעֶרי ְויִַּגידּו ָל ְוִיְמְצאּו ַהְּנָעִרים ֵחן ְּבעֵ 25:8

ַלֲעָבֶדי ּוְלִבְנ ְלָדִוד:  
:  4וַָּיֹבאּו ַנֲעֵרי ָדִוד וְַיַדְּברּו ֶאל־ָנָבל ְּכָכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבֵׁשם ָּדִוד ויֹפֲחז 25:9

ֲאֹדָניו:  וַַּיַען ָנָבל ֶאת־ַעְבֵדי ָדִוד וַּיֹאֶמר ִמי ָדִוד ּוִמי ֶבן־ִיָׁשי ַהּיֹום ַרּבּו ֲעָבִדים ַהִּמְתָּפְרִצים ִאיׁש ִמְּפֵני25:10
ְוָנַתִּתי ַלֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר לֹא יַָדְעִּתי ֵאי  6ְוֵאת ִטְבָחִתי ֲאֶׁשר ָטַבְחִּתי ְלֹגְזָזי צֹאִני 5ְוָלַקְחִּתי ֶאת־ַלְחִמי ְוֶאת־יֵיִני 25:11

ִמֶּזה ֵהָּמה: 
וַָּיֹבאּו וַַּיִּגדּו לֹו ְּכֹכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:  וַַּיַהְפכּו ַנֲעֵרי־ָדִוד ְלַדְרָּכם וַָּיֻׁשבּו25:12
וַַּיֲעלּו ַאֲחֵרי ָדִוד  וַּיֹאֶמר ָּדִוד ַלֲאָנָׁשיו ִחְגרּו ִאיׁש ֶאת־ַחְרּבֹו וַַּיְחְּגרּו ִאיׁש ֶאת־ַחְרּבֹו וַַּיְחֹּגר ַּגם־ָּדִוד ֶאת־ַחְרּבֹו25:13

בּו ַעל־ַהֵּכִלים: ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש ּוָמאַתִים יְָׁש 
ְוַלֲאִביַגִיל ֵאֶׁשת ָנָבל ִהִּגיד ַנַער־ֶאָחד ֵמַהְּנָעִרים ֵלאֹמר ִהֵּנה ָׁשַלח ָּדִוד ַמְלָאִכים ֵמַהִּמְדָּבר ְלָבֵר 25:14

ֶאת־ֲאֹדֵנינּו וַָּיַעט ָּבֶהם:  
אּוָמה ָּכל־ְיֵמי ִהְתַהַּלְכנּו ִאָּתם ִּבְהיֹוֵתנּו ַּבָּׂשֶדה:  ְוָהֲאָנִׁשים ֹטִבים ָלנּו ְמֹאד ְולֹא ָהְכַלְמנּו ְולֹא־ָפַקְדנּו מְ 25:15
חֹוָמה ָהיּו ָעֵלינּו ַּגם־ַלְיָלה ַּגם־יֹוָמם ָּכל־ְיֵמי ֱהיֹוֵתנּו ִעָּמם ֹרִעים ַהּצֹאן: 25:16
יתֹו ְוהּוא ֶּבן־ְּבִלַּיַעל ִמַּדֵּבר ֵאָליו:  ְוַעָּתה ְּדִעי ּוְרִאי ַמה־ַּתֲעִׂשי ִּכי־ָכְלָתה ָהָרָעה ֶאל־ֲאֹדֵנינּו ְוַעל ָּכל־ּבֵ 25:17
ִצֻּמִקים  וְַּתַמֵהר ֲאִביַגִיל וִַּתַּקח ָמאַתִים ֶלֶחם ּוְׁשַנִים ִנְבֵלי־יִַין ְוָחֵמׁש צֹאן ֲעָׂשוֹות ְוָחֵמׁש ְסִאים ָקִלי ּוֵמָאה25:18

ּוָמאַתִים ְּדֵבִלים וַָּתֶׂשם ַעל־ַהֲחֹמִרים: 
ְנָעֶריָה ִעְברּו ְלָפַני ִהְנִני ַאֲחֵריֶכם ָּבָאה ּוְלִאיָׁשּה ָנָבל לֹא ִהִּגיָדה:  וַּתֹאֶמר לִ 25:19
: ְוָהיָה ִהיא ֹרֶכֶבת ַעל־ַהֲחמֹור ְוֹיֶרֶדת ְּבֵסֶתר ָהָהר ְוִהֵּנה ָדִוד וֲַאָנָׁשיו ֹיְרִדים ִלְקָראָתּה וִַּתְפֹּגׁש ֹאָתם25:20
ַמְרִּתי ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר ָלֶזה ַּבִּמְדָּבר ְולֹא־ִנְפַקד ִמָּכל־ֲאֶׁשר־לֹו ְמאּוָמה וַָּיֶׁשב־ִלי ָרָעה ְוָדִוד ָאַמר ַא ַלֶּׁשֶקר ׁשָ 25:21

ַּתַחת טֹוָבה:  
ִהים ְלָדִוד 25:22 ִמָּכל־ֲאֶׁשר־לֹו ַעד־ַהֹּבֶקר ַמְׁשִּתין ְּבִקיר:  ְוֹכה ֹיִסיף ִאם־ַאְׁשִאיר 7ֹּכה־יֲַעֶׂשה ֱא
וִַּתְׁשַּתחּו ָאֶרץ:  8וֵַּתֶרא ֲאִביַגִיל ֶאת־ָּדִוד וְַּתַמֵהר וֵַּתֶרד ֵמַעל ַהֲחמֹור וִַּתֹּפל ִלְפֵני ָדִוד ַעל־ַאֶּפיהָ 25:23
: וִַּתֹּפל ַעל־ַרְגָליו ַוּתֹאֶמר ִּבי־ֲאִני ֲאֹדִני ֶהָעון ּוְתַדֶּבר־ָנא ֲאָמְת ְּבָאְזֶני ּוְׁשַמע ֵאת ִּדְבֵרי ֲאָמֶת 25:24
ָלה ִעּמֹו וֲַאִני ַאל־ָנא יִָׂשים ֲאֹדִני ֶאת־ִלּבֹו ֶאל־ִאיׁש ַהְּבִלַּיַעל ַהֶּזה ַעל־ָנָבל ִּכי ִכְׁשמֹו ֶּכן־הּוא ָנָבל ְׁשמֹו ּוְנבָ 25:25

ֲאָמְת לֹא ָרִאיִתי ֶאת־ַנֲעֵרי ֲאֹדִני ֲאֶׁשר ָׁשָלְחָּת:  
ְכָנָבל ֹאְיֶבי  ְמָנֲע ְיהוָה ִמּבֹוא ְבָדִמים ְוהֹוֵׁשַע יְָד ָל ְוַעָּתה ִיְהיּו9ְוַעָּתה ֲאֹדִני ַחי־ְיהוָה ְוֵחי־ַנְפְׁש ַּכֲאֶׁשר25:26

ְוַהְמַבְקִׁשים ֶאל־ֲאֹדִני ָרָעה:  
ִׁשְפָחְת ַלאֹדִני ְוִנְּתָנה ַלְּנָעִרים ַהִּמְתַהְּלִכים ְּבַרְגֵלי ֲאֹדִני:  10ְוַעָּתה ַהְּבָרָכה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר־ֵהִביָאה 25:27
ָעׂשֹה־יֲַעֶׂשה ְיהוָה ַלאֹדִני ַּבִית ֶנֱאָמן ִּכי־ִמְלֲחמֹות ְיהוָה ֲאֹדִני ִנְלָחם ְוָרָעה  ָׂשא ָנא ְלֶפַׁשע ֲאָמֶת ִּכי25:28

  : לֹא־ִתָּמֵצא ְב ִמָּיֶמי
ֶהי25:29  ְוֵאת ֶנֶפׁש וַָּיָקם ָאָדם ִלְרָדְפ ּוְלַבֵּקׁש ֶאת־ַנְפֶׁש ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאֹדִני ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ֵאת ְיהוָה ֱא

ֹאְיֶבי ְיַקְּלֶעָּנה ְּבתֹו ַּכף ַהָּקַלע:  
ְוָהיָה ִּכי־יֲַעֶׂשה ְיהוָה ַלאֹדִני ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ֶאת־ַהּטֹוָבה ָעֶלי ְוִצְּו ְלָנִגיד ַעל־ִיְׂשָרֵאל: 25:30

1 6 // Vg ֶלֱאָחי MT ֶלָחי
2 7 // LXX ִהֵּנה omit MT (ִהֵּנהְוַעָּתה)
3 7 // LXX Syr ַּבִּמְדָּבר ְולֹא (-וו-) MT לֹא
4 9 // cf LXX 20:34 DSS(4QSam(a)) ויֹפֲחז MT וַָּינּוחּו
5 11 // LXX OL Mss יֵיִני MT ֵמיַמי
6 11 // LXX OL Mss צֹאִני omit MT (צֹאִניְלֹגְזָזי)
7 22 // LXX(BAN) ְלָדִוד MT LXX(L 489 55 92 130) Mss ְלֹאְיֵבי ָדִוד
8 23 // LXX ִלְפֵני ָדִוד ַעל־ַאֶּפיהָ  MT ְלַאֵּפי ָדִוד ַעל־ָּפֶניהָ 
9 26 // LXX ַּכֲאֶׁשר  (hpgr כ ) MT ֲאֶׁשר 
10 27 // Klein ֵהִביָאה MT ֵהִביא



־ָּדם ִחָּנם ּוְלהֹוִׁשיַע ֲאֹדִני לֹו ְוֵהיִטב ְיהוָה ַלאֹדִני  ְולֹא ִתְהיֶה זֹאת ְל ְלפּוָקה ּוְלִמְכׁשֹול ֵלב ַלאֹדִני ְולִ 25:31 ְׁשָּפ
 : ְוָזַכְרָּת ֶאת־ֲאָמֶת

ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְׁשָלֵח ַהּיֹום ַהֶּזה ִלְקָראִתי:  25:32 וַּיֹאֶמר ָּדִוד ַלֲאִביַגל ָּברּו ְיהוָה ֱא
ה ָאְּת ֲאֶׁשר ְּכִלִתִני ַהּיֹום ַהֶּזה ִמּבֹוא ְבָדִמים ְוֹהֵׁשַע יִָדי ִלי: ּוָברּו ַטְעֵמ ּוְברּוכָ 25:33
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְמָנַעִני ֵמָהַרע ֹאָת ִּכי לּוֵלי ִמַהְרְּת וַָּתבֹאִתי ִלְקָראִתי ִּכי ִאם־25:34 נֹוַתר  ְואּוָלם ַחי־ְיהוָה ֱא

ִקיר:  ְלָנָבל ַעד־אֹור ַהֹּבֶקר ַמְׁשִּתין ּבְ 
: וִַּיַּקח ָּדִוד ִמָּיָדּה ֵאת ֲאֶׁשר־ֵהִביָאה לֹו ְוָלּה ָאַמר ֲעִלי ְלָׁשלֹום ְלֵביֵת ְרִאי ָׁשַמְעִּתי ְבקֹוֵל וֶָאּׂשָ 25:35 א ָּפָנִי
טֹוב ָעָליו ְוהּוא ִׁשֹּכר ַעד־ְמֹאד  וַָּתבֹא ֲאִביַגִיל ֶאל־ָנָבל ְוִהֵּנה־לֹו ִמְׁשֶּתה ְּבֵביתֹו ְּכִמְׁשֵּתה ַהֶּמֶל ְוֵלב ָנָבל 25:36

ְולֹא־ִהִּגיָדה ּלֹו ָּדָבר ָקֹטן ְוָגדֹול ַעד־אֹור ַהֹּבֶקר:  
א ָהיָה ְלָאֶבן:  וְַיִהי ַבֹּבֶקר ְּבֵצאת ַהַּיִין ִמָּנָבל וַַּתֶּגד־לֹו ִאְׁשּתֹו ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה וַָּיָמת ִלּבֹו ְּבִקְרּבֹו ְוהּו25:37
ִהי ַּכֲעֶׂשֶרת ַהָּיִמים וִַּיֹּגף ְיהוָה ֶאת־ָנָבל וַָּיֹמת:  וַיְ 25:38
ֵמָרָעה  וִַּיְׁשַמע ָּדִוד ִּכי ֵמת ָנָבל וַּיֹאֶמר ָּברּו ְיהוָה ֲאֶׁשר ָרב ֶאת־ִריב ֶחְרָּפִתי ִמַּיד ָנָבל ְוֶאת־ַעְבּדֹו ָחַׂש 25:39

ַלח ָּדִוד וְַיַדֵּבר ַּבֲאִביַגִיל ְלַקְחָּתּה לֹו ְלִאָּׁשה:  ְוֵאת ָרַעת ָנָבל ֵהִׁשיב ְיהוָה ְּברֹאׁשֹו וִַּיְׁש 
ִאָּׁשה:  וַָּיֹבאּו ַעְבֵדי ָדִוד ֶאל־ֲאִביַגִיל ַהַּכְרֶמָלה ַוְיַדְּברּו ֵאֶליָה ֵלאֹמר ָּדִוד ְׁשָלָחנּו ֵאַלִי ְלַקְחֵּת לֹו לְ 25:40
25:41 ֹ אֶמר ִהֵּנה ֲאָמְת ְלִׁשְפָחה ִלְרֹחץ ַרְגֵלי ַעְבֵדי ֲאֹדִני:  וַָּתָקם וִַּתְׁשַּתחּו ַאַּפִים ָאְרָצה וַּת
י ָדִוד  וְַּתַמֵהר וַָּתָקם ֲאִביַגִיל וִַּתְרַּכב ַעל־ַהֲחמֹור ְוָחֵמׁש ַנֲעֹרֶתיָה ַהֹהְלכֹות ְלַרְגָלּה ַוֵּתֶל ַאֲחֵרי ַמְלֲאכֵ 25:42

וְַּתִהי־לֹו ְלִאָּׁשה: 
ח ָּדִוד ִמִּיְזְרֶעאל וִַּתְהיֶיןָ ַּגם־ְׁשֵּתיֶהן לֹו ְלָנִׁשים: ְוֶאת־ֲאִחיֹנַעם ָלקַ 25:43
ְוָׁשאּול ָנַתן ֶאת־ִמיַכל ִּבּתֹו ֵאֶׁשת ָּדִוד ְלַפְלִטי ֶבן־ַלִיׁש ֲאֶׁשר ִמַּגִּלים: 25:44

ְּבִגְבַעת ַהֲחִכיָלה ַעל ְּפֵני ַהְיִׁשיֹמן:  וַָּיֹבאּו ַהִּזִפים ֶאל־ָׁשאּול ַהִּגְבָעָתה ֵלאֹמר ֲהלֹוא ָדִוד ִמְסַּתֵּתר 26:1
ֶׁשת־ֲאָלִפים ִאיׁש ְּבחּוֵרי ִיְׂשָרֵאל ְלַבֵּקׁש ֶאת־ָּדִוד ְּבמִ 26:2 ְדַּבר־ִזיף:  וַָּיָקם ָׁשאּול וֵַּיֶרד ֶאל־ִמְדַּבר־ִזיף ְוִאּתֹו ְׁש
יֹמן ַעל־ַהָּדֶר ְוָדִוד ֹיֵׁשב ַּבִּמְדָּבר וַַּיְרא ִּכי ָבא ָׁשאּול ַאֲחָריו  וִַּיַחן ָׁשאּול ְּבִגְבַעת ַהֲחִכיָלה ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ַהְיִׁש 26:3

ַהִּמְדָּבָרה:  
וִַּיְׁשַלח ָּדִוד ְמַרְּגִלים וֵַּיַדע ִּכי־ָבא ָׁשאּול ֶאל־ָנכֹון: 26:4
ד ֶאת־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָׁשַכב־ָׁשם ָׁשאּול ְוַאְבֵנר ֶּבן־ֵנר  וַָּיָקם ָּדִוד וַָּיבֹא ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָחָנה־ָׁשם ָׁשאּול וַַּיְרא ָּדוִ 26:5

ַׂשר־ְצָבאֹו ְוָׁשאּול ֹׁשֵכב ַּבַּמְעָּגל ְוָהָעם ֹחִנים ְסִביֹבתֹו: 
ל־ָׁשאּול  וַַּיַען ָּדִוד וַּיֹאֶמר ֶאל־ֲאִחיֶמֶל ַהִחִּתי ְוֶאל־ֲאִביַׁשי ֶּבן־ְצרּויָה ֲאִחי יֹוָאב ֵלאֹמר ִמי־יֵֵרד ִאִּתי אֶ 26:6

  : ֶאל־ַהַּמֲחֶנה וַּיֹאֶמר ֲאִביַׁשי ֲאִני ֵאֵרד ִעָּמ
תֹו ְוַאְבֵנר  וַָּיבֹא ָדִוד וֲַאִביַׁשי ֶאל־ָהָעם ַלְיָלה ְוִהֵּנה ָׁשאּול ֹׁשֵכב יֵָׁשן ַּבַּמְעָּגל וֲַחִניתֹו ְמעּוָכה־ָבָאֶרץ ִמַרֲאׁשֹ 26:7

ְוָהָעם ֹׁשְכִבים ְסִביֹבתֹו: 
ִהים ַהּיֹום ֶאת־אֹוִיְב ְּביֶָד ְוַעָּתה ַאֶּכּנּו ָנא ַּבֲחִנית :826 ַּפַעם ַאַחת ְולֹא 1ָבָאֶרץ וַּיֹאֶמר ֲאִביַׁשי ֶאל־ָּדִוד ִסַּגר ֱא

ֶאְׁשֶנה לֹו: 
ַלח יָדֹו ִּבְמִׁשיַח ְיהוָה ְוִנָּקה:וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־ֲאִביַׁשי ַאל־ַּתְׁשִחיֵתהּו ִּכי ִמי ִיְׁש 26:9

וַּיֹאֶמר ָּדִוד ַחי־ְיהוָה ִּכי ִאם־ְיהוָה ִיָּגֶפּנּו אֹו־יֹומֹו יָבֹוא וֵָמת אֹו ַבִּמְלָחָמה יֵֵרד ְוִנְסָּפה: 26:10
ַח יִָדי ִּבְמִׁשיַח ְיהוָה ְוַעָּתה ַקח־ָנא ֶאת־ַהֲחִנית 26:11 ֲאֶׁשר ְמַרֲאֹׁשתֹו ְוֶאת־ַצַּפַחת ַהַּמִים  ָחִליָלה ִּלי ֵמיהוָה ִמְּׁש

ְוֵנֲלָכה ָּלנּו: 
ן ֵמִקיץ ִּכי ֻכָּלם  וִַּיַּקח ָּדִוד ֶאת־ַהֲחִנית ְוֶאת־ַצַּפַחת ַהַּמִים ֵמַרֲאֹׁשֵתי ָׁשאּול וֵַּיְלכּו ָלֶהם ְוֵאין ֹרֶאה ְוֵאין יֹוֵדַע ְוֵאי26:12

ֲעֵליֶהם:  ְיֵׁשִנים ִּכי ַּתְרֵּדַמת ְיהוָה ָנְפָלה 
וַַּיֲעֹבר ָּדִוד ָהֵעֶבר וַַּיֲעֹמד ַעל־רֹאׁש־ָהָהר ֵמָרֹחק ַרב ַהָּמקֹום ֵּביֵניֶהם:  26:13
:2ַהּקֹוֵרא וִַּיְקָרא ָדִוד ֶאל־ָהָעם ְוֶאל־ַאְבֵנר ֶּבן־ֵנר ֵלאֹמר ֲהלֹוא ַתֲעֶנה ַאְבֵנר וַַּיַען ַאְבֵנר וַּיֹאֶמר ִמי ַאָּתה 26:14
ל ְוָלָּמה לֹא ָׁשַמְרָּת ֶאל־ֲאֹדֶני ַהֶּמֶל ִּכי־ָבא ַאַחד  וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־ַאְבֵנר ֲהלֹוא־ִאיׁש ַאָּתה ּוִמי ָכמֹו ְּבִיְׂשָראֵ 26:15

  : ָהָעם ְלַהְׁשִחית ֶאת־ַהֶּמֶל ֲאֹדֶני
לֹא־טֹוב ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ַחי־ְיהוָה ִּכי ְבֵני־ָמוֶת ַאֶּתם ֲאֶׁשר לֹא־ְׁשַמְרֶּתם ַעל־ֲאֹדֵניֶכם ַעל־ְמִׁשיחַ 26:16

־ַצַּפַחת ַהַּמִים ֲאֶׁשר ְמַרֲאֹׁשתֹו:  3ה ְרֵאה ֵאי־ֲחִנית ַהֶּמֶל ְוֵאי ְיהוָה ְוַעּתָ 

1 8 // LXX ָבָאֶרץ MT ּוָבָאֶרץ
2 14 // LXX(B) ַהּקֹוֵרא // LXX(MN) Eth Sa ַהּקֹוֵרא ֹאִתי // MT ָקָראתָ  ֶאל־ַהֶּמֶל // Syr ַהּקֹוֵרא ֶאל־ַהֶּמֶל  ַהּקֹוֵרא 

ֶאל־ַהֶּמֶל ֹאִתי  LXX(A) // ִמי־ָאָּתהֹאִתיַהּקֹוֵרא  LXX(L)
3 16 // cf Tg ְוֵאי omit MT



26:17 : וַַּיֵּכר ָׁשאּול ֶאת־קֹול ָּדִוד וַּיֹאֶמר ֲהקֹוְל ֶזה ְּבִני ָדִוד וַּיֹאֶמר ָּדִוד קֹוִלי ֲאֹדִני ַהֶּמֶל
ִני ֹרֵדף ַאֲחֵרי ַעְבּדֹו ִּכי ֶמה ָעִׂשיִתי ּוַמה־ְּביִָדי ָרָעה: וַּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ֲאדֹ 26:18
ִהים 26:19 ֱהִסיְת ִבי יַָרח ִמְנָחה ְוִאם ְּבֵני ָהָאָדם ֲארּוִרים  1ְוַעָּתה ִיְׁשַמע־ָנא ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ֵאת ִּדְבֵרי ַעְבּדֹו ִאם־ֱא

ִהים ֲאֵחִרים: ֵהם ִלְפֵני ְיה וָה ִּכי־ֵגְרׁשּוִני ַהּיֹום ֵמִהְסַּתֵּפַח ְּבַנֲחַלת ְיהוָה ֵלאֹמר ֵל ֲעֹבד ֱא
ר ִיְרֹּדף  ְוַעָּתה ַאל־ִיֹּפל ָּדִמי ַאְרָצה ִמֶּנֶגד ְּפֵני ְיהוָה ִּכי־יָָצא ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ְלַבֵּקׁש ֶאת־ַּפְרֹעׁש ֶאָחד ַּכֲאׁשֶ 26:20

ים:  ַהֹּקֵרא ֶּבָהִר 
ה ִהֵּנה וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ָחָטאִתי ׁשּוב ְּבִני־ָדִוד ִּכי לֹא־ָאַרע ְל עֹוד ַּתַחת ֲאֶׁשר יְָקָרה ַנְפִׁשי ְּבֵעיֶני ַהּיֹום ַהּזֶ 26:21

ִהְסַּכְלִּתי וֶָאְׁשֶּגה ַהְרֵּבה ְמֹאד:  
ַהֶּמֶל ְויֲַעֹבר ֶאָחד ֵמַהְּנָעִרים ְוִיָּקֶחָה: 2וַַּיַען ָּדִוד וַּיֹאֶמר ִהֵּנה ֲחִנית 26:22
ַח יִָדי ִּבְמִׁשיַח  ְולֹא3וַיהוָה יִָׁשיב ָלִאיׁש ֶאת־ִצְדָקתֹו ְוֶאת־ֱאֻמָנתֹו ֲאֶׁשר ְנָתְנ ְיהוָה ַהּיֹום ְּביִָדי 26:23 ָאִביִתי ִלְׁש
ְיהוָה:  
ָרה:ְוִהֵּנה ַּכֲאֶׁשר ָּגְדָלה ַנְפְׁש ַהּיֹום ַהֶּזה ְּבֵעיָני ֵּכן ִּתְגַּדל ַנְפִׁשי ְּבֵעיֵני ְיהוָה ְויִַּצֵלִני ִמָּכל־צָ 26:24
ה ַתֲעֶׂשה ְוַגם יָֹכל ּתּוָכל וֵַּיֶל ָּדִוד ְלַדְרּכֹו ְוָׁשאּול ָׁשב וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל־ָּדִוד ָּברּו ַאָּתה ְּבִני ָדִוד ַּגם ָעׂשֹ 26:25

ִלְמקֹומֹו:
ֶאל־ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ְונֹוַאׁש  5ָּמֵלט אִ 4וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־ִלּבֹו ַעָּתה ֶאָּסֶפה יֹום־ֶאָחד ְּביַד־ָׁשאּול ֵאין־ִלי טֹוב ִּכי ִאם 27:1

ִמֶּמִּני ָׁשאּול ְלַבְקֵׁשִני עֹוד ְּבָכל־ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל ְוִנְמַלְטִּתי ִמָּידֹו: 
ֹו ֶאל־ָאִכיׁש ֶּבן־ָמעֹו ֶמֶל ַּגת: וַָּיָקם ָּדִוד וַַּיֲעֹבר הּוא ְוֵׁשׁש־ֵמאֹות ִאיׁש ֲאֶׁשר ִעּמ27:2
ִביַגִיל ֵאֶׁשת־ָנָבל  וֵַּיֶׁשב ָּדִוד ִעם־ָאִכיׁש ְּבַגת הּוא וֲַאָנָׁשיו ִאיׁש ּוֵביתֹו ָּדִוד ּוְׁשֵּתי ָנָׁשיו ֲאִחיֹנַעם ַהִּיְזְרֵעאִלית וַאֲ 27:3

ַהַּכְרְמִלית:  
ְולֹא־יֹוַסף עֹוד ְלַבְקׁשֹו: וַּיַֻּגד ְלָׁשאּול ִּכי־ָבַרח ָּדִוד ַּגת27:4
ָלָּמה יֵֵׁשב  וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־ָאִכיׁש ִאם־ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני ִיְּתנּו־ִלי ָמקֹום ְּבַאַחת ָעֵרי ַהָּׂשֶדה ְוֵאְׁשָבה ָּׁשם וְ 27:5

  : ַעְבְּד ְּבִעיר ַהַּמְמָלָכה ִעָּמ
ּיֹום ַההּוא ֶאת־ִצְקָלג ָלֵכן ָהְיָתה ִצְקַלג ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:וִַּיֶּתן־לֹו ָאִכיׁש ּבַ 27:6
וְַיִהי ִמְסַּפר ַהָּיִמים ֲאֶׁשר־יַָׁשב ָּדִוד ִּבְׂשֵדה ְפִלְׁשִּתים יִָמים ְוַאְרָּבָעה ֳחָדִׁשים: 27:7
9ׁשּוָרה8ּבֹוֲא7ִמֶּטֶלם 6ְוַהִּגְרִזי ְוָהֲעָמֵלִקי ְוִהֵּנה ָהָאֶרץ נֹוֶׁשֶבתוַַּיַעל ָּדִוד וֲַאָנָׁשיו וִַּיְפְׁשטּו ֶאל־ַהְּגׁשּוִרי27:8

ְוַעד־ֶאֶרץ ִמְצָרִים:  
10ָּיֵבא ְוִהָּכה ָדִוד ֶאת־ָהָאֶרץ ְולֹא ְיַחֶּיה ִאיׁש ְוִאָּׁשה ְוָלַקח צֹאן ּוָבָקר וֲַחֹמִרים ּוְגַמִּלים ּוְבָגִדים וַָּיָׁשב ו27:9ַ

ֶאל־ָאִכיׁש: 
: 14ַהְּקִנִּזי־ֶנֶגב 13ְוַעל12ְּפַׁשְטֶּתם ַהּיֹום וַּיֹאֶמר ָּדִוד ַעל־ֶנֶגב ְיהּוָדה ְוַעל־ֶנֶגב ְיַרְחְמֵאל 11וַּיֹאֶמר ָאִכיׁש ַעל־ִמי 27:10
ל־ַהָּיִמים ְוִאיׁש ְוִאָּׁשה לֹא־ְיַחֶּיה ָדִוד ְלָהִביא ַגת ֵלאֹמר ֶּפן־יִַּגדּו ָעֵלינּו ֵלאֹמר ֹּכה־ָעָׂשה ָדִוד ְוֹכה ִמְׁשָּפטֹו ּכָ 27:11

ֵדה ְפִלְׁשִּתים:  ֲאֶׁשר יַָׁשב ִּבְׂש 
וַַּיֲאֵמן ָאִכיׁש ְּבָדִוד ֵלאֹמר ַהְבֵאׁש ִהְבִאיׁש ְּבַעּמֹו ְבִיְׂשָרֵאל ְוָהיָה ִלי ְלֶעֶבד עֹוָלם:27:12

1 19 ִהים // LXX ֱא MT ְיהוָה
2 22 // DSS(4QSam(a)) LXX MT Qere ֲחִנית MT Kethib ַהֲחִנית
3 23 // Hebrew Mss LXX Syr ְּביִָדי MT ְּביָד
4 1 // LXX ִאם omit MT ( ִאָּמֵלטִאם)
5 1 // LXX(BALMN) ִאָּמֵלט  MT Tg cf Vg ִהָּמֵלט ִאָּמֵלט 
6 8 // cf LXX ְוִהֵּנה ָהָאֶרץ נֹוֶׁשֶבת MT ִּכי ֵהָּנה ֹיְׁשבֹות ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
7 8 cf LXX(MN) ִמֶּטֶלם // מטלםשור  // LXX(B) גלםשור  // LXX(A) גלםשור  מעלם MT ֵמעֹוָלם
8 8 // MT ּבֹוֲא  omit LXX
9 8 // MT ׁשּוָרה I Samuel 15:7 al ׁשּור 
10 9 // cf v.11 וַָּיֵבא MT וַָּיבֹא
11 10 // LXX ַעל־ִמי MT ַאל
12 10 // DSS(4QSam(a)) OL Syr Vg ְיַרְחְמֵאל MT ַהַּיְרְחְמֵאִלי
13 10 // DSS(4QSam(a)) ְוַעל MT ְוֶאל
14 10 // LXX ַהְּקִנִּזי MT ַהֵּקיִני



ל־ָּדִוד יָֹדַע ֵּתַדע ִּכי וְַיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם וִַּיְקְּבצּו ְפִלְׁשִּתים ֶאת־ַמֲחֵניֶהם ַלָּצָבא ְלִהָּלֵחם ְּבִיְׂשָרֵאל וַּיֹאֶמר ָאִכיׁש אֶ 28:1
: 2ַאָּתה וֲַאָנֶׁשי1ַלִּמְלָחָמה ִאִּתי ֵּתֵצא 

ִׁשי  וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־ָאִכיׁש ָלֵכן ַאָּתה ֵתַדע ֵאת ֲאֶׁשר־יֲַעֶׂשה ַעְבֶּד וַּיֹאֶמר ָאִכיׁש ֶאל־ָּדִוד ָלֵכן ֹׁשֵמר ְלרֹא28:2
ֲאִׂשיְמ ָּכל־ַהָּיִמים:

ְוָׁשאּול ֵהִסיר ָהֹאבֹות ְוֶאת־ַהִּיְּדֹעִנים ֵמָהָאֶרץ:  3ְבִעירֹו ה  ּוְׁשמּוֵאל ֵמת וִַּיְסְּפדּו־לֹו ָּכל־ִיְׂשָרֵאל וִַּיְקְּבֻרהּו ָבָרמָ 28:3
וִַּיָּקְבצּו ְפִלְׁשִּתים וַָּיֹבאּו וַַּיֲחנּו ְבׁשּוֵנם וִַּיְקֹּבץ ָׁשאּול ֶאת־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל וַַּיֲחנּו ַּבִּגְלֹּבַע:  28:4
ֶאת־ַמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים וִַּיָרא וֶַּיֱחַרד ִלּבֹו ְמֹאד: וַַּיְרא ָׁשאּול28:5
מֹות ַּגם ָּבאּוִרים ַּגם ַּבְּנִביִאם:  28:6 וִַּיְׁשַאל ָׁשאּול ַּביהוָה ְולֹא ָעָנהּו ְיהוָה ַּגם ַּבֲח
ֶאְדְרָׁשה־ָּבּה וַּיֹאְמרּו ֲעָבָדיו ֵאָליו ִהֵּנה ֵאֶׁשת וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ַלֲעָבָדיו ַּבְּקׁשּו־ִלי ֵאֶׁשת ַּבֲעַלת־אֹוב ְוֵאְלָכה ֵאֶליָה וְ 28:7

ַּבֲעַלת־אֹוב ְּבֵעין ּדֹור:  
־ָנא 4ָלה וַּיֹאֶמר ָקֳסִמי וִַּיְתַחֵּפׂש ָׁשאּול וִַּיְלַּבׁש ְּבָגִדים ֲאֵחִרים וֵַּיֶל הּוא ּוְׁשֵני ֲאָנִׁשים ִעּמֹו וַָּיֹבאּו ֶאל־ָהִאָּׁשה ָליְ 28:8

  : ִלי ָּבאֹוב ְוַהֲעִלי ִלי ֵאת ֲאֶׁשר־ֹאַמר ֵאָלִי
5ם וַּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֵאָליו ִהֵּנה ַאָּתה יַָדְעָּת ֵאת ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ָׁשאּול ֲאֶׁשר ִהְכִרית ֶאת־ָהֹאבֹות ְוֶאת־ַהִּיְּדֹעִני28:9

ִמן־ָהָאֶרץ ְוָלָמה ַאָּתה ִמְתַנֵּקׁש ְּבַנְפִׁשי ַלֲהִמיֵתִני: 
וִַּיָּׁשַבע ָלּה ָׁשאּול ַּביהוָה ֵלאֹמר ַחי־ְיהוָה ִאם־ִיְּקֵר ָעון ַּבָּדָבר ַהֶּזה:  28:10
ִלי־ִלי:  וַּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאת־ִמי ַאֲעֶלה־ָּל וַּיֹאֶמר ֶאת־ְׁשמּוֵאל ַהעֲ 28:11
ה ָׁשאּול: וֵַּתֶרא ָהִאָּׁשה ֶאת־ְׁשמּוֵאל וִַּתְזַעק ְּבקֹול ָּגדֹול ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל־ָׁשאּול ֵלאֹמר ָלָּמה ִרִּמיָתִני ְוַאּתָ 28:12
ִהים רָ 28:13 ִאיִתי ֹעִלים ִמן־ָהָאֶרץ: וַּיֹאֶמר ָלּה ַהֶּמֶל ַאל־ִּתיְרִאי ִּכי ָמה ָרִאית וַּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל־ָׁשאּול ֱא
ַּפִים  וַּיֹאֶמר ָלּה ַמה־ָּתֳארֹו וַּתֹאֶמר ִאיׁש ָזֵקן ֹעֶלה ְוהּוא ֹעֶטה ְמִעיל וֵַּיַדע ָׁשאּול ִּכי־ְׁשמּוֵאל הּוא וִַּיֹּקד אַ 28:14

ַאְרָצה וִַּיְׁשָּתחּו:  
לֹות ֹאִתי וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ַצר־ִלי ְמֹאד ּוְפִלְׁשִּתים ִנְלָחִמים ִּבי  וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל־ָׁשאּול ָלָּמה ִהְרַּגְזַּתִני ְלַהעֲ 28:15

מֹות וֶָאְקָרֶאה ְל ְלהֹוִדיֵעִני ָמה ֶאֱעֶׂשה ִהים ָסר ֵמָעַלי ְולֹא־ָעָנִני עֹוד ַּגם ְּביַד־ַהְּנִביִאם ַּגם־ַּבֲח : וֵא
: 7ִּתְׁשָאֵלִני וַיהוָה ָסר ֵמָעֶלי וְַיִהי ִעם־ֵרֶע6ָלָּמה וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל 28:16
ָּיֶד וִַּיְּתָנּה ְלֵרֲע ְלָדִוד:  ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּביִָדי וִַּיְקַרע ְיהוָה ֶאת־ַהַּמְמָלָכה מִ 8וַַּיַעׂש ְיהוָה ְּל 28:17
ּיֹום ַהֶּזה:  ַּכֲאֶׁשר לֹא־ָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ְיהוָה ְולֹא־ָעִׂשיָת ֲחרֹון־ַאּפֹו ַּבֲעָמֵלק ַעל־ֵּכן ַהָּדָבר ַהֶּזה ָעָׂשה־ְל ְיהוָה הַ 28:18
ַּגם ֶאת־ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ִיֵּתן  9ּוָמָחר ַאָּתה ּוָבֶני ִעָּמ ֹנְפִלים ְוִיֵּתן ְיהוָה ַּגם ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִעְּמ ְּביַד־ְּפִלְׁשִּתים 28:19

ְיהוָה ְּביַד־ְּפִלְׁשִּתים:  
־ָהיָה בֹו ִּכי לֹא ָאַכל ֶלֶחם וְַיַמֵהר ָׁשאּול וִַּיֹּפל ְמלֹא־קֹוָמתֹו ַאְרָצה וִַּיָרא ְמֹאד ִמִּדְבֵרי ְׁשמּוֵאל ַּגם־ֹּכַח לֹא28:20

ָּכל־ַהּיֹום ְוָכל־ַהָּלְיָלה:  
ַנְפִׁשי  וַָּתבֹוא ָהִאָּׁשה ֶאל־ָׁשאּול וֵַּתֶרא ִּכי־ִנְבַהל ְמֹאד וַּתֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ָׁשְמָעה ִׁשְפָחְת ְּבקֹוֶל וָָאִׂשים28:21

ֵאָלי:  ְּבַכִּפי וֶָאְׁשַמע ֶאת־ְּדָבֶרי ֲאֶׁשר ִּדַּבְרּתָ 
:  ְוַעָּתה ְׁשַמע־ָנא ַגם־ַאָּתה ְּבקֹול ִׁשְפָחֶת ְוָאִׂשָמה ְלָפֶני ַּפת־ֶלֶחם ֶוֱאכֹול ִויִהי ְב ֹּכַח ִּכי ֵתֵל ּבַ 28:22 ָּדֶר
־בֹו ֲעָבָדיו ְוַגם־ָהִאָּׁשה וִַּיְׁשַמע ְלֹקָלם וַָּיָקם ֵמָהָאֶרץ וֵַּיֶׁשב ֶאל־ַהִּמָּטה: 10וְַיָמֵאן וַּיֹאֶמר לֹא ֹאַכל וִַּיְפְצרּו 28:23
ְוָלִאָּׁשה ֵעֶגל־ַמְרֵּבק ַּבַּבִית וְַּתַמֵהר וִַּתְזָּבֵחהּו וִַּתַּקח־ֶקַמח וַָּתָלׁש וַֹּתֵפהּו ַמּצֹות:  28:24
ַההּוא:11ָבָדיו וַּיֹאֵכלּו וַָּיֻקמּו וֵַּיְלכּו ַהַּלְיָלה וַַּתֵּגׁש ִלְפֵני־ָׁשאּול ְוִלְפֵני עֲ 28:25

וִַּיְקְּבצּו ְפִלְׁשִּתים ֶאת־ָּכל־ַמֲחֵניֶהם ֲאֵפָקה ְוִיְׂשָרֵאל ֹחִנים ַּבַעִין ֲאֶׁשר ְּבִיְזְרֶעאל:  29:1

1 1 // DSS(4QSam(a)) LXX ַלִּמְלָחָמה MT ַבַּמֲחֶנה
2 1 // LXX cf MT ֵּתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַאָּתה וֲַאָנֶׁשי  ַלִּמְלָחָמה ִיְזְרֶעאָלה DSS(4QSam(a)) ֵּתֵצא ַאָּתה וֲַאָנֶׁשי 
3 3 // LXX ְבִעירֹו MT ּוְבִעירֹו
4 8 // MT Qere ָקֳסִמי MT Kethib ְקסֹוִמי
5 9 // cf LXX ַהִּיְּדֹעִנים (hpgr מ ) MT ַהִּיְּדעֹ ִני
6 16 // LXX ָלָּמה MT ְוָלָּמה
7 16 // LXX Syr cf I Samuel 15:28 ִעם־ֵרֶע  MT ָעֶר 
8 17 // LXX ְּל  MT לֹו
9 19 // LXX(B) ִעָּמ ֹנְפִלים MT ִעִּמי
10 23 // Hebrew Mss LXX Syr Vg וִַּיְפְצרּו MT וִַּיְפְרצּו
11 25 // DSS(4QSam(a)) LXX ַהַּלְיָלה MT ַּבַּלְיָלה



ְבִרים ְלֵמאֹות ְוַלֲאָלִפים ְוָדִוד וֲַאָנָׁשיו ֹעְבִרים ָּבַאֲחֹרָנה ִעם־ָאִכיׁש:  ְוַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים עֹ 29:2
ּול  וַּיֹאְמרּו ָׂשֵרי ְפִלְׁשִּתים ָמה ָהִעְבִרים ָהֵאֶּלה וַּיֹאֶמר ָאִכיׁש ֶאל־ָׂשֵרי ְפִלְׁשִּתים ֲהלֹוא־ֶזה ָדִוד ֶעֶבד ָׁשא29:3

־ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָהיָה ִאִּתי  ַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה:2־ֶזה ָׁשִנים ְולֹא־ָמָצאִתי בֹו ְמאּוָמה ִמּיֹום ָנְפלֹו ֵאַלי 1ֶזה יִָמים אֹו ֶמֶל
ִּתים ָהֵׁשב ֶאת־ָהִאיׁש ְויָֹׁשב ֶאל־ְמקֹומֹו ֲאֶׁשר ִהְפַקְדּתֹו ָׁשם  וִַּיְקְצפּו ָעָליו ָׂשֵרי ְפִלְׁשִּתים וַּיֹאְמרּו לֹו ָׂשֵרי ְפִלְׁש 29:4

ָראֵׁשי ָהֲאָנִׁשים ְולֹא־יֵֵרד ִעָּמנּו ַּבִּמְלָחָמה ְולֹא־ִיְהיֶה־ָּלנּו ְלָׂשָטן ַּבִּמְלָחָמה ּוַבֶּמה ִיְתַרֶּצה ֶזה ֶאל־ֲאֹדָניו ֲהלֹוא ּבְ 
ָהֵהם: 
ֲענּו־לֹו ַּבְּמֹחלֹות ֵלאֹמר ִהָּכה ָׁשאּול ַּבֲאָלָפיו ְוָדִוד ְּבִרְבֹבתֹו: ֲהלֹוא־ֶזה ָדִוד ֲאֶׁשר ַי29:5
ֶנה ִּכי וִַּיְקָרא ָאִכיׁש ֶאל־ָּדִוד וַּיֹאֶמר ֵאָליו ַחי־ְיהוָה ִּכי־יָָׁשר ַאָּתה ְוטֹוב ְּבֵעיַני ֵצאְת ּוֹבֲא ִאִּתי ַּבַּמחֲ 29:6

ֹום ֹּבֲא ֵאַלי ַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה ּוְבֵעיֵני ַהְּסָרִנים לֹא־טֹוב ָאָּתה: לֹא־ָמָצאִתי ְב ָרָעה ִמּי
ְוַעָּתה ׁשּוב ְוֵל ְּבָׁשלֹום ְולֹא־ַתֲעֶׂשה ָרע ְּבֵעיֵני ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים: 29:7
ִמּיֹום ֲאֶׁשר ָהִייִתי ְלָפֶני ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ִּכי לֹא  וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־ָאִכיׁש ִּכי ֶמה ָעִׂשיִתי ּוַמה־ָּמָצאָת ְבַעְבְּד 29:8

  : ָאבֹוא ְוִנְלַחְמִּתי ְּבֹאְיֵבי ֲאֹדִני ַהֶּמֶל
ִהים ַא ָׂשֵרי ְפִלְׁשִּתים ָאמְ 29:9 ֲעֶלה  רּו לֹא־יַוַַּיַען ָאִכיׁש וַּיֹאֶמר ֶאל־ָּדִוד יַָדְעִּתי ִּכי טֹוב ַאָּתה ְּבֵעיַני ְּכַמְלַא ֱא

ִעָּמנּו ַּבִּמְלָחָמה: 
ְוַעְבֵדי ֲאֹדֶני ֲאֶׁשר־ָּבאּו ִאָּת וֲַהַלְכֶּתם ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִהְפַקְדִּתי ֶאְתֶכם  3ְוַעָּתה ַהְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר ַאָּתה29:10

ְוִהְׁשַּכְמֶּתם ַּבֹּבֶקר ְואֹור ָלֶכם וֵָלכּו:  4ב ַאָּתה ִלְפֵני ְוִהְׁשַּכְמֶּתם ַבֶּדֶרָׁשם ְוִדֶּבר ְבִלַּיַעל ַאל ָּתֶׂשם ִּבְלָבְב ִּכי טֹו
וַַּיְׁשֵּכם ָּדִוד הּוא וֲַאָנָׁשיו ָלֶלֶכת ַּבֹּבֶקר ָלׁשּוב ֶאל־ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ּוְפִלְׁשִּתים ָעלּו ִיְזְרֶעאל: 29:11

ְוֶאל־ִצְקַלג וַַּיּכּו ֶאת־ִצְקַלג וִַּיְׂשְרפּו  6ָפְׁשטּו ַעל־ַהֶּנֶגב5וֲַאָנָׁשיו ִצְקַלג ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי וֲַעָמֵלקוְַיִהי ְּבבֹא ָדִוד30:1
ֹאָתּה ָּבֵאׁש: 

ֲאֶׁשר־ָּבּה ִמָּקֹטן ְוַעד־ָּגדֹול לֹא ֵהִמיתּו ִאיׁש וִַּיְנֲהגּו וֵַּיְלכּו ְלַדְרָּכם:  7ת־ָּכל וִַּיְׁשּבּו ֶאת־ַהָּנִׁשים ְואֶ 30:2
וַָּיבֹא ָדִוד ַוֲאָנָׁשיו ֶאל־ָהִעיר ְוִהֵּנה ְׂשרּוָפה ָּבֵאׁש ּוְנֵׁשיֶהם ּוְבֵניֶהם ּוְבֹנֵתיֶהם ִנְׁשּבּו: 30:3
ָּׂשא ָדִוד ְוָהָעם ֲאֶׁשר־ִאּתֹו ֶאת־קֹוָלם וִַּיְבּכּו ַעד ֲאֶׁשר ֵאין־ָּבֶהם ֹּכַח ִלְבּכֹות:  וַּיִ 30:4
ּוְׁשֵּתי ְנֵׁשי־ָדִוד ִנְׁשּבּו ֲאִחיֹנַעם ַהִּיְזְרֵעִלית וֲַאִביַגִיל ֵאֶׁשת ָנָבל ַהַּכְרְמִלי: 30:5
ֹו ִּכי־ָמָרה ֶנֶפׁש ָּכל־ָהָעם ִאיׁש ַעל־ְּבנֹו ְוַעל־ְּבֹנָתיו וִַּיְתַחֵּזק ָּדִוד ַּביהוָה  וֵַּתֶצר ְלָדִוד ְמֹאד ִּכי־ָאְמרּו ָהָעם ְלָסְקל 30:6

ָהיו:   ֱא
ִוד:  וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־ֶאְביָָתר ַהֹּכֵהן ֶּבן־ֲאִחיֶמֶל ַהִּגיָׁשה־ָּנא ִלי ָהֵאֹפד וַַּיֵּגׁש ֶאְביָָתר ֶאת־ָהֵאֹפד ֶאל־ּדָ 30:7
ִּציל: ָּדִוד ַּביהוָה ֵלאֹמר ֶאְרֹּדף ַאֲחֵרי ַהְּגדּוד־ַהֶּזה ַהַאִּׂשֶגּנּו וַּיֹאֶמר לֹו ְרֹדף ִּכי־ַהֵּׂשג ַּתִּׂשיג ְוַהֵּצל ּתַ וִַּיְׁשַאל30:8
וֵַּיֶל ָּדִוד הּוא ְוֵׁשׁש־ֵמאֹות ִאיׁש ֲאֶׁשר ִאּתֹו וַָּיֹבאּו ַעד־ַנַחל ַהְּבׂשֹור ְוַהּנֹוָתִרים ָעָמדּו:  30:9

וִַּיְרֹּדף ָּדִוד הּוא ְוַאְרַּבע־ֵמאֹות ִאיׁש וַַּיַעְמדּו ָמאַתִים ִאיׁש ֲאֶׁשר ִּפְּגרּו ֵמֲעֹבר ֶאת־ַנַחל ַהְּבׂשֹור:  30:10
וִַּיְמְצאּו ִאיׁש־ִמְצִרי ַּבָּׂשֶדה וִַּיְקחּו ֹאתֹו ֶאל־ָּדִוד וִַּיְּתנּו־לֹו ֶלֶחם וַּיֹאַכל וַַּיְׁשֻקהּו ָמִים:  30:11
ָׁשה יִָמים  וִַּיְּתנּו־לֹו ֶפַלח ְּדֵבָלה ּוְׁשֵני ִצֻּמִקים וַּיֹאַכל וַָּתָׁשב רּוחֹו ֵאָליו ִּכי לֹא־ָאַכל ֶלֶחם ְולֹא־ָׁשָתה ַמִים ְׁש 30:12

ָׁשה ֵלילֹות:  ּוְׁש
ִרי ָאֹנִכי ֶעֶבד ְלִאיׁש ֲעָמֵלִקי וַַּיַעְזֵבִני ֲאֹדִני ִּכי ָחִליִתי  וַּיֹאֶמר לֹו ָדִוד ְלִמי־ַאָּתה ְוֵאי ִמֶּזה ָאָּתה וַּיֹאֶמר ַנַער ִמצְ 30:13

ָׁשה יִָמים  : 8ַהּיֹום ְׁש
ב ָּכֵלב ְוֶאת־ִצְקַלג ָׂשַרְפנּו ָבֵאׁש: ־ֶנֶגב ַהְּכֵרִתי ְוַעל־ֲאֶׁשר ִליהּוָדה ְוַעל־ֶנגֶ 9ֲאַנְחנּו ָּפַׁשְטנּו ַעל30:14
ִהים ִאם־ְּתִמיֵתִני ְוִאם־ַּתְסּגִ 30:15 ֵרִני  וַּיֹאֶמר ֵאָליו ָּדִוד ֲהתֹוִרֵדִני ֶאל־ַהְּגדּוד ַהֶּזה וַּיֹאֶמר ִהָּׁשְבָעה ִּלי ֵבא

: 1וִַּיָּׁשַבע לֹו ְּביַד־ֲאֹדִני ְואֹוִרְד ֶאל־ַהְּגדּוד ַהֶּזה

1 3 // MT ֶזה יִָמים אֹו omit LXX(501) Ms // LXX יִָמים
2 3 // LXX ֵאַלי omit MT
3 10 // LXX ַאָּתה omit MT
4 10 וֲַהַלְכֶּתם ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִהְפַקְדִּתי ֶאְתֶכם ָׁשם ְוִדֶּבר ְבִלַּיַעל ַאל ָּתֶׂשם ִּבְלָבְב ִּכי טֹוב ַאָּתה ִלפְ ֵני  
// LXX OL Mss ְוִהְׁשַּכְמֶּתם ַבֶּדֶר  omit MT (ְוִהְׁשַּכְמֶּתםוֲַהַלְכֶּתם)
5 1 // LXX וֲַעָמֵלק  MT וֲַעָמֵלִקי
6 1 // LXX ַעל־ַהֶּנֶגב MT ֶאל־ֶנֶגב 
7 2 // LXX ְוֶאת־ָּכל omit MT
8 13 // Hebrew Mss LXX OL Tg Syr יִָמים omit MT
9 14 // LXX ַעל omit MT



ְגִגים ְּבֹכל ַהָּׁשָלל ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ָלְקחּו  ְנֻטִׁשים ַעל־ְּפֵני ָכל־ָהָאֶרץ ֹאְכִלים ְוֹׁשִתים ְוחֹ 2וַֹּיִרֵדהּו ְוִהֵּנה ֵהָּמה 30:16
ֵמֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ּוֵמֶאֶרץ ְיהּוָדה:  

ע ֵמאֹות ִאיׁש־ַנַער  ְולֹא־ִנְמַלט ֵמֶהם ִאיׁש ִּכי ִאם־ַאְרּבַ 3וַַּיֵּכם ָּדִוד ֵמַהֶּנֶׁשף ְוַעד־ָהֶעֶרב ְלָמֳחַרת וְַיִמיֵתם 30:17
ֲאֶׁשר־ָרְכבּו ַעל־ַהְּגַמִּלים וַָּינֻסּו:  

ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ָלְקחּו ֲעָמֵלק ְוֶאת־ְׁשֵּתי ָנָׁשיו ִהִּציל ָּדִוד: 4וַַּיֵּצל30:18
ָּבִנים ּוָבנֹות ּוִמָּׁשָלל ְוַעד ָּכל־ֲאֶׁשר ָלְקחּו ָלֶהם ַהֹּכל ֵהִׁשיב ָּדִוד: ְולֹא ֶנְעַּדר־ָלֶהם ִמן־ַהָּקֹטן ְוַעד־ַהָּגדֹול ְוַעד־30:19
וַּיֹאְמרּו ֶזה ְׁשַלל ָּדִוד:  7ְלָפָניו 6ֶאת־ָּכל־ַהּצֹאן ְוַהָּבָקר וִַּיְנַהג 5וִַּיַּקח30:20
ְּבַנַחל ַהְּבׂשֹור וֵַּיְצאּו ִלְקַראת ָּדִוד  8וַָּיבֹא ָדִוד ֶאל־ָמאַתִים ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר־ִּפְּגרּו ִמֶּלֶכת ַאֲחֵרי ָדִוד וַֹּיִׁשיֵבם 30:21
ְלָׁשלֹום: 9ת ָהָעם ֲאֶׁשר־ִאּתֹו וִַּיַּגׁש ָּדִוד ֶאת־ָהָעם וִַּיְׁשַאל ָלֶהם ְוִלְקַרא
לֹא־ִנֵּתן ָלֶהם 10ְלכּו ִעָּמנּו וַַּיַען ָּכל־ִאיׁש־ָרע ּוְבִלַּיַעל ֵמָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהְלכּו ִעם־ָּדִוד וַּיֹאְמרּו יַַען ֲאֶׁשר לֹא־הָ 30:22

ֵמַהָּׁשָלל ֲאֶׁשר ִהַּצְלנּו ִּכי־ִאם־ִאיׁש ֶאת־ִאְׁשּתֹו ְוֶאת־ָּבָניו ְוִיְנֲהגּו ְויֵֵלכּו: 
ֲאֶׁשר־ָנַתן ְיהוָה ָלנּו וִַּיְׁשֹמר ֹאָתנּו וִַּיֵּתן ֶאת־ַהְּגדּוד ַהָּבא ָעֵלינּו ְּביֵָדנּו: 11וַּיֹאֶמר ָּדִוד לֹא־ַתֲעׂשּו ֵכן ַאֲחֵרי 30:23
ִּכי ְּכֵחֶלק ַהֹּיֵרד ַּבִּמְלָחָמה ּוְכֵחֶלק ַהֹּיֵׁשב ַעל־ַהֵּכִלים  12ּוִמי ִיְׁשַמע ָלֶכם ַלָּדָבר ַהֶּזה ִּכי לא ֹּצֲעִרים ִמֶּכם ֵהָּמה30:24

קּו:   יְַחָּדו יֲַח
וְַיִהי ֵמַהּיֹום ַההּוא וָָמְעָלה וְַיִׂשֶמָה ְלֹחק ּוְלִמְׁשָּפט ְלִיְׂשָרֵאל ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:30:25
ֵלאֹמר ִהֵּנה ָלֶכם ְּבָרָכה ִמְּׁשַלל ֹאְיֵבי ְיהוָה:  13ִוד ֶאל־ִצְקַלג וְַיַׁשַּלח ֵמַהָּׁשָלל ְלִזְקֵני ְיהּוָדה ּוְלֵרֵעהּו וַָּיבֹא דָ 30:26
־ֶנֶגב ְוַלֲאֶׁשר ְּביִַּתר: 14ַלֲאֶׁשר ְּבֵבית־ֵאל ְוַלֲאֶׁשר ְּבָרַמת 30:27
ְוַלֲאֶׁשר ַּבֲעֹרֵער ְוַלֲאֶׁשר ְּבִׂשְפמֹות ְוַלֲאֶׁשר ְּבֶאְׁשְּתֹמַע: 30:28
: 16ַהְּקִנִּזי י ְוַלֲאֶׁשר ְּבָעֵרי ְוַלֲאֶׁשר ְּבָעֵרי ַהְּיַרְחְמֵאלִ 15ְוַלֲאֶׁשר ְּבָרָכל30:29
30:30 : ְוַלֲאֶׁשר ְּבָחְרָמה ְוַלֲאֶׁשר ְּבבֹור־ָעָׁשן ְוַלֲאֶׁשר ַּבֲעָת
־ָׁשם ָּדִוד הּוא וֲַאָנָׁשיו:ְוַלֲאֶׁשר ְּבֶחְברֹון ּוְלָכל־ַהְּמֹקמֹות ֲאֶׁשר־ִהְתַהֶּל 30:31

ְּבִיְׂשָרֵאל וַָּינֻסּו ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ִמְּפֵני ְפִלְׁשִּתים וִַּיְּפלּו ֲחָלִלים ְּבַהר ַהִּגְלֹּבַע:  17ּוְפִלְׁשִּתים ִנְלֲחמּו31:1
ִּתים ֶאת־ָׁשאּול ְוֶאת־ָּבָניו וַַּיּכּו ְפִלְׁשִּתים ֶאת־ְיהֹוָנָתן ְוֶאת־ֲאִביָנָדב ְוֶאת־ַמְלִּכי־ׁשּוַע ְּבֵני ָׁשאּול:  וַַּיְדְּבקּו ְפִלְׁש 31:2
וַָּיֶחל ְמֹאד ֵמַהּמֹוִרים: 19־ָׁשאּול וִַּיְמָצֻאהּו ַהּמֹוִרים ַּבָּקֶׁשת18ַעלוִַּתְכַּבד ַהִּמְלָחָמה 31:3
ף ַחְרְּב ְוָדְקֵרִני ָבּה ֶּפן־יָבֹואּו ָהֲעֵרִלים ָהֵאֶּלה ּוְדָקֻרִני ְוִהְתַעּלְ 31:4 לּו־ִבי ְולֹא ָאָבה  וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ְלֹנֵׂשא ֵכָליו ְׁש

ָליו ִּכי יֵָרא ְמֹאד וִַּיַּקח ָׁשאּול ֶאת־ַהֶחֶרב וִַּיֹּפל ָעֶליָה: ֹנֵׂשא כֵ 
וַַּיְרא ֹנֵׂשא־ֵכָליו ִּכי ֵמת ָׁשאּול וִַּיֹּפל ַּגם־הּוא ַעל־ַחְרּבֹו וַָּיָמת ִעּמֹו:  31:5

1 15 // LXX Mss וִַּיּׁשָ ַבע לֹו omit MT (וַֹּיִרֵדהּו וִַּיָּׁשַבע)
2 16 // LXX ֵהָּמה omit MT (ֵהָּמהְוִהֵּנה)
3 17 // LXX(L) ְלָמֳחַרת וְַיִמיֵתם MT ְלָמֳחָרָתם
4 18 // LXX(B) וַַּיֵּצל add MT ָּדִוד
5 20 // LXX(B) וִַּיַּקח add MT ָּדִוד
6 20 // LXX וִַּיְנַהג MT ָנֲהגּו
7 20 // Vg ְלָפָניו MT ִלְפֵני
8 21 // Hebrew Mss LXX Tg Mss Syr Vg וַֹּיִׁשיֵבם MT וַֹּיִׁשיֻבם
9 21 // MT וִַּיְׁשַאל ָלֶהם LXX וִַּיְׁשֲאלּו לֹו
10 22 // Hebrew Mss LXX Syr Vg ִעָּמנּו MT ִעִּמי
11 23 // LXX ַאֲחֵרי MT ֶאָחי ֵאת
12 24 // LXX ִּכי לא ֹּצֲעִרים ִמֶּכם ֵהָּמה omit MT (ה ִּכי-ה  ִּכי-)
13 26 // LXX ּוְלֵרֵעהּו MT ְלֵרֵעהּו
14 27 // LXX OL and Joshua 19:8 ְּבָרַמת MT ְּבָרמֹות
15 29 // MT ְּבָרָכל ל (stropha ב ) LXX ַּכְרֶמֽ
16 29 // DSS(4QSam(a)) LXX and 27:10 LXX ַהְּקִנִּזי (stropha ז) MT ַהֵּקיִני
17 1 // LXX and I Chronicles 10:1 ִנְלֲחמּו MT ִנְלָחִמים
18 3 // DSS(4QSam(a)) LXX ַעל MT ֶאל
19 3 // I Chronicles 10:3 ַהּמֹוִרים ַּבָּקֶׁשת MT ַהּמֹוִרים ֲאָנִׁשים ַּבָּקֶׁשת



ֶׁשת ָּבָניו ְוֹנֵׂשא ֵכָליו ַּגם ָּכל־ֲאָנָׁשיו ַּבּיֹום הַ 31:6 הּוא יְַחָּדו:  וַָּיָמת ָׁשאּול ּוְׁש
ּו ָׁשאּול ּוָבָניו  וִַּיְראּו ַאְנֵׁשי־ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר־ְּבֵעֶבר ָהֵעֶמק וֲַאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִּכי־ָנסּו ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ְוִכי־ֵמת 31:7

וַָּיֹבאּו ְפִלְׁשִּתים וֵַּיְׁשבּו ָּבֶהן: וַָּינֻסּו1וַַּיַעְזבּו ֶאת־ָעֵריֶהם 
ֶׁשת ָּבָניו ֹנְפִלים31:8 ְּבַהר  וְַיִהי ִמָּמֳחָרת וַָּיֹבאּו ְפִלְׁשִּתים ְלַפֵּׁשט ֶאת־ַהֲחָלִלים וִַּיְמְצאּו ֶאת־ָׁשאּול ְוֶאת־ְׁש

ַהִּגְלֹּבַע: 
ֶאת־ֲעַצֵּביֶהם ְוֶאת־ָהָעם:  3ְבֶאֶרץ־ְּפִלְׁשִּתים ָסִביב ְלַבֵּׂשר2ֵּכָליו וִַּיְׁשְלחּו וִַּיְכְרתּו ֶאת־רֹאׁשֹו וַַּיְפִׁשיטּו ֶאת־31:9

ְקעּו ְּבחֹוַמת ֵּבית ָׁשן:  וַָּיִׂשמּו ֶאת־ֵּכָליו ֵּבית ַעְׁשָּתרֹות ְוֶאת־ְּגִוָּיתֹו ּתָ 31:10
וִַּיְׁשְמעּו ֵאָליו ֹיְׁשֵבי יֵָביׁש ִּגְלָעד ֵאת ֲאֶׁשר־ָעׂשּו ְפִלְׁשִּתים ְלָׁשאּול: 31:11
יֵָבָׁשה 4ָׁשן וַָּיִבאּו תוַָּיקּומּו ָּכל־ִאיׁש ַחִיל וֵַּיְלכּו ָכל־ַהַּלְיָלה וִַּיְקחּו ֶאת־ְּגִוַּית ָׁשאּול ְוֵאת ְּגִוֹּית ָּבָניו ֵמחֹוַמת ֵּבי31:12

וִַּיְׂשְרפּו ֹאָתם ָׁשם: 
וִַּיְקחּו ֶאת־ַעְצֹמֵתיֶהם וִַּיְקְּברּו ַתַחת־ָהֶאֶׁשל ְּביֵָבָׁשה וַָּיֻצמּו ִׁשְבַעת יִָמים: 31:13

2 Samuelשמואל ב
ְּבִצְקָלג יִָמים ְׁשָנִים: 6וֵַּיֶׁשב5ָׁשב ֵמַהּכֹות ֶאת־ָהֲעָמֵלִקי וְַיִהי ַאֲחֵרי מֹות ָׁשאּול ְוָדִוד1:1
ם ָׁשאּול ּוְבָגָדיו ְקֻרִעים וֲַאָדָמה ַעל־רֹאׁשֹו וְַיִהי ְּבֹבאֹו  וְַיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ְוִהֵּנה ִאיׁש ָּבא ִמן־ַהַּמֲחֶנה ֵמעִ 1:2

ֶאל־ָּדִוד וִַּיֹּפל ַאְרָצה וִַּיְׁשָּתחּו:  
וַּיֹאֶמר לֹו ָּדִוד ֵאי ִמֶּזה ָּתבֹוא וַּיֹאֶמר ֵאָליו ִמַּמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ִנְמָלְטִּתי:  1:3
ר ַהֶּגד־ָנא ִלי וַּיֹאֶמר ֲאֶׁשר־ָנס ָהָעם ִמן־ַהִּמְלָחָמה ְוַגם־ַהְרֵּבה ָנַפל ִמן־ָהָעם וַּיֹאֶמר ֵאָליו ָּדִוד ֶמה־ָהיָה ַהָּדבָ 1:4

ְוַגם ָׁשאּול ִויהֹוָנָתן ְּבנֹו ֵמתּו:  7וַָּיֹמת 
י־ֵמת ָׁשאּול ִויהֹוָנָתן ְּבנֹו: וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־ַהַּנַער ַהַּמִּגיד לֹו ֵאי יַָדְעָּת ּכִ 1:5
ֶכב ּוַבֲעֵלי ַהָּפָרִׁשים  וַּיֹאֶמר ַהַּנַער ַהַּמִּגיד לֹו ִנְקרֹא ִנְקֵריִתי ְּבַהר ַהִּגְלֹּבַע ְוִהֵּנה ָׁשאּול ִנְׁשָען ַעל־ֲחִניתֹו ְוִהֵּנה ָהרֶ 1:6

ִהְדִּבֻקהּו: 
י וָֹאַמר ִהֵּנִני:  וִַּיֶפן ַאֲחָריו וִַּיְרֵאִני וִַּיְקָרא ֵאלָ 1:7
ֵאָליו ֲעָמֵלִקי ָאֹנִכי: 8וַּיֹאֶמר ִלי ִמי־ָאָּתה וָֹאַמר1:8
־עֹוד ַנְפִׁשי ִּבי:  9וַּיֹאֶמר ֵאַלי ֲעָמד־ָנא ָעַלי ּוֹמְתֵתִני ִּכי ֲאָחַזִני ַהָּׁשָבץ ִּכי 1:9

ֲאֶׁשר 10ְוַהְּצָעָדה וֶָאֱעֹמד ָעָליו וֲַאֹמְתֵתהּו ִּכי יַָדְעִּתי ִּכי לֹא ִיְחיֶה ַאֲחֵרי ִנְפלֹו וֶָאַּקח ַהֵּנֶזר ֲאֶׁשר ַעל־רֹאׁשֹו 1:10
ַעל־ְזֹרעֹו וֲָאִביֵאם ֶאל־ֲאֹדִני ֵהָּנה:  

וִַּיְקָרֵעם ְוַגם ָּכל־ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתֹו: 11וַַּיֲחֵזק ָּדִוד ִּבְבָגָדיו 1:11
ָּיֻצמּו ַעד־ָהָעֶרב ַעל־ָׁשאּול ְוַעל־ְיהֹוָנָתן ְּבנֹו ְוַעל־ַעם ְיהוָה ְוַעל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִּכי ָנְפלּו  וִַּיְסְּפדּו וִַּיְבּכּו ו1:12ַ

ֶּבָחֶרב: 
וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־ַהַּנַער ַהַּמִּגיד לֹו ֵאי ִמֶּזה ָאָּתה וַּיֹאֶמר ֶּבן־ִאיׁש ֵּגר ֲעָמֵלִקי ָאֹנִכי:  1:13
ַח יְָד ְלַׁשֵחת ֶאת־ְמִׁשיַח ְיהוָה:  וַּיֹאמֶ 1:14 ר ֵאָליו ָּדִוד ֵאי לֹא ָיֵראָת ִלְׁש
וִַּיְקָרא ָדִוד ְלַאַחד ֵמַהְּנָעִרים וַּיֹאֶמר ַּגׁש ְּפַגע־ּבֹו וַַּיֵּכהּו וַָּיֹמת:  1:15
ָאֹנִכי ֹמַתִּתי ֶאת־ְמִׁשיַח ְיהוָה: וַּיֹאֶמר ֵאָליו ָּדִוד ָּדֶמי ַעל־רֹאֶׁש ִּכי ִפי ָעָנה ְב ֵלאֹמר 1:16
וְַיֹקֵנן ָּדִוד ֶאת־ַהִּקיָנה ַהּזֹאת ַעל־ָׁשאּול ְוַעל־ְיהֹוָנָתן ְּבנֹו: 1:17
ִהֵּנה ְכתּוָבה ַעל־ֵסֶפר ַהָּיָׁשר: 1וַּיֹאֶמר ְלַלֵּמד ְּבֵני־ְיהּוָדה 1:18

1 7 // LXX and I Chronicles 10:7 ָעֵריֶהם MT ֶהָעִרים
2 9 // Qal וִַּיְׁשְלחּו MT Piel וְַיַׁשְּלחּו
3 9 // LXX and I Chronicles 10:9 ֶאת MT ֵּבית
4 12 // McCarter וַָּיִבאּו MT וַָּיֹבאּו
5 1 // Hebrew Mss Syr ָהֲעָמֵלִקי MT ָהֲעָמֵלק 
6 1 // Hebrew Ms LXX(107) Ms Vg וֵַּיֶׁשב add MT LXX Tg ָּדִוד
7 4 // LXX(A) וַָּיֹמת (dttg ו) MT וַָּיֻמתּו
8 8 // MT Qere Hebrew Mss cf LXX Syr Vg וָֹאַמר  MT Kethib וַּיֹאֶמר 
9 9 // LXX(L) ִּכי עֹוד ַנְפִׁשי // MT ִּכי ָכל עֹוד ַנְפִׁשי Hebrew Ms LXX(BA) Syr ִּכי ָכל ַנְפִׁשי
10 10 // Driver ְוַהְּצָעָדה MT ְוֶאְצָעָדה
11 11 // MT Qere Hebrew Mss cf Vrs ִּבְבָגָדיו MT ִּבְבָגָדו



ַהְּצִבי ִיְׂשָרֵאל ַעל־ָּבמֹוֶתי ָחָלל ֵאי ָנְפלּו ִגּבֹוִרים:  1:19
ְזָנה ְּבנֹות ָהֲעֵרִלים: ַאל־ַּתִּגידּו ְבַגת ַאל־ְּתַבְּׂשרּו ְּבחּוֹצת ַאְׁשְקלֹון ֶּפן־ִּתְׂשַמְחָנה ְּבנֹות ְּפִלְׁש 1:20 ִּתים ֶּפן־ַּתֲע
ִׁשיַח ַּבָּׁשֶמן: ָהֵרי ַבִּגְלֹּבַע ַאל־ַטל ְוַאל־ָמָטר ֲעֵליֶכם ּוְׂשֵדי ְתרּוֹמת ִּכי ָׁשם ִנְגַעל ָמֵגן ִּגּבֹוִרים ָמֵגן ָׁשאּול ְּבִלי מָ 1:21
ָנׂשֹוג ָאחֹור ְוֶחֶרב ָׁשאּול לֹא ָתׁשּוב ֵריָקם:  ִמַּדם ֲחָלִלים ֵמֵחֶלב ִּגּבֹוִרים ֶקֶׁשת ְיהֹוָנָתן לֹא 1:22
ם לֹא ִנְפָרדּו ִמְּנָׁשִרים ַקּלּו ֵמֲאָריֹות  ְּבַחֵּייֶהם ּוְבמֹותָ 2ָׁשאּול ִויהֹוָנָתן ַהֶּנֱאָהִבים ְוַהְּנִעיִמם לֹא ִּנְבָּדלים ְּנִעיִמם1:23

ָּגֵברּו:  
־ָׁשאּול ְּבֶכיָנה ַהַּמְלִּבְׁשֶכם ָׁשִני ִעם־ֲעָדִנים ַהַּמֲעֶלה ֲעִדי ָזָהב ַעל ְלבּוְׁשֶכן:  3ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ַעל1:24
 ַהִּמְלָחָמה ְיהֹוָנָתן ַעל־ָּבמֹוֶתי ָחָלל: ֵאי ָנְפלּו ִגֹּבִרים ְּבתֹו1:25
ַצר־ִלי ָעֶלי ָאִחי ְיהֹוָנָתן ָנַעְמָּת ִּלי ְמֹאד ִנְפְלַאָתה ַאֲהָבְת ִלי ֵמַאֲהַבת ָנִׁשים: 1:26
ֵאי ָנְפלּו ִגּבֹוִרים וַּיֹאְבדּו ְּכֵלי ִמְלָחָמה:1:27

ד ַּביהוָה ֵלאֹמר ַהֶאֱעֶלה ְּבַאַחת ָעֵרי ְיהּוָדה וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאָליו ֲעֵלה וַּיֹאֶמר ָּדִוד ָאָנה וְַיִהי ַאֲחֵרי־ֵכן וִַּיְׁשַאל ָּדוִ 2:1
ֶאֱעֶלה וַּיֹאֶמר ֶחְבֹרָנה: 

וַַּיַעל ָׁשם ָּדִוד ְוַגם ְׁשֵּתי ָנָׁשיו ֲאִחיֹנַעם ַהִּיְזְרֵעִלית וֲַאִביַגִיל ֵאֶׁשת ָנָבל ַהַּכְרְמִלי:  2:2
ֶחְברֹון:  6ִאיׁש ּוֵביתֹו וֵַּיְׁשבּו 5ֲאֶׁשר־ִעּמֹו4ֲאָנִׁשיםְוהָ 2:3
ְלֶמֶל ַעל־ֵּבית ְיהּוָדה וַַּיִּגדּו ְלָדִוד ֵלאֹמר ַאְנֵׁשי יֵָביׁש ִּגְלָעד ֲאֶׁשר  וַָּיֹבאּו ַאְנֵׁשי ְיהּוָדה וִַּיְמְׁשחּו־ָׁשם ֶאת־ָּדִוד2:4

ָקְברּו ֶאת־ָׁשאּול: 
ם ַאֶּתם ַליהוָה ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ַהֶחֶסד ַהֶּזה יֵָביׁש ִּגְלָעד וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְּבֻרִכי7וִַּיְׁשַלח ָּדִוד ַמְלָאִכים ֶאל־ַאְנֵׁשי 2:5
ָׁשאּול וִַּתְקְּברּו ֹאתֹו:  9־ֲאֹדֵניֶכם 8ַעל

ִעָּמֶכם ֶחֶסד וֱֶאֶמת ְוַגם ָאֹנִכי ֶאֱעֶׂשה ִאְּתֶכם ַהּטֹוָבה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ַהָּדָבר ַהֶּזה: ְוַעָּתה יַַעׂש־ְיהוָה2:6
:10ְלֶמֶלְוַעָּתה ֶּתֱחַזְקָנה ְיֵדיֶכם ִוְהיּו ִלְבֵני־ַחִיל ִּכי־ֵמת ֲאֹדֵניֶכם ָׁשאּול ְוַגם־ֹאִתי ָמְׁשחּו ֵבית־ְיהּוָדה ֲעֵליֶהם 2:7
ּו ַמֲחָנִים:  ֶּבן־ָׁשאּול וַַּיֲעִבֵרה11ֶאת־ִאיׁש־ָּבַעלְלָׁשאּול ָלַקח ֲאֶׁשר ְוַאְבֵנר ֶּבן־ֵנר ַׂשר־ָצָבא2:8
ה:־ִיְזְרֶעאל ְוַעל־ֶאְפַרִים ְוַעל־ִּבְניִָמן ְוַעל־ִיְׂשָראֵ 15ְוַעל14־ַהְּגׁשּוִרי 13ְוַעל־ַהִּגְלָעד 12וַַּיְמִלֵכהּו ַעל 2:9 ל ּכֻ

ֶּבן־ָׁשאּול ְּבָמְלכֹו ַעל־ִיְׂשָרֵאל ּוְׁשַּתִים ָׁשִנים ָמָל ַא ֵּבית ְיהּוָדה ָהיּו ַאֲחֵרי  16ִאיׁש־ָּבַעלֶּבן־ַאְרָּבִעים ָׁשָנה 2:10
ָדִוד:  
ֲאֶׁשר ָהיָה ָדִוד ֶמֶל ְּבֶחְברֹון ַעל־ֵּבית ְיהּוָדה ֶׁשַבע ָׁשִנים ְוִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים: וְַיִהי ִמְסַּפר ַהָּיִמים 2:11
ָנה: ֶּבן־ָׁשאּול ִמַּמֲחַנִים ִּגְבעֹו17ִאיׁש־ָּבַעל וֵַּיֵצא ַאְבֵנר ֶּבן־ֵנר ְוַעְבֵדי 2:12
ָכה ִמֶּזה ְוֵאֶּלה  ְויֹוָאב ֶּבן־ְצרּויָה ְוַעְבֵדי ָדִוד יְָצאּו וִַּיְפְּגׁשּום ַעל־ְּבֵרַכת ִּגְבעֹון יְַחָּדו וֵַּיְׁשבּו ֵאֶּלה ַעל־ַהְּברֵ 2:13

ַעל־ַהְּבֵרָכה ִמֶּזה: 

1 18 // LXX(BMN) ְיהּוָדה // LXX(L-o) ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה // MT LXX(38) Ms Tg Vg ְיהּוָדה ָקֶׁשת ִיְׂשָרֵאל ָקֶׁשת
LXX(A)
2 23 // LXX לֹא ִּנְבָּדלים ְּנִעיִמם omit MT (ְּנִעיִמםְוַהְּנִעיִמם)
3 24 // Hebrew Mss cf Tg Syr ַעל MT ֶאל
4 3 // LXX ְוָהֲאָנִׁשים MT וֲַאָנָׁשיו
5 3 // LXX ִעּמֹו add MT ֶהֱעָלה ָדִוד
6 3 // Syr וֵַּיְׁשבּו add MT LXX Tg Vg ְּבָעֵרי
7 5 // MT ַאְנֵׁשי or ַּבֲעֵלי LXX ָראֵׁשי
8 5 // DSS(4QSam(a)) LXX ַעל MT ִעם
9 5 // LXX(A 376 247) ֲאֹדֵניֶכם add // MT ִעם  add // LXX(L) ַעל add LXX(MN) ַעל־ְמִׁשיחַ  ְיהוָה
10 7 // DSS(4QSam(a)) LXX(L) ֲעֵליהֶ ם ְלֶמֶל  // LXX(B) ָעָליו ְלֶמֶל  MT LXX(O) ְלֶמֶל ֲעֵליֶהם

11 8 // LXX(93) Ms ִאיׁש־ָּבַעל MT LXX Tg Syr Vg ִאיׁש ֹּבֶׁשת
12 9 // LXX ַעל MT ֶאל
13 9 // LXX ְוַעל MT ְוֶאל
14 9 // Vg cf Syr ַהְּגׁשּוִרי MT ָהֲאׁשּוִרי
15 9 // LXX ְוַעל MT ְוֶאל
16 10 // LXX(93) Ms ִאיׁש־ָּבַעל MT LXX Tg Syr Vg ִאיׁש־ֹּבֶׁשת
17 12 // LXX(93) Ms ִאיׁש־ָּבַעל MT LXX Tg Syr Vg ִאיׁש־ֹּבֶׁשת



ינּו וַּיֹאֶמר יֹוָאב ָיֻקמּו:  וַּיֹאֶמר ַאְבֵנר ֶאל־יֹוָאב ָיקּומּו ָנא ַהְּנָעִרים ִויַׂשֲחקּו ְלָפנֵ 2:14
ֶּבן־ָׁשאּול ּוְׁשֵנים ָעָׂשר ֵמַעְבֵדי ָדִוד:  1ִאיׁש־ָּבַעלִּבְניִָמן וַָּיֻקמּו וַַּיַעְברּו ְבִמְסָּפר ְׁשֵנים ָעָׂשר ִלְבֵני 2:15
ֹון:  ְּברֹאׁש ֵרֵעהּו ְוַחְרּבֹו ְּבַצד ֵרֵעהּו וִַּיְּפלּו יְַחָּדו וִַּיְקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא ֶחְלַקת ַהֻּצִרים ֲאֶׁשר ְּבִגְבע וַַּיֲחִזקּו ִאיׁש2:16
וְַּתִהי ַהִּמְלָחָמה ָקָׁשה ַעד־ְמֹאד ַּבּיֹום ַההּוא וִַּיָּנֶגף ַאְבֵנר ְוַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ַעְבֵדי ָדִוד:  2:17
ָׁשה ְּבֵני ְצרּויָה יֹוָאב וֲַאִביַׁשי וֲַעָׂשהֵאל וֲַעָׂשהֵאל ַקל ְּבַרְגָליו ְּכַאַחד ַהְּצָבִים ֲאׁשֶ 2:18 ר ַּבָּׂשֶדה:  וִַּיְהיּו־ָׁשם ְׁש
ר: וִַּיְרֹּדף ֲעָׂשהֵאל ַאֲחֵרי ַאְבֵנר ְולֹא־ָנָטה ָלֶלֶכת ַעל־ַהָּיִמין ְוַעל־ַהְּׂשמֹאול ֵמַאֲחֵרי ַאְבנֵ 2:19
וִַּיֶפן ַאְבֵנר ַאֲחָריו וַּיֹאֶמר ַהַאָּתה ֶזה ֲעָׂשהֵאל וַּיֹאֶמר ָאֹנִכי: 2:20
לֹא־ָאָבה וַּיֹאֶמר לֹו ַאְבֵנר ְנֵטה ְל ַעל־ְיִמיְנ אֹו ַעל־ְׂשמֹאֶל וֱֶאֹחז ְל ֶאָחד ֵמַהְּנָעִרים ְוַקח־ְל ֶאת־ֲחִלָצתֹו וְ 2:21

ֲעָׂשהֵאל ָלסּור ֵמַאֲחָריו: 
:  וַֹּיֶסף עֹוד ַאְבֵנר ֵלאֹמר ֶאל־ֲעָׂשהֵאל סּור ְל ֵמַאֲחָרי ָלָּמה ַאֶּכָּכה ַאְרָצה ְוֵאי ֶאָּׂשא ָפַני ֶאל־יֹוָאב ָאחִ 2:22 י
ָּיָמת תחתו ַּתְחָּתיו  וְַיָמֵאן ָלסּור וַַּיֵּכהּו ַאְבֵנר ְּבַאֲחֵרי ַהֲחִנית ֶאל־ַהֹחֶמׁש וֵַּתֵצא ַהֲחִנית ֵמַאֲחָריו וִַּיָּפל־ָׁשם ו2:23ַ

וְַיִהי ָּכל־ַהָּבא ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר־ָנַפל ָׁשם ֲעָׂשהֵאל וַָּיֹמת וַַּיֲעֹמדּו: 
ר  יַח ֶּדֶר ִמְדּבַ וִַּיְרְּדפּו יֹוָאב וֲַאִביַׁשי ַאֲחֵרי ַאְבֵנר ְוַהֶּׁשֶמׁש ָּבָאה ְוֵהָּמה ָּבאּו ַעד־ִּגְבַעת ַאָּמה ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני־גִ 2:24

ִּגְבעֹון:  
וִַּיְתַקְּבצּו ְבֵני־ִבְניִָמן ַאֲחֵרי ַאְבֵנר וִַּיְהיּו ַלֲאֻגָּדה ֶאָחת וַַּיַעְמדּו ַעל רֹאׁש־ִּגְבָעה ֶאָחת: 2:25
ַעד־ָמַתי וִַּיְקָרא ַאְבֵנר ֶאל־יֹוָאב וַּיֹאֶמר ֲהָלֶנַצח ּתֹאַכל ֶחֶרב ֲהלֹוא יַָדְעָּתה ִּכי־ָמָרה ִתְהיֶה ָּבַאֲחרֹוָנה וְ 2:26

לֹא־תֹאַמר ָלָעם ָלׁשּוב ֵמַאֲחֵרי ֲאֵחיֶהם:  
ִּכי לּוֵלא ִּדַּבְרָּת ִּכי ָאז ֵמַהֹּבֶקר ַנֲעָלה ָהָעם ִאיׁש ֵמַאֲחֵרי ָאִחיו:  2וַּיֹאֶמר יֹוָאב ַחי ְיהוָה 2:27
דּו ָּכל־ָהָעם ְולֹא־ִיְרְּדפּו עֹוד ַאֲחֵרי ִיְׂשָרֵאל ְולֹא־יְָספּו עֹוד ְלִהָּלֵחם: וִַּיְתַקע יֹוָאב ַּבּׁשֹוָפר וַַּיַעמְ 2:28
ֹבאּו ַמֲחָנִים: ְוַאְבֵנר וֲַאָנָׁשיו ָהְלכּו ָּבֲעָרָבה ֹּכל ַהַּלְיָלה ַההּוא וַַּיַעְברּו ֶאת־ַהַּיְרֵּדן וֵַּיְלכּו ָּכל־ַהִּבְתרֹון וַּיָ 2:29
ַאֲחֵרי ַאְבֵנר וִַּיְקֹּבץ ֶאת־ָּכל־ָהָעם וִַּיָּפְקדּו ֵמַעְבֵדי ָדִוד ִּתְׁשָעה־ָעָׂשר ִאיׁש וֲַעָׂשה־ֵאל: ְויֹוָאב ָׁשב מֵ 2:30
ׁש־ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ִאיׁש ֵמתּו:  4ִמִּבְניִָמן ֵמַאְנֵׁשי3ְוַעְבֵדי ָדִוד ִהּכּו ִמְּבֵני 2:31 ַאְבֵנר ְׁש
:  ֹאר ָלֶהם ְּבֶחְברֹוןוִַּיְׂשאּו ֶאת־ֲעָׂשהֵאל וִַּיְקְּבֻרהּו ְּבֶקֶבר ָאִביו ֲאֶׁשר ֵּבית ָלֶחם וֵַּיְלכּו ָכל־ַהַּלְיָלה יֹוָאב וֲַאָנָׁשיו וַּיֵ 2:32

ים: וְַּתִהי ַהִּמְלָחָמה ֲאֻרָּכה ֵּבין ֵּבית ָׁשאּול ּוֵבין ֵּבית ָּדִוד ְוָדִוד ֹהֵל ְוָחֵזק ּוֵבית ָׁשאּול ֹהְלִכים ְוַדּלִ 3:1
וֵַּיְלדּו ְלָדִוד ָּבִנים ְּבֶחְברֹון וְַיִהי ְבכֹורֹו ַאְמנֹון ַלֲאִחיֹנַעם ַהִּיְזְרֵעאִלת:  3:2
 ְּגׁשּור:  ַהַּכְרְמִלית ְוַהְּׁשִלִׁשי ַאְבָׁשלֹום ֶּבן־ַמֲעָכה ַּבת־ַּתְלַמי ֶמלֶ 6ַלֲאִביַגִיל 5ֵנהּו ָּדלּויָּה ּוִמְׁש 3:3
: 7ְוָהְרִביִעי ֲאֹדִנָּיה ֶבן־ַחִּגית ְוַהֲחִמיִׁשי ְׁשַפְטיָה ַלֲאִביָטל 3:4
ְוַהִּׁשִּׁשי ִיְתְרָעם ְלֶעְגָלה ֵאֶׁשת ָּדִוד ֵאֶּלה יְֻּלדּו ְלָדִוד ְּבֶחְברֹון:3:5
ִּמְלָחָמה ֵּבין ֵּבית ָׁשאּול ּוֵבין ֵּבית ָּדִוד ְוַאְבֵנר ָהיָה ִמְתַחֵּזק ְּבֵבית ָׁשאּול: וְַיִהי ִּבְהיֹות הַ 3:6
ֶאל־ַאְבֵנר ַמּדּוַע ָּבאָתה ֶאל־ִּפיֶלֶגׁש ָאִבי:  9ֶּבן־ָׁשאּול8ִאיׁש־ָּבַעל ּוְלָׁשאּול ִּפֶלֶגׁש ִרְצָּפה ַבת־ַאָּיה וַּיֹאֶמר 3:7
ַהּיֹום ֶאֱעֶׂשה 11הִלי וַּיֹאֶמר ֲהרֹאׁש ֶּכֶלב ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ִליהּוָדה 10ִאיׁש־ָּבַעל וִַּיַחר ְלַאְבֵנר ְמֹאד ַעל־ִּדְבֵרי 3:8

ֶחֶסד ִעם־ֵּבית ָׁשאּול ָאִבי ֶאל־ֶאָחיו ְוֶאל־ֵמֵרֵעהּו ְולֹא ִהְמִציִת ְּביַד־ָּדִוד וִַּתְפֹקד ָעַלי על  12ה וֶָאֱעֶׂשהֶאת־ָּכל־ֵאּלֶ 
ֲעון ִאָּׁשה ַהּיֹום:  

1 15 // LXX(93) Ms ִאיׁש־ָּבַעל MT LXX Tg Syr Vg ּוְלִאׁש ֹּבֶׁשת
2 27 // LXX Syr Vg ְיהוָה ִהים MT ָהֱא
3 31 // LXX ִמְּבֵני omit MT (ִמִּבְניִָמןִמְּבֵני)
4 31 // DSS(4QSam(a)) LXX ֵמַאְנֵׁשי MT ּוְבַאְנֵׁשי
5 3 // LXX ָּדלּויָּה MT (dttg) ִכְלָאב
6 3 DSS(4QSam(a)) ַלֲאִביַגִיל // LXX OL and I Chronicles 3:1 לאביגיל ה[כרמלית  ו]השלישי add MT ֵאֶׁשת ָנָבל
7 4 ַלֲאִביָטל DSS(4QSam(a)) LXX // ֶבן־ֲאִביָטל MT
8 7 // cf 2:8, 10, 12, 15 LXX(93) Ms ִאיׁש־ָּבַעל // LXX(MN) Mss Vg ִאיׁש־ֹּבֶׁשת // LXX(B 127-93) ְמִפי־ֹבׁשֶ ת omit
MT Tg
9 7 // LXX DSS(vid) ֶּבן־ָׁשאּול omit MT
10 8 // cf 2:8, 10, 12, 15 LXX(93) Ms ִאיׁש־ָּבַעל // MT LXX(MN) Mss Tg Vg ִאיׁש־ֹּבֶׁשת LXX(BL) ְמִפי־ֹבֶׁשת
11 8 // LXX(L) cf OL הִלי omit MT (ַהּיֹוםהִלי)
12 8 // LXX(L) cf OL ֶאת־ָּכל־ֵאֶּלה וֶָאֱעֶׂשה omit MT (וֶָאֱעֶׂשהֶאֱעֶׂשה)



ִהים ְלַאְבֵנר ְוֹכה ֹיִסיף לֹו ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהוָה ְלָדִוד ִּכי־ֵכן ֶאֱעֶׂשה־ּלֹו:  3:9 ֹּכה־יֲַעֶׂשה ֱא
:  ְלַהֲעִביר ַהַּמְמָלָכה ִמֵּבית ָׁשאּול ּוְלָהִקים ֶאת־ִּכֵּסא ָדִוד ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְוַעל־ְיהּוָדה ִמָּדן ְוַעד־ְּבֵאר ָׁשַבע 3:10
ְלָהִׁשיב ֶאת־ַאְבֵנר ָּדָבר ִמִּיְרָאתֹו ֹאתֹו: 1ִאיׁש־ָּבַעל לֹא־יָֹכל עֹוד וְ 3:11
ַחתֹו ֵלאֹמר ְלִמי־ָאֶרץ ֵלאֹמר ָּכְרָתה ְבִריְת ִאִּתי ְוִהֵּנה יִָדי ִעָּמ ְלָהֵסב  וִַּיְׁשַלח ַאְבֵנר ַמְלָאִכים ֶאל־ָּדִוד ּתַ 3:12

ֵאֶלי ֶאת־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל: 
ם  וַּיֹאֶמר טֹוב ֲאִני ֶאְכֹרת ִאְּת ְּבִרית ַא ָּדָבר ֶאָחד ָאֹנִכי ֹׁשֵאל ֵמִאְּת ֵלאֹמר לֹא־ִתְרֶאה ֶאת־ָּפַני ִּכי אִ 3:13

ֵאת ִמיַכל ַּבת־ָׁשאּול ְּבֹבֲא ִלְראֹות ֶאת־ָּפָני: 2אתָ ֵהֵבי
ֶּבן־ָׁשאּול ֵלאֹמר ְּתָנה ֶאת־ִאְׁשִּתי ֶאת־ִמיַכל ֲאֶׁשר ֵאַרְׂשִּתי ִלי ְּבֵמָאה  3ִאיׁש־ָּבַעל וִַּיְׁשַלח ָּדִוד ַמְלָאִכים ֶאל־3:14

ָעְרלֹות ְּפִלְׁשִּתים:  
:  6ֶּבן־ָלִיׁש5וִַּיָּקֶחָה ֵמִעם ִאיָׁשּה ַּפְלִטיֵאל 4ִאיׁש־ָּבַעלוִַּיְׁשַלח 3:15
וַּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבֵנר ֵל ׁשּוב וַָּיֹׁשב: 7ִאָּתּה ִאיָׁשּה ָהלֹו ּוָבֹכה ַאֲחֶריָה ַעד־ַּבֻחִרים וֵַּיֶל 3:16
ֶאת־ָּדִוד ְלֶמֶל ֲעֵליֶכם:  ּוְדַבר־ַאְבֵנר ָהיָה ִעם־ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ַּגם־ְּתמֹול ַּגם־ִׁשְלֹׁשם ֱהִייֶתם ְמַבְקִׁשים 3:17
ֶאת־ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים ּוִמַּיד  8ְוַעָּתה ֲעׂשּו ִּכי ְיהוָה ָאַמר ֶאל־ָּדִוד ֵלאֹמר ְּביַד ָּדִוד ַעְבִּדי אֹוִׁשיעַ 3:18

ָּכל־ֹאְיֵביֶהם:  
ִבְניִָמין וֵַּיֶל ַּגם־ַאְבֵנר ְלַדֵּבר ְּבָאְזֵני ָדִוד ְּבֶחְברֹון ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר־טֹוב ְּבֵעיֵני  9ם־ַאְבֵנר ְּבָאְזֵני ְבֵני וְַיַדֵּבר ּגַ 3:19

ן:  ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵעיֵני ָּכל־ֵּבית ִּבְניָמִ 
ֶּתה:  וַָּיבֹא ַאְבֵנר ֶאל־ָּדִוד ֶחְברֹון ְוִאּתֹו ֶעְׂשִרים ֲאָנִׁשים וַַּיַעׂש ָּדִוד ְלַאְבֵנר ְוַלֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר־ִאּתֹו ִמְׁש 3:20
תּו ִאְּת ְּבִרית ּוָמַלְכָּת  וַּיֹאֶמר ַאְבֵנר ֶאל־ָּדִוד ָאקּוָמה ְוֵאֵלָכה ְוֶאְקְּבָצה ֶאל־ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ֶאת־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ְוִיְכְר 3:21

ְּבֹכל ֲאֶׁשר־ְּתַאֶּוה ַנְפֶׁש וְַּיַׁשַּלח ָּדִוד ֶאת־ַאְבֵנר וֵַּיֶל ְּבָׁשלֹום: 
ר ֵאיֶנּנּו ִעם־ָּדִוד ְּבֶחְברֹון ִּכי ִׁשְּלחֹו וֵַּיֶל  ֵמַהְּגדּוד ְוָׁשָלל ָרב ִעָּמם ֵהִביאּו ְוַאְבנֵ 10ְוִהֵּנה ַעְבֵדי ָדִוד ְויֹוָאב ֹּבָאם 3:22

ְּבָׁשלֹום: 
ָׁשלֹום: וְַיַׁשְּלֵחהּו וֵַּיֶל ּבְ 11ְויֹוָאב ְוָכל־ַהָּצָבא ֲאֶׁשר־ִאּתֹו ָּבאּו וַַּיִּגדּו ְליֹוָאב ֵלאֹמר ָּבא־ַאְבֵנר ֶּבן־ֵנר ֶאל ָדִוד 3:23
3:24  : וַָּיבֹא יֹוָאב ֶאל־ַהֶּמֶל וַּיֹאֶמר ֶמה ָעִׂשיָתה ִהֵּנה־ָבא ַאְבֵנר ֵאֶלי ָלָּמה־ֶּזה ִׁשַּלְחּתֹו וֵַּיֶל ָהלֹו
י ְלַפֹּתְת ָּבא ְוָלַדַעת ֶאת־מֹוָצֲא ְוֶאת־ֹמָבוֶא ְוָלַדַעת ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ַאָּתה  ַאְבֵנר ֶּבן־ֵנר ּכִ 12יַָדְעָּת ֶאת ָרַעת3:25

ֹעֶׂשה: 
וֵַּיֵצא יֹוָאב ֵמִעם ָּדִוד וִַּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ַאֲחֵרי ַאְבֵנר וַָּיִׁשבּו ֹאתֹו ִמּבֹור ַהִּסָרה ְוָדִוד לֹא יָָדע:  3:26
־ַהֹחֶמׁש וַָּיָמת ְּבַדם  14וַַּיֵּטהּו יֹוָאב ֶאל־ּתֹו ַהַּׁשַער ְלַדֵּבר ִאּתֹו ַּבֶּׁשִלי וַַּיֵּכהּו ָׁשם ַעל 13ָנהֶחְברֹווַָּיָׁשב ַאְבֵנר 3:27

ֲעָׂשה־ֵאל ָאִחיו: 
: 1ן־ֵנר ּבֶ ַאְבֵנר 16ְוַעד־עֹוָלם ְוַדם 15ַמע ָּדִוד ֵמַאֲחֵרי ֵכן וַּיֹאֶמר ָנִקי ָאֹנִכי ּוַמְמַלְכִּתי ֵמִעם ְיהוָה ֵמַעָּתה וִַּיְׁש 3:28

1 11 // cf 2:8, 10, 12, 15 LXX(93) Ms ִאיׁש־ָּבַעל // MT LXX(MN*) Mss ִאיׁש־ֹּבֶׁשת  // LXX(B) ְמִפי־ֹבֶׁשת omit MT
Tg
2 13 // LXX Syr ֵהֵביאתָ  MT ִלְפֵני ֱהִביֲא 
3 14 // cf 2:8, 10, 12, 15 LXX(93) Ms ִאיׁש־ָּבַעל // MT LXX(MN) Mss Tg Vg ִאיׁש־ֹּבֶׁשת  LXX(BL) ְמִפי־ֹבֶׁשת
4 15 // cf 2:8, 10, 12, 15 LXX(93) Ms ִאיׁש־ָּבַעל // MT LXX(MN) Mss Tg Vg ִאיׁש ֹּבֶׁשת  LXX(BL) ְמִפי־ֹבֶׁשת
5 15 // LXX(L) ִאיָׁשּה MT ִאיׁש ֵמִעם
6 15 // MT Qere and I Samuel 25:44 ָלִיׁש MT Kethib לּוׁש 
7 16 // MT LXX(A) ַּבֻחִרים LXX(B) ָּבָרֵקי
8 18 // Hebrew Mss Vrs אֹוִׁשיעַ  MT הֹוִׁשיעַ 
9 19 // LXX(L) Syr ְבֵני omit MT (ִבְניִָמיןְבֵני)
10 22 // LXX Tg Mss Syr Vg ֹּבָאם MT ָּבא
11 23 // DSS(4QSam(a)) LXX ָדִוד MT ַהֶּמֶל 
12 25 // LXX ָרַעת omit MT (ָרַעתֶאת)
13 27 DSS(4QSam(a))(vid) ֶחְברֹוָנה // LXX [חבר ]ונה MT ֶחְברֹון
14 27 // Hebrew Ms LXX(MN) ַעל omit MT
15 28 // LXX(LMN) ֵמַעָּתה ְוַעד (ְיהוָהֵמַעָּתה) MT ַעד
16 28 // DSS(4QSam(a)) cf LXX(L) ְוַדם MT ִמְּדֵמי



ַעל־ִיָּכֵרת ִמֵּבית יֹוָאב ָזב ּוְמֹצָרע ּוַמֲחִזיק ַּבֶּפֶל ְוֹנֵפל ַּבֶחֶרב  ָּכל־ֵּבית יֹוָאב וְ 3ַעל־רֹאׁש יֹוָאב ְועל 2יָחּול3:29
וֲַחַסר־ָלֶחם: 

ְויֹוָאב וֲַאִביַׁשי ָאִחיו ָהְרגּו ְלַאְבֵנר ַעל ֲאֶׁשר ֵהִמית ֶאת־ֲעָׂשהֵאל ֲאִחיֶהם ְּבִגְבעֹון ַּבִּמְלָחָמה:3:30
ל־ָהָעם ֲאֶׁשר־ִאּתֹו ִקְרעּו ִבְגֵדיֶכם ְוִחְגרּו ַׂשִּקים ְוִסְפדּו ִלְפֵני ַאְבֵנר ְוַהֶּמֶל ָּדִוד  וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־יֹוָאב ְוֶאל־ּכָ 3:31

ֹהֵל ַאֲחֵרי ַהִּמָּטה:  
ם:וִַּיְקְּברּו ֶאת־ַאְבֵנר ְּבֶחְברֹון וִַיָּׂשא ַהֶּמֶל ֶאת־קֹולֹו וֵַּיְבְּך ֶאל־ֶקֶבר ַאְבֵנר וִַּיְבּכּו ָּכל־ָהעָ 3:32
־ַאְבֵנר וַּיֹאַמר ַהְּכמֹות ָנָבל יָמּות ַאְבֵנר: 4וְַיֹקֵנן ַהֶּמֶל ַעל 3:33
ֻהָּגׁשּו ִּכְנפֹול ִלְפֵני ְבֵני־ַעְוָלה ָנָפְלָּת וַֹּיִספּו ָכל־ָהָעם ִלְבּכֹות  6ַּבְנֻחְׁשַּתִים לֹא ְוַרְגֶלי 5ֲאֻסרֹות יֶָד לֹא־ַבִּזִּקים 3:34
ָעָליו: 
ִהים ְוֹכה ֹיִסיף ִּכי  וַָּיבֹא ָכל־ָהָעם ְלַהְברֹות ֶאת־ָּדִוד ֶלֶחם ְּבעֹוד ַהּיֹום וִַּיּׁשָ 3:35 ַבע ָּדִוד ֵלאֹמר ֹּכה יֲַעֶׂשה־ִּלי ֱא

ִאם־ִלְפֵני בֹוא־ַהֶּׁשֶמׁש ֶאְטַעם־ֶלֶחם אֹו ָכל־ְמאּוָמה: 
ְוָכל־ָהָעם ִהִּכירּו וִַּייַטב ְּבֵעיֵניֶהם ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַהֶּמֶל ְּבֵעיֵני ָכל־ָהָעם טֹוב: 3:36
ם ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ַּבּיֹום ַההּוא ִּכי לֹא ָהְיָתה ֵמַהֶּמֶל ְלָהִמית ֶאת־ַאְבֵנר ֶּבן־ֵנר:וֵַּיְדעּו ָכל־ָהעָ 3:37
וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ֶאל־ֲעָבָדיו ֲהלֹוא ֵתְדעּו ִּכי־ַׂשר ְוָגדֹול ָנַפל ַהּיֹום ַהֶּזה ְּבִיְׂשָרֵאל:  3:38
ָנִׁשים ָהֵאֶּלה ְּבֵני ְצרּויָה ָקִׁשים ִמֶּמִּני ְיַׁשֵּלם ְיהוָה ְלֹעֵׂשה ָהָרָעה ְּכָרָעתֹו:ְוָאֹנִכי ַהּיֹום ַר ּוָמׁשּוַח ֶמֶל ְוָהאֲ 3:39

ֵמת ַאְבֵנר ְּבֶחְברֹון וִַּיְרּפּו יָָדיו ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ִנְבָהלּו: ֶּבן־ָׁשאּול ִּכי 7ִאיׁש־ָּבַעלוִַּיְׁשַמע 4:1
ּול ֵׁשם ָהֶאָחד ַּבֲעָנה ְוֵׁשם ַהֵּׁשִני ֵרָכב ְּבֵני ִרּמֹון ַהְּבֶאֹרִתי ִמְּבֵני  ֶבן־ָׁשא8ִאיׁש־ָּבַעללְ ּוְׁשֵני ֲאָנִׁשים ָׂשֵרי־ְגדּוִדים 4:2

ִבְניִָמן: 9ִבְניִָמן ִּכי ַּגם־ְּבֵארֹות ֵּתָחֵׁשב ִלְבֵני 
חּו ַהְּבֵאֹרִתים ִּגָּתְיָמה וִַּיְהיּו־ָׁשם ָּגִרים ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה: וִַּיְבְר 4:3
ִּתָּׂשֵאהּו ֹאַמְנּתֹו  ְוִליהֹוָנָתן ֶּבן־ָׁשאּול ֵּבן ְנֵכה ַרְגָלִים ֶּבן־ָחֵמׁש ָׁשִנים ָהיָה ְּבבֹא ְׁשֻמַעת ָׁשאּול ִויהֹוָנָתן ִמִּיְזְרֶעאל ו4:4ַ

:  10ַעל י־ּבָ ְּבָחְפָזּה ָלנּוס וִַּיֹּפל וִַּיָּפֵסַח ּוְׁשמֹו ִמּפִ וַָּתֹנס וְַיִהי 
ְוהּוא ֹׁשֵכב ֵאת ִמְׁשַּכב ַהָּצֳהָרִים:  11ִאיׁש־ָּבַעל וֵַּיְלכּו ְּבֵני־ִרּמֹון ַהְּבֵאֹרִתי ֵרָכב ּוַבֲעָנה וַָּיֹבאּו ְּכֹחם ַהּיֹום ֶאל־ֵּבית 4:5
ְוֵרָכב ּוַבֲעָנה ָאִחיו ִנְמָלטּו:  13ּׁשֹוֵערת ַהָּבִית ִלֵּקָטה ִחִּטים ּוְתֵנם וִתיַׁשן 12ְוִהֵּנה4:6
ָּיִסירּו ֶאת־רֹאׁשֹו וִַּיְקחּו ֶאת־רֹאׁשֹו וֵַּיְלכּו וַָּיֹבאּו ַהַּבִית ְוהּוא־ֹׁשֵכב ַעל־ִמָּטתֹו ַּבֲחַדר ִמְׁשָּכבֹו ַוַּיֻּכהּו וְַיִמֻתהּו ַו4:7

ֶּדֶר ָהֲעָרָבה ָּכל־ַהָּלְיָלה:  
ֶּבן־ָׁשאּול ֹאִיְב ֲאֶׁשר  ִאיׁש־ָּבַעלֹון וַּיֹאְמרּו ֶאל־ַהֶּמֶל ִהֵּנה־רֹאׁש ֶאל־ָּדִוד ֶחְבר14ִאיׁש־ָּבַעל וַָּיִבאּו ֶאת־רֹאׁש 4:8

ִּבֵּקׁש ֶאת־ַנְפֶׁש וִַּיֵּתן ְיהוָה ַלאֹדִני ַהֶּמֶל ְנָקמֹות ַהּיֹום ַהֶּזה ִמָּׁשאּול ּוִמַּזְרעֹו: 
ְּבֵני ִרּמֹון ַהְּבֵאֹרִתי וַּיֹאֶמר ָלֶהם ַחי־ְיהוָה ֲאֶׁשר־ָּפָדה ֶאת־ַנְפִׁשי ִמָּכל־ָצָרה:  וַַּיַען ָּדִוד ֶאת־ֵרָכב ְוֶאת־ַּבֲעָנה ָאִחיו 4:9

ר ְלִתִּתי־לֹו  ִּכי ַהַּמִּגיד ִלי ֵלאֹמר ִהֵּנה־ֵמת ָׁשאּול ְוהּוא־ָהיָה ִכְמַבֵּׂשר ְּבֵעיָניו וָֹאֲחָזה בֹו וֶָאְהְרֵגהּו ְּבִצְקָלג ֲאׁשֶ 4:10
ְּבׂשָֹרה: 

1 28 // MT LXX ֶּבן־ֵנר  omit DSS(4QSam(a)) ( ֵנר ַאְבֵנר)
2 29 // DSS(4QSam(a)) LXX(489) Ms יָחּול MT יָֻחלּו
3 29 // DSS(4QSam(a)) Hebrew Mss ְוַעל MT ְוֶאל
4 33 // DSS(4QSam(a)) LXX Tg Syr ַעל MT ֶאל
5 34 // DSS(4QSam(a))(vid) ֲאֻסרֹות יֶָד לֹא־ַבִּזִּקים MT יֶָד לֹא־ֲאֻסרֹות
6 34 // DSS(4QSam(a)) ַּבְנֻחְׁשַּתִים לֹא MT לֹא־ִלְנֻחְׁשַּתִים
7 1 // cf 2:8, 10, 12, 15 LXX(93) Ms ִאיׁש־ָּבַעל // MT LXX(MN) Mss Tg Vg ִאיׁש ֹּבֶׁשת LXX(BL) ְמִפי־ֹבֶׁשת
8 2 // cf 2:8, 10, 12, 15 LXX(93) Ms לְ ִאיׁש־ָּבַעל // LXX(MN) Mss ִאיׁש־ֹּבֶׁשת // LXX(BL) ְמִפי־ֹבֶׁשת omit MT Tg
Vg
9 2 // LXX ִלְבֵני ִבְניִָמן MT ַעל ִּבְניִָמן (ִלְבֵניִבְניִָמן)
10 4 // LXX(L) ִמּפִ י־ּבָ ַעל MT LXX Tg Syr Vg ְמִפיֹבֶׁשת
11 5 // cf 2:8, 10, 12, 15 LXX(93) Ms ִאיׁש־ָּבַעל // MT LXX(MN) Mss Tg Vg ִאיׁש ֹּבֶׁשת LXX(BL) ְמִפי־ֹבֶׁשת
12 6 // LXX Tg Syr ְוִהֵּנה MT ְוֵהָּנה
13 6 // LXX ּׁשֹוֵערת ַהָּבִית ִלֵּקָטה ִחִּטים ּוְתֵנם וִתיַׁשן ְקֵחי ִחִּטים וַַּיּכֻהּו ֶאל־ַהֹחֶמׁש MT ָּבאּו ַעד־ּתֹו ַהַּבִית 
14 8 // cf 2:8, 10, 12, 15 LXX(93) Ms ִאיׁש־ָּבַעל // MT LXX(MN) Mss Tg Vg ִאיׁש ֹּבֶׁשת LXX(BL) ְמִפי־ֹבֶׁשת



ֶכם  ַאף ִּכי־ֲאָנִׁשים ְרָׁשִעים ָהְרגּו ֶאת־ִאיׁש־ַצִּדיק ְּבֵביתֹו ַעל־ִמְׁשָּכבֹו ְוַעָּתה ֲהלֹוא ֲאַבֵּקׁש ֶאת־ָּדמֹו ִמֶּיְד 4:11
: ּוִבַעְרִּתי ֶאְתֶכם ִמן־ָהָאֶרץ

וִַּיְתלּו ַעל־ַהְּבֵרָכה ְּבֶחְברֹון ְוֵאת רֹאׁש  וְַיַצו ָּדִוד ֶאת־ַהְּנָעִרים וַַּיַהְרגּום וְַיַקְּצצּו ֶאת־ְיֵדיֶהם ְוֶאת־ַרְגֵליֶהם4:12
ָלָקחּו וִַּיְקְּברּו ְבֶקֶבר־ַאְבֵנר ְּבֶחְברֹון:1ִאיׁש־ָּבַעל

ֵלאֹמר ִהְננּו ַעְצְמ ּוְבָׂשְר ֲאָנְחנּו:  2ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ָּדִוד ֶחְברֹוָנהוַָּיֹבאּו ָּכל־ִׁשְבֵטי 5:1
ת־ִיְׂשָרֵאל וַּיֹאֶמר ְיהָוה ְל  ַּגם־ֶאְתמֹול ַּגם־ִׁשְלׁשֹום ִּבְהיֹות ָׁשאּול ֶמֶל ָעֵלינּו ַאָּתה ָהִייָת ַהּמֹוִציא ְוַהֵּמִביא אֶ 5:2

ַאָּתה ִתְרֶעה ֶאת־ַעִּמי ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ְוַאָּתה ִּתְהיֶה ְלָנִגיד ַעל־ִיְׂשָרֵאל:  
ְמְׁשחּו ֶאת־ָּדִוד  וָה וַּיִ וַָּיֹבאּו ָּכל־ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ַהֶּמֶל ֶחְברֹוָנה וִַּיְכֹרת ָלֶהם ַהֶּמֶל ָּדִוד ְּבִרית ְּבֶחְברֹון ִלְפֵני ְיה 5:3

ְלֶמֶל ַעל־ִיְׂשָרֵאל:
ִׁשים ָׁשָנה ָּדִוד ְּבָמְלכֹו ְוַאְרָּבִעים 5:4 :  3ֶּבן־ְׁש ָׁשָנה ָמָל
ׁש ָׁשָנה ַעל ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ְּבֶחְברֹון ָמַל ַעל־ְיהּוָדה ֶׁשַבע ָׁשִנים ְוִׁשָּׁשה ֳחָדִׁש 5:5 ִׁשים ְוָׁש ים ּוִבירּוָׁשַלִם ָמַל ְׁש

:  4ִויהּוָדה 
ְיֻבִסי יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ וַּיֹאֶמר ְלָדִוד ֵלאֹמר לֹא־ָתבֹוא ֵהָּנה ִּכי ֱהִסיְר ַהִעְוִרים  וֵַּיֶל ַהֶּמֶל וֲַאָנָׁשיו ְירּוָׁשַלִם ֶאל־הַ 5:6

ְוַהִּפְסִחים ֵלאֹמר לֹא־יָבֹוא ָדִוד ֵהָּנה: 
וִַּיְלֹּכד ָּדִוד ֵאת ְמֻצַדת ִצּיֹון ִהיא ִעיר ָּדִוד:  5:7
ֶנֶפׁש ָּדִוד ַעל־ֵּכן 7ָׂשְנָאה6ַּבִּצּנֹור ְוֶאת־ַהִעְוִרים ְוֶאת־ַהִּפְסִחים 5י ִיַּגעוַּיֹאֶמר ָּדִוד ַּבּיֹום ַההּוא ָּכל־ַמֵּכה ְיֻבסִ 5:8

יֹאְמרּו ִעֵּור ּוִפֵּסַח לֹא יָבֹוא ֶאל־ַהָּבִית:  
ָסִביב ִמן־ַהִּמּלֹוא וָָבְיָתה:  8וֵַּיֶׁשב ָּדִוד ַּבְּמֻצָדה וִַּיְקָרא־ָלּה ִעיר ָּדִוד וִַּיְבֶנה ִעיר5:9

ְצָבאֹות ִעּמֹו:9וֵַּיֶל ָּדִוד ָהלֹו ְוָגדֹול וַיהוָה 5:10
־ֹצר ַמְלָאִכים ֶאל־ָּדִוד וֲַעֵצי ֲאָרִזים 5:11 וִַּיְבנּו־ַבִית ְלָדִוד:  10ְוָחָרֵׁשי ֵעץ ְוָחָרֵׁשי ִקירוִַּיְׁשַלח ִחיָרם ֶמֶל
א ַמְמַלְכּתֹו ַּבֲעבּור ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל: וֵַּיַדע ָּדִוד ִּכי־ֱהִכינֹו ְיהוָה ְלֶמֶל ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְוִכי ִנּׂשֵ 5:12
ֹות:  וִַּיַּקח ָּדִוד עֹוד ִּפַלְגִׁשים ְוָנִׁשים ִמירּוָׁשַלִם ַאֲחֵרי ֹּבאֹו ֵמֶחְברֹון וִַּיָּוְלדּו ְלָדִוד עֹוד ָּבִנים ּוָבנ5:13
ִדים לֹו ִּבירּוָׁשָלִם ַׁשּמּוַע 5:14 ֹמה: ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ַהִּי ְוׁשֹוָבב ְוָנָתן ּוְׁש
ְוֶנֶפג ְויִָפיַע:  11ְוֹנַגּה וֱֶאִליָפֶלט וֱֶאִליׁשּועַ ְוִיְבָחר 5:15
וֱֶאִליָׁשָמע ּוַבַעְליָָדע וֱֶאִליָפֶלט:5:16
ֶאת־ָּדִוד ְלֶמֶל ַעל־ִיְׂשָרֵאל וַַּיֲעלּו ָכל־ְּפִלְׁשִּתים ְלַבֵּקׁש ֶאת־ָּדִוד וִַּיְׁשַמע ָּדִוד 12ִּתים ִּכי־ִנְמַׁשח וִַּיְׁשְמעּו ְפִלְׁש 5:17

וֵַּיֶרד ֶאל־ַהְּמצּוָדה:  
ק ְרָפִאים:  ּוְפִלְׁשִּתים ָּבאּו וִַּיָּנְטׁשּו ְּבֵעמֶ 5:18
ן ֶאֵּתן  וִַּיְׁשַאל ָּדִוד ַּביהוָה ֵלאֹמר ַהֶאֱעֶלה ֶאל־ְּפִלְׁשִּתים ֲהִתְּתֵנם ְּביִָדי וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ָּדִוד ֲעֵלה ִּכי־ָנתֹ 5:19

  : ֶאת־ַהְּפִלְׁשִּתים ְּביֶָד
ַרץ ְיהוָה ֶאת־ֹאְיַבי ְלָפַני ְּכֶפֶרץ ָמִים ַעל־ֵּכן ָקָרא ֵׁשם־ַהָּמקֹום  וַָּיבֹא ָדִוד ְּבַבַעל־ְּפָרִצים וַַּיֵּכם ָׁשם ָּדִוד וַּיֹאֶמר ּפָ 5:20

ַההּוא ַּבַעל ְּפָרִצים:  
וַַּיַעְזבּו־ָׁשם ֶאת־ֲעַצֵּביֶהם וִַּיָּׂשֵאם ָּדִוד וֲַאָנָׁשיו:5:21

1 12 // cf 2:8, 10, 12, 15 LXX(93) Ms ִאיׁש־ָּבַעל // MT LXX(MN) Mss Tg Vg ִאיׁש ֹּבֶׁשת  LXX(BL) ְמִפי־ֹבֶׁשת
2 1 // DSS(4QSam(a)) LXX(MN) Mss OL ֶחְברֹוָנה add MT וַּיֹאְמרּו
3 4 // Hebrew Mss LXX Tg Mss Syr Vg ְוַאְרָּבִעים MT ַאְרָּבִעים
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 8 // DSS(4QSam(a)) LXX Syr Tg ִיַּגע  MT ְוִיַּגע 
6 8 // DSS(4QSam(a) (OL) Syr cf 8b ַהִעְוִרים ְוֶאת־ַהִּפְסִחים MT LXX (OL) ַהִּפְסִחים ְוֶאת־ַהִעְוִרים
7 8 // DSS(4QSam(a)) cf Tg Syr ָׂשְנָאה // MT Kethib ָׂשְנאּו MT Qere LXX(L) OL ְׂשנֵֻאי
8 9 // DSS(4QSam(a)) LXX וִַּיְבֶנה ִעיר  MT וִַּיֶבן
9 10 // DSS(4QSam(a)) LXX וַיהוָה add ֵהי MT ֱא
10 11 // DSS(4QSam(a)) LXX(L) cf I Chronicles 14:1 ְוָחָרֵׁשי ִקיר  // MT ְוָחָרֵׁשי ֶאֶבן ִקיר  LXX(BMN) ְוָחָרֵׁשי ֶאֶבן
11 15 ;cf LXX(107 52 489 370 92 106 120 130 134 314 554(txt)) Mss and I Chronicles 3:6-7 וֱֶאִליָפֶלט  ְוֹנַגּה

DSS(4QSam(a)) spacing // (ְוֹנַגּהְונֶ ֶפג) וֱֶאִליָפֶלט  omit MT ( וֱֶאִליָפֶלט ַוֱֶאִליׁשּוע) (ְוֹנַגּהְוֶנֶפג)
12 17 // LXX and I Chronicles 14:8 ִנְמַׁשח MT ָמְׁשחּו



וַֹּיִספּו עֹוד ְּפִלְׁשִּתים ַלֲעלֹות וִַּיָּנְטׁשּו ְּבֵעֶמק ְרָפִאים:  5:22
לֹא ַתֲעֶלה ָהֵסב ֶאל־ַאֲחֵריֶהם ּוָבאָת ָלֶהם ִמּמּול ְּבָכִאים:  1וִַּיְׁשַאל ָּדִוד ַּביהוָה וַּיֹאֶמר לֹו ְיהוָה :235

ז ֶּתֱחָרץ ִּכי ָאז יָָצא ְיהוָה ְלָפֶני ְלַהּכֹות ְּבַמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים: ִויִהי ּבָׁשְמֲע ֶאת־קֹול ְצָעָדה ְּבָראֵׁשי ַהְּבָכִאים אָ 5:24
וַַּיַעׂש ָּדִוד ֵּכן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוהּו ְיהוָה וַַּי ֶאת־ְּפִלְׁשִּתים ִמֶּגַבע ַעד־ֹּבֲא ָגֶזר:5:25

ִׁשים ָאלֶ 6:1 ף:  וַֹּיֶסף עֹוד ָּדִוד ֶאת־ָּכל־ָּבחּור ְּבִיְׂשָרֵאל ְׁש
ִהים ְלַהֲעלֹות ִמּׁשָ 2וַָּיָקם וֵַּיֶל ָּדִוד ְוָכל־ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַּבֲעָלה ִהיא ִקְריַת ְיָעִרים ֲאֶׁשר ִלְיהּוָדה 6:2 ם ֵאת ֲארֹון ָהֱא

ֵׁשם ְיהוָה ְצָבאֹות ֹיֵׁשב ַהְּכֻרִבים ָעָליו:  3ֲאֶׁשר־ִנְקָרא ָׁשם 
ִהים ֶאל־ֲעָגָלה ֲחָדָׁשה וִַּיָּׂשֻאהּו ִמֵּבית ֲאִביָנָדב ֲאֶׁשר ַּבִּגְבָעה ְועֻ 6:3 ָּזא ְוַאְחיֹו ְּבֵני ֲאִביָנָדב  וַַּיְרִּכבּו ֶאת־ֲארֹון ָהֱא

: 4ֹנֲהִגים ֶאת־ָהֲעָגָלה
: 6ָהָאֽרֹון ִלְפֵניֹהֵל ְוַאְחיֹו5ֲארֹוןִעם 6:4
ּוְבֻתִּפים ּוִבְמַנַעְנִעים 8ִיְׂשָרֵאל ְמַׂשֲחִקים ִלְפֵני ְיהוָה ְּבֹכל־ָעז ַּבִּׁשִרים ּוְבִכֹּנרֹות ְוַּבֲחִלִלים 7ְּבֵני ְוָדִוד ְוָכל־ 6:5

ּוְבֶצְלֶצִלים:  
ִהים וַּיֹאֶחז ּבֹו ִּכי ָׁשְמטֹו ַהָּבָקר:  10ֶאת־יָדֹו וִַּיְׁשַלח ֻעָּזא 9וַָּיֹבאּו ַעד־ֹּגֶרן נֹוָדן 6:6 ֶאל־ֲארֹון ָהֱא
ִהים ַעל־ַהַּׁשל וַָּיָמת ָׁשם ִלְפֵני11ְּבֻעָּזאוִַּיַחר־ַאף ְיהוָה 6:7 ִהים:  12וַַּיֵּכהּו ָׁשם ָהֱא ָהֱא
ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה: 14ֻעָּזאָרא ַלָּמקֹום ַההּוא ֶּפֶרץ וִַּיְק 13ְּבֻעָּזאוִַּיַחר ְלָדִוד ַעל ֲאֶׁשר ָּפַרץ ְיהוָה ֶּפֶרץ 6:8
ִהים וַָּיבֹא ֲאר6:9 ְיהוָה:  15ֹון וִַּיָרא ָדִוד ֶאת־ְיהוָה ַּבּיֹום ַההּוא וַּיֹאֶמר ֵאי יָבֹוא ֵאַלי ֲארֹון ָהֱא

ְולֹא־ָאָבה ָדִוד ְלָהִסיר ֵאָליו ֶאת־ֲארֹון ְיהוָה ַעל־ִעיר ָּדִוד וַַּיֵּטהּו ָדִוד ֵּבית ֹעֵבד־ֱאדֹום ַהִּגִּתי:  6:10
ָׁשה ֳחָדִׁשים וְַיָבֶר ְיהוָה ֶאת־ֹעֵבד ֱאֹדם ְוֶאת־ָּכל־ֵּביתֹו:  וֵַּיֶׁשב ֲארֹון ְיהו6:11ָ ה ֵּבית ֹעֵבד ֱאֹדם ַהִּגִּתי ְׁש
6:12 ֹ ִהים וַּי אֶמר ָּדִוד  וַּיַֻּגד ַלֶּמֶל ָּדִוד ֵלאֹמר ֵּבַר ְיהוָה ֶאת־ֵּבית ֹעֵבד ֱאֹדם ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־לֹו ַּבֲעבּור ֲארֹון ָהֱא

ד ֱאֹדם ִעיר ָּדִוד ְּבִׂשְמָחה:  ִמֵּבית ֹעבֵ 17וֵַּיֶל ָּדִוד וַַּיַעל ֶאת־ֲארֹון ְיהוָה16ֶאת־ַהְּבָרָכה ֶאל־ֵּביִתי ָאִׁשיב 
ִׁשָּׁשה ְצָעִדים וִַּיְזַּבח ׁשֹור ּוְמִריא:  18וְַיִהי ִּכי ָצֲעדּו ֹנְׂשֵאי ֲארֹון־ְיהוָה 6:13
ְוָדִוד ְמַכְרֵּכר ְּבָכל־ֹעז ִלְפֵני ְיהוָה ְוָדִוד ָחגּור ֵאפֹוד ָּבד: 6:14
ְוָדִוד ְוָכל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַמֲעִלים ֶאת־ֲארֹון ְיהוָה ִּבְתרּוָעה ּוְבקֹול ׁשֹוָפר:  6:15
־ִעיר ָּדִוד ּוִמיַכל ַּבת־ָׁשאּול ִנְׁשְקָפה ְּבַעד ַהַחּלֹון וֵַּתֶרא ֶאת־ַהֶּמֶל ָּדִוד ְמַפֵּזז 2ֲארֹון ְיהוָה ָּבא ַעד 1וְַיִהי6:16

ּוְמַכְרֵּכר ִלְפֵני ְיהוָה וִַּתֶבז לֹו ְּבִלָּבּה:  

1 23 // LXX לֹו ְיהוָה omit MT (לֹאלֹו)
2 2 // DSS(4QSam(a)) ַּבֲעָלה ִהיא ִקְריַת ְיָעִרים ֲאֶׁשר ִלְיהּוָדה omit MT (ְיהּוָדה[ ִלה] ַָּבֲעל)
3 2 // Hebrew Mss cf LXX Syr ָׁשם MT ֵׁשם
4 3 // DSS(4QSam(a)) LXX(BL) and I Chronicles 13:7 ָהֲעָגָלה add (cf 3a) יָנָדב ֲאֶׁשר   ֲחָדָׁשה וִּיָּׂשֻאהּו ִמֵּבית ֲאִבֽ
MT LXX(O) Tg Vg cf Syr (dttg) ַּבִּגְבָעה
5 4 // LXX ֲארֹון add ִהים MT ָהֱא
6 4 // LXX cf DSS(4QSam(a)) MT Tg Syr ָהָארֹון add ִלְפֵני ְוְלֻעַּמת ָהָארֹון ְוֻעָּזא ְוַאְחיֹו ֹהֵל  ִהים LXX(L) ָהֱא
7 5 // DSS(4QSam(a)) LXX ְּבֵני MT ֵּבית
8 5 // DSS(4QSam(a)) LXX ָעז ַּבִּׁשִרים ּוְבִכֹּנרֹות ְוַּבֲחִלִלים MT ֲעֵצי ְברֹוִׁשים ּוְבִכֹּנרֹות ּוִבְנָבִלים
9 6 // DSS(4QSam(a)) נֹוָדן // (stropha נ) LXX(B 501) Mss נֹוָדב ;נוכן) MT ָנכֹון // (stropha ד I (stropha נו) ִּכיֹדן
Chronicles 13:9 MT
10 6 // DSS(4QSam(a)) LXX Tg Syr Vg ֶאת־יָדֹו omit MT
11 7 // Hebrew Mss cf 3, 6 ְּבֻעָּזא  MT ְּבֻעָּזה 
12 7 // DSS(4QSam(a))(vid) and I Chronicles 13:10 ִלפְ ֵני MT (cf v.4) ִעם ֲארֹון
13 8 // DSS(4QSam(a)) Hebrew Mss and I Chronicles 13:11 cf II Samuel 6:3, 6 ְּבֻעָּזא  MT ְּבֻעָּזה 
14 8 ֻעָּזא  DSS(4QSam(a)) Hebrew Mss and I Chronicles 13:11 cf II Samuel 6:3, 6 // MT ֻעָּזה
15 9 ִהים וַָּיבֹא ֲארֹון // LXX(L) ָהֱא omit MT (ֲארֹוןֲארֹון)
16 12 // LXX(L) OL וַּיֹאֶמר ָּדִוד ָאִׁשיב ֶאת־ַהְּבָרָכה ֶאל־ֵּביִתי omit MT ( וֵַּיֶל וַּיֹאֶמר)
17 12 // LXX Tg Syr ְיהוָה ִהים MT ָהֱא
18 12 // LXX Tg Syr ְיהוָה ִהים MT Vg ָהֱא



ָּדִוד וַַּיַעל ָּדִוד ֹעלֹות ִלְפֵני ְיהוָה  וַָּיִבאּו ֶאת־ֲארֹון ְיהוָה וַַּיִּצגּו ֹאתֹו ִּבְמקֹומֹו ְּבתֹו ָהֹאֶהל ֲאֶׁשר ָנָטה־לֹו6:17
ּוְׁשָלִמים: 

וְַיַכל ָּדִוד ֵמַהֲעלֹות ָהעֹוָלה ְוַהְּׁשָלִמים וְַיָבֶר ֶאת־ָהָעם ְּבֵׁשם ְיהוָה ְצָבאֹות:  6:18
ם ַאַחת ְוֶאְׁשָּפר ֶאָחד וֲַאִׁשיָׁשה ֶאָחת  וְַיַחֵּלק ְלָכל־ָהָעם ְלָכל־ֲהמֹון ִיְׂשָרֵאל ְלֵמִאיׁש ְוַעד־ִאָּׁשה ְלִאיׁש ַחַּלת ֶלחֶ 6:19

וֵַּיֶל ָּכל־ָהָעם ִאיׁש ְלֵביתֹו:  
וַּתֹאֶמר וַּתֹאֶמר ַמה־ִּנְכַּבד ַהּיֹום  3וַָּיָׁשב ָּדִוד ְלָבֵר ֶאת־ֵּביתֹו וֵַּתֵצא ִמיַכל ַּבת־ָׁשאּול ִלְקַראת ָּדִוד וְַּתֹבָר ִאּתֹו 6:20

ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִנְגָלה ַהּיֹום ְלֵעיֵני ַאְמהֹות ֲעָבָדיו ְּכִהָּגלֹות ִנְגלֹות ַאַחד ָהֵרִקים:  
ֲאֶׁשר ָּבַחר־ִּבי ֵמָאִבי ּוִמָּכל־ֵּביתֹו ְלַצּות ֹאִתי ָנִגיד  4ּו ְיהוָה ָּבר ֲאַרֵּקדוַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־ִמיַכל ִלְפֵני ְיהוָה 6:21

ַעל־ַעם ְיהוָה ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְוִׂשַחְקִּתי ִלְפֵני ְיהוָה:  
ִתי עֹוד מִ 6:22 ְוִעם־ָהֲאָמהֹות ֲאֶׁשר ָאַמְרְּת ִעָּמם ִאָּכֵבָדה:  5ּזֹאת ְוָהִייִתי ָׁשָפל ְּבֵעיָנִיּוְנַק
ּוְלִמיַכל ַּבת־ָׁשאּול לֹא־ָהיָה ָלּה יֶָלד ַעד יֹום מֹוָתּה:6:23

 ְּבֵביתֹו וַיהוָה ֵהִניַח־לֹו ִמָּסִביב ִמָּכל־ֹאְיָביו: וְַיִהי ִּכי־יַָׁשב ַהֶּמלֶ 7:1
ִהים ֹיֵׁשב ְּבתֹו ַהְיִר 7:2 יָעה:  וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ֶאל־ָנָתן ַהָּנִביא ְרֵאה ָנא ָאֹנִכי יֹוֵׁשב ְּבֵבית ֲאָרִזים וֲַארֹון ָהֱא
: וַּיֹאֶמר ָנָתן ֶאל־ַהֶּמֶל ֹּכל ֲאֶׁשר ִּבְלָבְב ֵל 7:3  ֲעֵׂשה ִּכי ְיהוָה ִעָּמ
וְַיִהי ַּבַּלְיָלה ַההּוא וְַיִהי ְּדַבר־ְיהוָה ֶאל־ָנָתן ֵלאֹמר:  7:4
ת ְלִׁשְבִּתי: ָּדִוד ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ַהַאָּתה ִּתְבֶנה־ִּלי ַביִ 6ֵל ְוָאַמְרָּת ֶאל־ַעְבִּדי 7:5
ִתי ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ְוַעד ַהּיֹום ַהֶּזה וֶָאְהיֶה ִמְתַהּלֵ 7:6  ְּבֹאֶהל ּוְבִמְׁשָּכן:  ִּכי לֹא יַָׁשְבִּתי ְּבַבִית ְלִמּיֹום ַהֲע
ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ִלְרעֹות ֶאת־ַעִּמי  8־ִיְׂשָרֵאל ֲהָדָבר ִּדַּבְרִּתי ֶאת־ַאַחד ֹׁשְפֵטי 7ְּבֹכל ֲאֶׁשר־ִהְתַהַּלְכִּתי ְּבָכל 7:7

ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ָלָּמה לֹא־ְבִניֶתם ִלי ֵּבית ֲאָרִזים:  
ר ְלַעְבִּדי ְלָדִוד ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֲאִני ְלַקְחִּתי ִמן־ַהָּנוֶה ֵמַאַחר ַהּצֹאן ִלְהיֹות ָנִגיד  ְוַעָּתה ֹּכה־תֹאמַ 7:8

ִיְׂשָרֵאל:  9ַעל־ַעִּמי
ַלְכָּת וַָאְכִרָתה ֶאת־ָּכל־ֹאְיֶבי ִמָּפֶני ְוָעִׂשִתי ְל ֵׁשם ָּגדֹול ְּכֵׁשם ַהְּגֹדִלים ֲאֶׁשר  וֶָאְהיֶה ִעְּמ ְּבֹכל ֲאֶׁשר הָ 7:9

ָּבָאֶרץ:  
ֲאֶׁשר  ּנֹותֹו ּכַ ְוַׂשְמִּתי ָמקֹום ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ּוְנַטְעִּתיו ְוָׁשַכן ַּתְחָּתיו ְולֹא ִיְרַּגז עֹוד ְולֹא־ֹיִסיפּו ְבֵני־ַעְוָלה ְלעַ 7:10

ָּבִראׁשֹוָנה: 
ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֹׁשְפִטים ַעל־ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל וֲַהִניֹחִתי ְל ִמָּכל־ֹאְיֶבי ְוִהִּגיד ְל ְיהוָה ִּכי־ַבִית  10ּוְלִמָּיִמים7:11
:  11ִיְבֶנה ־ְּל
ִּכי ִיְמְלאּו יֶָמי ְוָׁשַכְבָּת ֶאת־ֲאֹבֶתי וֲַהִקיֹמִתי ֶאת־ַזְרֲע ַאֲחֶרי ֲאֶׁשר יֵֵצא ִמֵּמֶעי וֲַהִכיֹנִתי  12ְוָהיָה7:12

ֶאת־ַמְמַלְכּתֹו:  
ַעד־עֹוָלם: 13ַנְנִּתי ֶאת־ִּכְסאֹו הּוא ִיְבֶנה־ַּבִית ִלְׁשִמי ְוכֹ 7:13
ֵני ָאָדם: ֲאִני ֶאְהיֶה־ּלֹו ְלָאב ְוהּוא ִיְהיֶה־ִּלי ְלֵבן ֲאֶׁשר ְּבַהֲעותֹו ְוֹהַכְחִּתיו ְּבֵׁשֶבט ֲאָנִׁשים ּוְבִנְגֵעי ּבְ 7:14
: 14ְוַחְסִּדי לֹא־ָאִסיר7:15 ִמֶּמּנּו ַּכֲאֶׁשר ֲהִסֹרִתי ֵמִעם ָׁשאּול ֲאֶׁשר ֲהִסֹרִתי ִמְּלָפֶני

1 16 // DSS(4QSam(a)) LXX and I Chronicles 15:29 וְַיִהי MT ְוָהיָה
2 16 // LXX ַעד omit MT ( ִעירַעד)
3 20 // LXX וְַּתֹבָר ִאּתֹו omit MT ( וַּתֹאֶמר וְַּתֹבָר)
4 21 // LXX ֲאַרֵּקד ָּברּו ְיהוָה omit MT (ְיהוָהְיהוָה)
5 22 // LXX ְּבֵעיָנִי  // MT ְּבֵעיָני Hebrew Ms ְּבֵעיָניו
6 5 // LXX Syr cf I Chronicles 17:4 ַעְבִּדי add MT ֶאל
7 7 // LXX and I Chronicles 17:6 ְּבָכל add MT ְּבֵני
8 7 // I Chronicles 7:6 ֹׁשְפֵטי (stropha פ) MT ִׁשְבֵטי
9 8 // Hebrew Mss LXX(L 707 107 489 119 372) Mss Tg Syr Ms Vg ַעִּמי add MT ַעל
10 11 // LXX ּוְלִמָּיִמים MT ּוְלִמן ַהּיֹום
11 11 // LXX(L 52) Mss and I Chronicles 17:10 ִיְבֶנה MT יֲַעֶׂשה
12 12 // LXX ְוָהיָה MT ְיהוָה
13 13 // LXX cf I Chronicles 17:12 ִּכְסאֹו // MT ִּכֵּסא ַמְמַלְכּתֹו LXX(A) Ms ַמְמַלְכּתֹו
14 15 // LXX cf I Chronicles 17:13 ָאִסיר  MT יָסּור 



ִיְהיֶה ָנכֹון ַעד־עֹוָלם: 2ְוִּכְסֲא1ְוֶנְאַמן ֵּביְת ּוַמְמַלְכְּת ַעד־עֹוָלם ְלָפַני 7:16
ְּכֹכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ּוְכֹכל ַהִחָּזיֹון ַהֶּזה ֵּכן ִּדֶּבר ָנָתן ֶאל־ָּדִוד: 7:17
ם: וַָּיבֹא ַהֶּמֶל ָּדִוד וֵַּיׁשֶ 7:18 ב ִלְפֵני ְיהוָה וַּיֹאֶמר ִמי ָאֹנִכי ֲאֹדָני ְיהִוה ּוִמי ֵביִתי ִּכי ֲהִביֹאַתִני ַעד־ֲה
ֲאֹדָני 7ָהָאָדם ַהַּמֲעָלה 6ְּבתֹור5ֶאל־ֵּבית־ַעְבְּד ְלֵמָרחֹוק וַַּתְרֵאִני 4זֹאת ְּבֵעיֶני ֲאֹדָני ְיהִוה וְַּתַדֵּבר3וִַּתְקַטן 7:19

ְיהִוה:  
ְיהוָה: 10ְוַאָּתה ֶאת־ַעְבְּד יָָדְעּתָ 9ֶאת־ַעְבֶּד8ְלָכבֹוד ֵאֶלי ָּדִודּוַמה־ּיֹוִסיף עֹוד 7:20
:  11ַּבֲעבּור ַעְבְּד7:21 ּוְכִלְּב ָעִׂשיָת ֵאת ָּכל־ַהְּגדּוָּלה ַהּזֹאת ְלהֹוִדיַע ֶאת־ַעְבֶּד
ִהים זּוָלֶת ְּבֹכל ֲאֶׁשר־ָׁשַמְענּו ְּבָאְזֵנינּו:  ַעל־ֵּכן ָּגַדְלָּת ֲאֹדנָ 7:22 י ְיהִוה ִּכי־ֵאין ָּכמֹו ְוֵאין ֱא
ִהים12ּוִמי ְכַעְּמ ִיְׂשָרֵאל 7:23 15ֵׁשם ְוַלֲעׂשֹות14ִלְפּדֹות־לֹו ְלָעם ְוָלׂשּום ְּל13ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָהַל ָהֱא

ָהיו:  17ִמְּפֵני ַעְּמ ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ְּל ִמִּמְצַרִים ּגֹוי16ַהְּגדּוָּלה ְוֹנָראֹות ְלָגֵרׁש  וֵא
ִהים: ְל ֵאלֶאת־ַעְּמ ִיְׂשרָ 18וְַּתכֹוֵנן7:24 ְלָעם ַעד־עֹוָלם ְוַאָּתה ְיהוָה ָהִייָת ָלֶהם ֵלא
ְוַעל־ֵּביתֹו ָהֵקם ַעד־עֹוָלם וֲַעֵׂשה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת: ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ַעל־ַעְבְּד 19ְוַעָּתה ֲאֹדָני ְיהוָה 7:25
ֵהי 7:26 : 20ְוִיְגַּדל ִׁשְמ ַעד־עֹוָלם ֵלאֹמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא ִיְׂשָרֵאל ּוֵבית ַעְבְּד ָדִוד ִיְהיֶה ָנכֹון ְלָפֶני
ָּגִליָתה ֶאת־ֹאֶזן ַעְבְּד ֵלאֹמר ַּבִית ֶאְבֶנה־ָּל ַעל־ֵּכן ָמָצא ַעְבְּד ֶאת־ִלּבֹו ְלִהְתַּפֵּלל ֵאֶלי  21ַאָּתהִּכי־7:27

ת:  ֶאת־ַהְּתִפָּלה ַהּזֹא
ִהים ּוְדָבֶרי ִיְהיּו ֱאֶמת וְַּתַדֵּבר 7:28 ־ַעְבְּד ֶאת־ַהּטֹוָבה ַהּזֹאת: 22ַעלְוַעָּתה ֲאֹדָני ְיהִוה ַאָּתה־הּוא ָהֱא
ֲאֹדָני ְיהִוה ִּדַּבְרָּת ּוִמִּבְרָכְת ְיֹבַר  ְוַעָּתה הֹוֵאל ּוָבֵר ֶאת־ֵּבית ַעְבְּד ִלְהיֹות ְלעֹוָלם ְלָפֶני ִּכי־ַאָּתה 7:29

ֵּבית־ַעְבְּד ְלעֹוָלם:
וְַיִהי ַאֲחֵרי־ֵכן וַַּי ָּדִוד ֶאת־ְּפִלְׁשִּתים וַַּיְכִניֵעם וִַּיַּקח ָּדִוד ֶאת־ֶמֶתג ָהַאָּמה ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים:  8:1
ֵּכב אֹוָתם ַאְרָצה וְַיַמֵּדד ְׁשֵני־ֲחָבִלים ְלָהִמית ּוְמלֹא ַהֶחֶבל ְלַהֲחיֹות וְַּתִהי  וַַּי ֶאת־מֹוָאב וְַיַמְּדֵדם ַּבֶחֶבל ַהְׁש 8:2

מֹוָאב ְלָדִוד ַלֲעָבִדים ֹנְׂשֵאי ִמְנָחה:  
וַַּי ָּדִוד ֶאת־ֲהַדְדֶעֶזר ֶּבן־ְרֹחב ֶמֶל צֹוָבה ְּבֶלְכּתֹו ְלָהִׁשיב יָדֹו ִּבְנַהר:  8:3
ָּפָרִׁשים ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ִאיׁש ַרְגִלי וְַיַעֵּקר ָּדִוד ֶאת־ָּכל־ָהֶרֶכב וַּיֹוֵתר  1ד ִמֶּמּנּו ֶאֶלף ֶרֶכב ְוִׁשְבַעת ֲאָלִפים וִַּיְלֹּכד ָּדוִ 8:4

ֶכב:  ִמֶּמּנּו ֵמָאה רָ 

1 16 // Hebrew Mss cf LXX Syr ְלָפַני MT ְלָפֶני 
2 16 // LXX ְוִּכְסֲא  MT ִּכְסֲא 
3 19 // LXX OL Syr and I Chronicles 17:17 וִַּתְקַטן add MT עֹוד
4 19 // Hebrew Mss LXX Syr וְַּתַדֵּבר  add MT ַּגם
5 19 // I Chronicles 17:17 וַַּתְרֵאִני MT LXX ְוזֹאת
6 19 // I Chronicles 17:17 ְּבתֹור  MT LXX ּתֹוַרת
7 19 // I Chronicles 17:17 ַהַּמֲעָלה omit MT LXX
8 20 // I Chronicles 17:18 ְלָכבֹוד MT LXX ְלַדֵּבר 
9 20 // I Chronicles 17:18 ֶאת־ַעְבֶּד  omit MT LXX
10 20 // LXX(B) Ms יָָדְעּתָ  add MT ֲאֹדָני
11 21 // LXX(B) Ms and I Chronicles 17:18 ַעְבְּד  MT ְּדָבְר 
12 23 // Hebrew Mss LXX Tg Syr ִיְׂשָרֵאל MT ְּכִיְׂשָרֵאל
13 23 ִהים // I Chronicles 17:21 ָהַל ָהֱא ִהים MT ָהְלכּו ֱא
14 23 // LXX(MN) Mss and I Chronicles 17:21 ְּל  MT לֹו
15 23 // DSS(4QSam(a)) LXX ְוַלֲעׂשֹות add MT Tg ָלֶכם
16 23 // I Chronicles 17:21 cf DSS(4QSam(a)) spacing ְלָגֵרׁש MT ְלַאְרֶצ 
17 23 // LXX ּגֹוי MT ּגֹוִים
18 24 // cf I Chronicles 17:22 וְַּתכֹוֵנן add MT ְל 
19 25 // Hebrew Mss LXX(MN) Mss and 20, 22 ֲאֹדָני ְיהוָה ִהים // MT ְיהוָה ֱא LXX(BA) Mss OL Ms ֲאֹדָני
20 26 ֵהי // I Chronicles 17:24 LXX ֱא ִהים ַעל c ֱא
21 27 // LXX(44) and I Chronicles 17:25 LXX(SB 127) ַאָּתה add (cf 26) ֵהי ִיְׂשָרֵאל MT ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא
22 28 // LXX Tg Mss Syr ַעל MT ֶאל



וַָּתבֹא ֲאַרם ַּדֶּמֶׂשק ַלְעֹזר ַלֲהַדְדֶעֶזר ֶמֶל צֹוָבה וַַּי ָּדִוד ַּבֲאָרם ֶעְׂשִרים־ּוְׁשַנִים ֶאֶלף ִאיׁש: 8:5
:  וַָּיֶׂשם ָּדִוד ְנִצִבים ַּבֲאַרם ַּדֶּמֶׂשק וְַּתִהי ֲאָרם ְלָדִוד ַלֲעָבִדים נֹוְׂשֵאי ִמְנָחה וַֹּיַׁשע ְיהוָה ֶאת־ָּדוִ 8:6 ד ְּבֹכל ֲאֶׁשר ָהָל
־ֲעָבָדי ֲהַדְדָעֶזר וְַיִביֵאם ְירּוָׁשָלִם ַּגם־ַאֶּתם ָלַקח ַאַחר ִׁשיַׁשק ֶמֶל  2וִַּיַּקח ָּדִוד ֵאת ִׁשְלֵטי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל 8:7

ֹמה ַּבעֲ  :  3תֹו ֶאל־ְירּוָׁשַלִם ִמְצַרִים ִּביֵמי ְרַחְבָעם ֶּבן־ְׁש
ּוִמֵּבֹרַתי ָעֵרי ֲהַדְדָעֶזר ָלַקח ַהֶּמֶל ָּדִוד ְנֹחֶׁשת ַהְרֵּבה ְמֹאד: 4ּוִמֶטַבח8:8
וִַּיְׁשַמע ֹּתִעי ֶמֶל ֲחָמת ִּכי ִהָּכה ָדִוד ֵאת ָּכל־ֵחיל ֲהַדְדָעֶזר: 8:9

־ָּדִוד ִלְׁשָאל־לֹו ְלָׁשלֹום ּוְלָבֲרכֹו ַעל ֲאֶׁשר ִנְלַחם ַּבֲהַדְדֶעֶזר וַַּיֵּכהּו  5ִעי ֶאת־ֲהֹדָרם וִַּיְׁשַלח ּתֹ 8:10 ־ְּבנֹו ֶאל־ַהֶּמֶל
ְכֵלי־ָזָהב ּוְכֵלי ְנֹחֶׁשת: ִּכי־ִאיׁש ִמְלֲחמֹות ֹּתִעי ָהיָה ֲהַדְדָעֶזר ּוְביָדֹו ָהיּו ְּכֵלי־ֶכֶסף ּו 

ַּגם־ֹאָתם ִהְקִּדיׁש ַהֶּמֶל ָּדִוד ַליהוָה ִעם־ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ֲאֶׁשר ִהְקִּדיׁש ִמָּכל־ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִּכֵּבׁש:  8:11
ּוִמּמֹוָאב ּוִמְּבֵני ַעּמֹון ּוִמְּפִלְׁשִּתים ּוֵמֲעָמֵלק ּוִמְּׁשַלל ֲהַדְדֶעֶזר ֶּבן־ְרֹחב ֶמֶל צֹוָבה:  6ֵמֱאדֹום8:12
ְּבֵגיא־ֶמַלח ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר ָאֶלף:  7וַַּיַעׂש ָּדִוד ֵׁשם ְּבֻׁשבֹו ֵמַהּכֹותֹו ֶאת־ֲאָרם ְוֲאִביַׁשי ֶּבן־ְצרּויָה ִהָּכה ֶאת־ֱאֹדם 8:13
: 8וַָּיֶׂשם ֶּבֱאדֹום ְנִציב8:14 וְַיִהי ָכל־ֱאדֹום ֲעָבִדים ְלָדִוד וַּיֹוַׁשע ְיהוָה ֶאת־ָּדִוד ְּבֹכל ֲאֶׁשר ָהָל
וִַּיְמ ָּדִוד ַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל וְַיִהי ָדִוד ֹעֶׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְלָכל־ַעּמֹו: 8:15
ָבא ִויהֹוָׁשָפט ֶּבן־ֲאִחילּוד ַמְזִּכיר:  ְויֹוָאב ֶּבן־ְצרּויָה ַעל־ַהּצָ 8:16
סֹוֵפר:  9ְוִׁשָׁשאְוָצדֹוק ֶּבן־ֲאִחיטּוב וֲַאִחיֶמֶל ֶּבן־ֶאְביָָתר ֹּכֲהִנים 8:17
ָהיּו:11ֹּסֵכִניםְוַהְּפֵלִתי ּוְבֵני ָדִוד 10ּוְבָניָהּו ֶּבן־ְיהֹויָָדע ַעל־ַהְּכֵרִתי 8:18

וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֲהִכי יֶׁש־עֹוד ֲאֶׁשר נֹוַתר ְלֵבית ָׁשאּול ְוֶאֱעֶׂשה ִעּמֹו ֶחֶסד ַּבֲעבּור ְיהֹוָנָתן: 9:1
: ּוְלֵבית ָׁשאּול ֶעֶבד ּוְׁשמֹו ִציָבא וִַּיְקְראּו־לֹו ֶאל־ָּדִוד9:2 וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ֵאָליו ַהַאָּתה ִציָבא וַּיֹאֶמר ַעְבֶּד
ִהים וַּיֹאֶמר ִציָבא ֶאל־ַהֶּמֶל עֹוד ּבֵ 9:3 ן ִליהֹוָנָתן  וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ַהֶאֶפס עֹוד ִאיׁש ְלֵבית ָׁשאּול ְוֶאֱעֶׂשה ִעּמֹו ֶחֶסד ֱא

ְנֵכה ַרְגָלִים: 
יֹפה הּוא וַּיֹאֶמר ִציָבא ֶאל־ַהֶּמֶל ִהֵּנה־הּוא ֵּבית ָמִכיר ֶּבן־ַעִּמיֵאל ְּבלֹו ְדָבר:  וַּיֹאֶמר־לֹו ַהֶּמֶל אֵ 9:4
וִַּיְׁשַלח ַהֶּמֶל ָּדִוד וִַּיָּקֵחהּו ִמֵּבית ָמִכיר ֶּבן־ַעִּמיֵאל ִמּלֹו ְדָבר:  9:5
: ֶּבן־ְיהֹוָנָתן ֶּבן־ָׁשאּול ֶאל־ָּדִוד וִַּיֹּפל ַעל־ָּפָניו וִַּיְׁשָּתחּו וַּיֹאֶמר ָּדִוד ִמִּפי ָּבַעל וַּיֹאֶמר ִהֵּנה 12ַעל י־ּבָ וַָּיבֹא ִמּפִ 9:6 ַעְבֶּד
ָאִבי וֲַהִׁשֹבִתי ְל ֶאת־ָּכל־ְׂשֵדה  13וַּיֹאֶמר לֹו ָדִוד ַאל־ִּתיָרא ִּכי ָעׂשֹה ֶאֱעֶׂשה ִעְּמ ֶחֶסד ַּבֲעבּור ְיהֹוָנָתן ֲאִבי 9:7

ָׁשאּול ָאִבי ְוַאָּתה ּתֹאַכל ֶלֶחם ַעל־ֻׁשְלָחִני ָּתִמיד:  
מֹוִני: וִַּיְׁשַּתחּו וַּיֹאֶמר ֶמה ַעְבֶּד ִּכי ָפִניָת ֶאל־ַהֶּכֶלב ַהֵּמת ֲאֶׁשר ּכָ 9:8
:  וִַּיְקָרא ַהֶּמֶל ֶאל־ִציָבא ַנַער ָׁשאּול וַּיֹאֶמר ֵאָליו ֹּכל ֲאֶׁשר ָהיָה ְלָׁשאּול ּוְלָכל־ֵּביתֹו ָנַתִּתי ְלֶבן־ֲאדֹ 9:9 ֶני

ֶּבן־ֲאֹדֶני  1ַעל י־ּבָ ּוִמּפִ 15ֲאֹדֶני ֶּלֶחם וֲַאַכלּו 14ֶאל־ֵּבית ְוָעַבְדָּת ּלֹו ֶאת־ָהֲאָדָמה ַאָּתה ּוָבֶני וֲַעָבֶדי ְוֵהֵבאָת 9:10
ים ְוֶעְׂשִרים ֲעָבִדים: יֹאַכל ָּתִמיד ֶלֶחם ַעל־ֻׁשְלָחִני ּוְלִציָבא ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ָּבנִ 

1 4 ,LXX cf DSS OL I Chronicles 18:4 Josephus ָרֶכב ְוִׁשְבַעת ֲאָלִפים Ant. 7.99 // MT ּוְׁשַבע־ֵמאֹות
2 7 // Hebrew Mss LXX Tg Syr ַעל MT ֶאל
3 7 תֹו ֶאל־ְירּוָׁשַלִם ֹמה ַּבֲע // OL cf (DSS) LXX ַּגם־ַאֶּתם ָלַקח ַאַחר ִׁשיַׁשק ֶמֶל ִמְצַרִים ִּביֵמי ְרַחְבָעם ֶּבן־ְׁש

omit MT (ְירּוָׁשַלִםְירּוָׁשַלִם)
4 8 // Syr LXX Mss cf Genesis 22:24; I Chronicles 18:8 ּוִמֶטַבח MT ּוִמֶּבַטח
5 10 // LXX and I Chronicles 18:10 ֲהֹדָרם MT יֹוָרם
6 12 // Hebrew Mss LXX Syr cf I Chronicles 18:12 ֵמֱאדֹום (stropha ד) MT ֵמֲאָרם
7 13 // cf LXX and I Chronicles 18:12 ְוֲאִביַׁשי ֶּבן־ְצרּויָה ִהָּכה ֶאת־ֱאֹדם omit MT (ֶאת־ֱאֹדםֶאת־ֲאָרם)
8 14 // LXX(N) Syr וַָּיֶׂשם ֶּבֱאדֹום ְנִציב MT וַָּיֶׂשם ֶּבֱאדֹום ְנִצִבים ְּבָכל־ֱאדֹום ָׂשם ְנִצִבים
9 17 // LXX(MN); I Kings 4:3; II Samuel 20:25 Tg Ms ְוִׁשָׁשא ;loss ש) MT ּוְׂשָריָה // (stropha וא I ְוַׁשְוָׁשא
Chronicles 18:16 // II Samuel 20:25 ּוְׁשוָא
10 18 // I Chronicles 18:17 ַעל־ַהְּכֵרִתי MT ְוַהְּכֵרִתי
11 18 // Cf. LXX; Isaiah 22:15 ֹּסֵכִנים ;stropha ס) MT ֹּכֲהִנים (metathesis סכ
12 6 // LXX(L) ִמּפִ י־ּבָ ַעל MT Tg Syr Vg ְמִפיֹבֶׁשת
13 7 // LXX ֲאבִ י omit MT ( ָאִביֲאִבי)
14 10 // LXX(L) ֶאל־ֵּבית MT ְוָהיָה ְלֶבן
15 10 // LXX(LMN) וֲַאַכלּו MT וֲַאָכלֹו



ְלַחן ׁשֻ ַעל־3ָאַכל2ַעל י־ּבָ וַּיֹאֶמר ִציָבא ֶאל־ַהֶּמֶל ְּכֹכל ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ֶאת־ַעְבּדֹו ֵּכן יֲַעֶׂשה ַעְבֶּד ּוִמּפִ 9:11
:  4ָּדִוד  ְּכַאַחד ִמְּבֵני ַהֶּמֶל

ְוֹכל מֹוַׁשב ֵּבית־ִציָבא ֲעָבִדים ִלִמִּפי ָּבַעל:  6ִמיָכה ֵּבן־ָקָטן ּוְׁשמֹו 5ַעל י־ּבָ ְוִלִמּפִ 9:12
הּוא ֹאֵכל ְוהּוא ִּפֵּסַח ְׁשֵּתי ַרְגָליו:ֹיֵׁשב ִּבירּוָׁשַלִם ִּכי ַעל־ֻׁשְלַחן ַהֶּמֶל ָּתִמיד 7ַעלי־ּבָ ּוִמּפִ 9:13
וְַיִהי ַאֲחֵרי־ֵכן וַָּיָמת ֶמֶל ְּבֵני ַעּמֹון וִַּיְמ ָחנּון ְּבנֹו ַּתְחָּתיו:  10:1
ְלַנֲחמֹו ְּביַד־ֲעָבָדיו  וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאֱעֶׂשה־ֶחֶסד ִעם־ָחנּון ֶּבן־ָנָחׁש ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ָאִביו ִעָּמִדי ֶחֶסד וִַּיְׁשַלח ָּדִוד10:2

ֶאל־ָאִביו וַָּיֹבאּו ַעְבֵדי ָדִוד ֶאֶרץ ְּבֵני ַעּמֹון:  
ֲהלֹוא ַּבֲעבּור  וַּיֹאְמרּו ָׂשֵרי ְבֵני־ַעּמֹון ֶאל־ָחנּון ֲאֹדֵניֶהם ַהְמַכֵּבד ָּדִוד ֶאת־ָאִבי ְּבֵעיֶני ִּכי־ָׁשַלח ְל ְמַנֲחִמים 10:3

:  ֲחקֹור ֶאת־ָהִעיר ּוְלרַ  ְּגָלּה ּוְלָהְפָכּה ָׁשַלח ָּדִוד ֶאת־ֲעָבָדיו ֵאֶלי
־ְזָקָנם וִַּיְכֹרת ֶאת־ַמְדוֵיֶהם ַּבֵחִצי ַעד ְׁשתֹוֵתיֶהם וְַיַׁשְּלֵחם: 8וִַּיַּקח ָחנּון ֶאת־ַעְבֵדי ָדִוד וְַיַגַּלח ֶאת 10:4
ֶכם  ְלָדִוד וִַּיְׁשַלח ִלְקָראָתם ִּכי־ָהיּו ָהֲאָנִׁשים ִנְכָלִמים ְמֹאד וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ְׁשבּו ִביֵרחֹו ַעד־ְיַצַּמח ְזַקנְ 9וַַּיֵּגד10:5

ְוַׁשְבֶּתם: 
חּו ְבֵני־ַעּמֹון וִַּיְׂשְּכרּו ֶאת־ֲאַרם ֵּבית־ְרחֹוב ְוֶאת־ֲאַרם צֹוָבא ֶעְׂשִרים וִַּיְראּו ְּבֵני ַעּמֹון ִּכי ִנְבֲאׁשּו ְּבָדִוד וִַּיְׁשלְ 10:6

ֶאֶלף ַרְגִלי ְוֶאת־ֶמֶל ַמֲעָכה ֶאֶלף ִאיׁש ְוִאיׁש טֹוב ְׁשֵנים־ָעָׂשר ֶאֶלף ִאיׁש:  
וִַּיְׁשַמע ָּדִוד וִַּיְׁשַלח ֶאת־יֹוָאב ְוֵאת ָּכל־ַהָּצָבא ַהִּגֹּבִרים: 10:7
ָּׂשֶדה:  וֵַּיְצאּו ְּבֵני ַעּמֹון וַַּיַעְרכּו ִמְלָחָמה ֶּפַתח ַהָּׁשַער וֲַאַרם צֹוָבא ּוְרחֹוב ְוִאיׁש־טֹוב ּוַמֲעָכה ְלַבָּדם ּבַ 10:8
ָרֵאל וַַּיֲעֹר ִלְקַראת ֲאָרם:  וַַּיְרא יֹוָאב ִּכי־ָהְיָתה ֵאָליו ְּפֵני ַהִּמְלָחָמה ִמָּפִנים ּוֵמָאחֹור וִַּיְבַחר ִמֹּכל ְּבחּוֵרי ְּבִיְׂש 10:9

ְוֵאת יֶֶתר ָהָעם ָנַתן ְּביַד ַאְבַׁשי ָאִחיו וַַּיֲעֹר ִלְקַראת ְּבֵני ַעּמֹון: 10:10
:  יוַּיֹאֶמר ִאם־ֶּתֱחַזק ֲאָרם ִמֶּמִּני ְוָהִיָתה ִּלי ִליׁשּוָעה ְוִאם־ְּבֵני ַעּמֹון יֱֶחְזקּו ִמְּמ ְוָהַלְכִּתי ְלהֹוִׁש 10:11 ַע ָל
ֵהינּו ַויהוָה ַיֲעֶׂשה ַהּטֹוב ְּבֵעיָניו:  10:12 ֲחַזק ְוִנְתַחַּזק ְּבַעד־ַעֵּמנּו ּוְבַעד ָעֵרי ֱא
וִַּיַּגׁש יֹוָאב ְוָהָעם ֲאֶׁשר ִעּמֹו ַלִּמְלָחָמה ַּבֲאָרם וַָּינֻסּו ִמָּפָניו: 10:13
ְירּוָׁשָלִם:  10ִמְּפֵני ֲאִביַׁשי וַָּיֹבאּו ָהִעיר וַָּיָׁשב יֹוָאב ֵמַעל ְּבֵני ַעּמֹון וַָּיבֹא ּוְבֵני ַעּמֹון ָראּו ִּכי־ָנס ֲאָרם וַָּינֻסּו10:14
־ִיְׂשָרֵאל וֵַּיָאְספּו יַָחד:  11וַַּיְרא ֲאָרם ִּכי ִנַּגף ִלְפֵני ְּבֵני 10:15
יֶהם:  וִַּיְׁשַלח ֲהַדְדֶעֶזר וַֹּיֵצא ֶאת־ֲאָרם ֲאֶׁשר ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר וַָּיֹבאּו ֵחיָלם ְוׁשֹוַב ַׂשר־ְצָבא ֲהַדְדֶעֶזר ִלְפנֵ 10:16
ְׂשָרֵאל וַַּיֲעֹבר ֶאת־ַהַּיְרֵּדן וַָּיבֹא ֵחָלאָמה וַַּיַעְרכּו ֲאָרם ִלְקַראת ָּדִוד וִַּיָּלֲחמּו ִעּמֹו:  וֶַּיֱאֹסף ֶאת־ָּכל־יִ וַּיַֻּגד ְלָדִוד10:17
ְוֵאת ׁשֹוַב  12וַָּיָנס ֲאָרם ִמְּפֵני ִיְׂשָרֵאל וַַּיֲהֹרג ָּדִוד ֵמֲאָרם ְׁשַבע ֵמאֹות ֶרֶכב ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ִאיׁש ַרְגִלי 10:18

ַׂשר־ְצָבאֹו ִהָּכה וַָּיָמת ָׁשם: 
ַע  ִּיְראּו ֲאָרם ְלהֹוִׁשיוִַּיְראּו ָכל־ַהְּמָלִכים ַעְבֵדי ֲהַדְדֶעֶזר ִּכי ִנְּגפּו ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל וַַּיְׁשִלמּו ֶאת־ִיְׂשָרֵאל וַַּיַעְבדּום ו10:19ַ

עֹוד ֶאת־ְּבֵני ַעּמֹון:
וִַּיְׁשַלח ָּדִוד ֶאת־יֹוָאב ְוֶאת־ֲעָבָדיו ִעּמֹו ְוֶאת־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל וַַּיְׁשִחתּו13וְַיִהי ִלְתׁשּוַבת ַהָּׁשָנה ְלֵעת ֵצאת ַהְּמָלִכים 11:1

ֶאת־ְּבֵני ַעּמֹון וַָּיֻצרּו ַעל־ַרָּבה ְוָדִוד יֹוֵׁשב ִּבירּוָׁשָלִם: 

1 10 // LXX(L) ּוִמּפִ י־ּבָ ַעל MT Tg Syr Vg ּוְמִפיֹבֶׁשת
2 11 // LXX(L) ּוִמּפִ י־ּבָ ַעל MT Tg Syr Vg ּוְמִפיֹבֶׁשת
3 11 // LXX ָאַכל MT ֹאֵכל
4 11 // LXX ֻׁשְלַחן ָּדִוד // LXX(L) Syr ֻׁשְלַחן ַהֶּמֶל  omit ְּכַאַחד ִמְּבֵני (ַהֶּמֶל ַהֶּמֶל ) LXX(19) Ms ַהֶּמֶל  //

// ?(-ן-ד) MT ֻׁשְלָחִני Hebrew Ms LXX(121) Ms ֻׁשְלָחנֹו
5 12 // LXX(L) ְוִלִמּפִ י־ּבָ ַעל MT Tg Syr Vg ְוִלְמִפיֹבֶׁשת
6 12 // Hebrew Mss cf Tg and I Cronicles 8:34-35, 9:40-41 ִמיָכה MT ִמיָכא
7 13 // LXX(L) ּוִמּפִ י־ּבָ ַעל MT Tg Syr Vg ּוְמִפיֹבֶׁשת
8 4 // LXX cf DSS spacing ֶאת add MT Tg Vg ֲחִצי
9 5 // LXX(L) וַַּיֵּגד MT LXX Tg Vg וַַּיִּגדּו
10 14 // MT LXX(MN) וַָּיבֹא omit LXX(L) OL
11 15 // LXX(L) Syr Mss ְּבֵני omit MT (ְּבֵניִלְפֵני)
12 18 // LXX(L) OL and I Chronicles 19:18 ִאיׁש ַרְגִלי MT ָּפָרִׁשים
13 1 // Hebrew Mss LXX OL Tg Vg and I Chronicles 20:1 ַהְּמָלִכים MT ַהַּמְלאִכים



ְוָהִאָּׁשה טֹוַבת  1וְַיִהי ְלֵעת ָהֶעֶרב וַָּיָקם ָּדִוד ֵמַעל ִמְׁשָּכבֹו וִַּיְתַהֵּל ַעל־ַּגג ֵּבית־ַהֶּמֶל וַַּיְרא ִאָּׁשה ֹרֶחֶצת 11:2
ַמְרֶאה ְמֹאד:  

ה ַהִחִּתי:  וִַּיְׁשַלח ָּדִוד וִַּיְדֹרׁש ָלִאָּׁשה וַּיֹאֶמר ֲהלֹוא־זֹאת ַּבת־ֶׁשַבע ַּבת־ֱאִליָעם ֵאֶׁשת אּוִרּיָ 11:3
ֶאל־ֵּביָתּה:  וִַּיְׁשַלח ָּדִוד ַמְלָאִכים וִַּיָּקֶחָה וַָּתבֹוא ֵאָליו וִַּיְׁשַּכב ִעָּמה ְוִהיא ִמְתַקֶּדֶׁשת ִמֻּטְמָאָתּה וַָּתָׁשב 11:4
וַַּתַהר ָהִאָּׁשה וִַּתְׁשַלח וַַּתֵּגד ְלָדִוד וַּתֹאֶמר ָהָרה ָאֹנִכי: 11:5
: 3ְׁשַלח ֵאַלי ֶאת־אּוִרָּיה ַהִחִּתי וִַּיְׁשַלח יֹוָאב ֶאת־אּוִרָּיה ֵאָליו 2ִוד ֶאל־יֹוָאב וַּיֹאֶמרוִַּיְׁשַלח ּדָ 11:6
: 4ָהָעם ְוִלְׁשלֹום ַהִּמְלָחָמה וַּיֹאֶמר ִלְׁשלֹום וַָּיבֹא אּוִרָּיה ֵאָליו וִַּיְׁשַאל ָּדִוד ִלְׁשלֹום יֹוָאב ְוִלְׁשלֹום 11:7
:  5א אּוִרָּיה ִמְּפֵני וַּיֹאֶמר ָּדִוד ְלאּוִרָּיה ֵרד ְלֵביְת ּוְרַחץ ַרְגֶלי וֵַּיצֵ 11:8 ַהֶּמֶל וֵַּתֵצא ַאֲחָריו ַמְׂשַאת ַהֶּמֶל
וִַּיְׁשַּכב אּוִרָּיה ֶּפַתח ֵּבית ַהֶּמֶל ֵאת ָּכל־ַעְבֵדי ֲאֹדָניו ְולֹא יַָרד ֶאל־ֵּביתֹו:  11:9

ָּת  ְלָדִוד ֵלאֹמר לֹא־יַָרד אּוִרָּיה ֶאל־ֵּביתֹו וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־אּוִרָּיה ֲהלֹוא ִמֶּדֶר ַאָּתה ָבא ַמּדּוַע לֹא־יַָרְד 6וַּיַֻּגד11:10
  : ֶאל־ֵּביֶת

ֻּסּכֹות וַאֹדִני יֹוָאב ְוַעְבֵדי ֲאֹדִני ַעל־ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ֹחִנים  וַּיֹאֶמר אּוִרָּיה ֶאל־ָּדִוד ָהָארֹון ְוִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה ֹיְׁשִבים ּבַ 11:11
ר ַהֶּזה: ְוֵחי ַנְפֶׁש ִאם־ֶאֱעֶׂשה ֶאת־ַהָּדבָ 7וֲַאִני ָאבֹוא ֶאל־ֵּביִתי ֶלֱאֹכל ְוִלְׁשּתֹות ְוִלְׁשַּכב ִעם־ִאְׁשִּתי ַחי־ְיהוָה 

א:  וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־אּוִרָּיה ֵׁשב ָּבֶזה ַּגם־ַהּיֹום ּוָמָחר ֲאַׁשְּלֶחָּך וֵַּיֶׁשב אּוִרָּיה ִבירּוָׁשַלִם ַּבּיֹום ַההּו11:12
ִעם־ַעְבֵדי ֲאֹדָניו ְוֶאל־ֵּביתֹו  9ֵּיְׁשְּת וְַיַׁשְּכֵרהּו וֵַּיֵצא ָבֶעֶרב ְוָׁשַכב ְּבִמְׁשָּכב ־לֹו ָדִוד וַּיֹאַכל ְלָפָניו ו8ַּוִמָּמֳחָרת ְקָרא 11:13

לֹא יָָרד:  
יַד אּוִרָּיה:  וְַיִהי ַבֹּבֶקר וִַּיְכֹּתב ָּדִוד ֵסֶפר ֶאל־יֹוָאב וִַּיְׁשַלח ּבְ 11:14
ֶאת־אּוִרָּיה ֶאל־מּול ְּפֵני ַהִּמְלָחָמה ַהֲחָזָקה ְוַׁשְבֶּתם ֵמַאֲחָריו ְוִנָּכה 10וִַּיְכֹּתב ַּבֵּסֶפר ֵלאֹמר ָהֵבא 11:15
וֵָמת: 

וִַּיֵּתן ֶאת־אּוִרָּיה ַעל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר יַָדע ִּכי ַאְנֵׁשי־ַחִיל ָׁשם: ־ָהִעיר 11ַעלוְַיִהי ִּבְׁשמֹור יֹוָאב 11:16
וֵַּיְצאּו ַאְנֵׁשי ָהִעיר וִַּיָּלֲחמּו ֶאת־יֹוָאב וִַּיֹּפל ִמן־ָהָעם ֵמַעְבֵדי ָדִוד וַָּיָמת ַּגם אּוִרָּיה ַהִחִּתי:  11:17
־ִּדְבֵרי ַהִּמְלָחָמה:  וִַּיְׁשַלח יֹוָאב וַַּיֵּגד ְלָדִוד ֶאת־ָּכל11:18
:וְַיַצו ֶאת־ַהַּמְלָא ֵלאֹמר ְּכַכּלֹוְת ֵאת ָּכל־ִּדְבֵרי ַהִּמְלָחָמה ְלַדֵּבר ֶאל־ַהֶּמֶל 11:19
ִהָּלֵחם ֲהלֹוא ְיַדְעֶּתם ֵאת ֲאֶׁשר־ֹירּו ֵמַעל  ְוָאַמר ְל ַמּדּוַע ִנַּגְׁשֶּתם ֶאל־ָהִעיר לְ 12ֲחָמתֹו ְוָהיָה ִאם־ַּתֲעֶלה 11:20

ַהחֹוָמה: 
ֲהלֹוא־ִאָּׁשה ִהְׁשִליָכה ָעָליו ֶּפַלח ֶרֶכב ֵמַעל ַהחֹוָמה וַָּיָמת ְּבֵתֵבץ ָלָּמה  13ִמי־ִהָּכה ֶאת־ֲאִביֶמֶל ֶּבן־ְיֻרַּבַעל 11:21

ל־ַהחֹוָמה ְוָאַמְרָּת ַּגם ַעְבְּד אּוִרָּיה ַהִחִּתי ֵמת: ִנַּגְׁשֶּתם אֶ 
ִוד ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו יֹוָאב:  וַָּיבֹא וַַּיֵּגד ְלדָ 14וֵַּיֶל ַהַּמְלָא יֹוָאב ֶאל ַהֶּמֶל ִּבירּוָׁשָלִם 11:22
ח ַהָּׁשַער:  וַּיֹאֶמר ַהַּמְלָא ֶאל־ָּדִוד ִּכי־ָגְברּו ָעֵלינּו ָהֲאָנִׁשים וֵַּיְצאּו ֵאֵלינּו ַהָּׂשֶדה וִַּנְהיֶה ֲעֵליֶהם ַעד־ֶּפתַ 11:23
ְוַגם ַעְבְּד אּוִרָּיה ַהִחִּתי 1ֵדי ַהֶּמֶל ִּכְׁשמֹוָנה ָעָׂשר ִאיׁש וַֹּירּו ַהּמֹוִרים ֶאל־ֲעָבֶדי ֵמַעל ַהחֹוָמה וַָּימּותּו ֵמַעבְ 11:24

ֵמת: 

1 2 // Syr LXX(107) Ms וַַּיְרא ִאָּׁשה ֹרֶחֶצת // MT Tg Vg וַַּיְרא ִאָּׁשה ֹרֶחֶצת ֵמַעל ַהָּגג וַַּיְרא ֵמַעל ַהָּגג ִאָּׁשה ֹרֶחֶצת
LXX(L)
2 6 // LXX Mss וַּיֹאֶמר  omit MT
3 6 // LXX(L) OL ֵאָליו MT ֶאל־ָּדִוד
4 7 LXX(L) cf OL Josephus וַּיֹאֶמר ִלְׁשלֹום Ant 7.132 // omit MT Tg Syr Vg ( וַּיֹאֶמר וַּיֹאֶמר)
5 8 // LXX(L) ִמְּפֵני MT ִמֵּבית
6 10 // DSS(4QSam(a)) וַּיַֻּגד MT וַַּיִּגדּו
7 11 // LXX(376-247) Mss ַחי־ְיהוָה MT Tg Syr Vg ַחֶּי 
8 13 // LXX(L) Syr ּוִמָּמֳחָרת ְקָרא MT וִַּיְקָרא
9 13 // LXX(L) OL Ms ְוָׁשַכב ְּבִמְׁשָּכב MT ִלְׁשַּכב ְּבִמְׁשָּכבֹו
10 15 // LXX ָהֵבא MT ָהבּו
11 16 // LXX ַעל MT ֶאל
12 20 // LXX(L) ֲחָמתֹו MT ֲחַמת ַהֶּמֶל 
13 21 // LXX(LMN) ְיֻרַּבַעל MT ְיֻרֶּבֶׁשת
14 22 // LXX יֹוָאב ֶאל ַהֶּמֶל ִּבירּוָׁשָלִם omit MT (וַָּיבֹאיֹוָאב)



ה ְוָכֶזה ּתֹאַכל ֶהָחֶרב  וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־ַהַּמְלָא ֹּכה־תֹאַמר ֶאל־יֹוָאב ַאל־יֵַרע ְּבֵעיֶני ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ִּכי־ָכזֹ 11:25
ַהֲחֵזק ִמְלַחְמְּת ֶאל־ָהִעיר ְוָהְרָסּה ְוַחְּזֵקהּו: 

וִַּתְׁשַמע ֵאֶׁשת אּוִרָּיה ִּכי־ֵמת אּוִרָּיה ִאיָׁשּה וִַּתְסֹּפד ַעל־ַּבְעָלּה: 11:26
ְלִאָּׁשה וֵַּתֶלד לֹו ֵּבן וֵַּיַרע ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ָדִוד ְּבֵעיֵני וַַּיֲעֹבר ָהֵאֶבל וִַּיְׁשַלח ָּדִוד וַַּיַאְסָפּה ֶאל־ֵּביתֹו וְַּתִהי־לֹו11:27

ְיהוָה:
ָחד ָראׁש: וִַּיְׁשַלח ְיהוָה ֶאת־ָנָתן ֶאל־ָּדִוד וַָּיבֹא ֵאָליו וַּיֹאֶמר לֹו ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ָהיּו ְּבִעיר ֶאָחת ֶאָחד ָעִׁשיר ְואֶ 12:1
ָהיָה צֹאן ּוָבָקר ַהְרֵּבה ְמֹאד:  2ֶלָעִׁשיר 12:2
ּתֹו תֹאַכל ּוִמֹּכסֹו ְוָלָרׁש ֵאין־ֹּכל ִּכי ִאם־ִּכְבָׂשה ַאַחת ְקַטָּנה ֲאֶׁשר ָקָנה וְַיַחֶּיָה וִַּתְגַּדל ִעּמֹו ְוִעם־ָּבָניו יְַחָּדו ִמּפִ 12:3

ִתְׁשָּכב וְַּתִהי־לֹו ְּכַבת:  ִתְׁשֶּתה ּוְבֵחיקֹו
ֶהָעִׁשיר וַַּיְחֹמל ָלַקַחת ִמּצֹאנֹו ּוִמְּבָקרֹו ַלֲעׂשֹות ָלֹאֵרַח ַהָּבא־לֹו וִַּיַּקח ֶאת־ִּכְבַׂשת ָהִאיׁש  3וַָּיבֹא ֵהֶל ָלִאיׁש 12:4

יׁש ַהָּבא ֵאָליו:  ָהָראׁש וַַּיֲעֶׂשָה ָלאִ 
וִַּיַחר־ַאף ָּדִוד ָּבִאיׁש ְמֹאד וַּיֹאֶמר ֶאל־ָנָתן ַחי־ְיהָוה ִּכי ֶבן־ָמוֶת ָהִאיׁש ָהֹעֶׂשה זֹאת:  12:5
ְוֶאת־ַהִּכְבָׂשה ְיַׁשֵּלם ַאְרַּבְעָּתִים ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוַעל ֲאֶׁשר לֹא־ָחָמל: 12:6
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָאֹנִכי ְמַׁשְחִּתי ְלֶמֶל ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְוָאֹנִכי  וַּיֹאֶמר 12:7 ָנָתן ֶאל־ָּדִוד ַאָּתה ָהִאיׁש ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא

ִהַּצְלִּתי ִמַּיד ָׁשאּול:  
ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה ְוִאם־ְמָעט ְוֹאִסָפה  וֶָאְּתָנה ְל ֶאת־ֵּבית ֲאֹדֶני ְוֶאת־ְנֵׁשי ֲאֹדֶני ְּבֵחיֶק וֶָאְּתָנה ְל ֶאת־ֵּבית12:8

ְּל ָּכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה: 
ִאָּׁשה  ־ְיהוָה ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיַני ֵאת אּוִרָּיה ַהִחִּתי ִהִּכיָת ַבֶחֶרב ְוֶאת־ִאְׁשּתֹו ָלַקְחָּת ְּל לְ 4ַמּדּוַע ָּבִזיָת ֶאת 12:9

ְוֹאתֹו ָהַרְגָּת ְּבֶחֶרב ְּבֵני ַעּמֹון:  
ְוַעָּתה לֹא־ָתסּור ֶחֶרב ִמֵּביְת ַעד־עֹוָלם ֵעֶקב ִּכי ְבִזָתִני וִַּתַּקח ֶאת־ֵאֶׁשת אּוִרָּיה ַהִחִּתי ִלְהיֹות ְל 12:10

ְלִאָּׁשה: 
ְוָׁשַכב ִעם־ָנֶׁשי 5ְלֵרֲעֵּביֶת ְוָלַקְחִּתי ֶאת־ָנֶׁשי ְלֵעיֶני ְוָנַתִּתי ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִהְנִני ֵמִקים ָעֶלי ָרָעה מִ 12:11

ְלֵעיֵני ַהֶּׁשֶמׁש ַהּזֹאת:  
ל ְוֶנֶגד ַהָּׁשֶמׁש: ִּכי ַאָּתה ָעִׂשיָת ַבָּסֶתר וֲַאִני ֶאֱעֶׂשה ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ֶנֶגד ָּכל־ִיְׂשָראֵ 12:12
וַּיֹאֶמר ָנָתן ֶאל־ָּדִוד ַּגם־ְיהוָה ֶהֱעִביר ַחָּטאְת לֹא ָתמּות:  וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־ָנָתן ָחָטאִתי ַליהוָה12:13
ה ַּגם ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ְל מֹות יָמּות:  ־ְיהוָה ַּבָּדָבר ַהּזֶ 6ֶאֶפס ִּכי־ִנֵאץ ִנַאְצָּת ֶאת 12:14
ִהים 12:15 ֶאת־ַהֶּיֶלד ֲאֶׁשר יְָלָדה ֵאֶׁשת־אּוִרָּיה ְלָדִוד וֵַּיָאַנׁש: 7וֵַּיֶל ָנָתן ֶאל־ֵּביתֹו וִַּיֹּגף ֱא
ִהים ְּבַעד ַהָּנַער וַָּיָצם ָּדִוד צֹום 8ִוד ִמן וְַיַבֵּקׁש ּדָ 12:16 ָאְרָצה:  12ְוָׁשַכב11ְוָלן10ּוָבא 9־ָהֱא
ִאָּתם ָלֶחם: 15ַלֲהִקימֹו ִמן־ָהָאֶרץ ְולֹא ָאָבה ְולֹא־ָּבָרה 14ֵאָליו ִזְקֵני ֵביתֹו  13וִַּיְקְרבּו 12:17
י וַָּיָמת ַהָּיֶלד וִַּיְראּו ַעְבֵדי ָדִוד ְלַהִּגיד לֹו ִּכי־ֵמת ַהֶּיֶלד ִּכי ָאְמרּו ִהֵּנה ִבְהיֹות ַהֶּיֶלד ַחי  וְַיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִביעִ 12:18

ִּדַּבְרנּו ֵאָליו ְולֹא־ָׁשַמע ְּבקֹוֵלנּו ְוֵאי נֹאַמר ֵאָליו ֵמת ַהֶּיֶלד ְוָעָׂשה ָרָעה: 
ֵמת:  ָּדִוד ִּכי ֲעָבָדיו ִמְתַלֲחִׁשים וַָּיֶבן ָּדִוד ִּכי ֵמת ַהָּיֶלד וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־ֲעָבָדיו ֲהֵמת ַהֶּיֶלד וַּיֹאְמרּו1ְויְַׂשִּכיל12:19

1 24 // LXX(L) ִּכְׁשמֹוָנה ָעָׂשר ִאיׁש omit MT
2 2 // Gesenius Hebrew Grammar, 126d ֶלָעִׁשיר  MT ְלָעִׁשיר 
3 4 // Gesenius Hebrew Grammar, 126x ָלִאיׁש MT ְלִאיׁש
4 9 // LXX(L) Theodotion cf OL ֶאת add MT ְּדַבר 
5 12 // cf LXX Syr Vg ְלֵרֲע  MT ְלֵרֶעי 
6 14 // LXX(376) Ms ֶאת add MT LXX ֹאְיֵבי
7 15 ִהים // DSS(4QSam(a) LXX(L 158) ֱא MT LXX(BAMN) Tg Syr Vg ְיהוָה
8 16 // DSS(4QSam(a)) Syr ִמן MT LXX ֶאת
9 16 // MT LXX צֹום omit DSS(4QSam(a))
10 16 // MT ּוָבא DSS(4QSam(a)) וַָּיבֹוא
11 16 MT LXX(BMN) Tg Syr // omit DSS(4QSam(a)) LXX(L) ְוָלן
12 16 // MT LXX(BMN) Tg Syr Vg ְוָׁשַכב add ,DSS(4QSam(a)) LXX(L(O)) OL cf Josephus ְּבַׂשק  Ant. 7.154
13 17 // LXX(L) cf Vg וִַּיְקְרבּו MT DSS(4QSam(a)) וַָּיֻקמּו (stropha רב) LXX(BO) Syr וַָּיקּומּו
14 17 // DSS(4QSam(a)) LXX(L) ֵאָליו MT ָעָליו
15 17 // DSS(4QSam(a)) Hebrew Mss LXX Tg Syr Vg ָּבָרה MT ָבָרא



ָתיו 12:20 3וַָּיבֹא ֵבית־ְיהוָה וִַּיְׁשָּתחּו וַָּיבֹא ֶאל־ֵּביתֹו וִַּיְׁשַאל ֶלֶחם ֶלֱאֹכל 2וַָּיָקם ָּדִוד ֵמָהָאֶרץ וִַּיְרַחץ וַָּיֶס וְַיַחֵּלף ִׂשְמ

:  וַָּיִׂשימּו לֹו ֶלֶחם וַּיֹאַכל
ְוַכֲאֶׁשר ֵמת ַהֶּיֶלד  5ַהֶּיֶלד ַחי ַצְמָּת וֵַּתְבְּך וִַּתְׁשֹקד 4וַּיֹאְמרּו ֲעָבָדיו ֵאָליו ָמה־ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָעִׂשיָתה ְּבעֹוד 12:21

ַקְמָּת וַּתֹאַכל ָלֶחם:  
וַּיֹאֶמר ְּבעֹוד ַהֶּיֶלד ַחי ַצְמִּתי וֶָאְבֶּכה ִּכי ָאַמְרִּתי ִמי יֹוֵדַע ְיָחַּנִני ְיהוָה ְוַחי ַהָּיֶלד:  12:22
ֲאִני ֹהֵל ֵאָליו ְוהּוא לֹא־יָׁשּוב ֵאָלי: 6יבֹוְוַעָּתה ֵמת ָלָּמה ֶּזה ֲאִני ָצם ַהאּוַכל ַלֲהִׁש 12:23
ֹמה וַיהוָה ֲאֵהבֹו:  7וְַיַנֵחם ָּדִוד ֵאת ַּבת־ֶׁשַבע ִאְׁשּתֹו וַָּיבֹא ֵאֶליָה וִַּיְׁשַּכב ִעָּמּה וֵַּתֶלד ֵּבן וִַּיְקָרא 12:24 ֶאת־ְׁשמֹו ְׁש
וִַּיְׁשַלח ְּביַד ָנָתן ַהָּנִביא וִַּיְקָרא ֶאת־ְׁשמֹו ְיִדיְדיָּה ַּבֲעבּור ְיהוָה:12:25
ה: וִַּיָּלֶחם יֹוָאב ְּבַרַּבת ְּבֵני ַעּמֹון וִַּיְלֹּכד ֶאת־ִעיר ַהְּמלּוכָ 12:26
וִַּיְׁשַלח יֹוָאב ַמְלָאִכים ֶאל־ָּדִוד וַּיֹאֶמר ִנְלַחְמִּתי ְבַרָּבה ַּגם־ָלַכְדִּתי ֶאת־ִעיר ַהָּמִים:  12:27
ֶּפן־ֶאְלֹּכד ֲאִני ֶאת־ָהִעיר ְוִנְקָרא ְׁשִמי ָעֶליָה:  8ְוַעָּתה ֱאֹסף ֶאת־יֶֶתר ָהָעם וֲַחֵנה ַעל־ָהִעיר ְוָלְכָדּה ַאָּתה12:28
וֶַּיֱאֹסף ָּדִוד ֶאת־ָּכל־ָהָעם וֵַּיֶל ַרָּבָתה וִַּיָּלֶחם ָּבּה וִַּיְלְּכָדּה: 12:29
ְיָקָרה וְַּתִהי ַעל־רֹאׁש ָּדִוד ּוְׁשַלל ָהִעיר  9ן וִַּיַּקח ֶאת־ֲעֶטֶרת־ַמְלָּכם ֵמַעל רֹאׁשֹו ּוִמְׁשָקָלּה ִּכַּכר ָזָהב ּוָבּה ֶאבֶ 12:30

הֹוִציא ַהְרֵּבה ְמֹאד:  
ַּבְּמֵגָרה ּוַבֲחִרֵצי ַהַּבְרֶזל ּוְבַמְגְזֹרת ַהַּבְרֶזל ְוֶהֱעִביר אֹוָתם במלכן  10ְוֶאת־ָהָעם ֲאֶׁשר־ָּבּה הֹוִציא וַָּיֶׂשם12:31

ַּבַּמְלֵּבן ְוֵכן יֲַעֶׂשה ְלֹכל ָעֵרי ְבֵני־ַעּמֹון וַָּיָׁשב ָּדִוד ְוָכל־ָהָעם ְירּוָׁשָלִם:
ם ֶּבן־ָּדִוד ָאחֹות יָָפה ּוְׁשָמּה ָּתָמר וֶַּיֱאָהֶבָה ַאְמנֹון ֶּבן־ָּדִוד:  וְַיִהי ַאֲחֵרי־ֵכן ּוְלַאְבָׁשלֹו13:1
אּוָמה:  וֵַּיֶצר ְלַאְמנֹון ְלִהְתַחּלֹות ַּבֲעבּור ָּתָמר ֲאֹחתֹו ִּכי ְבתּוָלה ִהיא וִַּיָּפֵלא ְּבֵעיֵני ַאְמנֹון ַלֲעׂשֹות ָלּה מְ 13:2
ָחָכם ְמֹאד: 11ָדב ֶּבן־ִׁשְמָעה ֲאִחי ָדִוד ְויֹוָנָדב ּוְלַאְמנֹון ֵרַע ּוְׁשמֹו יֹונָ 13:3
ָמר ֲאחֹות  וַּיֹאֶמר לֹו ַמּדּוַע ַאָּתה ָּכָכה ַּדל ֶּבן־ַהֶּמֶל ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר ֲהלֹוא ַּתִּגיד ִלי וַּיֹאֶמר לֹו ַאְמנֹון ֶאת־ּתָ 13:4

ם ָאִחי ֲאִני ֹאֵהב: ַאְבָׁש
ִתי ְוַתְבֵרִני וַּיֹאֶמר לֹו ְיהֹוָנָדב ְׁשַכב ַעל־ִמְׁשָּכְב ְוִהְתָחל ּוָבא ָאִבי ִלְראֹוֶת ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ָּתבֹא ָנא ָתָמר ֲאחֹו13:5

ֶלֶחם ְוָעְׂשָתה ְלֵעיַני ֶאת־ַהִּבְריָה ְלַמַען ֲאֶׁשר ֶאְרֶאה ְוָאַכְלִּתי ִמָּיָדּה:  
ַלֵּבב ְלֵעיַני ְׁשֵּתי  וִַּיְׁשַּכב ַאְמנֹון וִַּיְתָחל וַָּיבֹא ַהֶּמֶל ִלְרֹאתֹו וַּיֹאֶמר ַאְמנֹון ֶאל־ַהֶּמֶל ָּתבֹוא־ָנא ָּתָמר ֲאֹחִתי ּוְת 13:6

ְלִבבֹות ְוֶאְבֶרה ִמָּיָדּה: 
ָאִחי וֲַעִׂשי־לֹו ַהִּבְריָה:  12וִַּיְׁשַלח ָּדִוד ֶאל־ָּתָמר ַהַּבְיָתה ֵלאֹמר ְלִכי ָנא ַאְמנֹון 13:7
ת־ַהְּלִבבֹות: וְַּתַלֵּבב ְלֵעיָניו וְַּתַבֵּׁשל אֶ 13וֵַּתֶל ָּתָמר ֵּבית ַאְמנֹון ָאִחיָה ְוהּוא ֹׁשֵכב וִַּתַּקח ֶאת־ַהָּבֵצק וַָּתָלׁש 13:8
ִאיׁש ֵמָעָליו:  וִַּתַּקח ֶאת־ַהַּמְׂשֵרת וִַּתֹצק ְלָפָניו וְַיָמֵאן ֶלֱאכֹול וַּיֹאֶמר ַאְמנֹון הֹוִציאּו ָכל־ִאיׁש ֵמָעַלי וֵַּיְצאּו ָכל־ 13:9

ָּתָמר ֶאת־ַהְּלִבבֹות ֲאֶׁשר ָעָׂשָתה וַָּתֵבא  וַּיֹאֶמר ַאְמנֹון ֶאל־ָּתָמר ָהִביִאי ַהִּבְריָה ַהֶחֶדר ְוֶאְבֶרה ִמָּיֵד ַוִּתַּקח 13:10
ְלַאְמנֹון ָאִחיָה ֶהָחְדָרה:  

וַַּתֵּגׁש ֵאָליו ֶלֱאֹכל וַַּיֲחֶזק־ָּבּה וַּיֹאֶמר ָלּה ּבֹוִאי ִׁשְכִבי ִעִּמי ֲאחֹוִתי:  13:11
ל ַאל־ַּתֲעֵׂשה ֶאת־ַהְּנָבָלה ַהּזֹאת:  וַּתֹאֶמר לֹו ַאל־ָאִחי ַאל־ְּתַעֵּנִני ִּכי לֹא־יֵָעֶׂשה ֵכן ְּבִיְׂשָראֵ 13:12

1 19 // LXX(BAMN) ְויְַׂשִּכיל MT LXX(L) Tg Vg וַַּיְרא
2 20 ָתיו // MT Qere cf LXX(BAMN) Syr ִׂשְמ MT Kethib ִׂשְמָלתֹו
3 20 // LXX ֶלֶחם ֶלֱאֹכל omit MT (ֶלֱאֹכלוִַּיְׁשַאל)
4 21 // LXX(L) Tg Syr ְּבעֹוד MT cf LXX(BAMN) ַּבֲעבּור 
5 21 // LXX OL וִַּתְׁשֹקד omit MT (וִַּתְׁשֹקד ְוֵַּתְבּך)
6 23 // LXX(LN) cf Syr ַלֲהִׁשיבֹו add MT cf LXX(BAM) עֹוד
7 24 // MT Kethib LXX וִַּיְקָרא MT Qere Tg Syr וִַּתְקָרא
8 28 // LXX(L) ַאָּתה omit MT (ַאָּתהְוָלְכָדּה)
9 30 // Tg Syr and I Chronicles 20:2 ּוָבּה ֶאֶבן MT ְוֶאֶבן
10 31 // MT LXX Syr וַָּיֶׂשם (stropha מ) I Chronicles 20:3 MT וַָּיַׂשר 
11 3 // LXX(L) ְויֹוָנָדב add MT LXX Tg Vg ִאיׁש
12 7 // LXX(L) Syr ָנא add MT ֵּבית
13 8 // MT Qere Hebrew Mss וַָּתָלׁש MT Kethib וַָּתלֹוׁש



ִּכי לֹא וֲַאִני ָאָנה אֹוִלי ֶאת־ֶחְרָּפִתי ְוַאָּתה ִּתְהיֶה ְּכַאַחד ַהְּנָבִלים ְּבִיְׂשָרֵאל ְוַעָּתה ַּדֶּבר־ָנא ֶאל־ַהֶּמֶל 13:13
ִיְמָנֵעִני ִמֶּמָּך: 

ֶּמָּנה וְַיַעֶּנָה וִַּיְׁשַּכב ֹאָתּה: ְולֹא ָאָבה ִלְׁשֹמַע ְּבקֹוָלּה וֶַּיֱחַזק מִ 13:14
ר־ָלּה ַאְמנֹון  וִַּיְׂשָנֶאָה ַאְמנֹון ִׂשְנָאה ְּגדֹוָלה ְמֹאד ִּכי ְגדֹוָלה ַהִּׂשְנָאה ֲאֶׁשר ְׂשֵנָאּה ֵמַאֲהָבה ֲאֶׁשר ֲאֵהָבּה וַּיֹאמֶ 13:15

קּוִמי ֵלִכי: 
ְּגדֹוָלה ָהָרָעה ָהַאֲחרֹוָנה ִמן־ִראׁשֹוָנה ֲאֶׁשר־ָעִׂשיָת ִעִּמי ְלַׁשְּלֵחִני ְולֹא ָאָבה  1וַּתֹאֶמר לֹו ָּתָמר ַאל־ָאִחי ִּכי 13:16

ִלְׁשֹמַע ָלּה: 
ַלי ַהחּוָצה ּוְנֹעל ַהֶּדֶלת ַאֲחֶריָה: ־ָנא ֶאת־זֹאת ֵמעָ 2וִַּיְקָרא ֶאת־ַנֲערֹו ְמָׁשְרתֹו וַּיֹאֶמר ְׁשַלח 13:17
ת ְמִעיִלים וַֹּיֵצא אֹוָתּה ְמָׁשְרתֹו ַהחּוץ  13:18 ְוָנַעל ַהֶּדֶלת  ְוָעֶליָה ְּכֹתֶנת ַּפִּסים ִּכי ֵכן ִּתְלַּבְׁשןָ ְבנֹות־ַהֶּמֶל ַהְּבתּו

ַאֲחֶריָה:  
ִּסים ֲאֶׁשר ָעֶליָה ָקָרָעה וַָּתֶׂשם יָָדּה ַעל־רֹאָׁשּה וֵַּתֶל ָהלֹו ְוָזָעָקה: וִַּתַּקח ָּתָמר ֵאֶפר ַעל־רֹאָׁשּה ּוְכֹתֶנת ַהּפַ 13:19
יִתי וַּיֹאֶמר ֵאֶליָה ַאְבָׁשלֹום ָאִחיָה ַהֲאִמינֹון ָאִחי ָהיָה ִעָּמ ְוַעָּתה ֲאחֹוִתי ַהֲחִריִׁשי ָאִחי הּוא ַאל־ָּתִׁש 13:20

ֵּבית ַאְבָׁשלֹום ָאִחיָה: 3ֵּתֶׁשב ָּתָמר ֹׁשֵמָמה ֶאת־ִלֵּב ַלָּדָבר ַהֶּזה וַ
ִּכי ְּבכֹורֹו  ְוַהֶּמֶל ָּדִוד ָׁשַמע ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה וִַּיַחר לֹו ְמֹאד ְולֹא ֶעֶצב ֶאת־רּוַח ַאְמנֹון ָּבנּו ִּכי ֱאָהבּו13:21

:  4הּוא 
־ְּדַבר ֲאֶׁשר ִעָּנה ֵאת ָּתָמר  ְולֹא־ִדֶּבר ַאְבָׁשלֹום ִעם־ַאְמנֹון ְלֵמָרע ְוַעד־טֹוב ִּכי־ָׂשֵנא ַאְבָׁשלֹום ֶאת־ַאְמנֹון ַעל13:22
ֲאֹחתֹו:
:  וְַיִהי ִלְׁשָנַתִים יִָמים וִַּיְהיּו ֹגְזִזים ְלַאְבָׁשלֹום ְּבַבַעל ָחצֹור ֲאֶׁשר ִעם־ֶאְפָרִים וִַּיְקָרא ַאְבָׁשלֹום ְלכָ 13:23 ל־ְּבֵני ַהֶּמֶל
: וַָּיבֹא ַאְבָׁשלֹום ֶאל־ַהֶּמֶל וַּיֹאֶמר ִהֵּנה־ָנא 13:24 ־ָנא ַהֶּמֶל וֲַעָבָדיו ִעם־ַעְבֶּד ֹגְזִזים ְלַעְבֶּד יֵֶל
וְַיָבֲרֵכהּו:  ־ּבֹו ְולֹא־ָאָבה ָלֶלֶכת5וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ֶאל־ַאְבָׁשלֹום ַאל־ְּבִני ַאל־ָנא ֵנֵל ֻּכָּלנּו ְולֹא ִנְכַּבד ָעֶלי וִַּיְפָצר13:25
13:26 : ־ָנא ִאָּתנּו ַאְמנֹון ָאִחי וַּיֹאֶמר לֹו ַהֶּמֶל ָלָּמה יֵֵל ִעָּמ וַּיֹאֶמר ַאְבָׁשלֹום וָלֹא יֵֶל
ַהֶּמֶל וַַּיַעׂש ַאְבָׁשלֹום ִמְׁשֶּתה ְּכִמְׁשֵּתה  ־ּבֹו ַאְבָׁשלֹום וִַּיְׁשַלח ִאּתֹו ֶאת־ַאְמנֹון ְוֵאת ָּכל־ְּבֵני 6וִַּיְפָצר 13:27

: 7ַהֶּמֶל
אּו ָנא ְּכטֹוב ֵלב־ַאְמנֹון ַּבַּיִין ְוָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ַהּכּו ֶאת־ַאְמנֹון וֲַהִמֶּתם ֹאתֹו וְַיַצו ַאְבָׁשלֹום ֶאת־ְנָעָריו ֵלאֹמר ְר 13:28

ַאל־ִּתיָראּו ֲהלֹוא ִּכי ָאֹנִכי ִצִּויִתי ֶאְתֶכם ִחְזקּו ִוְהיּו ִלְבֵני־ָחִיל: 
ֹום וַָּיֻקמּו ָּכל־ְּבֵני ַהֶּמֶל וִַּיְרְּכבּו ִאיׁש ַעל־ִּפְרּדֹו וַָּינֻסּו:  וַַּיֲעׂשּו ַנֲעֵרי ַאְבָׁשלֹום ְלַאְמנֹון ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ַאְבָׁשל13:29
ם  וְַיִהי ֵהָּמה ַבֶּדֶר ְוַהְּׁשֻמָעה ָבָאה ֶאל־ָּדִוד ֵלאֹמר ִהָּכה ַאְבָׁשלֹום ֶאת־ָּכל־ְּבֵני ַהֶּמֶל ְולֹא־נֹוַתר ֵמהֶ 13:30
ֶאָחד: 

וִַּיְקַרע ֶאת־ְּבָגָדיו וִַּיְׁשַּכב ָאְרָצה ְוָכל־ֲעָבָדיו ִנָּצִבים ְקֻרֵעי ְבָגִדים: וַָּיָקם ַהֶּמֶל 13:31
ֵאת ָּכל־ַהְּנָעִרים ְּבֵני־ַהֶּמֶל ֵהִמיתּו  8וַַּיַען יֹוָנָדב ֶּבן־ִׁשְמָעה ֲאִחי־ָדִוד וַּיֹאֶמר ַאל־יֹאַמר ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ִּכי 13:32

ִּכי־ַאְמנֹון ְלַבּדֹו ֵמת ִּכי־ַעל־ִּפי ַאְבָׁשלֹום ָהְיָתה ׂשּוָמה ִמּיֹום ַעֹּנתֹו ֵאת ָּתָמר ֲאֹחתֹו:  
ֵלאֹמר ָּכל־ְּבֵני ַהֶּמֶל ֵמתּו ִּכי־ִאם־ַאְמנֹון ְלַבּדֹו ֵמת:ְוַעָּתה ַאל־יֵָׂשם ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ֶאל־ִלּבֹו ָּדָבר 13:33
ָהר ְּבֶדֶר  וִַּיְבַרח ַאְבָׁשלֹום וִַּיָּׂשא ַהַּנַער ַהֹּצֶפה ֶאת־ֵעינֹו וַַּיְרא ְוִהֵּנה ַעם־ַרב ֹהְלִכים ִמֶּדֶר ַאֲחָריו ִמַּצד הָ 13:34

: 9ֹּצֶפה וַַּיֵּגד ַלֶּמֶל וַּיֹאֶמר ֲאָנִׁשים ָרִאיִתי ִמֶּדֶר חֹוֹרָנן ִמַּצד ָהָהרֹחֹרַנִים ִמַּצד ָהָהר ְּבמֹוַרד ְויָבֹא הַ 
וַּיֹאֶמר יֹוָנָדב ֶאל־ַהֶּמֶל ִהֵּנה ְבֵני־ַהֶּמֶל ָּבאּו ִּכְדַבר ַעְבְּד ֵּכן ָהיָה:  13:35
תֹו ְלַדֵּבר ְוִהֵּנה ְבֵני־ַהֶּמֶל ָּבאּו וִַּיְׂשאּו קֹוָלם וִַּיְבּכּו ְוַגם־ַהֶּמֶל וְ 13:36 ָכל־ֲעָבָדיו ָּבכּו ְּבִכי ָּגדֹול ְמֹאד: וְַיִהי ְּכַכ

1 16 // DSS(4QSam(a)) ַחי ּכִ י MT אֹוֹדת
2 17 // LXX(LMN) ִׁשְלחּו MT ִׁשְלחּו
3 20 // Hebrew Mss LXX OL Vg ֹׁשֵמָמה MT ְוֹׁשֵמָמה
4 21 // DSS(4QSam(a)) LXX ְולֹא ֶעֶצב ֶאת־רּוַח ַאְמנֹון ָּבנּו ִּכי ֱאָהבּו ִּכי ְּבכֹורֹו הּוא omit MT (ְולֹאְולֹא)
5 25 // DSS cf LXX Syr OL וִַּיְפָצר  MT וִַּיְפָרץ
6 27 // LXX וִַּיְפָצר  MT וִַּיְפָרץ
7 27 // LXX (DSS) וַַּיַעׂש ַאְבָׁשלֹום ִמְׁשֶּתה ְּכִמְׁשֵּתה ַהֶּמֶל  omit MT (וְַיַצווַַּיַעׂש)
8 32 // LXX Syr ַהֶּמֶל ִּכי omit MT (ִּכיֲאֹדִני)
9 34 LXX ְּבֶדֶר ֹחֹרַנִים ִמַּצד ָהָהר ְּבמֹוַרד ְויָבֹא ַהֹּצֶפה וַַּיֵּגד ַלֶּמֶל וַּיֹאֶמר ֲאָנִׁשים ָרִאיִתי ִמֶּדֶר חֹוֹרנָ ן ִמַּצד ָהָהר 

// omit MT ( ָהָהר ָהָהר)



ֶמֶל ְּגׁשּור וִַּיְתַאֵּבל ַעל־ְּבנֹו ָּכל־ַהָּיִמים: 1ְוַאְבָׁשלֹום ָּבַרח וֵַּיֶל ֶאל־ַּתְלַמי ֶּבן־ַעִּמיהּוד 13:37
ׁש ָׁשִנים:  ְוַאְבָׁשלֹום ָּברַ 13:38 ח וֵַּיֶל ְּגׁשּור וְַיִהי־ָׁשם ָׁש
ַהֶּמֶל ָלֵצאת ַעל־ַאְבָׁשלֹום ַעל־ַאְמנֹון ִּכי־ֵמת: 2וֵַּתֶכל רּוחַ 13:39

וֵַּיַדע יֹוָאב ֶּבן־ְצֻריָה ִּכי־ֵלב ַהֶּמֶל ַעל־ַאְבָׁשלֹום: 14:1
ְּתקֹוָעה וִַּיַּקח ִמָּׁשם ִאָּׁשה ֲחָכָמה וַּיֹאֶמר ֵאֶליָה ִהְתַאְּבִלי־ָנא ְוִלְבִׁשי־ָנא ִבְגֵדי־ֵאֶבל ְוַאל־ָּתסּוִכי  3ַלח יֹוָאב וִַּיְׁש 14:2

ֶׁשֶמן ְוָהִיית ְּכִאָּׁשה ֶזה יִָמים ַרִּבים ִמְתַאֶּבֶלת ַעל־ֵמת:  
ת ֶאל־ַהֶּמֶל ְוִדַּבְרְּת ֵאָליו ַּכָּדָבר ַהֶּזה וַָּיֶׂשם יֹוָאב ֶאת־ַהְּדָבִרים ְּבִפיָה:  ּוָבא14:3
: ָהִאָּׁשה ַהְּתֹקִעית ֶאל־ַהֶּמֶל וִַּתֹּפל ַעל־ַאֶּפיָה ַאְרָצה וִַּתְׁשָּתחּו ַוּתֹאֶמר הֹוִׁש 4וַַּתבא14:4 ָעה ַהֶּמֶל
וַּיֹאֶמר־ָלּה ַהֶּמֶל ַמה־ָּל וַּתֹאֶמר ֲאָבל ִאָּׁשה־ַאְלָמָנה ָאִני וַָּיָמת ִאיִׁשי:  14:5
ָהֶאָחד ֶאת־ָהֶאָחד וַָּיֶמת ֹאתֹו:  5ּוְלִׁשְפָחְת ְׁשֵני ָבִנים וִַּיָּנצּו ְׁשֵניֶהם ַּבָּׂשֶדה ְוֵאין ַמִּציל ֵּביֵניֶהם וַַּי14:6
ָרג  ְוִהֵּנה ָקָמה ָכל־ַהִּמְׁשָּפָחה ַעל־ִׁשְפָחֶת וַּיֹאְמרּו ְּתִני ֶאת־ַמֵּכה ָאִחיו ּוְנִמֵתהּו ְּבֶנֶפׁש ָאִחיו ֲאֶׁשר הָ 14:7

ְלִבְלִּתי ֵׁשם־ְלִאיִׁשי ֵׁשם ּוְׁשֵאִרית ַעל־ְּפֵני ָהֲאָדָמה:9ֲאֶׁשר ִהְׁשַאְרִּתי 8ְוָּכְבָּתה ַהַּגֶחֶלת7ֶאת־ַהּיֹוֵרׁש 6ְוַנְׁשִמיָדה ַּגם
14:8 : וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ֶאל־ָהִאָּׁשה ְלִכי ְלֵביֵת ַוֲאִני ֲאַצֶּוה ָעָלִי
ֶל ָעַלי ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ֶהָעון ְוַעל־ֵּבית ָאִבי ְוַהֶּמֶל ְוִכְסאֹו ָנִקי: וַּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ַהְּתקֹוִעית ֶאל־ַהּמֶ 14:9

14:10 : וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ַהְמַדֵּבר ֵאַלִי וֲַהֵבאתֹו ֵאַלי ְולֹא־ֹיִסיף עֹוד ָלַגַעת ָּב
ֶהי 14:11 ֹּגֵאל ַהָּדם ְלַׁשֵחת ְולֹא יְַׁשִמידּו ֶאת־ְּבִני וַּיֹאֶמר  10ֹבת ֵמַהְר וַּתֹאֶמר ִיְזָּכר־ָנא ַהֶּמֶל ֶאת־ְיהוָה ֱא

ְּבֵנ ָאְרָצה:  11ִמַּׂשֲעֹרת ַחי־ְיהוָה ִאם־ִיֹּפל ִמַּׂשֲעַרת
ִאָּׁשה ְּתַדֶּבר־ָנא ִׁשְפָחְת ֶאל־ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ָּדָבר וַּיֹאֶמר ַּדֵּבִרי: וַּתֹאֶמר הָ 14:12
ִהים14:13 ה ְּכָאֵׁשם ְלִבְלִּתי ָהִׁשיב  ּוִמַּדֵּבר ַהֶּמֶל ַהָּדָבר ַהּזֶ 12וַּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ְוָלָּמה ָחַׁשְבָּתה ָּכזֹאת ַעל־ַעם ֱא

ַהֶּמֶל ֶאת־ִנְּדחֹו:  
ִהים ֶנֶפׁש ְוָחַׁשב ַמֲחָׁשבֹות ְלבִ 14:14 ְלִּתי ִיַּדח  ִּכי־מֹות ָנמּות ְוַכַּמִים ַהִּנָּגִרים ַאְרָצה ֲאֶׁשר לֹא יֵָאֵספּו ְולֹא־ִיָּׂשא ֱא

ִמֶּמּנּו ִנָּדח: 
ר ֶאל־ַהֶּמֶל ֲאֹדִני ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ִּכי יְֵרֵאִני ָהָעם וַּתֹאֶמר ִׁשְפָחְת ֲאַדְּבָרה־ָּנא ְוַעָּתה ֲאֶׁשר־ָּבאִתי ְלַדּבֵ 14:15

ֶאל־ַהֶּמֶל אּוַלי יֲַעֶׂשה ַהֶּמֶל ֶאת־ְּדַבר ֲאָמתֹו:  
ִהים:  ִּכי ִיְׁשַמע ַהֶּמֶל ְוַהֵּציל ֶאת־ֲאָמתֹו ִמַּכף ָהִאיׁש ַהְמַבְקִׁש ְלַהְׁשִמיד אֹ 14:16 ִתי ְוֶאת־ְּבִני יַַחד ִמַּנֲחַלת ֱא
ִהים ֵּכן ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ִלְׁשמֹ 14:17 ַע ַהּטֹוב וַּתֹאֶמר ִׁשְפָחְת ְיִהי־ָנא ְּדַבר־ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ִלְמנּוָחה ִּכי ְּכַמְלַא ָהֱא

: ֶהי ְיִהי ִעָּמ ְוָהָרע וַיהוָה ֱא
14:18 ֹ אֶמר ֶאל־ָהִאָּׁשה ַאל־ָנא ְתַכֲחִדי ִמֶּמִּני ָּדָבר ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹׁשֵאל ֹאָת וַּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ְיַדֶּבר־ָנא  וַַּיַען ַהֶּמֶל וַּי

  : ֲאֹדִני ַהֶּמֶל
ִאם־ִאׁש ְלֵהִמין  וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ֲהיַד יֹוָאב ִאָּת ְּבָכל־זֹאת וַַּתַען ָהִאָּׁשה וַּתֹאֶמר ֵחי־ַנְפְׁש ֲאֹדִני ַהֶּמֶל 14:19

ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:  ּוְלַהְׂשִמיל ִמֹּכל ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ִּכי־ַעְבְּד יֹוָאב הּוא ִצָּוִני ְוהּוא ָׂשם ְּבִפי ִׁשְפָחְת ֵאת 
ִהים  ְלַבֲעבּור ַסֵּבב ֶאת־ְּפֵני ַהָּדָבר ָעָׂשה ַעְבְּד יֹוָאב ֶאת־ַהָּדָבר ַהּזֶ 14:20 ה וַאֹדִני ָחָכם ְּכָחְכַמת ַמְלַא ָהֱא

ָלַדַעת ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ: 
וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ֶאל־יֹוָאב ִהֵּנה־ָנא ָעִׂשיִתי ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוֵל ָהֵׁשב ֶאת־ַהַּנַער ֶאת־ַאְבָׁשלֹום:  14:21

1 37 // MT Qere LXX Tg Syr ַעִּמיהּוד (stropha ד) MT ַעִּמיחּור 
2 39 // DSS LXX רּוחַ  MT Vg ָּדִוד
3 2 // MT LXX(BAL) יֹוָאב omit LXX(MN)
4 4 // Hebrew Mss LXX Syr Tg וַַּתבא MT וַּתֹאֶמר 
5 6 // LXX Tg Syr Vg וַַּי  MT Tg Mss וַַּיּכֹו
6 7 // MT LXX(BAMN) Tg ַּגם omit LXX(L) Vg Arm Eth
7 7 // MT Vg LXX(245) Ms ַהּיֹוֵרׁש יָרְׁש  LXX ִיֽ
8 7 // LXX(L) ְוָּכְבָּתה ַהַּגֶחֶלת MT ְוִכּבּו ֶאת־ַּגַחְלִּתי
9 7 // DSS(4QSam(c)) LXX(L) Syr OL(vid) Ms ִהְׁשַאְרִּתי MT LXX Tg Vg ִנְׁשָאָרה
10 11 MT Qere ֵמַהְרֹבת // ֵמַהְרַּבת MT Kethib ֵמַהְרִּבית
11 11 // cf LXX Vg ִמַּׂשֲעֹרת MT ִמַּׂשֲעַרת
12 13 ִהים // MT LXX ֱא LXX(L 372) Theodotion ְיהוָה



ַּתחּו וְַיָבֶר ֶאת־ַהֶּמֶל וַּיֹאֶמר יֹוָאב ַהּיֹום ָיַדע ַעְבְּד ִּכי־ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני וִַּיֹּפל יֹוָאב ֶאל־ָּפָניו ַאְרָצה וִַּיְׁש 14:22
 : ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ַהֶּמֶל ֶאת־ְּדַבר ַעְבֶּד

וַָּיָקם יֹוָאב וֵַּיֶל ְּגׁשּוָרה וַָּיֵבא ֶאת־ַאְבָׁשלֹום ְירּוָׁשָלִם:14:23
וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ִיֹּסב ֶאל־ֵּביתֹו ּוָפַני לֹא ִיְרֶאה וִַּיֹּסב ַאְבָׁשלֹום ֶאל־ֵּביתֹו ּוְפֵני ַהֶּמֶל לֹא ָרָאה: 14:24
ֹו מּום: ּוְכַאְבָׁשלֹום לֹא־ָהיָה ִאיׁש־יֶָפה ְּבָכל־ִיְׂשָרֵאל ְלַהֵּלל ְמֹאד ִמַּכף ַרְגלֹו ְוַעד ָקְדֳקדֹו לֹא־ָהיָה ב14:25
14:26 ֹ אׁשֹו ָמאַתִים  ּוְבַגְּלחֹו ֶאת־רֹאׁשֹו ְוָהיָה ִמֵּקץ יִָמים ַלָּיִמים ֲאֶׁשר ְיַגֵּלַח ִּכי־ָכֵבד ָעָליו ְוִגְּלחֹו ְוָׁשַקל ֶאת־ְׂשַער ר

  : ְׁשָקִלים ְּבֶאֶבן ַהֶּמֶל
ּה ָּתָמר ִהיא ָהְיָתה ִאָּׁשה ְיַפת ַמְרֶאה:וִַּיָּוְלדּו ְלַאְבָׁשלֹום ְׁשלֹוָׁשה ָבִנים ּוַבת ַאַחת ּוְׁשמָ 14:27
וֵַּיֶׁשב ַאְבָׁשלֹום ִּבירּוָׁשַלִם ְׁשָנַתִים יִָמים ּוְפֵני ַהֶּמֶל לֹא ָרָאה:  14:28
ַח ֹאתֹו ֶאל־ַהֶּמֶל ְולֹא ָאָבה ָלבֹוא ֵאָליו וִַּיְׁשַלח עֹוד ֵׁשִני14:29 ת ְולֹא ָאָבה ָלבֹוא: וִַּיְׁשַלח ַאְבָׁשלֹום ֶאל־יֹוָאב ִלְׁש
ָׁשלֹום  וַּיֹאֶמר ֶאל־ֲעָבָדיו ְראּו ֶחְלַקת יֹוָאב ֶאל־יִָדי ְולֹו־ָׁשם ְׂשֹעִרים ְלכּו ְוהֹוִצִּתיָה ָבֵאׁש וַַּיִּצתּו ַעְבֵדי ַאבְ 14:30

:1יתּו ַעְבֵדי ַאְבָׁשלֹום ֶאת־ַהֶחְלָקה ָּבֵאׁש ֶאת־ַהֶחְלָקה ָּבֵאׁש וַָּיבֹואּו ִיְלֵדי יֹוָאב ֵאָליו ְקרּוֵעי ִּבְגֵדיֶהם וַּיֹאְמרּו ִהּצִ 
ׁש: וַָּיָקם יֹוָאב וַָּיבֹא ֶאל־ַאְבָׁשלֹום ַהָּבְיָתה וַּיֹאֶמר ֵאָליו ָלָּמה ִהִּציתּו ֲעָבֶד ֶאת־ַהֶחְלָקה ֲאֶׁשר־ִלי ָּבאֵ 14:31
 ֶאל־ַהֶּמֶל ֵלאֹמר ָלָּמה ָּבאִתי  וַּיֹאֶמר ַאְבָׁשלֹום ֶאל־יֹוָאב ִהֵּנה ָׁשַלְחִּתי ֵאֶלי ֵלאֹמר ּבֹא ֵהָּנה ְוֶאְׁשְלָחה ֹאתְ 14:32

ִמְּגׁשּור טֹוב ִלי ֹעד ֲאִני־ָׁשם ְוַעָּתה ֶאְרֶאה ְּפֵני ַהֶּמֶל ְוִאם־יֶׁש־ִּבי ָעון וֱֶהִמָתִני:  
 לֹו ַעל־ַאָּפיו ַאְרָצה ִלְפֵני ַהֶּמֶל  וַָּיבֹא יֹוָאב ֶאל־ַהֶּמֶל וַַּיֶּגד־לֹו וִַּיְקָרא ֶאל־ַאְבָׁשלֹום וַָּיבֹא ֶאל־ַהֶּמֶל וִַּיְׁשַּתחּו14:33

וִַּיַּׁשק ַהֶּמֶל ְלַאְבָׁשלֹום:
ה ְוֻסִסים וֲַחִמִּׁשים ִאיׁש ָרִצים ְלָפָניו:  ֶמְרָּכבָ 2וְַיִהי ֵמַאֲחֵרי ֵכן ַאְבָׁשלֹום ַּיֲעֵׂשה לֹו 15:1
ָּכל־ָהִאיׁש ֲאֶׁשר־ִיְהיֶה־ּלֹו־ִריב ָלבֹוא ֶאל־ַהֶּמֶל  3ְוִהְׁשִּכים ַאְבָׁשלֹום ְוָעַמד ַעל־יַד ֶּדֶר ַהָּׁשַער ְוָהיָה 15:2

:  ְוָאַמר ֵאי־ִמֶּזה ִעיר ַאָּתה ְוָאַמר ֵמַאחַ 6לֹו ַאְבָׁשלֹום 5ְוָקָרא 4טֶאל־ַהִּמְׁשּפָ  ד ִׁשְבֵטי־ִיְׂשָרֵאל ַעְבֶּד
15:3  : ְוָאַמר ֵאָליו ַאְבָׁשלֹום ְרֵאה ְדָבֶר טֹוִבים ּוְנֹכִחים ְוֹׁשֵמַע ֵאין־ְל ֵמֵאת ַהֶּמֶל
ִהְצַּדְקִּתיו:  ְוָאַמר ַאְבָׁשלֹום ִמי־ְיִׂשֵמִני ֹׁשֵפט ָּבָאֶרץ ְוָעַלי יָבֹוא ָּכל־ִאיׁש ֲאֶׁשר־ִיְהֶיה־ּלֹו־ִריב ּוִמְׁשָּפט וְ 15:4
ְוָהיָה ִּבְקָרב־ִאיׁש ְלִהְׁשַּתֲחות לֹו ְוָׁשַלח ֶאת־יָדֹו ְוֶהֱחִזיק לֹו ְוָנַׁשק לֹו:  15:5
ַאְנֵׁשי וֲַעֵׂשה ַאְבָׁשלֹום ַּכָּדָבר ַהֶּזה ְלָכל־ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר־יָֹבאּו ַלִּמְׁשָּפט ֶאל־ַהֶּמֶל ְוָּגַנב ַאְבָׁשלֹום ֶאת־ֵלב15:6

ָרֵאל:ִיְׂש 
ָׁשָנה וַּיֹאֶמר ַאְבָׁשלֹום ֶאל־ַהֶּמֶל ֵאֲלָכה ָּנא וֲַאַׁשֵּלם ֶאת־ִנְדִרי ֲאֶׁשר־ָנַדְרִּתי ַליהָוה ְּבֶחְברֹון:  7וְַיִהי ִמֵּקץ ַאְרַּבע15:7
ְיִׁשיֵבִני ְיהוָה ְירּוָׁשַלִם ְוָעַבְדִּתי ֶאת־ְיהוָה  8ָנַדר ַעְבְּד ְּבִׁשְבִּתי ִבְגׁשּור ַּבֲאָרם ֵלאֹמר ִאם־ַהֵׁשבִּכי־ֵנֶדר 15:8

: 9ְּבֶחְברֹון 
ֹום וַָּיָקם וֵַּיֶל ֶחְברֹוָנה:וַּיֹאֶמר־לֹו ַהֶּמֶל ֵל ְּבָׁשל 15:9

ְבָׁשלֹום  וִַּיְׁשַלח ַאְבָׁשלֹום ְמַרְּגִלים ְּבָכל־ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ְּכָׁשְמֲעֶכם ֶאת־קֹול ַהֹּׁשָפר וֲַאַמְרֶּתם ָמַל אַ 15:10
ְּבֶחְברֹון:  

ים ְוֹהְלִכים ְלֻתָּמם ְולֹא יְָדעּו ָּכל־ָּדָבר:  ְוֶאת־ַאְבָׁשלֹום ָהְלכּו ָמאַתִים ִאיׁש ִמירּוָׁשַלִם ְקֻראִ 15:11
ה ְּבָזְבחֹו ֶאת10וִַּיְׁשַלח וִַּיְקָרא 15:12 ִני יֹוֵעץ ָּדִוד ֵמִעירֹו ִמִּג ַהֶּקֶׁשר ַאִּמץ  11־ַהְּזָבִחים ְוָהיָה ֶאת־ֲאִחיֹתֶפל ַהִּגי

ְוָהָעם הֹוֵל וָָרב ֶאת־ַאְבָׁשלֹום: 
וַָּיבֹא ַהַּמִּגיד ֶאל־ָּדִוד ֵלאֹמר ָהיָה ֶלב־ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי ַאְבָׁשלֹום:  15:13

1 30 DSS(4QSam(c)) וַָּיבֹואּו ִיְלֵדי יֹוָאב ֵאָליו ְקרּוֵעי ִּבְגֵדיֶהם וַּיֹאְמרּו ִהִּציתּו ַעְבֵדי ַאְבָׁשלֹום ֶאת־ַהֶחְלָקה ָּבֵאׁש

LXX OL // omit MT (ָּבֵאׁש וַָּיָקםָּבאֵ ׁש וַָּיבֹואּו)
2 1 // DSS(4QSam(c)) LXX(L) Ambr(Lat)(vid) ְוַאְבָׁשלֹום ַּיֲעֵׂשה לֹו MT LXX Tg Syr Vg וַַּיַעׂש לֹו ַאְבָׁשלֹום
3 2 // DSS(4QSam(c))(vid) LXX(L) ְוָהיָה MT LXX(BO) וְַיִהי
4 2 // DSS(4QSam(a)) LXX ֶאל־ַהִּמְׁשָּפט  MT ַלִּמְׁשָּפט 
5 2 // DSS(4QSam(a)) LXX(L) ְוָקָרא MT וִַּיְקָרא
6 2 // DSS(4QSam(a)) cf LXX(BL) לֹו ַאְבָׁשלֹום MT Tg ַאְבָׁשלֹום ֵאָליו
7 7 ,LXX(L) Syr Theodoret Josephus ַאְרַּבע  Ant. 7.9.1 // MT LXX Tg Vg ַאְרָּבִעים
8 8 // LXX Syr Tg ַהֵׁשב MT Kethib יִׁשיב
9 8 // LXX(L) ְּבֶחְברֹון omit MT
10 12 // DSS(4QSam(a)) וִַּיְקָרא // MT LXX(BA) Tg Syr Vg ַאְבָׁשלֹום LXX(LMN) ַאְבָׁשלֹום וִַּיְקָרא
11 12 // DSS(4QSam(a))(vid) LXX(L) OL ְוָהיָה MT וְַיִהי



ֲעָבָדיו ֲאֶׁשר־ִאּתֹו ִבירּוָׁשַלִם קּומּו ְוִנְבָרָחה ִּכי לֹא־ִתְהיֶה־ָּלנּו ְפֵליָטה ִמְּפֵני ַאְבָׁשלֹום ַמֲהרּו  וַּיֹאֶמר ָּדִוד ְלָכל־15:14
ָלֶלֶכת ֶּפן־ְיַמֵהר ְוִהִּׂשָגנּו ְוִהִּדיַח ָעֵלינּו ֶאת־ָהָרָעה ְוִהָּכה ָהִעיר ְלִפי־ָחֶרב:  

: וַּיֹאְמרּו ַעְבֵדי־ַהֶּמֶל ֶאל־הַ 15:15 ֶּמֶל ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ִיְבַחר ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ִהֵּנה ֲעָבֶדי
וֵַּיֵצא ַהֶּמֶל ְוָכל־ֵּביתֹו ְּבַרְגָליו וַַּיֲעֹזב ַהֶּמֶל ֵאת ֶעֶׂשר ָנִׁשים ִּפַלְגִׁשים ִלְׁשֹמר ַהָּבִית:  15:16
ְּבַרְגָליו וַַּיַעְמדּו ֵּבית ַהֶּמְרָחק:1וֵַּיֵצא ַהֶּמֶל ְוָכל־ֲעָבָדיו 15:17
ֹוִרים ֵׁשׁש־ֵמאֹות ִאיׁש וַָּיֹבאּו ַעל־יָדֹו  ־ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְוָכל־ַהְּגדֹוִלים ְוָכל־ַהִּגּב 3ֹעְבִרים ַעל־יָדֹו ְוָכל 2ְוָכל־ָהָעם15:18

:  5ִתי ְוָכל־ַהִּגִּתים ־ַהְּכֵרִתי ְוָכל־ַהְּפלֵ 4ְוָכל  ֲאֶׁשר־ָּבאּו ְבַרְגלֹו ִמַּגת ֹעְבִרים ַעל־ְּפֵני ַהֶּמֶל
ִרי ַאָּתה ְוַגם־ֹּגֶלה ַאָּתה  וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ֶאל־ִאַּתי ַהִּגִּתי ָלָּמה ֵתֵל ַּגם־ַאָּתה ִאָּתנּו ׁשּוב ְוֵׁשב ִעם־ַהֶּמֶל ִּכי־ָנכְ 15:19

 : ִלְמקֹוֶמ
 ִעָּמ וַיהוָה  ְּתמֹול ּבֹוֶא ְוַהּיֹום ֲאִניֲע ִעָּמנּו ָלֶלֶכת וֲַאִני הֹוֵל ַעל ֲאֶׁשר־ֲאִני הֹוֵל ְל ׁשּוב ְוָהֵׁשב ֶאת־ַאֶחי 15:20

ֶחֶסד וֱֶאֶמת: 6יֲַעֶׂשה ִעָּמ 
ֶּמֶל  וַַּיַען ִאַּתי ֶאת־ַהֶּמֶל וַּיֹאַמר ַחי־ְיהוָה ְוֵחי ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ִּכי ִאם־ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְהיֶה־ָּׁשם ֲאֹדִני הַ 15:21

:  ִאם־ְלָמוֶת ִאם־ְלַחִּיים ִּכי־ָׁשם ִיְהיֶה ַעְבּדֶ 
וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־ִאַּתי ֵל וֲַעֹבר וַַּיֲעֹבר ִאַּתי ַהִּגִּתי ְוָכל־ֲאָנָׁשיו ְוָכל־ַהַּטף ֲאֶׁשר ִאּתֹו: 15:22
ְוָכל־ָהָאֶרץ ּבֹוִכים קֹול ָּגדֹול ְוָכל־ָהָעם ֹעְבִרים ְוַהֶּמֶל ֹעֵבר ְּבַנַחל ִקְדרֹון ְוָכל־ָהָעם ֹעְבִרים ַעל־ָּפָניו15:23

: 8ַּבִּמְדָּברֵזית־ֶדֶר 7ַעל
ִהים 15:24 ִהים וַַּיַעל ֶאְביָָתר  9ְוִהֵּנה ַגם־ָצדֹוק ְוָכל־ַהְלִוִּים ִאּתֹו ֹנְׂשִאים ֶאת־ֲארֹון ְּבִרית ָהֱא וַַּיִּצקּו ֶאת־ֲארֹון ָהֱא

ַעד־ֹּתם ָּכל־ָהָעם ַלֲעבֹור ִמן־ָהִעיר:  
ִהים ָהִעיר ִאם־ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ְיהוָה וֱֶהִׁשַבִני ְוִהְראַ 15:25 ִני ֹאתֹו  וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ְלָצדֹוק ָהֵׁשב ֶאת־ֲארֹון ָהֱא

ְוֶאת־ָנוֵהּו:  
ְוִאם ֹּכה יֹאַמר לֹא ָחַפְצִּתי ָּב ִהְנִני יֲַעֶׂשה־ִּלי ַּכֲאֶׁשר טֹוב ְּבֵעיָניו: 15:26
ְביָָתר ְׁשֵני  וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ֶאל־ָצדֹוק ַהֹּכֵהן ֲהרֹוֶאה ַאָּתה ֻׁשָבה ָהִעיר ְּבָׁשלֹום וֲַאִחיַמַעץ ִּבְנ ִויהֹוָנָתן ֶּבן־אֶ 15:27

ְבֵניֶכם ִאְּתֶכם: 
ְראּו ָאֹנִכי ִמְתַמְהֵמַּה ְּבַעְברֹות ַהִּמְדָּבר ַעד ּבֹוא ָדָבר ֵמִעָּמֶכם ְלַהִּגיד ִלי:  15:28
ִהים ְירּוָׁשָלִם וֵַּיְׁשבּו ָׁשם:  15:29 וַָּיֶׁשב ָצדֹוק ְוֶאְביָָתר ֶאת־ֲארֹון ָהֱא
יִתים ֹעֶלה ּובֹוֶכה ְורֹאׁש לֹו ָחפּוי ְוהּוא ֹהֵל יֵָחף ְוָכל־ָהָעם ֲאֶׁשר־ִאּתֹו ָחפּו ִאיׁש  ְוָדִוד ֹעֶלה ְבַמֲעֵלה ַהּזֵ 15:30

ה ּוָבֹכה:   רֹאׁשֹו ְוָעלּו ָע
ֵלאֹמר ֲאִחיֹתֶפל ַּבֹּקְׁשִרים ִעם־ַאְבָׁשלֹום וַּיֹאֶמר ָּדִוד ַסֶּכל־ָנא ֶאת־ֲעַצת ֲאִחיֹתֶפל ְיהוָה:  11ֻהַּגד10ּוְלָדִוד 15:31
ִהים ְוִהֵּנה ִלְקָראתֹו חּוַׁשי ָהַאְרִּכי 15:32 ָקרּוַע ֻּכָּתְנּתֹו וֲַאָדָמה  12וְַיִהי ָדִוד ָּבא ַעד־ָהרֹאׁש ֲאֶׁשר־ִיְׁשַּתֲחוֶה ָׁשם ֵלא

ַעל־רֹאׁשֹו: 
וַּיֹאֶמר לֹו ָּדִוד ִאם ָעַבְרָּת ִאִּתי ְוָהִיָת ָעַלי ְלַמָּׂשא: 15:33
1ַעְבְּד ֲאִני ַהֶּמֶל ַחֵּיִני 13י ְוַהֶּמֶל ַאֲחֵרי ֲעֹבר ָאִבי ְוַעָּתה ְוִאם־ָהִעיר ָּתׁשּוב ְוָאַמְרָּת ְלַאְבָׁשלֹום ָעְברּו ָאחִ 15:34

 ֲאִני ֵמָאז ְוַעָּתה וֲַאִני ַעְבֶּד ְוֵהַפְרָּתה ִלי ֵאת ֲעַצת ֲאִחיֹתֶפל:  ֶעֶבד ָאִבי

1 17 // LXX ֲעָבָדיו MT ָהָעם
2 18 // LXX ָהָעם MT ֲעָבָדיו
3 18 // ְוָכל add LXX ַהְּכֵרִתי ְוָכל־ַהְּפֵלִתי וַַּיַעְמדּו ַעל ַהַּזִית ַּבִּמְדָּבר 
4 18 // LXX ֲאֶׁשר  ִאּתֹו ְוָכל־ַהְּגדֹוִלים ְוָכל־ַהִּגּבֹוִרים ֵׁשׁש־ֵמאֹות ִאיׁש וַָּיֹבאּו ַעל־יָדֹו ְוָכל omit MT (יָדֹו ְוָכליָדֹו  ְוָכל)
5 18 // Syr ַהִּגִּתים add MT LXX ֵׁשׁש־ֵמאֹות ִאיׁש
6 20 // MT וַיהוָה יֲַעֶׂשה ִעָּמ  omit MT ( ִעָּמ ִעָּמ)
7 23 // LXX(L) ָּפָניו ַעל MT ְּפֵני
8 23 // LXX(L) ֵזית ַּבִּמְדָּבר  MT ֶאת ַהִּמְדָּבר 
9 24 ִהים // MT LXX(L) Syr Vg ָהֱא LXX(BAMN) ְיהוָה
10 31 // MT Mss LXX(LMN) DSS(vid) Syr Tg Vg ּוְלָדִוד MT ְוָדִוד
11 31 cf Hebrew Ms ֻהַּגד // LXX(BAMN) Syr Tg Vg הּוַּגד MT ִהִּגיד
12 32 // MT ָהַאְרִּכי add ָדִוד or רּוחַ  ָדִוד LXX OL (see 16:16) ֵרֶעה
13 34 // MT ָעְברּו ָאִחי ְוַהֶּמֶל ַאֲחֵרי ֲעֹבר ָאִבי ְוַעָּתה omit MT ( ַעְבְּדָעְברּו)



ִעְּמ ָׁשם ָצדֹוק ְוֶאְביָָתר ַהֹּכֲהִנים ְוָהיָה ָּכל־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּתְׁשַמע ִמֵּבית ַהֶּמֶל ַּתִּגיד ְלָצדֹוק 2וֲַהלֹוא15:35
יָָתר ַהֹּכֲהִנים:  ּוְלֶאבְ 

ר ִּתְׁשָמעּו:  ִהֵּנה־ָׁשם ִעָּמם ְׁשֵני ְבֵניֶהם ֲאִחיַמַעץ ְלָצדֹוק ִויהֹוָנָתן ְלֶאְביָָתר ּוְׁשַלְחֶּתם ְּביָָדם ֵאַלי ָּכל־ָּדָבר ֲאׁשֶ 15:36
ם יָבֹא ְירּוָׁשָלִם: 15:37 וַָּיבֹא חּוַׁשי ֵרֶעה ָדִוד ָהִעיר ְוַאְבָׁש

ִלְקָראתֹו ְוֶצֶמד ֲחֹמִרים ֲחֻבִׁשים וֲַעֵליֶהם ָמאַתִים ֶלֶחם  3ַעלי־ּבָ ַבר ְמַעט ֵמָהרֹאׁש ְוִהֵּנה ִציָבא ַנַער ִמּפִ ְוָדִוד עָ 16:1
ּוֵמָאה ִצּמּוִקים ּוֵמָאה ַקִיץ ְוֵנֶבל יִָין:  

ַהֶּמֶל ֶאל־ִציָבא ָמה־ֵאֶּלה ָּל וַּיֹאֶמר ִציָבא ַהֲחמֹוִרים ְלֵבית־ַהֶּמֶל ִלְרֹּכב ְוַהֶּלֶחם ְוַהַּקִיץ ֶלֱאכֹול וַּיֹאֶמר 16:2
ַהְּנָעִרים ְוַהַּיִין ִלְׁשּתֹות ַהָּיֵעף ַּבִּמְדָּבר:  

ֶל ִהֵּנה יֹוֵׁשב ִּבירּוָׁשַלִם ִּכי ָאַמר ַהּיֹום יִָׁשיבּו ִלי ֵּבית וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ְוַאֵּיה ֶּבן־ֲאֹדֶני וַּיֹאֶמר ִציָבא ֶאל־ַהּמֶ 16:3
ִיְׂשָרֵאל ֵאת ַמְמְלכּות ָאִבי:  

:  וַּיֹאֶמר ִציבָ 4ַעל י־ּבָ וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ְלִצָבא ִהֵּנה ְל ֹּכל ֲאֶׁשר ִלִמּפִ 16:4 א ִהְׁשַּתֲחוֵיִתי ֶאְמָצא־ֵחן ְּבֵעיֶני ֲאֹדִני ַהֶּמֶל
ֹיֵצא יָצֹוא  ּוָבא ַהֶּמֶל ָּדִוד ַעד־ַּבחּוִרים ְוִהֵּנה ִמָּׁשם ִאיׁש יֹוֵצא ִמִּמְׁשַּפַחת ֵּבית־ָׁשאּול ּוְׁשמֹו ִׁשְמִעי ֶבן־ֵּגָרא16:5

ּוְמַקֵּלל:  
ְוֶאת־ָּכל־ַעְבֵדי ַהֶּמֶל ָּדִוד ְוָכל־ָהָעם ְוָכל־ַהִּגֹּבִרים ִמיִמינֹו ּוִמְּׂשמֹאלֹו:  וְַיַסֵּקל ָּבֲאָבִנים ֶאת־ָּדִוד16:6
ְוֹכה־ָאַמר ִׁשְמִעי ְּבַקְללֹו ֵצא ֵצא ִאיׁש ַהָּדִמים ְוִאיׁש ַהְּבִלָּיַעל: 16:7
 וִַּיֵּתן ְיהוָה ֶאת־ַהְּמלּוָכה ְּביַד ַאְבָׁשלֹום ְּבֶנ ְוִהְּנ  ֵהִׁשיב ָעֶלי ְיהוָה ֹּכל ְּדֵמי ֵבית־ָׁשאּול ֲאֶׁשר ָמַלְכָּת ַּתְחּתֹו16:8

ְּבָרָעֶת ִּכי ִאיׁש ָּדִמים ָאָּתה:  
ְוָאִסיָרה  וַּיֹאֶמר ֲאִביַׁשי ֶּבן־ְצרּויָה ֶאל־ַהֶּמֶל ָלָּמה ְיַקֵּלל ַהֶּכֶלב ַהֵּמת ַהֶּזה ֶאת־ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ֶאְעְּבָרה־ָּנא 16:9
רֹאׁשֹו:  ֶאת־

ַע ָעִׂשיָתה וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ַמה־ִּלי ְוָלֶכם ְּבֵני ְצֻריָה ִּכי ְיַקֵּלל ְוִכי ְיהוָה ָאַמר לֹו ַקֵּלל ֶאת־ָּדִוד ּוִמי יֹאַמר ַמּדּו16:10
ֵּכן: 

ֵּמַעי ְמַבֵּקׁש ֶאת־ַנְפִׁשי ְוַאף ִּכי־ַעָּתה ֶּבן־ַהְיִמיִני  וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־ֲאִביַׁשי ְוֶאל־ָּכל־ֲעָבָדיו ִהֵּנה ְבִני ֲאֶׁשר־יָָצא מִ 16:11
ַהִּנחּו לֹו ִויַקֵּלל ִּכי ָאַמר־לֹו ְיהוָה:  

ִלי טֹוָבה ַּתַחת ִקְלָלתֹו ַהּיֹום ַהֶּזה:  6ְוֵהִׁשיב5אּוַלי ִיְרֶאה ְיהוָה ְבָעְנִיי 16:12
ַּפר ֶּבָעָפר:ְועִ 7ְוִׁשְמִעי ֹהֵל ְּבֵצַלע ָהָהר ְלֻעָּמתֹו ָהלֹו ַוְיַקֵּלל וְַיַסֵּקל ָּבֲאָבִנים ִמִּצּדֹו וֵַּיֶל ָּדִוד וֲַאָנָׁשיו ַּבָּדֶר 16:13
ֲעיִֵפים וִַּיָּנֵפׁש ָׁשם: 8וַָּיבֹא ַהֶּמֶל ְוָכל־ָהָעם ֲאֶׁשר־ִאּתֹו ַעל־ַהַּיְרֵּדן 16:14
אּו ְירּוָׁשָלִם וֲַאִחיֹתֶפל ִאּתֹו:  ְוַאְבָׁשלֹום ְוָכל־ָהָעם ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ּבָ 16:15
ם ְיִחי ַהֶּמֶל ְיִחי 16:16 :  וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר־ָּבא חּוַׁשי ָהַאְרִּכי ֵרֶעה ָדִוד ֶאל־ַאְבָׁשלֹום וַּיֹאֶמר חּוַׁשי ֶאל־ַאְבָׁש ַהֶּמֶל
16:17 ֹ :  וַּיֹאֶמר ַאְבָׁשלֹום ֶאל־חּוַׁשי ֶזה ַחְסְּד ֶאת־ֵרֶע ָלָּמה ל א־ָהַלְכָּת ֶאת־ֵרֶע
ם לֹא ִּכי ֲאֶׁשר ָּבַחר ְיהוָה ְוָהָעם ַהֶּזה ְוָכל־ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל לֹו ֶאְהיֶה ְוִאּתֹו ֵאׁשֵ 16:18 ב: וַּיֹאֶמר חּוַׁשי ֶאל־ַאְבָׁש
:ְוַהֵּׁשִנית ְלִמי ֲאִני ֶאֱעֹבד ֲהלֹוא ִלְפֵני ְבנֹו ַּכֲאֶׁשר ָעַבְדִּתי ִלְפֵני ָאִבי 16:19  ֵּכן ֶאְהיֶה ְלָפֶני
וַּיֹאֶמר ַאְבָׁשלֹום ֶאל־ֲאִחיֹתֶפל ָהבּו ָלֶכם ֵעָצה ַמה־ַּנֲעֶׂשה:  16:20
ם ּבֹוא ֶאל־ִּפַלְגֵׁשי ָאִבי ֲאֶׁשר ִהִּניַח ִלְׁשמֹור ַהָּבִית ְוָׁשַמע ָּכל־ִיְׂשָרֵאל16:21 וַּיֹאֶמר ֲאִחיֹתֶפל ֶאל־ַאְבָׁש

:  ִּכי־ִנְבַאְׁשָּת ֶאת־ ָאִבי ְוָחְזקּו ְיֵדי ָּכל־ֲאֶׁשר ִאָּת
וַַּיּטּו ְלַאְבָׁשלֹום ָהֹאֶהל ַעל־ַהָּגג וַָּיבֹא ַאְבָׁשלֹום ֶאל־ִּפַלְגֵׁשי ָאִביו ְלֵעיֵני ָּכל־ִיְׂשָרֵאל:  16:22
ִהים ֵּכן ָּכל־ֲעַצת ֲאִחיֹתֶפל ַּגם־ְלָדִוד וֲַעַצת ֲאִחיֹתֶפל ֲאֶׁשר יַָעץ ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּכֲאֶׁשר ִיְׁשַאל־ִאיׁש ִּבְדַבר ָהאֱ 16:23

ם:  ַּגם ְלַאְבָׁש
ם ֶאְבֲחָרה ָּנא ְׁשֵנים־ָעָׂשר ֶאֶלף ִאיׁש ְוָאקּוָמה ְוֶאְרְּדָפה ַאֲחֵרי־ָדִוד ַהָּלְילָ 17:1 ה:  וַּיֹאֶמר ֲאִחיֹתֶפל ֶאל־ַאְבָׁש
ַדִים ְוַהֲחַרְדִּתי ֹאתֹו ְוָנס ָּכל־ָהָעם ֲאֶׁשר־ִאּתֹו ְוִהֵּכיִתי ֶאת־ַהֶּמֶל ְלַבּדֹו:  ְוָאבֹוא ָעָליו ְוהּוא יֵָגַע ּוְרֵפה ָי17:2

1 34 // LXX ַחֵּיִני MT ֶאְהיֶה
2 35 // MT וֲַהלֹוא LXX ְוִהֵּנה 
3 1 // LXX(82-127-93 = L) Mss ִמּפִ י־ּבָ ַעל MT Tg Syr Vg ְמִפי־ֹבֶׁשת
4 4 // LXX(L) ִלִמּפִ י־ּבָ ַעל MT Tg Syr Vg לִ ְמִפי־ֹבֶׁשת
5 12 // Hebrew Mss LXX Syr Vg ְבָעְנִיי // MT Kethib ְּבֲעֹוִני MT Qere ְּבֵעיִני
6 12 // LXX Syr Vg ְוֵהִׁשיב add MT ְיהוָה
7 13 // LXX ִמִּצּדֹו MT ְלֻעָּמתֹו

8 14 // LXX(19) Ms ַעל־ַהַּיְרֵּדן omit MT ( ַעְבְּדָעְברּו)



־ָהָעם ִיְהיֶה ָׁשלֹום:  2ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ְוָכל 1ְוָאִׁשיָבה ָכל־ָהָעם ֵאֶלי ְּכׁשּוב ַהַּכָּלה ֶאל־ִאיָׁשּה ַרק ֶנֶפׁש ִאיׁש ֶאָחד17:3
ם ּוְבֵעיֵני ְוָכל 17:4 ־ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל: 3וִַּייַׁשר ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַאְבָׁש
לֹום ְקָרא ָנא ַּגם ְלחּוַׁשי ָהַאְרִּכי ְוִנְׁשְמָעה ַמה־ְּבִפיו ַּגם־הּוא:  וַּיֹאֶמר ַאְבׁשָ 17:5
רֹו ְוִאם־ַאִין  וַָּיבֹא חּוַׁשי ֶאל־ַאְבָׁשלֹום וַּיֹאֶמר ַאְבָׁשלֹום ֵאָליו ֵלאֹמר ַּכָּדָבר ַהֶּזה ִּדֶּבר ֲאִחיֹתֶפל ֲהַנֲעֶׂשה ֶאת־ְּדבָ 17:6

ַאָּתה ַדֵּבר:  
ּוַׁשי ֶאל־ַאְבָׁשלֹום לֹא־טֹוָבה ָהֵעָצה ֲאֶׁשר־יַָעץ ֲאִחיֹתֶפל ַּבַּפַעם ַהּזֹאת:  וַּיֹאֶמר ח17:7
ָּׂשֶדה ְוָאִבי  וַּיֹאֶמר חּוַׁשי ַאָּתה יַָדְעָּת ֶאת־ָאִבי ְוֶאת־ֲאָנָׁשיו ִּכי ִגֹּבִרים ֵהָּמה ּוָמֵרי ֶנֶפׁש ֵהָּמה ְּכֹדב ַׁשּכּול ּבַ 17:8

יִָלין ֶאת־ָהָעם:  ִאיׁש ִמְלָחָמה ְולֹא 
ֵמַע ְוָאַמר  ִהֵּנה ַעָּתה הּוא־ֶנְחָּבא ְּבַאַחת ַהְּפָחִתים אֹו ְּבַאַחד ַהְּמקֹוֹמת ְוָהיָה ִּכְנֹפל ָּבֶהם ַּבְּתִחָּלה ְוָׁשַמע ַהּׁשֹ 17:9

ם:  ָהְיָתה ַמֵּגָפה ָּבָעם ֲאֶׁשר ַאֲחֵרי ַאְבָׁש
ֵלב ָהַאְריֵה ִהֵּמס ִיָּמס ִּכי־ֹיֵדַע ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ִּכי־ִגּבֹור ָאִבי ּוְבֵני־ַחִיל ֲאֶׁשר ִאּתֹו:  ְוהּוא ַגם־ֶּבן־ַחִיל ֲאֶׁשר ִלּבֹו ּכְ 17:10
י ָכל־ִיְׂשָרֵאל ִמָּדן ְוַעד־ְּבֵאר ֶׁשַבע ַּכחֹול ֲאֶׁשר־ַעל־ַהָּים ָלֹרב  יַָעְצִּתי ֵהָאֹסף יֵָאֵסף ָעלֶ 4ִּכי ֹּכה יַָעץ ָאֹנִכי17:11

ּוָפֶני ֹהְלִכים ַּבְקָרב: 
ל ַעל־ָהֲאָדָמה ְולֹא־נֹוַתר ּבֹו  ְּבַאַחת ַהְּמקֹוֹמת ֲאֶׁשר ִנְמָצא ָׁשם ְוַנְחנּו ָעָליו ַּכֲאֶׁשר ִיֹּפל ַהּטַ 5ּוָבאנּו ָעָליו17:12

ּוְבָכל־ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר־ִאּתֹו ַּגם־ֶאָחד:  
ְוִאם־ֶאל־ִעיר יֵָאֵסף ְוִהִּׂשיאּו ָכל־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ָהִעיר ַהִהיא ֲחָבִלים ְוָסַחְבנּו ֹאתֹו ַעד־ַהַּנַחל ַעד  17:13

ֲאֶׁשר־לֹא־ִנְמָצא ָׁשם ַּגם־ְצרֹור:
ָׁשלֹום ְוָכל־ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל טֹוָבה ֲעַצת חּוַׁשי ָהַאְרִּכי ֵמֲעַצת ֲאִחיֹתֶפל וַיהוָה ִצָּוה ְלָהֵפר ֶאת־ֲעַצת וַּיֹאֶמר ַאבְ 17:14

ֲאִחיֹתֶפל ַהּטֹוָבה ְלַבֲעבּור ָהִביא ְיהוָה ֶאל־ַאְבָׁשלֹום ֶאת־ָהָרָעה: 
ם ְוֵאת ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל  וַּיֹאֶמר חּוַׁשי ֶאל־ָצדֹוק ְוֶאל־ֶאְבָיָתר ַהּכֹ 17:15 ֲהִנים ָּכזֹאת ְוָכזֹאת יַָעץ ֲאִחיֹתֶפל ֶאת־ַאְבָׁש

ְוָכזֹאת ְוָכזֹאת יַָעְצִּתי ָאִני:  
ע  ן ְיֻבּלַ ְוַעָּתה ִׁשְלחּו ְמֵהָרה ְוַהִּגידּו ְלָדִוד ֵלאֹמר ַאל־ָּתֶלן ַהַּלְיָלה ְּבַעְרבֹות ַהִּמְדָּבר ְוַגם ָעבֹור ַּתֲעבֹור ּפֶ 17:16

ַלֶּמֶל ּוְלָכל־ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו:  
ִוד ִּכי לֹא יּוְכלּו  ִויהֹוָנָתן וֲַאִחיַמַעץ ֹעְמִדים ְּבֵעין־ֹרֵגל ְוָהְלָכה ַהִּׁשְפָחה ְוִהִּגיָדה ָלֶהם ְוֵהם יְֵלכּו ְוִהִּגידּו ַלֶּמֶל ּדָ 17:17

ְלֵהָראֹות ָלבֹוא ָהִעיָרה: 
ם וֵַּיְלכּו ְׁשֵניֶהם ְמֵהָרה וַָּיֹבאּו ֶאל־ֵּבית־ִאיׁש ְּבַבחּוִרים ְולֹו ְבֵאר ַּבֲחֵצרֹו וֵַּיְרדּו  וַַּיְרא ֹאָתם ַנַער וַּיַ 17:18 ֵּגד ְלַאְבָׁש

ָׁשם:  
ִּתְׁשַטח ָעָליו ָהִרפֹות ְולֹא נֹוַדע ָּדָבר:  ַהְּבֵאר ו6ַוִַּתַּקח ָהִאָּׁשה וִַּתְפֹרׂש ֶאת־ַהָּמָס ַעל־ִּפי 17:19
ְברּו ִמיַכל  וַָּיֹבאּו ַעְבֵדי ַאְבָׁשלֹום ֶאל־ָהִאָּׁשה ַהַּבְיָתה וַּיֹאְמרּו ַאֵּיה ֲאִחיַמַעץ ִויהֹוָנָתן וַּתֹאֶמר ָלֶהם ָהִאָּׁשה עָ 17:20

ַהָּמִים וְַיַבְקׁשּו ְולֹא ָמָצאּו וַָּיֻׁשבּו ְירּוָׁשָלִם: 
קּומּו ְוִעְברּו ְמֵהָרה ֶאת־ַהַּמִים ִּכי־ָכָכה  7וְַיִהי ַאֲחֵרי ֶלְכָּתם וַַּיֲעלּו ֵמַהְּבֵאר וֵַּיְלכּו וַַּיִּגדּו ַלֶּמֶל ָּדִוד וַּיֹאְמרּו לֹו 17:21

יַָעץ ֲעֵליֶכם ֲאִחיֹתֶפל:  
ם ָּדִוד ְוָכל־ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו וַַּיַעְברּו ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ַעד־אֹור ַהֹּבֶקר ַעד־ַאַחד לֹא ֶנְעָּדר ֲאֶׁשר לֹא־ָעַבר  וַָּיקָ 17:22

ֶאת־ַהַּיְרֵּדן:  
ֹו וְַיַצו ֶאל־ֵּביתֹו וֵַּיָחַנק  וֲַאִחיֹתֶפל ָרָאה ִּכי לֹא ֶנֶעְׂשָתה ֲעָצתֹו וַַּיֲחֹבׁש ֶאת־ַהֲחמֹור וַָּיָקם וֵַּיֶל ֶאל־ֵּביתֹו ֶאל־ִעיר 17:23

וַָּיָמת וִַּיָּקֵבר ְּבֶקֶבר ָאִביו: 
ם ָעַבר ֶאת־ַהַּיְרֵּדן הּוא ְוָכל־ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו:  17:24 ְוָדִוד ָּבא ַמֲחָנְיָמה ְוַאְבָׁש
ם ַּתַחת יֹוָאב ַעל־ַהָּצָבא וֲַעָמׂשָ 17:25 ֲאֶׁשר־ָּבא  1ַהִּיְׁשְמֵעאִלי8א ֶבן־ִאיׁש ּוְׁשמֹו יֶֶתרְוֶאת־ֲעָמָׂשא ָׂשם ַאְבָׁש

ֲאחֹות ְצרּויָה ֵאם יֹוָאב:3ַּבת־ִיַׁשי 2ֶאל־ֲאִביַגִיל 

1 3 // LXX cf DSS ַהַּכָּלה ֶאל־ִאיָׁשּה ַרק ֶנֶפׁש ִאיׁש ֶאָחד omit MT
2 3 // Hebrew Mss LXX Syr Vg ְוָכל omit MT
3 4 // Hebrew Mss LXX Tg Mss Syr Vg ְוָכל MT ָּכל
4 11 // LXX ֹּכה יַָעץ ָאֹנִכי omit MT (ָאֹנִכיִּכי)
5 12 // LXX(ALMN) Tg Syr Vg ָעָליו MT ֵאָליו
6 19 // Hebrew Mss LXX(L) OL Tg Syr Vg ִּפי MT ְּפֵני
7 21 // LXX(LMN) OL Syr cf Vg לֹו MT ֶאל־ָּדִוד

8 25 // LXX(LMN) cf I Kings 2:5, 32; I Chronicles 2:17 יֶֶתר  MT ִיְתָרא



ם ֶאֶרץ ַהִּגְלָעד: 17:26 וִַּיַחן ִיְׂשָרֵאל ְוַאְבָׁש
י ַהִּגְלָעִדי וְַיִהי ְּכבֹוא ָדִוד ַמֲחָנְיָמה ְוֹׁשִבי ֶבן־ָנָחׁש ֵמַרַּבת ְּבֵני־ַעּמֹון ּוָמִכיר ֶּבן־ַעִּמיֵאל ִמּלֹא ְדָבר ּוַבְרִזּלַ 17:27

ֵמֹרְגִלים:  
: 5ְוַסּפֹות ּוְכִלי יֹוֵצר ְוִחִּטים ּוְׂשֹעִרים ְוֶקַמח ְוָקִלי ּופֹול וֲַעָדִׁשים 4ָהִביאּו ַעְרׂשָת ִמְׁשָּכב וַמְרַבִּדים 17:28
ְלָדִוד ְוָלָעם ֲאֶׁשר־ִאּתֹו ֶלֱאכֹול ִּכי ָאְמרּו ָהָעם ָרֵעב ְוָעיֵף ְוָצֵמא  7ּוְׁשפֹות ָּבָקר וַַּיִּגיׁשּו 6ֶחְמַאת צֹאןּוְדַבׁש וְ 17:29

ָּבר:  ַּבִּמְד 
וִַּיְפֹקד ָּדִוד ֶאת־ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו וַָּיֶׂשם ֲעֵליֶהם ָׂשֵרי ֲאָלִפים ְוָׂשֵרי ֵמאֹות:  18:1
ְצרּויָה ֲאִחי יֹוָאב ְוַהְּׁשִלִׁשת ְּביַד ִאַּתי ָּדִוד ֶאת־ָהָעם ַהְּׁשִלִׁשית ְּביַד־יֹוָאב ְוַהְּׁשִלִׁשית ְּביַד ֲאִביַׁשי ֶּבן־8וְַיַׁשֵּלׁש18:2
וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ֶאל־ָהָעם יָצֹא ֵאֵצא ַּגם־ֲאִני ִעָּמֶכם:  ַהִּגִּתי
ֵלב ִּכי־ַעָּתה 10נּו לֹא־יִָׂשימּו ָלנּו ֵלב ְוִאם־יָֻמתּו ֶחְצי9ֵוַּיֹאֶמר ָהָעם לֹא ֵתֵצא ִּכי ִאם־ֹנס ָננּוס לֹא־יִָׂשימּו ָלנּו 18:3

: 12ַלְעזֹור 11ָכֹמנּו ֲעָׂשָרה ֲאָלִפים ְוַעָּתה טֹוב ִּכי־ִתְהיֶה־ָּלנּו ָּבִעיר
ֵמאֹות וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר־ִייַטב ְּבֵעיֵניֶכם ֶאֱעֶׂשה וַַּיֲעֹמד ַהֶּמֶל ֶאל־יַד ַהַּׁשַער ְוָכל־ָהָעם יְָצאּו לְ 18:4

ְוַלֲאָלִפים:  
ְּבַצּות 13ַּנַער ְלַאְבָׁשלֹום ְוָכל־ָהָעם ֹׁשְמִעים וְַיַצו ַהֶּמֶל ֶאת־יֹוָאב ְוֶאת־ֲאִביַׁשי ְוֶאת־ִאַּתי ֵלאֹמר ְלַאט־ִלי לַ 18:5

ַהֶּמֶל ֶאת־ָּכל־ַהָּׂשִרים ַעל־ְּדַבר ַאְבָׁשלֹום:  
וֵַּיֵצא ָהָעם ַהָּׂשֶדה ִלְקַראת ִיְׂשָרֵאל וְַּתִהי ַהִּמְלָחָמה ְּביַַער ֶאְפָרִים:18:6
: 14ְגפּו ָׁשם ַעם ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ַעְבֵדי ָדִוד וְַּתִהי־ָׁשם ַהַּמֵּגָפה ְגדֹוָלה ַּבּיֹום ַההּוא ֶעְׂשִרים ָאֶלף ִאיׁש וִַּיּנָ 18:7
ֵמֲאֶׁשר ָאְכָלה ַהֶחֶרב ַּבּיֹום  15ֱאֹכל ִמן־ָהָעםוְַּתִהי־ָׁשם ַהִּמְלָחָמה ָנֹפֶצת ַעל־ְּפֵני ָכל־ָהָאֶרץ וֶַּיֶרב ַהַּיַער לֶ 18:8

ַההּוא: 
ֶּפֶרד וַָּיבֹא ַהֶּפֶרד ַּתַחת ׂשֹוֶב ָהֵאָלה ַהְּגדֹוָלה וֶַּיֱחַזק  ֹרֵכב ַעל־הַ 16וִַּיָּקֵרא ַאְבָׁשלֹום ִלְפֵני ַעְבֵדי ָדִוד ְוהּוא 18:9

ֵּבין ַהָּׁשַמִים ּוֵבין ָהָאֶרץ ְוַהֶּפֶרד ֲאֶׁשר־ַּתְחָּתיו ָעָבר: 18ָבֵאָלה17רֹאׁשֹו ָבֵאָלה וִַּיְתלֵ 
ם ָּתלּוי ָּבֵאָלה:  18:10 וַַּיְרא ִאיׁש וַַּיֵּגד ְליֹוָאב וַּיֹאֶמר ִהֵּנה ָרִאיִתי ֶאת־ַאְבָׁש
יָת ּוַמּדּוַע לֹא־ִהִּכיתֹו ָׁשם ָאְרָצה ְוָעַלי ָלֶתת ְל ֲעָׂשָרה ֶכֶסף וֲַחֹגָרה  וַּיֹאֶמר יֹוָאב ָלִאיׁש ַהַּמִּגיד לֹו ְוִהֵּנה ָראִ 18:11
ֶאָחת: 
ֵנינּו ִצָּוה  וַּיֹאֶמר ָהִאיׁש ֶאל־יֹוָאב ְולּוא ָאֹנִכי ֹׁשֵקל ַעל־ַּכַּפי ֶאֶלף ֶּכֶסף לֹא־ֶאְׁשַלח יִָדי ֶאל־ֶּבן־ַהֶּמֶל ִּכי ְבָאזְ 18:12

ֶאת־ֲאִביַׁשי ְוֶאת־ִאַּתי ֵלאֹמר ִׁשְמרּו־ִלי ַּבַּנַער ְּבַאְבָׁשלֹום: ַהֶּמֶל ֹאְת וְ 
אֹו־ָעִׂשיִתי ְבַנְפִׁשי ֶׁשֶקר ְוָכל־ָּדָבר לֹא־ִיָּכֵחד ִמן־ַהֶּמֶל ְוַאָּתה ִּתְתיֵַּצב ִמֶּנֶגד:  18:13

1 25 // LXX(A 55* 700) and I Chronicles 2:17 cf Syr(j) ַהִּיְׁשְמֵעאִלי MT ַהִּיְׂשְרֵאִלי
2 25 // Tg OL Vg and I Chronicles 2:17 ֲאִביַגִיל MT ֲאִביַגל
3 25 ,DSS LXX(LMN) and I Chronicles 2:13-16 cf Josephus ִיַׁשי Ant. 7.232 // Tg Syr Vg (see 17:27) ָנָחׁש 
4 28 // cf LXX(B) ָהִביאּו ַעְרׂשָת ִמְׁשָּכב וַמְרַבִּדים partial restoration (ֵמֹרְגִליםוַמְרַבִּדים) MT ִמְׁשָּכב
5 28 // LXX Syr OL Ms וֲַעָדִׁשים add MT ְוָקִלי
6 29 // Syr codex ְדַבׁש ְוֶחְמַאת צֹאן (stropha ת) MT ּוְדַבׁש ְוֶחְמָאה ְוצֹאן
7 29 // LXX וַַּיִּגיׁשּו MT ִהִּגיׁשּו
8 2 // LXX(L) cf OL וְַיַׁשֵּלׁש MT וְַיַׁשַּלח
9 3 // LXX(L) OL ָלנּו MT ֵאֵלינּו
10 3 // DSS(4QSam(a)) ָלנּו MT ֵאֵלינּו
11 3 // LXX OL Ms Vg ָּבִעיר  (stropha ב) MT ֵמִעיר 
12 3 // MT Qere cf LXX(L) ַלְעזֹור  MT Kethib ַלְעִזיר 
13 5 // DSS(4QSam(a)) ֹׁשְמִעים MT ָׁשְמעּו
14 7 // DSS(4QSam(a)) LXX ִאיׁש omit MT Tg Syr Vg
15 8 // DSS(4QSam(a)) LXX OL Syr Vg ִמן־ָהָעם MT Tg ָּבָעם
16 9 // DSS(4QSam(a)) LXX(L) ְוהּוא MT LXX(BO) Tg Syr ְוַאְבָׁשלֹום
17 9 DSS(4QSam(a)) LXX Tg Syr Vg // MT וִַּיְתלֵ 
18 9 // DSS(4QSam(a))(vid) LXX(L) ָבֵאָלה omit MT LXX Tg Syr Vg (ֵּביןָבֵאָלה)



ָׁשה ְׁש 18:14 ָבִטים ְּבַכּפֹו וִַּיְתָקֵעם ְּבֵלב ַאְבָׁשלֹום עֹוֶדּנּו ַחי ְּבֵלב  וַּיֹאֶמר יֹוָאב לֹא־ֵכן ֹאִחיָלה ְלָפֶני וִַּיַּקח ְׁש
ָהֵאָלה: 
וַָּיֹסּבּו ֲעָׂשָרה ְנָעִרים ֹנְׂשֵאי ְּכֵלי יֹוָאב וַַּיּכּו ֶאת־ַאְבָׁשלֹום וְַיִמיֻתהּו:  18:15
ִּכי־ָחַׂש יֹוָאב ֶאת־ָהָעם: וִַּיְתַקע יֹוָאב ַּבֹּׁשָפר וַָּיָׁשב ָהָעם ִמְרֹדף ַאֲחֵרי ִיְׂשָרֵאל18:16
ד ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל  וִַּיְקחּו ֶאת־ַאְבָׁשלֹום וַַּיְׁשִליכּו ֹאתֹו ַבַּיַער ֶאל־ַהַּפַחת ַהָּגדֹול וַַּיִּצבּו ָעָליו ַּגל־ֲאָבִנים ָּגדֹול ְמאֹ 18:17

ָנסּו ִאיׁש ְלָאֳהלֹו: 
ם ָלַקח וַַּיֶּצב־לֹו בְ 18:18 ַחָּיו ֶאת־ַמֶּצֶבת ֲאֶׁשר ְּבֵעֶמק־ַהֶּמֶל ִּכי ָאַמר ֵאין־ִלי ֵבן ַּבֲעבּור ַהְזִּכיר ְׁשִמי וִַּיְקָרא  ְוַאְבָׁש

ם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:  ַלַּמֶּצֶבת ַעל־ְׁשמֹו וִַּיָּקֵרא ָלּה יַד ַאְבָׁש
ה ֶאת־ַהֶּמֶל ִּכי־ְׁשָפטֹו ְיהוָה ִמַּיד ֹאְיָביו: וֲַאִחיַמַעץ ֶּבן־ָצדֹוק ָאַמר ָארּוָצה ָּנא וֲַאַבְּׂשרָ 18:19
י־ַעל־ֵּכן  וַּיֹאֶמר לֹו יֹוָאב לֹא ִאיׁש ְּבׂשָֹרה ַאָּתה ַהּיֹום ַהֶּזה ּוִבַּׂשְרָּת ְּביֹום ַאֵחר ְוַהּיֹום ַהֶּזה לֹא ְתַבֵּׂשר ּכִ 18:20

ֶּבן־ַהֶּמֶל ֵמת:  
ַהֵּגד ַלֶּמֶל ֲאֶׁשר ָרִאיָתה וִַּיְׁשַּתחּו כּוִׁשי ְליֹוָאב וַָּיֹרץ: וַּיֹאֶמר יֹוָאב ַלּכּוִׁשי ֵל 18:21
ב  וַֹּיֶסף עֹוד ֲאִחיַמַעץ ֶּבן־ָצדֹוק וַּיֹאֶמר ֶאל־יֹוָאב ִויִהי ָמה ָאֻרָצה־ָּנא ַגם־ָאִני ַאֲחֵרי ַהּכּוִׁשי וַּיֹאֶמר יֹואָ 18:22

ֹוָרה ֹמֵצאת:  ָלָּמה־ֶּזה ַאָּתה ָרץ ְּבִני ּוְלָכה ֵאין־ְּבׂש
ִויִהי־ָמה ָארּוץ וַּיֹאֶמר לֹו רּוץ וַָּיָרץ ֲאִחיַמַעץ ֶּדֶר ַהִּכָּכר וַַּיֲעֹבר ֶאת־ַהּכּוִׁשי:  1וַּיֹאֶמר 18:23
ַהְּׁשָעִרים וֵַּיֶל ַהֹּצֶפה ֶאל־ַּגג ַהַּׁשַער ֶאל־ַהחֹוָמה וִַּיָּׂשא ֶאת־ֵעיָניו וַַּיְרא ְוִהֵּנה־ִאיׁש ָרץ  ְוָדִוד יֹוֵׁשב ֵּבין־ְׁשֵני18:24

:  2ְלַבּדֹו ְלָפָניו 
ֶל וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ִאם־ְלַבּדֹו ְּבׂשֹוָרה ְּבִפיו וֵַּיֶל ָהלֹו ְוָקֵרב:  וִַּיְקָרא ַהֹּצֶפה וַַּיֵּגד ַלּמֶ 18:25
ֶל ַּגם־ֶזה  וַַּיְרא ַהֹּצֶפה ִאיׁש־ַאֵחר ָרץ וִַּיְקָרא ַהֹּצֶפה ַעל־ַהַּׁשַער וַּיֹאֶמר ִהֵּנה־ִאיׁש ַאֵחר ָרץ ְלַבּדֹו וַּיֹאֶמר ַהּמֶ 18:26

ְמַבֵּׂשר: 
ַהֹּצֶפה ֲאִני ֹרֶאה ֶאת־ְמרּוַצת ָהִראׁשֹון ִּכְמֻרַצת ֲאִחיַמַעץ ֶּבן־ָצדֹוק וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ִאיׁש־טֹוב ֶזה  וַּיֹאֶמר 18:27

ְוֶאל־ְּבׂשֹוָרה טֹוָבה יָבֹוא:  
ֶהי ֲאֶׁשר ִסַּגר  וַּיֹאוַַּיְקֵרב ֲאִחיַמַעץ וַּיֹאֶמר ֶאל־ַהֶּמֶל ָׁשלֹום וִַּיְׁשַּתחּו ַלֶּמֶל ְלַאָּפיו ָאְרָצה18:28 ֶמר ָּברּו ְיהוָה ֱא

 : ֶאת־ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר־ָנְׂשאּו ֶאת־יָָדם ַּבאֹדִני ַהֶּמֶל
ַח יֹוָאב ֶעֶבד הַ 18:29 ֶּמֶל  וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ָׁשלֹום ַלַּנַער ְלַאְבָׁשלֹום וַּיֹאֶמר ֲאִחיַמַעץ ָרִאיִתי ֶהָהמֹון ַהָּגדֹול ִלְׁש

 ְולֹא יַָדְעִּתי ָמה: ֶאת־ַעְבּדֶ 
וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ֹסב ִהְתיֵַּצב ֹּכה וִַּיֹּסב וַַּיֲעֹמד:  18:30
: ְוִהֵּנה ַהּכּוִׁשי ָּבא וַּיֹאֶמר ִיְתַּבֵּׂשר ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ִּכי־ְׁשָפְט ְיהוָה ַהּיֹום ִמַּיד ָּכל־ַהָּקִמים ָעֶלי 18:31
ֶל ֶאל־ַהּכּוִׁשי ֲהָׁשלֹום ַלַּנַער ְלַאְבָׁשלֹום וַּיֹאֶמר ַהּכּוִׁשי ִיְהיּו ַכַּנַער ֹאְיֵבי ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ְוֹכל  וַּיֹאֶמר ַהּמֶ 18:32

ֲאֶׁשר־ָקמּו ָעֶלי ְלָרָעה: 
ְּבִני ַאְבָׁשלֹום ְּבִני ְבִני ַאְבָׁשלֹום ִמי־ִיֵּתן מּוִתי ֲאִני  וִַּיְרַּגז ַהֶּמֶל וַַּיַעל ַעל־ֲעִלַּית ַהַּׁשַער וֵַּיְבְּך ְוֹכה ָאַמר ִּבְבֹכתֹו19:1

ַתְחֶּתי ַאְבָׁשלֹום ְּבִני ְבִני: 
ם: 19:2 וַּיַֻּגד ְליֹוָאב ִהֵּנה ַהֶּמֶל ֹּבֶכה ּוִמְתַאְּבל ַעל־ַאְבָׁש
ע ָהָעם ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ֶנֱעַצב ַהֶּמֶל ַעל־ְּבנֹו:  וְַּתִהי ַהְּתֻׁשָעה ַּבּיֹום ַההּוא ְלֵאֶבל ְלָכל־ָהָעם ִּכי־ָׁשמַ 19:3
וִַּיְתַּגֵּנב ָהָעם ַּבּיֹום ַההּוא ָלבֹוא ָהִעיר ַּכֲאֶׁשר ִיְתַּגֵּנב ָהָעם ַהִּנְכָלִמים ְּבנּוָסם ַּבִּמְלָחָמה: 19:4
לֹום ַאְבָׁשלֹום ְּבִני ְבִני: ְוַהֶּמֶל ָלַאט ֶאת־ָּפָניו וִַּיְזַעק קֹול ָּגדֹול ְּבִני ַאְבׁשָ 19:5
ֹום ְוֵאת ֶנֶפׁש  וַָּיבֹא יֹוָאב ֶאל־ַהֶּמֶל ַהָּבִית וַּיֹאֶמר ֹהַבְׁשָּת ַהּיֹום ֶאת־ְּפֵני ָכל־ֲעָבֶדי ַהְמַמְּלִטים ֶאת־ַנְפְׁש ַהּי 19:6

  : ָּבֶני ּוְבֹנֶתי ְוֶנֶפׁש ָנֶׁשי ְוֶנֶפׁש ִּפַלְגֶׁשי
ּיֹום ִּכי לּו  ְלַאֲהָבה ֶאת־ׂשְֹנֶאי ְוִלְׂשנֹא ֶאת־ֹאֲהֶבי ִּכי ִהַּגְדָּת ַהּיֹום ִּכי ֵאין ְל ָׂשִרים וֲַעָבִדים ִּכי יַָדְעִּתי הַ 19:7

  : ַאְבָׁשלֹום ַחי ְוֻכָּלנּו ֵמִתים ִּכי־ָאז יָָׁשר ְּבֵעיֶני
י ַביהוָה ִנְׁשַּבְעִּתי ִּכי ִאם ֵאיְנ יֹוֵצא ִאם־יִָלין ִאיׁש ִאְּת ַהַּלְיָלה ְוָרָעה  ְוַעָּתה קּום ֵצא ְוַדֵּבר ַעל־ֵלב ֲעָבֶדי ּכִ 19:8

ְל זֹאת ִמָּכל־ָהָרָעה ֲאֶׁשר־ָּבָאה ָעֶלי ִמְּנֻעֶרי ַעד־ָעָּתה: 
ֵּנה ַהֶּמֶל יֹוֵׁשב ַּבַּׁשַער וַָּיבֹא ָכל־ָהָעם ִלְפֵני ַהֶּמֶל  וַָּיָקם ַהֶּמֶל וֵַּיֶׁשב ַּבָּׁשַער ּוְלָכל־ָהָעם ִהִּגידּו ֵלאֹמר הִ 19:9

ְוִיְׂשָרֵאל ָנס ִאיׁש ְלֹאָהָליו: 

1 23 // LXX Syr Vg וַּיֹאֶמר  omit MT (ִויִהי וַּיֹאֶמר)
2 24 // LXX ְלָפָניו omit MT (ְלָפָניוְלַבּדֹו)



ִלְׁשִּתים  ַּכף ּפְ וְַיִהי ָכל־ָהָעם ָנדֹון ְּבָכל־ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ַהֶּמֶל ָּדִוד ִהִּציָלנּו ִמַּכף ֹאְיֵבינּו ְוהּוא ִמְּלָטנּו מִ 19:10
ְוַעָּתה ָּבַרח ִמן־ָהָאֶרץ ּוִמן ַמְמַלְכּתֹו:  

ְוַאְבָׁשלֹום ֲאֶׁשר ָמַׁשְחנּו ָעֵלינּו ֵמת ַּבִּמְלָחָמה ְוַעָּתה ָלָמה ַאֶּתם ַמֲחִרִׁשים ְלָהִׁשיב ֶאת־ַהֶּמֶל ּוְדַבר  19:11
: 1ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ָּבא ֶאל־ַהֶּמֶל

ֹרִנים  ַאחֲ ְוַהֶּמֶל ָּדִוד ָׁשַלח ֶאל־ָצדֹוק ְוֶאל־ֶאְביָָתר ַהֹּכֲהִנים ֵלאֹמר ַּדְּברּו ֶאל־ִזְקֵני ְיהּוָדה ֵלאֹמר ָלָּמה ִתְהיּו 19:12
ְלָהִׁשיב ֶאת־ַהֶּמֶל ֶאל־ֵּביתֹו:  

19:13  : ַאַחי ַאֶּתם ַעְצִמי ּוְבָׂשִרי ַאֶּתם ְוָלָּמה ִתְהיּו ַאֲחֹרִנים ְלָהִׁשיב ֶאת־ַהֶּמֶל
ִהים ְוֹכה יֹוִסיף אִ 19:14 ם־לֹא ַׂשר־ָצָבא ִּתְהיֶה  ְוַלֲעָמָׂשא ֹּתְמרּו ֲהלֹוא ַעְצִמי ּוְבָׂשִרי ָאָּתה ְוַעָּתה ֹּכה יֲַעֶׂשה־ִּלי ֱא

ְלָפַני ָּכל־ַהָּיִמים ַּתַחת יֹוָאב:  
19:15  : וַַּיט ֶאת־ְלַבב ָּכל־ִאיׁש־ְיהּוָדה ְּכִאיׁש ֶאָחד וִַּיְׁשְלחּו ֶאל־ַהֶּמֶל ׁשּוב ַאָּתה ְוָכל־ֲעָבֶדי
ָלה ָלֶרֶדת ִלְקַראת ַהֶּמֶל ְלַהֲעִביר ֶאת־ַהֶּמֶל ֶאת־ַהַּיְרֵּדן:  וַָּיָׁשב ַהֶּמֶל וַָּיבֹא ַעד־ַהַּיְרֵּדן ִויהּוָדה ָּבא ַהִּגְלּגָ 19:16
וְַיַמֵהר ִׁשְמִעי ֶבן־ֵּגָרא ֶּבן־ַהְיִמיִני ֲאֶׁשר ִמַּבחּוִרים וֵַּיֶרד ִעם־ִאיׁש ְיהּוָדה ִלְקַראת ַהֶּמֶל ָּדִוד:  19:17
ית ָׁשאּול וֲַחֵמֶׁשת ָעָׂשר ָּבָניו ְוֶעְׂשִרים ֲעָבָדיו ִאּתֹו ָצְלחּו ַהַּיְרֵּדן ִלְפֵני  ְוֶאֶלף ִאיׁש ִעּמֹו ִמִּבְניִָמן ְוִציָבא ַנַער ּבֵ 19:18
  : ַהֶּמֶל
ְּבָעְברֹו  ְוָעְבָרה ָהֲעָבָרה ַלֲעִביר ֶאת־ֵּבית ַהֶּמֶל ְוַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב ְּבֵעינֹו ְוִׁשְמִעי ֶבן־ֵּגָרא ָנַפל ִלְפֵני ַהֶּמֶל 19:19

ֵּדן: ַּבַּיְר 
ִני־ַהֶּמֶל  וַּיֹאֶמר ֶאל־ַהֶּמֶל ַאל־יֲַחָׁשב־ִלי ֲאֹדִני ָעון ְוַאל־ִּתְזֹּכר ֵאת ֲאֶׁשר ֶהֱעוָה ַעְבְּד ַּבּיֹום ֲאֶׁשר־יָָצא ֲאדֹ 19:20

ִמירּוָׁשָלִם ָלׂשּום ַהֶּמֶל ֶאל־ִלּבֹו: 
: ִּכי יַָדע ַעְבְּד ִּכי ֲאִני ָחָטאִתי ְוִהֵּנה־ָבאתִ 19:21 י ַהּיֹום ִראׁשֹון ְלָכל־ֵּבית יֹוֵסף ָלֶרֶדת ִלְקַראת ֲאֹדִני ַהֶּמֶל
וַַּיַען ֲאִביַׁשי ֶּבן־ְצרּויָה וַּיֹאֶמר ֲהַתַחת זֹאת לֹא יּוַמת ִׁשְמִעי ִּכי ִקֵּלל ֶאת־ְמִׁשיַח ְיהוָה: 19:22
ְצרּוָיה ִּכי־ִתְהיּו־ִלי ַהּיֹום ְלָׂשָטן ַהּיֹום יּוַמת ִאיׁש ְּבִיְׂשָרֵאל ִּכי ֲהלֹוא ְיַדְעֶּתם ִּכי  וַּיֹאֶמר ָּדִוד ַמה־ִּלי ְוָלֶכם ְּבֵני 19:23

ַהּיֹום ֲאִני־ֶמֶל ַעל־ִיְׂשָרֵאל:  
19:24 : וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ֶאל־ִׁשְמִעי לֹא ָתמּות ַוִּיָּׁשַבע לֹו ַהֶּמֶל
ֶּבן ְיהֹוָנָתן ֶּבן־ָׁשאּול יַָרד ִלְקַראת ַהֶּמֶל ְולֹא־ָעָׂשה ַרְגָליו ְולֹא־ָעָׂשה ְׂשָפמֹו ְוֶאת־ְּבָגָדיו לֹא  2ּוִמִּפי־ָּבַעל19:25

ִכֵּבס ְלִמן־ַהּיֹום ֶלֶכת ַהֶּמֶל ַעד־ַהּיֹום ֲאֶׁשר־ָּבא ְבָׁשלֹום: 
ְיִהי ִּכי־ָבא ְירּוָׁשַלִם ִלְקַראת ַהֶּמֶל וַּיֹאֶמר לֹו ַהֶּמֶל ָלָּמה לֹא־ָהַלְכָּת ִעִּמי ִמִּפי ָּבַעל:  ו19:26ַ
ִּכי  ־ַהֶּמֶל וַּיֹאַמר ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ַעְבִּדי ִרָּמִני ִּכי־ָאַמר ַעְבְּד לֹו ֲחֻבָׁשה־ִּלי ַהֲחמֹור ְוֶאְרַּכב ָעֶליָה ְוֵאֵל ֶאת19:27

 : ִפֵּסַח ַעְבֶּד
ִהים: 19:28 וְַיַרֵּגל ְּבַעְבְּד ֶאל־ֲאֹדִני ַהֶּמֶל וַאֹדִני ַהֶּמֶל ֲעֵׂשה ַהּטֹוב ְבֵעיַני ְּכַמְלַא ָהֱא
י ֻׁשְלָחֶנ ּוַמה־ֶּיׁש־ִלי עֹוד  ִּכי לֹא ָהיָה ָּכל־ֵּבית ָאִבי ִּכי ִאם־ַאְנֵׁשי־ָמוֶת ַלאֹדִני ַהֶּמֶל וַָּתֶׁשת ֶאת־ַעְבְּד ְּבֹאְכלֵ 19:29

: ְצָדָקה ְוִלְזֹעק עֹוד ֶאל־ַהֶּמֶל
וַּיֹאֶמר לֹו ַהֶּמֶל ָלָּמה ְּתַדֵּבר עֹוד ְּדָבֶרי ָאַמְרִּתי ַאָּתה ְוִציָבא ַּתְחְלקּו ֶאת־ַהָּׂשֶדה: 19:30
ֶאל־ַהֶּמֶל ַּגם ֶאת־ַהֹּכל ִיָּקח ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר־ָּבא ֲאֹדִני ַהֶּמֶלך ְּבָׁשלֹום ֶאל־ֵּביתֹו: 3י־ָּבַעלוַּיֹאֶמר ִמּפִ 19:31
ּוַבְרִזַּלי ַהִּגְלָעִדי יַָרד ֵמֹרְגִלים וַַּיֲעֹבר ֶאת־ַהֶּמֶל ַהַּיְרֵּדן ְלַׁשְּלחֹו ִמַּיְרֵּדן:  19:32
י ָזֵקן ְמֹאד ֶּבן־ְׁשֹמִנים ָׁשָנה ְוהּוא־ִכְלַּכל ֶאת־ַהֶּמֶל ְּבִׁשָבּתֹו ְבַמֲחַנִים ִּכי־ִאיׁש ָּגדֹול הּוא ְמֹאד:  ּוַבְרִזּלַ 19:33
וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ֶאל־ַּבְרִזָּלי ַאָּתה ֲעֹבר ִאִּתי ְוִכְלַּכְלִּתי ֹאְת ִעָּמִדי ִּבירּוָׁשָלִם:  19:34
ַּלי ֶאל־ַהֶּמֶל ַּכָּמה ְיֵמי ְׁשֵני ַחַּיי ִּכי־ֶאֱעֶלה ֶאת־ַהֶּמֶל ְירּוָׁשָלִם:  וַּיֹאֶמר ַּבְרזִ 19:35
ֶּבן־ְׁשֹמִנים ָׁשָנה ָאֹנִכי ַהּיֹום ַהֵאַדע ֵּבין־טֹוב ְלָרע ִאם־ִיְטַעם ַעְבְּד ֶאת־ֲאֶׁשר ֹאַכל ְוֶאת־ֲאֶׁשר ֶאְׁשֶּתה  19:36

:  ִאם־ֶאְׁשַמע עֹוד ְּבקֹול ָׁשִרים וְ  ָׁשרֹות ְוָלָּמה ִיְהיֶה ַעְבְּד עֹוד ְלַמָּׂשא ֶאל־ֲאֹדִני ַהֶּמֶל
ִּכְמַעט יֲַעֹבר ַעְבְּד ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ֶאת־ַהֶּמֶל ְוָלָּמה ִיְגְמֵלִני ַהֶּמֶל ַהְּגמּוָלה ַהּזֹאת:  19:37
י ְוִהֵּנה ַעְבְּד ִכְמָהם יֲַעֹבר ִעם־ֲאֹדִני ַהֶּמֶל וֲַעֵׂשה־לֹו ֵאת  יָָׁשב־ָנא ַעְבְּד ְוָאֻמת ְּבִעיִרי ִעם ֶקֶבר ָאִבי ְוִאּמִ 19:38

 : ֲאֶׁשר־טֹוב ְּבֵעיֶני
: וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ִאִּתי יֲַעֹבר ִּכְמָהם ַוֲאִני ֶאֱעֶׂשה־ּלֹו ֶאת־ַהּטֹוב ְּבֵעיֶני ְוֹכל ֲאֶׁשר־ִּתְבַחר ָעַלי ֶאֱעׂשֶ 19:39 ה־ָּל
וַַּיֲעֹבר ָּכל־ָהָעם ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ְוַהֶּמֶל ֲעֹמד וִַּיַּׁשק ַהֶּמֶל ְלַבְרִזַּלי וְַיָבֲרֵכהּו וַָּיָׁשב ִלְמֹקמֹו: 19:40
ַעם ִיְׂשָרֵאל: וַַּיֲעֹבר ַהֶּמֶל ַהִּגְלָּגָלה ְוִכְמָהם ָעַבר ִעּמֹו ְוָכל־ַעם ְיהּוָדה ֶהֱעִבירּו ֶאת־ַהֶּמֶל ְוַגם ֲחִצי 19:41

1 11 // LXX OL ּוְדַבר ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ּבָ א ֶאל־ַהֶּמֶל  omit MT ( ַהֶּמֶל ַהֶּמֶל). MT restored in v.12
2 25 // LXX(L) ּוִמִּפי־ָּבַעל MT Tg Syr Vg ּוְמִפיֹבֶׁשת
3 31 // LXX(L) ִמִּפי־ָּבַעל MT Tg Syr Vg ְמִפיֹבֶׁשת



ַּיֲעִברּו ְוִהֵּנה ָּכל־ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ָּבִאים ֶאל־ַהֶּמֶל וַּיֹאְמרּו ֶאל־ַהֶּמֶל ַמּדּוַע ְּגָנבּו ַאֵחינּו ִאיׁש ְיהּוָדה ו19:42ַ
ֶאת־ַהֶּמֶל ְוֶאת־ֵּביתֹו ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ְוָכל־ַאְנֵׁשי ָדִוד ִעּמֹו: 

ָּכל־ִאיׁש ְיהּוָדה ַעל־ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִּכי־ָקרֹוב ַהֶּמֶל ֵאַלי ְוָלָּמה ֶּזה ָחָרה ְל ַעל־ַהָּדָבר ַהֶּזה ֶהָאכֹול  וַַּיַען 19:43
ָאַכְלנּו ִמן־ַהֶּמֶל ִאם־ַמְׂשֵאת ִנָּׂשא ָלנּו:

ַתִני  וַַּיַען ִאיׁש־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ִאיׁש ְיהּוָדה וַּיֹאֶמר ֶעֶׂשר־יָדֹו 19:44 ת ִלי ַבֶּמֶל ְוַגם־ְּבכֹור ֲאִני ִמְּמ ּוַמּדּוַע ֱהִק
ְולֹא־ָהיָה ְדָבִרי ִראׁשֹון ִלי ְלָהִׁשיב ֶאת־ַמְלִּכי וִַּיֶקׁש ְּדַבר־ִאיׁש ְיהּוָדה ִמְּדַבר ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל: 

ְכִרי ִאיׁש ְיִמיִני וִַּיְתַקע ַּבֹּׁשָפר וַּיֹאֶמר ֵאין־ָלנּו ֵחֶלק ְּבָדִוד ְולֹא  ְוָׁשם ִנְקָרא ִאיׁש ְּבִלַּיַעל ּוְׁשמֹו ֶׁשַבע ֶּבן־ּבִ 20:1
ַנֲחָלה־ָלנּו ְּבֶבן־ִיַׁשי ִאיׁש ְלֹאָהָליו ִיְׂשָרֵאל:  

ם ִמן־ַהַּיְרֵּדן ְוַעד־ְירּוָׁשָלִם: וַַּיַעל ָּכל־ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֵמַאֲחֵרי ָדִוד ַאֲחֵרי ֶׁשַבע ֶּבן־ִּבְכִרי ְוִאיׁש ְיהּוָדה ָּדְבקּו ְבַמְלּכָ 20:2
וִַּיְּתֵנם וַָּיבֹא ָדִוד ֶאל־ֵּביתֹו ְירּוָׁשַלִם וִַּיַּקח ַהֶּמֶל ֵאת ֶעֶׂשר־ָנִׁשים ִּפַלְגִׁשים ֲאֶׁשר ִהִּניַח ִלְׁשֹמר ַהַּבִית20:3

ַעד־יֹום ֻמָתן ַאְלְמנּות ַחּיּות: ֵּבית־ִמְׁשֶמֶרת וְַיַכְלְּכֵלם וֲַאֵליֶהם לֹא־ָבא וִַּתְהֶייָנה ְצֻררֹות
ֶׁשת יִָמים ְוַאָּתה ֹּפה ֲעֹמד:  20:4 וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ֶאל־ֲעָמָׂשא ַהְזֶעק־ִלי ֶאת־ִאיׁש־ְיהּוָדה ְׁש
וֵַּיֶל ֲעָמָׂשא ְלַהְזִעיק ֶאת־ְיהּוָדה וֵַּייַחר ִמן־ַהּמֹוֵעד ֲאֶׁשר ְיָעדֹו: 20:5
ֹדף ַאֲחָריו  וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־ֲאִביַׁשי ַעָּתה יֵַרע ָלנּו ֶׁשַבע ֶּבן־ִּבְכִרי ִמן־ַאְבָׁשלֹום ְוַאָּתה ַקח ֶאת־ַעְבֵדי ֲאֹדֶני ּוְר 20:6

ֶּפן־ָמָצא לֹו ָעִרים ְּבֻצרֹות ְוִהִּציל ֵעיֵננּו:  
י ְוָכל־ַהִּגֹּבִרים וֵַּיְצאּו ִמירּוָׁשַלִם ִלְרֹּדף ַאֲחֵרי ֶׁשַבע ֶּבן־ִּבְכִרי:  וֵַּיְצאּו ַאֲחָריו ַאְנֵׁשי יֹוָאב ְוַהְּכֵרִתי ְוַהְּפֵלִת 20:7
ב ְמֻצֶּמֶדת ֵהם ִעם־ָהֶאֶבן ַהְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר ְּבִגְבעֹון וֲַעָמָׂשא ָּבא ִלְפֵניֶהם ְויֹוָאב ָחגּור ִמּדֹו ְלֻבׁשּו ְוָעלֹו ֲחגֹור ֶחרֶ 20:8

ּוא יָָצא וִַּתֹּפל: ַעל־ָמְתָניו ְּבַתְעָרּה ְוה 
וַּיֹאֶמר יֹוָאב ַלֲעָמָׂשא ֲהָׁשלֹום ַאָּתה ָאִחי וַֹּתֶחז יַד־ְיִמין יֹוָאב ִּבְזַקן ֲעָמָׂשא ִלְנָׁשק־לֹו: 20:9

ַאְרָצה ְולֹא־ָׁשָנה לֹו  וֲַעָמָׂשא לֹא־ִנְׁשַמר ַּבֶחֶרב ֲאֶׁשר ְּביַד־יֹוָאב וַַּיֵּכהּו ָבּה ֶאל־ַהֹחֶמׁש וִַּיְׁשֹּפ ֵמָעיו20:10
ְויֹוָאב וֲַאִביַׁשי ָאִחיו ָרַדף ַאֲחֵרי ֶׁשַבע ֶּבן־ִּבְכִרי:  וַָּיֹמת

ְוִאיׁש ָעַמד ָעָליו ִמַּנֲעֵרי יֹוָאב וַּיֹאֶמר ִמי ֲאֶׁשר ָחֵפץ ְּביֹוָאב ּוִמי ֲאֶׁשר־ְלָדִוד ַאֲחֵרי יֹוָאב:  20:11
תֹו ַהְמִּסָּלה וַַּיְרא ָהִאיׁש ִּכי־ָעַמד ָּכל־ָהָעם וַַּיֵּסב ֶאת־ֲעָמָׂשא ִמן־ַהְמִסָּלה ַהָּׂשֶדה  וֲַעָמָׂשא ִמְתֹּגֵלל ַּבָּדם ּבְ 20:12

וַַּיְׁשֵל ָעָליו ֶּבֶגד ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ָּכל־ַהָּבא ָעָליו ְוָעָמד:  
ֲחֵרי ֶׁשַבע ֶּבן־ִּבְכִרי: ַּכֲאֶׁשר ֹהָגה ִמן־ַהְמִסָּלה ָעַבר ָּכל־ִאיׁש ַאֲחֵרי יֹוָאב ִלְרֹּדף אַ 20:13
וִַּיָּקֲהלּו וַָּיֹבאּו ַאף־ַאֲחָריו:  וַַּיֲעֹבר ְּבָכל־ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ָאֵבָלה ֵּבית ַמֲעָכה ְוָכל־ַחִּבְּכִרים20:14
ֲעֹמד ַּבֵחל ְוָכל־ָהָעם ֲאֶׁשר ֶאת־יֹוָאב  וַָּיֹבאּו וַָּיֻצרּו ָעָליו ְּבָאֵבָלה ֵּבית ַהַּמֲעָכה וִַּיְׁשְּפכּו ֹסְלָלה ֶאל־ָהִעיר וַּתַ 20:15

ַמְׁשִחיִתם ְלַהִּפיל ַהחֹוָמה:  
20:16 : וִַּתְקָרא ִאָּׁשה ֲחָכָמה ִמן־ָהִעיר ִׁשְמעּו ִׁשְמעּו ִאְמרּו־ָנא ֶאל־יֹוָאב ְקַרב ַעד־ֵהָּנה ַוֲאַדְּבָרה ֵאֶלי
ָאב וַּיֹאֶמר ָאִני וַּתֹאֶמר לֹו ְׁשַמע ִּדְבֵרי ֲאָמֶת וַּיֹאֶמר ֹׁשֵמַע ָאֹנִכי: וִַּיְקַרב ֵאֶליָה וַּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ַהַאָּתה יֹו 20:17
וַּתֹאֶמר ֵלאֹמר ָּדָבר ְיַדְּברּו ָבִראֹׁשָנה ֵלאֹמר ָׁשֹאל ְיָׁשֲאלּו ְּבָאֵבל ְוְּבָדן ַהַתּמּו:  20:18
ת ִעיר ְוֵאם ְּבִיְׂשָרֵאל ָלָּמה ְתַבַּלע ַנֲחַלת ְיהוָה:ֲאֶׁשר ִׂשים ֱאמּוֵני ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ְלָהִמי 20:19
וַַּיַען יֹוָאב וַּיֹאַמר ָחִליָלה ִלי ִאם־ֲאַבַּלע ְוִאם־ַאְׁשִחית: 20:20
ְלַבּדֹו ְוֵאְלָכה ֵמַעל לֹא־ֵכן ַהָּדָבר ִּכי ִאיׁש ֵמַהר ֶאְפַרִים ֶׁשַבע ֶּבן־ִּבְכִרי ְׁשמֹו ָנָׂשא יָדֹו ַּבֶּמֶל ְּבָדִוד ְּתנּו־ֹאתֹו20:21

ָהִעיר וַּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל־יֹוָאב ִהֵּנה רֹאׁשֹו ֻמְׁשָל ֵאֶלי ְּבַעד ַהחֹוָמה: 
ֹוָפר ַקע ַּבּׁשוַָּתבֹוא ָהִאָּׁשה ֶאל־ָּכל־ָהָעם ְּבָחְכָמָתּה וִַּיְכְרתּו ֶאת־רֹאׁש ֶׁשַבע ֶּבן־ִּבְכִרי וַַּיְׁשִלכּו ֶאל־יֹוָאב וִַּיְת 20:22

 : וַָּיֻפצּו ֵמַעל־ָהִעיר ִאיׁש ְלֹאָהָליו ְויֹוָאב ָׁשב ְירּוָׁשַלִם ֶאל־ַהֶּמֶל
ְויֹוָאב ֶאל ָּכל־ַהָּצָבא ִיְׂשָרֵאל ּוְבָניָה ֶּבן־ְיהֹויָָדע ַעל־ַהְּכִרי ְוַעל־ַהְּפֵלִתי:  20:23
ד ַמְזִּכיר:  וֲַאֹדִניָרם ַעל־ַהַּמס ִויהֹוָׁשָפט ֶּבן־ֲאִחילּו20:24
ֹסֵפר ְוָצדֹוק ְוֶאְביָָתר ֹּכֲהִנים:  1ִׁשיָׁשאושיא וְ 20:25
ִאִרי ָהיָה ֹכֵהן ְלָדִוד: ְוַגם ִעיָרא ַהּיָ 20:26

ׁש ָׁשִנים ָׁשָנה ַאֲחֵרי ָׁשָנה וְַיַבֵּקׁש ָּדִוד ֶאת־ְּפֵני ְיהוָה21:1 וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ָׁשאּול ְוֶאל־ֵּבית וְַיִהי ָרָעב ִּביֵמי ָדִוד ָׁש
ַהָּדִמים ַעל־ֲאֶׁשר־ֵהִמית ֶאת־ַהִּגְבֹעִנים: 

ָרֵאל   ַלִּגְבֹעִנים וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְוַהִּגְבֹעִנים לֹא ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה ִּכי ִאם־ִמֶּיֶתר ָהֱאֹמִרי ּוְבֵני ִיְׂש וִַּיְקָרא ַהֶּמלֶ 21:2
ִנְׁשְּבעּו ָלֶהם וְַיַבֵּקׁש ָׁשאּול ְלַהֹּכָתם ְּבַקּנֹאתֹו ִלְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה: 

ֹעִנים ָמה ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם ּוַבָּמה ֲאַכֵּפר ּוֵבַרְכֶּתם ֶאת־ַנֲחַלת ְיהוָה: וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־ַהִּגבְ 21:3

1 25 // Tg Ms and I Kings 4:3; II Samuel 8:17 LXX וְ ִׁשיָׁשא // MT Kethib ְוֵׁשיָא // MT Qere ּוְׁשוָא I ְוַׁשְוָׁשא
Chronicles 8:16



ּיֹאֶמר  וַּיֹאְמרּו לֹו ַהִּגְבֹעִנים ֵאין־ָלנּו ֶּכֶסף ְוָזָהב ִעם־ָׁשאּול ְוִעם־ֵּביתֹו ְוֵאין־ָלנּו ִאיׁש ְלָהִמית ְּבִיְׂשָרֵאל ַו21:4
ָמה־ַאֶּתם ֹאְמִרים ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם:  

וַּיֹאְמרּו ֶאל־ַהֶּמֶל ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִּכָּלנּו וֲַאֶׁשר ִּדָּמה־ָלנּו ִנְׁשַמְדנּו ֵמִהְתיֵַּצב ְּבָכל־ְּגֻבל ִיְׂשָרֵאל:21:5
י ֶאֵּתן:  וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ֲאנִ ִיָּנֶתן־ָלנּו ִׁשְבָעה ֲאָנִׁשים ִמָּבָניו ְוהֹוַקֲענּום ַליהוָה ְּבִגְבַעת ָׁשאּול ְּבִחיר ְיהוָה21:6
ֶּבן־ְיהֹוָנָתן ֶּבן־ָׁשאּול ַעל־ְׁשֻבַעת ְיהוָה ֲאֶׁשר ֵּביֹנָתם ֵּבין ָּדִוד ּוֵבין ְיהֹוָנָתן  1ִמִּפי־ָּבַעלוַַּיְחֹמל ַהֶּמֶל ַעל־21:7

ֶּבן־ָׁשאּול:  
ְוֶאת־ֲחֵמֶׁשת ְּבֵני 2ִמִּפי־ָּבַעל ְּבֵני ִרְצָּפה ַבת־ַאָּיה ֲאֶׁשר יְָלָדה ְלָׁשאּול ֶאת־ַאְרֹמִני ְוֶאתוִַּיַּקח ַהֶּמֶל ֶאת־ְׁשֵני 21:8

ִמיַכל ַּבת־ָׁשאּול ֲאֶׁשר יְָלָדה ְלַעְדִריֵאל ֶּבן־ַּבְרִזַּלי ַהְּמֹחָלִתי: 
ָּבִראֹׁשִנים ֵנם ְּביַד ַהִּגְבֹעִנים וַֹּיִקיֻעם ָּבָהר ִלְפֵני ְיהוָה וִַּיְּפלּו ְׁשַבְעָּתם יַָחד והם ְוֵהָּמה ֻהְמתּו ִּביֵמי ָקִציר וִַּיְּת 21:9

ִּבְתִחַּלת ְקִציר ְׂשֹעִרים:  
־ַמִים ֲעֵליֶהם ִמן־ַהָּׁשָמִים וִַּתַּקח ִרְצָּפה ַבת־ַאָּיה ֶאת־ַהַּׂשק וַַּתֵּטהּו ָלּה ֶאל־ַהּצּור ִמְּתִחּלַ 21:10 ת ָקִציר ַעד ִנַּת

ְולֹא־ָנְתָנה עֹוף ַהָּׁשַמִים ָלנּוַח ֲעֵליֶהם יֹוָמם ְוֶאת־ַחַּית ַהָּׂשֶדה ָלְיָלה:  
וַּיַֻּגד ְלָדִוד ֵאת ֲאֶׁשר־ָעְׂשָתה ִרְצָּפה ַבת־ַאָּיה ִּפֶלֶגׁש ָׁשאּול: 21:11
ֶאת־ַעְצמֹות ָׁשאּול ְוֶאת־ַעְצמֹות ְיהֹוָנָתן ְּבנֹו ֵמֵאת ַּבֲעֵלי יֵָביׁש ִּגְלָעד ֲאֶׁשר ָּגְנבּו ֹאָתם ֵמְרֹחב  וֵַּיֶל ָּדִוד וִַּיַּקח 21:12

ֵּבית־ַׁשן ֲאֶׁשר ָּתלּום ָׁשָּמה ְּפִלְׁשִּתים ְּביֹום ַהּכֹות ְּפִלְׁשִּתים ֶאת־ָׁשאּול ַּבִּגְלֹּבַע: 
ָׁשאּול ְוֶאת־ַעְצמֹות ְיהֹוָנָתן ְּבנֹו וַַּיַאְספּו ֶאת־ַעְצמֹות ַהּמּוָקִעים: וַַּיַעל ִמָּׁשם ֶאת־ַעְצמֹות21:13
ר־ִצָּוה ַהֶּמֶל  וִַּיְקְּברּו ֶאת־ַעְצמֹות־ָׁשאּול ִויהֹוָנָתן־ְּבנֹו ְּבֶאֶרץ ִּבְניִָמן ְּבֵצָלע ְּבֶקֶבר ִקיׁש ָאִביו וַַּיֲעׂשּו ֹּכל ֲאׁשֶ 21:14

ִהים לָ  ָאֶרץ ַאֲחֵרי־ֵכן:וֵַּיָעֵתר ֱא
ַעף ָּדִוד:  וְַּתִהי־עֹוד ִמְלָחָמה ַלְּפִלְׁשִּתים ֶאת־ִיְׂשָרֵאל וֵַּיֶרד ָּדִוד וֲַעָבָדיו ִעּמֹו וִַּיָּלֲחמּו ֶאת־ְּפִלְׁשִּתים וַּיָ 21:15
ׁש ֵמאֹות ׁשֶ 21:16 ֶקל ְנֹחֶׁשת ְוהּוא ָחגּור ֲחָדָׁשה וַּיֹאֶמר  וִַּיְׁשּבּו ֹּדדֹו ֶּבן־יֹוָאׁש ִמיִליֵדי ָהָרָפה ּוִמְׁשַקל ֵקינֹו ְׁש

ְלַהּכֹות ֶאת־ָּדִוד:  
א עֹוד ִאָּתנּו  וַַּיֲעָזר־לֹו ֲאִביַׁשי ֶּבן־ְצרּויָה וַַּי ֶאת־ַהְּפִלְׁשִּתי וְַיִמיֵתהּו ָאז ִנְׁשְּבעּו ַאְנֵׁשי־ָדִוד ֵלאֹמר לֹא־ֵתצֵ 21:17

ָרֵאל:ַלִּמְלָחָמה ְולֹא ְתַכֶּבה ֶאת־ֵנר ִיְׂש 
ֵדי  וְַיִהי ַאֲחֵרי־ֵכן וְַּתִהי־עֹוד ַהִּמְלָחָמה ְּבֶגֶזר ִעם־ְּפִלְׁשִּתים ָאז ִהָּכה ִסְּבַכי ַהֻחָׁשִתי ֶאת־ַסף ֲאֶׁשר ִּבילִ 21:18
ָהָרָפה:
י ַאח ָּגְליָת ַהִּגִּתי ְוֵעץ ֲחִניתֹו ִּכְמנֹור  וְַּתִהי־עֹוד ַהִּמְלָחָמה ְּבגֹוב ִעם־ְּפִלְׁשִּתים וַַּי ֶאְלָחָנן ֶּבן־יִָעיר ֵּבית ַהַּלְחמִ 21:19

ֹאְרִגים:  
ע ִמְסָּפר  וְַּתִהי־עֹוד ִמְלָחָמה ְּבַגת וְַיִהי ִאיׁש ָמִדין ְוֶאְצְּבֹעת יָָדיו ְוֶאְצְּבֹעת ַרְגָליו ֵׁשׁש וֵָׁשׁש ֶעְׂשִרים ְוַאְרּבַ 21:20

ְוַגם־הּוא יַֻּלד ְלָהָרָפה:  
ֲאִחי ָדִוד: 3ִׁשְמָעה ְׂשָרֵאל וַַּיֵּכהּו ְיהֹוָנָתן ֶּבן־וְַיָחֵרף ֶאת־יִ 21:21
ֶאת־ַאְרַּבַעת ֵאֶּלה יְֻּלדּו ְלָהָרָפה ְּבַגת וִַּיְּפלּו ְביַד־ָּדִוד ּוְביַד ֲעָבָדיו:21:22

ֵּבר ָּדִוד ַליהוָה ֶאת־ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ְּביֹום ִהִּציל ְיהוָה ֹאתֹו ִמַּכף ָּכל־ֹאְיָביו ּוִמַּכף ָׁשאּול:  וְַידַ 22:1
וַּיֹאַמר ְיהוָה ַסְלִעי ּוְמֻצָדִתי ּוְמַפְלִטי־ִלי: 22:2
: 5ּבֹו ָמִגִּני ְוֶקֶרן ִיְׁשִעי ִמְׂשַּגִּבי ּוְמנּוִסי ֹמִׁשִעי ֵמָחָמִסים יִׁשֵעִני צּוִרי ֶאֱחֶסה־4ֵאִלי22:3
ְמֻהָּלל ֶאְקָרא ְיהוָה ּוֵמֹאְיַבי ִאָּוֵׁשַע: 22:4
ְיַבֲעֻתִני:  ִּכי ֲאָפֻפִני ִמְׁשְּבֵרי־ָמוֶת ַנֲחֵלי ְבִלַּיַעל 22:5
ֶחְבֵלי ְׁשאֹול ַסֻּבִני ִקְּדֻמִני ֹמְקֵׁשי־ָמוֶת:  22:6
ַהי ֲאַׁשֵּועַ 22:7 וִַּיְׁשַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי ְוַׁשְוָעִתי ְּבָאְזָניו: 6ַּבַּצר־ִלי ֶאְקָרא ְיהוָה ְוֶאל־ֱא
ִיְרָּגזּו וִַּיְתָּגֲעׁשּו ִּכי־ָחָרה לֹו:  7וִַּתְרַעׁש ָהָאֶרץ מֹוְסדֹות ָהִרים וַּתְגַעׁש 22:8
: ָעָלה ָעָׁשן ְּבַאּפֹו ְוֵאׁש ִמִּפיו ּתֹאֵכל ֶּגָחִלים ָּבֲערּו ִמֶּמּנּו 22:9

1 7 // LXX(L) ִמִּפי־ָּבַעל MT Tg Syr Vg ְמִפי־ֹבֶׁשת
2 8 // LXX(L) ִמִּפי־ָּבַעל MT Tg Syr Vg ְמִפי־ֹבֶׁשת
3 21 MT Qere and 13:3, 32; LXX(L) ִׁשְמָעה  vel ִׁשְמָעה // (ִׁשְמָעא MT Kethib ִׁשְמִעי
4 3 // LXX Vg and Psalm 18:2 ֵאִלי ֵהי MT ֱא
5 3 // LXX(L) ֵמָחָמִסים יִׁשֵעִני MT ֵמָחָמס ֹּתִׁשֵעִני
6 7 // Psalm 18:7 cf LXX Syr Vg ֲאַׁשֵּועַ  MT ֶאְקָרא
7 8 // Hebrew Mss LXX(56) Ms Syr Vg and Psalm 18:7 cf Deuteronomy 32:22 ָהִרים MT ַהָּׁשַמִים



וֵַּיט ָׁשַמִים וֵַּיַרד וֲַעָרֶפל ַּתַחת ַרְגָליו:  22:10
ַעל־ַּכְנֵפי־רּוַח:  1וִַּיְרַּכב ַעל־ְּכרּוב וַָּיֹעף וֵַּיֶדא 22:11
ם: ־ַמִים ָעֵבי ְׁשָחִקי4ֶחְׁשַכת3ְסִביֹבָתיו ֻסָּכתֹו 2וַָּיֶׁשת ֹחֶׁש ִסְתרֹו22:12
ְוַּגֲחֵלי־ֵאׁש: 6ָעְברּו ָּבָרד 5ִמֹּנַגּה ֶנְגּדֹו ָעָביו22:13
יְַרֵעם ִמן־ָׁשַמִים ְיהוָה ְוֶעְליֹון ִיֵּתן קֹולֹו:  22:14
וְַיֻהֵּמם:7וִַּיְׁשַלח ִחִּצים וְַיִפיֵצם ּוְבָרִקים ָרב 22:15
וֵַּיָראּו ֲאִפֵקי יָם ִיָּגלּו ֹמְסדֹות ֵּתֵבל ְּבַגֲעַרת ְיהוָה ִמִּנְׁשַמת רּוַח ַאּפֹו:  22:16
ֵׁשִני ִמַּמִים ַרִּבים: ִיְׁשַלח ִמָּמרֹום ִיָּקֵחִני יַמְ 22:17
יִַּציֵלִני ֵמֹאְיִבי ָעז ִמּׂשְֹנַאי ִּכי ָאְמצּו ִמֶּמִּני:  22:18
ְיַקְּדֻמִני ְּביֹום ֵאיִדי וְַיִהי ְיהוָה ִמְׁשָען ִלי:  22:19
וַֹּיֵצא ַלֶּמְרָחב ֹאִתי ְיַחְּלֵצִני ִּכי־ָחֵפץ ִּבי:  22:20
ְּכֹבר יַָדי יִָׁשיב ִלי:  ִיְגְמֵלִני ְיהוָה ְּכִצְדָקִתי22:21
ָהי:  22:22 ִּכי ָׁשַמְרִּתי ַּדְרֵכי ְיהוָה ְולֹא ָרַׁשְעִּתי ֵמֱא
: 9ְלֶנְגִּדי ְוֻחֹּקָתיו לֹא־ָאִסיר ֶמִּני 8ִּכי ָכל־ִמְׁשָּפָטיו 22:23
וֶָאְהיֶה ָתִמים לֹו וֶָאְׁשַּתְּמָרה ֵמֲעוִני:  22:24
ְלֶנֶגד ֵעיָניו:  10וַָּיֶׁשב ְיהוָה ִלי ְּכִצְדָקִתי ְּכֹבר יַָדי 22:25
: 11ָּנֶקהִעם־ָחִסיד ִּתְתַחָּסד ִעם־ָנִקי ִּת 22:26
:  12ִעם־ָנָבר ִּתָּתָבר ְוִעם־ִעֵּקׁש ִּתְתַּפָּתל 22:27
ַּתְׁשִּפיל:  13ְוֶאת־ַעם ָעִני ּתֹוִׁשיַע ְוֵעיֵני ָרִמים22:28
ַהי 14ִּכי־ַאָּתה ָּתִאיר22:29 יִַּגיַּה ָחְׁשִּכי: 15ֵניִרי ְיהוָה ֱא
ַהי ֲאַדֶּלג־ׁשּור:  22:30 ִּכי ְבָכה ָארּוץ ְּגדּוד ֵּבא
ָהֵאל ָּתִמים ַּדְרּכֹו ִאְמַרת ְיהוָה ְצרּוָפה ָמֵגן הּוא ְלֹכל ַהֹחִסים ּבֹו: 22:31
ֵהינּו:  22:32 ִּכי ִמי־ֵאל ִמַּבְלֲעֵדי ְיהוָה ּוִמי צּור ִמַּבְלֲעֵדי ֱא
:  17ָחִיל וַַּיֵּתר ָּתִמים ַּדְרִּכי 16ָהֵאל ְמַאְּזֵרִני22:33
ַעל ָּבמֹוַתי יֲַעִמֵדִני: ָּכַאָּילֹות וְ 18ְמַׁשֶּוה ַרְגַלי22:34
ְמַלֵּמד יַָדי ַלִּמְלָחָמה ְוִנַחת ֶקֶׁשת־ְנחּוָׁשה ְזֹרֹעָתי:  22:35
ְוַעְנוְַת ַתְרֵּבִני: 19וִַּתֶּתן־ִלי ָמֵגן ִיְׁשֶע ִויִמיְנ ִתְסָעֵדִני 22:36

1 11 // Hebrew Mss Syr Tg Vg cf Psalm 18:11 וֵַּיֶדא MT וֵַּיָרא
2 12 // Hebrew Mss LXX Syr and Psalm 18:11 ִסְתרֹו omit MT (ְסִביֹבָתיוִסְתרֹו)
3 12 // LXX Syr and Psalm 18:11 ֻסָּכתֹו MT ֻסּכֹות
4 12 // LXX and Psalm 18:11 ֶחְׁשַכת MT ַחְׁשַרת
5 13 // Syr ָעָביו omit MT (ָעְברּוָעָביו)
6 13 // LXX(L) ָעְברּו ָּבָרד MT ָּבֲערּו
7 15 // Syr cf LXX(MN) Mss ּוְבָרִקים ָרב MT ָּבָרק 
8 23 // MT Qere ִמְׁשָּפָטיו MT Kethib ִמְׁשָּפָטו
9 23 // LXX(L) cf Psalm 18:22 ָאִסיר ֶמִּני MT ָאסּור ִמֶּמָּנה
10 25 // LXX Syr Vg and Psalm 18:25 ְּכֹבר יַָדי MT ְּכֹבִרי
11 26 // LXX(L) ָנִקי ִּתָּנֶקה MT ִּגּבֹור ָּתִמים ִּתַּתָּמם
12 27 // Hebrew Mss cf Psalm 18:26 ִּתְתַּפָּתל MT ִּתַּתָּפל
13 28 // LXX(L) and Psalm 18:28 ְוֵעיֵני ָרמִ ים MT ִּגּבֹור ָּתִמים
14 29 // Hebrew Mss LXX Mss Syr and Psalm 18:28 ָּתִאיר  omit MT
15 29 ַהי // Syr and Psalm 18:28 ֱא MT ְיהוָה
16 33 // DSS(4QSam(a)) LXX Syr ְמַאּזְ ֵרִני MT ָמעּוִּזי
17 33 // MT Qere LXX Mss Syr ַּדְרִּכי MT Kethib ַּדְרּכֹו
18 34 // MT Qere Hebrew Mss Vrs and Psalm 18:33 ַרְגַלי MT Kethib ַרְגָליו
19 36 // LXX Mss Syr and Psalm 18:35 ִויִמיְנ ִתְסָעֵדִני omit MT (-וענותך ת-וימינך ת)



ַּתְרִחיב ַצֲעִדי ַּתְחֵּתִני ְולֹא ָמֲעדּו ַקְרֻסָּלי: 22:37
ְולֹא ָאׁשּוב ַעד־ַּכּלֹוָתם:  1ֶאְרְּדָפה ֹאְיַבי ְוַאִּׂשיֵגם 22:38
ַכֵּלם וֶָאְמָחֵצם ְולֹא ְיקּומּון וִַּיְּפלּו ַּתַחת ַרְגָלי: וָאֲ 22:39
ַחִיל ַלִּמְלָחָמה ַּתְכִריַע ָקַמי ַּתְחֵּתִני:  2וְַּתַאְּזֵרִני22:40
ְצִמיֵתם:  ְוֹאְיַבי ַּתָּתה ִּלי ֹעֶרף ְמַׂשְנַאי וָאַ 22:41
ְוֵאין ֹמִׁשיַע ֶאל־ְיהוָה ְולֹא ָעָנם: 3ְיַׁשְּועּו22:42
ֶאְרָקֵעם: 5ְּכִטיט־חּוצֹות 4ְוֶאְׁשָחֵקם ַּכֲעַפר ַעל־ְּפֵני ֹאַרח 22:43
וְַּתַפְּלֵטִני ֵמִריֵבי ַעִּמי ִּתְׁשְמֵרִני ְלרֹאׁש ּגֹוִים ַעם לֹא־יַָדְעִּתי יַַעְבֻדִני:  22:44
: 6ְלֵׁשַמע ֹאֶזן ִיָּׁשְמעּו ִלי ְּבֵני־ֵנָכר ְיַכֲחׁשּו־ִלי 22:45
: 7לֹא יְַחְּגרּו ִמֹּמְסרֹוָתם 22:46
ֵהי צּור ִיְׁשִעי:  22:47 ַחי־ְיהוָה ּוָברּו צּוִרי ְויָֻרם ֱא
ָהֵאל ַהֹּנֵתן ְנָקֹמת ִלי ּוְמַרֵּדד ַעִּמים ַּתְחֵּתִני:  22:48
: 8ּומֹוִציִאי ֵמֹאְיָבי ּוִמָּקַמי ְּתרֹוְמֵמִני ֵמִאיׁש ֲחָמִסים ִּתְּצֵרִני22:49
ַעל־ֵּכן אֹוְד ְיהָוה ַּבּגֹוִים ּוְלִׁשְמ ֲאַזֵּמר:  22:50
ִמְגּדּיל ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְוֹעֶׂשה־ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד־עֹוָלם:22:51

ֵהי יֲַעֹקב ּוְנִעים ְזִמרֹות ִיְׂשָרֵאל:  ְוֵאֶּלה ִּדְבֵרי ָדִוד ָהַאֲחֹרנִ 23:1 ים ְנֻאם ָּדִוד ֶּבן־ִיַׁשי ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ֵהִקים אל ְמִׁשיַח ֱא
רּוַח ְיהָוה ִּדֶּבר־ִּבי ּוִמָּלתֹו ַעל־ְלׁשֹוִני:  23:2
ֵהי יֲַעֹקב ִלי ִדֶּבר צּור ִיְׂשָרֵאל מֹוֵׁשל ָּבָאָדם ַצִּדיק מֹוֵׁשל יִ 23:3 ִהים:  ָאַמר ֱא ְרַאת ֱא
ּוְכאֹור ֹּבֶקר ִיְזַרח־ָׁשֶמׁש ֹּבֶקר לֹא ָעבֹות ִמֹּנַגּה ִמָּמָטר ֶּדֶׁשא ֵמָאֶרץ:  23:4
ְצִמיַח:  ִּכי־לֹא־ֵכן ֵּביִתי ִעם־ֵאל ִּכי ְבִרית עֹוָלם ָׂשם ִלי ֲערּוָכה ַבֹּכל ּוְׁשֻמָרה ִּכי־ָכל־ִיְׁשִעי ְוָכל־ֵחֶפץ ִּכי־לֹא ַי23:5
ִלַּיַעל ְּכקֹוץ ֻמָנד ֻּכָּלַהם ִּכי־לֹא ְביָד ִיָּקחּו: ּובְ 23:6
ְוִאיׁש ִיַּגע ָּבֶהם ִיָּמֵלא ַבְרֶזל ְוֵעץ ֲחִנית ּוָבֵאׁש ָׂשרֹוף ִיָּׂשְרפּו ַּבָּׁשֶבת:23:7
ָׁשה10ֶּבן־ַחְכמֹוִני 9ֵאֶּלה ְׁשמֹות ַהִּגֹּבִרים ֲאֶׁשר ְלָדִוד ִיְׁשַּבַעל 23:8 ַעל־ְׁשֹמֶנה  12הּוא־עֹוֵרר ֶאת־ֲחִניתֹו 11רֹאׁש ַהְּׁש

ֵמאֹות ָחָלל ְּבַפַעם ֶאָחת:
ָׁשה ַהִּגֹּבִרים הּוא־ָהיָה ִעם־ָּדִוד ַּבַּפס ַּדִּמים 14ָהֲאחֹוִחי13ְוַאֲחרֹו ֶאְלָעָזר ֶּבן־ֹּדדֹו 23:9 ְּבָחְרָפם ַּבְּפִלְׁשִּתים  15ִּבְׁש

ְלָחָמה וַַּיֲעלּו ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל:  ֶנֶאְספּו־ָׁשם ַלּמִ 
ּיֹום ַההּוא  הּוא ָקם וַַּי ַּבְּפִלְׁשִּתים ַעד ִּכי־יְָגָעה יָדֹו וִַּתְדַּבק יָדֹו ֶאל־ַהֶחֶרב וַַּיַעׂש ְיהוָה ְּתׁשּוָעה ְגדֹוָלה ּבַ 23:10

־ְלַפֵּׁשט:  ְוָהָעם יָֻׁשבּו ַאֲחָריו ַא
וְַּתִהי־ָׁשם ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ְמֵלָאה ֲעָדִׁשים ְוָהָעם ָנס  2וֵַּיָאְספּו ְפִלְׁשִּתים ֶלְחיָה1ָּמא ֶבן־ָאֵגא ַהֲהָרִרי ְוַאֲחָריו ׁשַ 23:11

ִמְּפֵני ְפִלְׁשִּתים:  

1 38 // Syr and Psalm 18:37 ְוַאִּׂשיֵגם MT וַָאְׁשִמיֵדם
2 40 // DSS(4QSam(a)) and Psalm 18:39 וְַּתַאְּזֵרִני MT וַַּתְזֵרִני
3 42 // Hebrew Ms LXX Syr ְיַׁשְּועּו MT ִיְׁשעּו
4 43 // DSS(4QSam(a)) ֹאַרח MT ָאֶרץ
5 43 // DSS(4QSam(a)) חּוצֹות add MT ֲאִדֵּקם
6 45 // Psalm 18:45 cf DSS(4QSam(a)) ְלֵׁשַמע ֹאֶזן ִיָּׁשְמעּו ִלי ְּבֵני־נֵ ָכר ְיַכֲחׁשּו־ִלי ְּבֵני ֵנָכר ִיְתַּכֲחׁשּו־ִלי ִלְׁשמֹוַע ֹאֶזן  
MT ִיָּׁשְמעּו ִלי
7 46 // DSS(4QSam(a)) LXX(L) לֹא יְַחְּגרּו ִמֹּמְסרֹוָתם dttg cf בני נכר יב) MT ְּבֵני ֵנָכר ִיֹּבלּו ְויְַחְּגרּו ִמִּמסְ ְּגרֹוָתם
v.45)
8 49 // DSS(4QSam(a)) LXX(L) ִּתְּצֵרִני MT ַּתִּציֵלִני
9 8 // LXX(L) OL and I Chronicles 11:11 LXX ִיְׁשַּבַעל MT ֹיֵׁשב ַּבֶּׁשֶבת
10 8 // I Chronicles 11:11 cf Hebrew Ms ֶּבן־ַחְכמֹוִני MT ַּתְחְּכֹמִני  (stropha בן)
11 8 ָׁשה // LXX(L) OL Vg ַהְּׁש MT ַהָּׁשִלִׁשי
12 8 // and I Chronicles 11:11 עֹוֵרר  ֶאת־ֲחִניתֹו MT ֲעִדינֹו ָהֶעְצנֹו 
13 9 // Hebrew Mss MT Qere and I Chronicles 11:12 ֹּדדֹו MT ֹּדִדי 
14 9 I Chronicles 11:12 cf Vg ָהֲאחֹוִחי // ֲאֹחִחי MT ֶּבן־ֲאֹחִחי
15 9 // I Chronicles 11:13 הּוא־ָהיָה ִעם־ָּדִוד ַּבַּפס ַּדִּמים MT ִעם־ָּדִוד ְּבָחְרָפם



־ַהֶחְלָקה וַַּיִּציֶלָה וַַּי ֶאת־ְּפִלְׁשִּתים וַַּיַעׂש ְיהוָה ְּתׁשּוָעה ְגדֹוָלה: וִַּיְתיֵַּצב ְּבתֹו 23:12
ִׁשים רֹאׁש וַָּיֹבאּו ֶאל־ָקִציר ֶאל־ָּדִוד ֶאל־ְמָעַרת ֲעֻדָּלם ְוַחַּית ְּפִלְׁשִּתים ֹחָנה23:13 ָׁשה ֵמַהְּׁש ְּבֵעֶמק  וֵַּיְרדּו ְׁש

ְרָפִאים:  
ְוָדִוד ָאז ַּבְּמצּוָדה ּוַמַּצב ְּפִלְׁשִּתים ָאז ֵּבית ָלֶחם:  23:14
וִַּיְתַאֶּוה ָדִוד וַּיֹאַמר ִמי יְַׁשֵקִני ַמִים ִמּבֹאר ֵּבית־ֶלֶחם ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַער: 23:15
ֶׁשת ַהִּגֹּבִרים ְּבַמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים וִַּיְׁשֲאבּו־ַמִים ִמּבֹאר ּבֵ 23:16 ית־ֶלֶחם ֲאֶׁשר ַּבַּׁשַער וִַּיְׂשאּו וַָּיִבאּו  וִַּיְבְקעּו ְׁש

ֶאל־ָּדִוד ְולֹא ָאָבה ִלְׁשּתֹוָתם וַַּיֵּס ֹאָתם ַליהוָה:  
ְּבַנְפׁשֹוָתם ְולֹא ָאָבה  ַהֹהְלִכים3ֶאְׁשֶּתהָהֵאֶּלהוַּיֹאֶמר ָחִליָלה ִּלי ְיהוָה ֵמֲעׂשִֹתי זֹאת ֲהַדם ָהֲאָנִׁשים 23:17

ֶׁשת ַהִּגֹּבִרים:  ִלְׁשּתֹוָתם ֵאֶּלה ָעׂשּו ְׁש
ָׁשים23:18 ׁש ֵמאֹות ָחָלל ְולֹו־ֵׁשם  4וֲַאִביַׁשי ֲאִחי יֹוָאב ֶּבן־ְצרּויָה הּוא רֹאׁש ַהְּׁש ְוהּוא עֹוֵרר ֶאת־ֲחִניתֹו ַעל־ְׁש

ָׁשה:  ַּבְּׁש
ָׁשים23:19 ֹ 6הּוא5ִמן־ַהְּׁש ָׁשה ל א־ָבא: ִנְכָּבד וְַיִהי ָלֶהם ְלָׂשר ְוַעד־ַהְּׁש
ֲאִרֵאל מֹוָאב ְוהּוא יַָרד ְוִהָּכה  8ִאיׁש־ַחִיל ַרב־ְּפָעִלים ִמַּקְבְצֵאל הּוא ִהָּכה ֵאת ְׁשֵני ְּבֵני7ּוְבָניָהּו ֶבן־ְיהֹויָָדע23:20

ֶאת־ָהֲאִרַּיה ְּבתֹו ַהּבֹאר ְּביֹום ַהָּׁשֶלג: 
ֶאת־ַהֲחִנית ִמַּיד ַהִּמְצִרי  ּוְביַד ַהִּמְצִרי ֲחִנית וֵַּיֶרד ֵאָליו ַּבָּׁשֶבט וִַּיְגֹזל  9ְוהּוא־ִהָּכה ֶאת־ִאיׁש ִמְצִרי ִאיׁש ִמָּדה 23:21

וַַּיַהְרֵגהּו ַּבֲחִניתֹו:  
ָׁשה ַהִּגֹּבִרים:  23:22 ֵאֶּלה ָעָׂשה ְּבָניָהּו ֶּבן־ְיהֹויָָדע ְולֹו־ֵׁשם ִּבְׁש
ָׁשה לֹא־ָבא וְַיִׂשֵמהּו ָדִוד ֶאל־ִמְׁשַמְעּתֹו: 23:23 ִׁשים ִנְכָּבד ְוֶאל־ַהְּׁש ִמן־ַהְּׁש

ִׁשים ֶאְלָחָנן ֶּבן־ֹּדדֹו ִמֵּבית :2423 ָלֶחם: 10ֲעָׂשה־ֵאל ֲאִחי־יֹוָאב ַּבְּׁש
ַׁשָּמה ַהֲחֹרִדי ֱאִליָקא ַהֲחֹרִדי: 23:25
ֶחֶלץ ַהַּפְלִטי ִעיָרא ֶבן־ִעֵּקׁש ַהְּתקֹוִעי: 23:26
ַהֻחָׁשִתי: 11ַעְּנֹתִתי ִסְּבַכיֲאִביֶעֶזר הָ 23:27
ַצְלמֹון ָהֲאֹחִחי ַמְהַרי ַהְּנֹטָפִתי: 23:28
ִאַּתי ֶּבן־ִריַבי ִמִּגְבַעת ְּבֵני ִבְניִָמן: ֶּבן־ַּבֲעָנה ַהְּנֹטָפִתי12ֵחֶלד23:29
ְּבָניָהּו ִּפְרָעֹתִני ִהַּדי ִמַּנֲחֵלי ָגַעׁש: 23:30
: 14ֶבן־ָהַעְרָבִתי ַעְזָמוֶת ַהַּבֻחִרִמי 13ֲאִביֵאל23:31
: 16יֵָׁשן ַהִּגֹזִני15ֶאְליְַחָּבא ַהַּׁשַעְלִּבִני23:32
ַהֲהָרִרי:  18־ַׁשָּמא ַהֲהָרִרי ֲאִחיָאם ֶּבן־ָׂשָכר17ְיהֹוָנָתן ֶבן23:33

1 11 // LXX OL ַהֲהָרִרי MT ָהָרִרי
2 11 // LXX(LM) Mss OL ֶלְחיָה MT ַלַחָּיה
3 17 // cf LXX and I Chronicles 11:19 ָהֵאֶּלה ֶאְׁשֶּתה omit MT
4 18 ָׁשים // Hebrew Mss Syr ַהְּׁש ָׁשה  MT LXX ַהְּׁש
5 19 ָׁשים // Hebrew Ms Syr ַהְּׁש ָׁשה MT LXX Vg ַהְּׁש
6 19 // LXX(B) Syr הּוא MT ֲהִכי
7 20 // LXX and I Chronicles 11:22 Syr ְיהֹויָָדע  add MT ֶּבן
8 20 // LXX ְּבֵני omit MT (ְּבֵניְׁשֵני)
9 21 // I Chronicles 11:23 ִמָּדה MT Vg ַמְרֶאה
10 24 // LXX(AMN) Mss ִמֵּבית MT ֵּבית
11 27 // LXX(MN) Mss and I Chronicles 11:29 ִסְּבַכי MT ְמֻבַּני
12 29 // Hebrew Mss Tg Ms Vg and I Chronicles 11:30 ֵחֶלד MT Tg Ms ֵחֶלב
13 31 ֶבן LXX cf I Chronicles 11:32 ֲאִביֵאל // ֲאִביֵאל MT Tg Vg ֲאִבי־ַעְלבֹון
14 31 // cf II Samuel 19:16 ַהַּבֻחִרִמי MT ַהַּבְרֻחִמי
15 32 cf Joshua 19:42 ַהַּׁשַעְלִּבִני // ְוַׁשֲעַלִּבין MT ַהַּׁשַעְלֹבִני
16 32 I Chronicles 11:34 cf LXX(LMN) Mss ַהִּגֹזנִ י // ַהּגּוִני omit MT Tg Vg
17 33 // LXX Mss and I Chronicles 11:34 ֶבן omit MT (ְיהֹוָנָתןֶבן)
18 33 // LXX(L) and I Chronicles 11:35 ָׂשָכר  MT Tg Vg ָׁשָרר 



ִני: ַהַּמֲעָכִתי1ֱאִליֶפֶלט ֶּבן־ֲאַחְסַּבי 23:34 ֱאִליָעם ֶּבן־ֲאִחיֹתֶפל ַהִּג
ַהַּכְרְמִלי ַּפֲעַרי ָהַאְרִּבי: 2ֶחְצַרי23:35
: 4ָּבִני ַהְגִרי 3ִמְּצָבאִיְגָאל ֶּבן־ָנָתן 23:36
ְּכֵלי יֹוָאב ֶּבן־ְצֻריָה: 5ַנְחַרי ַהְּבֵאֹרִתי ֹנֵׂשאֶצֶלק ָהַעֹּמִני23:37
ָּגֵרב ַהַּיִתִרי: 6ִעיָרא ַהַּיִתִרי 23:38
ִׁשים ְוִׁשְבָעה:23:39 אּוִרָּיה ַהִחִּתי ֹּכל ְׁש

וַֹּיֶסף ַאף־ְיהוָה ַלֲחרֹות ְּבִיְׂשָרֵאל וַָּיֶסת ֶאת־ָּדִוד ָּבֶהם ֵלאֹמר ֵל ְמֵנה ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת־ְיהּוָדה:  24:1
דּו  ַהֶּמֶל ֶאל־יֹוָאב ְוֶאל־ָׂשֵרי ַהַחִיל ֲאֶׁשר־ִאּתֹו ׁשּוט־ָנא ְּבָכל־ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ִמָּדן ְוַעד־ְּבֵאר ֶׁשַבע ּוִפְק וַּיֹאֶמר 24:2

ֶאת־ָהָעם ְויַָדְעִּתי ֵאת ִמְסַּפר ָהָעם:
ֶהי ֶאל־ָהָעם ָּכהֵ 24:3 ם ְוָכֵהם ֵמָאה ְפָעִמים ְוֵעיֵני ֲאֹדִני־ַהֶּמֶל ֹראֹות וַאֹדִני  וַּיֹאֶמר יֹוָאב ֶאל־ַהֶּמֶל ְויֹוֵסף ְיהוָה ֱא

ַהֶּמֶל ָלָּמה ָחֵפץ ַּבָּדָבר ַהֶּזה: 
ל: ָעם ֶאת־ִיְׂשָראֵ וֶַּיֱחַזק ְּדַבר־ַהֶּמֶל ֶאל־יֹוָאב ְוַעל ָׂשֵרי ֶהָחִיל וֵַּיֵצא יֹוָאב ְוָׂשֵרי ַהַחִיל ִלְפֵני ַהֶּמֶל ִלְפֹקד ֶאת־הָ 24:4
־ַהַּנַחל ַהָּגד ְוֶאל־יְַעֵזר: 24:5 וַַּיַעְברּו ֶאת־ַהַּיְרֵּדן וַָּיֵחּלּו ַבֲערֹוֵער ּוִמן־ָהִעיר ֲאֶׁשר ְּבתֹו
וַָּיֹבאּו ַהִּגְלָעָדה ְוֶאל־ֶאֶרץ ַהִחִּתים ֶקְדָׁשה וַָּיֹבאּו ַעד־ָּדן ְוָסִביב ֶאל־ִצידֹון:  24:6
ֵרי ַהִחִּוי ְוַהְּכַנֲעִני וֵַּיְצאּו ֶאל־ֶנֶגב ְיהּוָדה ְּבֵאר ָׁשַבע:  וַָּיבֹאו ִמְבַצר־ֹצר ְוָכל־עָ 24:7
וַָּיֻׁשטּו ְּבָכל־ָהָאֶרץ וַָּיֹבאּו ִמְקֵצה ִתְׁשָעה ֳחָדִׁשים ְוֶעְׂשִרים יֹום ְירּוָׁשָלִם:  24:8
ל ְׁשֹמֶנה ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיׁש־ַחִיל ֹׁשֵלף ֶחֶרב ְוִאיׁש וִַּיֵּתן יֹוָאב ֶאת־ִמְסַּפר ִמְפַקד־ָהָעם ֶאל־ַהֶּמֶל ַוְּתִהי ִיְׂשָראֵ 24:9

ְיהּוָדה ֲחֵמׁש־ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיׁש: 
וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־ְיהוָה ָחָטאִתי ְמֹאד ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְוַעָּתה ְיהוָה  וַַּי ֵלב־ָּדִוד ֹאתֹו ַאֲחֵרי־ֵכן ָסַפר ֶאת־ָהָעם24:10

 ִּכי ִנְסַּכְלִּתי ְמֹאד:  ַהֲעֶבר־ָנא ֶאת־ֲעון ַעְבְּד 
ּוְדַבר־ְיהוָה ָהיָה ֶאל־ָּגד ַהָּנִביא ֹחֵזה ָדִוד ֵלאֹמר:  וַָּיָקם ָּדִוד ַּבֹּבֶקר 24:11
24:12  : ׁש ָאֹנִכי נֹוֵטל ָעֶלי ְּבַחר־ְל ַאַחת־ֵמֶהם ְוֶאֱעֶׂשה־ָּל ָהלֹו ְוִדַּבְרָּת ֶאל־ָּדִוד ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ָׁש
ָׁשה ֳחָדִׁשים 24:13 נְֻס וַָּיבֹא־ָגד ֶאל־ָּדִוד וַַּיֶּגד־לֹו וַּיֹאֶמר לֹו ֲהָתבֹוא ְל ָׁשלֹוׁש ָׁשִנים ָרָעב ְּבַאְרֶצ ִאם־ְׁש

ֶׁשת יִָמים ֶּדֶבר ְּבַאְרֶצ ַעָּתה ַּדע ּוְרֵאה ָמה־ָאִׁשיב ֹׁשְלחִ  י ָּדָבר: ִלְפֵני־ָצֶרי ְוהּוא ֹרְדֶפ ְוִאם־ֱהיֹות ְׁש
וַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־ָּגד ַצר־ִלי ְמֹאד ֶאְּפָלה־ָּנא ְביַד־ְיהָוה ִּכי־ַרִּבים ַרֲחמֹו ּוְביַד־ָאָדם ַאל־ֶאֹּפָלה:  24:14
וַָּיָמת ִמן־ָהָעם ִמָּדן ְוַעד־ְּבֵאר ֶׁשַבע  7וִַּיֵּתן ְיהָוה ֶּדֶבר ְּבִיְׂשָרֵאל ֵמַהֹּבֶקר ְוַעד־ֵעת מֹוֵעד וַָּיַחל ַהַּמֶּכה ָבָעם24:15

ִׁשְבִעים ֶאֶלף ִאיׁש: 
ְלָא ַהַּמְׁשִחית ָּבָעם ַרב ַעָּתה  וִַּיְׁשַלח יָדֹו ַהַּמְלָא ְירּוָׁשַלִם ְלַׁשֲחָתּה וִַּיָּנֶחם ְיהוָה ֶאל־ָהָרָעה וַּיֹאֶמר ַלּמַ 24:16

ּוֵביןָהָאֶרץֵּביןֹעֵמדְיהוָהֶאת־ַמְלַא וַַּיְראֶאת־ֵעיָניוָּדִודוִַּיָּׂשאֶהֶרף יֶָד ּוַמְלַא ְיהוָה ָהיָה ִעם־ֹּגֶרן ֲאַרְוָנה ַהְיֻבִסי 
: 8ַּבַּׂשִּקים ִמְתַּכִּסיםַעל־ְּפֵניֶהםַהְּזֵקִניםוִַּיֹּפלּוָלִםַעל־ְירּוׁשָ ְנטּויָהְּביָדֹוְׁשלּוָפהְוַחְרּבֹוַהָּׁשַמִים
ֲהֵרֹעִתי  9ָטאִתי ְוָאֹנִכי ָהֹרֶעהוַּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־ְיהוָה ִּבְרֹאתֹו ֶאת־ַהַּמְלָא ַהַּמֶּכה ָבָעם וַּיֹאֶמר ִהֵּנה ָאֹנִכי חָ 24:17

ְוֵאֶּלה ַהּצֹאן ֶמה ָעׂשּו ְּתִהי ָנא יְָד ִּבי ּוְבֵבית ָאִבי:
ַּבּיֹום ַההּוא וַּיֹאֶמר לֹו ֲעֵלה ָהֵקם ַליהוָה ִמְזֵּבַח ְּבֹגֶרן ֲאַרְוָנה ַהְיֻבִסי:  וַָּיבֹא־ָגד ֶאל־ָּדִוד 24:18
וַַּיַעל ָּדִוד ִּכְדַבר־ָּגד ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה:  24:19
וִַּיְׁשַּתחּו ַלֶּמֶל ַאָּפיו ָאְרָצה:וַַּיְׁשֵקף ֲאַרְוָנה וַַּיְרא ֶאת־ַהֶּמֶל [...] וֲַעָבָדיו ֹעְבִרים  ָעָליו וֵַּיֵצא ֲאַרְוָנה 24:20

1 34 // LXX(MN 127-93 = L) Mss Syr and I Chronicles 11:35 ֲאַחְסַּבי add MT ֶּבן
2 35 // Hebrew Mss MT Qere LXX Tg Vg ֶחְצַרי MT Kethib ֶחְצרֹו
3 36 // LXX cf Numbers 31:14 ִמְּצָבא MT ִמֹּצָבה
4 36 // I Chronicles 11:37 ְּבֵני ַהְגִרי MT Tg Vg ָּבִני ַהָּגִדי
5 37 // Hebrew Mss MT Qere ֹנֵׂשא MT Kethib ֹנְׂשאי
6 38 // I Chronicles 11:40 LXX (bis) ַהַּיִתִרי MT ַהִּיְתִרי
7 15 // LXX וַָּיַחל הַ ַּמֶּכה ָבָעם omit MT (וַָּיָמתוַָּיַחל)
8 16 וִַּיָּׂשא ָדִויד ֶאת־ֵעיָניו וַַּיְרא ֶאת־ַמְלַא ְיהוָה ֹעֵמד ֵּבין ָהָאֶרץ ּוֵבין ַהָּׁשַמִים ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּביָדֹו ְנטּויָה  

ִּקים־ְּפֵניֶהם ִמְתַּכִּסים ַּבּׂשַ ַעל־ְירּוָׁשָלִם וִַּיֹּפלּו ַהְּזֵקִנים ַעל  DSS(4QSam(a)) // omit MT LXX Tg Vg ( וַּיֹאֶמר
(וִַּיָּׂשא ָּדִודָּדִוד
9 17 DSS(4QSam(a)) LXX(LO) Mss cf Josephus ָהֹרֶעה Ant 7.328 // omit MT (ֲהֵרֹעִתיָהֹרֶעה)



ְזֵּבַח ַליהוָה  וַּיֹאֶמר ֲאַרְוָנה ַמּדּוַע ָּבא ֲאֹדִני־ַהֶּמֶל ֶאל־ַעְבּדֹו וַּיֹאֶמר ָּדִוד ִלְקנֹות ֵמִעְּמ ֶאת־ַהֹּגֶרן ִלְבנֹות מִ 24:21
ְוֵתָעַצר ַהַּמֵּגָפה ֵמַעל ָהָעם: 

ִוד ִיַּקח ְויַַעל ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ַהּטֹוב ְּבֵעינֹו ְרֵאה ַהָּבָקר ָלֹעָלה ְוַהֹּמִרִּגים ּוְכֵלי ַהָּבָקר ָלֵעִצים:  וַּיֹאֶמר ֲאַרְוָנה ֶאל־ּדָ 24:22
: ַהֹּכל ָנַתן ֲאַרְוָנה ַלֶּמֶל 24:23 ֶהי ִיְרֶצ וַּיֹאֶמר ֲאַרְוָנה ֶאל־ַהֶּמֶל ְיהוָה ֱא
ַהי ֹעלֹות ִחָּנם וִַּיֶקן ָּדִוד  וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ֶאל־ֲאַרוְ 24:24 ָנה לֹא ִּכי־ָקנֹו ֶאְקֶנה ֵמִאָּת ִּבְמִחיר ְולֹא ַאֲעֶלה ַליהוָה ֱא

ֶאת־ַהֹּגֶרן ְוֶאת־ַהָּבָקר ְּבֶכֶסף ְׁשָקִלים ֲחִמִּׁשים: 
ָלָאֶרץ וֵַּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה ֵמַעל ִיְׂשָרֵאל: וִַּיֶבן ָׁשם ָּדִוד ִמְזֵּבַח ַליהוָה וַַּיַעל ֹעלֹות ּוְׁשָלִמים וֵַּיָעֵתר ְיהוָה24:25

1 Kingsמלכים א
ְוַהֶּמֶל ָּדִוד ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים וְַיַכֻּסהּו ַּבְּבָגִדים ְולֹא ִיַחם לֹו: 1:1
 ּוְתִהי־לֹו ֹסֶכֶנת ְוָׁשְכָבה ְבֵחיֶק ְוַחם  וַּיֹאְמרּו לֹו ֲעָבָדיו ְיַבְקׁשּו ַלאֹדִני ַהֶּמֶל ַנֲעָרה ְבתּוָלה ְוָעְמָדה ִלְפֵני ַהֶּמֶל 1:2

  : ַלאֹדִני ַהֶּמֶל
1:3  : וְַיַבְקׁשּו ַנֲעָרה יָָפה ְּבֹכל ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל וִַּיְמְצאּו ֶאת־ֲאִביַׁשג ַהּׁשּוַנִּמית וַָּיִבאּו ֹאָתּה ַלֶּמֶל
וְַּתָׁשְרֵתהּו ְוַהֶּמֶל לֹא ְיָדָעּה: ְוַהַּנֲעָרה יָָפה ַעד־ְמֹאד וְַּתִהי ַלֶּמֶל ֹסֶכֶנת1:4
:  וֲַאֹדִנָּיה ֶבן־ַחִּגית ִמְתַנֵּׂשא ֵלאֹמר ֲאִני ֶאְמ וַַּיַעׂש לֹו ֶרֶכב ּוָפָרִׁשים וֲַחִמִּׁשים ִאיׁש ָרִצים ְלָפָניו1:5
־ֹּתַאר ְמֹאד ְוֹאתֹו יְָלָדה ַאֲחֵרי ַאְבָׁשלֹום: ְולֹא־ֲעָצבֹו ָאִביו ִמָּיָמיו ֵלאֹמר ַמּדּוַע ָּכָכה ָעִׂשיָת ְוַגם־הּוא טֹוב1:6
וִַּיְהיּו ְדָבָריו ִעם יֹוָאב ֶּבן־ְצרּויָה ְוִעם ֶאְביָָתר ַהֹּכֵהן וַַּיְעְזרּו ַאֲחֵרי ֲאֹדִנָּיה:  1:7
ים ֲאֶׁשר ְלָדִוד לֹא ָהיּו ִעם־ֲאֹדִנָּיהּו: ְוָצדֹוק ַהֹּכֵהן ּוְבָניָהּו ֶבן־ְיהֹויָָדע ְוָנָתן ַהָּנִביא ְוִׁשְמִעי ְוֵרִעי ְוַהִּגּבֹוִר 1:8
ַהֶּמֶל  וִַּיְזַּבח ֲאֹדִנָּיהּו צֹאן ּוָבָקר ּוְמִריא ִעם ֶאֶבן ַהֹּזֶחֶלת ֲאֶׁשר־ֵאֶצל ֵעין ֹרֵגל וִַּיְקָרא ֶאת־ָּכל־ֶאָחיו ְּבֵני1:9

  : ּוְלָכל־ַאְנֵׁשי ְיהּוָדה ַעְבֵדי ַהֶּמֶל
ֹמה ָאִחיו לֹא ָקָרא:  ְוֶאת־ָנָתן ַהָּנבִ 1:10 יא ּוְבָניָהּו ְוֶאת־ַהִּגּבֹוִרים ְוֶאת־ְׁש
ֹמה ֵלאֹמר ֲהלֹוא ָׁשַמַעְּת ִּכי ָמַל ֲאֹדִנָּיהּו ֶבן־ַחִּגית וֲַאֹדֵנינּו ָדִוד1:11 לֹא יָָדע: וַּיֹאֶמר ָנָתן ֶאל־ַּבת־ֶׁשַבע ֵאם־ְׁש
ֹמה: ְוַעָּתה ְלִכי ִאיָעֵצ ָנא ֵעָצה ּוַמּלְ 1:12 ִטי ֶאת־ַנְפֵׁש ְוֶאת־ֶנֶפׁש ְּבֵנ ְׁש
ֹמה ְבֵנ ִיְמ  ְלִכי ּוֹבִאי ֶאל־ַהֶּמֶל ָּדִוד ְוָאַמְרְּת ֵאָליו ֲהלֹא־ַאָּתה ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאָמְת ֵלאֹמר ִּכי־ְׁש 1:13

ֲאֹדִניָהּו:  ַאֲחַרי ְוהּוא יֵֵׁשב ַעל־ִּכְסִאי ּוַמּדּוַע ָמַל 
1:14  : ְוִהֵּנה עֹוָד ְמַדֶּבֶרת ָׁשם ִעם־ַהֶּמֶל וֲַאִני ָאבֹוא ַאֲחַרִי ּוִמֵּלאִתי ֶאת־ְּדָבָרִי
1:15  : וַָּתבֹא ַבת־ֶׁשֶבע ֶאל־ַהֶּמֶל ַהַחְדָרה ְוַהֶּמֶל ָזֵקן ְמֹאד וֲַאִביַׁשג ַהּׁשּוַנִּמית ְמָׁשַרת ֶאת־ַהֶּמֶל
: וִַּתּקֹ 1:16 ד ַּבת־ֶׁשַבע וִַּתְׁשַּתחּו ַלֶּמֶל וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ַמה־ָּל
ֹמה ְבֵנ ִיְמ ַאֲחָרי ְוהּוא יֵֵׁשב 1:17 ֶהי ַלֲאָמֶת ִּכי־ְׁש ַעל־ִּכְסִאי: וַּתֹאֶמר לֹו ֲאֹדִני ַאָּתה ִנְׁשַּבְעָּת ַּביהוָה ֱא
ַאָּתה ֲאֹדִני ַהֶּמֶל לֹא יָָדְעָּת: ְוַעָּתה ִהֵּנה ֲאֹדִנָּיה ָמָל וְ 1:18
ֹמה ַעְבְּד לֹא  וִַּיְזַּבח ׁשֹור ּוְמִריא־ְוצֹאן ָלֹרב וִַּיְקָרא ְלָכל־ְּבֵני ַהֶּמֶל ּוְלֶאְביָָתר ַהֹּכֵהן ּוְלֹיָאב ַׂשר ַהָּצָבא ְולִ 1:19 ְׁש
ָקָרא:  
ֶלי ְלַהִּגיד ָלֶהם ִמי יֵֵׁשב ַעל־ִּכֵּסא ֲאֹדִני־ַהֶּמֶל ַאֲחָריו: ְוַאָּתה ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ֵעיֵני ָכל־ִיְׂשָרֵאל עָ 1:20
ֹמה ַחָּטִאים: 1:21 ְוָהיָה ִּכְׁשַכב ֲאֹדִני־ַהֶּמֶל ִעם־ֲאֹבָתיו ְוָהִייִתי ֲאִני ּוְבִני ְׁש
ְוִהֵּנה עֹוֶדָּנה ְמַדֶּבֶרת ִעם־ַהֶּמֶל ְוָנָתן ַהָּנִביא ָּבא: 1:22
ִּגידּו ַלֶּמֶל ֵלאֹמר ִהֵּנה ָנָתן ַהָּנִביא וַָּיבֹא ִלְפֵני ַהֶּמֶל וִַּיְׁשַּתחּו ַלֶּמֶל ַעל־ַאָּפיו ָאְרָצה:  וַּיַ 1:23
וַּיֹאֶמר ָנָתן ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ַאָּתה ָאַמְרָּת ֲאֹדִנָּיהּו ִיְמ ַאֲחָרי ְוהּוא יֵֵׁשב ַעל־ִּכְסִאי:  1:24
ם ֹאְכִלים ם וִַּיְזַּבח ׁשֹור ּוְמִריא־ְוצֹאן ָלֹרב וִַּיְקָרא ְלָכל־ְּבֵני ַהֶּמֶל ּוְלָׂשֵרי ַהָּצָבא ּוְלֶאְביָָתר ַהֹּכֵהן ְוִהּנָ ִּכי יַָרד ַהּיֹו1:25

ְוֹׁשִתים ְלָפָניו וַּיֹאְמרּו ְיִחי ַהֶּמֶל ֲאֹדִנָּיהּו:  
ֹמה ַעְבְּד לֹא ָקָרא:  ְוִלי ֲאִני־ַעְבֶּד ּוְלָצֹדק ַהֹּכֵהן ְוִלְבָניָה 1:26 ּו ֶבן־ְיהֹויָָדע ְוִלְׁש
ִאם ֵמֵאת ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ִנְהיָה ַהָּדָבר ַהֶּזה ְולֹא הֹוַדְעָּת ֶאת־ַעְבֶּדי ִמי יֵֵׁשב ַעל־ִּכֵּסא ֲאֹדִני־ַהֶּמֶל  1:27

ַאֲחָריו: 
:  וַַּיַען ַהֶּמֶל ָּדִוד וַּיֹאֶמר ִקְראּו־ִלי לְ 1:28 ַבת־ָׁשַבע וַָּתבֹא ִלְפֵני ַהֶּמֶל וַַּתֲעֹמד ִלְפֵני ַהֶּמֶל
וִַּיָּׁשַבע ַהֶּמֶל וַּיֹאַמר ַחי־ְיהוָה ֲאֶׁשר־ָּפָדה ֶאת־ַנְפִׁשי ִמָּכל־ָצָרה:  1:29
ֹמה ְבֵנ יִ 1:30 ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ִּכי־ְׁש ְמ ַאֲחַרי ְוהּוא יֵֵׁשב ַעל־ִּכְסִאי ַּתְחָּתי ִּכי  ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ָל ַּביהוָה ֱא

ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ַהּיֹום ַהֶּזה: 
וִַּתֹּקד ַּבת־ֶׁשַבע ַאַּפִים ֶאֶרץ וִַּתְׁשַּתחּו ַלֶּמֶל וַּתֹאֶמר ְיִחי ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ָּדִוד ְלֹעָלם:1:31
: וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ָּדִוד ִקְראּו־ִלי ְלָצדֹו1:32 ק ַהֹּכֵהן ּוְלָנָתן ַהָּנִביא ְוִלְבָניָהּו ֶּבן־ְיהֹויָָדע וַָּיֹבאּו ִלְפֵני ַהֶּמֶל
ֹמה ְבִני ַעל־ַהִּפְרָּדה ֲאֶׁשר־ִלי1:33 וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ָלֶהם ְקחּו ִעָּמֶכם ֶאת־ַעְבֵדי ֲאֹדֵניֶכם ְוִהְרַּכְבֶּתם ֶאת־ְׁש

ְוהֹוַרְדֶּתם ֹאתֹו ֶאל־ִּגחֹון:  



ֹמה:  ּוָמַׁשח ֹאתֹו ָׁשם ָצדֹוק ַהֹּכֵהן ְוָנָתן ַהָּנִביא ְלֶמֶל ַעל־ִיְׂשָרֵאל ּוְתַקְעֶּתם ַּבּׁשֹוָפר וֲַאַמְרֶּתם ְיִחי ַהּמֶ 1:34 ֶל ְׁש
יד ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְוַעל־ְיהּוָדה:  וֲַעִליֶתם ַאֲחָריו ּוָבא ְויַָׁשב ַעל־ִּכְסִאי ְוהּוא ִיְמ ַּתְחָּתי ְוֹאתֹו ִצִּויִתי ִלְהיֹות ָנגִ 1:35
1:36  : ֵהי ֲאֹדִני ַהֶּמֶל וַַּיַען ְּבָניָהּו ֶבן־ְיהֹויָָדע ֶאת־ַהֶּמֶל וַּיֹאֶמר ָאֵמן ֵּכן יֹאַמר ְיהוָה ֱא
ֹמה ִויַגֵּדל ֶאת־ִּכְסאֹו ִמִּכּסֵ 1:37 א ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ָּדִוד: ַּכֲאֶׁשר ָהיָה ְיהוָה ִעם־ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ֵּכן ְיִהי ִעם־ְׁש
ֹמה עַ 1:38 ל־ִּפְרַּדת ַהֶּמֶל ָּדִוד  וֵַּיֶרד ָצדֹוק ַהֹּכֵהן ְוָנָתן ַהָּנִביא ּוְבָניָהּו ֶבן־ְיהֹויָָדע ְוַהְּכֵרִתי ְוַהְּפֵלִתי וַַּיְרִּכבּו ֶאת־ְׁש

וַֹּיִלכּו ֹאתֹו ַעל־ִּגחֹון:  
ֹמה וִַּיְתְקעּו ַּבּׁשֹוָפר וַּיֹאְמרּו ָּכל־ָהָעם ְיִחי ַהֶּמֶל  וִַּיַּקח ָצדֹוק ַהֹּכֵהן ֶאת־ֶקֶר 1:39 ן ַהֶּׁשֶמן ִמן־ָהֹאֶהל וִַּיְמַׁשח ֶאת־ְׁש

ֹמה:  ְׁש
וַַּיֲעלּו ָכל־ָהָעם ַאֲחָריו ְוָהָעם ְמַחְּלִלים ַּבֲחִלִלים ּוְׂשֵמִחים ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה וִַּתָּבַקע ָהָאֶרץ ְּבקֹוָלם:  1:40
ר ַמּדּוַע וִַּיְׁשַמע ֲאֹדִנָּיהּו ְוָכל־ַהְּקֻרִאים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְוֵהם ִּכּלּו ֶלֱאֹכל וִַּיְׁשַמע יֹוָאב ֶאת־קֹול ַהּׁשֹוָפר וַּיֹאמֶ 1:41

קֹול־ַהִּקְריָה הֹוָמה:  
1:42 ֹ א ִּכי ִאיׁש ַחִיל ַאָּתה ְוטֹוב ְּתַבֵּׂשר:  עֹוֶדּנּו ְמַדֵּבר ְוִהֵּנה יֹוָנָתן ֶּבן־ֶאְביָָתר ַהֹּכֵהן ָּבא וַּיֹאֶמר ֲאֹדִנָּיהּו ּב
ֹמה:  1:43 ־ָּדִוד ִהְמִלי ֶאת־ְׁש וַַּיַען יֹוָנָתן וַּיֹאֶמר ַלֲאֹדִנָּיהּו ֲאָבל ֲאֹדֵנינּו ַהֶּמֶל
ְוַהְּכֵרִתי ְוַהְּפֵלִתי וַַּיְרִּכבּו ֹאתֹו ַעל  וִַּיְׁשַלח ִאּתֹו־ַהֶּמֶל ֶאת־ָצדֹוק ַהֹּכֵהן ְוֶאת־ָנָתן ַהָּנִביא ּוְבָניָהּו ֶּבן־ְיהֹויָָדע 1:44

  : ִּפְרַּדת ַהֶּמֶל
א ַהּקֹול ֲאֶׁשר  וִַּיְמְׁשחּו ֹאתֹו ָצדֹוק ַהֹּכֵהן ְוָנָתן ַהָּנִביא ְלֶמֶל ְּבִגחֹון וַַּיֲעלּו ִמָּׁשם ְׂשֵמִחים וֵַּתֹהם ַהִּקְריָה הּו1:45

ְׁשַמְעֶּתם:  
מֹ 1:46 ה ַעל ִּכֵּסא ַהְּמלּוָכה:  ְוַגם יַָׁשב ְׁש
ֹמה ִמְּׁשֶמ 1:47 ֶהי ֶאת־ֵׁשם ְׁש ִויַגֵּדל  ְוַגם־ָּבאּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶל ְלָבֵר ֶאת־ֲאֹדֵנינּו ַהֶּמֶל ָּדִוד ֵלאֹמר יֵיֵטב ֱא

ֶאת־ִּכְסאֹו ִמִּכְסֶא וִַּיְׁשַּתחּו ַהֶּמֶל ַעל־ַהִּמְׁשָּכב:  
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָנַתן ַהּיֹום ֹיֵׁשב ַעל־ִּכְסִאי ְוֵעיַני ֹראֹות: ְוַגם־ָּכָכה אָ 1:48 ַמר ַהֶּמֶל ָּברּו ְיהוָה ֱא
וֶַּיֶחְרדּו וַָּיֻקמּו ָּכל־ַהְּקֻרִאים ֲאֶׁשר ַלֲאֹדִנָּיהּו וֵַּיְלכּו ִאיׁש ְלַדְרּכֹו:  1:49
ֹמה וַָּיָקם1:50 וֵַּיֶל וַַּיֲחֵזק ְּבַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח: וֲַאֹדִנָּיהּו יֵָרא ִמְּפֵני ְׁש
ֹמה ְוִהֵּנה ָאַחז ְּבַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח ֵלאֹמר יִ 1:51 ֹמה ֵלאֹמר ִהֵּנה ֲאֹדִנָּיהּו יֵָרא ֶאת־ַהֶּמֶל ְׁש ָּׁשַבע־ִלי ַכּיֹום  וַּיַֻּגד ִלְׁש

ֹמה ִאם־יִָמית ֶאת־ַעְבּדֹו ֶּבָחֶרב:   ַהֶּמֶל ְׁש
ֹמה ִאם ִיְהיֶה ְלֶבן־ַחִיל לֹא־ִיֹּפל ִמַּׂשֲעָרתֹו ָאְרָצה ְוִאם־ָרָעה ִתָּמֵצא־בֹו וֵָמת: 1:52 וַּיֹאֶמר ְׁש
ֹמה וַּיֹאֶמר־לֹו ְׁש1:53 ֹמה וַֹּיִרֻדהּו ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח וַָּיבֹא וִַּיְׁשַּתחּו ַלֶּמֶל ְׁש :ֹמה ֵל ְלֵביֶת וִַּיְׁשַלח ַהֶּמֶל ְׁש

ֹמה ְבנֹו ֵלאֹמר:  2:1 וִַּיְקְרבּו ְיֵמי־ָדִוד ָלמּות וְַיַצו ֶאת־ְׁש
ָאֹנִכי ֹהֵל ְּבֶדֶר ָּכל־ָהָאֶרץ ְוָחַזְקָּת ְוָהִייָת ְלִאיׁש:  2:2
ֶהי ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ִלְׁשֹמר ֻחֹּקָתיו ִמְצוָתיו ּוִמְׁשָּפטָ 2:3 יו ְוֵעְדוָתיו ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת  ְוָׁשַמְרָּת ֶאת־ִמְׁשֶמֶרת ְיהוָה ֱא

ֹמֶׁשה ְלַמַען ַּתְׂשִּכיל ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ְוֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ִּתְפֶנה ָׁשם:  
ל־ְלָבָבם  ְּבכָ ְלַמַען יִָקים ְיהָוה ֶאת־ְּדָברֹו ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָעַלי ֵלאֹמר ִאם־ִיְׁשְמרּו ָבֶני ֶאת־ַּדְרָּכם ָלֶלֶכת ְלָפַני ֶּבֱאֶמת 2:4

ּוְבָכל־ַנְפָׁשם ֵלאֹמר לֹא־ִיָּכֵרת ְל ִאיׁש ֵמַעל ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאל:  
ֶּבן־ֵנר  ְוַגם ַאָּתה יַָדְעָּת ֵאת ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ִלי יֹוָאב ֶּבן־ְצרּויָה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלְׁשֵני־ָׂשֵרי ִצְבאֹות ִיְׂשָרֵאל ְלַאְבֵנר 2:5

ם וִַּיֵּתן ְּדֵמי ִמְלָחָמה ַּבֲחֹגָרתי ֲאֶׁשר ְּבָמְתָני ּוְבַנֲעלי ֲאֶׁשר ְוַלֲעָמָׂשא ֶבן־יֶֶתר וַַּיַהְר  ֵגם וִַּיֹּקם ְּדֵמי־ִמְלָחָמה ְּבָׁש
ְּבַרְגָלי:  

ם ְׁשֹאל: 2:6 ְוָעִׂשיָת ְּכָחְכָמֶת ְולֹא־תֹוֵרד ֵׂשיָבתֹו ְּבָׁש
:  ְוִלְבֵני ַבְרִזַּלי ַהִּגְלָעִדי ַּתֲעֶׂשה2:7 ־ֶחֶסד ְוָהיּו ְּבֹאְכֵלי ֻׁשְלָחֶנ ִּכי־ֵכן ָקְרבּו ֵאַלי ְּבָבְרִחי ִמְּפֵני ַאְבָׁשלֹום ָאִחי
ְוהּוא־יַָרד  ְוִהֵּנה ִעְּמ ִׁשְמִעי ֶבן־ֵּגָרא ֶבן־ַהְיִמיִני ִמַּבֻחִרים ְוהּוא ִקְלַלִני ְקָלָלה ִנְמֶרֶצת ְּביֹום ֶלְכִּתי ַמֲחָנִים2:8

ַהַּיְרֵּדן ָוֶאָּׁשַבע לֹו ַביהוָה ֵלאֹמר ִאם־ֲאִמיְת ֶּבָחֶרב: ִלְקָראִתי 
ֹול:  ְוַאָּתה ַאל־ְּתַנֵּקהּו ִּכי ִאיׁש ָחָכם ָאָּתה ְויַָדְעָּת ֵאת ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה־ּלֹו ְוהֹוַרְדָּת ֶאת־ֵׂשיָבתֹו ְּבָדם ְׁשא2:9

ִעיר ָּדִוד:וִַּיְׁשַּכב ָּדִוד ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיָּקֵבר ּבְ 2:10
ׁש  ְוַהָּיִמים ֲאֶׁשר ָמַל ָּדִוד ַעל־ִיְׂשָרֵאל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְּבֶחְברֹון ָמַל ֶׁשַבע ָׁשִנים ּוִבירּוָׁשַלִם ָמַל ְׁש 2:11 ִׁשים ְוָׁש

ָׁשִנים:  
ֹמה יַָׁשב ַעל־ִּכֵּסא ָּדִוד ָאִביו וִַּתֹּכן ַמְלֻכתֹו ְמֹאד:  2:12 ּוְׁש
ֹמה וִַּיְׁשַּתחּו ָלּהוַּיָ 2:13 וַּתֹאֶמר ֲהָׁשלֹום ֹּבֶא וַּיֹאֶמר ָׁשלֹום:  1בֹא ֲאֹדִנָּיהּו ֶבן־ַחֵּגית ֶאל־ַּבת־ֶׁשַבע ֵאם־ְׁש

1 13 // LXX וִַּיְׁשַּתחּו ָלּה omit MT ( וַּתֹאֶמרוִַּיְׁשַּתחּו)



ִי וַּתֹאֶמר ַּדֵּבר: וַּיֹאֶמר ָּדָבר ִלי ֵאלָ 2:14
וְַּתִהי ְלָאִחי ִּכי  וַּיֹאֶמר ַאְּת יַָדַעְּת ִּכי־ִלי ָהְיָתה ַהְּמלּוָכה ְוָעַלי ָׂשמּו ָכל־ִיְׂשָרֵאל ְּפֵניֶהם ִלְמ וִַּתֹּסב ַהְּמלּוָכה2:15

ֵמְיהוָה ָהְיָתה ּלֹו:  
ל־ָּתִׁשִבי ֶאת־ָּפָני וַּתֹאֶמר ֵאָליו ַּדֵּבר:  ְוַעָּתה ְׁשֵאָלה ַאַחת ָאֹנִכי ֹׁשֵאל ֵמִאָּת אַ 2:16
ֹמה ַהֶּמֶל ִּכי לֹא־יִָׁשיב ֶאת־ָּפָנִי ְוִיֶּתן־ִלי ֶאת־ֲאִביַׁשג ַהּׁשּוַנִּמית ְלִאָּׁשה2:17 :  וַּיֹאֶמר ִאְמִרי־ָנא ִלְׁש
2:18 : וַּתֹאֶמר ַּבת־ֶׁשַבע טֹוב ָאֹנִכי ֲאַדֵּבר ָעֶלי ֶאל־ַהֶּמֶל
ֹמה ְלַדֶּבר־לֹו ַעל־ֲאֹדִנָּיהּו וַָּיָקם ַהֶּמֶל ִלְקָראָתּה וִַּיְׁשַּתחּו ָלּה ַו2:19 ֵּיֶׁשב ַעל־ִּכְסאֹו  וַָּתבֹא ַבת־ֶׁשַבע ֶאל־ַהֶּמֶל ְׁש

וַָּיֶׂשם ִּכֵּסא ְלֵאם ַהֶּמֶל וֵַּתֶׁשב ִליִמינֹו:  
ֶלת ֵמִאָּת ַאל־ָּתֶׁשב ֶאת־ָּפָני וַּיֹאֶמר־ָלּה ַהֶּמֶל ַׁשֲאִלי ִאִּמי ִּכי  וַּתֹאֶמר ְׁשֵאָלה ַאַחת ְקַטָּנה ָאֹנִכי ֹׁשאֶ 2:20

  : לֹא־ָאִׁשיב ֶאת־ָּפָנִי
וַּתֹאֶמר יַֻּתן ֶאת־ֲאִביַׁשג ַהֻּׁשַנִּמית ַלֲאֹדִנָּיהּו ָאִחי ְלִאָּׁשה: 2:21
ֹמה וַּיֹאֶמר ְלִאּמֹו ְוָלָמה אַ 2:22 ְּת ֹׁשֶאֶלת ֶאת־ֲאִביַׁשג ַהֻּׁשַנִּמית ַלֲאֹדִנָּיהּו ְוַׁשֲאִלי־לֹו ֶאת־ַהְּמלּוָכה ִּכי  וַַּיַען ַהֶּמֶל ְׁש

הּוא ָאִחי ַהָּגדֹול ִמֶּמִּני ְולֹו ּוְלֶאְבָיָתר ַהֹּכֵהן ּוְליֹוָאב ֶּבן־ְצרּוָיה:
הִ 2:23 ֹמה ַּביהוָה ֵלאֹמר ֹּכה יֲַעֶׂשה־ִּלי ֱא ים ְוֹכה יֹוִסיף ִּכי ְבַנְפׁשֹו ִּדֶּבר ֲאֹדִנָּיהּו ֶאת־ַהָּדָבר  וִַּיָּׁשַבע ַהֶּמֶל ְׁש
ַהֶּזה: 
ִּכי ַהּיֹום יּוַמת  ְוַעָּתה ַחי־ְיהוָה ֲאֶׁשר ֱהִכיַנִני וַּיֹוִׁשיִביִני ַעל־ִּכֵּסא ָּדִוד ָאִבי וֲַאֶׁשר ָעָׂשה־ִלי ַּבִית ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר 2:24

ֲאֹדִנָּיהּו:  
ֹמה ְּביַד ְּבָניָהּו ֶבן־ְיהֹויָָדע וִַּיְפַּגע־ּבֹו וַָּיֹמת: וִַּיְׁשַלח 2:25 ַהֶּמֶל ְׁש
ָנָׂשאָת  ּוְלֶאְביָָתר ַהֹּכֵהן ָאַמר ַהֶּמֶל ֲעָנֹתת ֵל ַעל־ָׂשֶדי ִּכי ִאיׁש ָמוֶת ָאָּתה ּוַבּיֹום ַהֶּזה לֹא ֲאִמיֶת ִּכי־2:26

ְפֵני ָּדִוד ָאִבי ְוִכי ִהְתַעִּניָת ְּבֹכל ֲאֶׁשר־ִהְתַעָּנה ָאִבי: ֶאת־ֲארֹון ֲאֹדָני ְיֹהִוה לִ 
ה2:27 ֹמה ֶאת־ֶאְביָָתר ִמְהיֹות ֹּכֵהן ַליהוָה ְלַמֵּלא ֶאת־ְּדַבר ְיהוָה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַעל־ֵּבית ֵעִלי ְּבִׁש :וְַיָגֶרׁש ְׁש
ה ַאֲחֵרי ֲאֹדִנָּיה ְוַאֲחֵרי ַאְבָׁשלֹום לֹא ָנָטה וַָּיָנס יֹוָאב ֶאל־ֹאֶהל ְיהוָה  ְוַהְּׁשֻמָעה ָּבָאה ַעד־יֹוָאב ִּכי יֹוָאב ָנטָ 2:28

וַַּיֲחֵזק ְּבַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח: 
ֹמה ֶאת־יֹוָאב ֵלא2:29 ֹמה ִּכי ָנס יֹוָאב ֶאל־ֹאֶהל ְיהוָה ְוִהֵּנה ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבַח וִַּיְׁשַלח ְׁש ַמה ָהיָה  ֹמר וַּיַֻּגד ַלֶּמֶל ְׁש

מֹ  ־ְּבָניָהּו  1ה ֶאת ָל ִּכי ַנְסָת ֶאל־ַהִּמְזֵּבַח וַּיֹאֶמר יֹוָאב ִּכי ָיֵרא ֲאִני ָיֵראִתי ִמָּפֶני וָָאנֻס ֶאל־ְיהוָה וִַּיְׁשַלח ְׁש
ֶבן־ְיהֹויָָדע ֵלאֹמר ֵל ְּפַגע־ּבֹו:  

א וַּיֹאֶמר לֹא ִּכי ֹפה ָאמּות וַָּיֶׁשב ְּבָניָהּו ֶאת־ַהֶּמֶל  וַָּיבֹא ְבָניָהּו ֶאל־ֹאֶהל ְיהוָה וַּיֹאֶמר ֵאָליו ֹּכה־ָאַמר ַהֶּמֶל צֵ 2:30
ָּדָבר ֵלאֹמר ֹּכה־ִדֶּבר יֹוָאב ְוֹכה ָעָנִני: 

י ּוֵמַעל ֹוָאב ֵמָעלַ וַּיֹאֶמר לֹו ַהֶּמֶל ֲעֵׂשה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ּוְפַגע־ּבֹו ּוְקַבְרּתֹו וֲַהִסיֹרָת ַהּיֹום ְּדֵמי ִחָּנם ֲאֶׁשר ָׁשַפ י 2:31
ֵּבית ָאִבי:  

ְוָאִבי ָדִוד לֹא  ְוֵהִׁשיב ְיהוָה ֶאת־ָּדמֹו ַעל־רֹאׁשֹו ֲאֶׁשר ָּפַגע ִּבְׁשֵני־ֲאָנִׁשים ַצִּדִקים ְוֹטִבים ִמֶּמּנּו וַַּיַהְרֵגם ַּבֶחֶרב 2:32
ְיהּוָדה:  יָָדע ֶאת־ַאְבֵנר ֶּבן־ֵנר ַׂשר־ְצָבא ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת־ֲעָמָׂשא ֶבן־יֶֶתר ַׂשר־ְצָבא

עֹוָלם ֵמִעם ְוָׁשבּו ְדֵמיֶהם ְּברֹאׁש יֹוָאב ּוְברֹאׁש ַזְרעֹו ְלֹעָלם ּוְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ּוְלֵביתֹו ּוְלִכְסאֹו ִיְהיֶה ָׁשלֹום ַעד־2:33
ְיהוָה:  
ִּמְדָּבר:  וַַּיַעל ְּבָניָהּו ֶּבן־ְיהֹויָָדע וִַּיְפַּגע־ּבֹו וְַיִמֵתהּו וִַּיָּקֵבר ְּבֵביתֹו ּבַ 2:34
ָתר:  וִַּיֵּתן ַהֶּמֶל ֶאת־ְּבָניָהּו ֶבן־ְיהֹויָָדע ַּתְחָּתיו ַעל־ַהָּצָבא ְוֶאת־ָצדֹוק ַהֹּכֵהן ָנַתן ַהֶּמֶל ַּתַחת ֶאְבי2:35ָ
ָׁשם ְולֹא־ֵתֵצא ִמָּׁשם ָאֶנה וָָאָנה: וִַּיְׁשַלח ַהֶּמֶל וִַּיְקָרא ְלִׁשְמִעי וַּיֹאֶמר לֹו ְּבֵנה־ְל ַבִית ִּבירּוָׁשַלִם ְויַָׁשְבּתָ 2:36
2:37 : ְוָהיָה ְּביֹום ֵצאְת ְוָעַבְרָּת ֶאת־ַנַחל ִקְדרֹון יָֹדַע ֵּתַדע ִּכי מֹות ָּתמּות ָּדְמ ִיְהיֶה ְברֹאֶׁש
ה ַעְבֶּד וֵַּיֶׁשב ִׁשְמִעי ִּבירּוָׁשַלִם יִָמים  וַּיֹאֶמר ִׁשְמִעי ַלֶּמֶל טֹוב ַהָּדָבר ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ֵּכן יֲַעׂשֶ 2:38

ַרִּבים: 
ׁש ָׁשִנים וִַּיְבְרחּו ְׁשֵני־ֲעָבִדים ְלִׁשְמִעי ֶאל־ָאִכיׁש ֶּבן־ַמֲעָכה ֶמֶל ַּגת וַַּיִּגידּו ְלִׁש 2:39 ְמִעי ֵלאֹמר ִהֵּנה וְַיִהי ִמֵּקץ ָׁש

ֲעָבֶדי ְּבַגת:  
ִמַּגת:  ִׁשְמִעי וַַּיֲחֹבׁש ֶאת־ֲחֹמרֹו וֵַּיֶל ַּגָתה ֶאל־ָאִכיׁש ְלַבֵּקׁש ֶאת־ֲעָבָדיו וֵַּיֶל ִׁשְמִעי וַָּיֵבא ֶאת־ֲעָבָדיווַָּיָקם 2:40
ֹמה ִּכי־ָהַל ִׁשְמִעי ִמירּוָׁשַלִם ַּגת וַָּיֹׁשב: 2:41 וַּיַֻּגד ִלְׁש
ִעי וַּיֹאֶמר ֵאָליו ֲהלֹוא ִהְׁשַּבְעִּתי ַביהוָה וָָאִעד ְּב ֵלאֹמר ְּביֹום ֵצאְת ְוָהַלְכָּת ָאֶנה  וִַּיְׁשַלח ַהֶּמֶל וִַּיְקָרא ְלִׁשמְ 2:42

וָָאָנה יָֹדַע ֵּתַדע ִּכי מֹות ָּתמּות וַּתֹאֶמר ֵאַלי טֹוב ַהָּדָבר ָׁשָמְעִּתי: 

1 29 יֹוָאב ֵלאֹמר ַמה ָהיָה ָל ִּכי ַנְסָת ֶאל־ַהִּמְזֵּבַח וַּיֹאֶמר יֹוָאב ִּכי יֵָרא ֲאִני יֵָראִתי ִמָּפנֶ י וָָאנֻס ֶאל־ְיהוָה וִַּיְׁשַלח  
ֹמה ֶאת // LXX ְׁש omit MT (ֹמה ֶאת ֹמה ֶאתְׁש (ְׁש



:  ּוַמּדּוַע לֹא ָׁשַמְרָּת ֵאת ְׁשֻבַעת ְיהוָה ְוֶאת־ַהִּמְצו2:43ָ ה ֲאֶׁשר־ִצִּויִתי ָעֶלי
יב ְיהוָה  וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ֶאל־ִׁשְמִעי ַאָּתה יַָדְעָּת ֵאת ָּכל־ָהָרָעה ֲאֶׁשר יַָדע ְלָבְב ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ְלָדִוד ָאִבי ְוֵהִׁש 2:44

  : ֶאת־ָרָעְת ְּברֹאֶׁש
ֹמה ָּברּו ְוִכֵּסא ָדִוד ִיְהיֶה נָ 2:45 כֹון ִלְפֵני ְיהוָה ַעד־עֹוָלם:  ְוַהֶּמֶל ְׁש
ֹמה:  2:46 וְַיַצו ַהֶּמֶל ֶאת־ְּבָניָהּו ֶּבן־ְיהֹויָָדע וֵַּיֵצא וִַּיְפַּגע־ּבֹו וַָּיֹמת ְוַהַּמְמָלָכה ָנכֹוָנה ְּביַד־ְׁש

ֹמה ֶאת־ַּפְרֹעה ֶמֶל ִמְצָרִים וִַּיַּקח ֶאת־ַּבת־ַּפְרֹעה וְַיִביאֶ 3:1 תֹו ִלְבנֹות ֶאת־ֵּביתֹו  וִַּיְתַחֵּתן ְׁש ָה ֶאל־ִעיר ָּדִוד ַעד ַּכ
ְוֶאת־ֵּבית ְיהוָה ְוֶאת־חֹוַמת ְירּוָׁשַלִם ָסִביב:  

ַרק ָהָעם ְמַזְּבִחים ַּבָּבמֹות ִּכי לֹא־ִנְבָנה ַבִית ְלֵׁשם ְיהוָה ַעד ַהָּיִמים ָהֵהם:3:2
ֹמה ֶאת־ְיהוָה ָלֶלֶכת ְּבֻחּקֹות 3:3 ָּדִוד ָאִביו ַרק ַּבָּבמֹות הּוא ְמַזֵּבַח ּוַמְקִטיר:  וֶַּיֱאַהב ְׁש
ֹמה ַעל ַהִּמְזֵּבַח הַ 3:4 הּוא:  וֵַּיֶל ַהֶּמֶל ִּגְבֹעָנה ִלְזֹּבַח ָׁשם ִּכי ִהיא ַהָּבָמה ַהְּגדֹוָלה ֶאֶלף ֹעלֹות יֲַעֶלה ְׁש
ֹמה ַּבֲחלֹום ַהָּלְילָ 3:5 :  ְּבִגְבעֹון ִנְרָאה ְיֹהוָה ֶאל־ְׁש ִהים ְׁשַאל ָמה ֶאֶּתן־ָל ה וַּיֹאֶמר ֱא
ֹמה ַאָּתה ָעִׂשיָת ִעם־ַעְבְּד ָדִוד ָאִבי ֶחֶסד ָּגדֹול ַּכֲאֶׁשר ָהַל ְלָפֶני ֶּבֱאֶמת ּוִבְצָדָקה ּו3:6 ְבִיְׁשַרת ֵלָבב  וַּיֹאֶמר ְׁש

ֵבן ֹיֵׁשב ַעל־ִּכְסאֹו ַּכּיֹום ַהֶּזה: ִעָּמ וִַּתְׁשָמר־לֹו ֶאת־ַהֶחֶסד ַהָּגדֹול ַהֶּזה וִַּתֶּתן־לֹו
ָהי ַאָּתה ִהְמַלְכָּת ֶאת־ַעְבְּד ַּתַחת ָּדִוד ָאִבי ְוָאֹנִכי ַנַער ָקֹטן לֹא ֵאַדע ֵצאת וָבֹא: 3:7 ְוַעָּתה ְיהוָה ֱא
ֵפר ֵמֹרב:  ְוַעְבְּד ְּבתֹו ַעְּמ ֲאֶׁשר ָּבָחְרָּת ַעם־ָרב ֲאֶׁשר לֹא־ִיָּמֶנה ְולֹא ִיּסָ 3:8
ֵבד ַהֶּזה:  ְוָנַתָּת ְלַעְבְּד ֵלב ֹׁשֵמַע ִלְׁשֹּפט ֶאת־ַעְּמ ְלָהִבין ֵּבין־טֹוב ְלָרע ִּכי ִמי יּוַכל ִלְׁשֹּפט ֶאת־ַעְּמ ַהּכָ 3:9

ֹמה ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה: 3:10 וִַּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ְיהוָה ִּכי ָׁשַאל ְׁש
לֹא  ִהים ֵאָליו יַַען ֲאֶׁשר ָׁשַאְלָּת ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ְולֹא־ָׁשַאְלָּת ְּל יִָמים ַרִּבים ְולֹא־ָׁשַאְלָּת ְּל ֹעֶׁשר וְ וַּיֹאֶמר ֱא3:11

ָׁשַאְלָּת ֶנֶפׁש ֹאְיֶבי ְוָׁשַאְלָּת ְּל ָהִבין ִלְׁשֹמַע ִמְׁשָּפט: 
: ִהֵּנה ָעִׂשיִתי ִּכְדַבר ִהֵּנה ָנַתִּתי ְל 3:12 ֵלב ָחָכם ְוָנבֹון ֲאֶׁשר ָּכמֹו לֹא־ָהָיה ְלָפֶני ְוַאֲחֶרי לֹא־ָיקּום ָּכמֹו
3:13  : ְוַגם ֲאֶׁשר לֹא־ָׁשַאְלָּת ָנַתִּתי ָל ַּגם־ֹעֶׁשר ַּגם־ָּכבֹוד ֲאֶׁשר לֹא־ָהיָה ָכמֹו ִאיׁש ַּבְּמָלִכים ָּכל־יֶָמי
: ְוִאם ֵּתֵל ִּבְדָרַכי ִלְׁשמֹ 3:14 ר ֻחַּקי ּוִמְצוַתי ַּכֲאֶׁשר ָהַל ָּדִויד ָאִבי ְוַהַאַרְכִּתי ֶאת־יֶָמי
ֹמה ְוִהֵּנה ֲחלֹום וַָּיָקם 3:15 ְפֵני ֲארֹון ְּבִרית־ְיהוָה וַַּיַעל ֹעלֹות וַַּיַעׂש ְׁשָלִמים וַַּיַעׂש וַָּיבֹוא ְירּוָׁשַלִם וַַּיֲעֹמד לִ 1וִַּיַקץ ְׁש

ִמְׁשֶּתה ְלָכל־ֲעָבָדיו:
ָאז ָּתבֹאָנה ְׁשַּתִים ָנִׁשים ֹזנֹות ֶאל־ַהֶּמֶל וַַּתֲעֹמְדָנה ְלָפָניו:  3:16
ֹיְׁשֹבת ְּבַבִית ֶאָחד וֵָאֵלד ִעָּמּה ַּבָּבִית:  וַּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ָהַאַחת ִּבי ֲאֹדִני ֲאִני ְוָהִאָּׁשה ַהּזֹאת3:17
ָלִתי ְׁשַּתִים־ֲאַנְחנּו  וְַיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ְלִלְדִּתי וֵַּתֶלד ַּגם־ָהִאָּׁשה ַהּזֹאת וֲַאַנְחנּו יְַחָּדו ֵאין־ָזר ִאָּתנּו ַּבַּבִית זּו3:18

ַּבָּבִית: 
ָלְיָלה ֲאֶׁשר ָׁשְכָבה ָעָליו: וַָּיָמת ֶּבן־ָהִאָּׁשה ַהּזֹאת3:19
ֵּמת ִהְׁשִּכיָבה  וַָּתָקם ְּבתֹו ַהַּלְיָלה וִַּתַּקח ֶאת־ְּבִני ֵמֶאְצִלי וֲַאָמְת ְיֵׁשָנה וַַּתְׁשִּכיֵבהּו ְּבֵחיָקּה ְוֶאת־ְּבָנּה הַ 3:20

ְבֵחיִקי:  
ֹוֵנן ֵאָליו ַּבֹּבֶקר ְוִהֵּנה לֹא־ָהיָה ְבִני ֲאֶׁשר יָָלְדִּתי:  וָָאֻקם ַּבֹּבֶקר ְלֵהיִניק ֶאת־ְּבִני ְוִהֵּנה־ֵמת וֶָאְתּב3:21
ֵּבְרָנה ִלְפֵני  וַּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ָהַאֶחֶרת לֹא ִכי ְּבִני ַהַחי ּוְבֵנ ַהֵּמת ְוזֹאת ֹאֶמֶרת לֹא ִכי ְּבֵנ ַהֵּמת ּוְבִני ֶהָחי וְַּתדַ 3:22

  : ַהֶּמֶל
ֹאֶמֶרת ֶזה־ְּבִני ַהַחי ּוְבֵנ ַהֵּמת ְוזֹאת ֹאֶמֶרת לֹא ִכי ְּבֵנ ַהֵּמת ּוְבִני ֶהָחי:וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל זֹאת 3:23
3:24 : וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ְקחּו ִלי־ָחֶרב וַָּיִבאּו ַהֶחֶרב ִלְפֵני ַהֶּמֶל
ְלַאַחת ְוֶאת־ַהֲחִצי ְלֶאָחת:  וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ִּגְזרּו ֶאת־ַהֶּיֶלד ַהַחי ִלְׁשָנִים ּוְתנּו ֶאת־ַהֲחִצי3:25
ֶאת־ַהָּילּוד  וַּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר־ְּבָנּה ַהַחי ֶאל־ַהֶּמֶל ִּכי־ִנְכְמרּו ַרֲחֶמיָה ַעל־ְּבָנּה וַּתֹאֶמר ִּבי ֲאֹדִני ְּתנּו־ָלּה3:26

ֹזרּו:  ַהַחי ְוָהֵמת ַאל־ְּתִמיֻתהּו ְוזֹאת ֹאֶמֶרת ַּגם־ִלי ַגם־ָל לֹא ִיְהיֶה ּגְ 
וַַּיַען ַהֶּמֶל וַּיֹאֶמר ְּתנּו־ָלּה ֶאת־ַהָּילּוד ַהַחי ְוָהֵמת לֹא ְתִמיֻתהּו ִהיא ִאּמֹו:  3:27
ֹו  ִהים ְּבִקְרּבוִַּיְׁשְמעּו ָכל־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר ָׁשַפט ַהֶּמֶל וִַּיְראּו ִמְּפֵני ַהֶּמֶל ִּכי ָראּו ִּכי־ָחְכַמת אֱ 3:28

ַלֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט: 
ֹמה ֶמֶל ַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל: 4:1 וְַיִהי ַהֶּמֶל ְׁש
ְוֵאֶּלה ַהָּׂשִרים ֲאֶׁשר־לֹו ֲעַזְריָהּו ֶבן־ָצדֹוק ַהֹּכֵהן: 4:2
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ֹסְפִרים ְיהֹוָׁשָפט ֶּבן־ֲאִחילּוד ַהַּמְזִּכיר:  1ֱאִליֹחֶרף וֲַאִחָּיה ְּבֵני ִׁשיָׁשא4:3
ְיהֹויָָדע ַעל־ַהָּצָבא ְוָצדֹוק ְוֶאְביָָתר ֹּכֲהִנים: ּוְבָניָהּו ֶבן־4:4
4:5  : וֲַעַזְריָהּו ֶבן־ָנָתן ַעל־ַהִּנָּצִבים ְוָזבּוד ֶּבן־ָנָתן ֹּכֵהן ֵרֶעה ַהֶּמֶל
וֲַאֹדִניָרם ֶּבן־ַעְבָּדא ַעל־ַהַּמס: 2וֲַאִחיָׁשר ַעל־ַהָּבִית וֱֶאִליָאב ֶּבן־יֹוָאב ַעל־ַהָּצָבא 4:6
ֹמה ְׁשֵנים־ָעָׂשר ִנָּצִבים ַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ְוִכְלְּכלּו ֶאת־ַהֶּמֶל ְוֶאת־ֵּביתֹו ֹחֶדׁש ַּבָּׁשָנה ִיְהֶי4:7 ה ַעל־ֶאָחד ְלַכְלֵּכל: ְוִלְׁש
ְוֵאֶּלה ְׁשמֹוָתם ֶּבן־חּור ְּבַהר ֶאְפָרִים: 4:8
ֶּבן־ֶּדֶקר ְּבָמַקץ ּוְבַׁשַעְלִּבים ּוֵבית ָׁשֶמׁש ְוֵאילֹון ֵּבית ָחָנן: 4:9

ֶּבן־ֶחֶסד ָּבֲאֻרּבֹות לֹו ׂשֹֹכה ְוָכל־ֶאֶרץ ֵחֶפר: 4:10
ֹמה ָהְיָתה ּלֹו ְלִאָּׁשה: ֶּבן־4:11 ֲאִביָנָדב ָּכל־ָנַפת ּדֹאר ָטַפת ַּבת־ְׁש
ד ָאֵבל  ַּבֲעָנא ֶּבן־ֲאִחילּוד ַּתְעַנ ּוְמִגּדֹו ְוָכל־ֵּבית ְׁשָאן ֲאֶׁשר ֵאֶצל ָצְרַתָנה ִמַּתַחת ְלִיְזְרֶעאל ִמֵּבית ְׁשָאן עַ 4:12

ְמחֹוָלה ַעד ֵמֵעֶבר ְליְָקֳמָעם: 
ים ָעִרים ְּגֹדלֹות  ֶּבן־ֶּגֶבר ְּבָרֹמת ִּגְלָעד לֹו ַחּות יִָאיר ֶּבן־ְמַנֶּׁשה ֲאֶׁשר ַּבִּגְלָעד לֹו ֶחֶבל ַאְרֹּגב ֲאֶׁשר ַּבָּבָׁשן ִׁשִּׁש 4:13

חֹוָמה ּוְבִריַח ְנֹחֶׁשת: 
ֲאִחיָנָדב ֶּבן־ִעּדֹא ַמֲחָנְיָמה: 4:14
ֹמה ְלִאָּׁשה: ֲאִחיַמַעץ ּבְ 4:15 ַנְפָּתִלי ַּגם־הּוא ָלַקח ֶאת־ָּבְׂשַמת ַּבת־ְׁש
ַּבֲעָנא ֶּבן־חּוָׁשי ְּבָאֵׁשר ּוְבָעלֹות: 4:16
ְיהֹוָׁשָפט ֶּבן־ָּפרּוַח ְּבִיָׂששָכר: 4:17
ִׁשְמִעי ֶבן־ֵאָלא ְּבִבְניִָמן: 4:18
: 3ֶרץ ִּגְלָעד ֶאֶרץ ִסיחֹון ֶמֶל ָהֱאֹמִרי ְוֹעג ֶמֶל ַהָּבָׁשן ּוְנִציב ֶאָחד ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ְיהּוָדה ֶּגֶבר ֶּבן־ֻאִרי ְּבאֶ 4:19
ֹאְכִלים ְוֹׁשִתים ּוְׂשֵמִחים:  ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל ַרִּבים ַּכחֹול ֲאֶׁשר־ַעל־ַהָּים ָלֹרב 4:20

ֹמה ָהיָה מֹוֵׁשל ְּבָכל־ַהַּמְמָלכֹות ִמן־ַהָּנָהר ְוַעד ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ְוַעד ְּגבּול ִמְצָרִים ַמִּגִׁשים ִמְנחָ 5:1 ה ְוֹעְבִדים  ּוְׁש
ֹמה ָּכל־ְיֵמי ַחָּייו: ֶאת־ְׁש

ִׁש 5:2 ֹמה ְליֹום ֶאָחד ְׁש ים ֹּכר ֹסֶלת ְוִׁשִּׁשים ֹּכר ָקַמח:  וְַיִהי ֶלֶחם־ְׁש
ֲעָׂשָרה ָבָקר ְּבִרִאים ְוֶעְׂשִרים ָּבָקר ְרִעי ּוֵמָאה צֹאן ְלַבד ֵמַאָּיל ּוְצִבי ְויְַחמּור ּוַבְרֻּבִרים ֲאבּוִסים:  5:3
ָהר ְוָׁשלֹום ָהיָה לֹו ִמָּכל־ֲעָבָריו ִמָּסִביב:  ִּכי־הּוא ֹרֶדה ְּבָכל־ֵעֶבר ַהָּנָהר ִמִּתְפַסח ְוַעד־ַעָּזה ְּבָכל־ַמְלֵכי ֵעֶבר ַהּנָ 5:4
מֹ 5:5 ה: וֵַּיֶׁשב ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל ָלֶבַטח ִאיׁש ַּתַחת ַּגְפנֹו ְוַתַחת ְּתֵאָנתֹו ִמָּדן ְוַעד־ְּבֵאר ָׁשַבע ֹּכל ְיֵמי ְׁש
ֹמה ַאְרָּבָעה ֶאֶלף ֻאְרות סּוִסים ְלֶמְרּכָ 5:6 בֹו ּוְׁשֵנים־ָעָׂשר ֶאֶלף ָּפָרִׁשים:  וְַיִהי ִלְׁש
ֹמה ִאיׁש ָחְדׁשֹו 5:7 ־ְׁש ֹמה ְוֵאת ָּכל־ַהָּקֵרב ֶאל־ֻׁשְלַחן ַהֶּמֶל לֹא ְיַעְּדרּו  ְוִכְלְּכלּו ַהִּנָּצִבים ָהֵאֶּלה ֶאת־ַהֶּמֶל ְׁש

ָּדָבר:  
־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְהיֶה־ָּׁשם ִאיׁש ְּכִמְׁשָּפטֹו: ְוַהְּׂשֹעִרים ְוַהֶּתֶבן ַלּסּוִסים ְוָלָרֶכׁש יִָבאּו ֶאל 5:8
ֹמה ּוְתבּוָנה ַהְרֵּבה ְמֹאד ְוֹרַחב ֵלב ַּכחֹול ֲאֶׁשר ַעל־ְׂשַפת ַהָּים:  5:9 ִהים ָחְכָמה ִלְׁש וִַּיֵּתן ֱא

ֹמה ֵמָחְכַמת ָּכל־ְּבֵני־ֶקֶדם ּוִמֹּכל ָחְכַמת מִ 5:10 ְצָרִים:  וֵַּתֶרב ָחְכַמת ְׁש
ִביב:  וֶַּיְחַּכם ִמָּכל־ָהָאָדם ֵמֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי ְוֵהיָמן ְוַכְלֹּכל ְוַדְרַּדע ְּבֵני ָמחֹול וְַיִהי־ְׁשמֹו ְבָכל־ַהּגֹוִים סָ 5:11
ֶׁשת ֲאָלִפים ָמָׁשל וְַיִהי ִׁשירֹו ֲחִמָּׁשה וָָאֶלף: 5:12 וְַיַדֵּבר ְׁש
־ָהֶאֶרז ֲאֶׁשר ַּבְּלָבנֹון ְוַעד ָהֵאזֹוב ֲאֶׁשר ֹיֵצא ַּבִּקיר וְַיַדֵּבר ַעל־ַהְּבֵהָמה ְוַעל־ָהעֹוף  וְַיַדֵּבר ַעל־ָהֵעִצים ִמן5:13

ְוַעל־ָהֶרֶמׂש ְוַעל־ַהָּדִגים: 
ֹמה ֵמֵאת ָּכל־ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֶאת־ָחְכָמתֹו5:14 : וַָּיֹבאּו ִמָּכל־ָהַעִּמים ִלְׁשֹמַע ֵאת ָחְכַמת ְׁש
ֹמה ִּכי ָׁשַמע ִּכי ֹאתֹו ָמְׁשחּו ְלֶמֶל ַּתַחת ָאִביהּו ִּכי ֹאֵהב 5:15 ־צֹור ֶאת־ֲעָבָדיו ֶאל־ְׁש ָהיָה  וִַּיְׁשַלח ִחיָרם ֶמֶל

ִחיָרם ְלָדִוד ָּכל־ַהָּיִמים: 
ֹמה ֶאל־ִחיָרם ֵלאֹמר:  5:16 וִַּיְׁשַלח ְׁש
ָהיו ִמְּפֵני ַהִּמְלָחָמה ֲאֶׁשר ְסָבֻבהּו ַעד  ַאָּתה יַָדְעּתָ 5:17  ֶאת־ָּדִוד ָאִבי ִּכי לֹא יָֹכל ִלְבנֹות ַּבִית ְלֵׁשם ְיהוָה ֱא

ֵּתת־ְיהוָה ֹאָתם ַּתַחת ַּכּפֹות ַרְגלֹו:  
ַהי ִלי ִמָּסִביב ֵאין ָׂשָטן ְוֵאין ֶּפַגע ָרע:  5:18 ְוַעָּתה ֵהִניַח ְיהוָה ֱא

1 3 ,MT LXX(AMN) Josephus ִׁשיָׁשא Ant. 7.110 // // II Samuel 8:17 LXX ששא I Chronicles 18:16 MT ַׁשְוָׁשא
Josephus Ant. 7.293 (י stropha) // // (loss ש ) II Samuel 20:25 ֵׁשיָא (stropha וא) II Samuel 8:17 MT ְׂשָריָה
2 6 // LXX Mss וֱֶאִליָאב ֶּבן־יֹוָאב ַעל־ַהּצָ ָבא omit MT (וֲַאֹדִניָרםוֱֶאִליָאב)
3 19 // LXX ְיהּוָדה omit MT (ְיהּוָדה ְיהּוָדה)



ָהי ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ֶאל־ָּדִוד ָאִבי ֵלאֹמר ִּבְנ ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ַּתְחֶּתי ְוִהְנִני 5:19 ֹאֵמר ִלְבנֹות ַּבִית ְלֵׁשם ְיהוָה ֱא
ַעל־ִּכְסֶא הּוא־ִיְבֶנה ַהַּבִית ִלְׁשִמי:  

־ֲעָבֶדי ּוְׂשַכר ֲעָבֶדי ֶאֵּתן ְל ְּכֹכל ֲאֶׁשר ּתֹאֵמר ִּכי ְוַעָּתה ַצֵּוה ְוִיְכְרתּו־ִלי ֲאָרִזים ִמן־ַהְּלָבנֹון וֲַעָבַדי ִיְהיּו ִעם5:20
ַאָּתה יַָדְעָּת ִּכי ֵאין ָּבנּו ִאיׁש ֹיֵדַע ִלְכָרת־ֵעִצים ַּכִּצֹדִנים:  

ֹמה וִַּיְׂשַמח ְמֹאד וַּיֹאֶמר ָּברּו ְיהוָה ַהּיֹום ֲאֶׁשר 5:21 ָנַתן ְלָדִוד ֵּבן ָחָכם ַעל־ָהָעם וְַיִהי ִּכְׁשֹמַע ִחיָרם ֶאת־ִּדְבֵרי ְׁש
ָהָרב ַהֶּזה: 

ֹמה ֵלאֹמר ָׁשַמְעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר־ָׁשַלְחָּת ֵאָלי ֲאִני ֶאֱעֶׂשה ֶאת־ָּכל־ֶחְפְצ ַּבֲעֵצי ֲארָ 5:22 ִזים  וִַּיְׁשַלח ִחיָרם ֶאל־ְׁש
ּוַבֲעֵצי ְברֹוִׁשים:  

ִני ֲאִׂשיֵמם ֹּדְברֹות ַּבָּים ַעד־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר־ִּתְׁשַלח ֵאַלי ְוִנַּפְצִּתים ָׁשם ְוַאָּתה ֲעָבַדי ֹיִרדּום ִמן־ַהְּלָבנֹון יָָּמה וַאֲ 5:23
ִתָּׂשא ְוַאָּתה ַּתֲעֶׂשה ֶאת־ֶחְפִצי ָלֵתת ֶלֶחם ֵּביִתי:  

ֹמה ֲעֵצי ֲאָרִזים וֲַעֵצי ְברֹוִׁשים ָּכל־ֶחְפצֹו:  5:24 וְַיִהי ִחירֹום ֹנֵתן ִלְׁש
ֹמה  1ֹמה ָנַתן ְלִחיָרם ֶעְׂשִרים ֶאֶלף ֹּכר ִחִּטים ַמֹּכֶלת ְלֵביתֹו ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ַּבִּתים ּוְׁש5:25 ֶׁשֶמן ָּכִתית ֹּכה־ִיֵּתן ְׁש

ְלִחיָרם ָׁשָנה ְבָׁשָנה:
ֹמה וִַּיְכְרתּו ְבִרית ְׁשֵניֶהם: וַיהוָה ָנתַ 5:26 ם ֵּבין ִחיָרם ּוֵבין ְׁש ֹמה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר־לֹו וְַיִהי ָׁש ן ָחְכָמה ִלְׁש
ִׁשים ֶאֶלף ִאיׁש: 5:27 ֹמה ַמס ִמָּכל־ִיְׂשָרֵאל וְַיִהי ַהַּמס ְׁש וַַּיַעל ַהֶּמֶל ְׁש
ים ַּבֹחֶדׁש ֲחִליפֹות ֹחֶדׁש ִיְהיּו ַבְּלָבנֹון ְׁשַנִים ֳחָדִׁשים ְּבֵביתֹו וֲַאֹדִניָרם  וִַּיְׁשָלֵחם ְלָבנֹוָנה ֲעֶׂשֶרת ֲאָלפִ 5:28

ַעל־ַהַּמס: 
ֹמה ִׁשְבִעים ֶאֶלף ֹנֵׂשא ַסָּבל ּוְׁשֹמִנים ֶאֶלף ֹחֵצב ָּבָהר: 5:29 וְַיִהי ִלְׁש
ֹמה ֲאֶׁשר ַעל5:30 ֶׁשת ֲאָלִפים ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ָהֹרִדים ָּבָעם ָהֹעִׂשים  ְלַבד ִמָּׂשֵרי ַהִּנָּצִבים ִלְׁש ־ַהְּמָלאָכה ְׁש

ַּבְּמָלאָכה: 
וְַיַצו ַהֶּמֶל וַַּיִּסעּו ֲאָבִנים ְּגֹדלֹות ֲאָבִנים ְיָקרֹות ְליֵַּסד ַהָּבִית ַאְבֵני ָגִזית:  5:31
ֹמה ּוֹבֵני ִחירֹום ְוַהִּגְבִלים5:32 וַָּיִכינּו ָהֵעִצים ְוָהֲאָבִנים ִלְבנֹות ַהָּבִית:וִַּיְפְסלּו ֹּבֵני ְׁש

ׁש ִזו הּוא וְַיִהי ִבְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ְלֵצאת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ־ִמְצַרִים ַּבָּׁשָנה ָהְרִביִעית ְּבֹחדֶ 6:1
ֹמה ַעל־ִיְׂשָרֵאל וִַּיֶבן ַהַּבִית ַליהוָה: ַהֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ִלְמ ְׁש

ִׁשים ַאָּמה6:2 ֹמה ַליהוָה ִׁשִּׁשים־ַאָּמה ָאְרּכֹו ְוֶעְׂשִרים ַאָּמה ָרְחּבֹו ּוְׁש קֹוָמתֹו:  ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר ָּבָנה ַהֶּמֶל ְׁש
ר ָּבַאָּמה ָרְחּבֹו ַעל־ְּפֵני ַהָּבִית:  ְוָהאּוָלם ַעל־ְּפֵני ֵהיַכל ַהַּבִית ֶעְׂשִרים ַאָּמה ָאְרּכֹו ַעל־ְּפֵני ֹרַחב ַהָּבִית ֶעׂשֶ 6:3
וַַּיַעׂש ַלָּבִית ַחּלֹוֵני ְׁשֻקִפים ֲאֻטִמים:  6:4
וִַּיֶבן ַעל־ִקיר ַהַּבִית יִָציַע ָסִביב ֶאת־ִקירֹות ַהַּבִית ָסִביב ַלֵהיָכל ְוַלְּדִביר וַַּיַעׂש ְצָלעֹות ָסִביב: 6:5
ַאָּמה ָרְחָּבּה ְוַהִּתיֹכָנה ֵׁשׁש ָּבַאָּמה ָרְחָּבּה ְוַהְּׁשִליִׁשית ֶׁשַבע ָּבַאָּמה ָרְחָּבּה ִּכי  ַהֵּצָלע ַהַּתְחֹּתָנה ָחֵמׁש ּבָ 6:6

ִמְגָרעֹות ָנַתן ַלַּבִית ָסִביב חּוָצה ְלִבְלִּתי ֲאֹחז ְּבִקירֹות־ַהָּבִית: 
ְוַהַּגְרֶזן ְוכל־ְּכִלי ַבְרֶזל לֹא־ִנְׁשַמע ַּבַּבִית ְּבִהָּבֹנתֹו:  ְוַהַּבִית ְּבִהָּבֹנתֹו ֶאֶבן־ְׁשֵלָמה ַמָּסע ִנְבָנה ּוַמָּקבֹות  6:7
ִלִׁשית:  ּוֶפַתח ַהֵּצָלע ַהַּתְחּתֹוָנה ֶאל־ֶּכֶתף ַהַּבִית ַהְיָמִנית ּוְבלּוִּלים יֲַעלּו ַעל־ַהִּתיֹכָנה ּוִמן־ַהִּתיֹכָנה ֶאל־ַהְּׁש 6:8
ְסֹּפן ֶאת־ַהַּבִית ֵּגִבים ּוְׂשֵדֹרת ָּבֲאָרִזים:  וִַּיֶבן ֶאת־ַהַּבִית וְַיַכֵּלהּו וַּיִ 6:9

וִַּיֶבן ֶאת־ַהָּיצּוַע ַעל־ָּכל־ַהַּבִית ָחֵמׁש ַאּמֹות קֹוָמתֹו וֶַּיֱאֹחז ֶאת־ַהַּבִית ַּבֲעֵצי ֲאָרִזים:6:10
ֹמה ֵלאֹמר:  6:11 וְַיִהי ְּדַבר־ְיהוָה ֶאל־ְׁש
ה ִאם־ֵּתֵל ְּבֻחֹּקַתי ְוֶאת־ִמְׁשָּפַטי ַּתֲעֶׂשה ְוָׁשַמְרָּת ֶאת־ָּכל־ִמְצוַתי ָלֶלֶכת ָּבֶהם  ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר־ַאָּתה ֹבנֶ 6:12

 : וֲַהִקֹמִתי ֶאת־ְּדָבִרי ִאָּת ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֶאל־ָּדִוד ָאִבי
ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ֶאֱעֹזב ֶאת־ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל: 6:13
ֹמה ֶאת־ַהַּבִית וְַיַכֵּלהּו: 6:14 וִַּיֶבן ְׁש
ְיַצף  וִַּיֶבן ֶאת־ִקירֹות ַהַּבִית ִמַּבְיָתה ְּבַצְלעֹות ֲאָרִזים ִמַּקְרַקע ַהַּבִית ַעד־ִקירֹות ַהִּסֻּפן ִצָּפה ֵעץ ִמָּבִית ו6:15ַ

ֶאת־ַקְרַקע ַהַּבִית ְּבַצְלעֹות ְּברֹוִׁשים: 
ר ְלֹקֶדׁש  ֶאת־ֶעְׂשִרים ַאָּמה ִמַּיְרּכֹוֵתי ַהַּבִית ְּבַצְלעֹות ֲאָרִזים ִמן־ַהַּקְרַקע ַעד־ַהּקֹורֹות וִַּיֶבן לֹו ִמַּבִית ִלְדִביוִַּיֶבן6:16

ַהֳּקָדִׁשים:  
ְוַאְרָּבִעים ָּבַאָּמה ָהיָה ַהָּבִית הּוא ַהֵהיָכל ִלְפָני:  6:17
ְקַלַעת ְּפָקִעים ּוְפטּוֵרי ִצִּצים ַהֹּכל ֶאֶרז ֵאין ֶאֶבן ִנְרָאה:  ְוֶאֶרז ֶאל־ַהַּבִית ְּפִניָמה מִ 6:18
־ַהַּבִית ִמְּפִניָמה ֵהִכין ְלִתֵּתן ָׁשם ֶאת־ֲארֹון ְּבִרית ְיהוָה:  6:19 ּוְדִביר ְּבתֹו
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ֹוָמתֹו וְַיַצֵּפהּו ָזָהב ָסגּור וַַּיַעׂש ִמְזֵּבַח  ְוִלְפֵני ַהְּדִביר ֶעְׂשִרים ַאָּמה ֹאֶר ְוֶעְׂשִרים ַאָּמה ֹרַחב ְוֶעְׂשִרים ַאָּמה ק 6:20
ָאֶרז: 
ֹמה ֶאת־ַהַּבִית ִמְּפִניָמה ָזָהב ָסגּור וְַיַעֵּבר ְּבַרִּתיקֹות ָזָהב ִלְפֵני ַהְּדִביר וְַיַצֵּפהּו ָזָהב:  6:21 וְַיַצף ְׁש
־ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר־ַלְּדִביר ִצָּפה ָזָהב:  ְוֶאת־ָּכל־ַהַּבִית ִצָּפה ָזָהב ַעד־ֹּתם ָּכל־ַהָּבִית ְוָכל6:22
וַַּיַעׂש ַּבְּדִביר ְׁשֵני ְכרּוִבים ֲעֵצי־ָׁשֶמן ֶעֶׂשר ַאּמֹות קֹוָמתֹו: 6:23
ד־ְקצֹות  ְוָחֵמׁש ַאּמֹות ְּכַנף ַהְּכרּוב ָהֶאָחת ְוָחֵמׁש ַאּמֹות ְּכַנף ַהְּכרּוב ַהֵּׁשִנית ֶעֶׂשר ַאּמֹות ִמְקצֹות ְּכָנָפיו ְועַ 6:24

ְּכָנָפיו: 
ְוֶעֶׂשר ָּבַאָּמה ַהְּכרּוב ַהֵּׁשִני ִמָּדה ַאַחת ְוֶקֶצב ֶאָחד ִלְׁשֵני ַהְּכֻרִבים: 6:25
קֹוַמת ַהְּכרּוב ָהֶאָחד ֶעֶׂשר ָּבַאָּמה ְוֵכן ַהְּכרּוב ַהֵּׁשִני:  6:26
ְרׂשּו ֶאת־ַּכְנֵפי ַהְּכֻרִבים וִַּתַּגע ְּכַנף־ָהֶאָחד ַּבִּקיר ּוְכַנף ַהְּכרּוב  וִַּיֵּתן ֶאת־ַהְּכרּוִבים ְּבתֹו ַהַּבִית ַהְּפִניִמי וִַּיפְ 6:27

ַהֵּׁשִני ֹנַגַעת ַּבִּקיר ַהֵּׁשִני ְוַכְנֵפיֶהם ֶאל־ּתֹו ַהַּבִית ֹנְגֹעת ָּכָנף ֶאל־ָּכָנף: 
וְַיַצף ֶאת־ַהְּכרּוִבים ָזָהב:  6:28
ָקַלע ִּפּתּוֵחי ִמְקְלעֹות ְּכרּוִבים ְוִתֹמֹרת ּוְפטּוֵרי ִצִּצים ִמִּלְפִנים ְוַלִחיצֹון: ְוֵאת ָּכל־ִקירֹות ַהַּבִית ֵמַסב6:29
ְוֶאת־ַקְרַקע ַהַּבִית ִצָּפה ָזָהב ִלְפִניָמה ְוַלִחיצֹון:  6:30
ְוֵאת ֶּפַתח ַהְּדִביר ָעָׂשה ַּדְלתֹות ֲעֵצי־ָׁשֶמן ָהַאִיל ְמזּוזֹות ֲחִמִׁשית: 6:31
ַהְּכרּוִבים  ֵּתי ַּדְלתֹות ֲעֵצי־ֶׁשֶמן ְוָקַלע ֲעֵליֶהם ִמְקְלעֹות ְּכרּוִבים ְוִתֹמרֹות ּוְפטּוֵרי ִצִּצים ְוִצָּפה ָזָהב וַָּיֶרד ַעל־ּוְׁש 6:32

ְוַעל־ַהִּתֹמרֹות ֶאת־ַהָּזָהב:  
ְוֵכן ָעָׂשה ְלֶפַתח ַהֵהיָכל ְמזּוזֹות ֲעֵצי־ָׁשֶמן ֵמֵאת ְרִבִעית: 6:33
י ַדְלתֹות ֲעֵצי ְברֹוִׁשים ְׁשֵני ְצָלִעים ַהֶּדֶלת ָהַאַחת ְּגִליִלים ּוְׁשֵני ְצָלִעים ַהֶּדֶלת ַהֵּׁשִנית ְּגִליִלים:  ּוְׁשּתֵ 6:34
ְוָקַלע ְּכרּוִבים ְוִתֹמרֹות ּוְפֻטֵרי ִצִּצים ְוִצָּפה ָזָהב ְמיָֻּׁשר ַעל־ַהְּמֻחֶּקה:  6:35
ָׁשה טּוֵרי ָגִזית ְוטּור ְּכֻרֹתת ֲאָרִזים: וִַּיֶבן ֶאת־ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמי6:36 ת ְׁש
ַּבָּׁשָנה ָהְרִביִעית יַֻּסד ֵּבית ְיהוָה ְּביֶַרח ִזו: 6:37
ַבע  ִּיְבֵנהּו ׁשֶ ּוַבָּׁשָנה ָהַאַחת ֶעְׂשֵרה ְּביֶַרח ּבּול הּוא ַהֹחֶדׁש ַהְּׁשִמיִני ָּכָלה ַהַּבִית ְלָכל־ְּדָבָריו ּוְלָכל־ִמְׁשָּפטֹו ַו6:38

ָׁשִנים:  
ׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה וְַיַכל ֶאת־ָּכל־ֵּביתֹו:  7:1 ֹמה ְׁש ְוֶאת־ֵּביתֹו ָּבָנה ְׁש
ִׁשים ַאָּמה קֹוָמתֹו ַעל ַאְר 7:2 ָּבָעה טּוֵרי  וִַּיֶבן ֶאת־ֵּבית יַַער ַהְּלָבנֹון ֵמָאה ַאָּמה ָאְרּכֹו וֲַחִמִּׁשים ַאָּמה ָרְחּבֹו ּוְׁש

ִזים ּוְכֻרתֹות ֲאָרִזים ַעל־ָהַעּמּוִדים:  ַעּמּוֵדי ֲארָ 
ָּׁשה ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ַהּטּור: ַאְרָּבִעים וֲַחמִ 1ְוָסֻפן ָּבֶאֶרז ִמַּמַעל ַעל־ַהְּצָלֹעת ֲאֶׁשר ַעל־ָהַעּמּוִדים ּוִמְסַּפר ָהַעּמּוִדים 7:3
ׁש ְּפָעִמים: 7:4 ָׁשה טּוִרים ּוֶמֱחָזה ֶאל־ֶמֱחָזה ָׁש ּוְׁשֻקִפים ְׁש
ׁש ְּפָעִמים: 7:5 ְוָכל־ַהְּפָתִחים ְוַהְּמזּוזֹות ְרֻבִעים ָׁשֶקף ּומּול ֶמֱחָזה ֶאל־ֶמֱחָזה ָׁש
ִׁשים ַאָּמה ָרְחּבֹו ְואּוָלם ַעל־ְּפֵניֶהם ְוַעֻּמִדים ְוָעב  ְוֵאת אּוָלם ָהַעּמּוִדים ָעָׂשה ֲחִמִּׁשים אַ 7:6 ָּמה ָאְרּכֹו ּוְׁש

ַעל־ְּפֵניֶהם: 
ְואּוָלם ַהִּכֵּסא ֲאֶׁשר ִיְׁשָּפט־ָׁשם ֻאָלם ַהִּמְׁשָּפט ָעָׂשה ְוָספּון ָּבֶאֶרז ֵמַהַּקְרַקע ַעד־ַהּקֹורֹות:  7:7
ָהַאֶחֶרת ִמֵּבית ָלאּוָלם ַּכַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ָהיָה ּוַבִית יֲַעֶׂשה ְלַבת־ַּפְרֹעה ֲאֶׁשר ָלַקח ּוֵביתֹו ֲאֶׁשר־יֵֶׁשב ָׁשם ָחֵצר 7:8

ֹמה ָּכאּוָלם ַהֶּזה:  ְׁש
ד־ֶהָחֵצר  עַ ָּכל־ֵאֶּלה ֲאָבִנים ְיָקֹרת ְּכִמֹּדת ָּגִזית ְמֹגָררֹות ַּבְּמֵגָרה ִמַּבִית ּוִמחּוץ ּוִמַּמָּסד ַעד־ַהְּטָפחֹות ּוִמחּוץ 7:9

ַהְּגדֹוָלה:  
ּוְמיָֻּסד ֲאָבִנים ְיָקרֹות ֲאָבִנים ְּגֹדלֹות ַאְבֵני ֶעֶׂשר ַאּמֹות ְוַאְבֵני ְׁשֹמֶנה ַאּמֹות: 7:10
ּוִמְלַמְעָלה ֲאָבִנים ְיָקרֹות ְּכִמּדֹות ָּגִזית וָָאֶרז:  7:11
ָׁשה טּוִרים ָּגִזית ְוטּו7:12 ר ְּכֻרֹתת ֲאָרִזים ְוַלֲחַצר ֵּבית־ְיהוָה ַהְּפִניִמית ּוְלֻאָלם ַהָּבִית:ְוָחֵצר ַהְּגדֹוָלה ָסִביב ְׁש
ֹמה וִַּיַּקח ֶאת־ִחיָרם ִמֹּצר: 7:13 וִַּיְׁשַלח ַהֶּמֶל ְׁש
ה ְוֶאת־ַהְּתבּוָנה  ֶּבן־ִאָּׁשה ַאְלָמָנה הּוא ִמַּמֵּטה ַנְפָּתִלי ְוָאִביו ִאיׁש־ֹצִרי ֹחֵרׁש ְנֹחֶׁשת וִַּיָּמֵלא ֶאת־ַהָחְכמָ 7:14

ֹמה וַַּיַעׂש ֶאת־ָּכל־ְמַלאְכּתֹו:   ְוֶאת־ַהַּדַעת ַלֲעׂשֹות ָּכל־ְמָלאָכה ַּבְּנֹחֶׁשת וַָּיבֹוא ֶאל־ַהֶּמֶל ְׁש
ֵרה ַאָּמה יָֹסב וַָּיַצר ֶאת־ְׁשֵני ָהַעּמּוִדים ְנֹחֶׁשת ְׁשֹמֶנה ֶעְׂשֵרה ַאָּמה קֹוַמת ָהַעּמּוד ָהֶאָחד ְוחּוט ְׁשֵּתים־ֶעְׂש 7:15

ּמּוד ַהֵּׁשִני: ָהעַ 1ֶאת־ָהַעּמּוד ָהֶאָחד ְוָעְביֹו ַאְרַּבע ַאְצָּבעֹות ָנבּוב ְוֵכן 

1 3 // LXX ּוִמְסַּפר ָהַעּמּוִדים omit MT (ָהַעּמּוִדיםָהַעּמּוִדים)



ֹות  ּוְׁשֵּתי ֹכָתֹרת ָעָׂשה ָלֵתת ַעל־ָראֵׁשי ָהַעּמּוִדים ֻמַצק ְנֹחֶׁשת ָחֵמׁש ַאּמֹות קֹוַמת ַהֹּכֶתֶרת ָהֶאָחת ְוָחֵמׁש ַאּמ7:16
קֹוַמת ַהֹּכֶתֶרת ַהֵּׁשִנית: 

ֲאֶׁשר ַעל־רֹאׁש ָהַעּמּוִדים ִׁשְבָעה ַלֹּכֶתֶרת ָהֶאָחת  ְׂשָבִכים ַמֲעֵׂשה ְׂשָבָכה ְּגִדִלים ַמֲעֵׂשה ַׁשְרְׁשרֹות ַלֹּכָתֹרת7:17
ְוִׁשְבָעה ַלֹּכֶתֶרת ַהֵּׁשִנית: 

ים  וַַּיַעׂש ֶאת־ָהַעּמּוִדים ּוְׁשֵני טּוִרים ָסִביב ַעל־ַהְּׂשָבָכה ָהֶאָחת ְלַכּסֹות ֶאת־ַהֹּכָתֹרת ֲאֶׁשר ַעל־רֹאׁש ָהִרֹּמנִ 7:18
ִנית:  ְוֵכן ָעָׂשה ַלֹּכֶתֶרת ַהּׁשֵ 

ְוֹכָתֹרת ֲאֶׁשר ַעל־רֹאׁש ָהַעּמּוִדים ַמֲעֵׂשה ׁשּוַׁשן ָּבאּוָלם ַאְרַּבע ַאּמֹות: 7:19
ִביב ַעל  ְוֹכָתֹרת ַעל־ְׁשֵני ָהַעּמּוִדים ַּגם־ִמַּמַעל ִמְּלֻעַּמת ַהֶּבֶטן ֲאֶׁשר ְלֵעֶבר ְׂשָבָכה ְוָהִרּמֹוִנים ָמאַתִים ֻטִרים סָ 7:20

ַהֹּכֶתֶרת ַהֵּׁשִנית: 2ְוֵכן ַעל ַהֹּכֶתֶרת ָהַאַחת
ֶאת־ָהַעּמּוד ַהְּׂשָמאִלי  וַָּיֶקם ֶאת־ָהַעֻּמִדים ְלֻאָלם ַהֵהיָכל וַָּיֶקם ֶאת־ָהַעּמּוד ַהְיָמִני וִַּיְקָרא ֶאת־ְׁשמֹו יִָכין וַָּיֶקם7:21

וִַּיְקָרא ֶאת־ְׁשמֹו ֹּבַעז:  
ְוַעל רֹאׁש ָהַעּמּוִדים ַמֲעֵׂשה ׁשֹוָׁשן וִַּתֹּתם ְמֶלאֶכת ָהַעּמּוִדים:  7:22
ִׁשים  וַַּיַעׂש ֶאת־ַהָּים מּוָצק ֶעֶׂשר ָּבַאָּמה ִמְּׂשָפתֹו ַעד־ְׂשָפתֹו ָעֹגל ָסִביב ְוָחֵמׁש ָּבַאָּמה קֹוָמתֹו ו7:23 קוה ְוָקו ְׁש

ָּבַאָּמה יָֹסב ֹאתֹו ָסִביב:  
ְיֻצִקים  ּוְפָקִעים ִמַּתַחת ִלְׂשָפתֹו ָסִביב ֹסְבִבים ֹאתֹו ֶעֶׂשר ָּבַאָּמה ַמִּקִפים ֶאת־ַהָּים ָסִביב ְׁשֵני טּוִרים ַהְּפָקִעים 7:24

ִּביֻצָקתֹו:  
ָׁשה ֹפִנים 7:25 ָׁשה ֹּפִנים ִמְזָרָחה  ֹעֵמד ַעל־ְׁשֵני ָעָׂשר ָּבָקר ְׁש ָׁשה ֹּפִנים ֶנְגָּבה ּוְׁש ָׁשה ֹפִנים יָָּמה ּוְׁש ָצפֹוָנה ּוְׁש

ְוַהָּים ֲעֵליֶהם ִמְלָמְעָלה ְוָכל־ֲאֹחֵריֶהם ָּבְיָתה:  
ְוָעְביֹו ֶטַפח ּוְׂשָפתֹו ְּכַמֲעֵׂשה ְׂשַפת־ּכֹוס ֶּפַרח ׁשֹוָׁשן ַאְלַּפִים ַּבת יִָכיל:7:26
ׁש ָּבַאָּמה  וַַּיַעׂש ֶאת־ַהְּמֹכנֹות ֶעֶׂשר ְנֹחֶׁשת ַאְרַּבע ָּבַאָּמה ֹאֶר ַהְּמכֹוָנה ָהֶאָחת ְוַאְרַּבע ָּבַאָּמה ָרְחָּבּה ְוָׁש7:27

קֹוָמָתּה:  
ְוֶזה ַמֲעֵׂשה ַהְּמכֹוָנה ִמְסְּגֹרת ָלֶהם ּוִמְסְּגֹרת ֵּבין ַהְׁשַלִּבים: 7:28
רֹות ֲאֶׁשר ֵּבין ַהְׁשַלִּבים ֲאָריֹות ָּבָקר ּוְכרּוִבים ְוַעל־ַהְׁשַלִּבים ֵּכן ִמָּמַעל ּוִמַּתַחת ַלֲאָריֹות ְוַלָּבָקר ְוַעל־ַהִּמְסּגְ 7:29

יֹות ַמֲעֵׂשה מֹוָרד: 
ת ָלֶהם ִמַּתַחת ַלִּכֹּיר ַהְּכֵתֹפת  ְוַאְרָּבָעה אֹוַפֵּני ְנֹחֶׁשת ַלְּמכֹוָנה ָהַאַחת ְוַסְרֵני ְנֹחֶׁשת ְוַאְרָּבָעה ַפֲעֹמָתיו ְּכֵתפֹ 7:30

יֹות:   ְיֻצקֹות ֵמֵעֶבר ִאיׁש 
ת  ּוִפיהּו ִמֵּבית ַלֹּכֶתֶרת וַָמְעָלה ָּבַאָּמה ּוִפיָה ָעֹגל ַמֲעֵׂשה־ֵכן ַאָּמה וֲַחִצי ָהַאָּמה ְוַגם־ַעל־ִּפיָה ִמְקָלעֹו7:31

:ּוִמְסְּגֹרֵתיֶהם ְמֻרָּבעֹות לֹא ֲעגֻּלֹות
ַאָּמה:  ְרַּבַעת ָהאֹוַפִּנים ְלִמַּתַחת ַלִּמְסְּגרֹות ִוידֹות ָהאֹוַפִּנים ַּבְּמכֹוָנה ְוקֹוַמת ָהאֹוַפן ָהֶאָחד ַאָּמה וֲַחִצי הָ ְואַ 7:32
ָצק:  ּוַמֲעֵׂשה ָהאֹוַפִּנים ְּכַמֲעֵׂשה אֹוַפן ַהֶּמְרָּכָבה ְידֹוָתם ְוַגֵּביֶהם ְוִחֻּׁשֵקיֶהם ְוִחֻּׁשֵריֶהם ַהֹּכל מּו7:33
ְוַאְרַּבע ְּכֵתפֹות ֶאל ַאְרַּבע ִּפּנֹות ַהְּמֹכָנה ָהֶאָחת ִמן־ַהְּמֹכָנה ְּכֵתֶפיָה:  7:34
ּוְברֹאׁש ַהְּמכֹוָנה ֲחִצי ָהַאָּמה קֹוָמה ָעֹגל ָסִביב ְוַעל רֹאׁש ַהְּמֹכָנה ְיֹדֶתיָה ּוִמְסְּגֹרֶתיָה ִמֶּמָּנה: 7:35
יֹות ָסִביב:  וְַיַפַּתח ַעל־ַהֻּלֹחת ְיֹדתֶ 7:36 יָה ְוַעל ּוִמְסְּגֹרֶתיָה ְּכרּוִבים ֲאָריֹות ְוִתֹמֹרת ְּכַמַער־ִאיׁש ְו
ָּכזֹאת ָעָׂשה ֵאת ֶעֶׂשר ַהְּמֹכנֹות מּוָצק ֶאָחד ִמָּדה ַאַחת ֶקֶצב ֶאָחד ְלֻכָּלְהָנה: 7:37
ִכיל ַהִּכּיֹור ָהֶאָחד ַאְרַּבע ָּבַאָּמה ַהִּכּיֹור ָהֶאָחד ִּכּיֹור ֶאָחד  וַַּיַעׂש ֲעָׂשָרה ִכֹּירֹות ְנֹחֶׁשת ַאְרָּבִעים ַּבת י7:38ָ

ַעל־ַהְּמכֹוָנה ָהַאַחת ְלֶעֶׂשר ַהְּמֹכנֹות: 
ֶתף ַהַּבִית  ּכֶ וִַּיֵּתן ֶאת־ַהְּמֹכנֹות ָחֵמׁש ַעל־ֶּכֶתף ַהַּבִית ִמָּיִמין ְוָחֵמׁש ַעל־ֶּכֶתף ַהַּבִית ִמְּׂשמֹאלֹו ְוֶאת־ַהָּים ָנַתן מִ 7:39

ַהְיָמִנית ֵקְדָמה ִמּמּול ֶנֶגב: 
ָׂשה וַַּיַעׂש ִחירֹום ֶאת־ַהִּסֹּירֹות ְוֶאת־ַהָּיִעים ְוֶאת־ַהִּמְזָרקֹות וְַיַכל ִחיָרם ַלֲעׂשֹות ֶאת־ָּכל־ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר עָ 7:40

ֹמה ֵּבית ְיהוָה:   ַלֶּמֶל ְׁש
ת ַעֻּמִדים ְׁשַנִים ְוגֻ 7:41 ת ַהֹּכָתֹרת ֲאֶׁשר־ַעל־רֹאׁש ָהַעֻּמִדים ְׁשָּתִים ְוַהְּׂשָבכֹות ְׁשַּתִים ְלַכּסֹות ֶאת־ְׁשֵּתי ֻּג

ַהֹּכָתֹרת ֲאֶׁשר ַעל־רֹאׁש ָהַעּמּוִדים:  
ת  ְוֶאת־ָהִרֹּמִנים ַאְרַּבע ֵמאֹות ִלְׁשֵּתי ַהְּׂשָבכֹות ְׁשֵני־טּוִרים ִרֹּמִנים ַלְּׂשָבָכה ָהֶאחָ 7:42 ת ְלַכּסֹות ֶאת־ְׁשֵּתי ֻּג

ַהֹּכָתֹרת ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ָהַעּמּוִדים:  

1 15 // Tg Syr cf LXX Mss and Jeremiah 52:21 ָהַעּמּוד ָהֶאָחד ְוָעְביֹו ַאְרַּבע ַאְצָּבעֹות ָנבּוב ְוֵכן omit MT

(ָהַעּמּודָהַעּמּוד)
2 20 // Syr ַהֹּכֶתֶרת ָהַאַחת ְוֵכן ַעל omit MT (ַהֹּכֶתֶרתַהֹּכֶתֶרת)



ְוֶאת־ַהְּמֹכנֹות ָעֶׂשר ְוֶאת־ַהִּכֹּיֹרת ֲעָׂשָרה ַעל־ַהְּמֹכנֹות: 7:43
ְוֶאת־ַהָּים ֶאָחד ְוֶאת־ַהָּבָקר ְׁשֵנים־ָעָׂשר ַּתַחת ַהָּים: 7:44
ֹמה ֵּבית ְיהוָה  ְוֶאת־ַהִּסירֹות ְוֶאת־ַהָּיִעים7:45 ְוֶאת־ַהִּמְזָרקֹות ְוֵאת ָּכל־ַהֵּכִלים ָהֹאֶהל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִחיָרם ַלֶּמֶל ְׁש

ְנֹחֶׁשת ְמֹמָרט: 
ְּבִכַּכר ַהַּיְרֵּדן ְיָצָקם ַהֶּמֶל ְּבַמֲעֵבה ָהֲאָדָמה ֵּבין ֻסּכֹות ּוֵבין ָצְרָתן:  7:46
ֹמה ֶאת־ָּכל־ַהֵּכלִ 7:47 ים ֵמֹרב ְמֹאד ְמֹאד לֹא ֶנְחַקר ִמְׁשַקל ַהְּנֹחֶׁשת: וַַּיַּנח ְׁש
ֹמה ֵאת ָּכל־ַהֵּכִלים ֲאֶׁשר ֵּבית ְיהוָה ֵאת ִמְזַּבח ַהָּזָהב ְוֶאת־ַהֻּׁשְלָחן ֲאֶׁשר ָעָליו ֶלֶחם ַהָּפנִ 7:48 ים ָזָהב: וַַּיַעׂש ְׁש
ל ִלְפֵני ַהְּדִביר ָזָהב ָסגּור ְוַהֶּפַרח ְוַהֵּנֹרת ְוַהֶּמְלַקַחִים ָזָהב:  ְוֶאת־ַהְּמֹנרֹות ָחֵמׁש ִמָּיִמין ְוָחֵמׁש ִמְּׂשמֹאו7:49
יִמי ְלֹקֶדׁש  ְוַהִּסּפֹות ְוַהְמַזְּמרֹות ְוַהִּמְזָרקֹות ְוַהַּכּפֹות ְוַהַּמְחּתֹות ָזָהב ָסגּור ְוַהֹּפתֹות ְלַדְלתֹות ַהַּבִית ַהְּפנִ 7:50

ֵהיָכל ָזָהב:ַהֳּקָדִׁשים ְלַדְלֵתי ַהַּבִית לַ 
ֹמה ֶאת־ָקְדֵׁשי ָּדִוד ָאִביו ֶאת־ַהֶּכֶסף  7:51 ֹמה ֵּבית ְיהוָה וַָּיֵבא ְׁש וִַּתְׁשַלם ָּכל־ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְׁש

ְוֶאת־ַהָּזָהב ְוֶאת־ַהֵּכִלים ָנַתן ְּבֹאְצרֹות ֵּבית ְיהוָה:
ֹמה ֶאת־ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל אֶ 8:1 ֹמה ָאז יְַקֵהל ְׁש ת־ָּכל־ָראֵׁשי ַהַּמּטֹות ְנִׂשיֵאי ָהָאבֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ַהֶּמֶל ְׁש

ְירּוָׁשָלִם ְלַהֲעלֹות ֶאת־ֲארֹון ְּבִרית־ְיהוָה ֵמִעיר ָּדִוד ִהיא ִצּיֹון: 
ֹמה ָּכל־ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְּביֶַרח ָהֵאָתִנים ֶּבָחג ה8:2 ּוא ַהֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי: וִַּיָּקֲהלּו ֶאל־ַהֶּמֶל ְׁש
וַָּיֹבאּו ֹּכל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל וִַּיְׂשאּו ַהֹּכֲהִנים ֶאת־ָהָארֹון: 8:3
ים ְוַהְלִוִּים:  וַַּיֲעלּו ֶאת־ֲארֹון ְיהוָה ְוֶאת־ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאת־ָּכל־ְּכֵלי ַהֹּקֶדׁש ֲאֶׁשר ָּבֹאֶהל מֹוֵעד וַַּיֲעלּו ֹאָתם ַהֹּכֲהנִ 8:4
ֹמה ְוָכל־ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ַהּנֹוָעִדים ָעָליו ִאּתֹו ִלְפֵני ָהָארֹון ְמַזְּבִחים צֹאן ּוָבָקר ֲאֶׁשר לֹא־ִיּסָ וְ 8:5 ְפרּו ְולֹא  ַהֶּמֶל ְׁש

ִיָּמנּו ֵמֹרב:  
ָדִׁשים ֶאל־ַּתַחת ַּכְנֵפי  וַָּיִבאּו ַהֹּכֲהִנים ֶאת־ֲארֹון ְּבִרית־ְיהוָה ֶאל־ְמקֹומֹו ֶאל־ְּדִביר ַהַּבִית ֶאל־ֹקֶדׁש ַהּקֳ 8:6

ַהְּכרּוִבים:  
ִּכי ַהְּכרּוִבים ֹּפְרִׂשים ְּכָנַפִים ֶאל־ְמקֹום ָהָארֹון וַָּיֹסּכּו ַהְּכֻרִבים ַעל־ָהָארֹון ְוַעל־ַּבָּדיו ִמְלָמְעָלה:  8:7
ַהְּדִביר ְולֹא יֵָראּו ַהחּוָצה וִַּיְהיּו ָׁשם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה: וַַּיֲאִרכּו ַהַּבִּדים וֵַּיָראּו ָראֵׁשי ַהַּבִּדים ִמן־ַהֹּקֶדׁש ַעל־ְּפֵני 8:8
ֵצאָתם  ֵאין ָּבָארֹון ַרק ְׁשֵני ֻלחֹות ָהֲאָבִנים ֲאֶׁשר ִהִּנַח ָׁשם ֹמֶׁשה ְּבֹחֵרב ֲאֶׁשר ָּכַרת ְיהוָה ִעם־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּבְ 8:9

ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:  
ים ִמן־ַהֹּקֶדׁש ְוֶהָעָנן ָמֵלא ֶאת־ֵּבית ְיהוָה:  וְַיִהי ְּבֵצאת ַהֹּכֲהנִ 8:10
ְולֹא־יְָכלּו ַהֹּכֲהִנים ַלֲעֹמד ְלָׁשֵרת ִמְּפֵני ֶהָעָנן ִּכי־ָמֵלא ְכבֹוד־ְיהוָה ֶאת־ֵּבית ְיהָוה:8:11
ֹמה ְיהוָה ָאַמר ִלְׁשֹּכן ָּבֲעָרֶפל:  8:12 ָאז ָאַמר ְׁש
ָמכֹון ְלִׁשְבְּת עֹוָלִמים:  ָּבֹנה ָבִניִתי ֵּבית ְזֻבל ָל 8:13
וַַּיֵּסב ַהֶּמֶל ֶאת־ָּפָניו וְַיָבֶר ֵאת ָּכל־ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ְוָכל־ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ֹעֵמד:  8:14
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבִפיו ֵאת ָּדִוד ָאִבי ּוְביָדֹו ִמֵּלא ֵלאֹמר:  8:15 וַּיֹאֶמר ָּברּו ְיהוָה ֱא
ַּבִית  ן־ַהּיֹום ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאת־ַעִּמי ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים לֹא־ָבַחְרִּתי ְבִעיר ִמֹּכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ִלְבנֹות מִ 8:16

וֶָאְבַחר ְּבָדִוד  1ָׁשם ִלְהיֹות ְׁשִמי ָׁשם ְולֹא־ָבַחְרִּתי ְבִאיׁש ִלְהיֹות ָנִגיד ַעל־ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל וֶָאְבַחר ִּבירּוָׁשַלִם ִלְהיֹות ְׁשִמי
ַעל־ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל:  ִלְהיֹות
ֵהי ִיְׂשָרֵאל: 8:17 וְַיִהי ִעם־ְלַבב ָּדִוד ָאִבי ִלְבנֹות ַּבִית ְלֵׁשם ְיהוָה ֱא
8:18: וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ָּדִוד ָאִבי יַַען ֲאֶׁשר ָהיָה ִעם־ְלָבְב ִלְבנֹות ַּבִית ִלְׁשִמי ֱהִטיֹבָת ִּכי ָהיָה ִעם־ְלָבֶב
לֹא ִתְבֶנה ַהָּבִית ִּכי ִאם־ִּבְנ ַהֹּיֵצא ֵמֲחָלֶצי הּוא־ִיְבֶנה ַהַּבִית ִלְׁשִמי:  ַרק ַאָּתה8:19
וָה וֶָאְבֶנה  וַָּיֶקם ְיהוָה ֶאת־ְּדָברֹו ֲאֶׁשר ִּדֵּבר וָָאֻקם ַּתַחת ָּדִוד ָאִבי וֵָאֵׁשב ַעל־ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיה8:20

ֵהי ִיְׂשָרֵאל:  ַהַּבִית ְלֵׁשם ְיהוָ ה ֱא
וָָאִׂשם ָׁשם ָמקֹום ָלָארֹון ֲאֶׁשר־ָׁשם ְּבִרית ְיהוָה ֲאֶׁשר ָּכַרת ִעם־ֲאֹבֵתינּו ְּבהֹוִציאֹו ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: 8:21
ֹמה ִלְפֵני ִמְזַּבח ְיהוָה ֶנֶגד ָּכל־ְקַהל ִיְׂשָרֵאל וִַּיְפֹרׂש ַּכּפָ 8:22 ֹמה ִּכּיֹור ְנֹחֶׁשת וַַּיֲעֹמד ְׁש יו ַהָּׁשָמִים ִּכי־ָעָׂשה ְׁש

יו וִַּיְבַר ַעל־ִּבְרָּכיו  וִַּיְּתֵנהּו ְּבתֹו ָהֲעָזָרה ָחֵמׁש ַאּמֹות ָאְרּכֹו ְוָחֵמׁש ַאּמֹות ָרְחּבֹו ְוַאּמֹות ָׁשלֹוׁש קֹוָמתֹו וַַּיֲעֹמד ָעלָ 
: 1יו ַהָּׁשָמְיָמה ֶנֶגד ָּכל־ְקַהל ִיְׂשָרֵאל וִַּיְפֹרׂש ַּכּפָ 

1 16 cf DSS(4QKgs) LXX and ְולֹא־ָבַחְרִּתי ְבִאיׁש ִלְהיֹות ָנִגיד ַעל־ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל וֶָאְבַחר ִּבירּוָׁשַלִם ִלְהיֹות ְׁשִמי ָׁשם

II Chronicles 6:5 // omit MT (ְׁשִמי ָׁשם ְׁשִמי ָׁשם)



ִהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל־ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ׁשֹ 8:23 ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵאין־ָּכמֹו ֱא ֵמר ַהְּבִרית ְוַהֶחֶסד וַּיֹאַמר ְיהוָה ֱא
ַלֲעָבֶדי ַהֹהְלִכים ְלָפֶני ְּבָכל־ִלָּבם:  

ה: ֲאֶׁשר ָׁשַמְרָּת ְלַעְבְּד ָּדִוד ָאִבי ֵאת ֲאֶׁשר־ִּדַּבְרָּת לֹו וְַּתַדֵּבר ְּבִפי ּוְביְָד ִמֵּלאָת ַּכּיֹום ַהּזֶ 8:24
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ְׁשֹמר לְ 8:25 ַעְבְּד ָדִוד ָאִבי ֵאת ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ּלֹו ֵלאֹמר לֹא־ִיָּכֵרת ְל ִאיׁש ִמְּלָפַני ֹיֵׁשב ְוַעָּתה ְיהוָה ֱא

ַעל־ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאל ַרק ִאם־ִיְׁשְמרּו ָבֶני ֶאת־ַּדְרָּכם ָלֶלֶכת ְלָפַני ַּכֲאֶׁשר ָהַלְכָּת ְלָפָני:  
ֵהי ִיְׂשָרֵאל יֵָאֶמן 8:26 ָנא ְּדָבֶרי ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ְלַעְבְּד ָּדִוד ָאִבי:  ְוַעָּתה ְיהוָה ֱא
ִהים ַעל־ָהָאֶרץ ִהֵּנה ַהָּׁשַמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים לֹא ְיַכְלְּכלּו ַאף ִּכי־ַהַּבִית ַהּזֶ 8:27 ה ֲאֶׁשר ָּבִניִתי:  ִּכי ַהֻאְמָנם יֵֵׁשב ֱא
ָהי ִלְׁשֹמַע ֶאל־ָהִרָּנה ְוֶאל־ַהְּתִפָּלה ֲאֶׁשר ַעְבְּד ִמְתַּפֵּלל ְלָפֶני  ּוָפִניָת ֶאל־ְּתִפַּלת ַעְבְּד ְוֶאל־ּתְ 8:28 ִחָּנתֹו ְיהוָה ֱא

ַהּיֹום:  
ה  ־ַהְּתִפּלָ ִלְהיֹות ֵעיֶנ ְפֻתחֹות ֶאל־ַהַּבִית ַהֶּזה ַלְיָלה וָיֹום ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמְרָּת ִיְהיֶה ְׁשִמי ָׁשם ִלְׁשֹמַע ֶאל8:29

ֲאֶׁשר ִיְתַּפֵּלל ַעְבְּד ֶאל־ַהָּמקֹום ַהֶּזה:  
ֹום ִׁשְבְּת  ְוָׁשַמְעָּת ֶאל־ְּתִחַּנת ַעְבְּד ְוַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִיְתַּפְללּו ֶאל־ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ֶאל־ְמק 8:30

:ֶאל־ַהָּׁשַמִים ְוָׁשַמְעָּת ְוָסָלְחּתָ 
תֹו ּוָבא ָאָלה ִלְפֵני ִמְזַּבֲח ַּבַּבִית ַהֶּזה:  ֵאת ֲאֶׁשר 8:31 יֱֶחָטא ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ְוָנָׁשא־בֹו ָאָלה ְלַהֲא
יק ַצִּדיק ָלֶתת  ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ַהָּׁשַמִים ְוָעִׂשיָת ְוָׁשַפְטָּת ֶאת־ֲעָבֶדי ְלַהְרִׁשיַע ָרָׁשע ָלֵתת ַּדְרּכֹו ְּברֹאׁשֹו ּוְלַהְצִּד 8:32

ְּכִצְדָקתֹו: לֹו
ְתַחְּננּו ֵאֶלי ַּבַּבִית  ְּבִהָּנֵגף ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני אֹויֵב ֲאֶׁשר יֶֶחְטאּו־ָל ְוָׁשבּו ֵאֶלי ְוהֹודּו ֶאת־ְׁשֶמ ְוִהְתַּפְללּו ְוהִ 8:33
ַהֶּזה: 
 ִיְׂשָרֵאל וֲַהֵׁשֹבָתם ֶאל־ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּת ַלֲאבֹוָתם: ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ַהָּׁשַמִים ְוָסַלְחָּת ְלַחַּטאת ַעּמְ 8:34
אָתם ְיׁשּובּון  ְּבֵהָעֵצר ָׁשַמִים ְולֹא־ִיְהיֶה ָמָטר ִּכי יֶֶחְטאּו־ָל ְוִהְתַּפְללּו ֶאל־ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְוהֹודּו ֶאת־ְׁשֶמ ּוֵמַחּטָ 8:35

ִּכי ְתַעֵּנם: 
ּה  ְׁשַמע ַהָּׁשַמִים ְוָסַלְחָּת ְלַחַּטאת ֲעָבֶדי ְוַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ִּכי תֹוֵרם ֶאת־ַהֶּדֶר ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ֵיְלכּו־בָ ְוַאָּתה ִּת 8:36

ְוָנַתָּתה ָמָטר ַעל־ַאְרְצ ֲאֶׁשר־ָנַתָּתה ְלַעְּמ ְלַנֲחָלה: 
ה ִׁשָּדפֹון יֵָרקֹון ַאְרֶּבה ָחִסיל ִּכי ִיְהיֶה ִּכי יַָצר־לֹו ֹאְיבֹו ְּבֶאֶרץ ְׁשָעָריו ָּכל־ֶנַגע  ָרָעב ִּכי־ִיְהיֶה ָבָאֶרץ ֶּדֶבר ִּכי־ִיְהֶי8:37

ָּכל־ַמֲחָלה: 
יו  ׂש ַּכּפָ ָּכל־ְּתִפָּלה ָכל־ְּתִחָּנה ֲאֶׁשר ִתְהיֶה ְלָכל־ָהָאָדם ְלֹכל ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר יְֵדעּון ִאיׁש ֶנַגע ְלָבבֹו ּוָפרַ 8:38

ֶאל־ַהַּבִית ַהֶּזה:  
ְלָבבֹו ִּכי־ַאָּתה  ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ַהָּׁשַמִים ְמכֹון ִׁשְבֶּת ְוָסַלְחָּת ְוָעִׂשיָת ְוָנַתָּת ָלִאיׁש ְּכָכל־ְּדָרָכיו ֲאֶׁשר ֵּתַדע ֶאת־ 8:39

יַָדְעָּת ְלַבְּד ֶאת־ְלַבב ָּכל־ְּבֵני ָהָאָדם:  
ָּיִמים ֲאֶׁשר־ֵהם ַחִּיים ַעל־ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ַלֲאֹבֵתינּו:  ְלַמַען ִיָראּו ָּכל־הַ 8:40
8:41  : ְוַגם ֶאל־ַהָּנְכִרי ֲאֶׁשר לֹא־ֵמַעְּמ ִיְׂשָרֵאל הּוא ּוָבא ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְלַמַען ְׁשֶמ
 ַהְּנטּויָה ּוָבא ְוִהְתַּפֵּלל ֶאל־ַהַּבִית ַהֶּזה: ִּכי ִיְׁשְמעּון ֶאת־ִׁשְמ ַהָּגדֹול ְוֶאת־ָיְד ַהֲחָזָקה ּוְזֹרעֲ 8:42
ֵּמי ָהָאֶרץ  ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ַהָּׁשַמִים ְמכֹון ִׁשְבֶּת ְוָעִׂשיָת ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ִיְקָרא ֵאֶלי ַהָּנְכִרי ְלַמַען יְֵדעּון ָּכל־עַ 8:43

ַדַעת ִּכי־ִׁשְמ ִנְקָרא ַעל־ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּבִניִתי:  ֶאת־ְׁשֶמ ּוְלִיְרָאה ֹאְת ְּכַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ְולָ 
ַחְרָּת ָּבּה  ִּכי־יֵֵצא ַעְּמ ַלִּמְלָחָמה ַעל־ֹאְיָביו ַּבֶּדֶר ֲאֶׁשר ִּתְׁשָלֵחם ְוִהְתַּפְללּו ֶאל־ְיהָוה ֶּדֶר ָהִעיר ֲאֶׁשר ּבָ 8:44

  : ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר־ָּבִנִתי ִלְׁשֶמ
ַמְעָּת ַהָּׁשַמִים ֶאת־ְּתִפָּלָתם ְוֶאת־ְּתִחָּנָתם ְוָעִׂשיָת ִמְׁשָּפָטם: ְוׁשָ 8:45
ץ ָהאֹויֵב ִּכי יֶֶחְטאּו־ָל ִּכי ֵאין ָאָדם ֲאֶׁשר לֹא־יֱֶחָטא ְוָאַנְפָּת ָבם ּוְנַתָּתם ִלְפֵני אֹוֵיב ְוָׁשבּום ֹׁשֵביֶהם ֶאל־ֶארֶ 8:46

ְרחֹוָקה אֹו ְקרֹוָבה:  
ּו ָרָׁשְענּו: יבּו ֶאל־ִלָּבם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשּבּו־ָׁשם ְוָׁשבּו ְוִהְתַחְּננּו ֵאֶלי ְּבֶאֶרץ ֹׁשֵביֶהם ֵלאֹמר ָחָטאנּו ְוֶהֱעִוינְוֵהִׁש 8:47
ֶּדֶר ַאְרָצם ֲאֶׁשר  ְוָׁשבּו ֵאֶלי ְּבָכל־ְלָבָבם ּוְבָכל־ַנְפָׁשם ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם ֲאֶׁשר־ָׁשבּו ֹאָתם ְוִהְתַּפְללּו ֵאֶלי 8:48

 : ָנַתָּתה ַלֲאבֹוָתם ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבַחְרָּת ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר־ָּבִניָת ִלְׁשֶמ
ְוָׁשַמְעָּת ַהָּׁשַמִים ְמכֹון ִׁשְבְּת ֶאת־ְּתִפָּלָתם ְוֶאת־ְּתִחָּנָתם ְוָעִׂשיָת ִמְׁשָּפָטם: 8:49
 ּוְלָכל־ִּפְׁשֵעיֶהם ֲאֶׁשר ָּפְׁשעּו־ָב ּוְנַתָּתם ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ֹׁשֵביֶהם ְוִרֲחמּום:  ְוָסַלְחָּת ְלַעְּמ ֲאֶׁשר ָחְטאּו־לָ 8:50
ִּכי־ַעְּמ ְוַנֲחָלְת ֵהם ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ִמִּמְצַרִים ִמּתֹו ּכּור ַהַּבְרֶזל: 8:51

1 22 ֹמה ִּכּיֹור ְנֹחֶׁשת וִַּיְּתֵנהּו ְּבתֹו ָהֲעָזָרה ָחֵמׁש ַאּמֹות ָאְרּכֹו ְוָחֵמׁש ַאּמֹות ָרְחּבֹו ְואַ ּמֹות ָׁשלֹוׁש   ִּכי־ָעָׂשה ְׁש
ׂש ַּכָּפיו ַהָּׁשָמְיָמהקֹוָמתֹו וַַּיֲעֹמד ָעָליו וִַּיְבַר ַעל־ִּבְרָּכיו ֶנֶגד ָּכל־ְקַהל ִיְׂשָרֵאל וִַּיְפרֹ   II Chronicles 6:13 // omit MT

LXX Tg Vg (ַּכָּפיו ַהָּׁשָמְיָמהַּכָּפיו ַהָּׁשָמִים)



:  1ִלְהיֹות ֵעיֶני ְוָאְזֶני8:52 ְפֻתחֹות ֶאל־ְּתִחַּנת ַעְבְּד ְוֶאל־ְּתִחַּנת ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשֹמַע ֲאֵליֶהם ְּבֹכל ָקְרָאם ֵאֶלי
ְרָּת ְּביַד ֹמֶׁשה ַעְבֶּד ְּבהֹוִציֲא ֶאת־ֲאֹבֵתינּו  ִּכי־ַאָּתה ִהְבַּדְלָּתם ְל ְלַנֲחָלה ִמֹּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ַּכֲאֶׁשר ִּדּבַ 8:53

ִמִּמְצַרִים ֲאֹדָני ְיהִוה:
ֹמה ְלִהְתַּפֵּלל ֶאל־ְיהוָה ֵאת ָּכל־ַהְּתִפָּלה ְוַהְּתִחָּנה ַהּזֹאת ָקם ִמִּלְפֵני ִמְזַּבח ְיהו8:54ָ ה ִמְּכֹרַע  וְַיִהי ְּכַכּלֹות ְׁש

ְּפֻרׂשֹות ַהָּׁשָמִים: ַעל־ִּבְרָּכיו ְוַכָּפיו
וַַּיְעֹמד וְַיָבֶר ֵאת ָּכל־ְקַהל ִיְׂשָרֵאל קֹול ָּגדֹול ֵלאֹמר:  8:55
ב ֲאֶׁשר ִּדֶּבר  ָּברּו ְיהוָה ֲאֶׁשר ָנַתן ְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִּדֵּבר לֹא־ָנַפל ָּדָבר ֶאָחד ִמֹּכל ְּדָברֹו ַהּטֹו8:56

ה ַעְבּדֹו:  ְּביַד ֹמׁשֶ 
ֵהינּו ִעָּמנּו ַּכֲאֶׁשר ָהיָה ִעם־ֲאֹבֵתינּו ַאל־יַַעְזֵבנּו ְוַאל־ִיְּטֵׁשנּו:  8:57 ְיִהי ְיהוָה ֱא
:  ְלַהּטֹות ְלָבֵבנּו ֵאָליו ָלֶלֶכת ְּבָכל־ְּדָרָכיו ְוִלְׁשֹמר ִמְצוָתיו ְוֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאת־ֲאֹבֵתינּו8:58
ֵהינּו יֹוָמם וָָלְיָלה ַלֲעׂשֹות ִמְׁש 8:59 ַּפט ַעְבּדֹו  ְוִיְהיּו ְדָבַרי ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִהְתַחַּנְנִּתי ִלְפֵני ְיהוָה ְקֹרִבים ֶאל־ְיהוָה ֱא

ּוִמְׁשַּפט ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּדַבר־יֹום ְּביֹומֹו:  
ִהים ֵאין עֹוד:  ְלַמַען ַּדַעת ָּכל־ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ְיהוָה הּוא ָהֱא8:60
ֵהינּו ָלֶלֶכת ְּבֻחָּקיו ְוִלְׁשֹמר ִמְצוָתיו ַּכּיֹום ַהֶּזה: 8:61 ְוָהיָה ְלַבְבֶכם ָׁשֵלם ִעם ְיהוָה ֱא
ְוַהֶּמֶל ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו ֹזְבִחים ֶזַבח ִלְפֵני ְיהוָה:  8:62
ֹמה ֵאת ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ָזבַ 8:63 ח ַליהוָה ָּבָקר ֶעְׂשִרים ּוְׁשַנִים ֶאֶלף ְוצֹאן ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף  וִַּיְזַּבח ְׁש

וַַּיְחְנכּו ֶאת־ֵּבית ְיהוָה ַהֶּמֶל ְוָכל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  
ֶאת־ַהִּמְנָחה ְוֵאת  ַּבּיֹום ַההּוא ִקַּדׁש ַהֶּמֶל ֶאת־ּתֹו ֶהָחֵצר ֲאֶׁשר ִלְפֵני ֵבית־ְיהוָה ִּכי־ָעָׂשה ָׁשם ֶאת־ָהֹעָלה וְ 8:64

י ַהְּׁשָלִמים:  ֶחְלֵבי ַהְּׁשָלִמים ִּכי־ִמְזַּבח ַהְּנֹחֶׁשת ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיהוָה ָקֹטן ֵמָהִכיל ֶאת־ָהֹעָלה ְוֶאת־ַהִּמְנָחה ְוֵאת ֶחְלבֵ 
ֹמה ָבֵעת־ַהִהיא ֶאת־ֶהָחג ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו ָקָהל ָּגדֹול ִמְּלבֹו8:65 א ֲחָמת ַעד־ַנַחל ִמְצַרִים ִלְפֵני ְיהוָה  וַַּיַעׂש ְׁש

ֵהינּו ֵהינּו ַּבַּבִית ֲאֶׁשר ָּבָנה ֹאֵכל ְוֹׁשֶתה ְוָׂשֵמַח ִלְפֵני ְיהוָה ֱא ִׁשְבַעת יִָמים ְוִׁשְבַעת יִָמים ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום:  2ֱא
ּטֹוָבה ֲאֶׁשר  ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִׁשַּלח ֶאת־ָהָעם וְַיָבֲרכּו ֶאת־ַהֶּמֶל וֵַּיְלכּו ְלָאֳהֵליֶהם ְׂשֵמִחים ְוטֹוֵבי ֵלב ַעל ָּכל־הַ 8:66

ֹו ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו:  ָעָׂשה ְיהוָה ְלָדִוד ַעְבּד
ֹמה ֲאֶׁשר ָחֵפץ ַלֲעׂשֹות9:1 ֹמה ִלְבנֹות ֶאת־ֵּבית־ְיהוָה ְוֶאת־ֵּבית ַהֶּמֶל ְוֵאת ָּכל־ֵחֶׁשק ְׁש :וְַיִהי ְּכַכּלֹות ְׁש
ֹמה ֵׁשִנית ַּכֲאֶׁשר ִנְרָאה ֵאָליו ְּבִגְבעֹון: 9:2 וֵַּיָרא ְיהוָה ֶאל־ְׁש
3ֵאָליו ָׁשַמְעִּתי ֶאת־ְּתִפָּלְת ְוֶאת־ְּתִחָּנְת ֲאֶׁשר ִהְתַחַּנְנָּתה ְלָפַני ָעִׂשיִתי ָל ְּכֹכל ְּתִפָּלֶתוַּיֹאֶמר ְיהוָה9:3

ַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּבִנָתה ָלׂשּום־ְׁשִמי ָׁשם ַעד־עֹוָלם ְוָהיּו ֵעיַני ְוִלִּבי ָׁשם ָּכל־ַהָּיִמים:  ִהְקַּדְׁשִּתי ֶאת־הַ 
י ּוִמְׁשָּפַטי  ְוַאָּתה ִאם־ֵּתֵל ְלָפַני ַּכֲאֶׁשר ָהַל ָּדִוד ָאִבי ְּבָתם־ֵלָבב ּוְבֹיֶׁשר ַלֲעׂשֹות ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֻחּקַ 9:4

ְׁשֹמר: ִּת 
 ִאיׁש ֵמַעל  וֲַהִקֹמִתי ֶאת־ִּכֵּסא ַמְמַלְכְּת ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְלֹעָלם ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ַעל־ָּדִוד ָאִבי ֵלאֹמר לֹא־ִיָּכֵרת לְ 9:5

ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאל: 
ֻחֹּקַתי ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְפֵניֶכם וֲַהַלְכֶּתם וֲַעַבְדֶּתם  ְוִאם־ׁשֹוב ְּתֻׁשבּון ַאֶּתם ּוְבֵניֶכם ֵמַאֲחַרי ְולֹא ִתְׁשְמרּו ִמְצוַתי וְ 9:6

ִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם:   ֱא
ח ֵמַעל ָּפָני ְוִהְכַרִּתי ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶהם ְוֶאת־ַהַּבִית ֲאֶׁשר ִהְקַּדְׁשִּתי ִלְׁשִמי ֲאַׁשּלַ 9:7

יָה ִיְׂשָרֵאל ְלָמָׁשל ְוִלְׁשִניָנה ְּבָכל־ָהַעִּמים:  ְוהָ 
ָלָאֶרץ ַהּזֹאת  ְוַהַּבִית ַהֶּזה ָהיָה ֶעְליֹון ִיְהיֶה ְלִעִּיּין ָּכל־ֹעֵבר ָעָליו ִיֹּׁשם ְוָׁשָרק ְוָאְמרּו ַעל־ֶמה ָעָׂשה ְיהוָה ָּכָכה9:8

ְוַלַּבִית ַהֶּזה:  
ִהים ֲאֵחִרים  ְוָאְמרּו ַעל ֲאֶׁשר ָעְזבּו אֶ 9:9 ֵהיֶהם ֲאֶׁשר הֹוִציא ֶאת־ֲאֹבָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים וַַּיֲחִזקּו ֵּבא ת־ְיהוָה ֱא

וִַּיְׁשַּתחּו ָלֶהם וַַּיַעְבֻדם ַעל־ֵּכן ֵהִביא ְיהוָה ֲעֵליֶהם ֵאת ָּכל־ָהָרָעה ַהּזֹאת:
ֹמה ֶאת־9:10 :  וְַיִהי ִמְקֵצה ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ֲאֶׁשר־ָּבָנה ְׁש ְׁשֵני ַהָּבִּתים ֶאת־ֵּבית ְיהוָה ְוֶאת־ֵּבית ַהֶּמֶל
ֹמה ַּבֲעֵצי ֲאָרִזים ּוַבֲעֵצי ְברֹוִׁשים ּוַבָּזָהב ְלָכל־ֶחְפצֹו ָאז ִיֵּתן ַהֶּמֶל ְׁש 9:11 ־ֹצר ִנָּׂשא ֶאת־ְׁש ֹמה  ִחיָרם ֶמֶל

ְלִחיָרם ֶעְׂשִרים ִעיר ְּבֶאֶרץ ַהָּגִליל: 
ֹמה ְולֹא יְָׁשרּו ְּבֵעיָניו:  וֵַּיֵצא חִ 9:12 יָרם ִמֹּצר ִלְראֹות ֶאת־ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָנַתן־לֹו ְׁש
וַּיֹאֶמר ָמה ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר־ָנַתָּתה ִּלי ָאִחי וִַּיְקָרא ָלֶהם ֶאֶרץ ָּכבּול ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:9:13

1 52 // LXX ְוָאְזֶני  omit MT ( ְוָאְזֶני ֵעיֶני)
2 65 ֵהינּו // LXX ַּבַּבִית ֲאֶׁשר ָּבָנה ֹאֵכל ְוֹׁשֶתה ְוָׂשֵמַח ִלְפֵני ְיהָוה ֱא omit MT (ֵהינּו ֵהינּוֱא (ֱא
3 3 // LXX ָעִׂשיִתי ָל ְּכֹכל ְּתִפָּלֶת  omit MT (ִהְקַּדְׁשִּתיָעִׂשיִתי)



ַּכר ָזָהב:  וִַּיְׁשַלח ִחיָרם ַלֶּמֶל ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ּכִ 9:14
ֹמה ִלְבנֹות ֶאת־ֵּבית ְיהוָה ְוֶאת־ֵּביתֹו ְוֶאת־ַהִּמּלֹוא ְוֵאת חֹוַמת  9:15 ְוֶזה ְדַבר־ַהַּמס ֲאֶׁשר־ֶהֱעָלה ַהֶּמֶל ְׁש

ְירּוָׁשָלִם ְוֶאת־ָחֹצר ְוֶאת־ְמִגּדֹו ְוֶאת־ָּגֶזר: 
־ִמְצַרִים ָעָלה וִַּיְלֹּכד ֶאת־ֶּגֶזר ו9:16ַ ִּיְׂשְרָפּה ָּבֵאׁש ְוֶאת־ַהְּכַנֲעִני ַהֹּיֵׁשב ָּבִעיר ָהָרג וִַּיְּתָנּה ִׁשֻּלִחים ְלִבּתֹו  ַּפְרֹעה ֶמֶל

ֹמה:  ֵאֶׁשת ְׁש
ֹמה ֶאת־ָּגֶזר ְוֶאת־ֵּבית ֹחֹרן ַּתְחּתֹון:  9:17 וִַּיֶבן ְׁש
ְוֶאת־ַּבֲעָלת ְוֶאת־ַּתָמר ַּבִּמְדָּבר ָּבָאֶרץ:  9:18
ֹמה ֲאֶׁשר ָחַׁשק  ְוֵאת ָּכל־ָעֵרי9:19 ֹמה ְוֵאת ָעֵרי ָהֶרֶכב ְוֵאת ָעֵרי ַהָּפָרִׁשים ְוֵאת ֵחֶׁשק ְׁש ַהִּמְסְּכנֹות ֲאֶׁשר ָהיּו ִלְׁש

ִלְבנֹות ִּבירּוָׁשַלִם ּוַבְּלָבנֹון ּוְבֹכל ֶאֶרץ ֶמְמַׁשְלּתֹו: 
י ְוַהְיבּוִסי ֲאֶׁשר לֹא־ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה:  ָּכל־ָהָעם ַהּנֹוָתר ִמן־ָהֱאֹמִרי ַהִחִּתי ַהְּפִרִּזי ַהִחּוִ 9:20
ֹמה ְלַמס־ֹעבֵ 9:21 ד ַעד ַהּיֹום  ְּבֵניֶהם ֲאֶׁשר ֹנְתרּו ַאֲחֵריֶהם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר לֹא־יְָכלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַהֲחִריָמם וַַּיֲעֵלם ְׁש
ַהֶּזה: 
ֹמה ָעבֶ 9:22 ד ִּכי־ֵהם ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה וֲַעָבָדיו ְוָׂשָריו ְוָׁשִלָׁשיו ְוָׂשֵרי ִרְכּבֹו ּוִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא־ָנַתן ְׁש

ּוָפָרָׁשיו: 
ֹמה ֲחִמִּׁשים וֲַחֵמׁש ֵמאֹות ָהֹרִדים ָּבָעם ָהֹעִׂשים ַּבְּמָלאכָ 9:23 ה:  ֵאֶּלה ָׂשֵרי ַהִּנָּצִבים ֲאֶׁשר ַעל־ַהְּמָלאָכה ִלְׁש
ַּפְרֹעה ָעְלָתה ֵמִעיר ָּדִוד ֶאל־ֵּביָתּה ֲאֶׁשר ָּבָנה־ָלּה ָאז ָּבָנה ֶאת־ַהִּמּלֹוא:  ַא ַּבת־9:24
ׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ֹעלֹות ּוְׁשָלִמים ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ָּבָנה ַליהוָה ְוַהְקֵטיר ִאּתֹו אֲ 9:25 ֹמה ָׁש ֶׁשר ִלְפֵני  ְוֶהֱעָלה ְׁש

ָּבִית:  ְיהוָה ְוִׁשַּלם ֶאת־הַ 
ֹמה ְּבֶעְציֹון־ֶּגֶבר ֲאֶׁשר ֶאת־ֵאַלת ַעל־ְׂשַפת יַם־9:26 ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום:  1ּסֹוף וֳָאִני ָעָׂשה ַהֶּמֶל ְׁש
ֹמה: 9:27 וִַּיְׁשַלח ִחיָרם ָּבֳאִני ֶאת־ֲעָבָדיו ַאְנֵׁשי ֳאִנּיֹות ֹיְדֵעי ַהָּים ִעם ַעְבֵדי ְׁש
ֹמה:9:28 וַָּיֹבאּו אֹוִפיָרה וִַּיְקחּו ִמָּׁשם ָזָהב ַאְרַּבע־ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ִּכָּכר וַָּיִבאּו ֶאל־ַהֶּמֶל ְׁש
ֹמה ְלֵׁשם ְיהוָה וַָּתבֹא ְלַנֹּסתֹו ְּבִחידֹות:  10:1 ּוַמְלַּכת־ְׁשָבא ֹׁשַמַעת ֶאת־ֵׁשַמע ְׁש
ֹמה  וַָּתבֹא ְירּוָׁשַלְָמה ְּבַחִיל 10:2 ָּכֵבד ְמֹאד ְּגַמִּלים ֹנְׂשִאים ְּבָׂשִמים ְוָזָהב ַרב־ְמֹאד ְוֶאֶבן ְיָקָרה וַָּתבֹא ֶאל־ְׁש

וְַּתַדֵּבר ֵאָליו ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ָהיָה ִעם־ְלָבָבּה: 
ֹמה ֶאת־ָּכל־ְּדָבֶריָה לֹא־ָהיָה ָּדָבר ֶנְעָלם ִמן־ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר לֹא הִ 10:3 ִּגיד ָלּה:  וַַּיֶּגד־ָלּה ְׁש
ֹמה ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר ָּבָנה: 10:4 וֵַּתֶרא ַמְלַּכת־ְׁשָבא ֵאת ָּכל־ָחְכַמת ְׁש
וָה ְולֹא־ָהיָה  ּוַמֲאַכל ֻׁשְלָחנֹו ּומֹוַׁשב ֲעָבָדיו ּוַמֲעַמד ְמָׁשְרָתיו ּוַמְלֻּבֵׁשיֶהם ּוַמְׁשָקיו ְוֹעָלתֹו ֲאֶׁשר יֲַעֶלה ֵּבית ְיה10:5

:  ָבּה עֹוד רּוחַ 
10:6 : וַּתֹאֶמר ֶאל־ַהֶּמֶל ֱאֶמת ָהיָה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ְּבַאְרִצי ַעל־ְּדָבֶרי ְוַעל־ָחְכָמֶת
ֹוב  ְולֹא־ֶהֱאַמְנִּתי ַלְּדָבִרים ַעד ֲאֶׁשר־ָּבאִתי וִַּתְרֶאיָנה ֵעיַני ְוִהֵּנה לֹא־ֻהַּגד־ִלי ַהֵחִצי הֹוַסְפָּת ָחְכָמה וָט10:7

מּוָעה ֲאֶׁשר ָׁשָמְעִּתי: ֶאל־ַהְּׁש 
:  2ַאְׁשֵרי ָנֶׁשי 10:8 ַאְׁשֵרי ֲעָבֶדי ֵאֶּלה ָהֹעְמִדים ְלָפֶני ָּתִמיד ַהֹּׁשְמִעים ֶאת־ָחְכָמֶת
ֶהי ָּברּו ֲאֶׁשר ָחֵפץ ְּב ְלִתְּת ַעל־ִּכּסֵ 10:9 א ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהַבת ְיהוָה ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ְלֹעָלם וְַיִׂשיְמ  ְיִהי ְיהוָה ֱא

ְלֶמֶל ַלֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה:  
ָלֹרב  וִַּתֵּתן ַלֶּמֶל ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ִּכַּכר ָזָהב ּוְבָׂשִמים ַהְרֵּבה ְמֹאד ְוֶאֶבן ְיָקָרה לֹא־ָבא ַכֹּבֶׂשם ַההּוא עֹוד 10:10

ֹמה:  ֲאֶׁשר־ָנְת  ָנה ַמְלַּכת־ְׁשָבא ַלֶּמֶל ְׁש
ְוַגם ֳאִני ִחיָרם ֲאֶׁשר־ָנָׂשא ָזָהב ֵמאֹוִפיר ֵהִביא ֵמֹאִפיר ֲעֵצי ַאְלֻמִּגים ַהְרֵּבה ְמֹאד ְוֶאֶבן ְיָקָרה:  10:11
ֹּנרֹות ּוְנָבִלים ַלָּׁשִרים לֹא ָבא־ֵכן ֲעֵצי  וַַּיַעׂש ַהֶּמֶל ֶאת־ֲעֵצי ָהַאְלֻמִּגים ִמְסָעד ְלֵבית־ְיהוָה ּוְלֵבית ַהֶּמֶל ְוכִ 10:12

ַאְלֻמִּגים ְולֹא ִנְרָאה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה: 
ֹמה ָנַתן ְלַמְלַּכת־ְׁשָבא ֶאת־ָּכל־ֶחְפָצּה ֲאֶׁשר ָׁשָאָלה ִמְּלַבד ֲאֶׁשר ָנַתן־ָלּה ְּכיַד ַהֶּמֶל ְׁש 10:13 ֹמה ְוַהֶּמֶל ְׁש

ָצּה ִהיא וֲַעָבֶדיָה:וֵַּתֶפן וֵַּתֶל ְלַאְר 
ֹמה ְּבָׁשָנה ֶאָחת ֵׁשׁש ֵמאֹות ִׁשִּׁשים וֵָׁשׁש ִּכַּכר ָזָהב: 10:14 וְַיִהי ִמְׁשַקל ַהָּזָהב ֲאֶׁשר־ָּבא ִלְׁש
ְלַבד ֵמַאְנֵׁשי ַהָּתִרים ּוִמְסַחר ָהֹרְכִלים ְוָכל־ַמְלֵכי הֲעָרב ּוַפחֹות ָהָאֶרץ:  10:15
ֹמה ָמאַתִים ִצָּנה ָזָהב ָׁשחּוט ֵׁשׁש־ֵמאֹות ָזָהב יֲַעֶלה ַעל־ַהִּצָּנה ָהֶאָחת:  וַַּיעַ 10:16 ׂש ַהֶּמֶל ְׁש
ֶׁשת ָמִנים ָזָהב יֲַעֶלה ַעל־ַהָּמֵגן ָהֶאָחת וִַּיְּתֵנם ַהֶּמֶל ֵּבית יַעַ 10:17 ׁש־ֵמאֹות ָמִגִּנים ָזָהב ָׁשחּוט ְׁש ר  ּוְׁש
ַהְּלָבנֹון:

1 19 // LXX ּסֹוף MT ּסּוף
2 8 // LXX(BL) Syr ָנֶׁשי  MT ֲאָנֶׁשי 



ַּיַעׂש ַהֶּמֶל ִּכֵּסא־ֵׁשן ָּגדֹול וְַיַצֵּפהּו ָזָהב מּוָפז: ו10:18ַ
ֹעְמִדים  ֵׁשׁש ַמֲעלֹות ַלִּכֵּסה ְורֹאׁש־ָעֹגל ַלִּכֵּסה ֵמַאֲחָריו ְויָֹדת ִמֶּזה ּוִמֶּזה ֶאל־ְמקֹום ַהָּׁשֶבת ּוְׁשַנִים ֲאָריֹות 10:19

ֵאֶצל ַהָּידֹות:  
ֹעְמִדים ָׁשם ַעל־ֵׁשׁש ַהַּמֲעלֹות ִמֶּזה ּוִמֶּזה לֹא־ַנֲעָׂשה ֵכן ְלָכל־ַמְמָלָכה: ּוְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאָרִיים 10:20
ֹמה ָזָהב ְוִכֹּירֹות ָזָהב 10:21 ֵלי ֵּבית־יַַער ַהְּלָבנֹון ָזָהב ָסגּור ֵאין ֶּכֶסף לֹא ֶנְחָׁשב ְוֹכל ּכְ 1ְוֹכל ְּכֵלי ַמְׁשֵקה ַהֶּמֶל ְׁש

ֹמה ִלְמאּוָמה:   ִּביֵמי ְׁש
ׁש ָׁשִנים ָּתבֹוא ֳאִני ַתְרִׁשיׁש ֹנְׂשֵאת ָזָהב וָכֶ 10:22 ֶסף ִּכי ֳאִני ַתְרִׁשיׁש ַלֶּמֶל ַּבָּים ִעם ֳאִני ִחיָרם ַאַחת ְלָׁש

ִּכִּיים:  ֶׁשְנַהִּבים ְוֹקִפים ְותֻ 
ֹמה ִמֹּכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ְלֹעֶׁשר ּוְלָחְכָמה: 10:23 וִַּיְגַּדל ַהֶּמֶל ְׁש
ִהים ְּבִלּבֹו:  10:24 ֹמה ִלְׁשֹמַע ֶאת־ָחְכָמתֹו ֲאֶׁשר־ָנַתן ֱא ְוָכל־ָהָאֶרץ ְמַבְקִׁשים ֶאת־ְּפֵני ְׁש
ְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָלמֹות ְוֵנֶׁשק ּוְבָׂשִמים סּוִסים ּוְפָרִדים ְּדַבר־ָׁשָנה ְוֵהָּמה ְמִבִאים ִאיׁש ִמְנָחתֹו ְּכֵלי ֶכֶסף ּו10:25
ְּבָׁשָנה: 
ֹמה ֶרֶכב ּוָפָרִׁשים וְַיִהי־לֹו ֶאֶלף ְוַאְרַּבע־ֵמאֹות ֶרֶכב ּוְׁשֵנים־ָעָׂשר ֶאֶלף ָּפָרִׁשים וַַּיְנֵחם 10:26 ְּבָעֵרי ָהֶרֶכב  וֶַּיֱאֹסף ְׁש
ֶּמֶל ִּבירּוָׁשָלִם:  ְוִעם־הַ 
וִַּיֵּתן ַהֶּמֶל ֶאת־ַהֶּכֶסף ִּבירּוָׁשַלִם ָּכֲאָבִנים ְוֵאת ָהֲאָרִזים ָנַתן ַּכִּׁשְקִמים ֲאֶׁשר־ַּבְּׁשֵפָלה ָלֹרב: 10:27
ֹמה ִמִּמְצָרִים ּוִמֻּקֵּוא ֹסֲחֵרי ַהֶּמֶל ִיְקחּו ִמֻּקּוֵ 10:28 א ִּבְמִחיר:  ּומֹוָצא ַהּסּוִסים ֲאֶׁשר ִלְׁש
ּוְלַמְלֵכי  וַַּתֲעֶלה וֵַּתֵצא ִמִּמְצַרִים ֶמְרָּכָבה ְּבֵׁשׁש ֵמאֹות ֶּכֶסף ְוסּוס ַּבֲחִמִּׁשים ּוֵמָאה ְוֵכן ְלָכל־ַמְלֵכי ַהַחִּתים10:29

ֲאָרם ְּביָָדם ֹיִצאּו:
ֹמה ָאַהב ָנִׁשים וִַּיַּקח ָנִׁשים 11:1 ָנְכִרּיֹות ַרּבֹות ְוֶאת־ַּבת־ַּפְרֹעה מֹוֲאִבּיֹות ַעֳּמִנּיֹות ֲאֹדִמֹּית ֵצְדִנֹּית  2ְוַהֶּמֶל ְׁש

ַחִּתֹּית: 
לֹא־יָֹבאּו ָבֶכם ָאֵכן יַּטּו ֶאת־ְלַבְבֶכם ַאֲחֵרי  ִמן־ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָאַמר־ְיהוָה ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא־ָתֹבאּו ָבֶהם ְוֵהם 11:2

ֹמה ְלַאֲהָבה:   ֵהיֶהם ָּבֶהם ָּדַבק ְׁש ֱא
ׁש ֵמאֹות וַַּיּטּו ָנָׁשיו ֶאת־ִלּבֹו:  11:3 וְַיִהי־לֹו ָנִׁשים ָׂשרֹות ְׁשַבע ֵמאֹות ּוִפַלְגִׁשים ְׁש
ֹמה ָנָׁשיו ִהּטּו אֶ 11:4 ָהיו  וְַיִהי ְלֵעת ִזְקַנת ְׁש ִהים ֲאֵחִרים ְולֹא־ָהיָה ְלָבבֹו ָׁשֵלם ִעם־ְיהוָה ֱא ת־ְלָבבֹו ַאֲחֵרי ֱא

ִּכְלַבב ָּדִויד ָאִביו: 
ֵהי ִצֹדִנים 11:5 ֹמה ַאֲחֵרי ַעְׁשֹּתֶרת ֱא ְוַאֲחֵרי ִמְלֹּכם ִׁשֻּקץ ַעֹּמִנים: 3ּמֹוָאִבים ִׁשֻּקץְכמֹוׁשְוַאֲחֵריוֵַּיֶל ְׁש
ֹמה ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה ְולֹא ִמֵּלא ַאֲחֵרי ְיהוָה ְּכָדִוד ָאִביו: 11:6 וַַּיַעׂש ְׁש
ֹמה ָּבָמה ִלְכמֹוׁש ִׁשֻּקץ11:7 ּוְלַעְׁשֹּתֶרתמֹוָאב ָּבָהר ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ְירּוָׁשָלִם ּוְלִמְלֹּכם ִׁשֻּקץ ְּבֵני ַעּמֹון ָאז ִיְבֶנה ְׁש

:  4ִׁשֻּקץִ◌ציֹדִנים 
ֵהיֶהן:  11:8 ְוֵכן ָעָׂשה ְלָכל־ָנָׁשיו ַהָּנְכִרּיֹות ַמְקִטירֹות ּוְמַזְּבחֹות ֵלא
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ַהִּנְרָאה ֵאָליו ַּפֲעָמִים: 11:9 ֹמה ִּכי־ָנָטה ְלָבבֹו ֵמִעם ְיהוָה ֱא וִַּיְתַאַּנף ְיהוָה ִּבְׁש

ִהים ֲאֵחִרים ְולֹא ָׁשַמר ֵאת ֲאֶׁשר־ִצָּוה ְיהוָה:11:10 ְוִצָּוה ֵאָליו ַעל־ַהָּדָבר ַהֶּזה ְלִבְלִּתי־ֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱא
ֹמה יַַען ֲאֶׁשר ָהְיָתה־ּזֹאת ִעָּמ ְולֹא ָׁשַמְרָּת ְּבִריִתי ְוֻחֹּקַתי ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ָעֶלי 11:11 ֶאְקַרע  ָקֹרעַ וַּיֹאֶמר ְיהוָה ִלְׁש

  : ֶאת־ַהַּמְמָלָכה ֵמָעֶלי ּוְנַתִּתיָה ְלַעְבֶּד
־ְּביֶָמי לֹא ֶאֱעֶׂשָּנה ְלַמַען ָּדִוד ָאִבי ִמַּיד ִּבְנ ֶאְקָרֶעָּנה: 11:12 ַא
ן ְירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ָּבָחְרִּתי:  ַרק ֶאת־ָּכל־ַהַּמְמָלָכה לֹא ֶאְקָרע ֵׁשֶבט ֶאָחד ֶאֵּתן ִלְבֶנ ְלַמַען ָּדִוד ַעְבִּדי ּוְלַמעַ 11:13
ֹמה ֵאת ֲהַדד ָהֲאֹדִמי ִמֶּזַרע ַהֶּמֶל הּוא ֶּבֱאדֹום11:14 :וַָּיֶקם ְיהוָה ָׂשָטן ִלְׁש
:  וְַיִהי ִּבְהיֹות ָּדִוד ֶאת־ֱאדֹום ַּבֲעלֹות יֹוָאב ַׂשר ַהָּצָבא ְלַקֵּבר ֶאת־ַהֲחָלִלים וַַּי ָּכל־ָזָכר ֶּבֱאדֹום11:15
ִּכי ֵׁשֶׁשת ֳחָדִׁשים יַָׁשב־ָׁשם יֹוָאב ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ַעד־ִהְכִרית ָּכל־ָזָכר ֶּבֱאדֹום: 11:16
וִַּיְבַרח ֲאַדד הּוא וֲַאָנִׁשים ֲאֹדִמִּיים ֵמַעְבֵדי ָאִביו ִאּתֹו ָלבֹוא ִמְצָרִים וֲַהַדד ַנַער ָקָטן:  11:17
־ִמְצַרִים וִַּיֶּתן־לֹו ַבִית  וַָּיֻקמּו ִמִּמְדיָן וַָּיֹבאּו 11:18 ָּפאָרן וִַּיְקחּו ֲאָנִׁשים ִעָּמם ִמָּפאָרן וַָּיֹבאּו ִמְצַרִים ֶאל־ַּפְרֹעה ֶמֶל

ְוֶלֶחם ָאַמר לֹו ְוֶאֶרץ ָנַתן לֹו: 

1 21 // LXX ְוִכֹּירֹות ָזָהב omit MT (ְוֹכל ְוִכֹּירֹות)
2 1 // LXX וִַּיַּקח נָ ִׁשים omit MT (ָנִׁשיםָנִׁשים)
3 5 // Syr ְוַאֲחֵרי ְכמֹוׁש ִׁשֻּקץ ּמֹוָאִבים omit MT LXX (ְוַאֲחֵרי ְוַאֲחֵרי )
4 7 // LXX ּוְלַעְׁשֹּתֶרת ִׁשֻּקץִ◌ציֹדִנים omit MT involving (ּוְלַעְׁשֹּתֶרתְוֵכן) (-ַעְׁשּתֹ -ָעָׂשה)



ְחְּפֵניס ַהְּגִביָרה:  וִַּיְמָצא ֲהַדד ֵחן ְּבֵעיֵני ַפְרֹעה ְמֹאד וִַּיֶּתן־לֹו ִאָּׁשה ֶאת־ֲאחֹות ִאְׁשּתֹו ֲאחֹות ּתַ 11:19
ַּפְרֹעה ְּבתֹו וֵַּתֶלד לֹו ֲאחֹות ַּתְחְּפֵניס ֵאת ְּגנַֻבת ְּבנֹו וְַּתַגְּדֵלהּו ַתְחְּפֵנס ְּבתֹו ֵּבית ַּפְרֹעה וְַיִהי ְגנַֻבת ֵּבית11:20

ְּבֵני ַפְרֹעה:  
ְוִכי־ֵמת יֹוָאב ַׂשר־ַהָּצָבא וַּיֹאֶמר ֲהַדד ֶאל־ַּפְרֹעה ַׁשְּלֵחִני  וֲַהַדד ָׁשַמע ְּבִמְצַרִים ִּכי־ָׁשַכב ָּדִוד ִעם־ֲאֹבָתיו11:21

ְוֵאֵל ֶאל־ַאְרִצי:  
ְּלֵחִני: וַּיֹאֶמר לֹו ַפְרֹעה ִּכי ָמה־ַאָּתה ָחֵסר ִעִּמי ְוִהְּנ ְמַבֵּקׁש ָלֶלֶכת ֶאל־ַאְרֶצ וַּיֹאֶמר לֹא ִּכי ַׁשֵּלַח ְּתׁשַ 11:22
־צֹוָבה ֲאֹדָניו:  וַָּיֶקם ֱא11:23 ִהים לֹו ָׂשָטן ֶאת־ְרזֹון ֶּבן־ֶאְליָָדע ֲאֶׁשר ָּבַרח ֵמֵאת ֲהַדְדֶעֶזר ֶמֶל
ַדָּמֶׂשק:  וִַּיְקֹּבץ ָעָליו ֲאָנִׁשים וְַיִהי ַׂשר־ְּגדּוד ַּבֲהֹרג ָּדִוד ֹאָתם וֵַּיְלכּו ַדֶּמֶׂשק וֵַּיְׁשבּו ָבּה וִַּיְמְלכּו ּבְ 11:24
ֹמה ְוֶאת־ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֲהָדד וַָּיָקץ ְּבִיְׂשָרֵאל וִַּיְמ ַעל־ֲאָרם:וְַיִהי ׂשָ 11:25 ָטן ְלִיְׂשָרֵאל ָּכל־ְיֵמי ְׁש
ֹמה וַָּיֶרם יָד ַּבּמֶ 11:26 :  ְויָָרְבָעם ֶּבן־ְנָבט ֶאְפָרִתי ִמן־ַהְּצֵרָדה ְוֵׁשם ִאּמֹו ְצרּוָעה ִאָּׁשה ַאְלָמָנה ֶעֶבד ִלְׁש ֶל
ֹמה ָּבָנה ֶאת־ַהִּמּלֹוא ָסַגר ֶאת־ֶּפֶרץ ִעיר ָּדִוד ָאִביו:  11:27 ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ֵהִרים יָד ַּבֶּמֶל ְׁש
ֹמה ֶאת־ַהַּנַער ִּכי־ֹעֵׂשה ְמָלאָכה הּוא וַַּיְפֵקד ֹאתֹו ְלָכל־ֵסֶבל ֵּבי11:28 ת  ְוָהִאיׁש יָָרְבָעם ִּגּבֹור ָחִיל וַַּיְרא ְׁש

ף: יֹוסֵ 
ִני ַהָּנִביא ַּבֶּדֶר וְַיִסיֵרהּו11:29 ְוהּוא  1 ִמן־ַהֶּדֶרוְַיִהי ָּבֵעת ַהִהיא ְויָָרְבָעם יָָצא ִמירּוָׁשָלִם וִַּיְמָצא ֹאתֹו ֲאִחָּיה ַהִּׁשי

ִמְתַּכֶּסה ְּבַׂשְלָמה ֲחָדָׁשה ּוְׁשֵניֶהם ְלַבָּדם ַּבָּׂשֶדה: 
וִַּיְתֹּפׂש ֲאִחָּיה ַּבַּׂשְלָמה ַהֲחָדָׁשה ֲאֶׁשר ָעָליו וִַּיְקָרֶעָה ְׁשֵנים ָעָׂשר ְקָרִעים: 11:30
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני ֹקֵרַע ֶאת־ַהַּמְמָלָכה ִמַּיד  וַּיֹאֶמר ְליָָרְבָעם ַקח־ְל ֲעָׂשָרה ְקָרִעים ִּכי ֹכה ָאַמר יְ 11:31 הוָה ֱא

ֹמה ְוָנַתִּתי ְל ֵאת ֲעָׂשָרה ַהְּׁשָבִטים:  ְׁש
ל:  ִיְׂשָראֵ ְוַהֵּׁשֶבט ָהֶאָחד ִיְהיֶה־ּלֹו ְלַמַען ַעְבִּדי ָדִוד ּוְלַמַען ְירּוָׁשַלִם ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבַחְרִּתי ָבּה ִמֹּכל ִׁשְבֵטי11:32
ֵהי ְבֵני־ַעּמֹו11:33 ֵהי מֹוָאב ּוְלִמְלֹּכם ֱא ֵהי ִצֹדִנין ִלְכמֹוׁש ֱא ן ְולֹא־ָהַל  יַַען ֲאֶׁשר ָעַזב וִַּיְׁשַּתֲחוּו ְלַעְׁשֹּתֶרת ֱא

ִבְדָרַכי ַלֲעׂשֹות ַהָּיָׁשר ְּבֵעיַני ְוֻחֹּקַתי ּוִמְׁשָּפַטי ְּכָדִוד ָאִביו:  
ל־ַהַּמְמָלָכה ִמָּידֹו ִּכי ָנִׂשיא ֲאִׁשֶתּנּו ֹּכל ְיֵמי ַחָּייו ְלַמַען ָּדִוד ַעְבִּדי ֲאֶׁשר ָּבַחְרִּתי ֹאתֹו ֲאֶׁשר ְולֹא־ֶאַּקח ֶאת־ּכָ 11:34

ָׁשַמר ִמְצוַתי ְוֻחֹּקָתי:  
ְוָלַקְחִּתי ַהְּמלּוָכה ִמַּיד ְּבנֹו ּוְנַתִּתיָה ְּל ֵאת ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטים: 11:35
י ִלי  נֹו ֶאֵּתן ֵׁשֶבט־ֶאָחד ְלַמַען ֱהיֹות־ִניר ְלָדִויד־ַעְבִּדי ָּכל־ַהָּיִמים ְלָפַני ִּבירּוָׁשַלִם ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבַחְרִּת ְוִלבְ 11:36

ָלׂשּום ְׁשִמי ָׁשם:  
ְוֹאְת ֶאַּקח ּוָמַלְכָּת ְּבֹכל ֲאֶׁשר־ְּתַאֶּוה ַנְפֶׁש ְוָהִייָת ֶּמֶל ַעל־ִיְׂשָרֵאל:  11:37
ְצוַתי ַּכֲאֶׁשר  ְוָהיָה ִאם־ִּתְׁשַמע ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר ֲאַצֶּו ְוָהַלְכָּת ִבְדָרַכי ְוָעִׂשיָת ַהָּיָׁשר ְּבֵעיַני ִלְׁשמֹור ֻחּקֹוַתי ּומִ 11:38

ְל ֶאת־ִיְׂשָרֵאל:  ָעָׂשה ָּדִוד ַעְבִּדי ְוָהִייִתי ִעָּמ ּוָבִניִתי ְל ַבִית־ֶנֱאָמן ַּכֲאֶׁשר ָּבִניִתי ְלָדִוד ְוָנַתִּתי
וַאַעֶּנה ֶאת־ֶזַרע ָּדִוד ְלַמַען זֹאת ַא לֹא ָכל־ַהָּיִמים: 11:39
־ִמְצַרִים וְַיִהי ְבמִ 11:40 ֹמה ְלָהִמית ֶאת־יָָרְבָעם וַָּיָקם יָָרְבָעם וִַּיְבַרח ִמְצַרִים ֶאל־ִׁשיַׁשק ֶמֶל ְצַרִים  וְַיַבֵּקׁש ְׁש

ֹמה: ַעד־מֹות ְׁש
ֹמה:  11:41 ֹמה ְוָכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוָחְכָמתֹו ֲהלֹוא־ֵהם ְּכֻתִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ְׁש ְויֶֶתר ִּדְבֵרי ְׁש
ֹמה ִבירּוָׁשַלִם ַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה: 11:42 ְוַהָּיִמים ֲאֶׁשר ָמַל ְׁש
ֹמה ִעם־ֲאֹבָתיו 11:43 וִַּיָּקֵבר ְּבִעיר ָּדִוד ָאִביו וִַּיְמ ְרַחְבָעם ְּבנֹו ַּתְחָּתיו: וִַּיְׁשַּכב ְׁש

וֵַּיֶל ְרַחְבָעם ְׁשֶכם ִּכי ְׁשֶכם ָּבא ָכל־ִיְׂשָרֵאל ְלַהְמִלי ֹאתֹו: 12:1
ֹמה וֵַּיֶׁשב יָָרְבָעם ְּבִמְצָרִים  וְַיִהי ִּכְׁשֹמַע יָָרְבָעם ֶּבן־ְנָבט ְוהּוא עֹוֶדּנּו ְבִמְצַרִים ֲאֶׁשר ָּבַרח 12:2 ִמְּפֵני ַהֶּמֶל ְׁש

:  2ַׁשַּלח וַָּיבֹא ְלִעירֹו ָלָאֶרץ ְצֵרָרה ֲאֶׁשר ָּבַחר ֶאְפָרִים 
וִַּיְׁשְלחּו וִַּיְקְראּו־לֹו וַָּיֹבאּו יָָרְבָעם ְוָכל־ְקַהל ִיְׂשָרֵאל וְַיַדְּברּו ֶאל־ְרַחְבָעם ֵלאֹמר:  12:3
ְוַנַעְבֶדָּך:  ָאִבי ִהְקָׁשה ֶאת־ֻעֵּלנּו ְוַאָּתה ַעָּתה ָהֵקל ֵמֲעֹבַדת ָאִבי ַהָּקָׁשה ּוֵמֻעּלֹו ַהָּכֵבד ֲאֶׁשר־ָנַתן ָעֵלינּו 12:4
ָׁשה יִָמים ְוׁשּובּו ֵאָלי וֵַּיְלכּו ָהָעם:  12:5 וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְלכּו ֹעד ְׁש
ֹמה ָאִביו ִּבְהֹיתֹו ַחי ֵלאֹמר ֵאי 12:6 ַאֶּתם  וִַּיָּוַעץ ַהֶּמֶל ְרַחְבָעם ֶאת־ַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר־ָהיּו ֹעְמִדים ֶאת־ְּפֵני ְׁש

ֶאת־ָהָעם־ַהֶּזה ָּדָבר:  נֹוָעִצים ְלָהִׁשיב
ים ְוָהיּו ְל  וְַיַדֵּבר ֵאָליו ֵלאֹמר ִאם־ַהּיֹום ִּתְהיֶה־ֶעֶבד ָלָעם ַהֶּזה וֲַעַבְדָּתם וֲַעִניָתם ְוִדַּבְרָּת ֲאֵליֶהם ְּדָבִרים טֹובִ 12:7

ֲעָבִדים ָּכל־ַהָּיִמים: 

1 29 // LXX וְַיִסיֵרהּו ִמן־ַהֶּדֶר  omit MT ( ַהֶּדֶר  ַּבֶּדֶר)
2 2 // LXX ַׁשַּלח וַָּיבֹא ְלִעירֹו ָלָאֶרץ ְצֵרָרה ֲאֶׁשר ָּבַחר ֶאְפָרִים omit MT (ֶאְפָרִיםּבְ ִמְצָרִים)



ִּיָּוַעץ ֶאת־ַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ָּגְדלּו ִאּתֹו ֲאֶׁשר ָהֹעְמִדים ְלָפָניו:  וַַּיֲעֹזב ֶאת־ֲעַצת ַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר ְיָעֻצהּו ַו12:8
ר־ָנַתן  וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָמה ַאֶּתם נֹוָעִצים ְוָנִׁשיב ָּדָבר ֶאת־ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ֵאַלי ֵלאֹמר ָהֵקל ִמן־ָהֹעל ֲאׁשֶ 12:9

ָאִבי ָעֵלינּו:  
ו ַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ָּגְדלּו ִאּתֹו ֵלאֹמר ֹּכה־תֹאַמר ָלָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ֵאֶלי ֵלאֹמר ָאִבי ִהְכִּביד  וְַיַדְּברּו ֵאָלי12:10

ֶאת־ֻעֵּלנּו ְוַאָּתה ָהֵקל ֵמָעֵלינּו ֹּכה ְּתַדֵּבר ֲאֵליֶהם ָקָטִּני ָעָבה ִמָּמְתֵני ָאִבי:  
ָּכֵבד וֲַאִני אֹוִסיף ַעל־ֻעְּלֶכם ָאִבי ִיַּסר ֶאְתֶכם ַּבּׁשֹוִטים וֲַאִני ֲאיֵַּסר ֶאְתֶכם  ְוַעָּתה ָאִבי ֶהְעִמיס ֲעֵליֶכם ֹעל12:11

ָּבַעְקַרִּבים:  
י:  ַהְּׁשִליִׁש וַָּיבֹו יָָרְבָעם ְוָכל־ָהָעם ֶאל־ְרַחְבָעם ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַהֶּמֶל ֵלאֹמר ׁשּובּו ֵאַלי ַּבּיֹום12:12
וַַּיַען ַהֶּמֶל ֶאת־ָהָעם ָקָׁשה וַַּיֲעֹזב ֶאת־ֲעַצת ַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר ְיָעֻצהּו: 12:13
ַּבּׁשֹוִטים  וְַיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ַּכֲעַצת ַהְיָלִדים ֵלאֹמר ָאִבי ִהְכִּביד ֶאת־ֻעְּלֶכם וֲַאִני ֹאִסיף ַעל־ֻעְּלֶכם ָאִבי ִיַּסר ֶאְתֶכם 12:14

ֶאְתֶכם ָּבַעְקַרִּבים:  וֲַאִני ֲאיֵַּסר 
ִחָּיה  ְולֹא־ָׁשַמע ַהֶּמֶל ֶאל־ָהָעם ִּכי־ָהְיָתה ִסָּבה ֵמִעם ְיהוָה ְלַמַען ָהִקים ֶאת־ְּדָברֹו ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ְּביַד אֲ 12:15

ִני ֶאל־יָָרְבָעם ֶּבן־ְנָבט:   ַהִּׁשי
 ֲאֵליֶהם וַָּיִׁשבּו ָהָעם ֶאת־ַהֶּמֶל ָּדָבר ֵלאֹמר ַמה־ָּלנּו ֵחֶלק ְּבָדִוד  וַַּיְרא ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ִּכי לֹא־ָׁשַמע ַהֶּמלֶ 12:16

וֵַּיֶל ִיְׂשָרֵאל ְלֹאָהָליו:  ְּבֶבן־ִיַׁשי ְלֹאָהֶלי ִיְׂשָרֵאל ַעָּתה ְרֵאה ֵביְת ָּדִוד1ְולֹא־ַנֲחָלה ָּלנּו 
ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהֹּיְׁשִבים ְּבָעֵרי ְיהּוָדה וִַּיְמ ֲעֵליֶהם ְרַחְבָעם:12:17
ַחְבָעם  ְר וִַּיְׁשַלח ַהֶּמֶל ְרַחְבָעם ֶאת־ֲאֹדִניָרם ֲאֶׁשר ַעל־ַהַּמס וִַּיְרְּגמּו ָכל־ִיְׂשָרֵאל ּבֹו ֶאֶבן וַָּיֹמת ְוַהֶּמֶל 12:18

ִהְתַאֵּמץ ַלֲעלֹות ַּבֶּמְרָּכָבה ָלנּוס ְירּוָׁשָלִם:  
וִַּיְפְׁשעּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵבית ָּדִוד ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה: 12:19
כּו ֹאתֹו ַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל לֹא  וְַיִהי ִּכְׁשֹמַע ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ִּכי־ָׁשב ָיָרְבָעם וִַּיְׁשְלחּו וִַּיְקְראּו ֹאתֹו ֶאל־ָהֵעָדה וַַּיְמִלי12:20

ָהיָה ַאֲחֵרי ֵבית־ָּדִוד זּוָלִתי ֵׁשֶבט־ְיהּוָדה ְלַבּדֹו: 
ֹעֵׂשה  וַָּיֹבאּו ְרַחְבָעם ְירּוָׁשַלִם וַַּיְקֵהל ֶאת־ָּכל־ֵּבית ְיהּוָדה ְוֶאת־ֵׁשֶבט ִּבְניִָמן ֵמָאה ּוְׁשֹמִנים ֶאֶלף ָּבחּור 12:21

ֹמה:ִמְלָחָמה ְלִהָּלֵחם עִ  ם־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָהִׁשיב ֶאת־ַהְּמלּוָכה ִלְרַחְבָעם ֶּבן־ְׁש
ִהים ֵלאֹמר:  12:22 וְַיִהי ְּדַבר ְיהוָה ֶאל־ְׁשַמְעיָה ִאיׁש־ָהֱא
ֹמה ֶמֶל ְיהּוָדה ְוֶאל־ָּכל־ֵּבית ְיהּוָדה ּוִבְניִָמין ְוֶיֶתר ָהָעם ֵלאֹמר 12:23 :  ֱאֹמר ֶאל־ְרַחְבָעם ֶּבן־ְׁש
ָּדָבר  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה לֹא־ַתֲעלּו ְולֹא־ִתָּלֲחמּון ִעם־ֲאֵחיֶכם ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ׁשּובּו ִאיׁש ְלֵביתֹו ִּכי ֵמִאִּתי ִנְהיָה הַ 12:24

ַהֶּזה וִַּיְׁשְמעּו ֶאת־ְּדַבר ְיהוָה וַָּיֻׁשבּו ָלֶלֶכת ִּכְדַבר ְיהוָה: 
־ְׁשֶכם ְּבַהר ֶאְפַרִים וֵַּיֶׁשב ָּבּה וֵַּיֵצא ִמָּׁשם וִַּיֶבן ֶאת־ְּפנּוֵאל: וִַּיֶבן יָָרְבָעם ֶאת12:25
וַּיֹאֶמר יָָרְבָעם ְּבִלּבֹו ַעָּתה ָּתׁשּוב ַהַּמְמָלָכה ְלֵבית ָּדִוד:  12:26
ם ַהֶּזה ֶאל־ֲאֹדֵניֶהם ֶאל־ְרַחְבָעם  ִאם־יֲַעֶלה ָהָעם ַהֶּזה ַלֲעׂשֹות ְזָבִחים ְּבֵבית־ְיהוָה ִּבירּוָׁשַלִם ְוָׁשב ֵלב ָהעָ 12:27

־ְיהּוָדה:   ֶמֶל ְיהּוָדה וֲַהָרֻגִני ְוָׁשבּו ֶאל־ְרַחְבָעם ֶמֶל
ֶהי ִיְׂש 12:28 ָרֵאל ֲאֶׁשר  וִַּיָּוַעץ ַהֶּמֶל וַַּיַעׂש ְׁשֵני ֶעְגֵלי ָזָהב וַּיֹאֶמר ֶאל־ָהָעם ַרב־ָלֶכם ֵמֲעלֹות ְירּוָׁשַלִם ִהֵּנה ֱא

לּו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:  ֶהעֱ 
וַָּיֶׂשם ֶאת־ָהֶאָחד ְּבֵבית־ֵאל ְוֶאת־ָהֶאָחד ָנַתן ְּבָדן:  12:29
ַעד־ָּדן:  2וְַיִהי ַהָּדָבר ַהֶּזה ְלַחָּטאת וֵַּיְלכּו ָהָעם ִלְפֵני ָהֶאָחד ֵבית־ֵאל ְוִלְפֵני ָהֶאָחד 12:30
וַַּיַעׂש ֶאת־ֵּבית ָּבמֹות וַַּיַעׂש ֹּכֲהִנים ִמְקצֹות ָהָעם ֲאֶׁשר לֹא־ָהיּו ִמְּבֵני ֵלִוי:  12:31
יהּוָדה וַַּיַעל ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ֵּכן ָעָׂשה  וַַּיַעׂש יָָרְבָעם ָחג ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִמיִני ַּבֲחִמָּׁשה־ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ֶּכָחג ֲאֶׁשר ּבִ 12:32

ְּבֵבית־ֵאל ְלַזֵּבַח ָלֲעָגִלים ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ְוֶהֱעִמיד ְּבֵבית ֵאל ֶאת־ֹּכֲהֵני ַהָּבמֹות ֲאֶׁשר ָעָׂשה: 
יִני ַּבֹחֶדׁש ֲאֶׁשר־ָּבָדא ִמִּלַּבד וַַּיַעׂש וַַּיַעל ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ְּבֵבית־ֵאל ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשמִ 12:33

ָחג ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל וַַּיַעל ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ְלַהְקִטיר:
ִהים ָּבא ִמיהּוָדה ִּבְדַבר ְיהוָה ֶאל־ֵּבית־ֵאל ְויָָרְבָעם ֹעֵמד ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ְלַהְקִטיר:  13:1 ְוִהֵּנה ִאיׁש ֱא
ְזֵּבַח ִּבְדַבר ְיהוָה וַּיֹאֶמר ִמְזֵּבַח ִמְזֵּבַח ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִהֵּנה־ֵבן נֹוָלד ְלֵבית־ָּדִוד יֹאִׁשָּיהּו ְׁשמֹו  וִַּיְקָרא ַעל־ַהּמִ 13:2

 : ְוָזַבח ָעֶלי ֶאת־ֹּכֲהֵני ַהָּבמֹות ַהַּמְקִטִרים ָעֶלי ְוַעְצמֹות ָאָדם ִיְׂשְרפ ָעֶלי
ֵלאֹמר ֶזה ַהּמֹוֵפת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ִהֵּנה ַהִּמְזֵּבַח ִנְקָרע ְוִנְׁשַּפ ַהֶּדֶׁשן ֲאֶׁשר־ָעָליו:  ְוָנַתן ַּבּיֹום ַההּוא מֹוֵפת13:3

1 16 // Hebrew Ms LXX ָּלנּו omit MT (ָּלנּוַנֲחָלה)
2 30 // LXX ֵבית־ֵאל ְוִלְפֵני ָהֶאָחד omit MT (ָהֶאָחדָהֶאָחד)



ִהים ֲאֶׁשר ָקָרא ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ְּבֵבית־ֵאל וִַּיְׁשַלח יָָרְבָעם ֶאת־י13:4ָ דֹו ֵמַעל וְַיִהי ִכְׁשֹמַע ַהֶּמֶל ֶאת־ְּדַבר ִאיׁש־ָהֱא
ְזֵּבַח ֵלאֹמר ִּתְפֻׂשהּו וִַּתיַבׁש יָדֹו ֲאֶׁשר ָׁשַלח ָעָליו ְולֹא ָיֹכל ַלֲהִׁשיָבּה ֵאָליו:  ַהּמִ 

ִהים ִּבְדַבר ְיהוָה: 13:5 ְוַהִּמְזֵּבַח ִנְקָרע וִַּיָּׁשֵפ ַהֶּדֶׁשן ִמן־ַהִּמְזֵּבַח ַּכּמֹוֵפת ֲאֶׁשר ָנַתן ִאיׁש ָהֱא
ֶהי ְוִהְתַּפֵּלל ַּבֲעִדי ְוָתֹׁשב יִָדי ֵאָלי וְַיַחל  וַַּיַען ַהֶּמֶל וַּיֹאמֶ 13:6 ִהים ַחל־ָנא ֶאת־ְּפֵני ְיהוָה ֱא ר ֶאל־ִאיׁש ָהֱא

ִהים ֶאת־ְּפֵני ְיהוָה וַָּתָׁשב יַד־ַהֶּמֶל ֵאָליו וְַּתִהי ְּכָבִראֹׁשָנה:  ִאיׁש־ָהֱא
ִהים ֹּבָאה13:7 ־ִאִּתי ַהַּבְיָתה ּוְסָעָדה ְוֶאְּתָנה ְל ַמָּתת:  וְַיַדֵּבר ַהֶּמֶל ֶאל־ִאיׁש ָהֱא
ִהים ֶאל־ַהֶּמֶל ִאם־ִּתֶּתן־ִלי ֶאת־ֲחִצי ֵביֶת לֹא ָאבֹא ִעָּמ ְולֹא־ֹאַכל ֶלֶחם ְולֹא ֶאְׁשּתֶ 13:8 ה־ַּמִים  וַּיֹאֶמר ִאיׁש־ָהֱא

ַּבָּמקֹום ַהֶּזה: 
אֹמר לֹא־תֹאַכל ֶלֶחם ְולֹא ִתְׁשֶּתה־ָּמִים ְולֹא ָתׁשּוב ַּבֶּדֶר ֲאֶׁשר ָהָלְכָּת:  ִּכי־ֵכן ִצָּוה ֹאִתי ִּבְדַבר ְיהוָה לֵ 13:9

וֵַּיֶל ְּבֶדֶר ַאֵחר ְולֹא־ָׁשב ַּבֶּדֶר ֲאֶׁשר ָּבא ָבּה ֶאל־ֵּבית־ֵאל:13:10
ִהים ַהּיֹום  ְוָנִביא ֶאָחד ָזֵקן ֹיֵׁשב ְּבֵבית־ֵאל וַָּיֹבאּו ָבָניו וְַיַסְּפרּו־לֹו אֶ 13:11 ת־ָּכל־ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ִאיׁש־ָהֱא

ְּבֵבית־ֵאל ְוֶאת־ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֶאל־ַהֶּמֶל וְַיַסְּפרּום ַלֲאִביֶהם: 
ִהים ֲאֶׁשר־ָּבא  וְַיַדֵּבר ֲאֵלֶהם ֲאִביֶהם ֵאי־ֶזה ַהֶּדֶר ָהָל וַַּיְרֻאהּו ָבָניו ֶאת־ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר ָהַל ִאיׁש13:12 ָהֱא

ִמיהּוָדה:  
וַּיֹאֶמר ֶאל־ָּבָניו ִחְבׁשּו־ִלי ַהֲחמֹור וַַּיְחְּבׁשּו־לֹו ַהֲחמֹור וִַּיְרַּכב ָעָליו:  13:13
ִהים אֲ 13:14 ִהים וִַּיְמָצֵאהּו ֹיֵׁשב ַּתַחת ָהֵאָלה וַּיֹאֶמר ֵאָליו ַהַאָּתה ִאיׁש־ָהֱא ֶׁשר־ָּבאָת  וֵַּיֶל ַאֲחֵרי ִאיׁש ָהֱא

ִמיהּוָדה וַּיֹאֶמר ָאִני: 
וַּיֹאֶמר ֵאָליו ֵל ִאִּתי ַהָּבְיָתה וֱֶאֹכל ָלֶחם: 13:15
וַּיֹאֶמר לֹא אּוַכל ָלׁשּוב ִאָּת ְוָלבֹוא ִאָּת ְולֹא־ֹאַכל ֶלֶחם ְולֹא־ֶאְׁשֶּתה ִאְּת ַמִים ַּבָּמקֹום ַהֶּזה: 13:16
ַבר ְיהוָה לֹא־תֹאַכל ֶלֶחם ְולֹא־ִתְׁשֶּתה ָׁשם ָמִים לֹא־ָתׁשּוב ָלֶלֶכת ַּבֶּדֶר ֲאֶׁשר־ָהַלְכָּת ָּבּה:  ִּכי־ָדָבר ֵאַלי ִּבְד 13:17
13:18 ֹ אַכל ֶלֶחם  וַּיֹאֶמר לֹו ַּגם־ֲאִני ָנִביא ָּכמֹו ּוַמְלָא ִּדֶּבר ֵאַלי ִּבְדַבר ְיהוָה ֵלאֹמר ֲהִׁשֵבהּו ִאְּת ֶאל־ֵּביֶת ְוי

ְׁשְּת ָמִים ִּכֵחׁש לֹו:  ְויֵ
וַָּיָׁשב ִאּתֹו וַּיֹאַכל ֶלֶחם ְּבֵביתֹו וֵַּיְׁשְּת ָמִים: 13:19
וְַיִהי ְּדַבר־ְיהוָה ֶאל־ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ֱהִׁשיבֹו:  וְַיִהי ֵהם ֹיְׁשִבים ֶאל־ַהֻּׁשְלָחן 13:20
ִהים ֲאֶׁשר־ָּבא ִמיהּוָדה ֵלא13:21 ֹמר ֹּכה ָאַמר ְיהוָה יַַען ִּכי ָמִריָת ִּפי ְיהוָה ְולֹא ָׁשַמְרָּת  וִַּיְקָרא ֶאל־ִאיׁש ָהֱא

 : ֶהי ֶאת־ַהִּמְצוָה ֲאֶׁשר ִצְּו ְיהָוה ֱא
ֹוא  וַָּתָׁשב וַּתֹאַכל ֶלֶחם וֵַּתְׁשְּת ַמִים ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאֶלי ַאל־ּתֹאַכל ֶלֶחם ְוַאל־ֵּתְׁשְּת ָמִים לֹא־ָתב 13:22

:  ִנבְ  ָלְת ֶאל־ֶקֶבר ֲאֹבֶתי
וְַיִהי ַאֲחֵרי ָאְכלֹו ֶלֶחם ְוַאֲחֵרי ְׁשתֹותֹו וַַּיֲחָבׁש־לֹו ַהֲחמֹור ַלָּנִביא ֲאֶׁשר ֱהִׁשיבֹו:  13:23
ד ֶאְצָלּה ְוָהַאְריֵה ֹעֵמד ֵאֶצל  וֵַּיֶל וִַּיְמָצֵאהּו ַאְריֵה ַּבֶּדֶר וְַיִמיֵתהּו וְַּתִהי ִנְבָלתֹו ֻמְׁשֶלֶכת ַּבֶּדֶר ְוַהֲחמֹור ֹעמֵ 13:24

ַהְּנֵבָלה: 
וְַיַדְּברּו ָבִעיר ְוִהֵּנה ֲאָנִׁשים ֹעְבִרים וִַּיְראּו ֶאת־ַהְּנֵבָלה ֻמְׁשֶלֶכת ַּבֶּדֶר ְוֶאת־ָהַאְריֵה ֹעֵמד ֵאֶצל ַהְּנֵבָלה וַָּיֹבאּו13:25

ֲאֶׁשר ַהָּנִביא ַהָּזֵקן ֹיֵׁשב ָּבּה:  
ִהים הּוא ֲאֶׁשר ָמָרה ֶאת־ִּפי ְיהוָה וִַּיְּתֵנהּו ְיהוָה  וִַּיְׁשמַ 13:26 ע ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ֱהִׁשיבֹו ִמן־ַהֶּדֶר וַּיֹאֶמר ִאיׁש ָהֱא

ָלַאְריֵה וִַּיְׁשְּבֵרהּו וְַיִמֵתהּו ִּכְדַבר ְיהוָה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר־לֹו:  
מֹור וַַּיֲחֹבׁשּו: וְַיַדֵּבר ֶאל־ָּבָניו ֵלאֹמר ִחְבׁשּו־ִלי ֶאת־ַהחֲ 13:27
ֶאת־ַהְּנֵבָלה  וֵַּיֶל וִַּיְמָצא ֶאת־ִנְבָלתֹו ֻמְׁשֶלֶכת ַּבֶּדֶר ְוַהֲחמֹור ְוָהַאְריֵה ֹעְמִדים ֵאֶצל ַהְּנֵבָלה לֹא־ָאַכל ָהַאְריֵה13:28

ְולֹא ָׁשַבר ֶאת־ַהֲחמֹור:  
ִהים וַּיַ 13:29 ִּנֵחהּו ֶאל־ַהֲחמֹור וְַיִׁשיֵבהּו וַָּיבֹא ֶאל־ִעיר ַהָּנִביא ַהָּזֵקן ִלְסֹּפד  וִַּיָּׂשא ַהָּנִביא ֶאת־ִנְבַלת ִאיׁש־ָהֱא

ּוְלָקְברֹו:  
וַַּיַּנח ֶאת־ִנְבָלתֹו ְּבִקְברֹו וִַּיְסְּפדּו ָעָליו הֹוי ָאִחי:  13:30
ִהים ָקבּור ּבֹו  וְַיִהי ַאֲחֵרי ָקְברֹו ֹאתֹו וַּיֹאֶמר ֶאל־ָּבָניו ֵלאֹמר ְּבמֹוִתי ּוְקַבְרֶּתם13:31 ֹאִתי ַּבֶּקֶבר ֲאֶׁשר ִאיׁש ָהֱא

ֵאֶצל ַעְצֹמָתיו ַהִּניחּו ֶאת־ַעְצֹמָתי: 
ר ְּבָעֵרי  ִּכי ָהֹיה ִיְהיֶה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָקָרא ִּבְדַבר ְיהוָה ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ְּבֵבית־ֵאל ְוַעל ָּכל־ָּבֵּתי ַהָּבמֹות ֲאׁשֶ 13:32
ֹׁשְמרֹון:
ֶאת־יָדֹו ַאַחר ַהָּדָבר ַהֶּזה לֹא־ָׁשב יָָרְבָעם ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה וַָּיָׁשב וַַּיַעׂש ִמְקצֹות ָהָעם ֹכֵהן ָבמֹות ֶהָחֵפץ ְיַמֵּלא13:33

ִויִהי ֹּכֵהן ָבמֹות:  
ֲאָדָמה:וְַיִהי ַהָּדָבר ַהֶּזה ְלַחַּטאת ֵּבית יָָרְבָעם ּוְלַהְכִחיד ּוְלַהְׁשִמיד ֵמַעל ְּפֵני הָ 13:34

ָּבֵעת ַהִהיא ָחָלה ֲאִבָּיה ֶבן־יָָרְבָעם: 14:1



ה ִהּנֵ 14:2 ה־ָׁשם ֲאִחָּיה  וַּיֹאֶמר יָָרְבָעם ְלִאְׁשּתֹו קּוִמי ָנא ְוִהְׁשַּתִּנית ְולֹא יְֵדעּו ִּכי־ַאִּתי ֵאֶׁשת יָָרְבָעם ְוָהַלְכְּת ִׁש
ה: ַהָּנִביא הּוא־ִדֶּבר ָעַלי ְלֶמֶל ַעל־ָהָעם ַהּזֶ 

ְוָלַקַחְּת ְּביֵָד ֲעָׂשָרה ֶלֶחם ְוִנֻּקִדים ּוַבְקֻּבק ְּדַבׁש ּוָבאת ֵאָליו הּוא יִַּגיד ָל ַמה־ִּיְהיֶה ַלָּנַער:  14:3
ה וַָּתבֹא ֵּבית ֲאִחָּיה וֲַאִחָּיהּו לֹא־יָֹכל ִלְראֹות ִּכי14:4 ָקמּו ֵעיָניו  וַַּתַעׂש ֵּכן ֵאֶׁשת יָָרְבָעם וַָּתָקם וֵַּתֶל ִׁש

ִמֵּׂשיבֹו: 
ֶזה ְּתַדֵּבר וַיהוָה ָאַמר ֶאל־ֲאִחָּיהּו ִהֵּנה ֵאֶׁשת ָיָרְבָעם ָּבָאה ִלְדֹרׁש ָּדָבר ֵמִעְּמ ֶאל־ְּבָנּה ִּכי־ֹחֶלה הּוא ָּכֹזה ְוכָ 14:5

ֵאֶליָה ִויִהי ְכֹבָאּה ְוִהיא ִמְתַנֵּכָרה:  
הּו ֶאת־קֹול ַרְגֶליָה ָּבָאה ַבֶּפַתח וַּיֹאֶמר ֹּבִאי ֵאֶׁשת ָיָרְבָעם ָלָּמה ֶּזה ַאְּת ִמְתַנֵּכָרה ְוָאֹנִכי  וְַיִהי ִכְׁשֹמַע ֲאִחּיָ 14:6

ָׁשלּוַח ֵאַלִי ָקָׁשה: 
ֵהי ִיְׂשָרֵאל יַַען ֲאֶׁשר ֲהִריֹמִתי ִמּתֹו ָהָעם וֶָאּתֶ 14:7 ְנ ָנִגיד ַעל ַעִּמי  ְלִכי ִאְמִרי ְליָָרְבָעם ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא

ִיְׂשָרֵאל:  
ַל ַאֲחַרי  וֶָאְקַרע ֶאת־ַהַּמְמָלָכה ִמֵּבית ָּדִוד וֶָאְּתֶנָה ָל ְולֹא־ָהִייָת ְּכַעְבִּדי ָדִוד ֲאֶׁשר ָׁשַמר ִמְצוַתי וֲַאֶׁשר־הָ 14:8

ְּבָכל־ְלָבבֹו ַלֲעׂשֹות ַרק ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָני:  
ִהים ֲאֵחִרים ּוַמֵּסכֹות ְלַהְכִעיֵסִני ְוֹאִתי ִהְׁשַלְכָּת  וַָּתַרע ַלֲעׂשֹות ִמּכֹ 14:9 ל ֲאֶׁשר־ָהיּו ְלָפֶני וֵַּתֶל וַַּתֲעֶׂשה־ְּל ֱא

 : ַאֲחֵרי ַגֶּו
זּוב ְּבִיְׂשָרֵאל ּוִבַעְרִּתי ַאֲחֵרי  ָלֵכן ִהְנִני ֵמִביא ָרָעה ֶאל־ֵּבית ָיָרְבָעם ְוִהְכַרִּתי ְלָיָרְבָעם ַמְׁשִּתין ְּבִקיר ָעצּור ְועָ 14:10

ֵבית־יָָרְבָעם ַּכֲאֶׁשר ְיַבֵער ַהָּגָלל ַעד־ֻּתּמֹו:  
ַהֵּמת ְליָָרְבָעם ָּבִעיר יֹאְכלּו ַהְּכָלִבים ְוַהֵּמת ַּבָּׂשֶדה יֹאְכלּו עֹוף ַהָּׁשָמִים ִּכי ְיהָוה ִּדֵּבר:  14:11
ֹבָאה ַרְגַלִי ָהִעיָרה ּוֵמת ַהָּיֶלד:  ְוַאְּת קּוִמי ְלִכי ְלֵביֵת ּבְ 14:12
ְיהוָה ְוָסְפדּו־לֹו ָכל־ִיְׂשָרֵאל ְוָקְברּו ֹאתֹו ִּכי־ֶזה ְלַבּדֹו יָבֹא ְליָָרְבָעם ֶאל־ָקֶבר יַַען ִנְמָצא־בֹו ָּדָבר טֹוב ֶאל־14:13

ֵהי ִיְׂשָרֵאל ְּבֵבית יָָרְבָעם:  ֱא
ְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר יְַכִרית ֶאת־ֵּבית יָָרְבָעם ֶזה ַהּיֹום ּוֶמה ַּגם־ָעָּתה:  ְוֵהִקים ְיהוָה לֹו ֶמֶל ַעל־יִ 14:14
ֲאֶׁשר  ְוִהָּכה ְיהוָה ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר יָנּוד ַהָּקֶנה ַּבַּמִים ְוָנַתׁש ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֵמַעל ָהֲאָדָמה ַהּטֹוָבה ַהּזֹאת 14:15

ָהר יַַען ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת־ֲאֵׁשֵריֶהם ַמְכִעיִסים ֶאת־ְיהוָה:  ָנַתן ַלֲאבֹוֵתיֶהם ְוֵזָרם ֵמֵעֶבר ַלּנָ 
ְוִיֵּתן ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִּבְגַלל ַחּטֹאות יָָרְבָעם ֲאֶׁשר ָחָטא וֲַאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת־ִיְׂשָרֵאל: 14:16
ְוַהַּנַער ֵמת:  וַָּתָקם ֵאֶׁשת יָָרְבָעם וֵַּתֶל וַָּתבֹא ִתְרָצָתה ִהיא ָּבָאה ְבַסף־ַהַּבִית14:17
וִַּיְקְּברּו ֹאתֹו וִַּיְסְּפדּו־לֹו ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ִּכְדַבר ְיהוָה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּביַד־ַעְבּדֹו ֲאִחָּיהּו ַהָּנִביא:  14:18
ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל:  ְויֶֶתר ִּדְבֵרי יָָרְבָעם ֲאֶׁשר ִנְלַחם וֲַאֶׁשר ָמָל ִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים14:19
ו:ְוַהָּיִמים ֲאֶׁשר ָמַל יָָרְבָעם ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה וִַּיְׁשַּכב ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיְמ ָנָדב ְּבנֹו ַּתְחָּתי 14:20
ֹמה ָמַל ִּביהּוָדה ֶּבן־ַאְרָּבִעים ְוַאַחת ָׁשָנה ְרַחְבָעם ְּבָמלְ 14:21 כֹו ּוֲׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמַל ּוְרַחְבָעם ֶּבן־ְׁש

ית: ִּבירּוָׁשַלִם ָהִעיר ֲאֶׁשר־ָּבַחר ְיהוָה ָלׂשּום ֶאת־ְׁשמֹו ָׁשם ִמֹּכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְוֵׁשם ִאּמֹו ַנֲעָמה ָהַעֹּמנִ 
ָתם ְּבַחּטֹאָתם ֲאֶׁשר ָחָטאּו:  וַַּיַעׂש ְיהּוָדה ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה וְַיַקְנאּו ֹאתֹו ִמֹּכל ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֲאבֹ 14:22
וִַּיְבנּו ַגם־ֵהָּמה ָלֶהם ָּבמֹות ּוַמֵּצבֹות וֲַאֵׁשִרים ַעל ָּכל־ִּגְבָעה ְגֹבָהה ְוַתַחת ָּכל־ֵעץ ַרֲעָנן:  14:23
י ִיְׂשָרֵאל:ְוַגם־ָקֵדׁש ָהיָה ָבָאֶרץ ָעׂשּו ְּכֹכל ַהּתֹוֲעֹבת ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר הֹוִריׁש ְיהוָה ִמְּפֵני ְּבנֵ 14:24
־ִמְצַרִים ַעל־ְירּוָׁשָלִם: 14:25 וְַיִהי ַּבָּׁשָנה ַהֲחִמיִׁשית ַלֶּמֶל ְרַחְבָעם ָעָלה ׁשּוַׁשק ֶמֶל
ר  ׁשֶ וִַּיַּקח ֶאת־ֹאְצרֹות ֵּבית־ְיהוָה ְוֶאת־אֹוְצרֹות ֵּבית ַהֶּמֶל ְוֶאת־ַהֹּכל ָלָקח וִַּיַּקח ֶאת־ָּכל־ָמִגֵּני ַהָּזָהב אֲ 14:26

ֹמה:   ָעָׂשה ְׁש
:  וַַּיַעׂש ַהֶּמֶל ְרַחְבָעם ַּתְחָּתם ָמִגֵּני ְנֹחֶׁשת ְוִהְפִקיד ַעל־יַד ָׂשֵרי ָהָרִצים ַהֹּׁשְמִרים ֶּפַתח ֵּבית ַהֶּמלֶ 14:27
וְַיִהי ִמֵּדי־בֹא ַהֶּמֶל ֵּבית ְיהוָה ִיָּׂשאּום ָהָרִצים וֱֶהִׁשיבּום ֶאל־ָּתא ָהָרִצים:14:28
ְויֶֶתר ִּדְבֵרי ְרַחְבָעם ְוָכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֲהלֹא־ֵהָּמה ְכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה:  14:29
ּוִמְלָחָמה ָהְיָתה ֵבין־ְרַחְבָעם ּוֵבין יָָרְבָעם ָּכל־ַהָּיִמים: 14:30
ם־ֲאֹבָתיו ְּבִעיר ָּדִוד ְוֵׁשם ִאּמֹו ַנֲעָמה ָהַעֹּמִנית וִַּיְמ ֲאִבָּים ְּבנֹו  וִַּיְׁשַּכב ְרַחְבָעם ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיָּקֵבר עִ 14:31
ַּתְחָּתיו:

ּוִבְׁשַנת ְׁשֹמֶנה ֶעְׂשֵרה ַלֶּמֶל יָָרְבָעם ֶּבן־ְנָבט ָמַל ֲאִבָּים ַעל־ְיהּוָדה: 15:1
ׁש ָׁשִנים ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו ַמעֲ 15:2 ָכה ַּבת־ֲאִביָׁשלֹום: ָׁש
ָהיו ִּכְלַבב ָּדִוד ָאִביו15:3 :  וֵַּיֶל ְּבָכל־ַחּטֹאות ָאִביו ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ְלָפָניו ְולֹא־ָהיָה ְלָבבֹו ָׁשֵלם ִעם־ְיהוָה ֱא
ָהיו לֹו ִניר ִּבירּוָׁשָלִם ְלָהִקים ֶאת־ְּבנֹו ַאֲחָריו ּו15:4 ְלַהֲעִמיד ֶאת־ְירּוָׁשָלִם:  ִּכי ְלַמַען ָּדִוד ָנַתן ְיהוָה ֱא
ַהִחִּתי:  ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָדִוד ֶאת־ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהוָה ְולֹא־ָסר ִמֹּכל ֲאֶׁשר־ִצָּוהּו ֹּכל ְיֵמי ַחָּייו ַרק ִּבְדַבר אּוִרָּיה15:5
ּוִמְלָחָמה ָהְיָתה ֵבין־ֲאִבָּים ּוֵבין ָיָרְבָעם ָּכל־ְיֵמי ַחָּייו:  15:6



ָהְיָתה  ֶתר ִּדְבֵרי ֲאִבָּים ְוָכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֲהלֹוא־ֵהם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה ּוִמְלָחָמה ְוי15:7ֶ
ֵּבין ֲאִבָּים ּוֵבין יָָרְבָעם:  

א ְבנֹו ַּתְחָּתיו:וִַּיְׁשַּכב ֲאִבָּים ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיְקְּברּו ֹאתֹו ְּבִעיר ָּדִוד וִַּיְמ ָאסָ 15:8
ּוִבְׁשַנת ֶעְׂשִרים ְליָָרְבָעם ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ָמַל ָאָסא ֶמֶל ְיהּוָדה: 15:9

ְוַאְרָּבִעים ְוַאַחת ָׁשָנה ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו ַמֲעָכה ַּבת־ֲאִביָׁשלֹום:  15:10
ָדִוד ָאִביו:  וַַּיַעׂש ָאָסא ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהוָה ּכְ 15:11
וַַּיֲעֵבר ַהְּקֵדִׁשים ִמן־ָהָאֶרץ וַָּיַסר ֶאת־ָּכל־ַהִּגֻּלִלים ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֲאֹבָתיו:  15:12
ְׂשֹרף  ְוַגם ֶאת־ַמֲעָכה ִאּמֹו וְַיִסֶרָה ִמְּגִביָרה ֲאֶׁשר־ָעְׂשָתה ִמְפֶלֶצת ָלֲאֵׁשָרה וִַּיְכֹרת ָאָסא ֶאת־ִמְפַלְצָּתּה וַּיִ 15:13

ל ִקְדרֹון:  ְּבַנחַ 
ְוַהָּבמֹות לֹא־ָסרּו ַרק ְלַבב־ָאָסא ָהיָה ָׁשֵלם ִעם־ְיהָוה ָּכל־יָָמיו:  15:14
וַָּיֵבא ֶאת־ָקְדֵׁשי ָאִביו ְוָקְדׁשֹו ֵּבית ְיהוָה ֶּכֶסף ְוָזָהב ְוֵכִלים:  15:15
־ִיְׂשָרֵאל ָּכל־15:16 ְיֵמיֶהם:  ּוִמְלָחָמה ָהְיָתה ֵּבין ָאָסא ּוֵבין ַּבְעָׁשא ֶמֶל
־ִיְׂשָרֵאל ַעל־ְיהּוָדה וִַּיֶבן ֶאת־ָהָרָמה ְלִבְלִּתי ֵּתת ֹיֵצא וָָבא ְלָאָסא ֶמֶל ְיהּוָדה: 15:17 וַַּיַעל ַּבְעָׁשא ֶמֶל
ֶל וִַּיְּתֵנם וִַּיַּקח ָאָסא ֶאת־ָּכל־ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ַהּנֹוָתִרים ְּבאֹוְצרֹות ֵּבית־ְיהוָה ְוֶאת־אֹוְצרֹות ֵּבית ַהּמֶ 15:18

ק ֵלאֹמר:  ְּביַד־ֲעָבָדיו וִַּיְׁשָלֵחם ַהֶּמֶל ָאָסא ֶאל־ֶּבן־ֲהַדד ֶּבן־ַטְבִרֹּמן ֶּבן־ֶחְזיֹון ֶמֶל ֲאָרם ַהֹּיֵׁשב ְּבַדֶּמׂשֶ 
ב ֵל ָהֵפָרה ֶאת־ְּבִריְת ֶאת־ַּבְעָׁשא ְּבִרית ֵּביִני ּוֵביֶנ ֵּבין ָאִבי ּוֵבין ָאִבי ִהֵּנה ָׁשַלְחִּתי ְל ֹׁשַחד ֶּכֶסף ְוָזהָ 15:19

־ִיְׂשָרֵאל ְויֲַעֶלה ֵמָעָלי:   ֶמֶל
ֹון ְוֶאת־ָּדן  וִַּיְׁשַמע ֶּבן־ֲהַדד ֶאל־ַהֶּמֶל ָאָסא וִַּיְׁשַלח ֶאת־ָׂשֵרי ַהֲחיִָלים ֲאֶׁשר־לֹו ַעל־ָעֵרי ִיְׂשָרֵאל וַַּי ֶאת־ִעּי 15:20

ַעל ָּכל־ֶאֶרץ ַנְפָּתִלי: 1ִּכֶּנֶרת ֵאת ָּכל־ְוֵאת ָאֵבל ֵּבית־ַמֲעָכה וְ 
וְַיִהי ִּכְׁשֹמַע ַּבְעָׁשא וֶַּיְחַּדל ִמְּבנֹות ֶאת־ָהָרָמה וֵַּיֶׁשב ְּבִתְרָצה: 15:21
ְׂשאּו ֶאת־ַאְבֵני ָהָרָמה ְוֶאת־ֵעֶציָה ֲאֶׁשר ָּבָנה ַּבְעָׁשא וִַּיֶבן ָּבם  ְוַהֶּמֶל ָאָסא ִהְׁשִמיַע ֶאת־ָּכל־ְיהּוָדה ֵאין ָנִקי וַּיִ 15:22

ַהֶּמֶל ָאָסא ֶאת־ֶּגַבע ִּבְניִָמן ְוֶאת־ַהִּמְצָּפה:  
ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ְויֶֶתר ָּכל־ִּדְבֵרי־ָאָסא ְוָכל־ְּגבּוָרתֹו ְוָכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָּבָנה ֲהלֹא־ֵהָּמה ְכתּוִבים 15:23

ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה ַרק ְלֵעת ִזְקָנתֹו ָחָלה ֶאת־ַרְגָליו: 
וִַּיְׁשַּכב ָאָסא ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיָּקֵבר ִעם־ֲאֹבָתיו ְּבִעיר ָּדִוד ָאִביו וִַּיְמ ְיהֹוָׁשָפט ְּבנֹו ַּתְחָּתיו:15:24
ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלָאָסא ֶמֶל ְיהּוָדה וִַּיְמ ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְׁשָנָתִים:  ְוָנָדב ֶּבן־יָָרְבָעם ָמַל ַעל־15:25
וַַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה וֵַּיֶל ְּבֶדֶר ָאִביו ּוְבַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת־ִיְׂשָרֵאל:  15:26
ֵבית ִיָּׂששָכר וַַּיֵּכהּו ַבְעָׁשא ְּבִגְּבתֹון ֲאֶׁשר ַלְּפִלְׁשִּתים ְוָנָדב ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ָצִרים  וִַּיְקֹׁשר ָעָליו ַּבְעָׁשא ֶבן־ֲאִחָּיה לְ 15:27

ַעל־ִּגְּבתֹון:  
ׁש ְלָאָסא ֶמֶל ְיהּוָדה וִַּיְמ ַּתְחָּתיו:  15:28 וְַיִמֵתהּו ַבְעָׁשא ִּבְׁשַנת ָׁש
ית ָיָרְבָעם לֹא־ִהְׁשִאיר ָּכל־ְנָׁשָמה ְליָָרְבָעם ַעד־ִהְׁשִמדֹו ִּכְדַבר ְיהוָה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר  וְַיִהי ְכָמְלכֹו ִהָּכה ֶאת־ָּכל־ּבֵ 15:29

ִני:   ְּביַד־ַעְבּדֹו ֲאִחָּיה ַהִּׁשי
ֵהי ִיְׂשָרֵאל:  ַעל־ַחּטֹאות יָָרְבָעם ֲאֶׁשר ָחָטא וֲַאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ְּבַכְעסֹו ֲאֶׁשר ִהְכִעיס ֶאת־ְיהוָה ֱא15:30
ְויֶֶתר ִּדְבֵרי ָנָדב ְוָכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֲהלֹא־ֵהם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל: 15:31
־ִיְׂשָרֵאל ָּכל־ְיֵמיֶהם:15:32 ּוִמְלָחָמה ָהְיָתה ֵּבין ָאָסא ּוֵבין ַּבְעָׁשא ֶמֶל
ׁש ְלָאסָ 15:33 א ֶמֶל ְיהּוָדה ָמַל ַּבְעָׁשא ֶבן־ֲאִחָּיה ַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ְּבִתְרָצה ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ָׁשָנה: ִּבְׁשַנת ָׁש
וַַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה וֵַּיֶל ְּבֶדֶר יָָרְבָעם ּוְבַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת־ִיְׂשָרֵאל: 15:34

ה ֶאל־יֵהּוא ֶבן־ֲחָנִני ַעל־ַּבְעָׁשא ֵלאֹמר: וְַיִהי ְדַבר־ְיהו16:1ָ
ִּמי ִיְׂשָרֵאל  יַַען ֲאֶׁשר ֲהִריֹמִתי ִמן־ֶהָעָפר וֶָאֶּתְנ ָנִגיד ַעל ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל וֵַּתֶל ְּבֶדֶר יָָרְבָעם וַַּתֲחִטא ֶאת־עַ 16:2

ְלַהְכִעיֵסִני ְּבַחּטֹאָתם:  
ְעָׁשא ְוַאֲחֵרי ֵביתֹו ְוָנַתִּתי ֶאת־ֵּביְת ְּכֵבית יָָרְבָעם ֶּבן־ְנָבט: ִהְנִני ַמְבִעיר ַאֲחֵרי בַ 16:3
ַהֵּמת ְלַבְעָׁשא ָּבִעיר יֹאְכלּו ַהְּכָלִבים ְוַהֵּמת לֹו ַּבָּׂשֶדה יֹאְכלּו עֹוף ַהָּׁשָמִים:  16:4
ִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל:  ְויֶֶתר ִּדְבֵרי ַבְעָׁשא וֲַאֶׁשר ָעָׂשה ּוְגבּוָרתֹו ֲהלֹא־ֵהם ְּכתּו16:5
וִַּיְׁשַּכב ַּבְעָׁשא ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיָּקֵבר ְּבִתְרָצה וִַּיְמ ֵאָלה ְבנֹו ַּתְחָּתיו:  16:6
ל ָּכל־ָהָרָעה ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ְּבֵעיֵני ְיהוָה  ְוַגם ְּביַד־יֵהּוא ֶבן־ֲחָנִני ַהָּנִביא ְּדַבר־ְיהָוה ָהיָה ֶאל־ַּבְעָׁשא ְוֶאל־ֵּביתֹו ְועַ 16:7

ְלַהְכִעיסֹו ְּבַמֲעֵׂשה יָָדיו ִלְהיֹות ְּכֵבית יָָרְבָעם ְוַעל ֲאֶׁשר־ִהָּכה ֹאתֹו:
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ִים: ִּבְׁשַנת ֶעְׂשִרים וֵָׁשׁש ָׁשָנה ְלָאָסא ֶמֶל ְיהּוָדה ָמַל ֵאָלה ֶבן־ַּבְעָׁשא ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְּבִתְרָצה ְׁשָנתָ 16:8
ְּבִתְרָצה:  וִַּיְקֹׁשר ָעָליו ַעְבּדֹו ִזְמִרי ַׂשר ַמֲחִצית ָהָרֶכב ְוהּוא ְבִתְרָצה ֹׁשֶתה ִׁשּכֹור ֵּבית ַאְרָצא ֲאֶׁשר ַעל־ַהַּבִית 16:9

 ַּתְחָּתיו: וַָּיבֹא ִזְמִרי וַַּיֵּכהּו וְַיִמיֵתהּו ִּבְׁשַנת ֶעְׂשִרים וֶָׁשַבע ְלָאָסא ֶמֶל ְיהּוָדה וִַּיְמ 16:10
ֵרֵעהּו:  וְַיִהי ְבָמְלכֹו ְּכִׁשְבּתֹו ַעל־ִּכְסאֹו ִהָּכה ֶאת־ָּכל־ֵּבית ַּבְעָׁשא לֹא־ִהְׁשִאיר לֹו ַמְׁשִּתין ְּבִקיר ְוֹגֲאָליו וְ 16:11
יַד יֵהּוא ַהָּנִביא: וַַּיְׁשֵמד ִזְמִרי ֵאת ָּכל־ֵּבית ַּבְעָׁשא ִּכְדַבר ְיהוָה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֶאל־ַּבְעָׁשא ּבְ 16:12
ֵהי  ֶאל ָּכל־ַחּטֹאות ַּבְעָׁשא ְוַחּטֹאות ֵאָלה ְבנֹו ֲאֶׁשר ָחְטאּו וֲַאֶׁשר ֶהֱחִטיאּו ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ְלַהְכִעיס ֶאת־ְיהוָה אֱ 16:13

ִיְׂשָרֵאל ְּבַהְבֵליֶהם: 
ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל:ְויֶֶתר ִּדְבֵרי ֵאָלה ְוָכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֲהלֹוא־ֵהם ְּכתּוִבים 16:14
תֹון  ִּבְׁשַנת ֶעְׂשִרים וֶָׁשַבע ָׁשָנה ְלָאָסא ֶמֶל ְיהּוָדה ָמַל ִזְמִרי ִׁשְבַעת יִָמים ְּבִתְרָצה ְוָהָעם ֹחִנים ַעל־ִּגּבְ 16:15

ֲאֶׁשר ַלְּפִלְׁשִּתים:  
ר ִזְמִרי ְוַגם ִהָּכה ֶאת־ַהֶּמֶל וַַּיְמִלכּו ָכל־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ָעְמִרי ַׂשר־ָצָבא וִַּיְׁשַמע ָהָעם ַהֹחִנים ֵלאֹמר ָקׁשַ 16:16

ַעל־ִיְׂשָרֵאל ַּבּיֹום ַההּוא ַּבַּמֲחֶנה:  
וַַּיֲעֶלה ָעְמִרי ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו ִמִּגְּבתֹון וַָּיֻצרּו ַעל־ִּתְרָצה: 16:17
י־ִנְלְּכָדה ָהִעיר וַָּיבֹא ֶאל־ַאְרמֹון ֵּבית־ַהֶּמֶל וִַּיְׂשֹרף ָעָליו ֶאת־ֵּבית־ֶמֶל ָּבֵאׁש וַָּיֹמת:  וְַיִהי ִּכְראֹות ִזְמִרי ּכִ 16:18
א  ַעל־ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה ָלֶלֶכת ְּבֶדֶר יָָרְבָעם ּוְבַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַהֲחִטי16:19

ֵאל:  ֶאת־ִיְׂשרָ 
ְויֶֶתר ִּדְבֵרי ִזְמִרי ְוִקְׁשרֹו ֲאֶׁשר ָקָׁשר ֲהלֹא־ֵהם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל:16:20
ִרי:  ָאז יֵָחֵלק ָהָעם ִיְׂשָרֵאל ַלֵחִצי ֲחִצי ָהָעם ָהיָה ַאֲחֵרי ִתְבִני ֶבן־ִּגיַנת ְלַהְמִליכֹו ְוַהֲחִצי ַאֲחֵרי ָעמְ 16:21
1ַהִהיא וֶַּיֱחַזק ָהָעם ֲאֶׁשר ַאֲחֵרי ָעְמִרי ֶאת־ָהָעם ֲאֶׁשר ַאֲחֵרי ִּתְבִני ֶבן־ִּגיַנת וַָּיָמת ִּתְבִני ְויָרם ָאִחיו ָּבֵעת 16:22

:2ָעְמִרי אחרי ִּתְבִני וִַּיְמ 
ִׁשים ְוַאַחת ָׁשָנה ְלָאָסא ֶמֶל ְיהּוָדה ָמַל ָעְמִרי ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְּבִתְרָצה16:23 ָמַל  ִּבְׁשַנת ְׁש
ִנים:  ֵׁשׁש־ׁשָ 
ל וִַּיֶקן ֶאת־ָהָהר ֹׁשְמרֹון ֵמֶאת ֶׁשֶמר ְּבִכְּכַרִים ָּכֶסף וִַּיֶבן ֶאת־ָהָהר וִַּיְקָרא ֶאת־ֵׁשם ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבָנה עַ 16:24

ֶׁשם־ֶׁשֶמר ֲאֹדֵני ָהָהר ֹׁשְמרֹון:  
ו: וַַּיֲעֶׂשה ָעְמִרי ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה וַָּיַרע ִמֹּכל ֲאֶׁשר ְלָפָני16:25
ֵהי ִיְׂש 16:26 ָרֵאל וֵַּיֶל ְּבָכל־ֶּדֶר יָָרְבָעם ֶּבן־ְנָבט ּוְבַחּטֹאָתיו ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ְלַהְכִעיס ֶאת־ְיהוָה ֱא

ְּבַהְבֵליֶהם:  
ֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל:  ְויֶֶתר ִּדְבֵרי ָעְמִרי ֲאֶׁשר ָעָׂשה ּוְגבּוָרתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֲהלֹא־ֵהם ְּכתּוִבים ַעל־סֵ 16:27
וִַּיְׁשַּכב ָעְמִרי ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיָּקֵבר ְּבֹׁשְמרֹון וִַּיְמ ַאְחָאב ְּבנֹו ַּתְחָּתיו:16:28
ִׁשים ּוְׁשֹמֶנה ָׁשָנה ְלָאָסא ֶמֶל יְ 16:29 הּוָדה וִַּיְמ ַאְחָאב ֶּבן־ָעְמִרי  ְוַאְחָאב ֶּבן־ָעְמִרי ָמַל ַעל־ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשַנת ְׁש

ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְּבֹׁשְמרֹון ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה: 
וַַּיַעׂש ַאְחָאב ֶּבן־ָעְמִרי ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה ִמֹּכל ֲאֶׁשר ְלָפָניו:  16:30
ִאָּׁשה ֶאת־ִאיֶזֶבל ַּבת־ֶאְתַּבַעל ֶמֶל ִציֹדִנים וֵַּיֶל וַַּיֲעֹבד וְַיִהי ֲהָנֵקל ֶלְכּתֹו ְּבַחּטֹאות יָָרְבָעם ֶּבן־ְנָבט וִַּיַּקח 16:31

ֶאת־ַהַּבַעל וִַּיְׁשַּתחּו לֹו: 
וַָּיֶקם ִמְזֵּבַח ַלָּבַעל ֵּבית ַהַּבַעל ֲאֶׁשר ָּבָנה ְּבֹׁשְמרֹון: 16:32
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר  וַַּיַעׂש ַאְחָאב ֶאת־ָהֲאֵׁשָרה וַּיֹוֶסף ַאְחָאב ַלֲעׂשֹות ְלהַ 16:33 ְכִעיס ֶאת־ְיֹהוָה ֱא

ָהיּו ְלָפָניו:  
ְדַבר ְיהוָה  ְּביָָמיו ָּבָנה ִחיֵאל ֵּבית ָהֱאִלי ֶאת־ְיִריֹחה ַּבֲאִביָרם ְּבֹכרֹו ִיְּסָדּה ּוִבְׂשִגיב ְצִעירֹו ִהִּציב ְּדָלֶתיָה ּכִ 16:34

ֹוֻׁשַע ִּבן־נּון: ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּביַד ְיה 
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָעַמְדִּתי ְלָפָניו אִ 17:1 ם־ִיְהיֶה  וַּיֹאֶמר ֵאִלָּיהּו ַהִּתְׁשִּבי ִמֹּתָׁשֵבי ִגְלָעד ֶאל־ַאְחָאב ַחי־ְיהוָה ֱא

ַהָּׁשִנים ָהֵאֶּלה ַטל ּוָמָטר ִּכי ִאם־ְלִפי ְדָבִרי: 
הוָה ֵאָליו ֵלאֹמר:  וְַיִהי ְדַבר־יְ 17:2
ֵל ִמֶּזה ּוָפִניָת ְּל ֵקְדָמה ְוִנְסַּתְרָּת ְּבַנַחל ְּכִרית ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ַהַּיְרֵּדן:  17:3
ְוָהיָה ֵמַהַּנַחל ִּתְׁשֶּתה ְוֶאת־ָהֹעְרִבים ִצִּויִתי ְלַכְלֶּכְל ָׁשם:  17:4
וֵַּיֶׁשב ְּבַנַחל ְּכִרית ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ַהַּיְרֵּדן:  וֵַּיֶל וַַּיַעׂש ִּכְדַבר ְיהוָה וֵַּיֶל 17:5

1 22 // LXX ְויָרם ָאִחיו ָּבֵעת ַהִהיא omit MT (ְויָרםוִַּיְמ )
2 22 // LXX אחרי ִּתְבִני omit MT (ָעְמִריִּתְבִני)



ְוָהֹעְרִבים ְמִביִאים לֹו ֶלֶחם ּוָבָׂשר ַּבֹּבֶקר ְוֶלֶחם ּוָבָׂשר ָּבָעֶרב ּוִמן־ַהַּנַחל ִיְׁשֶּתה:  17:6
וְַיִהי ִמֵּקץ יִָמים וִַּייַבׁש ַהָּנַחל ִּכי לֹא־ָהיָה ֶגֶׁשם ָּבָאֶרץ: 17:7
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאָליו ֵלאֹמר:  17:8
17:9 : קּום ֵל ָצְרַפָתה ֲאֶׁשר ְלִצידֹון ְויַָׁשְבָּת ָׁשם ִהֵּנה ִצִּויִתי ָׁשם ִאָּׁשה ַאְלָמָנה ְלַכְלְּכֶל

ֶׁשת ֵעִצים וִַּיְקָרא ֵאֶליָה וַּיֹאַמר  וַָּיָקם וֵַּיֶל ָצְרַפָתה וַָּיבֹא ֶאל־ֶּפַתח ָהִעיר ְוִהֵּנה־ָׁשם ִאָּׁשה ַאְלָמָנה ְמֹקׁשֶ 17:10
ְקִחי־ָנא ִלי ְמַעט־ַמִים ַּבְּכִלי ְוֶאְׁשֶּתה: 

17:11  : וֵַּתֶל ָלַקַחת וִַּיְקָרא ֵאֶליָה וַּיֹאַמר ִלְקִחי־ָנא ִלי ַּפת־ֶלֶחם ְּביֵָד
ֶהי ִאם־יֶׁש־ִלי ָמעֹוג ִּכי ִאם־ְמלֹא כַ 17:12 ף־ֶקַמח ַּבַּכד ּוְמַעט־ֶׁשֶמן ַּבַּצָּפַחת ְוִהְנִני ְמֹקֶׁשֶׁשת  וַּתֹאֶמר ַחי־ְיהוָה ֱא

ְׁשַנִים ֵעִצים ּוָבאִתי וֲַעִׂשיִתיהּו ִלי ְוִלְבִני וֲַאַכְלנֻהּו וָָמְתנּו:  
ה ָבִראֹׁשָנה ְוהֹוֵצאְת ִלי ְוָל  וַּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֵאִלָּיהּו ַאל־ִּתיְרִאי ֹּבִאי ֲעִׂשי ִכְדָבֵר ַא ֲעִׂשי־ִלי ִמָּׁשם ֻעָגה ְקַטּנָ 17:13

ְוִלְבֵנ ַּתֲעִׂשי ָּבַאֲחֹרָנה: 
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ַּכד ַהֶּקַמח לֹא ִתְכָלה ְוַצַּפַחת ַהֶּׁשֶמן לֹא ֶתְחָסר ַעד יֹום ִּתֶּתן־ְיהוָה ּגֶ 17:14 ֶׁשם  ִּכי ֹכה ָאַמר ְיהוָה ֱא

ַעל־ְּפֵני ָהֲאָדָמה:  
 וַַּתֲעֶׂשה ִּכְדַבר ֵאִלָּיהּו וַּתֹאַכל הּוא־וִָהיא ּוֵביָתּה יִָמים:  וֵַּתלֶ 17:15
ַּכד ַהֶּקַמח לֹא ָכָלָתה ְוַצַּפַחת ַהֶּׁשֶמן לֹא ָחֵסר ִּכְדַבר ְיהוָה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּביַד ֵאִלָּיהּו:17:16
ת ַהָּבִית וְַיִהי ָחְליֹו ָחָזק ְמֹאד ַעד ֲאֶׁשר לֹא־נֹוְתָרה־ּבֹו  וְַיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָחָלה ֶּבן־ָהִאָּׁשה ַּבֲעלַ 17:17

ְנָׁשָמה:  
ִהים ָּבאָת ֵאַלי ְלַהְזִּכיר ֶאת־ֲעוִני ּוְלָהִמית ֶאת־ְּבִני: 17:18 וַּתֹאֶמר ֶאל־ֵאִלָּיהּו ַמה־ִּלי וָָל ִאיׁש ָהֱא
ֵחהּו ֵמֵחיָקּה וַַּיֲעֵלהּו ֶאל־ָהֲעִלָּיה ֲאֶׁשר־הּוא ֹיֵׁשב ָׁשם וַַּיְׁשִּכֵבהּו ַעל־ִמָּטתֹו: וַּיֹאֶמר ֵאֶליָה ְּתִני־ִלי ֶאת־ְּבֵנ וִַּיּקָ 17:19
ָהי ֲהַגם ַעל־ָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר־ֲאִני ִמְתּגֹוֵרר ִעָּמּה ֲהֵרעֹוָת ְלָהִמית ֶאת־17:20 ְּבָנּה: וִַּיְקָרא ֶאל־ְיהוָה וַּיֹאַמר ְיהוָה ֱא
ָהי ָּתָׁשב ָנא ֶנֶפׁש־ַהֶּיֶלד ַהֶּזה ַעל־ִקְרּבוִַּיְתֹמדֵ 17:21 ׁש ְּפָעִמים וִַּיְקָרא ֶאל־ְיהוָה וַּיֹאַמר ְיהוָה ֱא ֹו:  ד ַעל־ַהֶּיֶלד ָׁש
וִַּיְׁשַמע ְיהוָה ְּבקֹול ֵאִלָּיהּו וַָּתָׁשב ֶנֶפׁש־ַהֶּיֶלד ַעל־ִקְרּבֹו וֶַּיִחי:  17:22
:  וִַּיַּקח ֵאִלָּיהּו ֶאת־הַ 17:23 ֶּיֶלד וַֹּיִרֵדהּו ִמן־ָהֲעִלָּיה ַהַּבְיָתה וִַּיְּתֵנהּו ְלִאּמֹו וַּיֹאֶמר ֵאִלָּיהּו ְרִאי ַחי ְּבֵנ
ִהים ָאָּתה ּוְדַבר־ְיהוָה ְּבִפי ֱאֶמת:17:24 וַּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל־ֵאִלָּיהּו ַעָּתה ֶזה יַָדְעִּתי ִּכי ִאיׁש ֱא

ם ּוְדַבר־ְיהוָה ָהיָה ֶאל־ֵאִלָּיהּו ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִליִׁשית ֵלאֹמר ֵל ֵהָרֵאה ֶאל־ַאְחָאב ְוֶאְּתָנה ָמָטר  וְַיִהי יִָמים ַרִּבי18:1
ַעל־ְּפֵני ָהֲאָדָמה:  

וֵַּיֶל ֵאִלָּיהּו ְלֵהָראֹות ֶאל־ַאְחָאב ְוָהָרָעב ָחָזק ְּבֹׁשְמרֹון: 18:2
ֶׁשר ַעל־ַהָּבִית ְוֹעַבְדיָהּו ָהיָה יֵָרא ֶאת־ְיהוָה ְמֹאד:  וִַּיְקָרא ַאְחָאב ֶאל־ֹעַבְדיָהּו אֲ 18:3
ִאיׁש ַּבְּמָעָרה 1וְַיִהי ְּבַהְכִרית ִאיֶזֶבל ֵאת ְנִביֵאי ְיהוָה וִַּיַּקח ֹעַבְדיָהּו ֵמָאה ְנִבִאים וַַּיְחִּביֵאם ֲחִמִּׁשים ֲחִמִּׁשים 18:4

ְוִכְלְּכָלם ֶלֶחם וָָמִים:  
ַחֶּיה סּוס וַּיֹאֶמר ַאְחָאב ֶאל־ֹעַבְדיָהּו ֵל ָּבָאֶרץ ֶאל־ָּכל־ַמְעְיֵני ַהַּמִים ְוֶאל ָּכל־ַהְּנָחִלים אּוַלי ִנְמָצא ָחִציר ּונְ 18:5

ֵמַהְּבֵהָמה:  וֶָפֶרד ְולֹוא ַנְכִרית
־ֶאָחד ְלבַ 18:6 ּדֹו:  וְַיַחְּלקּו ָלֶהם ֶאת־ָהָאֶרץ ַלֲעָבר־ָּבּה ַאְחָאב ָהַל ְּבֶדֶר ֶאָחד ְלַבּדֹו ְוֹעַבְדיָהּו ָהַל ְּבֶדֶר
ּיֹאֶמר ַהַאָּתה ֶזה ֲאֹדִני ֵאִלָּיהּו:  וְַיִהי ֹעַבְדיָהּו ַּבֶּדֶר ְוִהֵּנה ֵאִלָּיהּו ִלְקָראתֹו וַַּיִּכֵרהּו וִַּיֹּפל ַעל־ָּפָניו ו18:7ַ
וַּיֹאֶמר לֹו ָאִני ֵל ֱאֹמר ַלאֹדֶני ִהֵּנה ֵאִלָּיהּו:  18:8
וַּיֹאֶמר ֶמה ָחָטאִתי ִּכי־ַאָּתה ֹנֵתן ֶאת־ַעְבְּד ְּביַד־ַאְחָאב ַלֲהִמיֵתִני:  18:9

ֶהי ִאם־ֶיׁש־ּגֹוי ּוַמְמָלָכה ֲאׁשֶ 18:10 ר לֹא־ָׁשַלח ֲאֹדִני ָׁשם ְלַבֶּקְׁש ְוָאְמרּו ָאִין ְוִהְׁשִּביַע ֶאת־ַהַּמְמָלָכה  ַחי ְיהוָה ֱא
ְוֶאת־ַהּגֹוי ִּכי לֹא ִיְמָצֶאָּכה: 

ְוַעָּתה ַאָּתה ֹאֵמר ֵל ֱאֹמר ַלאֹדֶני ִהֵּנה ֵאִלָּיהּו:  18:11
ל ֲאֶׁשר לֹא־ֵאָדע ּוָבאִתי ְלַהִּגיד ְלַאְחָאב ְולֹא ִיְמָצֲא וֲַהָרָגִני ְוָהיָה ֲאִני ֵאֵל ֵמִאָּת ְורּוַח ְיהוָה ִיָּׂשֲא עַ 18:12

ְוַעְבְּד יֵָרא ֶאת־ְיהוָה ִמְּנֻעָרי:  
ים ִמִּׁש ֲהלֹא־ֻהַּגד ַלאֹדִני ֵאת ֲאֶׁשר־ָעִׂשיִתי ַּבֲהֹרג ִאיֶזֶבל ֵאת ְנִביֵאי ְיהוָה וַָאְחִּבא ִמְּנִביֵאי ְיהוָה ֵמָאה ִאיׁש חֲ 18:13

ֲחִמִּׁשים ִאיׁש ַּבְּמָעָרה וֲָאַכְלְּכֵלם ֶלֶחם וָָמִים: 
ְוַעָּתה ַאָּתה ֹאֵמר ֵל ֱאֹמר ַלאֹדֶני ִהֵּנה ֵאִלָּיהּו וֲַהָרָגִני: 18:14
: וַּיֹאֶמר ֵאִלָּיהּו ַחי ְיהוָה ְצָבאֹות ֲאֶׁשר ָעַמְדִּתי ְלָפָניו ִּכי ַהּיֹום ֵאָרֶאה ֵאָליו18:15
וֵַּיֶל ֹעַבְדיָהּו ִלְקַראת ַאְחָאב וַַּיֶּגד־לֹו וֵַּיֶל ַאְחָאב ִלְקַראת ֵאִלָּיהּו:  18:16
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וְַיִהי ִּכְראֹות ַאְחָאב ֶאת־ֵאִלָּיהּו וַּיֹאֶמר ַאְחָאב ֵאָליו ַהַאָּתה ֶזה ֹעֵכר ִיְׂשָרֵאל:  18:17
ם־ַאָּתה ּוֵבית ָאִבי ַּבֲעָזְבֶכם ֶאת־ִמְצות ְיהוָה וֵַּתֶל ַאֲחֵרי ַהְּבָעִלים: וַּיֹאֶמר לֹא ָעַכְרִּתי ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִּכי אִ 18:18
יֵאי  ְוַעָּתה ְׁשַלח ְקֹבץ ֵאַלי ֶאת־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ַהר ַהַּכְרֶמל ְוֶאת־ְנִביֵאי ַהַּבַעל ַאְרַּבע ֵמאֹות וֲַחִמִּׁשים ּוְנבִ 18:19

י ֻׁשְלַחן ִאיָזֶבל:  ָהֲאֵׁשָרה ַאְרַּבע ֵמאֹות ֹאְכלֵ 
וִַּיְׁשַלח ַאְחָאב ְּבָכל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וִַּיְקֹּבץ ֶאת־ַהְּנִביִאים ֶאל־ַהר ַהַּכְרֶמל:  18:20
ִהים ְלכּו18:21 ֲחָריו  אַ וִַּיַּגׁש ֵאִלָּיהּו ֶאל־ָּכל־ָהָעם וַּיֹאֶמר ַעד־ָמַתי ַאֶּתם ֹּפְסִחים ַעל־ְׁשֵּתי ַהְּסִעִּפים ִאם־ְיהוָה ָהֱא

ְוִאם־ַהַּבַעל ְלכּו ַאֲחָריו ְולֹא־ָענּו ָהָעם ֹאתֹו ָּדָבר:  
ׁש ּוְנִביֵאי  וַּיֹאֶמר ֵאִלָּיהּו ֶאל־ָהָעם ֲאִני נֹוַתְרִּתי ָנִביא ַליהָוה ְלַבִּדי ּוְנִביֵאי ַהַּבַעל ַאְרַּבע־ֵמאֹות וֲַחִמִּׁשים ִאי18:22

: 1ָהֲאֵׁשָרה ַאְרַּבע ֵמאֹות 
וֲַאִני ֶאֱעֶׂשה ְוִיְּתנּו־ָלנּו ְׁשַנִים ָּפִרים ְוִיְבֲחרּו ָלֶהם ַהָּפר ָהֶאָחד ִויַנְּתֻחהּו ְויִָׂשימּו ַעל־ָהֵעִצים ְוֵאׁש לֹא יִָׂשימּו18:23
ָּפר ָהֶאָחד ְוָנַתִּתי ַעל־ָהֵעִצים ְוֵאׁש לֹא ָאִׂשים: ֶאת־הַ 

ִהים וַַּיַען18:24 ִהים ֲאֶׁשר־יֲַעֶנה ָבֵאׁש הּוא ָהֱא ֵהיֶכם וֲַאִני ֶאְקָרא ְבֵׁשם־ְיהוָה ְוָהיָה ָהֱא ּוְקָראֶתם ְּבֵׁשם ֱא
ָּכל־ָהָעם וַּיֹאְמרּו טֹוב ַהָּדָבר:  

ֵהיֶכם וַּיֹאֶמר ֵאִלָּיהּו לִ 18:25 ְנִביֵאי ַהַּבַעל ַּבֲחרּו ָלֶכם ַהָּפר ָהֶאָחד וֲַעׂשּו ִראֹׁשָנה ִּכי ַאֶּתם ָהַרִּבים ְוִקְראּו ְּבֵׁשם ֱא
ְוֵאׁש לֹא ָתִׂשימּו:  

ם ֵלאֹמר ַהַּבַעל ֲעֵננּו ְוֵאין  וִַּיְקחּו ֶאת־ַהָּפר ֲאֶׁשר־ָנַתן ָלֶהם וַַּיֲעׂשּו וִַּיְקְראּו ְבֵׁשם־ַהַּבַעל ֵמַהֹּבֶקר ְוַעד־ַהָּצֳהַריִ 18:26
קֹול ְוֵאין ֹעֶנה וְַיַפְּסחּו ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ָעָׂשה:  

ִהים הּוא ִּכי ִׂשיַח ְוִכי־ִׂשיג18:27 לֹו ְוִכי־ֶדֶר לֹו וְַיִהי ַבָּצֳהַרִים וְַיַהֵּתל ָּבֶהם ֵאִלָּיהּו וַּיֹאֶמר ִקְראּו ְבקֹול־ָּגדֹול ִּכי־ֱא
יֵָׁשן הּוא ְוִיָקץ:  אּוַלי 

־ָּדם ֲעֵליֶהם:  18:28 וִַּיְקְראּו ְּבקֹול ָּגדֹול וִַּיְתֹּגְדדּו ְּכִמְׁשָּפָטם ַּבֲחָרבֹות ּוָבְרָמִחים ַעד־ְׁשָפ
וְַיִהי ַּכֲעֹבר ַהָּצֳהַרִים וִַּיְתַנְּבאּו ַעד ַלֲעלֹות ַהִּמְנָחה ְוֵאין־קֹול ְוֵאין־ֹעֶנה ְוֵאין ָקֶׁשב: 18:29
וַּיֹאֶמר ֵאִלָּיהּו ְלָכל־ָהָעם ְּגׁשּו ֵאַלי וִַּיְּגׁשּו ָכל־ָהָעם ֵאָליו וְַיַרֵּפא ֶאת־ִמְזַּבח ְיהוָה ֶהָהרּוס: 18:30
ָרֵאל ִיְהיֶה  ְׂש וִַּיַּקח ֵאִלָּיהּו ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֲאָבִנים ְּכִמְסַּפר ִׁשְבֵטי ְבֵני־יֲַעֹקב ֲאֶׁשר ָהיָה ְדַבר־ְיהוָה ֵאָליו ֵלאֹמר יִ 18:31
 : ְׁשֶמ
וִַּיְבֶנה ֶאת־ָהֲאָבִנים ִמְזֵּבַח ְּבֵׁשם ְיהוָה וַַּיַעׂש ְּתָעָלה ְּכֵבית ָסאַתִים ֶזַרע ָסִביב ַלִּמְזֵּבַח:  18:32
וַַּיֲעֹר ֶאת־ָהֵעִצים וְַיַנַּתח ֶאת־ַהָּפר וַָּיֶׂשם ַעל־ָהֵעִצים: 18:33
וַּיֹאֶמר ְׁשנּו וִַּיְׁשנּו וַּיֹאֶמר ַׁשֵּלׁשּו  2ַכִּדים ַמִים ְוִיְצקּו ַעל־ָהֹעָלה ְוַעל־ָהֵעִצים וַַּיֲעׂשּו־ֵכן וַּיֹאֶמר ִמְלאּו ַאְרָּבָעה 18:34

וְַיַׁשֵּלׁשּו: 
ב ַלִּמְזֵּבַח ְוַגם ֶאת־ַהְּתָעָלה ִמֵּלא־ָמִים: וֵַּיְלכּו ַהַּמִים ָסִבי18:35
ֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיְׂשָרֵאל ַהּיֹום 18:36 ִיָּוַדע ִּכי־ַאָּתה  וְַיִהי ַּבֲעלֹות ַהִּמְנָחה וִַּיַּגׁש ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא וַּיֹאַמר ְיהוָה ֱא

ִהים ְּבִיְׂשָרֵאל וֲַאִני ַעְבֶּד ּוְבִדְבֶרי  ָעִׂשיִתי ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:  ֱא
ִהים ְוַאָּתה ֲהִסֹּבָת ֶאת־ִלָּבם ֲאֹחַרִּנית:  18:37 ֲעֵנִני ְיהוָה ֲעֵנִני ְויְֵדעּו ָהָעם ַהֶּזה ִּכי־ַאָּתה ְיהוָה ָהֱא
ָעָפר ְוֶאת־ַהַּמִים ֲאֶׁשר־ַּבְּתָעָלה וִַּתֹּפל ֵאׁש־ְיהוָה וַּתֹאַכל ֶאת־ָהֹעָלה ְוֶאת־ָהֵעִצים ְוֶאת־ָהֲאָבִנים ְוֶאת־הֶ 18:38
ִלֵחָכה: 
ִהים:  18:39 ִהים ְיהוָה הּוא ָהֱא וַַּיְרא ָּכל־ָהָעם וִַּיְּפלּו ַעל־ְּפֵניֶהם וַּיֹאְמרּו ְיהוָה הּוא ָהֱא
ְתְּפׂשּום וַּיֹוִרֵדם ֵאִלָּיהּו ֶאל־ַנַחל ִקיׁשֹון  וַּיֹאֶמר ֵאִלָּיהּו ָלֶהם ִּתְפׂשּו ֶאת־ְנִביֵאי ַהַּבַעל ִאיׁש ַאל־ִיָּמֵלט ֵמֶהם וַּיִ 18:40

וִַּיְׁשָחֵטם ָׁשם: 
וַּיֹאֶמר ֵאִלָּיהּו ְלַאְחָאב ֲעֵלה ֱאֹכל ּוְׁשֵתה ִּכי־קֹול ֲהמֹון ַהָּגֶׁשם: 18:41
ַאְרָצה וַָּיֶׂשם ָּפָניו ֵּבין ְּבָרכֹו:  וַַּיֲעֶלה ַאְחָאב ֶלֱאֹכל ְוִלְׁשּתֹות ְוֵאִלָּיהּו ָעָלה ֶאל־רֹאׁש ַהַּכְרֶמל וִַּיְגַהר 18:42
־יָם וַַּיַעל וַַּיֵּבט וַּיֹאֶמר ֵאין ְמאּוָמה וַּיֹאֶמר ֻׁשב ֶׁשַבע ְּפָעִמים18:43 וֵַּיֶׁשב ַהַּנַער וַּיֹאֶמר ֶאל־ַנֲערֹו ֲעֵלה־ָנא ַהֵּבט ֶּדֶר

:  3ֶׁשַבע ְּפָעִמים 
לֹא  וְַיִהי ַּבְּׁשִבִעית וַּיֹאֶמר ִהֵּנה־ָעב ְקַטָּנה ְּכַכף־ִאיׁש ֹעָלה ִמָּים וַּיֹאֶמר ֲעֵלה ֱאֹמר ֶאל־ַאְחָאב ֱאֹסר ָוֵרד וְ 18:44

יַַעָצְרָכה ַהָּגֶׁשם: 
ְוַהָּׁשַמִים ִהְתַקְּדרּו ָעִבים ְורּוַח וְַיִהי ֶּגֶׁשם ָּגדֹול וִַּיְרַּכב ַאְחָאב וֵַּיֶל ִיְזְרֶעאָלה:  וְַיִהי ַעד־ֹּכה ְוַעד־ֹּכה18:45

1 22 // LXX ּוְנִביֵאי ָהֲאֵׁשָרה ַאְרַּבע ֵמאֹות omit MT (ּוְנִביֵאיְוִיְּתנּו )
2 34 // LXX וַַּיֲעׂשּו־ֵכן omit MT (וַַּיֲעׂשּווַּיֹאֶמר )
3 43 // LXX וֵַּיֶׁשב ַהַּנַער ֶׁשַבע ְּפָעִמים omit MT (וֵַּיֶׁשבוְַיִהי)



ְויַד־ְיהוָה ָהְיָתה ֶאל־ֵאִלָּיהּו וְַיַׁשֵּנס ָמְתָניו וַָּיָרץ ִלְפֵני ַאְחָאב ַעד־ֹּבֲאָכה ִיְזְרֶעאָלה:  18:46
ֶבל ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֵאִלָּיהּו ְוֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ָהַרג ֶאת־ָּכל־ַהְּנִביִאים ֶּבָחֶרב:  וַַּיֵּגד ַאְחָאב ְלִאיזֶ 19:1
ִהים ְוֹכה יֹוִספּון ִּכי־ָכֵעת ָמָחר ָאִׂשים ֶאת־19:2 ַנְפְׁש  וִַּתְׁשַלח ִאיֶזֶבל ַמְלָא ֶאל־ֵאִלָּיהּו ֵלאֹמר ֹּכה־יֲַעׂשּון ִלי ֱא

ְּכֶנֶפׁש ַאַחד ֵמֶהם:
וִַּיָרא וַָּיָקם וֵַּיֶל ֶאל־ַנְפׁשֹו וַָּיבֹא ְּבֵאר ֶׁשַבע ֲאֶׁשר ִליהּוָדה וַַּיַּנח ֶאת־ַנֲערֹו ָׁשם: 19:3
ה ַקח  ָּתה ְיהוְָוהּוא־ָהַל ַּבִּמְדָּבר ֶּדֶר יֹום וַָּיבֹא וֵַּיֶׁשב ַּתַחת ֹרֶתם ֶאָחת וִַּיְׁשַאל ֶאת־ַנְפׁשֹו ָלמּות וַּיֹאֶמר ַרב עַ 19:4

ַנְפִׁשי ִּכי־לֹא־טֹוב ָאֹנִכי ֵמֲאֹבָתי: 
וִַּיְׁשַּכב וִַּייַׁשן ַּתַחת ֹרֶתם ֶאָחד ְוִהֵּנה־ֶזה ַמְלָא ֹנֵגַע ּבֹו וַּיֹאֶמר לֹו קּום ֱאכֹול:  19:5
ב וִַּיְׁשָּכב: וַַּיֵּבט ְוִהֵּנה ְמַרֲאֹׁשָתיו ֻעַגת ְרָצִפים ְוַצַּפַחת ָמִים וַּיֹאַכל וֵַּיְׁשְּת וַָּיׁשָ 19:6
19:7  : וַָּיָׁשב ַמְלַא ְיהוָה ֵׁשִנית וִַּיַּגע־ּבֹו וַּיֹאֶמר קּום ֱאֹכל ִּכי ַרב ִמְּמ ַהָּדֶר
ִהים19:8 :  ֹחֵרבוַָּיָקם וַּיֹאַכל וִַּיְׁשֶּתה וֵַּיֶל ְּבֹכַח ָהֲאִכיָלה ַהִהיא ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ַעד ַהר ָהֱא
וַָּיבֹא־ָׁשם ֶאל־ַהְּמָעָרה וַָּיֶלן ָׁשם ְוִהֵּנה ְדַבר־ְיהוָה ֵאָליו וַּיֹאֶמר לֹו ַמה־ְּל ֹפה ֵאִלָּיהּו:  19:9

ֵהי ְצָבאֹות ִּכי־ָעְזבּו ְבִריְת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ִמְזְּבֹחֶתי ָהָרסּו ְוֶאת19:10 ֶאי  ־ְנִביוַּיֹאֶמר ַקּנֹא ִקֵּנאִתי ַליהוָה ֱא
ָהְרגּו ֶבָחֶרב וִָאָּוֵתר ֲאִני ְלַבִּדי וְַיַבְקׁשּו ֶאת־ַנְפִׁשי ְלַקְחָּתּה: 

ר ְסָלִעים  וַּיֹאֶמר ֵצא ָמָחר ְוָעַמְדָּת ָבָהר ִלְפֵני ְיהוָה ְוִהֵּנה ְיהוָה ֹעֵבר ְורּוַח ְּגדֹוָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים ּוְמַׁשּבֵ 19:11
ְיהוָה ְוַאַחר ָהרּוַח ַרַעׁש לֹא ָבַרַעׁש ְיהוָה: ִלְפֵני ְיהוָה לֹא ָברּוחַ 

ְוַאַחר ָהַרַעׁש ֵאׁש לֹא ָבֵאׁש ְיהוָה ְוַאַחר ָהֵאׁש קֹול ְּדָמָמה ַדָּקה:  19:12
ו קֹול וַּיֹאֶמר ַמה־ְּל ֹפה  וְַיִהי ִּכְׁשֹמַע ֵאִלָּיהּו וַָּיֶלט ָּפָניו ְּבַאַּדְרּתֹו וֵַּיֵצא וַַּיֲעֹמד ֶּפַתח ַהְּמָעָרה ְוִהֵּנה ֵאָלי 19:13
ֵאִלָּיהּו:  
ֵהי ְצָבאֹות ִּכי־ָעְזבּו ְבִריְת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ִמְזְּבֹחֶתי ָהָרסּו ְוֶאת19:14 ־ְנִביֶאי  וַּיֹאֶמר ַקּנֹא ִקֵּנאִתי ַליהוָה ֱא

ַקְחָּתּה: ָהְרגּו ֶבָחֶרב וִָאָּוֵתר ֲאִני ְלַבִּדי וְַיַבְקׁשּו ֶאת־ַנְפִׁשי לְ 
ִמְדַּבָרה ַדָּמֶׂשק ּוָבאָת ּוָמַׁשְחָּת ֶאת־ֲחָזֵאל ְלֶמֶל ַעל־ֲאָרם: 1וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאָליו ֵל ׁשּוב ְלַדְרְּכ ּוָבאָת ֶּדֶר19:15
ְוֵאת יֵהּוא ֶבן־ִנְמִׁשי ִּתְמַׁשח ְלֶמֶל ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת־ֱאִליָׁשע ֶּבן־ָׁשָפט ֵמָאֵבל ְמחֹוָלה ִּתְמַׁשח ְלָנִביא  19:16

  : ַּתְחֶּתי
ְוָהיָה ַהִּנְמָלט ֵמֶחֶרב ֲחָזֵאל יִָמית יֵהּוא ְוַהִּנְמָלט ֵמֶחֶרב יֵהּוא יִָמית ֱאִליָׁשע:  19:17
ַעל ְוָכל־ַהֶּפה ֲאֶׁשר  ָּכל־ַהִּבְרַּכִים ֲאֶׁשר לֹא־ָכְרעּו ַלּבַ 3ְבִיְׂשָרֵאל ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ֲאָנִׁשים2ַאְרִּתי ִלי ְוִהְׁש 19:18

לֹא־ָנַׁשק לֹו: 
ר וַַּיֲעֹבר  וֵַּיֶל ִמָּׁשם וִַּיְמָצא ֶאת־ֱאִליָׁשע ֶּבן־ָׁשָפט ְוהּוא ֹחֵרׁש ְׁשֵנים־ָעָׂשר ְצָמִדים ְלָפָניו ְוהּוא ִּבְׁשֵנים ֶהָעׂשָ 19:19

ֵאִלָּיהּו ֵאָליו וַַּיְׁשֵל ַאַּדְרּתֹו ֵאָליו:  
ּוב ִּכי  ֶאת־ַהָּבָקר וַָּיָרץ ַאֲחֵרי ֵאִלָּיהּו וַּיֹאֶמר ֶאְּׁשָקה־ָּנא ְלָאִבי ּוְלִאִּמי ְוֵאְלָכה ַאֲחֶרי וַּיֹאֶמר לֹו ֵל ׁשוַַּיֲעֹזב 19:20

  : ֶמה־ָעִׂשיִתי ָל
ַהָּבָׂשר וִַּיֵּתן ָלָעם וַּיֹאֵכלּו וַָּיָקם וֵַּיֶל  וַָּיָׁשב ֵמַאֲחָריו וִַּיַּקח ֶאת־ֶצֶמד ַהָּבָקר וִַּיְזָּבֵחהּו ּוִבְכִלי ַהָּבָקר ִּבְּׁשָלם19:21

ַאֲחֵרי ֵאִלָּיהּו וְַיָׁשְרֵתהּו:
ִׁשים ּוְׁשַנִים ֶמֶל ִאּתֹו ְוסּוס וָָרֶכב וַַּיַעל וַָּיַצר ַעל־ׁשֹ 20:1 ־ֲאָרם ָקַבץ ֶאת־ָּכל־ֵחילֹו ּוְׁש ְמרֹון וִַּיָּלֶחם  ּוֶבן־ֲהַדד ֶמֶל
ָּבּה: 
־ִיְׂשָרֵאל ָהִעיָרה:  ו20:2ַ ִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל־ַאְחָאב ֶמֶל
וַּיֹאֶמר לֹו ֹּכה ָאַמר ֶּבן־ֲהַדד ַּכְסְּפ ּוְזָהְב ִלי־הּוא ְוָנֶׁשי ּוָבֶני ַהּטֹוִבים ִלי־ֵהם:  20:3
־ִיְׂשָרֵאל וַּיֹאֶמר ִּכְדָבְר ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ְל ֲאִני 20:4 ְוָכל־ֲאֶׁשר־ִלי: וַַּיַען ֶמֶל
ֶׁשי ּוָבֶני ִלי  וַָּיֻׁשבּו ַהַּמְלָאִכים וַּיֹאְמרּו ֹּכה־ָאַמר ֶּבן־ֲהַדד ֵלאֹמר ִּכי־ָׁשַלְחִּתי ֵאֶלי ֵלאֹמר ַּכְסְּפ ּוְזָהְב ְונָ 20:5
ִתֵּתן: 
 ְוֵאת ָּבֵּתי ֲעָבֶדי ְוָהיָה ָּכל־ַמְחַמד ֵעיֵניֶהם  ִּכי ִאם־ָּכֵעת ָמָחר ֶאְׁשַלח ֶאת־ֲעָבַדי ֵאֶלי ְוִחְּפׂשּו ֶאת־ֵּביתְ 20:6

יִָׂשימּו ְביָָדם ְוָלָקחּו: 
־ִיְׂשָרֵאל ְלָכל־ִזְקֵני ָהָאֶרץ וַּיֹאֶמר ְּדעּו־ָנא ּוְראּו ִּכי ָרָעה ֶזה ְמַבֵּקׁש ִּכי־ָׁשַלח ֵאַלי לְ 20:7 ָנַׁשי ּוְלָבַני  וִַּיְקָרא ֶמֶל

י ְולֹא ָמַנְעִּתי ִמֶּמּנּו:  ּוְלַכְסִּפי ְוִלְזָהבִ 

1 15 // LXX ּוָבאָת ֶּדֶר  omit MT (ְלַדְרְּכ ֶּדֶר )
2 18 // Vg ִלי omit MT (ִליְוִהְׁשַאְרִּתי)
3 18 // LXX ֲאָנִׁשים omit MT (ֲאָלִפיםֲאָנִׁשים)



וַּיֹאְמרּו ֵאָליו ָּכל־ַהְּזֵקִנים ְוָכל־ָהָעם ַאל־ִּתְׁשַמע ְולֹוא תֹאֶבה: 20:8
ר ַהֶּזה לֹאוַּיֹאֶמר ְלַמְלֲאֵכי ֶבן־ֲהַדד ִאְמרּו ַלאֹדִני ַהֶּמֶל ֹּכל ֲאֶׁשר־ָׁשַלְחָּת ֶאל־ַעְבְּד ָבִראֹׁשָנה ֶאֱעֶׂשה ְוַהָּדבָ 20:9

אּוַכל ַלֲעׂשֹות וֵַּיְלכּו ַהַּמְלָאִכים וְַיִׁשֻבהּו ָּדָבר:  
ִהים ְוֹכה יֹוִספּו ִאם־ִיְׂשֹּפק ֲעַפר ֹׁשְמרֹון ִלְׁשָעִלים 20:10 ְלָכל־ָהָעם וִַּיְׁשַלח ֵאָליו ֶּבן־ֲהַדד וַּיֹאֶמר ֹּכה־יֲַעׂשּון ִלי ֱא

ֲאֶׁשר ְּבַרְגָלי:  
־ִיְׂשָראֵ 20:11 ל וַּיֹאֶמר ַּדְּברּו ַאל־ִיְתַהֵּלל ֹחֵגר ִּכְמַפֵּתַח: וַַּיַען ֶמֶל
ּו ַעל־ָהִעיר:  וְַיִהי ִּכְׁשֹמַע ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוהּוא ֹׁשֶתה הּוא ְוַהְּמָלִכים ַּבֻּסּכֹות וַּיֹאֶמר ֶאל־ֲעָבָדיו ִׂשימּו וַָּיִׂשימ20:12
־ִיְׂשָרֵאל וַּיֹאֶמר ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְהָרִאיָת ֵאת ָּכל־ֶהָהמֹון ַהָּגדֹול ַהֶּזה  ְוִהֵּנה ָנִביא ֶאָחד ִנַּגׁש ֶאל־ַאְחָאב ֶמלֶ 20:13

ִהְנִני ֹנְתנֹו ְביְָד ַהּיֹום ְויַָדְעָּת ִּכי־ֲאִני ְיהוָה:  
ְאֹסר ַהִּמְלָחָמה וַּיֹאֶמר ָאָּתה:  וַּיֹאֶמר ַאְחָאב ְּבִמי וַּיֹאֶמר ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְּבַנֲעֵרי ָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות וַּיֹאֶמר ִמי־ֶי20:14
ִׁשים ְוַאֲחֵריֶהם ָּפַקד ֶאת־ָּכל־ָהָעם ָּכל־20:15 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  וִַּיְפֹקד ֶאת־ַנֲעֵרי ָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות וִַּיְהיּו ָמאַתִים ְׁשַנִים ּוְׁש

ִׁשְבַעת ֲאָלִפים: 
ִׁשים־ּוְׁשַנִים ֶמֶל ֹעֵזר ֹאתֹו:  וֵַּיְצאּו ַּבָּצֳהָרִים ּוֶבן־ֲהַדד ֹׁשֶתה 20:16 ִׁשּכֹור ַּבֻּסּכֹות הּוא ְוַהְּמָלִכים ְׁש
רֹון:  וֵַּיְצאּו ַנֲעֵרי ָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות ָּבִראֹׁשָנה וִַּיְׁשַלח ֶּבן־ֲהַדד וַַּיִּגידּו לֹו ֵלאֹמר ֲאָנִׁשים יְָצאּו ִמֹּׁשְמ 20:17
ִּתְפׂשּום ַחִּיים ְוִאם ְלִמְלָחָמה יָָצאּו ַחִּיים ִּתְפׂשּום: וַּיֹאֶמר ִאם־ְלָׁשלֹום יָָצאּו20:18
ְוֵאֶּלה יְָצאּו ִמן־ָהִעיר ַנֲעֵרי ָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות ְוַהַחִיל ֲאֶׁשר ַאֲחֵריֶהם:  20:19
 ֲאָרם ַעל־סּוס ּוָפָרִׁשים:  וַַּיּכּו ִאיׁש ִאיׁשֹו וַָּינֻסּו ֲאָרם וִַּיְרְּדֵפם ִיְׂשָרֵאל וִַּיָּמֵלט ֶּבן־ֲהַדד ֶמלֶ 20:20
וֵַּיֵצא ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל וַַּי ֶאת־ַהּסּוס ְוֶאת־ָהָרֶכב ְוִהָּכה ַבֲאָרם ַמָּכה ְגדֹוָלה:  20:21
ׁשּוַבת ַהָּׁשָנה ֶמֶל  וִַּיַּגׁש ַהָּנִביא ֶאל־ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל וַּיֹאֶמר לֹו ֵל ִהְתַחַּזק ְוַדע ּוְרֵאה ֵאת ֲאֶׁשר־ַּתֲעֶׂשה ִּכי ִלתְ 20:22

 : ֲאָרם ֹעֶלה ָעֶלי
ֵהיֶהם ַעל־ֵּכן ָחְזקּו ִמֶּמּנּו ְואּוָלם ִנָּלֵחם ִאָּתם ַּבִּמיׁש20:23 ֵהי ָהִרים ֱא ־ֲאָרם ָאְמרּו ֵאָליו ֱא ֹור ִאם־לֹא  ְוַעְבֵדי ֶמֶל

ֶנֱחַזק ֵמֶהם: 
ַהְּמָלִכים ִאיׁש ִמְּמֹקמֹו ְוִׂשים ַּפחֹות ַּתְחֵּתיֶהם:  ְוֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲעֵׂשה ָהֵסר 20:24
־לֹא ֶנֱחַזק  ְוַאָּתה ִתְמֶנה־ְל ַחִיל ַּכַחִיל ַהֹּנֵפל ֵמאֹוָת ְוסּוס ַּכּסּוס ְוֶרֶכב ָּכֶרֶכב ְוִנָּלֲחָמה אֹוָתם ַּבִּמיׁשֹור ִאם20:25

ֵמֶהם וִַּיְׁשַמע ְלֹקָלם וַַּיַעׂש ֵּכן:
י ִלְתׁשּוַבת ַהָּׁשָנה וִַּיְפֹקד ֶּבן־ֲהַדד ֶאת־ֲאָרם וַַּיַעל ֲאֵפָקה ַלִּמְלָחָמה ִעם־ִיְׂשָרֵאל:  וְַיהִ 20:26
ִּזים וֲַאָרם ִמְלאּו  ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְתָּפְקדּו ְוָכְלְּכלּו וֵַּיְלכּו ִלְקָראָתם וַַּיֲחנּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶנְגָּדם ִּכְׁשֵני ֲחִׂשֵפי עִ 20:27

ֶאת־ָהָאֶרץ:  
ֵהי הָ 20:28 ִהים וַּיֹאֶמר ֶאל־ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל וַּיֹאֶמר ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה יַַען ֲאֶׁשר ָאְמרּו ֲאָרם ֱא ִרים ְיהוָה וִַּיַּגׁש ִאיׁש ָהֱא

ֵהי ֲעָמִקים הּוא ְוָנַתִּתי ֶאת־ָּכל־ֶהָהמֹון ַהָּגדֹול ַהֶּזה ְּביֶָד ִויַדְעֶּתם ִּכי ־ֲאִני ְיהוָה:  ְולֹא־ֱא
ל ֶאת־ֲאָרם וַַּיֲחנּו ֵאֶּלה ֹנַכח ֵאֶּלה ִׁשְבַעת יִָמים וְַיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי וִַּתְקַרב ַהִּמְלָחָמה וַַּיּכּו ְבֵני־ִיְׂשָראֵ 20:29

ֵמָאה־ֶאֶלף ַרְגִלי ְּביֹום ֶאָחד:  
ֹוָמה ַעל־ֶעְׂשִרים ְוִׁשְבָעה ֶאֶלף ִאיׁש ַהּנֹוָתִרים ּוֶבן־ֲהַדד ָנס וַָּיבֹא  וַָּינֻסּו ַהּנֹוָתִרים ֲאֵפָקה ֶאל־ָהִעיר ַוִּתֹּפל ַהח20:30

ֶאל־ָהִעיר ֶחֶדר ְּבָחֶדר: 
ְתֵנינּו  ם ְּבמָ וַּיֹאְמרּו ֵאָליו ֲעָבָדיו ִהֵּנה־ָנא ָׁשַמְענּו ִּכי ַמְלֵכי ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִּכי־ַמְלֵכי ֶחֶסד ֵהם ָנִׂשיָמה ָּנא ַׂשִּקי20:31

 : וֲַחָבִלים ְּבָראֵׁשינּו ְוֵנֵצא ֶאל־ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל אּוַלי ְיַחֶּיה ֶאת־ַנְפֶׁש
ד ָאַמר ְּתִחי־ָנא  וַַּיְחְּגרּו ַׂשִּקים ְּבָמְתֵניֶהם וֲַחָבִלים ְּבָראֵׁשיֶהם וַָּיֹבאּו ֶאל־ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל וַּיֹאְמרּו ַעְבְּד ֶבן־ֲהדַ 20:32
ּיֹאֶמר ַהעֹוֶדּנּו ַחי ָאִחי הּוא:  ַנְפִׁשי וַ
ֵאָליו ֶּבן־ֲהַדד ְוָהֲאָנִׁשים ְיַנֲחׁשּו וְַיַמֲהרּו וַַּיְחְלטּוָה ִמֶּמּנּו וַּיֹאְמרּו ָאִחי ֶבן־ֲהַדד וַּיֹאֶמר ֹּבאּו ָקֻחהּו וֵַּיֵצא20:33

וַַּיֲעֵלהּו ַעל־ַהֶּמְרָּכָבה:  
־ָלַקח־ָאִבי ֵמֵאת ָאִבי ָאִׁשיב ְוחּוצֹות ָּתִׂשים ְל ְבַדֶּמֶׂשק ַּכֲאֶׁשר־ָׂשם ָאִבי  וַּיֹאֶמר ֵאָליו ֶהָעִרים ֲאֶׁשר 20:34

ְּבֹׁשְמרֹון וֲַאִני ַּבְּבִרית ֲאַׁשְּלֶחָּך וִַּיְכָרת־לֹו ְבִרית וְַיַׁשְּלֵחהּו: 
ְיהוָה ַהֵּכיִני ָנא וְַיָמֵאן ָהִאיׁש ְלַהֹּכתֹו: ְוִאיׁש ֶאָחד ִמְּבֵני ַהְּנִביִאים ָאַמר ֶאל־ֵרֵעהּו ִּבְדַבר 20:35
ְמָצֵאהּו ָהַאְריֵה  וַּיֹאֶמר לֹו יַַען ֲאֶׁשר לֹא־ָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ְיהוָה ִהְּנ הֹוֵל ֵמִאִּתי ְוִהְּכ ָהַאְריֵה וֵַּיֶל ֵמֶאְצלֹו וַּיִ 20:36
וַַּיֵּכהּו:  
ַהֵּכיִני ָנא וַַּיֵּכהּו ָהִאיׁש ַהֵּכה ּוָפֹצַע: וִַּיְמָצא ִאיׁש ַאֵחר וַּיֹאֶמר 20:37
וֵַּיֶל ַהָּנִביא וַַּיֲעֹמד ַלֶּמֶל ַעל־ַהָּדֶר וִַּיְתַחֵּפׂש ָּבֲאֵפר ַעל־ֵעיָניו:  20:38
ֵּנה־ִאיׁש ָסר וַָּיֵבא ֵאַלי ִאיׁש וְַיִהי ַהֶּמֶל ֹעֵבר ְוהּוא ָצַעק ֶאל־ַהֶּמֶל וַּיֹאֶמר ַעְבְּד יָָצא ְבֶקֶרב־ַהִּמְלָחָמה ְוהִ 20:39

וַּיֹאֶמר ְׁשֹמר ֶאת־ָהִאיׁש ַהֶּזה ִאם־ִהָּפֵקד ִיָּפֵקד ְוָהְיָתה ַנְפְׁש ַּתַחת ַנְפׁשֹו אֹו ִכַּכר־ֶּכֶסף ִּתְׁשקֹול:  



־ִיְׂשרָ 20:40 ֵאל ֵּכן ִמְׁשָּפֶט ַאָּתה ָחָרְצָּת: וְַיִהי ַעְבְּד ֹעֵׂשה ֵהָּנה וֵָהָּנה ְוהּוא ֵאיֶנּנּו וַּיֹאֶמר ֵאָליו ֶמֶל
וְַיַמֵהר וַָּיַסר ֶאת־ָהֲאֵפר ֵמַעל ֵעיָניו וַַּיֵּכר ֹאתֹו ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵמַהְּנִבִאים הּוא:  20:41
ַחת ַנְפׁשֹו ְוַעְּמ ַּתַחת ַעּמֹו:  וַּיֹאֶמר ֵאָליו ֹּכה ָאַמר ְיהוָה יַַען ִׁשַּלְחָּת ֶאת־ִאיׁש־ֶחְרִמי ִמָּיד ְוָהְיָתה ַנְפְׁש ּתַ 20:42
־ִיְׂשָרֵאל ַעל־ֵּביתֹו ַסר ְוָזֵעף וַָּיבֹא ֹׁשְמרֹוָנה:20:43 וֵַּיֶל ֶמֶל

ְמרֹון:וְַיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶּכֶרם ָהיָה ְלָנבֹות ַהִּיְזְרֵעאִלי ֲאֶׁשר ְּבִיְזְרֶעאל ֵאֶצל ֵהיַכל ַאְחָאב ֶמֶל ׁשֹ 21:1
ה ְל  וְַיַדֵּבר ַאְחָאב ֶאל־ָנבֹות ֵלאֹמר ְּתָנה־ִּלי ֶאת־ַּכְרְמ ִויִהי־ִלי ְלַגן־יָָרק ִּכי הּוא ָקרֹוב ֵאֶצל ֵּביִתי ְוֶאְּתנָ 21:2

ַּתְחָּתיו ֶּכֶרם טֹוב ִמֶּמּנּו ִאם טֹוב ְּבֵעיֶני ֶאְּתָנה־ְל ֶכֶסף ְמִחיר ֶזה:  
:  וַּיֹאֶמר ָנבֹות ֶאל־ַאְחאָ 21:3 ב ָחִליָלה ִּלי ֵמיהוָה ִמִּתִּתי ֶאת־ַנֲחַלת ֲאֹבַתי ָל
ֶאת־ַנֲחַלת  וַָּיבֹא ַאְחָאב ֶאל־ֵּביתֹו ַסר ְוָזֵעף ַעל־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ֵאָליו ָנבֹות ַהִּיְזְרֵעאִלי וַּיֹאֶמר לֹא־ֶאֵּתן ְל 21:4

ָניו ְולֹא־ָאַכל ָלֶחם:  ֲאבֹוָתי וִַּיְׁשַּכב ַעל־ִמָּטתֹו וַַּיֵּסב ֶאת־ּפָ 
וַָּתבֹא ֵאָליו ִאיֶזֶבל ִאְׁשּתֹו וְַּתַדֵּבר ֵאָליו ַמה־ֶּזה רּוֲח ָסָרה ְוֵאיְנ ֹאֵכל ָלֶחם:  21:5
ָּתה ֶאְּתָנה־ְל  וְַיַדֵּבר ֵאֶליָה ִּכי־ֲאַדֵּבר ֶאל־ָנבֹות ַהִּיְזְרֵעאִלי וָֹאַמר לֹו ְּתָנה־ִּלי ֶאת־ַּכְרְמ ְּבֶכֶסף אֹו ִאם־ָחֵפץ אַ 21:6

ֶכֶרם ַּתְחָּתיו וַּיֹאֶמר לֹא־ֶאֵּתן ְל ֶאת־ַּכְרִמי:  
ֵּתן ְל  וַּתֹאֶמר ֵאָליו ִאיֶזֶבל ִאְׁשּתֹו ַאָּתה ַעָּתה ַּתֲעֶׂשה ְמלּוָכה ַעל־ִיְׂשָרֵאל קּום ֱאָכל־ֶלֶחם ְוִיַטב ִלֶּב ֲאִני אֶ 21:7

ֶאת־ֶּכֶרם ָנבֹות ַהִּיְזְרֵעאִלי:  
ירֹו וִַּתְכֹּתב ְסָפִרים ְּבֵׁשם ַאְחָאב וַַּתְחֹּתם ְּבֹחָתמֹו וִַּתְׁשַלח ַהְסָפִרים ֶאל־ַהְּזֵקִנים ְוֶאל־ַהֹחִרים ֲאֶׁשר ְּבעִ 21:8

ַהֹּיְׁשִבים ֶאת־ָנבֹות:  
וִַּתְכֹּתב ַּבְּסָפִרים ֵלאֹמר ִקְראּו־צֹום ְוהֹוִׁשיבּו ֶאת־ָנבֹות ְּברֹאׁש ָהָעם: 21:9

ִהים וֶָמֶל ְוהֹוִציֻאהּו ְוִסְקֻלהּוְוה21:10 ְויָֹמת:  ֹוִׁשיבּו ְׁשַנִים ֲאָנִׁשים ְּבֵני־ְבִלַּיַעל ֶנְגּדֹו ִויִעֻדהּו ֵלאֹמר ִקְלַלת ֱא
ל ַּכֲאֶׁשר ָּכתּוב  וַַּיֲעׂשּו ַאְנֵׁשי ִעירֹו ַהְּזֵקִנים ְוַהֹחִרים ֲאֶׁשר ַהֹּיְׁשִבים ְּבִעירֹו ַּכֲאֶׁשר ָׁשְלָחה ֲאֵליֶהם ִאיָזבֶ 21:11

ַּבְּסָפִרים ֲאֶׁשר ָׁשְלָחה ֲאֵליֶהם:  
ָקְראּו צֹום ְוֹהִׁשיבּו ֶאת־ָנבֹות ְּברֹאׁש ָהָעם: 21:12
ר ִקֵּלל ָנבֹות  ם ֵלאמֹ וַָּיֹבאּו ְׁשֵני ָהֲאָנִׁשים ְּבֵני־ְבִלַּיַעל וֵַּיְׁשבּו ֶנְגּדֹו וְַיִעֻדהּו ַאְנֵׁשי ַהְּבִלַּיַעל ֶאת־ָנבֹות ֶנֶגד ָהעָ 21:13

ִהים וֶָמֶל וַֹּיִצֻאהּו ִמחּוץ ָלִעיר וִַּיְסְקֻלהּו ָבֲאָבִנים וַָּיֹמת:  ֱא
וִַּיְׁשְלחּו ֶאל־ִאיֶזֶבל ֵלאֹמר ֻסַּקל ָנבֹות וַָּיֹמת:  21:14
ם ֵרׁש ֶאת־ֶּכֶרם ָנבֹות ַהִּיְזְרֵעאִלי ֲאֶׁשר  וְַיִהי ִּכְׁשֹמַע ִאיֶזֶבל ִּכי־ֻסַּקל ָנבֹות וַָּיֹמת וַּתֹאֶמר ִאיֶזֶבל ֶאל־ַאְחָאב קּו21:15

ֵמֵאן ָלֶתת־ְל ְבֶכֶסף ִּכי ֵאין ָנבֹות ַחי ִּכי־ֵמת: 
וְַיִהי ִּכְׁשֹמַע ַאְחָאב ִּכי ֵמת ָנבֹות וַָּיָקם ַאְחָאב ָלֶרֶדת ֶאל־ֶּכֶרם ָנבֹות ַהִּיְזְרֵעאִלי ְלִרְׁשּתֹו: 21:16
־ְיהוָה ֶאל־ֵאִלָּיהּו ַהִּתְׁשִּבי ֵלאֹמר:  וְַיִהי ְּדַבר 21:17
־ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבֹׁשְמרֹון ִהֵּנה ְּבֶכֶרם ָנבֹות ֲאֶׁשר־ָיַרד ָׁשם ְלִרְׁשּתֹו:  21:18 קּום ֵרד ִלְקַראת ַאְחָאב ֶמֶל
ָּת ֵאָליו ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר  ְוִדַּבְרָּת ֵאָליו ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ֲהָרַצְחָּת ְוַגם־יָָרְׁשָּת ְוִדַּבְר 21:19

ּקּו ַהְּכָלִבים ֶאת־ָּדְמ ַּגם־ָאָּתה:  ָלְקקּו ַהְּכָלִבים ֶאת־ַּדם ָנבֹות ָי
יֵני ְיהוָה ְלַהְכִעיסֹו:  וַּיֹאֶמר ַאְחָאב ֶאל־ֵאִלָּיהּו ַהְמָצאַתִני ֹאְיִבי וַּיֹאֶמר ָמָצאִתי יַַען ִהְתַמֶּכְר ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבעֵ 21:20
ִקיר ְוָעצּור ְוָעזּוב  ִהְנִני ֵמִביא ֵאֶלי ָרָעה ּוִבַעְרִּתי ַאֲחֶרי ְוִהְכַרִּתי ְלַאְחָאב ַמְׁשִּתין ּבְ 1ֹּכה ָאַמר ְיהוָה21:21

ְּבִיְׂשָרֵאל:
א ְוָנַתִּתי ֶאת־ֵּביְת ְּכֵבית יָָרְבָעם ֶּבן־ְנָבט ּוְכֵבית ַּבְעָׁשא ֶבן־ֲאִחָּיה ֶאל־ַהַּכַעס ֲאֶׁשר ִהְכַעְסָּת וַַּתֲחטִ 21:22

ֶאת־ִיְׂשָרֵאל:  
ֶאת־ִאיֶזֶבל ְּבֵחֶלק ִיְזְרֶעאל:  ְוַגם־ְלִאיֶזֶבל ִּדֶּבר ְיהוָה ֵלאֹמר ַהְּכָלִבים יֹאְכלּו 21:23
ַהֵּמת ְלַאְחָאב ָּבִעיר יֹאְכלּו ַהְּכָלִבים ְוַהֵּמת ַּבָּׂשֶדה יֹאְכלּו עֹוף ַהָּׁשָמִים:  21:24
ַרק לֹא־ָהיָה ְכַאְחָאב ֲאֶׁשר ִהְתַמֵּכר ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה ֲאֶׁשר־ֵהַסָּתה ֹאתֹו ִאיֶזֶבל ִאְׁשּתֹו:  21:25
ל: וַַּיְתֵעב ְמֹאד ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ַהִּגֻּלִלים ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָעׂשּו ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר הֹוִריׁש ְיהוָה ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָראֵ 21:26
צֹום וִַּיְׁשַּכב ַּבָּׂשק וְַיַהֵּל וְַיִהי ִכְׁשֹמַע ַאְחָאב ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה וִַּיְקַרע ְּבָגָדיו וַָּיֶׂשם־ַׂשק ַעל־ְּבָׂשרֹו וַּיָ 21:27

ַאט: 
וְַיִהי ְּדַבר־ְיהוָה ֶאל־ֵאִלָּיהּו ַהִּתְׁשִּבי ֵלאֹמר:  21:28
יתֹו:  ה ַעל־ּבֵ ֲהָרִאיָת ִּכי־ִנְכַנע ַאְחָאב ִמְּלָפָני יַַען ִּכי־ִנְכַנע ִמָּפַני לֹא־ָאִבי ָהָרָעה ְּבָיָמיו ִּביֵמי ְבנֹו ָאִביא ָהָרעָ 21:29

ׁש ָׁשִנים ֵאין ִמְלָחָמה ֵּבין ֲאָרם ּוֵבין ִיְׂשָרֵאל:22:1 וֵַּיְׁשבּו ָׁש

1 21 // LXX(N 71 119 412) Mss ְלַהְכִעיסֹו: ֹּכה ָאַמר  ְיהוָה omit MT (ְיהוָהְיהוָה)



־ְיהּוָדה ֶאל־ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל:  22:2 וְַיִהי ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִליִׁשית וֵַּיֶרד ְיהֹוָׁשָפט ֶמֶל
־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ֲעָבָדיו ַהְיַדְעֶּתם ִּכי־ָלנּו22:3 ָרֹמת ִּגְלָעד וֲַאַנְחנּו ַמְחִׁשים ִמַּקַחת ֹאָתּה ִמַּיד ֶמֶל ֲאָרם: וַּיֹאֶמר ֶמֶל
מֹו ְּכַעִּמי  וַּיֹאֶמר ֶאל־ְיהֹוָׁשָפט ֲהֵתֵל ִאִּתי ַלִּמְלָחָמה ָרֹמת ִּגְלָעד וַּיֹאֶמר ְיהֹוָׁשָפט ֶאל־ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ָּכמֹוִני כָ 22:4

  : ְכַעֶּמ ְּכסּוַסי ְּכסּוֶסי
וַּיֹאֶמר ְיהֹוָׁשָפט ֶאל־ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ְּדָרׁש־ָנא ַכּיֹום ֶאת־ְּדַבר ְיהוָה:  22:5
־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַהְּנִביִאים ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַהֵאֵל ַעל־ָרֹמת ִּגְלָעד ַלִּמלְ 22:6 ָחָמה  וִַּיְקֹּבץ ֶמֶל

:  ִאם־ֶאְחָּדל וַּיֹאְמרּו ֲעֵלה וְ  ִיֵּתן ֲאֹדָני ְּביַד ַהֶּמֶל
וַּיֹאֶמר ְיהֹוָׁשָפט ַהֵאין ֹּפה ָנִביא ַליהוָה עֹוד ְוִנְדְרָׁשה ֵמאֹותֹו:  22:7
־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְיהֹוָׁשָפט עֹוד ִאיׁש־ֶאָחד ִלְדֹרׁש ֶאת־ְיהוָה ֵמֹאתֹו וֲַאִני ְׂשֵנאִתיו ִּכי לֹא־ִיְתַנּבֵ 22:8 א ָעַלי  וַּיֹאֶמר ֶמֶל

ב ִּכי ִאם־ָרע ִמיָכְיהּו ֶּבן־ִיְמָלה וַּיֹאֶמר ְיהֹוָׁשָפט ַאל־יֹאַמר ַהֶּמֶל ֵּכן:  טֹו
וִַּיְקָרא ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ָסִריס ֶאָחד וַּיֹאֶמר ַמֲהָרה ִמיָכְיהּו ֶבן־ִיְמָלה:  22:9

־ְיהּוָדה ֹיְׁשִבים ִאיׁש ַעל22:10 ־ִּכְסאֹו ְמֻלָּבִׁשים ְּבָגִדים ְּבֹגֶרן ֶּפַתח ַׁשַער ֹׁשְמרֹון  ּוֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ִויהֹוָׁשָפט ֶמֶל
ְוָכל־ַהְּנִביִאים ִמְתַנְּבִאים ִלְפֵניֶהם:  

תָ 22:11 ם:  וַַּיַעׂש לֹו ִצְדִקָּיה ֶבן־ְּכַנֲעָנה ַקְרֵני ַבְרֶזל וַּיֹאֶמר ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְּבֵאֶּלה ְּתַנַּגח ֶאת־ֲאָרם ַעד־ַּכ
22:12 : ְוָכל־ַהְּנִבִאים ִנְּבִאים ֵּכן ֵלאֹמר ֲעֵלה ָרֹמת ִּגְלָעד ְוַהְצַלח ְוָנַתן ְיהוָה ְּביַד ַהֶּמֶל
ֶל  ְוַהַּמְלָא ֲאֶׁשר־ָהַל ִלְקרֹא ִמיָכְיהּו ִּדֶּבר ֵאָליו ֵלאֹמר ִהֵּנה־ָנא ִּדְבֵרי ַהְּנִביִאים ֶּפה־ֶאָחד טֹוב ֶאל־ַהּמֶ 22:13
רי ִּכְדַבר ַאַחד ֵמֶהם ְוִדַּבְרָּת ּטֹוב:  ְיִהי־ָנא ִדְבֶ
וַּיֹאֶמר ִמיָכְיהּו ַחי־ְיהוָה ִּכי ֶאת־ֲאֶׁשר יֹאַמר ְיהוָה ֵאַלי ֹאתֹו ֲאַדֵּבר:  22:14
ְחָּדל וַּיֹאֶמר ֵאָליו ֲעֵלה  וַָּיבֹוא ֶאל־ַהֶּמֶל וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ֵאָליו ִמיָכְיהּו ֲהֵנֵל ֶאל־ָרֹמת ִּגְלָעד ַלִּמְלָחָמה ִאם־נֶ 22:15

  : ְוַהְצַלח ְוָנַתן ְיהוָה ְּביַד ַהֶּמֶל
וַּיֹאֶמר ֵאָליו ַהֶּמֶל ַעד־ַּכֶּמה ְפָעִמים ֲאִני ַמְׁשִּבֶע ֲאֶׁשר לֹא־ְתַדֵּבר ֵאַלי ַרק־ֱאֶמת ְּבֵׁשם ְיהוָה:  22:16
־ֶהָהִרים ַּכּצֹאן ֲאֶׁשר ֵאין־ָלֶהם ֹרֶעה וַּיֹאֶמר ְיהוָה לֹא־ֲאֹדִנים ָלֵאֶּלה  וַּיֹאֶמר ָרִאיִתי ֶאת־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ְנֹפִצים ֶאל 22:17

יָׁשּובּו ִאיׁש־ְלֵביתֹו ְּבָׁשלֹום:  
־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְיהֹוָׁשָפט ֲהלֹוא ָאַמְרִּתי ֵאֶלי לֹוא־ִיְתַנֵּבא ָעַלי טֹוב ִּכי ִאם־ָרע:  22:18 וַּיֹאֶמר ֶמֶל
ן ְׁשַמע ְּדַבר־ְיהוָה ָרִאיִתי ֶאת־ְיהוָה ֹיֵׁשב ַעל־ִּכְסאֹו ְוָכל־ְצָבא ַהָּׁשַמִים ֹעֵמד ָעָליו ִמיִמינֹו  וַּיֹאֶמר ָלכֵ 22:19

ּוִמְּׂשמֹאלֹו:  
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ִמי ְיַפֶּתה ֶאת־ַאְחָאב ְויַַעל ְוִיֹּפל ְּבָרֹמת ִּגְלָעד וַּיֹאֶמר ֶזה ְּבֹכה ְוֶזה ֹאֵמר ְּבֹכה: 22:20
וֵַּיֵצא ָהרּוַח וַַּיֲעֹמד ִלְפֵני ְיהוָה וַּיֹאֶמר ֲאִני ֲאַפֶּתּנּו וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאָליו ַּבָּמה:  22:21
וַּיֹאֶמר ֵאֵצא ְוָהִייִתי רּוַח ֶׁשֶקר ְּבִפי ָּכל־ְנִביָאיו וַּיֹאֶמר ְּתַפֶּתה ְוַגם־ּתּוָכל ֵצא וֲַעֵׂשה־ֵכן:  22:22
ה רּוַח ֶׁשֶקר ְּבִפי ָּכל־ְנִביֶאי ֵאֶּלה וַיהוָה ִּדֶּבר ָעֶלי ָרָעה:  ְוַעָּתה ִהֵּנה ָנַתן ְיהו22:23ָ
: וִַּיַּגׁש ִצְדִקָּיהּו ֶבן־ְּכַנֲעָנה וַַּיֶּכה ֶאת־ִמיָכְיהּו ַעל־ַהֶּלִחי וַּיֹאֶמר ֵאי־ֶזה ָעַבר רּוַח־ְיהוָה ֵמִאִּתי לְ 22:24 ַדֵּבר אֹוָת
 ֹרֶאה ַּבּיֹום ַההּוא ֲאֶׁשר ָּתבֹא ֶחֶדר ְּבֶחֶדר ְלֵהָחֵבה:  וַּיֹאֶמר ִמיָכְיהּו ִהּנְ 22:25
22:26  : וַּיֹאֶמר ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ַקח ֶאת־ִמיָכְיהּו וֲַהִׁשיֵבהּו ֶאל־ָאֹמן ַׂשר־ָהִעיר ְוֶאל־יֹוָאׁש ֶּבן־ַהֶּמֶל
ַהֲאִכיֻלהּו ֶלֶחם ַלַחץ ּוַמִים ַלַחץ ַעד ֹּבִאי ְבָׁשלֹום: ְוָאַמְרָּת ֹּכה ָאַמר ַהֶּמֶל ִׂשימּו ֶאת־ֶזה ֵּבית ַהֶּכֶלא וְ 22:27
וַּיֹאֶמר ִמיָכְיהּו ִאם־ׁשֹוב ָּתׁשּוב ְּבָׁשלֹום לֹא־ִדֶּבר ְיהוָה ִּבי וַּיֹאֶמר ִׁשְמעּו ַעִּמים ֻּכָּלם: 22:28
־ְיהּוָדה ָרֹמת ִּגְלָעד22:29 ־ִיְׂשָרֵאל ְויהֹוָׁשָפט ֶמֶל : וַַּיַעל ֶמֶל
ְׂשָרֵאל וַָּיבֹוא  וַּיֹאֶמר ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְיהֹוָׁשָפט ִהְתַחֵּפׂש וָבֹא ַבִּמְלָחָמה ְוַאָּתה ְלַבׁש ְּבָגֶדי וִַּיְתַחֵּפׂש ֶמֶל יִ 22:30

ַּבִּמְלָחָמה: 
22:31 ֹ ִׁשים ּוְׁשַנִים ֵלאֹמר ל א ִּתָּלֲחמּו ֶאת־ָקֹטן ְוֶאת־ָּגדֹול ִּכי ּוֶמֶל ֲאָרם ִצָּוה ֶאת־ָׂשֵרי ָהֶרֶכב ֲאֶׁשר־לֹו ְׁש

ִאם־ֶאת־ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ְלַבּדֹו:  
־ִיְׂשָרֵאל הּוא וַָּיֻסרּו ָעָליו ְלִהָּלֵחם ו22:32ַ ִּיְזַעק  וְַיִהי ִּכְראֹות ָׂשֵרי ָהֶרֶכב ֶאת־ְיהֹוָׁשָפט ְוֵהָּמה ָאְמרּו ַא ֶמֶל

ְיהֹוָׁשָפט:  
ָׂשֵרי ָהֶרֶכב ִּכי־לֹא־ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל הּוא וַָּיׁשּובּו ֵמַאֲחָריו: וְַיִהי ִּכְראֹות22:33
ֲהֹפ יְָד ְוהֹוִציֵאִני  ְוִאיׁש ָמַׁש ַּבֶּקֶׁשת ְלֻתּמֹו וַַּיֶּכה ֶאת־ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ֵּבין ַהְּדָבִקים ּוֵבין ַהִּׁשְריָן וַּיֹאֶמר ְלַרָּכבֹו22:34

ֵליִתי: ִמן־ַהַּמֲחֶנה ִּכי ָהחֳ 
ַהַּמָּכה וַַּתֲעֶלה ַהִּמְלָחָמה ַּבּיֹום ַההּוא ְוַהֶּמֶל ָהיָה ָמֳעָמד ַּבֶּמְרָּכָבה ֹנַכח ֲאָרם וַָּיָמת ָּבֶעֶרב וִַּיֶצק ַּדם־22:35

ֶאל־ֵחיק ָהָרֶכב:  
ֶאל־ַאְרצֹו: וַַּיֲעֹבר ָהִרָּנה ַּבַּמֲחֶנה ְּכבֹא ַהֶּׁשֶמׁש ֵלאֹמר ִאיׁש ֶאל־ִעירֹו ְוִאיׁש 22:36
וַָּיָמת ַהֶּמֶל וַָּיבֹוא ֹׁשְמרֹון וִַּיְקְּברּו ֶאת־ַהֶּמֶל ְּבֹׁשְמרֹון:  22:37



ּקּו ַהְּכָלִבים ֶאת־ָּדמֹו ְוַהֹּזנֹות ָרָחצּו ִּכְדַבר ְיהוָה ֲאֶׁשר 22:38 ִּדֵּבר:  וִַּיְׁשֹטף ֶאת־ָהֶרֶכב ַעל ְּבֵרַכת ֹׁשְמרֹון וַָּי
ְבֵרי ַאְחָאב ְוָכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ּוֵבית ַהֵּׁשן ֲאֶׁשר ָּבָנה ְוָכל־ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָּבָנה ֲהלֹוא־ֵהם ְּכתּוִבים ְויֶֶתר ִּד 22:39

ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל: 
וִַּיְׁשַּכב ַאְחָאב ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיְמ ֲאַחְזיָהּו ְבנֹו ַּתְחָּתיו:22:40
יהֹוָׁשָפט ֶּבן־ָאָסא ָמַל ַעל־ְיהּוָדה ִּבְׁשַנת ַאְרַּבע ְלַאְחָאב ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל: וִ 22:41
ִׁשים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ְּבָמְלכֹו ְוֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו ֲעזּובָ 22:42 ה ַּבת־ִׁשְלִחי:  ְיהֹוָׁשָפט ֶּבן־ְׁש
ָכל־ֶּדֶר ָאָסא ָאִביו לֹא־ָסר ִמֶּמּנּו ַלֲעׂשֹות ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהוָה:  וֵַּיֶל ּבְ 22:43
ַא ַהָּבמֹות לֹא־ָסרּו עֹוד ָהָעם ְמַזְּבִחים ּוְמַקְּטִרים ַּבָּבמֹות:  22:44
וַַּיְׁשֵלם ְיהֹוָׁשָפט ִעם־ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל:  22:45
ּוָרתֹו ֲאֶׁשר־ָעָׂשה וֲַאֶׁשר ִנְלָחם ֲהלֹא־ֵהם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי  ְויֶֶתר ִּדְבֵרי ְיהֹוָׁשָפט ּוְגב22:46

ְיהּוָדה:  
ְויֶֶתר ַהָּקֵדׁש ֲאֶׁשר ִנְׁשַאר ִּביֵמי ָאָסא ָאִביו ִּבֵער ִמן־ָהָאֶרץ:  22:47
22:48  : ּוֶמֶל ֵאין ֶּבֱאדֹום ִנָּצב ֶמֶל
ר ֳאִנּיֹות ַּתְרִׁשיׁש ָלֶלֶכת אֹוִפיָרה ַלָּזָהב ְולֹא ָהָל ִּכי־נשברה ִנְׁשְּברּו ֳאִנּיֹות ְּבֶעְציֹון ָּגֶבר:  ְיהֹוָׁשָפט ָעׂשָ 22:49
ָאז ָאַמר ֲאַחְזיָהּו ֶבן־ַאְחָאב ֶאל־ְיהֹוָׁשָפט ֵיְלכּו ֲעָבַדי ִעם־ֲעָבֶדי ָּבֳאִנּיֹות ְולֹא ָאָבה ְיהֹוָׁשָפט: 22:50
ַּכב ְיהֹוָׁשָפט ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיָּקֵבר ִעם־ֲאֹבָתיו ְּבִעיר ָּדִוד ָאִביו וִַּיְמ ְיהֹוָרם ְּבנֹו ַּתְחָּתיו: וִַּיְׁש 22:51
 ַעל־ִיְׂשָרֵאל  ֲאַחְזיָהּו ֶבן־ַאְחָאב ָמַל ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְּבֹׁשְמרֹון ִּבְׁשַנת ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ִליהֹוָׁשָפט ֶמֶל ְיהּוָדה וִַּיְמ22:52

ְׁשָנָתִים: 
ֶאת־ִיְׂשָרֵאל:  וַַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה וֵַּיֶל ְּבֶדֶר ָאִביו ּוְבֶדֶר ִאּמֹו ּוְבֶדֶר יָָרְבָעם ֶּבן־ְנָבט ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא22:53
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ָאִביו: וַַּיֲעֹבד ֶאת־ַהַּבַעל וִַּיְׁשַּתֲחוֶה לֹו וַַּיְכֵעס ֶאת־ְיהוָה ֱא 22:54

2 Kingsמלכים ב
וִַּיְפַׁשע מֹוָאב ְּבִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי מֹות ַאְחָאב:  1:1
ׁשּו ְּבַבַעל ְזבּוב  כּו ִדְר וִַּיֹּפל ֲאַחְזיָה ְּבַעד ַהְּׂשָבָכה ַּבֲעִלָּיתֹו ֲאֶׁשר ְּבֹׁשְמרֹון וַָּיַחל וִַּיְׁשַלח ַמְלָאִכים וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם לְ 1:2

ֵהי ֶעְקרֹון ִאם־ֶאְחיֶה ֵמֳחִלי ֶזה: ֱא
־ֹׁשְמרֹון ְוַדֵּבר ֲאֵלֶהם ַהִמְּבלִ 1:3 ִהים  ּוַמְלַא ְיהוָה ִּדֶּבר ֶאל־ֵאִלָּיה ַהִּתְׁשִּבי קּום ֲעֵלה ִלְקַראת ַמְלֲאֵכי ֶמֶל י ֵאין־ֱא

ֵהי ֶעְקרֹון:  ְּבִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ֹהְלִכים ִלְדֹרׁש ְּבַבַעל ְזבּוב ֱא
ְוָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ַהִּמָּטה ֲאֶׁשר־ָעִליָת ָּׁשם לֹא־ֵתֵרד ִמֶּמָּנה ִּכי מֹות ָּתמּות וֵַּיֶל ֵאִלָּיה:  1:4
וַָּיׁשּובּו ַהַּמְלָאִכים ֵאָליו וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַמה־ֶּזה ַׁשְבֶּתם: 1:5
יׁש ָעָלה ִלְקָראֵתנּו וַּיֹאֶמר ֵאֵלינּו ְלכּו ׁשּובּו ֶאל־ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר־ָׁשַלח ֶאְתֶכם ְוִדַּבְרֶּתם ֵאָליו ֹּכה  וַּיֹאְמרּו ֵאָליו אִ 1:6

ֵהי ֶעְקרֹון ָלֵכן ַהִּמָּטה   ִהים ְּבִיְׂשָרֵאל ַאָּתה ֹׁשֵלַח ִלְדֹרׁש ְּבַבַעל ְזבּוב ֱא ָּׁשם  ֲאֶׁשר־ָעִליתָ ָאַמר ְיהוָה ַהִמְּבִלי ֵאין־ֱא
לֹא־ֵתֵרד ִמֶּמָּנה ִּכי־מֹות ָּתמּות:  

וְַיַדֵּבר ֲאֵלֶהם ֶמה ִמְׁשַּפט ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָעָלה ִלְקַראְתֶכם וְַיַדֵּבר ֲאֵליֶכם ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:  1:7
ה ַהִּתְׁשִּבי הּוא:  וַּיֹאְמרּו ֵאָליו ִאיׁש ַּבַעל ֵׂשָער ְוֵאזֹור עֹור ָאזּור ְּבָמְתָניו וַּיֹאַמר ֵאִלּיָ 1:8
ִהים ַהֶּמֶל ִּדֶּבר  וִַּיְׁשַלח ֵאָליו ַׂשר־ֲחִמִּׁשים וֲַחִמָּׁשיו וַַּיַעל ֵאָליו ְוִהֵּנה ֹיֵׁשב ַעל־רֹאׁש ָהָהר וְַיַדֵּבר ֵאָליו ִאיׁש ָהֱא1:9

ֵרָדה:  
ִהים ָאִני ֵּתֶרד ֵאׁש ִמן־ַהָּׁשַמִים ְותֹאַכל ֹאְת  וַַּיֲעֶנה ֵאִלָּיהּו וְַיַדֵּבר ֶאל־ַׂשר ַהֲחִמִּׁשים ְוִאם־ִאיׁש אֱ 1:10

ְוֶאת־ֲחִמֶּׁשי וֵַּתֶרד ֵאׁש ִמן־ַהָּׁשַמִים וַּתֹאַכל ֹאתֹו ְוֶאת־ֲחִמָּׁשיו: 
ִהים ֹּכה1:11 ־ָאַמר ַהֶּמֶל ְמֵהָרה ֵרָדה:  וַָּיָׁשב וִַּיְׁשַלח ֵאָליו ַׂשר־ֲחִמִּׁשים ַאֵחר וֲַחִמָּׁשיו וַַּיַעל וְַיַדֵּבר ֵאָליו ִאיׁש ָהֱא
ִהים ָאִני ֵּתֶרד ֵאׁש ִמן־ַהָּׁשַמִים ְותֹאַכל ֹאְת ְוֶאת־ֲחִמֶּׁשי 1:12 וֵַּתֶרד  וַַּיַען ֵאָליו וְַיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ִאם־ִאיׁש ָהֱא

ִהים ִמן־ַהָּׁשַמִים וַּתֹאַכל ֹאתֹו ְוֶאת־ֲחִמָּׁשיו:  ֵאׁש־ֱא
ֶגד ֵאִלָּיהּו  ַלח ַׂשר־ֲחִמִּׁשים ְׁשִלִׁשים וֲַחִמָּׁשיו וַַּיַעל וַָּיבֹא ַׂשר־ַהֲחִמִּׁשים ַהְּׁשִליִׁשי וִַּיְכַרע ַעל־ִּבְרָּכיו ְלנֶ וַָּיָׁשב וִַּיְׁש 1:13

ִהים ִּתיַקר־ָנא ַנְפִׁשי ְוֶנֶפׁש ֲעָבֶדי ֵאֶּלה ֲחִמִּׁשים ּבְ  : וִַּיְתַחֵּנן ֵאָליו וְַיַדֵּבר ֵאָליו ִאיׁש ָהֱא ֵעיֶני
ַנְפִׁשי ִהֵּנה יְָרָדה ֵאׁש ִמן־ַהָּׁשַמִים וַּתֹאַכל ֶאת־ְׁשֵני ָׂשֵרי ַהֲחִמִּׁשים ָהִראֹׁשִנים ְוֶאת־ֲחִמֵּׁשיֶהם ְוַעָּתה ִּתיַקר 1:14

 : ְּבֵעיֶני
:  וְַיַדֵּבר ַמְלַא ְיהוָה ֶאל־ֵאִלָּיהּו ֵרד אֹותֹו ַאל־ִּתיָרא ִמָּפָניו ו1:15ַ ָּיָקם וֵַּיֶרד אֹותֹו ֶאל־ַהֶּמֶל
ֵהי ֶעְקרֹון ַהִמְּבִלי אֵ 1:16 ִהים  וְַיַדֵּבר ֵאָליו ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה יַַען ֲאֶׁשר־ָׁשַלְחָּת ַמְלָאִכים ִלְדֹרׁש ְּבַבַעל ְזבּוב ֱא ין־ֱא

־ֵתֵרד ִמֶּמָּנה ִּכי־מֹות ָּתמּות:  ְּבִיְׂשָרֵאל ִלְדֹרׁש ִּבְדָברֹו ָלֵכן ַהִּמָּטה ֲאֶׁשר־ָעִליָת ָּׁשם לֹא



ְיהֹוָׁשָפט ֶמֶל  ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים ִליהֹוָרם ֶּבן־ַּתְחָּתיו 1וַָּיָמת ִּכְדַבר ְיהוָה ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ֵאִלָּיהּו וִַּיְמ ְיהֹוָרם ָאִחיו 1:17
ְיהּוָדה ִּכי לֹא־ָהיָה לֹו ֵּבן:  

ְויֶֶתר ִּדְבֵרי ֲאַחְזיָהּו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֲהלֹוא־ֵהָּמה ְכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל:1:18
ִלָּיהּו וֱֶאִליָׁשע ִמן־ַהִּגְלָּגל:  וְַיִהי ְּבַהֲעלֹות ְיהוָה ֶאת־ֵאִלָּיהּו ַּבְסָעָרה ַהָּׁשָמִים וֵַּיֶל אֵ 2:1
ְׁש  וַּיֹאֶמר ֵאִלָּיהּו ֶאל־ֱאִליָׁשע ֵׁשב־ָנא ֹפה ִּכי ְיהוָה ְׁשָלַחִני ַעד־ֵּבית־ֵאל וַּיֹאֶמר ֱאִליָׁשע ַחי־ְיהוָה ְוֵחי־ַנפְ 2:2

ִאם־ֶאֶעְזֶבָּך וֵַּיְרדּו ֵּבית־ֵאל:  
ֵקַח ֶאת־ֲאֹדֶני ֵמַעל  וֵַּיְצאּו ְבֵני־ַהְּנִביִאים ֲאֶׁשר־ּבֵ 2:3 ית־ֵאל ֶאל־ֱאִליָׁשע וַּיֹאְמרּו ֵאָליו ֲהיַָדְעָּת ִּכי ַהּיֹום ְיהוָה 

רֹאֶׁש וַּיֹאֶמר ַּגם־ֲאִני יַָדְעִּתי ֶהֱחׁשּו:  
ְוֵחי־ַנְפְׁש ִאם־ֶאֶעְזֶבָּך וַָּיֹבאּו  וַּיֹאֶמר לֹו ֵאִלָּיהּו ֱאִליָׁשע ֵׁשב־ָנא ֹפה ִּכי ְיהוָה ְׁשָלַחִני ְיִריחֹו וַּיֹאֶמר ַחי־ְיהוָה 2:4

ְיִריחֹו:  
ֵקַח ֶאת2:5 ־ֲאֹדֶני ֵמַעל רֹאֶׁש וִַּיְּגׁשּו ְבֵני־ַהְּנִביִאים ֲאֶׁשר־ִּביִריחֹו ֶאל־ֱאִליָׁשע וַּיֹאְמרּו ֵאָליו ֲהיַָדְעָּת ִּכי ַהּיֹום ְיהוָה 

וַּיֹאֶמר ַּגם־ֲאִני יַָדְעִּתי ֶהֱחׁשּו:  
וֵַּיְלכּו ְׁשֵניֶהם:  ּיֹאֶמר לֹו ֵאִלָּיהּו ֵׁשב־ָנא ֹפה ִּכי ְיהוָה ְׁשָלַחִני ַהַּיְרֵּדָנה וַּיֹאֶמר ַחי־ְיהוָה ְוֵחי־ַנְפְׁש ִאם־ֶאֶעְזֶבּךָ ו2:6ַ
־ַהַּיְרֵּדן:  וֲַחִמִּׁשים ִאיׁש ִמְּבֵני ַהְּנִביִאים ָהְלכּו וַַּיַעְמדּו ִמֶּנֶגד ֵמָרחֹוק ּוְׁשֵניֶהם ָעְמדּו ַעל2:7
ם וַַּיֶּכה ֶאת־ַהַּמִים וֵַּיָחצּו ֵהָּנה וֵָהָּנה וַַּיַעְברּו ְׁשֵניֶהם ֶּבחָ 2:8 ָרָבה:  וִַּיַּקח ֵאִלָּיהּו ֶאת־ַאַּדְרּתֹו וִַּיְג
 וַּיֹאֶמר ֱאִליָׁשע ִויִהי־ָנא וְַיִהי ְכָעְבָרם ְוֵאִלָּיהּו ָאַמר ֶאל־ֱאִליָׁשע ְׁשַאל ָמה ֶאֱעֶׂשה־ָּל ְּבֶטֶרם ֶאָּלַקח ֵמִעּמָ 2:9

ִּפי־ְׁשַנִים ְּברּוֲח ֵאָלי:  
וַּיֹאֶמר ִהְקִׁשיָת ִלְׁשאֹול ִאם־ִּתְרֶאה ֹאִתי ֻלָּקח ֵמִאָּת ְיִהי־ְל ֵכן ְוִאם־ַאִין לֹא ִיְהיֶה:  2:10
ׁש וַַּיְפִרדּו ֵּבין ְׁשֵניֶהם וַַּיַעל ֵאִלָּיהּו ַּבְסָעָרה ַהָּׁשָמִים: וְַיִהי ֵהָּמה ֹהְלִכים ָהלֹו ְוַדֵּבר ְוִהֵּנה ֶרֶכב־ֵאׁש ְוסּוֵסי אֵ 2:11
ֵעם ִלְׁשַנִים וֱֶאִליָׁשע ֹרֶאה ְוהּוא ְמַצֵעק ָאִבי ָאִבי ֶרֶכב ִיְׂשָרֵאל ּוָפָרָׁשיו ְולֹא ָרָאהּו עֹוד וַַּיֲחֵזק ִּבְבָגָדיו וִַּיְקרָ 2:12

ְקָרִעים:  
ת ֵאִלָּיהּו ֲאֶׁשר ָנְפָלה ֵמָעָליו וַָּיָׁשב וַַּיֲעֹמד ַעל־ְׂשַפת ַהַּיְרֵּדן:  וַָּיֶרם ֶאת־ַאֶּדרֶ 2:13
ֵהי ֵאִלָּיהּו  2ֵּיָחץ וִַּיַּקח ֶאת־ַאֶּדֶרת ֵאִלָּיהּו ֲאֶׁשר־ָנְפָלה ֵמָעָליו וַַּיֶּכה ֶאת־ַהַּמִים ְולֹא 2:14 וַּיֹאַמר ַאֵּיה ְיהוָה ֱא

וֵַּיָחצּו ֵהָּנה וֵָהָּנה וַַּיֲעֹבר ֱאִליָׁשע: 3ַאף־הּוא וַַּיֶּכה ֶאת־ַהַּמִים ֵׁשִנית
לֹו  ִביִאים ֲאֶׁשר־ִּביִריחֹו ִמֶּנֶגד וַּיֹאְמרּו ָנָחה רּוַח ֵאִלָּיהּו ַעל־ֱאִליָׁשע וַָּיֹבאּו ִלְקָראתֹו וִַּיְׁשַּתֲחוּו־ וִַּיְרֻאהּו ְבֵני־ַהּנְ 2:15

ָאְרָצה: 
ֹדֶני ֶּפן־ְנָׂשאֹו רּוַח  וַּיֹאְמרּו ֵאָליו ִהֵּנה־ָנא יֵׁש־ֶאת־ֲעָבֶדי ֲחִמִּׁשים ֲאָנִׁשים ְּבֵני־ַחִיל יְֵלכּו ָנא ִויַבְקׁשּו ֶאת־אֲ 2:16

ְּבַאַחד ֶהָהִרים אֹו ְּבַאַחת ַהְּגיָאֹות וַּיֹאֶמר לֹא ִתְׁשָלחּו:  4ְיהוָה וַַּיְׁשִלֵכהּו ַּבַּיְרֵּדן אֹו 
ָׁשה־יִָמים ְולֹא ְמָצֻאהּו:  וִַּיְפְצרּו־בֹו עַ 2:17 ד־ֹּבׁש וַּיֹאֶמר ְׁשָלחּו וִַּיְׁשְלחּו ֲחִמִּׁשים ִאיׁש וְַיַבְקׁשּו ְׁש
וַָּיֻׁשבּו ֵאָליו ְוהּוא ֹיֵׁשב ִּביִריחֹו וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲהלֹוא־ָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ַאל־ֵּתֵלכּו: 2:18
ָׁשע ִהֵּנה־ָנא מֹוַׁשב ָהִעיר טֹוב ַּכֲאֶׁשר ֲאֹדִני ֹרֶאה ְוַהַּמִים ָרִעים ְוָהָאֶרץ ְמַׁשָּכֶלת: וַּיֹאְמרּו ַאְנֵׁשי ָהִעיר ֶאל־ֱאִלי2:19
ִחית ֲחָדָׁשה ְוִׂשימּו ָׁשם ֶמַלח וִַּיְקחּו ֵאָליו:  2:20 וַּיֹאֶמר ְקחּו־ִלי ְצ
־ָׁשם ֶמַלח וַּיֹאֶמר ֹּכה2:21 ־ָאַמר ְיהוָה ִרִּפאִתי ַלַּמִים ָהֵאֶּלה לֹא־ִיְהיֶה ִמָּׁשם עֹוד ָמוֶת  וֵַּיֵצא ֶאל־מֹוָצא ַהַּמִים וַַּיְׁשֶל

ּוְמַׁשָּכֶלת: 
וֵַּיָרפּו ַהַּמִים ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ִּכְדַבר ֱאִליָׁשע ֲאֶׁשר ִּדֵּבר:2:22
ִעיר וִַּיְתַקְּלסּו־בֹו וַּיֹאְמרּו לֹו ֲעֵלה ֵקֵרַח ֲעֵלה  וַַּיַעל ִמָּׁשם ֵּבית־ֵאל ְוהּוא ֹעֶלה ַבֶּדֶר ּוְנָעִרים ְקַטִּנים יְָצאּו ִמן־הָ 2:23
ֵקֵרַח:  
ָּבִעים ּוְׁשֵני ְיָלִדים:  וִַּיֶפן ַאֲחָריו וִַּיְרֵאם וְַיַקְלֵלם ְּבֵׁשם ְיהוָה וֵַּתֶצאָנה ְׁשַּתִים ֻּדִּבים ִמן־ַהַּיַער וְַּתַבַּקְעָנה ֵמֶהם ַאְר 2:24
ר ַהַּכְרֶמל ּוִמָּׁשם ָׁשב ֹׁשְמרֹון:וֵַּיֶל ִמָּׁשם ֶאל־הַ 2:25

ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה  ִויהֹוָרם ֶּבן־ַאְחָאב ָמַל ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְּבֹׁשְמרֹון ִּבְׁשַנת ְׁשֹמֶנה ֶעְׂשֵרה ִליהֹוָׁשָפט ֶמֶל ְיהּוָדה וִַּיְמ 3:1
ָׁשָנה:  

ִאּמֹו וַָּיַסר ֶאת־ַמְּצַבת ַהַּבַעל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָאִביו:  וַַּיֲעֶׂשה ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה ַרק לֹא ְכָאִביו ּוכְ 3:2

1 17 // LXX(L) Syr Vg ָאִחיו omit MT (ָאִחיוַּתְחָּתיו)

2 14 // LXX Vg Mss ְולֹא ֵּיָחץ omit MT (ְולֹאוַּיֹאַמר )
3 14 // LXX(L) ֵׁשִנית omit MT (ַהַּמִיםֵׁשִנית)
4 16 // LXX OL ַּבַּיְרֵּדן אֹו omit MT (ַּבַּיְרֵּדןְּבַאַחד)



ַרק ְּבַחּטֹאות יָָרְבָעם ֶּבן־ְנָבט ֲאֶׁשר־ֶהֱחִטיא ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ָּדֵבק לֹא־ָסר ִמֶּמָּנה: 3:3
־ִיְׂשָרֵאל ֵמָאה־ֶאֶלף ָּכִרי3:4 ־מֹוָאב ָהיָה ֹנֵקד ְוֵהִׁשיב ְלֶמֶל ם ּוֵמָאה ֶאֶלף ֵאיִלים ָצֶמר:  ּוֵמיַׁשע ֶמֶל
־מֹוָאב ְּבֶמֶל ִיְׂשָרֵאל:  3:5 וְַיִהי ְּכמֹות ַאְחָאב וִַּיְפַׁשע ֶמֶל
וֵַּיֵצא ַהֶּמֶל ְיהֹוָרם ַּבּיֹום ַההּוא ִמֹּׁשְמרֹון וִַּיְפֹקד ֶאת־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל:  3:6
־ְיהּודָ 3:7 ה ֵלאֹמר ֶמֶל מֹוָאב ָּפַׁשע ִּבי ֲהֵתֵל ִאִּתי ֶאל־מֹוָאב ַלִּמְלָחָמה וַּיֹאֶמר  וֵַּיֶל וִַּיְׁשַלח ֶאל־ְיהֹוָׁשָפט ֶמֶל

  : ֶאֱעֶלה ָּכמֹוִני ָכמֹו ְּכַעִּמי ְכַעֶּמ ְּכסּוַסי ְּכסּוֶסי
וַּיֹאֶמר ֵאי־ֶזה ַהֶּדֶר ַנֲעֶלה וַּיֹאֶמר ֶּדֶר ִמְדַּבר ֱאדֹום:  3:8
ָרֵאל ּוֶמֶלך־ְיהּוָדה ּוֶמֶל ֱאדֹום וַָּיֹסּבּו ֶּדֶר ִׁשְבַעת יִָמים ְולֹא־ָהיָה ַמִים ַלַּמֲחֶנה ְוַלְּבֵהָמה ֲאֶׁשר  וֵַּיֶל ֶמֶל ִיְׂש 3:9

ְּבַרְגֵליֶהם:  
ֶׁשת ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה ָלֵתת אֹוָתם ְּביַד־מֹואָ 3:10 ב:  וַּיֹאֶמר ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ֲאָהּה ִּכי־ָקָרא ְיהוָה ִלְׁש
־ִיְׂשָרֵאל 3:11 וַּיֹאֶמר ֹּפה  וַּיֹאֶמר ְיהֹוָׁשָפט ַהֵאין ֹּפה ָנִביא ַליהוָה ְוִנְדְרָׁשה ֶאת־ְיהוָה ֵמאֹותֹו וַַּיַען ֶאָחד ֵמַעְבֵדי ֶמֶל

ֱאִליָׁשע ֶּבן־ָׁשָפט ֲאֶׁשר־יַָצק ַמִים ַעל־ְיֵדי ֵאִלָּיהּו:  
ּוֶמֶל ֱאדֹום: 1־ְיהוָה וֵַּיְרדּו ֵאָליו ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ִויהֹוָׁשָפט ֶמֶל ְיהּוָדה וַּיֹאֶמר ְיהֹוָׁשָפט יֵׁש אֹותֹו ְּדַבר3:12
ֵל ֶאל־ְנִביֵאי ָאִבי ְוֶאל־ְנִביֵאי ִאֶּמ וַּיֹאֶמר לֹו ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ַאל  וַּיֹאֶמר ֱאִליָׁשע ֶאל־ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ַמה־ִּלי וָָל 3:13

ֶׁשת ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה ָלֵתת אֹוָתם ְּביַד־מֹוָאב:  ִּכי־ָקָרא ְיהוָה ִלְׁש
־ְיהּוָדה ֲאִני ֹנֵׂשא ִאם־ַאִּביט  וַּיֹאֶמר ֱאִליָׁשע ַחי־ְיהָוה ְצָבאֹות ֲאֶׁשר ָעַמְדִּתי ְלָפָניו ִּכי לּוֵלי ְּפֵני  3:14 ְיהֹוָׁשָפט ֶמֶל

ֵאֶלי ְוִאם־ֶאְרֶאָּך:  
ְוַעָּתה ְקחּו־ִלי ְמַנֵּגן ְוָהיָה ְּכַנֵּגן ַהְמַנֵּגן וְַּתִהי ָעָליו יַד־ְיהוָה: 3:15
וַּיֹאֶמר ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ָעׂשֹה ַהַּנַחל ַהֶּזה ֵּגִבים ֵּגִבים: 3:16
ַמר ְיהוָה לֹא־ִתְראּו רּוַח ְולֹא־ִתְראּו ֶגֶׁשם ְוַהַּנַחל ַההּוא ִיָּמֵלא ָמִים ּוְׁשִתיֶתם ַאֶּתם ּוִמְקֵניֶכם ִּכי־ֹכה אָ 3:17

ּוְבֶהְמְּתֶכם:  
ְוָנַקל זֹאת ְּבֵעיֵני ְיהוָה ְוָנַתן ֶאת־מֹוָאב ְּביְֶדֶכם:  3:18
ל־ֵעץ טֹוב ַּתִּפילּו ְוָכל־ַמְעְיֵני־ַמִים ִּתְסֹּתמּו ְוֹכל ַהֶחְלָקה ַהּטֹוָבה  ְוִהִּכיֶתם ָּכל־ִעיר ִמְבָצר ְוָכל־ִעיר ִמְבחֹור ְוכָ 3:19

ַּתְכִאבּו ָּבֲאָבִנים:  
וְַיִהי ַבֹּבֶקר ַּכֲעלֹות ַהִּמְנָחה ְוִהֵּנה־ַמִים ָּבִאים ִמֶּדֶר ֱאדֹום וִַּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֶאת־ַהָּמִים:  3:20
־ָעלּו ַהְּמָלִכים ְלִהָּלֶחם ָּבם וִַּיָּצֲעקּו ִמֹּכל ֹחֵגר ֲחֹגָרה וַָמְעָלה וַַּיַעְמדּו ַעל־ַהְּגבּול: ְוָכל־מֹוָאב ָׁשְמעּו ִּכי3:21
וַַּיְׁשִּכימּו ַבֹּבֶקר ְוַהֶּׁשֶמׁש ָזְרָחה ַעל־ַהָּמִים וִַּיְראּו מֹוָאב ִמֶּנֶגד ֶאת־ַהַּמִים ֲאֻדִּמים ַּכָּדם:  3:22
ָהֳחֵרב ֶנֶחְרבּו ַהְּמָלִכים וַַּיּכּו ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו ְוַעָּתה ַלָּׁשָלל מֹוָאב: וַּיֹאְמרּו ָּדם ֶזה3:23
ֶאת־מֹוָאב:  וַָּיֹבאּו ֶאל־ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל וַָּיֻקמּו ִיְׂשָרֵאל וַַּיּכּו ֶאת־מֹוָאב וַָּינֻסּו ִמְּפֵניֶהם וַָּיֹבאּו־בֹא ְוַהּכֹות 3:24
ָכל־ֶחְלָקה טֹוָבה יְַׁשִליכּו ִאיׁש־ַאְבנֹו ּוִמְלאּוָה ְוָכל־ַמְעיַן־ַמִים ִיְסֹּתמּו ְוָכל־ֵעץ־טֹוב יִַּפילּו  ְוֶהָעִרים יֲַהֹרסּו וְ 3:25

ַעד־ִהְׁשִאיר ֲאָבֶניָה ַּבִּקיר ֲחָרֶׂשת וַָּיֹסּבּו ַהַּקָּלִעים וַַּיּכּוָה:  
ִּיַּקח ִאּתֹו ְׁשַבע־ֵמאֹות ִאיׁש ֹׁשֵלף ֶחֶרב ְלַהְבִקיַע ֶאל־ֶמֶל ֱאדֹום  וַַּיְרא ֶמֶל מֹוָאב ִּכי־ָחַזק ִמֶּמּנּו ַהִּמְלָחָמה ו3:26ַ

ְולֹא יָֹכלּו:  
וִַּיְסעּו ֵמָעָליו  וִַּיַּקח ֶאת־ְּבנֹו ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר־ִיְמ ַּתְחָּתיו וַַּיֲעֵלהּו ֹעָלה ַעל־ַהֹחָמה וְַיִהי ֶקֶצף־ָּגדֹול ַעל־ִיְׂשָרֵאל3:27
ָלָאֶרץ:וַָּיֻׁשבּו

 ָהיָה יֵָרא  ְוִאָּׁשה ַאַחת ִמְּנֵׁשי ְבֵני־ַהְּנִביִאים ָצֲעָקה ֶאל־ֱאִליָׁשע ֵלאֹמר ַעְבְּד ִאיִׁשי ֵמת ְוַאָּתה יַָדְעָּת ִּכי ַעְבְּד 4:1
ֶאת־ְיהוָה ְוַהֹּנֶׁשה ָּבא ָלַקַחת ֶאת־ְׁשֵני ְיָלַדי לֹו ַלֲעָבִדים:  

ע ָמה ֶאֱעֶׂשה־ָּל ַהִּגיִדי ִלי ַמה־ֶּיׁש־לכי ָל ַּבָּבִית וַּתֹאֶמר ֵאין ְלִׁשְפָחְת ֹכל ַּבַּבִית ִּכי  וַּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֱאִליׁשָ 4:2
ִאם־ָאסּו ָׁשֶמן:  

נֵכי ֵּכִלים ֵרִקים ַאל־ַּתְמִעיִטי:  4:3 וַּיֹאֶמר ְלִכי ַׁשֲאִלי־ָל ֵּכִלים ִמן־ַהחּוץ ֵמֵאת ָּכל־ִׁשְכָ
ְרְּת ַהֶּדֶלת ַּבֲעֵד ּוְבַעד־ָּבַנִי ְויַָצְקְּת ַעל ָּכל־ַהֵּכִלים ָהֵאֶּלה ְוַהָּמֵלא ַּתִּסיִעי:  ּוָבאת ְוָסגַ 4:4
וֵַּתֶל ֵמִאּתֹו וִַּתְסֹּגר ַהֶּדֶלת ַּבֲעָדּה ּוְבַעד ָּבֶניָה ֵהם ַמִּגִׁשים ֵאֶליָה ְוִהיא ֵמיָצֶקת:  4:5
4:6 ֹ אֶמר ֶאל־ְּבָנּה ַהִּגיָׁשה ֵאַלי עֹוד ֶּכִלי וַּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֵאין עֹוד ֶּכִלי וַַּיֲעֹמד ַהָּׁשֶמן:  וְַיִהי ִּכְמלֹאת ַהֵּכִלים וַּת
ִהים וַּיֹאֶמר ְלִכי ִמְכִרי ֶאת־ַהֶּׁשֶמן ְוַׁשְּלִמי ֶאת־ִנְׁשיִֵכי ְוַאְּת בניכי ּוָבַניִ 4:7  ִתְחִיי ַּבּנֹוָתר:וַָּתבֹא וַַּתֵּגד ְלִאיׁש ָהֱא
יָֻסר ָׁשָּמה וְַיִהי ַהּיֹום וַַּיֲעֹבר ֱאִליָׁשע ֶאל־ׁשּוֵנם ְוָׁשם ִאָּׁשה ְגדֹוָלה וַַּתֲחֶזק־ּבֹו ֶלֱאָכל־ָלֶחם וְַיִהי ִמֵּדי ָעְברֹו4:8

ֶלֱאָכל־ָלֶחם: 

1 12 // Hebrew Mss LXX Syr Vg ֶמֶל ְיהּוָדה omit MT (ֶמֶל ּוֶמֶל )



ִהים ָקדֹוׁש הּוא ֹעֵבר ָעֵלינּו ּתָ 4:9 ִמיד:  וַּתֹאֶמר ֶאל־ִאיָׁשּה ִהֵּנה־ָנא יַָדְעִּתי ִּכי ִאיׁש ֱא
ר ָׁשָּמה: ַנֲעֶׂשה־ָּנא ֲעִלַּית־ִקיר ְקַטָּנה ְוָנִׂשים לֹו ָׁשם ִמָּטה ְוֻׁשְלָחן ְוִכֵּסא ּוְמנֹוָרה ְוָהיָה ְּבֹבאֹו ֵאֵלינּו יָסּו 4:10
וְַיִהי ַהּיֹום וַָּיבֹא ָׁשָּמה וַָּיַסר ֶאל־ָהֲעִלָּיה וִַּיְׁשַּכב־ָׁשָּמה: 4:11
ִזי ַנֲערֹו ְקָרא ַלּׁשּוַנִּמית ַהּזֹאת וִַּיְקָרא־ָלּה וַַּתֲעֹמד ְלָפָניו:  וַּיֹאֶמר ֶאל־ֵּגחֲ 4:12
וַּיֹאֶמר לֹו ֱאָמר־ָנא ֵאֶליָה ִהֵּנה ָחַרְדְּת ֵאֵלינּו ֶאת־ָּכל־ַהֲחָרָדה ַהּזֹאת ֶמה ַלֲעׂשֹות ָל ֲהיֵׁש ְלַדֶּבר־ָל  4:13

תֹו ַעִּמי ָאֹנִכי ֹיָׁשֶבת: ֶאל־ַהֶּמֶל אֹו ֶאל־ַׂשר ַהָּצָבא וַּתֹאֶמר ּבְ 
וַּיֹאֶמר ּוֶמה ַלֲעׂשֹות ָלּה וַּיֹאֶמר ֵּגיֲחִזי ֲאָבל ֵּבן ֵאין־ָלּה ְוִאיָׁשּה ָזֵקן:  4:14
וַּיֹאֶמר ְקָרא־ָלּה וִַּיְקָרא־ָלּה וַַּתֲעֹמד ַּבָּפַתח:  4:15
:  וַּיֹאֶמר ַלּמֹוֵעד ַהֶּזה ָּכֵעת ַחָּיה ַאִּתי ֹחֶבֶקת ּבֵ 4:16 ִהים ַאל־ְּתַכֵּזב ְּבִׁשְפָחֶת ן וַּתֹאֶמר ַאל־ֲאֹדִני ִאיׁש ָהֱא
וַַּתַהר ָהִאָּׁשה וֵַּתֶלד ֵּבן ַלּמֹוֵעד ַהֶּזה ָּכֵעת ַחָּיה ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ֵאֶליָה ֱאִליָׁשע:  4:17
וִַּיְגַּדל ַהָּיֶלד וְַיִהי ַהּיֹום וֵַּיֵצא ֶאל־ָאִביו ֶאל־ַהֹּקְצִרים: 4:18
וַּיֹאֶמר ֶאל־ָאִביו רֹאִׁשי רֹאִׁשי וַּיֹאֶמר ֶאל־ַהַּנַער ָׂשֵאהּו ֶאל־ִאּמֹו:  4:19
וִַּיָּׂשֵאהּו וְַיִביֵאהּו ֶאל־ִאּמֹו וֵַּיֶׁשב ַעל־ִּבְרֶּכיָה ַעד־ַהָּצֳהַרִים וַָּיֹמת: 4:20
ִהים וִַּתְסֹּגר ַּבעֲ 4:21 דֹו וֵַּתֵצא:  וַַּתַעל וַַּתְׁשִּכֵבהּו ַעל־ִמַּטת ִאיׁש ָהֱא
ִהים  4:22 וִַּתְקָרא ֶאל־ִאיָׁשּה וַּתֹאֶמר ִׁשְלָחה ָנא ִלי ֶאָחד ִמן־ַהְּנָעִרים ְוַאַחת ָהֲאֹתנֹות ְוָארּוָצה ַעד־ִאיׁש ָהֱא

ְוָאׁשּוָבה:  
ם:  וַּיֹאֶמר ַמּדּוַע ַאִּתי הלכתי ֹהֶלֶכת ֵאָליו ַהּיֹום לֹא־ֹחֶדׁש ְולֹא ַׁשָּבת וַּתֹאֶמר ָׁשלֹו4:23
4:24  : וַַּתֲחֹבׁש ָהָאתֹון וַּתֹאֶמר ֶאל־ַנֲעָרּה ְנַהג וֵָל ַאל־ַּתֲעָצר־ִלי ִלְרֹּכב ִּכי ִאם־ָאַמְרִּתי ָל
ִהים ֹאָתּה ִמֶּנֶגד וַּיֹאֶמר ֶאל־4:25 ִהים ֶאל־ַהר ַהַּכְרֶמל וְַיִהי ִּכְראֹות ִאיׁש־ָהֱא י  ֵּגיֲחזִ וֵַּתֶל וַָּתבֹוא ֶאל־ִאיׁש ָהֱא

ַנֲערֹו ִהֵּנה ַהּׁשּוַנִּמית ַהָּלז: 
ַעָּתה רּוץ־ָנא ִלְקָראָתּה וֱֶאָמר־ָלּה ֲהָׁשלֹום ָל ֲהָׁשלֹום ְלִאיֵׁש ֲהָׁשלֹום ַלָּיֶלד וַּתֹאֶמר ָׁשלֹום:  4:26
ִהים ֶאל־ָהָהר ַוַּתֲחֵזק ְּבַרְגָליו וִַּיַּגׁש ֵּגיֲחִזי ְלָהְדפָ 4:27 ִהים ַהְרֵּפה־ָלּה  וַָּתבֹא ֶאל־ִאיׁש ָהֱא ּה וַּיֹאֶמר ִאיׁש ָהֱא

ִּכי־ַנְפָׁשּה ָמָרה־ָלּה וַיהוָה ֶהְעִלים ִמֶּמִּני ְולֹא ִהִּגיד ִלי:  
וַּתֹאֶמר ֲהָׁשַאְלִּתי ֵבן ֵמֵאת ֲאֹדִני ֲהלֹא ָאַמְרִּתי לֹא ַתְׁשֶלה ֹאִתי: 4:28
ְנִּתי ְביְָד וֵָל ִּכי־ִתְמָצא ִאיׁש לֹא ְתָבְרֶכּנּו ְוִכי־ְיָבֶרְכ ִאיׁש לֹא ַתֲעֶנּנּו וַּיֹאֶמר ְלֵגיֲחִזי ֲחֹגר ָמְתֶני ְוַקח ִמְׁשעַ 4:29

ְוַׂשְמָּת ִמְׁשַעְנִּתי ַעל־ְּפֵני ַהָּנַער: 
וַּתֹאֶמר ֵאם ַהַּנַער ַחי־ְיהוָה ְוֵחי־ַנְפְׁש ִאם־ֶאֶעְזֶבָּך וַָּיָקם וֵַּיֶל ַאֲחֶריָה: 4:30
לֹו ֵלאֹמר לֹא  י ָעַבר ִלְפֵניֶהם וַָּיֶׂשם ֶאת־ַהִּמְׁשֶעֶנת ַעל־ְּפֵני ַהַּנַער ְוֵאין קֹול ְוֵאין ָקֶׁשב וַָּיָׁשב ִלְקָראתֹו וַַּיֶּגד־ְוֵגֲחזִ 4:31

ֵהִקיץ ַהָּנַער:  
וַָּיבֹא ֱאִליָׁשע ַהָּבְיָתה ְוִהֵּנה ַהַּנַער ֵמת ֻמְׁשָּכב ַעל־ִמָּטתֹו:  4:32
ְסֹּגר ַהֶּדֶלת ְּבַעד ְׁשֵניֶהם וִַּיְתַּפֵּלל ֶאל־ְיהוָה:וַָּיבֹא וַּיִ 4:33
ָּיָחם ְּבַׂשר ַהָּיֶלד:  וַַּיַעל וִַּיְׁשַּכב ַעל־ַהֶּיֶלד וַָּיֶׂשם ִּפיו ַעל־ִּפיו ְוֵעיָניו ַעל־ֵעיָניו ְוַכָּפיו ַעל־ַּכּפֹו וִַּיְגַהר ָעָליו ַו4:34
ת ֵהָּנה ְוַאַחת ֵהָּנה וַַּיַעל וִַּיְגַהר ָעָליו וְַיזֹוֵרר ַהַּנַער ַעד־ֶׁשַבע ְּפָעִמים וִַּיְפַקח ַהַּנַער  וַָּיָׁשב וֵַּיֶל ַּבַּבִית ַאחַ 4:35

ֶאת־ֵעיָניו:  
4:36  : וִַּיְקָרא ֶאל־ֵּגיֲחִזי וַּיֹאֶמר ְקָרא ֶאל־ַהֻּׁשַנִּמית ַהּזֹאת וִַּיְקָרֶאָה וַָּתבֹוא ֵאָליו וַּיֹאֶמר ְׂשִאי ְבֵנ
וַָּתבֹא וִַּתֹּפל ַעל־ַרְגָליו וִַּתְׁשַּתחּו ָאְרָצה וִַּתָּׂשא ֶאת־ְּבָנּה וֵַּתֵצא:4:37
ַהְּגדֹוָלה ּוַבֵּׁשל  וֱֶאִליָׁשע ָׁשב ַהִּגְלָּגָלה ְוָהָרָעב ָּבָאֶרץ ּוְבֵני ַהְּנִביִאים ֹיְׁשִבים ְלָפָניו וַּיֹאֶמר ְלַנֲערֹו ְׁשֹפת ַהִּסיר 4:38

י ַהְּנִביִאים:  ָנִזיד ִלְבנֵ 
בֹא וְַיַפַּלח וֵַּיֵצא ֶאָחד ֶאל־ַהָּׂשֶדה ְלַלֵּקט ֹאֹרת וִַּיְמָצא ֶּגֶפן ָׂשֶדה וְַיַלֵּקט ִמֶּמּנּו ַּפֻּקֹעת ָׂשֶדה ְמלֹא ִבְגדֹו וַּיָ 4:39

ֶאל־ִסיר ַהָּנִזיד ִּכי־לֹא יָָדעּו: 
ִהים ְולֹא יְָכלּו ֶלֱאֹכל: וִַּיְצקּו ַלֲאָנִׁשים ֶלֱאכֹול וְַיִהי ְּכָאְכָלם מֵ 4:40 ַהָּנִזיד ְוֵהָּמה ָצָעקּו וַּיֹאְמרּו ָמוֶת ַּבִּסיר ִאיׁש ָהֱא
וַּיֹאֶמר ְקחּו־ֶקַמח וַַּיְׁשֵל ֶאל־ַהִּסיר וַּיֹאֶמר ַצק ָלָעם ְויֹאֵכלּו ְולֹא ָהיָה ָּדָבר ָרע ַּבִּסיר: 4:41
נֹו וַּיֹאֶמר ֵּתן  ְוִאיׁש ָּבא ִמַּבַעל ָׁשִלׁשָ 4:42 ִהים ֶלֶחם ִּבּכּוִרים ֶעְׂשִרים־ֶלֶחם ְׂשֹעִרים ְוַכְרֶמל ְּבִצְק ה וַָּיֵבא ְלִאיׁש ָהֱא

ָלָעם ְויֹאֵכלּו:  
ֵתר: וַּיֹאֶמר ְמָׁשְרתֹו ָמה ֶאֵּתן ֶזה ִלְפֵני ֵמָאה ִאיׁש וַּיֹאֶמר ֵּתן ָלָעם ְויֹאֵכלּו ִּכי ֹכה ָאַמר ְיהוָה ָאֹכל ְוהֹו4:43
וִַּיֵּתן ִלְפֵניֶהם וַּיֹאְכלּו וַּיֹוִתרּו ִּכְדַבר ְיהוָה:4:44

־ֲאָרם ָהיָה ִאיׁש ָּגדֹול ִלְפֵני ֲאֹדָניו ּוְנֻׂשא ָפִנים ִּכי־בֹו ָנַתן־ְיהוָה ְּתׁשּוָעה ַלֲארָ 5:1 ם ְוָהִאיׁש ָהיָה  ְוַנֲעָמן ַׂשר־ְצָבא ֶמֶל
ִּגּבֹור ַחִיל ְמֹצָרע:  

יְָצאּו ְגדּוִדים וִַּיְׁשּבּו ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַנֲעָרה ְקַטָּנה וְַּתִהי ִלְפֵני ֵאֶׁשת ַנֲעָמן:  וֲַאָרם 5:2



וַּתֹאֶמר ֶאל־ְּגִבְרָּתּה ַאֲחֵלי ֲאֹדִני ִלְפֵני ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ְּבֹׁשְמרֹון ָאז יֱֶאֹסף ֹאתֹו ִמָּצַרְעּתֹו:  5:3
ר ָּכזֹאת ְוָכזֹאת ִּדְּבָרה ַהַּנֲעָרה ֲאֶׁשר ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל: וַָּיבֹא וַַּיֵּגד ַלאֹדָניו ֵלאמֹ 5:4
־ּבֹא ְוֶאְׁשְלָחה ֵסֶפר ֶאל־ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל וֵַּיֶל וִַּיַּקח ְּביָדֹו ֶעֶׂשר ִּכְּכֵרי־ֶכֶסף5:5 ־ֲאָרם ֶל ְוֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים  וַּיֹאֶמר ֶמֶל

ָזָהב ְוֶעֶׂשר ֲחִליפֹות ְּבָגִדים:  
ן ַעְבִּדי וַָּיֵבא ַהֵּסֶפר ֶאל־ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ְוַעָּתה ְּכבֹוא ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ֵאֶלי ִהֵּנה ָׁשַלְחִּתי ֵאֶלי ֶאת־ַנֲעמָ 5:6

וֲַאַסְפּתֹו ִמָּצַרְעּתֹו: 
ִהי5:7 ־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַהֵּסֶפר וִַּיְקַרע ְּבָגָדיו וַּיֹאֶמר ַהֱא ם ָאִני ְלָהִמית ּוְלַהֲחיֹות ִּכי־ֶזה ֹׁשֵלַח ֵאַלי  וְַיִהי ִּכְקרֹא ֶמֶל

־ְּדעּו־ָנא ּוְראּו ִּכי־ִמְתַאֶּנה הּוא ִלי:  ֶלֱאֹסף ִאיׁש ִמָּצַרְעּתֹו ִּכי ַא
־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ְּבָגָדיו וִַּיְׁשַלח ֶאל־ַהֶּמֶל לֵ 5:8 ִהים ִּכי־ָקַרע ֶמֶל אֹמר ָלָּמה ָקַרְעָּת  וְַיִהי ִּכְׁשֹמַע ֱאִליָׁשע ִאיׁש־ָהֱא

ְּבָגֶדי יָבֹא־ָנא ֵאַלי ְויֵַדע ִּכי יֵׁש ָנִביא ְּבִיְׂשָרֵאל:  
וַָּיבֹא ַנֲעָמן ְּבסּוסֹו ּוְבִרְכּבֹו וַַּיֲעֹמד ֶּפַתח־ַהַּבִית ֶלֱאִליָׁשע: 5:9

ִמים ַּבַּיְרֵּדן ְויָֹׁשב ְּבָׂשְר ְל ּוְטָהר:  וִַּיְׁשַלח ֵאָליו ֱאִליָׁשע ַמְלָא ֵלאֹמר ָהלֹו ְוָרַחְצָּת ֶׁשַבע־ְּפעָ 5:10
ָהיו ְוֵהִניף 5:11 יָדֹו ֶאל־ַהָּמקֹום  וִַּיְקֹצף ַנֲעָמן וֵַּיַל וַּיֹאֶמר ִהֵּנה ָאַמְרִּתי ֵאַלי יֵֵצא יָצֹוא ְוָעַמד ְוָקָרא ְּבֵׁשם־ְיהוָה ֱא

ְוָאַסף ַהְּמֹצָרע:  
ֶאְרַחץ ָּבֶהם ְוָטָהְרִּתי וִַּיֶפן וֵַּיֶל  1ָהלֹוֲהלֹאַנֲהרֹות ַּדֶּמֶׂשק ִמֹּכל ֵמיֵמי ִיְׂשָרֵאל ֲהלֹא טֹוב ֲאָבָנה ּוַפְרַּפר 5:12

ְּבֵחָמה: 
ָּדָבר ָּגדֹול ַהָּנִביא ִּדֶּבר ֵאֶלי ֲהלֹוא ַתֲעֶׂשה ְוַאף ִּכי־ָאַמר ֵאֶלי  2וִַּיְּגׁשּו ֲעָבָדיו וְַיַדְּברּו ֵאָליו וַּיֹאְמרּו ָאִבי ִאם 5:13

ְרַחץ ּוְטָהר:  
ִהים וַָּיָׁשב ְּבָׂשרֹו ִּכְבַׂשר ַנַער ָקֹטן וִַּיטְ 5:14 ָהר: וֵַּיֶרד וִַּיְטֹּבל ַּבַּיְרֵּדן ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִּכְדַבר ִאיׁש ָהֱא
ִהים הּוא ְוָכל־ַמֲחֵנהּו וַָּיבֹא וַַּיֲעֹמד ְלָפָניו וַּיֹאֶמר ִהֵּנה־ָנא יַָדְעִּתי ִּכי ֵאין אֱ 5:15 ִהים וַָּיָׁשב ֶאל־ִאיׁש ָהֱא

  : ְּבָכל־ָהָאֶרץ ִּכי ִאם־ְּבִיְׂשָרֵאל ְוַעָּתה ַקח־ָנא ְבָרָכה ֵמֵאת ַעְבֶּד
ִּתי ְלָפָניו ִאם־ֶאָּקח וִַּיְפַצר־ּבֹו ָלַקַחת וְַיָמֵאן:  וַּיֹאֶמר ַחי־ְיהוָה ֲאֶׁשר־ָעַמְד 5:16
ִהים  וַּיֹאֶמר ַנֲעָמן וָלֹא יַֻּתן־ָנא ְלַעְבְּד ַמָּׂשא ֶצֶמד־ְּפָרִדים ֲאָדָמה ִּכי לֹוא־יֲַעֶׂשה עֹוד ַעְבְּד ֹעָלה וֶָזבַ 5:17 ח ֵלא

ֲאֵחִרים ִּכי ִאם־ַליהוָה:  
ח ְיהוָה ְלַעְבֶּד ְּבבֹוא ֲאֹדִני ֵבית־ִרּמֹון ְלִהְׁשַּתֲחות ָׁשָּמה ְוהּוא ִנְׁשָען ַעל־יִָדי ְוִהְׁשַּתֲחוֵיִתי ֵּבית  ַלָּדָבר ַהֶּזה ִיְסלַ 5:18

ִרֹּמן ְּבִהְׁשַּתֲחוָָיִתי ֵּבית ִרֹּמן ִיְסַלח־ָנא ְיהוָה ְלַעְבְּד ַּבָּדָבר ַהֶּזה: 
ֵמִאּתֹו ִּכְבַרת־ָאֶרץ: וַּיֹאֶמר לֹו ֵל ְלָׁשלֹום וֵַּיֶל 5:19
ִהים ִהֵּנה ָחַׂש ֲאֹדִני ֶאת־ַנֲעָמן ָהֲאַרִּמי ַהֶּזה ִמַּקַחת ִמָּידֹו אֵ 5:20 ת  וַּיֹאֶמר ֵּגיֲחִזי ַנַער ֱאִליָׁשע ִאיׁש־ָהֱא

ֲאֶׁשר־ֵהִביא ַחי־ְיהוָה ִּכי־ִאם־ַרְצִּתי ַאֲחָריו ְוָלַקְחִּתי ֵמִאּתֹו ְמאּוָמה: 
לֹום: וִַּיְרֹּדף ֵּגיֲחִזי ַאֲחֵרי ַנֲעָמן וִַּיְרֶאה ַנֲעָמן ָרץ ַאֲחָריו וִַּיֹּפל ֵמַעל ַהֶּמְרָּכָבה ִלְקָראתֹו וַּיֹאֶמר ֲהׁשָ 5:21
ַהְּנִביִאים ְּתָנה־ָּנא וַּיֹאֶמר ָׁשלֹום ֲאֹדִני ְׁשָלַחִני ֵלאֹמר ִהֵּנה ַעָּתה ֶזה ָּבאּו ֵאַלי ְׁשֵני־ְנָעִרים ֵמַהר ֶאְפַרִים ִמְּבֵני5:22

ָלֶהם ִּכַּכר־ֶּכֶסף ּוְׁשֵּתי ֲחִלפֹות ְּבָגִדים: 
ָגִדים וִַּיֵּתן ֶאל־ְׁשֵני  וַּיֹאֶמר ַנֲעָמן הֹוֵאל ַקח ִּכָּכָרִים וִַּיְפָרץ־ּבֹו וַָּיַצר ִּכְּכַרִים ֶּכֶסף ִּבְׁשֵני ֲחִרִטים ּוְׁשֵּתי ֲחִלפֹות ּבְ 5:23

ְלָפָניו:  ְנָעָריו וִַּיְׂשאּו
וַָּיבֹא ֶאל־ָהֹעֶפל וִַּיַּקח ִמָּיָדם וִַּיְפֹקד ַּבָּבִית וְַיַׁשַּלח ֶאת־ָהֲאָנִׁשים וֵַּיֵלכּו:  5:24
ְוהּוא־ָבא וַַּיֲעֹמד ֶאל־ֲאֹדָניו וַּיֹאֶמר ֵאָליו ֱאִליָׁשע ֵמָאן ֵּגֲחִזי וַּיֹאֶמר לֹא־ָהַל ַעְבְּד ָאֶנה וָָאָנה:  5:25
־ִאיׁש ֵמַעל ֶמְרַּכְבּתֹו ִלְקָראֶת ַהֵעת ָלַקַחת ֶאת־ַהֶּכֶסף ְוָלַקַחת ְּבגָ וַּיֹא5:26 ִדים  ֶמר ֵאָליו לֹא־ִלִּבי ָהַל ַּכֲאֶׁשר ָהַפ

ְוֵזיִתים ּוְכָרִמים ְוצֹאן ּוָבָקר וֲַעָבִדים ּוְׁשָפחֹות:  
ֵצא ִמְּלָפָניו ְמֹצָרע ַּכָּׁשֶלג: ְוָצַרַעת ַנֲעָמן ִּתְדַּבק־ְּב ּוְבַזְרֲע ְלעֹוָלם וַּיֵ 5:27

וַּיֹאְמרּו ְבֵני־ַהְּנִביִאים ֶאל־ֱאִליָׁשע ִהֵּנה־ָנא ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ֹיְׁשִבים ָׁשם ְלָפֶני ַצר ִמֶּמּנּו: 6:1
נּו ָׁשם ָמקֹום ָלֶׁשֶבת ָׁשם וַּיֹאֶמר ֵלכּו:  ֵנְלָכה־ָּנא ַעד־ַהַּיְרֵּדן ְוִנְקָחה ִמָּׁשם ִאיׁש קֹוָרה ֶאָחת ְוַנֲעֶׂשה־ּלָ 6:2
6:3 : וַּיֹאֶמר ָהֶאָחד הֹוֶאל ָנא ְוֵל ֶאת־ֲעָבֶדי וַּיֹאֶמר ֲאִני ֵאֵל
וֵַּיֶל ִאָּתם וַָּיֹבאּו ַהַּיְרֵּדָנה וִַּיְגְזרּו ָהֵעִצים:  6:4
ֶאל־ַהָּמִים וִַּיְצַעק וַּיֹאֶמר ֲאָהּה ֲאֹדִני ְוהּוא ָׁשאּול:  וְַיִהי ָהֶאָחד ַמִּפיל ַהּקֹוָרה ְוֶאת־ַהַּבְרֶזל ָנַפל6:5
־ָׁשָּמה וַָּיֶצף ַהַּבְרֶזל:  6:6 ִהים ָאָנה ָנָפל וַַּיְרֵאהּו ֶאת־ַהָּמקֹום וִַּיְקָצב־ֵעץ וַַּיְׁשֶל וַּיֹאֶמר ִאיׁש־ָהֱא
וַּיֹאֶמר ָהֶרם ָל וִַּיְׁשַלח יָדֹו וִַּיָּקֵחהּו:6:7

1 12 // LXX Syr ָהלֹו  omit MT Tg Vg
2 13 // LXX(L) Tg Syr Vg ִאם omit MT



ִני ַאְלֹמִני ַּתֲחֹנִתי:  ּו6:8 ֶמֶל ֲאָרם ָהיָה ִנְלָחם ְּבִיְׂשָרֵאל וִַּיָּוַעץ ֶאל־ֲעָבָדיו ֵלאֹמר ֶאל־ְמקֹום ְּפ
ִהים ֶאל־ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ִהָּׁשֶמר ֵמֲעֹבר ַהָּמקֹום ַהֶּזה ִּכי־ָׁשם ֲאָרם ְנִחִּתים:  6:9 וִַּיְׁשַלח ִאיׁש ָהֱא

ִהים ְוִהְזִהיָרּה ְוִנְׁשַמר ָׁשם לֹא ַאַחת ְולֹא ְׁשָּתִים: וִַּיְׁשַלח6:10 ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר־לֹו ִאיׁש־ָהֱא
־ֲאָרם ַעל־ַהָּדָבר ַהֶּזה וִַּיְקָרא ֶאל־ֲעָבָדיו וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲהלֹוא ַּתִּגידּו ִלי ִמי ִמֶּׁשּלָ 6:11 נּו ֶאל־ֶמֶל  וִַּיָּסֵער ֵלב ֶמֶל

ִיְׂשָרֵאל:  
ת־ַהְּדָבִרים וַּיֹאֶמר ַאַחד ֵמֲעָבָדיו לֹוא ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ִּכי־ֱאִליָׁשע ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ְּבִיְׂשָרֵאל יִַּגיד ְלֶמֶל ִיְׂשָרֵאל אֶ 6:12

  : ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר ַּבֲחַדר ִמְׁשָּכֶב
ֶאְׁשַלח ְוֶאָּקֵחהּו וַּיַֻּגד־לֹו ֵלאֹמר ִהֵּנה ְבֹדָתן:  וַּיֹאֶמר ְלכּו ּוְראּו ֵאיֹכה הּוא וְ 6:13
וִַּיְׁשַלח־ָׁשָּמה סּוִסים ְוֶרֶכב ְוַחִיל ָּכֵבד וַָּיֹבאּו ַלְיָלה וַַּיִּקפּו ַעל־ָהִעיר:  6:14
ִהים ָלקּום וֵַּיֵצא ְוִהֵּנה־ַחִיל סֹוֵבב ֶאת־ָהִעיר ְוסּו6:15 ס וָָרֶכב וַּיֹאֶמר ַנֲערֹו ֵאָליו ֲאָהּה  וַַּיְׁשֵּכם ְמָׁשֵרת ִאיׁש ָהֱא

ֲאֹדִני ֵאיָכה ַנֲעֶׂשה: 
וַּיֹאֶמר ַאל־ִּתיָרא ִּכי ַרִּבים ֲאֶׁשר ִאָּתנּו ֵמֲאֶׁשר אֹוָתם: 6:16
ר וַַּיְרא ְוִהֵּנה ָהָהר ָמֵלא  וִַּיְתַּפֵּלל ֱאִליָׁשע וַּיֹאַמר ְיהוָה ְּפַקח־ָנא ֶאת־ֵעיָניו ְוִיְרֶאה וִַּיְפַקח ְיהוָה ֶאת־ֵעיֵני ַהַּנעַ 6:17

סּוִסים ְוֶרֶכב ֵאׁש ְסִביֹבת ֱאִליָׁשע: 
־ָנא ֶאת־ַהּגֹוי־ַהֶּזה ַּבַּסְנֵוִרים וַַּיֵּכם ַּבַּסנְ 6:18 וִֵרים ִּכְדַבר ֱאִליָׁשע:  וֵַּיְרדּו ֵאָליו ַוִּיְתַּפֵּלל ֱאִליָׁשע ֶאל־ְיהוָה וַּיֹאַמר ַה
יָׁשע לֹא ֶזה ַהֶּדֶר ְולֹא ֹזה ָהִעיר ְלכּו ַאֲחַרי ְואֹוִליָכה ֶאְתֶכם ֶאל־ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ְּתַבֵּקׁשּון וַֹּיֶל  וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֱאלִ 6:19

אֹוָתם ֹׁשְמרֹוָנה:  
יֵניֶהם וִַּיְראּו ְוִהֵּנה  וְַיִהי ְּכֹבָאם ֹׁשְמרֹון וַּיֹאֶמר ֱאִליָׁשע ְיהוָה ְּפַקח ֶאת־ֵעיֵני־ֵאֶּלה ְוִיְראּו וִַּיְפַקח ְיהוָה ֶאת־עֵ 6:20

ְּבתֹו ֹׁשְמרֹון:  
־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ֱאִליָׁשע ִּכְרֹאתֹו אֹוָתם ַהַאֶּכה ַאֶּכה ָאִבי:  6:21 וַּיֹאֶמר ֶמֶל
יֹאְכלּו ְוִיְׁשּתּו ְויְֵלכּו  וַּיֹאֶמר לֹא ַתֶּכה ַהֲאֶׁשר ָׁשִביָת ְּבַחְרְּב ּוְבַקְׁשְּת ַאָּתה ַמֶּכה ִׂשים ֶלֶחם וַָמִים ִלְפֵניֶהם וְ 6:22

ֶאל־ֲאֹדֵניֶהם:  
י ֲאָרם ָלבֹוא ְּבֶאֶרץ  וִַּיְכֶרה ָלֶהם ֵּכָרה ְגדֹוָלה וַּיֹאְכלּו וִַּיְׁשּתּו וְַיַׁשְּלֵחם וֵַּיְלכּו ֶאל־ֲאֹדֵניֶהם ְולֹא־יְָספּו עֹוד ְּגדּודֵ 6:23

ִיְׂשָרֵאל:
־ֲאָרם ֶאת־ָּכל־ַמֲחֵנהּו וַַּיַעל וַָּיַצר ַעל־ֹׁשְמרֹון:  וְַיִהי ַאֲחֵרי־ֵכן וִַּיְקֹּבץ ֶּבן־הֲ 6:24 ַדד ֶמֶל
ִנים  וְַיִהי ָרָעב ָּגדֹול ְּבֹׁשְמרֹון ְוִהֵּנה ָצִרים ָעֶליָה ַעד ֱהיֹות רֹאׁש־ֲחמֹור ִּבְׁשֹמִנים ֶּכֶסף ְוֹרַבע ַהַּקב ֲחֵרייֹו6:25

ַּבֲחִמָּׁשה־ָכֶסף: 
:  וְַיִהי ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל6:26 ֹעֵבר ַעל־ַהֹחָמה ְוִאָּׁשה ָצֲעָקה ֵאָליו ֵלאֹמר הֹוִׁשיָעה ֲאֹדִני ַהֶּמֶל
וַּיֹאֶמר ַאל־יֹוִׁשֵע ְיהוָה ֵמַאִין אֹוִׁשיֵע ֲהִמן־ַהֹּגֶרן אֹו ִמן־ַהָּיֶקב: 6:27
ִני ֶאת־ְּבֵנ ְונֹאְכֶלּנּו ַהּיֹום ְוֶאת־ְּבִני נֹאַכל  וַּיֹאֶמר־ָלּה ַהֶּמֶל ַמה־ָּל וַּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ַהּזֹאת ָאְמָרה ֵאַלי ְּת 6:28

ָמָחר: 
ּה: וְַּנַבֵּׁשל ֶאת־ְּבִני וַּנֹאְכֵלהּו וָֹאַמר ֵאֶליָה ַּבּיֹום ָהַאֵחר ְּתִני ֶאת־ְּבֵנ ְונֹאְכֶלּנּו וַַּתְחִּבא ֶאת־ְּבנָ 6:29
ִּיְקַרע ֶאת־ְּבָגָדיו ְוהּוא ֹעֵבר ַעל־ַהֹחָמה וַַּיְרא ָהָעם ְוִהֵּנה ַהַּׂשק  וְַיִהי ִכְׁשֹמַע ַהֶּמֶל ֶאת־ִּדְבֵרי ָהִאָּׁשה וַ 6:30

ַעל־ְּבָׂשרֹו ִמָּבִית:  
ִהים ְוֹכה יֹוִסף ִאם־יֲַעֹמד רֹאׁש ֱאִליָׁשע ֶּבן־ָׁשָפט ָעָליו ַהּיֹום: 6:31 וַּיֹאֶמר ֹּכה־יֲַעֶׂשה־ִּלי ֱא
ֵקִנים ֹיְׁשִבים ִאּתֹו וִַּיְׁשַלח ִאיׁש ִמְּלָפָניו ְּבֶטֶרם יָבֹא ַהַּמְלָא ֵאָליו ְוהּוא ָאַמר  וֱֶאִליָׁשע ֹיֵׁשב ְּבֵביתֹו ְוַהּזְ 6:32

ת ּוְלַחְצֶּתם ֹאתֹו  ֶאל־ַהְּזֵקִנים ַהְּרִאיֶתם ִּכי־ָׁשַלח ֶּבן־ַהְמַרֵּצַח ַהֶּזה ְלָהִסיר ֶאת־רֹאִׁשי ְראּו ְּכבֹא ַהַּמְלָא ִסְגרּו ַהֶּדלֶ 
ת ֲהלֹוא קֹול ַרְגֵלי ֲאֹדָניו ַאֲחָריו:  ַּבֶּדלֶ 

עֹוֶדּנּו ְמַדֵּבר ִעָּמם ְוִהֵּנה ַהַּמְלָא ֹיֵרד ֵאָליו וַּיֹאֶמר ִהֵּנה־זֹאת ָהָרָעה ֵמֵאת ְיהוָה ָמה־אֹוִחיל ַליהוָה  6:33
עֹוד: 
ת ָמָחר ְסָאה־ֹסֶלת ְּבֶׁשֶקל ְוָסאַתִים ְׂשֹעִרים ְּבֶׁשֶקל ְּבַׁשַער  וַּיֹאֶמר ֱאִליָׁשע ִׁשְמעּו ְּדַבר־ְיהוָה ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ָּכעֵ 7:1

ֹׁשְמרֹון:  
ִהים וַּיֹאַמר ִהֵּנה ְיהוָה ֹעֶׂשה ֲאֻרּבֹות ַּבּׁשָ 7:2 ַמִים ֲהִיְהיֶה  וַַּיַען ַהָּׁשִליׁש ֲאֶׁשר־ַהֶּמֶל ִנְׁשָען ַעל־יָדֹו ֶאת־ִאיׁש ָהֱא

ְּנָכה ֹרֶאה ְּבֵעיֶני ּוִמָּׁשם לֹא תֹאֵכל:  ַהָּדָבר ַהֶּזה וַּיֹאֶמר הִ 
ּו:  ְוַאְרָּבָעה ֲאָנִׁשים ָהיּו ְמֹצָרִעים ֶּפַתח ַהָּׁשַער וַּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו ָמה ֲאַנְחנּו ֹיְׁשִבים ֹּפה ַעד־ָמְתנ7:3
ְוִאם־יַָׁשְבנּו ֹפה וָָמְתנּו ְוַעָּתה ְלכּו ְוִנְּפָלה ֶאל־ַמֲחֵנה ֲאָרם  ִאם־ָאַמְרנּו ָנבֹוא ָהִעיר ְוָהָרָעב ָּבִעיר וַָמְתנּו ָׁשם 7:4

ִאם־ְיַחּיֻנּו ִנְחיֶה ְוִאם־ְיִמיֻתנּו וָָמְתנּו: 
וַָּיקּומּו ַבֶּנֶׁשף ָלבֹוא ֶאל־ַמֲחֵנה ֲאָרם וַָּיֹבאּו ַעד־ְקֵצה ַמֲחֵנה ֲאָרם ְוִהֵּנה ֵאין־ָׁשם ִאיׁש:  7:5



ִמיַע ֶאת־ַמֲחֵנה ֲאָרם קֹול ֶרֶכב קֹול סּוס קֹול ַחִיל ָּגדֹול וַּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל־ָאִחיו ִהֵּנה ָׂשַכר־ָעֵלינּו ֶמֶל וַיהוָה ִהְׁש 7:6
ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַמְלֵכי ַהַחִּתים ְוֶאת־ַמְלֵכי ִמְצַרִים ָלבֹוא ָעֵלינּו: 

ֵליֶהם ְוֶאת־סּוֵסיֶהם ְוֶאת־ֲחֹמֵריֶהם ַהַּמֲחֶנה ַּכֲאֶׁשר־ִהיא וַָּינֻסּו ֶאל־ַנְפָׁשם: וַָּיקּומּו וַָּינּוסּו ַבֶּנֶׁשף וַַּיַעְזבּו ֶאת־ָאהֳ 7:7
ֶּכֶסף ְוָזָהב ּוְבָגִדים  וַָּיֹבאּו ַהְמֹצָרִעים ָהֵאֶּלה ַעד־ְקֵצה ַהַּמֲחֶנה וַָּיֹבאּו ֶאל־ֹאֶהל ֶאָחד וַּיֹאְכלּו וִַּיְׁשּתּו וִַּיְׂשאּו ִמָּׁשם7:8

וַַּיְטִמנּו וַָּיֻׁשבּו וַָּיֹבאּו ֶאל־ֹאֶהל ַאֵחר וִַּיְׂשאּו ִמָּׁשם וֵַּיְלכּו וַַּיְטִמנּו:  וֵַּיְלכּו
ַעד־אֹור ַהֹּבֶקר  וַּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו לֹא־ֵכן ֲאַנְחנּו ֹעִׂשים ַהּיֹום ַהֶּזה יֹום־ְּבׂשָֹרה הּוא וֲַאַנְחנּו ַמְחִׁשים ְוִחִּכינּו 7:9

:  ּוְמָצָאנּו  ָעוֹון ְוַעָּתה ְלכּו ְוָנֹבָאה ְוַנִּגיָדה ֵּבית ַהֶּמֶל
ָאָדם ִּכי  וַָּיֹבאּו וִַּיְקְראּו ֶאל־ֹׁשֵער ָהִעיר וַַּיִּגידּו ָלֶהם ֵלאֹמר ָּבאנּו ֶאל־ַמֲחֵנה ֲאָרם ְוִהֵּנה ֵאין־ָׁשם ִאיׁש ְוקֹול7:10

ֲאֶׁשר־ֵהָּמה:  ִאם־ַהּסּוס ָאסּור ְוַהֲחמֹור ָאסּור ְוֹאָהִלים ּכַ 
וִַּיְקָרא ַהֹּׁשֲעִרים וַַּיִּגידּו ֵּבית ַהֶּמֶל ְּפִניָמה:  7:11
ַנְחנּו וֵַּיְצאּו  וַָּיָקם ַהֶּמֶל ַלְיָלה וַּיֹאֶמר ֶאל־ֲעָבָדיו ַאִּגיָדה־ָּנא ָלֶכם ֵאת ֲאֶׁשר־ָעׂשּו ָלנּו ֲאָרם יְָדעּו ִּכי־ְרֵעִבים אֲ 7:12

ֵלאֹמר ִּכי־יְֵצאּו ִמן־ָהִעיר ְוִנְתְּפֵׂשם ַחִּיים ְוֶאל־ָהִעיר ָנבֹא: .ה ְבַהָּׂשֶדהִמן־ַהַּמֲחֶנה ְלֵהָחבֵ 
ל־ֲהמֹון וַַּיַען ֶאָחד ֵמֲעָבָדיו וַּיֹאֶמר ְוִיְקחּו־ָנא ֲחִמָּׁשה ִמן־ַהּסּוִסים ַהִּנְׁשָאִרים ֲאֶׁשר ִנְׁשֲארּו־ָבּה ִהָּנם ְּככָ 7:13

ִנְׁשְלָחה ְוִנְרֶאה:  ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר־ָּתּמּו וְ 
וִַּיְקחּו ְׁשֵני ֶרֶכב סּוִסים וִַּיְׁשַלח ַהֶּמֶל ַאֲחֵרי ַמֲחֵנה־ֲאָרם ֵלאֹמר ְלכּו ּוְראּו: 7:14
וַָּיֻׁשבּו  .וֵַּיְלכּו ַאֲחֵריֶהם ַעד־ַהַּיְרֵּדן ְוִהֵּנה ָכל־ַהֶּדֶר ְמֵלָאה ְבָגִדים ְוֵכִלים ֲאֶׁשר־ִהְׁשִליכּו ֲאָרם ְּבֵהָחְפָזם7:15

  : ַהַּמְלָאִכים וַַּיִּגדּו ַלֶּמֶל
וֵַּיֵצא ָהָעם וַָּיֹבּזּו ֵאת ַמֲחֵנה ֲאָרם וְַיִהי ְסָאה־ֹסֶלת ְּבֶׁשֶקל ְוָסאַתִים ְׂשֹעִרים ְּבֶׁשֶקל ִּכְדַבר ְיהוָה: 7:16
ר וִַּיְרְמֻסהּו ָהָעם ַּבַּׁשַער וַָּיֹמת ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאיׁש  ְוַהֶּמֶל ִהְפִקיד ֶאת־ַהָּׁשִליׁש ֲאֶׁשר־ִנְׁשָען ַעל־יָדֹו ַעל־ַהַּׁשעַ 7:17

ִהים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבֶרֶדת ַהֶּמֶל ֵאָליו:   ָהֱא
ִהים ֶאל־ַהֶּמֶל ֵלאֹמר ָסאַתִים ְׂשֹעִרים ְּבֶׁשֶקל ּוְסָאה־ֹסֶלת ְּבֶׁשֶקל ִיְהיֶה ָּכֵעת מָ 7:18 ָחר  וְַיִהי ְּכַדֵּבר ִאיׁש ָהֱא

ְּבַׁשַער ֹׁשְמרֹון:  
ִהים וַּיֹאַמר ְוִהֵּנה ְיהוָה ֹעֶׂשה ֲאֻרּבֹות ַּבָּׁשַמִים ֲהִיְהיֶה ַּכָּדָבר ַהֶּזה 7:19 וַּיֹאֶמר ִהְּנ וַַּיַען ַהָּׁשִליׁש ֶאת־ִאיׁש ָהֱא

ֹרֶאה ְּבֵעיֶני ּוִמָּׁשם לֹא תֹאֵכל:  
ַּבַּׁשַער וַָּיֹמת: וְַיִהי־לֹו ֵּכן וִַּיְרְמסּו ֹאתֹו ָהָעם 7:20

ִרי ִּכי־ָקָרא  וֱֶאִליָׁשע ִּדֶּבר ֶאל־ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר־ֶהֱחיָה ֶאת־ְּבָנּה ֵלאֹמר קּוִמי ּוְלִכי ַאִּתי ּוֵביֵת ְוגּוִרי ַּבֲאֶׁשר ָּתגּו8:1
ְיהוָה ָלָרָעב ְוַגם־ָּבא ֶאל־ָהָאֶרץ ֶׁשַבע ָׁשִנים: 

ִהים וֵַּתֶל ִהיא ּוֵביָתּה וַָּתָגר ְּבֶאֶרץ־ְּפִלְׁשִּתים ֶׁשַבע ָׁשִנים: וַָּתָקם ָהִאָּׁשה וַּתַ 8:2 ַעׂש ִּכְדַבר ִאיׁש ָהֱא
ָדּה:  וְַיִהי ִמְקֵצה ֶׁשַבע ָׁשִנים וַָּתָׁשב ָהִאָּׁשה ֵמֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים וֵַּתֵצא ִלְצֹעק ֶאל־ַהֶּמֶל ֶאל־ֵּביָתּה ְוֶאל־ׂשָ 8:3
ִהים ֵלאֹמר ַסְּפָרה־ָּנא ִלי ֵאת ָּכל־ַהְּגֹדלֹות ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ֱאִליָׁשע:  ְוַהֶּמֶל 8:4 ְמַדֵּבר ֶאל־ֵּגֲחִזי ַנַער ִאיׁש־ָהֱא
ֶל  וְַיִהי הּוא ְמַסֵּפר ַלֶּמֶל ֵאת ֲאֶׁשר־ֶהֱחיָה ֶאת־ַהֵּמת ְוִהֵּנה ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר־ֶהֱחיָה ֶאת־ְּבָנּה ֹצֶעֶקת ֶאל־ַהּמֶ 8:5

יָתּה ְוַעל־ָׂשָדּה וַּיֹאֶמר ֵּגֲחִזי ֲאֹדִני ַהֶּמֶל זֹאת ָהִאָּׁשה ְוֶזה־ְּבָנּה ֲאֶׁשר־ֶהֱחיָה ֱאִליָׁשע:  ַעל־ּבֵ 
ֹאת  ת ָּכל־ְּתבּווִַּיְׁשַאל ַהֶּמֶל ָלִאָּׁשה וְַּתַסֶּפר־לֹו וִַּיֶּתן־ָלּה ַהֶּמֶל ָסִריס ֶאָחד ֵלאֹמר ָהֵׁשיב ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ָלּה ְואֵ 8:6

ַהָּׂשֶדה ִמּיֹום ָעְזָבה ֶאת־ָהָאֶרץ ְוַעד־ָעָּתה:
ִהים ַעד־ֵהָּנה: 8:7 ־ֲאָרם ֹחֶלה וַּיַֻּגד־לֹו ֵלאֹמר ָּבא ִאיׁש ָהֱא וַָּיבֹא ֱאִליָׁשע ַּדֶּמֶׂשק ּוֶבן־ֲהַדד ֶמֶל
ִהים ְוָדַרְׁשָּת ֶאת־ְיהוָה ֵמאֹותֹו ֵלאֹמר  וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ֶאל־ֲחָזהֵאל ַקח ְּביְָד ִמְנָחה ְוֵל ִלְקַראת ִאיׁש8:8  ָהֱא

ַהֶאְחיֶה ֵמֳחִלי ֶזה:  
ָפָניו וַּיֹאֶמר ִּבְנ וֵַּיֶל ֲחָזֵאל ִלְקָראתֹו וִַּיַּקח ִמְנָחה ְביָדֹו ְוָכל־טּוב ַּדֶּמֶׂשק ַמָּׂשא ַאְרָּבִעים ָּגָמל וַָּיבֹא וַַּיֲעֹמד לְ 8:9

־ֲאָרם ְׁש  ָלַחִני ֵאֶלי ֵלאֹמר ַהֶאְחיֶה ֵמֳחִלי ֶזה: ֶבן־ֲהַדד ֶמֶל
וַּיֹאֶמר ֵאָליו ֱאִליָׁשע ֵל ֱאָמר־לֹו ָחֹיה ִתְחיֶה ְוִהְרַאִני ְיהוָה ִּכי־מֹות יָמּות:  8:10
ִהים:  8:11 וַַּיֲעֵמד ֶאת־ָּפָניו וַָּיֶׂשם ַעד־ֹּבׁש וֵַּיְבְּך ִאיׁש ָהֱא
ֹדִני ֹבֶכה וַּיֹאֶמר ִּכי־יַָדְעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר־ַּתֲעֶׂשה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָרָעה ִמְבְצֵריֶהם ְּתַׁשַּלח  וַּיֹאֶמר ֲחָזֵאל ַמּדּוַע אֲ 8:12

ָּבֵאׁש ּוַבֻחֵריֶהם ַּבֶחֶרב ַּתֲהֹרג ְוֹעְלֵליֶהם ְּתַרֵּטׁש ְוָהֹרֵתיֶהם ְּתַבֵּקַע: 
ֲעֶׂשה ַהָּדָבר ַהָּגדֹול ַהֶּזה וַּיֹאֶמר ֱאִליָׁשע ִהְרַאִני ְיהוָה ֹאְת ֶמֶל  וַּיֹאֶמר ֲחָזהֵאל ִּכי ָמה ַעְבְּד ַהֶּכֶלב ִּכי י8:13ַ

ַעל־ֲאָרם: 
וֵַּיֶל ֵמֵאת ֱאִליָׁשע וַָּיבֹא ֶאל־ֲאֹדָניו וַּיֹאֶמר לֹו ָמה־ָאַמר ְל ֱאִליָׁשע וַּיֹאֶמר ָאַמר ִלי ָחֹיה ִתְחיֶה:  8:14
ַהַּמְכֵּבר וִַּיְטֹּבל ַּבַּמִים וִַּיְפֹרׂש ַעל־ָּפָניו וַָּיֹמת וִַּיְמ ֲחָזהֵאל ַּתְחָּתיו:וְַיִהי ִמָּמֳחָרת וִַּיַּקח 8:15
ְיהּוָדה:  ּוִבְׁשַנת ָחֵמׁש ְליֹוָרם ֶּבן־ַאְחָאב ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ִויהֹוָׁשָפט ֶמֶל ְיהּוָדה ָמַל ְיהֹוָרם ֶּבן־ְיהֹוָׁשָפט ֶמֶל 8:16



ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם: 'ִׁשים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ָהיָה ְבָמְלכֹו ּוְׁשֹמֶנה ָׁשָנהֶּבן־ְׁש8:17
ע ְּבֵעיֵני ְיהוָה: וֵַּיֶל ְּבֶדֶר ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ָעׂשּו ֵּבית ַאְחָאב ִּכי ַּבת־ַאְחָאב ָהְיָתה־ּלֹו ְלִאָּׁשה וַַּיַעׂש ָהרַ 8:18
ה ְלַהְׁשִחית ֶאת־ְיהּוָדה ְלַמַען ָּדִוד ַעְבּדֹו ַּכֲאֶׁשר ָאַמר־לֹו ָלֵתת לֹו ִניר ְלָבָניו ָּכל־ַהָּיִמים:  ְולֹא־ָאָבה ְיהו8:19ָ
8:20 : ְּביָָמיו ָּפַׁשע ֱאדֹום ִמַּתַחת יַד־ְיהּוָדה וַַּיְמִלכּו ֲעֵליֶהם ֶמֶל
ּוא ָקם ַלְיָלה וַַּיֶּכה ֶאת־ֱאדֹום ַהֹּסֵביב ֵאָליו ְוֵאת ָׂשֵרי ָהֶרֶכב וַָּיָנס  וַַּיֲעֹבר יֹוָרם ָצִעיָרה ְוָכל־ָהֶרֶכב ִעּמֹו וְַיִהי־ה 8:21

ָהָעם ְלֹאָהָליו:  
וִַּיְפַׁשע ֱאדֹום ִמַּתַחת יַד־ְיהּוָדה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ָאז ִּתְפַׁשע ִלְבָנה ָּבֵעת ַהִהיא:  8:22
ֹוא־ֵהם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה:  ְויֶֶתר ִּדְבֵרי יֹוָרם ְוָכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֲהל8:23
וִַּיְׁשַּכב יֹוָרם ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיָּקֵבר ִעם־ֲאֹבָתיו ְּבִעיר ָּדִוד וִַּיְמ ֲאַחְזיָהּו ְבנֹו ַּתְחָּתיו:8:24
ִיְׂשָרֵאל ָמַל ֲאַחְזיָהּו ֶבן־ְיהֹוָרם ֶמֶל ְיהּוָדה: ִּבְׁשַנת ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְליֹוָרם ֶּבן־ַאְחָאב ֶמֶל 8:25
ְמִרי ֶמֶל  ֶּבן־ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ֲאַחְזיָהּו ְבָמְלכֹו ְוָׁשָנה ַאַחת ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו ֲעַתְליָהּו ַּבת־עָ 8:26

ִיְׂשָרֵאל:  
וַַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה ְּכֵבית ַאְחָאב ִּכי ֲחַתן ֵּבית־ַאְחָאב הּוא:  וֵַּיֶל ְּבֶדֶר ֵּבית ַאְחָאב 8:27
־ֲאָרם ְּבָרֹמת ִּגְלָעד וַַּיּכּו ֲאַרִּמים ֶאת־יֹוָרם:  8:28 וֵַּיֶל ֶאת־יֹוָרם ֶּבן־ַאְחָאב ַלִּמְלָחָמה ִעם־ֲחָזהֵאל ֶמֶל
ְזְרֶעאל ִמן־ַהַּמִּכים ֲאֶׁשר יַּכֻהּו ֲאַרִּמים ָּבָרָמה ְּבִהָּלֲחמֹו ֶאת־ֲחָזהֵאל ֶמֶל  וַָּיָׁשב יֹוָרם ַהֶּמֶל ְלִהְתַרֵּפא ְביִ 8:29

ֲאָרם וֲַאַחְזיָהּו ֶבן־ְיהֹוָרם ֶמֶל ְיהּוָדה ָיַרד ִלְראֹות ֶאת־יֹוָרם ֶּבן־ַאְחָאב ְּבִיְזְרֶעאל ִּכי־ֹחֶלה הּוא:
ֵני ַהְּנִביִאים וַּיֹאֶמר לֹו ֲחֹגר ָמְתֶני ְוַקח ַּפ ַהֶּׁשֶמן ַהֶּזה ְּביֶָד ְוֵל ָרֹמת ִּגְלָעד: וֱֶאִליָׁשע ַהָּנִביא ָקָרא ְלַאַחד ִמּבְ 9:1
ָחֶדר:  ּוָבאָת ָׁשָּמה ּוְרֵאה־ָׁשם יֵהּוא ֶבן־ְיהֹוָׁשָפט ֶּבן־ִנְמִׁשי ּוָבאָת וֲַהֵקֹמתֹו ִמּתֹוך ֶאָחיו ְוֵהֵביאָת ֹאתֹו ֶחֶדר ּבְ 9:2
־ַהֶּׁשֶמן ְויַָצְקָּת ַעל־רֹאׁשֹו ְוָאַמְרָּת ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְמַׁשְחִּתי ְלֶמֶל ֶאל־ִיְׂשָרֵאל ּוָפַתְחּתָ ְולָ 9:3 ַהֶּדֶלת  ַקְחָּת ַפ

ְוַנְסָּתה ְולֹא ְתַחֶּכה: 
וֵַּיֶל ַהַּנַער ַהַּנַער ַהָּנִביא ָרֹמת ִּגְלָעד:  9:4
ל ֹיְׁשִבים וַּיֹאֶמר ָּדָבר ִלי ֵאֶלי ַהָּׂשר וַּיֹאֶמר יֵהּוא ֶאל־ִמי ִמֻּכָּלנּו וַּיֹאֶמר ֵאֶלי ַהָּׂשר:  וַָּיבֹא ְוִהֵּנה ָׂשֵרי ַהַחיִ 9:5
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ְמַׁשְחִּתי  9:6 ַעם ְלֶמֶל ֶאל־וַָּיָקם וַָּיבֹא ַהַּבְיָתה וִַּיֹצק ַהֶּׁשֶמן ֶאל־רֹאׁשֹו וַּיֹאֶמר לֹו ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא

ְיהוָה ֶאל־ִיְׂשָרֵאל:  
:  ְוִהִּכיָתה ֶאת־ֵּבית ַאְחָאב ֲאֹדֶני ְוִנַּקְמִּתי ְּדֵמי ֲעָבַדי ַהְּנִביִאים ּוְדֵמי ָּכל־ַעְבֵדי ְיהָוה ִמַּיד ִאיָזֶבל9:7
ָרֵאל:  ְוָאַבד ָּכל־ֵּבית ַאְחָאב ְוִהְכַרִּתי ְלַאְחָאב ַמְׁשִּתין ְּבִקיר ְוָעצּור ְוָעזּוב ְּבִיְׂש 9:8
ְוָנַתִּתי ֶאת־ֵּבית ַאְחָאב ְּכֵבית יָָרְבָעם ֶּבן־ְנָבט ּוְכֵבית ַּבְעָׁשא ֶבן־ֲאִחָּיה: 9:9

ְוֶאת־ִאיֶזֶבל יֹאְכלּו ַהְּכָלִבים ְּבֵחֶלק ִיְזְרֶעאל ְוֵאין ֹקֵבר וִַּיְפַּתח ַהֶּדֶלת וַָּיֹנס: 9:10
ֶמר לֹו ֲהָׁשלֹום ַמּדּוַע ָּבא־ַהְמֻׁשָּגע ַהֶּזה ֵאֶלי וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם  ְויֵהּוא יָָצא ֶאל־ַעְבֵדי ֲאֹדָניו וַּיֹא9:11

ֶאת־ָהִאיׁש ְוֶאת־ִׂשיחֹו:  
ְׂשָרֵאל:  ל־יִ וַּיֹאְמרּו ֶׁשֶקר ַהֶּגד־ָנא ָלנּו וַּיֹאֶמר ָּכזֹאת ְוָכזֹאת ָאַמר ֵאַלי ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ְיהָוה ְמַׁשְחִּתי ְלֶמֶל אֶ 9:12
 יֵהּוא:  וְַיַמֲהרּו וִַּיְקחּו ִאיׁש ִּבְגדֹו וַָּיִׂשימּו ַתְחָּתיו ֶאל־ֶּגֶרם ַהַּמֲעלֹות וִַּיְתְקעּו ַּבּׁשֹוָפר וַּיֹאְמרּו ָמלַ 9:13
ָעד הּוא ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ִמְּפֵני ֲחָזֵאל  וִַּיְתַקֵּׁשר יֵהּוא ֶּבן־ְיהֹוָׁשָפט ֶּבן־ִנְמִׁשי ֶאל־יֹוָרם ְויֹוָרם ָהיָה ֹׁשֵמר ְּבָרֹמת ִּגלְ 9:14

־ֲאָרם:   ֶמֶל
 ֲאָרם וַּיֹאֶמר  וַָּיָׁשב ְיהֹוָרם ַהֶּמֶל ְלִהְתַרֵּפא ִבְיְזְרֶעאל ִמן־ַהַּמִּכים ֲאֶׁשר יַֻּכהּו ֲאַרִּמים ְּבִהָּלֲחמֹו ֶאת־ֲחָזֵאל ֶמלֶ 9:15

ָהִעיר ָלֶלֶכת ַלִּגיד ְּבִיְזְרֶעאל:  יֵהּוא ִאם־ֵיׁש ַנְפְׁשֶכם ַאל־יֵֵצא ָפִליט ִמן־
וִַּיְרַּכב יֵהּוא וֵַּיֶל ִיְזְרֶעאָלה ִּכי יֹוָרם ֹׁשֵכב ָׁשָּמה וֲַאַחְזיָה ֶמֶל ְיהּוָדה יַָרד ִלְראֹות ֶאת־יֹוָרם:  9:16
וַּיֹאֶמר ִׁשְפַעת ֲאִני ֹרֶאה וַּיֹאֶמר ְיהֹוָרם ַקח  ְוַהֹּצֶפה ֹעֵמד ַעל־ַהִּמְגָּדל ְּבִיְזְרֶעאל וַַּיְרא ֶאת־ִׁשְפַעת יֵהּוא ְּבֹבאֹו9:17

ַרָּכב ּוְׁשַלח ִלְקָראָתם ְויֹאַמר ֲהָׁשלֹום:  
ֲחָרי וַַּיֵּגד  וֵַּיֶל ֹרֵכב ַהּסּוס ִלְקָראתֹו וַּיֹאֶמר ֹּכה־ָאַמר ַהֶּמֶל ֲהָׁשלֹום וַּיֹאֶמר יֵהּוא ַמה־ְּל ּוְלָׁשלֹום ֹסב ֶאל־אַ 9:18
ֵלאֹמר ָּבא־ַהַּמְלָא ַעד־ֵהם ְולֹא־ָׁשב:  ַהֹּצֶפה
: ֹסב ֶאל־ַאֲחָריוִַּיְׁשַלח ֹרֵכב סּוס ֵׁשִני וַָּיבֹא ֲאֵלֶהם וַּיֹאֶמר ֹּכה־ָאַמר ַהֶּמֶל ָׁשלֹום וַּיֹאֶמר יֵהּוא ַמה־ְּל ּוְלָׁשלֹום 9:19
ִּמְנָהג ְּכִמְנַהג יֵהּוא ֶבן־ִנְמִׁשי ִּכי ְבִׁשָּגעֹון ִיְנָהג:  וַַּיֵּגד ַהֹּצֶפה ֵלאֹמר ָּבא ַעד־ֲאֵליֶהם ְולֹא־ָׁשב ְוהַ 9:20
־ְיהּוָדה ִאיׁש ְּבִרְכּב 9:21 ־ִיְׂשָרֵאל וֲַאַחְזיָהּו ֶמֶל ֹו וֵַּיְצאּו ִלְקַראת  וַּיֹאֶמר ְיהֹוָרם ֱאֹסר וֶַּיְאֹסר ִרְכּבֹו וֵַּיֵצא ְיהֹוָרם ֶמֶל

בֹות ַהִּיְזְרֵעאִלי:  יֵהּוא וִַּיְמָצֻאהּו ְּבֶחְלַקת נָ 
ֶפיָה  וְַיִהי ִּכְראֹות ְיהֹוָרם ֶאת־יֵהּוא וַּיֹאֶמר ֲהָׁשלֹום יֵהּוא וַּיֹאֶמר ָמה ַהָּׁשלֹום ַעד־ְזנּוֵני ִאיֶזֶבל ִאְּמ ּוְכׁשָ 9:22

ָהַרִּבים:  
: וַַּיֲהֹפ ְיהֹוָרם יָָדיו וַָּיֹנס וַּיֹאֶמר ֶאל־ֲאַחְזיָהּו ִמְרָמה ֲאַחְזיָה9:23
ְויֵהּוא ִמֵּלא יָדֹו ַבֶּקֶׁשת וַַּי ֶאת־ְיהֹוָרם ֵּבין ְזֹרָעיו וֵַּיֵצא ַהֵחִצי ִמִּלּבֹו וִַּיְכַרע ְּבִרְכּבֹו:  9:24



ָׁשה ָׂשא ַהְׁשִלֵכהּו ְּבֶחְלַקת ְׂשֵדה ָנבֹות ַהִּיְזְרֵעאִלי ִּכי־ְזֹכר ֲאִני ִּכי 9:25 ֲאִני וַָאָּתה ֵאת  1וַּיֹאֶמר ֶאל־ִּבְדַקר ְׁש
ֹרְכִבים ְצָמִדים ַאֲחֵרי ַאְחָאב ָאִביו וַיהוָה ָנָׂשא ָעָליו ֶאת־ַהַּמָּׂשא ַהֶּזה:  

ְוִׁשַּלְמִּתי ְל ַּבֶחְלָקה ַהּזֹאת ְנֻאם־ְיהוָה ְוַעָּתה  ִאם־לֹא ֶאת־ְּדֵמי ָנבֹות ְוֶאת־ְּדֵמי ָבָניו ָרִאיִתי ֶאֶמׁש ְנֻאם־ְיהוָה 9:26
ָׂשא ַהְׁשִלֵכהּו ַּבֶחְלָקה ִּכְדַבר ְיהוָה:  

־ְיהּוָדה ָרָאה וַָּיָנס ֶּדֶר ֵּבית ַהָּגן וִַּיְרֹּדף ַאֲחָריו יֵהּוא וַּיֹאֶמר ַּגם־ֹאתֹו ַהּכֻהּו וַּיַ 9:27 ֶאל־ַהֶּמְרָּכָבה 2ֵּכהּו וֲַאַחְזיָה ֶמֶל
ְּבַמֲעֵלה־גּור ֲאֶׁשר ֶאת־ִיְבְלָעם וַָּיָנס ְמִגּדֹו וַָּיָמת ָׁשם: 

ם־ֲאֹבָתיו ְּבִעיר ָּדִוד:וַַּיְרִּכבּו ֹאתֹו ֲעָבָדיו ְירּוָׁשָלְָמה וִַּיְקְּברּו ֹאתֹו ִבְקֻבָרתֹו עִ 9:28
ּוִבְׁשַנת ַאַחת ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְליֹוָרם ֶּבן־ַאְחָאב ָמַל ֲאַחְזיָה ַעל־ְיהּוָדה:  9:29
ּלֹון:  וַָּיבֹוא יֵהּוא ִיְזְרֶעאָלה ְוִאיֶזֶבל ָׁשְמָעה וַָּתֶׂשם ַּבּפּו ֵעיֶניָה וֵַּתיֶטב ֶאת־רֹאָׁשּה וַַּתְׁשֵקף ְּבַעד ַהחַ 9:30
ְויֵהּוא ָּבא ַבָּׁשַער וַּתֹאֶמר ֲהָׁשלֹום ִזְמִרי ֹהֵרג ֲאֹדָניו:  9:31
ָׁשה ָסִריִסים: 9:32 וִַּיָּׂשא ָפָניו ֶאל־ַהַחּלֹון וַּיֹאֶמר ִמי ִאִּתי ִמי וַַּיְׁשִקיפּו ֵאָליו ְׁשַנִים ְׁש
ְוֶאל־ַהּסּוִסים וִַּיְרְמֶסָּנה: וַּיֹאֶמר ִׁשְמֻטהּו וִַּיְׁשְמטּוָה וִַּיז ִמָּדָמּה ֶאל־ַהִּקיר 9:33
וַָּיבֹא וַּיֹאַכל וֵַּיְׁשְּת וַּיֹאֶמר ִּפְקדּו־ָנא ֶאת־ָהֲארּוָרה ַהּזֹאת ְוִקְברּוָה ִּכי ַבת־ֶמֶל ִהיא:  9:34
:  וֵַּיְלכּו ְלָקְבָרּה ְולֹא־ָמְצאּו ָבּה ִּכי ִאם־ַהֻּגְלֹּגֶלת ְוָהַרְגַלִים ְוַכּפֹות ַהָּיָדִים9:35
ֶלק ִיְזְרֶעאל יֹאְכלּו  וַָּיֻׁשבּו וַַּיִּגידּו לֹו וַּיֹאֶמר ְּדַבר־ְיהוָה הּוא ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּביַד־ַעְבּדֹו ֵאִלָּיהּו ַהִּתְׁשִּבי ֵלאֹמר ְּבחֵ 9:36

ַהְּכָלִבים ֶאת־ְּבַׂשר ִאיָזֶבל:  
ֶלק ִיְזְרֶעאל ֲאֶׁשר לֹא־יֹאְמרּו זֹאת ִאיָזֶבל:ִנְבַלת ִאיֶזֶבל ְּכֹדֶמן ַעל־ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ְּבחֵ <ְוָהיָת9:37
ֶאל־ָהֹאְמִנים ּוְלַאְחָאב ִׁשְבִעים ָּבִנים ְּבֹׁשְמרֹון וִַּיְכֹּתב יֵהּוא ְסָפִרים וִַּיְׁשַלח ֹׁשְמרֹון ֶאל־ָׂשֵרי ָהִעיר ַהְּזֵקִנים וְ 10:1

אֶת־ְּבֵני ַאְחָאב ֵלאֹמר:  
ה ֲאֵליֶכם ְוִאְּתֶכם ְּבֵני ֲאֹדֵניֶכם ְוִאְּתֶכם ָהֶרֶכב ְוַהּסּוִסים ְוָעֵרי ִמְבָצר ְוַהָּנֶׁשק:  ְוַעָּתה ְּכבֹא ַהֵּסֶפר ַהּזֶ 10:2
ּוְרִאיֶתם ַהּטֹוב ְוַהָּיָׁשר ִמְּבֵני ֲאֹדֵניֶכם ְוַׂשְמֶּתם ַעל־ִּכֵּסא ָאִביו ְוִהָּלֲחמּו ַעל־ֵּבית ֲאֹדֵניֶכם:  10:3
10:4 ֹ אְמרּו ִהֵּנה ְׁשֵני ַהְּמָלִכים לֹא ָעְמדּו ְלָפָניו ְוֵאי ַנֲעֹמד ֲאָנְחנּו: וִַּיְראּו ְמֹאד ְמֹאד וַּי
ֶׁשר־ּתֹאַמר  וִַּיְׁשַלח ֲאֶׁשר־ַעל־ַהַּבִית וֲַאֶׁשר ַעל־ָהִעיר ְוַהְּזֵקִנים ְוָהֹאְמִנים ֶאל־יֵהּוא ֵלאֹמר ֲעָבֶדי ֲאַנְחנּו ְוֹכל אֲ 10:5

 ִאיׁש ַהּטֹוב ְּבֵעיֶני ֲעֵׂשה: ֵאֵלינּו ַנֲעֶׂשה לֹא־ַנְמִלי 
ם ּוֹבאּו  וִַּיְכֹּתב ֲאֵליֶהם ֵסֶפר ֵׁשִנית ֵלאֹמר ִאם־ִלי ַאֶּתם ּוְלֹקִלי ַאֶּתם ֹׁשְמִעים ְקחּו ֶאת־ָראֵׁשי ַאְנֵׁשי ְבֵני־ֲאֹדֵניכֶ 10:6

ָהִעיר ְמַגְּדִלים אֹוָתם:  ֵאַלי ָּכֵעת ָמָחר ִיְזְרֶעאָלה ּוְבֵני ַהֶּמֶל ִׁשְבִעים ִאיׁש ֶאת־ְּגֹדֵלי 
ּדּוִדים וִַּיְׁשְלחּו  וְַיִהי ְּכבֹא ַהֵּסֶפר ֲאֵליֶהם וִַּיְקחּו ֶאת־ְּבֵני ַהֶּמֶל וִַּיְׁשֲחטּו ִׁשְבִעים ִאיׁש וַָּיִׂשימּו ֶאת־ָראֵׁשיֶהם ּבַ 10:7

ֵאָליו ִיְזְרֶעאָלה:  
 ָראֵׁשי ְבֵני־ַהֶּמֶל וַּיֹאֶמר ִׂשימּו ֹאָתם ְׁשֵני ִצֻּבִרים ֶּפַתח ַהַּׁשַער וַָּיבֹא ַהַּמְלָא וַַּיֶּגד־לֹו ֵלאֹמר ֵהִביאּו10:8

ַעד־ַהֹּבֶקר:  
הּו ּוִמי ִהָּכה וְַיִהי ַבֹּבֶקר וֵַּיֵצא וַַּיֲעֹמד וַּיֹאֶמר ֶאל־ָּכל־ָהָעם ַצִּדִקים ַאֶּתם ִהֵּנה ֲאִני ָקַׁשְרִּתי ַעל־ֲאֹדִני וֶָאְהְרגֵ 10:9

ֶּלה:  ֶאת־ָּכל־אֵ 
ר ְּביַד  ְּדעּו ֵאפֹוא ִּכי לֹא ִיֹּפל ִמְּדַבר ְיהוָה ַאְרָצה ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ְיהוָה ַעל־ֵּבית ַאְחָאב וַיהוָה ָעָׂשה ֵאת ֲאֶׁשר ִּדּבֶ 10:10

ַעְבּדֹו ֵאִלָּיהּו: 
יו ּוְמיָֻּדָעיו ְוֹכֲהָניו ַעד־ִּבְלִּתי ִהְׁשִאיר־לֹו ָׂשִריד:  וַַּי יֵהּוא ֵאת ָּכל־ַהִּנְׁשָאִרים ְלֵבית־ַאְחָאב ְּבִיְזְרֶעאל ְוָכל־ְּגֹדלָ 10:11
10:12  : וַָּיָקם וַָּיבֹא וֵַּיֶל ֹׁשְמרֹון הּוא ֵּבית־ֵעֶקד ָהֹרִעים ַּבָּדֶר
־ְיהּוָדה וַּיֹאֶמר ִמי ַאֶּתם וַּיֹאְמרּו ֲאֵחי ֲאַחְזיָהּו10:13 ֲאַנְחנּו וֵַּנֶרד ִלְׁשלֹום  ְויֵהּוא ָמָצא ֶאת־ֲאֵחי ֲאַחְזיָהּו ֶמֶל

:ְּבֵני־ַהֶּמֶל ּוְבֵני ַהְּגִביָרה
ִהְׁשִאיר ִאיׁש וַּיֹאֶמר ִּתְפׂשּום ַחִּיים וִַּיְתְּפׂשּום ַחִּיים וִַּיְׁשָחטּום ֶאל־ּבֹור ֵּבית־ֵעֶקד ַאְרָּבִעים ּוְׁשַנִים ִאיׁש ְולֹא־10:14
ֵמֶהם: 
וִַּיְמָצא ֶאת־ְיהֹוָנָדב ֶּבן־ֵרָכב ִלְקָראתֹו וְַיָבְרֵכהּו וַּיֹאֶמר ֵאָליו ֲהיֵׁש ֶאת־ְלָבְב יָָׁשר ַּכֲאֶׁשר ְלָבִבי  וֵַּיֶל ִמָּׁשם10:15

וָיֵׁש ְּתָנה ֶאת־יֶָד וִַּיֵּתן יָדֹו וַַּיֲעֵלהּו ֵאָליו ֶאל־ַהֶּמְרָּכָבה:  3ִעם־ְלָבֶב וַּיֹאֶמר ְיהֹוָנָדב יֵׁש וַּיֹאֶמר
וַּיֹאֶמר ְלָכה ִאִּתי ּוְרֵאה ְּבִקְנָאִתי ַליהוָה וַַּיְרֵּכב ֹאתֹו ְּבִרְכּבֹו:  10:16

1 25 // LXX Syr ֲאִני ִּכי omit MT (ֲאִניֲאִני)
2 27 // Syr Vg Mss וַּיַ ֵּכהּו omit MT (ַהּכֻהּווַַּיֵּכהּו)
3 15 // Syr cf LXX Vg וַּיֹאֶמר  omit MT ֹ אֶמר וָיֵׁש) (וַּי



ן ַעד־ִהְׁשִמידֹו ִּכְדַבר ְיהוָה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֶאל־ֵאִלָּיהּו:וַָּיבֹא ֹׁשְמרֹון וַַּי ֶאת־ָּכל־ַהִּנְׁשָאִרים ְלַאְחָאב ְּבֹׁשְמרֹו10:17
וִַּיְקֹּבץ יֵהּוא ֶאת־ָּכל־ָהָעם וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאְחָאב ָעַבד ֶאת־ַהַּבַעל ְמָעט יֵהּוא יַַעְבֶדּנּו ַהְרֵּבה:  10:18
אּו ֵאַלי ִאיׁש ַאל־ִיָּפֵקד ִּכי ֶזַבח ָּגדֹול ִלי ַלַּבַעל ֹּכל  ְוַעָּתה ָכל־ְנִביֵאי ַהַּבַעל ָּכל־ֹעְבָדיו ְוָכל־ֹּכֲהָניו ִקְר 10:19

ֲאֶׁשר־ִיָּפֵקד לֹא ִיְחיֶה ְויֵהּוא ָעָׂשה ְבָעְקָּבה ְלַמַען ַהֲאִביד ֶאת־ֹעְבֵדי ַהָּבַעל: 
וַּיֹאֶמר יֵהּוא ַקְּדׁשּו ֲעָצָרה ַלַּבַעל וִַּיְקָראּו:  10:20
־ִיְׂשָרֵאל וַָּיֹבאּו ָּכל־ֹעְבֵדי ַהַּבַעל ְולֹא־ִנְׁשַאר ִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא־ָבא וַָּיֹבאּו ֵּבית ַהַּבַעל וִַּיָּמֵלא  וִַּיְׁשַלח יֵהּוא ְּבָכל10:21

ֵבית־ַהַּבַעל ֶּפה ָלֶפה: 
וַּיֹאֶמר ַלֲאֶׁשר ַעל־ַהֶּמְלָּתָחה הֹוֵצא ְלבּוׁש ְלֹכל ֹעְבֵדי ַהָּבַעל וַֹּיֵצא ָלֶהם ַהַּמְלּבּוׁש: 10:22
ֵמַעְבֵדי ְיהוָה  וַָּיבֹא יֵהּוא ִויהֹוָנָדב ֶּבן־ֵרָכב ֵּבית ַהָּבַעל וַּיֹאֶמר ְלֹעְבֵדי ַהַּבַעל ַחְּפׂשּו ּוְראּו ֶּפן־יֶׁש־ֹּפה ִעָּמֶכם 10:23

ִּכי ִאם־ֹעְבֵדי ַהַּבַעל ְלַבָּדם:  
ֹמִנים ִאיׁש וַּיֹאֶמר ָהִאיׁש ֲאֶׁשר־ִיָּמֵלט ִמן־ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר וַָּיֹבאּו ַלֲעׂשֹות ְזָבִחים ְוֹעלֹות ְויֵהּוא ָׂשם־לֹו ַבחּוץ ְׁש 10:24

ֲאִני ֵמִביא ַעל־ְיֵדיֶכם ַנְפׁשֹו ַּתַחת ַנְפׁשֹו: 
תֹו ַלֲעׂשֹות ָהֹעָלה וַּיֹאֶמר יֵהּוא ָלָרִצים ְוַלָּׁשִלִׁשים ֹּבאּו ַהּכּום ִאיׁש ַאל־יֵֵצא וַַּיּכּום ְלפִ 10:25 י־ָחֶרב וַַּיְׁשִלכּו  וְַיִהי ְּכַכ

ָהָרִצים ְוַהָּׁשִלִׁשים וֵַּיְלכּו ַעד־ִעיר ֵּבית־ַהָּבַעל: 
וַֹּיִצאּו ֶאת־ַמְּצַבת ֵּבית־ַהַּבַעל וִַּיְׂשְרפּוָה:  10:26
ַעד־ַהּיֹום: .וִַּיְּתצּו ֵאת ַמְּצַבת ַהָּבַעל וִַּיְּתצּו ֶאת־ֵּבית ַהַּבַעל וְַיִׂשֻמהּו ְלַמֲחָראֹות10:27
וַַּיְׁשֵמד יֵהּוא ֶאת־ַהַּבַעל ִמִּיְׂשָרֵאל:  10:28
ַרק ֲחָטֵאי ָיָרְבָעם ֶּבן־ְנָבט ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת־ִיְׂשָרֵאל לֹא־ָסר יֵהּוא ֵמַאֲחֵריֶהם ֶעְגֵלי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ֵּבית־ֵאל10:29

וֲַאֶׁשר ְּבָדן: 
ר־ֱהִטיֹבָת ַלֲעׂשֹות ַהָּיָׁשר ְּבֵעיַני ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִּבְלָבִבי ָעִׂשיָת ְלֵבית ַאְחָאב ְּבֵני  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־יֵהּוא יַַען ֲאׁשֶ 10:30

ְרִבִעים יְֵׁשבּו ְל ַעל־ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאל:  
ֵהי־ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל־ְלָבבֹו לֹא ָסר ֵמַעל ַחּטֹאות יָ 10:31 ָרְבָעם ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא  ְויֵהּוא לֹא ָׁשַמר ָלֶלֶכת ְּבתֹוַרת־ְיהוָה ֱא

ֶאת־ִיְׂשָרֵאל:  
ַּבָּיִמים ָהֵהם ֵהֵחל ְיהוָה ְלַקּצֹות ְּבִיְׂשָרֵאל וַַּיֵּכם ֲחָזֵאל ְּבָכל־ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל: 10:32
ֵער ֲאֶׁשר ַעל־ַנַחל ַאְרֹנן  ִמן־ַהַּיְרֵּדן ִמְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ֵאת ָּכל־ֶאֶרץ ַהִּגְלָעד ַהָּגִדי ְוָהֻראוֵבִני ְוַהְמַנִּׁשי ֵמֲערֹ 10:33

ְוַהִּגְלָעד ְוַהָּבָׁשן:  
ְׂשָרֵאל: ְויֶֶתר ִּדְבֵרי יֵהּוא ְוָכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוָכל־ְּגבּוָרתֹו ֲהלֹוא־ֵהם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי יִ 10:34
ֹׁשְמרֹון וִַּיְמ ְיהֹוָאָחז ְּבנֹו ַּתְחָּתיו:  וִַּיְׁשַּכב יֵהּוא ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיְקְּברּו ֹאתֹו ּבְ 10:35
ְוַהָּיִמים ֲאֶׁשר ָמַל יֵהּוא ַעל־ִיְׂשָרֵאל ֶעְׂשִרים ּוְׁשֹמֶנה־ָׁשָנה ְּבֹׁשְמרֹון:10:36

ָכה:  ִּכי ֵמת ְּבָנּה וַָּתָקם וְַּתַאֵּבד ֵאת ָּכל־ֶזַרע ַהַּמְמלָ <וֲַעַתְליָה ֵאם ֲאַחְזיָהּו ְוָרֲאָתה11:1
־יֹוָרם ֲאחֹות ֲאַחְזיָהּו ֶאת־יֹוָאׁש ֶּבן־ֲאַחְזיָה וִַּתְגֹנב ֹאתֹו ִמּתֹו ְּבֵני־הַ 11:2 ֶּמֶל  וִַּתַּקח ְיהֹוֶׁשַבע ַּבת־ַהֶּמֶל

ַהָּממֹוְתִתים ֹאתֹו ְוֶאת־ֵמיִנְקּתֹו ַּבֲחַדר ַהִּמּטֹות וַַּיְסִּתרּו ֹאתֹו ִמְּפֵני ֲעַתְליָהּו ְולֹא הּוָמת:
וְַיִהי ִאָּתּה ֵּבית ְיהוָה ִמְתַחֵּבא ֵׁשׁש ָׁשִנים וֲַעַתְליָה ֹמֶלֶכת ַעל־ָהָאֶרץ:11:3
הוָה וִַּיְכֹרת ָלֶהם  ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית ָׁשַלח ְיהֹויָָדע וִַּיַּקח ֶאת־ָׂשֵרי ַהֵּמאיֹות ַלָּכִרי ְוָלָרִצים וַָּיֵבא ֹאָתם ֵאָליו ֵּבית יְ 11:4

: ְּבִרית וַ  ַּיְׁשַּבע ֹאָתם ְּבֵבית ְיהוָה וַַּיְרא ֹאָתם ֶאת־ֶּבן־ַהֶּמֶל
: וְַיַצֵּום ֵלאֹמר ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון ַהְּׁשִלִׁשית ִמֶּכם ָּבֵאי ַהַּׁשָּבת ְוֹׁשְמֵרי ִמְׁשֶמֶרת ֵּבית ַהֶּמֶל 11:5
ַער ַאַחר ָהָרִצים ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת־ִמְׁשֶמֶרת ַהַּבִית ַמָּסח: ְוַהְּׁשִלִׁשית ְּבַׁשַער סּור ְוַהְּׁשִלִׁשית ַּבּׁשַ 11:6
11:7  : ּוְׁשֵּתי ַהָּידֹות ָּבֶכם ֹּכל ֹיְצֵאי ַהַּׁשָּבת ְוָׁשְמרּו ֶאת־ִמְׁשֶמֶרת ֵּבית־ְיהוָה ֶאל־ַהֶּמֶל
ְּׂשֵדרֹות יּוָמת ִוְהיּו ֶאת־ַהֶּמֶל ְּבֵצאתֹו ּוְבֹבאֹו: ְוִהַּקְפֶּתם ַעל־ַהֶּמֶל ָסִביב ִאיׁש ְוֵכָליו ְּביָדֹו ְוַהָּבא ֶאל־הַ 11:8
ְצֵאי ַהַּׁשָּבת וַָּיֹבאּו  וַַּיֲעׂשּו ָׂשֵרי ַהֵּמאיֹות ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ִצָּוה ְיהֹויָָדע ַהֹּכֵהן וִַּיְקחּו ִאיׁש ֶאת־ֲאָנָׁשיו ָּבֵאי ַהַּׁשָּבת ִעם יֹ 11:9

ֶאל־ְיהֹויָָדע ַהֹּכֵהן:  
ֵּתן ַהֹּכֵהן ְלָׂשֵרי  ַהֵּמאיֹות ֶאת־ַהֲחִנית ְוֶאת־ַהְּׁשָלִטים ֲאֶׁשר ַלֶּמֶל ָּדִוד ֲאֶׁשר ְּבֵבית ְיהוָה:  וַּיִ 11:10
־ַהֶּמֶל  ָּבִית ַעלוַַּיַעְמדּו ָהָרִצים ִאיׁש ְוֵכָליו ְּביָדֹו ִמֶּכֶתף ַהַּבִית ַהְיָמִנית ַעד־ֶּכֶתף ַהַּבִית ַהְּׂשָמאִלית ַלִּמְזֵּבַח ְולַ 11:11
ָסִביב: 
ּיֹאְמרּו ְיִחי  וַּיֹוִצא ֶאת־ֶּבן־ַהֶּמֶל וִַּיֵּתן ָעָליו ֶאת־ַהֵּנֶזר ְוֶאת־ָהֵעדּות וַַּיְמִלכּו ֹאתֹו וִַּיְמָׁשֻחהּו וַַּיּכּו־ָכף ו11:12ַ
 : ַהֶּמֶל
ם ֵּבית ְיהוָה:  וִַּתְׁשַמע ֲעַתְליָה ֶאת־קֹול ָהָרִצין ָהָעם וַָּתבֹא ֶאל־ָהעָ 11:13



ֵמַח ְוֹתֵקַע  וֵַּתֶרא ְוִהֵּנה ַהֶּמֶל ֹעֵמד ַעל־ָהַעּמּוד ַּכִּמְׁשָּפט ְוַהָּׂשִרים ְוַהֲחֹצְצרֹות ֶאל־ַהֶּמֶל ְוָכל־ַעם ָהָאֶרץ ׂשָ 11:14
ַּבֲחֹצְצרֹות וִַּתְקַרע ֲעַתְליָה ֶאת־ְּבָגֶדיָה ַוִּתְקָרא ֶקֶׁשר ָקֶׁשר: 

ת ְוַהָּבא  וְַיַצו ְיהֹויָָדע ַהֹּכֵהן ֶאת־ָׂשֵרי ַהֵּמאיֹות ְּפֻקֵדי ַהַחִיל וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם הֹוִציאּו ֹאָתּה ֶאל־ִמֵּבית ַלְּׂשֵדרֹ 11:15
ַאֲחֶריָה ָהֵמת ֶּבָחֶרב ִּכי ָאַמר ַהֹּכֵהן ַאל־ּתּוַמת ֵּבית ְיהוָה:  

־ְמבֹוא ַהּסּוִסים ֵּבית ַהֶּמֶל וַּתּוַמת ָׁשם: וַָּיִׂשמּו ָלּה יַָדִים וַָּתבֹוא ּדֶ 11:16 ֶר
ָהָעם:  וִַּיְכֹרת ְיהֹויָָדע ֶאת־ַהְּבִרית ֵּבין ְיהוָה ּוֵבין ַהֶּמֶל ּוֵבין ָהָעם ִלְהיֹות ְלָעם ַליהוָה ּוֵבין ַהֶּמֶל ּוֵבין11:17
ְּתֻצהּו ֶאת־ִמְזְּבֹחתֹו ְוֶאת־ְצָלָמיו ִׁשְּברּו ֵהיֵטב ְוֵאת ַמָּתן ֹּכֵהן ַהַּבַעל ָהְרגּו  וַָּיֹבאּו ָכל־ַעם ָהָאֶרץ ֵּבית־ַהַּבַעל וַּיִ 11:18

ִלְפֵני ַהִּמְזְּבחֹות וַָּיֶׂשם ַהֹּכֵהן ְּפֻקּדֹות ַעל־ֵּבית ְיהוָה: 
וַֹּיִרידּו ֶאת־ַהֶּמֶל ִמֵּבית ְיהוָה וַָּיבֹואּו  וִַּיַּקח ֶאת־ָׂשֵרי ַהֵּמאֹות ְוֶאת־ַהָּכִרי ְוֶאת־ָהָרִצים ְוֵאת ָּכל־ַעם ָהָאֶרץ11:19

ֶּדֶרך־ַׁשַער ָהָרִצים ֵּבית ַהֶּמֶל וֵַּיֶׁשב ַעל־ִּכֵּסא ַהְּמָלִכים:  
11:20 : וִַּיְׂשַמח ָּכל־ַעם־ָהָאֶרץ ְוָהִעיר ָׁשָקָטה ְוֶאת־ֲעַתְליָהּו ֵהִמיתּו ַבֶחֶרב ֵּבית ֶמֶל

ָׁשִנים ְיהֹוָאׁש ְּבָמְלכֹו:ֶּבן־ֶׁשַבע 12:1
ִּבְׁשַנת־ֶׁשַבע ְליֵהּוא ָמַל ְיהֹוָאׁש ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו ִצְביָה ִמְּבֵאר ָׁשַבע:  12:2
ֵהן:  וַַּיַעׂש ְיהֹוָאׁש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהוָה ָּכל־יָָמיו ֲאֶׁשר הֹוָרהּו ְיהֹויָָדע ַהּכֹ 12:3
ַרק ַהָּבמֹות לֹא־ָסרּו עֹוד ָהָעם ְמַזְּבִחים ּוְמַקְּטִרים ַּבָּבמֹות: 12:4
ְרּכֹו  וַּיֹאֶמר ְיהֹוָאׁש ֶאל־ַהֹּכֲהִנים ֹּכל ֶּכֶסף ַהֳּקָדִׁשים ֲאֶׁשר־יּוָבא ֵבית־ְיהוָה ֶּכֶסף עֹוֵבר ִאיׁש ֶּכֶסף ַנְפׁשֹות עֶ 12:5

־ִאיׁש ְלָהִביא ֵּבית ְיהוָה:  ָּכל־ֶּכֶסף ֲאֶׁשר יֲַעֶלה ַעל ֶלב
ִיְקחּו ָלֶהם ַהֹּכֲהִנים ִאיׁש ֵמֵאת ַמָּכרֹו ְוֵהם ְיַחְּזקּו ֶאת־ֶּבֶדק ַהַּבִית ְלֹכל ֲאֶׁשר־ִיָּמֵצא ָׁשם ָּבֶדק:12:6
ׁש ָׁשָנה ַלֶּמֶל ְיהֹוָאׁש לֹא־ִחְּזקּו ַהֹּכֲהִנים ֶאת־ּבֶ 12:7 ֶדק ַהָּבִית:  וְַיִהי ִּבְׁשַנת ֶעְׂשִרים ְוָׁש
ַהָּבִית ְוַעָּתה  וִַּיְקָרא ַהֶּמֶל ְיהֹוָאׁש ִליהֹויָָדע ַהֹּכֵהן ְוַלֹּכֲהִנים וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַמּדּוַע ֵאיְנֶכם ְמַחְּזִקים ֶאת־ֶּבֶדק 12:8

ַאל־ִּתְקחּו־ֶכֶסף ֵמֵאת ַמָּכֵריֶכם ִּכי־ְלֶבֶדק ַהַּבִית ִּתְּתנֻהּו:  
ִנים ְלִבְלִּתי ְקַחת־ֶּכֶסף ֵמֵאת ָהָעם ּוְלִבְלִּתי ַחֵּזק ֶאת־ֶּבֶדק ַהָּבִית:  וֵַּיֹאתּו ַהֹּכהֲ 12:9

יׁש ֵּבית ְיהוָה  וִַּיַּקח ְיהֹויָָדע ַהֹּכֵהן ֲארֹון ֶאָחד וִַּיֹּקב ֹחר ְּבַדְלּתֹו וִַּיֵּתן ֹאתֹו ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבַח ַּבָּיִמין ְּבבֹוא־אִ 12:10
ִנים ֹׁשְמֵרי ַהַּסף ֶאת־ָּכל־ַהֶּכֶסף ַהּמּוָבא ֵבית־ְיהוָה: ְוָנְתנּו־ָׁשָּמה ַהֹּכהֲ 

ֶסף ַהִּנְמָצא וְַיִהי ִּכְראֹוָתם ִּכי־ַרב ַהֶּכֶסף ָּבָארֹון וַַּיַעל ֹסֵפר ַהֶּמֶל ְוַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול וַָּיֻצרּו וִַּיְמנּו ֶאת־ַהּכֶ 12:11
ֵבית־ְיהוָה: 

ָּכן ַעל־יַד ֹעֵׂשי ַהְּמָלאָכה ַהְּפֻקִדים ֵּבית ְיהוָה וַּיֹוִציֻאהּו ְלָחָרֵׁשי ָהֵעץ ְוַלֹּבִנים ָהֹעִׂשים  ְוָנְתנּו ֶאת־ַהֶּכֶסף ַהְמתֻ 12:12
ֵּבית ְיהוָה:  

ַעל־ַהַּבִית  ְוַלֹּגְדִרים ּוְלֹחְצֵבי ָהֶאֶבן ְוִלְקנֹות ֵעִצים ְוַאְבֵני ַמְחֵצב ְלַחֵּזק ֶאת־ֶּבֶדק ֵּבית־ְיהוָה ּוְלֹכל ֲאֶׁשר־יֵֵצא 12:13
ְלָחְזָקה:  

ַהּמּוָבא  ַא לֹא יֵָעֶׂשה ֵּבית ְיהוָה ִסּפֹות ֶּכֶסף ְמַזְּמרֹות ִמְזָרקֹות ֲחֹצְצרֹות ָּכל־ְּכִלי ָזָהב ּוְכִלי־ָכֶסף ִמן־ַהֶּכֶסף 12:14
ֵבית־ְיהוָה: 

ִּכי־ְלֹעֵׂשי ַהְּמָלאָכה ִיְּתנֻהּו ְוִחְּזקּו־בֹו ֶאת־ֵּבית ְיהוָה: 12:15
ם:  ְולֹא ְיַחְּׁשבּו ֶאת־ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִיְּתנּו ֶאת־ַהֶּכֶסף ַעל־יָָדם ָלֵתת ְלֹעֵׂשי ַהְּמָלאָכה ִּכי ֶבֱאֻמָנה ֵהם ֹעִׂשי12:16
ֶּכֶסף ָאָׁשם ְוֶכֶסף ַחָּטאֹות לֹא יּוָבא ֵּבית ְיהוָה ַלֹּכֲהִנים ִיְהיּו:12:17
ִּיָּלֶחם ַעל־ַּגת וִַּיְלְּכָדּה וַָּיֶׂשם ֲחָזֵאל ָּפָניו ַלֲעלֹות ַעל־ְירּוָׁשָלִם:  ָאז יֲַעֶלה ֲחָזֵאל ֶמֶל ֲאָרם ו12:18ַ
־ְיהּוָדה ֵאת ָּכל־ַהֳּקָדִׁשים ֲאֶׁשר־ִהְקִּדיׁשּו ְיהֹוָׁשָפט ִויהֹוָרם וֲַאַחְזיָהּו ֲאֹבָתיו מַ 12:19 ְלֵכי ְיהּוָדה  וִַּיַּקח ְיהֹוָאׁש ֶמֶל

ל־ַהָּזָהב ַהִּנְמָצא ְּבֹאְצרֹות ֵּבית־ְיהוָה ּוֵבית ַהֶּמֶל וִַּיְׁשַלח ַלֲחָזֵאל ֶמֶל ֲאָרם וַַּיַעל ֵמַעל ְוֶאת־ֳקָדָׁשיו ְוֵאת ּכָ 
ְירּוָׁשָלִם:  

ְויֶֶתר ִּדְבֵרי יֹוָאׁש ְוָכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֲהלֹוא־ֵהם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה:  12:20
וַָּיֻקמּו ֲעָבָדיו וִַּיְקְׁשרּו־ָקֶׁשר וַַּיּכּו ֶאת־יֹוָאׁש ֵּבית ִמּלֹא ַהּיֹוֵרד ִסָּלא: 12:21
ִּיְמ ֲאַמְציָה  ְויֹוָזָבד ֶּבן־ִׁשְמָעת ִויהֹוָזָבד ֶּבן־ֹׁשֵמר ֲעָבָדיו ִהֻּכהּו וַָּיֹמת וִַּיְקְּברּו ֹאתֹו ִעם־ֲאֹבָתיו ְּבִעיר ָּדִוד וַ 12:22

ַּתְחָּתיו:ְבנֹו
ׁש ָׁשָנה ְליֹוָאׁש ֶּבן־ֲאַחְזיָהּו ֶמֶל ְיהּוָדה ָמַל ְיהֹוָאָחז ֶּבן־יֵהּוא ַעל־ִיְׂשָרֵאל 13:1 ְּבֹׁשְמרֹון ְׁשַבע  ִּבְׁשַנת ֶעְׂשִרים ְוָׁש

ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה:  
־ְנָבט ֲאֶׁשר־ֶהֱחִטיא ֶאת־ִיְׂשָרֵאל לֹא־ָסר ִמֶּמָּנה:  וַַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה וֵַּיֶל ַאַחר ַחּטֹאת יָָרְבָעם ֶּבן13:2
־ֲאָרם ּוְביַד ֶּבן־ֲהַדד ֶּבן־ֲחָזֵאל ָּכל־ַהָּיִמים:  13:3 וִַּיַחר־ַאף ְיהוָה ְּבִיְׂשָרֵאל וִַּיְּתֵנם ְּביַד ֲחָזֵאל ֶמֶל
ָרָאה ֶאת־ַלַחץ ִיְׂשָרֵאל ִּכי־ָלַחץ ֹאָתם ֶמֶל ֲאָרם:  וְַיַחל ְיהֹוָאָחז ֶאת־ְּפֵני ְיהוָה וִַּיְׁשַמע ֵאָליו ְיהוָה ִּכי13:4
ְלׁשֹום:  וִַּיֵּתן ְיהוָה ְלִיְׂשָרֵאל מֹוִׁשיַע וֵַּיְצאּו ִמַּתַחת יַד־ֲאָרם וֵַּיְׁשבּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְּבָאֳהֵליֶהם ִּכְתמֹול ִׁש 13:5



ִטי ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ָּבּה ָהְלּכּו ְוַגם ָהֲאֵׁשָרה ָעְמָדה ְּבֹׁשְמרֹון:  ַא לֹא־ָסרּו ֵמַחּטֹאות ֵּבית־יָָרְבָעם ֲאֶׁשר־ֶהחֱ 13:6
ֶמֶל ֲאָרם  ִּכי לֹא ִהְׁשִאיר ִליהֹוָאָחז ָעם ִּכי ִאם־ֲחִמִּׁשים ָּפָרִׁשים וֲַעָׂשָרה ֶרֶכב וֲַעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ַרְגִלי ִּכי ִאְּבָדם 13:7

וְַיִׂשֵמם ֶּכָעָפר ָלֻדׁש:  
ל:  ר ִּדְבֵרי ְיהֹוָאָחז ְוָכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ּוְגבּוָרתֹו ֲהלֹוא־ֵהם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשָראֵ ְויֶתֶ 13:8
וִַּיְׁשַּכב ְיהֹוָאָחז ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיְקְּבֻרהּו ְּבֹׁשְמרֹון וִַּיְמ יֹוָאׁש ְּבנֹו ַּתְחָּתיו:13:9

ה ִׁשים וֶָׁשַבע ָׁשָנה ְליֹוָאׁש ֶמֶל ְיהּוָדה ָמַל ְיהֹוָאׁש ֶּבן־ְיהֹוָאָחז ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְּבֹׁשְמרֹון ֵׁשׁש ֶעְׂשרֵ ִּבְׁשַנת ְׁש 13:10
ָׁשָנה:  

: וַַּיֲעֶׂשה ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה לֹא ָסר ִמָּכל־ַחּטֹאות יָָרְבָעם ֶּבן־ְנָבט ֲאֶׁשר־ֶהֱחִטיא ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ָּבּה13:11  ָהָל
־ְיהּוָדה ֲהלֹוא־ֵהם ְּכתּוִבים 13:12 ְויֶֶתר ִּדְבֵרי יֹוָאׁש ְוָכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ּוְגבּוָרתֹו ֲאֶׁשר ִנְלַחם ִעם ֲאַמְציָה ֶמֶל

ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל: 
ְסאֹו וִַּיָּקֵבר יֹוָאׁש ְּבֹׁשְמרֹון ִעם ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל:וִַּיְׁשַּכב יֹוָאׁש ִעם־ֲאֹבָתיו ְוָיָרְבָעם יַָׁשב ַעל־ּכִ 13:13
־ִיְׂשָרֵאל וֵַּיְבְּך ַעל־ָּפָניו וַּיֹאַמר אָ 13:14 ִבי ָאִבי ֶרֶכב  וֱֶאִליָׁשע ָחָלה ֶאת־ָחְליֹו ֲאֶׁשר יָמּות ּבֹו וֵַּיֶרד ֵאָליו יֹוָאׁש ֶמֶל

ִיְׂשָרֵאל ּוָפָרָׁשיו:
ֱאִליָׁשע ַקח ֶקֶׁשת ְוִחִּצים וִַּיַּקח ֵאָליו ֶקֶׁשת ְוִחִּצים: וַּיֹאֶמר לֹו13:15
13:16: וַּיֹאֶמר ְלֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ַהְרֵּכב יְָד ַעל־ַהֶּקֶׁשת וַַּיְרֵּכב יָדֹו וַָּיֶׂשם ֱאִליָׁשע יָָדיו ַעל־ְיֵדי ַהֶּמֶל
13:17 ֹ אֶמר ֱאִליָׁשע ְיֵרה וַּיֹור וַּיֹאֶמר ֵחץ־ְּתׁשּוָעה ַליהוָה ְוֵחץ ְּתׁשּוָעה ַבֲאָרם  וַּיֹאֶמר ְּפַתח ַהַחּלֹון ֵקְדָמה וִַּיְפָּתח וַּי

ְוִהִּכיָת ֶאת־ֲאָרם ַּבֲאֵפק ַעד־ַּכֵּלה:  
ׁש־ְּפָעִמים וַַּיֲעֹמד:  13:18 ־ַאְרָצה וַַּי ָׁש ־ִיְׂשָרֵאל ַה וַּיֹאֶמר ַקח ַהִחִּצים וִַּיָּקח וַּיֹאֶמר ְלֶמֶל
ִהים וַּיֹאֶמר ְלַהּכֹות ָחֵמׁש אֹו־ֵׁשׁש ְּפָעִמים ָאז ִהִּכיָת ֶאת־ֲאָרם ַעד־ַּכֵּלה ְוַעָּתה13:19 ׁש וִַּיְקֹצף ָעָליו ִאיׁש ָהֱא ָׁש

ְּפָעִמים ַּתֶּכה ֶאת־ֲאָרם: 
ָנה:  וַָּיָמת ֱאִליָׁשע וִַּיְקְּבֻרהּו ּוְגדּוֵדי מֹוָאב יָֹבאּו ָבָאֶרץ ָּבא ׁשָ 13:20
יׁש ְּבַעְצמֹות  וְַיִהי ֵהם ֹקְבִרים ִאיׁש ְוִהֵּנה ָראּו ֶאת־ַהְּגדּוד וַַּיְׁשִליכּו ֶאת־ָהִאיׁש ְּבֶקֶבר ֱאִליָׁשע וֵַּיֶל וִַּיַּגע ָהאִ 13:21

ֱאִליָׁשע וְַיִחי וַָּיָקם ַעל־ַרְגָליו:
ְיהֹוָאָחז: וֲַחָזֵאל ֶמֶל ֲאָרם ָלַחץ ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֹּכל ְיֵמי13:22
וַָּיָחן ְיהוָה ֹאָתם וְַיַרֲחֵמם וִַּיֶפן ֲאֵליֶהם ְלַמַען ְּבִריתֹו ֶאת־ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְויֲַעֹקב ְולֹא ָאָבה ַהְׁשִחיָתם13:23

ְולֹא־ִהְׁשִליָכם ֵמַעל־ָּפָניו ַעד־ָעָּתה:  
־ֲאָרם וִַּיְמ ֶּבן־ֲהַדד ְּבנֹו ּתַ 13:24 ְחָּתיו: וַָּיָמת ֲחָזֵאל ֶמֶל
יו ַּבִּמְלָחָמה  וַָּיָׁשב ְיהֹוָאׁש ֶּבן־ְיהֹוָאָחז וִַּיַּקח ֶאת־ֶהָעִרים ִמַּיד ֶּבן־ֲהַדד ֶּבן־ֲחָזֵאל ֲאֶׁשר ָלַקח ִמַּיד ְיהֹוָאָחז ָאבִ 13:25

ׁש ְּפָעִמים ִהָּכהּו יֹוָאׁש וַָּיֶׁשב ֶאת־ָעֵרי ִיְׂשָרֵאל: ָׁש
ָאׁש ֶּבן־יֹוָאָחז ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ָמַל ֲאַמְציָהּו ֶבן־יֹוָאׁש ֶמֶל ְיהּוָדה: ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים ְליֹו14:1
ן־ְירּוָׁשָלִם:  ֶּבן־ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ָהיָה ְבָמְלכֹו ְוֶעְׂשִרים וֵָתַׁשע ָׁשָנה ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו ְיהֹוַעִּדין מִ 14:2
ר ְּבֵעיֵני ְיהוָה ַרק לֹא ְּכָדִוד ָאִביו ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ָעָׂשה יֹוָאׁש ָאִביו ָעָׂשה:  וַַּיַעׂש ַהָּיׁשָ 14:3
ַרק ַהָּבמֹות לֹא־ָסרּו עֹוד ָהָעם ְמַזְּבִחים ּוְמַקְּטִרים ַּבָּבמֹות: 14:4
ֶּמֶל ָאִביו:  וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר ָחְזָקה ַהַּמְמָלָכה ְּביָדֹו וַַּי ֶאת־ֲעָבָדיו ַהַּמִּכים ֶאת־הַ 14:5
ִנים  ְוֶאת־ְּבֵני ַהַּמִּכים לֹא ֵהִמית ַּכָּכתּוב ְּבֵסֶפר ּתֹוַרת־ֹמֶׁשה ֲאֶׁשר־ִצָּוה ְיהוָה ֵלאֹמר לֹא־יּוְמתּו ָאבֹות ַעל־ּבָ 14:6

ּוָבִנים לֹא־יּוְמתּו ַעל־ָאבֹות ִּכי ִאם־ִאיׁש ְּבֶחְטאֹו יָמּות:  
ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ְוָתַפׂש ֶאת־ַהֶּסַלע ַּבִּמְלָחָמה וִַּיְקָרא ֶאת־ְׁשָמּה יְָקְתֵאל ַעד  .ֶּמַלחהּוא־ִהָּכה ֶאת־ֱאדֹום ְּבֵגיא־הַ 14:7

ַהּיֹום ַהֶּזה:
ָאז ָׁשַלח ֲאַמְציָה ַמְלָאִכים ֶאל־ְיהֹוָאׁש ֶּבן־ְיהֹוָאָחז ֶּבן־יֵהּוא ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ְלָכה ִנְתָרֶאה ָפִנים: 14:8
־ְיהּוָדה ֵלאֹמר ַהחֹוַח ֲאֶׁשר ַּבְּלָבנֹון ָׁשַלח ֶאל־ָהֶאֶרז ֲאֶׁשר וִַּיְׁש 14:9 ־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ֲאַמְציָהּו ֶמֶל ַלח ְיהֹוָאׁש ֶמֶל

ַח:  ַּבְּלָבנֹון ֵלאֹמר ְּתָנה־ֶאת־ִּבְּת ִלְבִני ְלִאָּׁשה וַַּתֲעֹבר ַחַּית ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ַּבְּלָבנֹון וִַּתְרֹמס ֶאת־ַהחֹו
: ַהֵּכה ִהִּכיָת ֶאת־ֱאדֹום ּוְנָׂשֲא ִלֶּב ִהָּכֵבד ְוֵׁשב ְּבֵביֶת ְוָלָּמה ִתְתָּגֶרה ְּבָרָעה ְוָנַפְלָּתה ַאָּתה וִ 14:10 יהּוָדה ִעָּמ
־ִיְׂשָרֵאל וִַּיְתָראּו ָפִנים הּוא וֲַאַמְציָהּו מֶ 14:11 ־ְיהּוָדה ְּבֵבית ֶׁשֶמׁש ֲאֶׁשר ְולֹא־ָׁשַמע ֲאַמְציָהּו וַַּיַעל ְיהֹוָאׁש ֶמֶל ֶל

ִליהּוָדה:  
וִַּיָּנֶגף ְיהּוָדה ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל וַָּינֻסּו ִאיׁש ְלָאֳהלֹו:  14:12
־ִיְׂשָרֵאל ְּבֵבית ָׁשֶמׁש וַָּיבֹ 14:13 ־ְיהּוָדה ֶּבן־ְיהֹוָאׁש ֶּבן־ֲאַחְזיָהּו ָּתַפׂש ְיהֹוָאׁש ֶמֶל ְירּוָׁשַלִם א ְוֵאת ֲאַמְציָהּו ֶמֶל

וִַּיְפֹרץ ְּבחֹוַמת ְירּוָׁשַלִם ְּבַׁשַער ֶאְפַרִים ַעד־ַׁשַער ַהִּפָּנה ַאְרַּבע ֵמאֹות ַאָּמה:  
י  ְוָלַקח ֶאת־ָּכל־ַהָּזָהב־ְוַהֶּכֶסף ְוֵאת ָּכל־ַהֵּכִלים ַהִּנְמְצִאים ֵּבית־ְיהוָה ּוְבֹאְצרֹות ֵּבית ַהֶּמֶל ְוֵאת ְּבנֵ 14:14

ת וַָּיָׁשב ֹׁשְמרֹוָנה: ַהַּתֲעֻרבֹו



־ְיהּוָדה ֲהלֹא־ֵהם ְּכתּוִבים עַ 14:15 ל־ֵסֶפר  ְויֶֶתר ִּדְבֵרי ְיהֹוָאׁש ֲאֶׁשר ָעָׂשה ּוְגבּוָרתֹו וֲַאֶׁשר ִנְלַחם ִעם ֲאַמְציָהּו ֶמֶל
ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל:  

ֵבר ְּבֹׁשְמרֹון ִעם ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל וִַּיְמ יָָרְבָעם ְּבנֹו ַּתְחָּתיו:וִַּיְׁשַּכב ְיהֹוָאׁש ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיּקָ 14:16
ה: וְַיִחי ֲאַמְציָהּו ֶבן־יֹוָאׁש ֶמֶל ְיהּוָדה ַאֲחֵרי מֹות ְיהֹוָאׁש ֶּבן־ְיהֹוָאָחז ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשנָ 14:17
14:18 ֹ א־ֵהם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה:  ְויֶֶתר ִּדְבֵרי ֲאַמְציָהּו ֲהל
וִַּיְקְׁשרּו ָעָליו ֶקֶׁשר ִּבירּוָׁשַלִם וַָּיָנס ָלִכיָׁשה וִַּיְׁשְלחּו ַאֲחָריו ָלִכיָׁשה וְַיִמֻתהּו ָׁשם: 14:19
ֹבָתיו ְּבִעיר ָּדִוד:  וִַּיְׂשאּו ֹאתֹו ַעל־ַהּסּוִסים וִַּיָּקֵבר ִּבירּוָׁשַלִם ִעם־אֲ 14:20
וִַּיְקחּו ָּכל־ַעם ְיהּוָדה ֶאת־ֲעַזְריָה ְוהּוא ֶּבן־ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה וַַּיְמִלכּו ֹאתֹו ַּתַחת ָאִביו ֲאַמְציָהּו:  14:21
הּוא ָּבָנה ֶאת־ֵאיַלת וְַיִׁשֶבָה ִליהּוָדה ַאֲחֵרי ְׁשַכב־ַהֶּמֶל ִעם־ֲאֹבָתיו:14:22
־ִיְׂשָרֵאל ְּבֹׁשְמר ִּבְׁשנַ 14:23 ֹון  ת ֲחֵמׁש־ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֲאַמְציָהּו ֶבן־יֹוָאׁש ֶמֶל ְיהּוָדה ָמַל יָָרְבָעם ֶּבן־יֹוָאׁש ֶמֶל

ַאְרָּבִעים ְוַאַחת ָׁשָנה: 
ֶאת־ִיְׂשָרֵאל:  וַַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה לֹא ָסר ִמָּכל־ַחּטֹאות יָָרְבָעם ֶּבן־ְנָבט ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא14:24
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבַי14:25 ד־ַעְבּדֹו  הּוא ֵהִׁשיב ֶאת־ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל ִמְּלבֹוא ֲחָמת ַעד־יָם ָהֲעָרָבה ִּכְדַבר ְיהוָה ֱא

יֹוָנה ֶבן־ֲאִמַּתי ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ִמַּגת ַהֵחֶפר:  
ֹמֶרה ְמֹאד ְוֶאֶפס ָעצּור ְוֶאֶפס ָעזּוב ְוֵאין ֹעֵזר ְלִיְׂשָרֵאל:  ִּכי־ָרָאה ְיהוָה ֶאת־ֳעִני ִיְׂשָרֵאל14:26
ְולֹא־ִדֶּבר ְיהוָה ִלְמחֹות ֶאת־ֵׁשם ִיְׂשָרֵאל ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים וַּיֹוִׁשיֵעם ְּביַד יָָרְבָעם ֶּבן־יֹוָאׁש:  14:27
ֲאֶׁשר־ִנְלָחם וֲַאֶׁשר ֵהִׁשיב ֶאת־ַּדֶּמֶׂשק ְוֶאת־ֲחָמת ִליהּוָדה  ְויֶֶתר ִּדְבֵרי יָָרְבָעם ְוָכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ּוְגבּוָרתֹו14:28

ְּבִיְׂשָרֵאל ֲהלֹא־ֵהם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל:  
ִעם ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל וִַּיְמ ְזַכְריָה ְבנֹו ַּתְחָּתיו:1וִַּיְׁשַּכב יָָרְבָעם ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיָּקֵבר ְּבֹׁשְמרֹון 14:29

ִּבְׁשַנת ֶעְׂשִרים וֶָׁשַבע ָׁשָנה ְליָָרְבָעם ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ָמַל ֲעַזְריָה ֶבן־ֲאַמְציָה ֶמֶל ְיהּוָדה:  15:1
ירּוָׁשָלִם: ֶּבן־ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָהיָה ְבָמְלכֹו וֲַחִמִּׁשים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו ְיָכְליָהּו מִ 15:2
וַַּיַעׂש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהוָה ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ֲאַמְציָהּו ָאִביו:  15:3
ד ָהָעם ְמַזְּבִחים ּוְמַקְּטִרים ַּבָּבמֹות: ַרק ַהָּבמֹות לֹא־ָסרּו עֹו 15:4
ִית ֹׁשֵפט  וְַיַנַּגע ְיהוָה ֶאת־ַהֶּמֶל וְַיִהי ְמֹצָרע ַעד־יֹום ֹמתֹו וֵַּיֶׁשב ְּבֵבית ַהָחְפִׁשית ְויֹוָתם ֶּבן־ַהֶּמֶל ַעל־ַהּבַ 15:5

ֶאת־ַעם ָהָאֶרץ:  
ה ֲהלֹא־ֵהם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה:  ְויֶֶתר ִּדְבֵרי ֲעַזְריָהּו ְוָכל־ֲאֶׁשר ָעׂשָ 15:6
וִַּיְׁשַּכב ֲעַזְריָה ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיְקְּברּו ֹאתֹו ִעם־ֲאֹבָתיו ְּבִעיר ָּדִוד וִַּיְמ יֹוָתם ְּבנֹו ַּתְחָּתיו:15:7
ִׁשים ּוְׁשֹמֶנה ָׁשָנה ַלֲעַזְריָה15:8 ּו ֶמֶל ְיהּוָדה ָמַל ְזַכְריָהּו ֶבן־יָָרְבָעם ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְּבֹׁשְמרֹון ִׁשָּׁשה ִּבְׁשַנת ְׁש

ֳחָדִׁשים: 
ֵאל:  וַַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה ַּכֲאֶׁשר ָעׂשּו ֲאֹבָתיו לֹא ָסר ֵמַחּטֹאות ָיָרְבָעם ֶּבן־ְנָבט ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת־ִיְׂשרָ 15:9

ָליו ַׁשֻּלם ֶּבן־יֵָבׁש וַַּיֵּכהּו ָקָבְל־ָעם וְַיִמיֵתהּו וִַּיְמ ַּתְחָּתיו:  וִַּיְקֹׁשר עָ 15:10
ְויֶֶתר ִּדְבֵרי ְזַכְריָה ִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל: 15:11
ִעים יְֵׁשבּו ְל ַעל־ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאל וְַיִהי־ֵכן:הּוא ְדַבר־ְיהָוה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֶאל־יֵהּוא ֵלאֹמר ְּבֵני ְרִבי15:12
ִׁשים וֵָתַׁשע ָׁשָנה ְלֻעִזָּיה ֶמֶל ְיהּוָדה וִַּיְמ יֶַרח־יִָמים ְּבֹׁשמְ 15:13 רֹון: ַׁשּלּום ֶּבן־יֵָביׁש ָמַל ִּבְׁשַנת ְׁש
ן וַַּי ֶאת־ַׁשּלּום ֶּבן־יֵָביׁש ְּבֹׁשְמרֹון ַוְיִמיֵתהּו וִַּיְמ ַּתְחָּתיו: וַַּיַעל ְמַנֵחם ֶּבן־ָּגִדי ִמִּתְרָצה וַָּיבֹא ֹׁשְמרֹו 15:14
ְויֶֶתר ִּדְבֵרי ַׁשּלּום ְוִקְׁשרֹו ֲאֶׁשר ָקָׁשר ִהָּנם ְּכֻתִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל: 15:15
ח ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ָּבּה ְוֶאת־ְּגבּוֶליָה ִמִּתְרָצה ִּכי לֹא ָפַתח וַַּי ֵאת ָּכל־ֶהָהרֹוֶתיָה  ָאז יֶַּכה־ְמַנֵחם ֶאת־ִּתְפסַ 15:16

ִּבֵּקַע:
ִׁשים וֵָתַׁשע ָׁשָנה ַלֲעַזְריָה ֶמֶל ְיהּוָדה ָמַל ְמַנֵחם ֶּבן־ָּגִדי ַעל־ִיְׂשָרֵאל ֶעֶׂשר ָׁשִנים ּבְ 15:17 ֹׁשְמרֹון:  ִּבְׁשַנת ְׁש
וַַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה לֹא ָסר ֵמַעל ַחּטֹאות ָיָרְבָעם ֶּבן־ְנָבט ֲאֶׁשר־ֶהֱחִטיא ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ָּכל־יָָמיו:  15:18
־ַאּׁשּור ַעל־ָהָאֶרץ וִַּיֵּתן ְמַנֵחם ְלפּול ֶאֶלף ִּכַּכר־ָּכֶסף ִלְהיֹות יָָדיו ִאּתֹו ְלַהֲחִזיק ַהַּממְ 15:19 ָכה ְּביָדֹו:  לָ ָּבא פּול ֶמֶל
ְלִאיׁש וַֹּיֵצא ְמַנֵחם ֶאת־ַהֶּכֶסף ַעל־ִיְׂשָרֵאל ַעל ָּכל־ִּגּבֹוֵרי ַהַחִיל ָלֵתת ְלֶמֶל ַאּׁשּור ֲחִמִּׁשים ְׁשָקִלים ֶּכֶסף 15:20

ֶאָחד וַָּיָׁשב ֶמֶל ַאּׁשּור ְולֹא־ָעַמד ָׁשם ָּבָאֶרץ:  
ָעָׂשה ֲהלֹוא־ֵהם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל:  ְויֶֶתר ִּדְבֵרי ְמַנֵחם ְוָכל־ֲאֶׁשר 15:21
וִַּיְׁשַּכב ְמַנֵחם ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיְמ ְּפַקְחיָה ְבנֹו ַּתְחָּתיו:15:22
ל־ִיְׂשָרֵאל ְּבֹׁשְמרֹון ְׁשָנָתִים:  ִּבְׁשַנת ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ַלֲעַזְריָה ֶמֶל ְיהּוָדה ָמַל ְּפַקְחיָה ֶבן־ְמַנֵחם עַ 15:23

1 29 // LXX(L) וִַּיָּקֵבר ְּבֹׁשְמרֹון omit MT (ֲאֹבָתיוְּבֹׁשְמרֹון)



וַַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה לֹא ָסר ֵמַחּטֹאות יָָרְבָעם ֶּבן־ְנָבט ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת־ִיְׂשָרֵאל: 15:24
 ֶאת־ַאְרֹּגב ְוֶאת־ָהַאְרֵיה ְוִעּמֹו  וִַּיְקֹׁשר ָעָליו ֶּפַקח ֶּבן־ְרַמְליָהּו ָׁשִליׁשֹו וַַּיֵּכהּו ְבֹׁשְמרֹון ְּבַאְרמֹון ֵּבית־ֶמלֶ 15:25

ֲחִמִּׁשים ִאיׁש ִמְּבֵני ִגְלָעִדים וְַיִמיֵתהּו וִַּיְמ ַּתְחָּתיו:  
ְויֶֶתר ִּדְבֵרי ְפַקְחיָה ְוָכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל:15:26
ִּׁשים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ַלֲעַזְריָה ֶמֶל ְיהּוָדה ָמַל ֶּפַקח ֶּבן־ְרַמְליָהּו ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְּבֹׁשְמרֹון ֶעְׂשִרים  ִּבְׁשַנת ֲחמִ 15:27
ָׁשָנה:  

:וַַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה לֹא ָסר ִמן־ַחּטֹאות יָָרְבָעם ֶּבן־ְנָבט ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת־ִיְׂשָרֵאל15:28
־ִיְׂשָרֵאל ָּבא ִּתְגַלת ִּפְלֶאֶסר ֶמֶל ַאּׁשּור וִַּיַּקח ֶאת־ִעּיֹון ְוֶאת־ָאֵבל ֵּבית־ַמֲעָכה ְוֶאת־ָיִּבימֵ 15:29 נֹוַח  י ֶּפַקח ֶמֶל

ְוֶאת־ֶקֶדׁש ְוֶאת־ָחצֹור ְוֶאת־ַהִּגְלָעד ְוֶאת־ַהָּגִליָלה ֹּכל ֶאֶרץ ַנְפָּתִלי וַַּיְגֵלם ַאּׁשּוָרה:  
ֹוָתם  ֶׁשר הֹוֵׁשַע ֶּבן־ֵאָלה ַעל־ֶּפַקח ֶּבן־ְרַמְליָהּו וַַּיֵּכהּו וְַיִמיֵתהּו וִַּיְמ ַּתְחָּתיו ִּבְׁשַנת ֶעְׂשִרים ְלי וִַּיְקָׁשר־קֶ 15:30

ֶּבן־ֻעִזָּיה:  
ָרֵאל:ְויֶֶתר ִּדְבֵרי־ֶפַקח ְוָכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂש 15:31
ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלֶפַקח ֶּבן־ְרַמְליָהּו ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ָמַל יֹוָתם ֶּבן־ֻעִזָּיהּו ֶמֶל ְיהּוָדה: 15:32
ק: ֹו ֶּבן־ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ָהיָה ְבָמְלכֹו ְוֵׁשׁש־ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו ְירּוָׁשא ַּבת־ָצד15:33
וַַּיַעׂש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהוָה ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ֻעִזָּיהּו ָאִביו ָעָׂשה: 15:34
ַרק ַהָּבמֹות לֹא ָסרּו עֹוד ָהָעם ְמַזְּבִחים ּוְמַקְּטִרים ַּבָּבמֹות הּוא ָּבָנה ֶאת־ַׁשַער ֵּבית־ְיהוָה ָהֶעְליֹון: 15:35
ָעָׂשה ֲהלֹא־ֵהם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה:  ְויֶֶתר ִּדְבֵרי יֹוָתם ֲאֶׁשר 15:36
ַּבָּיִמים ָהֵהם ֵהֵחל ְיהוָה ְלַהְׁשִליַח ִּביהּוָדה ְרִצין ֶמֶל ֲאָרם ְוֵאת ֶּפַקח ֶּבן־ְרַמְליָהּו:  15:37
ִעיר ָּדִוד ָאִביו וִַּיְמ ָאָחז ְּבנֹו ַּתְחָּתיו:וִַּיְׁשַּכב יֹוָתם ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיָּקֵבר ִעם־ֲאֹבָתיו ּבְ 15:38

ִּבְׁשַנת ְׁשַבע־ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְלֶפַקח ֶּבן־ְרַמְליָהּו ָמַל ָאָחז ֶּבן־יֹוָתם ֶמֶל ְיהּוָדה:  16:1
16:2 ֹ ָהיו ְּכָדִוד ֶּבן־ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאָחז ְּבָמְלכֹו ְוֵׁשׁש־ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם ְול א־ָעָׂשה ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהוָה ֱא
ָאִביו:  
ְּפֵני ְּבֵני  וֵַּיֶל ְּבֶדֶר ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ְוַגם ֶאת־ְּבנֹו ֶהֱעִביר ָּבֵאׁש ְּכֹתֲעבֹות ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר הֹוִריׁש ְיהוָה ֹאָתם מִ 16:3

ִיְׂשָרֵאל:  
ת ְוַעל־ַהְּגָבעֹות ְוַתַחת ָּכל־ֵעץ ַרֲעָנן: וְַיַזֵּבַח וְַיַקֵּטר ַּבָּבמֹו16:4
16:5 ֹ ־ִיְׂשָרֵאל ְירּוָׁשַלִם ַלִּמְלָחָמה וַָּיֻצרּו ַעל־ָאָחז ְול ־ֲאָרם ּוֶפַקח ֶּבן־ְרַמְליָהּו ֶמֶל א יְָכלּו  ָאז יֲַעֶלה ְרִצין ֶמֶל

ְלִהָּלֵחם: 
־ֲאָרם ֶאת־ֵאיַלת16:6 ַלֲאָרם וְַיַנֵּׁשל ֶאת־ַהְיהּוִדים ֵמֵאילֹות ַוֲאַרִּמים ָּבאּו ֵאיַלת וֵַּיְׁשבּו  ָּבֵעת ַהִהיא ֵהִׁשיב ְרִצין ֶמֶל

ָׁשם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:
־ַאּׁשּור ֵלאֹמר ַעְבְּד ּוִבְנ ָאִני ֲעֵלה ְוהֹוִׁשֵעִני ִמַּכף16:7 ־ֲאָרם  וִַּיְׁשַלח ָאָחז ַמְלָאִכים ֶאל־ִּתְגַלת ְּפֶלֶסר ֶמֶל ֶמֶל

ִמַּכף ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ַהּקֹוִמים ָעָלי:  ּו
־ַאּׁשּו16:8 ר ֹׁשַחד:  וִַּיַּקח ָאָחז ֶאת־ַהֶּכֶסף ְוֶאת־ַהָּזָהב ַהִּנְמָצא ֵּבית ְיהוָה ּוְבֹאְצרֹות ֵּבית ַהֶּמֶל וִַּיְׁשַלח ְלֶמֶל
ֶׂשק וִַּיְתְּפֶׂשָה וַַּיְגֶלָה ִקיָרה ְוֶאת־ְרִצין ֵהִמית:  וִַּיְׁשַמע ֵאָליו ֶמֶל ַאּׁשּור וַַּיַעל ֶמֶל ַאּׁשּור ֶאל־ַּדּמֶ 16:9

־ַאּׁשּור ּדּוֶּמֶׂשק וַַּיְרא ֶאת־ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ְּבַדָּמׂשֶ 16:10 ק וִַּיְׁשַלח וֵַּיֶל ַהֶּמֶל ָאָחז ִלְקַראת ִּתְגַלת ִּפְלֶאֶסר ֶמֶל
מּות ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת־ַּתְבִניתֹו ְלָכל־ַמֲעֵׂשהּו:  ַהֶּמֶל ָאָחז ֶאל־אּוִרָּיה ַהֹּכֵהן ֶאת־ְּד 

ַעד־ּבֹוא וִַּיֶבן אּוִרָּיה ַהֹּכֵהן ֶאת־ַהִּמְזֵּבַח ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ָׁשַלח ַהֶּמֶל ָאָחז ִמַּדֶּמֶׂשק ֵּכן ָעָׂשה אּוִרָּיה ַהֹּכֵהן16:11
־ָאָחז ִמַּדָּמֶׂשק:  ַהֶּמֶל

ֶּמֶׂשק וַַּיְרא ַהֶּמֶל ֶאת־ַהִּמְזֵּבַח וִַּיְקַרב ַהֶּמֶל ַעל־ַהִּמְזֵּבַח וַַּיַעל ָעָליו:  וַָּיבֹא ַהֶּמֶל ִמּדַ 16:12
וַַּיְקֵטר ֶאת־ֹעָלתֹו ְוֶאת־ִמְנָחתֹו וַַּיֵּס ֶאת־ִנְסּכֹו וִַּיְזֹרק ֶאת־ַּדם־ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר־לֹו ַעל־ַהִּמְזֵּבַח: 16:13
ְּנֹחֶׁשת ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיהוָה וַַּיְקֵרב ֵמֵאת ְּפֵני ַהַּבִית ִמֵּבין ַהִּמְזֵּבַח ּוִמֵּבין ֵּבית ְיהוָה וִַּיֵּתן ֹאתֹוְוֵאת ַהִּמְזַּבח הַ 16:14

ַעל־יֶֶר ַהִּמְזֵּבַח ָצפֹוָנה: 
־ָאָחז ֶאת־אּוִרָּיה ַהֹּכֵהן ֵלאֹמר ַעל ַהִּמְזֵּבַח ַהָּגדֹול ַהְק 16:15 ֵטר ֶאת־ֹעַלת־ַהֹּבֶקר ְוֶאת־ִמְנַחת ָהֶעֶרב וְַיַצֵּוהּו ַהֶּמֶל

ח ָעָליו ִּתְזֹרק  ְוֶאת־ֹעַלת ַהֶּמֶל ְוֶאת־ִמְנָחתֹו ְוֵאת ֹעַלת ָּכל־ַעם ָהָאֶרץ ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ְוָכל־ַּדם ֹעָלה ְוָכל־ַּדם־ֶזבַ 
ּוִמְזַּבח ַהְּנֹחֶׁשת ִיְהיֶה־ִּלי ְלַבֵּקר:  

ה ַהֹּכֵהן ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ִצָּוה ַהֶּמֶל ָאָחז: וַַּיַעׂש אּוִרּיָ 16:16
ָקר ַהְּנֹחֶׁשת וְַיַקֵּצץ ַהֶּמֶל ָאָחז ֶאת־ַהִּמְסְּגרֹות ַהְּמֹכנֹות וַָּיַסר ֵמֲעֵליֶהם ְוֶאת־ַהִּכֹּיר ְוֶאת־ַהָּים הֹוִרד ֵמַעל ַהּבָ 16:17

ֲאֶׁשר ַּתְחֶּתיָה וִַּיֵּתן ֹאתֹו ַעל ַמְרֶצֶפת ֲאָבִנים:
ר:  ְוֶאת־ִמיַס ַהַּׁשָּבת ֲאֶׁשר־ָּבנּו ַבַּבִית ְוֶאת־ְמבֹוא ַהֶּמֶל ַהִחיצֹוָנה ֵהֵסב ֵּבית ְיהוָה ִמְּפֵני ֶמֶל ַאּׁשּו16:18
ְויֶֶתר ִּדְבֵרי ָאָחז ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֲהלֹא־ֵהם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה:  16:19



ִּיְׁשַּכב ָאָחז ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיָּקֵבר ִעם־ֲאֹבָתיו ְּבִעיר ָּדִוד וִַּיְמ ִחְזִקָּיהּו ְבנֹו ַּתְחָּתיו:ו16:20ַ
ִּבְׁשַנת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ְלָאָחז ֶמֶל ְיהּוָדה ָמַל הֹוֵׁשַע ֶּבן־ֵאָלה ְבֹׁשְמרֹון ַעל־ִיְׂשָרֵאל ֵּתַׁשע ָׁשִנים: 17:1
ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה ַרק לֹא ְּכַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָהיּו ְלָפָניו:  וַַּיַעׂש 17:2
ָעָליו ָעָלה ַׁשְלַמְנֶאֶסר ֶמֶל ַאּׁשּור וְַיִהי־לֹו הֹוֵׁשַע ֶעֶבד וַָּיֶׁשב לֹו ִמְנָחה: 17:3
־ַאּׁשּור ְּבהֹוֵׁשַע ֶקֶׁשר ֲאֶׁשר ָׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל־ס17:4 ־ִמְצַרִים ְולֹא־ֶהֱעָלה ִמְנָחה ְלֶמֶל ַאּׁשּור  וִַּיְמָצא ֶמֶל ֹוא ֶמֶל

ְּכָׁשָנה ְבָׁשָנה וַַּיַעְצֵרהּו ֶמֶל ַאּׁשּור וַַּיַאְסֵרהּו ֵּבית ֶּכֶלא:  
ׁש ָׁשִנים:  17:5 ־ַאּׁשּור ְּבָכל־ָהָאֶרץ וַַּיַעל ֹׁשְמרֹון וַָּיַצר ָעֶליָה ָׁש וַַּיַעל ֶמֶל
־ַאּׁשּור ֶאת־ֹׁשְמרֹון וֶַּיֶגל ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ַאּׁשּוָרה וַֹּיֶׁשב ֹאָתם ַּבְחַלח ּוְבָחב ִּבְׁשַנת ַהְּת 17:6 ֹור  ִׁשיִעית ְלהֹוֵׁשַע ָלַכד ֶמֶל

ְנַהר ּגֹוָזן ְוָעֵרי ָמָדי:
ֵהיֶהם ַהַּמֲעֶלה ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמ 17:7 ־ִמְצָרִים  וְַיִהי ִּכי־ָחְטאּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַליהוָה ֱא ַּתַחת יַד ַּפְרֹעה ֶמֶל

ִהים ֲאֵחִרים:   וִַּייְראּו ֱא
וֵַּיְלכּו ְּבֻחּקֹות ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר הֹוִריׁש ְיהוָה ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָעׂשּו:  17:8
ֵהיֶהם וִַּיְבנּו ָלֶהם ָּבמֹות ְּבָכל־ָעֵריֶהם ִמִּמְגַּדל נֹוְצִרים  וְַיַחְּפאּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְּדָבִרים ֲאֶׁשר לֹא־ֵכן ַעל־17:9 ְיהוָה ֱא

ַעד־ִעיר ִמְבָצר:  
וַַּיִּצבּו ָלֶהם ַמֵּצבֹות וֲַאֵׁשִרים ַעל ָּכל־ִּגְבָעה ְגֹבָהה ְוַתַחת ָּכל־ֵעץ ַרֲעָנן: 17:10
ְגָלה ְיהוָה ִמְּפֵניֶהם וַַּיֲעׂשּו ְּדָבִרים ָרִעים ְלַהְכִעיס ֶאת־ְיהוָה:  וְַיַקְּטרּו־ָׁשם ְּבָכל־ָּבמֹות ַּכּגֹוִים ֲאֶׁשר־הֶ 17:11
וַַּיַעְבדּו ַהִּגֻּלִלים ֲאֶׁשר ָאַמר ְיהוָה ָלֶהם לֹא ַתֲעׂשּו ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה:  17:12
בּו ִמַּדְרֵכיֶכם ָהָרִעים ְוִׁשְמרּו ִמְצוַתי ֻחּקֹוַתי  וַָּיַעד ְיהוָה ְּבִיְׂשָרֵאל ּוִביהּוָדה ְּביַד ָּכל־ְנִביאֹו ָכל־ֹחֶזה ֵלאֹמר ׁשֻ 17:13

ְּכָכל־ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֶאת־ֲאֹבֵתיֶכם וֲַאֶׁשר ָׁשַלְחִּתי ֲאֵליֶכם ְּביַד ֲעָבַדי ַהְּנִביִאים:
ֵהיֶהם:  ְולֹא ָׁשֵמעּו וַַּיְקׁשּו ֶאת־ָעְרָּפם ְּכֹעֶרף ֲאבֹוָתם ֲאֶׁשר לֹא ֶהֱאִמינּו ּבַ 17:14 יהוָה ֱא
ֶבל  וִַּיְמֲאסּו ֶאת־ֻחָּקיו ְוֶאת־ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת־ֲאבֹוָתם ְוֵאת ֵעְדוָתיו ֲאֶׁשר ֵהִעיד ָּבם וֵַּיְלכו ַאֲחֵרי ַההֶ 17:15

ם: וֶַּיְהָּבלּו ְוַאֲחֵרי ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביֹבָתם ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֹאָתם ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות ָּכהֶ 
ֵהיֶהם וַַּיֲעׂשּו ָלֶהם ַמֵּסָכה ְׁשֵנים 17:16 ֲעָגִלים וַַּיֲעׂשּו ֲאֵׁשיָרה וִַּיְׁשַּתֲחוּו ְלָכל־ְצָבא  .וַַּיַעְזבּו ֶאת־ָּכל־ִמְצות ְיהוָה ֱא

ַהָּׁשַמִים וַַּיַעְבדּו ֶאת־ַהָּבַעל:  
ְקְסמּו ְקָסִמים וְַיַנֵחׁשּו וִַּיְתַמְּכרּו ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה וַַּיֲעִבירּו ֶאת־ְּבֵניֶהם ְוֶאת־ְּבנֹוֵתיֶהם ָּבֵאׁש וַּיִ 17:17

ְלַהְכִעיסֹו: 
וִַּיְתַאַּנף ְיהוָה ְמֹאד ְּבִיְׂשָרֵאל וְַיִסֵרם ֵמַעל ָּפָניו לֹא ִנְׁשַאר ַרק ֵׁשֶבט ְיהּוָדה ְלַבּדֹו:  17:18
ֵהיֶהם וֵַּיְלכּו ְּבֻחּקֹות ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָעׂשּו:  ַּגם־ְיהּוָדה לֹא ָׁשַמר ֶאת־ִמְצות ְיהָו17:19 ה ֱא
וִַּיְמַאס ְיהוָה ְּבָכל־ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל וְַיַעֵּנם וִַּיְּתֵנם ְּביַד־ֹׁשִסים ַעד ֲאֶׁשר ִהְׁשִליָכם ִמָּפָניו:  17:20
ֶּבן־ְנָבט וַַּיֵּדא יָָרְבָעם ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֵמַאֲחֵרי ְיהוָה  ִּכי־ָקַרע ִיְׂשָרֵאל ֵמַעל ֵּבית ָּדִוד וַַּיְמִליכּו ֶאת־יָָרְבָעם17:21

ְוֶהֱחֵטיָאם ֲחָטָאה ְגדֹוָלה:  
וֵַּיְלכּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל־ַחּטֹאות יָָרְבָעם ֲאֶׁשר ָעָׂשה לֹא־ָסרּו ִמֶּמָּנה: 17:22
ֶׁשר ִּדֶּבר ְּביַד ָּכל־ֲעָבָדיו ַהְּנִביִאים וִַּיֶגל ִיְׂשָרֵאל ֵמַעל ַאְדָמתֹו  ַעד ֲאֶׁשר־ֵהִסיר ְיהוָה ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֵמַעל ָּפָניו ַּכאֲ 17:23

ַאּׁשּוָרה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:
־ַאּׁשּור ִמָּבֶבל ּוִמּכּוָתה ּוֵמַעָּוא ּוֵמֲחָמת ּוְסַפְרוִַים וַֹּיֶׁשב ְּבָעֵרי ֹׁשְמרֹון ַּתַחת ְּבֵני יִ 17:24 ִּיְרׁשּו  ְׂשָרֵאל וַוַָּיֵבא ֶמֶל

ֶאת־ֹׁשְמרֹון וֵַּיְׁשבּו ְּבָעֶריָה: 
:  וְַיִהי ִּבְתִחַּלת ִׁשְבָּתם ָׁשם לֹא יְָראּו ֶאת־ְיהוָה וְַיַׁשַּלח ְיהוָה ָּבֶהם ֶאת־ָהֲאָריֹות וִַּיְהיּו ֹהְרִגים ָּבֶהם17:25
ֵהי ָהָאֶרץ  וַּיֹאְמרּו ְלֶמֶל ַאּׁשּור ֵלאֹמר ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהְגִליָת וַּת 17:26 ֹוֶׁשב ְּבָעֵרי ֹׁשְמרֹון לֹא יְָדעּו ֶאת־ִמְׁשַּפט ֱא

ֵהי ָהָאֶרץ:   וְַיַׁשַּלח־ָּבם ֶאת־ָהֲאָריֹות ְוִהָּנם ְמִמיִתים אֹוָתם ַּכֲאֶׁשר ֵאיָנם ֹיְדִעים ֶאת־ִמְׁשַּפט ֱא
־ַאּׁשּור ֵלאֹמר ֹהִליכּו ָׁשָּמה ֶאָחד ֵמַהֹּכֲהִנים17:27 ֲאֶׁשר ִהְגִליֶתם ִמָּׁשם ְויְֵלכּו ְויְֵׁשבּו ָׁשם ְוֹיֵרם  וְַיַצו ֶמֶל

ֵהי ָהָאֶרץ:   ֶאת־ִמְׁשַּפט ֱא
: וַָּיבֹא ֶאָחד ֵמַהֹּכֲהִנים ֲאֶׁשר ִהְגלּו ִמֹּׁשְמרֹון וֵַּיֶׁשב ְּבֵבית־ֵאל וְַיִהי מֹוֶרה ֹאָתם ֵאי ִייְראּו ֶאת־ְיהוָה17:28
ָהיו וַַּיִּניחּו ְּבֵבית ַהָּבמֹות ֲאֶׁשר ָעׂשּו ַהֹּׁשְמֹרִנים ּגֹוי ּגֹוי ְּבָעֵריֶהם ֲאֶׁשר ֵהם ֹיְׁשִבים  וִַּיְהיּו ֹעִׂשים ּגֹוי 17:29 ּגֹוי ֱא

ָׁשם:  
ְוַאְנֵׁשי ָבֶבל ָעׂשּו ֶאת־ֻסּכֹות ְּבנֹות ְוַאְנֵׁשי־כּות ָעׂשּו ֶאת־ֵנְרַגל ְוַאְנֵׁשי ֲחָמת ָעׂשּו ֶאת־ֲאִׁשיָמא:  17:30
ּהַ 17:31 ְסָפִרים:  ְוָהַעִּוים ָעׂשּו ִנְבַחז ְוֶאת־ַּתְרָּתק ְוַהְסַפְרִוים ׂשְֹרִפים ֶאת־ְּבֵניֶהם ָּבֵאׁש ְלַאְדַרֶּמֶל וֲַעַנֶּמֶל ֱא



י ְּבָעֵריֶהם ֲאֶׁשר ֵהם  וִַּיְהיּו ְיֵרִאים ֶאת־ְיהוָה וַַּיֲעִמידּו ּתֹוֲעֹבָתם ְּבֵבית ַהָּבמֹות ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְּבֹׁשְמרֹון ּגֹוי ּגֹו17:32
וִַּיְהיּו ְיֵרִאים ֶאת־ְיהוָה וַַּיֲעׂשּו ָלֶהם ִמְקצֹוָתם ֹּכֲהֵני ָבמֹות וִַּיְהיּו ֹעִׂשים ָלֶהם ְּבֵבית ַהָּבמֹות: 1ֹיְׁשִבים ָׁשם

ֵהיֶהם ָהיּו ֹעְבִדים ְּכִמְׁשַּפט ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר־ִהְגלּו אֹ 17:33 ָתם ִמָּׁשם: ֶאת־ְיהוָה ָהיּו ְיֵרִאים ְוֶאת־ֱא
ָּפָטם  ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ֵהם ֹעִׂשים ַּכִּמְׁשָּפִטים ָהִראֹׁשִנים ֵאיָנם ְיֵרִאים ֶאת־ְיהוָה ְוֵאיָנם ֹעִׂשים ְּכֻחֹּקָתם ּוְכִמְׁש 17:34

ְוַכּתֹוָרה ְוַכִּמְצוָה ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ְּבֵני יֲַעֹקב ֲאֶׁשר־ָׂשם ְׁשמֹו ִיְׂשָרֵאל:  
ִהים ֲאֵחִרים ְולֹא־ִתְׁשַּתֲחוּו ָלֶהם ְולֹא ַתַעְבדּום וְ ו17:35ַ לֹא  ִּיְכֹרת ְיהוָה ִאָּתם ְּבִרית וְַיַצֵּום ֵלאֹמר לֹא ִתיְראּו ֱא

ִתְזְּבחּו ָלֶהם:  
ִתיָראּו ְולֹו ִתְׁשַּתֲחוּו ְולֹו  ִּכי ִאם־ֶאת־ְיהוָה ֲאֶׁשר ֶהֱעָלה ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֹכַח ָּגדֹול ּוִבְזרֹוַע ְנטּויָה ֹאתֹו17:36

ִתְזָּבחּו: 
17:37 ֹ א ִתיְראּו  ְוֶאת־ַהֻחִּקים ְוֶאת־ַהִּמְׁשָּפִטים ְוַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוָה ֲאֶׁשר ָּכַתב ָלֶכם ִּתְׁשְמרּון ַלֲעׂשֹות ָּכל־ַהָּיִמים ְול

ִהים ֲאֵחִרים:   ֱא
ִהים ֲאֵחִרים:  ְוַהְּבִרית ֲאֶׁשר־ָּכַרִּתי ִאְּתֶכם לֹא17:38 ִתְׁשָּכחּו ְולֹא ִתיְראּו ֱא
ֵהיֶכם ִּתיָראּו ְוהּוא יִַּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ָּכל־ֹאְיֵביֶכם:  17:39 ִּכי ִאם־ֶאת־ְיהוָה ֱא
ְולֹא ָׁשֵמעּו ִּכי ִאם־ְּכִמְׁשָּפָטם ָהִראׁשֹון ֵהם ֹעִׂשים:  17:40
ֶאת־ְיהוָה ְוֶאת־ְּפִסיֵליֶהם ָהיּו ֹעְבִדים ַּגם־ְּבֵניֶהם ּוְבֵני ְבֵניֶהם ַּכֲאֶׁשר ָעׂשּו ֲאֹבָתם  וִַּיְהיּו ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ְיֵרִאים 17:41

ֵהם ֹעִׂשים ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:
ׁש ְלהֹוֵׁשַע ֶּבן־ֵאָלה ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ָמַל ִחְזִקָּיה ֶבן־ָאָחז ֶמֶל ְיהּוָדה:  18:1 וְַיִהי ִּבְׁשַנת ָׁש
ְריָה:  ן־ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ָהיָה ְבָמְלכֹו ְוֶעְׂשִרים וֵָתַׁשע ָׁשָנה ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו ֲאִבי ַּבת־ְזכַ ּבֶ 18:2
וַַּיַעׂש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהוָה ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ָּדִוד ָאִביו: 18:3
ַּמֵּצֹבת ְוָכַרת ֶאת־ָהֲאֵׁשָרה ְוִכַּתת ְנַחׁש ַהְּנֹחֶׁשת ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ֹמֶׁשה ִּכי הּוא ֵהִסיר ֶאת־ַהָּבמֹות ְוִׁשַּבר ֶאת־הַ 18:4

ַעד־ַהָּיִמים ָהֵהָּמה ָהיּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּטִרים לֹו וִַּיְקָרא־לֹו ְנֻחְׁשָּתן: 
ֵהי־ִיְׂשָרֵאל ָּבָטח ְוַאֲחָריו לֹא־ָהיָה ָכֹמהּו ְּבֹכל מַ 18:5 ְלֵכי ְיהּוָדה וֲַאֶׁשר ָהיּו ְלָפָניו:  ַּביהוָה ֱא
וִַּיְדַּבק ַּביהוָה לֹא־ָסר ֵמַאֲחָריו וִַּיְׁשֹמר ִמְצוָתיו ֲאֶׁשר־ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה: 18:6
־ַאּׁשּור ְולֹא ֲעָבדֹו: 18:7 ְוָהיָה ְיהוָה ִעּמֹו ְּבֹכל ֲאֶׁשר־יֵֵצא יְַׂשִּכיל וִַּיְמֹרד ְּבֶמֶל
ָּכה ֶאת־ְּפִלְׁשִּתים ַעד־ַעָּזה ְוֶאת־ְּגבּוֶליָה ִמִּמְגַּדל נֹוְצִרים ַעד־ִעיר ִמְבָצר:הּוא־הִ 18:8
ָלה ַׁשְלַמְנֶאֶסר וְַיִהי ַּבָּׁשָנה ָהְרִביִעית ַלֶּמֶל ִחְזִקָּיהּו ִהיא ַהָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית ְלהֹוֵׁשַע ֶּבן־ֵאָלה ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל עָ 18:9

־ַאּׁשּור  ַעל־ֹׁשְמרֹון וַָּיַצר ָעֶליָה:  ֶמֶל
ׁש ָׁשִנים ִּבְׁשַנת־ֵׁשׁש ְלִחְזִקָּיה ִהיא ְׁשַנת־ֵּתַׁשע ְלהֹוֵׁשַע ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ִנְלְּכדָ 18:10 ה ֹׁשְמרֹון:  ַוִּיְלְּכֻדָה ִמְקֵצה ָׁש
־ַאּׁשּור ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ַאּׁשּוָרה וַַּיְנֵחם ַּבְחַלח ּו18:11 ְבָחבֹור ְנַהר ּגֹוָזן ְוָעֵרי ָמָדי:  וֶַּיֶגל ֶמֶל
ֵהיֶהם וַַּיַעְברּו ֶאת־ְּבִריתֹו ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ִצָּוה ֹמֶׁשה ֶעֶבד ְיהוָה ְולֹא18:12 ָׁשְמעּו  ַעל ֲאֶׁשר לֹא־ָׁשְמעּו ְּבקֹול ְיהוָה ֱא

ְולֹא ָעׂשּו:
־ַאּׁשּור ַעל ָּכל־ָעֵרי ְיהּוָדה ַהְּבֻצרֹות וִַּיְתְּפֵׂשם:  ּוְבַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֶּמֶל ִחְזִקָּיה ָעָלה 18:13 ַסְנֵחִריב ֶמֶל
־ַאּׁשּור ָלִכיָׁשה ֵלאֹמר ָחָטאִתי ׁשּוב ֵמָעַלי ֵאת ֲאֶׁשר־ִּתֵּתן ָעַלי אֶ 18:14 ־ְיהּוָדה ֶאל־ֶמֶל ָּׂשא  וִַּיְׁשַלח ִחְזִקָּיה ֶמֶל

־ַאּׁשּור ַעל־ִחְזִקּיָ  ִׁשים ִּכַּכר ָזָהב:  וַָּיֶׂשם ֶמֶל ׁש ֵמאֹות ִּכַּכר־ֶּכֶסף ּוְׁש ־ְיהּוָדה ְׁש ה ֶמֶל
18:15  : וִַּיֵּתן ִחְזִקָּיה ֶאת־ָּכל־ַהֶּכֶסף ַהִּנְמָצא ֵבית־ְיהוָה ּוְבֹאְצרֹות ֵּבית ַהֶּמֶל
ֲאֶׁשר ִצָּפה ִחְזִקָּיה ֶמֶל ְיהּוָדה וִַּיְּתֵנם  ָּבֵעת ַהִהיא ִקַּצץ ִחְזִקָּיה ֶאת־ַּדְלתֹות ֵהיַכל ְיהוָה ְוֶאת־ָהֹאְמנֹות18:16

ְלֶמֶל ַאּׁשּור:
־ַאּׁשּור ֶאת־ַּתְרָּתן ְוֶאת־ַרב־ָסִריס ְוֶאת־ַרב־ָׁשֵקה ִמן־ָלִכיׁש ֶאל־ַהֶּמֶל ִחְזִקָּיהּו ְּבֵחיל ּכָ 18:17 ֵבד  וִַּיְׁשַלח ֶמֶל

:וַַּיַעְמדּו ִּבְתָעַלת ַהְּבֵרָכה ָהֶעְליֹוָנה ֲאֶׁשר ִּבְמִסַּלת ְׂשֵדה כֹוֵבסְירּוָׁשָלִם ַוַּיֲעלּו וַָּיֹבאּו ְירּוָׁשַלִם
ן־ָאָסף ַהַּמְזִּכיר: וִַּיְקְראּו ֶאל־ַהֶּמֶל וֵַּיֵצא ֲאֵלֶהם ֶאְליִָקים ֶּבן־ִחְלִקָּיהּו ֲאֶׁשר ַעל־ַהָּבִית ְוֶׁשְבָנה ַהֹּסֵפר ְויֹוָאח ּבֶ 18:18
ֶהם ַרב־ָׁשֵקה ִאְמרּו־ָנא ֶאל־ִחְזִקָּיהּו ֹּכה־ָאַמר ַהֶּמֶל ַהָּגדֹול ֶמֶל ַאּׁשּור ָמה ַהִּבָּטחֹון ַהֶּזה ֲאֶׁשר  וַּיֹאֶמר ֲאלֵ 18:19

ָּבָטְחָּת: 
־ְּדַבר־ְׂשָפַתִים ֵעָצה ּוְגבּוָרה ַלִּמְלָחָמה ַעָּתה ַעל־ִמי ָבַטְחָּת ִּכי ָמַרְדָּת ִּבי: 18:20 ָאַמְרָּת ַא
ֹו ּוְנָקָבּה  ָּתה ִהֵּנה ָבַטְחָּת ְּל ַעל־ִמְׁשֶעֶנת ַהָּקֶנה ָהָרצּוץ ַהֶּזה ַעל־ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ִיָּסֵמ ִאיׁש ָעָליו ּוָבא ְבַכּפ עַ 18:21

־ִמְצַרִים ְלָכל־ַהֹּבְטִחים ָעָליו:   ֵּכן ַּפְרֹעה ֶמֶל

1 32 וִַּיְהיּו ְיֵרִאים ֶאת־ְיהוָה וַַּיֲעִמידּו ּתֹוֲעֹבָתם ְּבֵבית ַהָּבמֹות ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְּבֹׁשְמרֹון ּגֹוי ּגֹוי ְּבָעֵריֶהם ֲאֶׁשר ֵהם ֹיְׁשִבים  
// LXX ָׁשם omit MT Tg Syr Vg (וִַּיְהיּווִַּיְהיּו)



ֵהינּו ָּבָטְחנּו18:22 ֲהלֹוא־הּוא ֲאֶׁשר ֵהִסיר ִחְזִקָּיהּו ֶאת־ָּבֹמָתיו ְוֶאת־ִמְזְּבֹחָתיו  ְוִכי־תֹאְמרּון ֵאַלי ֶאל־ְיהוָה ֱא
וַּיֹאֶמר ִליהּוָדה ְוִלירּוָׁשַלִם ִלְפֵני ַהִּמְזֵּבַח ַהֶּזה ִּתְׁשַּתֲחוּו ִּבירּוָׁשָלִם: 

סּוִסים ִאם־ּתּוַכל ָלֶתת ְל ֹרְכִבים ֲעֵליֶהם:  ְוַעָּתה ִהְתָעֶרב ָנא ֶאת־ֲאֹדִני ֶאת־ֶמֶל ַאּׁשּור ְוֶאְּתָנה ְל ַאְלַּפִים18:23
ְוֵאי ָּתִׁשיב ֵאת ְּפֵני ַפַחת ַאַחד ַעְבֵדי ֲאֹדִני ַהְּקַטִּנים וִַּתְבַטח ְל ַעל־ִמְצַרִים ְלֶרֶכב ּוְלָפָרִׁשים:  18:24
ְיהוָה ָאַמר ֵאַלי ֲעֵלה ַעל־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְוַהְׁשִחיָתּה:  ַעָּתה ֲהִמַּבְלֲעֵדי ְיהוָה ָעִליִתי ַעל־ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְלַהְׁשִחתֹו18:25
ָנְחנּו וַּיֹאֶמר ֶאְליִָקים ֶּבן־ִחְלִקָּיהּו ְוֶׁשְבָנה ְויֹוָאח ֶאל־ַרב־ָׁשֵקה ַּדֶּבר־ָנא ֶאל־ֲעָבֶדי ֲאָרִמית ִּכי ֹׁשְמִעים אֲ 18:26

ֶׁשר ַעל־ַהֹחָמה:  ְוַאל־ְּתַדֵּבר ִעָּמנּו ְיהּוִדית ְּבָאְזֵני ָהָעם אֲ 
ִׁשים וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַרב־ָׁשֵקה ַהַעל ֲאֹדֶני ְוֵאֶלי ְׁשָלַחִני ֲאֹדִני ְלַדֵּבר ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲהלֹא ַעל־ָהֲאנָ 18:27

ַהֹּיְׁשִבים ַעל־ַהֹחָמה ֶלֱאֹכל ֶאת ֲחֵריֶהם ְוִלְׁשּתֹות ֶאת־ֵׁשיֵניֶהם ִעָּמֶכם: 
ַרב־ָׁשֵקה וִַּיְקָרא ְבקֹול־ָּגדֹול ְיהּוִדית וְַיַדֵּבר וַּיֹאֶמר ִׁשְמעּו ְּדַבר־ַהֶּמֶל ַהָּגדֹול ֶמֶל ַאּׁשּור:  וַַּיֲעֹמד 18:28
ֹּכה ָאַמר ַהֶּמֶל ַאל־יִַּׁשיא ָלֶכם ִחְזִקָּיהּו ִּכי־לֹא יּוַכל ְלַהִּציל ֶאְתֶכם ִמָּידֹו:  18:29
ִקָּיהּו ֶאל־ְיהוָה ֵלאֹמר ַהֵּצל יִַּציֵלנּו ְיהוָה ְולֹא ִתָּנֵתן ֶאת־ָהִעיר ַהּזֹאת ְּבַיד ֶמֶל ַאּׁשּור: ְוַאל־יְַבַטח ֶאְתֶכם ִחזְ 18:30
תֹו  ְוִאיׁש ְּתֵאנָ ַאל־ִּתְׁשְמעּו ֶאל־ִחְזִקָּיהּו ִּכי ֹכה ָאַמר ֶמֶל ַאּׁשּור ֲעׂשּו־ִאִּתי ְבָרָכה ּוְצאּו ֵאַלי ְוִאְכלּו ִאיׁש־ַּגְפנֹו 18:31

ּוְׁשתּו ִאיׁש ֵמי־בֹורֹו:  
ַבׁש ִוְחיּו  ַעד־ֹּבִאי ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ֶאל־ֶאֶרץ ְּכַאְרְצֶכם ֶאֶרץ ָּדָגן ְוִתירֹוׁש ֶאֶרץ ֶלֶחם ּוְכָרִמים ֶאֶרץ ֵזית ִיְצָהר ּוְד 18:32

וָה יִַּציֵלנּו:  ְולֹא ָתֻמתּו ְוַאל־ִּתְׁשְמעּו ֶאל־ִחְזִקָּיהּו ִּכי־יִַּסית ֶאְתֶכם ֵלאֹמר ְיה
ֵהי ַהּגֹוִים ִאיׁש ֶאת־ַאְרצֹו ִמַּיד ֶמֶל ַאּׁשּור:  18:33 ַהַהֵּצל ִהִּצילּו ֱא
ֵהי ְסַפְרוִַים ֵהַנע ְוִעָּוה 18:34 ֵהי ֲחָמת ְוַאְרָּפד ַאֵּיה ֱא ִמָּיִדי:  ־ִהִּצילּו ֶאת־ֹׁשְמרֹון1ֲהִכי ַאֵּיה ֱא
ֵהי ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר־ִהִּצילּו ֶאת־ַאְרָצם ִמָּיִדי ִּכי־יִַּציל ְיהוָה ֶאת־ְירּוָׁשַלִם ִמָּיִדי:  18:35 ִמי ְּבָכל־ֱא
ְוֶהֱחִריׁשּו ָהָעם ְולֹא־ָענּו ֹאתֹו ָּדָבר ִּכי־ִמְצוַת ַהֶּמֶל ִהיא ֵלאֹמר לֹא ַתֲענֻהּו:  18:36
ם  ים ֶּבן־ִחְלִקָּיה ֲאֶׁשר־ַעל־ַהַּבִית ְוֶׁשְבָנא ַהֹּסֵפר ְויֹוָאח ֶּבן־ָאָסף ַהַּמְזִּכיר ֶאל־ִחְזִקָּיהּו ְקרּוֵעי ְבָגִדיוַָּיבֹא ֶאְליִָק 18:37

וַַּיִּגדּו לֹו ִּדְבֵרי ַרב־ָׁשֵקה:  
וַָּיבֹא ֵּבית ְיהוָה:  וְַיִהי ִּכְׁשֹמַע ַהֶּמֶל ִחְזִקָּיהּו וִַּיְקַרע ֶאת־ְּבָגָדיו וִַּיְתַּכס ַּבָּׂשק 19:1
ַׁשְעיָהּו ַהָּנִביא וִַּיְׁשַלח ֶאת־ֶאְליִָקים ֲאֶׁשר־ַעל־ַהַּבִית ְוֶׁשְבָנא ַהֹּסֵפר ְוֵאת ִזְקֵני ַהֹּכֲהִנים ִמְתַּכִּסים ַּבַּׂשִּקים ֶאל־יְ 19:2

ֶּבן־ָאמֹוץ:  
ה ּוְנָאָצה ַהּיֹום ַהֶּזה ִּכי ָבאּו ָבִנים ַעד־ַמְׁשֵּבר ְוֹכַח ַאִין ְלֵלָדה:  וַּיֹאְמרּו ֵאָליו ֹּכה ָאַמר ִחְזִקָּיהּו יֹום־ָצָרה ְותֹוֵכחָ 19:3
ִהים ַחי וְ 19:4 ־ַאּׁשּור ֲאֹדָניו ְלָחֵרף ֱא ֶהי ֵאת ָּכל־ִּדְבֵרי ַרב־ָׁשֵקה ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו ֶמֶל הֹוִכיַח  אּוַלי ִיְׁשַמע ְיהוָה ֱא

ֶהי ְוָנָׂשאָת ְתִפָּלה ְּבַעד ַהְּׁשֵאִרית ַהִּנְמָצָאה: ַּבְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָׁשַמע ְיהוָה אֱ 
וַָּיֹבאּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶל ִחְזִקָּיהּו ֶאל־ְיַׁשַעיָהּו:  19:5
ָּת ֲאֶׁשר  וַּיֹאֶמר ָלֶהם ְיַׁשְעיָהּו ֹּכה תֹאְמרּון ֶאל־ֲאֹדֵניֶכם ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ַאל־ִּתיָרא ִמְּפֵני ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָׁשַמעְ 19:6

־ַאּׁשּור ֹאִתי:   ִּגְּדפּו ַנֲעֵרי ֶמֶל
ִהְנִני ֹנֵתן ּבֹו רּוַח ְוָׁשַמע ְׁשמּוָעה ְוָׁשב ְלַאְרצֹו ְוִהַּפְלִּתיו ַּבֶחֶרב ְּבַאְרצֹו: 19:7
ָּלִכיׁש: וַָּיָׁשב ַרב־ָׁשֵקה וִַּיְמָצא ֶאת־ֶמֶל ַאּׁשּור ִנְלָחם ַעל־ִלְבָנה ִּכי ָׁשַמע ִּכי ָנַסע מִ 19:8
ּו ֵלאֹמר:  וִַּיְׁשַמע ֶאל־ִּתְרָהָקה ֶמֶלך־ּכּוש ֵלאֹמר ִהֵּנה יָָצא ְלִהָּלֵחם ִאָּת וַָּיָׁשב וִַּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל־ִחְזִקָּיה 19:9

ֶהי ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹּבטֵ 19:10 ־ְיהּוָדה ֵלאֹמר ַאל־יִַּׁשֲא ֱא ַח ּבֹו ֵלאֹמר לֹא ִתָּנֵתן  ֹּכה תֹאְמרּון ֶאל־ִחְזִקָּיהּו ֶמֶל
ְירּוָׁשַלִם ְּביַד ֶמֶל ַאּׁשּור:  

ִהֵּנה ַאָּתה ָׁשַמְעָּת ֵאת ֲאֶׁשר ָעׂשּו ַמְלֵכי ַאּׁשּור ְלָכל־ָהֲאָרצֹות ְלַהֲחִריָמם ְוַאָּתה ִּתָּנֵצל: 19:11
ֵהי ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִׁשֲחתּו ֲאבֹוַתי ֶאת־ּגֹו19:12 ָזן ְוֶאת־ָחָרן ְוֶרֶצף ּוְבֵני־ֶעֶדן ֲאֶׁשר ִּבְתַלאָּׂשר:  ַהִהִּצילּו ֹאָתם ֱא
־ֲחָמת ּוֶמֶל ַאְרָּפד ּוֶמֶל ָלִעיר ְסַפְרוִָים ֵהַנע ְוִעָּוה: 19:13 ַאּיֹו ֶמֶל
ְרֵׂשהּו ִחְזִקָּיהּו ִלְפֵני ְיהוָה:וִַּיַּקח ִחְזִקָּיהּו ֶאת־ַהְּסָפִרים ִמַּיד ַהַּמְלָאִכים וִַּיְקָרֵאם וַַּיַעל ֵּבית ְיהוָה וִַּיפְ 19:14
ִהים ְלבַ 19:15 ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֹיֵׁשב ַהְּכֻרִבים ַאָּתה־הּוא ָהֱא ְּד ְלֹכל  וִַּיְתַּפֵּלל ִחְזִקָּיהּו ִלְפֵני ְיהוָה וַּיֹאַמר ְיהוָה ֱא

ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְוֶאת־ָהָאֶרץ:  
הִ הַ 19:16 ים ָחי: ֵּטה ְיהוָה ָאְזְנ ּוֲׁשָמע ְּפַקח ְיהוָה ֵעיֶני ּוְרֵאה ּוְׁשַמע ֵאת ִּדְבֵרי ַסְנֵחִריב ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו ְלָחֵרף ֱא
ָאְמָנם ְיהוָה ֶהֱחִריבּו ַמְלֵכי ַאּׁשּור ֶאת־ַהּגֹוִים ְוֶאת־ַאְרָצם: 19:17
19:18 ֹ ֵהיֶהם ָּבֵאׁש ִּכי ל ִהים ֵהָּמה ִּכי ִאם־ַמֲעֵׂשה ְיֵדי־ָאָדם ֵעץ וֶָאֶבן וְַיַאְּבדּום:  ְוָנְתנּו ֶאת־ֱא א ֱא
19:19: ִהים ְלַבֶּד ֵהינּו הֹוִׁשיֵענּו ָנא ִמָּידֹו ְויְֵדעּו ָּכל־ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ִּכי ַאָּתה ְיהוָה ֱא ְוַעָּתה ְיהוָה ֱא
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ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל־ַסְנֵחִרב וִַּיְׁשַלח ְיַׁשְעיָהּו ֶבן־ָאמ19:20 ֹוץ ֶאל־ִחְזִקָּיהּו ֵלאֹמר ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא
־ַאּׁשּור ָׁשָמְעִּתי:   ֶמֶל

ה ַּבת ְירּוָׁשָלִם:  ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ְיהוָה ָעָליו ָּבָזה ְל ָלֲעָגה ְל ְּבתּוַלת ַּבת־ִצּיֹון ַאֲחֶרי רֹאׁש ֵהִניעָ 19:21
ֶאת־ִמי ֵחַרְפָּת ְוִגַּדְפָּת ְוַעל־ִמי ֲהִרימֹוָת ּקֹול וִַּתָּׂשא ָמרֹום ֵעיֶני ַעל־ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל:  19:22
ֶאְכֹרת קֹוַמת ֲאָרָזיו  ְּביַד ַמְלָאֶכי ֵחַרְפָּת ֲאֹדָני וַּתֹאֶמר ְּבֹרב ִרְכִּבי ֲאִני ָעִליִתי ְמרֹום ָהִרים יְַרְּכֵתי ְלָבנֹון וְ 19:23

ִמְבחֹור ְּבֹרָׁשיו ְוָאבֹוָאה ְמלֹון ִקֹּצה יַַער ַּכְרִמּלֹו:  
ֲאִני ַקְרִּתי ְוָׁשִתיִתי ַמִים ָזִרים ְוַאְחִרב ְּבַכף־ְּפָעַמי ֹּכל ְיֹאֵרי ָמצֹור:  19:24
יָה ַעָּתה ֲהֵביאִתיָה ּוְתִהי ַלְהׁשֹות ַּגִּלים ִנִּצים ָעִרים  ֲהלֹא־ָׁשַמְעָּת ְלֵמָרחֹוק ֹאָתּה ָעִׂשיִתי ְלִמיֵמי ֶקֶדם ִויַצְרִּת 19:25

ְּבֻצרֹות:  
ְוֹיְׁשֵביֶהן ִקְצֵרי־יָד ַחּתּו וֵַּיֹבׁשּו ָהיּו ֵעֶׂשב ָׂשֶדה ִויַרק ֶּדֶׁשא ֲחִציר ַּגּגֹות ּוְׁשֵדָפה ִלְפֵני ָקִדים:  19:26
ְוֵאת ִהְתַרֶּגְז ֵאָלי: ְוִׁשְבְּת ְוֵצאְת ּוֹבֲא יָָדְעִּתי 19:27
ַּבֶּדֶר ֲאֶׁשר־ָּבאָת  יַַען ִהְתַרֶּגְז ֵאַלי ְוַׁשֲאַנְנ ָעָלה ְבָאְזָני ְוַׂשְמִּתי ַחִחי ְּבַאֶּפ ּוִמְתִּגי ִּבְׂשָפֶתי וֲַהִׁשֹבִתי 19:28

ָּבּה: 
ִנית ָסִחיׁש ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִליִׁשית ִזְרעּו ְוִקְצרּו ְוִנְטעּו ְכָרִמים  ְוֶזה־ְּל ָהאֹות ָאכֹול ַהָּׁשָנה ָסִפיַח ּוַבָּׁשָנה ַהּׁשֵ 19:29

ְוִאְכלּו ִפְריָם:  
ְויְָסָפה ְּפֵליַטת ֵּבית־ְיהּוָדה ַהִּנְׁשָאָרה ֹׁשֶרׁש ְלָמָּטה ְוָעָׂשה ְפִרי ְלָמְעָלה:  19:30
ּיֹון ִקְנַאת ְיהוָה ְצָבאֹות ַּתֲעֶׂשה־ּזֹאת: ִּכי ִמירּוָׁשַלִם ֵּתֵצא ְׁשֵאִרית ּוְפֵליָטה ֵמַהר צִ 19:31
ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֶאל־ֶמֶל ַאּׁשּור לֹא יָבֹא ֶאל־ָהִעיר ַהּזֹאת ְולֹא־יֹוֶרה ָׁשם ֵחץ ְולֹא־ְיַקְּדֶמָּנה ָמֵגן  19:32

ְולֹא־ִיְׁשֹּפ ָעֶליָה ֹסְלָלה:  
ׁשּוב ְוֶאל־ָהִעיר ַהּזֹאת לֹא יָבֹא ְנֻאם־ְיהוָה:  ַּבֶּדֶר ֲאֶׁשר־יָבֹא ָּבּה י19:33ָ
ְוַגּנֹוִתי ֶאל־ָהִעיר ַהּזֹאת ְלהֹוִׁשיָעּה ְלַמֲעִני ּוְלַמַען ָּדִוד ַעְבִּדי:  19:34
ֶלף וַַּיְׁשִּכימּו ַבֹּבֶקר ְוִהֵּנה וְַיִהי ַּבַּלְיָלה ַההּוא וֵַּיֵצא ַמְלַא ְיהוָה וַַּי ְּבַמֲחֵנה ַאּׁשּור ֵמָאה ְׁשמֹוִנים וֲַחִמָּׁשה אָ 19:35

ֻכָּלם ְּפָגִרים ֵמִתים:  
־ַאּׁשּור וֵַּיֶׁשב ְּבִניְנוֵה: 19:36 וִַּיַּסע וֵַּיֶל וַָּיָׁשב ַסְנֵחִריב ֶמֶל
ָהיו ְוַאְדַרֶּמֶל ְוַׂשְרֶאֶצר ָּבָניו ִהֻּכהּו ַבחֶ 19:37 ֶרב ְוֵהָּמה ִנְמְלטּו ֶאֶרץ ֲאָרָרט  וְַיִהי הּוא ִמְׁשַּתֲחוֶה ֵּבית ִנְסֹר ֱא

וִַּיְמ ֵאַסר־ַחֹּדן ְּבנֹו ַּתְחָּתיו:
ה ַצו ְלֵביֶת  ַּבָּיִמים ָהֵהם ָחָלה ִחְזִקָּיהּו ָלמּות וַָּיבֹא ֵאָליו ְיַׁשְעיָהּו ֶבן־ָאמֹוץ ַהָּנִביא וַּיֹאֶמר ֵאָליו ֹּכה־ָאַמר ְיהו20:1ָ

ה:  ִּכי ֵמת ַאָּתה ְולֹא ִתְחיֶ
וַַּיֵּסב ֶאת־ָּפָניו ֶאל־ַהִּקיר וִַּיְתַּפֵּלל ֶאל־ְיהוָה ֵלאֹמר: 20:2
ְּך ִחְזִקָּיהּו ְּבִכי  ָאָּנה ְיהוָה ְזָכר־ָנא ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַהַּלְכִּתי ְלָפֶני ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלָבב ָׁשֵלם ְוַהּטֹוב ְּבֵעיֶני ָעִׂשיִתי וֵַּיבְ 20:3
ָגדֹול: 
ְיִהי ְיַׁשְעיָהּו לֹא יָָצא ָחֵצר ַהִּתיֹכָנה ּוְדַבר־ְיהוָה ָהיָה ֵאָליו ֵלאֹמר: ו20:4ַ
ֵהי ָּדִוד ָאִבי ָׁשַמְעִּתי ֶאת־ְּתִפָּלֶת ָרִאיתִ 20:5 י  ׁשּוב ְוָאַמְרָּת ֶאל־ִחְזִקָּיהּו ְנִגיד־ַעִּמי ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא

ֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַּתֲעֶלה ֵּבית ְיהוָה: ֶאת־ִּדְמָעֶת ִהְנִני ֹרֶפא ָל ַּבּי 
־ַאּׁשּור ַאִּציְל ְוֵאת ָהִעיר ַהּזֹאת ְוַגּנֹוִתי ַעל־ָהעִ 20:6 יר ַהּזֹאת  ְוֹהַסְפִּתי ַעל־יֶָמי ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ּוִמַּכף ֶמֶל

ְלַמֲעִני ּוְלַמַען ָּדִוד ַעְבִּדי:  
ֶבֶלת ְּתֵאִנים וִַּיְקחּו וַָּיִׂשימּו ַעל־ַהְּׁשִחין וֶַּיִחי:  וַּיֹאֶמר ְיַׁשְעיָהּו ְקחּו ְּד 20:7
וַּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו ֶאל־ְיַׁשְעיָהּו ָמה אֹות ִּכי־ִיְרָּפא ְיהוָה ִלי ְוָעִליִתי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ֵּבית ְיהוָה: 20:8
יֲַעֶׂשה ְיהוָה ֶאת־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֵּבר ָהַל ַהֵּצל ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות  וַּיֹאֶמר ְיַׁשְעיָהּו ֶזה־ְּל ָהאֹות ֵמֵאת ְיהוָה ִּכי 20:9

ִאם־יָׁשּוב ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות:  
וַּיֹאֶמר ְיִחְזִקָּיהּו ָנֵקל ַלֵּצל ִלְנטֹות ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות לֹא ִכי יָׁשּוב ַהֵּצל ֲאֹחַרִּנית ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות: 20:10
ָּנִביא ֶאל־ְיהוָה וַָּיֶׁשב ֶאת־ַהֵּצל ַּבַּמֲעלֹות ֲאֶׁשר יְָרָדה ְּבַמֲעלֹות ָאָחז ֲאֹחַרִּנית ֶעֶׂשר  וִַּיְקָרא ְיַׁשְעיָהּו הַ 20:11
ַמֲעלֹות:
־ָּבֶבל ְסָפִרים ּוִמְנָחה ֶאל־ִחְזִקָּיהּו ִּכי ָׁשַמע ִּכי20:12 ָחָלה  ָּבֵעת ַהִהיא ָׁשַלח ְּברֹאַד ַּבְלֲאָדן ֶּבן־ַּבְלֲאָדן ֶמֶל

: 1ְזִקָּיהּו וֶַּיִחי חִ 
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ֵאת ֶׁשֶמן ַהּטֹוב  וִַּיְׁשַמע ֲעֵליֶהם ִחְזִקָּיהּו וַַּיְרֵאם ֶאת־ָּכל־ֵּבית ְנֹכֹתה ֶאת־ַהֶּכֶסף ְוֶאת־ַהָּזָהב ְוֶאת־ַהְּבָׂשִמים וְ 20:13
ל־ֶמְמַׁשְלּתֹו:  ְוֵאת ֵּבית ֵּכָליו ְוֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ִנְמָצא ְּבאֹוְצֹרָתיו לֹא־ָהיָה ָדָבר ֲאֶׁשר לֹא־ֶהְרָאם ִחְזִקָּיהּו ְּבֵביתֹו ּוְבכָ 

ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ּוֵמַאִין יָֹבאּו ֵאֶלי וַּיֹאֶמר  וַָּיבֹא ְיַׁשְעיָהּו ַהָּנִביא ֶאל־ַהֶּמֶל ִחְזִקָּיהּו וַּיֹאֶמר ֵאָליו ָמה ָאְמרּו 20:14
ִחְזִקָּיהּו ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ָּבאּו ִמָּבֶבל:  

וַּיֹאֶמר ָמה ָראּו ְּבֵביֶת וַּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ְּבֵביִתי ָראּו לֹא־ָהיָה ָדָבר ֲאֶׁשר לֹא־ִהְרִאיִתם 20:15
ְּבֹאְצֹרָתי:  

ּיֹאֶמר ְיַׁשְעיָהּו ֶאל־ִחְזִקָּיהּו ְׁשַמע ְּדַבר־ְיהוָה:  ו20:16ַ
ָבר ָאַמר  ִהֵּנה יִָמים ָּבִאים ְוִנָּׂשא ָּכל־ֲאֶׁשר ְּבֵביֶת ַוֲאֶׁשר ָאְצרּו ֲאֹבֶתי ַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה ָּבֶבָלה לֹא־ִיָּוֵתר ּדָ 20:17
ְיהוָה:  
ר ּתֹוִליד ִיָּקח ְוָהיּו ָסִריִסים ְּבֵהיַכל ֶמֶל ָּבֶבל:  ּוִמָּבֶני ֲאֶׁשר יְֵצאּו ִמְּמ ֲאׁשֶ 20:18
יָָמי:  וַּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו ֶאל־ְיַׁשְעיָהּו טֹוב ְּדַבר־ְיהוָה ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת וַּיֹאֶמר ֲהלֹוא ִאם־ָׁשלֹום וֱֶאֶמת ִיְהיֶה בְ 20:19
ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶאת־ַהְּבֵרָכה ְוֶאת־ַהְּתָעָלה וַָּיֵבא ֶאת־ַהַּמִים ָהִעיָרה ֲהלֹא־ֵהם  ְויֶֶתר ִּדְבֵרי ִחְזִקָּיהּו ְוָכל־ְּגבּוָרתֹו ו20:20ַ

ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה:  
וִַּיְׁשַּכב ִחְזִקָּיהּו ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיְמ ְמַנֶּׁשה ְבנֹו ַּתְחָּתיו:20:21

ֵרה ָׁשָנה ְמַנֶּׁשה ְבָמְלכֹו וֲַחִמִּׁשים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו ֶחְפִצי־ָבּה: ֶּבן־ְׁשֵּתים ֶעְׂש 21:1
וַַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה ְּכתֹוֲעֹבת ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר הֹוִריׁש ְיהוָה ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  21:2
ת ֲאֶׁשר ִאַּבד ִחְזִקָּיהּו ָאִביו וַָּיֶקם ִמְזְּבֹחת ַלַּבַעל וַַּיַעׂש ֲאֵׁשָרה ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ַאְחָאב ֶמֶל  וַָּיָׁשב וִַּיֶבן ֶאת־ַהָּבמֹו21:3

ִיְׂשָרֵאל וִַּיְׁשַּתחּו ְלָכל־ְצָבא ַהָּׁשַמִים וַַּיֲעֹבד ֹאָתם:  
21:4 ִ ם ָאִׂשים ֶאת־ְׁשִמי: ּוָבָנה ִמְזְּבֹחת ְּבֵבית ְיהוָה ֲאֶׁשר ָאַמר ְיהָוה ִּבירּוָׁשַל
וִַּיֶבן ִמְזְּבחֹות ְלָכל־ְצָבא ַהָּׁשָמִים ִּבְׁשֵּתי ַחְצרֹות ֵּבית־ְיהוָה:  21:5
יס: ְוֶהֱעִביר ֶאת־ְּבנֹו ָּבֵאׁש ְועֹוֵנן ְוִנֵחׁש ְוָעָׂשה אֹוב ְוִיְּדֹעִנים ִהְרָּבה ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה ְלַהְכעִ 21:6
ֹמה ְבנֹו ַּבַּבִית ַהֶּזה ּוִבירּוׁשָ וַָּיֶׂשם21:7 ַלִם  ֶאת־ֶּפֶסל ָהֲאֵׁשָרה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַּבַּבִית ֲאֶׁשר ָאַמר ְיהוָה ֶאל־ָּדִוד ְוֶאל־ְׁש

ֲאֶׁשר ָּבַחְרִּתי ִמֹּכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ָאִׂשים ֶאת־ְׁשִמי ְלעֹוָלם:  
ֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ַלֲאבֹוָתם ַרק ִאם־ִיְׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצִּויִתים  ְולֹא ֹאִסיף ְלָהִניד ֶרֶגל ִיְׂשָרֵאל ִמן־הָ 21:8

ּוְלָכל־ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר־ִצָּוה ֹאָתם ַעְבִּדי ֹמֶׁשה:  
ֵני ִיְׂשָרֵאל:  ְולֹא ָׁשֵמעּו וַַּיְתֵעם ְמַנֶּׁשה ַלֲעׂשֹות ֶאת־ָהָרע ִמן־ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהְׁשִמיד ְיהוָה ִמְּפֵני ּבְ 21:9

וְַיַדֵּבר ְיהוָה ְּביַד־ֲעָבָדיו ַהְּנִביִאים ֵלאֹמר: 21:10
־ְיהּוָדה ַהֹּתֵעבֹות ָהֵאֶּלה ֵהַרע ִמֹּכל ֲאֶׁשר־ָעׂשּו ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר ְלָפָניו וַּיַ 21:11 ֲחִטא  יַַען ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְמַנֶּׁשה ֶמֶל

ַגם־ֶאת־ְיהּוָדה ְּבִגּלּוָליו:
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני ֵמִביא ָרָעה ַעל־ְירּוָׁשַלִם ִויהּוָדה ֲאֶׁשר ָּכל־ֹׁשְמָעיו ִּתַּצְלָנה ְׁשּתֵ ָלכֵ 21:12 י  ן ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא
ָאְזָניו: 
ר־ִיְמֶחה  ְוָנִטיִתי ַעל־ְירּוָׁשַלִם ֵאת ָקו ֹׁשְמרֹון ְוֶאת־ִמְׁשֹקֶלת ֵּבית ַאְחָאב ּוָמִחיִתי ֶאת־ְירּוָׁשַלִם ַּכֲאׁשֶ 21:13

ֶאת־ַהַּצַּלַחת ָמָחה ְוָהַפ ַעל־ָּפֶניָה:  
ְוָנַטְׁשִּתי ֵאת ְׁשֵאִרית ַנֲחָלִתי ּוְנַתִּתים ְּביַד ֹאְיֵביֶהם ְוָהיּו ְלַבז ְוִלְמִׁשָּסה ְלָכל־ֹאְיֵביֶהם: 21:14
ּיֹום ֲאֶׁשר יְָצאּו ֲאבֹוָתם ִמִּמְצַרִים ְוַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:  יַַען ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת־ָהַרע ְּבֵעיַני וִַּיְהיּו ַמְכִעִסים ֹאִתי ִמן־הַ 21:15
ִטיא  ְוַגם ָּדם ָנִקי ָׁשַפ ְמַנֶּׁשה ַהְרֵּבה ְמֹאד ַעד ֲאֶׁשר־ִמֵּלא ֶאת־ְירּוָׁשַלִם ֶּפה ָלֶפה ְלַבד ֵמַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ֶהחֱ 21:16

ֶאת־ְיהּוָדה ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה:  
ְלֵכי  ְויֶֶתר ִּדְבֵרי ְמַנֶּׁשה ְוָכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ֲהלֹא־ֵהם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלמַ 21:17

ְיהּוָדה:  
ַּתְחָּתיו:וִַּיְׁשַּכב ְמַנֶּׁשה ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיָּקֵבר ְּבַגן־ֵּביתֹו ְּבַגן־ֻעָּזא וִַּיְמ ָאמֹון ְּבנֹו 21:18
ָחרּוץ  ֶּבן־ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ָאמֹון ְּבָמְלכֹו ּוְׁשַּתִים ָׁשִנים ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו ְמֻׁשֶּלֶמת ַּבת־21:19

ִמן־יְָטָבה: 
וַַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְמַנֶּׁשה ָאִביו:  21:20
ָכל־ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר־ָהַל ָאִביו וַַּיֲעֹבד ֶאת־ַהִּגֻּלִלים ֲאֶׁשר ָעַבד ָאִביו וִַּיְׁשַּתחּו ָלֶהם:  וֵַּיֶל ּבְ 21:21
ֵהי ֲאֹבָתיו ְולֹא ָהַל ְּבֶדֶר ְיהוָה: 21:22 וַַּיֲעֹזב ֶאת־ְיהוָה ֱא
ֹו: וִַּיְקְׁשרּו ַעְבֵדי־ָאמֹון ָעָליו וַָּיִמיתּו ֶאת־ַהֶּמֶל ְּבֵבית21:23
וַַּי ַעם־ָהָאֶרץ ֵאת ָּכל־ַהֹּקְׁשִרים ַעל־ַהֶּמֶל ָאמֹון וַַּיְמִליכּו ַעם־ָהָאֶרץ ֶאת־יֹאִׁשָּיהּו ְבנֹו ַּתְחָּתיו: 21:24
ְויֶֶתר ִּדְבֵרי ָאמֹון ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֲהלֹא־ֵהם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה:  21:25
ִּיְקֹּבר ֹאתֹו ִּבְקֻבָרתֹו ְּבַגן־ֻעָּזא וִַּיְמ יֹאִׁשָּיהּו ְבנֹו ַּתְחָּתיו:ו21:26ַ



ִׁשים ְוַאַחת ָׁשָנה ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו ְיִדיָדה ַבת־ֲעדָ 22:1 יָה ִמָּבְצַקת:  ֶּבן־ְׁשֹמֶנה ָׁשָנה יֹאִׁשָּיהּו ְבָמְלכֹו ּוְׁש
ְּבֵעיֵני ְיהוָה וֵַּיֶל ְּבָכל־ֶּדֶר ָּדִוד ָאִביו ְולֹא־ָסר יִָמין ּוְׂשמֹאול:וַַּיַעׂש ַהָּיָׁשר 22:2
ר ֵּבית ְיהוָה  וְַיִהי ִּבְׁשֹמֶנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֶּמֶל יֹאִׁשָּיהּו ָׁשַלח ַהֶּמֶל ֶאת־ָׁשָפן ֶּבן־ֲאַצְליָהּו ֶבן־ְמֻׁשָּלם ַהֹּספֵ 22:3

ֵלאֹמר:  
ְלִקָּיהּו ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ְויֵַּתם ֶאת־ַהֶּכֶסף ַהּמּוָבא ֵּבית ְיהוָה ֲאֶׁשר ָאְספּו ֹׁשְמֵרי ַהַּסף ֵמֵאת ָהָעם:  ֲעֵלה ֶאל־חִ 22:4
ֵּזק  ה ְלחַ ְוִיְּתֹנה ַעל־יַד ֹעֵׂשי ַהְּמָלאָכה ַהֻּמְפָקִדים ְּבֵבית ְיהוָה ְוִיְּתנּו ֹאתֹו ְלֹעֵׂשי ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ְּבֵבית ְיהָו22:5

ֶּבֶדק ַהָּבִית: 
ֶלָחָרִׁשים ְוַלֹּבִנים ְוַלֹּגְדִרים ְוִלְקנֹות ֵעִצים ְוַאְבֵני ַמְחֵצב ְלַחֵּזק ֶאת־ַהָּבִית:  22:6
ַא לֹא־יֵָחֵׁשב ִאָּתם ַהֶּכֶסף ַהִּנָּתן ַעל־יָָדם ִּכי ֶבֱאמּוָנה ֵהם ֹעִׂשים: 22:7
ל ַעל־ָׁשָפן ַהֹּסֵפר ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָמָצאִתי ְּבֵבית ְיהוָה וִַּיֵּתן ִחְלִקָּיה ֶאת־ַהֵּסֶפר  וַּיֹאֶמר ִחְלִקָּיהּו ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹו22:8

ֶאל־ָׁשָפן וִַּיְקָרֵאהּו:  
ִית וִַּיְּתנֻהּו  ּבַ וַָּיבֹא ָׁשָפן ַהֹּסֵפר ֶאל־ַהֶּמֶל וַָּיֶׁשב ֶאת־ַהֶּמֶל ָּדָבר וַּיֹאֶמר ִהִּתיכּו ֲעָבֶדי ֶאת־ַהֶּכֶסף ַהִּנְמָצא בַ 22:9

ַעל־יַד ֹעֵׂשי ַהְּמָלאָכה ַהֻּמְפָקִדים ֵּבית ְיהוָה:  
22:10  : וַַּיֵּגד ָׁשָפן ַהֹּסֵפר ַלֶּמֶל ֵלאֹמר ֵסֶפר ָנַתן ִלי ִחְלִקָּיה ַהֹּכֵהן וִַּיְקָרֵאהּו ָׁשָפן ִלְפֵני ַהֶּמֶל
ַהּתֹוָרה וִַּיְקַרע ֶאת־ְּבָגָדיו: וְַיִהי ִּכְׁשֹמַע ַהֶּמֶל ֶאת־ִּדְבֵרי ֵסֶפר 22:11
ת ֲעָׂשיָה  וְַיַצו ַהֶּמֶל ֶאת־ִחְלִקָּיה ַהֹּכֵהן ְוֶאת־ֲאִחיָקם ֶּבן־ָׁשָפן ְוֶאת־ַעְכּבֹור ֶּבן־ִמיָכיָה ְוֵאת ָׁשָפן ַהֹּסֵפר ְואֵ 22:12

ֶעֶבד־ַהֶּמֶל ֵלאֹמר:  
ּוְבַעד ָּכל־ְיהּוָדה ַעל־ִּדְבֵרי ַהֵּסֶפר ַהִּנְמָצא ַהֶּזה ִּכי־ְגדֹוָלה ֲחַמת  ְלכּו ִדְרׁשּו ֶאת־ְיהוָה ַּבֲעִדי ּוְבַעד־ָהָעם22:13

ָעֵלינּו:  ְיהוָה ֲאֶׁשר־ִהיא ִנְּצָתה ָבנּו ַעל ֲאֶׁשר לֹא־ָׁשְמעּו ֲאֹבֵתינּו ַעל־ִּדְבֵרי ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ַלֲעׂשֹות ְּכָכל־ַהָּכתּוב 
ַוֲאִחיָקם ְוַעְכּבֹור ְוָׁשָפן וֲַעָׂשיָה ֶאל־ֻחְלָּדה ַהְּנִביָאה ֵאֶׁשת ַׁשֻּלם ֶּבן־ִּתְקוָה ֶּבן־ַחְרַחס  וֵַּיֶל ִחְלִקָּיהּו ַהֹּכֵהן 22:14

ֹׁשֵמר ַהְּבָגִדים ְוִהיא ֹיֶׁשֶבת ִּבירּוָׁשַלִם ַּבִּמְׁשֶנה וְַיַדְּברּו ֵאֶליָה: 
ֵהי ִיְׂשָרֵאל22:15 ִאְמרּו ָלִאיׁש ֲאֶׁשר־ָׁשַלח ֶאְתֶכם ֵאָלי:  וַּתֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא
הּוָדה:  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִהְנִני ֵמִביא ָרָעה ֶאל־ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְוַעל־ֹיְׁשָביו ֵאת ָּכל־ִּדְבֵרי ַהֵּסֶפר ֲאֶׁשר ָקָרא ֶמֶל יְ 22:16
ִהים ֲאֵחִרים ְלַמַען  22:17 ַהְכִעיֵסִני ְּבֹכל ַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם ְוִנְּצָתה ֲחָמִתי ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ַּתַחת ֲאֶׁשר ֲעָזבּוִני וְַיַקְּטרּו ֵלא

ְולֹא ִתְכֶּבה:  
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ַהְּדבָ 22:18 ִרים  ְוֶאל־ֶמֶל ְיהּוָדה ַהֹּׁשֵלַח ֶאְתֶכם ִלְדֹרׁש ֶאת־ְיהוָה ֹּכה תֹאְמרּו ֵאָליו ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא

ֲאֶׁשר ָׁשָמְעָּת: 
־ְלָבְב וִַּתָּכַנע ִמְּפֵני ְיהוָה ְּבָׁשְמֲע ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ַעל־ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְוַעל־ֹיְׁשָביו ִלְהיֹו 22:19 ת ְלַׁשָּמה ְוִלְקָלָלה  יַַען ַר

וִַּתְקַרע ֶאת־ְּבָגֶדי וִַּתְבֶּכה ְלָפָני ְוַגם ָאֹנִכי ָׁשַמְעִּתי ְנֻאם־ְיהוָה: 
יא  ִני ֹאִסְפ ַעל־ֲאֹבֶתי ְוֶנֱאַסְפָּת ֶאל־ִקְבֹרֶתי ְּבָׁשלֹום ְולֹא־ִתְרֶאיָנה ֵעיֶני ְּבֹכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר־ֲאִני ֵמבִ ָלֵכן ִהנְ 22:20

ַעל־ַהָּמקֹום ַהֶּזה וַָּיִׁשיבּו ֶאת־ַהֶּמֶל ָּדָבר: 
ירּוָׁשָלִם: וִַּיְׁשַלח ַהֶּמֶל וַַּיַאְספּו ֵאָליו ָּכל־ִזְקֵני ְיהּוָדה וִ 23:1
ָעם ְלִמָּקֹטן  וַַּיַעל ַהֶּמֶל ֵּבית־ְיהוָה ְוָכל־ִאיׁש ְיהּוָדה ְוָכל־ֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ִאּתֹו ְוַהֹּכֲהִנים ְוַהְּנִביִאים ְוָכל־הָ 23:2

ְוַעד־ָּגדֹול וִַּיְקָרא ְבָאְזֵניֶהם ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵרי ֵסֶפר ַהְּבִרית ַהִּנְמָצא ְּבֵבית ְיהוָה:
ְדוָתיו  וַַּיֲעֹמד ַהֶּמֶל ַעל־ָהַעּמּוד וִַּיְכֹרת ֶאת־ַהְּבִרית ִלְפֵני ְיהוָה ָלֶלֶכת ַאַחר ְיהוָה ְוִלְׁשֹמר ִמְצוָתיו ְוֶאת־עֵ 23:3

ֲעֹמד ָּכל־ָהָעם ְוֶאת־ֻחֹּקָתיו ְּבָכל־ֵלב ּוְבָכל־ֶנֶפׁש ְלָהִקים ֶאת־ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ַהּזֹאת ַהְּכֻתִבים ַעל־ַהֵּסֶפר ַהֶּזה וַּיַ 
ַּבְּבִרית:  

וָה ֵאת  וְַיַצו ַהֶּמֶל ֶאת־ִחְלִקָּיהּו ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ְוֶאת־ֹּכֲהֵני ַהִּמְׁשֶנה ְוֶאת־ֹׁשְמֵרי ַהַּסף ְלהֹוִציא ֵמֵהיַכל ְיה 23:4
ם ִמחּוץ ִלירּוָׁשַלִם ְּבַׁשְדמֹות ִקְדרֹון ְוָנָׂשא  ָּכל־ַהֵּכִלים ָהֲעׂשּוִים ַלַּבַעל ְוָלֲאֵׁשָרה ּוְלֹכל ְצָבא ַהָּׁשָמִים וִַּיְׂשְרפֵ 

ֶאת־ֲעָפָרם ֵּבית־ֵאל:  
ְוֶאת־ַהְמַקְּטִרים ְוִהְׁשִּבית ֶאת־ַהְּכָמִרים ֲאֶׁשר ָנְתנּו ַמְלֵכי ְיהּוָדה וְַיַקֵּטר ַּבָּבמֹות ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ּוְמִסֵּבי ְירּוָׁשָלִם 23:5

ַח ְוַלַּמָּזלֹות ּוְלֹכל ְצָבא ַהָּׁשָמִים:  ַלַּבַעל ַלֶּׁשֶמׁש ְוַלָּירֵ 
ְלָעָפר וַַּיְׁשֵל  וַֹּיֵצא ֶאת־ָהֲאֵׁשָרה ִמֵּבית ְיהוָה ִמחּוץ ִלירּוָׁשַלִם ֶאל־ַנַחל ִקְדרֹון וִַּיְׂשֹרף ֹאָתּה ְּבַנַחל ִקְדרֹון וַָּיֶדק  23:6

ֶאת־ֲעָפָרּה ַעל־ֶקֶבר ְּבֵני ָהָעם: 
י ַהְּקֵדִׁשים ֲאֶׁשר ְּבֵבית ְיהָוה ֲאֶׁשר ַהָּנִׁשים ֹאְרגֹות ָׁשם ָּבִּתים ָלֲאֵׁשָרה:  וִַּיֹּתץ ֶאת־ָּבּתֵ 23:7
ר ָׁשַבע  וַָּיֵבא ֶאת־ָּכל־ַהֹּכֲהִנים ֵמָעֵרי ְיהּוָדה וְַיַטֵּמא ֶאת־ַהָּבמֹות ֲאֶׁשר ִקְּטרּו־ָׁשָּמה ַהֹּכֲהִנים ִמֶּגַבע ַעד־ְּבאֵ 23:8

ָעִרים ֲאֶׁשר־ֶּפַתח ַׁשַער ְיהֹוֻׁשַע ַׂשר־ָהִעיר ֲאֶׁשר־ַעל־ְׂשמֹאול ִאיׁש ְּבַׁשַער ָהִעיר:  ְוָנַתץ ֶאת־ָּבמֹות ַהְּׁש 
ַא לֹא יֲַעלּו ֹּכֲהֵני ַהָּבמֹות ֶאל־ִמְזַּבח ְיהוָה ִּבירּוָׁשָלִם ִּכי ִאם־ָאְכלּו ַמּצֹות ְּבתֹו ֲאֵחיֶהם:  23:9

:  ְוִטֵּמא ֶאת־ַהֹּתֶפת ֲאֶׁשר ְּבגֵ 23:10 י ֶבן־ִהֹּנם ְלִבְלִּתי ְלַהֲעִביר ִאיׁש ֶאת־ְּבנֹו ְוֶאת־ִּבּתֹו ָּבֵאׁש ַלֹּמ



ס ֲאֶׁשר  וַַּיְׁשֵּבת ֶאת־ַהּסּוִסים ֲאֶׁשר ָנְתנּו ַמְלֵכי ְיהּוָדה ַלֶּׁשֶמׁש ִמּבֹא ֵבית־ְיהוָה ֶאל־ִלְׁשַּכת ְנַתן־ֶמֶל ַהָּסִרי23:11
ת ַהֶּׁשֶמׁש ָׂשַרף ָּבֵאׁש: ַּבַּפְרוִָרים ְוֶאת־ַמְרְּכבֹו

ה ְוֶאת־ַהִּמְזְּבחֹות ֲאֶׁשר ַעל־ַהָּגג ֲעִלַּית ָאָחז ֲאֶׁשר־ָעׂשּו ַמְלֵכי ְיהּוָדה ְוֶאת־ַהִּמְזְּבחֹות ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ְמַנּׁשֶ 23:12
ֶאל־ַנַחל ִקְדרֹון:  ִּבְׁשֵּתי ַחְצרֹות ֵּבית־ְיהָוה ָנַתץ ַהֶּמֶל וַָּיָרץ ִמָּׁשם ְוִהְׁשִלי ֶאת־ֲעָפָרם

־ִיְׂשָרֵאל ְלעַ 23:13 ֹמה ֶמֶל ְׁשֹּתֶרת  ְוֶאת־ַהָּבמֹות ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ְירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ִמיִמין ְלַהר־ַהַּמְׁשִחית ֲאֶׁשר ָּבָנה ְׁש
:  ִׁשֻּקץ ִציֹדִנים ְוִלְכמֹוׁש ִׁשֻּקץ מֹוָאב ּוְלִמְלֹּכם ּתֹוֲעַבת ְּבֵני־ַעּמֹון ִטֵּמא ַהּמֶ  ֶל

ְוִׁשַּבר ֶאת־ַהַּמֵּצבֹות וִַּיְכֹרת ֶאת־ָהֲאֵׁשִרים וְַיַמֵּלא ֶאת־ְמקֹוָמם ַעְצמֹות ָאָדם: 23:14
ְוַגם ֶאת־ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ְּבֵבית־ֵאל ַהָּבָמה ֲאֶׁשר ָעָׂשה יָָרְבָעם ֶּבן־ְנָבט ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ַּגם 23:15

ּוא ְוֶאת־ַהָּבָמה ָנָתץ וִַּיְׂשֹרף ֶאת־ַהָּבָמה ֵהַדק ְלָעָפר ְוָׂשַרף ֲאֵׁשָרה:  ֶאת־ַהִּמְזֵּבַח ַהה
ֹרף  וִַּיֶפן יֹאִׁשָּיהּו וַַּיְרא ֶאת־ַהְּקָבִרים ֲאֶׁשר־ָׁשם ָּבָהר וִַּיְׁשַלח וִַּיַּקח ֶאת־ָהֲעָצמֹות ִמן־ַהְּקָבִרים וִַּיְׂש 23:16

ִהים ַּבֲעֹמד יָָרְבָעם ֶּבָחג ַעל־ַהִּמְזֵּבַח וִַּיֶפן וִַּיָּׂשא ֶאת־ֵעיָניו  ַעל־ַהִּמְזֵּבַח וְַיַטְּמֵאהּו ִּכְד  ַבר ְיהוָה ֲאֶׁשר ָקָרא ִאיׁש ָהֱא
ִהים  ֲאֶׁשר ָקָרא ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:  1ַעל־ֶקֶבר ִאיׁש ָהֱא

ִהים ֲאֶׁשר־ָּבא מִ 23:17 ּוָדה  יה וַּיֹאֶמר ָמה ַהִּצּיּון ַהָּלז ֲאֶׁשר ֲאִני ֹרֶאה וַּיֹאְמרּו ֵאָליו ַאְנֵׁשי ָהִעיר ַהֶּקֶבר ִאיׁש־ָהֱא
וִַּיְקָרא ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ַעל ַהִּמְזַּבח ֵּבית־ֵאל: 

וַּיֹאֶמר ַהִּניחּו לֹו ִאיׁש ַאל־יַָנע ַעְצֹמָתיו וְַיַמְּלטּו ַעְצֹמָתיו ֵאת ַעְצמֹות ַהָּנִביא ֲאֶׁשר־ָּבא ִמֹּׁשְמרֹון:  23:18
ֶׁשר ְּבָעֵרי ֹׁשְמרֹון ֲאֶׁשר ָעׂשּו ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ְלַהְכִעיס ֶאת־ְיהוָה ֵהִסיר יֹאִׁשָּיהּו  ְוַגם ֶאת־ָּכל־ָּבֵּתי ַהָּבמֹות אֲ 23:19

וַַּיַעׂש ָלֶהם ְּכָכל־ַהַּמֲעִׂשים ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְּבֵבית־ֵאל:  
ְצמֹות ָאָדם ֲעֵליֶהם וַָּיָׁשב ְירּוָׁשָלִם:  וִַּיְזַּבח ֶאת־ָּכל־ֹּכֲהֵני ַהָּבמֹות ֲאֶׁשר־ָׁשם ַעל־ַהִּמְזְּבחֹות וִַּיְׂשֹרף ֶאת־עַ 23:20
ֵהיֶכם ַּכָּכתּוב ַעל ֵסֶפר ַהְּבִרית ַהֶּזה:  23:21 וְַיַצו ַהֶּמֶל ֶאת־ָּכל־ָהָעם ֵלאֹמר ֲעׂשּו ֶפַסח ַליהוָה ֱא
ְוֹכל ְיֵמי ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ּוַמְלֵכי ְיהּוָדה:  ִּכי לֹא ַנֲעָׂשה ַּכֶּפַסח ַהֶּזה ִמיֵמי ַהֹּׁשְפִטים ֲאֶׁשר ָׁשְפטּו ֶאת־ִיְׂשָרֵאל23:22
ִּכי ִאם־ִּבְׁשֹמֶנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֶּמֶל יֹאִׁשָּיהּו ַנֲעָׂשה ַהֶּפַסח ַהֶּזה ַליהוָה ִּבירּוָׁשָלִם: 23:23
ָּכל־ַהִּׁשֻּקִצים ֲאֶׁשר ִנְראּו ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה ְוַגם ֶאת־ָהֹאבֹות ְוֶאת־ַהִּיְּדֹעִנים ְוֶאת־ַהְּתָרִפים ְוֶאת־ַהִּגֻּלִלים ְוֵאת23:24

ַהֹּכֵהן ֵּבית ְיהוָה:  ּוִבירּוָׁשַלִם ִּבֵער יֹאִׁשָּיהּו ְלַמַען ָהִקים ֶאת־ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהְּכֻתִבים ַעל־ַהֵּסֶפר ֲאֶׁשר ָמָצא ִחְלִקָּיהּו 
ל־ְיהוָה ְּבָכל־ְלָבבֹו ּוְבָכל־ַנְפׁשֹו ּוְבָכל־ְמֹאדֹו ְּכֹכל ּתֹוַרת ֹמֶׁשה  ְוָכֹמהּו לֹא־ָהיָה ְלָפָניו ֶמֶל ֲאֶׁשר־ָׁשב אֶ 23:25

ְוַאֲחָריו לֹא־ָקם ָּכֹמהּו:  
ה: ַא לֹא־ָׁשב ְיהוָה ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר־ָחָרה ַאּפֹו ִּביהּוָדה ַעל ָּכל־ַהְּכָעִסים ֲאֶׁשר ִהְכִעיסֹו ְמַנּׁשֶ 23:26
ר ְיהוָה ַּגם ֶאת־ְיהּוָדה ָאִסיר ֵמַעל ָּפַני ַּכֲאֶׁשר ֲהִסֹרִתי ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ּוָמַאְסִּתי ֶאת־ָהִעיר ַהּזֹאת  וַּיֹאמֶ 23:27

ֲאֶׁשר־ָּבַחְרִּתי ֶאת־ְירּוָׁשַלִם ְוֶאת־ַהַּבִית ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ִיְהיֶה ְׁשִמי ָׁשם:  
ָׂשה ֲהלֹא־ֵהם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה:  ְויֶֶתר ִּדְבֵרי יֹאִׁשָּיהּו ְוָכל־ֲאֶׁשר עָ 23:28
־ִמְצַרִים ַעל־ֶמֶל ַאּׁשּור ַעל־ְנַהר־ְּפָרת וֵַּיֶל ַהֶּמֶל יֹאִׁשָּיהּו ִלְקָראת23:29 ֹו וְַיִמיֵתהּו  ְּביָָמיו ָעָלה ַפְרֹעה ְנֹכה ֶמֶל

ִּבְמִגּדֹו ִּכְרֹאתֹו ֹאתֹו:  
ָאָחז ֶּבן־יֹאִׁשָּיהּו  וַַּיְרִּכֻבהּו ֲעָבָדיו ֵמת ִמְּמִגּדֹו וְַיִבֻאהּו ְירּוָׁשַלִם וִַּיְקְּבֻרהּו ִּבְקֻבָרתֹו וִַּיַּקח ַעם־ָהָאֶרץ ֶאת־ְיהֹו23:30

וִַּיְמְׁשחּו ֹאתֹו וַַּיְמִליכּו ֹאתֹו ַּתַחת ָאִביו:
ׁש ָׁשָנה ְיהֹוָאָחז 23:31 ָׁשה ֳחָדִׁשים ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו ֲחמּוַטל ַּבת־ִיְרְמיָהּו  ֶּבן־ֶעְׂשִרים ְוָׁש ְּבָמְלכֹו ּוְׁש

ִמִּלְבָנה: 
וַַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ָעׂשּו ֲאֹבָתיו:  23:32
ְמ ִּבירּוׁשָ 23:33 ָלִם וִַּיֶּתן־ֹעֶנׁש ַעל־ָהָאֶרץ ֵמָאה ִכַּכר־ֶּכֶסף ְוִכַּכר  וַַּיַאְסֵרהּו ַפְרֹעה ְנֹכה ְבִרְבָלה ְּבֶאֶרץ ֲחָמת ִּבְ
ָזָהב: 

־ְיהֹוָאָחז ָלָקח  וַַּיְמֵל ַּפְרֹעה ְנֹכה ֶאת־ֶאְליִָקים ֶּבן־יֹאִׁשָּיהּו ַּתַחת יֹאִׁשָּיהּו ָאִביו וַַּיֵּסב ֶאת־ְׁשמֹו ְיהֹויִָקים ְוֶאת23:34
וַָּיבֹא ִמְצַרִים וַָּיָמת ָׁשם:  

ּכֹו  ְוַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ָנַתן ְיהֹויִָקים ְלַפְרֹעה ַא ֶהֱעִרי ֶאת־ָהָאֶרץ ָלֵתת ֶאת־ַהֶּכֶסף ַעל־ִּפי ַפְרֹעה ִאיׁש ְּכֶעְר 23:35
ָנַגׂש ֶאת־ַהֶּכֶסף ְוֶאת־ַהָּזָהב ֶאת־ַעם ָהָאֶרץ ָלֵתת ְלַפְרֹעה ְנֹכה: 

ְיהֹויִָקים ְּבָמְלכֹו ְוַאַחת ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו ְזִביָדה ַבת־ְּפָדיָה  ֶּבן־ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה23:36
ִמן־רּוָמה:  

וַַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ָעׂשּו ֲאֹבָתיו:  23:37
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ִהים) ִהיםָהֱא (ָהֱא



ׁש ָׁשִנים וַָּיָׁשב ַוִּיְמָרד־ּבֹו:  ְּביָָמיו ָעָלה ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶל ָּבֶבל וְַיִהי־לֹו ְיהֹו24:1 יִָקים ֶעֶבד ָׁש
ְיַׁשְּלֵחם ִּביהּוָדה  וְַיַׁשַּלח ְיהוָה ּבֹו ֶאת־ְּגדּוֵדי ַכְׂשִּדים ְוֶאת־ְּגדּוֵדי ֲאָרם ְוֵאת ְּגדּוֵדי מֹוָאב ְוֵאת ְּגדּוֵדי ְבֵני־ַעּמֹון ַו24:2

יַד ֲעָבָדיו ַהְּנִביִאים:  ְלַהֲאִבידֹו ִּכְדַבר ְיהוָה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ּבְ 
ַא ַעל־ִּפי ְיהוָה ָהְיָתה ִּביהּוָדה ְלָהִסיר ֵמַעל ָּפָניו ְּבַחּטֹאת ְמַנֶּׁשה ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה: 24:3
ַח:  24:4 ְוַגם ַּדם־ַהָּנִקי ֲאֶׁשר ָׁשָפ וְַיַמֵּלא ֶאת־ְירּוָׁשַלִם ָּדם ָנִקי ְולֹא־ָאָבה ְיהוָה ִלְס
ֶתר ִּדְבֵרי ְיהֹויִָקים ְוָכל־ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֲהלֹא־ֵהם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה:  ְוי24:5ֶ
וִַּיְׁשַּכב ְיהֹויִָקים ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיְמ ְיהֹויִָכין ְּבנֹו ַּתְחָּתיו: 24:6
 ִּכי־ָלַקח ֶמֶל ָּבֶבל ִמַּנַחל ִמְצַרִים ַעד־ְנַהר־ְּפָרת ֹּכל ֲאֶׁשר ָהְיָתה  ְולֹא־ֹהִסיף עֹוד ֶמֶל ִמְצַרִים ָלֵצאת ֵמַאְרצֹו24:7

ְלֶמֶל ִמְצָרִים:
ָׁשה ֳחָדִׁשים ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו ְנֻחְׁשָּתא בַ 24:8 ת־ֶאְלָנָתן  ֶּבן־ְׁשֹמֶנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְיהֹויִָכין ְּבָמְלכֹו ּוְׁש

 ִ ם:  ִמירּוָׁשָל
וַַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ָאִביו:  24:9

־ָּבֶבל ְירּוָׁשָלִם וַָּתבֹא ָהִעיר ַּבָּמצֹור:  24:10 ָּבֵעת ַהִהיא ָעָלה ַעְבֵדי ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶל
־ָּבֶבל ַעל־ָהִעיר וֲַעָבָדיו ָצִרים ָעֶלי24:11 ָה: וַָּיבֹא ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶל
־ְיהּוָדה ַעל־ֶמֶל ָּבֶבל הּוא ְוִאּמֹו וֲַעָבָדיו ְוָׂשָריו ְוָסִריָסיו וִַּיַּקח ֹאתֹו ֶמֶל 24:12 ָּבֶבל ִּבְׁשַנת  וֵַּיֵצא ְיהֹויִָכין ֶמֶל

ְׁשֹמֶנה ְלָמְלכֹו: 
ֹמה וַּיֹוֵצא ִמָּׁשם ֶאת־ָּכל־אֹוְצרֹות ֵּבית ְיהוָה ְואֹוְצרֹות ֵּבית ַהֶּמֶל 24:13 וְַיַקֵּצץ ֶאת־ָּכל־ְּכֵלי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְׁש

־ִיְׂשָרֵאל ְּבֵהיַכל ְיהוָה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה:   ֶמֶל
ָרׁשְוִהְגָלה ֶאת־ָּכל־ְירּוָׁשַלִם ְוֶאת־ָּכל־ַהָּׂשִרים ְוֵאת ָּכל־ִּגּבֹוֵרי ַהַחִיל עשרה ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ּגֹוֶלה ְוָכל־ֶהחָ 24:14

ְוַהַּמְסֵּגר לֹא ִנְׁשַאר זּוַלת ַּדַּלת ַעם־ָהָאֶרץ:  
ֹוָלה  וֶַּיֶגל ֶאת־ְיהֹויִָכין ָּבֶבָלה ְוֶאת־ֵאם ַהֶּמֶל ְוֶאת־ְנֵׁשי ַהֶּמֶל ְוֶאת־ָסִריָסיו ְוֵאת ֱאִוֵלי ָהָאֶרץ הֹוִלי ּג24:15

ִמירּוָׁשַלִם ָּבֶבָלה:  
־ָּבֶבל  ְוֵאת ָּכל־ַאְנֵׁשי ַהַחִיל ִׁשבְ 24:16 ַעת ֲאָלִפים ְוֶהָחָרׁש ְוַהַּמְסֵּגר ֶאֶלף ַהֹּכל ִּגּבֹוִרים ֹעֵׂשי ִמְלָחָמה וְַיִביֵאם ֶמֶל

ּגֹוָלה ָּבֶבָלה:  
־ָּבֶבל ֶאת־ַמַּתְניָה ֹדדֹו ַּתְחָּתיו וַַּיֵּסב ֶאת־ְׁשמֹו ִצְדִקָּיהּו:24:17 וַַּיְמֵל ֶמֶל
ה ִצְדִקָּיהּו ְבָמְלכֹו ְוַאַחת ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו ֲחמּוַטל ַּבת־ִיְרְמיָהּו  ֶּבן־ֶעְׂשִרים ְוַאַחת ָׁשנָ 24:18

ִמִּלְבָנה: 
וַַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ְיהֹויִָקים:  24:19
ַעד־ִהְׁשִלכֹו ֹאָתם ֵמַעל ָּפָניו וִַּיְמֹרד ִצְדִקָּיהּו ְּבֶמֶל ָּבֶבל: ִּכי ַעל־ַאף ְיהוָה ָהְיָתה ִבירּוָׁשַלִם ּוִביהּוָדה24:20

־ָּבֶבל הּוא וְ 25:1 ָכל־ֵחילֹו  וְַיִהי ִבְׁשַנת ַהְּתִׁשיִעית ְלָמְלכֹו ַּבֹחֶדׁש ָהֲעִׂשיִרי ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ָּבא ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶל
ֶליָה וִַּיְבנּו ָעֶליָה ָּדיֵק ָסִביב:  ַעל־ְירּוָׁשַלִם וִַּיַחן עָ 

וַָּתבֹא ָהִעיר ַּבָּמצֹור ַעד ַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֶּמֶל ִצְדִקָּיהּו: 25:2
ְּבִתְׁשָעה ַלֹחֶדׁש וֶַּיֱחַזק ָהָרָעב ָּבִעיר ְולֹא־ָהיָה ֶלֶחם ְלַעם ָהָאֶרץ: 25:3
ְלָחָמה ַהַּלְיָלה ֶּדֶר ַׁשַער ֵּבין ַהֹחֹמַתִים ֲאֶׁשר ַעל־ַּגן ַהֶּמֶל ְוַכְׂשִּדים ַעל־ָהִעיר  וִַּתָּבַקע ָהִעיר ְוָכל־ַאְנֵׁשי ַהּמִ 25:4

ָסִביב וֵַּיְלכּו ֶּדֶר ָהֲעָרָבה:  
ָליו:  וִַּיְרְּדפּו ֵחיל־ַּכְׂשִּדים ַאַחר ַהֶּמֶל וַַּיִּׂשגּו ֹאתֹו ְּבַעְרבֹות ְיֵרחֹו ְוָכל־ֵחילֹו ָנֹפצּו ֵמעָ 25:5
וִַּיְתְּפׂשּו ֶאת־ַהֶּמֶל וַַּיֲעלּו ֹאתֹו ֶאל־ֶמֶל ָּבֶבל ִרְבָלָתה וְַיַדְּברּו ִאּתֹו ִמְׁשָּפט:  25:6
ל: ְוֶאת־ְּבֵני ִצְדִקָּיהּו ָׁשֲחטּו ְלֵעיָניו ְוֶאת־ֵעיֵני ִצְדִקָּיהּו ִעֵּור וַַּיַאְסֵרהּו ַבְנֻחְׁשַּתִים וְַיִבֵאהּו ָּבבֶ 25:7
־ָּבֶבל ָּבא 25:8 ְנבּוַזְרֲאָדן  ּוַבֹחֶדׁש ַהֲחִמיִׁשי ְּבִׁשְבָעה ַלֹחֶדׁש ִהיא ְׁשַנת ְּתַׁשע־ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֶּמֶל ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶל

־ָּבֶבל ְירּוָׁשָלִם:  ַרב־ַטָּבִחים ֶעֶבד ֶמֶל
ֵאת ָּכל־ָּבֵּתי ְירּוָׁשַלִם ְוֶאת־ָּכל־ֵּבית ָּגדֹול ָׂשַרף ָּבֵאׁש: וִַּיְׂשֹרף ֶאת־ֵּבית־ְיהוָה ְוֶאת־ֵּבית ַהֶּמֶל וְ 25:9

:ְוֶאת־חֹוֹמת ְירּוָׁשַלִם ָסִביב ָנְתצּו ָּכל־ֵחיל ַּכְׂשִּדים ֲאֶׁשר ַרב־ַטָּבִחים25:10
ָּבֶבל ְוֵאת יֶֶתר ֶהָהמֹון ֶהְגָלה  ְוֵאת יֶֶתר ָהָעם ַהִּנְׁשָאִרים ָּבִעיר ְוֶאת־ַהֹּנְפִלים ֲאֶׁשר ָנְפלּו ַעל־ַהֶּמֶל 25:11

ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב־ַטָּבִחים:  
ּוִמַּדַּלת ָהָאֶרץ ִהְׁשִאיר ַרב־ַטָּבִחים ְלֹכְרִמים ּוְלֹיְגִבים: 25:12
ִׁשְּברּו ַכְׂשִּדים  ְוֶאת־ַעּמּוֵדי ַהְּנֹחֶׁשת ֲאֶׁשר ֵּבית־ְיהוָה ְוֶאת־ַהְּמֹכנֹות ְוֶאת־יָם ַהְּנֹחֶׁשת ֲאֶׁשר ְּבֵבית־ְיהוָה25:13

וִַּיְׂשאּו ֶאת־ְנֻחְׁשָּתם ָּבֶבָלה:  
חּו: ְוֶאת־ַהִּסיֹרת ְוֶאת־ַהָּיִעים ְוֶאת־ַהְמַזְּמרֹות ְוֶאת־ַהַּכּפֹות ְוֵאת ָּכל־ְּכֵלי ַהְּנֹחֶׁשת ֲאֶׁשר ְיָׁשְרתּו־ָבם ָלקָ 25:14
ָהב וֲַאֶׁשר־ֶּכֶסף ָּכֶסף ָלַקח ַרב־ַטָּבִחים:  ְוֶאת־ַהַּמְחּתֹות ְוֶאת־ַהִּמְזָרקֹות ֲאֶׁשר ָזָהב זָ 25:15



ֹמה ְלֵבית ְיהוָה לֹא־ָהיָה ִמְׁשָקל ִלְנֹחֶׁשת ָּכל־הַ 25:16 ֵּכִלים  ָהַעּמּוִדים ְׁשַנִים ַהָּים ָהֶאָחד ְוַהְּמֹכנֹות ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ְׁש
ָהֵאֶּלה: 
ֶתֶרת ָעָליו ְנֹחֶׁשת ְוקֹוַמת ַהֹּכֶתֶרת ָחֵמׁש ַאּמֹות ּוְׂשָבָכה  ְׁשֹמֶנה ֶעְׂשֵרה ַאָּמה קֹוַמת ָהַעּמּוד ָהֶאָחד ְוכֹ 25:17

ְוִרֹּמִנים ַעל־ַהֹּכֶתֶרת ָסִביב ַהֹּכל ְנֹחֶׁשת ְוָכֵאֶּלה ַלַעּמּוד ַהֵּׁשִני ַעל־ַהְּׂשָבָכה:  
ֶׁשת ֹׁשְמֵרי ַהַּסף:  וִַּיַּקח ַרב־ַטָּבִחים ֶאת־ְׂשָריָה ֹּכֵהן ָהרֹאׁש ְוֶאת־ְצַפְניָהּו ֹּכֵהן ִמְׁשנֶ 25:18 ה ְוֶאת־ְׁש
ֶׁשר  ּוִמן־ָהִעיר ָלַקח ָסִריס ֶאָחד ֲאֶׁשר־הּוא ָפִקיד ַעל־ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה וֲַחִמָּׁשה ֲאָנִׁשים ֵמֹרֵאי ְפֵני־ַהֶּמֶל אֲ 25:19

ם ִאיׁש ֵמַעם ָהָאֶרץ ַהִּנְמְצִאים ָּבִעיר:  ִנְמְצאּו ָבִעיר ְוֵאת ַהֹּסֵפר ַׂשר ַהָּצָבא ַהַּמְצִּבא ֶאת־ַעם ָהָאֶרץ ְוִׁשִּׁשי
וִַּיַּקח ֹאָתם ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב־ַטָּבִחים וַֹּיֶל ֹאָתם ַעל־ֶמֶל ָּבֶבל ִרְבָלָתה: 25:20
וַַּי ֹאָתם ֶמֶל ָּבֶבל וְַיִמיֵתם ְּבִרְבָלה ְּבֶאֶרץ ֲחָמת וִַּיֶגל ְיהּוָדה ֵמַעל ַאְדָמתֹו:  25:21
ן־ֲאִחיָקם  ְוָהָעם ַהִּנְׁשָאר ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ִהְׁשִאיר ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶל ָּבֶבל וַַּיְפֵקד ֲעֵליֶהם ֶאת־ְּגַדְליָהּו ּבֶ 25:22

ֶּבן־ָׁשָפן:
־ָּבֶבל ֶאת־ְּגַדלְ 25:23 יָהּו וַָּיֹבאּו ֶאל־ְּגַדְליָהּו ַהִּמְצָּפה  וִַּיְׁשְמעּו ָכל־ָׂשֵרי ַהֲחיִָלים ֵהָּמה ְוַאְנֵׁשיֶהם ִּכי־ִהְפִקיד ֶמֶל

ֵהָּמה ְוַאְנֵׁשיֶהם:  ְוִיְׁשָמֵעאל ֶּבן־ְנַתְניָה ְויֹוָחָנן ֶּבן־ָקֵרַח ּוְׂשָריָה ֶבן־ַּתְנֻחֶמת ַהְּנֹטָפִתי ְויֲַאַזְניָהּו ֶּבן־ַהַּמֲעָכִתי 
ר ָלֶהם ַאל־ִּתיְראּו ֵמַעְבֵדי ַהַּכְׂשִּדים ְׁשבּו ָבָאֶרץ ְוִעְבדּו ֶאת־ֶמֶל ָּבֶבל  וִַּיָּׁשַבע ָלֶהם ְּגַדְליָהּו ּוְלַאְנֵׁשיֶהם וַּיֹאמֶ 25:24

ְוִיַטב ָלֶכם:  
ֹו וַַּיּכּו  וְַיִהי ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ָּבא ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן־ְנַתְניָה ֶּבן־ֱאִליָׁשָמע ִמֶּזַרע ַהְּמלּוָכה וֲַעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ִאּת25:25
ַדְליָהּו וַָּיֹמת ְוֶאת־ַהְּיהּוִדים ְוֶאת־ַהַּכְׂשִּדים ֲאֶׁשר־ָהיּו ִאּתֹו ַּבִּמְצָּפה:  ֶאת־ּגְ 

וַָּיֻקמּו ָכל־ָהָעם ִמָּקֹטן ְוַעד־ָּגדֹול ְוָׂשֵרי ַהֲחיִָלים וַָּיֹבאּו ִמְצָרִים ִּכי יְָראּו ִמְּפֵני ַכְׂשִּדים:25:26
ִׁשים וֶָׁשַבע ׁשָ 25:27 ־ְיהּוָדה ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש ְּבֶעְׂשִרים ְוִׁשְבָעה ַלֹחֶדׁש ָנָׂשא  וְַיִהי ִבְׁש ָנה ְלָגלּות ְיהֹויִָכין ֶמֶל

־ְיהּוָדה ִמֵּבית ֶּכֶלא:   ָאִויל ָמרֻד ֶמֶל ָּבֶבל ִּבְׁשַנת ָמְלכֹו ֶאת־רֹאׁש ְיהֹויִָכין ֶמֶל
אֹו ֵמַעל ִּכֵּסא ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְּבָבֶבל:  וְַיַדֵּבר ִאּתֹו ֹטבֹות וִַּיֵּתן ֶאת־ִּכסְ 25:28
ְוִׁשָּנא ֵאת ִּבְגֵדי ִכְלאֹו ְוָאַכל ֶלֶחם ָּתִמיד ְלָפָניו ָּכל־ְיֵמי ַחָּייו:  25:29
וֲַאֻרָחתֹו ֲאֻרַחת ָּתִמיד ִנְּתָנה־ּלֹו ֵמֵאת ַהֶּמֶל ְּדַבר־יֹום ְּביֹומֹו ֹּכל ְיֵמי ַחָּיו: 25:30

1 Chronicles דברי הימים א
ָאָדם ֵׁשת ֱאנֹוׁש:  1:1
ֵקיָנן ַמֲהַלְלֵאל יֶָרד:  1:2
1:3 : ֲחנֹו ְמתּוֶׁשַלח ָלֶמ
ֵׁשם ָחם וָיֶָפת: 1ֹנַח ְּבֵני ֹנחַ 1:4
ֹּגֶמר ּוָמגֹוג ּוָמַדי ְויָוָן ְוֻתָבל ּוֶמֶׁש ְוִתיָרס: ְּבֵני יֶֶפת 1:5
ְותֹוַגְרָמה: 2ּוְבֵני ֹּגֶמר ַאְׁשֲּכַנז ְוִריַפת 1:6
ִּכִּתים ְורֹוָדִנים: 3ּוְבֵני יָוָן ֱאִליָׁשה ְוַתְרִׁשיׁש 1:7
ְּבֵני ָחם ּכּוׁש ּוִמְצַרִים ּפּוט ּוְכָנַען: 1:8
ְׁשָבא ּוְדָדן: 6ְוַסְבְּתָכא ּוְבֵני ַרְעָמה5ְוַרְעָמה 4ּוְבֵני כּוׁש ְסָבא וֲַחִויָלה ְוַסְבָּתה 1:9

ָּבָאֶרץ: 7ְוכּוׁש יַָלד ֶאת־ִנְמרֹוד הּוא ֵהֵחל ִלְהיֹות ִּגּבֹור ַצִיד 1:10
ּוִמְצַרִים יַָלד ֶאת־לּוִדים ְוֶאת־ֲעָנִמים ְוֶאת־ְלָהִבים ְוֶאת־ַנְפֻּתִחים: 1:11
ים ְוֶאת־ַּכְפֹּתִרים: ְוֶאת־ַּפְתֻרִסים ְוֶאת־ַּכְסֻלִחים ֲאֶׁשר יְָצאּו ִמָּׁשם ְּפִלְׁשִּת 1:12
ּוְכַנַען יַָלד ֶאת־ִצידֹון ְּבֹכרֹו ְוֶאת־ֵחת: 1:13
ְוֶאת־ַהְיבּוִסי ְוֶאת־ָהֱאֹמִרי ְוֵאת ַהִּגְרָּגִׁשי: 1:14
ְוֶאת־ַהִחִּוי ְוֶאת־ַהַעְרִקי ְוֶאת־ַהִּסיִני:  1:15
ְוֶאת־ָהַאְרוִָדי ְוֶאת־ַהְּצָמִרי ְוֶאת־ַהֲחָמִתי:1:16

1 4 // LXX ְּבֵני ֹנחַ  omit MT Tg Syr Vg ( ַֹנח ַֹנח)
2 6 // Hebrew Mss LXX Vg and Genesis 10:3 ְוִריַפת (stropha ר ) MT ְוִדיַפת 
3 7 // LXX Vg and Genesis 10:4 ְוַתְרִׁשיׁש MT ְוַתְרִׁשיָׁשה
4 9 // Genesis 10:7 ְוַסְבָּתה (tonos תה) MT ְוַסְבָּתא
5 9 // Genesis 10:7 and Ezekiel 27:22 ְוַרעְ ָמה (tonos מה) MT ְוַרְעָמא
6 9 // Genesis 10:7 and Ezekiel 27:22 ְוַרְעָמה MT ְוַרְעָמא
7 10 // LXX צַ ִיד omit MT Tg Syr Vg (ַצִיד ִּגּבֹור)



: 2עּוץ ְוחּול ְוֶגֶתר וַָמׁש 1ְּבֵני ֵׁשם ֵעיָלם ְוַאּׁשּור ְוַאְרַּפְכַׁשד ְולּוד וֲַאָרם ּוְבֵני ֲאָרם1:17
ֶאת־ָׁשַלח ְוֶׁשַלח ָיַלד ֶאת־ֵעֶבר:  3ְוַאְרַּפְכַׁשד יַָלד ֶאת־ֵקיָנן ְוֵקיָנן יַָלד 1:18
ר יַֻּלד ְׁשֵני ָבִנים ֵׁשם ָהֶאָחד ֶּפֶלג ִּכי ְביָָמיו ִנְפְלָגה ָהָאֶרץ ְוֵׁשם ָאִחיו יְָקָטן: ּוְלֵעבֶ 1:19
ְויְָקָטן יַָלד ֶאת־ַאְלמֹוָדד ְוֶאת־ָׁשֶלף ְוֶאת־ֲחַצְרָמוֶת ְוֶאת־יַָרח:  1:20
ְוֶאת־ֲהדֹוָרם ְוֶאת־אּוָזל ְוֶאת־ִּדְקָלה: 1:21
ְוֶאת־ֲאִביָמֵאל ְוֶאת־ְׁשָבא:  4ְוֶאת־עֹוָבל 1:22
ְוֶאת־אֹוִפיר ְוֶאת־ֲחִויָלה ְוֶאת־יֹוָבב ָּכל־ֵאֶּלה ְּבֵני יְָקָטן: 1:23
ָׁשַלח:  5ֵׁשם ַאְרַּפְכַׁשד ֵקיָנן 1:24
ֵעֶבר ֶּפֶלג ְרעּו:  1:25
ְׂשרּוג ָנחֹור ָּתַרח: 1:26
ַאְבָרם הּוא ַאְבָרָהם: 1:27
ְּבֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיְׁשָמֵעאל: 1:28
ר ִיְׁשָמֵעאל ְנָביֹות ְוֵקָדר ְוַאְדְּבֵאל ּוִמְבָׂשם: ֵאֶּלה ֹּתְלדֹוָתם ְּבכֹו 1:29
ִמְׁשָמע ְודּוָמה ַמָּׂשא ֲחַדד ְוֵתיָמא:  1:30
ְיטּור ָנִפיׁש וֵָקְדָמה ֵאֶּלה ֵהם ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל: 1:31
ן ּוִמְדיָן ְוִיְׁשָּבק ְוׁשּוַח ּוְבֵני יְָקָׁשן ְׁשָבא ּוְדָדן: ּוְבֵני ְקטּוָרה ִּפיֶלֶגׁש ַאְבָרָהם יְָלָדה ֶאת־ִזְמָרן ְויְָקָׁשן ּוְמדָ 1:32
ּוְבֵני ִמְדיָן ֵעיָפה וֵָעֶפר וֲַחנֹו וֲַאִביָדע ְוֶאְלָּדָעה ָּכל־ֵאֶּלה ְּבֵני ְקטּוָרה: 1:33
: ְּבֵני ִיְצָחק ֵעָׂשו ְוִיְׂשָרֵאלוַּיֹוֶלד ַאְבָרָהם ֶאת־ִיְצָחק 1:34
ְּבֵני ֵעָׂשו ֱאִליַפז ְרעּוֵאל ִויעּוׁש ְויְַעָלם ְוֹקַרח: 1:35
: 7ְוַגְעָּתם ְקַנז ְוִתְמָנע ֲעָמֵלק 6ְּבֵני ֱאִליָפז ֵּתיָמן ְואֹוָמר ְצפֹו 1:36
ְּבֵני ְרעּוֵאל ַנַחת ֶזַרח ַׁשָּמה ּוִמָּזה: 1:37
ּוְבֵני ֵׂשִעיר לֹוָטן ְוׁשֹוָבל ְוִצְבעֹון וֲַעָנה ְוִדיֹׁשן ְוֵאֶצר ְוִדיָׁשן: 1:38
וֲַאחֹות לֹוָטן ִּתְמָנע: 8ּוְבֵני לֹוָטן ֹחִרי ְוֵהיָמם 1:39
ּוְבֵני ִצְבעֹון ַאָּיה וֲַעָנה: ְואֹוָנם10ּוָמַנַחת ְוֵעיָבל ְׁשפֹו 9ְּבֵני ׁשֹוָבל ַעְלוָן1:40
ְכָרן:  ְוֶאְׁשָּבן ְוִיְתָרן ּו11ֶחְמָּדן ְּבֵני ֲעָנה ִּדיׁשֹון ּוְבֵני ִּדיׁשֹון1:41
עּוץ וֲַאָרן:13ְּבֵני ִדיָׁשן 12ְּבֵני־ֵאֶצר ִּבְלָהן ְוַזֲעוָן וֲַעָקן 1:42
־ֶמֶל ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶּבַלע ֶּבן־ְּבעֹור ְוֵׁשם ִעירֹו ִּדְנָהָבה:  ְוֵאֶּלה ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ָמְלכּו 1:43 ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָל
וַָּיָמת ָּבַלע וִַּיְמ ַּתְחָּתיו יֹוָבב ֶּבן־ֶזַרח ִמָּבְצָרה:  1:44
וַָּיָמת יֹוָבב וִַּיְמ ַּתְחָּתיו חּוָׁשם ֵמֶאֶרץ ַהֵּתיָמִני:  1:45
: 14וַָּיָמת חּוָׁשם וִַּיְמ ַּתְחָּתיו ֲהַדד ֶּבן־ְּבַדד ַהַּמֶּכה ֶאת־ִמְדיָן ִּבְׂשֵדה מֹוָאב ְוֵׁשם ֲעִוית 1:46
וַָּיָמת ֲהָדד וִַּיְמ ַּתְחָּתיו ַׂשְמָלה ִמַּמְׂשֵרָקה: 1:47
וַָּיָמת ַׂשְמָלה וִַּיְמ ַּתְחָּתיו ָׁשאּול ֵמְרֹחבֹות ַהָּנָהר:  1:48

1 17 // Hebrew Ms LXX ּוְבֵני ֲאָרם omit MT Tg Syr Vg (ֲאָרםוֲַאָרם)
2 17 // Hebrew Mss Syr and Genesis 10:23 וַָמׁש MT (cf v.5) וֶָמֶׁש 
3 18 // LXX ֶאת־ֵקיָנן ְוֵקיָנן יַָלד omit MT Tg Syr Vg (Rem aft hpgr Gen 11:13)
4 22 // Hebrew Mss LXX Mss Syr עֹובָ ל (stropha ו) MT ֵעיָבל
5 24 // LXX(19-93 121) Mss ֵקיָנן omit MT LXX Tg Syr Vg (Rem aft hpgr Gen 11:13)
6 36 // Hebrew Mss LXX Mss Syr and Genesis 36:11 ְצפֹו (stropha ו) MT ְצִפי
7 36 // LXX and Genesis 36:12 ְוִתְמנָ ע ֲעָמֵלק  MT ְוִתְמָנע וֲַעָמֵלק 
8 39 // cf LXX and Genesis 36:22 ְוֵהיָמם (stropha י) MT ְוהֹוָמם
9 40 Hebrew Mss LXX(L) and Genesis 36:23 ַעְלוָן (stropha ו) ַעְליָן
10 40 // Hebrew Mss and Genesis 36:23 ְׁשפֹו (stropha ו) MT ְׁשִפי
11 41 // Hebrew Mss LXX(AL) and Genesis 36:26 ֶחְמָּדן (stropha ד) MT ַחְמָרן
12 42 // Hebrew Mss LXX Mss and Genesis 36:27 וֲַעָקן (stropha ו) MT יֲַעָקן
13 42 // Genesis 36:28 ִדיָׁשן MT ִדיׁשֹון
14 46 // MT Qere LXX Mss Tg Vg and Genesis 36:35 ֲעִוית MT ֲעיֹות



וַָּיָמת ָׁשאּול וִַּיְמ ַּתְחָּתיו ַּבַעל ָחָנן ֶּבן־ַעְכּבֹור:  1:49
ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל ַּבת־ַמְטֵרד ַּבת ֵמי ָזָהב:  2ְוֵׁשם ִעירֹו ָּפעּו 1וַָּיָמת ַּבַעל ָחָנן וִַּיְמ ַּתְחָּתיו ֲהַדד ֶּבן־ְּבַדד 1:50
ַאּלּוף ְיֵתת:  3ּלּוֵפי ֱאדֹום ַאּלּוף ִּתְמָנע ַאּלּוף ַעְלוָהוִַּיְהיּו אַ וַָּיָמת ֲהָדד1:51
ַאּלּוף ָאֳהִליָבָמה ַאּלּוף ֵאָלה ַאּלּוף ִּפיֹנן: 1:52
:  ַאּלּוף ְקַנז ַאּלּוף ֵּתיָמן ַאּלּוף ִמְבָצר 1:53
ַאּלּוף ַמְגִּדיֵאל ַאּלּוף ִעיָרם ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ֱאדֹום:1:54

ֵאֶּלה ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְראּוֵבן ִׁשְמעֹון ֵלִוי ִויהּוָדה ִיָׂששָכר ּוְזֻבלּון:  2:1
ָּדן יֹוֵסף ּוִבְניִָמן ַנְפָּתִלי ָּגד ְוָאֵׁשר: 2:2
ה ְׁשלֹוָׁשה נֹוַלד לֹו ִמַּבת־ׁשּוַע ַהְּכַנֲעִנית וְַיִהי ֵער ְּבכֹור ְיהּוָדה ַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה  ְּבֵני ְיהּוָדה ֵער ְואֹוָנן ְוֵׁשלָ 2:3

וְַיִמיֵתהּו: 
ְוָתָמר ַּכָּלתֹו יְָלָדה ּלֹו ֶאת־ֶּפֶרץ ְוֶאת־ָזַרח ָּכל־ְּבֵני ְיהּוָדה ֲחִמָּׁשה: 2:4
: 4מּוֵאל ְּבֵני־ֶפֶרץ ֶחְצרֹון וַחֲ 2:5
ֻּכָּלם ֲחִמָּׁשה: 6ְוֵאיָתן ְוֵהיָמן ְוַכְלֹּכל ְוַדְרַּדע5ּוְבֵני ֶזַרח ַזְבִּדי 2:6
עֹוֵכר ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָמַעל ַּבֵחֶרם: 7ּוְבֵני ַּכְרִמי ָעָכן 2:7
ּוְבֵני ֵאיָתן ֲעַזְריָה:  2:8
: 8ֶחְצרֹון ֲאֶׁשר נֹוַלד־לֹו ֶאת־ְיַרְחְמֵאל ְוֶאת־ָרם ְוֶאת־ָכֵלבּוְבֵני 2:9

ְוָרם הֹוִליד ֶאת־ַעִּמיָנָדב ְוַעִּמיָנָדב הֹוִליד ֶאת־ַנְחׁשֹון ְנִׂשיא ְּבֵני ְיהּוָדה:  2:10
הֹוִליד ֶאת־ֹּבַעז:  10ְוַׂשְלמֹון 9ַׂשְלמֹון ְוַנְחׁשֹון הֹוִליד ֶאת־2:11
ֶאת־ִיָׁשי:  ּוֹבַעז הֹוִליד ֶאת־עֹוֵבד ְועֹוֵבד הֹוִליד 2:12
ַהְּׁשִליִׁשי: 13ַהֵּׁשִני ִׁשְמָעה12ֲאִביָנָדב הֹוִליד ֶאת־ְּבֹכרֹו ֶאת־ֱאִליָאב 11ְוִיַׁשי2:13
ְנַתְנֵאל ָהְרִביִעי ַרַּדי ַהֲחִמיִׁשי:  2:14
: 15ַהְּׁשִמיִני ָּדִויד14ַהְּׁשִבִעיֱאִליהּוַהִּׁשִּׁשיֹאֶצם2:15
ָׁשה:  2:16 ְוַאְחֹיֵתיֶהם ְצרּויָה וֲַאִביָגִיל ּוְבֵני ְצרּויָה ַאְבַׁשי ְויֹוָאב וֲַעָׂשה־ֵאל ְׁש
־ֲעָמָׂשא וֲַאִבי ֲעָמָׂשא יֶֶתר ַהִּיְׁשְמֵעאִלי: וֲַאִביַגִיל יְָלָדה ֶאת2:17
ְוָכֵלב ֶּבן־ֶחְצרֹון הֹוִליד ֶאת־ֲעזּוָבה ִאָּׁשה ְוֶאת־ְיִריעֹות ְוֵאֶּלה ָבֶניָה יֵֶׁשר ְוׁשֹוָבב ְוַאְרּדֹון: 2:18
וַָּתָמת ֲעזּוָבה וִַּיַּקח־לֹו ָכֵלב ֶאת־ֶאְפָרת וֵַּתֶלד לֹו ֶאת־חּור:  2:19
ּור הֹוִליד ֶאת־אּוִרי ְואּוִרי הֹוִליד ֶאת־ְּבַצְלֵאל: ְוח2:20
ְוַאַחר ָּבא ֶחְצרֹון ֶאל־ַּבת־ָמִכיר ֲאִבי ִגְלָעד ְוהּוא ְלָקָחּה ְוהּוא ֶּבן־ִׁשִּׁשים ָׁשָנה וֵַּתֶלד לֹו ֶאת־ְׂשגּוב:  2:21
ֹוׁש ָעִרים ְּבֶאֶרץ ַהִּגְלָעד:  ּוְׂשגּוב הֹוִליד ֶאת־יִָאיר וְַיִהי־לֹו ֶעְׂשִרים ְוָׁשל2:22
י־ִגְלָעד:  וִַּיַּקח ְּגׁשּור־וֲַאָרם ֶאת־ַחּות יִָאיר ֵמִאָּתם ֶאת־ְקָנת ְוֶאת־ְּבֹנֶתיָה ִׁשִּׁשים ִעיר ָּכל־ֵאֶּלה ְּבֵני ָמִכיר ֲאבִ 2:23
ְפָרָתה ְוֵאֶׁשת ֶחְצרֹון ֲאִבָּיה וֵַּתֶלד לֹו ֶאת־ַאְׁשחּור ֲאִבי ְתקֹוַע:  אֶ 1ָכֵלב ָּבאְוַאַחר מֹות־ֶחְצרֹון 2:24

1 50 // LXX ֶּבן־ְּבַדד omit MT Tg Syr Vg (ְּבַדדֲהַדד)
2 50 // Hebrew Mss LXX(L) Tg Syr Vg and Genesis 36:39 ָּפעּו MT ָּפִעי (stropha ו)
3 51 // MT Qere Hebrew Mss Tg Vg and Genesis 36:40 ַעְלוָה MT ַעְליָה (stropha ו)
4 5 // LXX Syr cf Genesis 46:12 LXX SP and Numbers 26:21 DSS(4QNum(b)) SP וֲַחמּוֵאל MT ְוָחמּול
5 6 // Joshua 7:1,17,18 ַזְבִּדי (stropha בד) MT ִזְמִרי
6 6 // Hebrew Mss LXX Mss Syr cf I Kings 4:31 ְוַדְרּדַ ע  MT וָָדַרע 
7 7 // Hebrew Mss cf Joshua 7:1 ָעָכן MT ָעָכר 
8 9 // LXX(AN) and 2:18,42 ָכֵלב MT ְּכלּוָבי
9 11 ׂשַ ְלמֹון LXX(B) cf LXX(AN) cf. Ruth 4:20 LXX; Matthew 1:4 // ַׂשְלָמא MT Tg Vg
10 11 // LXX(B) cf LXX(AN) cf. Ruth 4:21 LXX MT; Matthew 1:5 ְוַׂשְלמֹון MT Tg Vg ְוַׂשְלָמא
11 13 // LXX and v.12 ְוִיַׁשי MT ְוִאיַׁשי
12 13 // LXX ֲאִביָנָדב MT וֲַאִביָנָדב
13 13 // (ו-) II Samuel 13:3, 32; I Chronicles 20:7 MT Qere cf LXX ִׁשְמָעה  MT ְוִׁשְמָעא
14 15 // Syr Arab ֱאִליהּו ַהְּׁשִבִעי omit MT LXX Tg Vg (ַהִּׁשִּׁשיַהְּׁשִבִעי)
15 15 // Syr Arab ַהְּׁשִמיִני י MT LXX Tg Vg ַהְּׁשִבִעֽ



וִַּיְהיּו ְבֵני־ְיַרְחְמֵאל ְּבכֹור ֶחְצרֹון ַהְּבכֹור ָרם ּובּוָנה וָֹאֶרן וָֹאֶצם וֲַאַחֶּיה:  2:25
: וְַּתִהי ִאָּׁשה ַאֶחֶרת ִליַרְחְמֵאל ּוְׁשָמּה ֲעָטָרה ִהיא ֵאם אֹוָנם2:26
וִַּיְהיּו ְבֵני־ָרם ְּבכֹור ְיַרְחְמֵאל ַמַעץ ְויִָמין וֵָעֶקר:  2:27
וִַּיְהיּו ְבֵני־אֹוָנם ַׁשַּמי ְויָָדע ּוְבֵני ַׁשַּמי ָנָדב וֲַאִביׁשּור:  2:28
ְוֵׁשם ֵאֶׁשת ֲאִביׁשּור ֲאִביָהִיל ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת־ַאְחָּבן ְוֶאת־מֹוִליד:  2:29
י ָנָדב ֶסֶלד ְוַאָּפִים וַָּיָמת ֶסֶלד לֹא ָבִנים: ּוְבנֵ 2:30
ּוְבֵני ַאַּפִים ִיְׁשִעי ּוְבֵני ִיְׁשִעי ֵׁשָׁשן ּוְבֵני ֵׁשָׁשן ַאְחָלי:  2:31
ּוְבֵני יָָדע ֲאִחי ַׁשַּמי יֶֶתר ְויֹוָנָתן וַָּיָמת יֶֶתר לֹא ָבִנים: 2:32
ת ְוָזָזא ֵאֶּלה ָהיּו ְּבֵני ְיַרְחְמֵאל:  ּוְבֵני יֹוָנָתן ֶּפלֶ 2:33
ְולֹא־ָהיָה ְלֵׁשָׁשן ָּבִנים ִּכי ִאם־ָּבנֹות ּוְלֵׁשָׁשן ֶעֶבד ִמְצִרי ּוְׁשמֹו יְַרָחע:  2:34
וִַּיֵּתן ֵׁשָׁשן ֶאת־ִּבּתֹו ְליְַרָחע ַעְבּדֹו ְלִאָּׁשה וֵַּתֶלד לֹו ֶאת־ַעָּתי: 2:35
ָתן ְוָנָתן הֹוִליד ֶאת־ָזָבד:  ְוַעַּתי ֹהִליד ֶאת־נָ 2:36
ְוָזָבד הֹוִליד ֶאת־ֶאְפָלל ְוֶאְפָלל הֹוִליד ֶאת־עֹוֵבד:  2:37
ְועֹוֵבד הֹוִליד ֶאת־יֵהּוא ְויֵהּוא הֹוִליד ֶאת־ֲעַזְריָה:  2:38
וֲַעַזְריָה ֹהִליד ֶאת־ָחֶלץ ְוֶחֶלץ ֹהִליד ֶאת־ֶאְלָעָׂשה: 2:39
ָמי ְוִסְסַמי ֹהִליד ֶאת־ַׁשּלּום:  ְוֶאְלָעָׂשה ֹהִליד ֶאת־ִססְ 2:40
ְוַׁשּלּום הֹוִליד ֶאת־ְיַקְמיָה ִויַקְמיָה ֹהִליד ֶאת־ֱאִליָׁשָמע: 2:41
ּוְבֵני ָכֵלב ֲאִחי ְיַרְחְמֵאל ֵמיָׁשע ְּבֹכרֹו הּוא ֲאִבי־ִזיף ּוְבֵני ָמֵרָׁשה ֲאִבי ֶחְברֹון:  2:42
ם וָָׁשַמע:  ּוְבֵני ֶחְברֹון ֹקַרח ְוַתֻּפַח ְוֶרקֶ 2:43
ְוֶׁשַמע הֹוִליד ֶאת־ַרַחם ֲאִבי יְָרֳקָעם ְוֶרֶקם הֹוִליד ֶאת־ַׁשָּמי: 2:44
ּוֶבן־ַׁשַּמי ָמעֹון ּוָמעֹון ֲאִבי ֵבית־צּור: 2:45
: ָּגֵזזֶאת־ְוֵעיָפה ִּפיֶלֶגׁש ָּכֵלב יְָלָדה ֶאת־ָחָרן ְוֶאת־מֹוָצא ְוֶאת־ָּגֵזז ְוָחָרן ֹהִליד 2:46
ּוְבֵני יְָהָּדי ֶרֶגם ְויֹוָתם ְוֵגיָׁשן וֶָפֶלט ְוֵעיָפה וָָׁשַעף: 2:47
ִּפֶלֶגׁש ָּכֵלב ַמֲעָכה יַָלד ֶׁשֶבר ְוֶאת־ִּתְרֲחָנה: 2:48
וֵַּתֶלד ַׁשַעף ֲאִבי ַמְדַמָּנה ֶאת־ְׁשוָא ֲאִבי ַמְכֵּבָנה וֲַאִבי ִגְבָעא ּוַבת־ָּכֵלב ַעְכָסה: 2:49
־חּור ְּבכֹור ֶאְפָרָתה ׁשֹוָבל ֲאִבי ִקְריַת ְיָעִרים:  2ה ָהיּו ְּבֵני ָכֵלב ְּבֵני ֵאּלֶ 2:50
ַׂשְלָמא ֲאִבי ֵבית־ָלֶחם ָחֵרף ֲאִבי ֵבית־ָּגֵדר:  2:51
: 4ֲחִצי ַהָּמַנְחִּתי3וִַּיְהיּו ָבִנים ְלׁשֹוָבל ֲאִבי ִקְריַת ְיָעִרים ְרָאיָה 2:52
ֻאִלי: ּוִמְׁשְּפחֹות ִקְריַת ְיָעִרים ַהִּיְתִרי ְוַהּפּוִתי ְוַהֻּׁשָמִתי ְוַהִּמְׁשָרִעי ֵמֵאֶּלה יְָצאּו ַהָּצְרָעִתי ְוָהֶאְׁשּתָ 2:53
ַׂשְלָמא ֵּבית ֶלֶחם ּוְנטֹוָפִתי ַעְטרֹות ֵּבית יֹוָאב וֲַחִצי ַהָּמַנְחִּתי ַהָּצְרִעי:  ְּבֵני 2:54
ּוִמְׁשְּפחֹות ֹסְפִרים יְָׁשֵבו יְַעֵּבץ ִּתְרָעִתים ִׁשְמָעִתים ׂשּוָכִתים ֵהָּמה ַהִּקיִנים ַהָּבִאים ֵמַחַּמת ֲאִבי  2:55

ֵבית־ֵרָכב: 
ַלֲאִביַגִיל 5ָּדלּויָּה ְּבֵני ָדוִיד ֲאֶׁשר נֹוַלד־לֹו ְּבֶחְברֹון ַהְּבכֹור ַאְמֹנן ַלֲאִחיֹנַעם ַהִּיְזְרֵעאִלית ַהֵּׁשִני ְוֵאֶּלה ָהיּו 3:1

ַהַּכְרְמִלית:  
לֹום ֶּבן־ַמֲעָכה ַּבת־ַּתְלַמי ֶמֶל ְּגׁשּור ָהְרִביִעי ֲאֹדִנָּיה ֶבן־ַחִּגית:  ַהְּׁשִלִׁשי ְלַאְבׁשָ 3:2
ַהֲחִמיִׁשי ְׁשַפְטיָה ַלֲאִביָטל ַהִּׁשִּׁשי ִיְתְרָעם ְלֶעְגָלה ִאְׁשּתֹו: 3:3
־ָׁשם ֶׁשַבע ָׁשִנים ְוִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ּוְׁש 3:4 ִׁשים ְוָׁשלֹוׁש ָׁשָנה ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם: ִׁשָּׁשה נֹוַלד־לֹו ְבֶחְברֹון וִַּיְמָל
ֹמה ַאְרָּבָעה ְלַבת־ֶׁשַבע 3:5 : 6ַּבת־ֱאִליָעם ְוֵאֶּלה נּוְּלדּו־לֹו ִּבירּוָׁשָלִים ַׁשּמּוַע ְוׁשֹוָבב ְוָנָתן ּוְׁש
וֱֶאִליָפֶלט:  7ִליׁשּועַ ְוִיְבָחר וֶאֱ 3:6
ְוֹנַגּה ְוֶנֶפג ְויִָפיַע: 3:7

1 24 // cf LXX Vg ָּבא ָכֵלב MT ְּבָכֵלב
2 50 // LXX ְּבֵני MT ֶּבן
3 52 // Verse 4:2 ְרָאיָה MT ָהֹרֶאה
4 52 // Verse 54 ַהָּמַנְחִּתי MT ַהְּמנֻחֹות
5 1 ָּדלּויָּה LXX(AN) cf DSS(4QSam(a)) // and II Samuel 3:3 LXX דלי[ה] MT ָּדִנֵּיאל
6 5 // II Samuel 11:3 cf LXX Mss ֱאִליָעם MT ַעִּמיֵאל
7 6 // Hebrew Mss cf LXX Mss and I Chronicles 14:5; II Samuel 5:15 וֱֶאִליׁשּועַ  MT וֱֶאִליָׁשָמע 



וֱֶאִליֶפֶלט ִּתְׁשָעה: 1וֱֶאִליָׁשָמע ּוַבַעְליָָדע3:8
ֹּכל ְּבֵני ָדִויד ִמְּלַבד ְּבֵני־ִפיַלְגִׁשים ְוָתָמר ֲאחֹוָתם:3:9

ֹמה ְרַחְבָעם ֲאִבָּיה ְבנֹו ָאָסא ְבנ3:10 ֹו ְיהֹוָׁשָפט ְּבנֹו: ּוֶבן־ְׁש
יֹוָרם ְּבנֹו ֲאַחְזיָהּו ְבנֹו יֹוָאׁש ְּבנֹו: 3:11
ֲאַמְציָהּו ְבנֹו ֲעַזְריָה ְבנֹו יֹוָתם ְּבנֹו: 3:12
ָאָחז ְּבנֹו ִחְזִקָּיהּו ְבנֹו ְמַנֶּׁשה ְבנֹו: 3:13
:ָאמֹון ְּבנֹו יֹאִׁשָּיהּו ְבנֹו3:14
ֹור יֹוָחָנן ַהֵּׁשִני ְיהֹויִָקים ַהְּׁשִלִׁשי ִצְדִקָּיהּו ָהְרִביִעי ַׁשּלּום:  ּוְבֵני יֹאִׁשָּיהּו ַהְּבכ3:15
ּוְבֵני ְיהֹויִָקים ְיָכְניָה ְבנֹו ִצְדִקָּיה ְבנֹו:  3:16
ּוְבֵני ְיָכְניָה ַאִּסר ְׁשַאְלִּתיֵאל ְּבנֹו:  3:17
ּוְנַדְביָה: ּוַמְלִּכיָרם ּוְפָדיָה ְוֶׁשְנַאַּצר ְיַקְמיָה הֹוָׁשָמע 3:18
ִמית ֲאחֹוָתם:  2ּוְבֵני ְפָדיָה ְזֻרָּבֶבל ְוִׁשְמִעי ּוְבֵני 3:19 ־ְזֻרָּבֶבל ְמֻׁשָּלם וֲַחַנְניָה ּוְׁש
ֶחֶסד ָחֵמׁש:  3וֲַחֻׁשָבה וָֹאֶהל ּוֶבֶרְכיָה וֲַחַסְדיָה וַיּוַׁשב 3:20
ְרָפיָה ְבנֹו ַאְרָנן ְבנֹו ֹעַבְדיָה ְבנֹו ְׁשַכְניָה: 5־ֲחַנְניָה ְּפַלְטיָה ִויַׁשְעיָה ְבנֹו 4ּוְבֵני3:21
ְׁשַכְניָה ְׁשַמְעיָה ּוְבֵני ְׁשַמְעיָה ַחּטּוׁש ְוִיְגָאל ּוָבִריַח ּוְנַעְריָה ְוָׁשָפט ִׁשָּׁשה: 6ּוֶבן3:22
ָׁשה: 3:23 ּוֶבן־ְנַעְריָה ֶאְליֹוֵעיַני ְוִחְזִקָּיה ְוַעְזִריָקם ְׁש
ְוֶאְליִָׁשיב ּוְפָליָה ְוַעּקּוב ְויֹוָחָנן ּוְדָליָה וֲַעָנִני ִׁשְבָעה: 7ּוְבֵני ֶאְליֹוֵעיַני הֹוַדְויָהּו 3:24

ְוחּור ְוׁשֹוָבל:  8ְּבֵני ְיהּוָדה ֶּפֶרץ ֶחְצרֹון ְוָכֵלב 4:1
ָאיָה ֶבן־ׁשֹוָבל הֹוִליד ֶאת־יַַחת ְויַַחת ֹהִליד ֶאת־ֲאחּוַמי ְוֶאת־ָלַהד ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹות ַהָּצְרָעִתי: ּוְר 4:2
ֵעיָטם ִיְזְרֶעאל ְוִיְׁשָמא ְוִיְדָּבׁש ְוֵׁשם ֲאחֹוָתם ַהְצֶלְלּפֹוִני:  9ְוֵאֶּלה ְּבֵני4:3
נּוֵאל ֲאִבי ְגֹדר ְוֵעֶזר ֲאִבי חּוָׁשה ֵאֶּלה ְבֵני־חּור ְּבכֹור ֶאְפָרָתה ֲאִבי ֵּבית ָלֶחם:  ּופְ 4:4
ּוְלַאְׁשחּור ֲאִבי ְתקֹוַע ָהיּו ְׁשֵּתי ָנִׁשים ֶחְלָאה ְוַנֲעָרה:  4:5
י ֵאֶּלה ְּבֵני ַנֲעָרה:  וֵַּתֶלד לֹו ַנֲעָרה ֶאת־ֲאֻחָּזם ְוֶאת־ֵחֶפר ְוֶאת־ֵּתיְמִני ְוֶאת־ָהֲאַחְׁשָּתִר 4:6
: 11ְוֶאְתָנן ְוקֹוץ 10ּוְבֵני ֶחְלָאה ֶצֶרת ְוֹצַחר4:7
־ָענּוב ְוֶאת־ַהֹּצֵבָבה ּוִמְׁשְּפחֹות ֲאַחְרֵחל ֶּבן־ָהרּום: ְוקֹוץ הֹוִליד ֶאת4:8
וְַיִהי יְַעֵּבץ ִנְכָּבד ֵמֶאָחיו ְוִאּמֹו ָקְרָאה ְׁשמֹו יְַעֵּבץ ֵלאֹמר ִּכי יַָלְדִּתי ְּבֹעֶצב:  4:9

ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ִאם־ָּבֵר ְּתָבֲרֵכִני ְוִהְרִּביתָ 4:10  ֶאת־ְּגבּוִלי ְוָהְיָתה יְָד ִעִּמי ְוָעִׂשיָת ֵּמָרָעה  וִַּיְקָרא יְַעֵּבץ ֵלא
ִהים ֵאת ֲאֶׁשר־ָׁשָאל:   ְלִבְלִּתי ָעְצִּבי וַָּיֵבא ֱא

ּוְכלּוב ֲאִחי־ׁשּוָחה הֹוִליד ֶאת־ְמִחיר הּוא ֲאִבי ֶאְׁשּתֹון: 4:11
: 12ה ֲאִבי ִעיר ָנָחׁש ֵאֶּלה ַאְנֵׁשי ֵרָכב ְוֶאְׁשּתֹון הֹוִליד ֶאת־ֵּבית ָרָפא ְוֶאת־ָּפֵסַח ְוֶאת־ְּתִחּנָ 4:12
: 13ּוְבֵני ְקַנז ָעְתִניֵאל ּוְׂשָריָה ּוְבֵני ָעְתִניֵאל ֲחַתת ּוְמעֹוֹנַתי4:13
ּוְמעֹוֹנַתי הֹוִליד ֶאת־ָעְפָרה ּוְׂשָריָה הֹוִליד ֶאת־יֹוָאב ֲאִבי ֵּגיא ֲחָרִׁשים ִּכי ֲחָרִׁשים ָהיּו:4:14

1 8 ּוַבַעְליָָדע  LXX(75; Baeliada) Ms cf 14:7 MT LXX(N 376 52 54 55 75 121; Baaliada) Mss and II ּוְבֶעְליָָדע 
Samuel 5:16 LXX(93 = L; Baaleidath) Ms // MT ְוֶאְליָָדע 
2 19 // Hebrew Mss LXX Syr ּוְבֵני MT ּוֶבן
3 20 // LXX וַיּוַׁשב MT יּוַׁשב
4 21 // Hebrew Mss LXX Tg Syr ּוְבֵני MT ּוֶבן
5 21 // LXX cf Syr Vg (4 x in verse) ְבנֹו MT ְּבֵני
6 22 // LXX Syr Vg ּוֶבן MT ּוְבֵני
7 24 // MT Qere הֹוַדְויָהּו MT Kethib ֹהַדְיוָה
8 1 // cf 2:9, 19, 24, 50 ְוָכֵלב cf 5:3 MT ְוַכְרִמי
9 3 // LXX cf Vg ְּבֵני MT ֲאִבי
10 7 // MT Qere LXX cf Genesis 46:10; Exodus 6:15 ְוֹצַחר  MT Kethib ִיְצָחר 
11 7 // Tg ְוקֹוץ omit MT Syr Vg (ְוקֹוץְוקֹוץ)
12 12 // LXX ֵרָכב MT ֵרָכה
13 13 // LXX Vg ּוְמעֹוֹנַתי omit MT Syr (ּוְמעֹוֹנַתיּוְמעֹונֹ ַתי)



: 2וָָנַעם ּוְבֵני ֵאָלה ְקַנז1ּוְבֵני ָּכֵלב ֶּבן־ְיֻפֶּנה ִעיר ְוֵאָלה 4:15
ּוְבֵני ְיַהֶּלְלֵאל ִזיף ְוִזיָפה ִּתיְריָא וֲַאַׂשְרֵאל: 4:16
ֶאת־ִמְריָם ְוֶאת־ַׁשַּמי ְוֶאת־ִיְׁשָּבח ֲאִבי ֶאְׁשְּתֹמַע:  4וַּיֹוֶלד יֶֶתרְויָלֹון ֶעְזָרה יֶֶתר ּוֶמֶרד ְוֵעֶפר 3ּוְבֵני4:17
ֹוַח ְוֵאֶּלה ְּבֵני ִּבְתיָה  ְוִאְׁשּתֹו ַהְיֻהִדָּיה ָיְלָדה ֶאת־יֶֶרד ֲאִבי ְגדֹור ְוֶאת־ֶחֶבר ֲאִבי ׂשֹוכֹו ְוֶאת־ְיקּוִתיֵאל ֲאִבי ָזנ4:18

ַבת־ַּפְרֹעה ֲאֶׁשר ָלַקח ָמֶרד: 
ֲאחֹות ַנַחם ֲאִבי ְקִעיָלה ַהַּגְרִמי ְוֶאְׁשְּתֹמַע ַהַּמֲעָכִתי: 5ּוְבֵני ִאְׁשּתֹו ַהְיֻהִדָּיה 4:19
ֵני ִׁשימֹון ַאְמנֹון ְוִרָּנה ֶּבן־ָחָנן ְוִתילֹון ּוְבֵני ִיְׁשִעי זֹוֵחת ּוֶבן־זֹוֵחת: ּובְ 4:20
ְּבֵני ֵׁשָלה ֶבן־ְיהּוָדה ֵער ֲאִבי ֵלָכה ְוַלְעָּדה ֲאִבי ָמֵרָׁשה ּוִמְׁשְּפחֹות ֵּבית־ֲעֹבַדת ַהֻּבץ ְלֵבית ַאְׁשֵּבַע: 4:21
ָלֶחם ְוַהְּדָבִרים ַעִּתיִקים:  6יֹוָאׁש ְוָׂשָרף ֲאֶׁשר־ָּבֲעלּו ְלמֹוָאב וַָּיֻׁשבּו ְויֹוִקים ְוַאְנֵׁשי ֹכֵזָבא וְ 4:22
ֵהָּמה ַהּיֹוְצִרים ְוֹיְׁשֵבי ְנָטִעים ּוְגֵדָרה ִעם־ַהֶּמֶל ִּבְמַלאְכּתֹו יְָׁשבּו ָׁשם: 4:23
ָׁשאּול: 9ֹצַחר8יִָכין ְויִָמין  7ְימּוֵאל ְּבֵני ִׁשְמעֹון4:24
ַׁשֻּלם ְּבנֹו ִמְבָׂשם ְּבנֹו ִמְׁשָמע ְּבנֹו: 4:25
ּוְבֵני ִמְׁשָמע ַחּמּוֵאל ְּבנֹו ַזּכּור ְּבנֹו ִׁשְמִעי ְבנֹו:  4:26
לֹא ִהְרּבּו ַעד־ְּבֵני  10נֹות ֵׁשׁש ּוְלֶאָחיו ֵאין ָּבִנים ַרִּבים ְוֹכל ִמְׁשְּפֹחָתם ּוְלִׁשְמִעי ָּבִנים ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ּובָ 4:27

ְיהּוָדה: 
ּומֹוָלָדה וֲַחַצר ׁשּוָעל:  11וֵַּיְׁשבּו ִּבְבֵאר־ֶׁשַבע ּוְׁשַמע4:28
ּוְבֶעֶצם ּוְבתֹוָלד:  12ּוְבָבָלה4:29
ּוִבְבתּוֵאל ּוְבָחְרָמה ּוְבִציְקָלג: 4:30
ּוִסים ּוְבֵבית ִּבְרִאי ּוְבַׁשֲעָרִים ֵאֶּלה ָעֵריֶהם ַעד־ֶמֶל ָּדִויד:  ּוְבֵבית ַמְרָּכבֹות ּוַבֲחַצר ס4:31
ְוַחְצֵריֶהם ֵעיָטם וַָעִין ִרּמֹון ְוֹתֶכן ְוָעָׁשן ָעִרים ָחֵמׁש: 4:32
ְוָכל־ַחְצֵריֶהם ֲאֶׁשר ְסִביבֹות ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ַעד־ָּבַעל זֹאת מֹוְׁשֹבָתם ְוִהְתיְַחָׂשם ָלֶהם:  4:33
ּוְמׁשֹוָבב ְויְַמֵל ְויֹוָׁשה ֶּבן־ֲאַמְציָה:  4:34
ְויֹוֵאל ְויֵהּוא ֶּבן־יֹוִׁשְביָה ֶּבן־ְׂשָריָה ֶּבן־ֲעִׂשיֵאל:  4:35
ְוֶאְליֹוֵעיַני ְויֲַעֹקָבה ִויׁשֹוָחיָה וֲַעָׂשיָה וֲַעִדיֵאל ִויִׂשיִמֵאל ּוְבָניָה: 4:36
ן־ְיָדיָה ֶבן־ִׁשְמִרי ֶּבן־ְׁשַמְעיָה: ְוִזיָזא ֶבן־ִׁשְפִעי ֶבן־ַאּלֹון ּבֶ 4:37
ֵאֶּלה ַהָּבִאים ְּבֵׁשמֹות ְנִׂשיִאים ְּבִמְׁשְּפחֹוָתם ּוֵבית ֲאבֹוֵתיֶהם ָּפְרצּו ָלרֹוב:  4:38
ְלצֹאָנם:  ַעד ְלִמְזַרח ַהָּגְיא ְלַבֵּקׁש ִמְרֶעה 13וֵַּיְלכּו ִלְמבֹוא ְּגָרר4:39
וִַּיְמְצאּו ִמְרֶעה ָׁשֵמן וָטֹוב ְוָהָאֶרץ ַרֲחַבת יַָדִים ְוֹׁשֶקֶטת ּוְׁשֵלוָה ִּכי ִמן־ָחם ַהֹּיְׁשִבים ָׁשם ְלָפִנים: 4:40
־ְיהּו14וַָּיֹבאּו ֵאֶּלה ַהְּכתּוִבים ְּבֵׁשמֹות ִּביֵמי ְיִחְזִקָּיהּו 4:41 ֲאֶׁשר 15ָדה וַַּיּכּו ֶאת־ָאֳהֵליֶהם ְוֶאת־ַהְּמעּוִנים ֶמֶל

ִנְמְצאּו־ָׁשָּמה וַַּיֲחִריֻמם ַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה וֵַּיְׁשבּו ַּתְחֵּתיֶהם ִּכי־ִמְרֶעה ְלצֹאָנם ָׁשם: 

1 15 // LXX Vg ִעיר ְוֵאָלה MT ִעירּו ֵאָלה
2 15 // Hebrew Mss LXX Tg Vg ְקַנז MT ּוְקַנז
3 17 // Hebrew Mss LXX Vg ּוְבֵני MT ּוֶבן
4 17 וַּיֹוֶלד יֶֶתר  // LXX ְויָלֹון (ְויָלֹוןוַּיֹוֶלד) MT ְויָלֹון וַַּתַהר 
5 19 // LXX Mss and v.18 ִאְׁשּתֹו ַהְיֻהִדָּיה MT ֵאֶׁשת הֹוִדָּיה
6 22 // Vg וַָּיֻׁשבּו MT ְויָֻׁשִבי
7 24 // Syr and Genesis 46:10; Exodus 6:15 ְימּוֵאל MT ְנמּוֵאל
8 24 // Syr and Genesis 46:10; Exodus 6:15; Numbers 26:12 יִָכין MT יִָריב
9 24 // Syr and Genesis 46:10; Exodus 6:15; Numbers 26:13 LXX(44 54 75 134) Mss ֹצַחר  MT ֶזַרח
10 27 // Hebrew Mss LXX ִמְׁשְּפֹחָתם MT ִמְׁשַּפְחָּתם
11 28 // LXX ּוְׁשַמע  omit MT Tg Syr Vg ( ּוְׁשַמע ֶׁשַבע)
12 29 // Joshua 19:3 ּוְבָבָלה MT ּוְבִבְלָהה
13 39 // LXX ְּגָרר  (stropha ר ) MT ְגֹדר 
14 41 viz LXX cf 3:13 ִחְזִקָּיהּו
15 41 // MT Qere ַהְּמעּוִנים MT Kethib ַהְּמִעיִנים



ְלַהר ֵׂשִעיר ֲאָנִׁשים ֲחֵמׁש ֵמאֹות ּוְפַלְטיָה ּוְנַעְריָה ּוְרָפיָה ְוֻעִּזיֵאל ְּבֵני ִיְׁשִעי ּוֵמֶהם ִמן־ְּבֵני ִׁשְמעֹון ָהְלכּו4:42
ְּברֹאָׁשם: 

וַַּיּכּו ֶאת־ְׁשֵאִרית ַהְּפֵלָטה ַלֲעָמֵלק וֵַּיְׁשבּו ָׁשם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:  4:43
ֹור ּוְבַחְּללֹו ְיצּוֵעי ָאִביו ִנְּתָנה ְּבֹכָרתֹו ִלְבֵני יֹוֵסף ֶּבן־ִיְׂשָרֵאל ְולֹא  ּוְבֵני ְראּוֵבן ְּבכֹור־ִיְׂשָרֵאל ִּכי הּוא ַהְּבכ5:1

ְלִהְתיֵַחׂש ַלְּבֹכָרה:  
ִּכי ְיהּוָדה ָּגַבר ְּבֶאָחיו ּוְלָנִגיד ִמֶּמּנּו ְוַהְּבֹכָרה ְליֹוֵסף: 5:2
ּוא ֶחְצרֹון ְוַכְרִמי:  ְּבֵני ְראּוֵבן ְּבכֹור ִיְׂשָרֵאל ֲחנֹו ּוַפּל 5:3
ְּבֵני יֹוֵאל ְׁשַמְעיָה ְבנֹו ּגֹוג ְּבנֹו ִׁשְמִעי ְבנֹו: 5:4
ִמיָכה ְבנֹו ְרָאיָה ְבנֹו ַּבַעל ְּבנֹו:  5:5
ְּבֵאָרה ְבנֹו ֲאֶׁשר ֶהְגָלה ִּתְּלַגת ִּפְלְנֶאֶסר ֶמֶל ַאֻּׁשר הּוא ָנִׂשיא ָלראּוֵבִני:  5:6
ְּבִהְתיֵַחׂש ְלֹתְלדֹוָתם ָהרֹאׁש ְיִעיֵאל ּוְזַכְריָהּו:  1ֹחֵתיֶהם ְוֶאָחיו ְלִמְׁשּפְ 5:7
ּוֶבַלע ֶּבן־ָעָזז ֶּבן־ֶׁשַמע ֶּבן־יֹוֵאל הּוא יֹוֵׁשב ַּבֲעֹרֵער ְוַעד־ְנבֹו ּוַבַעל ְמעֹון: 5:8
ב ַעד־ְלבֹוא ִמְדָּבָרה ְלִמן־ַהָּנָהר ְּפָרת ִּכי ִמְקֵניֶהם ָרבּו ְּבֶאֶרץ ִּגְלָעד:  ְוַלִּמְזָרח יָׁשַ 5:9

ְלָעד:ּוִביֵמי ָׁשאּול ָעׂשּו ִמְלָחָמה ִעם־ַהַהְגִרִאים וִַּיְּפלּו ְּביָָדם וֵַּיְׁשבּו ְּבָאֳהֵליֶהם ַעל־ָּכל־ְּפֵני ִמְזָרח ַלּגִ 5:10
ְׁשבּו ְּבֶאֶרץ ַהָּבָׁשן ַעד־ַסְלָכה: ּוְבֵני־ָגד ְלֶנְגָּדם י5:11ָ
ַּבָּבָׁשן: 2יֹוֵאל ָהרֹאׁש ְוָׁשָפם ַהִּמְׁשֶנה ְויְַעַני ֹׁשֵפט5:12
ה: וֲַאֵחיֶהם ְלֵבית ֲאבֹוֵתיֶהם ִמיָכֵאל ּוְמֻׁשָּלם ְוֶׁשַבע ְויֹוַרי ְויְַעָּכן ְוִזיַע וֵָעֶבר ִׁשְבעָ 5:13
ֵאֶּלה ְּבֵני ֲאִביַחִיל ֶּבן־חּוִרי ֶּבן־יָרֹוַח ֶּבן־ִּגְלָעד ֶּבן־ִמיָכֵאל ֶּבן־ְיִׁשיַׁשי ֶּבן־יְַחּדֹו ֶּבן־ּבּוז:  5:14
ֲאִחי ֶּבן־ַעְבִּדיֵאל ֶּבן־ּגּוִני רֹאׁש ְלֵבית ֲאבֹוָתם:  5:15
ּוְבָכל־ִמְגְרֵׁשי ָׁשרֹון ַעד ּתֹוְצאֹוָתם:  וֵַּיְׁשבּו ַּבִּגְלָעד ַּבָּבָׁשן ּוִבְבֹנֶתיָה 5:16
־ִיְׂשָרֵאל:5:17 ־ְיהּוָדה ּוִביֵמי יָָרְבָעם ֶמֶל ֻּכָּלם ִהְתיְַחׂשּו ִּביֵמי יֹוָתם ֶמֶל
ָנִׁשים ֹנְׂשֵאי ָמֵגן ְוֶחֶרב ְוֹדְרֵכי ֶקֶׁשת ּוְלמּוֵדי ִמְלָחָמה  וֲַחִצי ֵׁשֶבט־ְמַנֶּׁשה ִמן־ְּבֵני־ַחִיל אֲ 3ְּבֵני־ְראּוֵבן ְוָגד 5:18

ַאְרָּבִעים ְוַאְרָּבָעה ֶאֶלף ּוְׁשַבע־ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ֹיְצֵאי ָצָבא:
וַַּיֲעׂשּו ִמְלָחָמה ִעם־ַהַהְגִריִאים ִויטּור ְוָנִפיׁש ְונֹוָדב:  5:19
ִהים ָזֲעקּו ַּבִּמְלָחָמה ְוַנְעּתֹור ָלֶהם ִּכי־ָבְטחּו בֹו:  וֵַּיָעְזרּו ֲעֵליֶהם וִַּיָּנְתנ5:20 ּו ְביָָדם ַהַהְגִריִאים ְוֹכל ֶׁשִעָּמֶהם ִּכי ֵלא
ֶלף:  ם ֵמָאה אָ וִַּיְׁשּבּו ִמְקֵניֶהם ְּגַמֵּליֶהם ֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוצֹאן ָמאַתִים וֲַחִמִּׁשים ֶאֶלף וֲַחמֹוִרים ַאְלָּפִים ְוֶנֶפׁש ָאדָ 5:21
ִהים ַהִּמְלָחָמה וֵַּיְׁשבּו ַתְחֵּתיֶהם ַעד־ַהֹּגָלה:5:22 ִּכי־ֲחָלִלים ַרִּבים ָנָפלּו ִּכי ֵמָהֱא
ֵהָּמה ָרבּו:  4ּוְבֵני ֲחִצי ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה יְָׁשבּו ָּבָאֶרץ ִמָּבָׁשן ַעד־ַּבַעל ֶחְרמֹון ּוְׂשִניר ְוַהר־ֶחְרמֹון ּוַבְּלָבנֹון 5:23
ֹוֵרי ַחִיל ַאְנֵׁשי  ְוִיְׁשִעי וֱֶאִליֵאל ְוַעְזִריֵאל ְוִיְרְמיָה ְוהֹוַדְויָה ְויְַחִּדיֵאל ֲאָנִׁשים ִּגּב5ְוֵאֶּלה ָראֵׁשי ֵבית־ֲאבֹוָתם ֵעֶפר5:24

ֵׁשמֹות ָראִׁשים ְלֵבית ֲאבֹוָתם:  
ִהים ִמְּפֵניֶהם:  5:25 ֵהי ַעֵּמי־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ִהְׁשִמיד ֱא ֵהי ֲאבֹוֵתיֶהם וִַּיְזנּו ַאֲחֵרי ֱא וִַּיְמֲעלּו ֵּבא
־ַאּׁשּור ְוֶאת־רּוַח ּתִ 5:26 ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶאת־רּוַח ּפּול ֶמֶל ְּלַגת ִּפְלֶנֶסר ֶמֶל ַאּׁשּור וַַּיְגֵלם ָלראּוֵבִני ְוַלָּגִדי  וַָּיַער ֱא

ְוַלֲחִצי ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה וְַיִביֵאם ַלְחַלח ְוָחבֹור ְוָהָרא ּוְנַהר ּגֹוָזן ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:
ְּבֵני ֵלִוי ֵּגְרׁשֹון ְקָהת ּוְמָרִרי:  5:27
ן ְוֻעִּזיֵאל: ּוְבֵני ְקָהת ַעְמָרם ִיְצָהר ְוֶחְברֹו 5:28
ּוְבֵני ַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר: ּוְבֵני ַעְמָרם ַאֲהֹרן ּוֹמֶׁשה ּוִמְריָם5:29
ֶאְלָעָזר הֹוִליד ֶאת־ִּפיְנָחס ִּפיְנָחס ֹהִליד ֶאת־ֲאִביׁשּוַע: 5:30
י הֹוִליד ֶאת־ֻעִּזי:  וֲַאִביׁשּוַע הֹוִליד ֶאת־ֻּבִּקי ּוֻבִּק 5:31
ְוֻעִּזי הֹוִליד ֶאת־ְזַרְחיָה ּוְזַרְחיָה הֹוִליד ֶאת־ְמָריֹות:  5:32
ְמָריֹות הֹוִליד ֶאת־ֲאַמְריָה ַוֲאַמְריָה הֹוִליד ֶאת־ֲאִחיטּוב: 5:33
וֲַאִחיטּוב הֹוִליד ֶאת־ָצדֹוק ְוָצדֹוק הֹוִליד ֶאת־ֲאִחיָמַעץ: 5:34
יד ֶאת־ֲעַזְריָה וֲַעַזְריָה הֹוִליד ֶאת־יֹוָחָנן: וֲַאִחיַמַעץ הֹולִ 5:35

1 7 // LXX(L) Tg Syr ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶהם MT LXX ְלִמְׁשְּפֹחָתיו

2 12 // Tg cf LXX ֹׁשֵפט  MT ְוָׁשָפט 
3 18 // LXX(BL) Tg Syr Vg ְוָגד MT ְוָגִדי
4 23 // LXX ּוַבְּלָבנֹון omit MT Tg Syr Vg (ּוַבְּלָבנֹוןֶחְרמֹון)
5 24 // LXX Vg ֵעֶפר  MT ְוֵעֶפר 



ֹמה ִּבירּוָׁשָלִם: 5:36 ְויֹוָחָנן הֹוִליד ֶאת־ֲעַזְריָה הּוא ֲאֶׁשר ִּכֵהן ַּבַּבִית ֲאֶׁשר־ָּבָנה ְׁש
וַּיֹוֶלד ֲעַזְריָה ֶאת־ֲאַמְריָה וֲַאַמְריָה הֹוִליד ֶאת־ֲאִחיטּוב: 5:37
ֶאת־ָצדֹוק ְוָצדֹוק הֹוִליד ֶאת־ַׁשּלּום:  וֲַאִחיטּוב הֹוִליד 5:38
ְוַׁשּלּום הֹוִליד ֶאת־ִחְלִקָּיה ְוִחְלִקָּיה הֹוִליד ֶאת־ֲעַזְריָה: 5:39
וֲַעַזְריָה הֹוִליד ֶאת־ְׂשָרָיה ּוְׂשָריָה הֹוִליד ֶאת־ְיהֹוָצָדק: 5:40
ְּבַהְגלֹות ְיהוָה ֶאת־ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִם ְּביַד ְנֻבַכְדֶנאַּצר: 1ִויהֹוָצָדק ָהַל ַּבּגֹוָלה 5:41

ְּבֵני ֵלִוי ֵּגְרֹׁשם ְקָהת ּוְמָרִרי:  6:1
ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני־ֵגְרׁשֹום ִלְבִני ְוִׁשְמִעי:  6:2
ּוְבֵני ְקָהת ַעְמָרם ְוִיְצָהר ְוֶחְברֹון ְוֻעִּזיֵאל:  6:3
ְּבֵני ְמָרִרי ַמְחִלי ּוֻמִׁשי ְוֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹות ַהֵּלִוי ַלֲאבֹוֵתיֶהם: 6:4
ְלֵגְרׁשֹום ִלְבִני ְבנֹו יַַחת ְּבנֹו ִזָּמה ְבנֹו: 6:5
נֹו:  יֹוָאח ְּבנֹו ִעּדֹו ְבנֹו ֶזַרח ְּבנֹו ְיָאְתַרי ּבְ 6:6
ְּבֵני ְקָהת ַעִּמיָנָדב ְּבנֹו ֹקַרח ְּבנֹו ַאִּסיר ְּבנֹו: 6:7
ְּבנֹו ְוַאִּסיר ְּבנֹו: 2ֶאְלָקָנה ְבנֹו ְוֲאְביָָסף 6:8
ַּתַחת ְּבנֹו אּוִריֵאל ְּבנֹו ֻעִּזָּיה ְבנֹו ְוָׁשאּול ְּבנֹו:  6:9

ה ֲעָמַׂשי וֲַאִחימֹות:  ּוְבֵני ֶאְלָקנָ 6:10
ְּבנֹו ְוַנַחת ְּבנֹו:  4צּוַפי 3ֶאְלָקָנה ְבנֹו6:11
: 5נֹו ֱאִליָאב ְּבנֹו ְיֹרָחם ְּבנֹו ֶאְלָקָנה ְבנֹו ְׁשמּוֵאל בְ 6:12
וֲַאִבָּיה: 7ַהְּבֹכר ְוַהֵּׁשִני6ּוְבֵני ְׁשמּוֵאל יֹוֵאל 6:13
ִלְבִני ְבנֹו ִׁשְמִעי ְבנֹו ֻעָּזה ְבנֹו:  8ְּבֵני ְמָרִרי ַמְחִלי ְבנֹו 6:14
ִׁשְמָעא ְבנֹו ַחִּגָּיה ְבנֹו ֲעָׂשיָה ְבנֹו:6:15
ֵדי־ִׁשיר ֵּבית ְיהוָה ִמְּמנֹוַח ָהָארֹון: ְוֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֶהֱעִמיד ָּדִויד ַעל־יְ 6:16
ֹמה ֶאת־ֵּבית ְיהוָה ִּבירּוָׁשָלִם וַַּיַעמְ 6:17 דּו ְכִמְׁשָּפָטם וִַּיְהיּו ְמָׁשְרִתים ִלְפֵני ִמְׁשַּכן ֹאֶהל־מֹוֵעד ַּבִּׁשיר ַעד־ְּבנֹות ְׁש

ַעל־ֲעבֹוָדָתם:  
ַהְּקָהִתי ֵהיָמן ַהְמׁשֹוֵרר ֶּבן־יֹוֵאל ֶּבן־ְׁשמּוֵאל:  ְוֵאֶּלה ָהֹעְמִדים ּוְבֵניֶהם ִמְּבֵני 6:18
ֶּבן־ֶאְלָקָנה ֶּבן־ְיֹרָחם ֶּבן־ֱאִליֵאל ֶּבן־ּתֹוַח:  6:19
ֶּבן־צּוף ֶּבן־ֶאְלָקָנה ֶּבן־ַמַחת ֶּבן־ֲעָמָׂשי: 6:20
ֶּבן־ֶאְלָקָנה ֶּבן־יֹוֵאל ֶּבן־ֲעַזְריָה ֶּבן־ְצַפְניָה:  6:21
ן־ַאִּסיר ֶּבן־ֲאְביָָסף ֶּבן־ֹקַרח: ֶּבן־ַּתַחת ּבֶ 6:22
ֶּבן־ִיְצָהר ֶּבן־ְקָהת ֶּבן־ֵלִוי ֶּבן־ִיְׂשָרֵאל: 6:23
ְוָאִחיו ָאָסף ָהֹעֵמד ַעל־ְיִמינֹו ָאָסף ֶּבן־ֶּבֶרְכיָהּו ֶּבן־ִׁשְמָעא: 6:24
ֶּבן־ַמְלִּכָּיה:  9ֶּבן־ִמיָכֵאל ֶּבן־ַמֲעֵׂשיָה 6:25
ֶּבן־ֶאְתִני ֶבן־ֶזַרח ֶּבן־ֲעָדיָה:  6:26
ֶּבן־ֵאיָתן ֶּבן־ִזָּמה ֶּבן־ִׁשְמִעי:  6:27
ֶּבן־יַַחת ֶּבן־ֵּגְרֹׁשם ֶּבן־ֵלִוי: 6:28
:  ּוְבֵני ְמָרִרי ֲאֵחיֶהם ַעל־ַהְּׂשמֹאול ֵאיָתן ֶּבן־ִקיִׁשי ֶּבן־ַעְבִּד 6:29 י ֶּבן־ַמּלּו
ֶּבן־ֲחַׁשְביָה ֶבן־ֲאַמְציָה ֶּבן־ִחְלִקָּיה: 6:30

1 41 // Tg ַּבּגֹוָלה omit MT Syr Vg (ְּבַהְגלֹותַּבּגֹוָלה)
2 8 // LXX ְוֲאְביָָסף MT ְוֶאְביָָסף

3 11 // Hebrew Mss LXX Syr ְבנֹו add MT ֶאְלָקָנה
4 11 // LXX cf v.20 MT Qere and I Samuel 1:1 צּוַפי MT צֹוַפי
5 12 // LXX(L) ְׁשמּוֵאל ְבנֹו omit MT Tg Syr Vg (ְבנֹוְבנֹו)
6 13 // LXX(L) Syr יֹוֵאל omit MT Tg Vg (יֹוֵאלְׁשמּוֵאל)
7 13 // cf LXX(L) ְוַהֵּׁשנִ י MT וְַׁשִני
8 14 // Syr ְבנֹו omit MT LXX
9 25 // Hebrew Mss LXX Syr ַמֲעֵׂשיָה (stropha מ) MT ַּבֲעׂשֵ יָה



ֶּבן־ַאְמִצי ֶבן־ָּבִני ֶּבן־ָׁשֶמר: 6:31
ֶּבן־ַמְחִלי ֶּבן־מּוִׁשי ֶּבן־ְמָרִרי ֶּבן־ֵלִוי: 6:32
ִהים6:33 : וֲַאֵחיֶהם ַהְלִוִּים ְנתּוִנים ְלָכל־ֲעבֹוַדת ִמְׁשַּכן ֵּבית ָהֱא
ְוַאֲהֹרן ּוָבָניו ַמְקִטיִרים ַעל־ִמְזַּבח ָהעֹוָלה ְוַעל־ִמְזַּבח ַהְּקֹטֶרת ְלֹכל ְמֶלאֶכת ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ּוְלַכֵּפר  6:34

ִהים: ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ֹמֶׁשה ֶעֶבד ָהֱא
ֲאִביׁשּוַע ְּבנֹו: ְוֵאֶּלה ְּבֵני ַאֲהֹרן ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ִּפיְנָחס ְּבנֹו 6:35
ֻּבִּקי ְבנֹו ֻעִּזי ְבנֹו ְזַרְחיָה ְבנֹו: 6:36
ְמָריֹות ְּבנֹו ֲאַמְריָה ְבנֹו ֲאִחיטּוב ְּבנֹו:  6:37
ָצדֹוק ְּבנֹו ֲאִחיַמַעץ ְּבנֹו: 6:38
ָהִתי ִּכי ָלֶהם ָהיָה ַהּגֹוָרל:  ְוֵאֶּלה מֹוְׁשבֹוָתם ְלִטירֹוָתם ִּבְגבּוָלם ִלְבֵני ַאֲהֹרן ְלִמְׁשַּפַחת ַהְּק 6:39
וִַּיְּתנּו ָלֶהם ֶאת־ֶחְברֹון ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה ְסִביֹבֶתיָה:  6:40
ְוֶאת־ְׂשֵדה ָהִעיר ְוֶאת־ֲחֵצֶריָה ָנְתנּו ְלָכֵלב ֶּבן־ְיֻפֶּנה: 6:41
ֶאת־ֶחְברֹון ְוֶאת־ִלְבָנה ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה ְוֶאת־יִַּתר ְוֶאת־ֶאְׁשְּתֹמַע ְוִלְבֵני ַאֲהֹרן ָנְתנּו ֶאת־ָעֵרי ַהִּמְקָלט 6:42

ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה:  
ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה ֶאת־ְּדִביר ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה:  1ְוֶאת־ִחיֵלן 6:43
ְוֶאת־ֵּבית ֶׁשֶמׁש ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה: 2ֶאת־יָֻּטה ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשהָ ְוֶאת־ָעָׁשן ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה וְ 6:44
ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה ְוֶאת־ָעֶלֶמת ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה ְוֶאת־ֲעָנתֹות ֶאת־ֶּגַבע 3ִבְניִָמן ֶאת־ִּגְבעֹון ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשהָ ּוִמַּמֵּטה 6:45

ׁש־ֶעְׂשֵרה ִעיר ְּבִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם: ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה ָּכל־ָעֵריֶהם ְׁש
ְוִלְבֵני ְקָהת ַהּנֹוָתִרים ִמִּמְׁשַּפַחת ַהַּמֶּטה ִמַּמֲחִצית ַמֵּטה ֲחִצי ְמַנֶּׁשה ַּבּגֹוָרל ָעִרים ָעֶׂשר: 6:46
ׁש ְוִלְבֵני ֵגְרׁשֹום ְלִמְׁשְּפחֹוָתם ִמַּמֵּטה ִיָׂששָכר ּוִמַּמֵּטה ָאֵׁשר ּוִמַּמֵּטה ַנְפָּתִלי ּוִמַּמֵּטה6:47 ְמַנֶּׁשה ַּבָּבָׁשן ָעִרים ְׁש

ֶעְׂשֵרה: 
ִלְבֵני ְמָרִרי ְלִמְׁשְּפחֹוָתם ִמַּמֵּטה ְראּוֵבן ּוִמַּמֵּטה־ָגד ּוִמַּמֵּטה ְזבּוֻלן ַּבּגֹוָרל ָעִרים ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה:6:48
ְרֵׁשיֶהם: וִַּיְּתנּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַלְלִוִּים ֶאת־ֶהָעִרים ְוֶאת־ִמגְ 6:49
ֲאֶׁשר־ִיְקְראּו וִַּיְּתנּו ַבּגֹוָרל ִמַּמֵּטה ְבֵני־ְיהּוָדה ּוִמַּמֵּטה ְבֵני־ִׁשְמעֹון ּוִמַּמֵּטה ְּבֵני ִבְניִָמן ֵאת ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה6:50

ֶאְתֶהם ְּבֵׁשמֹות: 
וְַיִהי ָעֵרי ְגבּוָלם ִמַּמֵּטה ֶאְפָרִים:  4י ְקָהת ּוִמִּמְׁשְּפחֹות ְּבֵני ְקָהת ַהְלִוִּים ַהּנֹוָתִרים ִמְּבנֵ 6:51
ֶאְפָרִים ְוֶאת־ֶּגֶזר ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה:  וִַּיְּתנּו ָלֶהם ֶאת־ָעֵרי ַהִּמְקָלט ֶאת־ְׁשֶכם ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה ְּבַהר 6:52
ְוֶאת־יְָקְמָעם ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה ְוֶאת־ֵּבית חֹורֹון ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה: 6:53
ְוֶאת־ַאָּילֹון ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה ְוֶאת־ַּגת־ִרּמֹון ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה:6:54
ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה ְלִמְׁשַּפַחת ִלְבֵני־ְקָהת  6ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה ְוֶאת־ִיְבְלָעם 5ֶאת־ַּתְעַנ ּוִמַּמֲחִצית ַמֵּטה ְמַנֶּׁשה 6:55

ַהּנֹוָתִרים:
ִצי ַמֵּטה ְמַנֶּׁשה ֶאת־ּגֹוָלן ַּבָּבָׁשן ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה ְוֶאת־ַעְׁשָּתרֹות  ִלְבֵני ֵּגְרׁשֹום ִמִּמְׁשַּפַחת חֲ 6:56

ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה: 
ּוִמַּמֵּטה ִיָׂששָכר ֶאת־ֶקֶדׁש ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה ֶאת־ָּדְבַרת ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה:  6:57
ת־ִמְגָרֶׁשיָה: ְוֶאת־ָראמֹות ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה ְוֶאת־ָעֵנם ְואֶ 6:58
ּוִמַּמֵּטה ָאֵׁשר ֶאת־ָמָׁשל ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה ְוֶאת־ַעְבּדֹון ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה:  6:59
ְוֶאת־חּוֹקק ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה ְוֶאת־ְרֹחב ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה:  6:60
ֶאת־ַחּמֹון ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה ְוֶאת־ִקְריַָתִים  ּוִמַּמֵּטה ַנְפָּתִלי ֶאת־ֶקֶדׁש ַּבָּגִליל ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה וְ 6:61

ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה: 
־ָּתבֹור 3ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה ְוֶאת 2ְוֶאת־ִרּמֹון 1ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיהָ ִלְבֵני ְמָרִרי ַהּנֹוָתִרים ִמַּמֵּטה ְזבּוֻלן ֶאת־יְָקְנָעם 6:62

: 4ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיהָ ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה ְוֶאת־ַנֲהָלל 

1 43 // Hebrew Mss ִחיֵלן (stropha ן) MT ִחיֵלז
2 44 // LXX Syr ְוֶאת־יָֻּטה ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשהָ  omit MT Tg Vg (ְוֶאתְוֶאת)
3 45 // Joshua 21:17 ֶאת־ּגִ ְבעֹון ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשהָ  omit MT ( ֶּגַבעִּגְבעֹון)
4 51 // Joshua 21:20 ַהְלִוִּים ַהּנֹוָתִרים ִמְּבֵני ְקָהת omit MT LXX Tg Vg (ְקָהתְקָהת)
5 55 // Joshua 21:23 ַּתְעַנ  ,stropha ך ) MT LXX Tg Syr Vg ָעֵנר  (hpgr ת
6 55 // LXX(AL) Syr Tg ִיְבְלָעם MT ִּבְלָעם



ה ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה:  ּוֵמֵעֶבר ְליְַרֵּדן ְיֵרחֹו ְלִמְזַרח ַהַּיְרֵּדן ִמַּמֵּטה ְראּוֵבן ֶאת־ֶּבֶצר ַּבִּמְדָּבר ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה ְוֶאת־יְַהצָ 6:63
ֵדמֹות ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה ְוֶאת־ֵמיַפַעת ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה: ְוֶאת־ְק 6:64
ּוִמַּמֵּטה־ָגד ֶאת־ָראמֹות ַּבִּגְלָעד ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה ְוֶאת־ַמֲחַנִים ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה:  6:65
ְוֶאת־ֶחְׁשּבֹון ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה ְוֶאת־יְַעֵזיר ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיָה: 6:66

ֵני ִיָׂששָכר ּתֹוָלע ּופּוָאה יָׁשּוב ְוִׁשְמרֹון ַאְרָּבָעה: ְוִלבְ 7:1
ְלֹתְלדֹוָתם  ּוְבֵני תֹוָלע ֻעִּזי ּוְרָפיָה ִויִריֵאל ְויְַחַמי ְוִיְבָׂשם ּוְׁשמּוֵאל ָראִׁשים ְלֵבית־ֲאבֹוָתם ְלתֹוָלע ִּגּבֹוֵרי ַחִיל7:2

ַנִים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות: ִמְסָּפָרם ִּביֵמי ָדִויד ֶעְׂשִרים־ּוְׁש 
ֲחִמָּׁשה ָראִׁשים ֻּכָּלם: 5ּוְבֵני ֻעִּזי ִיְזַרְחיָה ּוְבֵני ִיְזַרְחיָה ִמיָכֵאל ְוֹעַבְדיָה ְויֹוֵאל ְוִיִּׁשָּיה7:3
ִׁשים ְוִׁשָּׁשה ָאֶלף ִּכי־ִהְרּבּו ָנִׁשים ּוָבִנים:  וֲַעֵליֶהם ְלֹתְלדֹוָתם ְלֵבית ֲאבֹוָתם ְּגדּו7:4 ֵדי ְצָבא ִמְלָחָמה ְׁש
וֲַאֵחיֶהם ְלֹכל ִמְׁשְּפחֹות ִיָׂששָכר ִּגּבֹוֵרי ֲחיִָלים ְׁשמֹוִנים ְוִׁשְבָעה ֶאֶלף ִהְתיְַחָׂשם ַלֹּכל:7:5
ָׁשה: 6ְבֵני7:6 ִּבְניִָמן ֶּבַלע וֶָבֶכר ִויִדיֲעֵאל ְׁש
ָׂשם ֶעְׂשִרים ּוְׁשַנִים ּוְבֵני ֶבַלע ֶאְצּבֹון ְוֻעִּזי ְוֻעִּזיֵאל ִויִרימֹות ְוִעיִרי ֲחִמָּׁשה ָראֵׁשי ֵּבית ָאבֹות ִּגּבֹוֵרי ֲחיִָלים ְוִהְתיַחְ 7:7

ִׁשים ְוַאְרָּבָעה: ֶאֶלף ּוְׁש
ְּבֵני־ָבֶכר:  ּוְבֵני ֶבֶכר ְזִמיָרה ְויֹוָעׁש וֱֶאִליֶעֶזר ְוֶאְליֹוֵעיַני ְוָעְמִרי ִויֵרמֹות וֲַאִבָּיה וֲַעָנתֹות ְוָעָלֶמת ָּכל־ֵאֶּלה7:8
ֶאֶלף ּוָמאָתִים: ְוִהְתיְַחָׂשם ְלֹתְלדֹוָתם ָראֵׁשי ֵּבית ֲאבֹוָתם ִּגּבֹוֵרי ָחִיל ֶעְׂשִרים7:9

ּוִבְניִָמן ְוֵאהּוד ּוְכַנֲעָנה ְוֵזיָתן ְוַתְרִׁשיׁש וֲַאִחיָׁשַחר: 7ּוְבֵני ְיִדיֲעֵאל ִּבְלָהן ּוְבֵני ִבְלָהן ְיעּוׁש 7:10
ָהָאבֹות ִּגּבֹוֵרי ֲחיִָלים ִׁשְבָעה־ָעָׂשר ֶאֶלף ּוָמאַתִים ֹיְצֵאי ָצָבא ַלִּמְלָחָמה:  8ָראֵׁשי ָּכל־ֵאֶּלה ְּבֵני ְיִדיֲעֵאל7:11
ַאֵחר: 9ְוֻׁשִּפם ְוֻחִּפם ְּבֵני ִעיר ֻחִׁשם ֶּבן7:12
ְּבֵני ִבְלָהה:11ְוגּוִני ְויֵֶצר ְוִׁשֵּלם 10ְצֵאלְּבֵני ַנְפָּתִלי יַחְ 7:13
:ֲאֶׁשר יָָלָדה ִּפיַלְגׁשֹו ָהֲאַרִּמָּיה יְָלָדה ֶאת־ָמִכיר ֲאִבי ִגְלָעדְּבֵני ְמַנֶּׁשה ַאְׂשִריֵאל7:14
ֹות:  ּוָמִכיר ָלַקח ִאָּׁשה ְלֻחִּפים ּוְלֻׁשִּפים ְוֵׁשם ֲאֹחתֹו ַמֲעָכה ְוֵׁשם ַהֵּׁשִני ְצָלְפָחד וִַּתְהיֶָנה ִלְצָלְפָחד ָּבנ7:15
ְוֵׁשם ָאִחיו ָׁשֶרׁש ּוָבָניו אּוָלם וָָרֶקם:  12ָּפָרׁש ְקָרא ְׁשמֹו וֵַּתֶלד ַמֲעָכה ֵאֶׁשת־ָמִכיר ֵּבן וִַּת 7:16
אּוָלם ְּבָדן ֵאֶּלה ְּבֵני ִגְלָעד ֶּבן־ָמִכיר ֶּבן־ְמַנֶּׁשה:  13ּוֶבן7:17
ת־ֲאִביֶעֶזר ְוֶאת־ַמְחָלה: וֲַאֹחתֹו ַהֹּמֶלֶכת יְָלָדה ֶאת־ִאיְׁשהֹוד ְואֶ 7:18
וִַּיְהיּו ְּבֵני ְׁשִמיָדע ַאְחיָן וֶָׁשֶכם ְוִלְקִחי וֲַאִניָעם:7:19
ּוְבֵני ֶאְפַרִים ׁשּוָתַלח ּוֶבֶרד ְּבנֹו ְוַתַחת ְּבנֹו ְוֶאְלָעָדה ְבנֹו ְוַתַחת ְּבנֹו: 7:20
ֲהָרגּום ַאְנֵׁשי־ַגת ַהּנֹוָלִדים ָּבָאֶרץ ִּכי יְָרדּו ָלַקַחת ֶאת־ִמְקֵניֶהם:  ְוָזָבד ְּבנֹו ְוׁשּוֶתַלח ְּבנֹו ְוֵעֶזר ְוֶאְלָעד ַו7:21
וִַּיְתַאֵּבל ֶאְפַרִים ֲאִביֶהם יִָמים ַרִּבים וַָּיֹבאּו ֶאָחיו ְלַנֲחמֹו: 7:22
ָעה ָהְיָתה ְּבֵביתֹו:  וַָּיבֹא ֶאל־ִאְׁשּתֹו וַַּתַהר וֵַּתֶלד ֵּבן וִַּיְקָרא ֶאת־ְׁשמֹו ְּבִריָעה ִּכי ְברָ 7:23
ּוִבּתֹו ֶׁשֱאָרה וִַּתֶבן ֶאת־ֵּבית־חֹורֹון ַהַּתְחּתֹון ְוֶאת־ָהֶעְליֹון ְוֵאת ֻאֵּזן ֶׁשֱאָרה:  7:24
ְוֶתַלח ְּבנֹו ְוַתַחן ְּבנֹו:  14ְוֶרַפח ְּבנֹו ְוֶרֶׁשף ְּבנֹו 7:25
ַעִּמיהּוד ְּבנֹו ֱאִליָׁשָמע ְּבנֹו:  ַלְעָּדן ְּבנֹו7:26

1 62 // Joshua 21:34 ֶאת־יְָקְנָעם ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיהָ  omit MT LXX (ְוֶאתֶאת)
2 62 // LXX ִרּמֹון MT (dttg) ִרּמֹונֹו
3 62 // Hebrew Mss LXX Vg ְוֶאת MT ֶאת
4 62 // Joshua 21:35 ְוֶאת־ַנֲהָלל ְוֶאת־ִמְגָרֶׁשיהָ  omit MT LXX ( ִָמְגָרֶׁשיה ִָמְגָרֶׁשיה)
5 3 // LXX Vg ְוִיִּׁשָּיה MT ִיִּׁשָּיה
6 6 (ְבֵניִּבְניִָמן) Hebrew Mss LXX Mss Tg Syr Vg ְבֵני
7 10 // MT Qere Hebrew Mss LXX Tg Vg ְיעּוׁש MT Kethib ְיִעיׁש
8 11 // LXX Vg ָראֵׁשי MT (dttg) ְלָראֵׁשי
9 12 // LXX ֶּבן MT ְּבֵני
10 13 // Hebrew Mss and Genesis 46:24; Numbers 26:48 יְַחְצֵאל MT יֲַחִציֵאל
11 13 // Hebrew Mss LXX(19-93 121) Ms and Genesis 46:24; Numbers 26:49 ְוִׁשֵּלם MT ְוַׁשּלּום
12 16 // ָּפָרׁש MT ֶּפֶרׁש
13 17 // Vg ּוֶבן MT ּוְבֵני
14 25 // Hebrew Mss LXX(L) ְּבנֹו omit MT



נֹון ְּבנֹו ְיהֹוֻׁשַע ְּבנֹו: 7:27
ד־ַעָּיה ּוְבֹנֶתיָה:  וֲַאֻחָּזָתם ּוֹמְׁשבֹוָתם ֵּבית־ֵאל ּוְבֹנֶתיָה ְוַלִּמְזָרח ַנֲעָרן ְוַלַּמֲעָרב ֶּגֶזר ּוְבֹנֶתיָה ּוְׁשֶכם ּוְבֹנֶתיָה עַ 7:28
ְמִגּדֹו ּוְבנֹוֶתיָה ּדֹור ּוְבנֹוֶתיָה ְּבֵאֶּלה  1ה ֵּבית־ְׁשָאן ּוְבֹנֶתיָה ַּתְעַנ ּוְבֹנֶתיָה ִיְבְלָעם ּוְבֹנֶתיהָ ְוַעל־ְיֵדי ְבֵני־ְמַנּׁשֶ 7:29

ֵסף ֶּבן־ִיְׂשָרֵאל:יְָׁשבּו ְּבֵני יֹו
ְּבֵני ָאֵׁשר ִיְמָנה ְוִיְׁשוָה ְוִיְׁשִוי ּוְבִריָעה ְוֶׂשַרח ֲאחֹוָתם:  7:30
: 2ּוְבֵני ְבִריָעה ֶחֶבר ּוַמְלִּכיֵאל הּוא ֲאִבי ִבְרָזִית 7:31
ְוֵאת ׁשּוָעא ֲאחֹוָתם: 4ְוֶאת־ֵהֶלם 3ָׁשֶמרְפֵלט ְוֶאת־ְוֶחֶבר הֹוִליד ֶאת־ַי7:32
ּוְבֵני יְַפֵלט ָּפַס ּוִבְמָהל ְוַעְׁשוָת ֵאֶּלה ְּבֵני יְַפֵלט:  7:33
וֲַאָרם:  6ְוֻחָּבה5ֲאִחיו ָרְהָּגה ָׁשֶמר ּוְבֵני 7:34
־ֵהֶלם ָאִחיו צֹוַפח ְוִיְמָנע ְוֵׁשֶלׁש ְוָעָמל:  7ּוְבֵני7:35
:  8ִיְמָנעְבֵניּוְּבֵני צֹוָפח סּוַח ְוַחְרֶנֶפר ְוׁשּוָעל 7:36
ּוְבֵאָרא:  9ְויֶֶתרֶּבֶצר וָהֹוד ְוַׁשָּמא ְוִׁשְלָׁשה 7:37
ּוְבֵני יֶֶתר ְיֻפֶּנה ּוִפְסָּפה וְַאָרא:  7:38
ּוְבֵני ֻעָּלא ָאַרח ְוַחִּניֵאל ְוִרְציָא: 7:39
ְחָׂשם ַּבָּצָבא ַּבִּמְלָחָמה  ָּכל־ֵאֶּלה ְבֵני־ָאֵׁשר ָראֵׁשי ֵבית־ָהָאבֹות ְּברּוִרים ִּגּבֹוֵרי ֲחיִָלים ָראֵׁשי ַהְּנִׂשיִאים ְוִהְתַי7:40

ִמְסָּפָרם ֲאָנִׁשים ֶעְׂשִרים ְוִׁשָּׁשה ָאֶלף:
ּוִבְניִָמן הֹוִליד ֶאת־ֶּבַלע ְּבֹכרֹו ַאְׁשֵּבל ַהֵּׁשִני ְוַאְחַרח ַהְּׁשִליִׁשי: 8:1
נֹוָחה ָהְרִביִעי ְוָרָפא ַהֲחִמיִׁשי: 8:2
: 11ְוֵגָרא וֲַאִבי ֵאהּוד 10ָבַלע ַאְרְּד וִַּיְהיּו ָבִנים לְ 8:3
: 14ְוַנֲעָמן וֲַאִחָּיה 13ֲאִביׁשּועַ 12ְוֵאֶּלה ְּבֵני ֵאהּוד 8:4
ְוֵגָרא ּוְׁשפּוָפן ְוחּוָרם: 8:5
בֹות ְליֹוְׁשֵבי ֶגַבע וַַּיְגלּום ֶאל־ָמָנַחת: ֵאֶּלה ֵהם ָראֵׁשי אָ 8:6
ֶאת־ֻעָּזא ְוֶאת־ֲאִחיֻחד:  15ְוֵגָרא הֹוִליד ְוַנֲעָמן וֲַאִחָּיה ְוֵגָרא הּוא ֶהְגָלם 8:7
ם חּוִׁשים ְוֶאת־ַּבֲעָרא ָנָׁשיו:  ְוַׁשֲחַרִים הֹוִליד ִּבְׂשֵדה מֹוָאב ִמן־ִׁשְלחֹו ֹאתָ 8:8
וַּיֹוֶלד ִמן־ֹחֶדׁש ִאְׁשּתֹו ֶאת־יֹוָבב ְוֶאת־ִצְביָא ְוֶאת־ֵמיָׁשא ְוֶאת־ַמְלָּכם:  8:9

ְוֶאת־ְיעּוץ ְוֶאת־ָׂשְכיָה ְוֶאת־ִמְרָמה ֵאֶּלה ָבָניו ָראֵׁשי ָאבֹות:  8:10
ל:  ּוֵמֻחִׁשים הֹוִליד ֶאת־ֲאִביטּוב ְוֶאת־ֶאְלָּפעַ 8:11
ד ּוְבֹנֶתיָה:  16וָָׁשֶמר ּוְבֵני ֶאְלַּפַעל ֵעֶבר ּוִמְׁשָעם 8:12 הּוא ָּבָנה ֶאת־אֹונֹו ְוֶאת־
ַגת:  ּוְבִרָעה וֶָׁשַמע ֵהָּמה ָראֵׁשי ָהָאבֹות ְליֹוְׁשֵבי ַאָּילֹון ֵהָּמה ִהְבִריחּו ֶאת־יֹוְׁשֵבי8:13
ָׁשָׁשק ִויֵרמֹות:  1וֲַאֵחיֶהם8:14

1 29 // cf LXX ִיְבְלָעם ּוְבֹנֶתיהָ  omit MT Tg Syr Vg ( ָּוְבֹנֶתיה ָּוְבֹנֶתיה)
2 31 // MT Qere Hebrew Mss cf Vg ִבְרָזִית MT Kethib ִבְרזֹות
3 32 // LXX and v.34 ָׁשֶמר  MT ׁשֹוֵמר 
4 32 // v.35 ֵהֶלם MT חֹוָתם
5 34 // cf LXX ֲאִחיו ָרְהָּגה ְורֹוֲהָגה MT ֲאִחי
6 34 // MT Qere LXX Vg ְוֻחָּבה MT יְַחָּבה
7 35 // Hebrew Mss LXX(L) Vg ּוְבֵני MT ּוֶבן
8 36 LXX(52) Ms and v.35 ּוְבֵני ִיְמָנע  // ;LXX(44 72) Mss omit kai ; ִיְמָנע  (stropha, bis נ) MT ּוֵבִרי ְוִיְמָרה
9 37 // LXX(AN) Mss cf v.38; LXX(B; 127 = L) thera ְויֶֶתר  MT LXX(19 93 = L; 44 121) iethran ְוִיְתָרן
10 3 // Hebrew Mss LXX(AN) cf Genesis 46:21; Numbers 26:40 ַאְרְּד  (stropha רד) MT ַאָּדר 
11 3 // cf Judges 3:15 וֲַאִבי ֵאהּוד MT וֲַאִביהּוד
12 4 // v.6 ְוֵאֶּלה ְּבֵני ֵאהּוד omit MT (אֵ הּודֵאהּוד) restored v.6
13 4 // LXX(44 72) Mss ֲאִביׁשּועַ  MT וֲַאִביׁשּועַ 
14 4 // LXX Ms Syr and v.7 וֲַאִחָּיה MT וֲַאחֹוחַ 
15 7 // LXX(19-93 = L; 121) ְוֵגָרא הֹוִליד MT ְוהֹוִליד
16 12 // Hebrew Mss LXX Tg Syr וָָׁשֶמר  MT Vg וָָׁשֶמד



ּוְזַבְדיָה וֲַעָרד וָָעֶדר:  8:15
ּוִמיָכֵאל ְוִיְׁשָּפה ְויֹוָחא ְּבֵני ְבִריָעה: 8:16
ּוְזַבְדיָה ּוְמֻׁשָּלם ְוִחְזִקי וָָחֶבר: 8:17
ִיְזִליָאה ְויֹוָבב ְּבֵני ֶאְלָּפַעל: ְוִיְׁשְמַרי וְ 8:18
ְויִָקים ְוִזְכִרי ְוַזְבִּדי:  8:19
וֱֶאִליֵעַני ְוִצְּלַתי וֱֶאִליֵאל:  8:20
וֲַעָדיָה ּוְבָראיָה ְוִׁשְמָרת ְּבֵני ִׁשְמִעי:  8:21
ְוִיְׁשָּפן וֵָעֶבר וֱֶאִליֵאל:  8:22
ְוַעְבּדֹון ְוִזְכִרי ְוָחָנן:  8:23
ְוֵעיָלם ְוַעְנֹתִתָּיה:  2יָה ְוָעְמִריוֲַחַננְ 8:24
ְּבֵני ָׁשָׁשק:  3ְוִיְפְדיָה ּוְפנּוֵאל 8:25
ְמְׁשַרי ּוְׁשַחְריָה וֲַעַתְליָה:  ְוׁשַ 8:26
ְויֲַעֶרְׁשיָה ְוֵאִלָּיה ְוִזְכִרי ְּבֵני ְיֹרָחם:  8:27
ֵאֶּלה ָראֵׁשי ָאבֹות ְלֹתְלדֹוָתם ָראִׁשים ֵאֶּלה יְָׁשבּו ִבירּוָׁשָלִם: 8:28
ִבי ִגְבעֹון ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו ַמֲעָכה: אֲ 4ּוְבִגְבעֹון יְָׁשבּו ְיִעיֵאל 8:29
ְוָנָדב : 5ּוְבנֹו ַהְּבכֹור ַעְבּדֹון ְוצּור ְוִקיׁש ּוַבַעל ְוֵנר8:30
: 6ּוְגדֹור ְוַאְחיֹו וָָזֶכר ּוִמְקלֹות 8:31
ּוִמְקלֹות הֹוִליד ֶאת־ִׁשְמָאה ְוַאף־ֵהָּמה ֶנֶגד ֲאֵחיֶהם ָיְׁשבּו ִבירּוָׁשַלִם ִעם־ֲאֵחיֶהם: 8:32
ּול הֹוִליד ֶאת־ְיהֹוָנָתן ְוֶאת־ַמְלִּכי־ׁשּוַע ְוֶאת־ֲאִביָנָדב  ְוֵנר הֹוִליד ֶאת־ִקיׁש ְוִקיׁש הֹוִליד ֶאת־ָׁשאּול ְוָׁשא8:33
: 7ִאיׁש־ָּבַעל ְוֶאת־
הֹוִליד ֶאת־ִמיָכה: 9ּוִמִּפי־ָּבַעל 8ִמִּפי־ָּבַעל ּוֶבן־ְיהֹוָנָתן 8:34
ּוְבֵני ִמיָכה ִּפיתֹון וֶָמֶל ְוַתְאֵרַע ְוָאָחז: 8:35
־ְיהֹוַעָּדה ִויהֹוַעָּדה הֹוִליד ֶאת־ָעֶלֶמת ְוֶאת־ַעְזָמוֶת ְוֶאת־ִזְמִרי ְוִזְמִרי הֹוִליד ֶאת־מֹוָצא:  ְוָאָחז הֹוִליד ֶאת8:36
ְבנֹו ֶאְלָעָׂשה ְבנֹו ָאֵצל ְּבנֹו: 10ּומֹוָצא הֹוִליד ֶאת־ִּבְנָעא ְרָפיָה 8:37
ְוֹעַבְדיָה ְוָחָנן ָּכל־ֵאֶּלה ְּבֵני  11ם ְוֵאֶּלה ְׁשמֹוָתם ַעְזִריָקם ֹּבְכרּו ְוִיְׁשָמֵעאל ּוְׁשַעְריָה וֲַעַזְריָה ּוְלָאֵצל ִׁשָּׁשה ָבִני8:38
ָאַצל: 
אּוָלם ְּבֹכרֹו ְיעּוׁש ַהֵּׁשִני וֱֶאִליֶפֶלט ַהְּׁשִלִׁשי: ּוְבֵני ֵעֶׁשק ָאִחיו8:39
ֵאֶּלה ִמְּבֵני  וִַּיְהיּו ְבֵני־אּוָלם ֲאָנִׁשים ִּגֹּבֵרי־ַחִיל ֹּדְרֵכי ֶקֶׁשת ּוַמְרִּבים ָּבִנים ּוְבֵני ָבִנים ֵמָאה וֲַחִמִּׁשים ָּכל־8:40

ִבְניִָמן:
ִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה ָהְגלּו ְלָבֶבל ְּבַמֲעָלם: ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ִהְתיְַחׂשּו וְ 9:1
ְוַהּיֹוְׁשִבים ָהִראֹׁשִנים ֲאֶׁשר ַּבֲאֻחָּזָתם ְּבָעֵריֶהם ִיְׂשָרֵאל ַהֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים ְוַהְּנִתיִנים:  9:2
ָדה ּוִמן־ְּבֵני ִבְניִָמן ּוִמן־ְּבֵני ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה:  ּוִבירּוָׁשַלִם יְָׁשבּו ִמן־ְּבֵני ְיהּו 9:3
־ְּבֵני־ֶפֶרץ ֶּבן־ְיהּוָדה:  12עּוַתי ֶּבן־ַעִּמיהּוד ֶּבן־ָעְמִרי ֶּבן־ִאְמִרי ֶבן־ָּבִני ִמן 9:4

1 14 // LXX(19-93 = L; 121) Mss וֲַאֵחיֶהם MT ְוַאְחיֹו
2 24 // LXX ְוָעְמִרי omit MT Tg Syr Vg (ְוֵעיָלםְוָעְמִרי)
3 25 // MT Qere Hebrew Mss LXX Tg Vg ּוְפנּוֵאל MT Kethib ּוְפִניֵאל

4 29 // LXX(L) ְיִעיֵאל omit MT
5 30 // LXX ְוֵנר  omit MT Tg Syr Vg (ְוָנָדב ְוֵנר)
6 31 // LXX ּוִמְקלֹות omit MT Tg Syr Vg (ּוִמְקלֹותּוִמְקלֹות)
7 33 // II Samuel 2:8, 10, 12, 15 LXX(93) Ms ִאיׁש־ָּבַעל MT Tg Syr Vg ֶאְׁשָּבַעל
8 34 // LXX(19-93 56 71) Mss ִמִּפי־ָּבַעל MT Tg Syr Vg ְמִריב ָּבַעל
9 34 // LXX(19-93 71 121) Mss ּוִמִּפי־ָּבַעל MT Tg Syr Vg ּוְמִריב ַּבַעל
10 37 // LXX and 9:43 ְרָפיָה MT ָרָפה
11 38 // LXX Mss וֲַעַזְריָה omit MT Tg Syr Vg (ְוֹעַבְדיָהוֲַעַזְריָה)
12 4 // MT Qere Hebrew Mss Tg Vg ָּבִני ִמן MT Kethib ָּבִניִמן



ֲעָׂשיָה ַהְּבכֹור ּוָבָניו: 1ַהֵּׁשָלִניּוִמן־9:5
ּוִמן־ְּבֵני־ֶזַרח ְיעּוֵאל וֲַאֵחיֶהם ֵׁשׁש־ֵמאֹות ְוִתְׁשִעים: 9:6
ֶּבן־ַהְּסנָֻאה: 2ְיהּוָדה ּוִמן־ְּבֵני ִּבְניִָמן ַסּלּוא ֶּבן־ְמֻׁשָּלם ֶּבן־9:7
ְוִיְבְניָה ֶּבן־ְיֹרָחם ְוֵאָלה ֶבן־ֻעִּזי ֶּבן־ִמְכִרי ּוְמֻׁשָּלם ֶּבן־ְׁשַפְטיָה ֶּבן־ְרעּוֵאל ֶּבן־ִיְבִנָּיה:  9:8
ֲאָנִׁשים ָראֵׁשי ָאבֹות ְלֵבית ֲאֹבֵתיֶהם: וֲַאֵחיֶהם ְלֹתְלדֹוָתם ְּתַׁשע ֵמאֹות וֲַחִמִּׁשים ְוִׁשָּׁשה ָּכל־ֵאֶּלה 9:9

ּוִמן־ַהֹּכֲהִנים ְיַדְעיָה ִויהֹויִָריב ְויִָכין:  9:10
ִהים: 9:11 וֲַעַזְריָה ֶבן־ִחְלִקָּיה ֶּבן־ְמֻׁשָּלם ֶּבן־ָצדֹוק ֶּבן־ְמָריֹות ֶּבן־ֲאִחיטּוב ְנִגיד ֵּבית ָהֱא
ֹרָחם ֶּבן־ַּפְׁשחּור ֶּבן־ַמְלִּכָּיה ּוַמְעַׂשי ֶּבן־ֲעִדיֵאל ֶּבן־יְַחֵזָרה ֶּבן־ְמֻׁשָּלם ֶּבן־ְמִׁשֵּלִמית ֶּבן־ִאֵּמר:  וֲַעָדיָה ֶּבן־יְ 9:12
ִהים: 3וֲַאֵחיֶהם ָראִׁשים ְלֵבית ֲאבֹוָתם ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ִּגּבֹוֵרי ַחִיל ִלְמֶלאֶכת 9:13 ֲעבֹוַדת ֵּבית־ָהֱא
ּוִמן־ַהְלִוִּים ְׁשַמְעיָה ֶבן־ַחּׁשּוב ֶּבן־ַעְזִריָקם ֶּבן־ֲחַׁשְבָיה ִמן־ְּבֵני ְמָרִרי:  9:14
ּוַבְקַּבַּקר ֶחֶרׁש ְוָגָלל ּוַמַּתְניָה ֶּבן־ִמיָכא ֶּבן־ִזְכִרי ֶּבן־ָאָסף: 9:15
יָה ֶּבן־ְׁשַמְעיָה ֶּבן־ָּגָלל ֶּבן־ְידּותּון ּוֶבֶרְכיָה ֶבן־ָאָסא ֶּבן־ֶאְלָקָנה ַהּיֹוֵׁשב ְּבַחְצֵרי ְנטֹוָפִתי:  ְוֹעַבְד 9:16
ְוַהֹּׁשֲעִרים ַׁשּלּום ְוַעּקּוב ְוַטְלֹמן וֲַאִחיָמן וֲַאִחיֶהם ַׁשּלּום ָהרֹאׁש: 9:17
ָּמה ַהֹּׁשֲעִרים ְלַמֲחנֹות ְּבֵני ֵלִוי:  ְוַעד־ֵהָּנה ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל ִמְזָרָחה הֵ 9:18
ֶּבן־ֹקַרח ְוֶאָחיו ְלֵבית־ָאִביו ַהָּקְרִחים ַעל ְמֶלאֶכת ָהֲעבֹוָדה ֹׁשְמֵרי ַהִּסִּפים ָלֹאֶהל  4ְוַׁשּלּום ֶּבן־קֹוֵרא ֶּבן־ֲאְביָָסף 9:19

ְמֵרי ַהָּמבֹוא: וֲַאֹבֵתיֶהם ַעל־ַמֲחֵנה ְיהוָה ׁשֹ 
ּוִפיְנָחס ֶּבן־ֶאְלָעָזר ָנִגיד ָהיָה ֲעֵליֶהם ְלָפִנים ְיהוָה ִעּמֹו: 9:20
ְזַכְריָה ֶּבן ְמֶׁשֶלְמיָה ֹׁשֵער ֶּפַתח ְלֹאֶהל מֹוֵעד:  9:21
ִהְתיְַחָׂשם ֵהָּמה ִיַּסד ָּדִויד ּוְׁשמּוֵאל  ֻּכָּלם ַהְּברּוִרים ְלֹׁשֲעִרים ַּבִּסִּפים ָמאַתִים ּוְׁשֵנים ָעָׂשר ֵהָּמה ְבַחְצֵריֶהם 9:22

ָהֹרֶאה ֶּבֱאמּוָנָתם:  
ְוֵהם ּוְבֵניֶהם ַעל־ַהְּׁשָעִרים ְלֵבית־ְיהוָה ְלֵבית־ָהֹאֶהל ְלִמְׁשָמרֹות:  9:23
ְלַאְרַּבע רּוחֹות ִיְהיּו ַהֹּׁשֲעִרים ִמְזָרח יָָּמה ָצפֹוָנה וֶָנְגָּבה: 9:24
ֵריֶהם ָלבֹוא ְלִׁשְבַעת ַהָּיִמים ֵמֵעת ֶאל־ֵעת ִעם־ֵאֶּלה: וֲַאֵחיֶהם ְּבַחצְ 9:25
ִהים:  ִּכי ֶבֱאמּוָנה ֵהָּמה ַאְרַּבַעת ִּגֹּבֵרי ַהֹּׁשֲעִרים ֵהם ַהְלִוִּים ְוָהיּו ַעל־ַהְּלָׁשכֹות ְוַעל ָהֹאְצרֹות ֵּבית ָהֱא9:26
ִהים יִָלינּו ִּכי־ֲעֵליֶהם 9:27 ְוֵהם ַעל־ַהַּמְפֵּתַח ְוַלֹּבֶקר ַלֹּבֶקר:  5ִמְׁשַמְרּתֹו ּוְסִביבֹות ֵּבית־ָהֱא
ּוֵמֶהם ַעל־ְּכֵלי ָהֲעבֹוָדה ִּכי־ְבִמְסָּפר ְיִביאּום ּוְבִמְסָּפר יֹוִציאּום:  9:28
ְוַעל־ַהֹּסֶלת ְוַהַּיִין ְוַהֶּׁשֶמן ְוַהְּלבֹוָנה ְוַהְּבָׂשִמים:  ּוֵמֶהם ְמֻמִּנים ַעל־ַהֵּכִלים ְוַעל ָּכל־ְּכֵלי ַהֹּקֶדׁש 9:29
ּוִמן־ְּבֵני ַהֹּכֲהִנים ֹרְקֵחי ַהִּמְרַקַחת ַלְּבָׂשִמים: 9:30
ּוַמִּתְתיָה ִמן־ַהְלִוִּים הּוא ַהְּבכֹור ְלַׁשֻּלם ַהָּקְרִחי ֶּבֱאמּוָנה ַעל ַמֲעֵׂשה ַהֲחִבִּתים: 9:31
י ַהְּקָהִתי ִמן־ֲאֵחיֶהם ַעל־ֶלֶחם ַהַּמֲעָרֶכת ְלָהִכין ַׁשַּבת ַׁשָּבת: ּוִמן־ְּבנֵ 9:32
ם ַּבְּמָלאָכה: ִּכי־יֹוָמם וַָלְיָלה ֲעֵליהֶ 6ְוֵאֶּלה ַהְמֹׁשְרִרים ָראֵׁשי ָאבֹות ַלְלִוִּים ַּבְּלָׁשֹכת ְּפטּוִרים9:33
ֵאֶּלה ָראֵׁשי ָהָאבֹות ַלְלִוִּים ְלֹתְלדֹוָתם ָראִׁשים ֵאֶּלה יְָׁשבּו ִבירּוָׁשָלִם:9:34
ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו ַמֲעָכה:  7ּוְבִגְבעֹון יְָׁשבּו ֲאִבי־ִגְבעֹון ְיִעיֵאל 9:35
ּוְבנֹו ַהְּבכֹור ַעְבּדֹון ְוצּור ְוִקיׁש ּוַבַעל ְוֵנר ְוָנָדב:  9:36
ּוְגדֹור ְוַאְחיֹו ּוְזַכְריָה ּוִמְקלֹות:  9:37
ִ 8ּוִמְקלֹות הֹוִליד ֶאת־ִׁשְמָאה 9:38 ם ִעם־ֲאֵחיֶהם: ְוַאף־ֵהם ֶנֶגד ֲאֵחיֶהם יְָׁשבּו ִבירּוָׁשַל
ְוֵנר הֹוִליד ֶאת־ִקיׁש ְוִקיׁש הֹוִליד ֶאת־ָׁשאּול ְוָׁשאּול הֹוִליד ֶאת־ְיהֹוָנָתן ְוֶאת־ַמְלִּכי־ׁשּוַע ְוֶאת־ֲאִביָנָדב  9:39
: 9ִאיׁש־ָּבַעל ְוֶאת־

1 5 cf Numbers 26:20; I Chronicles 4:21; Nehemiah 11:5 ַהּׁשֵ ָלִני // השלני MT ַהִּׁשילֹוִני
2 7 יְ הּוָדה Nehemiah 11:9 // MT הֹוַדְויָה
3 13 // LXX Tg Vg ַחִיל ִלְמֶלאֶכת (hpgr ל) MT ֵחיל ְמֶלאֶכת
4 19 // LXX ֲאְביָָסף MT ֶאְביָָסף
5 27 // ִמְׁשַמְרּתֹו (hpgr ו) MT ִמְׁשֶמֶרת
6 33 // MT Qere Hebrew Mss Tg ְּפטּוִרים MT Kethib ְּפִטיִרים
7 35 // Hebrew Mss MT Qere LXX Tg Vg ְיִעיֵאל MT Kethib ְיעּוֵאל
8 38 // LXX and 8:32 ִׁשְמָאה (stropha ה) MT ִׁשְמָאם
9 39 // II Samuel 2:8, 10, 12, 15 LXX(93) Ms ִאיׁש־ָּבַעל MT Tg Vg ֶאְׁשָּבַעל



הֹוִליד ֶאת־ִמיָכה:  2ּוִמִּפי־ָּבַעל 1ִמִּפי־ָּבַעלּוֶבן־ְיהֹוָנָתן 9:40
: 3ן וֶָמֶל ְוַתְחֵרַע ְוָאָחז ּוְבֵני ִמיָכה ִּפיתֹו 9:41
ֶלֶמת ְוֶאת־ַעְזָמוֶת ְוֶאת־ִזְמִרי ְוִזְמִרי הֹוִליד ֶאת־מֹוָצא:  הֹוִליד ֶאת־עָ 4ְוָאָחז הֹוִליד ֶאת־יְַעָדה ְויְַעָדה 9:42
ּומֹוָצא הֹוִליד ֶאת־ִּבְנָעא ּוְרָפיָה ְבנֹו ֶאְלָעָׂשה ְבנֹו ָאֵצל ְּבנֹו: 9:43
ְוֹעַבְדיָה ְוָחָנן ֵאֶּלה ְּבֵני ָאַצל:5ה ּוְלָאֵצל ִׁשָּׁשה ָבִנים ְוֵאֶּלה ְׁשמֹוָתם ַעְזִריָקם ֹּבְכרּו ְוִיְׁשָמֵעאל ּוְׁשַעְריָה וֲַעַזְרי9:44ָ
ִלים ְּבַהר ִּגְלֹּבַע:  ּוְפִלְׁשִּתים ִנְלֲחמּו ְבִיְׂשָרֵאל וַָּיָנס ִאיׁש־ִיְׂשָרֵאל ִמְּפֵני ְפִלְׁשִּתים וִַּיְּפלּו ֲחלָ 10:1
י־ׁשּוַע ְּבֵני ָׁשאּול:  וַַּיְדְּבקּו ְפִלְׁשִּתים ַאֲחֵרי ָׁשאּול ְוַאֲחֵרי ָבָניו וַַּיּכּו ְפִלְׁשִּתים ֶאת־יֹוָנָתן ְוֶאת־ֲאִביָנָדב ְוֶאת־ַמְלּכִ 10:2
ת וַָּיֶחל ִמן־ַהּיֹוִרים:  וִַּתְכַּבד ַהִּמְלָחָמה ַעל־ָׁשאּול וִַּיְמָצֻאהּו ַהּמֹוִרים ַּבָּקׁשֶ 10:3
10:4 ֹ ף ַחְרְּב ְוָדְקֵרִני ָבּה ֶּפן־יָֹבאּו ָהֲעֵרִלים ָהֵאֶּלה ְוִהְתַעְּללּו־ִבי ְול א ָאָבה ֹנֵׂשא וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל־ֹנֵׂשא ֵכָליו ְׁש

וִַּיַּקח ָׁשאּול ֶאת־ַהֶחֶרב וִַּיֹּפל ָעֶליָה:  ֵכָליו ִּכי יֵָרא ְמֹאד
וַָּיֹמת: 6ַחְרּבֹוְרא ֹנֵׂשא־ֵכָליו ִּכי ֵמת ָׁשאּול וִַּיֹּפל ַּגם־הּוא ַעל־וַּיַ 10:5
ֶׁשת ָּבָניו ְוָכל־ֵּביתֹו יְַחָּדו ֵמתּו: 10:6 וַָּיָמת ָׁשאּול ּוְׁש
־ָּבֵעֶמק ִּכי ָנסּו ְוִכי־ֵמתּו ָׁשאּול ּוָבָניו וַַּיַעְזבּו ָעֵריֶהם וַָּינֻסּו וַָּיֹבאּו ְפִלְׁשִּתים וֵַּיְׁשבּו  וִַּיְראּו ָּכל־ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 10:7

ָּבֶהם: 
ם ְּבַהר ִּגְלֹּבַע:  וְַיִהי ִמָּמֳחָרת וַָּיֹבאּו ְפִלְׁשִּתים ְלַפֵּׁשט ֶאת־ַהֲחָלִלים וִַּיְמְצאּו ֶאת־ָׁשאּול ְוֶאת־ָּבָניו ֹנְפִלי10:8
ֶאת־ָהָעם:  וַַּיְפִׁשיֻטהּו וִַּיְׂשאּו ֶאת־רֹאׁשֹו ְוֶאת־ֵּכָליו וְַיַׁשְּלחּו ְבֶאֶרץ־ְפִלְׁשִּתים ָסִביב ְלַבֵּׂשר ֶאת־ֲעַצֵּביֶהם וְ 10:9

ֵהיֶהם ְוֶאת־ֻּגְלָּגְלּתֹו ָתְקעּו ֵּבית ָּדגֹון: 10:10 וַָּיִׂשימּו ֶאת־ֵּכָליו ֵּבית ֱא
יֵָביׁש ִּגְלָעד ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר־ָעׂשּו ְפִלְׁשִּתים ְלָׁשאּול: 7וִַּיְׁשְמעּו ֹּכל ֹיְׁשֵבי 10:11
ּוַפת ָׁשאּול ְוֵאת ּגּוֹפת ָּבָניו וְַיִביאּום יֵָביָׁשה וִַּיְקְּברּו ֶאת־ַעְצמֹוֵתיֶהם ַּתַחת  וַָּיקּומּו ָּכל־ִאיׁש ַחִיל וִַּיְׂשאּו ֶאת־ּג10:12

ָהֵאָלה ְּביֵָבׁש וַָּיצּומּו ִׁשְבַעת יִָמים:  
אֹוב ִלְדרֹוׁש:  וַָּיָמת ָׁשאּול ְּבַמֲעלֹו ֲאֶׁשר ָמַעל ַּביהוָה ַעל־ְּדַבר ְיהָוה ֲאֶׁשר לֹא־ָׁשָמר ְוַגם־ִלְׁשאֹול ּבָ 10:13
ְולֹא־ָדַרׁש ַּביהוָה וְַיִמיֵתהּו וַַּיֵּסב ֶאת־ַהְּמלּוָכה ְלָדִויד ֶּבן־ִיָׁשי:10:14

וִַּיָּקְבצּו ָכל־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ָּדִויד ֶחְברֹוָנה ֵלאֹמר ִהֵּנה ַעְצְמ ּוְבָׂשְר ֲאָנְחנּו:  11:1
ֶהי ְל ַּגם־ְּתמֹול ַּגם־ִׁשְלׁשֹום ַּגם ִּבְהיֹו11:2 ת ָׁשאּול ֶמֶל ַאָּתה ַהּמֹוִציא ְוַהֵּמִביא ֶאת־ִיְׂשָרֵאל וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֱא

ַאָּתה ִתְרֶעה ֶאת־ַעִּמי ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ְוַאָּתה ִּתְהיֶה ָנִגיד ַעל ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל:  
ת ָלֶהם ָּדִויד ְּבִרית ְּבֶחְברֹון ִלְפֵני ְיהוָה וִַּיְמְׁשחּו ֶאת־ָּדִויד  וַָּיֹבאּו ָּכל־ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ַהֶּמֶל ֶחְברֹוָנה וִַּיְכרֹ 11:3

ְלֶמֶל ַעל־ִיְׂשָרֵאל ִּכְדַבר ְיהוָה ְּביַד־ְׁשמּוֵאל: 
וֵַּיֶל ָּדִויד ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ְירּוָׁשַלִם ִהיא ְיבּוס ְוָׁשם ַהְיבּוִסי ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ:  11:4
11:5 ֹ אְמרּו ֹיְׁשֵבי ְיבּוס ְלָדִויד לֹא ָתבֹוא ֵהָּנה וִַּיְלֹּכד ָּדִויד ֶאת־ְמֻצַדת ִצּיֹון ִהיא ִעיר ָּדִויד:  וַּי
ִהי ְלרֹאׁש:  וַּיֹאֶמר ָּדִויד ָּכל־ַמֵּכה ְיבּוִסי ָּבִראׁשֹוָנה ִיְהיֶה ְלרֹאׁש ּוְלָׂשר וַַּיַעל ָּבִראׁשֹוָנה יֹוָאב ֶּבן־ְצרּויָה וַיְ 11:6
וֵַּיֶׁשב ָּדִויד ַּבְמָצד ַעל־ֵּכן ָקְראּו־לֹו ִעיר ָּדִויד: 11:7
וִַּיֶבן ָהִעיר ִמָּסִביב ִמן־ַהִּמּלֹוא ְוַעד־ַהָּסִביב ְויֹוָאב ְיַחֶּיה ֶאת־ְׁשָאר ָהִעיר:  11:8
וֵַּיֶל ָּדִויד ָהלֹו ְוָגדֹול וַיהוָה ְצָבאֹות ִעּמֹו:11:9

ּבֹוִרים ֲאֶׁשר ְלָדִויד ַהִּמְתַחְּזִקים ִעּמֹו ְבַמְלכּותֹו ִעם־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ְלַהְמִליכֹו ִּכְדַבר ְיהוָה  ְוֵאֶּלה ָראֵׁשי ַהּגִ 11:10
ַעל־ִיְׂשָרֵאל:  

ָׁשהֶּבן־ַחְכמֹוִני רֹאׁש8ְוֵאֶּלה ִמְסַּפר ַהִּגֹּבִרים ֲאֶׁשר ְלָדִויד ִיְׁשַּבַעל 11:11 1הּוא־עֹוֵרר ֶאת־ֲחִניתֹו ַעל־ְׁשֹמֶנה9ַהְּׁש

ֵמאֹות ָחָלל ְּבַפַעם ֶאָחת:  

1 40 // LXX(19-93 56 121) Mss ִמִּפי־ָּבַעל MT Tg Syr Vg ְמִריב ָּבַעל
2 40 // LXX(19-93 56 121) Mss ּוִמִּפי־ָּבַעל MT Tg Syr Vg ּוְמִרי ַּבַעל
3 41 ְוָאָחז LXX // omit MT Tg Syr Vg (ְוָאָחזְוָאָחז)
4 42 // Hebrew Mss LXX Tg יְַעָדה ְויְַעָדה (stropha ד) MT Vg יְַעָרה ְויְַעָרה
5 44 // LXX(19-93 = L; 121) וֲַעַזְריָה omit MT (ְוֹעַבְדיָהוֲַעַזְריָה)
6 5 ַחְרּבֹו LXX and I Samuel 31:5 // MT ַהֶחֶרב
7 11 // Hebrew Ms Syr cf LXX ֹיְׁשֵבי omit MT (יֵָביׁשֹיְׁשֵבי)
8 11 // LXX ִיְׁשַּבַעל MT Vg יָָׁשְבָעם 
9 11 ָׁשה  // LXX(19-93) Mss and II Samuel 23:8 LXX(L) ַהְּׁש MT LXX Syr Vg ַהְּׁשלֹוִׁשים



ָהֲאחֹוִחי הּוא ִּבְׁשלֹוָׁשה ַהִּגֹּבִרים:  ְוַאֲחָריו ֶאְלָעָזר ֶּבן־ּדֹודֹו11:12
ֹוִרים  הּוא־ָהיָה ִעם־ָּדִויד ַּבַּפס ַּדִּמים ְוַהְּפִלְׁשִּתים ֶנֱאְספּו־ָׁשם ַלִּמְלָחָמה וְַּתִהי ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ְמֵלָאה ְׂשע 11:13

ְוָהָעם ָנסּו ִמְּפֵני ְפִלְׁשִּתים: 
־ַהֶחְלָקה וַַּיִּציֶלָה וַַּיּכּו ֶאת־ְּפִלְׁשִּתים וַּיֹוַׁשע ְיהוָה ְּתׁשּוָעה ְגדֹוָלה:  2וִַּיְתיְַּצב11:14 ְבתֹו
ֵנה ְפִלְׁשִּתים ֹחָנה ְּבֵעֶמק וֵַּיְרדּו ְׁשלֹוָׁשה ִמן־ַהְּׁשלֹוִׁשים רֹאׁש ַעל־ַהֻּצר ֶאל־ָּדִויד ֶאל־ְמָעַרת ֲעֻדָּלם ּוַמחֲ 11:15

ְרָפִאים:  
ְוָדִויד ָאז ַּבְּמצּוָדה ּוְנִציב ְּפִלְׁשִּתים ָאז ְּבֵבית ָלֶחם:  11:16
וִַּיְתָאו ָּדִויד וַּיֹאַמר ִמי יְַׁשֵקִני ַמִים ִמּבֹור ֵּבית־ֶלֶחם ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַער: 11:17
ָׁשה ְּבַמֲחֵנה פְ 11:18 ִלְׁשִּתים וִַּיְׁשֲאבּו־ַמִים ִמּבֹור ֵּבית־ֶלֶחם ֲאֶׁשר ַּבַּׁשַער וִַּיְׂשאּו וַָּיִבאּו ֶאל־ָּדִויד  וִַּיְבְקעּו ַהְּׁש

ְולֹא־ָאָבה ָדִויד ִלְׁשּתֹוָתם וְַיַנֵּס ֹאָתם ַליהוָה:  
ַהי ֵמֲעׂשֹות זֹאת ֲהַדם ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֶאְׁשֶּתה בְ 11:19 ַנְפׁשֹוָתם ִּכי ְבַנְפׁשֹוָתם ֱהִביאּום  וַּיֹאֶמר ָחִליָלה ִּלי ֵמֱא

ֶׁשת ַהִּגּבֹוִרים:   ְולֹא ָאָבה ִלְׁשּתֹוָתם ֵאֶּלה ָעׂשּו ְׁש
ׁש ֵמאֹות ָחָלל ְולֹו־ֵׁשם 4ֲאִחי־יֹוָאב הּוא ָהיָה רֹאׁש ַהְּׁשלֹוִׁשים 3ְוֲאִביַׁשי11:20 ְוהּוא עֹוֵרר ֶאת־ֲחִניתֹו ַעל־ְׁש

ַּבְּׁשלֹוָׁשה: 
ָׁשים11:21 ִנְכָּבד וְַיִהי ָלֶהם ְלָׂשר ְוַעד־ַהְּׁשלֹוִׁשה לֹא־ָבא: 5ִמן־ַהְּׁש
ִאיׁש־ַחִיל ַרב־ְּפָעִלים ִמן־ַקְבְצֵאל הּוא ִהָּכה ֵאת ְׁשֵני ֲאִריֵאל מֹוָאב ְוהּוא יַָרד ְוִהָּכה 6ְּבָניָה ֶבן־ְיהֹויָָדע11:22

ֶאת־ָהֲאִרי ְּבתֹו ַהּבֹור ְּביֹום ַהָּׁשֶלג: 
ָּׁשֶבט  א־ִהָּכה ֶאת־ָהִאיׁש ַהִּמְצִרי ִאיׁש ִמָּדה ָחֵמׁש ָּבַאָּמה ּוְביַד ַהִּמְצִרי ֲחִנית ִּכְמנֹור ֹאְרִגים וֵַּיֶרד ֵאָליו ּבַ ְוהּו11:23

וִַּיְגֹזל ֶאת־ַהֲחִנית ִמַּיד ַהִּמְצִרי וַַּיַהְרֵגהּו ַּבֲחִניתֹו:  
־ֵׁשם ִּבְׁשלֹוָׁשה ַהִּגֹּבִרים:  ֵאֶּלה ָעָׂשה ְּבָניָהּו ֶּבן־ְיהֹויָָדע ְולֹו11:24
ִמן־ַהְּׁשלֹוִׁשים ִהּנֹו ִנְכָּבד הּוא ְוֶאל־ַהְּׁשלֹוָׁשה לֹא־ָבא וְַיִׂשיֵמהּו ָדִויד ַעל־ִמְׁשַמְעּתֹו: 11:25
ְוִגּבֹוֵרי ַהֲחיִָלים ֲעָׂשה־ֵאל ֲאִחי יֹוָאב ֶאְלָחָנן ֶּבן־ּדֹודֹו ִמֵּבית ָלֶחם: 11:26
: 10ֶחֶלץ ַהַּפְלִטי 9ֱאִליָקא ַהֲחרֹוִדי 8ַהֲחרֹוִדי 7ַׁשָּמה 11:27
ִעיָרא ֶבן־ִעֵּקׁש ַהְּתקֹוִעי ֲאִביֶעֶזר ָהֲעְּנתֹוִתי: 11:28
ָהֲאחֹוִחי: 11ִסְּבַכי ַהֻחָׁשִתי ַצְלמֹון11:29
ַמְהַרי ַהְּנֹטָפִתי ֵחֶלד ֶּבן־ַּבֲעָנה ַהְּנטֹוָפִתי: 11:30
ְּבָניָה ַהִּפְרָעֹתִני:  ִאיַתי ֶּבן־ִריַבי ִמִּגְבַעת ְּבֵני ִבְניִָמן11:31
ֲאִביֵאל ָהַעְרָבִתי: ִמַּנֲחֵלי ָגַעׁש12ִהַּדי11:32
: 14ֶאְליְַחָּבא ַהַּׁשַעְלִּבִני13ַעְזָמוֶת ַהַּבחּוִרִמי 11:33
ַהֲהָרִרי: 16ַהִּגזֹוִני יֹוָנָתן ֶּבן־ַׁשָּמא 15יֵָׁשן 11:34

1 11 // II Samuel 23:8 ְׁשֹמֶנה ׁש  MT ְׁש
2 14 // LXX and II Samuel 23:12 וִַּיְתיְַּצב MT וִַּיְתיְַּצבּו
3 20 // LXX Tg Vg ְוֲאִביַׁשי MT ְוַאְבַׁשי
4 20 // Syr ַהְּׁשלֹוִׁשים MT LXX Vg ַהְּׁשלֹוׁשָ ה
5 21 ָׁשים // Syr and II Samuel 23:19 ַהְּׁש add MT LXX Vg ַבְּׁשַנִים
6 22 // Syr and II Samuel 23:20 ְיהֹויָָדע  add MT LXX ֶּבן
7 27 // II Samuel 23:25 ַׁשָּמה MT LXX ַׁשּמֹות
8 27 // II Samuel 23:25 ַהֲחרֹוִדי MT Tg Vg ַהֲהרֹוִרי
9 27 // II Samuel 23:25 ֱאִליָקא ַהֲחרֹוִדי omit MT Vg (ַהֲחרֹוִדיַהֲחר ֹוִדי)
10 27 // II Samuel 23:26 ַהַּפְלִטי MT LXX Tg Syr Vg ַהְּפלֹוִני
11 29 // II Samuel 23:28 ַצְלמֹון MT LXX Tg Syr Vg ִעיַלי
12 32 // II Samuel 23:30 ִהַּדי MT LXX Tg Vg חּוַרי
13 33 // II Samuel 19:16 ַהַּבחּוִרִמי MT ַהַּבֲחרּוִמי
14 33 // cf Joshua 19:42 ַהַּׁשַעְלִּבִני MT LXX Tg Syr Vg ַהַּׁשעַ ְלֹבִני
15 34 // II Samuel 23:32 MT cf LXX Mss יֵָׁשן MT Tg Vg ְּבֵני ָהֵׁשם
16 34 // II Samuel 23:33 MT Mss cf LXX(19-93) ַׁשָּמא MT Tg Syr Vg ָׁשֵגה 



: 3ַהַּמֲעָכִתי 2ֶּבן־ֲאַחְסַּבי 1ֲאִחיָאם ֶּבן־ָׂשָכר ַהֲהָרִרי ֱאִליֶפֶלט11:35
ִני 4ֱאִליָעם ֶּבן11:36 : 5־ֲאִחיֹתֶפל ַהִּג
: 8ָהַאְרִּבי ֶּבן־7ַהַּכְרְמִלי ַּפֲעַרי 6ֶחְצַרי11:37
ַהְגִרי: 12ְּבֵני11י ִמְבָחר ־ָנָתן10ֶּבן9ִיְגָאל11:38
ֹנֵׂשא ְּכֵלי יֹוָאב ֶּבן־ְצרּויָה: 13ֶצֶלק ָהַעּמֹוִני ַנְחַרי ַהְּבֵאֹרִתי 11:39
ָּגֵרב ַהַּיִתִרי: 14ִעיָרא ַהַּיִתִרי 11:40
אּוִרָּיה ַהִחִּתי ָזָבד ֶּבן־ַאְחָלי: 11:41
ֲעִדיָנא ֶבן־ִׁשיָזא ָהראּוֵבִני רֹאׁש ָלראּוֵבִני ְוָעָליו ְׁשלֹוִׁשים: 11:42
ָחָנן ֶּבן־ַמֲעָכה ְויֹוָׁשָפט ַהִּמְתִני: 11:43
ְּבֵני חֹוָתם ָהֲעֹרֵעִרי: ֻעִזָּיא ָהֲעְׁשְּתָרִתי ָׁשָמע ִויִעיֵאל11:44
ְמִרי ְוֹיָחא ָאִחיו ַהִּתיִצי: ְיִדיֲעֵאל ֶּבן־ִׁש 11:45
ֱאִליֵאל ַהַּמֲחִוים ִויִריַבי ְויֹוַׁשְויָה ְּבֵני ֶאְלָנַעם ְוִיְתָמה ַהּמֹוָאִבי:  11:46
ֱאִליֵאל ְועֹוֵבד ְויֲַעִׂשיֵאל ַהְּמֹצָביָה:11:47

ָׁשאּול ֶּבן־ִקיׁש ְוֵהָּמה ַּבִּגּבֹוִרים ֹעְזֵרי ַהִּמְלָחָמה:  ְוֵאֶּלה ַהָּבִאים ֶאל־ָּדִויד ְלִציְקַלג עֹוד ָעצּור ִמְּפֵני 12:1
ֹנְׁשֵקי ֶקֶׁשת ַמְיִמיִנים ּוַמְׂשִמאִלים ָּבֲאָבִנים ּוַבִחִּצים ַּבָּקֶׁשת ֵמֲאֵחי ָׁשאּול ִמִּבְניִָמן:  12:2
ֶפֶלט ְּבֵני ַעְזָמוֶת ּוְבָרָכה ְויֵהּוא ָהֲעְּנֹתִתי: ָהרֹאׁש ֲאִחיֶעֶזר ְויֹוָאׁש ְּבֵני ַהְּׁשָמָעה ַהִּגְבָעִתי ִויִזיֵאל ו12:3ָ
ִׁשים: 12:4 ִׁשים ְוַעל־ַהְּׁש ְוִיְׁשַמְעיָה ַהִּגְבעֹוִני ִּגּבֹור ַּבְּׁש
ְוִיְרְמיָה ְויֲַחִזיֵאל ְויֹוָחָנן ְויֹוָזָבד ַהְּגֵדָרִתי:  12:5
: 16ּוְׁשַמְריָהּו ּוְׁשַפְטיָהּו ַהֲחרּוִפי15ֶאְלעּוַזי ִויִרימֹות ּוַּבַעְליָה 12:6
ֶאְלָקָנה ְוִיִּׁשָּיהּו וֲַעַזְרֵאל ְויֹוֶעֶזר ְויָָׁשְבָעם ַהָּקְרִחים:  12:7
ם ִמן־ַהְּגדֹור:  ְויֹוֵעאָלה ּוְזַבְדיָה ְּבֵני ְיֹרחָ 12:8
ּוְפֵני ַאְריֵה  ּוִמן־ַהָּגִדי ִנְבְּדלּו ֶאל־ָּדִויד ַלְמַצד ִמְדָּבָרה ִּגֹּבֵרי ַהַחִיל ַאְנֵׁשי ָצָבא ַלִּמְלָחָמה ֹעְרֵכי ִצָּנה וָֹרַמח12:9

ְּפֵניֶהם ְוִכְצָבאִים ַעל־ֶהָהִרים ְלַמֵהר:
י ֱאִליָאב ַהְּׁשִלִׁשי:  ֵעֶזר ָהרֹאׁש ֹעַבְדיָה ַהֵּׁשנִ 12:10
ִמְׁשַמָּנה ָהְרִביִעי ִיְרְמיָה ַהֲחִמִׁשי:  12:11
ַעַּתי ַהִּׁשִּׁשי ֱאִליֵאל ַהְּׁשִבִעי: 12:12
יֹוָחָנן ַהְּׁשִמיִני ֶאְלָזָבד ַהְּתִׁשיִעי:  12:13
ַמְכַּבַּני ַעְׁשֵּתי ָעָׂשר:  ִיְרְמיָהּו ָהֲעִׂשיִרי12:14
־ָגד ָראֵׁשי ַהָּצָבא ֶאָחד ְלֵמָאה ַהָּקָטן ְוַהָּגדֹול ְלָאֶלף: ֵאֶּלה ִמְּבֵני12:15

1 35 // cf LXX and II Samuel 23:34 ֱאִליֶפֶלט  MT LXX Tg Vg ֱאִליַפל
2 35-36 // II Samuel 23:34 ֲאַחְסַּבי ֵחֶפר  MT LXX Tg cf Syr ֶּבן־אּור 
3 35 // II Samuel 23:34 ַהַּמֲעָכִתי v.36 MT LXX Tg Vg ַהְּמֵכָרִתי
4 36 // II Samuel 23:34 ֱאִליָעם ֶּבן omit MT (ֲאִחיֹתֶפלֱאִליָעם)
5 36 ִני // II Samuel 23:34 ֲאִחיֹתֶפל ַהִּג ִני (-ל-לני) MT ֲאִחָּיה ַהְּפ
6 37 // LXX Vg cf II Samuel 23:35 MT Qere ֶחְצַרי MT Tg Syr ֶחְצרֹו
7 37 // II Samuel 23:35 ַּפֲעַרי MT LXX Tg Vg ַנֲעַרי
8 37 // II Samuel 23:35 ָהַאְרִּבי MT LXX Tg Vg ֶאְזָּבי
9 38 // II Samuel 23:36 ִיְגָאל MT LXX Tg Syr Vg יֹוֵאל
10 38 // LXX(BS 127) Mss and II Samuel 23:36 ֶּבן MT Tg Syr Vg ֲאִחי
11 38 // cf Daniel 11:15; II Samuel 23:36 LXX ִמְבָחרי MT ִמְבָחר 
12 38 cf II Samuel 23:36 MT ְּבֵני // ָּבִני MT LXX Tg Vg ֶּבן
13 39 // Tg and II Samuel 23:37 ַהְּבֵאֹרִתי MT ַהֵּבֹרִתי
14 40 cf I Samuel 30:27 MT ַהַּיִתִרי // ְּביִַּתר  MT ַהִּיְתִרי
15 6 // LXX Vg ּוַּבַעְליָה MT ּוְבַעְליָה
16 5 // MT Qere LXX Mss Tg Vg ַהֲחרּוִפי MT Kethib ַהֲחִריִפי



ָמִקים  ֵאֶּלה ֵהם ֲאֶׁשר ָעְברּו ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ְוהּוא ְמַמֵּלא ַעל־ָּכל־ְּגדֹיָתיו וַַּיְבִריחּו ֶאת־ָּכל־ָהעֲ 12:16
ַלִּמְזָרח ְוַלַּמֲעָרב: 

ִמן־ְּבֵני ִבְניִָמן ִויהּוָדה ַעד־ַלְמָצד ְלָדִויד:  וַָּיֹבאּו12:17
ד  וֵַּיֵצא ָדִויד ִלְפֵניֶהם וַַּיַען וַּיֹאֶמר ָלֶהם ִאם־ְלָׁשלֹום ָּבאֶתם ֵאַלי ְלָעְזֵרִני ִיְהיֶה־ִּלי ֲעֵליֶכם ֵלָבב ְליָחַ 12:18

ֵהי ֲאב ֹוֵתינּו ְויֹוַכח: ְוִאם־ְלַרּמֹוַתִני ְלָצַרי ְּבלֹא ָחָמס ְּבַכַּפי יֵֶרא ֱא
ְל ָדִויד ְוִעְּמ ֶבן־ִיַׁשי ָׁשלֹום ָׁשלֹום ְל ְוָׁשלֹום ְלֹעְזֶר ִּכי  1וַּיֹאֶמרְורּוַח ָלְבָׁשה ֶאת־ֲעָמַׂשי רֹאׁש ַהְּׁשלֹוִׁשים 12:19

ֶהי וְַיַקְּבֵלם ָּדִויד וַ ִּיְּתֵנם ְּבָראֵׁשי ַהְּגדּוד:ֲעָזְר ֱא
ַסְרֵני  ּוִמְּמַנֶּׁשה ָנְפלּו ַעל־ָּדִויד ְּבֹבאֹו ִעם־ְּפִלְׁשִּתים ַעל־ָׁשאּול ַלִּמְלָחָמה ְולֹא ֲעָזֻרם ִּכי ְבֵעָצה ִׁשְּלֻחהּו12:20

ְפִלְׁשִּתים ֵלאֹמר ְּבָראֵׁשינּו ִיּפֹול ֶאל־ֲאֹדָניו ָׁשאּול:  
ְויֹוָזָבד ִויִדיֲעֵאל ּוִמיָכֵאל ְויֹוָזָבד וֱֶאִליהּוא ְוִצְּלָתי ָראֵׁשי  2ל־ִציְקַלג ָנְפלּו ָעָליו ִמְּמַנֶּׁשה ַעְדָנהְּבֶלְכּתֹו אֶ 12:21

ָהֲאָלִפים ֲאֶׁשר ִלְמַנֶּׁשה: 
ַהְּגדּוד ִּכי־ִגּבֹוֵרי ַחִיל ֻּכָּלם וִַּיְהיּו ָׂשִרים ַּבָּצָבא:  ְוֵהָּמה ָעְזרּו ִעם־ָּדִויד ַעל־12:22
ִהים:12:23 ִּכי ְלֶעת־יֹום ְּביֹום יָֹבאּו ַעל־ָּדִויד ְלָעְזרֹו ַעד־ְלַמֲחֶנה ָגדֹול ְּכַמֲחֵנה ֱא
ֵסב ַמְלכּות ָׁשאּול ֵאָליו ְּכִפי ְיהוָה: ְוֵאֶּלה ִמְסְּפֵרי ָראֵׁשי ֶהָחלּוץ ַלָּצָבא ָּבאּו ַעל־ָּדִויד ֶחְברֹוָנה ְלהָ 12:24
ְּבֵני ְיהּוָדה ֹנְׂשֵאי ִצָּנה וָֹרַמח ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ּוְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ֲחלּוֵצי ָצָבא: 12:25
ִמן־ְּבֵני ִׁשְמעֹון ִּגּבֹוֵרי ַחִיל ַלָּצָבא ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ּוֵמָאה: 12:26
ִמן־ְּבֵני ַהֵּלִוי ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ְוֵׁשׁש ֵמאֹות: 12:27
ֶׁשת ֲאָלִפים ּוְׁשַבע ֵמאֹות: 12:28 ִויהֹויָָדע ַהָּנִגיד ְלַאֲהֹרן ְוִעּמֹו ְׁש
ְוָצדֹוק ַנַער ִּגּבֹור ָחִיל ּוֵבית־ָאִביו ָׂשִרים ֶעְׂשִרים ּוְׁשָנִים: 12:29
ֶׁשת ֲאָלִפים ְוַעד־ֵהָּנה ַמְרִּביָתם ֹׁשְמִרים ִמְׁשֶמֶרת ֵּבית ָׁשאּול: 12:30 ּוִמן־ְּבֵני ִבְניִָמן ֲאֵחי ָׁשאּול ְׁש
ּוִמן־ְּבֵני ֶאְפַרִים ֶעְׂשִרים ֶאֶלף ּוְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ִּגּבֹוֵרי ַחִיל ַאְנֵׁשי ֵׁשמֹות ְלֵבית ֲאבֹוָתם: 12:31
ּוֵמֲחִצי ַמֵּטה ְמַנֶּׁשה ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר ָאֶלף ֲאֶׁשר ִנְּקבּו ְּבֵׁשמֹות ָלבֹוא ְלַהְמִלי ֶאת־ָּדִויד: 12:32
ּוִמְּבֵני ִיָּׂששָכר יֹוְדֵעי ִביָנה ַלִעִּתים ָלַדַעת ַמה־ַּיֲעֶׂשה ִיְׂשָרֵאל ָראֵׁשיֶהם ָמאַתִים ְוָכל־ֲאֵחיֶהם  12:33
ם: ַעל־ִּפיהֶ 
ְּבלֹא־ֵלב וֵָלב: 3ִמְּזֻבלּון יֹוְצֵאי ָצָבא ֹעְרֵכי ִמְלָחָמה ְּבָכל־ְּכֵלי ִמְלָחָמה ֲחִמִּׁשים ָאֶלף ְוַלֲעֹדר ָּדִויד 12:34
ִׁשים ְוִׁשְבָעה ָאֶלף: ּוִמַּנְפָּתִלי ׂשָ 12:35 ִרים ָאֶלף ְוִעָּמֶהם ְּבִצָּנה וֲַחִנית ְׁש
ּוִמן־ַהָּדִני ֹעְרֵכי ִמְלָחָמה ֶעְׂשִרים־ּוְׁשמֹוָנה ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות: 12:36
ּוֵמָאֵׁשר יֹוְצֵאי ָצָבא ַלֲעֹר ִמְלָחָמה ַאְרָּבִעים ָאֶלף:  12:37

ִמְלָחָמה ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף:  4ּוֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן ִמן־ָהראּוֵבִני ְוַהָּגִדי וֲַחִצי ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה ְּבֹכל ְּכֵלי 3812:
ֵרי ַמֲעָרָכה ְּבֵלָבב ָׁשֵלם ָּבאּו ֶחְברֹוָנה ְלַהְמִלי ֶאת־ָּדִויד ַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ְוַגם  ָּכל־ֵאֶּלה ַאְנֵׁשי ִמְלָחָמה ֹעְד 12:39

ָּכל־ֵׁשִרית ִיְׂשָרֵאל ֵלב ֶאָחד ְלַהְמִלי ֶאת־ָּדִויד:  
ם:  וִַּיְהיּו־ָׁשם ִעם־ָּדִויד יִָמים ְׁשלֹוָׁשה ֹאְכִלים ְוׁשֹוִתים ִּכי־ֵהִכינּו ָלֶהם ֲאֵחיהֶ 12:40
ַבָּבָקר  ְוַגם ַהְּקרֹוִבים־ֲאֵליֶהם ַעד־ִיָׂששָכר ּוְזֻבלּון ְוַנְפָּתִלי ְמִביִאים ֶלֶחם ַּבֲחמֹוִרים ּוַבְּגַמִּלים ּוַבְּפָרִדים ּו12:41

ַמֲאָכל ֶקַמח ְּדֵבִלים ְוִצּמּוִקים ְויִַין־ְוֶׁשֶמן ּוָבָקר ְוצֹאן ָלֹרב ִּכי ִׂשְמָחה ְּבִיְׂשָרֵאל:
וִַּיָּוַעץ ָּדִויד ִעם־ָׂשֵרי ָהֲאָלִפים ְוַהֵּמאֹות ְלָכל־ָנִגיד:  13:1
ֵהינּו ִנְפְרָצה ִנְׁשְלָחה ַעל־ַאֵחינּו ַהִּנְׁש 13:2 ָאִרים ְּבֹכל  וַּיֹאֶמר ָּדִויד ְלֹכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ִאם־ֲעֵליֶכם טֹוב ּוִמן־ְיהוָה ֱא

ים ְוַהְלִוִּים ְּבָעֵרי ִמְגְרֵׁשיֶהם ְוִיָּקְבצּו ֵאֵלינּו:  ַאְרצֹות ִיְׂשָרֵאל ְוִעָּמֶהם ַהֹּכֲהנִ 
ֵהינּו ֵאֵלינּו ִּכי־לֹא ְדַרְׁשנֻהּו ִּביֵמי ָׁשאּול: 13:3 ְוָנֵסָּבה ֶאת־ֲארֹון ֱא
וַּיֹאְמרּו ָכל־ַהָּקָהל ַלֲעׂשֹות ֵּכן ִּכי־יַָׁשר ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ָכל־ָהָעם: 13:4
ִהים ִמִּקְריַת ְיָעִרים:  וַַּיְקֵהל ָּדוִ 13:5 יד ֶאת־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ִמן־ִׁשיחֹור ִמְצַרִים ְוַעד־ְלבֹוא ֲחָמת ְלָהִביא ֶאת־ֲארֹון ָהֱא
ִהים  13:6 וַַּיַעל ָּדִויד ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָלָתה ֶאל־ִקְריַת ְיָעִרים ֲאֶׁשר ִליהּוָדה ְלַהֲעלֹות ִמָּׁשם ֵאת ֲארֹון ָהֱא

ְיהוָה יֹוֵׁשב ַהְּכרּוִבים:  5ָרא ֵׁשם ֲאֶׁשר־ִנְק 

1 19 // LXX Tg Vg וַּיֹאֶמר  omit MT
2 20 // Hebrew Mss cf LXX Vg ַעְדָנה (stropha ה) MT ַעְדַנח 
3 34 // LXX ָּדִויד omit MT (ָּדִויד ְוַלֲעֹדר)
4 38 // LXX cf Judges 18:11; II Samuel 1:27; Jeremiah 51:20 ְּכֵלי add MT Tg Vg ְצָבא
5 6 II Samuel 6:2 // aft ֲאֶׁשר־ִנְקָרא ֵׁשם MT ַהְּכרּוִבים



ִהים ַעל־ֲעָגָלה ֲחָדָׁשה ִמֵּבית ֲאִביָנָדב ְוֻעָּזא ְוַאְחיֹו ֹנֲהִגים ָּבֲעָגָלה:  13:7 וַַּיְרִּכיבּו ֶאת־ֲארֹון ָהֱא
ִהים ְּבָכל־ֹעז ּוְבִׁשיִרים ּוְבִכֹּנרֹות ּוִבְנָבִלים ּוְבֻתִּפים ּוִבְמִצְלַּתִים  ְוָדִויד ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל מְ 13:8 ַׂשֲחִקים ִלְפֵני ָהֱא

ּוַבֲחֹצְצרֹות:  
ֶלֱאֹחז ֶאת־ָהָארֹון ִּכי ָׁשְמטּו ַהָּבָקר:  וִַּיְׁשַלח ֻעָּזא ֶאת־יָדֹו1נֹוָדן וַָּיֹבאּו ַעד־ֹּגֶרן 13:9

ִהים:  13:10 וִַּיַחר־ַאף ְיהוָה ְּבֻעָּזא וַַּיֵּכהּו ַעל ֲאֶׁשר־ָׁשַלח יָדֹו ַעל־ָהָארֹון וַָּיָמת ָׁשם ִלְפֵני ֱא
ץ ֻעָּזא ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:  וִַּיַחר ְלָדִויד ִּכי־ָפַרץ ְיהוָה ֶּפֶרץ ְּבֻעָּזא וִַּיְקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא ֶּפרֶ 13:11
ִהים:  13:12 ִהים ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ֵהי ָאִביא ֵאַלי ֵאת ֲארֹון ָהֱא וִַּייָרא ָדִויד ֶאת־ָהֱא
ְולֹא־ֵהִסיר ָּדִויד ֶאת־ָהָארֹון ֵאָליו ֶאל־ִעיר ָּדִויד וַַּיֵּטהּו ֶאל־ֵּבית ֹעֵבד־ֱאֹדם ַהִּגִּתי:  13:13
ָׁשה ֳחָדִׁשים וְַיָבֶר ְיהוָה ֶאת־ֵּבית ֹעֵבד־ֱאֹדם  וֵַּיֶׁשב13:14 ִהים ִעם־ֵּבית ֹעֵבד ֱאֹדם ְּבֵביתֹו ְׁש ֲארֹון ָהֱא

ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־לֹו:
־ֹצר ַמְלָאִכים ֶאל־ָּדִויד וֲַעֵצי ֲאָרִזים ְוָחָרֵׁשי ִקיר ְוָחָרֵׁשי ֵעִצים ִלְבנֹות לֹו 14:1 ָּבִית: וִַּיְׁשַלח ִחיָרם ֶמֶל
וֵַּיַדע ָּדִויד ִּכי־ֱהִכינֹו ְיהוָה ְלֶמֶל ַעל־ִיְׂשָרֵאל ִּכי־ִנֵּׂשאת ְלַמְעָלה ַמְלכּותֹו ַּבֲעבּור ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:14:2
וִַּיַּקח ָּדִויד עֹוד ָנִׁשים ִּבירּוָׁשָלִם וַּיֹוֶלד ָּדִויד עֹוד ָּבִנים ּוָבנֹות: 14:3
ֹמה:  ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ַהיְ 14:4 לּוִדים ֲאֶׁשר ָהיּו־לֹו ִּבירּוָׁשָלִם ַׁשּמּוַע ְוׁשֹוָבב ָנָתן ּוְׁש
: 2ְוִיְבָחר וֱֶאִליׁשּוַע וֱֶאִליָפֶלט14:5
ְוֹנַגּה ְוֶנֶפג ְויִָפיַע: 14:6
וֱֶאִליָפֶלט: 3וֱֶאִליָׁשָמע ּוַבַעְליָָדע14:7
ָּדִויד  יד וִַּיְׁשַמע וִַּיְׁשְמעּו ְפִלְׁשִּתים ִּכי־ִנְמַׁשח ָּדִויד ְלֶמֶל ַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל וַַּיֲעלּו ָכל־ְּפִלְׁשִּתים ְלַבֵּקׁש ֶאת־ָּדוִ 14:8

וֵַּיֵצא ִלְפֵניֶהם:  
ּוְפִלְׁשִּתים ָּבאּו וִַּיְפְׁשטּו ְּבֵעֶמק ְרָפִאים: 14:9

ִהים ֵלאֹמר ַהֶאֱעֶלה ַעל־ְּפִלְׁשִּתיים ּוְנַתָּתם ְּביִָדי וַּיֹאֶמר לֹו ְיהוָה ֲעֵלה ּוְנַתִּתים14:10 :  וִַּיְׁשַאל ָּדִויד ֵּבא ְּביֶָד
ִהים ֶאת־אֹוְיַבי ְּביִָדי ְּכֶפֶרץ ָמִים ַעל־ֵּכן ָקְראּווַַּיֲעלּו ְּבבַ 14:11 ַעל־ְּפָרִצים וַַּיֵּכם ָׁשם ָּדִויד וַּיֹאֶמר ָּדִויד ָּפַרץ ָהֱא

ֵׁשם־ַהָּמקֹום ַההּוא ַּבַעל ְּפָרִצים:  
ֵהיֶהם וַּיֹאֶמר ָּדִויד וִַּיָּׂשְרפּו ָּבֵאׁש:14:12 וַַּיַעְזבּו־ָׁשם ֶאת־ֱא
ֹּיִסיפּו עֹוד ְּפִלְׁשִּתים וִַּיְפְׁשטּו ָּבֵעֶמק:  ו14:13ַ
ִהים לֹא ַתֲעֶלה ַאֲחֵריֶהם ָהֵסב ֵמֲעֵליֶהם ּוָבאָת ָלֶהם ִמּמּול  14:14 ִהים וַּיֹאֶמר לֹו ָהֱא וִַּיְׁשַאל עֹוד ָּדִויד ֵּבא

ַהְּבָכִאים: 
ִהים ְלָפֶני ְלַהּכֹות  ִויִהי ְּכָׁשְמֲע ֶאת־קֹול ַהְּצָעָדה ְּבָראֵׁשי ַהּבְ 14:15 ָכִאים ָאז ֵּתֵצא ַבִּמְלָחָמה ִּכי־יָָצא ָהֱא

ֶאת־ַמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים: 
ִהים וַַּי14:16 ֹון ְוַעד־ָּגְזָרה: ֶאת־ַמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים ִמִּגְבע 4וַַּיַעׂש ָּדִויד ַּכֲאֶׁשר ִצָּוהּו ָהֱא
וֵַּיֵצא ֵׁשם־ָּדִויד ְּבָכל־ָהֲאָרצֹות וַיהוָה ָנַתן ֶאת־ַּפְחּדֹו ַעל־ָּכל־ַהּגֹוִים:  14:17

ִהים וֶַּיט־לֹו ֹאֶהל:  15:1 וַַּיַעׂש־לֹו ָבִּתים ְּבִעיר ָּדִויד וַָּיֶכן ָמקֹום ַלֲארֹון ָהֱא
ִהים ִּכי ִאם־ַהְלִוִּים ִּכי־ָבם ָּבַחר ְיהָוה ָלֵׂשאת ֶאת־ֲארֹון ְיהוָה ּוְלָׁשְרתֹו  ָאז ָאַמר ָּדִויד לֹא ָלֵׂשאת ֶאת־ֲארֹון15:2 ָהֱא

ַעד־עֹוָלם:  
וַַּיְקֵהל ָּדִויד ֶאת־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְירּוָׁשָלִם ְלַהֲעלֹות ֶאת־ֲארֹון ְיהוָה ֶאל־ְמקֹומֹו ֲאֶׁשר־ֵהִכין לֹו: 15:3
ְּבֵני ַאֲהֹרן ְוֶאת־ַהְלִוִּים:  וֶַּיֱאֹסף ָּדִויד ֶאת־15:4
ִלְבֵני ְקָהת אּוִריֵאל ַהָּׂשר ְוֶאָחיו ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים: 15:5
ִלְבֵני ְמָרִרי ֲעָׂשיָה ַהָּׂשר ְוֶאָחיו ָמאַתִים ְוֶעְׂשִרים: 15:6
ִׁשים: 15:7 ִלְבֵני ֵּגְרׁשֹום יֹוֵאל ַהָּׂשר ְוֶאָחיו ֵמָאה ּוְׁש
ִלְבֵני ֱאִליָצָפן ְׁשַמְעיָה ַהָּׂשר ְוֶאָחיו ָמאָתִים: 15:8
ִלְבֵני ֶחְברֹון ֱאִליֵאל ַהָּׂשר ְוֶאָחיו ְׁשמֹוִנים: 15:9

ִלְבֵני ֻעִּזיֵאל ַעִּמיָנָדב ַהָּׂשר ְוֶאָחיו ֵמָאה ּוְׁשֵנים ָעָׂשר: 15:10
ִויד ְלָצדֹוק ּוְלֶאְביָָתר ַהֹּכֲהִנים ְוַלְלִוִּים ְלאּוִריֵאל ֲעָׂשיָה ְויֹוֵאל ְׁשַמְעיָה וֱֶאִליֵאל ְוַעִּמיָנָדב:  וִַּיְקָרא דָ 15:11

1 9 // II Samuel 6:6 DSS(4QSam(a)) נֹוָדן (stropha נו) MT ִּכיֹדן
2 5 // Hebrew Mss LXX Syr Vg וֱֶאִליָפֶלט  MT ְוֶאְלָּפֶלט 
3 7 // LXX(N 376 52 54 55 75 121) Mss Vg and II Samuel 5:16 LXX(93) Ms ּובַ ַעְליָָדע  MT ּוְבֶעְליָָדע 
4 16 // LXX Syr Vg cf II Samuel 5:25 וַַּי  MT וַַּיּכּו



ֵהי ִיְׂש 15:12 ֵאל  רָ וַּיֹאֶמר ָלֶהם ַאֶּתם ָראֵׁשי ָהָאבֹות ַלְלִוִּים ִהְתַקְּדׁשּו ַאֶּתם וֲַאֵחיֶכם ְוַהֲעִליֶתם ֵאת ֲארֹון ְיהוָה ֱא
ֶאל־ֲהִכינֹוִתי לֹו:  

ֵהינּו ָּבנּו ִּכי־לֹא ְדַרְׁשנֻהּו ַּכִּמְׁשָּפט:  15:13 ִּכי ְלַמָּבִראׁשֹוָנה לֹא ַאֶּתם ָּפַרץ ְיהוָה ֱא
ֵהי ִיְׂשָרֵאל:  15:14 וִַּיְתַקְּדׁשּו ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ְלַהֲעלֹות ֶאת־ֲארֹון ְיהוָה ֱא
ִהים ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹמֶׁשה ִּכְדַבר ְיהוָה ִּבְכֵתָפם ַּבֹּמטֹות ֲעֵליֶהם:וִַּיְׂשאּו ְבֵני־הַ 15:15 ְלִוִּים ֵאת ֲארֹון ָהֱא
ם ַמְׁשִמיִעים  וַּיֹאֶמר ָּדִויד ְלָׂשֵרי ַהְלִוִּים ְלַהֲעִמיד ֶאת־ֲאֵחיֶהם ַהְמֹׁשְרִרים ִּבְכֵלי־ִׁשיר ְנָבִלים ְוִכֹּנרֹות ּוְמִצְלָּתיִ 15:16

ים־ְּבקֹול ְלִׂשְמָחה:ְלָהִר 
ּוִמן־ְּבֵני ְמָרִרי ֲאֵחיֶהם ֵאיָתן ֶּבן־קּוָׁשיָהּו:  וַַּיֲעִמידּו ַהְלִוִּים ֵאת ֵהיָמן ֶּבן־יֹוֵאל ּוִמן־ֶאָחיו ָאָסף ֶּבן־ֶּבֶרְכיָהּו15:17
ל ְוֻעִּני וֱֶאִליָאב ּוְבָניָהּו ּוַמֲעֵׂשיָהּו ּוַמִּתְתיָהּו  ְוִעָּמֶהם ֲאֵחיֶהם ַהִּמְׁשִנים ְזַכְריָהּו ְויֲַעִזיֵאל ּוְׁשִמיָרמֹות ִויִחיאֵ 15:18

וֱֶאִליְפֵלהּו ּוִמְקֵניָהּו ְוֹעֵבד ֱאֹדם ִויִעיֵאל וֲַעַזְזיָהּו ַהֹּׁשֲעִרים:  
ְוַהְמֹׁשְרִרים ֵהיָמן ָאָסף ְוֵאיָתן ִּבְמִצְלַּתִים ְנֹחֶׁשת ְלַהְׁשִמיַע: 15:19
ֵאל ּוְׁשִמיָרמֹות ִויִחיֵאל ְוֻעִּני וֱֶאִליָאב ּוַמֲעֵׂשיָהּו ּוְבָניָהּו ִּבְנָבִלים ַעל־ֲעָלמֹות: ּוְזַכְריָה ְויֲַעִזי15:20
ּוַמִּתְתיָהּו וֱֶאִליְפֵלהּו ּוִמְקֵניָהּו ְוֹעֵבד ֱאֹדם ִויִעיֵאל וֲַעַזְזיָהּו ְּבִכֹּנרֹות ַעל־ַהְּׁשִמיִנית ְלַנֵּצַח: 15:21
־ַהְלִוִּים ְּבַמָּׂשא יָֹסר ַּבַּמָּׂשא ִּכי ֵמִבין הּוא: ּוְכַנְניָהּו ַׂשר 15:22
ּוֶבֶרְכיָה ְוֶאְלָקָנה ֹׁשֲעִרים ָלָארֹון: 15:23
ִלְפֵני ֲארֹון  ּוְׁשַבְניָהּו ְויֹוָׁשָפט ּוְנַתְנֵאל וֲַעָמַׂשי ּוְזַכְריָהּו ּוְבָניָהּו וֱֶאִליֶעֶזר ַהֹּכֲהִנים ַמְחְצִרים ַּבֲחֹצְצרֹות15:24

ִהים ְוֹעֵבד ֱאֹדם ִויִחָּיה ֹׁשֲעִרים ָלָארֹון:   ָהֱא
וְַיִהי ָדִויד ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָׂשֵרי ָהֲאָלִפים ֹהְלִכים ְלַהֲעלֹות ֶאת־ֲארֹון ְּבִרית־ְיהוָה ִמן־ֵּבית ֹעֵבד־ֱאֹדם  15:25

ְּבִׂשְמָחה: 
ִהים ֶאת־ַהְלִוִּים15:26 ֹנְׂשֵאי ֲארֹון ְּבִרית־ְיהוָה וִַּיְזְּבחּו ִׁשְבָעה־ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלים:  וְַיִהי ֶּבְעֹזר ָהֱא
ַהְמֹׁשְרִרים  ְוָדִויד ְמֻכְרָּבל ִּבְמִעיל ּבּוץ ְוָכל־ַהְלִוִּים ַהֹּנְׂשִאים ֶאת־ָהָארֹון ְוַהְמֹׁשְרִרים ּוְכַנְניָה ַהַּׂשר ַהַּמָּׂשא15:27

ְוַעל־ָּדִויד ֵאפֹוד ָּבד:  
ִּבְנָבִלים  ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ַמֲעִלים ֶאת־ֲארֹון ְּבִרית־ְיהוָה ִּבְתרּוָעה ּוְבקֹול ׁשֹוָפר ּוַבֲחֹצְצרֹות ּוִבְמִצְלָּתִים ַמְׁשִמִעים 15:28

ְוִכֹּנרֹות:  
ּלֹון וֵַּתֶרא ֶאת־ַהֶּמֶל ָּדִויד  וְַיִהי ֲארֹון ְּבִרית ְיהוָה ָּבא ַעד־ִעיר ָּדִויד ּוִמיַכל ַּבת־ָׁשאּול ִנְׁשְקָפה ְּבַעד ַהחַ 15:29

ְמַרֵּקד ּוְמַׂשֵחק וִַּתֶבז לֹו ְּבִלָּבּה:
ִהים וַַּיִּציגּו ֹאתֹו ְּבתֹו ָהֹאֶהל ֲאֶׁשר ָנָטה־לֹו ָּדִויד וַַּיְקִריבּו ֹעלֹות ּוְׁשָלמִ 16:1 ים ִלְפֵני  וַָּיִביאּו ֶאת־ֲארֹון ָהֱא

ִהים:   ָהֱא
ֵמַהֲעלֹות ָהֹעָלה ְוַהְּׁשָלִמים וְַיָבֶר ֶאת־ָהָעם ְּבֵׁשם ְיהוָה: וְַיַכל ָּדִויד16:2
וְַיַחֵּלק ְלָכל־ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיׁש ְוַעד־ִאָּׁשה ְלִאיׁש ִּכַּכר־ֶלֶחם ְוֶאְׁשָּפר וֲַאִׁשיָׁשה: 16:3
ֵהי ִיְׂשָרֵאל:וִַּיֵּתן ִלְפֵני ֲארֹון ְיהוָה ִמן־ַהְלִוִּים ְמָׁשְרִתים ּוְלַהְזּכִ 16:4 יר ּוְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ַליהוָה ֱא
יִעיֵאל ִּבְכֵלי  ָאָסף ָהרֹאׁש ְוַהִּמְׁשִנים ְזַכְריָה ְיִעיֵאל ּוְׁשִמיָרמֹות ִויִחיֵאל ּוַמִּתְתיָה וֱֶאִליָאב ּוְבָניָהּו ְוֹעֵבד ֱאֹדם וִ 16:5

ַע:  ְנָבִלים ּוְבִכֹּנרֹות ְוָאָסף ַּבְמִצְלַּתִים ַמְׁשִמי
ִהים:  16:6 ּוְבָניָהּו ְויֲַחִזיֵאל ַהֹּכֲהִנים ַּבֲחֹצְצרֹות ָּתִמיד ִלְפֵני ֲארֹון ְּבִרית־ָהֱא
ַּבּיֹום ַההּוא ָאז ָנַתן ָּדִויד ָּברֹאׁש ְלֹהדֹות ַליהוָה ְּביַד־ָאָסף ְוֶאָחיו:16:7
תָ 16:8 יו:  הֹודּו ַליהוָה ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלי
ִׁשירּו לֹו ַזְּמרּו־לֹו ִׂשיחּו ְּבָכל־ִנְפְלֹאָתיו: 16:9

ִהְתַהְללּו ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹו ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי ְיהוָה:  16:10
:ִּדְרׁשּו ְיהוָה ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפָניו ָּתִמיד16:11
יהּו:  ִזְכרּו ִנְפְלֹאָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֹמְפָתיו ּוִמְׁשְּפֵטי־פִ 16:12
ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו ְּבֵני יֲַעֹקב ְּבִחיָריו:  16:13
ֵהינּו ְּבָכל־ָהָאֶרץ ִמְׁשָּפָטיו:  16:14 הּוא ְיהוָה ֱא
ִזְכרּו ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָּדָבר ִצָּוה ְלֶאֶלף ּדֹור:16:15
ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת־ַאְבָרָהם ּוְׁשבּוָעתֹו ְלִיְצָחק:  16:16
ֲעִמיֶדָה ְליֲַעֹקב ְלֹחק ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עֹוָלם:  וַּיַ 16:17
ֵלאֹמר ְל ֶאֵּתן ֶאֶרץ־ְּכָנַען ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם: 16:18
ִּבְהיֹוְתֶכם ְמֵתי ִמְסָּפר ִּכְמַעט ְוָגִרים ָּבּה:  16:19
וִַּיְתַהְּלכּו ִמּגֹוי ֶאל־ּגֹוי ּוִמַּמְמָלָכה ֶאל־ַעם ַאֵחר:  16:20
ִּניַח ְלִאיׁש ְלָעְׁשָקם וַּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים:  לֹא־הִ 16:21



ַאל־ִּתְּגעּו ִּבְמִׁשיָחי ּוִבְנִביַאי ַאל־ָּתֵרעּו:16:22
ִׁשירּו ַליהוָה ָּכל־ָהָאֶרץ ַּבְּׂשרּו ִמּיֹום־ֶאל־יֹום ְיׁשּוָעתֹו: 16:23
יו:  ַסְּפרּו ַבּגֹוִים ֶאת־ְּכבֹודֹו ְּבָכל־ָהַעִּמים ִנְפְלֹאתָ 16:24
ִהים: 16:25 ִּכי ָגדֹול ְיהוָה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד ְונֹוָרא הּוא ַעל־ָּכל־ֱא
ֵהי ָהַעִּמים ֱאִליִלים וַיהוָה ָׁשַמִים ָעָׂשה: 16:26 ִּכי ָּכל־ֱא
הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו ֹעז ְוֶחְדוָה ִּבְמֹקמֹו:  16:27
ה ָּכבֹוד וָֹעז:  ָהבּו ַליהוָה ִמְׁשְּפחֹות ַעִּמים ָהבּו ַליהו16:28ָ
ָהבּו ַליהוָה ְּכבֹוד ְׁשמֹו ְׂשאּו ִמְנָחה ּוֹבאּו ְלָפָניו ִהְׁשַּתֲחוּו ַליהוָה ְּבַהְדַרת־ֹקֶדׁש: 16:29
ִחילּו ִמְּלָפָניו ָּכל־ָהָאֶרץ ַאף־ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל־ִּתּמֹוט: 16:30
: ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ ְויֹאְמרּו בַ 16:31 ּגֹוִים ְיהוָה ָמָל
ץ ַהָּׂשֶדה ְוָכל־ֲאֶׁשר־ּבֹו:  16:32 ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹואֹו יֲַע
ָאז ְיַרְּננּו ֲעֵצי ַהָּיַער ִמִּלְפֵני ְיהוָה ִּכי־ָבא ִלְׁשּפֹוט ֶאת־ָהָאֶרץ:  16:33
הֹודּו ַליהוָה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  16:34
:ְוִאְמרּו הֹוִׁש 16:35 ֵהי ִיְׁשֵענּו ְוַקְּבֵצנּו ְוַהִּציֵלנּו ִמן־ַהּגֹוִים ְלֹהדֹות ְלֵׁשם ָקְדֶׁש ְלִהְׁשַּתֵּבַח ִּבְתִהָּלֶת יֵענּו ֱא
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִמן־ָהעֹוָלם ְוַעד ָהֹעָלם וַּיֹאְמרּו ָכל־ָהָעם ָאֵמן ְוַהֵּלל ַליהוָה:16:36 ָּברּו ְיהוָה ֱא
־ָׁשם ִלְפֵני ֲארֹון ְּבִרית־ְיהוָה ְלָאָסף ּוְלֶאָחיו ְלָׁשֵרת ִלְפֵני ָהָארֹון ָּתִמיד ִלְדַבר־יֹום ְּביֹומֹו: וַַּיֲעָזב16:37
ְוֹעֵבד ֱאֹדם וֲַאֵחיֶהם ִׁשִּׁשים ּוְׁשמֹוָנה ְוֹעֵבד ֱאֹדם ֶּבן־ְידּותּון ְוֹחָסה ְלֹׁשֲעִרים:  16:38
ֲהִנים ִלְפֵני ִמְׁשַּכן ְיהוָה ַּבָּבָמה ֲאֶׁשר ְּבִגְבעֹון: ְוֵאת ָצדֹוק ַהֹּכֵהן ְוֶאָחיו ַהּכֹ 16:39
ְלַהֲעלֹות ֹעלֹות ַליהוָה ַעל־ִמְזַּבח ָהֹעָלה ָּתִמיד ַלֹּבֶקר ְוָלָעֶרב ּוְלָכל־ַהָּכתּוב ְּבתֹוַרת ְיהוָה ֲאֶׁשר ִצָּוה  16:40

ַעל־ִיְׂשָרֵאל:  
רּוִרים ֲאֶׁשר ִנְּקבּו ְּבֵׁשמֹות ְלֹהדֹות ַליהוָה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ְוִעָּמֶהם ֵהיָמן ִוידּותּון ּוְׁשָאר ַהּבְ 16:41
ִהים ּוְבֵני ְידּותּון ַלָּׁשַער:  16:42 ְוִעָּמֶהם ֵהיָמן ִוידּותּון ֲחֹצְצרֹות ּוְמִצְלַּתִים ְלַמְׁשִמיִעים ּוְכֵלי ִׁשיר ָהֱא
ֹּסב ָּדִויד ְלָבֵר ֶאת־ֵּביתֹו:וֵַּיְלכּו ָכל־ָהָעם ִאיׁש ְלֵביתֹו וַּיִ 16:43

ֲארֹון ְּבִרית־ְיהוָה  וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר יַָׁשב ָּדִויד ְּבֵביתֹו וַּיֹאֶמר ָּדִויד ֶאל־ָנָתן ַהָּנִביא ִהֵּנה ָאֹנִכי יֹוֵׁשב ְּבֵבית ָהֲאָרִזים ַו17:1
ַּתַחת ְיִריעֹות:  

: וַּיֹאֶמר ָנָתן ֶאל־ָּדִויד ֹּכל ֲאֶׁשר ִּבְלבָ 17:2 ִהים ִעָּמ ְב ֲעֵׂשה ִּכי ָהֱא
ִהים ֶאל־ָנָתן ֵלאֹמר: 17:3 וְַיִהי ַּבַּלְיָלה ַההּוא וְַיִהי ְּדַבר־ֱא
ֵל ְוָאַמְרָּת ֶאל־ָּדִויד ַעְבִּדי ֹּכה ָאַמר ְיהוָה לֹא ַאָּתה ִּתְבֶנה־ִּלי ַהַּבִית ָלָׁשֶבת:  17:4
ַבִית ִמן־ַהּיֹום ֲאֶׁשר ֶהֱעֵליִתי ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה וֶָאְהיֶה ִמְתַהֵּל ֵמֹאֶהל ֶאל־ֹאֶהל  ִּכי לֹא יַָׁשְבִּתי ּבְ 17:5

ּוִמִּמְׁשָּכן: 
ֶאת־ַעִּמי  ְּבֹכל ֲאֶׁשר־ִהְתַהַּלְכִּתי ְּבָכל־ִיְׂשָרֵאל ֲהָדָבר ִּדַּבְרִּתי ֶאת־ַאַחד ֹׁשְפֵטי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ִלְרעֹות 17:6

ֵלאֹמר ָלָּמה לֹא־ְבִניֶתם ִלי ֵּבית ֲאָרִזים:  
ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֲאִני ְלַקְחִּתי ִמן־ַהָּנוֶה ִמן־ַאֲחֵרי ַהּצֹאן ִלְהיֹות ָנִגיד  ְוַעָּתה ֹּכה־תֹאַמר ְלַעְבִּדי ְלָדִויד17:7

ַעל ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל: 
ר ָהַלְכָּת ָוַאְכִרית ֶאת־ָּכל־אֹוְיֶבי ִמָּפֶני ְוָעִׂשיִתי ְל ֵׁשם ְּכֵׁשם ַהְּגדֹוִלים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ:  וֶָאְהיֶה ִעְּמ ְּבֹכל ֲאׁשֶ 17:8
תֹו ְוַׂשְמִּתי ָמקֹום ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ּוְנַטְעִּתיהּו ְוָׁשַכן ַּתְחָּתיו ְולֹא ִיְרַּגז עֹוד ְולֹא־יֹוִסיפּו ְבֵני־ַעְוָלה 17:9 ַּכֲאֶׁשר  ְלַב

ָּבִראׁשֹוָנה: 
:  ּוְלִמָּיִמים ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֹׁשְפִטים ַעל־ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ְוִהְכַנְעִּתי ֶאת־ָּכל־אֹוְיֶבי וַָאִּגד ָל ּוַבִית ִיְבנֶ 17:10 ה־ְּל
ֶרי ֲאֶׁשר ִיְהיֶה ִמָּבֶני וֲַהִכינֹוִתי  ְוָהיָה ִּכי־ִיְמְלאּו יֶָמי ָלֶלֶכת ִעם־ֲאֹבֶתי וֲַהִקימֹוִתי ֶאת־ַזְרֲע ַאחֲ 17:11

ֶאת־ַמְלכּותֹו: 
הּוא ִיְבֶנה־ִּלי ָּבִית ְוֹכַנְנִּתי ֶאת־ִּכְסאֹו ַעד־עֹוָלם: 17:12
: ֲאִני ֶאְהיֶה־ּלֹו ְלָאב ְוהּוא ִיְהיֶה־ִּלי ְלֵבן ְוַחְסִּדי לֹא־ָאִסיר ֵמִעּמֹו ַּכֲאֶׁשר ֲהִסירֹוִתי ֵמֲאֶׁשר ָהיָה 17:13 ְלָפֶני
ְוַהֲעַמְדִּתיהּו ְּבֵביִתי ּוְבַמְלכּוִתי ַעד־ָהעֹוָלם ְוִכְסאֹו ִיְהיֶה ָנכֹון ַעד־עֹוָלם:  17:14
ְּכֹכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ּוְכֹכל ֶהָחזֹון ַהֶּזה ֵּכן ִּדֶּבר ָנָתן ֶאל־ָּדִויד:17:15
ם:  וַָּיבֹא ַהֶּמֶל ָּדִויד וֵַּיֶׁשב ִלְפֵני ְיהוָ 17:16 ִהים ּוִמי ֵביִתי ִּכי ֲהִביֹאַתִני ַעד־ֲה ה וַּיֹאֶמר ִמי־ֲאִני ְיהוָה ֱא
ִהים וְַּתַדֵּבר ַעל־ֵּבית־ַעְבְּד ְלֵמָרחֹוק וַַּתְרֵאִני ְּבתֹור ָהָאָדם ַהַּמֲעָלה ְיהוָ 17:17 ִהים:  וִַּתְקַטן זֹאת ְּבֵעיֶני ֱא ה ֱא
ֶלי ְלָכבֹוד ֶאת־ַעְבֶּד ְוַאָּתה ֶאת־ַעְבְּד יָָדְעָּת ְיהוָה:  ַמה־ּיֹוִסיף עֹוד ָּדִויד אֵ 17:18



ֶאת־ָּכל־ַהְּגֻדּלֹות: 1ַּבֲעבּור ַעְבְּד ּוְכִלְּב ָעִׂשיָת ֵאת ָּכל־ַהְּגדּוָּלה ַהּזֹאת ְלֹהִדיַע ֶאת־ַעְבֶּד17:19
ִהים זּוָלֶת ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ָׁשַמְענּו ְּבָאְזֵנינּו: 17:20 ְיהוָה ֵאין ָּכמֹו ְוֵאין ֱא
ִהים ִלְפּדֹות לֹו ָעם ָלׂשּום ְל ֵׁשם ְּגֻדּלֹות ְונֹ 17:21 ְלָגֵרׁש  ָראֹותּוִמי ְּכַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָהַל ָהֱא

ָהיו:  ִמְּפֵני ַעְּמ ֲאֶׁשר־ָּפִדיָת ִמִּמְצַרִים ּגֹוי וֵא
ִהים:  17:22 וִַּתֵּתן ֶאת־ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ְל ְלָעם ַעד־עֹוָלם ְוַאָּתה ְיהוָה ָהִייָת ָלֶהם ֵלא
ֵמן ַעד־עֹוָלם וֲַעֵׂשה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת:  ְוַעָּתה ְיהוָה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ַעל־ַעְבְּד ְוַעל־ֵּביתֹו יֵאָ 17:23
17:24  : ֵהי ִיְׂשָרֵאל ּוֵבית־ָּדִויד ַעְבְּד ָנכֹון ְלָפֶני ְויֵָאֵמן ְוִיְגַּדל ִׁשְמ ַעד־עֹוָלם ֵלאֹמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא
:  ִּכי ַאָּתה ָּגִליָת ֶאת־ֹאֶזן ַעְבְּד ִלְבנֹות לֹו ָּבִית ַעל־ֵּכן 17:25 ָמָצא ַעְבְּד ְלִהְתַּפֵּלל ְלָפֶני
ִהים וְַּתַדֵּבר ַעל־ַעְבְּד ַהּטֹוָבה ַהּזֹאת:  17:26 ְוַעָּתה ְיהוָה ַאָּתה־הּוא ָהֱא
ְלעֹוָלם:ְוַעָּתה הֹוַאְלָּת ְלָבֵר ֶאת־ֵּבית ַעְבְּד ִלְהיֹות ְלעֹוָלם ְלָפֶני ִּכי־ַאָּתה ְיהוָה ֵּבַרְכָּת ּוְמֹבָר 17:27

וְַיִהי ַאֲחֵרי־ֵכן וַַּי ָּדִויד ֶאת־ְּפִלְׁשִּתים וַַּיְכִניֵעם וִַּיַּקח ֶאת־ַּגת ּוְבֹנֶתיָה ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים:  18:1
וַַּי ֶאת־מֹוָאב וִַּיְהיּו מֹוָאב ֲעָבִדים ְלָדִויד ֹנְׂשֵאי ִמְנָחה: 18:2
־צֹוָבה ֲחָמָתה ְּבֶלְכּתֹו ְלַהִּציב יָדֹו ִּבְנַהר־ְּפָרת: וַַּי ָּדִויד ֶאת־ֲהַדְדֶעֶזר ֶמֶל 18:3
ת־ָּכל־ָהֶרֶכב  וִַּיְלֹּכד ָּדִויד ִמֶּמּנּו ֶאֶלף ֶרֶכב ְוִׁשְבַעת ֲאָלִפים ָּפָרִׁשים ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ִאיׁש ַרְגִלי וְַיַעֵּקר ָּדִויד אֶ 18:4

וַּיֹוֵתר ִמֶּמּנּו ֵמָאה ָרֶכב:  
ַרם ַּדְרֶמֶׂשק ַלְעזֹור ַלֲהַדְדֶעֶזר ֶמֶל צֹוָבה וַַּי ָּדִויד ַּבֲאָרם ֶעְׂשִרים־ּוְׁשַנִים ֶאֶלף ִאיׁש:  וַָּיבֹא אֲ 18:5
:  ֹכל ֲאֶׁשר וַָּיֶׂשם ָּדִויד ְנִצִבים ַּבֲאַרם ַּדְרֶמֶׂשק וְַיִהי ֲאָרם ְלָדִויד ֲעָבִדים ֹנְׂשֵאי ִמְנָחה וַּיֹוַׁשע ְיהוָה ְלָדִויד ּבְ 18:6 ָהָל
וִַּיַּקח ָּדִויד ֵאת ִׁשְלֵטי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל ַעְבֵדי ֲהַדְדָעֶזר וְַיִביֵאם ְירּוָׁשָלִם:  18:7
ֹמה ֶאת־יָם ַהְּנֹחֶׁשת ְוֶאת־18:8 ם ָהַעּמּוִדיּוִמִּטְבַחת ּוִמּכּון ָעֵרי ֲהַדְדֶעֶזר ָלַקח ָּדִויד ְנֹחֶׁשת ַרָּבה ְמֹאד ָּבּה ָעָׂשה ְׁש

ְוֵאת ְּכֵלי ַהְּנֹחֶׁשת:
־צֹוָבה:  18:9 וִַּיְׁשַמע ֹּתעּו ֶמֶל ֲחָמת ִּכי ִהָּכה ָדִויד ֶאת־ָּכל־ֵחיל ֲהַדְדֶעֶזר ֶמֶל

־ָּדִויד ִלְׁשָאול־לֹו ְלָׁשלֹום ּוְלָבֲרכֹו ַעל ֲאֶׁשר ִנְלַחם ַּבֲהַדְדֶעֶזר וַ 18:10 ַּיֵּכהּו  וִַּיְׁשַלח ֶאת־ֲהדֹוָרם־ְּבנֹו ֶאל־ַהֶּמֶל
ִּכי־ִאיׁש ִמְלֲחמֹות ֹּתעּו ָהיָה ֲהַדְדָעֶזר ְוֹכל ְּכֵלי ָזָהב וֶָכֶסף ּוְנֹחֶׁשת:  

ִמְּבֵני  ַּגם־ֹאָתם ִהְקִּדיׁש ַהֶּמֶל ָּדִויד ַליהוָה ִעם־ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ֲאֶׁשר ָנָׂשא ִמָּכל־ַהּגֹוִים ֵמֱאדֹום ּוִמּמֹוָאב ּו18:11
ִּתים ּוֵמֲעָמֵלק:  ַעּמֹון ּוִמְּפִלְׁש 

ְוֲאִביַׁשי ֶּבן־ְצרּויָה ִהָּכה ֶאת־ֱאדֹום ְּבֵגיא ַהֶּמַלח ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר ָאֶלף: 18:12
18:13 : וַָּיֶׂשם ֶּבֱאדֹום ְנִציִבים וִַּיְהיּו ָכל־ֱאדֹום ֲעָבִדים ְלָדִויד וַּיֹוַׁשע ְיהוָה ֶאת־ָּדִויד ְּבֹכל ֲאֶׁשר ָהָל
ָּדִויד ַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל וְַיִהי ֹעֶׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְלָכל־ַעּמֹו: וִַּיְמ 18:14
ְויֹוָאב ֶּבן־ְצרּויָה ַעל־ַהָּצָבא ִויהֹוָׁשָפט ֶּבן־ֲאִחילּוד ַמְזִּכיר:  18:15
סֹוֵפר: 2ִׁשיָׁשאְוָצדֹוק ֶּבן־ֲאִחיטּוב וֲַאִחיֶמֶל ֶּבן־ֶאְביָָתר ֹּכֲהִנים וְ 18:16
18:17: ּוְבָניָהּו ֶּבן־ְיהֹויָָדע ַעל־ַהְּכֵרִתי ְוַהְּפֵלִתי ּוְבֵני־ָדִויד ָהִראֹׁשִנים ְליַד ַהֶּמֶל

ְּבנֹו ַּתְחָּתיו:  3ת ָנָחׁש ֶמֶל ְּבֵני־ַעּמֹון וִַּיְמ ָחנּון וְַיִהי ַאֲחֵרי־ֵכן וַָּימָ 19:1
וִַּיְׁשַלח ָּדִויד ַמְלָאִכים ְלַנֲחמֹו ַעל־ָאִביו  וַּיֹאֶמר ָּדִויד ֶאֱעֶׂשה־ֶחֶסד ִעם־ָחנּון ֶּבן־ָנָחׁש ִּכי־ָעָׂשה ָאִביו ִעִּמי ֶחֶסד19:2

וַָּיֹבאּו ַעְבֵדי ָדִויד ֶאל־ֶאֶרץ ְּבֵני־ַעּמֹון ֶאל־ָחנּון ְלַנֲחמֹו:  
ּור ַלְחֹקר  וַּיֹאְמרּו ָׂשֵרי ְבֵני־ַעּמֹון ְלָחנּון ַהְמַכֵּבד ָּדִויד ֶאת־ָאִבי ְּבֵעיֶני ִּכי־ָׁשַלח ְל ְמַנֲחִמים ֲהלֹא ַּבֲעב 19:3

: ְוַלֲהֹפ ּוְלַרֵּגל ָהָאֶרץ ָּבאּו ֲעָבָדיו ֵאֶלי
וִַּיַּקח ָחנּון ֶאת־ַעְבֵדי ָדִויד וְַיַגְּלֵחם וִַּיְכֹרת ֶאת־ַמְדוֵיֶהם ַּבֵחִצי ַעד־ַהִּמְפָׂשָעה וְַיַׁשְּלֵחם: 19:4
ְקָראָתם ִּכי־ָהיּו ָהֲאָנִׁשים ִנְכָלִמים ְמֹאד וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ְׁשבּו ִביֵרחֹו  וֵַּיְלכּו וַַּיִּגידּו ְלָדִויד ַעל־ָהֲאָנִׁשים וִַּיְׁשַלח לִ 19:5

ַעד ֲאֶׁשר־ְיַצַּמח ְזַקְנֶכם ְוַׁשְבֶּתם:  
ר ָלֶהם ִמן־ֲאַרם ַנֲהַרִים  וִַּיְראּו ְּבֵני ַעּמֹון ִּכי ִהְתָּבֲאׁשּו ִעם־ָּדִויד וִַּיְׁשַלח ָחנּון ּוְבֵני ַעּמֹון ֶאֶלף ִּכַּכר־ֶּכֶסף ִלְׂשּכֹ 19:6

ּוִמן־ֲאַרם ַמֲעָכה ּוִמּצֹוָבה ֶרֶכב ּוָפָרִׁשים: 
ִׁשים ֶאֶלף ֶרֶכב ְוֶאת־ֶמֶל ַמֲעָכה ְוֶאת־ַעּמֹו וַָּיֹבאּו וַַּיֲחנּו ִלְפֵני ֵמיְדבָ 19:7 א ּוְבֵני ַעּמֹון  וִַּיְׂשְּכרּו ָלֶהם ְׁשַנִים ּוְׁש

אּו ַלִּמְלָחָמה:ֶנֶאְספּו ֵמָעֵריֶהם וַָּיבֹ 
וִַּיְׁשַמע ָּדִויד וִַּיְׁשַלח ֶאת־יֹוָאב ְוֵאת ָּכל־ָצָבא ַהִּגּבֹוִרים: 19:8

1 19 // LXX ֶאת־ַעְבֶּד  omit MT Tg Syr Vg (ֶאתֶאת)

2 16 // I Kings 4:3; II Samuel 8:17 LXX; II Samuel 20:25 Tg Ms ִׁשיָׁשא (stropha י) MT ְוַׁשְוָׁשא
3 1 // Hebrew Mss LXX Syr ָחנּון omit MT Tg Vg (ְּבנֹוָחנּון)



וֵַּיְצאּו ְּבֵני ַעּמֹון וַַּיַעְרכּו ִמְלָחָמה ֶּפַתח ָהִעיר ְוַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר־ָּבאּו ְלַבָּדם ַּבָּׂשֶדה: 19:9
ַהִּמְלָחָמה ֵאָליו ָּפִנים ְוָאחֹור וִַּיְבַחר ִמָּכל־ָּבחּור ְּבִיְׂשָרֵאל וַַּיֲעֹר ִלְקַראת ֲאָרם: וַַּיְרא יֹוָאב ִּכי־ָהְיָתה ְפֵני־19:10
ְוֵאת יֶֶתר ָהָעם ָנַתן ְּביַד ַאְבַׁשי ָאִחיו וַַּיַעְרכּו ִלְקַראת ְּבֵני ַעּמֹון: 19:11
:  ִלְתׁשּוָעהוַּיֹאֶמר ִאם־ֶּתֱחַזק ִמֶּמִּני ֲאָרם ְוָהִייָת ִּלי 19:12 ְוִאם־ְּבֵני ַעּמֹון יֶֶחְזקּו ִמְּמ ְוהֹוַׁשְעִּתי
ֵהינּו וַיהוָה ַהּטֹוב ְּבֵעיָניו יֲַעֶׂשה: 19:13 ֲחַזק ְוִנְתַחְּזָקה ְּבַעד־ַעֵּמנּו ּוְבַעד ָעֵרי ֱא
ּו ִמָּפָניו: וִַּיַּגׁש יֹוָאב ְוָהָעם ֲאֶׁשר־ִעּמֹו ִלְפֵני ֲאָרם ַלִּמְלָחָמה וַָּינּוס19:14
ָלִם:ּוְבֵני ַעּמֹון ָראּו ִּכי־ָנס ֲאָרם וַָּינּוסּו ַגם־ֵהם ִמְּפֵני ַאְבַׁשי ָאִחיו וַָּיֹבאּו ָהִעיָרה וַָּיבֹא יֹוָאב ְירּוׁשָ 19:15
ֶׁשר ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר ְוׁשֹוַב ַׂשר־ְצָבא  וַַּיְרא ֲאָרם ִּכי ִנְּגפּו ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל וִַּיְׁשְלחּו ַמְלָאִכים וַּיֹוִציאּו ֶאת־ֲאָרם אֲ 19:16

ֲהַדְדֶעֶזר ִלְפֵניֶהם: 
ִויד ִלְקַראת ֲאָרם  וַּיַֻּגד ְלָדִויד וֶַּיֱאֹסף ֶאת־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל וַַּיֲעֹבר ַהַּיְרֵּדן וַָּיבֹא ֲאֵלֶהם וַַּיֲעֹר ֲאֵלֶהם וַַּיֲעֹר ּדָ 19:17

ִמְלָחָמה וִַּיָּלֲחמּו ִעּמֹו:  
ת ׁשֹוַב  וַָּיָנס ֲאָרם ִמִּלְפֵני ִיְׂשָרֵאל וַַּיֲהֹרג ָּדִויד ֵמֲאָרם ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ֶרֶכב ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ִאיׁש ַרְגִלי ְואֵ 19:18

ַׂשר־ַהָּצָבא ֵהִמית:  
ד וַַּיַעְבֻדהּו ְולֹא־ָאָבה ֲאָרם ְלהֹוִׁשיַע  וִַּיְראּו ַעְבֵדי ֲהַדְדֶעֶזר ִּכי ִנְּגפּו ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל וַַּיְׁשִלימּו ִעם־ָּדִוי19:19

ֶאת־ְּבֵני־ַעּמֹון עֹוד:
ּמֹון וַָּיבֹא  וְַיִהי ְלֵעת ְּתׁשּוַבת ַהָּׁשָנה ְלֵעת ֵצאת ַהְּמָלִכים וִַּיְנַהג יֹוָאב ֶאת־ֵחיל ַהָּצָבא וַַּיְׁשֵחת ֶאת־ֶאֶרץ ְּבֵני־עַ 20:1

ירּוָׁשָלִם וַַּי יֹוָאב ֶאת־ַרָּבה וֶַּיֶהְרֶסָה: וַָּיַצר ֶאת־ַרָּבה ְוָדִויד ֹיֵׁשב ּבִ 
20:2 ֹ אׁש ָּדִויד  וִַּיַּקח ָּדִויד ֶאת־ֲעֶטֶרת־ַמְלָּכם ֵמַעל רֹאׁשֹו וִַּיְמָצָאּה ִמְׁשַקל ִּכַּכר־ָזָהב ּוָבּה ֶאֶבן ְיָקָרה וְַּתִהי ַעל־ר

ּוְׁשַלל ָהִעיר הֹוִציא ַהְרֵּבה ְמֹאד:  
ר־ָּבּה הֹוִציא וַָּיֶׂשם ַּבְּמֵגָרה ּוַבֲחִריֵצי ַהַּבְרֶזל ּוְבַמְגְזֹרת ְוֵכן יֲַעֶׂשה ָדִויד ְלֹכל ָעֵרי ְבֵני־ַעּמֹוןְוֶאת־ָהָעם ֲאׁשֶ 20:3

וַָּיָׁשב ָּדִויד ְוָכל־ָהָעם ְירּוָׁשָלִם:
ִסְּבַכי ַהֻחָׁשִתי ֶאת־ִסַּפי ִמיִלֵדי ָהְרָפִאים וְַיִהי ַאֲחֵריֵכן וְַּתִהי־עֹוד ִמְלָחָמה ְּבֶגֶזר ִעם־ְּפִלְׁשִּתים ָאז ִהָּכה 20:4

וִַּיָּכֵנעּו:  
תֹו ִּכְמנֹור ֹאְרִגים:  וְַּתִהי־עֹוד ִמְלָחָמה ֶאת־ְּפִלְׁשִּתים וַַּי ֶאְלָחָנן ֶּבן־יִָעיר ֵּבית ַהַּלְחִמי ֲאִחי ָּגְליָת ַהִּגִּתי ְוֵעץ ֲחִני20:5
וְַיִהי ִאיׁש ִמָּדה ְוֶאְצְּבֹעָתיו ֵׁשׁש־וֵָׁשׁש ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ְוַגם־הּוא נֹוַלד ְלָהָרָפא:  וְַּתִהי־עֹוד ִמְלָחָמה ְּבַגת 20:6
ֲאִחי ָדִויד: 1ִׁשְמָעה וְַיָחֵרף ֶאת־ִיְׂשָרֵאל וַַּיֵּכהּו ְיהֹוָנָתן ֶּבן־20:7
דּו ְלָהָרָפא ְּבַגת וִַּיְּפלּו ְביַד־ָּדִויד ּוְביַד־ֲעָבָדיו:ֵאל נּוּלְ 20:8
וַַּיֲעֹמד ָׂשָטן ַעל־ִיְׂשָרֵאל וַָּיֶסת ֶאת־ָּדִויד ִלְמנֹות ֶאת־ִיְׂשָרֵאל: 21:1
ן ְוָהִביאּו ֵאַלי ְוֵאְדָעה  וַּיֹאֶמר ָּדִויד ֶאל־יֹוָאב ְוֶאל־ָׂשֵרי ָהָעם ְלכּו ִסְפרּו ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמְּבֵאר ֶׁשַבע ְוַעד־ּדָ 21:2

ֶאת־ִמְסָּפָרם:  
ַבֵּקׁש זֹאת  וַּיֹאֶמר יֹוָאב יֹוֵסף ְיהוָה ַעל־ַעּמֹו ָּכֵהם ֵמָאה ְפָעִמים ֲהלֹא ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ֻּכָּלם ַלאֹדִני ַלֲעָבִדים ָלָּמה יְ 21:3

ֲאֹדִני ָלָּמה ִיְהיֶה ְלַאְׁשָמה ְלִיְׂשָרֵאל:  
ֶל ָחַזק ַעל־יֹוָאב וֵַּיֵצא יֹוָאב וִַּיְתַהֵּל ְּבָכל־ִיְׂשָרֵאל וַָּיבֹא ְירּוָׁשָלִם: ּוְדַבר־ַהּמֶ 21:4
ב וִַּיֵּתן יֹוָאב ֶאת־ִמְסַּפר ִמְפַקד־ָהָעם ֶאל־ָּדִויד וְַיִהי ָכל־ִיְׂשָרֵאל ֶאֶלף ֲאָלִפים ּוֵמָאה ֶאֶלף ִאיׁש ֹׁשֵלף ֶחֶר 21:5

ְבִעים ֶאֶלף ִאיׁש ֹׁשֵלף ָחֶרב:  ִויהּוָדה ַאְרַּבע ֵמאֹות ְוִׁש 
ְוֵלִוי ּוִבְניִָמן לֹא ָפַקד ְּבתֹוָכם ִּכי־ִנְתַעב ְּדַבר־ַהֶּמֶל ֶאל־יֹוָאב:  21:6
ִהים ַעל־ַהָּדָבר ַהֶּזה וַַּי ֶאת־ִיְׂשָרֵאל:21:7 וֵַּיַרע ְּבֵעיֵני ָהֱא
ִהים ָחָטאִתי ְמֹאד אֲ 21:8 ֶׁשר ָעִׂשיִתי ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוַעָּתה ַהֲעֶבר־ָנא ֶאת־ֲעוֹון ַעְבְּד ִּכי  וַּיֹאֶמר ָּדִויד ֶאל־ָהֱא

ִנְסַּכְלִּתי ְמֹאד:
וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ָּגד ֹחֵזה ָדִויד ֵלאֹמר:  21:9

:  ֵל ְוִדַּבְרָּת ֶאל־ָּדִויד ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ָׁשלֹוׁש ֲאִני ֹנֶטה ָעֶלי ְּבַחר־ְל 21:10  ַאַחת ֵמֵהָּנה ְוֶאֱעֶׂשה־ָּל
21:11 : וַָּיבֹא ָגד ֶאל־ָּדִויד וַּיֹאֶמר לֹו ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ַקֶּבל־ָל
ֶׁשת י21:12ָ ָׁשה ֳחָדִׁשים נְֻסָכה ִמְּפֵני־ָצֶרי ְוֶחֶרב אֹוְיֶב ְלַמֶּׂשֶגת ְוִאם־ְׁש ִמים  ִאם־ָׁשלֹוׁש ָׁשִנים ָרָעב ְוִאם־ְׁש
הוָה ְוֶדֶבר ָּבָאֶרץ ּוַמְלַא ְיהוָה ַמְׁשִחית ְּבָכל־ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל ְוַעָּתה ְרֵאה ָמה־ָאִׁשיב ֶאת־ֹׁשְלִחי ָּדָבר:ֶחֶרב יְ 

וַּיֹאֶמר ָּדִויד ֶאל־ָּגד ַצר־ִלי ְמֹאד ֶאְּפָלה־ָּנא ְביַד־ְיהָוה ִּכי־ַרִּבים ַרֲחָמיו ְמֹאד ּוְביַד־ָאָדם ַאל־ֶאֹּפל: 21:13
וִַּיֵּתן ְיהוָה ֶּדֶבר ְּבִיְׂשָרֵאל וִַּיֹּפל ִמִּיְׂשָרֵאל ִׁשְבִעים ֶאֶלף ִאיׁש: 21:14

1 7 // MT Qere and II Samuel 13:3, 32 ִׁשְמָעה MT ִׁשְמָעא



ִהים ַמְלָא ִלירּוָׁשַלִם ְלַהְׁשִחיָתּה ּוְכַהְׁשִחיתֹו ָרָאה ְיהוָה וִַּיָּנֶחם ַעל־ָהָרָעה וַּיֹאֶמר לַ 21:15 ַּמְלָא  וִַּיְׁשַלח ָהֱא
ף יֶָד ּוַמְלַא ְיהוָה ֹעֵמד ִעם־ֹּגֶרן ָאְרָנן ַהְיבּוִסי: ַהַּמְׁשִחית ַרב ַעָּתה ֶהרֶ 

ֹו ְנטּויָה וִַּיָּׂשא ָדִויד ֶאת־ֵעיָניו וַַּיְרא ֶאת־ַמְלַא ְיהוָה ֹעֵמד ֵּבין ָהָאֶרץ ּוֵבין ַהָּׁשַמִים ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּביָד 21:16
ְּזֵקִנים ְמֻכִּסים ַּבַּׂשִּקים ַעל־ְּפֵניֶהם: ַעל־ְירּוָׁשָלִם וִַּיֹּפל ָּדִויד ְוהַ 

ִהים ֲהלֹא ֲאִני ָאַמְרִּתי ִלְמנֹות ָּבָעם וֲַאִני־הּוא ֲאֶׁשר־ָחָטאִתי ְוָהֵרַע ֲהֵרעֹוִתי ְואֵ 21:17 ֶּלה  וַּיֹאֶמר ָּדִויד ֶאל־ָהֱא
ַהי ְּתִהי ָנא יְָד ִּבי ּוְבֵבית ָאִבי ּוְבַעְּמ לֹא ְלַמֵּגָפה: ַהּצֹאן ֶמה ָעׂשּו ְיהוָה ֱא

ּוַמְלַא ְיהוָה ָאַמר ֶאל־ָּגד ֵלאֹמר ְלָדִויד ִּכי יֲַעֶלה ָדִויד ְלָהִקים ִמְזֵּבַח ַליהוָה ְּבֹגֶרן ָאְרָנן ַהְיֻבִסי:  21:18
וַַּיַעל ָּדִויד ִּבְדַבר־ָּגד ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבֵׁשם ְיהוָה:  21:19
ָנן וַַּיְרא ֶאת־ַהֶּמֶל ְוַאְרַּבַעת ָּבָניו ִעּמֹו ִמְתַחְּבִאים ְוָאְרָנן ָּדׁש ִחִּטים:  וַָּיָׁשב ָאְר 21:20
ָצה: וַָּיבֹא ָדִויד ַעד־ָאְרָנן וַַּיֵּבט ָאְרָנן וַַּיְרא ֶאת־ָּדִויד וֵַּיֵצא ִמן־ַהֹּגֶרן וִַּיְׁשַּתחּו ְלָדִויד ַאַּפִים ָאְר 21:21
ֶאל־ָאְרָנן ְּתָנה־ִּלי ְמקֹום ַהֹּגֶרן ְוֶאְבֶנה־ּבֹו ִמְזֵּבַח ַליהוָה ְּבֶכֶסף ָמֵלא ְּתֵנהּו ִלי ְוֵתָעַצר ַהַּמֵּגָפה  וַּיֹאֶמר ָּדִויד 21:22

ֵמַעל ָהָעם:  
ֹות ְוַהּמֹוִרִּגים ָלֵעִצים  וַּיֹאֶמר ָאְרָנן ֶאל־ָּדִויד ַקח־ָל ְויַַעׂש ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ַהּטֹוב ְּבֵעיָניו ְרֵאה ָנַתִּתי ַהָּבָקר ָלֹעל21:23

ְוַהִחִּטים ַלִּמְנָחה ַהֹּכל ָנָתִּתי:  
ֹוָלה ִחָּנם:  וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ָּדִויד ְלָאְרָנן לֹא ִּכי־ָקֹנה ֶאְקֶנה ְּבֶכֶסף ָמֵלא ִּכי לֹא־ֶאָּׂשא ֲאֶׁשר־ְל ַליהוָה ְוַהֲעלֹות ע 21:24
ם ִׁשְקֵלי ָזָהב ִמְׁשָקל ֵׁשׁש ֵמאֹות: וִַּיֵּתן ָּדִויד ְלָאְרָנן ַּבָּמקֹו21:25
ַעל ִמְזַּבח  וִַּיֶבן ָׁשם ָּדִויד ִמְזֵּבַח ַליהוָה וַַּיַעל ֹעלֹות ּוְׁשָלִמים וִַּיְקָרא ֶאל־ְיהוָה וַַּיֲעֵנהּו ָבֵאׁש ִמן־ַהָּׁשַמִים21:26

:1ָהֹעָלה וַּתֹאַכל ֶאת ָהֹעָלה 
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ַלַּמְלָא וַָּיֶׁשב ַחְרּבֹו ֶאל־ְנָדָנּה: 21:27
ָּבֵעת ַהִהיא ִּבְראֹות ָּדִויד ִּכי־ָעָנהּו ְיהוָה ְּבֹגֶרן ָאְרָנן ַהְיבּוִסי וִַּיְזַּבח ָׁשם: 21:28
וָה ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ֹמֶׁשה ַבִּמְדָּבר ּוִמְזַּבח ָהעֹוָלה ָּבֵעת ַהִהיא ַּבָּבָמה ְּבִגְבעֹון:  ּוִמְׁשַּכן ְיה21:29
ִהים ִּכי ִנְבַעת ִמְּפֵני ֶחֶרב ַמְלַא ְיהוָה: 21:30 ְולֹא־יָֹכל ָּדִויד ָלֶלֶכת ְלָפָניו ִלְדֹרׁש ֱא

ִהים ְוֶזה־ַהִּמְזֵּבַח ְלֹעָלה ְלִיְׂשָרֵאל: וַּיֹאֶמר ָּדִויד ֶזה הּוא ֵּבית ְיהוָה 22:1 ָהֱא
ִהים:  וַּיֹאֶמר ָּדִויד ִלְכנֹוס ֶאת־ַהֵּגִרים ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל וַַּיֲעֵמד ֹחְצִבים ַלְחצֹוב ַאְבֵני ָגִזית ִלְבנֹות ֵּבי22:2 ת ָהֱא
ָעִרים ְוַלְמַחְּברֹות ֵהִכין ָּדִויד ּוְנֹחֶׁשת ָלֹרב ֵאין ִמְׁשָקל: ּוַבְרֶזל ָלֹרב ַלִּמְסְמִרים ְלַדְלתֹות ַהְּׁש 22:3
וֲַעֵצי ֲאָרִזים ְלֵאין ִמְסָּפר ִּכי ֵהִביאּו ַהִּציֹדִנים ְוַהֹּצִרים ֲעֵצי ֲאָרִזים ָלֹרב ְלָדִויד:22:4
ֹמה ְבִני ַנַער וָָר ְוַהַּבִית ִלְבנֹות ַליהוָ 22:5 ה ְלַהְגִּדיל ְלַמְעָלה ְלֵׁשם ּוְלִתְפֶאֶרת ְלָכל־ָהֲאָרצֹות  וַּיֹאֶמר ָּדִויד ְׁש

ָאִכיָנה ָּנא לֹו וַָּיֶכן ָּדִויד ָלֹרב ִלְפֵני מֹותֹו:  
ֵהי ִיְׂשָרֵאל: 22:6 ֹמה ְבנֹו וְַיַצֵּוהּו ִלְבנֹות ַּבִית ַליהוָה ֱא וִַּיְקָרא ִלְׁש
ֹמה ּבְ 22:7 ָהי: וַּיֹאֶמר ָּדִויד ִלְׁש ִני ֲאִני ָהיָה ִעם־ְלָבִבי ִלְבנֹות ַּבִית ְלֵׁשם ְיהוָה ֱא
ים ַרִּבים  וְַיִהי ָעַלי ְּדַבר־ְיהוָה ֵלאֹמר ָּדם ָלֹרב ָׁשַפְכָּת ּוִמְלָחמֹות ְּגֹדלֹות ָעִׂשיָת לֹא־ִתְבֶנה ַבִית ִלְׁשִמי ִּכי ָּדִמ 22:8

ָׁשַפְכָּת ַאְרָצה ְלָפָני:  
ֹמה ִיְהיֶה ְׁשמֹו ְוָׁשלֹום וָׁשֶ ִהֵּנה־ֵבן נֹו22:9 ֶקט  ָלד ָל הּוא ִיְהיֶה ִאיׁש ְמנּוָחה וֲַהִנחֹוִתי לֹו ִמָּכל־אֹוְיָביו ִמָּסִביב ִּכי ְׁש

ֶאֵּתן ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְּביָָמיו:  
ֵּסא ַמְלכּותֹו ַעל־ִיְׂשָרֵאל ַעד־עֹוָלם:  הּוא־ִיְבֶנה ַבִית ִלְׁשִמי ְוהּוא ִיְהיֶה־ִּלי ְלֵבן וֲַאִני־לֹו ְלָאב וֲַהִכינֹוִתי ּכִ 22:10
22:11  : ֶהי ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָעֶלי ַעָּתה ְבִני ְיִהי ְיהוָה ִעָּמ ְוִהְצַלְחָּת ּוָבִניָת ֵּבית ְיהוָה ֱא
:  ַא ִיֶּתן־ְּל ְיהוָה ֵׂשֶכל ּוִביָנה ִויַצְּו ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְוִלְׁשמֹור ֶאת־ּתֹוַרת22:12 ֶהי ְיהוָה ֱא
ַזק  ָאז ַּתְצִליַח ִאם־ִּתְׁשמֹור ַלֲעׂשֹות ֶאת־ַהֻחִּקים ְוֶאת־ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ֹמֶׁשה ַעל־ִיְׂשָרֵאל חֲ 22:13

וֱֶאָמץ ַאל־ִּתיָרא ְוַאל־ֵּתָחת:  
ֵמָאה־ֶאֶלף ְוֶכֶסף ֶאֶלף ֲאָלִפים ִּכָּכִרים ְוַלְּנֹחֶׁשת ְוַלַּבְרֶזל ֵאין  ְוִהֵּנה ְבָעְנִיי ֲהִכינֹוִתי ְלֵבית־ְיהוָה ָזָהב ִּכָּכִרים 22:14

ִמְׁשָקל ִּכי ָלֹרב ָהיָה ְוֵעִצים וֲַאָבִנים ֲהִכינֹוִתי וֲַעֵליֶהם ּתֹוִסיף: 
ְוִעְּמ ָלֹרב ֹעֵׂשי ְמָלאָכה ֹחְצִבים ְוָחָרֵׁשי ֶאֶבן וֵָעץ ְוָכל־ָחָכם ְּבָכל־ְמָלאָכה:  22:15
22:16  : ַלָּזָהב ַלֶּכֶסף ְוַלְּנֹחֶׁשת ְוַלַּבְרֶזל ֵאין ִמְסָּפר קּום וֲַעֵׂשה ִויִהי ְיהוָה ִעָּמ
ֹמה ְבנֹו ֵלאֹמר: 22:17 וְַיַצו ָּדִויד ְלָכל־ָׂשֵרי ִיְׂשָרֵאל ַלְעֹזר ִלְׁש
ֵהיֶכם ִעָּמֶכם ְוֵהִניַח ָלֶכם ִמָּסִביב ִּכי ָנַתן22:18 ְּביִָדי ֵאת ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ְוִנְכְּבָׁשה ָהָאֶרץ ִלְפֵני ְיהוָה  ֲהלֹא ְיהוָה ֱא

ְוִלְפֵני ַעּמֹו:  

1 26 // LXX וַּתֹאַכל ֶאת ָהֹעָלה omit MT Tg Syr Vg ( ָהֹעָלהָהֹעָלה)



ִהים ְלָהִביא אֶ 22:19 ֵהיֶכם ְוקּומּו ּוְבנּו ֶאת־ִמְקַּדׁש ְיהוָה ָהֱא ת־ֲארֹון ַעָּתה ְּתנּו ְלַבְבֶכם ְוַנְפְׁשֶכם ִלְדרֹוׁש ַליהוָה ֱא
ִהים ַלַּבִית ַהִּנְבֶנה ְלֵׁשם־ְיהוָה: ְּבִרית־ְיהוָה ּוְכֵלי ֹקֶדׁש ָהֱא

ֹמה ְבנֹו ַעל־ִיְׂשָרֵאל:  23:1 ְוָדִויד ָזֵקן ְוָׂשַבע יִָמים וַַּיְמֵל ֶאת־ְׁש
וֶַּיֱאֹסף ֶאת־ָּכל־ָׂשֵרי ִיְׂשָרֵאל ְוַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים: 23:2
ִׁשים ָׁשָנה 23:3 ִׁשים ּוְׁשמֹוָנה ָאֶלף:  וִַּיָּסְפרּו ַהְלִוִּים ִמֶּבן ְׁש ָתם ִלְגָבִרים ְׁש וָָמְעָלה וְַיִהי ִמְסָּפָרם ְלֻגְלְּג
ֵמֵאֶּלה ְלַנֵּצַח ַעל־ְמֶלאֶכת ֵּבית־ְיהוָה ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ָאֶלף ְוֹׁשְטִרים ְוֹׁשְפִטים ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים:  23:4
ֲאָלִפים ְמַהְלִלים ַליהוָה ַּבֵּכִלים ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְלַהֵּלל:  ְוַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ֹׁשֲעִרים ְוַאְרַּבַעת 23:5
ִלְבֵני ֵלִוי ְלֵגְרׁשֹון ְקָהת ּוְמָרִרי: וֶַּיָחְלֵקם ָּדִויד ַמְחְלקֹות23:6
ַלֵּגְרֻׁשִּני ַלְעָּדן ְוִׁשְמִעי: 23:7
ָׁשה: ְּבֵני ַלְעָּדן ָהרֹאׁש ְיִחיֵאל ְוֵזָתם וְ 23:8 יֹוֵאל ְׁש
ָׁשה ֵאֶּלה ָראֵׁשי ָהָאבֹות ְלַלְעָּדן: 23:9 ְּבֵני ִׁשְמִעי ְׁשלֹוִמֹות וֲַחִזיֵאל ְוָהָרן ְׁש

ּוְבֵני ִׁשְמִעי יַַחת ִזיָזא ִויעּוׁש ּוְבִריָעה ֵאֶּלה ְבֵני־ִׁשְמִעי ַאְרָּבָעה: 23:10
ִזיָזה ַהֵּׁשִני ִויעּוׁש ּוְבִריָעה לֹא־ִהְרּבּו ָבִנים וִַּיְהיּו ְלֵבית ָאב ִלְפֻקָּדה ֶאָחת: וְַיִהי־יַַחת ָהרֹאׁש וְ 23:11
ְּבֵני ְקָהת ַעְמָרם ִיְצָהר ֶחְברֹון ְוֻעִּזיֵאל ַאְרָּבָעה: 23:12
ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים הּוא־ּוָבָניו ַעד־עֹוָלם ְלַהְקִטיר ִלְפֵני ְיהוָה  ְּבֵני ַעְמָרם ַאֲהֹרן ּוֹמֶׁשה וִַּיָּבֵדל ַאֲהֹרן ְלַהְקִּדיׁשֹו23:13

ְלָׁשְרתֹו ּוְלָבֵר ִּבְׁשמֹו ַעד־עֹוָלם:  
ִהים ָּבָניו ִיָּקְראּו ַעל־ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי:  23:14 ּוֹמֶׁשה ִאיׁש ָהֱא
ְּבֵני ֹמֶׁשה ֵּגְרֹׁשם וֱֶאִליֶעֶזר: 23:15
ָבֵאל ָהרֹאׁש: ְּבֵני ֵגְרׁשֹום ׁשּו23:16
וִַּיְהיּו ְבֵני־ֱאִליֶעֶזר ְרַחְביָה ָהרֹאׁש ְולֹא־ָהיָה ֶלֱאִליֶעֶזר ָּבִנים ֲאֵחִרים ּוְבֵני ְרַחְביָה ָרבּו ְלָמְעָלה:  23:17
ְּבֵני ִיְצָהר ְׁשלֹוִמֹות ָהרֹאׁש: 23:18
י יֲַחִזיֵאל ַהְּׁשִליִׁשי ִויַקְמָעם ָהְרִביִעי:  ְּבֵני ֶחְברֹון ְיִרָּיהּו ָהרֹאׁש ֲאַמְריָה ַהֵּׁשנִ 23:19
ְּבֵני ֻעִּזיֵאל ִמיָכה ָהרֹאׁש ְוִיִּׁשָּיה ַהֵּׁשִני: 23:20
ְּבֵני ְמָרִרי ַמְחִלי ּומּוִׁשי ְּבֵני ַמְחִלי ֶאְלָעָזר ְוִקיׁש:  23:21
נֹות וִַּיָּׂשאּום ְּבֵני־ִקיׁש ֲאֵחיֶהם:  וַָּיָמת ֶאְלָעָזר ְולֹא־ָהיּו לֹו ָּבִנים ִּכי ִאם־ּבָ 23:22
ָׁשה:  23:23 ְּבֵני מּוִׁשי ַמְחִלי ְוֵעֶדר ִויֵרמֹות ְׁש
ָתם ֹעֵׂשי ַהְּמָלאָכה ַלעֲ 23:24 ֹבַדת ֵאֶּלה ְבֵני־ֵלִוי ְלֵבית ֲאֹבֵתיֶהם ָראֵׁשי ָהָאבֹות ִלְפקּוֵדיֶהם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ְלֻגְלְּג

ן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה וָָמְעָלה: ֵּבית ְיהוָה ִמּבֶ 
ֵהי־ִיְׂשָרֵאל ְלַעּמֹו וִַּיְׁשֹּכן ִּבירּוָׁשַלִם ַעד־ְלעֹוָלם:  23:25 ִּכי ָאַמר ָּדִויד ֵהִניַח ְיהוָה ֱא
ְוַגם ַלְלִוִּים ֵאין־ָלֵׂשאת ֶאת־ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת־ָּכל־ֵּכָליו ַלֲעֹבָדתֹו:  23:26
ֲחֹרִנים ֵהָּמה ִמְסַּפר ְּבֵני־ֵלִוי ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ּוְלָמְעָלה: ִּכי ְבִדְבֵרי ָדִויד ָהאַ 23:27
ֵׂשה  ִּכי ַמֲעָמָדם ְליַד־ְּבֵני ַאֲהֹרן ַלֲעֹבַדת ֵּבית ְיהוָה ַעל־ַהֲחֵצרֹות ְוַעל־ַהְּלָׁשכֹות ְוַעל־ָטֳהַרת ְלָכל־ֹקֶדׁש ּוַמעֲ 23:28

ִהים:  ֲעֹבַדת ֵּבית ָהֱא
ַּמֲעֶרֶכת ּוְלֹסֶלת ְלִמְנָחה ְוִלְרִקיֵקי ַהַּמּצֹות ְוַלַּמֲחַבת ְוַלֻּמְרָּבֶכת ּוְלָכל־ְמׂשּוָרה ּוִמָּדה:  ְלֶלֶחם הַ 23:29
ְוַלֲעֹמד ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר ְלֹהדֹות ּוְלַהֵּלל ַליהוָה ְוֵכן ָלָעֶרב: 23:30
ְוַלֹּמֲעִדים ְּבִמְסָּפר ְּכִמְׁשָּפט ֲעֵליֶהם ָּתִמיד ִלְפֵני ְיהוָה: ּוְלֹכל ַהֲעלֹות ֹעלֹות ַליהוָה ַלַּׁשָּבתֹות ֶלֳחָדִׁשים 23:31
:ְוָׁשְמרּו ֶאת־ִמְׁשֶמֶרת ֹאֶהל־מֹוֵעד ְוֵאת ִמְׁשֶמֶרת ַהֹּקֶדׁש ּוִמְׁשֶמֶרת ְּבֵני ַאֲהֹרן ֲאֵחיֶהם ַלֲעֹבַדת ֵּבית ְיהוָה23:32

ָנָדב וֲַאִביהּוא ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר:  ְוִלְבֵני ַאֲהֹרן ַמְחְלקֹוָתם ְּבֵני ַאֲהֹרן 24:1
וַָּיָמת ָנָדב וֲַאִביהּוא ִלְפֵני ֲאִביֶהם ּוָבִנים לֹא־ָהיּו ָלֶהם וְַיַכֲהנּו ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר: 24:2
ֹבָדָתם: וֶַּיָחְלֵקם ָּדִויד ְוָצדֹוק ִמן־ְּבֵני ֶאְלָעָזר וֲַאִחיֶמֶל ִמן־ְּבֵני ִאיָתָמר ִלְפֻקָּדָתם ַּבעֲ 24:3
ית־ֲאבֹוָתם  וִַּיָּמְצאּו ְבֵני־ֶאְלָעָזר ַרִּבים ְלָראֵׁשי ַהְּגָבִרים ִמן־ְּבֵני ִאיָתָמר וַַּיְחְלקּום ִלְבֵני ֶאְלָעָזר ָראִׁשים ְלבֵ 24:4

ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ְוִלְבֵני ִאיָתָמר ְלֵבית ֲאבֹוָתם ְׁשמֹוָנה: 
ִהים ִמְּבֵני ֶאְלָעָזר ּוִמְּבֵני ִאיָתָמר: וַַּיְחְלקּום ְּבגֹוָרלֹות ֵאֶּלה ִעם24:5 ־ֵאֶּלה ִּכי־ָהיּו ָׂשֵרי־ֹקֶדׁש ְוָׂשֵרי ָהֱא
י  ֶּבן־ֶאְביָָתר ְוָראׁשֵ וִַּיְכְּתֵבם ְׁשַמְעיָה ֶבן־ְנַתְנֵאל ַהּסֹוֵפר ִמן־ַהְלִוִּים ִלְפֵני ַהֶּמֶל ְוַהָּׂשִרים ְוָצדֹוק ַהֹּכֵהן וֲַאִחיֶמֶל 24:6

ָהָאבֹות ַלֹּכֲהִנים ְוַלְלִוִּים ֵּבית־ָאב ֶאָחד ָאֻחז ְלֶאְלָעָזר ְוֶאָחד ָאֻחז ְלִאיָתָמר:
וֵַּיֵצא ַהּגֹוָרל ָהִראׁשֹון ִליהֹויִָריב ִליַדְעיָה ַהֵּׁשִני: 24:7
ְלָחִרם ַהְּׁשִליִׁשי ִלְׂשֹעִרים ָהְרִבִעי: 24:8
ִמן ַהִּׁשִּׁשי:  ְלַמְלִּכָּיה ַהֲחִמיִׁשי ְלִמּיָ 24:9

ְלַהּקֹוץ ַהְּׁשִבִעי ַלֲאִבָּיה ַהְּׁשִמיִני:  24:10



ְליֵׁשּוַע ַהְּתִׁשִעי ִלְׁשַכְניָהּו ָהֲעִׂשִרי: 24:11
ְלֶאְליִָׁשיב ַעְׁשֵּתי ָעָׂשר ְליִָקים ְׁשֵנים ָעָׂשר: 24:12
ָׁשה ָעָׂשר ְליְֵׁשַּבַעל ַאְרָּבָעה ָעָׂשר: 24:13 ְלֻחָּפה ְׁש
ְלִבְלָּגה ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְלִאֵּמר ִׁשָּׁשה ָעָׂשר: 24:14
ְלֵחִזיר ִׁשְבָעה ָעָׂשר ְלַהִּפֵּצץ ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר:  24:15
ִלְפַתְחיָה ִּתְׁשָעה ָעָׂשר ִליֶחְזֵקאל ָהֶעְׂשִרים:  24:16
ְליִָכין ֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ְלָגמּול ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים: 24:17
ָׁשה ְוֶעְׂשִרים ְלַמַעְזיָהּו ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים:ִלְדָלי24:18ָ הּו ְׁש
ֵהי יִ 24:19 ְׂשָרֵאל:ֵאֶּלה ְפֻקָּדָתם ַלֲעֹבָדָתם ָלבֹוא ְלֵבית־ְיהוָה ְּכִמְׁשָּפָטם ְּביַד ַאֲהֹרן ֲאִביֶהם ַּכֲאֶׁשר ִצָּוהּו ְיהוָה ֱא
ׁשּוָבֵאל ִלְבֵני ׁשּוָבֵאל יְֶחְּדיָהּו: ְוִלְבֵני ֵלִוי ַהּנֹוָתִרים ִלְבֵני ַעְמָרם24:20
ִלְרַחְביָהּו ִלְבֵני ְרַחְביָהּו ָהרֹאׁש ִיִּׁשָּיה:  24:21
מֹות יַָחת:  24:22 מֹות ִלְבֵני ְׁש ַלִּיְצָהִרי ְׁש
י:  ּוְבֵני ֶחְברֹון ְיִרָּיהּו ֲאַמְריָהּו ַהֵּׁשִני יֲַחִזיֵאל ַהְּׁשִליִׁשי ְיַקְמָעם ָהְרִביעִ 24:23
ְּבֵני ֻעִּזיֵאל ִמיָכה ִלְבֵני ִמיָכה ָׁשִמיר:  24:24
ֲאִחי ִמיָכה ִיִּׁשָּיה ִלְבֵני ִיִּׁשָּיה ְזַכְריָהּו:  24:25
ְּבֵני ְמָרִרי ַמְחִלי ּומּוִׁשי ְּבֵני יֲַעִזָּיהּו ְבנֹו:  24:26
:  ְּבֵני ְמָרִרי ְליֲַעִזָּיהּו ְבנֹו ְוֹׁשַהם ְוַזּכּור ְוִעְבִרי24:27
ְלַמְחִלי ֶאְלָעָזר ְולֹא־ָהיָה לֹו ָּבִנים:  24:28
ְלִקיׁש ְּבֵני־ִקיׁש ְיַרְחְמֵאל:  24:29
ּוְבֵני מּוִׁשי ַמְחִלי ְוֵעֶדר ִויִרימֹות ֵאֶּלה ְּבֵני ַהְלִוִּים ְלֵבית ֲאֹבֵתיֶהם:  24:30
ן ִלְפֵני ָדִויד ַהֶּמֶל ְוָצדֹוק וֲַאִחיֶמֶל ְוָראֵׁשי ָהָאבֹות ַלֹּכֲהִנים  וַַּיִּפילּו ַגם־ֵהם ּגֹוָרלֹות ְלֻעַּמת ֲאֵחיֶהם ְּבֵני־ַאֲהרֹ 24:31

ְוַלְלִוִּים ָאבֹות ָהרֹאׁש ְלֻעַּמת ָאִחיו ַהָּקָטן: 
ת ִּבְנָבִלים ּוִבְמִצְלָּתִים וְַיִהי  וַַּיְבֵּדל ָּדִויד ְוָׂשֵרי ַהָּצָבא ַלֲעֹבָדה ִלְבֵני ָאָסף ְוֵהיָמן ִוידּותּון ַהִּנְּבִאים ְּבִכֹּנרֹו25:1

ִמְסָּפָרם ַאְנֵׁשי ְמָלאָכה ַלֲעֹבָדָתם:  
25:2  : ִלְבֵני ָאָסף ַזּכּור ְויֹוֵסף ּוְנַתְניָה וֲַאַׂשְרֵאָלה ְּבֵני ָאָסף ַעל יַד־ָאָסף ַהִּנָּבא ַעל־ְיֵדי ַהֶּמֶל
ִויַׁשְעיָהּו ִוִׁשְמִעי וֲַחַׁשְביָהּו ּוַמִּתְתיָהּו ִׁשָּׁשה ַעל ְיֵדי ֲאִביֶהם ְידּותּון ַהִּנָּבא  ִלידּותּון ְּבֵני ְידּותּון ְּגַדְליָהּו ּוְצִרי  25:3

ַּבִּכּנֹור ַעל־ֹהדֹות ְוַהֵּלל ַליהוָה:
ֱאִליָאָתה ִגַּדְלִּתי ְוֹרַמְמִּתי ֶעֶזר יְָׁשְּבָקָׁשה  ְלֵהיָמן ְּבֵני ֵהיָמן ֻּבִּקָּיהּו ַמַּתְניָהּו ֻעִּזיֵאל ׁשּוָבֵאל ִויִרימֹות ֲחַנְניָה ֲחָנִני 25:4

ַמּלֹוִתי הֹוִתיר ַמֲחִזיאֹות:  
ִהים ְלֵהיָמן ָּבִנים ַאְרּבָ 25:5 ִהים ְלָהִרים ָקֶרן וִַּיֵּתן ָהֱא ָעה ָעָׂשר  ָּכל־ֵאֶּלה ָבִנים ְלֵהיָמן ֹחֵזה ַהֶּמֶל ְּבִדְבֵרי ָהֱא

ּוָבנֹות ָׁשלֹוׁש: 
ִהים ַעל ְיֵדיּכָ 25:6 ַהֶּמֶל  ל־ֵאֶּלה ַעל־ְיֵדי ֲאִביֶהם ַּבִּׁשיר ֵּבית ְיהוָה ִּבְמִצְלַּתִים ְנָבִלים ְוִכֹּנרֹות ַלֲעֹבַדת ֵּבית ָהֱא

ָאָסף ִוידּותּון ְוֵהיָמן:  
ים ּוְׁשמֹוָנה: וְַיִהי ִמְסָּפָרם ִעם־ֲאֵחיֶהם ְמֻלְּמֵדי־ִׁשיר ַליהוָה ָּכל־ַהֵּמִבין ָמאַתִים ְׁשמֹונִ 25:7
וַַּיִּפילּו ּגֹוָרלֹות ִמְׁשֶמֶרת ְלֻעַּמת ַּכָּקֹטן ַּכָּגדֹול ֵמִבין ִעם־ַּתְלִמיד:25:8
ְׁשֵנים ָעָׂשר: וֵַּיֵצא ַהּגֹוָרל ָהִראׁשֹון ְלָאָסף ְליֹוֵסף ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר ְּגַדְליָהּו ַהֵּׁשִני הּוא־ְוֶאָחיו ּוָבָניו 25:9

:ַהְּׁשִלִׁשי ַזּכּור ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר 25:10
ָהְרִביִעי ַלְצִרי ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר: 25:11
ַהֲחִמיִׁשי ְנַתְניָהּו ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר: 25:12
ַהִּׁשִּׁשי ֻבִּקָּיהּו ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר: 25:13
ִבִעי ֲאַׂשְרֵאָלה ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר:ַהְּׁש 25:14
ַהְּׁשִמיִני ְיַׁשְעיָהּו ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר: 25:15
ַהְּתִׁשיִעי ַמַּתְניָהּו ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר: 25:16
ָהֲעִׂשיִרי ִׁשְמִעי ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר: 25:17
י־ָעָׂשר ֻעִּזיֵאל ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר: ַעְׁשּתֵ 25:18
ַהְּׁשֵנים ָעָׂשר ַלֲחַׁשְביָה ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר: 25:19
ָׁשה ָעָׂשר ׁשּוָבֵאל ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר: 25:20 ִלְׁש
ָׂשר: ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר ַמִּתְתיָהּו ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים עָ 25:21
ַלֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ִליֵרמֹות ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר: 25:22



ְלִׁשָּׁשה ָעָׂשר ַלֲחַנְניָהּו ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר: 25:23
ְלִׁשְבָעה ָעָׂשר ְליְָׁשְּבָקָׁשה ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר:  25:24
ָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר: ִלְׁשמֹוָנה ָעָׂשר ַלֲחָנִני ּבָ 25:25
ְלִתְׁשָעה ָעָׂשר ְלַמּלֹוִתי ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר: 25:26
ְלֶעְׂשִרים ֶלֱאִליָאָתה ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר: 25:27
ְלֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ְלהֹוִתיר ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר: 25:28
ִרים ְלִגַּדְלִּתי ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר: ִלְׁשַנִים ְוֶעְׂש 25:29
ָׁשה ְוֶעְׂשִרים ְלַמֲחִזיאֹות ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר: 25:30 ִלְׁש
ְלַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים ְלרֹוַמְמִּתי ָעֶזר ָּבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֵנים ָעָׂשר:25:31

ְמֶׁשֶלְמיָהּו ֶבן־ֹקֵרא ִמן־ְּבֵני ֲאְביָָסף: ְלַמְחְלקֹות ַלֹׁשֲעִרים ַלָּקְרִחים26:1
ְוִלְמֶׁשֶלְמיָהּו ָּבִנים ְזַכְריָהּו ַהְּבכֹור ְיִדיֲעֵאל ַהֵּׁשִני ְזַבְדיָהּו ַהְּׁשִליִׁשי יְַתִניֵאל ָהְרִביִעי: 26:2
ֵעיָלם ַהֲחִמיִׁשי ְיהֹוָחָנן ַהִּׁשִּׁשי ֶאְלְיהֹוֵעיַני ַהְּׁשִביִעי:  26:3
י: ְלֹעֵבד ֱאֹדם ָּבִנים ְׁשַמְעיָה ַהְּבכֹור ְיהֹוָזָבד ַהֵּׁשִני יֹוָאח ַהְּׁשִלִׁשי ְוָׂשָכר ָהְרִביִעי ּוְנַתְנֵאל ַהֲחִמיִׁש ּו26:4
ִהים:26:5 ַעִּמיֵאל ַהִּׁשִּׁשי ִיָׂששָכר ַהְּׁשִביִעי ְּפֻעְּלַתי ַהְּׁשִמיִני ִּכי ֵבֲרכֹו ֱא
ַלד ָּבִנים ַהִּמְמָׁשִלים ְלֵבית ֲאִביֶהם ִּכי־ִגּבֹוֵרי ַחִיל ֵהָּמה:  ְוִלְׁשַמְעיָה ְבנֹו נֹו26:6
ְּבֵני ְׁשַמְעיָה ָעְתִני ּוְרָפֵאל ְועֹוֵבד ְוֶאְלָזָבד ְוֶאָחיו ְּבֵני־ָחִיל ֱאִליהּו ּוְסַמְכיָהּו:  26:7
ל ַּבֹּכַח ַלֲעֹבָדה ִׁשִּׁשים ּוְׁשַנִים ְלֹעֵבד ֱאֹדם: ָּכל־ֵאֶּלה ִמְּבֵני ֹעֵבד ֱאֹדם ֵהָּמה ּוְבֵניֶהם וֲַאֵחיֶהם ִאיׁש־ַחיִ 26:8
ְוִלְמֶׁשֶלְמיָהּו ָּבִנים ְוַאִחים ְּבֵני־ָחִיל ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר: 26:9

ּוְלֹחָסה ִמן־ְּבֵני־ְמָרִרי ָּבִנים ִׁשְמִרי ָהרֹאׁש ִּכי לֹא־ָהיָה ְבכֹור וְַיִׂשיֵמהּו ָאִביהּו ְלרֹאׁש: 26:10
ָׁשה ָעָׂשר: 26:11 ִחְלִקָּיהּו ַהֵּׁשִני ְטַבְליָהּו ַהְּׁשִלִׁשי ְזַכְריָהּו ָהְרִבִעי ָּכל־ָּבִנים ְוַאִחים ְלֹחָסה ְׁש
ְלֵאֶּלה ַמְחְלקֹות ַהֹּׁשֲעִרים ְלָראֵׁשי ַהְּגָבִרים ִמְׁשָמרֹות ְלֻעַּמת ֲאֵחיֶהם ְלָׁשֵרת ְּבֵבית ְיהוָה:  26:12
גֹוָרלֹות ַּכָּקֹטן ַּכָּגדֹול ְלֵבית ֲאבֹוָתם ְלַׁשַער וָָׁשַער:וַַּיִּפילּו26:13
ָנה: וִַּיֹּפל ַהּגֹוָרל ִמְזָרָחה ְלֶׁשֶלְמיָהּו ּוְזַכְריָהּו ְבנֹו יֹוֵעץ ְּבֶׂשֶכל ִהִּפילּו ּגֹוָרלֹות וֵַּיֵצא גֹוָרלֹו ָצפֹו26:14
ית ָהֲאֻסִּפים:  ְלֹעֵבד ֱאֹדם ֶנְגָּבה ּוְלָבָניו ּבֵ 26:15
ְלֹחָסה ַלַּמֲעָרב ִעם ַׁשַער ִלְׁשַּכת ַּבְמִסָּלה ָהעֹוָלה ִמְׁשָמר ְלֻעַּמת ִמְׁשָמר: 26:16
ַלִּמְזָרָחה ַלּיֹום ִׁשָּׁשה ַלָּצפֹוָנה ַלּיֹום ַאְרָּבָעה ַלֶּנְגָּבה ַלּיֹום ַאְרָּבָעה ְוָלֲאֻסִּפים ְׁשַנִים ְׁשָנִים: 26:17
ְרָּבר ַלַּמֲעָרב ַאְרָּבָעה ַלְמִסָּלה ְׁשַנִים ַלַּפְרָּבר:  ַלּפַ 26:18
ֵאֶּלה ַמְחְלקֹות ַהֹּׁשֲעִרים ִלְבֵני ַהָּקְרִחי ְוִלְבֵני ְמָרִרי: 26:19
ִהים ּוְלֹאְצרֹות ַהֳּקָדִׁשים:  26:20 ְוַהְלִוִּים ֲאֵחיֶהם ַעל־אֹוְצרֹות ֵּבית ָהֱא
ְרֻׁשִּני ְלַלְעָּדן ָראֵׁשי ָהָאבֹות ְלַלְעָּדן ַהֵּגְרֻׁשִּני ְיִחיֵאִלי:  ְּבֵני ַלְעָּדן ְּבֵני ַהּגֵ 26:21
ְּבֵני ְיִחיֵאִלי ֵזָתם ְויֹוֵאל ָאִחיו ַעל־ֹאְצרֹות ֵּבית ְיהָוה: 26:22
ַלַעְמָרִמי ַלִּיְצָהִרי ַלֶחְברֹוִני ָלָעִּזיֵאִלי:  26:23
ה ָנִגיד ַעל־ָהֹאָצרֹות:  ּוׁשּוָבֵאל ֶּבן־ֵּגְרׁשֹום ֶּבן־ֹמׁשֶ 26:24
ְוֶאָחיו ֶלֱאִליֶעֶזר ְרַחְביָהּו ְבנֹו ִויַׁשְעיָהּו ְבנֹו ְוֹיָרם ְּבנֹו ְוִזְכִרי ְבנֹו ְׁשלֹוִמֹות ְּבנֹו:  26:25
מֹות ְוֶאָחיו ַעל ָּכל־ֹאְצרֹות ַהֳּקָדִׁשים ֲאֶׁשר ִהְקִּדיׁש ָּדִויד ַהֶּמֶל ְוָראֵׁשי ָהָאבֹו 26:26 ת ְוָׂשֵרי־ָהֲאָלִפים הּוא ְׁש

ְוַהֵּמאֹות ְוָׂשֵרי ַהָּצָבא:  
ִמן־ַהִּמְלָחמֹות ּוִמן־ַהָּׁשָלל ִהְקִּדיׁשּו ְלַחֵּזק ְלֵבית ְיהוָה: 26:27
ִמית ְוֹכל ַהִהְקִּדיׁש ְׁשמּוֵאל ָהֹרֶאה ְוָׁשאּול ֶּבן־ִקיׁש ְוַאְבֵנר ֶּבן־ֵנר ְויֹוָאב ֶּבן־ְצרּויָה ֹּכל ַהְמֻקָּדׁש ַעל26:28 יַד־ְׁש
ְוֶאָחיו:

ַלִּיְצָהִרי ְּכַנְניָהּו ּוָבָניו ַלְּמָלאָכה ַהִחיצֹוָנה ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְלֹׁשְטִרים ּוְלֹׁשְפִטים:  26:29
ָרָבה ְלֹכל ְמֶלאֶכת  ַלֶחְברֹוִני ֲחַׁשְביָהּו ְוֶאָחיו ְּבֵני־ַחִיל ֶאֶלף ּוְׁשַבע־ֵמאֹות ַעל ְּפֻקַּדת ִיְׂשָרֵאל ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן ַמעְ 26:30

  : ְיהוָה ְוַלֲעֹבַדת ַהֶּמֶל
ֵצא ָבֶהם ַלֶחְברֹוִני ְיִרָּיה ָהרֹאׁש ַלֶחְברֹוִני ְלֹתְלֹדָתיו ְלָאבֹות ִּבְׁשַנת ָהַאְרָּבִעים ְלַמְלכּות ָּדִויד ִנְדָרׁשּו וִַּיּמָ 26:31

ִּגּבֹוֵרי ַחִיל ְּביְַעֵזיר ִּגְלָעד: 
ַחִיל ַאְלַּפִים ּוְׁשַבע ֵמאֹות ָראֵׁשי ָהָאבֹות וַַּיְפִקיֵדם ָּדִויד ַהֶּמֶל ַעל־ָהראּוֵבִני ְוַהָּגִדי וֲַחִצי ֵׁשֶבט  ְוֶאָחיו ְּבֵני־26:32

: ִהים ּוְדַבר ַהֶּמֶל ַהְמַנִּׁשי ְלָכל־ְּדַבר ָהֱא
ֵּמאֹות ְוֹׁשְטֵריֶהם ַהְמָׁשְרִתים ֶאת־ַהֶּמֶל ְלֹכל ְּדַבר  ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִמְסָּפָרם ָראֵׁשי ָהָאבֹות ְוָׂשֵרי ָהֲאָלִפים ְוהַ 27:1

ֶקת ָהַאַחת ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ָאלֶ  ף: ַהַּמְחְלקֹות ַהָּבָאה ְוַהֹּיֵצאת ֹחֶדׁש ְּבֹחֶדׁש ְלֹכל ָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה ַהַּמֲח
ֶקת ָהִראׁשֹוָנה ַלֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון27:2 ִיְׁשַּבַעל ֶּבן־ַזְבִּדיֵאל ְוַעל ַמֲחֻלְקּתֹו ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ָאֶלף:  ַעל ַהַּמֲח



ִמן־ְּבֵני־ֶפֶרץ ָהרֹאׁש ְלָכל־ָׂשֵרי ַהְּצָבאֹות ַלֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון: 27:3
ֶקת ַהֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ּדֹוַדי ָהֲאחֹוִחי ּוַמֲחֻלְקּתֹו ּוִמְקלֹות ַהָּנִגיד ְוַעל 27:4 ַמֲחֻלְקּתֹו ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ְוַעל ַמֲח
ָאֶלף: 
ַאְרָּבָעה ָאֶלף: ַׂשר ַהָּצָבא ַהְּׁשִליִׁשי ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ְּבָניָהּו ֶבן־ְיהֹויָָדע ַהֹּכֵהן ָהרֹאׁש ְוַעל ַמֲחֻלְקּתֹו ֶעְׂשִרים וְ 27:5
ִׁשים ְוַעל־ַהְּׁש 27:6 ִׁשים ּוַמֲחֻלְקּתֹו ַעִּמיָזָבד ְּבנֹו: הּוא ְבָניָהּו ִּגּבֹור ַהְּׁש
ֶלף: ָהְרִביִעי ַלֹחֶדׁש ָהְרִביִעי ֲעָׂשה־ֵאל ֲאִחי יֹוָאב ּוְזַבְדיָה ְבנֹו ַאֲחָריו ְוַעל ַמֲחֻלְקּתֹו ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה אָ 27:7
ִּיְזָרח ְוַעל ַמֲחֻלְקּתֹו ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ָאֶלף: ַהֲחִמיִׁשי ַלֹחֶדׁש ַהֲחִמיִׁשי ַהַּׂשר ַׁשְמהּות הַ 27:8
ַהִּׁשִּׁשי ַלֹחֶדׁש ַהִּׁשִּׁשי ִעיָרא ֶבן־ִעֵּקׁש ַהְּתקֹוִעי ְוַעל ַמֲחֻלְקּתֹו ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ָאֶלף: 27:9

ִמן־ְּבֵני ֶאְפָרִים ְוַעל ַמֲחֻלְקּתֹו ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ָאֶלף: ַהְּׁשִביִעי ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ֶחֶלץ ַהְּפלֹוִני 27:10
ַהְּׁשִמיִני ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִמיִני ִסְּבַכי ַהֻחָׁשִתי ַלַּזְרִחי ְוַעל ַמֲחֻלְקּתֹו ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ָאֶלף: 27:11
יֶעֶזר ָהַעְּנֹתִתי ַלֵּבן ְיִמיִני ְוַעל ַמֲחֻלְקּתֹו ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ָאֶלף: ַהְּתִׁשיִעי ַלֹחֶדׁש ַהְּתִׁשיִעי ֲאבִ 27:12
ָהֲעִׂשיִרי ַלֹחֶדׁש ָהֲעִׂשיִרי ַמְהַרי ַהְּנטֹוָפִתי ַלַּזְרִחי ְוַעל ַמֲחֻלְקּתֹו ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ָאֶלף: 27:13
ֵּתי־ָעָׂשר ַהֹחֶדׁש ְּבָניָה ַהִּפְרָעתֹוִני ִמן־ְּבֵני ֶאְפָרִים ְוַעל ַמֲחֻלְקּתֹו ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה  ַעְׁשֵּתי־ָעָׂשר ְלַעְׁש 27:14
ָאֶלף: 

ֶלף:ַהְּׁשֵנים ָעָׂשר ִלְׁשֵנים ָעָׂשר ַהֹחֶדׁש ֶחְלַּדי ַהְּנטֹוָפִתי ְלָעְתִניֵאל ְוַעל ַמֲחֻלְקּתֹו ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה אָ 27:15
ַלִּׁשְמעֹוִני ְׁשַפְטיָהּו ֶּבן־ַמֲעָכה: ְוַעל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ָלראּוֵבִני ָנִגיד ֱאִליֶעֶזר ֶּבן־ִזְכִרי27:16
ְלֵלִוי ֲחַׁשְביָה ֶבן־ְקמּוֵאל ְלַאֲהֹרן ָצדֹוק: 27:17
י ֶּבן־ִמיָכֵאל: ִליהּוָדה ֱאִליהּו ֵמֲאֵחי ָדִויד ְלִיָׂששָכר ָעְמִר 27:18
ִלְזבּוֻלן ִיְׁשַמְעיָהּו ֶּבן־ֹעַבְדיָהּו ְלַנְפָּתִלי ְיִרימֹות ֶּבן־ַעְזִריֵאל: 27:19
ִלְבֵני ֶאְפַרִים הֹוֵׁשַע ֶּבן־ֲעַזְזיָהּו ַלֲחִצי ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה יֹוֵאל ֶּבן־ְּפָדיָהּו: 27:20
ְלִבְניִָמן יֲַעִׂשיֵאל ֶּבן־ַאְבֵנר: ַהְמַנֶּׁשה ִּגְלָעָדה ִיּדֹו ֶּבן־ְזַכְריָהּוַלֲחִצי ֵׁשֶבט 27:21
ְלָדן ֲעַזְרֵאל ֶּבן־ְיֹרָחם ֵאֶּלה ָׂשֵרי ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל:  27:22
ה ְלַהְרּבֹות ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשָמִים:  ְולֹא־ָנָׂשא ָדִויד ִמְסָּפָרם ְלִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ּוְלָמָּטה ִּכי ָאַמר ְיהו27:23ָ
י־ַהָּיִמים  יֹוָאב ֶּבן־ְצרּויָה ֵהֵחל ִלְמנֹות ְולֹא ִכָּלה וְַיִהי ָבזֹאת ֶקֶצף ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ָעָלה ַהִּמְסָּפר ַּבֵּסֶפר ִּדְברֵ 27:24

ַלֶּמֶל ָּדִויד: 
ְוַעל ָהֹאָצרֹות ַּבָּׂשֶדה ֶּבָעִרים ּוַבְּכָפִרים ּוַבִּמְגָּדלֹות ְיהֹוָנָתן  ַעְזָמוֶת ֶּבן־ֲעִדיֵאלְוַעל ֹאְצרֹות ַהֶּמֶל 27:25

ֶּבן־ֻעִּזָּיהּו: 
ְוַעל ֹעֵׂשי ְמֶלאֶכת ַהָּׂשֶדה ַלֲעֹבַדת ָהֲאָדָמה ֶעְזִרי ֶּבן־ְּכלּוב:  27:26
י ְוַעל ֶׁשַּבְּכָרִמים ְלֹאְצרֹות ַהַּיִין ַזְבִּדי ַהִּׁשְפִמי: ְוַעל־ַהֹּכְרִמים ִׁשְמִעי ָהָרָמִת 27:27
ְוַעל־ֹאְצרֹות ַהֶּׁשֶמן יֹוָעׁש: ְוַעל־ַהֵּזיִתים ְוַהִּׁשְקִמים ֲאֶׁשר ַּבְּׁשֵפָלה ַּבַעל ָחָנן ַהְּגֵדִרי27:28
י ַהָּׁשרֹוִני ְוַעל־ַהָּבָקר ָּבֲעָמִקים ָׁשָפט ֶּבן־ַעְדָלי: ְוַעל־ַהָּבָקר ָהֹרִעים ַּבָּׁשרֹון שטרי ִׁשְרטַ 27:29
ְוַעל־ַהְּגַמִּלים אֹוִביל ַהִּיְׁשְמֵעאִלי ְוַעל־ָהֲאֹתנֹות יְֶחְּדיָהּו ַהֵּמֹרֹנִתי: 27:30
 ָּדִויד:  ְוַעל־ַהּצֹאן יִָזיז ַהַהְגִרי ָּכל־ֵאֶּלה ָׂשֵרי ָהְרכּוׁש ֲאֶׁשר ַלֶּמלֶ 27:31
27:32  : ִויהֹוָנָתן ּדֹוד־ָּדִויד יֹוֵעץ ִאיׁש־ֵמִבין ְוסֹוֵפר הּוא ִויִחיֵאל ֶּבן־ַחְכמֹוִני ִעם־ְּבֵני ַהֶּמֶל
:  וֲַאִחיֹתֶפל יֹוֵעץ ַלֶּמֶל 27:33 ְוחּוַׁשי ָהַאְרִּכי ֵרַע ַהֶּמֶל
ֶאְביָָתר ְוַׂשר־ָצָבא ַלֶּמֶל יֹוָאב:ְוַאֲחֵרי ֲאִחיֹתֶפל ְיהֹויָָדע ֶּבן־ְּבָניָהּו וְ 27:34

ָהֲאָלִפים ְוָׂשֵרי  וַַּיְקֵהל ָּדִויד ֶאת־ָּכל־ָׂשֵרי ִיְׂשָרֵאל ָׂשֵרי ַהְּׁשָבִטים ְוָׂשֵרי ַהַּמְחְלקֹות ַהְמָׁשְרִתים ֶאת־ַהֶּמֶל ְוָׂשֵרי28:1
ם־ַהָּסִריִסים ְוַהִּגּבֹוִרים ּוְלָכל־ִּגּבֹור ָחִיל ֶאל־ְירּוָׁשָלִם:ַהֵּמאֹות ְוָׂשֵרי ָכל־ְרכּוׁש־ּוִמְקֶנה ַלֶּמֶל ּוְלָבָניו עִ 

ן ְּבִרית־ְיהוָה  וַָּיָקם ָּדִויד ַהֶּמֶל ַעל־ַרְגָליו וַּיֹאֶמר ְׁשָמעּוִני ַאַחי ְוַעִּמי ֲאִני ִעם־ְלָבִבי ִלְבנֹות ֵּבית ְמנּוָחה ַלֲארֹו 28:2
ֵהינּו וֲַהִכי נֹוִתי ִלְבנֹות:  ְוַלֲהֹדם ַרְגֵלי ֱא

ִהים ָאַמר ִלי לֹא־ִתְבֶנה ַבִית ִלְׁשִמי ִּכי ִאיׁש ִמְלָחמֹות ַאָּתה ְוָדִמים ָׁשָפְכָּת:  28:3 ְוָהֱא
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִּבי ִמֹּכל ֵּבית־ָאִבי ִלְהיֹות ְלֶמֶל ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְלעֹוָלם ִּכי ִביהּוָדה ָּבַחר 28:4 ִגיד ּוְבֵבית  ְלנָ וִַּיְבַחר ְיהוָה ֱא

ְיהּוָדה ֵּבית ָאִבי ּוִבְבֵני ָאִבי ִּבי ָרָצה ְלַהְמִלי ַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל: 
ֹמה ְבִני ָלֶׁשֶבת ַעל־ִּכֵּסא ַמְלכּות ְיהוָה ַעל־יִ 28:5 ְׂשָרֵאל:  ּוִמָּכל־ָּבַני ִּכי ַרִּבים ָּבִנים ָנַתן ִלי ְיהוָה וִַּיְבַחר ִּבְׁש
ֹמה ִבְנ הּוא־ִיְבֶנה ֵביִתי וֲַחֵצרֹוָתי ִּכי־ָבַחְרִּתי בֹו ִלי ְלֵבן וֲַאִני ֶאְהיֶה־ּלֹו ְלָאב:  וַּיֹאֶמר ִלי ְׁש 28:6
וֲַהִכינֹוִתי ֶאת־ַמְלכּותֹו ַעד־ְלעֹוָלם ִאם־יֱֶחַזק ַלֲעׂשֹות ִמְצוַתי ּוִמְׁשָּפַטי ַּכּיֹום ַהֶּזה: 28:7
ֵהיֶכם ְלַמַען ִּתיְרׁשּו  ְוַעָּתה ְלֵעיֵני ָכל־ִיְׂשָרֵאל ְקהַ 28:8 ֵהינּו ִׁשְמרּו ְוִדְרׁשּו ָּכל־ִמְצות ְיהוָה ֱא ל־ְיהוָה ּוְבָאְזֵני ֱא

ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ְוִהְנַחְלֶּתם ִלְבֵניֶכם ַאֲחֵריֶכם ַעד־עֹוָלם: 



ֵהי ָאִבי ְוָעְבֵדהּו ְּבֵלב ָׁשֵלם ּובְ 28:9 ֹמה־ְבִני ַּדע ֶאת־ֱא ֶנֶפׁש ֲחֵפָצה ִּכי ָכל־ְלָבבֹות ּדֹוֵרׁש ְיהוָה ְוָכל־יֵֶצר  ְוַאָּתה ְׁש
ַמֲחָׁשבֹות ֵמִבין ִאם־ִּתְדְרֶׁשּנּו ִיָּמֵצא ָל ְוִאם־ַּתַעְזֶבּנּו ַיְזִניֲח ָלַעד: 

ַלִּמְקָּדׁש ֲחַזק וֲַעֵׂשה:1ְרֵאה ַעָּתה ִּכי־ְיהוָה ָּבַחר ְּב ִלְבנֹות־ַּבִית ּלֹו 28:10
ֹמה ְבנֹו ֶאת־ַּתְבִנית ָהאּוָלם ְוֶאת־ָּבָּתיו ְוַגְנַזָּכיו וֲַעִלֹּיָתיו וֲַחָדָריו ַהְּפִניִמים 28:11 ּוֵבית ַהַּכֹּפֶרת:  וִַּיֵּתן ָּדִויד ִלְׁש
ִהים  ְוַתבְ 28:12 ִנית ֹּכל ֲאֶׁשר ָהיָה ָברּוַח ִעּמֹו ְלַחְצרֹות ֵּבית־ְיהוָה ּוְלָכל־ַהְּלָׁשכֹות ָסִביב ְלֹאְצרֹות ֵּבית ָהֱא

ּוְלֹאְצרֹות ַהֳּקָדִׁשים:  
ית־ְיהוָה:  ּוְלַמְחְלקֹות ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ּוְלָכל־ְמֶלאֶכת ֲעבֹוַדת ֵּבית־ְיהוָה ּוְלָכל־ְּכֵלי ֲעבֹוַדת ּבֵ 28:13
ֹוָדה:  ַלָּזָהב ַּבִּמְׁשָקל ַלָּזָהב ְלָכל־ְּכֵלי ֲעבֹוָדה וֲַעבֹוָדה ְלֹכל ְּכֵלי ַהֶּכֶסף ְּבִמְׁשָקל ְלָכל־ְּכֵלי ֲעבֹוָדה וֲַעב28:14
ֹנרֹות ַהֶּכֶסף ְּבִמְׁשָקל ִלְמנֹוָרה  ּוִמְׁשָקל ִלְמֹנרֹות ַהָּזָהב ְוֵנֹרֵתיֶהם ָזָהב ְּבִמְׁשַקל־ְמנֹוָרה ּוְמנֹוָרה ְוֵנֹרֶתיָה ְוִלמְ 28:15

ְוֵנֹרֶתיָה ַּכֲעבֹוַדת ְמנֹוָרה ּוְמנֹוָרה:  
ְוֶאת־ַהָּזָהב ְּבִמְׁשָקל ְלֻׁשְלֲחנֹות ַהַּמֲעֶרֶכת ְלֻׁשְלַחן ְוֻׁשְלָחן ְוֶכֶסף ְלֻׁשְלֲחנֹות ַהָּכֶסף: 28:16
ָטהֹור ְוִלְכפֹוֵרי ַהָּזָהב ְּבִמְׁשָקל ִלְכפֹור ּוְכפֹור ְוִלְכפֹוֵרי ַהֶּכֶסף ְּבִמְׁשָקל  ְוַהִּמְזָלגֹות ְוַהִּמְזָרקֹות ְוַהְּקָׂשות ָזָהב  28:17

ִלְכפֹור ּוְכפֹור: 
ְוֹסְכִכים 2ּוְלִמְזַּבח ַהְּקֹטֶרת ָזָהב ְמזָֻּקק ַּבִּמְׁשָקל ּוְלַתְבִנית ַהֶּמְרָּכָבה ַהְּכֻרִבים ָזָהב ְלֹפְרִׂשים ְּכָנַפִים 28:18

ַעל־ֲארֹון ְּבִרית־ְיהוָה:  
ַהֹּכל ִּבְכָתב ִמַּיד ְיהוָה ָעַלי ִהְׂשִּכיל ֹּכל ַמְלֲאכֹות ַהַּתְבִנית:28:19
ֹמה ְבנֹו ֲחַזק וֱֶאַמץ28:20 ַהי ִעָּמ לֹא יְַרְּפ ְולֹא  וַּיֹאֶמר ָּדִויד ִלְׁש ִהים ֱא וֲַעֵׂשה ַאל־ִּתיָרא ְוַאל־ֵּתָחת ִּכי ְיהוָה ֱא

יַַעְזֶבָּך ַעד־ִלְכלֹות ָּכל־ְמֶלאֶכת ֲעבֹוַדת ֵּבית־ְיהוָה: 
ִהים ְוִעְּמ ְבָכל־ְמלָ 28:21 אָכה ְלָכל־ָנִדיב ַּבָחְכָמה  ְוִהֵּנה ַמְחְלקֹות ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ְלָכל־ֲעבֹוַדת ֵּבית ָהֱא

: ְלָכל־ֲעבֹוָדה ְוַהָּׂשִרים ְוָכל־ָהָעם ְלָכל־ְּדָבֶרי
ִהים ַנַער וָָר ְוַהְּמָלאָכה ְגדֹוָלה ִּכי29:1 ֹמה ְבִני ֶאָחד ָּבַחר־ּבֹו ֱא לֹא ְלָאָדם  וַּיֹאֶמר ָּדִויד ַהֶּמֶל ְלָכל־ַהָּקָהל ְׁש

ִהים:  ַהִּביָרה ִּכי ַליהוָה אֱ 
ַהי ַהָּזָהב ַלָּזָהב ְוַהֶּכֶסף ַלֶּכֶסף ְוַהְּנֹחֶׁשת ַלְּנֹחֶׁשת ַהַּבְרֶזל ַלַּבְרזֶ 29:2 ל ְוָהֵעִצים  ּוְכָכל־ֹּכִחי ֲהִכינֹוִתי ְלֵבית־ֱא

:ָלֵעִצים ַאְבֵני־ֹׁשַהם ּוִמּלּוִאים ַאְבֵני־פּו ְוִרְקָמה ְוֹכל ֶאֶבן ְיָקָרה ְוַאְבֵני־ַׁשִיׁש ָלֹרב
ַהי ְלַמְעָלה ִמָּכל־ֲהִכינֹוִתי ְלֵבי29:3 ַהי יֶׁש־ִלי ְסֻגָּלה ָזָהב וָָכֶסף ָנַתִּתי ְלֵבית־ֱא ת ַהֹּקֶדׁש: ְועֹוד ִּבְרצֹוִתי ְּבֵבית ֱא
ֶׁשת ֲאָלִפים ִּכְּכֵרי ָזָהב ִמְּזַהב אֹוִפיר ְוִׁשְבַעת ֲאָלִפים ִּכַּכר־ֶּכֶסף ְמזָֻּקק ָלטּוַח ִק 29:4 ירֹות ַהָּבִּתים:  ְׁש
ַלָּזָהב ַלָּזָהב ְוַלֶּכֶסף ַלֶּכֶסף ּוְלָכל־ְמָלאָכה ְּביַד ָחָרִׁשים ּוִמי ִמְתַנֵּדב ְלַמּלֹאות יָדֹו ַהּיֹום ַליהוָה:  29:5
: וִַּיְתַנְּדבּו ָׂשֵרי ָהָאבֹות ְוָׂשֵרי ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְוָׂשֵרי ָהֲאָלִפים ְוַהֵּמאֹות ּוְלָׂשֵרי ְמ 29:6 ֶלאֶכת ַהֶּמֶל
ִהים ָזָהב ִּכָּכִרים ֲחֵמֶׁשת־ֲאָלִפים וֲַאַדְרֹכִנים ִרּבֹו ְוֶכֶסף ִּכָּכִרים ֲעֶׂשֶרת 29:7 ֲאָלִפים וִַּיְּתנּו ַלֲעבֹוַדת ֵּבית־ָהֱא

ּוְנֹחֶׁשת ִרּבֹו ּוְׁשמֹוַנת ֲאָלִפים ִּכָּכִרים ּוַבְרֶזל ֵמָאה־ֶאֶלף ִּכָּכִרים:  
ָצא ִאּתֹו ֲאָבִנים ָנְתנּו ְלאֹוַצר ֵּבית־ְיהוָה ַעל יַד־ְיִחיֵאל ַהֵּגְרֻׁשִּני: ְוַהִּנמְ 29:8
:וִַּיְׂשְמחּו ָהָעם ַעל־ִהְתַנְּדָבם ִּכי ְּבֵלב ָׁשֵלם ִהְתַנְּדבּו ַליהוָה ְוַגם ָּדִויד ַהֶּמֶל ָׂשַמח ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה29:9

ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָאִבינּו ֵמעֹוָלם  וְַיָבֶר ָּדִויד ֶאת־ְיהוָה ְלֵעי29:10 ֵני ָּכל־ַהָּקָהל וַּיֹאֶמר ָּדִויד ָּברּו ַאָּתה ְיהוָה ֱא
ְוַעד־עֹוָלם: 

ֵּׂשא  ָכה ְוַהִּמְתנַ ְל ְיהוָה ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד ִּכי־ֹכל ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ְל ְיהוָה ַהַּמְמלָ 29:11
ְלֹכל ְלרֹאׁש: 

ל:  ְוָהֹעֶׁשר ְוַהָּכבֹוד ִמְּלָפֶני ְוַאָּתה מֹוֵׁשל ַּבֹּכל ּוְביְָד ֹּכַח ּוְגבּוָרה ּוְביְָד ְלַגֵּדל ּוְלַחֵּזק ַלּכֹ 29:12
29:13  : ֵהינּו מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָל ּוְמַהְלִלים ְלֵׁשם ִּתְפַאְרֶּת ְוַעָּתה ֱא
: ְוִכי מִ 29:14 י ֲאִני ּוִמי ַעִּמי ִּכי־ַנְעֹצר ֹּכַח ְלִהְתַנֵּדב ָּכזֹאת ִּכי־ִמְּמ ַהֹּכל ּוִמָּיְד ָנַתּנּו ָל
ִּכי־ֵגִרים ֲאַנְחנּו ְלָפֶני ְותֹוָׁשִבים ְּכָכל־ֲאֹבֵתינּו ַּכֵּצל יֵָמינּו ַעל־ָהָאֶרץ ְוֵאין ִמְקוֶה:  29:15
ֵהינּו ֹכל ֶהָהמֹו 29:16 ן ַהֶּזה ֲאֶׁשר ֲהִכיֹננּו ִלְבנֹות־ְל ַבִית ְלֵׁשם ָקְדֶׁש ִמָּיְד הּוא ּוְל ַהֹּכל:  ְיהוָה ֱא
ַהי ִּכי ַאָּתה ֹּבֵחן ֵלָבב ּוֵמיָׁשִרים ִּתְרֶצה ֲאִני ְּבֹיֶׁשר ְלָבִבי ִהְתַנַּדְבִּתי ָכל־ֵאֶּלה ְוַעּתָ 29:17 ה ַעְּמ  ְויַָדְעִּתי ֱא

:  ַהִּנְמְצאּו־ֹפה רָ  ִאיִתי ְבִׂשְמָחה ְלִהְתַנֶּדב־ָל
ֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיְׂשָרֵאל ֲאֹבֵתינּו ֳׁשְמָרה־ּזֹאת ְלעֹוָלם ְליֵֶצר ַמְחְׁשבֹות ְלַבב ַעֶּמ ְוָהֵכן לְ 29:18 ָבָבם  ְיהוָה ֱא
  : ֵאֶלי

1 10 // LXX ּלֹו  omit MT Tg Syr Vg (ַלִּמְקָּדׁשּלֹו)
2 18 // LXX ְּכָנַפִים omit MT Tg Syr Vg (ְּכָנַפִיםְלֹפְרִׂשים)



ֹמה ְבִני ֵּתן ֵלָבב ָׁשֵלם ִלְׁשמֹור ִמְצוֶתי ֵעְדוֶתי 29:19  ְוֻחֶּקי ְוַלֲעׂשֹות ַהֹּכל ְוִלְבנֹות ַהִּביָרה ֲאֶׁשר־ֲהִכינֹוִתי:ְוִלְׁש
ֵהי ֲאֹבֵתיֶהם וַּיִ 29:20 ֵהיֶכם וְַיָבֲרכּו ָכל־ַהָּקָהל ַליהוָה ֱא ְּקדּו וַּיֹאֶמר ָּדִויד ְלָכל־ַהָּקָהל ָּבְרכּו־ָנא ֶאת־ְיהוָה ֱא

  : וִַּיְׁשַּתֲחוּו ַליהוָה ְוַלֶּמֶל
ִּיְזְּבחּו ַליהוָה ְזָבִחים וַַּיֲעלּו ֹעלֹות ַליהוָה ְלָמֳחַרת ַהּיֹום ַההּוא ָּפִרים ֶאֶלף ֵאיִלים ֶאֶלף ְּכָבִׂשים ֶאֶלףו29:21ַ

ְוִנְסֵּכיֶהם ּוְזָבִחים ָלֹרב ְלָכל־ִיְׂשָרֵאל: 
ֹמה ֶבן־ָּדִויד  וַּיֹאְכלּו וִַּיְׁשּתּו ִלְפֵני ְיהוָה ַּבּיֹום ַההּוא ְּבִׂשְמָחה ְגדֹולָ 29:22 ַליהוָה 1וִַּיְמְׁשחּוהּו ה וַַּיְמִליכּו ֵׁשִנית ִלְׁש

ְלָנִגיד ּוְלָצדֹוק ְלֹכֵהן: 
ֹמה ַעל־ִּכֵּסא ְיהוָה ְלֶמֶל ּתַ 29:23 ַחת־ָּדִויד ָאִביו וַַּיְצַלח וִַּיְׁשְמעּו ֵאָליו ָּכל־ִיְׂשָרֵאל: וֵַּיֶׁשב ְׁש
29:24 : ֹמה ַהֶּמֶל ְוָכל־ַהָּׂשִרים ְוַהִּגֹּבִרים ְוַגם ָּכל־ְּבֵני ַהֶּמֶל ָּדִויד ָנְתנּו ָיד ַּתַחת ְׁש
ֹמה ְלַמְעָלה ְלֵעיֵני ָּכל־ִיְׂשָרֵאל וַ 29:25 ִּיֵּתן ָעָליו הֹוד ַמְלכּות ֲאֶׁשר לֹא־ָהיָה ַעל־ָּכל־ֶמֶל ְלָפָניו  וְַיַגֵּדל ְיהוָה ֶאת־ְׁש

ַעל־ִיְׂשָרֵאל:
ְוָדִויד ֶּבן־ִיָׁשי ָמַל ַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל:  29:26
29:27 ִ ִׁשים ְוָׁשלֹוׁש  ְוַהָּיִמים ֲאֶׁשר ָמַל ַעל־ִיְׂשָרֵאל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְּבֶחְברֹון ָמַל ֶׁשַבע ָׁשִנים ּוִבירּוָׁשַל ם ָמַל ְׁש
ָׁשִנים:  
ֹמה ְבנֹו ַּתְחָּתיו:  29:28 וַָּיָמת ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה ְׂשַבע יִָמים ֹעֶׁשר ְוָכבֹוד וִַּיְמ ְׁש
ל־ִּדְבֵרי ָנָתן ַהָּנִביא  ְוִדְבֵרי ָּדִויד ַהֶּמֶל ָהִראֹׁשִנים ְוָהֲאחֹרִנים ִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל־ִּדְבֵרי ְׁשמּוֵאל ָהֹרֶאה ְועַ 29:29

ְוַעל־ִּדְבֵרי ָּגד ַהֹחֶזה:  
ִעם ָּכל־ַמְלכּותֹו ּוְגבּוָרתֹו ְוָהִעִּתים ֲאֶׁשר ָעְברּו ָעָליו ְוַעל־ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ָּכל־ַמְמְלכֹות ָהֲאָרצֹות: 29:30

2 Chronicles דברי הימים ב
ֹמה ֶבן־ָּדִויד ַעל־ַמְלכּו1:1 ָהיו ִעּמֹו וְַיַגְּדֵלהּו ְלָמְעָלה: וִַּיְתַחֵּזק ְׁש תֹו וַיהוָה ֱא
ֹמה ְלָכל־ִיְׂשָרֵאל ְלָׂשֵרי ָהֲאָלִפים ְוַהֵּמאֹות ְוַלֹּׁשְפִטים ּוְלֹכל ָנִׂשיא ְלָכל־ִיְׂשָרֵאל ָראֵׁשי הָ 1:2 ָאבֹות: וַּיֹאֶמר ְׁש
ֹמה ְוָכל־ַהָּקָהל ִעּמֹו ַלָּבָמה ֲאֶׁשר ּבְ 1:3 ִהים ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֹמֶׁשה וֵַּיְלכּו ְׁש ִגְבעֹון ִּכי־ָׁשם ָהיָה ֹאֶהל מֹוֵעד ָהֱא

ֶעֶבד־ְיהוָה ַּבִּמְדָּבר:  
ִהים ֶהֱעָלה ָדִויד ִמִּקְריַת ְיָעִרים ַּבֵהִכין לֹו ָּדִויד ִּכי ָנָטה־לֹו ֹאֶהל ִּבירּוָׁשָלִם:  1:4 ֲאָבל ֲארֹון ָהֱא
ֹמה ְוַהָּקָהל:  ּוִמְזַּבח ַהְּנֹחֶׁשת ֲאֶׁשר עָ 1:5 ָׂשה ְּבַצְלֵאל ֶּבן־אּוִרי ֶבן־חּור ָׁשם ִלְפֵני ִמְׁשַּכן ְיהוָה וִַּיְדְרֵׁשהּו ְׁש
ֹמה ָׁשם ַעל־ִמְזַּבח ַהְּנֹחֶׁשת ִלְפֵני ְיהוָה ֲאֶׁשר ְלֹאֶהל מֹוֵעד וַַּיַעל ָעָליו ֹעלֹות ָאֶלף:  1:6 וַַּיַעל ְׁש
:  ַּבַּלְיָלה ַההּוא ִנְרָאה אֱ 1:7 ֹמה וַּיֹאֶמר לֹו ְׁשַאל ָמה ֶאֶּתן־ָל ִהים ִלְׁש
ִהים ַאָּתה ָעִׂשיָת ִעם־ָּדִויד ָאִבי ֶחֶסד ָּגדֹול ְוִהְמַלְכַּתִני ַּתְחָּתיו: 1:8 ֹמה ֵלא וַּיֹאֶמר ְׁש
ִהים יֵָאֵמן ְּדָבְר ִעם ָּדִויד ָאִבי ִּכי ַאָּתה ִהְמַלְכַּתִני1:9 ַעל־ַעם ַרב ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ: ַעָּתה ְיהוָה ֱא

ַעָּתה ָחְכָמה ּוַמָּדע ֶּתן־ִלי ְוֵאְצָאה ִלְפֵני ָהָעם־ַהֶּזה ְוָאבֹוָאה ִּכי־ִמי ִיְׁשֹּפט ֶאת־ַעְּמ ַהֶּזה ַהָּגדֹול: 1:10
ֹמה יַַען ֲאֶׁשר ָהְיָתה זֹאת ִעם־ְלָבֶב ְולֹא־ָׁשַאלְ 1:11 ִהים ִלְׁש ָּת ֹעֶׁשר ְנָכִסים ְוָכבֹוד ְוֵאת ֶנֶפׁש ׂשְֹנֶאי  וַּיֹאֶמר־ֱא

יו:  ְוַגם־יִָמים ַרִּבים לֹא ָׁשָאְלָּת וִַּתְׁשַאל־ְל ָחְכָמה ּוַמָּדע ֲאֶׁשר ִּתְׁשּפֹוט ֶאת־ַעִּמי ֲאֶׁשר ִהְמַלְכִּתי ָעלָ 
ן־ָל ֲאֶׁשר לֹא־ָהיָה ֵכן ַלְּמָלִכים ֲאֶׁשר ְלָפֶני ְוַאֲחֶרי לֹא  ַהָחְכָמה ְוַהַּמָּדע ָנתּון ָל ְוֹעֶׁשר ּוְנָכִסים ְוָכבֹוד ֶאּתֶ 1:12

ִיְהיֶה־ֵּכן:  
ֹמה ַלָּבָמה ֲאֶׁשר־ְּבִגְבעֹון ְירּוָׁשַלִם ִמִּלְפֵני ֹאֶהל מֹוֵעד וִַּיְמ ַעל־ִיְׂשָרֵאל:1:13 וַָּיבֹא ְׁש
ֹמה ֶרֶכב ּוָפָרִׁשים וְַיִהי־ל1:14 ֹו ֶאֶלף ְוַאְרַּבע־ֵמאֹות ֶרֶכב ּוְׁשֵנים־ָעָׂשר ֶאֶלף ָּפָרִׁשים וַַּיִּניֵחם ְּבָעֵרי ָהֶרֶכב  וֶַּיֱאֹסף ְׁש

ְוִעם־ַהֶּמֶל ִּבירּוָׁשָלִם:  
ְּׁשֵפָלה ָלֹרב:  וִַּיֵּתן ַהֶּמֶל ֶאת־ַהֶּכֶסף ְוֶאת־ַהָּזָהב ִּבירּוָׁשַלִם ָּכֲאָבִנים ְוֵאת ָהֲאָרִזים ָנַתן ַּכִּׁשְקִמים ֲאֶׁשר־ּבַ 1:15
ֹמה ִמִּמְצָרִים ּוִמֻּקֵּוא ֹסֲחֵרי ַהֶּמֶל ִמֻּקֵּוא ִיְקחּו ִּבְמִחיר:  1:16 ּומֹוָצא ַהּסּוִסים ֲאֶׁשר ִלְׁש
ַהַחִּתים ּוַמְלֵכי ֲאָרם  וַַּיֲעלּו וַּיֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים ֶמְרָּכָבה ְּבֵׁשׁש ֵמאֹות ֶּכֶסף ְוסּוס ַּבֲחִמִּׁשים ּוֵמָאה ְוֵכן ְלָכל־ַמְלֵכי1:17

ְּביָָדם יֹוִציאּו:  
ֹמה ִלְבנֹות ַּבִית ְלֵׁשם ְיהוָה ּוַבִית ְלַמְלכּותֹו: 1:18 וַּיֹאֶמר ְׁש

ֶׁשת ֲאלָ 2:1 ֹמה ִׁשְבִעים ֶאֶלף ִאיׁש ַסָּבל ּוְׁשמֹוִנים ֶאֶלף ִאיׁש ֹחֵצב ָּבָהר ּוְמַנְּצִחים ֲעֵליֶהם ְׁש ְוֵׁשׁש  ִפיםוִַּיְסֹּפר ְׁש
ֵמאֹות:

־ֹצר ֵלאֹמר ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעם־ָּדִויד ָאִבי וִַּתְׁשַלח־לֹו ֲאָרִזים ִלְבנֹות־לֹו 2:2 ֹמה ֶאל־ִחיָרם ֶמֶל ַבִית ָלֶׁשֶבת  וִַּיְׁשַלח ְׁש
ּבֹו: 

1 22 // LXX וִַּיְמְׁשחּוהּו omit -חּוהּו-חּו) MT Tg Syr Vg -הּו )



ָהי ְלַהְקִּדיׁש לֹו ְלַהְקִטיר ְלָפָניו2:3 ְקֹטֶרת־ַסִּמים ּוַמֲעֶרֶכת ָּתִמיד ְוֹעלֹות ַלֹּבֶקר  ִהֵּנה ֲאִני בֹוֶנה־ַּבִית ְלֵׁשם ְיהוָה ֱא
ֵהינּו ְלעֹוָלם זֹאת ַעל־ִיְׂשָרֵאל:   ְוָלֶעֶרב ַלַּׁשָּבתֹות ְוֶלֳחָדִׁשים ּוְלמֹוֲעֵדי ְיהוָה ֱא

ִהים: 2:4 ֵהינּו ִמָּכל־ָהֱא ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר־ֲאִני בֹוֶנה ָּגדֹול ִּכי־ָגדֹול ֱא
י  ר־ֹּכַח ִלְבנֹות־לֹו ַבִית ִּכי ַהָּׁשַמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים לֹא ְיַכְלְּכֻלהּו ּוִמי ֲאִני ֲאֶׁשר ֶאְבֶנה־ּלֹו ַבִית ּכִ ּוִמי יֲַעצָ 2:5

ִאם־ְלַהְקִטיר ְלָפָניו:  
וָן ְוַכְרִמיל ּוְתֵכֶלת ְוֹיֵדַע ְלַפֵּתַח  ְוַעָּתה ְׁשַלח־ִלי ִאיׁש־ָחָכם ַלֲעׂשֹות ַּבָּזָהב ּוַבֶּכֶסף ּוַבְּנֹחֶׁשת ּוַבַּבְרֶזל ּוָבַאְרּגְ 2:6

ִּפּתּוִחים ִעם־ַהֲחָכִמים ֲאֶׁשר ִעִּמי ִּביהּוָדה ּוִבירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ֵהִכין ָּדִויד ָאִבי:  
ֹוְדִעים ִלְכרֹות ֲעֵצי ְלָבנֹון ְוִהֵּנה  ּוְׁשַלח־ִלי ֲעֵצי ֲאָרִזים ְּברֹוִׁשים ְוַאְלּגּוִּמים ֵמַהְּלָבנֹון ִּכי ֲאִני ָיַדְעִּתי ֲאֶׁשר ֲעָבֶדי י 2:7

  : ֲעָבַדי ִעם־ֲעָבֶדי
ּוְלָהִכין ִלי ֵעִצים ָלֹרב ִּכי ַהַּבִית ֲאֶׁשר־ֲאִני בֹוֶנה ָּגדֹול ְוַהְפֵלא: 2:8
ְׂשֹעִרים ֹּכִרים ֶעְׂשִרים ָאֶלף ְויִַין  ְוִהֵּנה ַלֹחְטִבים ְלֹכְרֵתי ָהֵעִצים ָנַתִּתי ִחִּטים ַמּכֹות ַלֲעָבֶדי ֹּכִרים ֶעְׂשִרים ֶאֶלף ּו2:9

ַּבִּתים ֶעְׂשִרים ֶאֶלף ְוֶׁשֶמן ַּבִּתים ֶעְׂשִרים ָאֶלף:
2:10  : ֹמה ְּבַאֲהַבת ְיהוָה ֶאת־ַעּמֹו ְנָתְנ ֲעֵליֶהם ֶמֶל ־ֹצר ִּבְכָתב וִַּיְׁשַלח ֶאל־ְׁש וַּיֹאֶמר ִחיָרם ֶמֶל
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְוֶאת־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָדִויד ַהֶּמֶל ֵּבן ָחָכם וַּיֹאֶמר ִחיָרם ָּברּו יְ 2:11 הוָה ֱא

יֹוֵדַע ֵׂשֶכל ּוִביָנה ֲאֶׁשר ִיְבֶנה־ַּבִית ַליהוָה ּוַבִית ְלַמְלכּותֹו:  
:  ְוַעָּתה ָׁשַלְחִּתי ִאיׁש־ָחָכם יֹוֵדַע ִּביָנה ְלִחיָרם ָאִבי2:12
ם ּוָבֵעִצים ָּבַאְרָּגָמן  ֶּבן־ִאָּׁשה ִמן־ְּבנֹות ָּדן ְוָאִביו ִאיׁש־ֹצִרי יֹוֵדַע ַלֲעׂשֹות ַּבָּזָהב־ּוַבֶּכֶסף ַּבְּנֹחֶׁשת ַּבַּבְרֶזל ָּבֲאָבִני2:13

ִיָּנֶתן־לֹו ִעם־ֲחָכֶמי ְוַחְכֵמי ֲאֹדִני ָּדִויד  ַּבְּתֵכֶלת ּוַבּבּוץ ּוַבַּכְרִמיל ּוְלַפֵּתַח ָּכל־ִּפּתּוַח ְוַלְחֹׁשב ָּכל־ַמֲחָׁשֶבת ֲאֶׁשר 
  : ָאִבי
ְוַעָּתה ַהִחִּטים ְוַהְּׂשֹעִרים ַהֶּׁשֶמן ְוַהַּיִין ֲאֶׁשר ָאַמר ֲאֹדִני ִיְׁשַלח ַלֲעָבָדיו:  2:14
ַעל־יָם יָפֹו ְוַאָּתה ַּתֲעֶלה ֹאָתם ְירּוָׁשָלִם:וֲַאַנְחנּו ִנְכֹרת ֵעִצים ִמן־ַהְּלָבנֹון ְּכָכל־ָצְרֶּכ ּוְנִביֵאם ְל ַרְפֹסדֹות 2:15
ֹמה ָּכל־ָהֲאָנִׁשים ַהֵּגיִרים ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי ַהְּסָפר ֲאֶׁשר ְסָפָרם ָּדִויד ָאִביו וַ 2:16 ִּיָּמְצאּו ֵמָאה  וִַּיְסֹּפר ְׁש

ֶׁשת ֲאָלִפים ְוֵׁשׁש ֵמאֹות:   וֲַחִמִּׁשים ֶאֶלף ּוְׁש
ֶׁשת ֲאָלִפים ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ְמַנְּצִחים ְלַהֲעבִ 2:17 יד  וַַּיַעׂש ֵמֶהם ִׁשְבִעים ֶאֶלף ַסָּבל ּוְׁשֹמִנים ֶאֶלף ֹחֵצב ָּבָהר ּוְׁש

ֶאת־ָהָעם: 
ֹמה ִלְבנֹות ֶאת־ֵּבית־ְיהוָה ִּבירּוָׁשַלִם ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה ֲאֶׁשר ִנְרָאה ְלָדִויד ָאבִ 3:1 יהּו ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ֵהִכין ָּדִויד  וַָּיֶחל ְׁש

ְּבֹגֶרן ָאְרָנן ַהְיבּוִסי:  
וַָּיֶחל ִלְבנֹות ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ַּבֵּׁשִני ִּבְׁשַנת ַאְרַּבע ְלַמְלכּותֹו: 3:2
ִהים ָהֹאֶר ַאּמֹות ַּבִּמָּדה ָהִראׁשֹוָנה ַאּמ3:3 ֹמה ִלְבנֹות ֶאת־ֵּבית ָהֱא ֹות ִׁשִּׁשים ְוֹרַחב ַאּמֹות  ְוֵאֶּלה הּוַסד ְׁש

ִׁשים:   ֶעְׂשִרים ְוַהֹּגַבּה ַאּמֹות ְׁש
הּו ִמְּפִניָמה  ְוָהאּוָלם ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ַהַּבִית ָהֹאֶר ַעל־ְּפֵני ֹרַחב־ַהַּבִית ַאּמֹות ֶעְׂשִרים ְוַהֹּגַבּה ַאּמֹות ֶעֶׂשר וְַיַצּפֵ 3:4

ָזָהב ָטהֹור: 
דֹול ִחָּפה ֵעץ ְּברֹוִׁשים וְַיַחֵּפהּו ָזָהב טֹוב וַַּיַעל ָעָליו ִּתֹמִרים ְוַׁשְרְׁשרֹות:  ְוֵאת ַהַּבִית ַהּגָ 3:5
וְַיַצף ֶאת־ַהַּבִית ֶאֶבן ְיָקָרה ְלִתְפָאֶרת ְוַהָּזָהב ְזַהב ַּפְרוִָים: 3:6
ִפַּתח ְּכרּוִבים ַעל־ַהִּקירֹות: וְַיַחף ֶאת־ַהַּבִית ַהֹּקרֹות ַהִּסִּפים ְוִקירֹוָתיו ְוַדְלתֹוָתיו ָזָהב ּו3:7
ַחֵּפהּו ָזָהב  וַַּיַעׂש ֶאת־ֵּבית־ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ָאְרּכֹו ַעל־ְּפֵני ֹרַחב־ַהַּבִית ַאּמֹות ֶעְׂשִרים ְוָרְחּבֹו ַאּמֹות ֶעְׂשִרים וַיְ 3:8

טֹוב ְלִכָּכִרים ֵׁשׁש ֵמאֹות: 
ִלים ֲחִמִּׁשים ָזָהב ְוָהֲעִלּיֹות ִחָּפה ָזָהב: ּוִמְׁשָקל ְלִמְסְמרֹות ִלְׁשקָ 3:9

וַַּיַעׂש ְּבֵבית־ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ְּכרּוִבים ְׁשַנִים ַמֲעֵׂשה ַצֲעֻצִעים וְַיַצף ֹאָתם ָזָהב:  3:10
ַהַּבִית ְוַהָּכָנף ָהַאֶחֶרת ַאּמֹות  ְוַכְנֵפי ַהְּכרּוִבים ָאְרָּכם ַאּמֹות ֶעְׂשִרים ְּכַנף ָהֶאָחד ְלַאּמֹות ָחֵמׁש ַמַּגַעת ְלִקיר 3:11

ָחֵמׁש ַמִּגיַע ִלְכַנף ַהְּכרּוב ָהַאֵחר:  
ּוב  ּוְכַנף ַהְּכרּוב ָהֶאָחד ַאּמֹות ָחֵמׁש ַמִּגיַע ְלִקיר ַהָּבִית ְוַהָּכָנף ָהַאֶחֶרת ַאּמֹות ָחֵמׁש ְּדֵבָקה ִלְכַנף ַהְּכר3:12

ָהַאֵחר: 
ֶּלה ְפֻרִׁשים ַאּמֹות ֶעְׂשִרים ְוֵהם ֹעְמִדים ַעל־ַרְגֵליֶהם ּוְפֵניֶהם ַלָּבִית: ַּכְנֵפי ַהְּכרּוִבים ָהאֵ 3:13
וַַּיַעׂש ֶאת־ַהָּפֹרֶכת ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְוַכְרִמיל ּובּוץ וַַּיַעל ָעָליו ְּכרּוִבים: 3:14
ִׁשים ְוָחֵמׁש ֹאֶר ְוַהֶּצֶפת ֲאֶׁשר־ַעל־רֹאׁשֹו ַאּמֹות ָחֵמׁש: וַַּיַעׂש ִלְפֵני ַהַּבִית ַעּמּוִדים ְׁשַנִים אַ 3:15 ּמֹות ְׁש
וַַּיַעׂש ַׁשְרְׁשרֹות ַּבְּדִביר וִַּיֵּתן ַעל־רֹאׁש ָהַעֻּמִדים וַַּיַעׂש ִרּמֹוִנים ֵמָאה וִַּיֵּתן ַּבַּׁשְרְׁשרֹות:  3:16
ַהֵהיָכל ֶאָחד ִמָּיִמין ְוֶאָחד ֵמַהְּׂשמֹאול וִַּיְקָרא ֵׁשם־ַהְיָמִני יִָכין ְוֵׁשם ַהְּׂשָמאִלי  וַָּיֶקם ֶאת־ָהַעּמּוִדים ַעל־ְּפֵני3:17
ֹּבַעז: 



וַַּיַעׂש ִמְזַּבח ְנֹחֶׁשת ֶעְׂשִרים ַאָּמה ָאְרּכֹו ְוֶעְׂשִרים ַאָּמה ָרְחּבֹו ְוֶעֶׂשר ַאּמֹות קֹוָמתֹו: 4:1
ִׁשים ָּבַאּמָ וַַּיַעׂש 4:2 ה  ֶאת־ַהָּים מּוָצק ֶעֶׂשר ָּבַאָּמה ִמְּׂשָפתֹו ֶאל־ְׂשָפתֹו ָעגֹול ָסִביב ְוָחֵמׁש ָּבַאָּמה קֹוָמתֹו ְוָקו ְׁש

יָֹסב ֹאתֹו ָסִביב:  
יב ְׁשַנִים טּוִרים ַהָּבָקר  ּוְדמּות ְּבָקִרים ַּתַחת לֹו ָסִביב ָסִביב סֹוְבִבים ֹאתֹו ֶעֶׂשר ָּבַאָּמה ַמִּקיִפים ֶאת־ַהָּים ָסבִ 4:3

ְיצּוִקים ְּבֻמַצְקּתֹו:  
ׁשָ 4:4 ָׁשה ֹּפִנים ֶנְגָּבה ּוְׁש ָׁשה ֹפִנים ָצפֹוָנה ּוְׁשלֹוָׁשה ֹפִנים יָָּמה ּוְׁש ה ֹּפִנים עֹוֵמד ַעל־ְׁשֵנים ָעָׂשר ָּבָקר ְׁש

ה: ִמְזָרָחה ְוַהָּים ֲעֵליֶהם ִמְלָמְעָלה ְוָכל־ֲאֹחֵריֶהם ָּבְיתָ 
ֶׁשת ֲאָלִפים יִָכיל: 4:5 ְוָעְביֹו ֶטַפח ּוְׂשָפתֹו ְּכַמֲעֵׂשה ְׂשַפת־ּכֹוס ֶּפַרח ׁשֹוַׁשָּנה ַמֲחִזיק ַּבִּתים ְׁש
ָלה יִָדיחּו ָבם ְוַהָּים  וַַּיַעׂש ִּכּיֹוִרים ֲעָׂשָרה וִַּיֵּתן ֲחִמָּׁשה ִמָּיִמין וֲַחִמָּׁשה ִמְּׂשמֹאול ְלָרְחָצה ָבֶהם ֶאת־ַמֲעֵׂשה ָהעֹו4:6

ְלָרְחָצה ַלֹּכֲהִנים ּבֹו: 
וַַּיַעׂש ֶאת־ְמֹנרֹות ַהָּזָהב ֶעֶׂשר ְּכִמְׁשָּפָטם וִַּיֵּתן ַּבֵהיָכל ָחֵמׁש ִמָּיִמין ְוָחֵמׁש ִמְּׂשמֹאול: 4:7
ִמָּיִמין וֲַחִמָּׁשה ִמְּׂשמֹאול וַַּיַעׂש ִמְזְרֵקי ָזָהב ֵמָאה:  וַַּיַעׂש ֻׁשְלָחנֹות ֲעָׂשָרה וַַּיַּנח ַּבֵהיָכל ֲחִמָּׁשה4:8
וַַּיַעׂש ֲחַצר ַהֹּכֲהִנים ְוָהֲעָזָרה ַהְּגדֹוָלה ּוְדָלתֹות ָלֲעָזָרה ְוַדְלתֹוֵתיֶהם ִצָּפה ְנֹחֶׁשת: 4:9

ַהְיָמִנית ֵקְדָמה ִמּמּול ֶנְגָּבה: 1ְוֶאת־ַהָּים ָנַתן ִמֶּכֶתף ַהַּבִית 4:10
וְַיַכל ִחיָרם ַלֲעׂשֹות ֶאת־ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַלֶּמֶל וַַּיַעׂש ִחיָרם ֶאת־ַהִּסירֹות ְוֶאת־ַהָּיִעים ְוֶאת־ַהִּמְזָרקֹות4:11

ִהים:   ֹמה ְּבֵבית ָהֱא ְׁש
ּגֻּלֹות  ַעּמּוִדים ְׁשַנִים ְוֻּגּלֹות ְוַהֹּכָתרֹות ַעל־רֹאׁש ָהַעּמּוִדים ְׁשָּתִים ְוַהְּׂשָבכֹות ְׁשַּתִים ְלַכּסֹות ֶאת־ְׁשֵּתי 4:12

ַהֹּכָתרֹות ֲאֶׁשר ַעל־רֹאׁש ָהַעּמּוִדים:  
ֵּתי ַהְּׂשָבכֹות ְׁשַנִים טּוִרים ִרּמֹוִנים ַלְּׂשָבָכה ָהֶאָחת ְלַכּסֹות ֶאת־ְׁשֵּתי ֻּגּלֹות  ְוֶאת־ָהִרּמֹוִנים ַאְרַּבע ֵמאֹות ִלְׁש 4:13

ַהֹּכָתרֹות ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ָהַעּמּוִדים: 
ְוֶאת־ַהְּמֹכנֹות ָעָׂשה ְוֶאת־ַהִּכֹּירֹות ָעָׂשה ַעל־ַהְּמֹכנֹות: 4:14
ֵנים־ָעָׂשר ַּתְחָּתיו: ֶאת־ַהָּים ֶאָחד ְוֶאת־ַהָּבָקר ְׁש 4:15
ֹמה ְלֵבית ְיהו4:16ָ ה  ְוֶאת־ַהִּסירֹות ְוֶאת־ַהָּיִעים ְוֶאת־ַהִּמְזָלגֹות ְוֶאת־ָּכל־ְּכֵליֶהם ָעָׂשה ִחיָרם ָאִביו ַלֶּמֶל ְׁש

ְנֹחֶׁשת ָמרּוק: 
ין ְצֵרָדָתה:  ְּבִכַּכר ַהַּיְרֵּדן ְיָצָקם ַהֶּמֶל ַּבֲעִבי ָהֲאָדָמה ֵּבין ֻסּכֹות ּובֵ 4:17
ֹמה ָּכל־ַהֵּכִלים ָהֵאֶּלה ָלֹרב ְמֹאד ִּכי לֹא ֶנְחַקר ִמְׁשַקל ַהְּנֹחֶׁשת:4:18 וַַּיַעׂש ְׁש
ִהים ְוֵאת ִמְזַּבח ַהָּזָהב ְוֶאת־ַהֻּׁשְלָחנֹות וֲַעֵליֶהם ֶלֶחם הַ 4:19 ֹמה ֵאת ָּכל־ַהֵּכִלים ֲאֶׁשר ֵּבית ָהֱא ָּפִנים:  וַַּיַעׂש ְׁש
ְוֶאת־ַהְּמֹנרֹות ְוֵנֹרֵתיֶהם ְלַבֲעָרם ַּכִּמְׁשָּפט ִלְפֵני ַהְּדִביר ָזָהב ָסגּור:  4:20
ְוַהֶּפַרח ְוַהֵּנרֹות ְוַהֶּמְלַקַחִים ָזָהב הּוא ִמְכלֹות ָזָהב:  4:21
ַּדְלתֹוָתיו ַהְּפִניִמּיֹות ְלֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים  ְוַהְמַזְּמרֹות ְוַהִּמְזָרקֹות ְוַהַּכּפֹות ְוַהַּמְחּתֹות ָזָהב ָסגּור ּוֶפַתח ַהַּבִית 4:22

ְוַדְלֵתי ַהַּבִית ַלֵהיָכל ָזָהב:  
ֹמה ְלֵבית ְיהוָה5:1 ֹמה ֶאת־ָקְדֵׁשי ָּדִויד ָאִביו ֶאת־ַהֶּכֶסף  וִַּתְׁשַלם ָּכל־ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ְׁש וַָּיֵבא ְׁש

ִהים:ְוֶאת־ַהָּזָהב ְוֶאת־ָּכל־ַהֵּכִלים ָנַתן ְּבֹאְצרֹות ֵּבית ָהֱא
ֹמה ֶאת־ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת־ָּכל־ָראֵׁשי ַהַּמּטֹות ְנִׂשיֵאי ָהָאבֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְירּוׁשָ 5:2 ָלִם ְלַהֲעלֹות  ָאז יְַקֵהיל ְׁש

ֶאת־ֲארֹון ְּבִרית־ְיהוָה ֵמִעיר ָּדִויד ִהיא ִצּיֹון:  
ֶל ָּכל־ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֶּבָחג הּוא ַהֹחֶדׁש ַהְּׁשִבִעי: וִַּיָּקֲהלּו ֶאל־ַהּמֶ 5:3
וַָּיֹבאּו ֹּכל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל וִַּיְׂשאּו ַהְלִוִּים ֶאת־ָהָארֹון:  5:4
ַהְלִוִּים:  וַַּיֲעלּו ֶאת־ָהָארֹון ְוֶאת־ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאת־ָּכל־ְּכֵלי ַהֹּקֶדׁש ֲאֶׁשר ָּבֹאֶהל ֶהֱעלּו ֹאָתם ַהֹּכֲהִנים 5:5
ֹמה ְוָכל־ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ַהּנֹוָעִדים ָעָליו ִלְפֵני ָהָארֹון ְמַזְּבִחים צֹאן ּוָבָקר ֲאֶׁשר לֹא־ִיָּסְפר 5:6 ּו ְולֹא ִיָּמנּו  ְוַהֶּמֶל ְׁש

ֵמֹרב: 
ל־ֹקֶדׁש ַהְּקָדִׁשים ֶאל־ַּתַחת ַּכְנֵפי  וַָּיִביאּו ַהֹּכֲהִנים ֶאת־ֲארֹון ְּבִרית־ְיהוָה ֶאל־ְמקֹומֹו ֶאל־ְּדִביר ַהַּבִית אֶ 5:7

ַהְּכרּוִבים:  
ָלה:  וִַּיְהיּו ַהְּכרּוִבים ֹּפְרִׂשים ְּכָנַפִים ַעל־ְמקֹום ָהָארֹון וְַיַכּסּו ַהְּכרּוִבים ַעל־ָהָארֹון ְוַעל־ַּבָּדיו ִמְלָמעְ 5:8
ֹּקֶדׁש ַעל־ְּפֵני ַהְּדִביר ְולֹא יֵָראּו ַהחּוָצה וִַּיְהיּו ָׁשם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:  וַַּיֲאִריכּו ַהַּבִּדים וֵַּיָראּו ָראֵׁשי ַהַּבִּדים ִמן־הַ 5:9

ָרִים:ֵאין ָּבָארֹון ַרק ְׁשֵני ַהֻּלחֹות ֲאֶׁשר־ָנַתן ֹמֶׁשה ְּבֹחֵרב ֲאֶׁשר ָּכַרת ְיהוָה ִעם־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאָתם ִמִּמצְ 5:10
ם ִמן־ַהֹּקֶדׁש ִּכי ָּכל־ַהֹּכֲהִנים ַהִּנְמְצִאים ִהְתַקָּדׁשּו ֵאין ִלְׁשמֹור ַלַמְחְלקֹות:  וְַיִהי ְּבֵצאת ַהֹּכֲהִני5:11
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ִבְנָבִלים ְוַהְלִוִּים ַהְמֹׁשֲרִרים ְלֻכָּלם ְלָאָסף ְלֵהיָמן ִליֻדתּון ְוִלְבֵניֶהם ְוַלֲאֵחיֶהם ְמֻלָּבִׁשים ּבּוץ ִּבְמִצְלַּתִים ּו5:12
ם ִמְזָרח ַלִּמְזֵּבַח ְוִעָּמֶהם ֹּכֲהִנים ְלֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ַמְחְצִרים ַּבֲחֹצְצרֹות:  ְוִכֹּנרֹות ֹעְמִדי

ת  וְַיִהי ְכֶאָחד ַלְמַחְּצִרים ְוַלְמֹׁשֲרִרים ְלַהְׁשִמיַע קֹול־ֶאָחד ְלַהֵּלל ּוְלֹהדֹות ַליהוָה ּוְכָהִרים קֹול ַּבֲחֹצְצרֹו5:13
יר ּוְבַהֵּלל ַליהוָה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַהַּבִית ָמֵלא ָעָנן ֵּבית ְיהוָה:  ּוִבְמִצְלַּתִים ּוִבְכֵלי ַהִּׁש 

ִהים:5:14 ְולֹא־יְָכלּו ַהֹּכֲהִנים ַלֲעמֹוד ְלָׁשֵרת ִמְּפֵני ֶהָעָנן ִּכי־ָמֵלא ְכבֹוד־ְיהוָה ֶאת־ֵּבית ָהֱא
ֹמה ְיהוָה ָאַמר ִלְׁשּכֹון ּבָ 6:1 ֲעָרֶפל: ָאז ָאַמר ְׁש
וֲַאִני ָּבִניִתי ֵבית־ְזֻבל ָל ּוָמכֹון ְלִׁשְבְּת עֹוָלִמים: 6:2
וַַּיֵּסב ַהֶּמֶל ֶאת־ָּפָניו וְַיָבֶר ֵאת ָּכל־ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ְוָכל־ְקַהל ִיְׂשָרֵאל עֹוֵמד: 6:3
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבִפיו 6:4 ֵאת ָּדִויד ָאִבי ּוְביָָדיו ִמֵּלא ֵלאֹמר: וַּיֹאֶמר ָּברּו ְיהוָה ֱא
ִלְהיֹות ְׁשִמי  לֹא־ָבַחְרִּתי ְבִעיר ִמֹּכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ִלְבנֹות ַּבִית1ִמן־ַהּיֹום ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאת־ַעִּמי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים 6:5

ָׁשם ְולֹא־ָבַחְרִּתי ְבִאיׁש ִלְהיֹות ָנִגיד ַעל־ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל:  
וֶָאְבַחר ִּבירּוָׁשַלִם ִלְהיֹות ְׁשִמי ָׁשם וֶָאְבַחר ְּבָדִויד ִלְהיֹות ַעל־ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל:  6:6
ֵהי ִיְׂשָרֵאל: וְַיִהי ִעם־ְלַבב ָּדִויד ָאִבי ִלְבנֹות ַּבִית ְלֵׁשם ְיהוָה אֱ 6:7
: וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ָּדִויד ָאִבי יַַען ֲאֶׁשר ָהיָה ִעם־ְלָבְב ִלְבנֹות ַּבִית ִלְׁשִמי ֱהִטיבֹוָת ִּכי ָהיָה ִעם־ְלָבֶב 6:8
ַרק ַאָּתה לֹא ִתְבֶנה ַהָּבִית ִּכי ִבְנ ַהּיֹוֵצא ֵמֲחָלֶצי הּוא־ִיְבֶנה ַהַּבִית ִלְׁשִמי:  6:9

הוָה וֶָאְבֶנה וַָּיֶקם ְיהוָה ֶאת־ְּדָברֹו ֲאֶׁשר ִּדֵּבר וָָאקּום ַּתַחת ָּדִויד ָאִבי וֵָאֵׁשב ַעל־ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר יְ 6:10
ֵהי ִיְׂשָרֵאל:   ַהַּבִית ְלֵׁשם ְיהוָה ֱא

ת ִעם־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  וָָאִׂשים ָׁשם ֶאת־ָהָארֹון ֲאֶׁשר־ָׁשם ְּבִרית ְיהוָה ֲאֶׁשר ָּכרַ 6:11
וַַּיֲעֹמד ִלְפֵני ִמְזַּבח ְיהוָה ֶנֶגד ָּכל־ְקַהל ִיְׂשָרֵאל וִַּיְפֹרׂש ַּכָּפיו:  6:12
ֹמה ִּכּיֹור ְנֹחֶׁשת וִַּיְּתֵנהּו ְּבתֹו ָהֲעָזָרה ָחֵמׁש ַאּמֹות ָאְרּכֹו ְוָחֵמׁש ַאּמֹות ָרְחּבֹו ְואַ 6:13 לֹוׁש  ּמֹות ׁשָ ִּכי־ָעָׂשה ְׁש

קֹוָמתֹו וַַּיֲעֹמד ָעָליו וִַּיְבַר ַעל־ִּבְרָּכיו ֶנֶגד ָּכל־ְקַהל ִיְׂשָרֵאל וִַּיְפֹרׂש ַּכָּפיו ַהָּׁשָמְיָמה:  
ִהים ַּבָּׁשַמִים ְוַעל־ָהָאֶרץ ֹׁשֵמר ַהְּבִרית ְוַהֶחֶסד ַלֲעָבֶדי 6:14 ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵאין־ָּכמֹו ֱא ֹהְלִכים  הַ וַּיֹאַמר ְיהוָה ֱא

ְלָפֶני ְּבָכל־ִלָּבם:  
ה: ֲאֶׁשר ָׁשַמְרָּת ְלַעְבְּד ָּדִויד ָאִבי ֵאת ֲאֶׁשר־ִּדַּבְרָּת לֹו וְַּתַדֵּבר ְּבִפי ּוְביְָד ִמֵּלאָת ַּכּיֹום ַהּזֶ 6:15
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ְׁשֹמר ְלַעְבְּד ָדִויד ָאִבי ֵאת ֲאֶׁשר ִּדּבַ 6:16 ְרָּת ּלֹו ֵלאֹמר לֹא־ִיָּכֵרת ְל ִאיׁש ִמְּלָפַני יֹוֵׁשב  ְוַעָּתה ְיהוָה ֱא

ַעל־ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאל ַרק ִאם־ִיְׁשְמרּו ָבֶני ֶאת־ַּדְרָּכם ָלֶלֶכת ְּבתֹוָרִתי ַּכֲאֶׁשר ָהַלְכָּת ְלָפָני:  
ֵהי ִיְׂשָרֵאל יֵָאֵמן ְּדָבְר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ְלעַ 6:17 ְבְּד ְלָדִויד:  ְוַעָּתה ְיהוָה ֱא
ִהים ֶאת־ָהָאָדם ַעל־ָהָאֶרץ ִהֵּנה ָׁשַמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים לֹא ְיַכְלְּכלּו ַאף ִּכי־ַהּבַ 6:18 ִית ַהֶּזה  ִּכי ַהֻאְמָנם יֵֵׁשב ֱא

ֲאֶׁשר ָּבִניִתי:  
ָהי ִלְׁשמֹ 6:19 ַע ֶאל־ָהִרָּנה ְוֶאל־ַהְּתִפָּלה ֲאֶׁשר ַעְבְּד ִמְתַּפֵּלל  ּוָפִניָת ֶאל־ְּתִפַּלת ַעְבְּד ְוֶאל־ְּתִחָּנתֹו ְיהוָה ֱא

  : ְלָפֶני
ִלְהיֹות ֵעיֶני ְפֻתחֹות ֶאל־ַהַּבִית ַהֶּזה יֹוָמם וַָלְיָלה ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמְרָּת ָלׂשּום ִׁשְמ ָׁשם ִלְׁשמֹועַ 6:20

ָּמקֹום ַהֶּזה:  ֶאל־ַהְּתִפָּלה ֲאֶׁשר ִיְתַּפֵּלל ַעְבְּד ֶאל־הַ 
קֹום ִׁשְבְּת  ְוָׁשַמְעָּת ֶאל־ַּתֲחנּוֵני ַעְבְּד ְוַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִיְתַּפְללּו ֶאל־ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ִמּמְ 6:21

ִמן־ַהָּׁשַמִים ְוָׁשַמְעָּת ְוָסָלְחָּת:  
תֹו ּוָבא ָאָלה ִלְפֵני ִמְזַּבֲח ַּבַּבִית ַהֶּזה: ִאם־יֱֶחָטא ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ְוָנָׂשא־בֹו ָאָלה6:22 ְלַהֲא
ְצִּדיק ַצִּדיק  ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ִמן־ַהָּׁשַמִים ְוָעִׂשיָת ְוָׁשַפְטָּת ֶאת־ֲעָבֶדי ְלָהִׁשיב ְלָרָׁשע ָלֵתת ַּדְרּכֹו ְּברֹאׁשֹו ּוְלהַ 6:23

ָלֶתת לֹו ְּכִצְדָקתֹו: 
ֶני ַּבַּבִית  ָּנֵגף ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני אֹויֵב ִּכי יֶֶחְטאּו־ָל ְוָׁשבּו ְוהֹודּו ֶאת־ְׁשֶמ ְוִהְתַּפְללּו ְוִהְתַחְּננּו ְלפָ ְוִאם־יִ 6:24
ַהֶּזה: 
ה ֲאֶׁשר־ָנַתָּתה ָלֶהם  ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ִמן־ַהָּׁשַמִים ְוָסַלְחָּת ְלַחַּטאת ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל וֲַהֵׁשיבֹוָתם ֶאל־ָהֲאָדמָ 6:25

ְוַלֲאֹבֵתיֶהם:
ָּטאָתם ְּבֵהָעֵצר ַהָּׁשַמִים ְולֹא־ִיְהיֶה ָמָטר ִּכי יֶֶחְטאּו־ָל ְוִהְתַּפְללּו ֶאל־ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְוהֹודּו ֶאת־ְׁשֶמ ּוֵמחַ 6:26

ְיׁשּובּון ִּכי ְתַעֵּנם: 
ַחַּטאת ֲעָבֶדי ְוַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ִּכי תֹוֵרם ֶאל־ַהֶּדֶר ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר יְֵלכּו־ָבּה  ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ַהָּׁשַמִים ְוָסַלְחָּת לְ 6:27

ְוָנַתָּתה ָמָטר ַעל־ַאְרְצ ֲאֶׁשר־ָנַתָּתה ְלַעְּמ ְלַנֲחָלה: 
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ְוָחִסיל ִּכי ִיְהיֶה ִּכי יַָצר־לֹו אֹוְיָביו ְּבֶאֶרץ ְׁשָעָריו  ָרָעב ִּכי־ִיְהיֶה ָבָאֶרץ ֶּדֶבר ִּכי־ִיְהיֶה ִׁשָּדפֹון ְוֵיָרקֹון ַאְרֶּבה 6:28
ָּכל־ֶנַגע ְוָכל־ַמֲחָלה:  

ּוָפַרׂש ַּכָּפיו  ָּכל־ְּתִפָּלה ָכל־ְּתִחָּנה ֲאֶׁשר ִיְהיֶה ְלָכל־ָהָאָדם ּוְלֹכל ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר יְֵדעּו ִאיׁש ִנְגעֹו ּוַמְכֹאבֹו6:29
ֶּזה:  ֶאל־ַהַּבִית הַ 

ִּכי ַאָּתה  ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ִמן־ַהָּׁשַמִים ְמכֹון ִׁשְבֶּת ְוָסַלְחָּת ְוָנַתָּתה ָלִאיׁש ְּכָכל־ְּדָרָכיו ֲאֶׁשר ֵּתַדע ֶאת־ְלָבבֹו6:30
ְלַבְּד יַָדְעָּת ֶאת־ְלַבב ְּבֵני ָהָאָדם:  

ֲאֶׁשר־ֵהם ַחִּיים ַעל־ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ַלֲאֹבֵתינּו: ְלַמַען ִייָראּו ָלֶלֶכת ִּבְדָרֶכי ָּכל־ַהָּיִמים6:31
ַהָּגדֹול  1ִּכי ִיְׁשְמעּון ֶאת־ִׁשְמְוַגם ֶאל־ַהָּנְכִרי ֲאֶׁשר לֹא ֵמַעְּמ ִיְׂשָרֵאל הּוא ּוָבא ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְלַמַען ְׁשֶמ 6:32

ְויְָד ַהֲחָזָקה ּוְזרֹוֲע ַהְּנטּויָה ּוָבאּו ְוִהְתַּפְללּו ֶאל־ַהַּבִית ַהֶּזה:  
ֶׁשר־ִיְקָרא ֵאֶלי ַהָּנְכִרי ְלַמַען יְֵדעּו ָכל־ַעֵּמי ָהָאֶרץ  ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ִמן־ַהָּׁשַמִים ִמְּמכֹון ִׁשְבֶּת ְוָעִׂשיָת ְּכֹכל אֲ 6:33

ֶאת־ְׁשֶמ ּוְלִיְרָאה ֹאְת ְּכַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ְוָלַדַעת ִּכי־ִׁשְמ ִנְקָרא ַעל־ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּבִניִתי:  
ר ִּתְׁשָלֵחם ְוִהְתַּפְללּו ֵאֶלי ֶּדֶר ָהִעיר ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָּבַחְרָּת ָּבּה  ִּכי־יֵֵצא ַעְּמ ַלִּמְלָחָמה ַעל־אֹוְיָביו ַּבֶּדֶר ֲאׁשֶ 6:34

  : ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר־ָּבִניִתי ִלְׁשֶמ
ְוָׁשַמְעָּת ִמן־ַהָּׁשַמִים ֶאת־ְּתִפָּלָתם ְוֶאת־ְּתִחָּנָתם ְוָעִׂשיָת ִמְׁשָּפָטם:  6:35
ֲאֶׁשר לֹא־יֱֶחָטא ְוָאַנְפָּת ָבם ּוְנַתָּתם ִלְפֵני אֹויֵב ְוָׁשבּום ׁשֹוֵביֶהם ֶאל־ֶאֶרץ ְרחֹוָקה  ִּכי יֶֶחְטאּו־ָל ִּכי ֵאין ָאָדם 6:36

אֹו ְקרֹוָבה:  
ָׁשְענּו:  ִוינּו ְורָ ְוֵהִׁשיבּו ֶאל־ְלָבָבם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשּבּו־ָׁשם ְוָׁשבּו ְוִהְתַחְּננּו ֵאֶלי ְּבֶאֶרץ ִׁשְביָם ֵלאֹמר ָחָטאנּו ֶהעֱ 6:37
ַתָּתה  ְוָׁשבּו ֵאֶלי ְּבָכל־ִלָּבם ּוְבָכל־ַנְפָׁשם ְּבֶאֶרץ ִׁשְביָם ֲאֶׁשר־ָׁשבּו ֹאָתם ְוִהְתַּפְללּו ֶּדֶר ַאְרָצם ֲאֶׁשר נָ 6:38

 : ַלֲאבֹוָתם ְוָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבַחְרָּת ְוַלַּבִית ֲאֶׁשר־ָּבִניִתי ִלְׁשֶמ
ם ִמְּמכֹון ִׁשְבְּת ֶאת־ְּתִפָּלָתם ְוֶאת־ְּתִחֹּנֵתיֶהם ְוָעִׂשיָת ִמְׁשָּפָטם ְוָסַלְחָּת ְלַעְּמ ֲאֶׁשר  ְוָׁשַמְעָּת ִמן־ַהָּׁשַמיִ 6:39

 : ָחְטאּו־ָל
ַהי ִיְהיּו־ָנא ֵעיֶני ְּפֻתחֹות ְוָאְזֶני ַקֻּׁשבֹות ִלְתִפַּלת ַהָּמקֹום ַהֶּזה: 6:40 ַעָּתה ֱא
ִהים ִיְלְּבׁשּו ְתׁשּוָעה וֲַחִסיֶדי ִיְׂשְמחְוַעָּתה קּו6:41 ִהים ְלנּוֶח ַאָּתה וֲַארֹון ֻעֶּז ֹּכֲהֶני ְיהוָה ֱא ּו  ָמה ְיהוָה ֱא

ַבּטֹוב:  
6:42: ִהים ַאל־ָּתֵׁשב ְּפֵני ְמִׁשיֶח ָזְכָרה ְלַחְסֵדי ָּדִויד ַעְבֶּד ְיהוָה ֱא

ֹמה ְלִהְת 7:1 ַּפֵּלל ְוָהֵאׁש יְָרָדה ֵמַהָּׁשַמִים וַּתֹאַכל ָהֹעָלה ְוַהְּזָבִחים ּוְכבֹוד ְיהוָה ָמֵלא ֶאת־ַהָּבִית:  ּוְכַכּלֹות ְׁש
ְולֹא יְָכלּו ַהֹּכֲהִנים ָלבֹוא ֶאל־ֵּבית ְיהוָה ִּכי־ָמֵלא ְכבֹוד־ְיהוָה ֶאת־ֵּבית ְיהוָה:  7:2
ְכבֹוד ְיהוָה ַעל־ַהָּבִית וִַּיְכְרעּו ַאַּפִים ַאְרָצה ַעל־ָהִרְצָפה וִַּיְׁשַּתֲחוּו ְוהֹודֹות  ְוֹכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹרִאים ְּבֶרֶדת ָהֵאׁש ּו7:3

ַליהוָה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 
ְוַהֶּמֶל ְוָכל־ָהָעם ֹזְבִחים ֶזַבח ִלְפֵני ְיהוָה: 7:4
ֹמה ֶאת־ֶזַבח הַ 7:5 ִהים וִַּיְזַּבח ַהֶּמֶל ְׁש ָּבָקר ֶעְׂשִרים ּוְׁשַנִים ֶאֶלף ְוצֹאן ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף וַַּיְחְנכּו ֶאת־ֵּבית ָהֱא

ַהֶּמֶל ְוָכל־ָהָעם:  
־ְלעֹוָלם ִּכי ְוַהֹּכֲהִנים ַעל־ִמְׁשְמרֹוָתם ֹעְמִדים ְוַהְלִוִּים ִּבְכֵלי־ִׁשיר ְיהוָה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָּדִויד ַהֶּמֶל ְלֹהדֹות ַליהוָה 7:6

ַחְסּדֹו ְּבַהֵּלל ָּדִויד ְּביָָדם ְוַהֹּכֲהִנים ַמְחְצִרים ֶנְגָּדם ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ֹעְמִדים: 
ֹמה ֶאת־ּתֹו ֶהָחֵצר ֲאֶׁשר ִלְפֵני ֵבית־ְיהוָה ִּכי־ָעָׂשה ָׁשם 7:7 ְוֵאת ֶחְלֵבי ַהְּׁשָלִמים  2ְוֶאת־ַהִּמְנָחה ָהֹעלֹותוְַיַקֵּדׁש ְׁש

ֹמה לֹא יָכֹול ְלָהִכיל ֶאת־ָהֹעָלה ְוֶאת־ַהִּמְנָחה ְוֶאת־ַהֲחָלִבים:  ִּכי־ִמְזַּבח ַהְּנֹחֶׁשת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְׁש
ֹמה ֶאת־הֶ 7:8 ָחג ָּבֵעת ַהִהיא ִׁשְבַעת יִָמים ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו ָקָהל ָּגדֹול ְמֹאד ִמְּלבֹוא ֲחָמת ַעד־ַנַחל  וַַּיַעׂש ְׁש

ִמְצָרִים:  
וַַּיֲעׂשּו ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ֲעָצֶרת ִּכי ֲחנַֻּכת ַהִּמְזֵּבַח ָעׂשּו ִׁשְבַעת יִָמים ְוֶהָחג ִׁשְבַעת יִָמים:  7:9

ָׁשה ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ִׁשַּלח ֶאת־ָהָעם ְלָאֳהֵליֶהם ְׂשֵמִחים ְוטֹוֵבי ֵלב ַעל־ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ּוְביֹום ֶעְׂשִר 7:10 ים ּוְׁש
ֹמה ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו:   ְיהוָה ְלָדִויד ְוִלְׁש

ֹמה ֶאת־ֵּבית ְיהוָה ְוֶאת־ֵּבית ַהֶּמֶל ְוֵאת ָּכל־ַהָּבא ַעל־לֵ 7:11 ֹמה ַלֲעׂשֹות ְּבֵבית־ְיהוָה ּוְבֵביתֹו  וְַיַכל ְׁש ב ְׁש
ִהְצִליַח:

ֹמה ַּבָּלְיָלה וַּיֹאֶמר לֹו ָׁשַמְעִּתי ֶאת־ְּתִפָּלֶת ּוָבַחְרִּתי ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ִלי ְלֵבית7:12 ָזַבח:  וֵַּיָרא ְיהוָה ֶאל־ְׁש
ֶּוה ַעל־ָחָגב ֶלֱאכֹול ָהָאֶרץ ְוִאם־ֲאַׁשַּלח ֶּדֶבר ְּבַעִּמי:  ֵהן ֶאֱעֹצר ַהָּׁשַמִים ְולֹא־ִיְהיֶה ָמָטר ְוֵהן־ֲאצַ 7:13

1 32 // I Kings 8:41 ִּכי ִיְׁשְמעּון ֶאת־ִׁשְמ  omit MT LXX Tg Syr Vg ( ִׁשְמ ְׁשֶמ)
2 7 // I Kings 8:64 ְוֶאת־ַהִּמְנָחה omit MT LXX Tg Syr Vg (ְוֶאתְוֶאת)



ֶאְׁשַמע ִמן־ַהָּׁשַמִים  ְוִיָּכְנעּו ַעִּמי ֲאֶׁשר ִנְקָרא־ְׁשִמי ֲעֵליֶהם ְוִיְתַּפְללּו ִויַבְקׁשּו ָפַני ְויָֻׁשבּו ִמַּדְרֵכיֶהם ָהָרִעים וֲַאִני7:14
ת־ַאְרָצם:  ְוֶאְסַלח ְלַחָּטאָתם ְוֶאְרָּפא אֶ 

ַעָּתה ֵעיַני ִיְהיּו ְפֻתחֹות ְוָאְזַני ַקֻּׁשבֹות ִלְתִפַּלת ַהָּמקֹום ַהֶּזה:  7:15
ָּיִמים:  ְוַעָּתה ָּבַחְרִּתי ְוִהְקַּדְׁשִּתי ֶאת־ַהַּבִית ַהֶּזה ִלְהיֹות־ְׁשִמי ָׁשם ַעד־עֹוָלם ְוָהיּו ֵעיַני ְוִלִּבי ָׁשם ָּכל־הַ 7:16
ֵּתֵל ְלָפַני ַּכֲאֶׁשר ָהַל ָּדִויד ָאִבי ְוַלֲעׂשֹות ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ְוֻחַּקי ּוִמְׁשָּפַטי ִּתְׁשמֹור: ְוַאָּתה ִאם־7:17
ל:  וֲַהִקימֹוִתי ֵאת ִּכֵּסא ַמְלכּוֶת ַּכֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ְלָדִויד ָאִבי ֵלאֹמר לֹא־ִיָּכֵרת ְל ִאיׁש מֹוֵׁשל ְּבִיְׂשָראֵ 7:18
ִהים ֲאחֵ 7:19 ִרים  ְוִאם־ְּתׁשּובּון ַאֶּתם וֲַעַזְבֶּתם ֻחּקֹוַתי ּוִמְצוַתי ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְפֵניֶכם וֲַהַלְכֶּתם וֲַעַבְדֶּתם ֱא

ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם:  
ִּתי ִלְׁשִמי ַאְׁשִלי ֵמַעל ָּפָני ְוֶאְּתֶנּנּו  ּוְנַתְׁשִּתים ֵמַעל ַאְדָמִתי ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶהם ְוֶאת־ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִהְקַּדְׁש 7:20

ְלָמָׁשל ְוִלְׁשִניָנה ְּבָכל־ָהַעִּמים: 
ָעָליו ִיֹּׁשם ְוָאַמר ַּבֶּמה ָעָׂשה ְיהוָה ָּכָכה ָלָאֶרץ ַהּזֹאת ְלָכל־ֹעֵבר 1ְוַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָהיָה ֶעְליֹון ִיְהיֶה ְלִעִּיּין 7:21

ְוַלַּבִית ַהֶּזה:  
ֵהי ֲאֹבֵתיֶהם ֲאֶׁשר הֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים וַַּיֲחִזיקּו ּבֵ 7:22 ִהים ֲאֵחִרים ְוָאְמרּו ַעל ֲאֶׁשר ָעְזבּו ֶאת־ְיהוָה ֱא א

וִַּיְׁשַּתֲחוּו ָלֶהם וַַּיַעְבדּום ַעל־ֵּכן ֵהִביא ֲעֵליֶהם ֵאת ָּכל־ָהָרָעה ַהּזֹאת:
ֹמה ֶאת־ֵּבית ְיהוָה ְוֶאת־ֵּביתֹו:  8:1 וְַיִהי ִמֵּקץ ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ֲאֶׁשר ָּבָנה ְׁש
מֹ 8:2 ֹמה ָּבָנה ְׁש ה ֹאָתם וַּיֹוֶׁשב ָׁשם ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  ְוֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָנַתן ִחיָרם ִלְׁש
ֹמה ֲחָמת צֹוָבה וֶַּיֱחַזק ָעֶליָה:  8:3 וֵַּיֶל ְׁש
וִַּיֶבן ֶאת־ַּתְדֹמר ַּבִּמְדָּבר ְוֵאת ָּכל־ָעֵרי ַהִּמְסְּכנֹות ֲאֶׁשר ָּבָנה ַּבֲחָמת: 8:4
רֹון ַהַּתְחּתֹון ָעֵרי ָמצֹור חֹומֹות ְּדָלַתִים ּוְבִריַח:  וִַּיֶבן ֶאת־ֵּבית חֹורֹון ָהֶעְליֹון ְוֶאת־ֵּבית חֹו 8:5
ֹמה ְוֵאת ָּכל־ָעֵרי ָהֶרֶכב ְוֵאת ָעֵרי ַהָּפָרִׁשים ְואֵ 8:6 ת ָּכל־ֵחֶׁשק  ְוֶאת־ַּבֲעָלת ְוֵאת ָּכל־ָעֵרי ַהִּמְסְּכנֹות ֲאֶׁשר ָהיּו ִלְׁש

ֹמה ֲאֶׁשר ָחַׁשק ִלְבנֹות ִּבירּוָׁשַלִם ּובַ  ְּלָבנֹון ּוְבֹכל ֶאֶרץ ֶמְמַׁשְלּתֹו: ְׁש
ָּכל־ָהָעם ַהּנֹוָתר ִמן־ַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ֲאֶׁשר לֹא ִמִּיְׂשָרֵאל ֵהָּמה:  8:7
ֹמה ְלַמס־ֹעֵבד ִמן־ְּבֵניֶהם ֲאֶׁשר נֹוְתרּו ַאֲחֵריֶהם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר לֹא־ִכּלּום ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וַּיַ 8:8 ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה: 2ֲעֵלם ְׁש
ֹמה ַלֲעָבִדים ִלְמַלאְכּתֹו ִּכי־ֵהָּמה ַאְנֵׁשי ִמְלָחָמה ְוָׂשֵרי ׁשָ 8:9 ִליָׁשיו ְוָׂשֵרי ִרְכּבֹו  ּוִמן־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר לֹא־ָנַתן ְׁש

ּוָפָרָׁשיו:
ֹמה ֲחִמִּׁשים 8:10 ָהֹרִדים ָּבָעם:  3ֵמאֹותוֲַחֵמׁשְוֵאֶּלה ָׂשֵרי ַהִּנָּצִבים ֲאֶׁשר־ַלֶּמֶל ְׁש
ֹמה ֵמִעיר ָּדִויד ַלַּבִית ֲאֶׁשר ָּבָנה־ָלּה ִּכי ָאַמר לֹא־ֵתֵׁשב ִאָּׁשה ִלי ְּבֵבית ּדָ 8:11 ִויד  ְוֶאת־ַּבת־ַּפְרֹעה ֶהֱעָלה ְׁש

־ִיְׂשָרֵאל ִּכי־ֹקֶדׁש ֵהָּמה ֲאֶׁשר־ָּבָאה ֲאֵליֶהם ֲארֹון ְיהוָה: ֶמֶל
ֹמה ֹעלֹות ַליהוָה ַעל מִ 8:12 ְזַּבח ְיהוָה ֲאֶׁשר ָּבָנה ִלְפֵני ָהאּוָלם: ָאז ֶהֱעָלה ְׁש
ְּבַחג ַהַּמּצֹות ּוִבְדַבר־יֹום ְּביֹום ְלַהֲעלֹות ְּכִמְצוַת ֹמֶׁשה ַלַּׁשָּבתֹות ְוֶלֳחָדִׁשים ְוַלּמֹוֲעדֹות ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה 8:13

ּוְבַחג ַהָּׁשֻבעֹות ּוְבַחג ַהֻּסּכֹות: 
ְׁשַּפט ָּדִויד־ָאִביו ֶאת־ַמְחְלקֹות ַהֹּכֲהִנים ַעל־ֲעֹבָדָתם ְוַהְלִוִּים ַעל־ִמְׁשְמרֹוָתם ְלַהֵּלל ּוְלָׁשֵרת ֶנֶגד  וַַּיֲעֵמד ְּכמִ 8:14

ִהי ם:  ַהֹּכֲהִנים ִלְדַבר־יֹום ְּביֹומֹו ְוַהּׁשֹוֲעִרים ְּבַמְחְלקֹוָתם ְלַׁשַער ָוָׁשַער ִּכי ֵכן ִמְצוַת ָּדִויד ִאיׁש־ָהֱא
לֹא ָסרּו ִמִּמְצות ַהֶּמֶל ַעל־ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ְלָכל־ָּדָבר ְוָלֹאָצרֹות:  וְ 8:15
תֹו ָׁשֵלם ֵּבית ְיהוָה: 8:16 ֹמה ִמּיֹום מּוַסד ֵּבית־ְיהוָה ְוַעד־ְּכ וִַּתֹּכן ָּכל־ְמֶלאֶכת ְׁש
ֹמה ְלֶעְציֹון־ֶּגֶבר ְוֶאל־ֵאיַלת עַ 8:17 ל־ְׂשַפת ַהָּים ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום:  ָאז ָהַל ְׁש
ֹמה אֹוִפיָרה וִַּיְקחּו8:18 ִמָּׁשם  וִַּיְׁשַלח־לֹו ִחיָרם ְּביַד־ֲעָבָדיו ֳאִנּיֹות וֲַעָבִדים יֹוְדֵעי יָם וַָּיֹבאּו ִעם־ַעְבֵדי ְׁש

ֹמה: ַאְרַּבע־ֵמאֹות וֲַחִמִּׁשים ִּכַּכר ָזָהב וַָּיִביאּו ֶאל־ַהֶּמֶל ְׁש
ֹמה ְבִחידֹות ִּבירּוָׁשַלִם ְּבַחִיל ָּכֵבד ְמאֹ 9:1 ֹמה וַָּתבֹוא ְלַנּסֹות ֶאת־ְׁש ד ּוְגַמִּלים ּוַמְלַּכת־ְׁשָבא ָׁשְמָעה ֶאת־ֵׁשַמע ְׁש

ֹמה וְַּתַדֵּבר ִעּמֹו ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ָהיָה עִ  ם־ְלָבָבּה:  ֹנְׂשִאים ְּבָׂשִמים ְוָזָהב ָלֹרב ְוֶאֶבן ְיָקָרה וַָּתבֹוא ֶאל־ְׁש
ֹמה ֲאֶׁשר לֹא ִהִּגיד ָלּה:  9:2 ֹמה ֶאת־ָּכל־ְּדָבֶריָה ְולֹא־ֶנְעַלם ָּדָבר ִמְּׁש וַַּיֶּגד־ָלּה ְׁש
ֹמה ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר ָּבָנה: 9:3 וֵַּתֶרא ַמְלַּכת־ְׁשָבא ֵאת ָחְכַמת ְׁש
יו ּוַמְלּבּוֵׁשיֶהם ּוַמְׁשָקיו ּוַמְלּבּוֵׁשיֶהם וֲַעִלָּיתֹו ֲאֶׁשר יֲַעֶלה ֵּבית  ּוַמֲאַכל ֻׁשְלָחנֹו ּומֹוַׁשב ֲעָבָדיו ּוַמֲעַמד ְמָׁשְרתָ 9:4

ְיהוָה ְולֹא־ָהיָה עֹוד ָּבּה רּוַח:  

1 21 // LXX(19-93 (= L) 56 121) Mss Tg ִיְהיֶה ְלִעִּיּין omit MT LXX Tg Syr Vg (ְלִעִּיּיןֶעְליֹון)
2 8 // Hebrew Ms Syr ֹעֵבד omit MT LXX Tg Vg (ַעדֹעֵבד)
3 10 וֲַחֵמׁש ֵמאֹות I Kings 9:23 // ּוָמאָתִים MT (וֲַחֵמׁשֲחִמִּׁשים)



9:5 : וַּתֹאֶמר ֶאל־ַהֶּמֶל ֱאֶמת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ְּבַאְרִצי ַעל־ְּדָבֶרי ְוַעל־ָחְכָמֶת
ְבֵריֶהם ַעד ֲאֶׁשר־ָּבאִתי ַוִּתְרֶאיָנה ֵעיַני ְוִהֵּנה לֹא ֻהַּגד־ִלי ֲחִצי ַמְרִּבית ָחְכָמֶת יַָסְפָּת  ְולֹא־ֶהֱאַמְנִּתי ְלִד 9:6

ַעל־ַהְּׁשמּוָעה ֲאֶׁשר ָׁשָמְעִּתי: 
:  ְוַאְׁשֵרי ֲעָבֶדי ֵאֶּלה ָהֹעְמִד 1ַאְׁשֵרי ָנֶׁשי 9:7 ים ְלָפֶני ָּתִמיד ְוֹׁשְמִעים ֶאת־ָחְכָמֶת
ֶהי ֶאת9:8 ֶהי ְּבַאֲהַבת ֱא ֶהי ָּברּו ֲאֶׁשר ָחֵפץ ְּב ְלִתְּת ַעל־ִּכְסאֹו ְלֶמֶל ַליהוָה ֱא ־ִיְׂשָרֵאל  ְיִהי ְיהוָה ֱא

ָּפט ּוְצָדָקה: ְלַהֲעִמידֹו ְלעֹוָלם וִַּיֶּתְנ ֲעֵליֶהם ְלֶמֶל ַלֲעׂשֹות ִמְׁש 
ר־ָנְתָנה  וִַּתֵּתן ַלֶּמֶל ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ִּכַּכר ָזָהב ּוְבָׂשִמים ָלֹרב ְמֹאד ְוֶאֶבן ְיָקָרה ְולֹא ָהיָה ַּכֹּבֶׂשם ַההּוא ֲאׁשֶ 9:9

ֹמה:   ַמְלַּכת־ְׁשָבא ַלֶּמֶל ְׁש
ֹמה ֲאֶׁשר־ֵהבִ 9:10 יאּו ָזָהב ֵמאֹוִפיר ֵהִביאּו ֲעֵצי ַאְלּגּוִּמים ְוֶאֶבן ְיָקָרה: ְוַגם־ַעְבֵדי חירם ִחיָרם ְוַעְבֵדי ְׁש
לֹא־ִנְראּו ָכֵהם  וַַּיַעׂש ַהֶּמֶל ֶאת־ֲעֵצי ָהַאְלּגּוִּמים ְמִסּלֹות ְלֵבית־ְיהוָה ּוְלֵבית ַהֶּמֶל ְוִכֹּנרֹות ּוְנָבִלים ַלָּׁשִרים וְ 9:11

ְלָפִנים ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה:  
ֹמה ָנַתן ְלַמְלַּכת־ְׁשָבא ֶאת־ָּכל־ֶחְפָצּה ֲאֶׁשר ָׁשָאָלה ִמְּלַבד ֲאֶׁשר־ֵהִביָאה ֶאל־ַהֶּמֶל וַַּתֲהֹפ ַוְוַהּמֶ 9:12 ֵּתֶל  ֶל ְׁש

ְלַאְרָצּה ִהיא וֲַעָבֶדיָה:
ֹמה ְּבָׁשָנה ֶאָחת ֵׁשׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים9:13 וֵָׁשׁש ִּכְּכֵרי ָזָהב:  וְַיִהי ִמְׁשַקל ַהָּזָהב ֲאֶׁשר־ָּבא ִלְׁש
ֹמה:  9:14 ְלַבד ֵמַאְנֵׁשי ַהָּתִרים ְוַהֹּסֲחִרים ְמִביִאים ְוָכל־ַמְלֵכי ֲעַרב ּוַפחֹות ָהָאֶרץ ְמִביִאים ָזָהב וֶָכֶסף ִלְׁש
ֹמה ָמאַתִים ִצָּנה ָזָהב ָׁשחּוט ֵׁשׁש ֵמאֹות ָזָהב ָׁשחּוט יֲַעֶלה עַ 9:15 ל־ַהִּצָּנה ָהֶאָחת:  וַַּיַעׂש ַהֶּמֶל ְׁש
ׁש ֵמאֹות ָזָהב ַיֲעֶלה ַעל־ַהָּמֵגן ָהֶאָחת וִַּיְּתֵנם ַהֶּמֶל ְּבֵבית יַעַ 9:16 ׁש־ֵמאֹות ָמִגִּנים ָזָהב ָׁשחּוט ְׁש ר ַהְּלָבנֹון:ּוְׁש
וַַּיַעׂש ַהֶּמֶל ִּכֵּסא־ֵׁשן ָּגדֹול וְַיַצֵּפהּו ָזָהב ָטהֹור:  9:17
ִדים  לֹות ַלִּכֵּסא ְוֶכֶבׁש ַּבָּזָהב ַלִּכֵּסא ָמֳאָחִזים ְויָדֹות ִמֶּזה ּוִמֶּזה ַעל־ְמקֹום ַהָּׁשֶבת ּוְׁשַנִים ֲאָריֹות ֹעמְ ְוֵׁשׁש ַמעֲ 9:18

ֵאֶצל ַהָּידֹות:  
ְמָלָכה: ּוְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאָריֹות ֹעְמִדים ָׁשם ַעל־ֵׁשׁש ַהַּמֲעלֹות ִמֶּזה ּוִמֶּזה לֹא־ַנֲעָׂשה ֵכן ְלָכל־מַ 9:19
ֹמה ָזָהב ְוֹכל ְּכֵלי ֵּבית־יַַער ַהְּלָבנֹון ָזָהב ָסגּור ֵאין ֶּכֶסף ֶנְחָׁשב ִּביֵמי9:20 ֹמה  ְוֹכל ְּכֵלי ַמְׁשֵקה ַהֶּמֶל ְׁש ְׁש

ִלְמאּוָמה:  
ָּתבֹואָנה ֳאִנּיֹות ַּתְרִׁשיׁש ֹנְׂשאֹות ָזָהב  ִּכי־ֳאִנּיֹות ַלֶּמֶל ֹהְלכֹות ַּתְרִׁשיׁש ִעם ַעְבֵדי ִחיָרם ַאַחת ְלָׁשלֹוׁש ָׁשִנים 9:21

וֶָכֶסף ֶׁשְנַהִּבים ְוקֹוִפים ְותּוִּכִּיים:
ֹמה ִמֹּכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ְלֹעֶׁשר ְוָחְכָמה: 9:22 וִַּיְגַּדל ַהֶּמֶל ְׁש
ֹמה ִלְׁשֹמַע ֶאת־ָחְכָמתֹו9:23 ִהים ְּבִלּבֹו: ְוֹכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ְמַבְקִׁשים ֶאת־ְּפֵני ְׁש ֲאֶׁשר־ָנַתן ָהֱא
ָׁשָנה:ְוֵהם ְמִביִאים ִאיׁש ִמְנָחתֹו ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָלמֹות ֵנֶׁשק ּוְבָׂשִמים סּוִסים ּוְפָרִדים ְּדַבר־ָׁשָנה ּבְ 9:24
ֹמה ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ֻאְריֹות סּוִסים ּוַמְרָּכבֹות ּוְׁשנֵ 9:25 ים־ָעָׂשר ֶאֶלף ָּפָרִׁשים וַַּיִּניֵחם ְּבָעֵרי ָהֶרֶכב  וְַיִהי ִלְׁש

ְוִעם־ַהֶּמֶל ִּבירּוָׁשָלִם:  
וְַיִהי מֹוֵׁשל ְּבָכל־ַהְּמָלִכים ִמן־ַהָּנָהר ְוַעד־ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ְוַעד ְּגבּול ִמְצָרִים:  9:26
ים ְוֵאת ָהֲאָרִזים ָנַתן ַּכִּׁשְקִמים ֲאֶׁשר־ַּבְּׁשֵפָלה ָלֹרב:  וִַּיֵּתן ַהֶּמֶל ֶאת־ַהֶּכֶסף ִּבירּוָׁשַלִם ָּכֲאָבנִ 9:27
ֹמה ּוִמָּכל־ָהֲאָרצֹות:  9:28 ּומֹוִציִאים סּוִסים ִמִּמְצַרִים ִלְׁש
ֹמה ָהִראֹׁשִנים ְוָהֲאֲחרֹוִנים ֲהלֹא־ֵהם ְּכתּוִבים ַעל־ִּדְבֵרי ָנָתן ַהָּנִביא ְוַעל־נְ 9:29 בּוַאת ֲאִחָּיה  ּוְׁשָאר ִּדְבֵרי ְׁש

ַהִּׁשילֹוִני ּוַבֲחזֹות יְֶעּדֹו ַהֹחֶזה ַעל־יָָרְבָעם ֶּבן־ְנָבט: 
ֹמה ִבירּוָׁשַלִם ַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה: 9:30 וִַּיְמ ְׁש
ֹמה ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיְקְּבֻרהּו ְּבִעיר ָּדִויד ָאִביו וִַּיְמ 9:31 ְרַחְבָעם ְּבנֹו ַּתְחָּתיו:וִַּיְׁשַּכב ְׁש
וֵַּיֶל ְרַחְבָעם ְׁשֶכָמה ִּכי ְׁשֶכם ָּבאּו ָכל־ִיְׂשָרֵאל ְלַהְמִלי ֹאתֹו:  10:1
ֹמה ַהֶּמֶל וַָּיָׁשב יָָרְבָעם ִמּמִ 10:2 ְצָרִים:  וְַיִהי ִּכְׁשֹמַע יָָרְבָעם ֶּבן־ְנָבט ְוהּוא ְבִמְצַרִים ֲאֶׁשר ָּבַרח ִמְּפֵני ְׁש
וִַּיְׁשְלחּו וִַּיְקְראּו־לֹו וַָּיבֹא יָָרְבָעם ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל וְַיַדְּברּו ֶאל־ְרַחְבָעם ֵלאֹמר:  10:3
ָּך: ָאִבי ִהְקָׁשה ֶאת־ֻעֵּלנּו ְוַעָּתה ָהֵקל ֵמֲעֹבַדת ָאִבי ַהָּקָׁשה ּוֵמֻעּלֹו ַהָּכֵבד ֲאֶׁשר־ָנַתן ָעֵלינּו ְוַנַעְבדֶ 10:4
ֶׁשת יִָמים ְוׁשּובּו ֵאָלי וֵַּיֶל ָהָעם: וַּיֹאֶמר 10:5 ֲאֵלֶהם עֹוד ְׁש
ֹמה ָאִביו ִּבְהֹיתֹו ַחי ֵלאֹמר ֵאי ַאּתֶ 10:6 ם נֹוָעִצים  וִַּיָּוַעץ ַהֶּמֶל ְרַחְבָעם ֶאת־ַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר־ָהיּו ֹעְמִדים ִלְפֵני ְׁש

ְלָהִׁשיב ָלָעם־ַהֶּזה ָּדָבר:  
ָבִדים  ְיַדְּברּו ֵאָליו ֵלאֹמר ִאם־ִּתְהיֶה ְלטֹוב ְלָהָעם ַהֶּזה ּוְרִציָתם ְוִדַּבְרָּת ֲאֵלֶהם ְּדָבִרים טֹוִבים ְוָהיּו ְל עֲ ו10:7ַ

ָּכל־ַהָּיִמים:  
ְמִדים ְלָפָניו:  וַַּיֲעֹזב ֶאת־ֲעַצת ַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר ְיָעֻצהּו וִַּיָּוַעץ ֶאת־ַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ָּגְדלּו ִאּתֹו ָהעֹ 10:8
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־ָנַתן  וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ָמה ַאֶּתם נֹוָעִצים ְוָנִׁשיב ָּדָבר ֶאת־ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ֵאַלי ֵלאֹמר ָהֵקל ִמן־ָהֹעל ֲאֶׁשר 10:9
ָאִבי ָעֵלינּו:  

ם ֲאֶׁשר־ִּדְּברּו ֵאֶלי ֵלאֹמר ָאִבי ִהְכִּביד  וְַיַדְּברּו ִאּתֹו ַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ָּגְדלּו ִאּתֹו ֵלאֹמר ֹּכה־תֹאַמר ָלעָ 10:10
ֶאת־ֻעֵּלנּו ְוַאָּתה ָהֵקל ֵמָעֵלינּו ֹּכה ּתֹאַמר ֲאֵלֶהם ָקָטִּני ָעָבה ִמָּמְתֵני ָאִבי:  

וֲַאִני ָּבַעְקַרִּבים: ְוַעָּתה ָאִבי ֶהְעִמיס ֲעֵליֶכם ֹעל ָּכֵבד וֲַאִני ֹאִסיף ַעל־ֻעְּלֶכם ָאִבי ִיַּסר ֶאְתֶכם ַּבּׁשֹוִטים10:11
ַהְּׁשִלִׁשי:  וַָּיבֹא יָָרְבָעם ְוָכל־ָהָעם ֶאל־ְרַחְבָעם ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁשי ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַהֶּמֶל ֵלאֹמר ׁשּובּו ֵאַלי ַּבּיֹום 10:12
ַהְּזֵקִנים: וַַּיֲעֵנם ַהֶּמֶל ָקָׁשה וַַּיֲעֹזב ַהֶּמֶל ְרַחְבָעם ֵאת ֲעַצת 10:13
ִטים וֲַאִני  וְַיַדֵּבר ֲאֵלֶהם ַּכֲעַצת ַהְיָלִדים ֵלאֹמר ָאִבי ִהְכִּביד ֶאת־ֻעְּלֶכם וֲַאִני ֹאִסיף ָעָליו ָאִבי ִיַּסר ֶאְתֶכם ַּבּׁשֹו10:14

ָּבֲעְקַרִּבים:  
ִהים ְלמַ 10:15 ַען ָהִקים ְיהוָה ֶאת־ְּדָברֹו ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּביַד  ְולֹא־ָׁשַמע ַהֶּמֶל ֶאל־ָהָעם ִּכי־ָהְיָתה ְנִסָּבה ֵמִעם ָהֱא

ֲאִחָּיהּו ַהִּׁשלֹוִני ֶאל־יָָרְבָעם ֶּבן־ְנָבט: 
ָלה  ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ִּכי לֹא־ָׁשַמע ַהֶּמֶל ָלֶהם ַוָּיִׁשיבּו ָהָעם ֶאת־ַהֶּמֶל ֵלאֹמר ַמה־ָּלנּו ֵחֶלק ְּבָדִויד ְולֹא־ַנחֲ 10:16

ׁש ְלֹאָהֶלי ִיְׂשָרֵאל ַעָּתה ְרֵאה ֵביְת ָּדִויד וֵַּיֶל ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ְלֹאָהָליו: ְּבֶבן־ִיַׁשי ִאי
ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהֹּיְׁשִבים ְּבָעֵרי ְיהּוָדה וִַּיְמ ֲעֵליֶהם ְרַחְבָעם: 10:17
ס וִַּיְרְּגמּו־בֹו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאֶבן וַָּיֹמת ְוַהֶּמֶל ְרַחְבָעם  וִַּיְׁשַלח ַהֶּמֶל ְרַחְבָעם ֶאת־ֲהֹדָרם ֲאֶׁשר ַעל־ַהּמַ 10:18

ִהְתַאֵּמץ ַלֲעלֹות ַּבֶּמְרָּכָבה ָלנּוס ְירּוָׁשָלִם:
וִַּיְפְׁשעּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵבית ָּדִויד ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה: 10:19

ַּיְקֵהל ֶאת־ֵּבית ְיהּוָדה ּוִבְניִָמן ֵמָאה ּוְׁשמֹוִנים ֶאֶלף ָּבחּור ֹעֵׂשה ִמְלָחָמה ְלִהָּלֵחם וַָּיבֹא ְרַחְבָעם ְירּוָׁשַלִם וַ 11:1
ִעם־ִיְׂשָרֵאל ְלָהִׁשיב ֶאת־ַהַּמְמָלָכה ִלְרַחְבָעם:

ִהים ֵלאֹמר: 11:2 וְַיִהי ְּדַבר־ְיהוָה ֶאל־ְׁשַמְעיָהּו ִאיׁש־ָהֱא
ֹמה ֶמֶל ְיהּוָדה ְוֶאל ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ִּביהּוָדה ּוִבְניִָמן ֵלאֹמר:  ֱאֹמר ֶאל־ְרַחְבָעם ֶּבן־ְׁש 11:3
ְׁשְמעּו  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה לֹא־ַתֲעלּו ְולֹא־ִתָּלֲחמּו ִעם־ֲאֵחיֶכם ׁשּובּו ִאיׁש ְלֵביתֹו ִּכי ֵמִאִּתי ִנְהיָה ַהָּדָבר ַהֶּזה וַּיִ 11:4

ת ֶאל־ָיָרְבָעם:ֶאת־ִּדְבֵרי ְיהוָה וַָּיֻׁשבּו ִמֶּלכֶ 
וֵַּיֶׁשב ְרַחְבָעם ִּבירּוָׁשָלִם וִַּיֶבן ָעִרים ְלָמצֹור ִּביהּוָדה:  11:5
וִַּיֶבן ֶאת־ֵּבית־ֶלֶחם ְוֶאת־ֵעיָטם ְוֶאת־ְּתקֹוַע:  11:6
ְוֶאת־ֵּבית־צּור ְוֶאת־ׂשֹוכֹו ְוֶאת־ֲעֻדָּלם: 11:7
ְוֶאת־ַּגת ְוֶאת־ָמֵרָׁשה ְוֶאת־ִזיף: 11:8
ְוֶאת־ֲאדֹוַרִים ְוֶאת־ָלִכיׁש ְוֶאת־ֲעֵזָקה:  11:9

ְוֶאת־ָצְרָעה ְוֶאת־ַאָּילֹון ְוֶאת־ֶחְברֹון ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה ּוְבִבְניִָמן ָעֵרי ְמֻצרֹות:  11:10
וְַיַחֵּזק ֶאת־ַהְּמֻצרֹות וִַּיֵּתן ָּבֶהם ְנִגיִדים ְוֹאְצרֹות ַמֲאָכל ְוֶׁשֶמן וָיִָין:  11:11
ָכל־ִעיר וִָעיר ִצּנֹות ּוְרָמִחים וְַיַחְּזֵקם ְלַהְרֵּבה ְמֹאד וְַיִהי־לֹו ְיהּוָדה ּוִבְניִָמן: ּובְ 11:12
ְוַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ֲאֶׁשר ְּבָכל־ִיְׂשָרֵאל ִהְתיְַּצבּו ָעָליו ִמָּכל־ְּגבּוָלם:  11:13
ֻחָּזָתם וֵַּיְלכּו ִליהּוָדה ְוִלירּוָׁשָלִם ִּכי־ִהְזִניָחם יָָרְבָעם ּוָבָניו ִמַּכֵהן ַליהוָה:  ִּכי־ָעְזבּו ַהְלִוִּים ֶאת־ִמְגְרֵׁשיֶהם וַאֲ 11:14
וַַּיֲעֶמד־לֹו ֹּכֲהִנים ַלָּבמֹות ְוַלְּׂשִעיִרים ְוָלֲעָגִלים ֲאֶׁשר ָעָׂשה:  11:15
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָּבאּו ְירּוָׁשַלִם ִלְזּבֹוַח  ְוַאֲחֵריֶהם ִמֹּכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ַהֹּנְתִנים ֶאת־ְלָבָבם לְ 11:16 ַבֵּקׁש ֶאת־ְיהוָה ֱא

ֵהי ֲאבֹוֵתיֶהם:  ַליהוָה ֱא
ֹמה ְלָׁשִנים ָׁשלֹוׁש ִּכי ָהְלכּו ְּבֶדֶר ָּדִויד11:17 ֹמה  וְַיַחְּזקּו ֶאת־ַמְלכּות ְיהּוָדה וְַיַאְּמצּו ֶאת־ְרַחְבָעם ֶּבן־ְׁש ּוְׁש

ֹוׁש:  ְלָׁשִנים ָׁשל
וִַּיַּקח־לֹו ְרַחְבָעם ִאָּׁשה ֶאת־ָמֲחַלת ַּבת־ְיִרימֹות ֶּבן־ָּדִויד וֲַאִביַהִיל ַּבת־ֱאִליָאב ֶּבן־ִיָׁשי:  11:18
וֵַּתֶלד לֹו ָּבִנים ֶאת־ְיעּוׁש ְוֶאת־ְׁשַמְריָה ְוֶאת־ָזַהם:  11:19
ִמית:  ְוַאֲחֶריָה ָלַקח ֶאת־ַמֲעָכה ַּבת־ַאְבָׁשלֹום וֵַּתֶלד 11:20 לֹו ֶאת־ֲאִבָּיה ְוֶאת־ַעַּתי ְוֶאת־ִזיָזא ְוֶאת־ְׁש
ְגִׁשים  וֶַּיֱאַהב ְרַחְבָעם ֶאת־ַמֲעָכה ַבת־ַאְבָׁשלֹום ִמָּכל־ָנָׁשיו ּוִפיַלְגָׁשיו ִּכי ָנִׁשים ְׁשמֹוֶנה־ֶעְׂשֵרה ָנָׂשא ּוִפילַ 11:21

ים ָּבנֹות: ִׁשִּׁשים וַּיֹוֶלד ֶעְׂשִרים ּוְׁשמֹוָנה ָּבִנים ְוִׁשִּׁש 
וַַּיֲעֵמד ָלרֹאׁש ְרַחְבָעם ֶאת־ֲאִבָּיה ֶבן־ַמֲעָכה ְלָנִגיד ְּבֶאָחיו ִּכי ְלַהְמִליכֹו:  11:22
ֲהמֹון  ב וִַּיְׁשַאלוַָּיֶבן וִַּיְפֹרץ ִמָּכל־ָּבָניו ְלָכל־ַאְרצֹות ְיהּוָדה ּוִבְניִָמן ְלֹכל ָעֵרי ַהְּמֻצרֹות וִַּיֵּתן ָלֶהם ַהָּמזֹון ָלרֹ 11:23
ָנִׁשים:  
וְַיִהי ְּכָהִכין ַמְלכּות ְרַחְבָעם ּוְכֶחְזָקתֹו ָעַזב ֶאת־ּתֹוַרת ְיהוָה ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו:12:1
־ִמְצַרִים ַעל־ְירּוָׁשָלִם ִּכי ָמֲעלּו ַּביהוָה: 12:2 וְַיִהי ַּבָּׁשָנה ַהֲחִמיִׁשית ַלֶּמֶל ְרַחְבָעם ָעָלה ִׁשיַׁשק ֶמֶל
ִּיים ְוכּוִׁשים:  ְּבֶאֶלף ּוָמאַתִים ֶרֶכב ּוְבִׁשִּׁשים ֶאֶלף ָּפָרִׁשים ְוֵאין ִמְסָּפר ָלָעם ֲאֶׁשר־ָּבאּו ִעּמֹו ִמִּמְצַרִים לּוִבים ֻסּכִ 12:3



וִַּיְלֹּכד ֶאת־ָעֵרי ַהְּמֻצרֹות ֲאֶׁשר ִליהּוָדה וַָּיבֹא ַעד־ְירּוָׁשָלִם: 12:4
ַהָּנִביא ָּבא ֶאל־ְרַחְבָעם ְוָׂשֵרי ְיהּוָדה ֲאֶׁשר־ֶנֶאְספּו ֶאל־ְירּוָׁשַלִם ִמְּפֵני ִׁשיָׁשק וַּיֹאֶמר ָלֶהם ֹּכה־ָאַמר ּוְׁשַמְעיָה 12:5

ְיהוָה ַאֶּתם ֲעַזְבֶּתם ֹאִתי ְוַאף־ֲאִני ָעַזְבִּתי ֶאְתֶכם ְּבַיד־ִׁשיָׁשק: 
ּיֹאְמרּו ַצִּדיק ְיהוָה:  וִַּיָּכְנעּו ָׂשֵרי־ִיְׂשָרֵאל ְוַהֶּמֶל ַו12:6
ִלְפֵליָטה  ּוִבְראֹות ְיהוָה ִּכי ִנְכָנעּו ָהיָה ְדַבר־ְיהוָה ֶאל־ְׁשַמְעיָה ֵלאֹמר ִנְכְנעּו לֹא ַאְׁשִחיֵתם ְוָנַתִּתי ָלֶהם ִּכְמַעט 12:7

ְולֹא־ִתַּת ֲחָמִתי ִּבירּוָׁשַלִם ְּביַד־ִׁשיָׁשק:  
יְֵדעּו ֲעבֹוָדִתי וֲַעבֹוַדת ַמְמְלכֹות ָהֲאָרצֹות: ִּכי ִיְהיּו־לֹו ַלֲעָבִדים וְ 12:8
־ִמְצַרִים ַעל־ְירּוָׁשַלִם וִַּיַּקח ֶאת־ֹאְצרֹות ֵּבית־ְיהוָה ְוֶאת־ֹאְצרֹות ֵּבית ַהֶּמֶל ֶאת־הַ 12:9 ֹּכל ָלָקח  וַַּיַעל ִׁשיַׁשק ֶמֶל

ֹמה:  וִַּיַּקח ֶאת־ָמִגֵּני ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְׁש
:  וַַּיַעׂש ַהֶּמֶל ְרַחְבָעם ַּתְחֵּתיֶהם ָמִגֵּני ְנֹחֶׁשת ְוִהְפִקיד ַעל־יַד ָׂשֵרי ָהָרִצים ַהֹּׁשְמִרים ֶּפַתח ֵּבית ַהּמֶ 12:10 ֶל
וְַיִהי ִמֵּדי־בֹוא ַהֶּמֶל ֵּבית ְיהוָה ָּבאּו ָהָרִצים ּוְנָׂשאּום וֱֶהִׁשבּום ֶאל־ָּתא ָהָרִצים: 12:11
ּוְבִהָּכְנעֹו ָׁשב ִמֶּמּנּו ַאף־ְיהוָה ְולֹא ְלַהְׁשִחית ְלָכָלה ְוַגם ִּביהּוָדה ָהיָה ְּדָבִרים טֹוִבים: 12:12
ְׂשֵרה ָׁשָנה ע עֶ וִַּיְתַחֵּזק ַהֶּמֶל ְרַחְבָעם ִּבירּוָׁשַלִם וִַּיְמ ִּכי ֶבן־ַאְרָּבִעים ְוַאַחת ָׁשָנה ְרַחְבָעם ְּבָמְלכֹו ּוֲׁשבַ 12:13

ַעֹּמִנית: ָמַל ִּבירּוָׁשַלִם ָהִעיר ֲאֶׁשר־ָּבַחר ְיהוָה ָלׂשּום ֶאת־ְׁשמֹו ָׁשם ִמֹּכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְוֵׁשם ִאּמֹו ַנֲעָמה הָ 
וַַּיַעׂש ָהָרע ִּכי לֹא ֵהִכין ִלּבֹו ִלְדרֹוׁש ֶאת־ְיהוָה: 12:14
אֹׁשִנים ְוָהַאֲהרֹוִנים ֲהלֹא־ֵהם ְּכתּוִבים ְּבִדְבֵרי ְׁשַמְעיָה ַהָּנִביא ְוִעּדֹו ַהֹחֶזה ְלִהְתיֵַחׂש ְוִדְבֵרי ְרַחְבָעם ָהִר 12:15

ּוִמְלֲחמֹות ְרַחְבָעם ְויָָרְבָעם ָּכל־ַהָּיִמים:  
וִַּיָּקֵבר ְּבִעיר ָּדִויד וִַּיְמ ֲאִבָּיה ְבנֹו ַּתְחָּתיו:1וִַּיְׁשַּכב ְרַחְבָעם ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיָּקֵבר ִעם־ֲאֹבָתיו 12:16

ִּבְׁשַנת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ַלֶּמֶל יָָרְבָעם וִַּיְמ ֲאִבָּיה ַעל־ְיהּוָדה: 13:1
ָעם: ִנים ָמַל ִּבירּוָׁשַלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו ַמֲעָכה ַבת־אּוִריֵאל ִמן־ִּגְבָעה ּוִמְלָחָמה ָהְיָתה ֵּבין ֲאִבָּיה ּוֵבין יָָרבְ ָׁשלֹוׁש ׁשָ 13:2
ִעּמֹו ִמְלָחָמה  ְויָָרְבָעם ָעַר וֶַּיְאֹסר ֲאִבָּיה ֶאת־ַהִּמְלָחָמה ְּבַחִיל ִּגּבֹוֵרי ִמְלָחָמה ַאְרַּבע־ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיׁש ָּבחּור 13:3

ִּבְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיׁש ָּבחּור ִּגּבֹור ָחִיל: 
וַָּיָקם ֲאִבָּיה ֵמַעל ְלַהר ְצָמַרִים ֲאֶׁשר ְּבַהר ֶאְפָרִים וַּיֹאֶמר ְׁשָמעּוִני יָָרְבָעם ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל:  13:4
ֵהי ִיְׂשרָ 13:5 ֵאל ָנַתן ַמְמָלָכה ְלָדִויד ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְלעֹוָלם לֹו ּוְלָבָניו ְּבִרית ֶמַלח: ֲהלֹא ָלֶכם ָלַדַעת ִּכי ְיהוָה ֱא
ֹמה ֶבן־ָּדִויד וִַּיְמֹרד ַעל־ֲאֹדָניו:  13:6 וַָּיָקם יָָרְבָעם ֶּבן־ְנָבט ֶעֶבד ְׁש
־ֵלָבב ְולֹא  וִַּיָּקְבצּו ָעָליו ֲאָנִׁשים ֵרִקים ְּבֵני ְבִלַּיַעל וִַּיְתַאְּמצּו13:7 ֹמה ּוְרַחְבָעם ָהיָה ַנַער ְוַר  ַעל־ְרַחְבָעם ֶּבן־ְׁש

ִהְתַחַּזק ִלְפֵניֶהם: 
ָהב ֲאֶׁשר  ְוַעָּתה ַאֶּתם ֹאְמִרים ְלִהְתַחֵּזק ִלְפֵני ַמְמֶלֶכת ְיהוָה ְּביַד ְּבֵני ָדִויד ְוַאֶּתם ָהמֹון ָרב ְוִעָּמֶכם ֶעְגֵלי זָ 13:8

ִהים:  ָעָׂשה ָלֶכם יָָרבְ  ָעם ֵלא
ָּבא ְלַמֵּלא יָדֹו  ֲהלֹא ִהַּדְחֶּתם ֶאת־ֹּכֲהֵני ְיהוָה ֶאת־ְּבֵני ַאֲהֹרן ְוַהְלִוִּים וַַּתֲעׂשּו ָלֶכם ֹּכֲהִנים ְּכַעֵּמי ָהֲאָרצֹות ָּכל־הַ 13:9

ִהים:  ְּבַפר ֶּבן־ָּבָקר ְוֵאיִלם ִׁשְבָעה ְוָהיָה ֹכֵהן ְללֹא ֱא
ֵהינּו ְולֹא ֲעַזְבנֻהּו ְוֹכֲהִנים ְמָׁשְרִתים ַליהוָה ְּבֵני ַאֲהֹרן ְוַהְלִוִּים ַּבְמָלאֶכת:  וֲַאַנחְ 13:10 נּו ְיהוָה ֱא
ֹור  ּוַמְקִטִרים ַליהוָה ֹעלֹות ַּבֹּבֶקר־ַּבֹּבֶקר ּוָבֶעֶרב־ָּבֶעֶרב ּוְקֹטֶרת־ַסִּמים ּוַמֲעֶרֶכת ֶלֶחם ַעל־ַהֻּׁשְלָחן ַהָּטה 13:11
ֵהינּו ְוַאֶּתם ֲעַזְבּתֶ ּוְמנֹורַ  ם ֹאתֹו:  ת ַהָּזָהב ְוֵנֹרֶתיָה ְלָבֵער ָּבֶעֶרב ָּבֶעֶרב ִּכי־ֹׁשְמִרים ֲאַנְחנּו ֶאת־ִמְׁשֶמֶרת ְיהוָה ֱא

ִהים ְוֹכֲהָניו וֲַחֹצְצרֹות ַהְּתרּוָעה ְלָהִריַע ֲעֵליֶכם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַאל־ִּת 13:12 ָּלֲחמּו ִעם־ְיהוָה  ְוִהֵּנה ִעָּמנּו ָברֹאׁש ָהֱא
ֵהי־ֲאֹבֵתיֶכם ִּכי־לֹא ַתְצִליחּו:   ֱא

ְויָָרְבָעם ֵהֵסב ֶאת־ַהַּמְאָרב ָלבֹוא ֵמַאֲחֵריֶהם וִַּיְהיּו ִלְפֵני ְיהּוָדה ְוַהַּמְאָרב ֵמַאֲחֵריֶהם: 13:13
קּו ַליהוָה ְוַהֹּכֲהִנים ַמְחְצִרים ַּבֲחֹצְצרֹות:  וִַּיְפנּו ְיהּוָדה ְוִהֵּנה ָלֶהם ַהִּמְלָחָמה ָּפִנים ְוָאחֹור וִַּיְצעֲ 13:14
ִהים ָנַגף ֶאת־יָָרְבָעם ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ֲאִבּיָ 13:15 ה ִויהּוָדה:  וַָּיִריעּו ִאיׁש ְיהּוָדה וְַיִהי ְּבָהִריַע ִאיׁש ְיהּוָדה ְוָהֱא
ִהים ְּביָָדם: וַָּינּוסּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִמְּפֵני ְיהּוָדה וִַּיְּת 13:16 ֵנם ֱא
וַַּיּכּו ָבֶהם ֲאִבָּיה ְוַעּמֹו ַמָּכה ַרָּבה וִַּיְּפלּו ֲחָלִלים ִמִּיְׂשָרֵאל ֲחֵמׁש־ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיׁש ָּבחּור:  13:17
ֵהי ֲאבֹוֵתיֶהם:  וִַּיָּכְנעּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ָּבֵעת ַהִהיא וֶַּיֶאְמצּו ְּבֵני ְיהּוָדה ִּכי ִנְׁשֲענּו ַעל־ְיהוָה 13:18 ֱא
ֹוֶתיָה  וִַּיְרֹּדף ֲאִבָּיה ַאֲחֵרי יָָרְבָעם וִַּיְלֹּכד ִמֶּמּנּו ָעִרים ֶאת־ֵּבית־ֵאל ְוֶאת־ְּבנֹוֶתיָה ְוֶאת־ְיָׁשָנה ְוֶאת־ְּבנ13:19

ְוֶאת־ֶעְפרֹון ּוְבֹנֶתיָה: 
הּו ְיהוָה וַָּיֹמת:ְולֹא־ָעַצר ֹּכַח־יָָרְבָעם עֹוד ִּביֵמי ֲאִבָּיהּו וִַּיְּגפֵ 13:20
נֹות: וִַּיְתַחֵּזק ֲאִבָּיהּו וִַּיָּׂשא־לֹו ָנִׁשים ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה וַּיֹוֶלד ֶעְׂשִרים ּוְׁשַנִים ָּבִנים ְוֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ּבָ 13:21
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ּדֹו:  ְויֶֶתר ִּדְבֵרי ֲאִבָּיה ּוְדָרָכיו ּוְדָבָריו ְּכתּוִבים ְּבִמְדַרׁש ַהָּנִביא עִ 13:22
ָהָאֶרץ ֶעֶׂשר ָׁשִנים:וִַּיְׁשַּכב ֲאִבָּיה ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיְקְּברּו ֹאתֹו ְּבִעיר ָּדִויד וִַּיְמ ָאָסא ְבנֹו ַּתְחָּתיו ְּביָָמיו ָׁשְקָטה 13:23

ָהיו:  14:1 וַַּיַעׂש ָאָסא ַהּטֹוב ְוַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהוָה ֱא
ֹות ַהֵּנָכר ְוַהָּבמֹות וְַיַׁשֵּבר ֶאת־ַהַּמֵּצבֹות וְַיַגַּדע ֶאת־ָהֲאֵׁשִרים:  וַָּיַסר ֶאת־ִמְזְּבח14:2
ֵהי ֲאבֹוֵתיֶהם ְוַלֲעׂשֹות ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוָה:  14:3 וַּיֹאֶמר ִליהּוָדה ִלְדרֹוׁש ֶאת־ְיהוָה ֱא
ְׁשֹקט ַהַּמְמָלָכה ְלָפָניו:  וַָּיַסר ִמָּכל־ָעֵרי ְיהּוָדה ֶאת־ַהָּבמֹות ְוֶאת־ַהַחָּמִנים וִַּת 14:4
:  וִַּיֶבן ָעֵרי ְמצּוָרה ִּביהּוָדה ִּכי־ָׁשְקָטה ָהָאֶרץ ְוֵאין־ִעּמֹו ִמְלָחָמה ַּבָּׁשִנים ָהֵאֶּלה ִּכי־ֵהִניַח ְיהוָה לֹו14:5
ם ּוְבִריִחים עֹוֶדּנּו ָהָאֶרץ ְלָפֵנינּו ִּכי  וַּיֹאֶמר ִליהּוָדה ִנְבֶנה ֶאת־ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ְוָנֵסב חֹוָמה ּוִמְגָּדִלים ְּדָלַתיִ 14:6

ֵהינּו ְּדָרָׁשנּו וַָּיַנח ָלנּו ִמָּסִביב וִַּיְבנּו וַַּיְצִליחּו: ָדַרְׁשנּו ֶאת־ְיהוָה ֱא
ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף14:7 ֹדְרֵכי ֶקֶׁשת ָמאַתִים  ּוִמִּבְניִָמן ֹנְׂשֵאי ָמֵגן וְ וְַיִהי ְלָאָסא ַחִיל ֹנֵׂשא ִצָּנה וָֹרַמח ִמיהּוָדה ְׁש

ּוְׁשמֹוִנים ָאֶלף ָּכל־ֵאֶּלה ִּגּבֹוֵרי ָחִיל:  
ׁש ֵמאֹות וַָּיבֹא ַעד־ָמֵרָׁשה: 14:8 וֵַּיֵצא ֲאֵליֶהם ֶזַרח ַהּכּוִׁשי ְּבַחִיל ֶאֶלף ֲאָלִפים ּוַמְרָּכבֹות ְׁש
ְלָמֵרָׁשה: וֵַּיֵצא ָאָסא ְלָפָניו וַַּיַעְרכּו ִמְלָחָמה ְּבֵגיא ְצַפָתה14:9

ֵהינּו14:10 ָהיו וַּיֹאַמר ְיהוָה ֵאין־ִעְּמ ַלְעזֹור ֵּבין ַרב ְלֵאין ֹּכַח ָעְזֵרנּו ְיהוָה ֱא  ִּכי־ָעֶלי  וִַּיְקָרא ָאָסא ֶאל־ְיהוָה ֱא
ֵהינּו ַאָּתה ַאל־יְַעֹצר ִעְּמ אֱ  נֹוׁש: ִנְׁשַעּנּו ּוְבִׁשְמ ָבאנּו ַעל־ֶהָהמֹון ַהֶּזה ְיהוָה ֱא

וִַּיֹּגף ְיהוָה ֶאת־ַהּכּוִׁשים ִלְפֵני ָאָסא ְוִלְפֵני ְיהּוָדה וַָּיֻנסּו ַהּכּוִׁשים: 14:11
ֵני  וָה ְוִלפְ וִַּיְרְּדֵפם ָאָסא ְוָהָעם ֲאֶׁשר־ִעּמֹו ַעד־ִלְגָרר וִַּיֹּפל ִמּכּוִׁשים ְלֵאין ָלֶהם ִמְחיָה ִּכי־ִנְׁשְּברּו ִלְפֵני־ְיה14:12

ַמֲחֵנהּו וִַּיְׂשאּו ָׁשָלל ַהְרֵּבה ְמֹאד:  
ה ָהְיָתה  וַַּיּכּו ֵאת ָּכל־ֶהָעִרים ְסִביבֹות ְּגָרר ִּכי־ָהיָה ַפַחד־ְיהָוה ֲעֵליֶהם וַָּיֹבּזּו ֶאת־ָּכל־ֶהָעִרים ִּכי־ִבָּזה ַרּבָ 14:13
ָבֶהם: 
ּוְגַמִּלים וַָּיֻׁשבּו ְירּוָׁשָלִם: ְוַגם־ָאֳהֵלי ִמְקֶנה ִהּכּו וִַּיְׁשּבּו צֹאן ָלֹרב  14:14

ִהים:  15:1 וֲַעַזְריָהּו ֶּבן־עֹוֵדד ָהְיָתה ָעָליו רּוַח ֱא
ָּמֵצא  ִּתְדְרֻׁשהּו יִ וֵַּיֵצא ִלְפֵני ָאָסא וַּיֹאֶמר לֹו ְׁשָמעּוִני ָאָסא ְוָכל־ְיהּוָדה ּוִבְניִָמן ְיהוָה ִעָּמֶכם ִּבְהיֹוְתֶכם ִעּמֹו ְוִאם־ 15:2

ָלֶכם ְוִאם־ַּתַעְזֻבהּו יֲַעֹזב ֶאְתֶכם:
ֵהי ֱאֶמת ּוְללֹא ֹּכֵהן מֹוֶרה ּוְללֹא תֹוָרה:  15:3 ְויִָמים ַרִּבים ְלִיְׂשָרֵאל ְללֹא ֱא
ֵהי ִיְׂשָרֵאל וְַיַבְקֻׁשהּו וִַּיָּמֵצא ָלֶהם: 15:4 וַָּיָׁשב ַּבַּצר־לֹו ַעל־ְיהוָה ֱא
ים ָהֵהם ֵאין ָׁשלֹום ַלּיֹוֵצא ְוַלָּבא ִּכי ְמהּוֹמת ַרּבֹות ַעל ָּכל־יֹוְׁשֵבי ָהֲאָרצֹות:  ּוָבִעִּת 15:5
ִהים ֲהָמָמם ְּבָכל־ָצָרה: 15:6 ְוֻכְּתתּו גֹוי־ְּבגֹוי ְוִעיר ְּבִעיר ִּכי־ֱא
ְוַאֶּתם ִחְזקּו ְוַאל־ִיְרּפּו ְיֵדיֶכם ִּכי יֵׁש ָׂשָכר ִלְפֻעַּלְתֶכם: 15:7
ַהָּנִביא ִהְתַחַּזק וַַּיֲעֵבר ַהִּׁשּקּוִצים ִמָּכל־ֶאֶרץ ְיהּוָדה  ־ֹעֵדד1ֶּבן ֲעַזְריָהּוְוִכְׁשֹמַע ָאָסא ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוַהְּנבּוָאה 15:8

ִבְניִָמן ּוִמן־ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָלַכד ֵמַהר ֶאְפָרִים וְַיַחֵּדׁש ֶאת־ִמְזַּבח ְיהוָה ֲאֶׁשר ִלְפֵני אּוָלם ְיהוָה: ּו
ָלֹרב ְׂשָרֵאלוִַּיְקֹּבץ ֶאת־ָּכל־ְיהּוָדה ּוִבְניִָמן ְוַהָּגִרים ִעָּמֶהם ֵמֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ּוִמִּׁשְמעֹון ִּכי־ָנְפלּו ָעָליו ִמּיִ 15:9

ָהיו ִעּמֹו: ִּבְרֹאָתם ִּכי־ְיהוָה ֱא
וִַּיָּקְבצּו ְירּוָׁשַלִם ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ִלְׁשַנת ֲחֵמׁש־ֶעְׂשֵרה ְלַמְלכּות ָאָסא:  15:10
ים:  וִַּיְזְּבחּו ַליהוָה ַּבּיֹום ַההּוא ִמן־ַהָּׁשָלל ֵהִביאּו ָּבָקר ְׁשַבע ֵמאֹות ְוצֹאן ִׁשְבַעת ֲאָלפִ 15:11
ֵהי ֲאבֹוֵתיֶהם ְּבָכל־ְלָבָבם ּוְבָכל־ַנְפָׁשם:  15:12 וַָּיֹבאּו ַבְּבִרית ִלְדרֹוׁש ֶאת־ְיהָוה ֱא
ֵהי־ִיְׂשָרֵאל יּוָמת ְלִמן־ָקֹטן ְוַעד־ָּגדֹול ְלֵמִאיׁש ְוַעד־ִאָּׁשה: 15:13 ְוֹכל ֲאֶׁשר לֹא־ִיְדֹרׁש ַליהוָה ֱא
ֹול ָּגדֹול ּוִבְתרּוָעה ּוַבֲחֹצְצרֹות ּוְבׁשֹוָפרֹות:  וִַּיָּׁשְבעּו ַליהוָה ְּבק 15:14
ַנח ְיהוָה ָלֶהם  וִַּיְׂשְמחּו ָכל־ְיהּוָדה ַעל־ַהְּׁשבּוָעה ִּכי ְבָכל־ְלָבָבם ִנְׁשָּבעּו ּוְבָכל־ְרצֹוָנם ִּבְקֻׁשהּו וִַּיָּמֵצא ָלֶהם וַּיָ 15:15

ִמָּסִביב: 
ֱהִסיָרּה ִמְּגִביָרה ֲאֶׁשר־ָעְׂשָתה ַלֲאֵׁשָרה ִמְפָלֶצת וִַּיְכֹרת ָאָסא ֶאת־ִמְפַלְצָּתּה  ְוַגם־ַמֲעָכה ֵאם ָאָסא ַהֶּמֶל 15:16

וַָּיֶדק וִַּיְׂשֹרף ְּבַנַחל ִקְדרֹון:  
ְוַהָּבמֹות לֹא־ָסרּו ִמִּיְׂשָרֵאל ַרק ְלַבב־ָאָסא ָהיָה ָׁשֵלם ָּכל־יָָמיו:  15:17
ִהים ֶּכֶסף ְוָזָהב ְוֵכִלים:  וַָּיֵבא ֶאת־ָקְדֵׁשי ָאִביו וְ 15:18 ָקָדָׁשיו ֵּבית ָהֱא
ִׁשים ְוָחֵמׁש ְלַמְלכּות ָאָסא: 15:19 ּוִמְלָחָמה לֹא ָהיָָתה ַעד ְׁשַנת־ְׁש
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־ִיְׂשָרֵאל ַעל־ְיהּוָדה וִַּיֶבן ֶאת־ָהָר 16:1 ִׁשים וֵָׁשׁש ְלַמְלכּות ָאָסא ָעָלה ַּבְעָׁשא ֶמֶל ָמה ְלִבְלִּתי ֵּתת יֹוֵצא  ִּבְׁשַנת ְׁש
וָָבא ְלָאָסא ֶמֶל ְיהּוָדה:  

ַדְרֶמֶׂשק  וַֹּיֵצא ָאָסא ֶּכֶסף ְוָזָהב ֵמֹאְצרֹות ֵּבית ְיהוָה ּוֵבית ַהֶּמֶל וִַּיְׁשַלח ֶאל־ֶּבן־ֲהַדד ֶמֶל ֲאָרם ַהּיֹוֵׁשב ּבְ 16:2
ֵלאֹמר:  

ן ָאִבי ִהֵּנה ָׁשַלְחִּתי ְל ֶּכֶסף ְוָזָהב ֵל ָהֵפר ְּבִריְת ֶאת־ַּבְעָׁשא ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל  ְּבִרית ֵּביִני ּוֵביֶנ ּוֵבין ָאִבי ּוֵבי16:3
ְויֲַעֶלה ֵמָעָלי:  

ן ְוֶאת־ָּדן  ּיֹווִַּיְׁשַמע ֶּבן ֲהַדד ֶאל־ַהֶּמֶל ָאָסא וִַּיְׁשַלח ֶאת־ָׂשֵרי ַהֲחיִָלים ֲאֶׁשר־לֹו ֶאל־ָעֵרי ִיְׂשָרֵאל וַַּיּכּו ֶאת־עִ 16:4
ְוֵאת ָאֵבל ָמִים ְוֵאת ָּכל־ִמְסְּכנֹות ָעֵרי ַנְפָּתִלי:  

וְַיִהי ִּכְׁשֹמַע ַּבְעָׁשא וֶַּיְחַּדל ִמְּבנֹות ֶאת־ָהָרָמה וַַּיְׁשֵּבת ֶאת־ְמַלאְכּתֹו: 16:5
ָמה ְוֶאת־ֵעֶציָה ֲאֶׁשר ָּבָנה ַּבְעָׁשא וִַּיֶבן ָּבֶהם ֶאת־ֶּגַבע  ְוָאָסא ַהֶּמֶל ָלַקח ֶאת־ָּכל־ְיהּוָדה וִַּיְׂשאּו ֶאת־ַאְבֵני ָהרָ 16:6

ְוֶאת־ַהִּמְצָּפה: 
ְנָּת ּוָבֵעת ַהִהיא ָּבא ֲחָנִני ָהֹרֶאה ֶאל־ָאָסא ֶמֶל ְיהּוָדה וַּיֹאֶמר ֵאָליו ְּבִהָּׁשֶעְנ ַעל־ֶמֶל ֲאָרם ְולֹא ִנְׁשעַ 16:7

ֶהי עַ  :  ַעל־ְיהוָה ֱא ־ֲאָרם ִמָּיֶד ל־ֵּכן ִנְמַלט ֵחיל ֶמֶל
:  ֲהלֹא ַהּכּוִׁשים ְוַהּלּוִבים ָהיּו ְלַחִיל ָלֹרב ְלֶרֶכב ּוְלָפָרִׁשים ְלַהְרֵּבה ְמֹאד ּוְבִהָּׁשֶעְנ ַעל־ְיהוָה ְנָתָנם16:8 ְּביֶָד
ְלָבָבם ָׁשֵלם ֵאָליו ִנְסַּכְלָּת ַעל־זֹאת ִּכי ֵמַעָּתה יֵׁש ִעְּמ  ִּכי ְיהוָה ֵעיָניו ְמֹׁשְטטֹות ְּבָכל־ָהָאֶרץ ְלִהְתַחֵּזק ִעם־16:9

ִמְלָחמֹות: 
ַהִהיא:  וִַּיְכַעס ָאָסא ֶאל־ָהֹרֶאה וִַּיְּתֵנהּו ֵּבית ַהַּמְהֶּפֶכת ִּכי־ְבַזַעף ִעּמֹו ַעל־זֹאת וְַיַרֵּצץ ָאָסא ִמן־ָהָעם ָּבֵעת16:10
אׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים ִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ַהְּמָלִכים ִליהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל: ְוִהֵּנה ִּדְבֵרי ָאָסא ָהִר 16:11
ת־ְיהוָה ִּכי  וֶַּיֱחֶלא ָאָסא ִּבְׁשַנת ְׁשלֹוִׁשים וֵָתַׁשע ְלַמְלכּותֹו ְּבַרְגָליו ַעד־ְלַמְעָלה ָחְליֹו ְוַגם־ְּבָחְליֹו לֹא־ָדַרׁש אֶ 16:12

ָּבֹרְפִאים:  
ִּיְׁשַּכב ָאָסא ִעם־ֲאֹבָתיו וַָּיָמת ִּבְׁשַנת ַאְרָּבִעים ְוַאַחת ְלָמְלכֹו:  ו16:13ַ
1ים ֶמְרָקִחים וִַּיְקְּבֻרהּו ְבִקְבֹרָתיו ֲאֶׁשר ָּכָרה־לֹו ְּבִעיר ָּדִויד וַַּיְׁשִּכיֻבהּו ַּבִּמְׁשָּכב ֲאֶׁשר ִמֵּלא ְּבָׂשִמים ּוְזנִ 16:14

ְמֻרָּקִחים ְּבִמְרַקַחת ַמֲעֶׂשה וִַּיְׂשְרפּו־לֹו ְׂשֵרָפה ְּגדֹוָלה ַעד־ִלְמֹאד:
וִַּיְמ ְיהֹוָׁשָפט ְּבנֹו ַּתְחָּתיו וִַּיְתַחֵּזק ַעל־ִיְׂשָרֵאל:  17:1
:  ן־ַחִיל ְּבָכל־ָעֵרי ְיהּוָדה ַהְּבֻצרֹות וִַּיֵּתן ְנִציִבים ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה ּוְבָעֵרי ֶאְפַרִים ֲאֶׁשר ָלַכד ָאָסא ָאִביווִַּיּתֶ 17:2
וְַיִהי ְיהוָה ִעם־ְיהֹוָׁשָפט ִּכי ָהַל ְּבַדְרֵכי ָּדִויד ָאִביו ָהִראֹׁשִנים ְולֹא ָדַרׁש ַלְּבָעִלים:  17:3
הֵ 17:4 י ָאִביו ָּדָרׁש ּוְבִמְצוָתיו ָהָל ְולֹא ְּכַמֲעֵׂשה ִיְׂשָרֵאל: ִּכי ֵלא
וַָּיֶכן ְיהוָה ֶאת־ַהַּמְמָלָכה ְּביָדֹו וִַּיְּתנּו ָכל־ְיהּוָדה ִמְנָחה ִליהֹוָׁשָפט וְַיִהי־לֹו ֹעֶׁשר־ְוָכבֹוד ָלֹרב: 17:5
ת־ַהָּבמֹות ְוֶאת־ָהֲאֵׁשִרים ִמיהּוָדה:וִַּיְגַּבּה ִלּבֹו ְּבַדְרֵכי ְיהוָה ְועֹוד ֵהִסיר אֶ 17:6
ְּבָעֵרי ְיהּוָדה: ּוִבְׁשַנת ָׁשלֹוׁש ְלָמְלכֹו ָׁשַלח ְלָׂשָריו ְלֶבן־ַחִיל ּוְלֹעַבְדיָה ְוִלְזַכְריָה ְוִלְנַתְנֵאל ּוְלִמיָכיָהּו ְלַלֵּמד 17:7
וֲַעָׂשהֵאל ּוְׁשִמיָרמֹות ִויהֹוָנָתן ַוֲאֹדִנָּיהּו ְוטֹוִבָּיהּו ְוטֹוב ֲאדֹוִנָּיה  ְוִעָּמֶהם ַהְלִוִּים ְׁשַמְעיָהּו ּוְנַתְניָהּו ּוְזַבְדיָהּו17:8

ַהְלִוִּים ְוִעָּמֶהם ֱאִליָׁשָמע ִויהֹוָרם ַהֹּכֲהִנים:  
ָעם:וְַיַלְּמדּו ִּביהּוָדה ְוִעָּמֶהם ֵסֶפר ּתֹוַרת ְיהוָה וַָּיֹסּבּו ְּבָכל־ָעֵרי ְיהּוָדה וְַיַלְּמדּו ּבָ 17:9

וְַיִהי ַּפַחד ְיהָוה ַעל ָּכל־ַמְמְלכֹות ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ְסִביבֹות ְיהּוָדה ְולֹא ִנְלֲחמּו ִעם־ְיהֹוָׁשָפט: 17:10
ִפים  ּוִמן־ְּפִלְׁשִּתים ְמִביִאים ִליהֹוָׁשָפט ִמְנָחה ְוֶכֶסף ַמָּׂשא ַּגם ָהַעְרִביִאים ְמִביִאים לֹו צֹאן ֵאיִלים ִׁשְבַעת ֲאלָ 17:11

ּוְׁשַבע ֵמאֹות ּוְתיִָׁשים ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ּוְׁשַבע ֵמאֹות:
וְַיִהי ְיהֹוָׁשָפט ֹהֵל ְוָגֵדל ַעד־ְלָמְעָלה וִַּיֶבן ִּביהּוָדה ִּביָרִנּיֹות ְוָעֵרי ִמְסְּכנֹות:  17:12
ֹוֵרי ַחִיל ִּבירּוָׁשָלִם: ּוְמָלאָכה ַרָּבה ָהיָה לֹו ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ְוַאְנֵׁשי ִמְלָחָמה ִּגּב17:13
ׁש ֵמאֹות  17:14 ְוֵאֶּלה ְפֻקָּדָתם ְלֵבית ֲאבֹוֵתיֶהם ִליהּוָדה ָׂשֵרי ֲאָלִפים ַעְדָנה ַהָּׂשר ְוִעּמֹו ִּגּבֹוֵרי ַחִיל ְׁש
ָאֶלף: 

ְוַעל־יָדֹו ְיהֹוָחָנן ַהָּׂשר ְוִעּמֹו ָמאַתִים ּוְׁשמֹוִנים ָאֶלף:  17:15
ְוַעל־יָדֹו ֲעַמְסיָה ֶבן־ִזְכִרי ַהִּמְתַנֵּדב ַליהוָה ְוִעּמֹו ָמאַתִים ֶאֶלף ִּגּבֹור ָחִיל: 17:16
ּוִמן־ִּבְניִָמן ִּגּבֹור ַחִיל ֶאְליָָדע ְוִעּמֹו ֹנְׁשֵקי־ֶקֶׁשת ּוָמֵגן ָמאַתִים ָאֶלף: 17:17
ֹו ֵמָאה־ּוְׁשמֹוִנים ֶאֶלף ֲחלּוֵצי ָצָבא: ְוַעל־יָדֹו ְיהֹוָזָבד ְוִעּמ17:18
ֵאֶּלה ַהְמָׁשְרִתים ֶאת־ַהֶּמֶל ִמְּלַבד ֲאֶׁשר־ָנַתן ַהֶּמֶל ְּבָעֵרי ַהִּמְבָצר ְּבָכל־ְיהּוָדה:17:19

וְַיִהי ִליהֹוָׁשָפט ֹעֶׁשר ְוָכבֹוד ָלֹרב וִַּיְתַחֵּתן ְלַאְחָאב:18:1
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ץ ָׁשִנים ֶאל־ַאְחָאב ְלֹׁשְמרֹון וִַּיְזַּבח־לֹו ַאְחָאב צֹאן ּוָבָקר ָלֹרב ְוָלָעם ֲאֶׁשר ִעּמֹו וְַיִסיֵתהּו ַלֲעלֹות  וֵַּיֶרד ְלקֵ 18:2
ֶאל־ָרמֹות ִּגְלָעד: 

־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְיהֹוָׁשָפט ֶמֶל ְיהּוָדה ֲהֵתֵל ִעִּמי ָרֹמת ִּגְלָעד וַּיֹאֶמר 18:3 לֹו ָּכמֹוִני ָכמֹו ּוְכַעְּמ  וַּיֹאֶמר ַאְחָאב ֶמֶל
ַעִּמי ְוִעְּמ ַּבִּמְלָחָמה:  

וַּיֹאֶמר ְיהֹוָׁשָפט ֶאל־ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ְּדָרׁש־ָנא ַכּיֹום ֶאת־ְּדַבר ְיהוָה:  18:4
־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַהְּנִבִאים ַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲהֵנֵל אֶ 18:5 ל־ָרֹמת ִּגְלָעד ַלִּמְלָחָמה  וִַּיְקֹּבץ ֶמֶל

  : ִהים ְּביַד ַהֶּמֶל ִאם־ֶאְחָּדל וַּיֹאְמרּו ֲעֵלה ְוִיֵּתן ָהֱא
וַּיֹאֶמר ְיהֹוָׁשָפט ַהֵאין ֹּפה ָנִביא ַליהוָה עֹוד ְוִנְדְרָׁשה ֵמֹאתֹו: 18:6
־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְיהֹוָׁשָפט עֹוד ִאיׁש־ֶאָחד ִלְדרֹוׁש18:7 ֶאת־ְיהוָה ֵמֹאתֹו וֲַאִני ְׂשֵנאִתיהּו ִּכי־ֵאיֶנּנּו ִמְתַנֵּבא וַּיֹאֶמר ֶמֶל

ָעַלי ְלטֹוָבה ִּכי ָכל־יָָמיו ְלָרָעה הּוא ִמיָכְיהּו ֶבן־ִיְמָלא וַּיֹאֶמר ְיהֹוָׁשָפט ַאל־יֹאַמר ַהֶּמֶל ֵּכן:  
הּו ֶבן־ִיְמָלא:  וִַּיְקָרא ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ָסִריס ֶאָחד וַּיֹאֶמר ַמֵהר ִמיָכיְ 18:8
־ְיהּוָדה יֹוְׁשִבים ִאיׁש ַעל־ִּכְסאֹו ְמֻלָּבִׁשים ְּבָגִדים ְוֹיְׁשִבים ְּבֹגֶרן ּפֶ 18:9 ַתח ַׁשַער  ּוֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ִויהֹוָׁשָפט ֶמֶל

ֹׁשְמרֹון ְוָכל־ַהְּנִביִאים ִמְתַנְּבִאים ִלְפֵניֶהם:  
ֲעָנה ַקְרֵני ַבְרֶזל וַּיֹאֶמר ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְּבֵאֶּלה ְּתַנַּגח ֶאת־ֲאָרם ַעד־ַּכּלֹוָתם:  וַַּיַעׂש לֹו ִצְדִקָּיהּו ֶבן־ְּכנַ 18:10
18:11 : ְוָכל־ַהְּנִבִאים ִנְּבִאים ֵּכן ֵלאֹמר ֲעֵלה ָרֹמת ִּגְלָעד ְוַהְצַלח ְוָנַתן ְיהוָה ְּביַד ַהֶּמֶל
ְיהּו ִּדֶּבר ֵאָליו ֵלאֹמר ִהֵּנה ִּדְבֵרי ַהְּנִבִאים ֶּפה־ֶאָחד טֹוב ֶאל־ַהֶּמֶל  ְוַהַּמְלָא ֲאֶׁשר־ָהַל ִלְקרֹא ְלִמיכָ 18:12

ִויִהי־ָנא ְדָבְר ְּכַאַחד ֵמֶהם ְוִדַּבְרָּת ּטֹוב:  
ַהי ֵאַלי ֹאתֹו ֲאַדֵּבר:  18:13 וַּיֹאֶמר ִמיָכְיהּו ַחי־ְיהוָה ִּכי ֶאת־ֲאֶׁשר־יֹאַמר ֱא
ֶל וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ֵאָליו ִמיָכה ֲהֵנֵל ֶאל־ָרֹמת ִּגְלָעד ַלִּמְלָחָמה ִאם־ֶאְחָּדל וַּיֹאֶמר ֲעלּו ְוַהְצִליחּו  וַָּיבֹא ֶאל־ַהּמֶ 18:14

ְוִיָּנְתנּו ְּביְֶדֶכם:  
ְּבֵׁשם ְיהוָה:  וַּיֹאֶמר ֵאָליו ַהֶּמֶל ַעד־ַּכֶּמה ְפָעִמים ֲאִני ַמְׁשִּביֶע ֲאֶׁשר לֹא־ְתַדֵּבר ֵאַלי ַרק־ֱאֶמת18:15
ָלֵאֶּלה וַּיֹאֶמר ָרִאיִתי ֶאת־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ְנפֹוִצים ַעל־ֶהָהִרים ַּכּצֹאן ֲאֶׁשר ֵאין־ָלֶהן ֹרֶעה וַּיֹאֶמר ְיהוָה לֹא־ֲאֹדִנים 18:16

יָׁשּובּו ִאיׁש־ְלֵביתֹו ְּבָׁשלֹום:  
־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְיהֹוָׁשָפט ֲהלֹא ָאַמְר 18:17 ִּתי ֵאֶלי לֹא־ִיְתַנֵּבא ָעַלי טֹוב ִּכי ִאם־ְלָרע: וַּיֹאֶמר ֶמֶל
ּוְׂשמֹאלֹו:  וַּיֹאֶמר ָלֵכן ִׁשְמעּו ְדַבר־ְיהוָה ָרִאיִתי ֶאת־ְיהוָה יֹוֵׁשב ַעל־ִּכְסאֹו ְוָכל־ְצָבא ַהָּׁשַמִים ֹעְמִדים ַעל־ְיִמינֹו 18:18
־ִיְׂשָרֵאל ְויַַעל ְוִיֹּפל ְּבָרמֹות ִּגְלָעד וַּיֹאֶמר ֶזה ֹאֵמר ָּכָכה ְוֶזה ֹאֵמר  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ִמי ְיַפֶּתה ֶאת־ַאְחָאב18:19 ֶמֶל
ָּכָכה: 

וֵַּיֵצא ָהרּוַח וַַּיֲעֹמד ִלְפֵני ְיהוָה וַּיֹאֶמר ֲאִני ֲאַפֶּתּנּו וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאָליו ַּבָּמה:  18:20
ֶקר ְּבִפי ָּכל־ְנִביָאיו וַּיֹאֶמר ְּתַפֶּתה ְוַגם־ּתּוָכל ֵצא וֲַעֵׂשה־ֵכן:  וַּיֹאֶמר ֵאֵצא ְוָהִייִתי ְלרּוַח ׁשֶ 18:21
ְוַעָּתה ִהֵּנה ָנַתן ְיהוָה רּוַח ֶׁשֶקר ְּבִפי ְנִביֶאי ֵאֶּלה וַיהוָה ִּדֶּבר ָעֶלי ָרָעה: 18:22
:  וִַּיַּגׁש ִצְדִקָּיהּו ֶבן־ְּכַנֲעָנה וַַּי ֶאת־ִמיָכיְ 18:23 הּו ַעל־ַהֶּלִחי וַּיֹאֶמר ֵאי ֶזה ַהֶּדֶר ָעַבר רּוַח־ְיהוָה ֵמִאִּתי ְלַדֵּבר ֹאָת
וַּיֹאֶמר ִמיָכְיהּו ִהְּנ ֹרֶאה ַּבּיֹום ַההּוא ֲאֶׁשר ָּתבֹוא ֶחֶדר ְּבֶחֶדר ְלֵהָחֵבא:  18:24
:  וַּיֹאֶמר ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ְקחּו ֶאת־ִמיָכְיהּו וֲַהִׁשיֻבהּו18:25  ֶאל־ָאמֹון ַׂשר־ָהִעיר ְוֶאל־יֹוָאׁש ֶּבן־ַהֶּמֶל
וֲַאַמְרֶּתם ֹּכה ָאַמר ַהֶּמֶל ִׂשימּו ֶזה ֵּבית ַהֶּכֶלא ְוַהֲאִכֻלהּו ֶלֶחם ַלַחץ ּוַמִים ַלַחץ ַעד ׁשּוִבי ְבָׁשלֹום:  18:26
וָה ִּבי וַּיֹאֶמר ִׁשְמעּו ַעִּמים ֻּכָּלם:וַּיֹאֶמר ִמיָכְיהּו ִאם־ׁשֹוב ָּתׁשּוב ְּבָׁשלֹום לֹא־ִדֶּבר ְיה 18:27
־ְיהּוָדה ֶאל־ָרֹמת ִּגְלָעד: 18:28 ־ִיְׂשָרֵאל ִויהֹוָׁשָפט ֶמֶל וַַּיַעל ֶמֶל
ִיְׂשָרֵאל וַָּיֹבאּו  וַּיֹאֶמר ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְיהֹוָׁשָפט ִהְתַחֵּפׂש וָבֹוא ַבִּמְלָחָמה ְוַאָּתה ְלַבׁש ְּבָגֶדי וִַּיְתַחֵּפׂש ֶמֶל 18:29

ַּבִּמְלָחָמה: 
ּוֶמֶל ֲאָרם ִצָּוה ֶאת־ָׂשֵרי ָהֶרֶכב ֲאֶׁשר־לֹו ֵלאֹמר לֹא ִּתָּלֲחמּו ֶאת־ַהָּקֹטן ְוֶאת־ַהָּגדֹול ִּכי ִאם־ֶאת־ֶמֶל 18:30

ִיְׂשָרֵאל ְלַבּדֹו: 
ְמרּו ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל הּוא וַָּיֹסּבּו ָעָליו ְלִהָּלֵחם ַוִּיְזַעק ְיהֹוָׁשָפט  וְַיִהי ִּכְראֹות ָׂשֵרי ָהֶרֶכב ֶאת־ְיהֹוָׁשָפט ְוֵהָּמה אָ 18:31

ִהים ִמֶּמּנּו:   וַיהוָה ֲעָזרֹו וְַיִסיֵתם ֱא
וְַיִהי ִּכְראֹות ָׂשֵרי ָהֶרֶכב ִּכי לֹא־ָהיָה ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל וַָּיֻׁשבּו ֵמַאֲחָריו:  18:32
ת ְלֻתּמֹו וַַּי ֶאת־ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ֵּבין ַהְּדָבִקים ּוֵבין ַהִּׁשְריָן ַוּיֹאֶמר ָלַרָּכב ֲהֹפ יְָד ְוהֹוֵצאַתִני  ְוִאיׁש ָמַׁש ַּבֶּקׁשֶ 18:33

ִמן־ַהַּמֲחֶנה ִּכי ָהֳחֵליִתי: 
ֲאָרם ַעד־ָהָעֶרב וַָּיָמת ְלֵעת ּבֹוא  וַַּתַעל ַהִּמְלָחָמה ַּבּיֹום ַההּוא ּוֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ָהיָה ַמֲעִמיד ַּבֶּמְרָּכָבה ֹנַכח18:34

ַהָּׁשֶמׁש:  
־ְיהּוָדה ֶאל־ֵּביתֹו ְּבָׁשלֹום ִלירּוָׁשָלִם: 19:1 וַָּיָׁשב ְיהֹוָׁשָפט ֶמֶל



הוָה ֶּתֱאָהב ּוָבזֹאת  וֵַּיֵצא ֶאל־ָּפָניו יֵהּוא ֶבן־ֲחָנִני ַהֹחֶזה וַּיֹאֶמר ֶאל־ַהֶּמֶל ְיהֹוָׁשָפט ֲהָלָרָׁשע ַלְעֹזר ּוְלׂשְֹנֵאי יְ 19:2
ָעֶלי ֶּקֶצף ִמִּלְפֵני ְיהוָה:  

ִהים:  19:3 ֲאָבל ְּדָבִרים טֹוִבים ִנְמְצאּו ִעָּמ ִּכי־ִבַעְרָּת ָהֲאֵׁשרֹות ִמן־ָהָאֶרץ וֲַהִכינֹוָת ְלָבְב ִלְדֹרׁש ָהֱא
ֵהי ֲאבֹוֵתיֶהם:  וַָּיָׁשב וֵַּיֵצא ָבָעם ִמּבְ וֵַּיֶׁשב ְיהֹוָׁשָפט ִּבירּוָׁשָלִם19:4 ֵאר ֶׁשַבע ַעד־ַהר ֶאְפַרִים וְַיִׁשיֵבם ֶאל־ְיהוָה ֱא

וַַּיֲעֵמד ֹׁשְפִטים ָּבָאֶרץ ְּבָכל־ָעֵרי ְיהּוָדה ַהְּבֻצרֹות ְלִעיר וִָעיר:  19:5
ה ְוִעָּמֶכם ִּבְדַבר ִמְׁשָּפט:  וַּיֹאֶמר ֶאל־ַהֹּׁשְפִטים ְראּו ָמה־ַאֶּתם ֹעִׂשים ִּכי לֹא ְלָאָדם ִּתְׁשְּפטּו ִּכי ַליהָו19:6
ֵהינּו ַעְוָלה ּוַמּׂשֹא ָפִנים ּוִמַּקח־ֹׁשחַ 19:7 ד:  ְוַעָּתה ְיִהי ַפַחד־ְיהוָה ֲעֵליֶכם ִׁשְמרּו וֲַעׂשּו ִּכי־ֵאין ִעם־ְיהוָה ֱא
ָהָאבֹות ְלִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשַּפט ְיהוָה ְוָלִריב וַָּיֻׁשבּו ְוַגם ִּבירּוָׁשַלִם ֶהֱעִמיד ְיהֹוָׁשָפט ִמן־ַהְלִוִּים ְוַהֹּכֲהִנים ּוֵמָראֵׁשי 19:8

ְירּוָׁשָלִם:  
וְַיַצו ֲעֵליֶהם ֵלאֹמר ֹּכה ַתֲעׂשּון ְּבִיְרַאת ְיהוָה ֶּבֱאמּוָנה ּוְבֵלָבב ָׁשֵלם: 19:9

ָדם ֵּבין־ּתֹוָרה ְלִמְצוָה ְלֻחִּקים ּוְלִמְׁשָּפִטים  ְוָכל־ִריב ֲאֶׁשר־יָבֹוא ֲעֵליֶכם ֵמֲאֵחיֶכם ַהֹּיְׁשִבים ְּבָעֵריֶהם ֵּבין־ָּדם לְ 19:10
:ְוִהְזַהְרֶּתם ֹאָתם ְולֹא יְֶאְׁשמּו ַליהוָה ְוָהיָה־ֶקֶצף ֲעֵליֶכם ְוַעל־ֲאֵחיֶכם ֹּכה ַתֲעׂשּון ְולֹא ֶתְאָׁשמּו

ֶבן־ִיְׁשָמֵעאל ַהָּנִגיד ְלֵבית־ְיהּוָדה ְלֹכל  ְוִהֵּנה ֲאַמְריָהּו ֹכֵהן ָהרֹאׁש ֲעֵליֶכם ְלֹכל ְּדַבר־ְיהוָה ּוְזַבְדיָהּו19:11
ְּדַבר־ַהֶּמֶל ְוֹׁשְטִרים ַהְלִוִּים ִלְפֵניֶכם ִחְזקּו וֲַעׂשּו ִויִהי ְיהוָה ִעם־ַהּטֹוב:

ַעל־ְיהֹוָׁשָפט ַלִּמְלָחָמה:  1וְַיִהי ַאֲחֵריֵכן ָּבאּו ְבֵני־מֹוָאב ּוְבֵני ַעּמֹון ְוִעָּמֶהם ְוַהְּמעּוִנים20:1
ין ֶּגִדי: וַָּיֹבאּו וַַּיִּגידּו ִליהֹוָׁשָפט ֵלאֹמר ָּבא ָעֶלי ָהמֹון ָרב ֵמֵעֶבר ַלָּים ֵמֱאֹדם ְוִהָּנם ְּבַחְצצֹון ָּתָמר ִהיא עֵ 20:2
יהוָה וִַּיְקָרא־צֹום ַעל־ָּכל־ְיהּוָדה: וִַּיָרא וִַּיֵּתן ְיהֹוָׁשָפט ֶאת־ָּפָניו ִלְדרֹוׁש לַ 20:3
וִַּיָּקְבצּו ְיהּוָדה ְלַבֵּקׁש ֵמְיהוָה ַּגם ִמָּכל־ָעֵרי ְיהּוָדה ָּבאּו ְלַבֵּקׁש ֶאת־ְיהוָה:  20:4
וַַּיֲעֹמד ְיהֹוָׁשָפט ִּבְקַהל ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלִם ְּבֵבית ְיהוָה ִלְפֵני ֶהָחֵצר ַהֲחָדָׁשה:  20:5
20:6 ֹ ִהים ַּבָּׁשַמִים ְוַאָּתה מֹוֵׁשל ְּבֹכל ַמְמְלכֹות ַהּגֹוִים ּוְביְָד וַּי ֵהי ֲאֹבֵתינּו ֲהלֹא ַאָּתה־הּוא ֱא  ֹּכַח  אַמר ְיהוָה ֱא

ּוְגבּוָרה ְוֵאין ִעְּמ ְלִהְתיֵַּצב:  
ֵהינּו הֹוַרְׁשָּת ֶאת־ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ִמִּלְפֵני 20:7 ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל וִַּתְּתָנּה ְלֶזַרע ַאְבָרָהם ֹאַהְב  ֲהלֹא ַאָּתה ֱא

ְלעֹוָלם:  
וֵַּיְׁשבּו־ָבּה וִַּיְבנּו ְל ָּבּה ִמְקָּדׁש ְלִׁשְמ ֵלאֹמר:  20:8
ְמ ַּבַּבִית ַהֶּזה ְוִנְזַעק ִאם־ָּתבֹוא ָעֵלינּו ָרָעה ֶחֶרב ְׁשפֹוט ְוֶדֶבר ְוָרָעב ַנַעְמָדה ִלְפֵני ַהַּבִית ַהֶּזה ּוְלָפֶני ִּכי ִׁש 20:9

ֵאֶלי ִמָּצָרֵתנּו ְוִתְׁשַמע ְותֹוִׁשיַע: 
ִּכי ָסרּו  ְוַעָּתה ִהֵּנה ְבֵני־ַעּמֹון ּומֹוָאב ְוַהר־ֵׂשִעיר ֲאֶׁשר לֹא־ָנַתָּתה ְלִיְׂשָרֵאל ָלבֹוא ָבֶהם ְּבֹבָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים20:10

ֵמֲעֵליֶהם ְולֹא ִהְׁשִמידּום: 
ְוִהֵּנה־ֵהם ֹּגְמִלים ָעֵלינּו ָלבֹוא ְלָגְרֵׁשנּו ִמְּיֻרָּׁשְת ֲאֶׁשר הֹוַרְׁשָּתנּו:  20:11
ֵהינּו ֲהלֹא ִתְׁשָּפט־ָּבם ִּכי ֵאין ָּבנּו ֹּכַח ִלְפֵני ֶהָהמֹון ָהָרב ַהֶּזה ַהָּבא ָעֵלינּו וֲַאַנְחנּו לֹא ֵנַדע מַ 20:12 ה־ַּנֲעֶׂשה ִּכי ֱא

נּו: ָעֶלי ֵעיֵני
ְוָכל־ְיהּוָדה ֹעְמִדים ִלְפֵני ְיהוָה ַּגם־ַטָּפם ְנֵׁשיֶהם ּוְבֵניֶהם:20:13
ה ְּבתֹו ַהָּקָהל: ְויֲַחִזיֵאל ֶּבן־ְזַכְריָהּו ֶּבן־ְּבָניָה ֶּבן־ְיִעיֵאל ֶּבן־ַמַּתְניָה ַהֵּלִוי ִמן־ְּבֵני ָאָסף ָהְיָתה ָעָליו רּוַח ְיהָו20:14
ִׁשיבּו ָכל־ְיהּוָדה ְוֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ְוַהֶּמֶל ְיהֹוָׁשָפט ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ָלֶכם ַאֶּתם ַאל־ִּתיְראּו  וַּיֹאֶמר ַהְק 20:15

ִהים:   ְוַאל־ֵּתַחּתּו ִמְּפֵני ֶהָהמֹון ָהָרב ַהֶּזה ִּכי לֹא ָלֶכם ַהִּמְלָחָמה ִּכי ֵלא
ה ַהִּציץ ּוְמָצאֶתם ֹאָתם ְּבסֹוף ַהַּנַחל ְּפֵני ִמְדַּבר ְירּוֵאל: ָמָחר ְרדּו ֲעֵליֶהם ִהָּנם ֹעִלים ְּבַמֲעלֵ 20:16
לֹא ָלֶכם ְלִהָּלֵחם ָּבזֹאת ִהְתיְַּצבּו ִעְמדּו ּוְראּו ֶאת־ְיׁשּוַעת ְיהוָה ִעָּמֶכם ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלִם ַאל־ִּתיְראּו 20:17

: ְוַאל־ֵּתַחּתּו ָמָחר ְצאּו ִלְפֵניֶהם וַיהוָה ִעָּמֶכם
וִַּיֹּקד ְיהֹוָׁשָפט ַאַּפִים ָאְרָצה ְוָכל־ְיהּוָדה ְוֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ָנְפלּו ִלְפֵני ְיהוָה ְלִהְׁשַּתֲחות ַליהוָה:  20:18
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ְּבקֹול ּגָ 20:19 דֹול ְלָמְעָלה:  וַָּיֻקמּו ַהְלִוִּים ִמן־ְּבֵני ַהְּקָהִתים ּוִמן־ְּבֵני ַהָּקְרִחים ְלַהֵּלל ַליהוָה ֱא
י ְירּוָׁשַלִם ַהֲאִמינּו  וַַּיְׁשִּכימּו ַבֹּבֶקר וֵַּיְצאּו ְלִמְדַּבר ְּתקֹוַע ּוְבֵצאָתם ָעַמד ְיהֹוָׁשָפט וַּיֹאֶמר ְׁשָמעּוִני ְיהּוָדה ְוֹיְׁשבֵ 20:20

ֵהיֶכם ְוֵתָאֵמנּו ַהֲאִמינּו ִבְנִביָאיו ְוַהְצִליחּו:  ַּביהוָה ֱא
ַעץ ֶאל־ָהָעם וַַּיֲעֵמד ְמֹׁשֲרִרים ַליהוָה ּוְמַהְלִלים ְלַהְדַרת־ֹקֶדׁש ְּבֵצאת ִלְפֵני ֶהָחלּוץ ְוֹאְמִרים הֹודּו ַליהוָהוִַּיּוָ 20:21

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 
ַהָּבִאים ִליהּוָדה וִַּיָּנֵגפּו:  ּוְבֵעת ֵהֵחּלּו ְבִרָּנה ּוְתִהָּלה ָנַתן ְיהוָה ְמָאְרִבים ַעל־ְּבֵני ַעּמֹון מֹוָאב ְוַהר־ֵׂשִעיר 20:22

1 1 // cf LXX ְוַהְּמעּוִנים MT ֵמָהַעּמֹוִנים



רּו  וַַּיַעְמדּו ְּבֵני ַעּמֹון ּומֹוָאב ַעל־ֹיְׁשֵבי ַהר־ֵׂשִעיר ְלַהֲחִרים ּוְלַהְׁשִמיד ּוְכַכּלֹוָתם ְּביֹוְׁשֵבי ֵׂשִעיר ָעזְ 20:23
ִאיׁש־ְּבֵרֵעהּו ְלַמְׁשִחית:  

ְפנּו ֶאל־ֶהָהמֹון ְוִהָּנם ְּפָגִרים ֹנְפִלים ַאְרָצה ְוֵאין ְּפֵליָטה:  ִויהּוָדה ָּבא ַעל־ַהִּמְצֶּפה ַלִּמְדָּבר וַּיִ 20:24
ָלֶהם ְלֵאין ַמָּׂשא  וַָּיבֹא ְיהֹוָׁשָפט ְוַעּמֹו ָלֹבז ֶאת־ְׁשָלָלם וִַּיְמְצאּו ָבֶהם ָלֹרב ּוְרכּוׁש ּוְפָגִרים ּוְכֵלי ֲחֻמדֹות וְַיַנְּצלּו 20:25

ְזִזים ֶאת־ַהָּׁשָלל ִּכי ַרב־הּוא:  וִַּיְהיּו יִָמים ְׁשלֹוָׁשה ּבֹ 
ּוַבּיֹום ָהְרִבִעי ִנְקֲהלּו ְלֵעֶמק ְּבָרָכה ִּכי־ָׁשם ֵּבֲרכּו ֶאת־ְיהוָה ַעל־ֵּכן ָקְראּו ֶאת־ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ֵעֶמק 20:26

ְּבָרָכה ַעד־ַהּיֹום: 
ְּברֹאָׁשם ָלׁשּוב ֶאל־ְירּוָׁשַלִם ְּבִׂשְמָחה ִּכי־ִׂשְּמָחם ְיהוָה  וַָּיֻׁשבּו ָּכל־ִאיׁש ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלִם ִויהֹוָׁשָפט 20:27

ֵמאֹוְיֵביֶהם:  
וַָּיֹבאּו ְירּוָׁשַלִם ִּבְנָבִלים ּוְבִכֹּנרֹות ּוַבֲחֹצְצרֹות ֶאל־ֵּבית ְיהוָה:  20:28
ִהים ַעל ָּכל־ַמְמְלכֹות ָהֲאָרצֹות ְּבָׁשְמָעם ִּכי ִנלְ 20:29 ַחם ְיהוָה ִעם אֹוְיֵבי ִיְׂשָרֵאל:  וְַיִהי ַּפַחד ֱא
ָהיו ִמָּסִביב:20:30 וִַּתְׁשֹקט ַמְלכּות ְיהֹוָׁשָפט וַָּיַנח לֹו ֱא
ִׁשים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ְּבָמְלכֹו ְוֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ָמַל ִּבירּוׁשָ 20:31 ַלִם ְוֵׁשם ִאּמֹווִַּיְמ ְיהֹוָׁשָפט ַעל־ְיהּוָדה ֶּבן־ְׁש

ֲעזּוָבה ַּבת־ִׁשְלִחי:  
וֵַּיֶל ְּבֶדֶר ָאִביו ָאָסא ְולֹא־ָסר ִמֶּמָּנה ַלֲעׂשֹות ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהוָה:  20:32
ֵהי ֲאֹבֵתיֶהם:  20:33 ַא ַהָּבמֹות לֹא־ָסרּו ְועֹוד ָהָעם לֹא־ֵהִכינּו ְלָבָבם ֵלא
ם ְוָהַאֲחֹרִנים ִהָּנם ְּכתּוִבים ְּבִדְבֵרי יֵהּוא ֶבן־ֲחָנִני ֲאֶׁשר ֹהֲעָלה ַעל־ֵסֶפר ַמְלֵכי  ְויֶֶתר ִּדְבֵרי ְיהֹוָׁשָפט ָהִראֹׁשִני20:34

ִיְׂשָרֵאל:  
־ִיְׂשָרֵאל הּוא ִהְרִׁשיַע ַלֲעׂשֹות:  20:35 ־ְיהּוָדה ִעם ֲאַחְזיָה ֶמֶל ְוַאֲחֵריֵכן ֶאְתַחַּבר ְיהֹוָׁשָפט ֶמֶל
ֲעׂשֹות ֳאִנּיֹות ָלֶלֶכת ַּתְרִׁשיׁש וַַּיֲעׂשּו ֳאִנּיֹות ְּבֶעְציֹון ָּגֶבר:  וְַיַחְּבֵרהּו ִעּמֹו לַ 20:36
ת־ַמֲעֶׂשי וִַּיְתַנֵּבא ֱאִליֶעֶזר ֶּבן־ֹּדָדוָהּו ִמָּמֵרָׁשה ַעל־ְיהֹוָׁשָפט ֵלאֹמר ְּכִהְתַחֶּבְר ִעם־ֲאַחְזיָהּו ָּפַרץ ְיהוָה אֶ 20:37

ָעְצרּו ָלֶלֶכת ֶאל־ַּתְרִׁשיׁש:  וִַּיָּׁשְברּו ֳאִנּיֹות ְולֹא 
וִַּיְׁשַּכב ְיהֹוָׁשָפט ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיָּקֵבר ִעם־ֲאֹבָתיו ְּבִעיר ָּדִויד וִַּיְמ ְיהֹוָרם ְּבנֹו ַּתְחָּתיו: 21:1
ַפְטיָהּו ָּכל־ֵאֶּלה ְּבֵני ְיהֹוָׁשָפט  ְולֹו־ַאִחים ְּבֵני ְיהֹוָׁשָפט ֲעַזְריָה ִויִחיֵאל ּוְזַכְריָהּו וֲַעַזְריָהּו ּוִמיָכֵאל ּוְׁש 21:2

־ִיְׂשָרֵאל:  ֶמֶל
ָנַתן  וִַּיֵּתן ָלֶהם ֲאִביֶהם ַמָּתנֹות ַרּבֹות ְלֶכֶסף ּוְלָזָהב ּוְלִמְגָּדנֹות ִעם־ָעֵרי ְמֻצרֹות ִּביהּוָדה ְוֶאת־ַהַּמְמָלָכה21:3

ִליהֹוָרם ִּכי־הּוא ַהְּבכֹור:
־ַמְמֶלַכת ָאִביו וִַּיְתַחַּזק וַַּיֲהֹרג ֶאת־ָּכל־ֶאָחיו ֶּבָחֶרב ְוַגם ִמָּׂשֵרי ִיְׂשָרֵאל:  וַָּיָקם ְיהֹוָרם ַעל21:4
ִׁשים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ְיהֹוָרם ְּבָמְלכֹו ּוְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם: 21:5 ֶּבן־ְׁש
ּו ֵּבית ַאְחָאב ִּכי ַּבת־ַאְחָאב ָהְיָתה ּלֹו ִאָּׁשה וַַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה:  וֵַּיֶל ְּבֶדֶר ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ָעׂש21:6
ָבָניו  ְולֹא־ָאָבה ְיהוָה ְלַהְׁשִחית ֶאת־ֵּבית ָּדִויד ְלַמַען ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת ְלָדִויד ְוַכֲאֶׁשר ָאַמר ָלֵתת לֹו ִניר ּולְ 21:7

ָּכל־ַהָּיִמים:  
: ְּביָמָ 21:8 יו ָּפַׁשע ֱאדֹום ִמַּתַחת יַד־ְיהּוָדה וַַּיְמִליכּו ֲעֵליֶהם ֶמֶל
ֶכב:  וַַּיֲעֹבר ְיהֹוָרם ִעם־ָׂשָריו ְוָכל־ָהֶרֶכב ִעּמֹו וְַיִהי ָקם ַלְיָלה וַַּי ֶאת־ֱאדֹום ַהּסֹוֵבב ֵאָליו ְוֵאת ָׂשֵרי ָהרָ 21:9

ד ַהּיֹום ַהֶּזה ָאז ִּתְפַׁשע ִלְבָנה ָּבֵעת ַהִהיא ִמַּתַחת יָדֹו ִּכי ָעַזב ֶאת־ְיהוָה  וִַּיְפַׁשע ֱאדֹום ִמַּתַחת יַד־ְיהּוָדה עַ 21:10
ֵהי ֲאֹבָתיו:   ֱא

ַּגם־הּוא ָעָׂשה־ָבמֹות ְּבָהֵרי ְיהּוָדה וֶַּיֶזן ֶאת־ֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם וַַּיַּדח ֶאת־ְיהּוָדה:21:11
ֵהי ָּדִויד ָאִבי ַּתַחת ֲאֶׁשר לֹא־ָהַלְכָּת ְּבַדְרֵכי  וַָּיבֹא ֵאָליו ִמְכָּתב ֵמֵאִלּיָ 21:12 הּו ַהָּנִביא ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ֱא

־ְיהּוָדה:  ְיהֹוָׁשָפט ָאִבי ּוְבַדְרֵכי ָאָסא ֶמֶל
ַהְזנֹות ֵּבית ַאְחָאב ְוַגם ֶאת־ַאֶחי  וֵַּתֶל ְּבֶדֶר ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל וַַּתְזֶנה ֶאת־ְיהּוָדה ְוֶאת־ֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ּכְ 21:13

ֵבית־ָאִבי ַהּטֹוִבים ִמְּמ ָהָרְגָּת:  
21:14  : ִהֵּנה ְיהוָה ֹנֵגף ַמֵּגָפה ְגדֹוָלה ְּבַעֶּמ ּוְבָבֶני ּוְבָנֶׁשי ּוְבָכל־ְרכּוֶׁש
י ִמן־ַהֹחִלי יִָמים ַעל־יִָמים:  ְוַאָּתה ָּבֳחָלִיים ַרִּבים ְּבַמֲחֵלה ֵמֶעי ַעד־יְֵצאּו ֵמעֶ 21:15
וַָּיַער ְיהוָה ַעל־ְיהֹוָרם ֵאת רּוַח ַהְּפִלְׁשִּתים ְוָהַעְרִבים ֲאֶׁשר ַעל־יַד ּכּוִׁשים:  21:16
יו ְולֹא ִנְׁשַאר־לֹו ֵּבן ִּכי  וַַּיֲעלּו ִביהּוָדה וִַּיְבָקעּוָה וִַּיְׁשּבּו ֵאת ָּכל־ָהְרכּוׁש ַהִּנְמָצא ְלֵבית־ַהֶּמֶל ְוַגם־ָּבָניו ְוָנׁשָ 21:17

ִאם־ְיהֹוָאָחז ְקֹטן ָּבָניו:  
ְוַאֲחֵרי ָּכל־זֹאת ְנָגפֹו ְיהוָה ְּבֵמָעיו ָלֳחִלי ְלֵאין ַמְרֵּפא: 21:18
ִאים ָרִעים ְולֹא־ָעׂשּו לֹו  וְַיִהי ְליִָמים ִמָּיִמים ּוְכֵעת ֵצאת ַהֵּקץ ְליִָמים ְׁשַנִים יְָצאּו ֵמָעיו ִעם־ָחְליֹו וַָּיָמת ְּבַתֲחלֻ 21:19

ַעּמֹו ְׂשֵרָפה ִּכְׂשֵרַפת ֲאֹבָתיו:  



ִׁשים ּוְׁשַּתִים ָהיָה ְבָמְלכֹו ּוְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם וֵַּיֶל ְּבלֹא ֶחְמָּדה וִַּיְקְּבֻרה21:20 ּו ְּבִעיר ָּדִויד ְולֹא  ֶּבן־ְׁש
ְּבִקְברֹות ַהְּמָלִכים:  

ְרִבים ַלַּמֲחֶנה ְמִליכּו יֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ֶאת־ֲאַחְזיָהּו ְבנֹו ַהָּקֹטן ַּתְחָּתיו ִּכי ָכל־ָהִראֹׁשִנים ָהַרג ַהְּגדּוד ַהָּבא ָבעַ וַּיַ 22:1
וִַּיְמ ֲאַחְזיָהּו ֶבן־ְיהֹוָרם ֶמֶל ְיהּוָדה:

ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ֲאַחְזיָהּו ְבָמְלכֹו ְוָׁשָנה ַאַחת ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו ֲעַתְליָהּו ַּבת־ָעְמִרי:  1ֶּבן־ֶעְׂשִרים22:2
יַע:  ַּגם־הּוא ָהַל ְּבַדְרֵכי ֵּבית ַאְחָאב ִּכי ִאּמֹו ָהְיָתה יֹוַעְצּתֹו ְלַהְרִׁש 22:3
וַַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה ְּכֵבית ַאְחָאב ִּכי־ֵהָּמה ָהיּו־לֹו יֹוֲעִצים ַאֲחֵרי מֹות ָאִביו ְלַמְׁשִחית לֹו:  22:4
־ֲאָרם ְּבָרמֹו22:5 ת ִּגְלָעד וַַּיּכּו  ַּגם ַּבֲעָצָתם ָהַל וֵַּיֶל ֶאת־ְיהֹוָרם ֶּבן־ַאְחָאב ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ַלִּמְלָחָמה ַעל־ֲחָזֵאל ֶמֶל

ָהַרִּמים ֶאת־יֹוָרם:  
הּו  וַָּיָׁשב ְלִהְתַרֵּפא ְבִיְזְרֶעאל ִמן־ַהַּמִּכים ֲאֶׁשר ִהּכֻהּו ָבָרָמה ְּבִהָּלֲחמֹו ֶאת־ֲחָזהֵאל ֶמֶל ֲאָרם וֲַאַחְזָי22:6

ֶעאל ִּכי־ֹחֶלה הּוא:  ֶבן־ְיהֹוָרם ֶמֶל ְיהּוָדה יַָרד ִלְראֹות ֶאת־ְיהֹוָרם ֶּבן־ַאְחָאב ְּבִיְזְר 
ִהים ָהְיָתה ְּתבּוַסת ֲאַחְזיָהּו ָלבֹוא ֶאל־יֹוָרם ּוְבֹבאֹו יָָצא ִעם־ְיהֹוָרם ֶאל־יֵהּוא ֶבן־ִנְמִׁשי ֲאֶׁשר ְמׁשָ 22:7 חֹו ּוֵמֱא

ְיהוָה ְלַהְכִרית ֶאת־ֵּבית ַאְחָאב:  
ֶאת־ָׂשֵרי ְיהּוָדה ּוְבֵני ֲאֵחי ֲאַחְזיָהּו ְמָׁשְרִתים ַלֲאַחְזיָהּו וַַּיַהְרֵגם:  וְַיִהי ְּכִהָּׁשֵפט יֵהּוא ִעם־ֵּבית ַאְחָאב וִַּיְמָצא22:8
ִּכי ָאְמרּו  וְַיַבֵּקׁש ֶאת־ֲאַחְזיָהּו וִַּיְלְּכֻדהּו ְוהּוא ִמְתַחֵּבא ְבֹׁשְמרֹון וְַיִבֻאהּו ֶאל־יֵהּוא וְַיִמֻתהּו וִַּיְקְּבֻרהּו 22:9

ר־ָּדַרׁש ֶאת־ְיהוָה ְּבָכל־ְלָבבֹו ְוֵאין ְלֵבית ֲאַחְזיָהּו ַלְעֹצר ֹּכַח ְלַמְמָלָכה:  ֶּבן־ְיהֹוָׁשָפט הּוא ֲאׁשֶ 
וֲַעַתְליָהּו ֵאם ֲאַחְזיָהּו ָרֲאָתה ִּכי ֵמת ְּבָנּה וַָּתָקם וְַּתַאֵּבד ֶאת־ָּכל־ֶזַרע ַהַּמְמָלָכה ְלֵבית ְיהּוָדה:  22:10
ַּבת־ַהֶּמֶל ֶאת־יֹוָאׁש ֶּבן־ֲאַחְזיָהּו ַוִּתְגֹנב ֹאתֹו ִמּתֹו ְּבֵני־ַהֶּמֶל ַהּמּוָמִתים וִַּתֵּתן ֹאתֹו  2וִַּתַּקח ְיהֹוֶׁשַבע22:11

ַּבת־ַהֶּמֶל ְיהֹוָרם ֵאֶׁשת ְיהֹויָָדע ַהֹּכֵהן ִּכי ִהיא ָהְיָתה ֲאחֹות  3ְוֶאת־ֵמיִנְקּתֹו ַּבֲחַדר ַהִּמּטֹות וַַּתְסִּתיֵרהּו ְיהֹוֶׁשַבע
ֲאַחְזיָהּו ִמְּפֵני ֲעַתְליָהּו ְולֹא ֱהִמיָתְתהּו: 

ִהים ִמְתַחֵּבא ֵׁשׁש ָׁשִנים וֲַעַתְליָה ֹמֶלֶכת ַעל־ָהָאֶרץ:22:12 וְַיִהי ִאָּתם ְּבֵבית ָהֱא
ְּׁשִבִעית ִהְתַחַּזק ְיהֹויָָדע וִַּיַּקח ֶאת־ָׂשֵרי ַהֵּמאֹות ַלֲעַזְריָהּו ֶבן־ְיֹרָחם ּוְלִיְׁשָמֵעאל ֶּבן־ְיהֹוָחָנן  ּוַבָּׁשָנה הַ 23:1

ְוַלֲעַזְריָהּו ֶבן־עֹוֵבד ְוֶאת־ַמֲעֵׂשיָהּו ֶבן־ֲעָדיָהּו ְוֶאת־ֱאִליָׁשָפט ֶּבן־ִזְכִרי ִעּמֹו ַבְּבִרית:  
ה וִַּיְקְּבצּו ֶאת־ַהְלִוִּים ִמָּכל־ָעֵרי ְיהּוָדה ְוָראֵׁשי ָהָאבֹות ְלִיְׂשָרֵאל וַָּיֹבאּו ֶאל־ְירּוָׁשָלִם: וַָּיֹסּבּו ִּביהּודָ 23:2
ִהים ִעם־ַהֶּמֶל וַַּיְרא ֹאָתם ֶאת־ֶּבן־ַהֶּמֶל23:3 וַּיֹאֶמר ָלֶהם ִהֵּנה ֶבן־ַהֶּמֶל  4וִַּיְכֹרת ָּכל־ַהָּקָהל ְּבִרית ְּבֵבית ָהֱא

ִיְמ ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ַעל־ְּבֵני ָדִויד:  
ם ְוַלְלִוִּים ְלֹׁשֲעֵרי ַהִּסִּפים:  ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו ַהְּׁשִלִׁשית ִמֶּכם ָּבֵאי ַהַּׁשָּבת ַלֹּכֲהִני23:4
ְוַהְּׁשִלִׁשית ְּבֵבית ַהֶּמֶל ְוַהְּׁשִלִׁשית ְּבַׁשַער ַהְיסֹוד ְוָכל־ָהָעם ְּבַחְצרֹות ֵּבית ְיהוָה:  23:5
ָּמה ְוָכל־ָהָעם ִיְׁשְמרּו  ְוַאל־יָבֹוא ֵבית־ְיהוָה ִּכי ִאם־ַהֹּכֲהִנים ְוַהְמָׁשְרִתים ַלְלִוִּים ֵהָּמה יָֹבאּו ִּכי־ֹקֶדׁש הֵ 23:6

ִמְׁשֶמֶרת ְיהוָה:  
ֹו ּוְבֵצאתֹו: ְוִהִּקיפּו ַהְלִוִּים ֶאת־ַהֶּמֶל ָסִביב ִאיׁש ְוֵכָליו ְּביָדֹו ְוַהָּבא ֶאל־ַהַּבִית יּוָמת ִוְהיּו ֶאת־ַהֶּמֶל ְּבֹבא 23:7
ְיהֹויָָדע ַהֹּכֵהן וִַּיְקחּו ִאיׁש ֶאת־ֲאָנָׁשיו ָּבֵאי ַהַּׁשָּבת ִעם יֹוְצֵאי ַהַּׁשָּבת  וַַּיֲעׂשּו ַהְלִוִּים ְוָכל־ְיהּוָדה ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ִצָּוה23:8

ִּכי לֹא ָפַטר ְיהֹויָָדע ַהֹּכֵהן ֶאת־ַהַּמְחְלקֹות: 
ֲאֶׁשר ַלֶּמֶל ָּדִויד ֲאֶׁשר ֵּבית  וִַּיֵּתן ְיהֹויָָדע ַהֹּכֵהן ְלָׂשֵרי ַהֵּמאֹות ֶאת־ַהֲחִניִתים ְוֶאת־ַהָּמִגּנֹות ְוֶאת־ַהְּׁשָלִטים 23:9

ִהים:   ָהֱא
ְוַלָּבִית  וַַּיֲעֵמד ֶאת־ָּכל־ָהָעם ְוִאיׁש ִׁשְלחֹו ְביָדֹו ִמֶּכֶתף ַהַּבִית ַהְיָמִנית ַעד־ֶּכֶתף ַהַּבִית ַהְּׂשָמאִלית ַלִּמְזֵּבחַ 23:10

ַעל־ַהֶּמֶל ָסִביב:  
ֵּתן ָעָליו ֶאת־ַהֵּנֶזר ְוֶאת־ָהֵעדּות וַַּיְמִליכּו ֹאתֹו וִַּיְמָׁשֻחהּו ְיהֹויָָדע ּוָבָניו וַּיֹאְמרּו ְיִחי  וַּיֹוִצא ֶאת־ֶּבן־ַהֶּמֶל וַּיִ 23:11
 : ַהֶּמֶל
וִַּתְׁשַמע ֲעַתְליָהּו ֶאת־קֹול ָהָעם ָהָרִצים ְוַהְמַהְלִלים ֶאת־ַהֶּמֶל וַָּתבֹוא ֶאל־ָהָעם ֵּבית ְיהוָה:  23:12
ַח ְותֹוֵקַע  וֵַּתֶרא ְוִהֵּנה ַהֶּמֶל עֹוֵמד ַעל־ַעּמּודֹו ַּבָּמבֹוא ְוַהָּׂשִרים ְוַהֲחֹצְצרֹות ַעל־ַהֶּמֶל ְוָכל־ַעם ָהָאֶרץ ָׂשמֵ 23:13

 ֹ אֶמר ֶקֶׁשר ָקֶׁשר: ַּבֲחֹצְצרֹות ְוַהְמׁשֹוֲרִרים ִּבְכֵלי ַהִּׁשיר ּומֹוִדיִעים ְלַהֵּלל וִַּתְקַרע ֲעַתְליָהּו ֶאת־ְּבָגֶדיָה וַּת

1 2 // LXX(L 107-120-130-321 554) Syr ֶעְׂשִרים MT ַאְרָּבִעים
2 11 // LXX(BL) ְיהֹוֶׁשַבע  MT ְיהֹוַׁשְבַעת
3 11 // LXX(BL) ְיהֹוֶׁשַבע  MT ְיהֹוׁשַ ְבַעת
4 3 // LXX וַַּיְרא ֹאָתם ֶאת־ֶּבן־ַהֶּמלֶ   omit MT Tg Syr Vg ( ַהֶּמֶל ַהֶּמֶל)



ַהָּבא  וַּיֹוֵצא ְיהֹויָָדע ַהֹּכֵהן ֶאת־ָׂשֵרי ַהֵּמאֹות ְּפקּוֵדי ַהַחִיל וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם הֹוִציאּוָה ֶאל־ִמֵּבית ַהְּׂשֵדרֹות וְ 23:14
ַאֲחֶריָה יּוַמת ֶּבָחֶרב ִּכי ָאַמר ַהֹּכֵהן לֹא ְתִמיתּוָה ֵּבית ְיהוָה: 

ִׂשימּו ָלּה יַָדִים וַָּתבֹוא ֶאל־ְמבֹוא ַׁשַער־ַהּסּוִסים ֵּבית ַהֶּמֶל וְַיִמיתּוָה ָׁשם:וַּיָ 23:15
וִַּיְכֹרת ְיהֹויָָדע ְּבִרית ֵּבינֹו ּוֵבין ָּכל־ָהָעם ּוֵבין ַהֶּמֶל ִלְהיֹות ְלָעם ַליהוָה:  23:16
ֶאת־ִמְזְּבֹחָתיו ְוֶאת־ְצָלָמיו ִׁשֵּברּו ְוֵאת ַמָּתן ֹּכֵהן ַהַּבַעל ָהְרגּו ִלְפֵני  וַָּיֹבאּו ָכל־ָהָעם ֵּבית־ַהַּבַעל וִַּיְּתֻצהּו וְ 23:17

ַהִּמְזְּבחֹות:  
ֲאֶׁשר ָחַלק ָּדִויד  1ם וַָּיֶׂשם ְיהֹויָָדע ְּפֻקֹּדת ֵּבית ְיהוָה ְּביַד ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים וַַּיֲעֵמד ֶאת־ַמְחְלקֹות ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוּיִ 23:18

ַעל־ֵּבית ְיהוָה ְלַהֲעלֹות ֹעלֹות ַליהוָה ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת ֹמֶׁשה ְּבִׂשְמָחה ּוְבִׁשיר ַעל ְיֵדי ָדִויד:  
וַַּיֲעֵמד ַהּׁשֹוֲעִרים ַעל־ַׁשֲעֵרי ֵּבית ְיהוָה ְולֹא־יָבֹא ָטֵמא ְלָכל־ָּדָבר: 23:19
ִמֵּבית  וִַּיַּקח ֶאת־ָׂשֵרי ַהֵּמאֹות ְוֶאת־ָהַאִּדיִרים ְוֶאת־ַהּמֹוְׁשִלים ָּבָעם ְוֵאת ָּכל־ַעם ָהָאֶרץ וַֹּיִרידּו ֶאת־ַהֶּמֶל 23:20

־ׁשַ  ַער ָהֶעְליֹון ֵּבית ַהֶּמֶל וַּיֹוִׁשיבּו ֶאת־ַהֶּמֶל ַעל ִּכֵּסא ַהַּמְמָלָכה: ְיהוָה וַָּיֹבאּו ְּבתֹו
וִַּיְׂשְמחּו ָכל־ַעם־ָהָאֶרץ ְוָהִעיר ָׁשָקָטה ְוֶאת־ֲעַתְליָהּו ֵהִמיתּו ֶבָחֶרב: 23:21

ִּבירּוָׁשָלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו ִצְביָה ִמְּבֵאר ָׁשַבע: ֶּבן־ֶׁשַבע ָׁשִנים ֹיָאׁש ְּבָמְלכֹו ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָמַל 24:1
וַַּיַעׂש יֹוָאׁש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהוָה ָּכל־ְיֵמי ְיהֹויָָדע ַהֹּכֵהן: 24:2
וִַּיָּׂשא־לֹו ְיהֹויָָדע ָנִׁשים ְׁשָּתִים וַּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:  24:3
ָאׁש ְלַחֵּדׁש ֶאת־ֵּבית ְיהָוה: וְַיִהי ַאֲחֵריֵכן ָהיָה ִעם־ֵלב יֹו24:4
ֵהיֶכם  וִַּיְקֹּבץ ֶאת־ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים וַּיֹאֶמר ָלֶהם ְצאּו ְלָעֵרי ְיהּוָדה ְוִקְבצּו ִמָּכל־ִיְׂשָרֵאל ֶּכֶסף ְלַחֵּזק אֶ 24:5 ת־ֵּבית ֱא

ִּים:  ִמֵּדי ָׁשָנה ְּבָׁשָנה ְוַאֶּתם ְּתַמֲהרּו ַלָּדָבר ְולֹא ִמֲהרּו ַהְלוִ 
24:6 ִ ם  וִַּיְקָרא ַהֶּמֶל ִליהֹויָָדע ָהרֹאׁש וַּיֹאֶמר לֹו ַמּדּוַע לֹא־ָדַרְׁשָּת ַעל־ַהְלִוִּים ְלָהִביא ִמיהּוָדה ּוִמירּוָׁשַל

ֶאת־ַמְׂשַאת ֹמֶׁשה ֶעֶבד־ְיהוָה ְוַהָּקָהל ְלִיְׂשָרֵאל ְלֹאֶהל ָהֵעדּות: 
ִהים ְוַגם ָּכל־ָקְדֵׁשי ֵבית־ְיהוָה ָעׂשּו ַלְּבָעִלים:  ִּכי ֲעַתְליָהּו ַהִּמְרַׁשַעת ָּבנֶ 24:7 יָה ָפְרצּו ֶאת־ֵּבית ָהֱא
וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל וַַּיֲעׂשּו ֲארֹון ֶאָחד וִַּיְּתנֻהּו ְּבַׁשַער ֵּבית־ְיהוָה חּוָצה:  24:8
ִהים ַעל־ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר:  וִַּיְּתנּו־קֹול ִּביהּוָדה ּוִבירּוָׁשַלִם ְלָהִביא ַליהוָה ַמְׂשַאת מֹ 24:9 ֶׁשה ֶעֶבד־ָהֱא

וִַּיְׂשְמחּו ָכל־ַהָּׂשִרים ְוָכל־ָהָעם וַָּיִביאּו וַַּיְׁשִליכּו ָלָארֹון ַעד־ְלַכֵּלה:  24:10
ֶּכֶסף ּוָבא סֹוֵפר ַהֶּמֶל ּוְפִקיד  וְַיִהי ְּבֵעת יִָביא ֶאת־ָהָארֹון ֶאל־ְּפֻקַּדת ַהֶּמֶל ְּבַיד ַהְלִוִּים ְוִכְראֹוָתם ִּכי־ַרב הַ 24:11

ב:  ֹּכֵהן ָהרֹאׁש ִויָערּו ֶאת־ָהָארֹון ְוִיָּׂשֻאהּו ִויִׁשיֻבהּו ֶאל־ְמֹקמֹו ֹּכה ָעׂשּו ְליֹום ְּביֹום וַַּיַאְספּו־ֶכֶסף ָלרֹ 
ְהיּו ׂשְֹכִרים ֹחְצִבים ְוָחָרִׁשים ְלַחֵּדׁש ֵּבית  וִַּיְּתֵנהּו ַהֶּמֶל ִויהֹויָָדע ֶאל־עֹוֵׂשה ְמֶלאֶכת ֲעבֹוַדת ֵּבית־ְיהוָה וַּיִ 24:12

ְיהוָה ְוַגם ְלָחָרֵׁשי ַבְרֶזל ּוְנֹחֶׁשת ְלַחֵּזק ֶאת־ֵּבית ְיהוָה: 
ִהים ַעל־ַמְתֻּכְנּתֹו ו24:13ַ ְיַאְּמֻצהּו: וַַּיֲעׂשּו ֹעֵׂשי ַהְּמָלאָכה וַַּתַעל ֲארּוָכה ַלְּמָלאָכה ְּביָָדם וַַּיֲעִמידּו ֶאת־ֵּבית ָהֱא
ֲעלֹות ְוַכּפֹות  ּוְכַכּלֹוָתם ֵהִביאּו ִלְפֵני ַהֶּמֶל ִויהֹויָָדע ֶאת־ְׁשָאר ַהֶּכֶסף וַַּיֲעֵׂשהּו ֵכִלים ְלֵבית־ְיהָוה ְּכֵלי ָׁשֵרת ְוהַ 24:14

:ּוְכֵלי ָזָהב וָָכֶסף וִַּיְהיּו ַמֲעִלים ֹעלֹות ְּבֵבית־ְיהוָה ָּתִמיד ֹּכל ְיֵמי ְיהֹויָָדע 
ִׁשים ָׁשָנה ְּבמֹותֹו: 24:15 וִַּיְזַקן ְיהֹויָָדע וִַּיְׂשַּבע יִָמים וַָּיֹמת ֶּבן־ֵמָאה ּוְׁש
ִהים ּוֵביתֹו: 24:16 וִַּיְקְּבֻרהּו ְבִעיר־ָּדִויד ִעם־ַהְּמָלִכים ִּכי־ָעָׂשה טֹוָבה ְּבִיְׂשָרֵאל ְוִעם ָהֱא
ָּבאּו ָׂשֵרי ְיהּוָדה וִַּיְׁשַּתֲחוּו ַלֶּמֶל ָאז ָׁשַמע ַהֶּמֶל ֲאֵליֶהם:  ְוַאֲחֵרי מֹות ְיהֹויָָדע 24:17
ֵהי ֲאבֹוֵתיֶהם וַַּיַעְבדּו ֶאת־ָהֲאֵׁשִרים ְוֶאת־ָהֲעַצִּבים וְַיִהי־ֶקֶצף ַעל־ְיהּוָדה וִ 24:18 ירּוָׁשַלִם  וַַּיַעְזבּו ֶאת־ֵּבית ְיהוָה ֱא

ְּבַאְׁשָמָתם זֹאת: 
ְׁשַלח ָּבֶהם ְנִבִאים ַלֲהִׁשיָבם ֶאל־ְיהוָה וַָּיִעידּו ָבם ְולֹא ֶהֱאִזינּו: וַּיִ 24:19
ִהים24:20 ִהים ָלְבָׁשה ֶאת־ְזַכְריָה ֶּבן־ְיהֹויָָדע ַהֹּכֵהן וַַּיֲעֹמד ֵמַעל ָלָעם וַּיֹאֶמר ָלֶהם ֹּכה ָאַמר ָהֱא ָלָמה  ְורּוַח ֱא

ְיהוָה ְולֹא ַתְצִליחּו ִּכי־ֲעַזְבֶּתם ֶאת־ְיהוָה וַַּיֲעֹזב ֶאְתֶכם:  ַאֶּתם ֹעְבִרים ֶאת־ִמְצות 
וִַּיְקְׁשרּו ָעָליו וִַּיְרְּגֻמהּו ֶאֶבן ְּבִמְצוַת ַהֶּמֶל ַּבֲחַצר ֵּבית ְיהוָה:  24:21
ג ֶאת־ְּבנֹו ּוְכמֹותֹו ָאַמר ֵיֶרא ְיהוָה ְוִיְדֹרׁש:ְולֹא־ָזַכר יֹוָאׁש ַהֶּמֶל ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהֹוָיָדע ָאִביו ִעּמֹו וַַּיֲהרֹ 24:22
ם ֵמָעם וְַיִהי ִלְתקּוַפת ַהָּׁשָנה ָעָלה ָעָליו ֵחיל ֲאָרם וַָּיֹבאּו ֶאל־ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלִם וַַּיְׁשִחיתּו ֶאת־ָּכל־ָׂשֵרי ָהעָ 24:23

ְוָכל־ְׁשָלָלם ִׁשְּלחּו ַלֶמֶל ַּדְרָמֶׂשק:  
ֵהי ֲאבֹוֵתיֶהם  ִּכי ְבמִ 24:24 ְצַער ֲאָנִׁשים ָּבאּו ֵחיל ֲאָרם וַיהוָה ָנַתן ְּביָָדם ַחִיל ָלֹרב ְמֹאד ִּכי ָעְזבּו ֶאת־ְיהוָה ֱא

ְוֶאת־יֹוָאׁש ָעׂשּו ְׁשָפִטים: 
ֵמי ְּבֵני ְיהֹויָָדע ַהֹּכֵהן וַַּיַהְרגֻהּו  ּוְבֶלְכָּתם ִמֶּמּנּו ִּכי־ָעְזבּו ֹאתֹו ְּבַמֲחלִּיים ַרִּבים ִהְתַקְּׁשרּו ָעָליו ֲעָבָדיו ִּבְד 24:25

ַעל־ִמָּטתֹו וַָּיֹמת וִַּיְקְּבֻרהּו ְּבִעיר ָּדִויד ְולֹא ְקָבֻרהּו ְּבִקְברֹות ַהְּמָלִכים: 

1 18 // LXX וַַּיֲעֵמד ֶאת־ַמְחְלקֹות ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים omit MT Tg Syr Vg (ְוַהְלִוִּיםְוַהְלִוִּים)



ֹוָאִבית:  ְוֵאֶּלה ַהִּמְתַקְּׁשִרים ָעָליו ָזָבד ֶּבן־ִׁשְמָעת ָהַעּמֹוִנית ִויהֹוָזָבד ֶּבן־ִׁשְמִרית ַהּמ24:26
ִהים ִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל־ִמְדַרׁש ֵסֶפר ַהְּמָלִכים וִַּיְמ ֲאַמצְ 24:27 יָהּו ְבנֹו  ּוָבָניו ְוֹרב ַהַּמָּׂשא ָעָליו ִויסֹוד ֵּבית ָהֱא
ַּתְחָּתיו:

ירּוָׁשָלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו ְיהֹוַעָּדן ִמירּוָׁשָלִים: ֶּבן־ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ָמַל ֲאַמְציָהּו ְוֶעְׂשִרים וֵָתַׁשע ָׁשָנה ָמַל ּבִ 25:1
וַַּיַעׂש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהוָה ַרק לֹא ְּבֵלָבב ָׁשֵלם:  25:2
וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר ָחְזָקה ַהַּמְמָלָכה ְּביָדֹו וַַּיֲהֹרג ֶאת־ֲעָבָדיו ַהַּמִּכים ֶאת־ַהֶּמֶל ָאִביו:  25:3
25:4 ֹ א ֵהִמית ִּכי ַכָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ְּבֵסֶפר ֹמֶׁשה ֲאֶׁשר־ִצָּוה ְיהוָה ֵלאֹמר לֹא־יָמּותּו ָאבֹות ַעל־ָּבִנים  ְוֶאת־ְּבֵניֶהם ל

ּוָבִנים לֹא־יָמּותּו ַעל־ָאבֹות ִּכי ִאיׁש ְּבֶחְטאֹו יָמּותּו:
ֲאָלִפים ּוְלָׂשֵרי ַהֵּמאֹות ְלָכל־ְיהּוָדה ּוִבְניִָמן וִַּיְפְקֵדם  וִַּיְקֹּבץ ֲאַמְציָהּו ֶאת־ְיהּוָדה וַַּיֲעִמיֵדם ְלֵבית־ָאבֹות ְלָׂשֵרי הָ 25:5

ׁש־ֵמאֹות ֶאֶלף ָּבחּור יֹוֵצא ָצָבא ֹאֵחז ֹרַמח ְוִצָּנה:   ְלִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה וַָמְעָלה וִַּיְמָצֵאם ְׁש
ר־ָּכֶסף: וִַּיְׂשֹּכר ִמִּיְׂשָרֵאל ֵמָאה ֶאֶלף ִּגּבֹור ָחִיל ְּבֵמָאה ִכּכַ 25:6
ִהים ָּבא ֵאָליו ֵלאֹמר ַהֶּמֶל ַאל־יָבֹא ִעְּמ ְצָבא ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵאין ְיהוָה ִעם־ִיְׂשָרֵאל ֹּכל ְּבנֵ 25:7 י ֶאְפָרִים:  ְוִאיׁש ָהֱא
ִהים ִלְפֵני אֹויֵב ִּכי יֶׁש־ּכֹ 25:8 ִהים ַלְעזֹור ּוְלַהְכִׁשיל:  ִּכי ִאם־ּבֹא ַאָּתה ֲעֵׂשה ֲחַזק ַלִּמְלָחָמה יְַכִׁשיְל ָהֱא ַח ֵּבא
ִהים ּוַמה־ַּלֲעׂשֹות ִלְמַאת ַהִּכָּכר ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְגדּוד ִיְׂשָרֵאל וַּיֹאֶמר ִאי25:9 ִהים  וַּיֹאֶמר ֲאַמְציָהּו ְלִאיׁש ָהֱא ׁש ָהֱא

יֵׁש ַליהוָה ָלֶתת ְל ַהְרֵּבה ִמֶּזה:  
ְלַהְּגדּוד ֲאֶׁשר־ָּבא ֵאָליו ֵמֶאְפַרִים ָלֶלֶכת ִלְמקֹוָמם וִַּיַחר ַאָּפם ְמֹאד ִּביהּוָדה וַָּיׁשּובּו וַַּיְבִּדיֵלם ֲאַמְציָהּו25:10

ִלְמקֹוָמם ָּבֳחִרי־ָאף:
ם:  וֲַאַמְציָהּו ִהְתַחַּזק וִַּיְנַהג ֶאת־ַעּמֹו וֵַּיֶל ֵּגיא ַהֶּמַלח וַַּי ֶאת־ְּבֵני־ֵׂשִעיר ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפי25:11
ָקעּו: וֲַעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ַחִּיים ָׁשבּו ְּבֵני ְיהּוָדה וְַיִביאּום ְלרֹאׁש ַהָּסַלע וַַּיְׁשִליכּום ֵמרֹאׁש־ַהֶּסַלע ְוֻכָּלם ִנבְ 25:12
הּוָדה ִמֹּׁשְמרֹון ְוַעד־ֵּבית חֹורֹון וַַּיּכּו  ּוְבֵני ַהְּגדּוד ֲאֶׁשר ֵהִׁשיב ֲאַמְציָהּו ִמֶּלֶכת ִעּמֹו ַלִּמְלָחָמה וִַּיְפְׁשטּו ְּבָעֵרי יְ 25:13

ֶׁשת ֲאָלִפים וַָּיֹבּזּו ִּבָּזה ַרָּבה:  ֵמֶהם ְׁש
ִהים ְולִ 25:14 ֵהי ְּבֵני ֵׂשִעיר וַַּיֲעִמיֵדם לֹו ֵלא ְפֵניֶהם  וְַיִהי ַאֲחֵרי בֹוא ֲאַמְציָהּו ֵמַהּכֹות ֶאת־ֲאדֹוִמים וַָּיֵבא ֶאת־ֱא

ְׁשַּתֲחוֶה ְוָלֶהם ְיַקֵּטר: יִ 
ֵהי ָהָעם ֲאֶׁשר לֹא־ִהּצִ 25:15 ילּו  וִַּיַחר־ַאף ְיהוָה ַּבֲאַמְצָיהּו וִַּיְׁשַלח ֵאָליו ָנִביא וַּיֹאֶמר לֹו ָלָּמה ָדַרְׁשָּת ֶאת־ֱא

  : ֶאת־ַעָּמם ִמָּיֶד
 ְנַתּנּו ֲחַדל־ְל ָלָּמה יַּכּו וֶַּיְחַּדל ַהָּנִביא וַּיֹאֶמר יַָדְעִּתי ִּכי־יַָעץ וְַיִהי ְּבַדְּברֹו ֵאָליו וַּיֹאֶמר לֹו ַהְליֹוֵעץ ַלֶּמלֶ 25:16

ִהים ְלַהְׁשִחיֶת ִּכי־ָעִׂשיָת ּזֹאת ְולֹא ָׁשַמְעָּת ַלֲעָצִתי: ֱא
ן־יֵהּוא ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר לך ְלָכה ִנְתָרֶאה וִַּיָּוַעץ ֲאַמְציָהּו ֶמֶל ְיהּוָדה וִַּיְׁשַלח ֶאל־יֹוָאׁש ֶּבן־ְיהֹוָאָחז ּבֶ 25:17
ָפִנים: 
־ְיהּוָדה ֵלאֹמר ַהחֹוַח ֲאֶׁשר ַּבְּלָבנֹון ָׁשַלח ֶאל־ָהֶאֶרז אֲ 25:18 ־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ֲאַמְציָהּו ֶמֶל ֶׁשר  וִַּיְׁשַלח יֹוָאׁש ֶמֶל

וַַּתֲעֹבר ַחַּית ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ַּבְּלָבנֹון וִַּתְרֹמס ֶאת־ַהחֹוַח:  ַּבְּלָבנֹון ֵלאֹמר ְּתָנה־ֶאת־ִּבְּת ִלְבִני ְלִאָּׁשה 
ַפְלָּת ַאָּתה ָאַמְרָּת ִהֵּנה ִהִּכיָת ֶאת־ֱאדֹום ּוְנָׂשֲא ִלְּב ְלַהְכִּביד ַעָּתה ְׁשָבה ְּבֵביֶת ָלָּמה ִתְתָּגֶרה ְּבָרָעה ְונָ 25:19

  : ִויהּוָדה ִעָּמ
ֵהי ֱאדֹום: ְולֹא־ָׁשַמע 25:20 ִהים ִהיא ְלַמַען ִּתָּתם ְּביָד ִּכי ָדְרׁשּו ֵאת ֱא ֲאַמְציָהּו ִּכי ֵמָהֱא
־ְיהּוָדה ְּבֵבית ֶׁשֶמׁש ֲאֶׁשר ִליהּוָדה:  25:21 ־ִיְׂשָרֵאל וִַּיְתָראּו ָפִנים הּוא וֲַאַמְציָהּו ֶמֶל וַַּיַעל יֹוָאׁש ֶמֶל
ִיְׂשָרֵאל וַָּינֻסּו ִאיׁש ְלֹאָהָליו:  וִַּיָּנֶגף ְיהּוָדה ִלְפֵני25:22
־ִיְׂשָרֵאל ְּבֵבית ָׁשֶמׁש וְַיִביֵאהּו25:23 ־ְיהּוָדה ֶּבן־יֹוָאׁש ֶּבן־ְיהֹוָאָחז ָּתַפׂש יֹוָאׁש ֶמֶל ְירּוָׁשַלִם  ְוֵאת ֲאַמְציָהּו ֶמֶל

ֶנה ַאְרַּבע ֵמאֹות ַאָּמה:  וִַּיְפֹרץ ְּבחֹוַמת ְירּוָׁשַלִם ִמַּׁשַער ֶאְפַרִים ַעד־ַׁשַער ַהּפֹו
ִהים ִעם־ֹעֵבד ֱאדֹום ְוֶאת־ֹאְצרֹות ֵּבית ַהֶּמלֶ 25:24   ְוָכל־ַהָּזָהב ְוַהֶּכֶסף ְוֵאת ָּכל־ַהֵּכִלים ַהִּנְמְצִאים ְּבֵבית־ָהֱא

ְוֵאת ְּבֵני ַהַּתֲעֻרבֹות וַָּיָׁשב ֹׁשְמרֹון:
ְיהּוָדה ַאֲחֵרי מֹות יֹוָאׁש ֶּבן־ְיהֹוָאָחז ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה:  וְַיִחי ֲאַמְציָהּו ֶבן־יֹוָאׁש ֶמֶל  25:25
ְויֶֶתר ִּדְבֵרי ֲאַמְציָהּו ָהִראֹׁשִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים ֲהלֹא ִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ַמְלֵכי־ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל:  25:26
ַאֲחֵרי ְיהוָה וִַּיְקְׁשרּו ָעָליו ֶקֶׁשר ִּבירּוָׁשַלִם וַָּיָנס ָלִכיָׁשה וִַּיְׁשְלחּו ַאֲחָריו ָלִכיָׁשה  ּוֵמֵעת ֲאֶׁשר־ָסר ֲאַמְציָהּו מֵ 25:27

וְַיִמיֻתהּו ָׁשם: 
וִַּיָּׂשֻאהּו ַעל־ַהּסּוִסים וִַּיְקְּברּו ֹאתֹו ִעם־ֲאֹבָתיו ְּבִעיר ְיהּוָדה:  25:28

ִּזָּיהּו ְוהּוא ֶּבן־ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה וַַּיְמִליכּו ֹאתֹו ַּתַחת ָאִביו ֲאַמְציָהּו:  וִַּיְקחּו ָּכל־ַעם ְיהּוָדה ֶאת־עֻ 26:1
הּוא ָּבָנה ֶאת־ֵאיַלת וְַיִׁשיֶבָה ִליהּוָדה ַאֲחֵרי ְׁשַכב־ַהֶּמֶל ִעם־ֲאֹבָתיו:26:2
ִים ָׁשָנה ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו ְיָכְליָה ִמן־ְירּוָׁשָלִם: ֶּבן־ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ֻעִּזָּיהּו ְבָמְלכֹו וֲַחִמִּׁשים ּוְׁשּתַ 26:3
וַַּיַעׂש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהוָה ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ֲאַמְציָהּו ָאִביו:  26:4



ִהים ּוִביֵמי ָּדְר 26:5 ִהים ִּביֵמי ְזַכְריָהּו ַהֵּמִבין ְּבִיְרַאת ָהֱא ִהים: וְַיִהי ִלְדֹרׁש ֱא ׁשֹו ֶאת־ְיהוָה ִהְצִליחֹו ָהֱא
ים ְּבַאְׁשּדֹוד  וֵַּיֵצא וִַּיָּלֶחם ַּבְּפִלְׁשִּתים וִַּיְפֹרץ ֶאת־חֹוַמת ַּגת ְוֵאת חֹוַמת יְַבֵנה ְוֵאת חֹוַמת ַאְׁשּדֹוד וִַּיְבֶנה ָעִר 26:6

ּוַבְּפִלְׁשִּתים:  
ִהים ַעל־ְּפִלְׁש 26:7 ִּתים ְוַעל־ָהַעְרִבִּיים ַהֹּיְׁשִבים ְּבגּור־ָּבַעל ְוַהְּמעּוִנים:  וַַּיְעְזֵרהּו ָהֱא
וִַּיְּתנּו ַהְּמעּוִנים ִמְנָחה ְלֻעִּזָּיהּו וֵַּיֶל ְׁשמֹו ַעד־ְלבֹוא ִמְצַרִים ִּכי ֶהֱחִזיק ַעד־ְלָמְעָלה:  26:8
ִּפָּנה ְוַעל־ַׁשַער ַהַּגְיא ְוַעל־ַהִּמְקצֹוַע וְַיַחְּזֵקם:  וִַּיֶבן ֻעִּזָּיהּו ִמְגָּדִלים ִּבירּוָׁשַלִם ַעל־ַׁשַער הַ 26:9

ם ְוֹכְרִמים ֶּבָהִרים  וִַּיֶבן ִמְגָּדִלים ַּבִּמְדָּבר וַַּיְחֹצב ֹּברֹות ַרִּבים ִּכי ִמְקֶנה־ַּרב ָהיָה לֹו ּוַבְּׁשֵפָלה ּוַבִּמיׁשֹור ִאָּכִרי26:10
ּוַבַּכְרֶמל ִּכי־ֹאֵהב ֲאָדָמה ָהיָה:

ֵׂשיָהּו ַהּׁשֹוֵטר  וְַיִהי ְלֻעִּזָּיהּו ַחִיל ֹעֵׂשה ִמְלָחָמה יֹוְצֵאי ָצָבא ִלְגדּוד ְּבִמְסַּפר ְּפֻקָּדָתם ְּביַד ְיִעיֵאל ַהּסֹוֵפר ּוַמעֲ 26:11
  : ַעל יַד־ֲחַנְניָהּו ִמָּׂשֵרי ַהֶּמֶל

ַאְלַּפִים ְוֵׁשׁש ֵמאֹות: ֹּכל ִמְסַּפר ָראֵׁשי ָהָאבֹות ְלִגּבֹוֵרי ָחִיל26:12
ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ְוִׁשְבַעת ֲאָלִפים וֲַחֵמׁש ֵמאֹות עֹוֵׂשי ִמְלָחָמה ְּבֹכַח ָחִיל ַלְעֹזר ַלּמֶ 26:13 ֶל  ְוַעל־יָָדם ֵחיל ָצָבא ְׁש

ַעל־ָהאֹויֵב:  
ים ְוִׁשְרֹינֹות ּוְקָׁשתֹות ּוְלַאְבֵני ְקָלִעים:  וַָּיֶכן ָלֶהם ֻעִּזָּיהּו ְלָכל־ַהָּצָבא ָמִגִּנים ּוְרָמִחים ְוכֹוָבעִ 26:14
ֲאָבִנים ְּגֹדלֹות  וַַּיַעׂש ִּבירּוָׁשַלִם ִחְּׁשֹבנֹות ַמֲחֶׁשֶבת חֹוֵׁשב ִלְהיֹות ַעל־ַהִּמְגָּדִלים ְוַעל־ַהִּפּנֹות ִלירֹוא ַּבִחִּצים ּובַ 26:15

ַעד ִּכי־ָחָזק:  וֵַּיֵצא ְׁשמֹו ַעד־ְלֵמָרחֹוק ִּכי־ִהְפִליא ְלֵהָעֵזר 
ָהיו וַָּיבֹא ֶאל־ֵהיַכל ְיהוָה ְלַהְקִטיר ַעל־ִמְזַּבח 26:16 ַהְּקֹטֶרת:  ּוְכֶחְזָקתֹו ָּגַבּה ִלּבֹו ַעד־ְלַהְׁשִחית וִַּיְמַעל ַּביהוָה ֱא
וַָּיבֹא ַאֲחָריו ֲעַזְריָהּו ַהֹּכֵהן ְוִעּמֹו ֹּכֲהִנים ַליהוָה ְׁשמֹוִנים ְּבֵני־ָחִיל:26:17
ן ַהְמֻקָּדִׁשים וַַּיַעְמדּו ַעל־ֻעִּזָּיהּו ַהֶּמֶל וַּיֹאְמרּו לֹו לֹא־ְל ֻעִּזָּיהּו ְלַהְקִטיר ַליהוָה ִּכי ַלֹּכֲהִנים ְּבֵני־ַאֲהרֹ 26:18

ִהים:  ְלַהְקִטיר ֵצא ִמן־ַהִּמְקָּדׁש ִּכי ָמַעְלָּת ְולֹא־ְל ְלָכבֹוד ֵמְיהוָה ֱא
ת ָּיהּו ּוְביָדֹו ִמְקֶטֶרת ְלַהְקִטיר ּוְבַזְעּפֹו ִעם־ַהֹּכֲהִנים ְוַהָּצַרַעת ָזְרָחה ְבִמְצחֹו ִלְפֵני ַהֹּכֲהִנים ְּבֵבי וִַּיְזַעף ֻעּזִ 26:19

ְיהוָה ֵמַעל ְלִמְזַּבח ַהְּקֹטֶרת: 
ְצחֹו וַַּיְבִהלּוהּו ִמָּׁשם ְוַגם־הּוא ִנְדַחף  וִַּיֶפן ֵאָליו ֲעַזְריָהּו ֹכֵהן ָהרֹאׁש ְוָכל־ַהֹּכֲהִנים ְוִהֵּנה־הּוא ְמֹצָרע ְּבמִ 26:20

ָלֵצאת ִּכי ִנְּגעֹו ְיהוָה:  
ם ְּבנֹו ַעל־ֵּבית  וְַיִהי ֻעִּזָּיהּו ַהֶּמֶל ְמֹצָרע ַעד־יֹום מֹותֹו וֵַּיֶׁשב ֵּבית ַהָחְפִׁשית ְמֹצָרע ִּכי ִנְגַזר ִמֵּבית ְיהוָה ְויֹותָ 26:21

ָאֶרץ:  ַהֶּמֶל ׁשֹוֵפט ֶאת־ַעם הָ 
ְויֶֶתר ִּדְבֵרי ֻעִּזָּיהּו ָהִראֹׁשִנים ְוָהֲאֲחֹרִנים ָּכַתב ְיַׁשְעיָהּו ֶבן־ָאמֹוץ ַהָּנִביא:  26:22
ְמצֹוָרע הּואוִַּיְׁשַּכב ֻעִּזָּיהּו ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיְקְּברּו ֹאתֹו ִעם־ֲאֹבָתיו ִּבְׂשֵדה ַהְּקבּוָרה ֲאֶׁשר ַלְּמָלִכים ִּכי ָאְמרּו 26:23

וִַּיְמ יֹוָתם ְּבנֹו ַּתְחָּתיו:
דֹוק:  ֶּבן־ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה יֹוָתם ְּבָמְלכֹו ְוֵׁשׁש־ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו ְירּוָׁשה ַּבת־צָ 27:1
ו ַרק לֹא־ָבא ֶאל־ֵהיַכל ְיהוָה ְועֹוד ָהָעם ַמְׁשִחיִתים: וַַּיַעׂש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהוָה ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ֻעִּזָּיהּו ָאִבי 27:2
הּוא ָּבָנה ֶאת־ַׁשַער ֵּבית־ְיהוָה ָהֶעְליֹון ּוְבחֹוַמת ָהֹעֶפל ָּבָנה ָלֹרב: 27:3
ְוָעִרים ָּבָנה ְּבַהר־ְיהּוָדה ּוֶבֳחָרִׁשים ָּבָנה ִּביָרִנּיֹות ּוִמְגָּדִלים:  27:4
ֶל ְּבֵני־ַעּמֹון וֶַּיֱחַזק ֲעֵליֶהם וִַּיְּתנּו־לֹו ְבֵני־ַעּמֹון ַּבָּׁשָנה ַהִהיא ֵמָאה ִּכַּכר־ֶּכֶסף וֲַעֶׂשֶרת  ְוהּוא ִנְלַחם ִעם־מֶ 27:5

ּוַבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְוַהְּׁשִלִׁשית:  ֲאָלִפים ֹּכִרים ִחִּטים ּוְׂשעֹוִרים ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים זֹאת ֵהִׁשיבּו לֹו ְּבֵני ַעּמֹון
ָהיו:  27:6 וִַּיְתַחֵּזק יֹוָתם ִּכי ֵהִכין ְּדָרָכיו ִלְפֵני ְיהוָה ֱא
ְויֶֶתר ִּדְבֵרי יֹוָתם ְוָכל־ִמְלֲחֹמָתיו ּוְדָרָכיו ִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ַמְלֵכי־ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה:  27:7
ָנה ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם: ֶּבן־ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ָהיָה ְבָמְלכֹו ְוֵׁשׁש־ֶעְׂשֵרה ׁשָ 27:8
וִַּיְׁשַּכב יֹוָתם ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיְקְּברּו ֹאתֹו ְּבִעיר ָּדִויד וִַּיְמ ָאָחז ְּבנֹו ַּתְחָּתיו:27:9
יֵני ְיהוָה ְּכָדִויד ָאִביו:  ֶּבן־ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאָחז ְּבָמְלכֹו ְוֵׁשׁש־ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם ְולֹא־ָעָׂשה ַהָּיָׁשר ְּבעֵ 28:1
וֵַּיֶל ְּבַדְרֵכי ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ְוַגם ַמֵּסכֹות ָעָׂשה ַלְּבָעִלים: 28:2
ִיְׂשָרֵאל:  ְוהּוא ִהְקִטיר ְּבֵגיא ֶבן־ִהֹּנם וַַּיֲעֵבר ֶאת־ָּבָניו ָּבֵאׁש ְּכֹתֲעבֹות ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֹהִריׁש ְיהוָה ִמְּפֵני ְּבֵני28:3
וְַיַזֵּבַח וְַיַקֵּטר ַּבָּבמֹות ְוַעל־ַהְּגָבעֹות ְוַתַחת ָּכל־ֵעץ ַרֲעָנן: 28:4
ָהיו ְּביַד ֶמֶל ֲאָרם וַַּיּכּו־בֹו וִַּיְׁשּבּו ִמֶּמּנּו ִׁשְביָה ְגדֹוָלה וַָּיִביאּו ַּדְרָמׂשֶ 28:5 ק ְוַגם ְּביַד־ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל  וִַּיְּתֵנהּו ְיהוָה ֱא
־ּבֹו ַמָּכה ְגדֹוָלה: ִנָּתן וַ ַּי
ֵהי  וַַּיֲהֹרג ֶּפַקח ֶּבן־ְרַמְליָהּו ִּביהּוָדה ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ְּביֹום ֶאָחד ַהֹּכל ְּבֵני־ָחִיל ְּבָעְזָבם ֶאת־ְיהוָה28:6 ֱא

ֲאבֹוָתם: 
ֶל ְוֶאת־ַעְזִריָקם ְנִגיד ַהָּבִית ְוֶאת־ֶאְלָקָנה ִמְׁשֵנה וַַּיֲהֹרג ִזְכִרי ִּגּבֹור ֶאְפַרִים ֶאת־ַמֲעֵׂשיָהּו ֶּבן־ַהּמֶ 28:7

 : ַהֶּמֶל



ֶאת־ַהָּׁשָלל וִַּיְׁשּבּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵמֲאֵחיֶהם ָמאַתִים ֶאֶלף ָנִׁשים ָּבִנים ּוָבנֹות ְוַגם־ָׁשָלל ָרב ָּבְזזּו ֵמֶהם וַָּיִביאּו 28:8
ְלֹׁשְמרֹון: 

ְוָׁשם ָהיָה ָנִביא ַליהוָה ֹעֵדד ְׁשמֹו וֵַּיֵצא ִלְפֵני ַהָּצָבא ַהָּבא ְלֹׁשְמרֹון וַּיֹאֶמר ָלֶהם ִהֵּנה ַּבֲחַמת ְיהוָה  28:9
ֵהי־ֲאבֹוֵתיֶכם ַעל־ְיהּוָדה ְנָתָנם ְּביְֶדֶכם וַַּתַהְרגּו־ָבם ְבַזַעף ַעד ַלָּׁשַמִים ִהִּגיַע:  ֱא

ָדה ִוירּוָׁשַלִם ַאֶּתם ֹאְמִרים ִלְכֹּבׁש ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות ָלֶכם ֲהלֹא ַרק־ַאֶּתם ִעָּמֶכם ֲאָׁשמֹות  ְוַעָּתה ְּבֵני־ְיהּו28:10
ֵהיֶכם:  ַליהוָה ֱא

ְוַעָּתה ְׁשָמעּוִני ְוָהִׁשיבּו ַהִּׁשְביָה ֲאֶׁשר ְׁשִביֶתם ֵמֲאֵחיֶכם ִּכי ֲחרֹון ַאף־ְיהוָה ֲעֵליֶכם: 28:11
ַׁשֻּלם וֲַעָמָׂשא וַָּיֻקמּו ֲאָנִׁשים ֵמָראֵׁשי ְבֵני־ֶאְפַרִים ֲעַזְריָהּו ֶבן־ְיהֹוָחָנן ֶּבֶרְכיָהּו ֶבן־ְמִׁשֵּלמֹות ִויִחְזִקָּיהּו ֶּבן־28:12

ֶּבן־ַחְדָלי ַעל־ַהָּבִאים ִמן־ַהָּצָבא:  
ַאְׁשַמת ְיהוָה ָעֵלינּו ַאֶּתם ֹאְמִרים ְלֹהִסיף ַעל־ַחּטֹאֵתינּו וַּיֹאְמרּו ָלֶהם לֹא־ָתִביאּו ֶאת־ַהִּׁשְביָה ֵהָּנה ִּכי לְ 28:13

ְוַעל־ַאְׁשָמֵתינּו ִּכי־ַרָּבה ַאְׁשָמה ָלנּו וֲַחרֹון ָאף ַעל־ִיְׂשָרֵאל:  
וַַּיֲעֹזב ֶהָחלּוץ ֶאת־ַהִּׁשְביָה ְוֶאת־ַהִּבָּזה ִלְפֵני ַהָּׂשִרים ְוָכל־ַהָּקָהל:  28:14
ִּבׁשּום וַַּיְנִעלּום  ֻקמּו ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר־ִנְּקבּו ְבֵׁשמֹות וַַּיֲחִזיקּו ַבִּׁשְביָה ְוָכל־ַמֲעֻרֵּמיֶהם ִהְלִּביׁשּו ִמן־ַהָּׁשָלל וַַּילְ וַּיָ 28:15

ָמִרים ֵאֶצל ֲאֵחיֶהם וַָּיׁשּובּו ֹׁשְמרֹון:וַַּיֲאִכלּום וַַּיְׁשקּום וְַיֻסכּום וְַיַנֲהלּום ַּבֲחֹמִרים ְלָכל־ּכֹוֵׁשל וְַיִביאּום ְיֵרחֹו ִעיר־ַהְּת 
ָּבֵעת ַהִהיא ָׁשַלח ַהֶּמֶל ָאָחז ַעל־ַמְלֵכי ַאּׁשּור ַלְעֹזר לֹו:  28:16
ְועֹוד ֲאדֹוִמים ָּבאּו וַַּיּכּו ִביהּוָדה וִַּיְׁשּבּו־ֶׁשִבי:  28:17
ב ִליהּוָדה וִַּיְלְּכדּו ֶאת־ֵּבית־ֶׁשֶמׁש ְוֶאת־ַאָּילֹון ְוֶאת־ַהְּגֵדרֹות ְוֶאת־ׂשֹוכֹו  ּוְפִלְׁשִּתים ָּפְׁשטּו ְּבָעֵרי ַהְּׁשֵפָלה ְוַהֶּנגֶ 28:18

ּוְבנֹוֶתיָה ְוֶאת־ִּתְמָנה ּוְבנֹוֶתיָה ְוֶאת־ִּגְמזֹו ְוֶאת־ְּבֹנֶתיָה וֵַּיְׁשבּו ָׁשם: 
־ִיְׂשָראֵ 28:19 ל ִּכי ִהְפִריַע ִּביהּוָדה ּוָמעֹול ַמַעל ַּביהוָה: ִּכי־ִהְכִניַע ְיהוָה ֶאת־ְיהּוָדה ַּבֲעבּור ָאָחז ֶמֶל
וַָּיבֹא ָעָליו ִּתְּלַגת ִּפְלְנֶאֶסר ֶמֶל ַאּׁשּור וַָּיַצר לֹו ְולֹא ֲחָזקֹו:  28:20
ָרה לֹו:  ִּכי־ָחַלק ָאָחז ֶאת־ֵּבית ְיהוָה ְוֶאת־ֵּבית ַהֶּמֶל ְוַהָּׂשִרים וִַּיֵּתן ְלֶמֶל ַאּׁשּור ְולֹא ְלֶעזְ 28:21
ּוְבֵעת ָהֵצר לֹו וַּיֹוֶסף ִלְמעֹול ַּביהוָה הּוא ַהֶּמֶל ָאָחז: 28:22
ֵהי ַמְלֵכי־ֲאָרם ֵהם ַמְעְזִרים אֹוָתם ָלֶהם ֲאַזֵּבַח וְ 28:23 ֵהי ַדְרֶמֶׂשק ַהַּמִּכים ּבֹו וַּיֹאֶמר ִּכי ֱא יְַעְזרּוִני ְוֵהם  וִַּיְזַּבח ֵלא

ּוְלָכל־ִיְׂשָרֵאל: ָהיּו־לֹו ְלַהְכִׁשילֹו
ִהים וִַּיְסֹּגר ֶאת־ַּדְלתֹות ֵּבית־ְיהוָה וַּיַ 28:24 ִהים וְַיַקֵּצץ ֶאת־ְּכֵלי ֵבית־ָהֱא ַעׂש לֹו  וֶַּיֱאֹסף ָאָחז ֶאת־ְּכֵלי ֵבית־ָהֱא

ִמְזְּבחֹות ְּבָכל־ִּפָּנה ִּבירּוָׁשָלִם:  
ֵהי ֲאֹבָתיו: ּוְבָכל־ִעיר וִָעיר ִליהּוָדה ָעָׂשה ָבמֹות 28:25 ִהים ֲאֵחִרים וַַּיְכֵעס ֶאת־ְיהוָה ֱא ְלַקֵּטר ֵלא
ְויֶֶתר ְּדָבָריו ְוָכל־ְּדָרָכיו ָהִראֹׁשִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים ִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ַמְלֵכי־ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל:  28:26
ִּבירּוָׁשַלִם ִּכי לֹא ֱהִביֻאהּו ְלִקְבֵרי ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל וִַּיְמ ְיִחְזִקָּיהּו ְבנֹו  וִַּיְׁשַּכב ָאָחז ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיְקְּבֻרהּו ָבִעיר 28:27
ַּתְחָּתיו:

:  ַּבת־ְזַכְריָהּוְיִחְזִקָּיהּו ָמַל ֶּבן־ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים וֵָתַׁשע ָׁשָנה ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו ֲאִבָּיה29:1
וַַּיַעׂש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהוָה ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ָּדִויד ָאִביו:  29:2
הּוא ַבָּׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה ְלָמְלכֹו ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ָּפַתח ֶאת־ַּדְלתֹות ֵּבית־ְיהוָה וְַיַחְּזֵקם: 29:3
ְרחֹוב ַהִּמְזָרח: וַָּיֵבא ֶאת־ַהֹּכֲהִנים ְוֶאת־ַהְלִוִּים וַַּיַאְסֵפם לִ 29:4
ֵהי ֲאֹבֵתיֶכם ְוהֹוִציאּו ֶאת־הַ 29:5 ִּנָּדה  וַּיֹאֶמר ָלֶהם ְׁשָמעּוִני ַהְלִוִּים ַעָּתה ִהְתַקְּדׁשּו ְוַקְּדׁשּו ֶאת־ֵּבית ְיהוָה ֱא

ִמן־ַהֹּקֶדׁש: 
ֵהינּו וַַּיַעְזבֻ 29:6 הּו וַַּיֵּסּבּו ְפֵניֶהם ִמִּמְׁשַּכן ְיהוָה וִַּיְּתנּו־ֹעֶרף: ִּכי־ָמֲעלּו ֲאֹבֵתינּו ְוָעׂשּו ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה־ֱא
ֵהי ִיְׂש 29:7 ָרֵאל:  ַּגם ָסְגרּו ַּדְלתֹות ָהאּוָלם וְַיַכּבּו ֶאת־ַהֵּנרֹות ּוְקֹטֶרת לֹא ִהְקִטירּו ְוֹעָלה לֹא־ֶהֱעלּו ַבֹּקֶדׁש ֵלא
וִַּיְּתֵנם ְלַזֲעוָה ְלַׁשָּמה ְוִלְׁשֵרָקה ַּכֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹרִאים ְּבֵעיֵניֶכם:  וְַיִהי ֶקֶצף ְיהוָה ַעל־ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִם 29:8
ְוִהֵּנה ָנְפלּו ֲאבֹוֵתינּו ֶּבָחֶרב ּוָבֵנינּו ּוְבנֹוֵתינּו ְוָנֵׁשינּו ַּבְּׁשִבי ַעל־זֹאת: 29:9

ֵהי ִיְׂשָרֵאל וְ 29:10 יָֹׁשב ִמֶּמּנּו ֲחרֹון ַאּפֹו:  ַעָּתה ִעם־ְלָבִבי ִלְכרֹות ְּבִרית ַליהוָה ֱא
ָּבַני ַעָּתה ַאל־ִּתָּׁשלּו ִּכי־ָבֶכם ָּבַחר ְיהוָה ַלֲעֹמד ְלָפָניו ְלָׁשְרתֹו ְוִלְהיֹות לֹו ְמָׁשְרִתים ּוַמְקִטִרים: 29:11
ַהְּקָהִתי ּוִמן־ְּבֵני ְמָרִרי ִקיׁש ֶּבן־ַעְבִּדי וֲַעַזְריָהּו  וַָּיֻקמּו ַהְלִוִּים ַמַחת ֶּבן־ֲעָמַׂשי ְויֹוֵאל ֶּבן־ֲעַזְריָהּו ִמן־ְּבֵני 29:12

ֶּבן־ְיַהֶּלְלֵאל ּוִמן־ַהֵּגְרֻׁשִּני יֹוָאח ֶּבן־ִזָּמה ְוֵעֶדן ֶּבן־יֹוָאח:  
ּוִמן־ְּבֵני ֱאִליָצָפן ִׁשְמִרי ִויעּוֵאל ּוִמן־ְּבֵני ָאָסף ְזַכְריָהּו ּוַמַּתְניָהּו: 29:13
ּוִמן־ְּבֵני ְידּותּון ְׁשַמְעיָה ְוֻעִּזיֵאל: ּוִמן־ְּבֵני ֵהיָמן ְיִחּוֵאל ְוִׁשְמִעי29:14
וַַּיַאְספּו ֶאת־ֲאֵחיֶהם וִַּיְתַקְּדׁשּו וַָּיֹבאּו ְכִמְצוַת־ַהֶּמֶל ְּבִדְבֵרי ְיהוָה ְלַטֵהר ֵּבית ְיהוָה:  29:15
הוָה ְלַטֵהר וַּיֹוִציאּו ֵאת ָּכל־ַהֻּטְמָאה ֲאֶׁשר ָמְצאּו ְּבֵהיַכל ְיהוָה ַלֲחַצר ֵּבית  וַָּיֹבאּו ַהֹּכֲהִנים ִלְפִניָמה ֵבית־יְ 29:16

ְיהוָה וְַיַקְּבלּו ַהְלִוִּים ְלהֹוִציא ְלַנַחל־ִקְדרֹון חּוָצה:  



ם ְיהוָה וְַיַקְּדׁשּו ֶאת־ֵּבית־ְיהוָה ְליִָמים  וַָּיֵחּלּו ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ְלַקֵּדׁש ּוְביֹום ְׁשמֹוָנה ַלֹחֶדׁש ָּבאּו ְלאּולָ 29:17
ְׁשמֹוָנה ּוְביֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ַלֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ִּכּלּו: 

ָליו  ּכֵ וַָּיבֹואּו ְפִניָמה ֶאל־ִחְזִקָּיהּו ַהֶּמֶל וַּיֹאְמרּו ִטַהְרנּו ֶאת־ָּכל־ֵּבית ְיהוָה ֶאת־ִמְזַּבח ָהעֹוָלה ְוֶאת־ָּכל־29:18
ְוֶאת־ֻׁשְלַחן ַהַּמֲעֶרֶכת ְוֶאת־ָּכל־ֵּכָליו:  

ַּבח ְיהוָה: ְוֵאת ָּכל־ַהֵּכִלים ֲאֶׁשר ִהְזִניַח ַהֶּמֶל ָאָחז ְּבַמְלכּותֹו ְּבַמֲעלֹו ֵהַכּנּו ְוִהְקָּדְׁשנּו ְוִהָּנם ִלְפֵני ִמזְ 29:19
ֱאֹסף ֵאת ָׂשֵרי ָהִעיר וַַּיַעל ֵּבית ְיהוָה:  וַַּיְׁשֵּכם ְיִחְזִקָּיהּו ַהֶּמֶל וַּיֶ 29:20
וַָּיִביאּו ָפִרים־ִׁשְבָעה ְוֵאיִלים ִׁשְבָעה ּוְכָבִׂשים ִׁשְבָעה ּוְצִפיֵרי ִעִּזים ִׁשְבָעה ְלַחָּטאת ַעל־ַהַּמְמָלָכה  29:21

לֹות ַעל־ִמְזַּבח ְיהָוה: ְוַעל־ַהִּמְקָּדׁש ְוַעל־ְיהּוָדה וַּיֹאֶמר ִלְבֵני ַאֲהֹרן ַהֹּכֲהִנים ְלַהעֲ 
ם ַהִּמְזֵּבָחה וִַּיְׁשֲחטּו ַהָּבָקר וְַיַקְּבלּו ַהֹּכֲהִנים ֶאת־ַהָּדם וִַּיְזְרקּו ַהִּמְזֵּבָחה וִַּיְׁשֲחטּו ָהֵאִלים וִַּיְזְרקּו ַהּדָ 29:22

וִַּיְׁשֲחטּו ַהְּכָבִׂשים וִַּיְזְרקּו ַהָּדם ַהִּמְזֵּבָחה:  
ֶאת־ְׂשִעיֵרי ַהַחָּטאת ִלְפֵני ַהֶּמֶל ְוַהָּקָהל וִַּיְסְמכּו ְיֵדיֶהם ֲעֵליֶהם:  וַַּיִּגיׁשּו29:23
ֶל ָהעֹוָלה  וִַּיְׁשָחטּום ַהֹּכֲהִנים וְַיַחְּטאּו ֶאת־ָּדָמם ַהִּמְזֵּבָחה ְלַכֵּפר ַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ִּכי ְלָכל־ִיְׂשָרֵאל ָאַמר ַהּמֶ 29:24

ְוַהַחָּטאת:  
ַהָּנִביא ִּכי  ֲעֵמד ֶאת־ַהְלִוִּים ֵּבית ְיהוָה ִּבְמִצְלַּתִים ִּבְנָבִלים ּוְבִכֹּנרֹות ְּבִמְצוַת ָּדִויד ְוָגד ֹחֵזה־ַהֶּמֶל ְוָנָתןוַּיַ 29:25

ְביַד־ְיהוָה ַהִּמְצוָה ְּביַד־ְנִביָאיו: 
ֲחֹצְצרֹות: וַַּיַעְמדּו ַהְלִוִּים ִּבְכֵלי ָדִויד ְוַהֹּכֲהִנים ּבַ 29:26
ְּכֵלי ָּדִויד  וַּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו ְלַהֲעלֹות ָהֹעָלה ְלַהִּמְזֵּבַח ּוְבֵעת ֵהֵחל ָהעֹוָלה ֵהֵחל ִׁשיר־ְיהוָה ְוַהֲחֹצְצרֹות ְוַעל־ְיֵדי29:27

־ִיְׂשָרֵאל:  ֶמֶל
ֹות ַמֲחֹצְצִרים ַהֹּכל ַעד ִלְכלֹות ָהֹעָלה:  ְוָכל־ַהָּקָהל ִמְׁשַּתֲחִוים ְוַהִּׁשיר ְמׁשֹוֵרר ְוַהֲחֹצְצר29:28
ּוְכַכּלֹות ְלַהֲעלֹות ָּכְרעּו ַהֶּמֶל ְוָכל־ַהִּנְמְצִאים ִאּתֹו וִַּיְׁשַּתֲחוּו:  29:29
וְַיַהְללּו ַעד־ְלִׂשְמָחה וִַּיְּקדּו וַּיֹאֶמר ְיִחְזִקָּיהּו ַהֶּמֶל ְוַהָּׂשִרים ַלְלִוִּים ְלַהֵּלל ַליהוָה ְּבִדְבֵרי ָדִויד ְוָאָסף ַהֹחֶזה  29:30

וִַּיְׁשַּתֲחוּו:
יאּו ַהָּקָהל  וַַּיַען ְיִחְזִקָּיהּו וַּיֹאֶמר ַעָּתה ִמֵּלאֶתם יְֶדֶכם ַליהוָה ֹּגׁשּו ְוָהִביאּו ְזָבִחים ְותֹודֹות ְלֵבית ְיהוָה וַָּיבִ 29:31

ְזָבִחים ְותֹודֹות ְוָכל־ְנִדיב ֵלב ֹעלֹות:  
:  ִהי ִמְסַּפר ָהֹעָלה ֲאֶׁשר ֵהִביאּו ַהָּקָהל ָּבָקר ִׁשְבִעים ֵאיִלים ֵמָאה ְּכָבִׂשים ָמאָתִים ְלֹעָלה ַליהוָה ָּכל־ֵאֶּלהוַיְ 29:32
ֶׁשת ֲאָלִפים:  29:33 ְוַהֳּקָדִׁשים ָּבָקר ֵׁשׁש ֵמאֹות ְוצֹאן ְׁש
ֶאת־ָּכל־ָהֹעלֹות וְַּיַחְּזקּום ֲאֵחיֶהם ַהְלִוִּים ַעד־ְּכלֹות ַהְּמָלאָכה ַרק ַהֹּכֲהִנים ָהיּו ִלְמָעט ְולֹא יְָכלּו ְלַהְפִׁשיט 29:34

ְוַעד ִיְתַקְּדׁשּו ַהֹּכֲהִנים ִּכי ַהְלִוִּים ִיְׁשֵרי ֵלָבב ְלִהְתַקֵּדׁש ֵמַהֹּכֲהִנים: 
ַדת ֵּבית־ְיהוָה:  ְוַגם־ֹעָלה ָלֹרב ְּבֶחְלֵבי ַהְּׁשָלִמים ּוַבְּנָסִכים ָלֹעָלה וִַּתּכֹון ֲעבֹו29:35
ִהים ָלָעם ִּכי ְּבִפְתֹאם ָהיָה ַהָּדָבר:29:36 וִַּיְׂשַמח ְיִחְזִקָּיהּו ְוָכל־ָהָעם ַעל ַהֵהִכין ָהֱא

ה ִּבירּוָׁשָלִם וִַּיְׁשַלח ְיִחְזִקָּיהּו ַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה ְוַגם־ִאְּגרֹות ָּכַתב ַעל־ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ָלבֹוא ְלֵבית־ְיהָו30:1
ֵהי ִיְׂשָרֵאל:   ַלֲעׂשֹות ֶּפַסח ַליהוָה ֱא

וִַּיָּוַעץ ַהֶּמֶל ְוָׂשָריו ְוָכל־ַהָּקָהל ִּבירּוָׁשָלִם ַלֲעׂשֹות ַהֶּפַסח ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני:  30:2
י ְוָהָעם לֹא־ֶנֶאְספו ִלירּוָׁשָלִם:  ִּכי לֹא יְָכלּו ַלֲעׂשֹתֹו ָּבֵעת ַהִהיא ִּכי ַהֹּכֲהִנים לֹא־ִהְתַקְּדׁשּו ְלַמּדַ 30:3
וִַּייַׁשר ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל ּוְבֵעיֵני ָּכל־ַהָּקָהל: 30:4
ֵהי־ִיְׂש 30:5 ָרֵאל  וַַּיֲעִמידּו ָדָבר ְלַהֲעִביר קֹול ְּבָכל־ִיְׂשָרֵאל ִמְּבֵאר־ֶׁשַבע ְוַעד־ָּדן ָלבֹוא ַלֲעׂשֹות ֶּפַסח ַליהוָה ֱא

ָלִם ִּכי לֹא ָלֹרב ָעׂשּו ַּכָּכתּוב:  ִּבירּוׁשָ 
ְׂשָרֵאל ׁשּובו  וֵַּיְלכּו ָהָרִצים ָּבִאְּגרֹות ִמַּיד ַהֶּמֶל ְוָׂשָריו ְּבָכל־ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה ּוְכִמְצוַת ַהֶּמֶל ֵלאֹמר ְּבֵני יִ 30:6

ֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיְׂשָרֵאל ְויָֹׁשב ֶאל־ַהּפְ  ֵליָטה ַהִּנְׁשֶאֶרת ָלֶכם ִמַּכף ַמְלֵכי ַאּׁשּור:  ֶאל־ְיהוָה ֱא
ֵהי ֲאבֹוֵתיֶהם וִַּיְּתֵנם ְלַׁשָּמה ַּכֲאֶׁשר ַאֶּתם30:7 ֹרִאים:  ְוַאל־ִּתְהיּו ַּכֲאבֹוֵתיֶכם ְוַכֲאֵחיֶכם ֲאֶׁשר ָמֲעלּו ַּביהוָה ֱא
יהוָה ּוֹבאּו ְלִמְקָּדׁשֹו ֲאֶׁשר ִהְקִּדיׁש ְלעֹוָלם ְוִעְבדּו ֶאת־ְיהוָה  ַעָּתה ַאל־ַּתְקׁשּו ָעְרְּפֶכם ַּכֲאבֹוֵתיֶכם ְּתנּו־יָד לַ 30:8

ֵהיֶכם ְויָֹׁשב ִמֶּכם ֲחרֹון ַאּפֹו:   ֱא
ְיהוָה  ְוַרחּוםִּכי ְבׁשּוְבֶכם ַעל־ְיהוָה ִיְהיּו ֲאֵחיֶכם ּוְבֵניֶכם ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ׁשֹוֵביֶהם ְוָלׁשּוב ָלָאֶרץ ַהּזֹאת ִּכי־ַחּנּון 30:9

ֵהיֶכם ְולֹא־יִָסיר ָפָניו ִמֶּכם ִאם־ָּתׁשּובּו ֵאָליו: ֱא
ְלִעִגים ָּבם: וִַּיְהיּו ָהָרִצים ֹעְבִרים ֵמִעיר ָלִעיר ְּבֶאֶרץ־ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ְוַעד־ְזֻבלּון וִַּיְהיּו ַמְׂשִחיִקים ֲעֵליֶהם ּומַ 30:10
־ֲאָנִׁשים ֵמָאֵׁשר ּוִמְּמַנּׁשֶ 30:11 ה ּוִמְּזֻבלּון ִנְכְנעּו וַָּיֹבאּו ִלירּוָׁשָלִם:  ַא
ִהים ָלֵתת ָלֶהם ֵלב ֶאָחד ַלֲעׂשֹות ִמְצוַת ַהֶּמֶל ְוַהָּׂשִרים ִּבְדַבר ְיהוָה:  30:12 ַּגם ִּביהּוָדה ָהְיָתה ַיד ָהֱא
ׁש ַהֵּׁשִני ָקָהל ָלֹרב ְמֹאד:  וֵַּיָאְספּו ְירּוָׁשַלִם ַעם־ָרב ַלֲעׂשֹות ֶאת־ַחג ַהַּמּצֹות ַּבֹחדֶ 30:13
רֹון:  וַָּיֻקמּו וַָּיִסירּו ֶאת־ַהִּמְזְּבחֹות ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִם ְוֵאת ָּכל־ַהְמַקְּטרֹות ֵהִסירּו וַַּיְׁשִליכּו ְלַנַחל ִקְד 30:14



ְלִוִּים ִנְכְלמּו ַוִּיְתַקְּדׁשּו וַָּיִביאּו ֹעלֹות ֵּבית ְיהוָה: וִַּיְׁשֲחטּו ַהֶּפַסח ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ַלֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְוַהֹּכֲהִנים ְוהַ 30:15
ִהים ַהֹּכֲהִנים ֹזְרִקים ֶאת־ַהָּדם ִמַּיד ַהְלִוִּים:  30:16 וַַּיַעְמדּו ַעל־ָעְמָדם ְּכִמְׁשָּפָטם ְּכתֹוַרת ֹמֶׁשה ִאיׁש־ָהֱא
ְלִוִּים ַעל־ְׁשִחיַטת ַהְּפָסִחים ְלֹכל לֹא ָטהֹור ְלַהְקִּדיׁש ַליהוָה:  ִּכי־ַרַּבת ַּבָּקָהל ֲאֶׁשר לֹא־ִהְתַקָּדׁשּו ְוהַ 30:17
תּוב ִּכי  ִּכי ַמְרִּבית ָהָעם ַרַּבת ֵמֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ִיָּׂששָכר ּוְזֻבלּון לֹא ִהֶּטָהרּו ִּכי־ָאְכלּו ֶאת־ַהֶּפַסח ְּבלֹא ַכּכָ 30:18

אֹמר ְיהוָה ַהּטֹוב ְיַכֵּפר ְּבַעד:  ִהְתַּפֵּלל ְיִחְזִקָּיהּו ֲעֵליֶהם לֵ 
ֵהי ֲאבֹוָתיו ְולֹא ְּכָטֳהַרת ַהֹּקֶדׁש: 30:19 ִהים ְיהוָה ֱא ָּכל־ְלָבבֹו ֵהִכין ִלְדרֹוׁש ָהֱא
וִַּיְׁשַמע ְיהוָה ֶאל־ְיִחְזִקָּיהּו וִַּיְרָּפא ֶאת־ָהָעם: 30:20
ל ַהִּנְמְצִאים ִּבירּוָׁשַלִם ֶאת־ַחג ַהַּמּצֹות ִׁשְבַעת יִָמים ְּבִׂשְמָחה ְגדֹוָלה ּוְמַהְלִלים ַליהוָה יֹום  וַַּיֲעׂשּו ְבֵני־ִיְׂשָראֵ 30:21

ְּביֹום ַהְלִוִּים ְוַהֹּכֲהִנים ִּבְכֵלי־ֹעז ַליהוָה: 
ל־טֹוב ַליהוָה וְַיכֻּלּו ֶאת־ַהּמֹוֵעד ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ְמַזְּבִחים  וְַיַדֵּבר ְיִחְזִקָּיהּו ַעל־ֵלב ָּכל־ַהְלִוִּים ַהַּמְׂשִּכיִלים ֵׂשכֶ 30:22

ֵהי ֲאבֹוֵתיֶהם:  ִזְבֵחי ְׁשָלִמים ּוִמְתוִַּדים ַליהוָה ֱא
וִַּיָּוֲעצּו ָּכל־ַהָּקָהל ַלֲעׂשֹות ִׁשְבַעת יִָמים ֲאֵחִרים וַַּיֲעׂשּו ִׁשְבַעת־יִָמים ִׂשְמָחה: 30:23
־ְיהּוָדה ֵהִרים ַלָּקָהל ֶאֶלף ָּפִרים ְוִׁשְבַעת ֲאָלִפים צֹאן30:24 ְוַהָּׂשִרים ֵהִרימּו ַלָּקָהל ָּפִרים ֶאֶלף  ִּכי ִחְזִקָּיהּו ֶמֶל

ְוצֹאן ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים וִַּיְתַקְּדׁשּו ֹכֲהִנים ָלֹרב:  
ם ְוָכל־ַהָּקָהל ַהָּבִאים ִמִּיְׂשָרֵאל ְוַהֵּגִרים ַהָּבִאים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל  וִַּיְׂשְמחּו ָּכל־ְקַהל ְיהּוָדה ְוַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוּיִ 30:25

ְוַהּיֹוְׁשִבים ִּביהּוָדה:  
ֹמה ֶבן־ָּדִויד ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל לֹא ָכזֹאת ִּבירּוָׁשָלִם: 30:26 וְַּתִהי ִׂשְמָחה־ְגדֹוָלה ִּבירּוָׁשָלִם ִּכי ִמיֵמי ְׁש
ם:ֻקמּו ַהֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים וְַיָבֲרכּו ֶאת־ָהָעם וִַּיָּׁשַמע ְּבקֹוָלם וַָּתבֹוא ְתִפָּלָתם ִלְמעֹון ָקְדׁשֹו ַלָּׁשָמיִ וַּיָ 30:27

ִרים וְַיַנְּתצּו  ּוְכַכּלֹות ָּכל־זֹאת יְָצאּו ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ַהִּנְמְצִאים ְלָעֵרי ְיהּוָדה וְַיַׁשְּברּו ַהַּמֵּצבֹות וְַיַגְּדעּו ָהֲאׁשֵ 31:1
ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַלֲאֻחָּזתֹו  ֶאת־ַהָּבמֹות ְוֶאת־ַהִּמְזְּבֹחת ִמָּכל־ְיהּוָדה ּוִבְניִָמן ּוְבֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ַעד־ְלַכֵּלה וַָּיׁשּובּו ָּכל־ְּבֵני

ְלָעֵריֶהם: 
ְוַהְלִוִּים ַעל־ַמְחְלקֹוָתם ִאיׁש ְּכִפי ֲעֹבָדתֹו ַלֹּכֲהִנים ְוַלְלִוִּים ְלֹעָלה  וַַּיֲעֵמד ְיִחְזִקָּיהּו ֶאת־ַמְחְלקֹות ַהֹּכֲהִנים  31:2

ְוִלְׁשָלִמים ְלָׁשֵרת ּוְלֹהדֹות ּוְלַהֵּלל ְּבַׁשֲעֵרי ַמֲחנֹות ְיהוָה: 
ַּׁשָּבתֹות ְוֶלֳחָדִׁשים ְוַלֹּמֲעִדים ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת  ּוְמָנת ַהֶּמֶל ִמן־ְרכּוׁשֹו ָלֹעלֹות ְלֹעלֹות ַהֹּבֶקר ְוָהֶעֶרב ְוָהֹעלֹות לַ 31:3

ְיהוָה:  
וַּיֹאֶמר ָלָעם ְליֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ָלֵתת ְמָנת ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ְלַמַען יֶֶחְזקּו ְּבתֹוַרת ְיהוָה:  31:4
ירֹוׁש ְוִיְצָהר ּוְדַבׁש ְוֹכל ְּתבּוַאת ָׂשֶדה ּוַמְעַׂשר ַהֹּכל ָלֹרב  ְוִכְפֹרץ ַהָּדָבר ִהְרּבּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵראִׁשית ָּדָגן ִּת 31:5

ֵהִביאּו:  
ים ַליהוָה  ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה ַהּיֹוְׁשִבים ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ַּגם־ֵהם ַמְעַׂשר ָּבָקר וָצֹאן ּוַמְעַׂשר ָקָדִׁשים ַהְמֻקָּדִׁש 31:6

ֵהיֶהם ֵהִביאּו וִַּיְּת  נּו ֲעֵרמֹות ֲעֵרמֹות: ֱא
ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִלִׁשי ֵהֵחּלּו ָהֲעֵרמֹות ְלִיּסֹוד ּוַבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ִּכּלּו: 31:7
וַָּיֹבאּו ְיִחְזִקָּיהּו ְוַהָּׂשִרים וִַּיְראּו ֶאת־ָהֲעֵרמֹות וְַיָבֲרכּו ֶאת־ְיהוָה ְוֵאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:31:8
וִַּיְדֹרׁש ְיִחְזִקָּיהּו ַעל־ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ַעל־ָהֲעֵרמֹות:  31:9

ְוהֹוֵתר  וַּיֹאֶמר ֵאָליו ֲעַזְריָהּו ַהֹּכֵהן ָהרֹאׁש ְלֵבית ָצדֹוק וַּיֹאֶמר ֵמָהֵחל ַהְּתרּוָמה ָלִביא ֵבית־ְיהוָה ָאכֹול ְוָׂשבֹועַ 31:10
ְוַהּנֹוָתר ֶאת־ֶהָהמֹון ַהֶּזה: ַעד־ָלרֹוב ִּכי ְיהוָה ֵּבַר ֶאת־ַעּמֹו

וַּיֹאֶמר ְיִחְזִקָּיהּו ְלָהִכין ְלָׁשכֹות ְּבֵבית ְיהוָה וַָּיִכינּו:  31:11
ִמְׁשֶנה: הּווַָּיִביאּו ֶאת־ַהְּתרּוָמה ְוַהַּמֲעֵׂשר ְוַהֳּקָדִׁשים ֶּבֱאמּוָנה וֲַעֵליֶהם ָנִגיד ָּכוַנְניָהו ַהֵּלִוי ְוִׁשְמִעי ָאִחי31:12
ַּיד ָּכוַנְניָהו  ִויִחיֵאל וֲַעַזְזיָהּו ְוַנַחת וֲַעָׂשהֵאל ִויִרימֹות ְויֹוָזָבד וֱֶאִליֵאל ְוִיְסַמְכיָהּו ּוַמַחת ּוְבָניָהּו ְּפִקיִדים מִ 31:13

ִהים:   ְוִׁשְמִעי ָאִחיו ְּבִמְפַקד ְיִחְזִקָּיהּו ַהֶּמֶל וֲַעַזְריָהּו ְנִגיד ֵּבית־ָהֱא
ִהים ָלֵתת ְּתרּוַמת ְיהָוה ְוָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים:31:14 ְוקֹוֵרא ֶבן־ִיְמָנה ַהֵּלִוי ַהּׁשֹוֵער ַלִּמְזָרָחה ַעל ִנְדבֹות ָהֱא
ַלֲאֵחיֶהם ְּבַמְחְלקֹות  ְוַעל־יָדֹו ֵעֶדן ּוִמְניִָמן ְויֵׁשּוַע ּוְׁשַמְעיָהּו ֲאַמְריָהּו ּוְׁשַכְניָהּו ַעל־יַד ַהֹּכֲהִנים ֶּבֱאמּוָנה ָלֵתת31:15

ַּכָּגדֹול ַּכָּקָטן:  
ָדָתם  ִמְּלַבד ִהְתיְַחָׂשם ִלְזָכִרים ִמֶּבן ָׁשלֹוׁש ָׁשִנים ּוְלַמְעָלה ְלָכל־ַהָּבא ְלֵבית־ְיהוָה ִלְדַבר־יֹום ְּביֹומֹו ַלֲעבֹו31:16

ְּבִמְׁשְמרֹוָתם ְּכַמְחְלקֹוֵתיֶהם:  
ם ְלֵבית ֲאבֹוֵתיֶהם ְוַהְלִוִּים ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ּוְלָמְעָלה ְּבִמְׁשְמרֹוֵתיֶהם  זֹאת ִהְתיֵַחׂש ַהֹּכֲהִני31:17

ְּבַמְחְלקֹוֵתיֶהם: 
ּוְלִהְתיֵַחׂש ְּבָכל־ַטָּפם ְנֵׁשיֶהם ּוְבֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם ְלָכל־ָקָהל ִּכי ֶבֱאמּוָנָתם ִיְתַקְּדׁשּו־ֹקֶדׁש: 31:18
ַהֹּכֲהִנים ִּבְׂשֵדי ִמְגַרׁש ָעֵריֶהם ְּבָכל־ִעיר וִָעיר ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִנְּקבּו ְּבֵׁשמֹות ָלֵתת ָמנֹות ְלָכל־ָזָכר  ְוִלְבֵני ַאֲהֹרן 31:19

ַּבֹּכֲהִנים ּוְלָכל־ִהְתיֵַחׂש ַּבְלִוִּים:  



ָהיו:  וַַּיַעׂש ָּכזֹאת ְיִחְזִקָּיהּו ְּבָכל־ְיהּוָדה וַַּיַעׂש ַהּטֹוב ְוַהָּיָׁשר ְוָהאֱ 31:20 ֶמת ִלְפֵני ְיהוָה ֱא
ָהיו ְּבָכל־ְלָבבֹו ָעָׂשה 31:21 ִהים ּוַבּתֹוָרה ּוַבִּמְצוָה ִלְדֹרׁש ֵלא ּוְבָכל־ַמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר־ֵהֵחל ַּבֲעבֹוַדת ֵּבית־ָהֱא

ְוִהְצִליַח:
־ַאּׁשּור וַָּיבֹ 32:1 א ִביהּוָדה וִַּיַחן ַעל־ֶהָעִרים ַהְּבֻצרֹות וַּיֹאֶמר  ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ְוָהֱאֶמת ָהֵאֶּלה ָּבא ַסְנֵחִריב ֶמֶל

ְלִבְקָעם ֵאָליו:  
וַַּיְרא ְיִחְזִקָּיהּו ִּכי־ָבא ַסְנֵחִריב ּוָפָניו ַלִּמְלָחָמה ַעל־ְירּוָׁשָלִם: 32:2
ר וַַּיְעְזרּוהּו: וִַּיָּוַעץ ִעם־ָׂשָריו ְוִגֹּבָריו ִלְסּתֹום ֶאת־ֵמיֵמי ָהֲעיָנֹות ֲאֶׁשר ִמחּוץ ָלִעי32:3
־ָהָאֶרץ ֵלאֹמר ָלָּמה יָבֹואּו 32:4 ַמְלֵכי ַאּׁשּור  וִַּיָּקְבצּו ַעם־ָרב וִַּיְסְּתמּו ֶאת־ָּכל־ַהַּמְעיָנֹות ְוֶאת־ַהַּנַחל ַהּׁשֹוֵטף ְּבתֹו

ּוָמְצאּו ַמִים ַרִּבים:  
ל ָעֶליָה ִמְגְּדלֹות ְוַלחּוָצה ַהחֹוָמה ַאֶחֶרת וְַיַחֵּזק ֶאת־ַהִּמּלֹוא ִעיר  וִַּיְתַחַּזק וִַּיֶבן ֶאת־ָּכל־ַהחֹוָמה ַהְּפרּוָצה וַַּיעַ 32:5

ָּדִויד וַַּיַעׂש ֶׁשַלח ָלֹרב ּוָמִגִּנים:  
וִַּיֵּתן ָׂשֵרי ִמְלָחמֹות ַעל־ָהָעם וִַּיְקְּבֵצם ֵאָליו ֶאל־ְרחֹוב ַׁשַער ָהִעיר וְַיַדֵּבר ַעל־ְלָבָבם ֵלאֹמר:  32:6
ב ֵמִעּמֹו:  ּו ְוִאְמצּו ַאל־ִּתיְראּו ְוַאל־ֵּתַחּתּו ִמְּפֵני ֶמֶל ַאּׁשּור ּוִמִּלְפֵני ָּכל־ֶהָהמֹון ֲאֶׁשר־ִעּמֹו ִּכי־ִעָּמנּו רַ ִחְזק 32:7
ֵהינּו ְלָעְזֵרנּו ּוְלִהָּלֵחם ִמְלֲחֹמֵתנּו וִַּיָּסְמכּו ָהָעם ַעל32:8 ־ִּדְבֵרי ְיִחְזִקָּיהּו  ִעּמֹו ְזרֹוַע ָּבָׂשר ְוִעָּמנּו ְיהָוה ֱא

־ְיהּוָדה: ֶמֶל
־ַאּׁשּור ֲעָבָדיו ְירּוָׁשַלְיָמה ְוהּוא ַעל־ָלִכיׁש ְוָכל־ֶמְמַׁשְלּתֹו ִעּמֹו ַעל־ְיִחזְ 32:9 ִקָּיהּו ֶמֶל  ַאַחר ֶזה ָׁשַלח ַסְנֵחִריב ֶמֶל

ְיהּוָדה ְוַעל־ָּכל־ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשַלִם ֵלאֹמר:  
ה ָאַמר ַסְנֵחִריב ֶמֶל ַאּׁשּור ַעל־ָמה ַאֶּתם ֹּבְטִחים ְוֹיְׁשִבים ְּבָמצֹור ִּבירּוָׁשָלִם: ּכֹ 32:10
ֵהינּו יִַּציֵלנּו ִמַּכף ֶמלֶ 32:11   ֲהלֹא ְיִחְזִקָּיהּו ַמִּסית ֶאְתֶכם ָלֵתת ֶאְתֶכם ָלמּות ְּבָרָעב ּוְבָצָמא ֵלאֹמר ְיהוָה ֱא
ַאּׁשּור: 
א ְיִחְזִקָּיהּו ֵהִסיר ֶאת־ָּבֹמָתיו ְוֶאת־ִמְזְּבֹחָתיו וַּיֹאֶמר ִליהּוָדה ְוִלירּוָׁשַלִם ֵלאֹמר ִלְפֵני ִמְזֵּבַח ֶאָחדֲהלֹא־הּו32:12

ִּתְׁשַּתֲחוּו ְוָעָליו ַּתְקִטירּו: 
ֵהי ּגֹויֵ ָהֲאָרצֹות ְלַהִּציל ֶאת־ַאְרָצם  ֲהלֹא ֵתְדעּו ֶמה ָעִׂשיִתי ֲאִני וֲַאבֹוַתי ְלֹכל ַעֵּמי ָהֲאָרצֹות ֲהיָכֹול יְָכלּו אֱ 32:13
ִמָּיִדי:  

ֵהי ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֶהֱחִרימּו ֲאבֹוַתי ֲאֶׁשר יָכֹול ְלַהִּציל ֶאת־ַעּמֹו ִמָּיִדי ִּכי יּוַכל ֱא 32:14 ֵהיֶכם ְלַהִּציל  ִמי ְּבָכל־ֱא
ֶאְתֶכם ִמָּיִדי:  

ם ִחְזִקָּיהּו ְוַאל־יִַּסית ֶאְתֶכם ָּכזֹאת ְוַאל־ַּתֲאִמינּו לֹו ִּכי־לֹא יּוַכל ָּכל־ֱאלֹוַה ָּכל־ּגֹוי  ְוַעָּתה ַאל־יִַּׁשיא ֶאְתכֶ 32:15
ֵהיֶכם לֹא־יִַּצילּו ֶאְתֶכם ִמָּיִדי:  ּוַמְמָלָכה ְלַהִּציל ַעּמֹו ִמָּיִדי ּוִמַּיד ֲאבֹוָתי ַאף ִּכי ֱא

ִהים ְוַעל ְיִחְזִקָּיהּו ַעְבּדֹו: ְועֹוד ִּדְּברּו ֲעָבָדיו ַעל־ְיהו32:16ָ ה ָהֱא
ֵהי ּגֹויֵ ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר לֹא־ִהִּצילּו 32:17 ֵהי ִיְׂשָרֵאל ְוֵלאֹמר ָעָליו ֵלאֹמר ֵּכא ַעָּמם  ּוְסָפִרים ָּכַתב ְלָחֵרף ַליהוָה ֱא

ֵהי ְיִחְזִקָּיהּו ַעּמֹו ִמָּיִדי:   ִמָּיִדי ֵּכן לֹא־יִַּציל ֱא
ִעיר:  ִּיְקְראּו ְבקֹול־ָּגדֹול ְיהּוִדית ַעל־ַעם ְירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ַעל־ַהחֹוָמה ְליְָרָאם ּוְלַבֲהָלם ְלַמַען ִיְלְּכדּו ֶאת־הָ ו32:18ַ
ֵהי ַעֵּמי ָהָאֶרץ ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָהָאָדם: 32:19 ֵהי ְירּוָׁשָלִם ְּכַעל ֱא וְַיַדְּברּו ֶאל־ֱא
ל ְיִחְזִקָּיהּו ַהֶּמֶל ִויַׁשְעיָהּו ֶבן־ָאמֹוץ ַהָּנִביא ַעל־זֹאת וִַּיְזֲעקּו ַהָּׁשָמִים:וִַּיְתַּפּלֵ 32:20
ִנים ְלַאְרצֹו וַָּיבֹא  וִַּיְׁשַלח ְיהוָה ַמְלָא וַַּיְכֵחד ָּכל־ִּגּבֹור ַחִיל ְוָנִגיד ְוָׂשר ְּבַמֲחֵנה ֶמֶל ַאּׁשּור וַָּיָׁשב ְּבֹבֶׁשת ּפָ 32:21

ָהיו ּוִמיִציֵאי ֵמָעיו ָׁשם ִהִּפיֻלהּו ֶבָחֶרב: ּבֵ  ית ֱא
־ַאּׁשּור ּוִמַּיד־ֹּכל וַָּיַנח ָלהֶ 32:22 ם ִמָּסִביב:  וַּיֹוַׁשע ְיהוָה ֶאת־ְיִחְזִקָּיהּו ְוֵאת ֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ִמַּיד ַסְנֵחִריב ֶמֶל
32:23 ִ ם ּוִמְגָּדנֹות ִליִחְזִקָּיהּו ֶמֶל ְיהּוָדה וִַּיַּנֵּׂשא ְלֵעיֵני ָכל־ַהּגֹוִים  ְוַרִּבים ְמִביִאים ִמְנָחה ַליהוָה ִלירּוָׁשַל

ֵמַאֲחֵרי־ֵכן: 
ַּבָּיִמים ָהֵהם ָחָלה ְיִחְזִקָּיהּו ַעד־ָלמּות וִַּיְתַּפֵּלל ֶאל־ְיהוָה וַּיֹאֶמר לֹו ּומֹוֵפת ָנַתן לֹו:  32:24
יב ְיִחְזִקָּיהּו ִּכי ָגַבּה ִלּבֹו וְַיִהי ָעָליו ֶקֶצף ְוַעל־ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִם:  ְולֹא־ִכְגֻמל ָעָליו ֵהִׁש 32:25
ּו:  וִַּיָּכַנע ְיִחְזִקָּיהּו ְּבֹגַבּה ִלּבֹו הּוא ְוֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשָלִם ְולֹא־ָבא ֲעֵליֶהם ֶקֶצף ְיהוָה ִּביֵמי ְיִחְזִקָּיה32:26
ֶׁשר ְוָכבֹוד ַהְרֵּבה ְמֹאד ְוֹאָצרֹות ָעָׂשה־לֹו ְלֶכֶסף ּוְלָזָהב ּוְלֶאֶבן ְיָקָרה ְוִלְבָׂשִמים ּוְלָמִגִּנים  וְַיִהי ִליִחְזִקָּיהּו עֹ 32:27

ּוְלֹכל ְּכֵלי ֶחְמָּדה: 
ּוִמְסְּכנֹות ִלְתבּוַאת ָּדָגן ְוִתירֹוׁש ְוִיְצָהר ְוֻאָרות ְלָכל־ְּבֵהָמה ּוְבֵהָמה וֲַעָדִרים ָלֲאוֵרֹות:32:28
ִהים ְרכּוׁש ַרב ְמֹאד:  32:29 ְוָעִרים ָעָׂשה לֹו ּוִמְקֵנה־צֹאן ּוָבָקר ָלֹרב ִּכי ָנַתן־לֹו ֱא
ִחְזִקָּיהּו  ְוהּוא ְיִחְזִקָּיהּו ָסַתם ֶאת־מֹוָצא ֵמיֵמי ִגיחֹון ָהֶעְליֹון וַַּיְּׁשֵרם ְלַמָּטה־ַּמְעָרָבה ְלִעיר ָּדִויד וַַּיְצַלח יְ 32:30

ֵׂשהּו: ְּבָכל־ַמעֲ 



ִהים ְלַנּסֹותֹו  32:31 ָלַדַעת  ְוֵכן ִּבְמִליֵצי ָׂשֵרי ָּבֶבל ַהְמֻׁשָּלִחים ָעָליו ִלְדֹרׁש ַהּמֹוֵפת ֲאֶׁשר ָהיָה ָבָאֶרץ ֲעָזבֹו ָהֱא
ָּכל־ִּבְלָבבֹו:  

ן־ָאמֹוץ ַהָּנִביא ַעל־ֵסֶפר ַמְלֵכי־ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל:  ְויֶֶתר ִּדְבֵרי ְיִחְזִקָּיהּו וֲַחָסָדיו ִהָּנם ְּכתּוִבים ַּבֲחזֹון ְיַׁשְעיָהּו בֶ 32:32
הּוָדה ְוֹיְׁשֵבי  וִַּיְׁשַּכב ְיִחְזִקָּיהּו ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיְקְּבֻרהּו ְּבַמֲעֵלה ִקְבֵרי ְבֵני־ָדִויד ְוָכבֹוד ָעׂשּו־לֹו ְבמֹותֹו ָּכל־יְ 32:33

יו:ְירּוָׁשָלִם וִַּיְמ ְמַנֶּׁשה ְבנֹו ַּתְחּתָ 
ֶּבן־ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְמַנֶּׁשה ְבָמְלכֹו וֲַחִמִּׁשים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם: 33:1
וַַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה ְּכתֹוֲעבֹות ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר הֹוִריׁש ְיהוָה ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: 33:2
ָּבמֹות ֲאֶׁשר ִנַּתץ ְיִחְזִקָּיהּו ָאִביו וַָּיֶקם ִמְזְּבחֹות ַלְּבָעִלים וַַּיַעׂש ֲאֵׁשרֹות וִַּיְׁשַּתחּו ְלָכל־ְצָבא  וַָּיָׁשב וִַּיֶבן ֶאת־הַ 33:3

ַהָּׁשַמִים וַַּיֲעֹבד ֹאָתם:  
ּוָבָנה ִמְזְּבחֹות ְּבֵבית ְיהוָה ֲאֶׁשר ָאַמר ְיהוָה ִּבירּוָׁשַלִם ִיְהיֶה־ְּׁשִמי ְלעֹוָלם:  33:4
וִַּיֶבן ִמְזְּבחֹות ְלָכל־ְצָבא ַהָּׁשָמִים ִּבְׁשֵּתי ַחְצרֹות ֵּבית־ְיהוָה:  33:5
ֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני  ְוהּוא ֶהֱעִביר ֶאת־ָּבָניו ָּבֵאׁש ְּבֵגי ֶבן־ִהֹּנם ְועֹוֵנן ְוִנֵחׁש ְוִכֵּׁשף ְוָעָׂשה אֹוב ְוִיְּדעֹוִני ִהְרָּבה ַלֲעׂש33:6

ְיהוָה ְלַהְכִעיסֹו:  
ֹמה ְבנֹו ַּבַּביִ 33:7 ִהים ֶאל־ָּדִויד ְוֶאל־ְׁש ִהים ֲאֶׁשר ָאַמר ֱא ת ַהֶּזה  וַָּיֶׂשם ֶאת־ֶּפֶסל ַהֶּסֶמל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְּבֵבית ָהֱא

ּוִבירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ָּבַחְרִּתי ִמֹּכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ָאִׂשים ֶאת־ְׁשִמי ְלעֹוָלם:  
ֶאת־ֶרֶגל ִיְׂשָרֵאל ֵמַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֶהֱעַמְדִּתי ַלֲאֹבֵתיֶכם ַרק ִאם־ִיְׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות ֵאת ְולֹא אֹוִסיף ְלָהִסיר 33:8

ָּכל־ֲאֶׁשר ִצִּויִתים ְלָכל־ַהּתֹוָרה ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ְּביַד־ֹמֶׁשה: 
ת ָרע ִמן־ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהְׁשִמיד ְיהוָה ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:וֶַּיַתע ְמַנֶּׁשה ֶאת־ְיהּוָדה ְוֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשָלִם ַלֲעׂשֹו33:9

וְַיַדֵּבר ְיהוָה ֶאל־ְמַנֶּׁשה ְוֶאל־ַעּמֹו ְולֹא ִהְקִׁשיבּו: 33:10
וַַּיַאְסֻרהּו ַּבְנֻחְׁשַּתִים  וַָּיֵבא ְיהוָה ֲעֵליֶהם ֶאת־ָׂשֵרי ַהָּצָבא ֲאֶׁשר ְלֶמֶל ַאּׁשּור וִַּיְלְּכדּו ֶאת־ְמַנֶּׁשה ַּבֹחִחים33:11

וַּיֹוִליכֻהּו ָּבֶבָלה:  
ֵהי ֲאֹבָתיו:  33:12 ָהיו וִַּיָּכַנע ְמֹאד ִמִּלְפֵני ֱא ּוְכָהֵצר לֹו ִחָּלה ֶאת־ְּפֵני ְיהוָה ֱא
ִהים:  וִַּיְתַּפֵּלל ֵאָליו וֵַּיָעֶתר לֹו וִַּיְׁשַמע ְּתִחָּנתֹו וְַיִׁשיֵבהּו ְירּוָׁשַלִם ְלמַ 33:13 ְלכּותֹו וֵַּיַדע ְמַנֶּׁשה ִּכי ְיהוָה הּוא ָהֱא
ל וַַּיְגִּביֶהָה  ְוַאֲחֵרי־ֵכן ָּבָנה חֹוָמה ִחיצֹוָנה ְלִעיר־ָּדִויד ַמְעָרָבה ְלִגיחֹון ַּבַּנַחל ְוָלבֹוא ְבַׁשַער ַהָּדִגים ְוָסַבב ָלֹעפֶ 33:14

ֻצרֹות ִּביהּוָדה:  ְמֹאד וַָּיֶׂשם ָׂשֵרי־ַחִיל ְּבָכל־ֶהָעִרים ַהּבְ 
ֵהי ַהֵּנָכר ְוֶאת־ַהֶּסֶמל ִמֵּבית ְיהוָה ְוָכל־ַהִּמְזְּבחֹות ֲאֶׁשר ָּבָנה ְּבַהר ֵּבית־ְיהוָה ּוִבירּוׁשָ 33:15 ָלִם  וַָּיַסר ֶאת־ֱא

וַַּיְׁשֵל חּוָצה ָלִעיר:  
ֵהי ִיְׂשָרֵאל:  וַָּיֶכן ֶאת־ִמְזַּבח ְיהוָה וִַּיְזַּבח ָעָליו ִזְבֵחי ְׁשָלִמים33:16 ְותֹוָדה וַּיֹאֶמר ִליהּוָדה ַלֲעבֹוד ֶאת־ְיהוָה ֱא
ֵהיֶהם: 33:17 ֲאָבל עֹוד ָהָעם ֹזְבִחים ַּבָּבמֹות ַרק ַליהוָה ֱא
הֵ 33:18 ָהיו ְוִדְבֵרי ַהֹחִזים ַהְמַדְּבִרים ֵאָליו ְּבֵׁשם ְיהָוה ֱא י ִיְׂשָרֵאל ִהָּנם ְויֶֶתר ִּדְבֵרי ְמַנֶּׁשה ּוְתִפָּלתֹו ֶאל־ֱא

ַעל־ִּדְבֵרי ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל:  
ִסִלים ִלְפֵני  ּוְתִפָּלתֹו ְוֵהָעֶתר־לֹו ְוָכל־ַחָּטאתֹו ּוַמְעלֹו ְוַהְּמֹקמֹות ֲאֶׁשר ָּבָנה ָבֶהם ָּבמֹות ְוֶהֱעִמיד ָהֲאֵׁשִרים ְוַהּפְ 33:19

ִהָּכְנעֹו ִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל ִּדְבֵרי חֹוָזי: 
וִַּיְׁשַּכב ְמַנֶּׁשה ִעם־ֲאֹבָתיו וִַּיְקְּבֻרהּו ְבַגן ֵּביתֹו וִַּיְמ ָאמֹון ְּבנֹו ַּתְחָּתיו:33:20
ֶּבן־ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ָאמֹון ְּבָמְלכֹו ּוְׁשַּתִים ָׁשִנים ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם: 33:21
ָׂשה ְמַנֶּׁשה ָאִביו ּוְלָכל־ַהְּפִסיִלים ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְמַנֶּׁשה ָאִביו ִזַּבח ָאמֹון  וַַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה ַּכֲאֶׁשר עָ 33:22

וַַּיַעְבֵדם:  
ְולֹא ִנְכַנע ִמִּלְפֵני ְיהוָה ְּכִהָּכַנע ְמַנֶּׁשה ָאִביו ִּכי הּוא ָאמֹון ִהְרָּבה ַאְׁשָמה: 33:23
ֵביתֹו: וִַּיְקְׁשרּו ָעָליו ֲעָבָדיו וְַיִמיֻתהּו ּבְ 33:24
וַַּיּכּו ַעם־ָהָאֶרץ ֵאת ָּכל־ַהֹּקְׁשִרים ַעל־ַהֶּמֶל ָאמֹון וַַּיְמִליכּו ַעם־ָהָאֶרץ ֶאת־יֹאִׁשָּיהּו ְבנֹו ַּתְחָּתיו:33:25

ִׁשים ְוַאַחת ָׁשָנה ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם: 34:1 ֶּבן־ְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים יֹאִׁשָּיהּו ְבָמְלכֹו ּוְׁש
 ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהוָה וֵַּיֶל ְּבַדְרֵכי ָּדִויד ָאִביו ְולֹא־ָסר יִָמין ּוְׂשמֹאול:  וַַּיַעׂש34:2
ֵהי ָּדִויד ָאִביו ּוִבְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה הֵ 34:3 ֵחל ְלַטֵהר  ּוִבְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים ְלָמְלכֹו ְוהּוא עֹוֶדּנּו ַנַער ֵהֵחל ִלְדרֹוׁש ֵלא

ָׁשַלִם ִמן־ַהָּבמֹות ְוָהֲאֵׁשִרים ְוַהְּפִסִלים ְוַהַּמֵּסכֹות: ֶאת־ְיהּוָדה ִוירּו
ים ְוַהַּמֵּסכֹות  וְַיַנְּתצּו ְלָפָניו ֵאת ִמְזְּבחֹות ַהְּבָעִלים ְוַהַחָּמִנים ֲאֶׁשר־ְלַמְעָלה ֵמֲעֵליֶהם ִּגֵּדַע ְוָהֲאֵׁשִרים ְוַהְּפִסלִ 34:4

ְּקָבִרים ַהֹּזְבִחים ָלֶהם: ִׁשַּבר ְוֵהַדק וִַּיְזֹרק ַעל־ְּפֵני הַ 
ְוַעְצמֹות ֹּכֲהִנים ָׂשַרף ַעל־ִמְזְּבחֹוָתם וְַיַטֵהר ֶאת־ְיהּוָדה ְוֶאת־ְירּוָׁשָלִם:  34:5
ּוְבָעֵרי ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִים ְוִׁשְמעֹון ְוַעד־ַנְפָּתִלי ְּבַחְרֹבֵתיֶהם ָסִביב: 34:6



ֲאֵׁשִרים ְוַהְּפִסִלים ִּכַּתת ְלֵהַדק ְוָכל־ַהַחָּמִנים ִּגַּדע ְּבָכל־ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל וַָּיָׁשב וְַיַנֵּתץ ֶאת־ַהִּמְזְּבחֹות ְוֶאת־הָ 34:7
ִלירּוָׁשָלִם: 

ָהִעיר ְוֵאת  ־ּוִבְׁשַנת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ְלָמְלכֹו ְלַטֵהר ָהָאֶרץ ְוַהָּבִית ָׁשַלח ֶאת־ָׁשָפן ֶּבן־ֲאַצְליָהּו ְוֶאת־ַמֲעֵׂשיָהּו ַׂשר 34:8
ָהיו:   יֹוָאח ֶּבן־יֹוָאָחז ַהַּמְזִּכיר ְלַחֵּזק ֶאת־ֵּבית ְיהוָה ֱא

ִהים ֲאֶׁשר ָאְספּו־ַהְלִוִּים ׁשֹ 34:9 ְמֵרי ַהַּסף ִמַּיד  וַָּיֹבאּו ֶאל־ִחְלִקָּיהּו ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול וִַּיְּתנּו ֶאת־ַהֶּכֶסף ַהּמּוָבא ֵבית־ֱא
ִמֹּכל ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ּוִמָּכל־ְיהּוָדה ּוִבְניִָמן ְוֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשָלִם: ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִים ּו

ֵבית ְיהוָה  ַהְּמָלאָכה ַהֻּמְפָקִדים ְּבֵבית ְיהוָה וִַּיְּתנּו ֹאתֹו עֹוֵׂשי ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ֹעִׂשים ּבְ 1וִַּיְּתנּו ַעל־יַד ֹעֵׂשי 34:10
ִלְבּדֹוק ּוְלַחֵּזק ַהָּבִית:  

תּו ַמְלֵכי  וִַּיְּתנּו ֶלָחָרִׁשים ְוַלֹּבִנים ִלְקנֹות ַאְבֵני ַמְחֵצב ְוֵעִצים ַלְמַחְּברֹות ּוְלָקרֹות ֶאת־ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר ִהְׁשִחי34:11
ְיהּוָדה:  
יֶהם ֻמְפָקִדים יַַחת ְוֹעַבְדיָהּו ַהְלִוִּים ִמן־ְּבֵני ְמָרִרי ּוְזַכְריָה ּוְמֻׁשָּלם ְוָהֲאָנִׁשים ֹעִׂשים ֶּבֱאמּוָנה ַּבְּמָלאָכה וֲַעלֵ 34:12

ִמן־ְּבֵני ַהְּקָהִתים ְלַנֵּצַח ְוַהְלִוִּים ָּכל־ֵמִבין ִּבְכֵלי־ִׁשיר: 
ִּים סֹוְפִרים ְוֹׁשְטִרים ְוׁשֹוֲעִרים:  ְוַעל ַהַּסָּבִלים ּוְמַנְּצִחים ְלֹכל ֹעֵׂשה ְמָלאָכה ַלֲעבֹוָדה וֲַעבֹוָדה ּוֵמַהְלוִ 34:13
ּוְבהֹוִציָאם ֶאת־ַהֶּכֶסף ַהּמּוָבא ֵּבית ְיהוָה ָמָצא ִחְלִקָּיהּו ַהֹּכֵהן ֶאת־ֵסֶפר ּתֹוַרת־ְיהָוה ְּביַד־ֹמֶׁשה:  34:14
ת ְיהוָה וִַּיֵּתן ִחְלִקָּיהּו ֶאת־ַהֵּסֶפר ֶאל־ָׁשָפן:  וַַּיַען ִחְלִקָּיהּו וַּיֹאֶמר ֶאל־ָׁשָפן ַהּסֹוֵפר ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָמָצאִתי ְּבֵבי34:15
ֹעִׂשים:  וַָּיֵבא ָׁשָפן ֶאת־ַהֵּסֶפר ֶאל־ַהֶּמֶל וַָּיֶׁשב עֹוד ֶאת־ַהֶּמֶל ָּדָבר ֵלאֹמר ֹּכל ֲאֶׁשר־ִנַּתן ְּביַד־ֲעָבֶדי ֵהם34:16
וִַּיְּתנּוהּו ַעל־יַד ַהֻּמְפָקִדים ְוַעל־יַד עֹוֵׂשי ַהְּמָלאָכה: וַַּיִּתיכּו ֶאת־ַהֶּכֶסף ַהִּנְמָצא ְּבֵבית־ְיהוָה 34:17
34:18  : וַַּיֵּגד ָׁשָפן ַהּסֹוֵפר ַלֶּמֶל ֵלאֹמר ֵסֶפר ָנַתן ִלי ִחְלִקָּיהּו ַהֹּכֵהן וִַּיְקָרא־בֹו ָׁשָפן ִלְפֵני ַהֶּמֶל
ִּיְקַרע ֶאת־ְּבָגָדיו:  וְַיִהי ִּכְׁשֹמַע ַהֶּמֶל ֵאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַו34:19
יָה  וְַיַצו ַהֶּמֶל ֶאת־ִחְלִקָּיהּו ְוֶאת־ֲאִחיָקם ֶּבן־ָׁשָפן ְוֶאת־ַעְכּבֹור ֶּבן־ִמיָכיָה ְוֵאת ָׁשָפן ַהּסֹוֵפר ְוֵאת ֲעׂשָ 34:20

ֶעֶבד־ַהֶּמֶל ֵלאֹמר:  
ֵאל ּוִביהּוָדה ַעל־ִּדְבֵרי ַהֵּסֶפר ֲאֶׁשר ִנְמָצא ִּכי־ְגדֹוָלה ְלכּו ִדְרׁשּו ֶאת־ְיהוָה ַּבֲעִדי ּוְבַעד ַהִּנְׁשָאר ְּבִיְׂשרָ 34:21

ֶפר ַהֶּזה:ֲחַמת־ְיהוָה ֲאֶׁשר ִנְּתָכה ָבנּו ַעל ֲאֶׁשר לֹא־ָׁשְמרּו ֲאבֹוֵתינּו ֶאת־ְּדַבר ְיהוָה ַלֲעׂשֹות ְּכָכל־ַהָּכתּוב ַעל־ַהּסֵ 
 ֶאל־ֻחְלָּדה ַהְּנִביָאה ֵאֶׁשת ַׁשֻּלם ֶּבן־ִּתְקוָה ֶּבן־ַחְרַחס ׁשֹוֵמר ַהְּבָגִדים ְוִהיא  וֵַּיֶל ִחְלִקָּיהּו וֲַאֶׁשר ָׁשַלח ַהֶּמלֶ 34:22

יֹוֶׁשֶבת ִּבירּוָׁשַלִם ַּבִּמְׁשֶנה וְַיַדְּברּו ֵאֶליָה ָּכזֹאת: 
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִאְמרּו ָלִאיׁש ֲאֶׁשר 34:23 ־ָׁשַלח ֶאְתֶכם ֵאָלי: וַּתֹאֶמר ָלֶהם ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא
ר  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִהְנִני ֵמִביא ָרָעה ַעל־ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְוַעל־יֹוְׁשָביו ֵאת ָּכל־ָהָאלֹות ַהְּכתּובֹות ַעל־ַהֵּסֶפר ֲאׁשֶ 34:24

ָקְראּו ִלְפֵני ֶמֶל ְיהּוָדה:  
ִהים ֲאחֵ 34:25 ִרים ְלַמַען ַהְכִעיֵסִני ְּבֹכל ַמֲעֵׂשי ְיֵדיֶהם ְוִתַּת ֲחָמִתי ַּבָּמקֹום ַהֶּזה  ַּתַחת ֲאֶׁשר ֲעָזבּוִני וְַיַקְּטרו ֵלא

ְולֹא ִתְכֶּבה:  
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ַהְּדָבִרים  ְוֶאל־ֶמֶל ְיהּוָדה ַהֹּׁשֵלַח ֶאְתֶכם ִלְדרֹוׁש ַּביהוָה ֹּכה תֹאְמרּו ֵאָליו34:26 ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא

: ֲאֶׁשר ָׁשָמְעּתָ 
ִהים ְּבָׁשְמֲע ֶאת־ְּדָבָריו ַעל־ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְוַעל־ֹיְׁשָביו וִַּתָּכנַ 34:27 ־ְלָבְב וִַּתָּכַנע ִמִּלְפֵני ֱא ע ְלָפַני וִַּתְקַרע  יַַען ַר

ֶאת־ְּבָגֶדי וֵַּתְבְּך ְלָפָני ְוַגם־ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ְנֻאם־ְיהוָה:  
ֲאֹבֶתי ְוֶנֱאַסְפָּת ֶאל־ִקְבֹרֶתי ְּבָׁשלֹום ְולֹא־ִתְרֶאיָנה ֵעיֶני ְּבֹכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ִהְנִני ֹאִסְפ ֶאל־34:28

ַעל־ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְוַעל־ֹיְׁשָביו וַָּיִׁשיבּו ֶאת־ַהֶּמֶל ָּדָבר:
ָׁשָלִם: וִַּיְׁשַלח ַהֶּמֶל וֶַּיֱאֹסף ֶאת־ָּכל־ִזְקֵני ְיהּוָדה ִוירּו34:29
ְוַעד־ָקָטן וִַּיְקָרא  וַַּיַעל ַהֶּמֶל ֵּבית־ְיהוָה ְוָכל־ִאיׁש ְיהּוָדה ְוֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ְוַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ְוָכל־ָהָעם ִמָּגדֹול34:30

ְבָאְזֵניֶהם ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵרי ֵסֶפר ַהְּבִרית ַהִּנְמָצא ֵּבית ְיהוָה:  
ֶל ַעל־ָעְמדֹו וִַּיְכֹרת ֶאת־ַהְּבִרית ִלְפֵני ְיהוָה ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ְיהוָה ְוִלְׁשמֹור ֶאת־ִמְצוָתיו ְוֵעְדוָתיו  וַַּיֲעֹמד ַהּמֶ 34:31

ְוֻחָּקיו ְּבָכל־ְלָבבֹו ּוְבָכל־ַנְפׁשֹו ַלֲעׂשֹות ֶאת־ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ַהְּכתּוִבים ַעל־ַהֵּסֶפר ַהֶּזה:  
ֵהי ֲאבֹוֵתיֶהם: וַַּיֲעֵמד ֵאת ָּכל־הַ 34:32 ִהים ֱא ִּנְמָצא ִבירּוָׁשַלִם ּוִבְניִָמן וַַּיֲעׂשּו ֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ִּכְבִרית ֱא
ד  ָרֵאל ַלֲעבֹווַָּיַסר יֹאִׁשָּיהּו ֶאת־ָּכל־ַהּתֹוֵעבֹות ִמָּכל־ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל וַַּיֲעֵבד ֵאת ָּכל־ַהִּנְמָצא ְּבִיְׂש 34:33

ֵהי ֲאבֹוֵתיֶהם: ֵהיֶהם ָּכל־יָָמיו לֹא ָסרּו ֵמַאֲחֵרי ְיהוָה ֱא ֶאת־ְיהוָה ֱא
וַַּיַעׂש יֹאִׁשָּיהּו ִבירּוָׁשַלִם ֶּפַסח ַליהוָה וִַּיְׁשֲחטּו ַהֶּפַסח ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ַלֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון:  35:1
ַחְּזֵקם ַלֲעבֹוַדת ֵּבית ְיהוָה:  וַַּיֲעֵמד ַהֹּכֲהִנים ַעל־ִמְׁשְמרֹוָתם וַיְ 35:2
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ֹמה  וַּיֹאֶמר ַלְלִוִּים ַהְּמִביִנים ְלָכל־ִיְׂשָרֵאל ַהְּקדֹוִׁשים ַליהָוה ְּתנּו ֶאת־ֲארֹון־ַהֹּקֶדׁש ַּבַּבִית ֲאֶׁשר ָּבָנה 35:3 ְׁש
ֵהיֶכם ְוֵאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:  ֶבן־ָּדִויד ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ֵאין־ָלֶכם ַמָּׂשא ַּבָּכֵתף ַעָּתה ִעְבדּו ֶאת־ְיהָו ה ֱא

ֹמה ְבנֹו:  35:4 ְוָהִכונו ְלֵבית־ֲאבֹוֵתיֶכם ּוְכַמְחְלקֹוֵתיֶכם ִּבְכָתב ָּדִויד ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ּוְבִמְכַּתב ְׁש
ִוִּים: ְוִעְמדּו ַבֹּקֶדׁש ִלְפֻלּגֹות ֵּבית ָהָאבֹות ַלֲאֵחיֶכם ְּבֵני ָהָעם וֲַחֻלַּקת ֵּבית־ָאב ַללְ 35:5
ְוַׁשֲחטּו ַהָּפַסח ְוִהְתַקְּדׁשּו ְוָהִכינּו ַלֲאֵחיֶכם ַלֲעׂשֹות ִּכְדַבר־ְיהוָה ְּביַד־ֹמֶׁשה:35:6
ִׁשים35:7 ר  ֶאֶלף ּוָבקָ וַָּיֶרם יֹאִׁשָּיהּו ִלְבֵני ָהָעם צֹאן ְּכָבִׂשים ּוְבֵני־ִעִּזים ַהֹּכל ַלְּפָסִחים ְלָכל־ַהִּנְמָצא ְלִמְסַּפר ְׁש

: ֶׁשת ֲאָלִפים ֵאֶּלה ֵמְרכּוׁש ַהֶּמֶל ְׁש
ִהים לַ 35:8 ֹּכֲהִנים ָנְתנּו  ְוָׂשָריו ִלְנָדָבה ָלָעם ַלֹּכֲהִנים ְוַלְלִוִּים ֵהִרימּו ְוִחְלִקָּיה ּוְזַכְריָהּו ִויִחיֵאל ְנִגיֵדי ֵּבית ָהֱא

ׁש ֵמאֹות: ַלְּפָסִחים ַאְלַּפִים ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ּוָבָקר ְׁש
ְּפָסִחים ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים  ְוָכוַנְניָהּו ּוְׁשַמְעיָהּו ּוְנַתְנֵאל ֶאָחיו וֲַחַׁשְביָהּו ִויִעיֵאל ְויֹוָזָבד ָׂשֵרי ַהְלִוִּים ֵהִרימּו ַלְלִוִּים לַ 35:9

ּוָבָקר ֲחֵמׁש ֵמאֹות: 
:  וִַּתּכֹון ָהֲעבֹוָדה וַַּיַעְמדּו ַהֹּכֲהִנים ַעל־ָעְמדָ 35:10 ם ְוַהְלִוִּים ַעל־ַמְחְלקֹוָתם ְּכִמְצוַת ַהֶּמֶל
וִַּיְׁשֲחטּו ַהָּפַסח וִַּיְזְרקּו ַהֹּכֲהִנים ַהָּדם ִמָּיָדם ְוַהְלִוִּים ַמְפִׁשיִטים:  35:11
ב ְּבֵסֶפר ֹמֶׁשה ְוֵכן ַלָּבָקר: וַָּיִסירּו ָהֹעָלה ְלִתָּתם ְלִמְפַלּגֹות ְלֵבית־ָאבֹות ִלְבֵני ָהָעם ְלַהְקִריב ַליהוָה ַּכָּכתּו35:12
ָכל־ְּבֵני ָהָעם: וְַיַבְּׁשלּו ַהֶּפַסח ָּבֵאׁש ַּכִּמְׁשָּפט ְוַהֳּקָדִׁשים ִּבְּׁשלּו ַּבִּסירֹות ּוַבְּדוִָדים ּוַבֵּצָלחֹות וַָּיִריצּו לְ 35:13
ן ְּבַהֲעלֹות ָהעֹוָלה ְוַהֲחָלִבים ַעד־ָלְיָלה ְוַהְלִוִּים ֵהִכינּו ָלֶהם  ְוַאַחר ֵהִכינּו ָלֶהם ְוַלֹּכֲהִנים ִּכי ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ַאֲהרֹ 35:14

ְוַלֹּכֲהִנים ְּבֵני ַאֲהֹרן:  
ַער וָָׁשַער ְוַהְמֹׁשֲרִרים ְּבֵני־ָאָסף ַעל־ַמֲעָמָדם ְּכִמְצוַת ָּדִויד ְוָאָסף ְוֵהיָמן ִויֻדתּון חֹוֵזה ַהֶּמֶל ְוַהֹּׁשֲעִרים ְלׁשַ 35:15

ָלֶהם ָלסּור ֵמַעל ֲעֹבָדָתם ִּכי־ֲאֵחיֶהם ַהְלִוִּים ֵהִכינּו ָלֶהם: ֵאין
יֹאִׁשָּיהּו:  וִַּתּכֹון ָּכל־ֲעבֹוַדת ְיהוָה ַּבּיֹום ַההּוא ַלֲעׂשֹות ַהֶּפַסח ְוַהֲעלֹות ֹעלֹות ַעל ִמְזַּבח ְיהוָה ְּכִמְצוַת ַהֶּמֶל 35:16
ְמְצִאים ֶאת־ַהֶּפַסח ָּבֵעת ַהִהיא ְוֶאת־ַחג ַהַּמּצֹות ִׁשְבַעת יִָמים:  וַַּיֲעׂשּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַהּנִ 35:17
ָׂשה ְולֹא־ַנֲעָׂשה ֶפַסח ָּכֹמהּו ְּבִיְׂשָרֵאל ִמיֵמי ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא ְוָכל־ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל לֹא־ָעׂשּו ַּכֶּפַסח ֲאֶׁשר־עָ 35:18

ל־ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל ַהִּנְמָצא ְויֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשָלִם: יֹאִׁשָּיהּו ְוַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ְוכָ 
ִּבְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְלַמְלכּות יֹאִׁשָּיהּו ַנֲעָׂשה ַהֶּפַסח ַהֶּזה:  35:19
־ִמְצַרִים ְלִהָּלחֵ 35:20 ם ְּבַכְרְּכִמיׁש ַעל־ְּפָרת וֵַּיֵצא  ַאֲחֵרי ָכל־זֹאת ֲאֶׁשר ֵהִכין יֹאִׁשָּיהּו ֶאת־ַהַּבִית ָעָלה ְנכֹו ֶמֶל

ִלְקָראתֹו יֹאִׁשָּיהּו: 
ִהים  וִַּיְׁשַלח ֵאָליו ַמְלָאִכים ֵלאֹמר ַמה־ִּלי וָָל ֶמֶל ְיהּוָדה לֹא־ָעֶלי ַאָּתה ַהּיֹום ִּכי ֶאל־ֵּבית ִמְלַחְמִּתי ֵו35:21 א

ִהים ֲאֶׁשר־ִעּמִ  :  ָאַמר ְלַבֲהֵלִני ֲחַדל־ְל ֵמֱא י ְוַאל־יְַׁשִחיֶת
ִהים וַ 35:22 ָּיבֹא ְלִהָּלֵחם  ְולֹא־ֵהֵסב יֹאִׁשָּיהּו ָפָניו ִמֶּמּנּו ִּכי ְלִהָּלֵחם־ּבֹו ִהְתַחֵּפׂש ְולֹא ָׁשַמע ֶאל־ִּדְבֵרי ְנכֹו ִמִּפי ֱא

ְּבִבְקַעת ְמִגּדֹו:  
ֶל ַלֲעָבָדיו ַהֲעִבירּוִני ִּכי ָהֳחֵליִתי ְמֹאד: וַֹּירּו ַהֹּיִרים ַלֶּמֶל יֹאִׁשָּיהּו וַּיֹאֶמר ַהּמֶ 35:23
ָמת וִַּיָּקֵבר ְּבִקְברֹות  וַַּיֲעִביֻרהּו ֲעָבָדיו ִמן־ַהֶּמְרָּכָבה וַַּיְרִּכיֻבהּו ַעל ֶרֶכב ַהִּמְׁשֶנה ֲאֶׁשר־לֹו וַּיֹוִליֻכהּו ְירּוָׁשַלִם וַּיָ 35:24

ְּבִלים ַעל־יֹאִׁשָּיהּו:ֲאֹבָתיו ְוָכל־ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלִם ִמְתאַ 
וִַּיְּתנּום ְלֹחק  וְַיקֹוֵנן ִיְרְמיָהּו ַעל־יֹאִׁשָּיהּו וַּיֹאְמרּו ָכל־ַהָּׁשִרים ְוַהָּׁשרֹות ְּבִקינֹוֵתיֶהם ַעל־יֹאִׁשָּיהּו ַעד־ַהּיֹום 35:25

ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְוִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל־ַהִּקינֹות: 
ָּיהּו וֲַחָסָדיו ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת ְיהוָה:  ְויֶֶתר ִּדְבֵרי יֹאִׁש 35:26
ּוְדָבָריו ָהִראֹׁשִנים ְוָהַאֲחֹרִנים ִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ַמְלֵכי־ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה:  35:27

וַַּיְמִליכֻהּו ַתַחת־ָאִביו ִּבירּוָׁשָלִם:  1וִַּיְקחּו ַעם־ָהָאֶרץ ֶאת־ְיהֹוָאָחז ֶּבן־יֹאִׁשָּיהּו וִַּיְמְׁשחּו ֹאתֹו36:1
ָׁשה ֳחָדִׁשים ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם:  36:2 ֶּבן־ָׁשלֹוׁש ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה יֹוָאָחז ְּבָמְלכֹו ּוְׁש
־ִמְצַרִים ִּבירּוָׁשָלִם וַַּיֲעֹנׁש ֶאת־ָהָאֶרץ ֵמָאה ִכַּכר־ֶּכֶסף ְוִכַּכר ָזָהבוְַיִסיֵרהּו מֶ 36:3 :ֶל
־ִמְצַרִים ֶאת־ֶאְליִָקים ָאִחיו ַעל־ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלִם וַַּיֵּסב ֶאת־ְׁשמֹו ְיהֹויִָקים ְוֶאת־יֹוָאָחז36:4 ָאִחיו ָלַקח וַַּיְמֵל ֶמֶל

ְצָרְיָמה:ְנכֹו וְַיִביֵאהּו מִ 
ָהיו: ֶּבן־ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ְיהֹויִָקים ְּבָמְלכֹו ְוַאַחת ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם וַַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני36:5 ְיהוָה ֱא
ָלה:  ָעָליו ָעָלה ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶל ָּבֶבל וַַּיַאְסֵרהּו ַּבְנֻחְׁשַּתִים ְלֹהִליכֹו ָּבבֶ 36:6
ּוִמְּכֵלי ֵּבית ְיהוָה ֵהִביא ְנבּוַכְדֶנאַּצר ְלָבֶבל וִַּיְּתֵנם ְּבֵהיָכלֹו ְּבָבֶבל:  36:7

1 1 וִַּיְמְׁשחּו ֹאתֹו LXX // omit MT Tg Syr Vg (וַַּיְמִליכֻהּווִַּיְמְׁשחּו)



יהּוָדה וִַּיְמ ְויֶֶתר ִּדְבֵרי ְיהֹויִָקים ְוֹתֲעֹבָתיו ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ְוַהִּנְמָצא ָעָליו ִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל וִ 36:8
יִָכין ְּבנֹו ַּתְחָּתיו:ְיהֹו

ָׁשה ֳחָדִׁשים וֲַעֶׂשֶרת יִָמים ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם וַַּיַעׂש36:9 ָהַרע ְּבֵעיֵני  ֶּבן־ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים ְיהֹויִָכין ְּבָמְלכֹו ּוְׁש
ְיהוָה:  
 ָבֶבָלה ִעם־ְּכֵלי ֶחְמַּדת ֵּבית־ְיהוָה וַַּיְמֵל ֶאת־ִצְדִקָּיהּו  ְוִלְתׁשּוַבת ַהָּׁשָנה ָׁשַלח ַהֶּמֶל ְנבּוַכְדֶנאַּצר וְַיִבֵאהּו36:10

ָאִחיו ַעל־ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִם:
ֶּבן־ֶעְׂשִרים ְוַאַחת ָׁשָנה ִצְדִקָּיהּו ְבָמְלכֹו ְוַאַחת ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם:  36:11
ָהיו לֹא ִנְכַנע ִמִּלְפֵני ִיְרְמיָהּו ַהָּנִביא ִמִּפי ְיהוָה:  וַַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה ֱא36:12
ִהים וֶַּיֶקׁש ֶאת־ָעְרּפֹו וְַיַאֵּמץ ֶאת־ְלָבבֹו ִמּׁשּוב36:13 ֶאל־ְיהוָה  ְוַגם ַּבֶּמֶל ְנבּוַכְדֶנאַּצר ָמָרד ֲאֶׁשר ִהְׁשִּביעֹו ֵּבא

ֵהי ִיְׂשָרֵאל:   ֱא
ֲהִנים ְוָהָעם ִהְרּבּו ִלְמָעול־ַמַעל ְּכֹכל ֹּתֲעבֹות ַהּגֹוִים וְַיַטְּמאּו ֶאת־ֵּבית ְיהוָה ֲאֶׁשר ִהְקִּדיׁש ַּגם ָּכל־ָׂשֵרי ַהּכֹ 36:14

ִּבירּוָׁשָלִם:  
ֵהי ֲאבֹוֵתיֶהם ֲעֵליֶהם ְּביַד ַמְלָאָכיו ַהְׁשֵּכם ְוָׁשלֹוַח ִּכי־ָחַמל ַעל־ַעּמֹו ְוַעל־ְמעֹו36:15 נֹו:  וִַּיְׁשַלח ְיהוָה ֱא
ִהים ּובֹוִזים ְּדָבָריו ּוִמַּתְעְּתִעים ִּבְנִבָאיו ַעד ֲעלֹות ֲחַמת־ְיהוָה ְּבַעּמ36:16 ֹו ַעד־ְלֵאין  וִַּיְהיּו ַמְלִעִבים ְּבַמְלֲאֵכי ָהֱא
ַמְרֵּפא:  
ָׁשם ְולֹא ָחַמל ַעל־ָּבחּור ּוְבתּוָלה ָזֵקן  וַַּיַעל ֲעֵליֶהם ֶאת־ֶמֶל ַּכְׂשִּדים וַַּיֲהֹרג ַּבחּוֵריֶהם ַּבֶחֶרב ְּבֵבית ִמְקּדָ 36:17

ְויֵָׁשׁש ַהֹּכל ָנַתן ְּביָדֹו:  
ִהים ַהְּגֹדִלים ְוַהְּקַטִּנים ְוֹאְצרֹות ֵּבית ְיהוָה ְוֹאְצרֹות ַהֶּמֶל ְוָׂשָריו ַהֹּכל ֵהִביא36:18 ָבֶבל:  ְוֹכל ְּכֵלי ֵּבית ָהֱא
הִ 36:19 ים וְַיַנְּתצּו ֵאת חֹוַמת ְירּוָׁשָלִם ְוָכל־ַאְרְמנֹוֶתיָה ָׂשְרפּו ָבֵאׁש ְוָכל־ְּכֵלי ַמֲחַמֶּדיָה  וִַּיְׂשְרפּו ֶאת־ֵּבית ָהֱא

ְלַהְׁשִחית: 
וֶַּיֶגל ַהְּׁשֵאִרית ִמן־ַהֶחֶרב ֶאל־ָּבֶבל וִַּיְהיּו־לֹו ּוְלָבָניו ַלֲעָבִדים ַעד־ְמ ַמְלכּות ָּפָרס: 36:20
ם  ות ְּדַבר־ְיהוָה ְּבִפי ִיְרְמיָהּו ַעד־ָרְצָתה ָהָאֶרץ ֶאת־ַׁשְּבתֹוֶתיָה ָּכל־ְיֵמי ָהַּׁשָּמה ָׁשָבָתה ְלַמּלֹאות ִׁשְבִעיְלַמּלֹא36:21

ָׁשָנה:
־ָּפַרס  ֶמֶל ָּפַרס ִלְכלֹות ְּדַבר־ 1ְלכֹוֶרׁשּוִבְׁשַנת ַאַחת 36:22 ְיהוָה ְּבִפי ִיְרְמיָהּו ֵהִעיר ְיהוָה ֶאת־רּוַח ּכּוֻרׁש ֶמֶל

וַַּיֲעֶבר־קֹול ְּבָכל־ַמְלכּותֹו ְוַגם־ְּבִמְכָּתב ֵלאֹמר: 
ֵהי ַהָּׁשַמִים ְוהּוא־ָפַקד ָעַלי ִלְבנֹות־לֹו ַבִית  ֶמֶל ָּפַרס ָּכל־ַמְמְלכֹות הָ 2ּכֹוֶרׁשֹּכה־ָאַמר 36:23 ָאֶרץ ָנַתן ִלי ְיהוָה ֱא

ָהיו ִעּמֹו ְויַָעל:  ִּבירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה ִמי־ָבֶכם ִמָּכל־ַעּמֹו ְיהוָה ֱא
Ezraעזרא
־ָּפַרס  3ְלכֹוֶרׁשּוִבְׁשַנת ַאַחת 1:1 ֶמֶל ָּפַרס ִלְכלֹות ְּדַבר־ְיהָוה ְּבִפי ִיְרְמָיה ֵהִעיר ְיהוָה ֶאת־רּוַח ֹּכֶרׁש ֶמֶל

וַַּיֲעֶבר־קֹול ְּבָכל־ַמְלכּותֹו ְוַגם־ְּבִמְכָּתב ֵלאֹמר:  
ֵהי ַהָּׁשָמִים ְוהּוא־ָפַקד ָעַלי ִלְבנֹות־לֹו ַבִית  ֶמֶל ָּפַרס ֹּכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ָנַתן לִ ֹּכֶרׁשֹּכה ָאַמר 1:2 י ְיהוָה ֱא

ִּבירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה:  
ֵהי ִיְׂשָר 1:3 ָהיו ִעּמֹו ְויַַעל ִלירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה ְוִיֶבן ֶאת־ֵּבית ְיהוָה ֱא ֵאל הּוא  ִמי־ָבֶכם ִמָּכל־ַעּמֹו ְיִהי ֱא

ִהים ֲאׁשֶ  ר ִּבירּוָׁשָלִם:  ָהֱא
ְבֵהָמה  ְוָכל־ַהִּנְׁשָאר ִמָּכל־ַהְּמֹקמֹות ֲאֶׁשר הּוא ָגר־ָׁשם ְיַנְּׂשאּוהּו ַאְנֵׁשי ְמֹקמֹו ְּבֶכֶסף ּוְבָזָהב ּוִבְרכּוׁש ּובִ 1:4

ִהים ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִם:  ִעם־ַהְּנָדָבה ְלֵבית ָהֱא
ִהים ֶאת־רּוחֹו ַלֲעלֹות ִלְבנֹות ֶאת־ֵּבית  וַָּיקּומּו ָראֵׁשי ָהָאבֹות ִליהּוָדה ּו1:5 ִבְניִָמן ְוַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ְלֹכל ֵהִעיר ָהֱא

ְיהוָה ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִם:  
ְתַנֵּדב: ְוָכל־ְסִביֹבֵתיֶהם ִחְּזקּו ִביֵדיֶהם ִּבְכֵלי־ֶכֶסף ַּבָּזָהב ָּבְרכּוׁש ּוַבְּבֵהָמה ּוַבִּמְגָּדנֹות ְלַבד ַעל־ָּכל־הִ 1:6
ָהיו1:7 : ְוַהֶּמֶל ּכּוֻרׁש הֹוִציא ֶאת־ְּכֵלי ֵבית־ְיהוָה ֲאֶׁשר הֹוִציא ְנבּוַכְדֶנַּצר ִמירּוָׁשַלִם וִַּיְּתֵנם ְּבֵבית ֱא
ִׂשיא ִליהּוָדה:  וַּיֹוִציֵאם ּכּוֻרׁש ֶמֶל ָּפַרס ַעל־יַד ִמְתְרָדת ַהִּגְזָּבר וִַּיְסְּפֵרם ְלֵׁשְׁשַּבַּצר ַהּנָ 1:8
ִׁשים ֲאַגְרְטֵלי־ֶכֶסף ָאֶלף ַמֲחָלִפים ִּתְׁשָעה ְוֶעְׂשִרים: 1:9 ְוֵאֶּלה ִמְסָּפָרם ֲאַגְרְטֵלי ָזָהב ְׁש

ִׁשים ְּכפֹוֵרי ֶכֶסף ִמְׁשִנים ַאְרַּבע ֵמאֹות וֲַעָׂשָרה ֵּכִלים ֲאֵחִרים ָאֶלף: 1:10 ְּכפֹוֵרי ָזָהב ְׁש
ֶבל  ָּכל־ֵּכִלים ַלָּזָהב ְוַלֶּכֶסף ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ַהֹּכל ֶהֱעָלה ֵׁשְׁשַּבַּצר ִעם ֵהָעלֹות ַהּגֹוָלה ִמּבָ 1:11

ִלירּוָׁשָלִם:

1 22 // MT ְלכֹוֶרׁש ְלכּוֻרׁש Old Persian vowelization
2 23 // MT ּכֹוֶרׁש ּכּוֻרׁש Old Persian vowelization
3 1 MT ְלכֹוֶרׁש ְלכּוֻרׁש Old Persian vowelization



־ָּבבֶ 2:1 ל ְלָבֶבל וַָּיׁשּובּו ִלירּוָׁשַלִם ִויהּוָדה  ְוֵאֶּלה ְּבֵני ַהְּמִדיָנה ָהֹעִלים ִמְּׁשִבי ַהּגֹוָלה ֲאֶׁשר ֶהְגָלה ְנבּוַכְדֶנּצֹור ֶמֶל
ִאיׁש ְלִעירֹו:  

ַּפר ַאְנֵׁשי ַעם ֲאֶׁשר־ָּבאּו ִעם־ְזֻרָּבֶבל יֵׁשּוַע ְנֶחְמיָה ְׂשָריָה ְרֵעָליָה ָמְרֳּדַכי ִּבְלָׁשן ִמְסָּפר ִּבְגוַי ְרחּום ַּבֲעָנה ִמסְ 2:2
ִיְׂשָרֵאל: 

ְלַּפִים ֵמָאה ִׁשְבִעים ּוְׁשָנִים: ְּבֵני ַפְרֹעׁש אַ 2:3
ׁש ֵמאֹות ִׁשְבִעים ּוְׁשָנִים: 2:4 ְּבֵני ְׁשַפְטיָה ְׁש
ְּבֵני ָאַרח ְׁשַבע ֵמאֹות ֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים: 2:5
ּוְׁשֵנים ָעָׂשר: ְּבֵני־ַפַחת מֹוָאב ִלְבֵני יֵׁשּוַע ְויֹוָאב ַאְלַּפִים ְׁשֹמֶנה ֵמאֹות2:6
ְּבֵני ֵעיָלם ֶאֶלף ָמאַתִים ֲחִמִּׁשים ְוַאְרָּבָעה: 2:7
ְּבֵני ַזּתּוא ְּתַׁשע ֵמאֹות ְוַאְרָּבִעים וֲַחִמָּׁשה: 2:8
ְּבֵני ַזָּכי ְׁשַבע ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים: 2:9

ְרָּבִעים ּוְׁשָנִים: ְּבֵני ָבִני ֵׁשׁש ֵמאֹות אַ 2:10
ָׁשה: 2:11 ְּבֵני ֵבָבי ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ּוְׁש
ְּבֵני ַעְזָּגד ֶאֶלף ָמאַתִים ֶעְׂשִרים ּוְׁשָנִים: 2:12
ְּבֵני ֲאֹדִניָקם ֵׁשׁש ֵמאֹות ִׁשִּׁשים ְוִׁשָּׁשה: 2:13
ַּפִים ֲחִמִּׁשים ְוִׁשָּׁשה: ְּבֵני ִבְגוָי ַאלְ 2:14
ְּבֵני ָעִדין ַאְרַּבע ֵמאֹות ֲחִמִּׁשים ְוַאְרָּבָעה: 2:15
ְּבֵני־ָאֵטר ִליִחְזִקָּיה ִּתְׁשִעים ּוְׁשֹמָנה: 2:16
ָׁשה: 2:17 ׁש ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ּוְׁש ְּבֵני ֵבָצי ְׁש
ָרה ֵמָאה ּוְׁשֵנים ָעָׂשר: ְּבֵני יֹו2:18
ָׁשה: 2:19 ְּבֵני ָחֻׁשם ָמאַתִים ֶעְׂשִרים ּוְׁש
ְּבֵני ִגָּבר ִּתְׁשִעים וֲַחִמָּׁשה: 2:20
ָׁשה: 2:21 ְּבֵני ֵבית־ָלֶחם ֵמָאה ֶעְׂשִרים ּוְׁש
ה:  ַאְנֵׁשי ְנֹטָפה ֲחִמִּׁשים ְוִׁשּׁשָ 2:22
ַאְנֵׁשי ֲעָנתֹות ֵמָאה ֶעְׂשִרים ּוְׁשֹמָנה: 2:23
ְּבֵני ַעְזָמוֶת ַאְרָּבִעים ּוְׁשָנִים: 2:24
ָׁשה: 2:25 ְּבֵני ִקְריַת ְיָעִרים ְּכִפיָרה ּוְבֵארֹות ְׁשַבע ֵמאֹות ְוַאְרָּבִעים ּוְׁש
ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ְוֶאָחד: ְּבֵני ָהָרָמה וָָגַבע ֵׁשׁש 2:26
ַאְנֵׁשי ִמְכָמס ֵמָאה ֶעְׂשִרים ּוְׁשָנִים: 2:27
ָׁשה: 2:28 ַאְנֵׁשי ֵבית־ֵאל ְוָהָעי ָמאַתִים ֶעְׂשִרים ּוְׁש
ְּבֵני ְנבֹו ֲחִמִּׁשים ּוְׁשָנִים: 2:29
ים ְוִׁשָּׁשה: ְּבֵני ַמְגִּביׁש ֵמָאה ֲחִמִּׁש 2:30
ְּבֵני ֵעיָלם ַאֵחר ֶאֶלף ָמאַתִים ֲחִמִּׁשים ְוַאְרָּבָעה: 2:31
ׁש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים: 2:32 ְּבֵני ָחִרם ְׁש
ד ָחִדיד ְואֹונֹו ְׁשַבע ֵמאֹות ֶעְׂשִרים וֲַחִמָּׁשה: 2:33 ְּבֵני־
ׁש ֵמאֹות ַאְרָּבִעים וֲַחִמָּׁשה: ְּבֵני ְיֵרחֹו 2:34 ְׁש
ִׁשים: 2:35 ֶׁשת ֲאָלִפים ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ּוְׁש ְּבֵני ְסָנָאה ְׁש
ָׁשה: 2:36 ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ְיַדְעיָה ְלֵבית יֵׁשּוַע ְּתַׁשע ֵמאֹות ִׁשְבִעים ּוְׁש
ִּׁשים ּוְׁשָנִים: ְּבֵני ִאֵּמר ֶאֶלף ֲחמִ 2:37
ְּבֵני ַפְׁשחּור ֶאֶלף ָמאַתִים ַאְרָּבִעים ְוִׁשְבָעה: 2:38
ְּבֵני ָחִרם ֶאֶלף ְוִׁשְבָעה ָעָׂשר: 2:39
ַהְלִוִּים ְּבֵני־יֵׁשּוַע ְוַקְדִמיֵאל ִלְבֵני הֹוַדְויָה ִׁשְבִעים ְוַאְרָּבָעה: 2:40
ַהְמֹׁשְרִרים ְּבֵני ָאָסף ֵמָאה ֶעְׂשִרים ּוְׁשֹמָנה:2:41
ִׁשים ְוִתְׁשָעה:ְּבֵני ַהֹּׁשֲעִרים ְּבֵני־ַׁשּלּום ְּבֵני־ָאֵטר ְּבֵני־ַטְלמֹון ְּבֵני־ַעּקּוב ְּבֵני ֲחִטיָטא ְּבֵני ֹׁשָבי ַהֹּכל ֵמָאה ְׁש 2:42
א ְּבֵני ַטָּבעֹות:  ַהְּנִתיִנים ְּבֵני־ִציָחא ְבֵני־ֲחׂשּופָ 2:43
ְּבֵני־ֵקֹרס ְּבֵני־ִסיֲעָהא ְּבֵני ָפדֹון: 2:44
ְּבֵני־ְלָבָנה ְבֵני־ֲחָגָבה ְּבֵני ַעּקּוב: 2:45
ְּבֵני־ָחָגב ְּבֵני־ַׁשְלַמי ְּבֵני ָחָנן:  2:46
ְּבֵני־ִגֵּדל ְּבֵני־ַגַחר ְּבֵני ְרָאיָה:  2:47



ַגָּזם: ְּבֵני־ְרִצין ְּבֵני־ְנקֹוָדא ְּבֵני2:48
ְּבֵני־ֻעָּזא ְבֵני־ָפֵסַח ְּבֵני ֵבָסי:  2:49
ְּבֵני־ַאְסָנה ְבֵני־ְמעּוִנים ְּבֵני ְנפּוִסים: 2:50
ְּבֵני־ַבְקּבּוק ְּבֵני־ֲחקּוָפא ְּבֵני ַחְרחּור:  2:51
ְּבֵני־ַבְצלּות ְּבֵני־ְמִחיָדא ְּבֵני ַחְרָׁשא:  2:52
ֵני־ָתַמח:  ְּבֵני־ַבְרקֹוס ְּבֵני־ִסיְסָרא ּבְ 2:53
ְּבֵני ְנִציַח ְּבֵני ֲחִטיָפא: 2:54
ֹמה ְּבֵני־ֹסַטי ְּבֵני־ַהֹּסֶפֶרת ְּבֵני ְפרּוָדא:  2:55 ְּבֵני ַעְבֵדי ְׁש
ְּבֵני־יְַעָלה ְבֵני־ַדְרקֹון ְּבֵני ִגֵּדל:  2:56
ְּבֵני ְׁשַפְטיָה ְבֵני־ַחִּטיל ְּבֵני ֹּפֶכֶרת ַהְּצָבִיים ְּבֵני ָאִמי:  2:57
ׁש ֵמאֹות ִּתְׁשִעים ּוְׁשָנִים: 2:58 ֹמה ְׁש ָּכל־ַהְּנִתיִנים ּוְבֵני ַעְבֵדי ְׁש
ְׂשָרֵאל ֵהם: ְוֵאֶּלה ָהֹעִלים ִמֵּתל ֶמַלח ֵּתל ַחְרָׁשא ְּכרּוב ַאָּדן ִאֵּמר ְולֹא יְָכלּו ְלַהִּגיד ֵּבית־ֲאבֹוָתם ְוַזְרָעם ִאם ִמּיִ 2:59
יָה ְבֵני־טֹוִבָּיה ְּבֵני ְנקֹוָדא ֵׁשׁש ֵמאֹות ֲחִמִּׁשים ּוְׁשָנִים: ְּבֵני־ְדלָ 2:60
ה וִַּיָּקֵרא ַעל־ְׁשָמם: ּוִמְּבֵני ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ֳחַבָּיה ְּבֵני ַהּקֹוץ ְּבֵני ַבְרִזַּלי ֲאֶׁשר ָלַקח ִמְּבנֹות ַּבְרִזַּלי ַהִּגְלָעִדי ִאּׁשָ 2:61
ׁשּו ְכָתָבם ַהִּמְתיְַחִׂשים ְולֹא ִנְמָצאּו וְַיֹגֲאלּו ִמן־ַהְּכֻהָּנה: ֵאֶּלה ִּבְק 2:62
וַּיֹאֶמר ַהִּתְרָׁשָתא ָלֶהם ֲאֶׁשר לֹא־יֹאְכלּו ִמֹּקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ַעד ֲעֹמד ֹּכֵהן ְלאּוִרים ּוְלֻתִּמים: 2:63
ׁש2:64 ־ֵמאֹות ִׁשִּׁשים:  ָּכל־ַהָּקָהל ְּכֶאָחד ַאְרַּבע ִרּבֹוא ַאְלַּפִים ְׁש
ִׁשים ְוִׁשְבָעה ְוָלֶהם ְמֹׁשְרִרים ּוְמֹׁשְר 2:65 ׁש ֵמאֹות ְׁש רֹות  ִמְּלַבד ַעְבֵדיֶהם ְוַאְמֹהֵתיֶהם ֵאֶּלה ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ְׁש

ָמאָתִים: 
ִׁשים ְוִׁשָּׁשה ִּפְרֵדיֶהם ָמאַתִים ַאְרָּבִעים וֲַחמִ 2:66 ָּׁשה: סּוֵסיֶהם ְׁשַבע ֵמאֹות ְׁש
ִׁשים וֲַחִמָּׁשה ֲחֹמִרים ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ְׁשַבע ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים:2:67 ְּגַמֵּליֶהם ַאְרַּבע ֵמאֹות ְׁש
ִהים ְלַהֲעִמידֹו ַעל־ְמכֹונֹו:  2:68 ּוֵמָראֵׁשי ָהָאבֹות ְּבבֹוָאם ְלֵבית ְיהוָה ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִם ִהְתַנְּדבּו ְלֵבית ָהֱא
ְוֶכֶסף ָמִנים ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ְוָכְתֹנת ֹּכֲהִנים ָחם ָנְתנּו ְלאֹוַצר ַהְּמָלאָכה ָזָהב ַּדְרְּכמֹוִנים ֵׁשׁש־ִרּבֹאות וֶָאֶלףְּככֹ 2:69

ֵמָאה: 
יֶהם ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ְּבָעֵריֶהם: וֵַּיְׁשבּו ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ּוִמן־ָהָעם ְוַהְמֹׁשְרִרים ְוַהּׁשֹוֲעִרים ְוַהְּנִתיִנים ְּבָעֵר 2:70

וֵַּיָאְספּו ָהָעם ְּכִאיׁש ֶאָחד ֶאל־ְירּוָׁשָלִם: וִַּיַּגע ַהֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָעֵריֶהם3:1
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ְלַהֲעלֹות  וַָּיָקם יֵׁשּוַע ֶּבן־יֹוָצָדק ְוֶאָחיו ַהֹּכֲהִנים ּוְזֻרָּבֶבל ֶּבן־ְׁשַאלְ 3:2 ִּתיֵאל ְוֶאָחיו וִַּיְבנּו ֶאת־ִמְזַּבח ֱא

ִהים:   ָעָליו ֹעלֹות ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת ֹמֶׁשה ִאיׁש־ָהֱא
ֹות ַלֹּבֶקר ְוָלָעֶרב:  וַָּיִכינּו ַהִּמְזֵּבַח ַעל־ְמכֹוֹנָתיו ִּכי ְּבֵאיָמה ֲעֵליֶהם ֵמַעֵּמי ָהֲאָרצֹות וַַּיֲעלו ָעָליו ֹעלֹות ַליהוָה ֹעל3:3
וַַּיֲעׂשּו ֶאת־ַחג ַהֻּסּכֹות ַּכָּכתּוב ְוֹעַלת יֹום ְּביֹום ְּבִמְסָּפר ְּכִמְׁשַּפט ְּדַבר־יֹום ְּביֹומֹו:  3:4
ה:  ְוַאֲחֵריֵכן ֹעַלת ָּתִמיד ְוֶלֳחָדִׁשים ּוְלָכל־מֹוֲעֵדי ְיהוָה ַהְמֻקָּדִׁשים ּוְלֹכל ִמְתַנֵּדב ְנָדָבה ַליהָו3:5
ִמּיֹום ֶאָחד ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ֵהֵחּלּו ְלַהֲעלֹות ֹעלֹות ַליהוָה ְוֵהיַכל ְיהוָה לֹא יָֻּסד:  3:6
־ַהְּלָבנֹון ֶאל־יָם  וִַּיְּתנּו־ֶכֶסף ַלֹחְצִבים ְוֶלָחָרִׁשים ּוַמֲאָכל ּוִמְׁשֶּתה וֶָׁשֶמן ַלִּצֹדִנים ְוַלֹּצִרים ְלָהִביא ֲעֵצי ֲאָרִזים ִמן3:7

־ָּפַרס ֲעֵליֶהם: יָפֹוא ְּכִרְׁשיֹון ּכּוֻרׁש ֶמֶל
ִהים ִלירּוָׁשַלִם ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ֵהֵחּלּו ְזֻרָּבֶבל ֶּבן־ְׁשַאְלִּתיאֵ 3:8 ל ְויֵׁשּוַע ֶּבן־יֹוָצָדק ּוַבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְלבֹוָאם ֶאל־ֵּבית ָהֱא

ל־ַהָּבִאים ֵמַהְּׁשִבי ְירּוָׁשַלִם וַַּיֲעִמידּו ֶאת־ַהְלִוִּים ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה וַָמְעָלה ְלַנֵּצַח ּוְׁשָאר ֲאֵחיֶהם ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ְוכָ 
ַעל־ְמֶלאֶכת ֵּבית־ְיהוָה:

ִהים1הֹוַדְויָה וַַּיֲעֹמד יֵׁשּוַע ָּבָניו ְוֶאָחיו ַקְדִמיֵאל ּוָבָניו ְּבֵני־3:9 ְּבֵני  ְּכֶאָחד ְלַנֵּצַח ַעל־ֹעֵׂשה ַהְּמָלאָכה ְּבֵבית ָהֱא
ֵחָנָדד ְּבֵניֶהם וֲַאֵחיֶהם ַהְלִוִּים:  

ְלַּתִים ְלַהֵּללְוִיְּסדּו ַהֹּבִנים ֶאת־ֵהיַכל ְיהוָה וַַּיֲעִמידּו ַהֹּכֲהִנים ְמֻלָּבִׁשים ַּבֲחֹצְצרֹות ְוַהְלִוִּים ְּבֵני־ָאָסף ַּבְמצִ 3:10
־ִיְׂשָרֵאל:   ֶאת־ְיהוָה ַעל־ְיֵדי ָּדִויד ֶמֶל

ה ְבַהֵּלל  וַַּיֲענּו ְּבַהֵּלל ּוְבהֹוֹדת ַליהוָה ִּכי טֹוב ִּכי־ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְוָכל־ָהָעם ֵהִריעּו ְתרּוָעה ְגדֹולָ 3:11
ַליהוָה ַעל הּוַסד ֵּבית־ְיהוָה: 

ִנים ְוַהְלִוִּים ְוָראֵׁשי ָהָאבֹות ַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר ָראּו ֶאת־ַהַּבִית ָהִראׁשֹון ְּביְָסדֹו ֶזה ַהַּבִית ְּבֵעיֵניֶהם ְוַרִּבים ֵמַהֹּכהֲ 3:12
ֹּבִכים ְּבקֹול ָּגדֹול ְוַרִּבים ִּבְתרּוָעה ְבִׂשְמָחה ְלָהִרים קֹול: 

1 9 // cf 2:40 הֹוַדְויָה MT ְיהּוָדה



ל ְּבִכי ָהָעם ִּכי ָהָעם ְמִריִעים ְּתרּוָעה ְגדֹוָלה ְוַהּקֹול ִנְׁשַמע  ְוֵאין ָהָעם ַמִּכיִרים קֹול ְּתרּוַעת ַהִּׂשְמָחה ְלקֹו 3:13
ַעד־ְלֵמָרחֹוק:

ֵהי ִיְׂשָרֵאל:  4:1 וִַּיְׁשְמעּו ָצֵרי ְיהּוָדה ּוִבְניִָמן ִּכי־ְבֵני ַהּגֹוָלה ּבֹוִנים ֵהיָכל ַליהוָה ֱא
ֵהיֶכם ְולֹו ֲאַנְחנּו ֹזְבִחים וִַּיְּגׁשּו ֶאל־ְזֻרָּבֶבל ְוֶאל־ָראֵׁשי ָהָאבֹות  4:2 וַּיֹאְמרּו ָלֶהם ִנְבֶנה ִעָּמֶכם ִּכי ָכֶכם ִנְדרֹוׁש ֵלא

ִמיֵמי ֵאַסר ַחֹּדן ֶמֶל ַאּׁשּור ַהַּמֲעֶלה ֹאָתנּו ֹּפה:  
ֵהינּו ִּכי ֲאַנְחנּו יַַחד  וַּיֹאֶמר ָלֶהם ְזֻרָּבֶבל ְויֵׁשּוַע ּוְׁשָאר ָראֵׁשי ָהָאבֹות ְלִיְׂשָרֵאל לֹא־ָלֶכם וָָלנּו ִלבְ 4:3 נֹות ַּבִית ֵלא

־ָּפָרס:  ֵהי ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִצָּונּו ַהֶּמֶל ּכּוֻרׁש ֶמֶל ִנְבֶנה ַליהוָה ֱא
וְַיִהי ַעם־ָהָאֶרץ ְמַרִּפים ְיֵדי ַעם־ְיהּוָדה ּוְמַבַלִהים אֹוָתם ִלְבנֹות: 4:4
־ָּפָרס: 2ָּדְריָוֶׁשֶמֶל ָּפַרס ְוַעד־ַמְלכּות 1ּכֹוֶרׁש ר ֲעָצָתם ָּכל־ְיֵמי ְוֹסְכִרים ֲעֵליֶהם יֹוֲעִצים ְלָהפֵ 4:5 ֶמֶל
ִּבְתִחַּלת ַמְלכּותֹו ָּכְתבּו ִׂשְטָנה ַעל־ֹיְׁשֵבי ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִם: 3ֲאַחְׁשיֵֹרׁש ּוְבַמְלכּות 4:6
ָנוָתיו ַעל־ַאְרַּתְחַׁשְׂשָּתא ֶמֶל ָּפָרס ּוְכָתב ַהִּנְׁשְּתוָן  ָּכַתב ִּבְׁשָלם ִמְתְרָדת ָטְבֵאל ּוְׁשָאר ּכְ ַאְרַּתְחַׁשְׂשָּתאּוִביֵמי 4:7

ָּכתּוב ֲאָרִמית ּוְמֻתְרָּגם ֲאָרִמית:
ְרחּום ְּבֵעל־ְטֵעם ְוִׁשְמַׁשי ָסְפָרא ְּכַתבּו ִאְּגָרה ֲחָדה ַעל־ְירּוְׁשֶלם ְלַאְרַּתְחַׁשְׂשָּתא ַמְלָּכא ְּכֵנָמא: 4:8
א  ֵעל־ְטֵעם ְוִׁשְמַׁשי ָסְפָרא ּוְׁשָאר ְּכָנוְָתהֹון ִּדיָניֵא וֲַאַפְרַסְתָכיֵא ַטְרְּפָליֵא ֲאָפְרָסיֵא ארכוי ַאְרְּכוָיֱֵאַדִין ְרחּום ּבְ 4:9

ָבְבָליֵא ׁשּוַׁשְנָכיֵא ּדהּוא ֵעְלָמיֵא:  
ֻקְריַּה ִּדי ָׁשְמָרִין ּוְׁשָאר ֲעַבר־ַנֲהָרה ּוְכֶעֶנת: ּוְׁשָאר ֻאַּמָּיא ִּדי ַהְגִלי ָאְסַנַּפר ַרָּבא ְויִַּקיָרא ְוהֹוֵתב ִהּמֹו ּבְ 4:10
ת:ְּדָנה ַּפְרֶׁשֶגן ִאַּגְרָּתא ִּדי ְׁשַלחּו ֲעלֹוִהי ַעל־ַאְרַּתְחַׁשְׂשָּתא ַמְלָּכא ַעְבָדי ֱאָנׁש ֲעַבר־ַנֲהָרה ּוְכֶענֶ 4:11
ן־ְלוָָת ֲעֶליָנא ֲאתֹו ִלירּוְׁשֶלם ִקְרְיָתא ָמָרְדָּתא ּוִבאיְׁשָּתא ְיִדיַע ֶלֱהוֵא ְלַמְלָּכא ִּדי ְיהּוָדיֵא ִּדי ְסִלקּו מִ 4:12

ָּבַנִין ְוׁשּוַרָּי ֲאַׁשְכְללּו ְוֻאַּׁשָּיא יִַחיטּו:  
ֲהָל ָלא ִיְנְּתנּון ְוַאְּפֹתם  ְּכַען ְיִדיַע ֶלֱהוֵא ְלַמְלָּכא ִּדי ֵהן ִקְרְיָתא ָד ִּתְתְּבֵנא ְוׁשּוַרָּיה ִיְׁשַּתְכְללּון ִמְנָּדה־ְבלֹו וַ 4:13

ַמְלִכים ְּתַהְנִזק:  
ָנא  ְּכַען ָּכל־ֳקֵבל ִּדי־ְמַלח ֵהיְכָלא ְמַלְחָנא ְוַעְרוַת ַמְלָּכא ָלא ֲאִרי ַלָנא ְלֶמֱחֵזא ַעל־ְּדָנה ְׁשַלְחָנא ְוהֹוַדעְ 4:14

ְלַמְלָּכא: 
 ּוְתַהְׁשַּכח ִּבְסַפר ָּדְכָרַנָּיא ְוִתְנַּדע ִּדי ִקְרְיָתא ָד ִקְריָא ָמָרָדא ּוְמַהְנְזַקת  ִּדי ְיַבַּקר ִּבְסַפר־ָּדְכָרַנָּיא ִּדי ֲאָבָהתָ 4:15

ַמְלִכין ּוְמִדָנן ְוֶאְׁשַּתּדּור ָעְבִדין ְּבַגַּוּה ִמן־יֹוָמת ָעְלָמא ַעל־ְּדָנה ִקְרְיָתא ָד ָהָחְרַבת: 
ֵהן ִקְרְיָתא ָד ִּתְתְּבֵנא ְוׁשּוַרָּיה ִיְׁשַּתְכְללּון ָלֳקֵבל ְּדָנה ֲחָלק ַּבֲעַבר ַנֲהָרא ָלא  ְמהֹוְדִעין ֲאַנְחָנה ְלַמְלָּכא ִּדי 4:16

: ִאיַתי ָל
ָאר ִּפְתָגָמא ְׁשַלח ַמְלָּכא ַעל־ְרחּום ְּבֵעל־ְטֵעם ְוִׁשְמַׁשי ָסְפָרא ּוְׁשָאר ְּכָנוְָתהֹון ִּדי יְָתִבין ְּבָׁשְמָרִין ּוְׁש 4:17

ר־ַנֲהָרה ְׁשָלם ּוְכֶעת: ֲעבַ 
ִנְׁשְּתוָָנא ִּדי ְׁשַלְחּתּון ֲעֶליָנא ְמָפַרׁש ֱקִרי ָקָדָמי:  4:18
ַּתּדּור  ּוִמִּני ִׂשים ְטֵעם ּוַבַּקרּו ְוַהְׁשַּכחּו ִּדי ִקְרְיָתא ָד ִמן־יֹוָמת ָעְלָמא ַעל־ַמְלִכין ִמְתַנְּׂשָאה ּוְמַרד ְוֶאְׁש 4:19

־ַּבּה:  ִמְתֲעֶבד
ּוַמְלִכין ַּתִּקיִפין ֲהוֹו ַעל־ְירּוְׁשֶלם ְוַׁשִּליִטין ְּבֹכל ֲעַבר ַנֲהָרה ּוִמָּדה ְבלֹו וֲַהָל ִמְתְיֵהב ְלהֹון:  4:20
ְּכַען ִׂשימּו ְּטֵעם ְלַבָּטָלא ֻּגְבַרָּיא ִאֵּל ְוִקְרְיָתא ָד ָלא ִתְתְּבֵנא ַעד־ִמִּני ַטְעָמא ִיְּתָׂשם: 4:21
ּוְזִהיִרין ֱהוֹו ָׁשלּו ְלֶמְעַּבד ַעל־ְּדָנה ְלָמה ִיְׂשֵּגא ֲחָבָלא ְלַהְנָזַקת ַמְלִכין: 4:22
ילּו  הֹון ֲאַזלּו ִבְבהִ ֱאַדִין ִמן־ִּדי ַּפְרֶׁשֶגן ִנְׁשְּתוָָנא ִּדי ַאְרַּתְחַׁשְׂשָּתא ַמְלָּכא ֱקִרי ֳקָדם־ְרחּום ְוִׁשְמַׁשי ָסְפָרא ּוְכָנוְָת 4:23

ִלירּוְׁשֶלם ַעל־ְיהּוָדיֵא ּוַבִּטלּו ִהּמֹו ְּבֶאְדָרע ְוָחִיל: 
־ָּפָרס:4ָּדְריָוֶׁשֵּבאַדִין ְּבֵטַלת ֲעִביַדת ֵּבית־ֱאָלָהא ִּדי ִּבירּוְׁשֶלם וֲַהָות ָּבְטָלא ַעד ְׁשַנת ַּתְרֵּתין ְלַמְלכּות  4:24 ֶמֶל

ְׂשָרֵאל ְוִהְתַנִּבי ַחַּגי ְנִביָאה ּוְזַכְריָה ַבר־ִעּדֹוא ְנִביַאָּיא ַעל־ְיהּוָדיֵא ִּדי ִביהּוד ּוִבירּוְׁשֶלם ְּבֻׁשם ֱאָלּה יִ 5:1
ֲעֵליהֹון: 

ִּתיֵאל ְויֵׁשּוַע ַּבר־יֹוָצָדק ְוָׁשִריו ְלִמְבֵנא ֵּבית ֱאָלָהא ִּדי ִבירּוְׁשֶלם ְוִעְּמהֹון ְנִביַאָּיא  ֵּבאַדִין ָקמּו ְזֻרָּבֶבל ַּבר־ְׁשַאלְ 5:2
ִדי־ֱאָלָהא ְמָסֲעִדין ְלהֹון:

ֹהם ַמן־ָׂשם ְלֹכם ְטֵעם  ֵּבּה־ִזְמָנא ֲאָתא ֲעֵליהֹון ַּתְּתַני ַּפַחת ֲעַבר־ַנֲהָרה ּוְׁשַתר ּבֹוְזַני ּוְכָנוְָתהֹון ְוֵכן ָאְמִרין לְ 5:3
ַּבְיָתא ְדָנה ִלְּבֵנא ְוֻאַּׁשְרָנא ְדָנה ְלַׁשְכָלָלה: 

1 5 MT ּכֹוֶרׁש ּכּוֻרׁש Old Persian vowelization
2 5 // MT ָּדְריָוֶׁש ָּדַריָוֻׁש Old Persian vowelization
3 6 // Syr cf. Old Persian ֲאַחְׁשיֵֹרׁש MT (yod-waw confusion) ֲאַחְׁשוֵרֹוׁש
4 24 // MT ָּדְריָוֶׁש ָּדַריָוֻׁש Vowelization according to Old Persian



ֱאַדִין ְּכֵנָמא ֲאַמְרֹו ְּלֹהם ַמן־ִאּנּון ְׁשָמָהת ֻּגְבַרָּיא ִּדי־ְדָנה ִבְניָָנא ָּבַנִין: 5:4
ְיָה וֱֶאַדִין ְיִתיבּון ִנְׁשְּתוָָנא ַעל־ְּדָנה:1ְלָדְריָוֶׁש ּו ִהּמֹו ַעד־ַטְעָמא ְוֵעין ֱאָלֲהֹהם ֲהוָת ַעל־ָׂשֵבי ְיהּוָדיֵא ְוָלא־ַבִּטל5:5
2ָּדְריָוֶׁש ָנוֵָתּה ֲאַפְרְסָכיֵא ִּדי ַּבֲעַבר ַנֲהָרה ַעל־ַּפְרֶׁשֶגן ִאַּגְרָּתא ִּדי־ְׁשַלח ַּתְּתַני ַּפַחת ֲעַבר־ַנֲהָרה ּוְׁשַתר ּבֹוְזַני ּוכְ 5:6

ַמְלָּכא: 
ַמְלָּכא ְׁשָלָמא ֹכָּלא: 3ְלָדְריָוֶׁשִּפְתָגָמא ְׁשַלחּו ֲעלֹוִהי ְוִכְדָנה ְּכִתיב ְּבַגֵּוּה 5:7
ָׂשם ְּבֻכְתַלָּיא  ְיִדיַע ֶלֱהוֵא ְלַמְלָּכא ִּדי־ֲאַזְלָנא ִליהּוד ְמִדיְנָּתא ְלֵבית ֱאָלָהא ַרָּבא ְוהּוא ִמְתְּבֵנא ֶאֶבן ְּגָלל ְוָאע ִמְּת 5:8

א ִמְתַעְבָדא ּוַמְצַלח ְּביְֶדֹהם: וֲַעִביְדָּתא ָד ָאְסַּפְרנָ 
א ְדָנה ְלַׁשְכָלָלה: ֱאַדִין ְׁשֵאְלָנא ְלָׂשַבָּיא ִאֵּל ְּכֵנָמא ֲאַמְרָנא ְּלֹהם ַמן־ָׂשם ְלֹכם ְטֵעם ַּבְיָתא ְדָנה ְלִמְבְניָה ְוֻאַּׁשְרנָ 5:9

ִּדי ִנְכֻּתב ֻׁשם־ֻּגְבַרָּיא ִּדי ְבָראֵׁשיֹהם: ְוַאף ְׁשָמָהְתֹהם ְׁשֵאְלָנא ְּלֹהם ְלהֹוָדעּוָת 5:10
וָא ְבֵנה  ּוְכֵנָמא ִפְתָגָמא ֲהִתיבּוָנא ְלֵמַמר ֲאַנְחָנא ִהּמֹו ַעְבדֹוִהי ִדי־ֱאָלּה ְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא ּוָבַנִין ַּבְיָתא ִּדי־הֲ 5:11

ל ַרב ְּבָנִהי ְוַׁשְכְלֵלּה: ִמַּקְדַמת ְּדָנה ְׁשִנין ַׂשִּגיָאן ּוֶמֶל ְלִיְׂשָראֵ 
־ָּבֶבל ַּכְסָּדיָא ּוַביְ 5:12 ָתה ְדָנה ַסְתֵרּה  ָלֵהן ִמן־ִּדי ַהְרִּגזּו ֲאָבֳהַתָנא ֶלֱאָלּה ְׁשַמָּיא ְיַהב ִהּמֹו ְּביַד ְנבּוַכְדֶנַּצר ֶמֶל

ְוַעָּמה ַהְגִלי ְלָבֶבל: 
ְלָּכא ִּדי ָבֶבל ּכּוֻרׁש ַמְלָּכא ָׂשם ְטֵעם ֵּבית־ֱאָלָהא ְדָנה ִלְּבֵנא:  ְּבַרם ִּבְׁשַנת ֲחָדה ְלכּוֻרׁש מַ 5:13
ל ִהּמֹו  ְוַאף ָמאַנָּיא ִדי־ֵבית־ֱאָלָהא ִּדי ַדֲהָבה ְוַכְסָּפא ִּדי ְנבּוַכְדֶנַּצר ַהְנֵּפק ִמן־ֵהיְכָלא ִּדי ִבירּוְׁשֶלם ְוֵהיבֵ 5:14

ּוֻרׁש ַמְלָּכא ִמן־ֵהיְכָלא ִּדי ָבֶבל ִויִהיבּו ְלֵׁשְׁשַּבַּצר ְׁשֵמּה ִּדי ֶפָחה ָׂשֵמּה:  ְלֵהיְכָלא ִּדי ָבֶבל ַהְנֵּפק ִהּמֹו ּכ
וֲַאַמר־ֵלּה ֵאֶּלה ָמאַנָּיא ֵׂשא ֵאֶזל־ֲאֵחת ִהּמֹו ְּבֵהיְכָלא ִּדי ִבירּוְׁשֶלם ּוֵבית ֱאָלָהא ִיְתְּבֵנא ַעל־ַאְתֵרּה: 5:15
ר ֵּד ֲאָתא ְיַהב ֻאַּׁשָּיא ִּדי־ֵבית ֱאָלָהא ִּדי ִבירּוְׁשֶלם ּוִמן־ֱאַדִין ְוַעד־ְּכַען ִמְתְּבֵנא ְוָלא ְׁשִלם:  ֱאַדִין ֵׁשְׁשַּבּצַ 5:16
א ִׂשים ְטֵעם  ַמְלּכָ ּוְכַען ֵהן ַעל־ַמְלָּכא ָטב ִיְתַּבַּקר ְּבֵבית ִּגְנַזָּיא ִּדי־ַמְלָּכא ַתָּמה ִּדי ְּבָבֶבל ֵהן ִאיַתי ִּדי־ִמן־ּכּוֻרׁש 5:17

ְלִמְבֵנא ֵּבית־ֱאָלָהא ֵד ִּבירּוְׁשֶלם ּוְרעּות ַמְלָּכא ַעל־ְּדָנה ִיְׁשַלח ֲעֶליָנא: 
ִסְפַרָּיא ִּדי ִגְנַזָּיא ְמַהֲחִתין ַּתָּמה ְּבָבֶבל:  ַמְלָּכא ָׂשם ְטֵעם ּוַבַּקרּו ְּבֵבית 4ָּדְריָוֶׁש ֵּבאַדִין 6:1
ְוִהְׁשְּתַכח ְּבַאְחְמָתא ִביְרָתא ִּדי ְּבָמַדי ְמִדיְנָּתה ְמִגָּלה ֲחָדה ְוֵכן־ְּכִתיב ְּבַגַּוּה ִּדְכרֹוָנה:6:2
ִבירּוְׁשֶלם ַּבְיָתא ִיְתְּבֵנא ֲאַתר ִּדי־ָדְבִחין ִּדְבִחין  ִּבְׁשַנת ֲחָדה ְלכּוֻרׁש ַמְלָּכא ּכּוֻרׁש ַמְלָּכא ָׂשם ְטֵעם ֵּבית־ֱאָלָהא6:3

ְוֻאּׁשֹוִהי ְמסֹוְבִלין רּוֵמּה ַאִּמין ִׁשִּתין ְּפָתיֵּה ַאִּמין ִׁשִּתין:  
ִנְדָּבִכין ִּדי־ֶאֶבן ְּגָלל ְּתָלָתא ְוִנְדָּב ִּדי־ָאע ַחד ְוִנְפְקָתא ִמן־ֵּבית ַמְלָּכא ִּתְתְיִהב:  6:4
ל יֲַהִתיבּון  ְוַאף ָמאֵני ֵבית־ֱאָלָהא ִּדי ַדֲהָבה ְוַכְסָּפא ִּדי ְנבּוַכְדֶנַּצר ַהְנֵּפק ִמן־ֵהיְכָלא ִדי־ִבירּוְׁשֶלם ְוֵהיֵבל ְלָבבֶ 6:5

ִויָה ְלֵהיְכָלא ִדי־ִבירּוְׁשֶלם ְלַאְתֵרּה ְוַתֵחת ְּבֵבית ֱאָלָהא: 
ַנֲהָרה ְׁשַתר ּבֹוְזַני ּוְכָנוְָתהֹון ֲאַפְרְסָכיֵא ִּדי ַּבֲעַבר ַנֲהָרה ַרִחיִקין ֲהוֹו ִמן־ַּתָּמה:  ְּכַען ַּתְּתַני ַּפַחת ֲעַבר־6:6
ְׁשֻבקּו ַלֲעִביַדת ֵּבית־ֱאָלָהא ֵד ַּפַחת ְיהּוָדיֵא ּוְלָׂשֵבי ְיהּוָדיֵא ֵּבית־ֱאָלָהא ֵד ִיְבנֹון ַעל־ַאְתֵרּה: 6:7
ְלָמא ִדי־ַתַעְבדּון ִעם־ָׂשֵבי ְיהּוָדיֵא ִאֵּל ְלִמְבֵנא ֵּבית־ֱאָלָהא ֵד ּוִמִּנְכֵסי ַמְלָּכא ִּדי ִמַּדת ֲעַבר  ּוִמִּני ִׂשים ְטֵעם 6:8

ַנֲהָרה ָאְסַּפְרָנא ִנְפְקָתא ֶּתֱהוֵא ִמְתיֲַהָבא ְלֻגְבַרָּיא ִאֵּל ִּדי־ָלא ְלַבָּטָלא:  
ִרין ְוִאְּמִרין ַלֲעָלוָן ֶלֱאָלּה ְׁשַמָּיא ִחְנִטין ְמַלח ֲחַמר ּוְמַׁשח ְּכֵמאַמר ָּכֲהַנָּיא  ּוָמה ַחְׁשָחן ּוְבֵני תֹוִרין ְוִדכְ 6:9

ִדי־ִבירּוְׁשֶלם ֶלֱהוֵא ִמְתְיֵהב ְלֹהם יֹום ְּביֹום ִּדי־ָלא ָׁשלּו: 
א ּוְבנֹוִהי:  ִּדי־ֶלֱהון ְמַהְקְרִבין ִניחֹוִחין ֶלֱאָלּה ְׁשַמָּיא ּוְמַצַּלִין ְלַחֵּיי ַמְלּכָ 6:10
ִהי 6:11 ּוַבְיֵתּה ְנוָלּו  ּוִמִּני ִׂשים ְטֵעם ִּדי ָכל־ֱאָנׁש ִּדי ְיַהְׁשֵנא ִּפְתָגָמא ְדָנה ִיְתְנַסח ָאע ִמן־ַּבְיֵתּה ּוְזִקיף ִיְתְמֵחא ֲע

ִיְתֲעֵבד ַעל־ְּדָנה:  
ִּדי ִיְׁשַלח ְיֵדּה ְלַהְׁשָניָה ְלַחָּבָלה ֵּבית־ֱאָלָהא ֵד ִּדי ִבירּוְׁשֶלם  וֵאָלָהא ִּדי ַׁשִּכן ְׁשֵמּה ַּתָּמה ְיַמַּגר ָּכל־ֶמֶל ְוַעם6:12
ָׂשֶמת ְטֵעם ָאְסַּפְרָנא ִיְתֲעִבד:5ָּדְריָוֶׁש ֲאָנה 
ַמְלָּכא ְּכֵנָמא ָאְסַּפְרָנא ֲעַבדּו:  6ָּדְריָוֶׁשְׁשַתר ּבֹוְזַני ּוְכָנוְָתהֹון ָלֳקֵבל ִּדי־ְׁשַלח ֱאַדִין ַּתְּתַני ַּפַחת ֲעַבר־ַנֲהָרה6:13

1 5 // MT ְלָדְריָוֶׁש ְלָדַריָוֻׁש Vowelization according to Old Persian
2 6 // MT ָּדְריָוֶׁש ָּדַריָוֻׁש Vowelization according to Old Persian
3 7 // MT ְלָדְריָוֶׁש ְלָדַריָוֻׁש Vowelization according to Old Persian
4 1 // MT ָּדְריָוֶׁש ָּדַריָוֻׁש Vowelization according to Old Persian
5 12 // MT ָּדְריָוֶׁש ָּדַריָוֻׁש Vowelization according to Old Persian
6 13 // MT ָּדְריָוֶׁש ָּדַריָוֻׁש Vowelization according to Old Persian



ּוְזַכְריָה ַּבר־ִעּדֹוא ּוְבנֹו ְוַׁשְכִללּו ִמן־ַטַעם ֱאָלּה ִיְׂשָרֵאל  ְוָׂשֵבי ְיהּוָדיֵא ָּבַנִין ּוַמְצְלִחין ִּבְנבּוַאת ַחַּגי ְנִביָאה  6:14
ְוַאְרַּתְחַׁשְׂשָּתא ֶמֶל ָּפָרס:  1ְוָדְריָוֶׁשּוִמְּטֵעם ּכּוֻרׁש 

ַמְלָּכא:2ָּדְריָוֶׁשיֹום ְּתָלָתה ִליַרח ֲאָדר ִּדי־ִהיא ְׁשַנת־ֵׁשת ְלַמְלכּות ְוֵׁשיִציא ַּבְיָתה ְדָנה ַעד 6:15
ָהא ְדָנה ְּבֶחְדוָה:  וֲַעַבדּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ָּכֲהַנָּיא ְוֵלוֵָיא ּוְׁשָאר ְּבֵני־ָגלּוָתא ֲחנַֻּכת ֵּבית־ֱאלָ 6:16
ָּטיָא  ְוַהְקִרבּו ַלֲחנַֻּכת ֵּבית־ֱאָלָהא ְדָנה ּתֹוִרין ְמָאה ִּדְכִרין ָמאַתִין ִאְּמִרין ַאְרַּבע ְמָאה ּוְצִפיֵרי ִעִּזין ְלחַ 6:17

ַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ְּתֵרי־ֲעַׂשר ְלִמְניָן ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל: 
ֻלָּגְתהֹון ְוֵלוָיֵא ְּבַמְחְלָקְתהֹון ַעל־ֲעִביַדת ֱאָלָהא ִּדי ִבירּוְׁשֶלם ִּכְכָתב ְסַפר ֹמֶׁשה:וֲַהִקימּו ָכֲהַנָּיא ִּבפְ 6:18
וַַּיֲעׂשּו ְבֵני־ַהּגֹוָלה ֶאת־ַהָּפַסח ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ַלֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון:  6:19
ֹוִרים וִַּיְׁשֲחטּו ַהֶּפַסח ְלָכל־ְּבֵני ַהּגֹוָלה ְוַלֲאֵחיֶהם ַהֹּכֲהִנים ְוָלֶהם:  ִּכי ִהַּטֲהרּו ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ְּכֶאָחד ֻּכָּלם ְטה 6:20
ֵהי ִיְׂשָרֵאל:  וַּיֹאְכלּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַהָּׁשִבים ֵמַהּגֹוָלה ְוֹכל ַהִּנְבָּדל ִמֻּטְמַאת ּגֹויֵ־ָהָאֶרץ ֲאֵלֶהם ִלְדֹרׁש ַליהוָה ֱא6:21
־ַאּׁשּור ֲעֵליֶהם ְלַחֵּזק ְיֵדיֶהם  וַַּיֲעׂשּו ַחג־מַ 6:22 ּצֹות ִׁשְבַעת יִָמים ְּבִׂשְמָחה ִּכי ִׂשְּמָחם ְיהוָה ְוֵהֵסב ֵלב ֶמֶל

ֵהי ִיְׂשָרֵאל: ִהים ֱא ִּבְמֶלאֶכת ֵּבית־ָהֱא
־ָּפָרס ֶעְזָרא ֶּבן־ְׂשרָ 7:1 ָיה ֶּבן־ֲעַזְריָה ֶּבן־ִחְלִקָּיה:  ְוַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבַמְלכּות ַאְרַּתְחַׁשְסְּתא ֶמֶל
ֶּבן־ַׁשּלּום ֶּבן־ָצדֹוק ֶּבן־ֲאִחיטּוב:  7:2
ֶּבן־ֲאַמְריָה ֶבן־ֲעַזְריָה ֶּבן־ְמָריֹות:  7:3
ֶּבן־ְזַרְחיָה ֶבן־ֻעִּזי ֶּבן־ֻּבִּקי: 7:4
ֶּבן־ֲאִביׁשּוַע ֶּבן־ִּפיְנָחס ֶּבן־ֶאְלָעָזר ֶּבן־ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ָהרֹאׁש: 7:5
ֵהי ִיְׂשָרֵאל וִַּיֶּתן־לֹו ַהֶּמלֶ 7:6   הּוא ֶעְזָרא ָעָלה ִמָּבֶבל ְוהּוא־ֹסֵפר ָמִהיר ְּבתֹוַרת ֹמֶׁשה ֲאֶׁשר־ָנַתן ְיהוָה ֱא

ָהיו ָעָליו ֹּכל ַּבָּקָׁשתֹו: ְּכיַד־ְיהוָה ֱא
ְרִרים ְוַהֹּׁשֲעִרים ְוַהְּנִתיִנים ֶאל־ְירּוָׁשָלִם ִּבְׁשַנת־ֶׁשַבע  וַַּיֲעלּו ִמְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ּוִמן־ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ְוַהְמׁשֹ 7:7

  : ְלַאְרַּתְחַׁשְסְּתא ַהֶּמֶל
7:8 : וַָּיבֹא ְירּוָׁשַלִם ַּבֹחֶדׁש ַהֲחִמיִׁשי ִהיא ְׁשַנת ַהְּׁשִביִעית ַלֶּמֶל
ָהיו  ִּכי ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון הּוא ְיֻסד ַהַּמֲעָלה ִמָּבבֶ 7:9 ל ּוְבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ַהֲחִמיִׁשי ָּבא ֶאל־ְירּוָׁשַלִם ְּכיַד־ֱא

ַהּטֹוָבה ָעָליו: 
ִּכי ֶעְזָרא ֵהִכין ְלָבבֹו ִלְדרֹוׁש ֶאת־ּתֹוַרת ְיהוָה ְוַלֲעׂשֹת ּוְלַלֵּמד ְּבִיְׂשָרֵאל ֹחק ּוִמְׁשָּפט: 7:10
ר ָנַתן ַהֶּמֶל ַאְרַּתְחַׁשְסְּתא ְלֶעְזָרא ַהֹּכֵהן ַהֹּסֵפר ֹסֵפר ִּדְבֵרי ִמְצות־ְיהוָה ְוֻחָּקיו  ְוֶזה ַּפְרֶׁשֶגן ַהִּנְׁשְּתוָן ֲאׁשֶ 7:11

ַעל־ִיְׂשָרֵאל:
ַאְרַּתְחַׁשְסְּתא ֶמֶל ַמְלַכָּיא ְלֶעְזָרא ָכֲהָנא ָסַפר ָּדָתא ִּדי־ֱאָלּה ְׁשַמָּיא ְּגִמיר ּוְכֶעֶנת:  7:12
:  ִמִּני ִׂשים ְטעֵ 7:13 ם ִּדי ָכל־ִמְתַנַּדב ְּבַמְלכּוִתי ִמן־ַעָּמה ִיְׂשָרֵאל ְוָכֲהנֹוִהי ְוֵלוָיֵא ִלְמָה ִלירּוְׁשֶלם ִעָּמ ְיָה
:ָּכל־ֳקֵבל ִּדי ִמן־ֳקָדם ַמְלָּכא ְוִׁשְבַעת יֲָעֹטִהי ְׁשִליַח ְלַבָּקָרא ַעל־ְיהּוד ְוִלירּוְׁשֶלם ְּבָדת ֱאָלָה ִּדי בִ 7:14 יָד
ּוְלֵהיָבָלה ְּכַסף ּוְדַהב ִּדי־ַמְלָּכא ְויֲָעטֹוִהי ִהְתַנַּדבּו ֶלֱאָלּה ִיְׂשָרֵאל ִּדי ִבירּוְׁשֶלם ִמְׁשְּכֵנּה: 7:15
ֲהֹהם ִּדי  ְוֹכל ְּכַסף ּוְדַהב ִּדי ְתַהְׁשַּכח ְּבֹכל ְמִדיַנת ָּבֶבל ִעם ִהְתַנָּדבּות ַעָּמא ְוָכֲהַנָּיא ִמְתַנְּדִבין ְלֵבית ֱאלָ 7:16

ִבירּוְׁשֶלם:  
ִהּמֹו  ָּכל־ֳקֵבל ְּדָנה ָאְסַּפְרָנא ִתְקֵנא ְּבַכְסָּפא ְדָנה ּתֹוִרין ִּדְכִרין ִאְּמִרין ּוִמְנָחְתהֹון ְוִנְסֵּכיהֹון ּוְתָקֵרב7:17

ַעל־ַמְדְּבָחה ִּדי ֵּבית ֱאָלֲהֹכם ִּדי ִבירּוְׁשֶלם: 
יֵיַטב ִּבְׁשָאר ַּכְסָּפא ְוַדֲהָבה ְלֶמְעַּבד ִּכְרעּות ֱאָלֲהֹכם ַּתַעְבדּון:  ּוָמה ִדי ֲעַלִי ְוַעל־ֶאַחִי 7:18
ּוָמאַנָּיא ִּדי־ִמְתיֲַהִבין ָל ְלָפְלָחן ֵּבית ֱאָלָה ַהְׁשֵלם ֳקָדם ֱאָלּה ְירּוְׁשֶלם:  7:19
ן ִמן־ֵּבית ִּגְנֵזי ַמְלָּכא:  ּוְׁשָאר ַחְׁשחּות ֵּבית ֱאָלָה ִּדי ִיֶּפל־ָל ְלִמְנַּתן ִּתְנּתֵ 7:20
ן ֶעְזָרא ָכֲהָנה  ּוִמִּני ֲאָנה ַאְרַּתְחַׁשְסְּתא ַמְלָּכא ִׂשים ְטֵעם ְלֹכל ִּגַּזְבַרָּיא ִּדי ַּבֲעַבר ַנֲהָרה ִּדי ָכל־ִּדי ִיְׁשֲאֶלְנכֹו 7:21

ָסַפר ָּדָתא ִּדי־ֱאָלּה ְׁשַמָּיא ָאְסַּפְרָנא ִיְתֲעִבד:  
ַּכְּכִרין ְמָאה ְוַעד־ִחְנִטין ֹּכִרין ְמָאה ְוַעד־ֲחַמר ַּבִּתין ְמָאה ְוַעד־ַּבִּתין ְמַׁשח ְמָאה ּוְמַלח ִּדי־ָלא ְכָתב:  ַעד־ְּכַסף 7:22
ָּכא  ָּכל־ִּדי ִמן־ַטַעם ֱאָלּה ְׁשַמָּיא ִיְתֲעֵבד ַאְדַרְזָּדא ְלֵבית ֱאָלּה ְׁשַמָּיא ִּדי־ְלָמה ֶלֱהוֵא ְקַצף ַעל־ַמְלכּות ַמלְ 7:23

ּוְבנֹוִהי:  
ְבלֹו וֲַהָל ָלא ַׁשִּליט  ּוְלֹכם ְמהֹוְדִעין ִּדי ָכל־ָּכֲהַנָּיא ְוֵלוָיֵא ַזָּמַרָּיא ָתָרַעָּיא ְנִתיַנָּיא ּוָפְלֵחי ֵּבית ֱאָלָהא ְדָנה ִמְנָּדה 7:24

ְלִמְרֵמא ֲעֵליֹהם:  

1 14 // MT ְוָדְריָוֶׁש ְוָדַריָוֻׁש Vowelization according to Old Persian
2 15 // MT ָּדְריָוֶׁש ָּדַריָוֻׁש Vowelization according to Old Persian



י ָׁשְפִטין ְוַדָּיִנין ִּדי־ֶלֱהון ָּדֲאִנין ְלָכל־ַעָּמה ִּדי ַּבֲעַבר ַנֲהָרה ְלָכל־יְָדֵעי  ְוַאְנְּת ֶעְזָרא ְּכָחְכַמת ֱאָלָה ִּדי־ִביָד ֶמּנִ 7:25
ָּדֵתי ֱאָלָה ְוִדי ָלא יַָדע ְּתהֹוְדעּון:  

ִמֵּנּה ֵהן ְלמֹות ֵהן  ְוָכל־ִּדי־ָלא ֶלֱהוֵא ָעֵבד ָּדָתא ִדי־ֱאָלָה ְוָדָתא ִּדי ַמְלָּכא ָאְסַּפְרָנא ִּדיָנה ֶלֱהוֵא ִמְתֲעֵבד 7:26
ִלְׁשֹרִׁשּו ֵהן־ַלֲעָנׁש ִנְכִסין ְוֶלֱאסּוִרין:

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֲאֶׁשר ָנַתן ָּכזֹאת ְּבֵלב ַהֶּמֶל ְלָפֵאר ֶאת־ֵּבית ְיהוָה ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִם: 7:27 ָּברּו ְיהוָה ֱא
ַהי ָעַלי  ְוָעַלי ִהָּטה־ֶחֶסד ִלְפֵני ַהֶּמֶל ְויֹוֲעָציו 7:28 ּוְלָכל־ָׂשֵרי ַהֶּמֶל ַהִּגֹּבִרים ַוֲאִני ִהְתַחַּזְקִּתי ְּכיַד־ְיהוָה ֱא

וֶָאְקְּבָצה ִמִּיְׂשָרֵאל ָראִׁשים ַלֲעלֹות ִעִּמי:
ְוֵאֶּלה ָראֵׁשי ֲאֹבֵתיֶהם ְוִהְתיְַחָׂשם ָהֹעִלים ִעִּמי ְּבַמְלכּות ַאְרַּתְחַׁשְסְּתא ַהֶּמֶל ִמָּבֶבל:8:1
ִמְּבֵני ָדִויד ַחּטּוׁש: ִמְּבֵני ִאיָתָמר ָּדִנֵּיאלִמְּבֵני ִפיְנָחס ֵּגְרֹׁשם8:2
ִמְּבֵני ַפְרֹעׁש ְזַכְריָה ְוִעּמֹו ִהְתיֵַחׂש ִלְזָכִרים ֵמָאה וֲַחִמִּׁשים: ֶּבן־ְׁשַכְניָה8:3
יַני ֶּבן־ְזַרְחיָה ְוִעּמֹו ָמאַתִים ַהְּזָכִרים: ִמְּבֵני ַּפַחת מֹוָאב ֶאְלְיהֹועֵ 8:4
ׁש ֵמאֹות ַהְּזָכִרים: 8:5 ִמְּבֵני ַזּתּוא ְׁשַכְניָה ֶּבן־יֲַחִזיֵאל ְוִעּמֹו ְׁש
ּוִמְּבֵני ָעִדין ֶעֶבד ֶּבן־יֹוָנָתן ְוִעּמֹו ֲחִמִּׁשים ַהְּזָכִרים: 8:6
י ֵעיָלם ְיַׁשְעיָה ֶּבן־ֲעַתְליָה ְוִעּמֹו ִׁשְבִעים ַהְּזָכִרים: ּוִמְּבנֵ 8:7
ּוִמְּבֵני ְׁשַפְטיָה ְזַבְדיָה ֶּבן־ִמיָכֵאל ְוִעּמֹו ְׁשֹמִנים ַהְּזָכִרים: 8:8
ִרים: ִמְּבֵני יֹוָאב ֹעַבְדיָה ֶּבן־ְיִחיֵאל ְוִעּמֹו ָמאַתִים ּוְׁשֹמָנה ָעָׂשר ַהְּזכָ 8:9

ֶּבן־יֹוִסְפיָה ְוִעּמֹו ֵמָאה ְוִׁשִּׁשים ַהְּזָכִרים: 2ְׁשלֹומֹות1ּוִמְּבֵני ָבִני8:10
ּוִמְּבֵני ֵבַבי ְזַכְריָה ֶּבן־ֵּבָבי ְוִעּמֹו ֶעְׂשִרים ּוְׁשֹמָנה ַהְּזָכִרים: 8:11
ּוִמְּבֵני ַעְזָּגד יֹוָחָנן ֶּבן־ַהָּקָטן ְוִעּמֹו ֵמָאה וֲַעָׂשָרה ַהְּזָכִרים: 8:12
ֶלט ְיִעיֵאל ּוְׁשַמְעיָה ְוִעָּמֶהם ִׁשִּׁשים ַהְּזָכִרים: ּוִמְּבֵני ֲאֹדִניָקם ַאֲחֹרִנים ְוֵאֶּלה ְׁשמֹוָתם ֱאִליפֶ 8:13
ּוִמְּבֵני ִבְגוַי עּוַתי ְוַזּכּור ְוִעּמֹו ִׁשְבִעים ַהְּזָכִרים:8:14
ָׁשה וָָאִביָנה ָבָעם ּוַבֹּכֲהִני8:15 ם ּוִמְּבֵני ֵלִוי לֹא־ָמָצאִתי  וֶָאְקְּבֵצם ֶאל־ַהָּנָהר ַהָּבא ֶאל־ַאֲהוָא וַַּנֲחֶנה ָׁשם יִָמים ְׁש
ָׁשם:  
ם ָראִׁשים ּוְליֹויִָריב  וֶָאְׁשְלָחה ֶלֱאִליֶעֶזר ַלֲאִריֵאל ִלְׁשַמְעיָה ּוְלֶאְלָנָתן ּוְליִָריב ּוְלֶאְלָנָתן ּוְלָנָתן ְוִלְזַכְריָה ְוִלְמֻׁשּלָ 8:16

ּוְלֶאְלָנָתן ְמִביִנים:  
8:17 ֹ אׁש ְּבָכִסְפיָא ַהָּמקֹום וָָאִׂשיָמה ְּבִפיֶהם ְּדָבִרים ְלַדֵּבר ֶאל־ִאּדֹו ְוֱאָחיו ַהְּנתּוִנים וָאֹוִצָאה אֹוָתם ַעל־ִאּדֹו ָהר

ֵהינּו:   ְּבָכִסְפיָא ַהָּמקֹום ְלָהִביא־ָלנּו ְמָׁשְרִתים ְלֵבית ֱא
ֵהינּו ַהּטֹוָבה ָעֵלינּו ִאיׁש ֶׂשֶכל ִמְּבֵני ַמחְ 8:18 ִלי ֶּבן־ֵלִוי ֶּבן־ִיְׂשָרֵאל ְוֵׁשֵרְביָה ּוָבָניו ְוֶאָחיו ְׁשֹמָנה וַָּיִביאּו ָלנּו ְּכיַד־ֱא

ָעָׂשר: 
ְוֶאת־ֲחַׁשְביָה ְוִאּתֹו ְיַׁשְעיָה ִמְּבֵני ְמָרִרי ֶאָחיו ּוְבֵניֶהם ֶעְׂשִרים: 8:19
יִנים ָמאַתִים ְוֶעְׂשִרים ּכָֻּלם ִנְּקבּו ְבֵׁשמֹות:  ּוִמן־ַהְּנִתיִנים ֶׁשָּנַתן ָּדִויד ְוַהָּׂשִרים ַלֲעֹבַדת ַהְלִוִּים ְנִת 8:20
ֵהינּו ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶּדֶר ְיָׁשָרה ָלנּו ּוְלַטּפֵ 8:21 נּו  וֶָאְקָרא ָׁשם צֹום ַעל־ַהָּנָהר ַאֲהוָא ְלִהְתַעּנֹות ִלְפֵני ֱא

ּוְלָכל־ְרכּוֵׁשנּו: 
ֵהינּו  ִּכי ֹבְׁשִּתי ִלְׁשאֹול ִמן־ַהֶּמֶל 8:22 ַחִיל ּוָפָרִׁשים ְלָעְזֵרנּו ֵמאֹויֵב ַּבָּדֶר ִּכי־ָאַמְרנּו ַלֶּמֶל ֵלאֹמר יַד־ֱא

ַעל־ָּכל־ְמַבְקָׁשיו ְלטֹוָבה ְוֻעּזֹו ְוַאּפֹו ַעל ָּכל־ֹעְזָביו:  
ֵהינּו ַעל־זֹאת וֵַּיָעֵתר ָלנּו:  8:23 וַָּנצּוָמה וְַּנַבְקָׁשה ֵמֱא
ָּׂשֵרי ַהֹּכֲהִנים ְׁשֵנים ָעָׂשר ְלֵׁשֵרְביָה ֲחַׁשְביָה ְוִעָּמֶהם ֵמֲאֵחיֶהם ֲעָׂשָרה: וַָאְבִּדיָלה מִ 8:24
ֵהינּו ַהֵהִרימּו ַהֶּמֶל ְוֹיֲעָציו וְ 8:25 ָׂשָריו  וֶָאְׁשקֹוָלה ָלֶהם ֶאת־ַהֶּכֶסף ְוֶאת־ַהָּזָהב ְוֶאת־ַהֵּכִלים ְּתרּוַמת ֵּבית־ֱא

ים: ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ַהִּנְמָצאִ 
וֶָאְׁשֲקָלה ַעל־יָָדם ֶּכֶסף ִּכָּכִרים ֵׁשׁש־ֵמאֹות וֲַחִמִּׁשים ּוְכֵלי־ֶכֶסף ֵמָאה ְלִכָּכִרים ָזָהב ֵמָאה ִכָּכר: 8:26
ּוְכֹפֵרי ָזָהב ֶעְׂשִרים ַלֲאַדְרֹכִנים ָאֶלף ּוְכֵלי ְנֹחֶׁשת ֻמְצָהב טֹוָבה ְׁשַנִים ֲחמּוֹדת ַּכָּזָהב:  8:27
ֵהי ֲאֹבֵתיֶכם:  וָֹאְמָרה8:28 ֲאֵלֶהם ַאֶּתם ֹקֶדׁש ַליהוָה ְוַהֵּכִלים ֹקֶדׁש ְוַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ְנָדָבה ַליהוָה ֱא
הוָה:  ְׁשכֹות ֵּבית יְ ִׁשְקדּו ְוִׁשְמרּו ַעד־ִּתְׁשְקלּו ִלְפֵני ָׂשֵרי ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ְוָׂשֵרי־ָהָאבֹות ְלִיְׂשָרֵאל ִּבירּוָׁשָלִם ַהּלִ 8:29
ֵהינּו:8:30 ְוִקְּבלּו ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ִמְׁשַקל ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ְוַהֵּכִלים ְלָהִביא ִלירּוָׁשַלִם ְלֵבית ֱא
ֵהינּו ָהְיָתה ָעֵלינּו8:31 וַַּיִּציֵלנּו ִמַּכף אֹויֵב  וִַּנְסָעה ִמְּנַהר ַאֲהוָא ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר ַלֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ָלֶלֶכת ְירּוָׁשָלִם ְויַד־ֱא

 : ְואֹוֵרב ַעל־ַהָּדֶר

1 10 ָבִני LXX // omit MT Tg Syr Vg (ָבִניּוִמְּבֵני)
2 10 // LXX Syr ְׁשלֹומֹות MT Tg Vg ְׁשלֹוִמית



ָׁשה: 8:32 וַָּנבֹוא ְירּוָׁשָלִם וֵַּנֶׁשב ָׁשם יִָמים ְׁש
ֵהינּו ַעל יַד־ְמֵרמֹות ֶּבן־אּוִרָּיה ַהֹּכֵהן ְועִ 8:33 ָזר  ּמֹו ֶאְלעָ ּוַבּיֹום ָהְרִביִעי ִנְׁשַקל ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ְוַהֵּכִלים ְּבֵבית ֱא

ֶּבן־ִּפיְנָחס ְוִעָּמֶהם יֹוָזָבד ֶּבן־יֵׁשּוַע ְונֹוַעְדיָה ֶבן־ִּבּנּוי ַהְלִוִּים: 
ְּבִמְסָּפר ְּבִמְׁשָקל ַלֹּכל וִַּיָּכֵתב ָּכל־ַהִּמְׁשָקל ָּבֵעת ַהִהיא:8:34
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ּפָ 8:35 ִרים ְׁשֵנים־ָעָׂשר ַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ֵאיִלים ִּתְׁשִעים ַהָּבִאים ֵמַהְּׁשִבי ְבֵני־ַהּגֹוָלה ִהְקִריבּו ֹעלֹות ֵלא

ְוִׁשָּׁשה ְּכָבִׂשים ִׁשְבִעים ְוִׁשְבָעה ְצִפיֵרי ַחָּטאת ְׁשֵנים ָעָׂשר ַהֹּכל עֹוָלה ַליהוָה:
ִהים: וִַּיְּתנּו ֶאת־ָּדֵתי ַהֶּמֶל ַלֲאַחְׁשַּדְרְּפֵני ַהֶּמֶל ּוַפֲחוֹות ֵעֶבר ַהָּנָהר ְונִ 8:36 ְּׂשאּו ֶאת־ָהָעם ְוֶאת־ֵּבית־ָהֱא

ָרצֹות ְּכתֹוֲעֹבֵתיֶהם  ּוְכַכּלֹות ֵאֶּלה ִנְּגׁשּו ֵאַלי ַהָּׂשִרים ֵלאֹמר לֹא־ִנְבְּדלּו ָהָעם ִיְׂשָרֵאל ְוַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ֵמַעֵּמי ָהאֲ 9:1
ִני ַהֹּמָאִבי ַהִּמְצִרי ְוָהֱאֹמִרי:  ַלְּכַנֲעִני ַהִחִּתי ַהְּפִרִּזי ַהְיבּוִסי ָהַעּמֹ 

ים ָהְיָתה ַּבַּמַעל  ִּכי־ָנְׂשאּו ִמְּבֹנֵתיֶהם ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ְוִהְתָעְרבּו ֶזַרע ַהֹּקֶדׁש ְּבַעֵּמי ָהֲאָרצֹות ְויַד ַהָּׂשִרים ְוַהְּסָגנִ 9:2
ַהֶּזה ִראׁשֹוָנה: 

ה ָקַרְעִּתי ֶאת־ִּבְגִדי ּוְמִעיִלי וֶָאְמְרָטה ִמְּׂשַער רֹאִׁשי ּוְזָקִני וֵָאְׁשָבה ְמׁשֹוֵמם: ּוְכָׁשְמִעי ֶאת־ַהָּדָבר ַהּזֶ 9:3
ֵהי־ִיְׂשָרֵאל ַעל ַמַעל ַהּגֹוָלה וֲַאִני ֹיֵׁשב ְמׁשֹוֵמם ַעד ְלִמְנַחת ָהָעֶרב9:4 :  ְוֵאַלי יֵָאְספּו ֹּכל ָחֵרד ְּבִדְבֵרי ֱא
ָהי:  ּוְבִמְנַחת ָהֶעֶרב קַ 9:5 ְמִּתי ִמַּתֲעִניִתי ּוְבָקְרִעי ִבְגִדי ּוְמִעיִלי וֶָאְכְרָעה ַעל־ִּבְרַּכי וֶָאְפְרָׂשה ַכַּפי ֶאל־ְיהוָה ֱא
ַהי ָּפַני ֵאֶלי ִּכי ֲעוֹנֵתינּו ָרבּו ְלַמְעָלה ּרֹאׁש ְוַאְׁשמָ 9:6 ַהי ֹּבְׁשִּתי ְוִנְכַלְמִּתי ְלָהִרים ֱא ָלה ַעד  ֵתנּו ָגְד וָֹאְמָרה ֱא

ַלָּׁשָמִים: 
ְּביַד ַמְלֵכי ָהֲאָרצֹות  ִמיֵמי ֲאֹבֵתינּו ֲאַנְחנּו ְּבַאְׁשָמה ְגֹדָלה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ּוַבֲעוֹנֵתינּו ִנַּתּנּו ֲאַנְחנּו ְמָלֵכינּו ְוֹכֲהֵנינּו9:7

ַּבֶחֶרב ַּבְּׁשִבי ּוַבִּבָּזה ּוְבֹבֶׁשת ָּפִנים ְּכַהּיֹום ַהֶּזה: 
ֵהינּו ְלַהְׁשִאיר ָלנּו ְּפֵליָטה ְוָלֶתת־ָלנּו יֵָתד ִּבְמקֹום ָקְדׁשְועַ 9:8 ֹו  ָּתה ִּכְמַעט־ֶרַגע ָהְיָתה ְתִחָּנה ֵמֵאת ְיהוָה ֱא

ֵהינּו ּוְלִתֵּתנּו ִמְחיָה ְמַעט ְּבַעְבֻדֵתנּו:   ְלָהִאיר ֵעיֵנינּו ֱא
ֵהינּו וַַּיט־ָעֵלינּו ֶחֶסד ִלְפֵני ַמְלֵכי ָפַרס ָלֶתת־ָלנּו ִמְחיָה ְלרֹוֵמם  ִּכי־ֲעָבִדים ֲאַנְחנּו ּוְבַעְבֻדֵתנו לֹא ֲעָזָבנ9:9 ּו ֱא

ֵהינּו ּוְלַהֲעִמיד ֶאת־ָחְרֹבָתיו ְוָלֶתת־ָלנּו ָגֵדר ִּביהּוָדה ּוִבירּוָׁשָלִם:  ֶאת־ֵּבית ֱא
ֵהינּו ַאֲחֵרי־זֹאת ִּכי ָעַזְבנ9:10 :  ְוַעָּתה ַמה־ּנֹאַמר ֱא ּו ִמְצוֶתי
ֵּמי  ֲאֶׁשר ִצִּויָת ְּביַד ֲעָבֶדי ַהְּנִביִאים ֵלאֹמר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָּבִאים ְלִרְׁשָּתּה ֶאֶרץ ִנָּדה ִהיא ְּבִנַּדת עַ 9:11

ָהֲאָרצֹות ְּבתֹוֲעֹבֵתיֶהם ֲאֶׁשר ִמְלאּוָה ִמֶּפה ֶאל־ֶּפה ְּבֻטְמָאָתם: 
ָמם ְוטֹוָבָתם ַעד־עֹוָלם  ְוַעָּתה ְּבנֹוֵתיֶכם ַאל9:12 ־ִּתְּתנּו ִלְבֵניֶהם ּוְבֹנֵתיֶהם ַאל־ִּתְׂשאּו ִלְבֵניֶכם ְולֹא־ִתְדְרׁשּו ְׁש

ְלַמַען ֶּתֶחְזקּו ַוֲאַכְלֶּתם ֶאת־טּוב ָהָאֶרץ ְוהֹוַרְׁשֶּתם ִלְבֵניֶכם ַעד־עֹוָלם:  
ֵהינּו ָחַׂשְכָּת ְלַמָּטה ֵמֲעוֵננּו ְוָנַתָּתה  ְוַאֲחֵרי ָּכל־ַהָּבא ָעֵלינּו ְּבַמֲעֵׂשינּו ָהָרִעים ּו9:13 ְבַאְׁשָמֵתנּו ַהְּגֹדָלה ִּכי ַאָּתה ֱא

ָּלנּו ְּפֵליָטה ָּכזֹאת:  
ָטה:ּוְפֵלי ֲהָנׁשּוב ְלָהֵפר ִמְצוֶתי ּוְלִהְתַחֵּתן ְּבַעֵּמי ַהֹּתֵעבֹות ָהֵאֶּלה ֲהלֹוא ֶתֱאַנף־ָּבנּו ַעד־ַּכֵּלה ְלֵאין ְׁשֵאִרית9:14
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ַצִּדיק ַאָּתה ִּכי־ִנְׁשַאְרנּו ְפֵליָטה ְּכַהּיֹום ַהֶּזה ִהְננּו ְלָפֶני ְּבַאְׁשָמֵתינּו ִּכי9:15 ֵאין ַלֲעמֹוד ְלָפֶני ְיהוָה ֱא

ַעל־זֹאת:
ִהים ִנְקְּבצּו ֵאָליו ִמִּיְׂשָרֵאל ָקָהל ַרב־ְמֹאד ֲאָנִׁשים ּוְכִהְתַּפֵּלל ֶעְזָרא ּוְכִהְתוַֹּדתֹו ֹּבֶכה ּוִמְתַנֵּפל ִלְפֵני ֵּבית ָהֱא10:1

ְוָנִׁשים ִויָלִדים ִּכי־ָבכּו ָהָעם ַהְרֵּבה־ֶבֶכה: 
ֵהינּו וַֹּנֶׁשב ָנִׁשים ָנְכִר 10:2 ּיֹות ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ  וַַּיַען ְׁשַכְניָה ֶבן־ְיִחיֵאל ִמְּבֵני ֵעיָלם וַּיֹאֶמר ְלֶעְזָרא ֲאַנְחנּו ָמַעְלנּו ֵבא

ְוַעָּתה יֵׁש־ִמְקוֶה ְלִיְׂשָרֵאל ַעל־זֹאת: 
ֵהי10:3 ֵהינּו ְלהֹוִציא ָכל־ָנִׁשים ְוַהּנֹוָלד ֵמֶהם ַּבֲעַצת ֲאֹדָני ְוַהֲחֵרִדים ְּבִמְצַות ֱא נּו ְוַכּתֹוָרה  ְוַעָּתה ִנְכָרת־ְּבִרית ֵלא

יֵָעֶׂשה: 
וֲַאַנְחנּו ִעָּמ ֲחַזק וֲַעֵׂשה:קּום ִּכי־ָעֶלי ַהָּדָבר 10:4
וַָּיָקם ֶעְזָרא וַַּיְׁשַּבע ֶאת־ָׂשֵרי ַהֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ַּכָּדָבר ַהֶּזה וִַּיָּׁשֵבעּו:  10:5
ִהים וֵַּיֶל ֶאל־ִלְׁשַּכת ְיהֹוָחָנן ֶּבן־אֶ 10:6 ְליִָׁשיב וַָּיֶלן ָׁשם ֶלֶחם לֹא־ָאַכל ּוַמִים לֹא־ָׁשָתה  וַָּיָקם ֶעְזָרא ִמִּלְפֵני ֵּבית ָהֱא

ִּכי ִמְתַאֵּבל ַעל־ַמַעל ַהּגֹוָלה:  
וַַּיֲעִבירּו קֹול ִּביהּוָדה ִוירּוָׁשַלִם ְלֹכל ְּבֵני ַהּגֹוָלה ְלִהָּקֵבץ ְירּוָׁשָלִם:  10:7
ֶׁשת ַהָּיִמים10:8 ַּכֲעַצת ַהָּׂשִרים ְוַהְּזֵקִנים יֳָחַרם ָּכל־ְרכּוׁשֹו ְוהּוא ִיָּבֵדל ִמְּקַהל  ְוֹכל ֲאֶׁשר לֹא־יָבֹוא ִלְׁש

ַהּגֹוָלה: 
ֶׁשת ַהָּיִמים הּוא ֹחֶדׁש ַהְּתִׁשיִעי ְּבֶעְׂשִרים ַּבחֹ 10:9 ֶדׁש וֵַּיְׁשבּו  וִַּיָּקְבצּו ָכל־ַאְנֵׁשי־ְיהּוָדה ּוִבְניִָמן ְירּוָׁשַלִם ִלְׁש

ִהים ַמְרִעיִדים ַעל־ַהָּדָבר ּוֵמַהְּגָׁשִמים:ָכל־ ָהָעם ִּבְרחֹוב ֵּבית ָהֱא
ֵאל:  וַָּיָקם ֶעְזָרא ַהֹּכֵהן וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאֶּתם ְמַעְלֶּתם וַֹּתִׁשיבּו ָנִׁשים ָנְכִרּיֹות ְלהֹוִסיף ַעל־ַאְׁשַמת ִיְׂשרָ 10:10
ֵהי10:11 ־ֲאֹבֵתיֶכם וֲַעׂשּו ְרצֹונֹו ְוִהָּבְדלּו ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ ּוִמן־ַהָּנִׁשים ַהָּנְכִרּיֹות:  ְוַעָּתה ְּתנּו תֹוָדה ַליהוָה ֱא



ִּכְדָבֶרי ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות: וַַּיְענּו ָכל־ַהָּקָהל וַּיֹאְמרּו קֹול ָּגדֹול ֵּכן10:12
ְוַהְּמָלאָכה לֹא־ְליֹום ֶאָחד ְולֹא ִלְׁשַנִים ִּכי־ִהְרִּבינּו ִלְפֹׁשַע  ֲאָבל ָהָעם ָרב ְוָהֵעת ְּגָׁשִמים ְוֵאין ֹּכַח ַלֲעמֹוד ַּבחּוץ 10:13

ַּבָּדָבר ַהֶּזה: 
ָּמֶהם יֲַעְמדּו־ָנא ָׂשֵרינּו ְלָכל־ַהָּקָהל ְוֹכל ֲאֶׁשר ֶּבָעֵרינּו ַהֹהִׁשיב ָנִׁשים ָנְכִרּיֹות יָבֹא ְלִעִּתים ְמזָֻּמִנים ְועִ 10:14

ֵהינּו ִמֶּמּנּו ַעד ַלָּדָבר ַהֶּזה:ִזְקֵני־ִעיר וִָעיר ְוׁשֹ  ְפֶטיָה ַעד ְלָהִׁשיב ֲחרֹון ַאף־ֱא
ַא יֹוָנָתן ֶּבן־ֲעָׂשהֵאל ְויְַחְזיָה ֶבן־ִּתְקוָה ָעְמדּו ַעל־זֹאת ּוְמֻׁשָּלם ְוַׁשְּבַתי ַהֵּלִוי ֲעָזֻרם:  10:15
א ַהֹּכֵהן ֲאָנִׁשים ָראֵׁשי ָהָאבֹות ְלֵבית ֲאֹבָתם ְוֻכָּלם ְּבֵׁשמֹות וֵַּיְׁשבּו ְּביֹום  וַַּיֲעׂשּו־ֵכן ְּבֵני ַהּגֹוָלה וַַּיְבֵּדל לּו ֶעְזָר 10:16

ַהָּדָבר:  ְלַדְריָוֶׁשֶאָחד ַלֹחֶדׁש ָהֲעִׂשיִרי 
וְַיַכּלּו ַבֹּכל ֲאָנִׁשים ַהֹהִׁשיבּו ָנִׁשים ָנְכִרּיֹות ַעד יֹום ֶאָחד ַלֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון:10:17
ֶעֶזר ְויִָריב  ָּמֵצא ִמְּבֵני ַהֹּכֲהִנים ֲאֶׁשר ֹהִׁשיבּו ָנִׁשים ָנְכִרּיֹות ִמְּבֵני יֵׁשּוַע ֶּבן־יֹוָצָדק ְוֶאָחיו ַמֲעֵׂשיָה וֱֶאִליוַּיִ 10:18

ּוְגַדְליָה:  
וִַּיְּתנּו יָָדם ְלהֹוִציא ְנֵׁשיֶהם וֲַאֵׁשִמים ֵאיל־צֹאן ַעל־ַאְׁשָמָתם: 10:19
ְּבֵני ִאֵּמר ֲחָנִני ּוְזַבְדיָה: ּומִ 10:20
ּוִמְּבֵני ָחִרם ַמֲעֵׂשיָה ְוֵאִלָּיה ּוְׁשַמְעיָה ִויִחיֵאל ְוֻעִזָּיה: 10:21
ּוִמְּבֵני ַּפְׁשחּור ֶאְליֹוֵעיַני ַמֲעֵׂשיָה ִיְׁשָמֵעאל ְנַתְנֵאל יֹוָזָבד ְוֶאְלָעָׂשה: 10:22
יֹוָזָבד ְוִׁשְמִעי ְוֵקָליָה הּוא ְקִליָטא ְּפַתְחיָה ְיהּוָדה וֱֶאִליֶעֶזר: ּוִמן־ַהְלִוִּים 10:23
ּוִמן־ַהְמֹׁשְרִרים ֶאְליִָׁשיב ּוִמן־ַהֹּׁשֲעִרים ַׁשֻּלם וֶָטֶלם ְואּוִרי: 10:24
ִמָּיִמן ְוֶאְלָעָזר ּוַמְלִּכָּיה ּוְבָניָה: ּוִמִּיְׂשָרֵאל ִמְּבֵני ַפְרֹעׁש ַרְמיָה ְוִיִּזָּיה ּוַמְלִּכָּיה ּו10:25
ּוִמְּבֵני ֵעיָלם ַמַּתְניָה ְזַכְריָה ִויִחיֵאל ְוַעְבִּדי ִויֵרמֹות ְוֵאִלָּיה: 10:26
ּוִמְּבֵני ַזּתּוא ֶאְליֹוֵעַני ֶאְליִָׁשיב ַמַּתְניָה ִויֵרמֹות ְוָזָבד וֲַעִזיָזא: 10:27
ּוִמְּבֵני ֵּבָבי ְיהֹוָחָנן ֲחַנְניָה ַזַּבי ַעְתָלי: 10:28
ּוִמְּבֵני ָּבִני ְמֻׁשָּלם ַמּלּו וֲַעָדיָה יָׁשּוב ּוְׁשָאל ִויֵרמֹות: 10:29
ּוי ּוְמַנֶּׁשה: ּוִמְּבֵני ַּפַחת מֹוָאב ַעְדָנא ּוְכָלל ְּבָניָה ַמֲעֵׂשיָה ַמַּתְניָה ְבַצְלֵאל ּוִבּנ10:30
ּוִמְּבֵני ָחִרם ֱאִליֶעֶזר ִיִּׁשָּיה ַמְלִּכָּיה ְׁשַמְעיָה ִׁשְמעֹון: 10:31
ְּבְניִָמן ַמּלּו ְׁשַמְריָה: 10:32
ִמְּבֵני ָחֻׁשם ַמְּתַני ַמַּתָּתה ָזָבד ֱאִליֶפֶלט ְיֵרַמי ְמַנֶּׁשה ִׁשְמִעי: 10:33
ִמְּבֵני ָבִני ַמֲעַדי ַעְמָרם ְואּוֵאל: 10:34
ְּבָניָה ֵבְדיָה ְּכֻלִהי: 10:35
וְַניָה ְמֵרמֹות ֶאְליִָׁשיב:  10:36
ַמַּתְניָה ַמְּתַני ְויֲַעׂשו: 10:37
ּוִמְּבני ִבּנּוי ִׁשְמִעי:  10:38
ְוֶׁשֶלְמיָה ְוָנָתן וֲַעָדיָה:  10:39
ַׁשי ָׁשָרי:  ַמְכַנְדַבי ׁשָ 10:40
ֲעַזְרֵאל ְוֶׁשֶלְמיָהּו ְׁשַמְריָה:  10:41
ַׁשּלּום ֲאַמְריָה יֹוֵסף: 10:42
ִמְּבֵני ְנבֹו ְיִעיֵאל ַמִּתְתיָה ָזָבד ְזִביָנא יַַּדי ְויֹוֵאל ְּבָניָה: 10:43
ימּו ָּבִנים:ָּכל־ֵאֶּלה ָנְׂשאּו ָנִׁשים ָנְכִרּיֹות ְויֵׁש ֵמֶהם ָנִׁשים וַָּיִׂש 10:44

Nehemiahנחמיה
ִּדְבֵרי ְנֶחְמיָה ֶּבן־ֲחַכְליָה וְַיִהי ְבֹחֶדׁש־ִּכְסֵלו ְׁשַנת ֶעְׂשִרים וֲַאִני ָהִייִתי ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה: 1:1
ֲאֶׁשר־ִנְׁשֲארּו ִמן־ַהֶּׁשִבי  וַָּיבֹא ֲחָנִני ֶאָחד ֵמַאַחי הּוא וֲַאָנִׁשים ִמיהּוָדה וֶָאְׁשָאֵלם ַעל־ַהְּיהּוִדים ַהְּפֵליָטה 1:2

ְוַעל־ְירּוָׁשָלִם: 
ָׁשַלִם ְמֹפָרֶצת  וַּיֹאְמרּו ִלי ַהִּנְׁשָאִרים ֲאֶׁשר־ִנְׁשֲארּו ִמן־ַהְּׁשִבי ָׁשם ַּבְּמִדיָנה ְּבָרָעה ְגֹדָלה ּוְבֶחְרָּפה ְוחֹוַמת ְירּו1:3

ּוְׁשָעֶריָה ִנְּצתּו ָבֵאׁש: 
ֵהי ַהָּׁשָמִים: וְַיִהי ְּכָׁשְמִעי ֶאת1:4 ־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה יַָׁשְבִּתי וֶָאְבֶּכה וֶָאְתַאְּבָלה יִָמים וֱָאִהי ָצם ּוִמְתַּפֵּלל ִלְפֵני ֱא
ֵהי ַהָּׁשַמִים ָהֵאל ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ֹׁשֵמר ַהְּבִרית וֶָחֶסד ְלֹאֲהָביו ּוְלֹׁשְמֵרי ִמְצותָ 1:5 יו:  וָֹאַמר ָאָּנא ְיהוָה ֱא
־ַקֶּׁשֶבת ְוֵעיֶני ְפֻתּוחֹות ִלְׁשֹמַע ֶאל־ְּתִפַּלת ַעְבְּד ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ִמְתַּפֵּלל ְלָפֶני הַ 1:6 ּיֹום יֹוָמם וַָלְיָלה  ְּתִהי ָנא ָאְזְנ

ּוֵבית־ָאִבי ָחָטאנּו: ַעל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדי ּוִמְתוֶַּדה ַעל־ַחּטֹאות ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָחָטאנּו ָל וֲַאִני
:  ֲחֹבל ָחַבְלנּו ָל ְולֹא־ָׁשַמְרנּו ֶאת־ַהִּמְצות ְוֶאת־ַהֻחִּקים ְוֶאת־ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצִּויָת ֶאת־ֹמֶׁשה ַעְבֶּד 1:7
ץ ֶאְתֶכם ָּבַעִּמים:  ְזָכר־ָנא ֶאת־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצִּויָת ֶאת־ֹמֶׁשה ַעְבְּד ֵלאֹמר ַאֶּתם ִּתְמָעלּו ֲאִני ָאִפי1:8



בֹוֹאִתים  ְוַׁשְבֶּתם ֵאַלי ּוְׁשַמְרֶּתם ִמְצוַתי וֲַעִׂשיֶתם ֹאָתם ִאם־ִיְהיֶה ִנַּדֲחֶכם ִּבְקֵצה ַהָּׁשַמִים ִמָּׁשם ֲאַקְּבֵצם וַהֲ 1:9
ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָּבַחְרִּתי ְלַׁשֵּכן ֶאת־ְׁשִמי ָׁשם: 

ר ָּפִדיָת ְּבֹכֲח ַהָּגדֹול ּוְביְָד ַהֲחָזָקה:  ְוֵהם ֲעָבֶדי ְוַעֶּמ ֲאׁשֶ 1:10
־ַקֶּׁשֶבת ֶאל־ְּתִפַּלת ַעְבְּד ְוֶאל־ְּתִפַּלת ֲעָבֶדי ַהֲחֵפִצים ְלִיְרָאה ֶאת־ְׁשמֶ 1:11   ָאָּנא ֲאֹדָני ְּתִהי ָנא ָאְזְנ

:ְוַהְצִליָחה־ָּנא ְלַעְבְּד ַהּיֹום ּוְתֵנהּו ְלַרֲחִמים ִלְפֵני הָ  ִאיׁש ַהֶּזה וֲַאִני ָהִייִתי ַמְׁשֶקה ַלֶּמֶל
ַהֶּמֶל ְויִַין ְלָפַני וֶָאָּׂשא ֶאת־ַהַּיִין וֶָאְּתָנה ַלֶּמֶל ְולֹא־ָהִייִתי ַרע  ְלַאְרַּתְחַׁשְסְּתאוְַיִהי ְּבֹחֶדׁש ִניָסן ְׁשַנת ֶעְׂשִרים 2:1

ְלָפָניו:  
ֶני ָרִעים ְוַאָּתה ֵאיְנ חֹוֶלה ֵאין ֶזה ִּכי־ִאם ֹרַע ֵלב וִָאיָרא ַהְרֵּבה ְמֹאד:  וַּיֹאֶמר ִלי ַהֶּמֶל ַמּדּוַע ּפָ 2:2
יָה ֻאְּכלּו  וָֹאַמר ַלֶּמֶל ַהֶּמֶל ְלעֹוָלם ִיְחיֶה ַמּדּוַע לֹא־יְֵרעּו ָפַני ֲאֶׁשר ָהִעיר ֵּבית־ִקְברֹות ֲאֹבַתי ֲחֵרָבה ּוְׁשָערֶ 2:3

ָבֵאׁש: 
ֵהי ַהָּׁשָמִים:  2:4 וַּיֹאֶמר ִלי ַהֶּמֶל ַעל־ַמה־ֶּזה ַאָּתה ְמַבֵּקׁש וֶָאְתַּפֵּלל ֶאל־ֱא
ֲאֹבַתי  וָֹאַמר ַלֶּמֶל ִאם־ַעל־ַהֶּמֶל טֹוב ְוִאם־ִייַטב ַעְבְּד ְלָפֶני ֲאֶׁשר ִּתְׁשָלֵחִני ֶאל־ְיהּוָדה ֶאל־ִעיר ִקְברֹות2:5

ְוֶאְבֶנָּנה: 
ְׁשָלֵחִני וֶָאְּתָנה  ֶמר ִלי ַהֶּמֶל ְוַהֵּׁשַגל יֹוֶׁשֶבת ֶאְצלֹו ַעד־ָמַתי ִיְהיֶה ַמֲהָלֲכ ּוָמַתי ָּתׁשּוב וִַּייַטב ִלְפֵני־ַהֶּמֶל וַּיִ וַּיֹא2:6

לֹו ְזָמן:  
ר ֲאֶׁשר יֲַעִבירּוִני ַעד ֲאֶׁשר־ָאבֹוא  וָאֹוַמר ַלֶּמֶל ִאם־ַעל־ַהֶּמֶל טֹוב ִאְּגרֹות ִיְּתנּו־ִלי ַעל־ַּפֲחוֹות ֵעֶבר ַהָּנהָ 2:7

ֶאל־ְיהּוָדה:  
ִית  ְוִאֶּגֶרת ֶאל־ָאָסף ֹׁשֵמר ַהַּפְרֵּדס ֲאֶׁשר ַלֶּמֶל ֲאֶׁשר ִיֶּתן־ִלי ֵעִצים ְלָקרֹות ֶאת־ַׁשֲעֵרי ַהִּביָרה ֲאֶׁשר־ַלּבַ 2:8

ַהי ַהּטֹוָבה ָעָלי:  ּוְלחֹוַמת ָהִעיר ְוַלַּבִית ֲאֶׁשר־ָאבֹוא ֵאָליו וִַּיֶּתן־ִלי ַהּמֶ  ֶל ְּכיַד־ֱא
ָרִׁשים:וָָאבֹוא ֶאל־ַּפֲחוֹות ֵעֶבר ַהָּנָהר וֶָאְּתָנה ָלֶהם ֵאת ִאְּגרֹות ַהֶּמֶל וִַּיְׁשַלח ִעִּמי ַהֶּמֶל ָׂשֵרי ַחִיל ּופָ 2:9

ֶהם ָרָעה ְגֹדָלה ֲאֶׁשר־ָּבא ָאָדם ְלַבֵּקׁש טֹוָבה ִלְבֵני  וִַּיְׁשַמע ַסְנַבַּלט ַהֹחֹרִני ְוטֹוִבָּיה ָהֶעֶבד ָהַעֹּמִני וֵַּיַרע לָ 2:10
ִיְׂשָרֵאל:  

ָׁשה: 2:11 וָָאבֹוא ֶאל־ְירּוָׁשָלִם וֱָאִהי־ָׁשם יִָמים ְׁש
ַהי ֹנֵתן ֶאל־ִלִּבי ַלֲעׂשֹות לִ 2:12 ירּוָׁשָלִם ּוְבֵהָמה ֵאין  וָָאקּום ַלְיָלה ֲאִני וֲַאָנִׁשים ְמַעט ִעִּמי ְולֹא־ִהַּגְדִּתי ְלָאָדם ָמה ֱא

ִעִּמי ִּכי ִאם־ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ֲאִני ֹרֵכב ָּבּה:  
2:13 ִ ם וֵָאְצָאה ְבַׁשַער־ַהַּגיא ַלְיָלה ְוֶאל־ְּפֵני ֵעין ַהַּתִּנין ְוֶאל־ַׁשַער ָהַאְׁשֹּפת וֱָאִהי ׂשֵֹבר ְּבחֹוַמת ְירּוָׁשַל

ֵאׁש:  ֲאֶׁשר־ֵהמְּפרּוִצים ּוְׁשָעֶריָה ֻאְּכלּו בָ 
וֶָאֱעֹבר ֶאל־ַׁשַער ָהַעִין ְוֶאל־ְּבֵרַכת ַהֶּמֶל ְוֵאין־ָמקֹום ַלְּבֵהָמה ַלֲעֹבר ַּתְחָּתי:  2:14
וֱָאִהי ֹעֶלה ַבַּנַחל ַלְיָלה וֱָאִהי ׂשֵֹבר ַּבחֹוָמה וָָאׁשּוב וָָאבֹוא ְּבַׁשַער ַהַּגְיא וָָאׁשּוב:  2:15
ָהַלְכִּתי ּוָמה ֲאִני ֹעֶׂשה ְוַלְּיהּוִדים ְוַלֹּכֲהִנים ְוַלֹחִרים ְוַלְּסָגִנים ּוְליֶֶתר ֹעֵׂשה ַהְּמָלאָכה  ְוַהְּסָגִנים לֹא יְָדעּו ָאָנה2:16

ַעד־ֵּכן לֹא ִהַּגְדִּתי: 
ָבֵאׁש ְלכּו ְוִנְבֶנה וָאֹוַמר ֲאֵלֶהם ַאֶּתם ֹרִאים ָהָרָעה ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ָבּה ֲאֶׁשר ְירּוָׁשַלִם ֲחֵרָבה ּוְׁשָעֶריָה ִנְּצתּו 2:17

ֶאת־חֹוַמת ְירּוָׁשַלִם ְולֹא־ִנְהיֶה עֹוד ֶחְרָּפה:  
ַהי ֲאֶׁשר־ִהיא טֹוָבה ָעַלי ְוַאף־ִּדְבֵרי ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ָאַמר־ִלי וַּיֹאְמרּו ָנקּום ּוָבִני2:18 נּו וְַיַחְּזקּו  וַָאִּגיד ָלֶהם ֶאת־יַד ֱא

ְיֵדיֶהם ַלּטֹוָבה:
ָמה־ַהָּדָבר ַהֶּזה ַמע ַסְנַבַּלט ַהֹחֹרִני ְוֹטִבָּיה ָהֶעֶבד ָהַעּמֹוִני ְוֶגֶׁשם ָהַעְרִבי וַַּיְלִעגּו ָלנּו וִַּיְבזּו ָעֵלינּו וַּיֹאְמרּווִַּיְׁש 2:19

ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹעִׂשים ַהַעל ַהֶּמֶל ַאֶּתם ֹמְרִדים: 
ֵהי ַהּׁשָ 2:20 ַמִים הּוא ַיְצִליַח ָלנּו וֲַאַנְחנּו ֲעָבָדיו ָנקּום ּוָבִנינּו ְוָלֶכם ֵאין־ֵחֶלק  וָָאִׁשיב אֹוָתם ָּדָבר וָאֹוַמר ָלֶהם ֱא

ּוְצָדָקה ְוִזָּכרֹון ִּבירּוָׁשָלִם:  
ְלֹתָתיו ְוַעד־ִמְגַּדל  ּדַ וַָּיָקם ֶאְליִָׁשיב ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ְוֶאָחיו ַהֹּכֲהִנים וִַּיְבנּו ֶאת־ַׁשַער ַהּצֹאן ֵהָּמה ִקְּדׁשּוהּו וַַּיֲעִמידּו 3:1

ַהֵּמָאה ִקְּדׁשּוהּו ַעד ִמְגַּדל ֲחַנְנֵאל:
ְוַעל־יָדֹו ָבָנה ַזּכּור ֶּבן־ִאְמִרי: ְוַעל־יָדֹו ָבנּו ַאְנֵׁשי ְיֵרחֹו3:2
ֹתָתיו ַמְנעּוָליו ּוְבִריָחיו: ְוֵאת ַׁשַער ַהָּדִגים ָּבנּו ְּבֵני ַהְּסָנָאה ֵהָּמה ֵקרּוהּו וַַּיֲעִמידּו ַּדלְ 3:3
ְוַעל־יָָדם  ְוַעל־יָָדם ֶהֱחִזיק ְמֻׁשָּלם ֶּבן־ֶּבֶרְכיָה ֶּבן־ְמֵׁשיַזְבֵאלְוַעל־יָָדם ֶהֱחִזיק ְמֵרמֹות ֶּבן־אּוִרָּיה ֶּבן־ַהּקֹוץ3:4

ֶהֱחִזיק ָצדֹוק ֶּבן־ַּבֲעָנא: 
קֹוִעים ְוַאִּדיֵריֶהם לֹא־ֵהִביאּו ַצָּוָרם ַּבֲעֹבַדת ֲאֹדֵניֶהם: ְוַעל־יָָדם ֶהֱחִזיקּו ַהְּת 3:5
יו ּוַמְנֻעָליו  ְוֵאת ַׁשַער ַהְיָׁשָנה ֶהֱחִזיקּו יֹויָָדע ֶּבן־ָּפֵסַח ּוְמֻׁשָּלם ֶּבן־ְּבסֹוְדיָה ֵהָּמה ֵקרּוהּו וַַּיֲעִמידּו ַּדְלֹתתָ 3:6

ּוְבִריָחיו: 
יָָדם ֶהֱחִזיק ְמַלְטיָה ַהִּגְבֹעִני ְויָדֹון ַהֵּמֹרֹנִתי ַאְנֵׁשי ִגְבעֹון ְוַהִּמְצָּפה ְלִכֵּסא ַּפַחת ֵעֶבר ַהָּנָהר: ְוַעל־3:7



ּוָׁשַלִם ַעד ַהחֹוָמה  ְוַעל־יָדֹו ֶהֱחִזיק ֲחַנְניָה ֶּבן־ָהַרָּקִחים וַַּיַעְזבּו ְיר ַעל־יָדֹו ֶהֱחִזיק ֻעִּזיֵאל ֶּבן־ַחְרֲהיָה צֹוְרִפים3:8
ָהְרָחָבה: 

ְוַעל־יָָדם ֶהֱחִזיק ְרָפיָה ֶבן־חּור ַׂשר ֲחִצי ֶּפֶל ְירּוָׁשָלִם: 3:9
ְוַעל־יָדֹו ֶהֱחִזיק ַחּטּוׁש ֶּבן־ֲחַׁשְבְניָה: ְוַעל־יָָדם ֶהֱחִזיק ְיָדיָה ֶבן־ֲחרּוַמף ֶנֶגד ֵּביתֹו3:10
יק ַמְלִּכָּיה ֶבן־ָחִרם ְוַחּׁשּוב ֶּבן־ַּפַחת מֹוָאב ְוֵאת ִמְגַּדל ַהַּתּנּוִרים: ִמָּדה ֵׁשִנית ֶהֱחזִ 3:11
ְוַעל־יָדֹו ֶהֱחִזיק ַׁשּלּום ֶּבן־ַהּלֹוֵחׁש ַׂשר ֲחִצי ֶּפֶל ְירּוָׁשָלִם הּוא ּוְבנֹוָתיו: 3:12
י ָזנֹוַח ֵהָּמה ָבנּוהּו וַַּיֲעִמידּו ַּדְלֹתָתיו ַמְנֻעָליו ּוְבִריָחיו ְוֶאֶלף ַאָּמה ַּבחֹוָמה  ֵאת ַׁשַער ַהַּגְיא ֶהֱחִזיק ָחנּון ְוֹיְׁשבֵ 3:13

ַעד ַׁשַער ָהַאְׁשּפֹות: 
ְנֻעָליו  ְוֵאת ַׁשַער ָהַאְׁשּפֹות ֶהֱחִזיק ַמְלִּכָּיה ֶבן־ֵרָכב ַׂשר ֶּפֶל ֵּבית־ַהָּכֶרם הּוא ִיְבֶנּנּו ְויֲַעִמיד ַּדְלֹתָתיו מַ 3:14

ּוְבִריָחיו: 
יד ַּדְלֹתָתיו  ְוֵאת ַׁשַער ָהַעִין ֶהֱחִזיק ַׁשּלּום ֶּבן־ָּכל־ֹחֶזה ַׂשר ֶּפֶל ַהִּמְצָּפה הּוא ִיְבֶנּנּו ִויַטְלֶלּנּו ויעמידו ְויֲַעמִ 3:15

ַח ְלַגן־ַהֶּמֶל ְוַעד ־ַהַּמֲעלֹות ַהּיֹוְרדֹות ֵמִעיר ָּדִויד: ַמְנֻעָליו ּוְבִריָחיו ְוֵאת חֹוַמת ְּבֵרַכת ַהִּׁש
ְוַעד ֵּבית  ַאֲחָריו ֶהֱחִזיק ְנֶחְמיָה ֶבן־ַעְזּבּוק ַׂשר ֲחִצי ֶּפֶל ֵּבית־צּור ַעד־ֶנֶגד ִקְבֵרי ָדִויד ְוַעד־ַהְּבֵרָכה ָהֲעׂשּויָה3:16

ָּבִני ְוַעל־יָדֹו ֶהֱחִזיק ֲחַׁשְביָה ַׂשר־ֲחִצי־ֶפֶל ְקִעיָלה ְלִפְלּכֹו: ַאֲחָריו ֶהֱחִזיקּו ַהְלִוִּים ְרחּום ֶּבן־3:17ַהִּגֹּבִרים: 
ַאֲחָריו ֶהֱחִזיקּו ֲאֵחיֶהם ִּבֻּני ֶּבן־ֵחָנָדד ַׂשר ֲחִצי ֶּפֶל ְקִעיָלה: 3:18
ת ַהֶּנֶׁשק ַהִּמְקֹצַע: וְַיַחֵּזק ַעל־יָדֹו ֵעֶזר ֶּבן־יֵׁשּוַע ַׂשר ַהִּמְצָּפה ִמָּדה ֵׁשנִ 3:19 ית ִמֶּנֶגד ֲע
ַאֲחָריו ֶהֱחָרה ֶהֱחִזיק ָּברּו ֶּבן־זבי ַזַּכי ִמָּדה ֵׁשִנית ִמן־ַהִּמְקצֹוַע ַעד־ֶּפַתח ֵּבית ֶאְליִָׁשיב ַהֹּכֵהן  3:20

ַהָּגדֹול: 
ץ ִמָּדה ֵׁשִנית ִמֶּפַתח ֵּבית ֶאְליִָׁשיב ְוַעד־ַּתְכִלית ֵּבית  ַאֲחָריו ֶהֱחִזיק ְמֵרמֹות ֶּבן־אּוִרָּיה ֶּבן־ַהּקֹו3:21

ֶאְליִָׁשיב: 
ְוַאֲחָריו ֶהֱחִזיקּו ַהֹּכֲהִנים ַאְנֵׁשי ַהִּכָּכר:  3:22
־ֲעָנְניָה ֵאֶצל ֵּביתֹו: ַאֲחָריו ֶהֱחִזיק ֲעַזְריָה ֶבן־ַמֲעֵׂשיָה ֶּבןַאֲחָריו ֶהֱחִזיק ִּבְניִָמן ְוַחּׁשּוב ֶנֶגד ֵּביָתם3:23
ַאֲחָריו ֶהֱחִזיק ִּבּנּוי ֶּבן־ֵחָנָדד ִמָּדה ֵׁשִנית ִמֵּבית ֲעַזְרָיה ַעד־ַהִּמְקצֹוַע ְוַעד־ַהִּפָּנה: 3:24
ֲחַצר ַהַּמָּטָרה ְוַאֲחָריו ְּפָדיָה  ָּפָלל ֶּבן־אּוַזי ִמֶּנֶגד ַהִּמְקצֹוַע ְוַהִּמְגָּדל ַהּיֹוֵצא ִמֵּבית ַהֶּמֶל ָהֶעְליֹון ֲאֶׁשר לַ 3:25

ְוַהְּנִתיִנים ָהיּו ֹיְׁשִבים ָּבֹעֶפל ַעד ֶנֶגד ַׁשַער ַהַּמִים ַלִּמְזָרח ְוַהִּמְגָּדל ַהּיֹוֵצא: 3:26ֶבן־ַּפְרֹעׁש: 
ֹוֵצא ְוַעד חֹוַמת ָהֹעֶפל:  ַאֲחָריו ֶהֱחִזיקּו ַהְּתֹקִעים ִמָּדה ֵׁשִנית ִמֶּנֶגד ַהִּמְגָּדל ַהָּגדֹול ַהּי 3:27
ֵמַעל ַׁשַער ַהּסּוִסים ֶהֱחִזיקּו ַהֹּכֲהִנים ִאיׁש ְלֶנֶגד ֵּביתֹו: 3:28
ְוַאֲחָריו ֶהֱחִזיק ְׁשַמְעיָה ֶבן־ְׁשַכְניָה ֹׁשֵמר ַׁשַער ַהִּמְזָרח: ַאֲחָריו ֶהֱחִזיק ָצדֹוק ֶּבן־ִאֵּמר ֶנֶגד ֵּביתֹו3:29
ַאֲחָריו ֶהֱחִזיק ְמֻׁשָּלם ֶּבן־ֶּבֶרְכיָה ֶנֶגד  ַאֲחָריו ֶהֱחִזיק ֲחַנְניָה ֶבן־ֶׁשֶלְמיָה ְוָחנּון ֶּבן־ָצָלף ַהִּׁשִּׁשי ִמָּדה ֵׁשִני3:30

ַהִּמְפָקד ְוַעד ֲעִלַּית  אחרי ַאֲחָריו ֶהֱחִזיק ַמְלִּכָּיה ֶּבן־ַהֹּצְרִפי ַעד־ֵּבית ַהְּנִתיִנים ְוָהֹרְכִלים ֶנֶגד ַׁשַער 3:31ִנְׁשָּכתֹו: 
ַהִּפָּנה: 

ּוֵבין ֲעִלַּית ַהִּפָּנה ְלַׁשַער ַהּצֹאן ֶהֱחִזיקּו ַהֹּצְרִפים ְוָהֹרְכִלים:3:32
ִדים:  הּו וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ַסְנַבַּלט ִּכי־ֲאַנְחנּו בֹוִנים ֶאת־ַהחֹוָמה וִַּיַחר לֹו וִַּיְכַעס ַהְרֵּבה וַַּיְלֵעג ַעל־ַהּיְ 3:33
ָהֲאֵמָלִלים ֹעִׂשים ֲהיַַעְזבּו ָלֶהם ֲהִיְזָּבחּו ַהְיַכּלּו  1וַּיֹאֶמר ִלְפֵני ֶאָחיו ְוֵחיל ֹׁשְמרֹון וַּיֹאֶמר ָמה ַהְּיהּוִדים ָהֵאֶּלה3:34

ְיַחּיּו ֶאת־ָהֲאָבִנים ֵמֲעֵרמֹות ֶהָעָפר ְוֵהָּמה ְׂשרּופֹות: ַבּיֹום הַ 
ְוטֹוִבָּיה ָהַעֹּמִני ֶאְצלֹו וַּיֹאֶמר ַּגם ֲאֶׁשר־ֵהם ּבֹוִנים ִאם־יֲַעֶלה ׁשּוָעל ּוָפַרץ חֹוַמת ַאְבֵניֶהם:3:35
ֵהינּו ִּכי־ָהִיינּו בּוָזה ְוָהֵׁשב ֶחְרָּפָתם ֶאל־רֹאׁשָ 3:36 ם ּוְתֵנם ְלִבָּזה ְּבֶאֶרץ ִׁשְביָה: ְׁשַמע ֱא
ְוַאל־ְּתַכס ַעל־ֲעוָנם ְוַחָּטאָתם ִמְּלָפֶני ַאל־ִּתָּמֶחה ִּכי ִהְכִעיסּו ְלֶנֶגד ַהּבֹוִנים: 3:37
וִַּנְבֶנה ֶאת־ַהחֹוָמה וִַּתָּקֵׁשר ָּכל־ַהחֹוָמה ַעד־ֶחְציָּה וְַיִהי ֵלב ָלָעם ַלֲעׂשֹות:3:38

ִּכי־ֵהֵחּלּו ֶׁשר ָׁשַמע ַסְנַבַּלט ְוטֹוִבָּיה ְוָהַעְרִבים ְוָהַעֹּמִנים ְוָהַאְׁשּדֹוִדים ִּכי־ָעְלָתה ֲארּוָכה ְלֹחמֹות ְירּוָׁשַלִם וְַיִהי ַכאֲ 4:1
ַהְּפֻרִצים ְלִהָּסֵתם וִַּיַחר ָלֶהם ְמֹאד: 

ׂשֹות לֹו ּתֹוָעה: וִַּיְקְׁשרּו ֻכָּלם יְַחָּדו ָלבֹוא ְלִהָּלֵחם ִּבירּוָׁשָלִם ְוַלעֲ 4:2
ֵהינּו וַַּנֲעִמיד ִמְׁשָמר ֲעֵליֶהם יֹוָמם וַָלְיָלה ִמְּפֵניֶהם: 4:3 וִַּנְתַּפֵּלל ֶאל־ֱא
וַּיֹאֶמר ְיהּוָדה ָּכַׁשל ֹּכַח ַהַּסָּבל ְוֶהָעָפר ַהְרֵּבה וֲַאַנְחנּו לֹא נּוַכל ִלְבנֹות ַּבחֹוָמה:  4:4
עּו ְולֹא ִיְראּו ַעד ֲאֶׁשר־ָנבֹוא ֶאל־ּתֹוָכם וֲַהַרְגנּום ְוִהְׁשַּבְתנּו ֶאת־ַהְּמָלאָכה:  וַּיֹאְמרּו ָצֵרינּו לֹא יְֵד 4:5
ּובּו ָעֵלינּו: וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר־ָּבאּו ַהְּיהּוִדים ַהֹּיְׁשִבים ֶאְצָלם וַּיֹאְמרּו ָלנּו ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ִמָּכל־ַהְּמֹקמֹות ֲאֶׁשר־ָּתׁש4:6
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ַּתְחִּתּיֹות ַלָּמקֹום ֵמַאֲחֵרי ַלחֹוָמה ַּבְּצִחיִחים וַָאֲעִמיד ֶאת־ָהָעם ְלִמְׁשָּפחֹות ִעם־ַחְרֹבֵתיֶהם ָרְמֵחיֶהם  וַָאֲעִמיד מִ 4:7
ְוַקְּׁשֹתֵתיֶהם:  

ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא  וֵָאֶרא וָָאקּום וָֹאַמר ֶאל־ַהֹחִרים ְוֶאל־ַהְּסָגִנים ְוֶאל־יֶֶתר ָהָעם ַאל־ִּתיְראּו ִמְּפֵניֶהם ֶאת־ֲאֹדָני 4:8
ְזֹכרּו ְוִהָּלֲחמּו ַעל־ֲאֵחיֶכם ְּבֵניֶכם ּוְבֹנֵתיֶכם ְנֵׁשיֶכם ּוָבֵּתיֶכם:

ִהים ֶאת־ֲעָצָתם ונשוב וַָּנָׁשב ֻּכָּלנּו ֶאל־ַהחֹומָ 4:9 ה ִאיׁש  וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר־ָׁשְמעּו אֹוְיֵבינּו ִּכי־נֹוַדע ָלנּו וַָּיֶפר ָהֱא
ֶאל־ְמַלאְכּתֹו:

ְוַהִּׁשְרֹיִנים  וְַיִהי ִמן־ַהּיֹום ַההּוא ֲחִצי ְנָעַרי ֹעִׂשים ַּבְּמָלאָכה ְוֶחְציָם ַמֲחִזיִקים ָהְרָמִחים ְוַהָּמִגִּנים ְוַהְּקָׁשתֹות 4:10
ְוַהָּׂשִרים ַאֲחֵרי ָּכל־ֵּבית ְיהּוָדה: 

ַחת יָדֹו ֹעֶׂשה ַבְּמָלאָכה ְוַאַחת ַמֲחֶזֶקת ַהָּׁשַלח: ַהּבֹוִנים ַּבחֹוָמה ְוַהֹּנְׂשִאים ַּבֶּסֶבל ֹעְמִׂשים ְּבאַ 4:11
ְוַהּבֹוִנים ִאיׁש ַחְרּבֹו ֲאסּוִרים ַעל־ָמְתָניו ּובֹוִנים ְוַהּתֹוֵקַע ַּבּׁשֹוָפר ֶאְצִלי:  4:12
ְחנּו ִנְפָרִדים ַעל־ַהחֹוָמה  וָֹאַמר ֶאל־ַהֹחִרים ְוֶאל־ַהְּסָגִנים ְוֶאל־יֶֶתר ָהָעם ַהְּמָלאָכה ַהְרֵּבה ּוְרָחָבה וֲַאנַ 4:13

ְרחֹוִקים ִאיׁש ֵמָאִחיו:  
ֵהינּו ִיָּלֶחם ָלנּו:  4:14 ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאת־קֹול ַהּׁשֹוָפר ָׁשָּמה ִּתָּקְבצּו ֵאֵלינּו ֱא
ר ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים: וֲַאַנְחנּו ֹעִׂשים ַּבְּמָלאָכה ְוֶחְציָם ַמֲחִזיִקים ָּבְרָמִחים ֵמֲעלֹות ַהַּׁשחַ 4:15
ם ְמָלאָכה:  ַּגם ָּבֵעת ַהִהיא ָאַמְרִּתי ָלָעם ִאיׁש ְוַנֲערֹו יִָלינּו ְּבתֹו ְירּוָׁשָלִם ְוָהיּו־ָלנּו ַהַּלְיָלה ִמְׁשָמר ְוַהּיֹו4:16
ֹפְׁשִטים ְּבָגֵדינּו ִאיׁש ִׁשְלחֹו ַהָּמִים: ְוֵאין ֲאִני ְוַאַחי ּוְנָעַרי ְוַאְנֵׁשי ַהִּמְׁשָמר ֲאֶׁשר ַאֲחַרי ֵאין־ֲאַנְחנּו4:17

וְַּתִהי ַצֲעַקת ָהָעם ּוְנֵׁשיֶהם ְּגדֹוָלה ֶאל־ֲאֵחיֶהם ַהְּיהּוִדים: 5:1
ְויֵׁש ֲאֶׁשר ֹאְמִרים ָּבֵנינּו ּוְבֹנֵתינּו ֲאַנְחנּו ַרִּבים ְוִנְקָחה ָדָגן ְונֹאְכָלה ְוִנְחיֶה:  5:2
ר ֹאְמִרים ְׂשֹדֵתינּו ּוְכָרֵמינּו ּוָבֵּתינּו ֲאַנְחנּו ֹעְרִבים ְוִנְקָחה ָדָגן ָּבָרָעב: ְויֵׁש ֲאׁשֶ 5:3
ְויֵׁש ֲאֶׁשר ֹאְמִרים ָלִוינּו ֶכֶסף ְלִמַּדת ַהֶּמֶל ְׂשֹדֵתינּו ּוְכָרֵמינּו:  5:4
ַנְחנּו ֹכְבִׁשים ֶאת־ָּבֵנינּו ְוֶאת־ְּבֹנֵתינּו ַלֲעָבִדים ְויֵׁש ִמְּבֹנֵתינּו  ְוַעָּתה ִּכְבַׂשר ַאֵחינּו ְּבָׂשֵרנּו ִּכְבֵניֶהם ָּבֵנינּו ְוִהֵּנה אֲ 5:5

ִנְכָּבׁשֹות ְוֵאין ְלֵאל יֵָדנּו ּוְׂשֹדֵתינּו ּוְכָרֵמינּו ַלֲאֵחִרים:  
וִַּיַחר ִלי ְמֹאד ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֶאת־ַזֲעָקָתם ְוֵאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה: 5:6
ן   ִלִּבי ָעַלי וָָאִריָבה ֶאת־ַהֹחִרים ְוֶאת־ַהְּסָגִנים וָֹאְמָרה ָלֶהם ַמָּׁשא ִאיׁש־ְּבָאִחיו ַאֶּתם נשאים ֹנִׁשים וֶָאּתֵ וִַּיָּמלֵ 5:7

ֲעֵליֶהם ְקִהָּלה ְגדֹוָלה:  
נּו ְוַגם־ַאֶּתם ִּתְמְּכרּו ֶאת־ֲאֵחיֶכם  וָֹאְמָרה ָלֶהם ֲאַנְחנּו ָקִנינּו ֶאת־ַאֵחינּו ַהְּיהּוִדים ַהִּנְמָּכִרים ַלּגֹוִים ְּכֵדי בָ 5:8

ְוִנְמְּכרּו־ָלנּו וַַּיֲחִריׁשּו ְולֹא ָמְצאּו ָּדָבר:
ֵהינּו ֵּתֵלכּו ֵמֶחְרַּפת ַהּגֹוִים אֹוְיֵבינּו:  5:9 וָאֹוַמר לֹא־טֹוב ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ַאֶּתם ֹעִׂשים ֲהלֹוא ְּבִיְרַאת ֱא

ּוְנָעַרי ֹנִׁשים ָּבֶהם ֶּכֶסף ְוָדָגן ַנַעְזָבה־ָּנא ֶאת־ַהַּמָּׁשא ַהֶּזה: ְוַגם־ֲאִני ַאַחי 5:10
ָהר ֲאֶׁשר ָהִׁשיבּו ָנא ָלֶהם ְּכַהּיֹום ְׂשֹדֵתיֶהם ַּכְרֵמיֶהם ֵזיֵתיֶהם ּוָבֵּתיֶהם ּוְמַאת ַהֶּכֶסף ְוַהָּדָגן ַהִּתירֹוׁש ְוַהִּיצְ 5:11

ַאֶּתם ֹנִׁשים ָּבֶהם: 
ָּדָבר  רּו ָנִׁשיב ּוֵמֶהם לֹא ְנַבֵּקׁש ֵּכן ַנֲעֶׂשה ַּכֲאֶׁשר ַאָּתה אֹוֵמר וֶָאְקָרא ֶאת־ַהֹּכֲהִנים וַָאְׁשִּביֵעם ַלֲעׂשֹות ּכַ וַּיֹאמְ 5:12
ַהֶּזה: 
ִהים ֶאת־ָּכל־ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא־ָיִקים ֶאת־ַהָּדָבר הַ 5:13 ֶּזה ִמֵּביתֹו ּוִמיִגיעֹו  ַּגם־ָחְצִני ָנַעְרִּתי וָֹאְמָרה ָּכָכה ְיַנֵער ָהֱא

ְוָכָכה ִיְהיֶה ָנעּור וֵָרק וַּיֹאְמרּו ָכל־ַהָּקָהל ָאֵמן וְַיַהְללּו ֶאת־ְיהוָה וַַּיַעׂש ָהָעם ַּכָּדָבר ַהֶּזה:  
ִׁש 5:14 ים ּוְׁשַּתִים  ַּגם ִמּיֹום ֲאֶׁשר־ִצָּוה ֹאִתי ִלְהיֹות ֶּפָחם ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה ִמְּׁשַנת ֶעְׂשִרים ְוַעד ְׁשַנת ְׁש

ְלַאְרַּתְחַׁשְסְּתא ַהֶּמֶל ָׁשִנים ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֲאִני ְוַאַחי ֶלֶחם ַהֶּפָחה לֹא ָאַכְלִּתי:  
ם  ִעים ּגַ ְוַהַּפחֹות ָהִראֹׁשִנים ֲאֶׁשר־ְלָפַני ִהְכִּבידּו ַעל־ָהָעם וִַּיְקחּו ֵמֶהם ְּבֶלֶחם וָיִַין ַאַחר ֶּכֶסף־ְׁשָקִלים ַאְרּבָ 5:15

ִהים:  ַנֲעֵריֶהם ָׁשְלטּו ַעל־ָהָעם וֲַאִני לֹא־ָעִׂשיִתי ֵכן ִמְּפֵני ִיְרַאת ֱא
ְוַגם ִּבְמֶלאֶכת ַהחֹוָמה ַהּזֹאת ֶהֱחַזְקִּתי ְוָׂשֶדה לֹא ָקִנינּו ְוָכל־ְנָעַרי ְקבּוִצים ָׁשם ַעל־ַהְּמָלאָכה:  5:16
ים ִאיׁש ְוַהָּבִאים ֵאֵלינּו ִמן־ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר־ְסִביֹבֵתינּו ַעל־ֻׁשְלָחִני:  ְוַהְּיהּוִדים ְוַהְּסָגִנים ֵמָאה וֲַחִמִּׁש 5:17
יִַין ְלַהְרֵּבה  וֲַאֶׁשר ָהיָה ַנֲעֶׂשה ְליֹום ֶאָחד ׁשֹור ֶאָחד צֹאן ֵׁשׁש־ְּבֻררֹות ְוִצֳּפִרים ַנֲעׂשּו־ִלי ּוֵבין ֲעֶׂשֶרת יִָמים ְּבָכל־5:18

 ֹ א ִבַּקְׁשִּתי ִּכי־ָכְבָדה ָהֲעֹבָדה ַעל־ָהָעם ַהֶּזה:  ְוִעם־ֶזה ֶלֶחם ַהֶּפָחה ל
ַהי ְלטֹוָבה ֹּכל ֲאֶׁשר־ָעִׂשיִתי ַעל־ָהָעם ַהֶּזה:5:19 ָזְכָרה־ִּלי ֱא

ְולֹא־נֹוַתר ָּבּה ָּפֶרץ  וְַיִהי ַכֲאֶׁשר ִנְׁשַמע ְלַסְנַבַּלט ְוטֹוִבָּיה ּוְלֶגֶׁשם ָהַעְרִבי ּוְלֶיֶתר ֹאְיֵבינּו ִּכי ָבִניִתי ֶאת־ַהחֹוָמה 6:1
ַּגם ַעד־ָהֵעת ַהִהיא ְּדָלתֹות לֹא־ֶהֱעַמְדִּתי ַבְּׁשָעִרים:  

ֲעׂשֹות ִלי ָרָעה:  וִַּיְׁשַלח ַסְנַבַּלט ְוֶגֶׁשם ֵאַלי ֵלאֹמר ְלָכה ְוִנָּוֲעָדה יְַחָּדו ַּבְּכִפיִרים ְּבִבְקַעת אֹונֹו ְוֵהָּמה ֹחְׁשִבים לַ 6:2
ֵליֶהם ַמְלָאִכים ֵלאֹמר ְמָלאָכה ְגדֹוָלה ֲאִני ֹעֶׂשה ְולֹא אּוַכל ָלֶרֶדת ָלָּמה ִתְׁשַּבת ַהְּמָלאָכה ַּכֲאֶׁשר  וֶָאְׁשְלָחה עֲ 6:3

ַאְרֶּפָה ְויַָרְדִּתי ֲאֵליֶכם:  



וִַּיְׁשְלחּו ֵאַלי ַּכָּדָבר ַהֶּזה ַאְרַּבע ְּפָעִמים וָָאִׁשיב אֹוָתם ַּכָּדָבר ַהֶּזה: 6:4
וִַּיְׁשַלח ֵאַלי ַסְנַבַּלט ַּכָּדָבר ַהֶּזה ַּפַעם ֲחִמיִׁשית ֶאת־ַנֲערֹו ְוִאֶּגֶרת ְּפתּוָחה ְּביָדֹו: 6:5
ַאָּתה ֹהוֶה  ָּכתּוב ָּבּה ַּבּגֹוִים ִנְׁשָמע ְוַגְׁשמּו ֹאֵמר ַאָּתה ְוַהְּיהּוִדים ֹחְׁשִבים ִלְמרֹוד ַעל־ֵּכן ַאָּתה בֹוֶנה ַהחֹוָמה וְ 6:6
ם ְלֶמֶל ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:  ָלהֶ 

ָהֵאֶּלה ְוַעָּתה  ְוַגם־ְנִביִאים ֶהֱעַמְדָּת ִלְקרֹא ָעֶלי ִבירּוָׁשַלִם ֵלאֹמר ֶמֶל ִּביהּוָדה ְוַעָּתה ִיָּׁשַמע ַלֶּמֶל ַּכְּדָבִרים 6:7
ְלָכה ְוִנָּוֲעָצה יְַחָּדו: 

ִנְהיָה ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ַאָּתה אֹוֵמר ִּכי ִמִּלְּב ַאָּתה בֹוָדאם:  וֶָאְׁשְלָחה ֵאָליו ֵלאֹמר לֹא 6:8
ִּכי ֻכָּלם ְמיְָרִאים אֹוָתנּו ֵלאֹמר ִיְרּפּו ְיֵדיֶהם ִמן־ַהְּמָלאָכה ְולֹא ֵתָעֶׂשה ְוַעָּתה ַחֵּזק ֶאת־יָָדי:  6:9

ִהים ֶאל־ּתֹו ַהֵהיָכל  וֲַאִני־ָבאִתי ֵּבית ְׁשַמְעיָה ֶבן־ְּדָליָה ֶּבן6:10 ־ְמֵהיַטְבֵאל ְוהּוא ָעצּור וַּיֹאֶמר ִנָּוֵעד ֶאל־ֵּבית ָהֱא
  : ְוִנְסְּגָרה ַּדְלתֹות ַהֵהיָכל ִּכי ָּבִאים ְלָהְרֶג ְוַלְיָלה ָּבִאים ְלָהְרֶג

וָָחי לֹא ָאבֹוא:  וָֹאְמָרה ַהִאיׁש ָּכמֹוִני ִיְבָרח ּוִמי ָכמֹוִני ֲאֶׁשר־יָבֹוא ֶאל־ַהֵהיָכל6:11
ִהים ְׁשָלחֹו ִּכי ַהְּנבּוָאה ִּדֶּבר ָעַלי ְוטֹוִבָּיה ְוַסְנַבַּלט ְׂשָכרֹו:  6:12 וַָאִּכיָרה ְוִהֵּנה לֹא־ֱא
ְלַמַען ָׂשכּור הּוא ְלַמַען־ִאיָרא ְוֶאֱעֶׂשה־ֵּכן ְוָחָטאִתי ְוָהיָה ָלֶהם ְלֵׁשם ָרע ְלַמַען ְיָחְרפּוִני:6:13
ַהי ְלטֹוִבָּיה ּוְלַסְנַבַּלט ְּכַמֲעָׂשיו ֵאֶּלה ְוַגם ְלנֹוַעְדיָה ַהְּנִביָאה ּוְליֶֶתר ַהְּנִביִאים ֲאֶׁשר ָהיּוָזכְ 6:14 ְמיְָרִאים  ָרה ֱא

אֹוִתי:  
וִַּתְׁשַלם ַהחֹוָמה ְּבֶעְׂשִרים וֲַחִמָּׁשה ֶלֱאלּול ַלֲחִמִּׁשים ּוְׁשַנִים יֹום:6:15
ֵהינּו  ר ָׁשְמעּו ָּכל־אֹוְיֵבינּו וִַּיְראּו ָּכל־ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביֹבֵתינּו וִַּיְּפלּו ְמֹאד ְּבֵעיֵניֶהם וֵַּיְדעּו ִּכי מֵ וְַיִהי ַּכֲאׁשֶ 6:16 ֵאת ֱא

ֶנֶעְׂשָתה ַהְּמָלאָכה ַהּזֹאת:  
ָּיה וֲַאֶׁשר ְלטֹוִבָּיה ָּבאֹות ֲאֵליֶהם:  ַּגם ַּבָּיִמים ָהֵהם ַמְרִּבים ֹחֵרי ְיהּוָדה ִאְּגֹרֵתיֶהם הֹוְלכֹות ַעל־טֹובִ 6:17
ָּלם ֶּבן  ִּכי־ַרִּבים ִּביהּוָדה ַּבֲעֵלי ְׁשבּוָעה לֹו ִּכי־ָחָתן הּוא ִלְׁשַכְניָה ֶבן־ָאַרח ִויהֹוָחָנן ְּבנֹו ָלַקח ֶאת־ַּבת־ְמׁשֻ 6:18

ֶּבֶרְכיָה:  
מֹוִציִאים לֹו ִאְּגרֹות ָׁשַלח טֹוִבָּיה ְליְָרֵאִני:  ַּגם טֹוֹבָתיו ָהיּו ֹאְמִרים ְלָפַני ּוְדָבַרי ָהיּו 6:19

וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר ִנְבְנָתה ַהחֹוָמה וַָאֲעִמיד ַהְּדָלתֹות וִַּיָּפְקדּו ַהּׁשֹוֲעִרים ְוַהְמֹׁשְרִרים ְוַהְלִוִּים:  7:1
7:2 ִ ִהים ֵמַרִּבים:  וֲָאַצֶּוה ֶאת־ֲחָנִני ָאִחי ְוֶאת־ֲחַנְניָה ַׂשר ַהִּביָרה ַעל־ְירּוָׁשָל ם ִּכי־הּוא ְּכִאיׁש ֱאֶמת ְויֵָרא ֶאת־ָהֱא
ֵמיד  וָֹאַמר ָלֶהם לֹא ִיָּפְתחּו ַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשַלִם ַעד־ֹחם ַהֶּׁשֶמׁש ְוַעד ֵהם ֹעְמִדים יִָגיפּו ַהְּדָלתֹות וֱֶאֹחזּו ְוַהעֲ 7:3

יׁש ֶנֶגד ֵּביתֹו:  ִמְׁשְמרֹות ֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ִאיׁש ְּבִמְׁשָמרֹו ְואִ 
ְוָהִעיר ַרֲחַבת יַָדִים ּוְגדֹוָלה ְוָהָעם ְמַעט ְּבתֹוָכּה ְוֵאין ָּבִּתים ְּבנּוִים:  7:4
ַהי ֶאל־ִלִּבי וֶָאְקְּבָצה ֶאת־ַהֹחִרים ְוֶאת־ַהְּסָגִנים ְוֶאת־ָהָעם ְלִהְתיֵַחׂש וֶָאְמָצא ֵסֶפר ַהַּיַחׂש הָ 7:5 עֹוִלים  וִַּיֵּתן ֱא
ׁשֹוָנה וֶָאְמָצא ָּכתּוב ּבֹו:ָּבִרא
7:6 ִ ם ְוִליהּוָדה ִאיׁש ֵאֶּלה ְּבֵני ַהְּמִדיָנה ָהֹעִלים ִמְּׁשִבי ַהּגֹוָלה ֲאֶׁשר ֶהְגָלה ְנבּוַכְדֶנַּצר ֶמֶל ָּבֶבל וַָּיׁשּובּו ִלירּוָׁשַל

ְלִעירֹו:  
ַּבֲעָנה ִמְסַּפר ַאְנֵׁשי  4ִּבְגוַי ְרחּום 3ַנֲחָמִני ָמְרֳּדַכי ִּבְלָׁשן ִמְסָּפר2ְרֵעָליָה 1ַהָּבִאים ִעם־ְזֻרָּבֶבל יֵׁשּוַע ְנֶחְמיָה ְׂשָריָה 7:7

: ַעם ִיְׂשָרֵאל
ְּבֵני ַפְרֹעׁש ַאְלַּפִים ֵמָאה ְוִׁשְבִעים ּוְׁשָנִים: 7:8
ׁש ֵמאֹות ִׁשְבִעים ּוְׁשָנִים: 7:9 ְּבֵני ְׁשַפְטיָה ְׁש

ְּבֵני ָאַרח ֵׁשׁש ֵמאֹות ֲחִמִּׁשים ּוְׁשָנִים: 7:10
ַאְלַּפִים ּוְׁשֹמֶנה ֵמאֹות ְׁשֹמָנה ָעָׂשר: ְּבֵני־ַפַחת מֹוָאב ִלְבֵני יֵׁשּוַע ְויֹוָאב7:11
ְּבֵני ֵעיָלם ֶאֶלף ָמאַתִים ֲחִמִּׁשים ְוַאְרָּבָעה: 7:12
ְּבֵני ַזּתּוא ְׁשֹמֶנה ֵמאֹות ַאְרָּבִעים וֲַחִמָּׁשה: 7:13
ְּבֵני ַזָּכי ְׁשַבע ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים: 7:14

ֵׁשׁש ֵמאֹות ַאְרָּבִעים ּוְׁשֹמָנה: 5ְּבֵני ָבִני :157
ְּבֵני ֵבָבי ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ּוְׁשֹמָנה:7:16

1 7 // Ezra 2:2 ְׂשרָ יָה MT ֲעַזְריָה
2 7 // Ezra 2:2 ְרֵעָליָה MT ַרַעְמיָה
3 7 // Ezra 2:2 ִמְסָּפר  MT ִמְסֶּפֶרת
4 7 // Ezra 2:2 ְרחּום MT ְנחּום
5 15 // Ezra 2:10 ָבִני MT ִבּנּוי



ׁש ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ּוְׁשָנִים: 7:17 ְּבֵני ַעְזָּגד ַאְלַּפִים ְׁש
ִניָקם ֵׁשׁש ֵמאֹות ִׁשִּׁשים ְוִׁשְבָעה: ְּבֵני ֲאדֹ 7:18
ְּבֵני ִבְגוָי ַאְלַּפִים ִׁשִּׁשים ְוִׁשְבָעה: 7:19
ְּבֵני ָעִדין ֵׁשׁש ֵמאֹות ֲחִמִּׁשים וֲַחִמָּׁשה: 7:20
ְּבֵני־ָאֵטר ְלִחְזִקָּיה ִּתְׁשִעים ּוְׁשֹמָנה: 7:21
ׁש ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ּוְׁשֹמָנה: ְּבנֵ 7:22 י ָחֻׁשם ְׁש
ׁש ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה: 7:23 ְּבֵני ֵבָצי ְׁש
ְּבֵני ָחִריף ֵמָאה ְׁשֵנים ָעָׂשר: 7:24
: ִּתְׁשִעים וֲַחִמָּׁשה1ְּבֵני ִגָּבר 7:25
ַאְנֵׁשי ֵבית־ֶלֶחם ּוְנֹטָפה ֵמָאה ְׁשֹמִנים ּוְׁשֹמָנה: 7:26
ַאְנֵׁשי ֲעָנתֹות ֵמָאה ֶעְׂשִרים ּוְׁשֹמָנה: 7:27
ַאְנֵׁשי ֵבית־ַעְזָמוֶת ַאְרָּבִעים ּוְׁשָנִים: 7:28
ָׁשה: ַאְנֵׁשי ִקְריַת ְיָעִרים ְּכִפיָרה ּוְבאֵ 7:29 רֹות ְׁשַבע ֵמאֹות ַאְרָּבִעים ּוְׁש
ַאְנֵׁשי ָהָרָמה וָָגַבע ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ְוֶאָחד: 7:30
ַאְנֵׁשי ִמְכָמס ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ּוְׁשָנִים: 7:31
ָׁשה: 7:32 ַאְנֵׁשי ֵבית־ֵאל ְוָהָעי ֵמָאה ֶעְׂשִרים ּוְׁש
ַאְנֵׁשי ְנבֹו ַאֵחר ֲחִמִּׁשים ּוְׁשָנִים: 7:33
ְּבֵני ֵעיָלם ַאֵחר ֶאֶלף ָמאַתִים ֲחִמִּׁשים ְוַאְרָּבָעה: 7:34
ׁש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים: 7:35 ְּבֵני ָחִרם ְׁש
ׁש ֵמאֹות ַאְרָּבִעים וֲַחִמָּׁשה: 7:36 ְּבֵני ְיֵרחֹו ְׁש
ד ָחִדיד ְואֹונֹו ְׁשַבע ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ְוֶאָחד: 7:37 ְּבֵני־
ִׁשים:7:38 ֶׁשת ֲאָלִפים ְּתַׁשע ֵמאֹות ּוְׁש ְּבֵני ְסָנָאה ְׁש
ָׁשה: 7:39 ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ְיַדְעיָה ְלֵבית יֵׁשּוַע ְּתַׁשע ֵמאֹות ִׁשְבִעים ּוְׁש
ֵני ִאֵּמר ֶאֶלף ֲחִמִּׁשים ּוְׁשָנִים: ּבְ 7:40
ְּבֵני ַפְׁשחּור ֶאֶלף ָמאַתִים ַאְרָּבִעים ְוִׁשְבָעה: 7:41
ְּבֵני ָחִרם ֶאֶלף ִׁשְבָעה ָעָׂשר:7:42
ִׁשְבִעים ְוַאְרָּבָעה: 2ַהְלִוִּים ְּבֵני־יֵׁשּוַע ְלַקְדִמיֵאל ִלְבֵני ְלהֹוַדְויָה 7:43
ַהְמֹׁשְרִרים ְּבֵני ָאָסף ֵמָאה ַאְרָּבִעים ּוְׁשֹמָנה: 7:44
ִׁשים ּוְׁש 7:45 ֹמָנה: ַהֹּׁשֲעִרים ְּבֵני־ַׁשּלּום ְּבֵני־ָאֵטר ְּבֵני־ַטְלֹמן ְּבֵני־ַעּקּוב ְּבֵני ֲחִטיָטא ְּבֵני ֹׁשָבי ֵמָאה ְׁש
ַהְּנִתיִנים ְּבֵני־ִצָחא ְבֵני־ֲחֻׂשָפא ְּבֵני ַטָּבעֹות:  7:46
ְּבֵני ָפדֹון:  3ְּבֵני־ֵקיֹרס ְּבֵני־ִסיֲעָהא 7:47
ְּבֵני־ְלָבָנה ְבֵני־ֲחָגָבה ְּבֵני ַׁשְלָמי: 7:48
ֵני־ָגַחר: ְּבֵני־ָחָנן ְּבֵני־ִגֵּדל ּבְ 7:49
ְּבֵני־ְרָאיָה ְבֵני־ְרִצין ְּבֵני ְנקֹוָדא: 7:50
ְּבֵני־ַגָּזם ְּבֵני־ֻעָּזא ְּבֵני ָפֵסַח:  7:51
: 4ְּבֵני־ֵבַסי ְּבֵני־ְמעּוִנים ְּבֵני ְנפּוִסים 7:52
ּבּוק ְּבֵני־ֲחקּוָפא ְּבֵני ַחְרחּור:  ְּבֵני־ַבְק 7:53
ְּבֵני־[ַבְצלּות] ְּבֵני־ְמִחיָדא ְּבֵני ַחְרָׁשא:  7:54
ְּבֵני־ַבְרקֹוס ְּבֵני־ִסיְסָרא ְּבֵני־ָתַמח:  7:55
ְּבֵני ְנִציַח ְּבֵני ֲחִטיָפא: 7:56
ֹמה ְּבֵני־סֹוַטי ֵני־ַהֹּסֶפֶרת 7:57 : 6ְּבֵני ְפרּוָדא 5ְּבֵני ַעְבֵדי ְׁש

1 25 // Ezra 2:20 ִגָּבר  MT ִגְבעֹון
2 43 // Ezra 2:40 ְלהֹוַדְויָה MT ְלהֹוְדוָה
3 47 // Ezra 2:44 ִסיֲעָהא MT ִסיָעא 
4 52 // Ezra 2:50 ְנפּוִסים // MT Kethib ְנפּוְׁשִסים ים  יְׁשִסֽ MT Qere ְנִפֽ

5 57 // LXX Mss and Ezra 2:55 ַהֹּסֶפרֶ ת MT סֹוֶפֶרת
6 57 // Ezra 2:55 ְפרּוָדא א (stopha ו) MT ְפִריָדֽ



ְבֵני־ַדְרקֹון ְּבֵני ִגֵּדל:  1ְּבֵני־יְַעָלה7:58
ָבִיים ְּבֵני ָאמֹון: ְּבֵני ְׁשַפְטיָה ְבֵני־ַחִּטיל ְּבֵני ֹּפֶכֶרת ַהּצְ 7:59
ׁש ֵמאֹות ִּתְׁשִעים ּוְׁשָנִים:7:60 ֹמה ְׁש ָּכל־ַהְּנִתיִנים ּוְבֵני ַעְבֵדי ְׁש
ָתם ְוַזְרָעם ִאם ִמִּיְׂשָרֵאל  ְוִאֵּמר ְולֹא יְָכלּו ְלַהִּגיד ֵּבית־ֲאבֹו2ְוֵאֶּלה ָהעֹוִלים ִמֵּתל ֶמַלח ֵּתל ַחְרָׁשא ְּכרּוב ַאָּדן 7:61
ֵהם: 
ְּבֵני־ְדָליָה ְבֵני־טֹוִבָּיה ְּבֵני ְנקֹוָדא ֵׁשׁש ֵמאֹות ְוַאְרָּבִעים ּוְׁשָנִים: 7:62
י ִאָּׁשה וִַּיָּקֵרא ַעל־ְׁשָמם: ּוִמן־ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ֳחַבָּיה ְּבֵני ַהּקֹוץ ְּבֵני ַבְרִזַּלי ֲאֶׁשר ָלַקח ִמְּבנֹות ַּבְרִזַּלי ַהִּגְלָעִד 7:63
ֵאֶּלה ִּבְקׁשּו ְכָתָבם ַהִּמְתיְַחִׂשים ְולֹא ִנְמָצא וְַיֹגֲאלּו ִמן־ַהְּכֻהָּנה: 7:64
וַּיֹאֶמר ַהִּתְרָׁשָתא ָלֶהם ֲאֶׁשר לֹא־יֹאְכלּו ִמֹּקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ַעד ֲעֹמד ַהֹּכֵהן ְלאּוִרים ְותּוִּמים:  7:65
ׁש־ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים:  ָּכל־הַ 7:66 ָּקָהל ְּכֶאָחד ַאְרַּבע ִרּבֹוא ַאְלַּפִים ְׁש
ִׁשים ְוִׁשְבָעה ְוָלֶהם ְמֹׁשֲרִרים ּוְמֹׁשרֲ 7:67 ׁש ֵמאֹות ְׁש רֹות  ִמְּלַבד ַעְבֵדיֶהם ְוַאְמֹהֵתיֶהם ֵאֶּלה ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ְׁש

ָמאַתִים ְוַאְרָּבִעים וֲַחִמָּׁשה: 
ִׁשים וֲַחִמָּׁשה7:68 ֲחֹמִרים ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ְׁשַבע ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים:  ְּגַמִּלים ַאְרַּבע ֵמאֹות ְׁש
ָּכְתנֹות  ּוִמְקָצת ָראֵׁשי ָהָאבֹות ָנְתנּו ַלְּמָלאָכה ַהִּתְרָׁשָתא ָנַתן ָלאֹוָצר ָזָהב ַּדְרְּכֹמִנים ֶאֶלף ִמְזָרקֹות ֲחִמִּׁשים 7:69

ִׁשים וֲַחֵמׁש ֵמאֹות: ֹּכֲהִנים  ְׁש
ּוֵמָראֵׁשי ָהָאבֹות ָנְתנּו ְלאֹוַצר ַהְּמָלאָכה ָזָהב ַּדְרְּכמֹוִנים ְׁשֵּתי ִרּבֹות ְוֶכֶסף ָמִנים ַאְלַּפִים ּוָמאָתִים:7:70
ִים ְוָכְתֹנת ֹּכֲהִנים ִׁשִּׁשים ְוִׁשְבָעה:וֲַאֶׁשר ָנְתנּו ְׁשֵאִרית ָהָעם ָזָהב ַּדְרְּכמֹוִנים ְׁשֵּתי ִרּבֹוא ְוֶכֶסף ָמִנים ַאְלּפָ 7:71
וִַּיַּגע ַהֹחֶדׁש  וֵַּיְׁשבּו ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ְוַהּׁשֹוֲעִרים ְוַהְמֹׁשְרִרים ּוִמן־ָהָעם ְוַהְּנִתיִנים ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ְּבָעֵריֶהם 7:72

ַהְּׁשִביִעי ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָעֵריֶהם:  
ָכל־ָהָעם ְּכִאיׁש ֶאָחד ֶאל־ָהְרחֹוב ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַׁשַער־ַהָּמִים וַּיֹאְמרּו ְלֶעְזָרא ַהֹּסֵפר ְלָהִביא ֶאת־ֵסֶפר  וֵַּיָאְספּו8:1

ּתֹוַרת ֹמֶׁשה ֲאֶׁשר־ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ִיְׂשָרֵאל:  
ְוֹכל ֵמִבין ִלְׁשֹמַע ְּביֹום ֶאָחד ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי: וַָּיִביא ֶעְזָרא ַהֹּכֵהן ֶאת־ַהּתֹוָרה ִלְפֵני ַהָּקָהל ֵמִאיׁש ְוַעד־ִאָּׁשה8:2
ְוַהְּמִביִנים  וִַּיְקָרא־בֹו ִלְפֵני ָהְרחֹוב ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַׁשַער־ַהַּמִים ִמן־ָהאֹור ַעד־ַמֲחִצית ַהּיֹום ֶנֶגד ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים8:3

ְוָאְזֵני ָכל־ָהָעם ֶאל־ֵסֶפר ַהּתֹוָרה:  
ִחְלִקָּיה  ֲעֹמד ֶעְזָרא ַהֹּסֵפר ַעל־ִמְגַּדל־ֵעץ ֲאֶׁשר ָעׂשּו ַלָּדָבר וַַּיֲעֹמד ֶאְצלֹו ַמִּתְתיָה ְוֶׁשַמע וֲַעָניָה ְואּוִרָּיה וְ וַּיַ 8:4

ם:ּוַמֲעֵׂשיָה ַעל־ְיִמינֹו ּוִמְּׂשמֹאלֹו ְּפָדיָה ּוִמיָׁשֵאל ּוַמְלִּכָּיה ְוָחֻׁשם ְוַחְׁשַּבָּדָנה ְזַכְריָה ְמֻׁשּלָ 
וִַּיְפַּתח ֶעְזָרא ַהֵּסֶפר ְלֵעיֵני ָכל־ָהָעם ִּכי־ֵמַעל ָּכל־ָהָעם ָהיָה ּוְכִפְתחֹו ָעְמדּו ָכל־ָהָעם:  8:5
ִהים ַהָּגדֹול וַַּיֲענּו ָכל־ָהָעם ָאֵמן ָאֵמן ְּבֹמַעל ְיֵדיֶהם וִַּיְּקדּו וִַּיְׁשּתַ 8:6 ה ַאַּפִים  ֲחּוֻ ַליהוָוְַיָבֶר ֶעְזָרא ֶאת־ְיהוָה ָהֱא

ָאְרָצה: 
ִוִּים ְמִביִנים  ְויֵׁשּוַע ּוָבִני ְוֵׁשֵרְביָה יִָמין ַעּקּוב ַׁשְּבַתי הֹוִדָּיה ַמֲעֵׂשיָה ְקִליָטא ֲעַזְריָה יֹוָזָבד ָחָנן ְּפָלאיָה ַהלְ 8:7

ֶאת־ָהָעם ַלּתֹוָרה ְוָהָעם ַעל־ָעְמָדם: 
ִהים מְ 8:8 ֹפָרׁש ְוׂשֹום ֶׂשֶכל וַָּיִבינּו ַּבִּמְקָרא: וִַּיְקְראּו ַבֵּסֶפר ְּבתֹוַרת ָהֱא
ֹדׁש־הּוא  וַּיֹאֶמר ְנֶחְמיָה הּוא ַהִּתְרָׁשָתא ְוֶעְזָרא ַהֹּכֵהן ַהֹּסֵפר ְוַהְלִוִּים ַהְּמִביִנים ֶאת־ָהָעם ְלָכל־ָהָעם ַהּיֹום קָ 8:9

ֵהיֶכם ַאל־ִּתְתַאְּבלּו ְוַאל־ִּתְבּכּו ִּכי ב ֹוִכים ָּכל־ָהָעם ְּכָׁשְמָעם ֶאת־ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה:  ַליהוָה ֱא
ֹדֵנינּו וַּיֹאֶמר ָלֶהם ְלכּו ִאְכלּו ַמְׁשַמִּנים ּוְׁשתּו ַמְמַתִּקים ְוִׁשְלחּו ָמנֹות ְלֵאין ָנכֹון לֹו ִּכי־ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלאֲ 8:10

ְוַאל־ֵּתָעֵצבּו ִּכי־ֶחְדוַת ְיהוָה ִהיא ָמֻעְּזֶכם: 
ְלִוִּים ַמְחִׁשים ְלָכל־ָהָעם ֵלאֹמר ַהּסּו ִּכי ַהּיֹום ָקֹדׁש ְוַאל־ֵּתָעֵצבּו:  ְוהַ 8:11
הֹוִדיעּו וֵַּיְלכּו ָכל־ָהָעם ֶלֱאֹכל ְוִלְׁשּתֹות ּוְלַׁשַּלח ָמנֹות ְוַלֲעׂשֹות ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה ִּכי ֵהִבינּו ַּבְּדָבִרים ֲאֶׁשר 8:12
ָלֶהם: 
ֹוָרה: ֵּׁשִני ֶנֶאְספּו ָראֵׁשי ָהָאבֹות ְלָכל־ָהָעם ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ֶאל־ֶעְזָרא ַהֹּסֵפר ּוְלַהְׂשִּכיל ֶאל־ִּדְבֵרי ַהּתּוַבּיֹום הַ 8:13
ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי:  וִַּיְמְצאּו ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה ְּביַד־ֹמֶׁשה ֲאֶׁשר יְֵׁשבּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַּבֻּסּכֹות ֶּבָחג8:14
ֶׁשֶמן וֲַעֵלי  וֲַאֶׁשר יְַׁשִמיעּו ְויֲַעִבירּו קֹול ְּבָכל־ָעֵריֶהם ּוִבירּוָׁשַלִם ֵלאֹמר ְצאּו ָהָהר ְוָהִביאּו ֲעֵלי־ַזִית וֲַעֵלי־ֵעץ 8:15

ֲהַדס וֲַעֵלי ְתָמִרים וֲַעֵלי ֵעץ ָעֹבת ַלֲעׂשֹת ֻסֹּכת ַּכָּכתּוב:
ִהים ּוִבְרחֹוב ַׁשעַ וֵַּיְצאּו 8:16 ר  ָהָעם וַָּיִביאּו וַַּיֲעׂשּו ָלֶהם ֻסּכֹות ִאיׁש ַעל־ַּגּגֹו ּוְבַחְצֹרֵתיֶהם ּוְבַחְצרֹות ֵּבית ָהֱא

ַהַּמִים ּוִבְרחֹוב ַׁשַער ֶאְפָרִים: 

1 58 // Ezra 2:56 יְַעָלה יְַעָלא  MT
2 61 // Ezra 2:59 ַאָּדן MT אּדֹון



לֹא־ָעׂשּו ִמיֵמי יֵׁשּוַע ִּבן־נּון ֵּכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעד  וַַּיֲעׂשּו ָכל־ַהָּקָהל ַהָּׁשִבים ִמן־ַהְּׁשִבי ֻסּכֹות וֵַּיְׁשבּו ַבֻּסּכֹות ִּכי 8:17
ַהּיֹום ַההּוא וְַּתִהי ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ְמֹאד:  

ִהים יֹום ְּביֹום ִמן־ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ַעד ַהּיֹום ָהַאֲחרֹון וַַּיֲעׂשּו־ָחג ִׁשְבַעת י8:18ָ ם  ִמים ּוַבּיֹווִַּיְקָרא ְּבֵסֶפר ּתֹוַרת ָהֱא
ַהְּׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ַּכִּמְׁשָּפט:

ּוְביֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה ֶנֶאְספּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְּבצֹום ּוְבַׂשִּקים וֲַאָדָמה ֲעֵליֶהם:  9:1
ם וֲַעונֹות ֲאֹבֵתיֶהם:  וִַּיָּבְדלּו ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ְּבֵני ֵנָכר וַַּיַעְמדּו וִַּיְתוַּדּו ַעל־ַחּטֹאֵתיהֶ 9:2
ֵהיֶהם ְרִבִעית ַהּיֹום ּוְרִבִעית ִמְתוִַּדים ּוִמְׁשַּתֲחוִ 9:3 ים ַליהוָה  וַָּיקּומּו ַעל־ָעְמָדם וִַּיְקְראּו ְּבֵסֶפר ּתֹוַרת ְיהוָה ֱא

ֵהיֶהם: ֱא
ִּני ֵׁשֵרְביָה ָּבִני ְכָנִני וִַּיְזֲעקּו ְּבקֹול ָּגדֹול ֶאל־ְיהוָה  וַָּיָקם ַעל־ַמֲעֵלה ַהְלִוִּים יֵׁשּוַע ּוָבִני ַקְדִמיֵאל ְׁשַבְניָה ּבֻ 9:4

ֵהיֶהם:   ֱא
ֵהיֶכם וַּיֹאְמרּו ַהְלִוִּים יֵׁשּוַע ְוַקְדִמיֵאל ָּבִני ֲחַׁשְבְניָה ֵׁשֵרְביָה הֹוִדָּיה ְׁשַבְניָה ְפַתְחיָה קּומּו ָּבֲרכּו אֶ 9:5 ת־ְיהוָה ֱא

ם ִויָבְרכּו ֵׁשם ְּכבֹוֶד ּוְמרֹוַמם ַעל־ָּכל־ְּבָרָכה ּוְתִהָּלה: ִמן־ָהעֹוָלם ַעד־ָהעֹולָ 
ַהַּיִּמים  ַאָּתה־הּוא ְיהוָה ְלַבֶּד את ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים ְוָכל־ְצָבָאם ָהָאֶרץ ְוָכל־ֲאֶׁשר ָעֶליהָ 9:6

ָּלם ּוְצָבא ַהָּׁשַמִים ְל ִמְׁשַּתֲחִוים: ְוָכל־ֲאֶׁשר ָּבֶהם ְוַאָּתה ְמַחֶּיה ֶאת־ּכֻ 
ִהים ֲאֶׁשר ָּבַחְרָּת ְּבַאְבָרם ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ְוַׂשְמָּת ְּׁשמֹו ַאְבָרָהם:  9:7 ַאָּתה־הּוא ְיהוָה ָהֱא
ַהְּכַנֲעִני ַהִחִּתי ָהֱאֹמִרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהְיבּוִסי  ּוָמָצאָת ֶאת־ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶני ְוָכרֹות ִעּמֹו ַהְּבִרית ָלֵתת ֶאת־ֶאֶרץ 9:8

ְוַהִּגְרָּגִׁשי ָלֵתת ְלַזְרעֹו וַָּתֶקם ֶאת־ְּדָבֶרי ִּכי ַצִּדיק ָאָּתה:  
: 1ּסֹוף וֵַּתֶרא ֶאת־ֳעִני ֲאֹבֵתינּו ְּבִמְצָרִים ְוֶאת־ַזֲעָקָתם ָׁשַמְעָּת ַעל־יַם־9:9

 ֵׁשם ְּכַהּיֹום  וִַּתֵּתן ֹאֹתת ּוֹמְפִתים ְּבַפְרֹעה ּוְבָכל־ֲעָבָדיו ּוְבָכל־ַעם ַאְרצֹו ִּכי יַָדְעָּת ִּכי ֵהִזידּו ֲעֵליֶהם וַַּתַעׂש־לְ 9:10
ַהֶּזה: 
־ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה ְוֶאת־ֹרְד 9:11 ת ְּכמֹו־ֶאֶבן ְּבַמִים ַעִּזים: ְוַהָּים ָּבַקְעָּת ִלְפֵניֶהם וַַּיַעְברּו ְבתֹו ֵפיֶהם ִהְׁשַלְכָּת ִבְמצֹו
ּוְבַעּמּוד ָעָנן ִהְנִחיָתם יֹוָמם ּוְבַעּמּוד ֵאׁש ַלְיָלה ְלָהִאיר ָלֶהם ֶאת־ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר יְֵלכּו־ָבּה: 9:12
ִמְׁשָּפִטים ְיָׁשִרים ְותֹורֹות ֱאֶמת ֻחִּקים ּוִמְצות טֹוִבים:  ְוַעל ַהר־ִסיַני יַָרְדָּת ְוַדֵּבר ִעָּמֶהם ִמָּׁשָמִים וִַּתֵּתן ָלֶהם 9:13
9:14  : ְוֶאת־ַׁשַּבת ָקְדְׁש הֹוַדַעָת ָלֶהם ּוִמְצוֹות ְוֻחִּקים ְותֹוָרה ִצִּויָת ָלֶהם ְּביַד ֹמֶׁשה ַעְבֶּד
ָלֶהם ִלְצָמָאם וַּתֹאֶמר ָלֶהם ָלבֹוא ָלֶרֶׁשת ֶאת־ָהָאֶרץ  ְוֶלֶחם ִמָּׁשַמִים ָנַתָּתה ָלֶהם ִלְרָעָבם ּוַמִים ִמֶּסַלע הֹוֵצאָת 9:15

ֲאֶׁשר־ָנָׂשאָת ֶאת־יְָד ָלֵתת ָלֶהם:  
9:16 : ְוֵהם וֲַאֹבֵתינּו ֵהִזידּו וַַּיְקׁשּו ֶאת־ָעְרָּפם ְולֹא ָׁשְמעּו ֶאל־ִמְצוֶתי
יָת ִעָּמֶהם וַַּיְקׁשּו ֶאת־ָעְרָּפם וִַּיְּתנּו־רֹאׁש ָלׁשּוב ְלַעְבֻדָתם וְַיָמֲאנּו ִלְׁשֹמַע ְולֹא־ָזְכרּו ִנְפְלֹאֶתי ֲאֶׁשר ָעִׂש 9:17

־ַאַּפִים ְוַרב־ֶחֶסד ְולֹא ֲעַזְבָּתם:   ְּבִמְצָרִים ְוַאָּתה ֱאלֹוַּה ְסִליחֹות ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶר
ֶהי ֲאֶׁשר הֶ 9:18 ֶעְל ִמִּמְצָרִים וַַּיֲעׂשּו ֶנָאצֹות ְּגֹדלֹות:  ַאף ִּכי־ָעׂשּו ָלֶהם ֵעֶגל ַמֵּסָכה וַּיֹאְמרּו ֶזה ֱא
ֶּדֶר  ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים לֹא ֲעַזְבָּתם ַּבִּמְדָּבר ֶאת־ַעּמּוד ֶהָעָנן לֹא־ָסר ֵמֲעֵליֶהם ְּביֹוָמם ְלַהְנֹחָתם ְּבהַ 9:19

ֲאֶׁשר יְֵלכּו־ָבּה:  ְוֶאת־ַעּמּוד ָהֵאׁש ְּבַלְיָלה ְלָהִאיר ָלֶהם ְוֶאת־ַהֶּדֶר 
:ְורּוֲח ַהּטֹוָבה ָנַתָּת ְלַהְׂשִּכיָלם ּוַמְנ לֹא־ָמַנְעָּת ִמִּפיֶהם ּוַמִים ָנַתָּתה ָלֶהם ִלְצָמָאם9:20
ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנה ִּכְלַּכְלָּתם ַּבִּמְדָּבר לֹא ָחֵסרּו ַׂשְלֹמֵתיֶהם לֹא ָבלּו ְוַרְגֵליֶהם לֹא ָבֵצקּו:  9:21
וִַּתֵּתן ָלֶהם ַמְמָלכֹות וֲַעָמִמים וַַּתְחְלֵקם ְלֵפָאה וִַּייְרׁשּו ֶאת־ֶאֶרץ ִסיחֹון ֶמֶל ֶחְׁשּבֹון ְוֶאת־ֶאֶרץ עֹוג  9:22

־ַהָּבָׁשן:   ֶמֶל
ָרֶׁשת:  ּוְבֵניֶהם ִהְרִּביָת ְּכֹכְכֵבי ַהָּׁשָמִים וְַּתִביֵאם ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ָאַמְרָּת ַלֲאֹבֵתיֶהם ָלבֹוא לָ 9:23
ֶאת־ַמְלֵכיֶהם  וַָּיֹבאּו ַהָּבִנים וִַּייְרׁשּו ֶאת־ָהָאֶרץ וַַּתְכַנע ִלְפֵניֶהם ֶאת־ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ַהְּכַנֲעִנים וִַּתְּתֵנם ְּביָָדם וְ 9:24

ְוֶאת־ַעְמֵמי ָהָאֶרץ ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם ִּכְרצֹוָנם:  
ֵמָנה וִַּייְרׁשּו ָּבִּתים ְמֵלִאים־ָּכל־טּוב ֹּברֹות ֲחצּוִבים ְּכָרִמים ְוֵזיִתים ְוֵעץ ַמֲאָכל  וִַּיְלְּכדּו ָעִרים ְּבֻצרֹות וֲַאָדָמה ְׁש 9:25

ָלֹרב וַּיֹאְכלּו וִַּיְׂשְּבעּו וַַּיְׁשִמינּו וִַּיְתַעְּדנּו ְּבטּוְב ַהָּגדֹול:  
ַגָּום ְוֶאת־ְנִביֶאי ָהָרגּו ֲאֶׁשר־ֵהִעידּו ָבם ַלֲהִׁשיָבם ֵאֶלי וַַּיֲעׂשּו  וַַּיְמרּו וִַּיְמְרדּו ָּב וַַּיְׁשִלכּו ֶאת־ּתֹוָרְת ַאֲחֵרי9:26

ת:   ֶנָאצֹות ְּגדֹו
ַרִּבים ִּתֵּתן  וִַּתְּתֵנם ְּביַד ָצֵריֶהם וַָּיֵצרּו ָלֶהם ּוְבֵעת ָצָרָתם ִיְצֲעקּו ֵאֶלי ְוַאָּתה ִמָּׁשַמִים ִּתְׁשָמע ּוְכַרֲחֶמי הָ 9:27

ם מֹוִׁשיִעים ְויֹוִׁשיעּום ִמַּיד ָצֵריֶהם: ָלהֶ 
ְוַאָּתה ִמָּׁשַמִים  ּוְכנֹוַח ָלֶהם יָׁשּובּו ַלֲעׂשֹות ַרע ְלָפֶני וַַּתַעְזֵבם ְּביַד ֹאְיֵביֶהם וִַּיְרּדּו ָבֶהם וַָּיׁשּובּו וִַּיְזָעקּו 9:28

ִּתְׁשַמע ְוַתִּציֵלם ְּכַרֲחֶמי ַרּבֹות ִעִּתים:  

1 9 // I Kings 9:26 LXX ּסֹוף MT ּסּוף



־יֲַעֶׂשה  וַָּתַעד ָּבֶהם ַלֲהִׁשיָבם ֶאל־ּתֹוָרֶת ְוֵהָּמה ֵהִזידּו ְולֹא־ָׁשְמעּו ְלִמְצוֶתי ּוְבִמְׁשָּפֶטי ָחְטאּו־ָבם ֲאֶׁשר 9:29
ָאָדם ְוָחיָה ָבֶהם וִַּיְּתנּו ָכֵתף סֹוֶרֶרת ְוָעְרָּפם ִהְקׁשּו ְולֹא ָׁשֵמעּו:  

ַרּבֹות וַָּתַעד ָּבם ְּברּוֲח ְּביַד־ְנִביֶאי ְולֹא ֶהֱאִזינּו וִַּתְּתֵנם ְּביַד ַעֵּמי ָהֲאָרֹצת:  וִַּתְמֹׁש ֲעֵליֶהם ָׁשִנים9:30
ּוְבַרֲחֶמי ָהַרִּבים לֹא־ֲעִׂשיָתם ָּכָלה ְולֹא ֲעַזְבָּתם ִּכי ֵאל־ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה:  9:31
ֵהינּו ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹו9:32 ר ְוַהּנֹוָרא ׁשֹוֵמר ַהְּבִרית ְוַהֶחֶסד ַאל־ִיְמַעט ְלָפֶני ֵאת ָּכל־ַהְּתָלָאה  ְוַעָּתה ֱא

ּור ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה: ֲאֶׁשר־ְמָצַאְתנּו ִלְמָלֵכינּו ְלָׂשֵרינּו ּוְלֹכֲהֵנינּו ְוִלְנִביֵאנּו ְוַלֲאֹבֵתינּו ּוְלָכל־ַעֶּמ ִמיֵמי ַמְלֵכי ַאּׁש
ַעל ָּכל־ַהָּבא ָעֵלינּו ִּכי־ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרָׁשְענּו: ְוַאָּתה ַצִּדיק 9:33
ר ַהִעיֹדָת  ְוֶאת־ְמָלֵכינּו ָׂשֵרינּו ֹּכֲהֵנינּו וֲַאֹבֵתינּו לֹא ָעׂשּו ּתֹוָרֶת ְולֹא ִהְקִׁשיבּו ֶאל־ִמְצוֶתי ּוְלֵעְדוֶתי ֲאׁשֶ 9:34

ָּבֶהם: 
 ָהָרב ֲאֶׁשר־ָנַתָּת ָלֶהם ּוְבֶאֶרץ ָהְרָחָבה ְוַהְּׁשֵמָנה ֲאֶׁשר־ָנַתָּת ִלְפֵניֶהם לֹא ֲעָבדּו  ְוֵהם ְּבַמְלכּוָתם ּוְבטּובְ 9:35

ְולֹא־ָׁשבּו ִמַּמַעְלֵליֶהם ָהָרִעים:  
ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ֲעָבִדים  ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ַהּיֹום ֲעָבִדים ְוָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ָנַתָּתה ַלֲאֹבֵתינּו ֶלֱאֹכל ֶאת־ִּפְריָּה ְוֶאת־טּוָבּה9:36

ָעֶליָה: 
ִּכְרצֹוָנם ּוְבָצָרה  ּוְתבּוָאָתּה ַמְרָּבה ַלְּמָלִכים ֲאֶׁשר־ָנַתָּתה ָעֵלינּו ְּבַחּטֹאוֵתינּו ְוַעל ְּגִוֹּיֵתינּו ֹמְׁשִלים ּוִבְבֶהְמֵּתנּו 9:37

ְגדֹוָלה ֲאָנְחנּו:
ֹכְתִבים ְוַעל ֶהָחתּום ָׂשֵרינּו ְלִוֵּינּו ֹּכֲהֵנינּו:  ּוְבָכל־זֹאת ֲאַנְחנּו ֹּכְרִתים ֲאָמָנה וְ 10:1
ְוַעל ַהֲחתּוִמים ְנֶחְמיָה ַהִּתְרָׁשָתא ֶּבן־ֲחַכְליָה ְוִצְדִקָּיה: 10:2
ְׂשָריָה ֲעַזְריָה ִיְרְמיָה: 10:3
ַּפְׁשחּור ֲאַמְריָה ַמְלִּכָּיה: 10:4
10:5 : ַחּטּוׁש ְׁשַבְניָה ַמּלּו
ֵרמֹות ֹעַבְדיָה:  ָחִרם מְ 10:6
10:7 : ָּדִנֵּיאל ִּגְּנתֹון ָּברּו
ְמֻׁשָּלם ֲאִבָּיה ִמָּיִמן: 10:8
ַמַעְזיָה ִבְלַּגי ְׁשַמְעיָה ֵאֶּלה ַהֹּכֲהִנים: 10:9

ְוַהְלִוִּים יֵׁשּוַע ֶּבן־ֲאַזְניָה ִּבּנּוי ִמְּבֵני ֵחָנָדד ַקְדִמיֵאל:  10:10
ַבְניָה הֹוִדָּיה ְקִליָטא ְּפָלאיָה ָחָנן:  וֲַאֵחיֶהם ְׁש 10:11
ִמיָכא ְרחֹוב ֲחַׁשְביָה: 10:12
ַזּכּור ֵׁשֵרְביָה ְׁשַבְניָה: 10:13
הֹוִדָּיה ָבִני ְּבִנינּו: 10:14
ָראֵׁשי ָהָעם ַּפְרֹעׁש ַּפַחת מֹוָאב ֵעיָלם ַזּתּוא ָּבִני: 10:15
ֻּבִּני ַעְזָּגד ֵּבָבי:  10:16
ֲאֹדִנָּיה ִבְגוַי ָעִדין:  10:17
ָאֵטר ִחְזִקָּיה ַעּזּור:  10:18
הֹוִדָּיה ָחֻׁשם ֵּבָצי: 10:19
ָחִריף ֲעָנתֹות נובי ֵניָבי:  10:20
ַמְגִּפיָעׁש ְמֻׁשָּלם ֵחִזיר:  10:21
ְמֵׁשיַזְבֵאל ָצדֹוק יַּדּוַע: 10:22
ְּפַלְטיָה ָחָנן ֲעָניָה: 10:23
ְניָה ַחּׁשּוב:  הֹוֵׁשַע ֲחנַ 10:24
ַהּלֹוֵחׁש ִּפְלָחא ׁשֹוֵבק: 10:25
ְרחּום ֲחַׁשְבָנה ַמֲעֵׂשיָה:  10:26
וֲַאִחָּיה ָחָנן ָעָנן:  10:27
ַמּלּו ָחִרם ַּבֲעָנה: 10:28
י ָהֲאָרצֹות ֶאל־ּתֹוַרת  ּוְׁשָאר ָהָעם ַהֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים ַהּׁשֹוֲעִרים ַהְמֹׁשְרִרים ַהְּנִתיִנים ְוָכל־ַהִּנְבָּדל ֵמַעּמֵ 10:29

ִהים ְנֵׁשיֶהם ְּבֵניֶהם ּוְבֹנֵתיֶהם ֹּכל יֹוֵדַע ֵמִבין:  ָהֱא
ִהים ֲאֶׁשר ִנְּתָנה ְּביַד ֹמׁשֶ 10:30 ה ַמֲחִזיִקים ַעל־ֲאֵחיֶהם ַאִּדיֵריֶהם ּוָבִאים ְּבָאָלה ּוִבְׁשבּוָעה ָלֶלֶכת ְּבתֹוַרת ָהֱא

ִהים ְוִלְׁשמֹור  ְוַלֲעׂשֹות ֶאת־ָּכל־ִמְצות ְיהוָה ֲאֹדֵנינּו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוֻחָּקיו:  ֶעֶבד־ָהֱא
וֲַאֶׁשר לֹא־ִנֵּתן ְּבֹנֵתינּו ְלַעֵּמי ָהָאֶרץ ְוֶאת־ְּבֹנֵתיֶהם לֹא ִנַּקח ְלָבֵנינּו: 10:31



ּכֹור לֹא־ִנַּקח ֵמֶהם ַּבַּׁשָּבת ּוְביֹום ֹקֶדׁש ְוַעֵּמי ָהָאֶרץ ַהְמִביִאים ֶאת־ַהַּמָּקחֹות ְוָכל־ֶׁשֶבר ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ִלמְ 10:32
ְוִנֹּטׁש ֶאת־ַהָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית ּוַמָּׁשא ָכל־ָיד: 

ֵהינּו:  10:33 ְוֶהֱעַמְדנּו ָעֵלינּו ִמְצות ָלֵתת ָעֵלינּו ְׁשִלִׁשית ַהֶּׁשֶקל ַּבָּׁשָנה ַלֲעֹבַדת ֵּבית ֱא
ַהָּתִמיד ּוְלעֹוַלת ַהָּתִמיד ַהַּׁשָּבתֹות ֶהֳחָדִׁשים ַלּמֹוֲעִדים ְוַלֳּקָדִׁשים ְוַלַחָּטאֹות ְלַכֵּפר  ְלֶלֶחם ַהַּמֲעֶרֶכת ּוִמְנַחת 10:34

ֵהינּו:  ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְוֹכל ְמֶלאֶכת ֵּבית־ֱא
ֵהינּו ְלֵבית־ֲאֹבֵתינּו ְלִעִּתים  ְוַהּגֹוָרלֹות ִהַּפְלנּו ַעל־ֻקְרַּבן ָהֵעִצים ַהֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים ְוָהָעם ְלָהבִ 10:35 יא ְלֵבית ֱא

ֵהינּו ַּכָּכתּוב ַּבּתֹוָרה:   ְמזָֻּמִנים ָׁשָנה ְבָׁשָנה ְלַבֵער ַעל־ִמְזַּבח ְיהוָה ֱא
ּוְלָהִביא ֶאת־ִּבּכּוֵרי ַאְדָמֵתנּו ּוִבּכּוֵרי ָּכל־ְּפִרי ָכל־ֵעץ ָׁשָנה ְבָׁשָנה ְלֵבית ְיהוָה: 10:36
ֵהינּוְואֶ 10:37 ַלֹּכֲהִנים  ת־ְּבֹכרֹות ָּבֵנינּו ּוְבֶהְמֵּתינּו ַּכָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ְוֶאת־ְּבכֹוֵרי ְבָקֵרינּו ְוצֹאֵנינּו ְלָהִביא ְלֵבית ֱא

ֵהינּו:   ַהְמָׁשְרִתים ְּבֵבית ֱא
ֵהינּו  ְוֶאת־ֵראִׁשית ֲעִריֹסֵתינּו ּוְתרּוֹמֵתינּו ּוְפִרי ָכל־ֵעץ ִּתירֹוׁש ְוִיצְ 10:38 ָהר ָנִביא ַלֹּכֲהִנים ֶאל־ִלְׁשכֹות ֵּבית־ֱא

ּוַמְעַׂשר ַאְדָמֵתנּו ַלְלִוִּים ְוֵהם ַהְלִוִּים ַהְמַעְּׂשִרים ְּבֹכל ָעֵרי ֲעֹבָדֵתנּו: 
ֵהינּו ְוָהיָה ַהֹּכֵהן ֶּבן־ַאֲהֹרן ִעם־ַהְלִוִּים ַּבְעֵׂשר ַהְלִוִּים ְוַהְלִוִּים יֲַעלּו ֶאת־ַמֲעַׂשר ַהּמַ 10:39 ֲעֵׂשר ְלֵבית ֱא

ֶאל־ַהְּלָׁשכֹות ְלֵבית ָהאֹוָצר:  
י ַהִּמְקָּדׁש  ִּכי ֶאל־ַהְּלָׁשכֹות יִָביאּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ַהֵּלִוי ֶאת־ְּתרּוַמת ַהָּדָגן ַהִּתירֹוׁש ְוַהִּיְצָהר ְוָׁשם ְּכלֵ 10:40

ֵהינּו: ְוַהֹּכֲהִנים ַהְמָׁשְרִתים ְוַהּׁשֹוֲעִרים ְוַהמְ  ֹׁשְרִרים ְולֹא ַנֲעֹזב ֶאת־ֵּבית ֱא
11:1 ִ ם ִעיר  וֵַּיְׁשבּו ָׂשֵרי־ָהָעם ִּבירּוָׁשָלִם ּוְׁשָאר ָהָעם ִהִּפילּו גֹוָרלֹות ְלָהִביא ֶאָחד ִמן־ָהֲעָׂשָרה ָלֶׁשֶבת ִּבירּוָׁשַל

ַהֹּקֶדׁש ְוֵתַׁשע ַהָּידֹות ֶּבָעִרים:  
ֲאָנִׁשים ַהִּמְתַנְּדִבים ָלֶׁשֶבת ִּבירּוָׁשָלִם:וְַיָבֲרכּו ָהָעם ְלֹכל הָ 11:2
ָרֵאל ַהֹּכֲהִנים  ְוֵאֶּלה ָראֵׁשי ַהְּמִדיָנה ֲאֶׁשר יְָׁשבּו ִּבירּוָׁשָלִם ּוְבָעֵרי ְיהּוָדה יְָׁשבּו ִאיׁש ַּבֲאֻחָּזתֹו ְּבָעֵריֶהם ִיְׂש 11:3

ֹמה:   ְוַהְלִוִּים ְוַהְּנִתיִנים ּוְבֵני ַעְבֵדי ְׁש
ַמְריָה ֶּבן־ְׁשַפְטיָה  ּוִבירּוָׁשַלִם יְָׁשבּו ִמְּבֵני ְיהּוָדה ּוִמְּבֵני ִבְניִָמן ִמְּבֵני ְיהּוָדה ֲעָתיָה ֶבן־ֻעִּזָּיה ֶּבן־ְזַכְריָה ֶבן־אֲ 11:4

ֶבן־ַמֲהַלְלֵאל ִמְּבֵני־ָפֶרץ:  
: 1ַהֵּׁשָלִני ֶבן־יֹוָיִריב ֶּבן־ְזַכְריָה ֶּבן־ּוַמֲעֵׂשיָה ֶבן־ָּברּו ֶּבן־ָּכל־ֹחֶזה ֶּבן־ֲחָזיָה ֶבן־ֲעָדיָה11:5
ָּכל־ְּבֵני־ֶפֶרץ ַהֹּיְׁשִבים ִּבירּוָׁשָלִם ַאְרַּבע ֵמאֹות ִׁשִּׁשים ּוְׁשֹמָנה ַאְנֵׁשי־ָחִיל: 11:6
ְעיָה:  ְוֵאֶּלה ְּבֵני ִבְניִָמן ַסֻּלא ֶּבן־ְמֻׁשָּלם ֶּבן־יֹוֵעד ֶּבן־ְּפָדיָה ֶבן־קֹוָליָה ֶבן־ַמֲעֵׂשיָה ֶּבן־ִאיִתיֵאל ֶּבן־ְיׁשַ 11:7
ְוַאֲחָריו ַּגַּבי ַסָּלי ְּתַׁשע ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ּוְׁשֹמָנה:  11:8
ָדה ֶבן־ַהְּסנּוָאה ַעל־ָהִעיר ִמְׁשֶנה:ְויֹוֵאל ֶּבן־ִזְכִרי ָּפִקיד ֲעֵליֶהם ִויהּו11:9

ִמן־ַהֹּכֲהִנים ְיַדְעיָה ֶבן־יֹויִָריב יִָכין:  11:10
ִהים2ֲעַזְריָה11:11 :  ֶבן־ִחְלִקָּיה ֶּבן־ְמֻׁשָּלם ֶּבן־ָצדֹוק ֶּבן־ְמָריֹות ֶּבן־ֲאִחיטּוב ְנִגד ֵּבית ָהֱא
י ֶבן־ְזַכְריָה  וֲַאֵחיֶהם ֹעֵׂשי ַהְּמָלאָכה ַלַּבִית ְׁשֹמֶנה ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ּוְׁשָנִים וֲַעָדיָה ֶּבן־ְיֹרָחם ֶּבן־ְּפַלְליָה ֶּבן־ַאְמצִ 11:12

ֶּבן־ַּפְׁשחּור ֶּבן־ַמְלִּכָּיה:  
ַסי ֶּבן־ֲעַזְרֵאל ֶּבן־ַאְחַזי ֶּבן־ְמִׁשֵּלמֹות ֶּבן־ִאֵּמר:  ְוֶאָחיו ָראִׁשים ְלָאבֹות ָמאַתִים ַאְרָּבִעים ּוְׁשָנִים וֲַעַמְׁש 11:13
ְוֶאָחיו ִּגּבֹוֵרי ַחִיל ֵמָאה ֶעְׂשִרים ּוְׁשֹמָנה ּוָפִקיד ֲעֵליֶהם ַזְבִּדיֵאל ֶּבן־ַהְּגדֹוִלים: 11:14
ְביָה ֶּבן־ּבּוִּני:  ּוִמן־ַהְלִוִּים ְׁשַמְעיָה ֶבן־ַחּׁשּוב ֶּבן־ַעְזִריָקם ֶּבן־ֲחׁשַ 11:15
ִהים ֵמָראֵׁשי ַהְלִוִּים:  11:16 ְוַׁשְּבַתי ְויֹוָזָבד ַעל־ַהְּמָלאָכה ַהִחיֹצָנה ְלֵבית ָהֱא
א  ּוַמַּתְניָה ֶבן־ִמיָכה ֶּבן־ִזְכִרי ֶבן־ָאָסף רֹאׁש ַהְּתִהָלה ְיהֹוֶדה ַלְּתִפָּלה ּוַבְקֻּבְקיָה ִמְׁשֶנה ֵמֶאָחיו ְוַעְבּדָ 11:17

ן־ַׁשּמּוַע ֶּבן־ָּגָלל ֶּבן־ידיתון ְידּותּון:  ּבֶ 
ָּכל־ַהְלִוִּים ְּבִעיר ַהֹּקֶדׁש ָמאַתִים ְׁשֹמִנים ְוַאְרָּבָעה:11:18
ְוַהּׁשֹוֲעִרים ַעּקּוב ַטְלמֹון וֲַאֵחיֶהם ַהֹּׁשְמִרים ַּבְּׁשָעִרים ֵמָאה ִׁשְבִעים ּוְׁשָנִים: 11:19
ֲהִנים ַהְלִוִּים ְּבָכל־ָעֵרי ְיהּוָדה ִאיׁש ְּבַנֲחָלתֹו: ּוְׁשָאר ִיְׂשָרֵאל ַהּכֹ 11:20
ְוַהְּנִתיִנים ֹיְׁשִבים ָּבֹעֶפל ְוִציָחא ְוִגְׁשָּפא ַעל־ַהְּנִתיִנים:11:21
ַהְמֹׁשְרִרים ְלֶנֶגד ְמֶלאֶכת  ּוְפִקיד ַהְלִוִּים ִּבירּוָׁשַלִם ֻעִּזי ֶבן־ָּבִני ֶּבן־ֲחַׁשְביָה ֶּבן־ַמַּתְניָה ֶּבן־ִמיָכא ִמְּבֵני ָאָסף11:22

ִהים:  ֵּבית־ָהֱא
ִּכי־ִמְצוַת ַהֶּמֶל ֲעֵליֶהם וֲַאָמָנה ַעל־ַהְמֹׁשְרִרים ְּדַבר־יֹום ְּביֹומֹו:  11:23
ּוְפַתְחיָה ֶּבן־ְמֵׁשיַזְבֵאל ִמְּבֵני־ֶזַרח ֶּבן־ְיהּוָדה ְליַד ַהֶּמֶל ְלָכל־ָּדָבר ָלָעם: 11:24

1 5 // cf Numbers 26:20; Nehemiah 11:5; I Chronicles 4:21 ַהֵּׁשָלִני ִני MT ַהִּׁש
2 11 // I Chronicles 5:39 ֲעַזְריָה MT ְׂשָריָה



ֶריָה:  ֵצִרים ִּבְׂשֹדָתם ִמְּבֵני ְיהּוָדה יְָׁשבּו ְּבִקְריַת ָהַאְרַּבע ּוְבֹנֶתיָה ּוְבִדיֹבן ּוְבֹנֶתיָה ּוִביַּקְבְצֵאל וֲַחצֵ ְוֶאל־ַהחֲ 11:25
ּוְביֵׁשּוַע ּוְבמֹוָלָדה ּוְבֵבית ָּפֶלט:  11:26
ּוַבֲחַצר ׁשּוָעל ּוִבְבֵאר ֶׁשַבע ּוְבֹנֶתיָה:  11:27
ִבְמֹכָנה ּוִבְבֹנֶתיָה:  ּוְבִצְקַלג ּו11:28
ּוְבֵעין ִרּמֹון ּוְבָצְרָעה ּוְבַיְרמּות:  11:29
ָזֹנַח ֲעֻדָּלם ְוַחְצֵריֶהם ָלִכיׁש ּוְׂשֹדֶתיָה ֲעֵזָקה ּוְבֹנֶתיָה וַַּיֲחנּו ִמְּבֵאר־ֶׁשַבע ַעד־ֵּגיא־ִהֹּנם: 11:30
ת־ֵאל ּוְבֹנֶתיָה: ּוִמְּבֵני ִבְניִָמן ִמָּגַבע ִמְכָמׂש ְוַעָּיה ּוֵבי11:31
ֲעָנתֹות ֹנב ֲעָנְניָה:  11:32
ָחצֹור ָרָמה ִּגָּתִים: 11:33
ָחִדיד ְצֹבִעים ְנַבָּלט: 11:34
ד ְואֹונֹו ֵּגי ַהֲחָרִׁשים:  11:35
ּוִמן־ַהְלִוִּים ַמְחְלקֹות ְיהּוָדה ְלִבְניִָמין:11:36

ִעם־ְזֻרָּבֶבל ֶּבן־ְׁשַאְלִּתיֵאל ְויֵׁשּוַע ְׂשָריָה ִיְרְמיָה ֶעְזָרא:  ְוֵאֶּלה ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ֲאֶׁשר ָעלּו12:1
ֲאַמְריָה ַמּלּו ַחּטּוׁש: 12:2
ְׁשַכְניָה ְרֻחם ְמֵרֹמת: 12:3
ִעּדֹוא ִגְּנתֹון ֲאִבָּיה:  12:4
ִמָּיִמין ַמַעְדיָה ִּבְלָּגה:  12:5
ְׁשַמְעיָה ְויֹויִָריב ְיַדְעיָה:  12:6
ּו ָעמֹוק ִחְלִקָּיה ְיַדְעיָה ֵאֶּלה ָראֵׁשי ַהֹּכֲהִנים וֲַאֵחיֶהם ִּביֵמי יֵׁשּוַע:ַסּל12:7
ְוַהְלִוִּים יֵׁשּוַע ִּבּנּוי ַקְדִמיֵאל ֵׁשֵרְביָה ְיהּוָדה ַמַּתְניָה ַעל־ֻהְּידֹות הּוא ְוֶאָחיו:  12:8
ת:  ּוַבְקֻּבְקיָה ְוֻעִּני ֲאֵחיֶהם ְלֶנְגָּדם ְלִמְׁשָמרֹו12:9

ְויֵׁשּוַע הֹוִליד ֶאת־יֹויִָקים ְויֹוָיִקים הֹוִליד ֶאת־ֶאְליִָׁשיב ְוֶאְליִָׁשיב ֶאת־יֹויָָדע:  12:10
ְויֹויָָדע הֹוִליד ֶאת־יֹוָנָתן ְויֹוָנָתן הֹוִליד ֶאת־יַּדּוַע:  12:11
ְרְמיָה ֲחַנְניָה:  ּוִביֵמי יֹויִָקים ָהיּו ֹכֲהִנים ָראֵׁשי ָהָאבֹות ִלְׂשָריָה ְמָריָה ְליִ 12:12
ְלֶעְזָרא ְמֻׁשָּלם ַלֲאַמְריָה ְיהֹוָחָנן:  12:13
ְלַמּלּו יֹוָנָתן ִלְׁשַבְניָה יֹוֵסף:  12:14
ְלָחִרם ַעְדָנא ִלְמֵרמֹות ֶחְלָקי:  12:15
ְלִעּדֹוא ְזַכְריָה ְלִגְּנתֹון ְמֻׁשָּלם:  12:16
יָה ִּפְלָטי:  ַלֲאִבָּיה ִזְכִרי ְלִמְניִָמין ְלמֹוַעְד 12:17
ְלִבְלָּגה ַׁשּמּוַע ִלְׁשַמְעיָה ְיהֹוָנָתן: 12:18
ּוְליֹויִָריב ַמְּתַני ִליַדְעיָה ֻעִּזי: 12:19
ְלַסַּלי ַקָּלי ְלָעמֹוק ֵעֶבר:  12:20
ְלִחְלִקָּיה ֲחַׁשְביָה ִליַדְעיָה ְנַתְנֵאל:  12:21
ַהָּפְרִסי:1ָּדְריָוֶׁש ָחָנן ְויַּדּוַע ְּכתּוִבים ָראֵׁשי ָאבֹות ְוַהֹּכֲהִנים ַעל־ַמְלכּות ַהְלִוִּים ִּביֵמי ֶאְליִָׁשיב יֹויָָדע ְויֹו12:22
יֹוָחָנן ֶּבן־ֶאְליִָׁשיב:  ְּבֵני ֵלִוי ָראֵׁשי ָהָאבֹות ְּכתּוִבים ַעל־ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְוַעד־ְיֵמי12:23
ִויד  ְוָראֵׁשי ַהְלִוִּים ֲחַׁשְביָה ֵׁשֵרְביָה ְויֵׁשּוַע ֶּבן־ַקְדִמיֵאל ַוֲאֵחיֶהם ְלֶנְגָּדם ְלַהֵּלל ְלהֹודֹות ְּבִמְצוַת ּדָ 12:24

ִהים ִמְׁשָמר ְלֻעַּמת ִמְׁשָמר:   ִאיׁש־ָהֱא
ָּלם ַטְלמֹון ַעּקּוב ֹׁשְמִרים ׁשֹוֲעִרים ִמְׁשָמר ַּבֲאֻסֵּפי ַהְּׁשָעִרים:  ַמַּתְניָה ּוַבְקֻּבְקיָה ֹעַבְדיָה ְמׁשֻ 12:25
ֵאֶּלה ִּביֵמי יֹוָיִקים ֶּבן־יֵׁשּוַע ֶּבן־יֹוָצָדק ּוִביֵמי ְנֶחְמיָה ַהֶּפָחה ְוֶעְזָרא ַהֹּכֵהן ַהּסֹוֵפר:12:26
ם ִמָּכל־ְמקֹוֹמָתם ַלֲהִביָאם ִלירּוָׁשָלִם ַלֲעׂשֹת ֲחנָֻּכה ְוִׂשְמָחה ּוַבֲחנַֻּכת חֹוַמת ְירּוָׁשַלִם ִּבְקׁשּו ֶאת־ַהְלִוּיִ 12:27

ּוְבתֹודֹות ּוְבִׁשיר ְמִצְלַּתִים ְנָבִלים ּוְבִכֹּנרֹות:  
וֵַּיָאְספּו ְּבֵני ַהְמֹׁשְרִרים ּוִמן־ַהִּכָּכר ְסִביבֹות ְירּוָׁשַלִם ּוִמן־ַחְצֵרי ְנֹטָפִתי:  12:28
ִּגְלָּגל ּוִמְּׂשדֹות ֶּגַבע ְוַעְזָמוֶת ִּכי ֲחֵצִרים ָּבנּו ָלֶהם ַהְמֹׁשֲרִרים ְסִביבֹות ְירּוָׁשָלִם:  ּוִמֵּבית הַ 12:29
וִַּיַּטֲהרּו ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים וְַיַטֲהרּו ֶאת־ָהָעם ְוֶאת־ַהְּׁשָעִרים ְוֶאת־ַהחֹוָמה:  12:30
ת ְוַתֲהֻלֹכת ַלָּיִמין ֵמַעל ַלחֹוָמה ְלַׁשַער וַָאֲעֶלה ֶאת־ָׂשֵרי ְיהּוָדה ֵמַעל ַלחֹו12:31 ָמה וַָאֲעִמיָדה ְׁשֵּתי תֹוֹדת ְּגדֹו

ָהַאְׁשֹּפת: 

1 22 // MT ָּדְריָוֶׁש Vowelization according to Old Persian ָּדַריָוֻׁש



וֵַּיֶל ַאֲחֵריֶהם הֹוַׁשְעיָה וֲַחִצי ָׂשֵרי ְיהּוָדה:  12:32
וֲַעַזְריָה ֶעְזָרא ּוְמֻׁשָּלם: 12:33
: ְיהּוָדה ּוִבְניִָמן ּוְׁשַמְעיָה ְוִיְרְמיָה12:34
ָסף: ּוִמְּבֵני ַהֹּכֲהִנים ַּבֲחֹצְצרֹות ְזַכְריָה ֶבן־יֹוָנָתן ֶּבן־ְׁשַמְעיָה ֶּבן־ַמַּתְניָה ֶּבן־ִמיָכָיה ֶּבן־ַזּכּור ֶּבן־אָ 12:35
ִהים ְוֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר  ְוֶאָחיו ְׁשַמְעיָה וֲַעַזְרֵאל ִמֲלַלי ִּגֲלַלי ָמַעי ְנַתְנֵאל ִויהּוָדה ֲחָנִני ִּבְכֵלי־ִׁשיר ּדָ 12:36 ִויד ִאיׁש ָהֱא

ִלְפֵניֶהם: 
ם ִמְזָרח:  ְוַעל ַׁשַער ָהַעִין ְוֶנְגָּדם ָעלּו ַעל־ַמֲעלֹות ִעיר ָּדִויד ַּבַּמֲעֶלה ַלחֹוָמה ֵמַעל ְלֵבית ָּדִויד ְוַעד ַׁשַער ַהַּמיִ 12:37
ֶריָה וֲַחִצי ָהָעם ֵמַעל ְלַהחֹוָמה ֵמַעל ְלִמְגַּדל ַהַּתּנּוִרים ְוַעד  ְוַהּתֹוָדה ַהֵּׁשִנית ַההֹוֶלֶכת ְלמֹואל וֲַאִני ַאחֲ 12:38

ַהחֹוָמה ָהְרָחָבה:  
ר ַהּצֹאן ּוֵמַעל ְלַׁשַער־ֶאְפַרִים ְוַעל־ַׁשַער ַהְיָׁשָנה ְוַעל־ַׁשַער ַהָּדִגים ּוִמְגַּדל ֲחַנְנֵאל ּוִמְגַּדל ַהֵּמָאה ְוַעד ַׁשעַ 12:39

ַהַּמָּטָרה:  ְוָעְמדּו ְּבַׁשַער 
ִהים וֲַאִני וֲַחִצי ַהְּסָגִנים ִעִּמי: 12:40 וַַּתֲעֹמְדָנה ְׁשֵּתי ַהּתֹוֹדת ְּבֵבית ָהֱא
ְוַהֹּכֲהִנים ֶאְליִָקים ַמֲעֵׂשיָה ִמְניִָמין ִמיָכיָה ֶאְליֹוֵעיַני ְזַכְריָה ֲחַנְניָה ַּבֲחֹצְצרֹות:  12:41
ָעָזר ְוֻעִּזי ִויהֹוָחָנן ּוַמְלִּכָּיה ְוֵעיָלם וָָעֶזר וַַּיְׁשִמיעּו ַהְמֹׁשְרִרים ְוִיְזַרְחיָה ַהָּפִקיד:  ּוַמֲעֵׂשיָה ּוְׁשַמְעיָה ְוֶאלְ 12:42
ִהים ִׂשְּמָחם ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה ְוַגם ַהָּנִׁשים וְ 12:43 ָׂשֵמחּו  ַהְיָלִדים וִַּיְזְּבחּו ַבּיֹום־ַההּוא ְזָבִחים ְּגדֹוִלים וִַּיְׂשָמחּו ִּכי ָהֱא

וִַּתָּׁשַמע ִׂשְמַחת ְירּוָׁשַלִם ֵמָרחֹוק:  
ִמְּׂשֵדי  וִַּיָּפְקדּו ַבּיֹום ַההּוא ֲאָנִׁשים ַעל־ַהְּנָׁשכֹות ָלאֹוָצרֹות ַלְּתרּומֹות ָלֵראִׁשית ְוַלַּמַעְׂשרֹות ִלְכנֹוס ָּבֶהם 12:44

ְמַחת ְיהּוָדה ַעל־ַהֹּכֲהִנים ְוַעל־ַהְלִוִּים ָהֹעְמִדים: ֶהָעִרים ְמָנאֹות ַהּתֹוָרה ַלֹּכֲהִנים ְוַלְלִוִּים ִּכי ִׂש 
ֹמה ְבנֹו12:45 ֵהיֶהם ּוִמְׁשֶמֶרת ַהָּטֳהָרה ְוַהְמֹׁשְרִרים ְוַהֹּׁשֲעִרים ְּכִמְצוַת ָּדִויד ּוְׁש :  וִַּיְׁשְמרּו ִמְׁשֶמֶרת ֱא
ִהים:  ִּכי־ִביֵמי ָדִויד ְוָאָסף ִמֶּקֶדם ראש ָראֵׁשי ַהְמׁשֹ 12:46 ְרִרים ְוִׁשיר־ְּתִהָּלה ְוֹהדֹות ֵלא
ַמְקִּדִׁשים ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ִּביֵמי ְזֻרָּבֶבל ּוִביֵמי ְנֶחְמיָה ֹנְתִנים ְמָניֹות ַהְמֹׁשְרִרים ְוַהֹּׁשֲעִרים ְּדַבר־יֹום ְּביֹומֹו ּו12:47

ַלְלִוִּים ְוַהְלִוִּים ַמְקִּדִׁשים ִלְבֵני ַאֲהֹרן:
ִהים  ם ַההּוא ִנְקָרא ְּבֵסֶפר ֹמֶׁשה ְּבָאְזֵני ָהָעם ְוִנְמָצא ָּכתּוב ּבֹו ֲאֶׁשר לֹא־יָבֹוא ַעֹּמִני ּוֹמָאִבי ִּבְקַהל ָהֱאַּבּיֹו13:1

ַעד־עֹוָלם:  
ֵהינּו ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה:  ִּכי לֹא ִקְּדמּו ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבֶּלֶחם ּוַבָּמִים וִַּיְׂשֹּכר ָעָליו ֶאת־ִּבְלָעם ְלַקְללֹו וַּיַ 13:2 ֲהֹפ ֱא
וְַיִהי ְּכָׁשְמָעם ֶאת־ַהּתֹוָרה וַַּיְבִּדילּו ָכל־ֵעֶרב ִמִּיְׂשָרֵאל: 13:3
ֵהינּו ָקרֹוב ְלטֹוִבָּיה: 13:4 ְוִלְפֵני ִמֶּזה ֶאְליִָׁשיב ַהֹּכֵהן ָנתּון ְּבִלְׁשַּכת ֵּבית־ֱא
ְוָׁשם ָהיּו ְלָפִנים ֹנְתִנים ֶאת־ַהִּמְנָחה ַהְּלבֹוָנה ְוַהֵּכִלים ּוַמְעַׂשר ַהָּדָגן ַהִּתירֹוׁש ְוַהִּיְצָהר  וַַּיַעׂש לֹו ִלְׁשָּכה ְגדֹוָלה13:5

ִמְצוַת ַהְלִוִּים ְוַהְמֹׁשְרִרים ְוַהֹּׁשֲעִרים ּוְתרּוַמת ַהֹּכֲהִנים: 
ִׁש 13:6 ־ָּבֶבל ָּבאִתי ֶאל־ַהֶּמֶל ּוְלֵקץ  ּוְבָכל־ֶזה לֹא ָהִייִתי ִּבירּוָׁשָלִם ִּכי ִּבְׁשַנת ְׁש ים ּוְׁשַּתִים ְלַאְרַּתְחַׁשְסְּתא ֶמֶל

  : יִָמים ִנְׁשַאְלִּתי ִמן־ַהֶּמֶל
ִהים:  וָָאבֹוא ִלירּוָׁשָלִם וָָאִביָנה ָבָרָעה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶאְליִָׁשיב ְלטֹוִבָּיה ַלֲעׂשֹות לֹו ִנְׁשָּכה ְּבַחְצֵרי ֵּבית ָהאֱ 13:7
וֵַּיַרע ִלי ְמֹאד וַָאְׁשִליָכה ֶאת־ָּכל־ְּכֵלי ֵבית־טֹוִבָּיה ַהחּוץ ִמן־ַהִּלְׁשָּכה:  13:8
ִהים ֶאת־ַהִּמְנָחה ְוַהְּלבֹוָנה:13:9 וָֹאְמָרה וְַיַטֲהרּו ַהְּלָׁשכֹות וָָאִׁשיָבה ָּׁשם ְּכֵלי ֵּבית ָהֱא

ָנה וִַּיְבְרחּו ִאיׁש־ְלָׂשֵדהּו ַהְלִוִּים ְוַהְמֹׁשְרִרים ֹעֵׂשי ַהְּמָלאָכה:  וֵָאְדָעה ִּכי־ְמָניֹות ַהְלִוִּים לֹא ִנּתָ 13:10
ִהים וֶָאְקְּבֵצם וַָאֲעִמֵדם ַעל־ָעְמָדם:  13:11 וָָאִריָבה ֶאת־ַהְּסָגִנים וָֹאְמָרה ַמּדּוַע ֶנֱעַזב ֵּבית־ָהֱא
ְוַהִּיְצָהר ָלאֹוָצרֹות: ְוָכל־ְיהּוָדה ֵהִביאּו ַמְעַׂשר ַהָּדָגן ְוַהִּתירֹוׁש13:12
ַמַּתְניָה ִּכי  וָאֹוְצָרה ַעל־אֹוָצרֹות ֶׁשֶלְמיָה ַהֹּכֵהן ְוָצדֹוק ַהּסֹוֵפר ּוְפָדיָה ִמן־ַהְלִוִּים ְוַעל־יָָדם ָחָנן ֶּבן־ַזּכּור ֶּבן־13:13

ק ַלֲאֵחיֶהם: ֶנֱאָמִנים ֶנְחָׁשבּו וֲַעֵליֶהם ַלֲח
ַהי עַ 13:14 ַהי ּוְבִמְׁשָמָריו:  ָזְכָרה־ִּלי ֱא ל־זֹאת ְוַאל־ֶּתַמח ֲחָסַדי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְּבֵבית ֱא
יִַין  ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ָרִאיִתי ִביהּוָדה ֹּדְרִכים־ִּגּתֹות ַּבַּׁשָּבת ּוְמִביִאים ָהֲעֵרמֹות ְוֹעְמִסים ַעל־ַהֲחֹמִרים ְוַאף־ 13:15

יִאים ְירּוָׁשַלִם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת וָָאִעיד ְּביֹום ִמְכָרם ָצִיד: ֲעָנִבים ּוְתֵאִנים ְוָכל־ַמָּׂשא ּוְמבִ 
ְוַהֹּצִרים יְָׁשבּו ָבּה ְמִביִאים ָּדאג ְוָכל־ֶמֶכר ּוֹמְכִרים ַּבַּׁשָּבת ִלְבֵני ְיהּוָדה ּוִבירּוָׁשָלִם: 13:16
ע ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹעִׂשים ּוְמַחְּלִלים ֶאת־יֹום ַהַּׁשָּבת:  וָָאִריָבה ֵאת ֹחֵרי ְיהּוָדה וָֹאְמָרה ָלֶהם ָמה־ַהָּדָבר ָהרָ 13:17
ֵהינּו ָעֵלינּו ֵאת ָּכל־ָהָרָעה ַהּזֹאת ְוַעל ָהִעיר ַהּזֹאת ְוַאֶּתם מֹוִסיִפים חָ 13:18 רֹון  ֲהלֹוא ֹכה ָעׂשּו ֲאֹבֵתיֶכם וַָּיֵבא ֱא

ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְלַחֵּלל ֶאת־ַהַּׁשָּבת:
ם ַעד ַאַחר  ַּכֲאֶׁשר ָצֲללּו ַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשַלִם ִלְפֵני ַהַּׁשָּבת וָֹאְמָרה וִַּיָּסְגרּו ַהְּדָלתֹות וָֹאְמָרה ֲאֶׁשר לֹא ִיְפָּתחּווְַיִהי13:19

ַהַּׁשָּבת ּוִמְּנָעַרי ֶהֱעַמְדִּתי ַעל־ַהְּׁשָעִרים לֹא־יָבֹוא ַמָּׂשא ְּביֹום ַהַּׁשָּבת: 
ִלים ּוֹמְכֵרי ָכל־ִמְמָּכר ִמחּוץ ִלירּוָׁשָלִם ַּפַעם ּוְׁשָּתִים: וַָּיִלינּו ָהֹרכְ 13:20



וָָאִעיָדה ָבֶהם וָֹאְמָרה ֲאֵליֶהם ַמּדּוַע ַאֶּתם ֵלִנים ֶנֶגד ַהחֹוָמה ִאם־ִּתְׁשנּו יָד ֶאְׁשַלח ָּבֶכם ִמן־ָהֵעת ַהִהיא  13:21
לֹא־ָבאּו ַּבַּׁשָּבת: 

ִּים ֲאֶׁשר ִיְהיּו ִמַּטֲהִרים ּוָבִאים ֹׁשְמִרים ַהְּׁשָעִרים ְלַקֵּדׁש ֶאת־יֹום ַהַּׁשָּבת ַּגם־זֹאת ָזְכָרה־ִּלי  וָֹאְמָרה ַלְלוִ 13:22
: ַהי ְוחּוָסה ָעַלי ְּכֹרב ַחְסֶּד ֱא

מוניות ַעֳּמִנּיֹות מֹוֲאִבּיֹות:  ַּגם ַּבָּיִמים ָהֵהם ָרִאיִתי ֶאת־ַהְּיהּוִדים ֹהִׁשיבּו ָנִׁשים אשדודיות ַאְׁשֳּדִדּיֹות ע 13:23
ּוְבֵניֶהם ֲחִצי ְמַדֵּבר ַאְׁשּדֹוִדית ְוֵאיָנם ַמִּכיִרים ְלַדֵּבר ְיהּוִדית ְוִכְלׁשֹון ַעם וָָעם:  13:24
ִהים ִאם־ִּתְּתנּו ְבנֹ 13:25 ֵתיֶכם ִלְבֵניֶהם  וָָאִריב ִעָּמם וֲָאַקְלֵלם וַָאֶּכה ֵמֶהם ֲאָנִׁשים וֶָאְמְרֵטם וַָאְׁשִּביֵעם ֵּבא

ְוִאם־ִּתְׂשאּו ִמְּבֹנֵתיֶהם ִלְבֵניֶכם ְוָלֶכם: 
ָהיו ָהיָה וַ 13:26 ֹמה ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ּוַבּגֹוִים ָהַרִּבים לֹא־ָהיָה ֶמֶל ָּכֹמהּו ְוָאהּוב ֵלא ִּיְּתֵנהּו  ֲהלֹוא ַעל־ֵאֶּלה ָחָטא־ְׁש

ִהים ֶמֶל ַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ַּגם־א  ֹותֹו ֶהֱחִטיאּו ַהָּנִׁשים ַהָּנְכִרּיֹות:  ֱא
ֵהינּו ְלֹהִׁשיב ָנִׁשים ָנְכִרּיֹות:  13:27 ְוָלֶכם ֲהִנְׁשַמע ַלֲעׂשֹת ֵאת ָּכל־ָהָרָעה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹאת ִלְמֹעל ֵּבא
י וַָאְבִריֵחהּו ֵמָעָלי:  ּוִמְּבֵני יֹויָָדע ֶּבן־ֶאְליִָׁשיב ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ָחָתן ְלַסְנַבַּלט ַהֹחֹרנִ 13:28
ָהי ַעל ָּגֳאֵלי ַהְּכֻהָּנה ּוְבִרית (ַהֹּכֲהִנים) ְוַהְלִוִּים:  13:29 ָזְכָרה ָלֶהם ֱא
ְוִטַהְרִּתים ִמָּכל־ֵנָכר וַָאֲעִמיָדה ִמְׁשָמרֹות ַלֹּכֲהִנים ְוַלְלִוִּים ִאיׁש ִּבְמַלאְכּתֹו:  13:30
ַהי ְלטֹוָבה: ּוְלֻקְרַּבן ָהֵעִצים ְּבִעִּת 13:31 ים ְמזָֻּמנֹות ְוַלִּבּכּוִרים ָזְכָרה־ִּלי ֱא
Esther אסתר

ים ּוֵמָאה ְמִדיָנה: הּוא ַאְחָׁשיָרׁש ַהֹּמֵל ֵמֹהּדּו ְוַעד־ּכּוׁש ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִר 1ֲאַחְׁשיֵֹרׁש וְַיִהי ִּביֵמי 1:1
ַעל ִּכֵּסא ַמְלכּותֹו ֲאֶׁשר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה: ֲאַחְׁשיֵֹרׁשַּבָּיִמים ָהֵהם ְּכֶׁשֶבת ַהֶּמֶל 1:2
ינֹות ְלָפָניו:  ִּבְׁשַנת ָׁשלֹוׁש ְלָמְלכֹו ָעָׂשה ִמְׁשֶּתה ְלָכל־ָׂשָריו וֲַעָבָדיו ֵחיל ָּפַרס ּוָמַדי ַהַּפְרְּתִמים ְוָׂשֵרי ַהְּמִד 1:3
ְּבַהְרֹאתֹו ֶאת־ֹעֶׁשר ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְוֶאת־ְיָקר ִּתְפֶאֶרת ְּגדּוָּלתֹו יִָמים ַרִּבים ְׁשמֹוִנים ּוְמַאת יֹום:  1:4
־ָקָטן ִמְׁשֶּתה ִׁשְבַעת  ּוִבְמלֹואת ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ָעָׂשה ַהֶּמֶל ְלָכל־ָהָעם ַהִּנְמְצִאים ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ְלִמָּגדֹול ְוַעד1:5

  : יִָמים ַּבֲחַצר ִּגַּנת ִּביַתן ַהֶּמֶל
ִרְצַפת  חּור ַּכְרַּפס ּוְתֵכֶלת ָאחּוז ְּבַחְבֵלי־בּוץ ְוַאְרָּגָמן ַעל־ְּגִליֵלי ֶכֶסף ְוַעּמּוֵדי ֵׁשׁש ִמּטֹות ָזָהב וֶָכֶסף ַעל 1:6

ַּבַהט־וֵָׁשׁש ְוַדר ְוֹסָחֶרת:  
:  ְוַהְׁשקֹות ּבִ 1:7 ְכֵלי ָזָהב ְוֵכִלים ִמֵּכִלים ׁשֹוִנים ְויֵין ַמְלכּות ָרב ְּכַיד ַהֶּמֶל
ְוַהְּׁשִתָּיה ַכָּדת ֵאין ֹאֵנס ִּכי־ֵכן ִיַּסד ַהֶּמֶל ַעל ָּכל־ַרב ֵּביתֹו ַלֲעׂשֹות ִּכְרצֹון ִאיׁש־ָוִאיׁש: 1:8
: ֲאַחְׁשיֵֹרׁשֵּבית ַהַּמְלכּות ֲאֶׁשר ַלֶּמֶל ַּגם וְַׁשִּתי ַהַּמְלָּכה ָעְׂשָתה ִמְׁשֵּתה ָנִׁשים 1:9

ַּכס ִׁשְבַעת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְּכטֹוב ֵלב־ַהֶּמֶל ַּבָּיִין ָאַמר ִלְמהּוָמן ִּבְּזָתא ַחְרבֹוָנא ִּבְגָתא וֲַאַבְגָתא ֵזַתר ְוַכְר 1:10
: ְׁשיֵֹרׁשֲאחַ ַהָּסִריִסים ַהְמָׁשְרִתים ֶאת־ְּפֵני ַהֶּמֶל 

ַבת ַמְרֶאה  ְלָהִביא ֶאת־וְַׁשִּתי ַהַּמְלָּכה ִלְפֵני ַהֶּמֶל ְּבֶכֶתר ַמְלכּות ְלַהְראֹות ָהַעִּמים ְוַהָּׂשִרים ֶאת־יְָפיָּה ִּכי־טֹו1:11
ִהיא: 
ְקֹצף ַהֶּמֶל ְמֹאד וֲַחָמתֹו ָּבֲעָרה בֹו:  וְַּתָמֵאן ַהַּמְלָּכה וְַׁשִּתי ָלבֹוא ִּבְדַבר ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ְּביַד ַהָּסִריִסים וַּיִ 1:12
וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ַלֲחָכִמים ֹיְדֵעי ָהִעִּתים ִּכי־ֵכן ְּדַבר ַהֶּמֶל ִלְפֵני ָּכל־ֹיְדֵעי ָּדת וִָדין: 1:13
ָׂשֵרי ָּפַרס ּוָמַדי ֹרֵאי ְּפֵני ַהֶּמֶל  ְוַהָּקֹרב ֵאָליו ַּכְרְׁשָנא ֵׁשָתר ַאְדָמָתא ַתְרִׁשיׁש ֶמֶרס ַמְרְסָנא ְממּוָכן ִׁשְבַעת1:14

ַהֹּיְׁשִבים ִראֹׁשָנה ַּבַּמְלכּות:  
ְּביַד ַהָּסִריִסים: ֲאַחְׁשיֵֹרׁשְּכָדת ַמה־ַּלֲעׂשֹות ַּבַּמְלָּכה וְַׁשִּתי ַעל ֲאֶׁשר לֹא־ָעְׂשָתה ֶאת־ַמֲאַמר ַהֶּמֶל 1:15
ְפֵני ַהֶּמֶל ְוַהָּׂשִרים לֹא ַעל־ַהֶּמֶל ְלַבּדֹו ָעְוָתה וְַׁשִּתי ַהַּמְלָּכה ִּכי ַעל־ָּכל־ַהָּׂשִרים וַּיֹאֶמר מומכן ְממּוָכן לִ 1:16

:  ֲאַחְׁשיֵֹרׁשְוַעל־ָּכל־ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ְּבָכל־ְמִדינֹות ַהֶּמֶל 
ָאַמר ְלָהִביא ֲאַחְׁשיֵֹרׁשן ְּבֵעיֵניֶהן ְּבָאְמָרם ַהֶּמֶל ִּכי־יֵֵצא ְדַבר־ַהַּמְלָּכה ַעל־ָּכל־ַהָּנִׁשים ְלַהְבזֹות ַּבְעֵליהֶ 1:17

ֶאת־וְַׁשִּתי ַהַּמְלָּכה ְלָפָניו ְולֹא־ָבָאה:  
ֶצף: ָּזיֹון וָקָ ְוַהּיֹום ַהֶּזה ּתֹאַמְרָנה ָׂשרֹות ָּפַרס־ּוָמַדי ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֶאת־ְּדַבר ַהַּמְלָּכה ְלֹכל ָׂשֵרי ַהֶּמֶל ּוְכַדי ּבִ 1:18
ְׁשִּתי ִלְפֵני  ִאם־ַעל־ַהֶּמֶל טֹוב יֵֵצא ְדַבר־ַמְלכּות ִמְּלָפָניו ְוִיָּכֵתב ְּבָדֵתי ָפַרס־ּוָמַדי ְולֹא יֲַעבֹור ֲאֶׁשר לֹא־ָתבֹוא ו1:19ַ

ּוַמְלכּוָתּה ִיֵּתן ַהֶּמֶל ִלְרעּוָתּה ַהּטֹוָבה ִמֶּמָּנה: ֲאַחְׁשיֵֹרׁשַהֶּמֶל 
ל  ִּפְתָגם ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר־יֲַעֶׂשה ְּבָכל־ַמְלכּותֹו ִּכי ַרָּבה ִהיא ְוָכל־ַהָּנִׁשים ִיְּתנּו ְיָקר ְלַבְעֵליֶהן ְלִמָּגדֹוְוִנְׁשַמע 1:20

ְוַעד־ָקָטן:  
וִַּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל ְוַהָּׂשִרים וַַּיַעׂש ַהֶּמֶל ִּכְדַבר ְממּוָכן:  1:21

1 1 // Syr cf. Old Persian ֲאַחְׁשיֵֹרׁש MT (yod-waw confusion) ֲאַחְׁשוֵרֹוׁש



ר  ִרים ֶאל־ָּכל־ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ֶאל־ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה ְוֶאל־ַעם וָָעם ִּכְלׁשֹונֹו ִלְהיֹות ָּכל־ִאיׁש ׂשֹרֵ וִַּיְׁשַלח ְספָ 1:22
ְּבֵביתֹו ּוְמַדֵּבר ִּכְלׁשֹון ַעּמֹו:

ְוֵאת ֲאֶׁשר־ָעָׂשָתה ְוֵאת ֲאֶׁשר־ִנְגַזר ָעֶליָה:  ָזַכר ֶאת־וְַׁשִּתיֲאַחְׁשיֵֹרׁשַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּכֹׁש ֲחַמת ַהֶּמֶל 2:1
וַּיֹאְמרּו ַנֲעֵרי־ַהֶּמֶל ְמָׁשְרָתיו ְיַבְקׁשּו ַלֶּמֶל ְנָערֹות ְּבתּולֹות טֹובֹות ַמְרֶאה:  2:2
ה טֹוַבת ַמְרֶאה ֶאל־ׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ְויְַפֵקד ַהֶּמֶל ְּפִקיִדים ְּבָכל־ְמִדינֹות ַמְלכּותֹו ְוִיְקְּבצּו ֶאת־ָּכל־ַנֲעָרה־ְבתּולָ 2:3

ֶאל־ֵּבית ַהָּנִׁשים ֶאל־יַד ֵהֶגא ְסִריס ַהֶּמֶל ֹׁשֵמר ַהָּנִׁשים ְוָנתֹון ַּתְמרּוֵקיֶהן:  
ַּיַעׂש ֵּכן: ְוַהַּנֲעָרה ֲאֶׁשר ִּתיַטב ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל ִּתְמ ַּתַחת וְַׁשִּתי וִַּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל ַו2:4
ִאיׁש ְיהּוִדי ָהיָה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ּוְׁשמֹו ָמְרֳּדַכי ֶּבן יִָאיר ֶּבן־ִׁשְמִעי ֶּבן־ִקיׁש ִאיׁש ְיִמיִני:  2:5
־ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ֶהְגָלה ְנב2:6 ּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶל ָּבֶבל:  ֲאֶׁשר ָהְגָלה ִמירּוָׁשַלִים ִעם־ַהֹּגָלה ֲאֶׁשר ָהְגְלָתה ִעם ְיָכְניָה ֶמֶל
מֹות ָאִביָה  וְַיִהי ֹאֵמן ֶאת־ֲהַדָּסה ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת־ֹּדדֹו ִּכי ֵאין ָלּה ָאב וֵָאם ְוַהַּנֲעָרה ְיַפת־ֹּתַאר ְוטֹוַבת ַמְרֶאה ּובְ 2:7

ְוִאָּמּה ְלָקָחּה ָמְרֳּדַכי לֹו ְלַבת:  
ָדתֹו ּוְבִהָּקֵבץ ְנָערֹות ַרּבֹות ֶאל־ׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ֶאל־יַד ֵהָגי וִַּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל־ֵּבית  וְַיִהי ְּבִהָּׁשַמע ְּדַבר־ַהֶּמֶל וְ 2:8

ַהֶּמֶל ֶאל־יַד ֵהַגי ֹׁשֵמר ַהָּנִׁשים:  
ת ָלּה ְוֵאת ֶׁשַבע ַהְּנָערֹות  וִַּתיַטב ַהַּנֲעָרה ְבֵעיָניו וִַּתָּׂשא ֶחֶסד ְלָפָניו וְַיַבֵהל ֶאת־ַּתְמרּוֶקיָה ְוֶאת־ָמנֹוֶתָה ָלתֵ 2:9

ָהְרֻאיֹות ָלֶתת־ָלּה ִמֵּבית ַהֶּמֶל וְַיַׁשֶּנָה ְוֶאת־ַנֲערֹוֶתיָה ְלטֹוב ֵּבית ַהָּנִׁשים: 
לֹא־ִהִּגיָדה ֶאְסֵּתר ֶאת־ַעָּמּה ְוֶאת־מֹוַלְדָּתּה ִּכי ָמְרֳּדַכי ִצָּוה ָעֶליָה ֲאֶׁשר לֹא־ַתִּגיד:  2:10
וָיֹום ָמְרֳּדַכי ִמְתַהֵּל ִלְפֵני ֲחַצר ֵּבית־ַהָּנִׁשים ָלַדַעת ֶאת־ְׁשלֹום ֶאְסֵּתר ּוַמה־ֵּיָעֶׂשה ָּבּה: ּוְבָכל־יֹום2:11
ן ִמֵּקץ ֱהיֹות ָלּה ְּכָדת ַהָּנִׁשים ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש ִּכי ּכֵ ֲאַחְׁשיֵֹרׁשּוְבַהִּגיַע ֹּתר ַנֲעָרה ְוַנֲעָרה ָלבֹוא ֶאל־ַהֶּמֶל 2:12

ִיְמְלאּו ְיֵמי ְמרּוֵקיֶהן ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ְּבֶׁשֶמן ַהֹּמר ְוִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ַּבְּבָׂשִמים ּוְבַתְמרּוֵקי ַהָּנִׁשים:
:  ּוָבֶזה ַהַּנֲעָרה ָּבָאה ֶאל־ַהֶּמֶל ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ִיָּנֵתן ָלּה ָלבֹוא ִעָּמּה ִמֵּבית ַהָּנִׁשים ַעד־ֵּבית 2:13 ַהֶּמֶל
ְגִׁשים ָּבֶעֶרב ִהיא ָבָאה ּוַבֹּבֶקר ִהיא ָׁשָבה ֶאל־ֵּבית ַהָּנִׁשים ַהֵּׁשִני ֶאל־יַד ַׁשֲעְׁשַגז ְסִריס ַהֶּמֶל ֹׁשֵמר ַהִּפילַ 2:14

לֹא־ָתבֹוא עֹוד ֶאל־ַהֶּמֶל ִּכי ִאם־ָחֵפץ ָּבּה ַהֶּמֶל ְוִנְקְרָאה ְבֵׁשם:  
ְסֵּתר ַּבת־ֲאִביַחִיל ֹּדד ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ָלַקח־לֹו ְלַבת ָלבֹוא ֶאל־ַהֶּמֶל לֹא ִבְקָׁשה ָּדָבר ִּכי ִאם  ּוְבַהִּגיַע ֹּתר־אֶ 2:15

ֶאת־ֲאֶׁשר יֹאַמר ֵהַגי ְסִריס־ַהֶּמֶל ֹׁשֵמר ַהָּנִׁשים וְַּתִהי ֶאְסֵּתר ֹנֵׂשאת ֵחן ְּבֵעיֵני ָּכל־ֹרֶאיָה: 
ֶאל־ֵּבית ַמְלכּותֹו ַּבֹחֶדׁש ָהֲעִׂשיִרי הּוא־ֹחֶדׁש ֵטֵבת ִּבְׁשַנת־ֶׁשַבע  ֲאַחְׁשיֵֹרׁשֶּמֶל וִַּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל־הַ 2:16

ְלַמְלכּותֹו:  
ת ַוָּיֶׂשם ֶּכֶתר־ַמְלכ 2:17 ּה  ּות ְּברֹאׁשָ וֶַּיֱאַהב ַהֶּמֶל ֶאת־ֶאְסֵּתר ִמָּכל־ַהָּנִׁשים וִַּתָּׂשא־ֵחן וֶָחֶסד ְלָפָניו ִמָּכל־ַהְּבתּו

וַַּיְמִליֶכָה ַּתַחת וְַׁשִּתי:  
ַמְׂשֵאת ְּכיַד  וַַּיַעׂש ַהֶּמֶל ִמְׁשֶּתה ָגדֹול ְלָכל־ָׂשָריו וֲַעָבָדיו ֵאת ִמְׁשֵּתה ֶאְסֵּתר וֲַהָנָחה ַלְּמִדינֹות ָעָׂשה וִַּיֵּתן 2:18

  : ַהֶּמֶל
: ּוְבִהָּקֵבץ ְּבתּולֹות ֵׁשִנית ּוָמְרֳּדַכי ֹיֵׁשב ְּבׁשַ 2:19 ַער־ַהֶּמֶל
ה ַּכֲאֶׁשר  ֵאין ֶאְסֵּתר ַמֶּגֶדת מֹוַלְדָּתּה ְוֶאת־ַעָּמּה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ָעֶליָה ָמְרֳּדָכי ְוֶאת־ַמֲאַמר ָמְרֳּדַכי ֶאְסֵּתר ֹעׂשָ 2:20

ָהְיָתה ְבָאְמָנה ִאּתֹו: 
ַח  ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוָמְרֳּדַכי ֹיֵׁשב ְּבַׁשַער־ַהֶּמֶל 2:21 ָקַצף ִּבְגָתן וֶָתֶרׁש ְׁשֵני־ָסִריֵסי ַהֶּמֶל ִמֹּׁשְמֵרי ַהַּסף וְַיַבְקׁשּו ִלְׁש

: ֲאַחְׁשיֵֹרׁשיָד ַּבֶּמֶל 
וִַּיָּוַדע ַהָּדָבר ְלָמְרֳּדַכי וַַּיֵּגד ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה וַּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ַלֶּמֶל ְּבֵׁשם ָמְרֳּדָכי:  2:22
:וְַיֻבּקַ 2:23 ׁש ַהָּדָבר וִַּיָּמֵצא וִַּיָּתלּו ְׁשֵניֶהם ַעל־ֵעץ וִַּיָּכֵתב ְּבֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ִלְפֵני ַהֶּמֶל

ַעל  ֶאת־ָהָמן ֶּבן־ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי וְַיַנְּׂשֵאהּו וַָּיֶׂשם ֶאת־ִּכְסאֹו מֵ ֲאַחְׁשיֵֹרׁשַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּגַּדל ַהֶּמֶל 3:1
ָּכל־ַהָּׂשִרים ֲאֶׁשר ִאּתֹו: 

ַכי לֹא ִיְכַרע ְולֹא  ְוָכל־ַעְבֵדי ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר־ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל ֹּכְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְלָהָמן ִּכי־ֵכן ִצָּוה־לֹו ַהֶּמֶל ּוָמְרּדֳ 3:2
ִיְׁשַּתֲחוֶה: 

:  וַּיֹאְמרּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר־ְּבַׁשַער ַהּמֶ 3:3 ֶל ְלָמְרֳּדָכי ַמּדּוַע ַאָּתה עֹוֵבר ֵאת ִמְצוַת ַהֶּמֶל
י ִּכי־ִהִּגיד ָלֶהם  וְַיִהי באמרם ְּכָאְמָרם ֵאָליו יֹום וָיֹום ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵליֶהם וַַּיִּגידּו ְלָהָמן ִלְראֹות ֲהיַַעְמדּו ִּדְבֵרי ָמְרֳּדכַ 3:4

ֲאֶׁשר־הּוא ְיהּוִדי:  
ן ִּכי־ֵאין ָמְרֳּדַכי ֹּכֵרַע ּוִמְׁשַּתֲחוֶה לֹו וִַּיָּמֵלא ָהָמן ֵחָמה: וַַּיְרא ָהמָ 3:5
ח יָד ְּבָמְרֳּדַכי ְלַבּדֹו ִּכי־ִהִּגידּו לֹו ֶאת־ַעם ָמְרֳּדָכי וְַיַבֵּקׁש ָהָמן ְלַהְׁשִמיד אֶ 3:6 ת־ָּכל־ַהְּיהּוִדים  וִַּיֶבז ְּבֵעיָניו ִלְׁש

ַעם ָמְרֳּדָכי:  יֵֹרׁשֲאַחְׁש ֲאֶׁשר ְּבָכל־ַמְלכּות 
ִהִּפיל ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל ִלְפֵני ָהָמן ִמּיֹום  ֲאַחְׁשיֵֹרׁשַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון הּוא־ֹחֶדׁש ִניָסן ִּבְׁשַנת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַלֶּמֶל 3:7

ְליֹום ּוֵמֹחֶדׁש ְלֹחֶדׁש ְׁשֵנים־ָעָׂשר הּוא־ֹחֶדׁש ֲאָדר: 



יְֶׁשנֹו ַעם־ֶאָחד ְמֻפָּזר ּוְמֹפָרד ֵּבין ָהַעִּמים ְּבֹכל ְמִדינֹות ַמְלכּוֶת ְוָדֵתיֶהם ֹׁשנֹות  ֲאַחְׁשיֵֹרׁשָמן ַלֶּמֶל וַּיֹאֶמר הָ 3:8
ִמָּכל־ָעם ְוֶאת־ָּדֵתי ַהֶּמֶל ֵאיָנם ֹעִׂשים ְוַלֶּמֶל ֵאין־ֹׁשוֶה ְלַהִּניָחם: 

ְּבָדם וֲַעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִּכַּכר־ֶּכֶסף ֶאְׁשקֹול ַעל־ְיֵדי ֹעֵׂשי ַהְּמָלאָכה ְלָהִביא ֶאל־ִּגְנֵזי  ִאם־ַעל־ַהֶּמֶל טֹוב ִיָּכֵתב ְלאַ 3:9
  : ַהֶּמֶל

וַָּיַסר ַהֶּמֶל ֶאת־ַטַּבְעּתֹו ֵמַעל יָדֹו וִַּיְּתָנּה ְלָהָמן ֶּבן־ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי ֹצֵרר ַהְּיהּוִדים:  3:10
:  וַּיֹאֶמר ַהֶּמלֶ 3:11  ְלָהָמן ַהֶּכֶסף ָנתּון ָל ְוָהָעם ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַּכּטֹוב ְּבֵעיֶני
ל  וִַּיָּקְראּו ֹסְפֵרי ַהֶּמֶל ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר יֹום ּבֹו וִַּיָּכֵתב ְּכָכל־ֲאֶׁשר־ִצָּוה ָהָמן אֶ 3:12

ֶׁשר ַעל־ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוֶאל־ָׂשֵרי ַעם וָָעם ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה ְוַעם וָָעם ֲאַחְׁשַּדְרְּפֵני־ַהֶּמֶל ְוֶאל־ַהַּפחֹות אֲ 
: ֲאַחְׁשיֵֹרׁשִּכְלׁשֹונֹו ְּבֵׁשם ַהֶּמֶל  ִנְכָּתב ְוֶנְחָּתם ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶל

ְלַהְׁשִמיד ַלֲהֹרג ּוְלַאֵּבד ֶאת־ָּכל־ַהְּיהּוִדים ִמַּנַער ְוַעד־ָזֵקן  ְוִנְׁשלֹוַח ְסָפִרים ְּביַד ָהָרִצים ֶאל־ָּכל־ְמִדינֹות ַהֶּמֶל 3:13
ַטף ְוָנִׁשים ְּביֹום ֶאָחד ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ְׁשֵנים־ָעָׂשר הּוא־ֹחֶדׁש ֲאָדר ּוְׁשָלָלם ָלבֹוז:  

לּוי ְלָכל־ָהַעִּמים ִלְהיֹות ֲעִתִדים ַלּיֹום ַהֶּזה: ַּפְתֶׁשֶגן ַהְּכָתב ְלִהָּנֵתן ָּדת ְּבָכל־ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּגָ 3:14
ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן  ָהָרִצים יְָצאּו ְדחּוִפים ִּבְדַבר ַהֶּמֶל ְוַהָּדת ִנְּתָנה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ְוַהֶּמֶל ְוָהָמן יְָׁשבּו ִלְׁשּתֹות3:15

ָנבֹוָכה:
ָׂשה וִַּיְקַרע ָמְרֳּדַכי ֶאת־ְּבָגָדיו וִַּיְלַּבׁש ַׂשק וֵָאֶפר וֵַּיֵצא ְּבתֹו ָהִעיר וִַּיְזַעק ְזָעָקה  ּוָמְרֳּדַכי יַָדע ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר ַנעֲ 4:1

ְגֹדָלה ּוָמָרה:  
וַָּיבֹוא ַעד ִלְפֵני ַׁשַער־ַהֶּמֶל ִּכי ֵאין ָלבֹוא ֶאל־ַׁשַער ַהֶּמֶל ִּבְלבּוׁש ָׂשק:  4:2
ה ְמקֹום ֲאֶׁשר ְּדַבר־ַהֶּמֶל ְוָדתֹו ַמִּגיַע ֵאֶבל ָּגדֹול ַלְּיהּוִדים ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְסֵּפד ַׂשק וֵָאֶפר  ּוְבָכל־ְמִדיָנה ּוְמִדינָ 4:3

יַֻּצע ָלַרִּבים: 
ְלַהְלִּביׁש ֶאת־ָמְרֳּדַכי  וַָּתבֹואיָנה ַנֲערֹות ֶאְסֵּתר ְוָסִריֶסיָה וַַּיִּגידּו ָלּה וִַּתְתַחְלַחל ַהַּמְלָּכה ְמֹאד וִַּתְׁשַלח ְּבָגִדים4:4

ּוְלָהִסיר ַׂשּקֹו ֵמָעָליו ְולֹא ִקֵּבל:  
ַעל־ַמה־ֶּזה:  וִַּתְקָרא ֶאְסֵּתר ַלֲהָת ִמָּסִריֵסי ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ֶהֱעִמיד ְלָפֶניָה וְַּתַצֵּוהּו ַעל־ָמְרֳּדָכי ָלַדַעת ַמה־ֶּזה וְ 4:5
:  וֵַּיֵצא ֲהָת ֶאל־ָמְרֳּדָכי ֶאל־ְרח 4:6 ֹוב ָהִעיר ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַׁשַער־ַהֶּמֶל
ביהודיים  וַַּיֶּגד־לֹו ָמְרֳּדַכי ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ָקָרהּו ְוֵאת ָּפָרַׁשת ַהֶּכֶסף ֲאֶׁשר ָאַמר ָהָמן ִלְׁשקֹול ַעל־ִּגְנֵזי ַהֶּמֶל 4:7

ַּבְּיהּוִדים ְלַאְּבָדם:  
ן ְּבׁשּוָׁשן ְלַהְׁשִמיָדם ָנַתן לֹו ְלַהְראֹות ֶאת־ֶאְסֵּתר ּוְלַהִּגיד ָלּה ּוְלַצּוֹות ָעֶליָה  ְוֶאת־ַּפְתֶׁשֶגן ְּכָתב־ַהָּדת ֲאֶׁשר־ִנּתַ 4:8

ָלבֹוא ֶאל־ַהֶּמֶל ְלִהְתַחֶּנן־לֹו ּוְלַבֵּקׁש ִמְּלָפָניו ַעל־ַעָּמּה:  
וַָּיבֹוא ֲהָת וַַּיֵּגד ְלֶאְסֵּתר ֵאת ִּדְבֵרי ָמְרֳּדָכי:  4:9

ֶאְסֵּתר ַלֲהָת וְַּתַצֵּוהּו ֶאל־ָמְרֳּדָכי:  וַּתֹאֶמר 4:10
ר  ָּכל־ַעְבֵדי ַהֶּמֶל ְוַעם־ְמִדינֹות ַהֶּמֶל יֹוְדִעים ֲאֶׁשר ָּכל־ִאיׁש ְוִאָּׁשה ֲאֶׁשר יָבֹוא־ֶאל־ַהֶּמֶל ֶאל־ֶהָחצֵ 4:11

יט־לֹו ַהֶּמֶל ֶאת־ַׁשְרִביט ַהָּזָהב ְוָחיָה וֲַאִני לֹא  ַהְּפִניִמית ֲאֶׁשר לֹא־ִיָּקֵרא ַאַחת ָּדתֹו ְלָהִמית ְלַבד ֵמֲאֶׁשר יֹוִׁש 
ִנְקֵראתי ָלבֹוא ֶאל־ַהֶּמֶל ֶזה ְׁשלֹוִׁשים יֹום:

וַַּיִּגידּו ְלָמְרֳּדָכי ֵאת ִּדְבֵרי ֶאְסֵּתר:4:12
ית־ַהֶּמֶל ִמָּכל־ַהְּיהּוִדים:  וַּיֹאֶמר ָמְרֳּדַכי ְלָהִׁשיב ֶאל־ֶאְסֵּתר ַאל־ְּתַדִּמי ְבַנְפֵׁש ְלִהָּמֵלט ּבֵ 4:13
אֵבדּו ּוִמי  ִּכי ִאם־ַהֲחֵרׁש ַּתֲחִריִׁשי ָּבֵעת ַהּזֹאת ֶרוַח ְוַהָּצָלה יֲַעמֹוד ַלְּיהּוִדים ִמָּמקֹום ַאֵחר ְוַאְּת ּוֵבית־ָאִבי ּתֹ 4:14

יֹוֵדַע ִאם־ְלֵעת ָּכזֹאת ִהַּגַעְּת ַלַּמְלכּות:  
ָהִׁשיב ֶאל־ָמְרֳּדָכי: וַּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר לְ 4:15
ֶׁשת יִָמים4:16 ַלְיָלה וָיֹום  ֵל ְּכנֹוס ֶאת־ָּכל־ַהְּיהּוִדים ַהִּנְמְצִאים ְּבׁשּוָׁשן ְוצּומּו ָעַלי ְוַאל־ּתֹאְכלּו ְוַאל־ִּתְׁשּתּו ְׁש

ֲאֶׁשר ָאַבְדִּתי ָאָבְדִּתי:  ַּגם־ֲאִני ְוַנֲעֹרַתי ָאצּום ֵּכן ּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל־ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר לֹא־ַכָּדת ְוכַ 
וַַּיֲעֹבר ָמְרֳּדָכי וַַּיַעׂש ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ִצְּוָתה ָעָליו ֶאְסֵּתר: 4:17

ְוַהֶּמֶל יֹוֵׁשב ֶּמֶל וְַיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי וִַּתְלַּבׁש ֶאְסֵּתר ַמְלכּות וַַּתֲעֹמד ַּבֲחַצר ֵּבית־ַהֶּמֶל ַהְּפִניִמית ֹנַכח ֵּבית הַ 5:1
ַעל־ִּכֵּסא ַמְלכּותֹו ְּבֵבית ַהַּמְלכּות ֹנַכח ֶּפַתח ַהָּבִית: 

ֶאת־ַׁשְרִביט  וְַיִהי ִכְראֹות ַהֶּמֶל ֶאת־ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ֹעֶמֶדת ֶּבָחֵצר ָנְׂשָאה ֵחן ְּבֵעיָניו וַּיֹוֶׁשט ַהֶּמֶל ְלֶאְסֵּתר 5:2
ִּתְקַרב ֶאְסֵּתר וִַּתַּגע ְּברֹאׁש ַהַּׁשְרִביט: ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּביָדֹו ַו

5:3  : וַּיֹאֶמר ָלּה ַהֶּמֶל ַמה־ָּל ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ּוַמה־ַּבָּקָׁשֵת ַעד־ֲחִצי ַהַּמְלכּות ְוִיָּנֵתן ָל
ם ֶאל־ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר־ָעִׂשיִתי לֹו:  וַּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ִאם־ַעל־ַהֶּמֶל טֹוב יָבֹוא ַהֶּמֶל ְוָהָמן ַהּיֹו5:4
ה ֶאְסֵּתר:  וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ַמֲהרּו ֶאת־ָהָמן ַלֲעׂשֹות ֶאת־ְּדַבר ֶאְסֵּתר וַָּיבֹא ַהֶּמֶל ְוָהָמן ֶאל־ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר־ָעְׂשתָ 5:5
 ְוִיָּנֵתן ָל ּוַמה־ַּבָּקָׁשֵת ַעד־ֲחִצי ַהַּמְלכּות ְוֵתָעׂש: וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ְלֶאְסֵּתר ְּבִמְׁשֵּתה ַהַּיִין ַמה־ְּׁשֵאָלֵת 5:6
וַַּתַען ֶאְסֵּתר וַּתֹאַמר ְׁשֵאָלִתי ּוַבָּקָׁשִתי:  5:7



ֶל ְוָהָמן ִאם־ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל ְוִאם־ַעל־ַהֶּמֶל טֹוב ָלֵתת ֶאת־ְׁשֵאָלִתי ְוַלֲעׂשֹות ֶאת־ַּבָּקָׁשִתי יָבֹוא ַהּמֶ 5:8
 : ֶאל־ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה ָלֶהם ּוָמָחר ֶאֱעֶׂשה ִּכְדַבר ַהֶּמֶל

ּנּו וִַּיָּמֵלא  וֵַּיֵצא ָהָמן ַּבּיֹום ַההּוא ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב ְוִכְראֹות ָהָמן ֶאת־ָמְרֳּדַכי ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל ְולֹא־ָקם ְולֹא־ָזע ִמּמֶ 5:9
י ֵחָמה: ָהָמן ַעל־ָמְרֳּדכַ 

וִַּיְתַאַּפק ָהָמן וַָּיבֹוא ֶאל־ֵּביתֹו וִַּיְׁשַלח וַָּיֵבא ֶאת־ֹאֲהָביו ְוֶאת־ֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו: 5:10
ְבֵדי  ָּׂשִרים ְועַ וְַיַסֵּפר ָלֶהם ָהָמן ֶאת־ְּכבֹוד ָעְׁשרֹו ְוֹרב ָּבָניו ְוֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ִּגְּדלֹו ַהֶּמֶל ְוֵאת ֲאֶׁשר ִנְּׂשאֹו ַעל־הַ 5:11

  : ַהֶּמֶל
ָמָחר  וַּיֹאֶמר ָהָמן ַאף לֹא־ֵהִביָאה ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ִעם־ַהֶּמֶל ֶאל־ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר־ָעָׂשָתה ִּכי ִאם־אֹוִתי ְוַגם־לְ 5:12

  : ֲאִני ָקרּוא־ָלּה ִעם־ַהֶּמֶל
: ְוָכל־ֶזה ֵאיֶנּנּו ֹׁשוֶה ִלי ְּבָכל־ֵעת ֲאֶׁשר ֲאִני ֹרֶאה ֶאת5:13 ־ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי יֹוֵׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל
ת־ָמְרֳּדַכי ָעָליו  וַּתֹאֶמר לֹו ֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו ְוָכל־ֹאֲהָביו יֲַעׂשּו־ֵעץ ָּגֹבַּה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ּוַבֹּבֶקר ֱאֹמר ַלֶּמֶל ְוִיְתלּו אֶ 5:14

ב ַהָּדָבר ִלְפֵני ָהָמן וַַּיַעׂש ָהֵעץ:ּובֹא־ִעם־ַהֶּמֶל ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה ָׂשֵמַח וִַּייטַ 
:  ַּבַּלְיָלה ַההּוא ָנְדָדה ְׁשַנת ַהֶּמֶל וַּיֹאֶמר ְלָהִביא ֶאת־ֵסֶפר ַהִּזְכֹרנֹות ִּדְבֵרי ַהָּיִמים וִַּיְהיּו ִנְקָראִ 6:1 ים ִלְפֵני ַהֶּמֶל
ַח יָד  וִַּיָּמֵצא ָכתּוב ֲאֶׁשר ִהִּגיד ָמְרֳּדַכי ַעל־ִּבְגָתָנא6:2 וֶָתֶרׁש ְׁשֵני ָסִריֵסי ַהֶּמֶל ִמֹּׁשְמֵרי ַהַּסף ֲאֶׁשר ִּבְקׁשּו ִלְׁש

:  ֲאַחְׁשיֵֹרׁשַּבֶּמֶל 
ר: ה ִעּמֹו ָּדבָ וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ַמה־ַּנֲעָׂשה ְיָקר ּוְגדּוָּלה ְלָמְרֳּדַכי ַעל־ֶזה וַּיֹאְמרּו ַנֲעֵרי ַהֶּמֶל ְמָׁשְרָתיו לֹא־ַנֲעׂשָ 6:3
־ָהֵעץ  וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ִמי ֶבָחֵצר ְוָהָמן ָּבא ַלֲחַצר ֵּבית־ַהֶּמֶל ַהִחיצֹוָנה ֵלאֹמר ַלֶּמֶל ִלְתלֹות ֶאת־ָמְרֳּדַכי ַעל6:4

ֲאֶׁשר־ֵהִכין לֹו: 
וַּיֹאְמרּו ַנֲעֵרי ַהֶּמֶל ֵאָליו ִהֵּנה ָהָמן ֹעֵמד ֶּבָחֵצר וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל יָבֹוא:  6:5
י יְַחֹּפץ ַהֶּמֶל  וַָּיבֹוא ָהָמן וַּיֹאֶמר לֹו ַהֶּמֶל ַמה־ַלֲעׂשֹות ָּבִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ָחֵפץ ִּביָקרֹו וַּיֹאֶמר ָהָמן ְּבִלּבֹו ְלמִ 6:6

ַלֲעׂשֹות ְיָקר יֹוֵתר ִמֶּמִּני:  
:  וַּיֹאֶמר ָהָמן ֶאל־ַהֶּמֶל ִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ָחֵפץ ִּביָקרֹו6:7
רֹאׁשֹו:  יִָביאּו ְלבּוׁש ַמְלכּות ֲאֶׁשר ָלַבׁש־ּבֹו ַהֶּמֶל ְוסּוס ֲאֶׁשר ָרַכב ָעָליו ַהֶּמֶל וֲַאֶׁשר ִנַּתן ֶּכֶתר ַמְלכּות ּבְ 6:8
ר ַהֶּמֶל ָחֵפץ ִּביָקרֹו ְוָנתֹון ַהְּלבּוׁש ְוַהּסּוס ַעל־יַד־ִאיׁש ִמָּׂשֵרי ַהֶּמֶל ַהַּפְרְּתִמים ְוִהְלִּביׁשּו ֶאת־ָהִאיׁש ֲאׁשֶ 6:9

ְוִהְרִּכיֻבהּו ַעל־ַהּסּוס ִּבְרחֹוב ָהִעיר ְוָקְראּו ְלָפָניו ָּכָכה יֵָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ָחֵפץ ִּביָקרֹו:  
ן ְלָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ַהּיֹוֵׁשב וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ְלָהָמן ַמֵהר ַקח ֶאת־ַהְּלבּוׁש ְוֶאת־ַהּסּוס ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת וֲַעֵׂשה־כֵ 6:10

ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל ַאל־ַּתֵּפל ָּדָבר ִמֹּכל ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת: 
יׁש  ו ָּכָכה יֵָעֶׂשה ָלאִ וִַּיַּקח ָהָמן ֶאת־ַהְּלבּוׁש ְוֶאת־ַהּסּוס וַַּיְלֵּבׁש ֶאת־ָמְרֳּדָכי וַַּיְרִּכיֵבהּו ִּבְרחֹוב ָהִעיר וִַּיְקָרא ְלָפָני6:11

ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ָחֵפץ ִּביָקרֹו:  
וַָּיָׁשב ָמְרֳּדַכי ֶאל־ַׁשַער ַהֶּמֶל ְוָהָמן ִנְדַחף ֶאל־ֵּביתֹו ָאֵבל וֲַחפּוי רֹאׁש:  6:12
ּתֹו ִאם ִמֶּזַרע  וְַיַסֵּפר ָהָמן ְלֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו ּוְלָכל־ֹאֲהָביו ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ָקָרהּו וַּיֹאְמרו לֹו ֲחָכָמיו ְוֶזֶרׁש ִאְׁש 6:13

ַהְּיהּוִדים ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ַהִחּלֹוָת ִלְנֹּפל ְלָפָניו לֹא־תּוַכל לֹו ִּכי־ָנפֹול ִּתּפֹול ְלָפָניו:  
ר:  ּתֵ עֹוָדם ְמַדְּבִרים ִעּמֹו ְוָסִריֵסי ַהֶּמֶל ִהִּגיעּו וַַּיְבִהלּו ְלָהִביא ֶאת־ָהָמן ֶאל־ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר־ָעְׂשָתה ֶאסְ 6:14

וַָּיבֹא ַהֶּמֶל ְוָהָמן ִלְׁשּתֹות ִעם־ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה: 7:1
ָל ּוַמה־ַּבָּקָׁשֵת  וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ְלֶאְסֵּתר ַּגם ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ְּבִמְׁשֵּתה ַהַּיִין ַמה־ְּׁשֵאָלֵת ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ְוִתָּנֵתן7:2

ׂש: ַעד־ֲחִצי ַהַּמְלכּות ְוֵתעָ 
י ִּבְׁשֵאָלִתי  וַַּתַען ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה וַּתֹאַמר ִאם־ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני ַהֶּמֶל ְוִאם־ַעל־ַהֶּמֶל טֹוב ִּתָּנֶתן־ִלי ַנְפִׁש 7:3

ְוַעִּמי ְּבַבָּקָׁשִתי:  
ָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות ִנְמַּכְרנּו ֶהֱחַרְׁשִּתי ִּכי ֵאין ַהָּצר ֹׁשוֶה  ִּכי ִנְמַּכְרנּו ֲאִני ְוַעִּמי ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד ְוִאּלּו ַלעֲ 7:4

 : ְּבֵנֶזק ַהֶּמֶל
וַּיֹאֶמר ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ִמי הּוא ֶזה ְוֵאי־ֶזה הּוא ֲאֶׁשר־ְמָלאֹו ִלּבֹו ַלֲעׂשֹות ֵּכן: ֲאַחְׁשיֵֹרׁשוַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל 7:5
ֵּתר ִאיׁש ַצר ְואֹויֵב ָהָמן ָהָרע ַהֶּזה ְוָהָמן ִנְבַעת ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶל ְוַהַּמְלָּכה: וַּתֹאֶמר־ֶאסְ 7:6
ָּכה ִּכי ָרָאה  ְוַהֶּמֶל ָקם ַּבֲחָמתֹו ִמִּמְׁשֵּתה ַהַּיִין ֶאל־ִּגַּנת ַהִּביָתן ְוָהָמן ָעַמד ְלַבֵּקׁש ַעל־ַנְפׁשֹו ֵמֶאְסֵּתר ַהַּמלְ 7:7

:  ִּכי־ָכְלָתה אֵ  ָליו ָהָרָעה ֵמֵאת ַהֶּמֶל
ר ַהֶּמֶל ֲהַגם ְוַהֶּמֶל ָׁשב ִמִּגַּנת ַהִּביָתן ֶאל־ֵּבית ִמְׁשֵּתה ַהַּיִין ְוָהָמן ֹנֵפל ַעל־ַהִּמָּטה ֲאֶׁשר ֶאְסֵּתר ָעֶליָה וַּיֹאמֶ 7:8

ְפֵני ָהָמן ָחפּו: ִלְכּבֹוׁש ֶאת־ַהַּמְלָּכה ִעִּמי ַּבָּבִית ַהָּדָבר יָָצא ִמִּפי ַהֶּמֶל ּו 
ר־טֹוב  וַּיֹאֶמר ַחְרבֹוָנה ֶאָחד ִמן־ַהָּסִריִסים ִלְפֵני ַהֶּמֶל ַּגם ִהֵּנה־ָהֵעץ ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ָהָמן ְלָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ִּדּבֶ 7:9

ָעָליו:  ַעל־ַהֶּמֶל ֹעֵמד ְּבֵבית ָהָמן ָּגֹבַּה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ְּתֻלהּו
וִַּיְתלּו ֶאת־ָהָמן ַעל־ָהֵעץ ֲאֶׁשר־ֵהִכין ְלָמְרֳּדָכי וֲַחַמת ַהֶּמֶל ָׁשָכָכה:7:10



ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ֶאת־ֵּבית ָהָמן ֹצֵרר היהודיים ַהְּיהּוִדים ּוָמְרֳּדַכי ָּבא ִלְפֵני  ֲאַחְׁשיֵֹרׁשַּבּיֹום ַההּוא ָנַתן ַהֶּמֶל  8:1
י־ִהִּגיָדה ֶאְסֵּתר ַמה הּוא־ָלּה:  ַהֶּמֶל ּכִ 

ית ָהָמן:וַָּיַסר ַהֶּמֶל ֶאת־ַטַּבְעּתֹו ֲאֶׁשר ֶהֱעִביר ֵמָהָמן וִַּיְּתָנּה ְלָמְרֳּדָכי וַָּתֶׂשם ֶאְסֵּתר ֶאת־ָמְרֳּדַכי ַעל־ּבֵ 8:2
ַוֵּתְבְּך וִַּתְתַחֶּנן־לֹו ְלַהֲעִביר ֶאת־ָרַעת ָהָמן ָהֲאָגִגי ְוֵאת וַּתֹוֶסף ֶאְסֵּתר וְַּתַדֵּבר ִלְפֵני ַהֶּמֶל וִַּתֹּפל ִלְפֵני ַרְגָליו8:3

ַמֲחַׁשְבּתֹו ֲאֶׁשר ָחַׁשב ַעל־ַהְּיהּוִדים: 
8:4 : וַּיֹוֶׁשט ַהֶּמֶל ְלֶאְסֵּתר ֵאת ַׁשְרִבט ַהָּזָהב וַָּתָקם ֶאְסֵּתר וַַּתֲעֹמד ִלְפֵני ַהֶּמֶל
טֹוב ְוִאם־ָמָצאִתי ֵחן ְלָפָניו ְוָכֵׁשר ַהָּדָבר ִלְפֵני ַהֶּמֶל ְוטֹוָבה ֲאִני ְּבֵעיָניו ִיָּכֵתב ְלָהִׁשיב וַּתֹאֶמר ִאם־ַעל־ַהֶּמֶל 8:5

:  ֶאת־ַהְּסָפִרים ַמֲחֶׁשֶבת ָהָמן ֶּבן־ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי ֲאֶׁשר ָּכַתב ְלַאֵּבד ֶאת־ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבָכל־ְמִדינֹות הַ  ֶּמֶל
י ֵאיָכָכה אּוַכל ְוָרִאיִתי ָּבָרָעה ֲאֶׁשר־ִיְמָצא ֶאת־ַעִּמי ְוֵאיָכָכה אּוַכל ְוָרִאיִתי ְּבָאְבַדן מֹוַלְדִּתי: ּכִ 8:6
תֹו ָּתלּו ַעל־ָהֵעץ  ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ּוְלָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ִהֵּנה ֵבית־ָהָמן ָנַתִּתי ְלֶאְסֵּתר ְואֹ ֲאַחְׁשיֵֹרׁשוַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל 8:7

ַעל ֲאֶׁשר־ָׁשַלח יָדֹו ביהודיים ַּבְּיהּוִדים:  
ִנְכָּתב  ְוַאֶּתם ִּכְתבּו ַעל־ַהְּיהּוִדים ַּכּטֹוב ְּבֵעיֵניֶכם ְּבֵׁשם ַהֶּמֶל ְוִחְתמּו ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶל ִּכי־ְכָתב ֲאֶׁשר־8:8

 ֵאין ְלָהִׁשיב:  ְּבֵׁשם־ַהֶּמֶל ְוַנְחּתֹום ְּבַטַּבַעת ַהֶּמלֶ 
ָּכֵתב וִַּיָּקְראּו ֹסְפֵרי־ַהֶּמֶל ָּבֵעת־ַהִהיא ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִליִׁשי הּוא־ֹחֶדׁש ִסיוָן ִּבְׁשלֹוָׁשה ְוֶעְׂשִרים ּבֹו וַּיִ 8:9

ְּמִדינֹות ֲאֶׁשר ֵמֹהּדּו ְוַעד־ּכּוׁש ֶׁשַבע  ְּכָכל־ֲאֶׁשר־ִצָּוה ָמְרֳּדַכי ֶאל־ַהְּיהּוִדים ְוֶאל ָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים־ְוַהַּפחֹות ְוָׂשֵרי הַ 
ָנם: ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה ְוַעם וָָעם ִּכְלֹׁשנֹו ְוֶאל־ַהְּיהּוִדים ִּכְכָתָבם ְוִכְלׁשֹו

 וִַּיְׁשַלח ְסָפִרים ְּביַד ָהָרִצים ַּבּסּוִסים ֹרְכֵבי ָהֶרֶכׁש  וַַּיְחֹּתם ְּבַטַּבַעת ַהֶּמלֶ ֲאַחְׁשיֵֹרׁשוִַּיְכֹּתב ְּבֵׁשם ַהֶּמֶל 8:10
ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים ְּבֵני ָהַרָּמִכים:  

ד  ֲאֶׁשר ָנַתן ַהֶּמֶל ַלְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבָכל־ִעיר־וִָעיר ְלִהָּקֵהל ְוַלֲעֹמד ַעל־ַנְפָׁשם ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ 8:11
ַעם ּוְמִדיָנה ַהָּצִרים ֹאָתם ַטף ְוָנִׁשים ּוְׁשָלָלם ָלבֹוז: ֶאת־ָּכל־ֵחיל

ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ְׁשֵנים־ָעָׂשר הּוא־ֹחֶדׁש ֲאָדר:  ֲאַחְׁשיֵֹרׁשְּביֹום ֶאָחד ְּבָכל־ְמִדינֹות ַהֶּמֶל 8:12
ה ָּגלּוי ְלָכל־ָהַעִּמים ְוִלְהיֹות היהודיים ַהְּיהּוִדים עתודים  ַּפְתֶׁשֶגן ַהְּכָתב ְלִהָּנֵתן ָּדת ְּבָכל־ְמִדיָנה ּוְמִדינָ 8:13

ֲעִתיִדים ַלּיֹום ַהֶּזה ְלִהָּנֵקם ֵמֹאְיֵביֶהם:  
:ַהִּביָרהָהָרִצים ֹרְכֵבי ָהֶרֶכׁש ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים יְָצאּו ְמֹבָהִלים ּוְדחּוִפים ִּבְדַבר ַהֶּמֶל ְוַהָּדת ִנְּתָנה ְּבׁשּוַׁשן 8:14
ָּגָמן ְוָהִעיר  ּוָמְרֳּדַכי יָָצא ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶל ִּבְלבּוׁש ַמְלכּות ְּתֵכֶלת וָחּור וֲַעֶטֶרת ָזָהב ְּגדֹוָלה ְוַתְכִרי ּבּוץ ְוַאְר 8:15

ׁשּוָׁשן ָצֲהָלה ְוָׂשֵמָחה: 
ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹן ִויָקר:  8:16
ה  יָנה ּוְמִדיָנה ּוְבָכל־ִעיר וִָעיר ְמקֹום ֲאֶׁשר ְּדַבר־ַהֶּמֶל ְוָדתֹו ַמִּגיַע ִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון ַלְּיהּוִדים ִמְׁשּתֶ ּוְבָכל־ְמִד 8:17

ְויֹום טֹוב ְוַרִּבים ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ ִמְתיֲַהִדים ִּכי־ָנַפל ַּפַחד־ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם:  
ֹחֶדׁש ֲאָדר ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר יֹום ּבֹו ֲאֶׁשר ִהִּגיַע ְּדַבר־ַהֶּמֶל ְוָדתֹו ְלֵהָעׂשֹות ַּבּיֹום ֲאֶׁשר  ּוִבְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש הּוא־9:1

ִׂשְּברּו ֹאְיֵבי ַהְּיהּוִדים ִלְׁשלֹוט ָּבֶהם ְוַנֲהפֹו הּוא ֲאֶׁשר ִיְׁשְלטּו ַהְּיהּוִדים ֵהָּמה ְּבׂשְֹנֵאיֶהם:  
ַח יָד ִּבְמַבְקֵׁשי ָרָעָתם ְוִאיׁש לֹא־ָעַמד ִלְפֵניֶהם  ֲאַחְׁשיֵֹרׁשים ְּבָעֵריֶהם ְּבָכל־ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ִנְקֲהלּו ַהְּיהּוִד 9:2 ִלְׁש

ִּכי־ָנַפל ַּפְחָּדם ַעל־ָּכל־ָהַעִּמים: 
ַלֶּמֶל ְמַנְּׂשִאים ֶאת־ַהְּיהּוִדים ִּכי־ָנַפל  ְוָכל־ָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות ְוָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים ְוַהַּפחֹות ְוֹעֵׂשי ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר 9:3

ַּפַחד־ָמְרֳּדַכי ֲעֵליֶהם:  
ִּכי־ָגדֹול ָמְרֳּדַכי ְּבֵבית ַהֶּמֶל ְוָׁשְמעֹו הֹוֵל ְּבָכל־ַהְּמִדינֹות ִּכי־ָהִאיׁש ָמְרֳּדַכי הֹוֵל ְוָגדֹול:9:4
־ֶחֶרב ְוֶהֶרג ְוַאְבָדן וַַּיֲעׂשּו ְבׂשְֹנֵאיֶהם ִּכְרצֹוָנם: וַַּיּכּו ַהְּיהּוִדים ְּבָכל־ֹאְיֵביֶהם ַמַּכת 9:5
ּוְבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ָהְרגּו ַהְּיהּוִדים ְוַאֵּבד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיׁש:  9:6
ְוֵאת ַּפְרַׁשְנָּדָתא ְוֵאת ַּדְלפֹון ְוֵאת ַאְסָּפָתא: 9:7
ְוֵאת ּפֹוָרָתא ְוֵאת ֲאַדְליָא ְוֵאת ֲאִריָדָתא:9:8
ְוֵאת ַּפְרַמְׁשָּתא ְוֵאת ֲאִריַסי ְוֵאת ֲאִרַדי ְוֵאת וְַיָזָתא:  9:9

ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן ֶּבן־ַהְּמָדָתא ֹצֵרר ַהְּיהּוִדים ָהָרגּו ּוַבִּבָּזה לֹא ָׁשְלחּו ֶאת־יָָדם:  9:10
: ַּבּיֹום ַההּוא ָּבא ִמְסַּפר ַהֲהרּוִגים ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ִלְפֵני הַ 9:11 ֶּמֶל
ֶרת ְּבֵני־ָהָמן  וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ָהְרגּו ַהְּיהּוִדים ְוַאֵּבד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיׁש ְוֵאת ֲעׂשֶ 9:12

ָׁשֵת עֹוד ְוֵתָעׂש: ִּבְׁשָאר ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ֶמה ָעׂשּו ּוַמה־ְּׁשֵאָלֵת ְוִיָּנֵתן ָל ּוַמה־ַּבּקָ 
ֲעֶׂשֶרת  וַּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ִאם־ַעל־ַהֶּמֶל טֹוב ִיָּנֵתן ַּגם־ָמָחר ַלְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבׁשּוָׁשן ַלֲעׂשֹות ְּכָדת ַהּיֹום ְוֵאת 9:13

ְּבֵני־ָהָמן ִיְתלּו ַעל־ָהֵעץ: 
ׁשּוָׁשן ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני־ָהָמן ָּתלּו:  וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ְלֵהָעׂשֹות ֵּכן וִַּתָּנֵתן ָּדת ּבְ 9:14



ׁש ֵמאֹות  וִַּיָּקֲהלּו היהודיים ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר־ְּבׁשּוָׁשן ַּגם ְּביֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ֲאָדר וַַּיַהְרגּו ְבׁשּוָׁשן 9:15 ְׁש
ִאיׁש ּוַבִּבָּזה לֹא ָׁשְלחּו ֶאת־יָָדם: 

ים ֲאֶׁשר ִּבְמִדינֹות ַהֶּמֶל ִנְקֲהלּו ְוָעֹמד ַעל־ַנְפָׁשם ְונֹוַח ֵמֹאְיֵביֶהם ְוָהֹרג ְּבׂשְֹנֵאיֶהם ֲחִמָּׁשה ּוְׁשָאר ַהְּיהּוִד 9:16
ְוִׁשְבִעים ָאֶלף ּוַבִּבָּזה לֹא ָׁשְלחּו ֶאת־יָָדם:  

ָׁשה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ֲאָדר ְונֹוַח ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ּבֹו ְועָ 9:17 ׂשֹה ֹאתֹו יֹום ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה:  ְּביֹום־ְׁש
ָׁשה ָעָׂשר ּבֹו ּוְבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ּבֹו ְונֹוַח ַּבֲחִמּׁשָ 9:18 ה ָעָׂשר ּבֹו  והיהודיים ְוַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר־ְּבׁשּוָׁשן ִנְקֲהלּו ִּבְׁש

ְוָעׂשֹה ֹאתֹו יֹום ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה:  
ים ַהְּפָרִזים ַהֹּיְׁשִבים ְּבָעֵרי ַהְּפָרזֹות ֹעִׂשים ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ֲאָדר ִׂשְמָחה ַעל־ֵּכן ַהְּיהּוִדים הפרוז 9:19

ּוִמְׁשֶּתה ְויֹום טֹוב ּוִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו:
ֲאַחְׁשיֵֹרׁשהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבָכל־ְמִדינֹות ַהֶּמֶל וִַּיְכֹּתב ָמְרֳּדַכי ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה וִַּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל־ָּכל־ַהּיְ 9:20

ַהְּקרֹוִבים ְוָהְרחֹוִקים: 
ָׁשָנה: ְלַקֵּים ֲעֵליֶהם ִלְהיֹות ֹעִׂשים ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ֲאָדר ְוֵאת יֹום־ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו ְּבָכל־ָׁשָנה וְ 9:21
ם ַהְּיהּוִדים ֵמאֹוְיֵביֶהם ְוַהֹחֶדׁש ֲאֶׁשר ֶנְהַּפ ָלֶהם ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב  ַּכָּיִמים ֲאֶׁשר־ָנחּו ָבהֶ 9:22

ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ְיֵמי ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה ּוִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים: 
ּלּו ַלֲעׂשֹות ְוֵאת ֲאֶׁשר־ָּכַתב ָמְרֳּדַכי ֲאֵליֶהם:  ְוִקֵּבל ַהְּיהּוִדים ֵאת ֲאֶׁשר־ֵהחֵ 9:23
ל ְלֻהָּמם  ִּכי ָהָמן ֶּבן־ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי ֹצֵרר ָּכל־ַהְּיהּוִדים ָחַׁשב ַעל־ַהְּיהּוִדים ְלַאְּבָדם ְוִהִּפיל ּפּור הּוא ַהּגֹורָ 9:24

ּוְלַאְּבָדם:  
ַהֵּסֶפר יָׁשּוב ַמֲחַׁשְבּתֹו ָהָרָעה ֲאֶׁשר־ָחַׁשב ַעל־ַהְּיהּוִדים ַעל־רֹאׁשֹו ְוָתלּו ֹאתֹו  ּוְבֹבָאּה ִלְפֵני ַהֶּמֶל ָאַמר ִעם־9:25

ְוֶאת־ָּבָניו ַעל־ָהֵעץ:  
ּוָמה ָכה ַעל־ֵּכן ָקְראּו ַלָּיִמים ָהֵאֶּלה פּוִרים ַעל־ֵׁשם ַהּפּור ַעל־ֵּכן ַעל־ָּכל־ִּדְבֵרי ָהִאֶּגֶרת ַהּזֹאת ּוָמה־ָראּו ַעל־ּכָ 9:26

ִהִּגיַע ֲאֵליֶהם:  
ֵאת ְׁשֵני ִקְּימּו וקבל ְוִקְּבלּו ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם ְוַעל־ַזְרָעם ְוַעל ָּכל־ַהִּנְלִוים ֲעֵליֶהם ְולֹא יֲַעבֹור ִלְהיֹות ֹעִׂשים 9:27

ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִּכְכָתָבם ְוִכְזַמָּנם ְּבָכל־ָׁשָנה ְוָׁשָנה: 
ה ִנְזָּכִרים ְוַנֲעִׂשים ְּבָכל־ּדֹור וָדֹור ִמְׁשָּפָחה ּוִמְׁשָּפָחה ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוִעיר וִָעיר ִויֵמי ַהּפּוִרים ְוַהָּיִמים ָהֵאּלֶ 9:28

ָהֵאֶּלה לֹא יַַעְברּו ִמּתֹו ַהְּיהּוִדים ְוִזְכָרם לֹא־יָסּוף ִמַּזְרָעם: 
ִביַחִיל ּוָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ֶאת־ָּכל־ֹּתֶקף ְלַקֵּים ֵאת ִאֶּגֶרת ַהּפּוִרים ַהּזֹאת ַהֵּׁשִנית: וִַּתְכֹּתב ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ַבת־אֲ 9:29
ִּדְבֵרי ָׁשלֹום וֱֶאֶמת:  ֲאַחְׁשיֵֹרׁשוִַּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל־ָּכל־ַהְּיהּוִדים ֶאל־ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה ַמְלכּות 9:30
ִקְּימּו  ת־ְיֵמי ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה ִּבְזַמֵּניֶהם ַּכֲאֶׁשר ִקַּים ֲעֵליֶהם ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ְוֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ְוַכֲאֶׁשר ְלַקֵּים אֵ 9:31

ַעל־ַנְפָׁשם ְוַעל־ַזְרָעם ִּדְבֵרי ַהֹּצמֹות ְוַזֲעָקָתם: 
ְכָּתב ַּבֵּסֶפר:ּוַמֲאַמר ֶאְסֵּתר ִקַּים ִּדְבֵרי ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה ְונִ 9:32
ַמס ַעל־ָהָאֶרץ ְוִאֵּיי ַהָּים:  ֲאַחְׁשיֵֹרׁשוַָּיֶׂשם ַהֶּמֶל 10:1
ר ִּדְבֵרי  ְוָכל־ַמֲעֵׂשה ָתְקּפֹו ּוְגבּוָרתֹו ּוָפָרַׁשת ְּגֻדַּלת ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ִּגְּדלֹו ַהֶּמֶל ֲהלֹוא־ֵהם ְּכתּוִבים ַעל־ֵספֶ 10:2

י ּוָפָרס:  ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ָמדַ 
ְוָגדֹול ַלְּיהּוִדים ְוָרצּוי ְלֹרב ֶאָחיו ֹּדֵרׁש טֹוב ְלַעּמֹו ְוֹדֵבר ָׁשלֹום  ֲאַחְׁשיֵֹרׁשִּכי ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ִמְׁשֶנה ַלֶּמֶל 10:3

ְלָכל־ַזְרעֹו: 
Job איוב
ִהים ְוָסר ֵמָרע: ִאיׁש ָהיָה ְבֶאֶרץ־עּוץ ִאּיֹוב ְׁשמֹו ְוָהיָה ָהִאיׁש ַההּוא ָּתם1:1 ְויָָׁשר ִויֵרא ֱא
וִַּיָּוְלדּו לֹו ִׁשְבָעה ָבִנים ְוָׁשלֹוׁש ָּבנֹות: 1:2
ֶׁשת ַאְלֵפי ְגַמִּלים וֲַחֵמׁש ֵמאֹות ֶצֶמד־ָּבָקר וֲַחֵמׁש ֵמאֹות ֲאתֹונֹות 1:3 וֲַעֻבָּדה  וְַיִהי ִמְקֵנהּו ִׁשְבַעת ַאְלֵפי־צֹאן ּוְׁש

י ָהִאיׁש ַההּוא ָּגדֹול ִמָּכל־ְּבֵני־ֶקֶדם:  ַרָּבה ְמֹאד וְַיהִ 
ֶׁשת אחיתיהם ַאְחיֹוֵתיֶהם ֶלֱאֹכל ְוִלְׁש 1:4 ּתֹות ִעָּמֶהם:  ְוָהְלכּו ָבָניו ְוָעׂשּו ִמְׁשֶּתה ֵּבית ִאיׁש יֹומֹו ְוָׁשְלחּו ְוָקְראּו ִלְׁש
וְַיַקְּדֵׁשם ְוִהְׁשִּכים ַּבֹּבֶקר ְוֶהֱעָלה ֹעלֹות ִמְסַּפר ֻּכָּלם ִּכי ָאַמר ִאּיֹוב  וְַיִהי ִּכי ִהִּקיפּו ְיֵמי ַהִּמְׁשֶּתה וִַּיְׁשַלח ִאּיֹוב1:5

ִהים ִּבְלָבָבם ָּכָכה יֲַעֶׂשה ִאּיֹוב ָּכל־ַהָּיִמים: אּוַלי ָחְטאּו ָבַני ְוִקְללּו ֱא
ִהים ְלִהְתיֵַּצב ַעל־ְיהוָה ו1:6ַ ָּיבֹוא ַגם־ַהָּׂשָטן ְּבתֹוָכם:  וְַיִהי ַהּיֹום וַָּיֹבאּו ְּבֵני ָהֱא
:  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ַהָּׂשָטן ֵמַאִין ָּתבֹא וַַּיַען ַהָּׂשָטן ֶאת־ְיהוָה וַּיֹאַמר ִמּׁשּוט ָּבָאֶרץ ּוֵמִהְתַהֵּל ָּבּה1:7
ִהים ְוָסר ֵמָרע:  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ַהָּׂשָטן ֲהַׂשְמָּת ִלְּב ַעל־ַעְבִּדי ִאּיֹוב ִּכי ֵאין ָּכֹמה1:8 ּו ָּבָאֶרץ ִאיׁש ָּתם ְויָָׁשר ְיֵרא ֱא
ִהים:  1:9 וַַּיַען ַהָּׂשָטן ֶאת־ְיהוָה וַּיֹאַמר ַהִחָּנם יֵָרא ִאּיֹוב ֱא

ְקֵנהּו ָּפַרץ ָּבָאֶרץ: ֲהלֹא־את ַאָּתה ַׂשְכָּת ַבֲעדֹו ּוְבַעד־ֵּביתֹו ּוְבַעד ָּכל־ֲאֶׁשר־לֹו ִמָּסִביב ַמֲעֵׂשה יָָדיו ֵּבַרְכָּת ּומִ 1:10
1:11  : ְואּוָלם ְׁשַלח־ָנא יְָד ְוַגע ְּבָכל־ֲאֶׁשר־לֹו ִאם־לֹא ַעל־ָּפֶני ְיַקֶּלְל



י ְיהוָה:  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ַהָּׂשָטן ִהֵּנה ָכל־ֲאֶׁשר־לֹו ְּביֶָד ַרק ֵאָליו ַאל־ִּתְׁשַלח יֶָד וֵַּיֵצא ַהָּׂשָטן ֵמִעם ְּפנֵ 1:12
וְַיִהי ַהּיֹום ּוָבָניו ּוְבֹנָתיו ֹאְכִלים ְוֹׁשִתים יִַין ְּבֵבית ֲאִחיֶהם ַהְּבכֹור:  1:13
ּוַמְלָא ָּבא ֶאל־ִאּיֹוב וַּיֹאַמר ַהָּבָקר ָהיּו ֹחְרׁשֹות ְוָהֲאֹתנֹות ֹרעֹות ַעל־ְיֵדיֶהם: 1:14
:  וִַּתֹּפל ְׁשָבא וִַּתָּקֵחם ְוֶאת־ַהְּנָעִרים ִהּכּו לְ 1:15 ִפי־ָחֶרב וִָאָּמְלָטה ַרק־ֲאִני ְלַבִּדי ְלַהִּגיד ָל
ִהים ָנְפָלה ִמן־ַהָּׁשַמִים וִַּתְבַער ַּבּצֹאן ּוַבְּנָעִרים וַּתֹאְכֵלם ו1:16ָ ִאָּמְלָטה עֹוד ֶזה ְמַדֵּבר ְוֶזה ָּבא וַּיֹאַמר ֵאׁש ֱא

  : ַרק־ֲאִני ְלַבִּדי ְלַהִּגיד ָל
ָׁשה ָראִׁשים וִַּיְפְׁשטּו ַעל־ַהְּגַמִּלים וִַּיָּקחּום ְוֶאת־ַהְּנָעִרים הִ עֹוד ֶזה ְמַדּבֵ 1:17 ּכּו  ר ְוֶזה ָּבא וַּיֹאַמר ַּכְׂשִּדים ָׂשמּו ְׁש

  : ְלִפי־ָחֶרב וִָאָּמְלָטה ַרק־ֲאִני ְלַבִּדי ְלַהִּגיד ָל
ְכִלים ְוֹׁשִתים יִַין ְּבֵבית ֲאִחיֶהם ַהְּבכֹור:  ַעד ֶזה ְמַדֵּבר ְוֶזה ָּבא וַּיֹאַמר ָּבֶני ּוְבנֹוֶתי אֹ 1:18
תּו וִָאָּמְלָטה ַרק־ֲאִני  ְוִהֵּנה רּוַח ְּגדֹוָלה ָּבָאה ֵמֵעֶבר ַהִּמְדָּבר וִַּיַּגע ְּבַאְרַּבע ִּפּנֹות ַהַּבִית וִַּיֹּפל ַעל־ַהְּנָעִרים וַָּימּו1:19

  : ְלַבִּדי ְלַהִּגיד ָל
וִַּיְקַרע ֶאת־ְמִעלֹו וַָּיָגז ֶאת־רֹאׁשֹו וִַּיֹּפל ַאְרָצה וִַּיְׁשָּתחּו:  וַָּיָקם ִאּיֹוב1:20
1:21 : וַּיֹאֶמר ָעֹרם יצתי יָָצאִתי ִמֶּבֶטן ִאִּמי ְוָעֹרם ָאׁשּוב ָׁשָמה ְיהוָה ָנַתן וַיהוָה ָלָקח ְיִהי ֵׁשם ְיהוָה ְמֹבָר
ִהים:ְּבָכל־זֹאת לֹא־ָחָטא ִאּיֹוב ְולֹא־ָנַתן ִּת 1:22 ְפָלה ֵלא

ִהים ְלִהְתיֵַּצב ַעל־ְיהוָה וַָּיבֹוא ַגם־ַהָּׂשָטן ְּבֹתָכם ְלִהְתיֵַּצב ַעל־ְיהוָה2:1 :  וְַיִהי ַהּיֹום וַָּיֹבאּו ְּבֵני ָהֱא
ֶרץ ּוֵמִהְתַהֵּל ָּבּה:  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ַהָּׂשָטן ֵאי ִמֶּזה ָּתבֹא וַַּיַען ַהָּׂשָטן ֶאת־ְיהוָה וַּיֹאַמר ִמֻּׁשט ָּבאָ 2:2
ִהים ְוָסר ֵמָרע  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ַהָּׂשָטן ֲהַׂשְמָּת ִלְּב ֶאל־ַעְבִּדי ִאּיֹוב ִּכי ֵאין ָּכֹמהּו ָּבָאֶרץ ִאיׁש ָּתם ְויָָׁשר ְיֵרא 2:3 ֱא

ְוֹעֶדּנּו ַמֲחִזיק ְּבֻתָּמתֹו וְַּתִסיֵתִני בֹו ְלַבְּלעֹו ִחָּנם: 
ן ַהָּׂשָטן ֶאת־ְיהוָה וַּיֹאַמר עֹור ְּבַעד־עֹור ְוֹכל ֲאֶׁשר ָלִאיׁש ִיֵּתן ְּבַעד ַנְפׁשֹו:  וַַּיעַ 2:4
2:5 : אּוָלם ְׁשַלח־ָנא יְָד ְוַגע ֶאל־ַעְצמֹו ְוֶאל־ְּבָׂשרֹו ִאם־לֹא ֶאל־ָּפֶני ְיַקֶּלְל
ׁשֹו ְׁשֹמר: וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ַהָּׂשָטן ִהּנֹו ְביֶָד ַא ֶאת־ַנפְ 2:6
וֵַּיֵצא ַהָּׂשָטן ֵמֵאת ְּפֵני ְיהוָה וַַּי ֶאת־ִאּיֹוב ִּבְׁשִחין ָרע ִמַּכף ַרְגלֹו עד ְוַעד ָקְדֳקדֹו:  2:7
־ָהֵאֶפר: 2:8 וִַּיַּקח־לֹו ֶחֶרׂש ְלִהְתָּגֵרד ּבֹו ְוהּוא ֹיֵׁשב ְּבתֹו
ִהים וָֻמת: וַּתֹאֶמר לֹו ִאְׁשּתֹו ֹעְד ַמֲחִזיק ְּבֻתָּמתֶ 2:9  ַקֵּלל ֱא

ִהים ְוֶאת־ָהָרע לֹא ְנַקֵּבל2:10 וַּיֹאֶמר ֵאֶליָה ְּכַדֵּבר ַאַחת ַהְּנָבלֹות ְּתַדֵּבִרי ַּגם ֶאת־ַהּטֹוב ְנַקֵּבל ֵמֵאת ָהֱא
ְּבָכל־זֹאת לֹא־ָחָטא ִאּיֹוב ִּבְׂשָפָתיו:

ֶׁשת ֵרֵעי ִאּיֹוב ֵאת ָּכל־ָהרָ 2:11 ָעה ַהּזֹאת ַהָּבָאה ָעָליו וַָּיֹבאּו ִאיׁש ִמְּמֹקמֹו ֱאִליַפז ַהֵּתיָמִני ּוִבְלַּדד וִַּיְׁשְמעּו ְׁש
ַהּׁשּוִחי ְוצֹוַפר ַהַּנֲעָמִתי וִַּיָּוֲעדּו יְַחָּדו ָלבֹוא ָלנּוד־לֹו ּוְלַנֲחמֹו: 

ְבּכּו ַוִּיְקְרעּו ִאיׁש ְמִעלֹו וִַּיְזְרקּו ָעָפר ַעל־ָראֵׁשיֶהם  וִַּיְׂשאּו ֶאת־ֵעיֵניֶהם ֵמָרחֹוק ְולֹא ִהִּכיֻרהּו וִַּיְׂשאּו קֹוָלם וַּיִ 2:12
ַהָּׁשָמְיָמה: 

ד:  וֵַּיְׁשבּו ִאּתֹו ָלָאֶרץ ִׁשְבַעת יִָמים ְוִׁשְבַעת ֵלילֹות ְוֵאין־ֹּדֵבר ֵאָליו ָּדָבר ִּכי ָראּו ִּכי־ָגַדל ַהְּכֵאב ְמאֹ 2:13
יהּו וְַיַקֵּלל ֶאת־יֹומֹו:ַאֲחֵרי־ֵכן ָּפַתח ִאּיֹוב ֶאת־ּפִ 3:1
וַַּיַען ִאּיֹוב וַּיֹאַמר:  3:2
יֹאַבד יֹום ִאָּוֶלד ּבֹו ְוַהַּלְיָלה ָאַמר ֹהָרה ָגֶבר:  3:3
ַהּיֹום ַההּוא ְיִהי ֹחֶׁש ַאל־ִיְדְרֵׁשהּו ֱאלֹוַּה ִמָּמַעל ְוַאל־ּתֹוַפע ָעָליו ְנָהָרה:  3:4
ִּתְׁשָּכן־ָעָליו ֲעָנָנה ְיַבֲעֻתהּו ִּכְמִריֵרי יֹום: ִיְגָאֻלהּו ֹחֶׁש ְוַצְלָמוֶת3:5
ַהַּלְיָלה ַההּוא ִיָּקֵחהּו ֹאֶפל ַאל־ִיַחְּד ִּביֵמי ָׁשָנה ְּבִמְסַּפר ְיָרִחים ַאל־יָבֹא:  3:6
ִהֵּנה ַהַּלְיָלה ַההּוא ְיִהי ַגְלמּוד ַאל־ָּתבֹא ְרָנָנה בֹו:  3:7
ִתיִדים ֹעֵרר ִלְויָָתן:  ִיְּקֻבהּו ֹאְרֵרי־יֹום ָהעֲ 3:8
יְֶחְׁשכּו ּכֹוְכֵבי ִנְׁשּפֹו ְיַקו־ְלאֹור וַָאִין ְוַאל־ִיְרֶאה ְּבַעְפַעֵּפי־ָׁשַחר: 3:9

ִּכי לֹא ָסַגר ַּדְלֵתי ִבְטִני וַַּיְסֵּתר ָעָמל ֵמֵעיָני:  3:10
ָלָּמה ּלֹא ֵמֶרֶחם ָאמּות ִמֶּבֶטן יָָצאִתי ְוֶאְגוָע:  3:11
ִקְּדמּוִני ִבְרָּכִים ּוַמה־ָּׁשַדִים ִּכי ִאיָנק: ַמּדּועַ 3:12
ִּכי־ַעָּתה ָׁשַכְבִּתי ְוֶאְׁשקֹוט יַָׁשְנִּתי ָאז יָנּוַח ִלי:  3:13
ִעם־ְמָלִכים ְוֹיֲעֵצי ָאֶרץ ַהֹּבִנים ֳחָרבֹות ָלמֹו:  3:14
אֹו ִעם־ָׂשִרים ָזָהב ָלֶהם ַהְמַמְלִאים ָּבֵּתיֶהם ָּכֶסף:  3:15
ְכֵנֶפל ָטמּון לֹא ֶאְהיֶה ְּכֹעְלִלים לֹא־ָראּו אֹור:  אֹו3:16
ָׁשם ְרָׁשִעים ָחְדלּו ֹרֶגז ְוָׁשם יָנּוחּו ְיִגיֵעי ֹכַח:  3:17
יַַחד ֲאִסיִרים ַׁשֲאָננּו לֹא ָׁשְמעּו קֹול ֹנֵגׂש: 3:18



ָקֹטן ְוָגדֹול ָׁשם הּוא ְוֶעֶבד ָחְפִׁשי ֵמֲאֹדָניו:  3:19
ְלָעֵמל אֹור ְוַחִּיים ְלָמֵרי ָנֶפׁש: ָלָּמה ִיֵּתן3:20
ַהְמַחִּכים ַלָּמוֶת ְוֵאיֶנּנּו וַַּיְחְּפֻרהּו ִמַּמְטמֹוִנים:  3:21
ַהְּׂשֵמִחים ֱאֵלי־ִגיל יִָׂשיׂשּו ִּכי ִיְמְצאּו־ָקֶבר:  3:22
ְלֶגֶבר ֲאֶׁשר־ַּדְרּכֹו ִנְסָּתָרה וַָּיֶס ֱאלֹוַּה ַּבֲעדֹו:  3:23
ֵני ַלְחִמי ַאְנָחִתי ָתבֹא וִַּיְּתכּו ַכַּמִים ַׁשֲאֹגָתי: ִּכי־ִלפְ 3:24
ִּכי ַפַחד ָּפַחְדִּתי וֶַּיֱאָתיִֵני וֲַאֶׁשר יָֹגְרִּתי יָבֹא ִלי:  3:25
לֹא ָׁשַלְוִּתי ְולֹא ָׁשַקְטִּתי ְולֹא־ָנְחִּתי וַָּיבֹא ֹרֶגז:3:26

וַַּיַען ֱאִליַפז ַהֵּתיָמִני וַּיֹאַמר:  4:1
ִנָּסה ָדָבר ֵאֶלי ִּתְלֶאה וְַעֹצר ְּבִמִּלין ִמי יּוָכל: הֲ 4:2
ִהֵּנה ִיַּסְרָּת ַרִּבים ְויַָדִים ָרפֹות ְּתַחֵּזק:  4:3
ּכֹוֵׁשל ְיִקימּון ִמֶּלי ּוִבְרַּכִים ֹּכְרעֹות ְּתַאֵּמץ:  4:4
ִּכי ַעָּתה ָּתבֹוא ֵאֶלי וֵַּתֶלא ִּתַּגע ָעֶדי וִַּתָּבֵהל:  4:5
4:6  : ֲהלֹא ִיְרָאְת ִּכְסָלֶת ִּתְקוְָת ְוֹתם ְּדָרֶכי
ְזָכר־ָנא ִמי הּוא ָנִקי ָאָבד ְוֵאיֹפה ְיָׁשִרים ִנְכָחדּו:  4:7
ַּכֲאֶׁשר ָרִאיִתי ֹחְרֵׁשי ָאוֶן ְוֹזְרֵעי ָעָמל ִיְקְצֻרהּו: 4:8
ִמִּנְׁשַמת ֱאלֹוַּה יֹאֵבדּו ּוֵמרּוַח ַאּפֹו ִיְכלּו:  4:9

ַׁשֲאַגת ַאְריֵה ְוקֹול ָׁשַחל ְוִׁשֵּני ְכִפיִרים ִנָּתעּו:  4:10
ַלִיׁש ֹאֵבד ִמְּבִלי־ָטֶרף ּוְבֵני ָלִביא ִיְתָּפָרדּו:  4:11
ְוֵאַלי ָּדָבר ְיֻגָּנב וִַּתַּקח ָאְזִני ֵׁשֶמץ ֶמְנהּו:  4:12
ָנִׁשים: ִּבְׂשִעִּפים ֵמֶחְזֹינֹות ָלְיָלה ִּבְנֹפל ַּתְרֵּדָמה ַעל־אֲ 4:13
ַּפַחד ְקָרַאִני ּוְרָעָדה ְוֹרב ַעְצמֹוַתי ִהְפִחיד:  4:14
ף ְּתַסֵּמר ַׂשֲעַרת ְּבָׂשִרי:  4:15 ְורּוַח ַעל־ָּפַני יֲַח
יֲַעֹמד ְולֹא־ַאִּכיר ַמְרֵאהּו ְּתמּוָנה ְלֶנֶגד ֵעיָני ְּדָמָמה וָקֹול ֶאְׁשָמע:  4:16
ֵמֹעֵׂשהּו ִיְטַהר־ָּגֶבר:  ַהֱאנֹוׁש ֵמֱאלֹוַה ִיְצָּדק ִאם4:17
ֵהן ַּבֲעָבָדיו לֹא יֲַאִמין ּוְבַמְלָאָכיו יִָׂשים ָּתֳהָלה:  4:18
ַאף ֹׁשְכֵני ָבֵּתי־ֹחֶמר ֲאֶׁשר־ֶּבָעָפר ְיסֹוָדם ְיַדְּכאּום ִלְפֵני־ָעׁש:  4:19
ִמֹּבֶקר ָלֶעֶרב יַֻּכּתּו ִמְּבִלי ֵמִׂשים ָלֶנַצח יֹאֵבדּו:  4:20
ַּסע ִיְתָרם ָּבם יָמּותּו ְולֹא ְבָחְכָמה:  ֲהלֹא־נִ 4:21

ְקָרא־ָנא ֲהֵיׁש עֹוֶנָּך ְוֶאל־ִמי ִמְּקֹדִׁשים ִּתְפֶנה: 5:1
ִּכי־ֶלֱאִויל יֲַהָרג־ָּכַעׂש ּוֹפֶתה ָּתִמית ִקְנָאה:  5:2
ֲאִני־ָרִאיִתי ֱאִויל ַמְׁשִריׁש וֶָאּקֹוב ָנוֵהּו ִפְתֹאם:  5:3
ַׁשע ְוִיַּדְּכאּו ַבַּׁשַער ְוֵאין ַמִּציל: ִיְרֲחקּו ָבָניו ִמּיֶ 5:4
ֲאֶׁשר ְקִצירֹו ָרֵעב יֹאֵכל ְוֶאל־ִמִּצִּנים ִיָּקֵחהּו ְוָׁשַאף ְצֵמים ֵחיָלם: 5:5
ִּכי לֹא־יֵֵצא ֵמָעָפר ָאוֶן ּוֵמֲאָדָמה לֹא־ִיְצַמח ָעָמל:  5:6
ף: ִּכי־ָאָדם ְלָעָמל יּוָּלד ּוְבֵני־ֶרֶׁשף יְַגִּביהּו עּו 5:7
ִהים ָאִׂשים ִּדְבָרִתי:  5:8 אּוָלם ֲאִני ֶאְדֹרׁש ֶאל־ֵאל ְוֶאל־ֱא
ֹעֶׂשה ְגֹדלֹות ְוֵאין ֵחֶקר ִנְפָלאֹות ַעד־ֵאין ִמְסָּפר:  5:9

ַהֹּנֵתן ָמָטר ַעל־ְּפֵני־ָאֶרץ ְוֹׁשֵלַח ַמִים ַעל־ְּפֵני חּוצֹות: 5:10
בּו יֶַׁשע:  ָלׂשּום ְׁשָפִלים ְלָמרֹום ְוֹקְדִרים ָׂשגְ 5:11
ֵמֵפר ַמְחְׁשבֹות ֲערּוִמים ְולֹא־ַתֲעֶׂשיָנה ְיֵדיֶהם ּתּוִׁשָּיה: 5:12
ֵכד ֲחָכִמים ְּבָעְרָמם וֲַעַצת ִנְפָּתִלים ִנְמָהָרה:  5:13
יֹוָמם ְיַפְּגׁשּו־ֹחֶׁש ְוַכַּלְיָלה ְיַמְׁשׁשּו ַבָּצֳהָרִים: 5:14
ַּיד ָחָזק ֶאְביֹון:  וַֹּיַׁשע ֵמֶחֶרב ִמִּפיֶהם ּוִמ 5:15
וְַּתִהי ַלַּדל ִּתְקוָה ְוֹעָלָתה ָקְפָצה ִּפיָה:  5:16
ִהֵּנה ַאְׁשֵרי ֱאנֹוׁש יֹוִכֶחּנּו ֱאלֹוַּה ּומּוַסר ַׁשַּדי ַאל־ִּתְמָאס:  5:17
ִּכי הּוא יְַכִאיב ְויְֶחָּבׁש ִיְמַחץ וידו ְויָָדיו ִּתְרֶּפיָנה: 5:18
יֶלָּך ּוְבֶׁשַבע לֹא־ִיַּגע ְּב ָרע: ְּבֵׁשׁש ָצרֹות יַּצִ 5:19
ְּבָרָעב ָּפְד ִמָּמוֶת ּוְבִמְלָחָמה ִמיֵדי ָחֶרב:  5:20



ְּבׁשֹוט ָלׁשֹון ֵּתָחֵבא ְולֹא־ִתיָרא ִמֹּׁשד ִּכי יָבֹוא:  5:21
ְלֹׁשד ּוְלָכָפן ִּתְׂשָחק ּוֵמַחַּית ָהָאֶרץ ַאל־ִּתיָרא: 5:22
: ִּכי ִעם־ַאְבֵני ַהּׂשָ 5:23 ֶדה ְבִריֶת ְוַחַּית ַהָּׂשֶדה ָהְׁשְלָמה־ָל
ְויַָדְעָּת ִּכי־ָׁשלֹום ָאֳהֶל ּוָפַקְדָּת ָנְו ְולֹא ֶתֱחָטא: 5:24
ְויַָדְעָּת ִּכי־ַרב ַזְרֶע ְוֶצֱאָצֶאי ְּכֵעֶׂשב ָהָאֶרץ:  5:25
ָּתבֹוא ְבֶכַלח ֱאֵלי־ָקֶבר ַּכֲעלֹות ָּגִדיׁש ְּבִעּתֹו: 5:26
5:27: ִהֵּנה־זֹאת ֲחַקְרנּוָה ֶּכן־ִהיא ְׁשָמֶעָּנה ְוַאָּתה ַדע־ָל

וַַּיַען ִאּיֹוב וַּיֹאַמר:  6:1
לּו ָׁשקֹול ִיָּׁשֵקל ַּכְעִׂשי והיתי ְוַהָּוִתי ְּבמֹאְזַנִים ִיְׂשאּו־יַָחד: 6:2
ִּכי־ַעָּתה ֵמחֹול יִַּמים ִיְכָּבד ַעל־ֵּכן ְּדָבַרי ָלעּו:  6:3
י ִחֵּצי ַׁשַּדי ִעָּמִדי ֲאֶׁשר ֲחָמָתם ֹׁשָתה רּוִחי ִּבעּוֵתי ֱאלֹוַּה יַַעְרכּוִני:  ּכִ 6:4
ֲהִיְנַהק־ֶּפֶרא ֲעֵלי־ֶדֶׁשא ִאם ִיְגֶעה־ּׁשֹור ַעל־ְּבִלילֹו:  6:5
ֲהיֵָאֵכל ָּתֵפל ִמְּבִלי־ֶמַלח ִאם־יֶׁש־ַטַעם ְּבִריר ַחָּלמּות:  6:6
י ֵהָּמה ִּכְדוֵי ַלְחִמי: ֵמֲאָנה ִלְנּגֹוַע ַנְפִׁש 6:7
ִמי־ִיֵּתן ָּתבֹוא ֶׁשֱאָלִתי ְוִתְקוִָתי ִיֵּתן ֱאלֹוַּה:  6:8
ְוֹיֵאל ֱאלֹוַּה ִויַדְּכֵאִני יֵַּתר יָדֹו ִויַבְּצֵעִני: 6:9

ּוְתִהי עֹוד ֶנָחָמִתי וֲַאַסְּלָדה ְבִחיָלה לֹא יְַחמֹול ִּכי־לֹא ִכַחְדִּתי ִאְמֵרי ָקדֹוׁש: 6:10
ַמה־ֹּכִחי ִכי־ֲאיֵַחל ּוַמה־ִּקִּצי ִּכי־ַאֲאִרי ַנְפִׁשי:  6:11
ִאם־ֹּכַח ֲאָבִנים ֹּכִחי ִאם־ְּבָׂשִרי ָנחּוׁש: 6:12
ַהִאם ֵאין ֶעְזָרִתי ִבי ְוֻתִׁשָּיה ִנְּדָחה ִמֶּמִּני:  6:13
ַלָּמס ֵמֵרֵעהּו ָחֶסד ְוִיְרַאת ַׁשַּדי יֲַעזֹוב:  6:14
ְכמֹו־ָנַחל ַּכֲאִפיק ְנָחִלים יֲַעֹברּו: ַאַחי ָּבְגדּו6:15
ַהֹּקְדִרים ִמִּני־ָקַרח ָעֵלימֹו ִיְתַעֶּלם־ָׁשֶלג: 6:16
ְּבֵעת ְיֹזְרבּו ִנְצָמתּו ְּבֻחּמֹו ִנְדֲעכּו ִמְּמקֹוָמם:  6:17
ִיָּלְפתּו ָאְרחֹות ַּדְרָּכם יֲַעלּו ַבֹּתהּו ְויֹאֵבדּו:  6:18
ָמא ֲהִליֹכת ְׁשָבא ִקּוּו־ָלמֹו:  ִהִּביטּו ָאְרחֹות ּתֵ 6:19
ֹּבׁשּו ִּכי־ָבָטח ָּבאו ָעֶדיָה וֶַּיְחָּפרּו:  6:20
ִּכי־ַעָּתה ֱהִייֶתם לא לֹו ִּתְראּו ֲחַתת וִַּתיָראּו:  6:21
ֲהִכי־ָאַמְרִּתי ָהבּו ִלי ּוִמֹּכֲחֶכם ִׁשֲחדּו ַבֲעִדי:  6:22
יִצים ִּתְפּדּוִני: ּוַמְּלטּוִני ִמַּיד־ָצר ּוִמַּיד ָעִר 6:23
הֹורּוִני וֲַאִני ַאֲחִריׁש ּוַמה־ָּׁשִגיִתי ָהִבינּו ִלי:  6:24
ַמה־ִּנְמְרצּו ִאְמֵרי־ֹיֶׁשר ּוַמה־ּיֹוִכיַח הֹוֵכַח ִמֶּכם:  6:25
ַהְלהֹוַכח ִמִּלים ַּתְחֹׁשבּו ּוְלרּוַח ִאְמֵרי ֹנָאׁש:  6:26
ל־ֵריֲעֶכם: ַאף־ַעל־יָתֹום ַּתִּפילּו ְוִתְכרּו עַ 6:27
ְוַעָּתה הֹוִאילּו ְפנּו־ִבי ְוַעל־ְּפֵניֶכם ִאם־ֲאַכֵּזב: 6:28
ֻׁשבּו־ָנא ַאל־ְּתִהי ַעְוָלה ושבי ְוׁשּובו עֹוד ִצְדִקי־ָבּה:  6:29
ֲהיֵׁש־ִּבְלׁשֹוִני ַעְוָלה ִאם־ִחִּכי לֹא־יִָבין ַהּוֹות:  6:30

י ָׂשִכיר יָָמיו:  ֲהלֹא־ָצָבא ֶלֱאנֹוׁש על־ֲעֵלי־ָאֶרץ ְוִכימֵ 7:1
ְּכֶעֶבד ִיְׁשַאף־ֵצל ּוְכָׂשִכיר ְיַקֶּוה ָפֳעלֹו:  7:2
ֵּכן ָהְנַחְלִּתי ִלי יְַרֵחי־ָׁשְוא ְוֵלילֹות ָעָמל ִמּנּו־ִלי: 7:3
ִאם־ָׁשַכְבִּתי ְוָאַמְרִּתי ָמַתי ָאקּום ּוִמַּדד־ָעֶרב ְוָׂשַבְעִּתי ְנֻדִדים ֲעֵדי־ָנֶׁשף:  7:4
ִרי ִרָּמה וגיש ְוגּוׁש ָעָפר עֹוִרי ָרַגע וִַּיָּמֵאס:  ָלַבׁש ְּבׂשָ 7:5
יַָמי ַקּלּו ִמִּני־ָאֶרג וִַּיְכלּו ְּבֶאֶפס ִּתְקוָה:  7:6
ְזֹכר ִּכי־רּוַח ַחָּיי לֹא־ָתׁשּוב ֵעיִני ִלְראֹות טֹוב:  7:7
לֹא־ְתׁשּוֵרִני ֵעין ֹרִאי ֵעיֶני ִּבי ְוֵאיֶנִּני:  7:8
ֵּיַל ֵּכן יֹוֵרד ְׁשאֹול לֹא יֲַעֶלה:  ָּכָלה ָעָנן ו7:9ַ

לֹא־יָׁשּוב עֹוד ְלֵביתֹו ְולֹא־יִַּכיֶרּנּו עֹוד ְמֹקמֹו:  7:10
ַּגם־ֲאִני לֹא ֶאֱחָׂש ִּפי ֲאַדְּבָרה ְּבַצר רּוִחי ָאִׂשיָחה ְּבַמר ַנְפִׁשי: 7:11
ֲהיָם־ָאִני ִאם־ַּתִּנין ִּכי־ָתִׂשים ָעַלי ִמְׁשָמר:  7:12



ִּכי־ָאַמְרִּתי ְּתַנֲחֵמִני ַעְרִׂשי ִיָּׂשא ְבִׂשיִחי ִמְׁשָּכִבי:  7:13
מֹות ּוֵמֶחְזֹינֹות ְּתַבֲעַתִּני:  7:14 ְוִחַּתַּתִני ַבֲח
וִַּתְבַחר ַמֲחָנק ַנְפִׁשי ָמוֶת ֵמַעְצמֹוָתי:  7:15
ָמַאְסִּתי לֹא־ְלֹעָלם ֶאְחיֶה ֲחַדל ִמֶּמִּני ִּכי־ֶהֶבל יָָמי:  7:16
7:17  : ָמה־ֱאנֹוׁש ִּכי ְתַגְּדֶלּנּו ְוִכי־ָתִׁשית ֵאָליו ִלֶּב
וִַּתְפְקֶדּנּו ִלְבָקִרים ִלְרָגִעים ִּתְבָחֶנּנּו: 7:18
ַּכָּמה לֹא־ִתְׁשֶעה ִמֶּמִּני לֹא־ַתְרֵּפִני ַעד־ִּבְלִעי ֻרִּקי:  7:19
י ְלִמְפָּגע ָל וֶָאְהיֶה ָעַלי ְלַמָּׂשא:  ָחָטאִתי ָמה ֶאְפַעל ָל ֹנֵצר ָהָאָדם ָלָמה ַׂשְמַּתנִ 7:20
ּוֶמה לֹא־ִתָּׂשא ִפְׁשִעי ְוַתֲעִביר ֶאת־ֲעוִני ִּכי־ַעָּתה ֶלָעָפר ֶאְׁשָּכב ְוִׁשֲחְרַּתִני ְוֵאיֶנִּני:7:21

וַַּיַען ִּבְלַּדד ַהּׁשּוִחי וַיֹאַמר:  8:1
:  ַעד־ָאן ְּתַמֶּלל־ֵאֶּלה ְורּוַח ַּכִּביר ִאְמֵרי8:2 ־ִפי
ַהֵאל ְיַעֵּות ִמְׁשָּפט ְוִאם־ַׁשַּדי ְיַעֵּות־ֶצֶדק:  8:3
ִאם־ָּבֶני ָחְטאּו־לֹו וְַיַׁשְּלֵחם ְּביַד־ִּפְׁשָעם: 8:4
ִאם־ַאָּתה ְּתַׁשֵחר ֶאל־ֵאל ְוֶאל־ַׁשַּדי ִּתְתַחָּנן:  8:5
:  ִאם־ַז ְויָָׁשר ָאָּתה ִּכי־ַעָּתה יִָעיר ָעֶלי ְוִׁשַּלם נְ 8:6 וַת ִצְדֶק
ְוָהיָה ֵראִׁשיְת ִמְצָער ְוַאֲחִריְת ִיְׂשֶּגה ְמֹאד:  8:7
ִּכי־ְׁשַאל־ָנא ְלֹדר ִריׁשֹון ְוכֹוֵנן ְלֵחֶקר ֲאבֹוָתם:  8:8
ִּכי־ְתמֹול ֲאַנְחנּו ְולֹא ֵנָדע ִּכי ֵצל יֵָמינּו ֲעֵלי־ָאֶרץ:  8:9

ם יֹוִצאּו ִמִּלים:  ֲהלֹא־ֵהם יֹורּו יֹאְמרּו ָל ּוִמִּלּבָ 8:10
ֲהִיְגֶאה־ֹּגֶמא ְּבלֹא ִבָּצה ִיְׂשֶּגה־ָאחּו ְבִלי־ָמִים:  8:11
ֹעֶדּנּו ְבִאּבֹו לֹא ִיָּקֵטף ְוִלְפֵני ָכל־ָחִציר ִייָבׁש: 8:12
ֵּכן ָאְרחֹות ָּכל־ֹׁשְכֵחי ֵאל ְוִתְקוַת ָחֵנף ּתֹאֵבד:  8:13
יׁש ִמְבַטחֹו:  ֲאֶׁשר־יָקֹוט ִּכְסלֹו ּוֵבית ַעָּכבִ 8:14
ִיָּׁשֵען ַעל־ֵּביתֹו ְולֹא יֲַעֹמד יֲַחִזיק ּבֹו ְולֹא יָקּום:  8:15
ָרֹטב הּוא ִלְפֵני־ָׁשֶמׁש ְוַעל ַּגָּנתֹו ֹיַנְקּתֹו ֵתֵצא:  8:16
ַעל־ַּגל ָׁשָרָׁשיו ְיֻסָּבכּו ֵּבית ֲאָבִנים יֱֶחֶזה:  8:17
:  ִאם־ְיַבְּלֶעּנּו ִמְּמקֹומֹו ְוִכֶחׁש ּב8:18 ֹו לֹא ְרִאיִתי
ֶהן־הּוא ְמׂשֹוׂש ַּדְרּכֹו ּוֵמָעָפר ַאֵחר ִיְצָמחּו:  8:19
ֶהן־ֵאל לֹא ִיְמַאס־ָּתם ְולֹא־יֲַחִזיק ְּביַד־ְמֵרִעים:  8:20
ַעד־ְיַמֵּלה ְׂשחֹוק ִּפי ּוְׂשָפֶתי ְתרּוָעה: 8:21
ּנּו:ׂשְֹנֶאי ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת ְוֹאֶהל ְרָׁשִעים ֵאינֶ 8:22

וַַּיַען ִאּיֹוב וַּיֹאַמר:  9:1
ָאְמָנם יַָדְעִּתי ִכי־ֵכן ּוַמה־ִּיְצַּדק ֱאנֹוׁש ִעם־ֵאל: 9:2
ִאם־יְַחֹּפץ ָלִריב ִעּמֹו לֹא־יֲַעֶנּנּו ַאַחת ִמִּני־ָאֶלף:  9:3
ֲחַכם ֵלָבב ְוַאִּמיץ ֹּכַח ִמי־ִהְקָׁשה ֵאָליו וִַּיְׁשָלם: 9:4
ְולֹא יָָדעּו ֲאֶׁשר ֲהָפָכם ְּבַאּפֹו:  ַהַּמְעִּתיק ָהִרים9:5
ַהַּמְרִּגיז ֶאֶרץ ִמְּמקֹוָמּה ְוַעּמּוֶדיָה ִיְתַפָּלצּון: 9:6
ָהֹאֵמר ַלֶחֶרס ְולֹא ִיְזָרח ּוְבַעד ּכֹוָכִבים יְַחֹּתם:  9:7
ֹנֶטה ָׁשַמִים ְלַבּדֹו ְודֹוֵר ַעל־ָּבֳמֵתי יָם:  9:8
ה ְוַחְדֵרי ֵתָמן:  ֹעֶׂשה־ָעׁש ְּכִסיל ְוִכימָ 9:9

ֹעֶׂשה ְגֹדלֹות ַעד־ֵאין ֵחֶקר ְוִנְפָלאֹות ַעד־ֵאין ִמְסָּפר: 9:10
ף ְולֹא־ָאִבין לֹו: 9:11 ֵהן יֲַעֹבר ָעַלי ְולֹא ֶאְרֶאה ְויֲַח
ֵהן יְַחֹּתף ִמי ְיִׁשיֶבּנּו ִמי־יֹאַמר ֵאָליו ַמה־ַּתֲעֶׂשה: 9:12
ו ַּתְחָּתיו ָׁשֲחחּו ֹעְזֵרי ָרַהב:ֱאלֹוַּה לֹא־יִָׁשיב ַאּפֹו תחת9:13
ַאף ִּכי־ָאֹנִכי ֶאֱעֶנּנּו ֶאְבֲחָרה ְדָבַרי ִעּמֹו: 9:14
ֲאֶׁשר ִאם־ָצַדְקִּתי לֹא ֶאֱעֶנה ִלְמֹׁשְפִטי ֶאְתַחָּנן:  9:15
ִאם־ָקָראִתי וַַּיֲעֵנִני לֹא־ַאֲאִמין ִּכי־יֲַאִזין קֹוִלי:  9:16
ֵפִני ְוִהְרָּבה ְפָצַעי ִחָּנם:ֲאֶׁשר־ִּבְׂשָעָרה ְיׁשּו9:17
לֹא־ִיְּתֵנִני ָהֵׁשב רּוִחי ִּכי יְַׂשִּבַעִני ַמְּמֹרִרים:  9:18



ִאם־ְלֹכַח ַאִּמיץ ִהֵּנה ְוִאם־ְלִמְׁשָּפט ִמי יֹוִעיֵדִני:  9:19
ִאם־ֶאְצָּדק ִּפי ַיְרִׁשיֵעִני ָּתם־ָאִני וַַּיְעְקֵׁשִני: 9:20
ַנְפִׁשי ֶאְמַאס ַחָּיי:  ָּתם־ָאִני לֹא־ֵאַדע 9:21
ַאַחת ִהיא ַעל־ֵּכן ָאַמְרִּתי ָּתם ְוָרָׁשע הּוא ְמַכֶּלה:  9:22
ִאם־ׁשֹוט יִָמית ִּפְתֹאם ְלַמַּסת ְנִקִּים ִיְלָעג: 9:23
ֶאֶרץ ִנְּתָנה ְביַד־ָרָׁשע ְּפֵני־ֹׁשְפֶטיָה ְיַכֶּסה ִאם־לֹא ֵאפֹוא ִמי־הּוא: 9:24
ִּני־ָרץ ָּבְרחּו לֹא־ָראּו טֹוָבה:  ְויַָמי ַקּלּו מִ 9:25
ָחְלפּו ִעם־ֳאִנּיֹות ֵאֶבה ְּכֶנֶׁשר יָטּוׂש ֲעֵלי־ֹאֶכל:  9:26
ִאם־ָאְמִרי ֶאְׁשְּכָחה ִׂשיִחי ֶאֶעְזָבה ָפַני ְוַאְבִליָגה:  9:27
יָֹגְרִּתי ָכל־ַעְּצֹבָתי יַָדְעִּתי ִּכי־לֹא ְתַנֵּקִני:  9:28
ה־ֶּזה ֶהֶבל ִאיָגע:ָאֹנִכי ֶאְרָׁשע ָלּמָ 9:29
ִאם־ִהְתָרַחְצִּתי במו־ְבֵמי־ָׁשֶלג וֲַהִזּכֹוִתי ְּבֹבר ַּכָּפי:  9:30
ָאז ַּבַּׁשַחת ִּתְטְּבֵלִני ְוִתֲעבּוִני ַׂשְלמֹוָתי:  9:31
ִּכי־לֹא־ִאיׁש ָּכֹמִני ֶאֱעֶנּנּו ָנבֹוא יְַחָּדו ַּבִּמְׁשָּפט:  9:32
ַח יֵָׁשת יָדֹו ַעל־ְׁשֵנינּו: לֹא יֵׁש־ֵּביֵנינּו מֹוִכי9:33
יֵָסר ֵמָעַלי ִׁשְבטֹו ְוֵאָמתֹו ַאל־ְּתַבֲעַתִּני:  9:34
ַאַדְּבָרה ְולֹא ִאיָרֶאּנּו ִּכי לֹא־ֵכן ָאֹנִכי ִעָּמִדי: 9:35
ָנְקָטה ַנְפִׁשי ְּבַחָּיי ֶאֶעְזָבה ָעַלי ִׂשיִחי ֲאַדְּבָרה ְּבַמר ַנְפִׁשי: 10:1
ַּה ַאל־ַּתְרִׁשיֵעִני הֹוִדיֵעִני ַעל ַמה־ְּתִריֵבִני: ֹאַמר ֶאל־ֱאלֹו10:2
ֲהטֹוב ְל ִּכי־ַתֲעֹׁשק ִּכי־ִתְמַאס ְיִגיַע ַּכֶּפי ְוַעל־ֲעַצת ְרָׁשִעים הֹוָפְעָּת: 10:3
ַהֵעיֵני ָבָׂשר ָל ִאם־ִּכְראֹות ֱאנֹוׁש ִּתְרֶאה:  10:4
ִּכיֵמי ָגֶבר:  ֲהִכיֵמי ֱאנֹוׁש יֶָמי ִאם־ְׁשנֹוֶתי 10:5
ִּכי־ְתַבֵּקׁש ַלֲעוִני ּוְלַחָּטאִתי ִתְדרֹוׁש:  10:6
ַעל־ַּדְעְּת ִּכי־לֹא ֶאְרָׁשע ְוֵאין ִמָּיְד ַמִּציל:  10:7
יֶָדי ִעְּצבּוִני וַַּיֲעׂשּוִני יַַחד ָסִביב וְַּתַבְּלֵעִני: 10:8
ְּתִׁשיֵבִני:  ְזָכר־ָנא ִּכי־ַכֹחֶמר ֲעִׂשיָתִני ְוֶאל־ָעָפר 10:9

ֲהלֹא ֶכָחָלב ַּתִּתיֵכִני ְוַכְּגִבָּנה ַּתְקִּפיֵאִני: 10:10
עֹור ּוָבָׂשר ַּתְלִּביֵׁשִני ּוַבֲעָצמֹות ְוִגיִדים ְּתֹסְכֵכִני:  10:11
ַחִּיים וֶָחֶסד ָעִׂשיָת ִעָּמִדי ּוְפֻקָּדְת ָׁשְמָרה רּוִחי:  10:12
:  ְוֵאֶּלה ָצַפְנָּת ִבְלָבֶב 10:13  יַָדְעִּתי ִּכי־זֹאת ִעָּמ
ִאם־ָחָטאִתי ּוְׁשַמְרָּתִני ּוֵמֲעוִני לֹא ְתַנֵּקִני: 10:14
ִאם־ָרַׁשְעִּתי ַאְלַלי ִלי ְוָצַדְקִּתי לֹא־ֶאָּׂשא רֹאִׁשי ְׂשַבע ָקלֹון ּוְרֵאה ָעְנִיי:  10:15
:ְוִיְגֶאה ַּכַּׁשַחל ְּתצּוֵדִני ְוָתֹׁשב ִּתְתַּפָּלא־ִבי10:16
ְּתַחֵּדׁש ֵעֶדי ֶנְגִּדי ְוֶתֶרב ַּכַעְׂש ִעָּמִדי ֲחִליפֹות ְוָצָבא ִעִּמי: 10:17
ְוָלָּמה ֵמֶרֶחם ֹהֵצאָתִני ֶאְגוַע ְוַעִין לֹא־ִתְרֵאִני:  10:18
ַּכֲאֶׁשר לֹא־ָהִייִתי ֶאְהיֶה ִמֶּבֶטן ַלֶּקֶבר אּוָבל:  10:19
שית ְוִׁשית ִמֶּמִּני ְוַאְבִליָגה ְּמָעט: ֲהלֹא־ְמַעט יַָמי יחדל וֲַחָדל י10:20
ְּבֶטֶרם ֵאֵל ְולֹא ָאׁשּוב ֶאל־ֶאֶרץ ֹחֶׁש ְוַצְלָמוֶת:  10:21
ֶאֶרץ ֵעיָפָתה ְּכמֹו ֹאֶפל ַצְלָמוֶת ְולֹא ְסָדִרים וַֹּתַפע ְּכמֹו־ֹאֶפל:10:22

וַַּיַען ֹצַפר ַהַּנֲעָמִתי וַּיֹאַמר:  11:1
לֹא יֵָעֶנה ְוִאם־ִאיׁש ְׂשָפַתִים ִיְצָּדק:  ֲהֹרב ְּדָבִרים11:2
ַּבֶּדי ְמִתים יֲַחִריׁשו וִַּתְלַעג ְוֵאין ַמְכִלם:  11:3
11:4  : וַּתֹאֶמר ַז ִלְקִחי ּוַבר ָהִייִתי ְבֵעיֶני
11:5  : ְואּוָלם ִמי־ִיֵּתן ֱאלֹוַּה ַּדֵּבר ְוִיְפַּתח ְׂשָפָתיו ִעָּמ
: ְויֶַּגד־ְל ַּתעֲ 11:6 ֻלמֹות ָחְכָמה ִּכי־ִכְפַלִים ְלתּוִׁשָּיה ְוַדע ִּכי־יֶַּׁשה ְל ֱאלֹוַה ֵמֲעוֶנ
ַהֵחֶקר ֱאלֹוַה ִּתְמָצא ִאם ַעד־ַּתְכִלית ַׁשַּדי ִּתְמָצא: 11:7
ָּגְבֵהי ָׁשַמִים ַמה־ִּתְפָעל ֲעֻמָּקה ִמְּׁשאֹול ַמה־ֵּתָדע:  11:8
ָבה ִמִּני־יָם:  ֲאֻרָּכה ֵמֶאֶרץ ִמָּדּה ּוְרחָ 11:9

ף ְויְַסִּגיר ְויְַקִהיל ּוִמי ְיִׁשיֶבּנּו:  11:10 ִאם־יֲַח



ִּכי־הּוא יַָדע ְמֵתי־ָׁשְוא וַַּיְרא־ָאוֶן ְולֹא ִיְתּבֹוָנן: 11:11
ְוִאיׁש ָנבּוב ִיָּלֵבב ְוַעִיר ֶּפֶרא ָאָדם ִיָּוֵלד:  11:12
:  ִאם־ַאָּתה ֲהִכינֹוָת ִלֶּב ּוָפַרְׂשּתָ 11:13  ֵאָליו ַּכֶּפ
ִאם־ָאוֶן ְּביְָד ַהְרִחיֵקהּו ְוַאל־ַּתְׁשֵּכן ְּבֹאָהֶלי ַעְוָלה: 11:14
ִּכי־ָאז ִּתָּׂשא ָפֶני ִמּמּום ְוָהִייָת ֻמָצק ְולֹא ִתיָרא:  11:15
ִּכי־ַאָּתה ָעָמל ִּתְׁשָּכח ְּכַמִים ָעְברּו ִתְזֹּכר:  11:16
ָחֶלד ָּתֻעָפה ַּכֹּבֶקר ִּתְהיֶה:  ּוִמָּצֳהַרִים יָקּום11:17
ּוָבַטְחָּת ִּכי־יֵׁש ִּתְקוָה ְוָחַפְרָּת ָלֶבַטח ִּתְׁשָּכב:  11:18
ְוָרַבְצָּת ְוֵאין ַמֲחִריד ְוִחּלּו ָפֶני ַרִּבים:  11:19
ְוֵעיֵני ְרָׁשִעים ִּתְכֶליָנה ּוָמנֹוס ָאַבד ִמְנֶהם ְוִתְקוָָתם ַמַּפח־ָנֶפׁש:11:20

וַַּיַען ִאּיֹוב וַּיֹאַמר:  12:1
ָאְמָנם ִּכי ַאֶּתם־ָעם ְוִעָּמֶכם ָּתמּות ָחְכָמה: 12:2
ַּגם־ִלי ֵלָבב ְּכמֹוֶכם לֹא־ֹנֵפל ָאֹנִכי ִמֶּכם ְוֶאת־ִמי־ֵאין ְּכמֹו־ֵאֶּלה:  12:3
ם: ְׂשֹחק ְלֵרֵעהּו ֶאְהיֶה ֹקֵרא ֶלֱאלֹוַּה וַַּיֲעֵנהּו ְׂשחֹוק ַצִּדיק ָּתִמי12:4
ַלִּפיד ּבּוז ְלַעְׁשּתּות ַׁשֲאָנן ָנכֹון ְלמֹוֲעֵדי ָרֶגל:  12:5
ִיְׁשָליּו ֹאָהִלים ְלֹׁשְדִדים ּוַבֻּטחֹות ְלַמְרִּגיֵזי ֵאל ַלֲאֶׁשר ֵהִביא ֱאלֹוַּה ְּביָדֹו:  12:6
12:7 : ְואּוָלם ְׁשַאל־ָנא ְבֵהמֹות ְוֹתֶרָּך ְועֹוף ַהָּׁשַמִים ְויֶַּגד־ָל
 ִׂשיַח ָלָאֶרץ ְוֹתֶרָּך ִויַסְּפרּו ְל ְּדֵגי ַהָּים:  אֹו12:8
ִמי לֹא־יַָדע ְּבָכל־ֵאֶּלה ִּכי יַד־ְיהוָה ָעְׂשָתה ּזֹאת: 12:9

ֲאֶׁשר ְּביָדֹו ֶנֶפׁש ָּכל־ָחי ְורּוַח ָּכל־ְּבַׂשר־ִאיׁש: 12:10
ֲהלֹא־ֹאֶזן ִמִּלין ִּתְבָחן ְוֵח ֹאֶכל ִיְטַעם־לֹו:  12:11
ִּביִׁשיִׁשים ָחְכָמה ְוֹאֶר יִָמים ְּתבּוָנה: 12:12
ִעּמֹו ָחְכָמה ּוְגבּוָרה לֹו ֵעָצה ּוְתבּוָנה:  12:13
ֵהן יֲַהרֹוס ְולֹא ִיָּבֶנה ִיְסֹּגר ַעל־ִאיׁש ְולֹא ִיָּפֵתַח: 12:14
ֵהן יְַעֹצר ַּבַּמִים ְוִיָבׁשּו ִויַׁשְּלֵחם ְויַַהְפכּו ָאֶרץ:  12:15
ֹעז ְותּוִׁשָּיה לֹו ֹׁשֵגג ּוַמְׁשֶּגה: ִעּמֹו12:16
מֹוִלי יֹוֲעִצים ׁשֹוָלל ְוֹׁשְפִטים ְיהֹוֵלל:  12:17
מּוַסר ְמָלִכים ִּפֵּתַח וֶַּיְאֹסר ֵאזֹור ְּבָמְתֵניֶהם:  12:18
מֹוִלי ֹּכֲהִנים ׁשֹוָלל ְוֵאָתִנים ְיַסֵּלף:  12:19
ְזֵקִנים ִיָּקח:  ֵמִסיר ָׂשָפה ְלֶנֱאָמִנים ְוַטַעם12:20
ׁשֹוֵפ ּבּוז ַעל־ְנִדיִבים ּוְמִזיַח ֲאִפיִקים ִרָּפה:  12:21
ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות ִמִּני־ֹחֶׁש וַֹּיֵצא ָלאֹור ַצְלָמוֶת:  12:22
ַמְׂשִּגיא ַלּגֹוִים וְַיַאְּבֵדם ֹׁשֵטַח ַלּגֹוִים וַַּיְנֵחם:  12:23
: ֵמִסיר ֵלב ָראֵׁשי ַעם־ָהָאֶרץ ו12:24ַ ַּיְתֵעם ְּבֹתהּו לֹא־ָדֶר
ְיַמְׁשׁשּו־ֹחֶׁש ְולֹא־אֹור ַוַּיְתֵעם ַּכִּׁשּכֹור:  12:25

ֶהן־ֹּכל ָרֲאָתה ֵעיִני ָׁשְמָעה ָאְזִני וַָּתֶבן ָלּה:  13:1
ְּכַדְעְּתֶכם יַָדְעִּתי ַגם־ָאִני לֹא־ֹנֵפל ָאֹנִכי ִמֶּכם:  13:2
ר ְוהֹוֵכַח ֶאל־ֵאל ֶאְחָּפץ:  אּוָלם ֲאִני ֶאל־ַׁשַּדי ֲאַדּבֵ 13:3
ְואּוָלם ַאֶּתם ֹטְפֵלי־ָׁשֶקר ֹרְפֵאי ֱאִלל ֻּכְּלֶכם:  13:4
ִמי־ִיֵּתן ַהֲחֵרׁש ַּתֲחִריׁשּון ּוְתִהי ָלֶכם ְלָחְכָמה:  13:5
ִׁשְמעּו־ָנא תֹוַכְחִּתי ְוִרבֹות ְׂשָפַתי ַהְקִׁשיבּו:  13:6
ְּתַדְּברּו ְרִמָּיה:  ַהְלֵאל ְּתַדְּברּו ַעְוָלה ְולֹו 13:7
ֲהָפָניו ִּתָּׂשאּון ִאם־ָלֵאל ְּתִריבּון:  13:8
ֲהטֹוב ִּכי־יְַחֹקר ֶאְתֶכם ִאם־ְּכָהֵתל ֶּבֱאנֹוׁש ְּתָהֵתּלּו בֹו: 13:9

הֹוֵכַח יֹוִכיַח ֶאְתֶכם ִאם־ַּבֵּסֶתר ָּפִנים ִּתָּׂשאּון:  13:10
ֹו ִיֹּפל ֲעֵליֶכם:  ֲהלֹא ְׂשֵאתֹו ְּתַבֵעת ֶאְתֶכם ּוַפְחּד13:11
ִזְכֹרֵניֶכם ִמְׁשֵלי־ֵאֶפר ְלַגֵּבי־ֹחֶמר ַּגֵּביֶכם:  13:12
ַהֲחִריׁשּו ִמֶּמִּני וֲַאַדְּבָרה־ָאִני ְויֲַעֹבר ָעַלי ָמה: 13:13
ַעל־ָמה ֶאָּׂשא ְבָׂשִרי ְבִׁשָּני ְוַנְפִׁשי ָאִׂשים ְּבַכִּפי: 13:14



־ְּדָרַכי ֶאל־ָּפָניו אֹוִכיַח:  ֵהן ִיְקְטֵלִני לֹו ֲאיֵַחל אַ 13:15
ַּגם־הּוא־ִלי ִליׁשּוָעה ִּכי־לֹא ְלָפָניו ָחֵנף יָבֹוא: 13:16
ִׁשְמעּו ָׁשמֹוַע ִמָּלִתי ְוַאֲחוִָתי ְּבָאְזֵניֶכם:  13:17
ִהֵּנה־ָנא ָעַרְכִּתי ִמְׁשָּפט יַָדְעִּתי ִּכי־ֲאִני ֶאְצָּדק:  13:18
י ִּכי־ַעָּתה ַאֲחִריׁש ְוֶאְגוָע:  ִמי־הּוא יִָריב ִעָּמִד 13:19
־ְׁשַּתִים ַאל־ַּתַעׂש ִעָּמִדי ָאז ִמָּפֶני לֹא ֶאָּסֵתר: 13:20 ַא
ַּכְּפ ֵמָעַלי ַהְרַחק ְוֵאָמְת ַאל־ְּתַבֲעַתִּני: 13:21
ּוְקָרא ְוָאֹנִכי ֶאֱעֶנה אֹו־ֲאַדֵּבר וֲַהִׁשיֵבִני: 13:22
ַחָּטאֹות ִּפְׁשִעי ְוַחָּטאִתי ֹהִדיֵעִני:  ַּכָּמה ִלי ֲעונֹות וְ 13:23
13:24 : ָלָּמה־ָפֶני ַתְסִּתיר ְוַתְחְׁשֵבִני ְלאֹויֵב ָל
ֶהָעֶלה ִנָּדף ַּתֲערֹוץ ְוֶאת־ַקׁש יֵָבׁש ִּתְרֹּדף:  13:25
ִּכי־ִתְכֹּתב ָעַלי ְמֹררֹות ְותֹוִריֵׁשִני ֲעונֹות ְנעּוָרי:  13:26
ַרְגַלי ְוִתְׁשמֹור ָּכל־ָאְרחֹוָתי ַעל־ָׁשְרֵׁשי ַרְגַלי ִּתְתַחֶּקה: ְוָתֵׂשם ַּבַּסד13:27
ְוהּוא ְּכָרָקב ִיְבֶלה ְּכֶבֶגד ֲאָכלֹו ָעׁש: 13:28

ָאָדם ְילּוד ִאָּׁשה ְקַצר יִָמים ּוְׂשַבע־ֹרֶגז:  14:1
ְּכִציץ יָָצא וִַּיָּמל וִַּיְבַרח ַּכֵּצל ְולֹא יֲַעמֹוד:  14:2
:  ַאף־ַעל14:3 ־ֶזה ָּפַקְחָּת ֵעיֶנ ְוֹאִתי ָתִביא ְבִמְׁשָּפט ִעָּמ
ִמי־ִיֵּתן ָטהֹור ִמָּטֵמא לֹא ֶאָחד:  14:4
ִאם ֲחרּוִצים יָָמיו ִמְסַּפר־ֳחָדָׁשיו ִאָּת חקו ֻחָּקיו ָעִׂשיָת ְולֹא יֲַעבֹור: 14:5
ְׁשֵעה ֵמָעָליו ְויְֶחָּדל ַעד־ִיְרֶצה ְּכָׂשִכיר יֹומֹו:  14:6
ִּכי יֵׁש ָלֵעץ ִּתְקוָה ִאם־ִיָּכֵרת ְועֹוד יֲַחִליף ְוֹיַנְקּתֹו לֹא ֶתְחָּדל: 14:7
ִאם־יְַזִקין ָּבָאֶרץ ָׁשְרׁשֹו ּוֶבָעָפר יָמּות ִּגְזעֹו:  14:8
ֵמֵריַח ַמִים יְַפִרַח ְוָעָׂשה ָקִציר ְּכמֹו־ָנַטע:  14:9

ם ְוַאּיֹו:  ְוֶגֶבר יָמּות וֶַּיֱחָלׁש וִַּיְגוַע ָאדָ 14:10
ָאְזלּו־ַמִים ִמִּני־יָם ְוָנָהר יֱֶחַרב ְויֵָבׁש: 14:11
ְוִאיׁש ָׁשַכב ְולֹא־יָקּום ַעד־ִּבְלִּתי ָׁשַמִים לֹא יִָקיצּו ְולֹא־יֵֹערּו ִמְּׁשָנָתם: 14:12
ק ְוִתְזְּכֵרִני:  ִמי ִיֵּתן ִּבְׁשאֹול ַּתְצִּפֵנִני ַּתְסִּתיֵרִני ַעד־ׁשּוב ַאֶּפ ָּתִׁשית ִלי חֹ 14:13
ִאם־יָמּות ֶּגֶבר ֲהִיְחיֶה ָּכל־ְיֵמי ְצָבִאי ֲאיֵַחל ַעד־ּבֹוא ֲחִליָפִתי:  14:14
ִּתְקָרא ְוָאֹנִכי ֶאֱעֶנָּך ְלַמֲעֵׂשה יֶָדי ִתְכֹסף:14:15
ִּכי־ַעָּתה ְצָעַדי ִּתְסּפֹור לֹא־ִתְׁשמֹור ַעל־ַחָּטאִתי:  14:16
ִעי וִַּתְטֹּפל ַעל־ֲעוִני: ָחֻתם ִּבְצרֹור ִּפְׁש 14:17
ְואּוָלם ַהר־נֹוֵפל ִיּבֹול ְוצּור יְֶעַּתק ִמְּמֹקמֹו:  14:18
ֲאָבִנים ָׁשֲחקּו ַמִים ִּתְׁשֹטף־ְסִפיֶחיָה ֲעַפר־ָאֶרץ ְוִתְקוַת ֱאנֹוׁש ֶהֱאַבְדָּת:  14:19
ּו:  ִּתְתְקֵפהּו ָלֶנַצח וַַּיֲה ְמַׁשֶּנה ָפָניו וְַּתַׁשְּלֵחה14:20
ִיְכְּבדּו ָבָניו ְולֹא יֵָדע ְוִיְצֲערּו ְולֹא־יִָבין ָלמֹו: 14:21
־ְּבָׂשרֹו ָעָליו ִיְכָאב ְוַנְפׁשֹו ָעָליו ֶּתֱאָבל:14:22 ַא

וַַּיַען ֱאִליַפז ַהֵּתיָמִני וַּיֹאַמר:  15:1
ֶהָחָכם יֲַעֶנה ַדַעת־רּוַח ִויַמֵּלא ָקִדים ִּבְטנֹו: 15:2
ְּבָדָבר לֹא ִיְסּכֹון ּוִמִּלים לֹא־יֹוִעיל ָּבם: הֹוֵכַח 15:3
ַאף־ַאָּתה ָּתֵפר ִיְרָאה ְוִתְגַרע ִׂשיָחה ִלְפֵני־ֵאל:  15:4
ִּכי ְיַאֵּלף ֲעוְנ ִפי ְוִתְבַחר ְלׁשֹון ֲערּוִמים: 15:5
15:6  : יְַרִׁשיֲע ִפי ְולֹא־ָאִני ּוְׂשָפֶתי יֲַענּו־ָב
ָאָדם ִּתָּוֵלד ְוִלְפֵני ְגָבעֹות חֹוָלְלָּת:  ֲהִראיׁשֹון 15:7
ַהְבסֹוד ֱאלֹוַה ִּתְׁשָמע ְוִתְגַרע ֵאֶלי ָחְכָמה:  15:8
ַמה־ָּיַדְעָּת ְולֹא ֵנָדע ָּתִבין ְולֹא־ִעָּמנּו הּוא:  15:9

ַּגם־ָׂשב ַּגם־יִָׁשיׁש ָּבנּו ַּכִּביר ֵמָאִבי יִָמים:  15:10
:  ַהְמַעט ִמְּמ ּתַ 15:11 ְנֻחמֹות ֵאל ְוָדָבר ָלַאט ִעָּמ
15:12  : ַמה־ִּיָּקֲח ִלֶּב ּוַמה־ִּיְרְזמּון ֵעיֶני
ִּכי־ָתִׁשיב ֶאל־ֵאל רּוֶח ְוֹהֵצאָת ִמִּפי ִמִּלין:  15:13



ָמה־ֱאנֹוׁש ִּכי־ִיְזֶּכה ְוִכי־ִיְצַּדק ְילּוד ִאָּׁשה:  15:14
ִמין ְוָׁשַמִים לֹא־ַזּכּו ְבֵעיָניו: ֵהן בקדשו ִּבְקֹדָׁשיו לֹא יַאֲ 15:15
ַאף ִּכי־ִנְתָעב ְוֶנֱאָלח ִאיׁש־ֹׁשֶתה ַכַּמִים ַעְוָלה: 15:16
ֲאַחְו ְׁשַמע־ִלי ְוֶזה־ָחִזיִתי ַוֲאַסֵּפָרה:  15:17
ֲאֶׁשר־ֲחָכִמים יִַּגידּו ְולֹא ִכֲחדּו ֵמֲאבֹוָתם:  15:18
15:19 ֹ א־ָעַבר ָזר ְּבתֹוָכם: ָלֶהם ְלַבָּדם ִנְּתָנה ָהָאֶרץ ְול
ָּכל־ְיֵמי ָרָׁשע הּוא ִמְתחֹוֵלל ּוִמְסַּפר ָׁשִנים ִנְצְּפנּו ֶלָעִריץ: 15:20
קֹול־ְּפָחִדים ְּבָאְזָניו ַּבָּׁשלֹום ׁשֹוֵדד ְיבֹוֶאּנּו:  15:21
לֹא־יֲַאִמין ׁשּוב ִמִּני־ֹחֶׁש וצפו ְוָצפּוי הּוא ֱאֵלי־ָחֶרב: 15:22
:  ֹנֵדד הּו15:23 א ַלֶּלֶחם ַאֵּיה יַָדע ִּכי־ָנכֹון ְּביָדֹו יֹום־ֹחֶׁש
ְיַבֲעֻתהּו ַצר ּוְמצּוָקה ִּתְתְקֵפהּו ְּכֶמֶל ָעִתיד ַלִּכידֹור: 15:24
ִּכי־ָנָטה ֶאל־ֵאל יָדֹו ְוֶאל־ַׁשַּדי ִיְתַּגָּבר:  15:25
יָרּוץ ֵאָליו ְּבַצָּואר ַּבֲעִבי ַּגֵּבי ָמִגָּניו:  15:26
ִּכי־ִכָּסה ָפָניו ְּבֶחְלּבֹו וַַּיַעׂש ִּפיָמה ֲעֵלי־ָכֶסל: 15:27
וִַּיְׁשּכֹון ָעִרים ִנְכָחדֹות ָּבִּתים לֹא־יְֵׁשבּו ָלמֹו ֲאֶׁשר ִהְתַעְּתדּו ְלַגִּלים:  15:28
לֹא־יְֶעַׁשר ְולֹא־יָקּום ֵחילֹו ְולֹא־ִיֶּטה ָלָאֶרץ ִמְנָלם: 15:29
ֶׁש ֹיַנְקּתֹו ְּתיֵַּבׁש ַׁשְלָהֶבת ְויָסּור ְּברּוַח ִּפיו: לֹא־יָסּור ִמִּני־חֹ 15:30
ַאל־יֲַאֵמן בשו ַּבָּׁשיו ִנְתָעה ִּכי־ָׁשְוא ִּתְהֶיה ְתמּוָרתֹו: 15:31
ְּבלֹא־יֹומֹו ִּתָּמֵלא ְוִכָּפתֹו לֹא ַרֲעָנָנה: 15:32
:  יְַחֹמס ַּכֶּגֶפן ִּבְסרֹו ְויְַׁשֵל ַּכַּזִית ִנָּצתֹו15:33
ִּכי־ֲעַדת ָחֵנף ַּגְלמּוד ְוֵאׁש ָאְכָלה ָאֳהֵלי־ֹׁשַחד: 15:34
ד ָאוֶן ּוִבְטָנם ָּתִכין ִמְרָמה: 15:35 ָהֹרה ָעָמל ְויָ

וַַּיַען ִאּיֹוב וַּיֹאַמר:  16:1
ָׁשַמְעִּתי ְכֵאֶּלה ַרּבֹות ְמַנֲחֵמי ָעָמל ֻּכְּלֶכם: 16:2
אֹו ַמה־ַּיְמִריְצ ִּכי ַתֲעֶנה: ֲהֵקץ ְלִדְבֵרי־רּוחַ 16:3
רֹאִׁשי:  ַּגם ָאֹנִכי ָּכֶכם ֲאַדֵּבָרה לּו־יֵׁש ַנְפְׁשֶכם ַּתַחת ַנְפִׁשי ַאְחִּביָרה ֲעֵליֶכם ְּבִמִּלים ְוָאִניָעה ֲעֵליֶכם ְּבמֹו16:4
16:5  : ֲאַאִּמְצֶכם ְּבמֹו־ִפי ְוִניד ְׂשָפַתי יְַחׂשֹ
: ִאם־ֲאַדְּבָרה לֹא־16:6 יֵָחֵׂש ְּכֵאִבי ְוַאְחְּדָלה ַמה־ִמִּני יֲַה
־ַעָּתה ֶהְלָאִני ֲהִׁשּמֹוָת ָּכל־ֲעָדִתי:  16:7 ַא
וִַּתְקְמֵטִני ְלֵעד ָהיָה וַָּיָקם ִּבי ַכֲחִׁשי ְּבָפַני יֲַעֶנה:  16:8
יָניו ִלי: ַאּפֹו ָטַרף וִַּיְׂשְטֵמִני ָחַרק ָעַלי ְּבִׁשָּניו ָצִרי ִיְלטֹוׁש עֵ 16:9

ָּפֲערּו ָעַלי ְּבִפיֶהם ְּבֶחְרָּפה ִהּכּו ְלָחיָי יַַחד ָעַלי ִיְתַמָּלאּון:  16:10
יְַסִּגיֵרִני ֵאל ֶאל ֲעִויל ְוַעל־ְיֵדי ְרָׁשִעים ִיְרֵטִני:  16:11
ְלַמָּטָרה:  ָׁשֵלו ָהִייִתי וְַיַפְרְּפֵרִני ְוָאַחז ְּבָעְרִּפי וְַיַפְצְּפֵצִני וְַיִקיֵמִני לֹו16:12
יָֹסּבּו ָעַלי ַרָּביו ְיַפַּלח ִּכְליֹוַתי ְולֹא יְַחמֹול ִיְׁשֹּפ ָלָאֶרץ ְמֵרָרִתי:  16:13
ִיְפְרֵצִני ֶפֶרץ ַעל־ְּפֵני־ָפֶרץ יָֻרץ ָעַלי ְּכִגּבֹור: 16:14
ַׂשק ָּתַפְרִּתי ֲעֵלי ִגְלִּדי ְוֹעַלְלִּתי ֶבָעָפר ַקְרִני:  16:15
רמרה ֳחַמְרְמרּו ִמִּני־ֶבִכי ְוַעל ַעְפַעַּפי ַצְלָמוֶת: ָּפַני חמ16:16
ַעל לֹא־ָחָמס ְּבַכָּפי ּוְתִפָּלִתי ַזָּכה:  16:17
ֶאֶרץ ַאל־ְּתַכִּסי ָדִמי ְוַאל־ְיִהי ָמקֹום ְלַזֲעָקִתי:  16:18
ַּגם־ַעָּתה ִהֵּנה־ַבָּׁשַמִים ֵעִדי ְוָׂשֲהִדי ַּבְּמרֹוִמים:  16:19
ֵרָעי ֶאל־ֱאלֹוַה ָּדְלָפה ֵעיִני:  ְמִליַצי16:20
ְויֹוַכח ְלֶגֶבר ִעם־ֱאלֹוַּה ּוֶבן־ָאָדם ְלֵרֵעהּו:  16:21
16:22  : ִּכי־ְׁשנֹות ִמְסָּפר יֱֶאָתיּו ְוֹאַרח לֹא־ָאׁשּוב ֶאֱה

רּוִחי ֻחָּבָלה יַָמי ִנְזָעכּו ְקָבִרים ִלי: 17:1
ֹוָתם ָּתַלן ֵעיִני: ִאם־לֹא ֲהֻתִלים ִעָּמִדי ּוְבַהְּמר 17:2
ִׂשיָמה־ָּנא ָעְרֵבִני ִעָּמ ִמי הּוא ְליִָדי ִיָּתֵקַע: 17:3
ִּכי־ִלָּבם ָצַפְנָּת ִּמָּׂשֶכל ַעל־ֵּכן לֹא ְתֹרֵמם:  17:4
ְלֵחֶלק יִַּגיד ֵרִעים ְוֵעיֵני ָבָניו ִּתְכֶלָנה:  17:5



יֶה:  ְוִהִּצַגִני ִלְמֹׁשל ַעִּמים ְוֹתֶפת ְלָפִנים ֶאהְ 17:6
וֵַּתַכּה ִמַּכַעׂש ֵעיִני ִויֻצַרי ַּכֵּצל ֻּכָּלם:  17:7
יָֹׁשּמּו ְיָׁשִרים ַעל־זֹאת ְוָנִקי ַעל־ָחֵנף ִיְתֹעָרר:  17:8
ְויֹאֵחז ַצִּדיק ַּדְרּכֹו ּוֳטָהר־יַָדִים ֹיִסיף ֹאֶמץ: 17:9

ָכם: ְואּוָלם ֻּכָּלם ָּתֻׁשבּו ּוֹבאּו ָנא ְולֹא־ֶאְמָצא ָבֶכם חָ 17:10
יַָמי ָעְברּו ִזֹּמַתי ִנְּתקּו מֹוָרֵׁשי ְלָבִבי:  17:11
17:12  : ַלְיָלה ְליֹום יִָׂשימּו אֹור ָקרֹוב ִמְּפֵני־ֹחֶׁש
ִאם־ֲאַקֶּוה ְׁשאֹול ֵּביִתי ַּבֹחֶׁש ִרַּפְדִּתי ְיצּוָעי: 17:13
ַלַּׁשַחת ָקָראִתי ָאִבי ָאָּתה ִאִּמי וֲַאֹחִתי ָלִרָּמה:  17:14
ְוַאֵּיה ֵאפֹו ִתְקוִָתי ְוִתְקוִָתי ִמי ְיׁשּוֶרָּנה: 17:15
ַּבֵּדי ְׁשֹאל ֵּתַרְדָנה ִאם־יַַחד ַעל־ָעָפר ָנַחת: 17:16

וַַּיַען ִּבְלַּדד ַהֻּׁשִחי וַּיֹאַמר:  18:1
ַעד־ָאָנה ְּתִׂשימּון ִקְנֵצי ְלִמִּלין ָּתִבינּו ְוַאַחר ְנַדֵּבר:  18:2
ּוַע ֶנְחַׁשְבנּו ַכְּבֵהָמה ִנְטִמינּו ְּבֵעיֵניֶכם: ַמּד18:3
ֹטֵרף ַנְפׁשֹו ְּבַאּפֹו ַהְלַמַעְנ ֵּתָעַזב ָאֶרץ ְויְֶעַּתק־צּור ִמְּמֹקמֹו:  18:4
ַּגם אֹור ְרָׁשִעים ִיְדָע ְולֹא־ִיַּגּה ְׁשִביב ִאּׁשֹו:  18:5
:  אֹור ָחַׁש ְּבָאֳהלֹו ְוֵנרֹו ָעָליו ִיְדעָ 18:6
יְֵצרּו ַצֲעֵדי אֹונֹו ְוַתְׁשִליֵכהּו ֲעָצתֹו:  18:7
18:8  : ִּכי־ֻׁשַּלח ְּבֶרֶׁשת ְּבַרְגָליו ְוַעל־ְׂשָבָכה ִיְתַהָּל
יֹאֵחז ְּבָעֵקב ָּפח יֲַחֵזק ָעָליו ַצִּמים:  18:9

ָטמּון ָּבָאֶרץ ַחְבלֹו ּוַמְלּכְֻדּתֹו ֲעֵלי ָנִתיב:  18:10
ּו ַבָּלהֹות וֱֶהִפיֻצהּו ְלַרְגָליו:  ָסִביב ִּבֲעֻתה18:11
ְיִהי־ָרֵעב ֹאנֹו ְוֵאיד ָנכֹון ְלַצְלעֹו: 18:12
יֹאַכל ַּבֵּדי עֹורֹו יֹאַכל ַּבָּדיו ְּבכֹור ָמוֶת:  18:13
ִיָּנֵתק ֵמָאֳהלֹו ִמְבַטחֹו ְוַתְצִעֵדהּו ְלֶמֶל ַּבָּלהֹות: 18:14
ֹו ְיֹזֶרה ַעל־ָנוֵהּו ָגְפִרית:  ִּתְׁשּכֹון ְּבָאֳהלֹו ִמְּבִלי־ל 18:15
ִמַּתַחת ָׁשָרָׁשיו ִיָבׁשּו ּוִמַּמַעל ִיַּמל ְקִצירֹו:  18:16
ִזְכרֹו־ָאַבד ִמִּני־ָאֶרץ ְולֹא־ֵׁשם לֹו ַעל־ְּפֵני־חּוץ:  18:17
יְֶהְּדֻפהּו ֵמאֹור ֶאל־ֹחֶׁש ּוִמֵּתֵבל ְיִנֻּדהּו:  18:18
ַעּמֹו ְוֵאין ָׂשִריד ִּבְמגּוָריו:  לֹא ִנין לֹו ְולֹא־ֶנֶכד ּבְ 18:19
ַעל־יֹומֹו ָנַׁשּמּו ַאֲחֹרִנים ְוַקְדֹמִנים ָאֲחזּו ָׂשַער: 18:20
־ֵאֶּלה ִמְׁשְּכנֹות ַעָּול ְוֶזה ְמקֹום לֹא־יַָדע־ֵאל: 18:21 ַא

וַַּיַען ִאּיֹוב וַּיֹאַמר:  19:1
אּוַנִני ְבִמִּלים:  ַעד־ָאָנה ּתֹוְגיּון ַנְפִׁשי ּוְתַדּכְ 19:2
ֶזה ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ַּתְכִלימּוִני לֹא־ֵתֹבׁשּו ַּתְהְּכרּו־ִלי:  19:3
ְוַאף־ָאְמָנם ָׁשִגיִתי ִאִּתי ָּתִלין ְמׁשּוָגִתי:  19:4
ִאם־ָאְמָנם ָעַלי ַּתְגִּדילּו ְותֹוִכיחּו ָעַלי ֶחְרָּפִּתי:  19:5
י ּוְמצּודֹו ָעַלי ִהִּקיף:  ְּדעּו־ֵאפֹו ִּכי־ֱאלֹוַּה ִעְּוָתנִ 19:6
ֵהן ֶאְצַעק ָחָמס ְולֹא ֵאָעֶנה ֲאַׁשַּוע ְוֵאין ִמְׁשָּפט: 19:7
ָאְרִחי ָגַדר ְולֹא ֶאֱעבֹור ְוַעל ְנִתיבֹוַתי ֹחֶׁש יִָׂשים:  19:8
ְּכבֹוִדי ֵמָעַלי ִהְפִׁשיט וַָּיַסר ֲעֶטֶרת רֹאִׁשי: 19:9

ַּיַּסע ָּכֵעץ ִּתְקוִָתי:  ִיְּתֵצִני ָסִביב וֵָאַל ַו19:10
וַַּיַחר ָעַלי ַאּפֹו וַַּיְחְׁשֵבִני לֹו ְכָצָריו:  19:11
יַַחד יָֹבאּו ְגדּוָדיו וַָּיֹסּלּו ָעַלי ַּדְרָּכם וַַּיֲחנּו ָסִביב ְלָאֳהִלי: 19:12
־ָזרּו ִמֶּמִּני: 19:13 ַאַחי ֵמָעַלי ִהְרִחיק ְוֹיְדַעי ַא
ּוְמיָֻּדַעי ְׁשֵכחּוִני: ָחְדלּו ְקרֹוָבי 19:14
ָּגֵרי ֵביִתי ְוַאְמֹהַתי ְלָזר ַּתְחְׁשֻבִני ָנְכִרי ָהִייִתי ְבֵעיֵניֶהם: 19:15
ְלַעְבִּדי ָקָראִתי ְולֹא יֲַעֶנה ְּבמֹו־ִפי ֶאְתַחֶּנן־לֹו:  19:16
רּוִחי ָזָרה ְלִאְׁשִּתי ְוַחֹּנִתי ִלְבֵני ִבְטִני:  19:17



ָמֲאסּו ִבי ָאקּוָמה וְַיַדְּברּו־ִבי:  ַּגם־ֲעִויִלים 19:18
ִּתֲעבּוִני ָּכל־ְמֵתי סֹוִדי ְוֶזה־ָאַהְבִּתי ֶנְהְּפכּו־ִבי:  19:19
ְּבעֹוִרי ּוִבְבָׂשִרי ָּדְבָקה ַעְצִמי וֶָאְתַמְּלָטה ְּבעֹור ִׁשָּני: 19:20
ָחּנִֻני ָחּנִֻני ַאֶּתם ֵרָעי ִּכי יַד־ֱאלֹוַּה ָנְגָעה ִּבי: 19:21
ָלָּמה ִּתְרְּדֻפִני ְכמֹו־ֵאל ּוִמְּבָׂשִרי לֹא ִתְׂשָּבעּו:  19:22
ִמי־ִיֵּתן ֵאפֹו ְוִיָּכְתבּון ִמָּלי ִמי־ִיֵּתן ַּבֵּסֶפר ְויָֻחקּו:  19:23
ְּבֵעט־ַּבְרֶזל ְוֹעָפֶרת ָלַעד ַּבּצּור יֵָחְצבּון:  19:24
ָפר יָקּום:  וֲַאִני יַָדְעִּתי ֹּגֲאִלי ָחי ְוַאֲחרֹון ַעל־עָ 19:25
ְוַאַחר עֹוִרי ִנְּקפּו־זֹאת ּוִמְּבָׂשִרי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַּה:  19:26
ֲאֶׁשר ֲאִני ֶאֱחֶזה־ִּלי ְוֵעיַני ָראּו ְולֹא־ָזר ָּכלּו ִכְלֹיַתי ְּבֵחִקי:  19:27
ִּכי תֹאְמרו ַמה־ִּנְרָּדף־לֹו ְוֹׁשֶרׁש ָּדָבר ִנְמָצא־ִבֹו:  19:28
ֵני־ֶחֶרב ִּכי־ֵחָמה ֲעונֹות ָחֶרב ְלַמַען ֵּתְדעּון שדין ַׁשּדּון: ּגּורּו ָלֶכם ִמּפְ 19:29

וַַּיַען ֹצַפר ַהַּנֲעָמִתי וַּיֹאַמר:  20:1
ָלֵכן ְׂשִעַּפי ְיִׁשיבּוִני ּוַבֲעבּור חּוִׁשי ִבי:  20:2
מּוַסר ְּכִלָּמִתי ֶאְׁשָמע ְורּוַח ִמִּביָנִתי יֲַעֵנִני:  20:3
יַָדְעָּת ִמִּני־ַעד ִמִּני ִׂשים ָאָדם ֲעֵלי־ָאֶרץ: ֲהזֹאת20:4
ִּכי ִרְנַנת ְרָׁשִעים ִמָּקרֹוב ְוִׂשְמַחת ָחֵנף ֲעֵדי־ָרַגע:  20:5
ִאם־יֲַעֶלה ַלָּׁשַמִים ִׂשיאֹו ְורֹאׁשֹו ָלָעב יִַּגיַע: 20:6
ְּכֶגֲללֹו ָלֶנַצח יֹאֵבד ֹרָאיו יֹאְמרּו ַאּיֹו: 20:7
עּוף ְולֹא ִיְמָצאּוהּו ְויַֻּדד ְּכֶחְזיֹון ָלְיָלה:  ַּכֲחלֹום ָי20:8
ַעִין ְׁשָזַפּתּו ְולֹא תֹוִסיף ְולֹא־עֹוד ְּתׁשּוֶרּנּו ְמקֹומֹו:  20:9

ָּבָניו ְיַרּצּו ַדִּלים ְויָָדיו ָּתֵׁשְבָנה אֹונֹו:  20:10
ב: ַעְצמֹוָתיו ָמְלאּו עלומו ֲעלּוָמיו ְוִעּמֹו ַעל־ָעָפר ִּתְׁשּכָ 20:11
ִאם־ַּתְמִּתיק ְּבִפיו ָרָעה יְַכִחיֶדָּנה ַּתַחת ְלׁשֹונֹו: 20:12
יְַחֹמל ָעֶליָה ְולֹא יַַעְזֶבָּנה ְוִיְמָנֶעָּנה ְּבתֹו ִחּכֹו:  20:13
ַלְחמֹו ְּבֵמָעיו ֶנְהָּפ ְמרֹוַרת ְּפָתִנים ְּבִקְרּבֹו:  20:14
ִרֶׁשּנּו ֵאל:  ַחִיל ָּבַלע וְַיִקֶאּנּו ִמִּבְטנֹו יֹו 20:15
רֹאׁש־ְּפָתִנים ִייָנק ַּתַהְרֵגהּו ְלׁשֹון ֶאְפֶעה:  20:16
ַאל־יֵֶרא ִבְפַלּגֹות ַנֲהֵרי ַנֲחֵלי ְּדַבׁש ְוֶחְמָאה:  20:17
ס: 20:18 ֵמִׁשיב יָָגע ְולֹא ִיְבָלע ְּכֵחיל ְּתמּוָרתֹו ְולֹא יֲַע
:לֹא ִיֶבֵנהּוִּכי־ִרַּצץ ָעַזב ַּדִּלים ַּבִית ָּגַזל וְ 20:19
ִּכי לֹא־יַָדע ָׁשֵלו ְּבִבְטנֹו ַּבֲחמּודֹו לֹא ְיַמֵּלט:  20:20
ֵאין־ָׂשִריד ְלָאְכלֹו ַעל־ֵּכן לֹא־יִָחיל טּובֹו:  20:21
ִּבְמלֹאות ִׂשְפקֹו יֵֶצר לֹו ָּכל־יַד ָעֵמל ְּתבֹוֶאּנּו:  20:22
ּפֹו ְויְַמֵטר ָעֵלימֹו ִּבְלחּומֹו:  ְיִהי ְלַמֵּלא ִבְטנֹו ְיַׁשַּלח־ּבֹו ֲחרֹון אַ 20:23
ִיְבַרח ִמֵּנֶׁשק ַּבְרֶזל ַּתְחְלֵפהּו ֶקֶׁשת ְנחּוָׁשה: 20:24
ָׁשַלף וֵַּיֵצא ִמֵּגוָה ּוָבָרק ִמְּמֹרָרתֹו יֲַה ָעָליו ֵאִמים: 20:25
יד ְּבָאֳהלֹו: ָּכל־ֹחֶׁש ָטמּון ִלְצּפּוָניו ְּתָאְכֵלהּו ֵאׁש לֹא־נָֻּפח יֵַרע ָׂשִר 20:26
ְיַגּלּו ָׁשַמִים ֲעונֹו ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו:  20:27
ִיֶגל ְיבּול ֵּביתֹו ִנָּגרֹות ְּביֹום ַאּפֹו:  20:28
ִהים ְוַנֲחַלת ִאְמרֹו ֵמֵאל:20:29 ֶזה ֵחֶלק־ָאָדם ָרָׁשע ֵמֱא

וַַּיַען ִאּיֹוב וַּיֹאַמר:  21:1
ְתִהי־זֹאת ַּתְנחּוֹמֵתיֶכם:  ִׁשְמעּו ָׁשמֹוַע ִמָּלִתי ּו21:2
ָׂשאּוִני ְוָאֹנִכי ֲאַדֵּבר ְוַאַחר ַּדְּבִרי ַתְלִעיג:  21:3
ֶהָאֹנִכי ְלָאָדם ִׂשיִחי ְוִאם־ַמּדּוַע לֹא־ִתְקַצר רּוִחי: 21:4
ְּפנּו־ֵאַלי ְוָהַׁשּמּו ְוִׂשימּו יָד ַעל־ֶּפה:  21:5
ְּבָׂשִרי ַּפָּלצּות:  ְוִאם־ָזַכְרִּתי ְוִנְבָהְלִּתי ְוָאַחז21:6
ַמּדּוַע ְרָׁשִעים ִיְחיּו ָעְתקּו ַּגם־ָּגְברּו ָחִיל: 21:7
ַזְרָעם ָנכֹון ִלְפֵניֶהם ִעָּמם ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ְלֵעיֵניֶהם:  21:8



ָּבֵּתיֶהם ָׁשלֹום ִמָּפַחד ְולֹא ֵׁשֶבט ֱאלֹוַּה ֲעֵליֶהם:  21:9
ט ָּפָרתֹו ְולֹא ְתַׁשֵּכל:  ׁשֹורֹו ִעַּבר ְולֹא יְַגִעל ְּתַפּלֵ 21:10
ְיַׁשְּלחּו ַכּצֹאן ֲעִויֵליֶהם ְויְַלֵדיֶהם ְיַרֵּקדּון: 21:11
ִיְׂשאּו ְּכֹתף ְוִכּנֹור ְוִיְׂשְמחּו ְלקֹול עּוָגב:  21:12
יבלו ְיַכּלּו ַבּטֹוב ְיֵמיֶהם ּוְבֶרַגע ְׁשאֹול יֵָחּתּו:  21:13
ּו ְוַדַעת ְּדָרֶכי לֹא ָחָפְצנּו:  וַּיֹאְמרּו ָלֵאל סּור ִמֶּמּנ21:14
ַמה־ַׁשַּדי ִּכי־ַנַעְבֶדּנּו ּוַמה־ּנֹוִעיל ִּכי ִנְפַּגע־ּבֹו:  21:15
ֵהן לֹא ְביָָדם טּוָבם ֲעַצת ְרָׁשִעים ָרֲחָקה ֶמִּני:  21:16
ֹו:  ַּכָּמה ֵנר־ְרָׁשִעים ִיְדָע ְויָבֹא ָעֵלימֹו ֵאיָדם ֲחָבִלים ְיַחֵּלק ְּבַאּפ21:17
ִיְהיּו ְּכֶתֶבן ִלְפֵני־רּוַח ּוְכֹמץ ְּגָנַבּתּו סּוָפה:  21:18
ֱאלֹוַּה ִיְצֹּפן־ְלָבָניו אֹונֹו ְיַׁשֵּלם ֵאָליו ְויֵָדע:  21:19
ִיְראּו עינו ֵעיָניו ִּכידֹו ּוֵמֲחַמת ַׁשַּדי ִיְׁשֶּתה:  21:20
ָׁשיו ֻחָּצצּו: ִּכי ַמה־ֶחְפצֹו ְּבֵביתֹו ַאֲחָריו ּוִמְסַּפר ֳחדָ 21:21
ַהְלֵאל ְיַלֶּמד־ָּדַעת ְוהּוא ָרִמים ִיְׁשּפֹוט:  21:22
ֶזה יָמּות ְּבֶעֶצם ֻּתּמֹו ּכֻּלֹו ַׁשְלֲאַנן ְוָׁשֵליו:  21:23
ֲעִטיָניו ָמְלאּו ָחָלב ּוֹמַח ַעְצמֹוָתיו ְיֻׁשֶּקה:  21:24
ְוֶזה יָמּות ְּבֶנֶפׁש ָמָרה ְולֹא־ָאַכל ַּבּטֹוָבה: 21:25
יַַחד ַעל־ָעָפר ִיְׁשָּכבּו ְוִרָּמה ְּתַכֶּסה ֲעֵליֶהם: 21:26
ֵהן יַָדְעִּתי ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם ּוְמִזּמֹות ָעַלי ַּתְחֹמסּו:  21:27
ִּכי תֹאְמרּו ַאֵּיה ֵבית־ָנִדיב ְוַאֵּיה ֹאֶהל ִמְׁשְּכנֹות ְרָׁשִעים: 21:28
ם לֹא ְתַנֵּכרּו: ֲהלֹא ְׁשֶאְלֶּתם עֹוְבֵרי ָדֶר ְוֹאֹתתָ 21:29
ִּכי ְליֹום ֵאיד יֵָחֶׂש ָרע ְליֹום ֲעָברֹות יּוָבלּו: 21:30
ִמי־יִַּגיד ַעל־ָּפָניו ַּדְרּכֹו ְוהּוא־ָעָׂשה ִמי ְיַׁשֶּלם־לֹו:  21:31
ְוהּוא ִלְקָברֹות יּוָבל ְוַעל־ָּגִדיׁש ִיְׁשקֹוד:  21:32
ל־ָאָדם ִיְמׁשֹו ּוְלָפָניו ֵאין ִמְסָּפר:  ָמְתקּו־לֹו ִרְגֵבי ָנַחל ְוַאֲחָריו ּכָ 21:33
ְוֵאי ְּתַנֲחמּוִני ָהֶבל ּוְתׁשּוֹבֵתיֶכם ִנְׁשַאר־ָמַעל: 21:34

וַַּיַען ֱאִליַפז ַהֵּתָמִני וַּיֹאַמר:  22:1
ַהְלֵאל ִיְסָּכן־ָּגֶבר ִּכי־ִיְסֹּכן ָעֵלימֹו ַמְׂשִּכיל:  22:2
: ַהֵחֶפץ ְלַׁשַּדי ּכִ 22:3 י ִתְצָּדק ְוִאם־ֶּבַצע ִּכי־ַתֵּתם ְּדָרֶכי
ֲהִמִּיְרָאְת ֹיִכיֶח יָבֹוא ִעְּמ ַּבִּמְׁשָּפט:  22:4
22:5  : ֲהלֹא ָרָעְת ַרָּבה ְוֵאין־ֵקץ ַלֲעוֹנֶתי
ִּכי־ַתְחֹּבל ַאֶחי ִחָּנם ּוִבְגֵדי ֲערּוִּמים ַּתְפִׁשיט:  22:6
ֶקה ּוֵמָרֵעב ִּתְמַנע־ָלֶחם: לֹא־ַמִים ָעיֵף ַּתְׁש 22:7
ְוִאיׁש ְזרֹוַע לֹו ָהָאֶרץ ּוְנׂשּוא ָפִנים יֵֶׁשב ָּבּה: 22:8
ַאְלָמנֹות ִׁשַּלְחָּת ֵריָקם ּוְזֹרעֹות ְיֹתִמים ְיֻדָּכא:  22:9

ַעל־ֵּכן ְסִביבֹוֶתי ַפִחים ִויַבֶהְל ַּפַחד ִּפְתֹאם: 22:10
ְוִׁשְפַעת־ַמִים ְּתַכֶּסָּך:  אֹו־ֹחֶׁש לֹא־ִתְרֶאה 22:11
ֲהלֹא־ֱאלֹוַּה ֹּגַבּה ָׁשָמִים ּוְרֵאה רֹאש ּכֹוָכִבים ִּכי־ָרּמּו: 22:12
ְוָאַמְרָּת ַמה־ָּיַדע ֵאל ַהְבַעד ֲעָרֶפל ִיְׁשּפֹוט: 22:13
22:14  : ָעִבים ֵסֶתר־לֹו ְולֹא ִיְרֶאה ְוחּוג ָׁשַמִים ִיְתַהָּל
ְׁשֹמר ֲאֶׁשר ָּדְרכּו ְמֵתי־ָאוֶן:  ַהֹאַרח עֹוָלם ִּת 22:15
ֲאֶׁשר־ֻקְּמטּו ְולֹא־ֵעת ָנָהר יּוַצק ְיסֹוָדם:  22:16
ָהֹאְמִרים ָלֵאל סּור ִמֶּמּנּו ּוַמה־ִּיְפַעל ַׁשַּדי ָלמֹו: 22:17
ְוהּוא ִמֵּלא ָבֵּתיֶהם טֹוב וֲַעַצת ְרָׁשִעים ָרֲחָקה ֶמִּני: 22:18
ְׂשָמחּו ְוָנִקי ִיְלַעג־ָלמֹו:  ִיְראּו ַצִּדיִקים ְויִ 22:19
ִאם־לֹא ִנְכַחד ִקיָמנּו ְוִיְתָרם ָאְכָלה ֵאׁש: 22:20
ַהְסֶּכן־ָנא ִעּמֹו ּוְׁשלם ָּבֶהם ְּתבֹוַאְת טֹוָבה:  22:21
22:22 : ַקח־ָנא ִמִּפיו ּתֹוָרה ְוִׂשים ֲאָמָריו ִּבְלָבֶב
:  ִאם־ָּתׁשּוב ַעד־ַׁשַּדי ִּתָּבֶנה ַּתְר 22:23 ִחיק ַעְוָלה ֵמָאֳהֶל



ְוִׁשית־ַעל־ָעָפר ָּבֶצר ּוְבצּור ְנָחִלים אֹוִפיר:  22:24
22:25  : ְוָהיָה ַׁשַּדי ְּבָצֶרי ְוֶכֶסף ּתֹוָעפֹות ָל
22:26 : ִּכי־ָאז ַעל־ַׁשַּדי ִּתְתַעָּנג ְוִתָּׂשא ֶאל־ֱאלֹוַּה ָּפֶני
ָדֶרי ְתַׁשֵּלם: ַּתְעִּתיר ֵאָליו ְוִיְׁשָמֶעָּך ּונְ 22:27
ְוִתְגַזר־אֹוֶמר ְוָיָקם ָל ְוַעל־ְּדָרֶכי ָנַגּה אֹור:  22:28
ִּכי־ִהְׁשִּפילּו וַּתֹאֶמר ֵּגוָה ְוַׁשח ֵעיַנִים יֹוִׁשַע: 22:29
22:30: ְיַמֵּלט ִאי־ָנִקי ְוִנְמַלט ְּבֹבר ַּכֶּפי

וַַּיַען ִאּיֹוב וַּיֹאַמר:  23:1
ְמִרי ִׂשִחי יִָדי ָּכְבָדה ַעל־ַאְנָחִתי:  ַּגם־ַהּיֹום23:2
ִמי־ִיֵּתן יַָדְעִּתי ְוֶאְמָצֵאהּו ָאבֹוא ַעד־ְּתכּוָנתֹו:  23:3
ֶאֶעְרָכה ְלָפָניו ִמְׁשָּפט ּוִפי ֲאַמֵּלא תֹוָכחֹות:  23:4
ֵאְדָעה ִמִּלים יֲַעֵנִני ְוָאִביָנה ַמה־ּיֹאַמר ִלי:  23:5
־הּוא יִָׂשם ִּבי:  ַהְּבָרב־ֹּכַח יִָריב 23:6 ִעָּמִדי לֹא ַא
ָׁשם יָָׁשר נֹוָכח ִעּמֹו וֲַאַפְּלָטה ָלֶנַצח ִמֹּׁשְפִטי:  23:7
ֵהן ֶקֶדם ֶאֱה ְוֵאיֶנּנּו ְוָאחֹור ְולֹא־ָאִבין לֹו: 23:8
ְׂשמֹאול ַּבֲעׂשֹתֹו ְולֹא־ָאַחז יְַעֹטף יִָמין ְולֹא ֶאְרֶאה:  23:9

ִעָּמִדי ְּבָחַנִני ַּכָּזָהב ֵאֵצא:  ִּכי־יַָדע ֶּדֶר 23:10
ַּבֲאֻׁשרֹו ָאֲחָזה ַרְגִלי ַּדְרּכֹו ָׁשַמְרִּתי ְולֹא־ָאט:  23:11
ִמְצוַת ְׂשָפָתיו ְולֹא ָאִמיׁש ֵמֻחִּקי ָצַפְנִּתי ִאְמֵרי־ִפיו:  23:12
ְוהּוא ְבֶאָחד ּוִמי ְיִׁשיֶבּנּו ְוַנְפׁשֹו ִאְּוָתה וַָּיַעׂש: 23:13
י יְַׁשִלים ֻחִּקי ְוָכֵהָּנה ַרּבֹות ִעּמֹו: ּכִ 23:14
ַעל־ֵּכן ִמָּפָניו ֶאָּבֵהל ֶאְתּבֹוֵנן ְוֶאְפַחד ִמֶּמּנּו:  23:15
ְוֵאל ֵהַר ִלִּבי ְוַׁשַּדי ִהְבִהיָלִני:  23:16
ִּכי־לֹא ִנְצַמִּתי ִמְּפֵני־ֹחֶׁש ּוִמָּפַני ִּכָּסה־ֹאֶפל:  23:17

י לֹא־ִנְצְּפנּו ִעִּתים וידעו ְוֹיְדָעיו לֹא־ָחזּו יָָמיו:  ַמּדּוַע ִמַּׁשּדַ 24:1
ְּגֻבלֹות יִַּׂשיגּו ֵעֶדר ָּגְזלּו וִַּיְרעּו:  24:2
ֲחמֹור ְיתֹוִמים ִיְנָהגּו יְַחְּבלּו ׁשֹור ַאְלָמָנה: 24:3
יַּטּו ֶאְביֹוִנים ִמָּדֶר יַַחד ֻחְּבאּו ֲעִנֵּיי־ָאֶרץ:  24:4
ַּבִּמְדָּבר יְָצאּו ְּבָפֳעָלם ְמַׁשֲחֵרי ַלָּטֶרף ֲעָרָבה לֹו ֶלֶחם ַלְּנָעִרים: ֵהן ְּפָרִאים24:5
ַּבָּׂשֶדה ְּבִלילֹו יקצירו ִיְקצֹורּו ְוֶכֶרם ָרָׁשע ְיַלֵּקׁשּו:  24:6
ָערֹום יִָלינּו ִמְּבִלי ְלבּוׁש ְוֵאין ְּכסּות ַּבָּקָרה:  24:7
ִלי ַמְחֶסה ִחְּבקּו־צּור:  ִמֶּזֶרם ָהִרים ִיְרָטבּו ּוִמּבְ 24:8
ִיְגְזלּו ִמֹּׁשד יָתֹום ְוַעל־ָעִני יְַחֹּבלּו: 24:9

ָערֹום ִהְּלכּו ְּבִלי ְלבּוׁש ּוְרֵעִבים ָנְׂשאּו ֹעֶמר:  24:10
ֵּבין־ׁשּוֹרָתם יְַצִהירּו ְיָקִבים ָּדְרכּו וִַּיְצָמאּו:  24:11
ים ְּתַׁשֵּוַע וֱֶאלֹוַּה לֹא־יִָׂשים ִּתְפָלה:  ֵמִעיר ְמִתים ִיְנָאקּו ְוֶנֶפׁש־ֲחָללִ 24:12
ֵהָּמה ָהיּו ְּבֹמְרֵדי־אֹור לֹא־ִהִּכירּו ְדָרָכיו ְולֹא יְָׁשבּו ִּבְנִתיֹבָתיו:  24:13
ָלאֹור יָקּום רֹוֵצַח ִיְקָטל־ָעִני ְוֶאְביֹון ּוַבַּלְיָלה ְיִהי ַכַּגָּנב: 24:14
ֵלאֹמר לֹא־ְתׁשּוֵרִני ָעִין ְוֵסֶתר ָּפִנים יִָׂשים:  ְוֵעין ֹנֵאף ָׁשְמָרה ֶנֶׁשף24:15
ָחַתר ַּבֹחֶׁש ָּבִּתים יֹוָמם ִחְּתמּו־ָלמֹו לֹא־יְָדעּו אֹור: 24:16
ִּכי יְַחָּדו ֹּבֶקר ָלמֹו ַצְלָמוֶת ִּכי־יִַּכיר ַּבְלהֹות ַצְלָמוֶת:  24:17
ָּבָאֶרץ לֹא־ִיְפֶנה ֶּדֶר ְּכָרִמים: ַקל־הּוא ַעל־ְּפֵני־ַמִים ְּתֻקַּלל ֶחְלָקָתם 24:18
ִצָּיה ַגם־ֹחם ִיְגְזלּו ֵמיֵמי־ֶׁשֶלג ְׁשאֹול ָחָטאּו:  24:19
ִיְׁשָּכֵחהּו ֶרֶחם ְמָתקֹו ִרָּמה עֹוד לֹא־ִיָּזֵכר וִַּתָּׁשֵבר ָּכֵעץ ַעְוָלה: 24:20
ֹרֶעה ֲעָקָרה לֹא ֵתֵלד ְוַאְלָמָנה לֹא ְייִֵטיב:  24:21
ּוָמַׁש ַאִּביִרים ְּבֹכחֹו יָקּום ְולֹא־יֲַאִמין ַּבַחִּיין:  24:22
ִיֶּתן־לֹו ָלֶבַטח ְוִיָּׁשֵען ְוֵעיֵניהּו ַעל־ַּדְרֵכיֶהם: 24:23
רֹוּמּו ְּמַעט ְוֵאיֶנּנּו ְוֻהְּמכּו ַּכֹּכל ִיָּקְפצּון ּוְכרֹאׁש ִׁשֹּבֶלת ִיָּמלּו:  24:24
ְכִזיֵבִני ְויֵָׂשם ְלַאל ִמָּלִתי: ְוִאם־לֹא ֵאפֹו ִמי י24:25ַ



וַַּיַען ִּבְלַּדד ַהֻּׁשִחי וַּיֹאַמר:  25:1
ַהְמֵׁשל וַָפַחד ִעּמֹו ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו:  25:2
ֲהיֵׁש ִמְסָּפר ִלְגדּוָדיו ְוַעל־ִמי לֹא־יָקּום אֹוֵרהּו:  25:3
־ִּיְזֶּכה ְילּוד ִאָּׁשה:  ּוַמה־ִּיְצַּדק ֱאנֹוׁש ִעם־ֵאל ּוַמה25:4
ֵהן ַעד־יֵָרַח ְולֹא יֲַאִהיל ְוכֹוָכִבים לֹא־ַזּכּו ְבֵעיָניו:  25:5
ַאף ִּכי־ֱאנֹוׁש ִרָּמה ּוֶבן־ָאָדם ּתֹוֵלָעה:25:6
וַַּיַען ִאּיֹוב וַּיֹאַמר:  26:1
ֶמה־ָעַזְרָּת ְללֹא־ֹכַח הֹוַׁשְעָּת ְזרֹוַע לֹא־ֹעז:  26:2
ָּת ְללֹא ָחְכָמה ְותּוִׁשָּיה ָלֹרב הֹוָדְעָּת:  ַמה־ָּיַעצְ 26:3
ֶאת־ִמי ִהַּגְדָּת ִמִּלין ְוִנְׁשַמת־ִמי יְָצָאה ִמֶּמָּך: 26:4
ָהְרָפִאים ְיחֹוָללּו ִמַּתַחת ַמִים ְוֹׁשְכֵניֶהם:  26:5
ָערֹום ְׁשאֹול ֶנְגּדֹו ְוֵאין ְּכסּות ָלֲאַבּדֹון:  26:6
ֹּתֶלה ֶאֶרץ ַעל־ְּבִלי־ָמה: ֹנֶטה ָצפֹון ַעל־ֹּתהּו26:7
ֹצֵרר־ַמִים ְּבָעָביו ְולֹא־ִנְבַקע ָעָנן ַּתְחָּתם:  26:8
ְמַאֵחז ְּפֵני־ִכֵּסה ַּפְרֵׁשז ָעָליו ֲעָננֹו: 26:9

26:10  : ֹחק־ָחג ַעל־ְּפֵני־ָמִים ַעד־ַּתְכִלית אֹור ִעם־ֹחֶׁש
ֲעָרתֹו: ַעּמּוֵדי ָׁשַמִים ְירֹוָפפּו ְוִיְתְמהּו ִמּגַ 26:11
ְּבֹכחֹו ָרַגע ַהָּים ובתובנתו ּוִבְתבּוָנתֹו ָמַחץ ָרַהב:  26:12
ְּברּוחֹו ָׁשַמִים ִׁשְפָרה ֹחֲלָלה יָדֹו ָנָחׁש ָּבִריַח:  26:13
ָנן: ֶהן־ֵאֶּלה ְקצֹות דרכו ְּדָרָכיו ּוַמה־ֵּׁשֶמץ ָּדָבר ִנְׁשַמע־ּבֹו ְוַרַעם גבורתו ְּגבּורֹוָתיו ִמי ִיְתּבֹו26:14

וַֹּיֶסף ִאּיֹוב ְׂשֵאת ְמָׁשלֹו וַּיֹאַמר:  27:1
ַחי־ֵאל ֵהִסיר ִמְׁשָּפִטי ְוַׁשַּדי ֵהַמר ַנְפִׁשי:  27:2
ִּכי־ָכל־עֹוד ִנְׁשָמִתי ִבי ְורּוַח ֱאלֹוַּה ְּבַאִּפי:  27:3
ה:  ִאם־ְּתַדֵּבְרָנה ְׂשָפַתי ַעְוָלה ּוְלׁשֹוִני ִאם־יְֶהֶּגה ְרִמּיָ 27:4
ָחִליָלה ִּלי ִאם־ַאְצִּדיק ֶאְתֶכם ַעד־ֶאְגוָע לֹא־ָאִסיר ֻּתָּמִתי ִמֶּמִּני: 27:5
ְּבִצְדָקִתי ֶהֱחַזְקִּתי ְולֹא ַאְרֶּפָה לֹא־יֱֶחַרף ְלָבִבי ִמָּיָמי: 27:6
ְיִהי ְכָרָׁשע ֹאְיִבי ּוִמְתקֹוְמִמי ְכַעָּול:  27:7
ָצע ִּכי יֵֶׁשל ֱאלֹוַּה ַנְפׁשֹו: ִּכי ַמה־ִּתְקוַת ָחֵנף ִּכי ִיבְ 27:8
ַהַצֲעָקתֹו ִיְׁשַמע ֵאל ִּכי־ָתבֹוא ָעָליו ָצָרה:  27:9

ִאם־ַעל־ַׁשַּדי ִיְתַעָּנג ִיְקָרא ֱאלֹוַּה ְּבָכל־ֵעת: 27:10
אֹוֶרה ֶאְתֶכם ְּביַד־ֵאל ֲאֶׁשר ִעם־ַׁשַּדי לֹא ֲאַכֵחד:  27:11
ָּמה־ֶּזה ֶהֶבל ֶּתְהָּבלּו: ֵהן־ַאֶּתם ֻּכְּלֶכם ֲחִזיֶתם ְולָ 27:12
ֶזה ֵחֶלק־ָאָדם ָרָׁשע ִעם־ֵאל ְוַנֲחַלת ָעִריִצים ִמַּׁשַּדי ִיָּקחּו:  27:13
ִאם־ִיְרּבּו ָבָניו ְלמֹו־ָחֶרב ְוֶצֱאָצָאיו לֹא ִיְׂשְּבעּו־ָלֶחם: 27:14
: שרידו ְׂשִריָדיו ַּבָּמוֶת ִיָּקֵברּו ְוַאְלְמֹנָתיו לֹא ִתְבֶּכיָנה27:15
ִאם־ִיְצֹּבר ֶּכָעָפר ָּכֶסף ְוַכֹחֶמר ָיִכין ַמְלּבּוׁש: 27:16
ק:27:17 יִָכין ְוַצִּדיק ִיְלָּבׁש ְוֶכֶסף ָנִקי יֲַח
ָּבָנה ָכָעׁש ֵּביתֹו ּוְכֻסָּכה ָעָׂשה ֹנֵצר:  27:18
ָעִׁשיר ִיְׁשַּכב ְולֹא יֵָאֵסף ֵעיָניו ָּפַקח ְוֵאיֶנּנּו: 27:19
ֵגהּו ַכַּמִים ַּבָּלהֹות ַלְיָלה ְּגָנַבּתּו סּוָפה: ַּתִּׂשי27:20
ִיָּׂשֵאהּו ָקִדים ְויֵַל ִויָׂשֲעֵרהּו ִמְּמֹקמֹו:  27:21
ְויְַׁשֵל ָעָליו ְולֹא יְַחֹמל ִמָּידֹו ָּברֹוַח ִיְבָרח:  27:22
ִיְׂשֹּפק ָעֵלימֹו ַכֵּפימֹו ְוִיְׁשֹרק ָעָליו ִמְּמֹקמֹו:  27:23

יֵׁש ַלֶּכֶסף מֹוָצא ּוָמקֹום ַלָּזָהב יָֹזּקּו:  ִּכי 28:1
ַּבְרֶזל ֵמָעָפר יָֻּקח ְוֶאֶבן יָצּוק ְנחּוָׁשה: 28:2
ֵקץ ָׂשם ַלֹחֶׁש ּוְלָכל־ַּתְכִלית הּוא חֹוֵקר ֶאֶבן ֹאֶפל ְוַצְלָמוֶת: 28:3
ׁש ָנעּו:  ָּפַרץ ַנַחל ֵמִעם־ָּגר ַהִּנְׁשָּכִחים ִמִּני־ָרֶגל ַּדּלּו ֵמֱאנֹו28:4
ֶאֶרץ ִמֶּמָּנה יֵֵצא־ָלֶחם ְוַתְחֶּתיָה ֶנְהַּפ ְּכמֹו־ֵאׁש:  28:5
ְמקֹום־ַסִּפיר ֲאָבֶניָה ְוַעְפֹרת ָזָהב לֹו:  28:6



ָנִתיב לֹא־ְיָדעֹו ָעִיט ְולֹא ְׁשָזַפּתּו ֵעין ַאָּיה:  28:7
לֹא־ִהְדִריכֻהּו ְבֵני־ָׁשַחץ לֹא־ָעָדה ָעָליו ָׁשַחל:  28:8
ַּבַחָּלִמיׁש ָׁשַלח יָדֹו ָהַפ ִמֹּׁשֶרׁש ָהִרים: 28:9

ַּבּצּורֹות ְיֹאִרים ִּבֵּקַע ְוָכל־ְיָקר ָרֲאָתה ֵעינֹו:  28:10
ִמְּבִכי ְנָהרֹות ִחֵּבׁש ְוַתֲעֻלָמה ֹיִצא אֹור:28:11
ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ִּתָּמֵצא ְוֵאי ֶזה ְמקֹום ִּביָנה: 28:12
ׁש ֶעְרָּכּה ְולֹא ִתָּמֵצא ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים: לֹא־יַָדע ֱאנֹו28:13
ְּתהֹום ָאַמר לֹא ִבי־ִהיא ְויָם ָאַמר ֵאין ִעָּמִדי: 28:14
לֹא־יַֻּתן ְסגֹור ַּתְחֶּתיָה ְולֹא ִיָּׁשֵקל ֶּכֶסף ְמִחיָרּה:  28:15
לֹא־ְתֻסֶּלה ְּבֶכֶתם אֹוִפיר ְּבֹׁשַהם ָיָקר ְוַסִּפיר:  28:16
ֶכָּנה ָזָהב ּוְזכֹוִכית ּוְתמּוָרָתּה ְּכִלי־ָפז:  לֹא־יַַעְר 28:17
ָראמֹות ְוָגִביׁש לֹא ִיָּזֵכר ּוֶמֶׁש ָחְכָמה ִמְּפִניִנים: 28:18
לֹא־יַַעְרֶכָּנה ִּפְטַדת־ּכּוׁש ְּבֶכֶתם ָטהֹור לֹא ְתֻסֶּלה:28:19
ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ָּתבֹוא ְוֵאי ֶזה ְמקֹום ִּביָנה: 28:20
ְוֶנֶעְלָמה ֵמֵעיֵני ָכל־ָחי ּוֵמעֹוף ַהָּׁשַמִים ִנְסָּתָרה:  28:21
ֲאַבּדֹון וָָמוֶת ָאְמרּו ְּבָאְזֵנינּו ָׁשַמְענּו ִׁשְמָעּה: 28:22
ִהים ֵהִבין ַּדְרָּכּה ְוהּוא יַָדע ֶאת־ְמקֹוָמּה: 28:23 ֱא
ִיְרֶאה: ִּכי־הּוא ִלְקצֹות־ָהָאֶרץ יִַּביט ַּתַחת ָּכל־ַהָּׁשַמִים 28:24
ַלֲעׂשֹות ָלרּוַח ִמְׁשָקל ּוַמִים ִּתֵּכן ְּבִמָּדה:  28:25
ַּבֲעׂשֹתֹו ַלָּמָטר ֹחק ְוֶדֶר ַלֲחִזיז ֹקלֹות: 28:26
ָאז ָרָאּה וְַיַסְּפָרּה ֱהִכיָנּה ְוַגם־ֲחָקָרּה:  28:27
יָנה: וַּיֹאֶמר ָלָאָדם ֵהן ִיְרַאת ֲאֹדָני ִהיא ָחְכָמה ְוסּור ֵמָרע ּבִ 28:28

וַֹּיֶסף ִאּיֹוב ְׂשֵאת ְמָׁשלֹו וַּיֹאַמר:  29:1
ִמי־ִיְּתֵנִני ְכיְַרֵחי־ֶקֶדם ִּכיֵמי ֱאלֹוַּה ִיְׁשְמֵרִני:  29:2
29:3  : ְּבִהּלֹו ֵנרֹו ֲעֵלי רֹאִׁשי ְלאֹורֹו ֵאֶל ֹחֶׁש
ָאֳהִלי:  ַּכֲאֶׁשר ָהִייִתי ִּביֵמי ָחְרִּפי ְּבסֹוד ֱאלֹוַּה ֲעֵלי29:4
ְּבעֹוד ַׁשַּדי ִעָּמִדי ְסִביבֹוַתי ְנָעָרי:  29:5
ִּבְרֹחץ ֲהִליַכי ְּבֵחָמה ְוצּור יָצּוק ִעָּמִדי ַּפְלֵגי־ָׁשֶמן:  29:6
ְּבֵצאִתי ַׁשַער ֲעֵלי־ָקֶרת ָּבְרחֹוב ָאִכין מֹוָׁשִבי:  29:7
ּו: ָראּוִני ְנָעִרים ְוֶנְחָּבאּו ִויִׁשיִׁשים ָקמּו ָעָמד 29:8
ָׂשִרים ָעְצרּו ְבִמִּלים ְוַכף יִָׂשימּו ְלִפיֶהם: 29:9

קֹול־ְנִגיִדים ֶנְחָּבאּו ּוְלׁשֹוָנם ְלִחָּכם ָּדֵבָקה:  29:10
ִּכי ֹאֶזן ָׁשְמָעה וְַּתַאְּׁשֵרִני ְוַעִין ָרֲאָתה וְַּתִעיֵדִני:  29:11
לֹו:  ִּכי־ֲאַמֵּלט ָעִני ְמַׁשֵּוַע ְויָתֹום ְולֹא־ֹעֵזר 29:12
ִּבְרַּכת ֹאֵבד ָעַלי ָּתבֹא ְוֵלב ַאְלָמָנה ַאְרִנן:  29:13
ֶצֶדק ָלַבְׁשִּתי וִַּיְלָּבֵׁשִני ִּכְמִעיל ְוָצִניף ִמְׁשָּפִטי:  29:14
ֵעיַנִים ָהִייִתי ַלִעֵּור ְוַרְגַלִים ַלִּפֵּסַח ָאִני:  29:15
ְחְקֵרהּו:  ָאב ָאֹנִכי ָלֶאְביֹוִנים ְוִרב לֹא־יַָדְעִּתי אֶ 29:16
וֲָאַׁשְּבָרה ְמַתְּלעֹות ַעָּול ּוִמִּׁשָּניו ַאְׁשִלי ָטֶרף:  29:17
וָֹאַמר ִעם־ִקִּני ֶאְגוָע ְוַכחֹול ַאְרֶּבה יִָמים:  29:18
ָׁשְרִׁשי ָפתּוַח ֱאֵלי־ָמִים ְוַטל יִָלין ִּבְקִציִרי:  29:19
ַתֲחִליף:  ְּכבֹוִדי ָחָדׁש ִעָּמִדי ְוַקְׁשִּתי ְּביִָדי 29:20
:ִלי־ָׁשְמעּו ְוִיֵחּלּו ְוִיְּדמּו ְלמֹו ֲעָצִתי29:21
ַאֲחֵרי ְדָבִרי לֹא ִיְׁשנּו ְוָעֵלימֹו ִּתֹּטף ִמָּלִתי: 29:22
ְוִיֲחלּו ַכָּמָטר ִלי ּוִפיֶהם ָּפֲערּו ְלַמְלקֹוׁש:  29:23
:  ֶאְׂשַחק ֲאֵלֶהם לֹא יֲַאִמינּו ְואֹור ָּפַני לֹא יִַּפילּון29:24
ֶאֲבַחר ַּדְרָּכם ְוֵאֵׁשב רֹאׁש ְוֶאְׁשּכֹון ְּכֶמֶל ַּבְּגדּוד ַּכֲאֶׁשר ֲאֵבִלים ְיַנֵחם: 29:25

ְוַעָּתה ָׂשֲחקּו ָעַלי ְצִעיִרים ִמֶּמִּני ְליִָמים ֲאֶׁשר־ָמַאְסִּתי ֲאבֹוָתם ָלִׁשית ִעם־ַּכְלֵבי צֹאִני:  30:1
ֵלימֹו ָאַבד ָּכַלח:  ַּגם־ֹּכַח ְיֵדיֶהם ָלָּמה ִּלי עָ 30:2



ְּבֶחֶסר ּוְבָכָפן ַּגְלמּוד ַהֹעְרִקים ִצָּיה ֶאֶמׁש ׁשֹוָאה ּוְמֹׁשָאה: 30:3
ַהֹּקְטִפים ַמּלּוַח ֲעֵלי־ִׂשיַח ְוֹׁשֶרׁש ְרָתִמים ַלְחָמם: 30:4
ִמן־ֵּגו ְיֹגָרׁשּו יִָריעּו ָעֵלימֹו ַּכַּגָּנב:  30:5
ֹחֵרי ָעָפר ְוֵכִפים:  ַּבֲערּוץ ְנָחִלים ִלְׁשֹּכן30:6
ֵּבין־ִׂשיִחים ִיְנָהקּו ַּתַחת ָחרּול ְיֻסָּפחּו:  30:7
ְּבֵני־ָנָבל ַּגם־ְּבֵני ְבִלי־ֵׁשם ִנְּכאּו ִמן־ָהָאֶרץ:  30:8
ְוַעָּתה ְנִגיָנָתם ָהִייִתי וֱָאִהי ָלֶהם ְלִמָּלה: 30:9

ֹרק:  ִּתֲעבּוִני ָרֲחקּו ֶמִּני ּוִמָּפַני לֹא־ָחְׂשכּו30:10
ִּכי־יתרו ִיְתִרי ִפַּתח וְַיַעֵּנִני ְוֶרֶסן ִמָּפַני ִׁשֵּלחּו:  30:11
ַעל־יִָמין ִּפְרַחח יָקּומּו ַרְגַלי ִׁשֵּלחּו וַָּיֹסּלּו ָעַלי ָאְרחֹות ֵאיָדם:  30:12
ָנְתסּו ְנִתיָבִתי ְלַהָּוִתי ֹיִעילּו לֹא ֹעֵזר ָלמֹו:  30:13
ּו ַּתַחת ֹׁשָאה ִהְתַּגְלָּגלּו:  ְּכֶפֶרץ ָרָחב יֱֶאָתי 30:14
ָהְהַּפ ָעַלי ַּבָּלהֹות ִּתְרֹּדף ָּכרּוַח ְנִדָבִתי ּוְכָעב ָעְבָרה ְיֻׁשָעִתי: 30:15
ְוַעָּתה ָעַלי ִּתְׁשַּתֵּפ ַנְפִׁשי יֹאֲחזּוִני ְיֵמי־ֹעִני:  30:16
ן:  ַלְיָלה ֲעָצַמי ִנַּקר ֵמָעָלי ְוֹעְרַקי לֹא ִיְׁשָּכבּו30:17
ְּבָרב־ֹּכַח ִיְתַחֵּפׂש ְלבּוִׁשי ְּכִפי ֻכָּתְנִּתי יַַאְזֵרִני:  30:18
ֹהָרִני ַלֹחֶמר וֶָאְתַמֵּׁשל ֶּכָעָפר וֵָאֶפר:  30:19
ֲאַׁשַּוע ֵאֶלי ְולֹא ַתֲעֵנִני ָעַמְדִּתי וִַּתְתֹּבֶנן ִּבי:  30:20
ִני:  ֵּתָהֵפ ְלַאְכָזר ִלי ְּבֹעֶצם יְָד ִתְׂשְטמֵ 30:21
ִּתָּׂשֵאִני ֶאל־רּוַח ַּתְרִּכיֵבִני ּוְתֹמְגֵגִני תשוה ּתּוִׁשָּיה:  30:22
ִּכי־יַָדְעִּתי ָמוֶת ְּתִׁשיֵבִני ּוֵבית מֹוֵעד ְלָכל־ָחי:  30:23
ַא לֹא־ְבִעי ִיְׁשַלח־יָד ִאם־ְּבִפידֹו ָלֶהן ׁשּוַע:  30:24
ְפִׁשי ָלֶאְביֹון: ִאם־לֹא ָבִכיִתי ִלְקֵׁשה־יֹום ָעְגָמה נַ 30:25
ִּכי טֹוב ִקִּויִתי וַָּיבֹא ָרע וֲַאיֲַחָלה ְלאֹור וַָּיבֹא ֹאֶפל:  30:26
ֵמַעי ֻרְּתחּו ְולֹא־ָדּמּו ִקְּדֻמִני ְיֵמי־ֹעִני: 30:27
ֹקֵדר ִהַּלְכִּתי ְּבלֹא ַחָּמה ַקְמִּתי ַבָּקָהל ֲאַׁשֵּוַע:  30:28
ִלְבנֹות יֲַעָנה:  ָאח ָהִייִתי ְלַתִּנים ְוֵרעַ 30:29
עֹוִרי ָׁשַחר ֵמָעָלי ְוַעְצִמי־ָחָרה ִמִּני־ֹחֶרב:  30:30
וְַיִהי ְלֵאֶבל ִּכֹּנִרי ְוֻעָגִבי ְלקֹול ֹּבִכים:  30:31

ְּבִרית ָּכַרִּתי ְלֵעיָני ּוָמה ֶאְתּבֹוֵנן ַעל־ְּבתּוָלה:  31:1
ֹרִמים:  ּוֶמה ֵחֶלק ֱאלֹוַּה ִמָּמַעל ְוַנֲחַלת ַׁשַּדי ִמְּמ 31:2
ֲהלֹא־ֵאיד ְלַעָּול ְוֵנֶכר ְלֹפֲעֵלי ָאוֶן: 31:3
ֲהלֹא־הּוא ִיְרֶאה ְדָרָכי ְוָכל־ְצָעַדי ִיְסּפֹור: 31:4
ִאם־ָהַלְכִּתי ִעם־ָׁשְוא וַַּתַחׁש ַעל־ִמְרָמה ַרְגִלי: 31:5
ִיְׁשְקֵלִני ְבמֹאְזֵני־ֶצֶדק ְויֵַדע ֱאלֹוַּה ֻּתָּמִתי:  31:6
ה ַאֻּׁשִרי ִמִּני ַהָּדֶר ְוַאַחר ֵעיַני ָהַל ִלִּבי ּוְבַכַּפי ָּדַבק ֻמאּום:ִאם ִּתּטֶ 31:7
ֶאְזְרָעה ְוַאֵחר יֹאֵכל ְוֶצֱאָצַאי ְיֹׁשָרׁשּו:  31:8
ִאם־ִנְפָּתה ִלִּבי ַעל־ִאָּׁשה ְוַעל־ֶּפַתח ֵרִעי ָאָרְבִּתי:  31:9

עּון ֲאֵחִרין:  ִּתְטַחן ְלַאֵחר ִאְׁשִּתי ְוָעֶליָה ִיְכְר 31:10
ִּכי־הוא ִהיא ִזָּמה והיא ְוהּוא ָעון ְּפִליִלים:  31:11
ִּכי ֵאׁש ִהיא ַעד־ֲאַבּדֹון ּתֹאֵכל ּוְבָכל־ְּתבּוָאִתי ְתָׁשֵרׁש:  31:12
ִאם־ֶאְמַאס ִמְׁשַּפט ַעְבִּדי וֲַאָמִתי ְּבִרָבם ִעָּמִדי:  31:13
ְפֹקד ָמה ֲאִׁשיֶבּנּו:  ּוָמה ֶאֱעֶׂשה ִּכי־יָקּום ֵאל ְוִכי־יִ 31:14
ֲהלֹא־ַבֶּבֶטן ֹעֵׂשִני ָעָׂשהּו וְַיֻכֶנּנּו ָּבֶרֶחם ֶאָחד:  31:15
ִאם־ֶאְמַנע ֵמֵחֶפץ ַּדִּלים ְוֵעיֵני ַאְלָמָנה ֲאַכֶּלה:  31:16
ְוֹאַכל ִּפִּתי ְלַבִּדי ְולֹא־ָאַכל יָתֹום ִמֶּמָּנה:  31:17
ב ּוִמֶּבֶטן ִאִּמי ַאְנֶחָּנה: ִּכי ִמְּנעּוַרי ְּגֵדַלִני ְכאָ 31:18
ִאם־ֶאְרֶאה אֹוֵבד ִמְּבִלי ְלבּוׁש ְוֵאין ְּכסּות ָלֶאְביֹון:  31:19
ִאם־לֹא ֵבֲרכּוִני חלצו ֲחָלָציו ּוִמֵּגז ְּכָבַׂשי ִיְתַחָּמם:  31:20



ִאם־ֲהִניפֹוִתי ַעל־יָתֹום יִָדי ִּכי־ֶאְרֶאה ַבַּׁשַער ֶעְזָרִתי: 31:21
י ִמִּׁשְכָמה ִתּפֹול ְוֶאְזֹרִעי ִמָּקָנה ִתָּׁשֵבר:  ְּכֵתפִ 31:22
ִּכי ַפַחד ֵאַלי ֵאיד ֵאל ּוִמְּׂשֵאתֹו לֹא אּוָכל:  31:23
ִאם־ַׂשְמִּתי ָזָהב ִּכְסִלי ְוַלֶּכֶתם ָאַמְרִּתי ִמְבַטִחי:  31:24
ִאם־ֶאְׂשַמח ִּכי־ַרב ֵחיִלי ְוִכי־ַכִּביר ָמְצָאה יִָדי: 31:25
: ִאם־31:26 ֶאְרֶאה אֹור ִּכי יֵָהל ְויֵָרַח יָָקר ֹהֵל
וִַּיְפְּת ַּבֵּסֶתר ִלִּבי וִַּתַּׁשק יִָדי ְלִפי:  31:27
ַּגם־הּוא ָעון ְּפִליִלי ִּכי־ִכַחְׁשִּתי ָלֵאל ִמָּמַעל:  31:28
ִאם־ֶאְׂשַמח ְּבִפיד ְמַׂשְנִאי ְוִהְתֹעַרְרִּתי ִּכי־ְמָצאֹו ָרע: 31:29
ַתִּתי ַלֲחטֹא ִחִּכי ִלְׁשֹאל ְּבָאָלה ַנְפׁשֹו:  ְולֹא־נָ 31:30
ִאם־לֹא ָאְמרּו ְמֵתי ָאֳהִלי ִמי־ִיֵּתן ִמְּבָׂשרֹו לֹא ִנְׂשָּבע: 31:31
ַּבחּוץ לֹא־יִָלין ֵּגר ְּדָלַתי ָלֹאַרח ֶאְפָּתח:  31:32
ִאם־ִּכִּסיִתי ְכָאָדם ְּפָׁשָעי ִלְטמֹון ְּבֻחִּבי ֲעוִני:  31:33
י ֶאֱערֹוץ ָהמֹון ַרָּבה ּובּוז־ִמְׁשָּפחֹות ְיִחֵּתִני וֶָאֹּדם לֹא־ֵאֵצא ָפַתח:  ּכִ 31:34
ִמי ִיֶּתן־ִלי ֹׁשֵמַע ִלי ֶהן־ָּתִוי ַׁשַּדי יֲַעֵנִני ְוֵסֶפר ָּכַתב ִאיׁש ִריִבי:  31:35
ִאם־לֹא ַעל־ִׁשְכִמי ֶאָּׂשֶאּנּו ֶאֶעְנֶדּנּו ֲעָטרֹות ִלי:  31:36
ְצָעַדי ַאִּגיֶדּנּו ְּכמֹו־ָנִגיד ֲאָקֲרֶבּנּו: ִמְסַּפר 31:37
ִאם־ָעַלי ַאְדָמִתי ִתְזָעק ְויַַחד ְּתָלֶמיָה ִיְבָּכיּון:  31:38
ִאם־ֹּכָחה ָאַכְלִּתי ְבִלי־ָכֶסף ְוֶנֶפׁש ְּבָעֶליָה ִהָּפְחִּתי:  31:39
ְבֵרי ִאּיֹוב:ַּתַחת ִחָּטה יֵֵצא חֹוַח ְוַתַחת־ְׂשֹעָרה ָבְאָׁשה ַּתּמּו ִּד 31:40

ֶׁשת ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֵמֲענֹות ֶאת־ִאּיֹוב ִּכי הּוא ַצִּדיק ְּבֵעיָניו:32:1 וִַּיְׁשְּבתּו ְׁש
ִהים:  32:2 וִַּיַחר ַאף ֱאִליהּוא ֶבן־ַּבַרְכֵאל ַהּבּוִזי ִמִּמְׁשַּפַחת ָרם ְּבִאּיֹוב ָחָרה ַאּפֹו ַעל־ַצְּדקֹו ַנְפׁשֹו ֵמֱא
ֶׁשת ֵרָעיו ָחָרה ַאּפֹו ַעל ֲאֶׁשר לֹא־ָמְצאּו ַמֲעֶנה וַַּיְרִׁשיעּו ֶאת־ִאּיֹוב:  ּובִ 32:3 ְׁש
וֱֶאִליהּו ִחָּכה ֶאת־ִאּיֹוב ִּבְדָבִרים ִּכי ְזֵקִנים־ֵהָּמה ִמֶּמּנּו ְליִָמים:  32:4
ֶׁשת ָהֲאָנִׁשים וִַּיחַ 32:5 ר ַאּפֹו:וַַּיְרא ֱאִליהּוא ִּכי ֵאין ַמֲעֶנה ְּבִפי ְׁש
ֵמַחּות ֵּדִעי  וַַּיַען ֱאִליהּוא ֶבן־ַּבַרְכֵאל ַהּבּוִזי וַּיֹאַמר ָצִעיר ֲאִני ְלָיִמים ְוַאֶּתם ְיִׁשיִׁשים ַעל־ֵּכן ָזַחְלִּתי וִָאיָרא32:6

ֶאְתֶכם: 
ָאַמְרִּתי יִָמים ְיַדֵּברּו ְוֹרב ָׁשִנים ֹיִדיעּו ָחְכָמה: 32:7
נֹוׁש ְוִנְׁשַמת ַׁשַּדי ְּתִביֵנם: ָאֵכן רּוַח־ִהיא ֶבאֱ 32:8
לֹא־ַרִּבים יְֶחָּכמּו ּוְזֵקִנים יִָבינּו ִמְׁשָּפט:  32:9

ָלֵכן ָאַמְרִּתי ִׁשְמָעה־ִּלי ֲאַחֶּוה ֵּדִעי ַאף־ָאִני:  32:10
ֵהן הֹוַחְלִּתי ְלִדְבֵריֶכם ָאִזין ַעד־ְּתבּוֹנֵתיֶכם ַעד־ַּתְחְקרּון ִמִּלין:  32:11
ְוָעֵדיֶכם ֶאְתּבֹוָנן ְוִהֵּנה ֵאין ְלִאּיֹוב מֹוִכיַח עֹוֶנה ֲאָמָריו ִמֶּכם: 32:12
ֶּפן־ּתֹאְמרּו ָמָצאנּו ָחְכָמה ֵאל ִיְּדֶפּנּו לֹא־ִאיׁש: 32:13
ְולֹא־ָעַר ֵאַלי ִמִּלין ּוְבִאְמֵריֶכם לֹא ֲאִׁשיֶבּנּו: 32:14
ֵמֶהם ִמִּלים:  ַחּתּו לֹא־ָענּו עֹוד ֶהְעִּתיקּו 32:15
ְוהֹוַחְלִּתי ִּכי־לֹא ְיַדֵּברּו ִּכי ָעְמדּו לֹא־ָענּו עֹוד: 32:16
ַאֲעֶנה ַאף־ֲאִני ֶחְלִקי ֲאַחֶּוה ֵדִעי ַאף־ָאִני: 32:17
ִּכי ָמֵלִתי ִמִּלים ֱהִציַקְתִני רּוַח ִּבְטִני:  32:18
ִׁשים ִיָּבֵקַע:  ִהֵּנה־ִבְטִני ְּכיִַין לֹא־ִיָּפֵתַח ְּכֹאבֹות ֲחדָ 32:19
ֲאַדְּבָרה ְוִיְרוַח־ִלי ֶאְפַּתח ְׂשָפַתי ְוֶאֱעֶנה:  32:20
ַאל־ָנא ֶאָּׂשא ְפֵני־ִאיׁש ְוֶאל־ָאָדם לֹא ֲאַכֶּנה:  32:21
ִּכי לֹא יַָדְעִּתי ֲאַכֶּנה ִּכְמַעט ִיָּׂשֵאִני ֹעֵׂשִני:  32:22

י ַהֲאִזיָנה: ְואּוָלם ְׁשַמע־ָנא ִאּיֹוב ִמָּלי ְוָכל־ְּדָברַ 33:1
ִהֵּנה־ָנא ָּפַתְחִּתי ִפי ִּדְּבָרה ְלׁשֹוִני ְבִחִּכי:  33:2
ֹיֶׁשר־ִלִּבי ֲאָמָרי ְוַדַעת ְׂשָפַתי ָּברּור ִמֵּללּו:  33:3
רּוַח־ֵאל ָעָׂשְתִני ְוִנְׁשַמת ַׁשַּדי ְּתַחֵּיִני: 33:4
ִאם־ּתּוַכל ֲהִׁשיֵבִני ֶעְרָכה ְלָפַני ִהְתיַָּצָבה: 33:5
ֵהן־ֲאִני ְכִפי ָלֵאל ֵמֹחֶמר ֹקַרְצִּתי ַגם־ָאִני:  33:6



ִהֵּנה ֵאָמִתי לֹא ְתַבֲעֶתָּך ְוַאְכִּפי ָעֶלי לֹא־ִיְכָּבד:  33:7
ַא ָאַמְרָּת ְבָאְזָני ְוקֹול ִמִּלין ֶאְׁשָמע:  33:8
ַז ֲאִני ְּבִלי ָפַׁשע ַחף ָאֹנִכי ְולֹא ָעון ִלי:  33:9

אֹות ָעַלי ִיְמָצא יְַחְׁשֵבִני ְלאֹויֵב לֹו:  ֵהן ְּתנּו33:10
יֵָׂשם ַּבַּסד ַרְגָלי ִיְׁשֹמר ָּכל־ָאְרֹחָתי: 33:11
ֶהן־זֹאת לֹא־ָצַדְקָּת ֶאֱעֶנָּך ִּכי־ִיְרֶּבה ֱאלֹוַה ֵמֱאנֹוׁש:  33:12
ַמּדּוַע ֵאָליו ִריבֹוָת ִּכי ָכל־ְּדָבָריו לֹא־יֲַעֶנה: 33:13
ַדֶּבר־ֵאל ּוִבְׁשַּתִים לֹא ְיׁשּוֶרָּנה: ִּכי־ְבַאַחת יְ 33:14
ַּבֲחלֹום ֶחְזיֹון ַלְיָלה ִּבְנֹפל ַּתְרֵּדָמה ַעל־ֲאָנִׁשים ִּבְתנּומֹות ֲעֵלי ִמְׁשָּכב:  33:15
ָאז ִיְגֶלה ֹאֶזן ֲאָנִׁשים ּוְבֹמָסָרם יְַחֹּתם: 33:16
:  ְלָהִסיר ָאָדם ַמֲעֶׂשה ְוֵגוָה ִמֶּגֶבר ְיַכֶּסה33:17
יְַחׂשֹ ַנְפׁשֹו ִמִּני־ָׁשַחת ְוַחָּיתֹו ֵמֲעֹבר ַּבָּׁשַלח: 33:18
ְוהּוַכח ְּבַמְכאֹוב ַעל־ִמְׁשָּכבֹו וריב ְורֹוב ֲעָצָמיו ֵאָתן:  33:19
ְוִזֲהַמּתּו ַחָּיתֹו ָלֶחם ְוַנְפׁשֹו ַמֲאַכל ַּתֲאוָה:  33:20
ֹוָתיו לֹא ֻראּו:  ִיֶכל ְּבָׂשרֹו ֵמֹרִאי ושפי ְוֻׁשּפּו ַעְצמ33:21
וִַּתְקַרב ַלַּׁשַחת ַנְפׁשֹו ְוַחָּיתֹו ַלְמִמִתים:  33:22
ִאם־יֵׁש ָעָליו ַמְלָא ֵמִליץ ֶאָחד ִמִּני־ָאֶלף ְלַהִּגיד ְלָאָדם יְָׁשרֹו:  33:23
וְַיֻחֶּנּנּו וַּיֹאֶמר ְּפָדֵעהּו ֵמֶרֶדת ָׁשַחת ָמָצאִתי ֹכֶפר:  33:24
ֹו ִמֹּנַער יָׁשּוב ִליֵמי ֲעלּוָמיו:  ֻרֲטַפׁש ְּבָׂשר 33:25
יְֶעַּתר ֶאל־ֱאלֹוַּה וִַּיְרֵצהּו וַַּיְרא ָּפָניו ִּבְתרּוָעה וַָּיֶׁשב ֶלֱאנֹוׁש ִצְדָקתֹו:  33:26
יָֹׁשר ַעל־ֲאָנִׁשים וַּיֹאֶמר ָחָטאִתי ְויָָׁשר ֶהֱעוֵיִתי ְולֹא־ָׁשוָה ִלי: 33:27
ר ַּבָּׁשַחת וחיתי ְוַחָּיתֹו ָּבאֹור ִּתְרֶאה:  ָּפָדה נפשי ַנְפׁשֹו ֵמֲעבֹ 33:28
ֶהן־ָּכל־ֵאֶּלה ִיְפַעל־ֵאל ַּפֲעַמִים ָׁשלֹוׁש ִעם־ָּגֶבר: 33:29
ְלָהִׁשיב ַנְפׁשֹו ִמִּני־ָׁשַחת ֵלאֹור ְּבאֹור ַהַחִּיים: 33:30
ַהְקֵׁשב ִאּיֹוב ְׁשַמע־ִלי ַהֲחֵרׁש ְוָאֹנִכי ֲאַדֵּבר:  33:31
־ִמִּלין ֲהִׁשיֵבִני ַּדֵּבר ִּכי־ָחַפְצִּתי ַצְּדֶקָּך: ִאם־יֵׁש33:32
ִאם־ַאִין ַאָּתה ְׁשַמע־ִלי ַהֲחֵרׁש וֲַאַאֶּלְפ ָחְכָמה: 33:33

וַַּיַען ֱאִליהּוא וַּיֹאַמר:  34:1
ִׁשְמעּו ֲחָכִמים ִמָּלי ְוֹיְדִעים ַהֲאִזינּו ִלי:  34:2
ן ְוֵח ִיְטַעם ֶלֱאֹכל:  ִּכי־ֹאֶזן ִמִּלין ִּתְבחָ 34:3
ִמְׁשָּפט ִנְבֲחָרה־ָּלנּו ֵנְדָעה ֵביֵנינּו ַמה־ּטֹוב:  34:4
ִּכי־ָאַמר ִאּיֹוב ָצַדְקִּתי ְוֵאל ֵהִסיר ִמְׁשָּפִטי:  34:5
ַעל־ִמְׁשָּפִטי ֲאַכֵּזב ָאנּוׁש ִחִּצי ְבִלי־ָפַׁשע:  34:6
ִים: ִמי־ֶגֶבר ְּכִאּיֹוב ִיְׁשֶּתה־ַּלַעג ַּכּמָ 34:7
ְוָאַרח ְלֶחְבָרה ִעם־ֹּפֲעֵלי ָאוֶן ְוָלֶלֶכת ִעם־ַאְנֵׁשי־ֶרַׁשע: 34:8
ִהים:  34:9 ִּכי־ָאַמר לֹא ִיְסָּכן־ָּגֶבר ִּבְרֹצתֹו ִעם־ֱא

ָלֵכן ַאנֲֵׁשי ֵלָבב ִׁשְמעּו ִלי ָחִלָלה ָלֵאל ֵמֶרַׁשע ְוַׁשַּדי ֵמָעוֶל: 34:10
ֹו ּוְכֹאַרח ִאיׁש יְַמִצֶאּנּו:  ִּכי ֹפַעל ָאָדם ְיַׁשֶּלם־ל34:11
ַאף־ָאְמָנם ֵאל לֹא־יְַרִׁשיַע ְוַׁשַּדי לֹא־ְיַעֵּות ִמְׁשָּפט: 34:12
ִמי־ָפַקד ָעָליו ָאְרָצה ּוִמי ָׂשם ֵּתֵבל ֻּכָּלּה:  34:13
ִאם־יִָׂשים ֵאָליו ִלּבֹו רּוחֹו ְוִנְׁשָמתֹו ֵאָליו יֱֶאֹסף:  34:14
ר יַָחד ְוָאָדם ַעל־ָעָפר יָׁשּוב:  ִיְגוַע ָּכל־ָּבׂשָ 34:15
ְוִאם־ִּביָנה ִׁשְמָעה־ּזֹאת ַהֲאִזיָנה ְלקֹול ִמָּלי:  34:16
ַהַאף ׂשֹוֵנא ִמְׁשָּפט יֲַחבֹוׁש ְוִאם־ַצִּדיק ַּכִּביר ַּתְרִׁשיַע: 34:17
ַהֲאֹמר ְלֶמֶל ְּבִלָּיַעל ָרָׁשע ֶאל־ְנִדיִבים: 34:18
ֵני ָׂשִרים ְולֹא ִנַּכר־ׁשֹוַע ִלְפֵני־ָדל ִּכי־ַמֲעֵׂשה יָָדיו ֻּכָּלם:  ֲאֶׁשר לֹא־ָנָׂשא ּפְ 34:19
ֶרַגע יָֻמתּו וֲַחצֹות ָלְיָלה ְיֹגֲעׁשּו ָעם ְויֲַעֹברּו ְויִָסירּו ַאִּביר לֹא ְביָד:  34:20
ִּכי־ֵעיָניו ַעל־ַּדְרֵכי־ִאיׁש ְוָכל־ְצָעָדיו ִיְרֶאה:  34:21
ַצְלָמוֶת ְלִהָּסֶתר ָׁשם ֹּפֲעֵלי ָאוֶן:  ֵאין־ֹחֶׁש ְוֵאין 34:22



ִּכי לֹא ַעל־ִאיׁש יִָׂשים עֹוד ַלֲה ֶאל־ֵאל ַּבִּמְׁשָּפט:  34:23
יָֹרַע ַּכִּביִרים לֹא־ֵחֶקר וַַּיֲעֵמד ֲאֵחִרים ַּתְחָּתם: 34:24
ָלֵכן יִַּכיר ַמְעָּבֵדיֶהם ְוָהַפ ַלְיָלה ְוִיַּדָּכאּו: 34:25
ת־ְרָׁשִעים ְסָפָקם ִּבְמקֹום ֹרִאים: ַּתחַ 34:26
ֲאֶׁשר ַעל־ֵּכן ָסרּו ֵמַאֲחָריו ְוָכל־ְּדָרָכיו לֹא ִהְׂשִּכילּו:  34:27
ְלָהִביא ָעָליו ַצֲעַקת־ָּדל ְוַצֲעַקת ֲעִנִּיים ִיְׁשָמע:  34:28
ל־ּגֹוי ְוַעל־ָאָדם יַָחד:  ְוהּוא יְַׁשִקט ּוִמי יְַרִׁשַע ְויְַסֵּתר ָּפִנים ּוִמי ְיׁשּוֶרּנּו ְועַ 34:29
ִמְּמ ָאָדם ָחֵנף ִמֹּמְקֵׁשי ָעם: 34:30
ִּכי־ֶאל־ֵאל ֶהָאַמר ָנָׂשאִתי לֹא ֶאְחֹּבל:  34:31
ִּבְלֲעֵדי ֶאֱחֶזה ַאָּתה ֹהֵרִני ִאם־ָעוֶל ָּפַעְלִּתי לֹא ֹאִסיף: 34:32
ִתְבַחר ְולֹא־ָאִני ּוַמה־יַָדְעָּת ַדֵּבר:  ַהֵמִעְּמ ְיַׁשְלֶמָּנה ִּכי־ָמַאְסָּת ִּכי־ַאָּתה 34:33
ַאְנֵׁשי ֵלָבב יֹאְמרּו ִלי ְוֶגֶבר ָחָכם ֹׁשֵמַע ִלי:  34:34
ִאּיֹוב לֹא־ְבַדַעת ְיַדֵּבר ּוְדָבָריו לֹא ְבַהְׂשֵּכיל:  34:35
ָאִבי ִיָּבֵחן ִאּיֹוב ַעד־ֶנַצח ַעל־ְּתֻׁשֹבת ְּבַאְנֵׁשי־ָאֶון: 34:36
יף ַעל־ַחָּטאתֹו ֶפַׁשע ֵּביֵנינּו ִיְסּפֹוק ְויֶֶרב ֲאָמָריו ָלֵאל: ִּכי ֹיסִ 34:37

וַַּיַען ֱאִליהּו וַּיֹאַמר:  35:1
ֲהזֹאת ָחַׁשְבָּת ְלִמְׁשָּפט ָאַמְרָּת ִצְדִקי ֵמֵאל:  35:2
ִּכי־תֹאַמר ַמה־ִּיְסָּכן־ָל ָמה־ֹאִעיל ֵמַחָּטאִתי: 35:3
: ֲאִני ֲאִׁשיְב 35:4 ִמִּלין ְוֶאת־ֵרֶעי ִעָּמ
ַהֵּבט ָׁשַמִים ּוְרֵאה ְוׁשּור ְׁשָחִקים ָּגְבהּו ִמֶּמָּך: 35:5
ִאם־ָחָטאָת ַמה־ִּתְפָעל־ּבֹו ְוַרּבּו ְפָׁשֶעי ַמה־ַּתֲעֶׂשה־ּלֹו: 35:6
ִאם־ָצַדְקָּת ַמה־ִּתֶּתן־לֹו אֹו ַמה־ִמָּיְד ִיָּקח: 35:7
: ְלִאיׁש־ָּכמֹו ִר 35:8 ְׁשֶע ּוְלֶבן־ָאָדם ִצְדָקֶת
ֵמֹרב ֲעׁשּוִקים יְַזִעיקּו ְיַׁשְּועּו ִמְּזרֹוַע ַרִּבים: 35:9

ְולֹא־ָאַמר ַאֵּיה ֱאלֹוַּה ֹעָׂשי ֹנֵתן ְזִמרֹות ַּבָּלְיָלה:  35:10
ַמְּלֵפנּו ִמַּבֲהמֹות ָאֶרץ ּוֵמעֹוף ַהָּׁשַמִים ְיַחְּכֵמנּו:  35:11
קּו ְולֹא יֲַעֶנה ִמְּפֵני ְּגאֹון ָרִעים:  ָׁשם ִיְצעֲ 35:12
־ָׁשְוא לֹא־ִיְׁשַמע ֵאל ְוַׁשַּדי לֹא ְיׁשּוֶרָּנה: 35:13 ַא
ַאף ִּכי־תֹאַמר לֹא ְתׁשּוֶרּנּו ִּדין ְלָפָניו ּוְתחֹוֵלל לֹו:  35:14
ְוַעָּתה ִּכי־ַאִין ָּפַקד ַאּפֹו ְולֹא־יַָדע ַּבַּפׁש ְמֹאד:  35:15
ֹוב ֶהֶבל ִיְפֶצה־ִּפיהּו ִּבְבִלי־ַדַעת ִמִּלין יְַכִּבר:ְוִאּי35:16

וַֹּיֶסף ֱאִליהּוא וַּיֹאַמר:  36:1
ַּכַּתר־ִלי ְזֵעיר וֲַאַחֶּוָּך ִּכי עֹוד ֶלֱאלֹוַּה ִמִּלים:  36:2
ֶאָּׂשא ֵדִעי ְלֵמָרחֹוק ּוְלֹפֲעִלי ֶאֵּתן־ֶצֶדק:  36:3
:  ִּכי־ָאְמָנם לֹא־ֶׁשֶקר ִמָּלי ְּת 36:4 ִמים ֵּדעֹות ִעָּמ
ֶהן־ֵאל ַּכִּביר ְולֹא ִיְמָאס ַּכִּביר ֹּכַח ֵלב: 36:5
לֹא־ְיַחֶּיה ָרָׁשע ּוִמְׁשַּפט ֲעִנִּיים ִיֵּתן:  36:6
לֹא־ִיְגַרע ִמַּצִּדיק ֵעיָניו ְוֶאת־ְמָלִכים ַלִּכֵּסא וַֹּיִׁשיֵבם ָלֶנַצח וִַּיְגָּבהּו:  36:7
ִּקים ִיָּלְכדּון ְּבַחְבֵלי־ֹעִני:  ְוִאם־ֲאסּוִרים ַּבּזִ 36:8
וַַּיֵּגד ָלֶהם ָּפֳעָלם ּוִפְׁשֵעיֶהם ִּכי ִיְתַּגָּברּו:  36:9

וִַּיֶגל ָאְזָנם ַלּמּוָסר וַּיֹאֶמר ִּכי־ְיֻׁשבּון ֵמָאוֶן:  36:10
: ִאם־ִיְׁשְמעּו ְויֲַעֹבדּו ְיַכּלּו ְיֵמיֶהם ַּבּטֹוב ּוְׁשֵניֶהם ַּבְּנִעיִמים36:11
ְוִאם־לֹא ִיְׁשְמעּו ְּבֶׁשַלח יֲַעֹברּו ְוִיְגְועּו ִּכְבִלי־ָדַעת:  36:12
ְוַחְנֵפי־ֵלב יִָׂשימּו ָאף לֹא ְיַׁשְּועּו ִּכי ֲאָסָרם:  36:13
ָּתֹמת ַּבֹּנַער ַנְפָׁשם ְוַחָּיָתם ַּבְּקֵדִׁשים: 36:14
: ְיַחֵּלץ ָעִני ְבָעְניֹו ְוִיֶגל ַּבַּלַחץ ָאְזָנם36:15
ְוַאף ֲהִסיְת ִמִּפי־ָצר ַרַחב לֹא־מּוָצק ַּתְחֶּתיָה ְוַנַחת ֻׁשְלָחְנ ָמֵלא ָדֶׁשן: 36:16
ְוִדין־ָרָׁשע ָמֵלאָת ִּדין ּוִמְׁשָּפט ִיְתֹמכּו:  36:17
ִּכי־ֵחָמה ֶּפן־ְיִסיְת ְבָסֶפק ְוָרב־ֹּכֶפר ַאל־ַיֶּטָּך:  36:18



ר ְוֹכל ַמֲאַמֵּצי־ֹכַח:  ֲהיֲַעֹר ׁשּוֲע לֹא ְבצָ 36:19
ַאל־ִּתְׁשַאף ַהָּלְיָלה ַלֲעלֹות ַעִּמים ַּתְחָּתם:  36:20
ִהָּׁשֶמר ַאל־ֵּתֶפן ֶאל־ָאוֶן ִּכי־ַעל־ֶזה ָּבַחְרָּת ֵמֹעִני:  36:21
ֶהן־ֵאל יְַׂשִּגיב ְּבֹכחֹו ִמי ָכֹמהּו מֹוֶרה:  36:22
ַעְלָּת ַעְוָלה:  ִמי־ָפַקד ָעָליו ַּדְרּכֹו ּוִמי־ָאַמר ּפָ 36:23
ְזֹכר ִּכי־ַתְׂשִּגיא ָפֳעלֹו ֲאֶׁשר ֹׁשְררּו ֲאָנִׁשים: 36:24
ָּכל־ָאָדם ָחזּו־בֹו ֱאנֹוׁש יִַּביט ֵמָרחֹוק:  36:25
ֶהן־ֵאל ַׂשִּגיא ְולֹא ֵנָדע ִמְסַּפר ָׁשָניו ְולֹא־ֵחֶקר:  36:26
ִּכי ְיָגַרע ִנְטֵפי־ָמִים יָֹזּקּו ָמָטר ְלֵאדֹו:  36:27
ֲאֶׁשר־ִיְּזלּו ְׁשָחִקים ִיְרֲעפּו ֲעֵלי ָאָדם ָרב:  36:28
ַאף ִאם־יִָבין ִמְפְרֵׂשי־ָעב ְּתֻׁשאֹות ֻסָּכתֹו:  36:29
ֵהן־ָּפַרׂש ָעָליו אֹורֹו ְוָׁשְרֵׁשי ַהָּים ִּכָּסה: 36:30
ִּכי־ָבם יִָדין ַעִּמים ִיֶּתן־ֹאֶכל ְלַמְכִּביר:  36:31
ה־אֹור וְַיַצו ָעֶליָה ְבַמְפִּגיַע:  ַעל־ַּכַּפִים ִּכּסָ 36:32
יִַּגיד ָעָליו ֵרעֹו ִמְקֶנה ַאף ַעל־עֹוֶלה:  36:33

ַאף־ְלזֹאת יֱֶחַרד ִלִּבי ְוִיַּתר ִמְּמקֹומֹו:  37:1
ִׁשְמעּו ָׁשמֹוַע ְּבֹרֶגז ֹקלֹו ְוֶהֶגה ִמִּפיו יֵֵצא: 37:2
ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ: ַּתַחת־ָּכל־ַהָּׁשַמִים ִיְׁשֵרהּו ְואֹורֹו ַעל־37:3
:ַאֲחָריו ִיְׁשַאג־קֹול יְַרֵעם ְּבקֹול ְּגאֹונֹו ְולֹא ְיַעְּקֵבם ִּכי־ִיָּׁשַמע קֹולֹו37:4
יְַרֵעם ֵאל ְּבקֹולֹו ִנְפָלאֹות ֹעֶׂשה ְגֹדלֹות ְולֹא ֵנָדע:  37:5
ֹו:  ִּכי ַלֶּׁשַלג יֹאַמר ֱהוֵא ָאֶרץ ְוֶגֶׁשם ָמָטר ְוֶגֶׁשם ִמְטרֹות ֻעּז37:6
ְּביַד־ָּכל־ָאָדם יְַחּתֹום ָלַדַעת ָּכל־ַאְנֵׁשי ַמֲעֵׂשהּו:  37:7
וַָּתבֹא ַחָּיה ְבמֹו־ָאֶרב ּוִבְמעֹוֹנֶתיָה ִתְׁשֹּכן:  37:8
ִמן־ַהֶחֶדר ָּתבֹוא סּוָפה ּוִמְּמָזִרים ָקָרה:  37:9

ִמִּנְׁשַמת־ֵאל ִיֶּתן־ָקַרח ְוֹרַחב ַמִים ְּבמּוָצק: 37:10
ְּבִרי יְַטִריַח ָעב יִָפיץ ֲעַנן אֹורֹו: ַאף־37:11
ָתיו ְלָפֳעָלם ֹּכל ֲאֶׁשר ְיַצֵּום ַעל־ְּפֵני ֵתֵבל ָאְרָצה: 37:12 ְוהּוא ְמִסּבֹות ִמְתַהֵּפ בתחבולתו ְּבַתְחּבּו
ִאם־ְלֵׁשֶבט ִאם־ְלַאְרצֹו ִאם־ְלֶחֶסד ַיְמִצֵאהּו:  37:13
ְוִהְתּבֹוֵנן ִנְפְלאֹות ֵאל:  ַהֲאִזיָנה ּזֹאת ִאּיֹוב ֲעֹמד 37:14
ֲהֵתַדע ְּבׂשּום־ֱאלֹוַּה ֲעֵליֶהם ְוהֹוִפיַע אֹור ֲעָננֹו: 37:15
ֲהֵתַדע ַעל־ִמְפְלֵׂשי־ָעב ִמְפְלאֹות ְּתִמים ֵּדִעים:  37:16
ֲאֶׁשר־ְּבָגֶדי ַחִּמים ְּבַהְׁשִקט ֶאֶרץ ִמָּדרֹום:  37:17
ָזִקים ִּכְרִאי מּוָצק:  ַּתְרִקיַע ִעּמֹו ִלְׁשָחִקים חֲ 37:18
37:19  : הֹוִדיֵענו ַמה־ּנֹאַמר לֹו לֹא־ַנֲעֹר ִמְּפֵני־ֹחֶׁש
ַהְיֻסַּפר־לֹו ִּכי ֲאַדֵּבר ִאם־ָאַמר ִאיׁש ִּכי ְיֻבָּלע:  37:20
ְוַעָּתה לֹא ָראּו אֹור ָּבִהיר הּוא ַּבְּׁשָחִקים ְורּוַח ָעְבָרה וְַּתַטֲהֵרם: 37:21
ן ָזָהב יֱֶאֶתה ַעל־ֱאלֹוַּה נֹוָרא הֹוד:  ִמָּצפֹו37:22
ַׁשַּדי לֹא־ְמָצאנֻהּו ַׂשִּגיא־ֹכַח ּוִמְׁשָּפט ְוֹרב־ְצָדָקה לֹא ְיַעֶּנה: 37:23
ָלֵכן ְיֵראּוהּו ֲאָנִׁשים לֹא־ִיְרֶאה ָּכל־ַחְכֵמי־ֵלב:37:24

וַַּיַען־ְיהוָה ֶאת־ִאּיֹוב מנ הסערה ִמן ַהְּסָעָרה וַּיֹאַמר:  38:1
ִמי ֶזה ַמְחִׁשי ֵעָצה ְבִמִּלין ְּבִלי־ָדַעת: 38:2
ֱאָזר־ָנא ְכֶגֶבר ֲחָלֶצי ְוֶאְׁשָאְל ְוהֹוִדיֵעִני:  38:3
ֵאיֹפה ָהִייָת ְּביְָסִדי־ָאֶרץ ַהֵּגד ִאם־יַָדְעָּת ִביָנה:  38:4
ִמי־ָׂשם ְמַמֶּדיָה ִּכי ֵתָדע אֹו ִמי־ָנָטה ָעֶליָה ָּקו:  38:5
ה ֲאָדֶניָה ָהְטָּבעּו אֹו ִמי־יָָרה ֶאֶבן ִּפָּנָתּה: ַעל־מָ 38:6
ִהים:  38:7 ְּבָרן־יַַחד ּכֹוְכֵבי ֹבֶקר וַָּיִריעּו ָּכל־ְּבֵני ֱא
וַָּיֶס ִּבְדָלַתִים יָם ְּבִגיחֹו ֵמֶרֶחם יֵֵצא:  38:8
ְּבׂשּוִמי ָעָנן ְלֻבׁשֹו וֲַעָרֶפל ֲחֻתָּלתֹו:  38:9

יו ֻחִּקי וָָאִׂשים ְּבִריַח ּוְדָלָתִים:  וֶָאְׁשֹּבר ָעלָ 38:10



38:11  : וָֹאַמר ַעד־ֹּפה ָתבֹוא ְולֹא ֹתִסיף ּופֹא־יִָׁשית ִּבְגאֹון ַּגֶּלי
ְהִמָּיֶמי ִצִּויָת ֹּבֶקר ידעתה שחר ִיַּדְעָּתה ַהַּׁשַחר ְמֹקמֹו:  38:12
ֶּמָּנה: ֶלֱאֹחז ְּבַכְנפֹות ָהָאֶרץ ְוִיָּנֲערּו ְרָׁשִעים מִ 38:13
ִּתְתַהֵּפ ְּכֹחֶמר חֹוָתם ְוִיְתיְַּצבּו ְּכמֹו ְלבּוׁש:  38:14
ְוִיָּמַנע ֵמְרָׁשִעים אֹוָרם ּוְזרֹוַע ָרָמה ִּתָּׁשֵבר:  38:15
ֲהָבאָת ַעד־ִנְבֵכי־יָם ּוְבֵחֶקר ְּתהֹום ִהְתַהָּלְכָּת: 38:16
וֶת ִּתְרֶאה:  ֲהִנְגלּו ְל ַׁשֲעֵרי־ָמוֶת ְוַׁשֲעֵרי ַצְלמָ 38:17
ִהְתֹּבַנְנָּת ַעד־ַרֲחֵבי־ָאֶרץ ַהֵּגד ִאם־יַָדְעָּת ֻכָּלּה:  38:18
ֵאי־ֶזה ַהֶּדֶר ִיְׁשָּכן־אֹור ְוֹחֶׁש ֵאי־ֶזה ְמֹקמֹו:  38:19
ִּכי ִתָּקֶחּנּו ֶאל־ְּגבּולֹו ְוִכי־ָתִבין ְנִתיבֹות ֵּביתֹו:  38:20
ְסַּפר יֶָמי ַרִּבים:  יַָדְעָּת ִּכי־ָאז ִּתָּוֵלד ּומִ 38:21
ֲהָבאָת ֶאל־ֹאְצרֹות ָׁשֶלג ְוֹאְצרֹות ָּבָרד ִּתְרֶאה:  38:22
ֲאֶׁשר־ָחַׂשְכִּתי ְלֶעת־ָצר ְליֹום ְקָרב ּוִמְלָחָמה:  38:23
ֵאי־ֶזה ַהֶּדֶר יֵָחֶלק אֹור יֵָפץ ָקִדים ֲעֵלי־ָאֶרץ:  38:24
ַלֲחִזיז ֹקלֹות: ִמי־ִפַּלג ַלֶּׁשֶטף ְּתָעָלה ְוֶדֶר 38:25
ְלַהְמִטיר ַעל־ֶאֶרץ לֹא־ִאיׁש ִמְדָּבר לֹא־ָאָדם ּבֹו:  38:26
ְלַהְׂשִּביַע ֹׁשָאה ּוְמֹׁשָאה ּוְלַהְצִמיַח ֹמָצא ֶדֶׁשא: 38:27
ֲהיֵׁש־ַלָּמָטר ָאב אֹו ִמי־הֹוִליד ֶאְגֵלי־ָטל:  38:28
ָלדֹו:  ִמֶּבֶטן ִמי יָָצא ַהָּקַרח ּוְכֹפר ָׁשַמִים ִמי יְ 38:29
ָּכֶאֶבן ַמִים ִיְתַחָּבאּו ּוְפֵני ְתהֹום ִיְתַלָּכדּו:  38:30
ַהְתַקֵּׁשר ַמֲעַדּנֹות ִּכיָמה אֹו־ֹמְׁשכֹות ְּכִסיל ְּתַפֵּתַח:  38:31
ֲהֹתִציא ַמָּזרֹות ְּבִעּתֹו ְוַעִיׁש ַעל־ָּבֶניָה ַתְנֵחם: 38:32
ִמְׁשָטרֹו ָבָאֶרץ:  ֲהיַָדְעָּת ֻחּקֹות ָׁשָמִים ִאם־ָּתִׂשים38:33
ֲהָתִרים ָלָעב קֹוֶל ְוִׁשְפַעת־ַמִים ְּתַכֶּסָּך:  38:34
ַהְתַׁשַּלח ְּבָרִקים ְויֵֵלכּו ְויֹאְמרּו ְל ִהֵּננּו: 38:35
ִמי־ָׁשת ַּבֻּטחֹות ָחְכָמה אֹו ִמי־ָנַתן ַלֶּׂשְכִוי ִביָנה:  38:36
ְבֵלי ָׁשַמִים ִמי יְַׁשִּכיב:  ִמי־ְיַסֵּפר ְׁשָחִקים ְּבָחְכָמה ְונִ 38:37
ְּבֶצֶקת ָעָפר ַלּמּוָצק ּוְרָגִבים ְיֻדָּבקּו: 38:38
ֲהָתצּוד ְלָלִביא ָטֶרף ְוַחַּית ְּכִפיִרים ְּתַמֵּלא:  38:39
ִּכי־יָֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות יְֵׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו־ָאֶרב:  38:40
ָלָדיו ֶאל־ֵאל ְיַׁשֵּועּו ִיְתעּו ִלְבִלי־ֹאֶכל:  ִמי יִָכין ָלֹעֵרב ֵצידֹו ִּכי־ילדו יְ 38:41

ֲהיַָדְעָּת ֵעת ֶלֶדת יֲַעֵלי־ָסַלע ֹחֵלל ַאָּילֹות ִּתְׁשֹמר: 39:1
ִּתְסֹּפר ְיָרִחים ְּתַמֶּלאָנה ְויַָדְעָּת ֵעת ִלְדָּתָנה:  39:2
ִּתְכַרְעָנה יְַלֵדיֶהן ְּתַפַּלְחָנה ֶחְבֵליֶהם ְּתַׁשַּלְחָנה: 39:3
יְַחְלמּו ְבֵניֶהם ִיְרּבּו ַבָּבר יְָצאּו ְולֹא־ָׁשבּו ָלמֹו:  39:4
ִמי־ִׁשַּלח ֶּפֶרא ָחְפִׁשי ּוֹמְסרֹות ָערֹוד ִמי ִפֵּתַח:  39:5
ֲאֶׁשר־ַׂשְמִּתי ֲעָרָבה ֵביתֹו ּוִמְׁשְּכנֹוָתיו ְמֵלָחה:  39:6
ִיְׂשַחק ַלֲהמֹון ִקְריָה ְּתֻׁשאֹות נֹוֵגׂש לֹא ִיְׁשָמע:39:7
ְיתּור ָהִרים ִמְרֵעהּו ְוַאַחר ָּכל־יָרֹוק ִיְדרֹוׁש: 39:8
39:9  : ֲהיֹאֶבה ֵּרים ָעְבֶד ִאם־יִָלין ַעל־ֲאבּוֶס

39:10  : ֲהִתְקָׁשר־ֵרים ְּבֶתֶלם ֲעֹבתֹו ִאם־ְיַׂשֵּדד ֲעָמִקים ַאֲחֶרי
39:11 : ֲהִתְבַטח־ּבֹו ִּכי־ַרב ֹּכחֹו ְוַתֲעֹזב ֵאָליו ְיִגיֶע
ֲהַתֲאִמין ּבֹו ִּכי־יִָׁשיב ַזְרֶע ְוָגְרְנ יֱֶאֹסף:  39:12
ְּכַנף־ְרָנִנים ֶנֱעָלָסה ִאם־ֶאְבָרה ֲחִסיָדה ְוֹנָצה: 39:13
ִּכי־ַתֲעֹזב ָלָאֶרץ ֵּבֶציָה ְוַעל־ָעָפר ְּתַחֵּמם: 39:14
וִַּתְׁשַּכח ִּכי־ֶרֶגל ְּתזּוֶרָה ְוַחַּית ַהָּׂשֶדה ְּתדּוֶׁשָה: 39:15
ִהְקִׁשיַח ָּבֶניָה ְּללֹא־ָלּה ְלִריק ְיִגיָעּה ְּבִלי־ָפַחד:  39:16
ִּכי־ִהָּׁשּה ֱאלֹוַּה ָחְכָמה ְולֹא־ָחַלק ָלּה ַּבִּביָנה:  39:17
ָּכֵעת ַּבָּמרֹום ַּתְמִריא ִּתְׂשַחק ַלּסּוס ּוְלֹרְכבֹו:  39:18



ַרְעָמה:  ֲהִתֵּתן ַלּסּוס ְּגבּוָרה ֲהַתְלִּביׁש ַצָּוארֹו 39:19
ְהַתְרִעיֶׁשּנּו ָּכַאְרֶּבה הֹוד ַנְחרֹו ֵאיָמה:  39:20
יְַחְּפרּו ָבֵעֶמק ְויִָׂשיׂש ְּבֹכַח יֵֵצא ִלְקַראת־ָנֶׁשק: 39:21
ִיְׂשַחק ְלַפַחד ְולֹא יֵָחת ְולֹא־יָׁשּוב ִמְּפֵני־ָחֶרב:  39:22
ָעָליו ִּתְרֶנה ַאְׁשָּפה ַלַהב ֲחִנית ְוִכידֹון:  39:23
ְּבַרַעׁש ְוֹרֶגז ְיַגֶּמא־ָאֶרץ ְולֹא־יֲַאִמין ִּכי־קֹול ׁשֹוָפר:  39:24
ְּבֵדי ֹׁשָפר יֹאַמר ֶהָאח ּוֵמָרחֹוק יִָריַח ִמְלָחָמה ַרַעם ָׂשִרים ּוְתרּוָעה: 39:25
ֲהִמִּביָנְת יֲַאֶבר־ֵנץ ִיְפֹרׂש כנפו ְּכָנָפיו ְלֵתיָמן:  39:26
ַּה ָנֶׁשר ְוִכי יִָרים ִקּנֹו:  ִאם־ַעל־ִּפי יְַגִּבי39:27
ָנן ַעל־ֶׁשן־ֶסַלע ּוְמצּוָדה:  39:28 ֶסַלע ִיְׁשֹּכן ְוִיְת
ִמָּׁשם ָחַפר־ֹאֶכל ְלֵמָרחֹוק ֵעיָניו יִַּביטּו:  39:29
ואפרחו ְוֶאְפֹרָחיו ְיַעְלעּו־ָדם ּוַבֲאֶׁשר ֲחָלִלים ָׁשם הּוא:39:30

40:1 ֹ אַמר:  וַַּיַען ְיהוָה ֶאת־ִאּיֹוב וַּי
ֲהֹרב ִעם־ַׁשַּדי ִיּסֹור מֹוִכיַח ֱאלֹוַּה יֲַעֶנָּנה:40:2
וַַּיַען ִאּיֹוב ֶאת־ְיהוָה וַּיֹאַמר:  40:3
ִתי ָמה ֲאִׁשיֶבָּך יִָדי ַׂשְמִּתי ְלמֹו־ִפי:  40:4 ֵהן ַק
ַאַחת ִּדַּבְרִּתי ְולֹא ֶאֱעֶנה ּוְׁשַּתִים ְולֹא אֹוִסיף:40:5
וָה ֶאת־ִאּיֹוב מנ סערה ִמן ְסָעָרה וַּיֹאַמר:  וַַּיַען־ְיה40:6
ֱאָזר־ָנא ְכֶגֶבר ֲחָלֶצי ֶאְׁשָאְל ְוהֹוִדיֵעִני:  40:7
ַהַאף ָּתֵפר ִמְׁשָּפִטי ַּתְרִׁשיֵעִני ְלַמַען ִּתְצָּדק: 40:8
ְוִאם־ְזרֹוַע ָּכֵאל ָל ּוְבקֹול ָּכֹמהּו ַתְרֵעם:  40:9

ַבּה ְוהֹוד ְוָהָדר ִּתְלָּבׁש: ֲעֵדה ָנא ָגאֹון וָגֹ 40:10
ָהֵפץ ֶעְברֹות ַאֶּפ ּוְרֵאה ָכל־ֵּגֶאה ְוַהְׁשִּפיֵלהּו: 40:11
ְרֵאה ָכל־ֵּגֶאה ַהְכִניֵעהּו וֲַהֹד ְרָׁשִעים ַּתְחָּתם:  40:12
ָטְמֵנם ֶּבָעָפר יַָחד ְּפֵניֶהם ֲחֹבׁש ַּבָּטמּון:  40:13
:  ְוַגם־ֲאִני אֹוֶדָּך ִּכי־ת 40:14 ֹוִׁשַע ְל ְיִמיֶנ
ִהֵּנה־ָנא ְבֵהמֹות ֲאֶׁשר־ָעִׂשיִתי ִעָּמ ָחִציר ַּכָּבָקר יֹאֵכל: 40:15
ִהֵּנה־ָנא ֹכחֹו ְבָמְתָניו ְוֹאנֹו ִּבְׁשִריֵרי ִבְטנֹו:  40:16
יְַחֹּפץ ְזָנבֹו ְכמֹו־ָאֶרז ִּגיֵדי פחדו ַפֲחָדיו ְיׂשָֹרגּו: 40:17
י ְנחּוָׁשה ְּגָרָמיו ִּכְמִטיל ַּבְרֶזל:  ֲעָצָמיו ֲאִפיקֵ 40:18
הּוא ֵראִׁשית ַּדְרֵכי־ֵאל ָהֹעׂשֹו יֵַּגׁש ַחְרּבֹו:  40:19
ִּכי־בּול ָהִרים ִיְׂשאּו־לֹו ְוָכל־ַחַּית ַהָּׂשֶדה ְיַׂשֲחקּו־ָׁשם: 40:20
ַּתַחת־ֶצֱאִלים ִיְׁשָּכב ְּבֵסֶתר ָקֶנה ּוִבָּצה:  40:21
ִלים ִצֲללֹו ְיֻסּבּוהּו ַעְרֵבי־ָנַחל:  ְיֻסּכֻהּו ֶצאֱ 40:22
ֵהן יֲַעֹׁשק ָנָהר לֹא יְַחּפֹוז ִיְבַטח ִּכי־יִָגיַח יְַרֵּדן ֶאל־ִּפיהּו: 40:23
ְּבֵעיָניו ִיָּקֶחּנּו ְּבמֹוְקִׁשים ִיְנָקב־ָאף:  40:24
ִּתְמֹׁש ִלְויָָתן ְּבַחָּכה ּוְבֶחֶבל ַּתְׁשִקיַע ְלֹׁשנֹו:40:25
ִׂשים ַאְגמֹון ְּבַאּפֹו ּוְבחֹוַח ִּתּקֹוב ֶלֱחיֹו:  ֲהתָ 40:26
ֲהיְַרֶּבה ֵאֶלי ַּתֲחנּוִנים ִאם־ְיַדֵּבר ֵאֶלי ַרּכֹות:  40:27
ֲהִיְכֹרת ְּבִרית ִעָּמ ִּתָּקֶחּנּו ְלֶעֶבד עֹוָלם:  40:28
40:29  : ַהְתַׂשֶחק־ּבֹו ַּכִּצּפֹור ְוִתְקְׁשֶרּנּו ְלַנֲערֹוֶתי
ְכרּו ָעָליו ַחָּבִרים יֱֶחצּוהּו ֵּבין ְּכַנֲעִנים: יִ 40:30
ַהְתַמֵּלא ְבֻׂשּכֹות עֹורֹו ּוְבִצְלַצל ָּדִגים רֹאׁשֹו:  40:31
ִׂשים־ָעָליו ַּכֶּפ ְזֹכר ִמְלָחָמה ַאל־ּתֹוַסף:  40:32

ֵהן־ֹּתַחְלּתֹו ִנְכָזָבה ֲהַגם ֶאל־ַמְרָאיו יָֻטל:  41:1
עּוֶרּנּו ּוִמי הּוא ְלָפַני ִיְתיַָּצב:  לֹא־ַאְכָזר ִּכי יְ 41:2
ִמי ִהְקִּדיַמִני וֲַאַׁשֵּלם ַּתַחת ָּכל־ַהָּׁשַמִים ִלי־הּוא:  41:3
לא־לֹו־ַאֲחִריׁש ַּבָּדיו ּוְדַבר־ְּגבּורֹות ְוִחין ֶעְרּכֹו:  41:4
ִמי־ִגָּלה ְּפֵני ְלבּוׁשֹו ְּבֶכֶפל ִרְסנֹו ִמי יָבֹוא:  41:5



יו ִמי ִפֵּתַח ְסִביבֹות ִׁשָּניו ֵאיָמה: ַּדְלֵתי ָפנָ 41:6
ַּגֲאוָה ֲאִפיֵקי ָמִגִּנים ָסגּור חֹוָתם ָצר:  41:7
ֶאָחד ְּבֶאָחד ִיַּגׁשּו ְורּוַח לֹא־יָבֹוא ֵביֵניֶהם:  41:8
ִאיׁש־ְּבָאִחיהּו ְיֻדָּבקּו ִיְתַלְּכדּו ְולֹא ִיְתָּפָרדּו:  41:9

יָניו ְּכַעְפַעֵּפי־ָׁשַחר: ֲעִטיֹׁשָתיו ָּתֶהל אֹור ְועֵ 41:10
כּו ִּכידֹוֵדי ֵאׁש ִיְתַמָּלטּו:  41:11 ִמִּפיו ַלִּפיִדים יֲַה
ִמְּנִחיָריו יֵֵצא ָעָׁשן ְּכדּוד ָנפּוַח ְוַאְגֹמן:  41:12
ַנְפׁשֹו ֶּגָחִלים ְּתַלֵהט ְוַלַהב ִמִּפיו יֵֵצא:  41:13
ּוץ ְּדָאָבה:  ְּבַצָּוארֹו יִָלין ֹעז ּוְלָפָניו ָּתד 41:14
ַמְּפֵלי ְבָׂשרֹו ָדֵבקּו יָצּוק ָעָליו ַּבל־ִיּמֹוט: 41:15
ִלּבֹו יָצּוק ְּכמֹו־ָאֶבן ְויָצּוק ְּכֶפַלח ַּתְחִּתית:  41:16
ִמֵּׂשתֹו יָגּורּו ֵאִלים ִמְּׁשָבִרים ִיְתַחָּטאּו:  41:17
יָה:  ַמִּׂשיֵגהּו ֶחֶרב ְּבִלי ָתקּום ֲחִנית ַמָּסע ְוִׁשְר 41:18
יְַחֹׁשב ְלֶתֶבן ַּבְרֶזל ְלֵעץ ִרָּקבֹון ְנחּוָׁשה: 41:19
לֹא־יְַבִריֶחּנּו ֶבן־ָקֶׁשת ְלַקׁש ֶנְהְּפכּו־לֹו ַאְבֵני־ָקַלע:  41:20
ְּכַקׁש ֶנְחְׁשבּו תֹוָתח ְוִיְׂשַחק ְלַרַעׁש ִּכידֹון:  41:21
יט:  ַּתְחָּתיו ַחּדּוֵדי ָחֶרׂש ִיְרַּפד ָחרּוץ ֲעֵלי־טִ 41:22
יְַרִּתיַח ַּכִּסיר ְמצּוָלה יָם יִָׂשים ַּכֶּמְרָקָחה: 41:23
ַאֲחָריו יִָאיר ָנִתיב יְַחֹׁשב ְּתהֹום ְלֵׂשיָבה:  41:24
ֵאין־ַעל־ָעָפר ָמְׁשלֹו ֶהָעׂשּו ִלְבִלי־ָחת:  41:25
ֵאת־ָּכל־ָּגֹבַּה ִיְרֶאה הּוא ֶמֶל ַעל־ָּכל־ְּבֵני־ָׁשַחץ: 41:26

וַַּיַען ִאּיֹוב ֶאת־ְיהוָה וַּיֹאַמר:  42:1
ידעת יַָדְעִּתי ִּכי־ֹכל ּתּוָכל ְולֹא־ִיָּבֵצר ִמְּמ ְמִזָּמה:  42:2
ִמי ֶזה ַמְעִלים ֵעָצה ְּבִלי ָדַעת ָלֵכן ִהַּגְדִּתי ְולֹא ָאִבין ִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני ְולֹא ֵאָדע:  42:3
ְׁשָאְל ְוהֹוִדיֵעִני: ְׁשַמע־ָנא ְוָאֹנִכי ֲאַדֵּבר אֶ 42:4
42:5  : ְלֵׁשַמע־ֹאֶזן ְׁשַמְעִּתי ְוַעָּתה ֵעיִני ָרָאְת
ַעל־ֵּכן ֶאְמַאס ְוִנַחְמִּתי ַעל־ָעָפר וֵָאֶפר:42:6
ה ַאִּפי ְב ּוִבְׁשֵני וְַיִהי ַאַחר ִּדֶּבר ְיהוָה ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל־ִאּיֹוב וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ֱאִליַפז ַהֵּתיָמִני ָחרָ 42:7

ֵרֶעי ִּכי לֹא ִדַּבְרֶּתם ֵאַלי ְנכֹוָנה ְּכַעְבִּדי ִאּיֹוב:  
ַעְבִּדי  ְוַעָּתה ְקחּו־ָלֶכם ִׁשְבָעה־ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלים ּוְלכּו ֶאל־ַעְבִּדי ִאּיֹוב ְוַהֲעִליֶתם עֹוָלה ַּבַעְדֶכם ְוִאּיֹוב42:8

ִאם־ָּפָניו ֶאָּׂשא ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות ִעָּמֶכם ְנָבָלה ִּכי לֹא ִדַּבְרֶּתם ֵאַלי ְנכֹוָנה ְּכַעְבִּדי ִאּיֹוב:  ִיְתַּפֵּלל ֲעֵליֶכם ִּכי  
ת־ְּפֵני  א ְיהוָה אֶ וֵַּיְלכּו ֱאִליַפז ַהֵּתיָמִני ּוִבְלַּדד ַהּׁשּוִחי ֹצַפר ַהַּנֲעָמִתי וַַּיֲעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵליֶהם ְיהוָה וִַּיּׂשָ 42:9
ִאּיֹוב:  

וַיהוָה ָׁשב ֶאת־שבית ְׁשבּות ִאּיֹוב ְּבִהְתַּפְללֹו ְּבַעד ֵרֵעהּו וַֹּיֶסף ְיהוָה ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר ְלִאּיֹוב ְלִמְׁשֶנה: 42:10
ם ְּבֵביתֹו וַָּינֻדּו לֹו וְַיַנֲחמּו ֹאתֹו  וַָּיֹבאּו ֵאָליו ָּכל־ֶאָחיו ְוָכל־אחיתיו ַאְחיֹוָתיו ְוָכל־ֹיְדָעיו ְלָפִנים וַּיֹאְכלּו ִעּמֹו ֶלחֶ 42:11

ַעל ָּכל־ָהָרָעה ֲאֶׁשר־ֵהִביא ְיהוָה ָעָליו וִַּיְּתנּו־לֹו ִאיׁש ְקִׂשיָטה ֶאָחת ְוִאיׁש ֶנֶזם ָזָהב ֶאָחד: 
צֹאן ְוֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ְּגַמִּלים ְוֶאֶלף־ֶצֶמד  וַיהוָה ֵּבַר ֶאת־ַאֲחִרית ִאּיֹוב ֵמֵראִׁשתֹו וְַיִהי־לֹו ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ֶאֶלף 42:12

ָּבָקר ְוֶאֶלף ֲאתֹונֹות: 
וְַיִהי־לֹו ִׁשְבָעָנה ָבִנים ְוָׁשלֹוׁש ָּבנֹות: 42:13
42:14 : וִַּיְקָרא ֵׁשם־ָהַאַחת ְיִמיָמה ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית ְקִציָעה ְוֵׁשם ַהְּׁשִליִׁשית ֶקֶרן ַהּפּו
ָנִׁשים יָפֹות ִּכְבנֹות ִאּיֹוב ְּבָכל־ָהָאֶרץ וִַּיֵּתן ָלֶהם ֲאִביֶהם ַנֲחָלה ְּבתֹו ֲאֵחיֶהם: ְולֹא ִנְמָצא 42:15
וְַיִחי ִאּיֹוב ַאֲחֵרי־זֹאת ֵמָאה ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנה וירא וִַּיְרֶאה ֶאת־ָּבָניו ְוֶאת־ְּבֵני ָבָניו ַאְרָּבָעה ֹּדרֹות:  42:16
ּיֹוב ָזֵקן ּוְׂשַבע יִָמים: וַָּיָמת אִ 42:17

Psalms תהלים
ַאְׁשֵרי־ָהִאיש ֲאֶׁשר לֹא ָהַל ַּבֲעַצת ְרָׁשִעים ּוְבֶדֶר ַחָּטִאים לֹא ָעָמד ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים לֹא יָָׁשב:  1:1
ִּכי ִאם ְּבתֹוַרת ְיהוָה ֶחְפצֹו ּוְבתֹוָרתֹו יְֶהֶּגה יֹוָמם וָָלְיָלה: 1:2
ֵעץ ָׁשתּול ַעל־ַּפְלֵגי ָמִים ֲאֶׁשר ִּפְריֹו ִיֵּתן ְּבִעּתֹו ְוָעֵלהּו לֹא־ִיּבֹול ְוֹכל ֲאֶׁשר־יֲַעֶׂשה יְַצִליַח:  ְוָהיָה ּכְ 1:3



:1לֹא־ֵכן ָהְרָׁשִעים לֹא־ֵכן ִּכי ִאם־ַּכֹּמץ ֲאֶׁשר־ִּתְּדֶפּנּו רּוַח ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה 1:4
ַעל־ֵּכן לֹא־יָֻקמּו ְרָׁשִעים ַּבִּמְׁשָּפט ְוַחָּטִאים ַּבֲעַדת ַצִּדיִקים:  1:5
ִּכי־יֹוֵדַע ְיהוָה ֶּדֶר ַצִּדיִקים ְוֶדֶר ְרָׁשִעים ּתֹאֵבד:  1:6
ֻאִּמים יְֶהּגּו־ִריק: ָלָּמה ָרְגׁשּו גֹוִים ּולְ 2:1
ִיְתיְַּצבּו ַמְלֵכי־ֶאֶרץ ְורֹוְזִנים נֹוְסדּו־יַָחד ַעל־ְיהוָה ְוַעל־ְמִׁשיחֹו: 2:2
ְנַנְּתָקה ֶאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו ְוַנְׁשִליָכה ִמֶּמּנּו ֲעֹבֵתימֹו:  2:3
יֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמִים ִיְׂשָחק ְיהוָה ִיְלַעג־ָלמֹו:  2:4
ימֹו ְבַאּפֹו ּוַבֲחרֹונֹו ְיַבֲהֵלמֹו: ָאז ְיַדֵּבר ֵאלֵ 2:5
וֲַאִני ָנַסְכִּתי ַמְלִּכי ַעל־ִצּיֹון ַהר־ָקְדִׁשי: 2:6
2:7  : ֲאַסְּפָרה ֶאל ֹחק ְיהוָה ָאַמר ֵאַלי ְּבִני ַאָּתה ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדִּתי
ֶרץ:  ְׁשַאל ִמֶּמִּני ְוֶאְּתָנה גֹוִים ַנֲחָלֶת וֲַאֻחָּזְת ַאְפֵסי־אָ 2:8
ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל ִּכְכִלי יֹוֵצר ְּתַנְּפֵצם:  2ִּתְרֵעם2:9

ְוַעָּתה ְמָלִכים ַהְׂשִּכילּו ִהָּוְסרּו ֹׁשְפֵטי ָאֶרץ:  2:10
ִעְבדּו ֶאת־ְיהוָה ְּבִיְרָאה ְוִגילּו ִּבְרָעָדה:  2:11
ף ְותֹאְבדּו ֶדֶר ִּכי־ִיְבַער ִּכְמַעט ַאּפֹו ַאְׁשֵרי ָּכל־חֹוֵסי בֹו:  ַנְּׁשקּו־ַבר ֶּפן־יֱֶאנַ 2:12

ִמְזמֹור ְלָדִוד ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני ַאְבָׁשלֹום ְּבנֹו:  3:1
ְיהוָה ָמה־ַרּבּו ָצָרי ַרִּבים ָקִמים ָעָלי: 3:2
ִהים ֶסלָ 3:3 ה:  ַרִּבים ֹאְמִרים ְלַנְפִׁשי ֵאין ְיׁשּוָעָתה ּלֹו ֵבא
ְוַאָּתה ְיהוָה ָמֵגן ַּבֲעִדי ְּכבֹוִדי ּוֵמִרים רֹאִׁשי:  3:4
קֹוִלי ֶאל־ְיהוָה ֶאְקָרא וַַּיֲעֵנִני ֵמַהר ָקְדׁשֹו ֶסָלה:  3:5
ֲאִני ָׁשַכְבִּתי וִָאיָׁשָנה ֱהִקיצֹוִתי ִּכי ְיהוָה ִיְסְמֵכִני:  3:6
י:  לֹא־ִאיָרא ֵמִרְבבֹות ָעם ֲאֶׁשר ָסִביב ָׁשתּו ָעלָ 3:7
ַהי ִּכי־ִהִּכיָת ֶאת־ָּכל־ֹאְיַבי ֶלִחי ִׁשֵּני ְרָׁשִעים ִׁשַּבְרָּת: 3:8 קּוָמה ְיהוָה הֹוִׁשיֵעִני ֱא
ַליהוָה ַהְיׁשּוָעה ַעל־ַעְּמ ִבְרָכֶת ֶּסָלה:  3:9
ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות ִמְזמֹור ְלָדִוד:  4:1
ֵהי ִצְדִקי ַּבּצָ 4:2 ר ִהְרַחְבָּת ִּלי ָחֵּנִני ּוְׁשַמע ְּתִפָּלִתי:  ְּבָקְרִאי ֲעֵנִני ֱא
ְּבֵני ִאיׁש ַעד־ֶמה ְכבֹוִדי ִלְכִלָּמה ֶּתֱאָהבּון ִריק ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה: 4:3
ּוְדעּו ִּכי־ַהְפֵלא ְיהוָה ֲחִסידֹו ְיהוָה ִיְׁשַמע ְּבָקְרִאי ֵאָליו:  4:4
ַבְבֶכם ְוַעל־ִמְׁשַּכְבֶכם ֹדּמּו ֶסָלה: ִרְגזּו ְוַאל־ֶּתֱחָטאּו ִאְמרּו ִבלְ 4:5
ִזְבחּו ִזְבֵחי־ֶצֶדק ּוִבְטחּו ֶאל־ְיהוָה: 4:6
ַרִּבים ֹאְמִרים ִמי־יְַרֵאנו טֹוב ְנָסה־ָעֵלינּו אֹור ָּפֶני ְיהוָה: 4:7
ָרּבּו:3ָנַתָּתה ִׂשְמָחה ְבִלִּבי ֵמֵעת ְּדָגָנם ְוִתירֹוָׁשם ְוִיְצָהָרם 4:8
ְּבָׁשלֹום יְַחָּדו ֶאְׁשְּכָבה ְוִאיָׁשן ִּכי־ַאָּתה ְיהוָה ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני:  4:9
ַלְמַנֵּצַח ֶאל־ַהְּנִחילֹות ִמְזמֹור ְלָדִוד:  5:1
ָנה ְיהוָה ִּביָנה ֲהִגיִגי:  ֲאָמַרי ַהֲאִזי5:2
ָהי ִּכי־ֵאֶלי ֶאְתַּפָּלל:  5:3 ַהְקִׁשיָבה ְלקֹול ַׁשְוִעי ַמְלִּכי וֵא
־ְל ַוֲאַצֶּפה:  5:4 ְיהוָה ֹּבֶקר ִּתְׁשַמע קֹוִלי ֹּבֶקר ֶאֱעָר
ִּכי לֹא ֵאל־ָחֵפץ ֶרַׁשע ָאָּתה לֹא ְיֻגְר ָרע: 5:5
ים ְלֶנֶגד ֵעיֶני ָׂשֵנאָת ָּכל־ֹּפֲעֵלי ָאוֶן: לֹא־ִיְתיְַּצבּו הֹוְללִ 5:6
ְּתַאֵּבד ֹּדְבֵרי ָכָזב ִאיׁש־ָּדִמים ּוִמְרָמה ְיָתֵעב ְיהוָה:  5:7
5:8 : וֲַאִני ְּבֹרב ַחְסְּד ָאבֹוא ֵביֶת ֶאְׁשַּתֲחוֶה ֶאל־ֵהיַכל־ָקְדְׁש ְּבִיְרָאֶת
:  ְיהוָה ְנֵחִני ְבִצְדָקֶת ְלַמַען ׁש5:9 ֹוְרָרי הושר ַהְיַׁשר ְלָפַני ַּדְרֶּכ

ִּכי ֵאין ְּבִפיֶהם ְנכֹוָנה ִקְרָּבם ַהּוֹות ֶקֶבר־ָּפתּוַח ְּגרֹוָנם ְלׁשֹוָנם יֲַחִליְקּון: 5:10
5:11  : ִהים ִיְּפלּו ִמֹּמֲעצֹוֵתיֶהם ְּבֹרב ִּפְׁשֵעיֶהם ַהִּדיֵחמֹו ִּכי־ָמרּו ָב ַהֲאִׁשיֵמם ֱא

1 4 // LXX ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה omit MT Tg Syr Vg (ה על-ח מעל-)
2 9 // LXX Syr Vg ִּתְרֵעם MT ְּתֹרֵעם
3 8 // LXX Syr ְוִיְצָהָרם omit MT Tg Vg (ְוִיְצָהָרםְוִתירֹוָׁשם)



:  ְוִיְׂש 5:12 ְמחּו ָכל־חֹוֵסי ָב ְלעֹוָלם ְיַרֵּננּו ְוָתֵס ָעֵלימֹו ְויְַעְלצּו ְב ֹאֲהֵבי ְׁשֶמ
ִּכי־ַאָּתה ְּתָבֵר ַצִּדיק ְיהוָה ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו:  5:13

ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות ַעל־ַהְּׁשִמיִנית ִמְזמֹור ְלָדִוד: 6:1
 תֹוִכיֵחִני ְוַאל־ַּבֲחָמְת ְתיְַּסֵרִני:  ְיהוָה ַאל־ְּבַאּפְ 6:2
ָחֵּנִני ְיהוָה ִּכי ֻאְמַלל ָאִני ְרָפֵאִני ְיהוָה ִּכי ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי: 6:3
ְוַנְפִׁשי ִנְבֲהָלה ְמֹאד ואת ְוַאָּתה ְיהוָה ַעד־ָמָתי:  6:4
:  ׁשּוָבה ְיהוָה ַחְּלָצה ַנְפִׁשי הֹוִׁשיֵעִני ְלַמַען ַחְסֶּד 6:5
6:6 : ִּכי ֵאין ַּבָּמוֶת ִזְכֶר ִּבְׁשאֹול ִמי יֹוֶדה־ָּל
יַָגְעִּתי ְּבַאְנָחִתי ַאְׂשֶחה ְבָכל־ַלְיָלה ִמָּטִתי ְּבִדְמָעִתי ַעְרִׂשי ַאְמֶסה: 6:7
ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני ָעְתָקה ְּבָכל־צֹוְרָרי:  6:8
־ָׁשַמע ְיהוָה קֹול ִּבְכִיי:  סּורּו ִמֶּמִּני ָּכל־ֹּפֲעֵלי ָאוֶן ִּכי6:9

ָׁשַמע ְיהוָה ְּתִחָּנִתי ְיהוָה ְּתִפָּלִתי ִיָּקח:  6:10
ָרַגע:  יֵֹבׁשּויֵֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ְמֹאד ָּכל־ֹאְיָבי יָֻׁשבּו 6:11

ִׁשָּגיֹון ְלָדִוד ֲאֶׁשר־ָׁשר ַליהוָה ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש ֶּבן־ְיִמיִני:  7:1
ַהי ּבְ 7:2  ָחִסיִתי הֹוִׁשיֵעִני ִמָּכל־ֹרְדַפי ְוַהִּציֵלִני:  ְיהוָה ֱא
ֶּפן־ִיְטֹרף ְּכַאְריֵה ַנְפִׁשי ֹּפֵרק ְוֵאין ַמִּציל:  7:3
ַהי ִאם־ָעִׂשיִתי זֹאת ִאם־יֶׁש־ָעוֶל ְּבַכָּפי:  7:4 ְיהוָה ֱא
ִאם־ָּגַמְלִּתי ׁשֹוְלִמי ָרע וֲָאַחְּלָצה צֹוְרִרי ֵריָקם: 7:5
ף אֹויֵב ַנְפִׁשי ְויֵַּׂשג ְוִיְרֹמס ָלָאֶרץ ַחָּיי ּוְכבֹוִדי ֶלָעָפר יְַׁשֵּכן ֶסָלה: ִיַרּדֹ 7:6
קּוָמה ְיהוָה ְּבַאֶּפ ִהָּנֵׂשא ְּבַעְברֹות צֹוְרָרי עּוָרה ֵאַלי ִמְׁשָּפט ִצִּויָת:  7:7
וֲַעַדת ְלֻאִּמים ְּתסֹוְבֶבָּך ְוָעֶליָה ַלָּמרֹום ׁשּוָבה:  7:8
ה יִָדין ַעִּמים ָׁשְפֵטִני ְיהוָה ְּכִצְדִקי ּוְכֻתִּמי ָעָלי:  ְיהו7:9ָ

ִהים ַצִּדיק:7:10 ִיְגָמר־ָנא ַרע ְרָׁשִעים ּוְתכֹוֵנן ַצִּדיק ּוֹבֵחן ִלּבֹות ּוְכָליֹות ֱא
ִהים מֹוִׁשיַע ִיְׁשֵרי־ֵלב:  7:11 ָמִגִּני ַעל־ֱא
ִהים ׁשֹוֵפט ַצִּדיק ְוֵאל ֹזֵעם ּבְ 7:12 ָכל־יֹום:  ֱא
ִאם־לֹא יָׁשּוב ַחְרּבֹו ִיְלטֹוׁש ַקְׁשּתֹו ָדַר וְַיכֹוְנֶנָה: 7:13
ְולֹו ֵהִכין ְּכֵלי־ָמוֶת ִחָּציו ְלֹדְלִקים ִיְפָעל:  7:14
ִהֵּנה ְיַחֶּבל־ָאוֶן ְוָהָרה ָעָמל ְויַָלד ָׁשֶקר:  7:15
ָעל: ּבֹור ָּכָרה וַַּיְחְּפֵרהּו וִַּיֹּפל ְּבַׁשַחת ִיפְ 7:16
יָׁשּוב ֲעָמלֹו ְברֹאׁשֹו ְוַעל ָקְדֳקדֹו ֲחָמסֹו יֵֵרד:  7:17
אֹוֶדה ְיהוָה ְּכִצְדקֹו ַוֲאַזְּמָרה ֵׁשם־ְיהוָה ֶעְליֹון: 7:18

ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַהִּגִּתית ִמְזמֹור ְלָדִוד:  8:1
הֹוְד ַעל־ַהָּׁשָמִים:  1ָנַתָּתה ְיהוָה ֲאֹדֵנינּו ָמה־ַאִּדיר ִׁשְמ ְּבָכל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 8:2
: ְלַמַען צֹוְרֶרי ְלַהְׁשִּבית אֹויֵב ּוִמְתַנֵּקם2ִמִּפי עֹוְלִלים ְוֹיְנִקים ִיַּסְדָּת ְלַהֵּלל 8:3
ִּכי־ֶאְרֶאה ָׁשֶמי ַמֲעֵׂשי ֶאְצְּבֹעֶתי יֵָרַח ְוכֹוָכִבים ֲאֶׁשר ּכֹוָנְנָּתה: 8:4
ָמה־ֱאנֹוׁש ִּכי־ִתְזְּכֶרּנּו ּוֶבן־ָאָדם ִּכי ִתְפְקֶדּנּו: 8:5
ֵרהּו:  ָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעּטְ 3ַמְלֲאֵכי וְַּתַחְּסֵרהּו ְּמַעט 8:6
ְּבַמֲעֵׂשי יֶָדי ֹּכל ַׁשָּתה ַתַחת־ַרְגָליו:  4וַַּתְמִׁשיֵלהּו 8:7
ֹצֶנה וֲַאָלִפים ֻּכָּלם ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי:  8:8
ִצּפֹור ָׁשַמִים ּוְדֵגי ַהָּים ֹעֵבר ָאְרחֹות יִַּמים:  8:9

ְיהוָה ֲאֹדֵנינּו ָמה־ַאִּדיר ִׁשְמ ְּבָכל־ָהָאֶרץ:  8:10
ַלְמַנֵּצַח ַעְלמּות ַלֵּבן ִמְזמֹור ְלָדִוד:  9:1
9:2 : אֹוֶדה ְיהוָה ְּבָכל־ִלִּבי ֲאַסְּפָרה ָּכל־ִנְפְלאֹוֶתי

1 2 // cf LXX Symmachus Tg Syr ָנַתָּתה MT ְּתָנה
2 3 // LXX ְלַהֵּלל (ְלַהֵּללְלַמַען) MT ֹעז
3 6 // LXX ַמְלֲאֵכי ִהים MT ֵמֱא
4 7 // cf LXX Syr וַַּתְמִׁשיֵלהּו (hgpr ו) MT ַּתְמִׁשיֵלהּו



ֶאְׂשְמָחה ְוֶאֶעְלָצה ָב ֲאַזְּמָרה ִׁשְמ ֶעְליֹון:  9:3
: ְּבׁשּוב־אֹוְיַבי אָ 9:4 חֹור ִיָּכְׁשלּו ְויֹאְבדּו ִמָּפֶני
ִּכי־ָעִׂשיָת ִמְׁשָּפִטי ְוִדיִני יַָׁשְבָּת ְלִכֵּסא ׁשֹוֵפט ֶצֶדק:  9:5
ָּגַעְרָּת גֹוִים ִאַּבְדָּת ָרָׁשע ְׁשָמם ָמִחיָת ְלעֹוָלם וֶָעד: 9:6
ם ֵהָּמה: ָהאֹויֵב ַּתּמּו ֳחָרבֹות ָלֶנַצח ְוָעִרים ָנַתְׁשָּת ָאַבד ִזְכרָ 9:7
וַיהוָה ְלעֹוָלם יֵֵׁשב ּכֹוֵנן ַלִּמְׁשָּפט ִּכְסאֹו: 9:8
ְוהּוא ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק יִָדין ְלֻאִּמים ְּבֵמיָׁשִרים:  9:9

ִויִהי ְיהוָה ִמְׂשָּגב ַלָּד ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה:  9:10
ַזְבָּת ֹדְרֶׁשי ְיהוָה:  ְוִיְבְטחּו ְב יֹוְדֵעי ְׁשֶמ ִּכי לֹא־עָ 9:11
ַזְּמרּו ַליהוָה ֹיֵׁשב ִצּיֹון ַהִּגידּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיו: 9:12
ִּכי־ֹדֵרׁש ָּדִמים אֹוָתם ָזָכר לֹא־ָׁשַכח ַצֲעַקת עניים ֲעָנִוים: 9:13
ָחְנֵנִני ְיהוָה ְרֵאה ָעְנִיי ִמּׂשְֹנָאי ְמרֹוְמִמי ִמַּׁשֲעֵרי ָמוֶת:  9:14
:  לְ 9:15 ַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל־ְּתִהָּלֶתי ְּבַׁשֲעֵרי ַבת־ִצּיֹון ָאִגיָלה ִּביׁשּוָעֶת
ָטְבעּו גֹוִים ְּבַׁשַחת ָעׂשּו ְּבֶרֶׁשת־זּו ָטָמנּו ִנְלְּכָדה ַרְגָלם: 9:16
ָרָׁשע ִהָּגיֹון ֶסָלה: 1נֹוַדע ְיהוָה ִמְׁשָּפט ָעָׂשה ְּבֹפַעל ַּכָּפיו נֹוַקׁש 9:17
ִהים:  9:18 יָׁשּובּו ְרָׁשִעים ִלְׁשאֹוָלה ָּכל־ּגֹוִים ְׁשֵכֵחי ֱא
ִּכי לֹא ָלֶנַצח ִיָּׁשַכח ֶאְביֹון ִּתְקוַת ֲעִנִּיים לֹא ּתֹאַבד ָלַעד: 9:19
9:20  : קּוָמה ְיהוָה ַאל־יָֹעז ֱאנֹוׁש ִיָּׁשְפטּו גֹוִים ַעל־ָּפֶני
הוָה מֹוָרה ָלֶהם יְֵדעּו גֹוִים ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה: ִׁשיָתה יְ 9:21
ָלָמה ְיהוָה ַּתֲעֹמד ְּבָרחֹוק ַּתְעִלים ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה:  10:1
ְּבַגֲאוַת ָרָׁשע ִיְדַלק ָעִני ִיָּתְפׂשּו ִּבְמִזּמֹות זּו ָחָׁשבּו:  10:2
ֵּבֵר ִנֵאץ ְיהוָה: ִּכי־ִהֵּלל ָרָׁשע ַעל־ַּתֲאוַת ַנְפׁשֹו ּוֹבֵצַע 10:3
ִהים ָּכל־ְמִזּמֹוָתיו:  10:4 ָרָׁשע ְּכֹגַבּה ַאּפֹו ַּבל־ִיְדֹרׁש ֵאין ֱא
ִמְׁשָּפֶטי ִמֶּנְגּדֹו ָּכל־צֹוְרָריו יִָפיַח ָּבֶהם:  2יִָחילּו ְדָרָכיו ְּבָכל־ֵעת ָסרּו 10:5
ָאַמר ְּבִלּבֹו ַּבל־ֶאּמֹוט ְלֹדר וָֹדר ֲאֶׁשר לֹא־ְבָרע:  10:6
וָֹת ַּתַחת ְלׁשֹונֹו ָעָמל וָָאוֶן: 3ָאָלה ִּפיהּו ָמֵלא ּוְמֹררֹות 10:7
יָניו ְלֵחְלָכה ִיְצֹּפנּו: יֵֵׁשב ְּבַמְאַרב ֲחֵצִרים ַּבִּמְסָּתִרים יֲַהֹרג ָנִקי עֵ 10:8
יֱֶאֹרב ַּבִּמְסָּתר ְּכַאְריֵה ְבֻסֹּכה יֱֶאֹרב ַלֲחטֹוף ָעִני יְַחֹטף ָעִני ְּבָמְׁשכֹו ְבִרְׁשּתֹו: 10:9

:  ֶחְלָּכִאיםיָֹׁשַח ְוָנַפל ַּבֲעצּוָמיו 4ִיָּדֶכה10:10
ִלּבֹו ָׁשַכח ֵאל ִהְסִּתיר ָּפָניו ַּבל־ָרָאה ָלֶנַצח:  ָאַמר ּבְ 10:11
קּוָמה ְיהוָה ֵאל ְנָׂשא יֶָד ַאל־ִּתְׁשַּכח עניים ֲעָנִוים:  10:12
ִהים ָאַמר ְּבִלּבֹו לֹא ִּתְדֹרׁש:  10:13 ַעל־ֶמה ִנֵאץ ָרָׁשע ֱא
 ָעֶלי יֲַעֹזב ֵחֶלָכה יָתֹום ַאָּתה ָהִייָת עֹוֵזר:  ָרִאָתה ִּכי־ַאָּתה ָעָמל וַָכַעס ַּתִּביט ָלֵתת ְּביֶָד 10:14
ְׁשֹבר ְזרֹוַע ָרָׁשע וָָרע ִּתְדרֹוׁש־ִרְׁשעֹו ַבל־ִּתְמָצא:  10:15
ְיהוָה ֶמֶל עֹוָלם וֶָעד ָאְבדּו גֹוִים ֵמַאְרצֹו:  10:16
: ַּתֲאוַת ֲעָנִוים ָׁשַמְעָּת ְיהוָה ָּתִכין ִלָּבם ַּתְקִׁשיב ָאְזנֶ 10:17
ִלְׁשֹּפט יָתֹום וָָד ַּבל־יֹוִסיף עֹוד ַלֲעֹרץ ֱאנֹוׁש ִמן־ָהָאֶרץ: 10:18

ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ַּביהוָה ָחִסיִתי ֵאי ּתֹאְמרּו ְלַנְפִׁשי נּוִדי ַהר ְכמֹו ִצּפֹור:  11:1
ֹות ְּבמֹו־ֹאֶפל ְלִיְׁשֵרי־ֵלב: ִּכי ִהֵּנה ָהְרָׁשִעים ִיְדְרכּון ֶקֶׁשת ּכֹוְננּו ִחָּצם ַעל־יֶֶתר ִליר 11:2
ִּכי ַהָּׁשתֹות יֵָהֵרסּון ַצִּדיק ַמה־ָּפָעל: 11:3
ַעְפַעָּפיו ִיְבֲחנּו ְּבֵני ָאָדם:  5ְיהוָה ְּבֵהיַכל ָקְדׁשֹו ְיהוָה ַּבָּׁשַמִים ִּכְסאֹו ֵעיָניו יֱֶחזּו ַעל־ַּדל 11:4
ְיהוָה ַצִּדיק ִיְבָחן ְוָרָׁשע ְוֹאֵהב ָחָמס ָׂשְנָאה ַנְפׁשֹו: 11:5

1 17 // נֹוַקׁש MT נֹוֵקׁש
2 5 // cf LXX Syr ָסרּו ,dittg ם ) MT ָמרֹום (stropha ס
3 7 // LXX and Romans 3:14 ּוְמֹררֹות MT ּוִמְרמֹות
4 10 // Tg MT Qere ִיְדֶּכה MT Kethib ְוָדָכה
5 4 // LXX Vg ַעל־ַּדל omit MT Tg Syr (ַעְפַעָּפיוַעל)



ֵאׁש ְוָגְפִרית ְורּוַח ִזְלָעפֹות ְמָנת ּכֹוָסם: 1ַּפֲחֵמי יְַמֵטר ַעל־ְרָׁשִעים11:6
ה ְצָדקֹות ָאֵהב יָָׁשר יֱֶחזּו ָפָניו:  ִּכי־ַצִּדיק ְיהו11:7ָ
ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַהְּׁשִמיִנית ִמְזמֹור ְלָדִוד:  12:1
הֹוִׁשיָעה ְיהוָה ִּכי־ָגַמר ָחִסיד ִּכי־ַפּסּו ֱאמּוִנים ִמְּבֵני ָאָדם: 12:2
ָׁשְוא ְיַדְּברּו ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו ְׂשַפת ֲחָלקֹות ְּבֵלב וֵָלב ְיַדֵּברּו:  12:3
יְַכֵרת ְיהוָה ָּכל־ִׂשְפֵתי ֲחָלקֹות ְוָלׁשֹון ְמַדֶּבֶרת ְּגֹדלֹות: 12:4
ֲאֶׁשר ָאְמרּו ְלֹׁשֵננּו ַנְגִּביר ְׂשָפֵתינּו ִאָּתנּו ִמי ָאדֹון ָלנּו: 12:5
:  ִמֹּׁשד ֲעִנִּיים ֵמַאְנַקת ֶאְביֹוִנים ַעָּתה ָאקּום יֹאַמר ְיהוָה ָאִׁשית ְּביֵַׁשע יִָפיַח לֹו12:6
ִאֲמרֹות ְיהוָה ֲאָמרֹות ְטֹהרֹות ֶּכֶסף ָצרּוף ַּבֲעִליל ָלָאֶרץ ְמזָֻּקק ִׁשְבָעָתִים: 12:7
ּדֹור זּו ְלעֹוָלם:  ִמן־הַ 3ִּתְּצֵרנּו2ִּתְׁשְמֵרנּו ַאָּתה־ְיהוָה 12:8
ָסִביב ְרָׁשִעים ִיְתַהָּלכּון ְּכֻרם זֻּלּות ִלְבֵני ָאָדם: 12:9
ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד:  13:1
ַעד־ָאָנה ְיהוָה ִּתְׁשָּכֵחִני ֶנַצח ַעד־ָאָנה ַּתְסִּתיר ֶאת־ָּפֶני ִמֶּמִּני: 13:2
ן ִּבְלָבִבי יֹוָמם ַעד־ָאָנה יָרּום ֹאְיִבי ָעָלי: ַעד־ָאָנה ָאִׁשית ֵעצֹות ְּבַנְפִׁשי יָגֹו13:3
ָהי ָהִאיָרה ֵעיַני ֶּפן־ִאיַׁשן ַהָּמוֶת: 13:4 ַהִּביָטה ֲעֵנִני ְיהוָה ֱא
יִָגילּו ִּכי ֶאּמֹוט:  4ְוָצָרי ֶּפן־יֹאַמר ֹאְיִבי ְיָכְלִּתיו 13:5
: 5ְּבַחְסְּד ָבַטְחִּתי יֵָגל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶת ָאִׁשיָרה ַליהוָה ִּכי ָגַמל ָעָלי וֲַאַזְּמָרה ֵׁשם־ְיהוָה ֶעְליֹון וֲַאִני13:6
ִהים ִהְׁשִחיתּו ִהְתִעיבּו ֲעִליָלה ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב:  ַלְמַנֵּצַח ְלדָ 14:1 ִוד ָאַמר ָנָבל ְּבִלּבֹו ֵאין ֱא
ִהים: 14:2 ְיהוָה ִמָּׁשַמִים ִהְׁשִקיף ַעל־ְּבֵני־ָאָדם ִלְראֹות ֲהיֵׁש ַמְׂשִּכיל ֹּדֵרׁש ֶאת־ֱא
ד:  ַהֹּכל ָסר יְַחָּדו ֶנֱאָלחּו ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב ֵאין ַּגם־ֶאחָ 14:3
ֲהלֹא יְָדעּו ָּכל־ֹּפֲעֵלי ָאוֶן ֹאְכֵלי ַעִּמי ָאְכלּו ֶלֶחם ְיהוָה לֹא ָקָראּו: 14:4
ִהים ְּבדֹור ַצִּדיק:  14:5 ָׁשם ָּפֲחדּו ָפַחד ִּכי־ֱא
ֲעַצת־ָעִני ָתִביׁשּו ִּכי ְיהוָה ַמְחֵסהּו: 14:6
הוָה ְׁשבּות ַעּמֹו יֵָגל יֲַעֹקב ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל: ִמי ִיֵּתן ִמִּצּיֹון ְיׁשּוַעת ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשּוב יְ 14:7
15:1 : ִמְזמֹור ְלָדִוד ְיֹהוָה ִמי־יָגּור ְּבָאֳהֶל ִמי־ִיְׁשֹּכן ְּבַהר ָקְדֶׁש
הֹוֵל ָּתִמים ּוֹפֵעל ֶצֶדק ְוֹדֵבר ֱאֶמת ִּבְלָבבֹו:  15:2
ְוֶחְרָּפה לֹא־ָנָׂשא ַעל־ְקֹרבֹו:  לֹא־ָרַגל ַעל־ְלֹׁשנֹו לֹא־ָעָׂשה ְלֵרֵעהּו ָרָעה15:3
ִנְבֶזה ְּבֵעיָניו ִנְמָאס ְוֶאת־ִיְרֵאי ְיהוָה ְיַכֵּבד ִנְׁשַּבע ְלָהַרע ְולֹא יִָמר:  15:4
ַּכְסּפֹו לֹא־ָנַתן ְּבֶנֶׁש ְוֹׁשַחד ַעל־ָנִקי לֹא ָלָקח ֹעֵׂשה־ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם: 15:5
:  ִמְכָּתם ְלָדִוד ׁשָ 16:1 ְמֵרִני ֵאל ִּכי־ָחִסיִתי ָב
:  6ָאַמְרִּתי16:2 ַליהוָה ֲאֹדָני ָאָּתה טֹוָבִתי ַּבל־ָעֶלי
ִלְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר־ָּבָאֶרץ ֵהָּמה ְוַאִּדיֵרי ָּכל־ֶחְפִצי־ָבם:  16:3
רּו ַּבל־ַאִּסי ִנְסֵּכיֶהם ִמָּדם ּוַבל־ֶאָּׂשא ֶאת־ְׁשמֹוָתם ַעל־ְׂשָפָתי:  ִיְרּבּו ַעְּצבֹוָתם ַאֵחר ָמהָ 16:4
ּגֹוָרִלי:  7תֹוֵמְיהוָה ְמָנת־ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאָּתה16:5
:  ָׁשְפָרה ָעָליַאף־ַנֲחָלתֲחָבִלים ָנְפלּו־ִלי ַּבְּנִעִמים 16:6
ֲאָבֵר ֶאת־ְיהוָה ֲאֶׁשר ְיָעָצִני ַאף־ֵלילֹות ִיְּסרּוִני ִכְליֹוָתי: 16:7
ַּבל־ֶאּמֹוט:  8ִׁשִּויִתי ְיהוָה ְלֶנְגִּדי ָתִמיד ִּכי ִמיִמיִני הּוא 16:8

1 6 // Symmachus ַּפֲחֵמי MT ַּפִחים
2 8 // Hebrew Mss LXX Vg ִּתְׁשְמֵרנּו MT ִּתְׁשְמֵרם
3 8 // Hebrew Mss LXX ִּתְּצֵרנּו MT ִּתְּצֶרּנּו
4 5 // ְוָצָרי // (hpgr ו) MT ָצַרי Syr ִּכי
5 6 // LXX וֲַאַזְּמָרה ֵׁשם־ְיהוָה ֶעְליֹון omit MT Tg Syr Vg (ֶעְליֹוןָעָלי)
6 2 // Hebrew Mss LXX Syr Vg ָאַמְרִּתי MT ָאַמְרְּת 

7 5 // Hebrew Mss cf LXX תֹוֵמ  MT ּתֹוִמי 
8 8 // BHS הּוא omit MT



ַאף־ְּבָׂשִרי ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח: 1ָלֵכן ָׂשַמח ִלִּבי וַָּיֶגל ְלׁשֹוִני 16:9
:  2ִּכי לֹא־ַתֲעֹזב ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול לֹא־ִתֵּתן ֲחִסיְד ִלְראֹות ַׁשֵחת16:10
ְנִעמֹות ִּביִמיְנ ֶנַצח: ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחִּיים ׂשַֹבע ְׂשָמחֹות ֶאת־ָּפֶני 16:11

ְּתִפָּלה ְלָדִוד ִׁשְמָעה ְיהוָה ֶצֶדק ַהְקִׁשיָבה ִרָּנִתי ַהֲאִזיָנה ְתִפָּלִתי ְּבלֹא ִׂשְפֵתי ִמְרָמה:  17:1
ִמְּלָפֶני ִמְׁשָּפִטי יֵֵצא ֵעיֶני ֶּתֱחֶזיָנה ֵמיָׁשִרים: 17:2
ַּבל־יֲַעָבר־ִּפי:  ַזֹּמִתיְפַּתִני ַבל־ִּתְמָצא ָּבַחְנָּת ִלִּבי ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה ְצרַ 17:3
:ִלְפֻעּלֹות ָאָדם ִּבְדַבר ְׂשָפֶתי ֲאִני ָׁשַמְרִּתי ָאְרחֹות ָּפִריץ17:4
ָּתֹמ ֲאֻׁשַרי ְּבַמְעְּגלֹוֶתי ַּבל־ָנמֹוּטּו ְפָעָמי:  17:5
ע ִאְמָרִתי: ֲאִני־ְקָראִתי ִכי־ַתֲעֵנִני ֵאל ַהט־ָאְזְנ ִלי ְׁשמַ 17:6
17:7  : ַהְפֵלה ֲחָסֶדי מֹוִׁשיַע חֹוִסים ִמִּמְתקֹוְמִמים ִּביִמיֶנ
ָׁשְמֵרִני ְּכִאיׁשֹון ַּבת־ָעִין ְּבֵצל ְּכָנֶפי ַּתְסִּתיֵרִני:  17:8
ִמְּפֵני ְרָׁשִעים זּו ַׁשּדּוִני ֹאְיַבי ְּבֶנֶפׁש יִַּקיפּו ָעָלי: 17:9

ּו ִּפימֹו ִּדְּברּו ְבֵגאּות: ֶחְלָּבמֹו ָּסְגר 17:10
ֵעיֵניֶהם יִָׁשיתּו ִלְנטֹות ָּבָאֶרץ: ְסָבבּוִניַעָּתה 3ִאְּׁשרּוִני17:11
ִּדְמֹינֹו ְּכַאְריֵה ִיְכסֹוף ִלְטרֹוף ְוִכְכִפיר ֹיֵׁשב ְּבִמְסָּתִרים: 17:12
17:13  : קּוָמה ְיהוָה ַקְּדָמה ָפָניו ַהְכִריֵעהּו ַּפְּלָטה ַנְפִׁשי ֵמָרָׁשע ַחְרֶּב
ם  ִמְמִתים יְָד ְיהוָה ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם ַּבַחִּיים ּוְצפּוְנ ְּתַמֵּלא ִבְטָנם ִיְׂשְּבעּו ָבִנים ְוִהִּניחּו ִיְתרָ 17:14

ְלעֹוְלֵליֶהם: 
:  ֲאִני ְּבֶצֶדק 17:15 ֶאֱחֶזה ָפֶני ֶאְׂשְּבָעה ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶת

ף ָּכל־ֹאְיָביו  ַלְמַנֵּצַח ְלֶעֶבד ְיהוָה ְלָדִוד ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַליהוָה ֶאת־ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ְּביֹום ִהִּציל־ְיהוָה אֹותֹו ִמּכַ 18:1
ּוִמַּכף ָׁשאּול:  

:  וַּיֹאַמר ֶאְרָחְמ ְיהוָה ִחְזִקי18:2
ְיהוָה ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ּוְמַפְלִטי ֵאִלי צּוִרי ֶאֱחֶסה־ּבֹו ָמִגִּני ְוֶקֶרן־ִיְׁשִעי ִמְׂשַּגִּבי:  18:3
ְמֻהָּלל ֶאְקָרא ְיהוָה ּוִמן־ֹאְיַבי ִאָּוֵׁשַע: 18:4
־ָמוֶת ְוַנֲחֵלי ְבִלַּיַעל ְיַבֲעתּוִני:  4ֲאָפפּוִני ִמְׁשְּבֵרי 18:5
ֶחְבֵלי ְׁשאֹול ְסָבבּוִני ִקְּדמּוִני מֹוְקֵׁשי ָמוֶת: 18:6
ַהי ֲאַׁשֵּוַע ִיְׁשַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי ְוַׁשְוָעִתי ְלָפָניו ָּתבֹוא ְבָאְזָניו: 18:7 ַּבַּצר־ִלי ֶאְקָרא ְיהוָה ְוֶאל־ֱא
ִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ ּומֹוְסֵדי ָהִרים ִיְרָּגזּו וִַּיְתָּגֲעׁשּו ִּכי־ָחָרה לֹו:  וִַּתְגַעׁש ו18:8ַ
ָעָלה ָעָׁשן ְּבַאּפֹו ְוֵאׁש־ִמִּפיו ּתֹאֵכל ֶּגָחִלים ָּבֲערּו ִמֶּמּנּו: 18:9

וֵַּיט ָׁשַמִים וֵַּיַרד וֲַעָרֶפל ַּתַחת ַרְגָליו:  18:10
ף וֵַּיֶדא ַעל־ַּכְנֵפי־רּוַח:  וִַּיְרַּכב ַעל־ְּכרּוב וַָּיעֹ 18:11
יֶָׁשת ֹחֶׁש ִסְתרֹו ְסִביבֹוָתיו ֻסָּכתֹו ֶחְׁשַכת־ַמִים ָעֵבי ְׁשָחִקים: 18:12
ִמֹּנַגּה ֶנְגּדֹו ָעָביו ָעְברּו ָּבָרד ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש: 18:13
:  5וַַּיְרֵעם ַּבָּׁשַמִים ְיהוָה ְוֶעְליֹון ִיֵּתן ֹקלֹו 18:14
וְַיִפיֵצם ּוְבָרִקים ָרב וְַיֻהֵּמם:6וִַּיְׁשַלח ִחִּצים18:15
:  7וֵַּיָראּו ֲאִפיֵקי־ם יָם 18:16 וִַּיָּגלּו מֹוְסדֹות ֵּתֵבל ִמַּגֲעָרְת ְיהוָה ִמִּנְׁשַמת רּוַח ַאֶּפ
ִיְׁשַלח ִמָּמרֹום ִיָּקֵחִני יְַמֵׁשִני ִמַּמִים ַרִּבים: 18:17
יִַּציֵלִני ֵמֹאְיִבי ָעז ּוִמּׂשְֹנַאי ִּכי־ָאְמצּו ִמֶּמִּני: 18:18
ְיַקְּדמּוִני ְביֹום־ֵאיִדי וְַיִהי־ְיהוָה ְלִמְׁשָען ִלי:  18:19
וַּיֹוִציֵאִני ַלֶּמְרָחב ְיַחְּלֵצִני ִּכי ָחֵפץ ִּבי:  18:20

1 9 // LXX and Acts 2:26 ְלׁשֹוִני MT ְּכבֹוִדי
2 10 // LXX and Acts 2:27, 13:35 ַׁשֵחת ַחת  ָׁשֽ MT
3 11 // Hebrew Ms ִאְּׁשרּוִני // LXX אשדוני MT ַאֻּׁשֵרינּו
4 5 // II Samuel 22:5 ִמְׁשְּבֵרי MT (cf v.6) ֶחְבֵלי
5 14 // Hebrew Mss LXX ֹקלֹו add MT (dttg v.13) ָּבָרד ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש
6 15 // LXX Vg and II Samuel 22:15 ִחִּצים MT ִחָּציו
7 16 // Hebrew Mss and II Samuel 22:16 יָם MT ַמִים (.encl מ)



ִיְגְמֵלִני ְיהוָה ְּכִצְדִקי ְּכֹבר יַָדי יִָׁשיב ִלי:  18:21
ָהי:  18:22 ִּכי־ָׁשַמְרִּתי ַּדְרֵכי ְיהוָה ְולֹא־ָרַׁשְעִּתי ֵמֱא
ִּכי ָכל־ִמְׁשָּפָטיו ְלֶנְגִּדי ְוֻחֹּקָתיו לֹא־ָאִסיר ֶמִּני:  18:23
וֱָאִהי ָתִמים ִעּמֹו וֶָאְׁשַּתֵּמר ֵמֲעוִני:  18:24
וַָּיֶׁשב־ְיהוָה ִלי ְכִצְדִקי ְּכֹבר יַָדי ְלֶנֶגד ֵעיָניו:  18:25
: 1ִעם־ָחִסיד ִּתְתַחָּסד ִעם־ָנִקי ִּתָּנֶקה18:26
ִעם־ָנָבר ִּתְתָּבָרר ְוִעם־ִעֵּקׁש ִּתְתַּפָּתל:  18:27
ִּכי־ַאָּתה ַעם־ָעִני תֹוִׁשיַע ְוֵעיַנִים ָרמֹות ַּתְׁשִּפיל:  18:28
ַהי יִַּגיַּה ָחְׁשּכִ 18:29 י:  ִּכי־ַאָּתה ָּתִאיר ֵנִרי ְיהוָה ֱא
ַהי ֲאַדֶּלג־ׁשּור:  18:30 ִּכי־ְב ָאֻרץ ְּגדּוד ּוֵבא
ָהֵאל ָּתִמים ַּדְרּכֹו ִאְמַרת־ְיהוָה ְצרּוָפה ָמֵגן הּוא ְלֹכל ַהֹחִסים ּבֹו: 18:31
ֵהינּו:  18:32 ִּכי ִמי ֱאלֹוַּה ִמַּבְלֲעֵדי ְיהוָה ּוִמי צּור זּוָלִתי ֱא
ִּיֵּתן ָּתִמים ַּדְרִּכי: ָהֵאל ַהְמַאְּזֵרִני ָחִיל ו18:33ַ
ְמַׁשֶּוה ַרְגַלי ָּכַאָּילֹות ְוַעל ָּבֹמַתי יֲַעִמיֵדִני: 18:34
ְמַלֵּמד יַָדי ַלִּמְלָחָמה ְוִנֲחָתה ֶקֶׁשת־ְנחּוָׁשה ְזרֹוֹעָתי: 18:35
וִַּתֶּתן־ִלי ָמֵגן ִיְׁשֶע ִויִמיְנ ִתְסָעֵדִני ְוַעְנוְַת ַתְרֵּבִני: 18:36
ַּתְרִחיב ַצֲעִדי ַתְחָּתי ְולֹא ָמֲעדּו ַקְרֻסָּלי:  18:37
ֶאְרּדֹוף אֹוְיַבי ְוַאִּׂשיֵגם ְולֹא־ָאׁשּוב ַעד־ַּכּלֹוָתם:  18:38
ֶאְמָחֵצם ְולֹא־יְֻכלּו קּום ִיְּפלּו ַּתַחת ַרְגָלי:  18:39
וְַּתַאְּזֵרִני ַחִיל ַלִּמְלָחָמה ַּתְכִריַע ָקַמי ַּתְחָּתי:  18:40
ְוֹאְיַבי ָנַתָּתה ִּלי ֹעֶרף ּוְמַׂשְנַאי ַאְצִמיֵתם:  18:41
ְיַׁשְּועּו ְוֵאין־מֹוִׁשיַע ַעל־ְיהוָה ְולֹא ָעָנם: 18:42
:3ְּכִטיט־חּוצֹות ֶאְרָקֵעם2ְוֶאְׁשָחֵקם ַּכֲעַפר ַעל־ְּפֵני ֹאַרח 18:43
י יַַעְבדּוִני:  ְּתַפְּלֵטִני ֵמִריֵבי ָעם ְּתִׂשיֵמִני ְלרֹאׁש ּגֹוִים ַעם לֹא־יַָדְעִּת 18:44
ְלֵׁשַמע ֹאֶזן ִיָּׁשְמעּו ִלי ְּבֵני־ֵנָכר ְיַכֲחׁשּו־ִלי:  18:45
: 4לֹא יְַחְּגרּו ִמֹמְסרֹותם 18:46
ַחי־ְיהוָה ּוָברּו צּוִרי ְויָרּום ֱאלֹוֵהי ִיְׁשִעי: 18:47
ָהֵאל ַהּנֹוֵתן ְנָקמֹות ִלי וַַּיְדֵּבר ַעִּמים ַּתְחָּתי:  18:48
ְמַפְּלִטי ֵמֹאְיָבי ַאף ִמן־ָקַמי ְּתרֹוְמֵמִני ֵמִאיׁש ָחָמס ַּתִּציֵלִני: 18:49
 ֲאַזֵּמָרה:  ַעל־ֵּכן אֹוְד ַבּגֹוִים ְיהוָה ּוְלִׁשמְ 18:50
מגדל ַמְגִּדיל ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד־עֹוָלם:  18:51

ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד:  19:1
ַהָּׁשַמִים ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד־ֵאל ּוַמֲעֵׂשה יָָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע: 19:2
ֹאֶמר ְוַלְיָלה ְּלַלְיָלה ְיַחֶּוה־ָּדַעת: יֹום ְליֹום יִַּביַע 19:3
ֵאין־ֹאֶמר ְוֵאין ְּדָבִרים ְּבִלי ִנְׁשָמע קֹוָלם:  19:4
ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵּליֶהם ַלֶּׁשֶמׁש ָׂשם־ֹאֶהל ָּבֶהם: 5ְּבָכל־ָהָאֶרץ יָָצא קֹוָלם 19:5
ְוהּוא ְּכָחָתן ֹיֵצא ֵמֻחָּפתֹו יִָׂשיׂש ְּכִגּבֹור ָלרּוץ ֹאַרח: 19:6
ִמְקֵצה ַהָּׁשַמִים מֹוָצאֹו ּוְתקּוָפתֹו ַעל־ְקצֹוָתם ְוֵאין ִנְסָּתר ֵמַחָּמתֹו:  19:7
ּתֹוַרת ְיהוָה ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש ֵעדּות ְיהוָה ֶנֱאָמָנה ַמְחִּכיַמת ֶּפִתי:  19:8
ּקּוֵדי ְיהוָה ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי־ֵלב ִמְצוַת ְיהוָה ָּבָרה ְמִאיַרת ֵעיָנִים:  ּפִ 19:9

ִיְרַאת ְיהוָה ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעד ִמְׁשְּפֵטי־ְיהוָה ֱאֶמת ָצְדקּו יְַחָּדו:  19:10

1 26 // LXX and II Samuel 22:26 LXX(L) ָנִקי ִּתָּנֶקה MT ְּגַבר ָּתִמים ִּתַּתָּמם
2 43 // II Samuel 22:43 DSS(4QSam(a)) ֹאַרח // MT LXX Syr Vg רּוחַ  II Samuel 22:43 MT LXX Tg Vg ָאֶרץ
3 43 // Syr Vg and II Samuel 22:43 DSS(4QSam(a)) Syr ֶאְרָקֵעם // MT ֲאִריֵקם II Samuel 22:43 MT ֲאִדֵּקם ֶאְרָקֵעם
Tg
4 46 // II Samuel 22:46 DSS(4QSam(a)) LXX(L) לֹא יְַחְּגרּו ִמֹמְסרֹותם MT ְּבֵני־ֵנָכר ִיֹּבלּו ְויְַחְרגּו ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם
dttg
5 5 //LXX Symmachus Vg Hier and Romans 10:18 קֹוָלם MT ַקָּום



ַהֶּנֱחָמִדים ִמָּזָהב ּוִמַּפז ָרב ּוְמתּוִקים ִמְּדַבׁש ְוֹנֶפת צּוִפים:  19:11
ַּגם־ַעְבְּד ִנְזָהר ָּבֶהם ְּבָׁשְמָרם ֵעֶקב ָרב:  19:12
ְׁשִגיאֹות ִמי־יִָבין ִמִּנְסָּתרֹות ַנֵּקִני: 19:13
ְוִנֵּקיִתי ִמֶּפַׁשע ָרב:  1ַּגם ִמֵּזִדים ֲחׂשֹ ַעְבֶּד ַאל־ִיְמְׁשלּו־ִבי ָאז ֶאָּתם19:14
ְיהוָה צּוִרי ְוֹגֲאִלי:  2ּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶני ָתִמיד ִיְהי19:15

ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד:  20:1
ֵהי יֲַעֹקב:  יַַעְנ ְיהוָה ְּביֹום ָצָרה ְיַׂשֶּגְב ׁשֵ 20:2 ם ֱא
ִיְׁשַלח־ֶעְזְר ִמֹּקֶדׁש ּוִמִּצּיֹון ִיְסָעֶדָּך: 20:3
ִיְזֹּכר ָּכל־ִמְנֹחֶת ְועֹוָלְת ְיַדְּׁשֶנה ֶסָלה: 20:4
ִיֶּתן־ְל ִכְלָבֶב ְוָכל־ֲעָצְת ְיַמֵּלא:  20:5
ֵהינּו ִנְדֹּגל יְ 20:6 : ְנַרְּנָנה ִּביׁשּוָעֶת ּוְבֵׁשם־ֱא ַמֵּלא ְיהוָה ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתי
יֵַׁשע ְיִמינֹו:  3ִּבְגֻבּוֵרת ַעָּתה יַָדְעִּתי ִּכי הֹוִׁשיַע ְיהוָה ְמִׁשיחֹו יֲַעֵנהּו ִמְּׁשֵמי ָקְדׁשֹו 20:7
ֵהינּו ַנְזִּכיר: ֵאֶּלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶּלה בַ 20:8 ּסּוִסים וֲַאַנְחנּו ְּבֵׁשם־ְיהוָה ֱא
וִַּנְתעֹוָדד:  4ֵהָּמה ָּכְרעּו ְוָנָפלּו וֲַאַנְחנּו ַקְמנּו 20:9

ְביֹום־ָקְרֵאנּו:  יֲַעֵננּוְיהוָה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל 20:10
ִוד:  ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלדָ 21:1
ְיהוָה ְּבָעְּז ִיְׂשַמח־ֶמֶל ּוִביׁשּוָעְת ַמה־יגיל ָּיֶגל ְמֹאד:21:2
ַּתֲאוַת ִלּבֹו ָנַתָּתה ּלֹו וֲַאֶרֶׁשת ְׂשָפָתיו ַּבל־ָמַנְעָּת ֶּסָלה: 21:3
ִּכי־ְתַקְּדֶמּנּו ִּבְרכֹות טֹוב ָּתִׁשית ְלרֹאׁשֹו ֲעֶטֶרת ָּפז: 21:4
ְּמ ָנַתָּתה ּלֹו ֹאֶר יִָמים עֹוָלם וֶָעד:  ַחִּיים ָׁשַאל מִ 21:5
ָּגדֹול ְּכבֹודֹו ִּביׁשּוָעֶת הֹוד ְוָהָדר ְּתַׁשֶּוה ָעָליו: 21:6
21:7 : ִּכי־ְתִׁשיֵתהּו ְבָרכֹות ָלַעד ְּתַחֵּדהּו ְבִׂשְמָחה ֶאת־ָּפֶני
ּמֹוט: ִּכי־ַהֶּמֶל ֹּבֵטַח ַּביהוָה ּוְבֶחֶסד ֶעְליֹון ַּבל־יִ 21:8
: 5ִּתְמָצא יְָד ְלָכל־ֹאְיֶבי ְיִמיְנ ִּתְמָצא ְלָכל 21:9 ־ׂשְֹנֶאי

ְּתִׁשיֵתמֹו ְּכַתּנּור ֵאׁש ְלֵעת ָּפֶני ְיהוָה ְּבַאּפֹו ְיַבְּלֵעם ְותֹאְכֵלם ֵאׁש: 21:10
ְרָעם ִמְּבֵני ָאָדם:  ִּפְריָמֹו ֵמֶאֶרץ ְּתַאֵּבד ְוזַ 21:11
ִּכי־ָנטּו ָעֶלי ָרָעה ָחְׁשבּו ְמִזָּמה ַּבל־יּוָכלּו: 21:12
ִּכי ְּתִׁשיֵתמֹו ֶׁשֶכם ְּבֵמיָתֶרי ְּתכֹוֵנן ַעל־ְּפֵניֶהם:  21:13
21:14 : רּוָמה ְיהוָה ְּבֻעֶּז ָנִׁשיָרה ּוְנַזְּמָרה ְּגבּוָרֶת

ַּׁשַחר ִמְזמֹור ְלָדִוד:  ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַאֶּיֶלת הַ 22:1
ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה ֲעַזְבָּתִני ָרחֹוק ִמיׁשּוָעִתי ִּדְבֵרי ַׁשֲאָגִתי: 22:2
ַהי ֶאְקָרא יֹוָמם ְולֹא ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה ְולֹא־דּוִמָּיה ִלי:  22:3 ֱא
ְוַאָּתה ָקדֹוׁש יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל: 22:4
נּו ָּבְטחּו וְַּתַפְּלֵטמֹו:  ְּב ָּבְטחּו ֲאֹבֵתי22:5
ֵאֶלי ָזֲעקּו ְוִנְמָלטּו ְּב ָבְטחּו ְולֹא־בֹוׁשּו:  22:6
ְוָאֹנִכי תֹוַלַעת ְולֹא־ִאיׁש ֶחְרַּפת ָאָדם ּוְבזּוי ָעם:  22:7
ָּכל־ֹרַאי יְַלִעגּו ִלי יְַפִטירּו ְבָׂשָפה יִָניעּו רֹאׁש:  22:8
יִַּציֵלהּו ִּכי ָחֵפץ ּבֹו:  ֹּגל ֶאל־ְיהוָה ְיַפְּלֵטהּו22:9

ִּכי־ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן ַמְבִטיִחי ַעל־ְׁשֵדי ִאִּמי:  22:10
ָעֶלי ָהְׁשַלְכִּתי ֵמָרֶחם ִמֶּבֶטן ִאִּמי ֵאִלי ָאָּתה: 22:11
ַאל־ִּתְרַחק ִמֶּמִּני ִּכי־ָצָרה ְקרֹוָבה ִּכי־ֵאין עֹוֵזר:  22:12
ים ַאִּביֵרי ָבָׁשן ִּכְּתרּוִני:  ְסָבבּוִני ָּפִרים ַרּבִ 22:13

1 14 // Hebrew Mss ֶאָּתם MT ֵאיָתם

2 15 // LXX ָתִמיד omit MT Tg Syr Vg (ָתִמיד ְלָפֶני)
3 7 // Hebrew Mss Aquila Symmachus Syr Hier ִּבְגֻבּוֵרת MT ִּבְגֻברֹות
4 9 // Hebrew Mss ַקְמנּו MT ַּקְמנּו
5 9 // Hebrew Mss LXX Tg ְלָכל omit MT



ֹטֵרף ְוֹׁשֵאג: 1ָּפצּו ָעַלי ִּפיֶהם ְּכַאְריֵה 22:14
ַּכַּמִים ִנְׁשַּפְכִּתי ְוִהְתָּפְרדּו ָּכל־ַעְצמֹוָתי ָהיָה ִלִּבי ַּכּדֹוָנג ָנֵמס ְּבתֹו ֵמָעי: 22:15
ַּכֶחֶרׂש ֹּכִחי ּוְלׁשֹוִני ֻמְדָּבק ַמְלקֹוָחי ְוַלֲעַפר־ָמוֶת ִּתְׁשְּפֵתִני: יֵָבׁש 22:16
יַָדי ְוַרְגָלי:  3ָּכֲאִרּוֲעַדת ְמֵרִעים ִהִּקיפּוִני 2ִּכי ְסָבבּוִני ְּכָלִבים ַרִּבים 22:17
ֲאַסֵּפר ָּכל־ַעְצמֹוָתי ֵהָּמה יִַּביטּו ִיְראּו־ִבי:  22:18
ְיַחְּלקּו ְבָגַדי ָלֶהם ְוַעל־ְלבּוִׁשי יִַּפילּו גֹוָרל:  22:19
ה ַאל־ִּתְרָחק ֱאיָלּוִתי ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה:  ְוַאָּתה ְיהָו22:20
ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִׁשי ִמַּיד־ֶּכֶלב ְיִחיָדִתי: 22:21
הֹוִׁשיֵעִני ִמִּפי ַאְריֵה ּוִמַּקְרֵני ֵרִמים ֲעִניָתִני: 22:22
ֲאַסְּפָרה ִׁשְמ ְלֶאָחי ְּבתֹו ָקָהל ֲאַהְלֶלָּך:  22:23
ִמֶּמּנּו ָּכל־ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל:  ְוגּורּוְללּוהּו ָּכל־ֶזַרע יֲַעֹקב ַּכְּבדּוהּו ִיְרֵאי ְיהוָה הַ 22:24
ִּכי לֹא־ָבָזה ְולֹא ִׁשַּקץ ֱענּות ָעִני ְולֹא־ִהְסִּתיר ָּפָניו ִמֶּמּנּו ּוְבַׁשְּועֹו ֵאָליו ָׁשֵמַע: 22:25
ד ְיֵרָאיו:  ֵמִאְּת ְתִהָּלִתי ְּבָקָהל ָרב ְנָדַרי ֲאַׁשֵּלם ֶנגֶ 22:26
יֹאְכלּו ֲעָנִוים ְוִיְׂשָּבעּו ְיַהְללּו ְיהָוה ֹּדְרָׁשיו ְיִחי ְלַבְבֶכם ָלַעד: 22:27
ִיְזְּכרּו ְויָֻׁשבּו ֶאל־ְיהוָה ָּכל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶני ָּכל־ִמְׁשְּפחֹות ּגֹוִים:  22:28
ּגֹוִים:  ִּכי ַליהוָה ַהְּמלּוָכה ּוֹמֵׁשל ּבַ 22:29
:  5ָּכל־ִּדְׁשֵני־ֶאֶרץ ְלָפָניו ִיְכְרעּו ָּכל־יֹוְרֵדי ָעָפר ְוַנְפִׁשי לֹו ַחָּיה 4ָאְכלּו וִַּיְׁשַּתֲחוּו 22:30
ֶזַרע יַַעְבֶדּנּו ְיֻסַּפר ַלאֹדָני ַלּדֹור:  22:31
יָֹבאּו ְויִַּגידּו ִצְדָקתֹו ְלַעם נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה:  22:32

ִמְזמֹור ְלָדִוד ְיהוָה ֹרִעי לֹא ֶאְחָסר:  23:1
ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא יְַרִּביֵצִני ַעל־ֵמי ְמנֻחֹות ְיַנֲהֵלִני:  23:2
ֵחִני ְבַמְעְּגֵלי־ֶצֶדק ְלַמַען ְׁשמֹו:  ַנְפִׁשי ְיׁשֹוֵבב יַנְ 23:3
ַּגם ִּכי־ֵאֵל ְּבֵגיא ַצְלָמוֶת לֹא־ִאיָרא ָרע ִּכי־ַאָּתה ִעָּמִדי ִׁשְבְט ּוִמְׁשַעְנֶּת ֵהָּמה ְיַנֲחֻמִני: 23:4
:  ַּתֲעֹר ְלָפַני ֻׁשְלָחן ֶנֶגד ֹצְרָרי ִּדַּׁשְנָּת ַבֶּׁשֶמן רֹאִׁשי ּכֹוִסי ְרוָיָה23:5
ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית־ְיהוָה ְלֹאֶר יִָמים:  6ְוִׁשְבִּתי ַא טֹוב וֶָחֶסד ִיְרְּדפּוִני ָּכל־ְיֵמי ַחָּיי23:6
ְלָדִוד ִמְזמֹור ַליהוָה ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְוֹיְׁשֵבי ָבּה:  24:1
ּוא ַעל־יִַּמים ְיָסָדּה ְוַעל־ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָה: ִּכי־ה24:2
ִמי־יֲַעֶלה ְבַהר־ְיהוָה ּוִמי־יָקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו:  24:3
ה: ְולֹא ִנְׁשַּבע ְלִמְרמָ 7ְנִקי ַכַּפִים ּוַבר־ֵלָבב ֲאֶׁשר לֹא־ָנָׂשא ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשֹו 24:4
ֵהי ִיְׁשעֹו: 24:5 ִיָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְיהוָה ּוְצָדָקה ֵמֱא
ֵהי 24:6 יֲַעֹקב ֶסָלה: 8ֶזה ּדֹור דרשו ֹּדְרָׁשיו ְמַבְקֵׁשי ָפֶני ֱא
י עֹוָלם ְויָבֹוא ֶמֶל ַהָּכבֹוד:  ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנְׂשאּו ִּפְתחֵ 24:7
ִמי ֶזה ֶמֶל ַהָּכבֹוד ְיהוָה ִעּזּוז ְוִגּבֹור ְיהוָה ִּגּבֹור ִמְלָחָמה: 24:8
ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְויָבֹא ֶמֶל ַהָּכבֹוד:  24:9

א ֶמֶל ַהָּכבֹוד ֶסָלה:  ִמי הּוא ֶזה ֶמֶל ַהָּכבֹוד ְיהוָה ְצָבאֹות הּו24:10
ְלָדִוד ֵאֶלי ְיהוָה ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא:  25:1
ַהי ְּב ָבַטְחִּתי ַאל־ֵאבֹוָׁשה ַאל־יַַעְלצּו ֹאְיַבי ִלי:  25:2 ֱא
ַּגם ָּכל־ֹקוֶי לֹא יֵֹבׁשּו יֵֹבׁשּו ַהּבֹוְגִדים ֵריָקם:  25:3
ַלְּמֵדִני:  ְּדָרֶכי ְיהוָה הֹוִדיֵעִני ֹאְרחֹוֶתי 25:4

1 14 // Hebrew Ms Vrs ְּכַאְריֵה MT ַאְריֵה
2 17 // LXX Aquila Symmachus Tg ַרִּבים omit MT Syr Vg (ַרִּביםְּכָלִבים)
3 17 // DSS(5/6HevPs) Hebrew Mss LXX Syr Vg ָּכֲאִרּו (stropha ו) MT Tg ָּכֲאִרי
4 30 // Hebrew Mss וִַּיְׁשַּתֲחוּו ְׁשַּתֲחּוּו MT וִַּיֽ
5 30 // LXX Syr Hier ְוַנְפִׁשי לֹו ַחָּיה MT ְוַנְפׁשֹו לֹא ִחָּיה
6 6 // LXX Symmachus cf 27:4 ְוִׁשְבִּתי MT ְוַׁשְבִּתי
7 4 // Hebrew Mss Vrs ַנְפִׁשֹו MT ַנְפִׁשי
8 6 ֵהי // Hebrew Mss LXX Syr cf Psalm 75:11 2 ֱא omit MT



ֵהי ִיְׁשִעי אֹוְת ִקִּויִתי ָּכל־ַהּיֹום: 25:5 ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמֶּת ְוַלְּמֵדִני ִּכי־ַאָּתה ֱא
ְזֹכר־ַרֲחֶמי ְיהוָה וֲַחָסֶדי ִּכי ֵמעֹוָלם ֵהָּמה:  25:6
ה ְלַמַען טּוְב ְיהוָה:  ַחּטֹאות ְנעּוַרי ּוְפָׁשַעי ַאל־ִּתְזֹּכר ְּכַחְסְּד ְזָכר־ִלי־ַאּתָ 25:7
25:8 : טֹוב־ְויָָׁשר ְיהוָה ַעל־ֵּכן יֹוֶרה ַחָּטִאים ַּבָּדֶר
יְַדֵר ֲעָנִוים ַּבִּמְׁשָּפט ִויַלֵּמד ֲעָנִוים ַּדְרּכֹו: 25:9

ָּכל־ָאְרחֹות ְיהוָה ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְלֹנְצֵרי ְבִריתֹו ְוֵעֹדָתיו: 25:10
ה ְוָסַלְחָּת ַלֲעוִני ִּכי ַרב־הּוא:  ְלַמַען־ִׁשְמ ְיהָו25:11
ִמי־ֶזה ָהִאיׁש ְיֵרא ְיהוָה יֹוֶרּנּו ְּבֶדֶר ִיְבָחר:25:12
ַנְפׁשֹו ְּבטֹוב ָּתִלין ְוַזְרעֹו ִייַרׁש ָאֶרץ:  25:13
סֹוד ְיהוָה ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם: 25:14
ִציא ֵמֶרֶׁשת ַרְגָלי:  ֵעיַני ָּתִמיד ֶאל־ְיהוָה ִּכי הּוא־יֹו25:15
ְּפֵנה־ֵאַלי ְוָחֵּנִני ִּכי־יִָחיד ְוָעִני ָאִני:  25:16
הֹוִציֵאִני:  1ַהְרֵחיב ּוִמְּמצּוקֹוַתי ָצרֹות ְלָבִבי 25:17
אוָתי:  ְרֵאה ָעְנִיי וֲַעָמִלי ְוָׂשא ְלָכל־ַחּטֹ 25:18
ְרֵאה־אֹוְיַבי ִּכי־ָרּבּו ְוִׂשְנַאת ָחָמס ְׂשֵנאּוִני:  25:19
25:20  : ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ְוַהִּציֵלִני ַאל־ֵאבֹוׁש ִּכי־ָחִסיִתי ָב
: 2ֹּתם־וָֹיֶׁשר ִיְּצרּוִני ִּכי ִקִּויִתי ְיהוָה 25:21
ִהים ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ָצרֹוָתיו:  ְּפֵדה ֱא25:22

ְלָדִוד ָׁשְפֵטִני ְיהוָה ִּכי־ֲאִני ְּבֻתִּמי ָהַלְכִּתי ּוַביהוָה ָּבַטְחִּתי לֹא ֶאְמָעד:  26:1
ְּבָחֵנִני ְיהוָה ְוַנֵּסִני צרופה ָצְרָפה ִכְליֹוַתי ְוִלִּבי:  26:2
:  ִּכי־ַחְסְּד ְלֶנֶגד ֵעיָני ְוִהְתַהַּלְכִּת 26:3 י ַּבֲאִמֶּת
לֹא־יַָׁשְבִּתי ִעם־ְמֵתי־ָׁשְוא ְוִעם ַנֲעָלִמים לֹא ָאבֹוא:  26:4
ָׂשֵנאִתי ְקַהל ְמֵרִעים ְוִעם־ְרָׁשִעים לֹא ֵאֵׁשב: 26:5
ֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי וֲַאֹסְבָבה ֶאת־ִמְזַּבֲח ְיהוָה:  26:6
:  ַלְׁשִמַע ְּבקֹול ּתֹוָדה ּוְלַסֵּפר ּכָ 26:7 ל־ִנְפְלאֹוֶתי
26:8  : ְיהוָה ָאַהְבִּתי ְמעֹון ֵּביֶת ּוְמקֹום ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶד
ַאל־ֶּתֱאֹסף ִעם־ַחָּטִאים ַנְפִׁשי ְוִעם־ַאְנֵׁשי ָדִמים ַחָּיי: 26:9

ֲאֶׁשר־ִּביֵדיֶהם ִזָּמה ִויִמיָנם ָמְלָאה ֹּׁשַחד:  26:10
ְוָחֵּנִני: וֲַאִני ְּבֻתִּמי ֵאֵל ְּפֵדִני26:11
ַרְגִלי ָעְמָדה ְבִמיׁשֹור ְּבַמְקֵהִלים ֲאָבֵר ְיהוָה:  26:12

ְלָדִוד ְיהוָה אֹוִרי ְוִיְׁשִעי ִמִּמי ִאיָרא ְיהוָה ָמעֹוז־ַחַּיי ִמִּמי ֶאְפָחד:  27:1
ָפלּו:  ִּבְקֹרב ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאֹכל ֶאת־ְּבָׂשִרי ָצַרי ְוֹאְיַבי ִלי ֵהָּמה ָכְׁשלּו ְונָ 27:2
ִאם־ַּתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה לֹא־ִייָרא ִלִּבי ִאם־ָּתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה ְּבזֹאת ֲאִני בֹוֵטַח: 27:3
:  ר ְּבֵהיָכלֹוַאַחת ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת־ְיהוָה אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש ִׁשְבִּתי ְּבֵבית־ְיהוָה ָּכל־ְיֵמי ַחַּיי ַלֲחזֹות ְּבֹנַעם־ְיהוָה ּוְלַבּקֵ 27:4
ִּכי ִיְצְּפֵנִני ְּבֻסֹּכה ְּביֹום ָרָעה יְַסִּתֵרִני ְּבֵסֶתר ָאֳהלֹו ְּבצּור ְירֹוְמֵמִני:  27:5
ְוַעָּתה יָרּום רֹאִׁשי ַעל ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה ָאִׁשיָרה וֲַאַזְּמָרה ַליהוָה:  27:6
ָרא ְוָחֵּנִני וֲַעֵנִני: ְׁשַמע־ְיהוָה קֹוִלי ֶאְק 27:7
ֶאת־ָּפֶני ְיהוָה ֲאַבֵּקׁש: 3ִּבַקְׁשִּתי ָפֶניְל ָאַמר ִלִּבי 27:8
ֵהי ִיְׁשִעי:  ַאל־ַּתְסֵּתר ָּפֶני ִמֶּמִּני ַאל־ַּתט־ְּבַאף ַעְבֶּד ֶעְזָרִתי ָהִייָת ַאל־ִּתְּטֵׁשִני וְ 27:9 ַאל־ַּתַעְזֵבִני ֱא

ִּכי־ָאִבי ְוִאִּמי ֲעָזבּוִני וַיהוָה יַַאְסֵפִני: 27:10
הֹוֵרִני ְיהָוה ַּדְרֶּכ ּוְנֵחִני ְּבֹאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי: 27:11
ַאל־ִּתְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש ָצָרי ִּכי ָקמּו־ִבי ֵעֵדי־ֶׁשֶקר ִויֵפַח ָחָמס: 27:12
לּוֵלא ֶהֱאַמְנִּתי ִלְראֹות ְּבטּוב־ְיהוָה ְּבֶאֶרץ ַחִּיים:  27:13
ַקֵּוה ֶאל־ְיהוָה ֲחַזק ְויֲַאֵמץ ִלֶּב ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהוָה:  27:14

1 17 // BHS ַהְרֵחיב ּוִמְּמצּוקֹוַתי MT ִהְרִחיבּו ִמְּמצּוקֹוַתי

2 21 // LXX and metrum ְיהוָה omit MT
3 8 // LXX ִּבַקְׁשִּתי ָפֶני  MT ַּבְּקׁשּו ָפָני



בֹור:  ְלָדִוד ֵאֶלי ְיהוָה ֶאְקָרא צּוִרי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִמֶּמִּני ֶּפן־ֶּתֱחֶׁשה ִמֶּמִּני ְוִנְמַׁשְלִּתי ִעם־יֹוְרֵדי28:1
28:2  : ְׁשַמע קֹול ַּתֲחנּוַני ְּבַׁשְּוִעי ֵאֶלי ְּבָנְׂשִאי יַָדי ֶאל־ְּדִביר ָקְדֶׁש
ַאל־ִּתְמְׁשֵכִני ִעם־ְרָׁשִעים ְוִעם־ֹּפֲעֵלי ָאוֶן ֹּדְבֵרי ָׁשלֹום ִעם־ֵרֵעיֶהם ְוָרָעה ִּבְלָבָבם:  28:3
ַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם ֵּתן ָלֶהם ָהֵׁשב ְּגמּוָלם ָלֶהם: ֶּתן־ָלֶהם ְּכָפֳעָלם ּוְכֹרַע ַמַעְלֵליֶהם ּכְ 28:4
ת ְיהוָה ְוֶאל־ַמֲעֵׂשה יָָדיו יֶֶהְרֵסם ְולֹא ִיְבֵנם: 28:5 ִּכי לֹא יִָבינּו ֶאל־ְּפֻע
ָּברּו ְיהוָה ִּכי־ָׁשַמע קֹול ַּתֲחנּוָני:  28:6
ז ִלִּבי ּוִמִּׁשיִרי ֲאהֹוֶדּנּו:  ְיהוָה ֻעִּזי ּוָמִגִּני ּבֹו ָבַטח ִלִּבי ְוֶנֱעָזְרִּת 28:7 י וַַּיֲע
ּוָמעֹוז ְיׁשּועֹות ְמִׁשיחֹו הּוא:  1ְיהוָה ֹעז־ְלַעּמֹו 28:8
הֹוִׁשיָעה ֶאת־ַעֶּמ ּוָבֵר ֶאת־ַנֲחָלֶת ּוְרֵעם ְוַנְּׂשֵאם ַעד־ָהעֹוָלם:  28:9
ָדִוד ָהבּו ַליהוָה ְּבֵני ֵאִלים ָהבּו ַליהוָה ָּכבֹוד וָֹעז:  ִמְזמֹור לְ 29:1
ָהבּו ַליהוָה ְּכבֹוד ְׁשמֹו ִהְׁשַּתֲחוּו ַליהוָה ְּבַהְדַרת־ֹקֶדׁש:  29:2
קֹול ְיהוָה ַעל־ַהָּמִים ֵאל־ַהָּכבֹוד ִהְרִעים ְיהוָה ַעל־ַמִים ַרִּבים: 29:3
ֶּבָהָדר:  קֹול־ְיהוָה ַּבֹּכַח קֹול ְיהוָה 29:4
קֹול ְיהוָה ֹׁשֵבר ֲאָרִזים וְַיַׁשֵּבר ְיהוָה ֶאת־ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון: 29:5
וַַּיְרִקיֵדם ְּכמֹו־ֵעֶגל ְלָבנֹון ְוִׂשְרֹין ְּכמֹו ֶבן־ְרֵאִמים:  29:6
קֹול־ְיהוָה ֹחֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש: 29:7
ֵדׁש: קֹול ְיהוָה יִָחיל ִמְדָּבר יִָחיל ְיהוָה ִמְדַּבר קָ 29:8
וֶַּיֱחׂשֹף ְיָערֹות ּוְבֵהיָכלֹו ּכֻּלֹו ֹאֵמר ָּכבֹוד:  2ֵאילֹות קֹול ְיהוָה ְיחֹוֵלל 29:9

ְיהוָה ַלַּמּבּול יָָׁשב וֵַּיֶׁשב ְיהוָה ֶמֶל ְלעֹוָלם:  29:10
ַבָּׁשלֹום:  ְיהוָה ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ְיהוָה ְיָבֵר ֶאת־ַעּמֹו29:11

ִמְזמֹור ִׁשיר־ֲחנַֻּכת ַהַּבִית ְלָדִוד:  30:1
ֲארֹוִמְמ ְיהוָה ִּכי ִדִּליָתִני ְולֹא־ִׂשַּמְחָּת ֹאְיַבי ִלי:  30:2
ָהי ִׁשַּוְעִּתי ֵאֶלי וִַּתְרָּפֵאִני:  30:3 ְיהוָה ֱא
ְרִדי־בֹור:  ְיהוָה ֶהֱעִליָת ִמן־ְׁשאֹול ַנְפִׁשי ִחִּייַתִני מיורדי־ִמּיָ 30:4
ַזְּמרּו ַליהוָה ֲחִסיָדיו ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו:  30:5
ִּכי ֶרַגע ְּבַאּפֹו ַחִּיים ִּבְרצֹונֹו ָּבֶעֶרב יִָלין ֶּבִכי ְוַלֹּבֶקר ִרָּנה: 30:6
וֲַאִני ָאַמְרִּתי ְבַׁשְלִוי ַּבל־ֶאּמֹוט ְלעֹוָלם: 30:7
ְלַהְרִרי ֹעז ִהְסַּתְרָּת ָפֶני ָהִייִתי ִנְבָהל:  ְיהוָה ִּבְרצֹוְנ ֶהֱעַמְדָּתה 30:8
ֵאֶלי ְיהוָה ֶאְקָרא ְוֶאל־ֲאֹדָני ֶאְתַחָּנן: 30:9

30:10  : ַמה־ֶּבַצע ְּבָדִמי ְּבִרְדִּתי ֶאל־ָׁשַחת ֲהיֹוְד ָעָפר ֲהיִַּגיד ֲאִמֶּת
ְׁשַמע־ְיהוָה ְוָחֵּנִני ְיהוָה ֱהיֵה־ֹעֵזר ִלי:  30:11
ַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי ִּפַּתְחָּת ַׂשִּקי וְַּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה: הָ 30:12
ַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 30:13 ְלַמַען ְיַזֶּמְר ָכבֹוד ְולֹא ִיֹּדם ְיהוָה ֱא

ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד:  31:1
ַפְּלֵטִני: ְּב ְיהוָה ָחִסיִתי ַאל־ֵאבֹוָׁשה ְלעֹוָלם ְּבִצְדָקְת 31:2
ַהֵּטה ֵאַלי ָאְזְנ ְמֵהָרה ַהִּציֵלִני ֱהיֵה ִלי ְלצּור־ָמעֹוז ְלֵבית ְמצּודֹות ְלהֹוִׁשיֵעִני:  31:3
ִּכי־ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה ּוְלַמַען ִׁשְמ ַּתְנֵחִני ּוְתַנֲהֵלִני: 31:4
עּוִּזי:  ּתֹוִציֵאִני ֵמֶרֶׁשת זּו ָטְמנּו ִלי ִּכי־ַאָּתה מָ 31:5
ַאְפִקיד רּוִחי ָּפִדיָתה אֹוִתי ְיהוָה ֵאל ֱאֶמת:  ְּביְָד 31:6
ָׂשֵנאִתי ַהֹּׁשְמִרים ַהְבֵלי־ָׁשְוא וֲַאִני ֶאל־ְיהוָה ָּבָטְחִּתי: 31:7
ָאִגיָלה ְוֶאְׂשְמָחה ְּבַחְסֶּד ֲאֶׁשר ָרִאיָת ֶאת־ָעְנִיי יַָדְעָּת ְּבָצרֹות ַנְפִׁשי:  31:8
ְולֹא ִהְסַּגְרַּתִני ְּביַד־אֹויֵב ֶהֱעַמְדָּת ַבֶּמְרָחב ַרְגָלי: 31:9

ָחֵּנִני ְיהוָה ִּכי ַצר־ִלי ָעְׁשָׁשה ְבַכַעס ֵעיִני ַנְפִׁשי ּוִבְטִני: 31:10
ֹכִחי וֲַעָצַמי ָעֵׁשׁשּו: 3ָּבֳעִניִּכי ָכלּו ְביָגֹון ַחַּיי ּוְׁשנֹוַתי ַּבֲאָנָחה ָּכַׁשל 31:11
ּוַפַחד ִלְמיָֻּדָעי ֹרַאי ַּבחּוץ ָנְדדּו ִמֶּמִּני:  1ִמָּכל־ֹצְרַרי ָהִייִתי ֶחְרָּפה ְוִלֲׁשֵכַני ְמֹאד 31:12

1 8 // Hebrew Mss LXX Syr ְלַעּמֹו MT ָלמֹו
2 9 // BHS ֵאילֹות MT ַאָּילֹות
3 11 // LXX Syr ָּבֳעִני // Symmachus ְּבָעְנִיי MT ַּבֲעוִני



ָהִייִתי ִּכְכִלי ֹאֵבד:  ִנְׁשַּכְחִּתי ְּכֵמת ִמֵּלב31:13
ִּכי ָׁשַמְעִּתי ִּדַּבת ַרִּבים ָמגֹור ִמָּסִביב ְּבִהָּוְסָדם יַַחד ָעַלי ָלַקַחת ַנְפִׁשי ָזָממּו:  31:14
ַהי ָאָּתה:  31:15 וֲַאִני ָעֶלי ָבַטְחִּתי ְיהוָה ָאַמְרִּתי ֱא
ֵמֹרְדָפי:  ְּביְָד ִעֹּתָתי ַהִּציֵלִני ִמַּיד־אֹוְיַבי ּו31:16
31:17  : ָהִאיָרה ָפֶני ַעל־ַעְבֶּד הֹוִׁשיֵעִני ְבַחְסֶּד
ְיהוָה ַאל־ֵאבֹוָׁשה ִּכי ְקָראִתי יֵֹבׁשּו ְרָׁשִעים ִיְּדמּו ִלְׁשאֹול: 31:18
ֵּתָאַלְמָנה ִׂשְפֵתי ָׁשֶקר ַהֹּדְברֹות ַעל־ַצִּדיק ָעָתק ְּבַגֲאוָה וָבּוז:  31:19
ְב ֲאֶׁשר־ָצַפְנָּת ִּליֵרֶאי ָּפַעְלָּת ַלֹחִסים ָּב ֶנֶגד ְּבֵני ָאָדם:  ָמה ַרב־טּו31:20
ַּתְסִּתיֵרם ְּבֵסֶתר ָּפֶני ֵמֻרְכֵסי ִאיׁש ִּתְצְּפֵנם ְּבֻסָּכה ֵמִריב ְלֹׁשנֹות:  31:21
ָּברּו ְיהוָה ִּכי ִהְפִליא ַחְסּדֹו ִלי ְּבִעיר ָמצֹור:  31:22
:  וֲַאִני ָאמַ 31:23 ְרִּתי ְבָחְפִזי ִנְגַרְזִּתי ִמֶּנֶגד ֵעיֶני ָאֵכן ָׁשַמְעָּת קֹול ַּתֲחנּוַני ְּבַׁשְּוִעי ֵאֶלי
ֶאֱהבּו ֶאת־ְיהוָה ָּכל־ֲחִסיָדיו ֱאמּוִנים ֹנֵצר ְיהוָה ּוְמַׁשֵּלם ַעל־יֶֶתר ֹעֵׂשה ַגֲאוָה: 31:24
ם ַליהוָה:  ִחְזקּו ְויֲַאֵמץ ְלַבְבֶכם ָּכל־ַהְמיֲַחִלי31:25

: ְנׂשּוי־ֶּפַׁשע ְּכסּוי ֲחָטָאהְלָדִוד ַמְׂשִּכיל ַאְׁשֵרי 32:1
ַאְׁשֵרי ָאָדם לֹא יְַחֹׁשב ְיהוָה לֹו ָעון ְוֵאין ְּברּוחֹו ְרִמָּיה: 32:2
ִּכי־ֶהֱחַרְׁשִּתי ָּבלּו ֲעָצָמי ְּבַׁשֲאָגִתי ָּכל־ַהּיֹום:  32:3
ְּבַחְרֹבֵני ַקִיץ ֶסָלה:  2ְלֻׁשִּדי ָעַלי יֶָד ֶנְהַּפ ִּכי יֹוָמם וַָלְיָלה ִּתְכַּבד32:4
ַחָּטאִתי אֹוִדיֲע וֲַעוִני לֹא־ִכִּסיִתי ָאַמְרִּתי אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַליהוָה ְוַאָּתה ָנָׂשאָת ֲעון ַחָּטאִתי ֶסָלה:  32:5
ל ָּכל־ָחִסיד ֵאֶלי ְלֵעת ְמצֹא ַרק ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים ֵאָליו לֹא יִַּגיעּו: ַעל־זֹאת ִיְתַּפּלֵ 32:6
ַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְּצֵרִני ָרֵּני ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה:  32:7
־זּו ֵתֵל ִאיֲעָצה ָעֶלי ֵעיִני:  32:8 ַאְׂשִּכיְל ְואֹוְר ְּבֶדֶר
:  ַאל־ִּתְהיּו ְּכס32:9 ּוס ְּכֶפֶרד ֵאין ָהִבין ְּבֶמֶתג־וֶָרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום ַּבל ְקֹרב ֵאֶלי

ַרִּבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָׁשע ְוַהּבֹוֵטַח ַּביהָוה ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו: 32:10
ִׂשְמחּו ַביהוָה ְוִגילּו ַצִּדיִקים ְוַהְרִנינּו ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלב: 32:11

ַּביהוָה ַלְיָׁשִרים ָנאוָה ְתִהָּלה:  ַרְּננּו ַצִּדיִקים33:1
הֹודּו ַליהוָה ְּבִכּנֹור ְּבֵנֶבל ָעׂשֹור ַזְּמרּו־לֹו:  33:2
ִׁשירּו־לֹו ִׁשיר ָחָדׁש ֵהיִטיבּו ַנֵּגן ִּבְתרּוָעה:  33:3
ִּכי־יָָׁשר ְּדַבר־ְיהוָה ְוָכל־ַמֲעֵׂשהּו ֶּבֱאמּוָנה:  33:4
ד ְיהוָה ָמְלָאה ָהָאֶרץ:  ֹאֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ֶחסֶ 33:5
ִּבְדַבר ְיהוָה ָׁשַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל־ְצָבָאם: 33:6
ֹּכֵנס ַּכֵּנד ֵמי ַהָּים ֹנֵתן ְּבֹאָצרֹות ְּתהֹומֹות:  33:7
ִייְראּו ֵמְיהוָה ָּכל־ָהָאֶרץ ִמֶּמּנּו יָגּורּו ָּכל־ֹיְׁשֵבי ֵתֵבל:  33:8
ֶּיִהי הּוא־ִצָּוה וַַּיֲעֹמד: ִּכי הּוא ָאַמר ַו33:9

ְיהוָה ֵהִפיר ֲעַצת־ּגֹוִים ֵהִניא ַמְחְׁשבֹות ַעִּמים:  33:10
ֲעַצת ְיהוָה ְלעֹוָלם ַּתֲעֹמד ַמְחְׁשבֹות ִלּבֹו ְלֹדר וָֹדר:  33:11
ָהיו ָהָעם ָּבַחר ְלַנֲחָלה לֹו: 33:12 ַאְׁשֵרי ַהּגֹוי ֲאֶׁשר־ְיהָוה ֱא
ִּביט ְיהוָה ָרָאה ֶאת־ָּכל־ְּבֵני ָהָאָדם: ִמָּׁשַמִים הִ 33:13
ִמְּמכֹון־ִׁשְבּתֹו ִהְׁשִּגיַח ֶאל ָּכל־ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ:  33:14
ַהֹּיֵצר יַַחד ִלָּבם ַהֵּמִבין ֶאל־ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם:  33:15
ֵאין־ַהֶּמֶל נֹוָׁשע ְּבָרב־ָחִיל ִּגּבֹור לֹא־ִיָּנֵצל ְּבָרב־ֹּכַח: 33:16
ֶׁשֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה ּוְבֹרב ֵחילֹו לֹא ְיַמֵּלט:  33:17
ִהֵּנה ֵעין ְיהוָה ֶאל־ְיֵרָאיו ַלְמיֲַחִלים ְלַחְסּדֹו:  33:18
ְלַהִּציל ִמָּמוֶת ַנְפָׁשם ּוְלַחּיֹוָתם ָּבָרָעב:  33:19
ַנְפֵׁשנּו ִחְּכָתה ַליהוָה ֶעְזֵרנּו ּוָמִגֵּננּו הּוא:  33:20
־בֹו ִיְׂשַמח ִלֵּבנּו ִּכי ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו:  ִּכי33:21
33:22  : ְיִהי־ַחְסְּד ְיהוָה ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָל
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34:1 : ְלָדִוד ְּבַׁשּנֹותֹו ֶאת־ַטְעמֹו ִלְפֵני ֲאִביֶמֶל וְַיָגֲרֵׁשהּו וֵַּיַל
תֹו ְּבִפי:  ֲאָבֲרָכה ֶאת־ְיהוָה ְּבָכל־ֵעת ָּתִמיד ְּתִהּלָ 34:2
ַּביהוָה ִּתְתַהֵּלל ַנְפִׁשי ִיְׁשְמעּו ֲעָנִוים ְוִיְׂשָמחּו:  34:3
ַּגְּדלּו ַליהוָה ִאִּתי ּוְנרֹוְמָמה ְׁשמֹו יְַחָּדו:  34:4
ָּדַרְׁשִּתי ֶאת־ְיהוָה ְוָעָנִני ּוִמָּכל־ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלִני:  34:5
: ם ַאל־יְֶחָּפרּוִהִּביטּו ֵאָליו ְוָנָהרּו ּוְפֵניהֶ 34:6
ֶזה ָעִני ָקָרא וַיהוָה ָׁשֵמַע ּוִמָּכל־ָצרֹוָתיו הֹוִׁשיעֹו:  34:7
־ְיהוָה ָסִביב ִליֵרָאיו וְַיַחְּלֵצם:  34:8 ֹחֶנה ַמְלַא
ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי־טֹוב ְיהוָה ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר יֱֶחֶסה־ּבֹו:  34:9

ין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו:  ְיראּו ֶאת־ְיהָוה ְקֹדָׁשיו ִּכי־אֵ 34:10
ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו ְוֹדְרֵׁשי ְיהוָה לֹא־יְַחְסרּו ָכל־טֹוב: 34:11
ְלכּו־ָבִנים ִׁשְמעּו־ִלי ִיְרַאת ְיהוָה ֲאַלֶּמְדֶכם:  34:12
ִמי־ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים ֹאֵהב יִָמים ִלְראֹות טֹוב:  34:13
ָפֶתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה:  ְנֹצר ְלׁשֹוְנ ֵמָרע ּוְׂש 34:14
סּור ֵמָרע וֲַעֵׂשה־טֹוב ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו:  34:15
ֵעיֵני ְיהוָה ֶאל־ַצִּדיִקים ְוָאְזָניו ֶאל־ַׁשְוָעָתם:  34:16
ְּפֵני ְיהוָה ְּבֹעֵׂשי ָרע ְלַהְכִרית ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם: 34:17
וַיהוָה ָׁשֵמַע ּוִמָּכל־ָצרֹוָתם ִהִּציָלם:  1ַצִּדיִקים ָצֲעקּו 34:18
ָקרֹוב ְיהוָה ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב ְוֶאת־ַּדְּכֵאי־רּוַח יֹוִׁשיַע:  34:19
:  ַרּבֹות ָרעֹות ַצִּדיק ּוִמֻּכָּלם יִַּציֶלּנּו ְיהוָה34:20
ֹׁשֵמר ָּכל־ַעְצמֹוָתיו ַאַחת ֵמֵהָּנה לֹא ִנְׁשָּבָרה: 34:21
ְּתמֹוֵתת ָרָׁשע ָרָעה ְוׂשְֹנֵאי ַצִּדיק יְֶאָׁשמּו:  34:22
ּפֹוֶדה ְיהוָה ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו ְולֹא יְֶאְׁשמּו ָּכל־ַהֹחִסים ּבֹו: 34:23

ֲחָמי35:1 :  ְלָדִוד ִריָבה ְיהוָה ֶאת־ְיִריַבי ְלַחם ֶאת־
ַהֲחֵזק ָמֵגן ְוִצָּנה ְוקּוָמה ְּבֶעְזָרִתי:  35:2
ְוָהֵרק ֲחִנית ּוְסֹגר ִלְקַראת ֹרְדָפי ֱאֹמר ְלַנְפִׁשי ְיֻׁשָעֵת ָאִני: 35:3
יֵֹבׁשּו ְוִיָּכְלמּו ְמַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי ִיֹּסגּו ָאחֹור ְויְַחְּפרּו ֹחְׁשֵבי ָרָעִתי: 35:4
רּוַח ּוַמְלַא ְיהוָה ּדֹוֶחה:  ִיְהיּו ְּכֹמץ ִלְפֵני־35:5
ְיִהי־ַדְרָּכם ֹחֶׁש וֲַחַלְקַלּקֹות ּוַמְלַא ְיהוָה ֹרְדָפם:  35:6
ִּכי־ִחָּנם ָטְמנּו־ִלי ַׁשַחת ִרְׁשָּתם ִחָּנם ָחְפרּו ְלַנְפִׁשי: 35:7
ָאה ִיָּפל־ָּבּה:  ְּתבֹוֵאהּו ׁשֹוָאה לֹא־יֵָדע ְוִרְׁשּתֹו ֲאֶׁשר־ָטַמן ִּתְלְּכדֹו ְּבׁשֹו35:8
ְוַנְפִׁשי ָּתִגיל ַּביהוָה ָּתִׂשיׂש ִּביׁשּוָעתֹו:  35:9

ָּכל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה ְיהוָה ִמי ָכמֹו ַמִּציל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶּמּנּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמֹּגְזלֹו: 35:10
ְיקּומּון ֵעֵדי ָחָמס ֲאֶׁשר לֹא־יַָדְעִּתי ִיְׁשָאלּוִני:35:11
ְיַׁשְּלמּוִני ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה ְׁשכֹול ְלַנְפִׁשי:  35:12
וֲַאִני ַּבֲחלֹוָתם ְלבּוִׁשי ָׂשק ִעֵּניִתי ַבּצֹום ַנְפִׁשי ּוְתִפָּלִתי ַעל־ֵחיִקי ָתׁשּוב:  35:13
ְּכֵרַע־ְּכָאח ִלי ִהְתַהָּלְכִּתי ַּכֲאֶבל־ֵאם ֹקֵדר ַׁשחֹוִתי:  35:14
חּו ְוֶנֱאָספּו ֶנֶאְספּו ָעַלי ֵנִכים ְולֹא יַָדְעִּתי ָקְרעּו ְולֹא־ָדּמּו:  ּוְבַצְלִעי ָׂשמְ 35:15
ָחֹרק ָעַלי ִׁשֵּנימֹו: 2ְּבָחנִֻני ָלֲעגּו ַלַעג 35:16
ֵאיֶהם ִמְּכִפיִרים ְיִחיָדִתי:  ֲאֹדָני ַּכָּמה ִּתְרֶאה ָהִׁשיָבה ַנְפִׁשי ִמּׁשֹ 35:17
אֹוְד ְּבָקָהל ָרב ְּבַעם ָעצּום ֲאַהְלֶלָּך:  35:18
ַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי ֹאְיַבי ֶׁשֶקר ׂשְֹנַאי ִחָּנם ִיְקְרצּו־ָעִין:  35:19
ִּכי לֹא ָׁשלֹום ְיַדֵּברּו ְוַעל ִרְגֵעי־ֶאֶרץ ִּדְבֵרי ִמְרמֹות יֲַחֹׁשבּון: 35:20
ְרִחיבּו ָעַלי ִּפיֶהם ָאְמרּו ֶהָאח ֶהָאח ָרֲאָתה ֵעיֵנינּו: וַּיַ 35:21
ָרִאיָתה ְיהוָה ַאל־ֶּתֱחַרׁש ֲאֹדָני ַאל־ִּתְרַחק ִמֶּמִּני:  35:22

1 18 // LXX Tg Syr Vg ַצִּדיִקים omit MT ָצֲעקּוַצִּדיִקים) ?)

2 16 // LXX ְּבָחנִֻני ָלֲעגּו ַלַעג MT ְּבַחְנֵפי ַלֲעֵגי ָמעֹוג



ַהי וַאֹדָני ְלִריִבי: 35:23 ָהִעיָרה ְוָהִקיָצה ְלִמְׁשָּפִטי ֱא
ָהי ְוַאל־ִיְׂשְמח35:24 ּו־ִלי:  ָׁשְפֵטִני ְכִצְדְק ְיהָוה ֱא
ַנְפֵׁשנּו ַאל־יֹאְמרּו ִּבַּלֲענּוהּו: 1ַאל־יֹאְמרּו ְבִלָּבם ֶהָאח ֶהָאח 35:25
ַּמְגִּדיִלים ָעָלי:  יֵֹבׁשּו ְויְַחְּפרּו יְַחָּדו ְׂשֵמֵחי ָרָעִתי ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת ּוְכִלָּמה הַ 35:26
יָֹרּנּו ְוִיְׂשְמחּו ֲחֵפֵצי ִצְדִקי ְויֹאְמרּו ָתִמיד ִיְגַּדל ְיהוָה ֶהָחֵפץ ְׁשלֹום ַעְבּדֹו:  35:27
35:28  : ּוְלׁשֹוִני ֶּתְהֶּגה ִצְדֶק ָּכל־ַהּיֹום ְּתִהָּלֶת

ַלְמַנֵּצַח ְלֶעֶבד־ְיהוָה ְלָדִוד: 36:1
ִהים ְלֶנֶגד ֵעיָניו: 2ע ְּבֶקֶרב ִלּבֹו ְנֻאם־ֶּפַׁשע ָלָרׁשָ 36:2 ֵאין־ַּפַחד ֱא
ִּכי־ֶהֱחִליק ֵאָליו ְּבֵעיָניו ִלְמצֹא ֲעונֹו ִלְׂשנֹא:  36:3
ִּדְבֵרי־ִפיו ָאוֶן ּוִמְרָמה ָחַדל ְלַהְׂשִּכיל ְלֵהיִטיב:  36:4
ַעל־ִמְׁשָּכבֹו ִיְתיֵַּצב ַעל־ֶּדֶר לֹא־טֹוב ָרע לֹא ִיְמָאס: ָאוֶן יְַחֹׁשב 36:5
ְיהוָה ְּבַהָּׁשַמִים ַחְסֶּד ֱאמּוָנְת ַעד־ְׁשָחִקים:  36:6
ֹוִׁשיַע ְיהוָה:  ַרָּבה ָאָדם־ּוְבֵהָמה ת3ִצְדָקְת ְּכַהְרֵרי־ֵאל ִמְׁשָּפֶט ִּכְתהֹום 36:7
ִהים ּוְבֵני ָאָדם ְּבֵצל ְּכָנֶפי יֱֶחָסיּון: 36:8 ַמה־ָּיָקר ַחְסְּד ֱא
ִיְרְויֻן ִמֶּדֶׁשן ֵּביֶת ְוַנַחל ֲעָדֶני ַתְׁשֵקם:  36:9

ִּכי־ִעְּמ ְמקֹור ַחִּיים ְּבאֹוְר ִנְרֶאה־אֹור:  36:10
ְדָקְת ְלִיְׁשֵרי־ֵלב:  ְמֹׁש ַחְסְּד ְלֹיְדֶעי ְוצִ 36:11
ַאל־ְּתבֹוֵאִני ֶרֶגל ַּגֲאוָה ְויַד־ְרָׁשִעים ַאל־ְּתִנֵדִני:  36:12
ָׁשם ָנְפלּו ֹּפֲעֵלי ָאוֶן ֹּדחּו ְולֹא־יְָכלּו קּום:  36:13

ְלָדִוד ַאל־ִּתְתַחר ַּבְּמֵרִעים ַאל־ְּתַקֵּנא ְּבֹעֵׂשי ַעְוָלה: 37:1
ָּמלּו ּוְכיֶֶרק ֶּדֶׁשא ִיּבֹולּון:  ִּכי ֶכָחִציר ְמֵהָרה יִ 37:2
ְּבַטח ַּביהוָה וֲַעֵׂשה־טֹוב ְׁשָכן־ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה:  37:3
ת ִלֶּב 37:4 :ְוִהְתַעַּנג ַעל־ְיהוָה ְוִיֶּתן־ְל ִמְׁשֲא
ּגֹול ַעל־ְיהוָה ַּדְרֶּכ ּוְבַטח ָעָליו ְוהּוא יֲַעֶׂשה: 37:5
ְדֶק ּוִמְׁשָּפֶט ַּכָּצֳהָרִים: ְוהֹוִציא ָכאֹור צִ 37:6
ּדֹום ַליהוָה ְוִהְתחֹוֵלל לֹו ַאל־ִּתְתַחר ְּבַמְצִליַח ַּדְרּכֹו ְּבִאיׁש ֹעֶׂשה ְמִזּמֹות:  37:7
־ְלָהֵרַע:  37:8 ֶהֶרף ֵמַאף וֲַעֹזב ֵחָמה ַאל־ִּתְתַחר ַא
ּו־ָאֶרץ:  ִּכי־ְמֵרִעים ִיָּכֵרתּון ְוֹקוֵי ְיהוָה ֵהָּמה ִייְרׁש37:9

ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרָׁשע ְוִהְתּבֹוַנְנָּת ַעל־ְמקֹומֹו ְוֵאיֶנּנּו: 37:10
וֲַעָנִוים ִייְרׁשּו־ָאֶרץ ְוִהְתַעְּנגּו ַעל־ֹרב ָׁשלֹום:  37:11
ֹזֵמם ָרָׁשע ַלַּצִּדיק ְוֹחֵרק ָעָליו ִׁשָּניו:  37:12
יֹומֹו:  ֲאֹדָני ִיְׂשַחק־לֹו ִּכי־ָרָאה ִּכי־יָבֹא37:13
37:14  : ֶחֶרב ָּפְתחּו ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם ְלַהִּפיל ָעִני ְוֶאְביֹון ִלְטבֹוַח ִיְׁשֵרי־ָדֶר
ַחְרָּבם ָּתבֹוא ְבִלָּבם ְוַקְּׁשתֹוָתם ִּתָּׁשַבְרָנה: 37:15
: 4ָרב טֹוב־ְמַעט ַלַּצִּדיק ֵמֲהמֹון ְרָׁשִעים 37:16
ִּכי ְזרֹועֹות ְרָׁשִעים ִּתָּׁשַבְרָנה ְוסֹוֵמ ַצִּדיִקים ְיהוָה:  37:17
יֹוֵדַע ְיהוָה ְיֵמי ְתִמיִמם ְוַנֲחָלָתם ְלעֹוָלם ִּתְהיֶה:  37:18
לֹא־יֵֹבׁשּו ְּבֵעת ָרָעה ּוִביֵמי ְרָעבֹון ִיְׂשָּבעּו:  37:19
ָּכלּו:  ֶבָעָׁשןְיהוָה ִּכיַקר ָּכִרים ָּכלּו ִּכי ְרָׁשִעים יֹאֵבדּו ְוֹאְיֵבי 37:20
וֶה ָרָׁשע ְולֹא ְיַׁשֵּלם ְוַצִּדיק חֹוֵנן ְונֹוֵתן:  37:21
ִּכי ְמֹבָרָכיו ִייְרׁשּו ָאֶרץ ּוְמֻקָּלָליו ִיָּכֵרתּו:  37:22
ֵמְיהוָה ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר ּכֹוָננּו ְוַדְרּכֹו יְֶחָּפץ:  37:23
37:24 ֹ א־יּוָטל ִּכי־ְיהוָה סֹוֵמ יָדֹו:  ִּכי־ִיֹּפל ל
ַנַער ָהִייִתי ַּגם־ָזַקְנִּתי ְולֹא־ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש־ָלֶחם:  37:25

1 25 // LXX ֶהָאח omit MT Tg Syr Vg (ֶהָאחֶהָאח)
2 2 // Hebrew Mss Syr Hier cf LXX ִלּבֹו MT ִלִּבי
3 7 // cf Syr Tg ִּכְתהֹום ְּתהֹום MT (כ hpgr)
4 16 // LXX Syr Hier ָרב MT ַרּבִ ים



ָּכל־ַהּיֹום חֹוֵנן ּוַמְלוֶה ְוַזְרעֹו ִלְבָרָכה: 37:26
סּור ֵמָרע וֲַעֵׂשה־טֹוב ּוְׁשֹכן ְלעֹוָלם: 37:27
ֹאֵהב ִמְׁשָּפט ְולֹא־יֲַעֹזב ֶאת־ֲחִסיָדיו ְלעֹוָלם ִנְׁשָמרּו ְוֶזַרע ְרָׁשִעים ִנְכָרת: ִּכי ְיהוָה 37:28
ַצִּדיִקים ִייְרׁשּו־ָאֶרץ ְוִיְׁשְּכנּו ָלַעד ָעֶליָה:  37:29
ִּפי־ַצִּדיק יְֶהֶּגה ָחְכָמה ּוְלׁשֹונֹו ְּתַדֵּבר ִמְׁשָּפט:  37:30
37:31 ֹ ָהיו ְּבִלּבֹו ל א ִתְמַעד ֲאֻׁשָריו:  ּתֹוַרת ֱא
צֹוֶפה ָרָׁשע ַלַּצִּדיק ּוְמַבֵּקׁש ַלֲהִמיתֹו:  37:32
ְיהוָה לֹא־יַַעְזֶבּנּו ְביָדֹו ְולֹא יְַרִׁשיֶעּנּו ְּבִהָּׁשְפטֹו: 37:33
: ַקֵּוה ֶאל־ְיהוָה ּוְׁשֹמר ַּדְרּכֹו ִוירֹוִמְמ ָלֶרֶׁשת ָאֶרץ ְּבִהָּכֵרת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה37:34
: 1ַהְּלָבֹנן ּוִמְתַעֶּלה ְּכַאְרֵזיָרִאיִתי ָרָׁשע ָעִריץ37:35
ֹ 2וֶָאֱעֹבר 37:36 א ִנְמָצא: ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו וֲָאַבְקֵׁשהּו ְול
ּוְרֵאה יָָׁשר ִּכי־ַאֲחִרית ְלִאיׁש ָׁשלֹום: ְׁשָמר־ָּתם37:37
ּוֹפְׁשִעים ִנְׁשְמדּו יְַחָּדו ַאֲחִרית ְרָׁשִעים ִנְכָרָתה: 37:38
ַצִּדיִקים ֵמְיהוָה ָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרה:  3ְתׁשּוַעת 37:39
וַַּיְעְזֵרם ְיהוָה וְַיַפְּלֵטם ְיַפְּלֵטם ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי־ָחסּו בֹו: 37:40

ִמְזמֹור ְלָדִוד ְלַהְזִּכיר: 38:1
: ְתיְַּסֵרִני4ְוַאל־ַּבֲחָמְתְיהוָה ַאל־ְּבֶקְצְּפ תֹוִכיֵחִני 38:2
:  5וַָּתַנח ִּכי־ִחֶּצי ִנֲחתּו ִבי 38:3 ָעַלי יֶָד
ֵאין־ְמֹתם ִּבְבָׂשִרי ִמְּפֵני ַזְעֶמ ֵאין־ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי ִמְּפֵני ַחָּטאִתי:  38:4
י:  ִּכי ֲעוֹנַתי ָעְברּו רֹאִׁשי ְּכַמָּׂשא ָכֵבד ִיְכְּבדּו ִמֶּמּנִ 38:5
ִהְבִאיׁשּו ָנַמּקּו ַחּבּוֹרָתי ִמְּפֵני ִאַּוְלִּתי:  38:6
ַנֲעוֵיִתי ַׁשֹחִתי ַעד־ְמֹאד ָּכל־ַהּיֹום ֹקֵדר ִהָּלְכִּתי: 38:7
ִּכי־ְכָסַלי ָמְלאּו ִנְקֶלה ְוֵאין ְמֹתם ִּבְבָׂשִרי: 38:8
ִּבי:  ְנפּוגֹוִתי ְוִנְדֵּכיִתי ַעד־ְמֹאד ָׁשַאְגִּתי ִמַּנֲהַמת לִ 38:9

ֲאֹדָני ֶנְגְּד ָכל־ַּתֲאוִָתי ְוַאְנָחִתי ִמְּמ לֹא־ִנְסָּתָרה: 38:10
ִלִּבי ְסַחְרַחר ֲעָזַבִני ֹכִחי ְואֹור־ֵעיַני ַּגם־ֵהם ֵאין ִאִּתי: 38:11
ֹאֲהַבי ְוֵרַעי ִמֶּנֶגד ִנְגִעי יֲַעֹמדּו ּוְקרֹוַבי ֵמָרֹחק ָעָמדּו: 38:12
ַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי ְוֹדְרֵׁשי ָרָעִתי ִּדְּברּו ַהּוֹות ּוִמְרמֹות ָּכל־ַהּיֹום יְֶהּגּו:  וְַיַנְקׁשּו מְ 38:13
וֲַאִני ְכֵחֵרׁש לֹא ֶאְׁשָמע ּוְכִאֵּלם לֹא ִיְפַּתח־ִּפיו:  38:14
וֱָאִהי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא־ֹׁשֵמַע ְוֵאין ְּבִפיו ּתֹוָכחֹות:  38:15
ָהי:  ִּכי־ְל ְיהוָה הֹוָחְלִּת 38:16 י ַאָּתה ַתֲעֶנה ֲאֹדָני ֱא
ִּכי־ָאַמְרִּתי ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־ִלי ְּבמֹוט ַרְגִלי ָעַלי ִהְגִּדילּו:  38:17
ִּכי־ֲאִני ְלֶצַלע ָנכֹון ּוַמְכאֹוִבי ֶנְגִּדי ָתִמיד:  38:18
ִּכי־ֲעוִני ַאִּגיד ֶאְדַאג ֵמַחָּטאִתי:  38:19
ָעֵצמּו ְוַרּבּו ׂשְֹנַאי ָׁשֶקר:  6ִחָּנםְוֹאְיַבי 38:20
ּוְמַׁשְּלֵמי ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה ִיְׂשְטנּוִני ַּתַחת רדופי־ָרְדִפי־טֹוב:  38:21
ַהי ַאל־ִּתְרַחק ִמֶּמִּני:  38:22 ַאל־ַּתַעְזֵבִני ְיהוָה ֱא
ֲאֹדָני ְּתׁשּוָעִתי:  חּוָׁשה ְלֶעְזָרִתי 38:23

ַלְמַנֵּצַח לידיתון ִלידּותּון ִמְזמֹור ְלָדִוד:  39:1
ָאַמְרִּתי ֶאְׁשְמָרה ְדָרַכי ֵמֲחטֹוא ִבְלׁשֹוִני ֶאְׁשְמָרה ְלִפי ַמְחסֹום ְּבֹעד ָרָׁשע ְלֶנְגִּדי: 39:2
ֶנֱאַלְמִּתי דּוִמָּיה ֶהֱחֵׁשיִתי ִמּטֹוב ּוְכֵאִבי ֶנְעָּכר:  39:3
ַחם־ִלִּבי ְּבִקְרִּבי ַּבֲהִגיִגי ִתְבַער־ֵאׁש ִּדַּבְרִּתי ִּבְלׁשֹוִני:  39:4

1 35 ַהְּלָבֹנן // LXX cf Syr ּוִמְתַעֶּלה ְּכַאְרֵזי MT ּוִמְתָעֶרה ְּכֶאְזָרח ַרֲעָנן
2 36 // LXX Syr Hier וֶָאֱעֹבר  MT וַַּיֲעֹבר 
3 39 // Hebrew Mss ְתׁשּוַעת MT ּוְתׁשּוַעת
4 2 // Hebrew Mss Vrs ְוַאל־ַּבֲחָמְת  MT ּוַבֲחָמְת 
5 3 // Tg Syr וַָּתַנח MT וִַּתְנַחת
6 20 // DSS(4QPs(a)) and Psalm 35:19; 69:5 ִחּנָ ם  MT ַחִּיים



הֹוִדיֵעִני ְיהוָה ִקִּצי ּוִמַּדת יַָמי ַמה־ִהיא ֵאְדָעה ֶמה־ָחֵדל ָאִני: 39:5
ָלה: ִהֵּנה ְטָפחֹות ָנַתָּתה יַָמי ְוֶחְלִּדי ְכַאִין ֶנְגֶּד ַא ָּכל־ֶהֶבל ָּכל־ָאָדם ִנָּצב סֶ 39:6
־39:7 ־ִאיׁש ַא ־ְּבֶצֶלם ִיְתַהֶּל ִיְצֹּבר ְולֹא־יֵַדע ִמי־ֹאְסָפם:  1ֶהְבֵלי ָהמֹון ַא
:  ּתֹוַחְלִּתי ְל ִהיא2ְיהוָה ְוַעָּתה ַמה־ִּקִּויִתי  39:8
ִמָּכל־ְּפָׁשַעי ַהִּציֵלִני ֶחְרַּפת ָנָבל ַאל־ְּתִׂשיֵמִני:  39:9

ֶנֱאַלְמִּתי לֹא ֶאְפַּתח־ִּפי ִּכי ַאָּתה ָעִׂשיָת: 39:10
ָהֵסר ֵמָעַלי ִנְגֶע ִמִּתְגַרת יְָד ֲאִני ָכִליִתי:  39:11
מּודֹו ַא ֶהֶבל ָּכל־ָאָדם ֶסָלה:  ְּבתֹוָכחֹות ַעל־ָעון ִיַּסְרָּת ִאיׁש וֶַּתֶמס ָּכָעׁש חֲ 39:12
ָתי:  ִׁשְמָעה־ְתִפָּלִתי ְיהוָה ְוַׁשְוָעִתי ַהֲאִזיָנה ֶאל־ִּדְמָעִתי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִּכי ֵגר ָאֹנִכי ִעָּמ ּתֹוָׁשב ְּכָכל־ֲאבֹו39:13
ָהַׁשע ִמֶּמִּני ְוַאְבִליָגה ְּבֶטֶרם ֵאֵל ְוֵאיֶנִּני: 39:14

ָדִוד ִמְזמֹור:  ַלְמַנֵּצַח לְ 40:1
ַקּוה ִקִּויִתי ְיהוָה וֵַּיט ֵאַלי וִַּיְׁשַמע ַׁשְוָעִתי:  40:2
וַַּיֲעֵלִני ִמּבֹור ָׁשאֹון ִמִּטיט ַהָּיוֵן וַָּיֶקם ַעל־ֶסַלע ַרְגַלי ּכֹוֵנן ֲאֻׁשָרי: 40:3
ֵהינּו ִיְראּו ַרִּבים ְוִיי 40:4 ָראּו ְוִיְבְטחּו ַּביהוָה:  וִַּיֵּתן ְּבִפי ִׁשיר ָחָדׁש ְּתִהָּלה ֵלא
ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר־ָׂשם ְיֹהוָה ִמְבַטחֹו ְולֹא־ָפָנה ֶאל־ְרָהִבים ְוָׂשֵטי ָכָזב:  40:5
ַהי ִנְפְלֹאֶתי ּוַמְחְׁשֹבֶתי ֵאֵלינּו ֵאין ֲעֹר ֵאֶלי ַאִּגיָדה וֲַאַדֵּבָרה ָעצְ 40:6 ִמַּסֵּפר:  מּוַרּבֹות ָעִׂשיָת ַאָּתה ְיהוָה ֱא
ִּלי עֹוָלה וֲַחָטָאה לֹא ָׁשָאְלָּת: 4ּכֹוַנְנּתָ 3ֶזַבח ּוִמְנָחה לֹא־ָחַפְצָּת ּוְגִוָּיה 40:7
י ִּבְמִגַּלת־ֵסֶפר ָּכתּוב ָעָלי: ָאז ָאַמְרִּתי ִהֵּנה־ָבאִת 40:8
ִהים 40:9 ָחָפְצִּתי ְותֹוָרְת ְּבתֹו ֵמָעי:  5ַלֲעׂשֹות־ְרצֹוְנ ֱא

ַאָּתה יָָדְעָּת:  ִּבַּׂשְרִּתי ֶצֶדק ְּבָקָהל ָרב ִהֵּנה ְׂשָפַתי לֹא ֶאְכָלא ְיהוָה40:10
ב:  ִצְדָקְת לֹא־ִכִּסיִתי ְּבתֹו ִלִּבי ֱאמּוָנְת ּוְתׁשּוָעְת ָאָמְרִּתי לֹא־ִכַחְדִּתי ַחְסְּד וֲַאִמְּת ְלָקָהל רָ 40:11
:ַאָּתה ְיהוָה לֹא־ִתְכָלא ַרֲחֶמי ִמֶּמִּני ַחְסְּד וֲַאִמְּת ָּתִמיד ִיְּצרּוִני40:12
ִּבי ֲעָזָבִני:  ִּכי ָאְפפּו־ָעַלי ָרעֹות ַעד־ֵאין ִמְסָּפר ִהִּׂשיגּוִני ֲעוֹנַתי ְולֹא־יָֹכְלִּתי ִלְראֹות ָעְצמּו ִמַּׂשֲערֹות רֹאִׁשי ְולִ 40:13
ְרֵצה ְיהוָה ְלַהִּציֵלִני ְיהוָה ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה: 40:14
ִׁשי ִלְסּפֹוָתּה ִיֹּסגּו ָאחֹור ְוִיָּכְלמּו ֲחֵפֵצי ָרָעִתי: יֵֹבׁשּו ְויְַחְּפרּו יַַחד ְמַבְקֵׁשי ַנפְ 40:15
יָֹׁשּמּו ַעל־ֵעֶקב ָּבְׁשָּתם ָהֹאְמִרים ִלי ֶהָאח ֶהָאח:  40:16
40:17  : יִָׂשיׂשּו ְוִיְׂשְמחּו ְּב ָּכל־ְמַבְקֶׁשי יֹאְמרּו ָתִמיד ִיְגַּדל ְיהוָה ֹאֲהֵבי ְּתׁשּוָעֶת
ַהי ַאל־ְּתַאַחר:  וֲַאִני ָענִ 40:18 י ְוֶאְביֹון ֲאֹדָני יֲַחָׁשב ִלי ֶעְזָרִתי ּוְמַפְלִטי ַאָּתה ֱא

ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד:  41:1
ְּביֹום ָרָעה ְיַמְּלֵטהּו ְיהוָה: 6ַאְׁשֵרי ַמְׂשִּכיל ֶאל־ָּדל ְוֶאְביֹון 41:2
ְּבֶנֶפׁש ֹאְיָביו:  ־ִּתְּתֵנהּו7ְולֹא ְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו יאשר ְוֻאַּׁשר ָּבָאֶרץ ְיהוָה יִ 41:3
ְיהוָה ִיְסָעֶדּנּו ַעל־ֶעֶרׂש ְּדוָי ָּכל־ִמְׁשָּכבֹו ָהַפְכָּת ְבָחְליֹו: 41:4
:  ֲאִני־ָאַמְרִּתי ְיהוָה ָחֵּנִני ְרָפָאה ַנפְ 41:5 ִׁשי ִּכי־ָחָטאִתי ָל
אֹוְיַבי יֹאְמרּו ַרע ִלי ָמַתי יָמּות ְוָאַבד ְׁשמֹו:  41:6
ְוִאם־ָּבא ִלְראֹות ָׁשְוא ְיַדֵּבר ִלּבֹו ִיְקָּבץ־ָאֶון לֹו יֵֵצא ַלחּוץ ְיַדֵּבר: 41:7
יַַחד ָעַלי ִיְתַלֲחׁשּו ָּכל־ׂשְֹנָאי ָעַלי יְַחְׁשבּו ָרָעה ִלי:  41:8
וֲַאֶׁשר ָׁשַכב לֹא־יֹוִסיף ָלקּום: ּבֹוַבר־ְּבִלַּיַעל יָצּוק ְּד 41:9

ַּגם־ִאיׁש ְׁשלֹוִמי ֲאֶׁשר־ָּבַטְחִּתי בֹו אֹוֵכל ַלְחִמי ִהְגִּדיל ָעַלי ָעֵקב: 41:10
ְוַאָּתה ְיהוָה ָחֵּנִני וֲַהִקיֵמִני וֲַאַׁשְּלָמה ָלֶהם:  41:11
ִּבי ִּכי לֹא־יִָריַע ֹאְיִבי ָעָלי:  ְּבזֹאת יַָדְעִּתי ִּכי־ָחַפְצּתָ 41:12

1 7 // cf BHS 37:16 ֶהְבֵלי ָהמֹון MT Vers ֶהֶבל יֱֶהָמיּון
2 8 // Hebrew Mss ְיהוָה MT ֲאֹדָני
3 7 // LXX Mss and Hebrews 10:5 ּוְגִוָּיה MT ָאְזַנִים
4 7 ּכֹוַנְנּתָ  LXX Mss and Hebrews 10:5 // MT ָּכִריתָ 
5 9 ִהים // LXX(pap. Leipzig 39) Ms Syr and Hebrews 10:7 ֱא ֵהי MT ֱא
6 2 // LXX Tg ְוֶאְביֹון omit MT Syr Vg
7 3 // cf LXX Syr Hier ְולֹא MT ְוַאל



וֲַאִני ְּבֻתִּמי ָּתַמְכָּת ִּבי וַַּתִּציֵבִני ְלָפֶני ְלעֹוָלם:  41:13
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן:  41:14 ָּברּו ְיהוָה ֱא

ַלְמַנֵּצַח ַמְׂשִּכיל ִלְבֵני־ֹקַרח: 42:1
ִהים: 1ְּכַאֶּיֶלת42:2 ַּתֲעֹרג ַעל־ֲאִפיֵקי־ָמִים ֵּכן ַנְפִׁשי ַתֲעֹרג ֵאֶלי ֱא
ִהים:  42:3 ִהים ְלֵאל ָחי ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה ְּפֵני ֱא ָצְמָאה ַנְפִׁשי ֵלא
:  ָהְיָתה־ִּלי ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם וָָלְיָלה ֶּבֱאֹמר 42:4 ֶהי ֵאַלי ָּכל־ַהּיֹום ַאֵּיה ֱא
ִהים ְּבקֹול־ִרָּנה ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג:  2ְּבֹס ַאִּדיר ֵאֶּלה ֶאְזְּכָרה ְוֶאְׁשְּפָכה ָעַלי ַנְפִׁשי ִּכי ֶאֱעֹבר 42:5 ַעד־ֵּבית ֱא
ִהים ִּכי־עֹוד אֹוֶדּנּו ַמה־ִּתְׁשּתֹו42:6 ָהי ְיׁשּוֹעתֲחִחי ַנְפִׁשי וֶַּתֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי ֵלא : 3ָּפַני וֵא
ְצָער:  ָעַלי ַנְפִׁשי ִתְׁשּתֹוָחח ַעל־ֵּכן ֶאְזָּכְר ֵמֶאֶרץ יְַרֵּדן ְוֶחְרמֹוִנים ֵמַהר מִ 42:7
ְּתהֹום־ֶאל־ְּתהֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶרי ָּכל־ִמְׁשָּבֶרי ְוַגֶּלי ָעַלי ָעָברּו: 42:8
יֹוָמם ְיַצֶּוה ְיהוָה ַחְסּדֹו ּוַבַּלְיָלה שירה ִׁשירֹו ִעִּמי ְּתִפָּלה ְלֵאל ַחָּיי:  42:9

ֵדר ֵאֵל ְּבַלַחץ אֹויֵב:  אֹוְמָרה ְלֵאל ַסְלִעי ָלָמה ְׁשַכְחָּתִני ָלָּמה־קֹ 42:10
42:11  : ֶהי ְּבֶרַצח ְּבַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי ְּבָאְמָרם ֵאַלי ָּכל־ַהּיֹום ַאֵּיה ֱא
ִהים ִּכי־עֹוד אֹוֶדּנּו 42:12 ָהיַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ַנְפִׁשי ּוַמה־ֶּתֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי ֵלא :  ְיׁשּוֹעת ָּפַני וֵא

ִהים ְוִריָבה ִריִבי ִמּגֹוי לֹא־ָחִסיד ֵמִאיׁש־ִמְרָמה ְוַעְוָלה ְתַפְּלֵטִני:  ׁשָ 43:1 ְפֵטִני ֱא
ִהים ֻעּוִּזי 43:2 ָלָמה ְזַנְחָּתִני ָלָּמה־ֹקֵדר ֶאְתַהֵּל ְּבַלַחץ אֹויֵב: 4ִּכי־ַאָּתה ֱא
43:3 : ְׁשַלח־אֹוְר וֲַאִמְּת ֵהָּמה יְַנחּוִני ְיִביאּוִני ֶאל־ַהר־ָקְדְׁש ְוֶאל־ִמְׁשְּכנֹוֶתי
ִהים ֶאל־ֵאל ֶאל־ִמְזַּבחְוָאבֹוָאה 43:4 ָהי:  ִׂשְמַחתֱא ִהים ֱא ִּגיִלי ְואֹוְד ְבִכּנֹור ֱא
ָהי:  ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ַנְפִׁשי ּוַמה־ֶּתֱהִמי ָעָלי 43:5 ִהים ִּכי־עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני וֵא הֹוִחיִלי ֵלא
ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני־ֹקַרח ַמְׂשִּכיל: 44:1
ִהים ְּבָאְזֵנינּו ָׁשַמְענּו ֲאבֹוֵתינּו ִסְּפרּו־ָלנּו ֹּפַעל ָּפַעְלָּת ִביֵמיֶהם ִּביֵמי ֶקֶדם: 44:2 ֱא
וִַּתָּטֵעם ָּתַרע ְלֻאִּמים וְַּתַׁשְּלֵחם: ַאָּתה יְָד ּגֹוִים הֹוַרְׁשּתָ 44:3
ִּכי לֹא ְבַחְרָּבם יְָרׁשּו ָאֶרץ ּוְזרֹוָעם לֹא־הֹוִׁשיָעה ָּלמֹו ִּכי־ְיִמיְנ ּוְזרֹוֲע ְואֹור ָּפֶני ִּכי ְרִציָתם:44:4
ִהי ְמַצֶּוה 44:5 ְיׁשּועֹות יֲַעֹקב: 5ַאָּתה־הּוא ַמְלִּכי ֱא
ְּב ָצֵרינּו ְנַנֵּגַח ְּבִׁשְמ ָנבּוס ָקֵמינּו: 44:6
ִּכי לֹא ְבַקְׁשִּתי ֶאְבָטח ְוַחְרִּבי לֹא תֹוִׁשיֵעִני: 44:7
ִּכי הֹוַׁשְעָּתנּו ִמָּצֵרינּו ּוְמַׂשְנֵאינּו ֱהִביׁשֹוָת:  44:8
ִהים44:9 ָכל־ַהּיֹום ְוִׁשְמ ְלעֹוָלם נֹוֶדה ֶסָלה:  ִהַּלְלנוֵּבא

ַאף־ָזַנְחָּת וַַּתְכִליֵמנּו ְולֹא־ֵתֵצא ְּבִצְבאֹוֵתינּו:  44:10
ְּתִׁשיֵבנּו ָאחֹור ִמִּני־ָצר ּוְמַׂשְנֵאינּו ָׁשסּו ָלמֹו:  44:11
ִּתְּתֵננּו ְּכצֹאן ַמֲאָכל ּוַבּגֹוִים ֵזִריָתנּו: 44:12
ְמֹּכר־ַעְּמ ְבלֹא־הֹון ְולֹא־ִרִּביָת ִּבְמִחיֵריֶהם:  ִּת 44:13
ְּתִׂשיֵמנּו ֶחְרָּפה ִלְׁשֵכֵנינּו ַלַעג וֶָקֶלס ִלְסִביבֹוֵתינּו:  44:14
ְּתִׂשיֵמנּו ָמָׁשל ַּבּגֹוִים ְמנֹוד־רֹאׁש ַּבל־ֻאִּמים:  44:15
ְתִני:  ָּכל־ַהּיֹום ְּכִלָּמִתי ֶנְגִּדי ּוֹבֶׁשת ָּפַני ִּכּסָ 44:16
ִמּקֹול ְמָחֵרף ּוְמַגֵּדף ִמְּפֵני אֹויֵב ּוִמְתַנֵּקם:  44:17
44:18 : ָּכל־זֹאת ָּבַאְתנּו ְולֹא ְׁשַכֲחנּו ְולֹא־ִׁשַּקְרנּו ִּבְבִריֶת
44:19  : לֹא־ָנסֹוג ָאחֹור ִלֵּבנּו וֵַּתט ֲאֻׁשֵרינּו ִמִּני ָאְרֶח
ים וְַּתַכס ָעֵלינּו ְבַצְלָמוֶת:  ִּכי ִדִּכיָתנּו ִּבְמקֹום ַּתּנִ 44:20
ֵהינּו וִַּנְפֹרׂש ַּכֵּפינּו ְלֵאל ָזר:  44:21 ִאם־ָׁשַכְחנּו ֵׁשם ֱא
ִהים יֲַחָקר־זֹאת ִּכי־הּוא ֹיֵדַע ַּתֲעֻלמֹות ֵלב: 44:22 ֲהלֹא ֱא
ִּכי־ָעֶלי ֹהַרְגנּו ָכל־ַהּיֹום ֶנְחַׁשְבנּו ְּכצֹאן ִטְבָחה:  44:23
ה ָלָּמה ִתיַׁשן ֲאֹדָני ָהִקיָצה ַאל־ִּתְזַנח ָלֶנַצח: עּורָ 44:24

1 2 // BHS ְּכַאֶּיֶלת (hpgr ת) MT ְּכַאָּיל
2 5 // cf LXX Syr Vg ְּבֹס ַאִּדיר  MT ַּבָּס ֶאַּדֵּדם
3 6 ָהי // Hebrew Mss LXX Syr ָּפַני וֵא ַהי MT ָּפָניו: ֱא
4 2 ִהים ֻעּוִּזי // cf LXX Tg Hier ֱא ֵהי ָמעּוִּזי MT ֱא
5 5 ִהי ְמַצֶּוה // LXX Aquila Syr ֱא ִהים ַצֵּוה (hpgr מ) MT ֱא



ָלָּמה־ָפֶני ַתְסִּתיר ִּתְׁשַּכח ָעְניֵנּו ְוַלֲחֵצנּו: 44:25
ִּכי ָׁשָחה ֶלָעָפר ַנְפֵׁשנּו ָּדְבָקה ָלָאֶרץ ִּבְטֵננּו:  44:26
44:27  : קּוָמה ֶעְזָרָתה ָּלנּו ּוְפֵדנּו ְלַמַען ַחְסֶּד

ַנֵּצַח ַעל־ֹׁשַׁשִּנים ִלְבֵני־ֹקַרח ַמְׂשִּכיל ִׁשיר ְיִדיֹדת: ַלמְ 45:1
ָרַחׁש ִלִּבי ָּדָבר טֹוב ֹאֵמר ָאִני ַמֲעַׂשי ְלֶמֶל ְלׁשֹוִני ֵעט סֹוֵפר ָמִהיר:  45:2
ִהים ְלעֹוָלם: ִמְּבֵני ָאָדם הּוַצק ֵחן ְּבִׂשְפתֹוֶתי ַעל1יִָפיתָ 45:3 ־ֵּכן ֵּבַרְכ ֱא
45:4  : ֲחגֹור־ַחְרְּב ַעל־ָיֵר ִּגּבֹור הֹוְד וֲַהָדֶר
45:5  : וֲַהָדְר ְצַלח ְרַכב ַעל־ְּדַבר־ֱאֶמת ְוַעְנוָה־ֶצֶדק ְותֹוְר נֹוָראֹות ְיִמיֶנ
: ִחֶּצי ְׁשנּוִנים ַעִּמים ַּתְחֶּתי ִיְּפלּו ְּבֵלב אֹוְיבֵ 45:6 י ַהֶּמֶל
45:7 : ִהים עֹוָלם וֶָעד ֵׁשֶבט ִמיֹׁשר ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶת ִּכְסֲא ֱא
45:8  : ֶהי ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון ֵמֲחֵבֶרי ִהים ֱא ָאַהְבָּת ֶּצֶדק וִַּתְׂשָנא ֶרַׁשע ַעל־ֵּכן ְמָׁשֲח ֱא
: ֹמר־וֲַאָהלֹות ְקִציעֹות ָּכל־ִּבְגֹדֶתי ִמן־ֵהיְכֵלי ׁשֵ 45:9 ן ִמִּני ִׂשְּמחּו

ְּבנֹות ְמָלִכים ְּבִיְּקרֹוֶתי ִנְּצָבה ֵׁשַגל ִליִמיְנ ְּבֶכֶתם אֹוִפיר: 45:10
45:11 : ִׁשְמִעי־ַבת ּוְרִאי ְוַהִּטי ָאְזֵנ ְוִׁשְכִחי ַעֵּמ ּוֵבית ָאִבי
ִוי־לֹו:  ְוִיְתָאו ַהֶּמֶל ָיְפֵי ִּכי־הּוא ֲאֹדַנִי ְוִהְׁשַּתחֲ 45:12
ְּבִמְנָחה ָּפַנִי ְיַחּלּו ֲעִׁשיֵרי ָעם: ּוַבת־ֹצר 45:13
ָּכל־ְּכבּוָּדה ַבת־ֶמֶל ְּפִניָמה ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה: 45:14
45:15  : ִלְרָקמֹות ּתּוַבל ַלֶּמֶל ְּבתּולֹות ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶתיָה מּוָבאֹות ָל
: ּתּוַבְלָנה ִּבְׂש 45:16 ָמֹחת וִָגיל ְּתֹבֶאיָנה ְּבֵהיַכל ֶמֶל
ַּתַחת ֲאֹבֶתי ִיְהיּו ָבֶני ְּתִׁשיֵתמֹו ְלָׂשִרים ְּבָכל־ָהָאֶרץ: 45:17
ַאְזִּכיָרה ִׁשְמ ְּבָכל־ֹּדר וָֹדר ַעל־ֵּכן ַעִּמים ְיהֹוֻד ְלֹעָלם וֶָעד: 45:18

ר:  ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני־ֹקַרח ַעל־ֲעָלמֹות ִׁשי46:1
ִהים ָלנּו ַמֲחֶסה וָֹעז ֶעְזָרה ְבָצרֹות ִנְמָצא ְמֹאד:  46:2 ֱא
ַעל־ֵּכן לֹא־ִניָרא ְּבָהִמיר ָאֶרץ ּוְבמֹוט ָהִרים ְּבֵלב יִַּמים: 46:3
יֱֶהמּו יְֶחְמרּו ֵמיָמיו ִיְרֲעׁשּו־ָהִרים ְּבַגֲאוָתֹו ֶסָלה: 46:4
ִהי46:5 ם ְקֹדׁש ִמְׁשְּכֵני ֶעְליֹון:  ָנָהר ְּפָלָגיו ְיַׂשְּמחּו ִעיר־ֱא
ִהים ִלְפנֹות ֹּבֶקר: 46:6 ִהים ְּבִקְרָּבּה ַּבל־ִּתּמֹוט יְַעְזֶרָה ֱא ֱא
ָהמּו גֹוִים ָמטּו ַמְמָלכֹות ָנַתן ְּבקֹולֹו ָּתמּוג ָאֶרץ:  46:7
ֵהי יֲַעֹקב ֶסָלה: 46:8 ְיהוָה ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב־ָלנּו ֱא
ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ְיהוָה ֲאֶׁשר־ָׂשם ַׁשּמֹות ָּבָאֶרץ:  ְלכּו־46:9

ַמְׁשִּבית ִמְלָחמֹות ַעד־ְקֵצה ָהָאֶרץ ֶקֶׁשת ְיַׁשֵּבר ְוִקֵּצץ ֲחִנית ֲעָגלֹות ִיְׂשֹרף ָּבֵאׁש:  46:10
ִהים ָארּום ַּבּגֹוִים ָארּום ָּבָאֶרץ: 46:11 ַהְרּפּו ּוְדעּו ִּכי־ָאֹנִכי ֱא
ֵהי יֲַעֹקב ֶסָלה:  ְיהוָה צְ 46:12 ָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב־ָלנּו ֱא

ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני־ֹקַרח ִמְזמֹור:  47:1
ִהים ְּבקֹול ִרָּנה:  47:2 ָּכל־ָהַעִּמים ִּתְקעּו־ָכף ָהִריעּו ֵלא
ִּכי־ְיהוָה ֶעְליֹון נֹוָרא ֶמֶל ָּגדֹול ַעל־ָּכל־ָהָאֶרץ:  47:3
ֵּתינּו ּוְלֻאִּמים ַּתַחת ַרְגֵלינּו:  יְַדֵּבר ַעִּמים ַּתחְ 47:4
ִיְבַחר־ָלנּו ֶאת־ַנֲחָלֵתנּו ֶאת ְּגאֹון יֲַעֹקב ֲאֶׁשר־ָאֵהב ֶסָלה: 47:5
ִהים ִּבְתרּוָעה ְיֹהוָה ְּבקֹול ׁשֹוָפר:  47:6 ָעָלה ֱא
ִהים ַזֵּמרּו ַזְּמרּו ְלַמְלֵּכנּו ַזֵּמרּו: 47:7 ַזְּמרּו ֱא
ִהים ַזְּמרּו ַמְׂשִּכיל:  ִּכי ֶמֶל ּכָ 47:8 ל־ָהָאֶרץ ֱא
ִהים יַָׁשב ַעל־ִּכֵּסא ָקְדׁשֹו:  47:9 ִהים ַעל־ּגֹוִים ֱא ָמַל ֱא

ִהים ָמִגֵּני־ֶאֶרץ ְמֹאד ַנֲעָלה:  47:10 ֵהי ַאְבָרָהם ִּכי ֵלא ְנִדיֵבי ַעִּמים ֶנֱאָספּו ַעם ֱא
ִׁשיר ִמְזמֹור ִלְבֵני־ֹקַרח:  48:1
ֵהינּו ַהר־ָקְדׁשֹו:  ָּגד48:2 ֹול ְיהוָה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד ְּבִעיר ֱא
ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ָּכל־ָהָאֶרץ ַהר־ִצּיֹון יְַרְּכֵתי ָצפֹון ִקְריַת ֶמֶל ָרב:  48:3
ִהים ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה נֹוַדע ְלִמְׂשָּגב:  48:4 ֱא

1 3 // יִָפיתָ  (dttg יפ) MT יְָפיִָפיתָ 



ִּכי־ִהֵּנה ַהְּמָלִכים נֹוֲעדּו ָעְברּו יְַחָּדו:48:5
ֵהָּמה ָראּו ֵּכן ָּתָמהּו ִנְבֲהלּו ֶנְחָּפזּו: 48:6
ְרָעָדה ֲאָחָזַתם ָׁשם ִחיל ַּכּיֹוֵלָדה:  48:7
ְּברּוַח ָקִדים ְּתַׁשֵּבר ֳאִנּיֹות ַּתְרִׁשיׁש: 48:8
ִהים ְיכֹונְ 48:9 ֵהינּו ֱא ֶנָה ַעד־עֹוָלם ֶסָלה:  ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ֵּכן ָרִאינּו ְּבִעיר־ְיהוָה ְצָבאֹות ְּבִעיר ֱא

48:10  : ִהים ַחְסֶּד ְּבֶקֶרב ֵהיָכֶל ִּדִּמינּו ֱא
48:11  : ִהים ֵּכן ְּתִהָּלְת ַעל־ַקְצוֵי־ֶאֶרץ ֶצֶדק ָמְלָאה ְיִמיֶנ ְּכִׁשְמ ֱא
48:12 : ִיְׂשַמח ַהר־ִצּיֹון ָּתֵגְלָנה ְּבנֹות ְיהּוָדה ְלַמַען ִמְׁשָּפֶטי
ִצּיֹון ְוַהִּקיפּוָה ִסְפרּו ִמְגָּדֶליָה: ֹסּבּו48:13
ַּפְּסגּו ַאְרְמנֹוֶתיָה ְלַמַען ְּתַסְּפרּו ְלדֹור ַאֲחרֹון:  1ִׁשיתּו ִלְּבֶכם ְלֵחיָלּה48:14
ֵהינּו עֹוָלם וֶָעד הּוא ְיַנֲהֵגנּו 48:15 ִהים ֱא : 2ִמיםֹעלָ ִּכי ֶזה ֱא

ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני־ֹקַרח ִמְזמֹור:  49:1
ִׁשְמעּו־זֹאת ָּכל־ָהַעִּמים ַהֲאִזינּו ָּכל־ֹיְׁשֵבי ָחֶלד:  49:2
ְביֹון:  ַּגם־ְּבֵני ָאָדם ַּגם־ְּבֵני־ִאיׁש יַַחד ָעִׁשיר ְואֶ 49:3
ִּפי ְיַדֵּבר ָחְכמֹות ְוָהגּות ִלִּבי ְתבּונֹות:  49:4
ַאֶּטה ְלָמָׁשל ָאְזִני ֶאְפַּתח ְּבִכּנֹור ִחיָדִתי:  49:5
ְיסּוֵּבִני: 3ֲעֻקַּבי ָלָּמה ִאיָרא ִּביֵמי ָרע ֲעון 49:6
ָרם ִיְתַהָּללּו:  ַהֹּבְטִחים ַעל־ֵחיָלם ּוְבֹרב ָעְׁש 49:7
ִהים ָּכְפרֹו:  5ִיָּפֶדה לֹא־ָפֹדה 4ַא 49:8 ִאיׁש לֹא־ִיֵּתן ֵלא
ְויֵַקר ִּפְדיֹון ַנְפָׁשם ְוָחַדל ְלעֹוָלם: 49:9

ת:  ִויִחי־עֹוד ָלֶנַצח לֹא ִיְרֶאה ַהָּׁשחַ 49:10
ִּכי ִיְרֶאה ֲחָכִמים יָמּותּו יַַחד ְּכִסיל וַָבַער יֹאֵבדּו ְוָעְזבּו ַלֲאֵחִרים ֵחיָלם: 49:11
ָּבֵּתימֹו ְלעֹוָלם ִמְׁשְּכֹנָתם ְלֹדר וָֹדר ָקְראּו ִבְׁשמֹוָתם ֲעֵלי ֲאָדמֹות: 6ִקְבָרם49:12
יָקר ַּבל־יִָלין ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו:  ְוָאָדם ּבִ 49:13
ֶזה ַדְרָּכם ֵּכֶסל ָלמֹו ְוַאֲחֵריֶהם ְּבִפיֶהם ִיְרצּו ֶסָלה:  49:14
ַּכּצֹאן ִלְׁשאֹול ַׁשּתּו ָמוֶת ִיְרֵעם וִַּיְרּדּו ָבם ְיָׁשִרים ַלֹּבֶקר וצירם ְוצּוָרם ְלַבּלֹות ְׁשאֹול ִמְּזֻבל לֹו:  49:15
ִהים ִיְפֶּדה ַנְפִׁשי ִמַּיד־ְׁשאֹול ִּכי ִיָּקֵחִני ֶסָלה: ַא 49:16 ־ֱא
ַאל־ִּתיָרא ִּכי־יֲַעִׁשר ִאיׁש ִּכי־ִיְרֶּבה ְּכבֹוד ֵּביתֹו:  49:17
ִּכי לֹא ְבמֹותֹו ִיַּקח ַהֹּכל לֹא־ֵיֵרד ַאֲחָריו ְּכבֹודֹו:  49:18
: 7י־ֵתיִטיב לֹו ִּכי־ַנְפׁשֹו ְּבַחָּייו ְיָבֵר ְויֹוֻד ּכִ 49:19
־אֹור: ִיְראּוָּתבֹוא ַעד־ּדֹור ֲאבֹוָתיו ַעד־ֵנַצח לֹא 49:20
יִָבין ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו: 8לֹא ָאָדם ִּביָקר 49:21

ִהים יְ 50:1 הוָה ִּדֶּבר וִַּיְקָרא־ָאֶרץ ִמִּמְזַרח־ֶׁשֶמׁש ַעד־ְמֹבאֹו:  ִמְזמֹור ְלָאָסף ֵאל ֱא
ִהים הֹוִפיַע:  50:2 ִמִּצּיֹון ִמְכַלל־ֹיִפי ֱא
ֵהינּו ְוַאל־יֱֶחַרׁש ֵאׁש־ְלָפָניו ּתֹאֵכל ּוְסִביָביו ִנְׂשֲעָרה ְמֹאד: 50:3 יָבֹא ֱא
ַעּמֹו: ִיְקָרא ֶאל־ַהָּׁשַמִים ֵמָעל ְוֶאל־ָהָאֶרץ ָלִדין50:4
ִאְספּו־ִלי ֲחִסיָדי ֹּכְרֵתי ְבִריִתי ֲעֵלי־ָזַבח: 50:5
ִהים ֹׁשֵפט הּוא ֶסָלה:  50:6 וַַּיִּגידּו ָׁשַמִים ִצְדקֹו ִּכי־ֱא
ֶהי ָאֹנִכי:  50:7 ִהים ֱא ִׁשְמָעה ַעִּמי וֲַאַדֵּבָרה ִיְׂשָרֵאל ְוָאִעיָדה ָּב ֱא

1 14 // Hebrew Mss Vrs ְלֵחיָלּה MT ְלֵחיָלה
2 15 // LXX cf Psalm 61:4 ֹעָלִמים // MT ַעל־מּות (stropha ים) Hebrew Mss עלמות
3 6 // Origin ֲעֻקַּבי MT ֲעֵקַבי
4 8 // Hebrew Mss cf v.16 ַא  MT ָאח 
5 8 // BHS ִיָּפֶדה MT ִיְפֶּדה
6 12 // LXX Tg Syr ִקְבָרם MT ִקְרָּבם
7 19 // Hebrew Mss LXX Syr לֹו MT ָל 
8 21 // Hebrew Mss Vrs 2 לֹא MT ְולֹא



ֶתי ְלֶנְגִּדי ָתִמיד:  לֹא ַעל־ְזָבֶחי אֹוִכיֶח 50:8  ְועֹו
לֹא־ֶאַּקח ִמֵּביְת ָפר ִמִּמְכְלֹאֶתי ַעּתּוִדים:  50:9

ִּכי־ִלי ָכל־ַחְיתֹו־יַָער ְּבֵהמֹות ְּבַהְרֵרי־ָאֶלף: 50:10
יַָדְעִּתי ָּכל־עֹוף ָהִרים ְוִזיז ָׂשַדי ִעָּמִדי: 50:11
ָאּה:  ִאם־ֶאְרַעב לֹא־ֹאַמר ָל ִּכי־ִלי 50:12 ֵתֵבל ּוְמ
ַהאֹוַכל ְּבַׂשר ַאִּביִרים ְוַדם ַעּתּוִדים ֶאְׁשֶּתה: 50:13
50:14  : ִהים ּתֹוָדה ְוַׁשֵּלם ְלֶעְליֹון ְנָדֶרי ְזַבח ֵלא
ּוְקָרֵאִני ְּביֹום ָצָרה ֲאַחֶּלְצ ּוְתַכְּבֵדִני:  50:15
ִהים ַמה־ְּל ְלַסֵּפר חֻ 50:16 :  ְוָלָרָׁשע ָאַמר ֱא ָּקי ַוִּתָּׂשא ְבִריִתי ֲעֵלי־ִפי
50:17  : ְוַאָּתה ָׂשֵנאָת מּוָסר וַַּתְׁשֵל ְּדָבַרי ַאֲחֶרי
50:18  : ִאם־ָרִאיָת ַגָּנב וִַּתֶרץ ִעּמֹו ְוִעם ְמָנֲאִפים ֶחְלֶק
ִּפי ָׁשַלְחָּת ְבָרָעה ּוְלׁשֹוְנ ַּתְצִמיד ִמְרָמה:  50:19
 ְתַדֵּבר ְּבֶבן־ִאְּמ ִּתֶּתן־ֹּדִפי:  ֵּתֵׁשב ְּבָאִחי50:20
50:21  : ֵאֶּלה ָעִׂשיָת ְוֶהֱחַרְׁשִּתי ִּדִּמיָת ֱהיֹות־ֶאְהיֶה ָכמֹו אֹוִכיֲח ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶני
ִּבינּו־ָנא זֹאת ֹׁשְכֵחי ֱאלֹוַּה ֶּפן־ֶאְטֹרף ְוֵאין ַמִּציל:  50:22
ִהים: ֹזֵבַח ּתֹוָדה ְיַכְּבָדְנִני וְ 50:23 ָׂשם ֶּדֶר ַאְרֶאּנּו ְּביֵַׁשע ֱא

ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד:  51:1
ְּבבֹוא־ֵאָליו ָנָתן ַהָּנִביא ַּכֲאֶׁשר־ָּבא ֶאל־ַּבת־ָׁשַבע:  51:2
ִהים ְּכַחְסֶּד ְּכֹרב ַרֲחֶמי ְמֵחה ְפָׁשָעי: 51:3 ָחֵּנִני ֱא
ַחָּטאִתי ַטֲהֵרִני:  ַהְרֵּבה ַּכְּבֵסִני ֵמֲעוִני ּומֵ 51:4
ִּכי־ְפָׁשַעי ֲאִני ֵאָדע ְוַחָּטאִתי ֶנְגִּדי ָתִמיד:  51:5
51:6 : ְל ְלַבְּד ָחָטאִתי ְוָהַרע ְּבֵעיֶני ָעִׂשיִתי ְלַמַען ִּתְצַּדק ְּבָדְבֶר ִּתְזֶּכה ְבָׁשְפֶט
ֵהן־ְּבָעוֹון חֹוָלְלִּתי ּוְבֵחְטא יֱֶחַמְתִני ִאִּמי:  51:7
ֵהן־ֱאֶמת ָחַפְצָּת ַבֻּטחֹות ּוְבָסֻתם ָחְכָמה תֹוִדיֵעִני: 51:8
ְּתַחְּטֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר ְּתַכְּבֵסִני ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבין:  51:9

ַּתְׁשִמיֵעִני ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ָּתֵגְלָנה ֲעָצמֹות ִּדִּכיָת:  51:10
ַתי ְמֵחה:  ַהְסֵּתר ָּפֶני ֵמֲחָטָאי ְוָכל־ֲעונֹ 51:11
ִהים ְורּוַח ָנכֹון ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי:  51:12 ֵלב ָטהֹור ְּבָרא־ִלי ֱא
ַאל־ַּתְׁשִליֵכִני ִמְּלָפֶני ְורּוַח ָקְדְׁש ַאל־ִּתַּקח ִמֶּמִּני: 51:13
ָהִׁשיָבה ִּלי ְׂשׂשֹון ִיְׁשֶע ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני:  51:14
ִעים ְּדָרֶכי ְוַחָּטִאים ֵאֶלי יָׁשּובּו:  ֲאַלְּמָדה ֹפְׁש 51:15
51:16  : ֵהי ְּתׁשּוָעִתי ְּתַרֵּנן ְלׁשֹוִני ִצְדָקֶת ִהים ֱא ַהִּציֵלִני ִמָּדִמים ֱא
51:17  : ֲאֹדָני ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי יִַּגיד ְּתִהָּלֶת
ה:  ִּכי לֹא־ַתְחֹּפץ ֶזַבח ְוֶאֵּתָנה עֹוָלה לֹא ִתְרצֶ 51:18
ִהים לֹא ִתְבֶזה: 51:19 ִהים רּוַח ִנְׁשָּבָרה ֵלב־ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה ֱא ִזְבֵחי ֱא
ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנ ֶאת־ִצּיֹון ִּתְבֶנה חֹומֹות ְירּוָׁשָלִם:  51:20
ָאז ַּתְחֹּפץ ִזְבֵחי־ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל ָאז יֲַעלּו ַעל־ִמְזַּבֲח ָפִרים:  51:21

ְמַנֵּצַח ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד: לַ 52:1
52:2  : ְּבבֹוא ּדֹוֵאג ָהֲאֹדִמי וַַּיֵּגד ְלָׁשאּול וַּיֹאֶמר לֹו ָּבא ָדִוד ֶאל־ֵּבית ֲאִחיֶמֶל
ַמה־ִּתְתַהֵּלל ְּבָרָעה ַהִּגּבֹור ֶחֶסד ֵאל ָּכל־ַהּיֹום:  52:3
ִמָּיה: ַהּוֹות ַּתְחֹׁשב ְלׁשֹוֶנ ְּכַתַער ְמֻלָּטׁש ֹעֵׂשה ְר 52:4
ָאַהְבָּת ָּרע ִמּטֹוב ֶׁשֶקר ִמַּדֵּבר ֶצֶדק ֶסָלה: 52:5
ָאַהְבָּת ָכל־ִּדְבֵרי־ָבַלע ְלׁשֹון ִמְרָמה:  52:6
ַּגם־ֵאל ִיָּתְצ ָלֶנַצח יְַחְּת ְוִיָּסֲח ֵמֹאֶהל ְוֵׁשֶרְׁש ֵמֶאֶרץ ַחִּיים ֶסָלה:  52:7
ָליו ִיְׂשָחקּו:  ְוִיְראּו ַצִּדיִקים ְוִייָראּו ְועָ 52:8
ִהים ָמעּוּזֹו וִַּיְבַטח ְּבֹרב ָעְׁשרֹו 52:9 ְּבַהָּותֹו:  1וַָּיָעז ִהֵּנה ַהֶּגֶבר לֹא יִָׂשים ֱא

ִהים עֹוָלם וֶָעד:  52:10 ִהים ָּבַטְחִּתי ְבֶחֶסד־ֱא וֲַאִני ְּכַזִית ַרֲעָנן ְּבֵבית ֱא

1 9 // LXX Syr וַָּיָעז (hpgr ו) MT יָֹעז



52:11  : אֹוְד ְלעֹוָלם ִּכי ָעִׂשיָת וֲַאַקֶּוה ִׁשְמ ִכי־טֹוב ֶנֶגד ֲחִסיֶדי
ַלְמַנֵּצַח ַעל־ָמֲחַלת ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד: 53:1
ִהים ִהְׁשִחיתּו ְוִהְתִעיבּו ָעוֶל ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב:  53:2 ָאַמר ָנָבל ְּבִלּבֹו ֵאין ֱא
ִהים ִמָּׁשַמִים ִהְׁשִקיף53:3 ִהים:  ֱא ַעל־ְּבֵני ָאָדם ִלְראֹות ֲהיֵׁש ַמְׂשִּכיל ֹּדֵרׁש ֶאת־ֱא
ּכֻּלֹו ָסג יְַחָּדו ֶנֱאָלחּו ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב ֵאין ַּגם־ֶאָחד: 53:4
ִהים לֹא ָקָראּו:  53:5 ֲהלֹא יְָדעּו ֹּפֲעֵלי ָאוֶן ֹאְכֵלי ַעִּמי ָאְכלּו ֶלֶחם ֱא
ִהים ִּפַּזר ַעְצמֹות ָׁשם ָּפֲחדּו־ַפַחד לֹא־ָהָי53:6 ִהים ְמָאָסם:  ֱהִבֹׁשָתהֹחָנ ה ָפַחד ִּכי־ֱא ִּכי־ֱא
ִהים ְׁשבּות ַעּמֹו יֵָגל יֲַעֹקב ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל:  53:7 ִמי ִיֵּתן ִמִּצּיֹון ְיֻׁשעֹות ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשּוב ֱא
ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד:  54:1
א ַהִּזיִפים וַּיֹאְמרּו ְלָׁשאּול ֲהלֹא ָדִוד ִמְסַּתֵּתר ִעָּמנּו: ְּבבֹו54:2
ִהים ְּבִׁשְמ הֹוִׁשיֵעִני ּוִבְגבּוָרְת ְתִדיֵנִני: 54:3 ֱא
ִהים ְׁשַמע ְּתִפָּלִתי ַהֲאִזיָנה ְלִאְמֵרי־ִפי:  54:4 ֱא
54:5 ֹ ִהים ְלֶנְגָּדם ֶסָלה: ִּכי ָזִרים ָקמּו ָעַלי ְוָעִריִצים ִּבְקׁשּו ַנְפִׁשי ל א ָׂשמּו ֱא
ִהים ֹעֵזר ִלי ֲאֹדָני ְּבֹסְמֵכי ַנְפִׁשי: 54:6 ִהֵּנה ֱא
ָהַרע ְלֹׁשְרָרי ַּבֲאִמְּת ַהְצִמיֵתם: 1יָֹׁשב 54:7
ִּבְנָדָבה ֶאְזְּבָחה־ָּל אֹוֶדה ִּׁשְמ ְיהוָה ִּכי־טֹוב:  54:8
ִּכי ִמָּכל־ָצָרה ִהִּציָלִני ּוְבֹאְיַבי ָרֲאָתה ֵעיִני:  54:9
ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד:  55:1
ִהים ְּתִפָּלִתי ְוַאל־ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנִתי:  55:2 ַהֲאִזיָנה ֱא
: ְוָאִהיָמהַהְקִׁשיָבה ִּלי וֲַעֵנִני ָאִריד ְּבִׂשיִחי 55:3
ֹויֵב ִמְּפֵני ָעַקת ָרָׁשע ִּכי־יִָמיטּו ָעַלי ָאוֶן ּוְבַאף ִיְׂשְטמּוִני:  ִמּקֹול א55:4
ִלִּבי יִָחיל ְּבִקְרִּבי ְוֵאימֹות ָמוֶת ָנְפלּו ָעָלי:  55:5
ִיְרָאה וַָרַעד יָבֹא ִבי וְַּתַכֵּסִני ַּפָּלצּות:  55:6
ְׁשֹּכָנה: וָֹאַמר ִמי־ִיֶּתן־ִּלי ֵאֶבר ַּכּיֹוָנה ָאעּוָפה ְואֶ 55:7
ִהֵּנה ַאְרִחיק ְנֹדד ָאִלין ַּבִּמְדָּבר ֶסָלה: 55:8
ָאִחיָׁשה ִמְפָלט ִלי ֵמרּוַח ֹסָעה ִמָּסַער: 55:9

ַּבַּלע ֲאֹדָני ַּפַּלג ְלׁשֹוָנם ִּכי־ָרִאיִתי ָחָמס ְוִריב ָּבִעיר:  55:10
ל ְּבִקְרָּבּה: יֹוָמם וַָלְיָלה ְיסֹוְבֻבָה ַעל־חֹוֹמֶתיָה ְוָאוֶן ְוָעמָ 55:11
ַהּוֹות ְּבִקְרָּבּה ְולֹא־יִָמיׁש ֵמְרֹחָבּה ֹּת ּוִמְרָמה:  55:12
ִּכי לֹא־אֹויֵב ְיָחְרֵפִני ְוֶאָּׂשא לֹא־ְמַׂשְנִאי ָעַלי ִהְגִּדיל ְוֶאָּסֵתר ִמֶּמּנּו: 55:13
ְוַאָּתה ֱאנֹוׁש ְּכֶעְרִּכי ַאּלּוִפי ּוְמיָֻּדִעי:  55:14
ִהים ְנַהֵּל ְּבָרֶגׁש: ֲאֶׁשר י55:15ַ ְחָּדו ַנְמִּתיק סֹוד ְּבֵבית ֱא
ָעֵלימֹו יְֵרדּו ְׁשאֹול ַחִּיים ִּכי־ָרעֹות ִּבְמגּוָרם ְּבִקְרָּבם:  2יִַּׁשיא ָמֹוֶת55:16
ִהים ֶאְק 55:17 ָרא וַיהוָה יֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני ֶאל־ֱא
ֶעֶרב וָֹבֶקר ְוָצֳהַרִים ָאִׂשיָחה ְוֶאֱהֶמה וִַּיְׁשַמע קֹוִלי:  55:18
ָּפָדה ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי ִמֲּקָרב־ִלי ִּכי־ְבַרִּבים ָהיּו ִעָּמִדי: 55:19
ִהים:  ְוֹיֵׁשב ֶקֶדם ֶסלָ 3וְַיַעֵּנםִיְׁשַמע ֵאל 55:20 ה ֲאֶׁשר ֵאין ֲחִליפֹות ָלמֹו ְולֹא ָיְראּו ֱא
ָמיו ִחֵּלל ְּבִריתֹו:  4ְּבֹׁשְלָמיו ָׁשַלח יָָדיו55:21 ִּבְׁש
ָחְלקּו ַמְחָמֹאת ִּפיו ּוֲקָרב־ִלּבֹו ַרּכּו ְדָבָריו ִמֶּׁשֶמן ְוֵהָּמה ְפִתחֹות:  55:22
ֵל ַעל־ְיהוָה ְיָהְב ְוהּוא ְיַכְלְּכֶל לֹא־ִיֵּתן ְלעֹוָלם מֹוט ַלַּצִּדיק:  ַהְׁש 55:23
55:24  : ִהים ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחת ַאְנֵׁשי ָדִמים ּוִמְרָמה לֹא־יֱֶחצּו ְיֵמיֶהם וֲַאִני ֶאְבַטח־ָּב ְוַאָּתה ֱא

ְכָּתם ֶּבֱאֹחז ֹאתֹו ְפִלְׁשִּתים ְּבַגת:  ַלְמַנֵּצַח ַעל־יֹוַנת ֵאֶלם ְרֹחִקים ְלָדִוד מִ 56:1
ֵחם ִיְלָחֵצִני: 56:2 ִהים ִּכי־ְׁשָאַפִני ֱאנֹוׁש ָּכל־ַהּיֹום  ָחֵּנִני ֱא
ֲחִמים ִלי ָמרֹום: 56:3 ָׁשֲאפּו ׁשֹוְרַרי ָּכל־ַהּיֹום ִּכי־ַרִּבים 

1 7 // Tg יָֹׁשב MT Kethib יָׁשֹוב
2 16 // cf Hebrew Mss MT Qere Vrs יִַּׁשי ָמֹוֶת MT Kethib יִַּׁשיָמוֶת
3 20 // וְַיַעֵּנם MT ְויֲַעֵנם 
4 21 // ְּבֹׁשְלָמיו ָמיו MT ִּבְׁש



יֹום ִאיָרא ֲאִני ֵאֶלי ֶאְבָטח: 56:4
ִהים ֲאַהּלֵ 56:5 ִהים ָּבַטְחִּתי לֹא ִאיָרא ַמה־ַּיֲעֶׂשה ָבָׂשר ִלי: ֵּבא ל ְּדָברֹו ֵּבא
ָּכל־ַהּיֹום ְּדָבַרי ְיַעֵּצבּו ָעַלי ָּכל־ַמְחְׁשֹבָתם ָלָרע:  56:6
יָגּורּו יצפינו ִיְצּפֹונּו ֵהָּמה ֲעֵקַבי ִיְׁשֹמרּו ַּכֲאֶׁשר ִקּוּו ַנְפִׁשי: 56:7
ִהים:  ַעל־ָאוֶן ַּפֶּלט־ָלמֹו56:8 ְּבַאף ַעִּמים הֹוֵרד ֱא
56:9  : ֹנִדי ָסַפְרָּתה ָאָּתה ִׂשיָמה ִדְמָעִתי ְבנֹאֶד ֲהלֹא ְּבִסְפָרֶת

ִהים ִלי:  56:10 ָאז יָׁשּובּו אֹוְיַבי ָאחֹור ְּביֹום ֶאְקָרא ֶזה־יַָדְעִּתי ִּכי־ֱא
ִהים ֲאַהֵּלל ָּדָבר ַּביהוָה ֲאַהֵּלל ָּדָבר:  56:11 ֵּבא
ִהים ָּבַטְחִּתי לֹא ִאיָרא ַמה־ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ִלי:  56:12 ֵּבא
56:13  : ִהים ְנָדֶרי ֲאַׁשֵּלם ּתֹוֹדת ָל ָעַלי ֱא
ִהים ְּבאֹור ַהַחִּיים: 56:14 ִּכי ִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי ִמָּמוֶת ֲהלֹא ַרְגַלי ִמֶּדִחי ְלִהְתַהֵּל ִלְפֵני ֱא

ְׁשֵחת ְלָדִוד ִמְכָּתם ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני־ָׁשאּול ַּבְּמָעָרה: ַלְמַנֵּצַח ַאל־ּתַ 57:1
ִהים ָחֵּנִני ִּכי ְב ָחָסיָה ַנְפִׁשי ּוְבֵצל־ְּכָנֶפי ֶאְחֶסה ַעד יֲַעֹבר ַהּוֹות:  57:2 ָחֵּנִני ֱא
ִהים ֶעְליֹון ָלֵאל ֹּגֵמר ָעָלי:  57:3 ֶאְקָרא ֵלא
ִהים ַחְסּדֹו וֲַאִמּתֹו: ִיְׁשַלח ִמָּׁשַמִים ְויֹו57:4 ִׁשיֵעִני ֵחֵרף ֹׁשֲאִפי ֶסָלה ִיְׁשַלח ֱא
ֲהִטים ְּבֵני־ָאָדם ִׁשֵּניֶהם ֲחִנית ְוִחִּצים ּוְלׁשֹוָנם ֶחֶרב ַחָּדה:  57:5 ַנְפִׁשי ְּבתֹו ְלָבִאם ֶאְׁשְּכָבה 
57:6  : ִהים ַעל ָּכל־ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶד רּוָמה ַעל־ַהָּׁשַמִים ֱא
ֶרֶׁשת ֵהִכינּו ִלְפָעַמי ָּכַפף ַנְפִׁשי ָּכרּו ְלָפַני ִׁשיָחה ָנְפלּו ְבתֹוָכּה ֶסָלה: 57:7
ִהים ָנכֹון ִלִּבי ָאִׁשיָרה וֲַאַזֵּמָרה:  57:8 ָנכֹון ִלִּבי ֱא
עּוָרה ְכבֹוִדי עּוָרה ַהֵּנֶבל ְוִכּנֹור ָאִעיָרה ָּׁשַחר:  57:9

י ֲאַזֶּמְר ַּבל־ֻאִּמים:  אֹוְד ָבַעִּמים ֲאֹדנָ 57:10
57:11  : ִּכי־ָגֹדל ַעד־ָׁשַמִים ַחְסֶּד ְוַעד־ְׁשָחִקים ֲאִמֶּת
57:12 : ִהים ַעל ָּכל־ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶד רּוָמה ַעל־ָׁשַמִים ֱא

ַלְמַנֵּצַח ַאל־ַּתְׁשֵחת ְלָדִוד ִמְכָּתם: 58:1
ֶדק ְּתַדֵּברּון ֵמיָׁשִרים ִּתְׁשְּפטּו ְּבֵני ָאָדם: צֶ 1ֵאִלם ַהֻאְמָנם58:2
ת ִּתְפָעלּון ָּבָאֶרץ 58:3 ְיֵדיֶכם ְּתַפֵּלסּון: 2ָחָמסַאף־ְּבֵלב עֹו
ֹזרּו ְרָׁשִעים ֵמָרֶחם ָּתעּו ִמֶּבֶטן ֹּדְבֵרי ָכָזב: 58:4
ת־ָנָחׁש ְּכמֹו־ֶפֶתן ֵחֵרׁש יְַאֵטם ָאְזנֹו: ֲחַמת־ָלמֹו ִּכְדמּות ֲחמַ 58:5
ֲאֶׁשר לֹא־ִיְׁשַמע ְלקֹול ְמַלֲחִׁשים חֹוֵבר ֲחָבִרים ְמֻחָּכם: 58:6
ִהים ֲהָרס־ִׁשֵּנימֹו ְּבִפימֹו ַמְלְּתעֹות ְּכִפיִרים ְנֹתץ ְיהוָה: 58:7 ֱא
ָּציו ְּכמֹו ִיְתֹמָללּו:  ִיָּמֲאסּו ְכמֹו־ַמִים ִיְתַהְּלכּו־ָלמֹו ִיְדֹר חצו חִ 58:8
ְּכמֹו ַׁשְּבלּול ֶּתֶמס יֲַה ֵנֶפל ֵאֶׁשת ַּבל־ָחזּו ָׁשֶמׁש: 58:9

ְּבֶטֶרם יִָבינּו ִּסיֹרֵתיֶכם ָאָטד ְּכמֹו־ַחי ְּכמֹו־ָחרֹון ִיְׂשָעֶרּנּו: 58:10
: ִיְׂשַמח ַצִּדיק ִּכי־ָחָזה ָנָקם ְּפָעָמיו ִיְרַחץ ְּבַדם ָהָרָׁשע 58:11
ִהים ֹׁשְפִטים ָּבָאֶרץ: 58:12 ־ְּפִרי ַלַּצִּדיק ַא יֵׁש־ֱא ְויֹאַמר ָאָדם ַא

ַח ָׁשאּול וִַּיְׁשְמרּו ֶאת־ַהַּבִית ַלֲהִמיתֹו:  59:1 ַלְמַנֵּצַח ַאל־ַּתְׁשֵחת ְלָדִוד ִמְכָּתם ִּבְׁש
ָהי ִמִּמְתקֹוְמַמי ְּתַׂשְּגֵבנִ 59:2 י: ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ֱא
ַהִּציֵלִני ִמֹּפֲעֵלי ָאוֶן ּוֵמַאְנֵׁשי ָדִמים הֹוִׁשיֵעִני:  59:3
לֹא־ִפְׁשִעי ְולֹא־ַחָּטאִתי ְיהוָה:  ִּכי ִהֵּנה ָאְרבּו ְלַנְפִׁשי יָגּורּו ָעַלי ַעִּזים59:4
ְּבִלי־ָעון ְירּוצּון ְוִיּכֹוָננּו עּוָרה ִלְקָראִתי ּוְרֵאה: 59:5
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָהִקיָצה ִלְפֹקד ָּכל־ַהּגֹוִים ַאל־ָּתֹחן ָּכל־ֹּבְגֵדי ָאֶון ֶסָלה: ְוַאָּתה ְיהוָה59:6 ִהים ְצָבאֹות ֱא ־ֱא
יָׁשּובּו ָלֶעֶרב יֱֶהמּו ַכָּכֶלב ִויסֹוְבבּו ִעיר:  59:7
ִהֵּנה יִַּביעּון ְּבִפיֶהם ֲחָרבֹות ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם ִּכי־ִמי ֹׁשֵמַע: 59:8
ה ְיהוָה ִּתְׂשַחק־ָלמֹו ִּתְלַעג ְלָכל־ּגֹוִים: ְוַאּתָ 59:9

ִהים ִמְׂשַּגִּבי:  1עִּזי 59:10 ֵאֶלי ֶאְׁשֹמָרה ִּכי־ֱא

1 2 // ֵאִלם MT ֵאֶלם
2 3 // LXX Tg Syr Vg ָחָמס MT ֲחַמס 



ֵהי ַחְסִּדי59:11 ִהים יְַרֵאִני ְבֹׁשְרָרי: ְיַקְּדֵמנִ 2ֱא י ֱא
ַאל־ַּתַהְרֵגם ֶּפן־ִיְׁשְּכחּו ַעִּמי ֲהִניֵעמֹו ְבֵחיְל ְוהֹוִריֵדמֹו ָמִגֵּננּו ֲאֹדָני: 59:12
ַחַּטאת־ִּפימֹו ְּדַבר־ְׂשָפֵתימֹו ְוִיָּלְכדּו ִבְגאֹוָנם ּוֵמָאָלה ּוִמַּכַחׁש ְיַסֵּפרּו:  59:13
ִהים ֹמֵׁשל ְּביֲַעֹקב ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ ֶסָלה:  ַּכֵּלה ְבֵחָמה ּכַ 59:14 ֵּלה ְוֵאיֵנמֹו ְויְֵדעּו ִּכי־ֱא
ְויָׁשּובּו ָלֶעֶרב יֱֶהמּו ַכָּכֶלב ִויסֹוְבבּו ִעיר:  59:15
ֵהָּמה ינועון ְיִניעּון ֶלֱאֹכל ִאם־לֹא ִיְׂשְּבעּו וַָּיִלינּו:  59:16
ַלֹּבֶקר ַחְסֶּד ִּכי־ָהִייָת ִמְׂשָּגב ִלי ּוָמנֹוס ְּביֹום ַצר־ִלי:  וֲַאִני ָאִׁשיר ֻעֶּז וֲַאַרֵּנן59:17
ֵהי ַחְסִּדי:  59:18 ִהים ִמְׂשַּגִּבי ֱא ֻעִּזי ֵאֶלי ֲאַזֵּמָרה ִּכי־ֱא

ַלְמַנֵּצַח ַעל־ׁשּוַׁשן ֵעדּות ִמְכָּתם ְלָדִוד ְלַלֵּמד:  60:1
ת־ֲאַרם צֹוָבה וַָּיָׁשב יֹוָאב וַַּי ֶאת־ֱאדֹום ְּבֵגיא־ֶמַלח ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף:  ְּבַהּצֹותֹו ֶאת ֲאַרם ַנֲהַרִים ְואֶ 60:2
ִהים ְזַנְחָּתנּו ְפַרְצָּתנּו ָאַנְפָּת ְּתׁשֹוֵבב ָלנּו:  60:3 ֱא
ִהְרַעְׁשָּתה ֶאֶרץ ְּפַצְמָּתּה ְרָפה ְׁשָבֶריָה ִכי־ָמָטה:  60:4
ִקיָתנּו יִַין ַּתְרֵעָלה:  ִהְרִאיָתה ַעְּמ ָקָׁשה ִהְׁש 60:5
ָנַתָּתה ִּליֵרֶאי ֵּנס ְלִהְתנֹוֵסס ִמְּפֵני ֹקֶׁשט ֶסָלה: 60:6
: 3ְלַמַען יֵָחְלצּון ְיִדיֶדי הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנ וֲַעֵנִני60:7
זָ 60:8 ִהים ִּדֶּבר ְּבָקְדׁשֹו ֶאְע ה ֲאַחְּלָקה ְׁשֶכם ְוֵעֶמק ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד:  ֱא
ִלי ִגְלָעד ְוִלי ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִים ָמעֹוז רֹאִׁשי ְיהּוָדה ְמֹחְקִקי:  60:9

: 5ְּפֶלֶׁשת ֶאְתרֹוָעע4מֹוָאב ִסיר ַרְחִצי ַעל־ֱאדֹום ַאְׁשִלי ַנֲעִלי ֲעֵלי 60:10
ַעד־ֱאדֹום:  6ִמי ֹיִבֵלִני ִעיר ָמצֹור ִמי יְַנֵחִני60:11
ִהים ְּבִצְבאֹוֵתינּו60:12 ִהים ְזַנְחָּתנּו ְולֹא־ֵתֵצא ֱא :  ֲהלֹא־ַאָּתה ֱא
ָהָבה־ָּלנּו ֶעְזָרת ִמָּצר ְוָׁשְוא ְּתׁשּוַעת ָאָדם:  60:13
ִהים ַנֲעֶׂשה־ָחִיל ְוהּוא יָבּוס ָצֵרינּו:  60:14 ֵּבא

ְלָדִוד:  7ַלְמַנֵּצַח ַעל־ְנִגיֹנת 61:1
ִהים ִרָּנִתי ַהְקִׁשיָבה ְּת 61:2 ִפָּלִתי: ִׁשְמָעה ֱא
ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ֵאֶלי ֶאְקָרא ַּבֲעֹטף ִלִּבי ְּבצּור־יָרּום ִמֶּמִּני ַתְנֵחִני:  61:3
ִּכי־ָהִייָת ַמְחֶסה ִלי ִמְגַּדל־ֹעז ִמְּפֵני אֹויֵב:  61:4
ָאגּוָרה ְבָאָהְל עֹוָלִמים ֶאֱחֶסה ְבֵסֶתר ְּכָנֶפי ֶּסָלה:  61:5
ִהים61:6 : ִּכי־ַאָּתה ֱא ָׁשַמְעָּת ִלְנָדָרי ָנַתָּת ְיֻרַּׁשת ִיְרֵאי ְׁשֶמ
יִָמים ַעל־ְיֵמי־ֶמֶל ּתֹוִסיף ְׁשנֹוָתיו ְּכמֹו־ֹדר וָֹדר:  61:7
ִהים ֶחֶסד וֱֶאֶמת ַמן ִיְנְצֻרהּו: 61:8 יֵֵׁשב עֹוָלם ִלְפֵני ֱא
ֵּכן ֲאַזְּמָרה ִׁשְמ ָלַעד ְלַׁשְּלִמי ְנָדַרי יֹום יֹום:61:9
ַלְמַנֵּצַח ַעל־ְידּותּון ִמְזמֹור ְלָדִוד:  62:1
ִהים ּדּוִמָּיה ַנְפִׁשי ִּכי 62:2 ִמֶּמּנּו ְיׁשּוָעִתי: 8ַא ֶאל־ֱא
־הּוא צּוִרי ִויׁשּוָעִתי ִמְׂשַּגִּבי  62:3 לֹא־ֶאּמֹוט ַרָּבה:  ַא
ַעד־ָאָנה ְּתהֹוְתתּו ַעל ִאיׁש ְּתָרְּצחּו ֻכְּלֶכם ְּכִקיר ָנטּוי ָּגֵדר ַהְּדחּויָה:  62:4
ַא ִמְּׂשֵאתֹו יֲָעצּו ְלַהִּדיַח ִיְרצּו ָכָזב ְּבִפיו ְיָבֵרכּו ּוְבִקְרָּבם ְיַקְללּו־ֶסָלה: 62:5
ִהים ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי ּכִ 62:6 י־ִמֶּמּנּו ִּתְקוִָתי:  ַא ֵלא
־הּוא צּוִרי ִויׁשּוָעִתי ִמְׂשַּגִּבי לֹא ֶאּמֹוט: 62:7 ַא
ִהים: 62:8 ִהים ִיְׁשִעי ּוְכבֹוִדי צּור־ֻעִּזי ַמְחִסי ֵּבא ַעל־ֱא

1 9 // Hebrew Mss LXX Tg ֻעִּזי MT ֻעּזֹו
2 11 // Hebrew Mss MT Qere Tg Hier ַחְסִּדי MT Kethib LXX ַחְסּדֹו
3 7 // MT Qere Vrs וֲַעֵנִני MT Kethib וֲַעֵננּו
4 10 י // Syr and Psalm 108:10 ֲעֵלֽ MT ָעַלי
5 10 ע  // Hebrew Ms Syr and Psalm 108:10 ֶאְתרֹוָעֽ י ִעֽ MT ִהְתֹרָעֽ
6 11 // cf Vrs יְַנֵחִני (hpgr י) MT ָנַחִני
7 1 // Hebrew Mss LXX Tg Hier ְנִגיֹנת MT ְנִגיַנת
8 2 // Hebrew Mss LXX Syr ִּכי omit MT (ִּכיַנְפִׁשי)



ִהים ַמֲחֶסה־ָּלנּו ֶסָלה: 62:9 ִּבְטחּו בֹו ְבָכל־ֵעת ָעם ִׁשְפכּו־ְלָפָניו ְלַבְבֶכם ֱא
 ֶהֶבל ְּבֵני־ָאָדם ָּכָזב ְּבֵני ִאיׁש ְּבמֹאְזַנִים ַלֲעלֹות ֵהָּמה ֵמֶהֶבל יַָחד:  אַ 62:10
ַאל־ִּתְבְטחּו ְבֹעֶׁשק ּוְבָגֵזל ַאל־ֶּתְהָּבלּו ַחִיל ִּכי־יָנּוב ַאל־ָּתִׁשיתּו ֵלב:  62:11
ִהים: 62:12 ִהים ְׁשַּתִים־זּו ָׁשָמְעִּתי ִּכי ֹעז ֵלא ַאַחת ִּדֶּבר ֱא
־ֲאֹדָני ָחֶסד ִּכי־ַאָּתה ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו: 62:13 ּוְל

ִמְזמֹור ְלָדִוד ִּבְהיֹותֹו ְּבִמְדַּבר ְיהּוָדה:  63:1
ִהים ֵאִלי ַאָּתה ֲאַׁשֲחֶרָּך ָצְמָאה ְל ַנְפִׁשי ָּכַמּה ְל ְבָׂשִרי ְּבֶאֶרץ־ִצָּיה ְוָעיֵף ְּבִלי־ָמִים:  63:2 ֱא
:  ּכֵ 63:3 ן ַּבֹּקֶדׁש ֲחִזיִתי ִלְראֹות ֻעְּז ּוְכבֹוֶד
63:4  : ִּכי־טֹוב ַחְסְּד ֵמַחִּיים ְׂשָפַתי ְיַׁשְּבחּוְנ
ֵּכן ֲאָבֶרְכ ְבַחָּיי ְּבִׁשְמ ֶאָּׂשא ַכָּפי:  63:5
ְּכמֹו ֵחֶלב וֶָדֶׁשן ִּתְׂשַּבע ַנְפִׁשי ְוִׂשְפֵתי ְרָננֹות ְיַהֶּלל־ִּפי: 63:6
63:7  : ִאם־ְזַכְרִּתי ַעל־ְיצּוָעי ְּבַאְׁשֻמרֹות ֶאְהֶּגה־ָּב
ִּכי־ָהִייָת ֶעְזָרָתה ִּלי ּוְבֵצל ְּכָנֶפי ֲאַרֵּנן:  63:8
63:9  : ָּדְבָקה ַנְפִׁשי ַאֲחֶרי ִּבי ָּתְמָכה ְיִמיֶנ

ָאֶרץ: ְיַבְקׁשּו ַנְפִׁשי יָֹבאּו ְּבַתְחִּתּיֹות הָ ְלׁשֹוָאהְוֵהָּמה 63:10
יִַּגיֻרהּו ַעל־ְיֵדי־ָחֶרב ְמָנת ֻׁשָעִלים ִיְהיּו:  63:11
ִהים ִיְתַהֵּלל ָּכל־ַהִּנְׁשָּבע ּבֹו ִּכי ִיָּסֵכר ִּפי דֹוְבֵרי־ָׁשֶקר:  63:12 ְוַהֶּמֶל ִיְׂשַמח ֵּבא

: ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד64:1
ִהים קֹוִלי ְבִׂשיִחי ִמַּפַחד 64:2 אֹויֵב ִּתֹּצר ַחָּיי:  ְׁשַמע־ֱא
ַּתְסִּתיֵרִני ִמּסֹוד ְמֵרִעים ֵמִרְגַׁשת ֹּפֲעֵלי ָאוֶן:  64:3
ָּדָבר ָמר:  ִחָּצםֲאֶׁשר ָׁשְננּו ַכֶחֶרב ְלׁשֹוָנם ָּדְרכּו 64:4
ִלירֹות ַּבִּמְסָּתִרים ָּתם ִּפְתֹאם ֹיֻרהּו ְולֹא ִייָראּו:  64:5
ַסְּפרּו ִלְטמֹון מֹוְקִׁשים ָאְמרּו ִמי ִיְרֶאה־ָּלמֹו: ְיַחְּזקּו־ָלמֹו ָּדָבר ָרע יְ 64:6
ת64:7 ֵחֶפׂש ְמֻחָּפׂש ְוֶקֶרב ִאיׁש ְוֵלב ָעֹמק: 1ָטְמנּו יְַחְּפׂשּו־עֹו
ִהים ֵחץ ִּפְתאֹום ָהיּו ַמּכֹוָתם:  64:8 וַֹּיֵרם ֱא
ימֹו ְלׁשֹוָנם ִיְתֹנֲדדּו ָּכל־ֹרֵאי ָבם: וַַּיְכִׁשילּוהּו ָעלֵ 64:9

ִהים ּוַמֲעֵׂשהּו ִהְׂשִּכילּו: 64:10 וִַּייְראּו ָּכל־ָאָדם וַַּיִּגידּו ֹּפַעל ֱא
ִיְׂשַמח ַצִּדיק ַּביהוָה ְוָחָסה בֹו ְוִיְתַהְללּו ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלב: 64:11

ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד ִׁשיר:  65:1
ִהים ְּבִצּיֹון ּוְל ְיֻׁשַּלם־ֶנֶדר:  ְל 65:2 ֻדִמָּיה ְתִהָּלה ֱא
ֹׁשֵמַע ְּתִפָּלה ָעֶדי ָּכל־ָּבָׂשר יָֹבאּו:  65:3
ִּדְבֵרי ֲעוֹנת ָּגְברּו ֶמּנּו ְּפָׁשֵעינּו ַאָּתה ְתַכְּפֵרם:  65:4
:  ַאְׁשֵרי ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב ִיְׁשֹּכן ֲחֵצֶרי ִנְׂשְּבָעה ְּבטּוב65:5 ֵּביֶת ְקֹדׁש ֵהיָכֶל
ֵהי ִיְׁשֵענּו ִמְבָטח ָּכל־ַקְצוֵי־ֶאֶרץ ְויָם ְרֹחִקים:  65:6 נֹוָראֹות ְּבֶצֶדק ַּתֲעֵננּו ֱא
ֵמִכין ָהִרים ְּבֹכחֹו ֶנְאָזר ִּבְגבּוָרה:  65:7
ַמְׁשִּביַח ְׁשאֹון יִַּמים ְׁשאֹון ַּגֵּליֶהם ַוֲהמֹון ְלֻאִּמים:  65:8
יְראּו ֹיְׁשֵבי ְקָצות ֵמאֹוֹתֶתי מֹוָצֵאי־ֹבֶקר וֶָעֶרב ַּתְרִנין: וַּיִ 65:9

ִהים ָמֵלא ָמִים ָּתִכין ְּדָגָנם ִּכי־ֵכן ְּתִכיֶנָה:  65:10 ָּפַקְדָּת ָהָאֶרץ וְַּתֹׁשְקֶקָה ַרַּבת ַּתְעְׁשֶרָּנה ֶּפֶלג ֱא
:  ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה ַנֵחת ְּגדּוֶדיָה ִּבְרִביִבים ְּת 65:11 ֹמְגֶגָּנה ִצְמָחּה ְּתָבֵר
ִעַּטְרָּת ְׁשַנת טֹוָבֶת ּוַמְעָּגֶלי ִיְרֲעפּון ָּדֶׁשן:  65:12
ִיְרֲעפּו ְנאֹות ִמְדָּבר ְוִגיל ְּגָבעֹות ַּתְחֹּגְרָנה:  65:13
ָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצֹאן וֲַעָמִקים יַַעְטפּו־ָבר ִיְתרֹוֲעעּו ַאף־יִָׁשירּו:  65:14

ִהים ָּכל־ָהָאֶרץ: ַלמְ 66:1 ַנֵּצַח ִׁשיר ִמְזמֹור ָהִריעּו ֵלא
ְּתִהָּלתֹו:  2ַזְּמרּו ְכבֹוד־ְׁשמֹו ִׂשימּו ְכבֹוד 66:2
ִהים ַמה־ּנֹוָרא ַמֲעֶׂשי ְּבֹרב ֻעְּז ִיָּכֲחׁשּו 66:3 :  3ִאְמרּו ֵלא ְל ֹאְיֶבי

1 7 // Hebrew Mss ָטְמנּו MT ַּתְמנּו
2 2 // cf Tg Syr ְכבֹוד MT ָכבֹוד
3 3 // cf LXX Syr ִיָּכֲחׁשּו MT ְיַכֲחׁשּו



ָּכל־ָהָאֶרץ ִיְׁשַּתֲחוּו ְל ִויַזְּמרּו־ָל ְיַזְּמרּו ִׁשְמ ֶסָלה:  66:4
ִהים נֹוָרא ֲעִליָלֹות ַעל־ְּבֵני ָאָדם: 66:5 ְלכּו ּוְראּו ִמְפֲעלֹות ֱא
ם ִנְׂשְמָחה־ּבֹו: ָהַפ יָם ְליַָּבָׁשה ַּבָּנָהר יַַעְברּו ְבָרֶגל ׁשָ 66:6
ֹמֵׁשל ִּבְגבּוָרתֹו עֹוָלם ֵעיָניו ַּבּגֹוִים ִּתְצֶּפיָנה ַהּסֹוְרִרים ַאל־ירימו יָרּומּו ָלמֹו ֶסָלה: 66:7
ֵהינּו ְוַהְׁשִמיעּו קֹול ְּתִהָּלתֹו: 66:8 ָּבְרכּו ַעִּמים ֱא
נּו:  ַהָּׂשם ַנְפֵׁשנּו ַּבַחִּיים ְולֹא־ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגלֵ 66:9

ִהים ְצַרְפָּתנּו ִּכְצָרף־ָּכֶסף: 66:10 ִּכי־ְבַחְנָּתנּו ֱא
ֲהֵבאָתנּו ַבְּמצּוָדה ַׂשְמָּת מּוָעָקה ְבָמְתֵנינּו:  66:11
: 1ִהְרַּכְבָּת ֱאנֹוׁש ְלרֹאֵׁשנּו ָּבאנּו־ָבֵאׁש ּוַבַּמִים וַּתֹוִציֵאנּו ָלְרוָָחה 66:12
ָאבֹוא ֵביְת ְבעֹולֹות ֲאַׁשֵּלם ְל ְנָדָרי:  66:13
ֲאֶׁשר־ָּפצּו ְׂשָפָתי ְוִדֶּבר־ִּפי ַּבַּצר־ִלי:  66:14
:  ָבָקר ִעם־ַעּתּוִדים ֶסָלה2ֹעלֹות ֵמִחים ַאֲעֶלה־ָּל ִעם־ְקֹטֶרת ֵאיִלים ֶאֱעֶׂשה ְל 66:15
ִהים ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַנְפִׁשי: 66:16 ְלכּו־ִׁשְמעּו וֲַאַסְּפָרה ָּכל־ִיְרֵאי ֱא
ֵאָליו ִּפי־ָקָראִתי ְורֹוַמם ַּתַחת ְלׁשֹוִני: 66:17
ָאוֶן ִאם־ָרִאיִתי ְבִלִּבי לֹא ִיְׁשַמע ֲאֹדָני:  66:18
ִהים ִהְקִׁשיב ְּבקֹול ְּתִפָּלִתי:  66:19 ָאֵכן ָׁשַמע ֱא
ִהים ֲאֶׁשר לֹא־ֵהִסיר ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו ֵמִאִּתי: 66:20 ָּברּו ֱא

ַלְמַנֵצַח ִּבְנִגיֹנת ִמְזמֹור ִׁשיר:  67:1
ִהים ְיָחֵּננּו ִויָבְרֵכנּו יֵָאר ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלה: 67:2 ֱא
67:3  : ָלַדַעת ָּבָאֶרץ ַּדְרֶּכ ְּבָכל־ּגֹוִים ְיׁשּוָעֶת
ִהים יֹודּו ַעִּמים ֻּכָּלם: יֹו67:4 דּו ַעִּמים ֱא
ּוְלֻאִּמים ָּבָאֶרץ ַּתְנֵחם ֶסָלה:  4ם ְּבִמיׁשֹורַעִּמי3ִתְׁשֹּפטַּבֶּצֶדק ֵּתֵבלִּכי־ִתְׁשֹּפט ִיְׂשְמחּו ִויַרְּננּו ְלֻאִּמים 67:5
ִהים יֹודּו ַעִּמים ֻּכָּלם: 67:6 יֹודּו ַעִּמים ֱא
ֵהינּו:  67:7 ִהים ֱא ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה ְיָבְרֵכנּו ֱא
ִהים וְ 67:8 ִייְראּו ֹאתֹו ָּכל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ: ְיָבְרֵכנּו ֱא
ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור ִׁשיר:  68:1
ִהים יָפּוצּו אֹוְיָביו ְויָנּוסּו ְמַׂשְנָאיו ִמָּפָניו:  68:2 יָקּום ֱא
ִהים:  ְּכִהֵּמס ּדֹוַנג ִמְּפֵני־ֵאׁש יֹא5ְּכִהְנֹּדף ָעָׁשן ִיָּנֵדפּו68:3 ְבדּו ְרָׁשִעים ִמְּפֵני ֱא
ִהים ְויִָׂשיׂשּו ְבִׂשְמָחה: 68:4 ְוַצִּדיִקים ִיְׂשְמחּו יַַעְלצּו ִלְפֵני ֱא
ִהים ַזְּמרּו ְׁשמֹו ֹסּלּו ָלֹרֵכב ָּבֲעָרבֹות ְּביָּה ְׁשמֹו ְוִעְלזּו ְלָפָניו:  68:5 ִׁשירּו ֵלא
ִהים ִּבְמעֹון ָקְדׁשֹו:  ֲאִבי ְיתֹוִמים ְוַדַּין ַאְלָמנֹו68:6 ת ֱא
ִהים מֹוִׁשיב ְיִחיִדים ַּבְיָתה מֹוִציא ֲאִסיִרים ַּבּכֹוָׁשרֹות ַא סֹוֲרִרים ָׁשְכנּו ְצִחיָחה:  68:7 ֱא
ִהים ְּבֵצאְת ִלְפֵני ַעֶּמ ְּבַצְעְּד ִביִׁשימֹון ֶסָלה: 68:8 ֱא
ֵהי ִיְׂשָרֵאל:  ֶאֶרץ ָרָעָׁשה ַאף־ָׁשַמִים ָנְטפּו מִ 68:9 ִהים ֱא ִהים ֶזה ִסיַני ִמְּפֵני ֱא ְּפֵני ֱא

ִהים ַנֲחָלְת ְוִנְלָאה ַאָּתה כֹוַנְנָּתּה: 68:10 ֶּגֶׁשם ְנָדבֹות ָּתִניף ֱא
ִהים:  68:11 ַחָּיְת יְָׁשבּו־ָבּה ָּתִכין ְּבטֹוָבְת ֶלָעִני ֱא
ת ָצָבא ָרב:  ֲאֹדָני ִיֶּתן־ֹאֶמר ַהְמַבְּׂשרֹו68:12
ַמְלֵכי ְצָבאֹות ִיֹּדדּון ִיֹּדדּון ּוְנוַת ַּבִית ְּתַחֵּלק ָׁשָלל:  68:13
ִאם־ִּתְׁשְּכבּון ֵּבין ְׁשַפָּתִים ַּכְנֵפי יֹוָנה ֶנְחָּפה ַבֶּכֶסף ְוֶאְברֹוֶתיָה ִּביַרְקַרק ָחרּוץ: 68:14
מֹון:  ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי ְמָלִכים ָּבּה ַּתְׁשֵלג ְּבַצלְ 68:15
ִהים ַהר־ָּבָׁשן ַהר ַּגְבנִֻּנים ַהר־ָּבָׁשן:  68:16 ַהר־ֱא
ִהים ְלִׁשְבּתֹו ַאף־ְיהוָה ִיְׁשֹּכן ָלֶנַצח:  68:17 ָלָּמה ְּתַרְּצדּון ָהִרים ַּגְבנִֻּנים ָהָהר ָחַמד ֱא

1 12 // cf LXX Tg Syr ָלְרוָָחה MT ָלְרוָיָה
2 15 // Hebrew Mss LXX ְל  omit MT
3 5 // LXX(S) Ms ֵּתֵבל ַּבֶּצֶדק  ִתְׁשֹּפט  omit MT LXX Tg Syr Vg ( ִתְׁשֹּפט ִתְׁשֹּפט)
4 5 // Hebrew Mss LXX Tg ְּבִמיׁשֹור  MT Syr Vg ִמיׁשֹור 
5 3 // Vrs ִיָּנֵדפּו MT ִּתְנֹּדף



ִהים ִרֹּבַתִים ַאְלֵפי ִׁשְנָאן ֲאֹדָני ָבם ִסיַני ַּבֹּקֶדׁש:68:18 ֶרֶכב ֱא
ִהים:  3ְוַאף סֹוְרִרים לֹא ִיְׁשְּכנּו ִלְפֵני 2ַמָּתנֹות ִלְבֵני ָאָדם 1ָעִליָת ַלָּמרֹום ָׁשִביָת ֶּׁשִבי וִַּתָנֵתן 68:19 ֱא
ָּברּו ֲאֹדָני יֹום יֹום יֲַעָמס־ָלנּו ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ֶסָלה: 68:20
ָהֵאל ָלנּו ֵאל ְלמֹוָׁשעֹות ְוֵליהִוה ֲאֹדָני ַלָּמוֶת ּתֹוָצאֹות: 68:21
ִהים ִיְמַחץ רֹאׁש ֹאְיָביו ָקְדֹקד ֵׂשָער ִמְתַהּלֵ 68:22 ־ֱא  ַּבֲאָׁשָמיו: ַא
ָאַמר ֲאֹדָני ִמָּבָׁשן ָאִׁשיב ָאִׁשיב ִמְּמֻצלֹות יָם:  68:23
ְלַמַען ִּתְמַחץ ַרְגְל ְּבָדם ְלׁשֹון ְּכָלֶבי ֵמֹאְיִבים ִמֵּנהּו: 68:24
ִהים ֲהִליכֹות ֵאִלי ַמְלִּכי ַבֹּקֶדׁש:  68:25 ָראּו ֲהִליכֹוֶתי ֱא
ַחר ֹנְגִנים ְּבתֹו ֲעָלמֹות ּתֹוֵפפֹות:  ִקְּדמּו ָׁשִרים אַ 68:26
ִהים ְיהוָה ִמְּמקֹור ִיְׂשָרֵאל: 68:27 ְּבַמְקֵהלֹות ָּבְרכּו ֱא
ָׁשם ִּבְניִָמן ָצִעיר ֹרֵדם ָׂשֵרי ְיהּוָדה ִרְגָמָתם ָׂשֵרי ְזֻבלּון ָׂשֵרי ַנְפָּתִלי: 68:28
ִהים זּו68:29 ֶהי ֻעֶּז עּוָּזה ֱא ָּפַעְלָּת ָּלנּו: ִצָּוה ֱא
ֵמֵהיָכֶל ַעל־ְירּוָׁשָלִם ְל יֹוִבילּו ְמָלִכים ָׁשי: 68:30
ְּגַער ַחַּית ָקֶנה ֲעַדת ַאִּביִרים ְּבֶעְגֵלי ַעִּמים ִמְתַרֵּפס ְּבַרֵּצי־ָכֶסף ִּבַּזר ַעִּמים ְקָרבֹות יְֶחָּפצּו:  68:31
ִהים: יֱֶאָתיּו ַחְׁשַמִּנים ִמִּני ִמְצָריִ 68:32 ם ּכּוׁש ָּתִריץ יָָדיו ֵלא
ִהים ַזְּמרּו ֲאֹדָני ֶסָלה:  68:33 ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ִׁשירּו ֵלא
ָלֹרֵכב ִּבְׁשֵמי ְׁשֵמי־ֶקֶדם ֵהן ִיֵּתן ְּבקֹולֹו קֹול ֹעז: 68:34
ִהים ַעל־ִיְׂשָרֵאל ַּגֲאוָתֹו ְוֻעּזֹו ַּבְּׁשָחִקים: 68:35 ְּתנּו ֹעז ֵלא
ִהים:  נֹו68:36 ִהים ִמִּמְקָּדֶׁשי ֵאל ִיְׂשָרֵאל הּוא ֹנֵתן ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם ָּברּו ֱא ָרא ֱא

ַלְמַנֵּצַח ַעל־ׁשֹוַׁשִּנים ְלָדִוד:  69:1
ִהים ִּכי ָבאּו ַמִים ַעד־ָנֶפׁש:  69:2 הֹוִׁשיֵעִני ֱא
ֲעַמֵּקי־ַמִים ְוִׁשֹּבֶלת ְׁשָטָפְתִני:  ָטַבְעִּתי ִּביוֵן ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד ָּבאִתי ְבמַ 69:3
ָהי:  69:4 יַָגְעִּתי ְבָקְרִאי ִנַחר ְּגרֹוִני ָּכלּו ֵעיַני ִמּיֵחל ֵלא
ַרּבּו ִמַּׂשֲערֹות רֹאִׁשי ׂשְֹנַאי ִחָּנם ָעְצמּו ַמְצִמיַתי ֹאְיַבי ֶׁשֶקר ֲאֶׁשר לֹא־ָגַזְלִּתי ָאז ָאִׁשיב:  69:5
ִהים ַאָּתה י69:6ָ ַדְעָּת ְלִאַּוְלִּתי ְוַאְׁשמֹוַתי ִמְּמ לֹא־ִנְכָחדּו:  ֱא
ֵהי ִיְׂשָרֵאל:  4ַאל־יֵֹבׁשּו ִבי ֹקֶוי69:7 ְיהִוה ְצָבאֹות ַאל־ִיָּכְלמּו ִבי ְמַבְקֶׁשי ֱא
י:  ִּכי־ָעֶלי ָנָׂשאִתי ֶחְרָּפה ִּכְּסָתה ְכִלָּמה ָפנָ 69:8
מּוָזר ָהִייִתי ְלֶאָחי ְוָנְכִרי ִלְבֵני ִאִּמי:  69:9

ִּכי־ִקְנַאת ֵּביְת ֲאָכָלְתִני ְוֶחְרּפֹות חֹוְרֶפי ָנְפלּו ָעָלי: 69:10
וֶָאְבֶּכה ַבּצֹום ַנְפִׁשי וְַּתִהי ַלֲחָרפֹות ִלי:  69:11
וֶָאְּתָנה ְלבּוִׁשי ָׂשק וֱָאִהי ָלֶהם ְלָמָׁשל:  69:12
יִָׂשיחּו ִבי ֹיְׁשֵבי ָׁשַער ּוְנִגינֹות ׁשֹוֵתי ֵׁשָכר:  69:13
69:14 : ִהים ְּבָרב־ַחְסֶּד ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶע וֲַאִני ְתִפָּלִתי־ְל ְיהוָה ֵעת ָרצֹון ֱא
ַהִּציֵלִני ִמִּטיט ְוַאל־ֶאְטָּבָעה ִאָּנְצָלה ִמּׂשְֹנַאי ּוִמַּמֲעַמֵּקי־ָמִים:  69:15
ַאל־ִּתְׁשְטֵפִני ִׁשֹּבֶלת ַמִים ְוַאל־ִּתְבָלֵעִני ְמצּוָלה ְוַאל־ֶּתְאַטר־ָעַלי ְּבֵאר ִּפיָה:  69:16
ֲעֵנִני ְיהוָה ִּכי־טֹוב ַחְסֶּד ְּכֹרב ַרֲחֶמי ְּפֵנה ֵאָלי:  69:17
ְוַאל־ַּתְסֵּתר ָּפֶני ֵמַעְבֶּד ִּכי־ַצר־ִלי ַמֵהר ֲעֵנִני: 69:18
ֶאל־ַנְפִׁשי ְגָאָלּה ְלַמַען ֹאְיַבי ְּפֵדִני:  ָקְרָבה 69:19
ַאָּתה יַָדְעָּת ֶחְרָּפִתי ּוָבְׁשִּתי ּוְכִלָּמִתי ֶנְגְּד ָּכל־צֹוְרָרי: 69:20
ֶחְרָּפה ָׁשְבָרה ִלִּבי וָָאנּוָׁשה וֲָאַקֶּוה ָלנּוד וַָאִין ְוַלְמַנֲחִמים ְולֹא ָמָצאִתי:  69:21
ּוִתי רֹאׁש ְוִלְצָמִאי יְַׁשקּוִני ֹחֶמץ:  וִַּיְּתנּו ְּבָבר 69:22
:6ּוְלמֹוֵקׁש ּוִמְכׁשֹול5ְיִהי־ֻׁשְלָחָנם ִלְפֵניֶהם ְלָפח ּוְלִׁשּלּוִמים 69:23

1 19 // Syr cf Ephesians 4:8 וִַּתָנֵתן MT ָלַקְחּתָ 
2 19 // Syr Tg cf Ephesians 4:8 ִלְבֵני ָאָדם MT ָּבָאָדם
3 19 // Syr לֹא ִיְׁשְּכנּו ִלפְ ֵני MT ִלְׁשֹּכן יָּה
4 7 // LXX(B) ֹקוֶי  add MT ֲאֹדָני
5 23 // Vocalization LXX and Romans 11:9 ּוְלִׁשּלּוִמים MT ְוִלְׁשלֹוִמים
6 23 // LXX and Romans 11:9 ּוִמְכׁשֹול omit MT



ֶּתְחַׁשְכָנה ֵעיֵניֶהם ֵמְראֹות ּוָמְתֵניֶהם ָּתִמיד ַהְמַעד: 69:24
־ֲעֵליֶהם ַזְעֶמ וֲַחרֹון ַאְּפ יִַּׂשיֵגם: 69:25 ְׁשָפ
ב:  ַאל־ְיִהי ֹיׁשֵ 1ְּתִהי־ִטיָרָתם ְנַׁשָּמה ּוְּבָאֳהֵליֶהם 69:26
ִּכי־ַאָּתה ֲאֶׁשר־ִהִּכיָת ָרָדפּו ְוֶאל־ַמְכאֹוב ֲחָלֶלי ְיַסֵּפרּו:  69:27
69:28  : ְּתָנה־ָעון ַעל־ֲעוָנם ְוַאל־יָֹבאּו ְּבִצְדָקֶת
ִיָּמחּו ִמֵּסֶפר ַחִּיים ְוִעם ַצִּדיִקים ַאל־ִיָּכֵתבּו:  69:29
ִהי69:30 ם ְּתַׂשְּגֵבִני:  וֲַאִני ָעִני ְוכֹוֵאב ְיׁשּוָעְת ֱא
ִהים ְּבִׁשיר וֲַאַגְּדֶלּנּו ְבתֹוָדה:  69:31 ֲאַהְלָלה ֵׁשם־ֱא
ְוִתיַטב ַליהוָה ִמּׁשֹור ָּפר ַמְקִרן ַמְפִריס: 69:32
ִהים ִויִחי ְלַבְבֶכם:  3ֲעָנִוים וִַּיְׂשָמחּו 2ִיְראּו69:33 ֹּדְרֵׁשי ֱא
ִּכי־ֹׁשֵמַע ֶאל־ֶאְביֹוִנים ְיהוָה ְוֶאת־ֲאִסיָריו לֹא ָבָזה:  69:34
ְיַהְללּוהּו ָׁשַמִים וָָאֶרץ יִַּמים ְוָכל־ֹרֵמׂש ָּבם: 69:35
ִהים יֹוִׁשיַע ִצּיֹון ְוִיְבֶנה ָעֵרי ְיהּוָדה ְויְָׁשבּו ָׁשם  69:36 ִויֵרׁשּוָה:  ִּכי ֱא
ְוֶזַרע ֲעָבָדיו ִיְנָחלּוָה ְוֹאֲהֵבי ְׁשמֹו ִיְׁשְּכנּו־ָבּה:  69:37

ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ְלַהְזִּכיר:  70:1
ִהים ְלַהִּציֵלִני ְיהוָה ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה:  70:2 ֱא
ֵצי ָרָעִתי: יֵֹבׁשּו ְויְַחְּפרּו ְמַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי ִיֹּסגּו ָאחֹור ְוִיָּכְלמּו ֲחפֵ 70:3
ֶהָאח ֶהָאח: 4יָׁשּובּו ַעל־ֵעֶקב ָּבְׁשָּתם ָהֹאְמִרים ִלי 70:4
70:5  : ִהים ֹאֲהֵבי ְיׁשּוָעֶת יִָׂשיׂשּו ְוִיְׂשְמחּו ְּב ָּכל־ְמַבְקֶׁשי ְויֹאְמרּו ָתִמיד ִיְגַּדל ֱא
ִהים חּוָׁשה־ִּלי ֶעְזִרי ּוְמַפְלִטי ַאָּתה ְיהוָה ַאל־ְּתַאַחר:  וֲַאִני ָעִני ְוֶאבְ 70:6 יֹון ֱא
־ְיהוָה ָחִסיִתי ַאל־ֵאבֹוָׁשה ְלעֹוָלם:  71:1 ְּב
ְּבִצְדָקְת ַּתִּציֵלִני ּוְתַפְּלֵטִני ַהֵּטה־ֵאַלי ָאְזְנ ְוהֹוִׁשיֵעִני: 71:2
ָלבֹוא ָּתִמיד ִצִּויָת ְלהֹוִׁשיֵעִני ִּכי־ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה:  5ֱהיֵה ִלי ְלצּור ָמעֹוז 71:3
ַהי ַּפְּלֵטִני ִמַּיד ָרָׁשע ִמַּכף ְמַעֵּול ְוחֹוֵמץ:  71:4 ֱא
ִּכי־ַאָּתה ִתְקוִָתי ֲאֹדָני ְיהִוה ִמְבַטִחי ִמְּנעּוָרי:  71:5
ְּב ְתִהָּלִתי ָתִמיד:  6עּוִּזי י ִנְסַמְכִּתי ִמֶּבֶטן ִמְּמֵעי ִאִּמי ַאָּתה  ָעלֶ 71:6
ְּכמֹוֵפת ָהִייִתי ְלַרִּבים ְוַאָּתה ַמֲחִסי־ֹעז:  71:7
71:8  : ִיָּמֵלא ִפי ְּתִהָּלֶת ָּכל־ַהּיֹום ִּתְפַאְרֶּת
ַאל־ַּתְׁשִליֵכִני ְלֵעת ִזְקָנה ִּכְכלֹות ֹּכִחי ַאל־ַּתַעְזֵבִני: 71:9

ִּכי־ָאְמרּו אֹוְיַבי ִלי ְוֹׁשְמֵרי ַנְפִׁשי נֹוֲעצּו יְַחָּדו: 71:10
ִהים ֲעָזבֹו ִרְדפּו ְוִתְפׂשּוהּו ִּכי־ֵאין ַמִּציל:71:11 ֵלאֹמר ֱא
ִהים ַאל־ִּתְרַחק ִמֶּמִּני ֱא71:12 ַהי ְלֶעְזָרִתי חישה חּוָׁשה: ֱא
ׂשְֹטֵני ַנְפִׁשי יֲַעטּו ֶחְרָּפה ּוְכִלָּמה ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי:  7ְויְָכלּו יֵֹבׁשּו 71:13
:  וֲַאִני ָּתִמיד ֲאיֵַחל ְוהֹוַסְפִּתי ַעל־ָּכל־ְּתִהּלָ 71:14 ֶת
ִּפי ְיַסֵּפר ִצְדָקֶת ָּכל־ַהּיֹום ְּתׁשּוָעֶת ִּכי לֹא יַָדְעִּתי ְסֹפרֹות:  71:15
71:16  : ָאבֹוא ִּבְגֻבַרת ֲאֹדָני ְיהִוה ַאְזִּכיר ִצְדָקְת ְלַבֶּד
71:17 : ִהים ִלַּמְדַּתִני ִמְּנעּוָרי ְוַעד־ֵהָּנה ַאִּגיד ִנְפְלאֹוֶתי ֱא
:  ְוַגם71:18 ִהים ַאל־ַּתַעְזֵבִני ַעד־ַאִּגיד ְזרֹוֲע ְלדֹור ְלָכל־יָבֹוא ְּגבּוָרֶת ַעד־ִזְקָנה ְוֵׂשיָבה ֱא
71:19  : ִהים ִמי ָכמֹו ִהים ַעד־ָמרֹום ֲאֶׁשר־ָעִׂשיָת ְגֹדלֹות ֱא ְוִצְדָקְת ֱא
יִני ּוִמְּתֹהמֹות ָהָאֶרץ ָּתׁשּוב ַּתֲעֵלִני: ֲאֶׁשר ִהְרִאיַתִני ָצרֹות ַרּבֹות ְוָרעֹות ָּתׁשּוב ְּתַחּיֵ 71:20

1 26 // LXX Syr and Acts 1:20 ּוְּבָאֳהֵליֶהם MT ְּבָאֳהֵליֶהם
2 33 // Hebrew Mss LXX ִיְראּו MT ָראּו
3 33 // cf Syr וִַּיְׂשָמחּו MT ִיְׂשָמחּו
4 4 // Hebrew Mss LXX Syr Vg ִלי omit MT
5 3 // Hebrew Mss LXX Symmachus Tg 31:3 ָמעֹוז MT ָמעֹון
6 6 // DSS(4QPs(a), frg. 9 ii) LXX עּוִּזי MT גֹוִזי
7 13 // DSS(4QPs(a), frg. 9 ii) Hebrew Mss LXX Vg ְויְָכלּו MT Tg ִיְכלּו



ֶּתֶרב ְּגֻדָּלִתי ְוִתֹּסב ְּתַנֲחֵמִני: 71:21
ָהי ֲאַזְּמָרה ְל ְבִכּנֹור ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל:  71:22 ַּגם־ֲאִני אֹוְד ִבְכִלי־ֶנֶבל ֲאִמְּת ֱא
ִׁשי ֲאֶׁשר ָּפִדיָת: ְּתַרֵּנָּנה ְׂשָפַתי ִּכי ֲאַזְּמָרה־ָּל ְוַנפְ 71:23
ַּגם־ְלׁשֹוִני ָּכל־ַהּיֹום ֶּתְהֶּגה ִצְדָקֶת ִּכי־ֹבׁשּו ִכי־ָחְפרּו ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי:  71:24

72:1 : ִהים ִמְׁשָּפֶטי ְלֶמֶל ֵּתן ְוִצְדָקְת ְלֶבן־ֶמֶל ֹמה ֱא ִלְׁש
יִָדין ַעְּמ ְבֶצֶדק וֲַעִנֶּיי ְבִמְׁשָּפט:  72:2
ִיְׂשאּו ָהִרים ָׁשלֹום ָלָעם ּוְגָבעֹות ִּבְצָדָקה:  72:3
ִיְׁשֹּפט ֲעִנֵּיי־ָעם יֹוִׁשיַע ִלְבֵני ֶאְביֹון ִויַדֵּכא עֹוֵׁשק: 72:4
ִייָראּו ִעם־ָׁשֶמׁש ְוִלְפֵני יֵָרַח ּדֹור ּדֹוִרים:  72:5
יֵֵרד ְּכָמָטר ַעל־ֵּגז ִּכְרִביִבים ַזְרִזיף ָאֶרץ:  72:6
ִיְפַרח־ְּביָָמיו ֶצֶדק ְוֹרב ָׁשלֹום ַעד־ְּבִלי ָיֵרַח: 72:7
ְויְֵרְּד ִמָּים ַעד־יָם ּוִמָּנָהר ַעד־ַאְפֵסי־ָאֶרץ:  72:8
ְלָפָניו ִיְכְרעּו ִצִּיים ְוֹאְיָביו ָעָפר ְיַלֵחכּו:  72:9

ֶאְׁשָּכר יְַקִריבּו:  ַמְלֵכי ַתְרִׁשיׁש ְוִאִּיים ִמְנָחה יִָׁשיבּו ַמְלֵכי ְׁשָבא ּוְסָבא72:10
ְוִיְׁשַּתֲחוּו־לֹו ָכל־ְמָלִכים ָּכל־ּגֹוִים יַַעְבדּוהּו:  72:11
ִּכי־יִַּציל ֶאְביֹון ְמַׁשֵּוַע ְוָעִני ְוֵאין־ֹעֵזר לֹו:  72:12
יָֹחס ַעל־ַּדל ְוֶאְביֹון ְוַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים יֹוִׁשיַע: 72:13
ְפָׁשם ְויֵיַקר ָּדָמם ְּבֵעיָניו: ִמּתֹו ּוֵמָחָמס ִיְגַאל נַ 72:14
ִויִחי ְוִיֶּתן־לֹו ִמְּזַהב ְׁשָבא ְוִיְתַּפֵּלל ַּבֲעדֹו ָתִמיד ָּכל־ַהּיֹום ְיָבֲרֶכְנהּו: 72:15
ְיִהי ִפַּסת־ַּבר ָּבָאֶרץ ְּברֹאׁש ָהִרים ִיְרַעׁש ַּכְּלָבנֹון ִּפְריֹו ְויִָציצּו ֵמִעיר ְּכֵעֶׂשב ָהָאֶרץ:  72:16
ְׁשמֹו ְוִיְתָּבְרכּו בֹו ָּכל־ּגֹוִים ְיַאְּׁשרּוהּו:  1יִָנין ְיִהי ְׁשמֹו ְלעֹוָלם ִלְפֵני־ֶׁשֶמׁש 72:17
ֵהי2ָּברּו ְיהוָה 72:18 ִיְׂשָרֵאל ֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו:  ֱא
ּוָברּו ֵׁשם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת־ֹּכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן:  72:19
ָּכּלּו ְתִפּלֹות ָּדִוד ֶּבן־ִיָׁשי: 72:20

ִהים ְלָבֵרי ֵלָבב:  73:1 ִמְזמֹור ְלָאָסף ַא טֹוב ְלִיְׂשָרֵאל ֱא
י ִּכְמַעט ָנָטיּו ַרְגָלי ְּכַאִין ֻׁשְּפכּו ֲאֻׁשָרי:  וֲַאנִ 73:2
ִּכי־ִקֵּנאִתי ַּבהֹוְלִלים ְׁשלֹום ְרָׁשִעים ֶאְרֶאה:  73:3
ִּכי ֵאין ַחְרֻצּבֹות ְלמֹוָתם ּוָבִריא אּוָלם: 73:4
ַּבֲעַמל ֱאנֹוׁש ֵאיֵנמֹו ְוִעם־ָאָדם לֹא ְינָֻּגעּו:  73:5
ה יֲַעָטף־ִׁשית ָחָמס ָלמֹו:  ָלֵכן ֲעָנַקְתמֹו ַגֲאו73:6ָ
ָעְברּו ַמְׂשִּכּיֹות ֵלָבב:  3יָָצא ֵמֵחֶלב ֲעֹוָנמּו73:7
יִָמיקּו ִויַדְּברּו ְבָרע ֹעֶׁשק ִמָּמרֹום ְיַדֵּברּו:  73:8
:  ַׁשּתּו ַבָּׁשַמִים ִּפיֶהם ּוְלׁשֹוָנם ִּתֲהַל ָּבָאֶרץ73:9

ם ּוֵמי ָמֵלא ִיָּמצּו ָלמֹו:  5ַעִּמי4ָלֵכן יָׁשּוב73:10 ֲה
ְוָאְמרּו ֵאיָכה יַָדע־ֵאל ְויֵׁש ֵּדָעה ְבֶעְליֹון:  73:11
ָלם ִהְׂשּגּו־ָחִיל: ִהֵּנה־ֵאֶּלה ְרָׁשִעים ְוַׁשְלוֵי עֹו73:12
־ִריק ִזִּכיִתי ְלָבִבי וֶָאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי:  73:13 ַא
וֱָאִהי ָנגּוַע ָּכל־ַהּיֹום ְותֹוַכְחִּתי ַלְּבָקִרים:  73:14
ִאם־ָאַמְרִּתי ֲאַסְּפָרה ְכמֹו ִהֵּנה דֹור ָּבֶני ָבָגְדִּתי:  73:15
ָמל הּוא ְבֵעיָני: וֲָאַחְּׁשָבה ָלַדַעת זֹאת עָ 73:16
ַעד־ָאבֹוא ֶאל־ִמְקְּדֵׁשי־ֵאל ָאִביָנה ְלַאֲחִריָתם:  73:17
ַא ַּבֲחָלקֹות ָּתִׁשית ָלמֹו ִהַּפְלָּתם ְלַמּׁשּואֹות: 73:18
ֵאי ָהיּו ְלַׁשָּמה ְכָרַגע ָספּו ַתּמּו ִמן־ַּבָּלהֹות:  73:19

1 17 // MT Kethib יִָנין // MT Qere ִיּנֹון Hebrew Ms ִיּכֹון
2 18 // Hebrew Mss LXX Mss Syr ְיהוָה add ִהים MT ֱא
3 7 // cf LXX Syr ֲעֹוָנמּו MT ֵעיֵנמֹו
4 10 // Hebrew Mss MT Qere Vrs יָׁשּוב MT יִָׁשיב
5 10 // cf LXX Syr ַעִּמי MT ַעּמֹו



ם ִּתְבֶזה:  ַּכֲחלֹום ֵמָהִקיץ ֲאֹדָני ָּבִעיר ַצְלמָ 73:20
ִּכי ִיְתַחֵּמץ ְלָבִבי ְוִכְליֹוַתי ֶאְׁשּתֹוָנן:  73:21
:  1וֲַאִני־ַבַער ְולֹא ֵאָדע ַּכְּבֵהָמה 73:22 ָהִייִתי ִעָּמ
וֲַאִני ָתִמיד ִעָּמ ָאַחְזָּת ְּביַד־ְיִמיִני:  73:23
ִני ְוַאַחר ָּכבֹוד ִּתָּקֵחִני:  ַּבֲעָצְת ַתְנחֵ 73:24
ִמי־ִלי ַבָּׁשָמִים ְוִעְּמ לֹא־ָחַפְצִּתי ָבָאֶרץ:  73:25
ִהים ְלעֹוָלם: 73:26 ָּכָלה ְׁשֵאִרי ּוְלָבִבי צּור־ְלָבִבי ְוֶחְלִקי ֱא
ִּכי־ִהֵּנה ְרֵחֶקי יֹאֵבדּו ִהְצַמָּתה ָּכל־זֹוֶנה ִמֶּמָּך: 73:27
ִהים ִלי־טֹוב ַׁשִּתי ַּביהוָה וֲַאִני ִקֲרבַ 73:28 : 3ַמְחִסי ְלַסֵּפר ָּכל־ַמְלֲאכֹוֶתי ְּבַׁשֲעֵרי ַבת־ִצּיֹון 2ת ֱא

74:1 : ִהים ָזַנְחָּת ָלֶנַצח יְֶעַׁשן ַאְּפ ְּבצֹאן ַמְרִעיֶת ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף ָלָמה ֱא
ְזֹכר ֲעָדְת ָקִניָת ֶּקֶדם ָּגַאְלָּת ֵׁשֶבט ַנֲחָלֶת ַהר־ִצּיֹון ֶזה ָׁשַכְנָּת ּבֹו: 74:2
אֹות ֶנַצח ָּכל־ֵהַרע אֹויֵב ַּבֹּקֶדׁש: ָהִריָמה ְפָעֶמי ְלַמּׁשֻ 74:3
ָׁשֲאגּו ֹצְרֶרי ְּבֶקֶרב מֹוֲעֶד ָׂשמּו אֹוֹתָתם ֹאתֹות:  74:4
־ֵעץ ַקְרֻּדּמֹות:  74:5 ִיָּוַדע ְּכֵמִביא ְלָמְעָלה ִּבֲסָב
מּון:  74:6 ועת ְוַעָּתה ִּפּתּוֶחיָה ָּיַחד ְּבַכִּׁשיל ְוֵכיַלֹּפת יֲַה
:  ִׁש 74:7 ְלחּו ָבֵאׁש ִמְקָּדֶׁש ָלָאֶרץ ִחְּללּו ִמְׁשַּכן־ְׁשֶמ
ָאְמרּו ְבִלָּבם ִניָנם יַָחד ָׂשְרפּו ָכל־מֹוֲעֵדי־ֵאל ָּבָאֶרץ:  74:8
אֹוֹתֵתינּו לֹא ָרִאינּו ֵאין־עֹוד ָנִביא ְולֹא־ִאָּתנּו ֹיֵדַע ַעד־ָמה: 74:9

ִהים ְיָחֶרף ָצר ְיָנֵאץ 74:10 אֹויֵב ִׁשְמ ָלֶנַצח: ַעד־ָמַתי ֱא
ַכֵּלה: 4ָלָּמה ָתִׁשיב יְָד ִויִמיֶנ ִמֶּקֶרב ֵחיְק74:11
ִהים 74:12 ֹּפֵעל ְיׁשּועֹות ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ:  ַמְלִּכי ִמֶּקֶדםוֵא
ָראֵׁשי ַתִּניִנים ַעל־ַהָּמִים: ַאָּתה פֹוַרְרָּת ְבָעְּז יָם ִׁשַּבְרּתָ 74:13
ַאָּתה ִרַּצְצָּת ָראֵׁשי ִלְויָָתן ִּתְּתֶנּנּו ַמֲאָכל ְלָעם ְלִצִּיים: 74:14
ַאָּתה ָבַקְעָּת ַמְעיָן וָָנַחל ַאָּתה הֹוַבְׁשָּת ַנֲהרֹות ֵאיָתן: 74:15
ׁש: ְל יֹום ַאף־ְל ָלְיָלה ַאָּתה ֲהִכינֹוָת ָמאֹור וָָׁשמֶ 74:16
ַאָּתה ִהַּצְבָּת ָּכל־ְּגבּולֹות ָאֶרץ ַקִיץ וָֹחֶרף ַאָּתה ְיַצְרָּתם: 74:17
74:18 : ְזָכר־זֹאת אֹויֵב ֵחֵרף ְיהוָה ְוַעם ָנָבל ִנֲאצּו ְׁשֶמ
ַאל־ִּתֵּתן ְלַחַּית ֶנֶפׁש ּתֹוֶר ַחַּית ֲעִנֶּיי ַאל־ִּתְׁשַּכח ָלֶנַצח:  74:19
ִּכי ָמְלאּו ַמֲחַׁשֵּכי־ֶאֶרץ ְנאֹות ָחָמס: ַהֵּבט ַלְּבִרית74:20
74:21  : ַאל־יָֹׁשב ַּד ִנְכָלם ָעִני ְוֶאְביֹון ְיַהְללּו ְׁשֶמ
ִהים ִריָבה ִריֶב ְזֹכר ֶחְרָּפְת ִמִּני־ָנָבל ָּכל־ַהּיֹום:  74:22 קּוָמה ֱא
ִמיד:  ַאל־ִּתְׁשַּכח קֹול ֹצְרֶרי ְׁשאֹון ָקֶמי ֹעֶלה תָ 74:23

ַלְמַנֵּצַח ַאל־ַּתְׁשֵחת ִמְזמֹור ְלָאָסף ִׁשיר:  75:1
75:2  : ִהים הֹוִדינּו ְוָקרֹוב ְׁשֶמ ִסְּפרּו ִנְפְלאֹוֶתי הֹוִדינּו ְּל ֱא
ִּכי ֶאַּקח מֹוֵעד ֲאִני ֵמיָׁשִרים ֶאְׁשֹּפט:  75:3
ּוֶדיָה ֶּסָלה:  ְנֹמִגים ֶאֶרץ ְוָכל־ֹיְׁשֶביָה ָאֹנִכי ִתַּכְנִּתי ַעּמ75:4
ָאַמְרִּתי ַלהֹוְלִלים ַאל־ָּתֹהּלּו ְוָלְרָׁשִעים ַאל־ָּתִרימּו ָקֶרן: 75:5
ַאל־ָּתִרימּו ַלָּמרֹום ַקְרְנֶכם ְּתַדְּברּו ְבַצָּואר ָעָתק:  75:6
ִּכי לֹא ִמּמֹוָצא ּוִמַּמֲעָרב ְולֹא ִמִּמְדַּבר ָהִרים:  75:7
ִהים ֹׁשֵפט ֶזה י75:8ַ ְׁשִּפיל ְוֶזה יִָרים:  ִּכי־ֱא
־ְׁשָמֶריָה ִיְמצּו ִיְׁשּתּו ֹּכל ִרְׁשֵעי־ָאֶרץ: 75:9 ִּכי כֹוס ְּביַד־ְיהוָה ְויִַין ָחַמר ָמֵלא ֶמֶס וַַּיֵּגר ִמֶּזה ַא

ֵהי יֲַעֹקב:  75:10 וֲַאִני ַאִּגיד ְלֹעָלם ֲאַזְּמָרה ֵלא
ַמְמָנה ַקְרנֹות ַצִּדיק: ְוָכל־ַקְרֵני ְרָׁשִעים ֲאַגֵּדַע ְּתרֹו75:11

1 22 // Hebrew Ms ַּכְּבֵהָמה MT ְּבֵהמֹות
2 28 // Hebrew Mss LXX Syr ַּביהוָה MT ַּבאֹדָני ְיֹהִוה
3 28 // LXX ְּבַׁשֲעֵרי ַבת־ִצּיֹון omit MT Tg Syr Vg (ַמְׂשִּכילְּבַׁשֲעֵרי)
4 11 // Hebrew Mss MT Qere Vrs ֵחיְק  MT חֹוְק 



ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת ִמְזמֹור ְלָאָסף ִׁשיר: 76:1
ִהים ְּבִיְׂשָרֵאל ָּגדֹול ְׁשמֹו:  76:2 נֹוָדע ִּביהּוָדה ֱא
וְַיִהי ְבָׁשֵלם ֻסּכֹו ּוְמעֹוָנתֹו ְבִצּיֹון:76:3
ה ֶסָלה:  ָׁשָּמה ִׁשַּבר ִרְׁשֵפי־ָקֶׁשת ָמֵגן ְוֶחֶרב ּוִמְלָחמָ 76:4
ָנאֹור ַאָּתה ַאִּדיר ֵמַהְרֵרי־ָטֶרף:  76:5
ֶאְׁשּתֹוְללּו ַאִּביֵרי ֵלב ָנמּו ְׁשָנָתם ְולֹא־ָמְצאּו ָכל־ַאְנֵׁשי־ַחִיל ְיֵדיֶהם: 76:6
ֵהי יֲַעֹקב ִנְרָּדם ְוֶרֶכב וָסּוס: 76:7 ִמַּגֲעָרְת ֱא
:  ַאָּתה נֹוָרא ַאָּתה ּוִמי־יֲַעֹמד ְלָפֶני מֵ 76:8 ָאז ַאֶּפ
ִמָּׁשַמִים ִהְׁשַמְעָּת ִּדין ֶאֶרץ יְָרָאה ְוָׁשָקָטה:  76:9

ִהים ְלהֹוִׁשיַע ָּכל־ַעְנוֵי־ֶאֶרץ ֶסָלה: 76:10 ְּבקּום־ַלִּמְׁשָּפט ֱא
ִּכי־ֲחַמת ָאָדם ּתֹוֶדָּך ְׁשֵאִרית ֵחֹמת ַּתְחֹּגר:  76:11
ֵהיֶכם ּכָ 76:12 ל־ְסִביָביו יֹוִבילּו ַׁשי ַלּמֹוָרא:  ִנֲדרּו ְוַׁשְּלמּו ַליהוָה ֱא
ִיְבֹצר רּוַח ְנִגיִדים נֹוָרא ְלַמְלֵכי־ָאֶרץ:  76:13

ַלְמַנֵּצַח ַעל־ידיתון ְידּותּון ְלָאָסף ִמְזמֹור:  77:1
ִהים ְוַהֲאִזין ֵאָלי: 77:2 ִהים ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ֶאל־ֱא קֹוִלי ֶאל־ֱא
ָרְׁשִּתי יִָדי ַלְיָלה ִנְּגָרה ְולֹא ָתפּוג ֵמֲאָנה ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי:  ְּביֹום ָצָרִתי ֲאֹדָני ּדָ 77:3
ִהים ְוֶאֱהָמיָה ָאִׂשיָחה ְוִתְתַעֵּטף רּוִחי ֶסָלה: 77:4 ֶאְזְּכָרה ֱא
ָאַחְזָּת ְׁשֻמרֹות ֵעיָני ִנְפַעְמִּתי ְולֹא ֲאַדֵּבר:  77:5
ִמים:  ִחַּׁשְבִּתי יִָמים ִמֶּקֶדם ְׁשנֹות עֹולָ 77:6
ֶאְזְּכָרה ְנִגיָנִתי ַּבָּלְיָלה ִעם־ְלָבִבי ָאִׂשיָחה וְַיַחֵּפׂש רּוִחי: 77:7
ַהְלעֹוָלִמים ִיְזַנח ֲאֹדָני ְולֹא־ֹיִסיף ִלְרצֹות עֹוד: 77:8
ֶהָאֵפס ָלֶנַצח ַחְסּדֹו ָּגַמר ֹאֶמר ְלֹדר וָֹדר:  77:9

יו ֶסָלה:  ֲהָׁשַכח ַחּנֹות ֵאל ִאם־ָקַפץ ְּבַאף ַרֲחמָ 77:10
וָֹאַמר ַחּלֹוִתי ִהיא ְׁשנֹות ְיִמין ֶעְליֹון:  77:11
: 1אזכיר ֶאְזּכֹור ַמַעְלֵלי־יָּה ִּכי־ֶאְזְּכָרה ִמֶּקֶדם ְּפָלֶאי77:12
ה:  ּוַבֲעִלילֹוֶתי ָאִׂשיחָ ְבָכל־ָּפֳעֶל ְוָהִגיִתי 77:13
ִהים: 77:14 ִהים ַּבֹּקֶדׁש ַּדְרֶּכ ִמי־ֵאל ָּגדֹול ֵּכא ֱא
77:15 : ַאָּתה ָהֵאל ֹעֵׂשה ֶפֶלא הֹוַדְעָּת ָבַעִּמים ֻעֶּז
ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע ַעֶּמ ְּבֵני־יֲַעֹקב ְויֹוֵסף ֶסָלה:  77:16
ִהים ָראּו ַּמִים יִָחילּו ַאף יִ 77:17 ְרְּגזּו ְתֹהמֹות: ָראּו ַּמִים ֱא
ֹזְרמּו ַמִים ָעבֹות קֹול ָנְתנּו ְׁשָחִקים ַאף־ֲחָצֶצי ִיְתַהָּלכּו: 77:18
קֹול ַרַעְמ ַּבַּגְלַּגל ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל ָרְגָזה וִַּתְרַעׁש ָהָאֶרץ: 77:19
ֹוֶתי לֹא ֹנָדעּו:  ַּבָּים ַּדְרֶּכ ושביליך ּוְׁשִביְל ְּבַמִים ַרִּבים ְוִעְּקב77:20
ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמ ְּביַד־ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן: 77:21

ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף ַהֲאִזיָנה ַעִּמי ּתֹוָרִתי ַהּטּו ָאְזְנֶכם ְלִאְמֵרי־ִפי: 78:1
י־ֶקֶדם:ִּפי ַאִּביָעה ִחידֹות ִמּנִ 2ְבָמָׁשלֶאְפְּתָחה 78:2
ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו וֵַּנָדֵעם וֲַאבֹוֵתינּו ִסְּפרּו־ָלנּו:  78:3
לֹא ְנַכֵחד ִמְּבֵניֶהם ְלדֹור ַאֲחרֹון ְמַסְּפִרים ְּתִהּלֹות ְיהוָה וֱֶעזּוזֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה: 78:4
ר ִצָּוה ֶאת־ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹוִדיָעם ִלְבֵניֶהם: וַָּיֶקם ֵעדּות ְּביֲַעֹקב ְותֹוָרה ָׂשם ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאׁשֶ 78:5
ִויַסְּפרּו ִלְבֵניֶהם: 3ְלַמַען יְֵדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון ָּבִנים ִיָּוֵלדּו ְוָיֻקמּו 78:6
ִהים ִּכְסָלם ְולֹא ִיְׁשְּכחּו ַמַעְלֵלי־ֵאל ּומִ 78:7 ְצוָתיו ִיְנֹצרּו:  ְויִָׂשימּו ֵבא
ְולֹא ִיְהיּו ַּכֲאבֹוָתם ּדֹור סֹוֵרר ּוֹמֶרה ּדֹור לֹא־ֵהִכין ִלּבֹו ְולֹא־ֶנֶאְמָנה ֶאת־ֵאל רּוחֹו:  78:8
ְּבֵני־ֶאְפַרִים נֹוְׁשֵקי רֹוֵמי־ָקֶׁשת ָהְפכּו ְּביֹום ְקָרב:  78:9

ִהים ּוְבתֹוָרתֹו ֵמֲאנּו לָ 78:10 ֶלֶכת: לֹא ָׁשְמרּו ְּבִרית ֱא
וִַּיְׁשְּכחּו ֲעִלילֹוָתיו ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ֶהְרָאם: 78:11
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ֶנֶגד ֲאבֹוָתם ָעָׂשה ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׂשֵדה־ֹצַען:  78:12
ָּבַקע יָם וַַּיֲעִביֵרם וַַּיֶּצב־ַמִים ְּכמֹו־ֵנד:  78:13
ר ֵאׁש:  וַַּיְנֵחם ֶּבָעָנן יֹוָמם ְוָכל־ַהַּלְיָלה ְּבאֹו78:14
ְיַבַּקע ֻצִרים ַּבִּמְדָּבר וַַּיְׁשְק ִּכְתֹהמֹות ַרָּבה:  78:15
וַּיֹוִצא נֹוְזִלים ִמָּסַלע וַּיֹוֶרד ַּכְּנָהרֹות ָמִים: 78:16
וַּיֹוִסיפּו עֹוד ַלֲחטֹא־לֹו ַלְמרֹות ֶעְליֹון ַּבִּצָּיה:  78:17
ְפָׁשם: וְַיַנּסּו־ֵאל ִּבְלָבָבם ִלְׁשָאל־ֹאֶכל ְלנַ 78:18
ִהים ָאְמרּו ֲהיּוַכל ֵאל ַלֲעֹר ֻׁשְלָחן ַּבִּמְדָּבר:  78:19 וְַיַדְּברּו ֵּבא
ֵהן ִהָּכה־צּור וַָּיזּובּו ַמִים ּוְנָחִלים ִיְׁשֹטפּו ֲהַגם־ֶלֶחם יּוַכל ֵּתת ִאם־יִָכין ְׁשֵאר ְלַעּמֹו: 78:20
ָקה ְביֲַעֹקב ְוַגם־ַאף ָעָלה ְבִיְׂשָרֵאל:  ָלֵכן ָׁשַמע ְיהוָה וִַּיְתַעָּבר ְוֵאׁש ִנְּׂש 78:21
ִהים ְולֹא ָבְטחּו ִּביׁשּוָעתֹו:  78:22 ִּכי לֹא ֶהֱאִמינּו ֵּבא
וְַיַצו ְׁשָחִקים ִמָּמַעל ְוַדְלֵתי ָׁשַמִים ָּפָתח:  78:23
וַַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם ָמן ֶלֱאֹכל ּוְדַגן־ָׁשַמִים ָנַתן ָלמֹו:  78:24
יִרים ָאַכל ִאיׁש ֵציָדה ָׁשַלח ָלֶהם ָלׂשַֹבע:  ֶלֶחם ַאּבִ 78:25
יַַּסע ָקִדים ַּבָּׁשָמִים וְַיַנֵהג ְּבֻעּזֹו ֵתיָמן:  78:26
וַַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם ֶּכָעָפר ְׁשֵאר ּוְכחֹול יִַּמים עֹוף ָּכָנף:  78:27
ַמֲחֵנהּו ָסִביב ְלִמְׁשְּכֹנָתיו: ְּבֶקֶרב 1וַַּיֵּפל78:28
וַּיֹאְכלּו וִַּיְׂשְּבעּו ְמֹאד ְוַתֲאוָָתם יִָבא ָלֶהם: 78:29
לֹא־ָזרּו ִמַּתֲאוָָתם עֹוד ָאְכָלם ְּבִפיֶהם:  78:30
ִהים ָעָלה ָבֶהם וַַּיֲהֹרג ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם ּוַבחּוֵרי ִיְׂשָרֵאל ִהְכִריַע: 78:31 ְוַאף ֱא
ָכל־זֹאת ָחְטאּו־עֹוד ְולֹא־ֶהֱאִמינּו ְּבִנְפְלאֹוָתיו:  ּבְ 78:32
וְַיַכל־ַּבֶהֶבל ְיֵמיֶהם ּוְׁשנֹוָתם ַּבֶּבָהָלה: 78:33
ִאם־ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו ְוָׁשבּו ְוִׁשֲחרּו־ֵאל:  78:34
ִהים צּוָרם ְוֵאל ֶעְליֹון ֹּגֲאָלם:  78:35 וִַּיְזְּכרּו ִּכי־ֱא
ְּבִפיֶהם ּוִבְלׁשֹוָנם ְיַכְּזבּו־לֹו:  וְַיַפּתּוהּו78:36
ְוִלָּבם לֹא־ָנכֹון ִעּמֹו ְולֹא ֶנֶאְמנּו ִּבְבִריתֹו:  78:37
ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעון ְולֹא־יְַׁשִחית ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפֹו ְולֹא־יִָעיר ָּכל־ֲחָמתֹו:  78:38
 ְולֹא יָׁשּוב: וִַּיְזֹּכר ִּכי־ָבָׂשר ֵהָּמה רּוַח הֹולֵ 78:39
ַּכָּמה יְַמרּוהּו ַבִּמְדָּבר יֲַעִציבּוהּו ִּביִׁשימֹון:  78:40
וַָּיׁשּובּו וְַיַנּסּו ֵאל ּוְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ִהְתוּו:  78:41
לֹא־ָזְכרּו ֶאת־ָידֹו יֹום ֲאֶׁשר־ָּפָדם ִמִּני־ָצר:  78:42
יו ִּבְׂשֵדה־ֹצַען:  ֲאֶׁשר־ָׂשם ְּבִמְצַרִים ֹאתֹוָתיו ּומֹוְפתָ 78:43
וַַּיֲהֹפ ְלָדם ְיֹאֵריֶהם ְוֹנְזֵליֶהם ַּבל־ִיְׁשָּתיּון:  78:44
ְיַׁשַּלח ָּבֶהם ָעֹרב וַּיֹאְכֵלם ּוְצַפְרֵּדַע וַַּתְׁשִחיֵתם:  78:45
וִַּיֵּתן ֶלָחִסיל ְיבּוָלם ִויִגיָעם ָלַאְרֶּבה: 78:46
ֹוָתם ַּבֲחָנַמל: יֲַהֹרג ַּבָּבָרד ַּגְפָנם ְוִׁשְקמ78:47
וַַּיְסֵּגר ַלָּבָרד ְּבִעיָרם ּוִמְקֵניֶהם ָלְרָׁשִפים:  78:48
ָרִעים:  ַמְלֲאֵכיְיַׁשַּלח־ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה וַָזַעם ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת 78:49
יר:  ְיַפֵּלס ָנִתיב ְלַאּפֹו לֹא־ָחַׂש ִמָּמוֶת ַנְפָׁשם ְוַחָּיָתם ַלֶּדֶבר ִהְסּגִ 78:50
ְּבָאֳהֵלי־ָחם:  אֹוִניםוַַּי ָּכל־ְּבכֹור ְּבִמְצָרִים ֵראִׁשית 78:51
וַַּיַּסע ַּכּצֹאן ַעּמֹו וְַיַנֲהֵגם ַּכֵעֶדר ַּבִּמְדָּבר:  78:52
וַַּיְנֵחם ָלֶבַטח ְולֹא ָפָחדּו ְוֶאת־אֹוְיֵביֶהם ִּכָּסה ַהָּים:  78:53
ַהר־ֶזה ָקְנָתה ְיִמינֹו: וְַיִביֵאם ֶאל־ְּגבּול ָקְדׁשֹו78:54
וְַיָגֶרׁש ִמְּפֵניֶהם ּגֹוִים וַַּיִּפיֵלם ְּבֶחֶבל ַנֲחָלה וַַּיְׁשֵּכן ְּבָאֳהֵליֶהם ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל:  78:55
ִהים ֶעְליֹון ְוֵעדֹוָתיו לֹא ָׁשָמרּו:  78:56 וְַיַנּסּו וַַּיְמרּו ֶאת־ֱא
ֹוָתם ֶנְהְּפכּו ְּכֶקֶׁשת ְרִמָּיה:  וִַּיֹּסגּו וִַּיְבְּגדּו ַּכֲאב 78:57
וַַּיְכִעיסּוהּו ְּבָבמֹוָתם ּוִבְפִסיֵליֶהם ַיְקִניאּוהּו:  78:58
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ִהים וִַּיְתַעָּבר וִַּיְמַאס ְמֹאד ְּבִיְׂשָרֵאל: 78:59 ָׁשַמע ֱא
ָּבָאָדם:  ִׁשֵּכןוִַּיֹּטׁש ִמְׁשַּכן ִׁשלֹו ֹאֶהל 78:60
ּזֹו ְוִתְפַאְרּתֹו ְביַד־ָצר:  וִַּיֵּתן ַלְּׁשִבי עֻ 78:61
וַַּיְסֵּגר ַלֶחֶרב ַעּמֹו ּוְבַנֲחָלתֹו ִהְתַעָּבר:  78:62
ָתיו לֹא הּוָּללּו:  78:63 ַּבחּוָריו ָאְכָלה־ֵאׁש ּוְבתּו
:  ִתְבֶּכיָנהֹּכֲהָניו ַּבֶחֶרב ָנָפלּו ְוַאְלְמֹנָתיו לֹא 78:64
ֹור ִמְתרֹוֵנן ִמָּיִין:  וִַּיַקץ ְּכיֵָׁשן ֲאֹדָני ְּכִגּב78:65
־ָצָריו ָאחֹור ֶחְרַּפת עֹוָלם ָנַתן ָלמֹו:  78:66 וַַּי
וִַּיְמַאס ְּבֹאֶהל יֹוֵסף ּוְבֵׁשֶבט ֶאְפַרִים לֹא ָבָחר:  78:67
וִַּיְבַחר ֶאת־ֵׁשֶבט ְיהּוָדה ֶאת־ַהר ִצּיֹון ֲאֶׁשר ָאֵהב:  78:68
ִמְקָּדׁשֹו ְּכֶאֶרץ ְיָסָדּה ְלעֹוָלם:  1ִּכְמֹרִמים וִַּיֶבן 78:69
וִַּיְבַחר ְּבָדִוד ַעְבּדֹו וִַּיָּקֵחהּו ִמִּמְכְלֹאת צֹאן:  78:70
ָרֵאל ַנֲחָלתֹו: ּוְבִיְׂש 2ֵמַאַחר ָעלֹות ֱהִביאֹו ִלְרעֹות ְּביֲַעֹקב ַעְבּדֹו 78:71
ְלָבבֹו ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו יְַנֵחם: ְּכֹתםוִַּיְרֵעם 78:72

ִהים ָּבאּו גֹוִים ְּבַנֲחָלֶת ִטְּמאּו ֶאת־ֵהיַכל ָקְדֶׁש ָׂשמּו ֶאת־ְירּוָׁשַלִם ְלִעִּיים:  79:1 ִמְזמֹור ְלָאָסף ֱא
ַהָּׁשָמִים ְּבַׂשר ֲחִסיֶדי ְלַחְיתֹו־ָאֶרץ:  ָנְתנּו ֶאת־ִנְבַלת ֲעָבֶדי ַמֲאָכל ְלעֹוף 79:2
ָׁשְפכּו ָדָמם ַּכַּמִים ְסִביבֹות ְירּוָׁשָלִם ְוֵאין קֹוֵבר:  79:3
ָהִיינּו ֶחְרָּפה ִלְׁשֵכֵנינּו ַלַעג וֶָקֶלס ִלְסִביבֹוֵתינּו:  79:4
79:5 : ַעד־ָמה ְיהוָה ֶּתֱאַנף ָלֶנַצח ִּתְבַער ְּכמֹו־ֵאׁש ִקְנָאֶת
־ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר לֹא־ְיָדעּו ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמ לֹא ָקָראּו:  3ְׁשֹפ ֲחָמְת ַעל79:6
ּו:  ֶאת־יֲַעֹקב ְוֶאת־ָנוֵהּו ֵהַׁשּמ4ִּכי ָאְכלּו79:7
ַאל־ִּתְזָּכר־ָלנּו ֲעוֹנת ִראֹׁשִנים ַמֵהר ְיַקְּדמּונּו ַרֲחֶמי ִּכי ַדּלֹונּו ְמֹאד: 79:8
79:9  : ֵהי ִיְׁשֵענּו ַעל־ְּדַבר ְּכבֹוד־ְׁשֶמ ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר ַעל־ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ְׁשֶמ ָעְזֵרנּו ֱא

:  ָלָּמה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים ַאֵּיה79:10 ֵהיֶהם ִיָּוַדע בגיים ַּבּגֹוִים ְלֵעיֵנינּו ִנְקַמת ַּדם־ֲעָבֶדי ַהָּׁשפּו ֱא
ְּבֵני ְתמּוָתה: 5ַהֵּתרָּתבֹוא ְלָפֶני ֶאְנַקת ָאִסיר ְּכֹגֶדל ְזרֹוֲע 79:11
ַתִים ֶאל־ֵחיָקם ֶחְרָּפָתם ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ֲאֹדָני:  ְוָהֵׁשב ִלְׁשֵכֵנינּו ִׁשְבעָ 79:12
79:13 : וֲַאַנְחנּו ַעְּמ ְוצֹאן ַמְרִעיֶת נֹוֶדה ְּל ְלעֹוָלם ְלֹדר וָֹדר ְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶת

ַלְמַנֵּצַח ֶאל־ֹׁשַׁשִּנים ֵעדּות ְלָאָסף ִמְזמֹור:  80:1
ּצֹאן יֹוֵסף ֹיֵׁשב ַהְּכרּוִבים הֹוִפיָעה:  ֹרֵעה ִיְׂשָרֵאל ַהֲאִזיָנה ֹנֵהג ּכַ 80:2
ִלְפֵני ֶאְפַרִים ּוִבְניִָמן ּוְמַנֶּׁשה עֹוְרָרה ֶאת־ְּגבּוָרֶת ּוְלָכה ִליֻׁשָעָתה ָּלנּו: 80:3
ִהים ֲהִׁשיֵבנּו ְוָהֵאר ָּפֶני ְוִנָּוֵׁשָעה: 80:4 ֱא
ִהים ְצָבאֹות ַעד־ָמַתי ָעַׁשְנָּת ּבִ 80:5 :  ְיהוָה ֱא ְתִפַּלת ַעֶּמ
ֶהֱאַכְלָּתם ֶלֶחם ִּדְמָעה וַַּתְׁשֵקמֹו ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש:  80:6
: ִיְלֲעגּו־ָלמֹוְּתִׂשיֵמנּו ָמדֹון ִלְׁשֵכֵנינּו ְוֹאְיֵבינּו  80:7
ִהים ְצָבאֹות ֲהִׁשיֵבנּו ְוָהֵאר ָּפֶני ְוִנָּוֵׁשָעה:  80:8 ֱא
ַע ְּתָגֵרׁש ּגֹוִים וִַּתָּטֶעָה:  ֶּגֶפן ִמִּמְצַרִים ַּתִּסי80:9

:  וְַּתַמֵּלא־ָאֶרץִּפִּניָת ְלָפֶניָה וַַּתְׁשֵרׁש ָׁשָרֶׁשיָה 80:10
ָּכּסּו ָהִרים ִצָּלּה וֲַעָנֶפיָה ַאְרֵזי־ֵאל:  80:11
ְּתַׁשַּלח ְקִציֶרָה ַעד־יָם ְוֶאל־ָנָהר יֹוְנקֹוֶתיָה:  80:12
:  ָלָּמה ָּפַרְצָּת ְגֵדֶריָה וְ 80:13 ָארּוָה ָּכל־ֹעְבֵרי ָדֶר
ְיַכְרְסֶמָּנה ֲחִזיר ִמָּיַער ְוִזיז ָׂשַדי ִיְרֶעָּנה:  80:14
ִהים ְצָבאֹות ׁשּוב־ָנא ַהֵּבט ִמָּׁשַמִים ּוְרֵאה ּוְפֹקד ֶּגֶפן זֹאת:  80:15 ֱא
80:16  : ְוַכָּנה ֲאֶׁשר־ָנְטָעה ְיִמיֶנ ְוַעל־ֵּבן ִאַּמְצָּתה ָּל

1 69 // Psalm 148:1 ִּכְמֹרמִ ים MT ְּכמֹו ָרִמים
2 71 ַעְבּדֹו Hebrew Mss LXX // ַעּמֹו MT
3 6 // Hebrew Mss LXX Tg Syr ַעל MT ֶאל
4 7 // Hebrew Mss Vrs and Jeremiah 10:25 ָאְכלּו MT ָאַכל
5 11 // Tg Syr and Psalm 105:20 ַהֵּתר  MT הֹוֵתר 



ָפה ָבֵאׁש ְּכסּוָחה ִמַּגֲעַרת ָּפֶני יֹאֵבדּו: ְׂשרֻ 80:17
80:18 : ְּתִהי־יְָד ַעל־ִאיׁש ְיִמיֶנ ַעל־ֶּבן־ָאָדם ִאַּמְצָּת ָּל
ְולֹא־ָנסֹוג ִמֶּמָּך ְּתַחֵּינּו ּוְבִׁשְמ ִנְקָרא:  80:19
ִהים ְצָבאֹות ֲהִׁשיֵבנּו ָהֵאר ָּפֶני ְוִנָּוֵׁשָעה80:20 : ְיהוָה ֱא

ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַהִּגִּתית ְלָאָסף: 81:1
ֵהי יֲַעֹקב: 81:2 ִהים עּוֵּזנּו ָהִריעּו ֵלא ַהְרִנינּו ֵלא
ְׂשאּו־ִזְמָרה ּוְתנּו־ֹתף ִּכּנֹור ָנִעים ִעם־ָנֶבל: 81:3
ִּתְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ַּבֵּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּו:  81:4
ֵהי יֲַעֹקב:  ִּכי ֹחק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא מִ 81:5 ְׁשָּפט ֵלא
ֵעדּות ִּביהֹוֵסף ָׂשמֹו ְּבֵצאתֹו ַעל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְׂשַפת לֹא־יַָדְעִּתי ֶאְׁשָמע:  81:6
ֲהִסירֹוִתי ִמֵּסֶבל ִׁשְכמֹו ַּכָּפיו ִמּדּוד ַּתֲעֹבְרָנה: 81:7
 ַעל־ֵמי ְמִריָבה ֶסָלה: ַּבָּצָרה ָקָראָת וֲָאַחְּלֶצָּך ֶאֶעְנ ְּבֵסֶתר ַרַעם ֶאְבָחנְ 81:8
ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה ָּב ִיְׂשָרֵאל ִאם־ִּתְׁשַמע־ִלי: 81:9

לֹא־ִיְהיֶה ְב ֵאל ָזר ְולֹא ִתְׁשַּתֲחוֶה ְלֵאל ֵנָכר: 81:10
ֶהי ַהַּמַעְל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַהְרֶחב־ִּפי וֲַאַמְלֵאהּו:  81:11 ָאֹנִכי ְיהוָה ֱא
לֹא־ָׁשַמע ַעִּמי ְלקֹוִלי ְוִיְׂשָרֵאל לֹא־ָאָבה ִלי: וְ 81:12
ִּבְׁשִרירּות ִלָּבם יְֵלכּו ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם:  וֲָאַׁשְּלֵחהּו81:13
ִלי ִיְׂשָרֵאל ִּבְדָרַכי ְיַהֵּלכּו:  1ִיְׁשַמע לּו ַעִּמי 81:14
ְכִניַע ְוַעל ָצֵריֶהם ָאִׁשיב יִָדי:  ִּכְמַעט אֹוְיֵביֶהם אַ 81:15
ְמַׂשְנֵאי ְיהוָה ְיַכֲחׁשּו־לֹו ִויִהי ִעָּתם ְלעֹוָלם:  81:16
:  ַאְׂשִּביֶע וַַּיֲאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחָּטה ּוִמּצּור ְּדַבׁש 81:17

ִהים ִיְׁשֹּפט:  82:1 ִהים ִנָּצב ַּבֲעַדת־ֵאל ְּבֶקֶרב ֱא ִמְזמֹור ְלָאָסף ֱא
ַעד־ָמַתי ִּתְׁשְּפטּו־ָעוֶל ּוְפֵני ְרָׁשִעים ִּתְׂשאּו־ֶסָלה:  82:2
ִׁשְפטּו־ַדל ְויָתֹום ָעִני וָָרׁש ַהְצִּדיקּו:  82:3
ַּפְּלטּו־ַדל ְוֶאְביֹון ִמַּיד ְרָׁשִעים ַהִּצילּו:  82:4
ֵדי ָאֶרץ:  לֹא יְָדעּו ְולֹא יִָבינּו ַּבֲחֵׁשָכה ִיְתַהָּלכּו ִיּמֹוטּו ָּכל־מֹוסְ 82:5
ִהים ַאֶּתם ּוְבֵני ֶעְליֹון ֻּכְּלֶכם: 82:6 ֲאִני־ָאַמְרִּתי ֱא
ָאֵכן ְּכָאָדם ְּתמּותּון ּוְכַאַחד ַהָּׂשִרים ִּתֹּפלּו: 82:7
ִהים ָׁשְפָטה ָהָאֶרץ ִּכי־ַאָּתה ִתְנַחל ְּבָכל־ַהּגֹוִים: 82:8 קּוָמה ֱא
ִׁשיר ִמְזמֹור ְלָאָסף:  83:1
הִ 83:2 ים ַאל־ֳּדִמי־ָל ַאל־ֶּתֱחַרׁש ְוַאל־ִּתְׁשֹקט ֵאל:  ֱא
ִּכי־ִהֵּנה אֹוְיֶבי יֱֶהָמיּון ּוְמַׂשְנֶאי ָנְׂשאּו רֹאׁש:  83:3
83:4  : ַעל־ַעְּמ יֲַעִרימּו סֹוד ְוִיְתיֲָעצּו ַעל־ְצפּוֶני
ל עֹוד: ָאְמרּו ְלכּו ְוַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי ְולֹא־ִיָּזֵכר ֵׁשם־ִיְׂשָראֵ 83:5
ְּבִרית ִיְכֹרתּו:  2ִּכי נֹוֲעצּו ֵלב יְַחָּדו ָעֶלי83:6
ָאֳהֵלי ֱאדֹום ְוִיְׁשְמֵעאִלים מֹוָאב ְוַהְגִרים:  83:7
ְּגָבל ְוַעּמֹון וֲַעָמֵלק ְּפֶלֶׁשת ִעם־ֹיְׁשֵבי צֹור:  83:8
ַּגם־ַאּׁשּור ִנְלוָה ִעָּמם ָהיּו ְזרֹוַע ִלְבֵני־לֹוט ֶסָלה:  83:9

ֲעֵׂשה־ָלֶהם ְּכִמְדיָן ְּכִסיְסָרא ְכיִָבין ְּבַנַחל ִקיׁשֹון:  83:10
ִנְׁשְמדּו ְבֵעין־ּדֹאר ָהיּו ֹּדֶמן ָלֲאָדָמה:  83:11
ָּנע ָּכל־ְנִסיֵכמֹו: ִׁשיֵתמֹו ְנִדיֵבמֹו ְּכֹעֵרב ְוִכְזֵאב ּוְכֶזַבח ּוְכַצְלמֻ 83:12
ִהים:83:13 ֲאֶׁשר ָאְמרּו ִניֲרָׁשה ָּלנּו ֵאת ְנאֹות ֱא
ַהי ִׁשיֵתמֹו ַכַּגְלַּגל ְּכַקׁש ִלְפֵני־רּוַח:  83:14 ֱא
ְּכֵאׁש ִּתְבַער־יַָער ּוְכֶלָהָבה ְּתַלֵהט ָהִרים:  83:15
ם: ֵּכן ִּתְרְּדֵפם ְּבַסֲעֶר ּוְבסּוָפְת ְתַבֲהלֵ 83:16
ַמֵּלא ְפֵניֶהם ָקלֹון ִויַבְקׁשּו ִׁשְמ ְיהוָה:  83:17

1 14 // ִיְׁשַמע  (hpgr י) MT ֹׁשֵמעַ 
2 6 // (? hpgr ו) MT יְַחָּדו ָעֶלי  cf Syr Tg יְַחָּדו ְוָעֶלי 



יֵֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ֲעֵדי־ַעד ְויְַחְּפרּו ְויֹאֵבדּו:  83:18
ְויְֵדעּו ִּכי־ַאָּתה ִׁשְמ ְיהוָה ְלַבֶּד ֶעְליֹון ַעל־ָּכל־ָהָאֶרץ: 83:19

ר: ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַהִּגִּתית ִלְבֵני־ֹקַרח ִמְזמֹו 84:1
ַמה־ְּיִדידֹות ִמְׁשְּכנֹוֶתי ְיהוָה ְצָבאֹות: 84:2
ִנְכְסָפה ְוַגם־ָּכְלָתה ַנְפִׁשי ְלַחְצרֹות ְיהוָה ִלִּבי ּוְבָׂשִרי ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל־ָחי:  84:3
ָהי:  ַּגם־ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר־ָׁשָתה ֶאְפֹרֶחיָה ֶאת־ִמְזְּבחֹוֶתי ְיהָו84:4 ה ְצָבאֹות ַמְלִּכי וֵא
ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶת עֹוד ְיַהְללּו ֶּסָלה:  84:5
ַאְׁשֵרי ָאָדם עֹוז־לֹו ָב ְמִסּלֹות ִּבְלָבָבם:  84:6
ָרכֹות יְַעֶטה מֹוֶרה:  ַּגם־ּבְ 1ֹעְבֵרי ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא ַמְעיָן ְיִׁשיֵתהּו 84:7
ִהים ְּבִצּיֹון:  84:8 יְֵלכּו ֵמַחִיל ֶאל־ָחִיל יֵָרֶאה ֶאל־ֱא
ֵהי יֲַעֹקב ֶסָלה: 84:9 ִהים ְצָבאֹות ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי ַהֲאִזיָנה ֱא ְיהוָה ֱא

84:10  : ִהים ְוַהֵּבט ְּפֵני ְמִׁשיֶח ָמִגֵּננּו ְרֵאה ֱא
ִהים ִּכי טֹוב־יֹום ּבַ 84:11 ִמּדּור ְּבָאֳהֵלי־ֶרַׁשע:  2ֲחֵצֶרי ֵמָאֶלף ָּבַחְרִּתי ִהְסּתֹוֵפף ְּבֵבית ֱא
ִהים ֵחן ְוָכבֹוד ִיֵּתן ְיהוָה לֹא ִיְמַנע־טֹוב ַלֹהְלִכים ְּבָתִמים: 84:12 ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן ְיהוָה ֱא
84:13  : ְיהוָה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּב

ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני־ֹקַרח ִמְזמֹור:  85:1
ָרִציָת ְיהוָה ַאְרֶצ ַׁשְבָּת שבות ְׁשִבית יֲַעֹקב: 85:2
ָנָׂשאָת ֲעון ַעֶּמ ִּכִּסיָת ָכל־ַחָּטאָתם ֶסָלה: 85:3
:  ָאַסְפָּת ָכל־ֶעְבָרֶת ֱהִׁשיבֹוָת ֵמחֲ 85:4 רֹון ַאֶּפ
ֵהי ִיְׁשֵענּו ְוָהֵפר ַּכַעְס ִעָּמנּו: 85:5 ׁשּוֵבנּו ֱא
ַהְלעֹוָלם ֶּתֱאַנף־ָּבנּו ִּתְמֹׁש ַאְּפ ְלֹדר וָֹדר:  85:6
85:7  : ֲהלֹא־ַאָּתה ָּתׁשּוב ְּתַחֵּינּו ְוַעְּמ ִיְׂשְמחּו־ָב
ן־ָלנּו:  ַהְרֵאנּו ְיהוָה ַחְסֶּד ְויְֶׁשֲע ִּתּתֶ 85:8
:  3ֶאְׁשְמָעה ַמה־ְיַדֵּבר ָהֵאל ְיהָוה ִּכי ְיַדֵּבר ָׁשלֹום ֶאל־ַעּמֹו ְוֶאל־ֲחִסיָדיו ְוַאל־יָׁשּובּו ְלִכְסָלה 85:9

ַאְרֵצנּו:  ַא ָקרֹוב ִליֵרָאיו ִיְׁשעֹו ִלְׁשֹּכן ָּכבֹוד ּבְ 85:10
ֶחֶסד־וֱֶאֶמת ִנְפָּגׁשּו ֶצֶדק ְוָׁשלֹום ָנָׁשקּו:  85:11
ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח ְוֶצֶדק ִמָּׁשַמִים ִנְׁשָקף:  85:12
ַּגם־ְיהוָה ִיֵּתן ַהּטֹוב ְוַאְרֵצנּו ִּתֵּתן ְיבּוָלּה:  85:13
ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵּל ְויֵָׂשם ְלֶדֶר ְּפָעָמיו:  85:14

ְּתִפָּלה ְלָדִוד ַהֵּטה־ְיהוָה ָאְזְנ ֲעֵנִני ִּכי־ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני: 86:1
86:2  : ַהי ַהּבֹוֵטַח ֵאֶלי ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ִּכי־ָחִסיד ָאִני הֹוַׁשע ַעְבְּד ַאָּתה ֱא
ָחֵּנִני ֲאֹדָני ִּכי ֵאֶלי ֶאְקָרא ָּכל־ַהּיֹום: 86:3
 ִּכי ֵאֶלי ֲאֹדָני ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא: ַׂשֵּמַח ֶנֶפׁש ַעְבּדֶ 86:4
86:5  : ִּכי־ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב־ֶחֶסד ְלָכל־ֹקְרֶאי
ַהֲאִזיָנה ְיהוָה ְּתִפָּלִתי ְוַהְקִׁשיָבה ְּבקֹול ַּתֲחנּונֹוָתי:  86:6
ְּביֹום ָצָרִתי ֶאְקָרֶאָּך ִּכי ַתֲעֵנִני: 86:7
: ֵאין־ָּכמֹו בָ 86:8 ִהים ֲאֹדָני ְוֵאין ְּכַמֲעֶׂשי ֱא
86:9  : ָּכל־ּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶני ֲאֹדָני ִויַכְּבדּו ִלְׁשֶמ

86:10 : ִהים ְלַבֶּד ִּכי־ָגדֹול ַאָּתה ְוֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ַאָּתה ֱא
: הֹוֵרִני ְיהוָה ַּדְרֶּכ ֲאַהֵּל ּבַ 86:11 ֲאִמֶּת יֵַחד ְלָבִבי ְלִיְרָאה ְׁשֶמ
ַהי ְּבָכל־ְלָבִבי וֲַאַכְּבָדה ִׁשְמ ְלעֹוָלם: 86:12 אֹוְד ֲאֹדָני ֱא
ִּכי־ַחְסְּד ָּגדֹול ָעָלי ְוִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי ִמְּׁשאֹול ַּתְחִּתָּיה: 86:13
ִהים ֵזִדים ָקמּו־ָעַלי וֲַעַדת ָעִריִצים ּבִ 86:14 ְקׁשּו ַנְפִׁשי ְולֹא ָׂשמּו ְלֶנְגָּדם: ֱא
ֵאל־ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶר ַאַּפִים ְוַרב־ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: 4ְוַאָּתה ֲאֹדָני86:15

1 7 // Hebrew Mss cf LXX ְיִׁשיֵתהּו MT ְיִׁשיתּוהּו
2 11 ִהים // Hebrew Mss LXX Tg Syr ֱא ַהי MT ֱא
3 9 // MT ְוַאל־יָׁשּובּו ְלִכְסָלה LXX ַאל־יְֵׁשבּו ְּבִלי ִכְסָלה
4 15 // MT ֲאֹדָני Hebrew Mss ְיהוָה



86:16 : ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּתָנה־ֻעְּז ְלַעְבֶּד ְוהֹוִׁשיָעה ְלֶבן־ֲאָמֶת
ֲעֵׂשה־ִעִּמי אֹות ְלטֹוָבה ְוִיְראּו ׂשְֹנַאי ְויֵֹבׁשּו ִּכי־ַאָּתה ְיהוָה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני:  86:17

ִלְבֵני־ֹקַרח ִמְזמֹור ִׁשיר ְיסּוָדתֹו ְּבַהְרֵרי־ֹקֶדׁש:  87:1
ֹאֵהב ְיהוָה ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון ִמֹּכל ִמְׁשְּכנֹות יֲַעֹקב:  87:2
ִהים ֶסָלה:  ִנְכָּבדֹות 87:3 ְמֻדָּבר ָּב ִעיר ָהֱא
ַאְזִּכיר ַרַהב ּוָבֶבל ְלֹיְדָעי ִהֵּנה ְפֶלֶׁשת ְוצֹור ִעם־ּכּוׁש ֶזה יַֻּלד־ָׁשם:  87:4
ּוֲלִצּיֹון יֵָאַמר ִאיׁש ְוִאיׁש יַֻּלד־ָּבּה ְוהּוא ְיכֹוְנֶנָה ֶעְליֹון:  87:5
ד־ָׁשם ֶסָלה:  ְיהוָה ִיְסֹּפר ִּבְכתֹוב ַעִּמים ֶזה יֻּלַ 87:6
: 1ְּכֹחֲלִלים ְוָׁשִרים 87:7 ָּכל־ַמְעיַָני ָּב
ִׁשיר ִמְזמֹור ִלְבֵני ֹקַרח ַלְמַנֵּצַח ַעל־ָמֲחַלת ְלַעּנֹות ַמְׂשִּכיל ְלֵהיָמן ָהֶאְזָרִחי:  88:1
ֵהי ְיׁשּוָעִתי יֹום־ָצַעְקִּתי ַבּלַ 88:2 :  ְיהוָה ֱא ְיָלה ֶנְגֶּד
ָּתבֹוא ְלָפֶני ְּתִפָּלִתי ַהֵּטה־ָאְזְנ ְלִרָּנִתי:  88:3
ִּכי־ָׂשְבָעה ְבָרעֹות ַנְפִׁשי ְוַחַּיי ִלְׁשאֹול ִהִּגיעּו:  88:4
ֶנְחַׁשְבִּתי ִעם־יֹוְרֵדי בֹור ָהִייִתי ְּכֶגֶבר ֵאין־ֱאיָל: 88:5
ְכֵבי ֶקֶבר ֲאֶׁשר לֹא ְזַכְרָּתם עֹוד ְוֵהָּמה ִמָּיְד ִנְגָזרּו:  ַּבֵּמִתים ָחְפִׁשי ְּכמֹו ֲחָלִלים ׁשֹ 88:6
ַׁשַּתִני ְּבבֹור ַּתְחִּתּיֹות ְּבַמֲחַׁשִּכים ִּבְמֹצלֹות: 88:7
ֶּסָלה:  ִעִּניתָ ָעַלי ָסְמָכה ֲחָמֶת ְוָכל־ִמְׁשָּבֶרי 88:8
בֹות ָלמֹו ָּכֻלא ְולֹא ֵאֵצא: ִהְרַחְקָּת ְמיָֻּדַעי ִמֶּמִּני ַׁשַּתִני תֹועֵ 88:9

ֵעיִני ָדֲאָבה ִמִּני ֹעִני ְקָראִתי ְיהוָה ְּבָכל־יֹום ִׁשַּטְחִּתי ֵאֶלי ַכָּפי:  88:10
ֲהַלֵּמִתים ַּתֲעֶׂשה־ֶּפֶלא ִאם־ְרָפִאים יָקּומּו יֹודּו ֶּסָלה: 88:11
ֹון:  ַהְיֻסַּפר ַּבֶּקֶבר ַחְסֶּד ֱאמּוָנְת ָּבֲאַבּד88:12
ְוִצְדָקְת ְּבֶאֶרץ ְנִׁשָּיה: ִּפְלֶא ֲהִיָּוַדע ַּבֹחֶׁש 88:13
וֲַאִני ֵאֶלי ְיהוָה ִׁשַּוְעִּתי ּוַבֹּבֶקר ְּתִפָּלִתי ְתַקְּדֶמָּך:  88:14
ָלָמה ְיהוָה ִּתְזַנח ַנְפִׁשי ַּתְסִּתיר ָּפֶני ִמֶּמִּני:  88:15
ר ָנָׂשאִתי ֵאֶמי ָאפּוָנה:  ָעִני ֲאִני ְוֹגוֵַע ִמֹּנעַ 88:16
ָעַלי ָעְברּו ֲחרֹוֶני ִּבעּוֶתי ִצְּמתּוֻתִני:  88:17
ַסּבּוִני ַכַּמִים ָּכל־ַהּיֹום ִהִּקיפּו ָעַלי יַָחד: 88:18
88:19 : ִהְרַחְקָּת ִמֶּמִּני ֹאֵהב וֵָרַע ְמיָֻּדַעי ַמְחָׁש

ַמְׂשִּכיל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי: 89:1
ַחְסֵדי ְיהוָה עֹוָלם ָאִׁשיָרה ְלֹדר וָֹדר אֹוִדיַע ֱאמּוָנְת ְּבִפי:  89:2
ִּכי־ָאַמְרִּתי עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה ָׁשַמִים ָּתִכן ֱאמּוָנְת ָבֶהם: 89:3
ָּכַרִּתי ְבִרית ִלְבִחיִרי ִנְׁשַּבְעִּתי ְלָדִוד ַעְבִּדי: 89:4
ִתי ְלֹדר־וָדֹור ִּכְסֲא ֶסָלה:  ַעד־עֹוָלם ָאִכין ַזְרֶע ּוָבִני89:5
ְיהוָה ַאף־ֱאמּוָנְת ִּבְקַהל ְקֹדִׁשים: ִּפְלֲא ְויֹודּו ָׁשַמִים 89:6
ִּכי ִמי ַבַּׁשַחק יֲַעֹר ַליהוָה ִיְדֶמה ַליהוָה ִּבְבֵני ֵאִלים:  89:7
ֵאל ַנֲעָרץ ְּבסֹוד־ְקֹדִׁשים ַרָּבה ְונֹוָרא ַעל־ָּכל־ְסִביָביו:  89:8
89:9  : ֵהי ְצָבאֹות ִמי־ָכמֹו ֲחִסין יָּה וֱֶאמּוָנְת ְסִביבֹוֶתי ְיהוָה ֱא

ַאָּתה מֹוֵׁשל ְּבֵגאּות ַהָּים ְּבׂשֹוא ַגָּליו ַאָּתה ְתַׁשְּבֵחם: 89:10
89:11 : ַאָּתה ִדִּכאָת ֶכָחָלל ָרַהב ִּבְזרֹוַע ֻעְּז ִּפַּזְרָּת אֹוְיֶבי
ָאּה ַאָּתה ְיַסְדָּתם: ְל ָׁשַמִים אַ 89:12 ף־ְל ָאֶרץ ֵּתֵבל ּוְמ
ָצפֹון ְויִָמין ַאָּתה ְבָראָתם ָּתבֹור ְוֶחְרמֹון ְּבִׁשְמ ְיַרֵּננּו: 89:13
89:14  : ְל ְזרֹוַע ִעם־ְּגבּוָרה ָּתֹעז יְָד ָּתרּום ְיִמיֶנ
: ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְמכֹון ִּכְסֶא ֶחֶסד וֱֶאֶמת ְיקַ 89:15 ְּדמּו ָפֶני
ַאְׁשֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרּוָעה ְיהוָה ְּבאֹור־ָּפֶני ְיַהֵּלכּון: 89:16
ְּבִׁשְמ ְיִגילּון ָּכל־ַהּיֹום ּוְבִצְדָקְת יָרּומּו:  89:17
ִּכי־ִתְפֶאֶרת ֻעָּזמֹו ָאָּתה ּוִבְרֹצְנ תרים ָּתרּום ַקְרֵננּו: 89:18
נּו ְוִלְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ַמְלֵּכנּו:  ִּכי ַליהוָה ָמִגּנֵ 89:19

1 7 // ְּכֹחֲלִלים MT ְּכֹחְלִלים 



ָאז ִּדַּבְרָּת־ְבָחזֹון ַלֲחִסיֶדי וַּתֹאֶמר ִׁשִּויִתי ֵעֶזר ַעל־ִּגּבֹור ֲהִרימֹוִתי ָבחּור ֵמָעם:  89:20
ָמָצאִתי ָּדִוד ַעְבִּדי ְּבֶׁשֶמן ָקְדִׁשי ְמַׁשְחִּתיו: 89:21
רֹוִעי ְתַאְּמֶצּנּו:  ֲאֶׁשר יִָדי ִּתּכֹון ִעּמֹו ַאף־זְ 89:22
לֹא־יִַּׁשא אֹויֵב ּבֹו ּוֶבן־ַעְוָלה לֹא ְיַעֶּנּנּו:  89:23
ְוַכּתֹוִתי ִמָּפָניו ָצָריו ּוְמַׂשְנָאיו ֶאּגֹוף:  89:24
ְוַחְסִּדי ִעּמֹו ּוִבְׁשִמי ָּתרּום ַקְרנֹו:1וֱֶאמּוָנִתי89:25
ְוַׂשְמִּתי ַבָּים יָדֹו ּוַבְּנָהרֹות ְיִמינֹו: 89:26
הּוא ִיְקָרֵאִני ָאִבי ָאָּתה ֵאִלי ְוצּור ְיׁשּוָעִתי:  89:27
ַאף־ָאִני ְּבכֹור ֶאְּתֵנהּו ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי־ָאֶרץ:  89:28
ְלעֹוָלם אשמור־ֶאְׁשָמר־לֹו ַחְסִּדי ּוְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת לֹו: 89:29
ַׂשְמִּתי ָלַעד ַזְרעֹו ְוִכְסאֹו ִּכיֵמי ָׁשָמִים:  וְ 89:30
ִאם־יַַעְזבּו ָבָניו ּתֹוָרִתי ּוְבִמְׁשָּפַטי לֹא יֵֵלכּון:  89:31
ִאם־ֻחֹּקַתי ְיַחֵּללּו ּוִמְצוַתי לֹא ִיְׁשֹמרּו:  89:32
ּוָפַקְדִּתי ְבֵׁשֶבט ִּפְׁשָעם ּוִבְנָגִעים ֲעוָנם:  89:33
־ָאִפיר ֵמִעּמֹו ְולֹא־ֲאַׁשֵּקר ֶּבֱאמּוָנִתי: ְוַחְסִּדי לֹא89:34
לֹא־ֲאַחֵּלל ְּבִריִתי ּומֹוָצא ְׂשָפַתי לֹא ֲאַׁשֶּנה: 89:35
ַאַחת ִנְׁשַּבְעִּתי ְבָקְדִׁשי ִאם־ְלָדִוד ֲאַכֵּזב:  89:36
ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהיֶה ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש ֶנְגִּדי: 89:37
עֹוָלם ְוֵעד ַּבַּׁשַחק ֶנֱאָמן ֶסָלה:  ְּכיֵָרַח ִיּכֹון 89:38
89:39 : ְוַאָּתה ָזַנְחָּת וִַּתְמָאס ִהְתַעַּבְרָּת ִעם־ְמִׁשיֶח
ֵנַאְרָּתה ְּבִרית ַעְבֶּד ִחַּלְלָּת ָלָאֶרץ ִנְזרֹו:  89:40
ָּפַרְצָּת ָכל־ְּגֵדֹרָתיו ַׂשְמָּת ִמְבָצָריו ְמִחָּתה:  89:41
ְבֵרי ָדֶר ָהיָה ֶחְרָּפה ִלְׁשֵכָניו:  ַׁשֻּסהּו ָּכל־עֹ 89:42
ֲהִרימֹוָת ְיִמין ָצָריו ִהְׂשַמְחָּת ָּכל־אֹוְיָביו:  89:43
ַאף־ָּתִׁשיב צּור ַחְרּבֹו ְולֹא ֲהֵקיֹמתֹו ַּבִּמְלָחָמה:  89:44
ְוִכְסאֹו ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה:  2ִמְטָהרֹוִהְׁשַּבָּת 89:45
ִהְקַצְרָּת ְיֵמי ֲעלּוָמיו ֶהֱעִטיָת ָעָליו ּבּוָׁשה ֶסָלה:  89:46
89:47 : ַעד־ָמה ְיהוָה ִּתָּסֵתר ָלֶנַצח ִּתְבַער ְּכמֹו־ֵאׁש ֲחָמֶת
ָאָדם: ְזָכר־ֲאִני ֶמה־ָחֶלד ַעל־ַמה־ָּׁשְוא ָּבָראָת ָכל־ְּבֵני־89:48
ִמי ֶגֶבר ִיְחיֶה ְולֹא ִיְרֶאה־ָּמוֶת ְיַמֵּלט ַנְפׁשֹו ִמַּיד־ְׁשאֹול ֶסָלה: 89:49
89:50 : ַאֵּיה ֲחָסֶדי ָהִראֹׁשִנים ֲאֹדָני ִנְׁשַּבְעָּת ְלָדִוד ֶּבֱאמּוָנֶת
ַעִּמים: 3ָּכל־ַרִּבים ְזֹכר ֲאֹדָני ֶחְרַּפת ֲעָבֶדי ְׂשֵאִתי ְבֵחיִקי 89:51
89:52 : ֲאֶׁשר ֵחְרפּו אֹוְיֶבי ְיהוָה ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ִעְּקבֹות ְמִׁשיֶח
ָּברּו ְיהוָה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן:  89:53

ִהים ֲאֹדָני ָמעֹון ַאָּתה ָהִייָת ָּלנּו ְּבֹדר וָֹדר:  90:1 ְּתִפָּלה ְלֹמֶׁשה ִאיׁש־ָהֱא
ָהִרים יָֻּלדּו וְַּתחֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל ּוֵמעֹוָלם ַעד־עֹוָלם ַאָּתה ֵאל:  ְּבֶטֶרם 90:2
ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד־ַּדָּכא וַּתֹאֶמר ׁשּובּו ְבֵני־ָאָדם:  90:3
ָּלְיָלה:  ְוַאְׁשמּוָרה בַ 4ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֶני ְּכיֹום ֶאְתמֹול ִּכי ָעַבר90:4
ף: 90:5 ְזַרְמָּתם ֵׁשָנה ִיְהיּו ַּבֹּבֶקר ֶּכָחִציר יֲַח
ַּבֹּבֶקר יִָציץ ְוָחָלף ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְויֵָבׁש: 90:6
ִּכי־ָכִלינּו ְבַאֶּפ ּוַבֲחָמְת ִנְבָהְלנּו:  90:7
90:8  : שת ַׁשָּתה ֲעוֹנֵתינּו ְלֶנְגֶּד ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור ָּפֶני
ִּכי ָכל־יֵָמינּו ָּפנּו ְבֶעְבָרֶת ִּכִּלינּו ָׁשֵנינּו ְכמֹו־ֶהֶגה:  90:9

ָעָמל וָָאוֶן ִּכי־ָגז ִחיׁש וַָּנֻעָפה: 1ְיֵמי־ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוִאם ִּבְגבּוֹרת ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ְוֻרָּבם90:10

1 25 // Hebrew Mss וֱֶאמּוָנִתי MT וֶֶאמּוָנִתי
2 45 // Hebrew Mss Aquila Symmachus Syr Hier ִמְטָהרֹו Cairo Geniza Ms MT ִמְּטהָ רֹו
3 51 // MT ַרִּבים Syr ִרֵבי
4 4 // cf LXX Syr ָעַבר  MT יֲַעֹבר 



:  ִמי־יֹו90:11 ֵדַע ֹעז ַאֶּפ ּוְכִיְרָאְת ֶעְבָרֶת
ִלְמנֹות יֵָמינּו ֵּכן הֹוַדע ְוָנִבא ְלַבב ָחְכָמה:  90:12
90:13 : ׁשּוָבה ְיהוָה ַעד־ָמָתי ְוִהָּנֵחם ַעל־ֲעָבֶדי
ַׂשְּבֵענּו ַבֹּבֶקר ַחְסֶּד ּוְנַרְּנָנה ְוִנְׂשְמָחה ְּבָכל־יֵָמינּו:  90:14
ּו ִּכימֹות ִעִּניָתנּו ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה:  ַׂשְּמֵחנ90:15
יֵָרֶאה ֶאל־ֲעָבֶדי ָפֳעֶל וֲַהָדְר ַעל־ְּבֵניֶהם: 90:16
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹוְנֵנהּו:  90:17 ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱא

יֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי ִיְתלֹוָנן:  ֹיֵׁשב ְּבֵסֶתר ֶעלְ 91:1
ַהי ֶאְבַטח־ּבֹו:  91:2 ֹאַמר ַליהוָה ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱא
ִּכי הּוא יִַּציְל ִמַּפח יָקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּוֹות:  91:3
ְּבֶאְבָרתֹו יֶָס ָל ְוַתַחת־ְּכָנָפיו ֶּתְחֶסה ִצָּנה ְוֹסֵחָרה ֲאִמּתֹו: 91:4
ַחד ָלְיָלה ֵמֵחץ יָעּוף יֹוָמם:  לֹא־ִתיָרא ִמּפַ 91:5
ִמֶּדֶבר ָּבֹאֶפל יֲַה ִמֶּקֶטב יָׁשּוד ָצֳהָרִים:  91:6
ִיֹּפל ִמִּצְּד ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנ ֵאֶלי לֹא ִיָּגׁש:  91:7
ַרק ְּבֵעיֶני ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה:  91:8
:  ִּכי־ַאָּתה ְיהוָה ַמְחסִ 91:9 י ֶעְליֹון ַׂשְמָּת ְמעֹוֶנ

91:10 : לֹא־ְתֻאֶּנה ֵאֶלי ָרָעה ְוֶנַגע לֹא־ִיְקַרב ְּבָאֳהֶל
91:11 : ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה־ָּל ִלְׁשָמְר ְּבָכל־ְּדָרֶכי
91:12  : ַעל־ַּכַּפִים ִיָּׂשאּוְנ ֶּפן־ִּתֹּגף ָּבֶאֶבן ַרְגֶל
ִּתְדֹר ִּתְרֹמס ְּכִפיר ְוַתִּנין:  ַעל־ַׁשַחל וֶָפֶתן91:13
ִּכי ִבי ָחַׁשק וֲַאַפְּלֵטהּו ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי־יַָדע ְׁשִמי:  91:14
ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו־ָאֹנִכי ְבָצָרה ֲאַחְּלֵצהּו וֲַאַכְּבֵדהּו: 91:15
ֹאֶר יִָמים ַאְׂשִּביֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי:  91:16

ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת:  92:1
טֹוב ְלֹהדֹות ַליהוָה ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמ ֶעְליֹון:  92:2
ְלַהִּגיד ַּבֹּבֶקר ַחְסֶּד וֱֶאמּוָנְת ַּבֵּלילֹות:  92:3
ֲעֵלי־ָעׂשֹור וֲַעֵלי־ָנֶבל ֲעֵלי ִהָּגיֹון ְּבִכּנֹור:  92:4
ֶל ְּבַמֲעֵׂשי יֶָדי ֲאַרֵּנן: ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני ְיהוָה ְּבָפעֳ 92:5
92:6  : ַמה־ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשי ְיהוָה ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחְׁשֹבֶתי
ִאיׁש־ַּבַער לֹא יֵָדע ּוְכִסיל לֹא־יִָבין ֶאת־זֹאת:  92:7
ִּבְפֹרַח ְרָׁשִעים ְּכמֹו ֵעֶׂשב וַָּיִציצּו ָּכל־ֹּפֲעֵלי ָאוֶן ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי־ַעד:  92:8
ְוַאָּתה ָמרֹום ְלֹעָלם ְיהוָה:  92:9

ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶבי ְיהוָה ִּכי־ִהֵּנה ֹאְיֶבי יֹאֵבדּו ִיְתָּפְרדּו ָּכל־ֹּפֲעֵלי ָאוֶן: 92:10
ִתי ְּבֶׁשֶמן ַרֲעָנן: 92:11 וַָּתֶרם ִּכְרֵאים ַקְרִני ַּב
ַּבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני: 2וַַּתֵּבט ֵעיִני ְּבׁשֹוְרָרי 92:12
ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה:  92:13
ֵהינּו יְַפִריחּו:  92:14 ְׁשתּוִלים ְּבֵבית ְיהוָה ְּבַחְצרֹות ֱא
ים ִיְהיּו: עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנּנִ 92:15
ְלַהִּגיד ִּכי־יָָׁשר ְיהוָה צּוִרי ְולֹא־עלתה ַעְוָלָתה ּבֹו:  92:16

ְיהוָה ָמָל ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש ְיהוָה ֹעז ִהְתַאָּזר ַאף־ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל־ִּתּמֹוט:  93:1
ָנכֹון ִּכְסֲא ֵמָאז ֵמעֹוָלם ָאָּתה:  93:2
ָנְׂשאּו ְנָהרֹות קֹוָלם ִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכיָם:  ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ְיהוָה 93:3
־יָם ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ְיהוָה:  3ִמֹּקלֹות ַמִים ַרִּבים ַאִּדיר ִמּמְׁשְּבֵרי 93:4
ה ְלֹאֶר יִָמים: ֵעֹדֶתי ֶנֶאְמנּו ְמֹאד ְלֵביְת ַנֲאוָה־ֹקֶדׁש ְיהו93:5ָ
: 1ֵאל־ְנָקמֹות ְיהוָה ֵאל ְנָקמֹות הֹוִפיָעה 94:1

1 10 // Vrs ְוֻרָּבם MT ְוָרְהָּבם
2 12 // Vrs ְּבׁשֹוְרָרי MT ְּבׁשּוָרי
3 4 // BHS ַאִּדיר ִמּמְׁשְּבֵרי MT ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי



ִהָּנֵׂשא ֹׁשֵפט ָהָאֶרץ ָהֵׁשב ְּגמּול ַעל־ֵּגִאים:  94:2
זּו:  94:3 ַעד־ָמַתי ְרָׁשִעים ְיהוָה ַעד־ָמַתי ְרָׁשִעים יֲַע
ָעָתק ִיְתַאְּמרּו ָּכל־ֹּפֲעֵלי ָאוֶן: יִַּביעּו ְיַדְּברּו 94:4
ַעְּמ ְיהוָה ְיַדְּכאּו ְוַנֲחָלְת ְיַעּנּו:  94:5
ַאְלָמָנה ְוֵגר יֲַהֹרגּו ִויתֹוִמים ְיַרֵּצחּו:  94:6
ֵהי יֲַעֹקב: 94:7 וַּיֹאְמרּו לֹא ִיְרֶאה־ָּיּה ְולֹא־יִָבין ֱא
ָמַתי ַּתְׂשִּכילּו:  ִּבינּו ֹּבֲעִרים ָּבָעם ּוְכִסיִלים 94:8
ֲהֹנַטע ֹאֶזן ֲהלֹא ִיְׁשָמע ִאם־ֹיֵצר ַעִין ֲהלֹא יִַּביט:  94:9

ֲהֹיֵסר ּגֹוִים ֲהלֹא יֹוִכיַח ַהְמַלֵּמד ָאָדם ָּדַעת: 94:10
ְיהוָה ֹיֵדַע ַמְחְׁשבֹות ָאָדם ִּכי־ֵהָּמה ָהֶבל:  94:11
ּוִמּתֹוָרְת ְתַלְּמֶדּנּו:  ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר־ְּתיְַּסֶרּנּו ָּיּה94:12
ְלַהְׁשִקיט לֹו ִמיֵמי ָרע ַעד ִיָּכֶרה ָלָרָׁשע ָׁשַחת: 94:13
ִּכי לֹא־ִיֹּטׁש ְיהוָה ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו לֹא יֲַעֹזב:  94:14
ָריו ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלב:  יָׁשּוב ִמְׁשָּפט ְוַאחֲ 2ִּכי־ַעד־ַצִּדיק94:15
ִמי־יָקּום ִלי ִעם־ְמֵרִעים ִמי־ִיְתיֵַּצב ִלי ִעם־ֹּפֲעֵלי ָאוֶן: 94:16
לּוֵלי ְיהוָה ֶעְזָרָתה ִּלי ִּכְמַעט ָׁשְכָנה דּוָמה ַנְפִׁשי:  94:17
ִאם־ָאַמְרִּתי ָמָטה ַרְגִלי ַחְסְּד ְיהוָה ִיְסָעֵדִני:  94:18
י ְּבִקְרִּבי ַּתְנחּוֶמי ְיַׁשַעְׁשעּו ַנְפִׁשי: ְּבֹרב ַׂשְרַעּפַ 94:19
ַהְיָחְבְר ִּכֵּסא ַהּוֹות ֹיֵצר ָעָמל ֲעֵלי־ֹחק:  94:20
יָגֹוּדּו ַעל־ֶנֶפׁש ַצִּדיק ְוָדם ָנִקי יְַרִׁשיעּו: 94:21
ַהי ְלצּור ַמְחִסי:  94:22 וְַיִהי ְיהוָה ִלי ְלִמְׂשָּגב וֵא
ֵהינּו:  וַָּיֶׁשב ֲעֵליֶהם94:23 ֶאת־אֹוָנם ּוְבָרָעָתם יְַצִמיֵתם יְַצִמיֵתם ְיהוָה ֱא

ְלכּו ְנַרְּנָנה ַליהוָה ָנִריָעה ְלצּור ִיְׁשֵענּו:  95:1
ְנַקְּדָמה ָפָניו ְּבתֹוָדה ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו:  95:2
ִהים:  95:3 ִּכי ֵאל ָּגדֹול ְיהוָה ּוֶמֶל ָּגדֹול ַעל־ָּכל־ֱא
ר ְּביָדֹו ֶמְחְקֵרי־ָאֶרץ ְותֹוֲעפֹות ָהִרים לֹו:  ֲאׁשֶ 95:4
ֲאֶׁשר־לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשהּו ְויֶַּבֶׁשת יָָדיו יָָצרּו:  95:5
ֹּבאּו ִנְׁשַּתֲחוֶה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני־ְיהוָה ֹעֵׂשנּו: 95:6
ֵהינּו וֲַאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן יָדֹו95:7 ַהּיֹום ִאם־ְּבֹקלֹו ִתְׁשָמעּו:  ִּכי הּוא ֱא
ַאל־ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם ִּכְמִריָבה ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר:  95:8
ֲאֶׁשר ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבָחנּוִני ַּגם־ָראּו ָפֳעִלי:  95:9

ְדָרָכי:  ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָאקּוט ְּבדֹור וָֹאַמר ַעם ֹּתֵעי ֵלָבב ֵהם ְוֵהם לֹא־יְָדעּו95:10
ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּבְעִּתי ְבַאִּפי ִאם־ְיֹבאּון ֶאל־ְמנּוָחִתי:  95:11

ִׁשירּו ַליהוָה ִׁשיר ָחָדׁש ִׁשירּו ַליהוָה ָּכל־ָהָאֶרץ:  96:1
ִׁשירּו ַליהוָה ָּבֲרכּו ְׁשמֹו ַּבְּׂשרּו ִמּיֹום־ְליֹום ְיׁשּוָעתֹו:  96:2
ל־ָהַעִּמים ִנְפְלאֹוָתיו: ַסְּפרּו ַבּגֹוִים ְּכבֹודֹו ְּבכָ 96:3
ִהים: 96:4 ִּכי ָגדֹול ְיהוָה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד נֹוָרא הּוא ַעל־ָּכל־ֱא
ֵהי ָהַעִּמים ֱאִליִלים וַיהוָה ָׁשַמִים ָעָׂשה: 96:5 ִּכי ָּכל־ֱא
הֹוד־ְוָהָדר ְלָפָניו ֹעז ְוִתְפֶאֶרת ְּבִמְקָּדׁשֹו:  96:6
ת ַעִּמים ָהבּו ַליהוָה ָּכבֹוד וָֹעז:  ָהבּו ַליהוָה ִמְׁשְּפחֹו96:7
ָהבּו ַליהוָה ְּכבֹוד ְׁשמֹו ְׂשאּו־ִמְנָחה ּוֹבאּו ְלַחְצרֹוָתיו:  96:8
ִהְׁשַּתֲחוּו ַליהוָה ְּבַהְדַרת־ֹקֶדׁש ִחילּו ִמָּפָניו ָּכל־ָהָאֶרץ: 96:9

ֹוט יִָדין ַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים:  ִאְמרּו ַבּגֹוִים ְיהוָה ָמָל ַאף־ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל־ִּתּמ96:10
אֹו:  96:11 ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ ִיְרַעם ַהָּים ּוְמ
ז ָׂשַדי ְוָכל־ֲאֶׁשר־ּבֹו ָאז ְיַרְּננּו ָּכל־ֲעֵצי־יַָער: 96:12 יֲַע
ֶדק ְוַעִּמים ֶּבֱאמּוָנתֹו:  ִלְפֵני ְיהוָה ִּכי ָבא ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל ְּבצֶ 96:13

1 1 // הֹוִפיָעה (hpgr ה) MT הֹוִפיַע 
2 15 // Hebrew Mss Symmachus Syr ַצִּדיק  MT ֶצֶדק 



ְיהוָה ָמָל ָּתֵגל ָהָאֶרץ ִיְׂשְמחּו ִאִּיים ַרִּבים:  97:1
ָעָנן וֲַעָרֶפל ְסִביָביו ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְמכֹון ִּכְסאֹו:  97:2
ֵאׁש ְלָפָניו ֵּתֵל ּוְתַלֵהט ָסִביב ָצָריו: 97:3
ָהָאֶרץ:  ֵהִאירּו ְבָרָקיו ֵּתֵבל ָרֲאָתה וַָּתֵחל 97:4
ָהִרים ַּכּדֹוַנג ָנַמּסּו ִמִּלְפֵני ְיהוָה ִמִּלְפֵני ֲאדֹון ָּכל־ָהָאֶרץ: 97:5
ִהִּגידּו ַהָּׁשַמִים ִצְדקֹו ְוָראּו ָכל־ָהַעִּמים ְּכבֹודֹו:  97:6
ִהים: 97:7 יֵֹבׁשּו ָּכל־ֹעְבֵדי ֶפֶסל ַהִּמְתַהְלִלים ָּבֱאִליִלים ִהְׁשַּתֲחוּו־לֹו ָּכל־ֱא
ָׁשְמָעה וִַּתְׂשַמח ִצּיֹון וַָּתֵגְלָנה ְּבנֹות ְיהּוָדה ְלַמַען ִמְׁשָּפֶטי ְיהוָה:  97:8
ִהים:  97:9 ִּכי־ַאָּתה ְיהוָה ֶעְליֹון ַעל־ָּכל־ָהָאֶרץ ְמֹאד ַנֲעֵליָת ַעל־ָּכל־ֱא

יִַּציֵלם: ֹאֲהֵבי ְיהוָה ִׂשְנאּו ָרע ֹׁשֵמר ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו ִמַּיד ְרָׁשִעים 97:10
ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי־ֵלב ִׂשְמָחה:  1אֹור ָזַרח97:11
ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ַּביהוָה ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו:  97:12

ֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו:  ִמְזמֹור ִׁשירּו ַליהוָה ִׁשיר ָחָדׁש ִּכי־ִנְפָלאֹות ָעָׂשה הֹוִׁשיָעה־ּלֹו ְיִמינ98:1
הֹוִדיַע ְיהוָה ְיׁשּוָעתֹו ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִּגָּלה ִצְדָקתֹו: 98:2
ֵהינּו:  98:3 ָזַכר ַחְסּדֹו וֱֶאמּוָנתֹו ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ָראּו ָכל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת ֱא
רּו:  ָהִריעּו ַליהוָה ָּכל־ָהָאֶרץ ִּפְצחּו ְוַרְּננּו ְוַזּמֵ 98:4
ַזְּמרּו ַליהוָה ְּבִכּנֹור ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה:  98:5
ַּבֲחֹצְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִריעּו ִלְפֵני ַהֶּמֶל ְיהוָה:  98:6
אֹו ֵּתֵבל ְוֹיְׁשֵבי ָבּה:  98:7 ִיְרַעם ַהָּים ּוְמ
ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו־ָכף יַַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו:  98:8
ְיהוָה ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים:  ִלְפֵני־98:9
ְיהוָה ָמָל ִיְרְּגזּו ַעִּמים ֹיֵׁשב ְּכרּוִבים ָּתנּוט ָהָאֶרץ:  99:1
ְיהוָה ְּבִצּיֹון ָּגדֹול ְוָרם הּוא ַעל־ָּכל־ָהַעִּמים: 99:2
ָקדֹוׁש הּוא: יֹודּו ִׁשְמ ָּגדֹול ְונֹוָרא99:3
ְוֹעז ֶמֶל ִמְׁשָּפט ָאֵהב ַאָּתה ּכֹוַנְנָּת ֵמיָׁשִרים ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְּביֲַעֹקב ַאָּתה ָעִׂשיָת:  99:4
ֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲהֹדם ַרְגָליו ָקדֹוׁש הּוא: 99:5 רֹוְממּו ְיהוָה ֱא
ְרֵאי ְׁשמֹו ֹקִראים ֶאל־ְיהוָה ְוהּוא יֲַעֵנם: ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ְּבֹכֲהָניו ּוְׁשמּוֵאל ְּבקֹ 99:6
ְּבַעּמּוד ָעָנן ְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ָׁשְמרּו ֵעֹדָתיו ְוֹחק ָנַתן־ָלמֹו: 99:7
ֵהינּו ַאָּתה ֲעִניָתם ֵאל ֹנֵׂשא ָהִייָת ָלֶהם ְוֹנֵקם ַעל־ֲעִלילֹוָתם:  99:8 ְיהוָה ֱא
ֵהינּו ְוִהְׁשּתַ 99:9 ֵהינּו: רֹוְממּו ְיהוָה ֱא ֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו ִּכי־ָקדֹוׁש ְיהוָה ֱא

ִמְזמֹור ְלתֹוָדה ָהִריעּו ַליהָוה ָּכל־ָהָאֶרץ: 100:1
ִעְבדּו ֶאת־ְיהוָה ְּבִׂשְמָחה ֹּבאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה: 100:2
ִהים הּוא־ָעָׂשנּו 100:3 ֲאַנְחנּו ַעּמֹו ְוצֹאן ַמְרִעיתֹו:  2ְולֹו ְּדעּו ִּכי־ְיהוָה הּוא ֱא
ֹּבאּו ְׁשָעָריו ְּבתֹוָדה ֲחֵצֹרָתיו ִּבְתִהָּלה הֹודּו־לֹו ָּבֲרכּו ְׁשמֹו: 100:4
ִּכי־טֹוב ְיֹהוָה ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַעד־ֹּדר וָֹדר ֱאמּוָנתֹו: 100:5
ָּפט ָאִׁשיָרה ְל ְיהוָה ֲאַזֵּמָרה: ְלָדִוד ִמְזמֹור ֶחֶסד־ּוִמְׁש 101:1
ַאְׂשִּכיָלה ְּבֶדֶר ָּתִמים ָמַתי ָּתבֹוא ֵאָלי ֶאְתַהֵּל ְּבָתם־ְלָבִבי ְּבֶקֶרב ֵּביִתי: 101:2
לֹא־ָאִׁשית ְלֶנֶגד ֵעיַני ְּדַבר־ְּבִלָּיַעל ֲעׂשֹה־ֵסִטים ָׂשֵנאִתי לֹא ִיְדַּבק ִּבי:  101:3
יָסּור ִמֶּמִּני ָרע לֹא ֵאָדע:  ֵלָבב ִעֵּקׁש101:4
מלושני ְמָלְׁשִני ַבֵּסֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו ַאְצִמית ְּגַבּה־ֵעיַנִים ּוְרַחב ֵלָבב ֹאתֹו לֹא אּוָכל:  101:5
ֵעיַני ְּבֶנֶאְמֵני־ֶאֶרץ ָלֶׁשֶבת ִעָּמִדי ֹהֵל ְּבֶדֶר ָּתִמים הּוא ְיָׁשְרֵתִני:  101:6
ֶרב ֵּביִתי ֹעֵׂשה ְרִמָּיה ֹּדֵבר ְׁשָקִרים לֹא־ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני:  לֹא־יֵֵׁשב ְּבקֶ 101:7
ַלְּבָקִרים ַאְצִמית ָּכל־ִרְׁשֵעי־ָאֶרץ ְלַהְכִרית ֵמִעיר־ְיהוָה ָּכל־ֹּפֲעֵלי ָאוֶן:  101:8
ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי־יֲַעֹטף ְוִלְפֵני ְיהוָה ִיְׁשֹּפ ִׂשיחֹו:  102:1
ָעה ְתִפָּלִתי ְוַׁשְוָעִתי ֵאֶלי ָתבֹוא: ְיהוָה ִׁשמְ 102:2
ַאל־ַּתְסֵּתר ָּפֶני ִמֶּמִּני ְּביֹום ַצר ִלי ַהֵּטה־ֵאַלי ָאְזֶנ ְּביֹום ֶאְקָרא ַמֵהר ֲעֵנִני: 102:3

1 11 // Hebrew Ms Vrs ָזַרח MT ָזֻרעַ 
2 3 // Hebrew Mss MT Qere LXX Syr Vg ְולֹו MT ְולֹא



ָחרּו: נִ 1יָָמי ְוַעְצמֹוַתי ְּכמֹוְקדָ ְבָעָׁשןִּכי־ָכלּו 102:4
הּוָּכה־ָכֵעֶׂשב וִַּיַבׁש ִלִּבי ִּכי־ָׁשַכְחִּתי ֵמֲאֹכל ַלְחִמי: 102:5
ִמּקֹול ַאְנָחִתי ָּדְבָקה ַעְצִמי ִלְבָׂשִרי:  102:6
ָּדִמיִתי ִלְקַאת ִמְדָּבר ָהִייִתי ְּככֹוס ֳחָרבֹות:  102:7
ָׁשַקְדִּתי וֶָאְהיֶה ְּכִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל־ָּגג:  102:8
ָּכל־ַהּיֹום ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי ְמהֹוָלַלי ִּבי ִנְׁשָּבעּו:  102:9

ִּכי־ֵאֶפר ַּכֶּלֶחם ָאָכְלִּתי ְוִׁשֻּקוַי ִּבְבִכי ָמָסְכִּתי:  102:10
ִמְּפֵני־ַזַעְמ ְוִקְצֶּפ ִּכי ְנָׂשאַתִני וַַּתְׁשִליֵכִני: 102:11
ִאיָבׁש: וֲַאִני ָּכֵעֶׂשב ָנטּוייַָמי ְּכֵצל 102:12
ְוַאָּתה ְיהוָה ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב ְוִזְכְר ְלֹדר וָֹדר:  102:13
ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון ִּכי־ֵעת ְלֶחְנָנּה ִּכי־ָבא מֹוֵעד: 102:14
ִּכי־ָרצּו ֲעָבֶדי ֶאת־ֲאָבֶניָה ְוֶאת־ֲעָפָרּה ְיֹחֵננּו:  102:15
:  ְוִייְראּו גֹוִים ֶאת־ֵׁשם ְיהָו102:16 ה ְוָכל־ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת־ְּכבֹוֶד
ִּכי־ָבָנה ְיהוָה ִצּיֹון ִנְרָאה ִּבְכבֹודֹו:  102:17
ָּפָנה ֶאל־ְּתִפַּלת ָהַעְרָער ְולֹא־ָבָזה ֶאת־ְּתִפָּלָתם:  102:18
ִּתָּכֶתב זֹאת ְלדֹור ַאֲחרֹון ְוַעם ִנְבָרא ְיַהֶּלל־יָּה:  102:19
ֹום ָקְדׁשֹו ְיהוָה ִמָּׁשַמִים ֶאל־ֶאֶרץ ִהִּביט:  ִּכי־ִהְׁשִקיף ִמְּמר 102:20
ִלְׁשֹמַע ֶאְנַקת ָאִסיר ְלַפֵּתַח ְּבֵני ְתמּוָתה:  102:21
ְלַסֵּפר ְּבִצּיֹון ֵׁשם ְיהוָה ּוְתִהָּלתֹו ִּבירּוָׁשָלִם:  102:22
ְּבִהָּקֵבץ ַעִּמים יְַחָּדו ּוַמְמָלכֹות ַלֲעֹבד ֶאת־ְיהוָה:  102:23
ִקַּצר יָָמי:  2ֹּכִחי ָּנה ַבֶּדֶר עִ 102:24
102:25  : ֹאַמר ֵאִלי ַאל־ַּתֲעֵלִני ַּבֲחִצי יָָמי ְּבדֹור ּדֹוִרים ְׁשנֹוֶתי
יֶָדי ָׁשָמִים: 4ָהָאֶרץ יַָסְדָּת ּוַמֲעֵׂשי 3ְלָפִנים ְיהוָה102:26
פּו:  102:27 ֵהָּמה יֹאֵבדּו ְוַאָּתה ַתֲעֹמד ְוֻכָּלם ַּכֶּבֶגד ִיְבלּו ַּכְּלבּוׁש ַּתֲחִליֵפם ְויֲַח
ְוַאָּתה־הּוא ּוְׁשנֹוֶתי לֹא ִיָּתּמּו:  102:28
ְּבֵני־ֲעָבֶדי ִיְׁשּכֹונּו ְוַזְרָעם ְלָפֶני ִיּכֹון:  102:29

ְלָדִוד ָּבֲרִכי ַנְפִׁשי ֶאת־ְיהוָה ְוָכל־ְקָרַבי ֶאת־ֵׁשם ָקְדׁשֹו: 103:1
ָליו:  ָּבֲרִכי ַנְפִׁשי ֶאת־ְיהוָה ְוַאל־ִּתְׁשְּכִחי ָּכל־ְּגמּו103:2
ַהֹּסֵלַח ְלָכל־ֲעוֵנִכי ָהֹרֵפא ְלָכל־ַּתֲחֻלָאְיִכי:  103:3
ַהּגֹוֵאל ִמַּׁשַחת ַחָּיְיִכי ַהְמַעְּטֵרִכי ֶחֶסד ְוַרֲחִמים:  103:4
ַחֵּדׁש ַּכֶּנֶׁשר ְנעּוָרְיִכי:  ִּתְת 5ֶעְדיֵַהַּמְׂשִּביַע ַּבּטֹוב 103:5
ֹעֵׂשה ְצָדקֹות ְיהוָה ּוִמְׁשָּפִטים ְלָכל־ֲעׁשּוִקים:  103:6
יֹוִדיַע ְּדָרָכיו ְלֹמֶׁשה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעִלילֹוָתיו:  103:7
ַרחּום ְוַחּנּון ְיהוָה ֶאֶר ַאַּפִים ְוַרב־ָחֶסד: 103:8
עֹוָלם ִיּטֹור:  לֹא־ָלֶנַצח יִָריב ְולֹא לְ 103:9

לֹא ַכֲחָטֵאינּו ָעָׂשה ָלנּו ְולֹא ַכֲעוֹנֵתינּו ָּגַמל ָעֵלינּו: 103:10
ָהָאֶרץ ָּגַבר ַחְסּדֹו ַעל־ְיֵרָאיו: 6ִּכי ִכְגֹבַּה ָׁשַמִים ֵמַעל 103:11
ָׁשֵעינּו: ִּכְרֹחק ִמְזָרח ִמַּמֲעָרב ִהְרִחיק ִמֶּמּנּו ֶאת־ּפְ 103:12
ְּכַרֵחם ָאב ַעל־ָּבִנים ִרַחם ְיהוָה ַעל־ְיֵרָאיו:  103:13
ִּכי־הּוא יַָדע ִיְצֵרנּו ָזכּור ִּכי־ָעָפר ֲאָנְחנּו: 103:14
ֱאנֹוׁש ֶּכָחִציר יָָמיו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה ֵּכן יִָציץ: 103:15
עֹוד ְמקֹומֹו:  ִּכי רּוַח ָעְבָרה־ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו ְולֹא־יִַּכיֶרּנּו103:16

1 4 // Hebrew Mss ְּכמֹוְקדָ  MT ְּכמֹו־ֵקד
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6 11 // ֵמַעל (hpgr מ) MT ַעל



ְוֶחֶסד ְיהוָה ֵמעֹוָלם ְוַעד־עֹוָלם ַעל־ְיֵרָאיו ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני ָבִנים: 103:17
ְלֹׁשְמֵרי ְבִריתֹו ּוְלֹזְכֵרי ִפֻּקָדיו ַלֲעׂשֹוָתם:  103:18
ְיהוָה ַּבָּׁשַמִים ֵהִכין ִּכְסאֹו ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה:  103:19
־ַמְלָאָכיו ִּגֹּבֵרי ֹכַח ֹעֵׂשי ְדָברֹו ִלְׁשֹמַע ְּבקֹול ְּדָברֹו:  1הוָה ָּכל ָּבֲרכּו יְ 103:20
ָּבֲרכּו ְיהוָה ָּכל־ְצָבָאיו ְמָׁשְרָתיו ֹעֵׂשי ְרצֹונֹו: 103:21
ְיהוָה ָּכל־ַמֲעָׂשיו ְּבָכל־ְמֹקמֹות ֶמְמַׁשְלּתֹו ָּבֲרִכי ַנְפִׁשי ֶאת־ְיהוָה:  ָּבֲרכּו103:22

ַהי ָּגַדְלָּת ְּמֹאד הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשָּת:  104:1 ָּבֲרִכי ַנְפִׁשי ֶאת־ְיהוָה ְיהוָה ֱא
ֹעֶטה־אֹור ַּכַּׂשְלָמה נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה: 104:2
ִים ֲעִלּיֹוָתיו ַהָּׂשם־ָעִבים ְרכּובֹו ַהְמַהֵּל ַעל־ַּכְנֵפי־רּוַח:  ַהְמָקֶרה ַבּמַ 104:3
ֵהט 2ֹעֶׂשה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ּוְמָׁשְרָתיו 104:4 : ֵאׁש 
יַָסד־ֶאֶרץ ַעל־ְמכֹוֶניָה ַּבל־ִּתּמֹוט ְלעֹוָלם וֶָעד:  104:5
ְּלבּוׁש ִּכִּסיתֹו ַעל־ָהִרים יַַעְמדּו־ָמִים:  ְּתהֹום ּכַ 104:6
ִמן־ַּגֲעָרְת ְינּוסּון ִמן־קֹול ַרַעְמ יֵָחֵפזּון:  104:7
יֲַעלּו ָהִרים יְֵרדּו ְבָקעֹות ֶאל־ְמקֹום ֶזה יַָסְדָּת ָלֶהם: 104:8
ְּגבּול־ַׂשְמָּת ַּבל־יֲַעֹברּון ַּבל־ְיׁשּובּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: 104:9

ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעיִָנים ַּבְּנָחִלים ֵּבין ָהִרים ְיַהֵּלכּון:  104:10
יְַׁשקּו ָּכל־ַחְיתֹו ָׂשָדי ִיְׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם:  104:11
: 3ֲעֵליֶהם עֹוף־ַהָּׁשַמִים ִיְׁשּכֹון ִמֵּבין ֳעָפאִים ִיְּתנּו־קֹוָלם104:12
ַמְׁשֶקה ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו ִמְּפִרי ַמֲעֶׂשי ִּתְׂשַּבע ָהָאֶרץ: 104:13
ַמְצִמיַח ָחִציר ַלְּבֵהָמה ְוֵעֶׂשב ַלֲעֹבַדת ָהָאָדם ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן־ָהָאֶרץ: 104:14
ַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן ְוֶלֶחם ְלַבב־ֱאנֹוׁש ִיְסָעד: ְויִַין ְיַׂשַּמח ְלַבב־ֱאנֹוׁש לְ 104:15
ִיְׂשְּבעּו ֲעֵצי ְיהוָה ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאֶׁשר ָנָטע: 104:16
ֲאֶׁשר־ָׁשם ִצֳּפִרים ְיַקֵּננּו ֲחִסיָדה ְּברֹוִׁשים ֵּביָתּה:  104:17
ים: ָהִרים ַהְּגֹבִהים ַלְּיֵעִלים ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלְׁשַפּנִ 104:18
ָעָׂשה יֵָרַח ְלמֹוֲעִדים ֶׁשֶמׁש יַָדע ְמבֹואֹו:  104:19
ָּתֶׁשת־ֹחֶׁש ִויִהי ָלְיָלה ּבֹו־ִתְרֹמׂש ָּכל־ַחְיתֹו־יַָער:  104:20
ַהְּכִפיִרים ֹׁשֲאִגים ַלָּטֶרף ּוְלַבֵּקׁש ֵמֵאל ָאְכָלם:  104:21
ְרָּבצּון: ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש יֵָאֵספּון ְוֶאל־ְמעֹוֹנָתם יִ 104:22
יֵֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו ֲעֵדי־ָעֶרב:  104:23
104:24  : ָמה־ַרּבּו ַמֲעֶׂשי ְיהוָה ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְניֶָנ
לֹות: ֶזה ַהָּים ָּגדֹול ּוְרַחב יָָדִים ָׁשם־ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסָּפר ַחּיֹות ְקַטּנֹות ִעם־ְּגדֹ 104:25
ָׁשם ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון ִלְויָָתן ֶזה־יַָצְרָּת ְלַׂשֶחק־ּבֹו:  104:26
ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: 4ֻּכָּלם ֵאֶלי ְיַׂשֵּברּון ָלֵתת ָלֶהם 104:27
ן ָלֶהם ִיְלֹקטּון ִּתְפַּתח יְָד ִיְׂשְּבעּון טֹוב:  ִּתּתֵ 104:28
ַּתְסִּתיר ָּפֶני ִיָּבֵהלּון ֹּתֵסף רּוָחם ִיְגוָעּון ְוֶאל־ֲעָפָרם ְיׁשּובּון:  104:29
ְּתַׁשַּלח רּוֲח ִיָּבֵראּון ּוְתַחֵּדׁש ְּפֵני ֲאָדָמה: 104:30
ְיהוָה ְּבַמֲעָׂשיו:  ְיִהי ְכבֹוד ְיהוָה ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח 104:31
ַהַּמִּביט ָלָאֶרץ וִַּתְרָעד ִיַּגע ֶּבָהִרים ְויֱֶעָׁשנּו: 104:32
ַהי ְּבעֹוִדי:  104:33 ָאִׁשיָרה ַליהוָה ְּבַחָּיי ֲאַזְּמָרה ֵלא
יֱֶעַרב ָעָליו ִׂשיִחי ָאֹנִכי ֶאְׂשַמח ַּביהוָה:  104:34
ָׁשִעים עֹוד ֵאיָנם ָּבֲרִכי ַנְפִׁשי ֶאת־ְיהוָה ַהְללּו־יָּה:  ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן־ָהָאֶרץ ּוְר 104:35

הֹודּו ַליהוָה ִקְראּו ִּבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיו: 105:1
ִׁשירּו־לֹו ַזְּמרּו־לֹו ִׂשיחּו ְּבָכל־ִנְפְלאֹוָתיו:  105:2

1 20 // Hebrew Mss LXX ָּכל omit MT Tg Syr Vg (ַמְלָאָכיוָּכל)
2 4 // LXX Syr ּוְמָׁשְרָתיו MT ְמָׁשְרָתיו
3 12 // Hebrew Ms LXX Ms OL Mss קֹוָלם (hpgr מ) MT קֹול
4 27 // DSS(11QPs(a)) LXX ָלֶהם omit MT Tg Syr Vg ( ָלֶהםָלֵתת)



ְיהוָה:  ִהְתַהְללּו ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹו ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי 105:3
ִּדְרׁשּו ְיהוָה ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפָניו ָּתִמיד: 105:4
ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ֹמְפָתיו ּוִמְׁשְּפֵטי־ִפיו: 105:5
ֶזַרע ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו ְּבֵני יֲַעֹקב ְּבִחיָריו:  105:6
ֵהינּו ְּבָכל־ָהָאֶרץ ִמְׁשָּפָטיו:  105:7 הּוא ְיהוָה ֱא
ָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָּדָבר ִצָּוה ְלֶאֶלף ּדֹור:  105:8
ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת־ַאְבָרָהם ּוְׁשבּוָעתֹו ְלִיְׂשָחק:  105:9

וַַּיֲעִמיֶדָה ְליֲַעֹקב ְלֹחק ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עֹוָלם:  105:10
ֵלאֹמר ְל ֶאֵּתן ֶאת־ֶאֶרץ־ְּכָנַען ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם: 105:11
ִּבְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְסָּפר ִּכְמַעט ְוָגִרים ָּבּה:  105:12
וִַּיְתַהְּלכּו ִמּגֹוי ֶאל־ּגֹוי ִמַּמְמָלָכה ֶאל־ַעם ַאֵחר: 105:13
לֹא־ִהִּניַח ָאָדם ְלָעְׁשָקם וַּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים:  105:14
ַאל־ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי ְוִלְנִביַאי ַאל־ָּתֵרעּו:  105:15
ִּיְקָרא ָרָעב ַעל־ָהָאֶרץ ָּכל־ַמֵּטה־ֶלֶחם ָׁשָבר: ו105:16ַ
ָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש ְלֶעֶבד ִנְמַּכר יֹוֵסף: 105:17
ִעּנּו ַבֶּכֶבל רגליו ַרְגלֹו ַּבְרֶזל ָּבָאה ַנְפׁשֹו: 105:18
ַעד־ֵעת ּבֹא־ְדָברֹו ִאְמַרת ְיהוָה ְצָרָפְתהּו:  105:19
יֵרהּו ֹמֵׁשל ַעִּמים וְַיַפְּתֵחהּו:  ָׁשַלח ֶמֶל וַַּיִּת 105:20
ָׂשמֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו ּוֹמֵׁשל ְּבָכל־ִקְניָנֹו:  105:21
ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו ּוְזֵקָניו ְיַחֵּכם: 1ְליֵַּסר 105:22
ץ־ָחם:  וַָּיבֹא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים ְויֲַעֹקב ָּגר ְּבֶארֶ 105:23
וֶַּיֶפר ֶאת־ַעּמֹו ְמֹאד וַַּיֲעִצֵמהּו ִמָּצָריו:  105:24
ָהַפ ִלָּבם ִלְׂשנֹא ַעּמֹו ְלִהְתַנֵּכל ַּבֲעָבָדיו: 105:25
ָׁשַלח ֹמֶׁשה ַעְבּדֹו ַאֲהֹרן ֲאֶׁשר ָּבַחר־ּבֹו:  105:26
: ָׂשמּו־ָבם ִּדְבֵרי ֹאתֹוָתיו ּוֹמְפִתים ְּבֶאֶרץ ָחם105:27
ֶאת־דברוו ְּדָברֹו: 2ַלח ֹחֶׁש וַַּיְחִׁש ּוָמרּו ׁשָ 105:28
ָהַפ ֶאת־ֵמיֵמיֶהם ְלָדם וַָּיֶמת ֶאת־ְּדָגָתם:  105:29
ָׁשַרץ ַאְרָצם ְצַפְרְּדִעים ְּבַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהם:  105:30
ְּגבּוָלם:  ָאַמר וַָּיבֹא ָעֹרב ִּכִּנים ְּבָכל־105:31
ָנַתן ִּגְׁשֵמיֶהם ָּבָרד ֵאׁש ֶלָהבֹות ְּבַאְרָצם:  105:32
וַַּי ַּגְפָנם ּוְתֵאָנָתם וְַיַׁשֵּבר ֵעץ ְּגבּוָלם:  105:33
ָאַמר וַָּיבֹא ַאְרֶּבה ְויֶֶלק ְוֵאין ִמְסָּפר:  105:34
וַּיֹאַכל ָּכל־ֵעֶׂשב ְּבַאְרָצם וַּיֹאַכל ְּפִרי ַאְדָמָתם:105:35
וַַּי ָּכל־ְּבכֹור ְּבַאְרָצם ֵראִׁשית ְלָכל־אֹוָנם:  105:36
וַּיֹוִציֵאם ְּבֶכֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל:  105:37
ָׂשַמח ִמְצַרִים ְּבֵצאָתם ִּכי־ָנַפל ַּפְחָּדם ֲעֵליֶהם: 105:38
ָּפַרׂש ָעָנן ְלָמָס ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָלְיָלה:  105:39

וַָּיֵבא ְׂשָלו ְוֶלֶחם ָׁשַמִים יְַׂשִּביֵעם: 3ָׁשֲאלּו 0105:4
ָּפַתח צּור וַָּיזּובּו ָמִים ָהְלכּו ַּבִּצּיֹות ָנָהר:  105:41
ִּכי־ָזַכר ֶאת־ְּדַבר ָקְדׁשֹו ֶאת־ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו: 105:42
ֹון ְּבִרָּנה ֶאת־ְּבִחיָריו:  וַּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָׂשׂש105:43
וִַּיֵּתן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים וֲַעַמל ְלֻאִּמים ִייָרׁשּו:  105:44
ַּבֲעבּור ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיו ְותֹוֹרָתיו ִיְנֹצרּו ַהְללּו־יָּה:  105:45

ַהְללּויָּה הֹודּו ַליהוָה ִּכי־טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  106:1
ל ְּגבּורֹות ְיהוָה יְַׁשִמיַע ָּכל־ְּתִהָּלתֹו:  ִמי ְיַמּלֵ 106:2

1 22 // LXX Syr Hier ְליֵַּסר  MT ֶלְאֹסר 
2 28 // LXX Syr ּוָמרּו MT ְולֹא ָמרּו
3 40 // Vrs ָׁשֲאלּו (hpgr ו) MT ָׁשַאל



ַאְׁשֵרי ֹׁשְמֵרי ִמְׁשָּפט ֹעֵׂשה ְצָדָקה ְבָכל־ֵעת:  106:3
106:4  : ָזְכֵרִני ְיהָוה ִּבְרצֹון ַעֶּמ ָּפְקֵדִני ִּביׁשּוָעֶת
: ִלְראֹות ְּבטֹוַבת ְּבִחיֶרי ִלְׂשֹמַח ְּבִׂשְמַחת ּגֹויֶ ְלִהְתַהּלֵ 106:5 ל ִעם־ַנֲחָלֶת
ָחָטאנּו ִעם־ֲאבֹוֵתינּו ֶהֱעִוינּו ִהְרָׁשְענּו:  106:6
: 1ּסֹוף ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצַרִים לֹא־ִהְׂשִּכילּו ִנְפְלאֹוֶתי לֹא ָזְכרּו ֶאת־ֹרב ֲחָסֶדי וַַּיְמרּו ַעל־יָם ְּביַם־106:7
ֵעם ְלַמַען ְׁשמֹו ְלהֹוִדיַע ֶאת־ְּגבּוָרתֹו: וַּיֹוִׁשי106:8
וֶַּיֱחָרב וַּיֹוִליֵכם ַּבְּתֹהמֹות ַּכִּמְדָּבר:  2ּסֹוף וִַּיְגַער ְּביַם־106:9

וַּיֹוִׁשיֵעם ִמַּיד ׂשֹוֵנא וִַּיְגָאֵלם ִמַּיד אֹויֵב:  106:10
ם ָצֵריֶהם ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נֹוָתר:  וְַיַכּסּו־ַמיִ 106:11
וַַּיֲאִמינּו ִבְדָבָריו יִָׁשירּו ְּתִהָּלתֹו: 106:12
ִמֲהרּו ָׁשְכחּו ַמֲעָׂשיו לֹא־ִחּכּו ַלֲעָצתֹו:  106:13
וִַּיְתַאּוּו ַתֲאוָה ַּבִּמְדָּבר וְַיַנּסּו־ֵאל ִּביִׁשימֹון:  106:14
ַּלח ָרזֹון ְּבַנְפָׁשם: וִַּיֵּתן ָלֶהם ֶׁשֱאָלָתם וְַיׁשַ 106:15
וְַיַקְנאּו ְלֹמֶׁשה ַּבַּמֲחֶנה ְלַאֲהֹרן ְקדֹוׁש ְיהוָה:  106:16
ִּתְפַּתח־ֶאֶרץ וִַּתְבַלע ָּדָתן וְַּתַכס ַעל־ֲעַדת ֲאִביָרם: 106:17
וִַּתְבַער־ֵאׁש ַּבֲעָדָתם ֶלָהָבה ְּתַלֵהט ְרָׁשִעים:  106:18
וִַּיְׁשַּתֲחוּו ְלַמֵּסָכה: יֲַעׂשּו־ֵעֶגל ְּבֹחֵרב 106:19
וַָּיִמירּו ֶאת־ְּכבֹוָדם ְּבַתְבִנית ׁשֹור ֹאֵכל ֵעֶׂשב: 106:20
ָׁשְכחּו ֵאל מֹוִׁשיָעם ֹעֶׂשה ְגֹדלֹות ְּבִמְצָרִים:  106:21
:  3ּסֹוף ִנְפָלאֹות ְּבֶאֶרץ ָחם נֹוָראֹות ַעל־יַם־106:22
וַּיֹאֶמר ְלַהְׁשִמיָדם לּוֵלי ֹמֶׁשה ְבִחירֹו ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו ְלָהִׁשיב ֲחָמתֹו ֵמַהְׁשִחית: 106:23
וִַּיְמֲאסּו ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה לֹא־ֶהֱאִמינּו ִלְדָברֹו:  106:24
וֵַּיָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶהם לֹא ָׁשְמעּו ְּבקֹול ְיהוָה:  106:25
דֹו ָלֶהם ְלַהִּפיל אֹוָתם ַּבִּמְדָּבר:  וִַּיָּׂשא י106:26ָ
ּוְלַהִּפיל ַזְרָעם ַּבּגֹוִים ּוְלָזרֹוָתם ָּבֲאָרצֹות:  106:27
וִַּיָּצְמדּו ְלַבַעל ְּפעֹור וַּיֹאְכלּו ִזְבֵחי ֵמִתים:  106:28
וַַּיְכִעיסּו ְּבַמַעְלֵליֶהם וִַּתְפָרץ־ָּבם ַמֵּגָפה:  106:29
ָחס וְַיַפֵּלל וֵַּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה: וַַּיֲעֹמד ִּפינְ 106:30
וֵַּתָחֶׁשב לֹו ִלְצָדָקה ְלֹדר וָֹדר ַעד־עֹוָלם: 106:31
וַַּיְקִציפּו ַעל־ֵמי ְמִריָבה וֵַּיַרע ְלֹמֶׁשה ַּבֲעבּוָרם:  106:32
ִּכי־ִהְמרּו ֶאת־רּוחֹו וְַיַבֵּטא ִּבְׂשָפָתיו:  106:33
ים ֲאֶׁשר ָאַמר ְיהוָה ָלֶהם:  לֹא־ִהְׁשִמידּו ֶאת־ָהַעּמִ 106:34
וִַּיְתָעְרבּו ַבּגֹוִים וִַּיְלְמדּו ַמֲעֵׂשיֶהם:  106:35
וַַּיַעְבדּו ֶאת־ֲעַצֵּביֶהם וִַּיְהיּו ָלֶהם ְלמֹוֵקׁש:  106:36
וִַּיְזְּבחּו ֶאת־ְּבֵניֶהם ְוֶאת־ְּבנֹוֵתיֶהם ַלֵּׁשִדים:  106:37
ֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם ֲאֶׁשר ִזְּבחּו ַלֲעַצֵּבי ְכָנַען וֶַּתֱחַנף ָהָאֶרץ ַּבָּדִמים: וִַּיְׁשְּפכּו ָדם ָנִקי ַּדם־ּבְ 106:38
וִַּיְטְמאּו ְבַמֲעֵׂשיֶהם וִַּיְזנו ְּבַמַעְלֵליֶהם: 106:39
וִַּיַחר־ַאף ְיהוָה ְּבַעּמֹו וְַיָתֵעב ֶאת־ַנֲחָלתֹו: 106:40
לּו ָבֶהם ׂשְֹנֵאיֶהם: וִַּיְּתֵנם ְּביַד־ּגֹוִים וִַּיְמְׁש 106:41
וִַּיְלָחצּום אֹוְיֵביֶהם וִַּיָּכְנעּו ַּתַחת יָָדם:  106:42
ְּפָעִמים ַרּבֹות יִַּציֵלם ְוֵהָּמה יְַמרּו ַבֲעָצָתם וַָּיֹמּכּו ַּבֲעוָנם:  106:43
וַַּיְרא ַּבַּצר ָלֶהם ְּבָׁשְמעֹו ֶאת־ִרָּנָתם: 106:44
תֹו וִַּיָּנֵחם ְּכֹרב חסדו ֲחָסָדיו:  וִַּיְזֹּכר ָלֶהם ְּבִרי106:45
וִַּיֵּתן אֹוָתם ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ָּכל־ׁשֹוֵביֶהם:  106:46
106:47 : ֵהינּו ְוַקְּבֵצנּו ִמן־ַהּגֹוִים ְלֹהדֹות ְלֵׁשם ָקְדֶׁש ְלִהְׁשַּתֵּבַח ִּבְתִהָּלֶת הֹוִׁשיֵענּו ְיהוָה ֱא
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ֵהי ִיְׂש 106:48 ־ְיהוָה ֱא ָרֵאל ִמן־ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ְוָאַמר ָּכל־ָהָעם ָאֵמן ַהְללּו־יָּה: ָּברּו
ֹהדּו ַליהוָה ִּכי־טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  107:1
יֹאְמרּו ְּגאּוֵלי ְיהוָה ֲאֶׁשר ְּגָאָלם ִמַּיד־ָצר: 107:2
ם:  ּוֵמֲאָרצֹות ִקְּבָצם ִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב ִמָּצפֹון ּוִמּיָ 107:3
ָּתעּו ַבִּמְדָּבר ִּביִׁשימֹון ָּדֶר ִעיר מֹוָׁשב לֹא ָמָצאּו:  107:4
:ְרֵעִבים ַּגם־ְצֵמִאים ַנְפָׁשם ָּבֶהם ִּתְתַעָּטף107:5
וִַּיְצֲעקּו ֶאל־ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם יִַּציֵלם:  107:6
ל־ִעיר מֹוָׁשב:  וַַּיְדִריֵכם ְּבֶדֶר ְיָׁשָרה ָלֶלֶכת אֶ 107:7
יֹודּו ַליהוָה ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם:  107:8
ִּכי־ִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ֹׁשֵקָקה ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵּלא־טֹוב:  107:9

ֹיְׁשֵבי ֹחֶׁש ְוַצְלָמוֶת ֲאִסיֵרי ֳעִני ּוַבְרֶזל:  107:10
ן ָנָאצּו: ִּכי־ִהְמרּו ִאְמֵרי־ֵאל וֲַעַצת ֶעְליֹו 107:11
וַַּיְכַנע ֶּבָעָמל ִלָּבם ָּכְׁשלּו ְוֵאין ֹעֵזר:  107:12
וִַּיְזֲעקּו ֶאל־ְיהוָה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוִׁשיֵעם: 107:13
יֹוִציֵאם ֵמֹחֶׁש ְוַצְלָמוֶת ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם ְיַנֵּתק:  107:14
ִלְבֵני ָאָדם: יֹודּו ַליהוָה ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו107:15
ִּכי־ִׁשַּבר ַּדְלתֹות ְנֹחֶׁשת ּוְבִריֵחי ַבְרֶזל ִּגֵּדַע:  107:16
ֱאִוִלים ִמֶּדֶר ִּפְׁשָעם ּוֵמֲעוֹנֵתיֶהם ִיְתַעּנּו: 107:17
ָּכל־ֹאֶכל ְּתַתֵעב ַנְפָׁשם וַַּיִּגיעּו ַעד־ַׁשֲעֵרי ָמֶות: 107:18
ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוִׁשיֵעם: וִַּיְזֲעקּו ֶאל־ְיהוָה ַּבַּצר 107:19
ִיְׁשַלח ְּדָברֹו ְוִיְרָּפֵאם ִויַמֵּלט ִמְּׁשִחיתֹוָתם: נ107:20
יֹודּו ַליהוָה ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם: נ107:21
ְוִיְזְּבחּו ִזְבֵחי תֹוָדה ִויַסְּפרּו ַמֲעָׂשיו ְּבִרָּנה: נ107:22
ָּים ָּבֳאִנּיֹות ֹעֵׂשי ְמָלאָכה ְּבַמִים ַרִּבים: ניֹוְרֵדי הַ 107:23
ֵהָּמה ָראּו ַמֲעֵׂשי ְיהוָה ְוִנְפְלאֹוָתיו ִּבְמצּוָלה: נ107:24
וַּיֹאֶמר וַַּיֲעֵמד רּוַח ְסָעָרה וְַּתרֹוֵמם ַּגָּליו: נ107:25
ֹוָגג: יֲַעלּו ָׁשַמִים יְֵרדּו ְתהֹומֹות ַנְפָׁשם ְּבָרָעה ִתְתמ107:26
יָחֹוּגּו ְויָנּועּו ַּכִּׁשּכֹור ְוָכל־ָחְכָמָתם ִּתְתַּבָּלע:  107:27
וִַּיְצֲעקּו ֶאל־ְיהוָה ַּבַּצר ָלֶהם ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם יֹוִציֵאם: 107:28
יֵָקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה וֶַּיֱחׁשּו ַּגֵּליֶהם:  107:29
ֶאל־ְמחֹוז ֶחְפָצם:  וִַּיְׂשְמחּו ִכי־ִיְׁשֹּתקּו וַַּיְנֵחם 107:30
יֹודּו ַליהוָה ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם: 107:31
ִויֹרְממּוהּו ִּבְקַהל־ָעם ּוְבמֹוַׁשב ְזֵקִנים ְיַהְללּוהּו:  107:32
יֵָׂשם ְנָהרֹות ְלִמְדָּבר ּוֹמָצֵאי ַמִים ְלִצָּמאֹון:  107:33
ֵבי ָבּה: ֶאֶרץ ְּפִרי ִלְמֵלָחה ֵמָרַעת ֹיְׁש 107:34
יֵָׂשם ִמְדָּבר ַלֲאַגם־ַמִים ְוֶאֶרץ ִצָּיה ְלֹמָצֵאי ָמִים:  107:35
וַּיֹוֶׁשב ָׁשם ְרֵעִבים וְַיכֹוְננּו ִעיר מֹוָׁשב:  107:36
וִַּיְזְרעּו ָׂשדֹות וִַּיְּטעּו ְכָרִמים וַַּיֲעׂשּו ְּפִרי ְתבּוָאה:  107:37
ְבֶהְמָּתם לֹא יְַמִעיט: וְַיָבֲרֵכם וִַּיְרּבּו ְמֹאד ּו107:38
וִַּיְמֲעטּו וַָּיֹׁשחּו ֵמֹעֶצר ָרָעה ְויָגֹון: נ107:39
107:40  : ֹׁשֵפ ּבּוז ַעל־ְנִדיִבים וַַּיְתֵעם ְּבֹתהּו לֹא־ָדֶר
וְַיַׂשֵּגב ֶאְביֹון ֵמעֹוִני וַָּיֶׂשם ַּכּצֹאן ִמְׁשָּפחֹות:  107:41
חּו ְוָכל־ַעְוָלה ָקְפָצה ִּפיָה:  ִיְראּו ְיָׁשִרים ְוִיְׂשמָ 107:42
ִמי־ָחָכם ְוִיְׁשָמר־ֵאֶּלה ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי ְיהוָה: 107:43

ִׁשיר ִמְזמֹור ְלָדִוד: 108:1
ִהים ָאִׁשיָרה וֲַאַזְּמָרה ַאף־ְּכבֹוִדי:  108:2 ָנכֹון ִלִּבי ֱא
עּוָרה ַהֵּנֶבל ְוִכּנֹור ָאִעיָרה ָּׁשַחר: 108:3
ְד ָבַעִּמים ְיהוָה וֲַאַזֶּמְר ַּבל־ֻאִּמים: אֹו108:4
108:5  : ִּכי־ָגדֹול ֵמַעל־ָׁשַמִים ַחְסֶּד ְוַעד־ְׁשָחִקים ֲאִמֶּת



108:6  : ִהים ְוַעל ָּכל־ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶד רּוָמה ַעל־ָׁשַמִים ֱא
ְלַמַען יֵָחְלצּון ְיִדיֶדי הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנ וֲַעֵנִני: 108:7
ָזה ֲאַחְּלָקה ְׁשֶכם ְוֵעֶמק ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד:  108:8 ִהים ִּדֶּבר ְּבָקְדׁשֹו ֶאְע ֱא
ִלי ִגְלָעד ִלי ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִים ָמעֹוז רֹאִׁשי ְיהּוָדה ְמֹחְקִקי:  108:9

מֹוָאב ִסיר ַרְחִצי ַעל־ֱאדֹום ַאְׁשִלי ַנֲעִלי ֲעֵלי־ְפֶלֶׁשת ֶאְתרֹוָעע:  108:10
ִמי ֹיִבֵלִני ִעיר ִמְבָצר ִמי ָנַחִני ַעד־ֱאדֹום:  108:11
ִהים ְּבִצְבֹאֵתינּו: 108:12 ִהים ְזַנְחָּתנּו ְולֹא־ֵתֵצא ֱא ֲהלֹא־ֱא
ָהָבה־ָּלנּו ֶעְזָרת ִמָּצר ְוָׁשְוא ְּתׁשּוַעת ָאָדם:  108:13
ִהים ַנֲעֶׂשה־ָחִיל ְוהּוא יָבּוס ָצֵרינּו:  108:14 ֵּבא

ֵהי ְתִהָּלִתי ַאל־ֶּתֱחַרׁש:  109:1 ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור ֱא
ִּכי ִפי ָרָׁשע ּוִפי־ִמְרָמה ָעַלי ָּפָתחּו ִּדְּברּו ִאִּתי ְלׁשֹון ָׁשֶקר: 109:2
ְוִדְבֵרי ִׂשְנָאה ְסָבבּוִני וִַּיָּלֲחמּוִני ִחָּנם:  109:3
י ְתִפָּלה: ַּתַחת־ַאֲהָבִתי ִיְׂשְטנּוִני וֲַאנִ 109:4
וַָּיִׂשימּו ָעַלי ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה ְוִׂשְנָאה ַּתַחת ַאֲהָבִתי: 109:5
ַהְפֵקד ָעָליו ָרָׁשע ְוָׂשָטן יֲַעֹמד ַעל־ְיִמינֹו:  109:6
ְּבִהָּׁשְפטֹו יֵֵצא ָרָׁשע ּוְתִפָּלתֹו ִּתְהיֶה ַלֲחָטָאה: 109:7
ַּקח ַאֵחר: ִיְהיּו־יָָמיו ְמַעִּטים ְּפֻקָּדתֹו יִ 109:8
ִיְהיּו־ָבָניו ְיתֹוִמים ְוִאְׁשּתֹו ַאְלָמָנה: 109:9

ְונֹוַע ָינּועּו ָבָניו ְוִׁשֵאלּו ְוָדְרׁשּו ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם:  109:10
ְיַנֵּקׁש נֹוֶׁשה ְלָכל־ֲאֶׁשר־לֹו ְויָֹבּזּו ָזִרים ְיִגיעֹו: 109:11
ֵנן ִליתֹוָמיו:  ַאל־ְיִהי־לֹו ֹמֵׁש ָחֶסד ְוַאל־ְיִהי חֹו109:12
ְיִהי־ַאֲחִריתֹו ְלַהְכִרית ְּבדֹור ַאֵחר ִיַּמח ְׁשָמם:109:13
ִיָּזֵכר ֲעון ֲאֹבָתיו ֶאל־ְיהוָה ְוַחַּטאת ִאּמֹו ַאל־ִּתָּמח: 109:14
ִיְהיּו ֶנֶגד־ְיהוָה ָּתִמיד ְויְַכֵרת ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם:  109:15
ד וִַּיְרֹּדף ִאיׁש־ָעִני ְוֶאְביֹון ְוִנְכֵאה ֵלָבב ְלמֹוֵתת:  יַַען ֲאֶׁשר לֹא ָזַכר ֲעׂשֹות ָחסֶ 109:16
וֶַּיֱאַהב ְקָלָלה וְַּתבֹוֵאהּו ְולֹא־ָחֵפץ ִּבְבָרָכה וִַּתְרַחק ִמֶּמּנּו: 109:17
וִַּיְלַּבׁש ְקָלָלה ְּכַמּדֹו וַָּתבֹא ַכַּמִים ְּבִקְרּבֹו ְוַכֶּׁשֶמן ְּבַעְצמֹוָתיו:  109:18
י־לֹו ְּכֶבֶגד יְַעֶטה ּוְלֵמַזח ָּתִמיד יְַחְּגֶרָה:  ְּתהִ 109:19
זֹאת ְּפֻעַּלת ׂשְֹטַני ֵמֵאת ְיהוָה ְוַהֹּדְבִרים ָרע ַעל־ַנְפִׁשי: 109:20
ְוַאָּתה ְיהִוה ֲאֹדָני ֲעֵׂשה־ִאִּתי ְלַמַען ְׁשֶמ ִּכי־טֹוב ַחְסְּד ַהִּציֵלִני:  109:21
ֹנִכי ְוִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי:  ִּכי־ָעִני ְוֶאְביֹון אָ 109:22
ְּכֵצל־ִּכְנטֹותֹו ֶנֱהָלְכִּתי ִנְנַעְרִּתי ָּכַאְרֶּבה:  109:23
ִּבְרַּכי ָּכְׁשלּו ִמּצֹום ּוְבָׂשִרי ָּכַחׁש ִמָּׁשֶמן: 109:24
וֲַאִני ָהִייִתי ֶחְרָּפה ָלֶהם ִיְראּוִני ְיִניעּון רֹאָׁשם:  109:25
:  ָעְזֵרִני ְיהוָה109:26 ָהי הֹוִׁשיֵעִני ְכַחְסֶּד ֱא
ְויְֵדעּו ִּכי־יְָד ּזֹאת ַאָּתה ְיהוָה ֲעִׂשיָתּה:  109:27
ְיַקְללּו־ֵהָּמה ְוַאָּתה ְתָבֵר ָקמּו וֵַּיֹבׁשּו ְוַעְבְּד ִיְׂשָמח: 109:28
ִיְלְּבׁשּו ׂשֹוְטַני ְּכִלָּמה ְויֲַעטּו ַכְמִעיל ָּבְׁשָּתם: 109:29
אֹוֶדה ְיהוָה ְמֹאד ְּבִפי ּוְבתֹו ַרִּבים ֲאַהְלֶלּנּו:  109:30
ִּכי־יֲַעֹמד ִליִמין ֶאְביֹון ְלהֹוִׁשיַע ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו:  109:31

110:1  : ְלָדִוד ִמְזמֹור ְנֻאם ְיהוָה ַלאֹדִני ֵׁשב ִליִמיִני ַעד־ָאִׁשית ֹאְיֶבי ֲהֹדם ְלַרְגֶלי
:  ַמֵּטה־ֻעְּז 110:2  ִיְׁשַלח ְיהוָה ִמִּצּיֹון ְרֵדה ְּבֶקֶרב ֹאְיֶבי
:  ְל 2ַׁשַחר־ֹקֶדׁש ֵמֶרֶחם 1ַעְּמ ְנָדֹבת ְּביֹום ֵחיֶל ְּבַהְרֵרי 110:3 ַטל יְַלֻדֶתי
ִנְׁשַּבע ְיהוָה ְולֹא ִיָּנֵחם ַאָּתה־ֹכֵהן ְלעֹוָלם ַעל־ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי־ֶצֶדק:  110:4
ַעל־ְיִמיְנ ָמַחץ ְּביֹום־ַאּפֹו ְמָלִכים: 3ְיהִוה110:5

1 3 // Hebrew Mss Cairo Geniza Symmachus Hier ְּבַהְרֵרי (stropha ר ) MT ְּבַהְדֵרי
2 3 // BHS ַׁשַחר  (dttg מ) MT ִמְׁשָחר 
3 5 // Cairo Geniza Ms Hebrew Mss ְיהִוה MT ֲאֹדָני



ְגִוּיֹות ָמַחץ רֹאׁש ַעל־ֶאֶרץ ַרָּבה: 1ֹות ֵגָאייִָדין ַּבּגֹוִים ָמֵלא 110:6
ִמַּנַחל ַּבֶּדֶר ִיְׁשֶּתה ַעל־ֵּכן יִָרים רֹאׁש:  110:7
ְיָׁשִרים ְוֵעָדה: ַהְללּו יָּה אֹוֶדה ְיהוָה ְּבָכל־ֵלָבב ְּבסֹוד 111:1
ְּגֹדִלים ַמֲעֵׂשי ְיהָוה ְּדרּוִׁשים ְלָכל־ֶחְפֵציֶהם:  111:2
הֹוד־ְוָהָדר ָּפֳעלֹו ְוִצְדָקתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד:  111:3
ֵזֶכר ָעָׂשה ְלִנְפְלֹאָתיו ַחּנּון ְוַרחּום ְיהוָה:  111:4
ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ִיְזֹּכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו:  111:5
ֹּכַח ַמֲעָׂשיו ִהִּגיד ְלַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת ּגֹוִים: 111:6
ַמֲעֵׂשי יָָדיו ֱאֶמת ּוִמְׁשָּפט ֶנֱאָמִנים ָּכל־ִּפּקּוָדיו:  111:7
ְסמּוִכים ָלַעד ְלעֹוָלם ֲעׂשּוִים ֶּבֱאֶמת ְויָָׁשר: 111:8
ְונֹוָרא ְׁשמֹו: ְּפדּות ָׁשַלח ְלַעּמֹו ִצָּוה־ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָקדֹוׁש111:9

ֵראִׁשית ָחְכָמה ִיְרַאת ְיהוָה ֵׂשֶכל טֹוב ְלָכל־ֹעֵׂשיֶהם ְּתִהָּלתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד:  111:10
ַהְללּו יָּה ַאְׁשֵרי־ִאיׁש יֵָרא ֶאת־ְיהוָה ְּבִמְצוָתיו ָחֵפץ ְמֹאד: 112:1
: ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו ּדֹור ְיָׁשִרים ְיֹבָר 112:2
הֹון־וָֹעֶׁשר ְּבֵביתֹו ְוִצְדָקתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד: 112:3
ָזַרח ַּבֹחֶׁש אֹור ַלְיָׁשִרים ַחּנּון ְוַרחּום ְוַצִּדיק:  112:4
טֹוב־ִאיׁש חֹוֵנן ּוַמְלוֶה ְיַכְלֵּכל ְּדָבָריו ְּבִמְׁשָּפט:  112:5
יק:  ִּכי־ְלעֹוָלם לֹא־ִיּמֹוט ְלֵזֶכר עֹוָלם ִיְהיֶה ַצִּד 112:6
ִמְּׁשמּוָעה ָרָעה לֹא ִייָרא ָנכֹון ִלּבֹו ָּבֻטַח ַּביהוָה: 112:7
ָסמּו ִלּבֹו לֹא ִייָרא ַעד ֲאֶׁשר־ִיְרֶאה ְבָצָריו:  112:8
ִּפַּזר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים ִצְדָקתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד ַקְרנֹו ָּתרּום ְּבָכבֹוד:  112:9

יֲַחֹרק ְוָנָמס ַּתֲאוַת ְרָׁשִעים ּתֹאֵבד: ָרָׁשע ִיְרֶאה ְוָכָעס ִׁשָּניו112:10
ַהְללּו יָּה ַהְללּו ַעְבֵדי ְיהוָה ַהְללּו ֶאת־ֵׁשם ְיהוָה:  113:1
ְיִהי ֵׁשם ְיהוָה ְמֹבָר ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹוָלם: 113:2
ִמִּמְזַרח־ֶׁשֶמׁש ַעד־ְמבֹואֹו ְמֻהָּלל ֵׁשם ְיהוָה:  113:3
הוָה ַעל ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודֹו:  ָרם ַעל־ָּכל־ּגֹוִים יְ 113:4
ֵהינּו ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶבת:  113:5 ִמי ַּכיהוָה ֱא
ַהַּמְׁשִּפיִלי ִלְראֹות ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:  113:6
ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל ֵמַאְׁשֹּפת יִָרים ֶאְביֹון: 113:7
ְלהֹוִׁשיִבי ִעם־ְנִדיִבים ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו:  113:8
מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית ֵאם־ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ַהְללּו־יָּה: 113:9
ֵעז: 114:1 ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים ֵּבית יֲַעֹקב ֵמַעם 
ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו ִיְׂשָרֵאל ַמְמְׁשלֹוָתיו: 114:2
ַהָּים ָרָאה וַָּיֹנס ַהַּיְרֵּדן ִיֹּסב ְלָאחֹור:  114:3
ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִּכְבֵני־צֹאן:  114:4
ַמה־ְּל ַהָּים ִּכי ָתנּוס ַהַּיְרֵּדן ִּתֹּסב ְלָאחֹור: 114:5
ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִּכְבֵני־צֹאן:  114:6
ֵהי 114:7 יֲַעֹקב: 2ִמִּלְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ ִמִּלְפֵני ֱא
ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם־ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו־ָמִים:  114:8
:  3לֹא ָלנּו ְיהוָה לֹא ָלנּו ִּכי־ְלִׁשְמ ֵּתן ָּכבֹוד ַעל־ַחְסְּד ְוַעל115:1 ־ֲאִמֶּת
ֵהיֶהם:  115:2 ָלָּמה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים ַאֵּיה־ָנא ֱא
ֵהינּו ַבָּׁשָמִים ֹּכל ֲאֶׁשר־ָחֵפץ ָעָׂשה: 115:3 וֵא
:ֲעַצֵּביֶהם ֶּכֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם115:4
ֶּפה־ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו: 115:5
ִיְׁשָמעּו ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון:  ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא 115:6

1 6 // Aquila Symmachus Hier ֵגָאיֹות omit MT (ֵגָאיֹותֵגָאיֹות)
2 7 ֵהי // Hebrew Mss ֱא (hpgr י) MT ֱאלֹוּהַ 
3 1 // Hebrew Mss LXX Tg Syr Vg ְוַעל MT ַעל



ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשּון ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהֵּלכּו לֹא־יְֶהּגּו ִּבְגרֹוָנם: 115:7
ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר־ֹּבֵטַח ָּבֶהם:  115:8
ִיְׂשָרֵאל ְּבַטח ַּביהוָה ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: 115:9

ַאֲהֹרן ִּבְטחּו ַביהוָה ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא:  ֵּבית115:10
ִיְרֵאי ְיהוָה ִּבְטחּו ַביהוָה ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא:  115:11
ְיהוָה ְזָכָרנּו ְיָבֵר ְיָבֵר ֶאת־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְיָבֵר ֶאת־ֵּבית ַאֲהֹרן:  115:12
ְּגֹדִלים:  ְיָבֵר ִיְרֵאי ְיהוָה ַהְּקַטִּנים ִעם־הַ 115:13
ֹיֵסף ְיהוָה ֲעֵליֶכם ֲעֵליֶכם ְוַעל־ְּבֵניֶכם: 115:14
ְּברּוִכים ַאֶּתם ַליהוָה ֹעֵׂשה ָׁשַמִים וָָאֶרץ:  115:15
ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים ַליהוָה ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני־ָאָדם: 115:16
לֹא ַהֵּמִתים ְיַהְללּו־יָּה ְולֹא ָּכל־ֹיְרֵדי דּוָמה:  115:17
וֲַאַנְחנּו ְנָבֵר יָּה ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹוָלם ַהְללּו־יָּה:  115:18

ָאַהְבִּתי ִּכי־ִיְׁשַמע ְיהוָה ֶאת־קֹוִלי ַּתֲחנּוָני:  116:1
ִּכי־ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי ּוְביַָמי ֶאְקָרא:  116:2
ָצא: ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי־ָמוֶת ּוְמָצֵרי ְׁשאֹול ְמָצאּוִני ָצָרה ְויָגֹון ֶאמְ 116:3
ּוְבֵׁשם־ְיהוָה ֶאְקָרא ָאָּנה ְיהוָה ַמְּלָטה ַנְפִׁשי: 116:4
ֵהינּו ְמַרֵחם:  116:5 ַחּנּון ְיֹהוָה ְוַצִּדיק וֵא
ֹׁשֵמר ְּפָתאִים ְיֹהוָה ַּדּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע: 116:6
ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי ִּכי־ְיהוָה ָּגַמל ָעָלְיִכי:  116:7
ִּכי ִחַּלְצָּת ַנְפִׁשי ִמָּמוֶת ֶאת־ֵעיִני ִמן־ִּדְמָעה ֶאת־ַרְגִלי ִמֶּדִחי:  116:8
ֶאְתַהֵּל ִלְפֵני ְיהוָה ְּבַאְרצֹות ַהַחִּיים:  116:9

ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד:  116:10
ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ָּכל־ָהָאָדם ֹּכֵזב: 116:11
ָמה־ָאִׁשיב ַליהוָה ָּכל־ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי:  116:12
ּכֹוס־ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא ּוְבֵׁשם ְיהוָה ֶאְקָרא:  116:13
ְנָדַרי ַליהוָה ֲאַׁשֵּלם ֶנְגָדה־ָּנא ְלָכל־ַעּמֹו:  116:14
יָָקר ְּבֵעיֵני ְיהוָה ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו:  116:15
ַעְבֶּד ֲאִני־ַעְבְּד ֶּבן־ֲאָמֶת ִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי:  ָאָּנה ְיהוָה ִּכי־ֲאִני 116:16
־ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדה ּוְבֵׁשם ְיהוָה ֶאְקָרא: 116:17 ְל
ְנָדַרי ַליהוָה ֲאַׁשֵּלם ֶנְגָדה־ָּנא ְלָכל־ַעּמֹו:  116:18
ְּבַחְצרֹות ֵּבית ְיהוָה ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשָלִם ַהְללּו־יָּה:  116:19

ַהְללּו ֶאת־ְיהוָה ָּכל־ּגֹוִים ַׁשְּבחּוהּו ָּכל־ָהֻאִּמים:  117:1
ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו וֱֶאֶמת־ְיהוָה ְלעֹוָלם ַהְללּו־יָּה:  117:2
הֹודּו ַליהוָה ִּכי־טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  118:1
יֹאַמר־ָנא ִיְׂשָרֵאל ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  118:2
רּו־ָנא ֵבית־ַאֲהֹרן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: יֹאמְ 118:3
יֹאְמרּו־ָנא ִיְרֵאי ְיהוָה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  118:4
ִמן־ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני ַבֶּמְרָחב יָּה:  118:5
:  לֹא ִאיָרא ַמה־ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם1ְּבֹעֵזרְיהוָה ִלי 118:6
וֲַאִני ֶאְרֶאה ְבׂשְֹנָאי:  2ְּבֹעֵזרְיהוָה ִלי 118:7
טֹוב ַלֲחסֹות ַּביהוָה ִמְּבֹטַח ָּבָאָדם:  118:8
טֹוב ַלֲחסֹות ַּביהוָה ִמְּבֹטַח ִּבְנִדיִבים:  118:9

ם:  ָּכל־ּגֹוִים ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהוָה ִּכי ֲאִמילַ 118:10
ַסּבּוִני ַגם־ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהוָה ִּכי ֲאִמיַלם: 118:11
ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים ֹּדֲעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים ְּבֵׁשם ְיהוָה ִּכי ֲאִמיַלם: 118:12
ִלְנֹּפל וַיהוָה ֲעָזָרִני:1ִנְדֵחיִתיַּדֹחה 118:13

1 6 // LXX Syr ְּבֹעֵזר  omit MT
2 7 // LXX Syr ְּבֹעֵזר  MT ְּבֹעְזָרי



יָּה וְַיִהי־ִלי ִליׁשּוָעה:  2ְוִזְמָרִתי ָעִּזי 118:14
קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה ְּבָאֳהֵלי ַצִּדיִקים ְיִמין ְיהוָה ֹעָׂשה ָחִיל: 118:15
ה ָחִיל:  ְיִמין ְיהוָה רֹוֵמָמה ְיִמין ְיהוָה ֹעׂשָ 118:16
לֹא ָאמּות ִּכי־ֶאְחיֶה וֲַאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי יָּה: 118:17
יַֹּסר ִיְּסַרִּני ָּיּה ְוַלָּמוֶת לֹא ְנָתָנִני: 118:18
ִּפְתחּו־ִלי ַׁשֲעֵרי־ֶצֶדק ָאבֹא־ָבם אֹוֶדה יָּה:  118:19
ֶזה־ַהַּׁשַער ַליהוָה ַצִּדיִקים יָֹבאּו בֹו: 118:20
ִניָתִני וְַּתִהי־ִלי ִליׁשּוָעה:  אֹוְד ִּכי עֲ 118:21
ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה:  118:22
ֵמֵאת ְיהוָה ָהְיָתה ּזֹאת ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו:  118:23
ֶזה־ַהּיֹום ָעָׂשה ְיהוָה ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו: 118:24
א ְיהוָה ַהְצִליָחה ָּנא: ָאָּנא ְיהוָה הֹוִׁשיָעה ָּנא ָאּנָ 118:25
ָּברּו ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיהוָה ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ְיהוָה: 118:26
ֵאל ְיהוָה וַָּיֶאר ָלנּו ִאְסרּו־ַחג ַּבֲעֹבִתים ַעד־ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח: 118:27
ַהי ֲארֹוְמֶמָּך:  118:28 ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך ֱא
י־טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  הֹודּו ַליהוָה ּכִ 118:29

ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי־ָדֶר ַהֹהְלִכים ְּבתֹוַרת ְיהוָה:  119:1
ַאְׁשֵרי ֹנְצֵרי ֵעֹדָתיו ְּבָכל־ֵלב ִיְדְרׁשּוהּו:  119:2
ַאף לֹא־ָפֲעלּו ַעְוָלה ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו:  119:3
ַאָּתה ִצִּויָתה ִפֻּקֶדי ִלְׁשֹמר ְמֹאד:  119:4
119:5  : ַאֲחַלי ִיֹּכנּו ְדָרָכי ִלְׁשֹמר ֻחֶּקי
119:6  : ָאז לֹא־ֵאבֹוׁש ְּבַהִּביִטי ֶאל־ָּכל־ִמְצוֶתי
119:7  : אֹוְד ְּבֹיֶׁשר ֵלָבב ְּבָלְמִדי ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק
ֶאת־ֻחֶּקי ֶאְׁשֹמר ַאל־ַּתַעְזֵבִני ַעד־ְמֹאד:  119:8
: ַּבֶּמה ְיַזֶּכה־ַּנַער אֶ 119:9 ת־ָאְרחֹו ִלְׁשֹמר ִּכְדָבֶר

119:10 : ְּבָכל־ִלִּבי ְדַרְׁשִּתי ַאל־ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצוֶתי
119:11 : ְּבִלִּבי ָצַפְנִּתי ִאְמָרֶת ְלַמַען לֹא ֶאֱחָטא־ָל
119:12  : ָּברּו ַאָּתה ְיהוָה ַלְּמֵדִני ֻחֶּקי
:  ִּבְׂשָפַתי ִסַּפְרִּתי ֹּכל ִמְׁש 119:13 ְּפֵטי־ִפי
ְּבֶדֶר ֵעְדוֶתי ַׂשְׂשִּתי ְּכַעל ָּכל־הֹון:  119:14
119:15  : ְּבִפֻּקֶדי ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה ֹאְרֹחֶתי
:  ְּדָבֶר ְּבֻחֹּקֶתי ֶאְׁשַּתֲעָׁשע לֹא ֶאְׁשַּכח 119:16
:  ְּדָבֶר ְּגֹמל ַעל־ַעְבְּד ֶאְחיֶה ְוֶאְׁשְמָרה 119:17
119:18  : ַּגל־ֵעיַני ְוַאִּביָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶת
119:19  : ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ ַאל־ַּתְסֵּתר ִמֶּמִּני ִמְצוֶתי
ָּגְרָסה ַנְפִׁשי ְלַתֲאָבה ֶאל־ִמְׁשָּפֶטי ְבָכל־ֵעת:  119:20
119:21 : ָּגַעְרָּת ֵזִדים ֲארּוִרים ַהֹּׁשִגים ִמִּמְצוֶתי
י ֶחְרָּפה וָבּוז ִּכי ֵעֹדֶתי ָנָצְרִּתי:  ַּגל ֵמָעלַ 119:22
119:23 : ַּגם יְָׁשבּו ָׂשִרים ִּבי ִנְדָּברּו ַעְבְּד יִָׂשיַח ְּבֻחֶּקי
ַּגם־ֵעֹדֶתי ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי ֲעָצִתי: 119:24
119:25  : ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי ַחֵּיִני ִּכְדָבֶר
:  ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי119:26 וַַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקי
119:27 : ־ִּפּקּוֶדי ֲהִביֵנִני ְוָאִׂשיָחה ְּבִנְפְלאֹוֶתי ֶּדֶר
119:28  : ָּדְלָפה ַנְפִׁשי ִמּתּוָגה ַקְּיֵמִני ִּכְדָבֶר
־ֶׁשֶקר ָהֵסר ִמֶּמִּני ְותֹוָרְת ָחֵּנִני: 119:29 ֶּדֶר

1 13 // LXX Syr Hier ִנְדֵחיִתי MT ְדִחיַתִני
2 14 // cf Exodus 15:2; Isaiah 12:2 ְוִזְמָרִתי (hpgr י) MT ְוִזְמָרת



־ֱאמּוָנה ָבָחְרִּת 119:30 י ִמְׁשָּפֶטי ִׁשִּויִתי:  ֶּדֶר
ָּדַבְקִּתי ְבֵעְדוֶתי ְיהָוה ַאל־ְּתִביֵׁשִני:  119:31
־ִמְצוֶתי ָארּוץ ִּכי ַתְרִחיב ִלִּבי:  119:32 ֶּדֶר
הֹוֵרִני ְיהָוה ֶּדֶר ֻחֶּקי ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: 119:33
ה ְבָכל־ֵלב:  ֲהִביֵנִני ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶת ְוֶאְׁשְמֶרּנָ 119:34
ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצוֶתי ִּכי־בֹו ָחָפְצִּתי:  119:35
ַהט־ִלִּבי ֶאל־ֵעְדוֶתי ְוַאל ֶאל־ָּבַצע:  119:36
ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ָׁשְוא ִּבְדָרֶכ ַחֵּיִני:  119:37
119:38  : ָהֵקם ְלַעְבְּד ִאְמָרֶת ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶת
ר ֶחְרָּפִתי ֲאֶׁשר יָֹגְרִּתי ִּכי ִמְׁשָּפֶטי טֹוִבים:  ַהֲעבֵ 119:39
ִהֵּנה ָּתַאְבִּתי ְלִפֻּקֶדי ְּבִצְדָקְת ַחֵּיִני:  119:40
119:41 : ִויֹבֻאִני ֲחָסֶד ְיהוָה ְּתׁשּוָעְת ְּכִאְמָרֶת
119:42  : ְוֶאֱעֶנה ֹחְרִפי ָדָבר ִּכי־ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶר
ל־ַּתֵּצל ִמִּפי ְדַבר־ֱאֶמת ַעד־ְמֹאד ִּכי ְלִמְׁשָּפֶט ִיָחְלִּתי:  ְואַ 119:43
ְוֶאְׁשְמָרה תֹוָרְת ָתִמיד ְלעֹוָלם וֶָעד:  119:44
ְוֶאְתַהְּלָכה ָבְרָחָבה ִּכי ִפֻּקֶדי ָדָרְׁשִּתי: 119:45
וֲַאַדְּבָרה ְבֵעֹדֶתי ֶנֶגד ְמָלִכים ְולֹא ֵאבֹוׁש: 119:46
ֶאְׁשַּתֲעַׁשע ְּבִמְצוֶתי ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי:  וְ 119:47
119:48  : ְוֶאָּׂשא־ַכַּפי ֶאל־ִמְצוֶתי ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה ְבֻחֶּקי
ְלַעְבֶּד ַעל ֲאֶׁשר ִיַחְלָּתִני:  1ְזֹכר־ְּדָבְר119:49
ִיי ִּכי ִאְמָרְת ִחָּיְתִני:  זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָענְ 119:50
ֵזִדים ֱהִליֻצִני ַעד־ְמֹאד ִמּתֹוָרְת לֹא ָנִטיִתי:  119:51
ָזַכְרִּתי ִמְׁשָּפֶטי ֵמעֹוָלם ְיהוָה וֶָאְתֶנָחם:  119:52
119:53  : ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני ֵמְרָׁשִעים ֹעְזֵבי ּתֹוָרֶת
ית ְמגּוָרי:  ְזִמרֹות ָהיּו־ִלי ֻחֶּקי ְּבבֵ 119:54
119:55 : ָזַכְרִּתי ַבַּלְיָלה ִׁשְמ ְיהוָה וֶָאְׁשְמָרה ּתֹוָרֶת
זֹאת ָהְיָתה־ִּלי ִּכי ִפֻּקֶדי ָנָצְרִּתי:  119:56
119:57  : ֶחְלִקי ְיהוָה ָאַמְרִּתי ִלְׁשֹמר ְּדָבֶרי
119:58 : ִחִּליִתי ָפֶני ְבָכל־ֵלב ָחֵּנִני ְּכִאְמָרֶת
119:59  : ִחַּׁשְבִּתי ְדָרָכי וָָאִׁשיָבה ַרְגַלי ֶאל־ֵעֹדֶתי
119:60  : ַחְׁשִּתי ְולֹא ִהְתַמְהָמְהִּתי ִלְׁשֹמר ִמְצוֶתי
ֶחְבֵלי ְרָׁשִעים ִעְּוֻדִני ּתֹוָרְת לֹא ָׁשָכְחִּתי: 119:61
119:62: ֲחצֹות־ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָל ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק
119:63  : ָחֵבר ָאִני ְלָכל־ֲאֶׁשר ְיֵראּו ּוְלֹׁשְמֵרי ִּפּקּוֶדי
ַחְסְּד ְיהוָה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקי ַלְּמֵדִני: 119:64
119:65  : טֹוב ָעִׂשיָת ִעם־ַעְבְּד ְיהוָה ִּכְדָבֶר
טּוב ַטַעם וַָדַעת ַלְּמֵדִני ִּכי ְבִמְצוֶתי ֶהֱאָמְנִּתי:  119:66
ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני ֹׁשֵגג ְוַעָּתה ִאְמָרְת ָׁשָמְרִּתי:  119:67
119:68  : טֹוב־ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני ֻחֶּקי
119:69  : ָטְפלּו ָעַלי ֶׁשֶקר ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל־ֵלב ֱאֹּצר ִּפּקּוֶדי
ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם ֲאִני ּתֹוָרְת ִׁשֲעָׁשְעִּתי: 119:70
119:71  : טֹוב־ִלי ִכי־ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקי
טֹוב־ִלי תֹוַרת־ִּפי ֵמַאְלֵפי ָזָהב וָָכֶסף:  119:72
119:73  : יֶָדי ָעׂשּוִני וְַיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה ִמְצוֶתי
ְיֵרֶאי ִיְראּוִני ְוִיְׂשָמחּו ִּכי ִלְדָבְר ִיָחְלִּתי:  119:74
יַָדְעִּתי ְיהוָה ִּכי־ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטי וֱֶאמּוָנה ִעִּניָתִני: 119:75
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119:76 : ְיִהי־ָנא ַחְסְּד ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְת ְלַעְבֶּד
ְיֹבאּוִני ַרֲחֶמי ְוֶאְחיֶה ִּכי־תֹוָרְת ַׁשֲעֻׁשָעי: 119:77
:  יֵֹבׁשּו ֵזִדים ִּכי־ֶׁשֶקר ִעְּותּוִני ֲאנִ 119:78 י ָאִׂשיַח ְּבִפּקּוֶדי
119:79 : יָׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאי וידעו ְוֹיְדֵעי ֵעֹדֶתי
ְיִהי־ִלִּבי ָתִמים ְּבֻחֶּקי ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: 119:80
ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְת ַנְפִׁשי ִלְדָבְר ִיָחְלִּתי:  119:81
ַנֲחֵמִני: ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶת ֵלאֹמר ָמַתי ְּת 119:82
ִּכי־ָהִייִתי ְּכנֹאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקי לֹא ָׁשָכְחִּתי:  119:83
ַּכָּמה ְיֵמי־ַעְבֶּד ָמַתי ַּתֲעֶׂשה ְבֹרְדַפי ִמְׁשָּפט:  119:84
119:85  : ָּכרּו־ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר לֹא ְכתֹוָרֶת
ָעְזֵרִני:  ָּכל־ִמְצוֶתי ֱאמּוָנה ֶׁשֶקר ְרָדפּוִני 119:86
119:87 : ִּכְמַעט ִּכּלּוִני ָבָאֶרץ וֲַאִני לֹא־ָעַזְבִּתי ִפֻּקוֶדי
119:88  : ְּכַחְסְּד ַחֵּיִני ְוֶאְׁשְמָרה ֵעדּות ִּפי
ְלעֹוָלם ְיהוָה ְּדָבְר ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים: 119:89
ְלֹדר וָֹדר ֱאמּוָנֶת ּכֹוַנְנָּת ֶאֶרץ וַַּתֲעֹמד:  119:90
119:91  : ְלִמְׁשָּפֶטי ָעְמדּו ַהּיֹום ִּכי ַהֹּכל ֲעָבֶדי
לּוֵלי תֹוָרְת ַׁשֲעֻׁשָעי ָאז ָאַבְדִּתי ְבָעְנִיי: 119:92
ְלעֹוָלם לֹא־ֶאְׁשַּכח ִּפּקּוֶדי ִּכי ָבם ִחִּייָתִני:  119:93
־ֲאִני הֹוִׁשיֵעִני ִּכי ִפּקּוֶדי ָדָרְׁשִּתי:  119:94 ְל
י ִקּוּו ְרָׁשִעים ְלַאְּבֵדִני ֵעֹדֶתי ֶאְתּבֹוָנן:  לִ 119:95
ְלָכל ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה ִמְצוְָת ְמֹאד:  119:96
ָמה־ָאַהְבִּתי תֹוָרֶת ָּכל־ַהּיֹום ִהיא ִׂשיָחִתי:  119:97
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא־ִלי:  1ִמְצוְָתֵמֹאְיַבי ְּתַחְּכֵמִני 119:98
ִמָּכל־ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי ִּכי ֵעְדוֶתי ִׂשיָחה ִלי: 119:99

ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן ִּכי ִפּקּוֶדי ָנָצְרִּתי:  119:100
119:101: ִמָּכל־ֹאַרח ָרע ָּכִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען ֶאְׁשֹמר ְּדָבֶר
ִמִּמְׁשָּפֶטי לֹא־ָסְרִּתי ִּכי־ַאָּתה הֹוֵרָתִני:  119:102
ַמה־ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶת ִמְּדַבׁש ְלִפי:  119:103
ִמִּפּקּוֶדי ֶאְתּבֹוָנן ַעל־ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל־ֹאַרח ָׁשֶקר: 119:104
ֵנר־ְלַרְגִלי ְדָבֶר ְואֹור ִלְנִתיָבִתי:  119:105
119:106  : ִנְׁשַּבְעִּתי וֲָאַקֵּיָמה ִלְׁשֹמר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק
119:107 : ַנֲעֵניִתי ַעד־ְמֹאד ְיהוָה ַחֵּיִני ִכְדָבֶר
ִנְדבֹות ִּפי ְרֵצה־ָנא ְיהוָה ּוִמְׁשָּפֶטי ַלְּמֵדִני:  119:108
ַנְפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד ְותֹוָרְת לֹא ָׁשָכְחִּתי:  119:109
נּו ְרָׁשִעים ַּפח ִלי ּוִמִּפּקּוֶדי לֹא ָתִעיִתי:  ָנְת 119:110
ָנַחְלִּתי ֵעְדוֶתי ְלעֹוָלם ִּכי־ְׂשׂשֹון ִלִּבי ֵהָּמה:  119:111
ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקי ְלעֹוָלם ֵעֶקב:  119:112
ֵסֲעִפים ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְת ָאָהְבִּתי:  119:113
ִּני ָאָּתה ִלְדָבְר ִיָחְלִּתי:  ִסְתִרי ּוָמגִ 119:114
ָהי:  119:115 סּורּו־ִמֶּמִּני ְמֵרִעים ְוֶאְּצָרה ִמְצות ֱא
ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְת ְוֶאְחיֶה ְוַאל־ְּתִביֵׁשִני ִמִּׂשְבִרי:  119:116
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקי ָתִמיד:  119:117
ִגים ֵמֻחֶּקי ִּכי־ֶׁשֶקר ַּתְרִמיָתם:  ָסִליָת ָּכל־ׁשֹו119:118
119:119 : ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל־ִרְׁשֵעי־ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעֹדֶתי
ָסַמר ִמַּפְחְּד ְבָׂשִרי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי יֵָראִתי:  119:120
ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט וֶָצֶדק ַּבל־ַּתִּניֵחִני ְלֹעְׁשָקי:  119:121
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ֹרב ַעְבְּד ְלטֹוב ַאל־יַַעְׁשֻקִני ֵזִדים:  עֲ 119:122
119:123  : ֵעיַני ָּכלּו ִליׁשּוָעֶת ּוְלִאְמַרת ִצְדֶק
ֲעֵׂשה ִעם־ַעְבְּד ְכַחְסֶּד ְוֻחֶּקי ַלְּמֵדִני:  119:124
119:125  : ־ָאִני ֲהִביֵנִני ְוֵאְדָעה ֵעֹדֶתי ַעְבְּד
:  ֵעת ַלֲעׂשֹות ַליהוָה הֵ 119:126 ֵפרּו ּתֹוָרֶת
ַעל־ֵּכן ָאַהְבִּתי ִמְצוֶתי ִמָּזָהב ּוִמָּפז:  119:127
ַעל־ֵּכן ָּכל־ִּפּקּוֵדי ֹכל ִיָּׁשְרִּתי ָּכל־ֹאַרח ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי: 119:128
ְּפָלאֹות ֵעְדוֶתי ַעל־ֵּכן ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי:  119:129
ָתִיים: ֵּפַתח ְּדָבֶרי יִָאיר ֵמִבין ּפְ 119:130
ִּפי־ָפַעְרִּתי וֶָאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצוֶתי יָָאְבִּתי: 119:131
119:132 : ְּפֵנה־ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט ְלֹאֲהֵבי ְׁשֶמ
ְּפָעַמי ָהֵכן ְּבִאְמָרֶת ְוַאל־ַּתְׁשֶלט־ִּבי ָכל־ָאוֶן: 119:133
:  ְּפֵדִני ֵמֹעֶׁשק ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ּפִ 119:134 ּקּוֶדי
119:135  : ָּפֶני ָהֵאר ְּבַעְבֶּד ְוַלְּמֵדִני ֶאת־ֻחֶּקי
119:136  : ַּפְלֵגי־ַמִים יְָרדּו ֵעיָני ַעל לֹא־ָׁשְמרּו תֹוָרֶת
119:137  : ַצִּדיק ַאָּתה ְיהוָה ְויָָׁשר ִמְׁשָּפֶטי
ִצִּויָת ֶצֶדק ֵעֹדֶתי וֱֶאמּוָנה ְמֹאד:  119:138
ִצְּמַתְתִני ִקְנָאִתי ִּכי־ָׁשְכחּו ְדָבֶרי ָצָרי:119:139
ְצרּוָפה ִאְמָרְת ְמֹאד ְוַעְבְּד ֲאֵהָבּה: 119:140
ָצִעיר ָאֹנִכי ְוִנְבֶזה ִּפֻּקֶדי לֹא ָׁשָכְחִּתי: 119:141
ִצְדָקְת ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְת ֱאֶמת:  119:142
אּוִני ִמְצוֶתי ַׁשֲעֻׁשָעי: ַצר־ּוָמצֹוק ְמצָ 119:143
ֶצֶדק ֵעְדוֶתי ְלעֹוָלם ֲהִביֵנִני ְוֶאְחיֶה: 119:144
ָקָראִתי ְבָכל־ֵלב ֲעֵנִני ְיהוָה ֻחֶּקי ֶאֹּצָרה: 119:145
119:146  : ְקָראִתי הֹוִׁשיֵעִני ְוֶאְׁשְמָרה ֵעֹדֶתי
ִלְדָבְר ִיָחְלִּתי: ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף וֲָאַׁשֵּוָעה לדבריך 119:147
119:148  : ִקְּדמּו ֵעיַני ַאְׁשֻמרֹות ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶת
קֹוִלי ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּד ְיהוָה ְּכִמְׁשָּפֶט ַחֵּיִני:  119:149
ָקְרבּו ֹרְדֵפי ִזָּמה ִמּתֹוָרְת ָרָחקּו:  119:150
:  ָקרֹוב ַאָּתה ְיהוָה ְוָכל־ִמְצוֶתי ֱאֶמת119:151
ֶקֶדם יַָדְעִּתי ֵמֵעֹדֶתי ִּכי ְלעֹוָלם ְיַסְדָּתם:  119:152
ְרֵאה־ָעְנִיי ְוַחְּלֵצִני ִּכי־תֹוָרְת לֹא ָׁשָכְחִּתי:  119:153
ִריָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני ְלִאְמָרְת ַחֵּיִני:  119:154
ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה ִּכי־ֻחֶּקי לֹא ָדָרׁשּו:  119:155
ַרֲחֶמי ַרִּבים ְיהוָה ְּכִמְׁשָּפֶטי ַחֵּיִני:  119:156
ַרִּבים ֹרְדַפי ְוָצָרי ֵמֵעְדוֶתי לֹא ָנִטיִתי:  119:157
ָרִאיִתי ֹבְגִדים וֶָאְתקֹוָטָטה ֲאֶׁשר ִאְמָרְת לֹא ָׁשָמרּו:  119:158
ִני:  ְרֵאה ִּכי־ִפּקּוֶדי ָאָהְבִּתי ְיהוָה ְּכַחְסְּד ַחּיֵ 119:159
119:160  : רֹאׁש־ְּדָבְר ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל־ִמְׁשַּפט ִצְדֶק
ָׂשִרים ְרָדפּוִני ִחָּנם ומדבריך ּוִמְּדָבְר ָּפַחד ִלִּבי: 119:161
ָׂשׂש ָאֹנִכי ַעל־ִאְמָרֶת ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ָרב:  119:162
ִּתי:  ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי וֲַאַתֵעָבה ּתֹוָרְת ָאָהבְ 119:163
119:164 : ֶׁשַבע ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתי ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק
ָׁשלֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶת ְוֵאין־ָלמֹו ִמְכׁשֹול:  119:165
ִׂשַּבְרִּתי ִליׁשּוָעְת ְיהוָה ּוִמְצוֶתי ָעִׂשיִתי: 119:166
ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ֵעֹדֶתי וָֹאֲהֵבם ְמֹאד:  119:167
119:168  : ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדי ְוֵעֹדֶתי ִּכי ָכל־ְּדָרַכי ֶנְגֶּד
ִּתְקַרב ִרָּנִתי ְלָפֶני ְיהוָה ִּכְדָבְר ֲהִביֵנִני: 119:169
ָּתבֹוא ְּתִחָּנִתי ְלָפֶני ְּכִאְמָרְת ַהִּציֵלִני:  119:170



:  ַּתַּבְעָנה ְׂשָפַתי ְּתִהָּלה ִּכי ְתַלּמְ 119:171 ֵדִני ֻחֶּקי
ַּתַען ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶת ִּכי ָכל־ִמְצוֶתי ֶּצֶדק: 119:172
ְּתִהי־יְָד ְלָעְזֵרִני ִּכי ִפּקּוֶדי ָבָחְרִּתי:  119:173
ָּתַאְבִּתי ִליׁשּוָעְת ְיהוָה ְותֹוָרְת ַׁשֲעֻׁשָעי: 119:174
ֶט יֲַעְזֻרִני:  ְּתִחי־ַנְפִׁשי ּוְתַהְלֶלָּך ּוִמְׁשּפָ 119:175
ָּתִעיִתי ְּכֶׂשה ֹאֵבד ַּבֵּקׁש ַעְבֶּד ִּכי ִמְצוֶתי לֹא ָׁשָכְחִּתי: 119:176

ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ֶאל־ְיהוָה ַּבָּצָרָתה ִּלי ָקָראִתי וַַּיֲעֵנִני: 120:1
ְיהוָה ַהִּציָלה ַנְפִׁשי ִמְּׂשַפת־ֶׁשֶקר ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיה: 120:2
ה־ִּיֵּתן ְל ּוַמה־ֹּיִסיף ָל ָלׁשֹון ְרִמָּיה: מַ 120:3
ִחֵּצי ִגּבֹור ְׁשנּוִנים ִעם ַּגֲחֵלי ְרָתִמים: 120:4
אֹויָה־ִלי ִּכי־ַגְרִּתי ֶמֶׁש ָׁשַכְנִּתי ִעם־ָאֳהֵלי ֵקָדר: 120:5
ַרַּבת ָׁשְכָנה־ָּלּה ַנְפִׁשי ִעם ׂשֹוֵנא ָׁשלֹום: 120:6
ִכי ֲאַדֵּבר ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: ֲאִני־ָׁשלֹום וְ 120:7
ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל־ֶהָהִרים ֵמַאִין יָבֹא ֶעְזִרי: 121:1
ֶעְזִרי ֵמִעם ְיהוָה ֹעֵׂשה ָׁשַמִים וָָאֶרץ:  121:2
121:3  : ַאל־ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶל ַאל־יָנּום ֹׁשְמֶר
ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל:  ִהֵּנה לֹא־יָנּום ְולֹא ִייָׁשן 121:4
121:5  : ְיהוָה ֹׁשְמֶר ְיהוָה ִצְּל ַעל־יַד ְיִמיֶנ
יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש לֹא־יֶַּכָּכה ְויֵָרַח ַּבָּלְיָלה:  121:6
121:7  : ְיהוָה ִיְׁשָמְר ִמָּכל־ָרע ִיְׁשֹמר ֶאת־ַנְפֶׁש
ם:  ְיהוָה ִיְׁשָמר־ֵצאְת ּובֹוֶא ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹולָ 121:8
122:1 : ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ָׂשַמְחִּתי ְּבֹאְמִרים ִלי ֵּבית ְיהוָה ֵנֵל
ֹעְמדֹות ָהיּו ַרְגֵלינּו ִּבְׁשָעַרִי ְירּוָׁשָלִם: 122:2
ְירּוָׁשַלִם ַהְּבנּויָה ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה־ָּלּה יְַחָּדו: 122:3
ּה ֵעדּות ְלִיְׂשָרֵאל ְלֹהדֹות ְלֵׁשם ְיהוָה: ֶׁשָּׁשם ָעלּו ְׁשָבִטים ִׁשְבֵטי־י122:4ָ
ִּכי ָׁשָּמה יְָׁשבּו ִכְסאֹות ְלִמְׁשָּפט ִּכְסאֹות ְלֵבית ָּדִויד: 122:5
122:6  : ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום ְירּוָׁשָלִם ִיְׁשָליּו ֹאֲהָבִי
122:7  : ְיִהי־ָׁשלֹום ְּבֵחיֵל ַׁשְלוָה ְּבַאְרְמנֹוָתִי
:  ְלַמַען אַ 122:8 ַחי ְוֵרָעי ֲאַדְּבָרה־ָּנא ָׁשלֹום ָּב
122:9  : ֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָל ְלַמַען ֵּבית־ְיהוָה ֱא
ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ֵאֶלי ָנָׂשאִתי ֶאת־ֵעיַני ַהֹּיְׁשִבי ַּבָּׁשָמִים: 123:1
ֵהינּו ַעד ֶׁשְּיָחֵּננּו: ִהֵּנה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל־יַד ֲאדֹוֵניֶהם ְּכֵעיֵני ִׁשְפָחה ֶאל123:2 ־יַד ְּגִבְרָּתּה ֵּכן ֵעיֵנינּו ֶאל־ְיהוָה ֱא
ָחֵּננּו ְיהוָה ָחֵּננּו ִּכי־ַרב ָׂשַבְענּו בּוז:  123:3
ַרַּבת ָׂשְבָעה־ָּלּה ַנְפֵׁשנּו ַהַּלַעג ַהַּׁשֲאַנִּנים ַהּבּוז ִלְגֵאיֹוִנים:  123:4
י ְיהוָה ֶׁשָהיָה ָלנּו יֹאַמר־ָנא ִיְׂשָרֵאל: ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד לּולֵ 124:1
לּוֵלי ְיהוָה ֶׁשָהיָה ָלנּו ְּבקּום ָעֵלינּו ָאָדם:  124:2
ֲאַזי ַחִּיים ְּבָלעּונּו ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו:  124:3
ֲאַזי ַהַּמִים ְׁשָטפּונּו ַנְחָלה ָעַבר ַעל־ַנְפֵׁשנּו: 124:4
ּו ַהַּמִים ַהֵּזידֹוִנים: ֲאַזי ָעַבר ַעל־ַנְפֵׁשנ124:5
ָּברּו ְיהוָה ֶׁשּלֹא ְנָתָננּו ֶטֶרף ְלִׁשֵּניֶהם: 124:6
ַנְפֵׁשנּו ְּכִצּפֹור ִנְמְלָטה ִמַּפח יֹוְקִׁשים ַהַּפח ִנְׁשָּבר וֲַאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו: 124:7
ֶעְזֵרנּו ְּבֵׁשם ְיהוָה ֹעֵׂשה ָׁשַמִים וָָאֶרץ:  124:8
ֲעלֹות ַהֹּבְטִחים ַּביהוָה ְּכַהר־ִצּיֹון לֹא־ִיּמֹוט ְלעֹוָלם יֵֵׁשב:  ִׁשיר ַהּמַ 125:1
ְירּוָׁשַלִם ָהִרים ָסִביב ָלּה וַיהוָה ָסִביב ְלַעּמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹוָלם:  125:2
יִקים ְּבַעְוָלָתה ְיֵדיֶהם:  ִּכי לֹא יָנּוַח ֵׁשֶבט ָהֶרַׁשע ַעל ּגֹוַרל ַהַּצִּדיִקים ְלַמַען לֹא־ִיְׁשְלחּו ַהַּצִּד 125:3
ֵהיִטיָבה ְיהוָה ַלּטֹוִבים ְוִליָׁשִרים ְּבִלּבֹוָתם: 125:4
ְוַהַּמִּטים ַעַקְלַקּלֹוָתם יֹוִליֵכם ְיהָוה ֶאת־ֹּפֲעֵלי ָהָאוֶן ָׁשלֹום ַעל־ִיְׂשָרֵאל:  125:5
ְּכֹחְלִמים: ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְּבׁשּוב ְיהוָה ֶאת־ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו 126:1
ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ְיהוָה ַלֲעׂשֹות ִעם־ֵאֶּלה:  126:2



ִהְגִּדיל ְיהוָה ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחים:  126:3
ֶגב:  ׁשּוָבה ְיהוָה ֶאת־שבותנו ְׁשִביֵתנּו ַּכֲאִפיִקים ַּבּנֶ 126:4
ַהֹּזְרִעים ְּבִדְמָעה ְּבִרָּנה ִיְקֹצרּו:  126:5
־ַהָּזַרע ּבֹא־יָבֹוא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלֹּמָתיו: 126:6 ָהלֹו יֵֵל ּוָבֹכה ֹנֵׂשא ֶמֶׁש
ֹמה ִאם־ְיהוָה לֹא־ִיְבֶנה ַבִית ָׁשְוא ָעְמלּו בֹוָניו ּבֹו ִאם־ְיהוָה לֹא127:1 ־ִיְׁשָמר־ִעיר ָׁשְוא ָׁשַקד  ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִלְׁש
ׁשֹוֵמר: 
ָׁשְוא ָלֶכם ַמְׁשִּכיֵמי קּום ְמַאֲחֵרי־ֶׁשֶבת ֹאְכֵלי ֶלֶחם ָהֲעָצִבים ֵּכן ִיֵּתן ִליִדידֹו ֵׁשָנא: 127:2
ִהֵּנה ַנֲחַלת ְיהוָה ָּבִנים ָׂשָכר ְּפִרי ַהָּבֶטן:  127:3
עּוִרים: ְּכִחִּצים ְּביַד־ִּגּבֹור ֵּכן ְּבֵני ַהּנְ 127:4
ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִמֵּלא ֶאת־ַאְׁשָּפתֹו ֵמֶהם לֹא־יֵֹבׁשּו ִּכי־ְיַדְּברּו ֶאת־אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער: 127:5
ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ַאְׁשֵרי ָּכל־ְיֵרא ְיהוָה ַהֹהֵל ִּבְדָרָכיו:  128:1
:  ְיִגיַע ַּכֶּפי ִּכי תֹאֵכל ַאְׁשֶרי ְוטֹוב ָל 128:2
128:3 : ֶאְׁשְּת ְּכֶגֶפן ֹּפִרָּיה ְּביְַרְּכֵתי ֵביֶת ָּבֶני ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנ
ִהֵּנה ִכי־ֵכן ְיֹבַר ָּגֶבר ְיֵרא ְיהוָה:  128:4
128:5 : ְיָבֶרְכ ְיהוָה ִמִּצּיֹון ּוְרֵאה ְּבטּוב ְירּוָׁשָלִם ֹּכל ְיֵמי ַחֶּיי
ֵאה־ָבִנים ְלָבֶני ָׁשלֹום ַעל־ִיְׂשָרֵאל: ּוְר 128:6
ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ַרַּבת ְצָררּוִני ִמְּנעּוַרי יֹאַמר־ָנא ִיְׂשָרֵאל: 129:1
ַרַּבת ְצָררּוִני ִמְּנעּוָרי ַּגם לֹא־יְָכלּו ִלי:  129:2
ַעל־ַּגִּבי ָחְרׁשּו ֹחְרִׁשים ֶהֱאִריכּו למענותם ְלַמֲעִניָתם: 129:3
ְיהוָה ַצִּדיק ִקֵּצץ ֲעבֹות ְרָׁשִעים:  129:4
יֵֹבׁשּו ְוִיֹּסגּו ָאחֹור ֹּכל ׂשְֹנֵאי ִצּיֹון: 129:5
ִיְהיּו ַּכֲחִציר ַּגּגֹות ֶׁשַּקְדַמת ָׁשַלף יֵָבׁש:  129:6
ֶׁשּלֹא ִמֵּלא ַכּפֹו קֹוֵצר ְוִחְצנֹו ְמַעֵּמר:  129:7
וָה ֲאֵליֶכם ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם ְיהוָה: ְולֹא ָאְמרּו ָהֹעְבִרים ִּבְרַּכת־ְיה129:8
ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתי ְיהוָה:  130:1
ֲאֹדָני ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְהיֶיָנה ָאְזֶני ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול ַּתֲחנּוָני: 130:2
ִאם־ֲעונֹות ִּתְׁשָמר־יָּה ֲאֹדָני ִמי יֲַעֹמד: 130:3
־ִעְּמ ַהְּסִליָחה ְלַמַען ִּתָּוֵרא:  ִּכי130:4
ִקִּויִתי ְיהוָה ִקְּוָתה ַנְפִׁשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי:  130:5
ַנְפִׁשי ַלאֹדָני ִמֹּׁשְמִרים ַלֹּבֶקר ֹׁשְמִרים ַלֹּבֶקר: 130:6
יֵַחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְיהוָה ִּכי־ִעם־ְיהוָה ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות:  130:7
ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ֲעוֹנָתיו:  130:8
ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ְיהוָה לֹא־ָגַבּה ִלִּבי ְולֹא־ָרמּו ֵעיַני ְולֹא־ִהַּלְכִּתי ִּבְגֹדלֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני:131:1
ַּכָּגֻמל ָעַלי ַנְפִׁשי: ִאם־לֹא ִׁשִּויִתי ְודֹוַמְמִּתי ַנְפִׁשי ְּכָגֻמל ֲעֵלי ִאּמֹו131:2
יֵַחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְיהוָה ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹוָלם:  131:3
ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְזכֹור־ְיהוָה ְלָדִוד ֵאת ָּכל־ֻעּנֹותֹו: 132:1
ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַליהוָה ָנַדר ַלֲאִביר יֲַעֹקב:  132:2
ֶרׂש ְיצּוָעי: ִאם־ָאבֹא ְּבֹאֶהל ֵּביִתי ִאם־ֶאֱעֶלה ַעל־עֶ 132:3
ִאם־ֶאֵּתן ְׁשַנת ְלֵעיָני ְלַעְפַעַּפי ְּתנּוָמה: 132:4
ַעד־ֶאְמָצא ָמקֹום ַליהוָה ִמְׁשָּכנֹות ַלֲאִביר יֲַעֹקב:  132:5
ִהֵּנה־ְׁשַמֲענּוָה ְבֶאְפָרָתה ְמָצאנּוָה ִּבְׂשֵדי־יַָער:  132:6
ם ַרְגָליו:  ָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו ִנְׁשַּתֲחוֶה ַלֲהדֹ 132:7
132:8  : קּוָמה ְיהוָה ִלְמנּוָחֶת ַאָּתה וֲַארֹון ֻעֶּז
ֹּכֲהֶני ִיְלְּבׁשּו־ֶצֶדק וֲַחִסיֶדי ְיַרֵּננּו:  132:9

132:10  : ַּבֲעבּור ָּדִוד ַעְבֶּד ַאל־ָּתֵׁשב ְּפֵני ְמִׁשיֶח
:  ִנְׁשַּבע־ְיהוָה ְלָדִוד ֱאֶמת לֹא־יָׁשּוב ִמֶּמָּנה 132:11 ִמְּפִרי ִבְטְנ ָאִׁשית ְלִכֵּסא־ָל
132:12  : ִאם־ִיְׁשְמרּו ָבֶני ְּבִריִתי ְוֵעֹדִתי זֹו ֲאַלְּמֵדם ַּגם־ְּבֵניֶהם ֲעֵדי־ַעד יְֵׁשבּו ְלִכֵּסא־ָל
ִּכי־ָבַחר ְיהוָה ְּבִצּיֹון ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב לֹו:  132:13
ב ִּכי ִאִּוִתיָה:  זֹאת־ְמנּוָחִתי ֲעֵדי־ַעד ֹּפה־ֵאׁשֵ 132:14



ֵציָדּה ָּבֵר ֲאָבֵר ֶאְביֹוֶניָה ַאְׂשִּביַע ָלֶחם: 132:15
ְוֹכֲהֶניָה ַאְלִּביׁש יֶַׁשע וֲַחִסיֶדיָה ַרֵּנן ְיַרֵּננּו:  132:16
ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי:  132:17
ָליו יִָציץ ִנְזרֹו: אֹוְיָביו ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְועָ 132:18

ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ִהֵּנה ַמה־ּטֹוב ּוַמה־ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם־יַָחד:  133:1
ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל־ָהרֹאׁש ֹיֵרד ַעל־ַהָּזָקן ְזַקן־ַאֲהֹרן ֶׁשֹּיֵרד ַעל־ִּפי ִמּדֹוָתיו:  133:2
ִצּיֹון ִּכי ָׁשם ִצָּוה ְיהוָה ֶאת־ַהְּבָרָכה ַחִּיים ַעד־ָהעֹוָלם:  ְּכַטל־ֶחְרמֹון ֶׁשֹּיֵרד ַעל־ַהְרֵרי133:3
ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִהֵּנה ָּבֲרכּו ֶאת־ְיהוָה ָּכל־ַעְבֵדי ְיהוָה ָהֹעְמִדים ְּבֵבית־ְיהוָה ַּבֵּלילֹות:  134:1
ְׂשאּו־ְיֵדֶכם ֹקֶדׁש ּוָבֲרכּו ֶאת־ְיהוָה:  134:2
ִּצּיֹון ֹעֵׂשה ָׁשַמִים וָָאֶרץ:  ְיָבֶרְכ ְיהוָה מִ 134:3
ַהְללּו יָּה ַהְללּו ֶאת־ֵׁשם ְיהוָה ַהְללּו ַעְבֵדי ְיהוָה:  135:1
ֵהינּו:  135:2 ֶׁשֹעְמִדים ְּבֵבית ְיהוָה ְּבַחְצרֹות ֵּבית ֱא
ַהְללּו־יָּה ִּכי־טֹוב ְיהוָה ַזְּמרּו ִלְׁשמֹו ִּכי ָנִעים: 135:3
לֹו יָּה ִיְׂשָרֵאל ִלְסֻגָּלתֹו:  ִּכי־יֲַעֹקב ָּבַחר 135:4
ִהים:  135:5 ִּכי ֲאִני יַָדְעִּתי ִּכי־ָגדֹול ְיהוָה וֲַאֹדֵנינּו ִמָּכל־ֱא
ֹּכל ֲאֶׁשר־ָחֵפץ ְיהוָה ָעָׂשה ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ַּבַּיִּמים ְוָכל־ְּתהֹומֹות:  135:6
ָטר ָעָׂשה מֹוֵצא־רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו:  ַמֲעֶלה ְנִׂשִאים ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְּבָרִקים ַלּמָ 135:7
ֶׁשִהָּכה ְּבכֹוֵרי ִמְצָרִים ֵמָאָדם ַעד־ְּבֵהָמה:  135:8
ָׁשַלח ֹאתֹות ּוֹמְפִתים ְּבתֹוֵכִכי ִמְצָרִים ְּבַפְרֹעה ּוְבָכל־ֲעָבָדיו:  135:9

ֶׁשִהָּכה ּגֹוִים ַרִּבים ְוָהַרג ְמָלִכים ֲעצּוִמים: 135:10
ֹון ֶמֶל ָהֱאֹמִרי ּוְלעֹוג ֶמֶל ַהָּבָׁשן ּוְלֹכל ַמְמְלכֹות ְּכָנַען: ְלִסיח135:11
ְוָנַתן ַאְרָצם ַנֲחָלה ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו: 135:12
ְיהוָה ִׁשְמ ְלעֹוָלם ְיהוָה ִזְכְר ְלֹדר־וָֹדר: 135:13
ִּכי־יִָדין ְיהוָה ַעּמֹו ְוַעל־ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם:  135:14
ֲעַצֵּבי ַהּגֹוִים ֶּכֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם:  135:15
ֶּפה־ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו:  135:16
ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא יֲַאִזינּו ַאף ֵאין־יֶׁש־רּוַח ְּבִפיֶהם:  135:17
ֶהם:  ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר־ֹּבֵטַח ּבָ 135:18
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ָּבֲרכּו ֶאת־ְיהוָה ֵּבית ַאֲהֹרן ָּבֲרכּו ֶאת־ְיהוָה:  135:19
ֵּבית ַהֵּלִוי ָּבֲרכּו ֶאת־ְיהוָה ִיְרֵאי ְיהוָה ָּבֲרכּו ֶאת־ְיהוָה: 135:20
ָּברּו ְיהוָה ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִם ַהְללּו־יָּה:  135:21

טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  הֹודּו ַליהוָה ִּכי־136:1
ִהים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  136:2 ֵהי ָהֱא הֹודּו ֵלא
הֹודּו ַלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים ִּכי ְלֹעָלם ַחְסּדֹו:  136:3
ְלֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ְּגֹדלֹות ְלַבּדֹו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  136:4
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ְלֹעֵׂשה ַהָּׁשַמִים ִּבְתבּוָנה ִּכי136:5
ְלֹרַקע ָהָאֶרץ ַעל־ַהָּמִים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  136:6
ְלֹעֵׂשה אֹוִרים ְּגֹדִלים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  136:7
ֶאת־ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  136:8
ָלה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ֶאת־ַהָּיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְׁשלֹות ַּבָּליְ 136:9

ְלַמֵּכה ִמְצַרִים ִּבְבכֹוֵריֶהם ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 136:10
וַּיֹוֵצא ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 136:11
ְּביָד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּויָה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 136:12
ִלְגָזִרים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 1ּסֹוףְלֹגֵזר יַם־136:13
ְוֶהֱעִביר ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוכֹו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  136:14
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 2ּסֹוף ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְביַם־136:15
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ִלי ַעּמֹו ַּבִּמְדָּבר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ְלמֹו136:16
ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְּגֹדִלים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  136:17
וַַּיֲהֹרג ְמָלִכים ַאִּדיִרים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 136:18
ְלִסיחֹון ֶמֶל ָהֱאֹמִרי ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  136:19
ָׁשן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ּוְלעֹוג ֶמֶל ַהּבָ 136:20
ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  136:21
ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 136:22
ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  136:23
ַחְסּדֹו:  וִַּיְפְרֵקנּו ִמָּצֵרינּו ִּכי ְלעֹוָלם 136:24
ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל־ָּבָׂשר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  136:25
הֹודּו ְלֵאל ַהָּׁשָמִים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  136:26

ַעל ַנֲהרֹות ָּבֶבל ָׁשם יַָׁשְבנּו ַּגם־ָּבִכינּו ְּבָזְכֵרנּו ֶאת־ִצּיֹון:  137:1
ֵתינּו:  ַעל־ֲעָרִבים ְּבתֹוָכּה ָּתִלינּו ִּכֹּנרֹו137:2
ִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו ִּדְבֵרי־ִׁשיר ְותֹוָלֵלינּו ִׂשְמָחה ִׁשירּו ָלנּו ִמִּׁשיר ִצּיֹון:  137:3
ֵאי ָנִׁשיר ֶאת־ִׁשיר־ְיהוָה ַעל ַאְדַמת ֵנָכר:  137:4
ְיִמיִני:  1ִּתַׁשַכחִאם־ֶאְׁשָּכֵח ְירּוָׁשָלִם 137:5
ִּתְדַּבק־ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם־לֹא ֶאְזְּכֵרִכי ִאם־לֹא ַאֲעֶלה ֶאת־ְירּוָׁשַלִם ַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִתי: 137:6
ְזֹכר ְיהוָה ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוָׁשָלִם ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה:  137:7
ֶבל ַהְּׁשדּוָדה ַאְׁשֵרי ֶׁשְיַׁשֶּלם־ָל ֶאת־ְּגמּוֵל ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו: ַּבת־ּבָ 137:8
ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאת־ֹעָלַלִי ֶאל־ַהָּסַלע: 137:9
ִהים ֲאַזְּמֶרָּך: ְבָכל־ִלּבִ 2ְיהוָה ְלָדִוד 138:1 י ֶנֶגד ֱא
:  ֶאְׁשַּתֲחוֶה ֶאל־ֵהיַכל ָקְדְׁש ְואֹוֶדה ֶאת־ְׁשֶמ ַעל־ַחְסְּד ְוַעל־ֲאִמֶּת ִּכי־ִהְגַּדְלָּת ַעל־ָּכל־ִׁשְמ ִאְמ 138:2 ָרֶת
ְּביֹום ָקָראִתי וַַּתֲעֵנִני ַּתְרִהֵבִני ְבַנְפִׁשי ֹעז:  138:3
:  יֹודּו ְיהָו138:4 ה ָּכל־ַמְלֵכי־ָאֶרץ ִּכי ָׁשְמעּו ִאְמֵרי־ִפי
ְויִָׁשירּו ְּבַדְרֵכי ְיהוָה ִּכי ָגדֹול ְּכבֹוד ְיהוָה:  138:5
ִּכי־ָרם ְיהוָה ְוָׁשָפל ִיְרֶאה ְוָגֹבַּה ִמֶּמְרָחק ְייֵָדע:  138:6
:  ִאם־ֵאֵל ְּבֶקֶרב ָצָרה ְּתַחֵּיִני ַעל ַאף ֹאְיַבי ִּתְׁשַלח יָ 138:7 ֶד ְותֹוִׁשיֵעִני ְיִמיֶנ
ְיהוָה ִיְגֹמר ַּבֲעִדי ְיהוָה ַחְסְּד ְלעֹוָלם ַמֲעֵׂשי יֶָדי ַאל־ֶּתֶרף:  138:8
ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור ְיהוָה ֲחַקְרַּתִני וֵַּתָדע:  139:1
ַאָּתה יַָדְעָּת ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי ַּבְנָּתה ְלֵרִעי ֵמָרחֹוק:  139:2
ָאְרִחי ְוִרְבִעי ֵזִריָת ְוָכל־ְּדָרַכי ִהְסַּכְנָּתה: 139:3
ִּכי ֵאין ִמָּלה ִּבְלׁשֹוִני ֵהן ְיהוָה יַָדְעָּת ֻכָּלּה:  139:4
ָאחֹור וֶָקֶדם ַצְרָּתִני וַָּתֶׁשת ָעַלי ַּכֶּפָכה:  139:5
פלאיה ְּפִליָאה ַדַעת ִמֶּמִּני ִנְׂשְּגָבה לֹא־אּוַכל ָלּה:  139:6
ָאָנה ֵאֵל ֵמרּוֶח ְוָאָנה ִמָּפֶני ֶאְבָרח:  139:7
ִאם־ֶאַּסק ָׁשַמִים ָׁשם ָאָּתה ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול ִהֶּנָּך: 139:8
ֶאָּׂשא ַכְנֵפי־ָׁשַחר ֶאְׁשְּכָנה ְּבַאֲחִרית יָם: 139:9

139:10 : ַּגם־ָׁשם יְָד ַתְנֵחִני ְותֹאֲחֵזִני ְיִמיֶנ
־ֹחֶׁש ְיׁשּוֵפִני ְוַלְיָלה אֹור ַּבֲעֵדִני:  וָֹאַמר 139:11 ַא
ַּגם־ֹחֶׁש לֹא־יְַחִׁשי ִמֶּמ ְוַלְיָלה ַּכּיֹום יִָאיר ַּכֲחֵׁשיָכה ָּכאֹוָרה:  139:12
ִּכי־ַאָּתה ָקִניָת ִכְלֹיָתי ְּתֻסֵּכִני ְּבֶבֶטן ִאִּמי:  139:13
ִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשי ְוַנְפִׁשי ֹיַדַעת ְמֹאד:  אֹוְד ַעל ִּכי נֹוָראֹות ִנְפֵליִתי 139:14
לֹא־ִנְכַחד ָעְצִמי ִמֶּמָּך ֲאֶׁשר־ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר ֻרַּקְמִּתי ְּבַתְחִּתּיֹות ָאֶרץ:  139:15
ָּגְלִמי ָראּו ֵעיֶני ְוַעל־ִסְפְר ֻּכָּלם ִיָּכֵתבּו יִָמים יָֻּצרּו ולא ְולֹו ֶאָחד ָּבֶהם:  139:16
ְוִלי ַמה־ָּיְקרּו ֵרֶעי ֵאל ֶמה ָעְצמּו ָראֵׁשיֶהם:  139:17
139:18  : ֶאְסְּפֵרם ֵמחֹול ִיְרּבּון ֱהִקיֹצִתי ְועֹוִדי ִעָּמ
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ִאם־ִּתְקֹטל ֱאלֹוַּה ָרָׁשע ְוַאְנֵׁשי ָדִמים סּורּו ֶמִּני:  139:19
139:20  : ֲאֶׁשר יֹאְמֻר ִלְמִזָּמה ָנֻׂשא ַלָּׁשְוא ָעֶרי
ֲהלֹוא־ְמַׂשְנֶאי ְיהָוה ֶאְׂשָנא ּוִבְתקֹוְמֶמי ֶאְתקֹוָטט: 139:21
ַּתְכִלית ִׂשְנָאה ְׂשֵנאִתים ְלאֹוְיִבים ָהיּו ִלי:  139:22
ָחְקֵרִני ֵאל ְוַדע ְלָבִבי ְּבָחֵנִני ְוַדע ַׂשְרַעָּפי: 139:23
־ֹעֶצב ִּבי ּוְנֵחִני ְּבֶדֶר עֹוָלם139:24 :  ּוְרֵאה ִאם־ֶּדֶר

ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד:  140:1
ַחְּלֵצִני ְיהוָה ֵמָאָדם ָרע ֵמִאיׁש ֲחָמִסים ִּתְנְצֵרִני: 140:2
ֲאֶׁשר ָחְׁשבּו ָרעֹות ְּבֵלב ָּכל־יֹום יָגּורּו ִמְלָחמֹות: 140:3
ָׁשנֲנּו ְלׁשֹוָנם ְּכמֹו־ָנָחׁש ֲחַמת ַעְכׁשּוב ַּתַחת ְׂשָפֵתימֹו ֶסָלה: 140:4
ָׁשְמֵרִני ְיהוָה ִמיֵדי ָרָׁשע ֵמִאיׁש ֲחָמִסים ִּתְנְצֵרִני ֲאֶׁשר ָחְׁשבּו ִלְדחֹות ְּפָעָמי: 140:5
ָטְמנּו־ֵגִאים ַּפח ִלי וֲַחָבִלים ָּפְרׂשּו ֶרֶׁשת ְליַד־ַמְעָּגל ֹמְקִׁשים ָׁשתּו־ִלי ֶסָלה:  140:6
קֹול ַּתֲחנּוָני: ָאַמְרִּתי ַליהוָה ֵאִלי ָאָּתה ַהֲאִזיָנה ְיהוָה140:7
ְיֹהִוה ֲאֹדָני ֹעז ְיׁשּוָעִתי ַסֹּכָתה ְלרֹאִׁשי ְּביֹום ָנֶׁשק: 140:8
ַאל־ִּתֵּתן ְיהוָה ַמֲאוֵַּיי ָרָׁשע ְזָממֹו ַאל־ָּתֵפק ָירּומּו ֶסָלה: 140:9

רֹאׁש ְמִסָּבי ֲעַמל ְׂשָפֵתימֹו יכסומו ְיַכֵּסמֹו:  140:10
יֶהם ֶּגָחִלים ָּבֵאׁש יִַּפֵלם ְּבַמֲהֹמרֹות ַּבל־יָקּומּו:  ימיטו ִיּמֹוטּו ֲעלֵ 140:11
ִאיׁש ָלׁשֹון ַּבל־ִיּכֹון ָּבָאֶרץ ִאיׁש־ָחָמס ָרע ְיצּוֶדּנּו ְלַמְדֵחֹפת:  140:12
ידעת יַָדְעִּתי ִּכי־יֲַעֶׂשה ְיהָוה ִּדין ָעִני ִמְׁשַּפט ֶאְבֹיִנים: 140:13
: ַא ַצִּדיִקים יֹודּו לִ 140:14 ְׁשֶמ יְֵׁשבּו ְיָׁשִרים ֶאת־ָּפֶני

141:1  : ִמְזמֹור ְלָדִוד ְיהוָה ְקָראִתי חּוָׁשה ִּלי ַהֲאִזיָנה קֹוִלי ְּבָקְרִאי־ָל
ִּתּכֹון ְּתִפָּלִתי ְקֹטֶרת ְלָפֶני ַמְׂשַאת ַּכַּפי ִמְנַחת־ָעֶרב: 141:2
ַּדל ְׂשָפָתי:  ִׁשיָתה ְיהוָה ָׁשְמָרה ְלִפי ִנְּצָרה ַעל־141:3
ַאל־ַּתט־ִלִּבי ְלָדָבר ָרע ְלִהְתעֹוֵלל ֲעִללֹות ְּבֶרַׁשע ֶאת־ִאיִׁשים ֹּפֲעֵלי־ָאוֶן ּוַבל־ֶאְלַחם ְּבַמְנַעֵּמיֶהם:  141:4
יֶֶהְלֵמִני־ַצִּדיק ֶחֶסד ְויֹוִכיֵחִני ֶׁשֶמן רֹאׁש ַאל־יִָני רֹאִׁשי ִּכי־עֹוד ּוְתִפָּלִתי ְּבָרעֹוֵתיֶהם:141:5
ִנְׁשְמטּו ִביֵדי־ֶסַלע ֹׁשְפֵטיֶהם ְוָׁשְמעּו ֲאָמַרי ִּכי ָנֵעמּו: 141:6
ְּכמֹו ֹפֵלַח ּוֹבֵקַע ָּבָאֶרץ ִנְפְזרּו ֲעָצֵמינּו ְלִפי ְׁשאֹול: 141:7
ִּכי ֵאֶלי ְיֹהִוה ֲאֹדָני ֵעיָני ְּבָכה ָחִסיִתי ַאל־ְּתַער ַנְפִׁשי: 141:8
יְָקׁשּו ִלי ּוֹמְקׁשֹות ֹּפֲעֵלי ָאוֶן:  ָׁשְמֵרִני ִמיֵדי ַפח141:9

ִיְּפלּו ְבַמְכֹמָריו ְרָׁשִעים יַַחד ָאֹנִכי ַעד־ֶאֱעבֹור:  141:10
ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד ִּבְהיֹותֹו ַבְּמָעָרה ְתִפָּלה:  142:1
קֹוִלי ֶאל־ְיהוָה ֶאְזָעק קֹוִלי ֶאל־ְיהוָה ֶאְתַחָּנן: 142:2
ִׂשיִחי ָצָרִתי ְלָפָניו ַאִּגיד:  ֶאְׁשֹּפ ְלָפָניו 142:3
ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי רּוִחי ְוַאָּתה יַָדְעָּת ְנִתיָבִתי ְּבֹאַרח־זּו ֲאַהֵּל ָטְמנּו ַפח ִלי: 142:4
ַהֵּביט יִָמין ּוְרֵאה ְוֵאין־ִלי ַמִּכיר ָאַבד ָמנֹוס ִמֶּמִּני ֵאין ּדֹוֵרׁש ְלַנְפִׁשי:  142:5
 ְיהוָה ָאַמְרִּתי ַאָּתה ַמְחִסי ֶחְלִקי ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים: ָזַעְקִּתי ֵאֶלי142:6
ַהְקִׁשיָבה ֶאל־ִרָּנִתי ִּכי־ַדּלֹוִתי ְמֹאד ַהִּציֵלִני ֵמֹרְדַפי ִּכי ָאְמצּו ִמֶּמִּני:  142:7
ֹמל ָעָלי:  הֹוִציָאה ִמַּמְסֵּגר ַנְפִׁשי ְלהֹודֹות ֶאת־ְׁשֶמ ִּבי יְַכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי ִתגְ 142:8
143:1  : ִמְזמֹור ְלָדִוד ְיהוָה ְׁשַמע ְּתִפָּלִתי ַהֲאִזיָנה ֶאל־ַּתֲחנּוַני ֶּבֱאֻמָנְת ֲעֵנִני ְּבִצְדָקֶת
ְוַאל־ָּתבֹוא ְבִמְׁשָּפט ֶאת־ַעְבֶּד ִּכי לֹא־ִיְצַּדק ְלָפֶני ָכל־ָחי: 143:2
ַחָּיִתי הֹוִׁשיַבִני ְבַמֲחַׁשִּכים ְּכֵמֵתי עֹוָלם:  ִּכי ָרַדף אֹויֵב ַנְפִׁשי ִּדָּכא ָלָאֶרץ143:3
וִַּתְתַעֵּטף ָעַלי רּוִחי ְּבתֹוִכי ִיְׁשּתֹוֵמם ִלִּבי:  143:4
ָזַכְרִּתי יִָמים ִמֶּקֶדם ָהִגיִתי ְבָכל־ָּפֳעֶל ְּבַמֲעֵׂשה יֶָדי ֲאׂשֹוֵחַח: 143:5
ֶרץ־ֲעיֵָפה ְל ֶסָלה: ֵּפַרְׂשִּתי יַָדי ֵאֶלי ַנְפִׁשי ְּכאֶ 143:6
ַמֵהר ֲעֵנִני ְיהוָה ָּכְלָתה רּוִחי ַאל־ַּתְסֵּתר ָּפֶני ִמֶּמִּני ְוִנְמַׁשְלִּתי ִעם־ֹיְרֵדי בֹור:  143:7
־זּו ֵאֵל ִּכי־ֵאֶלי ָנָׂשאִתי ַנְפִׁש 143:8 י:  ַהְׁשִמיֵעִני ַבֹּבֶקר ַחְסֶּד ִּכי־ְב ָבָטְחִּתי הֹוִדיֵעִני ֶּדֶר
: 1ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ְיהוָה ֵאֶלי ַנְּסִּתי 143:9

1 9 // Hebrew Ms LXX ַנְּסִּתי (stropha נ) MT ִכִּסִתי



ַלְּמֵדִני ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנ ִּכי־ַאָּתה ֱאלֹוָהי רּוֲח טֹוָבה ַּתְנֵחִני ְּבֶאֶרץ ִמיׁשֹור:  143:10
ִני ְּבִצְדָקְת תֹוִציא ִמָּצָרה ַנְפִׁשי: ְלַמַען־ִׁשְמ ְיהוָה ְּתַחּיֵ 143:11
143:12  : ּוְבַחְסְּד ַּתְצִמית ֹאְיָבי ְוַהֲאַבְדָּת ָּכל־ֹצֲרֵרי ַנְפִׁשי ִּכי ֲאִני ַעְבֶּד

ְלָדִוד ָּברּו ְיהוָה צּוִרי ַהְמַלֵּמד יַָדי ַלְקָרב ֶאְצְּבעֹוַתי ַלִּמְלָחָמה: 144:1
ַתְחָּתי: 1ִתי ִמְׂשַּגִּבי ּוְמַפְלִטי ִלי ָמִגִּני ּובֹו ָחִסיִתי ָהרֹוֵדד ַעִּמים ַחְסִּדי ּוְמצּודָ 144:2
ְיהוָה ָמה־ָאָדם וֵַּתָדֵעהּו ֶּבן־ֱאנֹוׁש וְַּתַחְּׁשֵבהּו:  144:3
ֶהֶבל ָּדָמה יָָמיו ְּכֵצל עֹוֵבר: ָאָדם לַ 144:4
ְיהוָה ַהט־ָׁשֶמי ְוֵתֵרד ַּגע ֶּבָהִרים ְויֱֶעָׁשנּו: 144:5
ְּברֹוק ָּבָרק ּוְתִפיֵצם ְׁשַלח ִחֶּצי ּוְתֻהֵּמם:  144:6
ְׁשַלח יֶָדי ִמָּמרֹום ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני ִמַּמִים ַרִּבים ִמַּיד ְּבֵני ֵנָכר: 144:7
ֲאֶׁשר ִּפיֶהם ִּדֶּבר־ָׁשְוא ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר:  144:8
144:9  : ִהים ִׁשיר ָחָדׁש ָאִׁשיָרה ָּל ְּבֵנֶבל ָעׂשֹור ֲאַזְּמָרה־ָּל ֱא

ַהּנֹוֵתן ְּתׁשּוָעה ַלְּמָלִכים ַהּפֹוֶצה ֶאת־ָּדִוד ַעְבּדֹו ֵמֶחֶרב ָרָעה: 144:10
ַּיד ְּבֵני־ֵנָכר ֲאֶׁשר ִּפיֶהם ִּדֶּבר־ָׁשְוא ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר:  ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני מִ 144:11
ֲאֶׁשר ָּבֵנינּו ִּכְנִטִעים ְמגָֻּדִלים ִּבְנעּוֵריֶהם ְּבנֹוֵתינּו ְכָזִוֹּית ְמֻחָּטבֹות ַּתְבִנית ֵהיָכל:  144:12
ִליפֹות ְמֻרָּבבֹות ְּבחּוצֹוֵתינּו:  ְמָזוֵינּו ְמֵלִאים ְמִפיִקים ִמַּזן ֶאל־ַזן צֹאוֵננּו ַמאֲ 144:13
ַאּלּוֵפינּו ְמֻסָּבִלים ֵאין־ֶּפֶרץ ְוֵאין יֹוֵצאת ְוֵאין ְצוָָחה ִּבְרֹחֹבֵתינּו:  144:14
ָהיו: 144:15 ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלֹו ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשיֲהוָה ֱא

ֲאָבֲרָכה ִׁשְמ ְלעֹוָלם וֶָעד:  ְּתִהָּלה ְלָדִוד ֲארֹוִמְמ ֱאלֹוַהי ַהֶּמֶל ַו145:1
ְּבָכל־יֹום ֲאָבֲרֶכָּך וֲַאַהְלָלה ִׁשְמ ְלעֹוָלם וֶָעד:  145:2
ָּגדֹול ְיהוָה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר:  145:3
ּדֹור ְלדֹור ְיַׁשַּבח ַמֲעֶׂשי ּוְגבּוֹרֶתי יִַּגידּו:  145:4
ִנְפְלאֹוֶתי ָאִׂשיָחה:  2ֶד ְיַדֵּברּו ֲהַדר ְּכבֹוד הֹו 145:5
וֱֶעזּוז נֹוְרֹאֶתי יֹאֵמרּו וגדולתיך ּוְגדּוָּלְת ֲאַסְּפֶרָּנה: 145:6
ֵזֶכר ַרב־טּוְב יִַּביעּו ְוִצְדָקְת ְיַרֵּננּו:  145:7
הוָה ֶאֶר ַאַּפִים ּוְגָדל־ָחֶסד: ַחּנּון ְוַרחּום יְ 145:8
טֹוב־ְיהוָה ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו ַעל־ָּכל־ַמֲעָׂשיו:  145:9

יֹודּו ְיהוָה ָּכל־ַמֲעֶׂשי וֲַחִסיֶדי ְיָבֲרכּוָכה:  145:10
ְּכבֹוד ַמְלכּוְת יֹאֵמרּו ּוְגבּוָרְת ְיַדֵּברּו:  145:11
בּוֹרָתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו: ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ּגְ 145:12
: 3יו ַמְלכּוְת ַמְלכּות ָּכל־ֹעָלִמים ּוֶמְמֶׁשְלְּת ְּבָכל־ּדֹור וָדֹור ֶנֱאָמן ְיהוָה ְּבָכל ְּדָבָריו ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעׂשָ 145:13
סֹוֵמ ְיהוָה ְלָכל־ַהֹּנְפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל־ַהְּכפּוִפים:  145:14
ֵעיֵני־ֹכל ֵאֶלי ְיַׂשֵּברּו ְוַאָּתה נֹוֵתן־ָלֶהם ֶאת־ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: 145:15
ֶאת־יֶָד ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל־ַחי ָרצֹון:  4ַאָּתהּפֹוֵתחַ 145:16
ַצִּדיק ְיהוָה ְּבָכל־ְּדָרָכיו ְוָחִסיד ְּבָכל־ַמֲעָׂשיו:  145:17
ָרֻאהּו ֶבֱאֶמת: ָקרֹוב ְיהוָה ְלָכל־ֹקְרָאיו ְלֹכל ֲאֶׁשר ִיְק 145:18
ְרצֹון־ְיֵרָאיו יֲַעֶׂשה ְוֶאת־ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויֹוִׁשיֵעם:  145:19
ׁשֹוֵמר ְיהוָה ֶאת־ָּכל־ֹאֲהָביו ְוֵאת ָּכל־ָהְרָׁשִעים יְַׁשִמיד:  145:20
ְּתִהַּלת ְיהוָה ְיַדֶּבר־ִּפי ִויָבֵר ָּכל־ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם וֶָעד:  145:21

ַהְללּו־יָּה ַהְלִלי ַנְפִׁשי ֶאת־ְיהוָה:  146:1
ַהי ְּבעֹוִדי:  146:2 ֲאַהְלָלה ְיהוָה ְּבַחָּיי ֲאַזְּמָרה ֵלא
ַאל־ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים ְּבֶבן־ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ְתׁשּוָעה:  146:3

1 2 // DSS(11QPs(a)) Hebrew Mss Aquila cf Psalm 18:48; II Samuel 22:48 ַעִּמים MT ַעִּמי
2 5 // DSS(11QPs(a)) LXX Syr ְיַדֵּברּו MT ְוִדְבֵרי
3 13 // DSS(11QPs(a)) Hebrew Ms LXX Syr Vg ֶנֱאָמן ְיהוָה ְּבָכל ְּדָבָריו ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעָׂשיו omit MT ( -ֵמ 
(-ָמן ְיהָוהְיהוָה
4 16 // DSS(11QPs(a)) LXX ַאָּתה omit MT (ֶאתַאָּתה)



יו:  ֵּתֵצא רּוחֹו יָֻׁשב ְלַאְדָמתֹו ַּבּיֹום ַההּוא ָאְבדּו ֶעְׁשֹּתֹנתָ 146:4
ָהיו:  146:5 ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל יֲַעֹקב ְּבֶעְזרֹו ִׂשְברֹו ַעל־ְיהוָה ֱא
ֹעֶׂשה ָׁשַמִים וָָאֶרץ ֶאת־ַהָּים ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ָּבם ַהֹּׁשֵמר ֱאֶמת ְלעֹוָלם: 146:6
ֹעֶׂשה ִמְׁשָּפט ָלֲעׁשּוִקים ֹנֵתן ֶלֶחם ָלְרֵעִבים ְיהוָה ַמִּתיר ֲאסּוִרים:  146:7
ְיהוָה ֹּפֵקַח ִעְוִרים ְיהוָה ֹזֵקף ְּכפּוִפים ְיהוָה ֹאֵהב ַצִּדיִקים: 146:8
ְיהוָה ֹׁשֵמר ֶאת־ֵּגִרים יָתֹום ְוַאְלָמָנה ְיעֹוֵדד ְוֶדֶר ְרָׁשִעים ְיַעֵּות: 146:9

ַהִי ִצּיֹון ְלֹדר וָֹדר ַהְללּו־יָּה: 146:10 ִיְמ ְיהוָה ְלעֹוָלם ֱא
ֵהינּו ִּכי־ָנִעים ָנאוָה ְתִהָּלה: ַהְללּו יָּה147:1  ִּכי־טֹוב ַזְּמָרה ֱא
ּבֹוֵנה ְירּוָׁשַלִם ְיהוָה ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל ְיַכֵּנס: 147:2
ָהֹרֵפא ִלְׁשבּוֵרי ֵלב ּוְמַחֵּבׁש ְלַעְּצבֹוָתם: 147:3
מֹוֶנה ִמְסָּפר ַלּכֹוָכִבים ְלֻכָּלם ֵׁשמֹות ִיְקָרא:  147:4
ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב־ֹּכַח ִלְתבּוָנתֹו ֵאין ִמְסָּפר:  ָּגדֹול 147:5
ְמעֹוֵדד ֲעָנִוים ְיהוָה ַמְׁשִּפיל ְרָׁשִעים ֲעֵדי־ָאֶרץ:  147:6
ֵהינּו ְבִכּנֹור:  147:7 ֱענּו ַליהוָה ְּבתֹוָדה ַזְּמרּו ֵלא
ים ָחִציר:  ַהְמַכֶּסה ָׁשַמִים ְּבָעִבים ַהֵּמִכין ָלָאֶרץ ָמָטר ַהַּמְצִמיַח ָהִר 147:8
נֹוֵתן ִלְבֵהָמה ַלְחָמּה ִלְבֵני ֹעֵרב ֲאֶׁשר ִיְקָראּו:  147:9

לֹא ִבְגבּוַרת ַהּסּוס יְֶחָּפץ לֹא־ְבׁשֹוֵקי ָהִאיׁש ִיְרֶצה: 147:10
רֹוֶצה ְיהוָה ֶאת־ְיֵרָאיו ֶאת־ַהְמיֲַחִלים ְלַחְסּדֹו:  147:11
ַהִי ִצּיֹון: ַׁשְּבִחי ְירּוָׁשַלִם ֶאת־ְיהוָה ַהְלִלי147:12 ֱא
147:13  : ִּכי־ִחַּזק ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִי ֵּבַר ָּבַנִי ְּבִקְרֵּב
147:14  : ַהָּׂשם־ְּגבּוֵל ָׁשלֹום ֵחֶלב ִחִּטים יְַׂשִּביֵע
ַהֹּׁשֵלַח ִאְמָרתֹו ָאֶרץ ַעד־ְמֵהָרה יָרּוץ ְּדָברֹו:  147:15
פֹור ָּכֵאֶפר ְיַפֵּזר: ַהֹּנֵתן ֶׁשֶלג ַּכָּצֶמר ּכְ 147:16
ַמְׁשִלי ַקְרחֹו ְכִפִּתים ִלְפֵני ָקָרתֹו ִמי יֲַעֹמד:  147:17
ִיְׁשַלח ְּדָברֹו ְויְַמֵסם יֵַּׁשב רּוחֹו ִיְּזלּו־ָמִים:  147:18
ַמִּגיד דברו ְּדָבָריו ְליֲַעֹקב ֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְלִיְׂשָרֵאל: 147:19
ָכל־ּגֹוי ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל־ְיָדעּום ַהְללּו־יָּה: לֹא ָעָׂשה ֵכן לְ 147:20

ַהְללּו יָּה ַהְללּו ֶאת־ְיהוָה ִמן־ַהָּׁשַמִים ַהְללּוהּו ַּבְּמרֹוִמים: 148:1
ַהְללּוהּו ָכל־ַמְלָאָכיו ַהְללּוהּו ָּכל־צבאו ְצָבָאיו:  148:2
י אֹור: ַהְללּוהּו ֶׁשֶמׁש ְויֵָרַח ַהְללּוהּו ָּכל־ּכֹוְכבֵ 148:3
ַהְללּוהּו ְׁשֵמי ַהָּׁשָמִים ְוַהַּמִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ַהָּׁשָמִים:  148:4
ְיַהְללּו ֶאת־ֵׁשם ְיהוָה ִּכי הּוא ִצָּוה ְוִנְבָראּו:  148:5
וַַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק־ָנַתן ְולֹא יֲַעבֹור:  148:6
ל־ְּתֹהמֹות: ַהְללּו ֶאת־ְיהוָה ִמן־ָהָאֶרץ ַּתִּניִנים ְוכָ 148:7
ֵאׁש ּוָבָרד ֶׁשֶלג ְוִקיטֹור רּוַח ְסָעָרה ֹעָׂשה ְדָברֹו:  148:8
ֶהָהִרים ְוָכל־ְּגָבעֹות ֵעץ ְּפִרי ְוָכל־ֲאָרִזים:  148:9

ַהַחָּיה ְוָכל־ְּבֵהָמה ֶרֶמׂש ְוִצּפֹור ָּכָנף: 148:10
ֶרץ:  ַמְלֵכי־ֶאֶרץ ְוָכל־ְלֻאִּמים ָׂשִרים ְוָכל־ֹׁשְפֵטי אָ 148:11
ַּבחּוִרים ְוַגם־ְּבתּולֹות ְזֵקִנים ִעם־ְנָעִרים:  148:12
ְיַהְללּו ֶאת־ֵׁשם ְיהוָה ִּכי־ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו ְלַבּדֹו הֹודֹו ַעל־ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים:  148:13
:  וַָּיֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו ְּתִהָּלה ְלָכל־ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם־ְקֹרבֹו ַהְללּו־יָּה148:14

ַהְללּו יָּה ִׁשירּו ַליהוָה ִׁשיר ָחָדׁש ְּתִהָּלתֹו ִּבְקַהל ֲחִסיִדים:  149:1
ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבֹעָׂשיו ְּבֵני־ִצּיֹון יִָגילּו ְבַמְלָּכם:  149:2
ְיַהְללּו ְׁשמֹו ְבָמחֹול ְּבֹתף ְוִכּנֹור ְיַזְּמרּו־לֹו: 149:3
ָפֵאר ֲעָנִוים ִּביׁשּוָעה: ִּכי־רֹוֶצה ְיהוָה ְּבַעּמֹו יְ 149:4
יְַעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד ְיַרְּננּו ַעל־ִמְׁשְּכבֹוָתם:  149:5
רֹוְממֹות ֵאל ִּבְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּביָָדם:  149:6
ַלֲעׂשֹות ְנָקָמה ַּבּגֹוִים ּתֹוֵכֹחת ַּבל־ֻאִּמים:  149:7
ְכְּבֵדיֶהם ְּבַכְבֵלי ַבְרֶזל:  ֶלְאֹסר ַמְלֵכיֶהם ְּבִזִּקים ְונִ 149:8



ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם ִמְׁשָּפט ָּכתּוב ָהָדר הּוא ְלָכל־ֲחִסיָדיו ַהְללּו־יָּה:  149:9
ַהְללּו יָּה ַהְללּו־ֵאל ְּבָקְדׁשֹו ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו: 150:1
ַהְללּוהּו ִבְגבּוֹרָתיו ַהְללּוהּו ְּכֹרב ֻּגְדלֹו:  150:2
לּוהּו ְּבֵתַקע ׁשֹוָפר ַהְללּוהּו ְּבֵנֶבל ְוִכּנֹור: ַהלְ 150:3
ַהְללּוהּו ְבֹתף ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְועּוָגב: 150:4
ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי־ָׁשַמע ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: 150:5
ֹּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל יָּה ַהְללּו־יָּה:  150:6

Proverbsמשלי
ֹמה ֶבן־ָּדִוד ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל:  1:1 ִמְׁשֵלי ְׁש
ָלַדַעת ָחְכָמה ּומּוָסר ְלָהִבין ִאְמֵרי ִביָנה: 1:2
ָלַקַחת מּוַסר ַהְׂשֵּכל ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ּוֵמיָׁשִרים:  1:3
ָלֵתת ִלְפָתאִים ָעְרָמה ְלַנַער ַּדַעת ּוְמִזָּמה: 1:4
ְויֹוֶסף ֶלַקח ְוָנבֹון ַּתְחֻּבלֹות ִיְקֶנה:  ִיְׁשַמע ָחָכם 1:5
ְלָהִבין ָמָׁשל ּוְמִליָצה ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ְוִחיֹדָתם: 1:6
ִיְרַאת ְיהוָה ֵראִׁשית ָּדַעת ָחְכָמה ּומּוָסר ֱאִויִלים ָּבזּו:1:7
1:8 : ְׁשַמע ְּבִני מּוַסר ָאִבי ְוַאל־ִּתֹּטׁש ּתֹוַרת ִאֶּמ
:  ִּכי ִלוְ 1:9 יַת ֵחן ֵהם ְלרֹאֶׁש וֲַעָנִקים ְלַגְרְּגֹרֶתי

ְּבִני ִאם־ְיַפּתּו ַחָּטִאים ַאל־ֹּתֵבא: 1:10
ִאם־יֹאְמרּו ְלָכה ִאָּתנּו ֶנֶאְרָבה ְלָדם ִנְצְּפָנה ְלָנִקי ִחָּנם: 1:11
ִנְבָלֵעם ִּכְׁשאֹול ַחִּיים ּוְתִמיִמים ְּכיֹוְרֵדי בֹור:  1:12
יָָקר ִנְמָצא ְנַמֵּלא ָבֵּתינּו ָׁשָלל: ָּכל־הֹון 1:13
ּגֹוָרְל ַּתִּפיל ְּבתֹוֵכנּו ִּכיס ֶאָחד ִיְהיֶה ְלֻכָּלנּו:  1:14
ְּבִני ַאל־ֵּתֵל ְּבֶדֶר ִאָּתם ְמַנע ַרְגְל ִמְּנִתיָבָתם:  1:15
־ָּדם:  1:16 ִּכי ַרְגֵליֶהם ָלַרע יָרּוצּו ִויַמֲהרּו ִלְׁשָּפ
ָּנם ְמֹזָרה ָהָרֶׁשת ְּבֵעיֵני ָכל־ַּבַעל ָּכָנף: ִּכי־חִ 1:17
ְוֵהם ְלָדָמם יֱֶאֹרבּו ִיְצְּפנּו ְלַנְפֹׁשָתם: 1:18
ֵּכן ָאְרחֹות ָּכל־ֹּבֵצַע ָּבַצע ֶאת־ֶנֶפׁש ְּבָעָליו ִיָּקח:1:19
ָחְכמֹות ַּבחּוץ ָּתֹרָּנה ָּבְרֹחבֹות ִּתֵּתן קֹוָלּה:  1:20
ת ִּתְקָרא ְּבִפְתֵחי ְׁשָעִרים ָּבִעיר ֲאָמֶריָה תֹאֵמר:  ְּברֹאׁש ֹהִמּיֹו1:21
ַעד־ָמַתי ְּפָתִים ְּתֵאֲהבּו ֶפִתי ְוֵלִצים ָלצֹון ָחְמדּו ָלֶהם ּוְכִסיִלים ִיְׂשְנאּו־ָדַעת:  1:22
ָּתׁשּובּו ְלתֹוַכְחִּתי ִהֵּנה ַאִּביָעה ָלֶכם רּוִחי אֹוִדיָעה ְדָבַרי ֶאְתֶכם:  1:23
ן ָקָראִתי וְַּתָמֵאנּו ָנִטיִתי יִָדי ְוֵאין ַמְקִׁשיב:  יַעַ 1:24
וִַּתְפְרעּו ָכל־ֲעָצִתי ְותֹוַכְחִּתי לֹא ֲאִביֶתם:  1:25
ַּגם־ֲאִני ְּבֵאיְדֶכם ֶאְׂשָחק ֶאְלַעג ְּבבֹא ַפְחְּדֶכם:  1:26
ֲעֵליֶכם ָצָרה ְוצּוָקה:  ְּבבֹא כשאוה ְכׁשֹוָאה ַּפְחְּדֶכם ְוֵאיְדֶכם ְּכסּוָפה יֱֶאֶתה ְּבבֹא 1:27
ָאז ִיְקָרֻאְנִני ְולֹא ֶאֱעֶנה ְיַׁשֲחֻרְנִני ְולֹא ִיְמָצֻאְנִני:  1:28
ַּתַחת ִּכי־ָׂשְנאּו ָדַעת ְוִיְרַאת ְיֹהוָה לֹא ָבָחרּו:  1:29
לֹא־ָאבּו ַלֲעָצִתי ָנֲאצּו ָּכל־ּתֹוַכְחִּתי:  1:30
ֹצֵתיֶהם ִיְׂשָּבעּו:  ְויֹאְכלּו ִמְּפִרי ַדְרָּכם ּוִמֹּמעֲ 1:31
ִּכי ְמׁשּוַבת ְּפָתִים ַּתַהְרֵגם ְוַׁשְלוַת ְּכִסיִלים ְּתַאְּבֵדם: 1:32
ְוֹׁשֵמַע ִלי ִיְׁשָּכן־ֶּבַטח ְוַׁשֲאַנן ִמַּפַחד ָרָעה:1:33

2:1 : ְּבִני ִאם־ִּתַּקח ֲאָמָרי ּוִמְצוַתי ִּתְצֹּפן ִאָּת
ַּתֶּטה ִלְּב ַלְּתבּוָנה: ְלַהְקִׁשיב ַלָחְכָמה ָאְזֶנ 2:2
2:3  : ִּכי ִאם ַלִּביָנה ִתְקָרא ַלְּתבּוָנה ִּתֵּתן קֹוֶל
ִאם־ְּתַבְקֶׁשָּנה ַכָּכֶסף ְוַכַּמְטמֹוִנים ַּתְחְּפֶׂשָּנה:  2:4
ִהים ִּתְמָצא: 2:5 ָאז ָּתִבין ִיְרַאת ְיהוָה ְוַדַעת ֱא
ת ּוְתבּוָנה: ִּכי־ְיהוָה ִיֵּתן ָחְכָמה ִמִּפיו ַּדעַ 2:6
וצפן ִיְצֹּפן ַלְיָׁשִרים ּתּוִׁשָּיה ָמֵגן ְלֹהְלֵכי ֹתם: 2:7
ִלְנֹצר ָאְרחֹות ִמְׁשָּפט ְוֶדֶר ֲחִסיָדיו ִיְׁשֹמר:  2:8



ָאז ָּתִבין ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ּוֵמיָׁשִרים ָּכל־ַמְעַּגל־טֹוב:  2:9
 ִיְנָעם: ִּכי־ָתבֹוא ָחְכָמה ְבִלֶּב ְוַדַעת ְלַנְפְׁש 2:10
ְמִזָּמה ִּתְׁשֹמר ָעֶלי ְּתבּוָנה ִתְנְצֶרָּכה:  2:11
ְלַהִּציְל ִמֶּדֶר ָרע ֵמִאיׁש ְמַדֵּבר ַּתְהֻּפכֹות:  2:12
2:13  : ַהֹעְזִבים ָאְרחֹות ֹיֶׁשר ָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי־ֹחֶׁש
ַהְּׂשֵמִחים ַלֲעׂשֹות ָרע יִָגילּו ְּבַתְהֻּפכֹות ָרע:  2:14
ֲאֶׁשר ָאְרֹחֵתיֶהם ִעְּקִׁשים ּוְנלֹוִזים ְּבַמְעְּגלֹוָתם:  2:15
ְלַהִּציְל ֵמִאָּׁשה ָזָרה ִמָּנְכִרָּיה ֲאָמֶריָה ֶהֱחִליָקה:  2:16
ֶהיָה ָׁשֵכָחה: 2:17 ַהֹעֶזֶבת ַאּלּוף ְנעּוֶריָה ְוֶאת־ְּבִרית ֱא
ֶתיָה:  ִּכי ָׁשָחה ֶאל־ָמוֶת ֵּביָתּה ְוֶאל־ְרָפִאים ַמעְ 2:18 ְּג
ָּכל־ָּבֶאיָה לֹא ְיׁשּובּון ְולֹא־יִַּׂשיגּו ָאְרחֹות ַחִּיים:  2:19
ְלַמַען ֵּתֵל ְּבֶדֶר טֹוִבים ְוָאְרחֹות ַצִּדיִקים ִּתְׁשֹמר:  2:20
ִּכי־ְיָׁשִרים ִיְׁשְּכנו ָאֶרץ ּוְתִמיִמים ִיָּוְתרּו ָבּה:  2:21
ּובֹוְגִדים ִיְּסחּו ִמֶּמָּנה:ּוְרָׁשִעים ֵמֶאֶרץ ִיָּכֵרתּו 2:22

3:1: ְּבִני ּתֹוָרִתי ַאל־ִּתְׁשָּכח ּוִמְצוַתי ִיֹּצר ִלֶּב
3:2  : ִּכי ֹאֶר יִָמים ּוְׁשנֹות ַחִּיים ְוָׁשלֹום יֹוִסיפּו ָל
3:3  : ֶחֶסד וֱֶאֶמת ַאל־יַַעְזֻב ָקְׁשֵרם ַעל־ַּגְרְּגרֹוֶתי ָּכְתֵבם ַעל־לּוַח ִלֶּב
ִהים ְוָאָדם:3:4 ּוְמָצא־ֵחן ְוֵׂשֶכל־טֹוב ְּבֵעיֵני ֱא
ְּבַטח ֶאל־ְיהוָה ְּבָכל־ִלֶּב ְוֶאל־ִּביָנְת ַאל־ִּתָּׁשֵען:  3:5
3:6  : ְּבָכל־ְּדָרֶכי ָדֵעהּו ְוהּוא ְייֵַּׁשר ֹאְרֹחֶתי
ַאל־ְּתִהי ָחָכם ְּבֵעיֶני ְיָרא ֶאת־ְיהוָה ְוסּור ֵמָרע:  3:7
:  ִרפְ 3:8 אּות ְּתִהי ְלָׁשֶּר ְוִׁשּקּוי ְלַעְצמֹוֶתי
3:9  : ַּכֵּבד ֶאת־ְיהוָה ֵמהֹוֶנ ּוֵמֵראִׁשית ָּכל־ְּתבּוָאֶת

ְוִיָּמְלאּו ֲאָסֶמי ָׂשָבע ְוִתירֹוׁש ְיָקֶבי ִיְפֹרצּו:3:10
מּוַסר ְיהוָה ְּבִני ַאל־ִּתְמָאס ְוַאל־ָּתֹקץ ְּבתֹוַכְחּתֹו:  3:11
: 3־ֶּבן יֵָרֶצה2ֶאת ָּכל1ְויְַכִאב ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר יֱֶאַהב ְיהוָה יֹוִכיַח  3:12
יק ְּתבּוָנה: ַאְׁשֵרי ָאָדם ָמָצא ָחְכָמה ְוָאָדם יָפִ 3:13
ִּכי טֹוב ַסְחָרּה ִמְּסַחר־ָּכֶסף ּוֵמָחרּוץ ְּתבּוָאָתּה:  3:14
ְיָקָרה ִהיא מפניים ִמְּפִניִנים ְוָכל־ֲחָפֶצי לֹא ִיְׁשוּו־ָבּה: 3:15
ֹאֶר יִָמים ִּביִמיָנּה ִּבְׂשמֹאוָלּה ֹעֶׁשר ְוָכבֹוד:  3:16
בֹוֶתיָה ָׁשלֹום:  ְּדָרֶכיָה ַדְרֵכי־ֹנַעם ְוָכל־ְנִתי3:17
ֵעץ־ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה ְוֹתְמֶכיָה ְמֻאָּׁשר:3:18
ְיהוָה ְּבָחְכָמה יַָסד־ָאֶרץ ּכֹוֵנן ָׁשַמִים ִּבְתבּוָנה:  3:19
ְּבַדְעּתֹו ְּתהֹומֹות ִנְבָקעּו ּוְׁשָחִקים ִיְרֲעפּו־ָטל:3:20
ֻּתִׁשָּיה ּוְמִזָּמה:  ְּבִני ַאל־יָֻלזּו ֵמֵעיֶני ְנֹצר 3:21
3:22 : ְוִיְהיּו ַחִּיים ְלַנְפֶׁש ְוֵחן ְלַגְרְּגֹרֶתי
ָאז ֵּתֵל ָלֶבַטח ַּדְרֶּכ ְוַרְגְל לֹא ִתּגֹוף:  3:23
3:24  : ִאם־ִּתְׁשַּכב לֹא־ִתְפָחד ְוָׁשַכְבָּת ְוָעְרָבה ְׁשָנֶת
ָׁשִעים ִּכי ָתבֹא:  ַאל־ִּתיָרא ִמַּפַחד ִּפְתֹאם ּוִמֹּׁשַאת ְר 3:25
ִּכי־ְיהוָה ִיְהיֶה ְבִכְסֶל ְוָׁשַמר ַרְגְל ִמָּלֶכד: 3:26
ַאל־ִּתְמַנע־טֹוב ִמְּבָעָליו ִּבְהיֹות ְלֵאל ידיך יְָד ַלֲעׂשֹות: 3:27
3:28 : ַאל־ּתֹאַמר לרעיך ְלֵרֲע ֵל וָׁשּוב ּוָמָחר ֶאֵּתן ְויֵׁש ִאָּת
:  ַאל־ַּתֲחֹרׁש עַ 3:29 ל־ֵרֲע ָרָעה ְוהּוא־יֹוֵׁשב ָלֶבַטח ִאָּת
ַאל־תרוב ָּתִריב ִעם־ָאָדם ִחָּנם ִאם־לֹא ְגָמְל ָרָעה: 3:30

1 12 // LXX ְויְַכִאב MT ּוְכָאב
2 12 // LXX ָּכל omit MT (ָּכלֶּבן)
3 12 // LXX יֵָרֶצה MT ִיְרֶצה



ַאל־ְּתַקֵּנא ְּבִאיׁש ָחָמס ְוַאל־ִּתְבַחר ְּבָכל־ְּדָרָכיו:  3:31
ִּכי תֹוֲעַבת ְיהוָה ָנלֹוז ְוֶאת־ְיָׁשִרים סֹודֹו:  3:32
:  ְמֵאַרת ְיהוָה ּבְ 3:33 ֵבית ָרָׁשע ּוְנוֵה ַצִּדיִקים ְיָבֵר
ִאם־ַלֵּלִצים הּוא־יִָליץ ְוַלֲעָנִוים ִיֶּתן־ֵחן:  3:34
ָּכבֹוד ֲחָכִמים ִיְנָחלּו ּוְכִסיִלים ֵמִרים ָקלֹון:3:35

ִׁשְמעּו ָבִנים מּוַסר ָאב ְוַהְקִׁשיבּו ָלַדַעת ִּביָנה: 4:1
ֹוָרִתי ַאל־ַּתֲעֹזבּו: ִּכי ֶלַקח טֹוב ָנַתִּתי ָלֶכם ּת 4:2
ִּכי־ֵבן ָהִייִתי ְלָאִבי ַר ְויִָחיד ִלְפֵני ִאִּמי:  4:3
־ְּדָבַרי ִלֶּב ְׁשֹמר ִמְצוַתי וְֶחיֵה: 4:4 וַֹּיֵרִני וַּיֹאֶמר ִלי ִיְתָמ
ְקֵנה ָחְכָמה ְקֵנה ִביָנה ַאל־ִּתְׁשַּכח ְוַאל־ֵּתט ֵמִאְמֵרי־ִפי: 4:5
ְוִתְׁשְמֶרָּך ֱאָהֶבָה ְוִתְּצֶרָּך: ַאל־ַּתַעְזֶבָה 4:6
ֵראִׁשית ָחְכָמה ְקֵנה ָחְכָמה ּוְבָכל־ִקְניְָנ ְקֵנה ִביָנה:  4:7
ַסְלְסֶלָה ּוְתרֹוְמֶמָּך ְּתַכֵּבְד ִּכי ְתַחְּבֶקָּנה: 4:8
ִּתֵּתן ְלרֹאְׁש ִלְויַת־ֵחן ֲעֶטֶרת ִּתְפֶאֶרת ְּתַמְּגֶנָּך:  4:9

ְוַקח ֲאָמָרי ְוִיְרּבּו ְל ְׁשנֹות ַחִּיים:  ְׁשַמע ְּבִני4:10
ְּבֶדֶר ָחְכָמה ֹהֵרִתי ִהְדַרְכִּתי ְּבַמְעְּגֵלי־ֹיֶׁשר:  4:11
ְּבֶלְכְּת לֹא־יֵַצר ַצֲעֶד ְוִאם־ָּתרּוץ לֹא ִתָּכֵׁשל:4:12
4:13 : ַהֲחֵזק ַּבּמּוָסר ַאל־ֶּתֶרף ִנְּצֶרָה ִּכי־ִהיא ַחֶּיי
ְּבֹאַרח ְרָׁשִעים ַאל־ָּתבֹא ְוַאל־ְּתַאֵּׁשר ְּבֶדֶר ָרִעים: 4:14
ְּפָרֵעהּו ַאל־ַּתֲעָבר־ּבֹו ְׂשֵטה ֵמָעָליו וֲַעבֹור:  4:15
ִּכי לֹא ִיְׁשנּו ִאם־לֹא יֵָרעּו ְוִנְגְזָלה ְׁשָנָתם ִאם־לֹא יכשולו יְַכִׁשילּו: 4:16
ֲחָמִסים ִיְׁשּתּו:  ִּכי ָלֲחמּו ֶלֶחם ֶרַׁשע ְויֵין 4:17
ְוֹאַרח ַצִּדיִקים ְּכאֹור ֹנַגּה הֹוֵל וָאֹור ַעד־ְנכֹון ַהּיֹום:  4:18
ֶּדֶר ְרָׁשִעים ָּכֲאֵפָלה לֹא יְָדעּו ַּבֶּמה ִיָּכֵׁשלּו:4:19
4:20  : ְּבִני ִלְדָבַרי ַהְקִׁשיָבה ַלֲאָמַרי ַהט־ָאְזֶנ
:  ַאל־יִַּליזּו ֵמֵעיֶני ָׁשְמרֵ 4:21 ם ְּבתֹו ְלָבֶב
ִּכי־ַחִּיים ֵהם ְלֹמְצֵאיֶהם ּוְלָכל־ְּבָׂשרֹו ַמְרֵּפא:  4:22
ִמָּכל־ִמְׁשָמר ְנֹצר ִלֶּב ִּכי־ִמֶּמּנּו ּתֹוְצאֹות ַחִּיים:  4:23
ָהֵסר ִמְּמ ִעְּקׁשּות ֶּפה ּוְלזּות ְׂשָפַתִים ַהְרֵחק ִמֶּמָּך:  4:24
: ֵעיֶני ְלֹנַכח יִַּביט 4:25 ּו ְוַעְפַעֶּפי יְַיִׁשרּו ֶנְגֶּד
ַּפֵּלס ַמְעַּגל ַרְגֶל ְוָכל־ְּדָרֶכי ִיֹּכנּו: 4:26
ַאל־ֵּתט־יִָמין ּוְׂשמֹאול ָהֵסר ַרְגְל ֵמָרע:  4:27

5:1 : ְּבִני ְלָחְכָמִתי ַהְקִׁשיָבה ִלְתבּוָנִתי ַהט־ָאְזֶנ
ִיְנֹצרּו:  ִלְׁשֹמר ְמִזּמֹות ְוַדַעת ְׂשָפֶתי 5:2
ִּכי ֹנֶפת ִּתֹּטְפָנה ִׂשְפֵתי ָזָרה ְוָחָלק ִמֶּׁשֶמן ִחָּכּה:  5:3
ְוַאֲחִריָתּה ָמָרה ַכַּלֲעָנה ַחָּדה ְּכֶחֶרב ִּפּיֹות:  5:4
ַרְגֶליָה ֹיְרדֹות ָמוֶת ְׁשאֹול ְצָעֶדיָה ִיְתֹמכּו:  5:5
ֶתיָה לֹא5:6 ֵתָדע:ֹאַרח ַחִּיים ֶּפן־ְּתַפֵּלס ָנעּו ַמְעְּג
ְוַעָּתה ָבִנים ִׁשְמעּו־ִלי ְוַאל־ָּתסּורּו ֵמִאְמֵרי־ִפי:  5:7
ַהְרֵחק ֵמָעֶליָה ַדְרֶּכ ְוַאל־ִּתְקַרב ֶאל־ֶּפַתח ֵּביָתּה:  5:8
ֶּפן־ִּתֵּתן ַלֲאֵחִרים הֹוֶד ּוְׁשֹנֶתי ְלַאְכָזִרי: 5:9

ית ָנְכִרי:  ֶּפן־ִיְׂשְּבעּו ָזִרים ֹּכֶח וֲַעָצֶבי ְּבבֵ 5:10
5:11  : ְוָנַהְמָּת ְבַאֲחִריֶת ִּבְכלֹות ְּבָׂשְר ּוְׁשֵאֶר
ְוָאַמְרָּת ֵאי ָׂשֵנאִתי מּוָסר ְותֹוַכַחת ָנַאץ ִלִּבי: 5:12
ְולֹא־ָׁשַמְעִּתי ְּבקֹול מֹוָרי ְוִלְמַלְּמַדי לֹא־ִהִּטיִתי ָאְזִני:  5:13
ֹו ָקָהל ְוֵעָדה:  ִּכְמַעט ָהִייִתי ְבָכל־ָרע ְּבת 5:14
5:15  : ְׁשֵתה־ַמִים ִמּבֹוֶר ְוֹנְזִלים ִמּתֹו ְּבֵאֶר
יָפּוצּו ַמְעְיֹנֶתי חּוָצה ָּבְרֹחבֹות ַּפְלֵגי־ָמִים: 5:16
5:17  : ִיְהיּו־ְל ְלַבֶּד ְוֵאין ְלָזִרים ִאָּת



5:18  : ְיִהי־ְמקֹוְר ָברּו ּוְׂשַמח ֵמֵאֶׁשת ְנעּוֶר
ַאֶּיֶלת ֲאָהִבים ְויֲַעַלת־ֵחן ַּדֶּדיָה ְיַרֻּו ְבָכל־ֵעת ְּבַאֲהָבָתּה ִּתְׁשֶּגה ָתִמיד:  5:19
ְוָלָּמה ִתְׁשֶּגה ְבִני ְבָזָרה ּוְתַחֵּבק ֵחק ָנְכִרָּיה:  5:20
ָתיו ְמַפֵּלס:  5:21 ִּכי ֹנַכח ֵעיֵני ְיהָוה ַּדְרֵכי־ִאיׁש ְוָכל־ַמְעְּג
:  ַעוֹונֹוָתיו 5:22 ִיְלְּכֻדנֹו ֶאת־ָהָרָׁשע ּוְבַחְבֵלי ַחָּטאתֹו ִיָּתֵמ
הּוא יָמּות ְּבֵאין מּוָסר ּוְבֹרב ִאַּוְלּתֹו ִיְׁשֶּגה:5:23

6:1  : ְּבִני ִאם־ָעַרְבָּת ְלֵרֶע ָּתַקְעָּת ַלָּזר ַּכֶּפי
6:2 : נֹוַקְׁשָּת ְבִאְמֵרי־ִפי ִנְלַּכְדָּת ְּבִאְמֵרי־ִפי
:  ֲעׂשֵ 6:3 ה זֹאת ֵאפֹוא ְּבִני ְוִהָּנֵצל ִּכי ָבאָת ְבַכף־ֵרֶע ֵל ִהְתַרֵּפס ּוְרַהב ֵרֶעי
6:4  : ַאל־ִּתֵּתן ֵׁשָנה ְלֵעיֶני ּוְתנּוָמה ְלַעְפַעֶּפי
ִהָּנֵצל ִּכְצִבי ִמָּיד ּוְכִצּפֹור ִמַּיד יָקּוׁש:6:5
־ֶאל־ְנָמָלה ָעֵצל ְרֵאה ְדָרֶכיָה וֲַחכָ 6:6 ם:  ֵל
ֲאֶׁשר ֵאין־ָלּה ָקִצין ֹׁשֵטר ּוֹמֵׁשל: 6:7
ָּתִכין ַּבַּקִיץ ַלְחָמּה ָאְגָרה ַבָּקִציר ַמֲאָכָלּה: 6:8
6:9  : ַעד־ָמַתי ָעֵצל ִּתְׁשָּכב ָמַתי ָּתקּום ִמְּׁשָנֶת

ְמַעט ֵׁשנֹות ְמַעט ְּתנּומֹות ְמַעט ִחֻּבק יַָדִים ִלְׁשָּכב: 6:10
 ֵראֶׁש ּוַמְחֹסְר ְּכִאיׁש ָמֵגן:ּוָבא־ִכְמַהּלֵ 6:11
ָאָדם ְּבִלַּיַעל ִאיׁש ָאוֶן הֹוֵל ִעְּקׁשּות ֶּפה: 6:12
ֹקֵרץ ְּבֵעיָנו ֹמֵלל ְּבַרְגָלו ֹמֶרה ְּבֶאְצְּבֹעָתיו:  6:13
ַּתְהֻּפכֹות ְּבִלּבֹו ֹחֵרׁש ָרע ְּבָכל־ֵעת מדנים ִמְדיִָנים ְיַׁשֵּלַח: 6:14
ן ִּפְתֹאם יָבֹוא ֵאידֹו ֶּפַתע ִיָּׁשֵבר ְוֵאין ַמְרֵּפא:ַעל־ּכֵ 6:15
ֶׁשׁש־ֵהָּנה ָׂשֵנא ְיהוָה ְוֶׁשַבע תועבות ּתֹוֲעַבת ַנְפׁשֹו:6:16
ֵעיַנִים ָרמֹות ְלׁשֹון ָׁשֶקר ְויַָדִים ֹׁשְפכֹות ָּדם־ָנִקי:  6:17
ץ ָלָרָעה: ֵלב ֹחֵרׁש ַמְחְׁשבֹות ָאוֶן ַרְגַלִים ְמַמֲהרֹות ָלרּו6:18
יִָפיַח ְּכָזִבים ֵעד ָׁשֶקר ּוְמַׁשֵּלַח ְמָדִנים ֵּבין ַאִחים:6:19
6:20  : ְנֹצר ְּבִני ִמְצוַת ָאִבי ְוַאל־ִּתֹּטׁש ּתֹוַרת ִאֶּמ
6:21  : ָקְׁשֵרם ַעל־ִלְּב ָתִמיד ָעְנֵדם ַעל־ַּגְרְּגֹרֶת
:  ְּבִהְתַהֶּלְכ ַּתְנֶחה ֹאָת ְּבָׁשְכּבְ 6:22  ִּתְׁשֹמר ָעֶלי וֲַהִקיצֹוָת ִהיא ְתִׂשיֶח
ִּכי ֵנר ִמְצוָה ְותֹוָרה אֹור ְוֶדֶר ַחִּיים ּתֹוְכחֹות מּוָסר:  6:23
ִלְׁשָמְר ֵמֵאֶׁשת ָרע ֵמֶחְלַקת ָלׁשֹון ָנְכִרָּיה:  6:24
ַאל־ַּתְחֹמד יְָפיָּה ִּבְלָבֶב ְוַאל־ִּתָּקֲח ְּבַעְפַעֶּפיָה:6:25
ִּכי ְבַעד־ִאָּׁשה זֹוָנה ַעד־ִּכַּכר ָלֶחם ְוֵאֶׁשת ִאיׁש ֶנֶפׁש ְיָקָרה ָתצּוד:6:26
ֲהיְַחֶּתה ִאיׁש ֵאׁש ְּבֵחיקֹו ּוְבָגָדיו לֹא ִתָּׂשַרְפָנה: 6:27
ִאם־ְיַהֵּל ִאיׁש ַעל־ַהֶּגָחִלים ְוַרְגָליו לֹא ִתָּכוֶיָנה:  6:28
הּו לֹא ִיָּנֶקה ָּכל־ַהֹּנֵגַע ָּבּה: ֵּכן ַהָּבא ֶאל־ֵאֶׁשת ֵרעֵ 6:29
לֹא־יָבּוזּו ַלַּגָּנב ִּכי ִיְגנֹוב ְלַמֵּלא ַנְפׁשֹו ִּכי ִיְרָעב: 6:30
ְוִנְמָצא ְיַׁשֵּלם ִׁשְבָעָתִים ֶאת־ָּכל־הֹון ֵּביתֹו ִיֵּתן:  6:31
ֹנֵאף ִאָּׁשה ֲחַסר־ֵלב ַמְׁשִחית ַנְפׁשֹו הּוא יֲַעֶׂשָּנה:  6:32
ע־ְוָקלֹון ִיְמָצא ְוֶחְרָּפתֹו לֹא ִתָּמֶחה:  ֶנגַ 6:33
:ִּכי־ִקְנָאה ֲחַמת־ָּגֶבר ְולֹא־יְַחמֹול ְּביֹום ָנָקם6:34
לֹא־ִיָּׂשא ְּפֵני ָכל־ֹּכֶפר ְולֹא־יֹאֶבה ִּכי ַתְרֶּבה־ֹׁשַחד:6:35

7:1  : ְּבִני ְׁשֹמר ֲאָמָרי ּוִמְצוַתי ִּתְצֹּפן ִאָּת
:  ְׁשֹמר ִמְצוַתי וֶחְ 7:2 ֵיה ְותֹוָרִתי ְּכִאיׁשֹון ֵעיֶני
7:3 : ָקְׁשֵרם ַעל־ֶאְצְּבֹעֶתי ָּכְתֵבם ַעל־לּוַח ִלֶּב
ֱאֹמר ַלָחְכָמה ֲאֹחִתי ָאְּת ּוֹמָדע ַלִּביָנה ִתְקָרא:  7:4
ִלְׁשָמְר ֵמִאָּׁשה ָזָרה ִמָּנְכִרָּיה ֲאָמֶריָה ֶהֱחִליָקה:  7:5
ַעד ֶאְׁשַנִּבי ִנְׁשָקְפִּתי:  ִּכי ְּבַחּלֹון ֵּביִתי ּבְ 7:6
וֵָאֶרא ַבְּפָתאִים ָאִביָנה ַבָּבִנים ַנַער ֲחַסר־ֵלב:  7:7
ֹעֵבר ַּבּׁשּוק ֵאֶצל ִּפָּנּה ְוֶדֶר ֵּביָתּה ִיְצָעד: 7:8



ְּבֶנֶׁשף־ְּבֶעֶרב יֹום ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה וֲַאֵפָלה:  7:9
ָנה ּוְנֻצַרת ֵלב: ְוִהֵּנה ִאָּׁשה ִלְקָראתֹו ִׁשית זֹו7:10
ֹהִמָּיה ִהיא ְוֹסָרֶרת ְּבֵביָתּה לֹא־ִיְׁשְּכנּו ַרְגֶליָה:  7:11
ַּפַעם ַּבחּוץ ַּפַעם ָּבְרֹחבֹות ְוֵאֶצל ָּכל־ִּפָּנה ֶתֱאֹרב:  7:12
ְוֶהֱחִזיָקה ּבֹו ְוָנְׁשָקה־ּלֹו ֵהֵעָזה ָפֶניָה וַּתֹאַמר לֹו:  7:13
ַהּיֹום ִׁשַּלְמִּתי ְנָדָרי: ִזְבֵחי ְׁשָלִמים ָעָלי 7:14
ַעל־ֵּכן יָָצאִתי ִלְקָראֶת ְלַׁשֵחר ָּפֶני וֶָאְמָצֶאָּך:  7:15
ַמְרַבִּדים ָרַבְדִּתי ַעְרִׂשי ֲחֻטבֹות ֵאטּון ִמְצָרִים:  7:16
ַנְפִּתי ִמְׁשָּכִבי ֹמר ֲאָהִלים ְוִקָּנמֹון:  7:17
ַעְּלָסה ָּבֳאָהִבים:  ְלָכה ִנְרוֶה ֹדִדים ַעד־ַהֹּבֶקר ִנְת 7:18
ִּכי ֵאין ָהִאיׁש ְּבֵביתֹו ָהַל ְּבֶדֶר ֵמָרחֹוק: 7:19
ְצרֹור־ַהֶּכֶסף ָלַקח ְּביָדֹו ְליֹום ַהֵּכֶסא יָבֹא ֵביתֹו:  7:20
ִהַּטּתּו ְּבֹרב ִלְקָחּה ְּבֵחֶלק ְׂשָפֶתיָה ַּתִּדיֶחּנּו:  7:21
ֶאל־ָטַבח יָבֹוא ְוַכֲעֹכס ֶאל־מֹוֵסר ַאָּיל:  הֹוֵל ַאֲחֶריָה ִּפְתֹאם ְּכׁשֹור 7:22
ַעד ְיַפַּלח ֵחץ ְּכֵבדֹו ְּכַמֵהר ִצּפֹור ֶאל־ָּפח ְולֹא־יַָדע ִּכי־ְבַנְפׁשֹו הּוא:7:23
ְוַעָּתה ָבִנים ִׁשְמעּו־ִלי ְוַהְקִׁשיבּו ְלִאְמֵרי־ִפי:  7:24
ִתיבֹוֶתיָה:  ַאל־יְֵׂשְט ֶאל־ְּדָרֶכיָה ִלֶּב ַאל־ֵּתַתע ִּבנְ 7:25
ִּכי־ַרִּבים ֲחָלִלים ִהִּפיָלה וֲַעֻצִמים ָּכל־ֲהֻרֶגיָה:7:26
ַּדְרֵכי ְׁשאֹול ֵּביָתּה ֹיְרדֹות ֶאל־ַחְדֵרי־ָמוֶת:7:27

ֲהלֹא־ָחְכָמה ִתְקָרא ּוְתבּוָנה ִּתֵּתן קֹוָלּה:  8:1
ְּברֹאׁש־ְמרֹוִמים ֲעֵלי־ָדֶר ֵּבית ְנִתיבֹות ִנָּצָבה: 8:2
ְליַד־ְׁשָעִרים ְלִפי־ָקֶרת ְמבֹוא ְפָתִחים ָּתֹרָּנה:  8:3
ֲאֵליֶכם ִאיִׁשים ֶאְקָרא ְוקֹוִלי ֶאל־ְּבֵני ָאָדם:  8:4
ָהִבינּו ְפָתאִים ָעְרָמה ּוְכִסיִלים ָהִבינּו ֵלב:  8:5
ִׁשְמעּו ִּכי־ְנִגיִדים ֲאַדֵּבר ּוִמְפַּתח ְׂשָפַתי ֵמיָׁשִרים:  8:6
ֶּגה ִחִּכי ְותֹוֲעַבת ְׂשָפַתי ֶרַׁשע: ִּכי־ֱאֶמת יֶהְ 8:7
ְּבֶצֶדק ָּכל־ִאְמֵרי־ִפי ֵאין ָּבֶהם ִנְפָּתל ְוִעֵּקׁש: 8:8
ֻּכָּלם ְנֹכִחים ַלֵּמִבין ִויָׁשִרים ְלֹמְצֵאי ָדַעת:  8:9

ְקחּו־מּוָסִרי ְוַאל־ָּכֶסף ְוַדַעת ֵמָחרּוץ ִנְבָחר:  8:10
ים ְוָכל־ֲחָפִצים לֹא ִיְׁשוּו־ָבּה:  ִּכי־טֹוָבה ָחְכָמה ִמְּפִנינִ 8:11
ֲאִני־ָחְכָמה ָׁשַכְנִּתי ָעְרָמה ְוַדַעת ְמִזּמֹות ֶאְמָצא:  8:12
ִיְרַאת ְיהוָה ְׂשנֹאת ָרע ֵּגָאה ְוָגאֹון ְוֶדֶר ָרע ּוִפי ַתְהֻּפכֹות ָׂשֵנאִתי: 8:13
ִלי־ֵעָצה ְותּוִׁשָּיה ֲאִני ִביָנה ִלי ְגבּוָרה:  8:14
כּו ְורֹוְזִנים ְיֹחְקקּו ֶצֶדק:  ּבִ 8:15 י ְמָלִכים ִיְמ
ִּבי ָׂשִרים יָׂשֹרּו ּוְנִדיִבים ָּכל־ֹׁשְפֵטי ֶצֶדק: 8:16
ֲאִני אהביה ֹאֲהַבי ֵאָהב ּוְמַׁשֲחַרי ִיְמָצֻאְנִני: 8:17
ֹעֶׁשר־ְוָכבֹוד ִאִּתי הֹון ָעֵתק ּוְצָדָקה:  8:18
ּוְתבּוָאִתי ִמֶּכֶסף ִנְבָחר:  טֹוב ִּפְרִיי ֵמָחרּוץ ּוִמָּפז 8:19
ְּבֹאַרח־ְצָדָקה ֲאַהֵּלך ְּבתֹו ְנִתיבֹות ִמְׁשָּפט: 8:20
ְלַהְנִחיל ֹאֲהַבי יֵׁש ְוֹאְצֹרֵתיֶהם ֲאַמֵּלא:8:21
ְיהוָה ָקָנִני ֵראִׁשית ַּדְרּכֹו ֶקֶדם ִמְפָעָליו ֵמָאז:  8:22
ֶרץ:  ֵמעֹוָלם ִנַּסְכִּתי ֵמרֹאׁש ִמַּקְדֵמי־אָ 8:23
ְּבֵאין־ְּתֹהמֹות חֹוָלְלִּתי ְּבֵאין ַמְעיָנֹות ִנְכַּבֵּדי־ָמִים:  8:24
ְּבֶטֶרם ָהִרים ָהְטָּבעּו ִלְפֵני ְגָבעֹות חֹוָלְלִּתי: 8:25
ַעד־לֹא ָעָׂשה ֶאֶרץ ְוחּוצֹות ְורֹאׁש ָעְפרֹות ֵּתֵבל:  8:26
ל־ְּפֵני ְתהֹום:  ַּבֲהִכינֹו ָׁשַמִים ָׁשם ָאִני ְּבחּוקֹו חּוג עַ 8:27
ְּבַאְּמצֹו ְׁשָחִקים ִמָּמַעל ַּבֲעזֹוז ִעינֹות ְּתהֹום:  8:28
ְּבׂשּומֹו ַלָּים ֻחּקֹו ּוַמִים לֹא יַַעְברּו־ִפיו ְּבחּוקֹו מֹוְסֵדי ָאֶרץ: 8:29
:  וֶָאְהיֶה ֶאְצלֹו ָאמֹון וֶָאְהֶיה ַׁשֲעֻׁשִעים יֹום יֹום ְמַׂשֶחֶקת ְלָפָניו ְּבָכל־ֵעת8:30



ְמַׂשֶחֶקת ְּבֵתֵבל ַאְרצֹו ְוַׁשֲעֻׁשַעי ֶאת־ְּבֵני ָאָדם:8:31
ְוַעָּתה ָבִנים ִׁשְמעּו־ִלי ְוַאְׁשֵרי ְּדָרַכי ִיְׁשֹמרּו:  8:32
ִׁשְמעּו מּוָסר וֲַחָכמּו ְוַאל־ִּתְפָרעּו:  8:33
ְמזּוֹזת ְּפָתָחי: ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹׁשֵמַע ִלי ִלְׁשֹקד ַעל־ַּדְלֹתַתי יֹום יֹום ִלְׁשֹמר 8:34
ִּכי ֹמְצִאי מצאי ָמָצא ַחִּיים וַָּיֶפק ָרצֹון ֵמְיהוָה:  8:35
ְוֹחְטִאי ֹחֵמס ַנְפׁשֹו ָּכל־ְמַׂשְנַאי ָאֲהבּו ָמוֶת:8:36

ָחְכמֹות ָּבְנָתה ֵביָתּה הצבה ַעּמּוֶדיָה ִׁשְבָעה:  9:1
ָחָנּה:  ָטְבָחה ִטְבָחּה ָמְסָכה יֵיָנּה ַאף ָעְרָכה ֻׁשלְ 9:2
ָׁשְלָחה ַנֲעֹרֶתיָה ִתְקָרא ַעל־ַּגֵּפי ְמֹרֵמי ָקֶרת:  9:3
ִמי־ֶפִתי יָֻסר ֵהָּנה ֲחַסר־ֵלב ָאְמָרה ּלֹו:  9:4
ְלכּו ַלֲחמּו ְבַלֲחִמי ּוְׁשתּו ְּביִַין ָמָסְכִּתי: 9:5
ִעְזבּו ְפָתאִים ִוְחיּו ְוִאְׁשרּו ְּבֶדֶר ִּביָנה: 9:6
ֵקחַ 9:7 לֹו ָקלֹון ּומֹוִכיַח ְלָרָׁשע מּומֹו:  ֹיֵסר ֵלץ 
ַאל־ּתֹוַכח ֵלץ ֶּפן־ִיְׂשָנֶאָּך הֹוַכח ְלָחָכם ְוֶיֱאָהֶבָּך:  9:8
ֵּתן ְלָחָכם ְויְֶחַּכם־עֹוד הֹוַדע ְלַצִּדיק ְויֹוֶסף ֶלַקח:9:9

ְּתִחַּלת ָחְכָמה ִיְרַאת ְיהוָה ְוַדַעת ְקֹדִׁשים ִּביָנה:  9:10
ּבּו יֶָמי ְויֹוִסיפּו ְּל ְׁשנֹות ַחִּיים:  ִּכי־ִבי ִיְר 9:11
ִאם־ָחַכְמָּת ָחַכְמָּת ָּל ְוַלְצָּת ְלַבְּד ִתָּׂשא: 9:12
ֵאֶׁשת ְּכִסילּות ֹהִמָּיה ְּפַתּיּות ּוַבל־יְָדָעה ָּמה:  9:13
ְויְָׁשָבה ְלֶפַתח ֵּביָתּה ַעל־ִּכֵּסא ְמֹרֵמי ָקֶרת:  9:14
י־ָדֶר ַהְמיְַּׁשִרים ֹאְרחֹוָתם:  ִלְקרֹא ְלֹעְברֵ 9:15
ִמי־ֶפִתי יָֻסר ֵהָּנה וֲַחַסר־ֵלב ְוָאְמָרה ּלֹו:  9:16
ַמִים־ְּגנּוִבים ִיְמָּתקּו ְוֶלֶחם ְסָתִרים ִיְנָעם:  9:17
ְולֹא־יַָדע ִּכי־ְרָפִאים ָׁשם ְּבִעְמֵקי ְׁשאֹול ְקֻרֶאיָה:9:18
ֹמה 10:1 ַּמח־ָאב ּוֵבן ְּכִסיל ּתּוַגת ִאּמֹו: ֵּבן ָחָכם ְיׂשַ ִמְׁשֵלי ְׁש
לֹא־יֹוִעילּו אֹוְצרֹות ֶרַׁשע ּוְצָדָקה ַּתִּציל ִמָּמוֶת:  10:2
לֹא־יְַרִעיב ְיהוָה ֶנֶפׁש ַצִּדיק ְוַהַּות ְרָׁשִעים יְֶהֹּדף:  10:3
ָראׁש ֹעֶׂשה ַכף־ְרִמָּיה ְויַד ָחרּוִצים ַּתֲעִׁשיר:  10:4
ן ַמְׂשִּכיל ִנְרָּדם ַּבָּקִציר ֵּבן ֵמִביׁש: ֹאֵגר ַּבַּקִיץ ּבֵ 10:5
ְּבָרכֹות ְלרֹאׁש ַצִּדיק ּוִפי ְרָׁשִעים ְיַכֶּסה ָחָמס: 10:6
ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה ְוֵׁשם ְרָׁשִעים ִיְרָקב:  10:7
ֲחַכם־ֵלב ִיַּקח ִמְצות וֱֶאִויל ְׂשָפַתִים ִיָּלֵבט:  10:8
ַטח ּוְמַעֵּקׁש ְּדָרָכיו ִיָּוֵדַע:  הֹוֵל ַּבֹּתם יֵֶל ּבֶ 10:9

ֹקֵרץ ַעִין ִיֵּתן ַעָּצֶבת ּומֹוִכיַח יֲַעֶׂשה ָׁשלֹום:  10:10
ְמקֹור ַחִּיים ִּפי ַצִּדיק ּוִפי ְרָׁשִעים ְיַכֶּסה ָחָמס: 10:11
ִׂשְנָאה ְּתעֹוֵרר ְמָדִנים ְוַעל ָּכל־ְּפָׁשִעים ְּתַכֶּסה ַאֲהָבה: 10:12
ְפֵתי ָנבֹון ִּתָּמֵצא ָחְכָמה ְוֵׁשֶבט ְלֵגו ֲחַסר־ֵלב:  ְּבִׂש 10:13
ֲחָכִמים ִיְצְּפנּו־ָדַעת ּוִפי־ֱאִויל ְמִחָּתה ְקֹרָבה:  10:14
הֹון ָעִׁשיר ִקְריַת ֻעּזֹו ְמִחַּתת ַּדִּלים ֵריָׁשם:  10:15
ְּפֻעַּלת ַצִּדיק ְלַחִּיים ְּתבּוַאת ָרָׁשע ְלַחָּטאת:  10:16
ַחִּיים ׁשֹוֵמר מּוָסר ְועֹוֵזב ּתֹוַכַחת ַמְתֶעה:  ֹאַרח לְ 10:17
ְמַכֶּסה ִׂשְנָאה ִׂשְפֵתי־ָׁשֶקר ּומֹוִצא ִדָּבה הּוא ְכִסיל:  10:18
ְּבֹרב ְּדָבִרים לֹא יְֶחַּדל־ָּפַׁשע ְוֹחֵׂש ְׂשָפָתיו ַמְׂשִּכיל: 10:19
:  ֶּכֶסף ִנְבָחר ְלׁשֹון ַצִּדיק ֵלב ְרָׁשִעים ִּכְמָעט 10:20
ִׂשְפֵתי ַצִּדיק ִיְרעּו ַרִּבים וֱֶאִויִלים ַּבֲחַסר־ֵלב יָמּותּו:  10:21
ִּבְרַּכת ְיהוָה ִהיא ַתֲעִׁשיר ְולֹא־יֹוִסף ֶעֶצב ִעָּמּה: 10:22
ִּכְׂשחֹוק ִלְכִסיל ֲעׂשֹות ִזָּמה ְוָחְכָמה ְלִאיׁש ְּתבּוָנה: 10:23
וַת ַצִּדיִקים ִיֵּתן:  ְמגֹוַרת ָרָׁשע ִהיא ְתבֹוֶאּנּו ְוַתאֲ 10:24
ַּכֲעבֹור סּוָפה ְוֵאין ָרָׁשע ְוַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם: 10:25



ַּכֹחֶמץ ַלִּׁשַּנִים ְוֶכָעָׁשן ָלֵעיָנִים ֵּכן ֶהָעֵצל ְלֹׁשְלָחיו:  10:26
ִיְרַאת ְיהוָה ּתֹוִסיף יִָמים ּוְׁשנֹות ְרָׁשִעים ִּתְקֹצְרָנה:  10:27
ים ִׂשְמָחה ְוִתְקוַת ְרָׁשִעים ּתֹאֵבד:  ּתֹוֶחֶלת ַצִּדיִק 10:28
ָמעֹוז ַלֹּתם ֶּדֶר ְיהוָה ּוְמִחָּתה ְלֹפֲעֵלי ָאוֶן:  10:29
ַצִּדיק ְלעֹוָלם ַּבל־ִיּמֹוט ּוְרָׁשִעים לֹא ִיְׁשְּכנּו־ָאֶרץ:  10:30
ִּפי־ַצִּדיק יָנּוב ָחְכָמה ּוְלׁשֹון ַּתְהֻּפכֹות ִּתָּכֵרת:  10:31
י ַצִּדיק יְֵדעּון ָרצֹון ּוִפי ְרָׁשִעים ַּתְהֻּפכֹות:  ִׂשְפתֵ 10:32

מֹאְזֵני ִמְרָמה ּתֹוֲעַבת ְיהוָה ְוֶאֶבן ְׁשֵלָמה ְרצֹונֹו: 11:1
ָּבא־ָזדֹון וַָּיבֹא ָקלֹון ְוֶאת־ְצנּוִעים ָחְכָמה: 11:2
ֻּתַּמת ְיָׁשִרים ַּתְנֵחם ְוֶסֶלף ּבֹוְגִדים ְיָׁשֵּדם: 11:3
ִעיל הֹון ְּביֹום ֶעְבָרה ּוְצָדָקה ַּתִּציל ִמָּמוֶת:  לֹא־יֹו11:4
ִצְדַקת ָּתִמים ְּתיֵַּׁשר ַּדְרּכֹו ּוְבִרְׁשָעתֹו ִיֹּפל ָרָׁשע:  11:5
ִצְדַקת ְיָׁשִרים ַּתִּציֵלם ּוְבַהַּות ֹּבְגִדים ִיָּלֵכדּו:  11:6
ָאָבָדה: ְּבמֹות ָאָדם ָרָׁשע ּתֹאַבד ִּתְקוָה ְותֹוֶחֶלת אֹוִנים 11:7
ַצִּדיק ִמָּצָרה ֶנֱחָלץ וַָּיבֹא ָרָׁשע ַּתְחָּתיו:  11:8
ְּבֶפה ָחֵנף יְַׁשִחת ֵרֵעהּו ּוְבַדַעת ַצִּדיִקים יֵָחֵלצּו:  11:9

ץ ִקְריָה ּוַבֲאֹבד ְרָׁשִעים ִרָּנה:  11:10 ְּבטּוב ַצִּדיִקים ַּתֲע
ָׁשִעים ֵּתָהֵרס: ְּבִבְרַּכת ְיָׁשִרים ָּתרּום ָקֶרת ּוְבִפי ְר 11:11
ָּבז־ְלֵרֵעהּו ֲחַסר־ֵלב ְוִאיׁש ְּתבּונֹות יֲַחִריׁש: 11:12
הֹוֵל ָרִכיל ְמַגֶּלה־ּסֹוד ְוֶנֱאַמן־רּוַח ְמַכֶּסה ָדָבר: 11:13
ְּבֵאין ַּתְחֻּבלֹות ִיָּפל־ָעם ּוְתׁשּוָעה ְּבֹרב יֹוֵעץ: 11:14
ְקִעים ּבֹוֵטַח:  ַרע־יֵרֹוַע ִּכי־ָעַרב ָזר ְוׂשֵֹנא תֹ 11:15
ִריִצים ִיְתְמכּו־ֹעֶׁשר:  ְועָ 1ֵאֶׁשת־ֵחן ִּתְתֹמ ָּכבֹוד ְוִכֵּסא ָקלֹון ׂשֵנאת ֹיֶׁשר הֹון ֲעֵצִלים יְֶחָסרּו 11:16
ֹּגֵמל ַנְפׁשֹו ִאיׁש ָחֶסד ְוֹעֵכר ְׁשֵארֹו ַאְכָזִרי:  11:17
ָרָׁשע ֹעֶׂשה ְפֻעַּלת־ָׁשֶקר ְוֹזֵרַע ְצָדָקה ֶׂשֶכר ֱאֶמת:  11:18
ֵּכן־ְצָדָקה ְלַחִּיים ּוְמַרֵּדף ָרָעה ְלמֹותֹו:  11:19
:  ּתֹוֲעַבת ְיהוָה ִעְּקֵׁשי־ֵלב ּוְרצֹו11:20 נֹו ְּתִמיֵמי ָדֶר
יָד ְליָד לֹא־ִיָּנֶקה ָּרע ְוֶזַרע ַצִּדיִקים ִנְמָלט:  11:21
ֶנֶזם ָזָהב ְּבַאף ֲחִזיר ִאָּׁשה יָָפה ְוָסַרת ָטַעם: 11:22
־טֹוב ִּתְקוַת ְרָׁשִעים ֶעְבָרה:  11:23 ַּתֲאוַת ַצִּדיִקים ַא
־ְלַמְחסֹור:  יֵׁש ְמַפֵּזר ְונֹוָסף עֹוד ְוחֹוֵׂש מִ 11:24 ֹּיֶׁשר ַא
ֶנֶפׁש־ְּבָרָכה ְתֻדָּׁשן ּוַמְרוֶה ַּגם־הּוא יֹוֶרא:  11:25
ֹמֵנַע ָּבר ִיְּקֻבהּו ְלאֹום ּוְבָרָכה ְלרֹאׁש ַמְׁשִּביר:  11:26
ֹׁשֵחר טֹוב ְיַבֵּקׁש ָרצֹון ְוֹדֵרׁש ָרָעה ְתבֹוֶאּנּו:  11:27
ָעֶלה ַצִּדיִקים ִיְפָרחּו:  ּבֹוֵטַח ְּבָעְׁשרֹו הּוא ִיֹּפל ְוכֶ 11:28
עֹוֵכר ֵּביתֹו ִיְנַחל־רּוַח ְוֶעֶבד ֱאִויל ַלֲחַכם־ֵלב:  11:29
ֵקַח ְנָפׁשֹות ָחָכם:  11:30 ְּפִרי־ַצִּדיק ֵעץ ַחִּיים ְו
: 4ָרָׁשע ְוחֹוֵטא ָאָנה ֵיָרֶאה 3ִּיָּמֵלט2ֵהן ַצִּדיק ְּבַמֲאָמץ 11:31

ֹאֵהב מּוָסר ֹאֵהב ָּדַעת ְוׂשֵֹנא תֹוַכַחת ָּבַער:  12:1
:  טֹוב יִָפיק ָרצֹון ֵמְיהוָה ְוִאיׁש ְמִזּמֹות יְַרִׁשיעַ 12:2
לֹא־ִיּכֹון ָאָדם ְּבֶרַׁשע ְוֹׁשֶרׁש ַצִּדיִקים ַּבל־ִיּמֹוט:  12:3
ֵאֶׁשת־ַחִיל ֲעֶטֶרת ַּבְעָלּה ּוְכָרָקב ְּבַעְצמֹוָתיו ְמִביָׁשה: 12:4
ַמְחְׁשבֹות ַצִּדיִקים ִמְׁשָּפט ַּתְחֻּבלֹות ְרָׁשִעים ִמְרָמה: 12:5

1 16 // LXX ְוִכֵּסא ָקלֹון ׂשֵנאת ֹיֶׁשר הֹון ֲעֵצִלים יְֶחָסרּו omit MT Tg Syr Vg (-הון ...  -רו ו-חן ... -וד ו)

2 31 // LXX ְּבַמֲאָמץ MT ָּבָאֶרץ
3 31 // LXX ִּיָּמֵלט  MT ְיֻׁשָּלם
4 31 // LXX ָאָנה יֵָרֶאה MT ַאף ִּכי (ָאָנהֹאֵהב)



ִרים יִַּציֵלם:  ִּדְבֵרי ְרָׁשִעים ֱאָרב־ָּדם ּוִפי ְיׁשָ 12:6
ָהפֹו ְרָׁשִעים ְוֵאיָנם ּוֵבית ַצִּדיִקים יֲַעֹמד: 12:7
ְלִפי־ִׂשְכלֹו ְיֻהַּלל־ִאיׁש ְוַנֲעוֵה־ֵלב ִיְהיֶה ָלבּוז:  12:8
טֹוב ִנְקֶלה ְוֶעֶבד לֹו ִמְּמַתַּכֵּבד וֲַחַסר־ָלֶחם: 12:9

ִעים ַאְכָזִרי:  יֹוֵדַע ַצִּדיק ֶנֶפׁש ְּבֶהְמּתֹו ְוַרֲחֵמי ְרׁשָ 12:10
ֹעֵבד ַאְדָמתֹו ִיְׂשַּבע־ָלֶחם ּוְמַרֵּדף ֵריִקים ֲחַסר־ֵלב:  12:11
ָחַמד ָרָׁשע ְמצֹוד ָרִעים ְוֹׁשֶרׁש ַצִּדיִקים ִיֵּתן:  12:12
ְּבֶפַׁשע ְׂשָפַתִים מֹוֵקׁש ָרע וֵַּיֵצא ִמָּצָרה ַצִּדיק:  12:13
ְגמּול ְיֵדי־ָאָדם ישוב יִָׁשיב לֹו:  ִמְּפִרי ִפי־ִאיׁש ִיְׂשַּבע־טֹוב ּו12:14
ֶּדֶר ֱאִויל יָָׁשר ְּבֵעיָניו ְוֹׁשֵמַע ְלֵעָצה ָחָכם: 12:15
ֱאִויל ַּבּיֹום ִיָּוַדע ַּכְעסֹו ְוֹכֶסה ָקלֹון ָערּום: 12:16
יִָפיַח ֱאמּוָנה יִַּגיד ֶצֶדק ְוֵעד ְׁשָקִרים ִמְרָמה: 12:17
ֹות ָחֶרב ּוְלׁשֹון ֲחָכִמים ַמְרֵּפא:  יֵׁש ּבֹוֶטה ְּכַמְדְקר12:18
ְׂשַפת־ֱאֶמת ִּתּכֹון ָלַעד ְוַעד־ַאְרִּגיָעה ְלׁשֹון ָׁשֶקר:  12:19
ִמְרָמה ְּבֶלב־ֹחְרֵׁשי ָרע ּוְלֹיֲעֵצי ָׁשלֹום ִׂשְמָחה:  12:20
לֹא־ְיֻאֶּנה ַלַּצִּדיק ָּכל־ָאוֶן ּוְרָׁשִעים ָמְלאּו ָרע:  12:21
הוָה ִׂשְפֵתי־ָׁשֶקר ְוֹעֵׂשי ֱאמּוָנה ְרצֹונֹו:  ּתֹוֲעַבת יְ 12:22
ָאָדם ָערּום ֹּכֶסה ָּדַעת ְוֵלב ְּכִסיִלים ִיְקָרא ִאֶּוֶלת:  12:23
יַד־ָחרּוִצים ִּתְמׁשֹול וְרִמָּיה ִּתְהיֶה ָלַמס:  12:24
ְּדָאָגה ְבֶלב־ִאיׁש יְַׁשֶחָּנה ְוָדָבר טֹוב ְיַׂשְּמֶחָּנה: 12:25
ֵרֵעהּו ַצִּדיק ְוֶדֶר ְרָׁשִעים ַּתְתֵעם: יֵָתר מֵ 12:26
לֹא־יֲַחֹר ְרִמָּיה ֵצידֹו ְוהֹון־ָאָדם יָָקר ָחרּוץ:  12:27
ְּבֹאַרח־ְצָדָקה ַחִּיים ְוֶדֶר ְנִתיָבה ַאל־ָמוֶת:  12:28

ֵּבן ָחָכם מּוַסר ָאב ְוֵלץ לֹא־ָׁשַמע ְּגָעָרה:  13:1
ְוֶנֶפׁש ֹּבְגִדים ָחָמס:  ִמְּפִרי ִפי־ִאיׁש יֹאַכל טֹוב13:2
ֹנֵצר ִּפיו ֹׁשֵמר ַנְפׁשֹו ֹּפֵׂשק ְׂשָפָתיו ְמִחָּתה־לֹו:  13:3
ִמְתַאָּוה וַָאִין ַנְפׁשֹו ָעֵצל ְוֶנֶפׁש ָחֻרִצים ְּתֻדָּׁשן: 13:4
ְּדַבר־ֶׁשֶקר ִיְׂשָנא ַצִּדיק ְוָרָׁשע יְַבִאיׁש ְויְַחִּפיר:  13:5
ֶר ְוִרְׁשָעה ְּתַסֵּלף ַחָּטאת:  ְצָדָקה ִּתֹּצר ָּתם־ּדָ 13:6
יֵׁש ִמְתַעֵּׁשר ְוֵאין ֹּכל ִמְתרֹוֵׁשׁש ְוהֹון ָרב:  13:7
ֹּכֶפר ֶנֶפׁש־ִאיׁש ָעְׁשרֹו ְוָרׁש לֹא־ָׁשַמע ְּגָעָרה:  13:8
13:9  : אֹור־ַצִּדיִקים ִיְׂשָמח ְוֵנר ְרָׁשִעים ִיְדָע

ָעִצים ָחְכָמה:  ַרק־ְּבָזדֹון ִיֵּתן ַמָּצה ְוֶאת־נֹו13:10
הֹון ֵמֶהֶבל ִיְמָעט ְוֹקֵבץ ַעל־יָד ַיְרֶּבה:  13:11
ּתֹוֶחֶלת ְמֻמָּׁשָכה ַמֲחָלה־ֵלב ְוֵעץ ַחִּיים ַּתֲאוָה ָבָאה: 13:12
ָּבז ְלָדָבר יֵָחֶבל לֹו ִויֵרא ִמְצוָה הּוא ְיֻׁשָּלם:  13:13
ָמוֶת:  ּתֹוַרת ָחָכם ְמקֹור ַחִּיים ָלסּור ִמֹּמְקֵׁשי 13:14
ֵׂשֶכל־טֹוב ִיֶּתן־ֵחן ְוֶדֶר ֹּבְגִדים ֵאיָדם:  13:15
ָּכל־ָערּום יֲַעֶׂשה ְבָדַעת ּוְכִסיל ִיְפֹרׂש ִאֶּוֶלת:  13:16
ַמְלָא ָרָׁשע ִיֹּפל ְּבָרע ְוִציר ֱאמּוִנים ַמְרֵּפא:  13:17
ֵריׁש ְוָקלֹון ּפֹוֵרַע מּוָסר ְוׁשֹוֵמר ּתֹוַכַחת ְיֻכָּבד:  13:18
ַּתֲאוָה ִנְהיָה ֶּתֱעַרב ְלָנֶפׁש ְותֹוֲעַבת ְּכִסיִלים סּור ֵמָרע:  13:19
הלוך הֹוֵל ֶאת־ֲחָכִמים יְֶחָּכם ְוֹרֶעה ְכִסיִלים יֵרֹוַע: 13:20
ַחָּטִאים ְּתַרֵּדף ָרָעה ְוֶאת־ַצִּדיִקים ְיַׁשֶּלם־טֹוב: 13:21
ִּדיק ֵחיל חֹוֵטא:  טֹוב יְַנִחיל ְּבֵני־ָבִנים ְוָצפּון ַלּצַ 13:22
ָרב־ֹאֶכל ִניר ָראִׁשים ְויֵׁש ִנְסֶּפה ְּבלֹא ִמְׁשָּפט: 13:23
חֹוֵׂש ִׁשְבטֹו ׂשֹוֵנא ְבנֹו ְוֹאֲהבֹו ִׁשֲחרֹו מּוָסר:  13:24
ַצִּדיק ֹאֵכל ְלׂשַֹבע ַנְפׁשֹו ּוֶבֶטן ְרָׁשִעים ֶּתְחָסר:13:25

ִאֶּוֶלת ְּביֶָדיָה ֶתֶהְרֶסּנּו: ַחְכמֹות ָנִׁשים ָּבְנָתה ֵביָתּה וְ 14:1



הֹוֵל ְּביְָׁשרֹו ְיֵרא ְיהוָה ּוְנלֹוז ְּדָרָכיו ּבֹוֵזהּו: 14:2
ְּבִפי־ֱאִויל ֹחֶטר ַּגֲאוָה ְוִׂשְפֵתי ֲחָכִמים ִּתְׁשמּוֵרם:  14:3
ְּבֵאין ֲאָלִפים ֵאבּוס ָּבר ְוָרב־ְּתבּואֹות ְּבֹכַח ׁשֹור:  14:4
14:5 ֹ א ְיַכֵּזב ְויִָפיַח ְּכָזִבים ֵעד ָׁשֶקר:  ֵעד ֱאמּוִנים ל
ִּבֶּקׁש־ֵלץ ָחְכָמה וָָאִין ְוַדַעת ְלָנבֹון ָנָקל:  14:6
ֵל ִמֶּנֶגד ְלִאיׁש ְּכִסיל ּוַבל־יַָדְעָּת ִׂשְפֵתי־ָדַעת:  14:7
ָחְכַמת ָערּום ָהִבין ַּדְרּכֹו ְוִאֶּוֶלת ְּכִסיִלים ִמְרָמה:  14:8
יץ ָאָׁשם ּוֵבין ְיָׁשִרים ָרצֹון:  ֱאִוִלים יָלִ 14:9

ֵלב יֹוֵדַע ָמַּרת ַנְפׁשֹו ּוְבִׂשְמָחתֹו לֹא־ִיְתָעַרב ָזר: 14:10
ֵּבית ְרָׁשִעים ִיָּׁשֵמד ְוֹאֶהל ְיָׁשִרים יְַפִריַח:  14:11
ֵיׁש ֶּדֶר יָָׁשר ִלְפֵני־ִאיׁש ְוַאֲחִריָתּה ַּדְרֵכי־ָמוֶת: 14:12
ִיְכַאב־ֵלב ְוַאֲחִריָתה ִׂשְמָחה תּוָגה:  ַּגם־ִּבְׂשחֹוק 14:13
ִמְּדָרָכיו ִיְׂשַּבע סּוג ֵלב ּוֵמָעָליו ִאיׁש טֹוב:  14:14
ֶּפִתי יֲַאִמין ְלָכל־ָּדָבר ְוָערּום יִָבין ַלֲאֻׁשרֹו:  14:15
ָחָכם יֵָרא ְוָסר ֵמָרע ּוְכִסיל ִמְתַעֵּבר ּובֹוֵטַח:  14:16
ִאֶּוֶלת ְוִאיׁש ְמִזּמֹות ִיָּׂשֵנא: ְקַצר־ַאַּפִים יֲַעֶׂשה 14:17
ָנֲחלּו ְפָתאִים ִאֶּוֶלת וֲַערּוִמים יְַכִּתרּו ָדַעת:  14:18
ַׁשחּו ָרִעים ִלְפֵני טֹוִבים ּוְרָׁשִעים ַעל־ַׁשֲעֵרי ַצִּדיק: 14:19
ַּגם־ְלֵרֵעהּו ִיָּׂשֵנא ָרׁש ְוֹאֲהֵבי ָעִׁשיר ַרִּבים: 14:20
ֵטא ּוְמחֹוֵנן עניים ֲעָנִוים ַאְׁשָריו:  ָּבז־ְלֵרֵעהּו חֹו14:21
ֲהלֹוא־ִיְתעּו ֹחְרֵׁשי ָרע ְוֶחֶסד וֱֶאֶמת ֹחְרֵׁשי טֹוב:  14:22
־ְלַמְחסֹור: 14:23 ְּבָכל־ֶעֶצב ִיְהיֶה מֹוָתר ּוְדַבר־ְׂשָפַתִים ַא
ֲעֶטֶרת ֲחָכִמים ָעְׁשָרם ִאֶּוֶלת ְּכִסיִלים ִאֶּוֶלת: 14:24
ָפׁשֹות ֵעד ֱאֶמת ְויִָפַח ְּכָזִבים ִמְרָמה: ַמִּציל נְ 14:25
ְּבִיְרַאת ְיהוָה ִמְבַטח־ֹעז ּוְלָבָניו ִיְהיֶה ַמְחֶסה: 14:26
ִיְרַאת ְיהוָה ְמקֹור ַחִּיים ָלסּור ִמֹּמְקֵׁשי ָמוֶת:  14:27
ְּבָרב־ָעם ַהְדַרת־ֶמֶל ּוְבֶאֶפס ְלֹאם ְמִחַּתת ָרזֹון:  14:28
ם ַרב־ְּתבּוָנה ּוְקַצר־רּוַח ֵמִרים ִאֶּוֶלת:  ֶאֶר ַאַּפיִ 14:29
ַחֵּיי ְבָׂשִרים ֵלב ַמְרֵּפא ּוְרַקב ֲעָצמֹות ִקְנָאה:  14:30
ֹעֵׁשק־ָּדל ֵחֵרף ֹעֵׂשהּו ּוְמַכְּבדֹו ֹחֵנן ֶאְביֹון: 14:31
ְּבָרָעתֹו ִיָּדֶחה ָרָׁשע ְוֹחֶסה ְבמֹותֹו ַצִּדיק:  14:32
ַח ָחְכָמה ּוְבֶקֶרב ְּכִסיִלים ִּתָּוֵדַע:  ְּבֵלב ָנבֹון ָּתנּו14:33
ְצָדָקה ְתרֹוֵמם־ּגֹוי ְוֶחֶסד ְלֻאִּמים ַחָּטאת:  14:34
ְרצֹון־ֶמֶל ְלֶעֶבד ַמְׂשִּכיל ְוֶעְבָרתֹו ִּתְהיֶה ֵמִביׁש:  14:35

ַמֲעֶנה־ַּר יִָׁשיב ֵחָמה ּוְדַבר־ֶעֶצב יֲַעֶלה־ָאף:  15:1
ִטיב ָּדַעת ּוִפי ְכִסיִלים יִַּביַע ִאֶּוֶלת:  ְלׁשֹון ֲחָכִמים ֵּתי15:2
ְּבָכל־ָמקֹום ֵעיֵני ְיהוָה ֹצפֹות ָרִעים וטֹוִבים:  15:3
ַמְרֵּפא ָלׁשֹון ֵעץ ַחִּיים ְוֶסֶלף ָּבּה ֶׁשֶבר ְּברּוַח:  15:4
ֱאִויל ִיְנַאץ מּוַסר ָאִביו ְוֹׁשֵמר ּתֹוַכַחת יְַעִרם:  15:5
ָרב ּוִבְתבּוַאת ָרָׁשע ֶנְעָּכֶרת:  ֵּבית ַצִּדיק ֹחֶסן 15:6
ִׂשְפֵתי ֲחָכִמים ְיָזרּו ָדַעת ְוֵלב ְּכִסיִלים לֹא־ֵכן:  15:7
ֶזַבח ְרָׁשִעים ּתֹוֲעַבת ְיהוָה ּוְתִפַּלת ְיָׁשִרים ְרצֹונֹו:  15:8
ּתֹוֲעַבת ְיהָוה ֶּדֶר ָרָׁשע ּוְמַרֵּדף ְצָדָקה יֱֶאָהב:  15:9

ב ֹאַרח ׂשֹוֵנא תֹוַכַחת יָמּות: מּוָסר ָרע ְלֹעזֵ 15:10
ְׁשאֹול וֲַאַבּדֹון ֶנֶגד ְיהוָה ַאף ִּכי־ִלּבֹות ְּבֵני־ָאָדם:  15:11
15:12 : לֹא יֱֶאַהב־ֵלץ הֹוֵכַח לֹו ֶאל־ֲחָכִמים לֹא יֵֵל
ֵלב ָׂשֵמַח יֵיִטב ָּפִנים ּוְבַעְּצַבת־ֵלב רּוַח ְנֵכָאה: 15:13
ַעת ופני ּוִפי ְכִסיִלים ִיְרֶעה ִאֶּוֶלת: ֵלב ָנבֹון ְיַבֶּקׁש־ּדָ 15:14
ָּכל־ְיֵמי ָעִני ָרִעים ְוטֹוב־ֵלב ִמְׁשֶּתה ָתִמיד:  15:15



טֹוב־ְמַעט ְּבִיְרַאת ְיהוָה ֵמאֹוָצר ָרב ּוְמהּוָמה בֹו:  15:16
טֹוב ֲאֻרַחת יָָרק ְוַאֲהָבה־ָׁשם ִמּׁשֹור ָאבּוס ְוִׂשְנָאה־בֹו: 15:17
ה ְיָגֶרה ָמדֹון ְוֶאֶרך ַאַּפִים יְַׁשִקיט ִריב:  ִאיׁש ֵחמָ 15:18
ֶּדֶר ָעֵצל ִּכְמֻׂשַכת ָחֶדק ְוֹאַרח ְיָׁשִרים ְסֻלָלה:  15:19
ֵּבן ָחָכם ְיַׂשַּמח־ָאב ּוְכִסיל ָאָדם ּבֹוֶזה ִאּמֹו: 15:20
ִאֶּוֶלת ִׂשְמָחה ַלֲחַסר־ֵלב ְוִאיׁש ְּתבּוָנה ְייֶַׁשר־ָלֶכת:  15:21
ֵפר ַמֲחָׁשבֹות ְּבֵאין סֹוד ּוְבֹרב יֹוֲעִצים ָּתקּום: הָ 15:22
ִׂשְמָחה ָלִאיׁש ְּבַמֲעֵנה־ִפיו ְוָדָבר ְּבִעּתֹו ַמה־ּטֹוב:  15:23
ֹאַרח ַחִּיים ְלַמְעָלה ְלַמְׂשִּכיל ְלַמַען סּור ִמְּׁשאֹול ָמָּטה: 15:24
ָנה: ֵּבית ֵּגִאים ִיַּסח ְיהוָה ְויֵַּצב ְּגבּול ַאְלמָ 15:25
ּתֹוֲעַבת ְיהוָה ַמְחְׁשבֹות ָרע ּוְטֹהִרים ִאְמֵרי־ֹנַעם: 15:26
ֹעֵכר ֵּביתֹו ּבֹוֵצַע ָּבַצע ְוׂשֹוֵנא ַמָּתֹנת ִיְחיֶה:  15:27
ֵלב ַצִּדיק יְֶהֶּגה ַלֲענֹות ּוִפי ְרָׁשִעים יִַּביַע ָרעֹות:  15:28
ִיְׁשָמע:  ָרחֹוק ְיהוָה ֵמְרָׁשִעים ּוְתִפַּלת ַצִּדיִקים15:29
ְמאֹור־ֵעיַנִים ְיַׂשַּמח־ֵלב ְׁשמּוָעה טֹוָבה ְּתַדֶּׁשן־ָעֶצם: 15:30
ֹאֶזן ֹׁשַמַעת ּתֹוַכַחת ַחִּיים ְּבֶקֶרב ֲחָכִמים ָּתִלין:  15:31
ּפֹוֵרַע מּוָסר מֹוֵאס ַנְפׁשֹו ְוׁשֹוֵמַע ּתֹוַכַחת קֹוֶנה ֵּלב: 15:32
ְוִלְפֵני ָכבֹוד ֲעָנוָה: ִיְרַאת ְיהוָה מּוַסר ָחְכָמה  15:33

ְלָאָדם ַמַעְרֵכי־ֵלב ּוֵמְיהוָה ַמֲעֵנה ָלׁשֹון:  16:1
ָּכל־ַּדְרֵכי־ִאיׁש ַז ְּבֵעיָניו ְוֹתֵכן רּוחֹות ְיהוָה:  16:2
16:3  : ֹּגל ֶאל־ְיהוָה ַמֲעֶׂשי ְוִיֹּכנּו ַמְחְׁשֹבֶתי
יֹום ָרָעה:  ֹּכל ָּפַעל ְיהוָה ַלַּמֲעֵנהּו ְוַגם־ָרָׁשע לְ 16:4
ּתֹוֲעַבת ְיהוָה ָּכל־ְּגַבּה־ֵלב יָד ְליָד לֹא ִיָּנֶקה:  16:5
ְּבֶחֶסד וֱֶאֶמת ְיכַֻּפר ָעון ּוְבִיְרַאת ְיהוָה סּור ֵמָרע:  16:6
ִּבְרצֹות ְיהוָה ַּדְרֵכי־ִאיׁש ַּגם־אֹוְיָביו יְַׁשִלם ִאּתֹו: 16:7
ְּבלֹא ִמְׁשָּפט:  טֹוב־ְמַעט ִּבְצָדָקה ֵמֹרב ְּתבּואֹות16:8
ֵלב ָאָדם ְיַחֵּׁשב ַּדְרּכֹו וַיהוָה יִָכין ַצֲעדֹו:  16:9

ֶקֶסם ַעל־ִׂשְפֵתי־ֶמֶל ְּבִמְׁשָּפט לֹא ִיְמַעל־ִּפיו:  16:10
ֶּפֶלס ּומֹאְזֵני ִמְׁשָּפט ַליהוָה ַמֲעֵׂשהּו ָּכל־ַאְבֵני־ִכיס: 16:11
י ִבְצָדָקה ִיּכֹון ִּכֵּסא:  ּתֹוֲעַבת ְמָלִכים ֲעׂשֹות ֶרַׁשע ּכִ 16:12
ְרצֹון ְמָלִכים ִׂשְפֵתי־ֶצֶדק ְוֹדֵבר ְיָׁשִרים יֱֶאָהב:  16:13
ֲחַמת־ֶמֶל ַמְלֲאֵכי־ָמוֶת ְוִאיׁש ָחָכם ְיַכְּפֶרָּנה: 16:14
ְּבאֹור־ְּפֵני־ֶמֶל ַחִּיים ּוְרצֹונֹו ְּכָעב ַמְלקֹוׁש: 16:15
רּוץ ּוְקנֹות ִּביָנה ִנְבָחר ִמָּכֶסף: ְקֹנה־ָחְכָמה ַמה־ּטֹוב ֵמחָ 16:16
ְמִסַּלת ְיָׁשִרים סּור ֵמָרע ֹׁשֵמר ַנְפׁשֹו ֹנֵצר ַּדְרּכֹו:  16:17
ִלְפֵני־ֶׁשֶבר ָּגאֹון ְוִלְפֵני ִכָּׁשלֹון ֹּגַבּה רּוַח:  16:18
טֹוב ְׁשַפל־רּוַח ֶאת־עניים ֲעָנִוים ֵמַחֵּלק ָׁשָלל ֶאת־ֵּגִאים: 16:19
ִּכיל ַעל־ָּדָבר ִיְמָצא־טֹוב ּובֹוֵטַח ַּביהוָה ַאְׁשָריו: ַמְׂש 16:20
ַלֲחַכם־ֵלב ִיָּקֵרא ָנבֹון ּוֶמֶתק ְׂשָפַתִים ֹיִסיף ֶלַקח: 16:21
ְמקֹור ַחִּיים ֵׂשֶכל ִלְבָעָליו ּומּוַסר ֱאִוִלים ִאֶּוֶלת: 16:22
ַקח:  ֵלב ָחָכם יְַׂשִּכיל ִּפיהּו ְוַעל־ְׂשָפָתיו ֹיִסיף לֶ 16:23
צּוף־ְּדַבׁש ִאְמֵרי־ֹנַעם ָמתֹוק ַלֶּנֶפׁש ּוַמְרֵּפא ָלָעֶצם:  16:24
ֵיׁש ֶּדֶר יָָׁשר ִלְפֵני־ִאיׁש ְוַאֲחִריָתּה ַּדְרֵכי־ָמוֶת: 16:25
ֶנֶפׁש ָעֵמל ָעְמָלה ּלֹו ִּכי־ָאַכף ָעָליו ִּפיהּו:  16:26
ָפתֹו ְּכֵאׁש ָצָרֶבת: ִאיׁש ְּבִלַּיַעל ֹּכֶרה ָרָעה ְוַעל־שפתיו ְׂש 16:27
ִאיׁש ַּתְהֻּפכֹות ְיַׁשַּלח ָמדֹון ְוִנְרָּגן ַמְפִריד ַאּלּוף:  16:28
ִאיׁש ָחָמס ְיַפֶּתה ֵרֵעהּו ְוהֹוִליכֹו ְּבֶדֶר לֹא־טֹוב:  16:29
ֹעֶצה ֵעיָניו ַלְחֹׁשב ַּתְהֻּפכֹות ֹקֵרץ ְׂשָפָתיו ִּכָּלה ָרָעה: 16:30
ֶרת ֵׂשיָבה ְּבֶדֶר ְצָדָקה ִּתָּמֵצא:  ֲעֶטֶרת ִּתְפאֶ 16:31



ֵכד ִעיר: 16:32 טֹוב ֶאֶר ַאַּפִים ִמִּגּבֹור ּוֹמֵׁשל ְּברּוחֹו ִמ
ַּבֵחיק יּוַטל ֶאת־ַהּגֹוָרל ּוֵמְיהוָה ָּכל־ִמְׁשָּפטֹו:  16:33

טֹוב ַּפת ֲחֵרָבה ְוַׁשְלוָה־ָבּה ִמַּבִית ָמֵלא ִזְבֵחי־ִריב:  17:1
ק ַנֲחָלה: ֶעֶבד17:2 ־ַמְׂשִּכיל ִיְמֹׁשל ְּבֵבן ֵמִביׁש ּוְבתֹו ַאִחים יֲַח
ַמְצֵרף ַלֶּכֶסף ְוכּור ַלָּזָהב ּוֹבֵחן ִלּבֹות ְיהוָה:  17:3
ֵמַרע ַמְקִׁשיב ַעל־ְׂשַפת־ָאוֶן ֶׁשֶקר ֵמִזין ַעל־ְלׁשֹון ַהּות: 17:4
ָּנֶקה: ֵעג ָלָרׁש ֵחֵרף ֹעֵׂשהּו ָׂשֵמַח ְלֵאיד לֹא יִ 17:5
ֲעֶטֶרת ְזֵקִנים ְּבֵני ָבִנים ְוִתְפֶאֶרת ָּבִנים ֲאבֹוָתם:  17:6
לֹא־ָנאוָה ְלָנָבל ְׂשַפת־יֶֶתר ַאף ִּכי־ְלָנִדיב ְׂשַפת־ָׁשֶקר: 17:7
ֶאֶבן־ֵחן ַהֹּׁשַחד ְּבֵעיֵני ְבָעָליו ֶאל־ָּכל־ֲאֶׁשר ִיְפֶנה יְַׂשִּכיל: 17:8
ַאֲהָבה ְוֹׁשֶנה ְבָדָבר ַמְפִריד ַאּלּוף: ְמַכֶּסה־ֶּפַׁשע ְמַבֵּקׁש17:9

ֵּתַחת ְּגָעָרה ְבֵמִבין ֵמַהּכֹות ְּכִסיל ֵמָאה:  17:10
־ְמִרי ְיַבֶּקׁש־ָרע ּוַמְלָא ַאְכָזִרי ְיֻׁשַּלח־ּבֹו:  17:11 ַא
ָּפגֹוׁש ֹּדב ַׁשּכּול ְּבִאיׁש ְוַאל־ְּכִסיל ְּבִאַּוְלּתֹו:  17:12
ַּתַחת טֹוָבה לֹא־תמיש ָתמּוׁש ָרָעה ִמֵּביתֹו:  ֵמִׁשיב ָרָעה 17:13
ּפֹוֵטר ַמִים ֵראִׁשית ָמדֹון ְוִלְפֵני ִהְתַּגַּלע ָהִריב ְנטֹוׁש: 17:14
ַמְצִּדיק ָרָׁשע ּוַמְרִׁשיַע ַצִּדיק ּתֹוֲעַבת ְיהוָה ַּגם־ְׁשֵניֶהם: 17:15
ְוֶלב־ָאִין:  ָלָּמה־ֶּזה ְמִחיר ְּביַד־ְּכִסיל ִלְקנֹות ָחְכָמה 17:16
ְּבָכל־ֵעת ֹאֵהב ָהֵרַע ְוָאח ְלָצָרה ִיָּוֵלד:  17:17
ָאָדם ֲחַסר־ֵלב ּתֹוֵקַע ָּכף ֹעֵרב ֲעֻרָּבה ִלְפֵני ֵרֵעהּו:  17:18
ֹאֵהב ֶּפַׁשע ֹאֵהב ַמָּצה ַמְגִּביַּה ִּפְתחֹו ְמַבֶּקׁש־ָׁשֶבר: 17:19
ְלׁשֹונֹו ִיּפֹול ְּבָרָעה: ִעֶּקׁש־ֵלב לֹא ִיְמָצא־טֹוב ְוֶנְהָּפ ּבִ 17:20
ֹיֵלד ְּכִסיל ְלתּוָגה לֹו ְולֹא־ִיְׂשַמח ֲאִבי ָנָבל:  17:21
ֵלב ָׂשֵמַח יֵיִטב ֵּגָהה ְורּוַח ְנֵכָאה ְּתיֶַּבׁש־ָּגֶרם: 17:22
ֹׁשַחד ֵמֵחיק ָרָׁשע ִיָּקח ְלַהּטֹות ָאְרחֹות ִמְׁשָּפט:  17:23
יֵני ְכִסיל ִּבְקֵצה־ָאֶרץ:  ֶאת־ְּפֵני ֵמִבין ָחְכָמה ְועֵ 17:24
ַּכַעס ְלָאִביו ֵּבן ְּכִסיל ּוֶמֶמר ְליֹוַלְדּתֹו: 17:25
ַּגם ֲענֹוׁש ַלַּצִּדיק לֹא־טֹוב ְלַהּכֹות ְנִדיִבים ַעל־ֹיֶׁשר: 17:26
חֹוֵׂש ֲאָמָריו יֹוֵדַע ָּדַעת וקר־ְיַקר־רּוַח ִאיׁש ְּתבּוָנה: 17:27
ָחָכם יֵָחֵׁשב ֹאֵטם ְׂשָפָתיו ָנבֹון: ַּגם ֱאִויל ַמֲחִריׁש17:28

ְלַתֲאוָה ְיַבֵּקׁש ִנְפָרד ְּבָכל־ּתּוִׁשָּיה ִיְתַּגָּלע:  18:1
לֹא־יְַחֹּפץ ְּכִסיל ִּבְתבּוָנה ִּכי ִאם־ְּבִהְתַּגּלֹות ִלּבֹו: 18:2
ְּבבֹוא־ָרָׁשע ָּבא ַגם־ּבּוז ְוִעם־ָקלֹון ֶחְרָּפה:  18:3
ִּדְבֵרי ִפי־ִאיׁש ַנַחל ֹנֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה:  ַמִים ֲעֻמִּקים18:4
ְׂשֵאת ְּפֵני־ָרָׁשע לֹא־טֹוב ְלַהּטֹות ַצִּדיק ַּבִּמְׁשָּפט:  18:5
ִׂשְפֵתי ְכִסיל יָֹבאּו ְבִריב ּוִפיו ְלַמֲהֻלמֹות ִיְקָרא:  18:6
ִּפי־ְכִסיל ְמִחָּתה־לֹו ּוְׂשָפָתיו מֹוֵקׁש ַנְפׁשֹו: 18:7
ִנְרָּגן ְּכִמְתַלֲהִמים ְוֵהם יְָרדּו ַחְדֵרי־ָבֶטן:  ִּדְבֵרי 18:8
ַּגם ִמְתַרֶּפה ִבְמַלאְכּתֹו ָאח הּוא ְלַבַעל ַמְׁשִחית: 18:9

ִמְגַּדל־ֹעז ֵׁשם ְיהוָה ּבֹו־ָירּוץ ַצִּדיק ְוִנְׂשָּגב: 18:10
הֹון ָעִׁשיר ִקְריַת ֻעּזֹו ּוְכחֹוָמה ִנְׂשָּגָבה ְּבַמְׂשִּכיתֹו: 18:11
ִלְפֵני־ֶׁשֶבר ִיְגַּבּה ֵלב־ִאיׁש ְוִלְפֵני ָכבֹוד ֲעָנוָה:  18:12
ֵמִׁשיב ָּדָבר ְּבֶטֶרם ִיְׁשָמע ִאֶּוֶלת ִהיא־לֹו ּוְכִלָּמה:  18:13
רּוַח־ִאיׁש ְיַכְלֵּכל ַמֲחֵלהּו ְורּוַח ְנֵכָאה ִמי ִיָּׂשֶאָּנה: 18:14
ְּתַבֶּקׁש־ָּדַעת:  ֵלב ָנבֹון ִיְקֶנה־ָּדַעת ְוֹאֶזן ֲחָכִמים18:15
:ַמָּתן ָאָדם יְַרִחיב לֹו ְוִלְפֵני ְגֹדִלים יְַנֶחּנּו18:16
ַצִּדיק ָהִראׁשֹון ְּבִריבֹו יבא־ּוָבא־ֵרֵעהּו וֲַחָקרֹו:  18:17
ִמְדיִָנים יְַׁשִּבית ַהּגֹוָרל ּוֵבין ֲעצּוִמים יְַפִריד:  18:18
ִמְדיִָנים ִּכְבִריַח ַאְרמֹון:  ָאח ִנְפָׁשע ִמִּקְריַת־ֹעז ומדונים ּו18:19



ִמְּפִרי ִפי־ִאיׁש ִּתְׂשַּבע ִּבְטנֹו ְּתבּוַאת ְׂשָפָתיו ִיְׂשָּבע: 18:20
ָמוֶת ְוַחִּיים ְּביַד־ָלׁשֹון ְוֹאֲהֶביָה יֹאַכל ִּפְריָּה: 18:21
ָמָצא ִאָּׁשה ָמָצא טֹוב וַָּיֶפק ָרצֹון ֵמְיהוָה:  18:22
ר־ָרׁש ְוָעִׁשיר יֲַעֶנה ַעּזֹות: ַּתֲחנּוִנים ְיַדּבֶ 18:23
ִאיׁש ֵרִעים ְלִהְתֹרֵעַע ְויֵׁש ֹאֵהב ָּדֵבק ֵמָאח:  18:24

טֹוב־ָרׁש הֹוֵל ְּבֻתּמֹו ֵמִעֵּקׁש ְׂשָפָתיו ְוהּוא ְכִסיל: 19:1
ַּגם ְּבלֹא־ַדַעת ֶנֶפׁש לֹא־טֹוב ְוָאץ ְּבַרְגַלִים חֹוֵטא:  19:2
ף ַּדְרּכֹו ְוַעל־ְיהוָה ִיְזַעף ִלּבֹו:  ִאֶּוֶלת ָאָדם ְּתַסּלֵ 19:3
הֹון ֹיִסיף ֵרִעים ַרִּבים ְוָדל ֵמֵרעהו ִיָּפֵרד:  19:4
ֵעד ְׁשָקִרים לֹא ִיָּנֶקה ְויִָפיַח ְּכָזִבים לֹא ִיָּמֵלט: 19:5
ַרִּבים ְיַחּלּו ְפֵני־ָנִדיב ְוָכל־ָהֵרַע ְלִאיׁש ַמָּתן:  19:6
הּו ַאף ִּכי ְמֵרֵעהּו ָרֲחקּו ִמֶּמּנּו ְמַרֵּדף ֲאָמִרים לא־לֹו־ֵהָּמה:  ָּכל ֲאֵחי־ָרׁש ְׂשֵנאֻ 19:7
ֹקֶנה־ֵּלב ֹאֵהב ַנְפׁשֹו ֹׁשֵמר ְּתבּוָנה ִלְמצֹא־טֹוב: 19:8
ֵעד ְׁשָקִרים לֹא ִיָּנֶקה ְויִָפיַח ְּכָזִבים יֹאֵבד:19:9

ְּבָׂשִרים: לֹא־ָנאוֶה ִלְכִסיל ַּתֲענּוג ַאף ִּכי־ְלֶעֶבד ְמֹׁשל19:10
ֵׂשֶכל ָאָדם ֶהֱאִרי ַאּפֹו ְוִתפַאְרּתֹו ֲעֹבר ַעל־ָּפַׁשע:  19:11
ַנַהם ַּכְּכִפיר ַזַעף ֶמֶל ּוְכַטל ַעל־ֵעֶׂשב ְרצֹונֹו:  19:12
ַהּות ְלָאִביו ֵּבן ְּכִסיל ְוֶדֶלף ֹטֵרד ִמְדְיֵני ִאָּׁשה:  19:13
וָה ִאָּׁשה ַמְׂשָּכֶלת:  ַּבִית וָהֹון ַנֲחַלת ָאבֹות ּוֵמְיה19:14
ַעְצָלה ַּתִּפיל ַּתְרֵּדָמה ְוֶנֶפׁש ְרִמָּיה ִתְרָעב:  19:15
ֹׁשֵמר ִמְצוָה ֹׁשֵמר ַנְפׁשֹו ּבֹוֵזה ְדָרָכיו יומת יָמּות:  19:16
ַמְלוֵה ְיהוָה חֹוֵנן ָּדל ּוְגֻמלֹו ְיַׁשֶּלם־לֹו: 19:17
: יֵַּסר ִּבְנ ִּכי־יֵׁש ִּתְקוָה ְואֶ 19:18 ל־ֲהִמיתֹו ַאל־ִּתָּׂשא ַנְפֶׁש
גרל־ְּגָדל־ֵחָמה ֹנֵׂשא ֹעֶנׁש ִּכי ִאם־ַּתִּציל ְועֹוד ּתֹוִסף: 19:19
19:20  : ְׁשַמע ֵעָצה ְוַקֵּבל מּוָסר ְלַמַען ֶּתְחַּכם ְּבַאֲחִריֶת
ַרּבֹות ַמֲחָׁשבֹות ְּבֶלב־ִאיׁש וֲַעַצת ְיהוָה ִהיא ָתקּום: 19:21
ָאָדם ַחְסּדֹו ְוטֹוב־ָרׁש ֵמִאיׁש ָּכָזב:  ַּתֲאוַת19:22
ִיְרַאת ְיהוָה ְלַחִּיים ְוָׂשֵבַע יִָלין ַּבל־ִיָּפֶקד ָרע:  19:23
ָטַמן ָעֵצל יָדֹו ַּבַּצָּלַחת ַּגם־ֶאל־ִּפיהּו לֹא ְיִׁשיֶבָּנה: 19:24
ֵלץ ַּתֶּכה ּוֶפִתי יְַעִרם ְוהֹוִכיַח ְלָנבֹון יִָבין ָּדַעת: 19:25
ְמַׁשֶּדד־ָאב יְַבִריַח ֵאם ֵּבן ֵמִביׁש ּוַמְחִּפיר:  19:26
ַחַדל־ְּבִני ִלְׁשֹמַע מּוָסר ִלְׁשגֹות ֵמִאְמֵרי־ָדַעת:  19:27
ֵעד ְּבִלַּיַעל יִָליץ ִמְׁשָּפט ּוִפי ְרָׁשִעים ְיַבַּלע־ָאוֶן: 19:28
ם:  ָנכֹונּו ַלֵּלִצים ְׁשָפִטים ּוַמֲהֻלמֹות ְלֵגו ְּכִסיִלי19:29

ֵלץ ַהַּיין ֹהֶמה ֵׁשָכר ְוָכל־ֹׁשֶגה ּבֹו לֹא יְֶחָּכם:  20:1
ַנַהם ַּכְּכִפיר ֵאיַמת ֶמֶל ִמְתַעְּברֹו חֹוֵטא ַנְפׁשֹו: 20:2
ָּכבֹוד ָלִאיׁש ֶׁשֶבת ֵמִריב ְוָכל־ֱאִויל ִיְתַּגָּלע: 20:3
ן:  ֵמֹחֶרף ָעֵצל לֹא־יֲַחֹרׁש ישאל ְוָׁשַאל ַּבָּקִציר ָוָאיִ 20:4
ַמִים ֲעֻמִּקים ֵעָצה ְבֶלב־ִאיׁש ְוִאיׁש ְּתבּוָנה ִיְדֶלָּנה: 20:5
ָרב־ָאָדם ִיְקָרא ִאיׁש ַחְסּדֹו ְוִאיׁש ֱאמּוִנים ִמי ִיְמָצא: 20:6
ִמְתַהֵּל ְּבֻתּמֹו ַצִּדיק ַאְׁשֵרי ָבָניו ַאֲחָריו:  20:7
ָּכל־ָרע:  ֶמֶל יֹוֵׁשב ַעל־ִּכֵּסא־ִדין ְמָזֶרה ְבֵעיָניו20:8
ִמי־יֹאַמר ִזִּכיִתי ִלִּבי ָטַהְרִּתי ֵמַחָּטאִתי: 20:9

ֶאֶבן וֶָאֶבן ֵאיָפה ְוֵאיָפה ּתֹוֲעַבת ְיהוָה ַּגם־ְׁשֵניֶהם: 20:10
ַּגם ְּבַמֲעָלָליו ִיְתַנֶּכר־ָנַער ִאם־ַז ְוִאם־יָָׁשר ָּפֳעלֹו:  20:11
ה ַגם־ְׁשֵניֶהם: ֹאֶזן ֹׁשַמַעת ְוַעִין ֹרָאה ְיהוָה ָעׂשָ 20:12
ַאל־ֶּתֱאַהב ֵׁשָנה ֶּפן־ִּתָּוֵרׁש ְּפַקח ֵעיֶני ְׂשַבע־ָלֶחם: 20:13
ַרע ַרע יֹאַמר ַהּקֹוֶנה ְוֹאֵזל לֹו ָאז ִיְתַהָּלל:  20:14
יֵׁש ָזָהב ְוָרב־ְּפִניִנים ּוְכִלי ְיָקר ִׂשְפֵתי־ָדַעת:  20:15



ד נכרים ָנְכִרָּיה ַחְבֵלהּו: ְלַקח־ִּבְגדֹו ִּכי־ָעַרב ָזר ּוְבעַ 20:16
ָעֵרב ָלִאיׁש ֶלֶחם ָׁשֶקר ְוַאַחר ִיָּמֵלא־ִפיהּו ָחָצץ: 20:17
ַמֲחָׁשבֹות ְּבֵעָצה ִתּכֹון ּוְבַתְחֻּבלֹות ֵּתָעֶׂשה ִמְלָחָמה: 20:18
ּגֹוֶלה־ּסֹוד הֹוֵל ָרִכיל ּוְלֹפֶתה ְׂשָפָתיו לֹא ִתְתָעָרב:  20:19
:  ְמַקֵּלל ָאִבי20:20 ו ְוִאּמֹו ִיְדַע ֵנרֹו באישון ֶּבֱאׁשּון ֹחֶׁש
20:21  : ַנֲחָלה ְמֻבֶחֶלת ְמֹבֶהֶלת ָּבִראֹׁשָנה ְוַאֲחִריָתּה לֹא ְתֹבָר
20:22  : ַאל־ּתֹאַמר ֲאַׁשְּלָמה־ָרע ַקֵּוה ַליהוָה ְוֹיַׁשע ָל
:  ּתֹוֲעַבת ְיהוָה ֶאֶבן וָָאֶבן ּומֹאְזֵני ִמְרָמה לֹא־טֹוב20:23
ֵמיהוָה ִמְצֲעֵדי־ָגֶבר ְוָאָדם ַמה־ָּיִבין ַּדְרּכֹו:  20:24
מֹוֵקׁש ָאָדם יַָלע ֹקֶדׁש ְוַאַחר ְנָדִרים ְלַבֵּקר:  20:25
ְמָזֶרה ְרָׁשִעים ֶמֶל ָחָכם וַָּיֶׁשב ֲעֵליֶהם אֹוָפן:  20:26
ֵנר ְיהוָה ִנְׁשַמת ָאָדם ֹחֵפׂש ָּכל־ַחְדֵרי־ָבֶטן:  20:27
ד וֱֶאֶמת ִיְּצרּו־ֶמֶל ְוָסַעד ַּבֶחֶסד ִּכְסאֹו: ֶחסֶ 20:28
ִּתְפֶאֶרת ַּבחּוִרים ֹּכָחם וֲַהַדר ְזֵקִנים ֵׂשיָבה:  20:29
ַחֻּברֹות ֶּפַצע תמריק ַּתְמרּוק ְּבָרע ּוַמּכֹות ַחְדֵרי־ָבֶטן:  20:30

יֶַּטּנּו: ַּפְלֵגי־ַמִים ֶלב־ֶמֶל ְּביַד־ְיהוָה ַעל־ָּכל־ֲאֶׁשר יְַחֹּפץ  21:1
־ִאיׁש יָָׁשר ְּבֵעיָניו ְוֹתֵכן ִלּבֹות ְיהוָה:  21:2 ָּכל־ֶּדֶר
ֲעׂשֹה ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ִנְבָחר ַליהוָה ִמָּזַבח:  21:3
רּום־ֵעיַנִים ּוְרַחב־ֵלב ִנר ְרָׁשִעים ַחָּטאת:  21:4
־ְלַמְחסֹור:  21:5 ־ְלמֹוָתר ְוָכל־ָאץ ַא ַמְחְׁשבֹות ָחרּוץ ַא
ֹּפַעל אֹוָצרֹות ִּבְלׁשֹון ָׁשֶקר ֶהֶבל ִנָּדף ְמַבְקֵׁשי־ָמֶות: 21:6
ֹׁשד־ְרָׁשִעים ְיגֹוֵרם ִּכי ֵמֲאנּו ַלֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט:  21:7
ֲהַפְכַּפ ֶּדֶר ִאיׁש וָָזר ְוַז יָָׁשר ָּפֳעלֹו:  21:8
ָחֶבר:  טֹוב ָלֶׁשֶבת ַעל־ִּפַּנת־ָּגג ֵמֵאֶׁשת ִמְדיִָנים ּוֵבית21:9

ֶנֶפׁש ָרָׁשע ִאְּוָתה־ָרע לֹא־יַֻחן ְּבֵעיָניו ֵרֵעהּו:  21:10
ַּבְעָנׁש־ֵלץ יְֶחַּכם־ֶּפִתי ּוְבַהְׂשִּכיל ְלָחָכם ִיַּקח־ָּדַעת: 21:11
ַמְׂשִּכיל ַצִּדיק ְלֵבית ָרָׁשע ְמַסֵּלף ְרָׁשִעים ָלָרע: 21:12
ִיְקָרא ְולֹא יֵָעֶנה: ֹאֵטם ָאְזנֹו ִמַּזֲעַקת־ָּדל ַּגם־הּוא 21:13
ַמָּתן ַּבֵּסֶתר ִיְכֶּפה־ָאף ְוֹׁשַחד ַּבֵחק ֵחָמה ַעָּזה: 21:14
ִׂשְמָחה ַלַּצִּדיק ֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט ּוְמִחָּתה ְלֹפֲעֵלי ָאוֶן:  21:15
ָאָדם ּתֹוֶעה ִמֶּדֶר ַהְׂשֵּכל ִּבְקַהל ְרָפִאים יָנּוַח:  21:16
ְמָחה ֹאֵהב יִַין־וֶָׁשֶמן לֹא יֲַעִׁשיר: ִאיׁש ַמְחסֹור ֹאֵהב ִׂש 21:17
ֹּכֶפר ַלַּצִּדיק ָרָׁשע ְוַתַחת ְיָׁשִרים ּבֹוֵגד:  21:18
טֹוב ֶׁשֶבת ְּבֶאֶרץ־ִמְדָּבר ֵמֵאֶׁשת מדונים ִמְדיִָנים וָָכַעס:  21:19
אֹוָצר ֶנְחָמד וֶָׁשֶמן ִּבְנוֵה ָחָכם ּוְכִסיל ָאָדם ְיַבְּלֶעּנּו:  21:20
ֵדף ְצָדָקה וָָחֶסד ִיְמָצא ַחִּיים ְצָדָקה ְוָכבֹוד:  רֹ 21:21
ִעיר ִּגֹּבִרים ָעָלה ָחָכם וַֹּיֶרד ֹעז ִמְבֶטָחה:  21:22
ֹׁשֵמר ִּפיו ּוְלׁשֹונֹו ֹׁשֵמר ִמָּצרֹות ַנְפׁשֹו:  21:23
ֵזד יִָהיר ֵלץ ְׁשמֹו עֹוֶׂשה ְּבֶעְבַרת ָזדֹון:  21:24
ּו ִּכי־ֵמֲאנּו יָָדיו ַלֲעׂשֹות:  ַּתֲאוַת ָעֵצל ְּתִמיֶתּנ21:25
21:26 : ָּכל־ַהּיֹום ִהְתַאָּוה ַתֲאוָה ְוַצִּדיק ִיֵּתן ְולֹא יְַחׂשֹ
ֶזַבח ְרָׁשִעים ּתֹוֵעָבה ַאף ִּכי־ְבִזָּמה ְיִביֶאּנּו: 21:27
ֵעד־ְּכָזִבים יֹאֵבד ְוִאיׁש ׁשֹוֵמַע ָלֶנַצח ְיַדֵּבר: 21:28
ע ְּבָפָניו ְויָָׁשר הּוא יכין יִָבין דרכיו ַּדְרּכֹו: ֵהֵעז ִאיׁש ָרׁשָ 21:29
ֵאין ָחְכָמה ְוֵאין ְּתבּוָנה ְוֵאין ֵעָצה ְלֶנֶגד ְיהוָה:21:30
סּוס מּוָכן ְליֹום ִמְלָחָמה ְוַליהוָה ַהְּתׁשּוָעה: 21:31

ִנְבָחר ֵׁשם ֵמֹעֶׁשר ָרב ִמֶּכֶסף ּוִמָּזָהב ֵחן טֹוב:  22:1
ׁש ִנְפָּגׁשּו ֹעֵׂשה ֻכָּלם ְיהוָה: ָעִׁשיר וָרָ 22:2
ָערּום ָרָאה ָרָעה ויסתר ְוִנְסָּתר ּוְפָתִיים ָעְברּו ְוֶנֱעָנׁשּו: 22:3



ֵעֶקב ֲעָנוָה ִיְרַאת ְיהוָה ֹעֶׁשר ְוָכבֹוד ְוַחִּיים: 22:4
ִצִּנים ַּפִחים ְּבֶדֶר ִעֵּקׁש ׁשֹוֵמר ַנְפׁשֹו ִיְרַחק ֵמֶהם:  22:5
ַלַּנַער ַעל־ִּפי ַדְרּכֹו ַּגם ִּכי־יְַזִקין לֹא־יָסּור ִמֶּמָּנה: ֲחֹנ 22:6
וֶה ְלִאיׁש ַמְלוֶה:  22:7 ָעִׁשיר ְּבָרִׁשים ִיְמׁשֹול ְוֶעֶבד 
ִהים ְוָׁשְוא ֲעֹבדָ 22:8 : 1תֹו ְיַכֶּלה זֹוֵרַע ַעְוָלה יקצור־ִיְקָצר־ָאוֶן ְוֵׁשֶבט ֶעְבָרתֹו ִיְכֶלה ִאיׁש ָׂשֵמַח ְונֹוֵתן ְיָבֵר ֱא
טֹוב־ַעִין הּוא ְיֹבָר ִּכי־ָנַתן ִמַּלְחמֹו ַלָּדל:  22:9

ֹּבת ִּדין ְוָקלֹון:  ָּגֵרׁש ֵלץ ְויֵֵצא ָמדֹון ְוִיְׁש 22:10
22:11  : ֹאֵהב טהור־ְטָהר־ֵלב ֵחן ְׂשָפָתיו ֵרֵעהּו ֶמֶל
ֵעיֵני ְיהוָה ָנְצרּו ָדַעת וְַיַסֵּלף ִּדְבֵרי ֹבֵגד: 22:12
ָאַמר ָעֵצל ֲאִרי ַבחּוץ ְּבתֹו ְרֹחבֹות ֵאָרֵצַח:  22:13
ל־ָׁשם: ׁשּוָחה ֲעֻמָּקה ִּפי ָזרֹות ְזעּום ְיהוָה יפול־ִיּפָ 22:14
ִאֶּוֶלת ְקׁשּוָרה ְבֶלב־ָנַער ֵׁשֶבט מּוָסר יְַרִחיֶקָּנה ִמֶּמּנּו: 22:15
־ְלַמְחסֹור:  22:16 ֹעֵׁשק ָּדל ְלַהְרּבֹות לֹו ֹנֵתן ְלָעִׁשיר ַא
ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ַהט ָאְזְנ ּוְׁשַמע ִּדְבֵרי ְוִלְּב ָּתִׁשית ְלַדְעִּתי: 22:17
: ִּכי־ָנִעים 22:18 ִּכי־ִתְׁשְמֵרם ְּבִבְטֶנ ִיֹּכנּו יְַחָּדו ַעל־ְׂשָפֶתי
ִלְהיֹות ַּביהוָה ִמְבַטֶח הֹוַדְעִּתי ַהּיֹום ַאף־ָאָּתה:  22:19
ֲהלֹא ָכַתְבִּתי ְל שלשום ָׁשִליִׁשים ְּבמֹוֵעֹצת וָָדַעת: 22:20
:ְלהֹוִדיֲע ֹקְׁשְט ִאְמֵרי ֱאֶמת ְלָהִׁשיב ֲאָמִר 22:21 ים ֱאֶמת ְלֹׁשְלֶחי
ַאל־ִּתְגָזל־ָּדל ִּכי ַדל־הּוא ְוַאל־ְּתַדֵּכא ָעִני ַבָּׁשַער:  22:22
ִּכי־ְיהוָה יִָריב ִריָבם ְוָקַבע ֶאת־ֹקְבֵעיֶהם ָנֶפׁש: 22:23
ַאל־ִּתְתַרע ֶאת־ַּבַעל ָאף ְוֶאת־ִאיׁש ֵחמֹות לֹא ָתבֹוא: 22:24
: ֶּפן־ֶּתֱאַלף ארחתו ֹאְרֹחתָ 22:25 יו ְוָלַקְחָּת מֹוֵקׁש ְלַנְפֶׁש
ַאל־ְּתִהי ְבֹתְקֵעי־ָכף ַּבֹעְרִבים ַמָּׁשאֹות:  22:26
22:27  : ִאם־ֵאין־ְל ְלַׁשֵּלם ָלָּמה ִיַּקח ִמְׁשָּכְב ִמַּתְחֶּתי
22:28  : ַאל־ַּתֵּסג ְּגבּול עֹוָלם ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֲאבֹוֶתי
אְכּתֹו ִלְפֵני־ְמָלִכים ִיְתיַָּצב ַּבל־ִיְתיֵַּצב ִלְפֵני ֲחֻׁשִּכים:ָחִזיָת ִאיׁש ָמִהיר ִּבְמלַ 22:29

23:1 : ִּכי־ֵתֵׁשב ִלְלחֹום ֶאת־מֹוֵׁשל ִּבין ָּתִבין ֶאת־ֲאֶׁשר ְלָפֶני
ֶע ִאם־ַּבַעל ֶנֶפׁש ָאָּתה: 23:2 ְוַׂשְמָּת ַׂשִּכין ְּב
ָזִבים:  ַאל־ִּתְתָאו ְלַמְטַעּמֹוָתיו ְוהּוא ֶלֶחם ּכְ 23:3
ַאל־ִּתיַגע ְלַהֲעִׁשיר ִמִּביָנְת ֲחָדל:  23:4
התעוף ֲהָתִעיף ֵעיֶני ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו ִּכי ָעׂשֹה יֲַעֶׂשה־ּלֹו ְכָנַפִים ְּכֶנֶׁשר ועיף יָעּוף ַהָּׁשָמִים:23:5
ַאל־ִּתְלַחם ֶאת־ֶלֶחם ַרע ָעִין ְוַאל־תתאו ִּתְתָאיו ְלַמְטַעֹּמָתיו: 23:6
23:7  : ִּכי ְּכמֹו־ָׁשַער ְּבַנְפׁשֹו ֶּכן־הּוא ֱאֹכל ּוְׁשֵתה יֹאַמר ָל ְוִלּבֹו ַּבל־ִעָּמ
־ָאַכְלָּת ְתִקיֶאָּנה ְוִׁשַחָּת ְּדָבֶרי ַהְּנִעיִמים:  23:8 ִּפְּת
23:9  : ְּבָאְזֵני ְכִסיל ַאל־ְּתַדֵּבר ִּכי־יָבּוז ְלֵׂשֶכל ִמֶּלי

ל עֹוָלם ּוִבְׂשֵדי ְיתֹוִמים ַאל־ָּתבֹא:  ַאל־ַּתֵּסג ְּגבּו23:10
23:11  : ִּכי־ֹגֲאָלם ָחָזק הּוא־ָיִריב ֶאת־ִריָבם ִאָּת
ָהִביָאה ַלּמּוָסר ִלֶּב ְוָאְזֶנ ְלִאְמֵרי־ָדַעת:  23:12
ַאל־ִּתְמַנע ִמַּנַער מּוָסר ִּכי־ַתֶּכּנּו ַבֵּׁשֶבט לֹא יָמּות:  23:13
ַּתֶּכּנּו ְוַנְפׁשֹו ִמְּׁשאֹול ַּתִּציל:  ַאָּתה ַּבֵּׁשֶבט 23:14
ְּבִני ִאם־ָחַכם ִלֶּב ִיְׂשַמח ִלִּבי ַגם־ָאִני: 23:15
ְזָנה ִכְליֹוָתי ְּבַדֵּבר ְׂשָפֶתי ֵמיָׁשִרים23:16 :ְוַתְע
ַאל־ְיַקֵּנא ִלְּב ַּבַחָּטִאים ִּכי ִאם־ְּבִיְרַאת־ְיהוָה ָּכל־ַהּיֹום: 23:17
י ִאם ִּתְׁשְמֶרָּנה יֵׁש ַאֲחִרית ְוִתְקָוְת לֹא ִתָּכֵרת:  ּכִ 23:18
23:19  : ְׁשַמע־ַאָּתה ְבִני וֲַחָכם ְוַאֵּׁשר ַּבֶּדֶר ִלֶּב
ַאל־ְּתִהי ְבֹסְבֵאי־יִָין ְּבֹזֲלֵלי ָבָׂשר ָלמֹו:  23:20
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ִּכי־ֹסֵבא ְוזֹוֵלל ִיָּוֵרׁש ּוְקָרִעים ַּתְלִּביׁש נּוָמה:  23:21
23:22  : ְׁשַמע ְלָאִבי ֶזה ְיָלֶד ְוַאל־ָּתבּוז ִּכי־ָזְקָנה ִאֶּמ
ֱאֶמת ְקֵנה ְוַאל־ִּתְמֹּכר ָחְכָמה ּומּוָסר ּוִביָנה:  23:23
גול ִּגיל יגול יִָגיל ֲאִבי ַצִּדיק יולד ְויֹוֵלד ָחָכם וישמח־ִיְׂשַמח־ּבֹו:  23:24
:  ִיְׂשַמח־ָאִבי ְוִאֶּמ ְוָתֵגל 23:25 יֹוַלְדֶּת
ְּתָנה־ְבִני ִלְּב ִלי ְוֵעיֶני ְּדָרַכי תרצנה ִּתֹּצְרָנה: 23:26
ִּכי־ׁשּוָחה ֲעֻמָּקה זֹוָנה ּוְבֵאר ָצָרה ָנְכִרָּיה:  23:27
ַאף־ִהיא ְּכֶחֶתף ֶּתֱאֹרב ּובֹוְגִדים ְּבָאָדם ּתֹוִסף: 23:28
ִנים ְלִמי ִׂשיַח ְלִמי ְּפָצִעים ִחָּנם ְלִמי ַחְכִללּות ֵעיָנִים:  ְלִמי אֹוי ְלִמי ֲאבֹוי ְלִמי מדונים ִמְדָי23:29
23:30  : ַלְמַאֲחִרים ַעל־ַהָּיִין ַלָּבִאים ַלְחֹקר ִמְמָס
ַאל־ֵּתֶרא יִַין ִּכי ִיְתַאָּדם ִּכי־ִיֵּתן בכיס ַּבּכֹוס ֵעינֹו ִיְתַהֵּל ְּבֵמיָׁשִרים: 23:31
ָּׁש ּוְכִצְפֹעִני יְַפִרׁש:  ַאֲחִריתֹו ְּכָנָחׁש יִ 23:32
ֵעיֶני ִיְראּו ָזרֹות ְוִלְּב ְיַדֵּבר ַּתְהֻּפכֹות:  23:33
ְוָהִייָת ְּכֹׁשֵכב ְּבֶלב־יָם ּוְכֹׁשֵכב ְּברֹאׁש ִחֵּבל: 23:34
ִהּכּוִני ַבל־ָחִליִתי ֲהָלמּוִני ַּבל־יָָדְעִּתי ָמַתי ָאִקיץ אֹוִסיף ֲאַבְקֶׁשּנּו עֹוד:23:35

ַאל־ְּתַקֵּנא ְּבַאְנֵׁשי ָרָעה ְוַאל־תתאו ִּתְתָאיו ִלְהיֹות ִאָּתם: 24:1
ִּכי־ֹׁשד יְֶהֶּגה ִלָּבם ְוָעָמל ִׂשְפֵתיֶהם ְּתַדֵּבְרָנה: 24:2
ְּבָחְכָמה ִיָּבֶנה ָּבִית ּוִבְתבּוָנה ִיְתּכֹוָנן: 24:3
ים:  ּוְבַדַעת ֲחָדִרים ִיָּמְלאּו ָּכל־הֹון ָיָקר ְוָנעִ 24:4
ֶּגֶבר־ָחָכם ַּבעֹוז ְוִאיׁש־ַּדַעת ְמַאֶּמץ־ֹּכַח:  24:5
ִּכי ְבַתְחֻּבלֹות ַּתֲעֶׂשה־ְּל ִמְלָחָמה ּוְתׁשּוָעה ְּבֹרב יֹוֵעץ: 24:6
ָראמֹות ֶלֱאִויל ָחְכמֹות ַּבַּׁשַער לֹא ִיְפַּתח־ִּפיהּו:  24:7
:  ְמַחֵּׁשב ְלָהֵרַע לֹו ַּבַעל־ְמִזּמֹות ִיְקָראּו24:8
ִזַּמת ִאֶּוֶלת ַחָּטאת ְותֹוֲעַבת ְלָאָדם ֵלץ:  24:9

ִהְתַרִּפיָת ְּביֹום ָצָרה ַצר ֹּכֶחָכה:  24:10
24:11  : ַהֵּצל ְלֻקִחים ַלָּמוֶת ּוָמִטים ַלֶהֶרג ִאם־ַּתְחׂשֹו
 הּוא יֵָדע ְוֵהִׁשיב ְלָאָדם ְּכָפֳעלֹו:  ִּכי־תֹאַמר ֵהן לֹא־יַָדְענּו ֶזה ֲהלֹא־ֹתֵכן ִלּבֹות הּוא־ָיִבין ְוֹנֵצר ַנְפְׁש 24:12
24:13  : ֱאָכל־ְּבִני ְדַבׁש ִּכי־טֹוב ְוֹנֶפת ָמתֹוק ַעל־ִחֶּכ
ֵּכן ְּדֶעה ָחְכָמה ְלַנְפֶׁש ִאם־ָמָצאָת ְויֵׁש ַאֲחִרית ְוִתְקוְָת לֹא ִתָּכֵרת:24:14
ד ִרְבצֹו:  ַאל־ֶּתֱאֹרב ָרָׁשע ִלְנוֵה ַצִּדיק ַאל־ְּתַׁשּדֵ 24:15
ִּכי ֶׁשַבע ִיּפֹול ַצִּדיק וָָקם ּוְרָׁשִעים ִיָּכְׁשלּו ְבָרָעה: 24:16
24:17 : ִּבְנֹפל אויביך אֹוִיְב ַאל־ִּתְׂשָמח ּוִבָּכְׁשלֹו ַאל־יֵָגל ִלֶּב
ֶּפן־ִיְרֶאה ְיהוָה ְוַרע ְּבֵעיָניו ְוֵהִׁשיב ֵמָעָליו ַאּפֹו:  24:18
ְּמֵרִעים ַאל־ְּתַקֵּנא ָּבְרָׁשִעים: ַאל־ִּתְתַחר ּבַ 24:19
24:20  : ִּכי לֹא־ִתְהיֶה ַאֲחִרית ָלָרע ֵנר ְרָׁשִעים ִיְדָע
ְיָרא־ֶאת־ְיהוָה ְּבִני וֶָמֶל ִעם־ׁשֹוִנים ַאל־ִּתְתָעָרב:  24:21
ִּכי־ִפְתֹאם יָקּום ֵאיָדם ּוִפיד ְׁשֵניֶהם ִמי יֹוֵדַע: 24:22
ה ַלֲחָכִמים ַהֵּכר־ָּפִנים ְּבִמְׁשָּפט ַּבל־טֹוב:  ַּגם־ֵאּלֶ 24:23
ֹאֵמר ְלָרָׁשע ַצִּדיק ָאָּתה ִיְּקֻבהּו ַעִּמים ִיְזָעמּוהּו ְלֻאִּמים: 24:24
ְוַלּמֹוִכיִחים ִיְנָעם וֲַעֵליֶהם ָּתבֹוא ִבְרַּכת־טֹוב:  24:25
ְׂשָפַתִים ִיָּׁשק ֵמִׁשיב ְּדָבִרים ְנֹכִחים:  24:26
:הָ 24:27 ֵכן ַּבחּוץ ְמַלאְכֶּת ְוַעְּתָדּה ַּבָּׂשֶדה ָל ַאַחר ּוָבִניָת ֵביֶת
24:28 : ַאל־ְּתִהי ֵעד־ִחָּנם ְּבֵרֶע וֲַהִפִּתיָת ִּבְׂשָפֶתי
ַאל־ּתֹאַמר ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה־ִלי ֵּכן ֶאֱעֶׂשה־ּלֹו ָאִׁשיב ָלִאיׁש ְּכָפֳעלֹו: 24:29
ֵצל ָעַבְרִּתי ְוַעל־ֶּכֶרם ָאָדם ֲחַסר־ֵלב: ַעל־ְׂשֵדה ִאיׁש־עָ 24:30
ְוִהֵּנה ָעָלה כֻּלֹו ִקְּמׂשִֹנים ָּכּסּו ָפָניו ֲחֻרִּלים ְוֶגֶדר ֲאָבָניו ֶנֱהָרָסה: 24:31
וֶָאֱחֶזה ָאֹנִכי ָאִׁשית ִלִּבי ָרִאיִתי ָלַקְחִּתי מּוָסר:  24:32
יַָדִים ִלְׁשָּכב:  ְמַעט ֵׁשנֹות ְמַעט ְּתנּומֹות ְמַעט ִחֻּבק 24:33
ּוָבא־ִמְתַהֵּל ֵריֶׁש ּוַמְחֹסֶרי ְּכִאיׁש ָמֵגן:24:34



־ְיהּוָדה:  25:1 ֹמה ֲאֶׁשר ֶהְעִּתיקּו ַאְנֵׁשי ִחְזִקָּיה ֶמֶל ַּגם־ֵאֶּלה ִמְׁשֵלי ְׁש
ִהים ַהְסֵּתר ָּדָבר ּוְכֹבד ְמָלִכים ֲחֹקר ָּדָבר:  25:2 ְּכֹבד ֱא
רּום וָָאֶרץ ָלֹעֶמק ְוֵלב ְמָלִכים ֵאין ֵחֶקר:  ָׁשַמִים לָ 25:3
ָהגֹו ִסיִגים ִמָּכֶסף וֵַּיֵצא ַלֹּצֵרף ֶּכִלי:25:4
ָהגֹו ָרָׁשע ִלְפֵני־ֶמֶל ְוִיּכֹון ַּבֶּצֶדק ִּכְסאֹו: 25:5
ַאל־ִּתְתַהַּדר ִלְפֵני־ֶמֶל ּוִבְמקֹום ְּגֹדִלים ַאל־ַּתֲעֹמד: 25:6
:  ִּכי טֹוב ֲאמָ 25:7 ר־ְל ֲעֵלה ֵהָּנה ֵמַהְׁשִּפיְל ִלְפֵני ָנִדיב ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיֶני
25:8 : ַאל־ֵּתֵצא ָלִרב ַמֵהר ֶּפן ַמה־ַּתֲעֶׂשה ְּבַאֲחִריָתּה ְּבַהְכִלים ֹאְת ֵרֶע
ִריְב ִריב ֶאת־ֵרֶע ְוסֹוד ַאֵחר ַאל־ְּתָגל:  25:9

ְת לֹא ָתׁשּוב:  ֶּפן־ְיַחֶּסְד ֹׁשֵמַע ְוִדּבָ 25:10
ַּתּפּוֵחי ָזָהב ְּבַמְׂשִּכּיֹות ָּכֶסף ָּדָבר ָּדֻבר ַעל־ָאְפָניו:  25:11
ֶנֶזם ָזָהב וֲַחִלי־ָכֶתם מֹוִכיַח ָחָכם ַעל־ֹאֶזן ֹׁשָמַעת: 25:12
ְּכִצַּנת־ֶׁשֶלג ְּביֹום ָקִציר ִציר ֶנֱאָמן ְלֹׁשְלָחיו ְוֶנֶפׁש ֲאֹדָניו יִָׁשיב:25:13
ְנִׂשיִאים ְורּוַח ְוֶגֶׁשם ָאִין ִאיׁש ִמְתַהֵּלל ְּבַמַּתת־ָׁשֶקר: 25:14
ְּבֹאֶר ַאַּפִים ְיֻפֶּתה ָקִצין ְוָלׁשֹון ַרָּכה ִּתְׁשָּבר־ָּגֶרם: 25:15
ְּדַבׁש ָמָצאָת ֱאֹכל ַּדֶּיָּך ֶּפן־ִּתְׂשָּבֶעּנּו וֲַהֵקאתֹו: 25:16
:  ֹהַקר ַרְגְל ִמֵּבית ֵרֶע ּפֶ 25:17 ן־ִיְׂשָּבֲע ּוְׂשֵנֶא
ֵמִפיץ ְוֶחֶרב ְוֵחץ ָׁשנּון ִאיׁש ֹעֶנה ְבֵרֵעהּו ֵעד ָׁשֶקר:  25:18
ֵׁשן ֹרָעה ְוֶרֶגל מּוָעֶדת ִמְבָטח ּבֹוֵגד ְּביֹום ָצָרה:  25:19
ַמֲעֶדה ֶּבֶגד ְּביֹום ָקָרה ֹחֶמץ ַעל־ָנֶתר ְוָׁשר ַּבִּׁשִרים ַעל ֶלב־ָרע:25:20
ִאם־ָרֵעב ׂשַֹנֲא ַהֲאִכֵלהּו ְוִאם־ָצֵמא ַהְׁשֵקהּו:  25:21
:  1ֵכןַבֲעׂשֹוְת ִּכי 25:22 ֶגָחִלים ַאָּתה ֹחֶתה ַעל־רֹאׁשֹו וַיהוָה ְיַׁשֶּלם־ָל
ל ָּגֶׁשם ּוָפִנים ִנְזָעִמים ְלׁשֹון ָסֶתר: רּוַח ָצפֹון ְּתחֹולֵ 25:23
טֹוב ֶׁשֶבת ַעל־ִּפַּנת־ָּגג ֵמֵאֶׁשת מדונים ִמְדיִָנים ּוֵבית ָחֶבר: 25:24
ַמִים ָקִרים ַעל־ֶנֶפׁש ֲעיֵָפה ּוְׁשמּוָעה טֹוָבה ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק:  25:25
־ָרָׁשע:  ַמְעיָן ִנְרָּפׂש ּוָמקֹור ָמְׁשָחת ַצִּדיק ָמט ִלְפֵני25:26
ָאֹכל ְּדַבׁש ַהְרּבֹות לֹא־טֹוב ְוֵחֶקר ְּכֹבָדם ָּכבֹוד:  25:27
ִעיר ְּפרּוָצה ֵאין חֹוָמה ִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאין ַמְעָצר ְלרּוחֹו: 25:28

ַּכֶּׁשֶלג ַּבַּקִיץ ְוַכָּמָטר ַּבָּקִציר ֵּכן לֹא־ָנאוֶה ִלְכִסיל ָּכבֹוד: 26:1
רֹור ָלעּוף ֵּכן ִקְלַלת ִחָּנם לֹא לֹו ָתבֹא: ַּכִּצּפֹור ָלנּוד ַּכְּד 26:2
ׁשֹוט ַלּסּוס ֶמֶתג ַלֲחמֹור ְוֵׁשֶבט ְלֵגו ְּכִסיִלים:  26:3
ַאל־ַּתַען ְּכִסיל ְּכִאַּוְלּתֹו ֶּפן־ִּתְׁשוֶה־ּלֹו ַגם־ָאָּתה:  26:4
ֲעֵנה ְכִסיל ְּכִאַּוְלּתֹו ֶּפן־ִיְהיֶה ָחָכם ְּבֵעיָניו:  26:5
ַרְגַלִים ָחָמס ֹׁשֶתה ֹׁשֵלַח ְּדָבִרים ְּביַד־ְּכִסיל:  ְמַקֶּצה26:6
ַּדְליּו ֹׁשַקִים ִמִּפֵּסַח ּוָמָׁשל ְּבִפי ְכִסיִלים:  26:7
ִּכְצרֹור ֶאֶבן ְּבַמְרֵּגָמה ֵּכן־נֹוֵתן ִלְכִסיל ָּכבֹוד: 26:8
חֹוַח ָעָלה ְביַד־ִׁשּכֹור ּוָמָׁשל ְּבִפי ְכִסיִלים:  26:9

ֹוֵלל־ֹּכל ְוׂשֵֹכר ְּכִסיל ְוׂשֵֹכר ֹעְבִרים: ַרב ְמח26:10
ְּכֶכֶלב ָׁשב ַעל־ֵקאֹו ְּכִסיל ׁשֹוֶנה ְבִאַּוְלּתֹו:  26:11
ָרִאיָת ִאיׁש ָחָכם ְּבֵעיָניו ִּתְקוָה ִלְכִסיל ִמֶּמּנּו:  26:12
ָאַמר ָעֵצל ַׁשַחל ַּבָּדֶר ֲאִרי ֵּבין ָהְרֹחבֹות:  26:13
ב ַעל־ִציָרּה ְוָעֵצל ַעל־ִמָּטתֹו:  ַהֶּדֶלת ִּתּסֹו26:14
ָטַמן ָעֵצל יָדֹו ַּבַּצָּלַחת ִנְלָאה ַלֲהִׁשיָבּה ֶאל־ִּפיו:  26:15
ָחָכם ָעֵצל ְּבֵעיָניו ִמִּׁשְבָעה ְמִׁשיֵבי ָטַעם: 26:16
ַמֲחִזיק ְּבָאְזֵני־ָכֶלב ֹעֵבר ִמְתַעֵּבר ַעל־ִריב ּלֹא־לֹו: 26:17
ֹּיֶרה ִזִּקים ִחִּצים וָָמוֶת:  ְּכִמְתַלְהֵלַּה הַ 26:18
ֵּכן־ִאיׁש ִרָּמה ֶאת־ֵרֵעהּו ְוָאַמר ֲהלֹא־ְמַׂשֵחק ָאִני:  26:19
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ְּבֶאֶפס ֵעִצים ִּתְכֶּבה־ֵאׁש ּוְבֵאין ִנְרָּגן ִיְׁשֹּתק ָמדֹון: 26:20
ֶּפָחם ְלֶגָחִלים ְוֵעִצים ְלֵאׁש ְוִאיׁש מדונים ִמְדיִָנים ְלַחְרַחר־ִריב:26:21
ִּדְבֵרי ִנְרָּגן ְּכִמְתַלֲהִמים ְוֵהם יְָרדּו ַחְדֵרי־ָבֶטן:  26:22
ֶּכֶסף ִסיִגים ְמֻצֶּפה ַעל־ָחֶרׂש ְׂשָפַתִים ֹּדְלִקים ְוֶלב־ָרע:  26:23
בשפתו ִּבְׂשָפָתיו ִיָּנֵכר ׂשֹוֵנא ּוְבִקְרּבֹו יִָׁשית ִמְרָמה: 26:24
ִּכי ֶׁשַבע ּתֹוֵעבֹות ְּבִלּבֹו: ִּכי־ְיַחֵּנן קֹולֹו ַאל־ַּתֲאֶמן־ּבֹו26:25
ִּתַּכֶּסה ִׂשְנָאה ְּבַמָּׁשאֹון ִּתָּגֶלה ָרָעתֹו ְבָקָהל: 26:26
ֹּכֶרה־ַּׁשַחת ָּבּה ִיֹּפל ְוֹגֵלל ֶאֶבן ֵאָליו ָּתׁשּוב:  26:27
ְלׁשֹון־ֶׁשֶקר ִיְׂשָנא ַדָּכיו ּוֶפה ָחָלק יֲַעֶׂשה ִמְדֶחה: 26:28

ְּביֹום ָמָחר ִּכי לֹא־ֵתַדע ַמה־ֵּיֶלד יֹום: ַאל־ִּתְתַהֵּלל27:1
27:2 : ְיַהֶּלְל ָזר ְולֹא־ִפי ָנְכִרי ְוַאל־ְׂשָפֶתי
ֹּכֶבד־ֶאֶבן ְוֵנֶטל ַהחֹול ְוַכַעס ֱאִויל ָּכֵבד ִמְּׁשֵניֶהם: 27:3
ַאְכְזִרּיּות ֵחָמה ְוֶׁשֶטף ָאף ּוִמי יֲַעֹמד ִלְפֵני ִקְנָאה: 27:4
ּתֹוַכַחת ְמֻגָּלה ֵמַאֲהָבה ְמֻסָּתֶרת:  טֹוָבה 27:5
ֶנֱאָמִנים ִּפְצֵעי אֹוֵהב ְוַנְעָּתרֹות ְנִׁשיקֹות ׂשֹוֵנא:  27:6
ֶנֶפׁש ְׂשֵבָעה ָּתבּוס ֹנֶפת ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ָּכל־ַמר ָמתֹוק: 27:7
ְּכִצּפֹור נֹוֶדֶדת ִמן־ִקָּנּה ֵּכן־ִאיׁש נֹוֵדד ִמְּמקֹומֹו:  27:8
ּוְקֹטֶרת ְיַׂשַּמח־ֵלב ּוֶמֶתק ֵרֵעהּו ֵמֲעַצת־ָנֶפׁש: ֶׁשֶמן 27:9

ֵרֲע ורעה ְוֵרַע ָאִבי ַאל־ַּתֲעֹזב ּוֵבית ָאִחי ַאל־ָּתבֹוא ְּביֹום ֵאיֶד טֹוב ָׁשֵכן ָקרֹוב ֵמָאח ָרחֹוק:  27:10
ֲחַכם ְּבִני ְוַׂשַּמח ִלִּבי ְוָאִׁשיָבה ֹחְרִפי ָדָבר:  27:11
ָאה ָרָעה ִנְסָּתר ְּפָתאִים ָעְברּו ְוֶנֱעָנׁשּו: ָערּום רָ 27:12
ַקח־ִּבְגדֹו ִּכי־ָעַרב ָזר ּוְבַעד ָנְכִרָּיה ַחְבֵלהּו:  27:13
ְמָבֵר ֵרֵעהּו ְּבקֹול ָּגדֹול ַּבֹּבֶקר ַהְׁשֵּכים ְקָלָלה ֵּתָחֶׁשב לֹו: 27:14
ִנים ִנְׁשָּתוָה: ֶּדֶלף טֹוֵרד ְּביֹום ַסְגִריר ְוֵאֶׁשת מדונים ִמְדי27:15ָ
ֹצְפֶניָה ָצַפן־רּוַח ְוֶׁשֶמן ְיִמינֹו ִיְקָרא:  27:16
ַּבְרֶזל ְּבַבְרֶזל יַָחד ְוִאיׁש יַַחד ְּפֵני־ֵרֵעהּו:  27:17
ֹנֵצר ְּתֵאָנה יֹאַכל ִּפְריָּה ְוֹׁשֵמר ֲאֹדָניו ְיֻכָּבד: 27:18
ָאָדם: ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים ֵּכן ֵלב־ָהָאָדם לָ 27:19
ְׁשאֹול ואבדה וֲַאַבּדֹו לֹא ִתְׂשַּבְעָנה ְוֵעיֵני ָהָאָדם לֹא ִתְׂשַּבְעָנה:  27:20
ַמְצֵרף ַלֶּכֶסף ְוכּור ַלָּזָהב ְוִאיׁש ְלִפי ַמֲהָללֹו: 27:21
ַּוְלּתֹו:ִאם ִּתְכּתֹוׁש־ֶאת־ָהֱאִויל ַּבַּמְכֵּתׁש ְּבתֹו ָהִריפֹות ַּבֱעִלי לֹא־ָתסּור ֵמָעָליו אִ 27:22
יָֹדַע ֵּתַדע ְּפֵני צֹאֶנ ִׁשית ִלְּב ַלֲעָדִרים:  27:23
ִּכי לֹא ְלעֹוָלם ֹחֶסן ְוִאם־ֵנֶזר ְלדֹור דור וָדֹור:  27:24
ָּגָלה ָחִציר ְוִנְרָאה־ֶדֶׁשא ְוֶנֶאְספּו ִעְּׂשבֹות ָהִרים:  27:25
ם:  ְּכָבִׂשים ִלְלבּוֶׁש ּוְמִחיר ָׂשֶדה ַעּתּוִדי27:26
27:27  : ְוֵדי ֲחֵלב ִעִּזים ְלַלְחְמ ְלֶלֶחם ֵּביֶת ְוַחִּיים ְלַנֲערֹוֶתי

ָנסּו ְוֵאין־ֹרֵדף ָרָׁשע ְוַצִּדיִקים ִּכְכִפיר ִיְבָטח:  28:1
28:2 : ְּבֶפַׁשע ֶאֶרץ ַרִּבים ָׂשֶריָה ּוְבָאָדם ֵמִבין ֹיֵדַע ֵּכן יֲַאִרי
ים ָמָטר ֹסֵחף ְוֵאין ָלֶחם:  ֶּגֶבר ָרׁש ְוֹעֵׁשק ַּדּלִ 28:3
ֹעְזֵבי תֹוָרה ְיַהְללּו ָרָׁשע ְוֹׁשְמֵרי תֹוָרה ִיְתָּגרּו ָבם:28:4
ַאְנֵׁשי־ָרע לֹא־יִָבינּו ִמְׁשָּפט ּוְמַבְקֵׁשי ְיהוָה יִָבינּו ֹכל:  28:5
טֹוב־ָרׁש הֹוֵל ְּבֻתּמֹו ֵמִעֵּקׁש ְּדָרַכִים ְוהּוא ָעִׁשיר:  28:6
ר ּתֹוָרה ֵּבן ֵמִבין ְוֹרֶעה זֹוְלִלים יְַכִלים ָאִביו: נֹוצֵ 28:7
ַמְרֶּבה הֹונֹו ְּבֶנֶׁש ובתרבית ְוַתְרִּבית ְלחֹוֵנן ַּדִּלים ִיְקְּבֶצּנּו: 28:8
ֵמִסיר ָאְזנֹו ִמְּׁשֹמַע ּתֹוָרה ַּגם־ְּתִפָּלתֹו ּתֹוֵעָבה: 28:9

ּותֹו הּוא־ִיּפֹול ּוְתִמיִמים ִיְנֲחלּו־טֹוב:  ַמְׁשֶּגה ְיָׁשִרים ְּבֶדֶר ָרע ִּבְׁשח28:10
ָחָכם ְּבֵעיָניו ִאיׁש ָעִׁשיר ְוַדל ֵמִבין יְַחְקֶרּנּו:  28:11
ץ ַצִּדיִקים ַרָּבה ִתְפָאֶרת ּוְבקּום ְרָׁשִעים ְיֻחַּפׂש ָאָדם: 28:12 ַּבֲע
ְמַכֶּסה ְפָׁשָעיו לֹא יְַצִליַח ּומֹוֶדה ְוֹעֵזב ְיֻרָחם: 28:13



ַאְׁשֵרי ָאָדם ְמַפֵחד ָּתִמיד ּוַמְקֶׁשה ִלּבֹו ִיּפֹול ְּבָרָעה: 28:14
ֲאִרי־ֹנֵהם ְוֹדב ׁשֹוֵקק ֹמֵׁשל ָרָׁשע ַעל ַעם־ָּדל:  28:15
ָנִגיד ֲחַסר ְּתבּונֹות ְוַרב ַמֲעַׁשּקֹות ְוׂשֵֹנא ֶבַצע יֲַאִרי יִָמים:28:16
יָנּוס ַאל־ִיְתְמכּו־בֹו: ָאָדם ָעֻׁשק ְּבַדם־ָנֶפש ַעד־ּבֹור 28:17
הֹוֵל ָּתִמים ִיָּוֵׁשַע ְוֶנְעַקׁש ְּדָרַכִים ִיּפֹול ְּבֶאָחת: 28:18
ֹעֵבד ַאְדָמתֹו ִיְׂשַּבע־ָלֶחם ּוְמַרֵּדף ֵרִקים ִיְׂשַּבע־ִריׁש: 28:19
ִאיׁש ֱאמּונֹות ַרב־ְּבָרכֹות ְוָאץ ְלַהֲעִׁשיר לֹא ִיָּנֶקה:  28:20
ִנים לֹא־טֹוב ְוַעל־ַּפת־ֶלֶחם ִיְפַׁשע־ָּגֶבר: ַהֵּכר־ּפָ 28:21
ִנֳבָהל ַלהֹון ִאיׁש ַרע ָעִין ְולֹא־יֵַדע ִּכי־ֶחֶסר ְיֹבֶאּנּו:  28:22
מֹוִכיַח ָאָדם ַאֲחַרי ֵחן ִיְמָצא ִמַּמֲחִליק ָלׁשֹון:  28:23
ִחית: ּגֹוֵזל ָאִביו ְוִאּמֹו ְוֹאֵמר ֵאין־ָּפַׁשע ָחֵבר הּוא ְלִאיׁש ַמְׁש 28:24
ְרַחב־ֶנֶפׁש ְיָגֶרה ָמדֹון ּובֹוֵטַח ַעל־ְיהוָה ְיֻדָּׁשן:  28:25
ּבֹוֵטַח ְּבִלּבֹו הּוא ְכִסיל ְוהֹוֵל ְּבָחְכָמה הּוא ִיָּמֵלט:  28:26
נֹוֵתן ָלָרׁש ֵאין ַמְחסֹור ּוַמְעִלים ֵעיָניו ַרב־ְמֵארֹות:  28:27
ָאְבָדם ִיְרּבּו ַצִּדיִקים:  ְּבקּום ְרָׁשִעים ִיָּסֵתר ָאָדם ּובְ 28:28

ִאיׁש ּתֹוָכחֹות ַמְקֶׁשה־ֹעֶרף ֶּפַתע ִיָּׁשֵבר ְוֵאין ַמְרֵּפא:  29:1
ִּבְרבֹות ַצִּדיִקים ִיְׂשַמח ָהָעם ּוִבְמֹׁשל ָרָׁשע יֵָאַנח ָעם: 29:2
ִאיׁש־ֹאֵהב ָחְכָמה ְיַׂשַּמח ָאִביו ְוֹרֶעה זֹונֹות ְיַאֶּבד־הֹון: 29:3
ְּבִמְׁשָּפט יֲַעִמיד ָאֶרץ ְוִאיׁש ְּתרּומֹות יֶֶהְרֶסָּנה:  ֶמֶל 29:4
ֶּגֶבר ַמֲחִליק ַעל־ֵרֵעהּו ֶרֶׁשת ּפֹוֵרׂש ַעל־ְּפָעָמיו:  29:5
ְּבֶפַׁשע ִאיׁש ָרע מֹוֵקׁש ְוַצִּדיק ָירּון ְוָׂשֵמַח:  29:6
ֹיֵדַע ַצִּדיק ִּדין ַּדִּלים ָרָׁשע לֹא־יִָבין ָּדַעת:  29:7
ְנֵׁשי ָלצֹון יִָפיחּו ִקְריָה וֲַחָכִמים יִָׁשיבּו ָאף:  אַ 29:8
ִאיׁש־ָחָכם ִנְׁשָּפט ֶאת־ִאיׁש ֱאִויל ְוָרַגז ְוָׂשַחק ְוֵאין ָנַחת: 29:9

ַאְנֵׁשי ָדִמים ִיְׂשְנאּו־ָתם ִויָׁשִרים ְיַבְקׁשּו ַנְפׁשֹו: 29:10
ְּבֶחָּנה: ָּכל־רּוחֹו יֹוִציא ְכִסיל ְוָחָכם ְּבָאחֹור ְיׁשַ 29:11
ֹמֵׁשל ַמְקִׁשיב ַעל־ְּדַבר־ָׁשֶקר ָּכל־ְמָׁשְרָתיו ְרָׁשִעים: 29:12
ָרׁש ְוִאיׁש ְּתָכִכים ִנְפָּגׁשּו ֵמִאיר־ֵעיֵני ְׁשֵניֶהם ְיהוָה:  29:13
ֶמֶל ׁשֹוֵפט ֶּבֱאֶמת ַּדִּלים ִּכְסאֹו ָלַעד ִיּכֹון:  29:14
ְוַנַער ְמֻׁשָּלח ֵמִביׁש ִאּמֹו: ֵׁשֶבט ְותֹוַכַחת ִיֵּתן ָחְכָמה 29:15
ִּבְרבֹות ְרָׁשִעים ִיְרֶּבה־ָּפַׁשע ְוַצִּדיִקים ְּבַמַּפְלָּתם ִיְראּו: 29:16
29:17: יֵַּסר ִּבְנ ִויִניֶח ְוִיֵּתן ַמֲעַדִּנים ְלַנְפֶׁש
ְּבֵאין ָחזֹון ִיָּפַרע ָעם ְוֹׁשֵמר ּתֹוָרה ַאְׁשֵרהּו: 29:18
ִרים לֹא־ִיָּוֶסר ָעֶבד ִּכי־יִָבין ְוֵאין ַמֲעֶנה:  ִּבְדבָ 29:19
ָחִזיָת ִאיׁש ָאץ ִּבְדָבָריו ִּתְקוָה ִלְכִסיל ִמֶּמּנּו: 29:20
ְמַפֵּנק ִמֹּנַער ַעְבּדֹו ְוַאֲחִריתֹו ִיְהיֶה ָמנֹון: 29:21
ִאיׁש־ַאף ְיָגֶרה ָמדֹון ּוַבַעל ֵחָמה ַרב־ָּפַׁשע:  29:22
ם ַּתְׁשִּפיֶלּנּו ּוְׁשַפל־רּוַח ִיְתֹמ ָּכבֹוד:  ַּגֲאוַת ָאדָ 29:23
חֹוֵלק ִעם־ַּגָּנב ׂשֹוֵנא ַנְפׁשֹו ָאָלה ִיְׁשַמע ְולֹא יִַּגיד:  29:24
ֶחְרַּדת ָאָדם ִיֵּתן מֹוֵקׁש ּובֹוֵטַח ַּביהוָה ְיֻׂשָּגב: 29:25
יׁש:  ַרִּבים ְמַבְקִׁשים ְּפֵני־מֹוֵׁשל ּוֵמְיהוָה ִמְׁשַּפט־אִ 29:26
29:27 : ּתֹוֲעַבת ַצִּדיִקים ִאיׁש ָעוֶל ְותֹוֲעַבת ָרָׁשע ְיַׁשר־ָּדֶר

ִּדְבֵרי ָאגּור ִּבן־ָיֶקה ַהַּמָּׂשא ְנֻאם ַהֶּגֶבר ְלִאיִתיֵאל ְלִאיִתיֵאל ְוֻאָכל:  30:1
ִּכי ַבַער ָאֹנִכי ֵמִאיׁש ְולֹא־ִביַנת ָאָדם ִלי:  30:2
ַדַעת ְקֹדִׁשים ֵאָדע:  ְולֹא־ָלַמְדִּתי ָחְכָמה וְ 30:3
ִמי ָעָלה־ָׁשַמִים וֵַּיַרד ִמי ָאַסף־רּוַח ְּבָחְפָניו ִמי ָצַרר־ַמִים ַּבִּׂשְמָלה ִמי ֵהִקים ָּכל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ ַמה־ְּׁשמֹו30:4

ּוַמה־ֶּׁשם־ְּבנֹו ִּכי ֵתָדע: 
ָּכל־ִאְמַרת ֱאלֹוַּה ְצרּוָפה ָמֵגן הּוא ַלֹחִסים ּבֹו:  30:5
ל־ּתֹוְסְף ַעל־ְּדָבָריו ֶּפן־יֹוִכיַח ְּב ְוִנְכָזְבָּת:אַ 30:6



ְׁשַּתִים ָׁשַאְלִּתי ֵמִאָּת ַאל־ִּתְמַנע ִמֶּמִּני ְּבֶטֶרם ָאמּות: 30:7
ָׁשְוא ּוְדַבר־ָּכָזב ַהְרֵחק ִמֶּמִּני ֵראׁש ָוֹעֶׁשר ַאל־ִּתֶּתן־ִלי ַהְטִריֵפִני ֶלֶחם ֻחִּקי: 30:8
ָהי:ֶּפן ֶאְׂשּבַ 30:9 ע ְוִכַחְׁשִּתי ְוָאַמְרִּתי ִמי ְיהוָה ּוֶפן־ִאָּוֵרׁש ְוָגַנְבִּתי ְוָתַפְׂשִּתי ֵׁשם ֱא

ַאל־ַּתְלֵׁשן ֶעֶבד ֶאל־אדנו ֲאֹדָניו ֶּפן־ְיַקֶּלְל ְוָאָׁשְמָּת: 30:10
30:11  : ּדֹור ָאִביו ְיַקֵּלל ְוֶאת־ִאּמֹו לֹא ְיָבֵר
יו ּוִמֹּצָאתֹו לֹא ֻרָחץ:  ּדֹור ָטהֹור ְּבֵעינָ 30:12
ּדֹור ָמה־ָרמּו ֵעיָניו ְוַעְפַעָּפיו ִיָּנֵׂשאּו:  30:13
ּדֹור ֲחָרבֹות ִׁשָּניו ּוַמֲאָכלֹות ְמַתְּלֹעָתיו ֶלֱאֹכל ֲעִנִּיים ֵמֶאֶרץ ְוֶאְביֹוִנים ֵמָאָדם:30:14
ְעָנה ַאְרַּבע לֹא־ָאְמרּו הֹון:  ַלֲעלּוָקה ְׁשֵּתי ָבנֹות ַהב ַהב ָׁשלֹוׁש ֵהָּנה לֹא ִתְׂשּבַ 30:15
ְׁשאֹול ְוֹעֶצר ָרַחם ֶאֶרץ לֹא־ָׂשְבָעה ַּמִים ְוֵאׁש לֹא־ָאְמָרה הֹון:  30:16
ַעִין ִּתְלַעג ְלָאב ְוָתבּוז ִליֲּקַהת־ֵאם ִיְּקרּוָה ֹעְרֵבי־ַנַחל ְויֹאְכלּוָה ְבֵני־ָנֶׁשר:30:17
ָׁשה ֵהָּמה ִנְפְלאּו ִמֶּמּנִ 30:18 י וארבע ְוַאְרָּבָעה לֹא ְיַדְעִּתים: ְׁש
־ֳאִנָּיה ְבֶלב־יָם ְוֶדֶר ֶּגֶבר ְּבַעְלָמה: 30:19 ֶּדֶר ַהֶּנֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ֶּדֶר ָנָחׁש ֲעֵלי צּור ֶּדֶר
ֵּכן ֶּדֶר ִאָּׁשה ְמָנָאֶפת ָאְכָלה ּוָמֲחָתה ִפיָה ְוָאְמָרה לֹא־ָפַעְלִּתי ָאוֶן:30:20
ַּתַחת ָׁשלֹוׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ ְוַתַחת ַאְרַּבע לֹא־תּוַכל ְׂשֵאת: 30:21
ַּתַחת־ֶעֶבד ִּכי ִיְמלֹו ְוָנָבל ִּכי ִיְׂשַּבע־ָלֶחם:  30:22
ַּתַחת ְׂשנּוָאה ִּכי ִתָּבֵעל ְוִׁשְפָחה ִּכי־ִתיַרׁש ְּגִבְרָּתּה: 30:23
ים ְמֻחָּכִמים:  ַאְרָּבָעה ֵהם ְקַטֵּני־ָאֶרץ ְוֵהָּמה ֲחָכמִ 30:24
ַהְּנָמִלים ַעם לֹא־ָעז וַָּיִכינּו ַבַּקִיץ ַלְחָמם:  30:25
ְׁשַפִּנים ַעם לֹא־ָעצּום וַָּיִׂשימּו ַבֶּסַלע ֵּביָתם: 30:26
ֶמֶל ֵאין ָלַאְרֶּבה וֵַּיֵצא ֹחֵצץ ּכֻּלֹו:  30:27
:ְׂשָמִמית ְּביַָדִים ְּתַתֵּפׂש ְוִהיא ְּבֵהיְכֵלי ֶמֶל 30:28
ָׁשה ֵהָּמה ֵמיִטיֵבי ָצַעד ְוַאְרָּבָעה ֵמיִטֵבי ָלֶכת: 30:29 ְׁש
ַלִיׁש ִּגּבֹור ַּבְּבֵהָמה ְולֹא־יָׁשּוב ִמְּפֵני־ֹכל:  30:30
ַזְרִזיר ָמְתַנִים אֹו־ָתִיׁש ּוֶמֶל ַאְלקּום ִעּמֹו:  30:31
ִאם־ָנַבְלָּת ְבִהְתַנֵּׂשא ְוִאם־ַזּמֹוָת יָד ְלֶפה:  30:32
ִּכי ִמיץ ָחָלב יֹוִציא ֶחְמָאה ּוִמיץ־ַאף יֹוִציא ָדם ּוִמיץ ַאַּפִים יֹוִציא ִריב:30:33

ִּדְבֵרי ְלמּוֵאל ֶמֶל ַמָּׂשא ֲאֶׁשר־ִיְּסַרּתּו ִאּמֹו:  31:1
ַמה־ְּבִרי ּוַמה־ַּבר־ִּבְטִני ּוֶמה ַּבר־ְנָדָרי:  31:2
 ַלְמחֹות ְמָלִכין:  ַאל־ִּתֵּתן ַלָּנִׁשים ֵחיֶל ּוְדָרֶכי 31:3
ַאל ַלְמָלִכים ְלמֹוֵאל ַאל ַלְמָלִכים ְׁשתֹו־יִָין ּוְלרֹוְזִנים או ֵאי ֵׁשָכר:  31:4
ֶּפן־ִיְׁשֶּתה ְוִיְׁשַּכח ְמֻחָּקק ִויַׁשֶּנה ִּדין ָּכל־ְּבֵני־ֹעִני:  31:5
ְּתנּו־ֵׁשָכר ְלאֹוֵבד ְויִַין ְלָמֵרי ָנֶפׁש: 31:6
ְׁשַּכח ִריׁשֹו וֲַעָמלֹו לֹא ִיְזָּכר־עֹוד:  ִיְׁשֶּתה ְויִ 31:7
ְּפַתח־ִּפי ְלִאֵּלם ֶאל־ִּדין ָּכל־ְּבֵני ֲחלֹוף: 31:8
ְּפַתח־ִּפי ְׁשָפט־ֶצֶדק ְוִדין ָעִני ְוֶאְביֹון:31:9

ֵאֶׁשת־ַחִיל ִמי ִיְמָצא ְוָרֹחק ִמְּפִניִנים ִמְכָרּה:  31:10
ָׁשָלל לֹא יְֶחָסר: ָּבַטח ָּבּה ֵלב ַּבְעָלּה וְ 31:11
ְּגָמַלְתהּו טֹוב ְולֹא־ָרע ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייה: 31:12
ָּדְרָׁשה ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים וַַּתַעׂש ְּבֵחֶפץ ַּכֶּפיָה: 31:13
ָהְיָתה ָּכֳאִנּיֹות סֹוֵחר ִמֶּמְרָחק ָּתִביא ַלְחָמּה:  31:14
ּה ְוֹחק ְלַנֲעֹרֶתיָה: וַָּתָקם ְּבעֹוד ַלְיָלה וִַּתֵּתן ֶטֶרף ְלֵביתָ 31:15
ָזְמָמה ָׂשֶדה וִַּתָּקֵחהּו ִמְּפִרי ַכֶּפיָה נטע ָנְטָעה ָּכֶרם: 31:16
ָחְגָרה ְבעֹוז ָמְתֶניָה וְַּתַאֵּמץ ְזֹרעֹוֶתיָה:  31:17
ָטֲעָמה ִּכי־טֹוב ַסְחָרּה לֹא־ִיְכֶּבה בליל ַבַּלְיָלה ֵנָרּה: 31:18
:  יֶָדיָה ִׁשְּלָחה ַבִּכיׁש31:19 ֹור ְוַכֶּפיָה ָּתְמכּו ָפֶל
ַּכָּפּה ָּפְרָׂשה ֶלָעִני ְויֶָדיָה ִׁשְּלָחה ָלֶאְביֹון:  31:20
לֹא־ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמָּׁשֶלג ִּכי ָכל־ֵּביָתּה ָלֻבׁש ָׁשִנים: 31:21
ַמְרַבִּדים ָעְׂשָתה־ָּלּה ֵׁשׁש ְוַאְרָּגָמן ְלבּוָׁשּה:  31:22



ִרים ַּבְעָלּה ְּבִׁשְבּתֹו ִעם־ִזְקֵני־ָאֶרץ:  נֹוָדע ַּבְּׁשעָ 31:23
ָסִדין ָעְׂשָתה וִַּתְמֹּכר וֲַחגֹור ָנְתָנה ַלְּכַנֲעִני: 31:24
ֹעז־ְוָהָדר ְלבּוָׁשּה וִַּתְׂשַחק ְליֹום ַאֲחרֹון: 31:25
ִּפיָה ָּפְתָחה ְבָחְכָמה ְותֹוַרת־ֶחֶסד ַעל־ְלׁשֹוָנּה: 31:26
ת ֵּביָתּה ְוֶלֶחם ַעְצלּות לֹא תֹאֵכל:  צֹוִפָּיה ֲהִליכֹו31:27
ָקמּו ָבֶניָה וְַיַאְּׁשרּוָה ַּבְעָלּה וְַיַהְלָלּה:  31:28
ַרּבֹות ָּבנֹות ָעׂשּו ָחִיל ְוַאְּת ָעִלית ַעל־ֻּכָּלָנה:  31:29
ֶׁשֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהֹּיִפי ִאָּׁשה ִיְרַאת־ְיהוָה ִהיא ִתְתַהָּלל: 31:30
ּה ִמְּפִרי יֶָדיָה ִויַהְללּוָה ַבְּׁשָעִרים ַמֲעֶׂשיָה: ְּתנּו־לָ 31:31

Ecclesiastes קהלת
ִּדְבֵרי ֹקֶהֶלת ֶּבן־ָּדִוד ֶמֶל ִּבירּוָׁשָלִם: 1:1
ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהֹּכל ָהֶבל:  1:2
ָּׁשֶמׁש: ַמה־ִּיְתרֹון ָלָאָדם ְּבָכל־ֲעָמלֹו ֶׁשַּיֲעֹמל ַּתַחת הַ 1:3
ּדֹור ֹהֵל ְודֹור ָּבא ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם ֹעָמֶדת: 1:4
ְוָזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ּוָבא ַהָּׁשֶמׁש ְוֶאל־ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח הּוא ָׁשם:  1:5
הֹוֵל ֶאל־ָּדרֹום ְוסֹוֵבב ֶאל־ָצפֹון סֹוֵבב ֹסֵבב הֹוֵל ָהרּוַח ְוַעל־ְסִביֹבָתיו ָׁשב ָהרּוַח:  1:6
ָּכל־ַהְּנָחִלים ֹהְלִכים ֶאל־ַהָּים ְוַהָּים ֵאיֶנּנּו ָמֵלא ֶאל־ְמקֹום ֶׁשַהְּנָחִלים ֹהְלִכים ָׁשם ֵהם ָׁשִבים ָלָלֶכת: 1:7
ָּכל־ַהְּדָבִרים ְיֵגִעים לֹא־יּוַכל ִאיׁש ְלַדֵּבר לֹא־ִתְׂשַּבע ַעִין ִלְראֹות ְולֹא־ִתָּמֵלא ֹאֶזן ִמְּׁשֹמַע: 1:8
ָהיָה הּוא ֶׁשִּיְהיֶה ּוַמה־ֶׁשַּנֲעָׂשה הּוא ֶׁשֵּיָעֶׂשה ְוֵאין ָּכל־ָחָדׁש ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש: ַמה־ּׁשֶ 1:9

יֵׁש ָּדָבר ֶׁשּיֹאַמר ְרֵאה־ֶזה ָחָדׁש הּוא ְּכָבר ָהיָה ְלֹעָלִמים ֲאֶׁשר ָהיָה ִמְּלָפֵננּו:  1:10
ְהיּו לֹא־ִיְהיֶה ָלֶהם ִזָּכרֹון ִעם ֶׁשִּיְהיּו ָלַאֲחֹרָנה:ֵאין ִזְכרֹון ָלִראֹׁשִנים ְוַגם ָלַאֲחֹרִנים ֶׁשּיִ 1:11
ֲאִני ֹקֶהֶלת ָהִייִתי ֶמֶל ַעל־ִיְׂשָרֵאל ִּבירּוָׁשָלִם: 1:12
ִהים ִלְבֵני  ְוָנַתִּתי ֶאת־ִלִּבי ִלְדרֹוׁש ְוָלתּור ַּבָחְכָמה ַעל ָּכל־ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַּתַחת ַהָּׁשָמִים הּוא ִעְניַן ָרע ָנַתן ֱא1:13

ָהָאָדם ַלֲענֹות ּבֹו:  
ָרִאיִתי ֶאת־ָּכל־ַהַּמֲעִׂשים ֶׁשַּנֲעׂשּו ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ְוִהֵּנה ַהֹּכל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח:  1:14
ְמֻעָּות לֹא־יּוַכל ִלְתֹקן ְוֶחְסרֹון לֹא־יּוַכל ְלִהָּמנֹות:  1:15
י ִהֵּנה ִהְגַּדְלִּתי ְוהֹוַסְפִּתי ָחְכָמה ַעל ָּכל־ֲאֶׁשר־ָהיָה ְלָפַני ַעל־ְירּוָׁשָלִם ְוִלִּבי ִּדַּבְרִּתי ֲאִני ִעם־ִלִּבי ֵלאֹמר ֲאנִ 1:16

ָרָאה ַהְרֵּבה ָחְכָמה וָָדַעת:  
וֶָאְּתָנה ִלִּבי ָלַדַעת ָחְכָמה ְוַדַעת הֹוֵללֹות ְוִׂשְכלּות יַָדְעִּתי ֶׁשַּגם־ֶזה הּוא ַרְעיֹון רּוַח:  1:17
ְּבֹרב ָחְכָמה ָרב־ָּכַעס ְויֹוִסיף ַּדַעת יֹוִסיף ַמְכאֹוב:  ִּכי1:18

ָאַמְרִּתי ֲאִני ְּבִלִּבי ְלָכה־ָּנא ֲאַנְּסָכה ְבִׂשְמָחה ּוְרֵאה ְבטֹוב ְוִהֵּנה ַגם־הּוא ָהֶבל:  2:1
ִלְׂשחֹוק ָאַמְרִּתי ְמהֹוָלל ּוְלִׂשְמָחה ַמה־ֹּזה ֹעָׂשה:  2:2
ׁשֹו ַּבַּיִין ֶאת־ְּבָׂשִרי ְוִלִּבי ֹנֵהג ַּבָחְכָמה ְוֶלֱאֹחז ְּבִסְכלּות ַעד ֲאֶׁשר־ֶאְרֶאה ֵאי־ֶזה טֹוב ִלְבֵני  ַּתְרִּתי ְבִלִּבי ִלמְ 2:3

ָהָאָדם ֲאֶׁשר יֲַעׂשּו ַּתַחת ַהָּׁשַמִים ִמְסַּפר ְיֵמי ַחֵּייֶהם: 
ָרִמים:  ִהְגַּדְלִּתי ַמֲעָׂשי ָּבִניִתי ִלי ָּבִּתים ָנַטְעִּתי ִלי ּכְ 2:4
ָעִׂשיִתי ִלי ַּגּנֹות ּוַפְרֵּדִסים ְוָנַטְעִּתי ָבֶהם ֵעץ ָּכל־ֶּפִרי:  2:5
ָעִׂשיִתי ִלי ְּבֵרכֹות ָמִים ְלַהְׁשקֹות ֵמֶהם יַַער צֹוֵמַח ֵעִצים: 2:6
ה ִלי ִמֹּכל ֶׁשָהיּו ְלָפַני ִּבירּוָׁשָלִם:  ָקִניִתי ֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹות ּוְבֵני־ַבִית ָהיָה ִלי ַּגם ִמְקֶנה ָבָקר וָצֹאן ַהְרֵּבה ָהי2:7ָ
ָאָדם ִׁשָּדה ְוִׁשּדֹות:  ָּכַנְסִּתי ִלי ַּגם־ֶּכֶסף ְוָזָהב ּוְסֻגַּלת ְמָלִכים ְוַהְּמִדינֹות ָעִׂשיִתי ִלי ָׁשִרים ְוָׁשרֹות ְוַתֲענּוֹגת ְּבֵני הָ 2:8
ִּבירּוָׁשָלִם ַאף ָחְכָמִתי ָעְמָדה ִּלי:  ְוָגַדְלִּתי ְוהֹוַסְפִּתי ִמֹּכל ֶׁשָהיָה ְלָפַני2:9

י ְוֶזה־ָהיָה  ְוֹכל ֲאֶׁשר ָׁשֲאלּו ֵעיַני לֹא ָאַצְלִּתי ֵמֶהם לֹא־ָמַנְעִּתי ֶאת־ִלִּבי ִמָּכל־ִׂשְמָחה ִּכי־ִלִּבי ָׂשֵמַח ִמָּכל־ֲעָמלִ 2:10
ֶחְלִקי ִמָּכל־ֲעָמִלי:  

ּו יַָדי ּוֶבָעָמל ֶׁשָעַמְלִּתי ַלֲעׂשֹות ְוִהֵּנה ַהֹּכל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח ְוֵאין ִיְתרֹון ַּתַחת ּוָפִניִתי ֲאִני ְּבָכל־ַמֲעַׂשי ֶׁשָעׂש2:11
ַהָּׁשֶמׁש:  

ּוהּו: ּוָפִניִתי ֲאִני ִלְראֹות ָחְכָמה ְוהֹוֵללֹות ְוִסְכלּות ִּכי ֶמה ָהָאָדם ֶׁשָּיבֹוא ַאֲחֵרי ַהֶּמֶל ֵאת ֲאֶׁשר־ְּכָבר ָעׂש2:12
2:13 : ְוָרִאיִתי ָאִני ֶׁשֵּיׁש ִיְתרֹון ַלָחְכָמה ִמן־ַהִּסְכלּות ִּכיְתרֹון ָהאֹור ִמן־ַהֹחֶׁש
ֶהָחָכם ֵעיָניו ְּברֹאׁשֹו ְוַהְּכִסיל ַּבֹחֶׁש הֹוֵל ְויַָדְעִּתי ַגם־ָאִני ֶׁשִּמְקֶרה ֶאָחד ִיְקֶרה ֶאת־ֻּכָּלם:  2:14
ִמְקֵרה ַהְּכִסיל ַּגם־ֲאִני ִיְקֵרִני ְוָלָּמה ָחַכְמִּתי ֲאִני ָאז יֹוֵתר ְוִדַּבְרִּתי ְבִלִּבי ֶׁשַּגם־ֶזה ָהֶבל:  ְוָאַמְרִּתי ֲאִני ְּבִלִּבי ּכְ 2:15
ִסיל:  ם־ַהּכְ ִּכי ֵאין ִזְכרֹון ֶלָחָכם ִעם־ַהְּכִסיל ְלעֹוָלם ְּבֶׁשְּכָבר ַהָּיִמים ַהָּבִאים ַהֹּכל ִנְׁשָּכח ְוֵאי יָמּות ֶהָחָכם עִ 2:16



ְוָׂשֵנאִתי ֶאת־ַהַחִּיים ִּכי ַרע ָעַלי ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשַּנֲעָׂשה ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ִּכי־ַהֹּכל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח:  2:17
ְוָׂשֵנאִתי ֲאִני ֶאת־ָּכל־ֲעָמִלי ֶׁשֲאִני ָעֵמל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ֶׁשַאִּניֶחּנּו ָלָאָדם ֶׁשִּיְהיֶה ַאֲחָרי:  2:18
:  י יֹוֵדַע ֶהָחָכם ִיְהיֶה אֹו ָסָכל ְוִיְׁשַלט ְּבָכל־ֲעָמִלי ֶׁשָעַמְלִּתי ְוֶׁשָחַכְמִּתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ַּגם־ֶזה ָהֶבלּומִ 2:19
ְוַסּבֹוִתי ֲאִני ְליֵַאׁש ֶאת־ִלִּבי ַעל ָּכל־ֶהָעָמל ֶׁשָעַמְלִּתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש:  2:20
ְכָמה ּוְבַדַעת ּוְבִכְׁשרֹון ּוְלָאָדם ֶׁשּלֹא ָעַמל־ּבֹו ִיְּתֶנּנּו ֶחְלקֹו ַּגם־ֶזה ֶהֶבל ְוָרָעה ַרָּבה: ִּכי־יֵׁש ָאָדם ֶׁשֲעָמלֹו ְּבחָ 2:21
ִּכי ֶמה־ֹהוֶה ָלָאָדם ְּבָכל־ֲעָמלֹו ּוְבַרְעיֹון ִלּבֹו ֶׁשהּוא ָעֵמל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש: 2:22
ַּגם־ַּבַּלְיָלה לֹא־ָׁשַכב ִלּבו ַּגם־ֶזה ֶהֶבל הּוא:  ִּכי ָכל־יָָמיו ַמְכֹאִבים וַָכַעס ִעְניָנֹו2:23
ִהים 2:24 ִהיא:  ֵאין־טֹוב ָּבָאָדם ֶׁשּיֹאַכל ְוָׁשָתה ְוֶהְרָאה ֶאת־ַנְפׁשֹו טֹוב ַּבֲעָמלֹו ַּגם־ֹזה ָרִאיִתי ָאִני ִּכי ִמַּיד ָהֱא
ִּכי ִמי יֹאַכל ּוִמי יָחּוׁש חּוץ ִמֶּמִּני: 2:25
ִהים  ָאָדם ֶׁשּטֹוב ְלָפָניו ָנַתן ָחְכָמה ְוַדַעת ְוִׂשְמָחה ְוַלחֹוֶטא ָנַתן ִעְניָן ֶלֱאסֹוף ְוִלְכנֹוס ָלֵתת ְלטֹוב ִלְפֵני הָ ִּכי לְ 2:26 ֱא

ַּגם־ֶזה ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח:  
ַלֹּכל ְזָמן ְוֵעת ְלָכל־ֵחֶפץ ַּתַחת ַהָּׁשָמִים: 3:1
ת ֵעת ָלַטַעת ְוֵעת ַלֲעקֹור ָנטּוַע: ֵעת ָלֶלֶדת ְוֵעת ָלמּו3:2
ֵעת ַלֲהרֹוג ְוֵעת ִלְרּפֹוא ֵעת ִלְפרֹוץ ְוֵעת ִלְבנֹות:  3:3
ֵעת ִלְבּכֹות ְוֵעת ִלְׂשחֹוק ֵעת ְספֹוד ְוֵעת ְרקֹוד:  3:4
ֵעת ְלַהְׁשִלי ֲאָבִנים ְוֵעת ְּכנֹוס ֲאָבִנים ֵעת ַלֲחבֹוק ְוֵעת ִלְרֹחק ֵמַחֵּבק:  3:5
:  עֵ 3:6 ת ְלַבֵּקׁש ְוֵעת ְלַאֵּבד ֵעת ִלְׁשמֹור ְוֵעת ְלַהְׁשִלי
ֵעת ִלְקרֹוַע ְוֵעת ִלְתּפֹור ֵעת ַלֲחׁשֹות ְוֵעת ְלַדֵּבר:  3:7
ֵעת ֶלֱאֹהב ְוֵעת ִלְׂשנֹא ֵעת ִמְלָחָמה ְוֵעת ָׁשלֹום: 3:8
ַמה־ִּיְתרֹון ָהעֹוֶׂשה ַּבֲאֶׁשר הּוא ָעֵמל: 3:9

ִהים ִלְבֵני ָהָאָדם ַלֲענֹות ּבֹו:  ָרִאי3:10 ִתי ֶאת־ָהִעְניָן ֲאֶׁשר ָנַתן ֱא
ָעָׂשה  ֶאת־ַהֹּכל ָעָׂשה יֶָפה ְבִעּתֹו ַּגם ֶאת־ָהֹעָלם ָנַתן ְּבִלָּבם ִמְּבִלי ֲאֶׁשר לֹא־ִיְמָצא ָהָאָדם ֶאת־ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר־3:11

ִהים ֵמרֹאׁש ְוַעד־סֹוף:   ָהֱא
י ֵאין טֹוב ָּבם ִּכי ִאם־ִלְׂשמֹוַח ְוַלֲעׂשֹות טֹוב ְּבַחָּייו:  יַָדְעִּתי ּכִ 3:12
ִהים ִהיא:  3:13 ְוַגם ָּכל־ָהָאָדם ֶׁשּיֹאַכל ְוָׁשָתה ְוָרָאה טֹוב ְּבָכל־ֲעָמלֹו ַמַּתת ֱא
ִהים הּוא ִיְהיֶה ְלעֹוָלם ָעָליו ֵאין ְלהֹוסִ 3:14 ִהים ָעָׂשה  יַָדְעִּתי ִּכי ָּכל־ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה ָהֱא יף ּוִמֶּמּנּו ֵאין ִלְגֹרַע ְוָהֱא

ֶׁשִּיְראּו ִמְּלָפָניו: 
ִהים ְיַבֵּקׁש ֶאת־ִנְרָּדף:  3:15 ַמה־ֶּׁשָהיָה ְּכָבר הּוא וֲַאֶׁשר ִלְהיֹות ְּכָבר ָהיָה ְוָהֱא
ם ַהֶּצֶדק ָׁשָּמה ָהָרַׁשע:  ְועֹוד ָרִאיִתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ְמקֹום ַהִּמְׁשָּפט ָׁשָּמה ָהֶרַׁשע ּוְמקֹו3:16
ִהים ִּכי־ֵעת ְלָכל־ֵחֶפץ ְוַעל ָּכל־ַהַּמֲעֶׂשה ׁשָ 3:17 ם: ָאַמְרִּתי ֲאִני ְּבִלִּבי ֶאת־ַהַּצִּדיק ְוֶאת־ָהָרָׁשע ִיְׁשֹּפט ָהֱא
ִהים ְוִלְראֹות ְׁשהֶ 3:18 ם־ְּבֵהָמה ֵהָּמה ָלֶהם:  ָאַמְרִּתי ֲאִני ְּבִלִּבי ַעל־ִּדְבַרת ְּבֵני ָהָאָדם ְלָבָרם ָהֱא
ִּכי ִמְקֶרה ְבֵני־ָהָאָדם ּוִמְקֶרה ַהְּבֵהָמה ּוִמְקֶרה ֶאָחד ָלֶהם ְּכמֹות ֶזה ֵּכן מֹות ֶזה ְורּוַח ֶאָחד ַלֹּכל ּומֹוַתר 3:19

ָהָאָדם ִמן־ַהְּבֵהָמה ָאִין ִּכי ַהֹּכל ָהֶבל:  
ן־ֶהָעָפר ְוַהֹּכל ָׁשב ֶאל־ֶהָעָפר:  ַהֹּכל הֹוֵל ֶאל־ָמקֹום ֶאָחד ַהֹּכל ָהיָה מִ 3:20
ִמי יֹוֵדַע רּוַח ְּבֵני ָהָאָדם ָהֹעָלה ִהיא ְלָמְעָלה ְורּוַח ַהְּבֵהָמה ַהֹּיֶרֶדת ִהיא ְלַמָּטה ָלָאֶרץ:  3:21
ּנּו ִלְראֹות ְּבֶמה ֶׁשִּיְהיֶה ַאֲחָריו:  ְוָרִאיִתי ִּכי ֵאין טֹוב ֵמֲאֶׁשר ִיְׂשַמח ָהָאָדם ְּבַמֲעָׂשיו ִּכי־הּוא ֶחְלקֹו ִּכי ִמי ְיִביאֶ 3:22

ם ְמַנֵחם  ְוַׁשְבִּתי ֲאִני וֶָאְרֶאה ֶאת־ָּכל־ָהֲעֻׁשִקים ֲאֶׁשר ַנֲעִׂשים ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ְוִהֵּנה ִּדְמַעת ָהֲעֻׁשִקים ְוֵאין ָלהֶ 4:1
ּוִמַּיד ֹעְׁשֵקיֶהם ֹּכַח ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם: 

ַהֵּמִתים ֶׁשְּכָבר ֵמתּו ִמן־ַהַחִּיים ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַחִּיים ֲעֶדָנה: ְוַׁשֵּבַח ֲאִני ֶאת־4:2
ְוטֹוב ִמְּׁשֵניֶהם ֵאת ֲאֶׁשר־ֲעֶדן לֹא ָהיָה ֲאֶׁשר לֹא־ָרָאה ֶאת־ַהַּמֲעֶׂשה ָהָרע ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש: 4:3
ַּמֲעֶׂשה ִּכי ִהיא ִקְנַאת־ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו ַּגם־ֶזה ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח: ְוָרִאיִתי ֲאִני ֶאת־ָּכל־ָעָמל ְוֵאת ָּכל־ִּכְׁשרֹון הַ 4:4
ַהְּכִסיל ֹחֵבק ֶאת־יָָדיו ְוֹאֵכל ֶאת־ְּבָׂשרֹו: 4:5
טֹוב ְמלֹא ַכף ָנַחת ִמְּמלֹא ָחְפַנִים ָעָמל ּוְרעּות רּוַח:  4:6
ְוַׁשְבִּתי ֲאִני וֶָאְרֶאה ֶהֶבל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש: 4:7
י ָעֵמל ּוְמַחֵּסר  יֵׁש ֶאָחד ְוֵאין ֵׁשִני ַּגם ֵּבן וָָאח ֵאין־לֹו ְוֵאין ֵקץ ְלָכל־ֲעָמלֹו ַּגם־עיניו ֵעינֹו לֹא־ִתְׂשַּבע ֹעֶׁשר ּוְלִמי ֲאנִ 4:8

ֶאת־ַנְפִׁשי ִמּטֹוָבה ַּגם־ֶזה ֶהֶבל ְוִעְניַן ָרע הּוא:  
ם ָׂשָכר טֹוב ַּבֲעָמָלם: טֹוִבים ַהְּׁשַנִים ִמן־ָהֶאָחד ֲאֶׁשר יֵׁש־ָלהֶ 4:9

ִּכי ִאם־ִיֹּפלּו ָהֶאָחד יִָקים ֶאת־ֲחֵברֹו ְוִאילֹו ָהֶאָחד ֶׁשִּיּפֹול ְוֵאין ֵׁשִני ַלֲהִקימֹו:  4:10
ַּגם ִאם־ִיְׁשְּכבּו ְׁשַנִים ְוַחם ָלֶהם ּוְלֶאָחד ֵאי יֵָחם: 4:11



ּדֹו ְוַהחּוט ַהְמֻׁשָּלׁש לֹא ִבְמֵהָרה ִיָּנֵתק:  ְוִאם־ִיְתְקפֹו ָהֶאָחד ַהְּׁשַנִים יַַעְמדּו ֶנגְ 4:12
טֹוב יֶֶלד ִמְסֵּכן ְוָחָכם ִמֶּמֶל ָזֵקן ּוְכִסיל ֲאֶׁשר לֹא־יַָדע ְלִהָּזֵהר עֹוד:  4:13
ִּכי־ִמֵּבית ָהסּוִרים יָָצא ִלְמ ִּכי ַּגם ְּבַמְלכּותֹו נֹוַלד ָרׁש:  4:14
ַהְמַהְּלִכים ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ִעם ַהֶּיֶלד ַהֵּׁשִני ֲאֶׁשר יֲַעֹמד ַּתְחָּתיו:  ָרִאיִתי ֶאת־ָּכל־ַהַחִּיים 4:15
ֵאין־ֵקץ ְלָכל־ָהָעם ְלֹכל ֲאֶׁשר־ָהיָה ִלְפֵניֶהם ַּגם ָהַאֲחרֹוִנים לֹא ִיְׂשְמחּו־בֹו ִּכי־ַגם־ֶזה ֶהֶבל ְוַרְעיֹון רּוַח:4:16
ִהים ְוָקרֹוב ִלְׁשֹמַע ִמֵּתת ַהְּכִסיִלים ָזַבח ִּכי־ֵאיָנם יֹוְדִעים  ְׁשֹמר רגליך ַרְגְל ַּכֲאֶׁשר ֵּתֵל 4:17  ֶאל־ֵּבית ָהֱא

ַלֲעׂשֹות ָרע:  
ִהים ַּבָּׁשַמִים ְוַאָּתה ַעל־הָ 5:1 ִהים ִּכי ָהֱא ָאֶרץ ַעל־ֵּכן  ַאל־ְּתַבֵהל ַעל־ִּפי ְוִלְּב ַאל־ְיַמֵהר ְלהֹוִציא ָדָבר ִלְפֵני ָהֱא
ְדָבֶרי ְמַעִּטים:  ִיְהיּו
ִּכי ָּבא ַהֲחלֹום ְּבֹרב ִעְניָן ְוקֹול ְּכִסיל ְּבֹרב ְּדָבִרים:  5:2
ִהים ַאל־ְּתַאֵחר ְלַׁשְּלמֹו ִּכי ֵאין ֵחֶפץ ַּבְּכִסיִלים ֵאת ֲאֶׁשר־ִּתֹּדר ַׁשֵּלם:  5:3 ַּכֲאֶׁשר ִּתֹּדר ֶנֶדר ֵלא
לֹא ְתַׁשֵּלם:  טֹוב ֲאֶׁשר לֹא־ִתֹּדר ִמֶׁשִּתּדֹור וְ 5:4
ִהים5:5 ַעל־קֹוֶל  ַאל־ִּתֵּתן ֶאת־ִּפי ַלֲחִטיא ֶאת־ְּבָׂשֶר ְוַאל־ּתֹאַמר ִלְפֵני ַהַּמְלָא ִּכי ְׁשָגָגה ִהיא ָלָּמה ִיְקֹצף ָהֱא

  : ְוִחֵּבל ֶאת־ַמֲעֵׂשה יֶָדי
מֹות וֲַהָבִלים ּוְדָבִרים ַהְרֵּבה ִּכי ֶאת־ָהאֱ 5:6 ִהים ְיָרא:  ִּכי ְבֹרב ֲח
ְגֹבִהים  ִאם־ֹעֶׁשק ָרׁש ְוֵגֶזל ִמְׁשָּפט וֶָצֶדק ִּתְרֶאה ַבְּמִדיָנה ַאל־ִּתְתַמּה ַעל־ַהֵחֶפץ ִּכי ָגֹבַּה ֵמַעל ָּגֹבַה ֹׁשֵמר ּו5:7

ֲעֵליֶהם: 
ְוִיְתרֹון ֶאֶרץ ַּבֹּכל היא הּוא ֶמֶל ְלָׂשֶדה ֶנֱעָבד: 5:8
ֶּכֶסף ּוִמי־ֹאֵהב ֶּבָהמֹון לֹא ְתבּוָאה ַּגם־ֶזה ָהֶבל: ֹאֵהב ֶּכֶסף לֹא־ִיְׂשַּבע 5:9

ִּבְרבֹות ַהּטֹוָבה ַרּבּו אֹוְכֶליָה ּוַמה־ִּכְׁשרֹון ִלְבָעֶליָה ִּכי ִאם־ראית ְראּות ֵעיָניו: 5:10
ִּניַח לֹו ִליׁשֹון: ְמתּוָקה ְׁשַנת ָהֹעֵבד ִאם־ְמַעט ְוִאם־ַהְרֵּבה יֹאֵכל ְוַהָּׂשָבע ֶלָעִׁשיר ֵאיֶנּנּו מַ 5:11
יֵׁש ָרָעה חֹוָלה ָרִאיִתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ֹעֶׁשר ָׁשמּור ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו:  5:12
ְוָאַבד ָהֹעֶׁשר ַההּוא ְּבִעְניַן ָרע ְוהֹוִליד ֵּבן ְוֵאין ְּביָדֹו ְמאּוָמה: 5:13
ֶׁשָּבא ּוְמאּוָמה לֹא־ִיָּׂשא ַבֲעָמלֹו ֶׁשֹּיֵל ְּביָדֹו:  ַּכֲאֶׁשר יָָצא ִמֶּבֶטן ִאּמֹו ָערֹום יָׁשּוב ָלֶלֶכת ּכְ 5:14
ְוַגם־ֹזה ָרָעה חֹוָלה ָּכל־ֻעַּמת ֶׁשָּבא ֵּכן יֵֵל ּוַמה־ִּיְתרֹון לֹו ֶׁשַּיֲעֹמל ָלרּוַח:  5:15
ַּגם ָּכל־יָָמיו ַּבֹחֶׁש יֹאֵכל ְוָכַעס ַהְרֵּבה ְוָחְליֹו וָָקֶצף: 5:16
ר־ָרִאיִתי ָאִני טֹוב ֲאֶׁשר־יֶָפה ֶלֶאכֹול־ְוִלְׁשּתֹות ְוִלְראֹות טֹוָבה ְּבָכל־ֲעָמלֹו ֶׁשַּיֲעֹמל ַּתַחת־ַהֶּׁשֶמׁש  ִהֵּנה ֲאׁשֶ 5:17

ִהים ִּכי־הּוא ֶחְלקֹו:   ִמְסַּפר ְיֵמי־חיו ַחָּייו ֲאֶׁשר־ָנַתן־לֹו ָהֱא
ִהים ֹעֶׁשר ּונְ 5:18 ָכִסים ְוִהְׁשִליטֹו ֶלֱאֹכל ִמֶּמּנּו ְוָלֵׂשאת ֶאת־ֶחְלקֹו ְוִלְׂשֹמַח ַּבֲעָמלֹו ַּגם ָּכל־ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָנַתן־לֹו ָהֱא

ִהים ִהיא:   ֹזה ַמַּתת ֱא
ִהים ַמֲעֶנה ְּבִׂשְמַחת ִלּבֹו: 5:19 ִּכי לֹא ַהְרֵּבה ִיְזֹּכר ֶאת־ְיֵמי ַחָּייו ִּכי ָהֱא

ַרָּבה ִהיא ַעל־ָהָאָדם: ֵיׁש ָרָעה ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש וְ 6:1
ִהים ֹעֶׁשר ּוְנָכִסים ְוָכבֹוד ְוֵאיֶנּנּו ָחֵסר ְלַנְפׁשֹו ִמֹּכל ֲאֶׁשר־ִיְתַאֶּוה ְולֹא־יְַׁש 6:2 ִהים  ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיֶּתן־לֹו ָהֱא ִליֶטּנּו ָהֱא

ֶלֱאֹכל ִמֶּמּנּו ִּכי ִאיׁש ָנְכִרי יֹאֲכֶלּנּו ֶזה ֶהֶבל וֳָחִלי ָרע הּוא:  
ם־ְקבּוָרה  ִאם־יֹוִליד ִאיׁש ֵמָאה ְוָׁשִנים ַרּבֹות ִיְחיֶה ְוַרב ֶׁשִּיְהיּו ְיֵמי־ָׁשָניו ְוַנְפׁשֹו לֹא־ִתְׂשַּבע ִמן־ַהּטֹוָבה ְוגַ 6:3

לֹא־ָהְיָתה ּלֹו ָאַמְרִּתי טֹוב ִמֶּמּנּו ַהָּנֶפל:  
ה: ִּכי־ַבֶהֶבל ָּבא ּוַבֹחֶׁש יֵֵל ּוַבֹחֶׁש ְׁשמֹו ְיֻכּסֶ 6:4
ַּגם־ֶׁשֶמׁש לֹא־ָרָאה ְולֹא יָָדע ַנַחת ָלֶזה ִמֶּזה: 6:5
6:6 : ְוִאּלּו ָחיָה ֶאֶלף ָׁשִנים ַּפֲעַמִים ְוטֹוָבה לֹא ָרָאה ֲהלֹא ֶאל־ָמקֹום ֶאָחד ַהֹּכל הֹוֵל
ָּכל־ֲעַמל ָהָאָדם ְלִפיהּו ְוַגם־ַהֶּנֶפׁש לֹא ִתָּמֵלא:  6:7
ִמן־ַהְּכִסיל ַמה־ֶּלָעִני יֹוֵדַע ַלֲה ֶנֶגד ַהַחִּיים:  ִּכי ַמה־ּיֹוֵתר ֶלָחָכם6:8
־ָנֶפׁש ַּגם־ֶזה ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח: 6:9 טֹוב ַמְרֵאה ֵעיַנִים ֵמֲהָל

ַמה־ֶּׁשָהיָה ְּכָבר ִנְקָרא ְׁשמֹו ְונֹוָדע ֲאֶׁשר־הּוא ָאָדם ְולֹא־יּוַכל ָלִדין ִעם שהתקיף ֶׁשַּתִּקיף ִמֶּמּנּו:6:10
ִּכי יֵׁש־ְּדָבִרים ַהְרֵּבה ַמְרִּבים ָהֶבל ַמה־ֹּיֵתר ָלָאָדם:  6:11
־ִּיְהיֶה ַאֲחָריו  ִּכי ִמי־יֹוֵדַע ַמה־ּטֹוב ָלָאָדם ַּבַחִּיים ִמְסַּפר ְיֵמי־ַחֵּיי ֶהְבלֹו ְויֲַעֵׂשם ַּכֵּצל ֲאֶׁשר ִמי־יִַּגיד ָלָאָדם ַמה6:12

ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש:  
ֶמן טֹוב ְויֹום ַהָּמוֶת ִמּיֹום ִהָּוְלדֹו:  טֹוב ֵׁשם ִמּׁשֶ 7:1
טֹוב ָלֶלֶכת ֶאל־ֵּבית־ֵאֶבל ִמֶּלֶכת ֶאל־ֵּבית ִמְׁשֶּתה ַּבֲאֶׁשר הּוא סֹוף ָּכל־ָהָאָדם ְוַהַחי ִיֵּתן ֶאל־ִלּבֹו:  7:2
טֹוב ַּכַעס ִמְּׂשֹחק ִּכי־ְבֹרַע ָּפִנים ִייַטב ֵלב:  7:3



ל ְוֵלב ְּכִסיִלים ְּבֵבית ִׂשְמָחה:  ֵלב ֲחָכִמים ְּבֵבית ֵאבֶ 7:4
טֹוב ִלְׁשֹמַע ַּגֲעַרת ָחָכם ֵמִאיׁש ֹׁשֵמַע ִׁשיר ְּכִסיִלים: 7:5
ִּכי ְכקֹול ַהִּסיִרים ַּתַחת ַהִּסיר ֵּכן ְׂשֹחק ַהְּכִסיל ְוַגם־ֶזה ָהֶבל: 7:6
ִּכי ָהֹעֶׁשק ְיהֹוֵלל ָחָכם ִויַאֵּבד ֶאת־ֵלב ַמָּתָנה:  7:7
־רּוַח ִמְּגַבּה־רּוַח: טֹוב7:8 ַאֲחִרית ָּדָבר ֵמֵראִׁשיתֹו טֹוב ֶאֶר
ַאל־ְּתַבֵהל ְּברּוֲח ִלְכעֹוס ִּכי ַכַעס ְּבֵחיק ְּכִסיִלים יָנּוַח: 7:9

:  ַאל־ּתֹאַמר ֶמה ָהיָה ֶׁשַהָּיִמים ָהִראֹׁשִנים ָהיּו טֹוִבים ֵמֵאֶּלה ִּכי לֹא ֵמָחְכָמה ָׁשַאְלָּת ַעל־ֶזה7:10
טֹוָבה ָחְכָמה ִעם־ַנֲחָלה ְוֹיֵתר ְלֹרֵאי ַהָּׁשֶמׁש: 7:11
ִּכי ְּבֵצל ַהָחְכָמה ְּבֵצל ַהָּכֶסף ְוִיְתרֹון ַּדַעת ַהָחְכָמה ְּתַחֶּיה ְבָעֶליָה:  7:12
ִהים ִּכי ִמי יּוַכל ְלַתֵּקן ֵאת ֲאֶׁשר ִעְּותֹו:  7:13 ְרֵאה ֶאת־ַמֲעֵׂשה ָהֱא
ִהים ַעל־ִּדְבַרת ֶׁשּלֹא ִיְמָצא ָהָאָדם  ְּביֹום טֹוָבה הֱ 7:14 יֵה ְבטֹוב ּוְביֹום ָרָעה ְרֵאה ַּגם ֶאת־ֶזה ְלֻעַּמת־ֶזה ָעָׂשה ָהֱא

ַאֲחָריו ְמאּוָמה:  
ֶאת־ַהֹּכל ָרִאיִתי ִּביֵמי ֶהְבִלי יֵׁש ַצִּדיק ֹאֵבד ְּבִצְדקֹו ְויֵׁש ָרָׁשע ַמֲאִרי ְּבָרָעתֹו:  7:15
ַצִּדיק ַהְרֵּבה ְוַאל־ִּתְתַחַּכם יֹוֵתר ָלָּמה ִּתּׁשֹוֵמם: ַאל־ְּתִהי 7:16
7:17 : ַאל־ִּתְרַׁשע ַהְרֵּבה ְוַאל־ְּתִהי ָסָכל ָלָּמה ָתמּות ְּבלֹא ִעֶּת
ִהים יֵֵצא ֶאת־ֻּכָּלם:  7:18 טֹוב ֲאֶׁשר ֶּתֱאֹחז ָּבֶזה ְוַגם־ִמֶּזה ַאל־ַּתַּנח ֶאת־יֶָד ִּכי־ְיֵרא ֱא
ְכָמה ָּתֹעז ֶלָחָכם ֵמֲעָׂשָרה ַׁשִּליִטים ֲאֶׁשר ָהיּו ָּבִעיר: ַהחָ 7:19
ִּכי ָאָדם ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה־ּטֹוב ְולֹא יֱֶחָטא: 7:20
7:21  : ַּגם ְלָכל־ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְיַדֵּברּו ַאל־ִּתֵּתן ִלֶּב ֲאֶׁשר לֹא־ִתְׁשַמע ֶאת־ַעְבְּד ְמַקְלֶל
ִּכי ַּגם־ְּפָעִמים ַרּבֹות יַָדע ִלֶּב ֲאֶׁשר ַּגם־את ַאָּתה ִקַּלְלָּת ֲאֵחִרים:  7:22
ָּכל־ֹזה ִנִּסיִתי ַבָחְכָמה ָאַמְרִּתי ֶאְחָּכָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶּמִּני: 7:23
ָרחֹוק ַמה־ֶּׁשָהיָה ְוָעֹמק ָעֹמק ִמי ִיְמָצֶאּנּו:  7:24
י ָלַדַעת ְוָלתּור ּוַבֵּקׁש ָחְכָמה ְוֶחְׁשּבֹון ְוָלַדַעת ֶרַׁשע ֶּכֶסל ְוַהִּסְכלּות הֹוֵללֹות:  ַסּבֹוִתי ֲאִני ְוִלּבִ 7:25
ִהים 7:26 ִיָּמֵלט  ּומֹוֶצא ֲאִני ַמר ִמָּמוֶת ֶאת־ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר־ִהיא ְמצֹוִדים וֲַחָרִמים ִלָּבּה ֲאסּוִרים יֶָדיָה טֹוב ִלְפֵני ָהֱא

א ִיָּלֶכד ָּבּה:  ִמֶּמָּנה ְוחֹוטֵ 
ְרֵאה ֶזה ָמָצאִתי ָאְמָרה ֹקֶהֶלת ַאַחת ְלַאַחת ִלְמצֹא ֶחְׁשּבֹון: 7:27
ֲאֶׁשר עֹוד־ִּבְקָׁשה ַנְפִׁשי ְולֹא ָמָצאִתי ָאָדם ֶאָחד ֵמֶאֶלף ָמָצאִתי ְוִאָּׁשה ְבָכל־ֵאֶּלה לֹא ָמָצאִתי:  7:28
ִהים ֶאת־ָהָאָדם יָָׁשר ְוֵהָּמה ִבְקׁשּו ִחְּׁשֹבנֹות ַרִּבים:  ְלַבד ְרֵאה־ֶזה ָמָצאִתי ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהאֱ 7:29

ִמי ְּכֶהָחָכם ּוִמי יֹוֵדַע ֵּפֶׁשר ָּדָבר ָחְכַמת ָאָדם ָּתִאיר ָּפָניו ְוֹעז ָּפָניו ְיֻׁשֶּנא:  8:1
ִהים:  8:2 ֲאִני ִּפי־ֶמֶל ְׁשמֹור ְוַעל ִּדְבַרת ְׁשבּוַעת ֱא
ָניו ֵּתֵל ַאל־ַּתֲעֹמד ְּבָדָבר ָרע ִּכי ָּכל־ֲאֶׁשר יְַחֹּפץ יֲַעֶׂשה: ַאל־ִּתָּבֵהל ִמּפָ 8:3
ַּבֲאֶׁשר ְּדַבר־ֶמֶל ִׁשְלטֹון ּוִמי יֹאַמר־לֹו ַמה־ַּתֲעֶׂשה: 8:4
ׁשֹוֵמר ִמְצוָה לֹא יֵַדע ָּדָבר ָרע ְוֵעת ּוִמְׁשָּפט יֵַדע ֵלב ָחָכם: 8:5
ְׁשָּפט ִּכי־ָרַעת ָהָאָדם ַרָּבה ָעָליו: ִּכי ְלָכל־ֵחֶפץ יֵׁש ֵעת ּומִ 8:6
ִּכי־ֵאיֶנּנּו ֹיֵדַע ַמה־ֶּׁשִּיְהיֶה ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִיְהיֶה ִמי יִַּגיד לֹו:  8:7
ֵּלט ֶרַׁשע  ֵאין ָאָדם ַׁשִּליט ָּברּוַח ִלְכלֹוא ֶאת־ָהרּוַח ְוֵאין ִׁשְלטֹון ְּביֹום ַהָּמוֶת ְוֵאין ִמְׁשַלַחת ַּבִּמְלָחָמה ְולֹא־ְימַ 8:8

ֶאת־ְּבָעָליו:  
ְלַרע  ֶאת־ָּכל־ֶזה ָרִאיִתי ְוָנתֹון ֶאת־ִלִּבי ְלָכל־ַמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ֵעת ֲאֶׁשר ָׁשַלט ָהָאָדם ְּבָאָדם8:9
לֹו: 

ַּתְּכחּו ָבִעיר ֲאֶׁשר ֵּכן־ָעׂשּו ַּגם־ֶזה ָהֶבל: ּוְבֵכן ָרִאיִתי ְרָׁשִעים ְקֻבִרים וָָבאּו ּוִמְּמקֹום ָקדֹוׁש ְיַהֵּלכּו ְוִיְׁש 8:10
ֲאֶׁשר ֵאין־ַנֲעָׂשה ִפְתָגם ַמֲעֵׂשה ָהָרָעה ְמֵהָרה ַעל־ֵּכן ָמֵלא ֵלב ְּבֵני־ָהָאָדם ָּבֶהם ַלֲעׂשֹות ָרע:  8:11
ִהים ֲאֶׁשר ִייְראּו ִמְּלָפָניו:  ֲאֶׁשר ֹחֶטא ֹעֶׂשה ָרע ְמַאת ּוַמֲאִרי לֹו ִּכי ַּגם־יֹוֵדַע ָאִני ֲאֶׁשר ִיְהיֶה8:12 ־ּטֹוב ְלִיְרֵאי ָהֱא
ִהים:  8:13 ְוטֹוב לֹא־ִיְהיֶה ָלָרָׁשע ְולֹא־יֲַאִרי יִָמים ַּכֵּצל ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו יֵָרא ִמִּלְפֵני ֱא
ְּכַמֲעֵׂשה ָהְרָׁשִעים ְויֵׁש ְרָׁשִעים ֶׁשַּמִּגיַע יֶׁש־ֶהֶבל ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַעל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר יֵׁש ַצִּדיִקים ֲאֶׁשר ַמִּגיַע ֲאֵלֶהם 8:14

ֲאֵלֶהם ְּכַמֲעֵׂשה ַהַּצִּדיִקים ָאַמְרִּתי ֶׁשַּגם־ֶזה ָהֶבל:  
ְלוֶּנּו הּוא יִ ְוִׁשַּבְחִּתי ֲאִני ֶאת־ַהִּׂשְמָחה ֲאֶׁשר ֵאין־טֹוב ָלָאָדם ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש ִּכי ִאם־ֶלֱאכֹול ְוִלְׁשּתֹות ְוִלְׂשמֹוַח וְ 8:15

ִהים ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש:  ַבֲעָמלֹו ְיֵמי ַחָּייו ֲאֶׁשר־ָנַתן־לֹו ָהֱא
ָלה ֵׁשָנה ַּכֲאֶׁשר ָנַתִּתי ֶאת־ִלִּבי ָלַדַעת ָחְכָמה ְוִלְראֹות ֶאת־ָהִעְניָן ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַעל־ָהָאֶרץ ִּכי ַגם ַּבּיֹום ּוַבַּליְ 8:16

ְּבֵעיָניו ֵאיֶנּנּו ֹרֶאה:  



ִהים ִּכי לֹא יּוַכל ָהָאָדם ִלְמצֹוא ֶאת־ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַתַחת־ַהֶּׁשֶמׁש ְּבׁשֶ וְ 8:17 ל  ָרִאיִתי ֶאת־ָּכל־ַמֲעֵׂשה ָהֱא
ֲאֶׁשר יֲַעֹמל ָהָאָדם ְלַבֵּקׁש ְולֹא ִיְמָצא ְוַגם ִאם־יֹאַמר ֶהָחָכם ָלַדַעת לֹא יּוַכל ִלְמצֹא:  

ִהים ַּגם־ַאֲהָבה  ִּכי ֶאת־ָּכל־ֶזה ָנַתִּת 9:1 י ֶאל־ִלִּבי ְוָלבּור ֶאת־ָּכל־ֶזה ֲאֶׁשר ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחָכִמים וֲַעָבֵדיֶהם ְּביַד ָהֱא
ַגם־ִׂשְנָאה ֵאין יֹוֵדַע ָהָאָדם ַהֹּכל ִלְפֵניֶהם:  

ְוַלָּטהֹור ְוַלָּטֵמא ְוַלֹּזֵבַח ְוַלֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ֹזֵבַח ַּכּטֹוב  1ַהֹּכל ַּכֲאֶׁשר ַלֹּכל ִמְקֶרה ֶאָחד ַלַּצִּדיק ְוָלָרָׁשע ַלּטֹוב ְוָלַרע 9:2
ַּכֹחֶטא ַהִּנְׁשָּבע ַּכֲאֶׁשר ְׁשבּוָעה יֵָרא:  

ִּכי־ִמְקֶרה ֶאָחד ַלֹּכל ְוַגם ֵלב ְּבֵני־ָהָאָדם ָמֵלא־ָרע ְוהֹוֵללֹות ִּבְלָבָבם  ֶזה ָרע ְּבֹכל ֲאֶׁשר־ַנֲעָׂשה ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש9:3
ְּבַחֵּייֶהם ְוַאֲחָריו ֶאל־ַהֵּמִתים:  

ִּכי־ִמי ֲאֶׁשר יבחר ְיֻחַּבר ֶאל ָּכל־ַהַחִּיים יֵׁש ִּבָּטחֹון ִּכי־ְלֶכֶלב ַחי הּוא טֹוב ִמן־ָהַאְריֵה ַהֵּמת: 9:4
ִּיים יֹוְדִעים ֶׁשָּיֻמתּו ְוַהֵּמִתים ֵאיָנם יֹוְדִעים ְמאּוָמה ְוֵאין־עֹוד ָלֶהם ָׂשָכר ִּכי ִנְׁשַּכח ִזְכָרם: ִּכי ַהחַ 9:5
ַּגם ַאֲהָבָתם ַּגם־ִׂשְנָאָתם ַּגם־ִקְנָאָתם ְּכָבר ָאָבָדה ְוֵחֶלק ֵאין־ָלֶהם עֹוד ְלעֹוָלם ְּבֹכל ֲאֶׁשר־ַנֲעָׂשה ַּתַחת 9:6

ַהָּׁשֶמׁש:  
9:7 : ִהים ֶאת־ַמֲעֶׂשי ֵל ֱאֹכל ְּבִׂשְמָחה ַלְחֶמ ּוֲׁשֵתה ְבֶלב־טֹוב יֵיֶנ ִּכי ְכָבר ָרָצה ָהֱא
ְּבָכל־ֵעת ִיְהיּו ְבָגֶדי ְלָבִנים ְוֶׁשֶמן ַעל־רֹאְׁש ַאל־יְֶחָסר: 9:8
 ֲאֶׁשר ָנַתן־ְל ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש ֹּכל ְיֵמי ֶהְבֶל ִּכי הּוא  ְרֵאה ַחִּיים ִעם־ִאָּׁשה ֲאֶׁשר־ָאַהְבָּת ָּכל־ְיֵמי ַחֵּיי ֶהְבֶל 9:9

ֶחְלְק ַּבַחִּיים ּוַבֲעָמְל ֲאֶׁשר־ַאָּתה ָעֵמל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש: 
אֹול ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹהֵל  ֹּכל ֲאֶׁשר ִּתְמָצא יְָד ַלֲעׂשֹות ְּבֹכֲח ֲעֵׂשה ִּכי ֵאין ַמֲעֶׂשה ְוֶחְׁשּבֹון ְוַדַעת ְוָחְכָמה ִּבְׁש 9:10

ָׁשָּמה: 
ְוַגם לֹא ַׁשְבִּתי ְוָרֹאה ַתַחת־ַהֶּׁשֶמׁש ִּכי לֹא ַלַּקִּלים ַהֵּמרֹוץ ְולֹא ַלִּגּבֹוִרים ַהִּמְלָחָמה ְוַגם לֹא ַלֲחָכִמים ֶלֶחם 9:11

ת־ֻּכָּלם: ַלְּנֹבִנים ֹעֶׁשר ְוַגם לֹא ַלֹּיְדִעים ֵחן ִּכי־ֵעת וֶָפַגע ִיְקֶרה אֶ 
ּוָקִׁשים ְּבֵני  ִּכי ַּגם לֹא־יֵַדע ָהָאָדם ֶאת־ִעּתֹו ַּכָּדִגים ֶׁשֶּנֱאָחִזים ִּבְמצֹוָדה ָרָעה ְוַכִּצֳּפִרים ָהֲאֻחזֹות ַּבָּפח ָּכֵהם י 9:12

ָהָאָדם ְלֵעת ָרָעה ְּכֶׁשִּתּפֹול ֲעֵליֶהם ִּפְתֹאם:  
ֶמׁש ּוְגדֹוָלה ִהיא ֵאָלי: ַּגם־ֹזה ָרִאיִתי ָחְכָמה ַּתַחת ַהּׁשָ 9:13
ִעיר ְקַטָּנה וֲַאָנִׁשים ָּבּה ְמָעט ּוָבא־ֵאֶליָה ֶמֶל ָּגדֹול ְוָסַבב ֹאָתּה ּוָבָנה ָעֶליָה ְמצֹוִדים ְּגֹדִלים:  9:14
יׁש ַהִּמְסֵּכן ַהּהּוא:  ּוָמָצא ָבּה ִאיׁש ִמְסֵּכן ָחָכם ּוִמַּלט־הּוא ֶאת־ָהִעיר ְּבָחְכָמתֹו ְוָאָדם לֹא ָזַכר ֶאת־ָהאִ 9:15
ְוָאַמְרִּתי ָאִני טֹוָבה ָחְכָמה ִמְּגבּוָרה ְוָחְכַמת ַהִּמְסֵּכן ְּבזּויָה ּוְדָבָריו ֵאיָנם ִנְׁשָמִעים: 9:16
ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ְּבַנַחת ִנְׁשָמִעים ִמַּזֲעַקת מֹוֵׁשל ַּבְּכִסיִלים: 9:17
ֹוֶטא ֶאָחד ְיַאֵּבד טֹוָבה ַהְרֵּבה: טֹוָבה ָחְכָמה ִמְּכֵלי ְקָרב ְוח9:18
ְזבּוֵבי ָמוֶת יְַבִאיׁש יִַּביַע ֶׁשֶמן רֹוֵקַח יָָקר ֵמָחְכָמה ִמָּכבֹוד ִסְכלּות ְמָעט:  10:1
ֵלב ָחָכם ִליִמינֹו ְוֵלב ְּכִסיל ִלְׂשמֹאלֹו:  10:2
ַלֹּכל ָסָכל הּוא: ְוַגם־ַּבֶּדֶר כשהסכל ְּכֶׁשָּסָכל ֹהֵל ִלּבֹו ָחֵסר ְוָאַמר 10:3
ִאם־רּוַח ַהּמֹוֵׁשל ַּתֲעֶלה ָעֶלי ְמקֹוְמ ַאל־ַּתַּנח ִּכי ַמְרֵּפא יִַּניַח ֲחָטִאים ְּגדֹוִלים:  10:4
יֵׁש ָרָעה ָרִאיִתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ִּכְׁשָגָגה ֶׁשֹּיָצא ִמִּלְפֵני ַהַּׁשִּליט:  10:5
ים וֲַעִׁשיִרים ַּבֵּׁשֶפל יֵֵׁשבּו:  ִנַּתן ַהֶּסֶכל ַּבְּמרֹוִמים ַרּבִ 10:6
ָרִאיִתי ֲעָבִדים ַעל־סּוִסים ְוָׂשִרים ֹהְלִכים ַּכֲעָבִדים ַעל־ָהָאֶרץ:  10:7
ֹחֵפר ּגּוָּמץ ּבֹו ִיּפֹול ּוֹפֵרץ ָּגֵדר ִיְּׁשֶכּנּו ָנָחׁש:  10:8
ַמִּסיַע ֲאָבִנים יֵָעֵצב ָּבֶהם ּבֹוֵקַע ֵעִצים ִיָּסֶכן ָּבם: 10:9

ִאם־ֵקָהה ַהַּבְרֶזל ְוהּוא לֹא־ָפִנים ִקְלַקל וֲַחיִָלים ְיַגֵּבר ְוִיְתרֹון הכשיר ַהְכֵׁשר ָחְכָמה:  10:10
ִאם־ִיֹּׁש ַהָּנָחׁש ְּבלֹוא־ָלַחׁש ְוֵאין ִיְתרֹון ְלַבַעל ַהָּלׁשֹון: 10:11
ִּדְבֵרי ִפי־ָחָכם ֵחן ְוִׂשְפתֹות ְּכִסיל ְּתַבְּלֶעּנּו:  10:12
ְּתִחַּלת ִּדְבֵרי־ִפיהּו ִסְכלּות ְוַאֲחִרית ִּפיהּו הֹוֵללּות ָרָעה: 10:13
ְוַהָּסָכל יְַרֶּבה ְדָבִרים לֹא־יֵַדע ָהָאָדם ַמה־ֶׁשִּיְהיֶה ַוֲאֶׁשר ִיְהיֶה ֵמַאֲחָריו ִמי יִַּגיד לֹו:  10:14
ִעיר: ֲעַמל ַהְּכִסיִלים ְּתיְַּגֶעּנּו ֲאֶׁשר לֹא־יַָדע ָלֶלֶכת ֶאל־10:15
ִאי־ָל ֶאֶרץ ֶׁשַּמְלֵּכ ָנַער ְוָׂשַרִי ַּבֹּבֶקר יֹאֵכלּו:  10:16
ַאְׁשֵרי ֶאֶרץ ֶׁשַּמְלֵּכ ֶּבן־חֹוִרים ְוָׂשַרִי ָּבֵעת יֹאֵכלּו ִּבְגבּוָרה ְולֹא ַבְּׁשִתי: 10:17
ף10:18 ַהָּבִית: ַּבֲעַצְלַּתִים ִיַּמ ַהְּמָקֶרה ּוְבִׁשְפלּות יַָדִים ִיְד
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ִלְׂשחֹוק ֹעִׂשים ֶלֶחם ְויִַין ְיַׂשַּמח ַחִּיים ְוַהֶּכֶסף יֲַעֶנה ֶאת־ַהֹּכל:  10:19
ֹול ּוַבַעל ַּגם ְּבַמָּדֲע ֶמֶל ַאל־ְּתַקֵּלל ּוְבַחְדֵרי ִמְׁשָּכְב ַאל־ְּתַקֵּלל ָעִׁשיר ִּכי עֹוף ַהָּׁשַמִים יֹוִלי ֶאת־ַהּק 10:20

ם יֵַּגיד ָּדָבר:  הכנפים ְּכָנַפיִ 
ַׁשַּלח ַלְחְמ ַעל־ְּפֵני ַהָּמִים ִּכי־ְבֹרב ַהָּיִמים ִּתְמָצֶאּנּו: 11:1
ֶּתן־ֵחֶלק ְלִׁשְבָעה ְוַגם ִלְׁשמֹוָנה ִּכי לֹא ֵתַדע ַמה־ִּיְהֶיה ָרָעה ַעל־ָהָאֶרץ:  11:2
ֹול ֵעץ ַּבָּדרֹום ְוִאם ַּבָּצפֹון ְמקֹום ֶׁשִּיּפֹול ָהֵעץ ָׁשם ְיהּוא:  ִאם־ִיָּמְלאּו ֶהָעִבים ֶּגֶׁשם ַעל־ָהָאֶרץ יִָריקּו ְוִאם־ִיּפ11:3
ֹׁשֵמר רּוַח לֹא ִיְזָרע ְוֹרֶאה ֶבָעִבים לֹא ִיְקצֹור:  11:4
ִהים ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה ַּכֲאֶׁשר ֵאיְנ יֹוֵדַע ַמה־ֶּדֶר ָהרּוַח ַּכֲעָצִמים ְּבֶבֶטן ַהְּמֵלָאה ָּכָכה לֹא ֵתַדע ֶאת־ַמֲעֵׂשה ָהֱא11:5

ֶאת־ַהֹּכל:  
ְּכֶאָחד  ַּבֹּבֶקר ְזַרע ֶאת־ַזְרֶע ְוָלֶעֶרב ַאל־ַּתַּנח יֶָד ִּכי ֵאיְנ יֹוֵדע ֵאי ֶזה ִיְכָׁשר ֲהֶזה אֹו־ֶזה ְוִאם־ְׁשֵניֶהם 11:6

טֹוִבים:  
ּוָמתֹוק ָהאֹור ְוטֹוב ַלֵעיַנִים ִלְראֹות ֶאת־ַהָּׁשֶמׁש:  11:7
ל:  ם־ָׁשִנים ַהְרֵּבה ִיְחיֶה ָהָאָדם ְּבֻכָּלם ִיְׂשָמח ְוִיְזֹּכר ֶאת־ְיֵמי ַהֹחֶׁש ִּכי־ַהְרֵּבה ִיְהיּו ָּכל־ֶׁשָּבא ָהבֶ ִּכי אִ 11:8
ָדע ִּכי ַעל־ָּכל־ֵאֶּלה  ְׂשַמח ָּבחּור ְּביְַלדּוֶתי ִויִטיְב ִלְּב ִּביֵמי ְבחּורֹוֶת ְוַהֵּל ְּבַדְרֵכי ִלְּב ּוְבַמְרֵאי ֵעיֶני וְ 11:9

ִהים ַּבִּמְׁשָּפט:  ְיִביֲא ָהֱא
ְוָהֵסר ַּכַעס ִמִּלֶּב ְוַהֲעֵבר ָרָעה ִמְּבָׂשֶר ִּכי־ַהַּיְלדּות ְוַהַּׁשֲחרּות ָהֶבל:  11:10

יעּו ָׁשִנים ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאין־ִלי ָבֶהם  ּוְזֹכר ֶאת־ּבֹוְרֶאי ִּביֵמי ְּבחּוֹרֶתי ַעד ֲאֶׁשר לֹא־יָֹבאּו ְיֵמי ָהָרָעה ְוִהּגִ 12:1
ֵחֶפץ: 
ַעד ֲאֶׁשר לֹא־ֶתְחַׁש ַהֶּׁשֶמׁש ְוָהאֹור ְוַהָּיֵרַח ְוַהּכֹוָכִבים ְוָׁשבּו ֶהָעִבים ַאַחר ַהָּגֶׁשם: 12:2
נֹות ִּכי ִמֵעטּו ְוָחְׁשכּו ָהֹראֹות ָּבֲאֻרּבֹות:  ַּבּיֹום ֶׁשָּיזֻעּו ֹׁשְמֵרי ַהַּבִית ְוִהְתַעְּותּו ַאְנֵׁשי ֶהָחִיל ּוָבְטלּו ַהֹּטחֲ 12:3
ְוֻסְּגרּו ְדָלַתִים ַּבּׁשּוק ִּבְׁשַפל קֹול ַהַּטֲחָנה ְויָקּום ְלקֹול ַהִּצּפֹור ְוִיַּׁשחּו ָּכל־ְּבנֹות ַהִּׁשיר: 12:4
ֵּבל ֶהָחָגב ְוָתֵפר ָהֲאִבּיֹוָנה ִּכי־ֹהֵל ָהָאָדם ֶאל־ֵּבית ַּגם ִמָּגֹבַּה ִיָראּו ְוַחְתַחִּתים ַּבֶּדֶר ְויֵָנאץ ַהָּׁשֵקד ְוִיְסּתַ 12:5

עֹוָלמֹו ְוָסְבבּו ָבּׁשּוק ַהֹּסְפִדים:  
ַהּבֹור:  ַעד ֲאֶׁשר לֹא־ירחק ֵיָרֵתק ֶחֶבל ַהֶּכֶסף ְוָתֻרץ ֻּגַּלת ַהָּזָהב ְוִתָּׁשֶבר ַּכד ַעל־ַהַּמּבּוַע ְוָנֹרץ ַהַּגְלַּגל ֶאל־12:6
ִהים ֲאֶׁשר ְנָתָנּה: ְוי12:7ָ ֹׁשב ֶהָעָפר ַעל־ָהָאֶרץ ְּכֶׁשָהיָה ְוָהרּוַח ָּתׁשּוב ֶאל־ָהֱא
ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ַהּקֹוֶהֶלת ַהֹּכל ָהֶבל:  12:8
ְוֹיֵתר ֶׁשָהיָה ֹקֶהֶלת ָחָכם עֹוד ִלַּמד־ַּדַעת ֶאת־ָהָעם ְוִאֵּזן ְוִחֵּקר ִּתֵּקן ְמָׁשִלים ַהְרֵּבה:  12:9

ִּבֵּקׁש ֹקֶהֶלת ִלְמצֹא ִּדְבֵרי־ֵחֶפץ ְוָכתּוב ֹיֶׁשר ִּדְבֵרי ֱאֶמת: 12:10
ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ַּכָּדְרֹבנֹות ּוְכַמְׂשְמרֹות ְנטּוִעים ַּבֲעֵלי ֲאֻסּפֹות ִנְּתנּו ֵמֹרֶעה ֶאָחד:  12:11
ַלַהג ַהְרֵּבה ְיִגַעת ָּבָׂשר:  ְוֹיֵתר ֵמֵהָּמה ְּבִני ִהָּזֵהר ֲעׂשֹות ְסָפִרים ַהְרֵּבה ֵאין ֵקץ וְ 12:12
ִהים ְיָרא ְוֶאת־ִמְצוָתיו ְׁשמֹור ִּכי־ֶזה ָּכל־ָהָאָדם:  12:13 סֹוף ָּדָבר ַהֹּכל ִנְׁשָמע ֶאת־ָהֱא
ִהים יִָבא ְבִמְׁשָּפט ַעל ָּכל־ֶנְעָלם ִאם־טֹוב ְוִאם־ָרע: 12:14 ִּכי ֶאת־ָּכל־ַמֲעֶׂשה ָהֱא

Song of Songs שיר השירים
ֹמה:  1:1 ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ֲאֶׁשר ִלְׁש
ִיָּׁשֵקִני ִמְּנִׁשיקֹות ִּפיהּו ִּכי־טֹוִבים ֹּדֶדי ִמָּיִין:  1:2
1:3  : ְלֵריַח ְׁשָמֶני טֹוִבים ֶׁשֶמן ּתּוַרק ְׁשֶמ ַעל־ֵּכן ֲעָלמֹות ֲאֵהבּו
: ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶרי ָּנרּוָצה ֱהִביַאִני ַהֶּמֶל ֲחָדָרי1:4 ו ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָּב ַנְזִּכיָרה ֹדֶדי ִמַּיִין ֵמיָׁשִרים ֲאֵהבּו
ֹמה: 1:5 ְׁשחֹוָרה ֲאִני ְוָנאוָה ְּבנֹות ְירּוָׁשָלִם ְּכָאֳהֵלי ֵקָדר ִּכיִריעֹות ְׁש
ִאִּמי ִנֲחרּו־ִבי ָׂשֻמִני ֹנֵטָרה ֶאת־ַהְּכָרִמים ַּכְרִמי ֶׁשִּלי לֹא  ַאל־ִּתְראּוִני ֶׁשֲאִני ְׁשַחְרֹחֶרת ֶׁשֱּׁשָזַפְתִני ַהָּׁשֶמׁש ְּבֵני1:6

ָנָטְרִּתי:  
:  ַהִּגיָדה ִּלי ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי ֵאיָכה ִתְרֶעה ֵאיָכה ַּתְרִּביץ ַּבָּצֳהָרִים ַׁשָּלָמה ֶאְהיֶה ְּכֹעְטיָה ַעל ֶעְדֵרי חֲ 1:7 ֵבֶרי
ה ַּבָּנִׁשים ְצִאי־ָל ְּבִעְקֵבי ַהּצֹאן ּוְרִעי ֶאת־ְּגִדֹּיַתִי ַעל ִמְׁשְּכנֹות ָהֹרִעים: ִאם־לֹא ֵתְדִעי ָל ַהָּיפָ 1:8
ְלֻסָסִתי ְּבִרְכֵבי ַפְרֹעה ִּדִּמיִתי ַרְעיִָתי:  1:9

ָנאוּו ְלָחיִַי ַּבֹּתִרים ַצָּואֵר ַּבֲחרּוִזים:  1:10
 ִעם ְנֻקּדֹות ַהָּכֶסף:  ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעֶׂשה־ּלָ 1:11
ַעד־ֶׁשַהֶּמֶל ִּבְמִסּבֹו ִנְרִּדי ָנַתן ֵריחֹו:  1:12
ְצרֹור ַהֹּמר ּדֹוִדי ִלי ֵּבין ָׁשַדי יִָלין:  1:13
ֶאְׁשֹּכל ַהֹּכֶפר ּדֹוִדי ִלי ְּבַכְרֵמי ֵעין ֶּגִדי: 1:14
 יֹוִנים:  ִהָּנ יָָפה ַרְעיִָתי ִהָּנ יָָפה ֵעיַניִ 1:15



ִהְּנ יֶָפה דֹוִדי ַאף ָנִעים ַאף־ַעְרֵׂשנּו ַרֲעָנָנה: 1:16
ֹקרֹות ָּבֵּתינּו ֲאָרִזים רחיטנו ַרִהיֵטנּו ְּברֹוִתים: 1:17

ֲאִני ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹון ׁשֹוַׁשַּנת ָהֲעָמִקים: 2:1
ת:  ְּכׁשֹוַׁשָּנה ֵּבין ַהחֹוִחים ֵּכן ַרְעיִָתי ֵּבין ַהָּבנֹו2:2
ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהַּיַער ֵּכן ּדֹוִדי ֵּבין ַהָּבִנים ְּבִצּלֹו ִחַּמְדִּתי ְויַָׁשְבִּתי ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחִּכי: 2:3
ֱהִביַאִני ֶאל־ֵּבית ַהָּיִין ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה: 2:4
ת ַאֲהָבה ָאִני: ַסְּמכּוִני ָּבֲאִׁשיׁשֹות ַרְּפדּוִני ַּבַּתּפּוִחים ִּכי־חֹולַ 2:5
ְׂשמֹאלֹו ַּתַחת ְלרֹאִׁשי ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקִני:  2:6
ה ַעד  ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשַלִם ִּבְצָבאֹות אֹו ְּבַאְילֹות ַהָּׂשֶדה ִאם־ָּתִעירּו ְוִאם־ְּתעֹוְררּו ֶאת־ָהַאֲהבָ 2:7

ֶׁשֶּתְחָּפץ: 
ה־ֶזה ָּבא ְמַדֵּלג ַעל־ֶהָהִרים ְמַקֵּפץ ַעל־ַהְּגָבעֹות:  קֹול ּדֹוִדי ִהּנֵ 2:8
נֹות ֵמִציץ ִמן־ַהחֲ 2:9 ַרִּכים:  ּדֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָּיִלים ִהֵּנה־ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו ַמְׁשִּגיַח ִמן־ַהֲח

: ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי קּוִמי ָל ַרְעיִָתי יָָפִת 2:10 י ּוְלִכי־ָל
ִּכי־ִהֵּנה הסתו ַהְּסָתיו ָעָבר ַהֶּגֶׁשם ָחַלף ָהַל לֹו:  2:11
ַהִּנָּצִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַע ְוקֹול ַהּתֹור ִנְׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו:  2:12
: ַהְּתֵאָנה ָחְנָטה ַפֶּגיָה ְוַהְּגָפִנים ְסָמַדר ָנְתנּו ֵריַח קּוִמי לכי2:13 ָל ַרְעיִָתי יָָפִתי ּוְלִכי־ָל
ַמְרֵאי יֹוָנִתי ְּבַחְגוֵי ַהֶּסַלע ְּבֵסֶתר ַהַּמְדֵרָגה ַהְרִאיִני ֶאּת־ַמְרַאִי ַהְׁשִמיִעיִני ֶאת־קֹוֵל ִּכי־קֹוֵל ָעֵרב ּו2:14

ָנאוֶה: 
ם ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים ּוְכָרֵמינּו ְסָמַדר: ֶאֱחזּו־ָלנּו ׁשּוָעִלים ׁשּוָעִלים ְקַטִּני2:15
ּדֹוִדי ִלי וֲַאִני לֹו ָהֹרֶעה ַּבּׁשֹוַׁשִּנים:  2:16
ַעד ֶׁשָּיפּוַח ַהּיֹום ְוָנסּו ַהְּצָלִלים ֹסב ְּדֵמה־ְל דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָּיִלים ַעל־ָהֵרי ָבֶתר: 2:17

ֵּלילֹות ִּבַּקְׁשִּתי ֵאת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי ִּבַּקְׁשִּתיו ְולֹא ְמָצאִתיו:  ַעל־ִמְׁשָּכִבי ּבַ 3:1
ו: ָאקּוָמה ָּנא וֲַאסֹוְבָבה ָבִעיר ַּבְּׁשוִָקים ּוָבְרֹחבֹות ֲאַבְקָׁשה ֵאת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי ִּבַּקְׁשִּתיו ְולֹא ְמָצאִתי 3:2
יר ֵאת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי ְרִאיֶתם:  ְמָצאּוִני ַהֹּׁשְמִרים ַהֹּסְבִבים ָּבעִ 3:3
ית ִאִּמי  ִּכְמַעט ֶׁשָעַבְרִּתי ֵמֶהם ַעד ֶׁשָּמָצאִתי ֵאת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי ֲאַחְזִּתיו ְולֹא ַאְרֶּפּנּו ַעד־ֶׁשֲהֵביאִתיו ֶאל־ּבֵ 3:4

ְוֶאל־ֶחֶדר הֹוָרִתי:  
ת אֹו ְּבַאְילֹות ַהָּׂשֶדה ִאם־ָּתִעירּו ְוִאם־ְּתעֹוְררּו ֶאת־ָהַאֲהָבה ַעד  ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשַלִם ִּבְצָבאֹו3:5

ֶׁשֶּתְחָּפץ: 
ִמי זֹאת ֹעָלה ִמן־ַהִּמְדָּבר ְּכִתיֲמרֹות ָעָׁשן ְמֻקֶּטֶרת מֹור ּוְלבֹוָנה ִמֹּכל ַאְבַקת רֹוֵכל:  3:6
ֹמה ִׁשִּׁשים ִּגּבֹ 3:7 ִרים ָסִביב ָלּה ִמִּגֹּבֵרי ִיְׂשָרֵאל: ִהֵּנה ִמָּטתֹו ֶׁשִּלְׁש
ֻּכָּלם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב ְמֻלְּמֵדי ִמְלָחָמה ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל־ְיֵרכֹו ִמַּפַחד ַּבֵּליּלֹות: 3:8
ֹמה ֵמֲעֵצי ַהְּלָבנֹון:  3:9 ַאִּפְריֹון ָעָׂשה לֹו ַהֶּמֶל ְׁש

ָזָהב ֶמְרָּכבֹו ַאְרָּגָמן ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה ִמְּבנֹות ְירּוָׁשָלִם:  ַעּמּוָדיו ָעָׂשה ֶכֶסף ְרִפיָדתֹו3:10
ֹמה ָּבֲעָטָרה ֶׁשִעְּטָרה־ּלֹו ִאּמֹו ְּביֹום ֲחֻתָּנתֹו ּוְביֹום ִׂשְמחַ 3:11 ת ִלּבֹו: ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ְּבנֹות ִצּיֹון ַּבֶּמֶל ְׁש

ָּנ יָָפה ֵעיַנִי יֹוִנים ִמַּבַעד ְלַצָּמֵת ַׂשְעֵר ְּכֵעֶדר ָהִעִּזים ֶׁשָּגְלׁשּו ֵמַהר ִּגְלָעד:  ִהָּנ יָָפה ַרְעיִָתי הִ 4:1
ִׁשַּנִי ְּכֵעֶדר ַהְּקצּובֹות ֶׁשָעלּו ִמן־ָהַרְחָצה ֶׁשֻּכָּלם ַמְתִאימֹות ְוַׁשֻּכָלה ֵאין ָּבֶהם:  4:2
:  ְּכחּוט ַהָּׁשִני ִׂשְפֹתַתִי ּו4:3 ִמְדָּבֵרי ָנאוֶה ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵת ִמַּבַעד ְלַצָּמֵת
ְּכִמְגַּדל ָּדִויד ַצָּואֵר ָּבנּוי ְלַתְלִּפּיֹות ֶאֶלף ַהָּמֵגן ָּתלּוי ָעָליו ֹּכל ִׁשְלֵטי ַהִּגּבֹוִרים: 4:4
ַּבּׁשֹוַׁשִּנים: ְׁשֵני ָׁשַדִי ִּכְׁשֵני ֳעָפִרים ְּתאֹוֵמי ְצִבָּיה ָהרֹוִעים4:5
ַעד ֶׁשָּיפּוַח ַהּיֹום ְוָנסּו ַהְּצָלִלים ֵאֶל ִלי ֶאל־ַהר ַהּמֹור ְוֶאל־ִּגְבַעת ַהְּלבֹוָנה: 4:6
4:7 : ֻּכָּל יָָפה ַרְעיִָתי ּומּום ֵאין ָּב
ׁש ֲאָמָנה ֵמרֹאׁש ְׂשִניר ְוֶחְרמֹון ִמְּמֹענֹות ֲאָריֹות ֵמַהְרֵרי  ִאִּתי ִמְּלָבנֹון ַּכָּלה ִאִּתי ִמְּלָבנֹון ָּתבֹוִאי ָּתׁשּוִרי ֵמרֹא4:8

ְנֵמִרים: 
4:9  : ִלַּבְבִּתִני ֲאֹחִתי ַכָּלה ִלַּבְבִּתיִני באחד ְּבַאַחת ֵמֵעיַנִי ְּבַאַחד ֲעָנק ִמַּצְּוֹרָנִי

ֵריַח ְׁשָמַנִי ִמָּכל־ְּבָׂשִמים: ַמה־ָּיפּו ֹדַדִי ֲאֹחִתי ַכָּלה ַמה־ֹּטבּו ֹדַדִי ִמַּיִין וְ 4:10
ֹנֶפת ִּתֹּטְפָנה ִׂשְפתֹוַתִי ַּכָּלה ְּדַבׁש ְוָחָלב ַּתַחת ְלׁשֹוֵנ ְוֵריַח ַׂשְלֹמַתִי ְּכֵריַח ְלָבנֹון: 4:11
ַּגן ָנעּול ֲאֹחִתי ַכָּלה ַּגל ָנעּול ַמְעיָן ָחתּום:  4:12
ִרּמֹוִנים ִעם ְּפִרי ְמָגִדים ְּכָפִרים ִעם־ְנָרִדים:  ְׁשָלַחִי ַּפְרֵּדס 4:13
ֵנְרְּד ְוַכְרֹּכם ָקֶנה ְוִקָּנמֹון ִעם ָּכל־ֲעֵצי ְלבֹוָנה ֹמר וֲַאָהלֹות ִעם ָּכל־ָראֵׁשי ְבָׂשִמים:  4:14



ַמְעיַן ַּגִּנים ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים ְוֹנְזִלים ִמן־ְלָבנֹון:  4:15
ִאי ֵתיָמן ָהִפיִחי ַגִּני ִיְּזלּו ְבָׂשָמיו יָבֹא דֹוִדי ְלַגּנֹו ְויֹאַכל ְּפִרי ְמָגָדיו: עּוִרי ָצפֹון ּובֹו 4:16

ְכלּו ֵרִעים ְׁשתּו  ָּבאִתי ְלַגִּני ֲאֹחִתי ַכָּלה ָאִריִתי מֹוִרי ִעם־ְּבָׂשִמי ָאַכְלִּתי יְַעִרי ִעם־ִּדְבִׁשי ָׁשִתיִתי יֵיִני ִעם־ֲחָלִבי אִ 5:1
ּדֹוִדים: ְוִׁשְכרּו 

ּצֹוַתי ְרִסיֵסי  ֲאִני ְיֵׁשָנה ְוִלִּבי ֵער קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק ִּפְתִחי־ִלי ֲאֹחִתי ַרְעיִָתי יֹוָנִתי ַתָּמִתי ֶׁשּרֹאִׁשי ִנְמָלא־ָטל ְקּו5:2ֻ
ָלְיָלה:  

י ֵאיָכָכה ֲאַטְּנֵפם:  ָּפַׁשְטִּתי ֶאת־ֻּכָּתְנִּתי ֵאיָכָכה ֶאְלָּבֶׁשָּנה ָרַחְצִּתי ֶאת־ַרְגלַ 5:3
ּדֹוִדי ָׁשַלח יָדֹו ִמן־ַהֹחר ּוֵמַעי ָהמּו ָעָליו:  5:4
ַקְמִּתי ֲאִני ִלְפֹּתַח ְלדֹוִדי ְויַָדי ָנְטפּו־מֹור ְוֶאְצְּבֹעַתי מֹור ֹעֵבר ַעל ַּכּפֹות ַהַּמְנעּול:  5:5
ָאה ְבַדְּברֹו ִּבַּקְׁשִּתיהּו ְולֹא ְמָצאִתיהּו ְקָראִתיו ְולֹא ָעָנִני: ָּפַתְחִּתי ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר ַנְפִׁשי יָצְ 5:6
ְמָצֻאִני ַהֹּׁשְמִרים ַהֹּסְבִבים ָּבִעיר ִהּכּוִני ְפָצעּוִני ָנְׂשאּו ֶאת־ְרִדיִדי ֵמָעַלי ֹׁשְמֵרי ַהֹחמֹות:  5:7
ת־ּדֹוִדי ַמה־ַּתִּגידּו לֹו ֶׁשחֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני:  ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשָלִם ִאם־ִּתְמְצאּו אֶ 5:8
ַמה־ּדֹוֵד ִמּדֹוד ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים ַמה־ּדֹוֵד ִמּדֹוד ֶׁשָּכָכה ִהְׁשַּבְעָּתנּו: 5:9

ּדֹוִדי ַצח ְוָאדֹום ָּדגּול ֵמְרָבָבה:  5:10
ָּכעֹוֵרב: רֹאׁשֹו ֶּכֶתם ָּפז ְקּוּצֹוָתיו ַּתְלַּתִּלים ְׁשֹחרֹות5:11
ֵעיָניו ְּכיֹוִנים ַעל־ֲאִפיֵקי ָמִים ֹרֲחצֹות ֶּבָחָלב ֹיְׁשבֹות ַעל־ִמֵּלאת:  5:12
ְלָחיָו ַּכֲערּוַגת ַהֹּבֶׂשם ִמְגְּדלֹות ֶמְרָקִחים ִׂשְפתֹוָתיו ׁשֹוַׁשִּנים ֹנְטפֹות מֹור ֹעֵבר:  5:13
ֵמָעיו ֶעֶׁשת ֵׁשן ְמֻעֶּלֶפת ַסִּפיִרים:  יָָדיו ְּגִליֵלי ָזָהב ְמֻמָּלִאים ַּבַּתְרִׁשיׁש 5:14
ׁשֹוָקיו ַעּמּוֵדי ֵׁשׁש ְמיָֻּסִדים ַעל־ַאְדֵני־ָפז ַמְרֵאהּו ַּכְּלָבנֹון ָּבחּור ָּכֲאָרִזים:  5:15
ִחּכֹו ַמְמַתִּקים ְוכֻּלֹו ַמֲחַמִּדים ֶזה דֹוִדי ְוֶזה ֵרִעי ְּבנֹות ְירּוָׁשָלִם:  5:16

: ָאָנה ָהַל ּדֹודֵ 6:1  ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים ָאָנה ָּפָנה דֹוֵד ּוְנַבְקֶׁשּנּו ִעָּמ
ּדֹוִדי יַָרד ְלַגּנֹו ַלֲערּוגֹות ַהֹּבֶׂשם ִלְרעֹות ַּבַּגִּנים ְוִלְלֹקט ׁשֹוַׁשִּנים:  6:2
ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי ָהֹרֶעה ַּבׁשֹוַׁשִּנים: 6:3
י ְּכִתְרָצה ָנאוָה ִּכירּוָׁשָלִם ֲאיָֻּמה ַּכִּנְדָּגלֹות: יָָפה ַאְּת ַרְעיִָת 6:4
ָהֵסִּבי ֵעיַנִי ִמֶּנְגִּדי ֶׁשֵהם ִהְרִהיֻבִני ַׂשְעֵר ְּכֵעֶדר ָהִעִּזים ֶׁשָּגְלׁשּו ִמן־ַהִּגְלָעד: 6:5
ַׁשֻּכָלה ֵאין ָּבֶהם: ִׁשַּנִי ְּכֵעֶדר ָהְרֵחִלים ֶׁשָעלּו ִמן־ָהַרְחָצה ֶׁשֻּכָּלם ַמְתִאימֹות וְ 6:6
6:7  : ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵת ִמַּבַעד ְלַצָּמֵת
ִׁשִּׁשים ֵהָּמה ְּמָלכֹות ּוְׁשֹמִנים ִּפיַלְגִׁשים וֲַעָלמֹות ֵאין ִמְסָּפר: 6:8
ת וְַיַאְּׁשרּוָה ְמָלכֹות ּוִפיַלְגִׁשים  ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתָּמִתי ַאַחת ִהיא ְלִאָּמּה ָּבָרה ִהיא ְליֹוַלְדָּתּה ָראּוָה ָבנֹו6:9

וְַיַהְללּוָה: 
ִמי־זֹאת ַהִּנְׁשָקָפה ְּכמֹו־ָׁשַחר יָָפה ַכְּלָבָנה ָּבָרה ַּכַחָּמה ֲאיָֻּמה ַּכִּנְדָּגלֹות: 6:10
ְרָחה ַהֶּגֶפן ֵהֵנצּו ָהִרֹּמִנים:  ֶאל־ִּגַּנת ֱאגֹוז יַָרְדִּתי ִלְראֹות ְּבִאֵּבי ַהָּנַחל ִלְראֹות ֲהפָ 6:11
לֹא יַָדְעִּתי ַנְפִׁשי ָׂשַמְתִני ַמְרְּכבֹות ַעִּמי־ָנִדיב:  6:12

ׁשּוִבי ׁשּוִבי ַהּׁשּוַלִּמית ׁשּוִבי ׁשּוִבי ְוֶנֱחֶזה־ָּב ַמה־ֶּתֱחזּו ַּבּׁשּוַלִּמית ִּכְמֹחַלת ַהַּמֲחָנִים:  7:1
ָעִלים ַּבת־ָנִדיב ַחּמּוֵקי ְיֵרַכִי ְּכמֹו ֲחָלִאים ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָּמן:  ַמה־ָּיפּו ְפָעַמִי ַּבּנְ 7:2
ָׁשְרֵר ַאַּגן ַהַּסַהר ַאל־יְֶחַסר ַהָּמֶזג ִּבְטֵנ ֲעֵרַמת ִחִּטים סּוָגה ַּבּׁשֹוַׁשִּנים:  7:3
ְׁשֵני ָׁשַדִי ִּכְׁשֵני ֳעָפִרים ָּתֳאֵמי ְצִבָּיה:7:4
ָּמֶׂשק:  ִמְגַּדל ַהֵּׁשן ֵעיַנִי ְּבֵרכֹות ְּבֶחְׁשּבֹון ַעל־ַׁשַער ַּבת־ַרִּבים ַאֵּפ ְּכִמְגַּדל ַהְּלָבנֹון צֹוֶפה ְּפֵני דַ ַצָּואֵר ּכְ 7:5
רֹאֵׁש ָעַלִי ַּכַּכְרֶמל ְוַדַּלת רֹאֵׁש ָּכַאְרָּגָמן ֶמֶל ָאסּור ָּבְרָהִטים:  7:6
ְּת ַאֲהָבה ַּבַּתֲענּוִגים: ַמה־ָּיִפית ּוַמה־ָּנַעמְ 7:7
זֹאת קֹוָמֵת ָּדְמָתה ְלָתָמר ְוָׁשַדִי ְלַאְׁשֹּכלֹות:  7:8
ִחים:  ָאַמְרִּתי ֶאֱעֶלה ְבָתָמר ֹאֲחָזה ְּבַסְנִסָּניו ְוִיְהיּו־ָנא ָׁשַדִי ְּכֶאְׁשְּכלֹות ַהֶּגֶפן ְוֵריַח ַאֵּפ ַּכַּתּפּו7:9

ב הֹוֵל ְלדֹוִדי ְלֵמיָׁשִרים ּדֹוֵבב ְׂשָפַתי ְוִׁשָּני: ְוִחֵּכ ְּכיֵין ַהּטֹו7:10
ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ְּתׁשּוָקתֹו: 7:11
ְלָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהָּׂשֶדה ָנִליָנה ַּבְּכָפִרים: 7:12
: ַנְׁשִּכיָמה ַלְּכָרִמים ִנְרֶאה ִאם ָּפְרָחה ַהֶּגֶפן ִּפַּתח ַהְּסָמַדר ֵהֵנצּו7:13 ָהִרּמֹוִנים ָׁשם ֶאֵּתן ֶאת־ֹּדַדי ָל
7:14  : ַהּדּוָדִאים ָנְתנּו־ֵריַח ְוַעל־ְּפָתֵחינּו ָּכל־ְמָגִדים ֲחָדִׁשים ַּגם־ְיָׁשִנים ּדֹוִדי ָצַפְנִּתי ָל

י:  ִמי ִיֶּתְנ ְּכָאח ִלי יֹוֵנק ְׁשֵדי ִאִּמי ֶאְמָצֲא ַבחּוץ ֶאָׁשְק ַּגם לֹא־יָבּוזּו לִ 8:1
ֶאְנָהֲג ֲאִביֲא ֶאל־ֵּבית ִאִּמי ְּתַלְּמֵדִני ַאְׁשְק ִמַּיִין ָהֶרַקח ֵמֲעִסיס ִרֹּמִני: 8:2



ְׂשמֹאלֹו ַּתַחת רֹאִׁשי ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקִני:  8:3
ֶׁשֶּתְחָּפץ: ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשָלִם ַמה־ָּתִעירּו ּוַמה־ְּתֹעְררּו ֶאת־ָהַאֲהָבה ַעד 8:4
ִחְּבָלה  ִמי זֹאת ֹעָלה ִמן־ַהִּמְדָּבר ִמְתַרֶּפֶקת ַעל־ּדֹוָדּה ַּתַחת ַהַּתּפּוַח עֹוַרְרִּתי ָׁשָּמה ִחְּבַלְת ִאֶּמ ָׁשָּמה8:5

  : ְיָלַדְת
ֲהָבה ָקָׁשה ִכְׁשאֹול ִקְנָאה ְרָׁשֶפיָה ִרְׁשֵּפי ֵאׁש  ִׂשיֵמִני ַכחֹוָתם ַעל־ִלֶּב ַּכחֹוָתם ַעל־ְזרֹוֶע ִּכי־ַעָּזה ַכָּמוֶת אַ 8:6

ַׁשְלֶהֶבְתיָה: 
ָבה ּבֹוז  ַמִים ַרִּבים לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת־ָהַאֲהָבה ּוְנָהרֹות לֹא ִיְׁשְטפּוָה ִאם־ִיֵּתן ִאיׁש ֶאת־ָּכל־הֹון ֵּביתֹו ָּבַאהֲ 8:7

יָבּוזּו לֹו: 
ַטָּנה ְוָׁשַדִים ֵאין ָלּה ַמה־ַּנֲעֶׂשה ַלֲאֹחֵתנּו ַּבּיֹום ֶׁשְּיֻדַּבר־ָּבּה:  ָאחֹות ָלנּו ְק 8:8
ִאם־חֹוָמה ִהיא ִנְבֶנה ָעֶליָה ִטיַרת ָּכֶסף ְוִאם־ֶּדֶלת ִהיא ָנצּור ָעֶליָה לּוַח ָאֶרז:  8:9

ָׁשלֹום:ֲאִני חֹוָמה ְוָׁשַדי ַּכִּמְגָּדלֹות ָאז ָהִייִתי ְבֵעיָניו ְּכמֹוְצֵאת 8:10
ֹמה ְּבַבַעל ָהמֹון ָנַתן ֶאת־ַהֶּכֶרם ַלֹּנְטִרים ִאיׁש יִָבא ְּבִפְריֹו ֶאֶלף ָּכֶסף:  8:11 ֶּכֶרם ָהיָה ִלְׁש
ֹמה ּוָמאַתִים ְלֹנְטִרים ֶאת־ִּפְריֹו:8:12 ָּכְרִמי ֶׁשִּלי ְלָפָני ָהֶאֶלף ְל ְׁש
יִבים ְלקֹוֵל ַהְׁשִמיִעיִני: ַהיֹוֶׁשֶבת ַּבַּגִּנים ֲחֵבִרים ַמְקִׁש 8:13
ְּבַרח ּדֹוִדי ּוְדֵמה־ְל ִלְצִבי אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָּיִלים ַעל ָהֵרי ְבָׂשִמים:8:14

Isaiah ישעיה
ַמְלֵכי ְיהּוָדה:  1ֲחזֹון ְיַׁשְעיָהּו ֶבן־ָאמֹוץ ֲאֶׁשר ָחָזה ַעל־ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִם ִּביֵמי ֻעִּזָּיהּו יֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקָּיהּו 1:1
ִׁשְמעּו ָׁשַמִים ְוַהֲאִזיִני ֶאֶרץ ִּכי ְיהוָה ִּדֵּבר ָּבִנים ִּגַּדְלִּתי ְורֹוַמְמִּתי ְוֵהם ָּפְׁשעּו ִבי:  1:2
לֹא ִהְתּבֹוָנן:  3לֹא יַָדע ְוַעִּמי2ְוִיְׂשָרֵאל יַָדע ׁשֹור ֹקֵנהּו וֲַחמֹור ֵאבּוס ְּבָעָליו  1:3
ְׁשִחיִתים ָעְזבּו ֶאת־ְיהוָה ִנֲאצּו ֶאת־ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ָנֹזרּו ָאחֹור:  הֹוי ּגֹוי ֹחֵטא ַעם ֶּכֶבד ָעון ֶזַרע ְמֵרִעים ָּבִנים מַ 1:4
ַעל ֶמה ֻתּכּו עֹוד ּתֹוִסיפּו ָסָרה ָּכל־רֹאׁש ָלֳחִלי ְוָכל־ֵלָבב ַּדָּוי:  1:5
ֻחָּבׁשּו ְולֹא ֻרְּכָכה ַּבָּׁשֶמן:  ִמַּכף־ֶרֶגל ְוַעד־רֹאׁש ֵאין־ּבֹו ְמֹתם ֶּפַצע ְוַחּבּוָרה ּוַמָּכה ְטִרָּיה לֹא־ֹזרּו ְולֹא 1:6
ַאְרְצֶכם ְׁשָמָמה ָעֵריֶכם ְׂשֻרפֹות ֵאׁש ַאְדַמְתֶכם ְלֶנְגְּדֶכם ָזִרים ֹאְכִלים ֹאָתּה ּוְׁשָמָמה ְּכַמְהֵּפַכת ָזִרים:  1:7
ּוָרה: ְונֹוְתָרה ַבת־ִצּיֹון ְּכֻסָּכה ְבָכֶרם ִּכְמלּוָנה ְבִמְקָׁשה ְּכִעיר ְנצ1:8
ַלֲעֹמָרה ָּדִמינּו: 4לּוֵלי ְיהוָה ְצָבאֹות הֹוִתיר ָלנּו ָׂשִריד ִּכְמָעט ִּכְסֹדם ְוָהִיינּו1:9

ֵהינּו עַ 1:10 ם ֲעֹמָרה: ִׁשְמעּו ְדַבר־ְיהוָה ְקִציֵני ְסֹדם ַהֲאִזינּו ּתֹוַרת ֱא
לֹא  ָלָּמה־ִּלי ֹרב־ִזְבֵחיֶכם יֹאַמר ְיהוָה ָׂשַבְעִּתי ֹעלֹות ֵאיִלים ְוֵחֶלב ְמִריִאים ְוַדם ָּפִרים ּוְכָבִׂשים ְוַעּתּוִדים 1:11

ָחָפְצִּתי: 
ִּכי ָתֹבאּו ֵלָראֹות ָּפָני ִמי־ִבֵּקׁש זֹאת ִמֶּיְדֶכם ְרֹמס ֲחֵצָרי:  1:12
ֹוִסיפּו ָהִביא ִמְנַחת־ָׁשְוא ְקֹטֶרת ּתֹוֵעָבה ִהיא ִלי ֹחֶדׁש ְוַׁשָּבת ְקרֹא ִמְקָרא לֹא־אּוַכל ָאוֶן וֲַעָצָרה: לֹא ת1:13
ָחְדֵׁשיֶכם ּומֹוֲעֵדיֶכם ָׂשְנָאה ַנְפִׁשי ָהיּו ָעַלי ָלֹטַרח ִנְלֵאיִתי ְנׂשֹא: 1:14
ם ַּגם ִּכי־ַתְרּבּו ְתִפָּלה ֵאיֶנִּני ֹׁשֵמַע ְיֵדיֶכם ָּדִמים ָמֵלאּו:  ּוְבָפִרְׂשֶכם ַּכֵּפיֶכם ַאְעִלים ֵעיַני ִמּכֶ 1:15
ַרֲחצּו ִהַּזּכּו ָהִסירּו ֹרַע ַמַעְלֵליֶכם ִמֶּנֶגד ֵעיָני ִחְדלּו ָהֵרַע: 1:16
ִלְמדּו ֵהיֵטב ִּדְרׁשּו ִמְׁשָּפט ַאְּׁשרּו ָחמֹוץ ִׁשְפטּו יָתֹום ִריבּו ַאְלָמָנה: 1:17
ַּכֶּׁשֶלג יְַלִּבינּו ִאם־יְַאִּדימּו ַכּתֹוָלע ַּכֶּצֶמר ִיְהיּו:  5ְלכּו־ָנא ְוִנָּוְכָחה יֹאַמר ְיהוָה ִאם־ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִני1:18
ָאֶרץ ּתֹאֵכלּו:  ִאם־ּתֹאבּו ּוְׁשַמְעֶּתם טּוב הָ 1:19
ְּתֻאְּכלּו ִּכי ִּפי ְיהָוה ִּדֵּבר:  6ֶחֶרב ְוִאם־ְּתָמֲאנּו ּוְמִריֶתם 1:20
ִחים: ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה ִקְריָה ֶנֱאָמָנה ְמֵלֲאִתי ִמְׁשָּפט ֶצֶדק יִָלין ָּבּה ְוַעָּתה ְמַרּצְ 1:21
ַּכְסֵּפ ָהיָה ְלִסיִגים ָסְבֵא ָמהּול ַּבָּמִים: 1:22

1 1 viz LXX and 36:1 ִחְזִקָּיהּו
2 3 // DSS(4QIsa(j)) LXX Syr Vg(Mss) ְוִיְׂשָרֵאל (hpgr ו) DSS(1QIsa(a)) MT Tg Vg ִיְׂשָרֵאל
3 3 // DSS(4QIsa(a)) MT Tg Vg ַעִּמי DSS(1QIsa(a)) Hebrew Mss LXX Syr ְוַעִּמי
4 9 // LXX and Romans 9:29 ְוָהִיינּו DSS(1QIsa(a)) MT ָהִיינּו
5 18 // DSS(1QIsa(a)) Hebrew Mss LXX Syr Vg ַּכָּׁשִני MT ַּכָּׁשִנים
6 20 // MT ֶחֶרב DSS(1QIsa(a)) Tg Syr ֶבָחֶרב



ּו ְוִריב ַאְלָמָנה לֹא־יָבֹוא  ַׁשְלֹמִנים יָתֹום לֹא ִיְׁשֹּפט 2ַּגָּנִבים ּכֻּלֹו ֹאֵהב ֹׁשַחד רֹוְדֵפי 1ָׂשַרִי סֹוְרִרים ַחְבֵרי 1:23
ֲאֵליֶהם:

ָלֵכן ְנֻאם ָהָאדֹון ְיהוָה ְצָבאֹות ֲאִביר ִיְׂשָרֵאל הֹוי ֶאָּנֵחם ִמָּצַרי ְוִאָּנְקָמה ֵמאֹוְיָבי: 1:24
1:25 : ְוָאִׁשיָבה יִָדי ָעַלִי ְוֶאְצֹרף ַּכֹּבר ִסיָגִי ְוָאִסיָרה ָּכל־ְּבִדיָלִי
ֹׁשְפַטִי ְּכָבִראֹׁשָנה ְוֹיֲעַצִי ְּכַבְּתִחָּלה ַאֲחֵרי־ֵכן ִיָּקֵרא ָל ִעיר ַהֶּצֶדק ִקְריָה ֶנֱאָמָנה: ְוָאִׁשיָבה 1:26
ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה:  1:27
ְוֶׁשֶבר ֹּפְׁשִעים ְוַחָּטִאים יְַחָּדו ְוֹעְזֵבי ְיהוָה ִיְכלּו: 1:28
ֹבׁשּו ֵמֵאיִלים ֲאֶׁשר ֲחַמְדֶּתם ְוַתְחְּפרּו ֵמַהַּגּנֹות ֲאֶׁשר ְּבַחְרֶּתם: ִּכי י1:29ֵ
ִּכי ִתְהיּו ְּכֵאָלה ֹנֶבֶלת ָעֶלָה ּוְכַגָּנה ֲאֶׁשר־ַמִים ֵאין ָלּה: 1:30
ְלִניצֹוץ ּוָבֲערּו ְׁשֵניֶהם יְַחָּדו ְוֵאין ְמַכֶּבה: ּוֹפֲעלֹוְוָהיָה ֶהָחֹסן ִלְנֹעֶרת 1:31

ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָחָזה ְיַׁשְעיָהּו ֶּבן־ָאמֹוץ ַעל־ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִם: 2:1
ּגֹוִים:  ְוָהיָה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ָנכֹון ִיְהיֶה ַהר ֵּבית־ְיהוָה ְּברֹאׁש ֶהָהִרים ְוִנָּׂשא ִמְּגָבעֹות ְוָנֲהרּו ֵאָליו ָּכל־הַ 2:2
ֵהי יֲַעֹקב ְוֹיֵרנּו ִמְּדָרָכיו ְוֵנְלָכה ְּבֹאְרֹחָתיו ִּכי  3ם ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל־ַהר־ְיהוָה ְוֶאלְוָהְלכּו ַעִּמים ַרִּבי2:3 ־ֵּבית ֱא

ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר־ְיהוָה ִמירּוָׁשָלִם:  
א גֹוי ֶאל־ּגֹוי  ְוָׁשַפט ֵּבין ַהּגֹוִים ְוהֹוִכיַח ְלַעִּמים ַרִּבים ְוִכְּתתּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִּתים וֲַחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות לֹא־ִיּׂשָ 2:4

ֶחֶרב ְולֹא־ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה:
ֵּבית יֲַעֹקב ְלכּו ְוֵנְלָכה ְּבאֹור ְיהוָה:2:5
ְּמ ֵּבית יֲַעֹקב ִּכי ָמְלאּו ִמֶּקֶדם ְוֹעְנִנים ַּכְּפִלְׁשִּתים ּוְביְַלֵדי ָנְכִרים יְַׂשִּפיקּו:  ִּכי ָנַטְׁשָּתה עַ 2:6
וִַּתָּמֵלא ַאְרצֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ֵקֶצה ְלֹאְצֹרָתיו וִַּתָּמֵלא ַאְרצֹו סּוִסים ְוֵאין ֵקֶצה ְלַמְרְּכֹבָתיו: 2:7
יִלים ְלַמֲעֵׂשה יָָדיו ִיְׁשַּתֲחוּו ַלֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאְצְּבֹעָתיו:  וִַּתָּמֵלא ַאְרצֹו ֱאלִ 2:8
וִַּיַּׁשח ָאָדם וִַּיְׁשַּפל־ִאיׁש ְוַאל־ִּתָּׂשא ָלֶהם:  2:9

ּבֹוא ַבּצּור ְוִהָּטֵמן ֶּבָעָפר ִמְּפֵני ַּפַחד ְיהוָה ּוֵמֲהַדר ְּגֹאנֹו: 2:10
רּום ֲאָנִׁשים ְוִנְׂשַּגב ְיהוָה ְלַבּדֹו ַּבּיֹום ַההּוא: ֵעיֵני ַּגְבהּות ָאָדם ָׁשֵפל ְוַׁשח2:11
:  ְוָׁשֵפל4ִּכי יֹום ַליהוָה ְצָבאֹות ַעל ָּכל־ֵּגֶאה וָָרם ְוַעל ָּכל־ִנָּׂשא ְוָגֹבּהַ 2:12
ְוַעל ָּכל־ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון ָהָרִמים ְוַהִּנָּׂשִאים ְוַעל ָּכל־ַאּלֹוֵני ַהָּבָׁשן: 2:13
ְוַעל ָּכל־ֶהָהִרים ָהָרִמים ְוַעל ָּכל־ַהְּגָבעֹות ַהִּנָּׂשאֹות:  2:14
ְוַעל ָּכל־ִמְגָּדל ָּגֹבּה ְוַעל ָּכל־חֹוָמה ְבצּוָרה:  2:15
ְרִׁשיׁש ְוַעל ָּכל־ְׂשִכּיֹות ַהֶחְמָּדה:  ְוַעל ָּכל־ֳאִנּיֹות ּתַ 2:16
ְוַׁשח ַּגְבהּות ָהָאָדם ְוָׁשֵפל רּום ֲאָנִׁשים ְוִנְׂשַּגב ְיהוָה ְלַבּדֹו ַּבּיֹום ַההּוא:  2:17
פּו: 2:18 ְוָהֱאִליִלים ָּכִליל יֲַח
ֵמֲהַדר ְּגאֹונֹו ְּבקּומֹו ַלֲעֹרץ ָהָאֶרץ:  ּוָבאּו ִּבְמָערֹות ֻצִרים ּוִבְמִחּלֹות ָעָפר ִמְּפֵני ַּפַחד ְיהוָה ּו2:19
ֹות  ַּבּיֹום ַההּוא יְַׁשִלי ָהָאָדם ֵאת ֱאִליֵלי ַכְסּפֹו ְוֵאת ֱאִליֵלי ְזָהבֹו ֲאֶׁשר ָעׂשּו־לֹו ְלִהְׁשַּתֲחות ַלֲחַפְרָּפר2:20

ְוָלֲעַטֵּלִפים: 
ְּפֵני ַּפַחד ְיהוָה ּוֵמֲהַדר ְּגאֹונֹו ְּבקּומֹו ַלֲעֹרץ ָהָאֶרץ:  ָלבֹוא ְּבִנְקרֹות ַהֻּצִרים ּוִבְסִעֵפי ַהְּסָלִעים מִ 2:21
ִחְדלּו ָלֶכם ִמן־ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְּבַאּפֹו ִּכי־ַבֶּמה ֶנְחָׁשב הּוא:2:22

ְׁשַען־ֶלֶחם ְוֹכל ִמְׁשַען־ָמִים: ִּכי ִהֵּנה ָהָאדֹון ְיהוָה ְצָבאֹות ֵמִסיר ִמירּוָׁשַלִם ּוִמיהּוָדה ַמְׁשֵען ּוַמְׁשֵעָנה ֹּכל מִ 3:1
ִּגּבֹור ְוִאיׁש ִמְלָחָמה ׁשֹוֵפט ְוָנִביא ְוֹקֵסם ְוָזֵקן: 3:2
ַׂשר־ֲחִמִּׁשים ּוְנׂשּוא ָפִנים ְויֹוֵעץ וֲַחַכם ֲחָרִׁשים ּוְנבֹון ָלַחׁש:  3:3
ְוָנַתִּתי ְנָעִרים ָׂשֵריֶהם ְוַתֲעלּוִלים ִיְמְׁשלּו־ָבם:  3:4
ׂש ָהָעם ִאיׁש ְּבִאיׁש ְוִאיׁש ְּבֵרֵעהּו ִיְרֲהבּו ַהַּנַער ַּבָּזֵקן ְוַהִּנְקֶלה ַּבִּנְכָּבד:  ְוִנּגַ 3:5
3:6  : ִּכי־ִיְתֹּפׂש ִאיׁש ְּבָאִחיו ֵּבית ָאִביו ִׂשְמָלה ְלָכה ָקִצין ִּתְהיֶה־ָּלנּו ְוַהַּמְכֵׁשָלה ַהּזֹאת ַּתַחת יֶָד
ר לֹא־ֶאְהיֶה ֹחֵבׁש ּוְבֵביִתי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ִׂשְמָלה לֹא ְתִׂשיֻמִני ְקִצין ָעם:  ִיָּׂשא ַבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹ 3:7
ִּכי ָכְׁשָלה ְירּוָׁשַלִם ִויהּוָדה ָנָפל ִּכי־ְלׁשֹוָנם ּוַמַעְלֵליֶהם ֶאל־ְיהוָה ַלְמרֹות ֵעֵני ְכבֹודֹו:  3:8

1 23 // LXX Vg ַחְבֵרי MT ְוַחְבֵרי
2 23 // DSS(1QIsa(a)) LXX רֹוְדֵפי MT ְוֹרֵדף
3 3 // DSS(4QIsa(e)) Ms LXX Tg Mss Syr Vg ְוֶאל DSS(1QIsa(a)) Ms MT ֶאל
4 12 // LXX ְוָגֹבּהַ  omit MT Tg Syr Vg (ְוָׁשֵפל ְַוָגֹבּה)



ִהִּגידּו לֹא ִכֵחדּו אֹוי ְלַנְפָׁשם ִּכי־ָגְמלּו ָלֶהם ָרָעה:  ַהָּכַרת ְּפֵניֶהם ָעְנָתה ָּבם ְוַחָּטאָתם ִּכְסֹדם3:9
ִאְמרּו ַצִּדיק ִּכי־טֹוב ִּכי־ְפִרי ַמַעְלֵליֶהם יֹאֵכלּו: 3:10
אֹוי ְלָרָׁשע ָרע ִּכי־ְגמּול יָָדיו יֵָעֶׂשה ּלֹו:  3:11
ֶרי ַמְתִעים ְוֶדֶר ֹאְרֹחֶתי ִּבֵּלעּו: ַעִּמי ֹנְגָׂשיו ְמעֹוֵלל ְוָנִׁשים ָמְׁשלּו בֹו ַעִּמי ְמַאְּׁש 3:12
:  1ִנָּצב ָלִריב ְיהוָה ְוֹעֵמד ָלִדין עמֹו 3:13
ָבֵּתיֶכם:  ְיהוָה ְּבִמְׁשָּפט יָבֹוא ִעם־ִזְקֵני ַעּמֹו ְוָׂשָריו ְוַאֶּתם ִּבַעְרֶּתם ַהֶּכֶרם ְּגֵזַלת ֶהָעִני ּבְ 3:14
מלכם ַמה־ָּלֶכם ְּתַדְּכאּו ַעִּמי ּוְפֵני ֲעִנִּיים ִּתְטָחנּו ְנֻאם־ֲאֹדָני ְיהִוה ְצָבאֹות: 3:15
ֵּתַלְכָנה ֹפף וַּיֹאֶמר ְיהוָה יַַען ִּכי ָגְבהּו ְּבנֹות ִצּיֹון וֵַּתַלְכָנה נטוות ְנטּויֹות ָּגרֹון ּוְמַׂשְּקרֹות ֵעיָנִים ָהלֹו ְוטָ 3:16

ּוְבַרְגֵליֶהם ְּתַעַּכְסָנה: 
ְוִׂשַּפח ֲאֹדָני ָקְדֹקד ְּבנֹות ִצּיֹון וַיהוָה ָּפְתֵהן ְיָעֶרה: 3:17
ים: ֵאת ִּתְפֶאֶרת ָהֲעָכִסים ְוַהְּׁשִביִסים ְוַהַּׂשֲהֹרנִ 2ַּבּיֹום ַההּוא יִָסיר ְיהוָה 3:18
ַהְּנִטיפֹות ְוַהֵּׁשירֹות ְוָהְרָעלֹות:  3:19
ַהְּפֵאִרים ְוַהְּצָעדֹות ְוַהִּקֻּׁשִרים ּוָבֵּתי ַהֶּנֶפׁש ְוַהְּלָחִׁשים: 3:20
ַהַּטָּבעֹות ְוִנְזֵמי ָהָאף:  3:21
ַהַּמֲחָלצֹות ְוַהַּמֲעָטפֹות ְוַהִּמְטָּפחֹות ְוָהֲחִריִטים:  3:22
ְוַהְּסִדיִנים ְוַהְּצִניפֹות ְוָהְרִדיִדים:  ְוַהִּגְלֹיִנים 3:23
ק  ְוָהיָה ַתַחת ֹּבֶׂשם ַמק ִיְהיֶה ְוַתַחת ֲחגֹוָרה ִנְקָּפה ְוַתַחת ַמֲעֶׂשה ִמְקֶׁשה ָקְרָחה ְוַתַחת ְּפִתיִגיל ַמֲחֹגֶרת ׂשָ 3:24

ִּכי־ַתַחת ֹיִפי: 
:  ְמַתִי ַּבֶחֶרב ִיֹּפלּו ּוְגבּוָרֵת ַּבִּמְלָחָמה3:25
ְוָאנּו ְוָאְבלּו ְּפָתֶחיָה ְוִנָּקָתה ָלָאֶרץ ֵּתֵׁשב: 3:26

 ָעֵלינּו ֱאֹסף  ְוֶהֱחִזיקּו ֶׁשַבע ָנִׁשים ְּבִאיׁש ֶאָחד ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ַלְחֵמנּו נֹאֵכל ְוִׂשְמָלֵתנּו ִנְלָּבׁש ַרק ִיָּקֵרא ִׁשמְ 4:1
ֶחְרָּפֵתנּו: 

ֶצַמח ְיהוָה ִלְצִבי ּוְלָכבֹוד ּוְפִרי ָהָאֶרץ ְלָגאֹון ּוְלִתְפֶאֶרת ִלְפֵליַטת ִיְׂשָרֵאל: ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהיֶה 4:2
ְוָהיָה ַהִּנְׁשָאר ְּבִצּיֹון ְוַהּנֹוָתר ִּבירּוָׁשַלִם ָקדֹוׁש יֵָאֶמר לֹו ָּכל־ַהָּכתּוב ַלַחִּיים ִּבירּוָׁשָלִם: 4:3
־ִצּיֹון ְוֶאת־ְּדֵמי ְירּוָׁשַלִם יִָדיַח ִמִּקְרָּבּה ְּברּוַח ִמְׁשָּפט ּוְברּוַח ָּבֵער: ִאם ָרַחץ ֲאֹדָני ֵאת ֹצַאת ְּבנֹות4:4
־ָּכבֹוד ֻחָּפה:  ּוָבָרא ְיהוָה ַעל ָּכל־ְמכֹון ַהר־ִצּיֹון ְוַעל־ִמְקָרֶאָה ָעָנן יֹוָמם ְוָעָׁשן ְוֹנַגּה ֵאׁש ֶלָהָבה ָלְיָלה ִּכי ַעל־ָּכל4:5
יֶה ְלֵצל־יֹוָמם ֵמֹחֶרב ּוְלַמְחֶסה ּוְלִמְסּתֹור ִמֶּזֶרם ּוִמָּמָטר:ְוֻסָּכה ִּתהְ 4:6
ָאִׁשיָרה ָּנא ִליִדיִדי ִׁשיַרת ּדֹוִדי ְלַכְרמֹו ֶּכֶרם ָהיָה ִליִדיִדי ְּבֶקֶרן ֶּבן־ָׁשֶמן:  5:1
ְוַגם־יֶֶקב ָחֵצב ּבֹו וְַיַקו ַלֲעׂשֹות ֲעָנִבים וַַּיַעׂש ְּבֻאִׁשים: וְַיַעְּזֵקהּו וְַיַסְּקֵלהּו וִַּיָּטֵעהּו ׂשֵֹרק וִַּיֶבן ִמְגָּדל ְּבתֹוכֹו 5:2
ְירּוָׁשַלִם ְוִאיׁש ְיהּוָדה ִׁשְפטּו־ָנא ֵּביִני ּוֵבין ַּכְרִמי:  3ְוַעָּתה יֹוְׁשֵבי 5:3
לֹא ָעִׂשיִתי ּבֹו ַמּדּוַע ִקֵּויִתי ַלֲעׂשֹות ֲעָנִבים וַַּיַעׂש ְּבֻאִׁשים: ַמה־ַּלֲעׂשֹות עֹוד ְלַכְרִמי וְ 5:4
ְלִמְרָמס: ְוַעָּתה אֹוִדיָעה־ָּנא ֶאְתֶכם ֵאת ֲאֶׁשר־ֲאִני ֹעֶׂשה ְלַכְרִמי ָהֵסר ְמׂשּוָּכתֹו ְוָהיָה ְלָבֵער ָּפֹרץ ְּגֵדרֹו ְוָהיָה 5:5
ְולֹא יֵָעֵדר ְוָעָלה ָׁשִמיר וָָׁשִית ְוַעל ֶהָעִבים ֲאַצֶּוה ֵמַהְמִטיר ָעָליו ָמָטר:  וֲַאִׁשיֵתהּו ָבָתה לֹא ִיָּזֵמר  5:6
ָקה ְוִהֵּנה ִּכי ֶכֶרם ְיהוָה ְצָבאֹות ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוִאיׁש ְיהּוָדה ְנַטע ַׁשֲעׁשּוָעיו וְַיַקו ְלִמְׁשָּפט ְוִהֵּנה ִמְׂשָּפח ִלְצדָ 5:7

ְצָעָקה: 
י ַמִּגיֵעי ַבִית ְּבַבִית ָׂשֶדה ְבָׂשֶדה יְַקִריבּו ַעד ֶאֶפס ָמקֹום ְוהּוַׁשְבֶּתם ְלַבְּדֶכם ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ: הֹו5:8
ְּבָאְזָני ְיהוָה ְצָבאֹות ִאם־לֹא ָּבִּתים ַרִּבים ְלַׁשָּמה ִיְהיּו ְּגֹדִלים ְוטֹוִבים ֵמֵאין יֹוֵׁשב: 5:9

ֶרם יֲַעׂשּו ַּבת ֶאָחת ְוֶזַרע ֹחֶמר יֲַעֶׂשה ֵאיָפה:ִּכי ֲעֶׂשֶרת ִצְמֵּדי־כֶ 5:10
הֹוי ַמְׁשִּכיֵמי ַבֹּבֶקר ֵׁשָכר ִיְרֹּדפּו ְמַאֲחֵרי ַבֶּנֶׁשף יִַין יְַדִליֵקם:  5:11
יו לֹא ָראּו:  ְוָהיָה ִכּנֹור וֶָנֶבל ֹּתף ְוָחִליל וָיִַין ִמְׁשֵּתיֶהם ְוֵאת ֹּפַעל ְיהוָה לֹא יִַּביטּו ּוַמֲעֵׂשה יָדָ 5:12
ָלֵכן ָּגָלה ַעִּמי ִמְּבִלי־ָדַעת ּוְכבֹודֹו ְמֵתי ָרָעב וֲַהמֹונֹו ִצֵחה ָצָמא: 5:13
ָלֵכן ִהְרִחיָבה ְּׁשאֹול ַנְפָׁשּה ּוָפֲעָרה ִפיָה ִלְבִלי־ֹחק ְויַָרד ֲהָדָרּה וֲַהמֹוָנּה ּוְׁשאֹוָנּה ְוָעֵלז ָּבּה:  5:14
ַּפל־ִאיׁש ְוֵעיֵני ְגֹבִהים ִּתְׁשַּפְלָנה: וִַּיַּׁשח ָאָדם וִַּיְׁש 5:15
ְיהוָה ְצָבאֹות ַּבִּמְׁשָּפט ְוָהֵאל ַהָּקדֹוׁש ִנְקָּדׁש ִּבְצָדָקה:  4וִַּיְגַּבּה5:16

1 13 // LXX Syr עמֹו MT Tg Vg ַעִּמים
2 18 // DSS*(1QIsa(a)) ְיהוָה MT ֲאֹדָני
3 3 יֹוְׁשֵבי DSS(1QIsa(a)) LXX // (hpgr י) MT יֹוֵׁשב
4 16 // Hebrew Mss Edd וִַּיְגַּבּה MT וִַּיְגַּבה



יֹאֵכלּו: 1ְוָרעּו ְכָבִׂשים ְּכָדְבָרם ְוָחְרבֹות ֵמִחים ְּגָדִים 5:17
הֹוי ֹמְׁשֵכי ֶהָעון ְּבַחְבֵלי ַהָּׁשְוא ְוַכֲעבֹות ָהֲעָגָלה ַחָּטָאה: 5:18
ָהֹאְמִרים ְיַמֵהר יִָחיָׁשה ַמֲעֵׂשהּו ְלַמַען ִנְרֶאה ְוִתְקַרב ְוָתבֹוָאה ֲעַצת ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ְוֵנָדָעה: 5:19
הֹוי ָהֹאְמִרים ָלַרע טֹוב ְוַלּטֹוב ָרע ָׂשִמים ֹחֶׁש ְלאֹור ְואֹור ְלֹחֶׁש ָׂשִמים ַמר ְלָמתֹוק ּוָמתֹוק ְלָמר: 5:20
הֹוי ֲחָכִמים ְּבֵעיֵניֶהם ְוֶנֶגד ְּפֵניֶהם ְנֹבִנים: 5:21
 ֵׁשָכר:  הֹוי ִּגּבֹוִרים ִלְׁשּתֹות יִָין ְוַאְנֵׁשי־ַחִיל ִלְמסֹ 5:22
ַמְצִּדיֵקי ָרָׁשע ֵעֶקב ֹׁשַחד ְוִצְדַקת ַצִּדיִקים יִָסירּו ִמֶּמּנּו: 5:23
ֵאת ּתֹוַרת  ָלֵכן ֶּכֱאֹכל ַקׁש ְלׁשֹון ֵאׁש וֲַחַׁשׁש ֶלָהָבה ִיְרֶּפה ָׁשְרָׁשם ַּכָּמק ִיְהיֶה ּוִפְרָחם ָּכָאָבק יֲַעֶלה ִּכי ָמֲאסּו5:24

ת ְוֵאת ִאְמַרת ְקדֹוׁש־ִיְׂשָרֵאל ִנֵאצּו:  ְיהוָה ְצָבאֹו
ֶרב חּוצֹות ְּבָכל־זֹאת  ַעל־ֵּכן ָחָרה ַאף־ְיהוָה ְּבַעּמֹו וֵַּיט יָדֹו ָעָליו וַַּיֵּכהּו וִַּיְרְּגזּו ֶהָהִרים וְַּתִהי ִנְבָלָתם ַּכּסּוָחה ְּבקֶ 5:25

לֹא־ָׁשב ַאּפֹו ְועֹוד יָדֹו ְנטּויָה:  
ַלּגֹוִים ֵמָרחֹוק ְוָׁשַרק לֹו ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְוִהֵּנה ְמֵהָרה ַקל יָבֹוא:  ְוָנָׂשא־ֵנס 5:26
ֵאין־ָעיֵף ְוֵאין־ּכֹוֵׁשל ּבֹו לֹא יָנּום ְולֹא ִייָׁשן ְולֹא ִנְפַּתח ֵאזֹור ֲחָלָציו ְולֹא ִנַּתק ְׂשרֹו ְנָעָליו:  5:27
ֻרכֹות ַּפְרסֹות סּוָסיו ַּכַּצר ֶנְחָׁשבּו ְוַגְלִּגָּליו ַּכּסּוָפה:  ֲאֶׁשר ִחָּציו ְׁשנּוִנים ְוָכל־ַקְּׁשֹתָתיו ְּד 5:28
ְׁשָאָגה לֹו ַּכָּלִביא ְוָׁשַאג ַּכְּכִפיִרים ְוִיְנֹהם ְויֹאֵחז ֶטֶרף ְויְַפִליט ְוֵאין ַמִּציל:  5:29
ֶׁש ַצר וָאֹור ָחַׁש ַּבֲעִריֶפיָה:ְוִיְנֹהם ָעָליו ַּבּיֹום ַההּוא ְּכַנֲהַמת־יָם ְוִנַּבט ָלָאֶרץ ְוִהֵּנה־חֹ 5:30

ֹיֵׁשב ַעל־ִּכֵּסא ָרם ְוִנָּׂשא ְוׁשּוָליו ְמֵלִאים ֶאת־ַהֵהיָכל: 2ְיהוָה ִּבְׁשַנת־מֹות ַהֶּמֶל ֻעִּזָּיהּו וֶָאְרֶאה ֶאת־6:1
ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ְלֶאָחד ִּבְׁשַּתִים ְיַכֶּסה ָפָניו ּוִבְׁשַּתִים ְיַכֶּסה ַרְגָליו ּוִבְׁשַּתִים  ְׂשָרִפים ֹעְמִדים ִמַּמַעל לֹו6:2

ְיעֹוֵפף:  
ְוָקָרא ֶזה ֶאל־ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיהוָה ְצָבאֹות ְמלֹא ָכל־ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו:  6:3
ִּפים ִמּקֹול ַהּקֹוֵרא ְוַהַּבִית ִיָּמֵלא ָעָׁשן:  וַָּינֻעּו ַאּמֹות ַהּסִ 6:4
ֶּמֶל ְיהוָה  וָֹאַמר אֹוי־ִלי ִכי־ִנְדֵמיִתי ִּכי ִאיׁש ְטֵמא־ְׂשָפַתִים ָאֹנִכי ּוְבתֹו ַעם־ְטֵמא ְׂשָפַתִים ָאֹנִכי יֹוֵׁשב ִּכי ֶאת־הַ 6:5

ְצָבאֹות ָראּו ֵעיָני: 
ָרִפים ּוְביָדֹו ִרְצָּפה ְּבֶמְלַקַחִים ָלַקח ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח: וַָּיָעף ֵאַלי ֶאָחד ִמן־ַהְּׂש 6:6
ְּתֻכָּפר: 3וַַּיַּגע ַעל־ִּפי וַּיֹאֶמר ִהֵּנה ָנַגע ֶזה ַעל־ְׂשָפֶתי ְוָסר ֲעוֶנ ְוַחּטֹאֶתי6:7
־ָלנּו וָֹאַמר ִהְנִני ְׁשָלֵחִני: וֶָאְׁשַמע ֶאת־קֹול ֲאדֹ 6:8 ָני ֹאֵמר ֶאת־ִמי ֶאְׁשַלח ּוִמי יֵֶל
וַּיֹאֶמר ֵל ְוָאַמְרָּת ָלָעם ַהֶּזה ִׁשְמעּו ָׁשמֹוַע ְוַאל־ָּתִבינּו ּוְראּו ָראֹו ְוַאל־ֵּתָדעּו:  6:9

ֶּפן־ִיְרֶאּו ְבֵעיַנים ּוְבָאְזַנִים ִיְׁשְמעּו ּוְלָבָבם יִָבינּו  6ַהְכֵּבד ְוֵעיֵניֶהם ָהַׁשעם5ֵלב־ָהָעם ַהֶּזה ְוָאְזֵניֶהם4ְוָהְשַמן6:10
: 7בּו ּוְרָפאִתים ְוׁשָ 

ִרים ֵמֵאין יֹוֵׁשב ּוָבִּתים ֵמֵאין ָאָדם ְוָהֲאָדָמה ִּתָּׁשֶאה  וָֹאַמר ַעד־ָמַתי ְיהוָה וַּיֹאֶמר ַעד ֲאֶׁשר ִאם־ָׁשאּו עָ 6:11
ְׁשָמָמה: 

ְוִרַחק ְיהוָה ֶאת־ָהָאָדם ְוַרָּבה ָהֲעזּוָבה ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ: 6:12
ַמַּצְבָּתּה:8ם ֶזַרע ַהֹּקֶדׁש ְועֹוד ָּבּה ֲעִׂשִרָּיה ְוָׁשָבה ְוָהְיָתה ְלָבֵער ָּכֵאָלה ְוָכַאּלֹון ֲאֶׁשר ְּבַׁשֶּלֶכת ַמֶּצֶבת ּבָ 6:13

־ 7:1 ־ֲאָרם ּוֶפַקח ֶּבן־ְרַמְליָהּו ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ְירּוָׁשַלִם  וְַיִהי ִּביֵמי ָאָחז ֶּבן־יֹוָתם ֶּבן־ֻעִּזָּיהּו ֶמֶל ְיהּוָדה ָעָלה ְרִצין ֶמֶל
 ֹ ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה: 9א יְָכלּו ַלִּמְלָחָמה ָעֶליָה ְול

וַּיַֻּגד ְלֵבית ָּדִוד ֵלאֹמר ָנָחה ֲאָרם ַעל־ֶאְפָרִים וַָּיַנע ְלָבבֹו ּוְלַבב ַעּמֹו ְּכנֹוַע ֲעֵצי־יַַער ִמְּפֵני־רּוַח:7:2

1 17 // LXX ּגְ ָדִים (stropha ד) MT ָּגִרים
2 1 // Hebrew Mss ְיהוָה MT DSS(1QIsa(a)) ֲאֹדָני
3 7 // DSS(1QIsa(a)) LXX ְוַחּטֹאֶתי  MT ְוַחָּטאְת 
4 10 // LXX ְוָהְשַמן (ֵּתָדעּוְוָהְשַמן) MT ַהְׁשֵמן
5 10 // LXX ְוָאְזֵניֶהם MT ְוָאְזָניו
6 10 // LXX ְוֵעיֵניֶהם ָהַׁשעם MT ְוֵעיָניו ָהַׁשע 
7 10 ִיְרֶאה ְבֵעיָניו ּוְבָאְזָניו ִיְׁשָמע   ּוְלָבבֹו יִָבין  // LXX ִיְרֶאּו ְבֵעיַנים ּוְבָאְזַנִים ִיְׁשְמעּו ּוְלָבָבם יִָבינּו ְוָׁשבּו  ּוְרָפאִתים

לֹוְוָרָפאוָָׁשב  MT
8 13 // DSS(1QIsa(a)) ַהֹּקֶדׁש MT ֹקֶדׁש
9 1 // DSS(1QIsa(a)) LXX Syr Vg and II Kings 15:5 יְָכלּו MT יָֹכל



ַׁשְעיָהּו ֵצא־ָנא ִלְקַראת ָאָחז ַאָּתה ּוְׁשָאר יָׁשּוב ְּבֶנ ֶאל־ְקֵצה ְּתָעַלת ַהְּבֵרָכה ָהֶעְליֹוָנה  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־יְ 7:3
ֶאל־ְמִסַּלת ְׂשֵדה כֹוֵבס: 

ָהֵאֶּלה ִּכי ָּבֳחִרי־ַאף  ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ִהָּׁשֵמר ְוַהְׁשֵקט ַאל־ִּתיָרא ּוְלָבְב ַאל־יֵַר ִמְּׁשֵני ַזְנבֹות ָהאּוִדים ָהֲעֵׁשִנים7:4
ְרִצין וֲַאָרם ּוֶבן־ְרַמְליָהּו:  

יַַען ִּכי־יַָעץ ָעֶלי ֲאָרם ָרָעה ֶאְפַרִים ּוֶבן־ְרַמְליָהּו ֵלאֹמר: 7:5
ַנֲעֶלה ִביהּוָדה ּוְנִקיֶצָּנה ְוַנְבִקֶעָּנה ֵאֵלינּו ְוַנְמִלי ֶמֶל ְּבתֹוָכּה ֵאת ֶּבן־ָטְבַאל: 7:6
ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהיֶה: 7:7
ִּכי רֹאׁש ֲאָרם ַּדֶּמֶׂשק ְורֹאׁש ַּדֶּמֶׂשק ְרִצין ּוְבעֹוד ִׁשִּׁשים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה יֵַחת ֶאְפַרִים ֵמָעם: 7:8
נּו ִּכי לֹא ֵתָאֵמנּו: ְורֹאׁש ֶאְפַרִים ֹׁשְמרֹון ְורֹאׁש ֹׁשְמרֹון ֶּבן־ְרַמְליָהּו ִאם לֹא ַתֲאִמי7:9

וַּיֹוֶסף ְיהָוה ַּדֵּבר ֶאל־ָאָחז ֵלאֹמר:  7:10
ֶהי ַהְעֵמק ְׁשֹאָלה 7:11 אֹו ַהְגֵּבַּה ְלָמְעָלה: 1ְׁשַאל־ְל אֹות ֵמִעם ְיהוָה ֱא
ה ֶאת־ְיהוָה: וַּיֹאֶמר ָאָחז לֹא־ֶאְׁשַאל ְולֹא־ֲאַנּסֶ 7:12
ָהי:  7:13 וַּיֹאֶמר ִׁשְמעּו־ָנא ֵּבית ָּדִוד ַהְמַעט ִמֶּכם ַהְלאֹות ֲאָנִׁשים ִּכי ַתְלאּו ַּגם ֶאת־ֱא
ְׁשמֹו ִעָּמנּו ֵאל: 3הּוא ָלֶכם אֹות ִהֵּנה ָהַעְלָמה ָהָרה ְוֹיֶלֶדת ֵּבן ְוָקְראּו 2ָלֵכן ִיֵּתן ְיהוָה 7:14
ּטֹוב: ֶחְמָאה ּוְדַבׁש יֹאֵכל ְלַדְעּתֹו ָמאֹוס ָּבָרע ּוָבחֹור ּבַ 7:15
ִּכי ְּבֶטֶרם יֵַדע ַהַּנַער ָמֹאס ָּבָרע ּוָבֹחר ַּבּטֹוב ֵּתָעֵזב ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאָּתה ָקץ ִמְּפֵני ְׁשֵני ְמָלֶכיָה:  7:16
ּוָדה ֵאת ֶמֶל יִָביא ְיהוָה ָעֶלי ְוַעל־ַעְּמ ְוַעל־ֵּבית ָאִבי יִָמים ֲאֶׁשר לֹא־ָבאּו ְלִמּיֹום סּור־ֶאְפַרִים ֵמַעל ְיה7:17

ַאּׁשּור:
ְוָהיָה ַּבּיֹום ַההּוא ִיְׁשֹרק ְיהוָה ַלְּזבּוב ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה ְיֹאֵרי ִמְצָרִים ְוַלְּדבֹוָרה ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור: 7:18
ִלים:  ּוָבאּו ְוָנחּו ֻכָּלם ְּבַנֲחֵלי ַהַּבּתֹות ּוִבְנִקיֵקי ַהְּסָלִעים ּוְבֹכל ַהַּנֲעצּוִצים ּו7:19 ְבֹכל ַהַּנֲה
ַגם ֶאת־ַהָּזָקן  ַּבּיֹום ַההּוא ְיַגַּלח ֲאֹדָני ְּבַתַער ַהְּׂשִכיָרה ְּבֶעְבֵרי ָנָהר ְּבֶמֶל ַאּׁשּור ֶאת־ָהרֹאׁש ְוַׂשַער ָהַרְגָלִים וְ 7:20

ִּתְסֶּפה:
י־צֹאן:  ְוָהיָה ַּבּיֹום ַההּוא ְיַחֶּיה־ִאיׁש ֶעְגַלת ָּבָקר ּוְׁשּתֵ 7:21
ְוָהיָה ֵמֹרב ֲעׂשֹות ָחָלב יֹאַכל ֶחְמָאה ִּכי־ֶחְמָאה ּוְדַבׁש יֹאֵכל ָּכל־ַהּנֹוָתר ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ:  7:22
ְוָהיָה ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהיֶה ָכל־ָמקֹום ֲאֶׁשר ִיְהיֶה־ָּׁשם ֶאֶלף ֶּגֶפן ְּבֶאֶלף ָּכֶסף ַלָּׁשִמיר ְוַלַּׁשִית ִיְהיֶה:7:23
ִחִּצים ּוַבֶּקֶׁשת יָבֹוא ָׁשָּמה ִּכי־ָׁשִמיר וַָׁשִית ִּתְהיֶה ָכל־ָהָאֶרץ:  ּבַ 7:24
ס ֶׂשה:ְוֹכל ֶהָהִרים ֲאֶׁשר ַּבַּמְעֵּדר יֵָעֵדרּון לֹא־ָתבֹוא ָׁשָּמה ִיְרַאת ָׁשִמיר וָָׁשִית ְוָהיָה ְלִמְׁשַלח ׁשֹור ּוְלִמְרמַ 7:25

ָּליֹון ָּגדֹול ּוְכֹתב ָעָליו ְּבֶחֶרט ֱאנֹוׁש ְלַמֵהר ָׁשָלל ָחׁש ַּבז: וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאַלי ַקח־ְל ּגִ 8:1
:  5ֶּבן־ֶּבֶרְכיָה 4ְוֶאת־ְזַכְריָהְוָאִעיָדה ִּלי ֵעִדים ֶנֱאָמִנים ֵאת אּוִרָּיה ַהֹּכֵהן 8:2
וֶָאְקַרב ֶאל־ַהְּנִביָאה וַַּתַהר וֵַּתֶלד ֵּבן וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאַלי ְקָרא ְׁשמֹו ַמֵהר ָׁשָלל ָחׁש ַּבז: 8:3
ת־ֵחיל ַּדֶּמֶׂשק ְוֵאת ְׁשַלל ֹׁשְמרֹון ִלְפֵני ֶמֶל ַאּׁשּור: ִּכי ְּבֶטֶרם יֵַדע ַהַּנַער ְקרֹא ָאִבי ְוִאִּמי ִיָּׂשא אֶ 8:4
וַֹּיֶסף ְיהָוה ַּדֵּבר ֵאַלי עֹוד ֵלאֹמר:  8:5
ַח ַהֹהְלִכים ְלַאט ּוְמׂשֹוׂש ֶאת־ְרִצין ּוֶבן־ְרַמְליָהּו:  8:6 יַַען ִּכי ָמַאס ָהָעם ַהֶּזה ֵאת ֵמי ַהִּׁש
ָני ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהם ֶאת־ֵמי ַהָּנָהר ָהֲעצּוִמים ְוָהַרִּבים ֶאת־ֶמֶל ַאּׁשּור ְוֶאת־ָּכל־ְּכבֹודֹו ְוָעָלה  ְוָלֵכן ִהֵּנה ֲאדֹ 8:7

ַעל־ָּכל־ֲאִפיָקיו ְוָהַל ַעל־ָּכל־ְּגדֹוָתיו:  
ב־ַאְרְצ ִעָּמנּו ֵאל: ְוָחַלף ִּביהּוָדה ָׁשַטף ְוָעַבר ַעד־ַצָּואר יִַּגיַע ְוָהיָה ֻמּטֹות ְּכָנָפיו ְמלֹא ֹרחַ 8:8
: 6ֹרעּו ַעִּמים וָֹחּתּו ְוַהֲאִזינּו ֹּכל ֶמְרַחֵּקי־ָאֶרץ ִהְתַאְּזרּו וָֹחּתּו8:9

ְוֻתָפר ַּדְּברּו ָדָבר ְולֹא יָקּום ִּכי ִעָּמנּו ֵאל: ֻעצּו ֵעָצה 8:10
:  ַהָּיד ְוִיְּסֵרִני ִמֶּלֶכת ְּבֶדֶר ָהָעם־ַהֶּזה ֵלאֹמר 7ִּכי ֹכה ָאַמר ְיהוָה ֵאַלי ְּבֶחְזַקת 8:11

1 11 // cf LXX Syr ְׁשֹאָלה MT ְׁשָאָלה
2 14 // DSS(1QIsa(a)) ְיהוָה MT ֲאֹדָני
3 14 // LXX(26-106 90(mg) 130 233 394 410(c) 449-770 456 534 764(c)) Mss Bo and Matthew 1:23 ְוָקְראּו ְוָקָראת
MT // // LXX ְוָקָראתָ  DSS(1QIsa(a)) LXX(S 311-46) ְוָקָרא
4 2 // DSS(1QIsa(a)) LXX ְזַכְריָה MT ְזַכְריָהּו
5 2 LXX Syr Vg cf ֶּבֶרְכיָה ;DSS(1QIsa(a)) Tg Vg Ms ְיֶבֶרכְ יָה // *DSS(4QIsa(e)) ֶּבֶרְכיָהּו MT ְיֶבֶרְכיָהּו
6 9 // DSS(1QIsa(a) 4QIsa(e)(vid) 4QIsa(f)(vid)) ִהְתַאְּזרּו וָֹחּתּו add MT LXX Tg Vg (dttg) ִהְתַאְּזרּו וָֹחּתּו
7 11 // Hebrew Mss Edd LXX ְּבֶחְזַקת (stropha ב) Hebrew Mss Edd Symmachus ְּכֶחְזַקת



לֹא־תֹאְמרּון ֶקֶׁשר ְלֹכל ֲאֶׁשר־יֹאַמר ָהָעם ַהֶּזה ָקֶׁשר ְוֶאת־מֹוָראֹו לֹא־ִתיְראּו ְולֹא ַתֲעִריצּו:  8:12
ֶאת־ְיהוָה ְצָבאֹות ֹאתֹו ַתְקִּדיׁשּו ְוהּוא מֹוַרֲאֶכם ְוהּוא ַמֲעִרְצֶכם: 8:13
ִלְׁשֵני ָבֵּתי ִיְׂשָרֵאל ְלַפח ּוְלמֹוֵקׁש ְליֹוֵׁשב ְירּוָׁשָלִם:  ְוָהיָה ְלִמְקָּדׁש ּוְלֶאֶבן ֶנֶגף ּוְלצּור ִמְכׁשֹול 8:14
ְוָכְׁשלּו ָבם ַרִּבים ְוָנְפלּו ְוִנְׁשָּברּו ְונֹוְקׁשּו ְוִנְלָּכדּו: 8:15
צֹור ְּתעּוָדה ֲחתֹום ּתֹוָרה ְּבִלֻּמָדי:  8:16
ִהים ַהַּמְסִּתיר ָּפָניו ִמּבֵ 8:17 ית יֲַעֹקב ְוִקֵּויִתי־לֹו: ְוִחִּכיִתי ֵלא
ִהים 8:18 ְלֹאתֹות ּוְלמֹוְפִתים ְּבִיְׂשָרֵאל ֵמִעם ְיהוָה ְצָבאֹות ַהֹּׁשֵכן ְּבַהר  1ִהֵּנה ָאֹנִכי ְוַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ָנַתן־ִלי ֱא
ִצּיֹון: 
ָהיו ִיְדֹרׁש ְּבַעדְוִכי־יֹאְמר8:19 ּו ֲאֵליֶכם ִּדְרׁשּו ֶאל־ָהֹאבֹות ְוֶאל־ַהִּיְּדֹעִנים ַהְמַצְפְצִפים ְוַהַּמְהִּגים ֲהלֹוא־ַעם ֶאל־ֱא

ַהַחִּיים ֶאל־ַהֵּמִתים: 
ְלתֹוָרה ְוִלְתעּוָדה ִאם־לֹא יֹאְמרּו ַּכָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ֵאין־לֹו ָׁשַחר:  8:20
ָהיו ּוָפָנה ְלָמְעָלה: ְוָעַבר ָּבּה 8:21 ִנְקֶׁשה ְוָרֵעב ְוָהיָה ִכי־ִיְרַעב ְוִהְתַקַּצף ְוִקֵּלל ְּבַמְלּכֹו ּוֵבא
ְוֶאל־ֶאֶרץ יִַּביט ְוִהֵּנה ָצָרה וֲַחֵׁשָכה ְמעּוף צּוָקה וֲַאֵפָלה ְמנָֻּדח: 8:22
ָצה ְזֻבלּון ְוַאְרָצה ַנְפָּתִלי ְוָהַאֲחרֹון ִהְכִּביד ֶּדֶר ַהָּים  ִּכי לֹא מּוָעף ַלֲאֶׁשר מּוָצק ָלּה ָּכֵעת ָהִראׁשֹון ֵהַקל ַאְר 8:23

ֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ְּגִליל ַהּגֹוִים:  
אֹור ָנַגּה ֲעֵליֶהם: 3י ְּבֶאֶרץ ְוַצְלָמוֶת ַּבֹחֶׁש ָראּו אֹור ָּגדֹול ֹיְׁשבֵ 2ָהָעם ַהֹּיְׁשִבים9:1
ָפֶני ְּכִׂשְמַחת ַּבָּקִציר ַּכֲאֶׁשר יִָגילּו ְּבַחְּלָקם ָׁשָלל:  ִהְגַּדְלָּת ַהִּׂשְמָחה ָׂשְמחּו לְ 4ִהְרִּביָת ַהּגֹוי לֹו 9:2
ִּכי ֶאת־ֹעל ֻסֳּבלֹו ְוֵאת ַמֵּטה ִׁשְכמֹו ֵׁשֶבט ַהֹּנֵגׂש ּבֹו ַהִחֹּתָת ְּכיֹום ִמְדיָן:  9:3
ֲאֹכֶלת ֵאׁש:  ִּכי ָכל־ְסאֹון ֹסֵאן ְּבַרַעׁש ְוִׂשְמָלה ְמגֹוָלָלה ְבָדִמים ְוָהְיָתה ִלְׂשֵרָפה מַ 9:4
יַעד ַׂשר־ָׁשלֹום:  ִּכי־יֶֶלד יַֻּלד־ָלנּו ֵּבן ִנַּתן־ָלנּו וְַּתִהי ַהִּמְׂשָרה ַעל־ִׁשְכמֹו וִַּיְקָרא ְׁשמֹו ֶּפֶלא יֹוֵעץ ֵאל ִּגּבֹור ֲאבִ 9:5
ְלָׁשלֹום ֵאין־ֵקץ ַעל־ִּכֵּסא ָדִוד ְוַעל־ַמְמַלְכּתֹו ְלָהִכין ֹאָתּה ּוְלַסֲעָדּה ְּבִמְׁשָּפט ּוִבְצָדָקה ֵמַעָּתה  ַהִּמְׂשָרה ּו5ַרָּבה9:6

ְוַעד־עֹוָלם ִקְנַאת ְיהוָה ְצָבאֹות ַּתֲעֶׂשה־ּזֹאת: 
ֹקב ְוָנַפל ְּבִיְׂשָרֵאל: ְּביַעֲ 6ָּדָבר ָׁשַלח ְיהוָה 9:7
ְויְָדעּו ָהָעם ּכֻּלֹו ֶאְפַרִים ְויֹוֵׁשב ֹׁשְמרֹון ְּבַגֲאוָה ּוְבֹגֶדל ֵלָבב ֵלאֹמר:  9:8
ְלֵבִנים ָנָפלּו ְוָגִזית ִנְבֶנה ִׁשְקִמים ּגָֻּדעּו וֲַאָרִזים ַנֲחִליף: 9:9

:  אֶ 7ְיהוָהוְַיַׂשֵּגב 9:10 ת־ָצֵרי ְרִצין ָעָליו ְוֶאת־ֹאְיָביו ְיַסְכֵס
ה: ֲאָרם ִמֶּקֶדם ּוְפִלְׁשִּתים ֵמָאחֹור וַּיֹאְכלּו ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל־ֶּפה ְּבָכל־זֹאת לֹא־ָׁשב ַאּפֹו ְועֹוד יָדֹו ְנטּויָ 9:11
: ְוָהָעם לֹא־ָׁשב ַעד־ַהַּמֵּכהּו ְוֶאת־ְיהוָה ְצָבאֹות לֹא ָדָרׁשּו9:12
ֶאָחד: 8וַַּיְכֵרת ְיהוָה ִמִּיְׂשָרֵאל רֹאׁש ְוָזָנב ִּכָּפה ְוַאְגמֹון ַּבּיֹום 9:13
ָזֵקן ּוְנׂשּוא־ָפִנים הּוא ָהרֹאׁש ְוָנִביא מֹוֶרה־ֶּׁשֶקר הּוא ַהָּזָנב:  9:14
ה ַמְתִעים ּוְמֻאָּׁשָריו ְמֻבָּלִעים: וִַּיְהיּו ְמַאְּׁשֵרי ָהָעם־ַהּזֶ 9:15
ה ֹּדֵבר  ַעל־ֵּכן ַעל־ַּבחּוָריו לֹא־ִיְׂשַמח ֲאֹדָני ְוֶאת־ְיֹתָמיו ְוֶאת־ַאְלְמֹנָתיו לֹא ְיַרֵחם ִּכי כֻּלֹו ָחֵנף ּוֵמַרע ְוָכל־ּפֶ 9:16

ְנָבָלה ְּבָכל־זֹאת לֹא־ָׁשב ַאּפֹו ְועֹוד יָדֹו ְנטּויָה:  
ָכֵאׁש ִרְׁשָעה ָׁשִמיר וַָׁשִית ּתֹאֵכל וִַּתַּצת ְּבִסְבֵכי ַהַּיַער וִַּיְתַאְּבכּו ֵּגאּות ָעָׁשן: ִּכי־ָבֲעָרה9:17
ְּבֶעְבַרת ְיהוָה ְצָבאֹות ֶנְעַּתם ָאֶרץ וְַיִהי ָהָעם ְּכַמֲאֹכֶלת ֵאׁש ִאיׁש ֶאל־ָאִחיו לֹא יְַחֹמלּו:  9:18
ַכל ַעל־ְׂשמֹאול ְולֹא ְׂשַבע ִאיׁש ְּבַׂשר־ְזֹרעֹו יֹאֵכלּו:  וִַּיְגֹזר ַעל־יִָמין ְוָרֵעב וַּיֹא9:19
ְמַנֶּׁשה ֶאת־ֶאְפַרִים ְוֶאְפַרִים ֶאת־ְמַנֶּׁשה יְַחָּדו ֵהָּמה ַעל־ְיהּוָדה ְּבָכל־זֹאת לֹא־ָׁשב ַאּפֹו ְועֹוד יָדֹו 9:20

ְנטּויָה: 
ָעָמל ִּכֵּתבּו: הֹוי ַהֹחְקִקים ִחְקֵקי־ָאוֶן ּוְמַכְּתִבים 10:1

1 18 ִהים // LXX and Hebrews 2:13 ֱא MT DSS ְיהוָה
2 1 // LXX(A 109-736 377-564-565 301 407 534) Mss ַהֹּיְׁשִבים MT (cf 8:6) ַהֹהְלִכים
3 1 // LXX and Matthew 4:16 ְוַצְלָמוֶת MT ַצְלָמוֶת
4 3 // MT Qere Tg Syr ַהּגֹוי לֹו // MT Kethib ַהּגֹוי לֹא BHS n 2(a) (cf 65:18) ַהּגיָלה
5 6 // Hebrew Mss Symmachus Tg Vg ַרָּבה (dttg לם) MT ְלַםְרֵּבה
6 7 // DSS(1QIsa(a)) ְיהוָה MT ֲאֹדָני
7 10 // MT ְיהוָה ִהים LXX ֱא
8 13 // DSS LXX(vid) ַּבּיֹום MT יֹום



ְלַהּטֹות ִמִּדין ַּדִּלים ְוִלְגֹזל ִמְׁשַּפט ֲעִנֵּיי ַעִּמי ִלְהיֹות ַאְלָמנֹות ְׁשָלָלם ְוֶאת־ְיתֹוִמים יָֹבּזּו:  10:2
בֹוְדֶכם:  ּוַמה־ַּתֲעׂשּו ְליֹום ְּפֻקָּדה ּוְלׁשֹוָאה ִמֶּמְרָחק ָּתבֹוא ַעל־ִמי ָּתנּוסּו ְלֶעְזָרה ְוָאָנה ַתַעְזבּו ּכְ 10:3
ִּבְלִּתי ָכַרע ַּתַחת ַאִּסיר ְוַתַחת ֲהרּוִגים ִיֹּפלּו ְּבָכל־זֹאת לֹא־ָׁשב ַאּפֹו ְועֹוד יָדֹו ְנטּויָה: 10:4
הֹוי ַאּׁשּור ֵׁשֶבט ַאִּפי ּוַמֶּטה־הּוא ְביָָדם ַזְעִמי:  10:5
ל ָׁשָלל ְוָלֹבז ַּבז ולשימו ּוְלׂשּומֹו ִמְרָמס ְּכֹחֶמר חּוצֹות: ְּבגֹוי ָחֵנף ֲאַׁשְּלֶחּנּו ְוַעל־ַעם ֶעְבָרִתי אֲ 10:6 ַצֶּוּנּו ִלְׁש
ְוהּוא לֹא־ֵכן ְיַדֶּמה ּוְלָבבֹו לֹא־ֵכן יְַחֹׁשב ִּכי ְלַהְׁשִמיד ִּבְלָבבֹו ּוְלַהְכִרית ּגֹוִים לֹא ְמָעט:  10:7
ִּכי יֹאַמר ֲהלֹא ָׂשַרי יְַחָּדו ְמָלִכים: 10:8
לֹא ְּכַכְרְּכִמיׁש ַּכְלנֹו ִאם־לֹא ְכַאְרַּפד ֲחָמת ִאם־לֹא ְכַדֶּמֶׂשק ֹׁשְמרֹון:  הֲ 10:9

ַּכֲאֶׁשר ָמְצָאה יִָדי ְלַמְמְלֹכת ָהֱאִליל ּוְפִסיֵליֶהם ִמירּוָׁשַלִם ּוִמֹּׁשְמרֹון:  10:10
רּוָׁשַלִם ְוַלֲעַצֶּביָה: ֲהלֹא ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְלֹׁשְמרֹון ְוֶלֱאִליֶליָה ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ִלי10:11
־ַאּׁשּור  1ְוָהיָה ִּכי־ְיַבַּצע ֲאֹדָני ֶאת־ָּכל־ַמֲעֵׂשהּו ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשָלִם ִיְפֹקד 10:12 ַעל־ְּפִרי־ֹגֶדל ְלַבב ֶמֶל

ְוַעל־ִּתְפֶאֶרת רּום ֵעיָניו: 
ת ַעִּמים ועתידתיהם וֲַעתּודֹוֵתיֶהם ׁשֹוֵׂשִתי  ִּכי ָאַמר ְּבכֹ 10:13 ַח יִָדי ָעִׂשיִתי ּוְבָחְכָמִתי ִּכי ְנֻבנֹוִתי ְוָאִסיר ְּגבּו

ְואֹוִריד ַּכאִּביר יֹוְׁשִבים: 
10:14 ֹ א ָהיָה ֹנֵדד ָּכָנף ּוֹפֶצה ֶפה וִַּתְמָצא ַכֵּקן יִָדי ְלֵחיל ָהַעִּמים ְוֶכֱאֹסף ֵּביִצים ֲעזֻבֹות ָּכל־ָהָאֶרץ ֲאִני ָאָסְפִּתי ְול

ּוְמַצְפֵצף:  
ַמֶּטה  ֲהִיְתָּפֵאר ַהַּגְרֶזן ַעל ַהֹחֵצב ּבֹו ִאם־ִיְתַּגֵּדל ַהַּמּׂשֹור ַעל־ְמִניפֹו ְּכָהִניף ֵׁשֶבט ְוֶאת־ְמִריָמיו ְּכָהִרים 10:15

לֹא־ֵעץ: 
ְצָבאֹות ְּבִמְׁשַמָּניו ָרזֹון ְוַתַחת ְּכֹבדֹו יֵַקד ְיֹקד ִּכיקֹוד ֵאׁש: 2ָלֵכן ְיַׁשַּלח ְיהוָה10:16
ְוָהיָה אֹור־ִיְׂשָרֵאל ְלֵאׁש ּוְקדֹוׁשֹו ְלֶלָהָבה ּוָבֲעָרה ְוָאְכָלה ִׁשיתֹו ּוְׁשִמירֹו ְּביֹום ֶאָחד:  10:17
ד־ָּבָׂשר ְיַכֶּלה ְוָהיָה ִּכְמֹסס ֹנֵסס:  ּוְכבֹוד יְַערֹו ְוַכְרִמּלֹו ִמֶּנֶפׁש ְועַ 10:18
ּוְׁשָאר ֵעץ יְַערֹו ִמְסָּפר ִיְהיּו ְוַנַער ִיְכְּתֵבם:10:19
הוָה ְקדֹוׁש  ְוָהיָה ַּבּיֹום ַההּוא לֹא־יֹוִסיף עֹוד ְׁשָאר ִיְׂשָרֵאל ּוְפֵליַטת ֵּבית־יֲַעֹקב ְלִהָּׁשֵען ַעל־ַמֵּכהּו ְוִנְׁשַען ַעל־יְ 10:20

ְׂשָרֵאל ֶּבֱאֶמת:  יִ 
ְׁשָאר יָׁשּוב ְׁשָאר יֲַעֹקב ֶאל־ֵאל ִּגּבֹור:  10:21
ׁשֹוֵטף ְצָדָקה: 6ְוָחרּוץ 5ָמֵלאּון 4ִּכי ִמָּלה3ִּכי ִאם־ִיְהיֶה ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ְּכחֹול ַהָּים ְׁשָאר ְיֻׂשָּגב 10:22
: 9ֹעֶׂשה ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ 8ְוֶנֱחָרָצה ֲאֹדָני7ִּכי ִמָּלה10:23
ן ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט יֶַּכָּכה ּוַמֵּטהּו ִיָּׂשא־ָעֶלי ְּבֶדֶר ִמְצָרִים:  ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ְיהִוה ְצָבאֹות ַאל־ִּתיָרא ַעִּמי ֹיֵׁשב ִצּיֹו10:24
ִּכי־עֹוד ְמַעט ִמְזָער ְוָכָלה ַזַעם ְוַאִּפי ַעל־ַּתְבִליָתם:  10:25
ָׂשאֹו ְּבֶדֶר ִמְצָרִים: ְועֹוֵרר ָעָליו ְיהוָה ְצָבאֹות ׁשֹוט ְּכַמַּכת ִמְדיָן ְּבצּור עֹוֵרב ּוַמֵּטהּו ַעל־ַהָּים ּונְ 10:26
ְוָהיָה ַּבּיֹום ַההּוא יָסּור ֻסֳּבלֹו ֵמַעל ִׁשְכֶמ ְוֻעּלֹו ֵמַעל ַצָּואֶר ְוֻחַּבל ֹעל ִמְּפֵני־ָׁשֶמן:  10:27
יְַפִקיד ֵּכָליו: ־ַעַּית ָעַבר ְּבִמְגרֹון ְלִמְכָמׂש10ָּבא ֶאל10:28
ַמְעָּבָרה ֶּגַבע ָמלֹון ָלנּו ָחְרָדה ָהָרָמה ִּגְבַעת ָׁשאּול ָנָסה:  11ָעַבר 10:29
ַצֲהִלי קֹוֵל ַּבת־ַּגִּלים ַהְקִׁשיִבי ַלְיָׁשה ֲעִנָּיה ֲעָנתֹות: 10:30
ֵבי ַהֵּגִבים ֵהִעיזּו:  ָנְדָדה ַמְדֵמָנה ֹיְׁש 10:31
עֹוד ַהּיֹום ְּבֹנב ַלֲעֹמד ְיֹנֵפף יָדֹו ַהר ַּבת־ִצּיֹון ִּגְבַעת ְירּוָׁשָלִם: 10:32

1 12 // LXX ִיְפֹקד MT ֶאְפֹקד
2 16 // Hebrew Mss LXX ְיַׁשַּלח add MT ָהָאדֹון
3 22 // LXX and Romans 9:27 ְיֻׂשָּגב MT יָׁשּוב
4 22 // LXX and Romans 9:28 ִמָּלה omit MT (מָ ֵלאּוןִמָּלה)
5 22 // LXX and Romans 9:28 ָמֵלאּון MT ִּכָּליֹון
6 22 // LXX ְוָחרּוץ MT ָחרּוץ
7 23 // LXX and Romans 9:28 ִמָּלה MT ָכָלה
8 23 // Hebrew Mss LXX(109-736) Mss and Romans 9:28 ֲאֹדָני add MT ְיהוָה
9 23 // Hebrew Mss LXX(309 538) Mss and Romans 9:28 ָהָאֶרץ MT ָּכל־ָהָאֶרץ
10 28 // DSS(4QIsa(c)) LXX Syr Vg ֶאל MT DSS(1QIsa(a)) Tg ַעל 
11 29 // DSS(1QIsa(a)) LXX Syr ָעַבר  MT ָעְברּו



ִהֵּנה ָהָאדֹון ְיהוָה ְצָבאֹות ְמָסֵעף ֻּפאָרה ְּבַמֲעָרָצה ְוָרֵמי ַהּקֹוָמה ְּגדּוִעים ְוַהְּגֹבִהים ִיְׁשָּפלּו:  10:33
ְוִנַּקף ִסְבֵכי ַהַּיַער ַּבַּבְרֶזל ְוַהְּלָבנֹון ְּבַאִּדיר ִיּפֹול: 10:34

ְויָָצא ֹחֶטר ִמֵּגַזע ִיָׁשי ְוֵנֶצר ִמָּׁשָרָׁשיו ִיְפֶרה:  11:1
ְיהוָה:  ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ְיהוָה רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה רּוַח ַּדַעת ְוִיְרַאת 11:2
־ְלַמְרֵאה ֵעיָניו ִיְׁשּפֹוט ְולֹא־ְלִמְׁשַמע ָאְזָניו יֹוִכיַח:  1וֲַהִריחֹו ְּבִיְרַאת ְיהוָה לֹא 11:3
ָרָׁשע:  יִָמיתֵׁשֶבט ִּפיו ּוְברּוַח ְׂשָפָתיו ְוָׁשַפט ְּבֶצֶדק ַּדִּלים ְוהֹוִכיַח ְּבִמיׁשֹור ְלַעְנוֵי־ָאֶרץ ְוִהָּכה־ֶאֶרץ ּבְ 11:4
ְוָהיָה ֶצֶדק ֵאזֹור ָמְתָניו ְוָהֱאמּוָנה ֵאזֹור ֲחָלָציו:  11:5
יְַחָּדו ְוַנַער ָקֹטן ֹנֵהג ָּבם:  2ְוָגר ְזֵאב ִעם־ֶּכֶבׂש ְוָנֵמר ִעם־ְּגִדי ִיְרָּבץ ְוֵעֶגל ּוְכִפיר ִיְמְראּו 11:6
ּוָפָרה וָֹדב ִּתְרֶעיָנה יְַחָּדו ִיְרְּבצּו יְַלֵדיֶהן ְוַאְריֵה ַּכָּבָקר יֹאַכל־ֶּתֶבן:  11:7
ָּגמּול יָדֹו ָהָדה: 3ְוִׁשֲעַׁשע יֹוֵנק ַעל־ֻחר ָּפֶתן ְוַעל ְמאּוַרת ִצְפעֹוִנים 11:8
לֹא־יֵָרעּו ְולֹא־יְַׁשִחיתּו ְּבָכל־ַהר ָקְדִׁשי ִּכי־ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת־ְיהוָה ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים:11:9

ְמנָֻחתֹו ָּכבֹוד:ַעִּמים ֵאָליו ּגֹוִים ִיְדֹרׁשּו ְוָהְיָתה6ַעל5ֹעֵמד ְלָנִׂשיא4ְוָהיָה ַּבּיֹום ַההּוא ֹׁשֶרׁש ִיַׁשי ַוֲאֶׁשר11:10
ּוִמַּפְתרֹוס  ְוָהיָה ַּבּיֹום ַההּוא יֹוִסיף ֲאֹדָני ַׁשּנֹות יָדֹו ִלְקנֹות ֶאת־ְׁשָאר ַעּמֹו ֲאֶׁשר ִיָּׁשֵאר ֵמַאּׁשּור ּוִמִּמְצַרִים 11:11

ּוִמּכּוׁש ּוֵמֵעיָלם ּוִמִּׁשְנָער ּוֵמֲחָמת ּוֵמִאֵּיי ַהָּים: 
ם ְוָאַסף ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל ּוְנֻפצֹות ְיהּוָדה ְיַקֵּבץ ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ:  ְוָנָׂשא ֵנס ַלּגֹויִ 11:12
: ְוָסָרה ִקְנַאת ֶאְפַרִים ְוֹצְרֵרי ְיהּוָדה ִיָּכֵרתּו ֶאְפַרִים לֹא־ְיַקֵּנא ֶאת־ְיהּוָדה ִויהּוָדה לֹא־יָֹצר ֶאת־ֶאְפָרִים11:13
ם יָָּמה יְַחָּדו יָֹבּזּו ֶאת־ְּבֵני־ֶקֶדם ֱאדֹום ּומֹוָאב ִמְׁשלֹוח יָָדם ּוְבֵני ַעּמֹון ִמְׁשַמְעָּתם: ְוָעפּו ְבָכֵתף ְּפִלְׁשִּתי11:14
הּו ְלִׁשְבָעה ְנָחִלים ְוִהְדִרי  רּוחֹו ְוִהּכָ 7ְוֶהֱחִרים ְיהוָה ֵאת ְלׁשֹון יָם־ִמְצַרִים ְוֵהִניף יָדֹו ַעל־ַהָּנָהר ְבִעִּיים 11:15

ַּבְּנָעִלים: 
תֹו ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִ 11:16 ם: ְוָהְיָתה ְמִסָּלה ִלְׁשָאר ַעּמֹו ֲאֶׁשר ִיָּׁשֵאר ֵמַאּׁשּור ַּכֲאֶׁשר ָהְיָתה ְלִיְׂשָרֵאל ְּביֹום ֲע

: 9ַאְּפ וְַּתַנֲחֵמִני8בְוׁשָ ְוָאַמְרָּת ַּבּיֹום ַההּוא אֹוְד ְיהוָה ִּכי ָאַנְפָּת ִּבי  12:1
ְיהוָה וְַיִהי־ִלי ִליׁשּוָעה: 11־ָעִּזי ְוִזְמָרִתי ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפָחד ִּכי10ִהֵּנה ֶאל־ֵאל12:2
ּוְׁשַאְבֶּתם־ַמִים ְּבָׂשׂשֹון ִמַּמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה: 12:3
ָתיו ַהְזִּכירּו ִּכי ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו: וֲַאַמְרֶּתם ַּבּיֹום ַההּוא הֹודּו12:4  ַליהוָה ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלי
זֹאת ְּבָכל־ָהָאֶרץ: 12מּוַדַעת ַזְּמרּו ְיהוָה ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה 12:5
י יֹוֶׁשֶבת ִצּיֹון ִּכי־ָגדֹול ְּבִקְרֵּב ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל:ַצֲהִלי וָֹרּנִ 12:6
ַמָּׂשא ָּבֶבל ֲאֶׁשר ָחָזה ְיַׁשְעיָהּו ֶּבן־ָאמֹוץ:  13:1
ַעל ַהר־ִנְׁשֶּפה ְׂשאּו־ֵנס ָהִרימּו קֹול ָלֶהם ָהִניפּו יָד ְויָֹבאּו ִּפְתֵחי ְנִדיִבים:  13:2
ַּגם ָקָראִתי ִגּבֹוַרי ְלַאִּפי ַעִּליֵזי ַּגֲאוִָתי:  ֲאִני ִצֵּויִתי ִלְמֻקָּדָׁשי 13:3
קֹול ָהמֹון ֶּבָהִרים ְּדמּות ַעם־ָרב קֹול ְׁשאֹון ַמְמְלכֹות ּגֹוִים ֶנֱאָסִפים ְיהוָה ְצָבאֹות ְמַפֵּקד ְצָבא ִמְלָחָמה:  13:4
ַחֵּבל ָּכל־ָהָאֶרץ:  ָּבִאים ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק ִמְקֵצה ַהָּׁשָמִים ְיהוָה ּוְכֵלי ַזְעמֹו לְ 13:5
ֵהיִלילּו ִּכי ָקרֹוב יֹום ְיהוָה ְּכֹׁשד ִמַּׁשַּדי יָבֹוא:  13:6
ַעל־ֵּכן ָּכל־יַָדִים ִּתְרֶּפיָנה ְוָכל־ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיָּמס: 13:7
ֵני ְלָהִבים ְּפֵניֶהם:  ְוִנְבָהלּו ִציִרים וֲַחָבִלים יֹאֵחזּון ַּכּיֹוֵלָדה ְיִחילּון ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו ִיְתָמהּו ּפְ 13:8

1 3 // Hebrew Mss LXX Symmachus Tg Ms Vg לֹא MT ְולֹא
2 6 cf LXX Syr DSS(1QIsa(a)) ִיְמְראּו // ימרו MT Tg ּוְמִריא

3 8 ִצְפעֹוִנים DSS(1QIsa(a) 4QIsa(c)) LXX ִצְפעֹוִני MT Tg Syr Vg
4 10 // LXX and Romans 15:12 וֲַאֶׁשר  MT Tg Vg ֲאֶׁשר 
5 10 // LXX and Romans 15:12 ְלָנִׂשיא MT (tonos) ְלֵנס
6 10 // LXX and Romans 15:12 ַעל omit MT (ַעלַעִּמים)
7 15 ְבִעִּיים DSS(1QIsa(a)) // MT ַּבְעיָם
8 1 // DSS(1QIsa(a)) LXX ְוָׁשב MT יָֹׁשב
9 1 // LXX Syr Vg וְַּתַנֲחֵמִני MT ּוְתַנֲחֵמִני
10 2 // DSS(1QIsa(a) ֶאל omit MT (ֵאלֶאל)
11 2 // DSS(1QIsa(a))* Hebrew Mss LXX Vg ְוִזְמָרִתי MT (cf Exodus 15:2; Psalm 118:14) ְוִזְמָרת יָּה
12 5 MT Qere Tg Syr cf DSS(1QIsa(a)) מּוַדַעת // מודעות MT ְמיַֻּדַעת



ִהֵּנה יֹום־ְיהוָה ָּבא ַאְכָזִרי ְוֶעְבָרה וֲַחרֹון ָאף ָלׂשּום ָהָאֶרץ ְלַׁשָּמה ְוַחָּטֶאיָה יְַׁשִמיד ִמֶּמָּנה: 13:9
ִּגיַה אֹורֹו:  ִּכי־כֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ּוְכִסיֵליֶהם לֹא יֵָהּלּו אֹוָרם ָחַׁש ַהֶּׁשֶמׁש ְּבֵצאתֹו ְויֵָרַח לֹא־ַי13:10
ּוָפַקְדִּתי ַעל־ֵּתֵבל ָרָעה ְוַעל־ְרָׁשִעים ֲעוָנם ְוִהְׁשַּבִּתי ְּגאֹון ֵזִדים ְוַגֲאוַת ָעִריִצים ַאְׁשִּפיל:  13:11
אֹוִקיר ֱאנֹוׁש ִמָּפז ְוָאָדם ִמֶּכֶתם אֹוִפיר:  13:12
ְּבֶעְבַרת ְיהוָה ְצָבאֹות ּוְביֹום ֲחרֹון ַאּפֹו: ַעל־ֵּכן ָׁשַמִים ַאְרִּגיז ְוִתְרַעׁש ָהָאֶרץ ִמְּמקֹוָמּה13:13
ְוָהיָה ִּכְצִבי ֻמָּדח ּוְכצֹאן ְוֵאין ְמַקֵּבץ ִאיׁש ֶאל־ַעּמֹו ִיְפנּו ְוִאיׁש ֶאל־ַאְרצֹו יָנּוסּו:  13:14
ָּכל־ַהִּנְמָצא ִיָּדֵקר ְוָכל־ַהִּנְסֶּפה ִיּפֹול ֶּבָחֶרב:  13:15
ּו ְלֵעיֵניֶהם ִיַּׁשּסּו ָּבֵּתיֶהם ּוְנֵׁשיֶהם תשגלנה ִּתָּׁשַכְבָנה:  ְוֹעְלֵליֶהם ְיֻרְּטׁש13:16
ִהְנִני ֵמִעיר ֲעֵליֶהם ֶאת־ָמָדי ֲאֶׁשר־ֶּכֶסף לֹא יְַחֹׁשבּו ְוָזָהב לֹא יְַחְּפצּו־בֹו:  13:17
־ָּבִנים לֹא־ָתחּוס ֵעיָנם: 1ְוַקְׁשתֹות ְנָעִרים ְּתַרַּטְׁשָנה ּוְפִרי־ֶבֶטן לֹא ְיַרֵחמּו ְוַעל13:18
ִהים ֶאת־ְסֹדם ְוֶאת־ֲעֹמָרה: 13:19 ְוָהְיָתה ָבֶבל ְצִבי ַמְמָלכֹות ִּתְפֶאֶרת ְּגאֹון ַּכְׂשִּדים ְּכַמְהֵּפַכת ֱא
ָׁשם ֲעָרִבי ְוֹרִעים לֹא־יְַרִּבצּו ָׁשם:  לֹא־ֵתֵׁשב ָלֶנַצח ְולֹא ִתְׁשֹּכן ַעד־ּדֹור וָדֹור ְולֹא־יֵַהל  13:20
ְוָרְבצּו־ָׁשם ִצִּיים ּוָמְלאּו ָבֵּתיֶהם ֹאִחים ְוָׁשְכנּו ָׁשם ְּבנֹות יֲַעָנה ּוְׂשִעיִרים ְיַרְּקדּו־ָׁשם: 13:21
יָה לֹא ִיָּמֵׁשכּו:  ְוָעָנה ִאִּיים ְּבַאְלמנֹוָתיו ְוַתִּנים ְּבֵהיְכֵלי ֹעֶנג ְוָקרֹוב ָלבֹוא ִעָּתּה ְויָמֶ 13:22

ל־ֵּבית  ִּכי ְיַרֵחם ְיהוָה ֶאת־יֲַעֹקב ּוָבַחר עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְוִהִּניָחם ַעל־ַאְדָמָתם ְוִנְלוָה ַהֵּגר ֲעֵליֶהם ְוִנְסְּפחּו עַ 14:1
יֲַעֹקב: 
ְדַמת ְיהוָה ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות ְוָהיּו ּוְלָקחּום ַעִּמים וֱֶהִביאּום ֶאל־ְמקֹוָמם ְוִהְתַנֲחלּום ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ַעל אַ 14:2

ֹׁשִבים ְלֹׁשֵביֶהם ְוָרדּו ְּבֹנְגֵׂשיֶהם: 
14:3  : ְוָהיָה ְּביֹום ָהִניַח ְיהָוה ְל ֵמָעְצְּב ּוֵמָרְגֶז ּוִמן־ָהֲעֹבָדה ַהָּקָׁשה ֲאֶׁשר ֻעַּבד־ָּב
 ָּבֶבל ְוָאָמְרָּת ֵאי ָׁשַבת ֹנֵגׂש ָׁשְבָתה ַּמְרֵהָבה: ְוָנָׂשאָת ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ַעל־ֶמֶל 14:4
ָׁשַבר ְיהוָה ַמֵּטה ְרָׁשִעים ֵׁשֶבט ֹמְׁשִלים:  14:5
14:6 : ַמֶּכה ַעִּמים ְּבֶעְבָרה ַמַּכת ִּבְלִּתי ָסָרה ֹרֶדה ָבַאף ּגֹוִים ֻמְרָּדף ְּבִלי ָחָׂש
ִרָּנה:  ָנָחה ָׁשְקָטה ָּכל־ָהָאֶרץ ָּפְצחּו14:7
ַּגם־ְּברֹוִׁשים ָׂשְמחּו ְל ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֵמָאז ָׁשַכְבָּת לֹא־ַיֲעֶלה ַהֹּכֵרת ָעֵלינּו:  14:8
ֹוִים:  ְׁשאֹול ִמַּתַחת ָרְגָזה ְל ִלְקַראת ּבֹוֶא עֹוֵרר ְל ְרָפִאים ָּכל־ַעּתּוֵדי ָאֶרץ ֵהִקים ִמִּכְסאֹוָתם ֹּכל ַמְלֵכי ג14:9

ָּלם יֲַענּו ְויֹאְמרּו ֵאֶלי ַּגם־ַאָּתה ֻחֵּליָת ָכמֹונּו ֵאֵלינּו ִנְמָׁשְלָּת: ּכֻ 14:10
ּתֹוֵלָעה: 2הּוַרד ְׁשאֹול ְּגאֹוֶנ ֶהְמיַת ְנָבֶלי ַּתְחֶּתי יַֻּצע ִרָּמה ּוִמְכֶסי14:11
ָּת ִמָּׁשַמִים ֵהיֵלל ֶּבן־ָׁשַחר ִנְגַּדְעָּת ָלָאֶרץ חֹוֵלׁש ַעל־ּגֹוִים:  ֵאי ָנַפלְ 14:12
י ָצפֹון:  ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ִבְלָבְב ַהָּׁשַמִים ֶאֱעֶלה ִמַּמַעל ְלכֹוְכֵבי־ֵאל ָאִרים ִּכְסִאי ְוֵאֵׁשב ְּבַהר־מֹוֵעד ְּבַיְרְּכתֵ 14:13
ה ְלֶעְליֹון:  ֶאֱעֶלה ַעל־ָּבֳמֵתי ָעב ֶאַּדּמֶ 14:14
ַא ֶאל־ְׁשאֹול ּתּוָרד ֶאל־ַיְרְּכֵתי־בֹור:  14:15
ֹרֶאי ֵאֶלי יְַׁשִּגיחּו ֵאֶלי ִיְתּבֹוָננּו ֲהֶזה ָהִאיׁש ַמְרִּגיז ָהָאֶרץ ַמְרִעיׁש ַמְמָלכֹות: 14:16
ָׂשם ֵּתֵבל ַּכִּמְדָּבר ְוָעָריו ָהָרס ֲאִסיָריו לֹא־ָפַתח ָּבְיָתה: 14:17
ָׁשְכבּו ְבָכבֹוד ִאיׁש ְּבֵביתֹו:  3ָּכל־ַמְלֵכי גֹוִים14:18
:  ְוַאָּתה ָהְׁשַלְכָּת ִמִּקְבְר ְּכֵנֶצר ִנְתָעב ְלבּוׁש ֲהֻרִגים ְמֹטֲעֵני ָחֶרב יֹוְרֵדי ֶאל־ַאְבֵני־בֹור ְּכֶפֶגר מּוָבס14:19
ִאָּתם ִּבְקבּוָרה ִּכי־ַאְרְצ ִׁשַחָּת ַעְּמ ָהָרְגָּת לֹא־ִיָּקֵרא ְלעֹוָלם ֶזַרע ְמֵרִעים:  לֹא־ֵתַחד 14:20
ָהִכינּו ְלָבָניו ַמְטֵּבַח ַּבֲעון ֲאבֹוָתם ַּבל־יָֻקמּו ְויְָרׁשּו ָאֶרץ ּוָמְלאּו ְפֵני־ֵתֵבל ָעִרים: 14:21
ְוִהְכַרִּתי ְלָבֶבל ֵׁשם ּוְׁשָאר ְוִנין וֶָנֶכד ְנֻאם־ְיהוָה:  ְוַקְמִּתי ֲעֵליֶהם ְנֻאם ְיהוָה ְצָבאֹות14:22
ְוַׂשְמִּתיָה ְלמֹוַרׁש ִקֹּפד ְוַאְגֵמי־ָמִים ְוֵטאֵטאִתיָה ְּבַמְטֲאֵטא ַהְׁשֵמד ְנֻאם ְיהוָה ְצָבאֹות:14:23
ה ְוַכֲאֶׁשר יַָעְצִּתי ִהיא ָתקּום:  ִנְׁשַּבע ְיהוָה ְצָבאֹות ֵלאֹמר ִאם־לֹא ַּכֲאֶׁשר ִּדִּמיִתי ֵּכן ָהיָתָ 14:24
יָסּור:  4ִלְׁשֹּבר ַאּׁשּור ְּבַאְרִצי ְוַעל־ָהַרי ֲאבּוֶסּנּו ְוָסר ֵמֲעֵליֶהם ֻעּלֹו ְוֻסֳּבלֹו ֵמַעל ִׁשְכָמם14:25
זֹאת ַהָּיד ַהְּנטּויָה ַעל־ָּכל־ַהּגֹוִים:  זֹאת ָהֵעָצה ַהְּיעּוָצה ַעל־ָּכל־ָהָאֶרץ וְ 14:26
ִּכי־ְיהוָה ְצָבאֹות יָָעץ ּוִמי יֵָפר ְויָדֹו ַהְּנטּויָה ּוִמי ְיִׁשיֶבָּנה:14:27

1 18 // DSS(1QIsa(a)) Hebrew Mss ְועַ ל MT ַעל

2 11 // LXX Symmachus Vg ּוִמְכֶסי  MT ּוְמַכֶּסי 
3 18 // DSS LXX cf Syr גֹוִים add MT ֻּכָּלם
4 25 // LXX Mss OL Tg Syr Vg ִׁשְכָמם  MT ִׁשְכמֹו



ִּבְׁשַנת־מֹות ַהֶּמֶל ָאָחז ָהיָה ַהַּמָּׂשא ַהֶּזה: 14:28
ֵּכ ִּכי־ִמֹּׁשֶרׁש ָנָחׁש יֵֵצא ֶצַפע ּוִפְריֹו ָׂשָרף ְמעֹוֵפף:  ַאל־ִּתְׂשְמִחי ְפֶלֶׁשת ֻּכֵּל ִּכי ִנְׁשַּבר ֵׁשֶבט מַ 14:29
ְוָרעּו ְּבכֹוֵרי ַדִּלים ְוֶאְביֹוִנים ָלֶבַטח ִיְרָּבצּו ְוֵהַמִּתי ָבָרָעב ָׁשְרֵׁש ּוְׁשֵאִריֵת יֲַהֹרג: 14:30
ָּצפֹון ָעָׁשן ָּבא ְוֵאין ּבֹוֵדד ְּבמֹוָעָדיו:  ֵהיִליִלי ַׁשַער ַזֲעִקי־ִעיר ָנמֹוג ְּפֶלֶׁשת ֻּכֵּל ִּכי מִ 14:31
גֹוי ִּכי ְיהוָה ִיַּסד ִצּיֹון ּוָבּה יֱֶחסּו ֲעִנֵּיי ַעּמֹו: 1ּוַמה־ְוָענּו ַמְלֵכי14:32

ֻׁשַּדד ָער מֹוָאב ִנְדָמה ִּכי ְּבֵליל ֻׁשַּדד ִקיר־מֹוָאב ִנְדָמה: 2ַמָּׂשא מֹוָאב ִּכי ַּבַּלִיל 15:1
ָקְרָחה ָּכל־ָזָקן ְּגרּוָעה:  3ָעָלה ַהַּבִית ְוִדיֹבן ַהָּבמֹות ְלֶבִכי ַעל־ְנבֹו ְוַעל ֵמיְדָבא מֹוָאב ְייִֵליל ְּבָכל־רֹאׁש15:2
ה ְייִֵליל ֹיֵרד ַּבֶּבִכי:  15:3 ְּבחּוֹצָתיו ָחְגרּו ָׂשק ַעל ַּגּגֹוֶתיָה ּוִבְרֹחֹבֶתיָה ֻּכ
ֵצי מֹוָאב יִָריעּו ַנְפׁשֹו יְָרָעה ּלֹו: וִַּתְזַעק ֶחְׁשּבֹון ְוֶאְלָעֵלה ַעד־יַַהץ ִנְׁשַמע קֹוָלם ַעל־ֵּכן ֲחלֻ 15:4
חֹוֹרַנִים  ִלִּבי ְלמֹוָאב ִיְזָעק ְּבִריֶחָה ַעד־ֹצַער ֶעְגַלת ְׁשִלִׁשָּיה ִּכי ַמֲעֵלה ַהּלּוִחית ִּבְבִכי יֲַעֶלה־ּבֹו ִּכי ֶּדֶר 15:5

ַזֲעַקת־ֶׁשֶבר ְיֹעֵערּו:  
־יֵָבׁש ָחִציר ָּכָלה ֶדֶׁשא יֶֶרק לֹא ָהיָה:  ִּכי־ֵמי ִנְמִרים ְמַׁשּמֹות ִיְהיּו ִּכי15:6
ַעל־ֵּכן ִיְתָרה ָעָׂשה ּוְפֻקָּדָתם ַעל ַנַחל ָהֲעָרִבים ִיָּׂשאּום: 15:7
ֵאיִלים ִיְלָלָתּה: 4ִּכי־ִהִּקיָפה ַהְּזָעָקה ֶאת־ְּגבּול מֹוָאב ַעד־ֶאְגַלִים ִיְלָלָתּה ְוַעד ְּבֵאר15:8
ָמְלאּו ָדם ִּכי־ָאִׁשית ַעל־ִּדיבֹון נֹוָספֹות ִלְפֵליַטת מֹוָאב ַאְריֵה ְוִלְׁשֵאִרית ֲאָדָמה: 5ִּכי ֵמי ִּדיבֹון 15:9
ֶאל־ַהר ַּבת־ִצּיֹון: ִׁשְלחּו־ַכר ֹמֵׁשל־ֶאֶרץ ִמֶּסַלע ִמְדָּבָרה 16:1
ְוָהיָה ְכעֹוף־נֹוֵדד ֵקן ְמֻׁשָּלח ִּתְהיֶיָנה ְּבנֹות מֹוָאב ַמְעָּבֹרת ְלַאְרנֹון: 16:2
ְפִליָלה ִׁשיִתי ַכַּלִיל ִצֵּל ְּבתֹו ָצֳהָרִים ַסְּתִרי ִנָּדִחים ֹנֵדד ַאל־ְּתַגִּלי: 7ֲעׂשּוֵעָצה 6ָהִביִאי16:3
ֹרֵמס ִמן־ָהָאֶרץ: 9ס ַהֵּמץ ָּכָלה ֹׁשד ַּתםמֹוָאב ֱהִוי־ֵסֶתר ָלמֹו ִמְּפֵני ׁשֹוֵדד ִּכי־ָאפֵ 8יָגּורּו ָב ִנְּדֵחי 16:4
ְוהּוַכן ַּבֶחֶסד ִּכֵּסא ְויַָׁשב ָעָליו ֶּבֱאֶמת ְּבֹאֶהל ָּדִוד ֹׁשֵפט ְוֹדֵרׁש ִמְׁשָּפט ּוְמִהר ֶצֶדק:  16:5
ְמֹאד ַּגֲאוָתֹו ּוְגאֹונֹו ְוֶעְבָרתֹו לֹא־ֵכן ַּבָּדיו: 10ָׁשַמְענּו ְגאֹון־מֹוָאב ֵּגֶאה 16:6
־ְנָכאִ 11ָלֵכן לֹא16:7 ה ְייִֵליל ַלֲאִׁשיֵׁשי ִקיר־ֲחֶרֶׂשת ֶּתְהּגּו ַא ים:  ְייִֵליל מֹוָאב ְלמֹוָאב ֻּכ
ֻלחֹוֶתיָה ִנְּטׁשּו  ִּכי ַׁשְדמֹות ֶחְׁשּבֹון ֻאְמָלל ֶּגֶפן ִׂשְבָמה ַּבֲעֵלי גֹוִים ָהְלמּו ְׂשרּוֶּקיָה ַעד־יְַעֵזר ָנָגעּו ָּתעּו ִמְדָּבר ְׁש 16:8

ָעְברּו יָם:  
י16:9 ִּדְמָעִתי ֶחְׁשּבֹון ְוֶאְלָעֵלה ִּכי ַעל־ֵקיֵצ ְוַעל־ְקִציֵר ֵהיָדד ָנָפל: 12ַעל־ֵּכן ֶאְבֶּכה ִּבְבִכי יְַעֵזר ֶּגֶפן ִׂשְבָמה ארָּוֶ

:  14ְיֹרָעע יִַין ַּבְיָקִבים לֹא־ִיְדֹר ַהֹּדֵר ֵהיָדד ָהְׁשָּבת 13ְוֶנֱאַסף ִׂשְמָחה וִָגיל ִמן־ַהַּכְרֶמל ּוַבְּכָרִמים לֹא־ְיֻרָּנן ְולֹא16:10
ַעל־ֵּכן ֵמַעי ְלמֹוָאב ַּכִּכּנֹור יֱֶהמּו ְוִקְרִּבי ְלִקיר ָחֶרׂש: 16:11
ִּכי־ִנְלָאה מֹוָאב ַעל־ַהָּבָמה ּוָבא ֶאל־ִמְקָּדׁשֹו ְלִהְתַּפֵּלל ְולֹא יּוָכל:  ְוָהיָה ִכי־ִנְרָאה16:12
ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ֶאל־מֹוָאב ֵמָאז:  16:13
ׁש ָׁשִנים ִּכְׁשֵני ָׂשִכיר ְוִנְקָלה ְּכבֹוד מֹוָאב ְּבֹכל ֶהָהמֹו 16:14 ְמַעט ִמְזָער  ּוְׁשָאר ן ָהָרב ְוַעָּתה ִּדֶּבר ְיהוָה ֵלאֹמר ְּבָׁש

: 15לֹוא ַכִּביר
ַמָּׂשא ַּדָּמֶׂשק ִהֵּנה ַדֶּמֶׂשק מּוָסר ֵמִעיר ְוָהְיָתה ְמִעי ַמָּפָלה: 17:1

1 32 // DSS(1QIsa(a)) LXX ְוָענּו ַמְלֵכי MT ַּיֲעֶנה ַמְלֲאֵכי
2 1 // LXX Tg Syr Vg ַּבַּלִיל MT ְּבֵליל
3 2 // Hebrew Mss LXX cf Jeremiah 48:37 רֹאׁש MT רֹאָׁשיו
4 8 // LXX Vg cf Syr ְוַעד ְּבֵאר  MT ּוְבֵאר 
5 9 // DSS(1QIsa(a)) Vg (bis) ִּדיבֹון (stropha ב) MT ִדימֹון
6 3 // MT Qere Hebrew Mss Vrs ָהִביִאי MT Kethib ָהִביאּו
7 3 // DSS(1QIsa(a)) MT ֲעׂשּו Hebrew Mss LXX(A) Tg Syr Vg; BHS ֲעִׂשי
8 4 // Hebrew Mss LXX Syr ִנְּדֵחי MT ִנָּדַחי
9 4 // DSS LXX Syr Vg ַּתם MT ַּתּמּו
10 6 // DSS Hebrew Mss cf Jeremiah 48:29 ֵּגֶאה MT ֵּגא
11 7 DSS(1QIsa(a)) לֹא LXX // omit MT
12 9 י  LXX cf DSS(1QIsa(a)) ארָּוֶ // ארזיך  MT ֲאַרָּיוֶ 
13 10 // DSS(1QIsa(a)) Hebrew Mss LXX(vid) Tg Vg ְולֹא MT לֹא
14 10 // LXX ָהְׁשָּבת MT ִהְׁשַּבִּתי
15 14 // MT ַכִּביר  DSS(1QIsa(a)) LXX ְּכבֹוד



ַלֲעָדִרים ִּתְהיֶיָנה ְוָרְבצּו ְוֵאין ַמֲחִריד:  1ֲעזֻבֹות ָעַריָה ֳעֵדי ַעד 17:2
אֹות: ְוִנְׁשַּבת ִמְבָצר ֵמֶאְפַרִים ּוַמְמָלָכה ִמַּדֶּמֶׂשק ּוְׁשָאר ֲאָרם ִּכְכבֹוד ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִיְהיּו ְנֻאם ְיהוָה ְצבָ 17:3
ן ְּבָׂשרֹו יֵָרֶזה: ְוָהיָה ַּבּיֹום ַההּוא ִיַּדל ְּכבֹוד יֲַעֹקב ּוִמְׁשמַ 17:4
ְוָהיָה ֶּכֱאֹסף ָקִציר ָקָמה ּוְזֹרעֹו ִׁשֳּבִלים ִיְקצֹור ְוָהיָה ִּכְמַלֵּקט ִׁשֳּבִלים ְּבֵעֶמק ְרָפִאים: 17:5
ָׁשה ַּגְרְּגִרים ְּברֹאׁש ָאִמיר ַאְרָּבָעה ֲחִמָּׁשה ִּבסְ 17:6 ת ְּכֹנֶקף ַזִית ְׁשַנִים ְׁש ֹּפִרָּיה ְנֻאם־ְיהוָה  2ִעֵפיְוִנְׁשַאר־ּבֹו עֹוֵל

ֵהי ִיְׂשָרֵאל:   ֱא
ַּבּיֹום ַההּוא ִיְׁשֶעה ָהָאָדם ַעל־ֹעֵׂשהּו ְוֵעיָניו ֶאל־ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ִּתְרֶאיָנה: 17:7
ר ָעׂשּו ֶאְצְּבֹעָתיו לֹא ִיְרֶאה ְוָהֲאֵׁשִרים ְוָהַחָּמִנים: ְולֹא ִיְׁשֶעה ֶאל־ַהִּמְזְּבחֹות ַמֲעֵׂשה יָָדיו וֲַאׁשֶ 17:8
ָמָמה:  ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהיּו ָעֵרי ָמֻעּזֹו ַּכֲעזּוֹבת ַהִחִּוי ְוָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר ָעְזבּו ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָהְיָתה ְׁש 17:9

ֵהי ִיְׁשֵע ְוצּור ָמעֻ 17:10 ֵּז לֹא ָזָכְרְּת ַעל־ֵּכן ִּתְּטִעי ִנְטֵעי ַנֲעָמִנים ּוְזֹמַרת ָזר ִּתְזָרֶעּנּו:  ִּכי ָׁשַכַחְּת ֱא
ְּביֹום ִנְטֵע ְּתַׂשְגֵׂשִגי ּוַבֹּבֶקר ַזְרֵע ַּתְפִריִחי ַנד ָקִציר ְּביֹום ַנֲחָלה ּוְכֵאב ָאנּוׁש: 17:11
ִּמים יֱֶהָמיּון ּוְׁשאֹון ְלֻאִּמים ִּכְׁשאֹון ַמִים ַּכִּביִרים ִיָּׁשאּון:  הֹוי ֲהמֹון ַעִּמים ַרִּבים ַּכֲהמֹות ַי17:12
ִלְפֵני סּוָפה:  ְלֻאִּמים ִּכְׁשאֹון ַמִים ַרִּבים ִיָּׁשאּון ְוָגַער ּבֹו ְוָנס ִמֶּמְרָחק ְוֻרַּדף ְּכֹמץ ָהִרים ִלְפֵני־רּוַח ּוְכַגְלַּגל17:13
ָּלָהה ְּבֶטֶרם ֹּבֶקר ֵאיֶנּנּו ֶזה ֵחֶלק ׁשֹוֵסינּו ְוגֹוָרל ֹבְזֵזינּו: ְלֵעת ֶעֶרב ְוִהֵּנה בַ 17:14

הֹוי ֶאֶרץ ִצְלַצל ְּכָנָפִים ֲאֶׁשר ֵמֵעֶבר ְלַנֲהֵרי־כּוׁש:  18:1
ָּׁש ּוְממֹוָרט ֶאל־ַעם נֹוָרא ַהֹּׁשֵלַח ַּבָּים ִציִרים ּוִבְכֵלי־ֹגֶמא ַעל־ְּפֵני־ַמִים ְלכּו ַמְלָאִכים ַקִּלים ֶאל־ּגֹוי ְממֻ 18:2

ִמן־הּוא וָָהְלָאה ּגֹוי ַקְוָקו ּוְמבּוָסה ֲאֶׁשר־ָּבְזאּו ְנָהִרים ַאְרצֹו: 
ָּכל־ֹיְׁשֵבי ֵתֵבל ְוֹׁשְכֵני ָאֶרץ ִּכְנׂשֹא־ֵנס ָהִרים ִּתְראּו ְוִכְתֹקַע ׁשֹוָפר ִּתְׁשָמעּו: 18:3
י ֶאְׁשקּוָטה ְוַאִּביָטה ִבְמכֹוִני ְּכֹחם ַצח ֲעֵלי־אֹור ְּכָעב ַטל ְּבֹחם ָקִציר:  ִּכי ֹכה ָאַמר ְיהוָה ֵאלַ 18:4
יר ֵהַתז: ִּכי־ִלְפֵני ָקִציר ְּכָתם־ֶּפַרח ּוֹבֶסר ֹּגֵמל ִיְהיֶה ִנָּצה ְוָכַרת ַהַּזְלַזִּלים ַּבַּמְזֵמרֹות ְוֶאת־ַהְּנִטיׁשֹות ֵהסִ 18:5
ָהִרים ּוְלֶבֱהַמת ָהָאֶרץ ְוָקץ ָעָליו ָהַעִיט ְוָכל־ֶּבֱהַמת ָהָאֶרץ ָעָליו ֶּתֱחָרף:  יֵָעְזבּו יְַחָּדו ְלֵעיט 18:6
ה  ָּבֵעת ַהִהיא יּוַבל־ַׁשי ַליהוָה ְצָבאֹות ֵמַעם ְמֻמָּׁש ּומֹוָרט ּוֵמַעם נֹוָרא ִמן־הּוא וָָהְלָאה ּגֹוי ַקו־ָקו ּוְמבּוסָ 18:7

ל־ְמקֹום ֵׁשם־ְיהוָה ְצָבאֹות ַהר־ִצּיֹון: ֲאֶׁשר ָּבְזאּו ְנָהִרים ַאְרצֹו אֶ 
ס ְּבִקְרּבֹו:  ַמָּׂשא ִמְצָרִים ִהֵּנה ְיהוָה ֹרֵכב ַעל־ָעב ַקל ּוָבא ִמְצַרִים ְוָנעּו ֱאִליֵלי ִמְצַרִים ִמָּפָניו ּוְלַבב ִמְצַרִים ִיּמַ 19:1
ִאיׁש־ְּבָאִחיו ְוִאיׁש ְּבֵרֵעהּו ִעיר ְּבִעיר ַמְמָלָכה ְּבַמְמָלָכה:  ְוִסְכַסְכִּתי ִמְצַרִים ְּבִמְצַרִים ְוִנְלֲחמּו 19:2
ְּדֹעִנים:  ְוָנְבָקה רּוַח־ִמְצַרִים ְּבִקְרּבֹו וֲַעָצתֹו ֲאַבֵּלַע ְוָדְרׁשּו ֶאל־ָהֱאִליִלים ְוֶאל־ָהִאִּטים ְוֶאל־ָהֹאבֹות ְוֶאל־ַהּיִ 19:3
ֲאֹדִנים ָקֶׁשה ּוֶמֶל ַעז ִיְמָׁשל־ָּבם ְנֻאם ְיהוָה ְצָבאֹות:  ְוִסַּכְרִּתי ֶאת־ִמְצַרִים ְּביַד 19:4
ְוִנְּׁשתּו־ַמִים ֵמַהָּים ְוָנָהר יֱֶחַרב ְויֵָבׁש:  19:5
ְוִהְזִניחּו ְנָהרֹות ָּדֲללּו ְוָחְרבּו ְיֹאֵרי ָמצֹור ָקֶנה וָסּוף ָקֵמלּו:  19:6
ַרע ְיאֹור ִייַבׁש ִנַּדף ְוֵאיֶנּנּו: ָערֹות ַעל־ְיאֹור ַעל־ִּפי ְיאֹור ְוֹכל ִמזְ 19:7
ְוָאנּו ַהַּדָּיִגים ְוָאְבלּו ָּכל־ַמְׁשִליֵכי ַבְיאֹור ַחָּכה ּוֹפְרֵׂשי ִמְכֹמֶרת ַעל־ְּפֵני־ַמִים ֻאְמָללּו:  19:8
ּוֹבׁשּו ֹעְבֵדי ִפְׁשִּתים ְׂשִריקֹות ְוֹאְרִגים ָחוֵרּו: 19:9

ים ָּכל־ֹעֵׂשי ֶׂשֶכר ַאְגֵמי־ָנֶפׁש: ְוָהיּו ָׁשֹתֶתיָה ְמֻדָּכאִ 19:10
־ֱאִוִלים ָׂשֵרי ֹצַען ַחְכֵמי ֹיֲעֵצי ַפְרֹעה ֵעָצה ִנְבָעָרה ֵאי ּתֹאְמרּו ֶאל־ַּפְרֹעה ֶּבן־ֲחָכִמים ֲאִני ֶּבן־ַמלְ 19:11 ֵכי־ֶקֶדם: ַא
ה ְצָבאֹות ַעל־ִמְצָרִים:  ַאָּים ֵאפֹוא ֲחָכֶמי ְויִַּגידּו ָנא ָל ְוּיִדעּו ַמה־ָּיַעץ ְיהוָ 19:12
נֹוֲאלּו ָׂשֵרי ֹצַען ִנְּׁשאּו ָׂשֵרי ֹנף ִהְתעּו ֶאת־ִמְצַרִים ִּפֹּנת ְׁשָבֶטיָה: 19:13
ְיהוָה ָמַס ְּבִקְרָּבם רּוַח ִעְוִעים ְוִהְתעּו ֶאת־ִמְצַרִים ְּבָכל־ַמֲעֶׂשיָה ְּכִהָּתעֹות ִׁשּכֹור ְּבִקיאֹו:  19:14
יֶה ְלִמְצַרִים ַמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה רֹאׁש ְוָזָנב ִּכָּפה ְוַאְגמֹון: ְולֹא־ִיהְ 19:15
ו:  ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהיֶה ִמְצַרִים ַּכָּנִׁשים ְוָחַרד ּוָפַחד ִמְּפֵני ְּתנּוַפת יַד־ְיהוָה ְצָבאֹות ֲאֶׁשר־הּוא ֵמִניף ָעָלי19:16
ְצַרִים ְלָחָּגא ֹּכל ֲאֶׁשר יְַזִּכיר ֹאָתּה ֵאָליו ִיְפָחד ִמְּפֵני ֲעַצת ְיהוָה ְצָבאֹות ֲאֶׁשר־הּוא  ְוָהְיָתה ַאְדַמת ְיהּוָדה ְלמִ 19:17

יֹוֵעץ ָעָליו:  
ָאֵמר  ֶרס יֵַּבּיֹום ַההּוא ִיְהיּו ָחֵמׁש ָעִרים ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְמַדְּברֹות ְׂשַפת ְּכַנַען ְוִנְׁשָּבעֹות ַליהוָה ְצָבאֹות ִעיר ַהחֶ 19:18

ְלֶאָחת: 
ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהיֶה ִמְזֵּבַח ַליהוָה ְּבתֹו ֶאֶרץ ִמְצָרִים ּוַמֵּצָבה ֵאֶצל־ְּגבּוָלּה ַליהוָה:  19:19
ֲחִצים ְוִיְׁשַלח ָלֶהם מֹו19:20 ִׁשיַע ְוָרב ְוָהיָה ְלאֹות ּוְלֵעד ַליהוָה ְצָבאֹות ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ִּכי־ִיְצֲעקּו ֶאל־ְיהוָה ִמְּפֵני 

ְוִהִּציָלם:  

1 2 // LXX ָעַריָה ֳעֵדי ַעד MT ָעֵרי ֲעֹרֵער 
2 6 // DSS(1QIsa(a)) ִּבְסִעֵפי MT ִּבְסִעֶפיהָ 



ְוִׁשֵּלמּו: ְונֹוַדע ְיהוָה ְלִמְצַרִים ְויְָדעּו ִמְצַרִים ֶאת־ְיהוָה ַּבּיֹום ַההּוא ְוָעְבדּו ֶזַבח ּוִמְנָחה ְוָנְדרּו־ֵנֶדר ַליהוָה 19:21
ּוְרָפָאם:  ְוָנַגף ְיהוָה ֶאת־ִמְצַרִים ָנֹגף ְוָרפֹוא ְוָׁשבּו ַעד־ְיהוָה ְוֶנְעַּתר ָלֶהם19:22
ִים  ַּבּיֹום ַההּוא ִּתְהיֶה ְמִסָּלה ִמִּמְצַרִים ַאּׁשּוָרה ּוָבא־ַאּׁשּור ְּבִמְצַרִים ּוִמְצַרִים ְּבַאּׁשּור ְוָעְבדּו ִמְצרַ 19:23

ֶאת־ַאּׁשּור: 
ָכה ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ: ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהיֶה ִיְׂשָרֵאל ְׁשִליִׁשָּיה ְלִמְצַרִים ּוְלַאּׁשּור ְּברָ 19:24
אֶׁשר ֵּבֲרָכּה ְיהוָה ְצָבאֹות ֵלאֹמר ָּברּו ַעִּמי ִמְצַרִים ּוַמֲעֵׂשה יַָדי ַאּׁשּור ְוַנֲחָלִתי ִיְׂשָרֵאל: 19:25

ּדֹוד וִַּיְלְּכָדּה: ִּבְׁשַנת ּבֹא ַתְרָּתן ַאְׁשּדֹוָדה ִּבְׁשלַח ֹאתֹו ַסְרגֹון ֶמֶל ַאּׁשּור וִַּיָּלֶחם ְּבַאְׁש 20:1
ץ ֵמַעל ָּבֵעת ַהִהיא ִּדֶּבר ְיהוָה ְּביַד ְיַׁשְעיָהּו ֶבן־ָאמֹוץ ֵלאֹמר ֵל ּוִפַּתְחָּת ַהַּׂשק ֵמַעל ָמְתֶני ּוְנָעֶלי ַתחֲ 20:2

ַרְגֶלי וַַּיַעׂש ֵּכן ָה ָערֹום ְויֵָחף: 
ׁש ָׁשִנים אֹות ּומֹוֵפת ַעל־ִמְצַרִים ְוַעל־ּכּוׁש:  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ַּכֲאֶׁשר הָ 20:3 ַל ַעְבִּדי ְיַׁשְעיָהּו ָערֹום ְויֵָחף ָׁש
־ַאּׁשּור ֶאת־ְׁשִבי ִמְצַרִים ְוֶאת־ָּגלּות ּכּוׁש ְנָעִרים ּוְזֵקִנים ָערֹום ְויֵָחף וֲַחׂשּוַפי ֵׁשת עֶ 20:4 ְרוַת ִמְצָרִים: ֵּכן ִיְנַהג ֶמֶל
ּתּו וָֹבׁשּו ִמּכּוׁש ַמָּבָטם ּוִמן־ִמְצַרִים ִּתְפַאְרָּתם: ְוחַ 20:5
ּׁשּור ְוֵאי  ְוָאַמר ֹיֵׁשב ָהִאי ַהֶּזה ַּבּיֹום ַההּוא ִהֵּנה־ֹכה ַמָּבֵטנּו ֲאֶׁשר־ַנְסנּו ָׁשם ְלֶעְזָרה ְלִהָּנֵצל ִמְּפֵני ֶמֶל אַ 20:6

ִנָּמֵלט ֲאָנְחנּו: 
ף ִמִּמְדָּבר ָּבא ֵמֶאֶרץ נֹוָרָאה:  ַמָּׂשא ִמְדַּבר־י21:1ָ ם ְּכסּופֹות ַּבֶּנֶגב ַלֲח
ָחזּות ָקָׁשה ֻהַּגד־ִלי ַהּבֹוֵגד ּבֹוֵגד ְוַהּׁשֹוֵדד ׁשֹוֵדד ֲעִלי ֵעיָלם צּוִרי ָמַדי ָּכל־ַאְנָחָתה ִהְׁשַּבִּתי:  21:2
י יֹוֵלָדה ַנֲעוֵיִתי ִמְּׁשֹמַע ִנְבַהְלִּתי ֵמְראֹות:  ַעל־ֵּכן ָמְלאּו ָמְתַני ַחְלָחָלה ִציִרים ֲאָחזּוִני ְּכִצירֵ 21:3
ָּתָעה ְלָבִבי ַּפָּלצּות ִּבֲעָתְתִני ֵאת ֶנֶׁשף ִחְׁשִקי ָׂשם ִלי ַלֲחָרָדה:  21:4
ָעֹר ַהֻּׁשְלָחן ָצֹפה ַהָּצִפית ָאכֹול ָׁשֹתה קּומּו ַהָּׂשִרים ִמְׁשחּו ָמֵגן:21:5
ֹדָני ֵל ַהֲעֵמד ַהְמַצֶּפה ֲאֶׁשר ִיְרֶאה יִַּגיד:  ִּכי ֹכה ָאַמר ֵאַלי אֲ 21:6
ְוָרָאה ֶרֶכב ֶצֶמד ָּפָרִׁשים ֹרֵכב ֲחמֹור ֹרֵכב ָּגָמל ְוִהְקִׁשיב ֶקֶׁשב ַרב־ָקֶׁשב: 21:7
ָּכל־ַהֵּלילֹות:  וִַּיְקָרא ָהֹרֶאה ַעל־ִמְצֶּפה ֲאֹדָני ָאֹנִכי ֹעֵמד ָּתִמיד יֹוָמם ְוַעל־ִמְׁשַמְרִּתי ָאֹנִכי ִנָּצב21:8
ֶהיָה ֻׁשְּברּו לָ 21:9 ָאֶרץ:  ְוִהֵּנה־ֶזה ָבא ֶרֶכב ִאיׁש ֶצֶמד ָּפָרִׁשים וַַּיַען וַּיֹאֶמר ָנְפָלה ָנְפָלה ָּבֶבל ְוָכל־ְּפִסיֵלי ֱא

ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִהַּגְדִּת 21:10 י ָלֶכם: ְמֻדָׁשִתי ּוֶבן־ָּגְרִני ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא
ַמָּׂשא ּדּוָמה ֵאַלי ֹקֵרא ִמֵּׂשִעיר ֹׁשֵמר ַמה־ִמַּלְיָלה ֹׁשֵמר ַמה־ִמֵּליל:  21:11
ָאַמר ֹׁשֵמר ָאָתה ֹבֶקר ְוַגם־ָלְיָלה ִאם־ִּתְבָעיּון ְּבָעיּו ֻׁשבּו ֵאָתיּו: 21:12
ֹאְרחֹות ְּדָדִנים:  ַמָּׂשא ַּבְעָרב ַּבַּיַער ַּבְעַרב ָּתִלינּו 21:13
ִלְקַראת ָצֵמא ֵהָתיּו ָמִים ֹיְׁשֵבי ֶאֶרץ ֵּתיָמא ְּבַלְחמֹו ִקְּדמּו ֹנֵדד: 21:14
ִּכי־ִמְּפֵני ֲחָרבֹות ָנָדדּו ִמְּפֵני ֶחֶרב ְנטּוָׁשה ּוִמְּפֵני ֶקֶׁשת ְּדרּוָכה ּוִמְּפֵני ֹּכֶבד ִמְלָחָמה: 21:15
ֲאֹדָני ֵאָלי ְּבעֹוד ָׁשָנה ִּכְׁשֵני ָׂשִכיר ְוָכָלה ָּכל־ְּכבֹוד ֵקָדר:  ִּכי־ֹכה ָאַמר 21:16
ֵהי־ִיְׂשָרֵאל ִּדֵּבר: 21:17 ּוְׁשָאר ִמְסַּפר־ֶקֶׁשת ִּגּבֹוֵרי ְבֵני־ֵקָדר ִיְמָעטּו ִּכי ְיהוָה ֱא

ַלַּגּגֹות:  ַמָּׂשא ֵּגיא ִחָּזיֹון ַמה־ָּל ֵאפֹוא ִּכי־ָעִלית ֻּכָּל 22:1
ְּתֻׁשאֹות ְמֵלָאה ִעיר הֹוִמָּיה ִקְריָה ַעִּליָזה ֲחָלַלִי לֹא ַחְלֵלי־ֶחֶרב ְולֹא ֵמֵתי ִמְלָחָמה:  22:2
ָּכל־ְקִציַנִי ָנְדדּו־יַַחד ִמֶּקֶׁשת ֻאָּסרּו ָּכל־ִנְמָצַאִי ֻאְּסרּו יְַחָּדו ֵמָרחֹוק ָּבָרחּו: 22:3
ְׁשעּו ִמִּני ֲאָמֵרר ַּבֶּבִכי ַאל־ָּתִאיצּו ְלַנֲחֵמִני ַעל־ֹׁשד ַּבת־ַעִּמי: ַעל־ֵּכן ָאַמְרִּתי 22:4
ִּכי יֹום ְמהּוָמה ּוְמבּוָסה ּוְמבּוָכה ַליהוָה ְצָבאֹות ְּבֵגיא ִחָּזיֹון ְמַקְרַקר ִקר ְוׁשֹוַע ֶאל־ָהָהר:  22:5
יר ֵעָרה ָמֵגן: ְוֵעיָלם ָנָׂשא ַאְׁשָּפה ְּבֶרֶכב ָאָדם ָּפָרִׁשים ְוִק 22:6
וְַיִהי ִמְבַחר־ֲעָמַקִי ָמְלאּו ָרֶכב ְוַהָּפָרִׁשים ֹׁשת ָׁשתּו ַהָּׁשְעָרה: 22:7
וְַיַגל ֵאת ָמַס ְיהּוָדה וַַּתֵּבט ַּבּיֹום ַההּוא ֶאל־ֶנֶׁשק ֵּבית ַהָּיַער: 22:8
ֶאת־ֵמי ַהְּבֵרָכה ַהַּתְחּתֹוָנה:  ְוֵאת ְּבִקיֵעי ִעיר־ָּדִוד ְרִאיֶתם ִּכי־ָרּבּו וְַּתַקְּבצּו22:9

ְוֶאת־ָּבֵּתי ְירּוָׁשַלִם ְסַפְרֶּתם וִַּתְתצּו ַהָּבִּתים ְלַבֵּצר ַהחֹוָמה: 22:10
: יֶתםּוִמְקוָה ֲעִׂשיֶתם ֵּבין ַהֹחֹמַתִים ְלֵמי ַהְּבֵרָכה ַהְיָׁשָנה ְולֹא ִהַּבְטֶּתם ֶאל־ֹעֶׂשיָה ְוֹיְצָרּה ֵמָרחֹוק לֹא ְראִ 22:11
וִַּיְקָרא ְיהִוה ְצָבאֹות ַּבּיֹום ַההּוא ִלְבִכי ּוְלִמְסֵּפד ּוְלָקְרָחה ְוַלֲחֹגר ָׂשק:  22:12
ְוִהֵּנה ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ָהֹרג ָּבָקר ְוָׁשֹחט צֹאן ָאֹכל ָּבָׂשר ְוָׁשתֹות יִָין ָאכֹול ְוָׁשתֹו ִּכי ָמָחר ָנמּות: 22:13
וָה ְצָבאֹות ִאם־ְיֻכַּפר ֶהָעון ַהֶּזה ָלֶכם ַעד־ְּתֻמתּון ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ְצָבאֹות:ְוִנְגָלה ְבָאְזָני ְיה22:14
־ּבֹא ֶאל־ַהֹּסֵכן ַהֶּזה ַעל־ֶׁשְבָנא ֲאֶׁשר ַעל־ַהָּבִית: 22:15 ֹּכה ָאַמר ְיהִוה ְצָבאֹות ֶל
ְצִבי ָמרֹום ִקְברֹו ֹחְקִקי ַבֶּסַלע ִמְׁשָּכן לֹו:  ַמה־ְּל ֹפה ּוִמי ְל ֹפה ִּכי־ָחַצְבָּת ְּל ֹּפה ָקֶבר חֹ 22:16
ִהֵּנה ְיהוָה ְמַטְלֶטְל ַטְלֵטָלה ָּגֶבר ְוֹעְט ָעֹטה:  22:17
: ֶני ָצנֹוף ִיְצָנְפ ְצֵנָפה ַּכּדּור ֶאל־ֶאֶרץ ַרֲחַבת יָָדִים ָׁשָּמה ָתמּות ְוָׁשָּמה ַמְרְּכבֹות ְּכבֹוֶד ְקלֹון ֵּבית ֲאדֹ 22:18



22:19 : וֲַהַדְפִּתי ִמַּמָּצֶב ּוִמַּמֲעָמְד יֶֶהְרֶס
ְוָהיָה ַּבּיֹום ַההּוא ְוָקָראִתי ְלַעְבִּדי ְלֶאְליִָקים ֶּבן־ִחְלִקָּיהּו:  22:20
ָאב ְליֹוֵׁשב ְירּוָׁשַלִם ּוְלֵבית ְיהּוָדה:  ְוִהְלַּבְׁשִּתיו ֻּכָּתְנֶּת ְוַאְבֵנְט ֲאַחְּזֶקּנּו ּוֶמְמֶׁשְלְּת ֶאֵּתן ְּביָדֹו ְוָהיָה לְ 22:21
ְוָנַתִּתי ַמְפֵּתַח ֵּבית־ָּדִוד ַעל־ִׁשְכמֹו ּוָפַתח ְוֵאין ֹסֵגר ְוָסַגר ְוֵאין ֹּפֵתַח:  22:22
ּוְתַקְעִּתיו יֵָתד ְּבָמקֹום ֶנֱאָמן ְוָהיָה ְלִכֵּסא ָכבֹוד ְלֵבית ָאִביו:  22:23
בֹוד ֵּבית־ָאִביו ַהֶּצֱאָצִאים ְוַהְּצִפעֹות ֹּכל ְּכֵלי ַהָּקָטן ִמְּכֵלי ָהַאָּגנֹות ְוַעד ָּכל־ְּכֵלי ַהְּנָבִלים:  ְוָתלּו ָעָליו ֹּכל ּכְ 22:24
א  ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ְיהוָה ְצָבאֹות ָּתמּוׁש ַהָּיֵתד ַהְּתקּוָעה ְּבָמקֹום ֶנֱאָמן ְוִנְגְּדָעה ְוָנְפָלה ְוִנְכַרת ַהַּמּׂשָ 22:25

ֲאֶׁשר־ָעֶליָה ִּכי ְיהוָה ִּדֵּבר: 
ַמָּׂשא ֹצר ֵהיִלילּו ֳאִנּיֹות ַּתְרִׁשיׁש ִּכי־ֻׁשַּדד ִמַּבִית ִמּבֹוא ֵמֶאֶרץ ִּכִּתים ִנְגָלה־ָלמֹו: 23:1
23:2 : ֹּדּמּו ֹיְׁשֵבי ִאי ֹסֲחֵרי ִצידֹון ֹעֵבר יָם ִמְלאּו
ְקִציר ְיאֹור ְּתבּוָאָתּה וְַּתִהי ְסַחר ּגֹוִים: ּוְבַמִים ַרִּבים ֶזַרע ִׁשֹחר 23:3
תּולֹות: ּבֹוִׁשי ִצידֹון ִּכי־ָאַמר יָם ָמעֹוז ַהָּים ֵלאֹמר לֹא־ַחְלִּתי ְולֹא־יַָלְדִּתי ְולֹא ִגַּדְלִּתי ַּבחּוִרים רֹוַמְמִּתי בְ 23:4
ַּכֲאֶׁשר־ֵׁשַמע ְלִמְצָרִים יִָחילּו ְּכֵׁשַמע ֹצר:  23:5
ְברּו ַּתְרִׁשיָׁשה ֵהיִלילּו ֹיְׁשֵבי ִאי:  עִ 23:6
ֲהזֹאת ָלֶכם ַעִּליָזה ִמיֵמי־ֶקֶדם ַקְדָמָתּה ֹיִבלּוָה ַרְגֶליָה ֵמָרחֹוק ָלגּור:  23:7
ִמי יַָעץ זֹאת ַעל־ֹצר ַהַּמֲעִטיָרה ֲאֶׁשר ֹסֲחֶריָה ָׂשִרים ִּכְנָעֶניָה ִנְכַּבֵּדי־ָאֶרץ:  23:8
ָעָצּה ְלַחֵּלל ָּכל ְּגאֹון ְצִבי ְלָהֵקל ָּכל־ִנְכַּבֵּדי־ָאֶרץ: ְיהוָה ְצָבאֹות יְ 23:9

ֹעְבֵדי ַאְרֵצ ַּכְיֹאר ַּבת־ַּתְרִׁשיׁש ֵאין ֵמַזח עֹוד:  23:10
יָדֹו ָנָטה ַעל־ַהָּים ִהְרִּגיז ַמְמָלכֹות ְיהוָה ִצָּוה ֶאל־ְּכַנַען ַלְׁשִמד ָמֻעֶּזיָה: 23:11
:  וַּיֹאֶמר לֹא־תֹוסִ 23:12 יִפי עֹוד ַלְעלֹוז ַהְמֻעָּׁשָקה ְּבתּוַלת ַּבת־ִצידֹון ִּכִּתִּיים קּוִמי ֲעֹבִרי ַּגם־ָׁשם לֹא־יָנּוַח ָל
ֵהן ֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים ֶזה ָהָעם לֹא ָהיָה ַאּׁשּור ְיָסָדּה ְלִצִּיים ֵהִקים בחיניו ַבחּוָניו ֹעְררּו ַאְרְמנֹוֶתיָה ָׂשָמּה  23:13

ְלַמֵּפָלה:  
ֵהיִלילּו ֳאִנּיֹות ַּתְרִׁשיׁש ִּכי ֻׁשַּדד ָמֻעְּזֶכן: 23:14
ַרת ַהּזֹוָנה:  ְוָהיָה ַּבּיֹום ַההּוא ְוִנְׁשַּכַחת ֹצר ִׁשְבִעים ָׁשָנה ִּכיֵמי ֶמֶל ֶאָחד ִמֵּקץ ִׁשְבִעים ָׁשָנה ִיְהיֶה ְלֹצר ְּכִׁשי23:15
ִנְׁשָּכָחה ֵהיִטיִבי ַנֵּגן ַהְרִּבי־ִׁשיר ְלַמַען ִּתָּזֵכִרי:  ְקִחי ִכּנֹור ֹסִּבי ִעיר זֹוָנה23:16
י  ְוָהיָה ִמֵּקץ ִׁשְבִעים ָׁשָנה ִיְפֹקד ְיהוָה ֶאת־ֹצר ְוָׁשָבה ְלֶאְתַנָּנּה ְוָזְנָתה ֶאת־ָּכל־ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ַעל־ְּפנֵ 23:17

ָהֲאָדָמה:  
יהוָה לֹא יֵָאֵצר ְולֹא יֵָחֵסן ִּכי ַלֹּיְׁשִבים ִלְפֵני ְיהוָה ִיְהיֶה ַסְחָרּה ֶלֱאֹכל ְלָׂשְבָעה  ְוָהיָה ַסְחָרּה ְוֶאְתַנָּנּה ֹקֶדׁש לַ 23:18

ְוִלְמַכֶּסה ָעִתיק:
ִהֵּנה ְיהוָה ּבֹוֵקק ָהָאֶרץ ּובֹוְלָקּה ְוִעָּוה ָפֶניָה ְוֵהִפיץ ֹיְׁשֶביָה: 24:1
וֶה ַּכֹּנֶׁשה ַּכֲאֶׁשר ֹנֶׁשא בֹו: ְוָהיָה ָכָעם ַּכֹּכֵהן ַּכֶעֶבד ַּכאֹדָניו24:2 ַּכִּׁשְפָחה ַּכְּגִבְרָּתּה ַּכּקֹוֶנה ַּכּמֹוֵכר ַּכַּמְלוֶה ַּכ
ִהּבֹוק ִּתּבֹוק ָהָאֶרץ ְוִהּבֹוז ִּתּבֹוז ִּכי ְיהוָה ִּדֶּבר ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה: 24:3
ל ְמרֹום ַעם־ָהָאֶרץ: ָאְבָלה ָנְבָלה ָהָאֶרץ ֻאְמְלָלה ָנְבָלה ֵּתֵבל ֻאְמלַ 24:4
ְוָהָאֶרץ ָחְנָפה ַּתַחת ֹיְׁשֶביָה ִּכי־ָעְברּו תֹוָרה ָחְלפּו ֹחק ֵהֵפרּו ְּבִרית עֹוָלם:  24:5
ַעל־ֵּכן ָאָלה ָאְכָלה ֶאֶרץ וֶַּיְאְׁשמּו ֹיְׁשֵבי ָבּה ַעל־ֵּכן ָחרּו ֹיְׁשֵבי ֶאֶרץ ְוִנְׁשַאר ֱאנֹוׁש ִמְזָער: 24:6
ֹוׁש ֻאְמְלָלה־ָגֶפן ֶנֶאְנחּו ָּכל־ִׂשְמֵחי־ֵלב:  ָאַבל ִּתיר 24:7
ָׁשַבת ְמׂשֹוׂש ֻּתִּפים ָחַדל ְׁשאֹון ַעִּליִזים ָׁשַבת ְמׂשֹוׂש ִּכּנֹור: 24:8
ַּבִּׁשיר לֹא ִיְׁשּתּו־יִָין יֵַמר ֵׁשָכר ְלֹׁשָתיו:  24:9

ִנְׁשְּבָרה ִקְריַת־ֹּתהּו ֻסַּגר ָּכל־ַּבִית ִמּבֹוא:  24:10
ְצוָָחה ַעל־ַהַּיִין ַּבחּוצֹות ָעְרָבה ָּכל־ִׂשְמָחה ָּגָלה ְמׂשֹוׂש ָהָאֶרץ: 24:11
ִנְׁשַאר ָּבִעיר ַׁשָּמה ּוְׁשִאָּיה יַֻּכת־ָׁשַער:  24:12
ת ִאם־ָּכָלה ָבִציר:  24:13 ִּכי ֹכה ִיְהיֶה ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ ְּבתֹו ָהַעִּמים ְּכֹנֶקף ַזִית ְּכעֹוֵל
ִיְׂשאּו קֹוָלם יָֹרּנּו ִּבְגאֹון ְיהוָה ָצֲהלּו ִמָּים: ֵהָּמה 24:14
ֵהי ִיְׂשָרֵאל: 24:15 ַעל־ֵּכן ָּבֻאִרים ַּכְּבדּו ְיהוָה ְּבִאֵּיי ַהָּים ֵׁשם ְיהוָה ֱא
ְגִדים ָּבָגדּו ּוֶבֶגד ּבֹוְגִדים ָּבָגדּו: ִמְּכַנף ָהָאֶרץ ְזִמֹרת ָׁשַמְענּו ְצִבי ַלַּצִּדיק וָֹאַמר ָרִזי־ִלי ָרִזי־ִלי אֹוי ִלי ּבֹ 24:16
ַּפַחד וַָפַחת וָָפח ָעֶלי יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ:  24:17
ָּתחּו  ְוָהיָה ַהָּנס ִמּקֹול ַהַּפַחד ִיֹּפל ֶאל־ַהַּפַחת ְוָהעֹוֶלה ִמּתֹו ַהַּפַחת ִיָּלֵכד ַּבָּפח ִּכי־ֲאֻרּבֹות־ם ָמרֹום ִנפְ 24:18

ְסֵדי ָאֶרץ:  וִַּיְרֲעׁשּו מֹו
ֹרָעה ִהְתֹרֲעָעה ָהָאֶרץ ּפֹור ִהְתּפֹוְרָרה ֶאֶרץ מֹוט ִהְתמֹוְטָטה ָהָאֶרץ:  24:19



נֹוַע ָּתנּוַע ֶאֶרץ ַּכִּׁשּכֹור ְוִהְתנֹוְדָדה ַּכְּמלּוָנה ְוָכַבד ָעֶליָה ִּפְׁשָעּה ְוָנְפָלה ְולֹא־ֹתִסיף קּום: 24:20
הּוא ִיְפֹקד ְיהוָה ַעל־ְצָבא ַהָּמרֹום ַּבָּמרֹום ְוַעל־ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל־ָהֲאָדָמה:  ְוָהיָה ַּבּיֹום הַ 24:21
ְוֻאְּספּו ֲאֵסָפה ַעל־ּבֹור ְוֻסְּגרּו ַעל־ַמְסֵּגר ּוֵמֹרב יִָמים ִיָּפֵקדּו:  24:22
ר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשַלִם ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ִיָּכֵבד:ְוָחְפָרה ַהְּלֵבָנה ּובֹוָׁשה ַהחֹוָמה ִּכי־ָמַל ְיהוָה ְצָבאֹות ְּבהַ 24:23

ַהי ַאָּתה ֲארֹוִמְמ אֹוֶדה ִׁשְמ ִּכי ָעִׂשיָת ֶּפֶלא ֵעצֹות ֵמָרחֹוק ֱאמּוָנה ֹאֶמן:  25:1 ְיהוָה ֱא
ִיָּבֶנה: ִּכי ַׂשְמָּת ָעִרים ַלָּגל ִקְריָה ְבצּוָרה ְלַמֵּפָלה ַאְרמֹון ֵזִדים ֵמִעיר ְלעֹוָלם לֹא25:2
25:3  : ַעל־ֵּכן ְיַכְּבדּו ַעם־ָעז ִקְריַת ּגֹוִים ָעִריִצים ִייָראּו
ִּכי־ָהִייָת ָמעֹוז ַלָּדל ָמעֹוז ָלֶאְביֹון ַּבַּצר־לֹו ַמְחֶסה ִמֶּזֶרם ֵצל ֵמֹחֶרב ִּכי רּוַח ָעִריִצים ְּכֶזֶרם ִקיר:  25:4
יַע ֹחֶרב ְּבֵצל ָעב ְזִמיר ָעִריִצים יֲַעֶנה:ְּכֹחֶרב ְּבָציֹון ְׁשאֹון ָזִרים ַּתְכנִ 25:5
ְוָעָׂשה ְיהוָה ְצָבאֹות ְלָכל־ָהַעִּמים ָּבָהר ַהֶּזה ִמְׁשֵּתה ְׁשָמִנים ִמְׁשֵּתה ְׁשָמִרים ְׁשָמִנים ְמֻמָחִים ְׁשָמִרים 25:6

ְמזָֻּקִקים:  
ים ְוַהַּמֵּסָכה ַהְּנסּוָכה ַעל־ָּכל־ַהּגֹוִים: ּוִבַּלע ָּבָהר ַהֶּזה ְּפֵני־ַהּלֹוט ַהּלֹוט ַעל־ָּכל־ָהַעּמִ 25:7
ִהים ּוֻבַּלע ַהָּמוֶת ָלֶנַצח ּוָמָחה 25:8 ִּדְמָעה ֵמַעל ָּכל־ָּפִנים ְוֶחְרַּפת ַעּמֹו יִָסיר ֵמַעל ָּכל־ָהָאֶרץ ִּכי ְיהוָה ִּדֵּבר:1ֱא
ֵהינּו ֶזה ִקִּוינּו לֹו ְויֹוִׁשיֵענּו ֶזה ְיהוָה ִקִּוינּו לֹו ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ִּביׁשּוָעתֹוְוָאַמר ּבַ 25:9 :  ּיֹום ַההּוא ִהֵּנה ֱא

ִּכי־ָתנּוַח יַד־ְיהָוה ָּבָהר ַהֶּזה ְוָנדֹוׁש מֹוָאב ַּתְחָּתיו ְּכִהּדּוׁש ַמְתֵּבן ְּבמֹו ַמְדֵמָנה: 25:10
יו ְּבִקְרּבֹו ַּכֲאֶׁשר ְיָפֵרׂש ַהּׂשֶֹחה ִלְׂשחֹות ְוִהְׁשִּפיל ַּגֲאוָתֹו ִעם ָאְרּבֹות יָָדיו:  ּוֵפַרׂש יָדָ 25:11
ּוִמְבַצר ִמְׂשַּגב חֹוֹמֶתי ֵהַׁשח ִהְׁשִּפיל ִהִּגיַע ָלָאֶרץ ַעד־ָעָפר: 25:12

ִעיר ָעז־ָלנּו ְיׁשּוָעה יִָׁשית חֹומֹות וֵָחל:  ַּבּיֹום ַההּוא יּוַׁשר ַהִּׁשיר־ַהֶּזה ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה26:1
ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְויָבֹא גֹוי־ַצִּדיק ֹׁשֵמר ֱאֻמִנים:  26:2
יֵֶצר ָסמּו ִּתֹּצר ָׁשלֹום ָׁשלֹום ִּכי ְב ָּבטּוַח: 26:3
ִּבְטחּו ַביהוָה ֲעֵדי־ַעד ִּכי ְּביָּה ְיהוָה צּור עֹוָלִמים:  26:4
ח ֹיְׁשֵבי ָמרֹום ִקְריָה ִנְׂשָּגָבה יְַׁשִּפיֶלָּנה ַעד־ֶאֶרץ יִַּגיֶעָּנה ַעד־ָעָפר:  ִּכי ֵהׁשַ 26:5
ִּתְרְמֶסָּנה ַרְגֵלי ָעִני ַּפֲעֵמי ַדִּלים:  26:6
ֹאַרח ַלַּצִּדיק ֵמיָׁשִרים יָָׁשר ַמְעַּגל ַצִּדיק ְּתַפֵּלס:  26:7
ִׁשְמ ּוְלִזְכְר ַּתֲאוַת־ָנֶפׁש: ַאף ֹאַרח ִמְׁשָּפֶטי ְיהוָה ִקִּוינּו לְ 26:8
י ֵתֵבל:  ַנְפִׁשי ִאִּויִתי ַּבַּלְיָלה ַאף־רּוִחי ְבִקְרִּבי ֲאַׁשֲחֶרָּך ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִמְׁשָּפֶטי ָלָאֶרץ ֶצֶדק ָלְמדּו ֹיְׁשבֵ 26:9

אּות ְיהוָה: יַֻחן ָרָׁשע ַּבל־ָלַמד ֶצֶדק ָּבָארץ ְנֹכחֹות ְיַעֵּול ּוַבל־ִיְרֶאה ּגֵ 26:10
ְיהוָה ָרָמה יְָד ַּבל־יֱֶחָזיּון יֱֶחזּו ְויֵֹבׁשּו ִקְנַאת־ָעם ַאף־ֵאׁש ָצֶרי תֹאְכֵלם: 26:11
ְיהוָה ִּתְׁשֹּפת ָׁשלֹום ָלנּו ִּכי ַּגם ָּכל־ַמֲעֵׂשינּו ָּפַעְלָּת ָּלנּו: 26:12
ֵהינּו ְּבָעלּונּו אֲ 26:13 : ְיהוָה ֱא ֹדִנים זּוָלֶת ְלַבד־ְּב ַנְזִּכיר ְׁשֶמ
ֵמִתים ַּבל־ִיְחיּו ְרָפִאים ַּבל־יָֻקמּו ָלֵכן ָּפַקְדָּת וַַּתְׁשִמיֵדם וְַּתַאֵּבד ָּכל־ֵזֶכר ָלמֹו: 26:14
יַָסְפָּת ַלּגֹוי ְיהוָה יַָסְפָּת ַלּגֹוי ִנְכָּבְדָּת ִרַחְקָּת ָּכל־ַקְצוֵי־ָאֶרץ:  26:15
ְיהוָה ַּבַּצר ְּפָקדּו ְצקֹוו ַלַחׁש מּוָסְר ָלמֹו:  26:16
ְּכמֹו ָהָרה ַּתְקִריב ָלֶלֶדת ָּתִחיל ִּתְזַעק ַּבֲחָבֶליָה ֵּכן ָהִיינּו ִמָּפֶני ְיהוָה:  26:17
י ֵתֵבל:  ָהִרינּו ַחְלנּו ְּכמֹו יַָלְדנּו רּוַח ְיׁשּוֹעת ַּבל־ַנֲעֶׂשה ֶאֶרץ ּוַבל־ִיְּפלּו ֹיְׁשבֵ 26:18
ִיְחיּו ֵמֶתי ְנֵבָלִתי ְיקּומּון יִָקיצּו ִויַרְּננּו ֹׁשְכֵני ָעָפר ִּכי ַטל אֹוֹרת ַטֶּל וָָאֶרץ ְרָפִאים ַּתִּפיל: 26:19
ַעם: ֵל ַעִּמי ּבֹא ַבֲחָדֶרי ּוְסֹגר דלתיך ְּדָלְת ַּבֲעֶד ֲחִבי ִכְמַעט־ֶרַגע ַעד־יעבור־יֲַעָבר־זָ 26:20
ִּכי־ִהֵּנה ְיהוָה ֹיֵצא ִמְּמקֹומֹו ִלְפֹקד ֲעון ֹיֵׁשב־ָהָאֶרץ ָעָליו ְוִגְּלָתה ָהָאֶרץ ֶאת־ָּדֶמיָה ְולֹא־ְתַכֶּסה עֹוד  26:21

ַעל־ֲהרּוֶגיָה: 
ָתן ָנָחׁש ָּבִרַח ְוַעל ִלְויָָתן ָנָחׁש ֲעַקָּלתֹון ְוָהַרג  ַּבּיֹום ַההּוא ִיְפֹקד ְיהוָה ְּבַחְרּבֹו ַהָּקָׁשה ְוַהְּגדֹוָלה ְוַהֲחָזָקה ַעל ִלְוָי27:1

ֶאת־ַהַּתִּנין ֲאֶׁשר ַּבָּים: 
ַּבּיֹום ַההּוא ֶּכֶרם ֶחֶמד ַעּנּו־ָלּה:  27:2
ֲאִני ְיהוָה ֹנְצָרּה ִלְרָגִעים ַאְׁשֶקָּנה ֶּפן ִיּפֵקד ָעֶליָה ַלְיָלה וָיֹום ֶאֳּצֶרָּנה:  27:3
ֵחָמה ֵאין ִלי ִמי־ִיְּתֵנִני ָׁשִמיר וָָׁשִית ַּבִּמְלָחָמה ֶאְפְׂשָעה ָבּה ֲאִציֶתָּנה ָּיַחד:  27:4
אֹו יֲַחֵזק ְּבָמעּוִּזי יֲַעֶׂשה ָׁשלֹום ִלי ָׁשלֹום יֲַעֶׂשה־ִּלי:  27:5
ְּתנּוָבה: ַהָּבִאים יְַׁשֵרׁש יֲַעֹקב יִָציץ ּוָפַרח ִיְׂשָרֵאל ּוָמְלאּו ְפֵני־ֵתֵבל 27:6
ַהְּכַמַּכת ַמֵּכהּו ִהָּכהּו ִאם־ְּכֶהֶרג הֹוְרָגיו ֹהָרג:  27:7
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ְּבַּסאְּסָאה ְּבַׁשְלָחּה ְּתִריֶבָּנה ָהָגה ְּברּוחֹו ַהָּקָׁשה ְּביֹום ָקִדים:  27:8
ֹו ָּכל־ַאְבֵני ִמְזֵּבַח ְּכַאְבֵני־ִגר ְמנָֻּפצֹות לֹא־יָֻקמּו ָלֵכן ְּבזֹאת ְיכַֻּפר ֲעון־יֲַעֹקב ְוֶזה ָּכל־ְּפִרי ָהִסר ַחָּטאתֹו ְּבׂשּומ27:9

ֲאֵׁשִרים ְוַחָּמִנים:  
ִּכי ִעיר ְּבצּוָרה ָּבָדד ָנוֶה ְמֻׁשָּלח ְוֶנֱעָזב ַּכִּמְדָּבר ָׁשם ִיְרֶעה ֵעֶגל ְוָׁשם ִיְרָּבץ ְוִכָּלה ְסִעֶפיָה: 27:10
ִׁשים ָּבאֹות ְמִאירֹות אֹוָתּה ִּכי לֹא ַעם־ִּבינֹות הּוא ַעל־ֵּכן לֹא־ְיַרֲחֶמּנּו ֹעֵׂשהּו ְוֹיְצרֹו  ִּביֹבׁש ְקִציָרּה ִּתָּׁשַבְרָנה נָ 27:11

לֹא ְיֻחֶּנּנּו: 
ְוָהיָה ַּבּיֹום ַההּוא יְַחֹּבט ְיהוָה ִמִּׁשֹּבֶלת ַהָּנָהר ַעד־ַנַחל ִמְצָרִים ְוַאֶּתם ְּתֻלְּקטּו ְלַאַחד ֶאָחד ְּבֵני  27:12

ָרֵאל: ִיְׂש 
ִהְׁשַּתֲחוּו ַליהוָה  ְוָהיָה ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ּוָבאּו ָהֹאְבִדים ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים וְ 27:13

ְּבַהר ַהֹּקֶדׁש ִּבירּוָׁשָלִם:  
ץ ֹנֵבל ְצִבי ִתְפַאְרּתֹו ֲאֶׁשר ַעל־רֹאׁש ֵּגיא־ְׁשָמִנים ֲהלּוֵמי יִָין:  הֹוי ֲעֶטֶרת ֵּגאּות ִׁשֹּכֵרי ֶאְפַרִים ְוִצי28:1
ִהֵּנה ָחָזק ְוַאִּמץ ַליהוָה ְּכֶזֶרם ָּבָרד ַׂשַער ָקֶטב ְּכֶזֶרם ַמִים ַּכִּביִרים ֹׁשְטִפים ִהִּניַח ָלָאֶרץ ְּביָד:  28:2
ֵרי ֶאְפָרִים:  ְּבַרְגַלִים ֵּתָרַמְסָנה ֲעֶטֶרת ֵּגאּות ִׁשּכֹו 28:3
אֹוָתּה  ְוָהְיָתה ִציַצת ֹנֵבל ְצִבי ִתְפַאְרּתֹו ֲאֶׁשר ַעל־רֹאׁש ֵּגיא ְׁשָמִנים ְּכִבּכּוָרה ְּבֶטֶרם ַקִיץ ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ָהֹרֶאה28:4

ְּבעֹוָדּה ְּבַכּפֹו ִיְבָלֶעָּנה: 
ִבי ְוִלְצִפיַרת ִּתְפָאָרה ִלְׁשָאר ַעּמֹו: ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהיֶה ְיהוָה ְצָבאֹות ַלֲעֶטֶרת צְ 28:5
ּוְלרּוַח ִמְׁשָּפט ַלּיֹוֵׁשב ַעל־ַהִּמְׁשָּפט ְוִלְגבּוָרה ְמִׁשיֵבי ִמְלָחָמה ָׁשְעָרה: 28:6
ִין ָּתעּו ִמן־ַהֵּׁשָכר ָׁשגּו ָּבֹרֶאה ָּפקּו  ַגם־ֵאֶּלה ַּבַּיִין ָׁשגּו ּוַבֵּׁשָכר ָּתעּו ֹּכֵהן ְוָנִביא ָׁשגּו ַבֵּׁשָכר ִנְבְלעּו ִמן־ַהּיַ 28:7

ְּפִליִלָּיה:  
ִּכי ָּכל־ֻׁשְלָחנֹות ָמְלאּו ִקיא ֹצָאה ְּבִלי ָמקֹום: 28:8
ֶאת־ִמי יֹוֶרה ֵדָעה ְוֶאת־ִמי יִָבין ְׁשמּוָעה ְּגמּוֵלי ֵמָחָלב ַעִּתיֵקי ִמָּׁשָדִים:  28:9

ו ַקו ָלָקו ַקו ָלָקו ְזֵעיר ָׁשם ְזֵעיר ָׁשם: ִּכי ַצו ָלָצו ַצו ָלצָ 28:10
ִּכי ְּבַלֲעֵגי ָׂשָפה ּוְבָלׁשֹון ַאֶחֶרת ְיַדֵּבר ֶאל־ָהָעם ַהֶּזה: 28:11
ֲאֶׁשר ָאַמר ֲאֵליֶהם זֹאת ַהְּמנּוָחה ָהִניחּו ֶלָעיֵף ְוזֹאת ַהַּמְרֵּגָעה ְולֹא ָאבּוא ְׁשמֹוַע: 28:12
ְיהוָה ַצו ָלָצו ַצו ָלָצו ַקו ָלָקו ַקו ָלָקו ְזֵעיר ָׁשם ְזֵעיר ָׁשם ְלַמַען יְֵלכּו ְוָכְׁשלּו ָאחֹור ְוִנְׁשָּברּו  ְוָהיָה ָלֶהם ְּדַבר־28:13

ְונֹוְקׁשּו ְוִנְלָּכדּו:
ָלֵכן ִׁשְמעּו ְדַבר־ְיהוָה ַאְנֵׁשי ָלצֹון ֹמְׁשֵלי ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִם:  28:14
ֶּתם ָּכַרְתנּו ְבִרית ֶאת־ָמוֶת ְוִעם־ְׁשאֹול ָעִׂשינּו ֹחֶזה שיט ׁשֹוט ׁשֹוֵטף ִּכי־עבר יֲַעֹבר לֹא ְיבֹוֵאנּו ִּכי  ִּכי ֲאַמְר 28:15

ַׂשְמנּו ָכָזב ַמְחֵסנּו ּוַבֶּׁשֶקר ִנְסָּתְרנּו:
: 5לֹא יֵבֹוׁש4ָעָליו 3ְּבִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ֹּבַחן ִּפַּנת ִיְקַרת מּוָסד מּוָּסד ְוַהַּמֲאִמין 2י ֹיֵסד ְיהִוה ִהְננִ 1ָלֵכן ֹּכה ָאַמר 28:16
ד ַמְחֵסה ָכָזב ְוֵסֶתר ַמִים ִיְׁשֹטפּו:  ְוַׂשְמִּתי ִמְׁשָּפט ְלָקו ּוְצָדָקה ְלִמְׁשָקֶלת ְויָָעה ָברָ 28:17
ְוכַֻּפר ְּבִריְתֶכם ֶאת־ָמוֶת ְוָחזּוְתֶכם ֶאת־ְׁשאֹול לֹא ָתקּום ׁשֹוט ׁשֹוֵטף ִּכי יֲַעֹבר ִוְהִייֶתם לֹו ְלִמְרָמס: 28:18
ה ְוָהיָה ַרק־ְזוָָעה ָהִבין ְׁשמּוָעה:  ִמֵּדי ָעְברֹו ִיַּקח ֶאְתֶכם ִּכי־ַבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר יֲַעֹבר ַּבּיֹום ּוַבָּלְילָ 28:19
ִּכי־ָקַצר ַהַּמָּצע ֵמִהְׂשָּתֵרַע ְוַהַּמֵּסָכה ָצָרה ְּכִהְתַּכֵּנס: 28:20
ֲעֹבָדתֹו: ִרָּיהִּכי ְכַהר־ְּפָרִצים יָקּום ְיהוָה ְּכֵעֶמק ְּבִגְבעֹון ִיְרָּגז ַלֲעׂשֹות ַמֲעֵׂשהּו ָזר ַמֲעֵׂשהּו ְוַלֲעֹבד ֲעֹבָדתֹו ָנכְ 28:21
ֶרץ:  ְוַאָּתה ַאל־ִּתְתלֹוָצצּו ֶּפן־יְֶחְזקּו מֹוְסֵריֶכם ִּכי־ָכָלה ְוֶנֱחָרָצה ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת  ְיהִוה ְצָבאֹות ַעל־ָּכל־ָהאָ 28:22
ַהֲאִזינּו ְוִׁשְמעּו קֹוִלי ַהְקִׁשיבּו ְוִׁשְמעּו ִאְמָרִתי: 28:23
ִלְזֹרַע ְיַפַּתח ִויַׂשֵּדד ַאְדָמתֹו: ֲהֹכל ַהּיֹום יֲַחֹרׁש ַהֹחֵרׁש 28:24
ֲהלֹוא ִאם־ִׁשָּוה ָפֶניָה ְוֵהִפיץ ֶקַצח ְוַכֹּמן ִיְזֹרק ְוָׂשם ִחָּטה ׂשֹוָרה ּוְׂשֹעָרה ִנְסָמן ְוֻכֶּסֶמת גבולותו:  28:25
ָהיו יֹוֶרּנּו:  28:26 ְוִיְּסרֹו ַלִּמְׁשָּפט ֱא
אֹוַפן ֲעָגָלה ַעל־ַּכֹּמן יּוָּסב ִּכי ַבַּמֶּטה יֵָחֶבט ֶקַצח ְוַכֹּמן ַּבָּׁשֶבט:  ִּכי לֹא ֶבָחרּוץ יּוַדׁש ֶקַצח וְ 28:27
ֶלֶחם יּוָדק ִּכי לֹא ָלֶנַצח ָאדֹוׁש ְידּוֶׁשּנּו ְוָהַמם ִּגְלַּגל ֶעְגָלתֹו ּוָפָרָׁשיו לֹא־ְיֻדֶּקּנּו:  28:28

1 16 // DSS* LXX ָאַמר  add MT ֲאֹדָני
2 16 // Revocalization DSS Ms Syr Tg cf LXX Aquila Symmachus Theodotion Vg ֹיֵסד MT ִיַּסד
3 16 // LXX ְוַהַּמֲאִמין ַּמֲאִמין MT ַהֽ
4 16 // LXX and I Peter 2:6 ָעָליו omit MT Tg Vg (ָעָליוְוַהַּמֲאִמין)
5 16 // LXX and Romans 9:33, 10:11; I Peter 2:6 יֵבֹוׁש MT Tg Vg (cf Isaiah 5:19) יִָחיׁש



ָצה ִהְגִּדיל ּתּוִׁשָּיה: ַּגם־זֹאת ֵמִעם ְיהוָה ְצָבאֹות יָָצָאה ִהְפִליא עֵ 28:29
הֹוי ֲאִריֵאל ֲאִריֵאל ִקְריַת ָחָנה ָדִוד ְספּו ָׁשָנה ַעל־ָׁשָנה ַחִּגים ִיְנֹקפּו:  29:1
וֲַהִציקֹוִתי ַלֲאִריֵאל ְוָהְיָתה ַתֲאִנָּיה וֲַאִנָּיה ְוָהְיָתה ִּלי ַּכֲאִריֵאל:  29:2
ִּתי ָעַלִי ֻמָּצב וֲַהִקיֹמִתי ָעַלִי ְמֻצֹרת: ְוָחִניִתי ַכּדּור ָעָלִי ְוַצְר 29:3
ף:  ְוָׁשַפְלְּת ֵמֶאֶרץ ְּתַדֵּבִרי ּוֵמָעָפר ִּתַּׁשח ִאְמָרֵת ְוָהיָה ְּכאֹוב ֵמֶאֶרץ קֹוֵל ּוֵמָעָפר ִאְמָרֵת ְּתַצְפצֵ 29:4
ם ְוָהיָה ְלֶפַתע ִּפְתֹאם:  ְוָהיָה ְּכָאָבק ַּדק ֲהמֹון ֵזִדיך ּוְכֹמץ ֹעֵבר ֲהמֹון ָעִריִצי29:5
:ֵמִעם ְיהוָה ְצָבאֹות ִּתָּפֵקד ְּבַרַעם ּוְבַרַעׁש ְוקֹול ָּגדֹול סּוָפה ּוְסָעָרה ְוַלַהב ֵאׁש אֹוֵכָלה29:6
ְּמִציִקים ָלּה:  ְוָהיָה ַּכֲחלֹום ֲחזֹון ַלְיָלה ֲהמֹון ָּכל־ַהּגֹוִים ַהֹּצְבִאים ַעל־ֲאִריֵאל ְוָכל־ֹצֶביָה ּוְמֹצָדָתּה ְוהַ 29:7
ם ַהָּצֵמא ְוִהֵּנה ֹׁשֶתה ְוהֵ 29:8 ם ָהָרֵעב ְוִהֵּנה אֹוֵכל ְוֵהִקיץ ְוֵריָקה ַנְפׁשֹו ְוַכֲאֶׁשר יֲַח ִקיץ ְוִהֵּנה ָעיֵף  ְוָהיָה ַּכֲאֶׁשר יֲַח

ְוַנְפׁשֹו ׁשֹוֵקָקה ֵּכן ִיְהיֶה ֲהמֹון ָּכל־ַהּגֹוִים ַהֹּצְבִאים ַעל־ַהר ִצּיֹון: 
ִהְּתַמְהְמהּו ּוְתָמהּו ִהְׁשַּתַעְׁשעּו וָֹׁשעּו ִׁשְכרּו ְולֹא־יִַין ָנעּו ְולֹא ֵׁשָכר:  29:9

ִּכי־ָנַס ֲעֵליֶכם ְיהוָה רּוַח ַּתְרֵּדָמה וְַיַעֵּצם ֶאת־ֵעיֵניֶכם ֶאת־ַהְּנִביִאים ְוֶאת־ָראֵׁשיֶכם ַהֹחִזים ִּכָּסה: 29:10
זּות ַהֹּכל ְּכִדְבֵרי ַהֵּסֶפר ֶהָחתּום ֲאֶׁשר־ִיְּתנּו ֹאתֹו ֶאל־יֹוֵדַע ֵסֶפר ֵלאֹמר ְקָרא ָנא־ֶזה ְוָאַמר לֹא  וְַּתִהי ָלֶכם חָ 29:11

אּוַכל ִּכי ָחתּום הּוא:  
ְוִנַּתן ַהֵּסֶפר ֶאל ֲאֶׁשר לֹא־יַָדע ֵסֶפר ֵלאֹמר ְקָרא ָנא־ֶזה ְוָאַמר לֹא יַָדְעִּתי ֵסֶפר: 29:12

2ִיְרָאָתם ֹאִתי ְמַלְמִדים 1וַּיֹאֶמר ֲאֹדָני יַַען ִּכי ִנַּגׁש ָהָעם ַהֶּזה ְּבִפיו ּוִבְׂשָפָתיו ִּכְּבדּוִני ְוִלּבֹו ִרַחק ִמֶּמִּני ְוֹתִהּו 329:1

ְמֻלָּמדיה ִמְצוַת ֲאָנִׁשים:  
5ּוִביַנת ְנבֹוִנים 4ָחְכַמת ֲחָכִמים3ְוֲאַאֵּבד ָלֵכן ִהְנִני יֹוִסף ְלַהְפִליא ֶאת־ָהָעם־ַהֶּזה ַהְפֵלא וֶָפֶלא 29:14

: 6ָאִפיר
הֹוי ַהַּמֲעִמיִקים ֵמיהוָה ַלְסִּתר ֵעָצה ְוָהיָה ְבַמְחָׁש ַמֲעֵׂשיֶהם וַּיֹאְמרּו ִמי ֹרֵאנּו ּוִמי יֹוְדֵענּו: 29:15
ֲעֶׂשה ְלֹעֵׂשהּו לֹא ָעָׂשִני ְויֵֶצר ָאַמר ְליֹוְצרֹו לֹא ֵהִבין:  ַהְפְּכֶכם ִאם־ְּכֹחֶמר ַהֹּיֵצר יֵָחֵׁשב ִּכי־יֹאַמר מַ 29:16
ֲהלֹוא־עֹוד ְמַעט ִמְזָער ְוָׁשב ְלָבנֹון ַלַּכְרֶמל ְוַהַּכְרֶמל ַלַּיַער יֵָחֵׁשב: 29:17
ִּתְרֶאיָנה: ְוָׁשְמעּו ַבּיֹום־ַההּוא ַהֵחְרִׁשים ִּדְבֵרי־ֵסֶפר ּוֵמֹאֶפל ּוֵמֹחֶׁש ֵעיֵני ִעְוִרים 29:18
ְויְָספּו ֲעָנִוים ַּביהוָה ִׂשְמָחה ְוֶאְביֹוֵני ָאָדם ִּבְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל יִָגילּו:  29:19
ִּכי־ָאֵפס ָעִריץ ְוָכָלה ֵלץ ְוִנְכְרתּו ָּכל־ֹׁשְקֵדי ָאוֶן: 29:20
הּו ַצִּדיק: ַמֲחִטיֵאי ָאָדם ְּבָדָבר ְוַלּמֹוִכיַח ַּבַּׁשַער ְיֹקׁשּון וַַּיּטּו ַבּתֹ 29:21
ּו:  ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֶאל־ֵּבית יֲַעֹקב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת־ַאְבָרָהם לֹא־ַעָּתה יֵבֹוׁש יֲַעֹקב ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו יֱֶחָור 29:22
ֵהי ִיְׂשָרֵאל יֲַעִריצּו:  ִּכי ִבְרֹאתֹו ְיָלָדיו ַמֲעֵׂשה יַָדי ְּבִקְרּבֹו יְַקִּדיׁשּו ְׁשִמי ְוִהְקִּדיׁשּו ֶאת 29:23 ־ְקדֹוׁש יֲַעֹקב ְוֶאת־ֱא
ְויְָדעּו ֹתֵעי־רּוַח ִּביָנה ְורֹוְגִנים ִיְלְמדּו־ֶלַקח:  29:24

ָּטאת:הֹוי ָּבִנים סֹוְרִרים ְנֻאם־ְיהוָה ַלֲעׂשֹות ֵעָצה ְולֹא ִמִּני ְוִלְנֹס ַמֵּסָכה ְולֹא רּוִחי ְלַמַען ֶסֶפת ַחָּטאת ַעל־חַ 30:1
ַהֹהְלִכים ָלֶרֶדת ִמְצַרִים ּוִפי לֹא ָׁשָאלּו ָלעּוז ְּבָמעֹוז ַּפְרֹעה ְוַלְחסֹות ְּבֵצל ִמְצָרִים:  30:2
ְוָהיָה ָלֶכם ָמעֹוז ַּפְרֹעה ְלֹבֶׁשת ְוֶהָחסּות ְּבֵצל־ִמְצַרִים ִלְכִלָּמה: 30:3
ִּכי־ָהיּו ְבֹצַען ָׂשָריו ּוַמְלָאָכיו ָחֵנס יִַּגיעּו:  30:4
ֹּכל הבאיש ֹהִביׁש ַעל־ַעם לֹא־יֹוִעילּו ָלמֹו לֹא ְלֵעֶזר ְולֹא ְלהֹוִעיל ִּכי ְלֹבֶׁשת ְוַגם־ְלֶחְרָּפה: 30:5
ֶהם  ֵחילֵ ַמָּׂשא ַּבֲהמֹות ֶנֶגב ְּבֶאֶרץ ָצָרה ְוצּוָקה ָלִביא וַָלִיׁש ֵמֶהם ֶאְפֶעה ְוָׂשָרף ְמעֹוֵפף ִיְׂשאּו ַעל־ֶּכֶתף ֲעיִָרים 30:6

ְוַעל־ַּדֶּבֶׁשת ְּגַמִּלים אֹוְצֹרָתם ַעל־ַעם לֹא יֹוִעילּו:  
ּוִמְצַרִים ֶהֶבל וִָריק יְַעֹזרּו ָלֵכן ָקָראִתי ָלזֹאת ַרַהב ֵהם ָׁשֶבת: 30:7
ַעָּתה ּבֹוא ָכְתָבּה ַעל־לּוַח ִאָּתם ְוַעל־ֵסֶפר ֻחָּקּה ּוְתִהי ְליֹום ַאֲחרֹון ְלֵעד ַעד־עֹוָלם:  30:8
ִּכי ַעם ְמִרי הּוא ָּבִנים ֶּכָחִׁשים ָּבִנים לֹא־ָאבּו ְׁשמֹוַע ּתֹוַרת ְיהוָה:  30:9

ֲאֶׁשר ָאְמרּו ָלֹרִאים לֹא ִתְראּו ָלנּו ְוַלֹחִזים לֹא ֶתֱחזּו־ָלנּו ְנֹכחֹות ַּדְּברּו־ָלנּו ֲחָלקֹות ֲחזּו ַמֲהַתּלֹות:  30:10
ַרח ַהְׁשִּביתּו ִמָּפֵנינּו ֶאת־ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל: סּורּו ִמֵּני־ֶדֶר ַהּטּו ִמֵּני־אֹ 30:11

1 13 // LXX and Matthew 15:9 ְוֹתִהּו MT וְַּתִהי
2 13 // cf LXX. Matthew 15:9 word order ְמַלְמִדים omit MT (ְמֻלָּמדיהְמַלְמִדים)
3 14 // LXX and I Corinthians 1:19 ְוֲאַאֵּבד ְבָדה MT ְוָאֽ
4 14 // LXX and I Corinthians 1:19 ֲחָכִמים MT ֲחָכָמיו
5 14 // LXX and I Corinthians 1:19 ְנבֹוִנים MT ְנֹבָניו
6 14 // LXX(564 301) Mss cf I Corinthians 1:19 ָאִפיר  // LXX ַאְסִּתיר  ר  MT ִּתְסַּתָּתֽ



ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל יַַען ָמָאְסֶכם ַּבָּדָבר ַהֶּזה וִַּתְבְטחּו ְּבֹעֶׁשק ְוָנלֹוז וִַּתָּׁשֲענּו ָעָליו:  30:12
ְּבחֹוָמה ִנְׂשָּגָבה ֲאֶׁשר־ִּפְתֹאם ְלֶפַתע יָבֹוא ִׁשְבָרּה:  ָלֵכן ִיְהיֶה ָלֶכם ֶהָעון ַהֶּזה ְּכֶפֶרץ ֹנֵפל ִנְבֶעה 30:13
ף ַמִים  ּוְׁשָבָרּה ְּכֵׁשֶבר ֵנֶבל יֹוְצִרים ָּכתּות לֹא יְַחֹמל ְולֹא־ִיָּמֵצא ִבְמִכָּתתֹו ֶחֶרׂש ַלְחּתֹות ֵאׁש ִמָּיקּוד ְוַלְחׂשֹ 30:14
ִמֶּגֶבא:
ָרֵאל ְּבׁשּוָבה וַָנַחת ִּתָּוֵׁשעּון ְּבַהְׁשֵקט ּוְבִבְטָחה ִּתְהיֶה ְּגבּוַרְתֶכם ְולֹא ֲאִביֶתם:  ִּכי ֹכה־ָאַמר ְיהִוה ְקדֹוׁש ִיְׂש 30:15
וַּתֹאְמרּו לֹא־ִכי ַעל־סּוס ָננּוס ַעל־ֵּכן ְּתנּוסּון ְוַעל־ַקל ִנְרָּכב ַעל־ֵּכן ִיַּקּלּו ֹרְדֵפיֶכם:  30:16
ִמְּפֵני ַּגֲעַרת ֲחִמָּׁשה ָּתנֻסּו ַעד ִאם־נֹוַתְרֶּתם ַּכֹּתֶרן ַעל־רֹאׁש ָהָהר ְוַכֵּנס  ֶאֶלף ֶאָחד ִמְּפֵני ַּגֲעַרת ֶאָחד30:17

ַעל־ַהִּגְבָעה:
ֵהי ִמְׁשָּפט ְיהוָה ַאְׁשֵרי ָּכל־חֹוֵכי לֹו: 30:18 ְוָלֵכן ְיַחֶּכה ְיהוָה ַלֲחַנְנֶכם ְוָלֵכן יָרּום ְלַרֶחְמֶכם ִּכי־ֱא
: ִּכי־עַ 30:19 ם ְּבִצּיֹון יֵֵׁשב ִּבירּוָׁשָלִם ָּבכֹו לֹא־ִתְבֶּכה ָחנֹון יְָחְנ ְלקֹול ַזֲעֶק ְּכָׁשְמָעתֹו ָעָנ
30:20  : ְוָנַתן ָלֶכם ֲאֹדָני ֶלֶחם ָצר ּוַמִים ָלַחץ ְולֹא־ִיָּכֵנף עֹוד מֹוֶרי ְוָהיּו ֵעיֶני ֹראֹות ֶאת־מֹוֶרי
ָנה ָדָבר ֵמַאֲחֶרי ֵלאֹמר ֶזה ַהֶּדֶר ְלכּו בֹו ִּכי ַתֲאִמינּו ְוִכי ַתְׂשְמִאילּו:  ְוָאְזֶני ִּתְׁשַמעְ 30:21
ְוִטֵּמאָתה ֶאת־ִצּפּוי ְּפִסיֵלי ַכְסֶּפ ְוֶאת־ֲאֻפַּדת ַמֵּסַכת ְזָהֶב ִּתְזֵרם כֵמי ָדוָה ֵצא ּתֹאַמר לֹו:  30:22
ֶאת־ָהֲאָדָמה ְוֶלֶחם ְּתבּוַאת ָהֲאָדָמה ָהיָה ָדֵׁשן ְוָׁשֵמן ִיְרֶעה ִמְקֶני ַּבּיֹום  ְוָנַתן ְמַטר ַזְרֲע ֲאֶׁשר־ִּתְזַרע 30:23

ַההּוא ַּכר ִנְרָחב:  
ְוָהֲאָלִפים ְוָהֲעיִָרים ֹעְבֵדי ָהֲאָדָמה ְּבִליל ָחִמיץ יֹאֵכלּו ֲאֶׁשר־ֹזֶרה ָבַרַחת ּוַבִּמְזֶרה:  30:24
ְוַעל ָּכל־ִּגְבָעה ִנָּׂשָאה ְּפָלִגים ִיְבֵלי־ָמִים ְּביֹום ֶהֶרג ָרב ִּבְנֹפל ִמְגָּדִלים: ְוָהיָה ַעל־ָּכל־ַהר ָּגֹבהַ 30:25
ה  ְוָהיָה אֹור־ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה ְואֹור ַהַחָּמה ִיְהיֶה ִׁשְבָעַתִים ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ְּביֹום ֲחֹבׁש ְיהו30:26ָ

ָּכתֹו ִיְרָּפא: ֶאת־ֶׁשֶבר ַעּמֹו ּוַמַחץ מַ 
ִהֵּנה ֵׁשם־ְיהוָה ָּבא ִמֶּמְרָחק ֹּבֵער ַאּפֹו ְוֹכֶבד ַמָּׂשָאה ְׂשָפָתיו ָמְלאּו ַזַעם ּוְלׁשֹונֹו ְּכֵאׁש ֹאָכֶלת: 30:27
ל ְלָחיֵי ַעִּמים: ְורּוחֹו ְּכַנַחל ׁשֹוֵטף ַעד־ַצָּואר יֱֶחֶצה ַלֲהָנָפה גֹוִים ְּבָנַפת ָׁשְוא ְוֶרֶסן ַמְתֶעה עַ 30:28
ַהִּׁשיר ִיְהיֶה ָלֶכם ְּכֵליל ִהְתַקֶּדׁש־ָחג ְוִׂשְמַחת ֵלָבב ַּכהֹוֵל ֶּבָחִליל ָלבֹוא ְבַהר־ְיהוָה ֶאל־צּור ִיְׂשָרֵאל:30:29
ץ וֶָזֶרם ְוֶאֶבן ָּבָרד: ְוִהְׁשִמיַע ְיהוָה ֶאת־הֹוד קֹולֹו ְוַנַחת ְזרֹועֹו יְַרֶאה ְּבַזַעף ַאף ְוַלַהב ֵאׁש אֹוֵכָלה ֶנפֶ 30:30
ִּכי־ִמּקֹול ְיהוָה יֵַחת ַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט יֻכה:  30:31
ם:  ְוָהיָה ֹּכל ַמֲעַבר ַמֵּטה מּוָסֹרה ֲאֶׁשר יִָניַח ְיהוָה ָעָליו ְּבֻתִּפים ּוְבִכֹּנרֹות ּוְבִמְלֲחמֹות ְּתנּוָפה ִנְלַחם־ּבָ 30:32
ֶּתה ַּגם־הוא ִהיא ַלֶּמֶל הּוָכן ֶהְעִמיק ִהְרִחב ְמֻדָרָתּה ֵאׁש ְוֵעִצים ַהְרֵּבה ִנְׁשַמת ְיהוָה  ִּכי־ָערּו ֵמֶאְתמֹול ָּתפְ 30:33

ְּכַנַחל ָּגְפִרית ֹּבֲעָרה ָּבּה: 
ִׁשים ִּכי־ָעְצמּו ְמֹאד ְולֹא ָׁשעּו  הֹוי ַהֹּיְרִדים ִמְצַרִים ְלֶעְזָרה ַעל־סּוִסים ִיָּׁשֵענּו וִַּיְבְטחּו ַעל־ֶרֶכב ִּכי ָרב ְוַעל ָּפרָ 31:1

ַעל־ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת־ְיהוָה לֹא ָדָרׁשּו:  
ְוַגם־הּוא ָחָכם וַָּיֵבא ָרע ְוֶאת־ְּדָבָריו לֹא ֵהִסיר ְוָקם ַעל־ֵּבית ְמֵרִעים ְוַעל־ֶעְזַרת ֹּפֲעֵלי ָאוֶן:  31:2
ר ְולֹא־רּוַח וַיהוָה יֶַּטה יָדֹו ְוָכַׁשל עֹוֵזר ְוָנַפל ָעזֻר ְויְַחָּדו ֻּכָּלם  ּוִמְצַרִים ָאָדם ְולֹא־ֵאל ְוסּוֵסיֶהם ָּבׂשָ 31:3

ִיְכָליּון: 
ם לֹא יֵָחת  ִּכי ֹכה ָאַמר־ְיהוָה ֵאַלי ַּכֲאֶׁשר יְֶהֶּגה ָהַאְריֵה ְוַהְּכִפיר ַעל־ַטְרּפֹו ֲאֶׁשר ִיָּקֵרא ָעָליו ְמלֹא ֹרִעים ִמּקֹולָ 31:4
מֹוָנם לֹא יֲַעֶנה ֵּכן יֵֵרד ְיהוָה ְצָבאֹות ִלְצּבֹא ַעל־ַהר־ִצּיֹון ְוַעל־ִּגְבָעָתּה: ּוֵמהֲ 

ְּכִצֳּפִרים ָעפֹות ֵּכן יֵָגן ְיהוָה ְצָבאֹות ַעל־ְירּוָׁשָלִם ָּגנֹון ְוַהֵּציל ָּפֹסַח ְוַהְמֵליט:  31:5
ׁשּובּו ַלֲאֶׁשר ֶהְעִמיקּו ָסָרה ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  31:6
ִּכי ַּבּיֹום ַההּוא ִיְמָאסּון ִאיׁש ֱאִליֵלי ַכְסּפֹו וֱֶאִליֵלי ְזָהבֹו ֲאֶׁשר ָעׂשּו ָלֶכם ְיֵדיֶכם ֵחְטא:  31:7
ְוָנַפל ַאּׁשּור ְּבֶחֶרב לֹא־ִאיׁש ְוֶחֶרב לֹא־ָאָדם ּתֹאֲכֶלּנּו ְוָנס לֹו ִמְּפֵני־ֶחֶרב ּוַבחּוָריו ָלַמס ִיְהיּו: 31:8
ִמָּמגֹור יֲַעבֹור ְוַחּתּו ִמֵּנס ָׂשָריו ְנֻאם־ְיהוָה ֲאֶׁשר־אּור לֹו ְּבִצּיֹון ְוַתּנּור לֹו ִּבירּוָׁשָלִם: ְוַסְלעֹו 31:9
־ֶמֶל ְוָׂשִרים ְלִמְׁשָּפט יָׂשֹרּו:  32:1 ֵהן ְלֶצֶדק ִיְמָל
ם ְּבָציֹון ְּכֵצל ֶסַלע־ָּכֵבד ְּבֶאֶרץ ֲעיֵָפה:  ְוָהיָה־ִאיׁש ְּכַמֲחֵבא־רּוַח ְוֵסֶתר ִמֶּזֶרם ְּכַפְלֵגי־ַמיִ 32:2
ְולֹא ְתֹׁשֶעיָנה ֵעיֵני ֹרִאים ְוָאְזֵני ֹׁשְמִעים ִּתְקַׁשְבָנה: 32:3
ּוְלַבב ִנְמָהִרים יִָבין ָלָדַעת ּוְלׁשֹון ִעְּלִגים ְּתַמֵהר ְלַדֵּבר ָצחֹות:  32:4
ַלי לֹא יֵָאֵמר ׁשֹוַע:  לֹוא־ ִיָּקְראּו עֹוד ְלָנָבל ָנִדיב ּוְלִכי32:5
ֶקה ָצֵמא  ִּכי ָנָבל ְנָבָלה ְיַדֵּבר ְוִלּבֹו חֹוֵׁשב־ָאוֶן ַלֲעׂשֹות ֹחֶנף ּוְלַדֵּבר ֶאל־ְיהוָה ּתֹוָעה ְלָהִריק ֶנֶפׁש ָרֵעב ּוַמְׁש 32:6

יְַחִסיר:  
י־ֶׁשֶקר ּוְבַדֵּבר ֶאְביֹוִנים ִמְׁשָּפט:  ְוֵכַלי ֵּכָליו ָרִעים הּוא ִזּמֹות יָָעץ ְלַחֵּבל ענוים ֲעִנִּיים ְּבִאְמרֵ 32:7
ְוָנִדיב ְנִדיבֹות יָָעץ ְוהּוא ַעל־ְנִדיבֹות ָיקּום:32:8
ָנִׁשים ַׁשֲאַנּנֹות ֹקְמָנה ְׁשַמְעָנה קֹוִלי ָּבנֹות ֹּבטחֹות ַהְאֵזָּנה ִאְמָרִתי:  32:9



יר ֹאֶסף ְּבִלי יָבֹוא:  יִָמים ַעל־ָׁשָנה ִּתְרַּגְזָנה ֹּבְטחֹות ִּכי ָּכָלה ָבצִ 32:10
ִחְרדּו ַׁשֲאַנּנֹות ְרָגָזה ֹּבְטחֹות ְּפֹׁשָטה ְוֹעָרה וֲַחגֹוָרה ַעל־ֲחָלָצִים: 32:11
ַעל־ָׁשַדִים ֹסְפִדים ַעל־ְׂשֵדי־ֶחֶמד ַעל־ֶּגֶפן ֹּפִרָּיה: 32:12
ׂש ִקְריָה ַעִּליָזה:  ַעל ַאְדַמת ַעִּמי קֹוץ ָׁשִמיר ַּתֲעֶלה ִּכי ַעל־ָּכל־ָּבֵּתי ָמׂשֹו32:13
ִּכי־ַאְרמֹון נָֻּטׁש ֲהמֹון ִעיר ֻעָּזב ֹעֶפל וַָבַחן ָהיָה ְבַעד ְמָערֹות ַעד־עֹוָלם ְמׂשֹוׂש ְּפָרִאים ִמְרֵעה ֲעָדִרים: 32:14
ב: ַעד־יֵָעֶרה ָעֵלינּו רּוַח ִמָּמרֹום ְוָהיָה ִמְדָּבר ַלַּכְרֶמל וכרמל ְוַהַּכְרֶמל ַלַּיַער יֵָחׁשֵ 32:15
ְוָׁשַכן ַּבִּמְדָּבר ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ַּבַּכְרֶמל ֵּתֵׁשב: 32:16
ְוָהיָה ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ָׁשלֹום וֲַעֹבַדת ַהְּצָדָקה ַהְׁשֵקט וֶָבַטח ַעד־עֹוָלם:  32:17
ת:  ְויַָׁשב ַעִּמי ִּבְנוֵה ָׁשלֹום ּוְבִמְׁשְּכנֹות ִמְבַטִחים ּוִבְמנּוֹחת ַׁשֲאַנּנֹו32:18
ּוָבַרד ְּבֶרֶדת ַהָּיַער ּוַבִּׁשְפָלה ִּתְׁשַּפל ָהִעיר:  32:19
ַאְׁשֵריֶכם ֹזְרֵעי ַעל־ָּכל־ָמִים ְמַׁשְּלֵחי ֶרֶגל־ַהּׁשֹור ְוַהֲחמֹור: 32:20

ְת ִלְבֹּגד  הֹוי ׁשֹוֵדד ְוַאָּתה לֹא ָׁשדּוד ּובֹוֵגד ְולֹא־ָבְגדּו בֹו ַּכֲהִתְמ ׁשֹוֵדד ּתּוַּׁשד ּכְ 33:1 ַכ
 : ִיְבְּגדּו־ָב

ְיהוָה ָחֵּננּו ְל ִקִּוינּו ֱהיֵה ְזֹרָעם ַלְּבָקִרים ַאף־ְיׁשּוָעֵתנּו ְּבֵעת ָצָרה: 33:2
ִמּקֹול ָהמֹון ָנְדדּו ַעִּמים ֵמרֹוְמֻמֶת ָנְפצּו ּגֹוִים:  33:3
ק ֵּגִבים ׁשֹוֵקק ּבֹו:  ְוֻאַּסף ְׁשַלְלֶכם ֹאֶסף ֶהָחִסיל ְּכַמּׁשַ 33:4
ִּכי ֹׁשֵכן ָמרֹום ִמֵּלא ִצּיֹון ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה:  1ִנְׂשָּגב ְיהוָה 33:5
יא אֹוָצרֹו: ְוָהיָה ֱאמּוַנת ִעֶּתי ֹחֶסן ְיׁשּוֹעת ָחְכַמת וָָדַעת ִיְרַאת ְיהוָה הִ 33:6
ֵהן ֶאְרֶאָּלם ָצֲעקּו ֻחָצה ַמְלֲאֵכי ָׁשלֹום ַמר ִיְבָּכיּון:  33:7
ָנַׁשּמּו ְמִסּלֹות ָׁשַבת ֹעֵבר ֹאַרח ֵהֵפר ְּבִרית ָמַאס ֵעִדים לֹא ָחַׁשב ֱאנֹוׁש:  33:8
ֲעָרָבה ְוֹנֵער ָּבָׁשן ְוַכְרֶמל:  ָאַבל ֻאְמְלָלה ָאֶרץ ֶהְחִּפיר ְלָבנֹון ָקַמל ָהיָה ַהָּׁשרֹון ּכָ 33:9

ַעָּתה ָאקּום יֹאַמר ְיהוָה ַעָּתה ֵארֹוָמם ַעָּתה ֶאָּנֵׂשא: 33:10
ַּתֲהרּו ֲחַׁשׁש ֵּתְלדּו ַקׁש רּוֲחֶכם ֵאׁש ּתֹאַכְלֶכם:  33:11
ְוָהיּו ַעִּמים ִמְׂשְרפֹות ִׂשיד קֹוִצים ְּכסּוִחים ָּבֵאׁש ִיַּצּתּו: 33:12
ִׁשְמעּו ְרחֹוִקים ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ּוְדעּו ְקרֹוִבים ְּגֻבָרִתי:  33:13
ָּפֲחדּו ְבִצּיֹון ַחָּטִאים ָאֲחָזה ְרָעָדה ֲחֵנִפים ִמי יָגּור ָלנּו ֵאׁש אֹוֵכָלה ִמי־יָגּור ָלנּו מֹוְקֵדי עֹוָלם:  33:14
ּקֹות ֹנֵער ַּכָּפיו ִמְּתֹמ ַּבֹּׁשַחד ֹאֵטם ָאְזָניו ִמְּׁשֹמַע ָּדִמים ְוֹעֵצם  ֹהֵל ְצָדקֹות יֹדֵבר ֵמיָׁשִרים ֹמֵאס ְּבֶבַצע ַמֲעׁשַ 33:15

ֵעיָניו ֵמְראֹות ְּבָרע:  
הּוא ְמרֹוִמים ִיְׁשֹּכן ְמָצדֹות ְסָלִעים ִמְׂשַּגּבֹו ַלְחמֹו ִנָּתן ֵמיָמיו ֶנֱאָמִנים: 33:16
ְרֶאיָנה ֶאֶרץ ַמְרַחִּקים:  ֶמֶל ְּביְָפיֹו ֶּתֱחֶזיָנה ֵעיֶני ּתִ 33:17
ִלְּב יְֶהֶּגה ֵאיָמה ַאֵּיה ֹסֵפר ַאֵּיה ֹׁשֵקל ַאֵּיה ֹסֵפר ֶאת־ַהִּמְגָּדִלים:  33:18
ֶאת־ַעם נֹוָעז לֹא ִתְרֶאה ַעם ִעְמֵקי ָׂשָפה ִמְּׁשמֹוַע ִנְלַעג ָלׁשֹון ֵאין ִּביָנה:  33:19
י ִתְרֶאיָנה ְירּוָׁשַלִם ָנֶוה ַׁשֲאָנן ֹאֶהל ַּבל־ִיְצָען ַּבל־ִיַּסע ְיֵתֹדָתיו ָלֶנַצח ְוָכל־ֲחָבָליו  ֲחֵזה ִצּיֹון ִקְריַת מֹוֲעֵדנּו ֵעינֶ 33:20

ַּבל־ִיָּנֵתקּו:  
יַַעְבֶרּנּו:  ִּכי ִאם־ָׁשם ַאִּדיר ְיהוָה ָלנּו ְמקֹום־ְנָהִרים ְיֹאִרים ַרֲחֵבי יָָדִים ַּבל־ֵּתֶל ּבֹו ֳאִני־ַׁשִיט ְוִצי ַאִּדיר לֹא  33:21
ִּכי ְיהוָה ֹׁשְפֵטנּו ְיהוָה ְמֹחְקֵקנּו ְיהוָה ַמְלֵּכנּו הּוא יֹוִׁשיֵענּו: 33:22
ִנְּטׁשּו ֲחָבָלִי ַּבל־ְיַחְּזקּו ֵכן־ָּתְרָנם ַּבל־ָּפְרׂשּו ֵנס ָאז ֻחַּלק ַעד־ָׁשָלל ַמְרֶּבה ִּפְסִחים ָּבְזזּו ַבז:  33:23
ִליִתי ָהָעם ַהֹּיֵׁשב ָּבּה ְנֻׂשא ָעון: ּוַבל־יֹאַמר ָׁשֵכן חָ 33:24

ָאּה ֵּתֵבל ְוָכל־ֶצֱאָצֶאיָה:  34:1 ִקְרבּו גֹוִים ִלְׁשֹמַע ּוְלֻאִּמים ַהְקִׁשיבּו ִּתְׁשַמע ָהָאֶרץ ּוְמ
ִּכי ֶקֶצף ַליהוָה ַעל־ָּכל־ַהּגֹוִים ְוֵחָמה ַעל־ָּכל־ְצָבָאם ֶהֱחִריָמם ְנָתָנם ַלָּטַבח: 34:2
ַחְלֵליֶהם יְֻׁשָלכּו ּוִפְגֵריֶהם יֲַעֶלה ָבְאָׁשם ְוָנַמּסּו ָהִרים ִמָּדָמם: וְ 34:3
ן ְּתֵאָנה:  ְוָנַמּקּו ָּכל־ְצָבא ַהָּׁשַמִים ְוָנֹגּלּו ַכֵּסֶפר ַהָּׁשָמִים ְוָכל־ְצָבָאם ִיּבֹול ִּכְנֹבל ָעֶלה ִמֶּגֶפן ּוְכֹנֶבֶלת מִ 34:4
ְרִּבי ִהֵּנה ַעל־ֱאדֹום ֵּתֵרד ְוַעל־ַעם ֶחְרִמי ְלִמְׁשָּפט:  ִּכי־ִרְּוָתה ַבָּׁשַמִים חַ 34:5
ָרה  ֶחֶרב ַליהוָה ָמְלָאה ָדם ֻהַּדְׁשָנה ֵמֵחֶלב ִמַּדם ָּכִרים ְוַעּתּוִדים ֵמֵחֶלב ִּכְליֹות ֵאיִלים ִּכי ֶזַבח ַליהוָה ְּבָבצְ 34:6

ְוֶטַבח ָּגדֹול ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום:  
ִעָּמם ּוָפִרים ִעם־ַאִּביִרים ְוִרְּוָתה ַאְרָצם ִמָּדם וֲַעָפָרם ֵמֵחֶלב ְיֻדָּׁשן:  ְויְָרדּו ְרֵאִמים 34:7
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ִּכי יֹום ָנָקם ַליהוָה ְׁשַנת ִׁשּלּוִמים ְלִריב ִצּיֹון:  34:8
ְוֶנֶהְפכּו ְנָחֶליָה ְלֶזֶפת וֲַעָפָרּה ְלָגְפִרית ְוָהְיָתה ַאְרָצּה ְלֶזֶפת ֹּבֵעָרה:  34:9

ה ְויֹוָמם לֹא ִתְכֶּבה ְלעֹוָלם יֲַעֶלה ֲעָׁשָנּה ִמּדֹור ָלדֹור ֶּתֱחָרב ְלֵנַצח ְנָצִחים ֵאין ֹעֵבר ָּבּה:  ַלְילָ 34:10
ִויֵרׁשּוָה ָקַאת ְוִקּפֹוד ְויְַנׁשֹוף ְוֹעֵרב ִיְׁשְּכנּו־ָבּה ְוָנָטה ָעֶליָה ַקו־ֹתהּו ְוַאְבֵני־ֹבהּו:  34:11
ָכה ִיְקָראּו ְוָכל־ָׂשֶריָה ִיְהיּו ָאֶפס: ֹחֶריָה ְוֵאין־ָׁשם ְמלּו34:12
ְוָעְלָתה ַאְרְמֹנֶתיָה ִסיִרים ִקּמֹוׂש וָחֹוַח ְּבִמְבָצֶריָה ְוָהְיָתה ְנוֵה ַתִּנים ָחֵצר ִלְבנֹות יֲַעָנה:  34:13
־ָׁשם ִיְרִּגיָעֹו ִּלי34:14 ִלית ּוָמְצָאּו ָלֵהָּמה ָמנֹוַח: ּוָפְגׁשּו ִצִּיים ֶאת־ִאִּיים ְוָׂשִעיר ַעל־ֵרֵעהּו ִיְקָרא ַא
־ָׁשם ִנְקְּבצּו ַדּיֹות ִאָּׁשה ְרעּוָתּה: 34:15 ָׁשָּמה ִקְּנָנה ִקּפֹוז וְַּתַמֵּלט ּוָבְקָעה ְוָדְגָרה ְבִצָּלּה ַא
דּו ִּכי־ִפי הּוא ִצָּוה ְורּוחֹו הּוא  ִּדְרׁשּו ֵמַעל־ֵסֶפר ְיהוָה ּוְקָראּו ַאַחת ֵמֵהָּנה לֹא ֶנְעָּדָרה ִאָּׁשה ְרעּוָתּה לֹא ָפקָ 34:16
ִקְּבָצן:  
ְוהּוא־ִהִּפיל ָלֶהן ּגֹוָרל ְויָדֹו ִחְּלַקָּתה ָלֶהם ַּבָּקו ַעד־עֹוָלם ִייָרׁשּוָה ְלדֹור וָדֹור ִיְׁשְּכנּו־ָבּה: 34:17

:  ְיֻׂשׂשּום ִמְדָּבר ְוִצָּיה ְוָתֵגל ֲעָרָבה ְוִתְפַרח ַּכֲחַבָּצֶלת35:1
בֹוד־ְיהוָה ֲהַדר  ָּפֹרַח ִּתְפַרח ְוָתֵגל ַאף ִּגיַלת ְוַרֵּנן ְּכבֹוד ַהְּלָבנֹון ִנַּתן־ָלּה ֲהַדר ַהַּכְרֶמל ְוַהָּׁשרֹון ֵהָּמה ִיְראּו כְ 35:2

ֵהינּו:  ַחְּזקּו יַָדִים ָרפֹות ּוִבְרַּכִים ֹּכְׁשלֹות ַאֵּמצּו:  35:3ֱא
ִהים הּוא יָבֹוא ְוֹיַׁשֲעֶכם: ִאְמרּו ְלִנְמֲהֵרי־ֵלב ִחזְ 35:4 ֵהיֶכם ָנָקם יָבֹוא ְּגמּול ֱא קּו ַאל־ִּתיָראּו ִהֵּנה ֱא
ָאז ִּתָּפַקְחָנה ֵעיֵני ִעְוִרים ְוָאְזֵני ֵחְרִׁשים ִּתָּפַתְחָנה: 35:5
ִים ּוְנָחִלים ָּבֲעָרָבה:  ָאז ְיַדֵּלג ָּכַאָּיל ִּפֵּסַח ְוָתֹרן ְלׁשֹון ִאֵּלם ִּכי־ִנְבְקעּו ַבִּמְדָּבר מַ 35:6
ְוָהיָה ַהָּׁשָרב ַלֲאַגם ְוִצָּמאֹון ְלַמּבּוֵעי ָמִים ִּבְנוֵה ַתִּנים ִרְבָצּה ָחִציר ְלָקֶנה וָֹגֶמא:  35:7
ִלים לֹא ִיְתעּו:  ְוָהָיה־ָׁשם ַמְסלּול ְוֶדֶר ַהֹּקֶדׁש ִיָּקֵרא ָלּה לֹא־יַַעְבֶרּנּו ָטֵמא ְוהּוא־ָלמֹו ֹהֵל ֶּדֶר וֱֶאִוי35:8
לֹא־ִיְהיֶה ָׁשם ַאְריֵה ּוְפִריץ ַחּיֹות ַּבל־יֲַעֶלָּנה לֹא ִתָּמֵצא ָׁשם ְוָהְלכּו ְּגאּוִלים:  35:9

וֲַאָנָחה:גֹוןּוְפדּויֵי ְיהוָה ְיֻׁשבּון ּוָבאּו ִצּיֹון ְּבִרָּנה ְוִׂשְמַחת עֹוָלם ַעל־רֹאָׁשם ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה יִַּׂשיגּו ְוָנסּו ָי35:10
־ַאּׁשּור ַעל ָּכל־ָעֵרי ְיהּוָדה ַהְּבֻצרֹו36:1 ת וִַּיְתְּפֵׂשם:  וְַיִהי ְּבַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֶּמֶל ִחְזִקָּיהּו ָעָלה ַסְנֵחִריב ֶמֶל
־ַאּׁשּור ֶאת־ַרב־ָׁשֵקה ִמָּלִכיׁש ְירּוָׁשַלְָמה ֶאל־ַהֶּמֶל ִחְזִקּיָ 36:2 הּו ְּבֵחיל ָּכֵבד וַַּיֲעֹמד ִּבְתָעַלת ַהְּבֵרָכה  וִַּיְׁשַלח ֶמֶל

ָהֶעְליֹוָנה ִּבְמִסַּלת ְׂשֵדה כֹוֵבס: 
וֵַּיֵצא ֵאָליו ֶאְלָיִקים ֶּבן־ִחְלִקָּיהּו ֲאֶׁשר ַעל־ַהָּבִית ְוֶׁשְבָנא ַהֹּסֵפר ְויֹוָאח ֶּבן־ָאָסף ַהַּמְזִּכיר:  36:3
רּו־ָנא ֶאל־ִחְזִקָּיהּו ֹּכה־ָאַמר ַהֶּמֶל ַהָּגדֹול ֶמֶל ַאּׁשּור ָמה ַהִּבָּטחֹון ַהֶּזה ֲאֶׁשר  וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַרב־ָׁשֵקה ִאְמ 36:4

ָּבָטְחָּת: 
־ְּדַבר־ְׂשָפַתִים ֵעָצה ּוְגבּוָרה ַלִּמְלָחָמה ַעָּתה ַעל־ִמי ָבַטְחָּת ִּכי ָמַרְדָּת ִּבי: 36:5 ָאַמְרָּת ַא
־ִמְׁשֶעֶנת ַהָּקֶנה ָהָרצּוץ ַהֶּזה ַעל־ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ִיָּסֵמ ִאיׁש ָעָליו ּוָבא ְבַכּפֹו ּוְנָקָבּה ֵּכן ַּפְרֹעה  ִהֵּנה ָבַטְחָּת ַעל36:6

־ִמְצַרִים ְלָכל־ַהֹּבְטִחים ָעָליו:   ֶמֶל
ֵהינּו ָּבָטְחנּו ֲהלֹוא־הּוא ֲאֶׁשר ֵהִסיר ִחְזִקּיָ 36:7 הּו ֶאת־ָּבֹמָתיו ְוֶאת־ִמְזְּבֹחָתיו וַּיֹאֶמר  ְוִכי־תֹאְמרּו ֵאַלי ֶאל־ְיהוָה ֱא

ִליהּוָדה ְוִלירּוָׁשַלִם ִלְפֵני ַהִּמְזֵּבַח ַהֶּזה ִּתְׁשַּתֲחוּו:  
יֶהם:ְוַעָּתה ִהְתָעֶרב ָנא ֶאת־ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ַאּׁשּור ְוֶאְּתָנה ְל ַאְלַּפִים סּוִסים ִאם־ּתּוַכל ָלֶתת ְל ֹרְכִבים ֲעלֵ 36:8
ְוֵאי ָּתִׁשיב ֵאת ְּפֵני ַפַחת ַאַחד ַעְבֵדי ֲאֹדִני ַהְקַטִּנים וִַּתְבַטח ְל ַעל־ִמְצַרִים ְלֶרֶכב ּוְלָפָרִׁשים:  36:9

ְוַעָּתה ֲהִמַּבְלֲעֵדי ְיהוָה ָעִליִתי ַעל־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלַהְׁשִחיָתּה ְיהוָה ָאַמר ֵאַלי ֲעֵלה ֶאל־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת  36:10
ְׁשִחיָתּה: ְוהַ 

ַדֵּבר  וַּיֹאֶמר ֶאְליִָקים ְוֶׁשְבָנא ְויֹוָאח ֶאל־ַרב־ָׁשֵקה ַּדֶּבר־ָנא ֶאל־ֲעָבֶדי ֲאָרִמית ִּכי ֹׁשְמִעים ֲאָנְחנּו ְוַאל־ּתְ 36:11
ֵאֵלינּו ְיהּוִדית ְּבָאְזֵני ָהָעם ֲאֶׁשר ַעל־ַהחֹוָמה:  

י ְׁשָלַחִני ֲאֹדִני ְלַדֵּבר ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲהלֹא ַעל־ָהֲאָנִׁשים ַהֹּיְׁשִבים וַּיֹאֶמר ַרב־ָׁשֵקה ַהֶאל ֲאֹדֶני ְוֵאלֶ 36:12
ַעל־ַהחֹוָמה ֶלֱאֹכל ֶאת־חראיהם צֹוָאָתם ְוִלְׁשּתֹות ֶאת־שיניהם ֵמיֵמי ַרְגֵליֶהם ִעָּמֶכם: 

ֶמר ִׁשְמעּו ֶאת־ִּדְבֵרי ַהֶּמֶל ַהָּגדֹול ֶמֶל ַאּׁשּור: וַַּיֲעֹמד ַרב־ָׁשֵקה וִַּיְקָרא ְבקֹול־ָּגדֹול ְיהּוִדית וַּיֹא36:13
ֹּכה ָאַמר ַהֶּמֶל ַאל־יִַּׁשא ָלֶכם ִחְזִקָּיהּו ִּכי לֹא־יּוַכל ְלַהִּציל ֶאְתֶכם:  36:14
ִעיר ַהּזֹאת ְּבַיד ֶמֶל ַאּׁשּור:  ְוַאל־יְַבַטח ֶאְתֶכם ִחְזִקָּיהּו ֶאל־ְיהוָה ֵלאֹמר ַהֵּצל יִַּציֵלנּו ְיהוָה לֹא ִתָּנֵתן הָ 36:15
ִּכי ֹכה ָאַמר ַהֶּמֶל ַאּׁשּור ֲעׂשּו־ִאִּתי ְבָרָכה ּוְצאּו ֵאַלי ְוִאְכלּו ִאיׁש־ַּגְפנֹו ְוִאיׁש ַאל־ִּתְׁשְמעּו ֶאל־ִחְזִקָּיהּו36:16

ְּתֵאָנתֹו ּוְׁשתּו ִאיׁש ֵמי־בֹורֹו: 
ל־ֶאֶרץ ְּכַאְרְצֶכם ֶאֶרץ ָּדָגן ְוִתירֹוׁש ֶאֶרץ ֶלֶחם ּוְכָרִמים:  ַעד־ֹּבִאי ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם אֶ 36:17
ֵהי ַהּגֹוִים ִאיׁש ֶאת־ַאְרצֹו ִמַּיד ֶמֶל ַאּׁש36:18 ּור: ֶּפן־יִַּסית ֶאְתֶכם ִחְזִקָּיהּו ֵלאֹמר ְיהוָה יִַּציֵלנּו ַהִהִּצילּו ֱא



ֵהי ֲחָמת ְוַאְרָּפד ַאֵּיה ֱא36:19 ֲהִכי־ִהִּצילּו ֶאת־ֹׁשְמרֹון ִמָּיִדי:  1ְוִעָּוהֵהַנע ֵהי ְסַפְרוִָים ַאֵּיה ֱא
ֵהי ָהֲאָרצֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר־ִהִּצילּו ֶאת־ַאְרָצם ִמּיָ 36:20 ִדי ִּכי־יִַּציל ְיהוָה ֶאת־ְירּוָׁשַלִם ִמָּיִדי: ִמי ְּבָכל־ֱא
וַַּיֲחִריׁשּו ְולֹא־ָענּו ֹאתֹו ָּדָבר ִּכי־ִמְצוַת ַהֶּמֶל ִהיא ֵלאֹמר לֹא ַתֲענֻהּו: 36:21
ְזִּכיר ֶאל־ִחְזִקָּיהּו ְקרּוֵעי  וַָּיבֹא ֶאְליִָקים ֶּבן־ִחְלִקָּיהּו ֲאֶׁשר־ַעל־ַהַּבִית ְוֶׁשְבָנא ַהּסֹוֵפר ְויֹוָאח ֶּבן־ָאָסף ַהּמַ 36:22

ְבָגִדים וַַּיִּגידּו לֹו ֵאת ִּדְבֵרי ַרב־ָׁשֵקה:
וְַיִהי ִּכְׁשֹמַע ַהֶּמֶל ִחְזִקָּיהּו וִַּיְקַרע ֶאת־ְּבָגָדיו וִַּיְתַּכס ַּבָּׂשק וַָּיבֹא ֵּבית ְיהוָה:  37:1
ַּבִית ְוֵאת ֶׁשְבָנא ַהּסֹוֵפר ְוֵאת ִזְקֵני ַהֹּכֲהִנים ִמְתַּכִּסים ַּבַּׂשִּקים ֶאל־ְיַׁשְעיָהּו  וִַּיְׁשַלח ֶאת־ֶאְליִָקים ֲאֶׁשר־ַעל־הַ 37:2

ֶבן־ָאמֹוץ ַהָּנִביא:  
ַאִין ְלֵלָדה:  חַ וַּיֹאְמרּו ֵאָליו ֹּכה ָאַמר ִחְזִקָּיהּו יֹום־ָצָרה ְותֹוֵכָחה ּוְנָאָצה ַהּיֹום ַהֶּזה ִּכי ָבאּו ָבִנים ַעד־ַמְׁשֵּבר ְוכֹ 37:3
ִהים ַחי ְוהֹוכִ 37:4 ־ַאּׁשּור ֲאֹדָניו ְלָחֵרף ֱא ֶהי ֵאת ִּדְבֵרי ַרב־ָׁשֵקה ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו ֶמֶל יַח  אּוַלי ִיְׁשַמע ְיהוָה ֱא

ֶהי ְוָנָׂשאָת ְתִפָּלה ְּבַעד ַהְּׁשֵאִרית ַהִּנְמָצָאה:  ַּבְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָׁשַמע ְיהוָה ֱא
ָּיֹבאּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶל ִחְזִקָּיהּו ֶאל־ְיַׁשְעיָהּו:  ו37:5ַ
ְעָּת ֲאֶׁשר  וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְיַׁשְעיָהּו ֹּכה תֹאְמרּון ֶאל־ֲאֹדֵניֶכם ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ַאל־ִּתיָרא ִמְּפֵני ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָׁשמַ 37:6

־ַאּׁשּור אֹוִתי:   ִּגְּדפּו ַנֲעֵרי ֶמֶל
י נֹוֵתן ּבֹו רּוַח ְוָׁשַמע ְׁשמּוָעה ְוָׁשב ֶאל־ַאְרצֹו ְוִהַּפְלִּתיו ַּבֶחֶרב ְּבַאְרצֹו:  ִהְננִ 37:7
וַָּיָׁשב ַרב־ָׁשֵקה וִַּיְמָצא ֶאת־ֶמֶל ַאּׁשּור ִנְלָחם ַעל־ִלְבָנה ִּכי ָׁשַמע ִּכי ָנַסע ִמָּלִכיׁש: 37:8
־ּכּוׁש ֵלאמֹ 37:9 ר יָָצא ְלִהָּלֵחם ִאָּת וִַּיְׁשַמע וישוב וִַּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל־ִחְזִקָּיהּו ֵלאֹמר:  וִַּיְׁשַמע ַעל־ִּתְרָהָקה ֶמֶל

ֶהי ֲאֶׁשר ַאָּתה ּבֹוֵטַח ּבֹו ֵלאֹמר לֹא ִתָּנתֵ 37:10 ־ְיהּוָדה ֵלאֹמר ַאל־יִַּׁשֲא ֱא ן  ֹּכה תֹאְמרּון ֶאל־ִחְזִקָּיהּו ֶמֶל
ּׁשּור:  ְירּוָׁשַלִם ְּביַד ֶמֶל אַ 

ִהֵּנה ַאָּתה ָׁשַמְעָּת ֲאֶׁשר ָעׂשּו ַמְלֵכי ַאּׁשּור ְלָכל־ָהֲאָרצֹות ְלַהֲחִריָמם ְוַאָּתה ִּתָּנֵצל:  37:11
ֵהי ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהְׁשִחיתּו ֲאבֹוַתי ֶאת־ּגֹוָזן ְוֶאת־ָחָרן ְוֶרֶצף ּוְבֵני־ֶעֶדן ֲאֶׁשר ִּבְתלַ 37:12 ר:  ּׂשָ ַהִהִּצילּו אֹוָתם ֱא
־ֲחָמת ּוֶמֶל ַאְרָּפד ּוֶמֶל ָלִעיר ְסַפְרוִָים ֵהַנע ְוִעָּוה: 37:13 ַאֵּיה ֶמֶל
ִלְפֵני ְיהוָה:  וִַּיַּקח ִחְזִקָּיהּו ֶאת־ַהְּסָפִרים ִמַּיד ַהַּמְלָאִכים וִַּיְקָרֵאהּו וַַּיַעל ֵּבית ְיהוָה וִַּיְפְרֵׂשהּו ִחְזִקָּיהּו37:14
ֵּלל ִחְזִקָּיהּו ֶאל־ְיהוָה ֵלאֹמר: וִַּיְתּפַ 37:15
ִהים ְלַבְּד ְלֹכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ַאָּתה ָעִׂשי37:16 ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֹיֵׁשב ַהְּכֻרִבים ַאָּתה־הּוא ָהֱא ָת ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא

ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְוֶאת־ָהָאֶרץ:  
ִהים ָחי: ַהֵּטה ְיהוָה ָאְזְנ ּוְׁשָמע ְּפַקח ְיהוָה עֵ 37:17 יֶנ ּוְרֵאה ּוְׁשַמע ֵאת ָּכל־ִּדְבֵרי ַסְנֵחִריב ֲאֶׁשר ָׁשַלח ְלָחֵרף ֱא
ָאְמָנם ְיהוָה ֶהֱחִריבּו ַמְלֵכי ַאּׁשּור ֶאת־ָּכל־ָהֲאָרצֹות ְוֶאת־ַאְרָצם:  37:18
ִהים ֵהָּמה ִּכי ִאם־ַמֲעֵׂשה ְידֵ 37:19 ֵהיֶהם ָּבֵאׁש ִּכי לֹא ֱא י־ָאָדם ֵעץ וֶָאֶבן וְַיַאְּבדּום:  ְוָנֹתן ֶאת־ֱא
37:20  : ֵהינּו הֹוִׁשיֵענּו ִמיָדֹו ְויְֵדעּו ָּכל־ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ִּכי־ַאָּתה ְיהוָה ְלַבֶּד ְוַעָּתה ְיהוָה ֱא
ֵהי ִיְׂשָרֵאל 37:21 ֲאֶׁשר ִהְתַּפַּלְלָּת ֵאַלי ֶאל־ַסְנֵחִריב  וִַּיְׁשַלח ְיַׁשְעיָהּו ֶבן־ָאמֹוץ ֶאל־ִחְזִקָּיהּו ֵלאֹמר ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא

ֶמֶל ַאּׁשּור:  
ָׁשָלִם:  ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ְיהוָה ָעָליו ָּבָזה ְל ָלֲעָגה ְל ְּבתּוַלת ַּבת־ִצּיֹון ַאֲחֶרי רֹאׁש ֵהִניָעה ַּבת ְירּו37:22
ָתה ּקֹול וִַּתָּׂשא ָמרֹום ֵעיֶני ֶאל־ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל:  ֶאת־ִמי ֵחַרְפָּת ְוִגַּדְפָּת ְוַעל־ִמי ֲהִרימֹו37:23
ת ֲאָרָזיו  ְּביַד ֲעָבֶדי ֵחַרְפָּת ֲאֹדָני וַּתֹאֶמר ְּבֹרב ִרְכִּבי ֲאִני ָעִליִתי ְמרֹום ָהִרים יְַרְּכֵתי ְלָבנֹון ְוֶאְכֹרת קֹומַ 37:24

ִמּלֹו:  ִמְבַחר ְּבֹרָׁשיו ְוָאבֹוא ְמרֹום ִקּצֹו יַַער ַּכְר 
ֲאִני ַקְרִּתי ְוָׁשִתיִתי ָמִים ְוַאְחִרב ְּבַכף־ְּפָעַמי ֹּכל ְיֹאֵרי ָמצֹור:  37:25
ים ָעִרים  ֲהלֹוא־ָׁשַמְעָּת ְלֵמָרחֹוק אֹוָתּה ָעִׂשיִתי ִמיֵמי ֶקֶדם ִויַצְרִּתיָה ַעָּתה ֲהֵבאִתיָה ּוְתִהי ְלַהְׁשאֹות ַּגִּלים ִנּצִ 37:26

ְּבֻצרֹות:  
ְׁשֵביֶהן ִקְצֵרי־יָד ַחּתּו וָֹבׁשּו ָהיּו ֵעֶׂשב ָׂשֶדה ִויַרק ֶּדֶׁשא ֲחִציר ַּגּגֹות ּוְׁשֵדָפה ִלְפֵני ָקִדים:  ְויֹ 37:27
ְוִׁשְבְּת ְוֵצאְת ּובֹוֲא ָיָדְעִּתי ְוֵאת ִהְתַרֶּגְז ֵאָלי:  37:28
ְוַׂשְמִּתי ַחִחי ְּבַאֶּפ ּוִמְתִּגי ִּבְׂשָפֶתי וֲַהִׁשיֹבִתי ַּבֶּדֶר ֲאֶׁשר־ָּבאָת  יַַען ִהְתַרֶּגְז ֵאַלי ְוַׁשֲאַנְנ ָעָלה ְבָאְזָני 37:29

ָּבּה: 
עּו ְכָרִמים  ְוֶזה־ְּל ָהאֹות ָאכֹול ַהָּׁשָנה ָסִפיַח ּוַבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ָׁשִחיס ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִליִׁשית ִזְרעּו ְוִקְצרּו ְוִנטְ 37:30

ְכלּו ִפְריָם:  ואכול ְואִ 
ְויְָסָפה ְּפֵליַטת ֵּבית־ְיהּוָדה ַהִּנְׁשָאָרה ֹׁשֶרׁש ְלָמָּטה ְוָעָׂשה ְפִרי ְלָמְעָלה:  37:31
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ִּכי ִמירּוָׁשַלִם ֵּתֵצא ְׁשֵאִרית ּוְפֵליָטה ֵמַהר ִצּיֹון ִקְנַאת ְיהוָה ְצָבאֹות ַּתֲעֶׂשה־ּזֹאת: 37:32
הוָה ֶאל־ֶמֶל ַאּׁשּור לֹא יָבֹוא ֶאל־ָהִעיר ַהּזֹאת ְולֹא־יֹוֶרה ָׁשם ֵחץ ְולֹא־ְיַקְּדֶמָּנה ָמֵגן  ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר יְ 37:33

ְולֹא־ִיְׁשֹּפ ֳעֶליָה ֹסְלָלה:  
ַּבֶּדֶר ֲאֶׁשר־ָּבא ָּבּה יָׁשּוב ְוֶאל־ָהִעיר ַהּזֹאת לֹא יָבֹוא ְנֻאם־ְיהוָה:  37:34
ַהּזֹאת ְלהֹוִׁשיָעּה ְלַמֲעִני ּוְלַמַען ָּדִוד ַעְבִּדי: ְוַגּנֹוִתי ַעל־ָהִעיר 37:35
ֻכָּלם ְּפָגִרים וֵַּיֵצא ַמְלַא ְיהוָה וַַּיֶּכה ְּבַמֲחֵנה ַאּׁשּור ֵמָאה ּוְׁשֹמִנים וֲַחִמָּׁשה ָאֶלף וַַּיְׁשִּכימּו ַבֹּבֶקר ְוִהֵּנה 37:36
ֵמִתים: 
־ַאּׁשּור וֵַּיֶׁשב ְּבִניְנוֵהוִַּיַּסע וֵַּיֶל וַּיָ 37:37 : ָׁשב ַסְנֵחִריב ֶמֶל
ָהיו ְוַאְדַרֶּמֶל ְוַׂשְרֶאֶצר ָּבָניו ִהּכֻהּו ַבֶחֶרב ְוֵהָּמה ִנְמְלט 37:38 ּו ֶאֶרץ ֲאָרָרט  וְַיִהי הּוא ִמְׁשַּתֲחוֶה ַּבָּבִית ִנְסֹר ֱא

וִַּיְמ ֵאַסר־ַחֹּדן ְּבנֹו ַּתְחָּתיו: 
וָה ַצו ְלֵביֶת  ַּבָּיִמים ָהֵהם ָחָלה ִחְזִקָּיהּו ָלמּות וַָּיבֹוא ֵאָליו ְיַׁשְעיָהּו ֶבן־ָאמֹוץ ַהָּנִביא וַּיֹאֶמר ֵאָליו ֹּכה־ָאַמר ְיה38:1

ִּכי ֵמת ַאָּתה ְולֹא ִתְחיֶה:  
וַַּיֵּסב ִחְזִקָּיהּו ָּפָניו ֶאל־ַהִּקיר וִַּיְתַּפֵּלל ֶאל־ְיהוָה:  38:2
י וֵַּיְבְּך  וַּיֹאַמר ָאָּנה ְיהוָה ְזָכר־ָנא ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַהַּלְכִּתי ְלָפֶני ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלב ָׁשֵלם ְוַהּטֹוב ְּבֵעיֶני ָעִׂשיתִ 38:3

ִחְזִקָּיהּו ְּבִכי ָגדֹול:  
וְַיִהי ְּדַבר־ְיהוָה ֶאל־ְיַׁשְעיָהּו ֵלאֹמר:  38:4
ֵהי ָּדִוד ָאִבי ָׁשַמְעִּתי ֶאת־ְּתִפָּלֶת ָרִאיִתי ֶאת־ִּדְמָעֶת ִהְנִני ָהלֹו ְוָאַמְרָּת ֶאל־ִחְזִק 38:5 ָּיהּו ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא

יֹוִסף ַעל־יֶָמי ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה:  
־ַאּׁשּור ַאִּציְל ְוֵאת ָהִעיר ַהּזֹאת ְוַגּנֹוִתי ַעל־ָהִעיר ַהּזֹאת:  38:6 ּוִמַּכף ֶמֶל
ה־ְּל ָהאֹות ֵמֵאת ְיהוָה ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה ְיהוָה ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדֵּבר:  ְוזֶ 38:7
ׁש ֶעֶׂשר  ִהְנִני ֵמִׁשיב ֶאת־ֵצל ַהַּמֲעלֹות ֲאֶׁשר יְָרָדה ְבַמֲעלֹות ָאָחז ַּבֶּׁשֶמׁש ֲאֹחַרִּנית ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות וַָּתָׁשב ַהֶּׁשמֶ 38:8

ר יָָרָדה: ַמֲעלֹות ַּבַּמֲעלֹות ֲאׁשֶ 
תֹו וְַיִחי ֵמָחְליֹו:  38:9 ־ְיהּוָדה ַּבֲח ִמְכָּתב ְלִחְזִקָּיהּו ֶמֶל

ֲאִני ָאַמְרִּתי ִּבְדִמי יַָמי ֵאֵלָכה ְּבַׁשֲעֵרי ְׁשאֹול ֻּפַּקְדִּתי יֶֶתר ְׁשנֹוָתי:  38:10
ִּביט ָאָדם עֹוד ִעם־יֹוְׁשֵבי ֶחֶלד: ָאַמְרִּתי לֹא־ֶאְרֶאה יָּה יָּה ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים לֹא־אַ 38:11
יֵמִני:  ּדֹוִרי ִנַּסע ְוִנְגָלה ִמִּני ְּכֹאֶהל ֹרִעי ִקַּפְדִּתי ָכֹאֵרג ַחַּיי ִמַּדָּלה ְיַבְּצֵעִני ִמּיֹום ַעד־ַלְיָלה ַּתְׁשלִ 38:12
־ַלְיָלה ַּתְׁשִליֵמִני: ִׁשִּויִתי ַעד־ֹּבֶקר ָּכֲאִרי ֵּכן ְיַׁשֵּבר ָּכל־ַעְצמֹוָתי ִמּיֹום ַעד38:13
ְּכסּוס ָעגּור ֵּכן ֲאַצְפֵצף ֶאְהֶּגה ַּכּיֹוָנה ַּדּלּו ֵעיַני ַלָּמרֹום ְיהוָה ָעְׁשָקה־ִּלי ָעְרֵבִני:  38:14
ָמה־ֲאַדֵּבר ְוָאַמר־ִלי ְוהּוא ָעָׂשה ֶאַּדֶּדה ָכל־ְׁשנֹוַתי ַעל־ַמר ַנְפִׁשי: 38:15
ּוְלָכל־ָּבֶהן ַחֵּיי רּוִחי ְוַתֲחִליֵמִני ְוַהֲחיִֵני: ֲאֹדָני ֲעֵליֶהם ִיְחיּו 38:16
ִהֵּנה ְלָׁשלֹום ַמר־ִלי ָמר ְוַאָּתה ָחַׁשְקָּת ַנְפִׁשי ִמַּׁשַחת ְּבִלי ִּכי ִהְׁשַלְכָּת ַאֲחֵרי ֵגְו ָּכל־ֲחָטָאי: 38:17
:  ִּכי לֹא ְׁשאֹול ּתֹוֶדָּך ְולּוא ָמוֶת ְיַהְלֶלָּך לֹא־ְיַׂשְּבר38:18 ּו יֹוְרֵדי־בֹור ֶאל־ֲאִמֶּת
38:19 : ַחי ַחי הּוא יֹוֶד ָּכמֹוִני ַהּיֹום ָאב ְלָבִנים יֹוִדיַע ֶאל־ֲאִמֶּת
ְיהוָה ְלהֹוִׁשיֵעִני ּוְנִגנֹוַתי ְנַנֵּגן ָּכל־ְיֵמי ַחֵּיינּו ַעל־ֵּבית ְיהוָה:  38:20
ים ְוִיְמְרחּו ַעל־ַהְּׁשִחין ְויִֶחי:  וַּיֹאֶמר ְיַׁשְעיָהּו ִיְׂשאּו ְּדֶבֶלת ְּתֵאנִ 38:21
וַּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו ָמה אֹות ִּכי ֶאֱעֶלה ֵּבית ְיהוָה: 38:22

־ָּבֶבל ְסָפִרים ּוִמְנָחה ֶאל־ִחְזִקָּיהּו וִַּיְׁשַמע ִּכי חָ 39:1 ָזק: ָלה וֶַּיחֱ ָּבֵעת ַהִהוא ָׁשַלח ָמרֻד ַּבְלֲאָדן ֶּבן־ַּבְלֲאָדן ֶמֶל
ֶמן וִַּיְׂשַמח ֲעֵליֶהם ִחְזִקָּיהּו וַַּיְרֵאם ֶאת־ֵּבית נכתה ְנֹכתֹו ֶאת־ַהֶּכֶסף ְוֶאת־ַהָּזָהב ְוֶאת־ַהְּבָׂשִמים ְוֵאת ַהּׁשֶ 39:2

הּו ְּבֵביתֹו  ַהּטֹוב ְוֵאת ָּכל־ֵּבית ֵּכָליו ְוֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ִנְמָצא ְּבֹאְצֹרָתיו לֹא־ָהיָה ָדָבר ֲאֶׁשר לֹא־ֶהְרָאם ִחְזִקּיָ 
ּוְבָכל־ֶמְמַׁשְלּתֹו:  

 ֵאֶלי וַּיֹאֶמר  וַָּיבֹא ְיַׁשְעיָהּו ַהָּנִביא ֶאל־ַהֶּמֶל ִחְזִקָּיהּו וַּיֹאֶמר ֵאָליו ָמה ָאְמרּו ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ּוֵמַאִין יָֹבאּו39:3
ִחְזִקָּיהּו ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ָּבאּו ֵאַלי ִמָּבֶבל:  

ָמה ָראּו ְּבֵביֶת וַּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ְּבֵביִתי ָראּו לֹא־ָהיָה ָדָבר ֲאֶׁשר לֹא־ִהְרִאיִתים וַּיֹאֶמר 39:4
ְּבאֹוְצֹרָתי:  

וַּיֹאֶמר ְיַׁשְעיָהּו ֶאל־ִחְזִקָּיהּו ְׁשַמע ְּדַבר־ְיהוָה ְצָבאֹות: 39:5
ְּבֵביֶת וֲַאֶׁשר ָאְצרּו ֲאֹבֶתי ַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה ָּבֶבל לֹא־ִיָּוֵתר ָּדָבר ָאַמר ְיהוָה: ִהֵּנה יִָמים ָּבִאים ְוִנָּׂשא ָּכל־ֲאֶׁשר 39:6
ּוִמָּבֶני ֲאֶׁשר יְֵצאּו ִמְּמ ֲאֶׁשר ּתֹוִליד ִיָּקחּו ְוָהיּו ָסִריִסים ְּבֵהיַכל ֶמֶל ָּבֶבל:  39:7
ב ְּדַבר־ְיהוָה ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת וַּיֹאֶמר ִּכי ִיְהיֶה ָׁשלֹום וֱֶאֶמת ְּביָָמי:וַּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו ֶאל־ְיַׁשְעיָהּו טֹו 39:8
ֵהיֶכם: 40:1 ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי יֹאַמר ֱא



ְפַלִים  ַּדְּברּו ַעל־ֵלב ְירּוָׁשַלִם ְוִקְראּו ֵאֶליָה ִּכי ָמְלָאה ְצָבָאּה ִּכי ִנְרָצה ֲעוָנּה ִּכי ָלְקָחה ִמַּיד ְיהוָה ּכִ 40:2
ְּבָכל־ַחּטֹאֶתיָה: 

:2ְמִסּלֹוָתיו 1קֹול קֹוֵרא ַּבִּמְדָּבר ַּפּנּו ֶּדֶר ְיהוָה יְַּׁשרּו 40:3
ְוָכל־ַהר ְוִגְבָעה ִיְׁשָּפלּו ְוָהיָה ֶהָעֹקב ְלִמיׁשֹור ְוָהְרָכִסים ְלִבְקָעה:  3ָּכל־ֶּגיא ִיָּמֵלא 40:4
ִהים ְוִנְגָלה ְּכבֹוד40:5 ִּכי ִּפי ְיהוָה ִּדֵּבר: 4ְיהוָה ְוָראּו ָכל־ָּבָׂשר יְַחָּדו ְּביֵַׁשע ֱא
ָחִציר ְוָכל־ֲהָדרֹו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה:  קֹול ֹאֵמר ְקָרא וָֹאַמר ָמה ֶאְקָרא ָּכל־ַהָּבָׂשר 40:6
יֵָבׁש ָחִציר ָנֵבל ִציץ ִּכי רּוַח ְיהוָה ָנְׁשָבה ּבֹו ָאֵכן ָחִציר ָהָעם: 40:7
עֹוָלם: יָקּום לְ 5יֵָבׁש ָחִציר ָנֵבל ִציץ ּוְדַבר־ְיהוָה 40:8
י ְלָעֵרי ְיהּוָדה  ַעל ַהר־ָּגֹבַה ֲעִלי־ָל ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון ָהִריִמי ַבֹּכַח קֹוֵל ְמַבֶּׂשֶרת ְירּוָׁשָלִם ָהִריִמי ַאל־ִּתיָרִאי ִאְמִר 40:9

ֵהיֶכם:  ִהֵּנה ֱא
ָכרֹו ִאּתֹו ּוְפֻעָּלתֹו ְלָפָניו:  ִהֵּנה ְיהִוה ְּבָחָזק יָבֹוא ּוְזֹרעֹו ֹמְׁשָלה לֹו ִהֵּנה ְׂש 40:10
ְּכֹרֶעה ֶעְדרֹו ִיְרֶעה ִּבְזֹרעֹו ְיַקֵּבץ ְטָלִאים ּוְבֵחיקֹו ִיָּׂשא ָעלֹות ְיַנֵהל: 40:11
ִרים ּוְגָבעֹות ְּבמֹאְזָנִים: ִמי־ָמַדד ְּבָׁשֳעלֹו ַמִים ְוָׁשַמִים ַּבֶּזֶרת ִּתֵּכן ְוָכל ַּבָּׁשִלׁש ֲעַפר ָהָאֶרץ ְוָׁשַקל ַּבֶּפֶלס הָ 40:12
ִאיׁש ֲעָצתֹו יֹוִדיֶעּנּו:  6ִמי־ִתֵּכן ֶאת־רּוַח ְיהוָה ּוִמי 40:13
ִהְקִּדים ָלֵתת לֹו  ִמיאֹויֹוִדיֶעּנּו נֹות ֶאת־ִמי נֹוָעץ וְַיִביֵנהּו וְַיַלְּמֵדהּו ְּבֹאַרח ִמְׁשָּפט וְַיַלְּמֵדהּו ַדַעת ְוֶדֶר ְּתבּו40:14

: 7ָּדָבר ִויֻׁשַּלם לֹו 
ֵהן ּגֹוִים ְּכַמר ִמְּדִלי ּוְכַׁשַחק מֹאְזַנִים ֶנְחָׁשבּו ֵהן ִאִּיים ַּכַּדק ִיּטֹול:  40:15
ּוְלָבנֹון ֵאין ֵּדי ָּבֵער ְוַחָּיתֹו ֵאין ֵּדי עֹוָלה: 40:16
ָּכל־ַהּגֹוִים ְּכַאִין ֶנְגּדֹו ְּכֶאֶפס וָֹתהּו ֶנְחְׁשבּו־לֹו:  40:17
ְוֶאל־ִמי ְּתַדְּמיּון ֵאל ּוַמה־ְּדמּות ַּתַעְרכּו לֹו:  40:18
ַהֶּפֶסל ָנַס ָחָרׁש ְוֹצֵרף ַּבָּזָהב ְיַרְּקֶעּנּו ּוְרֻתקֹות ֶּכֶסף צֹוֵרף:  40:19
ה ֵעץ לֹא־ִיְרַקב ִיְבָחר ָחָרׁש ָחָכם ְיַבֶּקׁש־לֹו ְלָהִכין ֶּפֶסל לֹא ִיּמֹוט:  ַהְמֻסָּכן ְּתרּומָ 40:20
ֲהלֹוא ֵתְדעּו ֲהלֹוא ִתְׁשָמעּו ֲהלֹוא ֻהַּגד ֵמרֹאׁש ָלֶכם ֲהלֹוא ֲהִביֹנֶתם מֹוְסדֹות ָהָאֶרץ:  40:21
ַכֹּדק ָׁשַמִים וִַּיְמָּתֵחם ָּכֹאֶהל ָלָׁשֶבת:  ַהֹּיֵׁשב ַעל־חּוג ָהָאֶרץ ְוֹיְׁשֶביָה ַּכֲחָגִבים ַהּנֹוֶטה 40:22
ַהּנֹוֵתן רֹוְזִנים ְלָאִין ֹׁשְפֵטי ֶאֶרץ ַּכֹּתהּו ָעָׂשה: 40:23
ַאף ַּבל־ִנָּטעּו ַאף ַּבל־ֹזָרעּו ַאף ַּבל־ֹׁשֵרׁש ָּבָאֶרץ ִּגְזָעם ְוַגם־ָנַׁשף ָּבֶהם וִַּיָבׁשּו ּוְסָעָרה ַּכַּקׁש  40:24

ִּתָּׂשֵאם: 
ְוֶאל־ִמי ְתַדְּמיּוִני ְוֶאְׁשוֶה יֹאַמר ָקדֹוׁש: 40:25
ֹּכַח  ְׂשאּו־ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי־ָבָרא ֵאֶּלה ַהּמֹוִציא ְבִמְסָּפר ְצָבָאם ְלֻכָּלם ְּבֵׁשם ִיְקָרא ֵמֹרב אֹוִנים ְוֹאֶמץ40:26

ִאיׁש לֹא ֶנְעָּדר: 
ַהי ִמְׁשָּפִטי יֲַעבֹור:  ָלָּמה תֹאַמר י40:27ַ ֲעֹקב ְוָלָּמה ְתַדֵּבר ִיְׂשָרֵאל ִנְסְּתָרה ַדְרִּכי ֵמְיהוָה ּוֵמֱא
ֵהי עֹוָלם ְיהָוה ּבֹוֵרא ְקצֹות ָהָאֶרץ לֹא ִייַעף ְולֹא ִייָגע ֵאין ֵחֶקר  40:28 ְוַעָּתה ֲהלֹוא יַָדְעָּת ִאם־לֹא ָׁשַמְעָּת ֱא

ִלְתבּוָנתֹו:  
ַלָּיֵעף ֹּכַח ּוְלֵאין אֹוִנים ָעְצָמה יְַרֶּבה:  ֹנֵתן 40:29
ְוִיֲעפּו ְנָעִרים ְוִיָגעּו ּוַבחּוִרים ָּכׁשֹול ִיָּכֵׁשלּו: 40:30
ְוקֹויֵ ְיהוָה יֲַחִליפּו ֹכַח יֲַעלּו ֵאֶבר ַּכְּנָׁשִרים יָרּוצּו ְולֹא ִייָגעּו יְֵלכּו ְולֹא ִייָעפּו:40:31

ִּיים ּוְלֻאִּמים יֲַחִליפּו ֹכַח ִיְּגׁשּו ָאז ְיַדֵּברּו יְַחָּדו ַלִּמְׁשָּפט ִנְקָרָבה:  ַהֲחִריׁשּו ֵאַלי אִ 41:1
ִנָּדף ַקְׁשּתֹו:  ִמי ֵהִעיר ִמִּמְזָרח ֶצֶדק ִיְקָרֵאהּו ְלַרְגלֹו ִיֵּתן ְלָפָניו ּגֹוִים ּוְמָלִכים יְַרְּד ִיֵּתן ֶּכָעָפר ַחְרּבֹו ְּכַקׁש41:2

1 3 // LXX יְַּׁשרּו add MT ָּבֲעָרָבה
2 3 // LXX(309-566 534) Mss OL(E) Ms Sa and Matthew 3:3; Mark 1:3; Luke 3:4 ְמִסּלֹוָתיו ינּו ֵהֽ MT ְמִסָּלה ֵלא
LXX Tg Syr Vg
3 4 // LXX OL Mss and Luke 3:5 ִיָּמֵלא MT ִיָּנֵׂשא
4 5 ִהים // LXX OL Mss and Luke 3:6 ְּביֵַׁשע ֱא omit MT (ְּביֵַׁשע ִּכי)
5 8 // LXX(L) OL Ms Vg Mss and I Peter 1:25 ְיהוָה ֵהינּו MT (cf 40:3 MT) ֱא
6 13 // LXX Syr Vg and Romans 11:34 ּוִמי omit MT
7 14 LXX(S*A'-26-86 90-36-46-233 C'’-566 198 239' 407 449' 534 538) Mss אֹו ִמי ִהְקִּדים ָלֵתת לֹו ָּדָבר ִויֻׁשַּלם לֹו

Sa Bo Syr(p) // omit MT LXX(BLQV 88 109-736 403-613 410 544 613) Tg Syh Vg (לו הןנו או-)



ם יֲַעבֹור ָׁשלֹום ֹאַרח ְּבַרְגָליו לֹא יָבֹוא:  ִיְרְּדפֵ 41:3
ִמי־ָפַעל ְוָעָׂשה ֹקֵרא ַהֹּדרֹות ֵמרֹאׁש ֲאִני ְיהוָה ִראׁשֹון ְוֶאת־ַאֲחֹרִנים ֲאִני־הּוא:  41:4
ָראּו ִאִּיים ְוִייָראּו ְקצֹות ָהָאֶרץ יֱֶחָרדּו ָקְרבּו וֶַּיֱאָתיּון:  41:5
ּו ּוְלָאִחיו יֹאַמר ֲחָזק:  ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו יְַעֹזר 41:6
וְַיַחֵּזק ָחָרׁש ֶאת־ֹצֵרף ַמֲחִליק ַּפִּטיׁש ֶאת־הֹוֶלם ָּפַעם ֹאֵמר ַלֶּדֶבק טֹוב הּוא וְַיַחְּזֵקהּו ְבַמְסְמִרים לֹא  41:7
ִיּמֹוט: 
ִבי: ְוַאָּתה ִיְׂשָרֵאל ַעְבִּדי יֲַעֹקב ֲאֶׁשר ְּבַחְרִּתי ֶזַרע ַאְבָרָהם ֹאהֲ 41:8
:  ֲאֶׁשר ֶהֱחַזְקִּתי ִמְקצֹות ָהָאֶרץ ּוֵמֲאִציֶליָה ְקָראִתי וָֹאַמר ְל ַעְבִּדי־ַאָּתה ְּבַחְרִּתי ְולֹא ְמַאְסִּתי 41:9

ֶהי ִאַּמְצִּתי ַאף־ֲעַזְרִּתי ַאף־ְּתַמְכִּת 41:10 ־ָאִני ַאל־ִּתְׁשָּתע ִּכי־ֲאִני ֱא י ִּביִמין ִצְדִקי: ַאל־ִּתיָרא ִּכי ִעְּמ
41:11  : ֵהן יֵֹבׁשּו ְוִיָּכְלמּו ֹּכל ַהֶּנֱחִרים ָּב ִיְהיּו ְכַאִין ְויֹאְבדּו ַאְנֵׁשי ִריֶב
41:12 : ְּתַבְקֵׁשם ְולֹא ִתְמָצֵאם ַאְנֵׁשי ַמֻּצֶת ִיְהיּו ְכַאִין ּוְכֶאֶפס ַאְנֵׁשי ִמְלַחְמֶּת
הֶ 41:13 : ִּכי ֲאִני ְיהוָה ֱא י ַמֲחִזיק ְיִמיֶנ ָהֹאֵמר ְל ַאל־ִּתיָרא ֲאִני ֲעַזְרִּתי
ַאל־ִּתיְרִאי ּתֹוַלַעת יֲַעֹקב ְמֵתי ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ֲעַזְרִּתי ְנֻאם־ְיהוָה ְוֹגֲאֵל ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל:  41:14
ִפּיֹות ָּתדּוׁש ָהִרים ְוָתֹדק ּוְגָבעֹות ַּכֹּמץ ָּתִׂשים:  ִהֵּנה ַׂשְמִּתי ְלמֹוַרג ָחרּוץ ָחָדׁש ַּבַעל ִּפי 41:15
ִּתְזֵרם ְורּוַח ִּתָּׂשֵאם ּוְסָעָרה ָּתִפיץ אֹוָתם ְוַאָּתה ָּתִגיל ַּביהוָה ִּבְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ִּתְתַהָּלל:41:16
ֵהי ִיְׂשָרֵאל לֹא ֶאֶעְזֵבם:  ָהֲעִנִּיים ְוָהֶאְביֹוִנים ְמַבְקִׁשים ַמִים וַָאִין ְלׁשֹוָנם ַּבּצָ 41:17 ָמא ָנָׁשָּתה ֲאִני ְיהוָה ֶאֱעֵנם ֱא
:  ֶאְפַּתח ַעל־ְׁשָפִיים ְנָהרֹות ּוְבתֹו ְּבָקעֹות ַמְעיָנֹות ָאִׂשים ִמְדָּבר ַלֲאַגם־ַמִים ְוֶאֶרץ ִצָּיה ְלמֹוָצֵאי ָמִים41:18
ָׁשֶמן ָאִׂשים ָּבֲעָרָבה ְּברֹוׁש ִּתְדָהר ּוְתַאּׁשּור יְַחָּדו:  ֶאֵּתן ַּבִּמְדָּבר ֶאֶרז ִׁשָּטה וֲַהַדס ְוֵעץ41:19
ְלַמַען ִיְראּו ְויְֵדעּו ְויִָׂשימּו ְויְַׂשִּכילּו יְַחָּדו ִּכי יַד־ְיהוָה ָעְׂשָתה ּזֹאת ּוְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבָרָאּה:41:20
יֶכם יֹאַמר ֶמֶל יֲַעֹקב:  ָקְרבּו ִריְבֶכם יֹאַמר ְיהוָה ַהִּגיׁשּו ֲעֻצמֹותֵ 41:21
ן אֹו ַהָּבאֹות ִיְּגׁשּו ְויִַּגידּו ָלנּו ֵאת ֲאֶׁשר ִּתְקֶריָנה ָהִראֹׁשנֹות ָמה ֵהָּנה ַהִּגידּו ְוָנִׂשיָמה ִלֵּבנּו ְוֵנְדָעה ַאֲחִריתָ 41:22

ַהְׁשִמיֻענּו: 
ִהים ַאּתֶ 41:23 ם ַאף־ֵּתיִטיבּו ְוָתֵרעּו ְוִנְׁשָּתָעה ונרא ְוִנְרֶאה יְַחָּדו:  ַהִּגידּו ָהֹאִתּיֹות ְלָאחֹור ְוֵנְדָעה ִּכי ֱא
ֵהן־ַאֶּתם ֵמַאִין ּוָפָעְלֶכם ֵמָאַפע ּתֹוֵעָבה ִיְבַחר ָּבֶכם: 41:24
ְרָמס־ִטיט: ַהִעירֹוִתי ִמָּצפֹון וַַּיאת ִמִּמְזַרח־ֶׁשֶמׁש ִיְקָרא ִבְׁשִמי ְויָבֹא ְסָגִנים ְּכמֹו־ֹחֶמר ּוְכמֹו יֹוֵצר יִ 41:25
:  ִמי־ִהִּגיד ֵמרֹאׁש ְוֵנָדָעה ּוִמְּלָפִנים ְונֹאַמר ַצִּדיק ַאף ֵאין־ַמִּגיד ַאף ֵאין ַמְׁשִמיַע ַאף ֵאין־ֹׁשֵמַע ִאְמֵריֶכם41:26
ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ִהֵּנה ִהָּנם ְוִלירּוָׁשַלִם ְמַבֵּׂשר ֶאֵּתן:  41:27
ְוֵאין יֹוֵעץ ְוֶאְׁשָאֵלם ְויִָׁשיבּו ָדָבר:  ְוֵאֶרא ְוֵאין ִאיׁש ּוֵמֵאֶּלה41:28
ֵהן ֻּכָּלם ָאוֶן ֶאֶפס ַמֲעֵׂשיֶהם רּוַח וָֹתהּו ִנְסֵּכיֶהם:41:29

ַלּגֹוִים יֹוִציא:4ּוִמְׁשַּפטַנְפִׁשי ָנַתִּתי רּוִחי ָעָליו ָרְצָתה3ָּבַחְרִּתי בֹו ְיִדיִדי 2ַעְבִּדי1ֵהן42:1
לֹא ִיְצַעק ְולֹא ִיָּׂשא ְולֹא־יְַׁשִמיַע ַּבחּוץ קֹולֹו:  42:2
ָקֶנה ָרצּוץ לֹא ִיְׁשּבֹור ּוִפְׁשָּתה ֵכָהה לֹא ְיַכֶּבָּנה ֶלֱאֶמת יֹוִציא ִמְׁשָּפט: 42:3
ִאִּיים ְייֵַחילּו:5לֹא ִיְכֶהה ְולֹא יֵרֹוץ ַעד־יִָׂשים ָּבָאֶרץ ִמְׁשָּפט ְוִלְׁשמֹו 42:4
ְלִכים ָּבּה: ֹּכה־ָאַמר ָהֵאל ְיהוָה ּבֹוֵרא ַהָּׁשַמִים ְונֹוֵטיֶהם ֹרַקע ָהָאֶרץ ְוֶצֱאָצֶאיָה ֹנֵתן ְנָׁשָמה ָלָעם ָעֶליָה ְורּוַח ַלהֹ 42:5
ִלְבִרית ָעם ְלאֹור ּגֹוִים: ֲאִני ְיהוָה ְקָראִתי ְבֶצֶדק ְוַאְחֵזק ְּבָיֶד ְוֶאָּצְר ְוֶאֶּתְנ 42:6
42:7 : ִלְפֹקַח ֵעיַנִים ִעְורֹות ְלהֹוִציא ִמַּמְסֵּגר ַאִּסיר ִמֵּבית ֶּכֶלא ֹיְׁשֵבי ֹחֶׁש
ֲאִני ְיהוָה הּוא ְׁשִמי ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר לֹא־ֶאֵּתן ּוְתִהָּלִתי ַלְּפִסיִלים:  42:8
ֲאִני ַמִּגיד ְּבֶטֶרם ִּתְצַמְחָנה ַאְׁשִמיַע ֶאְתֶכם:ָהִראֹׁשנֹות ִהֵּנה־ָבאּו וֲַחָדׁשֹות42:9

אֹו ִאִּיים ְוֹיְׁשֵביֶהם: 42:10 ִׁשירּו ַליהוָה ִׁשיר ָחָדׁש ְּתִהָּלתֹו ִמְקֵצה ָהָאֶרץ יֹוְרֵדי ַהָּים ּוְמ
ָהִרים ִיְצוָחּו:  ִיְׂשאּו ִמְדָּבר ְוָעָריו ֲחֵצִרים ֵּתֵׁשב ֵקָדר יָֹרּנּו ֹיְׁשֵבי ֶסַלע ֵמרֹאׁש42:11
יִָׂשימּו ַליהוָה ָּכבֹוד ּוְתִהָּלתֹו ָּבִאִּיים יִַּגידּו:  42:12
ְיהוָה ַּכִּגּבֹור יֵֵצא ְּכִאיׁש ִמְלָחמֹות יִָעיר ִקְנָאה ָיִריַע ַאף־יְַצִריַח ַעל־ֹאְיָביו ִיְתַּגָּבר: 42:13

1 1 ֵהן MT Aquila Symmachus OL(X) Tg Syr Vg // LXX OL(A.O) (cf 41:8) יֲַעֹקב
2 1 // MT Tg Syr OL(X) Vg ַעְבִּדי add LXX OL(A.O) Mss (cf 41:8) ִיְׂשָרֵאל
3 1 OL(elegi dilectus meus X; dilectissimus mihi X Ms) and Matthew 12:18 (heretisa ho agapetos ָּבַחְרִּתי בֹו ְיִדיִדי
mou) // MT Tg Syr Vg ֶאְתָמ ּבֹו ְּבִחיִרי
4 1 DSS(1QIsa(a)) ּוִמְׁשַּפט  // OL(X) Bo ומשפטו (hpgr ו) MT LXX Tg Syr Vg ִמְׁשָּפט 
5 4 // LXX OL(X.K.A.O) and Matthew 12:21 ְוִלְׁשמֹו MT Tg Syr Vg (cf 30:9) ּוְלתֹוָרת



ק ַּכּיֹוֵלָדה ֶאְפֶעה ֶאֹּׁשם ְוֶאְׁשַאף יַָחד:  ֶהֱחֵׁשיִתי ֵמעֹוָלם ַאֲחִריׁש ֶאְתַאּפָ 42:14
ַאֲחִריב ָהִרים ּוְגָבעֹות ְוָכל־ֶעְׂשָּבם אֹוִביׁש ְוַׂשְמִּתי ְנָהרֹות ָלִאִּיים וֲַאַגִּמים אֹוִביׁש:  42:15
ְחָׁש ִלְפֵניֶהם ָלאֹור ּוַמֲעַקִּׁשים  ְוהֹוַלְכִּתי ִעְוִרים ְּבֶדֶר לֹא יָָדעּו ִּבְנִתיבֹות לֹא־יְָדעּו ַאְדִריֵכם ָאִׂשים מַ 42:16

ְלִמיׁשֹור ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲעִׂשיִתם ְולֹא ֲעַזְבִּתים:  
ֵהינּו: 42:17 ָנֹסגּו ָאחֹור יֵֹבׁשּו ֹבֶׁשת ַהֹּבְטִחים ַּבָּפֶסל ָהֹאְמִרים ְלַמֵּסָכה ַאֶּתם ֱא
יטּו ִלְראֹות: ַהֵחְרִׁשים ְׁשָמעּו ְוַהִעְוִרים ַהּבִ 42:18
ִמי ִעֵּור ִּכי ִאם־ַעְבִּדי ְוֵחֵרׁש ְּכַמְלָאִכי ֶאְׁשָלח ִמי ִעֵּור ִּכְמֻׁשָּלם ְוִעֵּור ְּכֶעֶבד ְיהוָה: 42:19
ראית ָראֹות ַרּבֹות ְולֹא ִתְׁשֹמר ָּפקֹוַח ָאְזַנִים ְולֹא ִיְׁשָמע: 42:20
ָרה ְויְַאִּדיר:  ְיהוָה ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו יְַגִּדיל ּתֹו42:21
ְוֵאין־ֹאֵמר  ְוהּוא ַעם־ָּבזּוז ְוָׁשסּוי ָהֵפַח ַּבחּוִרים ֻּכָּלם ּוְבָבֵּתי ְכָלִאים ָהְחָּבאּו ָהיּו ָלַבז ְוֵאין ַמִּציל ִלְמִׁשָּסה 42:22
ָהַׁשב: 
ִמי ָבֶכם יֲַאִזין זֹאת ַיְקִׁשב ְוִיְׁשַמע ְלָאחֹור:  42:23
ִׁשָּסה יֲַעֹקב ְוִיְׂשָרֵאל ְלֹבְזִזים ֲהלֹוא ְיהוָה זּו ָחָטאנּו לֹו ְולֹא־ָאבּו ִבְדָרָכיו ָהלֹו ְולֹא  ִמי־ָנַתן למשוסה ִלמְ 42:24

ָׁשְמעּו ְּבתֹוָרתֹו:  
ַעל־ֵלב:וִַּיְׁשֹּפ ָעָליו ֵחָמה ַאּפֹו וֱֶעזּוז ִמְלָחָמה וְַּתַלֲהֵטהּו ִמָּסִביב ְולֹא יָָדע וִַּתְבַער־ּבֹו ְולֹא־יִָׂשים42:25

ה: ְוַעָּתה ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֹּבַרֲא יֲַעֹקב ְוֹיֶצְר ִיְׂשָרֵאל ַאל־ִּתיָרא ִּכי ְגַאְלִּתי ְקָראִתי ְבִׁשְמ ִלי־ָאּתָ 43:1
־ָאִני ּוַבְּנָהרֹות לֹא ִיְׁשְטפּו ִּכי־ֵתֵל ְּבמֹו־ֵאׁש לֹא ִתָּכוֶה וְ 43:2 :  ִּכי־ַתֲעֹבר ַּבַּמִים ִאְּת ֶלָהָבה לֹא ִתְבַער־ָּב
43:3 : ֶהי ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל מֹוִׁשיֶע ָנַתִּתי ָכְפְר ִמְצַרִים ּכּוׁש ּוְסָבא ַּתְחֶּתי ִּכי ֲאִני ְיהוָה ֱא
:  ֵמֲאֶׁשר יַָקְרָּת ְבֵעיַני ִנְכַּבְדָּת וֲַאִני ֲאַהְבִּתי ְוֶאֵּתן ָאָדם ַּתְחֶּתי ּוְלֻאִּמים ּתַ 43:4 ַחת ַנְפֶׁש
־ָאִני ִמִּמְזָרח ָאִביא ַזְרֶע ּוִמַּמֲעָרב ֲאַקְּבֶצָּך:  43:5 ַאל־ִּתיָרא ִּכי ִאְּת
ֹאַמר ַלָּצפֹון ֵּתִני ּוְלֵתיָמן ַאל־ִּתְכָלִאי ָהִביִאי ָבַני ֵמָרחֹוק ּוְבנֹוַתי ִמְקֵצה ָהָאֶרץ:  43:6
ָראִתיו ְיַצְרִּתיו ַאף־ֲעִׂשיִתיו:  ֹּכל ַהִּנְקָרא ִבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ 43:7
הֹוִציא ַעם־ִעֵּור ְוֵעיַנִים יֵׁש ְוֵחְרִׁשים ְוָאְזַנִים ָלמֹו:  43:8
ְׁשְמעּו  ְוִיְצָּדקּו ְויִ ָּכל־ַהּגֹוִים ִנְקְּבצּו יְַחָּדו ְויֵָאְספּו ְלֻאִּמים ִמי ָבֶהם יִַּגיד זֹאת ְוִראֹׁשנֹות יְַׁשִמיֵענּו ִיְּתנּו ֵעֵדיֶהם 43:9

ְויֹאְמרּו ֱאֶמת:  
לֹא־נֹוַצר ֵאל  ַאֶּתם ֵעַדי ְנֻאם־ְיהוָה ְוַעְבִּדי ֲאֶׁשר ָּבָחְרִּתי ְלַמַען ֵּתְדעּו ְוַתֲאִמינּו ִלי ְוָתִבינּו ִּכי־ֲאִני הּוא ְלָפַני 43:10

ְוַאֲחַרי לֹא ִיְהיֶה: 
מֹוִׁשיַע:  ָאֹנִכי ָאֹנִכי ְיהוָה ְוֵאין ִמַּבְלָעַדי 43:11
ָאֹנִכי ִהַּגְדִּתי ְוהֹוַׁשְעִּתי ְוִהְׁשַמְעִּתי ְוֵאין ָּבֶכם ָזר ְוַאֶּתם ֵעַדי ְנֻאם־ְיהוָה ַוֲאִני־ֵאל:  43:12
ַּגם־ִמּיֹום ֲאִני הּוא ְוֵאין ִמָּיִדי ַמִּציל ֶאְפַעל ּוִמי ְיִׁשיֶבָּנה: 43:13
דֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ְלַמַעְנֶכם ִׁשַּלְחִּתי ָבֶבָלה ְוהֹוַרְדִּתי ָבִריִחים ֻּכָּלם ְוַכְׂשִּדים ָּבֳאִנּיֹות  ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֹּגַאְלֶכם ְק 43:14
ִרָּנָתם: 
ֲאִני ְיהוָה ְקדֹוְׁשֶכם ּבֹוֵרא ִיְׂשָרֵאל ַמְלְּכֶכם: 43:15
ם ְנִתיָבה: ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ַהּנֹוֵתן ַּבָּים ָּדֶר ּוְבַמִים ַעִּזי43:16
ַהּמֹוִציא ֶרֶכב־וָסּוס ַחִיל ְוִעּזּוז יְַחָּדו ִיְׁשְּכבּו ַּבל־יָקּומּו ָּדֲעכּו ַּכִּפְׁשָּתה ָכבּו:  43:17
ַאל־ִּתְזְּכרּו ִראֹׁשנֹות ְוַקְדֹמִנּיֹות ַאל־ִּתְתֹּבָננּו:  43:18
ָאִׂשים ַּבִּמְדָּבר ֶּדֶר ִּביִׁשמֹון ְנָהרֹות: ִהְנִני ֹעֶׂשה ֲחָדָׁשה ַעָּתה ִתְצָמח ֲהלֹוא ֵתָדעּוָה ַאף43:19
י ְבִחיִרי: ְּתַכְּבֵדִני ַחַּית ַהָּׂשֶדה ַּתִּנים ּוְבנֹות יֲַעָנה ִּכי־ָנַתִּתי ַבִּמְדָּבר ַמִים ְנָהרֹות ִּביִׁשיֹמן ְלַהְׁשקֹות ַעּמִ 43:20
ַעם־זּו יַָצְרִּתי ִלי ְּתִהָּלִתי ְיַסֵּפרּו: 43:21
ְולֹא־ֹאִתי ָקָראָת יֲַעֹקב ִּכי־יַָגְעָּת ִּבי ִיְׂשָרֵאל:  43:22
ֶתי ּוְזָבֶחי לֹא ִכַּבְדָּתִני לֹא ֶהֱעַבְדִּתי ְּבִמְנָחה ְולֹא הֹוַגְעִּתי ִּבְלבֹוָנה:43:23 לֹא־ֵהֵביאָת ִּלי ֵׂשה ֹע
: לֹא־ָקִניָת ִּלי ַבֶּכֶסף ָקֶנה ְוֵחֶלב ְזָבֶחי 43:24  לֹא ִהְרִויָתִני ַא ֶהֱעַבְדַּתִני ְּבַחּטֹאוֶתי הֹוַגְעַּתִני ַּבֲעוֹנֶתי
ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא ֹמֶחה ְפָׁשֶעי ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתי לֹא ֶאְזֹּכר:  43:25
ַהְזִּכיֵרִני ִנָּׁשְפָטה יַָחד ַסֵּפר ַאָּתה ְלַמַען ִּתְצָּדק:  43:26
י ָהִראׁשֹון ָחָטא ּוְמִליֶצי ָּפְׁשעּו ִבי:  ָאבִ 43:27
וֲַאַחֵּלל ָׂשֵרי ֹקֶדׁש ְוֶאְּתָנה ַלֵחֶרם יֲַעֹקב ְוִיְׂשָרֵאל ְלִגּדּוִפים: 43:28

ְוַעָּתה ְׁשַמע יֲַעֹקב ַעְבִּדי ְוִיְׂשָרֵאל ָּבַחְרִּתי בֹו:  44:1
ֶּבֶטן יְַעְזֶרָּך ַאל־ִּתיָרא ַעְבִּדי יֲַעֹקב ִויֻׁשרּון ָּבַחְרִּתי בֹו:  ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֹעֶׂש ְוֹיֶצְר מִ 44:2
44:3  : ִּכי ֶאָּצק־ַמִים ַעל־ָצֵמא ְוֹנְזִלים ַעל־יַָּבָׁשה ֶאֹּצק רּוִחי ַעל־ַזְרֶע ּוִבְרָכִתי ַעל־ֶצֱאָצֶאי



ְוָצְמחּו ְּבֵבין ָחִציר ַּכֲעָרִבים ַעל־ִיְבֵלי־ָמִים:  44:4
ֶזה יֹאַמר ַליהוָה ָאִני ְוֶזה ִיְקָרא ְבֵׁשם־יֲַעֹקב ְוֶזה ִיְכֹּתב יָדֹו ַליהָוה ּוְבֵׁשם ִיְׂשָרֵאל ְיַכֶּנה:44:5
ִהים:  44:6 ־ִיְׂשָרֵאל ְוֹגֲאלֹו ְיהוָה ְצָבאֹות ֲאִני ִראׁשֹון וֲַאִני ַאֲחרֹון ּוִמַּבְלָעַדי ֵאין ֱא ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֶמֶל
מֹוִני ִיְקָרא ְויִַּגיֶדָה ְויְַעְרֶכָה ִלי ִמּׂשּוִמי ַעם־עֹוָלם ְוֹאִתּיֹות וֲַאֶׁשר ָּתבֹאָנה יִַּגידּו ָלמֹו: ּוִמי־כָ 44:7
ָדְעִּתי: ר ַּבל־יַָאל־ִּתְפֲחדּו ְוַאל־ִּתְרהּו ֲהלֹא ֵמָאז ִהְׁשַמְעִּתי ְוִהַּגְדִּתי ְוַאֶּתם ֵעָדי ֲהיֵׁש ֱאלֹוַּה ִמַּבְלָעַדי ְוֵאין צּו44:8
ֹיְצֵרי־ֶפֶסל ֻּכָּלם ֹּתהּו וֲַחמּוֵדיֶהם ַּבל־יֹוִעילּו ְוֵעֵדיֶהם ֵהָּמה ַּבל־ִיְראּו ּוַבל־יְֵדעּו ְלַמַען יֵֹבׁשּו: 44:9

ִמי־יַָצר ֵאל ּוֶפֶסל ָנָס ְלִבְלִּתי הֹוִעיל:  44:10
ַקְּבצּו ֻכָּלם יֲַעֹמדּו ִיְפֲחדּו יֵֹבׁשּו יַָחד:  ֵהן ָּכל־ֲחֵבָריו יֵֹבׁשּו ְוָחָרִׁשים ֵהָּמה ֵמָאָדם ִיְת 44:11
לֹא־ָׁשָתה ַמִים  ָחַרׁש ַּבְרֶזל ַמֲעָצד ּוָפַעל ַּבֶּפָחם ּוַבַּמָּקבֹות ִיְּצֵרהּו וִַּיְפָעֵלהּו ִּבְזרֹוַע ֹּכחֹו ַּגם־ָרֵעב ְוֵאין ֹּכַח 44:12
וִַּייָעף:  
ֶרד יֲַעֵׂשהּו ַּבַּמְקֻצעֹות ּוַבְּמחּוָגה ְיָתֳאֵרהּו וַַּיֲעֵׂשהּו ְּכַתְבִנית ִאיׁש ְּכִתְפֶאֶרת  ָחַרׁש ֵעִצים ָנָטה ָקו ְיָתֲאֵרהּו ַבּׂשֶ 44:13

ָאָדם ָלֶׁשֶבת ָּבִית:  
ִלְכָרת־לֹו ֲאָרִזים וִַּיַּקח ִּתְרָזה ְוַאּלֹון וְַיַאֶּמץ־לֹו ַּבֲעֵצי־יַָער ָנַטע ֹאֶרן ְוֶגֶׁשם ְיַגֵּדל: 44:14
ד־ָלמֹו:  ה ְלָאָדם ְלָבֵער וִַּיַּקח ֵמֶהם וַָּיָחם ַאף־יִַּׂשיק ְוָאָפה ָלֶחם ַאף־ִיְפַעל־ֵאל וִַּיְׁשָּתחּו ָעָׂשהּו ֶפֶסל וִַּיְסּגָ ְוָהי44:15ָ
ָרִאיִתי אּור:  ֶחְציֹו ָׂשַרף ְּבמֹו־ֵאׁש ַעל־ֶחְציֹו ָּבָׂשר ִיְצֶלה יֹאַכל ָצִלי ְוִיְׂשָּבע ַאף־יָֹחם ְויֹאַמר ֶהָאח ַחּמֹוִתי 44:16
ָּתה:  ּוְׁשֵאִריתֹו ְלֵאל ָעָׂשה ְלִפְסלֹו יסגוד־ִיְסָּגד־לֹו ְוִיְׁשַּתחּו ְוִיְתַּפֵּלל ֵאָליו ְויֹאַמר ַהִּציֵלִני ִּכי ֵאִלי אָ 44:17
לֹא יְָדעּו ְולֹא יִָבינּו ִּכי ַטח ֵמְראֹות ֵעיֵניֶהם ֵמַהְׂשִּכיל ִלֹּבָתם: 44:18
ֶאל־ִלּבֹו ְולֹא ַדַעת ְולֹא־ְתבּוָנה ֵלאֹמר ֶחְציֹו ָׂשַרְפִּתי ְבמֹו־ֵאׁש ְוַאף ָאִפיִתי ַעל־ֶּגָחָליו ֶלֶחם ֶאְצֶלה ְולֹא־יִָׁשיב 44:19

ָבָׂשר ְוֹאֵכל ְוִיְתרֹו ְלתֹוֵעָבה ֶאֱעֶׂשה ְלבּול ֵעץ ֶאְסּגֹוד:  
יֹאַמר ֲהלֹוא ֶׁשֶקר ִּביִמיִני: ֹרֶעה ֵאֶפר ֵלב הּוַתל ִהָּטהּו ְולֹא־יִַּציל ֶאת־ַנְפׁשֹו ְולֹא44:20
ְזָכר־ֵאֶּלה יֲַעֹקב ְוִיְׂשָרֵאל ִּכי ַעְבִּדי־ָאָּתה ְיַצְרִּתי ֶעֶבד־ִלי ַאָּתה ִיְׂשָרֵאל לֹא ִתָּנֵׁשִני: 44:21
44:22  : ָמִחיִתי ָכָעב ְּפָׁשֶעי ְוֶכָעָנן ַחּטֹאוֶתי ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי ְגַאְלִּתי
יֲַעֹקב  ָרּנּו ָׁשַמִים ִּכי־ָעָׂשה ְיהוָה ָהִריעּו ַּתְחִּתּיֹות ָאֶרץ ִּפְצחּו ָהִרים ִרָּנה יַַער ְוָכל־ֵעץ ּבֹו ִּכי־ָגַאל ְיהוָה44:23

ּוְבִיְׂשָרֵאל ִיְתָּפָאר:
ם ְלַבִּדי ֹרַקע ָהָאֶרץ ִמי ִאִּתי ֵמִאִּתי:  ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֹּגֲאֶל ְוֹיֶצְר ִמָּבֶטן ָאֹנִכי ְיהוָה ֹעֶׂשה ֹּכל ֹנֶטה ָׁשַמיִ 44:24
ֵמֵפר ֹאתֹות ַּבִּדים ְוֹקְסִמים ְיהֹוֵלל ֵמִׁשיב ֲחָכִמים ָאחֹור ְוַדְעָּתם ְיַסֵּכל:  44:25
יָנה ְוָחְרבֹוֶתיָה ֲאקֹוֵמם: ֵמִקים ְּדַבר ַעְבּדֹו וֲַעַצת ַמְלָאָכיו יְַׁשִלים ָהֹאֵמר ִלירּוָׁשַלִם ּתּוָׁשב ּוְלָעֵרי ְיהּוָדה ִּתָּבנֶ 44:26
ָהֹאֵמר ַלּצּוָלה ֳחָרִבי ְוַנֲהֹרַתִי אֹוִביׁש:  44:27
ֹרִעי ְוָכל־ֶחְפִצי יְַׁשִלם ְוֵלאֹמר ִלירּוָׁשַלִם ִּתָּבֶנה ְוֵהיָכל ִּתָּוֵסד: 1ָהֹאֵמר ְלכּוֻרׁש44:28

ֹּתַח ְלָפָניו  ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ִלְמִׁשיחֹו ְלכּוֻרׁש ֲאֶׁשר־ֶהֱחַזְקִּתי ִביִמינֹו ְלַרד־ְלָפָניו ּגֹוִים ּוָמְתֵני ְמָלִכים ֲאַפֵּתַח ִלפְ 45:1
ְּדָלַתִים ּוְׁשָעִרים לֹא ִיָּסֵגרּו:  

ֵּבר ּוְבִריֵחי ַבְרֶזל ֲאַגֵּדַע:  ֲאִני ְלָפֶני ֵאֵל והָררים יאושר ַּדְלתֹות ְנחּוָׁשה ֲאׁשַ 45:2
ֵהי ִיְׂשָר 45:3 ֵאל:  ְוָנַתִּתי ְל אֹוְצרֹות ֹחֶׁש ּוַמְטֻמֵני ִמְסָּתִרים ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי־ֲאִני ְיהוָה ַהּקֹוֵרא ְבִׁשְמ ֱא
 ְולֹא ְיַדְעָּתִני:  ְלַמַען ַעְבִּדי יֲַעֹקב ְוִיְׂשָרֵאל ְּבִחיִרי וֶָאְקָרא ְל ִּבְׁשֶמ ֲאַכּנְ 45:4
ִהים ֲאַאֶּזְר ְולֹא ְיַדְעָּתִני: 45:5 ֲאִני ְיהוָה ְוֵאין עֹוד זּוָלִתי ֵאין ֱא
ְלַמַען יְֵדעּו ִמִּמְזַרח־ֶׁשֶמׁש ּוִמַּמֲעָרָבה ִּכי־ֶאֶפס ִּבְלָעָדי ֲאִני ְיהוָה ְוֵאין עֹוד:  45:6
לֹום ּובֹוֵרא ָרע ֲאִני ְיהוָה ֹעֶׂשה ָכל־ֵאֶּלה: יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא ֹחֶׁש ֹעֶׂשה ׁשָ 45:7
ה  ַהְרִעיפּו ָׁשַמִים ִמַּמַעל ּוְׁשָחִקים ִיְּזלּו־ֶצֶדק ִּתְפַּתח־ֶאֶרץ ְוִיְפרּו־יֶַׁשע ּוְצָדָקה ַתְצִמיַח יַַחד ֲאִני ְיהָו45:8

ְּבָראִתיו: 
ְרֵׂשי ֲאָדָמה ֲהיֹאַמר ֹחֶמר ְלֹיְצרֹו ַמה־ַּתֲעֶׂשה ּוָפָעְל ֵאין־יַָדִים לֹו: הֹוי ָרב ֶאת־ֹיְצרֹו ֶחֶרׂש ֶאת־חַ 45:9

הֹוי ֹאֵמר ְלָאב ַמה־ּתֹוִליד ּוְלִאָּׁשה ַמה־ְּתִחיִלין: 45:10
ַעל־ֹּפַעל יַָדי ְּתַצּוִֻני:  ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ְוֹיְצרֹו ָהֹאִתּיֹות ְׁשָאלּוִני ַעל־ָּבַני וְ 45:11
ָאֹנִכי ָעִׂשיִתי ֶאֶרץ ְוָאָדם ָעֶליָה ָבָראִתי ֲאִני יַָדי ָנטּו ָׁשַמִים ְוָכל־ְצָבָאם ִצֵּויִתי:  45:12
לֹא ְבֹׁשַחד ָאַמר ְיהוָה  ָאֹנִכי ַהִעיֹרִתהּו ְבֶצֶדק ְוָכל־ְּדָרָכיו ֲאיֵַּׁשר הּוא־ִיְבֶנה ִעיִרי ְוָגלּוִתי ְיַׁשֵּלַח לֹא ִבְמִחיר וְ 45:13
ְצָבאֹות:
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ֵלכּו ַּבִּזִּקים  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְיִגיַע ִמְצַרִים ּוְסַחר־ּכּוׁש ּוְסָבִאים ַאְנֵׁשי ִמָּדה ָעַלִי יֲַעֹברּו ְוָל ִיְהיּו ַאֲחַרִי י45:14ֵ
ִהים: יֲַעֹברּו ְוֵאַלִי ִיְׁשַּתֲחוּו ֵאַלִי ִיְתַּפָּללּו ַא ָּב אֵ  ל ְוֵאין עֹוד ֶאֶפס ֱא

ֵהי ִיְׂשָרֵאל מֹוִׁשיַע:  45:15 ָאֵכן ַאָּתה ֵאל ִמְסַּתֵּתר ֱא
ּבֹוׁשּו ְוַגם־ִנְכְלמּו ֻּכָּלם יְַחָּדו ָהְלכּו ַבְּכִלָּמה ָחָרֵׁשי ִציִרים:  45:16
ָּכְלמּו ַעד־עֹוְלֵמי ַעד:ִיְׂשָרֵאל נֹוַׁשע ַּביהוָה ְּתׁשּוַעת עֹוָלִמים לֹא־ֵתֹבׁשּו ְולֹא־ִת 45:17
ִהים ֹיֵצר ָהָאֶרץ ְוֹעָׂשּה הּוא כֹוְנָנּה לֹא־ֹתהּו ְבָרָאּה ָלֶׁשֶבת 45:18 ְיָצָרּה ִּכי ֹכה ָאַמר־ְיהוָה ּבֹוֵרא ַהָּׁשַמִים הּוא ָהֱא

ֲאִני ְיהוָה ְוֵאין עֹוד:  
ַמְרִּתי ְלֶזַרע יֲַעֹקב ֹּתהּו ַבְּקׁשּוִני ֲאִני ְיהוָה ֹּדֵבר ֶצֶדק ַמִּגיד לֹא ַבֵּסֶתר ִּדַּבְרִּתי ִּבְמקֹום ֶאֶרץ ֹחֶׁש לֹא אָ 45:19

ֵמיָׁשִרים:  
ל לֹא יֹוִׁשיַע: ִהָּקְבצּו וָֹבאּו ִהְתַנְּגׁשּו יְַחָּדו ְּפִליֵטי ַהּגֹוִים לֹא יְָדעּו ַהֹּנְׂשִאים ֶאת־ֵעץ ִּפְסָלם ּוִמְתַּפְלִלים ֶאל־אֵ 45:20
ִהים  ַהִּגידּו 45:21 ְוַהִּגיׁשּו ַאף ִיָּוֲעצּו יְַחָּדו ִמי ִהְׁשִמיַע זֹאת ִמֶּקֶדם ֵמָאז ִהִּגיָדּה ֲהלֹוא ֲאִני ְיהוָה ְוֵאין־עֹוד ֱא

ִמַּבְלָעַדי ֵאל־ַצִּדיק ּומֹוִׁשיַע ַאִין זּוָלִתי:  
ְּפנּו־ֵאַלי ְוִהָּוְׁשעּו ָּכל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ ִּכי ֲאִני־ֵאל ְוֵאין עֹוד:45:22
הִ 45:23 : 1ים ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי יָָצא ִמִּפי ְצָדָקה ָּדָבר ְולֹא יָׁשּוב ִּכי־ִלי ִּתְכַרע ָּכל־ֶּבֶר וִַּתָּׁשַבע ָּכל־ָלׁשֹון ֵלא
ִלי ָאַמר ְצָדקֹות וָֹעז ָעָדיו יָבֹואּו ְויֵֹבׁשּו ֹּכל ַהֶּנֱחִרים ּבֹו:  ַא ַּביהוָה45:24
ַּביהוָה ִיְצְּדקּו ְוִיְתַהְללּו ָּכל־ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל:  45:25

ָּכַרע ֵּבל ָקַרס ְנבֹו ָהיּו ֲעַצֵּביֶהם ַלַחָּיה ְוַלְּבֵהָמה ְנֻׂשֹאֵתיֶכם ֲעמּוסֹות ַמָּׂשא ַלֲעיֵָפה:  46:1
ָקְרסּו ָכְרעּו יְַחָּדו לֹא יְָכלּו ַמֵּלט ַמָּׂשא ְוַנְפָׁשם ַּבְּׁשִבי ָהָלָכה: 46:2
ִׁשְמעּו ֵאַלי ֵּבית יֲַעֹקב ְוָכל־ְׁשֵאִרית ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַהֲעֻמִסים ִמִּני־ֶבֶטן ַהְּנֻׂשִאים ִמִּני־ָרַחם:  46:3
ִני ֶאְסֹּבל ֲאִני ָעִׂשיִתי וֲַאִני ֶאָּׂשא וֲַאִני ֶאְסֹּבל וֲַאַמֵּלט: ְוַעד־ִזְקָנה ֲאִני הּוא ְוַעד־ֵׂשיָבה אֲ 46:4
ְלִמי ְתַדְמיּוִני ְוַתְׁשוּו ְוַתְמִׁשלּוִני ְוִנְדֶמה:  46:5
־ִיְׁשַּתֲחּוּו:  ַהָּזִלים ָזָהב ִמִּכיס ְוֶכֶסף ַּבָּקֶנה ִיְׁשֹקלּו ִיְׂשְּכרּו צֹוֵרף ְויֲַעֵׂשהּו ֵאל ִיְסְּגדּו ַאף 46:6
ה ִמָּצָרתֹו לֹא  ִיָּׂשֻאהּו ַעל־ָּכֵתף ִיְסְּבֻלהּו ְויִַּניֻחהּו ַתְחָּתיו ְויֲַעֹמד ִמְּמקֹומֹו לֹא יִָמיׁש ַאף־ִיְצַעק ֵאָליו ְולֹא יֲַענֶ 46:7

יֹוִׁשיֶעּנּו:
ִזְכרּו־זֹאת ְוִהְתֹאָׁשׁשּו ָהִׁשיבּו פֹוְׁשִעים ַעל־ֵלב:  46:8
ִהים ְוֶאֶפס ָּכמֹוִני: 46:9 ִזְכרּו ִראֹׁשנֹות ֵמעֹוָלם ִּכי ָאֹנִכי ֵאל ְוֵאין עֹוד ֱא

ַמִּגיד ֵמֵראִׁשית ַאֲחִרית ּוִמֶּקֶדם ֲאֶׁשר לֹא־ַנֲעׂשּו ֹאֵמר ֲעָצִתי ָתקּום ְוָכל־ֶחְפִצי ֶאֱעֶׂשה: 46:10
ִתי ַאף־ִּדַּבְרִּתי ַאף־ֲאִביֶאָּנה יַָצְרִּתי ַאף־ֶאֱעֶׂשָּנה: ֹקֵרא ִמִּמְזָרח ַעִיט ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק ִאיׁש עצתו ֲעצָ 46:11
ִׁשְמעּו ֵאַלי ַאִּביֵרי ֵלב ָהְרחֹוִקים ִמְּצָדָקה:  46:12
י: ֵקַרְבִּתי ִצְדָקִתי לֹא ִתְרָחק ּוְתׁשּוָעִתי לֹא ְתַאֵחר ְוָנַתִּתי ְבִצּיֹון ְּתׁשּוָעה ְלִיְׂשָרֵאל ִּתְפַאְרִּת 46:13

ַרָּכה וֲַענָֻּגה:  ְרִדי ּוְׁשִבי ַעל־ָעָפר ְּבתּוַלת ַּבת־ָּבֶבל ְׁשִבי־ָלָאֶרץ ֵאין־ִּכֵּסא ַּבת־ַּכְׂשִּדים ִּכי לֹא תֹוִסיִפי ִיְקְראּו־ָל 47:1
ָהרֹות: ְקִחי ֵרַחִים ְוַטֲחִני ָקַמח ַּגִּלי ַצָּמֵת ֶחְׂשִּפי־ֹׁשֶבל ַּגִּלי־ׁשֹוק ִעְבִרי נְ 47:2
ִּתָּגל ֶעְרוֵָת ַּגם ֵּתָרֶאה ֶחְרָּפֵת ָנָקם ֶאָּקח ְולֹא ֶאְפַּגע ָאָדם: 47:3
ֹּגֲאֵלנּו ְיהוָה ְצָבאֹות ְׁשמֹו ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל:  2ָאַמר 47:4
ִּדים ִּכי לֹא תֹוִסיִפי ִיְקְראּו־ָל ְּגֶבֶרת ַמְמָלכֹות:  ְׁשִבי דּוָמם ּוֹבִאי ַבֹחֶׁש ַּבת־ַּכְׂש 47:5
ֹאד:  ָקַצְפִּתי ַעל־ַעִּמי ִחַּלְלִּתי ַנֲחָלִתי וֶָאְּתֵנם ְּביֵָד לֹא־ַׂשְמְּת ָלֶהם ַרֲחִמים ַעל־ָזֵקן ִהְכַּבְדְּת ֻעֵּל מְ 47:6
ֵאֶּלה ַעל־ִלֵּב לֹא ָזַכְרְּת ַאֲחִריָתּה: וַּתֹאְמִרי ְלעֹוָלם ֶאְהיֶה ְגָבֶרת ַעד לֹא־ַׂשְמְּת 47:7
ע  ְוַעָּתה ִׁשְמִעי־זֹאת ֲעִדיָנה ַהּיֹוֶׁשֶבת ָלֶבַטח ָהֹאְמָרה ִּבְלָבָבה ֲאִני ְוַאְפִסי עֹוד לֹא ֵאֵׁשב ַאְלָמָנה ְולֹא ֵאדַ 47:8

ְׁשכֹול: 
ְׁשכֹול ְוַאְלֹמן ְּכֻתָּמם יָֹבאּו ָעַלִי ְּבֹרב ְּכָׁשַפִי ְּבָעְצַמת ֲחָבַרִי ְמֹאד:  ְוָתבֹאָנה ָּל ְׁשֵּתי־ֵאֶּלה ֶרַגע ְּביֹום ֶאָחד 47:9

עֹוד:  וִַּתְבְטִחי ְבָרָעֵת ָאַמְרְּת ֵאין ֹרָאִני ָחְכָמֵת ְוַדְעֵּת ִהיא ׁשֹוְבָבֶת וַּתֹאְמִרי ְבִלֵּב ֲאִני ְוַאְפִסי47:10
ָרָעה לֹא ֵתְדִעי ַׁשְחָרּה ְוִתֹּפל ָעַלִי ֹהוָה לֹא תּוְכִלי ַּכְּפָרּה ְוָתבֹא ָעַלִי ִּפְתֹאם ׁשֹוָאה לֹא  ּוָבָאה ָעַלִי 47:11
ֵתָדִעי: 
ִעְמִדי־ָנא ַבֲחָבַרִי ּוְבֹרב ְּכָׁשַפִי ַּבֲאֶׁשר יַָגַעְּת ִמְּנעּוָרִי אּוַלי ּתּוְכִלי הֹוִעיל אּוַלי ַּתֲערֹוִצי:47:12
:  ִנְלֵאית ְּבֹרב ֲעָצָתִי יַַעְמדּו־ָנא ְויֹוִׁשיֻע חֹוֵברי ָׁשַמִים ַהֹחִזים ַּבּכֹוָכִבים מֹוִדיִעם ֶלֳחָדִׁשים ֲאֶׁשר י47:13ָ בֹוא ָעָלִי
ָלֶׁשֶבת ֶנְגּדֹו:  ִהֵּנה ָהיּו ְכַקׁש ֵאׁש ְׂשָרָפַתם לֹא־יִַּצילּו ֶאת־ַנְפָׁשם ִמַּיד ֶלָהָבה ֵאין־ַּגֶחֶלת ַלְחָמם אּור 47:14

1 23 ִהים // LXX ֵלא omit MT (ִהים :Paleo-Hebrew (ָלׁשֹוןֵלא נ -ם
2 4 // LXX OL ָאַמר  omit MT Tg Syr Vg



47:15 : ֵּכן ָהיּו־ָל ַּבֲאֶׁשר יָָגַעְּת ֹסֲחַרִי ִמְּנעּוַרִי ִאיׁש ְלֶעְברֹו ָּתעּו ֵאין מֹוִׁשיֵע
ֵהי ִיְׂשָרֵאל  ִׁשְמעּו־זֹאת ֵּבית־יֲַעֹקב ַהִּנְקָרִאים ְּבֵׁשם ִיְׂשָרֵאל ּוִמֵּמי ְיהּוָדה יָָצאּו ַהִּנְׁשָּבִעים ְּבֵׁשם יְ 48:1 הוָה ּוֵבא

יְַזִּכירּו לֹא ֶבֱאֶמת ְולֹא ִבְצָדָקה: 
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִנְסָמכּו ְיהוָה ְצָבאֹות ְׁשמֹו: 48:2 ִּכי־ֵמִעיר ַהֹּקֶדׁש ִנְקָראּו ְוַעל־ֱא
יִתי וַָּתבֹאָנה: ָהִראֹׁשנֹות ֵמָאז ִהַּגְדִּתי ּוִמִּפי יְָצאּו וַָאְׁשִמיֵעם ִּפְתֹאם ָעִׂש 48:3
ֵמֲאֶׁשר יַָדְעִּתי ִּכי ָקֶׁשה ָאָּתה ְוִגיד ַּבְרֶזל ָעְרֶּפ ּוִמְצֲח ְנחּוָׁשה: 48:4
וַָאִּגיד ְל ֵמָאז ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא ִהְׁשַמְעִּתי ֶּפן־ּתֹאַמר ֲעַצִּבי ָעָׂשם ּוִפְסִלי ְוִנְסִּכי ִצָּום: 48:5
ּה ְוַאֶּתם ֲהלֹוא ַתִּגידּו ִהְׁשַמְעִּתי ֲחָדׁשֹות ֵמַעָּתה ּוְנֻצרֹות ְולֹא ְיַדְעָּתם:  ָׁשַמְעָּת ֲחֵזה ֻּכּלָ 48:6
ַעָּתה ִנְבְראּו ְולֹא ֵמָאז ְוִלְפֵני־יֹום ְולֹא ְׁשַמְעָּתם ֶּפן־ּתֹאַמר ִהֵּנה ְיַדְעִּתין: 48:7
:  ַּגם לֹא־ָׁשַמְעָּת ַּגם לֹא יַָדְעָּת ַּגם ֵמָאז לֹא־ִפְּת 48:8 ָחה ָאְזֶנ ִּכי יַָדְעִּתי ָּבגֹוד ִּתְבּגֹוד ּוֹפֵׁשַע ִמֶּבֶטן ֹקָרא ָל
48:9 : ְלַמַען ְׁשִמי ַאֲאִרי ַאִּפי ּוְתִהָּלִתי ֶאֱחָטם־ָל ְלִבְלִּתי ַהְכִריֶת

ִהֵּנה ְצַרְפִּתי ְולֹא ְבָכֶסף ְּבַחְרִּתי ְּבכּור ֹעִני:  48:10
ֲעִני ֶאֱעֶׂשה ִּכי ֵאי יֵָחל ְׁשִמי ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר לֹא־ֶאֵּתן: ְלַמֲעִני ְלמַ 48:11
ְׁשַמע ֵאַלי יֲַעֹקב ְוִיְׂשָרֵאל ְמֹקָרִאי ֲאִני־הּוא ֲאִני ִראׁשֹון ַאף ֲאִני ַאֲחרֹון:  48:12
וַַּיַעְמדּו יְַחָּדו: ַאף־יִָדי יְָסָדה ֶאֶרץ ִויִמיִני ִטְּפָחה ָׁשָמִים ֹקֵרא ֲאִני ֲאֵליֶהם 48:13
ִיָּקְבצּו כּוָּלם ּוֲׁשָמעּו ִמי ָבֶהם ִהִּגיד ֶאת־ֵאֶּלה ְיהוָה ֲאֵהבֹו יֲַעֶׂשה ֶחְפצֹו ְּבָבֶבל ּוְזֹרעֹו ַּכְׂשִּדים:  48:14
ֲאִני ֲאִני ִּדַּבְרִּתי ַאף־ְקָראִתיו ֲהִביֹאִתיו ְוִהְצִליַח ַּדְרּכֹו: 48:15
ְיהִוה ְׁשָלַחִני ְורּוחֹו:1עּו־זֹאת לֹא ֵמרֹאׁש ַּבֵּסֶתר ִּדַּבְרִּתי ֵמֵעת ֱהיֹוָתּה ָׁשם ָאִני ְוַעָּתה ִקְרבּו ֵאַלי ִׁשמְ 48:16
: ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֹּגַאְל ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ֲאִני 48:17 ֶהי ְמַלֶּמְד ְלהֹוִעיל ַמְדִריֲכ ְּבֶדֶר ֵּתֵל ְיהוָה ֱא
ְולּוא ִהְקַׁשְבָּת ְלִמְצוָתי וְַיִהי ַכָּנָהר ְׁשלֹוֶמ ְוִצְדָקְת ְּכַגֵּלי ַהָּים: 48:18
ד ְׁשמֹו ִמְּלָפָני:  וְַיִהי ַכחֹול ַזְרֶע ְוֶצֱאָצֵאי ֵמֶעי ִּכְמֹעָתיו לֹא־ִיָּכֵרת ְולֹא־ִיָּׁשמֵ 48:19
ְיהוָה  ְצאּו ִמָּבֶבל ִּבְרחּו ִמַּכְׂשִּדים ְּבקֹול ִרָּנה ַהִּגידּו ַהְׁשִמיעּו זֹאת הֹוִציאּוָה ַעד־ְקֵצה ָהָאֶרץ ִאְמרּו ָּגַאל 48:20

ַעְבּדֹו יֲַעֹקב:  
ע־צּור וַָּיזֻבּו ָמִים: ְולֹא ָצְמאּו ָּבֳחָרבֹות הֹוִליָכם ַמִים ִמּצּור ִהִּזיל ָלמֹו וִַּיְבקַ 48:21
ֵאין ָׁשלֹום ָאַמר ְיהוָה ָלְרָׁשִעים: 48:22

ִׁשְמעּו ִאִּיים ֵאַלי ְוַהְקִׁשיבּו ְלֻאִּמים ֵמָרחֹוק ְיהוָה ִמֶּבֶטן ְקָרָאִני ִמְּמֵעי ִאִּמי ִהְזִּכיר ְׁשִמי:  49:1
יָאִני וְַיִׂשיֵמִני ְלֵחץ ָּברּור ְּבַאְׁשָּפתֹו ִהְסִּתיָרִני:  וַָּיֶׂשם ִּפי ְּכֶחֶרב ַחָּדה ְּבֵצל יָדֹו ֶהְחּבִ 49:2
וַּיֹאֶמר ִלי ַעְבִּדי־ָאָּתה ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר־ְּב ֶאְתָּפָאר: 49:3
ָהי:  וֲַאִני ָאַמְרִּתי ְלִריק יַָגְעִּתי ְלֹתהּו ְוֶהֶבל ֹּכִחי ִכֵּליִתי ָאֵכן ִמְׁשָּפִטי ֶאת־ְיהוָה ּוְפֻעָּלִתי אֶ 49:4 ת־ֱא
ַהי ָהיָה  ְוַעָּתה ָאַמר ְיהוָה ֹיְצִרי ִמֶּבֶטן ְלֶעֶבד לֹו ְלׁשֹוֵבב יֲַעֹקב ֵאָליו ְוִיְׂשָרֵאל לֹו יֵָאֵסף ְוֶאָּכֵבד ְּבֵעיֵני ְיה49:5 וָה וֵא
ֻעִּזי:  
ִיְׂשָרֵאל ְלָהִׁשיב ּוְנַתִּתי ְלאֹור ּגֹוִים ִלְהיֹות  ּוְנִציֵריוַּיֹאֶמר ָנֵקל ִמְהיֹוְת ִלי ֶעֶבד ְלָהִקים ֶאת־ִׁשְבֵטי יֲַעֹקב 49:6

ַעד־ְקֵצה ָהָאֶרץ: 2ִליׁשּוָעה
ים ְוִיְׁשַּתֲחּוו  ֹּכה ָאַמר־ְיהוָה ֹּגֵאל ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוׁשֹו ִלְבזּוי־ֶנֶפׁש ִלְמָתֵעב ּגֹוי ְלֶעֶבד ֹמְׁשִלים ְמָלִכים ִיְראּו וָָקמּו ָׂשִר 49:7
ן ְיהוָה ֲאֶׁשר ֶנֱאָמן ְקֹדׁש ִיְׂשָרֵאל וִַּיְבָחֶרָּך:  ְלַמעַ 

ץ ְלַהְנִחיל  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְּבֵעת ָרצֹון ֲעִניִתי ּוְביֹום ְיׁשּוָעה ֲעַזְרִּתי ְוֶאָּצְר ְוֶאֶּתְנ ִלְבִרית ָעם ְלָהִקים ֶארֶ 49:8
ְנָחלֹות ֹׁשֵממֹות: 

ֶׁשר ַּבֹחֶׁש ִהָּגלּו ַעל־ְּדָרִכים ִיְרעּו ּוְבָכל־ְׁשָפִיים ַמְרִעיָתם:  ֵלאֹמר ַלֲאסּוִרים ֵצאּו ַלאֲ 49:9
לֹא ִיְרָעבּו ְולֹא ִיְצָמאּו ְולֹא־יֵַּכם ָׁשָרב וָָׁשֶמׁש ִּכי־ְמַרֲחָמם ְיַנֲהֵגם ְוַעל־ַמּבּוֵעי ַמִים ְיַנֲהֵלם:  49:10
ַתי ְירֻ 49:11 מּון:  ְוַׂשְמִּתי ָכל־ָהַרי ַלָּדֶר ּוְמִס
ִהֵּנה־ֵאֶּלה ֵמָרחֹוק יָֹבאּו ְוִהֵּנה־ֵאֶּלה ִמָּצפֹון ּוִמָּים ְוֵאֶּלה ֵמֶאֶרץ ְסוִֵנים: 49:12
ָרּנּו ָׁשַמִים ְוִגיִלי ָאֶרץ יפצחו ּוִפְצחּו ָהִרים ִרָּנה ִּכי־ִנַחם ְיהוָה ַעּמֹו וֲַעִנָּיו ְיַרֵחם: 49:13
ִני ְיהוָה וַאֹדָני ְׁשֵכָחִני:  וַּתֹאֶמר ִצּיֹון ֲעָזבַ 49:14
49:15 : ֲהִתְׁשַּכח ִאָּׁשה עּוָלּה ֵמַרֵחם ֶּבן־ִּבְטָנּה ַּגם־ֵאֶּלה ִתְׁשַּכְחָנה ְוָאֹנִכי לֹא ֶאְׁשָּכֵח
ֵהן ַעל־ַּכַּפִים ַחֹּקִתי חֹוֹמַתִי ֶנְגִּדי ָּתִמיד: 49:16

1 16 // LXX Ath Spec ְוַעָּתה add MT DSS(1QIsa(a)) LXX(O C’ Min) Mss Bo Tg Vg ֲאֹדָני
2 6 // LXX, and Acts 13:47 ִליׁשּוָעה MT DSS(1QIsa(a)) Syr ְיׁשּוָעִתי



ִי ִמֵּמ יֵֵצאּו:  ִמֲהרּו ּבֹוַנִי ְמָהְרַסִי ּוַמֲחִרבַ 49:17
ִרים ַּכַּכָּלה:  ְׂשִאי־ָסִביב ֵעיַנִי ּוְרִאי ֻּכָּלם ִנְקְּבצּו ָבאּו־ָל ַחי־ָאִני ְנֻאם־ְיהוָה ִּכי ֻכָּלם ָּכֲעִדי ִתְלָּבִׁשי ּוְתַקְּׁש 49:18
:  ִּכי ָחְרֹבַתִי ְוֹׁשְמֹמַתִי ְוֶאֶרץ ֲהִרֻסֵתי ִּכי ַעָּתה ֵּתְצִרי מִ 49:19 ּיֹוֵׁשב ְוָרֲחקּו ְמַבְּלָעִי
עֹוד יֹאְמרּו ְבָאְזַנִי ְּבֵני ִׁשֻּכָלִי ַצר־ִלי ַהָּמקֹום ְּגָׁשה־ִּלי ְוֵאֵׁשָבה:  49:20
ן ֲאִני ִנְׁשַאְרִּתי  ְוָאַמְרְּת ִּבְלָבֵב ִמי יַָלד־ִלי ֶאת־ֵאֶּלה וֲַאִני ְׁשכּוָלה ְוַגְלמּוָדה ֹּגָלה ְוסּוָרה ְוֵאֶּלה ִמי ִגֵּדל הֵ 49:21

ְלַבִּדי ֵאֶּלה ֵאיֹפה ֵהם:
ָּכֵתף  ֹּכה־ָאַמר ְיהִוה ִהֵּנה ֶאָּׂשא ֶאל־ּגֹוִים יִָדי ְוֶאל־ַעִּמים ָאִרים ִנִּסי ְוֵהִביאּו ָבַנִי ְּבֹחֶצן ּוְבֹנַתִי ַעל־49:22

ִּתָּנֶׂשאָנה:  
יֹקַתִי ַאַּפִים ֶאֶרץ ִיְׁשַּתֲחוּו ָל וֲַעַפר ַרְגַלִי ְיַלֵחכּו ְויַָדַעְּת ִּכי־ֲאִני ְיהוָה  ְוָהיּו ְמָלִכים ֹאְמַנִי ְוָׂשרֹוֵתיֶהם ֵמינִ 49:23

ֲאֶׁשר לֹא־יֵֹבׁשּו קֹוָי: 
ֲהיַֻּקח ִמִּגּבֹור ַמְלקֹוַח ְוִאם־ְׁשִבי ָעִריץ ִיָּמֵלט: 49:24
ָּקח ּוַמְלקֹוַח ָעִריץ ִיָּמֵלט ְוֶאת־ְיִריַבִי ָאֹנִכי ָאִריב ְוֶאת־ָּבַנִי ָאֹנִכי אֹוִׁשיַע:  ִּכי־ֹכה ָאַמר ְיהוָה ַּגם־ְׁשִבי ִגּבֹור י49:25ֻ
ְוֹגֲאֵל ֲאִביר  ְוַהֲאַכְלִּתי ֶאת־מֹוַנִי ֶאת־ְּבָׂשָרם ְוֶכָעִסיס ָּדָמם ִיְׁשָּכרּון ְויְָדעּו ָכל־ָּבָׂשר ִּכי ֲאִני ְיהוָה מֹוִׁשיֵע 49:26

ֹקב: יַעֲ 
ן  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ֵאי ֶזה ֵסֶפר ְּכִריתּות ִאְּמֶכם ֲאֶׁשר ִׁשַּלְחִּתיָה אֹו ִמי ִמּנֹוַׁשי ֲאֶׁשר־ָמַכְרִּתי ֶאְתֶכם לֹו הֵ 50:1

ַּבֲעוֹנֵתיֶכם ִנְמַּכְרֶּתם ּוְבִפְׁשֵעיֶכם ֻׁשְּלָחה ִאְּמֶכם:  
ְוֵאין עֹוֶנה ֲהָקצֹור ָקְצָרה יִָדי ִמְּפדּות ְוִאם־ֵאין־ִּבי ֹכַח ְלַהִּציל ֵהן ְּבַגֲעָרִתי ַמּדּוַע ָּבאִתי ְוֵאין ִאיׁש ָקָראִתי 50:2

ַאֲחִריב יָם ָאִׂשים ְנָהרֹות ִמְדָּבר ִּתְבַאׁש ְּדָגָתם ֵמֵאין ַמִים ְוָתֹמת ַּבָּצָמא: 
ַאְלִּביׁש ָׁשַמִים ַקְדרּות ְוַׂשק ָאִׂשים ְּכסּוָתם: 50:3
ִדים: ָנַתן ִלי ְלׁשֹון ִלּמּוִדים ָלַדַעת ָלעּות ֶאת־יֵָעף ָּדָבר יִָעיר ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר יִָעיר ִלי ֹאֶזן ִלְׁשֹמַע ַּכִּלּמּו1ְיֹהִוה50:4
ָּפַתח־ִלי ֹאֶזן ְוָאֹנִכי לֹא ָמִריִתי ָאחֹור לֹא ְנסּוֹגִתי: 2ְיהִוה50:5
ֵּגִוי ָנַתִּתי ְלַמִּכים ּוְלָחיַי ְלֹמְרִטים ָּפַני לֹא ִהְסַּתְרִּתי ִמְּכִלּמֹות וָֹרק:  50:6
יֲַעָזר־ִלי ַעל־ֵּכן לֹא ִנְכָלְמִּתי ַעל־ֵּכן ַׂשְמִּתי ָפַני ַּכַחָּלִמיׁש וֵָאַדע ִּכי־לֹא ֵאבֹוׁש: 3וַיהוָה 50:7
:  ָקרֹוב ַמְצִּדיִקי ִמי־יִָריב ִאִּתי ַנַעְמָדה ָּיַחד ִמי־ַבַעל ִמְׁשָּפִטי ִיַּגׁש ֵאָלי50:8
ְיהִוה יֲַעָזר־ִלי ִמי־הּוא יְַרִׁשיֵעִני ֵהן ֻּכָּלם ַּכֶּבֶגד ִיְבלּו ָעׁש יֹאְכֵלם: 4ֵהן50:9

ָהיו:  ִמי ָבֶכם ְיֵרא ְיהוָה ֹׁשֵמַע ְּבקֹו50:10 ל ַעְבּדֹו ֲאֶׁשר ָהַל ֲחֵׁשִכים ְוֵאין ֹנַגּה לֹו ִיְבַטח ְּבֵׁשם ְיהוָה ְוִיָּׁשֵען ֵּבא
ֲעֵצָבה ֵהן ֻּכְּלֶכם ֹקְדֵחי ֵאׁש ְמַאְּזֵרי ִזיקֹות ְלכּו ְּבאֹור ֶאְׁשֶכם ּוְבִזיקֹות ִּבַעְרֶּתם ִמָּיִדי ָהְיָתה־ּזֹאת ָלֶכם ְלמַ 50:11

ִּתְׁשָּכבּון:
ִׁשְמעּו ֵאַלי ֹרְדֵפי ֶצֶדק ְמַבְקֵׁשי ְיהוָה ַהִּביטּו ֶאל־צּור ֻחַּצְבֶּתם ְוֶאל־ַמֶּקֶבת ּבֹור נַֻּקְרֶּתם:  51:1
ַהִּביטּו ֶאל־ַאְבָרָהם ֲאִביֶכם ְוֶאל־ָׂשָרה ְּתחֹוֶלְלֶכם ִּכי־ֶאָחד ְקָראִתיו וֲַאָבְרֵכהּו ְוַאְרֵּבהּו: 51:2
ָבּה ּתֹוָדה  ְיהוָה ִצּיֹון ִנַחם ָּכל־ָחְרֹבֶתיָה וַָּיֶׂשם ִמְדָּבָרּה ְּכֵעֶדן ְוַעְרָבָתּה ְּכַגן־ְיהָוה ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ִיָּמֵצא ִּכי־ִנַחם51:3

ְוקֹול ִזְמָרה:  
אֹור ַעִּמים ַאְרִּגיַע:  ַהְקִׁשיבּו ֵאַלי ַעִּמי ּוְלאּוִּמי ֵאַלי ַהֲאִזינּו ִּכי תֹוָרה ֵמִאִּתי ֵתֵצא ּוִמְׁשָּפִטי לְ 51:4
ָקרֹוב ִצְדִקי יָָצא ִיְׁשִעי ּוְזֹרַעי ַעִּמים ִיְׁשֹּפטּו ֵאַלי ִאִּיים ְיַקּוּו ְוֶאל־ְזֹרִעי ְייֵַחלּון:  51:5
ֶגד ִּתְבֶלה ְוֹיְׁשֶביָה ְּכמֹו־ֵכן  ְׂשאּו ַלָּׁשַמִים ֵעיֵניֶכם ְוַהִּביטּו ֶאל־ָהָאֶרץ ִמַּתַחת ִּכי־ָׁשַמִים ֶּכָעָׁשן ִנְמָלחּו ְוָהָאֶרץ ַּכּבֶ 51:6

ְימּותּון ִויׁשּוָעִתי ְלעֹוָלם ִּתְהיֶה ְוִצְדָקִתי לֹא ֵתָחת: 
ִׁשְמעּו ֵאַלי ֹיְדֵעי ֶצֶדק ַעם ּתֹוָרִתי ְבִלָּבם ַאל־ִּתיְראּו ֶחְרַּפת ֱאנֹוׁש ּוִמִּגֻּדֹפָתם ַאל־ֵּתָחּתּו: 51:7
ם ָעׁש ְוַכֶּצֶמר יֹאְכֵלם ָסס ְוִצְדָקִתי ְלעֹוָלם ִּתְהיֶה ִויׁשּוָעִתי ְלדֹור ּדֹוִרים: ִּכי ַכֶּבֶגד יֹאְכלֵ 51:8
ֶלת  עּוִרי עּוִרי ִלְבִׁשי־ֹעז ְזרֹוַע ְיהוָה עּוִרי ִּכיֵמי ֶקֶדם ֹּדרֹות עֹוָלִמים ֲהלֹוא ַאְּת־ִהיא ַהַּמְחֶצֶבת ַרַהב ְמחֹולֶ 51:9
ַּתִּנין: 

א ַאְּת־ִהיא ַהַּמֲחֶרֶבת יָם ֵמי ְּתהֹום ַרָּבה ַהָּׂשָמה ַמֲעַמֵּקי־יָם ֶּדֶר ַלֲעֹבר ְּגאּוִלים:  ֲהלֹו51:10
גֹון  ּוְפדּויֵי ְיהוָה ְיׁשּובּון ּוָבאּו ִצּיֹון ְּבִרָּנה ְוִׂשְמַחת עֹוָלם ַעל־רֹאָׁשם ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה יִַּׂשיגּון ָנסּו ָי51:11

וֲַאָנָחה: 
ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא ְמַנֶחְמֶכם ִמי־ַאְּת וִַּתיְרִאי ֵמֱאנֹוׁש ָימּות ּוִמֶּבן־ָאָדם ָחִציר ִיָּנֵתן:  51:12

1 4 LXX Vg // pr ְיֹהִוה MT DSS(1QIsa(a)) ֲאֹדָני
2 5 LXX // pr ְיֹהִוה // MT ֲאֹדָני ִהים ֱא DSS(1QIsa(a)) Vg ֲאדֹ ָני
3 7 // LXX וַיהוָה // MT DSS(1QIsa(a)) LXX(S*O’L’C) Mss וַאֹדָני ְיהִוה ִהים ֱא Tg Vg וַאֹדָני
4 9 // LXX ֵהן add // MT DSS(1QIsa(b)) ֲאֹדָני ְיֹהִוה ֲאֹדָני // DSS(1QIsa(a)) ִהֵּנה ִהים ֱא ֲאֹדָני Tg Vg ֵהן



ּכֹוֵנן וִַּתְׁשַּכח ְיהוָה ֹעֶׂש נֹוֶטה ָׁשַמִים ְוֹיֵסד ָאֶרץ וְַּתַפֵחד ָּתִמיד ָּכל־ַהּיֹום ִמְּפֵני ֲחַמת ַהֵּמִציק ַּכֲאֶׁשר 51:13
ְׁשִחית ְוַאֵּיה ֲחַמת ַהֵּמִציק:  ְלהַ 

ִמַהר ֹצֶעה ְלִהָּפֵתַח ְולֹא־יָמּות ַלַּׁשַחת ְולֹא יְֶחַסר ַלְחמֹו: 51:14
ֶהי ֹרַגע ַהָּים וֶַּיֱהמּו ַּגָּליו ְיהוָה ְצָבאֹות ְׁשמֹו: 51:15 ְוָאֹנִכי ְיהוָה ֱא
ִתי ִלְנֹטַע ָׁשַמִים ְוִליֹסד ָאֶרץ ְוֵלאֹמר ְלִצּיֹון ַעִּמי־ָאָּתה: וָָאִׂשים ְּדָבַרי ְּבִפי ּוְבֵצל יִָדי ִּכִּסי51:16
ָׁשִתית ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי קּוִמי ְירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ָׁשִתית ִמַּיד ְיהוָה ֶאת־ּכֹוס ֲחָמתֹו ֶאת־ֻקַּבַעת ּכֹוס ַהַּתְרֵעָלה 51:17
ָמִצית: 
ָּכל־ָּבִנים יָָלָדה ְוֵאין ַמֲחִזיק ְּביָָדּה ִמָּכל־ָּבִנים ִּגֵּדָלה:  ֵאין־ְמַנֵהל ָלּה מִ 51:18
51:19  : ְׁשַּתִים ֵהָּנה ֹקְרֹאַתִי ִמי יָנּוד ָל ַהֹּׁשד ְוַהֶּׁשֶבר ְוָהָרָעב ְוַהֶחֶרב ִמי ִיַנֲחֵמ
:  ָּבַנִי ֻעְּלפּו ָׁשְכבּו ְּברֹאׁש ָּכל־חּוצֹות ְּכתֹוא ִמְכָמר הַ 51:20 ָהִי ְמֵלִאים ֲחַמת־ְיהוָה ַּגֲעַרת ֱא
ָלֵכן ִׁשְמִעי־ָנא זֹאת ֲעִנָּיה ּוְׁשֻכַרת ְולֹא ִמָּיִין: 51:21
ַהִי ָיִריב ַעּמֹו ִהֵּנה ָלַקְחִּתי ִמָּיֵד ֶאת־ּכֹוס ַהַּתְרֵעָלה ֶאת־ֻקַּבַעת ּכֹוס 51:22 י  ֲחָמִת ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדַנִי ְיהוָה וֵא

לֹא־תֹוִסיִפי ִלְׁשּתֹוָתּה עֹוד:  
: ְוַׂשְמִּתיָה ְּביַד־מֹוַגִי ֲאֶׁשר־ָאְמרּו ְלַנְפֵׁש ְׁשִחי ְוַנֲעֹבָרה וַָּתִׂשיִמי ָכָאֶרץ ֵּגֵו ְוַכחּוץ ַלֹעְבִרים51:23

רּוָׁשַלִם ִעיר ַהֹּקֶדׁש ִּכי לֹא יֹוִסיף יָבֹא־ָב עֹוד ָעֵרל ְוָטֵמא: עּוִרי עּוִרי ִלְבִׁשי ֻעֵּז ִצּיֹון ִלְבִׁשי ִּבְגֵדי ִתְפַאְרֵּת יְ 52:1
ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי ְׁשִבי ְירּוָׁשָלִם התפתחו ִהְתַּפְּתִחי מֹוְסֵרי ַצָּואֵר ְׁשִבָּיה ַּבת־ִצּיֹון: 52:2
ְבֶכֶסף ִּתָּגֵאלּו:  ִּכי־ֹכה ָאַמר ְיהוָה ִחָּנם ִנְמַּכְרֶּתם ְולֹא 52:3
ִּכי ֹכה ָאַמר ְיהִוה ִמְצַרִים יַָרד־ַעִּמי ָבִראֹׁשָנה ָלגּור ָׁשם ְוַאּׁשּור ְּבֶאֶפס ֲעָׁשקֹו:  52:4
ָתִמיד ָּכל־ַהּיֹום ְׁשִמי  3ְנֻאם־ְיהוָה ִּבְגַלְלֶכם ְיֵהיִלילּו2ֹמְׁשלֹו־ֹפה ְנֻאם־ְיהוָה ִּכי־ֻלַּקח ַעִּמי ִחָּנם 1ְוַעָּתה ַמה־ִּלי52:5
ִמֹּנָאץ:  4ַּבּגֹוִים 
ָלֵכן יֵַדע ַעִּמי ְׁשִמי ָלֵכן ַּבּיֹום ַההּוא ִּכי־ֲאִני־הּוא ַהְמַדֵּבר ִהֵּנִני: 52:6
:  ַמה־ָּנאוּו ַעל־ֶהָהִרים ַרְגֵלי ְמַבֵּׂשר ַמְׁשִמיַע ָׁשלֹום ְמַבֵּׂשר טֹוב ַמְׁשִמיַע ְיׁשּוָעה ֹאֵמר ְלִצּיֹון ָמַל ֱא52:7 ָהִי
קֹול ֹצַפִי ָנְׂשאּו קֹול יְַחָּדו ְיַרֵּננּו ִּכי ַעִין ְּבַעִין ִיְראּו ְּבׁשּוב ְיהוָה ִצּיֹון ְּבַרֲחִמים:  52:8
ִּפְצחּו ַרְּננּו יְַחָּדו ָחְרבֹות ְירּוָׁשָלִם ִּכי־ִנַחם ְיהוָה ַעּמֹו ָּגַאל ְירּוָׁשָלִם:  52:9

ֵהינּו: ָחַׂשף ְיהוָה ֶאת־ְזרֹוַע ָקְדׁשֹו52:10  ְלֵעיֵני ָּכל־ַהּגֹוִים ְוָראּו ָּכל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת ֱא
ֹנְׂשֵאי ְּכֵלי ְיהוָה:  7ְוָהְברּו 6ַאל־ִּתָּגעּו ְצאּו ִמּתֹוָכם 5סּורּו סּורּו ְצאּו ִמָּׁשם ְוָטֵמא 52:11
ֵהי ִיְׂשָרֵאל: 52:12 ִּכי לֹא ְבִחָּפזֹון ֵּתֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ִּכי־ֹהֵל ִלְפֵניֶכם ְיהוָה ּוְמַאִּסְפֶכם ֱא
ִהֵּנה יְַׂשִּכיל ַעְבִּדי יָרּום ְוִנָּׂשא ְוָגַבּה ְמֹאד:  52:13
ַּכֲאֶׁשר ָׁשְממּו ָעֶלי ַרִּבים ֵּכן־ִמְׁשַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵאהּו ְוֹתֲארֹו ִמְּבֵני ָאָדם:  52:14
ר לֹא־ָׁשְמעּו ִהְתּבֹוָננּו:ָראּו וֲַאׁשֶ 8ֵּכן יֶַּזה ּגֹוִים ַרִּבים ָעָליו ִיְקְּפצּו ְמָלִכים ִּפיֶהם ִּכי ֲאֶׁשר לֹא־ֻסַּפר ָעָליו 52:15

ִמי ֶהֱאִמין ִלְׁשֻמָעֵתנּו ּוְזרֹוַע ְיהוָה ֶאל־ִמי ִנְגָלָתה: 9ְיהוָה53:1
ָדר ְוִנְרֵאהּו ְולֹא־ַמְרֶאה ְוֶנְחְמֵדהּו:  וַַּיַעל ַּכּיֹוֵנק ְלָפָניו ְוַכֹּׁשֶרׁש ֵמֶאֶרץ ִצָּיה לֹא־ֹתַאר לֹו ְולֹא הָ 53:2
ִנְבֶזה וֲַחַדל ִאיִׁשים ִאיׁש ַמְכֹאבֹות ְויֹוֵדַע ֹחִלי ּוְכַמְסֵּתר ָּפִנים ִמֶּמּנּו ִנְבֶזה ְולֹא ֲחַׁשְבנֻהּו: 53:3
ִהים ּוְמֻעֶּנה:  ָאֵכן ֳחָליֵנּו הּוא ָנָׂשא ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם וֲַאַנְחנּו ֲחַׁשְבנֻהּו ָנגּועַ 53:4 ּוֻמֵּכה ֱא
ְוהּוא ְמֹחָלל ִמְּפָׁשֵענּו ּוְמֻדָּכא ֵמֲעוֹנֵתינּו מּוַסר ְׁשלֹוֵמנּו ָעָליו ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרָּפא־ָלנּו:  53:5
ֻּכָּלנּו ַּכּצֹאן ָּתִעינּו ִאיׁש ְלַדְרּכֹו ָּפִנינּו וַיהוָה ִהְפִּגיַע ּבֹו ֵאת ֲעון ֻּכָּלנּו:  53:6
ְולֹא ִיְפַּתח ִּפיהּו: 1ִלְפֵני ֹגֵזזֹו ֶנֱאָלם 10ִנַּגׂש ְוהּוא ַנֲעֶנה ְולֹא ִיְפַּתח־ִּפיהּו ְכָרֵחל ַלֶּטַבח יּוַבל ּוְכֶׂשה53:7

1 5 // DSS MT Qere ַמה־ִּלי MT Kethib ִמי־ִלי
2 5 // DSS MT Kethib ֹמְׁש לֹו MT Qere ֹמְׁשָליו
3 5 // LXX and Romans 2:24 ִּבְגַלְלֶכם omit MT
4 5 // LXX and Romans 2:24 ַּבּגֹוִים omit MT (ִמֹּנָאץּבַ ּגֹוִים)
5 11 // LXX ְוָטֵמא MT ָטֵמא
6 11 LXX ִמּתֹוָכם MT ִמּתֹוָכּה
7 11 // LXX ְוָהְברּו MT ִהָּברּו
8 15 // LXX and Romans 15:21 ָעָליו MT ָלֶהם
9 1 // LXX and John 12:38; Romans 10:16 ְיהוָה omit MT Tg Syr Vg
10 7 // LXX OL(X.K.A.E.O) Vg and Acts 8:32 ְכָרֵחל ַלֶּטַבח יּוַבל ּוְכֶׂשה MT Tg Syr ַּכֶּׂשה ַלֶּטַבח יּוָבל ּוְכָרֵחל



: 5ַלָּמוֶת4ִמֶּפַׁשע ַעִּמי נַֻּגע 3ֻלָּקח ֶאת־ּדֹורֹו ִמי ְיׂשֹוֵחַח ִּכי ִנְגַזר ֵמֶאֶרץ ַחָּייו 2ְבָעְצרֹו ִמְׁשָּפטֹו 53:8
ִמְרָמה ְּבִפיו:  9ָעָׂשה ְולֹא ִנְמְצָאה 8ַעל לֹא־ֵחְטא 7ְּבמֹותֹו ֶאת־ְרָׁשִעים ִקְברֹו ְוֶאת־ָעִׁשיר 6וִַּיְּתנּו53:9

יִָמים ְוֵחֶפץ ְיהוָה ְּביָדֹו ִיְצָלח:  ָאָׁשם ַנְפׁשֹו ִיְרֶאה ֶזַרע יֲַאִרי 10וַיהוָה ָחֵפץ ַּדְּכאֹו ֶהֱחִלי ִאם־ֻּתַׂשם 53:10
ִיְׂשָּבע ְּבַדְעּתֹו יְַצִּדיק ַצִּדיק ַעְבִּדי ָלַרִּבים וֲַעוֹנָתם הּוא ִיְסֹּבל:  11ֵמֲעַמל ַנְפׁשֹו ִיְרֶאה אֹור53:11
ַחֶּלק־לֹו ָבַרִּבים ְוֶאת־ֲעצּוִמים ְיַחֵּלק ָׁשָלל ַּתַחת ֲאֶׁשר ֶהֱעָרה ַלָּמוֶת ַנְפׁשֹו ְוֶאת־ֹּפְׁשִעים ִנְמָנה ְוהּואָלֵכן אֲ 53:12
יְַפִּגיַע:13ּוְלִפְׁשֵעיֵהָמה ַרִּבים ָנָׂשא 12ֲחָטֵאי 
ָרִּני ֲעָקָרה לֹא יָָלָדה ִּפְצִחי ִרָּנה ְוַצֲהִלי לֹא־ָחָלה ִּכי־ַרִּבים ְּבֵני־ׁשֹוֵמָמה ִמְּבֵני ְבעּוָלה ָאַמר ְיהוָה:  54:1
יָתַרִי ִויֵתֹדַתִי ַחֵּזִקי:  ַהְרִחיִבי ְמקֹום ָאֳהֵל ִויִריעֹות ִמְׁשְּכנֹוַתִי ַיּטּו ַאל־ַּתְחׂשִֹכי ַהֲאִריִכי מֵ 54:2
ִּכי־יִָמין ּוְׂשמֹאול ִּתְפֹרִצי ְוַזְרֵע ּגֹוִים ִייָרׁש ְוָעִרים ְנַׁשּמֹות יֹוִׁשיבּו: 54:3
ת ַאְלְמנּוַתִי לֹא ַאל־ִּתיְרִאי ִּכי־לֹא ֵתבֹוִׁשי ְוַאל־ִּתָּכְלִמי ִּכי לֹא ַתְחִּפיִרי ִּכי ֹבֶׁשת ֲעלּוַמִי ִּתְׁשָּכִחי ְוֶחְרּפַ 54:4

ִתְזְּכִרי־עֹוד:  
ֵהי ָכל־ָהָאֶרץ ִיָּקֵרא: 54:5 ִּכי ֹבֲעַלִי ֹעַׂשִי ְיהוָה ְצָבאֹות ְׁשמֹו ְוֹגֲאֵל ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ֱא
:  ִּכי־ְכִאָּׁשה ֲעזּוָבה וֲַעצּוַבת רּוַח ְקָרָא ְיהוָה ְוֵאֶׁשת ְנעּוִרים ִּכי ִתָּמֵאס ָאַמר אֱ 54:6 ָהִי
54:7  : ְּבֶרַגע ָקֹטן ֲעַזְבִּתי ּוְבַרֲחִמים ְּגֹדִלים ֲאַקְּבֵצ
ְּבֶׁשֶצף ֶקֶצף ִהְסַּתְרִּתי ָפַני ֶרַגע ִמֵּמ ּוְבֶחֶסד עֹוָלם ִרַחְמִּתי ָאַמר ֹּגֲאֵל ְיהוָה: 54:8
:  ִּכי־ֵמי ֹנַח זֹאת ִלי ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ֵמֲעֹבר 54:9 ֵמי־ֹנַח עֹוד ַעל־ָהָאֶרץ ֵּכן ִנְׁשַּבְעִּתי ִמְּקֹצף ָעַלִי ּוִמְּגָער־ָּב

ֵמ  ִּכי ֶהָהִרים יָמּוׁשּו ְוַהְּגָבעֹות ְּתמּוֶטָנה ְוַחְסִּדי ֵמִאֵּת לֹא־יָמּוׁש ּוְבִרית ְׁשלֹוִמי לֹא ָתמּוט ָאַמר ְמַרחֲ 54:10
ְיהוָה: 

ה לֹא נָֻחָמה ִהֵּנה ָאֹנִכי ַמְרִּביץ ַּבּפּו ֲאָבַנִי ִויַסְדִּתי ַּבַּסִּפיִרים:  ֲעִנָּיה ֹסֲערָ 54:11
ְוַׂשְמִּתי ַּכְדֹכד ִׁשְמֹׁשַתִי ּוְׁשָעַרִי ְלַאְבֵני ֶאְקָּדח ְוָכל־ְּגבּוֵל ְלַאְבֵני־ֵחֶפץ:  54:12
ִהים 54:13 :  14ְוָכל־ָּבַנִי ִלּמּוֵדי ֱא ְוַרב ְׁשלֹום ָּבָנִי
54:14  : ִּבְצָדָקה ִּתּכֹוָנִני ַרֲחִקי ֵמֹעֶׁשק ִּכי־לֹא ִתיָרִאי ּוִמְּמִחָּתה ִּכי לֹא־ִתְקַרב ֵאָלִי
ֵהן ּגֹור יָגּור ֶאֶפס ֵמאֹוִתי ִמי־ָגר ִאָּת ָעַלִי ִיּפֹול:  54:15
ָאֹנִכי ָּבָראִתי ָחָרׁש ֹנֵפַח ְּבֵאׁש ֶּפָחם ּומֹוִציא ְכִלי ְלַמֲעֵׂשהּו ְוָאֹנִכי ָּבָראִתי ַמְׁשִחית ְלַחֵּבל:  הן ִהֵּנה 54:16
ם  ִצְדָקתָ ָּכל־ְּכִלי יּוַצר ָעַלִי לֹא ִיְצָלח ְוָכל־ָלׁשֹון ָּתקּום־ִאָּת ַלִּמְׁשָּפט ַּתְרִׁשיִעי זֹאת ַנֲחַלת ַעְבֵדי ְיהוָה וְ 54:17

ֵמִאִּתי ְנֻאם־ְיהוָה: 
יר יִַין ְוָחָלב:  הֹוי ָּכל־ָצֵמא ְלכּו ַלַּמִים וֲַאֶׁשר ֵאין־לֹו ָּכֶסף ְלכּו ִׁשְברּו וֱֶאֹכלּו ּוְלכּו ִׁשְברּו ְּבלֹוא־ֶכֶסף ּוְבלֹוא ְמחִ 55:1
ה ִׁשְמעּו ָׁשמֹוַע ֵאַלי ְוִאְכלּו־טֹוב ְוִתְתַעַּנג ַּבֶּדֶׁשן ַנְפְׁשֶכם: ָלָּמה ִתְׁשְקלּו־ֶכֶסף ְּבלֹוא־ֶלֶחם ִויִגיֲעֶכם ְּבלֹוא ְלָׂשְבעָ 55:2
ַהּטּו ָאְזְנֶכם ּוְלכּו ֵאַלי ִׁשְמעּו ּוְתִחי ַנְפְׁשֶכם ְוֶאְכְרָתה ָלֶכם ְּבִרית עֹוָלם ַחְסֵדי ָדִוד ַהֶּנֱאָמִנים:  55:3
ֻאִּמים: ֵהן ֵעד ְלאּוִּמים ְנַתִּתיו ָנִגיד ּוְמַצֶּוה לְ 55:4
ֶהי ְוִלְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵפֲאָר 55:5 : ֵהן ּגֹוי לֹא־ֵתַדע ִּתְקָרא ְוגֹוי לֹא־ְיָדעּו ֵאֶלי יָרּוצּו ְלַמַען ְיהוָה ֱא

1 7 // LXX ֹגֵזזֹו ֶנֱאָלם MT ֹגְזֶזיהָ  ֶנֱאָלָמה
2 8 LXX(L”-147-46-86(c)-233 106 764 403-613 407 534) Mss OL(humiliatione eius E Ms; iudicium ְבָעְצרֹו ִמְׁשָּפטֹו
eius X.K.E.O) Mss cop and Acts 8:33 // ָּפט ּוִמִּמְׁש ֵמֹעֶצר   MT
3 8 // LXX OL(vita eius X.K.A.E.O) and Acts 8:33 NU ַחָּייו MT DSS(1QIsa(a); 1QIsa(b)(vid) ַחִּיים ([חיי]ם
4 8 DSS(1QIsa(a)) נַֻּגע  // Ms LXX OL(adductus K; ductus A.E.O) נוגע  DSS(1QIsa(b); 4QIsa(d)) Mss MT ֶנַגע 
5 8 // LXX OL(mortem X.K.A.E.O) ַלָּמוֶת DSS Mss MT ָלמֹו
6 9 // DSS(1QIsa(a)) Ms Syr Mss OL(dati sunt X Ms) Ms וִַּיְּתנּו DSS(4QIsa(d)) Ms MT Syr Mss וִַּיֵּתן
7 9 // LXX Syr Vg ְּבמֹותֹו ָּבָמתֹו DSS // MT ְּבֹמָתיו
8 9 // Tg(J) OL(E) Ms and I Peter 2:22 ֵחְטא (stropha ט ) DSS Mss MT ָחָמס
9 9 // LXX and I Peter 2:22 ִנְמְצָאה omit MT Tg Syr Vg (ִמְרָמהִנְמְצָאה)
10 10 cf DSS Ms ֻּתַׂשם // BHS תשם DSS Ms MT ָּתִׂשים
11 11 // DSS LXX אֹור  omit MT Tg Syr Vg ( אֹוראה-)
12 12 // DSS LXX ֲחָטֵאי MT ֵחְטא
13 12 // DSS(1QIsa(a)) LXX ּוְלִפְׁשֵעיֵהָמה MT ְוַלֹּפְׁשעִ ים
14 13 ִהים // LXX and John 6:45 ֱא DSS MT ְיהֹוָה



ִּדְרׁשּו ְיהוָה ְּבִהָּמְצאֹו ְקָרֻאהּו ִּבְהיֹותֹו ָקרֹוב:  55:6
ֵהינּו ִּכי־יְַרֶּבה ִלְסלֹוַח: יֲַעֹזב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאי55:7 ׁש ָאוֶן ַמְחְׁשֹבָתיו ְויָֹׁשב ֶאל־ְיהוָה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל־ֱא
ִּכי לֹא ַמְחְׁשבֹוַתי ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם ְולֹא ַדְרֵכיֶכם ְּדָרָכי ְנֻאם ְיהוָה:  55:8
ַמְחְׁשֹבַתי ִמַּמְחְׁשֹבֵתיֶכם: ִּכי־ָגְבהּו ָׁשַמִים ֵמָאֶרץ ֵּכן ָּגְבהּו ְדָרַכי ִמַּדְרֵכיֶכם ּו55:9

ִהְצִמיָחּה ְוָנַתן  ִּכי ַּכֲאֶׁשר יֵֵרד ַהֶּגֶׁשם ְוַהֶּׁשֶלג ִמן־ַהָּׁשַמִים ְוָׁשָּמה לֹא יָׁשּוב ִּכי ִאם־ִהְרוָה ֶאת־ָהָאֶרץ ְוהֹוִליָדּה וְ 55:10
ֶזַרע ַלֹּזֵרַע ְוֶלֶחם ָלֹאֵכל:  

ִמִּפי לֹא־יָׁשּוב ֵאַלי ֵריָקם ִּכי ִאם־ָעָׂשה ֶאת־ֲאֶׁשר ָחַפְצִּתי ְוִהְצִליַח ֲאֶׁשר ְׁשַלְחִּתיו: ֵּכן ִיְהיֶה ְדָבִרי ֲאֶׁשר יֵֵצא55:11
אּו־ָכף:  ִּכי־ְבִׂשְמָחה ֵתֵצאּו ּוְבָׁשלֹום ּתּוָבלּון ֶהָהִרים ְוַהְּגָבעֹות ִיְפְצחּו ִלְפֵניֶכם ִרָּנה ְוָכל־ֲעֵצי ַהָּׂשֶדה ִיְמחֲ 55:12
ת ַהַּנֲעצּוץ יֲַעֶלה ְברֹוׁש תחת ְוַתַחת ַהִּסְרַּפד יֲַעֶלה ֲהַדס ְוָהיָה ַליהוָה ְלֵׁשם ְלאֹות עֹוָלם לֹא  ַּתחַ 55:13
ִיָּכֵרת: 
ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִׁשְמרּו ִמְׁשָּפט וֲַעׂשּו ְצָדָקה ִּכי־ְקרֹוָבה ְיׁשּוָעִתי ָלבֹוא ְוִצְדָקִתי ְלִהָּגלֹות:  56:1
ֵרי ֱאנֹוׁש יֲַעֶׂשה־ּזֹאת ּוֶבן־ָאָדם יֲַחִזיק ָּבּה ֹׁשֵמר ַׁשָּבת ֵמַחְּללֹו ְוֹׁשֵמר יָדֹו ֵמֲעׂשֹות ָּכל־ָרע: ַאְׁש 56:2
ֲאִני ֵעץ ְוַאל־יֹאַמר ֶּבן־ַהֵּנָכר ַהִּנְלוֶה ֶאל־ְיהוָה ֵלאֹמר ַהְבֵּדל ַיְבִּדיַלִני ְיהוָה ֵמַעל ַעּמֹו ְוַאל־יֹאַמר ַהָּסִריס ֵהן56:3
יֵָבׁש: 
י:  ִּכי־ֹכה ָאַמר ְיהוָה ַלָּסִריִסים ֲאֶׁשר ִיְׁשְמרּו ֶאת־ַׁשְּבתֹוַתי ּוָבֲחרּו ַּבֲאֶׁשר ָחָפְצִּתי ּוַמֲחִזיִקים ִּבְבִריִת 56:4
ֶאֶּתן־ָלֶהם ֲאֶׁשר לֹא ִיָּכֵרת: ְוָנַתִּתי ָלֶהם ְּבֵביִתי ּוְבחֹוֹמַתי יָד וֵָׁשם טֹוב ִמָּבִנים ּוִמָּבנֹות ֵׁשם עֹוָלם 56:5
ַחְּללֹו  ּוְבֵני ַהֵּנָכר ַהִּנְלִוים ַעל־ְיהוָה ְלָׁשְרתֹו ּוְלַאֲהָבה ֶאת־ֵׁשם ְיהוָה ִלְהיֹות לֹו ַלֲעָבִדים ָּכל־ֹׁשֵמר ַׁשָּבת מֵ 56:6

ּוַמֲחִזיִקים ִּבְבִריִתי:  
ֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ִיְהיּו ְלָרצֹון ַעל־ִמְזְּבִחי ִּכי ֵביִתי  וֲַהִביאֹוִתים ֶאל־ַהר ָקְדִׁשי ְוִׂשַּמחְ 56:7 ִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי עֹו

ֵּבית־ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא ְלָכל־ָהַעִּמים:  
ל עֹוד ֲאַקֵּבץ ָעָליו ְלִנְקָּבָציו:  ְיהִוה ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ִיְׂשָראֵ 1ְנֻאם 56:8
ֹּכל ַחְיתֹו ָׂשָדי ֵאָתיּו ֶלֱאֹכל ָּכל־ַחְיתֹו ַּבָּיַער: 56:9

צפו ֹצָפיו ִעְוִרים ֻּכָּלם לֹא יָָדעּו ֻּכָּלם ְּכָלִבים ִאְּלִמים לֹא יּוְכלּו ִלְנֹּבַח ֹהִזים ֹׁשְכִבים ֹאֲהֵבי ָלנּום:  56:10
הּו:  ָלִבים ַעֵּזי־ֶנֶפׁש לֹא יְָדעּו ָׂשְבָעה ְוֵהָּמה ֹרִעים לֹא יְָדעּו ָהִבין ֻּכָּלם ְלַדְרָּכם ָּפנּו ִאיׁש ְלִבְצעֹו ִמָּקצֵ ְוַהּכְ 56:11
ֵאָתיּו ֶאְקָחה־יִַין ְוִנְסְּבָאה ֵׁשָכר ְוָהיָה ָכֶזה יֹום ָמָחר ָּגדֹול יֶֶתר ְמֹאד:  56:12

יׁש ָׂשם ַעל־ֵלב ְוַאְנֵׁשי־ֶחֶסד ֶנֱאָסִפים ְּבֵאין ֵמִבין ִּכי־ִמְּפֵני ָהָרָעה ֶנֱאַסף ַהַּצִּדיק:  ַהַּצִּדיק ָאָבד ְוֵאין אִ 57:1
יָבֹוא ָׁשלֹום יָנּוחּו ַעל־ִמְׁשְּכבֹוָתם ֹהֵל ְנֹכחֹו: 57:2
ְוַאֶּתם ִקְרבּו־ֵהָּנה ְּבֵני ֹעְנָנה ֶזַרע ְמָנֵאף ְוֹזָנה:  57:3
גּו ַעל־ִמי ַּתְרִחיבּו ֶפה ַּתֲאִריכּו ָלׁשֹון ֲהלֹוא־ַאֶּתם ִיְלֵדי־ֶפַׁשע ֶזַרע ָׁשֶקר:  ַעל־ִמי ִּתְתַעּנָ 57:4
ַהֵּנָחִמים ָּבֵאִלים ַּתַחת ָּכל־ֵעץ ַרֲעָנן ֹׁשֲחֵטי ַהְיָלִדים ַּבְּנָחִלים ַּתַחת ְסִעֵפי ַהְּסָלִעים: 57:5
ם־ָלֶהם ָׁשַפְכְּת ֶנֶס ֶהֱעִלית ִמְנָחה ַהַעל ֵאֶּלה ֶאָּנֵחם:  ְּבַחְּלֵקי־ַנַחל ֶחְלֵק ֵהם ֵהם ּגֹוָרֵל ּגַ 57:6
ַעל ַהר־ָּגֹבַּה ְוִנָּׂשא ַׂשְמְּת ִמְׁשָּכֵב ַּגם־ָׁשם ָעִלית ִלְזֹּבַח ָזַבח: 57:7
 ִמְׁשָּכֵב וִַּתְכָרת־ָל ֵמֶהם ָאַהְבְּת  ְוַאַחר ַהֶּדֶלת ְוַהְּמזּוָזה ַׂשְמְּת ִזְכרֹוֵנ ִּכי ֵמִאִּתי ִּגִּלית וַַּתֲעִלי ִהְרַחְבְּת 57:8

ִמְׁשָּכָבם יָד ָחִזית:  
וַָּתֻׁשִרי ַלֶּמֶל ַּבֶּׁשֶמן וַַּתְרִּבי ִרֻּקָחִי וְַּתַׁשְּלִחי ִצַרִי ַעד־ֵמָרֹחק וַַּתְׁשִּפיִלי ַעד־ְׁשאֹול:  57:9

ַּית יֵָד ָמָצאת ַעל־ֵּכן לֹא ָחִלית:  ְּבֹרב ַּדְרֵּכ יַָגַעְּת לֹא ָאַמְרְּת נֹוָאׁש חַ 57:10
ם ְואֹוִתי לֹא  ְוֶאת־ִמי ָּדַאְגְּת וִַּתיְרִאי ִּכי ְתַכֵּזִבי ְואֹוִתי לֹא ָזַכְרְּת לֹא־ַׂשְמְּת ַעל־ִלֵּב ֲהלֹא ֲאִני ַמְחֶׁשה ּוֵמֹעלָ 57:11
ִתיָרִאי:  
:  ֲאִני ַאִּגיד ִצְדָקֵת ְוֶאת־ַמֲעַׂשִי ְולֹא יֹו57:12 ִעילּו
י:  ְּבַזֲעֵק יִַּציֻל ִקּבּוַצִי ְוֶאת־ֻּכָּלם ִיָּׂשא־רּוַח ִיַּקח־ָהֶבל ְוַהחֹוֶסה ִבי ִיְנַחל־ֶאֶרץ ְוִייַרׁש ַהר־ָקְדִׁש 57:13
ְוָאַמר ֹסּלּו־ֹסּלּו ַּפּנּו־ָדֶר ָהִרימּו ִמְכׁשֹול ִמֶּדֶר ַעִּמי: 57:14
ים  ר ָרם ְוִנָּׂשא ֹׁשֵכן ַעד ְוָקדֹוׁש ְׁשמֹו ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ֶאְׁשּכֹון ְוֶאת־ַּדָּכא ּוְׁשַפל־רּוַח ְלַהֲחיֹות רּוַח ְׁשָפלִ ִּכי ֹכה ָאמַ 57:15

ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדָּכִאים:  
ֲאִני ָעִׂשיִתי:  ִּכי לֹא ְלעֹוָלם ָאִריב ְולֹא ָלֶנַצח ֶאְּקצֹוף ִּכי־רּוַח ִמְּלָפַני יֲַעטֹוף ּוְנָׁשמֹות 57:16
ַּבֲעון ִּבְצעֹו ָקַצְפִּתי ְוַאֵּכהּו ַהְסֵּתר ְוֶאְקֹצף וֵַּיֶל ׁשֹוָבב ְּבֶדֶר ִלּבֹו:  57:17
ְּדָרָכיו ָרִאיִתי ְוֶאְרָּפֵאהּו ְוַאְנֵחהּו וֲַאַׁשֵּלם ִנֻחִמים לֹו ְוַלֲאֵבָליו: 57:18

1 8 // LXX(SBALQ) ְנֻאם add MT DSS(1QIsa(a.b)) LXX(V) Tg Syr Vg ֲאֹדָני



ם ָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב ָאַמר ְיהוָה ּוְרָפאִתיו:  ּבֹוֵרא נוב ִניב ְׂשָפָתִים ָׁשלֹום ָׁשלֹו57:19
ְוָהְרָׁשִעים ַּכָּים ִנְגָרׁש ִּכי ַהְׁשֵקט לֹא יּוָכל וִַּיְגְרׁשּו ֵמיָמיו ֶרֶפׁש וִָטיט: 57:20
ַהי ָלְרָׁשִעים: 57:21 ֵאין ָׁשלֹום ָאַמר ֱא

קֹוֶל ְוַהֵּגד ְלַעִּמי ִּפְׁשָעם ּוְלֵבית יֲַעֹקב ַחּטֹאָתם:  ְקָרא ְבָגרֹון ַאל־ַּתְחֹׂש ַּכּׁשֹוָפר ָהֵרם58:1
ָהיו לֹא ָעָזב ִיְׁש 58:2 ָאלּוִני  ְואֹוִתי יֹום יֹום ִיְדֹרׁשּון ְוַדַעת ְּדָרַכי יְֶחָּפצּון ְּכגֹוי ֲאֶׁשר־ְצָדָקה ָעָׂשה ּוִמְׁשַּפט ֱא

ִהים יְֶחָּפצּון:  ִמְׁשְּפֵטי־ֶצֶדק ִקְרַבת ֱא
ׂשּו: ָלָּמה ַּצְמנּו ְולֹא ָרִאיָת ִעִּנינּו ַנְפֵׁשנּו ְולֹא ֵתָדע ֵהן ְּביֹום ֹצְמֶכם ִּתְמְצאּו־ֵחֶפץ ְוָכל־ַעְּצֵביֶכם ִּתְנּגֹ 58:3
ֵהן ְלִריב ּוַמָּצה ָּתצּומּו ּוְלַהּכֹות ְּבֶאְגֹרף ֶרַׁשע לֹא־ָתצּומּו ַכּיֹום ְלַהְׁשִמיַע ַּבָּמרֹום קֹוְלֶכם:  58:4
ָרא־צֹום ְויֹום  ֲהָכֶזה ִיְהיֶה צֹום ֶאְבָחֵרהּו יֹום ַעּנֹות ָאָדם ַנְפׁשֹו ֲהָלֹכף ְּכַאְגֹמן רֹאׁשֹו ְוַׂשק וֵָאֶפר יִַּציַע ֲהָלֶזה ִּתְק 58:5

ָרצֹון ַליהוָה:  
צּוִצים ָחְפִׁשים ְוָכל־מֹוָטה ְּתַנֵּתקּו:  ֲהלֹוא ֶזה צֹום ֶאְבָחֵרהּו ַּפֵּתַח ַחְרֻצּבֹות ֶרַׁשע ַהֵּתר ֲאגֻּדֹות מֹוָטה ְוַׁשַּלח ְר 58:6
ם: ֲהלֹוא ָפֹרס ָלָרֵעב ַלְחֶמ וֲַעִנִּיים ְמרּוִדים ָּתִביא ָבִית ִּכי־ִתְרֶאה ָעֹרם ְוִכִּסיתֹו ּוִמְּבָׂשְר לֹא ִתְתַעּלָ 58:7
:  ָאז ִיָּבַקע ַּכַּׁשַחר אֹוֶר וֲַאֻרָכְת ְמֵהָרה ִתְצָמח ְוָהַל ְלפָ 58:8 ֶני ִצְדֶק ְּכבֹוד ְיהוָה יַַאְסֶפ
ָאז ִּתְקָרא וַיהוָה יֲַעֶנה ְּתַׁשַּוע ְויֹאַמר ִהֵּנִני ִאם־ָּתִסיר ִמּתֹוְכ מֹוָטה ְׁשַלח ֶאְצַּבע ְוַדֶּבר־ָאוֶן:  58:9

 וֲַאֵפָלְת ַּכָּצֳהָרִים: ְוָתֵפק ָלָרֵעב ַנְפֶׁש ְוֶנֶפׁש ַנֲעָנה ַּתְׂשִּביַע ְוָזַרח ַּבֹחֶׁש אֹוֶר 58:10
ֲאֶׁשר לֹא־ְיַכְּזבּו  ְוָנֲח ְיהוָה ָּתִמיד ְוִהְׂשִּביַע ְּבַצְחָצחֹות ַנְפֶׁש ְוַעְצֹמֶתי יֲַחִליץ ְוָהִייָת ְּכַגן ָרוֶה ּוְכמֹוָצא ַמִים 58:11
ֵמיָמיו:  
ֵמם ְוֹקָרא ְל ֹּגֵדר ֶּפֶרץ ְמֹׁשֵבב ְנִתיבֹות ָלָׁשֶבת:  ּוָבנּו ִמְּמ ָחְרבֹות עֹוָלם מֹוְסֵדי דֹור־וָדֹור ְּתקֹו58:12
ַּבְדּתֹו  ִאם־ָּתִׁשיב ִמַּׁשָּבת ַרְגֶל ֲעׂשֹות ֲחָפֶצי ְּביֹום ָקְדִׁשי ְוָקָראָת ַלַּׁשָּבת ֹעֶנג ִלְקדֹוׁש ְיהוָה ְמֻכָּבד ְוכִ 58:13

ר: ֵמֲעׂשֹות ְּדָרֶכי ִמְּמצֹוא ֶחְפְצ ְוַדֵּבר ָּדבָ 
ֵּבר: ָאז ִּתְתַעַּנג ַעל־ְיהוָה ְוִהְרַּכְבִּתי ַעל־ָּבֳמוֵתי ָאֶרץ ְוַהֲאַכְלִּתי ַנֲחַלת יֲַעֹקב ָאִבי ִּכי ִּפי ְיהוָה ִּד 58:14

ֵהן לֹא־ָקְצָרה יַד־ְיהוָה ֵמהֹוִׁשיַע ְולֹא־ָכְבָדה ָאְזנֹו ִמְּׁשמֹוַע: 59:1
ֵהיֶכם ְוַחּטֹאוֵתיֶכם ִהְסִּתירּו ָפִנים ִמֶּכם ִמְּׁשמֹוַע: ִּכי ִאם־ֲעוֹנֵתיֶכם 59:2 ָהיּו ַמְבִּדִלים ֵּביֵנֶכם ְלֵבין ֱא
ִּכי ַכֵּפיֶכם ְנֹגֲאלּו ַבָּדם ְוֶאְצְּבעֹוֵתיֶכם ֶּבָעון ִׂשְפתֹוֵתיֶכם ִּדְּברּו־ֶׁשֶקר ְלׁשֹוְנֶכם ַעְוָלה ֶתְהֶּגה:  59:3
ן ִנְׁשָּפט ֶּבֱאמּוָנה ָּבטֹוַח ַעל־ֹּתהּו ְוַדֶּבר־ָׁשְוא ָהרֹו ָעָמל ְוהֹוֵליד ָאוֶן: ֵאין־ֹקֵרא ְבֶצֶדק ְוֵאי59:4
ֵּביֵצי ִצְפעֹוִני ִּבֵּקעּו ְוקּוֵרי ַעָּכִביׁש יֱֶאֹרגּו ָהֹאֵכל ִמֵּביֵציֶהם יָמּות ְוַהּזּוֶרה ִּתָּבַקע ֶאְפֶעה:  59:5
ַּכּסּו ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ַמֲעֵׂשיֶהם ַמֲעֵׂשי־ָאוֶן ּוֹפַעל ָחָמס ְּבַכֵּפיֶהם:  קּוֵריֶהם לֹא־ִיְהיּו ְלֶבֶגד ְולֹא ִיְת 59:6
ַרְגֵליֶהם ָלַרע יָֻרצּו ִויַמֲהרּו ִלְׁשֹּפ ָּדם ָנִקי ַמְחְׁשבֹוֵתיֶהם ַמְחְׁשבֹות ָאוֶן ֹׁשד וֶָׁשֶבר ִּבְמִסּלֹוָתם:  59:7
ְּבַמְעְּגלֹוָתם ְנִתיבֹוֵתיֶהם ִעְּקׁשּו ָלֶהם ֹּכל ֹּדֵר ָּבּה לֹא יַָדע ָׁשלֹום:  ֶּדֶר ָׁשלֹום לֹא יָָדעּו ְוֵאין ִמְׁשָּפט 59:8
:  ַעל־ֵּכן ָרַחק ִמְׁשָּפט ִמֶּמּנּו ְולֹא ַתִּׂשיֵגנּו ְצָדָקה ְנַקֶּוה ָלאֹור ְוִהֵּנה־ֹחֶׁש ִלְנֹגהֹות ָּבֲאֵפלֹות ְנַהּלֵ 59:9

ְכֵאין ֵעיַנִים ְנַגֵּׁשָׁשה ָּכַׁשְלנּו ַבָּצֳהַרִים ַּכֶּנֶׁשף ָּבַאְׁשַמִּנים ַּכֵּמִתים: ְנַגְׁשָׁשה ַכִעְוִרים ִקיר ּו59:10
ֶנֱהֶמה ַכֻּדִּבים ֻּכָּלנּו ְוַכּיֹוִנים ָהֹגה ֶנְהֶּגה ְנַקֶּוה ַלִּמְׁשָּפט וַָאִין ִליׁשּוָעה ָרֲחָקה ִמֶּמּנּו:  59:11
ְוַחּטֹאוֵתינּו ָעְנָתה ָּבנּו ִּכי־ְפָׁשֵעינּו ִאָּתנּו וֲַעוֹנֵתינּו ְיַדֲענּום:  ִּכי־ַרּבּו ְפָׁשֵעינּו ֶנְגֶּד 59:12
ֵהינּו ַּדֶּבר־ֹעֶׁשק ְוָסָרה ֹהרֹו ְוֹהגֹו ִמֵּלב ִּדְבֵרי־ָׁשֶקר: 59:13 ָּפֹׁשַע ְוַכֵחׁש ַּביהוָה ְוָנסֹוג ֵמַאַחר ֱא
ַּתֲעֹמד ִּכי־ָכְׁשָלה ָבְרחֹוב ֱאֶמת ּוְנֹכָחה לֹא־תּוַכל ָלבֹוא:  ְוֻהַּסג ָאחֹור ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ֵמָרחֹוק 59:14
וְַּתִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרת ְוָסר ֵמָרע ִמְׁשּתֹוֵלל וַַּיְרא ְיהוָה וֵַּיַרע ְּבֵעיָניו ִּכי־ֵאין ִמְׁשָּפט:  59:15
ֹוַׁשע לֹו ְזֹרעֹו ְוִצְדָקתֹו ִהיא ְסָמָכְתהּו: וַַּיְרא ִּכי־ֵאין ִאיׁש וִַּיְׁשּתֹוֵמם ִּכי ֵאין ַמְפִּגיַע וַּת 59:16
ְנָאה:  וִַּיְלַּבׁש ְצָדָקה ַּכִּׁשְריָן ְוכֹוַבע ְיׁשּוָעה ְּברֹאׁשֹו וִַּיְלַּבׁש ִּבְגֵדי ָנָקם ִּתְלֹּבֶׁשת וַַּיַעט ַּכְמִעיל ִק 59:17
ָביו ָלִאִּיים ְּגמּול ְיַׁשֵּלם:  ְּכַעל ְּגֻמלֹות ְּכַעל ְיַׁשֵּלם ֵחָמה ְלָצָריו ְּגמּול ְלֹאיְ 59:18
ְוִייְראּו ִמַּמֲעָרב ֶאת־ֵׁשם ְיהוָה ּוִמִּמְזַרח־ֶׁשֶמׁש ֶאת־ְּכבֹודֹו ִּכי־יָבֹוא ַכָּנָהר ָצר רּוַח ְיהוָה ֹנְסָסה בֹו:  59:19
ְנֻאם ְיהוָה: 3ֶּפַׁשע ִמַּיֲעֹקב 2ּגֹוֵאל ְויִָׁשיב 1ּוָבא ִמִּצּיֹון 59:20
ָעֶלי ּוְדָבַרי ֲאֶׁשר־ַׂשְמִּתי ְּבִפי לֹא־יָמּוׁשּו ִמִּפי ּוִמִּפי ַזְרֲע  וֲַאִני זֹאת ְּבִריִתי אֹוָתם ָאַמר ְיהוָה רּוִחי ֲאֶׁשר 59:21

ּוִמִּפי ֶזַרע ַזְרֲע ָאַמר ְיהוָה ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹוָלם: 
קּוִמי אֹוִרי ִּכי ָבא אֹוֵר ּוְכבֹוד ְיהוָה ָעַלִי ָזָרח:  60:1
ה־ֶאֶרץ וֲַעָרֶפל ְלֻאִּמים ְוָעַלִי ִיְזַרח ְיהוָה ּוְכבֹודֹו ָעַלִי יֵָרֶאה:  ִּכי־ִהֵּנה ַהֹחֶׁש ְיַכּסֶ 60:2

1 20 // LXX(93-564-407 534) and Romans 11:26 ִמִּצּיֹון MT ְלִצּיֹון
2 20 // LXX and Romans 11:26 ְויִָׁשיב MT ּוְלָׁשֵבי
3 20 // LXX and Romans 11:26 ִמַּיֲעֹקב MT ְּבַיֲֽעֹקב



60:3 : ְוָהְלכּו גֹוִים ְלאֹוֵר ּוְמָלִכים ְלֹנַגּה ַזְרֵח
־ַצד ֵּתָאַמָנה:  ְׂשִאי־ָסִביב ֵעיַנִי ּוְרִאי ֻּכָּלם ִנְקְּבצּו ָבאּו־ָל ָּבַנִי ֵמָרחֹוק יָֹבאּו ּוְבֹנַתִי ַעל60:4
60:5  : ָאז ִּתְרִאי ְוָנַהְרְּת ּוָפַחד ְוָרַחב ְלָבֵב ִּכי־יֵָהֵפ ָעַלִי ֲהמֹון יָם ֵחיל ּגֹוִים יָֹבאּו ָל
ת ְיהוָה ְיַבֵּׂשרּו:  ִׁשְפַעת ְּגַמִּלים ְּתַכֵּס ִּבְכֵרי ִמְדיָן ְוֵעיָפה ֻּכָּלם ִמְּׁשָבא יָֹבאּו ָזָהב ּוְלבֹוָנה ִיָּׂשאּו ּוְתִה60:6
ָּכל־צֹאן ֵקָדר ִיָּקְבצּו ָל ֵאיֵלי ְנָביֹות ְיָׁשְרתּוֶנ יֲַעלּו ַעל־ָרצֹון ִמְזְּבִחי ּוֵבית ִּתְפַאְרִּתי ֲאָפֵאר:  60:7
ִמי־ֵאֶּלה ָּכָעב ְּתעּוֶפיָנה ְוַכּיֹוִנים ֶאל־ֲאֻרֹּבֵתיֶהם: 60:8
ַהִי  ִּכי־ִלי ִאִּיים ְיַקּוּו וֳָאנִ 60:9 ּיֹות ַּתְרִׁשיׁש ָּבִראֹׁשָנה ְלָהִביא ָבַנִי ֵמָרחֹוק ַּכְסָּפם ּוְזָהָבם ִאָּתם ְלֵׁשם ְיהוָה ֱא

 : ְוִלְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵפֲאָר
:  ּוָבנּו ְבֵני־ֵנָכר ֹחֹמַתִי ּוַמְלֵכיֶהם ְיָׁשְרתּוֶנ ִּכי ְבִקְצִּפי ִהִּכיִתי ּוִבְרצֹוִני ִר 60:10 ַחְמִּתי
ּוִפְּתחּו ְׁשָעַרִי ָּתִמיד יֹוָמם וַָלְיָלה לֹא ִיָּסֵגרּו ְלָהִביא ֵאַלִי ֵחיל ּגֹוִים ּוַמְלֵכיֶהם ְנהּוִגים:  60:11
ִּכי־ַהּגֹוי ְוַהַּמְמָלָכה ֲאֶׁשר לֹא־יַַעְבדּו יֹאֵבדּו ְוַהּגֹוִים ָחֹרב יֱֶחָרבּו:  60:12
ֵאַלִי יָבֹוא ְּברֹוׁש ִּתְדָהר ּוְתַאּׁשּור יְַחָּדו ְלָפֵאר ְמקֹום ִמְקָּדִׁשי ּוְמקֹום ַרְגַלי ֲאַכֵּבד:  ְּכבֹוד ַהְּלָבנֹון60:13
ְקדֹוׁש ְיהָוה ִצּיֹוןְוָהְלכּו ֵאַלִי ְׁשחֹוַח ְּבֵני ְמַעַּנִי ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַעל־ַּכּפֹות ַרְגַלִי ָּכל־ְמַנֲאָצִי ְוָקְראּו ָל ִעיר 60:14

ִיְׂשָרֵאל:  
ַּתַחת ֱהיֹוֵת ֲעזּוָבה ּוְׂשנּוָאה ְוֵאין עֹוֵבר ְוַׂשְמִּתי ִלְגאֹון עֹוָלם ְמׂשֹוׂש ּדֹור וָדֹור:  60:15
ב: ְויַָנְקְּת ֲחֵלב ּגֹוִים ְוֹׁשד ְמָלִכים ִּתיָנִקי ְויַָדַעְּת ִּכי ֲאִני ְיהוָה מֹוִׁשיֵע ְוֹגֲאֵל ֲאִביר יֲַעקֹ 60:16
ִּתי  ַּתַחת ַהְּנֹחֶׁשת ָאִביא ָזָהב ְוַתַחת ַהַּבְרֶזל ָאִביא ֶכֶסף ְוַתַחת ָהֵעִצים ְנֹחֶׁשת ְוַתַחת ָהֲאָבִנים ַּבְרֶזל ְוַׂשמְ 60:17

ְפֻקָּדֵת ָׁשלֹום ְוֹנְגַׂשִי ְצָדָקה:  
ָקָראת ְיׁשּוָעה חֹוֹמַתִי ּוְׁשָעַרִי ְּתִהָּלה:  לֹא־ִיָּׁשַמע עֹוד ָחָמס ְּבַאְרֵצ ֹׁשד וֶָׁשֶבר ִּבְגבּוָלִי וְ 60:18
ַהִי  לֹא־ִיְהיֶה־ָּל עֹוד ַהֶּׁשֶמׁש ְלאֹור יֹוָמם ּוְלֹנַגּה ַהָּיֵרַח ַּבַּלְיָלה לֹא־יִָאיר ָל ְוָהיָה־ָל ְיהוָה ְלאֹור ע 60:19 ֹוָלם וֵא

  : ְלִתְפַאְרֵּת
:  לֹא־יָבֹוא עֹוד ִׁשְמֵׁש ִוי60:20 ֵרֵח לֹא יֵָאֵסף ִּכי ְיהוָה ִיְהיֶה־ָּל ְלאֹור עֹוָלם ְוָׁשְלמּו ְיֵמי ֶאְבֵל
ְוַעֵּמ ֻּכָּלם ַצִּדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר מטעו ַמָּטַעי ַמֲעֵׂשה יַָדי ְלִהְתָּפֵאר:  60:21
י ְיהוָה ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשָּנה: ַהָּקֹטן ִיְהיֶה ָלֶאֶלף ְוַהָּצִעיר ְלגֹוי ָעצּום ֲאנִ 60:22

3רֹא ִלְׁשבּוִים ְּדרֹור ּוְלִעְוִרים ֹאִתי ְלַבֵּׂשר ֲעָנִוים ְׁשָלַחִני ַלֲחֹבׁש ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב ִלְק 2ָעָלי יַַען ָמַׁשח1רּוַח ְיהִוה 61:1

:  4ְּפַקְחקֹוחַ 
ֵהינּו ְלַנֵחם ָּכל־ֲאֵבִלים:  61:2 ִלְקרֹא ְׁשַנת־ָרצֹון ַליהוָה ְויֹום ָנָקם ֵלא
א  ּום ַלֲאֵבֵלי ִצּיֹון ָלֵתת ָלֶהם ְּפֵאר ַּתַחת ֵאֶפר ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון ַּתַחת ֵאֶבל ַמֲעֵטה ְתִהָּלה ַּתַחת רּוַח ֵּכָהה ְוֹקרָ ָלׂש61:3

:ָלֶהם ֵאיֵלי ַהֶּצֶדק ַמַּטע ְיהָוה ְלִהְתָּפֵאר 
י ֹחֶרב ֹׁשְממֹות ּדֹור וָדֹור: ּוָבנּו ָחְרבֹות עֹוָלם ֹׁשְממֹות ִראֹׁשִנים ְיקֹוֵממּו ְוִחְּדׁשּו ָערֵ 61:4
ְוָעְמדּו ָזִרים ְוָרעּו צֹאְנֶכם ּוְבֵני ֵנָכר ִאָּכֵריֶכם ְוֹכְרֵמיֶכם: 61:5
ֵהינּו יֵָאֵמר ָלֶכם ֵחיל ּגֹוִים ּתֹאֵכלּו ּוִבְכבֹוָדם ִּתְתיַָּמרּו:  61:6 ְוַאֶּתם ֹּכֲהֵני ְיהוָה ִּתָּקֵראּו ְמָׁשְרֵתי ֱא
ְּתֶכם ִמְׁשֶנה ּוְכִלָּמה יָֹרּנּו ֶחְלָקם ָלֵכן ְּבַאְרָצם ִמְׁשֶנה ִייָרׁשּו ִׂשְמַחת עֹוָלם ִּתְהיֶה ָלֶהם: ַּתַחת ָּבְׁש 61:7
ִּכי ֲאִני ְיהוָה ֹאֵהב ִמְׁשָּפט ׂשֵֹנא ָגֵזל ְּבעֹוָלה ְוָנַתִּתי ְפֻעָּלָתם ֶּבֱאֶמת ּוְבִרית עֹוָלם ֶאְכרֹות ָלֶהם: 61:8
ּגֹוִים ַזְרָעם ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ְּבתֹו ָהַעִּמים ָּכל־ֹרֵאיֶהם יִַּכירּום ִּכי ֵהם ֶזַרע ֵּבַר ְיהוָה: ְונֹוַדע ּבַ 61:9

ַהי ִּכי ִהְלִּביַׁשִני ִּבְגֵדי־יֶַׁשע ְמִעיל ְצָדָקה ְיָעָטִני ֶּכָחָתן ְיכַ 61:10 ר ְוַכַּכָּלה  ֵהן ְּפאֵ ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש ַּביהוָה ָּתֵגל ַנְפִׁשי ֵּבא
ַּתְעֶּדה ֵכֶליָה:  

ְיהִוה יְַצִמיַח ְצָדָקה ּוְתִהָּלה ֶנֶגד ָּכל־ַהּגֹוִים:  5ִּכי ָכָאֶרץ ּתֹוִציא ִצְמָחּה ּוְכַגָּנה ֵזרּוֶעיָה ַתְצִמיַח ֵּכן 61:11
ֹון לֹא ֶאֱחֶׁשה ּוְלַמַען ְירּוָׁשַלִם לֹא ֶאְׁשקֹוט ַעד־יֵֵצא ַכֹּנַגה ִצְדָקּה ִויׁשּוָעָתּה ְּכַלִּפיד ִיְבָער:  ְלַמַען ִצּי62:1
ְוָראּו גֹוִים ִצְדֵק ְוָכל־ְמָלִכים ְּכבֹוֵד ְוֹקָרא ָל ֵׁשם ָחָדׁש ֲאֶׁשר ִּפי ְיהוָה ִיֳּקֶבּנּו:  62:2
: ְוָהִייְת ֲעֶטֶרת ִּתפְ 62:3 ָהִי ֶאֶרת ְּביַד־ְיהוָה וצנוף ּוְצִניף ְמלּוָכה ְּבַכף־ֱא

1 1 // DSS LXX Syr Vg and Luke 4:18 ְיהִוה add MT ֲאֹדָני
2 1 // LXX and Luke 4:18 ָמַׁשח add MT ְיהִוה
3 1 // LXX ּוְלִעְוִרים MT (cf 49:9) ְוַלֲאסּוִרים
4 1 // DSS LXX cf Luke 4:18 ְּפַקְחקֹוחַ  MT ְּפַקח־קֹוחַ 
5 11 // LXX ֵּכן add // MT ֲאֹדָני ִהים ֱא DSS(1QIsa(a)) Tg Vg ְיהִוה



ִּכי־ָחֵפץ  ולֹא־יֵָאֵמר ָל עֹוד ֲעזּוָבה ּוְלַאְרֵצ לֹא־יֵָאֵמר עֹוד ְׁשָמָמה ִּכי ָל ִיָּקֵרא ֶחְפִצי־ָבּה ּוְלַאְרֵצ ְּבעּוָלה62:4
ְיהוָה ָּב ְוַאְרֵצ ִּתָּבֵעל: 

:  ִּכי ִּכבְ 62:5 ָהִי ֹעל ָּבחּור ְּבתּוָלה ִיְבָעלּו ָּבָנִי ּוְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל־ַּכָּלה יִָׂשיׂש ָעַלִי ֱא
וָה ַאל־ֳּדִמי  ַעל־חֹוֹמַתִי ְירּוָׁשַלִם ִהְפַקְדִּתי ֹׁשְמִרים ָּכל־ַהּיֹום ְוָכל־ַהַּלְיָלה ָּתִמיד לֹא יֱֶחׁשּו ַהַּמְזִּכִרים ֶאת־ְיה62:6
ָלֶכם: 
ְוַאל־ִּתְּתנּו ֳדִמי לֹו ַעד־ְיכֹוֵנן ְוַעד־יִָׂשים ֶאת־ְירּוָׁשַלִם ְּתִהָּלה ָּבָאֶרץ:  62:7
ִּתירֹוֵׁש ֲאֶׁשר  ִנְׁשַּבע ְיהוָה ִּביִמינֹו ּוִבְזרֹוַע ֻעּזֹו ִאם־ֶאֵּתן ֶאת־ְּדָגֵנ עֹוד ַמֲאָכל ְלֹאְיַבִי ְוִאם־ִיְׁשּתּו ְבֵני־ֵנָכר 62:8

ֹו: יַָגַעְּת ּב
ִּכי ְמַאְסָפיו יֹאְכֻלהּו ְוִהְללּו ֶאת־ְיהוָה ּוְמַקְּבָציו ִיְׁשֻּתהּו ְּבַחְצרֹות ָקְדִׁשי: 62:9

ִעְברּו ַּבְּׁשָעִרים ַּפּנּו ֶּדֶר ָהָעם ֹסּלּו ֹסּלּו ַהְמִסָּלה ַסְּקלּו ֵמֶאֶבן ָהִרימּו ֵנס ַעל־ָהַעִּמים: 62:10
ִהְׁשִמיַע ֶאל־ְקֵצה ָהָאֶרץ ִאְמרּו ְלַבת־ִצּיֹון ִהֵּנה ִיְׁשֵע ָּבא ִהֵּנה ְׂשָכרֹו ִאּתֹו ּוְפֻעָּלתֹו ְלָפָניו: ִהֵּנה ְיהוָה62:11
ְוָקְראּו ָלֶהם ַעם־ַהֹּקֶדׁש ְּגאּוֵלי ְיהוָה ְוָל ִיָּקֵרא ְדרּוָׁשה ִעיר לֹא ֶנֱעָזָבה: 62:12

ֲחמּוץ ְּבָגִדים ִמָּבְצָרה ֶזה ָהדּור ִּבְלבּוׁשֹו ֹצֶעה ְּבֹרב ֹּכחֹו ֲאִני ְמַדֵּבר ִּבְצָדָקה ַרב ְלהֹוִׁשיַע: ִמי־ֶזה ָּבא ֵמֱאדֹום 63:1
ַמּדּוַע ָאֹדם ִלְלבּוֶׁש ּוְבָגֶדי ְּכֹדֵר ְּבַגת:  63:2
ַאִּפי ְוֶאְרְמֵסם ַּבֲחָמִתי ְויֵז ִנְצָחם ַעל־ְּבָגַדי ְוָכל־ַמְלּבּוַׁשי  ּפּוָרה ָּדַרְכִּתי ְלַבִּדי ּוֵמַעִּמים ֵאין־ִאיׁש ִאִּתי ְוֶאְדְרֵכם ּבְ 63:3

ֶאְגָאְלִּתי:  
ִּכי יֹום ָנָקם ְּבִלִּבי ּוְׁשַנת ְּגאּוַלי ָּבָאה: 63:4
: ְוַאִּביט ְוֵאין ֹעֵזר ְוֶאְׁשּתֹוֵמם ְוֵאין סֹוֵמ וַּתֹוַׁשע ִלי ְזֹרִעי וֲַחָמִתי ִהיא ְסָמָכְתִני63:5
ְוָאבּוס ַעִּמים ְּבַאִּפי וֲַאַׁשְּכֵרם ַּבֲחָמִתי ְואֹוִריד ָלָאֶרץ ִנְצָחם: 63:6
ת ְיהוָה ְּכַעל ֹּכל ֲאֶׁשר־ְּגָמָלנּו ְיהוָה ְוַרב־טּוב ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר־ְּגָמָלם ּכְ 63:7 ַרֲחָמיו  ַחְסֵדי ְיהוָה ַאְזִּכיר ְּתִה

ּוְכֹרב ֲחָסָדיו: 
־ַעִּמי ֵהָּמה ָּבִנים לֹא ְיַׁשֵּקרּו וְַיִהי ָלֶהם ְלמֹוִׁשיַע: 63:8 וַּיֹאֶמר ַא
ל־ְיֵמי עֹוָלם: ְּבָכל־ָצָרָתם לא לֹו ָצר ּוַמְלַא ָּפָניו הֹוִׁשיָעם ְּבַאֲהָבתֹו ּוְבֶחְמָלתֹו הּוא ְגָאָלם וְַיַנְּטֵלם וְַיַנְּׂשֵאם ּכָ 63:9

ְּצבּו ֶאת־רּוַח ָקְדׁשֹו וֵַּיָהֵפ ָלֶהם ְלאֹוֵיב הּוא ִנְלַחם־ָּבם: ְוֵהָּמה ָמרּו ְועִ 63:10
:  וִַּיְזֹּכר ְיֵמי־עֹוָלם ֹמֶׁשה ַעּמֹו ַאֵּיה ַהַּמֲעֵלם ִמָּים ֵאת ֹרֵעי צֹאנֹו ַאֵּיה ַהָּׂשם ְּבִקְרּבֹו ֶאת־רּוַח ָקְדׁשֹו63:11
ּבֹוֵקַע ַמִים ִמְּפֵניֶהם ַלֲעׂשֹות לֹו ֵׁשם עֹוָלם:  מֹוִלי ִליִמין ֹמֶׁשה ְזרֹוַע ִּתְפַאְרּתֹו63:12
מֹוִליָכם ַּבְּתֹהמֹות ַּכּסּוס ַּבִּמְדָּבר לֹא ִיָּכֵׁשלּו:  63:13
ַּכְּבֵהָמה ַּבִּבְקָעה ֵתֵרד רּוַח ְיהוָה ְּתִניֶחּנּו ֵּכן ִנַהְגָּת ַעְּמ ַלֲעׂשֹות ְל ֵׁשם ִּתְפָאֶרת:  63:14
קּו:  ָּׁשַמִים ּוְרֵאה ִמְּזֻבל ָקְדְׁש ְוִתְפַאְרֶּת ַאֵּיה ִקְנָאְת ּוְגבּוֹרֶת ֲהמֹון ֵמֶעי ְוַרֲחֶמי ֵאַלי ִהְתַאּפָ ַהֵּבט מִ 63:15
:  ִּכי־ַאָּתה ָאִבינּו ִּכי ַאְבָרָהם לֹא ְיָדָענּו ְוִיְׂשָרֵאל לֹא יִַּכיָרנּו ַאָּתה ְיהוָה ָאִבינּו ֹּגֲאֵלנּו ֵמעֹו63:16 ָלם ְׁשֶמ
63:17  : ָלָּמה ַתְתֵענּו ְיהוָה ִמְּדָרֶכי ַּתְקִׁשיַח ִלֵּבנּו ִמִּיְרָאֶת ׁשּוב ְלַמַען ֲעָבֶדי ִׁשְבֵטי ַנֲחָלֶת
63:18 : ַלִּמְצָער יְָרׁשּו ַעם־ָקְדֶׁש ָצֵרינּו ּבֹוְססּו ִמְקָּדֶׁש
־ִנְקָרא ִׁשְמ ֲעֵליֶהם לּוא־ָקַרְעָּת ָׁשַמִים יַָרְדָּת ִמָּפֶני ָהִרים ָנֹזּלּו:  ָהִיינּו ֵמעֹוָלם לֹא־ָמַׁשְלָּת ָּבם לֹא63:19

ִּכְקֹדַח ֵאׁש ֲהָמִסים ַמִים ִּתְבֶעה־ֵאׁש ְלהֹוִדיַע ִׁשְמ ְלָצֶרי ִמָּפֶני ּגֹוִים ִיְרָּגזּו:  64:1
י ָהִרים ָנֹזּלּו: ַּבֲעׂשֹוְת נֹוָראֹות לֹא ְנַקֶּוה יַָרְדָּת ִמָּפנֶ 64:2
ִהים זּוָלְת יֲַעֶׂשה ִלְמַחֵּכי־לֹו:  64:3 ֵמעֹוָלם לֹא־ָׁשַמְענּו ְולֹא ֶהֱאִזינּו ְוַעִין לֹא־ָרָאָתה ֱא
:  ָּפַגְעָּת ֶאת־ָׂשׂש ְוֹעֵׂשה ֶצֶדק ִּבְדָרֶכי ִיְזְּכרּו ֵהן־ַאָּתה ָקַצְפָּת וֶַּנֱחָטא ָּבֶהם עֹוָלם ְוִנָּוֵׁשעַ 64:4
וְַּנִהי ַכָּטֵמא ֻּכָּלנּו ּוְכֶבֶגד ִעִּדים ָּכל־ִצְדֹקֵתינּו וַָּנֶבל ֶּכָעֶלה ֻּכָּלנּו וֲַעוֵננּו ָּכרּוַח ִיָּׂשֻאנּו:  64:5
:  ְוֵאין־קֹוֵרא ְבִׁשְמ ִמְתעֹוֵרר ְלַהֲחִזיק ָּב ִּכי־ִהְסַּתְרָּת ָפֶני ִמֶּמּנּו וְַּתמּוֵגנּו ְּביַד־ֲעוֵננּו64:6
ְוַעָּתה ְיהוָה ָאִבינּו ָאָּתה ְוֲאַנְחנּו ֹחֶמר ְוַאָּתה ֹיְצֵרנּו ּוַמֲעֵׂשה יְָד ֻּכָּלנּו:  64:7
ַאל־ִּתְקֹצף ְיהוָה ַעד־ְמֹאד ְוַאל־ָלַעד ִּתְזֹּכר ָעון ֵהן ַהֶּבט־ָנא ַעְּמ ֻכָּלנּו:  64:8
ר ָהִייָתה ְירּוָׁשַלִם ְׁשָמָמה: ָעֵרי ָקְדְׁש ָהיּו ִמְדָּבר ִצּיֹון ַּכִּמְדּבָ 64:9

ֵּבית ָקְדֵׁשנּו ְוִתְפַאְרֵּתנּו ֲאֶׁשר ִהְללּו ֲאֹבֵתינּו ָהיָה ִלְׂשֵרַפת ֵאׁש ְוָכל־ַמֲחַמֵּדינּו ָהיָה ְלָחְרָּבה:  64:10
ַהַעל־ֵאֶּלה ִתְתַאַּפק ְיהוָה ֶּתֱחֶׁשה ּוְתַעֵּננּו ַעד־ְמֹאד: 64:11

ִנְמֵצאִתי ְללֹא ִבְקֻׁשִני ָאַמְרִּתי ִהֵּנִני ִהֵּנִני ֶאל־ּגֹוי לֹא־ֹקָרא ִבְׁשִמי:  1ִּתי ְללֹוא ְׁשֵאלּוִני ִנְדַרְׁש 65:1
ַהֹהְלִכים ַהֶּדֶר לֹא־טֹוב ַאַחר ַמְחְׁשֹבֵתיֶהם:  2ם ֶאל־ַעם סֹוֵרר ּומֹוֶרה ֵּפַרְׂשִּתי יַָדי ָּכל־ַהּיֹו65:2

1 1 // DSS Hebrew Mss LXX Syr Tg ְׁשֵאלּוִני omit (שאלו[ני]נמצאתי) MT Vg ִני
2 2 // LXX and Romans 10:21 ּומֹוֶרה omit MT



ָהָעם ַהַּמְכִעיִסים אֹוִתי ַעל־ָּפַני ָּתִמיד ֵהָּמה ֹזְבִחים ַּבַּגּנֹות ּוְמַקְּטִרים ַעל־ַהְּלֵבִנים:  65:3
ַּבְּקָבִרים ּוַבְּנצּוִרים יִָלינּו ָהֹאְכִלים ְּבַׂשר ַהֲחִזיר ּוְמַרק ִּפֻּגִלים ְּכֵליֶהם:  ַהֹּיְׁשִבים 65:4
ָהֹאְמִרים ְקַרב ֵאֶלי ַאל־ִּתַּגׁש־ִּבי ִּכי ְקַדְׁשִּתי ֵאֶּלה ָעָׁשן ְּבַאִּפי ֵאׁש ֹיֶקֶדת ָּכל־ַהּיֹום: 65:5
י ִאם־ִׁשַּלְמִּתי ְוִׁשַּלְמִּתי ֶאל־ֵחיָקם: ִהֵּנה ְכתּוָבה ְלָפָני לֹא ֶאֱחֶׂשה ּכִ 65:6
ֻעָּלָתם  ֲעוֹנֵתיֶכם וֲַעוֹנת ֲאבֹוֵתיֶכם יְַחָּדו ָאַמר ְיהוָה ֲאֶׁשר ִקְּטרּו ַעל־ֶהָהִרים ְוַעל־ַהְּגָבעֹות ֵחְרפּוִני ּוַמֹּדִתי פְ 65:7

ִראֹׁשָנה ֶאל־ֵחיָקם: 
ֵצא ַהִּתירֹוׁש ָּבֶאְׁשּכֹול ְוָאַמר ַאל־ַּתְׁשִחיֵתהּו ִּכי ְבָרָכה ּבֹו ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ְלַמַען ֲעָבַדי  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ַּכֲאֶׁשר ִיּמָ 65:8

ְלִבְלִּתי ַהְׁשִחית ַהֹּכל:  
ְוהֹוֵצאִתי ִמַּיֲעֹקב ֶזַרע ּוִמיהּוָדה יַָרׁש ָהָרי ִויֵרׁשּוָה ְבִחיַרי וֲַעָבַדי ִיְׁשְּכנּו־ָׁשָּמה:  65:9

יָה ַהָּׁשרֹון ִלְנוֵה־צֹאן ְוֵעֶמק ָעכֹור ְלֵרֶבץ ָּבָקר ְלַעִּמי ֲאֶׁשר ְּדָרׁשּוִני:  ְוהָ 65:10
65:11 : ְוַאֶּתם ֹעְזֵבי ְיהוָה ַהְּׁשֵכִחים ֶאת־ַהר ָקְדִׁשי ַהֹעְרִכים ַלַּגד ֻׁשְלָחן ְוַהְמַמְלִאים ַלְמִני ִמְמָס
ַבח ִּתְכָרעּו יַַען ָקָראִתי ְולֹא ֲעִניֶתם ִּדַּבְרִּתי ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם וַַּתֲעׂשּו ָהַרע  ּוָמִניִתי ֶאְתֶכם ַלֶחֶרב ְוֻכְּלֶכם ַלּטֶ 65:12

ְּבֵעיַני ּוַבֲאֶׁשר לֹא־ָחַפְצִּתי ְּבַחְרֶּתם:
ְיהִוה ִהֵּנה ֲעָבַדי יֹאֵכלּו ְוַאֶּתם ִּתְרָעבּו ִהֵּנה ֲעָבַדי ִיְׁשּתּו ְוַאֶּתם ִּתְצָמאּו ִהֵּנה ֲעָבַדי ִיְׂשָמחּו  1ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר 65:13

ְוַאֶּתם ֵּתֹבׁשּו:  
ַח ְּתיִֵלילּו: ִהֵּנה ֲעָבַדי יָֹרּנּו ִמּטּוב ֵלב ְוַאֶּתם ִּתְצֲעקּו ִמְּכֵאב ֵלב ּוִמֵּׁשֶבר רּו65:14
ְוִהַּנְחֶּתם ִׁשְמֶכם ִלְׁשבּוָעה ִלְבִחיַרי וֱֶהִמיְת ֲאֹדָני ְיהִוה ְוַלֲעָבָדיו ִיְקָרא ֵׁשם ַאֵחר:  65:15
ֵהי ָאֵמן ִּכי ִנְׁשּכְ 65:16 ֵהי ָאֵמן ְוַהִּנְׁשָּבע ָּבָאֶרץ ִיָּׁשַבע ֵּבא חּו ַהָּצרֹות ָהִראֹׁשנֹות  ֲאֶׁשר ַהִּמְתָּבֵר ָּבָאֶרץ ִיְתָּבֵר ֵּבא

ְוִכי ִנְסְּתרּו ֵמֵעיָני:  
ִּכי־ִהְנִני בֹוֵרא ָׁשַמִים ֲחָדִׁשים וָָאֶרץ ֲחָדָׁשה ְולֹא ִתָּזַכְרָנה ָהִראֹׁשנֹות ְולֹא ַתֲעֶליָנה ַעל־ֵלב:  65:17
ֶאת־ְירּוָׁשַלִם ִּגיָלה ְוַעָּמּה ָמׂשֹוׂש: ִּכי־ִאם־ִׂשיׂשּו ְוִגילּו ֲעֵדי־ַעד ֲאֶׁשר ֲאִני בֹוֵרא ִּכי ִהְנִני בֹוֵרא65:18
ְוַגְלִּתי ִבירּוָׁשַלִם ְוַׂשְׂשִּתי ְבַעִּמי ְולֹא־ִיָּׁשַמע ָּבּה עֹוד קֹול ְּבִכי ְוקֹול ְזָעָקה:  65:19
ֵמָאה ָׁשָנה יָמּות ְוַהחֹוֶטא  לֹא־ִיְהיֶה ִמָּׁשם עֹוד עּול יִָמים ְוָזֵקן ֲאֶׁשר לֹא־ְיַמֵּלא ֶאת־יָָמיו ִּכי ַהַּנַער ֶּבן־65:20

ֶּבן־ֵמָאה ָׁשָנה ְיֻקָּלל:  
ּוָבנּו ָבִּתים ְויָָׁשבּו ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְוָאְכלּו ִּפְריָם:  65:21
יָרי:  לֹא ִיְבנּו ְוַאֵחר יֵֵׁשב לֹא ִיְּטעּו ְוַאֵחר יֹאֵכל ִּכי־ִכיֵמי ָהֵעץ ְיֵמי ַעִּמי ּוַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם ְיַבּלּו ְבחִ 65:22
לֹא ִייְגעּו ָלִריק ְולֹא יְֵלדּו ַלֶּבָהָלה ִּכי ֶזַרע ְּברּוֵכי ְיהוָה ֵהָּמה ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ִאָּתם:  65:23
ְוָהיָה ֶטֶרם־ִיְקָראּו וֲַאִני ֶאֱעֶנה עֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים וֲַאִני ֶאְׁשָמע: 65:24
יֹאַכל־ֶּתֶבן ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו לֹא־ָיֵרעּו ְולֹא־יְַׁשִחיתּו ְּבָכל־ַהר ָקְדִׁשי ְזֵאב ְוָטֶלה ִיְרעּו ְכֶאָחד ְוַאְריֵה ַּכָּבָקר 65:25

ָאַמר ְיהוָה:  
ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ַהָּׁשַמִים ִּכְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהֹדם ַרְגָלי ֵאי־ֶזה ַבִית ֲאֶׁשר ִּתְבנּו־ִלי ְוֵאי־ֶזה ָמקֹום ְמנּוָחִתי:66:1
ִדי ָעָׂשָתה וִַּיְהיּו ָכל־ֵאֶּלה ְנֻאם־ְיהוָה ְוֶאל־ֶזה ַאִּביט ֶאל־ָעִני ּוְנֵכה־רּוַח ְוָחֵרד ַעל־ְּדָבִרי:  ְוֶאת־ָּכל־ֵאֶּלה י66:2ָ
ָאוֶן  ׁשֹוֵחט ַהּׁשֹור ַהּׁשֹור ָכֹמָכה  ִאיׁש זֹוֵבַח ַהֶּׂשה ֹעֵרף ֶּכֶלב ַמֲעֵלה ִמְנָחה ַּדם־ֲחִזיר ַמְזִּכיר ְלֹבָנה ְמָבֵר 66:3
ָּמה ָּבֲחרּו ְּבַדְרֵכיֶהם ּוְבִׁשּקּוֵציֶהם ַנְפָׁשם ָחֵפָצה: ַּגם־הֵ 
ׂשּו ָהַרע ְּבֵעיַני  ַּגם־ֲאִני ֶאְבַחר ְּבַתֲעֻלֵליֶהם ּוְמגּוֹרָתם ָאִביא ָלֶהם יַַען ָקָראִתי ְוֵאין עֹוֶנה ִּדַּבְרִּתי ְולֹא ָׁשֵמעּו וַַּיעֲ 66:4

ּוַבֲאֶׁשר לֹא־ָחַפְצִּתי ָּבָחרּו: 
ֶאה  ִׁשְמעּו ְּדַבר־ְיהוָה ַהֲחֵרִדים ֶאל־ְּדָברֹו ָאְמרּו ֲאֵחיֶכם ׂשְֹנֵאיֶכם ְמַנֵּדיֶכם ְלַמַען ְׁשִמי ִיְכַּבד ְיהוָה ְוִנְר 66:5

ְבִׂשְמַחְתֶכם ְוֵהם יֵֹבׁשּו: 
קֹול ָׁשאֹון ֵמִעיר קֹול ֵמֵהיָכל קֹול ְיהוָה ְמַׁשֵּלם ְּגמּול ְלֹאְיָביו:  66:6
ְּבֶטֶרם ָּתִחיל יָָלָדה ְּבֶטֶרם יָבֹוא ֵחֶבל ָלּה ְוִהְמִליָטה ָזָכר: 66:7
ּיֹון  ִמי־ָׁשַמע ָּכזֹאת ִמי ָרָאה ָּכֵאֶּלה ֲהיּוַחל ֶאֶרץ ְּביֹום ֶאָחד ִאם־ִיָּוֵלד ּגֹוי ַּפַעם ֶאָחת ִּכי־ָחָלה ַּגם־יְָלָדה צִ 66:8

ֶאת־ָּבֶניָה: 
: ַהֲאִני ַאְׁשִּביר ְולֹא אֹו66:9 ָהִי ִליד יֹאַמר ְיהוָה ִאם־ֲאִני ַהּמֹוִליד ְוָעַצְרִּתי ָאַמר ֱא

ִׂשְמחּו ֶאת־ְירּוָׁשַלִם ְוִגילּו ָבּה ָּכל־ֹאֲהֶביָה ִׂשיׂשּו ִאָּתּה ָמׂשֹוׂש ָּכל־ַהִּמְתַאְּבִלים ָעֶליָה:  66:10
ְלַמַען ָּתֹמּצּו ְוִהְתַעַּנְגֶּתם ִמִּזיז ְּכבֹוָדּה: ְלַמַען ִּתיְנקּו ּוְׂשַבְעֶּתם ִמֹּׁשד ַּתְנֻחֶמיהָ 66:11

1 13 // LXX DSS*(1QIsa(a)) ָאַמר  add MT DSS(corr)(1QIsa(a)) ֲאֹדָני



ּו  ִּכי־ֹכה ָאַמר ְיהוָה ִהְנִני ֹנֶטה־ֵאֶליָה ְּכָנָהר ָׁשלֹום ּוְכַנַחל ׁשֹוֵטף ְּכבֹוד ּגֹוִים ִויַנְקֶּתם ַעל־ַצד ִּתָּנֵׂשא66:12
ְוַעל־ִּבְרַּכִים ְּתָׁשֳעָׁשעּו:  

ר ִאּמֹו ְּתַנֲחֶמּנּו ֵּכן ָאֹנִכי ֲאַנֶחְמֶכם ּוִבירּוָׁשַלִם ְּתנָֻחמּו: ְּכִאיׁש ֲאׁשֶ 66:13
ּוְרִאיֶתם ְוָׂשׂש ִלְּבֶכם ְוַעְצמֹוֵתיֶכם ַּכֶּדֶׁשא ִתְפַרְחָנה ְונֹוְדָעה יַד־ְיהוָה ֶאת־ֲעָבָדיו ְוָזַעם ֶאת־ֹאְיָביו:  66:14
ה ַמְרְּכֹבָתיו ְלָהִׁשיב ְּבֵחָמה ַאּפֹו ְוַגֲעָרתֹו ְּבַלֲהֵבי־ֵאׁש: ִּכי־ִהֵּנה ְיהוָה ָּבֵאׁש יָבֹוא ְוַכּסּופָ 66:15
ִּכי ָבֵאׁש ְיהוָה ִנְׁשָּפט ּוְבַחְרּבֹו ֶאת־ָּכל־ָּבָׂשר ְוַרּבּו ַחְלֵלי ְיהוָה:  66:16
ַׂשר ַהֲחִזיר ְוַהֶּׁשֶקץ ְוָהַעְכָּבר יְַחָּדו יָֻספּו  ַהִּמְתַקְּדִׁשים ְוַהִּמַּטֲהִרים ֶאל־ַהַּגּנֹות ַאַחר אחד ַאַחת ַּבָּתוֶ ֹאְכֵלי ּבְ 66:17

ְנֻאם־ְיהוָה:  
ְוַהְּלֹׁשנֹות ּוָבאּו ְוָראּו ֶאת־ְּכבֹוִדי:  ַמֲעֵׂשיֶהם ּוַמְחְׁשֹבֵתיֶהם ָּבא ְלַקֵּבץ ֶאת־ָּכל־ַהּגֹוִים  1ְוָאֹנִכי יַָדְעִּתי66:18
ָהִאִּיים ְוַׂשְמִּתי ָבֶהם אֹות ְוִׁשַּלְחִּתי ֵמֶהם ְּפֵליִטים ֶאל־ַהּגֹוִים ַּתְרִׁשיׁש ּפּול ְולּוד ֹמְׁשֵכי ֶקֶׁשת ֻּתַבל ְויָוָן 66:19

י ְוִהִּגידּו ֶאת־ְּכבֹוִדי ַּבּגֹוִים: ָהְרֹחִקים ֲאֶׁשר לֹא־ָׁשְמעּו ֶאת־ִׁשְמִעי ְולֹא־ָראּו ֶאת־ְּכבֹוִד 
ת ֶאל ַהר  ְוֵהִביאּו ֶאת־ָּכל־ֲאֵחיֶכם ִמָּכל־ַהּגֹוִים ִמְנָחה ַליהוָה ַּבּסּוִסים ּוָבֶרֶכב ּוַבַּצִּבים ּוַבְּפָרִדים ּוַבִּכְרָּכרֹו66:20

־ַהִּמְנָחה ִּבְכִלי ָטהֹור ֵּבית ְיהוָה:  ָקְדִׁשי ְירּוָׁשַלִם ָאַמר ְיהוָה ַּכֲאֶׁשר יִָביאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת
ַלֹּכֲהִנים ַלְלִוִּים ָאַמר ְיהוָה: 2ְוַגם־ֵמֶהם ֶאַּקח ִלי66:21
ָׁשה ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה ֹעְמִדים ְלָפַני ְנֻאם־ְיהוָה ֵּכן יֲַעֹמד ַזְרֲעֶכם  ִּכי ַכֲאֶׁשר ַהָּׁשַמִים ַהֳחָדִׁשים ְוָהָאֶרץ ַהֲחדָ 66:22

ְוִׁשְמֶכם: 
ְוָהיָה ִמֵּדי־ֹחֶדׁש ְּבָחְדׁשֹו ּוִמֵּדי ַׁשָּבת ְּבַׁשַּבּתֹו יָבֹוא ָכל־ָּבָׂשר ְלִהְׁשַּתֲחות ְלָפַני ָאַמר ְיהוָה: 66:23
ָנִׁשים ַהֹּפְׁשִעים ִּבי ִּכי תֹוַלְעָּתם לֹא ָתמּות ְוִאָּׁשם לֹא ִתְכֶּבה ְוָהיּו ֵדָראֹון ְלָכל־ָּבָׂשר:  ְויְָצאּו ְוָראּו ְּבִפְגֵרי ָהאֲ 66:24

 Jeremiah ירמיה
ִּדְבֵרי ִיְרְמיָהּו ֶּבן־ִחְלִקָּיהּו ִמן־ַהֹּכֲהִנים ֲאֶׁשר ַּבֲעָנתֹות ְּבֶאֶרץ ִּבְניִָמן:  1:1
ׁש־ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְלָמְלכֹו:  ֲאֶׁשר ָהיָה ְדַבר־ְיהוָה ֵאלָ 1:2 יו ִּביֵמי יֹאִׁשָּיהּו ֶבן־ָאמֹון ֶמֶל ְיהּוָדה ִּבְׁש
הּו ֶמֶל ְיהּוָדה  וְַיִהי ִּביֵמי ְיהֹויִָקים ֶּבן־יֹאִׁשָּיהּו ֶמֶל ְיהּוָדה ַעד־ֹּתם ַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְלִצְדִקָּיהּו ֶבן־יֹאִׁשּיָ 1:3

ָׁשַלִם ַּבֹחֶדׁש ַהֲחִמיִׁשי:ַעד־ְּגלֹות ְירּו
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר:  1:4
1:5  : ְּבֶטֶרם ֶאּצֹוְר ַבֶּבֶטן ְיַדְעִּתי ּוְבֶטֶרם ֵּתֵצא ֵמֶרֶחם ִהְקַּדְׁשִּתי ָנִביא ַלּגֹוִים ְנַתִּתי
ֵּבר ִּכי־ַנַער ָאֹנִכי:וָֹאַמר ֲאָהּה ֲאֹדָני ְיֹהִוה ִהֵּנה לֹא־יַָדְעִּתי ּדַ 1:6
ר:  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאַלי ַאל־ּתֹאַמר ַנַער ָאֹנִכי ִּכי ַעל־ָּכל־ֲאֶׁשר ֶאְׁשָלֲח ֵּתֵל ְוֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ֲאַצְּו ְּתַדּבֵ 1:7
ַאל־ִּתיָרא ִמְּפֵניֶהם ִּכי־ִאְּת ֲאִני ְלַהִּצֶל ְנֻאם־ְיהוָה:  1:8
: וִַּיְׁשַלח ְיהוָה אֶ 1:9 ת־יָדֹו וַַּיַּגע ַעל־ִּפי וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאַלי ִהֵּנה ָנַתִּתי ְדָבַרי ְּבִפי

ִלְנטֹוַע:ְרֵאה ִהְפַקְדִּתי ַהּיֹום ַהֶּזה ַעל־ַהּגֹוִים ְוַעל־ַהַּמְמָלכֹות ִלְנתֹוׁש ְוִלְנתֹוץ ּוְלַהֲאִביד ְוַלֲהרֹוס ִלְבנֹות וְ 1:10
י ֵלאֹמר ָמה־ַאָּתה ֹרֶאה ִיְרְמיָהּו וָֹאַמר ַמֵּקל ָׁשֵקד ֲאִני ֹרֶאה:  וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאלַ 1:11
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאַלי ֵהיַטְבָּת ִלְראֹות ִּכי־ֹׁשֵקד ֲאִני ַעל־ְּדָבִרי ַלֲעׂשֹתֹו:1:12
ֹרֶאה ּוָפָניו ִמְּפֵני ָצפֹוָנה:  וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵׁשִנית ֵלאֹמר ָמה ַאָּתה ֹרֶאה וָֹאַמר ִסיר ָנפּוַח ֲאִני 1:13
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאָלי ִמָּצפֹון ִּתָּפַתח ָהָרָעה ַעל ָּכל־ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ:  1:14
ַעל  ָׁשַלִם וְ ִּכי ִהְנִני ֹקֵרא ְלָכל־ִמְׁשְּפחֹות ַמְמְלכֹות ָצפֹוָנה ְנֻאם־ְיהוָה ּוָבאּו ְוָנְתנּו ִאיׁש ִּכְסאֹו ֶּפַתח ַׁשֲעֵרי ְירּו1:15

ָּכל־חֹוֹמֶתיָה ָסִביב ְוַעל ָּכל־ָעֵרי ְיהּוָדה:  
ִהים ֲאֵחִרים וִַּיְׁשַּתֲחוּו ְלַמֲעׂשֵ 1:16 י ְיֵדיֶהם: ְוִדַּבְרִּתי ִמְׁשָּפַטי אֹוָתם ַעל ָּכל־ָרָעָתם ֲאֶׁשר ֲעָזבּוִני וְַיַקְּטרּו ֵלא
ֵליֶהם ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֲאַצֶּוָּך ַאל־ֵּתַחת ִמְּפֵניֶהם ֶּפן־ֲאִחְּת ִלְפֵניֶהם: ְוַאָּתה ֶּתְאֹזר ָמְתֶני ְוַקְמָּת ְוִדַּבְרָּת אֲ 1:17
ְלָׂשֶריָה  וֲַאִני ִהֵּנה ְנַתִּתי ַהּיֹום ְלִעיר ִמְבָצר ּוְלַעּמּוד ַּבְרֶזל ּוְלֹחמֹות ְנֹחֶׁשת ַעל־ָּכל־ָהָאֶרץ ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה1:18

ָאֶרץ:  ְלֹכֲהֶניָה ּוְלַעם הָ 
1:19: ְוִנְלֲחמּו ֵאֶלי ְולֹא־יּוְכלּו ָל ִּכי־ִאְּת ֲאִני ְנֻאם־ְיהוָה ְלַהִּציֶל

וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר:  2:1
ָתִי ֶלְכֵּת ַאֲחַרי  ָה ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוָׁשַלִם ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ָזַכְרִּתי ָל ֶחֶסד ְנעּוַרִי ַאֲהַבת ְּכלּו2:2

ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעה: 
ֹקֶדׁש ִיְׂשָרֵאל ַליהוָה ֵראִׁשית ְּתבּוָאֹתה ָּכל־ֹאְכָליו יְֶאָׁשמּו ָרָעה ָּתבֹא ֲאֵליֶהם ְנֻאם־ְיהוָה:2:3

1 18 // LXX יַָדְעִּתי omit MT Tg Syr Vg (יַָדְעִּתיְוָאֹנִכי)
2 21 // DSS LXX ִלי omit MT Tg Syr Vg (ַלֹּכֲהִניםִלי)



ִׁשְמעּו ְדַבר־ְיהוָה ֵּבית יֲַעֹקב ְוָכל־ִמְׁשְּפחֹות ֵּבית ִיְׂשָרֵאל: 2:4
ה ָאַמר ְיהוָה ַמה־ָּמְצאּו ֲאבֹוֵתיֶכם ִּבי ָעוֶל ִּכי ָרֲחקּו ֵמָעָלי וֵַּיְלכּו ַאֲחֵרי ַהֶהֶבל וֶַּיְהָּבלּו:  ּכֹ 2:5
ָּיה ְּבֶאֶרץ צִ ְולֹא ָאְמרּו ַאֵּיה ְיהוָה ַהַּמֲעֶלה ֹאָתנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַהּמֹוִלי ֹאָתנּו ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ֲעָרָבה ְוׁשּוָחה 2:6

ְוַצְלָמוֶת ְּבֶאֶרץ לֹא־ָעַבר ָּבּה ִאיׁש ְולֹא־יַָׁשב ָאָדם ָׁשם: 
ְלתֹוֵעָבה:  וָָאִביא ֶאְתֶכם ֶאל־ֶאֶרץ ַהַּכְרֶמל ֶלֱאֹכל ִּפְריָּה ְוטּוָבּה וַָּתֹבאּו וְַּתַטְּמאּו ֶאת־ַאְרִצי ְוַנֲחָלִתי ַׂשְמֶּתם 2:7
ְוֹתְפֵׂשי ַהּתֹוָרה לֹא ְיָדעּוִני ְוָהֹרִעים ָּפְׁשעּו ִבי ְוַהְּנִביִאים ִנְּבאּו ַבַּבַעל ְוַאֲחֵרי  ַהֹּכֲהִנים לֹא ָאְמרּו ַאֵּיה ְיהוָה 2:8

לֹא־יֹוִעלּו ָהָלכּו:  
ָלֵכן ֹעד ָאִריב ִאְּתֶכם ְנֻאם־ְיהוָה ְוֶאת־ְּבֵני ְבֵניֶכם ָאִריב: 2:9

חּו ְוִהְתּבֹוְננּו ְמֹאד ּוְראּו ֵהן ָהְיָתה ָּכזֹאת:  ִּכי ִעְברּו ִאֵּיי ִכִּתִּיים ּוְראּו ְוֵקָדר ִׁשלְ 2:10
ִהים ְוַעִּמי ֵהִמיר ְּכבֹודֹו ְּבלֹוא יֹוִעיל: 2:11 ִהים ְוֵהָּמה לֹא ֱא ַהֵהיִמיר ּגֹוי ֱא
ֹׁשּמּו ָׁשַמִים ַעל־זֹאת ְוַׂשֲערּו ָחְרבּו ְמֹאד ְנֻאם־ְיהוָה:  2:12
ִּמי ֹאִתי ָעְזבּו ְמקֹור ַמִים ַחִּיים ַלְחֹצב ָלֶהם ּבֹארֹות ּבֹאֹרת ִנְׁשָּבִרים ֲאֶׁשר לֹא־יִָכלּו  ִּכי־ְׁשַּתִים ָרעֹות ָעָׂשה עַ 2:13

ַהָּמִים: 
ַהֶעֶבד ִיְׂשָרֵאל ִאם־ְיִליד ַּבִית הּוא ַמּדּוַע ָהיָה ָלַבז:  2:14
ה ָעָריו ִנִּצָתה ִמְּבִלי ֹיֵׁשב:  ָעָליו ִיְׁשֲאגּו ְכִפִרים ָנְתנּו קֹוָלם וַָּיִׁשיתּו ַאְרצֹו ְלַׁשּמָ 2:15
ַּגם־ְּבֵני־ֹנף ְוַתְחַּפְנֵחס ִיְרעּו ָקְדֹקד:  2:16
2:17 : ַהִי ְּבֵעת מֹוִליֵכ ַּבָּדֶר ֲהלֹוא־זֹאת ַּתֲעֶׂשה־ָּל ָעְזֵב ֶאת־ְיהוָה ֱא
ה־ָּל ְלֶדֶר ַאּׁשּור ִלְׁשּתֹות ֵמי ָנָהר:  ְוַעָּתה ַמה־ָּל ְלֶדֶר ִמְצַרִים ִלְׁשּתֹות ֵמי ִׁשחֹור ּומַ 2:18
ָהִי ְולֹא ַפְחּדָ 2:19 ִתי ֵאַלִי  ְּתיְַּסֵר ָרָעֵת ּוְמֻׁשבֹוַתִי ּתֹוִכֻח ּוְדִעי ּוְרִאי ִּכי־ַרע וָָמר ָעְזֵב ֶאת־ְיהוָה ֱא

ְנֻאם־ֲאֹדָני ְיהִוה ְצָבאֹות:  
 ִנַּתְקִּתי מֹוְסֹרַתִי וַּתֹאְמִרי לֹא אעבד ֶאֱעבֹור ִּכי ַעל־ָּכל־ִּגְבָעה ְּגֹבָהה ְוַתַחת ָּכל־ֵעץ  ִּכי ֵמעֹוָלם ָׁשַבְרִּתי ֻעּלֵ 2:20

ַרֲעָנן ַאְּת ֹצָעה ֹזָנה: 
ה ֶזַרע ֱאֶמת ְוֵאי ֶנְהַּפְכְּת ִלי סּוֵרי ַהֶּגֶפן ָנְכִרָּיה:  2:21 ְוָאֹנִכי ְנַטְעִּתי ׂשֵֹרק ֻּכ
ם־ְּתַכְּבִסי ַּבֶּנֶתר ְוַתְרִּבי־ָל ֹּבִרית ִנְכָּתם ֲעוֵנ ְלָפַני ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה:  ִּכי אִ 2:22
ה ְמָׂשֶרֶכת  ֵאי ּתֹאְמִרי לֹא ִנְטֵמאִתי ַאֲחֵרי ַהְּבָעִלים לֹא ָהַלְכִּתי ְרִאי ַדְרֵּכ ַּבַּגְיא ְּדִעי ֶמה ָעִׂשית ִּבְכָרה ַקּלָ 2:23

ְּדָרֶכיָה:  
ָחְדָׁשּה  ֶּפֶרה ִלֻּמד ִמְדָּבר ְּבַאַּות נפשו ַנְפָׁשּה ָׁשֲאָפה רּוַח ַּתֲאָנָתּה ִמי ְיִׁשיֶבָּנה ָּכל־ְמַבְקֶׁשיָה לֹא ִייָעפּו ּבְ 2:24

ִיְמָצאּוְנָה: 
:  ִמְנִעי ַרְגֵל ִמָּיֵחף וגורנך ּוְגרֹוֵנ ִמִּצְמָאה וַּתֹאְמִרי נֹוָאׁש לֹוא ִּכי־ָאַהְבִּתי ָזִר 2:25 ים ְוַאֲחֵריֶהם ֵאֵל
ְּכֹבֶׁשת ַּגָּנב ִּכי ִיָּמֵצא ֵּכן ֹהִביׁשּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה ַמְלֵכיֶהם ָׂשֵריֶהם ְוֹכֲהֵניֶהם ּוְנִביֵאיֶהם:  2:26
ָעָתם יֹאְמרּו קּוָמה ְוהֹוִׁשיֵענּו:  ִלְדָּתנּו ִּכי־ָפנּו ֵאַלי ֹעֶרף ְולֹא ָפִנים ּוְבֵעת רָ ֹאְמִרים ָלֵעץ ָאִבי ַאָּתה ְוָלֶאֶבן ַאְּת 2:27
ֶהי ְיהּו2:28 ֶהי ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ָּל יָקּומּו ִאם־יֹוִׁשיעּו ְּבֵעת ָרָעֶת ִּכי ִמְסַּפר ָעֶרי ָהיּו ֱא ָדה ּוִמְסַּפר  ְוַאֵּיה ֱא

ֻחצֹות ְירּוָׁשַלִם ִקְּטרּו ַלָּבַעל: 
ָלי ֻּכְּלֶכם ְּפַׁשְעֶּתם ִּבי ְנֻאם־ְיהוָה:  ָלָּמה ָתִריבּו אֵ 2:29
ַלָּׁשְוא ִהֵּכיִתי ֶאת־ְּבֵניֶכם מּוָסר לֹא ָלָקחּו ָאְכָלה ַחְרְּבֶכם ְנִביֵאיֶכם ְּכַאְריֵה ַמְׁשִחית: 2:30
ּדּוַע ָאְמרּו ַעִּמי ַרְדנּו לֹוא־ָנבֹוא עֹוד  ַהּדֹור ַאֶּתם ְראּו ְדַבר־ְיהוָה ֲהִמְדָּבר ָהִייִתי ְלִיְׂשָרֵאל ִאם ֶאֶרץ ַמְאֵּפְליָה מַ 2:31

  : ֵאֶלי
ֲהִתְׁשַּכח ְּבתּוָלה ֶעְדיָּה ַּכָּלה ִקֻּׁשֶריָה ְוַעִּמי ְׁשֵכחּוִני יִָמים ֵאין ִמְסָּפר:  2:32
2:33  : ַמה־ֵּתיִטִבי ַּדְרֵּכ ְלַבֵּקׁש ַאֲהָבה ָלֵכן ַּגם ֶאת־ָהָרעֹות ִלַּמְדּתי ֶאת־ְּדָרָכִי
ַּגם ִּבְכָנַפִי ִנְמְצאּו ַּדם ַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים ְנִקִּיים לֹא־ַבַּמְחֶּתֶרת ְמָצאִתים ִּכי ַעל־ָּכל־ֵאֶּלה:  2:34
וַּתֹאְמִרי ִּכי ִנֵּקיִתי ַא ָׁשב ַאּפֹו ִמֶּמִּני ִהְנִני ִנְׁשָּפט אֹוָת ַעל־ָאְמֵר לֹא ָחָטאִתי:  2:35
ְלַׁשּנֹות ֶאת־ַּדְרֵּכ ַּגם ִמִּמְצַרִים ֵּתבֹוִׁשי ַּכֲאֶׁשר־ֹּבְׁשְּת ֵמַאּׁשּור:  ַמה־ֵּתְזִלי ְמֹאד 2:36
ַּגם ֵמֵאת ֶזה ֵּתְצִאי ְויַָדִי ַעל־רֹאֵׁש ִּכי־ָמַאס ְיֹהוָה ְּבִמְבַטַחִי ְולֹא ַתְצִליִחי ָלֶהם:  2:37

ְוָהְיָתה ְלִאיׁש־ַאֵחר ֲהיָׁשּוב ֵאֶליָה עֹוד ֲהלֹוא ָחנֹוף ֶּתֱחַנף ָהָאֶרץ  ֵהן ְיַׁשַּלח ִאיׁש ֶאת־ִאְׁשּתֹו ְוָהְלָכה ֵמִאּתֹו3:1
ַהִהיא ְוַאְּת ָזִנית ֵרִעים ַרִּבים ְוׁשֹוב ֵאַלי ְנֻאם־ְיֹהוָה:  

ַּבִּמְדָּבר וַַּתֲחִניִפי ֶאֶרץ  ְׂשִאי־ֵעיַנִי ַעל־ְׁשָפִים ּוְרִאי ֵאיֹפה לֹא שגלת ֻׁשַּכְבְּת ַעל־ְּדָרִכים יַָׁשְבְּת ָלֶהם ַּכֲעָרִבי3:2
  : ִּבְזנּוַתִי ּוְבָרָעֵת

וִַּיָּמְנעּו ְרִבִבים ּוַמְלקֹוׁש לֹוא ָהיָה ּוֵמַצח ִאָּׁשה זֹוָנה ָהיָה ָל ֵמַאְנְּת ִהָּכֵלם: 3:3
ֲהלֹוא ֵמַעָּתה קראתי ָקָראת ִלי ָאִבי ַאּלּוף ְנֻעַרי ָאָּתה: 3:4



ִאם־ִיְׁשֹמר ָלֶנַצח ִהֵּנה דברתי ִדַּבְרְּת וַַּתֲעִׂשי ָהָרעֹות וַּתּוָכל:ֲהִיְנֹטר ְלעֹוָלם3:5
ָּגֹבַּה  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאַלי ִּביֵמי יֹאִׁשָּיהּו ַהֶּמֶל ֲהָרִאיָת ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ְמֻׁשָבה ִיְׂשָרֵאל ֹהְלָכה ִהיא ַעל־ָּכל־ַהר 3:6

י־ָׁשם: ְוֶאל־ַּתַחת ָּכל־ֵעץ ַרֲעָנן ַוִּתְזנִ 
וָֹאַמר ַאֲחֵרי ֲעׂשֹוָתּה ֶאת־ָּכל־ֵאֶּלה ֵאַלי ָּתׁשּוב ְולֹא־ָׁשָבה וֵַּתֶראה ָּבגֹוָדה ֲאחֹוָתּה ְיהּוָדה: 3:7
3:8 ֹ ְרָאה  א יָ וֵַּתֶרא ִּכי ַעל־ָּכל־ֹאדֹות ֲאֶׁשר ִנֲאָפה ְמֻׁשָבה ִיְׂשָרֵאל ִׁשַּלְחִּתיָה וֶָאֵּתן ֶאת־ֵסֶפר ְּכִריֻתֶתיָה ֵאֶליָה ְול

ֹּבֵגָדה ְיהּוָדה ֲאחֹוָתּה וֵַּתֶל וִַּתֶזן ַּגם־ִהיא: 
ְוָהיָה ִמֹּקל ְזנּוָתּה ַוֶּתֱחַנף ֶאת־ָהָאֶרץ וִַּתְנַאף ֶאת־ָהֶאֶבן ְוֶאת־ָהֵעץ:  3:9

ְנֻאם־ְיהָוה:ְוַגם־ְּבָכל־זֹאת לֹא־ָׁשָבה ֵאַלי ָּבגֹוָדה ֲאחֹוָתּה ְיהּוָדה ְּבָכל־ִלָּבּה ִּכי ִאם־ְּבֶׁשֶקר 3:10
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאַלי ִצְּדָקה ַנְפָׁשּה ְמֻׁשָבה ִיְׂשָרֵאל ִמֹּבֵגָדה ְיהּוָדה:  3:11
ֶכם  ָה ְוָקָראָת ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָצפֹוָנה ְוָאַמְרָּת ׁשּוָבה ְמֻׁשָבה ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם־ְיהוָה לֹוא־ַאִּפיל ָּפַני ּבָ 3:12

ְנֻאם־ְיהוָה לֹא ֶאּטֹור ְלעֹוָלם:  ִּכי־ָחִסיד ֲאִני 
ַהִי ָּפָׁשַעְּת וְַּתַפְּזִרי ֶאת־ְּדָרַכִי ַלָּזִרים ַּתַחת ָּכל־ֵעץ ַרֲעָנן ּובְ 3:13 קֹוִלי לֹא־ְׁשַמְעֶּתם  ַא ְּדִעי ֲעוֵנ ִּכי ַּביהָוה ֱא

ְנֻאם־ְיֹהוָה:  
ִכי ָּבַעְלִּתי ָבֶכם ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ֶאָחד ֵמִעיר ּוְׁשַנִים ִמִּמְׁשָּפָחה ְוֵהֵבאִתי  ׁשּובּו ָבִנים ׁשֹוָבִבים ְנֻאם־ְיהוָה ִּכי ָאנֹ 3:14

ֶאְתֶכם ִצּיֹון:  
ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֹרִעים ְּכִלִּבי ְוָרעּו ֶאְתֶכם ֵּדָעה ְוַהְׂשֵּכיל:  3:15
ם־ְיהוָה לֹא־יֹאְמרּו עֹוד ֲארֹון ְּבִרית־ְיהוָה ְולֹא יֲַעֶלה ַעל־ֵלב  ְוָהיָה ִּכי ִתְרּבּו ּוְפִריֶתם ָּבָאֶרץ ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ְנאֻ 3:16

ְולֹא ִיְזְּכרּו־בֹו ְולֹא ִיְפֹקדּו ְולֹא יֵָעֶׂשה עֹוד:  
יְֵלכּו עֹוד ַאֲחֵרי  ָּבֵעת ַהִהיא ִיְקְראּו ִלירּוָׁשַלִם ִּכֵּסא ְיהוָה ְוִנְקּוּו ֵאֶליָה ָכל־ַהּגֹוִים ְלֵׁשם ְיהוָה ִלירּוָׁשָלִם ְולֹא־3:17

ְׁשִררּות ִלָּבם ָהָרע: 
י  ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה יְֵלכּו ֵבית־ְיהּוָדה ַעל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְויָֹבאּו יְַחָּדו ֵמֶאֶרץ ָצפֹון ַעל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִהְנַחְלִּת 3:18

ֶאת־ֲאבֹוֵתיֶכם: 
ים ְוֶאֶּתן־ָל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה ַנֲחַלת ְצִבי ִצְבאֹות ּגֹוִים וָֹאַמר ָאִבי ִּתְקראּו־ִלי  ְוָאֹנִכי ָאַמְרִּתי ֵאי ֲאִׁשיֵת ַּבָּבנִ 3:19

ּוֵמַאֲחַרי לֹא ָתׁשּובּו:  
ָאֵכן ָּבְגָדה ִאָּׁשה ֵמֵרָעּה ֵּכן ְּבַגְדֶּתם ִּבי ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם־ְיהוָה:  3:20
ֵהיֶהם:  קֹול ַעל־ְׁשָפִיים ִנְׁשָמע ְּבִכי ַתֲחנּו3:21 ֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֶהֱעּוּו ֶאת־ַּדְרָּכם ָׁשְכחּו ֶאת־ְיֹהוָה ֱא
ֵהינּו: 3:22 ׁשּובּו ָּבִנים ׁשֹוָבִבים ֶאְרָּפה ְמׁשּוֹבֵתיֶכם ִהְננּו ָאָתנּו ָל ִּכי ַאָּתה ְיֹהוָה ֱא
ֵהינּו ְּתׁשּוַעת ִיְׂשָרֵאל: ָאֵכן ַלֶּׁשֶקר ַהְּגָבֻעֹות וֲַהמון ָהִרים ָאֵכן ַּביֹהוָה3:23 ֱא
ְוַהֹּבֶׁשת ָאְכָלה ֶאת־ְיִגיַע ֲאבֹוֵתינּו ִמְּנעּוֵרינּו ֶאת־צֹאָנם ְוֶאת־ְּבָקָרם ֶאת־ְּבֵניֶהם ְוֶאת־ְּבנֹוֵתיֶהם:  3:24
ֵהינּו ָחָטאנּו ֲאַנחְ 3:25 נּו וֲַאבֹוֵתינּו ִמְּנעּוֵרינּו ְוַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה ְולֹא  ִנְׁשְּכָבה ְּבָבְׁשֵּתנּו ּוְתַכֵּסנּו ְּכִלָּמֵתנּו ִּכי ַליהוָה ֱא

ֵהינּו:  ָׁשַמְענּו ְּבקֹול ְיֹהוָה ֱא
ִאם־ָּתׁשּוב ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם־ְיהוָה ֵאַלי ָּתׁשּוב ְוִאם־ָּתִסיר ִׁשּקּוֶצי ִמָּפַני ְולֹא ָתנּוד:  4:1
ְּבִמְׁשָּפט ּוִבְצָדָקה ְוִהְתָּבְרכּו בֹו ּגֹוִים ּובֹו ִיְתַהָּללּו: ְוִנְׁשַּבְעָּת ַחי־ְיהוָה ֶּבֱאֶמת 4:2
ִּכי־ֹכה ָאַמר ְיֹהוָה ְלִאיׁש ְיהּוָדה ְוִלירּוָׁשַלִם ִנירּו ָלֶכם ִניר ְוַאל־ִּתְזְרעּו ֶאל־קֹוִצים:  4:3
ְוֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשָלִם ֶּפן־ֵּתֵצא ָכֵאׁש ֲחָמִתי ּוָבֲעָרה ְוֵאין ְמַכֶּבה ִמְּפֵני  ִהֹּמלּו ַליֹהוָה ְוָהִסרּו ָעְרלֹות ְלַבְבֶכם ִאיׁש ְיהּוָדה 4:4

ֹרַע ַמַעְלֵליֶכם: 
ְוָנבֹוָאה  ַהִּגידּו ִביהּוָדה ּוִבירּוָׁשַלִם ַהְׁשִמיעּו ְוִאְמרּו ותקעו ִּתְקעּו ׁשֹוָפר ָּבָאֶרץ ִקְראּו ַמְלאּו ְוִאְמרּו ֵהָאְספּו4:5

ַהִּמְבָצר: ֶאל־ָעֵרי 
ְׂשאּו־ֵנס ִצּיֹוָנה ָהִעיזּו ַאל־ַּתֲעֹמדּו ִּכי ָרָעה ָאֹנִכי ֵמִביא ִמָּצפֹון ְוֶׁשֶבר ָּגדֹול:  4:6
ֵׁשב:  ָעָלה ַאְריֵה ִמֻּסְּבכֹו ּוַמְׁשִחית ּגֹוִים ָנַסע יָָצא ִמְּמֹקמֹו ָלׂשּום ַאְרֵצ ְלַׁשָּמה ָעַרִי ִּתֶּציָנה ֵמֵאין יֹו4:7
ל־זֹאת ִחְגרּו ַׂשִּקים ִסְפדּו ְוֵהיִלילּו ִּכי לֹא־ָׁשב ֲחרֹון ַאף־ְיֹהוָה ִמֶּמּנּו:עַ 4:8
ְוָהיָה ַבּיֹום־ַההּוא ְנֻאם־ְיהוָה יֹאַבד ֵלב־ַהֶּמֶל ְוֵלב ַהָּׂשִרים ְוָנַׁשּמּו ַהֹּכֲהִנים ְוַהְּנִביִאים ִיְתָמהּו: 4:9

ן ַהֵּׁשא ִהֵּׁשאָת ָלָעם ַהֶּזה ְוִלירּוָׁשַלִם ֵלאֹמר ָׁשלֹום ִיְהיֶה ָלֶכם ְוָנְגָעה ֶחֶרב  וָֹאַמר ֲאָהּה ֲאֹדָני ְיהִוה ָאכֵ 4:10
ַעד־ַהָּנֶפׁש: 

ְלָהַבר:  ָּבֵעת ַהִהיא יֵָאֵמר ָלָעם־ַהֶּזה ְוִלירּוָׁשַלִם רּוַח ַצח ְׁשָפִיים ַּבִּמְדָּבר ֶּדֶר ַּבת־ַעִּמי לֹוא ִלְזרֹות ְולֹוא 4:11
ַח ָמֵלא ֵמֵאֶּלה יָבֹוא ִלי ַעָּתה ַּגם־ֲאִני ֲאַדֵּבר ִמְׁשָּפִטים אֹוָתם:  רּו4:12
ִהֵּנה ַּכֲעָנִנים יֲַעֶלה ְוַכּסּוָפה ַמְרְּכבֹוָתיו ַקּלּו ִמְּנָׁשִרים סּוָסיו אֹוי ָלנּו ִּכי ֻׁשָּדְדנּו:  4:13
:  ַּכְּבִסי ֵמָרָעה ִלֵּב ְירּוָׁשַלִם ְלַמַען ִּתָּוֵׁשעִ 4:14 י ַעד־ָמַתי ָּתִלין ְּבִקְרֵּב ַמְחְׁשבֹות אֹוֵנ
ִּכי קֹול ַמִּגיד ִמָּדן ּוַמְׁשִמיַע ָאוֶן ֵמַהר ֶאְפָרִים:  4:15



ם: קֹולָ ַהְזִּכירּו ַלּגֹוִים ִהֵּנה ַהְׁשִמיעּו ַעל־ְירּוָׁשַלִם ֹנְצִרים ָּבִאים ֵמֶאֶרץ ַהֶּמְרָחק וִַּיְּתנּו ַעל־ָעֵרי ְיהּוָדה 4:16
ְּכֹׁשְמֵרי ָׂשַדי ָהיּו ָעֶליָה ִמָּסִביב ִּכי־ֹאִתי ָמָרָתה ְנֻאם־ְיהוָה: 4:17
4:18 : ַּדְרֵּכ ּוַמֲעָלַלִי ָעׂשֹו ֵאֶּלה ָל זֹאת ָרָעֵת ִּכי ָמר ִּכי ָנַגע ַעד־ִלֵּב
ֲחִריׁש ִּכי קֹול ׁשֹוָפר ָׁשַמעִּתי ַנְפִׁשי ְּתרּוַעת ִמְלָחָמה:  ֵמַעי ֵמַעי ָאחּוָלה ִקירֹות ִלִּבי ֹהֶמה־ִּלי ִלִּבי לֹא אַ 4:19
ֶׁשֶבר ַעל־ֶׁשֶבר ִנְקָרא ִּכי ֻׁשְּדָדה ָּכל־ָהָאֶרץ ִּפְתֹאם ֻׁשְּדדּו ֹאָהַלי ֶרַגע ְיִריֹעָתי:  4:20
ַעד־ָמַתי ֶאְרֶאה־ֵּנס ֶאְׁשְמָעה קֹול ׁשֹוָפר: 4:21
י אֹוִתי לֹא יָָדעּו ָּבִנים ְסָכִלים ֵהָּמה ְולֹא ְנבֹוִנים ֵהָּמה ֲחָכִמים ֵהָּמה ְלָהַרע ּוְלֵהיִטיב לֹא יָָדעּו:  ִּכי ֱאִויל ַעּמִ 4:22
ָרִאיִתי ֶאת־ָהָאֶרץ ְוִהֵּנה־ֹתהּו וָֹבהּו ְוֶאל־ַהָּׁשַמִים ְוֵאין אֹוָרם:  4:23
ֹות ִהְתַקְלָקלּו: ָרִאיִתי ֶהָהִרים ְוִהֵּנה ֹרֲעִׁשים ְוָכל־ַהְּגָבע 4:24
ָרִאיִתי ְוִהֵּנה ֵאין ָהָאָדם ְוָכל־עֹוף ַהָּׁשַמִים ָנָדדּו:  4:25
ָרִאיִתי ְוִהֵּנה ַהַּכְרֶמל ַהִּמְדָּבר ְוָכל־ָעָריו ִנְּתצּו ִמְּפֵני ְיהוָה ִמְּפֵני ֲחרֹון ַאּפֹו ָנַׁשּמּו: 4:26
ה ָּכל־ָהָאֶרץ ְוָכָלה לֹא ֶאֱעֶׂשה:  ִּכי־ֹכה ָאַמר ְיהוָה ְׁשָמָמה ִתְהֶי4:27
ה:  ַעל־זֹאת ֶּתֱאַבל ָהָאֶרץ ְוָקְדרּו ַהָּׁשַמִים ִמָּמַעל ַעל ִּכי־ִדַּבְרִּתי ַזֹּמִתי ְולֹא ִנַחְמִּתי ְולֹא־ָאׁשּוב ִמֶּמּנָ 4:28
ֶּבָעִבים ּוַבֵּכִפים ָעלּו ָּכל־ָהִעיר ֲעזּוָבה  1אּו ִמּקֹול ָּפָרׁש ְוֹרֵמה ֶקֶׁשת ֹּבַרַחת ָּכל־ָהִעיר ָּבאּו ַּבְמָערֹות וֵַּיָחבְ 4:29

ְוֵאין־יֹוֵׁשב ָּבֵהן ִאיׁש: 
ִּכי־ַתְעִּדי ֲעִדי־ָזָהב ִּכי־ִתְקְרִעי ַבּפּו ֵעיַנִי ַלָּׁשְוא ִּתְתיִַּפי  ואתי ְוַאְּת ָׁשדּוד ַמה־ַּתֲעִׂשי ִּכי־ִתְלְּבִׁשי ָׁשִני 4:30

ָמֲאסּו־ָב ֹעְגִבים ַנְפֵׁש ְיַבֵּקׁשּו:  
ְיָפה ַנְפִׁשי  ִּכי קֹול ְּכחֹוָלה ָׁשַמְעִּתי ָצָרה ְּכַמְבִּכיָרה קֹול ַּבת־ִצּיֹון ִּתְתיֵַּפַח ְּתָפֵרׂש ַּכֶּפיָה אֹוי־ָנא ִלי ִּכי־עָ 4:31

ְלֹהְרִגים:
ט ְמַבֵּקׁש  ׁשֹוְטטּו ְּבחּוצֹות ְירּוָׁשַלִם ּוְראּו־ָנא ּוְדעּו ּוַבְקׁשּו ִבְרחֹובֹוֶתיָה ִאם־ִּתְמְצאּו ִאיׁש ִאם־ֵיׁש ֹעֶׂשה ִמְׁשּפָ 5:1

ֱאמּוָנה ְוֶאְסַלח ָלּה: 
ְוִאם ַחי־ְיֹהוָה יֹאֵמרּו ָאֵכן ַלֶּׁשֶקר ִיָּׁשֵבעּו:  5:2
נּו ָלׁשּוב:  ְיֹהוָה ֵעיֶני ֲהלֹוא ֶלֱאמּוָנה ִהִּכיָתה ֹאָתם ְולֹא־ָחלּו ִּכִּליָתם ֵמֲאנּו ַקַחת מּוָסר ִחְּזקּו ְפֵניֶהם ִמֶּסַלע ֵמאֲ 5:3
ֵהיֶהם:  5:4 ־ַּדִּלים ֵהם נֹוֲאלּו ִּכי לֹא יְָדעּו ֶּדֶר ְיהוָה ִמְׁשַּפט ֱא וֲַאִני ָאַמְרִּתי ַא
ֵהיֶהם ַא ֵהָּמה יְַחָּדו ָׁשְברֵאֲלָכה5:5 ּו ֹעל  ־ִּלי ֶאל־ַהְּגֹדִלים וֲַאַדְּבָרה אֹוָתם ִּכי ֵהָּמה יְָדעּו ֶּדֶר ְיהוָה ִמְׁשַּפט ֱא

ִנְּתקּו מֹוֵסרֹות: 
ֵמֵהָּנה ִיָּטֵרף ִּכי ַרּבּו ִּפְׁשֵעיֶהם ַעל־ֵּכן ִהָּכם ַאְריֵה ִמַּיַער ְזֵאב ֲעָרבֹות ְיָׁשְדֵדם ָנֵמר ֹׁשֵקד ַעל־ָעֵריֶהם ָּכל־ַהּיֹוֵצא 5:6

ָעְצמּו משבותיהם ְמׁשּובֹוֵתיֶהם: 
ִהים וַָאְׂשִּבַע אֹוָתם וִַּיְנָאפּו ּוֵבית זֹוָנה 5:7 ִיְתֹּגָדדּו:  ֵאי ָלזֹאת ֶאְסלֹוַח־ָל ָּבַנִי ֲעָזבּוִני וִַּיָּׁשְבעּו ְּבלֹא ֱא
יּו ִאיׁש ֶאל־ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו ִיְצָהלּו: סּוִסים ְמיָֻּזִנים ַמְׁשִּכים הָ 5:8
ַהַעל־ֵאֶּלה לֹוא־ֶאְפֹקד ְנֻאם־ְיֹהוָה ְוִאם ְּבגֹוי ֲאֶׁשר־ָּכֶזה לֹא ִתְתַנֵּקם ַנְפִׁשי: 5:9

ֲעלּו ְבָׁשרֹוֶתיָה ְוַׁשֵחתּו ְוָכָלה ַאל־ַּתֲעׂשּו ָהִסירּו ְנִטיׁשֹוֶתיָה ִּכי לֹוא ַליהוָה ֵהָּמה:  5:10
ִּכי ָבגֹוד ָּבְגדּו ִּבי ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוֵבית ְיהּוָדה ְנֻאם־ְיהוָה: 5:11
ִּכֲחׁשּו ַּביהוָה וַּיֹאְמרּו לֹא־הּוא ְולֹא־ָתבֹוא ָעֵלינּו ָרָעה ְוֶחֶרב ְוָרָעב לֹוא ִנְרֶאה:  5:12
ֶהם: ְוַהְּנִביִאים ִיְהיּו ְלרּוַח ְוַהָּדָבר ֵאין ָּבֶהם ֹּכה יֵָעֶׂשה לָ 5:13
ֵהי ְצָבאֹות יַַען ַּדֶּבְרֶכם ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ִהְנִני ֹנֵתן ְּדָבַרי ְּבִפי ְלֵאׁש ְוָהָעם5:14 ַהֶּזה ֵעִצים ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא

וֲַאָכָלַתם:  
ֵאיָתן הּוא ּגֹוי ֵמעֹוָלם הּוא ּגֹוי לֹא־ֵתַדע ְלֹׁשנֹו ְולֹא  ִהְנִני ֵמִביא ֲעֵליֶכם ּגֹוי ִמֶּמְרָחק ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם־ְיֹהוָה ּגֹוי5:15

ִתְׁשַמע ַמה־ְיַדֵּבר:  
ַאְׁשָּפתֹו ְּכֶקֶבר ָּפתּוַח ֻּכָּלם ִּגּבֹוִרים: 5:16
ָנֶת ְיֹרֵׁשׁש ָעֵרי ִמְבָצֶרי ֲאֶׁשר  ְוָאַכל ְקִציְר ְוַלְחֶמ יֹאְכלּו ָּבֶני ּוְבנֹוֶתי יֹאַכל צֹאְנ ּוְבָקֶר יֹאַכל ַּגְפְנ ּוְתאֵ 5:17

ַאָּתה ּבֹוֵטַח ָּבֵהָּנה ֶּבָחֶרב:  
ְוַגם ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ְנֻאם־ְיֹהוָה לֹא־ֶאֱעֶׂשה ִאְּתֶכם ָּכָלה: 5:18
ֵהינּו ָלנּו ֶאת־ָּכל־ֵאֶּלה ְוָאַמְרָּת ֲאלֵ 5:19 ַּכֲאֶׁשר 2יֶהם ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְוָהיָה ִּכי תֹאְמרּו ַּתַחת ֶמה ָעָׂשה ְיֹהוָה ֱא

ֵהי ֵנָכר ְּבַאְרְצֶכם ֵּכן ַּתַעְבדּו ָזִרים ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶכם:  ֲעַזְבֶּתם אֹוִתי וַַּתַעְבדּו ֱא

1 29 // LXX ַּבְמָערֹות וֵַּיָחְבאּו omit MT Tg Syr Vg (וֵַּיָחְבאּוָּבאּו)
2 19 // Syr ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה omit MT LXX Tg Vg ( ַּכֲאֶׁשרֹּכה)



זֹאת ְּבֵבית יֲַעֹקב ְוַהְׁשִמיעּוָה ִביהּוָדה ֵלאֹמר:  ַהִּגידּו 5:20
ִׁשְמעּו־ָנא זֹאת ַעם ָסָכל ְוֵאין ֵלב ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְׁשָמעּו:  5:21
ל ַלָּים ָחק־עֹוָלם ְולֹא יַַעְבֶרְנהּו  ַהאֹוִתי לֹא־ִתיָראּו ְנֻאם־ְיֹהוָה ִאם ִמָּפַני לֹא ָתִחילּו ֲאֶׁשר־ַׂשְמִּתי חֹול ְּגבּו5:22

וִַּיְתָּגֲעׁשּו ְולֹא יּוָכלּו ְוָהמּו ַגָּליו ְולֹא יַַעְבֻרְנהּו:  
ְוָלָעם ַהֶּזה ָהיָה ֵלב סֹוֵרר ּומֹוֶרה ָסרּו וֵַּיֵלכּו:  5:23
ֵהינּו ַהֹּנֵתן ֶּגֶׁשם יֹו5:24 ֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְּבִעּתֹו ְׁשֻבעֹות ֻחּקֹות ָקִציר ְולֹא־ָאְמרּו ִבְלָבָבם ִניָרא ָנא ֶאת־ְיהוָה ֱא

ִיְׁשָמר־ָלנּו:  
ֲעונֹוֵתיֶכם ִהּטּו־ֵאֶּלה ְוַחּטֹאוֵתיֶכם ָמְנעּו ַהּטֹוב ִמֶּכם:  5:25
ִּכי־ִנְמְצאּו ְבַעִּמי ְרָׁשִעים יָׁשּור ְּכַׁש ְיקּוִׁשים ִהִּציבּו ַמְׁשִחית ֲאָנִׁשים ִיְלֹּכדּו:  5:26
ְכלּוב ָמֵלא עֹוף ֵּכן ָּבֵּתיֶהם ְמֵלִאים ִמְרָמה ַעל־ֵּכן ָּגְדלּו וַַּיֲעִׁשירּו:  ּכִ 5:27
ָׁשְמנּו ָעְׁשתּו ַּגם ָעְברּו ִדְבֵרי־ָרע ִּדין לֹא־ָדנּו ִּדין יָתֹום ְויְַצִליחּו ּוִמְׁשַּפט ֶאְביֹוִנים לֹא ָׁשָפטּו:  5:28
ִאם ְּבגֹוי ֲאֶׁשר־ָּכֶזה לֹא ִתְתַנֵּקם ַנְפִׁשי: ַהַעל־ֵאֶּלה לֹא־ֶאְפֹקד ְנֻאם־ְיֹהוָה5:29
ַׁשָּמה ְוַׁשֲערּוָרה ִנְהְיָתה ָּבָאֶרץ:  5:30
ַהְּנִביִאים ִנְּבאּו־ַבֶּׁשֶקר ְוַהֹּכֲהִנים ִיְרּדּו ַעל־ְיֵדיֶהם ְוַעִּמי ָאֲהבּו ֵכן ּוַמה־ַּתֲעׂשּו ְלַאֲחִריָתּה:  5:31

ן  יִָמן ִמֶּקֶרב ְירּוָׁשַלִם ּוִבְתקֹוַע ִּתְקעּו ׁשֹוָפר ְוַעל־ֵּבית ַהֶּכֶרם ְׂשאּו ַמְׂשֵאת ִּכי ָרָעה ִנְׁשְקָפה ִמָּצפֹוָהִעזּו ְּבֵני ִבנְ 6:1
ְוֶׁשֶבר ָּגדֹול:  

ַהָּנוָה ְוַהְּמֻעָּנָגה ָּדִמיִתי ַּבת־ִצּיֹון:  6:2
ָהִלים ָסִביב ָרעּו ִאיׁש ֶאת־יָדֹו: ֵאֶליָה יָֹבאּו ֹרִעים ְוֶעְדֵריֶהם ָּתְקעּו ָעֶליָה אֹ 6:3
ַקְּדׁשּו ָעֶליָה ִמְלָחָמה קּומּו ְוַנֲעֶלה ַבָּצֳהָרִים אֹוי ָלנּו ִּכי־ָפָנה ַהּיֹום ִּכי ִיָּנטּו ִצְלֵלי־ָעֶרב:  6:4
קּומּו ְוַנֲעֶלה ַבָּלְיָלה ְוַנְׁשִחיָתה ַאְרְמנֹוֶתיָה: 6:5
ְצָבאֹות ִּכְרתּו ֵעָצּה ְוִׁשְפכּו ַעל־ְירּוָׁשַלִם ֹסְלָלה ִהיא ָהִעיר ָהְפַקד ֻּכָּלּה ֹעֶׁשק ְּבִקְרָּבּה:  ִּכי ֹכה ָאַמר ְיהוָה6:6
ְּכָהִקיר ַּבִיר ֵמיֶמיָה ֵּכן ֵהֵקָרה ָרָעָתּה ָחָמס וָֹׁשד ִיָּׁשַמע ָּבּה ַעל־ָּפַני ָּתִמיד ֳחִלי ּוַמָּכה:  6:7
ֶּפן־ֵּתַקע ַנְפִׁשי ִמֵּמ ֶּפן־ֲאִׂשיֵמ ְׁשָמָמה ֶאֶרץ לֹוא נֹוָׁשָבה:ִהָּוְסִרי ְירּוָׁשַלִם6:8
ֹּכה ָאַמר ְיֹהוָה ְצָבאֹות עֹוֵלל ְיעֹוְללּו ַכֶּגֶפן ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ָהֵׁשב יְָד ְּכבֹוֵצר ַעל־ַסְלִסּלֹות:  6:9

ָלה ָאְזָנם ְולֹא יּוְכלּו ְלַהְקִׁשיב ִהֵּנה ְדַבר־ְיהוָה ָהיָה ָלֶהם ְלֶחְרָּפה  ַעל־ִמי ֲאַדְּבָרה ְוָאִעיָדה ְוִיְׁשָמעּו ִהֵּנה ֲערֵ 6:10
לֹא יְַחְּפצּו־בֹו: 

ָּׁשה ְוֵאת ֲחַמת ְיהוָה ָמֵלאִתי ִנְלֵאיִתי ָהִכיל ְׁשֹפ ַעל־עֹוָלל ַּבחּוץ ְוַעל סֹוד ַּבחּוִרים יְַחָּדו ִּכי־ַגם־ִאיׁש ִעם־אִ 6:11
ִעם־ְמֵלא יִָמים:  ִיָּלֵכדּו ָזֵקן 

ְוָנַסּבּו ָבֵּתיֶהם ַלֲאֵחִרים ָׂשדֹות ְוָנִׁשים יְַחָּדו ִּכי־ַאֶּטה ֶאת־יִָדי ַעל־ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ְנֻאם־ְיהוָה:  6:12
ִּכי ִמְּקַטָּנם ְוַעד־ְּגדֹוָלם ֻּכּלֹו ּבֹוֵצַע ָּבַצע ּוִמָּנִביא ְוַעד־ֹּכֵהן ֻּכּלֹו ֹעֶׂשה ָּׁשֶקר: 6:13
וְַיַרְּפאּו ֶאת־ֶׁשֶבר ַעִּמי ַעל־ְנַקָּלה ֵלאֹמר ָׁשלֹום ָׁשלֹום ְוֵאין ָׁשלֹום:  6:14
ים ִיָּכְׁשלּו ֹהִביׁשּו ִּכי תֹוֵעָבה ָעׂשּו ַּגם־ּבֹוׁש לֹא־יֵבֹוׁשּו ַּגם־ַהְכִלים לֹא יָָדעּו ָלֵכן ִיְּפלּו ַבֹּנְפִלים ְּבֵעת־ְּפַקְדִּת 6:15

ָאַמר ְיהוָה: 
ְרּגֹוַע  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִעְמדּו ַעל־ְּדָרִכים ּוְראּו ְוַׁשֲאלּו ִלְנִתבֹות עֹוָלם ֵאי־ֶזה ֶדֶר ַהּטֹוב ּוְלכּו־ָבּה ּוִמְצאּו מַ 6:16

 : ְלַנְפְׁשֶכם וַּיֹאְמרּו לֹא ֵנֵל
ְקִׁשיב: וֲַהִקֹמִתי ֲעֵליֶכם ֹצִפים ַהְקִׁשיבּו ְלקֹול ׁשֹוָפר וַּיֹאְמרּו לֹא נַ 6:17
ָלֵכן ִׁשְמעּו ַהּגֹוִים ּוְדִעי ֵעָדה ֶאת־ֲאֶׁשר־ָּבם: 6:18
י  ִׁשְמִעי ָהָאֶרץ ִהֵּנה ָאֹנִכי ֵמִביא ָרָעה ֶאל־ָהָעם ַהֶּזה ְּפִרי ַמְחְׁשבֹוָתם ִּכי ַעל־ְּדָבַרי לֹא ִהְקִׁשיבּו ְותֹוָרִת 6:19

וִַּיְמֲאסּו־ָבּה:  
ָבא ָתבֹוא ְוָקֶנה ַהּטֹוב ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק ֹעלֹוֵתיֶכם לֹא ְלָרצֹון ְוִזְבֵחיֶכם לֹא־ָעְרבּו  ָלָּמה־ֶּזה ִלי ְלבֹוָנה ִמְּׁש 6:20

ִלי: 
דו ְוָאָבדּו:ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִהְנִני ֹנֵתן ֶאל־ָהָעם ַהֶּזה ִמְכֹׁשִלים ְוָכְׁשלּו ָבם ָאבֹות ּוָבִנים יְַחָּדו ָׁשֵכן ְוֵרעֹו יאב 6:21
ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִהֵּנה ַעם ָּבא ֵמֶאֶרץ ָצפֹון ְוגֹוי ָּגדֹול יֵעֹור ִמַּיְרְּכֵתי־ָאֶרץ: 6:22
ִּמְלָחָמה ָעַלִי  ֶקֶׁשת ְוִכידֹון יֲַחִזיקּו ַאְכָזִרי הּוא ְולֹא ְיַרֵחמּו קֹוָלם ַּכָּים יֱֶהֶמה ְוַעל־סּוִסים ִיְרָּכבּו ָערּו ְּכִאיׁש לַ 6:23

ן:  ַּבת־ִצּיֹו
ָׁשַמְענּו ֶאת־ָׁשְמעֹו ָרפּו יֵָדינּו ָצָרה ֶהֱחִזיַקְתנּו ִחיל ַּכּיֹוֵלָדה:  6:24
ַאל־תצאי ֵּתְצאּו ַהָּׂשֶדה ּוַבֶּדֶר ַאל־תלכי ֵּתֵלכּו ִּכי ֶחֶרב ְלֹאיֵב ָמגֹור ִמָּסִביב:  6:25
ֲעִׂשי ָל ִמְסַּפד ַּתְמרּוִרים ִּכי ִפְתֹאם יָבֹא ַהֹּׁשֵדד ָעֵלינּו:  ַּבת־ַעִּמי ִחְגִרי־ָׂשק ְוִהְתַּפְּלִׁשי ָבֵאֶפר ֵאֶבל יִָחיד 6:26
ָּבחֹון ְנַתִּתי ְבַעִּמי ִמְבָצר ְוֵתַדע ּוָבַחְנָּת ֶאת־ַּדְרָּכם: 6:27



ֻּכָּלם ָסֵרי סֹוְרִרים ֹהְלֵכי ָרִכיל ְנֹחֶׁשת ּוַבְרֶזל ֻּכָּלם ַמְׁשִחיִתים ֵהָּמה:  6:28
ַח מאשתם ֵמֵאׁש ַּתם ֹעָפֶרת ַלָּׁשְוא ָצַרף ָצרֹוף ְוָרִעים לֹא ִנָּתקּו:  ָנַחר ַמּפֻ 6:29
ֶּכֶסף ִנְמָאס ָקְראּו ָלֶהם ִּכי־ָמַאס ְיהוָה ָּבֶהם:6:30

ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָהיָה ֶאל־ִיְרְמיָהּו ֵמֵאת ְיהוָה ֵלאֹמר:  7:1
ָבר ַהֶּזה ְוָאַמְרָּת ִׁשְמעּו ְדַבר־ְיהוָה ָּכל־ְיהּוָדה ַהָּבִאים ַּבְּׁשָעִרים  ֲעֹמד ְּבַׁשַער ֵּבית ְיהוָה ְוָקָראָת ָּׁשם ֶאת־ַהּדָ 7:2

ָהֵאֶּלה ְלִהְׁשַּתֲחות ַליהוָה: 
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵהיִטיבּו ַדְרֵכיֶכם ּוַמַעְלֵליֶכם וֲַאַׁשְּכָנה ֶאְתֶכם ַּבָּמקֹום ַהֶּזה: 7:3 ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא
ַאל־ִּתְבְטחּו ָלֶכם ֶאל־ִּדְבֵרי ַהֶּׁשֶקר ֵלאֹמר ֵהיַכל ְיהוָה ֵהיַכל ְיהוָה ֵהיַכל ְיהוָה ֵהָּמה:  7:4
ִּכי ִאם־ֵהיֵטיב ֵּתיִטיבּו ֶאת־ַּדְרֵכיֶכם ְוֶאת־ַמַעְלֵליֶכם ִאם־ָעׂשֹו ַתֲעׂשּו ִמְׁשָּפט ֵּבין ִאיׁש ּוֵבין ֵרֵעהּו:  7:5
ִהים ֲאֵחִרים לֹא ֵתְלכּו ְלַרע ָלֶכם: ֵּגר יָתֹום ְוַאְלָמָנה7:6 לֹא ַתֲעֹׁשקּו ְוָדם ָנִקי ַאל־ִּתְׁשְּפכּו ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְוַאֲחֵרי ֱא
ְוִׁשַּכְנִּתי ֶאְתֶכם ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ַלֲאבֹוֵתיֶכם ְלִמן־עֹוָלם ְוַעד־עֹוָלם:  7:7
ֶכם ַעל־ִּדְבֵרי ַהָּׁשֶקר ְלִבְלִּתי הֹוִעיל: ִהֵּנה ַאֶּתם ֹּבְטִחים לָ 7:8
ִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא־ְיַדְעֶּתם:  7:9 ֲהָגֹנב ָרֹצַח ְוָנֹאף ְוִהָּׁשֵבַע ַלֶּׁשֶקר ְוַקֵּטר ַלָּבַעל ְוָה ַאֲחֵרי ֱא

ֲאַמְרֶּתם ִנַּצְלנּו ְלַמַען ֲעׂשֹות ֵאת ָּכל־ַהּתֹוֵעבֹות  ּוָבאֶתם וֲַעַמְדֶּתם ְלָפַני ַּבַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִנְקָרא־ְׁשִמי ָעָליו ַו7:10
ָהֵאֶּלה: 

: ַהְמָעַרת ָּפִרִצים ָהיָה ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר־ִנְקָרא־ְׁשִמי ָעָליו ְּבֵעיֵניֶכם ַּגם ָאֹנִכי ִהֵּנה ָרִאיִתי ְנֻאם־ְיהוָה7:11
ִׁשילֹו ֲאֶׁשר ִׁשַּכְנִּתי ְׁשִמי ָׁשם ָּבִראׁשֹוָנה ּוְראּו ֵאת ֲאֶׁשר־ָעִׂשיִתי לֹו ִמְּפֵני ָרַעת  ִּכי ְלכּו־ָנא ֶאל־ְמקֹוִמי ֲאֶׁשר ּבְ 7:12

ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל:  
ֶאְקָרא  ם וְָוַעָּתה יַַען ֲעׂשֹוְתֶכם ֶאת־ָּכל־ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה ְנֻאם־ְיהוָה וֲָאַדֵּבר ֲאֵליֶכם ַהְׁשֵּכם ְוַדֵּבר ְולֹא ְׁשַמְעּתֶ 7:13

ֶאְתֶכם ְולֹא ֲעִניֶתם: 
ֶכם ַּכֲאֶׁשר  ְוָעִׂשיִתי ַלַּבִית ֲאֶׁשר ִנְקָרא־ְׁשִמי ָעָליו ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹּבְטִחים ּבֹו ְוַלָּמקֹום ֲאֶׁשר־ָנַתִּתי ָלֶכם ְוַלֲאבֹוֵתי7:14

ָעִׂשיִתי ְלִׁשלֹו: 
ִּתי ֶאת־ָּכל־ֲאֵחיֶכם ֵאת ָּכל־ֶזַרע ֶאְפָרִים: ְוִהְׁשַלְכִּתי ֶאְתֶכם ֵמַעל ָּפָני ַּכֲאֶׁשר ִהְׁשַלכְ 7:15
: ְוַאָּתה ַאל־ִּתְתַּפֵּלל ְּבַעד־ָהָעם ַהֶּזה ְוַאל־ִּתָּׂשא ַבֲעָדם ִרָּנה ּוְתִפָּלה ְוַאל־ִּתְפַּגע־ִּבי ִּכי־ֵאיֶנִּני ׁשֹ 7:16 ֵמַע ֹאָת
ּוָדה ּוְבֻחצֹות ְירּוָׁשָלִם: ַהֵאיְנ ֹרֶאה ָמה ֵהָּמה ֹעִׂשים ְּבָעֵרי ְיה7:17
ַמִים  ַהָּבִנים ְמַלְּקִטים ֵעִצים ְוָהָאבֹות ְמַבֲעִרים ֶאת־ָהֵאׁש ְוַהָּנִׁשים ָלׁשֹות ָּבֵצק ַלֲעׂשֹות ַּכָּוִנים ִלְמֶלֶכת ַהּׁשָ 7:18

ִהים ֲאֵחִרים ְלַמַען ַהְכִעֵסִני:  ְוַהֵּס ְנָסִכים ֵלא
ְנֻאם־ְיהוָה ֲהלֹוא ֹאָתם ְלַמַען ֹּבֶׁשת ְּפֵניֶהם: ַהֹאִתי ֵהם ַמְכִעִסים 7:19
ַהָּׂשֶדה  ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיֹהִוה ִהֵּנה ַאִּפי וֲַחָמִתי ִנֶּתֶכת ֶאל־ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַעל־ָהָאָדם ְוַעל־ַהְּבֵהָמה ְוַעל־ֵעץ7:20

ְוַעל־ְּפִרי ָהֲאָדָמה ּוָבֲעָרה ְולֹא ִתְכֶּבה: 
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֹעלֹוֵתיֶכם ְספּו ַעל־ִזְבֵחיֶכם ְוִאְכלּו ָבָׂשר: 7:21 ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא
ִּכי לֹא־ִדַּבְרִּתי ֶאת־ֲאבֹוֵתיֶכם ְולֹא ִצִּויִתים ְּביֹום הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַעל־ִּדְבֵרי עֹוָלה וָָזַבח:7:22
ִהים ְוַאֶּתם ִּתְהיּו־ִלי ְלָעם וֲַהַלְכּתֶ ִּכי ִאם־אֶ 7:23 ם  ת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ִצִּויִתי אֹוָתם ֵלאֹמר ִׁשְמעּו ְבקֹוִלי ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלא

ְּבָכל־ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוה ֶאְתֶכם ְלַמַען ִייַטב ָלֶכם:  
ת ִּבְׁשִררּות ִלָּבם ָהָרע וִַּיְהיּו ְלָאחֹור ְולֹא ְלָפִנים:  ְולֹא ָׁשְמעּו ְולֹא־ִהּטּו ֶאת־ָאְזָנם וֵַּיְלכּו ְּבֹמֵעצֹו7:24
ים יֹום  ְלִמן־ַהּיֹום ֲאֶׁשר יְָצאּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה וֶָאְׁשַלח ֲאֵליֶכם ֶאת־ָּכל־ֲעָבַדי ַהְּנִביאִ 7:25

ַח:  ַהְׁשֵּכם ְוָׁש
7:26 ֹ א ִהּטּו ֶאת־ָאְזָנם וַַּיְקׁשּו ֶאת־ָעְרָּפם ֵהֵרעּו ֵמֲאבֹוָתם:  ְולֹוא ָׁשְמעּו ֵאַלי ְול
ְוִדַּבְרָּת ֲאֵליֶהם ֶאת־ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְולֹא ִיְׁשְמעּו ֵאֶלי ְוָקָראָת ֲאֵליֶהם ְולֹא יֲַענּוָכה:  7:27
ָהיו ְולֹא ָלְקחּו מּוָסר ָאְבָדה ָהֱאמּוָנה ְוִנְכְרָתה  ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֶזה ַהּגֹוי ֲאֶׁשר לֹוא־ָׁשְמעּו ְּבקֹול ְיהָו7:28 ה ֱא

ִמִּפיֶהם: 
ָּגִּזי ִנְזֵר ְוַהְׁשִליִכי ּוְׂשִאי ַעל־ְׁשָפִים ִקיָנה ִּכי ָמַאס ְיהוָה וִַּיֹּטׁש ֶאת־ּדֹור ֶעְבָרתֹו:  7:29
הוָה ָׂשמּו ִׁשּקּוֵציֶהם ַּבַּבִית ֲאֶׁשר־ִנְקָרא־ְׁשִמי ָעָליו ְלַטְּמאֹו:  ִּכי־ָעׂשּו ְבֵני־ְיהּוָדה ָהַרע ְּבֵעיַני ְנֻאום־יְ 7:30
7:31 ֹ א ָעְלָתה  ּוָבנּו ָּבמֹות ַהֹּתֶפת ֲאֶׁשר ְּבֵגיא ֶבן־ִהֹּנם ִלְׂשֹרף ֶאת־ְּבֵניֶהם ְוֶאת־ְּבֹנֵתיֶהם ָּבֵאׁש ֲאֶׁשר לֹא ִצִּויִתי ְול

ַעל־ִלִּבי: 
ן  ה־יִָמים ָּבִאים ְנֻאם־ְיהוָה ְולֹא־יֵָאֵמר עֹוד ַהֹּתֶפת ְוֵגיא ֶבן־ִהֹּנם ִּכי ִאם־ֵּגיא ַהֲהֵרָגה ְוָקְברּו ְבֹתֶפת ֵמֵאי ָלֵכן ִהּנֵ 7:32

ָמקֹום:  
ְוָהְיָתה ִנְבַלת ָהָעם ַהֶּזה ְלַמֲאָכל ְלעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֶבֱהַמת ָהָאֶרץ ְוֵאין ַמֲחִריד:  7:33



ֵמָעֵרי ְיהּוָדה ּוֵמֻחצֹות ְירּוָׁשַלִם קֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול ַּכָּלה ִּכי ְלָחְרָּבה ִּתְהיֶה  ְוִהְׁשַּבִּתי7:34
ָהָאֶרץ:  

ֵאת ַעְצמֹות  ָּבֵעת ַהִהיא ְנֻאם־ְיהוָה ְוֹיִציאּו ֶאת־ַעְצמֹות ַמְלֵכי־ְיהּוָדה ְוֶאת־ַעְצמֹות־ָׂשָריו ְוֶאת־ַעְצמֹות ַהֹּכֲהִנים וְ 8:1
ַהְּנִביִאים ְוֵאת ַעְצמֹות יֹוְׁשֵבי־ְירּוָׁשָלִם ִמִּקְבֵריֶהם: 

ֲאֶׁשר ְּדָרׁשּום  ּוְׁשָטחּום ַלֶּׁשֶמׁש ְוַלָּיֵרַח ּוְלֹכל ְצָבא ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר ֲאֵהבּום וֲַאֶׁשר ֲעָבדּום וֲַאֶׁשר ָהְלכּו ַאֲחֵריֶהם וַ 8:2
 ֹ א יֵָאְספּו ְולֹא ִיָּקֵברּו ְלֹדֶמן ַעל־ְּפֵני ָהֲאָדָמה ִיְהיּו:  וֲַאֶׁשר ִהְׁשַּתֲחוּו ָלֶהם ל

ים ֲאֶׁשר  ְוִנְבַחר ָמוֶת ֵמַחִּיים ְלֹכל ַהְּׁשֵאִרית ַהִּנְׁשָאִרים ִמן־ַהִּמְׁשָּפָחה ָהָרָעה ַהּזֹאת ְּבָכל־ַהְּמֹקמֹות ַהִּנְׁשָאִר 8:3
ִהַּדְחִּתים ָׁשם ְנֻאם ְיהוָה ְצָבאֹות:

ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ֲהִיְּפלּו ְולֹא יָקּומּו ִאם־יָׁשּוב ְולֹא יָׁשּוב:  8:4
ַמּדּוַע ׁשֹוְבָבה ָהָעם ַהֶּזה ְירּוָׁשַלִם ְמֻׁשָבה ִנַּצַחת ֶהֱחִזיקּו ַּבַּתְרִמית ֵמֲאנּו ָלׁשּוב:  8:5
ה ָׁשב ּבְמֻרצֹוָתם ְּכסּוס ׁשֹוֵטף ִהְקַׁשְבִּתי וֶָאְׁשָמע לֹוא־ֵכן ְיַדֵּברּו אֵ 8:6 ין ִאיׁש ִנָחם ַעל־ָרָעתֹו ֵלאֹמר ֶמה ָעִׂשיִתי ֻּכ

ַּבִּמְלָחָמה: 
ְׁשַּפט  ַּגם־ֲחִסיָדה ַבָּׁשַמִים יְָדָעה מֹוֲעֶדיָה ְוֹתר וסוס ְוִסיס ְוָעגּור ָׁשְמרּו ֶאת־ֵעת ֹּבָאָנה ְוַעִּמי לֹא יְָדעּו ֵאת מִ 8:7

ְיהוָה:  
יָכה תֹאְמרּו ֲחָכִמים ֲאַנְחנּו ְותֹוַרת ְיהוָה ִאָּתנּו ָאֵכן ִהֵּנה ַלֶּׁשֶקר ָעָׂשה ֵעט ֶׁשֶקר ֹסְפִרים:  אֵ 8:8
ֹהִביׁשּו ֲחָכִמים ַחּתּו וִַּיָּלֵכדּו ִהֵּנה ִבְדַבר־ְיהוָה ָמָאסּו ְוָחְכַמת־ֶמה ָלֶהם: 8:9

ה  ָלֵכן ֶאֵּתן ֶאת־ְנֵׁשיֶהם ַלֲאֵחִרי8:10 ה ֹּבֵצַע ָּבַצע ִמָּנִביא ְוַעד־ֹּכֵהן ֻּכ ם ְׂשדֹוֵתיֶהם ְליֹוְרִׁשים ִּכי ִמָּקֹטן ְוַעד־ָּגדֹול ֻּכ
ֹעֶׂשה ָּׁשֶקר:  

וְַיַרּפּו ֶאת־ֶׁשֶבר ַּבת־ַעִּמי ַעל־ְנַקָּלה ֵלאֹמר ָׁשלֹום ָׁשלֹום ְוֵאין ָׁשלֹום:  8:11
־ּבֹוׁש לֹא־יֵֹבׁשּו ְוִהָּכֵלם לֹא יָָדעּו ָלֵכן ִיְּפלּו ַבֹּנְפִלים ְּבֵעת ְּפֻקָּדָתם ִיָּכְׁשלּו ָאַמר  ֹהִבׁשּו ִּכי תֹוֵעָבה ָעׂשּו ַּגם8:12

ְיהוָה: 
ָאֹסף ֲאִסיֵפם ְנֻאם־ְיֹהוָה ֵאין ֲעָנִבים ַּבֶּגֶפן ְוֵאין ְּתֵאִנים ַּבְּתֵאָנה ְוֶהָעֶלה ָנֵבל וֶָאֵּתן ָלֶהם יַַעְברּום:  8:13
ֵהינּו ֲהִדָּמנּו וַַּיְׁש 8:14 ֵקנּו ֵמי־רֹאׁש ַעל־ָמה ֲאַנְחנּו ֹיְׁשִבים ֵהָאְספּו ְוָנבֹוא ֶאל־ָעֵרי ַהִּמְבָצר ְוִנְּדָמה־ָּׁשם ִּכי ְיהוָה ֱא

ִּכי ָחָטאנּו ַליהוָה:  
ַקֵּוה ְלָׁשלֹום ְוֵאין טֹוב ְלֵעת ַמְרֵּפה ְוִהֵּנה ְבָעָתה:  8:15
ֵבי ע ַנְחַרת סּוָסיו ִמּקֹול ִמְצֲהלֹות ַאִּביָריו ָרֲעָׁשה ָּכל־ָהָאֶרץ וַָּיבֹואּו וַּיֹאְכלּו ֶאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ִעיר ְוֹיְׁש ִמָּדן ִנְׁשמַ 8:16
ָבּה: 
וָה: ִּכי ִהְנִני ְמַׁשֵּלַח ָּבֶכם ְנָחִׁשים ִצְפֹעִנים ֲאֶׁשר ֵאין־ָלֶהם ָלַחׁש ְוִנְּׁשכּו ֶאְתֶכם ְנֻאם־ְיה8:17
ַמְבִליִגיִתי ֲעֵלי יָגֹון ָעַלי ִלִּבי ַדָּוי:  8:18
ְפִסֵליֶהם  ִהֵּנה־קֹול ַׁשְוַעת ַּבת־ַעִּמי ֵמֶאֶרץ ַמְרַחִּקים ַהיהוָה ֵאין ְּבִצּיֹון ִאם־ַמְלָּכּה ֵאין ָּבּה ַמּדּוַע ִהְכִעסּוִני ּבִ 8:19

ְּבַהְבֵלי ֵנָכר:  
ִיץ וֲַאַנְחנּו לֹוא נֹוָׁשְענּו: ָעַבר ָקִציר ָּכָלה קָ 8:20
ַעל־ֶׁשֶבר ַּבת־ַעִּמי ָהְׁשָּבְרִּתי ָקַדְרִּתי ַׁשָּמה ֶהֱחִזָקְתִני: 8:21
ַהֳצִרי ֵאין ְּבִגְלָעד ִאם־ֹרֵפא ֵאין ָׁשם ִּכי ַמּדּוַע לֹא ָעְלָתה ֲאֻרַכת ַּבת־ַעִּמי:  8:22
ְמָעה ְוֶאְבֶּכה יֹוָמם וַָלְיָלה ֵאת ַחְלֵלי ַבת־ַעִּמי:  ִמי־ִיֵּתן רֹאִׁשי ַמִים ְוֵעיִני ְמקֹור ִּד 8:23

:  ִמי־ִיְּתֵנִני ַבִּמְדָּבר ְמלֹון ֹאְרִחים ְוֶאֶעְזָבה ֶאת־ַעִּמי ְוֵאְלָכה ֵמִאָּתם ִּכי ֻכָּלם ְמָנֲאִפים ֲעֶצֶרת ֹּבְגִדים9:1
ְברּו ָבָאֶרץ ִּכי ֵמָרָעה ֶאל־ָרָעה יָָצאּו ְוֹאִתי לֹא־יָָדעּו  וַַּיְדְרכּו ֶאת־ְלׁשֹוָנם ַקְׁשָּתם ֶׁשֶקר ְולֹא ֱאמּוָנה ּגָ 9:2

ְנֻאם־ְיהוָה: 
9:3  : ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו ִהָּׁשֵמרּו ְוַעל־ָּכל־ָאח ַאל־ִּתְבָטחּו ִּכי ָכל־ָאח ָעקֹוב יְַעֹקב ְוָכל־ֵרַע ָרִכיל יֲַה
ֵּברּו ִלְּמדּו ְלׁשֹוָנם ַּדֶּבר־ֶׁשֶקר ֶהֱעוֵּו ִנְלאּו:  ְוִאיׁש ְּבֵרֵעהּו ְיָהֵתּלּו וֱֶאֶמת לֹא ְידַ 9:4
ֻׁשב ֹּת ְבתֹו ִמְר־ָמה ְבִמְר־ָמה ֵמֲאנּו ַדַעת־אֹוִתי ְנֻאם־ְיהוָה:9:5
ַעִּמי:  ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ִהְנִני צֹוְרָפם ּוְבַחְנִּתים ִּכי־ֵאי ֶאֱעֶׂשה ִמְּפֵני ָרַעת ַּבת־9:6
ֵחץ ׁשֹוֵחט ְלׁשֹוָנם ִמְרָמה ִדֵּבר ְּבִפיו ָׁשלֹום ֶאת־ֵרֵעהּו ְיַדֵּבר ּוְבִקְרּבֹו יִָׂשים ָאְרּבֹו:  9:7
ַהַעל־ֵאֶּלה לֹא־ֶאְפָקד־ָּבם ְנֻאם־ְיהָוה ִאם ְּבגֹוי ֲאֶׁשר־ָּכֶזה לֹא ִתְתַנֵּקם ַנְפִׁשי: 9:8
וֶָנִהי ְוַעל־ְנאֹות ִמְדָּבר ִקיָנה ִּכי ִנְּצתּו ִמְּבִלי־ִאיׁש ֹעֵבר ְולֹא ָׁשְמעּו קֹול ִמְקֶנה ֵמעֹוף  ַעל־ֶהָהִרים ֶאָּׂשא ְבִכי9:9

ַהָּׁשַמִים ְוַעד־ְּבֵהָמה ָנְדדּו ָהָלכּו:  
יֹוֵׁשב: ְוָנַתִּתי ֶאת־ְירּוָׁשַלִם ְלַגִּלים ְמעֹון ַּתִּנים ְוֶאת־ָעֵרי ְיהּוָדה ֶאֵּתן ְׁשָמָמה ִמְּבִלי9:10
ָּבר ִמְּבִלי ִמי־ָהִאיׁש ֶהָחָכם ְויֵָבן ֶאת־זֹאת וֲַאֶׁשר ִּדֶּבר ִּפי־ְיהוָה ֵאָליו ְויִַּגָדּה ַעל־ָמה ָאְבָדה ָהָאֶרץ ִנְּצָתה ַכִּמְד 9:11
ֹעֵבר: 



ְולֹא־ָׁשְמעּו ְבקֹוִלי ְולֹא־ָהְלכּו ָבּה:  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ַעל־ָעְזָבם ֶאת־ּתֹוָרִתי ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְפֵניֶהם 9:12
וֵַּיְלכּו ַאֲחֵרי ְׁשִררּות ִלָּבם ְוַאֲחֵרי ַהְּבָעִלים ֲאֶׁשר ִלְּמדּום ֲאבֹוָתם: 9:13
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני ַמֲאִכיָלם ֶאת־ָהָעם ַהֶּזה ַלֲעָנה ְוִהְׁשִקיתִ 9:14 ים ֵמי־רֹאׁש: ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא
וֲַהִפצֹוִתים ַּבּגֹוִים ֲאֶׁשר לֹא יְָדעּו ֵהָּמה וֲַאבֹוָתם ְוִׁשַּלְחִּתי ַאֲחֵריֶהם ֶאת־ַהֶחֶרב ַעד ַּכּלֹוִתי אֹוָתם:9:15
בֹואָנה:  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ִהְתּבֹוְננּו ְוִקְראּו ַלְמקֹוְננֹות ּוְתבֹוֶאיָנה ְוֶאל־ַהֲחָכמֹות ִׁשְלחּו ְותָ 9:16
:ּוְתַמֵהְרָנה ְוִתֶּׂשָנה ָעֵלינּו ֶנִהי ְוֵתַרְדָנה ֵעיֵנינּו ִּדְמָעה ְוַעְפַעֵּפינּו ִיְּזלּו־ָמִים9:17
: ִּכי קֹול ְנִהי ִנְׁשַמע ִמִּצּיֹון ֵאי ֻׁשָּדְדנּו ֹּבְׁשנּו ְמֹאד ִּכי־ָעַזְבנּו ָאֶרץ ִּכי ִהְׁשִליכּו ִמְׁשְּכנֹוֵתינּו9:18
ה:  ִּכי־ְׁשַמְעָנה ָנִׁשים ְּדַבר־ְיהוָה ְוִתַּקח ָאְזְנֶכם ְּדַבר־ִּפיו ְוַלֵּמְדָנה ְבנֹוֵתיֶכם ֶנִהי ְוִאָּׁשה ְרעּוָתּה ִקינָ 9:19
ִּכי־ָעָלה ָמוֶת ְּבַחּלֹוֵנינּו ָּבא ְּבַאְרְמנֹוֵתינּו ְלַהְכִרית עֹוָלל ִמחּוץ ַּבחּוִרים ֵמְרֹחבֹות: 9:20
: ֵּבר ֹּכה ְנֻאם־ְיהוָה ְוָנְפָלה ִנְבַלת ָהָאָדם ְּכֹדֶמן ַעל־ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ּוְכָעִמיר ֵמַאֲחֵרי ַהֹּקֵצר ְוֵאין ְמַאֵּסףּדַ 9:21
יר ְּבָעְׁשרֹו:  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ַאל־ִיְתַהֵּלל ָחָכם ְּבָחְכָמתֹו ְוַאל־ִיְתַהֵּלל ַהִּגּבֹור ִּבְגבּוָרתֹו ַאל־ִיְתַהֵּלל ָעִׁש 9:22
ץ ִּכי־ְבֵאֶּלה  ִּכי ִאם־ְּבזֹאת ִיְתַהֵּלל ַהִּמְתַהֵּלל ַהְׂשֵּכל ְויָֹדַע אֹוִתי ִּכי ֲאִני ְיהוָה ֹעֶׂשה ֶחֶסד ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָּבָארֶ 9:23

ָחַפְצִּתי ְנֻאם־ְיהוָה: 
ל־מּול ְּבָעְרָלה: ִהֵּנה יִָמים ָּבִאים ְנֻאם־ְיהוָה ּוָפַקְדִּתי ַעל־ּכָ 9:24
ר ִּכי  ַעל־ִמְצַרִים ְוַעל־ְיהּוָדה ְוַעל־ֱאדֹום ְוַעל־ְּבֵני ַעּמֹון ְוַעל־מֹוָאב ְוַעל ָּכל־ְקצּוֵצי ֵפָאה ַהֹּיְׁשִבים ַּבִּמְדּבָ 9:25

ָכל־ַהּגֹוִים ֲעֵרִלים ְוָכל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַעְרֵלי־ֵלב: 
ֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ֲעֵליֶכם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל: ִׁשְמעּו ֶאת־ַהָּדָבר אֲ 10:1
ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ֶאל־ֶּדֶר ַהּגֹוִים ַאל־ִּתְלָמדּו ּוֵמֹאתֹות ַהָּׁשַמִים ַאל־ֵּתָחּתּו ִּכי־יֵַחּתּו ַהּגֹוִים ֵמֵהָּמה:10:2
ֵדי־ָחָרׁש ַּבַּמֲעָצד: ִּכי־ֻחּקֹות ָהַעִּמים ֶהֶבל הּוא ִּכי־ֵעץ ִמַּיַער ְּכָרתֹו ַמֲעֵׂשה יְ 10:3
ְּבֶכֶסף ּוְבָזָהב ְייֵַּפהּו ְּבַמְסְמרֹות ּוְבַמָּקבֹות ְיַחְּזקּום ְולֹוא יִָפיק:  10:4
יֵטיב ֵאין  ְּכֹתֶמר ִמְקָׁשה ֵהָּמה ְולֹא ְיַדֵּברּו ָנׂשֹוא ִיָּנׂשּוא ִּכי לֹא ִיְצָעדּו ַאל־ִּתיְראּו ֵמֶהם ִּכי־לֹא יֵָרעּו ְוַגם־הֵ 10:5

אֹוָתם: 
ֵמֵאין ָּכמֹו ְיהוָה ָּגדֹול ַאָּתה ְוָגדֹול ִׁשְמ ִּבְגבּוָרה:  10:6
10:7 : ִמי לֹא ִיָרֲא ֶמֶל ַהּגֹוִים ִּכי ְל יָָאָתה ִּכי ְבָכל־ַחְכֵמי ַהּגֹוִים ּוְבָכל־ַמְלכּוָתם ֵמֵאין ָּכמֹו
ֲהָבִלים ֵעץ הּוא:  ּוְבַאַחת ִיְבֲערּו ְוִיְכָסלּו מּוַסר 10:8
ֲחָכִמים ֶּכֶסף ְמֻרָּקע ִמַּתְרִׁשיׁש יּוָבא ְוָזָהב ֵמאּוָפז ַמֲעֵׂשה ָחָרׁש ִויֵדי צֹוֵרף ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְלבּוָׁשם ַמֲעֵׂשה 10:9
ֻּכָּלם: 

ִהים ַחִּיים ּוֶמֶל עֹוָלם ִמִּקְצּפֹו ִּתְרַעׁש10:10 ִהים ֱאֶמת הּוא־ֱא ָהָאֶרץ ְולֹא־יִָכלּו גֹוִים ַזְעמֹו: וַיהוָה ֱא
ִּכְדָנה ֵּתאְמרּון ְלהֹום ֱאָלַהָּיא ִּדי־ְׁשַמָּיא ְוַאְרָקא ָלא ֲעַבדּו יֵאַבדּו ֵמַאְרָעא ּוִמן־ְּתחֹות ְׁשַמָּיא ֵאֶּלה:10:11
תֹו ָנָטה ָׁשָמִים: ֹעֵׂשה ֶאֶרץ ְּבֹכחֹו ֵמִכין ֵּתֵבל ְּבָחְכָמתֹו ּוִבְתבּונָ 10:12
ֹאְצֹרָתיו:  ְלקֹול ִּתּתֹו ֲהמֹון ַמִים ַּבָּׁשַמִים וַַּיֲעֶלה ְנִׂשִאים ִמְקֵצה ארץ ָהָאֶרץ ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה וַּיֹוֵצא רּוַח מֵ 10:13
ּוַח ָּבם:  ִנְבַער ָּכל־ָאָדם ִמַּדַעת ֹהִביׁש ָּכל־צֹוֵרף ִמָּפֶסל ִּכי ֶׁשֶקר ִנְסּכֹו ְולֹא־ר 10:14
ֶהֶבל ֵהָּמה ַמֲעֵׂשה ַּתְעֻּתִעים ְּבֵעת ְּפֻקָּדָתם יֹאֵבדּו: 10:15
לֹא־ְכֵאֶּלה ֵחֶלק יֲַעֹקב ִּכי־יֹוֵצר ַהֹּכל הּוא ְוִיְׂשָרֵאל ֵׁשֶבט ַנֲחָלתֹו ְיהוָה ְצָבאֹות ְׁשמֹו: 10:16
צֹור: ִאְסִּפי ֵמֶאֶרץ ִּכְנָעֵת ישבתי ֹיֶׁשֶבת ַּבּמָ 10:17
ִּכי־ֹכה ָאַמר ְיהוָה ִהְנִני קֹוֵלַע ֶאת־יֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ ַּבַּפַעם ַהּזֹאת וֲַהֵצרֹוִתי ָלֶהם ְלַמַען ִיְמָצאּו: 10:18
אֹוי ִלי ַעל־ִׁשְבִרי ַנְחָלה ַמָּכִתי וֲַאִני ָאַמְרִּתי ַא ֶזה ֳחִלי ְוֶאָּׂשֶאּנּו: 10:19
ִלי ֻׁשָּדד ְוָכל־ֵמיָתַרי ִנָּתקּו ָּבַני ְיָצֻאִני ְוֵאיָנם ֵאין־ֹנֶטה עֹוד ָאֳהִלי ּוֵמִקים ְיִריעֹוָתי:  ָאהֳ 10:20
ִּכי ִנְבֲערּו ָהֹרִעים ְוֶאת־ְיהוָה לֹא ָדָרׁשּו ַעל־ֵּכן לֹא ִהְׂשִּכילּו ְוָכל־ַמְרִעיָתם ָנפֹוָצה: 10:21
ָאה ְוַרַעׁש ָּגדֹול ֵמֶאֶרץ ָצפֹון ָלׂשּום ֶאת־ָעֵרי ְיהּוָדה ְׁשָמָמה ְמעֹון ַּתִּנים: קֹול ְׁשמּוָעה ִהֵּנה בָ 10:22
יַָדְעִּתי ְיהוָה ִּכי לֹא ָלָאָדם ַּדְרּכֹו לֹא־ְלִאיׁש ֹהֵל ְוָהִכין ֶאת־ַצֲעדֹו:  10:23
־ְּבִמְׁשָּפט ַאל־ְּבַאְּפ ֶּפן־ּתַ 10:24 ְמִעֵטִני:  יְַּסֵרִני ְיהוָה ַא
וֲַאָכֻלהּו  ְׁשֹפ ֲחָמְת ַעל־ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר לֹא־ְיָדעּו ְוַעל ִמְׁשָּפחֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמ לֹא ָקָראּו ִּכי־ָאְכלּו ֶאת־יֲַעֹקב10:25

וְַיַכֻּלהּו ְוֶאת־ָנוֵהּו ֵהַׁשּמּו:
: ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָהיָה ֶאל־ִיְרְמיָהּו ֵמֵאת ְיהוָה ֵלאֹמר 11:1
ִׁשְמעּו ֶאת־ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ַהּזֹאת ְוִדַּבְרָּתם ֶאל־ִאיׁש ְיהּוָדה ְוַעל־ֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשָלִם: 11:2
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָארּור ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ִיְׁשַמע ֶאת־ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ַהּזֹאת: 11:3 ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֹּכה־ָאַמר ְיהָוה ֱא
יִתי ֶאת־ֲאבֹוֵתיֶכם ְּביֹום הֹוִציִאי־אֹוָתם ֵמֶאֶרץ־ִמְצַרִים ִמּכּור ַהַּבְרֶזל ֵלאֹמר ִׁשְמעּו ְבקֹוִלי וֲַעִׂשיֶתם  ֲאֶׁשר ִצּוִ 11:4

ִהים:   אֹוָתם ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ֲאַצֶּוה ֶאְתֶכם ִוְהִייֶתם ִלי ְלָעם ְוָאֹנִכי ֶאְהיֶה ָלֶכם ֵלא



ר־ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאבֹוֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ַּכּיֹום ַהֶּזה וַָאַען  ְלַמַען ָהִקים ֶאת־ַהְּׁשבּוָעה ֲאׁשֶ 11:5
וָֹאַמר ָאֵמן ְיהוָה: 

ְבֵרי  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאַלי ְקָרא ֶאת־ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבֻחצֹות ְירּוָׁשַלִם ֵלאֹמר ִׁשְמעּו ֶאת־ִּד 11:6
ַהְּבִרית ַהּזֹאת וֲַעִׂשיֶתם אֹוָתם: 

ִׁשְמעּו  ִּכי ָהֵעד ַהִעֹדִתי ַּבֲאבֹוֵתיֶכם ְּביֹום ַהֲעלֹוִתי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה ַהְׁשֵּכם ְוָהֵעד ֵלאֹמר 11:7
ְּבקֹוִלי:  

ִּבְׁשִרירּות ִלָּבם ָהָרע וָָאִביא ֲעֵליֶהם ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵרי ַהְּבִרית־ַהּזֹאת  ְולֹא ָׁשְמעּו ְולֹא־ִהּטּו ֶאת־ָאְזָנם וֵַּיְלכּו ִאיׁש11:8
ֲאֶׁשר־ִצִּויִתי ַלֲעׂשֹות ְולֹא ָעׂשּו:

וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאָלי ִנְמָצא־ֶקֶׁשר ְּבִאיׁש ְיהּוָדה ּוְבֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשָלִם: 11:9
ִהים ֲאֵחִרים ְלָעְבָדם  ָׁשבּו ַעל־ֲעוֹנת ֲאבֹוָתם ָהִר 11:10 אֹׁשִנים ֲאֶׁשר ֵמֲאנּו ִלְׁשמֹוַע ֶאת־ְּדָבַרי ְוֵהָּמה ָהְלכּו ַאֲחֵרי ֱא

ֵהֵפרּו ֵבית־ִיְׂשָרֵאל ּוֵבית ְיהּוָדה ֶאת־ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ֶאת־ֲאבֹוָתם: 
ֲאֶׁשר לֹא־יּוְכלּו ָלֵצאת ִמֶּמָּנה ְוָזֲעקּו ֵאַלי ְולֹא ֶאְׁשַמע ֲאֵליֶהם:  ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִהְנִני ֵמִביא ֲאֵליֶהם ָרָעה11:11
ִהים ֲאֶׁשר ֵהם ְמַקְּטִרים ָלֶהם ְוהֹוֵׁשַע לֹא־יֹוִׁשי11:12 עּו ָלֶהם  ְוָהְלכּו ָעֵרי ְיהּוָדה ְוֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ְוָזֲעקּו ֶאל־ָהֱא

ְּבֵעת ָרָעָתם: 
ֶהי ְיהּוָדה ּוִמְסַּפר ֻחצֹות ְירּוָׁשַלִם ַׂשְמֶּתם ִמְזְּבחֹות ַלֹּבֶׁשת ִמְזְּבחֹות ְלַקֵּטר  ִּכי ִמְסַּפר 11:13 ָעֶרי ָהיּו ֱא
ַלָּבַעל: 
ֵעת ָקְרָאם ֵאַלי בֵעת  ְוַאָּתה ַאל־ִּתְתַּפֵּלל ְּבַעד־ָהָעם ַהֶּזה ְוַאל־ִּתָּׂשא ַבֲעָדם ִרָּנה ּוְתִפָּלה ִּכי ֵאיֶנִּני ֹׁשֵמַע ּבְ 11:14
ָרָעָתם:
ִזי:11:15 ֶמה ִליִדיִדי ְּבֵביִתי ֲעׂשֹוָתּה ַהְמִזָּמָתה ָהַרִּבים ּוְבַׂשר־ֹקֶדׁש יַַעְברּו ֵמָעָלִי ִּכי ָרָעֵתִכי ָאז ַּתֲע
ִהִּצית ֵאׁש ָעֶליָה ְוָרעּו ָּדִלּיֹוָתיו:  ַזִית ַרֲעָנן ְיֵפה ְפִרי־ֹתַאר ָקָרא ְיהוָה ְׁשֵמ ְלקֹול ֲהמּוָּלה ְגֹדָלה11:16
ם  וַיהוָה ְצָבאֹות ַהּנֹוֵטַע אֹוָת ִּדֶּבר ָעַלִי ָרָעה ִּבְגַלל ָרַעת ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ּוֵבית ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ָעׂשּו ָלהֶ 11:17

ְלַהְכִעֵסִני ְלַקֵּטר ַלָּבַעל: 
ָאז ִהְרִאיַתִני ַמַעְלֵליֶהם:  וַיהוָה הֹוִדיַעִני ָוֵאָדָעה11:18
ְרֶתּנּו ֵמֶאֶרץ  וֲַאִני ְּכֶכֶבׂש ַאּלּוף יּוַבל ִלְטבֹוַח ְולֹא־יַָדְעִּתי ִּכי־ָעַלי ָחְׁשבּו ַמֲחָׁשבֹות ַנְׁשִחיָתה ֵעץ ְּבַלְחמֹו ְוִנכְ 11:19

ַחִּיים ּוְׁשמֹו לֹא־ִיָּזֵכר עֹוד:  
ן ְּכָליֹות ָוֵלב ֶאְרֶאה ִנְקָמְת ֵמֶהם ִּכי ֵאֶלי ִּגִּליִתי ֶאת־ִריִבי: וַיהוָה ְצָבאֹות ֹׁשֵפט ֶצֶדק ֹּבחֵ 11:20
ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ַעל־ַאְנֵׁשי ֲעָנתֹות ַהְמַבְקִׁשים ֶאת־ַנְפִׁשי ֵלאֹמר לֹא ִתָּנֵבא ְּבֵׁשם ְיהוָה ְולֹא ָתמּות 11:21
ְּביֵָדנּו: 
ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ִהְנִני ֹפֵקד ֲעֵליֶהם ַהַּבחּוִרים יָֻמתּו ַבֶחֶרב ְּבֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם יָֻמתּו ָּבָרָעב:  ָלֵכן ֹּכה 11:22
ּוְׁשֵאִרית לֹא ִתְהיֶה ָלֶהם ִּכי־ָאִביא ָרָעה ֶאל־ַאְנֵׁשי ֲעָנתֹות ְׁשַנת ְּפֻקָּדָתם: 11:23

ִריב ֵאֶלי ַא ִמְׁשָּפִטים ֲאַדֵּבר אֹוָת ַמּדּוַע ֶּדֶר ְרָׁשִעים ָצֵלָחה ָׁשלּו ָּכל־ֹּבְגֵדי ָבֶגד:  ַצִּדיק ַאָּתה ְיהוָה ִּכי אָ 12:1
ְנַטְעָּתם ַּגם־ֹׁשָרׁשּו יְֵלכּו ַּגם־ָעׂשּו ֶפִרי ָקרֹוב ַאָּתה ְּבִפיֶהם ְוָרחֹוק ִמִּכְליֹוֵתיֶהם: 12:2
ְרֵאִני ּוָבַחְנָּת ִלִּבי ִאָּת ַהִּתֵקם ְּכצֹאן ְלִטְבָחה ְוַהְקִּדֵׁשם ְליֹום ֲהֵרָגה: ְוַאָּתה ְיהוָה ְיַדְעָּתִני ִּת 12:3
ֶאה  ַעד־ָמַתי ֶּתֱאַבל ָהָאֶרץ ְוֵעֶׂשב ָּכל־ַהָּׂשֶדה ִייָבׁש ֵמָרַעת ֹיְׁשֵבי־ָבּה ָסְפָתה ְבֵהמֹות וָעֹוף ִּכי ָאְמרּו לֹא ִיְר 12:4

ֶאת־ַאֲחִריֵתנּו:  
ִּבְגאֹון ִּכי ֶאת־ַרְגִלים ַרְצָּתה וַַּיְלאּו ְוֵאי ְּתַתֲחֶרה ֶאת־ַהּסּוִסים ּוְבֶאֶרץ ָׁשלֹום ַאָּתה בֹוֵטַח ְוֵאי ַּתֲעֶׂשה 12:5

ַהַּיְרֵּדן: 
ֲאֵמן ָּבם ִּכי־ְיַדְּברּו ֵאֶלי  ִּכי ַגם־ַאֶחי ּוֵבית־ָאִבי ַּגם־ֵהָּמה ָּבְגדּו ָב ַּגם־ֵהָּמה ָקְראּו ַאֲחֶרי ָמֵלא ַאל־ּתַ 12:6

טֹובֹות: 
ָעַזְבִּתי ֶאת־ֵּביִתי ָנַטְׁשִּתי ֶאת־ַנֲחָלִתי ָנַתִּתי ֶאת־ְיִדדּות ַנְפִׁשי ְּבַכף ֹאְיֶביָה:  12:7
ָהְיָתה־ִּלי ַנֲחָלִתי ְּכַאְריֵה ַבָּיַער ָנְתָנה ָעַלי ְּבקֹוָלּה ַעל־ֵּכן ְׂשֵנאִתיָה: 12:8
ַהַעִיט ָצבּוַע ַנֲחָלִתי ִלי ַהַעִיט ָסִביב ָעֶליָה ְלכּו ִאְספּו ָּכל־ַחַּית ַהָּׂשֶדה ֵהָתיּו ְלָאְכָלה:  12:9

ֹרִעים ַרִּבים ִׁשֲחתּו ַכְרִמי ֹּבְססּו ֶאת־ֶחְלָקִתי ָנְתנּו ֶאת־ֶחְלַקת ֶחְמָּדִתי ְלִמְדַּבר ְׁשָמָמה:  12:10
ה ָעַלי ְׁשֵמָמה ָנַׁשָּמה ָּכל־ָהָאֶרץ ִּכי ֵאין ִאיׁש ָׂשם ַעל־ֵלב:  ָׂשָמּה ִלְׁשָמָמה ָאְבלָ 12:11
ַעל־ָּכל־ְׁשָפִים ַּבִּמְדָּבר ָּבאּו ֹׁשְדִדים ִּכי ֶחֶרב ַליהוָה ֹאְכָלה ִמְקֵצה־ֶאֶרץ ְוַעד־ְקֵצה ָהָאֶרץ ֵאין ָׁשלֹום  12:12

ְלָכל־ָּבָׂשר: 
ָצרּו ֶנְחלּו לֹא יֹוִעלּו ּוֹבׁשּו ִמְּתבּוֹאֵתיֶכם ֵמֲחרֹון ַאף־ְיהוָה: ָזְרעּו ִחִּטים ְוֹקִצים קָ 12:13
ְתָׁשם ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ַעל־ָּכל־ְׁשֵכַני ָהָרִעים ַהֹּנְגִעים ַּבַּנֲחָלה ֲאֶׁשר־ִהְנַחְלִּתי ֶאת־ַעִּמי ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני נֹ 12:14

ָדה ֶאּתֹוׁש ִמּתֹוָכם: ֵמַעל ַאְדָמָתם ְוֶאת־ֵּבית ְיהּו 



ְוָהיָה ַאֲחֵרי ָנְתִׁשי אֹוָתם ָאׁשּוב ְוִרַחְמִּתים וֲַהִׁשֹבִתים ִאיׁש ְלַנֲחָלתֹו ְוִאיׁש ְלַאְרצֹו: 12:15
ָּׁשֵבַע ַּבָּבַעל ְוִנְבנּו  ְוָהיָה ִאם־ָלֹמד ִיְלְמדּו ֶאת־ַּדְרֵכי ַעִּמי ְלִהָּׁשֵבַע ִּבְׁשִמי ַחי־ְיהוָה ַּכֲאֶׁשר ִלְּמדּו ֶאת־ַעִּמי ְלהִ 12:16

ְּבתֹו ַעִּמי:  
ְוִאם לֹא ִיְׁשָמעּו ְוָנַתְׁשִּתי ֶאת־ַהּגֹוי ַההּוא ָנתֹוׁש ְוַאֵּבד ְנֻאם־ְיהוָה: 12:17

לֹא ְתִבֵאהּו: ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֵאַלי ָהלֹו ְוָקִניָת ְּל ֵאזֹור ִּפְׁשִּתים ְוַׂשְמּתֹו ַעל־ָמְתֶני ּוַבַּמִים13:1
וֶָאְקֶנה ֶאת־ָהֵאזֹור ִּכְדַבר ְיהוָה ָוָאִׂשם ַעל־ָמְתָני: 13:2
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵׁשִנית ֵלאֹמר:  13:3
ַקח ֶאת־ָהֵאזֹור ֲאֶׁשר ָקִניָת ֲאֶׁשר ַעל־ָמְתֶני ְוקּום ֵל ְּפָרָתה ְוָטְמֵנהּו ָׁשם ִּבְנִקיק ַהָּסַלע:  13:4
וֵָאֵל וֶָאְטְמֵנהּו ִּבְפָרת ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָה אֹוִתי:  13:5
ֹו־ָׁשם:  וְַיִהי ִמֵּקץ יִָמים ַרִּבים וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאַלי קּום ֵל ְּפָרָתה ְוַקח ִמָּׁשם ֶאת־ָהֵאזֹור ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ְלָטְמנ13:6
ֵאזֹור ִמן־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר־ְטַמְנִּתיו ָׁשָּמה ְוִהֵּנה ִנְׁשַחת ָהֵאזֹור לֹא ִיְצַלח ַלֹּכל:וֵָאֵל ְּפָרָתה וֶָאְחֹּפר וֶָאַּקח ֶאת־הָ 13:7
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר: 13:8
ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ָּכָכה ַאְׁשִחית ֶאת־ְּגאֹון ְיהּוָדה ְוֶאת־ְּגאֹון ְירּוָׁשַלִם ָהָרב:  13:9

ִהים ֲאֵחִרים ְלָעְבָדם ָהָעם ַהֶּזה ָהָרע 13:10 ַהֵּמֲאִנים ִלְׁשמֹוַע ֶאת־ְּדָבַרי ַהֹהְלִכים ִּבְׁשִררּות ִלָּבם וֵַּיְלכּו ַאֲחֵרי ֱא
ּוְלִהְׁשַּתֲחות ָלֶהם ִויִהי ָּכֵאזֹור ַהֶּזה ֲאֶׁשר לֹא־ִיְצַלח ַלֹּכל:  

ְקִּתי ֵאַלי ֶאת־ָּכל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת־ָּכל־ֵּבית ְיהּוָדה  ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִיְדַּבק ָהֵאזֹור ֶאל־ָמְתֵני־ִאיׁש ֵּכן ִהְדּבַ 13:11
ְנֻאם־ְיהוָה ִלְהיֹות ִלי ְלָעם ּוְלֵׁשם ְוִלְתִהָּלה ּוְלִתְפָאֶרת ְולֹא ָׁשֵמעּו: 

ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָּכל־ֵנֶבל ִיָּמֵלא ָיְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה13:12 ִין ְוִאם יאְמרּו ֵאֶלי ֲהיָֹדַע לֹא  ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא
ֵנַדע ִּכי ָכל־ֵנֶבל ִיָּמֵלא יִָין:  

ִוד  ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ִהְנִני ְמַמֵּלא ֶאת־ָּכל־ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְוֶאת־ַהְּמָלִכים ַהֹּיְׁשִבים ְלדָ 13:13
ִאים ְוֵאת ָּכל־ֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשָלִם ִׁשָּכרֹון: ַעל־ִּכְסאֹו ְוֶאת־ַהֹּכֲהִנים ְוֶאת־ַהְּנִבי

ְוִנַּפְצִּתים ִאיׁש ֶאל־ָאִחיו ְוָהָאבֹות ְוַהָּבִנים יְַחָּדו ְנֻאם־ְיהוָה לֹא־ֶאְחמֹול ְולֹא־ָאחּוס ְולֹא ֲאַרֵחם  13:14
ֵמַהְׁשִחיָתם: 

ֵּבר:  ִׁשְמעּו ְוַהֲאִזינּו ַאל־ִּתְגָּבהּו ִּכי ְיהוָה ִּד 13:15
ֵהיֶכם ָּכבֹוד ְּבֶטֶרם יְַחִׁש ּוְבֶטֶרם ִיְתַנְּגפּו ַרְגֵליֶכם ַעל־ָהֵרי ָנֶׁשף ְוִקִּויֶתם ְלאֹור וְ 13:16 ָׂשָמּה  ְּתנּו ַליהוָה ֱא

ְלַצְלָמוֶת ישית ְוִׁשית ַלֲעָרֶפל:  
וָה ְוָדֹמַע ִּתְדַמע ְוֵתַרד ֵעיִני ִּדְמָעה ִּכי ִנְׁשָּבה ֵעֶדר  ְוִאם לֹא ִתְׁשָמעּוָה ְּבִמְסָּתִרים ִּתְבֶּכה־ַנְפִׁשי ִמְּפֵני גֵ 13:17
ְיהוָה: 

ֱאֹמר ַלֶּמֶל ְוַלְּגִביָרה ַהְׁשִּפילּו ֵׁשבּו ִּכי יַָרד ֵמָראֵׁשיֶכם ֲעֶטֶרת ִּתְפַאְרְּתֶכם:  13:18
ָּלּה ָהְגָלת ְׁשלֹוִמים: ָעֵרי ַהֶּנֶגב ֻסְּגרּו ְוֵאין ֹּפֵתַח ָהְגָלת ְיהּוָדה ּכֻ 13:19
13:20  : ְׂשִאי ֵעיֵניֶכם ּוְראּי ַהָּבִאים ִמָּצפֹון ַאֵּיה ָהֵעֶדר ִנַּתן־ָל צֹאן ִּתְפַאְרֵּת
ְּכמֹו ֵאֶׁשת ֵלָדה:  ַמה־ּתֹאְמִרי ִּכי־ִיְפֹקד ָעַלִי ְוַאְּת ִלַּמְדְּת ֹאָתם ָעַלִי ַאֻּלִפים ְלרֹאׁש ֲהלֹוא ֲחָבִלים יֹאֱחזּו 13:21
13:22  : ְוִכי תֹאְמִרי ִּבְלָבֵב ַמּדּוַע ְקָרֻאִני ֵאֶּלה ְּבֹרב ֲעוֵנ ִנְגלּו ׁשּוַלִי ֶנְחְמסּו ֲעֵקָבִי
ֲהיֲַהֹפ ּכּוִׁשי עֹורֹו ְוָנֵמר ֲחַבְרֻּבֹרָתיו ַּגם־ַאֶּתם ּתּוְכלּו ְלֵהיִטיב ִלֻּמֵדי ָהֵרַע:  13:23
ֵצם ְּכַקׁש־עֹוֵבר ְלרּוַח ִמְדָּבר:  וֲַאִפי13:24
ֶזה גֹוָרֵל ְמָנת־ִמַּדִי ֵמִאִּתי ְנֻאם־ְיהוָה ֲאֶׁשר ָׁשַכַחְּת אֹוִתי וִַּתְבְטִחי ַּבָּׁשֶקר:  13:25
13:26  : ְוַגם־ֲאִני ָחַׂשְפִּתי ׁשּוַלִי ַעל־ָּפָנִי ְוִנְרָאה ְקלֹוֵנ
ִזַּמת ְזנּוֵת ַעל־ְּגָבעֹות ַּבָּׂשֶדה ָרִאיִתי ִׁשּקּוָצִי אֹוי ָל ְירּוָׁשַלִם לֹא ִתְטֲהִרי ַאֲחֵרי ָמַתי  ִנֻאַפִי ּוִמְצֲהלֹוַתִי 13:27

ֹעד:
ֲאֶׁשר ָהיָה ְדַבר־ְיהוָה ֶאל־ִיְרְמיָהּו ַעל־ִּדְבֵרי ַהַּבָּצרֹות: 14:1
ְוִצְוַחת ְירּוָׁשַלִם ָעָלָתה: ָאְבָלה ְיהּוָדה ּוְׁשָעֶריָה ֻאְמְללּו ָקְדרּו ָלָאֶרץ 14:2
ָחפּו רֹאָׁשם: ְוַאִּדֵריֶהם ָׁשְלחּו ְצעֹוֵריֶהם ַלָּמִים ָּבאּו ַעל־ֵּגִבים לֹא־ָמְצאּו ַמִים ָׁשבּו ְכֵליֶהם ֵריָקם ֹּבׁשּו ְוָהְכְלמּו וְ 14:3
ים ָחפּו רֹאָׁשם: ַּבֲעבּור ָהֲאָדָמה ַחָּתה ִּכי לֹא־ָהיָה ֶגֶׁשם ָּבָאֶרץ ֹּבׁשּו ִאָּכִר 14:4
ִּכי ַגם־ַאֶּיֶלת ַּבָּׂשֶדה יְָלָדה ְוָעזֹוב ִּכי לֹא־ָהיָה ֶּדֶׁשא:  14:5
ּוְפָרִאים ָעְמדּו ַעל־ְׁשָפִים ָׁשֲאפּו רּוַח ַּכַּתִּנים ָּכלּו ֵעיֵניֶהם ִּכי־ֵאין ֵעֶׂשב:  14:6
י־ַרּבּו ְמׁשּוֹבֵתינּו ְל ָחָטאנּו: ִאם־ֲעוֵנינּו ָענּו ָבנּו ְיהוָה ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמ ּכִ 14:7
ִמְקוֵה ִיְׂשָרֵאל מֹוִׁשיעֹו ְּבֵעת ָצָרה ָלָּמה ִתְהיֶה ְּכֵגר ָּבָאֶרץ ּוְכֹאֵרַח ָנָטה ָללּון:  14:8
ינּו ִנְקָרא  ָלָּמה ִתְהיֶה ְּכִאיׁש ִנְדָהם ְּכִגּבֹור לֹא־יּוַכל ְלהֹוִׁשיַע ְוַאָּתה ְבִקְרֵּבנּו ְיהוָה ְוִׁשְמ ָעלֵ 14:9

ַאל־ַּתִּנֵחנּו: 



ד  ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ָלָעם ַהֶּזה ֵּכן ָאֲהבּו ָלנּוַע ַרְגֵליֶהם לֹא ָחָׂשכּו וַיהוָה לֹא ָרָצם ַעָּתה ִיְזֹּכר ֲעוָנם ְוִיְפקֹ 14:10
ַחּטֹאָתם: 

ֶּזה ְלטֹוָבה: וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאָלי ַאל־ִּתְתַּפֵּלל ְּבַעד־ָהָעם הַ 14:11
ָאֹנִכי ְמַכֶּלה  ִּכי יָֻצמּו ֵאיֶנִּני ֹׁשֵמַע ֶאל־ִרָּנָתם ְוִכי יֲַעלּו ֹעָלה ּוִמְנָחה ֵאיֶנִּני ֹרָצם ִּכי ַּבֶחֶרב ּוָבָרָעב ּוַבֶּדֶבר 14:12
אֹוָתם: 
ִתְראּו ֶחֶרב ְוָרָעב לֹא־ִיְהיֶה ָלֶכם ִּכי־ְׁשלֹום ֱאֶמת  וָֹאַמר ֲאָהּה ֲאֹדָני ְיהִוה ִהֵּנה ַהְּנִבִאים ֹאְמִרים ָלֶהם לֹא־14:13

ֶאֵּתן ָלֶכם ַּבָּמקֹום ַהֶּזה: 
זֹון ֶׁשֶקר  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאַלי ֶׁשֶקר ַהְּנִבִאים ִנְּבִאים ִּבְׁשִמי לֹא ְׁשַלְחִּתים ְולֹא ִצִּויִתים ְולֹא ִדַּבְרִּתי ֲאֵליֶהם חֲ 14:14

לּול ְוַתְרמּות ִלָּבם ֵהָּמה ִמְתַנְּבִאים ָלֶכם: ְוֶקֶסם וֶאֱ 
ְהיֶה  ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ַעל־ַהְּנִבִאים ַהִּנְּבִאים ִּבְׁשִמי וֲַאִני לֹא־ְׁשַלְחִּתים ְוֵהָּמה ֹאְמִרים ֶחֶרב ְוָרָעב לֹא יִ 14:15

ָהֵהָּמה:  ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ַּבֶחֶרב ּוָבָרָעב ִיַּתּמּו ַהְּנִבִאים
ֵהָּמה  ְוָהָעם ֲאֶׁשר־ֵהָּמה ִנְּבִאים ָלֶהם ִיְהיּו ֻמְׁשָלִכים ְּבֻחצֹות ְירּוָׁשַלִם ִמְּפֵני ָהָרָעב ְוַהֶחֶרב ְוֵאין ְמַקֵּבר לָ 14:16

ֵהָּמה ְנֵׁשיֶהם ּוְבֵניֶהם ּוְבֹנֵתיֶהם ְוָׁשַפְכִּתי ֲעֵליֶהם ֶאת־ָרָעָתם: 
ת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ֵּתַרְדָנה ֵעיַני ִּדְמָעה ַלְיָלה ְויֹוָמם ְוַאל־ִּתְדֶמיָנה ִּכי ֶׁשֶבר ָּגדֹול ִנְׁשְּבָרה  ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם אֶ 14:17

ְּבתּוַלת ַּבת־ַעִּמי ַמָּכה ַנְחָלה ְמֹאד: 
ִּכי־ַגם־ָנִביא ַגם־ֹּכֵהן ָסֲחרּו  ִאם־יָָצאִתי ַהָּׂשֶדה ְוִהֵּנה ַחְלֵלי־ֶחֶרב ְוִאם ָּבאִתי ָהִעיר ְוִהֵּנה ַּתֲחלּוֵאי ָרָעב 14:18

ֶאל־ֶאֶרץ ְולֹא יָָדעּו: 
ְוֵאין טֹוב  ֲהָמֹאס ָמַאְסָּת ֶאת־ְיהּוָדה ִאם־ְּבִצּיֹון ָּגֲעָלה ַנְפֶׁש ַמּדּוַע ִהִּכיָתנּו ְוֵאין ָלנּו ַמְרֵּפא ַקֵּוה ְלָׁשלֹום 14:19

ּוְלֵעת ַמְרֵּפא ְוִהֵּנה ְבָעָתה: 
14:20 : יַָדְענּו ְיהוָה ִרְׁשֵענּו ֲעון ֲאבֹוֵתינּו ִּכי ָחָטאנּו ָל
ַאל־ִּתְנַאץ ְלַמַען ִׁשְמ ַאל־ְּתַנֵּבל ִּכֵּסא ְכבֹוֶד ְזֹכר ַאל־ָּתֵפר ְּבִריְת ִאָּתנּו:  14:21
ֵהינּו ּוְנַקֶּוה־ָּל ִּכי־ַאָּתה  ֲהיֵׁש ְּבַהְבֵלי ַהּגֹוִים ַמְגִׁשִמים ְוִאם־ַהָּׁשַמִים ִיְּתנּו ְרִבִבים14:22 ֲהלֹא ַאָּתה־הּוא ְיהוָה ֱא

ָעִׂשיָת ֶאת־ָּכל־ֵאֶּלה:
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאַלי ִאם־יֲַעֹמד ֹמֶׁשה ּוְׁשמּוֵאל ְלָפַני ֵאין ַנְפִׁשי ֶאל־ָהָעם ַהֶּזה ַׁשַּלח ֵמַעל־ָּפַני ְויֵֵצאּו:  15:1
ָאָנה ֵנֵצא ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֲאֶׁשר ַלָּמוֶת ַלָּמוֶת וֲַאֶׁשר ַלֶחֶרב ַלֶחֶרב וֲַאֶׁשר  ְוָהיָה ִּכי־יֹאְמרּו ֵאֶלי 15:2

ָלָרָעב ָלָרָעב וֲַאֶׁשר ַלְּׁשִבי ַלֶּׁשִבי: 
ִלְסֹחב ְוֶאת־עֹוף ַהָּׁשַמִים  ּוָפַקְדִּתי ֲעֵליֶהם ַאְרַּבע ִמְׁשָּפחֹות ְנֻאם־ְיהָוה ֶאת־ַהֶחֶרב ַלֲהֹרג ְוֶאת־ַהְּכָלִבים15:3

ְוֶאת־ֶּבֱהַמת ָהָאֶרץ ֶלֱאֹכל ּוְלַהְׁשִחית:  
ָׁשָלִם:  ּוְנַתִּתים ִלְזוָָעה ְלֹכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ִּבְגַלל ְמַנֶּׁשה ֶבן־ְיִחְזִקָּיהּו ֶמֶל ְיהּוָדה ַעל ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ִּבירּו15:4
: ִּכי ִמי־יְַחֹמל ָעַלִי ְירּוׁשָ 15:5 ם ָל ַלִם ּוִמי יָנּוד ָל ּוִמי יָסּור ִלְׁשֹאל ְלָׁש
ַאְּת ָנַטְׁשְּת ֹאִתי ְנֻאם־ְיהוָה ָאחֹור ֵּתֵלִכי וַָאט ֶאת־יִָדי ָעַלִי וַָאְׁשִחיֵת ִנְלֵאיִתי ִהָּנֵחם:  15:6
ִּמי ִמַּדְרֵכיֶהם לֹוא־ָׁשבּו:  וֶָאְזֵרם ְּבִמְזֶרה ְּבַׁשֲעֵרי ָהָאֶרץ ִׁשַּכְלִּתי ִאַּבְדִּתי ֶאת־עַ 15:7
ָעְצמּו־ִלי ַאְלְמֹנָתו ֵמחֹול יִַּמים ֵהֵבאִתי ָלֶהם ַעל־ֵאם ָּבחּור ֹׁשֵדד ַּבָּצֳהָרִים ִהַּפְלִּתי ֲעֵליֶהם ִּפְתֹאם ִעיר 15:8

ּוֶבָהלֹות:  
ם ּבֹוָׁשה ְוָחֵפָרה ּוְׁשֵאִריָתם ַלֶחֶרב ֶאֵּתן ִלְפֵני  ֻאְמְלָלה ֹיֶלֶדת ַהִּׁשְבָעה ָנְפָחה ַנְפָׁשּה ָּבא ִׁשְמָׁשּה ְּבֹעד יֹומָ 15:9

ֹאְיֵביֶהם ְנֻאם־ְיהוָה: 
ה ְמַקְלַלוִני15:10 : אֹוי־ִלי ִאִּמי ִּכי ְיִלְדִּתִני ִאיׁש ִריב ְוִאיׁש ָמדֹון ְלָכל־ָהָאֶרץ לֹא־ָנִׁשיִתי ְולֹא־ָנׁשּו־ִבי ֻּכ
ם־לֹא שרותך ֵׁשִריִתי ְלטֹוב ִאם־לֹוא ִהְפַּגְעִּתי ְב ְּבֵעת־ָרָעה ּוְבֵעת ָצָרה ֶאת־ָהֹאיֵב:  ָאַמר ְיהוָה אִ 15:11
ֲהיָֹרַע ַּבְרֶזל ַּבְרֶזל ִמָּצפֹון ּוְנֹחֶׁשת: 15:12
15:13  : ֵחיְל ְואֹוְצרֹוֶתי ָלַבז ֶאֵּתן לֹא ִבְמִחיר ּוְבָכל־ַחּטֹאוֶתי ּוְבָכל־ְּגבּוֶלי

ֶאת־ֹאְיֶבי ְּבֶאֶרץ לֹא יָָדְעָּת ִּכי־ֵאׁש ָקְדָחה ְבַאִּפי ֲעֵליֶכם ּתּוָקד: 1ְוַהֲעַבְדִּתי1415:
י ֵמֹרְדַפי ַאל־ְלֶאֶר ַאְּפ ִּתָּקֵחִני ַּדע ְׂשֵאִתי ָעֶלי ֶחְרָּפה:  ַאָּתה יַָדְעָּת ְיהוָה ָזְכֵרִני ּוָפְקֵדִני ְוִהָּנֶקם לִ 15:15
ֵהי  ְדָבְר ִנְמְצאּו ְדָבֶרי וָֹאְכֵלם וְַיִהי15:16 ִלי ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמַחת ְלָבִבי ִּכי־ִנְקָרא ִׁשְמ ָעַלי ְיהוָה ֱא

ְצָבאֹות: 
ז ִמְּפֵני יְָד ָּבָדד יַָׁשְבִּתי ִּכי־ַזַעם ִמֵּלאָתִני: לֹא־יַָׁשְבִּתי ְבסֹו15:17 ד־ְמַׂשֲחִקים וֶָאְע
ָלָּמה ָהיָה ְכֵאִבי ֶנַצח ּוַמָּכִתי ֲאנּוָׁשה ֵמֲאָנה ֵהָרֵפא ָהיֹו ִתְהיֶה ִלי ְּכמֹו ַאְכָזב ַמִים לֹא ֶנֱאָמנּו: 15:18
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ִאם־ָּתׁשּוב וֲַאִׁשיְב ְלָפַני ַּתֲעֹמד ְוִאם־ּתֹוִציא ָיָקר ִמּזֹוֵלל ְּכִפי ִתְהיֶה יָֻׁשבּו ֵהָּמה ֵאֶלי  ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה15:19
ְוַאָּתה לֹא־ָתׁשּוב ֲאֵליֶהם:  

 ֲאִני ְלהֹוִׁשיֲע ּוְלַהִּציֶל  ּוְנַתִּתי ָלָעם ַהֶּזה ְלחֹוַמת ְנֹחֶׁשת ְּבצּוָרה ְוִנְלֲחמּו ֵאֶלי ְולֹא־יּוְכלּו ָל ִּכי־ִאְּת 15:20
ְנֻאם־ְיהוָה:  

ְוִהַּצְלִּתי ִמַּיד ָרִעים ּוְפִדִתי ִמַּכף ָעִרִצים:15:21
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר: 16:1
לֹא־ִתַּקח ְל ִאָּׁשה ְולֹא־ִיְהיּו ְל ָּבִנים ּוָבנֹות ַּבָּמקֹום ַהֶּזה:  16:2
ַמר ְיהוָה ַעל־ַהָּבִנים ְוַעל־ַהָּבנֹות ַהִּיּלֹוִדים ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְוַעל־ִאֹּמָתם ַהֹּיְלדֹות אֹוָתם ְוַעל־ֲאבֹוָתם  ִּכי־ֹכה אָ 16:3

ַהּמֹוִלִדים אֹוָתם ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת:  
ְהיּו ּוַבֶחֶרב ּוָבָרָעב ִיְכלּו ְוָהְיָתה ִנְבָלָתם  ְממֹוֵתי ַתֲחֻלִאים יָֻמתּו לֹא ִיָּסְפדּו ְולֹא ִיָּקֵברּו ְלֹדֶמן ַעל־ְּפֵני ָהֲאָדָמה יִ 16:4

ְלַמֲאָכל ְלעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֶבֱהַמת ָהָאֶרץ: 
ת  ִּכי־ֹכה ָאַמר ְיהוָה ַאל־ָּתבֹוא ֵּבית ַמְרֵזַח ְוַאל־ֵּתֵל ִלְסּפֹוד ְוַאל־ָּתֹנד ָלֶהם ִּכי־ָאַסְפִּתי ֶאת־ְׁשלֹוִמי ֵמאֵ 16:5

ֶּזה ְנֻאם־ְיהוָה ֶאת־ַהֶחֶסד ְוֶאת־ָהַרֲחִמים:  ָהָעם־הַ 
ּוֵמתּו ְגֹדִלים ּוְקַטִּנים ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת לֹא ִיָּקֵברּו ְולֹא־ִיְסְּפדּו ָלֶהם ְולֹא ִיְתֹּגַדד ְולֹא ִיָּקֵרַח ָלֶהם:  16:6
ֹוס ַּתְנחּוִמים ַעל־ָאִביו ְוַעל־ִאּמֹו: ְולֹא־ִיְפְרסּו ֶלֶחם ַעל־ֵאֶבל ְלַנֲחמֹו ַעל־ֵמת ְולֹא־יְַׁשקּו אֹוָתם ּכ16:7
ּוֵבית־ִמְׁשֶּתה לֹא־ָתבֹוא ָלֶׁשֶבת אֹוָתם ֶלֱאֹכל ְוִלְׁשּתֹות: 16:8
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני ַמְׁשִּבית ִמן־ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְלֵעיֵניֶכם ּוִביֵמיֶכם קֹול ָׂשׂשֹו16:9 ְוקֹול  ן ִּכי ֹכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא

ִׂשְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול ַּכָּלה:  
ָעה ְוָהיָה ִּכי ַתִּגיד ָלָעם ַהֶּזה ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָאְמרּו ֵאֶלי ַעל־ֶמה ִדֶּבר ְיהוָה ָעֵלינּו ֵאת ָּכל־ָהרָ 16:10

ֵהינּו:  ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹאת ּוֶמה ֲעוֵננּו ּוֶמה ַחָּטאֵתנּו ֲאֶׁשר ָחָטאנּו ַליהוָה  ֱא
ִהים ֲאֵחִרים וַַּיַעְבדּום ו16:11ַ ִּיְׁשַּתֲחוּו  ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ַעל ֲאֶׁשר־ָעְזבּו ֲאבֹוֵתיֶכם אֹוִתי ְנֻאם־ְיהוָה וֵַּיְלכּו ַאֲחֵרי ֱא

ָלֶהם ְוֹאִתי ָעָזבּו ְוֶאת־ּתֹוָרִתי לֹא ָׁשָמרּו:  
ם ְוִהְּנֶכם ֹהְלִכים ִאיׁש ַאֲחֵרי ְׁשִררּות ִלּבֹו־ָהָרע ְלִבְלִּתי ְׁשֹמַע ֵאָלי:  ְוַאֶּתם ֲהֵרֹעֶתם ַלֲעׂשֹות ֵמֲאבֹוֵתיכֶ 16:12
הִ 16:13 ים ְוֵהַטְלִּתי ֶאְתֶכם ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ַעל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר לֹא ְיַדְעֶּתם ַאֶּתם וֲַאבֹוֵתיֶכם וֲַעַבְדֶּתם־ָׁשם ֶאת־ֱא

 ֹ א־ֶאֵּתן ָלֶכם ֲחִניָנה: ֲאֵחִרים יֹוָמם וַָלְיָלה ֲאֶׁשר ל
: ָלֵכן ִהֵּנה־יִָמים ָּבִאים ְנֻאם־ְיהוָה ְולֹא־יֵָאֵמר עֹוד ַחי־ְיהוָה ֲאֶׁשר ֶהֱעָלה ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים16:14
ֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ִהִּדיָחם ָׁשָּמה וֲַהִׁשֹבִתים ִּכי ִאם־ַחי־ְיהוָה ֲאֶׁשר ֶהֱעָלה ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ָצפֹון ּוִמֹּכל הָ 16:15

ַעל־ַאְדָמָתם ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ַלֲאבֹוָתם:
ל־ַהר  ִהְנִני ֹׁשֵלַח לדוגים ְלַדָּיִגים ַרִּבים ְנֻאם־ְיהוָה ְוִדיגּום ְוַאֲחֵרי־ֵכן ֶאְׁשַלח ְלַרִּבים ַצָּיִדים ְוָצדּום ֵמַעל ּכָ 16:16

ָעה ּוִמְּנִקיֵקי ַהְּסָלִעים:  ּוֵמַעל ָּכל־ִּגבְ 
ִּכי ֵעיַני ַעל־ָּכל־ַּדְרֵכיֶהם לֹא ִנְסְּתרּו ִמְּלָפָני ְולֹא־ִנְצַּפן ֲעוָנם ִמֶּנֶגד ֵעיָני: 16:17
ֵתיֶהם ָמְלאּו  ְוִׁשַּלְמִּתי ִראׁשֹוָנה ִמְׁשֵנה ֲעוָנם ְוַחָּטאָתם ַעל ַחְּלָלם ֶאת־ַאְרִצי ְּבִנְבַלת ִׁשּקּוֵציֶהם ְותֹוֲעבֹו16:18

ֶאת־ַנֲחָלִתי: 
־ֶׁשֶקר ָנֲחלּו ֲאבֹו16:19 ֵתינּו ֶהֶבל  ְיהוָה ֻעִּזי ּוָמֻעִּזי ּוְמנּוִסי ְּביֹום ָצָרה ֵאֶלי ּגֹוִים יָֹבאּו ֵמַאְפֵסי־ָאֶרץ ְויֹאְמרּו ַא

ְוֵאין־ָּבם מֹוִעיל:  
ִהים ְוֵהָּמה לֹא 16:20 ִהים:  ֲהיֲַעֶׂשה־ּלֹו ָאָדם ֱא ֱא
ָלֵכן ִהְנִני מֹוִדיָעם ַּבַּפַעם ַהּזֹאת אֹוִדיֵעם ֶאת־יִָדי ְוֶאת־ְּגבּוָרִתי ְויְָדעּו ִּכי־ְׁשִמי ְיהוָה: 16:21

יֶכם: ַחַּטאת ְיהּוָדה ְּכתּוָבה ְּבֵעט ַּבְרֶזל ְּבִצֹּפֶרן ָׁשִמיר ֲחרּוָׁשה ַעל־לּוַח ִלָּבם ּוְלַקְרנֹות ִמְזְּבחֹותֵ 17:1
ִּכְזֹּכר ְּבֵניֶהם ִמְזְּבחֹוָתם וֲַאֵׁשֵריֶהם ַעל־ֵעץ ַרֲעָנן ַעל ְּגָבעֹות ַהְּגֹבהֹות: 17:2
17:3  : ֲהָרִרי ַּבָּׂשֶדה ֵחיְל ָכל־אֹוְצרֹוֶתי ָלַבז ֶאֵּתן ָּבֹמֶתי ְּבַחָּטאת ְּבָכל־ְּגבּוֶלי
ַתִּתי ָל ְוַהֲעַבְדִּתי ֶאת־ֹאְיֶבי ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר לֹא־יָָדְעָּת ִּכי־ֵאׁש ְקַדְחֶּתם ְּבַאִּפי  ְוָׁשַמְטָּתה ּוְב ִמַּנֲחָלְת ֲאֶׁשר נָ 17:4

ַעד־עֹוָלם ּתּוָקד: 
ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ָארּור ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ָּבָאָדם ְוָׂשם ָּבָׂשר ְזֹרעֹו ּוִמן־ְיהוָה יָסּור ִלּבֹו:  17:5
יָה ְּכַעְרָער ָּבֲעָרָבה ְולֹא ִיְרֶאה ִּכי־יָבֹוא טֹוב ְוָׁשַכן ֲחֵרִרים ַּבִּמְדָּבר ֶאֶרץ ְמֵלָחה ְולֹא ֵתֵׁשב: ְוהָ 17:6
ָּברּו ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּביהוָה ְוָהיָה ְיהָוה ִמְבַטחֹו:  17:7
ַּלח ָׁשָרָׁשיו ְולֹא ירא ִיְרֶאה ִּכי־יָבֹא ֹחם ְוָהיָה ָעֵלהּו ַרֲעָנן ּוִבְׁשַנת  ְוָהיָה ְּכֵעץ ָׁשתּול ַעל־ַמִים ְוַעל־יּוַבל ְיׁשַ 17:8

ַּבֹּצֶרת לֹא ִיְדָאג ְולֹא יִָמיׁש ֵמֲעׂשֹות ֶּפִרי:  
ָעֹקב ַהֵּלב ִמֹּכל ְוָאנֻׁש הּוא ִמי יֵָדֶעּנּו:  17:9

כדרכו ִּכְדָרָכיו ִּכְפִרי ַמֲעָלָליו: ֲאִני ְיהוָה ֹחֵקר ֵלב ֹּבֵחן ְּכָליֹות ְוָלֵתת ְלִאיׁש 17:10



ֹקֵרא ָדַגר ְולֹא יָָלד ֹעֶׂשה ֹעֶׁשר ְולֹא ְבִמְׁשָּפט ַּבֲחִצי ימו יָָמיו יַַעְזֶבּנּו ּוְבַאֲחִריתֹו ִיְהיֶה ָנָבל:  17:11
ִּכֵּסא ָכבֹוד ָמרֹום ֵמִראׁשֹון ְמקֹום ִמְקָּדֵׁשנּו: 17:12
ֵאל ְיהוָה ָּכל־ֹעְזֶבי יֵֹבׁשּו ְוסּוַרי ָּבָאֶרץ ִיָּכֵתבּו ִּכי ָעְזבּו ְמקֹור ַמִים־ַחִּיים ֶאת־ְיהוָה: ִמְקוֵה ִיְׂשרָ 17:13
ְרָפֵאִני ְיהוָה ְוֵאָרֵפא הֹוִׁשיֵעִני ְוִאָּוֵׁשָעה ִּכי ְתִהָּלִתי ָאָּתה: 17:14
ה יָבֹוא ָנא: ִהֵּנה־ֵהָּמה ֹאְמִרים ֵאָלי ַאֵּיה ְדַבר־ְיהו17:15ָ
:  וֲַאִני לֹא־ַאְצִּתי ֵמֹרֶעה ַאֲחֶרי ְויֹום ָאנּוׁש לֹא ִהְתַאֵּויִתי ַאָּתה יָָדְעָּת מֹוָצא ְׂשָפַתי ֹנַכח ָּפֶני ָהיָה17:16
ַאל־ִּתְהיֵה־ִלי ִלְמִחָּתה ַמֲחִסי־ַאָּתה ְּביֹום ָרָעה: 17:17
יֵַחּתּו ֵהָּמה ְוַאל־ֵאַחָּתה ָאִני ָהִביא ֲעֵליֶהם יֹום ָרָעה ּוִמְׁשֶנה ִׁשָּברֹון  יֵֹבׁשּו ֹרְדַפי ְוַאל־ֵאֹבָׁשה ָאִני17:18

ָׁשְבֵרם: 
ּוְבֹכל  ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֵאַלי ָה ְוָעַמְדָּת ְּבַׁשַער ְּבֵני־עם ָהָעם ֲאֶׁשר יָֹבאּו בֹו ַמְלֵכי ְיהּוָדה וֲַאֶׁשר יְֵצאּו בֹו17:19
ְירּוָׁשָלִם:  ַׁשֲעֵרי 
ם  ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ִׁשְמעּו ְדַבר־ְיהוָה ַמְלֵכי ְיהּוָדה ְוָכל־ְיהּוָדה ְוֹכל ֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשָלִם ַהָּבִאים ַּבְּׁשָעִרי17:20
ָהֵאֶּלה: 
ָּבת וֲַהֵבאֶתם ְּבַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשָלִם:  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִהָּׁשְמרּו ְּבַנְפׁשֹוֵתיֶכם ְוַאל־ִּתְׂשאּו ַמָּׂשא ְּביֹום ַהּׁשַ 17:21
ר ִצִּויִתי  ְולֹא־תֹוִציאּו ַמָּׂשא ִמָּבֵּתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ְוָכל־ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו ְוִקַּדְׁשֶּתם ֶאת־יֹום ַהַּׁשָּבת ַּכֲאׁשֶ 17:22

ֶאת־ֲאבֹוֵתיֶכם: 
ְקׁשּו ֶאת־ָעְרָּפם ְלִבְלִּתי שומע ְׁשמֹוַע ּוְלִבְלִּתי ַקַחת מּוָסר:  ְולֹא ָׁשְמעּו ְולֹא ִהּטּו ֶאת־ָאְזָנם וַּיַ 17:23
ְלַקֵּדׁש ְוָהיָה ִאם־ָׁשֹמַע ִּתְׁשְמעּון ֵאַלי ְנֻאם־ְיהוָה ְלִבְלִּתי ָהִביא ַמָּׂשא ְּבַׁשֲעֵרי ָהִעיר ַהּזֹאת ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ּו17:24

ה ּבֹו ָּכל־ְמָלאָכה:  ֶאת־יֹום ַהַּׁשָּבת ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות־ב
יֶהם ִאיׁש  ּוָבאּו ְבַׁשֲעֵרי ָהִעיר ַהּזֹאת ְמָלִכים ְוָׂשִרים ֹיְׁשִבים ַעל־ִּכֵּסא ָדִוד ֹרְכִבים ָּבֶרֶכב ּוַבּסּוִסים ֵהָּמה ְוָׂשֵר 17:25

ְיהּוָדה ְוֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשָלִם ְויְָׁשָבה ָהִעיר־ַהּזֹאת ְלעֹוָלם:  
ח  ְיהּוָדה ּוִמְּסִביבֹות ְירּוָׁשַלִם ּוֵמֶאֶרץ ִּבְנָיִמן ּוִמן־ַהְּׁשֵפָלה ּוִמן־ָהָהר ּוִמן־ַהֶּנֶגב ְמִבִאים עֹוָלה ְוֶזבַ ּוָבאּו ֵמָעֵרי־17:26

ּוִמְנָחה ּוְלבֹוָנה ּוְמִבֵאי תֹוָדה ֵּבית ְיהוָה: 
ֵאת ַמָּׂשא ּובֹא ְּבַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשַלִם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת  ְוִאם־לֹא ִתְׁשְמעּו ֵאַלי ְלַקֵּדׁש ֶאת־יֹום ַהַּׁשָּבת ּוְלִבְלִּתי ְׂש 17:27

ְוִהַּצִּתי ֵאׁש ִּבְׁשָעֶריָה ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹות ְירּוָׁשַלִם ְולֹא ִתְכֶּבה: 
ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָהיָה ֶאל־ִיְרְמיָהּו ֵמֵאת ְיהוָה ֵלאֹמר: 18:1
ַאְׁשִמיֲע ֶאת־ְּדָבָרי:  קּום ְויַָרְדָּת ֵּבית ַהּיֹוֵצר ְוָׁשָּמה18:2
וֵָאֵרד ֵּבית ַהּיֹוֵצר והנהו ְוִהֵּנה־הּוא ֹעֶׂשה ְמָלאָכה ַעל־ָהָאְבָנִים: 18:3
ֹות:ַהּיֹוֵצר ַלֲעׂשְוִנְׁשַחת ַהְּכִלי ֲאֶׁשר הּוא ֹעֶׂשה ַּבֹחֶמר ְּביַד ַהּיֹוֵצר ְוָׁשב וַַּיֲעֵׂשהּו ְּכִלי ַאֵחר ַּכֲאֶׁשר יַָׁשר ְּבֵעיֵני18:4
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאמֹור:  18:5
ִדי ֵּבית  ֲהַכּיֹוֵצר ַהֶּזה לֹא־אּוַכל ַלֲעׂשֹות ָלֶכם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם־ְיהוָה ִהֵּנה ַכֹחֶמר ְּביַד ַהּיֹוֵצר ֵּכן־ַאֶּתם ְּבָי18:6

ִיְׂשָרֵאל: 
ְנתֹוׁש ְוִלְנתֹוץ ּוְלַהֲאִביד:  ֶרַגע ֲאַדֵּבר ַעל־ּגֹוי ְוַעל־ַמְמָלָכה לִ 18:7
ְוָׁשב ַהּגֹוי ַההּוא ֵמָרָעתֹו ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ָעָליו ְוִנַחְמִּתי ַעל־ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָחַׁשְבִּתי ַלֲעׂשֹות לֹו: 18:8
ְוֶרַגע ֲאַדֵּבר ַעל־ּגֹוי ְוַעל־ַמְמָלָכה ִלְבֹנת ְוִלְנֹטַע:  18:9

ָהַרע ְּבֵעיַני ְלִבְלִּתי ְׁשֹמַע ְּבקֹוִלי ְוִנַחְמִּתי ַעל־ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ְלֵהיִטיב אֹותֹו: ְוָעָׂשה הרעה 18:10
ָעה  ְוַעָּתה ֱאָמר־ָנא ֶאל־ִאיׁש־ְיהּוָדה ְוַעל־יֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִהֵּנה ָאֹנִכי יֹוֵצר ֲעֵליֶכם רָ 18:11

ֵׁשב ֲעֵליֶכם ַמֲחָׁשָבה ׁשּובּו ָנא ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ְוֵהיִטיבּו ַדְרֵכיֶכם ּוַמַעְלֵליֶכם:  ְוחֹ 
ְוָאְמרּו נֹוָאׁש ִּכי־ַאֲחֵרי ַמְחְׁשבֹוֵתינּו ֵנֵל ְוִאיׁש ְׁשִררּות ִלּבֹו־ָהָרע ַנֲעֶׂשה: 18:12
א ַּבּגֹוִים ִמי ָׁשַמע ָּכֵאֶּלה ַׁשֲעֻרִרת ָעְׂשָתה ְמֹאד ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל:  ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ַׁשֲאלּו־נָ 18:13
ֲהיֲַעֹזב ִמּצּור ָׂשַדי ֶׁשֶלג ְלָבנֹון ִאם־ִיָּנְתׁשּו ַמִים ָזִרים ָקִרים נֹוְזִלים: 18:14
ִביֵלי עֹוָלם ָלֶלֶכת ְנִתיבֹות ֶּדֶר לֹא ְסלּוָלה:  ִּכי־ְׁשֵכֻחִני ַעִּמי ַלָּׁשְוא ְיַקֵּטרּו וַַּיְכִׁשלּום ְּבַדְרֵכיֶהם ְׁש 18:15
ָלׂשּום ַאְרָצם ְלַׁשָּמה שרוקת ְׁשִריקֹות עֹוָלם ֹּכל עֹוֵבר ָעֶליָה ִיֹּׁשם ְויִָניד ְּברֹאׁשֹו:  18:16
ְּכרּוַח־ָקִדים ֲאִפיֵצם ִלְפֵני אֹויֵב ֹעֶרף ְולֹא־ָפִנים ֶאְרֵאם ְּביֹום ֵאיָדם: 18:17
ְלכּו  וַּיֹאְמרּו ְלכּו ְוַנְחְׁשָבה ַעל־ִיְרְמיָהּו ַמֲחָׁשבֹות ִּכי לֹא־תֹאַבד ּתֹוָרה ִמֹּכֵהן ְוֵעָצה ֵמָחָכם ְוָדָבר ִמָּנִביא18:18

ְוַנֵּכהּו ַבָּלׁשֹון ְוַאל־ַנְקִׁשיָבה ֶאל־ָּכל־ְּדָבָריו:  
י:  ַהְקִׁשיָבה ְיהוָה ֵאָלי ּוְׁשַמע ְלקֹול ְיִריבָ 18:19
ֲחָמְת  ַהְיֻׁשַּלם ַּתַחת־טֹוָבה ָרָעה ִּכי־ָכרּו ׁשּוָחה ְלַנְפִׁשי ְזֹכר ָעְמִדי ְלָפֶני ְלַדֵּבר ֲעֵליֶהם טֹוָבה ְלָהִׁשיב ֶאת־18:20
ֵמֶהם: 



נֹות ְוַאְנֵׁשיֶהם ִיְהיּו ֲהֻרֵגי ָמוֶת  ָלֵכן ֵּתן ֶאת־ְּבֵניֶהם ָלָרָעב ְוַהִּגֵרם ַעל־ְיֵדי־ֶחֶרב ְוִתְהיֶָנה ְנֵׁשיֶהם ַׁשּכֻלֹות ְוַאְלמָ 18:21
ַּבחּוֵריֶהם ֻמֵּכי־ֶחֶרב ַּבִּמְלָחָמה:  

ַרְגָלי:  ִּתָּׁשַמע ְזָעָקה ִמָּבֵּתיֶהם ִּכי־ָתִביא ֲעֵליֶהם ְּגדּוד ִּפְתֹאם ִּכי־ָכרּו שיחה ׁשּוָחה ְלָלְכֵדִני ּוַפִחים ָטְמנּו לְ 18:22
ת־ָּכל־ֲעָצָתם ָעַלי ַלָּמוֶת ַאל־ְּתַכֵּפר ַעל־ֲעוָנם ְוַחָּטאָתם ִמְּלָפֶני ַאל־ֶּתְמִחי והיו ְוִיְהיּו  ְוַאָּתה ְיהוָה יַָדְעָּת אֶ 18:23

ֻמְכָׁשִלים ְלָפֶני ְּבֵעת ַאְּפ ֲעֵׂשה ָבֶהם: 
ִּזְקֵני ָהָעם ּוִמִּזְקֵני ַהֹּכֲהִנים: ֹּכה ָאַמר ְיהָוה ָהלֹו ְוָקִניָת ַבְקֻּבק יֹוֵצר ָחֶרׂש ְוָלַקְחָּת ִאְּת מִ 19:1
:  ְויָָצאָת ֶאל־ֵּגיא ֶבן־ִהֹּנם ֲאֶׁשר ֶּפַתח ַׁשַער החרסות ַהַחְרִסית ְוָקָראָת ָּׁשם ֶאת־ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר־ֲאַדֵּבר ֵאֶלי 19:2
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני ֵמִביא ָרָעה  ְוָאַמְרָּת ִׁשְמעּו ְדַבר־ְיהוָה ַמְלֵכי ְיהּוָדה ְוֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשָלִם ּכֹ 19:3 ה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא

ַעל־ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּכל־ֹׁשְמָעּה ִּתַּצְלָנה ָאְזָניו:  
ִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא־ְיָדעּום ֵהָּמה ַו19:4 ֲאבֹוֵתיֶהם  יַַען ֲאֶׁשר ֲעָזֻבִני וְַיַנְּכרּו ֶאת־ַהָּמקֹום ַהֶּזה וְַיַקְּטרּו־בֹו ֵלא

ּוַמְלֵכי ְיהּוָדה ּוָמְלאּו ֶאת־ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַּדם ְנִקִּים: 
ָתה  ּוָבנּו ֶאת־ָּבמֹות ַהַּבַעל ִלְׂשֹרף ֶאת־ְּבֵניֶהם ָּבֵאׁש ֹעלֹות ַלָּבַעל ֲאֶׁשר לֹא־ִצִּויִתי ְולֹא ִדַּבְרִּתי ְולֹא ָעלְ 19:5

ַעל־ִלִּבי:
ְנֻאם־ְיהוָה ְולֹא־ִיָּקֵרא ַלָּמקֹום ַהֶּזה עֹוד ַהֹּתֶפת ְוֵגיא ֶבן־ִהֹּנם ִּכי ִאם־ֵּגיא ַהֲהֵרָגה: ָלֵכן ִהֵּנה־יִָמים ָּבִאים 19:6
ְפָׁשם ְוָנַתִּתי  ּוַבֹּקִתי ֶאת־ֲעַצת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלִם ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְוִהַּפְלִּתים ַּבֶחֶרב ִלְפֵני ֹאְיֵביֶהם ּוְביַד ְמַבְקֵׁשי נַ 19:7

־ִנְבָלָתם ְלַמֲאָכל ְלעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֶבֱהַמת ָהָאֶרץ:  ֶאת
ְוַׂשְמִּתי ֶאת־ָהִעיר ַהּזֹאת ְלַׁשָּמה ְוִלְׁשֵרָקה ֹּכל ֹעֵבר ָעֶליָה ִיֹּׁשם ְוִיְׁשֹרק ַעל־ָּכל־ַמֹּכֶתָה:  19:8
ַׂשר־ֵרֵעהּו יֹאֵכלּו ְּבָמצֹור ּוְבָמצֹוק ֲאֶׁשר יִָציקּו ָלֶהם  ְוַהֲאַכְלִּתים ֶאת־ְּבַׂשר ְּבֵניֶהם ְוֵאת ְּבַׂשר ְּבֹנֵתיֶהם ְוִאיׁש ּבְ 19:9

ֹאְיֵביֶהם ּוְמַבְקֵׁשי ַנְפָׁשם: 
19:10  : ְוָׁשַבְרָּת ַהַּבְקֻּבק ְלֵעיֵני ָהֲאָנִׁשים ַהֹהְלִכים אֹוָת
ֶּזה ְוֶאת־ָהִעיר ַהּזֹאת ַּכֲאֶׁשר ִיְׁשֹּבר  ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ָּכָכה ֶאְׁשֹּבר ֶאת־ָהָעם הַ 19:11

ֶאת־ְּכִלי ַהּיֹוֵצר ֲאֶׁשר לֹא־יּוַכל ְלֵהָרֵפה עֹוד ּוְבֹתֶפת ִיְקְּברּו ֵמֵאין ָמקֹום ִלְקּבֹור:  
ֵּכן־ֶאֱעֶׂשה ַלָּמקֹום ַהֶּזה ְנֻאם־ְיהוָה ּוְליֹוְׁשָביו ְוָלֵתת ֶאת־ָהִעיר ַהּזֹאת ְּכֹתֶפת:  19:12
ֹּגֵתיֶהם ְלֹכל  ְוָהיּו ָּבֵּתי ְירּוָׁשַלִם ּוָבֵּתי ַמְלֵכי ְיהּוָדה ִּכְמקֹום ַהֹּתֶפת ַהְּטֵמִאים ְלֹכל ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר ִקְּטרּו ַעל־ּגַ 19:13

ִהים ֲאֵחִרים: ְצָבא ַהָּׁשַמִים ְוַהֵּס ְנָסִכים ֵלא
ְיהוָה ָׁשם ְלִהָּנֵבא וַַּיֲעֹמד ַּבֲחַצר ֵּבית־ְיהוָה וַּיֹאֶמר ֶאל־ָּכל־ָהָעם: וַָּיבֹא ִיְרְמיָהּו ֵמַהֹּתֶפת ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו19:14
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני ֵמִביא ֶאל־ָהִעיר ַהּזֹאת ְוַעל־ָּכל־ָעֶריָה ֵאת ָּכל־ָהָרָעה ֲאֶׁשר  19:15 ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא

ֶאת־ָעְרָּפם ְלִבְלִּתי ְׁשמֹוַע ֶאת־ְּדָבָרי: ִּדַּבְרִּתי ָעֶליָה ִּכי ִהְקׁשּו
ה:  וִַּיְׁשַמע ַּפְׁשחּור ֶּבן־ִאֵּמר ַהֹּכֵהן ְוהּוא־ָפִקיד ָנִגיד ְּבֵבית ְיהוָה ֶאת־ִיְרְמָיהּו ִנָּבא ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאּלֶ 20:1
ַּמְהֶּפֶכת ֲאֶׁשר ְּבַׁשַער ִּבְניִָמן ָהֶעְליֹון ֲאֶׁשר ְּבֵבית ְיהוָה:  וַַּיֶּכה ַפְׁשחּור ֵאת ִיְרְמיָהּו ַהָּנִביא וִַּיֵּתן ֹאתֹו ַעל־הַ 20:2
ה ְׁשֶמ ִּכי  וְַיִהי ִמָּמֳחָרת וַֹּיֵצא ַפְׁשחּור ֶאת־ִיְרְמיָהּו ִמן־ַהַּמְהָּפֶכת וַּיֹאֶמר ֵאָליו ִיְרְמיָהּו לֹא ַפְׁשחּור ָקָרא ְיהָו20:3

ִאם־ָמגֹור ִמָּסִביב:
ָדה  ָאַמר ְיהוָה ִהְנִני ֹנֶתְנ ְלָמגֹור ְל ּוְלָכל־ֹאֲהֶבי ְוָנְפלּו ְּבֶחֶרב ֹאְיֵביֶהם ְוֵעיֶני ֹראֹות ְוֶאת־ָּכל־ְיהּוִּכי ֹכה 20:4

־ָּבֶבל ְוִהְגָלם ָּבֶבָלה ְוִהָּכם ֶּבָחֶרב:   ֶאֵּתן ְּביַד ֶמֶל
יָעּה ְוֶאת־ָּכל־ְיָקָרּה ְוֵאת ָּכל־אֹוְצרֹות ַמְלֵכי ְיהּוָדה ֶאֵּתן ְּביַד  ְוָנַתִּתי ֶאת־ָּכל־ֹחֶסן ָהִעיר ַהּזֹאת ְוֶאת־ָּכל־ְיגִ 20:5

ֹאְיֵביֶהם ּוְבָזזּום ּוְלָקחּום וֱֶהִביאּום ָּבֶבָלה:  
ְוָכל־ֹאֲהֶבי  ְוַאָּתה ַפְׁשחּור ְוֹכל ֹיְׁשֵבי ֵביֶת ֵּתְלכּו ַּבֶּׁשִבי ּוָבֶבל ָּתבֹוא ְוָׁשם ָּתמּות ְוָׁשם ִּתָּקֵבר ַאָּתה  20:6

ֲאֶׁשר־ִנֵּבאָת ָלֶהם ַּבָּׁשֶקר: 
ֵעג ִלי:  20:7 ה  ִּפִּתיַתִני ְיהוָה וֶָאָּפת ֲחַזְקַּתִני וַּתּוָכל ָהִייִתי ִלְׂשחֹוק ָּכל־ַהּיֹום ֻּכ
ָּפה ּוְלֶקֶלס ָּכל־ַהּיֹום:  ִּכי־ִמֵּדי ֲאַדֵּבר ֶאְזָעק ָחָמס וָֹׁשד ֶאְקָרא ִּכי־ָהיָה ְדַבר־ְיהוָה ִלי ְלֶחְר 20:8
י ַּכְלֵכל ְולֹא אּוָכל:  ְוָאַמְרִּתי לֹא־ֶאְזְּכֶרּנּו ְולֹא־ֲאַדֵּבר עֹוד ִּבְׁשמֹו ְוָהיָה ְבִלִּבי ְּכֵאׁש ֹּבֶעֶרת ָעֻצר ְּבַעְצֹמָתי ְוִנְלֵאיִת 20:9

יֶדּנּו ֹּכל ֱאנֹוׁש ְׁשלֹוִמי ֹׁשְמֵרי ַצְלִעי אּוַלי ְיֻפֶּתה ְונּוְכָלה לֹו  ִּכי ָׁשַמְעִּתי ִּדַּבת ַרִּבים ָמגֹור ִמָּסִביב ַהִּגידּו ְוַנּגִ 20:10
ְוִנְקָחה ִנְקָמֵתנּו ִמֶּמּנּו:  

ֵכַח: ָלם לֹא ִתּׁשָ וַיהוָה אֹוִתי ְּכִגּבֹור ָעִריץ ַעל־ֵּכן ֹרְדַפי ִיָּכְׁשלּו ְולֹא יָֻכלּו ֹּבׁשּו ְמֹאד ִּכי־לֹא ִהְׂשִּכילּו ְּכִלַּמת עֹו20:11
וַיהוָה ְצָבאֹות ֹּבֵחן ַצִּדיק ֹרֶאה ְכָליֹות וֵָלב ֶאְרֶאה ִנְקָמְת ֵמֶהם ִּכי ֵאֶלי ִּגִּליִתי ֶאת־ִריִבי: 20:12
ִׁשירּו ַליהוָה ַהְללּו ֶאת־ְיהוָה ִּכי ִהִּציל ֶאת־ֶנֶפׁש ֶאְביֹון ִמַּיד ְמֵרִעים: 20:13
:  ָארּור ַהּי20:14 ֹום ֲאֶׁשר יַֻּלְדִּתי ּבֹו יֹום ֲאֶׁשר־ְיָלַדְתִני ִאִּמי ַאל־ְיִהי ָברּו
ָארּור ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִּבַּׂשר ֶאת־ָאִבי ֵלאֹמר יַֻּלד־ְל ֵּבן ָזָכר ַׂשֵּמַח ִׂשֳּמָחהּו: 20:15
ע ְזָעָקה ַּבֹּבֶקר ּוְתרּוָעה ְּבֵעת ָצֳהָרִים:  ְוָהיָה ָהִאיׁש ַההּוא ֶּכָעִרים ֲאֶׁשר־ָהַפ ְיהוָה ְולֹא ִנָחם ְוָׁשמַ 20:16



ֲאֶׁשר לֹא־מֹוְתַתִני ֵמָרֶחם וְַּתִהי־ִלי ִאִּמי ִקְבִרי ְוַרְחָמה ֲהַרת עֹוָלם: 20:17
ָלָּמה ֶּזה ֵמֶרֶחם יָָצאִתי ִלְראֹות ָעָמל ְויָגֹון וִַּיְכלּו ְּבֹבֶׁשת יָָמי:20:18

ַח ֵאָליו ַהֶּמֶל ִצְדִקָּיהּו ֶאת־ַּפְׁשחּור ֶּבן־ַמְלִּכָּיה ְוֶאת־ְצַפְניָה  ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ָהיָה ֶאל־21:1 ִיְרְמיָהּו ֵמֵאת ְיהוָה ִּבְׁש
ֶבן־ַמֲעֵׂשיָה ַהֹּכֵהן ֵלאֹמר: 

־ָּבֶבל ִנְלָחם ָעֵלינּו אּוַלי יֲַעֶׂשה ְיה21:2 וָה אֹוָתנּו ְּכָכל־ִנְפְלֹאָתיו  ְּדָרׁש־ָנא ַבֲעֵדנּו ֶאת־ְיהוָה ִּכי ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶל
ְויֲַעֶלה ֵמָעֵלינּו: 

וַּיֹאֶמר ִיְרְמיָהּו ֲאֵליֶהם ֹּכה תֹאְמֻרן ֶאל־ִצְדִקָּיהּו:  21:3
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני ֵמֵסב ֶאת־ְּכֵלי ַהִּמְלָחָמה ֲאֶׁשר ְּביְֶדֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם ִנְלָחִמים 21:4 ָּבם ֶאת־ֶמֶל  ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא

ָּבֶבל ְוֶאת־ַהַּכְׂשִּדים ַהָּצִרים ֲעֵליֶכם ִמחּוץ ַלחֹוָמה ְוָאַסְפִּתי אֹוָתם ֶאל־ּתֹו ָהִעיר ַהּזֹאת:  
ְוִנְלַחְמִּתי ֲאִני ִאְּתֶכם ְּביָד ְנטּויָה ּוִבְזרֹוַע ֲחָזָקה ּוְבַאף ּוְבֵחָמה ּוְבֶקֶצף ָּגדֹול:  21:5
ֹוְׁשֵבי ָהִעיר ַהּזֹאת ְוֶאת־ָהָאָדם ְוֶאת־ַהְּבֵהָמה ְּבֶדֶבר ָּגדֹול יָֻמתּו:  ְוִהֵּכיִתי ֶאת־י 21:6
־ְיהּוָדה ְוֶאת־ֲעָבָדיו ְוֶאת־ָהָעם ְוֶאת־ַהִּנְׁשָאִרים ָּבִעיר הַ 21:7 ּזֹאת  ְוַאֲחֵרי־ֵכן ְנֻאם־ְיהוָה ֶאֵּתן ֶאת־ִצְדִקָּיהּו ֶמֶל

־ָּבֶבל ּוְביַד ֹאְיֵביֶהם ּוְביַד ְמַבְקֵׁשי ַנְפָׁשם ְוִהָּכם ְלִפי־ֶחֶרב  ִמן־ַהֶּדֶבר ִמן־ַהֶחֶרב ּוִמן־ָהָרָעב  ְּביַד ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶל
לֹא־יָחּוס ֲעֵליֶהם ְולֹא יְַחֹמל ְולֹא ְיַרֵחם:  

ת־ֶּדֶר ַהָּמוֶת: ְוֶאל־ָהָעם ַהֶּזה ּתֹאַמר ֹּכה ָאַמר ְיהָוה ִהְנִני ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ֶאת־ֶּדֶר ַהַחִּיים ְואֶ 21:8
ְוָחיָה  ַהֹּיֵׁשב ָּבִעיר ַהּזֹאת יָמּות ַּבֶחֶרב ּוָבָרָעב ּוַבָּדֶבר ְוַהּיֹוֵצא ְוָנַפל ַעל־ַהַּכְׂשִּדים ַהָּצִרים ֲעֵליֶכם יחיה  21:9

ְוָהְיָתה־ּלֹו ַנְפׁשֹו ְלָׁשָלל: 
ה ְנֻאם־ְיהוָה ְּביַד־ֶמֶל ָּבֶבל ִּתָּנֵתן ּוְׂשָרָפּה ָּבֵאׁש: ִּכי ַׂשְמִּתי ָפַני ָּבִעיר ַהּזֹאת ְלָרָעה ְולֹא ְלטֹובָ 21:10
ּוְלֵבית ֶמֶל ְיהּוָדה ִׁשְמעּו ְּדַבר־ְיהוָה:  21:11
ּוָבֲעָרה ְוֵאין  ֵּבית ָּדִוד ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִּדינּו ַלֹּבֶקר ִמְׁשָּפט ְוַהִּצילּו ָגזּול ִמַּיד עֹוֵׁשק ֶּפן־ֵּתֵצא ָכֵאׁש ֲחָמִתי21:12

ְמַכֶּבה ִמְּפֵני ֹרַע מעלליהם ַמַעְלֵליֶכם:  
ִהְנִני ֵאַלִי ֹיֶׁשֶבת ָהֵעֶמק צּור ַהִּמיֹׁשר ְנֻאם־ְיהוָה ָהֹאְמִרים ִמי־יֵַחת ָעֵלינּו ּוִמי יָבֹוא ִּבְמעֹונֹוֵתינּו:  21:13
ְוִהַּצִּתי ֵאׁש ְּביְַעָרּה ְוָאְכָלה ָּכל־ְסִביֶביָה: ּוָפַקְדִּתי ֲעֵליֶכם ִּכְפִרי ַמַעְלֵליֶכם ְנֻאם־ְיהוָה21:14

ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ֵרד ֵּבית־ֶמֶל ְיהּוָדה ְוִדַּבְרָּת ָׁשם ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה:  22:1
ְוַעְּמ ַהָּבִאים ַּבְּׁשָעִרים  ְוָאַמְרָּת ְׁשַמע ְּדַבר־ְיהוָה ֶמֶל ְיהּוָדה ַהֹּיֵׁשב ַעל־ִּכֵּסא ָדִוד ַאָּתה וֲַעָבֶדי 22:2

ָהֵאֶּלה: 
סּו ְוָדם ָנִקי  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ֲעׂשּו ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְוַהִּצילּו ָגזּול ִמַּיד ָעׁשֹוק ְוֵגר יָתֹום ְוַאְלָמָנה ַאל־ֹּתנּו ַאל־ַּתְחמֹ 22:3

ַאל־ִּתְׁשְּפכּו ַּבָּמקֹום ַהֶּזה: 
ֹו ַּתֲעׂשּו ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ּוָבאּו ְבַׁשֲעֵרי ַהַּבִית ַהֶּזה ְמָלִכים ֹיְׁשִבים ְלָדִוד ַעל־ִּכְסאֹו ֹרְכִבים ָּבֶרֶכבִּכי ִאם־ָעׂש22:4

ּוַבּסּוִסים הּוא ועבדו וֲַעָבָדיו ְוַעּמֹו:  
י־ְלָחְרָּבה ִיְהיֶה ַהַּבִית ַהֶּזה: ְוִאם לֹא ִתְׁשְמעּו ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי ְנֻאם־ְיהוָה ּכִ 22:5
נושבה ִּכי־ֹכה ָאַמר ְיהוָה ַעל־ֵּבית ֶמֶל ְיהּוָדה ִּגְלָעד ַאָּתה ִלי רֹאׁש ַהְּלָבנֹון ִאם־לֹא ֲאִׁשיְת ִמְדָּבר ָעִרים לֹא 22:6

נֹוָׁשבּו: 
ְרתּו ִמְבַחר ֲאָרֶזי ְוִהִּפילּו ַעל־ָהֵאׁש: ְוִקַּדְׁשִּתי ָעֶלי ַמְׁשִחִתים ִאיׁש ְוֵכָליו ְוכָ 22:7
22:8 ֹ את:  ְוָעְברּו ּגֹוִים ַרִּבים ַעל ָהִעיר ַהּזֹאת ְוָאְמרּו ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו ַעל־ֶמה ָעָׂשה ְיהוָה ָּכָכה ָלִעיר ַהְּגדֹוָלה ַהּז
ֵהיֶהם וִַּיְׁשּתַ 22:9 ִהים ֲאֵחִרים וַַּיַעְבדּום: ְוָאְמרּו ַעל ֲאֶׁשר ָעְזבּו ֶאת־ְּבִרית ְיהוָה ֱא ֲחוּו ֵלא

ַאל־ִּתְבּכּו ְלֵמת ְוַאל־ָּתנֻדּו לֹו ְּבכּו ָבכֹו ַלֹהֵל ִּכי לֹא יָׁשּוב עֹוד ְוָרָאה ֶאת־ֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹו: 22:10
ַהֹּמֵל ַּתַחת יֹאִׁשָּיהּו ָאִביו ֲאֶׁשר יָָצא ִמן־ַהָּמקֹום ַהֶּזה  ִּכי ֹכה ָאַמר־ְיהוָה ֶאל־ַׁשֻּלם ֶּבן־יֹאִׁשָּיהּו ֶמֶל ְיהּוָדה 22:11

לֹא־יָׁשּוב ָׁשם עֹוד: 
ִּכי ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר־ִהְגלּו ֹאתֹו ָׁשם יָמּות ְוֶאת־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת לֹא־ִיְרֶאה עֹוד: 22:12
22:13 ֹ א ִמְׁשָּפט ְּבֵרֵעהּו יֲַעֹבד ִחָּנם ּוֹפֲעלֹו לֹא ִיֶּתן־לֹו:  הֹוי ֹּבֶנה ֵביתֹו ְּבלֹא־ֶצֶדק וֲַעִלּיֹוָתיו ְּבל
ָהֹאֵמר ֶאְבֶנה־ִּלי ֵּבית ִמּדֹות וֲַעִלּיֹות ְמֻרָּוִחים ְוָקַרע לֹו ַחּלֹוָני ְוָספּון ָּבָאֶרז ּוָמׁשֹוַח ַּבָּׁשַׁשר: 22:14
ַכל ְוָׁשָתה ְוָעָׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָאז טֹוב לֹו:  ֲהִתְמ ִּכי ַאָּתה ְמַתֲחֶרה ָבָאֶרז ָאִבי ֲהלֹוא אָ 22:15
ָּדן ִּדין־ָעִני ְוֶאְביֹון ָאז טֹוב ֲהלֹוא־ִהיא ַהַּדַעת ֹאִתי ְנֻאם־ְיהוָה:  22:16
רּוָצה ַלֲעׂשֹות: ִּכי ֵאין ֵעיֶני ְוִלְּב ִּכי ִאם־ַעל־ִּבְצֶע ְוַעל ַּדם־ַהָּנִקי ִלְׁשּפֹו ְוַעל־ָהֹעֶׁשק ְוַעל־ַהְּמ 22:17
ְּפדּו לֹו  ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֶאל־ְיהֹויִָקים ֶּבן־יֹאִׁשָּיהּו ֶמֶל ְיהּוָדה לֹא־ִיְסְּפדּו לֹו הֹוי ָאִחי ְוהֹוי ָאחֹות לֹא־ִיסְ 22:18

הֹוי ָאדֹון ְוהֹוי ֹהֹדה:  
ה ְלַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשָלִם: ְקבּוַרת ֲחמֹור ִיָּקֵבר ָסחֹוב ְוַהְׁשֵל ֵמָהְלאָ 22:19
22:20  : ֲעִלי ַהְּלָבנֹון ּוְצָעִקי ּוַבָּבָׁשן ְּתִני קֹוֵל ְוַצֲעִקי ֵמֲעָבִרים ִּכי ִנְׁשְּברּו ָּכל־ְמַאֲהָבִי



לֹא־ָׁשַמַעְּת ְּבקֹוִלי: ִּדַּבְרִּתי ֵאַלִי ְּבַׁשְלוַתִי ָאַמְרְּת לֹא ֶאְׁשָמע ֶזה ַדְרֵּכ ִמְּנעּוַרִי ִּכי22:21
22:22  : ָּכל־ֹרַעִי ִּתְרֶעה־רּוַח ּוְמַאֲהַבִי ַּבְּׁשִבי יֵֵלכּו ִּכי ָאז ֵּתֹבִׁשי ְוִנְכַלְמְּת ִמֹּכל ָרָעֵת
ְּבבֹא־ָל ֲחָבִלים ִחיל ַּכֹּיֵלָדה:  1ישבתי ֹיַׁשְבְּת ַּבְּלָבנֹון מקננתי ְמֻקַּנְנְּת ָּבֲאָרִזים ַמה־ֵּנַחְנְּת 22:23
ֶקְנָּך:  ַחי־ָאִני ְנֻאם־ְיהוָה ִּכי ִאם־ִיְהיֶה ָּכְניָהּו ֶבן־ְיהֹויִָקים ֶמֶל ְיהּוָדה חֹוָתם ַעל־יַד ְיִמיִני ִּכי ִמָּׁשם ֶאּתְ 22:24
־ָּבֶבל ּוְביַד ַהַּכְׂשִּדים:  ּוְנַתִּתי ְּביַד ְמַבְקֵׁשי ַנְפֶׁש ּוְביַד ֲאׁשֶ 22:25 ר־ַאָּתה יָגֹור ִמְּפֵניֶהם ּוְביַד ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶל
ְוֵהַטְלִּתי ֹאְת ְוֶאת־ִאְּמ ֲאֶׁשר ְיָלַדְת ַעל ָהָאֶרץ ַאֶחֶרת ֲאֶׁשר לֹא־יַֻּלְדֶּתם ָׁשם ְוָׁשם ָּתמּותּו:  22:26
ים ֶאת־ַנְפָׁשם ָלׁשּוב ָׁשם ָׁשָּמה לֹא יָׁשּובּו: ְוַעל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ֵהם ְמַנְּׂשאִ 22:27
־ָהָאֶרץ  ַהֶעֶצב ִנְבֶזה ָנפּוץ ָהִאיׁש ַהֶּזה ָּכְניָהּו ִאם־ְּכִלי ֵאין ֵחֶפץ ּבֹו ַמּדּוַע הּוֲטלּו הּוא ְוַזְרעֹו ְוֻהְׁשְלכּו ַעל22:28

ֲאֶׁשר לֹא־יָָדעּו:  
ַבר־ְיהוָה: ֶאֶרץ ֶאֶרץ ָאֶרץ ִׁשְמִעי ְּד 22:29
ַעל־ִּכֵּסא ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִּכְתבּו ֶאת־ָהִאיׁש ַהֶּזה ֲעִריִרי ֶּגֶבר לֹא־ִיְצַלח ְּביָָמיו ִּכי לֹא ִיְצַלח ִמַּזְרעֹו ִאיׁש ֹיֵׁשב 22:30

ָדִוד ּוֹמֵׁשל עֹוד ִּביהּוָדה: 
י ְנֻאם־ְיהוָה: הֹוי ֹרִעים ְמַאְּבִדים ּוְמִפִצים ֶאת־צֹאן ַמְרִעיִת 23:1
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ַעל־ָהֹרִעים ָהֹרִעים ֶאת־ַעִּמי ַאֶּתם ֲהִפֹצֶתם ֶאת־צֹאִני וַַּתִּדחּום ְולֹא  23:2 ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא

ְפַקְדֶּתם ֹאָתם ִהְנִני ֹפֵקד ֲעֵליֶכם ֶאת־ֹרַע ַמַעְלֵליֶכם ְנֻאם־ְיהוָה: 
צֹאִני ִמֹּכל ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר־ִהַּדְחִּתי ֹאָתם ָׁשם וֲַהִׁשֹבִתי ֶאְתֶהן ַעל־ְנוֵֶהן ּוָפרּו ְוָרבּו: וֲַאִני ֲאַקֵּבץ ֶאת־ְׁשֵאִרית23:3
וֲַהִקֹמִתי ֲעֵליֶהם ֹרִעים ְוָרעּום ְולֹא־ִייְראּו עֹוד ְולֹא־יֵַחּתּו ְולֹא ִיָּפֵקדּו ְנֻאם־ְיהוָה: 23:4
־ְיהוָה וֲַהִקֹמִתי ְלָדִוד ֶצַמח ַצִּדיק ּוָמַל ֶמֶל ְוִהְׂשִּכיל ְוָעָׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָּבָאֶרץ:  ִהֵּנה יִָמים ָּבִאים ְנֻאם23:5
ְּביָָמיו ִּתָּוַׁשע ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח ְוֶזה־ְּׁשמֹו ֲאֶׁשר־ִיְקְראֹו ְיהוָה ִצְדֵקנּו: 23:6
ים ָּבִאים ְנֻאם־ְיהוָה ְולֹא־יֹאְמרּו עֹוד ַחי־ְיהוָה ֲאֶׁשר ֶהֱעָלה ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:  ָלֵכן ִהֵּנה־יָמִ 23:7
יָחם  ִּכי ִאם־ַחי־ְיהוָה ֲאֶׁשר ֶהֱעָלה וֲַאֶׁשר ֵהִביא ֶאת־ֶזַרע ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ָצפֹוָנה ּוִמֹּכל ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ִהִּד 23:8
יְָׁשבּו ַעל־ַאְדָמָתם: ָׁשם וְ 
הוָה ּוִמְּפֵני ִּדְבֵרי  ַלְּנִבִאים ִנְׁשַּבר ִלִּבי ְבִקְרִּבי ָרֲחפּו ָּכל־ַעְצמֹוַתי ָהִייִתי ְּכִאיׁש ִׁשּכֹור ּוְכֶגֶבר ֲעָברֹו יִָין ִמְּפֵני יְ 23:9

ָקְדׁשֹו:  
ה ָאְבָלה ָהָאֶרץ יְָבׁשּו ְנאֹות ִמְדָּבר וְַּתִהי ְמרּוָצָתם ָרָעה ּוְגבּוָרָתם  ִּכי ְמָנֲאִפים ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִּכי־ִמְּפֵני ָאלָ 23:10
לֹא־ֵכן:  
ִּכי־ַגם־ָנִביא ַגם־ֹּכֵהן ָחֵנפּו ַּגם־ְּבֵביִתי ָמָצאִתי ָרָעָתם ְנֻאם־ְיהוָה: 23:11
לּו ָבּה ִּכי־ָאִביא ֲעֵליֶהם ָרָעה ְׁשַנת ְּפֻקָּדָתם ְנֻאם־ְיהוָה: ָלֵכן ִיְהיֶה ַדְרָּכם ָלֶהם ַּכֲחַלְקַלּקֹות ָּבֲאֵפָלה ִיַּדחּו ְוָנפְ 23:12
ּוִבְנִביֵאי ֹׁשְמרֹון ָרִאיִתי ִתְפָלה ִהַּנְּבאּו ַבַּבַעל וַַּיְתעּו ֶאת־ַעִּמי ֶאת־ִיְׂשָרֵאל: 23:13
ֶקר ְוִחְּזקּו ְיֵדי ְמֵרִעים ְלִבְלִּתי־ָׁשבּו ִאיׁש ֵמָרָעתֹו ָהיּו־ִלי ּוִבְנִבֵאי ְירּוָׁשַלִם ָרִאיִתי ַׁשֲערּוָרה ָנאֹוף ְוָה ַּבּׁשֶ 23:14

ֻכָּלם ִּכְסֹדם ְוֹיְׁשֶביָה ַּכֲעֹמָרה: 
ֵאי  ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ַעל־ַהְּנִבִאים ִהְנִני ַמֲאִכיל אֹוָתם ַלֲעָנה ְוִהְׁשִקִתים ֵמי־רֹאׁש ִּכי ֵמֵאת ְנִבי23:15

ְירּוָׁשַלִם יְָצָאה ֲחנָֻּפה ְלָכל־ָהָאֶרץ:
ם  ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ַאל־ִּתְׁשְמעּו ַעל־ִּדְבֵרי ַהְּנִבִאים ַהִּנְּבִאים ָלֶכם ַמְהִּבִלים ֵהָּמה ֶאְתֶכם ֲחזֹון ִלּבָ 23:16

ְיַדֵּברּו לֹא ִמִּפי ְיהוָה:  
הוָה ָׁשלֹום ִיְהיֶה ָלֶכם ְוֹכל ֹהֵל ִּבְׁשִררּות ִלּבֹו ָאְמרּו לֹא־ָתבֹוא ֲעֵליֶכם ָרָעה:  ֹאְמִרים ָאמֹור ִלְמַנֲאַצי ִּדֶּבר יְ 23:17
ִּכי ִמי ָעַמד ְּבסֹוד ְיהוָה ְויֵֶרא ְוִיְׁשַמע ֶאת־ְּדָברֹו ִמי־ִהְקִׁשיב דברי ְּדָברֹו וִַּיְׁשָמע: 23:18
ְוַסַער ִמְתחֹוֵלל ַעל רֹאׁש ְרָׁשִעים יָחּול: ִהֵּנה ַסֲעַרת ְיהוָה ֵחָמה יְָצָאה23:19
לֹא יָׁשּוב ַאף־ְיהוָה ַעד־ֲעׂשֹתֹו ְוַעד־ֲהִקימֹו ְמִזּמֹות ִלּבֹו ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ִּתְתּבֹוְננּו ָבּה ִּביָנה:  23:20
ָּבאּו: לֹא־ָׁשַלְחִּתי ֶאת־ַהְּנִבִאים ְוֵהם ָרצּו לֹא־ִדַּבְרִּתי ֲאֵליֶהם ְוֵהם נִ 23:21
ְוִאם־ָעְמדּו ְּבסֹוִדי ְויְַׁשִמעּו ְדָבַרי ֶאת־ַעִּמי ִויִׁשבּום ִמַּדְרָּכם ָהָרע ּוֵמֹרַע ַמַעְלֵליֶהם: 23:22
ֵהי ֵמָרֹחק: 23:23 ֵהי ִמָּקֹרב ָאִני ְנֻאם־ְיהוָה ְולֹא ֱא ַהֱא
ֶאּנּו ְנֻאם־ְיהוָה ֲהלֹוא ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְוֶאת־ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא ְנֻאם־ְיהוָה:  ִאם־ִיָּסֵתר ִאיׁש ַּבִּמְסָּתִרים וֲַאִני לֹא־ֶאְר 23:24
ָׁשַמְעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר־ָאְמרּו ַהְּנִבִאים ַהִּנְּבִאים ִּבְׁשִמי ֶׁשֶקר ֵלאֹמר ָחַלְמִּתי ָחָלְמִּתי:  23:25
ִביֵאי ַּתְרִמת ִלָּבם:  ַעד־ָמַתי ֲהיֵׁש ְּבֵלב ַהְּנִבִאים ִנְּבֵאי ַהָּׁשֶקר ּונְ 23:26
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ִמי  ַהֹחְׁשִבים ְלַהְׁשִּכיַח ֶאת־ַעִּמי ְׁשִמי ַּבֲחלֹוֹמָתם ֲאֶׁשר ְיַסְּפרּו ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ַּכֲאֶׁשר ָׁשְכחּו ֲאבֹוָתם ֶאת־ְׁש 23:27
ַּבָּבַעל: 
ר ְּדָבִרי ֱאֶמת ַמה־ַלֶּתֶבן ֶאת־ַהָּבר ְנֻאם־ְיהוָה: ַהָּנִביא ֲאֶׁשר־ִאּתֹו ֲחלֹום ְיַסֵּפר ֲחלֹום וֲַאֶׁשר ְּדָבִרי ִאּתֹו ְיַדּבֵ 23:28
ֲהלֹוא ֹכה ְדָבִרי ָּכֵאׁש ְנֻאם־ְיהוָה ּוְכַפִּטיׁש ְיֹפֵצץ ָסַלע: 23:29
ָלֵכן ִהְנִני ַעל־ַהְּנִבִאים ְנֻאם־ְיהוָה ְמַגְּנֵבי ְדָבַרי ִאיׁש ֵמֵאת ֵרֵעהּו:  23:30
ְקִחים ְלׁשֹוָנם וִַּיְנֲאמּו ְנֻאם: ִהְנִני ַעל־ַהְּנִבי23:31 ִאם ְנֻאם־ְיהוָה ַה
מֹות ֶׁשֶקר ְנֻאם־ְיהוָה וְַיַסְּפרּום וַַּיְתעּו ֶאת־ַעִּמי ְּבִׁשְקֵריֶהם ּוְבַפֲחזּו23:32 ָתם ְוָאֹנִכי  ִהְנִני ַעל־ִנְּבֵאי ַהְּנִביִאים ֲח

ילּו ָלָעם־ַהֶּזה ְנֻאם־ְיהוָה:  לֹא־ְׁשַלְחִּתים ְולֹא ִצִּויִתים ְוהֹוֵעיל לֹא־יֹועִ 
ְוָנַטְׁשִּתי 1ְוִכי־ִיְׁשָאְל ָהָעם ַהֶּזה אֹו־ַהָּנִביא אֹו־ֹכֵהן ֵלאֹמר ַמה־ַמָּׂשא ְיהוָה ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ַאֶּתם ַהּמָׂשא 23:33

ֶאְתֶכם ְנֻאם־ְיהוָה:  
ִביא ְוַהֹּכֵהן ְוָהָעם ֲאֶׁשר יֹאַמר ַמָּׂשא ְיהוָה ּוָפַקְדִּתי ַעל־ָהִאיׁש ַההּוא ְוַעל־ֵּביתֹו: ְוַהּנָ 23:34
ֹּכה תֹאְמרּו ִאיׁש ַעל־ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאל־ָאִחיו ֶמה־ָעָנה ְיהוָה ּוַמה־ִּדֶּבר ְיהוָה:  23:35
ִהים ַחִּיים ְיהוָה ְצָבאֹות  ּוַמָּׂשא ְיהוָה לֹא ִתְזְּכרּו־עֹוד ִּכי ַהַּמָּׂשא23:36 ִיְהיֶה ְלִאיׁש ְּדָברֹו וֲַהַפְכֶּתם ֶאת־ִּדְבֵרי ֱא

ֵהינּו:   ֱא
ֹּכה תֹאַמר ֶאל־ַהָּנִביא ֶמה־ָעָנ ְיהוָה ּוַמה־ִּדֶּבר ְיהוָה: 23:37
ר ַהֶּזה ַמָּׂשא ְיהוָה וֶָאְׁשַלח ֲאֵליֶכם ֵלאֹמר  ְוִאם־ַמָּׂשא ְיהוָה ּתֹאֵמרּו ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ְיהוָה יַַען ֲאָמְרֶכם ֶאת־ַהָּדבָ 23:38

לֹא תֹאְמרּו ַמָּׂשא ְיהוָה:  
י: ָלֵכן ִהְנִני ְוָנִׁשיִתי ֶאְתֶכם ָנׁשֹא ְוָנַטְׁשִּתי ֶאְתֶכם ְוֶאת־ָהִעיר ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶכם ְוַלֲאבֹוֵתיֶכם ֵמַעל ָּפנָ 23:39
ּוְכִלּמּות עֹוָלם ֲאֶׁשר לֹא ִתָּׁשֵכַח: ְוָנַתִּתי ֲעֵליֶכם ֶחְרַּפת עֹוָלם23:40

־24:1 ָּבֶבל  ִהְרַאִני ְיהוָה ְוִהֵּנה ְׁשֵני ּדּוָדֵאי ְתֵאִנים מּוָעִדים ִלְפֵני ֵהיַכל ְיהוָה ַאֲחֵרי ַהְגלֹות ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶל
־ְיהּוָדה ְוֶאת־ָׂשֵרי ְיהּו  ָדה ְוֶאת־ֶהָחָרׁש ְוֶאת־ַהַּמְסֵּגר ִמירּוָׁשַלִם וְַיִבֵאם ָּבֶבל:  ֶאת־ְיָכְניָהּו ֶבן־ְיהֹויִָקים ֶמֶל

ַהּדּוד ֶאָחד ְּתֵאִנים ֹטבֹות ְמֹאד ִּכְתֵאֵני ַהַּבֻּכרֹות ְוַהּדּוד ֶאָחד ְּתֵאִנים ָרעֹות ְמֹאד ֲאֶׁשר לֹא־ֵתָאַכְלָנה  24:2
ֵמֹרַע: 
ֶאה ִיְרְמיָהּו וָֹאַמר ְּתֵאִנים ַהְּתֵאִנים ַהֹּטבֹות ֹטבֹות ְמֹאד ְוָהָרעֹות ָרעֹות ְמֹאד  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאַלי ָמה־ַאָּתה רֹ 24:3

ֲאֶׁשר לֹא־ֵתָאַכְלָנה ֵמֹרַע:
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר: 24:4
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ַּכְּתֵאִנים ַהֹּטבֹות ָהֵאֶּלה ֵּכן־ַאִּכיר ֶאת־24:5 ָּגלּות ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ִׁשַּלְחִּתי ִמן־ַהָּמקֹום  ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא

ַהֶּזה ֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים ְלטֹוָבה: 
: ְוַׂשְמִּתי ֵעיִני ֲעֵליֶהם ְלטֹוָבה וֲַהִׁשֹבִתים ַעל־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ּוְבִניִתים ְולֹא ֶאֱהֹרס ּוְנַטְעִּתים ְולֹא ֶאּתֹוׁש24:6
ִהים ִּכי־יָֻׁשבּו ֵאַלי  ְוָנַתִּתי ָלֶהם ֵלב ָלַדַעת ֹאִת 24:7 י ִּכי ֲאִני ְיהוָה ְוָהיּו־ִלי ְלָעם ְוָאֹנִכי ֶאְהיֶה ָלֶהם ֵלא

ְּבָכל־ִלָּבם: 
־ְיהּוָדה ְוֶאת24:8 ־ָׂשָריו ְוַכְּתֵאִנים ָהָרעֹות ֲאֶׁשר לֹא־ֵתָאַכְלָנה ֵמֹרַע ִּכי־ֹכה ָאַמר ְיהוָה ֵּכן ֶאֵּתן ֶאת־ִצְדִקָּיהּו ֶמֶל

ְוֵאת ְׁשֵאִרית ְירּוָׁשַלִם ַהִּנְׁשָאִרים ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ְוַהֹּיְׁשִבים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:  
ּוְנַתִּתים לזועה ְלַזֲעוָה ְלָרָעה ְלֹכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ְלֶחְרָּפה ּוְלָמָׁשל ִלְׁשִניָנה ְוִלְקָלָלה ְּבָכל־ַהְּמֹקמֹות24:9

ֲאֶׁשר־ַאִּדיֵחם ָׁשם:  
ְוִׁשַּלְחִּתי ָבם ֶאת־ַהֶחֶרב ֶאת־ָהָרָעב ְוֶאת־ַהָּדֶבר ַעד־ֻּתָּמם ֵמַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר־ָנַתִּתי ָלֶהם ְוַלֲאבֹוֵתיֶהם:24:10

ה ִהיא  דָ ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ָהיָה ַעל־ִיְרְמיָהּו ַעל־ָּכל־ַעם ְיהּוָדה ַּבָּׁשָנה ָהְרִבִעית ִליהֹויִָקים ֶּבן־יֹאִׁשָּיהּו ֶמֶל ְיהּו 25:1
ַהָּׁשָנה ָהִראֹׁשִנית ִלְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶל ָּבֶבל:  

ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִיְרְמיָהּו ַהָּנִביא ַעל־ָּכל־ַעם ְיהּוָדה ְוֶאל ָּכל־ֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ֵלאֹמר:  25:2
ׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְליֹאִׁשָּיהּו ֶבן־ָאמֹון ֶמֶל ְיהּוָדה ְוַעד ַהּי25:3 ׁש ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָהיָה ִמן־ְׁש ֹום ַהֶּזה ֶזה ָׁש

ְדַבר־ְיהוָה ֵאָלי וֲָאַדֵּבר ֲאֵליֶכם ַאְׁשֵּכים ְוַדֵּבר ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם: 
ַח ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם ְולֹא־ִהִּטיֶתם ֶאת־ָאְזְנֶכם לִ 25:4 ְׁשֹמַע: ְוָׁשַלח ְיהוָה ֲאֵליֶכם ֶאת־ָּכל־ֲעָבָדיו ַהְּנִבִאים ַהְׁשֵּכם ְוָׁש
ֵתיֶכם ֵלאֹמר ׁשּובּו־ָנא ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ּוֵמֹרַע ַמַעְלֵליֶכם ּוְׁשבּו ַעל־ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהוָה ָלֶכם ְוַלֲאבֹו25:5

ְלִמן־עֹוָלם ְוַעד־עֹוָלם:  
25:6 ֹ ִהים ֲאֵחִרים ְלָעְבָדם ּוְלִהְׁשַּתֲחות ָלֶהם ְול א־ַתְכִעיסּו אֹוִתי ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם ְולֹא ָאַרע  ְוַאל־ֵּתְלכּו ַאֲחֵרי ֱא
ָלֶכם: 
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ְולֹא־ְׁשַמְעֶּתם ֵאַלי ְנֻאם־ְיהוָה ְלַמַען הכעסוני ַהְכִעיֵסִני ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם ְלַרע ָלֶכם: 25:7
ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות יַַען ֲאֶׁשר לֹא־ְׁשַמְעֶּתם ֶאת־ְּדָבָרי: 25:8
־ָּבֶבל ַעְבִּדי וֲַהִבאֹ 25:9 ִתים  ִהְנִני ֹׁשֵלַח ְוָלַקְחִּתי ֶאת־ָּכל־ִמְׁשְּפחֹות ָצפֹון ְנֻאם־ְיהָוה ְוֶאל־ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶל

ָקה ּוְלָחְרבֹות עֹוָלם:  ַעל־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְוַעל־ֹיְׁשֶביָה ְוַעל ָּכל־ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ָסִביב ְוַהֲחַרְמִּתים ְוַׂשְמִּתים ְלַׁשָּמה ְוִלְׁשֵר 
ְוַהֲאַבְדִּתי ֵמֶהם קֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול ַּכָּלה קֹול ֵרַחִים ְואֹור ֵנר:  25:10
ְוָהְיָתה ָּכל־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלָחְרָּבה ְלַׁשָּמה ְוָעְבדּו ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ֶאת־ֶמֶל ָּבֶבל ִׁשְבִעים ָׁשָנה:25:11
־ָּבֶבל ְוַעל־ַהּגֹוי ַההּוא ְנֻאם־ְיהוָה ֶאת־ֲעוָנם ְוַעל־ֶאֶרץ ַּכְׂשִּד 25:12 ים  ְוָהיָה ִכְמלֹאות ִׁשְבִעים ָׁשָנה ֶאְפֹקד ַעל־ֶמֶל

ְוַׂשְמִּתי ֹאתֹו ְלִׁשְממֹות עֹוָלם:  
ָעֶליָה ֵאת ָּכל־ַהָּכתּוב ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה והבאיתי ְוֵהֵבאִתי ַעל־ָהָאֶרץ ַהִהיא ֶאת־ָּכל־ְּדָבַרי ֲאֶׁשר־ִּדַּבְרִּתי25:13

ֲאֶׁשר־ִנָּבא ִיְרְמיָהּו ַעל־ָּכל־ַהּגֹוִים:  
ִּכי ָעְבדּו־ָבם ַּגם־ֵהָּמה ּגֹוִים ַרִּבים ּוְמָלִכים ְּגדֹוִלים ְוִׁשַּלְמִּתי ָלֶהם ְּכָפֳעָלם ּוְכַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם: 25:14
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵאַלי ַקח ֶאת־ּכֹוס ַהַּיִין ַהֵחָמה ַהּזֹאת ִמָּיִדי ְוִהְׁשִקיָתה ֹאתֹו ֶאת־ָּכל־ַהּגֹוִים  ִּכי ֹכה ָאַמר ְיהוָה25:15 ֱא

ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח אֹוְת ֲאֵליֶהם: 
ְוָׁשתּו ְוִהְתֹּגֲעׁשּו ְוִהְתֹהָללּו ִמְּפֵני ַהֶחֶרב ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח ֵּביֹנָתם: 25:16
וֶָאַּקח ֶאת־ַהּכֹוס ִמַּיד ְיהוָה וַָאְׁשֶקה ֶאת־ָּכל־ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר־ְׁשָלַחִני ְיהוָה ֲאֵליֶהם: 25:17
ּיֹום  ֶאת־ְירּוָׁשַלִם ְוֶאת־ָעֵרי ְיהּוָדה ְוֶאת־ְמָלֶכיָה ֶאת־ָׂשֶריָה ָלֵתת ֹאָתם ְלָחְרָּבה ְלַׁשָּמה ִלְׁשֵרָקה ְוִלְקָלָלה ּכַ 25:18
ַהֶּזה: 

־ִמְצַרִים ְוֶאת־ֲעָבָדיו ְוֶאת־ָׂשָריו ְוֶאת־ָּכל־ַעּמֹו:  25:19 ֶאת־ַּפְרֹעה ֶמֶל
ת־ֶעְקרֹון ְוֵאת ָּכל־ָהֶעֶרב ְוֵאת ָּכל־ַמְלֵכי ֶאֶרץ ָהעּוץ ְוֵאת ָּכל־ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ְוֶאת־ַאְׁשְקלֹון ְוֶאת־ַעָּזה ְואֶ 25:20

ְוֵאת ְׁשֵאִרית ַאְׁשּדֹוד:  
ֶאת־ֱאדֹום ְוֶאת־מֹוָאב ְוֶאת־ְּבֵני ַעּמֹון:  25:21
ְוֵאת ָּכל־ַמְלֵכי־ֹצר ְוֵאת ָּכל־ַמְלֵכי ִצידֹון ְוֵאת ַמְלֵכי ָהִאי ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהָּים:  25:22
ְוֶאת־ְּדָדן ְוֶאת־ֵּתיָמא ְוֶאת־ּבּוז ְוֵאת ָּכל־ְקצּוֵצי ֵפָאה: 25:23
ת ָּכל־ַמְלֵכי ָהֶעֶרב ַהֹּׁשְכִנים ַּבִּמְדָּבר:  ְוֵאת ָּכל־ַמְלֵכי ֲעָרב ְואֵ 25:24
ְוֵאת ָּכל־ַמְלֵכי ִזְמִרי ְוֵאת ָּכל־ַמְלֵכי ֵעיָלם ְוֵאת ָּכל־ַמְלֵכי ָמָדי:  25:25
ְּפֵני ָהֲאָדָמה  ְוֵאת ָּכל־ַמְלֵכי ַהָּצפֹון ַהְּקֹרִבים ְוָהְרֹחִקים ִאיׁש ֶאל־ָאִחיו ְוֵאת ָּכל־ַהַּמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַעל־25:26

ּוֶמֶל ֵׁשַׁש ִיְׁשֶּתה ַאֲחֵריֶהם:  
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ְׁשתּו ְוִׁשְכרּו ּוְקיּו ְוִנְפלּוְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם25:27 ְולֹא ָתקּומּו ִמְּפֵני ַהֶחֶרב ֲאֶׁשר  ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא

ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח ֵּביֵניֶכם: 
ֲאנּו ָלַקַחת־ַהּכֹוס ִמָּיְד ִלְׁשּתֹות ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ָׁשתֹו ִתְׁשּתּו:  ְוָהיָה ִּכי ְימָ 25:28
י ֹקֵרא  ִּכי ִהֵּנה ָבִעיר ֲאֶׁשר ִנְקָרא־ְׁשִמי ָעֶליָה ָאֹנִכי ֵמֵחל ְלָהַרע ְוַאֶּתם ִהָּנֵקה ִתָּנקּו לֹא ִתָּנקּו ִּכי ֶחֶרב ֲאנִ 25:29

ל־ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ְנֻאם ְיהוָה ְצָבאֹות:  ַעל־ּכָ 
ִיֵּתן קֹולֹו ְוַאָּתה ִּתָּנֵבא ֲאֵליֶהם ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ְיהוָה ִמָּמרֹום ִיְׁשָאג ּוִמְּמעֹון ָקְדׁשֹו25:30

ֵבי ָהָאֶרץ: ָׁשֹאג ִיְׁשַאג ַעל־ָנוֵהּו ֵהיָדד ְּכֹדְרִכים יֲַעֶנה ֶאל ָּכל־ֹיְׁש 
ָּבא ָׁשאֹון ַעד־ְקֵצה ָהָאֶרץ ִּכי ִריב ַליהוָה ַּבּגֹוִים ִנְׁשָּפט הּוא ְלָכל־ָּבָׂשר ָהְרָׁשִעים ְנָתָנם ַלֶחֶרב  25:31

ְנֻאם־ְיהוָה: 
ַּיְרְּכֵתי־ָאֶרץ:  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ִהֵּנה ָרָעה ֹיֵצאת ִמּגֹוי ֶאל־ּגֹוי ְוַסַער ָּגדֹול ֵיעֹור מִ 25:32
ֹדֶמן ַעל־ְּפֵני  ְוָהיּו ַחְלֵלי ְיהוָה ַּבּיֹום ַההּוא ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְוַעד־ְקֵצה ָהָאֶרץ לֹא ִיָּסְפדּו ְולֹא יֵָאְספּו ְולֹא ִיָּקֵברּו לְ 25:33

ָהֲאָדָמה ִיְהיּו:  
ִּכי־ָמְלאּו ְיֵמיֶכם ִלְטבֹוַח ּוְתפֹוצֹוִתיֶכם ּוְנַפְלֶּתם ִּכְכִלי ֶחְמָּדה:  ֵהיִלילּו ָהֹרִעים ְוַזֲעקּו ְוִהְתַּפְּלׁשּו ַאִּדיֵרי ַהּצֹאן25:34
ְוָאַבד ָמנֹוס ִמן־ָהֹרִעים ּוְפֵליָטה ֵמַאִּדיֵרי ַהּצֹאן:  25:35
קֹול ַצֲעַקת ָהֹרִעים ִויְלַלת ַאִּדיֵרי ַהּצֹאן ִּכי־ֹׁשֵדד ְיהָוה ֶאת־ַמְרִעיָתם:  25:36
אֹות ַהָּׁשלֹום ִמְּפֵני ֲחרֹון ַאף־ְיהוָה:  ְוָנַדּמּו נְ 25:37
ַהּיֹוָנה ּוִמְּפֵני ֲחרֹון ַאּפֹו:1ֶחֶרבָעַזב ַּכְּכִפיר ֻסּכֹו ִּכי־ָהְיָתה ַאְרָצם ְלַׁשָּמה ִמְּפֵני25:38

ּו ֶמֶל ְיהּוָדה ָהיָה ַהָּדָבר ַהֶּזה ֵמֵאת ְיהוָה ֵלאֹמר:  ְּבֵראִׁשית ַמְמְלכּות ְיהֹויִָקים ֶּבן־יֹאִׁשָּיה26:1
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ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ֲעֹמד ַּבֲחַצר ֵּבית־ְיהוָה ְוִדַּבְרָּת ַעל־ָּכל־ָעֵרי ְיהּוָדה ַהָּבִאים ְלִהְׁשַּתֲחות ֵּבית־ְיהוָה ֵאת 26:2
ע ָּדָבר:  ָּכל־ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ְלַדֵּבר ֲאֵליֶהם ַאל־ִּתְגרַ 

י ֹרַע  אּוַלי ִיְׁשְמעּו ְויָֻׁשבּו ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ְוִנַחְמִּתי ֶאל־ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹחֵׁשב ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ִמְּפנֵ 26:3
ַמַעְלֵליֶהם: 

ר ָנַתִּתי ִלְפֵניֶכם: ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִאם־לֹא ִתְׁשְמעּו ֵאַלי ָלֶלֶכת ְּבתֹוָרִתי ֲאׁשֶ 26:4
ַח ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם: 26:5 ִלְׁשֹמַע ַעל־ִּדְבֵרי ֲעָבַדי ַהְּנִבִאים ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח ֲאֵליֶכם ְוַהְׁשֵּכם ְוָׁש
ה ְוֶאת־ָהִעיר הזאתה ַהּזֹאת ֶאֵּתן ִלְקָלָלה ְלֹכל ּגֹויֵי ָהָאֶרץ26:6 : ְוָנַתִּתי ֶאת־ַהַּבִית ַהֶּזה ְּכִׁש
וִַּיְׁשְמעּו ַהֹּכֲהִנים ְוַהְּנִבִאים ְוָכל־ָהָעם ֶאת־ִיְרְמיָהּו ְמַדֵּבר ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבֵבית ְיהוָה:  26:7
ֹּכֲהִנים ְוַהְּנִבִאים וְַיִהי ְּכַכּלֹות ִיְרְמיָהּו ְלַדֵּבר ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר־ִצָּוה ְיהָוה ְלַדֵּבר ֶאל־ָּכל־ָהָעם וִַּיְתְּפׂשּו ֹאתֹו הַ 26:8

ְוָכל־ָהָעם ֵלאֹמר מֹות ָּתמּות:  
ָּכל־ָהָעם  ַמּדּוַע ִנֵּביָת ְבֵׁשם־ְיהוָה ֵלאֹמר ְּכִׁשלֹו ִיְהיֶה ַהַּבִית ַהֶּזה ְוָהִעיר ַהּזֹאת ֶּתֱחַרב ֵמֵאין יֹוֵׁשב וִַּיָּקֵהל26:9

ֶאל־ִיְרְמיָהּו ְּבֵבית ְיהוָה:  
י ְיהּוָדה ֵאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה וַַּיֲעלּו ִמֵּבית־ַהֶּמֶל ֵּבית ְיהוָה וֵַּיְׁשבּו ְּבֶפַתח ַׁשַער ֵּבית ְיהוָה  וִַּיְׁשְמעּו ָׂשרֵ 26:10

ֶהָחָדׁש: 
י ִנָּבא ֶאל־ָהִעיר  וַּיֹאְמרּו ַהֹּכֲהִנים ְוַהְּנִבִאים ֶאל־ַהָּׂשִרים ְוֶאל־ָּכל־ָהָעם ֵלאֹמר ִמְׁשַּפט־ָמוֶת ָלִאיׁש ַהֶּזה ּכִ 26:11

ַהּזֹאת ַּכֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם ְּבָאְזֵניֶכם: 
יר ַהּזֹאת  וַּיֹאֶמר ִיְרְמיָהּו ֶאל־ָּכל־ַהָּׂשִרים ְוֶאל־ָּכל־ָהָעם ֵלאֹמר ְיהוָה ְׁשָלַחִני ְלִהָּנֵבא ֶאל־ַהַּבִית ַהֶּזה ְוֶאל־ָהעִ 26:12

ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם: 
ֵהיֶכם ְוִיָּנֵחם ְיהוָה ֶאל־ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר וְ 26:13 ֲעֵליֶכם: ַעָּתה ֵהיִטיבּו ַדְרֵכיֶכם ּוַמַעְלֵליֶכם ְוִׁשְמעּו ְּבקֹול ְיהוָה ֱא
וֲַאִני ִהְנִני ְביְֶדֶכם ֲעׂשּו־ִלי ַּכּטֹוב ְוַכָּיָׁשר ְּבֵעיֵניֶכם:  26:14
ים ַאֶּתם ֹאִתי ִּכי־ָדם ָנִקי ַאֶּתם ֹנְתִנים ֲעֵליֶכם ְוֶאל־ָהִעיר ַהּזֹאת ְוֶאל־ֹיְׁשֶביָה ִּכי  ַא יָֹדַע ֵּתְדעּו ִּכי ִאם־ְמִמתִ 26:15

ֶבֱאֶמת ְׁשָלַחִני ְיהוָה ֲעֵליֶכם ְלַדֵּבר ְּבָאְזֵניֶכם ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה: 
ֵהינּו וַּיֹאְמרּו ַהָּׂשִרים ְוָכל־ָהָעם ֶאל־ַהֹּכֲהִנים וְ 26:16 ֶאל־ַהְּנִביִאים ֵאין־ָלִאיׁש ַהֶּזה ִמְׁשַּפט־ָמוֶת ִּכי ְּבֵׁשם ְיהוָה ֱא

ִּדֶּבר ֵאֵלינּו:  
וַָּיֻקמּו ֲאָנִׁשים ִמִּזְקֵני ָהָאֶרץ וַּיֹאְמרּו ֶאל־ָּכל־ְקַהל ָהָעם ֵלאֹמר: 26:17
־ְיהּוָדה וַּיֹאֶמר ֶאל־ָּכל־ַעם ְיהּוָדה ֵלאֹמר ֹּכה־ָאַמר  מיכיה ִמיָכה ַהּמֹוַרְׁשִּתי ָהיָה ִנָּבא ִּביֵמי ִחְזִקָּיה 26:18 ּו ֶמֶל

ְיהוָה ְצָבאֹות ִצּיֹון ָׂשֶדה ֵתָחֵרׁש ִוירּוָׁשַלִים ִעִּיים ִּתְהיֶה ְוַהר ַהַּבִית ְלָבמֹות יַָער: 
־ְיהּוָדה ְוָכל־ְיהּוָדה ֲהלֹא יֵָרא ֶאת־ 26:19 ְיהוָה וְַיַחל ֶאת־ְּפֵני ְיהוָה וִַּיָּנֶחם ְיהוָה  ֶהָהֵמת ֱהִמֻתהּו ִחְזִקָּיהּו ֶמֶל

ֶאל־ָהָרָעה ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ֲעֵליֶהם וֲַאַנְחנּו ֹעִׂשים ָרָעה ְגדֹוָלה ַעל־ַנְפׁשֹוֵתינּו: 
א ַעל־ָהִעיר ַהּזֹאת ְוַעל־ָהָאֶרץ  ְוַגם־ִאיׁש ָהיָה ִמְתַנֵּבא ְּבֵׁשם ְיהוָה אּוִרָּיהּו ֶּבן־ְׁשַמְעיָהּו ִמִּקְריַת ַהְּיָעִרים וִַּיָּנבֵ 26:20

ַהּזֹאת ְּכֹכל ִּדְבֵרי ִיְרְמיָהּו:  
־ְיהֹויִָקים ְוָכל־ִּגּבֹוָריו ְוָכל־ַהָּׂשִרים ֶאת־ְּדָבָריו וְַיַבֵּקׁש ַהֶּמֶל ֲהִמיתֹו וִַּיְׁשַמע 26:21 אּוִרָּיהּו וִַּיָרא  וִַּיְׁשַמע ַהֶּמֶל

: וִַּיְבַרח וַָּיבֹא ִמְצָרִים
וִַּיְׁשַלח ַהֶּמֶל ְיהֹויִָקים ֲאָנִׁשים ִמְצָרִים ֵאת ֶאְלָנָתן ֶּבן־ַעְכּבֹור וֲַאָנִׁשים ִאּתֹו ֶאל־ִמְצָרִים:  26:22
ֹו ֶאל־ִקְבֵרי ְּבֵני  וַּיֹוִציאּו ֶאת־אּוִרָּיהּו ִמִּמְצַרִים וְַיִבֻאהּו ֶאל־ַהֶּמֶל ְיהֹויִָקים וַַּיֵּכהּו ֶּבָחֶרב וַַּיְׁשֵל ֶאת־ִנְבָלת 26:23
ָהָעם: 
ַא יַד ֲאִחיָקם ֶּבן־ָׁשָפן ָהְיָתה ֶאת־ִיְרְמיָהּו ְלִבְלִּתי ֵּתת־ֹאתֹו ְביַד־ָהָעם ַלֲהִמיתֹו:26:24

הוָה ֵלאֹמר:  ְּבֵראִׁשית ַמְמֶלֶכת ְלִצְדִקָּיהּו ֶּבן־יֹאוִׁשָּיהּו ֶמֶל ְיהּוָדה ָהיָה ַהָּדָבר ַהֶּזה ֶאל־ִיְרְמיָה ֵמֵאת יְ 27:1
27:2  : ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֵאַלי ֲעֵׂשה ְל מֹוֵסרֹות ּוֹמטֹות ּוְנַתָּתם ַעל־ַצָּואֶר
ַמְלָאִכים  ְוִׁשַּלְחָּתם ֶאל־ֶמֶל ֱאדֹום ְוֶאל־ֶמֶל מֹוָאב ְוֶאל־ֶמֶל ְּבֵני ַעּמֹון ְוֶאל־ֶמֶל ֹצר ְוֶאל־ֶמֶל ִצידֹון ְּביַד27:3

ָׁשַלִם ֶאל־ִצְדִקָּיהּו ֶמֶל ְיהּוָדה:  ַהָּבִאים ְירּו
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֹּכה תֹאְמרּו ֶאל־ֲאֹדֵניֶכם:  27:4 ְוִצִּויָת ֹאָתם ֶאל־ֲאֹדֵניֶהם ֵלאֹמר ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא
ֹכִחי ַהָּגדֹול ּוִבְזרֹוִעי ַהְּנטּויָה  ָאֹנִכי ָעִׂשיִתי ֶאת־ָהָאֶרץ ֶאת־ָהָאָדם ְוֶאת־ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ָהָאֶרץ ּבְ 27:5

ּוְנַתִּתיָה ַלֲאֶׁשר יַָׁשר ְּבֵעיָני: 
־ָּבֶבל ַעְבִּדי ְוַגם ֶאת־ַחַּית ַהּׂשָ 27:6 ֶדה ָנַתִּתי לֹו  ְוַעָּתה ָאֹנִכי ָנַתִּתי ֶאת־ָּכל־ָהֲאָרצֹות ָהֵאֶּלה ְּבַיד ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶל

ְלָעְבדֹו:  
ֹדִלים:  תֹו ָּכל־ַהּגֹוִים ְוֶאת־ְּבנֹו ְוֶאת־ֶּבן־ְּבנֹו ַעד ּבֹא־ֵעת ַאְרצֹו ַּגם־הּוא ְוָעְבדּו בֹו ּגֹוִים ַרִּבים ּוְמָלִכים ּגְ ְוָעְבדּו אֹ 27:7
־ָּבֶבל ְוֵאת ֲאֶׁשר לֹא־ִיֵּתן אֶ 27:8 ת־ַצָּוארֹו ְּבֹעל  ְוָהיָה ַהּגֹוי ְוַהַּמְמָלָכה ֲאֶׁשר לֹא־יַַעְבדּו ֹאתֹו ֶאת־ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶל

ֶמֶל ָּבֶבל ַּבֶחֶרב ּוָבָרָעב ּוַבֶּדֶבר ֶאְפֹקד ַעל־ַהּגֹוי ַההּוא ְנֻאם־ְיהוָה ַעד־ֻּתִּמי ֹאָתם ְּביָדֹו:  



ֹמֵתיֶכם ְוֶאל־ֹעְנֵניֶכם ְוֶאל־ַּכָּׁשֵפיֶכם ֲאׁשֶ 27:9 ר־ֵהם ֹאְמִרים  ְוַאֶּתם ַאל־ִּתְׁשְמעּו ֶאל־ְנִביֵאיֶכם ְוֶאל־ֹקְסֵמיֶכם ְוֶאל ֲח
ֲאֵליֶכם ֵלאֹמר לֹא ַתַעְבדּו ֶאת־ֶמֶל ָּבֶבל:  

ִּכי ֶׁשֶקר ֵהם ִנְּבִאים ָלֶכם ְלַמַען ַהְרִחיק ֶאְתֶכם ֵמַעל ַאְדַמְתֶכם ְוִהַּדְחִּתי ֶאְתֶכם וֲַאַבְדֶּתם:  27:10
־ָּבֶבל וֲַעָבדֹו27:11 ְוִהַּנְחִּתיו ַעל־ַאְדָמתֹו ְנֻאם־ְיהוָה וֲַעָבָדּה ְויַָׁשב ָּבּה: ְוַהּגֹוי ֲאֶׁשר יִָביא ֶאת־ַצָּוארֹו ְּבֹעל ֶמֶל
־ָּבבֶ 27:12 ־ְיהּוָדה ִּדַּבְרִּתי ְּכָכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאֹמר ָהִביאּו ֶאת־ַצְּואֵריֶכם ְּבֹעל ֶמֶל ל ְוִעְבדּו  ְוֶאל־ִצְדִקָּיה ֶמֶל

ֹאתֹו ְוַעּמֹו ִוְחיּו:  
תּו ַאָּתה ְוַעֶּמ ַּבֶחֶרב ָּבָרָעב ּוַבָּדֶבר ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ֶאל־ַהּגֹוי ֲאֶׁשר לֹא־יֲַעֹבד ֶאת־ֶמֶל ָּבֶבל:  ָלָּמה ָתמּו27:13
ים ְוַאל־ִּתְׁשְמעּו ֶאל־ִּדְבֵרי ַהְּנִבִאים ָהֹאְמִרים ֲאֵליֶכם ֵלאֹמר לֹא ַתַעְבדּו ֶאת־ֶמֶל ָּבֶבל ִּכי ֶׁשֶקר ֵהם ִנְּבאִ 27:14
ָלֶכם: 

ִאים  ִּכי לֹא ְׁשַלְחִּתים ְנֻאם־ְיהוָה ְוֵהם ִנְּבִאים ִּבְׁשִמי ַלָּׁשֶקר ְלַמַען ַהִּדיִחי ֶאְתֶכם וֲַאַבְדֶּתם ַאֶּתם ְוַהְּנבִ 27:15
ַהִּנְּבִאים ָלֶכם: 

־ִּתְׁשְמעּו ֶאל־ִּדְבֵרי ְנִביֵאיֶכם ַהִּנְּבִאים ְוֶאל־ַהֹּכֲהִנים ְוֶאל־ָּכל־ָהָעם ַהֶּזה ִּדַּבְרִּתי ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ַאל27:16
ָלֶכם ֵלאֹמר ִהֵּנה ְכֵלי ֵבית־ְיהוָה מּוָׁשִבים ִמָּבֶבָלה ַעָּתה ְמֵהָרה ִּכי ֶׁשֶקר ֵהָּמה ִנְּבִאים ָלֶכם: 

־ָּבֶבל ִוְחיּו ָלָּמה ִתְהיֶה ָהִעיר ַהּזֹאת27:17 ָחְרָּבה: ַאל־ִּתְׁשְמעּו ֲאֵליֶהם ִעְבדּו ֶאת־ֶמֶל
ְוִאם־ְנִבִאים ֵהם ְוִאם־יֵׁש ְּדַבר־ְיהוָה ִאָּתם ִיְפְּגעּו־ָנא ַּביהוָה ְצָבאֹות ְלִבְלִּתי־ֹבאּו ַהֵּכִלים ַהּנֹוָתִרים 27:18

ְּבֵבית־ְיהוָה ּוֵבית ֶמֶל ְיהּוָדה ּוִבירּוָׁשַלִם ָּבֶבָלה:
ם ְוַעל־ַהָּים ְוַעל־ַהְּמֹכנֹות ְוַעל יֶֶתר ַהֵּכִלים ַהּנֹוָתִרים ָּבִעיר ַהּזֹאת:  ִּכי ֹכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֶאל־ָהַעֻּמִדי27:19
־ְיהּוָדה ִמירּוָׁשַלִם ּבָ 27:20 ֶבָלה ְוֵאת  ֲאֶׁשר לֹא־ְלָקָחם ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶל ָּבֶבל ַּבְגלֹותֹו ֶאת־ְיָכוְניָה ֶבן־ְיהֹויִָקים ֶמֶל

ָלִם: ָּכל־ֹחֵרי ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ 
27:21 ִ ־ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָל ֵהי ִיְׂשָרֵאל ַעל־ַהֵּכִלים ַהּנֹוָתִרים ֵּבית ְיהוָה ּוֵבית ֶמֶל ם:  ִּכי ֹכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא
ים ֶאל־ַהָּמקֹום ַהֶּזה:ָּבֶבָלה יּוָבאּו ְוָׁשָּמה ִיְהיּו ַעד יֹום ָּפְקִדי ֹאָתם ְנֻאם־ְיהוָה ְוַהֲעִליִתים וֲַהִׁשיֹבִת 27:22

־ְיהּוָדה בשנת ַּבָּׁשָנה ָהְרִבִעית ַּבֹחֶדׁש ַהֲחִמיִׁשי אָ 28:1 ַמר ֵאַלי  וְַיִהי ַּבָּׁשָנה ַהִהיא ְּבֵראִׁשית ַמְמֶלֶכת ִצְדִקָּיה ֶמֶל
ָכל־ָהָעם ֵלאֹמר:  ֲחַנְניָה ֶבן־ַעּזּור ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ִמִּגְבעֹון ְּבֵבית ְיהוָה ְלֵעיֵני ַהֹּכֲהִנים וְ 

ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ָׁשַבְרִּתי ֶאת־ֹעל ֶמֶל ָּבֶבל:  28:2 ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא
־ָּבֶבל  ְּבעֹוד ְׁשָנַתִים יִָמים ֲאִני ֵמִׁשיב ֶאל־ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֶאת־ָּכל־ְּכֵלי ֵּבית ְיהוָה ֲאֶׁשר ָלַקח ְנבּוַכדֶנאַּצר ֶמֶל 28:3

קֹום ַהֶּזה וְַיִביֵאם ָּבֶבל:  ִמן־ַהּמָ 
־ְיהּוָדה ְוֶאת־ָּכל־ָּגלּות ְיהּוָדה ַהָּבִאים ָּבֶבָלה ֲאִני ֵמִׁשיב ֶאל־ַהָּמקֹום הַ 28:4 ֶּזה  ְוֶאת־ְיָכְניָה ֶבן־ְיהֹוָיִקים ֶמֶל

ְנֻאם־ְיהוָה ִּכי ֶאְׁשֹּבר ֶאת־ֹעל ֶמֶל ָּבֶבל:  
ל־ֲחַנְניָה ַהָּנִביא ְלֵעיֵני ַהֹּכֲהִנים ּוְלֵעיֵני ָכל־ָהָעם ָהֹעְמִדים ְּבֵבית ְיהוָה:  וַּיֹאֶמר ִיְרְמיָה ַהָּנִביא אֶ 28:5
הוָה וַּיֹאֶמר ִיְרְמיָה ַהָּנִביא ָאֵמן ֵּכן יֲַעֶׂשה ְיהוָה יֵָקם ְיהוָה ֶאת־ְּדָבֶרי ֲאֶׁשר ִנֵּבאָת ְלָהִׁשיב ְּכֵלי ֵבית־יְ 28:6

ָּמקֹום ַהֶּזה: ְוָכל־ַהּגֹוָלה ִמָּבֶבל ֶאל־הַ 
־ְׁשַמע־ָנא ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹּדֵבר ְּבָאְזֶני ּוְבָאְזֵני ָּכל־ָהָעם: 28:7 ַא
ָעה  ְלָחָמה ּוְלרָ ַהְּנִביִאים ֲאֶׁשר ָהיּו ְלָפַני ּוְלָפֶני ִמן־ָהעֹוָלם וִַּיָּנְבאּו ֶאל־ֲאָרצֹות ַרּבֹות ְוַעל־ַמְמָלכֹות ְּגֹדלֹות ְלמִ 28:8

ּוְלָדֶבר:  
ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ִיָּנֵבא ְלָׁשלֹום ְּבבֹא ְּדַבר ַהָּנִביא ִיָּוַדע ַהָּנִביא ֲאֶׁשר־ְׁשָלחֹו ְיהוָה ֶּבֱאֶמת:  28:9

וִַּיַּקח ֲחַנְניָה ַהָּנִביא ֶאת־ַהּמֹוָטה ֵמַעל ַצַּואר ִיְרְמיָה ַהָּנִביא וִַּיְׁשְּבֵרהּו: 28:10
־ָּבֶבל ְּבעֹוד  וַּיֹאֶמר ֲחַננְ 28:11 יָה ְלֵעיֵני ָכל־ָהָעם ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ָּכָכה ֶאְׁשֹּבר ֶאת־ֹעל ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶל

ְׁשָנַתִים יִָמים ֵמַעל ַצַּואר ָּכל־ַהּגֹוִים וֵַּיֶל ִיְרְמיָה ַהָּנִביא ְלַדְרּכֹו:
ר ֲחַנְניָה ַהָּנִביא ֶאת־ַהּמֹוָטה ֵמַעל ַצַּואר ִיְרְמיָה ַהָּנִביא ֵלאֹמר: וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֶאל־ִיְרְמיָה ַאֲחֵרי ְׁשבֹו28:12
ָהלֹו ְוָאַמְרָּת ֶאל־ֲחַנְניָה ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ְיהוָה מֹוֹטת ֵעץ ָׁשָבְרָּת ְוָעִׂשיָת ַתְחֵּתיֶהן ֹמטֹות ַּבְרֶזל:  28:13
ֵהי ִיְׂש 28:14 ָרֵאל ֹעל ַּבְרֶזל ָנַתִּתי ַעל־ַצַּואר ָּכל־ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ַלֲעֹבד ֶאת־ְנֻבַכְדֶנאַּצר  ִּכי ֹכה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא

־ָּבֶבל וֲַעָבֻדהּו ְוַגם ֶאת־ַחַּית ַהָּׂשֶדה ָנַתִּתי לֹו: ֶמֶל
הוָה ְוַאָּתה ִהְבַטְחָּת ֶאת־ָהָעם ַהֶּזה וַּיֹאֶמר ִיְרְמָיה ַהָּנִביא ֶאל־ֲחַנְניָה ַהָּנִביא ְׁשַמע־ָנא ֲחַנְניָה לֹא־ְׁשָלֲח יְ 28:15

ַעל־ָׁשֶקר: 
ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִהְנִני ְמַׁשֵּלֲח ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ַהָּׁשָנה ַאָּתה ֵמת ִּכי־ָסָרה ִדַּבְרָּת ֶאל־ְיהוָה: 28:16
יִעי:וַָּיָמת ֲחַנְניָה ַהָּנִביא ַּבָּׁשָנה ַהִהיא ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשבִ 28:17

ל־ַהְּנִביִאים ְוֵאֶּלה ִּדְבֵרי ַהֵּסֶפר ֲאֶׁשר ָׁשַלח ִיְרְמיָה ַהָּנִביא ִמירּוָׁשָלִם ֶאל־יֶֶתר ִזְקֵני ַהּגֹוָלה ְוֶאל־ַהֹּכֲהִנים ְואֶ 29:1
ְוֶאל־ָּכל־ָהָעם ֲאֶׁשר ֶהְגָלה ְנבּוַכְדֶנאַּצר ִמירּוָׁשַלִם ָּבֶבָלה:  

ֶל ְוַהְּגִביָרה ְוַהָּסִריִסים ָׂשֵרי ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלִם ְוֶהָחָרׁש ְוַהַּמְסֵּגר ִמירּוָׁשָלִם:  ַאֲחֵרי ֵצאת ְיָכְניָה־ַהּמֶ 29:2



־ְיהּוָדה ֶאל־ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶל 29:3 ָּבֶבל ָּבֶבָלה  ְּביַד ֶאְלָעָׂשה ֶבן־ָׁשָפן ּוְגַמְריָה ֶּבן־ִחְלִקָּיה ֲאֶׁשר ָׁשַלח ִצְדִקָּיה ֶמֶל
ר: ֵלאמֹ 

ֵהי ִיְׂשָרֵאל ְלָכל־ַהּגֹוָלה ֲאֶׁשר־ִהְגֵליִתי ִמירּוָׁשַלִם ָּבֶבָלה: 29:4 ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא
ְּבנּו ָבִּתים ְוֵׁשבּו ְוִנְטעּו ַגּנֹות ְוִאְכלּו ֶאת־ִּפְריָן:  29:5
יֶכם ָנִׁשים ְוֶאת־ְּבנֹוֵתיֶכם ְּתנּו ַלֲאָנִׁשים ְוֵתַלְדָנה ָּבִנים ּוָבנֹות  ְקחּו ָנִׁשים ְוהֹוִלידּו ָּבִנים ּוָבנֹות ּוְקחּו ִלְבנֵ 29:6

ּוְרבּו־ָׁשם ְוַאל־ִּתְמָעטּו:  
ָלֶכם  ְוִדְרׁשּו ֶאת־ְׁשלֹום ָהִעיר ֲאֶׁשר ִהְגֵליִתי ֶאְתֶכם ָׁשָּמה ְוִהְתַּפְללּו ַבֲעָדּה ֶאל־ְיהוָה ִּכי ִבְׁשלֹוָמּה ִיְהיֶה 29:7

ָׁשלֹום:
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ַאל־יִַּׁשיאּו ָלֶכם ְנִביֵאיֶכם ֲאֶׁשר־ְּבִקְרְּבֶכם ְוֹקְסֵמיֶכם ְוַאל־ִּת 29:8 ְׁשְמעּו  ִּכי ֹכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא

ֹמֵתיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַמְחְלִמים:   ֶאל־ֲח
הוָה: ִּכי ְבֶׁשֶקר ֵהם ִנְּבִאים ָלֶכם ִּבְׁשִמי לֹא ְׁשַלְחִּתים ְנֻאם־יְ 29:9

ִּכי־ֹכה ָאַמר ְיהוָה ִּכי ְלִפי ְמלֹאת ְלָבֶבל ִׁשְבִעים ָׁשָנה ֶאְפֹקד ֶאְתֶכם וֲַהִקֹמִתי ֲעֵליֶכם ֶאת־ְּדָבִרי ַהּטֹוב 29:10
ְלָהִׁשיב ֶאְתֶכם ֶאל־ַהָּמקֹום ַהֶּזה: 

ֲעֵליֶכם ְנֻאם־ְיהוָה ַמְחְׁשבֹות ָׁשלֹום ְולֹא ְלָרָעה ָלֵתת ָלֶכם  ִּכי ָאֹנִכי יַָדְעִּתי ֶאת־ַהַּמֲחָׁשֹבת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹחֵׁשב 29:11
ַאֲחִרית ְוִתְקוָה:  

ּוְקָראֶתם ֹאִתי וֲַהַלְכֶּתם ְוִהְתַּפַּלְלֶּתם ֵאָלי ְוָׁשַמְעִּתי ֲאֵליֶכם: 29:12
ּוִבַּקְׁשֶּתם ֹאִתי ּוְמָצאֶתם ִּכי ִתְדְרֻׁשִני ְּבָכל־ְלַבְבֶכם: 29:13
ְמֵצאִתי ָלֶכם ְנֻאם־ְיהוָה ְוַׁשְבִּתי ֶאת־שביתכם ְׁשבּוְתֶכם ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל־ַהּגֹוִים ּוִמָּכל־ַהְּמקֹומֹות  ְונִ 29:14

ֲאֶׁשר ִהַּדְחִּתי ֶאְתֶכם ָׁשם ְנֻאם־ְיהוָה וֲַהִׁשֹבִתי ֶאְתֶכם ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר־ִהְגֵליִתי ֶאְתֶכם ִמָּׁשם: 
ֶּתם ֵהִקים ָלנּו ְיהוָה ְנִבִאים ָּבֶבָלה: ִּכי ֲאַמְר 29:15
ִּכי־ֹכה ָאַמר ְיהוָה ֶאל־ַהֶּמֶל ַהּיֹוֵׁשב ֶאל־ִּכֵּסא ָדִוד ְוֶאל־ָּכל־ָהָעם ַהּיֹוֵׁשב ָּבִעיר ַהּזֹאת ֲאֵחיֶכם ֲאֶׁשר  29:16

לֹא־יְָצאּו ִאְּתֶכם ַּבּגֹוָלה:  
ִני ְמַׁשֵּלַח ָּבם ֶאת־ַהֶחֶרב ֶאת־ָהָרָעב ְוֶאת־ַהָּדֶבר ְוָנַתִּתי אֹוָתם ַּכְּתֵאִנים ַהֹּׁשָעִרים  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ִהנְ 29:17

ֲאֶׁשר לֹא־ֵתָאַכְלָנה ֵמֹרַע:  
ְלַׁשָּמה ְוָרַדְפִּתי ַאֲחֵריֶהם ַּבֶחֶרב ָּבָרָעב ּוַבָּדֶבר ּוְנַתִּתים לזועה ְלַזֲעוָה ְלֹכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ְלָאָלה ּו 29:18

ְוִלְׁשֵרָקה ּוְלֶחְרָּפה ְּבָכל־ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר־ִהַּדְחִּתים ָׁשם: 
ַח 29:19 ְולֹא  ַּתַחת ֲאֶׁשר־לֹא־ָׁשְמעּו ֶאל־ְּדָבַרי ְנֻאם־ְיהוָה ֲאֶׁשר ָׁשַלְחִּתי ֲאֵליֶהם ֶאת־ֲעָבַדי ַהְּנִבִאים ַהְׁשֵּכם ְוָׁש

ְׁשַמְעֶּתם ְנֻאם־ְיהוָה: 
ִׁשְמעּו ְדַבר־ְיהוָה ָּכל־ַהּגֹוָלה ֲאֶׁשר־ִׁשַּלְחִּתי ִמירּוָׁשַלִם ָּבֶבָלה: ְוַאֶּתם29:20
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ֲאִחיָאב ֶּבן־קֹוָליָה ְוֶאל־ִצְדִקָּיהּו ֶבן־ַמֲעֵׂשיָה ַהִּנְּבִאים ָלֶכם29:21 ִּבְׁשִמי  ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא

־ָּבֶבל ְוִהָּכם ְלֵעיֵניֶכם: ָׁשֶקר ִהְנִני ֹנֵתן אֹ  ָתם ְּביַד ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶל
ם  ְוֻלַּקח ֵמֶהם ְקָלָלה ְלֹכל ָּגלּות ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ְּבָבֶבל ֵלאֹמר ְיִׂשְמ ְיהוָה ְּכִצְדִקָּיהּו ּוְכֵאִחיָאב ֲאֶׁשר־ָקלָ 29:22

־ָּבֶבל ָּבֵאׁש:   ֶמֶל
ְּבִיְׂשָרֵאל וְַיַנֲאפּו ֶאת־ְנֵׁשי ֵרֵעיֶהם וְַיַדְּברּו ָדָבר ִּבְׁשִמי ֶׁשֶקר ֲאֶׁשר לֹוא ִצִּויִתם ְוָאֹנִכי  יַַען ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְנָבָלה 29:23

הוידע ַהּיֹוֵדַע וֵָעד ְנֻאם־ְיהָוה: 
ְוֶאל־ְׁשַמְעיָהּו ַהֶּנֱחָלִמי ּתֹאַמר ֵלאֹמר: 29:24
ֵהי29:25 ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר יַַען ֲאֶׁשר ַאָּתה ָׁשַלְחָּת ְבִׁשְמָכה ְסָפִרים ֶאל־ָּכל־ָהָעם ֲאֶׁשר ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא

ִּבירּוָׁשַלִם ְוֶאל־ְצַפְניָה ֶבן־ַמֲעֵׂשיָה ַהֹּכֵהן ְוֶאל ָּכל־ַהֹּכֲהִנים ֵלאֹמר:  
ת ְיהוָה ְלָכל־ִאיׁש ְמֻׁשָּגע ּוִמְתַנֵּבא ְוָנַתָּתה ֹאתֹו  ְיהוָה ְנָתְנ ֹכֵהן ַּתַחת ְיהֹויָָדע ַהֹּכֵהן ִלְהיֹות ְּפִקִדים ֵּבי29:26

ֶאל־ַהַּמְהֶּפֶכת ְוֶאל־ַהִּציֹנק:  
ְוַעָּתה ָלָּמה לֹא ָגַעְרָּת ְּבִיְרְמיָהּו ָהֲעְּנֹתִתי ַהִּמְתַנֵּבא ָלֶכם: 29:27
ים ְוֵׁשבּו ְוִנְטעּו ַגּנֹות ְוִאְכלּו ֶאת־ְּפִריֶהן:  ִּכי ַעל־ֵּכן ָׁשַלח ֵאֵלינּו ָּבֶבל ֵלאֹמר ֲאֻרָּכה ִהיא ְּבנּו ָבִּת 29:28
וִַּיְקָרא ְצַפְניָה ַהֹּכֵהן ֶאת־ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ְּבָאְזֵני ִיְרְמיָהּו ַהָּנִביא:29:29
וְַיִהי ְּדַבר־ְיהוָה ֶאל־ִיְרְמיָהּו ֵלאֹמר:  29:30
ל־ְׁשַמְעיָה ַהֶּנֱחָלִמי יַַען ֲאֶׁשר ִנָּבא ָלֶכם ְׁשַמְעיָה וֲַאִני לֹא  ְׁשַלח ַעל־ָּכל־ַהּגֹוָלה ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ְיהוָה אֶ 29:31

ְׁשַלְחִּתיו וַַּיְבַטח ֶאְתֶכם ַעל־ָׁשֶקר: 
־ָהָעם 29:32 ה ַהּזֶ ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ִהְנִני ֹפֵקד ַעל־ְׁשַמְעיָה ַהֶּנֱחָלִמי ְוַעל־ַזְרעֹו לֹא־ִיְהיֶה לֹו ִאיׁש יֹוֵׁשב ְּבתֹו

ְולֹא־ִיְרֶאה ַבּטֹוב ֲאֶׁשר־ֲאִני ֹעֶׂשה־ְלַעִּמי ְנֻאם־ְיהוָה ִּכי־ָסָרה ִדֶּבר ַעל־ְיהוָה: 
ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָהיָה ֶאל־ִיְרְמיָהּו ֵמֵאת ְיהוָה ֵלאֹמר: 30:1



ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ְּכָתב־ְל ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים ֲאׁשֶ 30:2 ר־ִּדַּבְרִּתי ֵאֶלי ֶאל־ֵסֶפר:  ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא
ָאֶרץ ִּכי ִהֵּנה יִָמים ָּבִאים ְנֻאם־ְיהוָה ְוַׁשְבִּתי ֶאת־ְׁשבּות ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה ָאַמר ְיהוָה וֲַהִׁשֹבִתים ֶאל־הָ 30:3

ֲאֶׁשר־ָנַתִּתי ַלֲאבֹוָתם ִויֵרׁשּוָה:
ה ֶאל־ִיְׂשָרֵאל ְוֶאל־ְיהּוָדה: ְוֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהו30:4ָ
ִּכי־ֹכה ָאַמר ְיהוָה קֹול ֲחָרָדה ָׁשָמְענּו ַּפַחד ְוֵאין ָׁשלֹום: 30:5
יֵָרקֹון:  ַׁשֲאלּו־ָנא ּוְראּו ִאם־ֹיֵלד ָזָכר ַמּדּוַע ָרִאיִתי ָכל־ֶּגֶבר יָָדיו ַעל־ֲחָלָציו ַּכּיֹוֵלָדה ְוֶנֶהְפכּו ָכל־ָּפִנים לְ 30:6
הֹוי ִּכי ָגדֹול ַהּיֹום ַההּוא ֵמַאִין ָּכֹמהּו ְוֵעת־ָצָרה ִהיא ְליֲַעֹקב ּוִמֶּמָּנה ִיָּוֵׁשַע:  30:7
ֹוד ָזִרים: ְוָהיָה ַבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ְיהוָה ְצָבאֹות ֶאְׁשֹּבר ֻעּלֹו ֵמַעל ַצָּואֶר ּומֹוְסרֹוֶתי ֲאַנֵּתק ְולֹא־יַַעְבדּו־בֹו ע30:8
ֵהיֶהם ְוֵאת ָּדִוד ַמְלָּכם ֲאֶׁשר ָאִקים ָלֶהם: ְוָעבְ 30:9 דּו ֵאת ְיהוָה ֱא

ֵמֶאֶרץ  ְוַאָּתה ַאל־ִּתיָרא ַעְבִּדי יֲַעֹקב ְנֻאם־ְיֹהוָה ְוַאל־ֵּתַחת ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִהְנִני מֹוִׁשיֲע ֵמָרחֹוק ְוֶאת־ַזְרֲע 30:10
ֲאַנן ְוֵאין ַמֲחִריד:  ִׁשְביָם ְוָׁשב יֲַעֹקב ְוָׁשַקט ְוׁשַ 

ֶאֱעֶׂשה ִּכי־ִאְּת ֲאִני ְנֻאם־ְיהוָה ְלהֹוִׁשיֶע ִּכי ֶאֱעֶׂשה ָכָלה ְּבָכל־ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֲהִפצֹוִתי ָּׁשם ַא ֹאְת לֹא־30:11
ָכָלה ְוִיַּסְרִּתי ַלִּמְׁשָּפט ְוַנֵּקה לֹא ֲאַנֶּקָּך:

: ִּכי ֹכה ָאַמר ְיהוָה ָאנּו30:12 ׁש ְלִׁשְבֵר ַנְחָלה ַמָּכֵת
30:13  : ֵאין־ָּדן ִּדיֵנ ְלָמזֹור ְרֻפאֹות ְּתָעָלה ֵאין ָל
: ָּכל־ְמַאֲהַבִי ְׁשֵכחּו אֹוָת לֹא ִיְדֹרׁשּו ִּכי ַמַּכת אֹויֵב ִהִּכיִתי מּוַסר ַאְכָזִרי ַעל ֹרב ֲעוֵנ ָעְצמּו חַ 30:14 ּטֹאָתִי
:ַמה־ִּתזְ 30:15 ַעק ַעל־ִׁשְבֵר ָאנּוׁש ַמְכֹאֵב ַעל ֹרב ֲעוֵנ ָעְצמּו ַחּטֹאַתִי ָעִׂשיִתי ֵאֶּלה ָל
ֵּתן ָלַבז:  ָלֵכן ָּכל־ֹאְכַלִי יֵָאֵכלּו ְוָכל־ָצַרִי ֻּכָּלם ַּבְּׁשִבי יֵֵלכּו ְוָהיּו ׁשֹאַסִי ִלְמִׁשָּסה ְוָכל־ֹּבְזַזִי אֶ 30:16
ֶלה ֲאֻרָכה ָל ּוִמַּמּכֹוַתִי ֶאְרָּפֵא ְנֻאם־ְיהוָה ִּכי ִנָּדָחה ָקְראּו ָל ִצּיֹון ִהיא ֹּדֵרׁש ֵאין ָלּה: ִּכי ַאעֲ 30:17
ַעל־ִמְׁשָּפטֹו  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִהְנִני־ָׁשב ְׁשבּות ָאֳהֵלי יֲַעקֹוב ּוִמְׁשְּכֹנָתיו ֲאַרֵחם ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל־ִּתָּלּה ְוַאְרמֹון30:18
יֵֵׁשב: 

ְויָָצא ֵמֶהם ּתֹוָדה ְוקֹול ְמַׂשֲחִקים ְוִהְרִּבִתים ְולֹא ִיְמָעטּו ְוִהְכַּבְדִּתים ְולֹא ִיְצָערּו:  30:19
ֲחָציו:  30:20 ְוָהיּו ָבָניו ְּכֶקֶדם וֲַעָדתֹו ְלָפַני ִּתּכֹון ּוָפַקְדִּתי ַעל ָּכל־
ּו ּוֹמְׁשלֹו ִמִּקְרּבֹו יֵֵצא ְוִהְקַרְבִּתיו ְוִנַּגׁש ֵאָלי ִּכי ִמי הּוא־ֶזה ָעַרב ֶאת־ִלּבֹו ָלֶגֶׁשת ֵאַלי  ְוָהיָה ַאִּדירֹו ִמֶּמּנ30:21

ְנֻאם־ְיהוָה:  
ִהים: 30:22 ִוְהִייֶתם ִלי ְלָעם ְוָאֹנִכי ֶאְהיֶה ָלֶכם ֵלא
ֵרר ַעל רֹאׁש ְרָׁשִעים יָחּול: ִהֵּנה ַסֲעַרת ְיהוָה ֵחָמה יְָצָאה ַסַער ִמְתּגֹו 30:23
לֹא יָׁשּוב ֲחרֹון ַאף־ְיהוָה ַעד־ֲעׂשֹתֹו ְוַעד־ֲהִקימֹו ְמִזּמֹות ִלּבֹו ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ִּתְתּבֹוְננּו ָבּה:  30:24

ִהים ְלֹכל ִמְׁשְּפחֹות ִיְׂשָרֵאל ְוֵהָּמה ִיְהיּו־לִ 31:1 י ְלָעם: ָּבֵעת ַהִהיא ְנֻאם־ְיהוָה ֶאְהיֶה ֵלא
ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ָמָצא ֵחן ַּבִּמְדָּבר ַעם ְׂשִריֵדי ָחֶרב ָהלֹו ְלַהְרִּגיעֹו ִיְׂשָרֵאל:  31:2
ְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבִּתי ַעל־ֵּכן ְמַׁשְכִּתי ָחֶסד: 1לֹו ֵמָרחֹוק ְיהוָה ִנְרָאה 31:3
ִנְבֵנית ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל עֹוד ַּתְעִּדי ֻתַּפִי ְויָָצאת ִּבְמחֹול ְמַׂשֲחִקים:  עֹוד ֶאְבֵנ וְ 31:4
עֹוד ִּתְּטִעי ְכָרִמים ְּבָהֵרי ֹׁשְמרֹון ָנְטעּו ֹנְטִעים ְוִחֵּללּו: 31:5
ֵהינּו:ִּכי יֶׁש־יֹום ָקְראּו ֹנְצִרים ְּבַהר ֶאְפָרִים קּומּו ְוַנֲעֶלה ִצּיֹון ֶאל־ְיהוָה אֱ 31:6
ת־ַעְּמ ֵאת  ִּכי־ֹכה ָאַמר ְיהוָה ָרּנּו ְליֲַעֹקב ִׂשְמָחה ְוַצֲהלּו ְּברֹאׁש ַהּגֹוִים ַהְׁשִמיעּו ַהְללּו ְוִאְמרּו הֹוִׁשיַע ְיהוָה אֶ 31:7

ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל:  
ם ִעֵּור ּוִפֵּסַח ָהָרה ְוֹיֶלֶדת יְַחָּדו ָקָהל ָּגדֹול יָׁשּובּו  ִהְנִני ֵמִביא אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ָצפֹון ְוִקַּבְצִּתים ִמַּיְרְּכֵתי־ָאֶרץ ּבָ 31:8
ֵהָּנה: 
ְלִיְׂשָרֵאל ְלָאב ִּבְבִכי יָֹבאּו ּוְבַתֲחנּוִנים אֹוִביֵלם אֹוִליֵכם ַעל ַנֲחֵלי ַמִים ְּבֶדֶר יָָׁשר ְולֹא ִיָּכְׁשלּו ָּבּה ִּכי־ָהִייִתי31:9

ְוֶאְפַרִים ְּבֹכִרי הּוא: 
ֶעְדרֹו: ִׁשְמעּו ְדַבר־ְיהוָה ּגֹוִים ְוַהִּגידּו ָבִאִּיים ִמֶּמְרָחק ְוִאְמרּו ְמָזֵרה ִיְׂשָרֵאל ְיַקְּבֶצּנּו ּוְׁשָמרֹו ְּכֹרֶעה31:10
ִּכי־ָפָדה ְיהוָה ֶאת־יֲַעֹקב ּוְגָאלֹו ִמַּיד ָחָזק ִמֶּמּנּו:  31:11
ּיֹון ְוָנֲהרּו ַעל־ טּוב ְיהָוה ַעל־ָּדָגן ְוַעל־ִּתיֹרׁש ְוַעל־ִיְצָהר ְוַעל־ְּבֵני־צֹאן ּוָבָקר ְוָהְיָתה  ּוָבאּו ְוִרְּננּו ִבְמרֹום־צִ 31:12

ַנְפָׁשם ְּכַגן ָרוֶה ְולֹא־יֹוִסיפּו ְלַדֲאָבה עֹוד: 
ָׂשׂשֹון ְוִנַחְמִּתים ְוִׂשַּמְחִּתים ִמיגֹוָנם: ָאז ִּתְׂשַמח ְּבתּוָלה ְּבָמחֹול ּוַבֻחִרים ּוְזֵקִנים יְַחָּדו ְוָהַפְכִּתי ֶאְבָלם לְ 31:13
ְוִרֵּויִתי ֶנֶפׁש ַהֹּכֲהִנים ָּדֶׁשן ְוַעִּמי ֶאת־טּוִבי ִיְׂשָּבעּו ְנֻאם־ְיהוָה: 31:14
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ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל־ָּבֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ַעל־ָּבֶניָה ִּכי  1ֹּכה ָאַמר ְיהוָה קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע ְנִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים ָרב31:15
ֵאיָנם: 
ץ אֹויֵב:  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִמְנִעי קֹוֵל ִמֶּבִכי ְוֵעיַנִי ִמִּדְמָעה ִּכי יֵׁש ָׂשָכר ִלְפֻעָּלֵת ְנֻאם־ְיהוָה ְוָׁשבּו ֵמֶארֶ 31:16
ְויֵׁש־ִּתְקוָה ְלַאֲחִריֵת ְנֻאם־ְיהוָה ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם: 31:17
ָהי: ָׁשמֹוַע ָׁשַמְעִּתי ֶאְפַרִים ִמְתנֹוֵדד ִיַּסְרַּתִני וִָאָּוֵסר ְּכֵעֶגל לֹא ֻלָּמד ֲהִׁשיֵבִני ְוָאׁשּוָבה ִּכי ַאָּתה יְ 31:18 הוָה ֱא
עּוָרי:  ֲחֵרי ׁשּוִבי ִנַחְמִּתי ְוַאֲחֵרי ִהָּוְדִעי ָסַפְקִּתי ַעל־יֵָר ֹּבְׁשִּתי ְוַגם־ִנְכַלְמִּתי ִּכי ָנָׂשאִתי ֶחְרַּפת נְ ִּכי־אַ 31:19
ֵמַעי לֹו ַרֵחם ֲאַרֲחֶמּנּו  ֲהֵבן יִַּקיר ִלי ֶאְפַרִים ִאם יֶֶלד ַׁשֲעֻׁשִעים ִּכי־ִמֵּדי ַדְּבִרי ּבֹו ָזֹכר ֶאְזְּכֶרּנּו עֹוד ַעל־ֵּכן ָהמּו 31:20

ְנֻאם־ְיהוָה: 
ֵאל ֻׁשִבי  ַהִּציִבי ָל ִצּיִֻנים ִׂשִמי ָל ַּתְמרּוִרים ִׁשִתי ִלֵּב ַלְמִסָּלה ֶּדֶר הלכתי ָהָלְכְּת ׁשּוִבי ְּבתּוַלת ִיְׂשרָ 31:21

ֶאל־ָעַרִי ֵאֶּלה:  
ּׁשֹוֵבָבה ִּכי־ָבָרא ְיהוָה ֲחָדָׁשה ָּבָאֶרץ ְנֵקָבה ְּתסֹוֵבב ָּגֶבר: ַעד־ָמַתי ִּתְתַחָּמִקין ַהַּבת הַ 31:22
ֵהי ִיְׂשָרֵאל עֹוד יֹאְמרּו ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה ּוְבָעָריו ְּבׁשּוִבי ֶאת־ְׁש 31:23 בּוָתם  ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא

ַהֹּקֶדׁש:  ְיָבֶרְכ ְיהוָה ְנוֵה־ֶצֶדק ַהר 
ְויְָׁשבּו ָבּה ְיהּוָדה ְוָכל־ָעָריו יְַחָּדו ִאָּכִרים ְוָנְסעּו ַּבֵעֶדר:  31:24
ִּכי ִהְרוֵיִתי ֶנֶפׁש ֲעיֵָפה ְוָכל־ֶנֶפׁש ָּדֲאָבה ִמֵּלאִתי: 31:25
ַעל־זֹאת ֱהִקיֹצִתי וֶָאְרֶאה ּוְׁשָנִתי ָעְרָבה ִּלי: 31:26
ָּבִאים ְנֻאם־ְיהוָה ְוָזַרְעִּתי ֶאת־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת־ֵּבית ְיהּוָדה ֶזַרע ָאָדם ְוֶזַרע ְּבֵהָמה:  ִהֵּנה יִָמים 31:27
ְוִלְנטֹוַע  ְוָהיָה ַּכֲאֶׁשר ָׁשַקְדִּתי ֲעֵליֶהם ִלְנתֹוׁש ְוִלְנתֹוץ ְוַלֲהֹרס ּוְלַהֲאִביד ּוְלָהֵרַע ֵּכן ֶאְׁשֹקד ֲעֵליֶהם ִלְבנֹות31:28

ְיהוָה:  ְנֻאם־
ַּבָּיִמים ָהֵהם לֹא־יֹאְמרּו עֹוד ָאבֹות ָאְכלּו ֹבֶסר ְוִׁשֵּני ָבִנים ִּתְקֶהיָנה: 31:29
ִּכי ִאם־ִאיׁש ַּבֲעונֹו יָמּות ָּכל־ָהָאָדם ָהֹאֵכל ַהֹּבֶסר ִּתְקֶהיָנה ִׁשָּניו: 31:30
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת־ֵּבית ְיהּוָדה ְּבִרית ֲחָדָׁשה: ִהֵּנה יִָמים ָּבִאים ְנֻאם־ְיהוָה ְוָכַרִּתי ֶאת־31:31
לֹא ַכְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ֶאת־ֲאבֹוָתם ְּביֹום ֶהֱחִזיִקי ְביָָדם ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאֶׁשר־ֵהָּמה ֵהֵפרּו 31:32

ָבם ְנֻאם־ְיהוָה: 2ֶאת־ְּבִריִתי ְוָאֹנִכי ִהְתַעַּלְמִתי 
ם  ִּכי זֹאת ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ֶאְכֹרת ֶאת־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי ַהָּיִמים ָהֵהם ְנֻאם־ְיהוָה ָנַתִּתי ֶאת־ּתֹוָרִתי ְּבִקְרּבָ 31:33

ִהים ְוֵהָּמה ִיְהיּו־ִלי לְ  ָעם:  ְוַעל־ִלָּבם ֶאְכֲּתֶבָּנה ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלא
ְולֹא ְיַלְּמדּו עֹוד ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת־ָאִחיו ֵלאֹמר ְּדעּו ֶאת־ְיהוָה ִּכי־כּוָּלם יְֵדעּו אֹוִתי ְלִמְקַטָּנם  31:34

ְוַעד־ְּגדֹוָלם ִּכי ֶאְסַלח ַלֲעוָנם ּוְלַחָּטאָתם לֹא ֶאְזָּכר־עֹוד: 
אֹור יֹוָמם ֻחֹּקת ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלאֹור ָלְיָלה ֹרַגע ַהָּים וֶַּיֱהמּו ַגָּליו ְיהוָה ְצָבאֹות  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ֹנֵתן ֶׁשֶמׁש לְ 31:35
ְׁשמֹו: 

ים: ִאם־יָֻמׁשּו ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ִמְּלָפַני ְנֻאם־ְיהוָה ַּגם ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשְּבתּו ִמְהיֹות ּגֹוי ְלָפַני ָּכל־ַהָּימִ 31:36
ָרֵאל  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִאם־ִיַּמּדּו ָׁשַמִים ִמְלַמְעָלה ְויֵָחְקרּו מֹוְסֵדי־ֶאֶרץ ְלָמָּטה ַּגם־ֲאִני ֶאְמַאס ְּבָכל־ֶזַרע ִיְׂש 31:37

ַעל־ָּכל־ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְנֻאם־ְיהוָה: 
ְנֻאם־ְיהוָה ְוִנְבְנָתה ָהִעיר ַליהוָה ִמִּמְגַּדל ֲחַנְנֵאל ַׁשַער ַהִּפָּנה: 3ִהֵּנה יִָמים ָּבִאים31:38
ְויָָצא עֹוד קוה ָקו ַהִּמָּדה ֶנְגּדֹו ַעל ִּגְבַעת ָּגֵרב ְוָנַסב ֹּגָעָתה: 31:39
ן ְוָכל־השרמות ַהְּׁשֵדמֹות ַעד־ַנַחל ִקְדרֹון ַעד־ִּפַּנת ַׁשַער ַהּסּוִסים ִמְזָרָחה ֹקֶדׁש  ְוָכל־ָהֵעֶמק ַהְּפָגִרים ְוַהֶּדׁשֶ 31:40

ַליהוָה לֹא־ִיָּנֵתׁש ְולֹא־יֵָהֵרס עֹוד ְלעֹוָלם: 
ֶל ְיהּוָדה ִהיא ַהָּׁשָנה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ָהיָה ֶאל־ִיְרְמיָהּו ֵמֵאת ְיהוָה בשנת ַּבָּׁשָנה ָהֲעִׂשִרית ְלִצְדִקָּיהּו מֶ 32:1

ְׁשֹמֶנה־ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ִלְנבּוַכְדֶראַּצר: 
ְיהּוָדה:  ְוָאז ֵחיל ֶמֶל ָּבֶבל ָצִרים ַעל־ְירּוָׁשָלִם ְוִיְרְמיָהּו ַהָּנִביא ָהיָה ָכלּוא ַּבֲחַצר ַהַּמָּטָרה ֲאֶׁשר ֵּבית־ֶמֶל 32:2
־ְיהּוָדה ֵלאֹמר ַמּדּוַע ַאָּתה ִנָּבא ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִהְנִני ֹנֵתן ֶאת־ָהִעיר ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ְּכָלאֹו ִצְדִקָּיהּו ֶמלֶ 32:3

־ָּבֶבל ּוְלָכָדּה:   ְּביַד ֶמֶל
־ָּבֶבל ְוִדֶּבר־32:4 ִּפיו ִעם־ִּפיו ְוֵעיָניו ֶאת־עינו  ְוִצְדִקָּיהּו ֶמֶל ְיהּוָדה לֹא ִיָּמֵלט ִמַּיד ַהַּכְׂשִּדים ִּכי ִהָּנֹתן ִיָּנֵתן ְּביַד ֶמֶל

ֵעיָניו ִּתְרֶאיָנה:  

1 15 // LXX(239) Ms ָרב omit MT (ָרֵחלָרב )
2 32 // LXX cf Hebrews 8:9 ִהְתַעַּלְמִתי MT ָּבַעְלִּתי
3 38 // MT Qere LXX Syr Vg ָּבִאים omit MT Tg (ָּבִאיםיִָמים)



חּו:ּוָבֶבל יֹוִל ֶאת־ִצְדִקָּיהּו ְוָׁשם ִיְהיֶה ַעד־ָּפְקִדי ֹאתֹו ְנֻאם־ְיהוָה ִּכי ִתָּלֲחמּו ֶאת־ַהַּכְׂשִּדים לֹא ַתְצִלי32:5
וַּיֹאֶמר ִיְרְמיָהּו ָהיָה ְּדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר: 32:6
ָּלה ִלְקנֹות:  ִהֵּנה ֲחַנְמֵאל ֶּבן־ַׁשֻּלם ֹּדְד ָּבא ֵאֶלי ֵלאֹמר ְקֵנה ְל ֶאת־ָׂשִדי ֲאֶׁשר ַּבֲעָנתֹות ִּכי ְל ִמְׁשַּפט ַהְּגאֻ 32:7
י ֲאֶׁשר־ַּבֲעָנתֹות ֲאֶׁשר וַָּיבֹא ֵאַלי ֲחַנְמֵאל ֶּבן־ֹּדִדי ִּכְדַבר ְיהוָה ֶאל־ֲחַצר ַהַּמָּטָרה וַּיֹאֶמר ֵאַלי ְקֵנה ָנא ֶאת־ָׂשִד 32:8

ְּבֶאֶרץ ִּבְניִָמין ִּכי־ְל ִמְׁשַּפט ַהְיֻרָּׁשה ּוְל ַהְּגֻאָּלה ְקֵנה־ָל וֵָאַדע ִּכי ְדַבר־ְיהוָה הּוא:  
ָעה ְׁשָקִלים וֲַעָׂשָרה  וֶָאְקֶנה ֶאת־ַהָּׂשֶדה ֵמֵאת ֲחַנְמֵאל ֶּבן־ֹּדִדי ֲאֶׁשר ַּבֲעָנתֹות וֶָאְׁשֲקָלה־ּלֹו ֶאת־ַהֶּכֶסף ִׁשבְ 32:9

ַהָּכֶסף: 
וֶָאְכֹּתב ַּבֵּסֶפר וֶָאְחֹּתם וָָאֵעד ֵעִדים וֶָאְׁשֹקל ַהֶּכֶסף ְּבמֹאְזָנִים: 32:10
וֶָאַּקח ֶאת־ֵסֶפר ַהִּמְקָנה ֶאת־ֶהָחתּום ַהִּמְצוָה ְוַהֻחִּקים ְוֶאת־ַהָּגלּוי:  32:11
ּוְלֵעיֵני ָהֵעִדים ַהֹּכְתִבים  1ֶּבן־ֹּדִדי רּו ֶּבן־ֵנִרָּיה ֶּבן־ַמְחֵסיָה ְלֵעיֵני ֲחַנְמֵאל וֶָאֵּתן ֶאת־ַהֵּסֶפר ַהִּמְקָנה ֶאל־ּבָ 32:12

ְּבֵסֶפר ַהִּמְקָנה ְלֵעיֵני ָּכל־ַהְּיהּוִדים ַהֹּיְׁשִבים ַּבֲחַצר ַהַּמָּטָרה: 
ֶאת ָּברּו ְלֵעיֵניֶהם ֵלאֹמר:  וֲָאַצֶּוה 32:13
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָלקֹוַח ֶאת־ַהְּסָפִרים ָהֵאֶּלה ֵאת ֵסֶפר ַהִּמְקָנה ַהֶּזה ְוֵאת ֶהָחתּום ְואֵ 32:14 ת  ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא

ֵסֶפר ַהָּגלּוי ַהֶּזה ּוְנַתָּתם ִּבְכִלי־ָחֶרׂש ְלַמַען יַַעְמדּו יִָמים ַרִּבים: 
ֵהי ִיְׂשָרֵאל עֹוד ִיָּקנּו ָבִּתים ְוָׂשדֹות ּוְכָרִמים ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת:32:15 ִּכי ֹכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא
וֶָאְתַּפֵּלל ֶאל־ְיהָוה ַאֲחֵרי ִתִּתי ֶאת־ֵסֶפר ַהִּמְקָנה ֶאל־ָּברּו ֶּבן־ֵנִרָּיה ֵלאֹמר:  32:16
ה ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְוֶאת־ָהָאֶרץ ְּבֹכֲח ַהָּגדֹול ּוִבְזֹרֲע ַהְּנטּויָה לֹא־ִיָּפֵלא ִמְּמ  ֲאָהּה ֲאֹדָני ְיהִוה ִהּנֵ 32:17

ָּכל־ָּדָבר:  
מֹו:  ֹעֶׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ּוְמַׁשֵּלם ֲעון ָאבֹות ֶאל־ֵחיק ְּבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְיהוָה ְצָבאֹות ְׁש 32:18
י ַמֲעָלָליו:  ְּגֹדל ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלָּיה ֲאֶׁשר־ֵעיֶני ְפֻקחֹות ַעל־ָּכל־ַּדְרֵכי ְּבֵני ָאָדם ָלֵתת ְלִאיׁש ִּכְדָרָכיו ְוִכְפִר 32:19
ַּתֲעֶׂשה־ְּל ֵׁשם ַּכּיֹום ַהֶּזה:  ֲאֶׁשר־ַׂשְמָּת ֹאתֹות ּוֹמְפִתים ְּבֶאֶרץ־ִמְצַרִים ַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה ּוְבִיְׂשָרֵאל ּוָבָאָדם ַו32:20
א ָּגדֹול:  וַֹּתֵצא ֶאת־ַעְּמ ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ְּבֹאתֹות ּוְבמֹוְפִתים ּוְביָד ֲחָזָקה ּוְבֶאְזרֹוַע ְנטּויָה ּוְבמֹורָ 32:21
ָלֵתת ָלֶהם ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:  וִַּתֵּתן ָלֶהם ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבֹוָתם 32:22
ׂשֹות לֹא  וַָּיֹבאּו וִַּיְרׁשּו ֹאָתּה ְולֹא־ָׁשְמעּו ְבקֹוֶל ובתרותך ּוְבתֹוָרְת לֹא־ָהָלכּו ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ִצִּויָתה ָלֶהם ַלעֲ 32:23

ָעׂשּו וַַּתְקֵרא ֹאָתם ֵאת ָּכל־ָהָרָעה ַהּזֹאת:  
ָּבאּו ָהִעיר ְלָלְכָדּה ְוָהִעיר ִנְּתָנה ְּביַד ַהַּכְׂשִּדים ַהִּנְלָחִמים ָעֶליָה ִמְּפֵני ַהֶחֶרב ְוָהָרָעב ְוַהָּדֶבר  ִהֵּנה ַהֹּסְללֹות 32:24

וֲַאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ָהיָה ְוִהְּנ ֹרֶאה:  
ים ְוָהִעיר ִנְּתָנה ְּביַד ַהַּכְׂשִּדים: ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ֵאַלי ֲאֹדָני ְיהִוה ְקֵנה־ְל ַהָּׂשֶדה ַּבֶּכֶסף ְוָהֵעד ֵעִד 32:25
וְַיִהי ְּדַבר־ְיהוָה ֶאל־ִיְרְמיָהּו ֵלאֹמר:  32:26
ֵהי ָּכל־ָּבָׂשר ֲהִמֶּמִּני ִיָּפֵלא ָּכל־ָּדָבר: 32:27 ִהֵּנה ֲאִני ְיהוָה ֱא
־ָּבֶבל ּוְלָכָדּה:  ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִהְנִני ֹנֵתן ֶאת־ָהִעיר ַהּזֹאת ְּביַד ַהַּכְׂשִּד 32:28 ים ּוְביַד ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶל
ֶׁשר  ּוָבאּו ַהַּכְׂשִּדים ַהִּנְלָחִמים ַעל־ָהִעיר ַהּזֹאת ְוִהִּציתּו ֶאת־ָהִעיר ַהּזֹאת ָּבֵאׁש ּוְׂשָרפּוָה ְוֵאת ַהָּבִּתים אֲ 32:29

הִ  ים ֲאֵחִרים ְלַמַען ַהְכִעֵסִני: ִקְּטרּו ַעל־ַּגּגֹוֵתיֶהם ַלַּבַעל ְוִהִּסכּו ְנָסִכים ֵלא
ים ֹאִתי  ִּכי־ָהיּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ְיהּוָדה ַא ֹעִׂשים ָהַרע ְּבֵעיַני ִמְּנֻעֹרֵתיֶהם ִּכי ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַא ַמְכִעסִ 32:30

ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם ְנֻאם־ְיהוָה:  
י ָהִעיר ַהּזֹאת ְלִמן־ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָּבנּו אֹוָתּה ְוַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ַלֲהִסיָרּה ֵמַעל  ִּכי ַעל־ַאִּפי ְוַעל־ֲחָמִתי ָהְיָתה ּלִ 32:31

ָּפָני: 
ֵאיֶהם ְוִאיׁש  ַעל ָּכל־ָרַעת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְלַהְכִעֵסִני ֵהָּמה ַמְלֵכיֶהם ָׂשֵריֶהם ֹּכֲהֵניֶהם ּוְנִבי32:32
ֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשָלִם:  ְיהּוָדה וְ 
וִַּיְפנּו ֵאַלי ֹעֶרף ְולֹא ָפִנים ְוַלֵּמד ֹאָתם ַהְׁשֵּכם ְוַלֵּמד ְוֵאיָנם ֹׁשְמִעים ָלַקַחת מּוָסר:  32:33
וַָּיִׂשימּו ִׁשּקּוֵציֶהם ַּבַּבִית ֲאֶׁשר־ִנְקָרא־ְׁשִמי ָעָליו ְלַטְּמאֹו: 32:34
ל ֲאֶׁשר ְּבֵגיא ֶבן־ִהֹּנם ְלַהֲעִביר ֶאת־ְּבֵניֶהם ְוֶאת־ְּבנֹוֵתיֶהם ַלֹּמ ֲאֶׁשר לֹא־ִצִּויִתים וִַּיְבנּו ֶאת־ָּבמֹות ַהַּבעַ 32:35

ְולֹא ָעְלָתה ַעל־ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ַהּתֹוֵעָבה ַהּזֹאת ְלַמַען החטי ַהֲחִטיא ֶאת־ְיהּוָדה: 
ֵהי ִיְׂש 32:36 ־ָּבֶבל ַּבֶחֶרב  ְוַעָּתה ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא ָרֵאל ֶאל־ָהִעיר ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹאְמִרים ִנְּתָנה ְּביַד ֶמֶל

ּוָבָרָעב ּוַבָּדֶבר:  
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קֹום ַהֶּזה  ִהְנִני ְמַקְּבָצם ִמָּכל־ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ִהַּדְחִּתים ָׁשם ְּבַאִּפי ּוַבֲחָמִתי ּוְבֶקֶצף ָּגדֹול וֲַהִׁשֹבִתים ֶאל־ַהּמָ 32:37
ַׁשְבִּתים ָלֶבַטח:  ְוהֹ 

ִהים:  32:38 ְוָהיּו ִלי ְלָעם וֲַאִני ֶאְהיֶה ָלֶהם ֵלא
ְוָנַתִּתי ָלֶהם ֵלב ֶאָחד ְוֶדֶר ֶאָחד ְלִיְרָאה אֹוִתי ָּכל־ַהָּיִמים ְלטֹוב ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם:  32:39
ֲחֵריֶהם ְלֵהיִטיִבי אֹוָתם ְוֶאת־ִיְרָאִתי ֶאֵּתן ִּבְלָבָבם ְלִבְלִּתי סּור  ְוָכַרִּתי ָלֶהם ְּבִרית עֹוָלם ֲאֶׁשר לֹא־ָאׁשּוב ֵמאַ 32:40
ֵמָעָלי: 
ְוַׂשְׂשִּתי ֲעֵליֶהם ְלֵהִטיב אֹוָתם ּוְנַטְעִּתים ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ֶּבֱאֶמת ְּבָכל־ִלִּבי ּוְבָכל־ַנְפִׁשי: 32:41
אִתי ֶאל־ָהָעם ַהֶּזה ֵאת ָּכל־ָהָרָעה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹאת ֵּכן ָאֹנִכי ֵמִביא ֲעֵליֶהם ִּכי־ֹכה ָאַמר ְיהוָה ַּכֲאֶׁשר ֵהבֵ 32:42

ֶאת־ָּכל־ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹּדֵבר ֲעֵליֶהם:  
ד ַהַּכְׂשִּדים:  ְוִנְקָנה ַהָּׂשֶדה ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹאְמִרים ְׁשָמָמה ִהיא ֵמֵאין ָאָדם ּוְבֵהָמה ִנְּתָנה ְּביַ 32:43
ְיהּוָדה ּוְבָעֵרי  ָׂשדֹות ַּבֶּכֶסף ִיְקנּו ְוָכתֹוב ַּבֵּסֶפר ְוָחתֹום ְוָהֵעד ֵעִדים ְּבֶאֶרץ ִּבְניִָמן ּוִבְסִביֵבי ְירּוָׁשַלִם ּוְבָעֵרי 32:44

ָהָהר ּוְבָעֵרי ַהְּׁשֵפָלה ּוְבָעֵרי ַהֶּנֶגב ִּכי־ָאִׁשיב ֶאת־ְׁשבּוָתם ְנֻאם־ְיהוָה:
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֶאל־ִיְרְמיָהּו ֵׁשִנית ְוהּוא עֹוֶדּנּו ָעצּור ַּבֲחַצר ַהַּמָּטָרה ֵלאֹמר:  33:1
וִּייֹוֶצר אֹוָתּה ַלֲהִכיָנּה ְיהוָה ְׁשמֹו: 1ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֹעָׂשּה ֶאֶרץ 33:2
ְּגֹדלֹות ּוְבֻצרֹות לֹא ְיַדְעָּתם: ְקָרא ֵאַלי ְוֶאֱעֶנָּך ְוַאִּגיָדה ְּל 33:3
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ַעל־ָּבֵּתי ָהִעיר ַהּזֹאת ְוַעל־ָּבֵּתי ַמְלֵכי ְיהּוָדה ַהְּנֻתִצים ֶאל־ַהֹּסְללֹו 33:4 ת  ִּכי ֹכה ָאַמר ְיהוָה ֱא

ְוֶאל־ֶהָחֶרב:  
ְגֵרי ָהָאָדם ֲאֶׁשר־ִהֵּכיִתי ְבַאִּפי ּוַבֲחָמִתי ַוֲאֶׁשר ִהְסַּתְרִּתי ָפַני  ָּבִאים ְלִהָּלֵחם ֶאת־ַהַּכְׂשִּדים ּוְלַמְלָאם ֶאת־ּפִ 33:5

ֵמָהִעיר ַהּזֹאת ַעל ָּכל־ָרָעָתם:  
ִהְנִני ַמֲעֶלה־ָּלּה ֲאֻרָכה ּוַמְרֵּפא ּוְרָפאִתים ְוִגֵּליִתי ָלֶהם ֲעֶתֶרת ָׁשלֹום וֱֶאֶמת:  33:6
ה ְוֵאת ְׁשבּות ִיְׂשָרֵאל ּוְבִנִתים ְּכָבִראֹׁשָנה: וֲַהִׁשֹבִתי ֶאת־ְׁשבּות ְיהּודָ 33:7
:  ְוִטַהְרִּתים ִמָּכל־ֲעוָנם ֲאֶׁשר ָחְטאּו־ִלי ְוָסַלְחִּתי לכול־ְלָכל־ֲעונֹוֵתיֶהם ֲאֶׁשר ָחְטאּו־ִלי וֲַאֶׁשר ָּפְׁשעּו ִבי33:8
יֵי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּו ֶאת־ָּכל־ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹעֶׂשה  ְוָהְיָתה ִּלי ְלֵׁשם ָׂשׂשֹון ִלְתִהָּלה ּוְלִתְפֶאֶרת ְלֹכל ּגֹו33:9

ֹאָתם ּוָפֲחדּו ְוָרְגזּו ַעל ָּכל־ַהּטֹוָבה ְוַעל ָּכל־ַהָּׁשלֹום ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹעֶׂשה ָּלּה: 
ם ָחֵרב הּוא ֵמֵאין ָאָדם ּוֵמֵאין ְּבֵהָמה ְּבָעֵרי  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה עֹוד ִיָּׁשַמע ַּבָּמקֹום־ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹאְמִרי33:10

ְיהּוָדה ּוְבֻחצֹות ְירּוָׁשַלִם ַהְנַׁשּמֹות ֵמֵאין ָאָדם ּוֵמֵאין יֹוֵׁשב ּוֵמֵאין ְּבֵהָמה:  
־טֹוב ְיהוָה ִּכי־ְלעֹוָלם  קֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול ַּכָּלה קֹול ֹאְמִרים הֹודּו ֶאת־ְיהוָה ְצָבאֹות ִּכי33:11

ַחְסּדֹו ְמִבִאים ּתֹוָדה ֵּבית ְיהוָה ִּכי־ָאִׁשיב ֶאת־ְׁשבּות־ָהָאֶרץ ְּכָבִראֹׁשָנה ָאַמר ְיהוָה: 
ה ֹרִעים  ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות עֹוד ִיְהיֶה ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ֶהָחֵרב ֵמֵאין־ָאָדם ְוַעד־ְּבֵהָמה ּוְבָכל־ָעָריו ְנו33:12ֵ

ַמְרִּבִצים צֹאן:  
ַּתֲעֹבְרָנה ַהּצֹאן  ְּבָעֵרי ָהָהר ְּבָעֵרי ַהְּׁשֵפָלה ּוְבָעֵרי ַהֶּנֶגב ּוְבֶאֶרץ ִּבְניִָמן ּוִבְסִביֵבי ְירּוָׁשַלִם ּוְבָעֵרי ְיהּוָדה ֹעד 33:13

ַעל־ְיֵדי מֹוֶנה ָאַמר ְיהוָה: 
הוָה וֲַהִקֹמִתי ֶאת־ַהָּדָבר ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֶאל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוַעל־ֵּבית ְיהּוָדה:  ִהֵּנה יִָמים ָּבִאים ְנֻאם־יְ 33:14
ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוָבֵעת ַהִהיא ַאְצִמיַח ְלָדִוד ֶצַמח ְצָדָקה ְוָעָׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָּבָאֶרץ:  33:15
ירּוָׁשַלִם ִּתְׁשּכֹון ָלֶבַטח ְוֶזה ֲאֶׁשר־ִיְקָרא־ָלּה ְיהוָה ִצְדֵקנּו: ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּתָּוַׁשע ְיהּוָדה וִ 33:16
ִּכי־ֹכה ָאַמר ְיהוָה לֹא־ִיָּכֵרת ְלָדִוד ִאיׁש ֹיֵׁשב ַעל־ִּכֵּסא ֵבית־ִיְׂשָרֵאל: 33:17
ְקִטיר ִמְנָחה ְוֹעֶׂשה־ֶּזַבח ָּכל־ַהָּיִמים: ְוַלֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים לֹא־ִיָּכֵרת ִאיׁש ִמְּלָפָני ַמֲעֶלה עֹוָלה ּומַ 33:18
וְַיִהי ְּדַבר־ְיהוָה ֶאל־ִיְרְמיָהּו ֵלאמֹור:  33:19
ם: ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִאם־ָּתֵפרּו ֶאת־ְּבִריִתי ַהּיֹום ְוֶאת־ְּבִריִתי ַהָּלְיָלה ּוְלִבְלִּתי ֱהיֹות יֹוָמם־וַָלְיָלה ְּבִעּתָ 33:20
ְּבִריִתי ֻתַפר ֶאת־ָּדִוד ַעְבִּדי ִמְהיֹות־לֹו ֵבן ֹמֵל ַעל־ִּכְסאֹו ְוֶאת־ַהְלִוִּים ַהֹּכֲהִנים ְמָׁשְרָתי:  ַּגם־33:21
ְרֵתי  ֲאֶׁשר לֹא־ִיָּסֵפר ְצָבא ַהָּׁשַמִים ְולֹא ִיַּמד חֹול ַהָּים ֵּכן ַאְרֶּבה ֶאת־ֶזַרע ָּדִוד ַעְבִּדי ְוֶאת־ַהְלִוִּים ְמׁשָ 33:22

: ֹאִתי
וְַיִהי ְּדַבר־ְיהוָה ֶאל־ִיְרְמיָהּו ֵלאֹמר:  33:23
י ִיְנָאצּון  ֲהלֹוא ָרִאיָת ָמה־ָהָעם ַהֶּזה ִּדְּברּו ֵלאֹמר ְׁשֵּתי ַהִּמְׁשָּפחֹות ֲאֶׁשר ָּבַחר ְיהוָה ָּבֶהם וִַּיְמָאֵסם ְוֶאת־ַעּמִ 33:24

ִמְהיֹות עֹוד ּגֹוי ִלְפֵניֶהם: 
ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִאם־לֹא ְבִריִתי יֹוָמם וָָלְיָלה ֻחּקֹות ָׁשַמִים וָָאֶרץ לֹא־ָׂשְמִּתי:  33:25
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ִׁשיב  ַּגם־ֶזַרע יֲַעקֹוב ְוָדִוד ַעְבִּדי ֶאְמַאס ִמַּקַחת ִמַּזְרעֹו ֹמְׁשִלים ֶאל־ֶזַרע ַאְבָרָהם ִיְׂשָחק ְויֲַעֹקב ִּכי־אשוב אָ 33:26
ם: ֶאת־ְׁשבּוָתם ְוִרַחְמִּתי

־ָּבֶבל ְוָכל־ֵחילֹו ְוָכל־ַמְמְלכֹות ֶאֶרץ ֶמְמׁשֶ 34:1 ֶלת יָדֹו  ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ָהיָה ֶאל־ִיְרְמיָהּו ֵמֵאת ְיהוָה ּוְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶל
ְוָכל־ָהַעִּמים ִנְלָחִמים ַעל־ְירּוָׁשַלִם ְוַעל־ָּכל־ָעֶריָה ֵלאֹמר: 

ֵהי34:2 ִיְׂשָרֵאל ָה ְוָאַמְרָּת ֶאל־ִצְדִקָּיהּו ֶמֶל ְיהּוָדה ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִהְנִני ֹנֵתן  ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא
־ָּבֶבל ּוְׂשָרָפּה ָּבֵאׁש:  ֶאת־ָהִעיר ַהּזֹאת ְּביַד ֶמֶל

־ָּבֶבל ִּתְרֶאיָנה ּוִפיהּו ֶאת־ִּפי  ְוַאָּתה לֹא ִתָּמֵלט ִמָּידֹו ִּכי ָּתֹפׂש ִּתָּתֵפׂש ּוְביָדֹו ִּתָּנֵתן  34:3 ְוֵעיֶני ֶאת־ֵעיֵני ֶמֶל
ְיַדֵּבר ּוָבֶבל ָּתבֹוא:  

ַא ְׁשַמע ְּדַבר־ְיהוָה ִצְדִקָּיהּו ֶמֶל ְיהּוָדה ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ָעֶלי לֹא ָתמּות ֶּבָחֶרב:  34:4
ָלִכים ָהִראֹׁשִנים ֲאֶׁשר־ָהיּו ְלָפֶני ֵּכן ִיְׂשְרפּו־ָל ְוהֹוי ָאדֹון ִיְסְּפדּו־ָל  ְּבָׁשלֹום ָּתמּות ּוְכִמְׂשְרפֹות ֲאבֹוֶתי ַהּמְ 34:5

ִּכי־ָדָבר ֲאִני־ִדַּבְרִּתי ְנֻאם־ְיהוָה: 
ָׁשָלִם:  וְַיַדֵּבר ִיְרְמיָהּו ַהָּנִביא ֶאל־ִצְדִקָּיהּו ֶמֶל ְיהּוָדה ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּבירּו34:6
־ָּבֶבל ִנְלָחִמים ַעל־ְירּוָׁשַלִם ְוַעל ָּכל־ָעֵרי ְיהּוָדה ַהּנֹוָתרֹות ֶאל־ָלִכיׁש ְוֶאל־ֲעֵזָקה ִּכי ֵהָּנה34:7 ִנְׁשֲארּו  ְוֵחיל ֶמֶל

ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ָעֵרי ִמְבָצר:
ֶּמֶל ִצְדִקָּיהּו ְּבִרית ֶאת־ָּכל־ָהָעם ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשַלִם  ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ָהיָה ֶאל־ִיְרְמיָהּו ֵמֵאת ְיהוָה ַאֲחֵרי ְּכֹרת הַ 34:8

ִלְקרֹא ָלֶהם ְּדרֹור:  
הּו ִאיׁש: ְלַׁשַּלח ִאיׁש ֶאת־ַעְבּדֹו ְוִאיׁש ֶאת־ִׁשְפָחתֹו ָהִעְבִרי ְוָהִעְבִרָּיה ָחְפִׁשים ְלִבְלִּתי ֲעָבד־ָּבם ִּביהּוִדי ָאִחי34:9

ָּׂשִרים ְוָכל־ָהָעם ֲאֶׁשר־ָּבאּו ַבְּבִרית ְלַׁשַּלח ִאיׁש ֶאת־ַעְבּדֹו ְוִאיׁש ֶאת־ִׁשְפָחתֹו ָחְפִׁשים ְלִבְלִּתי  וִַּיְׁשְמעּו ָכל־הַ 34:10
ֲעָבד־ָּבם עֹוד וִַּיְׁשְמעּו וְַיַׁשֵּלחּו:  

ָחְפִׁשים ויכבישום וִַּיְכְּבׁשּום ַלֲעָבִדים  וַָּיׁשּובּו ַאֲחֵרי־ֵכן וַָּיִׁשבּו ֶאת־ָהֲעָבִדים ְוֶאת־ַהְּׁשָפחֹות ֲאֶׁשר ִׁשְּלחּו34:11
ְוִלְׁשָפחֹות: 

וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֶאל־ִיְרְמיָהּו ֵמֵאת ְיהוָה ֵלאֹמר:  34:12
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָאֹנִכי ָּכַרִּתי ְבִרית ֶאת־ֲאבֹוֵתיֶכם ְּביֹום הֹוִצִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ מִ 34:13 ְצַרִים ִמֵּבית  ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא

ֲעָבִדים ֵלאֹמר:  
ְפִׁשי ֵמִעָּמ ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּתַׁשְּלחּו ִאיׁש ֶאת־ָאִחיו ָהִעְבִרי ֲאֶׁשר־ִיָּמֵכר ְל וֲַעָבְד ֵׁשׁש ָׁשִנים ְוִׁשַּלְחּתֹו חָ 34:14

ְולֹא־ָׁשְמעּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵאַלי ְולֹא ִהּטּו ֶאת־ָאְזָנם: 
ַאֶּתם ַהּיֹום וַַּתֲעׂשּו ֶאת־ַהָּיָׁשר ְּבֵעיַני ִלְקרֹא ְדרֹור ִאיׁש ְלֵרֵעהּו וִַּתְכְרתּו ְבִרית ְלָפַני ַּבַּבִית וַָּתֻׁשבּו34:15

ֲאֶׁשר־ִנְקָרא ְׁשִמי ָעָליו: 
ִׁשַּלְחֶּתם ָחְפִׁשים ְלַנְפָׁשם  וַָּתֻׁשבּו וְַּתַחְּללּו ֶאת־ְׁשִמי וַָּתִׁשבּו ִאיׁש ֶאת־ַעְבּדֹו ְוִאיׁש ֶאת־ִׁשְפָחתֹו ֲאֶׁשר־34:16

וִַּתְכְּבׁשּו ֹאָתם ִלְהיֹות ָלֶכם ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות: 
ֹור  ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ַאֶּתם לֹא־ְׁשַמְעֶּתם ֵאַלי ִלְקרֹא ְדרֹור ִאיׁש ְלָאִחיו ְוִאיׁש ְלֵרֵעהּו ִהְנִני ֹקֵרא ָלֶכם ְּדר 34:17

ל־ַהֶחֶרב ֶאל־ַהֶּדֶבר ְוֶאל־ָהָרָעב ְוָנַתִּתי ֶאְתֶכם לזועה ְלַזֲעוָה ְלֹכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ:  ְנֻאם־ְיהוָה אֶ 
ֲאֶׁשר  ְוָנַתִּתי ֶאת־ָהֲאָנִׁשים ָהֹעְבִרים ֶאת־ְּבִרִתי ֲאֶׁשר לֹא־ֵהִקימּו ֶאת־ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכְרתּו ְלָפָני ָהֵעֶגל34:18

וַַּיַעְברּו ֵּבין ְּבָתָריו:  ָּכְרתּו ִלְׁשַנִים
ָׂשֵרי ְיהּוָדה ְוָׂשֵרי ְירּוָׁשַלִם ַהָּסִרִסים ְוַהֹּכֲהִנים ְוֹכל ַעם ָהָאֶרץ ָהֹעְבִרים ֵּבין ִּבְתֵרי ָהֵעֶגל:  34:19
עֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֶבֱהַמת ָהָאֶרץ:  ְוָנַתִּתי אֹוָתם ְּביַד ֹאְיֵביֶהם ּוְביַד ְמַבְקֵׁשי ַנְפָׁשם ְוָהְיָתה ִנְבָלָתם ְלַמֲאָכל לְ 34:20
־ְיהּוָדה ְוֶאת־ָׂשָריו ֶאֵּתן ְּביַד ֹאְיֵביֶהם ּוְביַד ְמַבְקֵׁשי ַנְפָׁשם ּוְביַד ֵחיל ֶמֶל ּבָ 34:21 ֶבל ָהֹעִלים ְוֶאת־ִצְדִקָּיהּו ֶמֶל

ֵמֲעֵליֶכם: 
ּזֹאת ְוִנְלֲחמּו ָעֶליָה ּוְלָכדּוָה ּוְׂשָרֻפָה ָבֵאׁש ְוֶאת־ָעֵרי ְיהּוָדה  ִהְנִני ְמַצֶּוה ְנֻאם־ְיהוָה וֲַהִׁשֹבִתים ֶאל־ָהִעיר הַ 34:22

ֶאֵּתן ְׁשָמָמה ֵמֵאין ֹיֵׁשב:
ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ָהיָה ֶאל־ִיְרְמיָהּו ֵמֵאת ְיהוָה ִּביֵמי ְיהֹויִָקים ֶּבן־יֹאִׁשָּיהּו ֶמֶל ְיהּוָדה ֵלאֹמר:  35:1
ִבים ְוִדַּבְרָּת אֹוָתם וֲַהִבאֹוָתם ֵּבית ְיהוָה ֶאל־ַאַחת ַהְּלָׁשכֹות ְוִהְׁשִקיָת אֹוָתם יִָין:  ָהלֹו ֶאל־ֵּבית ָהֵרכָ 35:2
וֶָאַּקח ֶאת־יֲַאַזְניָה ֶבן־ִיְרְמיָהּו ֶּבן־ֲחַבִּצְניָה ְוֶאת־ֶאָחיו ְוֶאת־ָּכל־ָּבָניו ְוֵאת ָּכל־ֵּבית ָהֵרָכִבים:  35:3
ִהים ֲאֶׁשר־ֵאֶצל ִלְׁשַּכת ַהָּׂשִרים ֲאֶׁשר  1וָה ֶאל־ִלְׁשַּכת ְּבֵני ֲחַנְניָה ֶּבן־ְּגַדְליָהּו וָָאִבא ֹאָתם ֵּבית ְיה35:4 ִאיׁש ָהֱא

ִמַּמַעל ְלִלְׁשַּכת ַמֲעֵׂשיָהּו ֶבן־ַׁשֻּלם ֹׁשֵמר ַהַּסף: 
ן ִלְפֵני ְּבֵני ֵבית־ָהֵרָכִבים ְּגִבִעים ְמֵלִאים יִַין ְוֹכסֹות וָֹאַמר ֲאֵליֶהם ְׁשתּו־יִָין:  וֶָאּתֵ 35:5

1 35:4 ֲחַנְניָה ֶּבן־ְּגַדְליָהּו LXX // ָחָנן ֶּבן־ִיְגַּדְליָהּו MT



ם ַעד־עֹוָלם:  וַּיֹאְמרּו לֹא ִנְׁשֶּתה־ָּיִין ִּכי יֹוָנָדב ֶּבן־ֵרָכב ָאִבינּו ִצָּוה ָעֵלינּו ֵלאֹמר לֹא ִתְׁשּתּו־יִַין ַאֶּתם ּוְבֵניכֶ 35:6
ִּתְחיּו  ת לֹא־ִתְבנּו ְוֶזַרע לֹא־ִתְזָרעּו ְוֶכֶרם לֹא־ִתָּטעּו ְולֹא ִיְהיֶה ָלֶכם ִּכי ָּבֳאָהִלים ֵּתְׁשבּו ָּכל־ְיֵמיֶכם ְלַמַעןּוַביִ 35:7

יִָמים ַרִּבים ַעל־ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָּגִרים ָׁשם:  
ֹכל ֲאֶׁשר ִצָּונּו ְלִבְלִּתי ְׁשתֹות־יִַין ָּכל־יֵָמינּו ֲאַנְחנּו ָנֵׁשינּו ָּבֵנינּו ּוְבֹנֵתינּו:  וִַּנְׁשַמע ְּבקֹול ְיהֹוָנָדב ֶּבן־ֵרָכב ָאִבינּו לְ 35:8
ּוְלִבְלִּתי ְּבנֹות ָּבִּתים ְלִׁשְבֵּתנּו ְוֶכֶרם ְוָׂשֶדה וֶָזַרע לֹא ִיְהיֶה־ָּלנּו:  35:9

ֶׁשר־ִצָּונּו יֹוָנָדב ָאִבינּו: וֵַּנֶׁשב ָּבֳאָהִלים וִַּנְׁשַמע וַַּנַעׂש ְּכֹכל אֲ 35:10
־ָּבֶבל ֶאל־ָהָאֶרץ וַּנֹאֶמר ֹּבאּו ְוָנבֹוא ְירּוָׁשַלִם ִמְּפֵני ֵחיל ַהַּכְׂשִּד 35:11 ים ּוִמְּפֵני ֵחיל  וְַיִהי ַּבֲעלֹות ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶל

ֲאָרם וֵַּנֶׁשב ִּבירּוָׁשָלִם:
הּו ֵלאֹמר:  וְַיִהי ְּדַבר־ְיהוָה ֶאל־ִיְרְמי35:12ָ
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָה ְוָאַמְרָּת ְלִאיׁש ְיהּוָדה ּוְליֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשָלִם ֲהלֹוא ִתְקחּו מ35:13 ּוָסר  ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא

ִלְׁשֹמַע ֶאל־ְּדָבַרי ְנֻאם־ְיהוָה:  
יו ְלִבְלִּתי ְׁשתֹות־יִַין ְולֹא ָׁשתּו ַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה ִּכי ָׁשְמעּו  הּוַקם ֶאת־ִּדְבֵרי ְיהֹוָנָדב ֶּבן־ֵרָכב ֲאֶׁשר־ִצָּוה ֶאת־ָּבנָ 35:14

ֵאת ִמְצוַת ֲאִביֶהם ְוָאֹנִכי ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶכם ַהְׁשֵּכם ְוַדֵּבר ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם ֵאָלי: 
ַח ֵלאֹמר 35:15 ֻׁשבּו־ָנא ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ְוֵהיִטיבּו  וֶָאְׁשַלח ֲאֵליֶכם ֶאת־ָּכל־ֲעָבַדי ַהְּנִבִאים ַהְׁשֵּכים ְוָׁש

ִהים ֲאֵחִרים ְלָעְבָדם ּוְׁשבּו ֶאל־ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר־ָנַתִּתי ָלֶכם ְוַלֲאֹבֵתיֶכם וְ  לֹא ִהִּטיֶתם  ַמַעְלֵליֶכם ְוַאל־ֵּתְלכּו ַאֲחֵרי ֱא
ֶאת־ָאְזְנֶכם ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם ֵאָלי: 

הֹוָנָדב ֶּבן־ֵרָכב ֶאת־ִמְצוַת ֲאִביֶהם ֲאֶׁשר ִצָּום ְוָהָעם ַהֶּזה לֹא ָׁשְמעּו ֵאָלי: ִּכי ֵהִקימּו ְּבֵני יְ 35:16
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני ֵמִביא ֶאל־ְיהּוָדה ְוֶאל ָּכל־יֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ֵאת35:17 ֵהי ְצָבאֹות ֱא ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא

ַּבְרִּתי ֲעֵליֶהם יַַען ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶהם ְולֹא ָׁשֵמעּו וֶָאְקָרא ָלֶהם ְולֹא ָענּו: ָּכל־ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּד 
ֵהי ִיְׂשָרֵאל יַַען ֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם ַעל־ִמְצוַת ְיהֹו35:18 ָנָדב  ּוְלֵבית ָהֵרָכִבים ָאַמר ִיְרְמיָהּו ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא

ָּכל־ִמְצוָתיו וַַּתֲעׂשּו ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ִצָּוה ֶאְתֶכם: ֲאִביֶכם וִַּתְׁשְמרּו ֶאת־
ֵהי ִיְׂשָרֵאל לֹא־ִיָּכֵרת ִאיׁש ְליֹוָנָדב ֶּבן־ֵרָכב ֹעֵמד ְלָפַני ָּכל־ַהָּיִמים:35:19 ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא

הּו ֶמֶל ְיהּוָדה ָהיָה ַהָּדָבר ַהֶּזה ֶאל־ִיְרְמיָהּו ֵמֵאת ְיהוָה ֵלאֹמר:  וְַיִהי ַּבָּׁשָנה ָהְרִביִעת ִליהֹויִָקים ֶּבן־יֹאִׁשּיָ 36:1
ַקח־ְל ְמִגַּלת־ֵסֶפר ְוָכַתְבָּת ֵאֶליָה ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר־ִּדַּבְרִּתי ֵאֶלי ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְוַעל־ְיהּוָדה  36:2

 ִמיֵמי יֹאִׁשָּיהּו ְוַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:  ְוַעל־ָּכל־ַהּגֹוִים ִמּיֹום ִּדַּבְרִּתי ֵאֶלי
ָרָעה  אּוַלי ִיְׁשְמעּו ֵּבית ְיהּוָדה ֵאת ָּכל־ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹחֵׁשב ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ְלַמַען יָׁשּובּו ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו הָ 36:3

ְוָסַלְחִּתי ַלֲעוָנם ּוְלַחָּטאָתם: 
ֶאת־ָּברּו ֶּבן־ֵנִרָּיה וִַּיְכֹּתב ָּברּו ִמִּפי ִיְרְמיָהּו ֵאת ָּכל־ִּדְבֵרי ְיהוָה ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ֵאָליו  וִַּיְקָרא ִיְרְמיָהּו36:4

ַעל־ְמִגַּלת־ֵסֶפר:  
וְַיַצֶּוה ִיְרְמיָהּו ֶאת־ָּברּו ֵלאֹמר ֲאִני ָעצּור לֹא אּוַכל ָלבֹוא ֵּבית ְיהוָה:  36:5
ַבְּמִגָּלה ֲאֶׁשר־ָּכַתְבָּת־ִמִּפי ֶאת־ִּדְבֵרי ְיהוָה ְּבָאְזֵני ָהָעם ֵּבית ְיהוָה ְּביֹום צֹום ְוַגם ְּבָאְזֵני  ּוָבאָת ַאָּתה ְוָקָראתָ 36:6

ָכל־ְיהּוָדה ַהָּבִאים ֵמָעֵריֶהם ִּתְקָרֵאם:  
דֹול ָהַאף ְוַהֵחָמה ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ְיהוָה ֶאל־ָהָעם אּוַלי ִּתֹּפל ְּתִחָּנָתם ִלְפֵני ְיהוָה ְויָֻׁשבּו ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ִּכי־גָ 36:7
ַהֶּזה: 
וַַּיַעׂש ָּברּו ֶּבן־ֵנִרָּיה ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ִצָּוהּו ִיְרְמיָהּו ַהָּנִביא ִלְקרֹא ַבֵּסֶפר ִּדְבֵרי ְיהוָה ֵּבית ְיֹהוָה:36:8
36:9 ֹ ־ְיהּוָדה ַּבֹחֶדׁש ַהְּתִׁשִעי ָקְראּו צֹום ִלְפֵני ְיהוָה ָּכל־ָהָעם  וְַיִהי ַבָּׁשָנה ַהֲחִמִׁשית ִליהֹוָיִקים ֶּבן־י אִׁשָּיהּו ֶמֶל

ִּבירּוָׁשָלִם ְוָכל־ָהָעם ַהָּבִאים ֵמָעֵרי ְיהּוָדה ִּבירּוָׁשָלִם: 
ֶבן־ָׁשָפן ַהֹּסֵפר ֶּבָחֵצר ָהֶעְליֹון ֶּפַתח ַׁשַער  וִַּיְקָרא ָברּו ַּבֵּסֶפר ֶאת־ִּדְבֵרי ִיְרְמיָהּו ֵּבית ְיהוָה ְּבִלְׁשַּכת ְּגַמְריָהּו36:10

ֵּבית־ְיהוָה ֶהָחָדׁש ְּבָאְזֵני ָּכל־ָהָעם:  
וִַּיְׁשַמע ִמָכְיהּו ֶבן־ְּגַמְריָהּו ֶבן־ָׁשָפן ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵרי ְיהוָה ֵמַעל ַהֵּסֶפר:  36:11
ֵּנה־ָׁשם ָּכל־ַהָּׂשִרים יֹוְׁשִבים ֱאִליָׁשָמע ַהֹּסֵפר ּוְדָליָהּו ֶבן־ְׁשַמְעיָהּו  וֵַּיֶרד ֵּבית־ַהֶּמֶל ַעל־ִלְׁשַּכת ַהֹּסֵפר ְוהִ 36:12

ְוֶאְלָנָתן ֶּבן־ַעְכּבֹור ּוְגַמְריָהּו ֶבן־ָׁשָפן ְוִצְדִקָּיהּו ֶבן־ֲחַנְניָהּו ְוָכל־ַהָּׂשִרים:  
ִּבְקרֹא ָברּו ַּבֵּסֶפר ְּבָאְזֵני ָהָעם:  וַַּיֵּגד ָלֶהם ִמָכְיהּו ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָׁשֵמַע 36:13
ר ָקָראָת ָּבּה  וִַּיְׁשְלחּו ָכל־ַהָּׂשִרים ֶאל־ָּברּו ֶאת־ְיהּוִדי ֶּבן־ְנַתְניָהּו ֶּבן־ֶׁשֶלְמיָהּו ֶבן־ּכּוִׁשי ֵלאֹמר ַהְּמִגָּלה ֲאׁשֶ 36:14

ן־ֵנִרָּיהּו ֶאת־ַהְּמִגָּלה ְּביָדֹו וַָּיבֹא ֲאֵליֶהם:  ְּבָאְזֵני ָהָעם ָקֶחָּנה ְביְָד וֵָל וִַּיַּקח ָּברּו ּבֶ 
וַּיֹאְמרּו ֵאָליו ֵׁשב ָנא ּוְקָרֶאָּנה ְּבָאְזֵנינּו וִַּיְקָרא ָברּו ְּבָאְזֵניֶהם: 36:15
יד ַנִּגיד ַלֶּמֶל ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים  וְַיִהי ְּכָׁשְמָעם ֶאת־ָּכל־ַהְּדָבִרים ָּפֲחדּו ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו וַּיֹאְמרּו ֶאל־ָּברּו ַהּגֵ 36:16
ָהֵאֶּלה: 
ְוֶאת־ָּברּו ָׁשֲאלּו ֵלאֹמר ַהֶּגד־ָנא ָלנּו ֵאי ָּכַתְבָּת ֶאת־ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִמִּפיו:  36:17



ֵתב ַעל־ַהֵּסֶפר ַּבְּדיֹו:וַּיֹאֶמר ָלֶהם ָּברּו ִמִּפיו ִיְקָרא ֵאַלי ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה וֲַאִני ּכֹ 36:18
וַּיֹאְמרּו ַהָּׂשִרים ֶאל־ָּברּו ֵל ִהָּסֵתר ַאָּתה ְוִיְרְמיָהּו ְוִאיׁש ַאל־יֵַדע ֵאיֹפה ַאֶּתם:  36:19
ָאְזֵני ַהֶּמֶל ֵאת  וַָּיֹבאּו ֶאל־ַהֶּמֶל ָחֵצָרה ְוֶאת־ַהְּמִגָּלה ִהְפִקדּו ְּבִלְׁשַּכת ֱאִליָׁשָמע ַהֹּסֵפר וַַּיִּגידּו ּבְ 36:20

ָּכל־ַהְּדָבִרים: 
ִדי ְּבָאְזֵני ַהֶּמֶל  וִַּיְׁשַלח ַהֶּמֶל ֶאת־ְיהּוִדי ָלַקַחת ֶאת־ַהְּמִגָּלה וִַּיָּקֶחָה ִמִּלְׁשַּכת ֱאִליָׁשָמע ַהֹּסֵפר וִַּיְקָרֶאָה ְיהּו36:21

  : ּוְבָאְזֵני ָּכל־ַהָּׂשִרים ָהֹעְמִדים ֵמַעל ַהֶּמֶל
ְוַהֶּמֶל יֹוֵׁשב ֵּבית ַהֹחֶרף ַּבֹחֶדׁש ַהְּתִׁשיִעי ְוֶאת־ָהָאח ְלָפָניו ְמֹבָעֶרת:  36:22
ׁש ְּדָלתֹות ְוַאְרָּבָעה ִיְקָרֶעָה ְּבַתַער ַהֹּסֵפר ְוַהְׁשֵל ֶאל־ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ֶאל־ָהאָ 36:23 ח ַעד־ֹּתם  וְַיִהי ִּכְקרֹוא ְיהּוִדי ָׁש

ֵאׁש ֲאֶׁשר ַעל־ָהָאח:  ָּכל־ַהְּמִגָּלה ַעל־הָ 
ְולֹא ָפֲחדּו ְולֹא ָקְרעּו ֶאת־ִּבְגֵדיֶהם ַהֶּמֶל ְוָכל־ֲעָבָדיו ַהֹּׁשְמִעים ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה: 36:24
ַמע ֲאֵליֶהם:  ְוַגם ֶאְלָנָתן ּוְדָליָהּו ּוְגַמְריָהּו ִהְפִּגעּו ַבֶּמֶל ְלִבְלִּתי ְׂשֹרף ֶאת־ַהְּמִגָּלה ְולֹא ׁשָ 36:25
ת ֶאת־ָּברּו  וְַיַצֶּוה ַהֶּמֶל ֶאת־ְיַרְחְמֵאל ֶּבן־ַהֶּמֶל ְוֶאת־ְׂשָריָהּו ֶבן־ַעְזִריֵאל ְוֶאת־ֶׁשֶלְמיָהּו ֶּבן־ַעְבְּדֵאל ָלַקחַ 36:26

ַהֹּסֵפר ְוֵאת ִיְרְמיָהּו ַהָּנִביא וַַּיְסִּתֵרם ְיהוָה: 
ֶאל־ִיְרְמיָהּו ַאֲחֵרי ְׂשֹרף ַהֶּמֶל ֶאת־ַהְּמִגָּלה ְוֶאת־ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָּכַתב ָּברּו ִמִּפי ִיְרְמיָהּו  וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה 36:27
ֵלאֹמר:  
ֶׁשר ׁשּוב ַקח־ְל ְמִגָּלה ַאֶחֶרת ּוְכֹתב ָעֶליָה ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהִראֹׁשִנים ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל־ַהְּמִגָּלה ָהִראֹׁשָנה אֲ 36:28

־ְיהּוָדה:   ָׂשַרף ְיהֹויִָקים ֶמֶל
־ְיהּוָדה ּתֹאַמר ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ַאָּתה ָׂשַרְפָּת ֶאת־ַהְּמִגָּלה ַהּזֹאת ֵלאֹמר ַמּדּוַע ָּכַתבְ 36:29 ָּת  ְוַעל־ְיהֹויִָקים ֶמֶל

־ָּבֶבל ְוִהְׁשִחית ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְוִהְׁש  ִּבית ִמֶּמָּנה ָאָדם ּוְבֵהָמה: ָעֶליָה ֵלאֹמר ּבֹא־יָבֹוא ֶמֶל
ֶלֶכת ַלֹחֶרב  ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ַעל־ְיהֹויִָקים ֶמֶל ְיהּוָדה לֹא־ִיְהיֶה־ּלֹו יֹוֵׁשב ַעל־ִּכֵּסא ָדִוד ְוִנְבָלתֹו ִּתְהיֶה ֻמְׁש 36:30

ַּבּיֹום ְוַלֶּקַרח ַּבָּלְיָלה:  
עֹו ְוַעל־ֲעָבָדיו ֶאת־ֲעוָנם ְוֵהֵבאִתי ֲעֵליֶהם ְוַעל־ֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ְוֶאל־ִאיׁש ְיהּוָדה ֵאת  ּוָפַקְדִּתי ָעָליו ְוַעל־ַזְר 36:31

ָּכל־ָהָרָעה ֲאֶׁשר־ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶהם ְולֹא ָׁשֵמעּו: 
ַהֹּסֵפר וִַּיְכֹּתב ָעֶליָה ִמִּפי ִיְרְמיָהּו ֵאת ָּכל־ִּדְבֵרי  ְוִיְרְמיָהּו ָלַקח ְמִגָּלה ַאֶחֶרת ַוִּיְּתָנּה ֶאל־ָּברּו ֶּבן־ֵנִרָּיהּו36:32

־ְיהּוָדה ָּבֵאׁש ְועֹוד נֹוַסף ֲעֵליֶהם ְּדָבִרים ַרִּבים ָּכֵהָּמה:  ַהֵּסֶפר ֲאֶׁשר ָׂשַרף ְיהֹויִָקים ֶמֶל
־ֶמֶל ִצְדִקָּיהּו ֶּבן־יֹאִׁשָּיהּו ַּתַחת ָּכְני37:1ָ ־ָּבֶבל ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה:  וִַּיְמָל הּו ֶּבן־ְיהֹויִָקים ֲאֶׁשר ִהְמִלי ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶל
ְולֹא ָׁשַמע הּוא וֲַעָבָדיו ְוַעם ָהָאֶרץ ֶאל־ִּדְבֵרי ְיהוָה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּביַד ִיְרְמיָהּו ַהָּנִביא:  37:2
ן־ֶׁשֶלְמיָה ְוֶאת־ְצַפְניָהּו ֶבן־ַמֲעֵׂשיָה ַהֹּכֵהן ֶאל־ִיְרְמיָהּו ַהָּנִביא ֵלאֹמר  וִַּיְׁשַלח ַהֶּמֶל ִצְדִקָּיהּו ֶאת־ְיהּוַכל ּבֶ 37:3

ֵהינּו:   ִהְתַּפֶּלל־ָנא ַבֲעֵדנּו ֶאל־ְיהוָה ֱא
ְוִיְרְמיָהּו ָּבא ְוֹיֵצא ְּבתֹו ָהָעם ְולֹא־ָנְתנּו ֹאתֹו ֵּבית הכליא ַהְּכלּוא:  37:4
ִמִּמְצָרִים וִַּיְׁשְמעּו ַהַּכְׂשִּדים ַהָּצִרים ַעל־ְירּוָׁשַלִם ֶאת־ִׁשְמָעם וֵַּיָעלּו ֵמַעל ְירּוָׁשָלִם:ְוֵחיל ַּפְרֹעה יָָצא 37:5
וְַיִהי ְּדַבר־ְיהוָה ֶאל־ִיְרְמיָהּו ַהָּנִביא ֵלאֹמר:  37:6
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֹּכה תֹאְמרּו ֶאל־ֶמֶל ְיהּוָדה ַהֹּׁשלֵ 37:7 ַח ֶאְתֶכם ֵאַלי ְלָדְרֵׁשִני ִהֵּנה ֵחיל ַּפְרֹעה ַהֹּיֵצא  ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא

ָלֶכם ְלֶעְזָרה ָׁשב ְלַאְרצֹו ִמְצָרִים:  
ְוָׁשבּו ַהַּכְׂשִּדים ְוִנְלֲחמּו ַעל־ָהִעיר ַהּזֹאת ּוְלָכֻדָה ּוְׂשָרֻפָה ָבֵאׁש: 37:8
ֵלאֹמר ָה יְֵלכּו ֵמָעֵלינּו ַהַּכְׂשִּדים ִּכי־לֹא יֵֵלכּו:  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ַאל־ַּתִּׁשאּו ַנְפֹׁשֵתיֶכם 37:9

מּו ְוָׂשְרפּו  ִּכי ִאם־ִהִּכיֶתם ָּכל־ֵחיל ַּכְׂשִּדים ַהִּנְלָחִמים ִאְּתֶכם ְוִנְׁשֲארּו ָבם ֲאָנִׁשים ְמֻדָּקִרים ִאיׁש ְּבָאֳהלֹו יָקּו37:10
ֶאת־ָהִעיר ַהּזֹאת ָּבֵאׁש:  

ֵהָעלֹות ֵחיל ַהַּכְׂשִּדים ֵמַעל ְירּוָׁשָלִם ִמְּפֵני ֵחיל ַּפְרֹעה: ְוָהיָה ּבְ 37:11
וֵַּיֵצא ִיְרְמיָהּו ִמירּוָׁשַלִם ָלֶלֶכת ֶאֶרץ ִּבְניִָמן ַלֲחִלק ִמָּׁשם ְּבתֹו ָהָעם: 37:12
ָּייה ֶּבן־ֶׁשֶלְמיָה ֶּבן־ֲחַנְניָה וִַּיְתֹּפׂש ֶאת־ִיְרְמיָהּו ַהָּנִביא  וְַיִהי־הּוא ְּבַׁשַער ִּבְניִָמן ְוָׁשם ַּבַעל ְּפִקֻדת ּוְׁשמֹו ִיְראִ 37:13

ֵלאֹמר ֶאל־ַהַּכְׂשִּדים ַאָּתה ֹנֵפל:  
ֶאל־ַהָּׂשִרים:  ְיִבֵאהּווַּיֹאֶמר ִיְרְמיָהּו ֶׁשֶקר ֵאיֶנִּני ֹנֵפל ַעל־ַהַּכְׂשִּדים ְולֹא ָׁשַמע ֵאָליו וִַּיְתֹּפׂש ִיְרִאָּייה ְּבִיְרְמיָהּו וַ 37:14
ׂשּו ְלֵבית  וִַּיְקְצפּו ַהָּׂשִרים ַעל־ִיְרְמיָהּו ְוִהּכּו ֹאתֹו ְוָנְתנּו אֹותֹו ֵּבית ָהֵאסּור ֵּבית ְיהֹוָנָתן ַהֹּסֵפר ִּכי־ֹאתֹו עָ 37:15
ַהֶּכֶלא: 
הּו יִָמים ַרִּבים:ִּכי ָבא ִיְרְמיָהּו ֶאל־ֵּבית ַהּבֹור ְוֶאל־ַהֲחנֻיֹות וֵַּיֶׁשב־ָׁשם ִיְרְמָי37:16
ְיהוָה וַּיֹאֶמר ִיְרְמיָהּו  וִַּיְׁשַלח ַהֶּמֶל ִצְדִקָּיהּו וִַּיָּקֵחהּו וִַּיְׁשָאֵלהּו ַהֶּמֶל ְּבֵביתֹו ַּבֵּסֶתר וַּיֹאֶמר ֲהיֵׁש ָּדָבר ֵמֵאת  37:17

־ָּבֶבל ִּתָּנֵתן: יֵׁש וַּיֹאֶמר ְּביַד ֶמֶל
ְמיָהּו ֶאל־ַהֶּמֶל ִצְדִקָּיהּו ֶמה ָחָטאִתי ְל ְוַלֲעָבֶדי ְוָלָעם ַהֶּזה ִּכי־ְנַתֶּתם אֹוִתי ֶאל־ֵּבית ַהֶּכֶלא: וַּיֹאֶמר ִיְר 37:18



־ָּבֶבל ֲעֵליֶכם ְוַעל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת:  37:19 ואיו ְוַאֵּיה ְנִביֵאיֶכם ֲאֶׁשר־ִנְּבאּו ָלֶכם ֵלאֹמר לֹא־יָבֹא ֶמֶל
ְׁשַמע־ָנא ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ִּתָּפל־ָנא ְתִחָּנִתי ְלָפֶני ְוַאל־ְּתִׁשֵבִני ֵּבית ְיהֹוָנָתן ַהֹּסֵפר ְולֹא ָאמּות ָׁשם: ְוַעָּתה 37:20
ֹאִפים ַעד־ֹּתם  וְַיַצֶּוה ַהֶּמֶל ִצְדִקָּיהּו וַַּיְפִקדּו ֶאת־ִיְרְמיָהּו ַּבֲחַצר ַהַּמָּטָרה ְוָנֹתן לֹו ִכַּכר־ֶלֶחם ַלּיֹום ִמחּוץ הָ 37:21

ָּכל־ַהֶּלֶחם ִמן־ָהִעיר וֵַּיֶׁשב ִיְרְמיָהּו ַּבֲחַצר ַהַּמָּטָרה:  
ְּדָבִרים ֲאֶׁשר  וִַּיְׁשַמע ְׁשַפְטיָה ֶבן־ַמָּתן ּוְגַדְליָהּו ֶּבן־ַּפְׁשחּור ְויּוַכל ֶּבן־ֶׁשֶלְמיָהּו ּוַפְׁשחּור ֶּבן־ַמְלִּכָּיה ֶאת־הַ 38:1

ל־ָּכל־ָהָעם ֵלאֹמר:ִיְרְמיָהּו ְמַדֵּבר אֶ 
ְיָתה־ּלֹו  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ַהֹּיֵׁשב ָּבִעיר ַהּזֹאת יָמּות ַּבֶחֶרב ָּבָרָעב ּוַבָּדֶבר ְוַהֹּיֵצא ֶאל־ַהַּכְׂשִּדים יחיה ְוָחיָה ְוהָ 38:2

ַנְפׁשֹו ְלָׁשָלל וָָחי: 
־ָּבֶבל ּוְלָכָדּה:  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִהָּנֹתן ִּתָּנֵתן ָהִעיר 38:3 ַהּזֹאת ְּביַד ֵחיל ֶמֶל
ה  וַּיֹאְמרּו ַהָּׂשִרים ֶאל־ַהֶּמֶל יּוַמת ָנא ֶאת־ָהִאיׁש ַהֶּזה ִּכי־ַעל־ֵּכן הּוא־ְמַרֵּפא ֶאת־ְיֵדי ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחמָ 38:4

ָבִרים ָהֵאֶּלה ִּכי ָהִאיׁש ַהֶּזה ֵאיֶנּנּו ֹדֵרׁש ְלָׁשלֹום ָלָעם  ַהִּנְׁשָאִרים ָּבִעיר ַהּזֹאת ְוֵאת ְיֵדי ָכל־ָהָעם ְלַדֵּבר ֲאֵליֶהם ַּכְּד 
ַהֶּזה ִּכי ִאם־ְלָרָעה: 

וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ִצְדִקָּיהּו ִהֵּנה־הּוא ְּביְֶדֶכם ִּכי־ֵאין ַהֶּמֶל יּוַכל ֶאְתֶכם ָּדָבר:  38:5
ּבֹור ַמְלִּכָּיהּו ֶבן־ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ַּבֲחַצר ַהַּמָּטָרה וְַיַׁשְּלחּו ֶאת־ִיְרְמיָהּו  וִַּיְקחּו ֶאת־ִיְרְמיָהּו וַַּיְׁשִלכּו ֹאתֹו ֶאל־הַ 38:6

ַּבֲחָבִלים ּוַבּבֹור ֵאין־ַמִים ִּכי ִאם־ִטיט וִַּיְטַּבע ִיְרְמיָהּו ַּבִּטיט: 
ֶל ִּכי־ָנְתנּו ֶאת־ִיְרְמיָהּו ֶאל־ַהּבֹור ְוַהֶּמֶל יֹוֵׁשב ְּבַׁשַער וִַּיְׁשַמע ֶעֶבד־ֶמֶל ַהּכּוִׁשי ִאיׁש ָסִריס ְוהּוא ְּבֵבית ַהּמֶ 38:7

ִּבְניִָמן: 
וֵַּיֵצא ֶעֶבד־ֶמֶל ִמֵּבית ַהֶּמֶל וְַיַדֵּבר ֶאל־ַהֶּמֶל ֵלאֹמר: 38:8
ַהָּנִביא ֵאת ֲאֶׁשר־ִהְׁשִליכּו ֶאל־ַהּבֹור וַָּיָמת ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ֵהֵרעּו ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְלִיְרְמיָהּו 38:9

ַּתְחָּתיו ִמְּפֵני ָהָרָעב ִּכי ֵאין ַהֶּלֶחם עֹוד ָּבִעיר:  
ִׁשים ֲאָנִׁשים ְוַהֲעִליָת ֶאת־ִיְרְמיָהּו38:10 ַהָּנִביאוְַיַצֶּוה ַהֶּמֶל ֵאת ֶעֶבד־ֶמֶל ַהּכּוִׁשי ֵלאֹמר ַקח ְּביְָד ִמֶּזה ְׁש

ִמן־ַהּבֹור ְּבֶטֶרם יָמּות:  
ְסָחבֹות  וִַּיַּקח ֶעֶבד־ֶמֶל ֶאת־ָהֲאָנִׁשים ְּביָדֹו וַָּיבֹא ֵבית־ַהֶּמֶל ֶאל־ַּתַחת ָהאֹוָצר וִַּיַּקח ִמָּׁשם ְּבלֹויֵ הסחבות38:11

ּוְבלֹוֵי ְמָלִחים וְַיַׁשְּלֵחם ֶאל־ִיְרְמיָהּו ֶאל־ַהּבֹור ַּבֲחָבִלים: 
38:12 ֹ אֶמר ֶעֶבד־ֶמֶל ַהּכּוִׁשי ֶאל־ִיְרְמיָהּו ִׂשים ָנא ְּבלֹוֵאי ַהְּסָחבֹות ְוַהְּמָלִחים ַּתַחת ַאִּצלֹות יֶָדי ִמַּתַחת  וַּי

ַלֲחָבִלים וַַּיַעׂש ִיְרְמיָהּו ֵּכן:  
יָהּו ַּבֲחַצר ַהַּמָּטָרה: וִַּיְמְׁשכּו ֶאת־ִיְרְמיָהּו ַּבֲחָבִלים וַַּיֲעלּו ֹאתֹו ִמן־ַהּבֹור וֵַּיֶׁשב ִיְרמְ 38:13
וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל  וִַּיְׁשַלח ַהֶּמֶל ִצְדִקָּיהּו וִַּיַּקח ֶאת־ִיְרְמיָהּו ַהָּנִביא ֵאָליו ֶאל־ָמבֹוא ַהְּׁשִליִׁשי ֲאֶׁשר ְּבֵבית ְיהוָה  38:14

ָּדָבר:  ֶאל־ִיְרְמיָהּו ֹׁשֵאל ֲאִני ֹאְת ָּדָבר ַאל־ְּתַכֵחד ִמֶּמִּני  
וַּיֹאֶמר ִיְרְמיָהּו ֶאל־ִצְדִקָּיהּו ִּכי ַאִּגיד ְל ֲהלֹוא ָהֵמת ְּתִמיֵתִני ְוִכי ִאיָעְצ לֹא ִתְׁשַמע ֵאָלי: 38:15
38:16 ֹ את ִאם־ֲאִמיֶת  וִַּיָּׁשַבע ַהֶּמֶל ִצְדִקָּיהּו ֶאל־ִיְרְמיָהּו ַּבֵּסֶתר ֵלאֹמר ַחי־ְיהוָה ֲאֶׁשר ָעָׂשה־ָלנּו ֶאת־ַהֶּנֶפׁש ַהּז

 : ְוִאם־ֶאֶּתְנ ְּביַד ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ְמַבְקִׁשים ֶאת־ַנְפֶׁש
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִאם־יָצֹא ֵתֵצא ֶאל־ָׂשֵרי ֶמֶל 38:17 ֵהי ְצָבאֹות ֱא ־ָּבֶבל וַּיֹאֶמר ִיְרְמיָהּו ֶאל־ִצְדִקָּיהּו ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא
:  ְוָחְיָתה  ַנְפֶׁש ְוָהִעיר ַהּזֹאת לֹא ִתָּׂשֵרף ָּבֵאׁש ְוָחִיָתה ַאָּתה ּוֵביֶת
ֵלט  ְוִאם לֹא־ֵתֵצא ֶאל־ָׂשֵרי ֶמֶל ָּבֶבל ְוִנְּתָנה ָהִעיר ַהּזֹאת ְּביַד ַהַּכְׂשִּדים ּוְׂשָרפּוָה ָּבֵאׁש ְוַאָּתה לֹא־ִתּמָ 38:18
ִמָּיָדם: 
 ִצְדִקָּיהּו ֶאל־ִיְרְמיָהּו ֲאִני ֹדֵאג ֶאת־ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ָנְפלּו ֶאל־ַהַּכְׂשִּדים ֶּפן־ִיְּתנּו ֹאִתי ְּביָָדם  וַּיֹאֶמר ַהֶּמלֶ 38:19

ְוִהְתַעְּללּו־ִבי:
:  וַּיֹאֶמר ִיְרְמיָהּו לֹא ִיֵּתנּו ְׁשַמע־ָנא ְּבקֹול ְיהוָה ַלֲאֶׁשר ֲאִני ֹּדֵבר ֵאֶלי ְוִייַטב ְל ּו38:20 ְתִחי ַנְפֶׁש
ְוִאם־ָמֵאן ַאָּתה ָלֵצאת ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִהְרַאִני ְיהוָה: 38:21
־ְיהּוָדה מּוָצאֹות ֶאל־ָׂשֵרי ֶמֶל ָּבֶבל ְוֵהָּנה ֹאְמרֹות ִהִּסי38:22 תּו ְויְָכלּו  ְוִהֵּנה ָכל־ַהָּנִׁשים ֲאֶׁשר ִנְׁשֲארּו ְּבֵבית ֶמֶל

מֶ   ָהְטְּבעּו ַבֹּבץ ַרְגֶל ָנֹסגּו ָאחֹור:  ְל ַאְנֵׁשי ְׁש
־ָּבֶבל ִּתּתָ 38:23 ֵפׂש ְוֶאת־ָּכל־ָנֶׁשי ְוֶאת־ָּבֶני מֹוִצִאים ֶאל־ַהַּכְׂשִּדים ְוַאָּתה לֹא־ִתָּמֵלט ִמָּיָדם ִּכי ְביַד ֶמֶל

ְוֶאת־ָהִעיר ַהּזֹאת ִּתְׂשֹרף ָּבֵאׁש:
ְרְמיָהּו ִאיׁש ַאל־יֵַדע ַּבְּדָבִרים־ָהֵאֶּלה ְולֹא ָתמּות: וַּיֹאֶמר ִצְדִקָּיהּו ֶאל־יִ 38:24
ל־ַהֶּמֶל  ְוִכי־ִיְׁשְמעּו ַהָּׂשִרים ִּכי־ִדַּבְרִּתי ִאָּת ּוָבאּו ֵאֶלי ְוָאְמרּו ֵאֶלי ַהִּגיָדה־ָּנא ָלנּו ַמה־ִּדַּבְרָּת אֶ 38:25

:  ַאל־ְּתַכֵחד ִמֶּמּנּו ְולֹא ְנִמיֶת ּוַמה־ִּד  ֶּבר ֵאֶלי ַהֶּמֶל
ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ַמִּפיל־ֲאִני ְתִחָּנִתי ִלְפֵני ַהֶּמֶל ְלִבְלִּתי ֲהִׁשיֵבִני ֵּבית ְיהֹוָנָתן ָלמּות ָׁשם:38:26



ה ֲאֶׁשר ִצָּוה ַהֶּמֶל וַַּיֲחִרׁשּו ִמֶּמּנּו  וַָּיֹבאּו ָכל־ַהָּׂשִרים ֶאל־ִיְרְמיָהּו וִַּיְׁשֲאלּו ֹאתֹו וַַּיֵּגד ָלֶהם ְּכָכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאּלֶ 38:27
ִּכי לֹא־ִנְׁשַמע ַהָּדָבר:

ְוָהיָה ַּכֲאֶׁשר ִנְלְּכָדה ְירּוָׁשָלִם:וֵַּיֶׁשב ִיְרְמיָהּו ַּבֲחַצר ַהַּמָּטָרה ַעד־יֹום ֲאֶׁשר־ִנְלְּכָדה ְירּוָׁשָלִם38:28
־ָּבֶבל ְוָכל־ֵחילֹו ֶאל־ְירּוָׁשַלִם  ַּבָּׁשָנה ַהְּתִׁשִעית ְלִצְדִקָּיהּו 39:1 ־ְיהּוָדה ַּבֹחֶדׁש ָהֲעִׂשִרי ָּבא ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶל ֶמֶל

וַָּיֻצרּו ָעֶליָה:
ְּבַעְׁשֵּתי־ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְלִצְדִקָּיהּו ַּבֹחֶדׁש ָהְרִביִעי ְּבִתְׁשָעה ַלֹחֶדׁש ָהְבְקָעה ָהִעיר:  39:2
־ָּבֶבל וֵַּיְׁשבּו ְּבַׁשַער ַהָּתוֶ ֵנְרַגל ַׂשר־ֶאֶצר ַסְמַּגר ָנבּו ַׁשר־ֻסִכים ַרב־ָסִריס ֵנְרַגל וַָּיֹבאּו39:3 ַׂשר־ֶאֶצר   ֹּכל ָׂשֵרי ֶמֶל

ַרב־ָמג ְוָכל־ְׁשֵאִרית ָׂשֵרי ֶמֶל ָּבֶבל:  
־ְיהּוָדה ְוֹכל ַאְנֵׁשי הַ 39:4 ִּמְלָחָמה וִַּיְבְרחּו וֵַּיְצאּו ַלְיָלה ִמן־ָהִעיר ֶּדֶר ַּגן ַהֶּמֶל  וְַיִהי ַּכֲאֶׁשר ָרָאם ִצְדִקָּיהּו ֶמֶל

ְּבַׁשַער ֵּבין ַהֹחֹמָתִים וֵַּיֵצא ֶּדֶר ָהֲעָרָבה:  
הּו ֶאל־ְנבּוַכְדֶראַּצר  וִַּיְרְּדפּו ֵחיל־ַּכְׂשִּדים ַאֲחֵריֶהם וַַּיִּׂשגּו ֶאת־ִצְדִקָּיהּו ְּבַעְרבֹות ְיֵרחֹו וִַּיְקחּו ֹאתֹו וַַּיֲעלֻ 39:5

־ָּבֶבל ִרְבָלָתה ְּבֶאֶרץ ֲחָמת וְַיַדֵּבר ִאּתֹו ִמְׁשָּפִטים:   ֶמֶל
וִַּיְׁשַחט ֶמֶל ָּבֶבל ֶאת־ְּבֵני ִצְדִקָּיהּו ְּבִרְבָלה ְלֵעיָניו ְוֵאת ָּכל־ֹחֵרי ְיהּוָדה ָׁשַחט ֶמֶל ָּבֶבל:  39:6
ר וַַּיַאְסֵרהּו ַּבְנֻחְׁשַּתִים ָלִביא ֹאתֹו ָּבֶבָלה:  ְוֶאת־ֵעיֵני ִצְדִקָּיהּו ִעּוֵ 39:7
ְוֶאת־ֵּבית ַהֶּמֶל ְוֶאת־ֵּבית ָהָעם ָׂשְרפּו ַהַּכְׂשִּדים ָּבֵאׁש ְוֶאת־ֹחמֹות ְירּוָׁשַלִם ָנָתצּו: 39:8
ֵאת יֶֶתר ָהָעם ַהִּנְׁשָאִרים ֶהְגָלה ְנבּוַזר־ֲאָדן  ְוֵאת יֶֶתר ָהָעם ַהִּנְׁשָאִרים ָּבִעיר ְוֶאת־ַהֹּנְפִלים ֲאֶׁשר ָנְפלּו ָעָליו וְ 39:9

ַרב־ַטָּבִחים ָּבֶבל:  
ָרִמים  ּוִמן־ָהָעם ַהַּדִּלים ֲאֶׁשר ֵאין־ָלֶהם ְמאּוָמה ִהְׁשִאיר ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב־ַטָּבִחים ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה וִַּיֵּתן ָלֶהם ּכְ 39:10

ִויֵגִבים ַּבּיֹום ַההּוא:  
־ָּבֶבל ַעל־ִיְרְמיָהּו ְּביַד ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב־ַטָּבִחים ֵלאֹמר:  וְַיַצו39:11 ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶל
ָקֶחּנּו ְוֵעיֶני ִׂשים ָעָליו ְוַאל־ַּתַעׂש לֹו ְמאּוָמה ָּרע ִּכי אם ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ֵאֶלי ֵּכן ֲעֵׂשה ִעּמֹו: 39:12
־ָּבֶבל:  וִַּיְׁשַלח ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב־טַ 39:13 ָּבִחים ּוְנבּוַׁשְזָּבן ַרב־ָסִריס ְוֵנְרַגל ַׂשר־ֶאֶצר ַרב־ָמג ְוֹכל ַרֵּבי ֶמֶל
ֹוִצֵאהּו ֶאל־ַהָּבִית  וִַּיְׁשְלחּו וִַּיְקחּו ֶאת־ִיְרְמיָהּו ֵמֲחַצר ַהַּמָּטָרה וִַּיְּתנּו ֹאתֹו ֶאל־ְּגַדְליָהּו ֶּבן־ֲאִחיָקם ֶּבן־ָׁשָפן ְלה 39:14

ב ְּבתֹו ָהָעם: וֵַּיׁשֶ 
ְוֶאל־ִיְרְמיָהּו ָהיָה ְדַבר־ְיהוָה ִּבְהֹיתֹו ָעצּור ַּבֲחַצר ַהַּמָּטָרה ֵלאֹמר:  39:15
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני מבי ֵמִביא ֶאת־ְּד 39:16 ָבַרי ָהלֹו ְוָאַמְרָּת ְלֶעֶבד־ֶמֶל ַהּכּוִׁשי ֵלאֹמר ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא

ל־ָהִעיר ַהּזֹאת ְלָרָעה ְולֹא ְלטֹוָבה ְוָהיּו ְלָפֶני ַּבּיֹום ַההּוא: אֶ 
ְוִהַּצְלִּתי ַבּיֹום־ַההּוא ְנֻאם־ְיהוָה ְולֹא ִתָּנֵתן ְּביַד ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר־ַאָּתה יָגֹור ִמְּפֵניֶהם:  39:17
 ַנְפְׁש ְלָׁשָלל ִּכי־ָבַטְחָּת ִּבי ְנֻאם־ְיהוָה: ִּכי ַמֵּלט ֲאַמֶּלְט ּוַבֶחֶרב לֹא ִתֹּפל ְוָהְיָתה לְ 39:18

תֹו  ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ָהיָה ֶאל־ִיְרְמיָהּו ֵמֵאת ְיהוָה ַאַחר ַׁשַּלח ֹאתֹו ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב־ַטָּבִחים ִמן־ָהָרָמה ְּבַקְחּתֹו אֹ 40:1
ַלִם ִויהּוָדה ַהֻּמְגִלים ָּבֶבָלה:  ְוהּוא־ָאסּור ָּבאִזִּקים ְּבתֹו ָּכל־ָּגלּות ְירּוׁשָ 

ֶהי ִּדֶּבר ֶאת־ָהָרָעה ַהּזֹאת ֶאל־ַהָּמקֹום ַהֶּזה: 40:2 וִַּיַּקח ַרב־ַטָּבִחים ְלִיְרְמיָהּו וַּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהוָה ֱא
קֹולֹו ְוָהיָה ָלֶכם דבר ַהָּדָבר ַהֶּזה: וַָּיֵבא וַַּיַעׂש ְיהוָה ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר ִּכי־ֲחָטאֶתם ַליהוָה ְולֹא־ְׁשַמְעֶּתם ּבְ 40:3
ם ֶאת־ֵעיִני  ְוַעָּתה ִהֵּנה ִפַּתְחִּתי ַהּיֹום ִמן־ָהאִזִּקים ֲאֶׁשר ַעל־יֶָד ִאם־טֹוב ְּבֵעיֶני ָלבֹוא ִאִּתי ָבֶבל ּבֹא ְוָאִׂשי40:4

:  ָעֶלי ְוִאם־ַרע ְּבֵעיֶני ָלבֹוא־ִאִּתי ָבֶבל ֲחָדל ְרֵאה ָּכל־הָ  ָאֶרץ ְלָפֶני ֶאל־טֹוב ְוֶאל־ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֶני ָלֶלֶכת ָׁשָּמה ֵל
־ָּבֶבל ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ְוׁשֵ 40:5 ב ִאּתֹו ְּבתֹו ְועֹוֶדּנּו לֹא־יָׁשּוב ְוֻׁשָבה ֶאל־ְּגַדְליָה ֶבן־ֲאִחיָקם ֶּבן־ָׁשָפן ֲאֶׁשר ִהְפִקיד ֶמֶל

ֵעיֶני ָלֶלֶכת ֵל וִַּיֶּתן־לֹו ַרב־ַטָּבִחים ֲאֻרָחה ּוַמְׂשֵאת וְַיַׁשְּלֵחהּו:  ָהָעם אֹו ֶאל־ָּכל־ַהָּיָׁשר ּבְ 
וַָּיבֹא ִיְרְמיָהּו ֶאל־ְּגַדְליָה ֶבן־ֲאִחיָקם ַהִּמְצָּפָתה וֵַּיֶׁשב ִאּתֹו ְּבתֹו ָהָעם ַהִּנְׁשָאִרים ָּבָאֶרץ: 40:6
־ָּבֶבל ֶאת־ְּגַדְליָהּו ֶבן־ֲאִחיָקם ָּבָאֶרץ  וִַּיְׁשְמעּו ָכל־ָׂשֵרי ַהחֲ 40:7 יִָלים ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ֵהָּמה ְוַאְנֵׁשיֶהם ִּכי־ִהְפִקיד ֶמֶל

ְוִכי ִהְפִקיד ִאּתֹו ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים וָָטף ּוִמַּדַּלת ָהָאֶרץ ֵמֲאֶׁשר לֹא־ָהְגלּו ָּבֶבָלה:  
ְוִיְׁשָמֵעאל ֶּבן־ְנַתְניָהּו ְויֹוָחָנן ְויֹוָנָתן ְּבֵני־ָקֵרַח ּוְׂשָריָה ֶבן־ַּתְנֻחֶמת ּוְבֵני עופי ֵעיַפי וַָּיֹבאּו ֶאל־ְּגַדְליָה ַהִּמְצָּפָתה40:8

ַהְּנֹטָפִתי ִויַזְניָהּו ֶּבן־ַהַּמֲעָכִתי ֵהָּמה ְוַאְנֵׁשיֶהם: 
ם ֵלאֹמר ַאל־ִּתיְראּו ֵמֲעבֹוד ַהַּכְׂשִּדים ְׁשבּו ָבָאֶרץ ְוִעְבדּו  וִַּיָּׁשַבע ָלֶהם ְּגַדְליָהּו ֶבן־ֲאִחיָקם ֶּבן־ָׁשָפן ּוְלַאְנֵׁשיהֶ 40:9

ֶאת־ֶמֶל ָּבֶבל ְוִייַטב ָלֶכם:  
יֶכם ֶמן ְוִׂשמּו ִּבְכלֵ וֲַאִני ִהְנִני ֹיֵׁשב ַּבִּמְצָּפה ַלֲעֹמד ִלְפֵני ַהַּכְׂשִּדים ֲאֶׁשר יָֹבאּו ֵאֵלינּו ְוַאֶּתם ִאְספּו יִַין ְוַקִיץ ְוׁשֶ 40:10

ּוְׁשבּו ְּבָעֵריֶכם ֲאֶׁשר־ְּתַפְׂשֶּתם: 
־ּבָ 40:11 ֶבל ְׁשֵאִרית  ְוַגם ָּכל־ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר־ְּבמֹוָאב ּוִבְבֵני־ַעּמֹון ּוֶבֱאדֹום וֲַאֶׁשר ְּבָכל־ָהֲאָרצֹות ָׁשְמעּו ִּכי־ָנַתן ֶמֶל

ָקם ֶּבן־ָׁשָפן: ִליהּוָדה ְוִכי ִהְפִקיד ֲעֵליֶהם ֶאת־ְּגַדְליָהּו ֶּבן־ֲאִחי 



וַַּיַאְספּו יִַין  וַָּיֻׁשבּו ָכל־ַהְּיהּוִדים ִמָּכל־ַהְּמֹקמֹות ֲאֶׁשר ִנְּדחּו־ָׁשם וַָּיֹבאּו ֶאֶרץ־ְיהּוָדה ֶאל־ְּגַדְליָהּו ַהִּמְצָּפָתה40:12
וַָקִיץ ַהְרֵּבה ְמֹאד:

ֶדה ָּבאּו ֶאל־ְּגַדְליָהּו ַהִּמְצָּפָתה:  ְויֹוָחָנן ֶּבן־ָקֵרַח ְוָכל־ָׂשֵרי ַהֲחיִָלים ֲאֶׁשר ַּבּׂשָ 40:13
ׁש ְולֹא־ֶהֱאִמין וַּיֹאְמרּו ֵאָליו ֲהיָֹדַע ֵּתַדע ִּכי ַּבֲעִליס ֶמֶל ְּבֵני־ַעּמֹון ָׁשַלח ֶאת־ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן־ְנַתְניָה ְלַהֹּכְת ָנפֶ 40:14

ָלֶהם ְּגַדְליָהּו ֶּבן־ֲאִחיָקם:  
ַח ָאַמר ֶאל־ְּגַדְליָהּו ַבֵּסֶתר ַּבִּמְצָּפה ֵלאֹמר ֵאְלָכה ָּנא ְוַאֶּכה ֶאת־ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן־ְנַתְניָה ְוִאיׁש לֹא  ְויֹוָחָנן ֶּבן־ָקרֵ 40:15

יֵָדע ָלָּמה יֶַּכָּכה ֶּנֶפׁש ְוָנֹפצּו ָּכל־ְיהּוָדה ַהִּנְקָּבִצים ֵאֶלי ְוָאְבָדה ְׁשֵאִרית ְיהּוָדה:  
ֶבן־ֲאִחיָקם ֶאל־יֹוָחָנן ֶּבן־ָקֵרַח ַאל־תעש ַּתֲעֵׂשה ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ִּכי־ֶׁשֶקר ַאָּתה ֹדֵבר  וַּיֹאֶמר ְּגַדְליָהּו40:16

ֶאל־ִיְׁשָמֵעאל: 
ָׂשָרה ֲאָנִׁשים ִאּתֹו  וְַיִהי ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ָּבא ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן־ְנַתְניָה ֶבן־ֱאִליָׁשָמע ִמֶּזַרע ַהְּמלּוָכה ְוַרֵּבי ַהֶּמֶל וַעֲ 41:1

ֶאל־ְּגַדְליָהּו ֶבן־ֲאִחיָקם ַהִּמְצָּפָתה וַּיֹאְכלּו ָׁשם ֶלֶחם יְַחָּדו ַּבִּמְצָּפה: 
ֶרב וַָּיֶמת ָפן ַּבחֶ וַָּיָקם ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן־ְנַתְניָה וֲַעֶׂשֶרת ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר־ָהיּו ִאּתֹו וַַּיּכּו ֶאת־ְּגַדְליָהּו ֶבן־ֲאִחיָקם ֶּבן־ׁשָ 41:2

־ָּבֶבל ָּבָאֶרץ:   ֹאתֹו ֲאֶׁשר־ִהְפִקיד ֶמֶל
י ַהִּמְלָחָמה ְוֵאת ָּכל־ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר־ָהיּו ִאּתֹו ֶאת־ְּגַדְליָהּו ַּבִּמְצָּפה ְוֶאת־ַהַּכְׂשִּדים ֲאֶׁשר ִנְמְצאּו־ָׁשם ֵאת ַאְנׁשֵ 41:3

ִהָּכה ִיְׁשָמֵעאל: 
י ְלָהִמית ֶאת־ְּגַדְליָהּו ְוִאיׁש לֹא יָָדע:  וְַיִהי ַּבּיֹום ַהֵּׁשנִ 41:4
ִמְנָחה ּוְלבֹוָנה  וַָּיֹבאּו ֲאָנִׁשים ִמְּׁשֶכם ִמִּׁשלֹו ּוִמֹּׁשְמרֹון ְׁשֹמִנים ִאיׁש ְמֻגְּלֵחי ָזָקן ּוְקֻרֵעי ְבָגִדים ּוִמְתֹּגְדִדים ּו41:5

ְּביָָדם ְלָהִביא ֵּבית ְיהוָה:  
ֶּבן־ְנַתְניָה ִלְקָראָתם ִמן־ַהִּמְצָּפה ֹהֵל ָה ּוֹבֶכה וְַיִהי ִּכְפֹגׁש ֹאָתם וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֹּבאּו  וֵַּיֵצא ִיְׁשָמֵעאל 41:6

ֶאל־ְּגַדְליָהּו ֶבן־ֲאִחיָקם: 
הּוא ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר־ִאּתֹו:  וְַיִהי ְּכבֹוָאם ֶאל־ּתֹו ָהִעיר וִַּיְׁשָחֵטם ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן־ְנַתְניָה ֶאל־ּתֹו ַהּבֹור 41:7
ְׂשֹעִרים וֲַעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ִנְמְצאּו־ָבם וַּיֹאְמרּו ֶאל־ִיְׁשָמֵעאל ַאל־ְּתִמֵתנּו ִּכי־יֶׁש־ָלנּו ַמְטֹמִנים ַּבָּׂשֶדה ִחִּטים ּו41:8

ְוֶׁשֶמן ּוְדָבׁש וֶַּיְחַּדל ְולֹא ֱהִמיָתם ְּבתֹו ֲאֵחיֶהם:  
ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַהֶּמֶל ָאָסא הּוא1ָּגדֹול ּבֹור ֶׁשר ִהְׁשִלי ָׁשם ִיְׁשָמֵעאל ֵאת ָּכל־ִּפְגֵרי ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִהָּכהְוַהּבֹור אֲ 41:9

־ִיְׂשָרֵאל ֹאתֹו ִמֵּלא ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן־ְנַתְניָהּו חֲ  ָלִלים: ִמְּפֵני ַּבְעָׁשא ֶמֶל
ִּמְצָּפה  וִַּיְׁשְּב ִיְׁשָמֵעאל ֶאת־ָּכל־ְׁשֵאִרית ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבִּמְצָּפה ֶאת־ְּבנֹות ַהֶּמֶל ְוֶאת־ָּכל־ָהָעם ַהִּנְׁשָאִרים ּבַ 41:10

ְנַתְניָה וֵַּיֶל ַלֲעֹבר ֶאל־ְּבֵני ֲאֶׁשר ִהְפִקיד ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב־ַטָּבִחים ֶאת־ְּגַדְליָהּו ֶּבן־ֲאִחיָקם וִַּיְׁשֵּבם ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן־
ַעּמֹון: 

יָה:  וִַּיְׁשַמע יֹוָחָנן ֶּבן־ָקֵרַח ְוָכל־ָׂשֵרי ַהֲחיִָלים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ֵאת ָּכל־ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן־ְנַתנְ 41:11
ם־ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן־ְנַתְניָה וִַּיְמְצאּו ֹאתֹו ֶאל־ַמִים ַרִּבים ֲאֶׁשר ְּבִגְבעֹון:  וִַּיְקחּו ֶאת־ָּכל־ָהֲאָנִׁשים וֵַּיְלכּו ְלִהָּלֵחם עִ 41:12
ְׂשָמחּו: וְַיִהי ִּכְראֹות ָּכל־ָהָעם ֲאֶׁשר ֶאת־ִיְׁשָמֵעאל ֶאת־יֹוָחָנן ֶּבן־ָקֵרַח ְוֵאת ָּכל־ָׂשֵרי ַהֲחיִָלים ֲאֶׁשר ִאּתֹו וַּיִ 41:13
ֲאֶׁשר־ָׁשָבה ִיְׁשָמֵעאל ִמן־ַהִּמְצָּפה וַָּיֻׁשבּו וֵַּיְלכּו ֶאל־יֹוָחָנן ֶּבן־ָקֵרַח:  וַָּיֹסּבּו ָּכל־ָהָעם41:14
ְוִיְׁשָמֵעאל ֶּבן־ְנַתְניָה ִנְמַלט ִּבְׁשֹמָנה ֲאָנִׁשים ִמְּפֵני יֹוָחָנן וֵַּיֶל ֶאל־ְּבֵני ַעּמֹון: 41:15
ל־ָׂשֵרי ַהֲחיִָלים ֲאֶׁשר־ִאּתֹו ֵאת ָּכל־ְׁשֵאִרית ָהָעם ֲאֶׁשר ֵהִׁשיב ֵמֵאת ִיְׁשָמֵעאל וִַּיַּקח יֹוָחָנן ֶּבן־ָקֵרַח ְוכָ 41:16

ִרִסים ֲאֶׁשר ֵהִׁשיב  ֶּבן־ְנַתְניָה ִמן־ַהִּמְצָּפה ַאַחר ִהָּכה ֶאת־ְּגַדְליָה ֶּבן־ֲאִחיָקם ְּגָבִרים ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ְוָנִׁשים ְוַטף ְוסָ 
ִמִּגְבעֹון:  

וֵַּיְלכּו וֵַּיְׁשבּו ְּבֵגרּות כמוהם ִּכְמָהם ֲאֶׁשר־ֵאֶצל ֵּבית ָלֶחם ָלֶלֶכת ָלבֹוא ִמְצָרִים: 41:17
ִהְפִקיד  ִמְּפֵני ַהַּכְׂשִּדים ִּכי יְָראּו ִמְּפֵניֶהם ִּכי־ִהָּכה ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן־ְנַתְניָה ֶאת־ְּגַדְליָהּו ֶּבן־ֲאִחיָקם ֲאֶׁשר־41:18

־ָּבֶבל  ָּבָאֶרץ: ֶמֶל
וִַּיְּגׁשּו ָּכל־ָׂשֵרי ַהֲחיִָלים ְויֹוָחָנן ֶּבן־ָקֵרַח ִויַזְניָה ֶּבן־הֹוַׁשְעיָה ְוָכל־ָהָעם ִמָּקֹטן ְוַעד־ָּגדֹול:  42:1
ֶהי ְּבַעד ָּכל־ַהְּׁשֵאִרית  וַּיֹאְמרּו ֶאל־ִיְרְמיָהּו ַהָּנִביא ִּתָּפל־ָנא ְתִחָּנֵתנּו ְלָפֶני ְוִהְתַּפֵּלל ַּבֲעֵדנּו ֶאל־יְ 42:2 הָוה ֱא

ַהּזֹאת ִּכי־ִנְׁשַאְרנּו ְמַעט ֵמַהְרֵּבה ַּכֲאֶׁשר ֵעיֶני ֹראֹות ֹאָתנּו: 
־ָּבּה ְוֶאת־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַנֲעֶׂשה: 42:3 ֶהי ֶאת־ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר ֵנֶל ְויֶַּגד־ָלנּו ְיהוָה ֱא
ֵהיֶכם ְּכִדְבֵריֶכם ְוָהיָה ָּכל־ַהָּדָבר  וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִיְרְמיָהּו42:4  ַהָּנִביא ָׁשַמְעִּתי ִהְנִני ִמְתַּפֵּלל ֶאל־ְיהוָה ֱא

ֲאֶׁשר־יֲַעֶנה ְיהוָה ֶאְתֶכם ַאִּגיד ָלֶכם לֹא־ֶאְמַנע ִמֶּכם ָּדָבר:  
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ֶהי  ְוֵהָּמה ָאְמרּו ֶאל־ִיְרְמיָהּו ְיִהי ְיהוָה ָּבנּו ְלֵעד ֱאֶמת ְוֶנֱאָמן ִאם42:5 ־לֹא ְּכָכל־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִיְׁשָלֲח ְיהוָה ֱא
ֵאֵלינּו ֵּכן ַנֲעֶׂשה: 

ֵהינּו ֲאֶׁשר אנו ֲאַנְחנּו ֹׁשְלִחים ֹאְת ֵאָליו ִנְׁשָמע ְלַמַען ֲאֶׁשר ִייַטב־ָלנּו42:6 ִּכי  ִאם־טֹוב ְוִאם־ָרע ְּבקֹול ְיהָוה ֱא
ֵהינּו:  ִנְׁשַמע ְּבקֹול ְיהָוה ֱא

וְַיִהי ִמֵּקץ ֲעֶׂשֶרת יִָמים וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֶאל־ִיְרְמיָהּו:  42:7
וִַּיְקָרא ֶאל־יֹוָחָנן ֶּבן־ָקֵרַח ְוֶאל ָּכל־ָׂשֵרי ַהֲחיִָלים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ּוְלָכל־ָהָעם ְלִמָּקֹטן ְוַעד־ָּגדֹול:  42:8
ֵהי  42:9 ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְׁשַלְחֶּתם ֹאִתי ֵאָליו ְלַהִּפיל ְּתִחַּנְתֶכם ְלָפָניו:  וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא

־ָהָרָעה  ִאם־ׁשֹוב ֵּתְׁשבּו ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ּוָבִניִתי ֶאְתֶכם ְולֹא ֶאֱהֹרס ְוָנַטְעִּתי ֶאְתֶכם ְולֹא ֶאּתֹוׁש ִּכי ִנַחְמִּתי ֶאל42:10
ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ָלֶכם: 

יַע  אּו ִמְּפֵני ֶמֶל ָּבֶבל ֲאֶׁשר־ַאֶּתם ְיֵרִאים ִמָּפָניו ַאל־ִּתיְראּו ִמֶּמּנּו ְנֻאם־ְיהוָה ִּכי־ִאְּתֶכם ָאִני ְלהֹוִׁש ַאל־ִּתיְר 42:11
ֶאְתֶכם ּוְלַהִּציל ֶאְתֶכם ִמָּידֹו:  

ְוֶאֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים ְוִרַחם ֶאְתֶכם ְוֵהִׁשיב ֶאְתֶכם ֶאל־ַאְדַמְתֶכם:  42:12
ֵהיֶכם:  וְ 42:13 ִאם־ֹאְמִרים ַאֶּתם לֹא ֵנֵׁשב ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ְלִבְלִּתי ְׁשֹמַע ְּבקֹול ְיהוָה ֱא
ֵלאֹמר לֹא ִּכי ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָנבֹוא ֲאֶׁשר לֹא־ִנְרֶאה ִמְלָחָמה ְוקֹול ׁשֹוָפר לֹא ִנְׁשָמע ְוַלֶּלֶחם לֹא־ִנְרָעב ְוָׁשם42:14
ֵנֵׁשב:  

ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִאם־ַאֶּתם ׂשֹום ְּתִׂשמּון  ְוַעָּתה ָלֵכן 42:15 ִׁשְמעּו ְדַבר־ְיהוָה ְׁשֵאִרית ְיהּוָדה ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא
ְּפֵניֶכם ָלבֹא ִמְצַרִים ּוָבאֶתם ָלגּור ָׁשם: 

ָרִים ְוָהָרָעב ֲאֶׁשר־ַאֶּתם ֹּדֲאִגים ִמֶּמּנּו  ְוָהְיָתה ַהֶחֶרב ֲאֶׁשר ַאֶּתם ְיֵרִאים ִמֶּמָּנה ָׁשם ַּתִּׂשיג ֶאְתֶכם ְּבֶאֶרץ ִמצְ 42:16
ָׁשם ִיְדַּבק ַאֲחֵריֶכם ִמְצַרִים ְוָׁשם ָּתֻמתּו:  

42:17 ֹ א־ִיְהיֶה  ְוִיְהיּו ָכל־ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר־ָׂשמּו ֶאת־ְּפֵניֶהם ָלבֹוא ִמְצַרִים ָלגּור ָׁשם יָמּותּו ַּבֶחֶרב ָּבָרָעב ּוַבָּדֶבר ְול
ּוָפִליט ִמְּפֵני ָהָרָעה ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֲעֵליֶהם: ָלֶהם ָׂשִריד

ֵהי ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִנַּת ַאִּפי וֲַחָמִתי ַעל־ֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ֵּכן ִּתַּת 42:18 ֲחָמִתי ֲעֵליֶכם  ִּכי ֹכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא
ְלַׁשָּמה ְוִלְקָלָלה ּוְלֶחְרָּפה ְולֹא־ִתְראּו עֹוד ֶאת־ַהָּמקֹום ַהֶּזה: ְּבֹבֲאֶכם ִמְצָרִים ִוְהִייֶתם ְלָאָלה ּו

ִּדֶּבר ְיהוָה ֲעֵליֶכם ְׁשֵאִרית ְיהּוָדה ַאל־ָּתֹבאּו ִמְצָרִים יָֹדַע ֵּתְדעּו ִּכי־ַהִעיֹדִתי ָבֶכם ַהּיֹום: 42:19
ֵהיֶכם ֵלאֹמר ִהְתַּפֵּלל ַּבֲעֵדנּו  ִּכי התעתים ִהְתֵעיֶתם ְּבַנְפׁשֹוֵתיֶכם ִּכי־ַאֶּתם ְׁש 42:20 ַלְחֶּתם ֹאִתי ֶאל־ְיהוָה ֱא

ֵהינּו ֵּכן ַהֶּגד־ָלנּו ְוָעִׂשינּו:  ֵהינּו ּוְכֹכל ֲאֶׁשר יֹאַמר ְיהוָה ֱא ֶאל־ְיהוָה ֱא
ֵהיֶכם ּוְלֹכל ֲאֶׁשר־ְׁשָלחַ 42:21 ִני ֲאֵליֶכם:  וַָאִּגד ָלֶכם ַהּיֹום ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם ְּבקֹול ְיהוָה ֱא
ְוַעָּתה יָֹדַע ֵּתְדעּו ִּכי ַּבֶחֶרב ָּבָרָעב ּוַבֶּדֶבר ָּתמּותּו ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ֲחַפְצֶּתם ָלבֹוא ָלגּור ָׁשם: 42:22

ֵהיֶהם ֲאֶׁשר ְׁשלָ 43:1 ֵהיֶהם ֲאֵליֶהם ֵאת  וְַיִהי ְּכַכּלֹות ִיְרְמיָהּו ְלַדֵּבר ֶאל־ָּכל־ָהָעם ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵרי ְיהוָה ֱא חֹו ְיהוָה ֱא
ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה: 

ְמַדֵּבר לֹא  וַּיֹאֶמר ֲעַזְריָה ֶבן־הֹוַׁשְעיָה ְויֹוָחָנן ֶּבן־ָקֵרַח ְוָכל־ָהֲאָנִׁשים ַהֵּזִדים ֹאְמִרים ֶאל־ִיְרְמיָהּו ֶׁשֶקר ַאָּתה43:2
ֵהינּו ֵלאֹמר לֹא־ ָתֹבאּו ִמְצַרִים ָלגּור ָׁשם: ְׁשָלֲח ְיהוָה ֱא

נּו ָּבֶבל:  ִּכי ָּברּו ֶּבן־ֵנִרָּיה ַמִּסית ֹאְת ָּבנּו ְלַמַען ֵּתת ֹאָתנּו ְביַד־ַהַּכְׂשִּדים ְלָהִמית ֹאָתנּו ּוְלַהְגלֹות ֹאתָ 43:3
ְיהוָה ָלֶׁשֶבת ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה: ְולֹא־ָׁשַמע יֹוָחָנן ֶּבן־ָקֵרַח ְוָכל־ָׂשֵרי ַהֲחיִָלים ְוָכל־ָהָעם ְּבקֹול43:4
חּו־ָׁשם ָלגּור  וִַּיַּקח יֹוָחָנן ֶּבן־ָקֵרַח ְוָכל־ָׂשֵרי ַהֲחיִָלים ֵאת ָּכל־ְׁשֵאִרית ְיהּוָדה ֲאֶׁשר־ָׁשבּו ִמָּכל־ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִנְּד 43:5

ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה:  
ת־ְּבנֹות ַהֶּמֶל ְוֵאת ָּכל־ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ִהִּניַח ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב־ַטָּבִחים  ֶאת־ַהְּגָבִרים ְוֶאת־ַהָּנִׁשים ְוֶאת־ַהַּטף ְואֶ 43:6

ֶאת־ְּגַדְליָהּו ֶּבן־ֲאִחיָקם ֶּבן־ָׁשָפן ְוֵאת ִיְרְמיָהּו ַהָּנִביא ְוֶאת־ָּברּו ֶּבן־ֵנִרָּיהּו: 
ָּיֹבאּו ַעד־ַּתְחַּפְנֵחס: וַָּיֹבאּו ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִּכי לֹא ָׁשְמעּו ְּבקֹול ְיהוָה ו43:7ַ
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֶאל־ִיְרְמיָהּו ְּבַתְחַּפְנֵחס ֵלאֹמר: 43:8
ֲאָנִׁשים ְיהּוִדים: ַקח ְּביְָד ֲאָבִנים ְּגֹדלֹות ּוְטַמְנָּתם ַּבֶּמֶלט ַּבַּמְלֵּבן ֲאֶׁשר ְּבֶפַתח ֵּבית־ַּפְרֹעה ְּבַתְחַּפְנֵחס ְלֵעיֵני 43:9

־ּבָ 43:10 ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני ֹׁשֵלַח ְוָלַקְחִּתי ֶאת־ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶל ֶבל ַעְבִּדי  ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא
ְוַׂשְמִּתי ִכְסאֹו ִמַּמַעל ָלֲאָבִנים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָטָמְנִּתי ְוָנָטה ֶאת־שפרורו ַׁשְפִרירֹו ֲעֵליֶהם: 

ובאה ּוָבא ְוִהָּכה ֶאת־ֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאֶׁשר ַלָּמוֶת ַלָּמוֶת וֲַאֶׁשר ַלְּׁשִבי ַלֶּׁשִבי וֲַאֶׁשר ַלֶחֶרב ֶלָחֶרב: 43:11
ֵהי ִמְצַרִים ּוְׂשָרָפם ְוָׁשָבם ְוָעָטה ֶאת־ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּכֲאֶׁשר־יְַעֶטה ָהֹרֶעה ֶאת־ּבִ 43:12 ְגדֹו ְויָָצא  ְוִהַּצִּתי ֵאׁש ְּבָבֵּתי ֱא

ִמָּׁשם ְּבָׁשלֹום: 
ֵהי־ִמְצַרִים ִיְׂשֹרף ָּבֵאׁש: 43:13 ְוִׁשַּבר ֶאת־ַמְּצבֹות ֵּבית ֶׁשֶמׁש ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוֶאת־ָּבֵּתי ֱא

ָרִים ַהֹּיְׁשִבים ְּבִמְגֹּדל ּוְבַתְחַּפְנֵחס ּוְבֹנף  ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָהיָה ֶאל־ִיְרְמיָהּו ֶאל ָּכל־ַהְּיהּוִדים ַהֹּיְׁשִבים ְּבֶאֶרץ ִמצְ 44:1
ּוְבֶאֶרץ ַּפְתרֹוס ֵלאֹמר: 



ֵהי ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ְרִאיֶתם ֵאת ָּכל־ָהָרָעה ֲאֶׁשר ֵהֵבאִתי ַעל־ְירּוָׁשַלִם ְוַעל ָּכל־עָ 44:2 ֵרי  ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא
ּיֹום ַהֶּזה ְוֵאין ָּבֶהם יֹוֵׁשב: ְיהּוָדה ְוִהָּנם ָחְרָּבה הַ 

ִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא ְיָדעּום ֵהָּמה ַאֶּתם  44:3 ִמְּפֵני ָרָעָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְלַהְכִעֵסִני ָלֶלֶכת ְלַקֵּטר ַלֲעֹבד ֵלא
וֲַאֹבֵתיֶכם:  

ַח לֵ 44:4 אֹמר ַאל־ָנא ַתֲעׂשּו ֵאת ְּדַבר־ַהֹּתֵעָבה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר  וֶָאְׁשַלח ֲאֵליֶכם ֶאת־ָּכל־ֲעָבַדי ַהְּנִביִאים ַהְׁשֵּכים ְוָׁש
ָׂשֵנאִתי: 

ִהים ֲאֵחִרים:  44:5 ְולֹא ָׁשְמעּו ְולֹא־ִהּטּו ֶאת־ָאְזָנם ָלׁשּוב ֵמָרָעָתם ְלִבְלִּתי ַקֵּטר ֵלא
44:6 ִ ם וִַּתְהיֶיָנה ְלָחְרָּבה ִלְׁשָמָמה ַּכּיֹום ַהֶּזה: וִַּתַּת ֲחָמִתי ְוַאִּפי וִַּתְבַער ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבֻחצֹות ְירּוָׁשָל
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָלָמה ַאֶּתם ֹעִׂשים ָרָעה ְגדֹוָלה ֶאל־ַנְפֹׁשֵתֶכם ְלַהְכִרי44:7 ֵהי ְצָבאֹות ֱא ת ָלֶכם  ְוַעָּתה ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא

ְלִּתי הֹוִתיר ָלֶכם ְׁשֵאִרית:  ִאיׁש־ְוִאָּׁשה עֹוֵלל ְויֹוֵנק ִמּתֹו ְיהּוָדה ְלבִ 
ִהים ֲאֵחִרים ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאֶׁשר־ַאֶּתם ָּבִאים ָלגּור ָׁשם ְלַמַען הַ 44:8 ְכִרית ְלַהְכִעֵסִני ְּבַמֲעֵׂשי ְיֵדיֶכם ְלַקֵּטר ֵלא

ָלֶכם ּוְלַמַען ֱהיֹוְתֶכם ִלְקָלָלה ּוְלֶחְרָּפה ְּבֹכל ּגֹויֵי ָהָאֶרץ:  
ְחֶּתם ֶאת־ָרעֹות ֲאבֹוֵתיֶכם ְוֶאת־ָרעֹות ַמְלֵכי ְיהּוָדה ְוֵאת ָרעֹות ָנָׁשיו ְוֵאת ָרֹעֵתֶכם ְוֵאת ָרֹעת ְנֵׁשיֶכם  ַהְׁשכַ 44:9

ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה ּוְבֻחצֹות ְירּוָׁשָלִם: 
ְבֻחֹּקַתי ֲאֶׁשר־ָנַתִּתי ִלְפֵניֶכם ְוִלְפֵני  לֹא ֻדְּכאּו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ְולֹא יְָראּו ְולֹא־ָהְלכּו ְבתֹוָרִתי ּו44:10

ֲאבֹוֵתיֶכם: 
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני ָׂשם ָּפַני ָּבֶכם ְלָרָעה ּוְלַהְכִרית ֶאת־ָּכל־ְיהּוָדה:  44:11 ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא
יֶהם ָלבֹוא ֶאֶרץ־ִמְצַרִים ָלגּור ָׁשם ְוַתּמּו ֹכל ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִיֹּפלּו  ְוָלַקְחִּתי ֶאת־ְׁשֵאִרית ְיהּוָדה ֲאֶׁשר־ָׂשמּו ְפנֵ 44:12

ה: ַּבֶחֶרב ָּבָרָעב ִיַּתּמּו ִמָּקֹטן ְוַעד־ָּגדֹול ַּבֶחֶרב ּוָבָרָעב יָֻמתּו ְוָהיּו ְלָאָלה ְלַׁשָּמה ְוִלְקָלָלה ּוְלֶחְרּפָ 
ִמְצַרִים ַּכֲאֶׁשר ָּפַקְדִּתי ַעל־ְירּוָׁשָלִם ַּבֶחֶרב ָּבָרָעב ּוַבָּדֶבר:  ּוָפַקְדִּתי ַעל ַהּיֹוְׁשִבים ְּבֶאֶרץ44:13
־ֵהָּמה  ְולֹא ִיְהיֶה ָּפִליט ְוָׂשִריד ִלְׁשֵאִרית ְיהּוָדה ַהָּבִאים ָלגּור־ָׁשם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוָלׁשּוב ֶאֶרץ ְיהּוָדה ֲאֶׁשר 44:14

ֶבת ָׁשם ִּכי לֹא־יָׁשּובּו ִּכי ִאם־ְּפֵלִטים: ְמַנְּׂשִאים ֶאת־ַנְפָׁשם ָלׁשּוב ָלׁשֶ 
ִהים ֲאֵחִרים ְוָכל־ַהָּנִׁשים ָהֹעמְ 44:15 דֹות ָקָהל וַַּיֲענּו ֶאת־ִיְרְמיָהּו ָּכל־ָהֲאָנִׁשים ַהֹּיְדִעים ִּכי־ְמַקְּטרֹות ְנֵׁשיֶהם ֵלא

ַפְתרֹוס ֵלאֹמר:  ָּגדֹול ְוָכל־ָהָעם ַהֹּיְׁשִבים ְּבֶאֶרץ־ִמְצַרִים ּבְ 
44:16  : ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ִּדַּבְרָּת ֵאֵלינּו ְּבֵׁשם ְיהוָה ֵאיֶנּנּו ֹׁשְמִעים ֵאֶלי
־ָלּה ְנָסִכים ַּכֲאׁשֶ 44:17 ר ָעִׂשינּו ִּכי ָעׂשֹה ַנֲעֶׂשה ֶאת־ָּכל־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־יָָצא ִמִּפינּו ְלַקֵּטר ִלְמֶלֶכת ַהָּׁשַמִים ְוַהֵּסי

ה לֹא ָרִאינּו: נּו וֲַאֹבֵתינּו ְמָלֵכינּו ְוָׂשֵרינּו ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבֻחצֹות ְירּוָׁשָלִם וִַּנְׂשַּבע־ֶלֶחם וִַּנְהיֶה טֹוִבים ְוָרעָ ֲאַנחְ 
־ָלּה ְנָסִכים ָחַסְרנּו ֹכל ּוַבֶחֶרב ּוָבָרָעב44:18 ָּתְמנּו: ּוִמן־ָאז ָחַדְלנּו ְלַקֵּטר ִלְמֶלֶכת ַהָּׁשַמִים ְוַהֵּס
ינּו ָלּה  ְוִכי־ֲאַנְחנּו ְמַקְּטִרים ִלְמֶלֶכת ַהָּׁשַמִים ּוְלַהֵּס ָלּה ְנָסִכים ֲהִמַּבְלֲעֵדי ֲאָנֵׁשינּו ָעִׂש 1ְוַהָּנׁשם ָאְמרּו ִכי44:19

ַּכָּוִנים ְלַהֲעִצָבה ְוַהֵּס ָלּה ְנָסִכים:
וַּיֹאֶמר ִיְרְמיָהּו ֶאל־ָּכל־ָהָעם ַעל־ַהְּגָבִרים ְוַעל־ַהָּנִׁשים ְוַעל־ָּכל־ָהָעם ָהֹעִנים ֹאתֹו ָּדָבר ֵלאֹמר:  44:20
ְירּוָׁשַלִם ַאֶּתם וֲַאבֹוֵתיֶכם ַמְלֵכיֶכם ְוָׂשֵריֶכם ְוַעם  ֲהלֹוא ֶאת־ַהִּקֵּטר ֲאֶׁשר ִקַּטְרֶּתם ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבֻחצֹות44:21

ָהָאֶרץ ֹאָתם ָזַכר ְיהוָה וַַּתֲעֶלה ַעל־ִלּבֹו:  
ה  ְולֹא־יּוַכל ְיהָוה עֹוד ָלֵׂשאת ִמְּפֵני ֹרַע ַמַעְלֵליֶכם ִמְּפֵני ַהּתֹוֵעֹבת ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם וְַּתִהי ַאְרְצֶכם ְלָחְרּבָ 44:22
ה ְוִלְקָלָלה ֵמֵאין יֹוֵׁשב ְּכַהּיֹום ַהֶּזה:  ּוְלַׁשּמָ 

ו לֹא ִמְּפֵני ֲאֶׁשר ִקַּטְרֶּתם וֲַאֶׁשר ֲחָטאֶתם ַליהוָה ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם ְּבקֹול ְיהוָה ּוְבֹתָרתֹו ּוְבֻחֹּקָתיו ּוְבֵעְדוָתי44:23
ֲהַלְכֶּתם ַעל־ֵּכן ָקָראת ֶאְתֶכם ָהָרָעה ַהּזֹאת ַּכּיֹום ַהֶּזה: 

וַּיֹאֶמר ִיְרְמיָהּו ֶאל־ָּכל־ָהָעם ְוֶאל ָּכל־ַהָּנִׁשים ִׁשְמעּו ְּדַבר־ְיהוָה ָּכל־ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים: 44:24
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ַאֶּתם ּוְנֵׁשיֶכם וְַּתַדֵּבְרָנה ְּבִפיֶכם ּובִ 44:25 יֵדיֶכם ִמֵּלאֶתם ֵלאֹמר ָעׂשֹה ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה־ְצָבאֹות ֱא

ֶאת־ִנְדֵריֶכם ְוָעׂשֹה ַנֲעֶׂשה ֶאת־ְנָדֵרינּו ֲאֶׁשר ָנַדְרנּו ְלַקֵּטר ִלְמֶלֶכת ַהָּׁשַמִים ּוְלַהֵּס ָלּה ְנָסִכים ָהֵקים ָּתִקיְמָנה
ַתֲעֶׂשיָנה ֶאת־ִנְדֵריֶכם:

ִבים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ִהְנִני ִנְׁשַּבְעִּתי ִּבְׁשִמי ַהָּגדֹול ָאַמר ְיהוָה ִאם־ִיְהיֶה  ָלֵכן ִׁשְמעּו ְדַבר־ְיהוָה ָּכל־ְיהּוָדה ַהֹּיְׁש 44:26
עֹוד ְׁשִמי ִנְקָרא ְּבִפי ָּכל־ִאיׁש ְיהּוָדה ֹאֵמר ַחי־ֲאֹדָני ְיהִוה ְּבָכל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים: 

יׁש ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ־ִמְצַרִים ַּבֶחֶרב ּוָבָרָעב ַעד־ְּכלֹוָתם: ִהְנִני ֹׁשֵקד ֲעֵליֶהם ְלָרָעה ְולֹא ְלטֹוָבה ְוַתּמּו ָכל־אִ 44:27
ּוְפִליֵטי ֶחֶרב ְיֻׁשבּון ִמן־ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶאֶרץ ְיהּוָדה ְמֵתי ִמְסָּפר ְויְָדעּו ָּכל־ְׁשֵאִרית ְיהּוָדה ַהָּבִאים  44:28

י ּוֵמֶהם: ְלֶאֶרץ־ִמְצַרִים ָלגּור ָׁשם ְּדַבר־ִמי יָקּום ִמֶּמּנִ 
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יֶכם  ְוזֹאת־ָלֶכם ָהאֹות ְנֻאם־ְיהוָה ִּכי־ֹפֵקד ֲאִני ֲעֵליֶכם ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְלַמַען ֵּתְדעּו ִּכי קֹום ָיקּומּו ְדָבַרי ֲעלֵ 44:29
ְלָרָעה: 
־ִמְצַרִים ְּביַד ֹאְיבָ 44:30 יו ּוְביַד ְמַבְקֵׁשי ַנְפׁשֹו ַּכֲאֶׁשר ָנַתִּתי ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִהְנִני ֹנֵתן ֶאת־ַּפְרֹעה ָחְפַרע ֶמֶל

־ָּבֶבל ֹאְיבֹו ּוְמַבֵּקׁש ַנְפׁשֹו:  ־ְיהּוָדה ְּביַד ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶל ֶאת־ִצְדִקָּיהּו ֶמֶל
ְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַעל־ֵסֶפר ִמִּפי ִיְרְמיָהּו  ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִיְרְמיָהּו ַהָּנִביא ֶאל־ָּברּו ֶּבן־ֵנִרָּיה ְּבָכְתבֹו ֶאת־הַ 45:1

ַּבָּׁשָנה ָהְרִבִעית ִליהֹויִָקים ֶּבן־יֹאִׁשָּיהּו ֶמֶל ְיהּוָדה ֵלאֹמר: 
45:2  : ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָעֶלי ָּברּו ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא
ֹאִבי יַָגְעִּתי ְּבַאְנָחִתי ּוְמנּוָחה לֹא ָמָצאִתי: ָאַמְרָּת אֹוי־ָנא ִלי ִּכי־יַָסף ְיהוָה יָגֹון ַעל־ַמכְ 45:3
ֶרץ ִהיא:  ֹּכה ּתֹאַמר ֵאָליו ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִהֵּנה ֲאֶׁשר־ָּבִניִתי ֲאִני ֹהֵרס ְוֵאת ֲאֶׁשר־ָנַטְעִּתי ֲאִני ֹנֵתׁש ְוֶאת־ָּכל־ָהאָ 45:4
ׁש ִּכי ִהְנִני ֵמִביא ָרָעה ַעל־ָּכל־ָּבָׂשר ְנֻאם־ְיהוָה ְוָנַתִּתי ְל ֶאת־ַנְפְׁש  ְוַאָּתה ְּתַבֶּקׁש־ְל ְגֹדלֹות ַאל־ְּתַבּקֵ 45:5

־ָׁשם: ְלָׁשָלל ַעל ָּכל־ַהְּמֹקמֹות ֲאֶׁשר ֵּתֶל
ֲאֶׁשר ָהיָה ְדַבר־ְיהוָה ֶאל־ִיְרְמיָהּו ַהָּנִביא ַעל־ַהּגֹוִים: 46:1
ְנכֹו ֶמֶל ִמְצַרִים ֲאֶׁשר־ָהיָה ַעל־ְנַהר־ְּפָרת ְּבַכְרְּכִמׁש ֲאֶׁשר ִהָּכה ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶל  ְלִמְצַרִים ַעל־ֵחיל ַּפְרֹעה46:2

ָּבֶבל ִּבְׁשַנת ָהְרִביִעית ִליהֹויִָקים ֶּבן־יֹאִׁשָּיהּו ֶמֶל ְיהּוָדה:  
ִעְרכּו ָמֵגן ְוִצָּנה ּוְגׁשּו ַלִּמְלָחָמה: 46:3
ים וֲַעלּו ַהָּפָרִׁשים ְוִהְתיְַּצבּו ְּבכֹוָבִעים ִמְרקּו ָהְרָמִחים ִלְבׁשּו ַהִּסְרֹיֹנת: ִאְסרּו ַהּסּוסִ 46:4
־ְיהוָה:  ַמּדּוַע ָרִאיִתי ֵהָּמה ַחִּתים ְנֹסִגים ָאחֹור ְוִגּבֹוֵריֶהם יַֻּכּתּו ּוָמנֹוס ָנסּו ְולֹא ִהְפנּו ָמגֹור ִמָּסִביב ְנֻאם46:5
ְוַאל־ִיָּמֵלט ַהִּגּבֹור ָצפֹוָנה ַעל־יַד ְנַהר־ְּפָרת ָּכְׁשלּו ְוָנָפלּו: ַאל־יָנּוס ַהַּקל 46:6
ִמי־ֶזה ַּכְיֹאר יֲַעֶלה ַּכְּנָהרֹות ִיְתָּגֲעׁשּו ֵמיָמיו:  46:7
ְוֹיְׁשֵבי ָבּה:  ִמְצַרִים ַּכְיֹאר יֲַעֶלה ְוַכְּנָהרֹות ִיְתֹּגֲעׁשּו ָמִים וַּיֹאֶמר ַאֲעֶלה ֲאַכֶּסה־ֶאֶרץ ֹאִביָדה ִעיר 46:8
ת:  ֲעלּו ַהּסּוִסים ְוִהְתֹהְללּו ָהֶרֶכב ְויְֵצאּו ַהִּגּבֹוִרים ּכּוׁש ּופּוט ֹּתְפֵׂשי ָמֵגן ְולּוִדים ֹּתְפֵׂשי ֹּדְרֵכי ָקׁשֶ 46:9

ְבָעה ְוָרְוָתה ִמָּדָמם ִּכי ֶזַבח  ְוַהּיֹום ַההּוא ַלאֹדָני ְיהִוה ְצָבאֹות יֹום ְנָקָמה ְלִהָּנֵקם ִמָּצָריו ְוָאְכָלה ֶחֶרב ְוׂשָ 46:10
ַלאֹדָני ְיהִוה ְצָבאֹות ְּבֶאֶרץ ָצפֹון ֶאל־ְנַהר־ְּפָרת:  

46:11  : ֲעִלי ִגְלָעד ּוְקִחי ֳצִרי ְּבתּוַלת ַּבת־ִמְצָרִים ַלָּׁשְוא הרביתי ִהְרֵּבית ְרֻפאֹות ְּתָעָלה ֵאין ָל
ְלָאה ָהָאֶרץ ִּכי־ִגּבֹור ְּבִגּבֹור ָּכָׁשלּו יְַחָּדיו ָנְפלּו ְׁשֵניֶהם:ָׁשְמעּו גֹוִים ְקלֹוֵנ ְוִצְוָחֵת מָ 46:12
ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ֶאל־ִיְרְמיָהּו ַהָּנִביא ָלבֹוא ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶל ָּבֶבל ְלַהּכֹות ֶאת־ֶאֶרץ ִמְצָרִים:46:13
ְגּדֹול ְוַהְׁשִמיעּו ְבֹנף ּוְבַתְחַּפְנֵחס ִאְמרּו ִהְתיֵַּצב ְוָהֵכן ָל ִּכי־ָאְכָלה ֶחֶרב  ַהִּגידּו ְבִמְצַרִים ְוַהְׁשִמיעּו ְבמִ 46:14

  : ְסִביֶבי
ַמּדּוַע ִנְסַחף ַאִּביֶרי לֹא ָעַמד ִּכי ְיהוָה ֲהָדפֹו:  46:15
ֶאל־ַעֵּמנּו ְוֶאל־ֶאֶרץ מֹוַלְדֵּתנּו ִמְּפֵני ֶחֶרב  ִהְרָּבה ּכֹוֵׁשל ַּגם־ָנַפל ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו וַּיֹאְמרּו קּוָמה ְוָנֻׁשָבה46:16
ַהּיֹוָנה: 
־ִמְצַרִים ָׁשאֹון ֶהֱעִביר ַהּמֹוֵעד: 46:17 ָקְראּו ָׁשם ַּפְרֹעה ֶמֶל
ַחי־ָאִני ְנֻאם־ַהֶּמֶל ְיהוָה ְצָבאֹות ְׁשמֹו ִּכי ְּכָתבֹור ֶּבָהִרים ּוְכַכְרֶמל ַּבָּים יָבֹוא:  46:18
ֵלי גֹוָלה ֲעִׂשי ָל יֹוֶׁשֶבת ַּבת־ִמְצָרִים ִּכי־ֹנף ְלַׁשָּמה ִתְהיֶה ְוִנְּצָתה ֵמֵאין יֹוֵׁשב: ּכְ 46:19
: 1ָּבּה ֶעְגָלה ְיֵפה־ִפָּיה ִמְצָרִים ֶקֶרץ ִמָּצפֹון ָּבא46:20
ֶעְגֵלי ַמְרֵּבק ִּכי־ַגם־ֵהָּמה ִהְפנּו ָנסּו יְַחָּדיו לֹא ָעָמדּו ִּכי יֹום ֵאיָדם ָּבא ֲעֵליֶהם ֵעת  ַּגם־ְׂשִכֶריָה ְבִקְרָּבּה ּכְ 46:21

ְּפֻקָּדָתם:  
קֹוָלּה ַּכָּנָחׁש יֵֵל ִּכי־ְבַחִיל יֵֵלכּו ּוְבַקְרֻּדּמֹות ָּבאּו ָלּה ְּכֹחְטֵבי ֵעִצים:  46:22
י לֹא יֵָחֵקר ִּכי ַרּבּו ֵמַאְרֶּבה ְוֵאין ָלֶהם ִמְסָּפר: ָּכְרתּו יְַעָרּה ְנֻאם־ְיהוָה ּכִ 46:23
ֹהִביָׁשה ַּבת־ִמְצָרִים ִנְּתָנה ְּביַד ַעם־ָצפֹון:  46:24
ֶהיָה ְועַ 46:25 ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני פֹוֵקד ֶאל־ָאמֹון ִמּנֹא ְוַעל־ַּפְרֹעה ְוַעל־ִמְצַרִים ְוַעל־ֱא ָלֶכיָה  ל־ְמ ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא

ְוַעל־ַּפְרֹעה ְוַעל ַהֹּבְטִחים ּבֹו:  
־ָּבֶבל ּוְביַד־ֲעָבָדיו ְוַאֲחֵרי־ֵכן ִּתְׁשֹּכן ִּכימֵ 46:26 י־ֶקֶדם  ּוְנַתִּתים ְּביַד ְמַבְקֵׁשי ַנְפָׁשם ּוְביַד ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶל

ְנֻאם־ְיהוָה: 
ַאל־ֵּתַחת ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִהְנִני מֹוִׁשֲע ֵמָרחֹוק ְוֶאת־ַזְרֲע ֵמֶאֶרץ ִׁשְביָם ְוָׁשב  ְוַאָּתה ַאל־ִּתיָרא ַעְבִּדי יֲַעֹקב וְ 46:27

יֲַעקֹוב ְוָׁשַקט ְוַׁשֲאַנן ְוֵאין ַמֲחִריד:
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ִים ֲאֶׁשר ִהַּדְחִּתי ָׁשָּמה ַאָּתה ַאל־ִּתיָרא ַעְבִּדי יֲַעֹקב ְנֻאם־ְיהוָה ִּכי ִאְּת ָאִני ִּכי ֶאֱעֶׂשה ָכָלה ְּבָכל־ַהּגֹו46:28
ְוֹאְת לֹא־ֶאֱעֶׂשה ָכָלה ְוִיַּסְרִּתי ַלִּמְׁשָּפט ְוַנֵּקה לֹא ֲאַנֶּקָּך:  

ֲאֶׁשר ָהיָה ְדַבר־ְיהוָה ֶאל־ִיְרְמיָהּו ַהָּנִביא ֶאל־ְּפִלְׁשִּתים ְּבֶטֶרם יֶַּכה ַפְרֹעה ֶאת־ַעָּזה: 47:1
קּו ָהָאָדם  ָאַמר ְיהוָה ִהֵּנה־ַמִים ֹעִלים ִמָּצפֹון ְוָהיּו ְלַנַחל ׁשֹוֵטף ְוִיְׁשְטפּו ֶאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ִעיר ְוֹיְׁשֵבי ָבּה ְוָזעֲ ֹּכה47:2

ְוֵהיִלל ֹּכל יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ:  
־ִהְפנּו ָאבֹות ֶאל־ָּבִנים ֵמִרְפיֹון יָָדִים:  ִמּקֹול ַׁשֲעַטת ַּפְרסֹות ַאִּביָריו ֵמַרַעׁש ְלִרְכּבֹו ֲהמֹון ַּגְלִּגָּליו לֹא47:3
ִלְׁשִּתים ַעל־ַהּיֹום ַהָּבא ִלְׁשדֹוד ֶאת־ָּכל־ְּפִלְׁשִּתים ְלַהְכִרית ְלֹצר ּוְלִצידֹון ֹּכל ָׂשִריד ֹעֵזר ִּכי־ֹׁשֵדד ְיהוָה ֶאת־ּפְ 47:4

ְׁשֵאִרית ִאי ַכְפּתֹור:  
ַאְׁשְקלֹון ְׁשֵאִרית ִעְמָקם ַעד־ָמַתי ִּתְתּגֹוָדִדי: ָּבָאה ָקְרָחה ֶאל־ַעָּזה ִנְדְמָתה47:5
הֹוי ֶחֶרב ַליהוָה ַעד־ָאָנה לֹא ִתְׁשֹקִטי ֵהָאְסִפי ַאל־ַּתְעֵר ֵהָרְגִעי וָֹדִּמי:  47:6
ְקלֹון ְוֶאל־חֹוף ַהָּים ָׁשם ְיָעָדּה: וַיהוָה ִצָּוה־ָלּה ֶאל־ַאְׁש 1ֵאי ִּתְׁשֹקט47:7
ֵהי ִיְׂשָרֵאל הֹוי ֶאל־ְנבֹו ִּכי ֻׁשָּדָדה ֹהִביָׁשה ִנְלְּכָדה ִקְריָָתִים ֹהִביׁשָ 48:1 ה ַהִּמְׂשָּגב  ְלמֹוָאב ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא

וָָחָּתה: 
בּו ָעֶליָה ָרָעה ְלכּו ְוַנְכִריֶתָּנה ִמּגֹוי ַּגם־ַמְדֵמן ִּתֹּדִּמי ַאֲחַרִי ֵּתֶל ָחֶרב:  ֵאין עֹוד ְּתִהַּלת מֹוָאב ְּבֶחְׁשּבֹון ָחְׁש 48:2
קֹול ְצָעָקה ֵמֹחרֹוָנִים ֹׁשד וֶָׁשֶבר ָּגדֹול:  48:3
ִנְׁשְּבָרה מֹוָאב ִהְׁשִמיעּו ְּזָעָקה צעוריה ְצִעיֶריָה:  48:4
ִכי יֲַעֶלה־ֶּבִכי ִּכי ְּבמֹוַרד חֹוֹרַנִים ָצֵרי ַצֲעַקת־ֶׁשֶבר ָׁשֵמעּו: ִּכי ַמֲעֵלה הלחות ַהּלּוִחית ִּבבְ 48:5
נֻסּו ַמְּלטּו ַנְפְׁשֶכם ְוִתְהיֶיָנה ַּכֲערֹוֵער ַּבִּמְדָּבר:  48:6
ֹוָלה ֹּכֲהָניו ְוָׂשָריו יחד יְַחָּדיו:  ִּכי יַַען ִּבְטֵח ְּבַמֲעַׂשִי ּוְבאֹוְצרֹוַתִי ַּגם־ַאְּת ִּתָּלֵכִדי ְויָָצא כמיש ְכמֹוׁש ַּבּג48:7
ְויָבֹא ֹׁשֵדד ֶאל־ָּכל־ִעיר ְוִעיר לֹא ִתָּמֵלט ְוָאַבד ָהֵעֶמק ְוִנְׁשַמד ַהִּמיֹׁשר ֲאֶׁשר ָאַמר ְיהוָה:  48:8
ְּתנּו־ִציץ ְלמֹוָאב ִּכי ָנצֹא ֵּתֵצא ְוָעֶריָה ְלַׁשָּמה ִתְהיֶיָנה ֵמֵאין יֹוֵׁשב ָּבֵהן: 48:9

ָארּור ֹעֶׂשה ְמֶלאֶכת ְיהוָה ְרִמָּיה ְוָארּור ֹמֵנַע ַחְרּבֹו ִמָּדם: 48:10
ד ַטְעמֹו  ַׁשֲאַנן מֹוָאב ִמְּנעּוָריו ְוֹׁשֵקט הּוא ֶאל־ְׁשָמָריו ְולֹא־הּוַרק ִמְּכִלי ֶאל־ֶּכִלי ּוַבּגֹוָלה לֹא ָהָל ַעל־ֵּכן ָעמַ 48:11

ּבֹו ְוֵריחֹו לֹא ָנָמר: 
ָלֵכן ִהֵּנה־יִָמים ָּבִאים ְנֻאם־ְיהוָה ְוִׁשַּלְחִּתי־לֹו ֹצִעים ְוֵצֻעהּו ְוֵכָליו יִָריקּו ְוִנְבֵליֶהם ְיַנֵּפצּו:  48:12
ּוֹבׁש מֹוָאב ִמְּכמֹוׁש ַּכֲאֶׁשר־ֹּבׁשּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִמֵּבית ֵאל ִמְבֶטָחם: 48:13
ַאְנֵׁשי־ַחִיל ַלִּמְלָחָמה: ֵאי ּתֹאְמרּו ִּגּבֹוִרים ֲאָנְחנּו וְ 48:14
ֻׁשַּדד מֹוָאב ְוָעֶריָה ָעָלה ּוִמְבַחר ַּבחּוָריו יְָרדּו ַלָּטַבח ְנֻאם־ַהֶּמֶל ְיהוָה ְצָבאֹות ְׁשמֹו:  48:15
ָקרֹוב ֵאיד־מֹוָאב ָלבֹוא ְוָרָעתֹו ִמֲהָרה ְמֹאד: 48:16
ְמרּו ֵאיָכה ִנְׁשַּבר ַמֵּטה־ֹעז ַמֵּקל ִּתְפָאָרה:  נֻדּו לֹו ָּכל־ְסִביָביו ְוֹכל ֹיְדֵעי ְׁשמֹו אִ 48:17
48:18  : ְרִדי ִמָּכבֹוד ישבי ּוְׁשִבי ַבָּצָמא ֹיֶׁשֶבת ַּבת־ִּדיבֹון ִּכי־ֹׁשֵדד מֹוָאב ָעָלה ָב ִׁשֵחת ִמְבָצָרִי
י ַמה־ִּנְהיָָתה:  ֶאל־ֶּדֶר ִעְמִדי ְוַצִּפי יֹוֶׁשֶבת ֲערֹוֵער ַׁשֲאִלי־ָנס ְוִנְמָלָטה ִאְמִר 48:19
ֹהִביׁש מֹוָאב ִּכי־ַחָּתה הילילי ֵהיִלילּו וזעקי ּוְזָעקּו ַהִּגידּו ְבַאְרנֹון ִּכי ֻׁשַּדד מֹוָאב:  48:20
ּוִמְׁשָּפט ָּבא ֶאל־ֶאֶרץ ַהִּמיֹׁשר ֶאל־ֹחלֹון ְוֶאל־יְַהָצה ְוַעל־מופעת ֵמיָפַעת:  48:21
־ֵּבית ִּדְבָלָתִים:  ְוַעל־ִּדיבֹון ְוַעל־ְנבֹו ְוַעל48:22
ְוַעל ִקְריַָתִים ְוַעל־ֵּבית ָּגמּול ְוַעל־ֵּבית ְמעֹון:  48:23
ְוַעל־ְקִרּיֹות ְוַעל־ָּבְצָרה ְוַעל ָּכל־ָעֵרי ֶאֶרץ מֹוָאב ָהְרֹחקֹות ְוַהְּקֹרבֹות:  48:24
ִנְגְּדָעה ֶקֶרן מֹוָאב ּוְזֹרעֹו ִנְׁשָּבָרה ְנֻאם ְיהוָה:  48:25
ִּכיֻרהּו ִּכי ַעל־ְיהוָה ִהְגִּדיל ְוָסַפק מֹוָאב ְּבִקיאֹו ְוָהיָה ִלְׂשֹחק ַּגם־הּוא:  ַהְׁש 48:26
ְוִאם לֹוא ַהְּׂשֹחק ָהיָה ְל ִיְׂשָרֵאל ִאם־ְּבַגָּנִבים ִנְמָצָאה ִנְמָצא ִּכי־ִמֵּדי ְדָבֶרי ּבֹו ִּתְתנֹוָדד:  48:27
ְׁשֵבי מֹוָאב ִוְהיּו ְכיֹוָנה ְּתַקֵּנן ְּבֶעְבֵרי ִפי־ָפַחת:  ִעְזבּו ָעִרים ְוִׁשְכנּו ַּבֶּסַלע יֹ 48:28
ְוֻרם ִלּבֹו:  ְוַגֲאוָתֹו 2ָׁשַמְענּו ְגאֹון־מֹוָאב ֵּגֶאה ְמֹאד ָּגְבהֹו ּוְגאֹונֹו ְוֵאיֶנּנּו 48:29
ֲאִני יַָדְעִּתי ְנֻאם־ְיהוָה ֶעְבָרתֹו ְולֹא־ֵכן ַּבָּדיו לֹא־ֵכן ָעׂשּו: 48:30
ה ֶאְזָעק ֶאל־ַאְנֵׁשי ִקיר־ֶחֶרׂש יְֶהֶּגה:  48:31 ַעל־ֵּכן ַעל־מֹוָאב ֲאיִֵליל ּוְלמֹוָאב ּכֻ
ַתִי ָעְברּו יָם ַעד יְַעֵזר ָנָגעּו ַעל־ֵקיֵצ ְוַעל־ְּבִציֵר ֹׁשֵדד ָנָפל: ִמְּבִכי יְַעֵזר ֶאְבֶּכה־ָּל ַהֶּגֶפן ִׂשְבָמה ְנִטיׁשֹ 48:32

1 7 // LXX Syr Vg ִּתְׁשֹקט  MT ִּתְׁשֹקִטי

2 29 // DSS ְוֵאיֶנּנּו omit MT Lxx Tg Syr Vg (ְוֵאיֶנּנּוּוְגאֹונֹו)



ְוֶנֶאְסָפה ִׂשְמָחה וִָגיל ִמַּכְרֶמל ּוֵמֶאֶרץ מֹוָאב ְויִַין ִמיָקִבים ִהְׁשַּבִּתי לֹא־ִיְדֹר ֵהיָדד ֵהיָדד לֹא ֵהיָדד:48:33
ַעד־יַַהץ ָנְתנּו קֹוָלם ִמֹּצַער ַעד־ֹחֹרַנִים ֶעְגַלת ְׁשִלִׁשָּיה ִּכי ַּגם־ֵמי ִנְמִרים  ִמַּזֲעַקת ֶחְׁשּבֹון ַעד־ֶאְלָעֵלה 48:34

ִלְמַׁשּמֹות ִיְהיּו:  
ָהיו:  ּוַמְקִטיר ֵלא 1ַעל־ַהָּבָמה ַמֲעֶלהְוִהְׁשַּבִּתי ְלמֹוָאב ְנֻאם־ְיהוָה 48:35
ָבדּו:  ַעל־ֵּכן ִלִּבי ְלמֹוָאב ַּכֲחִלִלים יֱֶהֶמה ְוִלִּבי ֶאל־ַאְנֵׁשי ִקיר־ֶחֶרׂש ַּכֲחִליִלים יֱֶהֶמה ַעל־ֵּכן ִיְתַרת ָעָׂשה אָ 48:36
ִּכי ָכל־רֹאׁש ָקְרָחה ְוָכל־ָזָקן ְּגֻרָעה ַעל ָּכל־יַָדִים ְּגֻדֹדת ְוַעל־ָמְתַנִים ָׂשק:  48:37
ה ִמְסֵּפד ִּכי־ָׁשַבְרִּתי ֶאת־מֹוָאב ִּכְכִלי ֵאין־ֵחֶפץ ּבֹו ְנֻאם־ְיהָוה: ַעל ּכָ 48:38 ל־ַּגּגֹות מֹוָאב ּוִבְרֹחֹבֶתיָה ֻּכ
ֵאי ַחָּתה ֵהיִלילּו ֵאי ִהְפָנה־ֹעֶרף מֹוָאב ּבֹוׁש ְוָהיָה מֹוָאב ִלְׂשֹחק ְוִלְמִחָּתה ְלָכל־ְסִביָביו: 48:39
י־ֹכה ָאַמר ְיהוָה ִהֵּנה ַכֶּנֶׁשר ִיְדֶאה ּוָפַרׂש ְּכָנָפיו ֶאל־מֹוָאב:  ּכִ 48:40
ִנְלְּכָדה ַהְּקִרּיֹות ְוַהְּמָצדֹות ִנְתָּפָׂשה ְוָהיָה ֵלב ִּגּבֹוֵרי מֹוָאב ַּבּיֹום ַההּוא ְּכֵלב ִאָּׁשה ְמֵצָרה:  48:41
:  ְוִנְׁשַמד מֹוָאב ֵמָעם ִּכי ַעל־ְיהוָה ִהְגִּדיל48:42
ַּפַחד וַָפַחת וָָפח ָעֶלי יֹוֵׁשב מֹוָאב ְנֻאם־ְיהוָה:  48:43
ת  הניס ַהָּנס ִמְּפֵני ַהַּפַחד ִיֹּפל ֶאל־ַהַּפַחת ְוָהֹעֶלה ִמן־ַהַּפַחת ִיָּלֵכד ַּבָּפח ִּכי־ָאִביא ֵאֶליָה ֶאל־מֹוָאב ְׁשנַ 48:44

ְּפֻקָּדָתם ְנֻאם־ְיהוָה:  
ִמֹּכַח ָנִסים ִּכי־ֵאׁש יָָצא ֵמֶחְׁשּבֹון ְוֶלָהָבה ִמִּקְריַת ִסיחֹון וַּתֹאַכל ְּפַאת מֹוָאב ְוָקְדֹקד ְּבֵני  ְּבֵצל ֶחְׁשּבֹון ָעְמדּו48:45
ָׁשאֹון: 
אֹוי־ְל מֹוָאב ָאַבד ַעם־ְּכמֹוׁש ִּכי־ֻלְּקחּו ָבֶני ַּבֶּׁשִבי ּוְבֹנֶתי ַּבִּׁשְביָה:  48:46
ב ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ְנֻאם־ְיהוָה ַעד־ֵהָּנה ִמְׁשַּפט מֹוָאב: ְוַׁשְבִּתי ְׁשבּות־מֹואָ 48:47

ו יָָׁשב:  ֶאת־ָּגד ְוַעּמֹו ְּבָעָרי2ִלְבֵני ַעּמֹון ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ֲהָבִנים ֵאין ְלִיְׂשָרֵאל ִאם־יֹוֵרׁש ֵאין לֹו ַמּדּוַע יַָרׁש ִמְלֹּכם 49:1
ה ּוְבֹנֶתיָה  ָלֵכן ִהֵּנה יִָמים ָּבִאים ְנֻאם־ְיהוָה ְוִהְׁשַמְעִּתי ֶאל־ַרַּבת ְּבֵני־ַעּמֹון ְּתרּוַעת ִמְלָחָמה ְוָהְיָתה ְלֵתל ְׁשָממָ 49:2

ָּבֵאׁש ִּתַּצְתָנה ְויַָרׁש ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ֹיְרָׁשיו ָאַמר ְיהוָה:  
ְּדָדה־ַעי ְצַעְקָנה ְּבנֹות ַרָּבה ֲחֹגְרָנה ַׂשִּקים ְסֹפְדָנה ְוִהְתׁשֹוַטְטָנה ַּבְּגֵדרֹות ִּכי ִמְלֹּכם  ֵהיִליִלי ֶחְׁשּבֹון ִּכי ׁשֻ 49:3

ַּבּגֹוָלה יֵֵל ֹּכֲהָניו ְוָׂשָריו יְַחָּדיו:  
ְמָרה ִמי יָבֹוא ֵאָלי:  ַמה־ִּתְתַהְלִלי ָּבֲעָמִקים ָזב ִעְמֵק ַהַּבת ַהּׁשֹוֵבָבה ַהֹּבְטָחה ְּבֹאְצֹרֶתיָה ָהאֹ 49:4
ַלֹּנֵדד:  ִהְנִני ֵמִביא ָעַלִי ַּפַחד ְנֻאם־ֲאֹדָני ְיהִוה ְצָבאֹות ִמָּכל־ְסִביָבִי ְוִנַּדְחֶּתם ִאיׁש ְלָפָניו ְוֵאין ְמַקֵּבץ 49:5
ְוַאֲחֵרי־ֵכן ָאִׁשיב ֶאת־ְׁשבּות ְּבֵני־ַעּמֹון ְנֻאם־ְיהוָה: 49:6
ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ַהֵאין עֹוד ָחְכָמה ְּבֵתיָמן ָאְבָדה ֵעָצה ִמָּבִנים ִנְסְרָחה ָחְכָמָתם: ֶלֱאדֹום49:7
נֻסּו ָהְפנּו ֶהְעִמיקּו ָלֶׁשֶבת ֹיְׁשֵבי ְּדָדן ִּכי ֵאיד ֵעָׂשו ֵהֵבאִתי ָעָליו ֵעת ְּפַקְדִּתיו:  49:8
ֹוֵללֹות ִאם־ַּגָּנִבים ַּבַּלְיָלה ִהְׁשִחיתּו ַדָּים:  ִאם־ֹּבְצִרים ָּבאּו ָל לֹא יְַׁשִארּו ע 49:9

ֶנּנּו: ִּכי־ֲאִני ָחַׂשְפִּתי ֶאת־ֵעָׂשו ִּגֵּליִתי ֶאת־ִמְסָּתָריו ְוֶנְחָּבה לֹא יּוָכל ֻׁשַּדד ַזְרעֹו ְוֶאָחיו ּוְׁשֵכָניו ְוֵאי49:10
ִּתְבָטחּו: ָעְזָבה ְיֹתֶמי ֲאִני ֲאַחֶּיה ְוַאְלְמֹנֶתי ָעַלי 49:11
ָּנֶקה ִּכי  ִּכי־ֹכה ָאַמר ְיהוָה ִהֵּנה ֲאֶׁשר־ֵאין ִמְׁשָּפָטם ִלְׁשּתֹות ַהּכֹוס ָׁשתֹו ִיְׁשּתּו ְוַאָּתה הּוא ָנֹקה ִּתָּנֶקה לֹא ִת 49:12

ָׁשֹתה ִּתְׁשֶּתה: 
ֶרב ְוִלְקָלָלה ִּתְהיֶה ָבְצָרה ְוָכל־ָעֶריָה ִתְהיֶיָנה ְלָחְרבֹות  ִּכי ִבי ִנְׁשַּבְעִּתי ְנֻאם־ְיהוָה ִּכי־ְלַׁשָּמה ְלֶחְרָּפה ְלחֹ 49:13
עֹוָלם:  
ְׁשמּוָעה ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת ְיהוָה ְוִציר ַּבּגֹוִים ָׁשלּוַח ִהְתַקְּבצּו ּוֹבאּו ָעֶליָה ְוקּומּו ַלִּמְלָחָמה:  49:14
ָדם:  ִּכי־ִהֵּנה ָקֹטן ְנַתִּתי ַּבּגֹוִים ָּבזּוי ָּבאָ 49:15
ר ִקֶּנ ִמָּׁשם  ִּתְפַלְצְּת ִהִּׁשיא ֹאָת ְזדֹון ִלֶּב ֹׁשְכִני ְּבַחְגוֵי ַהֶּסַלע ֹּתְפִׂשי ְמרֹום ִּגְבָעה ִּכי־ַתְגִּביַה ַּכֶּנׁשֶ 49:16

אֹוִריְד ְנֻאם־ְיהוָה:  
ָּכל־ַמּכֹוֶתָה:  ְוָהְיָתה ֱאדֹום ְלַׁשָּמה ֹּכל ֹעֵבר ָעֶליָה ִיֹּׁשם ְוִיְׁשֹרק ַעל־49:17
ְּכַמְהֵּפַכת ְסֹדם וֲַעֹמָרה ּוְׁשֵכֶניָה ָאַמר ְיהוָה לֹא־יֵֵׁשב ָׁשם ִאיׁש ְולֹא־יָגּור ָּבּה ֶּבן־ָאָדם: 49:18
ֶליָה ֶאְפֹקד ִּכי ִמי  ִהֵּנה ְּכַאְריֵה יֲַעֶלה ִמְּגאֹון ַהַּיְרֵּדן ֶאל־ְנוֵה ֵאיָתן ִּכי־ַאְרִּגיָעה ֲאִריֶצּנּו ֵמָעֶליָה ּוִמי ָבחּור אֵ 49:19

ָכמֹוִני ּוִמי ֹיִעיֶדִּני ּוִמי־ֶזה ֹרֶעה ֲאֶׁשר יֲַעֹמד ְלָפָני: 
יֵרי  ָלֵכן ִׁשְמעּו ֲעַצת־ְיהוָה ֲאֶׁשר יַָעץ ֶאל־ֱאדֹום ּוַמְחְׁשבֹוָתיו ֲאֶׁשר ָחַׁשב ֶאל־ֹיְׁשֵבי ֵתיָמן ִאם־לֹא ִיְסָחבּום ְצעִ 49:20

ִּׁשים ֲעֵליֶהם ְנוֵֶהם:  ַהּצֹאן ִאם־לֹא ַי

1 35 // LXX Aquila Symmachus Tg ַעל־ַהָּבָמה MT Syr Vg ָּבָמה
2 1 // LXX Syr Vg ִמְלֹּכם MT ַמְלָּכם



ִנְׁשַמע קֹוָלּה:  1ּסֹוף ִמּקֹול ִנְפָלם ָרֲעָׁשה ָהָאֶרץ ְצָעָקה ְּביַם־49:21
ֹום ַההּוא ְּכֵלב ִאָּׁשה  ִהֵּנה ַכֶּנֶׁשר יֲַעֶלה ְוִיְדֶאה ְוִיְפֹרׂש ְּכָנָפיו ַעל־ָּבְצָרה ְוָהיָה ֵלב ִּגּבֹוֵרי ֱאדֹום ַּבּי49:22
ְמֵצָרה: 
ְלַדֶּמֶׂשק ּבֹוָׁשה ֲחָמת ְוַאְרָּפד ִּכי־ְׁשֻמָעה ָרָעה ָׁשְמעּו ָנֹמגּו ַּבָּים ְּדָאָגה ַהְׁשֵקט לֹא יּוָכל: 49:23
ֹוֵלָדה:  ָרְפָתה ַדֶּמֶׂשק ִהְפְנָתה ָלנּוס ְוֶרֶטט ֶהֱחִזיָקה ָצָרה וֲַחָבִלים ֲאָחַזָּתה ַּכּי49:24
ֵאי לֹא־ֻעְּזָבה ִעיר תהלה ְּתִהָּלת ִקְריַת ְמׂשֹוִׂשי:  49:25
ָלֵכן ִיְּפלּו ַבחּוֶריָה ִּבְרֹחֹבֶתיָה ְוָכל־ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ִיַּדּמּו ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ְיהוָה ְצָבאֹות:  49:26
ְרְמנֹות ֶּבן־ֲהָדד: ְוִהַּצִּתי ֵאׁש ְּבחֹוַמת ַּדָּמֶׂשק ְוָאְכָלה אַ 49:27
־ָּבֶבל ֹּכה ָאַמר ְיהוָה קּומּו ֲעלּו ֶאל־ֵקדָ 49:28 ר  ְלֵקָדר ּוְלַמְמְלכֹות ָחצֹור ֲאֶׁשר ִהָּכה נבוכדראצור ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶל

ְוָׁשְדדּו ֶאת־ְּבֵני־ֶקֶדם: 
ם ּוְגַמֵּליֶהם ִיְׂשאּו ָלֶהם ְוָקְראּו ֲעֵליֶהם ָמגֹור ִמָּסִביב: ָאֳהֵליֶהם ְוצֹאָנם ִיָּקחּו ְיִריעֹוֵתיֶהם ְוָכל־ְּכֵליהֶ 49:29
־ָּבֶבל ֵעָצה 49:30 ְוָחַׁשב  נֻסּו ּנֻדּו ְמֹאד ֶהְעִמיקּו ָלֶׁשֶבת ֹיְׁשֵבי ָחצֹור ְנֻאם־ְיהוָה ִּכי־יַָעץ ֲעֵליֶכם ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶל

עליהם ֲעֵליֶכם ַמֲחָׁשָבה:  
ל־ּגֹוי ְׁשֵליו יֹוֵׁשב ָלֶבַטח ְנֻאם־ְיהוָה לֹא־ְדָלַתִים ְולֹא־ְבִריַח לֹו ָּבָדד ִיְׁשֹּכנּו: קּומּו ֲעלּו אֶ 49:31
ָדם  ְוָהיּו ְגַמֵּליֶהם ָלַבז וֲַהמֹון ִמְקֵניֶהם ְלָׁשָלל ְוֵזִרִתים ְלָכל־רּוַח ְקצּוֵצי ֵפָאה ּוִמָּכל־ֲעָבָריו ָאִביא ֶאת־ֵאי49:32

ְנֻאם־ְיהוָה:  
ְיָתה ָחצֹור ִלְמעֹון ַּתִּנים ְׁשָמָמה ַעד־עֹוָלם לֹא־יֵֵׁשב ָׁשם ִאיׁש ְולֹא־יָגּור ָּבּה ֶּבן־ָאָדם: ְוהָ 49:33
־ְיהּוָדה ֵלאֹמר:  49:34 ֲאֶׁשר ָהיָה ְדַבר־ְיהוָה ֶאל־ִיְרְמיָהּו ַהָּנִביא ֶאל־ֵעיָלם ְּבֵראִׁשית ַמְלכּות ִצְדִקָּיה ֶמֶל
ְיהוָה ְצָבאֹות ִהְנִני ֹׁשֵבר ֶאת־ֶקֶׁשת ֵעיָלם ֵראִׁשית ְּגבּוָרָתם: ֹּכה ָאַמר 49:35
ֶׁשר  ְוֵהֵבאִתי ֶאל־ֵעיָלם ַאְרַּבע רּוחֹות ֵמַאְרַּבע ְקצֹות ַהָּׁשַמִים ְוֵזִרִתים ְלֹכל ָהֻרחֹות ָהֵאֶּלה ְולֹא־ִיְהיֶה ּגֹוי אֲ 49:36

לֹא־יָבֹוא ָׁשם ִנְּדֵחי עולם ֵעיָלם:  
ה  ְחַּתִּתי ֶאת־ֵעיָלם ִלְפֵני ֹאְיֵביֶהם ְוִלְפֵני ְמַבְקֵׁשי ַנְפָׁשם ְוֵהֵבאִתי ֲעֵליֶהם ָרָעה ֶאת־ֲחרֹון ַאִּפי ְנֻאם־ְיהָוְוהַ 49:37

ְוִׁשַּלְחִּתי ַאֲחֵריֶהם ֶאת־ַהֶחֶרב ַעד ַּכּלֹוִתי אֹוָתם:  
ָׂשִרים ְנֻאם־ְיהוָה:  ְוַׂשְמִּתי ִכְסִאי ְּבֵעיָלם ְוַהֲאַבְדִּתי ִמָּׁשם ֶמֶל וְ 49:38
ְוָהיָה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים אשוב ָאִׁשיב ֶאת־שבית ְׁשבּות ֵעיָלם ְנֻאם־ְיהוָה: 49:39

ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ֶאל־ָּבֶבל ֶאל־ֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים ְּביַד ִיְרְמיָהּו ַהָּנִביא:  50:1
 ּוְׂשאּו־ֵנס ַהְׁשִמיעּו ַאל־ְּתַכֵחדּו ִאְמרּו ִנְלְּכָדה ָבֶבל ֹהִביׁש ֵּבל ַחת ָמרֻד ֹהִביׁשּו  ַהִּגידּו ַבּגֹוִים ְוַהְׁשִמיעּו50:2

ֲעַצֶּביָה ַחּתּו ִּגּלּוֶליָה:  
ָמה ָנדּו ָהָלכּו:  ִּכי ָעָלה ָעֶליָה ּגֹוי ִמָּצפֹון הּוא־יִָׁשית ֶאת־ַאְרָצּה ְלַׁשָּמה ְולֹא־ִיְהיֶה יֹוֵׁשב ָּבּה ֵמָאָדם ְוַעד־ְּבהֵ 50:3
כּו ְוֶאת־ְיהָוה ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ּוָבֵעת ַהִהיא ְנֻאם־ְיהוָה יָֹבאּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה ּוְבֵני־ְיהּוָדה יְַחָּדו ָהלֹו ּוָבכֹו יֵלֵ 50:4

ֵהיֶהם ְיַבֵּקׁשּו:  ֱא
ְוִנְלוּו ֶאל־ְיהוָה ְּבִרית עֹוָלם לֹא ִתָּׁשֵכַח: 2ָּבאּו ִצּיֹון ִיְׁשָאלּו ֶּדֶר ֵהָּנה ְפֵניֶהם50:5
צֹאן ֹאְבדֹות היה ָהיּו ַעִּמי ֹרֵעיֶהם ִהְתעּום ָהִרים שובבים ׁשֹוְבבּום ֵמַהר ֶאל־ִּגְבָעה ָהָלכּו ָׁשְכחּו ִרְבָצם: 50:6
ם ָאְמרּו לֹא ֶנְאָׁשם ַּתַחת ֲאֶׁשר ָחְטאּו ַליהוָה ְנוֵה־ֶצֶדק ּוִמְקוֵה ֲאבֹוֵתיֶהם  ָּכל־מֹוְצֵאיֶהם ֲאָכלּום ְוָצֵריהֶ 50:7

ְיהוָה: 
נֻדּו ִמּתֹו ָּבֶבל ּוֵמֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים יצאו ֵצאּו ִוְהיּו ְּכַעּתּוִדים ִלְפֵני־צֹאן: 50:8
ַהל־ּגֹוִים ְּגֹדִלים ֵמֶאֶרץ ָצפֹון ְוָעְרכּו ָלּה ִמָּׁשם ִּתָּלֵכד ִחָּציו ְּכִגּבֹור ִּכי ִהֵּנה ָאֹנִכי ֵמִעיר ּוַמֲעֶלה ַעל־ָּבֶבל ְק 50:9

לֹא יָׁשּוב ֵריָקם:  3ָמְַׂשִּכיל
ם־ְיהוָה: ְוָהְיָתה ַכְׂשִּדים ְלָׁשָלל ָּכל־ֹׁשְלֶליָה ִיְׂשָּבעּו ְנאֻ 50:10
ִּכי תשמחי ִתְׂשְמחּו ִּכי תעלזי ַתֲעְלזו ֹׁשֵסי ַנֲחָלִתי ִּכי תפושי ָתפּוׁשּו ְּכֶעְגָלה ָדָׁשה ותצהלי ְוִתְצֲהלּו  50:11

ָּכֲאִּבִרים:  
ּבֹוָׁשה ִאְּמֶכם ְמֹאד ָחְפָרה יֹוַלְדְּתֶכם ִהֵּנה ַאֲחִרית ּגֹוִים ִמְדָּבר ִצָּיה וֲַעָרָבה:  50:12
ִמֶּקֶצף ְיהוָה לֹא ֵתֵׁשב ְוָהְיָתה ְׁשָמָמה ֻּכָּלּה ֹּכל ֹעֵבר ַעל־ָּבֶבל ִיֹּׁשם ְוִיְׁשֹרק ַעל־ָּכל־ַמּכֹוֶתיָה: 50:13
ִעְרכּו ַעל־ָּבֶבל ָסִביב ָּכל־ֹּדְרֵכי ֶקֶׁשת ְידּו ֵאֶליָה ַאל־ַּתְחְמלּו ֶאל־ֵחץ ִּכי ַליהוָה ָחָטָאה:  50:14

1 21 // I Kings 9:26 LXX ּסֹוף MT ּסּוף
2 5 // Aquila Tg Vg ָּבאּו MT ֹּבאּו

3 9 // Hebrew Mss LXX Symmachus Syriac ָמְַׂשִּכיל MT ַמְׁשִּכיל 



ָסִביב ָנְתָנה יָָדּה ָנְפלּו אשויתיה ָאְׁשיֹוֶתיָה ֶנֶהְרסּו חֹומֹוֶתיָה ִּכי ִנְקַמת ְיהוָה ִהיא ִהָּנְקמּו ָבּה  ָהִריעּו ָעֶליהָ 50:15
ַּכֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ֲעׂשּו־ָלּה: 

נּו ְוִאיׁש ְלַאְרצֹו יָנֻסּו: ִּכְרתּו זֹוֵרַע ִמָּבֶבל ְוֹתֵפׂש ַמָּגל ְּבֵעת ָקִציר ִמְּפֵני ֶחֶרב ַהּיֹוָנה ִאיׁש ֶאל־ַעּמֹו ִיפְ 50:16
  ֶׂשה ְפזּוָרה ִיְׂשָרֵאל ֲאָריֹות ִהִּדיחּו ָהִראׁשֹון ֲאָכלֹו ֶמֶל ַאּׁשּור ְוֶזה ָהַאֲחרֹון ִעְּצמֹו ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמלֶ 50:17
ָּבֶבל: 

ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִהנְ 50:18 ִני ֹפֵקד ֶאל־ֶמֶל ָּבֶבל ְוֶאל־ַאְרצֹו ַּכֲאֶׁשר ָּפַקְדִּתי ֶאל־ֶמֶל ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא
ַאּׁשּור: 
ְוֹׁשַבְבִּתי ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ָנוֵהּו ְוָרָעה ַהַּכְרֶמל ְוַהָּבָׁשן ּוְבַהר ֶאְפַרִים ְוַהִּגְלָעד ִּתְׂשַּבע ַנְפׁשֹו:  50:19
ֻאם־ְיהוָה ְיֻבַּקׁש ֶאת־ֲעון ִיְׂשָרֵאל ְוֵאיֶנּנּו ְוֶאת־ַחּטֹאת ְיהּוָדה ְולֹא ִתָּמֶצאיָנה ִּכי  ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוָבֵעת ַהִהיא נְ 50:20

ֶאְסַלח ַלֲאֶׁשר ַאְׁשִאיר:  
ַעל־ָהָאֶרץ ְמָרַתִים ֲעֵלה ָעֶליָה ְוֶאל־יֹוְׁשֵבי ְּפקֹוד ֲחֹרב ְוַהֲחֵרם ַאֲחֵריֶהם ְנֻאם־ְיהוָה וֲַעֵׂשה ְּכֹכל ֲאֶׁשר 50:21

 : ִצִּויִתי
קֹול ִמְלָחָמה ָּבָאֶרץ ְוֶׁשֶבר ָּגדֹול:  50:22
ֵאי ִנְגַּדע וִַּיָּׁשֵבר ַּפִּטיׁש ָּכל־ָהָאֶרץ ֵאי ָהְיָתה ְלַׁשָּמה ָּבֶבל ַּבּגֹוִים:  50:23
ם־ִנְתַּפְׂשְּת ִּכי ַביהוָה ִהְתָּגִרית:  יָֹקְׁשִּתי ָל ְוַגם־ִנְלַּכְדְּת ָּבֶבל ְוַאְּת לֹא יָָדַעְּת ִנְמֵצאת ְוגַ 50:24
ָּפַתח ְיהוָה ֶאת־אֹוָצרֹו וַּיֹוֵצא ֶאת־ְּכֵלי ַזְעמֹו ִּכי־ְמָלאָכה ִהיא ַלאֹדָני ְיהִוה ְצָבאֹות ְּבֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים: 50:25
ל־ְּתִהי־ָלּה ְׁשֵאִרית:  ֹּבאּו־ָלּה ִמֵּקץ ִּפְתחּו ַמֲאֻבֶסיָה ָסּלּוָה ְכמֹו־ֲעֵרִמים ְוַהֲחִרימּוָה אַ 50:26
ִחְרבּו ָּכל־ָּפֶריָה יְֵרדּו ַלָּטַבח הֹוי ֲעֵליֶהם ִּכי־ָבא יֹוָמם ֵעת ְּפֻקָּדָתם: 50:27
ֵהינּו ִנְקַמת ֵהיָכלֹו: 50:28 קֹול ָנִסים ּוְפֵלִטים ֵמֶאֶרץ ָּבֶבל ְלַהִּגיד ְּבִצּיֹון ֶאת־ִנְקַמת ְיהוָה ֱא
ר  ּו ֶאל־ָּבֶבל ַרִּבים ָּכל־ֹּדְרֵכי ֶקֶׁשת ֲחנּו ָעֶליָה ָסִביב ַאל־ְיִהי־ָלה ְּפֵלָטה ַׁשְּלמּו־ָלּה ְּכָפֳעָלּה ְּכֹכל ֲאׁשֶ ַהְׁשִמיע 50:29

ָעְׂשָתה ֲעׂשּו־ָלּה ִּכי ֶאל־ְיהוָה ָזָדה ֶאל־ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל: 
ִמְלַחְמָּתּה ִיַּדּמּו ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם־ְיהוָה: ָלֵכן ִיְּפלּו ַבחּוֶריָה ִּבְרֹחֹבֶתיָה ְוָכל־ַאְנֵׁשי50:30
50:31  : ִהְנִני ֵאֶלי ָזדֹון ְנֻאם־ֲאֹדָני ְיהִוה ְצָבאֹות ִּכי ָּבא יֹוְמ ֵעת ְּפַקְדִּתי
יֹבָתיו: ְוָכַׁשל ָזדֹון ְוָנַפל ְוֵאין לֹו ֵמִקים ְוִהַּצִּתי ֵאׁש ְּבָעָריו ְוָאְכָלה ָּכל־ְסבִ 50:32
ָחם: ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֲעׁשּוִקים ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני־ְיהּוָדה יְַחָּדו ְוָכל־ֹׁשֵביֶהם ֶהֱחִזיקּו ָבם ֵמֲאנּו ַׁשּלְ 50:33
ִהְרִּגיז ְלֹיְׁשֵבי ָבֶבל:  ֹּגֲאָלם ָחָזק ְיהוָה ְצָבאֹות ְׁשמֹו ִריב יִָריב ֶאת־ִריָבם ְלַמַען ִהְרִּגיַע ֶאת־ָהָאֶרץ וְ 50:34
ֶחֶרב ַעל־ַּכְׂשִּדים ְנֻאם־ְיהוָה ְוֶאל־ֹיְׁשֵבי ָבֶבל ְוֶאל־ָׂשֶריָה ְוֶאל־ֲחָכֶמיָה:  50:35
ֶחֶרב ֶאל־ַהַּבִּדים ְוֹנָאלּו ֶחֶרב ֶאל־ִּגּבֹוֶריָה וָָחּתּו:  50:36
ר ְּבתֹוָכּה ְוָהיּו ְלָנִׁשים ֶחֶרב ֶאל־אֹוְצֹרֶתיָה ּוֻבָּזזּו:  ֶחֶרב ֶאל־סּוָסיו ְוֶאל־ִרְכּבֹו ְוֶאל־ָּכל־ָהֶעֶרב ֲאׁשֶ 50:37
ֹחֶרב ֶאל־ֵמיֶמיָה ְויֵָבׁשּו ִּכי ֶאֶרץ ְּפִסִלים ִהיא ּוָבֵאיִמים ִיְתֹהָללּו:  50:38
50:39 ֹ א ִתְׁשּכֹון ַעד־ּדֹור וָדֹור:  ָלֵכן יְֵׁשבּו ִצִּיים ֶאת־ִאִּיים ְויְָׁשבּו ָבּה ְּבנֹות יֲַעָנה ְולֹא־ֵתֵׁשב עֹוד ָלֶנַצח ְול
ִהים ֶאת־ְסֹדם ְוֶאת־ֲעֹמָרה ְוֶאת־ְׁשֵכֶניָה ְנֻאם־ְיהוָה לֹא־יֵֵׁשב ָׁשם ִאיׁש ְולֹא־יָגּור ָּבּה ֶּבן־אָ 50:40 ָדם: ְּכַמְהֵּפַכת ֱא
ָאֶרץ:  ִהֵּנה ַעם ָּבא ִמָּצפֹון ְוגֹוי ָּגדֹול ּוְמָלִכים ַרִּבים יֵֹערּו ִמַּיְרְּכֵתי־ 50:41
ַלִּמְלָחָמה ֶקֶׁשת ְוִכיֹדן יֲַחִזיקּו ַאְכָזִרי ֵהָּמה ְולֹא ְיַרֵחמּו קֹוָלם ַּכָּים יֱֶהֶמה ְוַעל־סּוִסים ִיְרָּכבּו ָערּו ְּכִאיׁש 50:42

ָעַלִי ַּבת־ָּבֶבל:  
־ָּבֶבל ֶאת־ִׁשְמָעם ְוָרפּו יָָדיו ָצָרה ֶהֱחִזיַקְתהּו ִחיל ּכַ 50:43 ּיֹוֵלָדה:  ָׁשַמע ֶמֶל
ֶאְפֹקד ִּכי  ִהֵּנה ְּכַאְריֵה יֲַעֶלה ִמְּגאֹון ַהַּיְרֵּדן ֶאל־ְנוֵה ֵאיָתן ִּכי־ַאְרִּגָעה ארוצם ֲאִריֵצם ֵמָעֶליָה ּוִמי ָבחּור ֵאֶליהָ 50:44

ִמי ָכמֹוִני ּוִמי יֹוִעֶדִּני ּוִמי־ֶזה ֹרֶעה ֲאֶׁשר יֲַעֹמד ְלָפָני:  
ְיהוָה ֲאֶׁשר יַָעץ ֶאל־ָּבֶבל ּוַמְחְׁשבֹוָתיו ֲאֶׁשר ָחַׁשב ֶאל־ֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים ִאם־לֹא ִיְסָחבּום ְצִעיֵרי  ָלֵכן ִׁשְמעּו ֲעַצת־50:45

ַהּצֹאן ִאם־לֹא יִַּׁשים ֲעֵליֶהם ָנוֶה:  
ִמּקֹול ִנְתְּפָׂשה ָבֶבל ִנְרֲעָׁשה ָהָאֶרץ ּוְזָעָקה ַּבּגֹוִים ִנְׁשָמע: 50:46

ַמר ְיהוָה ִהְנִני ֵמִעיר ַעל־ָּבֶבל ְוֶאל־ֹיְׁשֵבי ֵלב ָקָמי רּוַח ַמְׁשִחית:  ֹּכה אָ 51:1
ְוִׁשַּלְחִּתי ְלָבֶבל ָזִרים ְוֵזרּוָה ִויֹבְקקּו ֶאת־ַאְרָצּה ִּכי־ָהיּו ָעֶליָה ִמָּסִביב ְּביֹום ָרָעה: 51:2
ְוַאל־ַּתְחְמלּו ֶאל־ַּבֻחֶריָה ַהֲחִרימּו ָּכל־ְצָבָאּה:  ֶאל־ִיְדֹר ַהֹּדֵר ַקְׁשּתֹו ְוֶאל־ִיְתַעל ְּבִסְרֹינֹו51:3
ְוָנְפלּו ֲחָלִלים ְּבֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים ּוְמֻדָּקִרים ְּבחּוצֹוֶתיָה: 51:4
ָהיו ֵמְיהוָה ְצָבאֹות ִּכי ַאְרָצם ָמְלָאה ָאָׁשם ִמְּקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל51:5 :  ִּכי לֹא־ַאְלָמן ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה ֵמֱא
ם ָלּה: נֻסּו ִמּתֹו ָּבֶבל ּוַמְּלטּו ִאיׁש ַנְפׁשֹו ַאל־ִּתַּדּמּו ַּבֲעוָנּה ִּכי ֵעת ְנָקָמה ִהיא ַליהוָה ְּגמּול הּוא ְמַׁשּלֵ 51:6
ּכֹוס־ָזָהב ָּבֶבל ְּביַד־ְיהוָה ְמַׁשֶּכֶרת ָּכל־ָהָאֶרץ ִמֵּייָנּה ָׁשתּו גֹוִים ַעל־ֵּכן ִיְתֹהְללּו גֹוִים:51:7
ִּפְתֹאם ָנְפָלה ָבֶבל וִַּתָּׁשֵבר ֵהיִלילּו ָעֶליָה ְקחּו ֳצִרי ְלַמְכאֹוָבּה אּוַלי ֵּתָרֵפא: 51:8



א  רפאנו ִרִּפינּו ֶאת־ָּבֶבל ְולֹא ִנְרָּפָתה ִעְזבּוָה ְוֵנֵל ִאיׁש ְלַאְרצֹו ִּכי־ָנַגע ֶאל־ַהָּׁשַמִים ִמְׁשָּפָטּה ְוִנּׂשָ 51:9
ַעד־ְׁשָחִקים:  

ֵהינּו:  51:10 הֹוִציא ְיהוָה ֶאת־ִצְדֹקֵתינּו ֹּבאּו ּוְנַסְּפָרה ְבִצּיֹון ֶאת־ַמֲעֵׂשה ְיהוָה ֱא
ְקַמת  ָהֵברּו ַהִחִּצים ִמְלאּו ַהְּׁשָלִטים ֵהִעיר ְיהוָה ֶאת־רּוַח ַמְלֵכי ָמַדי ִּכי־ַעל־ָּבֶבל ְמִזָּמתֹו ְלַהְׁשִחיָתּה ִּכי־נִ 51:11

יָכלֹו:  ְיהוָה ִהיא ִנְקַמת הֵ 
ֵאת ֶאל־חֹוֹמת ָּבֶבל ְׂשאּו־ֵנס ַהֲחִזיקּו ַהִּמְׁשָמר ָהִקימּו ֹׁשְמִרים ָהִכינּו ָהֹאְרִבים ִּכי ַּגם־ָזַמם ְיהוָה ַּגם־ָעָׂשה51:12

ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ֶאל־ֹיְׁשֵבי ָבֶבל:  
:  שכנתי ֹׁשַכְנְּת ַעל־ַמִים ַרִּבים ַרַּבת אֹוָצֹרת ָּבא ִקֵּצ ַאַּמת 51:13 ִּבְצֵע
ִנְׁשַּבע ְיהָוה ְצָבאֹות ְּבַנְפׁשֹו ִּכי ִאם־ִמֵּלאִתי ָאָדם ַּכֶּיֶלק ְוָענּו ָעַלִי ֵהיָדד: 51:14
ֹעֵׂשה ֶאֶרץ ְּבֹכחֹו ֵמִכין ֵּתֵבל ְּבָחְכָמתֹו ּוִבְתבּוָנתֹו ָנָטה ָׁשָמִים: 51:15
ִים וַַּיַעל ְנִׂשִאים ִמְקֵצה־ָאֶרץ ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה וַֹּיֵצא רּוַח ֵמֹאְצֹרָתיו:  ְלקֹול ִּתּתֹו ֲהמֹון ַמִים ַּבָּׁשמַ 51:16
ִנְבַער ָּכל־ָאָדם ִמַּדַעת ֹהִביׁש ָּכל־ֹצֵרף ִמָּפֶסל ִּכי ֶׁשֶקר ִנְסּכֹו ְולֹא־רּוַח ָּבם:  51:17
ֵבדּו: ֶהֶבל ֵהָּמה ַמֲעֵׂשה ַּתְעֻּתִעים ְּבֵעת ְּפֻקָּדָתם יֹא51:18
לֹא־ְכֵאֶּלה ֵחֶלק יֲַעקֹוב ִּכי־יֹוֵצר ַהֹּכל הּוא ְוֵׁשֶבט ַנֲחָלתֹו ְיהוָה ְצָבאֹות ְׁשמֹו: 51:19
ַמֵּפץ־ַאָּתה ִלי ְּכֵלי ִמְלָחָמה ְוִנַּפְצִּתי ְב ּגֹוִים ְוִהְׁשַחִּתי ְב ַמְמָלכֹות: 51:20
 ְוִנַּפְצִּתי ְב ֶרֶכב ְוֹרְכבֹו:  ְוִנַּפְצִּתי ְב סּוס ְוֹרְכבֹו51:21
ְוִנַּפְצִּתי ְב ִאיׁש ְוִאָּׁשה ְוִנַּפְצִּתי ְב ָזֵקן וָָנַער ְוִנַּפְצִּתי ְב ָּבחּור ּוְבתּוָלה:  51:22
ּוְסָגִנים: ְוִנַּפְצִּתי ְב ֹרֶעה ְוֶעְדרֹו ְוִנַּפְצִּתי ְב ִאָּכר ְוִצְמּדֹו ְוִנַּפְצִּתי ְב ַּפחֹות 51:23
ְוִׁשַּלְמִּתי ְלָבֶבל ּוְלֹכל יֹוְׁשֵבי ַכְׂשִּדים ֵאת ָּכל־ָרָעָתם ֲאֶׁשר־ָעׂשּו ְבִצּיֹון ְלֵעיֵניֶכם ְנֻאם ְיהוָה: 51:24
 ְוִגְלַּגְלִּתי ִמן־ַהְּסָלִעים  ִהְנִני ֵאֶלי ַהר ַהַּמְׁשִחית ְנֻאם־ְיהוָה ַהַּמְׁשִחית ֶאת־ָּכל־ָהָאֶרץ ְוָנִטיִתי ֶאת־יִָדי ָעֶלי 51:25

ּוְנַתִּתי ְלַהר ְׂשֵרָפה:  
ְולֹא־ִיְקחּו ִמְּמ ֶאֶבן ְלִפָּנה ְוֶאֶבן ְלמֹוָסדֹות ִּכי־ִׁשְממֹות עֹוָלם ִּתְהיֶה ְנֻאם־ְיהוָה: 51:26
ִמיעּו ָעֶליָה ַמְמְלכֹות ֲאָרַרט ִמִּני ְוַאְׁשְּכָנז ִּפְקדּו  ְׂשאּו־ֵנס ָּבָאֶרץ ִּתְקעּו ׁשֹוָפר ַּבּגֹוִים ַקְּדׁשּו ָעֶליָה ּגֹוִים ַהְׁש 51:27

ָעֶליָה ִטְפָסר ַהֲעלּו־סּוס ְּכיֶֶלק ָסָמר:  
ַקְּדׁשּו ָעֶליָה גֹוִים ֶאת־ַמְלֵכי ָמַדי ֶאת־ַּפחֹוֶתיָה ְוֶאת־ָּכל־ְסָגֶניָה ְוֵאת ָּכל־ֶאֶרץ ֶמְמַׁשְלּתֹו:  51:28
וַָּתֹחל ִּכי ָקָמה ַעל־ָּבֶבל ַמְחְׁשבֹות ְיהוָה ָלׂשּום ֶאת־ֶאֶרץ ָּבֶבל ְלַׁשָּמה ֵמֵאין יֹוֵׁשב:  וִַּתְרַעׁש ָהָאֶרץ 51:29
רּו ְבִריֶחיָה:  ָחְדלּו ִגּבֹוֵרי ָבֶבל ְלִהָּלֵחם יְָׁשבּו ַּבְּמָצדֹות ָנְׁשָתה ְגבּוָרָתם ָהיּו ְלָנִׁשים ִהִּציתּו ִמְׁשְּכֹנֶתיָה ִנְׁשּבְ 51:30
ָרץ ִלְקַראת־ָרץ יָרּוץ ּוַמִּגיד ִלְקַראת ַמִּגיד ְלַהִּגיד ְלֶמֶל ָּבֶבל ִּכי־ִנְלְּכָדה ִעירֹו ִמָּקֶצה:  51:31
ְוַהַּמְעָּברֹות ִנְתָּפׂשּו ְוֶאת־ָהֲאַגִּמים ָׂשְרפּו ָבֵאׁש ְוַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ִנְבָהלּו: 51:32
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ַּבת־ָּבֶבל ְּכֹגֶרן ֵעת ִהְדִריָכּה עֹוד ְמַעט ּוָבָאה ֵעת־ַהָּקִציר ָלּה:  ִּכי ֹכה ָאַמר ְיהוָה ְצבָ 51:33 אֹות ֱא
ָּלא ְכֵרׂשֹו  אכלנו ֲאָכַלִני הממנו ֲהָמַמִני ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶל ָּבֶבל הציגנו ִהִּציַגִני ְּכִלי ִריק בלענו ְּבָלַעִני ַּכַּתִּנין מִ 51:34

דיחנו ֱהִדיָחִני: ֵמֲעָדָני ה
ֲחָמִסי ּוְׁשֵאִרי ַעל־ָּבֶבל ּתֹאַמר ֹיֶׁשֶבת ִצּיֹון ְוָדִמי ֶאל־ֹיְׁשֵבי ַכְׂשִּדים ּתֹאַמר ְירּוָׁשָלִם: 51:35
ַבְׁשִּתי ֶאת־ְמקֹוָרּה:  ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִהְנִני־ָרב ֶאת־ִריֵב ְוִנַּקְמִּתי ֶאת־ִנְקָמֵת ְוַהֲחַרְבִּתי ֶאת־יַָּמּה ְוהֹ 51:36
ְוָהְיָתה ָבֶבל ְלַגִּלים ְמעֹון־ַּתִּנים ַׁשָּמה ּוְׁשֵרָקה ֵמֵאין יֹוֵׁשב: 51:37
יְַחָּדו ַּכְּכִפִרים ִיְׁשָאגּו ָנֲערּו ְּכגֹוֵרי ֲאָריֹות:  51:38
זּו ְוָי51:39 ְׁשנּו ְׁשַנת־עֹוָלם ְולֹא יִָקיצּו ְנֻאם ְיהוָה:  ְּבֻחָּמם ָאִׁשית ֶאת־ִמְׁשֵּתיֶהם ְוִהְׁשַּכְרִּתים ְלַמַען יֲַע
אֹוִריֵדם ְּכָכִרים ִלְטבֹוַח ְּכֵאיִלים ִעם־ַעּתּוִדים:  51:40
ֵאי ִנְלְּכָדה ֵׁשַׁש וִַּתָּתֵפׂש ְּתִהַּלת ָּכל־ָהָאֶרץ ֵאי ָהְיָתה ְלַׁשָּמה ָּבֶבל ַּבּגֹוִים:  51:41
ֲהמֹון ַּגָּליו ִנְכָסָתה: ָעָלה ַעל־ָּבֶבל ַהָּים ּבַ 51:42
ָהיּו ָעֶריָה ְלַׁשָּמה ֶאֶרץ ִצָּיה וֲַעָרָבה ֶאֶרץ לֹא־יֵֵׁשב ָּבֵהן ָּכל־ִאיׁש ְולֹא־יֲַעֹבר ָּבֵהן ֶּבן־ָאָדם: 51:43
ם־חֹוַמת ָּבֶבל ָנָפָלה:  ּוָפַקְדִּתי ַעל־ֵּבל ְּבָבֶבל ְוֹהֵצאִתי ֶאת־ִּבְלעֹו ִמִּפיו ְולֹא־ִיְנֲהרּו ֵאָליו עֹוד ּגֹוִים ּגַ 51:44
ְצאּו ִמּתֹוָכּה ַעִּמי ּוַמְּלטּו ִאיׁש ֶאת־ַנְפׁשֹו ֵמֲחרֹון ַאף־ְיהוָה:  51:45
ס  מּוָעה ְוָחמָ ּוֶפן־יֵַר ְלַבְבֶכם ְוִתיְראּו ַּבְּׁשמּוָעה ַהִּנְׁשַמַעת ָּבָאֶרץ ּוָבא ַבָּׁשָנה ַהְּׁשמּוָעה ְוַאֲחָריו ַּבָּׁשָנה ַהְּׁש 51:46

ָּבָאֶרץ ּוֹמֵׁשל ַעל־ֹמֵׁשל: 
ָלֵכן ִהֵּנה יִָמים ָּבִאים ּוָפַקְדִּתי ַעל־ְּפִסיֵלי ָבֶבל ְוָכל־ַאְרָצּה ֵּתבֹוׁש ְוָכל־ֲחָלֶליָה ִיְּפלּו ְבתֹוָכּה:  51:47
ֹוְדִדים ְנֻאם־ְיהוָה: ְוִרְּננּו ַעל־ָּבֶבל ָׁשַמִים וָָאֶרץ ְוֹכל ֲאֶׁשר ָּבֶהם ִּכי ִמָּצפֹון יָבֹוא־ָלּה ַהּׁש51:48
ַּגם־ָּבֶבל ִלְנֹּפל ַחְלֵלי ִיְׂשָרֵאל ַּגם־ְלָבֶבל ָנְפלּו ַחְלֵלי ָכל־ָהָאֶרץ:  51:49
ְּפֵלִטים ֵמֶחֶרב ִהְלכּו ַאל־ַּתֲעֹמדּו ִזְכרּו ֵמָרחֹוק ֶאת־ְיהוָה ִוירּוָׁשַלִם ַּתֲעֶלה ַעל־ְלַבְבֶכם:  51:50



ֶחְרָּפה ִּכְּסָתה ְכִלָּמה ָּפֵנינּו ִּכי ָּבאּו ָזִרים ַעל־ִמְקְּדֵׁשי ֵּבית ְיהוָה: ֹּבְׁשנּו ִּכי־ָׁשַמְענּו 51:51
ָלֵכן ִהֵּנה־יִָמים ָּבִאים ְנֻאם־ְיהוָה ּוָפַקְדִּתי ַעל־ְּפִסיֶליָה ּוְבָכל־ַאְרָצּה יֱֶאֹנק ָחָלל:  51:52
ְמרֹום ֻעָּזּה ֵמִאִּתי יָֹבאּו ֹׁשְדִדים ָלּה ְנֻאם־ְיהוָה: ִּכי־ַתֲעֶלה ָבֶבל ַהָּׁשַמִים ְוִכי ְתַבֵּצר 51:53
קֹול ְזָעָקה ִמָּבֶבל ְוֶׁשֶבר ָּגדֹול ֵמֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים:  51:54
קֹוָלם:  ִּכי־ֹׁשֵדד ְיהוָה ֶאת־ָּבֶבל ְוִאַּבד ִמֶּמָּנה קֹול ָּגדֹול ְוָהמּו ַגֵּליֶהם ְּכַמִים ַרִּבים ִנַּתן ְׁשאֹון  51:55
ם:  ִּכי ָבא ָעֶליָה ַעל־ָּבֶבל ׁשֹוֵדד ְוִנְלְּכדּו ִּגּבֹוֶריָה ִחְּתָתה ַקְּׁשתֹוָתם ִּכי ֵאל ְּגֻמלֹות ְיהוָה ַׁשֵּלם ְיַׁשּלֵ 51:56
יִָקיצּו ְנֻאם־ַהֶּמֶל ְיהוָה ְצָבאֹות  ְוִהְׁשַּכְרִּתי ָׂשֶריָה וֲַחָכֶמיָה ַּפחֹוֶתיָה ּוְסָגֶניָה ְוִגּבֹוֶריָה ְויְָׁשנּו ְׁשַנת־עֹוָלם ְולֹא 51:57
ְׁשמֹו: 

ַעִּמים ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֹחמֹות ָּבֶבל ָהְרָחָבה ַעְרֵער ִּתְתַעְרָער ּוְׁשָעֶריָה ַהְּגֹבִהים ָּבֵאׁש ִיַּצּתּו ְוִיְגעּו 51:58
ְּבֵדי־ִריק ּוְלֻאִּמים ְּבֵדי־ֵאׁש ְויֵָעפּו: 

־ְיה 51:59 ּוָדה ָּבֶבל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ִצָּוה ִיְרְמיָהּו ַהָּנִביא ֶאת־ְׂשָריָה ֶבן־ֵנִרָּיה ֶּבן־ַמְחֵסיָה ְּבֶלְכּתֹו ֶאת־ִצְדִקָּיהּו ֶמֶל
ִּבְׁשַנת ָהְרִבִעית ְלָמְלכֹו ּוְׂשָריָה ַׂשר ְמנּוָחה:  

בֹוא ֶאל־ָּבֶבל ֶאל־ֵסֶפר ֶאָחד ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַהְּכֻתִבים  וִַּיְכֹּתב ִיְרְמיָהּו ֵאת ָּכל־ָהָרָעה ֲאֶׁשר־ּתָ 51:60
ֶאל־ָּבֶבל:  

וַּיֹאֶמר ִיְרְמיָהּו ֶאל־ְׂשָריָה ְּכֹבֲא ָבֶבל ְוָרִאיָת ְוָקָראָת ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:  51:61
ה ְלַהְכִריתֹו ְלִבְלִּתי ֱהיֹות־ּבֹו יֹוֵׁשב ְלֵמָאָדם ְוַעד־ְּבֵהָמה ְוָאַמְרָּת ְיהוָה ַאָּתה ִדַּבְרָּת ֶאל־ַהָּמקֹום ַהּזֶ 51:62

ִּכי־ִׁשְממֹות עֹוָלם ִּתְהיֶה:  
ְת ִלְקרֹא ֶאת־ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ִּתְקֹׁשר ָעָליו ֶאֶבן ְוִהְׁשַלְכּתֹו ֶאל־ּתֹו ְּפָרת:  51:63 ְוָהיָה ְּכַכ
ל ְולֹא־ָתקּום ִמְּפֵני ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֵמִביא ָעֶליָה ְויֵָעפּו ַעד־ֵהָּנה ִּדְבֵרי  ְוָאַמְרָּת ָּכָכה ִּתְׁשַקע ָּבבֶ 51:64

ִיְרְמיָהּו: 
ל  ֶּבן־ֶעְׂשִרים ְוַאַחת ָׁשָנה ִצְדִקָּיהּו ְבָמְלכֹו ְוַאַחת ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמַל ִּבירּוָׁשָלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו חמיטל ֲחמּוטַ 52:1
ְרְמיָהּו ִמִּלְבָנה:  ַּבת־יִ 
וַַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהוָה ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ְיהֹוָיִקים:  52:2
ֶבל:  ִּכי ַעל־ַאף ְיהוָה ָהְיָתה ִּבירּוָׁשַלִם ִויהּוָדה ַעד־ִהְׁשִליכֹו אֹוָתם ֵמַעל ָּפָניו וִַּיְמֹרד ִצְדִקָּיהּו ְּבֶמֶל ּבָ 52:3
־ָּבֶבל הּוא ְוָכל־ֵחילֹו  וְַיִהי ַבָּׁשָנה הַ 52:4 ְּתִׁשִעית ְלָמְלכֹו ַּבֹחֶדׁש ָהֲעִׂשיִרי ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ָּבא ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶל

ַעל־ְירּוָׁשַלִם וַַּיֲחנּו ָעֶליָה וִַּיְבנּו ָעֶליָה ָּדיֵק ָסִביב:  
 ִצְדִקָּיהּו: וַָּתבֹא ָהִעיר ַּבָּמצֹור ַעד ַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֶּמלֶ 52:5
ַּבֹחֶדׁש ָהְרִביִעי ְּבִתְׁשָעה ַלֹחֶדׁש וֶַּיֱחַזק ָהָרָעב ָּבִעיר ְולֹא־ָהיָה ֶלֶחם ְלַעם ָהָאֶרץ: 52:6
ל־ַּגן ַהֶּמֶל עַ וִַּתָּבַקע ָהִעיר ְוָכל־ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ִיְבְרחּו וֵַּיְצאּו ֵמָהִעיר ַלְיָלה ֶּדֶר ַׁשַער ֵּבין־ַהֹחֹמַתִים ֲאֶׁשר 52:7

ְוַכְׂשִּדים ַעל־ָהִעיר ָסִביב וֵַּיְלכּו ֶּדֶר ָהֲעָרָבה:  
יו:  וִַּיְרְּדפּו ֵחיל־ַּכְׂשִּדים ַאֲחֵרי ַהֶּמֶל וַַּיִּׂשיגּו ֶאת־ִצְדִקָּיהּו ְּבַעְרֹבת ְיֵרחֹו ְוָכל־ֵחילֹו ָנֹפצּו ֵמָעלָ 52:8
ּו ֹאתֹו ֶאל־ֶמֶל ָּבֶבל ִרְבָלָתה ְּבֶאֶרץ ֲחָמת וְַיַדֵּבר ִאּתֹו ִמְׁשָּפִטים: וִַּיְתְּפׂשּו ֶאת־ַהֶּמֶל וַַּיֲעל52:9

־ָּבֶבל ֶאת־ְּבֵני ִצְדִקָּיהּו ְלֵעיָניו ְוַגם ֶאת־ָּכל־ָׂשֵרי ְיהּוָדה ָׁשַחט ְּבִרְבָלָתה:  52:10 וִַּיְׁשַחט ֶמֶל
־ָּבֶבל ָּבֶבָלה וִַּיְּתֵנהּו בבית־ֵבית־ַהְּפֻקֹּדת ַעד־יֹום  ְוֶאת־ֵעיֵני ִצְדִקָּיהּו ִעֵּור וַַּיַאְסֵרהּו 52:11 ַבְנֻחְׁשַּתִים וְַיִבֵאהּו ֶמֶל
מֹותֹו:  
־ָּבֶבל ָּבא 52:12 ְנבּוַזְרֲאָדן  ּוַבֹחֶדׁש ַהֲחִמיִׁשי ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ִהיא ְׁשַנת ְּתַׁשע־ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֶּמֶל ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶל
־ָּבֶבל ִּבירּוָׁשָלִם:  ַרב־טַ  ָּבִחים ָעַמד ִלְפֵני ֶמֶל

וִַּיְׂשֹרף ֶאת־ֵּבית־ְיהוָה ְוֶאת־ֵּבית ַהֶּמֶל ְוֵאת ָּכל־ָּבֵּתי ְירּוָׁשַלִם ְוֶאת־ָּכל־ֵּבית ַהָּגדֹול ָׂשַרף ָּבֵאׁש:52:13
ם ֲאֶׁשר ֶאת־ַרב־ַטָּבִחים:  ְוֶאת־ָּכל־ֹחמֹות ְירּוָׁשַלִם ָסִביב ָנְתצּו ָּכל־ֵחיל ַּכְׂשִּדי 52:14
ָאמֹון  ּוִמַּדּלֹות ָהָעם ְוֶאת־יֶֶתר ָהָעם ַהִּנְׁשָאִרים ָּבִעיר ְוֶאת־ַהֹּנְפִלים ֲאֶׁשר ָנְפלּו ֶאל־ֶמֶל ָּבֶבל ְוֵאת יֶֶתר הָ 52:15

ֶהְגָלה ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב־ַטָּבִחים:  
ַרב־ַטָּבִחים ְלֹכְרִמים ּוְלֹיְגִבים:  ּוִמַּדּלֹות ָהָאֶרץ ִהְׁשִאיר ְנבּוַזְרֲאָדן  52:16
ִּדים  ְוֶאת־ַעּמּוֵדי ַהְּנֹחֶׁשת ֲאֶׁשר ְלֵבית־ְיהוָה ְוֶאת־ַהְּמֹכנֹות ְוֶאת־יָם ַהְּנֹחֶׁשת ֲאֶׁשר ְּבֵבית־ְיהוָה ִׁשְּברּו ַכְׂש 52:17

וִַּיְׂשאּו ֶאת־ָּכל־ְנֻחְׁשָּתם ָּבֶבָלה: 
ם ְוֶאת־ַהְמַזְּמרֹות ְוֶאת־ַהִּמְזָרֹקת ְוֶאת־ַהַּכּפֹות ְוֵאת ָּכל־ְּכֵלי ַהְּנֹחֶׁשת ֲאֶׁשר־ְיָׁשְרתּו  ְוֶאת־ַהִּסרֹות ְוֶאת־ַהָּיִעי52:18

ָבֶהם ָלָקחּו:  
ת  ְוֶאת־ַהִּסִּפים ְוֶאת־ַהַּמְחּתֹות ְוֶאת־ַהִּמְזָרקֹות ְוֶאת־ַהִּסירֹות ְוֶאת־ַהְּמֹנרֹות ְוֶאת־ַהַּכּפֹות ְוֶאת־ַהְּמַנִקיֹו52:19

ֶׁשר ָזָהב ָזָהב וֲַאֶׁשר־ֶּכֶסף ָּכֶסף ָלַקח ַרב־ַטָּבִחים:  אֲ 



ֹמה  ָהַעּמּוִדים ְׁשַנִים ַהָּים ֶאָחד ְוַהָּבָקר ְׁשֵנים־ָעָׂשר ְנֹחֶׁשת ֲאֶׁשר־ַּתַחת ַהָּים ַהְּמֹכנֹות ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַהֶּמֶל 52:20  ְׁש
ַהֵּכִלים ָהֵאֶּלה:  ְלֵבית ְיהָוה לֹא־ָהיָה ִמְׁשָקל ִלְנֻחְׁשָּתם ָּכל־

ְרַּבע  ְוָהַעּמּוִדים ְׁשֹמֶנה ֶעְׂשֵרה ַאָּמה קומה קֹוַמת ָהַעֻּמד ָהֶאָחד ְוחּוט ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ְיֻסֶּבּנּו ְוָעְביֹו אַ 52:21
ַאְצָּבעֹות ָנבּוב:  

ָבָכה ְוִרּמֹוִנים ַעל־ַהּכֹוֶתֶרת ָסִביב ַהֹּכל ְנֹחֶׁשת  ְוֹכֶתֶרת ָעָליו ְנֹחֶׁשת ְוקֹוַמת ַהֹּכֶתֶרת ָהַאַחת ָחֵמׁש ַאּמֹות ּוְׂש 52:22
ְוָכֵאֶּלה ַלַעּמּוד ַהֵּׁשִני ְוִרּמֹוִנים:  

וִַּיְהיּו ָהִרֹּמִנים ִּתְׁשִעים ְוִׁשָּׁשה רּוָחה ָּכל־ָהִרּמֹוִנים ֵמָאה ַעל־ַהְּׂשָבָכה ָסִביב: 52:23
ֶׁשת ֹׁשְמֵרי ַהַּסף:  וִַּיַּקח ַרב־ַטָּבִחים ֶאת־ְׂשָריָה ּכֹ 52:24 ֵהן ָהרֹאׁש ְוֶאת־ְצַפְניָה ֹּכֵהן ַהִּמְׁשֶנה ְוֶאת־ְׁש
ֶׁשר  ּוִמן־ָהִעיר ָלַקח ָסִריס ֶאָחד ֲאֶׁשר־ָהיָה ָפִקיד ַעל־ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ְוִׁשְבָעה ֲאָנִׁשים ֵמֹרֵאי ְפֵני־ַהֶּמֶל אֲ 52:25

ָבא ַהַּמְצִּבא ֶאת־ַעם ָהָאֶרץ ְוִׁשִּׁשים ִאיׁש ֵמַעם ָהָאֶרץ ַהִּנְמְצִאים ְּבתֹו ָהִעיר:  ִנְמְצאּו ָבִעיר ְוֵאת ֹסֵפר ַׂשר ַהּצָ 
וִַּיַּקח אֹוָתם ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב־ַטָּבִחים וַֹּיֶל אֹוָתם ֶאל־ֶמֶל ָּבֶבל ִרְבָלָתה: 52:26
ֶרץ ֲחָמת וִַּיֶגל ְיהּוָדה ֵמַעל ַאְדָמתֹו:  וַַּיֶּכה אֹוָתם ֶמֶל ָּבֶבל וְַיִמֵתם ְּבִרְבָלה ְּבאֶ 52:27
ָׁשה: 52:28 ֶׁשת ֲאָלִפים ְוֶעְׂשִרים ּוְׁש ֶזה ָהָעם ֲאֶׁשר ֶהְגָלה ְנבּוַכְדֶראַּצר ִּבְׁשַנת־ֶׁשַבע ְיהּוִדים ְׁש
ִׁשים ּוְׁשָנִים:  ִּבְׁשַנת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ִלְנבּוַכְדֶראַּצר ִמירּוָׁשַלִם ֶנֶפׁש ְׁשֹמֶנה ֵמאֹות ְׁש 52:29
ׁש ְוֶעְׂשִרים ִלְנבּוַכְדֶראַּצר ֶהְגָלה ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב־ַטָּבִחים ְיהּוִדים ֶנֶפׁש ְׁשַבע ֵמאֹות ַאְרָּבעִ 52:30 ים  ִּבְׁשַנת ָׁש

וֲַחִמָּׁשה ָּכל־ֶנֶפׁש ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ְוֵׁשׁש ֵמאֹות:
ִׁשים וֶָׁשַבע ׁשָ 52:31 ־ְיהּוָדה ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש ְּבֶעְׂשִרים וֲַחִמָּׁשה ַלֹחֶדׁש ָנָׂשא  וְַיִהי ִבְׁש ָנה ְלָגלּות ְיהֹויִָכן ֶמֶל

־ְיהּוָדה וַֹּיֵצא אֹותֹו ִמֵּבית הכליא ַהְּכלּו א:  ָאִויל ָמרֻד ֶמֶל ָּבֶבל ִּבְׁשַנת ַמְלכֻתֹו ֶאת־רֹאׁש ְיהֹויִָכין ֶמֶל
ֹטבֹות וִַּיֵּתן ֶאת־ִּכְסאֹו ִמַּמַעל ְלִכֵּסא מלכים ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְּבָבֶבל:  וְַיַדֵּבר ִאּתֹו52:32
ְוִׁשָּנה ֵאת ִּבְגֵדי ִכְלאֹו ְוָאַכל ֶלֶחם ְלָפָניו ָּתִמיד ָּכל־ְיֵמי ַחָּיו:  52:33
־ָּבֶבל ְּדַבר־יֹו52:34 ם ְּביֹומֹו ַעד־יֹום מֹותֹו ֹּכל ְיֵמי ַחָּייו: וֲַאֻרָחתֹו ֲאֻרַחת ָּתִמיד ִנְּתָנה־ּלֹו ֵמֵאת ֶמֶל

Lamentations איכה
ֵאיָכה יְָׁשָבה ָבָדד ָהִעיר ַרָּבִתי ָעם ָהְיָתה ְּכַאְלָמָנה ַּרָּבִתי ַבּגֹוִים ָׂשָרִתי ַּבְּמִדינֹות ָהְיָתה ָלַמס: 1:1
יָּה ֵאין־ָלּה ְמַנֵחם ִמָּכל־ֹאֲהֶביָה ָּכל־ֵרֶעיָה ָּבְגדּו ָבּה ָהיּו ָלּה  ָּבכֹו ִתְבֶּכה ַּבַּלְיָלה ְוִדְמָעָתּה ַעל ֶלחֱ 1:2

ְלֹאְיִבים: 
ָּגְלָתה ְיהּוָדה ֵמֹעִני ּוֵמֹרב ֲעֹבָדה ִהיא יְָׁשָבה ַבּגֹוִים לֹא ָמְצָאה ָמנֹוַח ָּכל־ֹרְדֶפיָה ִהִּׂשיגּוָה ֵּבין  1:3

ַהְּמָצִרים: 
ֶתיָה ּנּוגֹות ְוִהיא מַ ַּדְר 1:4 ר־ָלּה: ֵכי ִצּיֹון ֲאֵבלֹות ִמְּבִלי ָּבֵאי מֹוֵעד ָּכל־ְׁשָעֶריָה ׁשֹוֵמִמין ֹּכֲהֶניָה ֶנֱאָנִחים ְּבתּו
ֵני־ָצר: ָהיּו ָצֶריָה ְלרֹאׁש ֹאְיֶביָה ָׁשלּו ִּכי־ְיהוָה הֹוָגּה ַעל ֹרב־ְּפָׁשֶעיָה עֹוָלֶליָה ָהְלכּו ְׁשִבי ִלפְ 1:5
ֵדף: וֵַּיֵצא מן־בת־ִמַּבת־ִצּיֹון ָּכל־ֲהָדָרּה ָהיּו ָׂשֶריָה ְּכַאָּיִלים לֹא־ָמְצאּו ִמְרֶעה וֵַּיְלכּו ְבלֹא־ֹכַח ִלְפֵני רֹו1:6
ֶדם ִּבְנֹפל ַעָּמּה ְּביַד־ָצר ְוֵאין עֹוֵזר ָלּה ָראּוָה  ָזְכָרה ְירּוָׁשַלִם ְיֵמי ָעְניָּה ּוְמרּוֶדיָה ֹּכל ַמֲחֻמֶדיָה ֲאֶׁשר ָהיּו ִמיֵמי קֶ 1:7

ָצִרים ָׂשֲחקּו ַעל ִמְׁשַּבֶּתָה: 
וַָּתָׁשב  ֵחְטא ָחְטָאה ְירּוָׁשַלִם ַעל־ֵּכן ְלִניָדה ָהיָָתה ָּכל־ְמַכְּבֶדיָה ִהִּזילּוָה ִּכי־ָראּו ֶעְרָוָתּה ַּגם־ִהיא ֶנֶאְנָחה 1:8

ָאחֹור: 
ֻטְמָאָתּה ְּבׁשּוֶליָה לֹא ָזְכָרה ַאֲחִריָתּה וֵַּתֶרד ְּפָלִאים ֵאין ְמַנֵחם ָלּה ְרֵאה ְיהוָה ֶאת־ָעְנִיי ִּכי ִהְגִּדיל  1:9

אֹויֵב: 
1:10 ֹ : יָדֹו ָּפַרׂש ָצר ַעל ָּכל־ַמֲחַמֶּדיָה ִּכי־ָרֲאָתה גֹוִים ָּבאּו ִמְקָּדָׁשּה ֲאֶׁשר ִצִּויָתה ל א־יָֹבאּו ַבָּקָהל ָל
ִּכי  ָּכל־ַעָּמּה ֶנֱאָנִחים ְמַבְּקִׁשים ֶלֶחם ָנְתנּו מחמודיהם ַמֲחַמֵּדיֶהם ְּבֹאֶכל ְלָהִׁשיב ָנֶפׁש ְרֵאה ְיהוָה ְוַהִּביָטה 1:11

ָהִייִתי זֹוֵלָלה: 
ִאם־יֵׁש ַמְכאֹוב ְּכַמְכֹאִבי ֲאֶׁשר עֹוַלל ִלי ֲאֶׁשר הֹוָגה ְיהוָה ְּביֹום ֲחרֹון  לֹוא ֲאֵליֶכם ָּכל־ֹעְבֵרי ֶדֶר ַהִּביטּו ּוְראּו1:12
ַאּפֹו: 
ָּדוָה: ִמָּמרֹום ָׁשַלח־ֵאׁש ְּבַעְצֹמַתי וִַּיְרֶּדָּנה ָּפַרׂש ֶרֶׁשת ְלַרְגַלי ֱהִׁשיַבִני ָאחֹור ְנָתַנִני ֹׁשֵמָמה ָּכל־ַהּיֹום1:13
ִנְׂשַקד ֹעל ְּפָׁשַעי ְּביָדֹו ִיְׂשָּתְרגּו ָעלּו ַעל־ַצָּואִרי ִהְכִׁשיל ֹּכִחי ְנָתַנִני ְיהוָה ִּביֵדי לֹא־אּוַכל קּום: 1:14
־ְיהּוָדה: ִסָּלה ָכל־ַאִּביַרי ְיהוָה ְּבִקְרִּבי ָקָרא ָעַלי מֹוֵעד ִלְׁשֹּבר ַּבחּוָרי ַּגת ָּדַר ְיהוָה ִלְבתּוַלת ַּבת1:15
ִּכי ָגַבר  ַעל־ֵאֶּלה ֲאִני בֹוִכָּיה ֵעיִני ֵעיִני ֹיְרָדה ַּמִים ִּכי־ָרַחק ִמֶּמִּני ְמַנֵחם ֵמִׁשיב ַנְפִׁשי ָהיּו ָבַני ׁשֹוֵמִמים 1:16
אֹויֵב: 
ְסִביָביו ָצָריו ָהְיָתה ְירּוָׁשַלִם ְלִנָּדה ֵּביֵניֶהם: ֵּפְרָׂשה ִצּיֹון ְּביֶָדיָה ֵאין ְמַנֵחם ָלּה ִצָּוה ְיהוָה ְליֲַעֹקב 1:17
ַתי ּוַבחּוַרי ָהְלכּו  1:18 ַצִּדיק הּוא ְיהוָה ִּכי ִפיהּו ָמִריִתי ִׁשְמעּו־ָנא ָכל־עמים ָהַעִּמים ּוְראּו ַמְכֹאִבי ְּבתּו

ַבֶּׁשִבי: 



ִני ֹּכֲהַני ּוְזֵקַני ָּבִעיר ָּגוָעּו ִּכי־ִבְקׁשּו ֹאֶכל ָלמֹו ְויִָׁשיבּו ֶאת־ַנְפָׁשם: ָקָראִתי ַלְמַאֲהַבי ֵהָּמה ִרּמּו1:19
ְרֵאה ְיהוָה ִּכי־ַצר־ִלי ֵמַעי ֳחַמְרָמרּו ֶנְהַּפ ִלִּבי ְּבִקְרִּבי ִּכי ָמרֹו ָמִריִתי ִמחּוץ ִׁשְּכָלה־ֶחֶרב ַּבַּבִית1:20

ַּכָּמוֶת: 
ְוִיְהיּו  ָׁשְמעּו ִּכי ֶנֱאָנָחה ָאִני ֵאין ְמַנֵחם ִלי ָּכל־ֹאְיַבי ָׁשְמעּו ָרָעִתי ָׂשׂשּו ִּכי ַאָּתה ָעִׂשיָת ֵהֵבאָת יֹום־ָקָראתָ 1:21

ָכמֹוִני: 
י־ַרּבֹות ַאְנֹחַתי ְוִלִּבי ַדָּוי:ָּתבֹא ָכל־ָרָעָתם ְלָפֶני ְועֹוֵלל ָלמֹו ַּכֲאֶׁשר עֹוַלְלָּת ִלי ַעל ָּכל־ְּפָׁשָעי ּכִ 1:22

ְּביֹום  ֵאיָכה יִָעיב ְּבַאּפֹו ְיהוָה ֶאת־ַּבת־ִצּיֹון ִהְׁשִלי ִמָּׁשַמִים ֶאֶרץ ִּתְפֶאֶרת ִיְׂשָרֵאל ְולֹא־ָזַכר ֲהֹדם־ַרְגָליו2:1
ַאּפֹו: 
ְּבֶעְבָרתֹו ִמְבְצֵרי ַבת־ְיהּוָדה ִהִּגיַע ָלָאֶרץ ִחֵּלל ַמְמָלָכה  ִּבַּלע ְיהוָה לא ְולֹא ָחַמל ֵאת ָּכל־ְנאֹות יֲַעֹקב ָהַרס2:2

ה  ָּגַדע ָּבֳחִרי ַאף ֹּכל ֶקֶרן ִיְׂשָרֵאל ֵהִׁשיב ָאחֹור ְיִמינֹו ִמְּפֵני אֹויֵב וִַּיְבַער ְּביֲַעֹקב ְּכֵאׁש ֶלָהָבה ָאְכלָ 2:3ְוָׂשֶריָה: 
ָסִביב: 

אֹויֵב ִנָּצב ְיִמינֹו ְּכָצר וַַּיֲהֹרג ֹּכל ַמֲחַמֵּדי־ָעִין ְּבֹאֶהל ַּבת־ִצּיֹון ָׁשַפ ָּכֵאׁש ֲחָמתֹו: ָּדַר ַקְׁשּתֹו ּכְ 2:4
ָּיה: וֲַאנִ ָהיָה ְיהוָה ְּכאֹויֵב ִּבַּלע ִיְׂשָרֵאל ִּבַּלע ָּכל־ַאְרְמנֹוֶתיָה ִׁשֵחת ִמְבָצָריו וֶַּיֶרב ְּבַבת־ְיהּוָדה ַּתֲאִנָּיה  2:5
ֵהן: וַַּיְחֹמס ְּכֶגֶפן ֻׂשּכֹו ִׁשֵחת מֹוֲעדֹו ִׁשַּכח ְיהוָה ְּבִצּיֹון מֹוֵעד ְוַׁשָּבת וִַּיְנַאץ ְּבַזַעם־ַאּפֹו ֶמֶל ְוכֹ 2:6
ל ָנְתנּו ְּבֵבית־ְיהוָה ְּכיֹום מֹוֵעד: ָזַנח ְיהוָה ִמְזְּבחֹו ִנֵאר ִמְקָּדׁשֹו ִהְסִּגיר ְּביַד־אֹויֵב חֹוֹמת ַאְרְמנֹוֶתיָה קֹו2:7
ּו: ָחַׁשב ְיהוָה ְלַהְׁשִחית חֹוַמת ַּבת־ִצּיֹון ָנָטה ָקו לֹא־ֵהִׁשיב יָדֹו ִמַּבֵּלַע וַַּיֲאֶבל־ֵחל ְוחֹוָמה יְַחָּדו ֻאְמָלל 2:8
ְלָּכּה ְוָׂשֶריָה ַבּגֹוִים ֵאין ּתֹוָרה ַּגם־ְנִביֶאיָה לֹא־ָמְצאּו ָחזֹון  ָטְבעּו ָבָאֶרץ ְׁשָעֶריָה ִאַּבד ְוִׁשַּבר ְּבִריֶחיָה מַ 2:9

ֵמְיהוָה: 
ת  2:10 יְֵׁשבּו ָלָאֶרץ ִיְּדמּו ִזְקֵני ַבת־ִצּיֹון ֶהֱעלּו ָעָפר ַעל־רֹאָׁשם ָחְגרּו ַׂשִּקים הֹוִרידּו ָלָאֶרץ רֹאָׁשן ְּבתּו

ְירּוָׁשָלִם: 
ֹחבֹות  ָּכלּו ַבְּדָמעֹות ֵעיַני ֳחַמְרְמרּו ֵמַעי ִנְׁשַּפ ָלָאֶרץ ְּכֵבִדי ַעל־ֶׁשֶבר ַּבת־ַעִּמי ֵּבָעֵטף עֹוֵלל ְויֹוֵנק ִּבְר 2:11

ִקְריָה: 
ַנְפָׁשם ֶאל־ֵחיק ִאֹּמָתם: ְלִאֹּמָתם יֹאְמרּו ַאֵּיה ָּדָגן וָיִָין ְּבִהְתַעְּטָפם ֶּכָחָלל ִּבְרֹחבֹות ִעיר ְּבִהְׁשַּתֵּפ 2:12
ם ִׁשְבֵר ִמי  ָמה־ֲאִעיֵד ָמה ֲאַדֶּמה־ָּל ַהַּבת ְירּוָׁשַלִם ָמה ַאְׁשוֶה־ָּל וֲַאַנֲחֵמ ְּבתּוַלת ַּבת־ִצּיֹון ִּכי־ָגדֹול ַּכּיָ 2:13

 : ִיְרָּפא־ָל
לֹא־ִגּלּו ַעל־ֲעוֵנ ְלָהִׁשיב שביתך ְׁשבּוֵת וֶַּיֱחזּו ָל ַמְׂשאֹות ָׁשְוא  ְנִביַאִי ָחזּו ָל ָׁשְוא ְוָתֵפל וְ 2:14

ּוַמּדּוִחים: 
ִליַלת ֹיִפי  ָסְפקּו ָעַלִי ַּכַּפִים ָּכל־ֹעְבֵרי ֶדֶר ָׁשְרקּו וַָּיִנעּו רֹאָׁשם ַעל־ַּבת ְירּוָׁשָלִם ֲהזֹאת ָהִעיר ֶׁשּיֹאְמרּו ּכְ 2:15

ֹוׂש ְלָכל־ָהָאֶרץ: ָמׂש
אנּו ָרִאינּו: ָּפצּו ָעַלִי ִּפיֶהם ָּכל־אֹוְיַבִי ָׁשְרקּו וַַּיַחְרקּו־ֵׁשן ָאְמרּו ִּבָּלְענּו ַא ֶזה ַהּיֹום ֶׁשִּקִּוינֻהּו ָמצָ 2:16
ֶקֶדם ָהַרס ְולֹא ָחָמל וְַיַׂשַּמח ָעַלִי אֹויֵב ֵהִרים ֶקֶרן  ָעָׂשה ְיהוָה ֲאֶׁשר ָזָמם ִּבַּצע ֶאְמָרתֹו ֲאֶׁשר ִצָּוה ִמיֵמי־ 2:17

 : ָצָרִי
ם  ָצַעק ִלָּבם ֶאל־ְיהוָה חֹוַמת ַּבת־ִצּיֹון הֹוִריִדי ַכַּנַחל ִּדְמָעה יֹוָמם וַָלְיָלה ַאל־ִּתְּתִני פּוַגת ָל ַאל־ִּתּדֹ 2:18

 : ַּבת־ֵעיֵנ
ָלַלִי י בליל ַבַּלְיָלה ְלרֹאׁש ַאְׁשֻמרֹות ִׁשְפִכי ַכַּמִים ִלֵּב ֹנַכח ְּפֵני ְיהוָה ְׂשִאי ֵאָליו ַּכַּפִי ַעל־ֶנֶפׁש עֹו קּוִמי ֹרּנִ 2:19

ָהֲעטּוִפים ְּבָרָעב ְּברֹאׁש ָּכל־חּוצֹות:
ִׁשים ִּפְריָם ֹעֲלֵלי ִטֻּפִחים ִאם־יֵָהֵרג ְּבִמְקַּדׁש ְיהוָה ֹּכֵהן ְרֵאה ְיהוָה ְוַהִּביָטה ְלִמי עֹוַלְלָּת ֹּכה ִאם־ּתֹאַכְלָנה נָ 2:20

ְוָנִביא: 
ַתי ּוַבחּוַרי ָנְפלּו ֶבָחֶרב ָהַרְגָּת ְּביֹום ַאֶּפ ָטַבְחָּת לֹא ָחָמְלּתָ 2:21 : ָׁשְכבּו ָלָאֶרץ חּוצֹות ַנַער ְוָזֵקן ְּבתּו
גּוַרי ִמָּסִביב ְולֹא ָהיָה ְּביֹום ַאף־ְיהוָה ָּפִליט ְוָׂשִריד ֲאֶׁשר־ִטַּפְחִּתי ְוִרִּביִתי ֹאְיִבי ִכָּלם:ִּתְקָרא ְכיֹום מֹוֵעד מְ 2:22

ֲאִני ַהֶּגֶבר ָרָאה ֳעִני ְּבֵׁשֶבט ֶעְבָרתֹו:  3:1
אֹוִתי ָנַהג וַֹּיַל ֹחֶׁש ְולֹא־אֹור:  3:2
ּיֹום: ַא ִּבי יָֻׁשב יֲַהֹפ יָדֹו ָּכל־הַ 3:3
ִּבָּלה ְבָׂשִרי ְועֹוִרי ִׁשַּבר ַעְצמֹוָתי:  3:4
ָּבָנה ָעַלי וַַּיַּקף רֹאׁש ּוְתָלָאה:  3:5
ְּבַמֲחַׁשִּכים הֹוִׁשיַבִני ְּכֵמֵתי עֹוָלם: 3:6
ָּגַדר ַּבֲעִדי ְולֹא ֵאֵצא ִהְכִּביד ְנָחְׁשִּתי:  3:7
ֵּוַע ָׂשַתם ְּתִפָּלִתי:  ַּגם ִּכי ֶאְזַעק וֲַאׁשַ 3:8
ָּגַדר ְּדָרַכי ְּבָגִזית ְנִתיֹבַתי ִעָּוה: 3:9



ֹּדב ֹאֵרב הּוא ִלי אריה ֲאִרי ְּבִמְסָּתִרים: 3:10
ְּדָרַכי סֹוֵרר וְַיַפְּׁשֵחִני ָׂשַמִני ֹׁשֵמם: 3:11
ָּדַר ַקְׁשתֹו וַַּיִּציֵבִני ַּכַּמָּטָרא ַלֵחץ: 3:12
ֵהִביא ְּבִכְליֹוָתי ְּבֵני ַאְׁשָּפתֹו:  3:13
ָהִייִתי ְּׂשֹחק ְלָכל־ַעִּמים ְנִגיָנָתם ָּכל־ַהּיֹום: 3:14
ִהְׂשִּביַעִני ַבְּמרֹוִרים ִהְרוִַני ַלֲעָנה: 3:15
וַַּיְגֵרס ֶּבָחָצץ ִׁשָּני ִהְכִּפיַׁשִני ָּבֵאֶפר:  3:16
ַנְפִׁשי ָנִׁשיִתי טֹוָבה: וִַּתְזַנח ִמָּׁשלֹום3:17
וָֹאַמר ָאַבד ִנְצִחי ְותֹוַחְלִּתי ֵמְיהוָה: 3:18
ְזָכר־ָעְנִיי ּוְמרּוִדי ַלֲעָנה וָרֹאׁש:  3:19
ָזכֹור ִּתְזּכֹור ותשיח ְוָתׁשֹוַח ָעַלי ַנְפִׁשי:  3:20
זֹאת ָאִׁשיב ֶאל־ִלִּבי ַעל־ֵּכן אֹוִחיל: 3:21
ְסֵדי ְיהוָה ִּכי לֹא־ָתְמנּו ִּכי לֹא־ָכלּו ַרֲחָמיו:  חַ 3:22
3:23  : ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים ַרָּבה ֱאמּוָנֶת
ֶחְלִקי ְיהוָה ָאְמָרה ַנְפִׁשי ַעל־ֵּכן אֹוִחיל לֹו: 3:24
טֹוב ְיהוָה ְלקֹוָו ְלֶנֶפׁש ִּתְדְרֶׁשּנּו: 3:25
ַעת ְיהוָה:  טֹוב ְויִָחיל ְודּוָמם ִלְתׁשּו3:26
טֹוב ַלֶּגֶבר ִּכי־ִיָּׂשא ֹעל ִּבְנעּוָריו: 3:27
יֵֵׁשב ָּבָדד ְוִיֹּדם ִּכי ָנַטל ָעָליו:  3:28
ִיֵּתן ֶּבָעָפר ִּפיהּו אּוַלי יֵׁש ִּתְקוָה:  3:29
ִיֵּתן ְלַמֵּכהּו ֶלִחי ִיְׂשַּבע ְּבֶחְרָּפה: 3:30
עֹוָלם ְיהוָה: ִּכי לֹא ִיְזַנח לְ 3:31
ִּכי ִאם־הֹוָגה ְוִרַחם ְּכֹרב חסדו ֲחָסָדיו:  3:32
ִּכי לֹא ִעָּנה ִמִּלּבֹו וַַּיֶּגה ְבֵני־ִאיׁש: 3:33
ְלַדֵּכא ַּתַחת ַרְגָליו ֹּכל ֲאִסיֵרי ָאֶרץ:  3:34
ְלַהּטֹות ִמְׁשַּפט־ָּגֶבר ֶנֶגד ְּפֵני ֶעְליֹון:  3:35
ְּבִריבֹו ְיהוָה לֹא ָרָאה: ְלַעֵּות ָאָדם3:36
ִמי ֶזה ָאַמר וֶַּתִהי ְיהוָה לֹא ִצָּוה:  3:37
ִמִּפי ֶעְליֹון לֹא ֵתֵצא ָהָרעֹות ְוַהּטֹוב:  3:38
ַמה־ִּיְתאֹוֵנן ָאָדם ָחי ֶּגֶבר ַעל־חטאו ֲחָטָאיו: 3:39
ַעד־ְיהוָה:  ַנְחְּפָׂשה ְדָרֵכינּו ְוַנְחֹקָרה ְוָנׁשּוָבה3:40
ִנָּׂשא ְלָבֵבנּו ֶאל־ַּכָּפִים ֶאל־ֵאל ַּבָּׁשָמִים: 3:41
ַנְחנּו ָפַׁשְענּו ּוָמִרינּו ַאָּתה לֹא ָסָלְחָּת: 3:42
ַסֹּכָתה ָבַאף וִַּתְרְּדֵפנּו ָהַרְגָּת לֹא ָחָמְלָּת:  3:43
ַסּכֹוָתה ֶבָעָנן ָל ֵמֲעבֹור ְּתִפָּלה:  3:44
ְסִחי ּוָמאֹוס ְּתִׂשיֵמנּו ְּבֶקֶרב ָהַעִּמים: 3:45
ָּפצּו ָעֵלינּו ִּפיֶהם ָּכל־ֹאְיֵבינּו:  3:46
ַּפַחד וַָפַחת ָהיָה ָלנּו ַהֵּׁשאת ְוַהָּׁשֶבר: 3:47
ַּפְלֵגי־ַמִים ֵּתַרד ֵעיִני ַעל־ֶׁשֶבר ַּבת־ַעִּמי: 3:48
ִתְדֶמה ֵמֵאין ֲהֻפגֹות:  ֵעיִני ִנְּגָרה ְולֹא3:49
ַעד־יְַׁשִקיף ְויֵֶרא ְיהוָה ִמָּׁשָמִים: 3:50
ֵעיִני עֹוְלָלה ְלַנְפִׁשי ִמֹּכל ְּבנֹות ִעיִרי: 3:51
צֹוד ָצדּוִני ַּכִּצּפֹור ֹאְיַבי ִחָּנם:  3:52
ָצְמתּו ַבּבֹור ַחָּיי וַַּיּדּו־ֶאֶבן ִּבי: 3:53
רֹאִׁשי ָאַמְרִּתי ִנְגָזְרִּתי: ָצפּו־ַמִים ַעל־3:54
ָקָראִתי ִׁשְמ ְיהוָה ִמּבֹור ַּתְחִּתּיֹות: 3:55
קֹוִלי ָׁשָמְעָּת ַאל־ַּתְעֵלם ָאְזְנ ְלַרְוָחִתי ְלַׁשְוָעִתי:  3:56
ָקַרְבָּת ְּביֹום ֶאְקָרֶאָּך ָאַמְרָּת ַאל־ִּתיָרא: 3:57
יֵבי ַנְפִׁשי ָּגַאְלָּת ַחָּיי: ַרְבָּת ְיהוָה ִר 3:58



ָרִאיָתה ְיהוָה ַעָּוָתִתי ָׁשְפָטה ִמְׁשָּפִטי:  3:59
ָרִאיָתה ָּכל־ִנְקָמָתם ָּכל־ַמְחְׁשֹבָתם ָעָלי: 3:60
ָׁשַמְעָּת ֶחְרָּפָתם ְיהוָה ָּכל־ַמְחְׁשֹבָתם ָעָלי: 3:61
ּיֹום:  ִׂשְפֵתי ָקַמי ְוֶהְגיֹוָנם ָעַלי ָּכל־הַ 3:62
ִׁשְבָּתם ְוִקיָמָתם ַהִּביָטה ֲאִני ַמְנִּגיָנָתם: 3:63
ָּתִׁשיב ָלֶהם ְּגמּול ְיהוָה ְּכַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם:  3:64
ִּתֵּתן ָלֶהם ְמִגַּנת־ֵלב ַּתֲאָלְת ָלֶהם:  3:65
ִּתְרֹּדף ְּבַאף ְוַתְׁשִמיֵדם ִמַּתַחת ְׁשֵמי ְיהוָה:3:66

ַעם ָזָהב ִיְׁשֶנא ַהֶּכֶתם ַהּטֹוב ִּתְׁשַּתֵּפְכָנה ַאְבֵני־ֹקֶדׁש ְּברֹאׁש ָּכל־חּוצֹות: ֵאיָכה יּו4:1
ְּבֵני ִצּיֹון ַהְיָקִרים ַהְמֻסָּלִאים ַּבָּפז ֵאיָכה ֶנְחְׁשבּו ְלִנְבֵלי־ֶחֶרׂש ַמֲעֵׂשה ְיֵדי יֹוֵצר: 4:2
ד ֵהיִניקּו ּגּוֵריֶהן ַּבת־ַעִּמי ְלַאְכָזר ַּכְיֵעִנים ַּבִּמְדָּבר: ַּגם־תנין ַּתִּנים ָחְלצּו ׁשַ 4:3
ָּדַבק ְלׁשֹון יֹוֵנק ֶאל־חּכֹו ַּבָּצָמא עֹוָלִלים ָׁשֲאלּו ֶלֶחם ֹּפֵרׂש ֵאין ָלֶהם: 4:4
ִחְּבקּו ַאְׁשַּפּתֹות: ָהֹאְכִלים ְלַמֲעַדִּנים ָנַׁשּמּו ַּבחּוצֹות ָהֱאֻמִנים ֲעֵלי תֹוָלע 4:5
וִַּיְגַּדל ֲעון ַּבת־ַעִּמי ֵמַחַּטאת ְסֹדם ַהֲהפּוָכה ְכמֹו־ָרַגע ְולֹא־ָחלּו ָבּה יָָדִים: 4:6
ַזּכּו ְנִזיֶריָה ִמֶּׁשֶלג ַצחּו ֵמָחָלב ָאְדמּו ֶעֶצם ִמְּפִניִנים ַסִּפיר ִּגְזָרָתם: 4:7
ִמְּׁשחֹור ָּתֳאָרם לֹא ִנְּכרּו ַּבחּוצֹות ָצַפד עֹוָרם ַעל־ַעְצָמם יֵָבׁש ָהיָה ָכֵעץ: ָחַׁש 4:8
טֹוִבים ָהיּו ַחְלֵלי־ֶחֶרב ֵמַחְלֵלי ָרָעב ֶׁשֵהם יָזּובּו ְמֻדָּקִרים ִמְּתנּוֹבת ָׂשָדי: 4:9

יֶהן ָהיּו ְלָברֹות ָלמֹו ְּבֶׁשֶבר ַּבת־ַעִּמי: ְיֵדי ָנִׁשים ַרֲחָמִנּיֹות ִּבְּׁשלּו יְַלדֵ 4:10
ִּכָּלה ְיהוָה ֶאת־ֲחָמתֹו ָׁשַפ ֲחרֹון ַאּפֹו וַַּיֶּצת־ֵאׁש ְּבִצּיֹון וַּתֹאַכל ְיסֹוֹדֶתיָה: 4:11
ְּבַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשָלִם: לֹא ֶהֱאִמינּו ַמְלֵכי־ֶאֶרץ וכל ֹּכל ֹיְׁשֵבי ֵתֵבל ִּכי יָבֹא ַצר ְואֹויֵב 4:12
ֵמַחּטֹאת ְנִביֶאיָה ֲעונֹות ֹּכֲהֶניָה ַהֹּׁשְפִכים ְּבִקְרָּבּה ַּדם ַצִּדיִקים: 4:13
ָנעּו ִעְוִרים ַּבחּוצֹות ְנֹגֲאלּו ַּבָּדם ְּבלֹא יּוְכלּו ִיְּגעּו ִּבְלֻבֵׁשיֶהם: 4:14
אּו ָלמֹו סּורּו סּורּו ַאל־ִּתָּגעּו ִּכי ָנצּו ַּגם־ָנעּו ָאְמרּו ַּבּגֹוִים לֹא יֹוִסיפּו ָלגּור: סּורּו ָטֵמא ָקְר 4:15
ְּפֵני ְיהוָה ִחְּלָקם לֹא יֹוִסיף ְלַהִּביָטם ְּפֵני ֹכֲהִנים לֹא ָנָׂשאּו זקנים ּוְזֵקִנים לֹא ָחָננּו: 4:16
ְכֶליָנה ֵעיֵנינּו ֶאל־ֶעְזָרֵתנּו ָהֶבל ְּבִצִּפָּיֵתנּו ִצִּפינּו ֶאל־ּגֹוי לֹא יֹוִׁשַע: עודינה עֹוֵדינּו ִּת 4:17
ָצדּו ְצָעֵדינּו ִמֶּלֶכת ִּבְרֹחֹבֵתינּו ָקַרב ִקֵּצינּו ָמְלאּו יֵָמינּו ִּכי־ָבא ִקֵּצינּו: 4:18
ָמִים ַעל־ֶהָהִרים ְּדָלֻקנּו ַּבִּמְדָּבר ָאְרבּו ָלנּו: ַקִּלים ָהיּו ֹרְדֵפינּו ִמִּנְׁשֵרי ׁשָ 4:19
רּוַח ַאֵּפינּו ְמִׁשיַח ְיהוָה ִנְלַּכד ִּבְׁשִחיתֹוָתם ֲאֶׁשר ָאַמְרנּו ְּבִצּלֹו ִנְחיֶה ַבּגֹוִים: 4:20
ַּגם־ָעַלִי ַּתֲעָבר־ּכֹוס ִּתְׁשְּכִרי ְוִתְתָעִרי: ִׂשיִׂשי ְוִׂשְמִחי ַּבת־ֱאדֹום יושבתי יֹוֶׁשֶבת ְּבֶאֶרץ עּוץ4:21
4:22: ַּתם־ֲעוֵנ ַּבת־ִצּיֹון לֹא יֹוִסיף ְלַהְגלֹוֵת ָּפַקד ֲעוֵנ ַּבת־ֱאדֹום ִּגָּלה ַעל־ַחּטֹאָתִי

ְזֹכר ְיהוָה ֶמה־ָהָיה ָלנּו הביט ַהִּביָטה ּוְרֵאה ֶאת־ֶחְרָּפֵתנּו: 5:1
ֲחָלֵתנּו ֶנֶהְפָכה ְלָזִרים ָּבֵּתינּו ְלָנְכִרים:  נַ 5:2
ְיתֹוִמים ָהִיינּו אין ְוֵאין ָאב ִאֹּמֵתינּו ְּכַאְלָמנֹות:  5:3
ֵמיֵמינּו ְּבֶכֶסף ָׁשִתינּו ֵעֵצינּו ִּבְמִחיר יָֹבאּו:  5:4
ַעל ַצָּואֵרנּו ִנְרָּדְפנּו יַָגְענּו לא ְולֹא הּוַנח ָלנּו: 5:5
ם ָנַתּנּו יָד ַאּׁשּור ִלְׂשֹּבַע ָלֶחם: ִמְצַריִ 5:6
ֲאֹבֵתינּו ָחְטאּו ְוֵאיָנם אנחנו וֲַאַנְחנּו ֲעוֹנֵתיֶהם ָסָבְלנּו: 5:7
ֲעָבִדים ָמְׁשלּו ָבנּו ֹּפֵרק ֵאין ִמָּיָדם: 5:8
ְּבַנְפֵׁשנּו ָנִביא ַלְחֵמנּו ִמְּפֵני ֶחֶרב ַהִּמְדָּבר:  5:9

ְכָמרּו ִמְּפֵני ַזְלֲעפֹות ָרָעב: עֹוֵרנּו ְּכַתּנּור נִ 5:10
ת ְּבָעֵרי ְיהּוָדה: 5:11 ָנִׁשים ְּבִצּיֹון ִעּנּו ְּבֻת
ָׂשִרים ְּביָָדם ִנְתלּו ְּפֵני ְזֵקִנים לֹא ֶנְהָּדרּו:  5:12
ַּבחּוִרים ְטחֹון ָנָׂשאּו ּוְנָעִרים ָּבֵעץ ָּכָׁשלּו: 5:13
ִרים ִמְּנִגיָנָתם: ְזֵקִנים ִמַּׁשַער ָׁשָבתּו ַּבחּו5:14
ָׁשַבת ְמׂשֹוׂש ִלֵּבנּו ֶנְהַּפ ְלֵאֶבל ְמֹחֵלנּו: 5:15
ָנְפָלה ֲעֶטֶרת רֹאֵׁשנּו אֹוי־ָנא ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו:  5:16
ַעל־ֶזה ָהיָה ָדוֶה ִלֵּבנּו ַעל־ֵאֶּלה ָחְׁשכּו ֵעיֵנינּו:  5:17
־בֹו:ַעל ַהר־ִצּיֹון ֶׁשָּׁשֵמם ׁשּוָעִלים ִהְּלכּו5:18
ַאָּתה ְיהוָה ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב ִּכְסֲא ְלֹדר וָדֹור:  5:19



ָלָּמה ָלֶנַצח ִּתְׁשָּכֵחנּו ַּתַעְזֵבנּו ְלֹאֶר יִָמים: 5:20
ֲהִׁשיֵבנּו ְיהוָה ֵאֶלי ונשוב ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש יֵָמינּו ְּכֶקֶדם: 5:21
נּו ַעד־ְמֹאד:  ִּכי ִאם־ָמֹאס ְמַאְסָּתנּו ָקַצְפָּת ָעֵלי5:22

 Ezekielיחזקאל
־ַהּגֹוָלה ַעל־ְנַהר־ְּכָבר ִנְפְּתחּו ַהָּׁשמַ 1:1 ִׁשים ָׁשָנה ָּבְרִביִעי ַּבֲחִמָּׁשה ַלֹחֶדׁש וֲַאִני ְבתֹו ִים וֶָאְרֶאה ַמְראֹות  וְַיִהי ִּבְׁש

ִהים:  ֱא
ֶּמֶל יֹויִָכין:  ַּבֲחִמָּׁשה ַלֹחֶדׁש ִהיא ַהָּׁשָנה ַהֲחִמיִׁשית ְלָגלּות הַ 1:2
ָהיָה ְדַבר־ְיהוָה ֶאל־ְיֶחְזֵקאל ֶּבן־ּבּוִזי ַהֹּכֵהן ְּבֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים ַעל־ְנַהר־ְּכָבר וְַּתִהי ָעַלי ָׁשם יַד־ְיהוָה:1:3
ִביב ּוִמּתֹוָכּה ְּכֵעין ַהַחְׁשַמל ִמּתֹו  וֵָאֶרא ְוִהֵּנה רּוַח ְסָעָרה ָּבָאה ִמן־ַהָּצפֹון ָעָנן ָּגדֹול ְוֵאׁש ִמְתַלַּקַחת ְוֹנַגּה לֹו סָ 1:4

ָהֵאׁש: 
ּוִמּתֹוָכּה ְּדמּות ַאְרַּבע ַחּיֹות ְוֶזה ַמְרֵאיֶהן ְּדמּות ָאָדם ָלֵהָּנה: 1:5
ְוַאְרָּבָעה ָפִנים ְלֶאָחת ְוַאְרַּבע ְּכָנַפִים לֶאָחת ָלֶהם: 1:6
ַכף ֶרֶגל ֵעֶגל ְוֹנְצִצים ְּכֵעין ְנֹחֶׁשת ָקָלל: ְוַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיָׁשָרה ְוַכף ַרְגֵליֶהם ּכְ 1:7
ִויֵדי ָאָדם ִמַּתַחת ַּכְנֵפיֶהם ַעל ַאְרַּבַעת ִרְבֵעיֶהם ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְלַאְרַּבְעָּתם:  1:8
כּו: ֹחְבֹרת ִאָּׁשה ֶאל־ֲאחֹוָתּה ַּכְנֵפיֶהם לֹא־ִיַּסּבּו ְבֶלְכָּתן ִאיׁש ֶאל־ֵעֶבר ָּפָניו יֵלֵ 1:9

ֵני־ֶנֶׁשר  ּוְדמּות ְּפֵניֶהם ְּפֵני ָאָדם ּוְפֵני ַאְריֵה ֶאל־ַהָּיִמין ְלַאְרַּבְעָּתם ּוְפֵני־ׁשֹור ֵמַהְּׂשמֹאול ְלַאְרַּבְעָּתן ּופְ 1:10
ְלַאְרַּבְעָּתן:  

ִים ְמַכּסֹות ֵאת ְּגִוֹיֵתיֶהָנה: ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְּפֻרדֹות ִמְלָמְעָלה ְלִאיׁש ְׁשַּתִים ֹחְברֹות ִאיׁש ּוְׁשּתַ 1:11
ְוִאיׁש ֶאל־ֵעֶבר ָּפָניו יֵֵלכּו ֶאל ֲאֶׁשר ִיְהיֶה־ָׁשָּמה ָהרּוַח ָלֶלֶכת יֵֵלכּו לֹא ִיַּסּבּו ְּבֶלְכָּתן:  1:12
ין ַהַחּיֹות ְוֹנַגּה ָלֵאׁש ּוִמן־ָהֵאׁש  ּוִמּתֹו ַהַחּיֹות ַמְרֶאה ְּכַגֲחֵלי־ֵאׁש ֹּבֲערֹות ְּכַמְרֵאה ַּלִּפִדים ִהיא ִמְתַהֶּלֶכת ּבֵ 1:13

יֹוֵצא ָבָרק:  
ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא וָׁשֹוב ְּכַמְרֵאה ַהָּבָזק:  1:14
וֵָאֶרא ַהַחּיֹות ְוִהֵּנה אֹוַפן ֶאָחד ָּבָאֶרץ ֵאֶצל ַהַחּיֹות ְלַאְרַּבְעָּתן ָּפָניו:  1:15
ַּתְרִׁשיׁש ּוְדמּות ֶאָחד ְלַאְרַּבְעָּתן ּוַמְרֵאיֶהם ּוַמֲעֵׂשיֶהם ַּכֲאֶׁשר ִיְהיֶה ָהאֹוַפן  ּוַמְרֵאה ָהאֹוַפִּנים ּוַמֲעֵׂשיֶהם ְּכֵעין1:16

ְּבתֹו ָהאֹוָפן:  
ַעל־ַאְרַּבַעת ִרְבֵעיֶהן ְּבֶלְכָּתם יֵֵלכּו לֹא ִיַּסּבּו ְּבֶלְכָּתן:  1:17
ֵלֹאת ֵעיַנִים ָסִביב ְלַאְרַּבְעָּתן:  ְוַגֵּביֶהן ְוֹגַבּה ָלֶהם ְוִיְרָאה ָלֶהם ְוַגֹּבָתם מְ 1:18
ּוְבֶלֶכת ַהַחּיֹות יְֵלכּו ָהאֹוַפִּנים ֶאְצָלם ּוְבִהָּנֵׂשא ַהַחּיֹות ֵמַעל ָהָאֶרץ ִיָּנְׂשאּו ָהאֹוַפִּנים:  1:19
ְׂשאּו ְלֻעָּמָתם ִּכי רּוַח ַהַחָּיה  ַעל ֲאֶׁשר ִיְהיֶה־ׁשָּמה ָהרּוַח ָלֶלֶכת יֵֵלכּו ָׁשָּמה ָהרּוַח ָלֶלֶכת ְוָהאֹוַפִּנים ִיּנָ 1:20

ָּבאֹוַפִּנים:  
ה ָּבאֹוַפִּנים:  ְּבֶלְכָּתם יֵֵלכּו ּוְבָעְמָדם יֲַעֹמדּו ּוְבִהָּנְׂשָאם ֵמַעל ָהָאֶרץ ִיָּנְׂשאּו ָהאֹוַפִּנים ְלֻעָּמָתם ִּכי רּוַח ַהַחּיָ 1:21
ַרח ַהּנֹוָרא ָנטּוי ַעל־ָראֵׁשיֶהם ִמְלָמְעָלה:  ּוְדמּות ַעל־ָראֵׁשי ַהַחּיֹות ָרִקיַע ְּכֵעין ַהּקֶ 1:22
ֹות ָלֵהָּנה  ְוַתַחת ָהָרִקיַע ַּכְנֵפיֶהם ְיָׁשרֹות ִאָּׁשה ֶאל־ֲאחֹוָתּה ְלִאיׁש ְׁשַּתִים ְמַכּסֹות ָלֵהָּנה ּוְלִאיׁש ְׁשַּתִים ְמַכּס1:23

ֵאת ְּגִוֹּיֵתיֶהם:  
ל ַמִים ַרִּבים ְּכקֹול־ַׁשַּדי ְּבֶלְכָּתם קֹול ֲהֻמָּלה ְּכקֹול ַמֲחֶנה ְּבָעְמָדם ְּתַרֶּפיָנה וֶָאְׁשַמע ֶאת־קֹול ַּכְנֵפיֶהם ְּכקֹו1:24

ַכְנֵפיֶהן:  
וְַיִהי־קֹול ֵמַעל ָלָרִקיַע ֲאֶׁשר ַעל־רֹאָׁשם ְּבָעְמָדם ְּתַרֶּפיָנה ַכְנֵפיֶהן:  1:25
ֶאֶבן־ַסִּפיר ְּדמּות ִּכֵּסא ְוַעל ְּדמּות ַהִּכֵּסא ְּדמּות ְּכַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו  ּוִמַּמַעל ָלָרִקיַע ֲאֶׁשר ַעל־רֹאָׁשם ְּכַמְרֵאה 1:26

ִמְלָמְעָלה: 
ִאיִתי  וֵָאֶרא ְּכֵעין ַחְׁשַמל ְּכַמְרֵאה־ֵאׁש ֵּבית־ָלּה ָסִביב ִמַּמְרֵאה ָמְתָניו ּוְלָמְעָלה ּוִמַּמְרֵאה ָמְתָניו ּוְלַמָּטה רָ 1:27

ַגּה לֹו ָסִביב:  ְּכַמְרֵאה־ֵאׁש ְונֹ 
ה וֶָאְרֶאה  ְּכַמְרֵאה ַהֶּקֶׁשת ֲאֶׁשר ִיְהיֶה ֶבָעָנן ְּביֹום ַהֶּגֶׁשם ֵּכן ַמְרֵאה ַהֹּנַגּה ָסִביב הּוא ַמְרֵאה ְּדמּות ְּכבֹוד־ְיהו1:28ָ

וֶָאֹּפל ַעל־ָּפַני וֶָאְׁשַמע קֹול ְמַדֵּבר:
: וַּיֹאֶמר ֵאָלי ֶּבן־ָאָדם ֲעֹמד ַעל2:1 ־ַרְגֶלי וֲַאַדֵּבר ֹאָת
וַָּתבֹא ִבי רּוַח ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאַלי וַַּתֲעִמֵדִני ַעל־ַרְגָלי וֶָאְׁשַמע ֵאת ִמַּדֵּבר ֵאָלי:2:2
ָּמה וֲַאבֹוָתם ָּפְׁשעּו  וַּיֹאֶמר ֵאַלי ֶּבן־ָאָדם ׁשֹוֵלַח ֲאִני אֹוְת ֶאל־ּבית ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ּגֹוִים ַהּמֹוְרִדים ֲאֶׁשר ָמְרדּו־ִבי הֵ 2:3

ִבי ַעד־ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה: 
ְוַהָּבִנים ְקֵׁשי ָפִנים ְוִחְזֵקי־ֵלב ֲאִני ׁשֹוֵלַח אֹוְת ֲאֵליֶהם ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיֹהִוה:  2:4
עּו ִּכי ָנִביא ָהיָה ְבתֹוָכם:ְוֵהָּמה ִאם־ִיְׁשְמעּו ְוִאם־יְֶחָּדלּו ִּכי ֵּבית ְמִרי ֵהָּמה ְויְָד 2:5



יֹוֵׁשב ְוַאָּתה ֶבן־ָאָדם ַאל־ִּתיָרא ֵמֶהם ּוִמִּדְבֵריֶהם ַאל־ִּתיָרא ִּכי ָסָרִבים ְוַסּלֹוִנים אֹוָת ְוֶאל־ַעְקַרִּבים ַאָּתה 2:6
ִמִּדְבֵריֶהם ַאל־ִּתיָרא ּוִמְּפֵניֶהם ַאל־ֵּתָחת ִּכי ֵּבית ְמִרי ֵהָּמה: 

ְרָּת ֶאת־ְּדָבַרי ֲאֵליֶהם ִאם־ִיְׁשְמעּו ְוִאם־יְֶחָּדלּו ִּכי ְמִרי ֵהָּמה:ְוִדּבַ 2:7
־ֲאִני ֹנֵתן  ְוַאָּתה ֶבן־ָאָדם ְׁשַמע ֵאת ֲאֶׁשר־ֲאִני ְמַדֵּבר ֵאֶלי ַאל־ְּתִהי־ֶמִרי ְּכֵבית ַהֶּמִרי ְּפֵצה ִפי ֶוֱאֹכל ֵאת ֲאֶׁשר 2:8

  : ֵאֶלי
ד ְׁשלּוָחה ֵאָלי ְוִהֵּנה־בֹו ְמִגַּלת־ֵסֶפר:  וֶָאְרֶאה ְוִהֵּנה־יָ 2:9

וִַּיְפֹרׂש אֹוָתּה ְלָפַני ְוִהיא ְכתּוָבה ָּפִנים ְוָאחֹור ְוָכתּוב ֵאֶליָה ִקִנים וֶָהֶגה וִָהי: 2:10
ַּדֵּבר ֶאל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל:  וַּיֹאֶמר ֵאַלי ֶּבן־ָאָדם ֵאת ֲאֶׁשר־ִּתְמָצא ֱאכֹול ֱאכֹול ֶאת־ַהְּמִגָּלה ַהּזֹאת ְוֵל 3:1
וֶָאְפַּתח ֶאת־ִּפי וַַּיֲאִכֵלִני ֵאת ַהְּמִגָּלה ַהּזֹאת: 3:2
וְַּתִהי ְּבִפי  וַּיֹאֶמר ֵאַלי ֶּבן־ָאָדם ִּבְטְנ ַתֲאֵכל ּוֵמֶעי ְתַמֵּלא ֵאת ַהְּמִגָּלה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ֵאֶלי וָֹאְכָלּה3:3

תֹוק:ִּכְדַבׁש ְלמָ 
־ּבֹא ֶאל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוִדַּבְרָּת ִבְדָבַרי ֲאֵליֶהם:  3:4 וַּיֹאֶמר ֵאָלי ֶּבן־ָאָדם ֶל
ִּכי לֹא ֶאל־ַעם ִעְמֵקי ָׂשָפה ְוִכְבֵדי ָלׁשֹון ַאָּתה ָׁשלּוַח ֶאל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל: 3:5
ֶׁשר לֹא־ִתְׁשַמע ִּדְבֵריֶהם ִאם־לֹא ֲאֵליֶהם ְׁשַלְחִּתי ֵהָּמה  לֹא ֶאל־ַעִּמים ַרִּבים ִעְמֵקי ָׂשָפה ְוִכְבֵדי ָלׁשֹון אֲ 3:6

  : ִיְׁשְמעּו ֵאֶלי
ְקֵׁשי־ֵלב ֵהָּמה:  ּוֵבית ִיְׂשָרֵאל לֹא יֹאבּו ִלְׁשֹמַע ֵאֶלי ִּכי־ֵאיָנם ֹאִבים ִלְׁשֹמַע ֵאָלי ִּכי ָּכל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִחְזֵקי־ֵמַצח ּו3:7
ֶאת־ָּפֶני ֲחָזִקים ְלֻעַּמת ְּפֵניֶהם ְוֶאת־ִמְצֲח ָחָזק ְלֻעַּמת ִמְצָחם: ִהֵּנה ָנַתִּתי 3:8
ְּכָׁשִמיר ָחָזק ִמֹּצר ָנַתִּתי ִמְצֶח לֹא־ִתיָרא אֹוָתם ְולֹא־ֵתַחת ִמְּפֵניֶהם ִּכי ֵּבית־ְמִרי ֵהָּמה:3:9

ר ֵאֶלי ַקח ִּבְלָבְב ּוְבָאְזֶני ְׁשָמע:  וַּיֹאֶמר ֵאָלי ֶּבן־ָאָדם ֶאת־ָּכל־ְּדָבַרי ֲאֶׁשר ֲאַדּבֵ 3:10
עּו  ְוֵל ּבֹא ֶאל־ַהּגֹוָלה ֶאל־ְּבֵני ַעֶּמ ְוִדַּבְרָּת ֲאֵליֶהם ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיֹהִוה ִאם־ִיְׁשמְ 3:11

ְוִאם־יְֶחָּדלּו:  
ׁש ָּגדֹול ָּברּו ְּכבֹוד־ְיהוָה ִמְּמקֹומֹו:  וִַּתָּׂשֵאִני רּוַח וֶָאְׁשַמע ַאֲחַרי קֹול ַרעַ 3:12
ְוקֹול ַּכְנֵפי ַהַחּיֹות ַמִּׁשיקֹות ִאָּׁשה ֶאל־ֲאחֹוָתּה ְוקֹול ָהאֹוַפִּנים ְלֻעָּמָתם ְוקֹול ַרַעׁש ָּגדֹול:  3:13
ָזָקה:  ְורּוַח ְנָׂשַאְתִני וִַּתָּקֵחִני וֵָאֵל ַמר ַּבֲחַמת רּוִחי ְויַד־ְיהוָה ָעַלי חָ 3:14
יִָמים וָָאבֹוא ֶאל־ַהּגֹוָלה ֵּתל ָאִביב ַהֹּיְׁשִבים ֶאל־ְנַהר־ְּכָבר ואשר וֵָאֵׁשב ֵהָּמה יֹוְׁשִבים ָׁשם וֵָאֵׁשב ָׁשם ִׁשְבַעת 3:15

ַמְׁשִמים ְּבתֹוָכם: 
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר: וְַיִהי ִמְקֵצה ִׁשְבַעת יִָמים 3:16
ֶפה ְנַתִּתי ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ְוָׁשַמְעָּת ִמִּפי ָּדָבר ְוִהְזַהְרָּת אֹוָתם ִמֶּמִּני:  ֶּבן־ָאָדם צֹ 3:17
ָרָׁשע ַּבֲעונֹו  ְּבָאְמִרי ָלָרָׁשע מֹות ָּתמּות ְולֹא ִהְזַהְרּתֹו ְולֹא ִדַּבְרָּת ְלַהְזִהיר ָרָׁשע ִמַּדְרּכֹו ָהְרָׁשָעה ְלַחֹּיתֹו הּוא3:18

ִמָּיְד ֲאַבֵּקׁש: יָמּות ְוָדמֹו
ְוַאָּתה ִּכי־ִהְזַהְרָּת ָרָׁשע ְולֹא־ָׁשב ֵמִרְׁשעֹו ּוִמַּדְרּכֹו ָהְרָׁשָעה הּוא ַּבֲעונֹו יָמּות ְוַאָּתה ֶאת־ַנְפְׁש  3:19

ִהַּצְלָּת: 
א יָמּות ִּכי לֹא ִהְזַהְרּתֹו ְּבַחָּטאתֹו יָמּות ְולֹא ִתָּזַכְרןָ  ּוְבׁשּוב ַצִּדיק ִמִּצְדקֹו ְוָעָׂשה ָעוֶל ְוָנַתִּתי ִמְכׁשֹול ְלָפָניו הּו3:20

ִצְדֹקָתו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוָדמֹו ִמָּיְד ֲאַבֵּקׁש: 
ְוַאָּתה ִּכי ִהְזַהְרּתֹו ַצִּדיק ְלִבְלִּתי ֲחטֹא ַצִּדיק ְוהּוא לֹא־ָחָטא ָחיֹו ִיְחיֶה ִּכי ִנְזָהר ְוַאָּתה ֶאת־ַנְפְׁש 3:21

ַּצְלָּת: הִ 
3:22 : וְַּתִהי ָעַלי ָׁשם יַד־ְיהוָה וַּיֹאֶמר ֵאַלי קּום ֵצא ֶאל־ַהִּבְקָעה ְוָׁשם ֲאַדֵּבר אֹוָת
: ָניוָָאקּום וֵָאֵצא ֶאל־ַהִּבְקָעה ְוִהֵּנה־ָׁשם ְּכבֹוד־ְיהָוה ֹעֵמד ַּכָּכבֹוד ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ַעל־ְנַהר־ְּכָבר וֶָאֹּפל ַעל־ּפָ 3:23
3:24  : וַָּתבֹא־ִבי רּוַח ַוַּתֲעִמֵדִני ַעל־ַרְגָלי וְַיַדֵּבר ֹאִתי וַּיֹאֶמר ֵאַלי ּבֹא ִהָּסֵגר ְּבתֹו ֵּביֶת
ְוַאָּתה ֶבן־ָאָדם ִהֵּנה ָנְתנּו ָעֶלי ֲעבֹוִתים וֲַאָסרּו ָּבֶהם ְולֹא ֵתֵצא ְּבתֹוָכם:  3:25
 ְוֶנֱאַלְמָּת ְולֹא־ִתְהיֶה ָלֶהם ְלִאיׁש מֹוִכיַח ִּכי ֵּבית ְמִרי ֵהָּמה:  ּוְלׁשֹוְנ ַאְדִּביק ֶאל־ִחּכֶ 3:26
ל ִּכי ֵּבית ְמִרי  ּוְבַדְּבִרי אֹוְת ֶאְפַּתח ֶאת־ִּפי ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיֹהִוה ַהֹּׁשֵמַע ִיְׁשָמע ְוֶהָחֵדל יְֶחּדָ 3:27

ֵהָּמה: 
ה ֶבן־ָאָדם ַקח־ְל ְלֵבָנה ְוָנַתָּתה אֹוָתּה ְלָפֶני ְוַחּקֹוָת ָעֶליָה ִעיר ֶאת־ְירּוָׁשָלִם:  ְוַאּתָ 4:1
ִרים ָסִביב:  ְוָנַתָּתה ָעֶליָה ָמצֹור ּוָבִניָת ָעֶליָה ָּדיֵק ְוָׁשַפְכָּת ָעֶליָה ֹסְלָלה ְוָנַתָּתה ָעֶליָה ַמֲחנֹות ְוִׂשים־ָעֶליָה ּכָ 4:2
ָתה ַבָּמצֹור  ה ַקח־ְל ַמֲחַבת ַּבְרֶזל ְוָנַתָּתה אֹוָתּה ִקיר ַּבְרֶזל ֵּביְנ ּוֵבין ָהִעיר וֲַהִכיֹנָתה ֶאת־ָּפֶני ֵאֶליָה ְוָהיְ ְוַאּתָ 4:3

ְוַצְרָּת ָעֶליָה אֹות ִהיא ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל: 
ֲעון ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ָעָליו ִמְסַּפר ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ִּתְׁשַּכב ָעָליו ִּתָּׂשא  ְוַאָּתה ְׁשַכב ַעל־ִצְּד ַהְּׂשָמאִלי ְוַׂשְמָּת ֶאת־4:4

ֶאת־ֲעוָנם: 



ׁש־ֵמאֹות ְוִתְׁשִעים יֹום ְוָנָׂשאָת ֲעון ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל:  4:5 וֲַאִני ָנַתִּתי ְל ֶאת־ְׁשֵני ֲעוָנם ְלִמְסַּפר יִָמים ְׁש
ָּת ַעל־ִצְּד הימוני ַהְיָמִני ֵׁשִנית ְוָנָׂשאָת ֶאת־ֲעון ֵּבית־ְיהּוָדה ַאְרָּבִעים יֹום יֹום ַלָּׁשָנה יֹום  ְוִכִּליָת ֶאת־ֵאֶּלה ְוָׁשַכבְ 4:6

 : ַלָּׁשָנה ְנַתִּתיו ָל
ְוֶאל־ְמצֹור ְירּוָׁשַלִם ָּתִכין ָּפֶני ּוְזֹרֲע ֲחׂשּוָפה ְוִנֵּבאָת ָעֶליָה: 4:7
:  ְוִהֵּנה ָנַתִּתי ָעֶלי 4:8  ֲעבֹוִתים ְולֹא־ֵתָהֵפ ִמִּצְּד ֶאל־ִצֶּד ַעד־ַּכּלֹוְת ְיֵמי ְמצּוֶר
ם ְל ְלָלֶחם  ְוַאָּתה ַקח־ְל ִחִּטין ּוְׂשֹעִרים ּופֹול וֲַעָדִׁשים ְוֹדַחן ְוֻכְּסִמים ְוָנַתָּתה אֹוָתם ִּבְכִלי ֶאָחד ְוָעִׂשיָת אֹותָ 4:9

ׁש־ֵמאֹות ְוִתְׁשִעים יֹום ּתֹאֲכֶלּנּו: ִמְסַּפר ַהָּיִמים ֲאֶׁשר־אַ  ָּתה ׁשֹוֵכב ַעל־ִצְּד ְׁש
ּוַמֲאָכְל ֲאֶׁשר ּתֹאֲכֶלּנּו ְּבִמְׁשקֹול ֶעְׂשִרים ֶׁשֶקל ַלּיֹום ֵמֵעת ַעד־ֵעת ּתֹאֲכֶלּנּו: 4:10
ּוַמִים ִּבְמׂשּוָרה ִתְׁשֶּתה ִׁשִּׁשית ַהִהין ֵמֵעת ַעד־ֵעת ִּתְׁשֶּתה: 4:11
ְוֻעַגת ְׂשֹעִרים ּתֹאֲכֶלָּנה ְוִהיא ְּבֶגְלֵלי ֵצַאת ָהָאָדם ְּתֻעֶגָנה ְלֵעיֵניֶהם: 4:12
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ָּכָכה יֹאְכלּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַלְחָמם ָטֵמא ַּבּגֹוִים ֲאֶׁשר ַאִּדיֵחם ָׁשם: 4:13
י לֹא ְמֻטָּמָאה ּוְנֵבָלה ּוְטֵרָפה לֹא־ָאַכְלִּתי ִמְּנעּוַרי ְוַעד־ַעָּתה ְולֹא־ָבא ְּבִפי  וָֹאַמר ֲאָהּה ֲאֹדָני ְיהִוה ִהֵּנה ַנְפִׁש 4:14

ְּבַׂשר ִּפּגּול: 
וַּיֹאֶמר ֵאַלי ְרֵאה ָנַתִּתי ְל ֶאת־צפועי ְצִפיֵעי ַהָּבָקר ַּתַחת ֶּגְלֵלי ָהָאָדם ְוָעִׂשיָת ֶאת־ַלְחְמ ֲעֵליֶהם: 4:15
ּוָרה  וַּיֹאֶמר ֵאַלי ֶּבן־ָאָדם ִהְנִני ֹׁשֵבר ַמֵּטה־ֶלֶחם ִּבירּוָׁשַלִם ְוָאְכלּו־ֶלֶחם ְּבִמְׁשָקל ּוִבְדָאָגה ּוַמִים ִּבְמׂש4:16

ּוְבִׁשָּממֹון ִיְׁשּתּו:  
ְלַמַען יְַחְסרּו ֶלֶחם וָָמִים ְוָנַׁשּמּו ִאיׁש ְוָאִחיו ְוָנַמּקּו ַּבֲעוָנם:4:17

ַקְחָּת ְל  ַאָּתה ֶבן־ָאָדם ַקח־ְל ֶחֶרב ַחָּדה ַּתַער ַהַּגָּלִבים ִּתָּקֶחָּנה ָּל ְוַהֲעַבְרָּת ַעל־רֹאְׁש ְוַעל־ְזָקֶנ ְולָ וְ 5:1
מֹאְזֵני ִמְׁשָקל ְוִחַּלְקָּתם: 

ֶאת־ַהְּׁשִלִׁשית ַּתֶּכה ַבֶחֶרב ְסִביבֹוֶתיָה  ְׁשִלִׁשית ָּבאּור ַּתְבִעיר ְּבתֹו ָהִעיר ִּכְמלֹאת ְיֵמי ַהָּמצֹור ְוָלַקְחּתָ 5:2
ְוַהְּׁשִלִׁשית ִּתְזֶרה ָלרּוַח ְוֶחֶרב ָאִריק ַאֲחֵריֶהם:  

5:3  : ְוָלַקְחָּת ִמָּׁשם ְמַעט ְּבִמְסָּפר ְוַצְרָּת אֹוָתם ִּבְכָנֶפ
ָּת ֹאָתם ָּבֵאׁש ִמֶּמּנּו ֵתֵצא־ֵאׁש ֶאל־ָּכל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל:ּוֵמֶהם עֹוד ִּתָּקח ְוִהְׁשַלְכָּת אֹוָתם ֶאל־ּתֹו ָהֵאׁש ְוָׂשַרפְ 5:4
ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיֹהִוה זֹאת ְירּוָׁשַלִם ְּבתֹו ַהּגֹוִים ַׂשְמִּתיָה ּוְסִביבֹוֶתיָה ֲאָרצֹות:  5:5
ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֶתיָה ִּכי ְבִמְׁשָּפַטי ָמָאסּו ְוֻחּקֹוַתי  וֶַּתֶמר ֶאת־ִמְׁשָּפַטי ְלִרְׁשָעה ִמן־ַהּגֹוִים ְוֶאת־ֻחּקֹוַתי ִמן־ָהֲאָרצֹות5:6

לֹא־ָהְלכּו ָבֶהם: 
ַטי לֹא ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה יַַען ֲהָמְנֶכם ִמן־ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֵתיֶכם ְּבֻחּקֹוַתי לֹא ֲהַלְכֶּתם ְוֶאת־ִמְׁשּפָ 5:7

ּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֵתיֶכם לֹא ֲעִׂשיֶתם: ֲעִׂשיֶתם ּוְכִמְׁשְּפֵטי הַ 
ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִהְנִני ָעַלִי ַּגם־ָאִני ְוָעִׂשיִתי ְבתֹוֵכ ִמְׁשָּפִטים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים:  5:8
: ְוָעִׂשיִתי ָב ֵאת ֲאֶׁשר לֹא־ָעִׂשיִתי ְוֵאת ֲאֶׁשר־לֹא־ֶאֱעֶׂשה ָכֹמהּו ע 5:9 ֹוד יַַען ָּכל־ּתֹוֲעֹבָתִי

ְלָכל־רּוַח:ָלֵכן ָאבֹות יֹאְכלּו ָבִנים ְּבתֹוֵכ ּוָבִנים יֹאְכלּו ֲאבֹוָתם ְוָעִׂשיִתי ָב ְׁשָפִטים ְוֵזִריִתי ֶאת־ָּכל־ְׁשֵאִריֵת 5:10
י ִטֵּמאת ְּבָכל־ִׁשּקּוַצִי ּוְבָכל־ּתֹוֲעֹבָתִי ְוַגם־ֲאִני ֶאְגַרע  ָלֵכן ַחי־ָאִני ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה ִאם־לֹא יַַען ֶאת־ִמְקָּדִׁש 5:11

ְולֹא־ָתחֹוס ֵעיִני ְוַגם־ֲאִני לֹא ֶאְחמֹול:  
ל־רּוַח ֱאָזֶרה ת ְלכָ ְׁשִלִׁשֵתי ַּבֶּדֶבר יָמּותּו ּוָבָרָעב ִיְכלּו ְבתֹוֵכ ְוַהְּׁשִלִׁשית ַּבֶחֶרב ִיְּפלּו ְסִביבֹוָתִי ְוַהְּׁשִליִׁשי5:12

ְוֶחֶרב ָאִריק ַאֲחֵריֶהם:  
ָמִתי ָּבם: ְוָכָלה ַאִּפי וֲַהִנחֹוִתי ֲחָמִתי ָּבם ְוִהֶּנָחְמִּתי ְויְָדעּו ִּכי־ֲאִני ְיהוָה ִּדַּבְרִּתי ְּבִקְנָאִתי ְּבַכּלֹוִתי חֲ 5:13
 ְלֵעיֵני ָּכל־עֹוֵבר: ְוֶאְּתֵנ ְלָחְרָּבה ּוְלֶחְרָּפה ַּבּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביבֹוָתיִ 5:14
ּוְבֹתְכחֹות ְוָהְיָת ֶחְרָּפה ּוְגדּוָפה מּוָסר ּוְמַׁשָּמה ַלּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביבֹוָתִי ַּבֲעׂשֹוִתי ָב ְׁשָפִטים ְּבַאף ּוְבֵחָמה 5:15

ֵחָמה ֲאִני ְיהוָה ִּדַּבְרִּתי:  
ֶׁשר ָהיּו ְלַמְׁשִחית ֲאֶׁשר־ֲאַׁשַּלח אֹוָתם ְלַׁשֶחְתֶכם ְוָרָעב ֹאֵסף ֲעֵליֶכם  ְּבַׁשְּלִחי ֶאת־ִחַּצי ָהָרָעב ָהָרִעים ָּבֶהם אֲ 5:16

ְוָׁשַבְרִּתי ָלֶכם ַמֵּטה־ָלֶחם:  
י:ַּבְרִּת ְוִׁשַּלְחִּתי ֲעֵליֶכם ָרָעב ְוַחָּיה ָרָעה ְוִׁשְּכֻל ְוֶדֶבר וָָדם יֲַעָבר־ָּב ְוֶחֶרב ָאִביא ָעַלִי ֲאִני ְיהָוה ִּד 5:17

וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר:  6:1
ֶּבן־ָאָדם ִׂשים ָּפֶני ֶאל־ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ְוִהָּנֵבא ֲאֵליֶהם:  6:2
יֹות  ית ְוַלֵּגאָ ְוָאַמְרָּת ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ִׁשְמעּו ְּדַבר־ֲאֹדָני ְיהִוה ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ֶלָהִרים ְוַלְּגָבעֹות ָלֲאִפיִקים ולגא6:3

ִהְנִני ֲאִני ֵמִביא ֲעֵליֶכם ֶחֶרב ְוִאַּבְדִּתי ָּבמֹוֵתיֶכם:  
ְוָנַׁשּמּו ִמְזְּבחֹוֵתיֶכם ְוִנְׁשְּברּו ַחָּמֵניֶכם ְוִהַּפְלִּתי ַחְלֵליֶכם ִלְפֵני ִּגּלּוֵליֶכם:  6:4
ֶאת־ַעְצמֹוֵתיֶכם ְסִביבֹות ִמְזְּבחֹוֵתיֶכם:  ְוָנַתִּתי ֶאת־ִּפְגֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ִּגּלּוֵליֶהם ְוֵזִריִתי 6:5



ְּברּו ְוִנְׁשְּבתּו  ְּבֹכל מֹוְׁשבֹוֵתיֶכם ֶהָעִרים ֶּתֱחַרְבָנה ְוַהָּבמֹות ִּתיָׁשְמָנה ְלַמַען יֶֶחְרבּו ְויְֶאְׁשמּו ִמְזְּבחֹוֵתיֶכם ְוִנְׁש 6:6
:  ִּגּלּוֵליֶכם ְוִנְגְּדעּו ַחָּמֵניֶכם ְוִנְמחּו ַמֲעֵׂשיֶכם

ְוָנַפל ָחָלל ְּבתֹוְכֶכם ִויַדְעֶּתם ִּכי־ֲאִני ְיהוָה:  6:7
ְוהֹוַתְרִּתי ִּבְהיֹות ָלֶכם ְּפִליֵטי ֶחֶרב ַּבּגֹוִים ְּבִהָּזרֹוֵתיֶכם ָּבֲאָרצֹות:  6:8
ּזֹוֶנה ֲאֶׁשר־ָסר ֵמָעַלי ְוֵאת ֵעיֵניֶהם  ְוָזְכרּו ְפִליֵטיֶכם אֹוִתי ַּבּגֹוִים ֲאֶׁשר ִנְׁשּבּו־ָׁשם ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְרִּתי ֶאת־ִלָּבם הַ 6:9

ַהֹּזנֹות ַאֲחֵרי ִּגּלּוֵליֶהם ְוָנֹקּטּו ִּבְפֵניֶהם ֶאל־ָהָרעֹות ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְלֹכל ּתֹוֲעֹבֵתיֶהם:  
ְויְָדעּו ִּכי־ֲאִני ְיהוָה לֹא ֶאל־ִחָּנם ִּדַּבְרִּתי ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ָהָרָעה ַהּזֹאת:6:10
ֲאֹדָני ְיהִוה ַהֵּכה ְבַכְּפ ּוְרַקע ְּבַרְגְל וֱֶאָמר־ָאח ֶאל ָּכל־ּתֹוֲעבֹות ָרעֹות ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ַּבֶחֶרב ֹּכה־ָאַמר 6:11

ָּבָרָעב ּוַבֶּדֶבר ִיֹּפלּו: 
ְוִכֵּליִתי ֲחָמִתי ָּבם:  ָהָרחֹוק ַּבֶּדֶבר יָמּות ְוַהָּקרֹוב ַּבֶחֶרב ִיּפֹול ְוַהִּנְׁשָאר ְוַהָּנצּור ָּבָרָעב יָמּות6:12
ְּבֹכל ָראֵׁשי  ִויַדְעֶּתם ִּכי־ֲאִני ְיהָוה ִּבְהיֹות ַחְלֵליֶהם ְּבתֹו ִּגּלּוֵליֶהם ְסִביבֹות ִמְזְּבחֹוֵתיֶהם ֶאל ָּכל־ִּגְבָעה ָרָמה 6:13

ָׁשם ֵריַח ִניֹחַח ְלֹכל ִּגּלּוֵליֶהם:  ֶהָהִרים ְוַתַחת ָּכל־ֵעץ ַרֲעָנן ְוַתַחת ָּכל־ֵאָלה ֲעֻבָּתה ְמקֹום ֲאֶׁשר ָנְתנּו־
עּו ִּכי־ֲאִני  ְוָנִטיִתי ֶאת־יִָדי ֲעֵליֶהם ְוָנַתִּתי ֶאת־ָהָאֶרץ ְׁשָמָמה ּוְמַׁשָּמה ִמִּמְדַּבר ִרְבָלָתה ְּבֹכל מֹוְׁשבֹוֵתיֶהם ְויְָד 6:14
ְיהוָה:

וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר:  7:1
ֹמר ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ְלַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל ֵקץ ָּבא ַהֵּקץ ָּבא ַעל־ארבעת ַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ:  ְוַאָּתה ֶבן־ָאָדם אֱ 7:2
7:3: ַעָּתה ַהֵּקץ ָעַלִי ְוִׁשַּלְחִּתי ַאִּפי ָּב ּוְׁשַפְטִּתי ִּכְדָרָכִי ְוָנַתִּתי ָעַלִי ֵאת ָּכל־ּתֹוֲעֹבָתִי
י ְיהוָה:ס ֵעיִני ָעַלִי ְולֹא ֶאְחמֹול ִּכי ְדָרַכִי ָעַלִי ֶאֵּתן ְותֹוֲעבֹוַתִי ְּבתֹוֵכ ִּתְהיֶיןָ ִויַדְעֶּתם ִּכי־ֲאנִ ְולֹא־ָתחֹו7:4
ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ָרָעה ַאַחת ָרָעה ִהֵּנה ָבָאה:  7:5
ֵקץ ָּבא ָּבא ַהֵּקץ ֵהִקיץ ֵאָלִי ִהֵּנה ָּבָאה: 7:6
ָּבָאה ַהְּצִפיָרה ֵאֶלי יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ָּבא ָהֵעת ָקרֹוב ַהּיֹום ְמהּוָמה ְולֹא־ֵהד ָהִרים:  7:7
:ָּכל־ּתֹוֲעבֹוָתִי ַעָּתה ִמָּקרֹוב ֶאְׁשּפֹו ֲחָמִתי ָעַלִי ְוִכֵּליִתי ַאִּפי ָּב ּוְׁשַפְטִּתי ִּכְדָרָכִי ְוָנַתִּתי ָעַלִי ֵאת 7:8
7:9 ֹ הוָה ַמֶּכה:  א־ָתחֹוס ֵעיִני ְולֹא ֶאְחמֹול ִּכְדָרַכִי ָעַלִי ֶאֵּתן ְותֹוֲעבֹוַתִי ְּבתֹוֵכ ִּתְהיֶיןָ ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני יְ ְול

ִהֵּנה ַהּיֹום ִהֵּנה ָבָאה יְָצָאה ַהְּצִפָרה ָצץ ַהַּמֶּטה ָּפַרח ַהָּזדֹון: 7:10
לֹא־ֵמֶהם ְולֹא ֵמֲהמֹוָנם ְולֹא ֶמֱהֵמֶהם ְולֹא־ֹנַּה ָּבֶהם: ֶהָחָמס ָקם ְלַמֵּטה־ֶרַׁשע 7:11
ָּבא ָהֵעת ִהִּגיַע ַהּיֹום ַהּקֹוֶנה ַאל־ִיְׂשָמח ְוַהּמֹוֵכר ַאל־ִיְתַאָּבל ִּכי ָחרֹון ֶאל־ָּכל־ֲהמֹוָנּה:  7:12
ָחזֹון ֶאל־ָּכל־ֲהמֹוָנּה לֹא יָׁשּוב ְוִאיׁש ַּבֲעונֹו ַחָּיתֹו לֹא  ִּכי ַהּקֹוֶנה ֶאל־ַהּמֹוֵכר לֹא יָׁשּוב ְועֹוד ַּבַחִּיים ַחָּיָתם ִּכי־7:13

ִיְתַחָּזקּו:  
ִּתְקעּו ַבָּתקֹוַע ְוָהִכין ַהֹּכל ְוֵאין ֹהֵל ַלִּמְלָחָמה ִּכי ֲחרֹוִני ֶאל־ָּכל־ֲהמֹוָנּה: 7:14
ֶחֶרב יָמּות וֲַאֶׁשר ָּבִעיר ָרָעב וֶָדֶבר יֹאֲכֶלּנּו:  ַהֶחֶרב ַּבחּוץ ְוַהֶּדֶבר ְוָהָרָעב ִמָּבִית ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ּבַ 7:15
ּוָפְלטּו ְּפִליֵטיֶהם ְוָהיּו ֶאל־ֶהָהִרים ְּכיֹוֵני ַהֵּגָאיֹות ֻּכָּלם ֹהמֹות ִאיׁש ַּבֲעונֹו: 7:16
ָּכל־ַהָּיַדִים ִּתְרֶּפיָנה ְוָכל־ִּבְרַּכִים ֵּתַלְכָנה ָּמִים:  7:17
ְוִכְּסָתה אֹוָתם ַּפָּלצּות ְוֶאל ָּכל־ָּפִנים ּבּוָׁשה ּוְבָכל־ָראֵׁשיֶהם ָקְרָחה:  ְוָחְגרּו ַׂשִּקים7:18
ַנְפָׁשם לֹא ַּכְסָּפם ַּבחּוצֹות יְַׁשִליכּו ּוְזָהָבם ְלִנָּדה ִיְהיֶה ַּכְסָּפם ּוְזָהָבם לֹא־יּוַכל ְלַהִּציָלם ְּביֹום ֶעְבַרת ְיהוָה7:19

ְיַמֵּלאּו ִּכי־ִמְכׁשֹול ֲעוָנם ָהיָה:  ְיַׂשֵּבעּו ּוֵמֵעיֶהם לֹא
ּוְצִבי ֶעְדיֹו ְלָגאֹון ָׂשָמהּו ְוַצְלֵמי תֹוֲעֹבָתם ִׁשּקּוֵציֶהם ָעׂשּו בֹו ַעל־ֵּכן ְנַתִּתיו ָלֶהם ְלִנָּדה: 7:20
ּוְנַתִּתיו ְּביַד־ַהָּזִרים ָלַבז ּוְלִרְׁשֵעי ָהָאֶרץ ְלָׁשָלל וחללה ְוִחְּללּוהּו:  7:21
וֲַהִסּבֹוִתי ָפַני ֵמֶהם ְוִחְּללּו ֶאת־ְצפּוִני ּוָבאּו־ָבּה ָּפִריִצים ְוִחְּללּוָה:7:22
ֲעֵׂשה ָהַרּתֹוק ִּכי ָהָאֶרץ ָמְלָאה ִמְׁשַּפט ָּדִמים ְוָהִעיר ָמְלָאה ָחָמס: 7:23
ִּזים ְוִנֲחלּו ְמַקְדֵׁשיֶהם:  ְוֵהֵבאִתי ָרֵעי גֹוִים ְויְָרׁשּו ֶאת־ָּבֵּתיֶהם ְוִהְׁשַּבִּתי ְּגאֹון עַ 7:24
ְקָפָדה־ָבא ּוִבְקׁשּו ָׁשלֹום וָָאִין:  7:25
ֵקִנים:  ֹהוָה ַעל־ֹהוָה ָּתבֹוא ּוְׁשֻמָעה ֶאל־ְׁשמּוָעה ִּתְהיֶה ּוִבְקׁשּו ָחזֹון ִמָּנִביא ְותֹוָרה ּתֹאַבד ִמֹּכֵהן ְוֵעָצה ִמּזְ 7:26
ׁש ְׁשָמָמה ִויֵדי ַעם־ָהָאֶרץ ִּתָּבַהְלָנה ִמַּדְרָּכם ֶאֱעֶׂשה אֹוָתם ּוְבִמְׁשְּפֵטיֶהם ֶאְׁשְּפֵטם  ַהֶּמֶל ִיְתַאָּבל ְוָנִׂשיא ִיְלּבַ 7:27

ְויְָדעּו ִּכי־ֲאִני ְיהוָה:
ים ְלָפָני וִַּתֹּפל ָעַלי ָׁשם יַד  וְַיִהי ַּבָּׁשָנה ַהִּׁשִּׁשית ַּבִּׁשִּׁשי ַּבֲחִמָּׁשה ַלֹחֶדׁש ֲאִני יֹוֵׁשב ְּבֵביִתי ְוִזְקֵני ְיהּוָדה יֹוְׁשבִ 8:1

ֲאֹדָני ְיֹהִוה:  
ֵעין  וֶָאְרֶאה ְוִהֵּנה ְדמּות ְּכַמְרֵאה ִאיׁש ִמַּמְרֵאה ָמְתָניו ּוְלַמָּטה ֵאׁש ּוִמָּמְתָניו ּוְלַמְעָלה ְּכַמְרֵאה־ֹזַהר ּכְ 8:2

ַהַחְׁשַמָלה: 



רֹאִׁשי וִַּתָּׂשא ֹאִתי רּוַח ֵּבין־ָהָאֶרץ ּוֵבין ַהָּׁשַמִים וַָּתֵבא ֹאִתי ְירּוָׁשַלְָמה  וִַּיְׁשַלח ַּתְבִנית יָד וִַּיָּקֵחִני ְּבִציִצת  8:3
ִהים ֶאל־ֶּפַתח ַׁשַער ַהְּפִניִמית ַהּפֹוֶנה ָצפֹוָנה ֲאֶׁשר־ָׁשם מֹוַׁשב ֵסֶמל ַהִּקְנָאה ַהַּמְקֶנה:  ְּבַמְראֹות ֱא

ֵהי ִיְׂשרָ 8:4 ֵאל ַּכַּמְרֶאה ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ַּבִּבְקָעה: ְוִהֵּנה־ָׁשם ְּכבֹוד ֱא
ִּמְזֵּבַח ֵסֶמל וַּיֹאֶמר ֵאַלי ֶּבן־ָאָדם ָׂשא־ָנא ֵעיֶני ֶּדֶר ָצפֹוָנה וֶָאָּׂשא ֵעיַני ֶּדֶר ָצפֹוָנה ְוִהֵּנה ִמָּצפֹון ְלַׁשַער הַ 8:5

ַהִּקְנָאה ַהֶּזה ַּבִּבָאה:
ֶאה ַאָּתה מהם ָמה ֵהם ֹעִׂשים ּתֹוֵעבֹות ְּגֹדלֹות ֲאֶׁשר ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ֹעִׂשים ֹּפה ְלָרֳחָקה  וַּיֹאֶמר ֵאַלי ֶּבן־ָאָדם ֲהרֹ 8:6

ֵמַעל ִמְקָּדִׁשי ְועֹוד ָּתׁשּוב ִּתְרֶאה ּתֹוֵעבֹות ְּגֹדלֹות: 
וַָּיֵבא ֹאִתי ֶאל־ֶּפַתח ֶהָחֵצר וֶָאְרֶאה ְוִהֵּנה ֹחר־ֶאָחד ַּבִּקיר:  8:7
ּיֹאֶמר ֵאַלי ֶּבן־ָאָדם ֲחָתר־ָנא ַבִּקיר וֶָאְחֹּתר ַּבִּקיר ְוִהֵּנה ֶּפַתח ֶאָחד:  ו8:8ַ
וַּיֹאֶמר ֵאָלי ּבֹא ּוְרֵאה ֶאת־ַהּתֹוֵעבֹות ָהָרעֹות ֲאֶׁשר ֵהם ֹעִׂשים ֹּפה: 8:9

י ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְמֻחֶּקה ַעל־ַהִּקיר ָסִביב ָסִביב:  וָָאבֹוא וֶָאְרֶאה ְוִהֵּנה ָכל־ַּתְבִנית ֶרֶמׂש ּוְבֵהָמה ֶׁשֶקץ ְוָכל־ִּגּלּולֵ 8:10
ֹו ְּביָדֹו וֲַעַתר  ְוִׁשְבִעים ִאיׁש ִמִּזְקֵני ֵבית־ִיְׂשָרֵאל ְויֲַאַזְניָהּו ֶבן־ָׁשָפן ֹעֵמד ְּבתֹוָכם ֹעְמִדים ִלְפֵניֶהם ְוִאיׁש ִמְקַטְרּת8:11

ֲעַנן־ַהְּקֹטֶרת ֹעֶלה:  
ִאיָת ֶבן־ָאָדם ֲאֶׁשר ִזְקֵני ֵבית־ִיְׂשָרֵאל ֹעִׂשים ַּבֹחֶׁש ִאיׁש ְּבַחְדֵרי ַמְׂשִּכיתֹו ִּכי ֹאְמִרים ֵאין ְיהוָה  וַּיֹאֶמר ֵאַלי ֲהרָ 8:12

ֹרֶאה ֹאָתנּו ָעַזב ְיהוָה ֶאת־ָהָאֶרץ: 
וַּיֹאֶמר ֵאָלי עֹוד ָּתׁשּוב ִּתְרֶאה ּתֹוֵעבֹות ְּגֹדלֹות ֲאֶׁשר־ֵהָּמה ֹעִׂשים: 8:13
ָּיֵבא ֹאִתי ֶאל־ֶּפַתח ַׁשַער ֵּבית־ְיהוָה ֲאֶׁשר ֶאל־ַהָּצפֹוָנה ְוִהֵּנה־ָׁשם ַהָּנִׁשים ֹיְׁשבֹות ְמַבּכֹות ו8:14ַ

ֶאת־ַהַּתּמּוז: 
וַּיֹאֶמר ֵאַלי ֲהָרִאיָת ֶבן־ָאָדם עֹוד ָּתׁשּוב ִּתְרֶאה ּתֹוֵעבֹות ְּגֹדלֹות ֵמֵאֶּלה:  8:15
ל־ֲחַצר ֵּבית־ְיהוָה ַהְּפִניִמית ְוִהֵּנה־ֶפַתח ֵהיַכל ְיהוָה ֵּבין ָהאּוָלם ּוֵבין ַהִּמְזֵּבַח ְּכֶעְׂשִרים וֲַחִמָּׁשה  וַָּיֵבא ֹאִתי אֶ 8:16

ִאיׁש ֲאֹחֵריֶהם ֶאל־ֵהיַכל ְיהוָה ּוְפֵניֶהם ֵקְדָמה ְוֵהָּמה ִמְׁשַּתֲחִויֶתם ֵקְדָמה ַלָּׁשֶמׁש: 
ן־ָאָדם ֲהָנֵקל ְלֵבית ְיהּוָדה ֵמֲעׂשֹות ֶאת־ַהּתֹוֵעבֹות ֲאֶׁשר ָעׂשּו־ֹפה ִּכי־ָמְלאּו ֶאת־ָהָאֶרץ  וַּיֹאֶמר ֵאַלי ֲהָרִאיָת בֶ 8:17

ָחָמס וַָּיֻׁשבּו ְלַהְכִעיֵסִני ְוִהָּנם ֹׁשְלִחים ֶאת־ַהְּזמֹוָרה ֶאל־ַאָּפם: 
ְבָאְזַני קֹול ָּגדֹול ְולֹא ֶאְׁשַמע אֹוָתם: ְוַגם־ֲאִני ֶאֱעֶׂשה ְבֵחָמה לֹא־ָתחֹוס ֵעיִני ְולֹא ֶאְחֹמל ְוָקְראּו8:18

וִַּיְקָרא ְבָאְזַני קֹול ָּגדֹול ֵלאֹמר ָקְרבּו ְּפֻקּדֹות ָהִעיר ְוִאיׁש ְּכִלי ַמְׁשֵחתֹו ְּביָדֹו:  9:1
־ַׁשַער ָהֶעְליֹון ֲאֶׁשר ָמְפֶנה ָצפֹוָנה ְוִאיׁש ּכְ 9:2 ִלי ַמָּפצֹו ְּביָדֹו ְוִאיׁש־ֶאָחד ְּבתֹוָכם  ְוִהֵּנה ִׁשָּׁשה ֲאָנִׁשים ָּבִאים ִמֶּדֶר

ָלֻבׁש ַּבִּדים ְוֶקֶסת ַהֹּסֵפר ְּבָמְתָניו וַָּיֹבאּו וַַּיַעְמדּו ֵאֶצל ִמְזַּבח ַהְּנֹחֶׁשת:  
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ַנֲעָלה ֵמַעל ַהְּכרּוב ֲאֶׁשר ָהיָה ָעָליו ֶאל ִמְפַּתן ַהָּבִית וִַּיְקָרא אֶ 9:3 ל־ָהִאיׁש ַהָּלֻבׁש ַהַּבִּדים  ּוְכבֹוד ֱא

ֲאֶׁשר ֶקֶסת ַהֹּסֵפר ְּבָמְתָניו: 
ים ְוַהֶּנֱאָנִקים  וַּיֹאֶמר ְיהוָה אלו ֵאָליו ֲעֹבר ְּבתֹו ָהִעיר ְּבתֹו ְירּוָׁשָלִם ְוִהְתִויָת ָּתו ַעל־ִמְצחֹות ָהֲאָנִׁשים ַהֶּנֱאָנחִ 9:4

ת ְּבתֹוָכּה:  ַעל ָּכל־ַהּתֹוֵעבֹות ַהַּנֲעׂשֹו
ּוְלֵאֶּלה ָאַמר ְּבָאְזַני ִעְברּו ָבִעיר ַאֲחָריו ְוַהּכּו על־ַאל־ָּתֹחס עיניכם ֵעיְנֶכם ְוַאל־ַּתְחֹמלּו:  9:5
ְקָּדִׁשי ָּתֵחּלּו  ָזֵקן ָּבחּור ּוְבתּוָלה ְוַטף ְוָנִׁשים ַּתַהְרגּו ְלַמְׁשִחית ְוַעל־ָּכל־ִאיׁש ֲאֶׁשר־ָעָליו ַהָּתו ַאל־ִּתַּגׁשּו ּוִמּמִ 9:6

וַָּיֵחּלּו ָּבֲאָנִׁשים ַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַהָּבִית:  
וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַטְּמאּו ֶאת־ַהַּבִית ּוַמְלאּו ֶאת־ַהֲחֵצרֹות ֲחָלִלים ֵצאּו ְויְָצאּו ְוִהּכּו ָבִעיר:  9:7
י וֶָאְזַעק וָֹאַמר ֲאָהּה ֲאֹדָני ְיהִוה ֲהַמְׁשִחית ַאָּתה ֵאת ָּכל־ְׁשֵאִרית וְַיִהי ְּכַהּכֹוָתם ְוֵנאֲׁשַאר ָאִני וֶָאְּפָלה ַעל־ָּפנַ 9:8

ִיְׂשָרֵאל ְּבָׁשְפְּכ ֶאת־ֲחָמְת ַעל־ְירּוָׁשָלִם:  
ֻמֶּטה ִּכי ָאְמרּו ָעַזב  וַּיֹאֶמר ֵאַלי ֲעון ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה ָּגדֹול ִּבְמֹאד ְמֹאד וִַּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ָּדִמים ְוָהִעיר ָמְלָאה9:9

ְיהוָה ֶאת־ָהָאֶרץ ְוֵאין ְיהוָה ֹרֶאה:  
ְוַגם־ֲאִני לֹא־ָתחֹוס ֵעיִני ְולֹא ֶאְחֹמל ַּדְרָּכם ְּברֹאָׁשם ָנָתִּתי: 9:10
ל ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני: ְוִהֵּנה ָהִאיׁש ְלֻבׁש ַהַּבִּדים ֲאֶׁשר ַהֶּקֶסת ְּבָמְתָניו ֵמִׁשיב ָּדָבר ֵלאֹמר ָעִׂשיִתי כאשר ְּככֹ 9:11
וֶָאְרֶאה ְוִהֵּנה ֶאל־ָהָרִקיַע ֲאֶׁשר ַעל־רֹאׁש ַהְּכֻרִבים ְּכֶאֶבן ַסִּפיר ְּכַמְרֵאה ְּדמּות ִּכֵּסא ִנְרָאה ֲעֵליֶהם:  10:1
ת ַלְּכרּוִבים ּוַמֵּלא ָחְפֶני ַגֲחֵלי־ֵאׁש וַּיֹאֶמר ֶאל־ָהִאיׁש ְלֻבׁש ַהַּבִּדים וַּיֹאֶמר ּבֹא ֶאל־ֵּבינֹות ַלַּגְלַּגל ֶאל־ַּתחַ 10:2

ִמֵּבינֹות ַלְּכֻרִבים ּוְזֹרק ַעל־ָהִעיר וַָּיבֹא ְלֵעיָני:  
ְוַהְּכֻרִבים ֹעְמִדים ִמיִמין ַלַּבִית ְּבֹבאֹו ָהִאיׁש ְוֶהָעָנן ָמֵלא ֶאת־ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית:  10:3
ב ַעל ִמְפַּתן ַהָּבִית וִַּיָּמֵלא ַהַּבִית ֶאת־ֶהָעָנן ְוֶהָחֵצר ָמְלָאה ֶאת־ֹנַגּה ְּכבֹוד ְיהוָה:  וַָּיָרם ְּכבֹוד־ְיהוָה ֵמַעל ַהְּכרּו10:4
ְוקֹול ַּכְנֵפי ַהְּכרּוִבים ִנְׁשַמע ַעד־ֶהָחֵצר ַהִחיֹצָנה ְּכקֹול ֵאל־ַׁשַּדי ְּבַדְּברֹו:  10:5
ֵלאֹמר ַקח ֵאׁש ִמֵּבינֹות ַלַּגְלַּגל ִמֵּבינֹות ַלְּכרּוִבים וַָּיבֹא וַַּיֲעֹמד ֵאֶצל  וְַיִהי ְּבַצּותֹו ֶאת־ָהִאיׁש ְלֻבׁש־ַהַּבִּדים 10:6

ָהאֹוָפן:  



י ְלֻבׁש ַהַּבִּדים  וִַּיְׁשַלח ַהְּכרּוב ֶאת־יָדֹו ִמֵּבינֹות ַלְּכרּוִבים ֶאל־ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ֵּבינֹות ַהְּכֻרִבים וִַּיָּׂשא וִַּיֵּתן ֶאל־ָחְפנֵ 10:7
ח וֵַּיֵצא:  וִַּיּקַ 

וֵַּיָרא ַלְּכֻרִבים ַּתְבִנית יַד־ָאָדם ַּתַחת ַּכְנֵפיֶהם: 10:8
ֶאָחד  וֶָאְרֶאה ְוִהֵּנה ַאְרָּבָעה אֹוַפִּנים ֵאֶצל ַהְּכרּוִבים אֹוַפן ֶאָחד ֵאֶצל ַהְּכרּוב ֶאָחד ְואֹוַפן ֶאָחד ֵאֶצל ַהְּכרּוב10:9

ְרִׁשיׁש:  ּוַמְרֵאה ָהאֹוַפִּנים ְּכֵעין ֶאֶבן ּתַ 
ּוַמְרֵאיֶהם ְּדמּות ֶאָחד ְלַאְרַּבְעָּתם ַּכֲאֶׁשר ִיְהיֶה ָהאֹוַפן ְּבתֹו ָהאֹוָפן:  10:10
לֹא ִיַּסּבּו ְּבֶלְכָּתם ֶאל־ַאְרַּבַעת ִרְבֵעיֶהם יֵֵלכּו לֹא ִיַּסּבּו ְּבֶלְכָּתם ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר־ִיְפֶנה ָהרֹאׁש ַאֲחָריו ֵיֵלכּו10:11

ֶלְכָּתם: ּבְ 
ְוָכל־ְּבָׂשָרם ְוַגֵּבֶהם ִויֵדיֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְוָהאֹוַפִּנים ְמֵלִאים ֵעיַנִים ָסִביב ְלַאְרַּבְעָּתם אֹוַפֵּניֶהם:  10:12
ָלאֹוַפִּנים ָלֶהם קֹוָרא ַהַּגְלַּגל ְּבָאְזָני:  10:13
ב ּוְפֵני ַהֵּׁשִני ְּפֵני ָאָדם ְוַהְּׁשִליִׁשי ְּפֵני ַאְריֵה ְוָהְרִביִעי ְּפֵני־ָנֶׁשר: ְוַאְרָּבָעה ָפִנים ְלֶאָחד ְּפֵני ָהֶאָחד ְּפֵני ַהְּכרּו10:14
וֵַּיֹרּמּו ַהְּכרּוִבים ִהיא ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ִּבְנַהר־ְּכָבר: 10:15
ַּכְנֵפיֶהם ָלרּום ֵמַעל ָהָאֶרץ לֹא־ִיַּסּבּו  ּוְבֶלֶכת ַהְּכרּוִבים יְֵלכּו ָהאֹוַפִּנים ֶאְצָלם ּוִבְׂשֵאת ַהְּכרּוִבים ֶאת־10:16

ָהאֹוַפִּנים ַּגם־ֵהם ֵמֶאְצָלם:  
ְּבָעְמָדם יֲַעֹמדּו ּוְברֹוָמם יֵרֹוּמּו אֹוָתם ִּכי רּוַח ַהַחָּיה ָּבֶהם: 10:17
וֵַּיֵצא ְּכבֹוד ְיהוָה ֵמַעל ִמְפַּתן ַהָּבִית וַַּיֲעֹמד ַעל־ַהְּכרּוִבים:  10:18
ַׁשַער  ְׂשאּו ַהְּכרּוִבים ֶאת־ַּכְנֵפיֶהם וֵַּירֹוּמּו ִמן־ָהָאֶרץ ְלֵעיַני ְּבֵצאָתם ְוָהאֹוַפִּנים ְלֻעָּמָתם וַַּיֲעֹמד ֶּפַתח וַּיִ 10:19

ֵהי־ִיְׂשָרֵאל ֲעֵליֶהם ִמְלָמְעָלה:  ֵּבית־ְיהוָה ַהַּקְדמֹוִני ּוְכבֹוד ֱא
ֵהי־ִיְׂשָרֵאל ִּבְנַהר־ְּכָבר וֵָאַדע ִּכי ְכרּוִבים ֵהָּמה: ִהיא ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ַּתַחת ֱא10:20
ַאְרָּבָעה ַאְרָּבָעה ָפִנים ְלֶאָחד ְוַאְרַּבע ְּכָנַפִים ְלֶאָחד ּוְדמּות ְיֵדי ָאָדם ַּתַחת ַּכְנֵפיֶהם:  10:21
יֶהם ְואֹוָתם ִאיׁש ֶאל־ֵעֶבר ָּפָניו יֵֵלכּו:  ּוְדמּות ְּפֵניֶהם ֵהָּמה ַהָּפִנים ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ַעל־ְנַהר־ְּכָבר ַמְראֵ 10:22

ְׂשִרים  וִַּתָּׂשא ֹאִתי רּוַח וַָּתֵבא ֹאִתי ֶאל־ַׁשַער ֵּבית־ְיהוָה ַהַּקְדמֹוִני ַהּפֹוֶנה ָקִדיָמה ְוִהֵּנה ְּבֶפַתח ַהַּׁשַער עֶ 11:1
ְּפַלְטיָהּו ֶבן־ְּבָניָהּו ָׂשֵרי ָהָעם:וֲַחִמָּׁשה ִאיׁש וֶָאְרֶאה ְבתֹוָכם ֶאת־ַיֲאַזְניָה ֶבן־ַעֻּזר ְוֶאת־

וַּיֹאֶמר ֵאָלי ֶּבן־ָאָדם ֵאֶּלה ָהֲאָנִׁשים ַהֹחְׁשִבים ָאוֶן ְוַהֹּיֲעִצים ֲעַצת־ָרע ָּבִעיר ַהּזֹאת:  11:2
ָהֹאְמִרים לֹא ְבָקרֹוב ְּבנֹות ָּבִּתים ִהיא ַהִּסיר וֲַאַנְחנּו ַהָּבָׂשר: 11:3
ֵליֶהם ִהָּנֵבא ֶּבן־ָאָדם:  ָלֵכן ִהָּנֵבא עֲ 11:4
י ְיַדְעִּתיָה:  וִַּתֹּפל ָעַלי רּוַח ְיהוָה וַּיֹאֶמר ֵאַלי ֱאֹמר ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֵּכן ֲאַמְרֶּתם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוַמֲעלֹות רּוֲחֶכם ֲאנִ 11:5
ִהְרֵּביֶתם ַחְלֵליֶכם ָּבִעיר ַהּזֹאת ּוִמֵּלאֶתם חּוֹצֶתיָה ָחָלל:11:6
ֹוָכּה:  ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ַחְלֵליֶכם ֲאֶׁשר ַׂשְמֶּתם ְּבתֹוָכּה ֵהָּמה ַהָּבָׂשר ְוִהיא ַהִּסיר ְוֶאְתֶכם אֹוִציא ִמּת 11:7
ֶחֶרב ְיֵראֶתם ְוֶחֶרב ָאִביא ֲעֵליֶכם ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה:  11:8
ם ְּביַד־ָזִרים ְוָעִׂשיִתי ָבֶכם ְׁשָפִטים:  ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמּתֹוָכּה ְוָנַתִּתי ֶאְתכֶ 11:9

ַּבֶחֶרב ִּתֹּפלּו ַעל־ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל ֶאְׁשּפֹוט ֶאְתֶכם ִויַדְעֶּתם ִּכי־ֲאִני ְיהוָה:  11:10
:  ִהיא לֹא־ִתְהיֶה ָלֶכם ְלִסיר ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ְבתֹוָכּה ְלָבָׂשר ֶאל־ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל ֶאְׁשֹּפט ֶאְתֶכם11:11
ִביבֹוֵתיֶכם  ִויַדְעֶּתם ִּכי־ֲאִני ְיהוָה ֲאֶׁשר ְּבֻחַּקי לֹא ֲהַלְכֶּתם ּוִמְׁשָּפַטי לֹא ֲעִׂשיֶתם ּוְכִמְׁשְּפֵטי ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר סְ 11:12

ֲעִׂשיֶתם: 
ל וָֹאַמר ֲאָהּה ֲאֹדָני ְיהִוה ָּכָלה ַאָּתה  וְַיִהי ְּכִהָּנְבִאי ּוְפַלְטיָהּו ֶבן־ְּבָניָה ֵמת וֶָאֹּפל ַעל־ָּפַני וֶָאְזַעק קֹול־ָּגדֹו11:13

ֹעֶׂשה ֵאת ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל:
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר:  11:14
ה ֲאֶׁשר ָאְמרּו ָלֶהם ֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ַרֲחקּו ֵמעַ 11:15 הוָה ָלנּו  ל יְ ֶּבן־ָאָדם ַאֶחי ַאְנֵׁשי ְגֻאָּלֶת ְוָכל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֻּכ

ִהיא ִנְּתָנה ָהָאֶרץ ְלמֹוָרָׁשה: 
ְמַעט  ָלֵכן ֱאֹמר ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִּכי ִהְרַחְקִּתים ַּבּגֹוִים ְוִכי ֲהִפיצֹוִתים ָּבֲאָרצֹות וֱָאִהי ָלֶהם ְלִמְקָּדׁש 11:16

ָּבֲאָרצֹות ֲאֶׁשר־ָּבאּו ָׁשם: 
ה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמן־ָהַעִּמים ְוָאַסְפִּתי ֶאְתֶכם ִמן־ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ְנֹפצֹוֶתם ָּבֶהם  ָלֵכן ֱאֹמר ּכֹ 11:17

ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת־ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל:  
ּוָבאּו־ָׁשָּמה ְוֵהִסירּו ֶאת־ָּכל־ִׁשּקּוֶציָה ְוֶאת־ָּכל־ּתֹוֲעבֹוֶתיָה ִמֶּמָּנה:  11:18
ָׂשר:  ְוָנַתִּתי ָלֶהם ֵלב ֶאָחד ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם וֲַהִסֹרִתי ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבָׂשָרם ְוָנַתִּתי ָלֶהם ֵלב ּבָ 11:19
ִהים:  ְלַמַען ְּבֻחֹּקַתי יֵֵלכּו ְוֶאת־ִמְׁשָּפַטי ִיְׁשְמרּו ְוָעׂשּו ֹאָתם ְוָהיּו־ִלי ְלָעם וֲַאִני ֶאְהיֶה ָלֶהם ֵלא11:20
ְוֶאל־ֵלב ִׁשּקּוֵציֶהם ְותֹוֲעבֹוֵתיֶהם ִלָּבם ֹהֵל ַּדְרָּכם ְּברֹאָׁשם ָנַתִּתי ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה:  11:21
ֵהי־ִיְׂשָרֵאל ֲעֵליֶהם ִמְלָמְעָלה:  11:22 וִַּיְׂשאּו ַהְּכרּוִבים ֶאת־ַּכְנֵפיֶהם ְוָהאֹוַפִּנים ְלֻעָּמָתם ּוְכבֹוד ֱא



ל ְּכבֹוד ְיהוָה ֵמַעל ּתֹו ָהִעיר וַַּיֲעֹמד ַעל־ָהָהר ֲאֶׁשר ִמֶּקֶדם ָלִעיר: וַַּיעַ 11:23
ִהים וַַּיַעל ֵמָעַלי ַהַּמְרֶאה ֲאׁשֶ 11:24 ר ָרִאיִתי:  ְורּוַח ְנָׂשַאְתִני וְַּתִביֵאִני ַכְׂשִּדיָמה ֶאל־ַהּגֹוָלה ַּבַּמְרֶאה ְּברּוַח ֱא
ֵאת ָּכל־ִּדְבֵרי ְיהוָה ֲאֶׁשר ֶהְרָאִני:וֲָאַדֵּבר ֶאל־ַהּגֹוָלה11:25

וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר: 12:1
ֵמעּו ִּכי  ֶּבן־ָאָדם ְּבתֹו ֵּבית־ַהֶּמִרי ַאָּתה ֹיֵׁשב ֲאֶׁשר ֵעיַנִים ָלֶהם ִלְראֹות ְולֹא ָראּו ָאְזַנִים ָלֶהם ִלְׁשֹמַע ְולֹא ׁשָ 12:2

ֵּבית ְמִרי ֵהם:  
ִיְראּו  ה ֶבן־ָאָדם ֲעֵׂשה ְל ְּכֵלי גֹוָלה ּוְגֵלה יֹוָמם ְלֵעיֵניֶהם ְוָגִליָת ִמְּמקֹוְמ ֶאל־ָמקֹום ַאֵחר ְלֵעיֵניֶהם אּוַלי ְוַאּתָ 12:3

ִּכי ֵּבית ְמִרי ֵהָּמה:  
מֹוָצֵאי ּגֹוָלה:  ְוהֹוֵצאָת ֵכֶלי ִּכְכֵלי גֹוָלה יֹוָמם ְלֵעיֵניֶהם ְוַאָּתה ֵּתֵצא ָבֶעֶרב ְלֵעיֵניֶהם ּכְ 12:4
ְלֵעיֵניֶהם ֲחָתר־ְל ַבִּקיר ְוהֹוֵצאָת ּבֹו:  12:5
ִיְׂשָרֵאל: ְלֵעיֵניֶהם ַעל־ָּכֵתף ִּתָּׂשא ָּבֲעָלָטה תֹוִציא ָּפֶני ְתַכֶּסה ְולֹא ִתְרֶאה ֶאת־ָהָאֶרץ ִּכי־מֹוֵפת ְנַתִּתי ְלֵבית 12:6
י הֹוֵצאִתי ִּכְכֵלי גֹוָלה יֹוָמם ּוָבֶעֶרב ָחַתְרִּתי־ִלי ַבִּקיר ְּביָד ָּבֲעָלָטה הֹוֵצאִתי ַעל־ָּכֵתף  וַָאַעׂש ֵּכן ַּכֲאֶׁשר ֻצֵּויִתי ֵּכלַ 12:7

ָנָׂשאִתי ְלֵעיֵניֶהם:
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ַּבֹּבֶקר ֵלאֹמר: 12:8
ַאָּתה ֹעֶׂשה: ֶּבן־ָאָדם ֲהלֹא ָאְמרּו ֵאֶלי ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַהֶּמִרי ָמה 12:9

תֹוָכם: ֱאֹמר ֲאֵליֶהם ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיֹהִוה ַהָּנִׂשיא ַהַּמָּׂשא ַהֶּזה ִּבירּוָׁשַלִם ְוָכל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר־ֵהָּמה בְ 12:10
ֱאֹמר ֲאִני מֹוֶפְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ֵּכן יֵָעֶׂשה ָלֶהם ַּבּגֹוָלה ַבְּׁשִבי יֵֵלכּו:  12:11
ֶׁשר לֹא־ִיְרֶאה  ְוַהָּנִׂשיא ֲאֶׁשר־ְּבתֹוָכם ֶאל־ָּכֵתף ִיָּׂשא ָּבֲעָלָטה ְויֵֵצא ַּבִּקיר יְַחְּתר ְלהֹוִציא בֹו ָּפָניו ְיַכֶּסה יַַען אֲ 12:12

ַלַעִין הּוא ֶאת־ָהָאֶרץ:  
ֶבָלה ֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים ְואֹוָתּה לֹא־ִיְרֶאה ְוָׁשם יָמּות:  ּוָפַרְׂשִּתי ֶאת־ִרְׁשִּתי ָעָליו ְוִנְתַּפׂש ִּבְמצּוָדִתי ְוֵהֵבאִתי ֹאתֹו בָ 12:13
ְוֹכל ֲאֶׁשר ְסִביֹבָתיו עזרה ֶעְזרֹו ְוָכל־ֲאַגָּפיו ֱאָזֶרה ְלָכל־רּוַח ְוֶחֶרב ָאִריק ַאֲחֵריֶהם:  12:14
ָרצֹות:  ְויְָדעּו ִּכי־ֲאִני ְיהוָה ַּבֲהִפיִצי אֹוָתם ַּבּגֹוִים ְוֵזִריִתי אֹוָתם ָּבאֲ 12:15
ר־ָּבאּו ָׁשם ְוהֹוַתְרִּתי ֵמֶהם ַאְנֵׁשי ִמְסָּפר ֵמֶחֶרב ֵמָרָעב ּוִמָּדֶבר ְלַמַען ְיַסְּפרּו ֶאת־ָּכל־ּתֹוֲעבֹוֵתיֶהם ַּבּגֹוִים ֲאׁשֶ 12:16

ְויְָדעּו ִּכי־ֲאִני ְיהוָה:
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר:  12:17
ׁש ּתֹאֵכל ּוֵמיֶמי ְּבָרְגָזה ּוִבְדָאָגה ִּתְׁשֶּתה: ֶּבן־ָאָדם ַלְחְמ ְּבַרעַ 12:18
לּו  ְוָאַמְרָּת ֶאל־ַעם ָהָאֶרץ ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ְליֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ֶאל־ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל ַלְחָמם ִּבְדָאָגה יֹאכֵ 12:19

ָאּה ֵמֲחַמס ָּכל־ַהֹּיְׁשִבים ָּבּה: ּוֵמיֵמיֶהם ְּבִׁשָּממֹון ִיְׁשּתּו ְלַמַען ֵּתַׁשם ַאְרָצּה מִ  ְּמ
ְוֶהָעִרים ַהּנֹוָׁשבֹות ֶּתֱחַרְבָנה ְוָהָאֶרץ ְׁשָמָמה ִתְהיֶה ִויַדְעֶּתם ִּכי־ֲאִני ְיהוָה:12:20
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר:  12:21
ֹמר יַַאְרכּו ַהָּיִמים ְוָאַבד ָּכל־ָחזֹון: ֶּבן־ָאָדם ָמה־ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ָלֶכם ַעל־ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל ֵלא12:22
י ִאם־ַּדֵּבר  ָלֵכן ֱאֹמר ֲאֵליֶהם ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִהְׁשַּבִּתי ֶאת־ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ְולֹא־ִיְמְׁשלּו ֹאתֹו עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ּכִ 12:23

ֲאֵליֶהם ָקְרבּו ַהָּיִמים ּוְדַבר ָּכל־ָחזֹון:  
ְהיֶה עֹוד ָּכל־ֲחזֹון ָׁשְוא ּוִמְקַסם ָחָלק ְּבתֹו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל:  ִּכי לֹא יִ 12:24
ָבר  ִּכי ֲאִני ְיהוָה ֲאַדֵּבר ֵאת ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר ָּדָבר ְויֵָעֶׂשה לֹא ִתָּמֵׁש עֹוד ִּכי ִביֵמיֶכם ֵּבית ַהֶּמִרי ֲאַדֵּבר ּדָ 12:25

וֲַעִׂשיִתיו ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה:
י ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר:  וְַיהִ 12:26
ֶּבן־ָאָדם ִהֵּנה ֵבית־ִיְׂשָרֵאל ֹאְמִרים ֶהָחזֹון ֲאֶׁשר־הּוא ֹחֶזה ְליִָמים ַרִּבים ּוְלִעִּתים ְרחֹוקֹות הּוא ִנָּבא:  12:27
ֵּבר ָּדָבר ְויֵָעֶׂשה ְנֻאם ֲאֹדָני  ָלֵכן ֱאֹמר ֲאֵליֶהם ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה לֹא־ִתָּמֵׁש עֹוד ָּכל־ְּדָבָרי ֲאֶׁשר ֲאדַ 12:28
ְיהִוה: 
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר: 13:1
ֶּבן־ָאָדם ִהָּנֵבא ֶאל־ְנִביֵאי ִיְׂשָרֵאל ַהִּנָּבִאים ְוָאַמְרָּת ִלְנִביֵאי ִמִּלָּבם ִׁשְמעּו ְּדַבר־ְיהוָה:  13:2
ְּנִביִאים ַהְּנָבִלים ֲאֶׁשר ֹהְלִכים ַאַחר רּוָחם ּוְלִבְלִּתי ָראּו:  ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה הֹוי ַעל־הַ 13:3
ְּכֻׁשָעִלים ָּבֳחָרבֹות ְנִביֶאי ִיְׂשָרֵאל ָהיּו:  13:4
לֹא ֲעִליֶתם ַּבְּפָרצֹות וִַּתְגְּדרּו ָגֵדר ַעל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַלֲעֹמד ַּבִּמְלָחָמה ְּביֹום ְיהוָה:  13:5
א ְוֶקֶסם ָּכָזב ָהֹאְמִרים ְנֻאם־ְיהוָה וַיהוָה לֹא ְׁשָלָחם ְוִיֲחלּו ְלַקֵּים ָּדָבר:  ָחזּו ָׁשוְ 13:6
ֲהלֹוא ַמֲחֵזה־ָׁשְוא ֲחִזיֶתם ּוִמְקַסם ָּכָזב ֲאַמְרֶּתם ְוֹאְמִרים ְנֻאם־ְיהוָה וֲַאִני לֹא ִדַּבְרִּתי: 13:7
ַּדֶּבְרֶכם ָׁשְוא וֲַחִזיֶתם ָּכָזב ָלֵכן ִהְנִני ֲאֵליֶכם ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה: ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה יַַען13:8



13:9 ֹ א ִיָּכֵתבּו  ְוָהְיָתה יִָדי ֶאל־ַהְּנִביִאים ַהֹחִזים ָׁשְוא ְוַהֹּקְסִמים ָּכָזב ְּבסֹוד ַעִּמי לֹא־ִיְהיּו ּוִבְכָתב ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ל
יָֹבאּו ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ֲאֹדָני ְיהִוה: ְוֶאל־ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל לֹא  

יַַען ּוְביַַען ִהְטעּו ֶאת־ַעִּמי ֵלאֹמר ָׁשלֹום ְוֵאין ָׁשלֹום ְוהּוא ֹּבֶנה ַחִיץ ְוִהָּנם ָטִחים ֹאתֹו ָּתֵפל:  13:10
ׁש ִּתֹּפְלָנה ְורּוַח ְסָערֹות ְּתַבֵּקַע: ֱאֹמר ֶאל־ָטֵחי ָתֵפל ְוִיֹּפל ָהיָה ֶּגֶׁשם ׁשֹוֵטף ְוַאֵּתָנה ַאְבֵני ֶאְלָּגִבי13:11
ְוִהֵּנה ָנַפל ַהִּקיר ֲהלֹוא יֵָאֵמר ֲאֵליֶכם ַאֵּיה ַהִּטיַח ֲאֶׁשר ַטְחֶּתם: 13:12
ְבֵני ֶאְלָּגִביׁש ְּבֵחָמה  ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ּוִבַּקְעִּתי רּוַח־ְסָערֹות ַּבֲחָמִתי ְוֶגֶׁשם ֹׁשֵטף ְּבַאִּפי ִיְהיֶה ְואַ 13:13
ְלָכָלה: 
ִויַדְעֶּתם  ְוָהַרְסִּתי ֶאת־ַהִּקיר ֲאֶׁשר־ַטְחֶּתם ָּתֵפל ְוִהַּגְעִּתיהּו ֶאל־ָהָאֶרץ ְוִנְגָלה ְיֹסדֹו ְוָנְפָלה ּוְכִליֶתם ְּבתֹוָכּה13:14

ִּכי־ֲאִני ְיהוָה:  
ָּתֵפל ְוֹאַמר ָלֶכם ֵאין ַהִּקיר ְוֵאין ַהָּטִחים ֹאתֹו: ְוִכֵּליִתי ֶאת־ֲחָמִתי ַּבִּקיר ּוַבָּטִחים ֹאתֹו13:15
ם ְנֻאם ֲאֹדָני ְיֹהִוה:13:16 ם ְוֵאין ָׁש ְנִביֵאי ִיְׂשָרֵאל ַהִנְּבִאים ֶאל־ְירּוָׁשַלִם ְוַהֹחִזים ָלּה ֲחזֹון ָׁש
ת ִמִּלְּבֶהן ְוִהָּנֵבא ֲעֵליֶהן:  ְוַאָּתה ֶבן־ָאָדם ִׂשים ָּפֶני ֶאל־ְּבנֹות ַעְּמ ַהִּמְתַנְּבאֹו13:17
ְוָאַמְרָּת ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה הֹוי ִלְמַתְּפרֹות ְּכָסתֹות ַעל ָּכל־ַאִּציֵלי יַָדי ְוֹעׂשֹות ַהִּמְסָּפחֹות ַעל־רֹאׁש13:18

ְתַחֶּייָנה: ָּכל־קֹוָמה ְלצֹוֵדד ְנָפׁשֹות ַהְּנָפׁשֹות ְּתצֹוֵדְדָנה ְלַעִּמי ּוְנָפׁשֹות ָלֶכָנה
ת ְנָפׁשֹות  וְַּתַחֶּלְלָנה ֹאִתי ֶאל־ַעִּמי ְּבַׁשֲעֵלי ְׂשֹעִרים ּוִבְפתֹוֵתי ֶלֶחם ְלָהִמית ְנָפׁשֹות ֲאֶׁשר לֹא־ְתמּוֶתָנה ּוְלַחּיֹו13:19

ֲאֶׁשר לֹא־ִתְחיֶיָנה ְּבַכֶּזְבֶכם ְלַעִּמי ֹׁשְמֵעי ָכָזב: 
י ְיהִוה ִהְנִני ֶאל־ִּכְּסתֹוֵתיֶכָנה ֲאֶׁשר ַאֵּתָנה ְמֹצְדדֹות ָׁשם ֶאת־ַהְּנָפׁשֹות ְלֹפְרחֹות ְוָקַרְעִּתי  ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדנָ 13:20

ֹאָתם ֵמַעל ְזרֹוֹעֵתיֶכם ְוִׁשַּלְחִּתי ֶאת־ַהְּנָפׁשֹות ֲאֶׁשר ַאֶּתם ְמֹצְדדֹות ֶאת־ְנָפִׁשים ְלֹפְרֹחת:  
ֶכם ְוִהַּצְלִּתי ֶאת־ַעִּמי ִמֶּיְדֶכן ְולֹא־ִיְהיּו עֹוד ְּביְֶדֶכן ִלְמצּוָדה ִויַדְעֶּתן ִּכי־ֲאִני ְיהוָה: ְוָקַרְעִּתי ֶאת־ִמְסְּפֹחֵתי13:21
ֹיתֹו:  יַַען ַהְכאֹות ֵלב־ַצִּדיק ֶׁשֶקר ַוֲאִני לֹא ִהְכַאְבִּתיו ּוְלַחֵּזק ְיֵדי ָרָׁשע ְלִבְלִּתי־ׁשּוב ִמַּדְרּכֹו ָהָרע ְלַהחֲ 13:22
ָלֵכן ָׁשְוא לֹא ֶתֱחֶזיָנה ְוֶקֶסם לֹא־ִתְקַסְמָנה עֹוד ְוִהַּצְלִּתי ֶאת־ַעִּמי ִמֶּיְדֶכן ִויַדְעֶּתן ִּכי־ֲאִני ְיהוָה:  13:23

וַָּיבֹוא ֵאַלי ֲאָנִׁשים ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל וֵַּיְׁשבּו ְלָפָני:14:1
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר: 14:2
ֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֶהֱעלּו ִגּלּוֵליֶהם ַעל־ִלָּבם ּוִמְכׁשֹול ֲעוָנם ָנְתנּו ֹנַכח ְּפֵניֶהם ַהִאָּדֹרׁש ִאָּדֵרׁש ֶּבן־ָאָדם הָ 14:3
ָלֶהם: 
ִּגּלּוָליו  ָלֵכן ַּדֵּבר־אֹוָתם ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר יֲַעֶלה ֶאת־14:4

: ֶאל־ִלּבֹו ּוִמְכׁשֹול ֲעונֹו יִָׂשים ֹנַכח ָּפָניו ּוָבא ֶאל־ַהָּנִביא ֲאִני ְיהוָה ַנֲעֵניִתי לֹו בה ָבא ְּבֹרב ִּגּלּוָליו
ְלַמַען ְּתֹפׂש ֶאת־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ְּבִלָּבם ֲאֶׁשר ָנֹזרּו ֵמָעַלי ְּבִגּלּוֵליֶהם ֻּכָּלם: 14:5
ָהִׁשיבּו  ֵכן ֱאֹמר ֶאל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ׁשּובּו ְוָהִׁשיבּו ֵמַעל ִּגּלּוֵליֶכם ּוֵמַעל ָּכל־ּתֹוֲעֹבֵתיֶכם לָ 14:6

ְפֵניֶכם: 
ּלּוָליו ֶאל־ִלּבֹו ּוִמְכׁשֹול ֲעונֹו יִָׂשים  ִּכי ִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוֵמַהֵּגר ֲאֶׁשר־יָגּור ְּבִיְׂשָרֵאל ְוִיָּנֵזר ֵמַאֲחַרי ְויַַעל ּגִ 14:7

ֹנַכח ָּפָניו ּוָבא ֶאל־ַהָּנִביא ִלְדָרׁש־לֹו ִבי ֲאִני ְיהוָה ַנֲעֶנה־ּלֹו ִּבי: 
י ְיהוָה: ְוָנַתִּתי ָפַני ָּבִאיׁש ַההּוא וֲַהִׂשֹמִתיהּו ְלאֹות ְוִלְמָׁשִלים ְוִהְכַרִּתיו ִמּתֹו ַעִּמי ִויַדְעֶּתם ִּכי־ֲאנִ 14:8
ִּתיו ִמּתֹו ַעִּמי  ְוַהָּנִביא ִכי־ְיֻפֶּתה ְוִדֶּבר ָּדָבר ֲאִני ְיהוָה ִּפֵּתיִתי ֵאת ַהָּנִביא ַההּוא ְוָנִטיִתי ֶאת־יִָדי ָעָליו ְוִהְׁשַמְד 14:9

ִיְׂשָרֵאל:  
ְוָנְׂשאּו ֲעוָנם ַּכֲעון ַהֹּדֵרׁש ַּכֲעון ַהָּנִביא ִיְהיֶה:  14:10
יֶה ָלֶהם  ְלַמַען לֹא־ִיְתעּו עֹוד ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ֵמַאֲחַרי ְולֹא־ִיַּטְּמאּו עֹוד ְּבָכל־ִּפְׁשֵעיֶהם ְוָהיּו ִלי ְלָעם וֲַאִני ֶאהְ 14:11

ִהים ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה: ֵלא
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר:  14:12
ָעל־ַמַעל ְוָנִטיִתי יִָדי ָעֶליָה ְוָׁשַבְרִּתי ָלּה ַמֵּטה־ָלֶחם ְוִהְׁשַלְחִּתי־ָבּה ָרָעב  ֶּבן־ָאָדם ֶאֶרץ ִּכי ֶתֱחָטא־ִלי ִלמְ 14:13

ְוִהְכַרִּתי ִמֶּמָּנה ָאָדם ּוְבֵהָמה:  
ֶׁשת ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ְּבתֹוָכּה ֹנַח דנאל ָּדִנֵּיאל ְוִאּיֹוב ֵהָּמה ְבִצְדָקָתם ְיַנְּצלּו ַנפְ 14:14 ָׁשם ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה:  ְוָהיּו ְׁש
לּו־ַחָּיה ָרָעה ַאֲעִביר ָּבָאֶרץ ְוִׁשְּכָלָּתה ְוָהְיָתה ְׁשָמָמה ִמְּבִלי עֹוֵבר ִמְּפֵני ַהַחָּיה:  14:15
ֶׁשת ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ְּבתֹוָכּה ַחי־ָאִני ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה ִאם־ָּבִנים ְוִאם־ָּבנֹות יִַּצילּו ֵהּמָ 14:16 ה ְלַבָּדם ִיָּנֵצלּו  ְׁש

ְוָהָאֶרץ ִּתְהיֶה ְׁשָמָמה: 
אֹו ֶחֶרב ָאִביא ַעל־ָהָאֶרץ ַהִהיא ְוָאַמְרִּתי ֶחֶרב ַּתֲעֹבר ָּבָאֶרץ ְוִהְכַרִּתי ִמֶּמָּנה ָאָדם ּוְבֵהָמה:  14:17
ֶׁשת ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ְּבתֹוָכּה ַחי־ָאִני ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה לֹא 14:18 יִַּצילּו ָּבִנים ּוָבנֹות ִּכי ֵהם ְלַבָּדם ִיָּנֵצלּו:  ּוְׁש
אֹו ֶּדֶבר ֲאַׁשַּלח ֶאל־ָהָאֶרץ ַהִהיא ְוָׁשַפְכִּתי ֲחָמִתי ָעֶליָה ְּבָדם ְלַהְכִרית ִמֶּמָּנה ָאָדם ּוְבֵהָמה:  14:19
ה ִאם־ֵּבן ִאם־ַּבת יִַּצילּו ֵהָּמה ְבִצְדָקָתם יִַּצילּו ַנְפָׁשם:ְוֹנַח דנאל ָּדִנֵּיאל ְוִאּיֹוב ְּבתֹוָכּה ַחי־ָאִני ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהוִ 14:20



רּוָׁשָלִם  ִּכי ֹכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיֹהִוה ַאף ִּכי־ַאְרַּבַעת ְׁשָפַטי ָהָרִעים ֶחֶרב ְוָרָעב ְוַחָּיה ָרָעה וֶָדֶבר ִׁשַּלְחִּתי ֶאל־יְ 14:21
ְלַהְכִרית ִמֶּמָּנה ָאָדם ּוְבֵהָמה:  

לֹוָתם  ְוִהֵּנה נֹוְתָרה־ָּבּה ְּפֵלָטה ַהּמּוָצִאים ָּבִנים ּוָבנֹות ִהָּנם יֹוְצִאים ֲאֵליֶכם ּוְרִאיֶתם ֶאת־ַּדְרָּכם ְוֶאת־ֲעִלי14:22
ְוִנַחְמֶּתם ַעל־ָהָרָעה ֲאֶׁשר ֵהֵבאִתי ַעל־ְירּוָׁשַלִם ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ֵהֵבאִתי ָעֶליָה:  

אּו ֶאת־ַּדְרָּכם ְוֶאת־ֲעִלילֹוָתם ִויַדְעֶּתם ִּכי לֹא ִחָּנם ָעִׂשיִתי ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר־ָעִׂשיִתי ָבּה  ְוִנֲחמּו ֶאְתֶכם ִּכי־ִתְר 14:23
ְנֻאם ֲאֹדָני ְיֹהִוה:

וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר: 15:1
ַהָּיַער:  ֶּבן־ָאָדם ַמה־ִּיְהיֶה ֵעץ־ַהֶּגֶפן ִמָּכל־ֵעץ ַהְּזמֹוָרה ֲאֶׁשר ָהיָה ַּבֲעֵצי 15:2
ֲהיַֻּקח ִמֶּמּנּו ֵעץ ַלֲעׂשֹות ִלְמָלאָכה ִאם־ִיְקחּו ִמֶּמּנּו יֵָתד ִלְתלֹות ָעָליו ָּכל־ֶּכִלי:  15:3
ִהֵּנה ָלֵאׁש ִנַּתן ְלָאְכָלה ֵאת ְׁשֵני ְקצֹוָתיו ָאְכָלה ָהֵאׁש ְותֹוכֹו ָנָחר ֲהִיְצַלח ִלְמָלאָכה:  15:4
לֹא יֵָעֶׂשה ִלְמָלאָכה ַאף ִּכי־ֵאׁש ֲאָכַלְתהּו וֵַּיָחר ְוַנֲעָׂשה עֹוד ִלְמָלאָכה: ִהֵּנה ִּבְהיֹותֹו ָתִמים 15:5
ְׁשֵבי ְירּוָׁשָלִם: ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ַּכֲאֶׁשר ֵעץ־ַהֶּגֶפן ְּבֵעץ ַהַּיַער ֲאֶׁשר־ְנַתִּתיו ָלֵאׁש ְלָאְכָלה ֵּכן ָנַתִּתי ֶאת־יֹ 15:6
ַתִּתי ֶאת־ָּפַני ָּבֶהם ֵמָהֵאׁש יָָצאּו ְוָהֵאׁש ּתֹאְכֵלם ִויַדְעֶּתם ִּכי־ֲאִני ְיהוָה ְּבׂשּוִמי ֶאת־ָּפַני ָּבֶהם:  ְונָ 15:7
ְוָנַתִּתי ֶאת־ָהָאֶרץ ְׁשָמָמה יַַען ָמֲעלּו ַמַעל ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה:15:8
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר: 16:1
הֹוַדע ֶאת־ְירּוָׁשַלִם ֶאת־ּתֹוֲעֹבֶתיָה:  ֶּבן־ָאָדם16:2
 ִחִּתית: ְוָאַמְרָּת ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִלירּוָׁשַלִם ְמֹכֹרַתִי ּוֹמְלֹדַתִי ֵמֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ָאִבי ָהֱאֹמִרי ְוִאּמֵ 16:3
ְבַמִים לֹא־ֻרַחְצְּת ְלִמְׁשִעי ְוָהְמֵלַח לֹא ֻהְמַלַחְּת ְוָהְחֵּתל לֹא  ּומֹוְלדֹוַתִי ְּביֹום הּוֶּלֶדת ֹאָת לֹא־ָכַּרת ָׁשֵּר ּו16:4

ֻחָּתְלְּת: 
 ְּביֹום ֻהֶּלֶדת  לֹא־ָחָסה ָעַלִי ַעִין ַלֲעׂשֹות ָל ַאַחת ֵמֵאֶּלה ְלֻחְמָלה ָעָלִי וַֻּתְׁשְלִכי ֶאל־ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ְּבֹגַעל ַנְפׁשֵ 16:5

  : ֹאָת
ֹבר ָעַלִי וֶָאְרֵא ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמִי וָֹאַמר ָל ְּבָדַמִי ֲחִיי:  וֶָאעֱ 16:6
ַח ְוַאְּת ֵעֹרם ְוֶעְריָה:  ְרָבָבה ְּכֶצַמח ַהָּׂשֶדה ְנַתִּתי וִַּתְרִּבי וִַּתְגְּדִלי וַָּתֹבִאי ַּבֲעִדי ֲעָדִיים ָׁשַדִים ָנֹכנּו ּוְׂשָעֵר ִצּמֵ 16:7
א ִבְבִרית  ר ָעַלִי וֶָאְרֵא ְוִהֵּנה ִעֵּת ֵעת ֹּדִדים וֶָאְפֹרׂש ְּכָנִפי ָעַלִי וֲָאַכֶּסה ֶעְרוֵָת וֶָאָּׁשַבע ָל וָָאבֹווֶָאֱעבֹ 16:8

ֹאָת ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה וִַּתְהִיי ִלי:  
: ֶמןוֶָאְרָחֵצ ַּבַּמִים וֶָאְׁשֹטף ָּדַמִי ֵמָעָלִי וֲָאֻסֵכ ַּבּׁשָ 16:9

וַָאְלִּביֵׁש ִרְקָמה וֶָאְנֲעֵל ָּתַחׁש וֶָאְחְּבֵׁש ַּבֵּׁשׁש וֲַאַכֵּס ֶמִׁשי: 16:10
16:11 : וֶָאְעֵּד ֶעִדי וֶָאְּתָנה ְצִמיִדים ַעל־יַָדִי ְוָרִביד ַעל־ְּגרֹוֵנ
:  וֶָאֵּתן ֶנֶזם ַעל־ַאֵּפ וֲַעִגיִלים ַעל־ָאְזָנִי וֲַעֶטֶרת16:12 ִּתְפֶאֶרת ְּברֹאֵׁש
ֹאד ְמֹאד  וַַּתְעִּדי ָזָהב וֶָכֶסף ּוַמְלּבּוֵׁש ששי ֵׁשׁש וֶָמִׁשי ְוִרְקָמה ֹסֶלת ּוְדַבׁש וֶָׁשֶמן אכלתי ָאָכְלְּת וִַּתיִפי ִּבמְ 16:13

וִַּתְצְלִחי ִלְמלּוָכה: 
א ַּבֲהָדִרי ֲאֶׁשר־ַׂשְמִּתי ָעַלִי ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה:  וֵַּיֵצא ָל ֵׁשם ַּבּגֹוִים ְּביְָפיֵ ִּכי ָּכִליל הּו16:14
וִַּתְבְטִחי ְביְָפיֵ וִַּתְזִני ַעל־ְׁשֵמ וִַּתְׁשְּפִכי ֶאת־ַּתְזנּוַתִי ַעל־ָּכל־עֹוֵבר לֹו־יִֶהי:  16:15
ֶהם לֹא ָבאֹות ְולֹא ִיְהיֶה: וִַּתְקִחי ִמְּבָגַדִי וַַּתֲעִׂשי־ָל ָּבמֹות ְטֻלאֹות ַוִּתְזִני ֲעֵלי16:16
וִַּתְקִחי ְּכֵלי ִתְפַאְרֵּת ִמְּזָהִבי ּוִמַּכְסִּפי ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָל וַַּתֲעִׂשי־ָל ַצְלֵמי ָזָכר וִַּתְזִני־ָבם:  16:17
ֵניֶהם: וִַּתְקִחי ֶאת־ִּבְגֵדי ִרְקָמֵת וְַּתַכִּסים ְוַׁשְמִני ּוְקָטְרִּתי נתתי ָנַתְּת ִלפְ 16:18
ֲאֹדָני ְיהִוה:  ְוַלְחִמי ֲאֶׁשר־ָנַתִּתי ָל ֹסֶלת וֶָׁשֶמן ּוְדַבׁש ֶהֱאַכְלִּתי ּוְנַתִּתיהּו ִלְפֵניֶהם ְלֵריַח ִניֹחַח וֶַּיִהי ְנֻאם16:19
:  וִַּתְקִחי ֶאת־ָּבַנִי ְוֶאת־ְּבנֹוַתִי ֲאֶׁשר ָיַלְדְּת ִלי וִַּתְזָּבִחים ָלֶהם ֶלֱאכֹול16:20 ַהְמַעט מתזנתך ִמַּתְזנּוָתִי
וִַּתְׁשֲחִטי ֶאת־ָּבָני וִַּתְּתִנים ְּבַהֲעִביר אֹוָתם ָלֶהם:  16:21
ְּבָדֵמ  ְוֵאת ָּכל־ּתֹוֲעֹבַתִי ְוַתְזנַֻתִי לֹא זכרתי ָזַכְרְּת ֶאת־ְיֵמי ְנעּוָרִי ִּבְהיֹוֵת ֵעֹרם ְוֶעְריָה ִמְתּבֹוֶסֶסת16:22
ָהִיית:  
וְַיִהי ַאֲחֵרי ָּכל־ָרָעֵת אֹוי אֹוי ָל ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה:  16:23
וִַּתְבִני־ָל ֶּגב וַַּתֲעִׂשי־ָל ָרָמה ְּבָכל־ְרחֹוב:  16:24
ְרִּבי ֶאת־תזנתך  ֶאל־ָּכל־רֹאׁש ֶּדֶר ָּבִנית ָרָמֵת וְַּתַתֲעִבי ֶאת־יְָפיֵ וְַּתַפְּׂשִקי ֶאת־ַרְגַלִי ְלָכל־עֹוֵבר וַּתַ 16:25

  : ַּתְזנּוָתִי
וִַּתְזִני ֶאל־ְּבֵני־ִמְצַרִים ְׁשֵכַנִי ִּגְדֵלי ָבָׂשר וַַּתְרִּבי ֶאת־ַּתְזנֵֻת ְלַהְכִעיֵסִני: 16:26
ים ַהִּנְכָלמֹות ִמַּדְרֵּכ ִזָּמה:  ְוִהֵּנה ָנִטיִתי יִָדי ָעַלִי וֶָאְגַרע ֻחֵּק וֶָאְּתֵנ ְּבֶנֶפׁש ׂשְֹנאֹוַתִי ְּבנֹות ְּפִלְׁשִּת 16:27
וִַּתְזִני ֶאל־ְּבֵני ַאּׁשּור ִמִּבְלִּתי ָׂשְבָעֵת וִַּתְזִנים ְוַגם לֹא ָׂשָבַעְּת: 16:28
וַַּתְרִּבי ֶאת־ַּתְזנּוֵת ֶאל־ֶאֶרץ ְּכַנַען ַּכְׂשִּדיָמה ְוַגם־ְּבזֹאת לֹא ָׂשָבַעְּת: 16:29



 ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה ַּבֲעׂשֹוֵת ֶאת־ָּכל־ֵאֶּלה ַמֲעֵׂשה ִאָּׁשה־זֹוָנה ַׁשָּלֶטת: ָמה ֲאֻמָלה ִלָּבתֵ 16:30
ְתָנן:  ִּבְבנֹוַתִי ַּגֵּב ְּברֹאׁש ָּכל־ֶּדֶר ְוָרָמֵת עשיתי ָעִׂשית ְּבָכל־ְרחֹוב ְולֹא־הייתי ָהִיית ַּכּזֹוָנה ְלַקֵּלס אֶ 16:31
ַּתַחת ִאיָׁשּה ִּתַּקח ֶאת־ָזִרים:  ָהִאָּׁשה ַהְּמָנָאֶפת16:32
:  ְלָכל־ֹזנֹות ִיְּתנּו־ֵנֶדה ְוַאְּת ָנַתְּת ֶאת־ְנָדַנִי ְלָכל־ְמַאֲהַבִי וִַּתְׁשֳחִדי אֹוָתם ָלבֹוא ֵאַלִי ִמָּסִביב 16:33 ְּבַתְזנּוָתִי
:  וְַיִהי־ָב ֵהֶפ ִמן־ַהָּנִׁשים ְּבַתְזנּוַתִי ְוַאֲחַרִי 16:34 לֹא זּוָּנה ּוְבִתֵּת ֶאְתָנן ְוֶאְתַנן לֹא ִנַּתן־ָל וְַּתִהי ְלֶהֶפ
ָלֵכן זֹוָנה ִׁשְמִעי ְּדַבר־ְיהוָה:16:35
ּלּוֵלי תֹוֲעבֹוַתִי  ּגִ ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיֹהִוה יַַען ִהָּׁשֵפ ְנֻחְׁשֵּת וִַּתָּגֶלה ֶעְרוֵָת ְּבַתְזנּוַתִי ַעל־ְמַאֲהָבִי ְוַעל ָּכל־16:36

ְוִכְדֵמי ָבַנִי ֲאֶׁשר ָנַתְּת ָלֶהם:  
ִקַּבְצִּתי ָלֵכן ִהְנִני ְמַקֵּבץ ֶאת־ָּכל־ְמַאֲהַבִי ֲאֶׁשר ָעַרְבְּת ֲעֵליֶהם ְוֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ָאַהְבְּת ַעל ָּכל־ֲאֶׁשר ָׂשֵנאת וְ 16:37

:  ֹאָתם ָעַלִי ִמָּסִביב ְוִגֵּליִתי ֶעְרוֵָת אֲ  ֵלֶהם ְוָראּו ֶאת־ָּכל־ֶעְרוֵָת
ּוְׁשַפְטִּתי ִמְׁשְּפֵטי ֹנֲאפֹות ְוֹׁשְפֹכת ָּדם ּוְנַתִּתי ַּדם ֵחָמה ְוִקְנָאה: 16:38
ְפַאְרֵּת ְוִהִּניחּו ֵעיֹרם ְוָנַתִּתי אֹוָת ְּביָָדם ְוָהְרסּו ַגֵּב ְוִנְּתצּו ָרֹמַתִי ְוִהְפִׁשיטּו אֹוָת ְּבָגַדִי ְוָלְקחּו ְּכֵלי ִת 16:39
ְוֶעְריָה:  
ְוֶהֱעלּו ָעַלִי ָקָהל ְוָרְגמּו אֹוָת ָּבָאֶבן ּוִבְּתקּו ְּבַחְרבֹוָתם: 16:40
לֹא ִתְּתִני־עֹוד:  ְוָׂשְרפּו ָבַּתִי ָּבֵאׁש ְוָעׂשּו־ָב ְׁשָפִטים ְלֵעיֵני ָנִׁשים ַרּבֹות ְוִהְׁשַּבִּתי ִמּזֹוָנה ְוַגם־ֶאְתַנן 16:41
וֲַהִנֹחִתי ֲחָמִתי ָּב ְוָסָרה ִקְנָאִתי ִמֵּמ ְוָׁשַקְטִּתי ְולֹא ֶאְכַעס עֹוד:  16:42
ַתִּתי ְנֻאם יַַען ֲאֶׁשר לֹא־זכרתי ָזַכְרְּת ֶאת־ְיֵמי ְנעּוַרִי וִַּתְרְּגִזי־ִלי ְּבָכל־ֵאֶּלה ְוַגם־ֲאִני ֵהא ַּדְרֵּכ ְּברֹאׁש נָ 16:43

 : ֲאֹדָני ְיהִוה ְולֹא עשיתי ָעִׂשית ֶאת־ַהִּזָּמה ַעל ָּכל־ּתֹוֲעֹבָתִי
ִהֵּנה ָּכל־ַהֹּמֵׁשל ָעַלִי ִיְמֹׁשל ֵלאֹמר ְּכִאָּמה ִּבָּתּה:  16:44
ֵניֶהן ִאְּמֶכן ִחִּתית וֲַאִביֶכן  ַּבת־ִאֵּמ ַאְּת ֹּגֶעֶלת ִאיָׁשּה ּוָבֶניָה וֲַאחֹות ֲאחֹוֵת ַאְּת ֲאֶׁשר ָּגֲעלּו ַאְנֵׁשיֶהן ּובְ 16:45
ֱאֹמִרי:  
ִמיִמיֵנ  וֲַאחֹוֵת ַהְּגדֹוָלה ֹׁשְמרֹון ִהיא ּוְבנֹוֶתיָה ַהּיֹוֶׁשֶבת ַעל־ְׂשמֹאוֵל וֲַאחֹוֵת ַהְּקַטָּנה ִמֵּמ ַהּיֹוֶׁשֶבת16:46

ְסֹדם ּוְבנֹוֶתיָה:  
:  ְולֹא ְבַדְרֵכיֶהן ָהַלְכְּת ּוְבתֹוֲעבֹותֵ 16:47 יֶהן עשיתי ָעִׂשית ִּכְמַעט ָקט ַוַּתְׁשִחִתי ֵמֵהן ְּבָכל־ְּדָרָכִי
16:48  : ַחי־ָאִני ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה ִאם־ָעְׂשָתה ְסֹדם ֲאחֹוֵת ִהיא ּוְבנֹוֶתיָה ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשית ַאְּת ּוְבנֹוָתִי
־ֶלֶחם ְוַׁשְלוַת ַהְׁשֵקט ָהיָה ָלּה ְוִלְבנֹוֶתיָה ְויַד־ָעִני ְוֶאְביֹון לֹא  ִהֵּנה־ֶזה ָהיָה ֲעון ְסֹדם ֲאחֹוֵת ָּגאֹון ִׂשְבַעת16:49

ֶהֱחִזיָקה:  
וִַּתְגְּבֶהיָנה וַַּתֲעֶׂשיָנה תֹוֵעָבה ְלָפָני וָָאִסיר ֶאְתֶהן ַּכֲאֶׁשר ָרִאית: 16:50
ֶאת־ּתֹוֲעבֹוַתִי ֵמֵהָּנה ַוְּתַצְּדִקי ֶאת־אחותך ֲאחֹוַתִי  ְוֹׁשְמרֹון ַּכֲחִצי ַחּטֹאַתִי לֹא ָחָטָאה וַַּתְרִּבי 16:51

ְּבָכל־ּתֹוֲעבֹוַתִי ֲאֶׁשר עשיתי ָעִׂשית:  
ִׁשי  ַגם־ַאְּת ּבֹוַּגם־ַאְּת ְׂשִאי ְכִלָּמֵת ֲאֶׁשר ִּפַּלְלְּת ַלֲאחֹוֵת ְּבַחּטֹאַתִי ֲאֶׁשר־ִהְתַעְבְּת ֵמֵהן ִּתְצַּדְקָנה ִמֵּמ וְ 16:52

  : ּוְׂשִאי ְכִלָּמֵת ְּבַצֶּדְקֵּת ַאְחיֹוֵת
ְוַׁשְבִּתי ֶאת־ְׁשִביְתֶהן ֶאת־שבית ְׁשבּות ְסֹדם ּוְבנֹוֶתיָה ְוֶאת־שבית ְׁשבּות ֹׁשְמרֹון ּוְבנֹוֶתיָה ושבית ּוְׁשבּות  16:53

ְׁשִביַתִי ְּבתֹוָכְהָנה: 
ְּת ִמֹּכל ֲאֶׁשר ָעִׂשית ְּבַנֲחֵמ ֹאָתן:  ְלַמַען ִּתְׂשִאי ְכִלָּמֵת ְוִנְכַלמְ 16:54
ְּתֻׁשֶביָנה  וֲַאחֹוַתִי ְסֹדם ּוְבנֹוֶתיָה ָּתֹׁשְבןָ ְלַקְדָמָתן ְוֹׁשְמרֹון ּוְבנֹוֶתיָה ָּתֹׁשְבןָ ְלַקְדָמָתן ְוַאְּת ּוְבנֹוַתִי 16:55

:ְלַקְדַמְתֶכן
: ְולֹוא ָהְיָתה ְסֹדם ֲאחֹוֵת ִלְׁשמּוָעה ּבְ 16:56 ִפי ְּביֹום ְּגאֹוָנִי
ת אֹוָת  ְּבֶטֶרם ִּתָּגֶלה ָרָעֵת ָּכמֹוָה ַעָּת ָהִיית ֶחְרַּפת ְּבנֹות־ֲאָרם ְוָכל־ְסִביבֹוֶתיָה ְּבנֹות ְּפִלְׁשִּתים ַהָּׁשאטֹו16:57

ִמָּסִביב: 
ֶאת־ִזָּמֵת ְוֶאת־ּתֹוֲעבֹוַתִי ַאְּת ְנָׂשאִתים ְנֻאם ְיהוָה: 16:58
ִּכי ֹכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ועשית ְוָעִׂשיִתי אֹוָת ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשית ֲאֶׁשר־ָּבִזית ָאָלה ְלָהֵפר ְּבִרית:  16:59
ְוָזַכְרִּתי ֲאִני ֶאת־ְּבִריִתי אֹוָת ִּביֵמי ְנעּוָרִי וֲַהִקמֹוִתי ָל ְּבִרית עֹוָלם: 16:60
ת  ִי ְוִנְכַלְמְּת ְּבַקְחֵּת ֶאת־ֲאחֹוַתִי ַהְּגֹדלֹות ִמֵּמ ֶאל־ַהְּקַטּנֹות ִמֵּמ ְוָנַתִּתי ֶאְתֶהן ָל ְלָבנֹוְוָזַכְרְּת ֶאת־ְּדָרכַ 16:61

  : ְולֹא ִמְּבִריֵת
וֲַהִקימֹוִתי ֲאִני ֶאת־ְּבִריִתי ִאָּת ְויַָדַעְּת ִּכי־ֲאִני ְיהוָה: 16:62
ְׁשְּת ְולֹא ִיְהיֶה־ָּל עֹוד ִּפְתחֹון ֶּפה ִמְּפֵני ְּכִלָּמֵת ְּבַכְּפִרי־ָל ְלָכל־ֲאֶׁשר ָעִׂשית ְנֻאם ֲאֹדָני ְלַמַען ִּתְזְּכִרי וָבֹ 16:63
ְיהִוה: 
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר: 17:1



ֶּבן־ָאָדם חּוד ִחיָדה ּוְמֹׁשל ָמָׁשל ֶאל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל:  17:2
ָּבא  ְרָּת ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ַהֶּנֶׁשר ַהָּגדֹול ְּגדֹול ַהְּכָנַפִים ֶאֶר ָהֵאֶבר ָמֵלא ַהּנֹוָצה ֲאֶׁשר־לֹו ָהִרְקָמהְוָאמַ 17:3

ֶאל־ַהְּלָבנֹון וִַּיַּקח ֶאת־ַצֶּמֶרת ָהָאֶרז:  
ִלים ָׂשמֹו:  ֵאת רֹאׁש ְיִניקֹוָתיו ָקָטף וְַיִביֵאהּו ֶאל־ֶאֶרץ ְּכַנַען ְּבִעיר ֹרכְ 17:4
וִַּיַּקח ִמֶּזַרע ָהָאֶרץ וִַּיְּתֵנהּו ִּבְׂשֵדה־ָזַרע ָקח ַעל־ַמִים ַרִּבים ַצְפָצָפה ָׂשמֹו:  17:5
ַעׂש ַּבִּדים  ֶפן וַּתַ וִַּיְצַמח וְַיִהי ְלֶגֶפן ֹסַרַחת ִׁשְפַלת קֹוָמה ִלְפנֹות ָּדִלּיֹוָתיו ֵאָליו ְוָׁשָרָׁשיו ַּתְחָּתיו ִיְהיּו וְַּתִהי ְלגֶ 17:6

וְַּתַׁשַּלח ּפֹארֹות: 
ָתיו ִׁשְלָחה־ּלֹו  וְַיִהי ֶנֶׁשר־ֶאָחד ָּגדֹול ְּגדֹול ְּכָנַפִים ְוַרב־נֹוָצה ְוִהֵּנה ַהֶּגֶפן ַהּזֹאת ָּכְפָנה ָׁשֳרֶׁשיָה ָעָליו ְוָדִלּיֹו17:7

ְלַהְׁשקֹות אֹוָתּה ֵמֲעֻרגֹות ַמָּטָעּה: 
ִים ַרִּבים ִהיא ְׁשתּוָלה ַלֲעׂשֹות ָעָנף ְוָלֵׂשאת ֶּפִרי ִלְהיֹות ְלֶגֶפן ַאָּדֶרת: ֶאל־ָׂשֶדה ּטֹוב ֶאל־מַ 17:8
ָחּה ִּתיָבׁש ֱאֹמר ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיֹהִוה ִּתְצָלח ֲהלֹוא ֶאת־ָׁשָרֶׁשיָה ְיַנֵּתק ְוֶאת־ִּפְריָּה ְיקֹוֵסס ְויֵָבׁש ָּכל־ַטְרֵּפי ִצמְ 17:9

ְּגדֹוָלה ּוְבַעם־ָרב ְלַמְׂשאֹות אֹוָתּה ִמָּׁשָרֶׁשיָה:  ְולֹא־ִבְזֹרעַ 
ְוִהֵּנה ְׁשתּוָלה ֲהִתְצָלח ֲהלֹוא ְכַגַעת ָּבּה רּוַח ַהָּקִדים ִּתיַבׁש יָֹבׁש ַעל־ֲעֻרֹגת ִצְמָחּה ִּתיָבׁש:17:10
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר:  17:11
־ָּבֶבל ְירּוָׁשַלִם וִַּיַּקח ֶאת־ַמְלָּכּה  ֱאָמר־ָנא ְלֵבית ַהֶּמִרי ֲהלֹא17:12 ְיַדְעֶּתם ָמה־ֵאֶּלה ֱאֹמר ִהֵּנה־ָבא ֶמֶל

ְוֶאת־ָׂשֶריָה וַָּיֵבא אֹוָתם ֵאָליו ָּבֶבָלה:  
וִַּיַּקח ִמֶּזַרע ַהְּמלּוָכה וִַּיְכֹרת ִאּתֹו ְּבִרית וַָּיֵבא ֹאתֹו ְּבָאָלה ְוֶאת־ֵאיֵלי ָהָאֶרץ ָלָקח:  17:13
ִלְהיֹות ַמְמָלָכה ְׁשָפָלה ְלִבְלִּתי ִהְתַנֵּׂשא ִלְׁשֹמר ֶאת־ְּבִריתֹו ְלָעְמָדּה:  17:14
ַח ַמְלָאָכיו ִמְצַרִים ָלֶתת־לֹו סּוִסים ְוַעם־ָרב ֲהִיְצָלח ֲהִיָּמֵלט ָהֹעֵׂשה ֵאֶּלה ְוֵהֵפר ְּבִר 17:15 ית ְוִנְמָלט:  וִַּיְמָרד־ּבֹו ִלְׁש
ם ֲאֹדָני ְיהִוה ִאם־לֹא ִּבְמקֹום ַהֶּמֶל ַהַּמְמִלי ֹאתֹו ֲאֶׁשר ָּבָזה ֶאת־ָאָלתֹו וֲַאֶׁשר ֵהֵפר ֶאת־ְּבִריתֹו  ַחי־ָאִני ְנאֻ 17:16

־ָּבֶבל יָמּות:   ִאּתֹו ְבתֹו
ֹות ָּדיֵק ְלַהְכִרית ְנָפׁשֹות  ְולֹא ְבַחִיל ָּגדֹול ּוְבָקָהל ָרב יֲַעֶׂשה אֹותֹו ַפְרֹעה ַּבִּמְלָחָמה ִּבְׁשֹּפ ֹסְלָלה ּוִבְבנ17:17
ַרּבֹות:  
ּוָבָזה ָאָלה ְלָהֵפר ְּבִרית ְוִהֵּנה ָנַתן יָדֹו ְוָכל־ֵאֶּלה ָעָׂשה לֹא ִיָּמֵלט: 17:18
ְּברֹאׁשֹו:  ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ַחי־ָאִני ִאם־לֹא ָאָלִתי ֲאֶׁשר ָּבָזה ּוְבִריִתי ֲאֶׁשר ֵהִפיר ּוְנַתִּתיו17:19
ָמַעל־ִּבי:  ּוָפַרְׂשִּתי ָעָליו ִרְׁשִּתי ְוִנְתַּפׂש ִּבְמצּוָדִתי וֲַהִביאֹוִתיהּו ָבֶבָלה ְוִנְׁשַּפְטִּתי ִאּתֹו ָׁשם ַמֲעלֹו ֲאֶׁשר 17:20
ׂשּו ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהוָה  ְוֵאת ָּכל־ִמְבָחָריו ְּבָכל־ֲאַגָּפיו ַּבֶחֶרב ִיֹּפלּו ְוַהִּנְׁשָאִרים ְלָכל־רּוַח ִיָּפרֵ 17:21

ִּדַּבְרִּתי: 
ִּתי ָאִני ַעל ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ְוָלַקְחִּתי ָאִני ִמַּצֶּמֶרת ָהֶאֶרז ָהָרָמה ְוָנָתִּתי ֵמרֹאׁש ֹיְנקֹוָתיו ַר ֶאְקֹטף ְוָׁשַתלְ 17:22

ַהר־ָּגֹבַה ְוָתלּול:  
ל ֶאְׁשֳּתֶלּנּו ְוָנָׂשא ָעָנף ְוָעָׂשה ֶפִרי ְוָהיָה ְלֶאֶרז ַאִּדיר ְוָׁשְכנּו ַתְחָּתיו ֹּכל ִצּפֹור ָּכל־ָּכָנף ְּבֵצל  ְּבַהר ְמרֹום ִיְׂשָראֵ 17:23

ָּדִלּיֹוָתיו ִּתְׁשֹּכָּנה: 
ָפל הֹוַבְׁשִּתי ֵעץ ָלח ְוִהְפַרְחִּתי ֵעץ יֵָבׁש  ְויְָדעּו ָּכל־ֲעֵצי ַהָּׂשֶדה ִּכי ֲאִני ְיהוָה ִהְׁשַּפְלִּתי ֵעץ ָּגֹבַה ִהְגַּבְהִּתי ֵעץ ׁשָ 17:24

ֲאִני ְיהָוה ִּדַּבְרִּתי ְוָעִׂשיִתי:
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר: 18:1
ם ִּתְקֶהיָנה:  ַמה־ָּלֶכם ַאֶּתם ֹמְׁשִלים ֶאת־ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ַעל־ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ָאבֹות יֹאְכלּו ֹבֶסר ְוִׁשֵּני ַהָּבִני18:2
ַחי־ָאִני ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה ִאם־ִיְהיֶה ָלֶכם עֹוד ְמֹׁשל ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ְּבִיְׂשָרֵאל: 18:3
ֵהן ָּכל־ַהְּנָפׁשֹות ִלי ֵהָּנה ְּכֶנֶפׁש ָהָאב ּוְכֶנֶפׁש ַהֵּבן ִלי־ֵהָּנה ַהֶּנֶפׁש ַהֹחֵטאת ִהיא ָתמּות: 18:4
ִיְהיֶה ַצִּדיק ְוָעָׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה: ְוִאיׁש ִּכי־18:5
ה לֹא  ֶאל־ֶהָהִרים לֹא ָאָכל ְוֵעיָניו לֹא ָנָׂשא ֶאל־ִּגּלּוֵלי ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת־ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו לֹא ִטֵּמא ְוֶאל־ִאָּׁשה ִנּדָ 18:6

ִיְקָרב:  
ֹזל ַלְחמֹו ְלָרֵעב ִיֵּתן ְוֵעיֹרם ְיַכֶּסה־ָּבֶגד:  ְוִאיׁש לֹא יֹוֶנה ֲחֹבָלתֹו חֹוב יִָׁשיב ְּגֵזָלה לֹא ִיגְ 18:7
ַּבֶּנֶׁש לֹא־ִיֵּתן ְוַתְרִּבית לֹא ִיָּקח ֵמָעוֶל יִָׁשיב יָדֹו ִמְׁשַּפט ֱאֶמת יֲַעֶׂשה ֵּבין ִאיׁש ְלִאיׁש:  18:8
ִיְחיֶה ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה:  ְּבֻחּקֹוַתי ְיַהֵּל ּוִמְׁשָּפַטי ָׁשַמר ַלֲעׂשֹות ֱאֶמת ַצִּדיק הּוא ָחֹיה18:9

ְוהֹוִליד ֵּבן־ָּפִריץ ֹׁשֵפ ָּדם ְוָעָׂשה ָאח ֵמַאַחד ֵמֵאֶּלה: 18:10
ְוהּוא ֶאת־ָּכל־ֵאֶּלה לֹא ָעָׂשה ִּכי ַגם ֶאל־ֶהָהִרים ָאַכל ְוֶאת־ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו ִטֵּמא:  18:11
18:12 ֹ א יִָׁשיב ְוֶאל־ַהִּגּלּוִלים ָנָׂשא ֵעיָניו ּתֹוֵעָבה ָעָׂשה: ָעִני ְוֶאְביֹון הֹוָנה ְּגֵזלֹות ָּגָזל ֲחֹבל ל
ַּבֶּנֶׁש ָנַתן ְוַתְרִּבית ָלַקח וָָחי לֹא ִיְחיֶה ֵאת ָּכל־ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאֶּלה ָעָׂשה מֹות יּוָמת ָּדָמיו ּבֹו ִיְהֶיה:18:13
ֲאֶׁשר ָעָׂשה וִַּיְרֶאה ְולֹא יֲַעֶׂשה ָּכֵהן:  ְוִהֵּנה הֹוִליד ֵּבן וַַּיְרא ֶאת־ָּכל־ַחּטֹאת ָאִביו 18:14



ַעל־ֶהָהִרים לֹא ָאָכל ְוֵעיָניו לֹא ָנָׂשא ֶאל־ִּגּלּוֵלי ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו לֹא ִטֵּמא:  18:15
ָּסה־ָבֶגד: ְוִאיׁש לֹא הֹוָנה ֲחֹבל לֹא ָחָבל ּוְגֵזָלה לֹא ָגָזל ַלְחמֹו ְלָרֵעב ָנָתן ְוֵערֹום ּכִ 18:16
ה ִיְחיֶה:  ֵמָעוֶל ֵהִׁשיב יָדֹו ֶנֶׁש ְוַתְרִּבית לֹא ָלָקח ִמְׁשָּפַטי ָעָׂשה ְּבֻחּקֹוַתי ָהָל הּוא לֹא יָמּות ַּבֲעון ָאִביו ָחיֹ 18:17
ֵמת ַּבֲעונֹו: ָאִביו ִּכי־ָעַׁשק ֹעֶׁשק ָּגַזל ֵּגֶזל ָאח וֲַאֶׁשר לֹא־טֹוב ָעָׂשה ְּבתֹו ַעָּמיו ְוִהֵּנה־18:18
ה ֹאָתם ָחֹיה  וֲַאַמְרֶּתם ַמֻּדַע לֹא־ָנָׂשא ַהֵּבן ַּבֲעון ָהָאב ְוַהֵּבן ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָעָׂשה ֵאת ָּכל־ֻחּקֹוַתי ָׁשַמר וַַּיֲעׂשֶ 18:19
ִיְחיֶה:  
ֲעון ַהֵּבן ִצְדַקת ַהַּצִּדיק ָעָליו ִּתְהיֶה  ַהֶּנֶפׁש ַהֹחֵטאת ִהיא ָתמּות ֵּבן לֹא־ִיָּׂשא ַּבֲעון ָהָאב ְוָאב לֹא ִיָּׂשא ּבַ 18:20

ְוִרְׁשַעת רשע ָהָרָׁשע ָעָליו ִּתְהיֶה: 
ִיְחיֶה  ְוָהָרָׁשע ִּכי יָׁשּוב ִמָּכל־חטאתו ַחּטֹאָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוָׁשַמר ֶאת־ָּכל־ֻחּקֹוַתי ְוָעָׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָחֹיה 18:21

לֹא יָמּות:  
ָּכל־ְּפָׁשָעיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה לֹא ִיָּזְכרּו לֹו ְּבִצְדָקתֹו ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ִיְחיֶה: 18:22
ֶהָחֹפץ ֶאְחֹּפץ מֹות ָרָׁשע ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה ֲהלֹוא ְּבׁשּובֹו ִמְּדָרָכיו ְוָחיָה: 18:23
ֵעבֹות ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ָהָרָׁשע יֲַעֶׂשה וָָחי ָּכל־צדקתו ִצְדֹקָתיו  ּוְבׁשּוב ַצִּדיק ִמִּצְדָקתֹו ְוָעָׂשה ָעוֶל ְּכֹכל ַהּתֹו18:24

ֲאֶׁשר־ָעָׂשה לֹא ִתָּזַכְרָנה ְּבַמֲעלֹו ֲאֶׁשר־ָמַעל ּוְבַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר־ָחָטא ָּבם יָמּות: 
ָּתֵכן ֲהלֹא ַדְרֵכיֶכם לֹא ִיָּתֵכנּו:  וֲַאַמְרֶּתם לֹא ִיָּתֵכן ֶּדֶר ְיהוָה ִׁשְמעּו־ָנא ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֲהַדְרִּכי לֹא יִ 18:25
ְּבׁשּוב־ַצִּדיק ִמִּצְדָקתֹו ְוָעָׂשה ָעוֶל ּוֵמת ֲעֵליֶהם ְּבַעְולֹו ֲאֶׁשר־ָעָׂשה יָמּות: 18:26
ּוְבׁשּוב ָרָׁשע ֵמִרְׁשָעתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה וַַּיַעׂש ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה הּוא ֶאת־ַנְפׁשֹו ְיַחֶּיה:18:27
וִַּיְרֶאה וישוב וַָּיָׁשב ִמָּכל־ְּפָׁשָעיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָחיֹו ִיְחֶיה לֹא יָמּות:  18:28
ן:  ְוָאְמרּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל לֹא ִיָּתֵכן ֶּדֶר ְיהוָה ַהְּדָרַכי לֹא ִיָּתְכּנו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֲהלֹא ַדְרֵכיֶכם לֹא ִיָּתכֵ 18:29
ו ֶאְׁשֹּפט ֶאְתֶכם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה ׁשּובּו ְוָהִׁשיבּו ִמָּכל־ִּפְׁשֵעיֶכם ְולֹא־ִיְהיֶה ָלֶכם ָלֵכן ִאיׁש ִּכְדָרָכי18:30

ְלִמְכׁשֹול ָעון:  
ָלָּמה ָתֻמתּו ֵּבית  ַהְׁשִליכּו ֵמֲעֵליֶכם ֶאת־ָּכל־ִּפְׁשֵעיֶכם ֲאֶׁשר ְּפַׁשְעֶּתם ָּבם וֲַעׂשּו ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה וְ 18:31

ִיְׂשָרֵאל:  
ִּכי לֹא ֶאְחֹּפץ ְּבמֹות ַהֵּמת ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה ְוָהִׁשיבּו ִוְחיּו:18:32

ְוַאָּתה ָׂשא ִקיָנה ֶאל־ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל:  19:1
גּוֶריָה:  ְוָאַמְרָּת ָמה ִאְּמ ְלִבָּיא ֵּבין ֲאָריֹות ָרָבָצה ְּבתֹו ְּכִפִרים ִרְּבָתה 19:2
וַַּתַעל ֶאָחד ִמֻּגֶריָה ְּכִפיר ָהיָה וִַּיְלַמד ִלְטָרף־ֶטֶרף ָאָדם ָאָכל: 19:3
וִַּיְׁשְמעּו ֵאָליו ּגֹוִים ְּבַׁשְחָּתם ִנְתָּפׂש וְַיִבֻאהּו ַבַחִחים ֶאל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים: 19:4
ִמֻּגֶריָה ְּכִפיר ָׂשָמְתהּו:  וֵַּתֶרא ִּכי נֹוֲחָלה ָאְבָדה ִּתְקוָָתּה וִַּתַּקח ֶאָחד19:5
־ֲאָריֹות ְּכִפיר ָהיָה וִַּיְלַמד ִלְטָרף־ֶטֶרף ָאָדם ָאָכל:  19:6 וִַּיְתַהֵּל ְּבתֹו
ָאּה ִמּקֹול ַׁשֲאָגתֹו:  19:7 וַָּיֹרַע ַאְרְמנֹוֵתיֶהם ְוָעֵריֶהם ֶהֱחִריב וֵַּתַׁשם ֶאֶרץ ּוְמ
יב ִמְּמִדינֹות וִַּיְפְרׂשּו ָעָליו ִרְׁשָּתם ְּבַׁשְחָּתם ִנְתָּפׂש:  וִַּיְּתנּו ָעָליו ּגֹוִים ָסבִ 19:8
ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל:וִַּיְּתנֻהּו ַבּסּוַגר ַּבַחִחים וְַיִבֻאהּו ֶאל־ֶמֶל ָּבֶבל ְיִבֻאהּו ַּבְּמֹצדֹות ְלַמַען לֹא־ִיָּׁשַמע קֹולֹו עֹוד ֶאל־19:9

־ַמִים ְׁשתּוָלה ֹּפִרָּיה וֲַעֵנָפה ָהְיָתה ִמַּמִים ַרִּבים:  ִאְּמ ַכֶּגֶפן ַּכְרְמ ַעל19:10
ָתיו:  וִַּיְהיּו־ָלּה ַמּטֹות ֹעז ֶאל־ִׁשְבֵטי ֹמְׁשִלים וִַּתְגַּבּה קֹוָמתֹו ַעל־ֵּבין ֲעֹבִתים וֵַּיָרא ְבָגְבהֹו ְּבֹרב ָּדִלּיֹ 19:11
ָּקִדים הֹוִביׁש ִּפְריָּה ִהְתָּפְרקּו ְויֵָבׁשּו ַמֵּטה ֻעָּזּה ֵאׁש ֲאָכָלְתהּו:  וַֻּתַּתׁש ְּבֵחָמה ָלָאֶרץ ֻהְׁשָלָכה ְורּוַח הַ 19:12
ְוַעָּתה ְׁשתּוָלה ַבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ִצָּיה ְוָצָמא:  19:13
יא וְַּתִהי ְלִקיָנה:וֵַּתֵצא ֵאׁש ִמַּמֵּטה ַבֶּדיָה ִּפְריָּה ָאָכָלה ְולֹא־ָהיָה ָבּה ַמֵּטה־ֹעז ֵׁשֶבט ִלְמׁשֹול ִקיָנה הִ 19:14

ֵּיְׁשבּו  וְַיִהי ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית ַּבֲחִמִׁשי ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ָּבאּו ֲאָנִׁשים ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְדֹרׁש ֶאת־ְיהוָה וַ 20:1
ְלָפָני: 
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר: 20:2
י ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ֲהִלְדֹרׁש ֹאִתי ַאֶּתם ָּבִאים ַחי־ָאִני  ֶּבן־ָאָדם ַּדֵּבר ֶאת־ִזְקנֵ 20:3

ִאם־ִאָּדֵרׁש ָלֶכם ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה:  
ֲהִתְׁשֹּפט ֹאָתם ֲהִתְׁשּפֹוט ֶּבן־ָאָדם ֶאת־ּתֹוֲעֹבת ֲאבֹוָתם הֹוִדיֵעם:  20:4
ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ְּביֹום ָּבֳחִרי ְבִיְׂשָרֵאל וֶָאָּׂשא יִָדי ְלֶזַרע ֵּבית יֲַעֹקב וִָאָּוַדע ָלֶהם ְּבֶאֶרץ  ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֹּכה־20:5

ֵהיֶכם:   ִמְצָרִים וֶָאָּׂשא יִָדי ָלֶהם ֵלאֹמר ֲאִני ְיהוָה ֱא
ֶאֶרץ ֲאֶׁשר־ַּתְרִּתי ָלֶהם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ְצִבי ִהיא  ַּבּיֹום ַההּוא ָנָׂשאִתי יִָדי ָלֶהם ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֶאל־20:6

ְלָכל־ָהֲאָרצֹות: 
ֵהיֶכם:  20:7 וָֹאַמר ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִׁשּקּוֵצי ֵעיָניו ַהְׁשִליכּו ּוְבִגּלּוֵלי ִמְצַרִים ַאל־ִּתַּטָּמאּו ֲאִני ְיהוָה ֱא



ֶאת־ִׁשּקּוֵצי ֵעיֵניֶהם לֹא ִהְׁשִליכּו ְוֶאת־ִּגּלּוֵלי ִמְצַרִים לֹא ָעָזבּו וָֹאַמר  וַַּיְמרּו־ִבי ְולֹא ָאבּו ִּלְׁשֹמַע ֵאַלי ִאיׁש20:8
ִלְׁשֹּפ ֲחָמִתי ֲעֵליֶהם ְלַכּלֹות ַאִּפי ָּבֶהם ְּבתֹו ֶאֶרץ ִמְצָרִים: 

ֲאֶׁשר נֹוַדְעִּתי ֲאֵליֶהם ְלֵעיֵניֶהם ְלהֹוִציָאם  וַָאַעׂש ְלַמַען ְׁשִמי ְלִבְלִּתי ֵהֵחל ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר־ֵהָּמה ְבתֹוָכם 20:9
ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:  

וָאֹוִציֵאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים וֲָאִבֵאם ֶאל־ַהִּמְדָּבר:  20:10
וֶָאֵּתן ָלֶהם ֶאת־ֻחּקֹוַתי ְוֶאת־ִמְׁשָּפַטי הֹוַדְעִּתי אֹוָתם ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה אֹוָתם ָהָאָדם וַָחי ָּבֶהם:  20:11
ְוַגם ֶאת־ַׁשְּבתֹוַתי ָנַתִּתי ָלֶהם ִלְהיֹות ְלאֹות ֵּביִני ּוֵביֵניֶהם ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ְיהוָה ְמַקְּדָׁשם:  20:12
ֶהם וַָחי ּבָ וַַּיְמרּו־ִבי ֵבית־ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ְּבֻחּקֹוַתי לֹא־ָהָלכּו ְוֶאת־ִמְׁשָּפַטי ָמָאסּו ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה ֹאָתם ָהָאָדם 20:13

ְוֶאת־ַׁשְּבֹתַתי ִחְּללּו ְמֹאד וָֹאַמר ִלְׁשֹּפ ֲחָמִתי ֲעֵליֶהם ַּבִּמְדָּבר ְלַכּלֹוָתם:  
וֶָאֱעֶׂשה ְלַמַען ְׁשִמי ְלִבְלִּתי ֵהֵחל ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתים ְלֵעיֵניֶהם:  20:14
ְלִּתי ָהִביא אֹוָתם ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ָנַתִּתי ָלֶהם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ְצִבי  ְוַגם־ֲאִני ָנָׂשאִתי יִָדי ָלֶהם ַּבִּמְדָּבר ְלבִ 20:15

ִהיא ְלָכל־ָהֲאָרצֹות:  
:  יַַען ְּבִמְׁשָּפַטי ָמָאסּו ְוֶאת־ֻחּקֹוַתי לֹא־ָהְלכּו ָבֶהם ְוֶאת־ַׁשְּבתֹוַתי ִחֵּללּו ִּכי ַאֲחֵרי ִגּלּוֵליֶהם ִלָּבם הֹ 20:16 ֵל
ס ֵעיִני ֲעֵליֶהם ִמַּׁשֲחָתם ְולֹא־ָעִׂשיִתי אֹוָתם ָּכָלה ַּבִּמְדָּבר:וַָּתחָ 20:17
וָֹאַמר ֶאל־ְּבֵניֶהם ַּבִּמְדָּבר ְּבחּוֵּקי ֲאבֹוֵתיֶכם ַאל־ֵּתֵלכּו ְוֶאת־ִמְׁשְּפֵטיֶהם ַאל־ִּתְׁשֹמרּו ּוְבִגּלּוֵליֶהם  20:18

ַאל־ִּתַּטָּמאּו: 
ֵהיֶכם ּבְ 20:19 ֻחּקֹוַתי ֵלכּו ְוֶאת־ִמְׁשָּפַטי ִׁשְמרּו וֲַעׂשּו אֹוָתם:  ֲאִני ְיהוָה ֱא
ֵהיֶכם:  20:20 ְוֶאת־ַׁשְּבתֹוַתי ַקֵּדׁשּו ְוָהיּו ְלאֹות ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ְיהוָה ֱא
ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה אֹוָתם ָהָאָדם וַָחי  וַַּיְמרּו־ִבי ַהָּבִנים ְּבֻחּקֹוַתי לֹא־ָהָלכּו ְוֶאת־ִמְׁשָּפַטי לֹא־ָׁשְמרּו 20:21

ָּבֶהם ְוֶאת־ַׁשְּבתֹוַתי ִחֵּללּו וָֹאַמר ִלְׁשֹּפ ֲחָמִתי ֲעֵליֶהם ְלַכּלֹות ַאִּפי ָּבם ַּבִּמְדָּבר:  
־הֹוֵצאִתי אֹוָתם ְלֵעיֵניֶהם:  וֲַהִׁשֹבִתי ֶאת־יִָדי וַָאַעׂש ְלַמַען ְׁשִמי ְלִבְלִּתי ֵהֵחל ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר 20:22
ַּגם־ֲאִני ָנָׂשאִתי ֶאת־יִָדי ָלֶהם ַּבִּמְדָּבר ְלָהִפיץ ֹאָתם ַּבּגֹוִים ּוְלָזרֹות אֹוָתם ָּבֲאָרצֹות: 20:23
ָהיּו ֵעיֵניֶהם:  יַַען ִמְׁשָּפַטי לֹא־ָעׂשּו ְוֻחּקֹוַתי ָמָאסּו ְוֶאת־ַׁשְּבתֹוַתי ִחֵּללּו ְוַאֲחֵרי ִּגּלּוֵלי ֲאבֹוָתם20:24
ְוַגם־ֲאִני ָנַתִּתי ָלֶהם ֻחִּקים לֹא טֹוִבים ּוִמְׁשָּפִטים לֹא ִיְחיּו ָּבֶהם:  20:25
וֲָאַטֵּמא אֹוָתם ְּבַמְּתנֹוָתם ְּבַהֲעִביר ָּכל־ֶּפֶטר ָרַחם ְלַמַען ֲאִׁשֵּמם ְלַמַען ֲאֶׁשר יְֵדעּו ֲאֶׁשר ֲאִני ְיהוָה: 20:26
ֶכם  ן ַּדֵּבר ֶאל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֶּבן־ָאָדם ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה עֹוד זֹאת ִּגְּדפּו אֹוִתי ֲאבֹוֵתיָלכֵ 20:27

ְּבַמֲעָלם ִּבי ָמַעל: 
ה ְוָכל־ֵעץ ָעֹבת  וֲָאִביֵאם ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת־יִָדי ָלֵתת אֹוָתּה ָלֶהם וִַּיְראּו ָכל־ִּגְבָעה ָרמָ 20:28

ת־ִנְסֵּכיֶהם: וִַּיְזְּבחּו־ָׁשם ֶאת־ִזְבֵחיֶהם וִַּיְּתנּו־ָׁשם ַּכַעס ָקְרָּבָנם וַָּיִׂשימּו ָׁשם ֵריַח ִניחֹוֵחיֶהם וַַּיִּסיכּו ָׁשם אֶ 
ּיֹום ַהֶּזה: וָֹאַמר ֲאֵלֶהם ָמה ַהָּבָמה ֲאֶׁשר־ַאֶּתם ַהָּבִאים ָׁשם וִַּיָּקֵרא ְׁשָמּה ָּבָמה ַעד הַ 20:29
ַאֶּתם  ָלֵכן ֱאֹמר ֶאל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ַהְּבֶדֶר ֲאבֹוֵתיֶכם ַאֶּתם ִנְטְמִאים ְוַאֲחֵרי ִׁשּקּוֵציֶהם 20:30
ֹזִנים: 

ֶכם ַעד־ַהּיֹום וֲַאִני ִאָּדֵרׁש ָלֶכם ֵּבית  ּוִבְׂשֵאת ַמְּתֹנֵתיֶכם ְּבַהֲעִביר ְּבֵניֶכם ָּבֵאׁש ַאֶּתם ִנְטְמִאים ְלָכל־ִּגּלּוֵלי20:31
ִיְׂשָרֵאל ַחי־ָאִני ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה ִאם־ִאָּדֵרׁש ָלֶכם:  

ֶבן:  ְוָהֹעָלה ַעל־רּוֲחֶכם ָהיֹו לֹא ִתְהיֶה ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹאְמִרים ִנְהיֶה ַכּגֹוִים ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָרצֹות ְלָׁשֵרת ֵעץ וָאָ 20:32
ָאִני ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה ִאם־לֹא ְּביָד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּויָה ּוְבֵחָמה ְׁשפּוָכה ֶאְמלֹו ֲעֵליֶכם:  ַחי־20:33
יָה  ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמן־ָהַעִּמים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמן־ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ְנפֹוֹצֶתם ָּבם ְּביָד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּו20:34
ְׁשפּוָכה:  ּוְבֵחָמה
ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל־ִמְדַּבר ָהַעִּמים ְוִנְׁשַּפְטִּתי ִאְּתֶכם ָׁשם ָּפִנים ֶאל־ָּפִנים: 20:35
ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּפְטִּתי ֶאת־ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבִמְדַּבר ֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵּכן ִאָּׁשֵפט ִאְּתֶכם ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה:  20:36
ְתֶכם ַּתַחת ַהָּׁשֶבט ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ְּבָמֹסֶרת ַהְּבִרית:  ְוַהֲעַבְרִּתי אֶ 20:37
יַדְעֶּתם  ּוָברֹוִתי ִמֶּכם ַהֹּמְרִדים ְוַהּפֹוְׁשִעים ִּבי ֵמֶאֶרץ ְמגּוֵריֶהם אֹוִציא אֹוָתם ְוֶאל־ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל לֹא יָבֹאּו וִ 20:38

ִּכי־ֲאִני ְיהוָה:  
ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיֹהִוה ִאיׁש ִּגּלּוָליו ְלכּו ֲעֹבדּו ְוַאַחר ִאם־ֵאיְנֶכם ֹׁשְמִעים ֵאָלי ְוֶאת־ֵׁשם  ְוַאֶּתם ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל20:39

ָקְדִׁשי לֹא ְתַחְּללּו־עֹוד ְּבַמְּתנֹוֵתיֶכם ּוְבִגּלּוֵליֶכם:  
ה ָּבָאֶרץ ָׁשם ֶאְרֵצם  ִּכי ְבַהר־ָקְדִׁשי ְּבַהר ְמרֹום ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה ָׁשם יַַעבְ 20:40 ֻדִני ָּכל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּכֻ

ְוָׁשם ֶאְדרֹוׁש ֶאת־ְּתרּוֹמֵתיֶכם ְוֶאת־ֵראִׁשית ַמְׂשאֹוֵתיֶכם ְּבָכל־ָקְדֵׁשיֶכם:  
ֶׁשר ְנֹפֹצֶתם ָּבם  ְּבֵריַח ִניֹחַח ֶאְרֶצה ֶאְתֶכם ְּבהֹוִציִאי ֶאְתֶכם ִמן־ָהַעִּמים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמן־ָהֲאָרצֹות אֲ 20:41

ְוִנְקַּדְׁשִּתי ָבֶכם ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים:  



ִויַדְעֶּתם ִּכי־ֲאִני ְיהוָה ַּבֲהִביִאי ֶאְתֶכם ֶאל־ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת־יִָדי ָלֵתת אֹוָתּה20:42
ַלֲאבֹוֵתיֶכם:  

ָּכל־ֲעִלילֹוֵתיֶכם ֲאֶׁשר ִנְטֵמאֶתם ָּבם ּוְנֹקֹטֶתם ִּבְפֵניֶכם ְּבָכל־ָרעֹוֵתיֶכם ֲאֶׁשר  ּוְזַכְרֶּתם־ָׁשם ֶאת־ַּדְרֵכיֶכם ְוֵאת20:43
ֲעִׂשיֶתם: 

ת ֵּבית  ִויַדְעֶּתם ִּכי־ֲאִני ְיהוָה ַּבֲעׂשֹוִתי ִאְּתֶכם ְלַמַען ְׁשִמי לֹא ְכַדְרֵכיֶכם ָהָרִעים ְוַכֲעִלילֹוֵתיֶכם ַהִּנְׁשָחתֹו20:44
ֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה:ִיְׂשָרֵאל נְ 

וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר: 21:1
ֶּבן־ָאָדם ִׂשים ָּפֶני ֶּדֶר ֵּתיָמָנה ְוַהֵּטף ֶאל־ָּדרֹום ְוִהָּנֵבא ֶאל־יַַער ַהָּׂשֶדה ֶנֶגב:  21:2
י ַמִּצית־ְּב ֵאׁש ְוָאְכָלה ְב ָכל־ֵעץ־ַלח ְוָכל־ֵעץ  ְוָאַמְרָּת ְליַַער ַהֶּנֶגב ְׁשַמע ְּדַבר־ְיהוָה ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִהְננִ 21:3

יֵָבׁש לֹא־ִתְכֶּבה ַלֶהֶבת ַׁשְלֶהֶבת ְוִנְצְרבּו־ָבּה ָּכל־ָּפִנים ִמֶּנֶגב ָצפֹוָנה: 
ְוָראּו ָּכל־ָּבָׂשר ִּכי ֲאִני ְיהוָה ִּבַעְרִּתיָה לֹא ִּתְכֶּבה:  21:4
ָּמה ֹאְמִרים ִלי ֲהלֹא ְמַמֵּׁשל ְמָׁשִלים הּוא:וָֹאַמר ֲאָהּה ֲאֹדָני ְיהִוה הֵ 21:5
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר: 21:6
ֶּבן־ָאָדם ִׂשים ָּפֶני ֶאל־ְירּוָׁשַלִם ְוַהֵּטף ֶאל־ִמְקָּדָׁשם ְוִהָּנֵבא ֶאל־ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל:  21:7
ְנִני ֵאַלִי ְוהֹוֵצאִתי ַחְרִּבי ִמַּתְעָרּה ְוִהְכַרִּתי ִמֵּמ ַצִּדיק ְוָרָׁשע:  ְוָאַמְרָּת ְלַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל ֹּכה ָאַמר ְיהוָה הִ 21:8
יַַען ֲאֶׁשר־ִהְכַרִּתי ִמֵּמ ַצִּדיק ְוָרָׁשע ָלֵכן ֵּתֵצא ַחְרִּבי ִמַּתְעָרּה ֶאל־ָּכל־ָּבָׂשר ִמֶּנֶגב ָצפֹון:  21:9

הֹוֵצאִתי ַחְרִּבי ִמַּתְעָרּה לֹא ָתׁשּוב עֹוד: ְויְָדעּו ָּכל־ָּבָׂשר ִּכי ֲאִני ְיהוָה 21:10
ְוַאָּתה ֶבן־ָאָדם ֵהָאַנח ְּבִׁשְברֹון ָמְתַנִים ּוִבְמִרירּות ֵּתָאַנח ְלֵעיֵניֶהם: 21:11
ל־ֵלב ְוָרפּו ָכל־יַָדִים ְוִכֲהָתה  ְוָהיָה ִּכי־יֹאְמרּו ֵאֶלי ַעל־ָמה ַאָּתה ֶנֱאָנח ְוָאַמְרָּת ֶאל־ְׁשמּוָעה ִכי־ָבָאה ְוָנֵמס ּכָ 21:12

ָכל־רּוַח ְוָכל־ִּבְרַּכִים ֵּתַלְכָנה ַּמִים ִהֵּנה ָבָאה ְוִנְהיָָתה ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה:
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר:  21:13
ְוַגם־ְמרּוָטה:  ֶּבן־ָאָדם ִהָּנֵבא ְוָאַמְרָּת ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ֱאֹמר ֶחֶרב ֶחֶרב הּוַחָּדה  21:14
ְלַמַען ְטֹבַח ֶטַבח הּוַחָּדה ְלַמַען־ֱהיֵה־ָלּה ָּבָרק ֹמָרָּטה אֹו ָנִׂשיׂש ֵׁשֶבט ְּבִני ֹמֶאֶסת ָּכל־ֵעץ: 21:15
וִַּיֵּתן ֹאָתּה ְלָמְרָטה ִלְתֹּפׂש ַּבָּכף ִהיא־הּוַחָּדה ֶחֶרב ְוִהיא ֹמָרָּטה ָלֵתת אֹוָתּה ְּביַד־הֹוֵרג: 21:16
ן ְסֹפק  ְזַעק ְוֵהיֵלל ֶּבן־ָאָדם ִּכי־ִהיא ָהיָתה ְבַעִּמי ִהיא ְּבָכל־ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ְמגּוֵרי ֶאל־ֶחֶרב ָהיּו ֶאת־ַעִּמי ָלכֵ 21:17

 : ֶאל־יֵָר
ִּכי ֹבַחן ּוָמה ִאם־ַּגם־ֵׁשֶבט ֹמֶאֶסת לֹא ִיְהיֶה ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה:21:18
ֵבא ְוַה ַּכף ֶאל־ָּכף ְוִתָּכֵפל ֶחֶרב ְׁשִליִׁשָתה ֶחֶרב ֲחָלִלים ִהיא ֶחֶרב ָחָלל ַהָּגדֹול ַהֹחֶדֶרת ְוַאָּתה ֶבן־ָאָדם ִהּנָ 21:19
ָלֶהם: 

ח:  ְלַמַען ָלמּוג ֵלב ְוַהְרֵּבה ַהִּמְכֹׁשִלים ַעל ָּכל־ַׁשֲעֵריֶהם ָנַתִּתי ִאְבַחת־ָחֶרב ָאח ֲעׂשּויָה ְלָבָרק ְמֻעָּטה ְלָטבַ 21:20
ִהְתַאֲחִדי ֵהיִמִני ָהִׂשיִמי ַהְׂשִמיִלי ָאָנה ָּפַנִי ֻמָעדֹות: 21:21
ְוַגם־ֲאִני ַאֶּכה ַכִּפי ֶאל־ַּכִּפי וֲַהִנֹחִתי ֲחָמִתי ֲאִני ְיהוָה ִּדַּבְרִּתי:21:22
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר:  21:23
־ָּבֶבל ֵמֶאֶרץ ֶאָחד יְֵצאּו ְׁשֵניֶהם ְויָד ָּבֵרא ְּברֹאׁש ְוַאָּתה ֶבן־ָאָדם ִׂשים־ְל ְׁשַנִים ְּדרָ 21:24 ִכים ָלבֹוא ֶחֶרב ֶמֶל

־ִעיר ָּבֵרא:  ֶּדֶר
ֶּדֶר ָּתִׂשים ָלבֹוא ֶחֶרב ֵאת ַרַּבת ְּבֵני־ַעּמֹון ְוֶאת־ְיהּוָדה ִבירּוָׁשַלִם ְּבצּוָרה: 21:25
־ָּבֶבל ֶאל־ֵאם ַהֶּדֶר 21:26 ְּברֹאׁש ְׁשֵני ַהְּדָרִכים ִלְקָסם־ָקֶסם ִקְלַקל ַּבִחִּצים ָׁשַאל ַּבְּתָרִפים ָרָאה  ִּכי־ָעַמד ֶמֶל
ַּבָּכֵבד: 
ְׁשָעִרים  ִּביִמינֹו ָהיָה ַהֶּקֶסם ְירּוָׁשַלִם ָלׂשּום ָּכִרים ִלְפֹּתַח ֶּפה ְּבֶרַצח ְלָהִרים קֹול ִּבְתרּוָעה ָלׂשּום ָּכִרים ַעל־21:27

ָלה ִלְבנֹות ָּדיֵק:  ִלְׁשֹּפ ֹסלְ 
ְוָהיָה ָלֶהם כקסום־ִּכְקָסם־ָׁשְוא ְּבֵעיֵניֶהם ְׁשֻבֵעי ְׁשֻבעֹות ָלֶהם ְוהּוא־ַמְזִּכיר ָעון ְלִהָּתֵפׂש:21:28
ֹכל ֲעִלילֹוֵתיֶכם יַַען  ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה יַַען ַהְזַּכְרֶכם ֲעוְנֶכם ְּבִהָּגלֹות ִּפְׁשֵעיֶכם ְלֵהָראֹות ַחּטֹאוֵתיֶכם ּבְ 21:29

ִהָּזֶכְרֶכם ַּבַּכף ִּתָּתֵפׂשּו:
ְוַאָּתה ָחָלל ָרָׁשע ְנִׂשיא ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר־ָּבא יֹומֹו ְּבֵעת ֲעון ֵקץ: 21:30
ַה ְוַהָּגֹבַה ַהְׁשִּפיל:  ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ָהִסיר ַהִּמְצֶנֶפת ְוָהִרים ָהֲעָטָרה זֹאת לֹא־זֹאת ַהָּׁשָפָלה ַהְגּבֵ 21:31
ַעָּוה ַעָּוה ַעָּוה ֲאִׂשיֶמָּנה ַּגם־זֹאת לֹא ָהיָה ַעד־ּבֹא ֲאֶׁשר־לֹו ַהִּמְׁשָּפט ּוְנַתִּתיו:21:32
ֶחֶרב ֶחֶרב ְּפתּוָחה  ְוַאָּתה ֶבן־ָאָדם ִהָּנֵבא ְוָאַמְרָּת ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיֹהִוה ֶאל־ְּבֵני ַעּמֹון ְוֶאל־ֶחְרָּפָתם ְוָאַמְרָּת 21:33

ְלֶטַבח ְמרּוָטה ְלָהִכיל ְלַמַען ָּבָרק:  
ַּבֲחזֹות ָל ָׁשְוא ִּבְקָסם־ָל ָּכָזב ָלֵתת אֹוָת ֶאל־ַצְּואֵרי ַחְלֵלי ְרָׁשִעים ֲאֶׁשר־ָּבא יֹוָמם ְּבֵעת ֲעון ֵקץ:  21:34



:  ָהַׁשב ֶאל־ַּתְעָרּה ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר־ִנְבֵראת ְּבֶאֶרץ21:35 ְמֻכרֹוַתִי ֶאְׁשֹּפט ֹאָת
ְוָׁשַפְכִּתי ָעַלִי ַזְעִמי ְּבֵאׁש ֶעְבָרִתי ָאִפיַח ָעָלִי ּוְנַתִּתי ְּביַד ֲאָנִׁשים ֹּבֲעִרים ָחָרֵׁשי ַמְׁשִחית:21:36
ְיהוָה ִּדַּבְרִּתי:ָלֵאׁש ִּתְהיֶה ְלָאְכָלה ָּדֵמ ִיְהיֶה ְּבתֹו ָהָאֶרץ לֹא ִתָּזֵכִרי ִּכי ֲאִני 21:37

וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר: 22:1
ְוַאָּתה ֶבן־ָאָדם ֲהִתְׁשֹּפט ֲהִתְׁשֹּפט ֶאת־ִעיר ַהָּדִמים ְוהֹוַדְעָּתּה ֵאת ָּכל־ּתֹוֲעבֹוֶתיָה: 22:2
ּה ְוָעְׂשָתה ִגּלּוִלים ָעֶליָה ְלָטְמָאה:  ְוָאַמְרָּת ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה אֹוי ִעיר ֹׁשֶפֶכת ָּדם ְּבתֹוָכּה ָלבֹוא ִעּתָ 22:3
 ַעל־ֵּכן ְנַתִּתי  ְּבָדֵמ ֲאֶׁשר־ָׁשַפְכְּת ָאַׁשְמְּת ּוְבִגּלּוַלִי ֲאֶׁשר־ָעִׂשית ָטֵמאת וַַּתְקִריִבי יַָמִי וַָּתבֹוא ַעד־ְׁשנֹוָתיִ 22:4

ֶחְרָּפה ַלּגֹוִים ְוַקָּלָסה ְלָכל־ָהֲאָרצֹות: 
ֹרבֹות ְוָהְרֹחקֹות ִמֵּמ ִיְתַקְּלסּו־ָב ְטֵמַאת ַהֵּׁשם ַרַּבת ַהְּמהּוָמה:  ַהְּק 22:5
־ָּדם: 22:6 ִהֵּנה ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ִלְזֹרעֹו ָהיּו ָב ְלַמַען ְׁשָפ
: ָאב וֵָאם ֵהַקּלּו ָב ַלֵּגר ָעׂשּו ַבֹעֶׁשק ְּבתֹוֵכ יָתֹום ְוַאְלָמָנה הֹונּו בָ 22:7
ָקָדַׁשי ָּבִזית ְוֶאת־ַׁשְּבֹתַתי ִחָּלְלְּת:  22:8
22:9 : ־ָּדם ְוֶאל־ֶהָהִרים ָאְכלּו ָב ִזָּמה ָעׂשּו ְבתֹוֵכ ַאְנֵׁשי ָרִכיל ָהיּו ָב ְלַמַען ְׁשָפ

22:10  : ֶעְרוַת־ָאב ִּגָּלה־ָב ְטֵמַאת ַהִּנָּדה ִעּנּו־ָב
:  ְוִאיׁש ֶאת־ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו22:11  ָעָׂשה ּתֹוֵעָבה ְוִאיׁש ֶאת־ַּכָּלתֹו ִטֵּמא ְבִזָּמה ְוִאיׁש ֶאת־ֲאֹחתֹו ַבת־ָאִביו ִעָּנה־ָב
־ָּדם ֶנֶׁש ְוַתְרִּבית ָלַקַחְּת וְַּתַבְּצִעי ֵרַעִי ַּבֹעֶׁשק ְוֹאִתי ָׁשַכַחְּת נְ 22:12 ֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה: ֹׁשַחד ָלְקחּו־ָב ְלַמַען ְׁשָפ
22:13  : ְוִהֵּנה ִהֵּכיִתי ַכִּפי ֶאל־ִּבְצֵע ֲאֶׁשר ָעִׂשית ְוַעל־ָּדֵמ ֲאֶׁשר ָהיּו ְּבתֹוֵכ
ֲהיֲַעֹמד ִלֵּב ִאם־ֶּתֱחַזְקָנה יַָדִי ַלָּיִמים ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה אֹוָת ֲאִני ְיהוָה ִּדַּבְרִּתי ְוָעִׂשיִתי:  22:14
:  וֲַהִפיצֹוִתי אֹוָת ַּבּג22:15 ֹוִים ְוֵזִריִתי ָּבֲאָרצֹות וֲַהִתֹּמִתי ֻטְמָאֵת ִמֵּמ
ְוִנַחְלְּת ָּב ְלֵעיֵני גֹוִים ְויַָדַעְּת ִּכי־ֲאִני ְיהוָה:22:16
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר:  22:17
ּוַבְרֶזל ְועֹוֶפֶרת ְּבתֹו ּכּור ִסִגים ֶּכֶסף  ֶּבן־ָאָדם ָהיּו־ִלי ֵבית־ִיְׂשָרֵאל לסוג ְלִסיג ֻּכָּלם ְנֹחֶׁשת ּוְבִדיל22:18

ָהיּו: 
ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה יַַען ֱהיֹות ֻּכְּלֶכם ְלִסִגים ָלֵכן ִהְנִני ֹקֵבץ ֶאְתֶכם ֶאל־ּתֹו ְירּוָׁשָלִם:  22:19
־ּתֹו ּכּור ָלַפַחת־ָעָליו ֵאׁש ְלַהְנִּתי ֵּכן ֶאְקֹּבץ ְּבַאִּפי ּוַבֲחָמִתי  ְקֻבַצת ֶּכֶסף ּוְנֹחֶׁשת ּוַבְרֶזל ְועֹוֶפֶרת ּוְבִדיל ֶאל22:20

ְוִהַּנְחִּתי ְוִהַּתְכִּתי ֶאְתֶכם:  
ְוִכַּנְסִּתי ֶאְתֶכם ְוָנַפְחִּתי ֲעֵליֶכם ְּבֵאׁש ֶעְבָרִתי ְוִנַּתְכֶּתם ְּבתֹוָכּה:  22:21
ן ֻּתְּתכּו ְבתֹוָכּה ִויַדְעֶּתם ִּכי־ֲאִני ְיהוָה ָׁשַפְכִּתי ֲחָמִתי ֲעֵליֶכם:ְּכִהּתּו ֶּכֶסף ְּבתֹו ּכּור ּכֵ 22:22
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר:  22:23
ֶּבן־ָאָדם ֱאָמר־ָלּה ַאְּת ֶאֶרץ לֹא ְמֹטָהָרה ִהיא לֹא ֻגְׁשָמּה ְּביֹום ָזַעם: 22:24
ׁשֹוֵאג ֹטֵרף ָטֶרף ֶנֶפׁש ָאָכלּו ֹחֶסן ִויָקר ִיָּקחּו ַאְלְמנֹוֶתיָה ִהְרּבּו ְבתֹוָכּה:  ֶקֶׁשר ְנִׂשיֶאיָה ְּבתֹוָכּה ַּכֲאִרי22:25
ִמַׁשְּבתֹוַתי  ֹּכֲהֶניָה ָחְמסּו תֹוָרִתי וְַיַחְּללּו ָקָדַׁשי ֵּבין־ֹקֶדׁש ְלֹחל לֹא ִהְבִּדילּו ּוֵבין־ַהָּטֵמא ְלָטהֹור לֹא הֹוִדיעּו ּו22:26

יֶהם וֵָאַחל ְּבתֹוָכם:  ֶהְעִלימּו ֵעינֵ 
־ָּדם ְלַאֵּבד ְנָפׁשֹות ְלַמַען ְּבֹצַע ָּבַצע:  22:27 ָׂשֶריָה ְבִקְרָּבּה ִּכְזֵאִבים ֹטְרֵפי ָטֶרף ִלְׁשָּפ
22:28 ֹ א ִדֵּבר:  ּוְנִביֶאיָה ָטחּו ָלֶהם ָּתֵפל ֹחִזים ָׁשְוא ְוֹקְסִמים ָלֶהם ָּכָזב ֹאְמִרים ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה וַיהוָה ל
ַעם ָהָאֶרץ ָעְׁשקּו ֹעֶׁשק ְוָגְזלּו ָּגֵזל ְוָעִני ְוֶאְביֹון הֹונּו ְוֶאת־ַהֵּגר ָעְׁשקּו ְּבלֹא ִמְׁשָּפט:  22:29
וֲָאַבֵּקׁש ֵמֶהם ִאיׁש ֹּגֵדר־ָּגֵדר ְוֹעֵמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפַני ְּבַעד ָהָאֶרץ ְלִבְלִּתי ַׁשֲחָתּה ְולֹא ָמָצאִתי: 22:30
וֶָאְׁשֹּפ ֲעֵליֶהם ַזְעִמי ְּבֵאׁש ֶעְבָרִתי ִּכִּליִתים ַּדְרָּכם ְּברֹאָׁשם ָנַתִּתי ְנֻאם ֲאֹדָני ְיֹהִוה:22:31

וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר: 23:1
ֶּבן־ָאָדם ְׁשַּתִים ָנִׁשים ְּבנֹות ֵאם־ַאַחת ָהיּו:  23:2
ן ָזנּו ָׁשָּמה ֹמֲעכּו ְׁשֵדיֶהן ְוָׁשם ִעּׂשּו ַּדֵּדי ְּבתּוֵליֶהן:  וִַּתְזֶניָנה ְבִמְצַרִים ִּבְנעּוֵריהֶ 23:3
ָאֳהָלה ִוירּוָׁשַלִם  ּוְׁשמֹוָתן ָאֳהָלה ַהְּגדֹוָלה ְוָאֳהִליָבה ֲאחֹוָתּה וִַּתְהיֶיָנה ִלי וֵַּתַלְדָנה ָּבִנים ּוָבנֹות ּוְׁשמֹוָתן ֹׁשְמרֹון 23:4

ָאֳהִליָבה:  
ה ַּתְחָּתי וַַּתְעַּגב ַעל־ְמַאֲהֶביָה ֶאל־ַאּׁשּור ְקרֹוִבים:  וִַּתֶזן ָאֳהלָ 23:5
ְלֻבֵׁשי ְתֵכֶלת ַּפחֹות ּוְסָגִנים ַּבחּוֵרי ֶחֶמד ֻּכָּלם ָּפָרִׁשים ֹרְכֵבי סּוִסים:  23:6
ל־ִּגּלּוֵליֶהם ִנְטָמָאה:  וִַּתֵּתן ַּתְזנּוֶתיָה ֲעֵליֶהם ִמְבַחר ְּבֵני־ַאּׁשּור ֻּכָּלם ּוְבֹכל ֲאֶׁשר־ָעְגָבה ְּבכָ 23:7
כּו ַתְזנּוָתם ָעֶליָה:  ְוֶאת־ַּתְזנּוֶתיָה ִמִּמְצַרִים לֹא ָעָזָבה ִּכי אֹוָתּה ָׁשְכבּו ִבְנעּוֶריָה ְוֵהָּמה ִעּׂשּו ַּדֵּדי ְבתּוֶליָה וִַּיְׁשּפְ 23:8
ְגָבה ֲעֵליֶהם: ָלֵכן ְנַתִּתיָה ְּביַד־ְמַאֲהֶביָה ְּביַד ְּבֵני ַאּׁשּור ֲאֶׁשר עָ 23:9

ּו ָבּה: ֵהָּמה ִּגּלּו ֶעְרוָָתּה ָּבֶניָה ּוְבנֹוֶתיָה ָלָקחּו ְואֹוָתּה ַּבֶחֶרב ָהָרגּו וְַּתִהי־ֵׁשם ַלָּנִׁשים ּוְׁשפּוִטים ָעׂש23:10



ְּזנּוֵני ֲאחֹוָתּה:  וֵַּתֶרא ֲאחֹוָתּה ָאֳהִליָבה וַַּתְׁשֵחת ַעְגָבָתּה ִמֶּמָּנה ְוֶאת־ַּתְזנּוֶתיָה מִ 23:11
ֶאל־ְּבֵני ַאּׁשּור ָעָגָבה ַּפחֹות ּוְסָגִנים ְקֹרִבים ְלֻבֵׁשי ִמְכלֹול ָּפָרִׁשים ֹרְכֵבי סּוִסים ַּבחּוֵרי ֶחֶמד ֻּכָּלם:23:12
וֵָאֶרא ִּכי ִנְטָמָאה ֶּדֶר ֶאָחד ִלְׁשֵּתיֶהן:  23:13
ְנֵׁשי ְמֻחֶּקה ַעל־ַהִּקיר ַצְלֵמי כשדיים ַכְׂשִּדים ֲחֻקִקים ַּבָּׁשַׁשר: וַּתֹוֶסף ֶאל־ַּתְזנּוֶתיָה וֵַּתֶרא אַ 23:14
ֶרץ  ֲחגֹוֵרי ֵאזֹור ְּבָמְתֵניֶהם ְסרּוֵחי ְטבּוִלים ְּבָראֵׁשיֶהם ַמְרֵאה ָׁשִלִׁשים ֻּכָּלם ְּדמּות ְּבֵני־ָבֶבל ַּכְׂשִּדים אֶ 23:15

מֹוַלְדָּתם:  
ם ְלַמְרֵאה ֵעיֶניָה וִַּתְׁשַלח ַמְלָאִכים ֲאֵליֶהם ַּכְׂשִּדיָמה: ותעגב וַַּתְעְּגָבה ֲעֵליהֶ 23:16
: וַָּיֹבאּו ֵאֶליָה ְבֵני־ָבֶבל ְלִמְׁשַּכב ֹּדִדים וְַיַטְּמאּו אֹוָתּה ְּבַתְזנּוָתם וִַּתְטָמא־ָבם וֵַּתַקע ַנְפָׁשּה ֵמֶהם23:17
ֵּתַקע ַנְפִׁשי ֵמָעֶליָה ַּכֲאֶׁשר ָנְקָעה ַנְפִׁשי ֵמַעל ֲאחֹוָתּה:  וְַּתַגל ַּתְזנּוֶתיָה וְַּתַגל ֶאת־ֶעְרוָָתּה ַו23:18
וַַּתְרֶּבה ֶאת־ַּתְזנּוֶתיָה ִלְזֹּכר ֶאת־ְיֵמי ְנעּוֶריָה ֲאֶׁשר ָזְנָתה ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:  23:19
סּוִסים ִזְרָמָתם: וַַּתְעְּגָבה ַעל ִּפַלְגֵׁשיֶהם ֲאֶׁשר ְּבַׂשר־ֲחמֹוִרים ְּבָׂשָרם ְוִזְרַמת 23:20
23:21 : וִַּתְפְקִדי ֵאת ִזַּמת ְנעּוָרִי ַּבְעׂשֹות ִמִּמְצַרִים ַּדַּדִי ְלַמַען ְׁשֵדי ְנעּוָרִי
ם וֲַהֵבאִתים  ָלֵכן ָאֳהִליָבה ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִהְנִני ֵמִעיר ֶאת־ְמַאֲהַבִי ָעַלִי ֵאת ֲאֶׁשר־ָנְקָעה ַנְפֵׁש ֵמהֶ 23:22

ָעַלִי ִמָּסִביב:  
ם ָׁשִלִׁשים ְּבֵני ָבֶבל ְוָכל־ַּכְׂשִּדים ְּפקֹוד ְוׁשֹוַע ְוקֹוַע ָּכל־ְּבֵני ַאּׁשּור אֹוָתם ַּבחּוֵרי ֶחֶמד ַּפחֹות ּוְסָגִנים ֻּכּלָ 23:23

ּוְקרּוִאים ֹרְכֵבי סּוִסים ּכָֻּלם:  
ַגְלַּגל ּוִבְקַהל ַעִּמים ִצָּנה ּוָמֵגן ְוקֹוַבע יִָׂשימּו ָעַלִי ָסִביב ְוָנַתִּתי ִלְפֵניֶהם ִמְׁשָּפט  ּוָבאּו ָעַלִי ִמָּצֹפן ֶרֶכב וְ 23:24

ּוְׁשָפטּו ְּבִמְׁשְּפֵטיֶהם: 
ּפֹול ֵהָּמה ָּבַנִי ּוְבנֹוַתִי ִיָּקחּו  ְוָנַתִּתי ִקְנָאִתי ָּב ְוָעׂשּו אֹוָת ְּבֵחָמה ַאֵּפ ְוָאְזַנִי יִָסירּו ְוַאֲחִריֵת ַּבֶחֶרב ִּת 23:25

ְוַאֲחִריֵת ֵּתָאֵכל ָּבֵאׁש:  
23:26  : ְוִהְפִׁשיטּו ֶאת־ְּבָגָדִי ְוָלְקחּו ְּכֵלי ִתְפַאְרֵּת
ִמְצַרִים לֹא ִתְזְּכִרי־עֹוד: ְוִהְׁשַּבִּתי ִזָּמֵת ִמֵּמ ְוֶאת־ְזנּוֵת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ְולֹא־ִתְׂשִאי ֵעיַנִי ֲאֵליֶהם ּו23:27
ִּכי ֹכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִהְנִני ֹנְתָנ ְּביַד ֲאֶׁשר ָׂשֵנאת ְּביַד ֲאֶׁשר־ָנְקָעה ַנְפֵׁש ֵמֶהם:  23:28
:  ְוָעׂשּו אֹוָת ְּבִׂשְנָאה ְוָלְקחּו ָּכל־ְיִגיֵע וֲַעָזבּו ֵעיֹרם ְוֶעְריָה ְוִנְגָלה עֶ 23:29 ְרוַת ְזנּוַנִי ְוִזָּמֵת ְוַתְזנּוָתִי
ָעׂשֹה ֵאֶּלה ָל ִּבְזנֹוֵת ַאֲחֵרי גֹוִים ַעל ֲאֶׁשר־ִנְטֵמאת ְּבִגּלּוֵליֶהם:  23:30
23:31 : ְּבֶדֶר ֲאחֹוֵת ָהָלְכְּת ְוָנַתִּתי כֹוָסּה ְּביֵָד
ֹוֵת ִּתְׁשִּתי ָהֲעֻמָּקה ְוָהְרָחָבה ִּתְהיֶה ִלְצֹחק ּוְלַלַעג ִמְרָּבה ְלָהִכיל:  ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיֹהִוה ּכֹוס ֲאח23:32
:ִׁשָּכרֹון ְויָגֹון ִּתָּמֵלִאי ּכֹוס ַׁשָּמה ּוְׁשָמָמה ּכֹוס ֲאחֹוֵת ֹׁשְמרֹון23:33
ֵּתִקי ִּכי ֲאִני ִדַּבְרִּתי ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה: ְוָׁשִתית אֹוָתּה ּוָמִצית ְוֶאת־ֲחָרֶׂשיָה ְּתָגֵרִמי ְוָׁשַדִי ְּתנַ 23:34
ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה יַַען ָׁשַכַחְּת אֹוִתי וַַּתְׁשִליִכי אֹוִתי ַאֲחֵרי ַגֵּו ְוַגם־ַאְּת ְׂשִאי ִזָּמֵת  23:35

 : ְוֶאת־ַּתְזנּוָתִי
־ָאָדם ֲהִתְׁשּפֹוט ֶאת־ָאֳהָלה ְוֶאת־ָאֳהִליָבה ְוַהֵּגד ָלֶהן ֵאת תֹוֲעבֹוֵתיֶהן:  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאַלי ֶּבן23:36
ִּכי ִנֵאפּו ְוָדם ִּביֵדיֶהן ְוֶאת־ִּגּלּוֵליֶהן ִנֵאפּו ְוַגם ֶאת־ְּבֵניֶהן ֲאֶׁשר יְָלדּו־ִלי ֶהֱעִבירּו ָלֶהם ְלָאְכָלה:  23:37
ְקָּדִׁשי ַּבּיֹום ַההּוא ְוֶאת־ַׁשְּבתֹוַתי ִחֵּללּו: עֹוד זֹאת ָעׂשּו ִלי ִטְּמאּו ֶאת־מִ 23:38
ֵּביִתי: ּוְבַׁשֲחָטם ֶאת־ְּבֵניֶהם ְלִגּלּוֵליֶהם וַָּיֹבאּו ֶאל־ִמְקָּדִׁשי ַּבּיֹום ַההּוא ְלַחְּללֹו ְוִהֵּנה־ֹכה ָעׂשּו ְּבתֹו 23:39
ק ֲאֶׁשר ַמְלָא ָׁשלּוַח ֲאֵליֶהם ְוִהֵּנה־ָבאּו ַלֲאֶׁשר ָרַחְצְּת ָּכַחְלְּת  ְוַאף ִּכי ִתְׁשַלְחָנה ַלֲאָנִׁשים ָּבִאים ִמֶּמְרחָ 23:40

ֵעיַנִי ְוָעִדית ֶעִדי:  
ְויַָׁשְבְּת ַעל־ִמָּטה ְכבּוָּדה ְוֻׁשְלָחן ָערּו ְלָפֶניָה ּוְקָטְרִּתי ְוַׁשְמִני ַׂשְמְּת ָעֶליָה: 23:41
ֲאָנִׁשים ֵמֹרב ָאָדם מּוָבִאים סובאים ָסָבִאים ִמִּמְדָּבר וִַּיְּתנּו ְצִמיִדים ֶאל־ְיֵדיֶהן  ְוקֹול ָהמֹון ָׁשֵלו ָבּה ְוֶאל־23:42

וֲַעֶטֶרת ִּתְפֶאֶרת ַעל־ָראֵׁשיֶהן:  
וָֹאַמר ַלָּבָלה ִנאּוִפים עת ַעָּתה יזנה ִיְזנּו ַתְזנּוֶתָה וִָהיא: 23:43
ה ֵּכן ָּבאּו ֶאל־ָאֳהָלה ְוֶאל־ָאֳהִליָבה ִאֹּׁשת ַהִּזָּמה: וַָּיבֹוא ֵאֶליָה ְּכבֹוא ֶאל־ִאָּׁשה זֹונָ 23:44
וֲַאָנִׁשים ַצִּדיִקם ֵהָּמה ִיְׁשְּפטּו אֹוְתֶהם ִמְׁשַּפט ֹנֲאפֹות ּוִמְׁשַּפט ֹׁשְפכֹות ָּדם ִּכי ֹנֲאֹפת ֵהָּנה ְוָדם  23:45

ִּביֵדיֶהן: 
ה ֲעֵליֶהם ָקָהל ְוָנֹתן ֶאְתֶהן ְלַזֲעוָה ְוָלַבז:  ִּכי ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ַהֲעלֵ 23:46
:  ְוָרְגמּו ֲעֵליֶהן ֶאֶבן ָקָהל ּוָבֵרא אֹוְתֶהן ְּבַחְרבֹוָתם ְּבֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם ַיֲהֹרגּו ּוָבֵּתיֶהן ָּבֵאׁש ִיְׂשֹרפּו23:47
ְולֹא ַתֲעֶׂשיָנה ְּכִזַּמְתֶכָנה:  ְוִהְׁשַּבִּתי ִזָּמה ִמן־ָהָאֶרץ ְוִנַּוְּסרּו ָּכל־ַהָּנִׁשים 23:48
ְוָנְתנּו ִזַּמְתֶכָנה ֲעֵליֶכן וֲַחָטֵאי ִגּלּוֵליֶכן ִּתֶּׂשאיָנה ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ֲאֹדָני ְיהִוה:23:49

וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ַּבָּׁשָנה ַהְּתִׁשיִעית ַּבֹחֶדׁש ָהֲעִׂשיִרי ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ֵלאֹמר:  24:1



־ָּבֶבל ֶאל־ְירּוָׁשַלִם ְּבֶעֶצם ַהּיֹום 24:2 ַהֶּזה:  ֶּבן־ָאָדם כתוב־ְּכָתב־ְל ֶאת־ֵׁשם ַהּיֹום ֶאת־ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָסַמ ֶמֶל
ק ּבֹו ָמִים:  ּוְמֹׁשל ֶאל־ֵּבית־ַהֶּמִרי ָמָׁשל ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ְׁשֹפת ַהִּסיר ְׁשֹפת ְוַגם־ְיצֹ 24:3
ֱאֹסף ְנָתֶחיָה ֵאֶליָה ָּכל־ֵנַתח טֹוב יֵָר ְוָכֵתף ִמְבַחר ֲעָצִמים ַמֵּלא: 24:4
ִמְבַחר ַהּצֹאן ָלקֹוַח ְוַגם ּדּור ָהֲעָצִמים ַּתְחֶּתיָה ַרַּתח ְרָתֶחיָה ַּגם־ָּבְׁשלּו ֲעָצֶמיָה ְּבתֹוָכּה: 24:5
ְיֹהִוה אֹוי ִעיר ַהָּדִמים ִסיר ֲאֶׁשר ֶחְלָאָתה ָבּה ְוֶחְלָאָתּה לֹא יְָצָאה ִמֶּמָּנה ִלְנָתֶחיָה  ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני24:6

ִלְנָתֶחיָה הֹוִציָאּה לֹא־ָנַפל ָעֶליָה ּגֹוָרל: 
ָליו ָעָפר:  ִּכי ָדָמּה ְּבתֹוָכּה ָהיָה ַעל־ְצִחיַח ֶסַלע ָׂשָמְתהּו לֹא ְׁשָפַכְתהּו ַעל־ָהָאֶרץ ְלַכּסֹות עָ 24:7
ְלַהֲעלֹות ֵחָמה ִלְנֹקם ָנָקם ָנַתִּתי ֶאת־ָּדָמּה ַעל־ְצִחיַח ָסַלע ְלִבְלִּתי ִהָּכסֹות:24:8
ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה אֹוי ִעיר ַהָּדִמים ַּגם־ֲאִני ַאְגִּדיל ַהְּמדּוָרה:  24:9

ְוַהְרֵחק ַהֶּמְרָקָחה ְוָהֲעָצמֹות יֵָחרּו: ַהְרֵּבה ָהֵעִצים ַהְדֵלק ָהֵאׁש ָהֵתם ַהָּבָׂשר 24:10
ְוַהֲעִמיֶדָה ַעל־ֶּגָחֶליָה ֵרָקה ְלַמַען ֵּתַחם ְוָחָרה ְנֻחְׁשָּתּה ְוִנְּתָכה ְבתֹוָכּה ֻטְמָאָתּה ִּתֻּתם ֶחְלָאָתּה:  24:11
: ְּתֻאִנים ֶהְלָאת ְולֹא־ֵתֵצא ִמֶּמָּנה ַרַּבת ֶחְלָאָתּה ְּבֵאׁש ֶחְלָאָתּה24:12
24:13  : ְּבֻטְמָאֵת ִזָּמה יַַען ִטַהְרִּתי ְולֹא ָטַהְרְּת ִמֻּטְמָאֵת לֹא ִתְטֲהִרי־עֹוד ַעד־ֲהִניִחי ֶאת־ֲחָמִתי ָּב
ַפְטִּתי ְנֻאם ֲאֹדָני  ֲאִני ְיהוָה ִּדַּבְרִּתי ָּבָאה ְוָעִׂשיִתי לֹא־ֶאְפַרע ְולֹא־ָאחּוס ְולֹא ֶאָּנֵחם ִּכְדָרַכִי ְוַכֲעִלילֹוַתִי ְׁש 24:14

ְיֹהִוה:
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר:  24:15
24:16  : ֵקַח ִמְּמ ֶאת־ַמְחַמד ֵעיֶני ְּבַמֵּגָפה ְולֹא ִתְסֹּפד ְולֹא ִתְבֶּכה ְולֹוא ָתבֹוא ִּדְמָעֶת ֶּבן־ָאָדם ִהְנִני 
 ֲחבֹוׁש ָעֶלי ּוְנָעֶלי ָּתִׂשים ְּבַרְגֶלי ְולֹא ַתְעֶטה ַעל־ָׂשָפם ְוֶלֶחם  ֵהָאֵנק ֹּדם ֵמִתים ֵאֶבל לֹא־ַתֲעֶׂשה ְפֵאְר 24:17

ֲאָנִׁשים לֹא תֹאֵכל: 
וֲָאַדֵּבר ֶאל־ָהָעם ַּבֹּבֶקר וַָּתָמת ִאְׁשִּתי ָּבָעֶרב וַָאַעׂש ַּבֹּבֶקר ַּכֲאֶׁשר ֻצֵּויִתי:  24:18
ד ָלנּו ָמה־ֵאֶּלה ָּלנּו ִּכי ַאָּתה ֹעֶׂשה: וַּיֹאְמרּו ֵאַלי ָהָעם ֲהלֹא־ַתִּגי24:19
וָֹאַמר ֲאֵליֶהם ְּדַבר־ְיהָוה ָהיָה ֵאַלי ֵלאֹמר:  24:20
ל  ֱאֹמר ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִהְנִני ְמַחֵּלל ֶאת־ִמְקָּדִׁשי ְּגאֹון ֻעְּזֶכם ַמְחַמד ֵעיֵניֶכם ּוַמְחמַ 24:21

ם ּוְבנֹוֵתיֶכם ֲאֶׁשר ֲעַזְבֶּתם ַּבֶחֶרב ִיֹּפלּו:  ַנְפְׁשֶכם ּוְבֵניכֶ 
וֲַעִׂשיֶתם ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ַעל־ָׂשָפם לֹא ַתְעטּו ְוֶלֶחם ֲאָנִׁשים לֹא תֹאֵכלּו: 24:22
ֹנֵתיֶכם ּוְנַהְמֶּתם ִאיׁש  ּוְפֵאֵרֶכם ַעל־ָראֵׁשיֶכם ְוַנֲעֵליֶכם ְּבַרְגֵליֶכם לֹא ִתְסְּפדּו ְולֹא ִתְבּכּו ּוְנַמֹּקֶתם ַּבֲעו24:23

ֶאל־ָאִחיו:  
ְוָהיָה ְיֶחְזֵקאל ָלֶכם ְלמֹוֵפת ְּכֹכל ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ַּתֲעׂשּו ְּבֹבָאּה ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ֲאֹדָני ְיהִוה: 24:24
ָּתם ֶאת־ַמְחַמד ֵעיֵניֶהם ְוֶאת־ַמָּׂשא  ְוַאָּתה ֶבן־ָאָדם ֲהלֹוא ְּביֹום ַקְחִּתי ֵמֶהם ֶאת־ָמעּוָּזם ְמׂשֹוׂש ִּתְפַאְר 24:25

ַנְפָׁשם ְּבֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם: 
ַּבּיֹום ַההּוא יָבֹוא ַהָּפִליט ֵאֶלי ְלַהְׁשָמעּות ָאְזָנִים:  24:26
יְָדעּו ִּכי־ֲאִני ְיהוָה: ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּפַתח ִּפי ֶאת־ַהָּפִליט ּוְתַדֵּבר ְולֹא ֵתָאֵלם עֹוד ְוָהִייָת ָלֶהם ְלמֹוֵפת וְ 24:27

וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר: 25:1
ֶּבן־ָאָדם ִׂשים ָּפֶני ֶאל־ְּבֵני ַעּמֹון ְוִהָּנֵבא ֲעֵליֶהם:  25:2
ָאח ֶאל־ִמְקָּדִׁשי ִכי־ִנָחל  ְוָאַמְרָּת ִלְבֵני ַעּמֹון ִׁשְמעּו ְּדַבר־ֲאֹדָני ְיהִוה ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה יַַען ָאְמֵר הֶ 25:3

ְוֶאל־ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל ִּכי ָנַׁשָּמה ְוֶאל־ֵּבית ְיהּוָדה ִּכי ָהְלכּו ַּבּגֹוָלה: 
ְוֵהָּמה ִפְריֵ ָלֵכן ִהְנִני ֹנְתָנ ִלְבֵני־ֶקֶדם ְלמֹוָרָׁשה ְוִיְּׁשבּו ִטירֹוֵתיֶהם ָּב ְוָנְתנּו ָב ִמְׁשְּכֵניֶהם ֵהָּמה יֹאְכלּו25:4

  : ִיְׁשּתּו ֲחָלֵב
ְוָנַתִּתי ֶאת־ַרָּבה ִלְנוֵה ְגַמִּלים ְוֶאת־ְּבֵני ַעּמֹון ְלִמְרַּבץ־צֹאן ִויַדְעֶּתם ִּכי־ֲאִני ְיהוָה: 25:5
ֶנֶפׁש ֶאל־ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל:  ִּכי ֹכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה יַַען ַמְחֲא ָיד ְוַרְקֲע ְּבָרֶגל וִַּתְׂשַמח ְּבָכל־ָׁשאְט ּבְ 25:6
־לבג ְלַבז ַלּגֹוִים ְוִהְכַרִּתי ִמן־ָהַעִּמים ְוַהֲאַבְדִּתי ִמן־הָ 25:7 ֲאָרצֹות  ָלֵכן ִהְנִני ָנִטיִתי ֶאת־יִָדי ָעֶלי ּוְנַתִּתי

ַאְׁשִמיְד ְויַָדְעָּת ִּכי־ֲאִני ְיהוָה: 
ה יַַען ֲאֹמר מֹוָאב ְוֵׂשִעיר ִהֵּנה ְּכָכל־ַהּגֹוִים ֵּבית ְיהּוָדה:  ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהוִ 25:8
ָלֵכן ִהְנִני ֹפֵתַח ֶאת־ֶּכֶתף מֹוָאב ֵמֶהָעִרים ֵמָעָריו ִמָּקֵצהּו ְצִבי ֶאֶרץ ֵּבית ַהְיִׁשיֹמת ַּבַעל ְמעֹון וקריתמה  25:9

ְוִקְריָָתְיָמה:  
ְנַתִּתיָה ְלמֹוָרָׁשה ְלַמַען לֹא־ִתָּזֵכר ְּבֵני־ַעּמֹון ַּבּגֹוִים: ִלְבֵני־ֶקֶדם ַעל־ְּבֵני ַעּמֹון ּו25:10
ּוְבמֹוָאב ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים ְויְָדעּו ִּכי־ֲאִני ְיהוָה: 25:11
ְּקמּו ָבֶהם:  ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה יַַען ֲעׂשֹות ֱאדֹום ִּבְנֹקם ָנָקם ְלֵבית ְיהּוָדה וֶַּיְאְׁשמּו ָאׁשֹום ְונִ 25:12



יָמן ּוְדָדֶנה  ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ְוָנִטִתי יִָדי ַעל־ֱאדֹום ְוִהְכַרִּתי ִמֶּמָּנה ָאָדם ּוְבֵהָמה ּוְנַתִּתיָה ָחְרָּבה ִמּתֵ 25:13
ַּבֶחֶרב ִיֹּפלּו: 

ֱאדֹום ְּכַאִּפי ְוַכֲחָמִתי ְויְָדעּו ֶאת־ִנְקָמִתי ְנֻאם ֲאֹדָני  ְוָנַתִּתי ֶאת־ִנְקָמִתי ֶּבֱאדֹום ְּביַד ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ְוָעׂשּו בֶ 25:14
ְיהִוה:

ֹוָלם:  ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה יַַען ֲעׂשֹות ְּפִלְׁשִּתים ִּבְנָקָמה וִַּיָּנְקמּו ָנָקם ִּבְׁשָאט ְּבֶנֶפׁש ְלַמְׁשִחית ֵאיַבת ע 25:15
ִני נֹוֶטה יִָדי ַעל־ְּפִלְׁשִּתים ְוִהְכַרִּתי ֶאת־ְּכֵרִתים ְוַהֲאַבְדִּתי ֶאת־ְׁשֵאִרית חֹוף ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִהנְ 25:16
ַהָּים: 

ְוָעִׂשיִתי ָבם ְנָקמֹות ְּגֹדלֹות ְּבתֹוְכחֹות ֵחָמה ְויְָדעּו ִּכי־ֲאִני ְיהוָה ְּבִתִּתי ֶאת־ִנְקָמִתי ָּבם: 25:17
י־ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ָהיָה ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר:  וְַיִהי ְּבַעְׁשּתֵ 26:1
ה: ֶּבן־ָאָדם יַַען ֲאֶׁשר־ָאְמָרה ֹּצר ַעל־ְירּוָׁשַלִם ֶהָאח ִנְׁשְּבָרה ַּדְלתֹות ָהַעִּמים ָנֵסָּבה ֵאָלי ִאָּמְלָאה ָהֳחָרבָ 26:2
ֹצר ְוַהֲעֵליִתי ָעַלִי ּגֹוִים ַרִּבים ְּכַהֲעלֹות ַהָּים ְלַגָּליו:  ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִהְנִני ָעַלִי 26:3
ְוִׁשֲחתּו ֹחמֹות ֹצר ְוָהְרסּו ִמְגָּדֶליָה ְוִסֵחיִתי ֲעָפָרּה ִמֶּמָּנה ְוָנַתִּתי אֹוָתּה ִלְצִחיַח ָסַלע:  26:4
י ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה ְוָהְיָתה ְלַבז ַלּגֹוִים:  ִמְׁשַטח ֲחָרִמים ִּתְהיֶה ְּבתֹו ַהָּים ִּכי ֲאִני ִדַּבְרִּת 26:5
ּוְבנֹוֶתיָה ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ַּבֶחֶרב ֵּתָהַרְגָנה ְויְָדעּו ִּכי־ֲאִני ְיהוָה:26:6
־ָּבֶבל ִמָּצפֹון ֶמֶל ְמָלִכים ּבְ 26:7 סּוס ּוְבֶרֶכב  ִּכי ֹכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִהְנִני ֵמִביא ֶאל־ֹצר ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶל

ּוְבָפָרִׁשים ְוָקָהל ְוַעם־ָרב:  
ְּבנֹוַתִי ַּבָּׂשֶדה ַּבֶחֶרב יֲַהֹרג ְוָנַתן ָעַלִי ָּדיֵק ְוָׁשַפ ָעַלִי ֹסְלָלה ְוֵהִקים ָעַלִי ִצָּנה: 26:8
ַתִי ִיֹּתץ ְּבַחְרבֹוָתיו:26:9 ּוְמִחי ָקָבּלֹו ִיֵּתן ְּבֹחמֹוָתִי ּוִמְגְּד

ְמבֹוֵאי ִעיר  ִמִּׁשְפַעת סּוָסיו ְיַכֵּס ֲאָבָקם ִמּקֹול ָּפַרׁש ְוַגְלַּגל ָוֶרֶכב ִּתְרַעְׁשָנה חֹומֹוַתִי ְּבֹבאֹו ִּבְׁשָעַרִי ּכִ 26:10
ְמֻבָּקָעה: 

 ָלָאֶרץ ֵּתֵרד:  ְּבַפְרסֹות סּוָסיו ִיְרֹמס ֶאת־ָּכל־חּוצֹוָתִי ַעֵּמ ַּבֶחֶרב יֲַהֹרג ּוַמְּצבֹות ֻעּזֵ 26:11
 ְּבתֹו ַמִים יִָׂשימּו:  ְוָׁשְללּו ֵחיֵל ּוָבְזזּו ְרֻכָּלֵת ְוָהְרסּו חֹומֹוַתִי ּוָבֵּתי ֶחְמָּדֵת ִיֹּתצּו וֲַאָבַנִי ְוֵעַצִי וֲַעָפרֵ 26:12
עֹוד:  ְוִהְׁשַּבִּתי ֲהמֹון ִׁשיָרִי ְוקֹול ִּכּנֹוַרִי לֹא ִיָּׁשַמע 26:13
: ּוְנַתִּתי ִלְצִחיַח ֶסַלע ִמְׁשַטח ֲחָרִמים ִּתְהיֶה לֹא ִתָּבֶנה עֹוד ִּכי ֲאִני ְיהָוה ִּדַּבְרִּתי ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה26:14
ִיְרֲעׁשּו ָהִאִּיים:  ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ְלצֹור ֲהלֹא ִמּקֹול ַמַּפְלֵּת ֶּבֱאֹנק ָחָלל ֵּבָהֵרג ֶהֶרג ְּבתֹוֵכ  26:15
ָּבׁשּו  ְויְָרדּו ֵמַעל ִּכְסאֹוָתם ֹּכל ְנִׂשיֵאי ַהָּים ְוֵהִסירּו ֶאת־ְמִעיֵליֶהם ְוֶאת־ִּבְגֵדי ִרְקָמָתם ִיְפֹׁשטּו ֲחָרדֹות ִילְ 26:16

  : ַעל־ָהָאֶרץ יֵֵׁשבּו ְוָחְרדּו ִלְרָגִעים ְוָׁשְממּו ָעָלִי
ה ְוָאְמרּו ָל ֵאי ָאַבְדְּת ִנְׁשַּבְּת ִמַּיִּמים ָהִעיר ַהֻהָּלָלה ֲאֶׁשר ָהְיָתה ֲחָזָקה ַבָּים ִהיא ְוֹיְׁשֶביָה  ְוָנְׂשאּו ָעַלִי ִקינָ 26:17

ֲאֶׁשר־ָנְתנּו ִחִּתיָתם ְלָכל־יֹוְׁשֶביָה:  
: ַעָּתה יְֶחְרדּו ָהִאִּין יֹום ַמַּפְלֵּת ְוִנְבֲהלּו ָהִאִּיים ֲאֶׁשר־ַּבָּים ִמּצֵ 26:18 אֵת
ְוִכּסּו  ִּכי ֹכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ְּבִתִּתי ֹאָת ִעיר ֶנֱחֶרֶבת ֶּכָעִרים ֲאֶׁשר לֹא־נֹוָׁשבּו ְּבַהֲעלֹות ָעַלִי ֶאת־ְּתהֹום26:19

ַהַּמִים ָהַרִּבים:  
ֶאֶרץ ַּתְחִּתּיֹות ָּכֳחָרבֹות ֵמעֹוָלם ֶאת־יֹוְרֵדי בֹור ְלַמַען  ְוהֹוַרְדִּתי ֶאת־יֹוְרֵדי בֹור ֶאל־ַעם עֹוָלם ְוהֹוַׁשְבִּתי ּבְ 26:20

לֹא ֵתֵׁשִבי ְוָנַתִּתי ְצִבי ְּבֶאֶרץ ַחִּיים:  
ַּבָּלהֹות ֶאְּתֵנ ְוֵאיֵנ ּוְתֻבְקִׁשי ְולֹא־ִתָּמְצִאי עֹוד ְלעֹוָלם ְנֻאם ֲאֹדָני ְיֹהִוה: 26:21

ֵאַלי ֵלאֹמר: וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה27:1
ְוַאָּתה ֶבן־ָאָדם ָׂשא ַעל־ֹצר ִקיָנה: 27:2
ְּת  ְוָאַמְרָּת ְלצֹור הישבתי ַהֹּיֶׁשֶבת ַעל־ְמבֹוֹאת יָם ֹרֶכֶלת ָהַעִּמים ֶאל־ִאִּיים ַרִּבים ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה צֹור אַ 27:3

ָאַמְרְּת ֲאִני ְּכִליַלת ֹיִפי:  
:  ְּבֵלב יִַּמים ְּגבּולָ 27:4 ִי ֹּבַנִי ָּכְללּו יְָפֵי
27:5  : ְּברֹוִׁשים ִמְּׂשִניר ָּבנּו ָל ֵאת ָּכל־ֻלֹחָתִים ֶאֶרז ִמְּלָבנֹון ָלָקחּו ַלֲעׂשֹות ֹּתֶרן ָעָלִי
ַאּלֹוִנים ִמָּבָׁשן ָעׂשּו ִמּׁשֹוָטִי ַקְרֵׁש ָעׂשּו־ֵׁשן ִּבְתַאּׁשִרים ֵמִאֵּיי כתים ִּכִּתִּיים:27:6
27:7: ֵׁשׁש־ְּבִרְקָמה ִמִּמְצַרִים ָהיָה ִמְפָרֵׂש ִלְהיֹות ָל ְלֵנס ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ֵמִאֵּיי ֱאִליָׁשה ָהיָה ְמַכֵּס
27:8  : ֹיְׁשֵבי ִצידֹון ְוַאְרוַד ָהיּו ָׁשִטים ָל ֲחָכַמִי צֹור ָהיּו ָב ֵהָּמה ֹחְבָלִי
:  ִזְקֵני ְגַבל וֲַחָכמֶ 27:9 יָה ָהיּו ָב ַמֲחִזיֵקי ִּבְדֵק ָּכל־ֳאִנּיֹות ַהָּים ּוַמָּלֵחיֶהם ָהיּו ָב ַלֲעֹרב ַמֲעָרֵב

27:10  : ָּפַרס ְולּוד ּופּוט ָהיּו ְבֵחיֵל ַאְנֵׁשי ִמְלַחְמֵּת ָמֵגן ְוכֹוַבע ִּתּלּו־ָב ֵהָּמה ָנְתנּו ֲהָדֵר
־חֹומֹוַתִי ָסִביב ְוַגָּמִדים ְּבִמְגְּדלֹוַתִי ָהיּו ִׁשְלֵטיֶהם ִּתּלּו ַעל־חֹומֹוַתִי ָסִביב ֵהָּמה ָּכְללּו  ְּבֵני ַאְרוַד ְוֵחיֵל ַעל27:11
  : יְָפיֵ

27:12  : ַּתְרִׁשיׁש ֹסַחְרֵּת ֵמֹרב ָּכל־הֹון ְּבֶכֶסף ַּבְרֶזל ְּבִדיל ְועֹוֶפֶרת ָנְתנּו ִעְזבֹוָנִי



: יָוָן ֻּתַבל ו27:13ָ ֶמֶׁש ֵהָּמה ֹרְכָלִי ְּבֶנֶפׁש ָאָדם ּוְכֵלי ְנֹחֶׁשת ָנְתנּו ַמֲעָרֵב
27:14 : ִמֵּבית ּתֹוַגְרָמה סּוִסים ּוָפָרִׁשים ּוְפָרִדים ָנְתנּו ִעְזבֹוָנִי
:  ְּבֵני ְדָדן ֹרְכַלִי ִאִּיים ַרִּבים ְסֹחַרת יֵָד ַקְרנֹות ֵׁשן והובנים ְוָהְבִנים הֵ 27:15 ִׁשיבּו ֶאְׁשָּכֵר
27:16  : ֲאָרם ֹסַחְרֵּת ֵמֹרב ַמֲעָׂשִי ְּבֹנֶפ ַאְרָּגָמן ְוִרְקָמה ּובּוץ ְוָראֹמת ְוַכְדֹּכד ָנְתנּו ְּבִעְזבֹוָנִי
:  ְיהּוָדה ְוֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה ֹרְכָלִי ְּבִחֵּטי ִמִּנית ּוַפַּנג ּוְדַבׁש וֶָׁשֶמן וָֹצִרי ָנְת 27:17 נּו ַמֲעָרֵב
ַּדֶּמֶׂשק ֹסַחְרֵּת ְּבֹרב ַמֲעַׂשִי ֵמֹרב ָּכל־הֹון ְּביֵין ֶחְלּבֹון ְוֶצֶמר ָצַחר:  27:18
ְוָדן ְויָוָן ְמאּוָּזל ְּבִעְזבֹוַנִי ָנָתּנּו ַּבְרֶזל ָעׁשֹות ִקָּדה ְוָקֶנה ְּבַמֲעָרֵב ָהיָה:  27:19
י־ֹחֶפׁש ְלִרְכָּבה:  ְּדָדן ֹרַכְלֵּת ְבִבְגדֵ 27:20
27:21  : ֲעַרב ְוָכל־ְנִׂשיֵאי ֵקָדר ֵהָּמה ֹסֲחֵרי יֵָד ְּבָכִרים ְוֵאיִלים ְוַעּתּוִדים ָּבם ֹסֲחָרִי
27:22  : ֹרְכֵלי ְׁשָבא ְוַרְעָמה ֵהָּמה ֹרְכָלִי ְּברֹאׁש ָּכל־ֹּבֶׂשם ּוְבָכל־ֶאֶבן ְיָקָרה ְוָזָהב ָנְתנּו ִעְזבֹוָנִי
27:23  : ָחָרן ְוַכֵּנה וֶָעֶדן ֹרְכֵלי ְׁשָבא ַאּׁשּור ִּכְלַמד ֹרַכְלֵּת
:  ֵהָּמה ֹרְכַלִי ְּבַמְכֻלִלים ִּבְגלֹוֵמי ְּתֵכֶלת ְוִרְקָמה ּוְבִגְנֵזי ְּבֹרִמים ַּבֲחָבִלים ֲחֻבִׁשים וֲַאֻרִזים ְּבַמְר 27:24 ֻכְלֵּת
ָרֵב וִַּתָּמְלִאי וִַּתְכְּבִדי ְמֹאד ְּבֵלב־יִַּמים: ֳאִנּיֹות ַּתְרִׁשיׁש ָׁשרֹוַתִי ַמעֲ 27:25
ְּבַמִים ַרִּבים ֱהִביאּו ַהָּׁשִטים ֹאָת רּוַח ַהָּקִדים ְׁשָבֵר ְּבֵלב יִַּמים:  27:26
 ְוָכל־ַאְנֵׁשי ִמְלַחְמֵּת ֲאֶׁשר־ָּב  הֹוֵנ ְוִעְזבֹוַנִי ַמֲעָרֵב ַמָּלַחִי ְוֹחְבָלִי ַמֲחִזיֵקי ִבְדֵקך ְוֹעְרֵבי ַמֲעָרבֵ 27:27

 : ּוְבָכל־ְקָהֵל ֲאֶׁשר ְּבתֹוֵכ ִיְּפלּו ְּבֵלב יִַּמים ְּביֹום ַמַּפְלֵּת
ְלקֹול ַזֲעַקת ֹחְבָלִי ִיְרֲעׁשּו ִמְגֹרׁשֹות:  27:28
ֵלי ַהָּים ֶאל־ָהָאֶרץ יֲַעֹמדּו: ְויְָרדּו ֵמָאִנּיֹוֵתיֶהם ֹּכל ֹּתְפֵׂשי ָמׁשֹוט ַמָּלִחים ֹּכל ֹחבְ 27:29
ְוִהְׁשִמיעּו ָעַלִי ְּבקֹוָלם ְוִיְזֲעקּו ָמָרה ְויֲַעלּו ָעָפר ַעל־ָראֵׁשיֶהם ָּבֵאֶפר ִיְתַּפָּלׁשּו: 27:30
ְוִהְקִריחּו ֵאַלִי ָקְרָחה ְוָחְגרּו ַׂשִּקים ּוָבכּו ֵאַלִי ְּבַמר־ֶנֶפׁש ִמְסֵּפד ָמר:  27:31
ָנְׂשאּו ֵאַלִי ְּבִניֶהם ִקיָנה ְוקֹוְננּו ָעָלִי ִמי ְכצֹור ְּכֻדָמה ְּבתֹו ַהָּים:  וְ 27:32
ְּבֵצאת ִעְזבֹוַנִי ִמַּיִּמים ִהְׂשַּבַעְּת ַעִּמים ַרִּבים ְּבֹרב הֹוַנִי ּוַמֲעָרַבִי ֶהֱעַׁשְרְּת ַמְלֵכי־ָאֶרץ: 27:33
ַמֲעַמֵּקי־ָמִים ַמֲעָרֵב ְוָכל־ְקָהֵל ְּבתֹוֵכ ָנָפלּו:  ֵעת ִנְׁשֶּבֶרת ִמַּיִּמים ּבְ 27:34
ֹּכל ֹיְׁשֵבי ָהִאִּיים ָׁשְממּו ָעָלִי ּוַמְלֵכיֶהם ָׂשֲערּו ַׂשַער ָרֲעמּו ָּפִנים: 27:35
ֹסֲחִרים ָּבַעִּמים ָׁשְרקּו ָעָלִי ַּבָּלהֹות ָהִיית ְוֵאיֵנ ַעד־עֹוָלם: 27:36

וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר: 28:1
ִהים יַָׁשְבּתִ 28:2 י ְּבֵלב יִַּמים  ֶּבן־ָאָדם ֱאֹמר ִלְנִגיד ֹצר ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיֹהִוה יַַען ָּגַבּה ִלְּב וַּתֹאֶמר ֵאל ָאִני מֹוַׁשב ֱא

ִהים:   ְוַאָּתה ָאָדם ְולֹא־ֵאל וִַּתֵּתן ִלְּב ְּכֵלב ֱא
:  ִהֵּנה 28:3 ָחָכם ַאָּתה מדנאל ִמָּדִנֵּיאל ָּכל־ָסתּום לֹא ֲעָממּו
28:4  : ְּבָחְכָמְת ּוִבְתבּוָנְת ָעִׂשיָת ְּל ָחִיל וַַּתַעׂש ָזָהב וֶָכֶסף ְּבאֹוְצרֹוֶתי
28:5 : ְּבֹרב ָחְכָמְת ִּבְרֻכָּלְת ִהְרִּביָת ֵחיֶל וִַּיְגַּבּה ְלָבְב ְּבֵחיֶל
ִהים: 28:6 ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה יַַען ִּתְּת ֶאת־ְלָבְב ְּכֵלב ֱא
28:7  : ָלֵכן ִהְנִני ֵמִביא ָעֶלי ָזִרים ָעִריֵצי ּגֹוִים ְוֵהִריקּו ַחְרבֹוָתם ַעל־ְיִפי ָחְכָמֶת ְוִחְּללּו ִיְפָעֶת
ל ְּבֵלב יִַּמים:  ַלַּׁשַחת יֹוִרדּו וַָמָּתה ְממֹוֵתי ָחלָ 28:8
28:9  : ִהים ָאִני ִלְפֵני ֹהְרֶג ְוַאָּתה ָאָדם ְולֹא־ֵאל ְּביַד ְמַחְלֶלי ֶהָאֹמר ּתֹאַמר ֱא

מֹוֵתי ֲעֵרִלים ָּתמּות ְּביַד־ָזִרים ִּכי ֲאִני ִדַּבְרִּתי ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה: 28:10
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר:  28:11
יל  ֶּבן־ָאָדם ָׂשא ִקיָנה ַעל־ֶמֶל צֹור ְוָאַמְרָּת ּלֹו ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ַאָּתה חֹוֵתם ָּתְכִנית ָמֵלא ָחְכָמה ּוְכלִ 28:12

ֹיִפי:  
ם ַּתְרִׁשיׁש ֹׁשַהם ְוי28:13ָ ִהים ָהִייָת ָּכל־ֶאֶבן ְיָקָרה ְמֻסָכֶת ֹאֶדם ִּפְטָדה ְויֲָה ְׁשֵפה ַסִּפיר ֹנֶפ ּוָבְרַקת  ְּבֵעֶדן ַּגן־ֱא

ְוָזָהב ְמֶלאֶכת ֻּתֶּפי ּוְנָקֶבי ָּב ְּביֹום ִהָּבַרֲא ּכֹוָננּו: 
ִהים ָהִייָת ְּבתֹו ַאְבֵני־ֵאׁש ִהְתַהָּלְכָּת:  28:14 ַאְּת־ְּכרּוב ִמְמַׁשח ַהּסֹוֵכ ּוְנַתִּתי ְּבַהר ֹקֶדׁש ֱא
: ָּתִמים ַאָּתה ִּבְד 28:15 ָרֶכי ִמּיֹום ִהָּבְרָא ַעד־ִנְמָצא ַעְוָלָתה ָּב
ִהים וַָאֶּבְד ְּכרּוב ַהֹּסֵכ ִמּתֹו ַאְבֵני 28:16 ־ֵאׁש: ְּבֹרב ְרֻכָּלְת ָמלּו תֹוְכ ָחָמס וֶַּתֱחָטא וֶָאַחֶּלְל ֵמַהר ֱא
:  ָּגַבּה ִלְּב ְּביְָפיֶ ִׁשַחָּת ָחְכָמְת ַעל־יִ 28:17 ְפָעֶת ַעל־ֶאֶרץ ִהְׁשַלְכִּתי ִלְפֵני ְמָלִכים ְנַתִּתי ְלַרֲאוָה ָב
־ָהָאֶרץ ְלֵעיֵני  ֵמֹרב ֲעוֶני ְּבֶעוֶל ְרֻכָּלְת ִחַּלְלָּת ִמְקָּדֶׁשי וָאֹוִצא־ֵאׁש ִמּתֹוְכ ִהיא ֲאָכַלְת וֶָאֶּתְנ ְלֵאֶפר ַעל28:18

  : ָּכל־ֹרֶאי
ְדֶעי ָּבַעִּמים ָׁשְממּו ָעֶלי ַּבָּלהֹות ָהִייָת ְוֵאיְנ ַעד־עֹוָלם:ָּכל־יֹו28:19
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר:  28:20



ֶּבן־ָאָדם ִׂשים ָּפֶני ֶאל־ִצידֹון ְוִהָּנֵבא ָעֶליָה:  28:21
ְכַּבְדִּתי ְּבתֹוֵכ ְויְָדעּו ִּכי־ֲאִני ְיהוָה ַּבֲעׂשֹוִתי ָבּה ְׁשָפִטים  ְוָאַמְרָּת ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִהְנִני ָעַלִי ִצידֹון ְונִ 28:22

ְוִנְקַּדְׁשִּתי ָבּה:  
ה:  ְוִׁשַּלְחִּתי־ָבּה ֶּדֶבר וָָדם ְּבחּוצֹוֶתיָה ְוָנַפל ָחָלל ְּבתֹוָכּה ְּבֶחֶרב ָעֶליָה ִמָּסִביב ְויְָדעּו ִּכי־ֲאִני ְיהו28:23ָ
ה עֹוד ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ִסּלֹון ַמְמִאיר ְוקֹוץ ַמְכִאב ִמֹּכל ְסִביֹבָתם ַהָּׁשאִטים אֹוָתם ְויְָדעּו ִּכי ֲאִני ֲאֹדָני  ְולֹא־ִיְהי28:24ֶ
ְיהִוה: 

ָבם ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ְויְָׁשבּו  ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ְּבַקְּבִצי ֶאת־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִמן־ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ָנֹפצּו ָבם ְוִנְקַּדְׁשִּתי 28:25
ַעל־ַאְדָמָתם ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלַעְבִּדי ְליֲַעֹקב:  

ָתם ְויְָׁשבּו ָעֶליָה ָלֶבַטח ּוָבנּו ָבִּתים ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְויְָׁשבּו ָלֶבַטח ַּבֲעׂשֹוִתי ְׁשָפִטים ְּבֹכל ַהָּׁשאִטים אֹ 28:26
ֵהיֶהם:ִמְּסִביבֹוָתם ְויְָדעּו ִּכי ֲאִני ְיהוָה ֱא

ַּבָּׁשָנה ָהֲעִׂשיִרית ָּבֲעִׂשִרי ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר ַלֹחֶדׁש ָהיָה ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר:  29:1
ֶּבן־ָאָדם ִׂשים ָּפֶני ַעל־ַּפְרֹעה ֶמֶל ִמְצָרִים ְוִהָּנֵבא ָעָליו ְוַעל־ִמְצַרִים ֻּכָּלּה:  29:2
־ִמְצַרִים ַהַּתִּנין ַהָּגדֹול ָהֹרֵבץ ְּבתֹו ְיֹאָריו ֲאֶׁשר ַּדֵּבר ְוָאַמְר 29:3 ָּת ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִהְנִני ָעֶלי ַּפְרֹעה ֶמֶל

ָאַמר ִלי ְיֹאִרי וֲַאִני ֲעִׂשיִתִני: 
 ְוַהֲעִליִתי ִמּתֹו ְיֹאֶרי ְוֵאת ָּכל־ְּדַגת  ְוָנַתִּתי חחיים ַחִחים ִּבְלָחיֶי ְוִהְדַּבְקִּתי ְדַגת־ְיֹאֶרי ְּבַקְׂשְקׂשֶֹתי 29:4

ְיֹאֶרי ְּבַקְׂשְקׂשֶֹתי ִּתְדָּבק:  
ַחַּית ָהָאֶרץ  ּוְנַטְׁשִּתי ַהִּמְדָּבָרה אֹוְת ְוֵאת ָּכל־ְּדַגת ְיֹאֶרי ַעל־ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ִּתּפֹול לֹא ֵתָאֵסף ְולֹא ִתָּקֵבץ לְ 29:5

ִים ְנַתִּתי ְלָאְכָלה:  ּוְלעֹוף ַהָּׁשמַ 
ְויְָדעּו ָּכל־ֹיְׁשֵבי ִמְצַרִים ִּכי ֲאִני ְיהוָה יַַען ֱהיֹוָתם ִמְׁשֶעֶנת ָקֶנה ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל:  29:6
ם  ְּבָתְפָׂשם ְּב בכפך ַבַּכף ֵּתרֹוץ ּוָבַקְעָּת ָלֶהם ָּכל־ָּכֵתף ּוְבִהָּׁשֲעָנם ָעֶלי ִּתָּׁשֵבר וִהְמַעדת ָלהֶ 29:7

ָּכל־ָמְתָנִים: 
ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִהְנִני ֵמִביא ָעַלִי ָחֶרב ְוִהְכַרִּתי ִמֵּמ ָאָדם ּוְבֵהָמה:  29:8
ְוָהְיָתה ֶאֶרץ־ִמְצַרִים ִלְׁשָמָמה ְוָחְרָּבה ְויְָדעּו ִּכי־ֲאִני ְיהוָה יַַען ָאַמר ְיֹאר ִלי וֲַאִני ָעִׂשיִתי:  29:9

בּול ּכּוׁש: ָלֵכן ִהְנִני ֵאֶלי ְוֶאל־ְיֹאֶרי ְוָנַתִּתי ֶאת־ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלָחְרָּבֹוה ֹחֶרב ְׁשָמָמה ִמִּמְגֹּדל ְסוֵֵנה ְוַעד־ּגְ 29:10
לֹא ַתֲעָבר־ָּבּה ֶרֶגל ָאָדם ְוֶרֶגל ְּבֵהָמה לֹא ַתֲעָבר־ָּבּה ְולֹא ֵתֵׁשב ַאְרָּבִעים ָׁשָנה: 29:11
ְרָּבִעים  ָנַתִּתי ֶאת־ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשָמָמה ְּבתֹו ֲאָרצֹות ְנַׁשּמֹות ְוָעֶריָה ְּבתֹו ָעִרים ָמֳחָרבֹות ִּתְהיֶיןָ ְׁשָמָמה אַ וְ 29:12

ָׁשָנה וֲַהִפֹצִתי ֶאת־ִמְצַרִים ַּבּגֹוִים ְוֵזִריִתים ָּבֲאָרצֹות:
ִעים ָׁשָנה ֲאַקֵּבץ ֶאת־ִמְצַרִים ִמן־ָהַעִּמים ֲאֶׁשר־ָנֹפצּו ָׁשָּמה:  ִּכי ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִמֵּקץ ַאְרּבָ 29:13
ְוַׁשְבִּתי ֶאת־ְׁשבּות ִמְצַרִים וֲַהִׁשֹבִתי ֹאָתם ֶאֶרץ ַּפְתרֹוס ַעל־ֶאֶרץ ְמכּוָרָתם ְוָהיּו ָׁשם ַמְמָלָכה ְׁשָפָלה:  29:14
ֵּׂשא עֹוד ַעל־ַהּגֹוִים ְוִהְמַעְטִּתים ְלִבְלִּתי ְרדֹות ַּבּגֹוִים:  ִמן־ַהַּמְמָלכֹות ִּתְהיֶה ְׁשָפָלה ְולֹא־ִתְתנַ 29:15
ְולֹא ִיְהיֶה־עֹוד ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ְלִמְבָטח ַמְזִּכיר ָעון ִּבְפנֹוָתם ַאֲחֵריֶהם ְויְָדעּו ִּכי ֲאִני ֲאֹדָני ְיהִוה:29:16
ֶאָחד ַלֹחֶדׁש ָהיָה ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר: וְַיִהי ְּבֶעְׂשִרים וֶָׁשַבע ָׁשָנה ָּבִראׁשֹון ּבְ 29:17
־ָּבֶבל ֶהֱעִביד ֶאת־ֵחילֹו ֲעֹבָדה ְגֹדָלה ֶאל־ֹצר ָּכל־רֹאׁש ֻמְקָרח ְוָכל־ָּכֵתף ְמרּוטָ 29:18 ה  ֶּבן־ָאָדם ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶל

: ְוָׂשָכר לֹא־ָהיָה לֹו ּוְלֵחילֹו ִמֹּצר ַעל־ָהֲעֹבָדה ֲאֶׁשר־ָעַבד ָעֶליהָ 
־ָּבֶבל ֶאת־ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוָנָׂשא ֲהֹמָנּה ְוָׁשַלל29:19 ְׁשָלָלּה ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִהְנִני ֹנֵתן ִלְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶל

ּוָבַזז ִּבָּזּה ְוָהְיָתה ָׂשָכר ְלֵחילֹו:  
ֶרץ ִמְצָרִים ֲאֶׁשר ָעׂשּו ִלי ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה: ְּפֻעָּלתֹו ֲאֶׁשר־ָעַבד ָּבּה ָנַתִּתי לֹו ֶאת־אֶ 29:20
ַּבּיֹום ַההּוא ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ּוְל ֶאֵּתן ִּפְתחֹון־ֶּפה ְּבתֹוָכם ְויְָדעּו ִּכי־ֲאִני ְיהוָה:29:21

וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר: 30:1
ַמְרָּת ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ֵהיִלילּו ָהּה ַלּיֹום:  ֶּבן־ָאָדם ִהָּנֵבא ְואָ 30:2
ִּכי־ָקרֹוב יֹום ְוָקרֹוב יֹום ַליהוָה יֹום ָעָנן ֵעת ּגֹוִים ִיְהיֶה: 30:3
ְיסֹוֹדֶתיָה:  ּוָבָאה ֶחֶרב ְּבִמְצַרִים ְוָהְיָתה ַחְלָחָלה ְּבכּוׁש ִּבְנֹפל ָחָלל ְּבִמְצָרִים ְוָלְקחּו ֲהמֹוָנּה ְוֶנֶהְרסּו 30:4
ּכּוׁש ּופּוט ְולּוד ְוָכל־ָהֶעֶרב ְוכּוב ּוְבֵני ֶאֶרץ ַהְּבִרית ִאָּתם ַּבֶחֶרב ִיֹּפלּו:30:5
י ְיהִוה:  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְוָנְפלּו ֹסְמֵכי ִמְצַרִים ְויַָרד ְּגאֹון ֻעָּזּה ִמִּמְגֹּדל ְסוֵֵנה ַּבֶחֶרב ִיְּפלּו־ָבּה ְנֻאם ֲאֹדנָ 30:6
־ָעִרים ַנֲחָרבֹות ִּתְהיֶיָנה:  30:7 ְוָנַׁשּמּו ְּבתֹו ֲאָרצֹות ְנַׁשּמֹות ְוָעָריו ְּבתֹו
ְויְָדעּו ִּכי־ֲאִני ְיהוָה ְּבִתִּתי־ֵאׁש ְּבִמְצַרִים ְוִנְׁשְּברּו ָּכל־ֹעְזֶריָה:  30:8
ּכּוׁש ֶּבַטח ְוָהְיָתה ַחְלָחָלה ָבֶהם ְּביֹום ִמְצַרִים ִּכי ִהֵּנה  ַּבּיֹום ַההּוא יְֵצאּו ַמְלָאִכים ִמְּלָפַני ַּבִּצים ְלַהֲחִריד ֶאת־30:9

ָּבָאה: 
־ָּבֶבל:  30:10 ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ְוִהְׁשַּבִּתי ֶאת־ֲהמֹון ִמְצַרִים ְּביַד ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶל



ָהָאֶרץ ְוֵהִריקּו ַחְרבֹוָתם ַעל־ִמְצַרִים ּוָמְלאּו ֶאת־ָהָאֶרץ ָחָלל:  הּוא ְוַעּמֹו ִאּתֹו ָעִריֵצי גֹוִים מּוָבִאים ְלַׁשֵחת30:11
ָאּה ְּביַד־ָזִרים ֲאִני ְיהוָה  30:12 ְוָנַתִּתי ְיֹאִרים ָחָרָבה ּוָמַכְרִּתי ֶאת־ָהָאֶרץ ְּביַד־ָרִעים וֲַהִׁשֹּמִתי ֶאֶרץ ּוְמ

ִּדַּבְרִּתי: 
הִוה ְוַהֲאַבְדִּתי ִגּלּוִלים ְוִהְׁשַּבִּתי ֱאִליִלים ִמֹּנף ְוָנִׂשיא ֵמֶאֶרץ־ִמְצַרִים לֹא ִיְהיֶה־עֹוד ְוָנַתִּתי  ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני יְ 30:13

ִיְרָאה ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:  
וֲַהִׁשֹּמִתי ֶאת־ַּפְתרֹוס ְוָנַתִּתי ֵאׁש ְּבֹצַען ְוָעִׂשיִתי ְׁשָפִטים ְּבנֹא: 30:14
ֲחָמִתי ַעל־ִסין ָמעֹוז ִמְצָרִים ְוִהְכַרִּתי ֶאת־ֲהמֹון נֹא: ְוָׁשַפְכִּתי 30:15
ְוָנַתִּתי ֵאׁש ְּבִמְצַרִים חּול תחיל ָּתחּול ִסין ְונֹא ִּתְהיֶה ְלִהָּבֵקַע ְוֹנף ָצֵרי יֹוָמם:  30:16
ַּבחּוֵרי אֹון ּוִפי־ֶבֶסת ַּבֶחֶרב ִיֹּפלּו ְוֵהָּנה ַּבְּׁשִבי ֵתַלְכָנה: 30:17
ה ּוְבנֹוֶתיָה ּוִבְתַחְפְנֵחס ָחַׂש ַהּיֹום ְּבִׁשְבִרי־ָׁשם ֶאת־ֹמטֹות ִמְצַרִים ְוִנְׁשַּבת־ָּבּה ְּגאֹון ֻעָּזּה ִהיא ָעָנן ְיַכֶּסּנָ 30:18

ַּבְּׁשִבי ֵתַלְכָנה: 
ְוָעִׂשיִתי ְׁשָפִטים ְּבִמְצָרִים ְויְָדעּו ִּכי־ֲאִני ְיהוָה:30:19
ְׂשֵרה ָׁשָנה ָּבִראׁשֹון ְּבִׁשְבָעה ַלֹחֶדׁש ָהיָה ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר: וְַיִהי ְּבַאַחת עֶ 30:20
־ִמְצַרִים ָׁשָבְרִּתי ְוִהֵּנה לֹא־ֻחְּבָׁשה ָלֵתת ְרֻפאֹות ָלׂשּום ִחּתּול ְלָחְבָׁשּה30:21 ֶּבן־ָאָדם ֶאת־ְזרֹוַע ַּפְרֹעה ֶמֶל

ְלָחְזָקּה ִלְתֹּפׂש ֶּבָחֶרב: 
־ִמְצַרִים ְוָׁשַבְרִּתי ֶאת־ְזֹרֹעָתיו ֶאת־ַהֲחָזָקה ְוֶאת־ַהּנִ 30:22 ְׁשָּבֶרת  ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיֹהִוה ִהְנִני ֶאל־ַּפְרֹעה ֶמֶל

ְוִהַּפְלִּתי ֶאת־ַהֶחֶרב ִמָּידֹו:  
וֲַהִפצֹוִתי ֶאת־ִמְצַרִים ַּבּגֹוִים ְוֵזִריִתם ָּבֲאָרצֹות:  30:23
ל ְלָפָניו:  ְקִּתי ֶאת־ְזֹרעֹות ֶמֶל ָּבֶבל ְוָנַתִּתי ֶאת־ַחְרִּבי ְּביָדֹו ְוָׁשַבְרִּתי ֶאת־ְזֹרעֹות ַּפְרֹעה ְוָנַאק ַנֲאקֹות ָחלָ ְוִחּזַ 30:24
־ָּבֶבל  ְוַהֲחַזְקִּתי ֶאת־ְזֹרעֹות ֶמֶל ָּבֶבל ּוְזֹרעֹות ַּפְרֹעה ִּתֹּפְלָנה ְויְָדעּו ִּכי־ֲאִני ְיהוָה ְּבִתִּתי 30:25 ַחְרִּבי ְּביַד ֶמֶל

ְוָנָטה אֹוָתּה ֶאל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים:  
וֲַהִפצֹוִתי ֶאת־ִמְצַרִים ַּבּגֹוִים ְוֵזִריִתי אֹוָתם ָּבֲאָרצֹות ְויְָדעּו ִּכי־ֲאִני ְיהוָה: 30:26

ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר:  וְַיִהי ְּבַאַחת ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַּבְּׁשִליִׁשי ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ָהיָה 31:1
31:2  : ־ִמְצַרִים ְוֶאל־ֲהמֹונֹו ֶאל־ִמי ָּדִמיָת ְבָגְדֶל ֶּבן־ָאָדם ֱאֹמר ֶאל־ַּפְרֹעה ֶמֶל
ִהֵּנה ַאּׁשּור ֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ְיֵפה ָעָנף ְוֹחֶרׁש ֵמַצל ּוְגַבּה קֹוָמה ּוֵבין ֲעֹבִתים ָהְיָתה ַצַּמְרּתֹו: 31:3
ֶתיָה ִׁשְלָחה ֶאל ָּכל־ֲעֵצי ַהָּׂשדֶ ַמִים ּגִ 31:4 ה: ְּדלּוהּו ְּתהֹום ֹרְמָמְתהּו ֶאת־ַנֲהֹרֶתיָה ֹהֵל ְסִביבֹות ַמָּטָעּה ְוֶאת־ְּתָע
ים ְּבַׁשְּלחֹו:  ַעל־ֵּכן ָּגְבָהא ֹקָמתֹו ִמֹּכל ֲעֵצי ַהָּׂשֶדה וִַּתְרֶּביָנה ַסְרַעֹּפָתיו וֶַּתֱאַרְכָנה פארתו פֹאֹרָתיו ִמַּמִים ַרּבִ 31:5
ם ַרִּבים:  ִּבְסַעֹּפָתיו ִקְננּו ָּכל־עֹוף ַהָּׁשַמִים ְוַתַחת ּפֹאֹרָתיו יְָלדּו ֹּכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ּוְבִצּלֹו יְֵׁשבּו ֹּכל ּגֹויִ 31:6
וְַּיִיף ְּבָגְדלֹו ְּבֹאֶר ָּדִלּיֹוָתיו ִּכי־ָהיָה ָׁשְרׁשֹו ֶאל־ַמִים ַרִּבים: 31:7
ִהים ְּברֹוִׁשים לֹא ָדמּו ֶאל־ְסַעֹּפָתיו ְוַעְרֹמִנים לֹא־ָהיּו ְּכפֹאֹרָתיו ָּכל־ֵעץ  ֲארָ 31:8 ִזים לֹא־ֲעָמֻמהּו ְּבַגן־ֱא

ִהים לֹא־ָדָמה ֵאָליו ְּביְָפיֹו:   ְּבַגן־ֱא
ִהים: יֶָפה ֲעִׂשיִתיו ְּבֹרב ָּדִלּיֹוָתיו וְַיַקְנֻאהּו ָּכל־ֲעֵצי־ֵעֶדן ֲאֶׁשר ְּבַגן ָהאֱ 31:9

ָגְבהֹו: ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה יַַען ֲאֶׁשר ָּגַבְהָּת ְּבקֹוָמה וִַּיֵּתן ַצַּמְרּתֹו ֶאל־ֵּבין ֲעבֹוִתים ְוָרם ְלָבבֹו ּבְ 31:10
ְוֶאְּתֵנהּו ְּביַד ֵאיל ּגֹוִים ָעׂשֹו יֲַעֶׂשה לֹו ְּכִרְׁשעֹו ֵּגַרְׁשִּתהּו: 31:11
ו ְּבֹכל ֲאִפיֵקי  ְכְרֻתהּו ָזִרים ָעִריֵצי גֹוִים וִַּיְּטֻׁשהּו ֶאל־ֶהָהִרים ּוְבָכל־ֵּגָאיֹות ָנְפלּו ָדִלּיֹוָתיו וִַּתָּׁשַבְרָנה פֹאֹרָתי וַּיִ 31:12

ָהָאֶרץ וֵַּיְרדּו ִמִּצּלֹו ָּכל־ַעֵּמי ָהָאֶרץ וִַּיְּטֻׁשהּו:  
ָמִים ְוֶאל־ּפֹאֹרָתיו ָהיּו ֹּכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה:  ַעל־ַמַּפְלּתֹו ִיְׁשְּכנּו ָּכל־עֹוף ַהּׁשָ 31:13
ֵליֶהם  ְלַמַען ֲאֶׁשר לֹא־ִיְגְּבהּו ְבקֹוָמָתם ָּכל־ֲעֵצי־ַמִים ְולֹא־ִיְּתנּו ֶאת־ַצַּמְרָּתם ֶאל־ֵּבין ֲעֹבִתים ְולֹא־יַַעְמדּו אֵ 31:14

ֶאֶרץ ַּתְחִּתית ְּבתֹו ְּבֵני ָאָדם ֶאל־יֹוְרֵדי בֹור: ְּבָגְבָהם ָּכל־ֹׁשֵתי ָמִים ִּכי־ֻכָּלם ִנְּתנּו ַלָּמוֶת ֶאל־
ְלאּו ַמִים  ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ְּביֹום ִרְדּתֹו ְׁשאֹוָלה ֶהֱאַבְלִּתי ִּכֵּסִתי ָעָליו ֶאת־ְּתהֹום וֶָאְמַנע ַנֲהרֹוֶתיָה וִַּיּכָ 31:15

י ַהָּׂשֶדה ָעָליו ֻעְלֶּפה:  ַרִּבים וַָאְקִּדר ָעָליו ְלָבנֹון ְוָכל־ֲעצֵ 
־ֲעֵצי־ֵעֶדן  ִמּקֹול ַמַּפְלּתֹו ִהְרַעְׁשִּתי גֹוִים ְּבהֹוִרִדי ֹאתֹו ְׁשאֹוָלה ֶאת־יֹוְרֵדי בֹור וִַּיָּנֲחמּו ְּבֶאֶרץ ַּתְחִּתית ָּכל31:16

ִמְבַחר ְוטֹוב־ְלָבנֹון ָּכל־ֹׁשֵתי ָמִים:  
ֶאל־ַחְלֵלי־ָחֶרב ּוְזֹרעֹו יְָׁשבּו ְבִצּלֹו ְּבתֹו ּגֹוִים:  ַּגם־ֵהם ִאּתֹו יְָרדּו ְׁשאֹוָלה31:17
ִּתְׁשַּכב  ֶאל־ִמי ָדִמיָת ָּכָכה ְּבָכבֹוד ּוְבֹגֶדל ַּבֲעֵצי־ֵעֶדן ְוהּוַרְדָּת ֶאת־ֲעֵצי־ֵעֶדן ֶאל־ֶאֶרץ ַּתְחִּתית ְּבתֹו ֲעֵרִלים31:18

ֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה: ֶאת־ַחְלֵלי־ֶחֶרב הּוא ַפְרֹעה ְוָכל־ֲהמֹוֹנה נְ 
וְַיִהי ִּבְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ִּבְׁשֵני־ָעָׂשר ֹחֶדׁש ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ָהיָה ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר: 32:1
־ִמְצַרִים ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ְּכִפיר ּגֹוִים ִנְדֵמיָת ְוַאָּתה32:2 ַּכַּתִּנים ַּבַּיִּמים וַָּתַגח ֶּבן־ָאָדם ָׂשא ִקיָנה ַעל־ַּפְרֹעה ֶמֶל

ְּבַנֲהרֹוֶתי וִַּתְדַלח־ַמִים ְּבַרְגֶלי ַוִּתְרֹּפס ַנֲהרֹוָתם: 



ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ּוָפַרְׂשִּתי ָעֶלי ֶאת־ִרְׁשִּתי ִּבְקַהל ַעִּמים ַרִּבים ְוֶהֱעלּו ְּבֶחְרִמי: 32:3
ֵני ַהָּׂשֶדה ֲאִטיֶל ְוִהְׁשַּכְנִּתי ָעֶלי ָּכל־עֹוף ַהָּׁשַמִים ְוִהְׂשַּבְעִּתי ִמְּמ ַחַּית ָּכל־ָהָאֶרץ:  ּוְנַטְׁשִּתי ָבָאֶרץ ַעל־ּפְ 32:4
32:5 : ְוָנַתִּתי ֶאת־ְּבָׂשְר ַעל־ֶהָהִרים ּוִמֵּלאִתי ַהֵּגָאיֹות ָרמּוֶת
ִפִקים ִיָּמְלאּון ִמֶּמָּך:  ְוִהְׁשֵקיִתי ֶאֶרץ ָצָפְת ִמָּדְמ ֶאל־ֶהָהִרים וַאֲ 32:6
ְוִכֵּסיִתי ְבַכּבֹוְת ָׁשַמִים ְוִהְקַּדְרִּתי ֶאת־ֹּכְכֵביֶהם ֶׁשֶמׁש ֶּבָעָנן ֲאַכֶּסּנּו ְויֵָרַח לֹא־יִָאיר אֹורֹו:  32:7
ֹדָני ְיהִוה:  ָּכל־ְמאֹוֵרי אֹור ַּבָּׁשַמִים ַאְקִּדיֵרם ָעֶלי ְוָנַתִּתי ֹחֶׁש ַעל־ַאְרְצ ְנֻאם אֲ 32:8
ְוִהְכַעְסִּתי ֵלב ַעִּמים ַרִּבים ַּבֲהִביִאי ִׁשְבְר ַּבּגֹוִים ַעל־ֲאָרצֹות ֲאֶׁשר לֹא־ְיַדְעָּתם:  32:9

ָגִעים ִאיׁש ְר וֲַהִׁשּמֹוִתי ָעֶלי ַעִּמים ַרִּבים ּוַמְלֵכיֶהם ִיְׂשֲערּו ָעֶלי ַׂשַער ְּבעֹוְפִפי ַחְרִּבי ַעל־ְּפֵניֶהם ְוָחְרדּו לִ 32:10
 : ְלַנְפׁשֹו ְּביֹום ַמַּפְלֶּת

32:11  : ־ָּבֶבל ְּתבֹוֶא ִּכי ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ֶחֶרב ֶמֶל
ְּבַחְרבֹות ִּגּבֹוִרים ַאִּפיל ֲהמֹוֶנ ָעִריֵצי גֹוִים ֻּכָּלם ְוָׁשְדדּו ֶאת־ְּגאֹון ִמְצַרִים ְוִנְׁשַמד ָּכל־ֲהמֹוָנּה:32:12
ְוַהֲאַבְדִּתי ֶאת־ָּכל־ְּבֶהְמָּתּה ֵמַעל ַמִים ַרִּבים ְולֹא ִתְדָלֵחם ֶרֶגל־ָאָדם עֹוד ּוַפְרסֹות ְּבֵהָמה לֹא ִתְדָלֵחם: 32:13
ָאז ַאְׁשִקיַע ֵמיֵמיֶהם ְוַנֲהרֹוָתם ַּכֶּׁשֶמן אֹוִלי ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה:  32:14
ָאּה ְּבַהּכֹוִתי ֶאת־ָּכל־יֹוְׁשֵבי ָבּה ְויְָדעּו ִּכי־ֲאִני ְיהוָה:  ְּבִתִּתי ֶאת־ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁש 32:15 ָמָמה ּוְנַׁשָּמה ֶאֶרץ ִמְּמ
ֲאֹדָני ְיהִוה:ִקיָנה ִהיא ְוקֹוְננּוָה ְּבנֹות ַהּגֹוִים ְּתקֹוֵנָּנה אֹוָתּה ַעל־ִמְצַרִים ְוַעל־ָּכל־ֲהמֹוָנּה ְּתקֹוֵנָּנה אֹוָתּה ְנֻאם32:16
וְַיִהי ִּבְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ַלֹחֶדׁש ָהיָה ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר:  32:17
ר:  ֶּבן־ָאָדם ְנֵהה ַעל־ֲהמֹון ִמְצַרִים ְוהֹוִרֵדהּו אֹוָתּה ּוְבנֹות ּגֹוִים ַאִּדִרם ֶאל־ֶאֶרץ ַּתְחִּתּיֹות ֶאת־יֹוְרֵדי בֹו 32:18
ְרָדה ְוָהְׁשְּכָבה ֶאת־ֲעֵרִלים:  ִמִּמי ָנָעְמָּת 32:19
ְּבתֹו ַחְלֵלי־ֶחֶרב ִיֹּפלּו ֶחֶרב ִנָּתָנה ָמְׁשכּו אֹוָתּה ְוָכל־ֲהמֹוֶניָה:32:20
ְיַדְּברּו־לֹו ֵאֵלי ִגּבֹוִרים ִמּתֹו ְׁשאֹול ֶאת־ֹעְזָריו יְָרדּו ָׁשְכבּו ָהֲעֵרִלים ַחְלֵלי־ָחֶרב:  32:21
ל־ְקָהָלּה ְסִביבֹוָתיו ִקְבֹרָתיו ֻּכָּלם ֲחָלִלים ַהֹּנְפִלים ֶּבָחֶרב:  ָׁשם ַאּׁשּור ְוכָ 32:22
ר־ָנְתנּו  ֲאֶׁשר ִנְּתנּו ִקְבֹרֶתיָה ְּביְַרְּכֵתי־בֹור וְַיִהי ְקָהָלּה ְסִביבֹות ְקֻבָרָתּה ֻּכָּלם ֲחָלִלים ֹנְפִלים ַּבֶחֶרב ֲאׁשֶ 32:23

ִחִּתית ְּבֶאֶרץ ַחִּיים: 
ת  ָלם ְוָכל־ֲהמֹוָנּה ְסִביבֹות ְקֻבָרָתּה ֻּכָּלם ֲחָלִלים ַהֹּנְפִלים ַּבֶחֶרב ֲאֶׁשר־יְָרדּו ֲעֵרִלים ֶאל־ֶאֶרץ ַּתְחִּתּיֹוָׁשם ֵעי32:24

ֲאֶׁשר ָנְתנּו ִחִּתיָתם ְּבֶאֶרץ ַחִּיים וִַּיְׂשאּו ְכִלָּמָתם ֶאת־יֹוְרֵדי בֹור:  
ְּבָכל־ֲהמֹוָנּה ְסִביבֹוָתיו ִקְבֹרֶתָה ֻּכָּלם ֲעֵרִלים ַחְלֵלי־ֶחֶרב ִּכי־ִנַּתן ִחִּתיָתם  ְּבתֹו ֲחָלִלים ָנְתנּו ִמְׁשָּכב ָלּה32:25

ְּבֶאֶרץ ַחִּיים וִַּיְׂשאּו ְכִלָּמָתם ֶאת־יֹוְרֵדי בֹור ְּבתֹו ֲחָלִלים ִנָּתן: 
ים ְמֻחְלֵלי ֶחֶרב ִּכי־ָנְתנּו ִחִּתיָתם ְּבֶאֶרץ ַחִּיים:  ָׁשם ֶמֶׁש ֻּתַבל ְוָכל־ֲהמֹוָנּה ְסִביבֹות ְקֻבָרָתּה ֻּכָּלם ֲעֵרלִ 32:26
ַחת  ְולֹא ִיְׁשְּכבּו ֶאת־ִּגּבֹוִרים ֹנְפִלים ֵמעֹוָלם ֲאֶׁשר ָיְרדּו־ְׁשאֹול ִּבְכֵלי־ִמְלַחְמָּתם וִַּיְּתנּו ֶאת־ַחְרבֹוָתם ּתַ 32:27

ּבֹוִרים ְּבֶאֶרץ ַחִּיים:  ָראֵׁשיֶהם וְַּתִהי ֲעוֹנָתם ַעל־ַעְצמֹוָתם ִּכי־ִחִּתית ּגִ 
ְוַאָּתה ְּבתֹו ֲעֵרִלים ִּתָּׁשַבר ְוִתְׁשַּכב ֶאת־ַחְלֵלי־ָחֶרב: 32:28
ת־ֹיְרֵדי  ָׁשָּמה ֱאדֹום ְמָלֶכיָה ְוָכל־ְנִׂשיֶאיָה ֲאֶׁשר־ִנְּתנּו ִבְגבּוָרָתם ֶאת־ַחְלֵלי־ָחֶרב ֵהָּמה ֶאת־ֲעֵרִלים ִיְׁשָּכבּו ְואֶ 32:29

בֹור:  
ֲעֵרִלים ָׁשָּמה ְנִסיֵכי ָצפֹון ֻּכָּלם ְוָכל־ִצֹדִני ֲאֶׁשר־יְָרדּו ֶאת־ֲחָלִלים ְּבִחִּתיָתם ִמְגבּוָרָתם ּבֹוִׁשים וִַּיְׁשְּכבּו 32:30

ֶאת־ַחְלֵלי־ֶחֶרב וִַּיְׂשאּו ְכִלָּמָתם ֶאת־יֹוְרֵדי בֹור: 
ַחְלֵלי־ֶחֶרב ַּפְרֹעה ְוָכל־ֵחילֹו ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה: אֹוָתם ִיְרֶאה ַפְרֹעה ְוִנַחם ַעל־ָּכל־המונה ֲהמֹונֹו32:31
ֻאם  ִּכי־ָנַתִּתי ֶאת־חתיתו ִחִּתיִתי ְּבֶאֶרץ ַחִּיים ְוֻהְׁשַּכב ְּבתֹו ֲעֵרִלים ֶאת־ַחְלֵלי־ֶחֶרב ַּפְרֹעה ְוָכל־ֲהמֹוֹנה נְ 32:32

ֲאֹדָני ְיהִוה:
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר: 33:1
ְקֵציֶהם  ן־ָאָדם ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני־ַעְּמ ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֶאֶרץ ִּכי־ָאִביא ָעֶליָה ָחֶרב ְוָלְקחּו ַעם־ָהָאֶרץ ִאיׁש ֶאָחד מִ ּבֶ 33:2

ְוָנְתנּו ֹאתֹו ָלֶהם ְלֹצֶפה:  
ְוָרָאה ֶאת־ַהֶחֶרב ָּבָאה ַעל־ָהָאֶרץ ְוָתַקע ַּבּׁשֹוָפר ְוִהְזִהיר ֶאת־ָהָעם:  33:3
ְוָׁשַמע ַהֹּׁשֵמַע ֶאת־קֹול ַהּׁשֹוָפר ְולֹא ִנְזָהר וַָּתבֹוא ֶחֶרב וִַּתָּקֵחהּו ָּדמֹו ְברֹאׁשֹו ִיְהיֶה:  33:4
ֵאת קֹול ַהּׁשֹוָפר ָׁשַמע ְולֹא ִנְזָהר ָּדמֹו ּבֹו ִיְהיֶה ְוהּוא ִנְזָהר ַנְפׁשֹו ִמֵּלט:  33:5
ָאה ְולֹא־ָתַקע ַּבּׁשֹוָפר ְוָהָעם לֹא־ִנְזָהר וַָּתבֹוא ֶחֶרב וִַּתַּקח ֵמֶהם ָנֶפׁש הּוא  ְוַהֹּצֶפה ִּכי־ִיְרֶאה ֶאת־ַהֶחֶרב ּבָ 33:6

ַּבֲעונֹו ִנְלָקח ְוָדמֹו ִמַּיד־ַהֹּצֶפה ֶאְדֹרׁש:
ם ִמֶּמִּני:  ְוַאָּתה ֶבן־ָאָדם ֹצֶפה ְנַתִּתי ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ְוָׁשַמְעָּת ִמִּפי ָּדָבר ְוִהְזַהְרָּת ֹאתָ 33:7
ָּיְד ֲאַבֵּקׁש:  ְּבָאְמִרי ָלָרָׁשע ָרָׁשע מֹות ָּתמּות ְולֹא ִדַּבְרָּת ְלַהְזִהיר ָרָׁשע ִמַּדְרּכֹו הּוא ָרָׁשע ַּבֲעונֹו יָמּות ְוָדמֹו מִ 33:8
ּוא ַּבֲעונֹו יָמּות ְוַאָּתה ַנְפְׁש ִהַּצְלָּת: ְוַאָּתה ִּכי־ִהְזַהְרָּת ָרָׁשע ִמַּדְרּכֹו ָלׁשּוב ִמֶּמָּנה ְולֹא־ָׁשב ִמַּדְרּכֹו ה 33:9



ְנַמִּקים  ְוַאָּתה ֶבן־ָאָדם ֱאֹמר ֶאל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵּכן ֲאַמְרֶּתם ֵלאֹמר ִּכי־ְפָׁשֵעינּו ְוַחּטֹאֵתינּו ָעֵלינּו ּוָבם ֲאַנְחנּו33:10
ְוֵאי ִנְחיֶה:  

ם ֲאֹדָני ְיהִוה ִאם־ֶאְחֹּפץ ְּבמֹות ָהָרָׁשע ִּכי ִאם־ְּבׁשּוב ָרָׁשע ִמַּדְרּכֹו ְוָחיָה ׁשּובּו ׁשּובּו  ֱאֹמר ֲאֵליֶהם ַחי־ָאִני ְנאֻ 33:11
ִמַּדְרֵכיֶכם ָהָרִעים ְוָלָּמה ָתמּותּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל:

יֹום ִּפְׁשעֹו ְוִרְׁשַעת ָהָרָׁשע לֹא־ִיָּכֶׁשל ָּבּה ְוַאָּתה ֶבן־ָאָדם ֱאֹמר ֶאל־ְּבֵני־ַעְּמ ִצְדַקת ַהַּצִּדיק לֹא ַתִּציֶלּנּו ּבְ 33:12
ְּביֹום ׁשּובֹו ֵמִרְׁשעֹו ְוַצִּדיק לֹא יּוַכל ִלְחיֹות ָּבּה ְּביֹום ֲחטֹאתֹו: 

ה ּוְבַעְולֹו  ְּבָאְמִרי ַלַּצִּדיק ָחֹיה ִיְחיֶה ְוהּוא־ָבַטח ַעל־ִצְדָקתֹו ְוָעָׂשה ָעוֶל ָּכל־צדקתו ִצְדֹקָתיו לֹא ִתָּזַכְרנָ 33:13
ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ּבֹו יָמּות:  

ּוְבָאְמִרי ָלָרָׁשע מֹות ָּתמּות ְוָׁשב ֵמַחָּטאתֹו ְוָעָׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה: 33:14
ֲחֹבל יִָׁשיב ָרָׁשע ְּגֵזָלה ְיַׁשֵּלם ְּבֻחּקֹות ַהַחִּיים ָהַל ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות ָעוֶל ָחיֹו ִיְחיֶה לֹא יָמּות:  33:15
ָּכל־חטאתו ַחּטֹאָתיו ֲאֶׁשר ָחָטא לֹא ִתָּזַכְרָנה לֹו ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָעָׂשה ָחיֹו ִיְחיֶה:  33:16
ְוָאְמרּו ְּבֵני ַעְּמ לֹא ִיָּתֵכן ֶּדֶר ְיהוָה ְוֵהָּמה ַּדְרָּכם לֹא־ִיָּתֵכן:  33:17
ֶהם:  ְּבׁשּוב־ַצִּדיק ִמִּצְדָקתֹו ְוָעָׂשה ָעוֶל ּוֵמת ּבָ 33:18
ּוְבׁשּוב ָרָׁשע ֵמִרְׁשָעתֹו ְוָעָׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ֲעֵליֶהם הּוא ִיְחיֶה:  33:19
וֲַאַמְרֶּתם לֹא ִיָּתֵכן ֶּדֶר ְיהוָה ִאיׁש ִּכְדָרָכיו ֶאְׁשּפֹוט ֶאְתֶכם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 33:20
ה ַלֹחֶדׁש ְלָגלּוֵתנּו ָּבא־ֵאַלי ַהָּפִליט ִמירּוָׁשַלִם ֵלאֹמר ֻהְּכָתה ָהִעיר:  וְַיִהי ִּבְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָּבֲעִׂשִרי ַּבֲחִמּׁשָ 33:21
לֹא ֶנֱאַלְמִּתי  ְויַד־ְיהוָה ָהְיָתה ֵאַלי ָּבֶעֶרב ִלְפֵני ּבֹוא ַהָּפִליט וִַּיְפַּתח ֶאת־ִּפי ַעד־ּבֹוא ֵאַלי ַּבֹּבֶקר וִַּיָּפַתח ִּפי וְ 33:22

עֹוד:
ַבר־ְיֹהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר:  וְַיִהי ְד 33:23
ֶּבן־ָאָדם ֹיְׁשֵבי ֶהֳחָרבֹות ָהֵאֶּלה ַעל־ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל ֹאְמִרים ֵלאֹמר ֶאָחד ָהיָה ַאְבָרָהם וִַּייַרׁש ֶאת־ָהָאֶרץ  33:24

וֲַאַנְחנּו ַרִּבים ָלנּו ִנְּתָנה ָהָאֶרץ ְלמֹוָרָׁשה: 
ַמר ֲאֹדָני ְיֹהִוה ַעל־ַהָּדם ּתֹאֵכלּו ְוֵעיֵנֶכם ִּתְׂשאּו ֶאל־ִּגּלּוֵליֶכם ְוָדם ִּתְׁשֹּפכּו ְוָהָאֶרץ  ָלֵכן ֱאֹמר ֲאֵליֶהם ֹּכה־אָ 33:25

ִּתיָרׁשּו:  
ֲעַמְדֶּתם ַעל־ַחְרְּבֶכם ֲעִׂשיֶתן ּתֹוֵעָבה ְוִאיׁש ֶאת־ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו ִטֵּמאֶתם ְוָהָאֶרץ ִּתיָרׁשּו: 33:26
33:27 ֹ אַמר ֲאֵלֶהם ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ַחי־ָאִני ִאם־לֹא ֲאֶׁשר ֶּבֳחָרבֹות ַּבֶחֶרב ִיֹּפלּו וֲַאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ַהָּׂשֶדה  ֹּכה־ת

ַלַחָּיה ְנַתִּתיו ְלָאְכלֹו וֲַאֶׁשר ַּבְּמָצדֹות ּוַבְּמָערֹות ַּבֶּדֶבר יָמּותּו: 
ה ְוִנְׁשַּבת ְּגאֹון ֻעָּזּה ְוָׁשְממּו ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאין עֹוֵבר:  ְוָנַתִּתי ֶאת־ָהָאֶרץ ְׁשָמָמה ּוְמַׁשּמָ 33:28
ְויְָדעּו ִּכי־ֲאִני ְיהוָה ְּבִתִּתי ֶאת־ָהָאֶרץ ְׁשָמָמה ּוְמַׁשָּמה ַעל ָּכל־ּתֹוֲעֹבָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו: 33:29
 ֵאֶצל ַהִּקירֹות ּוְבִפְתֵחי ַהָּבִּתים ְוִדֶּבר־ַחד ֶאת־ַאַחד ִאיׁש ֶאת־ָאִחיו  ְוַאָּתה ֶבן־ָאָדם ְּבֵני ַעְּמ ַהִּנְדָּבִרים ּבְ 33:30

ֵלאֹמר ֹּבאּו־ָנא ְוִׁשְמעּו ָמה ַהָּדָבר ַהּיֹוֵצא ֵמֵאת ְיהוָה:  
יֲַעׂשּו ִּכי־ֲעָגִבים ְּבִפיֶהם ֵהָּמה ְויָבֹואּו ֵאֶלי ִּכְמבֹוא־ָעם ְויְֵׁשבּו ְלָפֶני ַעִּמי ְוָׁשְמעּו ֶאת־ְּדָבֶרי ְואֹוָתם לֹא 33:31

 : ֹעִׂשים ַאֲחֵרי ִבְצָעם ִלָּבם ֹהֵל
ְוִהְּנ ָלֶהם ְּכִׁשיר ֲעָגִבים ְיֵפה קֹול ּוֵמִטב ַנֵּגן ְוָׁשְמעּו ֶאת־ְּדָבֶרי ְוֹעִׂשים ֵאיָנם אֹוָתם:  33:32
תֹוָכם: ּוְבֹבָאּה ִהֵּנה ָבָאה ְויְָדעּו ִּכי ָנִביא ָהיָה בְ 33:33

וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר: 34:1
ֵאל ֲאֶׁשר  ֶּבן־ָאָדם ִהָּנֵבא ַעל־רֹוֵעי ִיְׂשָרֵאל ִהָּנֵבא ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ָלֹרִעים ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה הֹוי ֹרֵעי־ִיְׂשרָ 34:2

ָהיּו ֹרִעים אֹוָתם ֲהלֹוא ַהּצֹאן ִיְרעּו ָהֹרִעים: 
ֶאת־ַהֵחֶלב ּתֹאֵכלּו ְוֶאת־ַהֶּצֶמר ִּתְלָּבׁשּו ַהְּבִריָאה ִּתְזָּבחּו ַהּצֹאן לֹא ִתְרעּו:  34:3
ם ֶאת־ַהַּנְחלֹות לֹא ִחַּזְקֶּתם ְוֶאת־ַהחֹוָלה לֹא־ִרֵּפאֶתם ְוַלִּנְׁשֶּבֶרת לֹא ֲחַבְׁשֶּתם ְוֶאת־ַהִּנַּדַחת לֹא ֲהֵׁשֹבתֶ 34:4

: ְוֶאת־ָהֹאֶבֶדת לֹא ִבַּקְׁש  ֶּתם ּוְבָחְזָקה ְרִדיֶתם ֹאָתם ּוְבָפֶר
וְַּתפּוֶציָנה ִמְּבִלי ֹרֶעה וִַּתְהיֶיָנה ְלָאְכָלה ְלָכל־ַחַּית ַהָּׂשֶדה וְַּתפּוֶציָנה: 34:5
ֹוֵרׁש ְוֵאין ְמַבֵּקׁש: ִיְׁשּגּו צֹאִני ְּבָכל־ֶהָהִרים ְוַעל ָּכל־ִּגְבָעה ָרָמה ְוַעל ָּכל־ְּפֵני ָהָאֶרץ ָנֹפצּו צֹאִני ְוֵאין ּד 34:6
ָלֵכן ֹרִעים ִׁשְמעּו ֶאת־ְּדַבר ְיהוָה: 34:7
ֹרֶעה  ַחי־ָאִני ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה ִאם־לֹא יַַען ֱהיֹות־צֹאִני ָלַבז ַוִּתְהיֶיָנה צֹאִני ְלָאְכָלה ְלָכל־ַחַּית ַהָּׂשֶדה ֵמֵאין34:8

ים אֹוָתם ְוֶאת־צֹאִני לֹא ָרעּו: ְולֹא־ָדְרׁשּו ֹרַעי ֶאת־צֹאִני וִַּיְרעּו ָהֹרעִ 
ָלֵכן ָהֹרִעים ִׁשְמעּו ְּדַבר־ְיהוָה: 34:9

עֹוד  ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִהְנִני ֶאל־ָהֹרִעים ְוָדַרְׁשִּתי ֶאת־צֹאִני ִמָּיָדם ְוִהְׁשַּבִּתים ֵמְרעֹות צֹאן ְולֹא־ִיְרעּו  34:10
 ֹ אִני ִמִּפיֶהם ְולֹא־ִתְהיֶיןָ ָלֶהם ְלָאְכָלה: ָהֹרִעים אֹוָתם ְוִהַּצְלִּתי צ

ִּכי ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִהְנִני־ָאִני ְוָדַרְׁשִּתי ֶאת־צֹאִני ּוִבַּקְרִּתים:  34:11



־צֹאנֹו ִנְפָרׁשֹות ֵּכן ֲאַבֵּקר ֶאת־צֹאִני ְוהִ 34:12 ַּצְלִּתי ֶאְתֶהם ִמָּכל־ַהְּמקֹוֹמת ְּכַבָּקַרת ֹרֶעה ֶעְדרֹו ְּביֹום־ֱהיֹותֹו ְבתֹו
ֲאֶׁשר ָנֹפצּו ָׁשם ְּביֹום ָעָנן וֲַעָרֶפל:  

יִקים  ְוהֹוֵצאִתים ִמן־ָהַעִּמים ְוִקַּבְצִּתים ִמן־ָהֲאָרצֹות וֲַהִביֹאִתים ֶאל־ַאְדָמָתם ּוְרִעיִתים ֶאל־ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ָּבֲאפִ 34:13
ּוְבֹכל מֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ: 

ְרֶעיָנה  ְרֶעה־ּטֹוב ֶאְרֶעה ֹאָתם ּוְבָהֵרי ְמרֹום־ִיְׂשָרֵאל ִיְהיֶה ְנוֵֶהם ָׁשם ִּתְרַּבְצָנה ְּבָנוֶה ּטֹוב ּוִמְרֶעה ָׁשֵמן ִּת ְּבמִ 34:14
ֶאל־ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל:  

ֲאִני ֶאְרֶעה צֹאִני וֲַאִני ַאְרִּביֵצם ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה: 34:15
ֶאת־ַהִּנַּדַחת ָאִׁשיב ְוַלִּנְׁשֶּבֶרת ֶאֱחֹבׁש ְוֶאת־ַהחֹוָלה ֲאַחֵּזק ְוֶאת־ַהְּׁשֵמָנה ְוֶאת־ַהֲחָזָקה  ֶאת־ָהֹאֶבֶדת ֲאַבֵּקׁש וְ 34:16

ַאְׁשִמיד ֶאְרֶעָּנה ְבִמְׁשָּפט:  
ְוַאֵּתָנה צֹאִני ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִהְנִני ֹׁשֵפט ֵּבין־ֶׂשה ָלֶׂשה ָלֵאיִלים ְוָלַעּתּוִדים:  34:17
ֹוָתִרים ַהְמַעט ִמֶּכם ַהִּמְרֶעה ַהּטֹוב ִּתְרעּו ְויֶֶתר ִמְרֵעיֶכם ִּתְרְמסּו ְּבַרְגֵליֶכם ּוִמְׁשַקע־ַמִים ִּתְׁשּתּו ְוֵאת ַהּנ34:18

ְּבַרְגֵליֶכם ִּתְרֹּפׂשּון:  
ְוצֹאִני ִמְרַמס ַרְגֵליֶכם ִּתְרֶעיָנה ּוִמְרַּפׂש ַרְגֵליֶכם ִּתְׁשֶּתיָנה: 34:19
ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ֲאֵליֶהם ִהְנִני־ָאִני ְוָׁשַפְטִּתי ֵּבין־ֶׂשה ִבְריָה ּוֵבין ֶׂשה ָרָזה:  34:20
יַַען ְּבַצד ּוְבָכֵתף ֶּתְהֹּדפּו ּוְבַקְרֵניֶכם ְּתַנְּגחּו ָּכל־ַהַּנְחלֹות ַעד ֲאֶׁשר ֲהִפיצֹוֶתם אֹוָתָנה ֶאל־ַהחּוָצה:  34:21
ֹוַׁשְעִּתי ְלצֹאִני ְולֹא־ִתְהֶייָנה עֹוד ָלַבז ְוָׁשַפְטִּתי ֵּבין ֶׂשה ָלֶׂשה: ְוה34:22
וֲַהִקֹמִתי ֲעֵליֶהם ֹרֶעה ֶאָחד ְוָרָעה ֶאְתֶהן ֵאת ַעְבִּדי ָדִויד הּוא ִיְרֶעה ֹאָתם ְוהּוא־ִיְהיֶה ָלֶהן ְלֹרֶעה:  34:23
ִהים ְועַ 34:24 ְבִּדי ָדִוד ָנִׂשיא ְבתֹוָכם ֲאִני ְיהוָה ִּדַּבְרִּתי: וֲַאִני ְיהוָה ֶאְהיֶה ָלֶהם ֵלא
ים:  ְוָכַרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ָׁשלֹום ְוִהְׁשַּבִּתי ַחָּיה־ָרָעה ִמן־ָהָאֶרץ ְויְָׁשבּו ַבִּמְדָּבר ָלֶבַטח ְויְָׁשנּו ַּבְּיָעִר 34:25
ִּתי ַהֶּגֶׁשם ְּבִעּתֹו ִּגְׁשֵמי ְבָרָכה ִיְהיּו:  ְוָנַתִּתי אֹוָתם ּוְסִביבֹות ִּגְבָעִתי ְּבָרָכה ְוהֹוַרְד 34:26
ְבִרי  ְוָנַתן ֵעץ ַהָּׂשֶדה ֶאת־ִּפְריֹו ְוָהָאֶרץ ִּתֵּתן ְיבּוָלּה ְוָהיּו ַעל־ַאְדָמָתם ָלֶבַטח ְויְָדעּו ִּכי־ֲאִני ְיהוָה ְּבִׁש 34:27

ֶאת־ֹמטֹות ֻעָּלם ְוִהַּצְלִּתים ִמַּיד ָהֹעְבִדים ָּבֶהם:  
ְולֹא־ִיְהיּו עֹוד ַּבז ַלּגֹוִים ְוַחַּית ָהָאֶרץ לֹא תֹאְכֵלם ְויְָׁשבּו ָלֶבַטח ְוֵאין ַמֲחִריד:  34:28
וֲַהִקֹמִתי ָלֶהם ַמָּטע ְלֵׁשם ְולֹא־ִיְהיּו עֹוד ֲאֻסֵפי ָרָעב ָּבָאֶרץ ְולֹא־ִיְׂשאּו עֹוד ְּכִלַּמת ַהּגֹוִים:  34:29
ֵהיֶהם ִאָּתם ְוֵהָּמה ַעִּמי ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה:  ְויְָדעּו ִּכי ֲאִני ְיהוָה 34:30 ֱא
ֵהיֶכם ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה:34:31 ְוַאֵּתן צֹאִני צֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאֶּתם ֲאִני ֱא

וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר: 35:1
ֵבא ָעָליו:  ֶּבן־ָאָדם ִׂשים ָּפֶני ַעל־ַהר ֵׂשִעיר ְוִהּנָ 35:2
ָּמה: ְוָאַמְרָּת ּלֹו ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִהְנִני ֵאֶלי ַהר־ֵׂשִעיר ְוָנִטיִתי יִָדי ָעֶלי ּוְנַתִּתי ְׁשָמָמה ּוְמׁשַ 35:3
ָעֶרי ָחְרָּבה ָאִׂשים ְוַאָּתה ְׁשָמָמה ִתְהיֶה ְויַָדְעָּת ִּכי־ֲאִני ְיהוָה:  35:4
 ֵאיַבת עֹוָלם וַַּתֵּגר ֶאת־ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַעל־ְיֵדי־ָחֶרב ְּבֵעת ֵאיָדם ְּבֵעת ֲעון ֵקץ:  יַַען ֱהיֹות לְ 35:5
35:6  : ָלֵכן ַחי־ָאִני ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה ִּכי־ְלָדם ֶאֶעְׂש ְוָדם ִיְרֲּדֶפ ִאם־לֹא ָדם ָׂשֵנאָת ְוָדם ִיְרֲּדֶפ
ָמה ּוְׁשָמָמה ְוִהְכַרִּתי ִמֶּמּנּו ֹעֵבר וָָׁשב:  ְוָנַתִּתי ֶאת־ַהר ֵׂשִעיר ְלִׁשמְ 35:7
ּוִמֵּלאִתי ֶאת־ָהָריו ֲחָלָליו ִּגְבעֹוֶתי ְוֵגאֹוֶתי ְוָכל־ֲאִפיֶקי ַחְלֵלי־ֶחֶרב ִיְּפלּו ָבֶהם: 35:8
ה: ִׁשְממֹות עֹוָלם ֶאֶּתְנ ְוָעֶרי לֹא תישבנה ָתֹׁשְבָנה ִויַדְעֶּתם ִּכי־ֲאִני ְיהוָ 35:9

יַַען ֲאָמְר ֶאת־ְׁשֵני ַהּגֹוִים ְוֶאת־ְׁשֵּתי ָהֲאָרצֹות ִלי ִתְהיֶיָנה ִויַרְׁשנּוָה וַיהוָה ָׁשם ָהיָה:  35:10
ַּכֲאֶׁשר  י ָבם ָלֵכן ַחי־ָאִני ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה ְוָעִׂשיִתי ְּכַאְּפ ּוְכִקְנָאְת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָתה ִמִּׂשְנָאֶתי ָּבם ְונֹוַדְעִּת 35:11

  : ֶאְׁשְּפֶט
נּו ִנְּתנּו ְויַָדְעָּת ִּכי־ֲאִני ְיהוָה ָׁשַמְעִּתי ֶאת־ָּכל־ָנָאצֹוֶתי ֲאֶׁשר ָאַמְרָּת ַעל־ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר שממה ָׁשֵממּו לָ 35:12

ְלָאְכָלה: 
ָׁשָמְעִּתי: וַַּתְגִּדילּו ָעַלי ְּבִפיֶכם ְוַהְעַּתְרֶּתם ָעַלי ִּדְבֵריֶכם ֲאִני  35:13
35:14 : ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִּכְׂשֹמַח ָּכל־ָהָאֶרץ ְׁשָמָמה ֶאֱעֶׂשה־ָּל
ָּלּה  ְּכִׂשְמָחְת ְלַנְחַלת ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ַעל ֲאֶׁשר־ָׁשֵמָמה ֵּכן ֶאֱעֶׂשה־ָּל ְׁשָמָמה ִתְהיֶה ַהר־ֵׂשִעיר ְוָכל־ֱאדֹום ּכֻ 35:15
י־ֲאִני ְיהוָה:ְויְָדעּו ּכִ 

ְוַאָּתה ֶבן־ָאָדם ִהָּנֵבא ֶאל־ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ִׁשְמעּו ְּדַבר־ְיהוָה:  36:1
ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה יַַען ָאַמר ָהאֹויֵב ֲעֵליֶכם ֶהָאח ּוָבמֹות עֹוָלם ְלמֹוָרָׁשה ָהְיָתה ָּלנּו: 36:2
ָאַמְרָּת ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה יַַען ְּביַַען ַׁשּמֹות ְוָׁשֹאף ֶאְתֶכם ִמָּסִביב ִלְהיֹוְתֶכם מֹוָרָׁשה ִלְׁשֵאִרית ָלֵכן ִהָּנֵבא וְ 36:3

ַהּגֹוִים וֵַּתֲעלּו ַעל־ְׂשַפת ָלׁשֹון ְוִדַּבת־ָעם: 



הִוה ֶלָהִרים ְוַלְּגָבעֹות ָלֲאִפיִקים ְוַלֵּגָאיֹות ְוֶלֳחָרבֹות  ָלֵכן ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ִׁשְמעּו ְּדַבר־ֲאֹדָני ְיהִוה ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני יְ 36:4
ַהֹּׁשְממֹות ְוֶלָעִרים ַהֶּנֱעָזבֹות ֲאֶׁשר ָהיּו ְלַבז ּוְלַלַעג ִלְׁשֵאִרית ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִמָּסִביב: 

י ַעל־ְׁשֵאִרית ַהּגֹוִים ְוַעל־ֱאדֹום ֻּכָּלא ֲאֶׁשר  ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִאם־לֹא ְּבֵאׁש ִקְנָאִתי ִדַּבְרִּת 36:5
ָנְתנּו־ֶאת־ַאְרִצי ָלֶהם ְלמֹוָרָׁשה ְּבִׂשְמַחת ָּכל־ֵלָבב ִּבְׁשָאט ֶנֶפׁש ְלַמַען ִמְגָרָׁשּה ָלַבז: 

ָאיֹות ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִהְנִני ְבִקְנָאִתי ָלֵכן ִהָּנֵבא ַעל־ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֶלָהִרים ְוַלְּגָבעֹות ָלֲאִפיִקים ְוַלּגֵ 36:6
ּוַבֲחָמִתי ִּדַּבְרִּתי יַַען ְּכִלַּמת ּגֹוִים ְנָׂשאֶתם:  

ּו:  ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ֲאִני ָנָׂשאִתי ֶאת־יִָדי ִאם־לֹא ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָלֶכם ִמָּסִביב ֵהָּמה ְּכִלָּמָתם ִיָּׂשא36:7
ַאֶּתם ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ַעְנְּפֶכם ִּתֵּתנּו ּוֶפְרְיֶכם ִּתְׂשאּו ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵקְרבּו ָלבֹוא:  וְ 36:8
ִּכי ִהְנִני ֲאֵליֶכם ּוָפִניִתי ֲאֵליֶכם ְוֶנֱעַבְדֶּתם ְוִנְזַרְעֶּתם:  36:9

ה ְוֹנְׁש 36:10 בּו ֶהָעִרים ְוֶהֳחָרבֹות ִּתָּבֶניָנה:  ְוִהְרֵּביִתי ֲעֵליֶכם ָאָדם ָּכל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֻּכ
ַדְעֶּתם  ְוִהְרֵּביִתי ֲעֵליֶכם ָאָדם ּוְבֵהָמה ְוָרבּו ּוָפרּו ְוהֹוַׁשְבִּתי ֶאְתֶכם ְּכַקְדמֹוֵתיֶכם ְוֵהִטֹבִתי ֵמִראֹׁשֵתיֶכם ִוי36:11

ִּכי־ֲאִני ְיהוָה:  
ל ִויֵרׁשּו ְוָהִייָת ָלֶהם ְלַנֲחָלה ְולֹא־תֹוִסף עֹוד ְלַׁשְּכָלם: ְוהֹוַלְכִּתי ֲעֵליֶכם ָאָדם ֶאת־ַעִּמי ִיְׂשָראֵ 36:12
ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה יַַען ֹאְמִרים ָלֶכם ֹאֶכֶלת ָאָדם אתי ָאְּת ּוְמַׁשֶּכֶלת גויך ּגֹויִַי ָהִיית:  36:13
שלי־ְתַׁשְּכִלי־עֹוד ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה:  ָלֵכן ָאָדם לֹא־תֹאְכִלי עֹוד וגויך ְוגֹוַיִי לֹא תכ36:14
ְנֻאם ֲאֹדָני  ְולֹא־ַאְׁשִמיַע ֵאַלִי עֹוד ְּכִלַּמת ַהּגֹוִים ְוֶחְרַּפת ַעִּמים לֹא ִתְׂשִאי־עֹוד וגויך ְוגֹויִַי לֹא־ַתְכִׁשִלי עֹוד36:15
ְיהִוה: 

וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר:  36:16
ה ַדְרָּכם  ן־ָאָדם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֹיְׁשִבים ַעל־ַאְדָמָתם וְַיַטְּמאּו אֹוָתּה ְּבַדְרָּכם ּוַבֲעִלילֹוָתם ְּכֻטְמַאת ַהִּנָּדה ָהְיתָ ּבֶ 36:17
ְלָפָני: 

וֶָאְׁשֹּפ ֲחָמִתי ֲעֵליֶהם ַעל־ַהָּדם ֲאֶׁשר־ָׁשְפכּו ַעל־ָהָאֶרץ ּוְבִגּלּוֵליֶהם ִטְּמאּוָה:  36:18
וָָאִפיץ ֹאָתם ַּבּגֹוִים וִַּיָּזרּו ָּבֲאָרצֹות ְּכַדְרָּכם ְוַכֲעִלילֹוָתם ְׁשַפְטִּתים:  36:19
:  וַָּיבֹוא ֶאל־ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר־ָּבאּו ָׁשם וְַיַחְּללּו ֶאת־ֵׁשם ָקְדִׁשי ֶּבֱאֹמר ָלֶהם ַעם־ְיהוָה ֵאֶּלה ּוֵמַאְרצֹו יָָצאּו36:20
י ֲאֶׁשר ִחְּללּוהּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבּגֹוִים ֲאֶׁשר־ָּבאּו ָׁשָּמה: וֶָאְחֹמל ַעל־ֵׁשם ָקְדִׁש 36:21
י ֲאֶׁשר  ָלֵכן ֱאֹמר ְלֵבית־ִיְׂשָרֵאל ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה לֹא ְלַמַעְנֶכם ֲאִני ֹעֶׂשה ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִאם־ְלֵׁשם־ָקְדִׁש 36:22

אֶתם ָׁשם: ִחַּלְלֶּתם ַּבּגֹוִים ֲאֶׁשר־ּבָ 
ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה  ְוִקַּדְׁשִּתי ֶאת־ְׁשִמי ַהָּגדֹול ַהְמֻחָּלל ַּבּגֹוִים ֲאֶׁשר ִחַּלְלֶּתם ְּבתֹוָכם ְויְָדעּו ַהּגֹוִים ִּכי־ֲאִני ְיהוָה 36:23

ְּבִהָּקְדִׁשי ָבֶכם ְלֵעיֵניֶהם:  
ֶכם ִמָּכל־ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל־ַאְדַמְתֶכם:  ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן־ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְת 36:24
ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם ִמֹּכל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל־ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם:  36:25
ִתי ֶאת־ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר:  ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם וֲַהִסרֹ 36:26
ְוֶאת־רּוִחי ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ְוָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר־ְּבֻחַּקי ֵּתֵלכּו ּוִמְׁשָּפַטי ִּתְׁשְמרּו וֲַעִׂשיֶתם: 36:27
ִהים: ִויַׁשְבֶּתם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ַלֲאֹבֵתיֶכם ִוְהִייֶתם לִ 36:28 י ְלָעם ְוָאֹנִכי ֶאְהיֶה ָלֶכם ֵלא
ְוהֹוַׁשְעִּתי ֶאְתֶכם ִמֹּכל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ְוָקָראִתי ֶאל־ַהָּדָגן ְוִהְרֵּביִתי ֹאתֹו ְולֹא־ֶאֵּתן ֲעֵליֶכם ָרָעב:  36:29
ֶחְרַּפת ָרָעב ַּבּגֹוִים: ְוִהְרֵּביִתי ֶאת־ְּפִרי ָהֵעץ ּוְתנּוַבת ַהָּׂשֶדה ְלַמַען ֲאֶׁשר לֹא ִתְקחּו עֹוד36:30
ֹוֵתיֶכם: ּוְזַכְרֶּתם ֶאת־ַּדְרֵכיֶכם ָהָרִעים ּוַמַעְלֵליֶכם ֲאֶׁשר לֹא־טֹוִבים ּוְנֹקֹטֶתם ִּבְפֵניֶכם ַעל ֲעוֹנֵתיֶכם ְוַעל ּתֹוֲעב36:31
ְלמּו ִמַּדְרֵכיֶכם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל: לֹא ְלַמַעְנֶכם ֲאִני־ֹעֶׂשה ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה ִיָּוַדע ָלֶכם ּבֹוׁשּו ְוִהּכָ 36:32
ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ְּביֹום ַטֲהִרי ֶאְתֶכם ִמֹּכל ֲעונֹוֵתיֶכם ְוהֹוַׁשְבִּתי ֶאת־ֶהָעִרים ְוִנְבנּו ֶהֳחָרבֹות:  36:33
ל־עֹוֵבר:  ְוָהָאֶרץ ַהְּנַׁשָּמה ֵּתָעֵבד ַּתַחת ֲאֶׁשר ָהְיָתה ְׁשָמָמה ְלֵעיֵני ּכָ 36:34
יָָׁשבּו:  ְוָאְמרּו ָהָאֶרץ ַהֵּלזּו ַהְּנַׁשָּמה ָהְיָתה ְּכַגן־ֵעֶדן ְוֶהָעִרים ֶהֳחֵרבֹות ְוַהְנַׁשּמֹות ְוַהֶּנֱהָרסֹות ְּבצּורֹות 36:35
ְעִּתי ַהְּנַׁשָּמה ֲאִני ְיהוָה ִּדַּבְרִּתי  ְויְָדעּו ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִיָּׁשֲארּו ְסִביבֹוֵתיֶכם ִּכי ֲאִני ְיהוָה ָּבִניִתי ַהֶּנֱהָרסֹות ָנטַ 36:36

ְוָעִׂשיִתי: 
ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה עֹוד זֹאת ִאָּדֵרׁש ְלֵבית־ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ַאְרֶּבה ֹאָתם ַּכּצֹאן ָאָדם: 36:37
יֶיָנה ֶהָעִרים ֶהֳחֵרבֹות ְמֵלאֹות צֹאן ָאָדם ְויְָדעּו ִּכי־ֲאִני  ְּכצֹאן ָקָדִׁשים ְּכצֹאן ְירּוָׁשַלִם ְּבמֹוֲעֶדיָה ֵּכן ִּתהְ 36:38
ְיהוָה: 
ָהְיָתה ָעַלי יַד־ְיהוָה וַּיֹוִצֵאִני ְברּוַח ְיהוָה וְַיִניֵחִני ְּבתֹו ַהִּבְקָעה ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות:  37:1
ּבֹות ְמֹאד ַעל־ְּפֵני ַהִּבְקָעה ְוִהֵּנה ְיֵבׁשֹות ְמֹאד:  ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם ָסִביב ָסִביב ְוִהֵּנה רַ 37:2
וַּיֹאֶמר ֵאַלי ֶּבן־ָאָדם ֲהִתְחיֶיָנה ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה ָוֹאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ַאָּתה יָָדְעָּת: 37:3
ֵבׁשֹות ִׁשְמעּו ְּדַבר־ְיהוָה:  וַּיֹאֶמר ֵאַלי ִהָּנֵבא ַעל־ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ָהֲעָצמֹות ַהיְ 37:4



ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ָלֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה ִהֵּנה ֲאִני ֵמִביא ָבֶכם רּוַח ִוְחִייֶתם: 37:5
ְעֶּתם ִּכי־ֲאִני  ְוָנַתִּתי ֲעֵליֶכם ִּגִדים ְוַהֲעֵלִתי ֲעֵליֶכם ָּבָׂשר ְוָקַרְמִּתי ֲעֵליֶכם עֹור ְוָנַתִּתי ָבֶכם רּוַח ִוְחִייֶתם ִוידַ 37:6

ְיהוָה:  
ְוִנֵּבאִתי ַּכֲאֶׁשר ֻצֵּויִתי וְַיִהי־קֹול ְּכִהָּנְבִאי ְוִהֵּנה־ַרַעׁש ַוִּתְקְרבּו ֲעָצמֹות ֶעֶצם ֶאל־ַעְצמֹו: 37:7
ֶהם:  ְוָרִאיִתי ְוִהֵּנה־ֲעֵליֶהם ִּגִדים ּוָבָׂשר ָעָלה וִַּיְקַרם ֲעֵליֶהם עֹור ִמְלָמְעָלה ְורּוַח ֵאין ּבָ 37:8
ֹּבִאי  וַּיֹאֶמר ֵאַלי ִהָּנֵבא ֶאל־ָהרּוַח ִהָּנֵבא ֶבן־ָאָדם ְוָאַמְרָּת ֶאל־ָהרּוַח ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ֵמַאְרַּבע רּוחֹות 37:9

ָהרּוַח ּוְפִחי ַּבֲהרּוִגים ָהֵאֶּלה ְוִיְחיּו:  
וִַּיְחיּו וַַּיַעְמדּו ַעל־ַרְגֵליֶהם ַחִיל ָּגדֹול ְמֹאד־ְמֹאד: ְוִהַּנֵּבאִתי ַּכֲאֶׁשר ִצָּוִני וַָּתבֹוא ָבֶהם ָהרּוַח 37:10
ִתְקוֵָתנּו  וַּיֹאֶמר ֵאַלי ֶּבן־ָאָדם ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה ָּכל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה ִהֵּנה ֹאְמִרים יְָבׁשּו ַעְצמֹוֵתינּו ְוָאְבָדה 37:11

ִנְגַזְרנּו ָלנּו: 
א ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִהֵּנה ֲאִני ֹפֵתַח ֶאת־ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם  ָלֵכן ִהָּנבֵ 37:12

ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל־ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל: 
ֲעלֹוִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי:  ִויַדְעֶּתם ִּכי־ֲאִני ְיהוָה ְּבִפְתִחי ֶאת־ִקְברֹוֵתיֶכם ּוְבהַ 37:13
י ְנֻאם־ְיהוָה:ְוָנַתִּתי רּוִחי ָבֶכם ִוְחִייֶתם ְוִהַּנְחִּתי ֶאְתֶכם ַעל־ַאְדַמְתֶכם ִויַדְעֶּתם ִּכי־ֲאִני ְיהוָה ִּדַּבְרִּתי ְוָעִׂשיִת 37:14
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר:  37:15
ַקח־ְל ֵעץ ֶאָחד ּוְכֹתב ָעָליו ִליהּוָדה ְוִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל חברו ֲחֵבָריו ּוְלַקח ֵעץ ֶאָחד ּוְכתֹוב ָעָליו  ְוַאָּתה ֶבן־ָאָדם37:16

ְליֹוֵסף ֵעץ ֶאְפַרִים ְוָכל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל חברו ֲחֵבָריו:  
:  ְוָקַרב ֹאָתם ֶאָחד ֶאל־ֶאָחד ְל ְלֵעץ ֶאָחד ְוָהיּו ַלֲאָחִדים ְּביֶָד 37:17
37:18  : ְוַכֲאֶׁשר יֹאְמרּו ֵאֶלי ְּבֵני ַעְּמ ֵלאֹמר ֲהלֹוא־ַתִּגיד ָלנּו ָמה־ֵאֶּלה ָּל
ֵקַח ֶאת־ֵעץ יֹוֵסף ֲאֶׁשר ְּביַד־ֶאְפַרִים ְוִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל חב 37:19 רו  ַּדֵּבר ֲאֵלֶהם ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִהֵּנה ֲאִני 

ם ָעָליו ֶאת־ֵעץ ְיהּוָדה וֲַעִׂשיִתם ְלֵעץ ֶאָחד ְוָהיּו ֶאָחד ְּביִָדי:  ֲחֵבָריו ְוָנַתִּתי אֹותָ 
ְוָהיּו ָהֵעִצים ֲאֶׁשר־ִּתְכֹּתב ֲעֵליֶהם ְּביְָד ְלֵעיֵניֶהם: 37:20
ֵקַח ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֵּבין ַהּגֹוִים37:21 ֲאֶׁשר ָהְלכּו־ָׁשם ְוִקַּבְצִּתי  ְוַדֵּבר ֲאֵליֶהם ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִהֵּנה ֲאִני 

ֹאָתם ִמָּסִביב ְוֵהֵבאִתי אֹוָתם ֶאל־ַאְדָמָתם:  
ִלְׁשֵני גֹוִים  ְוָעִׂשיִתי ֹאָתם ְלגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ ְּבָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ּוֶמֶל ֶאָחד ִיְהיֶה ְלֻכָּלם ְלֶמֶל ְולֹא יהיה־ִיְהיּו־עֹוד 37:22

י ַמְמָלכֹות עֹוד:  ְולֹא יֵָחצּו עֹוד ִלְׁשּתֵ 
ר ָחְטאּו  ְולֹא ִיַטְּמאּו עֹוד ְּבִגּלּוֵליֶהם ּוְבִׁשּקּוֵציֶהם ּוְבֹכל ִּפְׁשֵעיֶהם ְוהֹוַׁשְעִּתי ֹאָתם ִמֹּכל מְׁשּוֹבֵתיֶהם ֲאׁשֶ 37:23

ִהים:  ָבֶהם ְוִטַהְרִּתי אֹוָתם ְוָהיּו־ִלי ְלָעם וֲַאִני ֶאְהיֶה ָלֶהם ֵלא
ָדִוד ֶמֶל ֲעֵליֶהם ְורֹוֶעה ֶאָחד ִיְהיֶה ְלֻכָּלם ּוְבִמְׁשָּפַטי יֵֵלכּו ְוֻחֹּקַתי ִיְׁשְמרּו ְוָעׂשּו אֹוָתם:  ְוַעְבִּדי 37:24
ֵני  יֶהם ּובְ ְויְָׁשבּו ַעל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלַעְבִּדי ְליֲַעֹקב ֲאֶׁשר יְָׁשבּו־ָבּה ֲאבֹוֵתיֶכם ְויְָׁשבּו ָעֶליָה ֵהָּמה ּוְבנֵ 37:25

ְבֵניֶהם ַעד־עֹוָלם ְוָדִוד ַעְבִּדי ָנִׂשיא ָלֶהם ְלעֹוָלם:  
תֹוָכם  ְוָכַרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ָׁשלֹום ְּבִרית עֹוָלם ִיְהיֶה אֹוָתם ּוְנַתִּתים ְוִהְרֵּביִתי אֹוָתם ְוָנַתִּתי ֶאת־ִמְקָּדִׁשי ּבְ 37:26

ְלעֹוָלם:  
ִהים ְוֵהָּמה ִיְהיּו־ִלי ְלָעם:  ְוָהיָה ִמְׁשָּכִני ֲעֵליֶהם ְוָהיִ 37:27 יִתי ָלֶהם ֵלא
ְויְָדעּו ַהּגֹוִים ִּכי ֲאִני ְיהוָה ְמַקֵּדׁש ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִּבְהיֹות ִמְקָּדִׁשי ְּבתֹוָכם ְלעֹוָלם: 37:28

וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר: 38:1
ַהָּמגֹוג ְנִׂשיא רֹאׁש ֶמֶׁש ְוֻתָבל ְוִהָּנֵבא ָעָליו: ֶּבן־ָאָדם ִׂשים ָּפֶני ֶאל־ּגֹוג ֶאֶרץ38:2
ְוָאַמְרָּת ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִהְנִני ֵאֶלי ּגֹוג ְנִׂשיא רֹאׁש ֶמֶׁש ְוֻתָבל:38:3
ּוָפָרִׁשים ְלֻבֵׁשי ִמְכלֹול ֻּכָּלם ָקָהל ָרב  ְוׁשֹוַבְבִּתי ְוָנַתִּתי ַחִחים ִּבְלָחיֶי ְוהֹוֵצאִתי אֹוְת ְוֶאת־ָּכל־ֵחיֶל סּוִסים38:4

ִצָּנה ּוָמֵגן ֹּתְפֵׂשי ֲחָרבֹות ֻּכָּלם: 
ָּפַרס ּכּוׁש ּופּוט ִאָּתם ֻּכָּלם ָמֵגן ְוכֹוָבע: 38:5
:  ֹּגֶמר ְוָכל־ֲאַגֶּפיָה ֵּבית ּתֹוַגְרָמה יְַרְּכֵתי ָצפֹון ְוֶאת־ָּכל־ֲאַגָּפיו ַעִּמים ַרִּבים ִאּתָ 38:6
ִהֹּכן ְוָהֵכן ְל ַאָּתה ְוָכל־ְקָהֶל ַהִּנְקָהִלים ָעֶלי ְוָהִייָת ָלֶהם ְלִמְׁשָמר: 38:7
י  ִמָּיִמים ַרִּבים ִּתָּפֵקד ְּבַאֲחִרית ַהָּׁשִנים ָּתבֹוא ֶאל־ֶאֶרץ ְמׁשֹוֶבֶבת ֵמֶחֶרב ְמֻקֶּבֶצת ֵמַעִּמים ַרִּבים ַעל ָהֵר 38:8

ְלָחְרָּבה ָּתִמיד ְוִהיא ֵמַעִּמים הּוָצָאה ְויְָׁשבּו ָלֶבַטח ֻּכָּלם:  ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר־ָהיּו
38:9 : ְוָעִליָת ַּכֹּׁשָאה ָתבֹוא ֶּכָעָנן ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ ִּתְהיֶה ַאָּתה ְוָכל־ֲאַגֶּפי ְוַעִּמים ַרִּבים אֹוָת

הּוא יֲַעלּו ְדָבִרים ַעל־ְלָבֶב ְוָחַׁשְבָּת ַמֲחֶׁשֶבת ָרָעה:  ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ְוָהיָה ַּבּיֹום הַ 38:10
ַתִים ֵאין ְוָאַמְרָּת ֶאֱעֶלה ַעל־ֶאֶרץ ְּפָרזֹות ָאבֹוא ַהֹּׁשְקִטים ֹיְׁשֵבי ָלֶבַטח ֻּכָּלם ֹיְׁשִבים ְּבֵאין חֹוָמה ּוְבִריַח ּוְדלָ 38:11
ָלֶהם: 



ל ָׁשָלל ְוָלֹבז ַּבז ְלָהִׁש 38:12 יב יְָד ַעל־ֳחָרבֹות נֹוָׁשֹבת ְוֶאל־ַעם ְמֻאָּסף ִמּגֹוִים ֹעֶׂשה ִמְקֶנה ְוִקְניָן ֹיְׁשֵבי  ִלְׁש
ַעל־ַטּבּור ָהָאֶרץ:  

ל ָׁשָלל ַאָּתה ָבא ֲהָלֹבז ַּבז ִהְקַהְלָּת ְקהָ 38:13 ֵׂשאת  ֶל לָ ְׁשָבא ּוְדָדן ְוֹסֲחֵרי ַתְרִׁשיׁש ְוָכל־ְּכִפֶריָה יֹאְמרּו ְל ֲהִלְׁש
ל ָׁשָלל ָּגדֹול:  ֶּכֶסף ְוָזָהב ָלַקַחת ִמְקֶנה ְוִקְניָן ִלְׁש

ַטח ֵּתָדע:  ָלֵכן ִהָּנֵבא ֶבן־ָאָדם ְוָאַמְרָּת ְלגֹוג ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ֲהלֹוא ַּבּיֹום ַההּוא ְּבֶׁשֶבת ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ָלבֶ 38:14
ְרְּכֵתי ָצפֹון ַאָּתה ְוַעִּמים ַרִּבים ִאָּת ֹרְכֵבי סּוִסים ֻּכָּלם ָקָהל ָּגדֹול ְוַחִיל ָרב:  ּוָבאָת ִמְּמקֹוְמ ִמּיַ 38:15
ַּדַעת ַהּגֹוִים  ְוָעִליָת ַעל־ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ֶּכָעָנן ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ִּתְהיֶה וֲַהִבאֹוִתי ַעל־ַאְרִצי ְלַמַען  38:16

ְּבִהָּקְדִׁשי ְב ְלֵעיֵניֶהם ּגֹוג:ֹאִתי 
ִאים ַּבָּיִמים  ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ַהַאָּתה־הּוא ֲאֶׁשר־ִּדַּבְרִּתי ְּביִָמים ַקְדמֹוִנים ְּביַד ֲעָבַדי ְנִביֵאי ִיְׂשָרֵאל ַהִּנּבְ 38:17

ָהֵהם ָׁשִנים ְלָהִביא ֹאְת ֲעֵליֶהם:
ה ַּבּיֹום ַההּוא ְּביֹום ּבֹוא גֹוג ַעל־ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה ַּתֲעֶלה ֲחָמִתי ְּבַאִּפי:  ְוָהי38:18ָ
ּוְבִקְנָאִתי ְבֵאׁש־ֶעְבָרִתי ִּדַּבְרִּתי ִאם־לֹא ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהיֶה ַרַעׁש ָּגדֹול ַעל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל: 38:19
ְּדֵגי ַהָּים ְועֹוף ַהָּׁשַמִים ְוַחַּית ַהָּׂשֶדה ְוָכל־ָהֶרֶמׂש ָהֹרֵמׂש ַעל־ָהֲאָדָמה ְוֹכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני  ְוָרֲעׁשּו ִמָּפַני38:20

ָהֲאָדָמה ְוֶנֶהְרסּו ֶהָהִרים ְוָנְפלּו ַהַּמְדֵרגֹות ְוָכל־חֹוָמה ָלָאֶרץ ִּתּפֹול:  
ֲאֹדָני ְיהִוה ֶחֶרב ִאיׁש ְּבָאִחיו ִּתְהיֶה: ְוָקָראִתי ָעָליו ְלָכל־ָהַרי ֶחֶרב ְנֻאם38:21
יו ְוַעל־ַעִּמים  ְוִנְׁשַּפְטִּתי ִאּתֹו ְּבֶדֶבר ּוְבָדם ְוֶגֶׁשם ׁשֹוֵטף ְוַאְבֵני ֶאְלָּגִביׁש ֵאׁש ְוָגְפִרית ַאְמִטיר ָעָליו ְוַעל־ֲאַגּפָ 38:22

ַרִּבים ֲאֶׁשר ִאּתֹו: 
ְׁשִּתי ְונֹוַדְעִּתי ְלֵעיֵני ּגֹוִים ַרִּבים ְויְָדעּו ִּכי־ֲאִני ְיהוָה: ְוִהְתַּגִּדְלִּתי ְוִהְתַקִּד 38:23

ל:  ְוַאָּתה ֶבן־ָאָדם ִהָּנֵבא ַעל־ּגֹוג ְוָאַמְרָּת ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִהְנִני ֵאֶלי ּגֹוג ְנִׂשיא רֹאׁש ֶמֶׁש ְוֻתבָ 39:1
ְוַהֲעִליִתי ִמַּיְרְּכֵתי ָצפֹון וֲַהִבאֹוִת ַעל־ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל:  ְוֹׁשַבְבִּתי ְוִׁשֵּׁשאִתי 39:2
ְוִהֵּכיִתי ַקְׁשְּת ִמַּיד ְׂשמֹאוֶל ְוִחֶּצי ִמַּיד ְיִמיְנ ַאִּפיל: 39:3
ָּכל־ָּכָנף ְוַחַּית ַהָּׂשֶדה ְנַתִּתי ְלָאְכָלה:  ַעל־ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ִּתּפֹול ַאָּתה ְוָכל־ֲאַגֶּפי ְוַעִּמים ֲאֶׁשר ִאָּת ְלֵעיט ִצּפֹור 39:4
ַעל־ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ִּתּפֹול ִּכי ֲאִני ִדַּבְרִּתי ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה: 39:5
ְוִׁשַּלְחִּתי־ֵאׁש ְּבָמגֹוג ּוְבֹיְׁשֵבי ָהִאִּיים ָלֶבַטח ְויְָדעּו ִּכי־ֲאִני ְיהוָה:  39:6
ִדיַע ְּבתֹו ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ְולֹא־ַאֵחל ֶאת־ֵׁשם־ָקְדִׁשי עֹוד ְויְָדעּו ַהּגֹוִים ִּכי־ֲאִני ְיהוָה ָקדֹוׁש  ְוֶאת־ֵׁשם ָקְדִׁשי אֹו39:7

ְּבִיְׂשָרֵאל:  
ִהֵּנה ָבָאה ְוִנְהיָָתה ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה הּוא ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי:  39:8
ִבֲערּו ְוִהִּׂשיקּו ְּבֶנֶׁשק ּוָמֵגן ְוִצָּנה ְּבֶקֶׁשת ּוְבִחִּצים ּוְבַמֵּקל יָד ּוְבֹרַמח ּוִבֲערּו ָבֶהם ֵאׁש  ְויְָצאּו ֹיְׁשֵבי ָעֵרי ִיְׂשָרֵאל ּו39:9

ֶׁשַבע ָׁשִנים: 
ֵליֶהם ּוָבְזזּו  ְולֹא־ִיְׂשאּו ֵעִצים ִמן־ַהָּׂשֶדה ְולֹא יְַחְטבּו ִמן־ַהְּיָעִרים ִּכי ַבֶּנֶׁשק ְיַבֲערּו־ֵאׁש ְוָׁשְללּו ֶאת־ֹׁשלְ 39:10

ֶאת־ֹּבְזֵזיֶהם ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה: 
ִרים  ְוָהיָה ַבּיֹום ַההּוא ֶאֵּתן ְלגֹוג ְמקֹום־ָׁשם ֶקֶבר ְּבִיְׂשָרֵאל ֵּגי ָהֹעְבִרים ִקְדַמת ַהָּים ְוֹחֶסֶמת ִהיא ֶאת־ָהֹעבְ 39:11

ֵּגיא ֲהמֹון ּגֹוג:  ְוָקְברּו ָׁשם ֶאת־ּגֹוג ְוֶאת־ָּכל־ֲהמֹוֹנה ְוָקְראּו
ּוְקָברּום ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלַמַען ַטֵהר ֶאת־ָהָאֶרץ ִׁשְבָעה ֳחָדִׁשים: 39:12
ְוָקְברּו ָּכל־ַעם ָהָאֶרץ ְוָהיָה ָלֶהם ְלֵׁשם יֹום ִהָּכְבִדי ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה:  39:13
ים ֶאת־ָהֹעְבִרים ֶאת־ַהּנֹוָתִרים ַעל־ְּפֵני ָהָאֶרץ ְלַטֲהָרּה ִמְקֵצה  ְוַאְנֵׁשי ָתִמיד יְַבִּדילּו ֹעְבִרים ָּבָאֶרץ ְמַקְּבִר 39:14

ִׁשְבָעה־ֳחָדִׁשים יְַחֹקרּו: 
ֹוג:  ְוָעְברּו ָהֹעְבִרים ָּבָאֶרץ ְוָרָאה ֶעֶצם ָאָדם ּוָבָנה ֶאְצלֹו ִצּיּון ַעד ָקְברּו ֹאתֹו ַהְמַקְּבִרים ֶאל־ֵּגיא ֲהמֹון ּג39:15
ִעיר ֲהמֹוָנה ְוִטֲהרּו ָהָאֶרץ: ְוַגם ֶׁשם־39:16
ּו ִמָּסִביב  ְוַאָּתה ֶבן־ָאָדם ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיֹהִוה ֱאֹמר ְלִצּפֹור ָּכל־ָּכָנף ּוְלֹכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ִהָּקְבצּו ָוֹבאּו ֵהָאְספ 39:17

ֵאל וֲַאַכְלֶּתם ָּבָׂשר ּוְׁשִתיֶתם ָּדם:  ַעל־ִזְבִחי ֲאֶׁשר ֲאִני ֹזֵבַח ָלֶכם ֶזַבח ָּגדֹול ַעל ָהֵרי ִיְׂשרָ 
:  ְּבַׂשר ִּגּבֹוִרים ּתֹאֵכלּו ְוַדם־ְנִׂשיֵאי ָהָאֶרץ ִּתְׁשּתּו ֵאיִלים ָּכִרים ְוַעּתּוִדים ָּפִרים ְמִריֵאי ָבָׁשן ֻּכָּלם39:18
ר־ָזַבְחִּתי ָלֶכם:  וֲַאַכְלֶּתם־ֵחֶלב ְלָׂשְבָעה ּוְׁשִתיֶתם ָּדם ְלִׁשָּכרֹון ִמִּזְבִחי ֲאׁשֶ 39:19
ּוְׂשַבְעֶּתם ַעל־ֻׁשְלָחִני סּוס וֶָרֶכב ִּגּבֹור ְוָכל־ִאיׁש ִמְלָחָמה ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה:  39:20
: ְוָנַתִּתי ֶאת־ְּכבֹוִדי ַּבּגֹוִים ְוָראּו ָכל־ַהּגֹוִים ֶאת־ִמְׁשָּפִטי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְוֶאת־יִָדי ֲאֶׁשר־ַׂשְמִּתי ָבֶהם39:21
ֵהיֶהם ִמן־ַהּיֹום ַההּוא וָָהְלָאה:  39:22 ְויְָדעּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֲאִני ְיהוָה ֱא
יֶהם וִַּיְּפלּו ְויְָדעּו ַהּגֹוִים ִּכי ַבֲעוָנם ָּגלּו ֵבית־ִיְׂשָרֵאל ַעל ֲאֶׁשר ָמֲעלּו־ִבי וַָאְסִּתר ָּפַני ֵמֶהם וֶָאְּתֵנם ְּביַד ָצרֵ 39:23

ם: ַבֶחֶרב ֻּכּלָ 
ְּכֻטְמָאָתם ּוְכִפְׁשֵעיֶהם ָעִׂשיִתי ֹאָתם וַָאְסִּתר ָּפַני ֵמֶהם: 39:24



ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ַעָּתה ָאִׁשיב ֶאת־שבית ְׁשבּות יֲַעֹקב ְוִרַחְמִּתי ָּכל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוִקֵּנאִתי ְלֵׁשם39:25
ָקְדִׁשי:  
:ָּמָתם ְוֶאת־ָּכל־ַמֲעָלם ֲאֶׁשר ָמֲעלּו־ִבי ְּבִׁשְבָּתם ַעל־ַאְדָמָתם ָלֶבַטח ְוֵאין ַמֲחִרידְוָנׂשּו ֶאת־ְּכלִ 39:26
ְּבׁשֹוְבִבי אֹוָתם ִמן־ָהַעִּמים ְוִקַּבְצִּתי ֹאָתם ֵמַאְרצֹות ֹאְיֵביֶהם ְוִנְקַּדְׁשִּתי ָבם ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ַרִּבים:  39:27
ֵהיֶהם ְּבַהְגלֹוִתי ֹאָתם ֶאל־ַהּגֹוִים ְוִכַּנְסִּתים ַעל־ַאְדָמָתם ְולֹא־אֹוִתיר עֹוד ֵמֶהם ָׁשם: ְויְָדעּו ִּכי ֲאִני  39:28 ְיהוָה ֱא
ְולֹא־ַאְסִּתיר עֹוד ָּפַני ֵמֶהם ֲאֶׁשר ָׁשַפְכִּתי ֶאת־רּוִחי ַעל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה:39:29

ה ְלָגלּוֵתנּו ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ְּבַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַאַחר ֲאֶׁשר ֻהְּכָתה ָהִעיר  ְּבֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשנָ 40:1
ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָהְיָתה ָעַלי יַד־ְיהוָה וַָּיֵבא ֹאִתי ָׁשָּמה: 

ִהים ֱהִביַאִני ֶאל־ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל וְַיִניֵחִני 40:2 ֶאל־ַהר ָּגֹבַּה ְמֹאד ְוָעָליו ְּכִמְבֵנה־ִעיר ִמֶּנֶגב: ְּבַמְראֹות ֱא
ֹעֵמד ַּבָּׁשַער:  וַָּיֵביא אֹוִתי ָׁשָּמה ְוִהֵּנה־ִאיׁש ַמְרֵאהּו ְּכַמְרֵאה ְנֹחֶׁשת ּוְפִתיל־ִּפְׁשִּתים ְּביָדֹו ּוְקֵנה ַהִּמָּדה ְוהּוא 40:3
יֶני ּוְבָאְזֶני ְּׁשָמע ְוִׂשים ִלְּב ְלֹכל ֲאֶׁשר־ֲאִני ַמְרֶאה אֹוָת ִּכי ְלַמַען  וְַיַדֵּבר ֵאַלי ָהִאיׁש ֶּבן־ָאָדם ְרֵאה ְבעֵ 40:4

ַהְראֹוְתָכה ֻהָבאָתה ֵהָּנה ַהֵּגד ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ַאָּתה ֹרֶאה ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל:  
ָּדה ֵׁשׁש־ַאּמֹות ָּבַאָּמה ָוֹטַפח וַָּיָמד ֶאת־ֹרַחב  ְוִהֵּנה חֹוָמה ִמחּוץ ַלַּבִית ָסִביב ָסִביב ּוְביַד ָהִאיׁש ְקֵנה ַהּמִ 40:5

ַהִּבְניָן ָקֶנה ֶאָחד ְוקֹוָמה ָקֶנה ֶאָחד:  
ד ֹרַחב  וַָּיבֹוא ֶאל־ַׁשַער ֲאֶׁשר ָּפָניו ֶּדֶר ַהָּקִדיָמה וַַּיַעל במעלותו ְּבַמֲעלֹוָתיו וַָּיָמד ֶאת־ַסף ַהַּׁשַער ָקֶנה ֶאחָ 40:6

ֶנה ֶאָחד ֹרַחב:  ְוֵאת ַסף ֶאָחד קָ 
ַּבִית ְוַהָּתא ָקֶנה ֶאָחד ֹאֶר ְוָקֶנה ֶאָחד ֹרַחב ּוֵבין ַהָּתִאים ָחֵמׁש ַאּמֹות ְוַסף ַהַּׁשַער ֵמֵאֶצל אּוָלם ַהַּׁשַער ֵמהַ 40:7

ָקֶנה ֶאָחד: 
וַָּיָמד ֶאת־ֻאָלם ַהַּׁשַער ֵמַהַּבִית ָקֶנה ֶאָחד:  40:8
ַער ְׁשֹמֶנה ַאּמֹות ואילו ְוֵאיָליו ְׁשַּתִים ַאּמֹות ְוֻאָלם ַהַּׁשַער ֵמַהָּבִית:  וַָּיָמד ֶאת־ֻאָלם ַהּׁשַ 40:9

ָׁשה ִמֹּפה ִמָּדה ַאַחת ִלְׁשָלְׁשָּתם ּוִמָּדה ַאַחת ָלֵאיִלם מִ 40:10 ָׁשה ִמֹּפה ּוְׁש ֹּפה  ְוָתֵאי ַהַּׁשַער ֶּדֶר ַהָּקִדים ְׁש
ּוִמּפֹו:  

ֶּפַתח־ַהַּׁשַער ֶעֶׂשר ַאּמֹות ֹאֶר ַהַּׁשַער ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ַאּמֹות: וַָּיָמד ֶאת־ֹרַחב40:11
ּוְגבּול ִלְפֵני ַהָּתאֹות ַאָּמה ֶאָחת ְוַאָּמה־ַאַחת ְּגבּול ִמֹּפה ְוַהָּתא ֵׁשׁש־ַאּמֹות ִמּפֹו ְוֵׁשׁש ַאּמֹות ִמּפֹו: 40:12
ֹו ֹרַחב ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ַאּמֹות ֶּפַתח ֶנֶגד ָּפַתח:  וַָּיָמד ֶאת־ַהַּׁשַער ִמַּגג ַהָּתא ְלַגּג40:13
וַַּיַעׂש ֶאת־אּוִלם ִׁשִּׁשים ַאָּמה ְוֶאל־ֵאיל ֶהָחֵצר ַהַּׁשַער ָסִביב ָסִביב:  40:14
ְוַעל ְּפֵני ַהַּׁשַער היאתון ָהִאיתֹון ַעל־ִלְפֵני ֻאָלם ַהַּׁשַער ַהְּפִניִמי ֲחִמִּׁשים ַאָּמה:  40:15
נֹות ֲאֻטמֹות ֶאל־ַהָּתִאים ְוֶאל ֵאֵליֵהָמה ִלְפִניָמה ַלַּׁשַער ָסִביב ָסִביב ְוֵכן ָלֵאַלּמֹות ְוַחּלֹונֹות ָסִביב 40:16 ָסִביב  ְוַח

ִלְפִניָמה ְוֶאל־ַאִיל ִּתֹמִרים:  
ִׁשים ְלָׁשכֹות ֶאל־ָהִרְצָפה:  וְַיִביֵאִני ֶאל־ֶהָחֵצר ַהִחיצֹוָנה ְוִהֵּנה ְלָׁשכֹות ְוִרְצָפה ָעׂשּוי ֶלָחֵצר סָ 40:17 ִביב ָסִביב ְׁש
ְוָהִרְצָפה ֶאל־ֶּכֶתף ַהְּׁשָעִרים ְלֻעַּמת ֹאֶר ַהְּׁשָעִרים ָהִרְצָפה ַהַּתְחּתֹוָנה:  40:18
ים ְוַהָּצפֹון:  וַָּיָמד ֹרַחב ִמִּלְפֵני ַהַּׁשַער ַהַּתְחּתֹוָנה ִלְפֵני ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמי ִמחּוץ ֵמָאה ַאָּמה ַהָּקִד 40:19
ְוַהַּׁשַער ֲאֶׁשר ָּפָניו ֶּדֶר ַהָּצפֹון ֶלָחֵצר ַהִחיצֹוָנה ָמַדד ָאְרּכֹו ְוָרְחּבֹו:  40:20
ָׁשה ִמּפֹו ואילו ְוֵאיָליו ואלמו ְוֵאַלָּמיו ָהיָה ְּכִמַּדת ַהַּׁשַער ָהִראׁשֹון ֲחמִ 40:21 ִּׁשים  ותאו ְוָתָאיו ְׁשלֹוָׁשה ִמּפֹו ּוְׁש

ָּמה ָאְרּכֹו ְוֹרַחב ָחֵמׁש ְוֶעְׂשִרים ָּבַאָּמה:  אַ 
ע יֲַעלּו־בֹו  וחלונו ְוַחּלֹוָניו ואלמו ְוֵאַלָּמיו ותמרו ְוִתֹמָריו ְּכִמַּדת ַהַּׁשַער ֲאֶׁשר ָּפָניו ֶּדֶר ַהָּקִדים ּוְבַמֲעלֹות ֶׁשבַ 40:22

ואילמו ְוֵאיַלָּמיו ִלְפֵניֶהם:  
ְּפִניִמי ֶנֶגד ַהַּׁשַער ַלָּצפֹון ְוַלָּקִדים וַָּיָמד ִמַּׁשַער ֶאל־ַׁשַער ֵמָאה ַאָּמה:  ְוַׁשַער ֶלָחֵצר הַ 40:23
ה:  וַּיֹוִלֵכִני ֶּדֶר ַהָּדרֹום ְוִהֵּנה־ַׁשַער ֶּדֶר ַהָּדרֹום ּוָמַדד אילו ֵאיָליו ואילמו ְוֵאיַלָּמיו ַּכִּמּדֹות ָהֵאּלֶ 40:24
נֹות ָהֵאֶּלה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ֹאֶר ְוֹרַחב ָחֵמׁש ְוֶעְׂשִרים ַאָּמה:  ְוַחּלֹוִנים לֹו ולאילמ 40:25 ו ּוְלֵאיַלָּמיו ָסִביב ָסִביב ְּכַהֲח
ּוַמֲעלֹות ִׁשְבָעה עלותו ֹעלֹוָתיו ואלמו ְוֵאַלָּמיו ִלְפֵניֶהם ְוִתֹמִרים לֹו ֶאָחד ִמּפֹו ְוֶאָחד ִמּפֹו ֶאל־אילו ֵאיָליו:40:26
ְוַׁשַער ֶלָחֵצר ַהְּפִניִמי ֶּדֶר ַהָּדרֹום וַָּיָמד ִמַּׁשַער ֶאל־ַהַּׁשַער ֶּדֶר ַהָּדרֹום ֵמָאה ַאּמֹות:  40:27
וְַיִביֵאִני ֶאל־ָחֵצר ַהְּפִניִמי ְּבַׁשַער ַהָּדרֹום וַָּיָמד ֶאת־ַהַּׁשַער ַהָּדרֹום ַּכִּמּדֹות ָהֵאֶּלה:  40:28
ילו ְוֵאיָליו ואלמו ְוֵאַלָּמיו ַּכִּמּדֹות ָהֵאֶּלה ְוַחּלֹונֹות לֹו ולאלמו ּוְלֵאַלָּמיו ָסִביב ָסִביב ֲחִמִּׁשים  ותאו ְוָתָאיו וא40:29

ַאָּמה ֹאֶר ְוֹרַחב ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ַאּמֹות: 
ְוֵאַלּמֹות ָסִביב ָסִביב ֹאֶר ָחֵמׁש ְוֶעְׂשִרים ַאָּמה ְוֹרַחב ָחֵמׁש ַאּמֹות: 40:30
ְוֵאַלָּמו ֶאל־ָחֵצר ַהִחצֹוָנה ְוִתֹמִרים ֶאל־אילו ֵאיָליו ּוַמֲעלֹות ְׁשמֹוֶנה מעלו ַמֲעָליו: 40:31
וְַיִביֵאִני ֶאל־ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמי ֶּדֶר ַהָּקִדים וַָּיָמד ֶאת־ַהַּׁשַער ַּכִּמּדֹות ָהֵאֶּלה:  40:32



יו ַּכִּמּדֹות ָהֵאֶּלה ְוַחּלֹונֹות לֹו ולאלמו ּוְלֵאַלָּמיו ָסִביב ָסִביב ֹאֶר ֲחִמִּׁשים  ותאו ְוָתָאיו ואלו ְוֵאָליו ואלמו ְוֵאַלּמָ 40:33
ַאָּמה ְוֹרַחב ָחֵמׁש ְוֶעְׂשִרים ַאָּמה:  

ואלמו ְוֵאַלָּמיו ֶלָחֵצר ַהִחיצֹוָנה ְוִתֹמִרים ֶאל־אלו ֵאָליו ִמּפֹו ּוִמּפֹו ּוְׁשֹמֶנה ַמֲעלֹות מעלו ַמֲעָליו:40:34
וְַיִביֵאִני ֶאל־ַׁשַער ַהָּצפֹון ּוָמַדד ַּכִּמּדֹות ָהֵאֶּלה:  40:35
ָּמה:  תאו ָּתָאיו אלו ֵאָליו ואלמו ְוֵאַלָּמיו ְוַחּלֹונֹות לֹו ָסִביב ָסִביב ֹאֶר ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ְוֹרַחב ָחֵמׁש ְוֶעְׂשִרים אַ 40:36
ִרים ֶאל־אילו ֵאיָליו ִמּפֹו ּוִמּפֹו ּוְׁשֹמֶנה ַמֲעלֹות מעלו ַמֲעָליו:  ואילו ְוֵאיָליו ֶלָחֵצר ַהִחיצֹוָנה ְוִתמֹ 40:37
ְוִלְׁשָּכה ּוִפְתָחּה ְּבאּוִלם ַהַּׁשַער ָׁשם יִָדיחּו ֶאת־ָהֹעָלה: 40:38
ֹוָלה ְוַהַחָּטאת ְוָהָאָׁשם: ּוְבֻאָלם ַהַּׁשַער ְׁשַנִים ֻׁשְלָחנֹות ִמּפֹו ּוְׁשַנִים ֻׁשְלָחנֹות ִמֹּפה ִלְׁשחֹוט ֲאֵליֶהם ָהע 40:39
ַּׁשַער  ְוֶאל־ַהָּכֵתף ִמחּוָצה ָלעֹוֶלה ְלֶפַתח ַהַּׁשַער ַהָּצפֹוָנה ְׁשַנִים ֻׁשְלָחנֹות ְוֶאל־ַהָּכֵתף ָהַאֶחֶרת ֲאֶׁשר ְלֻאָלם הַ 40:40

ְׁשַנִים ֻׁשְלָחנֹות:  
ה ְלֶכֶתף ַהָּׁשַער ְׁשמֹוָנה ֻׁשְלָחנֹות ֲאֵליֶהם ִיְׁשָחטּו:  ַאְרָּבָעה ֻׁשְלָחנֹות ִמֹּפה ְוַאְרָּבָעה ֻׁשְלָחנֹות ִמּפֹ 40:41
ת  ְוַאְרָּבָעה ֻׁשְלָחנֹות ָלעֹוָלה ַאְבֵני ָגִזית ֹאֶר ַאָּמה ַאַחת וֵָחִצי ְוֹרַחב ַאָּמה ַאַחת וֵָחִצי ְוֹגַבּה ַאָּמה ֶאחָ 40:42

ָהעֹוָלה ָּבם ְוַהָּזַבח:  ֲאֵליֶהם ְויִַּניחּו ֶאת־ַהֵּכִלים ֲאֶׁשר ִיְׁשֲחטּו ֶאת־
ְוַהְׁשַפַּתִים ֹטַפח ֶאָחד מּוָכִנים ַּבַּבִית ָסִביב ָסִביב ְוֶאל־ַהֻּׁשְלָחנֹות ְּבַׂשר ַהָּקְרָבן:  40:43
ֲאֶׁשר ֶאל־ֶּכֶתף ַׁשַער ַהָּצפֹון ּוְפֵניֶהם ֶּדֶר  1ּוִמחּוָצה ַלַּׁשַער ַהְּפִניִמי ְלָׁשכֹות ְׁשַּתִים ֶּבָחֵצר ַהְּפִניִמי ֶאָחד 40:44

ַהָּדרֹום ֶאָחד ֶאל־ֶּכֶתף ַׁשַער ַהָּדרֹום ְּפֵני ֶּדֶר ַהָּצֹפן:  
ֹׁשְמֵרי ִמְׁשֶמֶרת ַהָּבִית:  וְַיַדֵּבר ֵאָלי ֹזה ַהִּלְׁשָּכה ֲאֶׁשר ָּפֶניָה ֶּדֶר ַהָּדרֹום ַלֹּכֲהִנים40:45
ִמְּבֵני־ֵלִוי  ְוַהִּלְׁשָּכה ֲאֶׁשר ָּפֶניָה ֶּדֶר ַהָּצפֹון ַלֹּכֲהִנים ֹׁשְמֵרי ִמְׁשֶמֶרת ַהִּמְזֵּבַח ֵהָּמה ְבֵני־ָצדֹוק ַהְּקֵרִבים40:46

ֶאל־ְיהוָה ְלָׁשְרתֹו:  
ֵמָאה ַאָּמה ְמֻרָּבַעת ְוַהִּמְזֵּבַח ִלְפֵני ַהָּבִית:  וַָּיָמד ֶאת־ֶהָחֵצר ֹאֶר ֵמָאה ַאָּמה ְוֹרַחב40:47
ְׂשֵרי  וְַיִבֵאִני ֶאל־ֻאָלם ַהַּבִית וַָּיָמד ֵאל ֻאָלם ָחֵמׁש ַאּמֹות ִמֹּפה ְוָחֵמׁש ַאּמֹות ִמֹּפה ְוֹרַחב ַהַּׁשַער ַאְרַּבע עֶ 40:48

ׁש ַאּמֹות ִמּפֹו: 2ַאָּמה ְוִכְתפֹות ַהַשַער  ׁש ַאּמֹות ִמּפֹו ְוָׁש ָׁש
ם ֶאל־ָהֵאיִלים ֶאָחד  ֹאֶר ָהֻאָלם ֶעְׂשִרים ַאָּמה ְוֹרַחב ְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ּוְבַמֲעלֹות ֶעֶׂשר יֲַעלּו ֵאָליו ְוַעֻּמִדי40:49

ִמֹּפה ְוֶאָחד ִמֹּפה:  
וְַיִביֵאִני ֶאל־ַהֵהיָכל וַָּיָמד ֶאת־ָהֵאיִלים ֵׁשׁש־ַאּמֹות ֹרַחב־ִמּפֹו ְוֵׁשׁש־ַאּמֹות־ֹרַחב ִמּפֹו ֹרַחב הֵאיָלים:  41:1
ׁש ַאּמֹות ִמּפֹו וַָּיָמד ָאְרּכֹו ַאְרָּבִעים ַאָּמה ְוֹרַחב ַהֶּפַתח ֶעֶׂשר ַאּמֹות ְוִכְתפֹות ַהֶּפַתח ָחֵמׁש ַאּמֹות ִמּפֹו ְוָחמֵ 41:2

ְוֹרַחב ֶעְׂשִרים ַאָּמה:  
ּוָבא ִלְפִניָמה וַָּיָמד ֵאיל־ַהֶּפַתח ְׁשַּתִים ַאּמֹות ְוַהֶּפַתח ֵׁשׁש ַאּמֹות ְוֹרַחב ַהֶּפַתח ֶׁשַבע ַאּמֹות: 41:3
ְׂשִרים ַאָּמה ֶאל־ְּפֵני ַהֵהיָכל וַּיֹאֶמר ֵאַלי ֶזה ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים:  וַָּיָמד ֶאת־ָאְרּכֹו ֶעְׂשִרים ַאָּמה ְוֹרַחב עֶ 41:4
וַָּיָמד ִקיר־ַהַּבִית ֵׁשׁש ַאּמֹות ְוֹרַחב ַהֵּצָלע ַאְרַּבע ַאּמֹות ָסִביב ָסִביב ַלַּבִית ָסִביב:  41:5
ִׁשים ְּפָעִמים ּוָבא41:6 ֹות ַּבִּקיר ֲאֶׁשר־ַלַּבִית ַלְּצָלעֹות ָסִביב ָסִביב ִלְהיֹות  ְוַהְּצָלעֹות ֵצָלע ֶאל־ֵצָלע ָׁשלֹוׁש ּוְׁש

ֲאחּוִזים ְולֹא־ִיְהיּו ֲאחּוִזים ְּבִקיר ַהָּבִית:  
ְוָרֲחָבה ְוָנְסָבה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ַלְּצָלעֹות ִּכי מּוַסב־ַהַּבִית ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ָסִביב ָסִביב ַלַּבִית ַעל־ֵּכן  41:7

ִית ְלָמְעָלה ְוֵכן ַהַּתְחּתֹוָנה יֲַעֶלה ַעל־ָהֶעְליֹוָנה ַלִּתיכֹוָנה: ֹרַחב־ַלּבַ 
ְוָרִאיִתי ַלַּבִית ֹּגַבּה ָסִביב ָסִביב מיסדות מּוְסדֹות ַהְּצָלעֹות ְמלֹו ַהָּקֶנה ֵׁשׁש ַאּמֹות ַאִּציָלה:  41:8
ֶׁשר ֻמָּנח ֵּבית ְצָלעֹות ֲאֶׁשר ַלָּבִית:  ֹרַחב ַהִּקיר ֲאֶׁשר־ַלֵּצָלע ֶאל־ַהחּוץ ָחֵמׁש ַאּמֹות וַאֲ 41:9

ּוֵבין ַהְּלָׁשכֹות ֹרַחב ֶעְׂשִרים ַאָּמה ָסִביב ַלַּבִית ָסִביב ָסִביב: 41:10
יב  ּוֶפַתח ַהֵּצָלע ַלֻּמָּנח ֶּפַתח ֶאָחד ֶּדֶר ַהָּצפֹון ּוֶפַתח ֶאָחד ַלָּדרֹום ְוֹרַחב ְמקֹום ַהֻּמָּנח ָחֵמׁש ַאּמֹות ָסבִ 41:11
ָסִביב: 
־ַהָּים ֹרַחב ִׁשְבִעים ַאָּמה ְוִקיר ַהִּבְניָן ָחֵמׁש־ַאּמֹות ֹרַחב41:12 ָסִביב ָסִביב  ְוַהִּבְניָן ֲאֶׁשר ֶאל־ְּפֵני ַהִּגְזָרה ְּפַאת ֶּדֶר

ְוָאְרּכֹו ִּתְׁשִעים ַאָּמה:  
יָה ְוִקירֹוֶתיָה ֹאֶר ֵמָאה ַאָּמה:  ּוָמַדד ֶאת־ַהַּבִית ֹאֶר ֵמָאה ַאָּמה ְוַהִּגְזָרה ְוַהִּבנְ 41:13
ְוֹרַחב ְּפֵני ַהַּבִית ְוַהִּגְזָרה ַלָּקִדים ֵמָאה ַאָּמה:  41:14
־ַהִּבְניָן ֶאל־ְּפֵני ַהִּגְזָרה ֲאֶׁשר ַעל־ַאֲחֶריָה ואתוקיהא ְוַאִּתיֶקיָהא ִמּפֹו ּוִמּפֹו ֵמָאה ַאָּמה ְוהַ 41:15 ֵהיָכל  ּוָמַדד ֹאֶר
ְוֻאַלֵּמי ֶהָחֵצר:  ַהְּפִניִמי

1 44 // LXX ֶאָחד omit MT Tg Syr Vg ( ֲאֶׁשרֶאָחד)
2 48 // LXX ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרי ַאָּמה ְוכִ ְתפֹות ַהַשַער  omit MT Tg Syr Vg ( ַהַשַער ַהַּׁשַער)



ַהִּסִּפים ְוַהַחּלֹוִנים ָהֲאֻטמֹות ְוָהַאִּתיִקים ָסִביב ִלְׁשָלְׁשָּתם ֶנֶגד ַהַּסף ְׂשִחיף ֵעץ ָסִביב ָסִביב ְוָהָאֶרץ  41:16
נֹות ְמֻכּסֹות:   נֹות ְוַהַח ַעד־ַהַח

ל־ָּכל־ַהִּקיר ָסִביב ָסִביב ַּבְּפִניִמי ּוַבִחיצֹון ִמּדֹות: ַעל־ֵמַעל ַהֶּפַתח ְוַעד־ַהַּבִית ַהְּפִניִמי ְוַלחּוץ ְואֶ 41:17
ְוָעׂשּוי ְּכרּוִבים ְוִתֹמִרים ְוִתֹמָרה ֵּבין־ְּכרּוב ִלְכרּוב ּוְׁשַנִים ָּפִנים ַלְּכרּוב:  41:18
ל־ַהַּבִית ָסִביב ָסִביב:  ּוְפֵני ָאָדם ֶאל־ַהִּתֹמָרה ִמּפֹו ּוְפֵני־ְכִפיר ֶאל־ַהִּתֹמָרה ִמּפֹו ָעׂשּוי ֶאל־ּכָ 41:19
ֵמָהָאֶרץ ַעד־ֵמַעל ַהֶּפַתח ַהְּכרּוִבים ְוַהִּתֹמִרים ֲעׂשּוִים ְוִקיר ַהֵהיָכל:  41:20
ַהֵהיָכל ְמזּוַזת ְרֻבָעה ּוְפֵני ַהֹּקֶדׁש ַהַּמְרֶאה ַּכַּמְרֶאה: 41:21
ּוִמְקֹצעֹוָתיו לֹו ְוֵאְדנֹו ְוִקיֹרָתיו ֵעץ 1ִים־ַאּמֹות ְוָרְחּבֹו ְׁשַּתִים ַאּמֹות ַהִּמְזֵּבַח ֵעץ ָׁשלֹוׁש ַאּמֹות ָּגְבהֹו ְוָאְרּכֹו ְׁשּתַ 41:22

וְַיַדֵּבר ֵאַלי ֶזה ַהֻּׁשְלָחן ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיהוָה: 
ּוְׁשַּתִים ְּדָלתֹות ַלֵהיָכל ְוַלֹּקֶדׁש: 41:23
ּוְׁשַּתִים ְּדָלתֹות ַלְּדָלתֹות ְׁשַּתִים מּוַסּבֹות ְּדָלתֹות ְׁשַּתִים ְלֶדֶלת ֶאָחת ּוְׁשֵּתי ְדָלתֹות ָלַאֶחֶרת: 41:24
ֲעׂשּוִים ַלִּקירֹות ְוָעב ֵעץ ֶאל־ְּפֵני ָהאּוָלם  וֲַעׂשּויָה ֲאֵליֶהן ֶאל־ַּדְלתֹות ַהֵהיָכל ְּכרּוִבים ְוִתֹמִרים ַּכֲאֶׁשר 41:25

ֵמַהחּוץ: 
ְוַחּלֹוִנים ֲאֻטמֹות ְוִתֹמִרים ִמּפֹו ּוִמּפֹו ֶאל־ִּכְתפֹות ָהאּוָלם ְוַצְלעֹות ַהַּבִית ְוָהֻעִּבים:  41:26

ל־ַהִּלְׁשָּכה ֲאֶׁשר ֶנֶגד ַהִּגְזָרה וֲַאֶׁשר־ֶנֶגד ַהִּבְניָן  וַּיֹוִצֵאִני ֶאל־ֶהָחֵצר ַהִחיצֹוָנה ַהֶּדֶר ֶּדֶר ַהָּצפֹון וְַיִבֵאִני אֶ 42:1
ֶאל־ַהָּצפֹון:  

ֶאל־ְּפֵני־ֹאֶר ַאּמֹות ַהֵּמָאה ֶּפַתח ַהָּצפֹון ְוָהֹרַחב ֲחִמִּׁשים ַאּמֹות: 42:2
ָנה ַאִּתיק ֶאל־ְּפֵני־ַאִּתיק ַּבְּׁשִלִׁשים: ֶנֶגד ָהֶעְׂשִרים ֲאֶׁשר ֶלָחֵצר ַהְּפִניִמי ְוֶנֶגד ִרְצָפה ֲאֶׁשר ֶלָחֵצר ַהִחיצֹו42:3
ְוִלְפֵני ַהְּלָׁשכֹות ַמֲהַל ֶעֶׂשר ַאּמֹות ֹרַחב ֶאל־ַהְּפִניִמית ֶּדֶר ֵמָאה ַאָּמה ּוִפְתֵחיֶהם ַלָּצפֹון: 42:4
ֹות ּוֵמַהִּתֹכנֹות ִּבְניָן: ְוַהְּלָׁשכֹות ָהֶעְליֹוֹנת ְקֻצרֹות ִּכי־יֹוְכלּו ַאִּתיִקים ֵמֵהָנה ֵמַהַּתְחֹּתנ42:5
ֵמָהָאֶרץ:  ִּכי ְמֻׁשָּלׁשֹות ֵהָּנה ְוֵאין ָלֶהן ַעּמּוִדים ְּכַעּמּוֵדי ַהֲחֵצרֹות ַעל־ֵּכן ֶנֱאַצל ֵמַהַּתְחּתֹונֹות ּוֵמַהִּתיֹכנֹות42:6
י ַהְּלָׁשכֹות ָאְרּכֹו ֲחִמִּׁשים ַאָּמה: ְוָגֵדר ֲאֶׁשר־ַלחּוץ ְלֻעַּמת ַהְּלָׁשכֹות ֶּדֶר ֶהָחֵצר ַהִחצֹוָנה ֶאל־ְּפנֵ 42:7
ִּכי־ֹאֶר ַהְּלָׁשכֹות ֲאֶׁשר ֶלָחֵצר ַהִחצֹוָנה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ְוִהֵּנה ַעל־ְּפֵני ַהֵהיָכל ֵמָאה ַאָּמה:  42:8
ה ֵמֶהָחֵצר ַהִחֹצָנה: ומתחתה לשכות ּוִמַּתַחת ַהְּלָׁשכֹות ָהֵאֶּלה המבוא ַהֵּמִביא ֵמַהָּקִדים ְּבֹבאֹו ָלֵהּנָ 42:9

ְּבֹרַחב ֶּגֶדר ֶהָחֵצר ֶּדֶר ַהָּדרֹום ֶאל־ְּפֵני ַהִּגְזָרה ְוֶאל־ְּפֵני ַהִּבְניָן ְלָׁשכֹות:  42:10
ְּפֵטיֶהן ּוְכִפְתֵחיֶהן:  ְוֶדֶר ִלְפֵניֶהם ְּכַמְרֵאה ַהְּלָׁשכֹות ֲאֶׁשר ֶּדֶר ַהָּצפֹון ְּכָאְרָּכן ֵּכן ָרְחָּבן ְוֹכל מֹוָצֵאיֶהן ּוְכִמְׁש 42:11
ים ְּבבֹוָאן:  ּוְכִפְתֵחי ַהְּלָׁשכֹות ֲאֶׁשר ֶּדֶר ַהָּדרֹום ֶּפַתח ְּברֹאׁש ָּדֶר ֶּדֶר ִּבְפֵני ַהְּגֶדֶרת ֲהִגיָנה ֶּדֶר ַהָּקִד 42:12
ְזָרה ֵהָּנה ִלְׁשכֹות ַהֹּקֶדׁש ֲאֶׁשר יֹאְכלּו־ָׁשם וַּיֹאֶמר ֵאַלי ִלְׁשכֹות ַהָּצפֹון ִלְׁשכֹות ַהָּדרֹום ֲאֶׁשר ֶאל־ְּפֵני ַהּגִ 42:13

ָאָׁשם ִּכי ַהָּמקֹום  ַהֹּכֲהִנים ֲאֶׁשר־ְקרֹוִבים ַליהוָה ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים ָׁשם יִַּניחּו ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים ְוַהִּמְנָחה ְוַהַחָּטאת ְוהָ 
ָקֹדׁש: 
ֹּקֶדׁש ֶאל־ֶהָחֵצר ַהִחיצֹוָנה ְוָׁשם יִַּניחּו ִבְגֵדיֶהם ֲאֶׁשר־ְיָׁשְרתּו ָבֶהן ִּכי־ֹקֶדׁש  ְּבֹבָאם ַהֹּכֲהִנים ְולֹא־יְֵצאּו ֵמהַ 42:14

ֵהָּנה ילבשו ְוָלְבׁשּו ְּבָגִדים ֲאֵחִרים ְוָקְרבּו ֶאל־ֲאֶׁשר ָלָעם: 
ָניו ֶּדֶר ַהָּקִדים ּוְמָדדֹו ָסִביב ָסִביב:  ְוִכָּלה ֶאת־ִמּדֹות ַהַּבִית ַהְּפִניִמי ְוהֹוִציַאִני ֶּדֶר ַהַּׁשַער ֲאֶׁשר ּפָ 42:15
ָמַדד רּוַח ַהָּקִדים ִּבְקֵנה ַהִּמָּדה ֲחֵמׁש־ֵמאֹות ִּבְקֵנה ַהִּמָּדה ָסִביב: 42:16
ָמַדד רּוַח ַהָּצפֹון ַאּמֹות ֲחֵמׁש־ֵמאֹות ִּבְקֵנה ַהִּמָּדה ָסִביב: 42:17
ֹות ִּבְקֵנה ַהִּמָּדה:  ֵאת רּוַח ַהָּדרֹום ָמָדד ֲחֵמׁש־ֵמא42:18
ָסַבב ֶאל־רּוַח ַהָּים ָמַדד ֲחֵמׁש־ֵמאֹות ִּבְקֵנה ַהִּמָּדה: 42:19
ֶדׁש  ְלַאְרַּבע רּוחֹות ְמָדדֹו חֹוָמה לֹו ָסִביב ָסִביב ֹאֶר ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוֹרַחב ֲחֵמׁש ֵמאֹות ַאּמֹות ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהּקֹ 42:20
ְלֹחל: 
ֶאל־ַהָּׁשַער ַׁשַער ֲאֶׁשר ֹּפֶנה ֶּדֶר ַהָּקִדים:  וַּיֹוִלֵכִני 43:1
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָּבא ִמֶּדֶר ַהָּקִדים ְוקֹולֹו ְּכקֹול ַמִים ַרִּבים ְוָהָאֶרץ ֵהִאיָרה ִמְּכֹבדֹו:  43:2 ְוִהֵּנה ְּכבֹוד ֱא
ֹבִאי ְלַׁשֵחת ֶאת־ָהִעיר ּוַמְראֹות ַּכַּמְרֶאה ֲאֶׁשר ָרִאיִתי  ּוְכַמְרֵאה ַהַּמְרֶאה ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ַּכַּמְרֶאה ֲאֶׁשר־ָרִאיִתי ּבְ 43:3

ֶאל־ְנַהר־ְּכָבר וֶָאֹּפל ֶאל־ָּפָני:  
ּוְכבֹוד ְיהוָה ָּבא ֶאל־ַהָּבִית ֶּדֶר ַׁשַער ֲאֶׁשר ָּפָניו ֶּדֶר ַהָּקִדים:  43:4
ְוִהֵּנה ָמֵלא ְכבֹוד־ְיהוָה ַהָּבִית:  וִַּתָּׂשֵאִני רּוַח וְַּתִביֵאִני ֶאל־ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמי43:5
וֶָאְׁשַמע ִמַּדֵּבר ֵאַלי ֵמַהָּבִית ְוִאיׁש ָהיָה ֹעֵמד ֶאְצִלי:  43:6
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ֹ וַּיֹאֶמר ֵאַלי ֶּבן־ָאָדם ֶאת־ְמקֹום ִּכְסִאי ְוֶאת־ְמקֹום ַּכּפֹות ַרְגַלי ֲאֶׁשר ֶאְׁשָּכן־ָׁשם ְּבתֹו ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל43:7 א  ְלעֹוָלם ְול
ְיַטְּמאּו עֹוד ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ֵׁשם ָקְדִׁשי ֵהָּמה ּוַמְלֵכיֶהם ִּבְזנּוָתם ּוְבִפְגֵרי ַמְלֵכיֶהם ָּבמֹוָתם:  

ר  בֹוָתם ֲאׁשֶ ְּבִתָּתם ִסָּפם ֶאת־ִסִּפי ּוְמזּוָזָתם ֵאֶצל ְמזּוָזִתי ְוַהִּקיר ֵּביִני ּוֵביֵניֶהם ְוִטְּמאּו ֶאת־ֵׁשם ָקְדִׁשי ְּבתֹועֲ 43:8
ָעׂשּו וֲָאַכל ֹאָתם ְּבַאִּפי:  

ַעָּתה ְיַרֲחקּו ֶאת־ְזנּוָתם ּוִפְגֵרי ַמְלֵכיֶהם ִמֶּמִּני ְוָׁשַכְנִּתי ְבתֹוָכם ְלעֹוָלם: 43:9
ית:  ַאָּתה ֶבן־ָאָדם ַהֵּגד ֶאת־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַהַּבִית ְוִיָּכְלמּו ֵמֲעונֹוֵתיֶהם ּוָמְדדּו ֶאת־ָּתְכנִ 43:10
ְוָכל־צורתי  ְוִאם־ִנְכְלמּו ִמֹּכל ֲאֶׁשר־ָעׂשּו צּוַרת ַהַּבִית ּוְתכּוָנתֹו ּומֹוָצָאיו ּומֹוָבָאיו ְוָכל־צּוֹרָתו ְוֵאת ָּכל־ֻחֹּקָתיו43:11

ל־ֻחֹּקָתיו ְוָעׂשּו אֹוָתם:  צּוֹרָתיו ְוָכל־תורתו ּתֹוֹרָתיו הֹוַדע אֹוָתם ּוְכֹתב ְלֵעיֵניֶהם ְוִיְׁשְמרּו ֶאת־ָּכל־צּוָרתֹו ְוֶאת־ּכָ 
זֹאת ּתֹוַרת ַהָּבִית ַעל־רֹאׁש ָהָהר ָּכל־ְּגֻבלֹו ָסִביב ָסִביב ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ִהֵּנה־זֹאת ּתֹוַרת ַהָּבִית: 43:12
ּה ֶאל־ְׂשָפָתּה ָסִביב ֶזֶרת  ְוֵאֶּלה ִמּדֹות ַהִּמְזֵּבַח ָּבַאּמֹות ַאָּמה ַאָּמה וָֹטַפח ְוֵחיק ָהַאָּמה ְוַאָּמה־ֹרַחב ּוְגבּולָ 43:13

ָהֶאָחד ְוֶזה ֹּגַבּה ַהִּמְזֵּבַח:  
ּוֵמֵחיק ָהָאֶרץ ַעד־ָהֲעָזָרה ַהַּתְחּתֹוָנה ְׁשַּתִים ַאּמֹות ְוֹרַחב ַאָּמה ֶאָחת ּוֵמֳהֲעָזָרה ַהְּקַטָּנה ַעד־ָהֲעָזָרה  43:14

ַהְּגדֹוָלה ַאְרַּבע ַאּמֹות ְוֹרַחב ָהַאָּמה: 
ְרֵאל ַאְרַּבע ַאּמֹות ּוֵמָהֲאִרֵאיל ּוְלַמְעָלה ַהְּקָרנֹות ַאְרַּבע:ְוַההַ 43:15
והאראיל ְוָהֲאִריֵאל ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֹאֶר ִּבְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֹרַחב ָרבּוַע ֶאל ַאְרַּבַעת ְרָבָעיו: 43:16
ל ַאְרַּבַעת ְרָבֶעיָה ְוַהְּגבּול ָסִביב אֹוָתּה ֲחִצי ָהַאָּמה  ְוָהֲעָזָרה ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ֹאֶר ְּבַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ֹרַחב אֶ 43:17

ֵתהּו ְּפנֹות ָקִדים:   ְוַהֵחיק־ָלּה ַאָּמה ָסִביב ּוַמֲע
ְוִלְזֹרק וַּיֹאֶמר ֵאַלי ֶּבן־ָאָדם ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ֵאֶּלה ֻחּקֹות ַהִּמְזֵּבַח ְּביֹום ֵהָעׂשֹותֹו ְלַהֲעלֹות ָעָליו עֹוָלה43:18

ָעָליו ָּדם:  
ן־ָּבָקר  ְוָנַתָּתה ֶאל־ַהֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים ֲאֶׁשר ֵהם ִמֶּזַרע ָצדֹוק ַהְּקֹרִבים ֵאַלי ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה ְלָׁשְרֵתִני ַּפר ּבֶ 43:19

ְלַחָּטאת:  
ֹות ָהֲעָזָרה ְוֶאל־ַהְּגבּול ָסִביב ְוִחֵּטאָת אֹותֹו  ְוָלַקְחָּת ִמָּדמֹו ְוָנַתָּתה ַעל־ַאְרַּבע ַקְרֹנָתיו ְוֶאל־ַאְרַּבע ִּפּנ43:20

ְוִכַּפְרָּתהּו:  
ְוָלַקְחָּת ֵאת ַהָּפר ַהַחָּטאת ּוְׂשָרפֹו ְּבִמְפַקד ַהַּבִית ִמחּוץ ַלִּמְקָּדׁש:  43:21
ַח ַּכֲאֶׁשר ִחְּטאּו ַּבָּפר:  ּוַבּיֹום ַהֵּׁשִני ַּתְקִריב ְׂשִעיר־ִעִּזים ָּתִמים ְלַחָּטאת ְוִחְּטאּו ֶאת־ַהִּמְזּבֵ 43:22
ְּבַכּלֹוְת ֵמַחֵּטא ַּתְקִריב ַּפר ֶּבן־ָּבָקר ָּתִמים ְוַאִיל ִמן־ַהּצֹאן ָּתִמים:  43:23
ְוִהְקַרְבָּתם ִלְפֵני ְיהוָה ְוִהְׁשִליכּו ַהֹּכֲהִנים ֲעֵליֶהם ֶמַלח ְוֶהֱעלּו אֹוָתם ֹעָלה ַליהוָה: 43:24
ַּתֲעֶׂשה ְׂשִעיר־ַחָּטאת ַלּיֹום ּוַפר ֶּבן־ָּבָקר ְוַאִיל ִמן־ַהּצֹאן ְּתִמיִמים יֲַעׂשּו: ִׁשְבַעת יִָמים43:25
ִׁשְבַעת יִָמים ְיַכְּפרּו ֶאת־ַהִּמְזֵּבַח ְוִטֲהרּו ֹאתֹו ּוִמְלאּו ידו יָָדיו: 43:26
ּו ַהֹּכֲהִנים ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ֶאת־עֹולֹוֵתיֶכם ְוֶאת־ַׁשְלֵמיֶכם  ְוָהיָה ַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני וָָהְלָאה יֲַעׂשִויַכּלּו ֶאת־ַהָּיִמים43:27

ְוָרִצאִתי ֶאְתֶכם ְנֻאם ֲאֹדָני ְיֹהִוה: 
וַָּיֶׁשב ֹאִתי ֶּדֶר ַׁשַער ַהִּמְקָּדׁש ַהִחיצֹון ַהֹּפֶנה ָקִדים ְוהּוא ָסגּור:  44:1
ֵהי־ִיְׂשָרֵאל ָּבא בֹו ְוָהיָה  וַּיֹאֶמר ֵאַלי ְיהוָה ַהַּׁשַער ַהֶּזה סָ 44:2 גּור ִיְהיֶה לֹא ִיָּפֵתַח ְוִאיׁש לֹא־יָבֹא בֹו ִּכי ְיהוָה ֱא

ָסגּור: 
ֶאת־ַהָּנִׂשיא ָנִׂשיא הּוא יֵֶׁשב־ּבֹו ֶלֱאָכול־ֶלֶחם ִלְפֵני ְיהוָה ִמֶּדֶר ֻאָלם ַהַּׁשַער יָבֹוא ּוִמַּדְרּכֹו יֵֵצא:  44:3
־ַׁשַער ַהָּצפֹון ֶאל־ְּפֵני ַהַּבִית וֵָאֶרא ְוִהֵּנה ָמֵלא ְכבֹוד־ְיהוָה ֶאת־ֵּבית ְיהוָה וֶָאֹּפל ֶאל־ָּפָני:  וְַיִביֵאִני ּדֶ 44:4 ֶר
־ֻחּקֹות   ְלָכלוַּיֹאֶמר ֵאַלי ְיֹהוָה ֶּבן־ָאָדם ִׂשים ִלְּב ּוְרֵאה ְבֵעיֶני ּוְבָאְזֶני ְּׁשָמע ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ֲאִני ְמַדֵּבר ֹאתָ 44:5

ֵּבית־ְיהוָה ּוְלָכל־תורתו ּתֹוֹרָתיו ְוַׂשְמָּת ִלְּב ִלְמבֹוא ַהַּבִית ְּבֹכל מֹוָצֵאי ַהִּמְקָּדׁש: 
ְוָאַמְרָּת ֶאל־ֶמִרי ֶאל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ַרב־ָלֶכם ִמָּכל־ּתֹוֲעבֹוֵתיֶכם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל:  44:6
וָָדם  ם ְּבֵני־ֵנָכר ַעְרֵלי־ֵלב ְוַעְרֵלי ָבָׂשר ִלְהיֹות ְּבִמְקָּדִׁשי ְלַחְּללֹו ֶאת־ֵּביִתי ְּבַהְקִריְבֶכם ֶאת־ַלְחִמי ֵחֶלב ַּבֲהִביֲאכֶ 44:7

וַָּיֵפרּו ֶאת־ְּבִריִתי ֶאל ָּכל־ּתֹוֲעבֹוֵתיֶכם:  
ְרִּתי ְּבִמְקָּדִׁשי ָלֶכם:  ְולֹא ְׁשַמְרֶּתם ִמְׁשֶמֶרת ָקָדָׁשי וְַּתִׂשימּון ְלֹׁשְמֵרי ִמְׁשמַ 44:8
 ְּבֵני  ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ָּכל־ֶּבן־ֵנָכר ֶעֶרל ֵלב ְוֶעֶרל ָּבָׂשר לֹא יָבֹוא ֶאל־ִמְקָּדִׁשי ְלָכל־ֶּבן־ֵנָכר ֲאֶׁשר ְּבתֹו 44:9

ִיְׂשָרֵאל:  
ר ָּתעּו ֵמָעַלי ַאֲחֵרי ִּגּלּוֵליֶהם ְוָנְׂשאּו ֲעוָנם: ִּכי ִאם־ַהְלִוִּים ֲאֶׁשר ָרֲחקּו ֵמָעַלי ִּבְתעֹות ִיְׂשָרֵאל ֲאׁשֶ 44:10
ְוָהיּו ְבִמְקָּדִׁשי ְמָׁשְרִתים ְּפֻקּדֹות ֶאל־ַׁשֲעֵרי ַהַּבִית ּוְמָׁשְרִתים ֶאת־ַהָּבִית ֵהָּמה ִיְׁשֲחטּו ֶאת־ָהֹעָלה  44:11

ְוֶאת־ַהֶּזַבח ָלָעם ְוֵהָּמה יַַעְמדּו ִלְפֵניֶהם ְלָׁשְרָתם:  
ֶהם ְנֻאם ֲאֹדָני יַַען ֲאֶׁשר ְיָׁשְרתּו אֹוָתם ִלְפֵני ִגּלּוֵליֶהם ְוָהיּו ְלֵבית־ִיְׂשָרֵאל ְלִמְכׁשֹול ָעון ַעל־ֵּכן ָנָׂשאִתי יִָדי ֲעֵלי 44:12

ְיהִוה ְוָנְׂשאּו ֲעוָנם: 



ָדִׁשים ְוָנְׂשאּו ְּכִלָּמָתם ְותֹוֲעבֹוָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו: ְולֹא־ִיְּגׁשּו ֵאַלי ְלַכֵהן ִלי ְוָלֶגֶׁשת ַעל־ָּכל־ָקָדַׁשי ֶאל־ָקְדֵׁשי ַהְּק 44:13
ְוָנַתִּתי אֹוָתם ֹׁשְמֵרי ִמְׁשֶמֶרת ַהָּבִית ְלֹכל ֲעֹבָדתֹו ּוְלֹכל ֲאֶׁשר יֵָעֶׂשה ּבֹו:44:14
ת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵמָעַלי ֵהָּמה ִיְקְרבּו ֵאַלי  ְוַהֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים ְּבֵני ָצדֹוק ֲאֶׁשר ָׁשְמרּו ֶאת־ִמְׁשֶמֶרת ִמְקָּדִׁשי ִּבְתעֹו44:15

ְלָׁשְרֵתִני ְוָעְמדּו ְלָפַני ְלַהְקִריב ִלי ֵחֶלב וָָדם ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה: 
ֵהָּמה יָֹבאּו ֶאל־ִמְקָּדִׁשי ְוֵהָּמה ִיְקְרבּו ֶאל־ֻׁשְלָחִני ְלָׁשְרֵתִני ְוָׁשְמרּו ֶאת־ִמְׁשַמְרִּתי:  44:16
ֲעֵרי  יָה ְּבבֹוָאם ֶאל־ַׁשֲעֵרי ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית ִּבְגֵדי ִפְׁשִּתים ִיְלָּבׁשּו ְולֹא־יֲַעֶלה ֲעֵליֶהם ֶצֶמר ְּבָׁשְרָתם ְּבׁשַ ְוהָ 44:17

ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית וָָבְיָתה:  
לֹא יְַחְּגרּו ַּבָּיַזע: ַּפֲאֵרי ִפְׁשִּתים ִיְהיּו ַעל־רֹאָׁשם ּוִמְכְנֵסי ִפְׁשִּתים ִיְהיּו ַעל־ָמְתֵניֶהם44:18
ּוְבֵצאָתם ֶאל־ֶהָחֵצר ַהִחיצֹוָנה ֶאל־ֶהָחֵצר ַהִחיצֹוָנה ֶאל־ָהָעם ִיְפְׁשטּו ֶאת־ִּבְגֵדיֶהם ֲאֶׁשר־ֵהָּמה ְמָׁשְרִתם ָּבם44:19

ם ְּבִבְגֵדיֶהם:  ְוִהִּניחּו אֹוָתם ְּבִלְׁשֹכת ַהֹּקֶדׁש ְוָלְבׁשּו ְּבָגִדים ֲאֵחִרים ְולֹא־ְיַקְּדׁשּו ֶאת־ָהעָ 
ְורֹאָׁשם לֹא ְיַגֵּלחּו ּוֶפַרע לֹא ְיַׁשֵּלחּו ָּכסֹום ִיְכְסמּו ֶאת־ָראֵׁשיֶהם:  44:20
ְויִַין לֹא־ִיְׁשּתּו ָּכל־ֹּכֵהן ְּבבֹוָאם ֶאל־ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית: 44:21
ת ִמֶּזַרע ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר ִּתְהיֶה ַאְלָמָנה ְוַאְלָמָנה ּוְגרּוָׁשה לֹא־ִיְקחּו ָלֶהם ְלָנִׁשים ִּכי ִאם־ְּבתּו44:22

ִמֹּכֵהן ִיָּקחּו: 
ְוֶאת־ַעִּמי יֹורּו ֵּבין ֹקֶדׁש ְלֹחל ּוֵבין־ָטֵמא ְלָטהֹור יֹוִדֻעם:  44:23
ת־ּתֹוֹרַתי ְוֶאת־ֻחֹּקַתי ְּבָכל־מֹוֲעַדי  ְוַעל־ִריב ֵהָּמה יַַעְמדּו לשפט ְלִמְׁשָּפט ְּבִמְׁשָּפַטי ושפטהו ִיְׁשְּפטּוהו ְואֶ 44:24

ִיְׁשֹמרּו ְוֶאת־ַׁשְּבתֹוַתי ְיַקֵּדׁשּו: 
ְוֶאל־ֵמת ָאָדם לֹא יָבֹוא ְלָטְמָאה ִּכי ִאם־ְלָאב ּוְלֵאם ּוְלֵבן ּוְלַבת ְלָאח ּוְלָאחֹות ֲאֶׁשר־לֹא־ָהְיָתה ְלִאיׁש 44:25

ִיַּטָּמאּו:  
ַעת יִָמים ִיְסְּפרּו־לֹו: ְוַאֲחֵרי ָטֳהָרתֹו ִׁשבְ 44:26
ּוְביֹום ֹּבאֹו ֶאל־ַהֹּקֶדׁש ֶאל־ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית ְלָׁשֵרת ַּבֹּקֶדׁש יְַקִריב ַחָּטאתֹו ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה:  44:27
ם: ְוָהְיָתה ָלֶהם ְלַנֲחָלה ֲאִני ַנֲחָלָתם וֲַאֻחָּזה לֹא־ִתְּתנּו ָלֶהם ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאִני ֲאֻחָּזתָ 44:28
ַהִּמְנָחה ְוַהַחָּטאת ְוָהָאָׁשם ֵהָּמה יֹאְכלּום ְוָכל־ֵחֶרם ְּבִיְׂשָרֵאל ָלֶהם ִיְהיֶה: 44:29
נּו ַלֹּכֵהן  ְוֵראִׁשית ָּכל־ִּבּכּוֵרי ֹכל ְוָכל־ְּתרּוַמת ֹּכל ִמֹּכל ְּתרּומֹוֵתיֶכם ַלֹּכֲהִנים ִיְהיֶה ְוֵראִׁשית ֲעִרסֹוֵתיֶכם ִּתְּת 44:30
:  ְלָהִניחַ  ְּבָרָכה ֶאל־ֵּביֶת
ָּכל־ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה ִמן־ָהעֹוף ּוִמן־ַהְּבֵהָמה לֹא יֹאְכלּו ַהֹּכֲהִנים:44:31

ְוֹרַחב  ּוְבַהִּפיְלֶכם ֶאת־ָהָאֶרץ ְּבַנֲחָלה ָּתִרימּו ְתרּוָמה ַליהוָה ֹקֶדׁש ִמן־ָהָאֶרץ ֹאֶר ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ֹאֶר 45:1
ָאֶלף ֹקֶדׁש־הּוא ְבָכל־ְּגבּוָלּה ָסִביב:  ֶעְׂשִרים

ִיְהיֶה ִמֶּזה ֶאל־ַהֹּקֶדׁש ֲחֵמׁש ֵמאֹות ַּבֲחֵמׁש ֵמאֹות ְמֻרָּבע ָסִביב וֲַחִמִּׁשים ַאָּמה ִמְגָרׁש לֹו ָסִביב:  45:2
ת ֲאָלִפים ּובֹו־ִיְהיֶה ַהִּמְקָּדׁש ֹקֶדׁש  ּוִמן־ַהִּמָּדה ַהּזֹאת ָּתמֹוד ֹאֶר חמש ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ְוֹרַחב ֲעֶׂשרֶ 45:3

ָקָדִׁשים:  
ִּתים  ֹקֶדׁש ִמן־ָהָאֶרץ הּוא ַלֹּכֲהִנים ְמָׁשְרֵתי ַהִּמְקָּדׁש ִיְהיֶה ַהְּקֵרִבים ְלָׁשֵרת ֶאת־ְיהוָה ְוָהיָה ָלֶהם ָמקֹום ְלבָ 45:4

ּוִמְקָּדׁש ַלִּמְקָּדׁש: 
ֶר וֲַעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ֹרַחב יהיה ְוָהיָה ַלְלִוִּים ְמָׁשְרֵתי ַהַּבִית ָלֶהם ַלֲאֻחָּזה ָעִרים  וֲַחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף אֹ 45:5

ָלָׁשֶבת: 
ית  וֲַאֻחַּזת ָהִעיר ִּתְּתנּו ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ֹרַחב ְוֹאֶר ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ְלֻעַּמת ְּתרּוַמת ַהֹּקֶדׁש ְלָכל־ּבֵ 45:6

:ְהיֶהִיְׂשָרֵאל יִ 
יר  ְוַלָּנִׂשיא ִמֶּזה ּוִמֶּזה ִלְתרּוַמת ַהֹּקֶדׁש ְוַלֲאֻחַּזת ָהִעיר ֶאל־ְּפֵני ְתרּוַמת־ַהֹּקֶדׁש ְוֶאל־ְּפֵני ֲאֻחַּזת ָהעִ 45:7

יָמה:ִמְּפַאת־יָם יָָּמה ּוִמְּפַאת־ֵקְדָמה ָקִדיָמה ְוֹאֶר ְלֻעּמֹות ַאַחד ַהֲחָלִקים ִמְּגבּול יָם ֶאל־ְּגבּול ָקִד 
ָלָאֶרץ ִיְהיֶה־ּלֹו ַלֲאֻחָּזה ְּבִיְׂשָרֵאל ְולֹא־יֹונּו עֹוד ְנִׂשיַאי ֶאת־ַעִּמי ְוָהָאֶרץ ִיְּתנּו ְלֵבית־ִיְׂשָרֵאל  45:8

ְלִׁשְבֵטיֶהם: 
ְצָדָקה ֲעׂשּו ָהִרימּו ְגֻרֹׁשֵתיֶכם ֵמַעל  ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ַרב־ָלֶכם ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ָחָמס וָֹׁשד ָהִסירּו ּוִמְׁשָּפט ּו45:9

ַעִּמי ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה:  
מֹאְזֵני־ֶצֶדק ְוֵאיַפת־ֶצֶדק ּוַבת־ֶצֶדק ְיִהי ָלֶכם: 45:10
יֶה  ָהֵאיָפה ְוַהַּבת ֹּתֶכן ֶאָחד ִיְהיֶה ָלֵׂשאת ַמְעַׂשר ַהֹחֶמר ַהָּבת וֲַעִׂשיִרת ַהֹחֶמר ָהֵאיָפה ֶאל־ַהֹחֶמר ִיהְ 45:11

ַמְתֻּכְנּתֹו: 
ָלֶכם: ְוַהֶּׁשֶקל ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ֶעְׂשִרים ְׁשָקִלים ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים ְׁשָקִלים ֲעָׂשָרה וֲַחִמָּׁשה ֶׁשֶקל ַהָּמֶנה ִיְהיֶה45:12
ה ֵמֹחֶמר ַהְּׂשֹעִרים:  זֹאת ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ָּתִרימּו ִׁשִּׁשית ָהֵאיָפה ֵמֹחֶמר ַהִחִּטים ְוִׁשִּׁשיֶתם ָהֵאיפָ 45:13
ְוֹחק ַהֶּׁשֶמן ַהַּבת ַהֶּׁשֶמן ַמְעַׂשר ַהַּבת ִמן־ַהֹּכר ֲעֶׂשֶרת ַהַּבִּתים ֹחֶמר ִּכי־ֲעֶׂשֶרת ַהַּבִּתים ֹחֶמר:  45:14



ַכֵּפר ֲעֵליֶהם ְנֻאם ֲאֹדָני  ְוֶׂשה־ַאַחת ִמן־ַהּצֹאן ִמן־ַהָּמאַתִים ִמַּמְׁשֵקה ִיְׂשָרֵאל ְלִמְנָחה ּוְלעֹוָלה ְוִלְׁשָלִמים לְ 45:15
ְיהִוה:  
ֹּכל ָהָעם ָהָאֶרץ ִיְהיּו ֶאל־ַהְּתרּוָמה ַהּזֹאת ַלָּנִׂשיא ְּבִיְׂשָרֵאל:  45:16
ֵאל  ְׂשרָ ְוַעל־ַהָּנִׂשיא ִיְהיֶה ָהעֹולֹות ְוַהִּמְנָחה ְוַהֵּנֶס ַּבַחִּגים ּוֶבֳחָדִׁשים ּוַבַּׁשָּבתֹות ְּבָכל־מֹוֲעֵדי ֵּבית יִ 45:17

הּוא־יֲַעֶׂשה ֶאת־ַהַחָּטאת ְוֶאת־ַהִּמְנָחה ְוֶאת־ָהעֹוָלה ְוֶאת־ַהְּׁשָלִמים ְלַכֵּפר ְּבַעד ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל: 
ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ָּבִראׁשֹון ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ִּתַּקח ַּפר־ֶּבן־ָּבָקר ָּתִמים ְוִחֵּטאָת ֶאת־ַהִּמְקָּדׁש:  45:18
ַׁשַער ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ִמַּדם ַהַחָּטאת ְוָנַתן ֶאל־ְמזּוַזת ַהַּבִית ְוֶאל־ַאְרַּבע ִּפּנֹות ָהֲעָזָרה ַלִּמְזֵּבַח ְוַעל־ְמזּוַזת45:19

ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית:  
ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ְּבִׁשְבָעה ַבֹחֶדׁש ֵמִאיׁש ֹׁשֶגה ּוִמֶּפִתי ְוִכַּפְרֶּתם ֶאת־ַהָּבִית:  45:20
ָּבִראׁשֹון ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ִיְהיֶה ָלֶכם ַהָּפַסח ָחג ְׁשֻבעֹות יִָמים ַמּצֹות יֵָאֵכל: 45:21
ְוָעָׂשה ַהָּנִׂשיא ַּבּיֹום ַההּוא ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ָּכל־ַעם ָהָאֶרץ ַּפר ַחָּטאת:  45:22
ְבַעת ָּפִרים ְוִׁשְבַעת ֵאיִלים ְּתִמיִמם ַלּיֹום ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ְוַחָּטאת  ְוִׁשְבַעת ְיֵמי־ֶהָחג יֲַעֶׂשה עֹוָלה ַליהָוה ִׁש 45:23

ְׂשִעיר ִעִּזים ַלּיֹום: 
ּוִמְנָחה ֵאיָפה ַלָּפר ְוֵאיָפה ָלַאִיל יֲַעֶׂשה ְוֶׁשֶמן ִהין ָלֵאיָפה:  45:24
ָכֵאֶּלה ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ַּכַחָּטאת ָּכֹעָלה ְוַכִּמְנָחה  ַּבְּׁשִביִעי ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ֶּבָחג יֲַעֶׂשה45:25

ְוַכָּׁשֶמן: 
ָּבת ִיָּפֵתַח  ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ַׁשַער ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית ַהֹּפֶנה ָקִדים ִיְהיֶה ָסגּור ֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ּוְביֹום ַהּׁשַ 46:1

ַח:  ּוְביֹום ַהֹחֶדׁש ִיָּפתֵ 
ָמיו  ּוָבא ַהָּנִׂשיא ֶּדֶר אּוָלם ַהַּׁשַער ִמחּוץ ְוָעַמד ַעל־ְמזּוַזת ַהַּׁשַער ְוָעׂשּו ַהֹּכֲהִנים ֶאת־עֹוָלתֹו ְוֶאת־ְׁשלָ 46:2

ְוִהְׁשַּתֲחוָה ַעל־ִמְפַּתן ַהַּׁשַער ְויָָצא ְוַהַּׁשַער לֹא־ִיָּסֵגר ַעד־ָהָעֶרב: 
ץ ֶּפַתח ַהַּׁשַער ַההּוא ַּבַּׁשָּבתֹות ּוֶבֳחָדִׁשים ִלְפֵני ְיהָוה: ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַעם־ָהָארֶ 46:3
ְוָהֹעָלה ֲאֶׁשר־יְַקִרב ַהָּנִׂשיא ַליהוָה ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ִׁשָּׁשה ְכָבִׂשים ְּתִמיִמם ְוַאִיל ָּתִמים:  46:4
ֶמן ִהין ָלֵאיָפה:  ּוִמְנָחה ֵאיָפה ָלַאִיל ְוַלְּכָבִׂשים ִמְנָחה ַמַּתת יָדֹו ְוׁשֶ 46:5
ּוְביֹום ַהֹחֶדׁש ַּפר ֶּבן־ָּבָקר ְּתִמיִמם ְוֵׁשֶׁשת ְּכָבִׂשם וַָאִיל ְּתִמיִמם ִיְהיּו: 46:6
ְוֵאיָפה ַלָּפר ְוֵאיָפה ָלַאִיל יֲַעֶׂשה ִמְנָחה ְוַלְּכָבִׂשים ַּכֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג יָדֹו ְוֶׁשֶמן ִהין ָלֵאיָפה:  46:7
יא ֶּדֶר אּוָלם ַהַּׁשַער יָבֹוא ּוְבַדְרּכֹו יֵֵצא:  ּוְבבֹוא ַהָּנִׂש 46:8
־ַׁשַער ֶנֶגב ְוהַ 46:9 ־ַׁשַער ָצפֹון ְלִהְׁשַּתֲחות יֵֵצא ֶּדֶר ָּבא  ּוְבבֹוא ַעם־ָהָאֶרץ ִלְפֵני ְיהוָה ַּבּמֹוֲעִדים ַהָּבא ֶּדֶר

־ַׁשַער ָצפֹוָנה לֹא יָׁשּוב ּדֶ  ־ַׁשַער ֶנֶגב יֵֵצא ֶּדֶר ֶר ַהַּׁשַער ֲאֶׁשר־ָּבא בֹו ִּכי ִנְכחֹו יצאו יֵֵצא:  ֶּדֶר
ְוַהָּנִׂשיא ְּבתֹוָכם ְּבבֹוָאם יָבֹוא ּוְבֵצאָתם יֵֵצאּו:  46:10
ה: פָ ּוַבַחִּגים ּוַבּמֹוֲעִדים ִּתְהיֶה ַהִּמְנָחה ֵאיָפה ַלָּפר ְוֵאיָפה ָלַאִיל ְוַלְּכָבִׂשים ַמַּתת יָדֹו ְוֶׁשֶמן ִהין ָלֵאי46:11
־ֹעָלתֹו  ְוִכי־יֲַעֶׂשה ַהָּנִׂשיא ְנָדָבה עֹוָלה אֹו־ְׁשָלִמים ְנָדָבה ַליהוָה ּוָפַתח לֹו ֶאת ַהַּׁשַער ַהֹּפֶנה ָקִדים ְוָעָׂשה ֶאת46:12

ְוֶאת־ְׁשָלָמיו ַּכֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ְויָָצא ְוָסַגר ֶאת־ַהַּׁשַער ַאֲחֵרי ֵצאתֹו:  
ְוֶכֶבׂש ֶּבן־ְׁשָנתֹו ָּתִמים ַּתֲעֶׂשה עֹוָלה ַלּיֹום ַליֹהוָה ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר ַּתֲעֶׂשה ֹאתֹו:  46:13
ה  ּוִמְנָחה ַתֲעֶׂשה ָעָליו ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר ִׁשִּׁשית ָהֵאיָפה ְוֶׁשֶמן ְׁשִליִׁשית ַהִהין ָלֹרס ֶאת־ַהֹּסֶלת ִמְנָחה ַליהו46:14ָ

ִמיד: ֻחּקֹות עֹוָלם ּתָ 
ועשו יֲַעׂשּו ֶאת־ַהֶּכֶבׂש ְוֶאת־ַהִּמְנָחה ְוֶאת־ַהֶּׁשֶמן ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר עֹוַלת ָּתִמיד:46:15
ְּבַנֲחָלה:  ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיֹהִוה ִּכי־ִיֵּתן ַהָּנִׂשיא ַמָּתָנה ְלִאיׁש ִמָּבָניו ַנֲחָלתֹו ִהיא ְלָבָניו ִּתְהיֶה ֲאֻחָּזָתם ִהיא46:16
ָּבָניו ָלֶהם  ְוִכי־ִיֵּתן ַמָּתָנה ִמַּנֲחָלתֹו ְלַאַחד ֵמֲעָבָדיו ְוָהְיָתה ּלֹו ַעד־ְׁשַנת ַהְּדרֹור ְוָׁשַבת ַלָּנִׂשיא ַא ַנֲחָלתֹו 46:17
ִּתְהיֶה: 
ו ְלַמַען ֲאֶׁשר לֹא־יָֻפצּו ַעִּמי ִאיׁש  ְולֹא־ִיַּקח ַהָּנִׂשיא ִמַּנֲחַלת ָהָעם ְלהֹוֹנָתם ֵמֲאֻחָּזָתם ֵמֲאֻחָּזתֹו יְַנִחל ֶאת־ָּבָני46:18

ֵמֲאֻחָּזתֹו: 
ם ָמקֹום וְַיִביֵאִני ַבָּמבֹוא ֲאֶׁשר ַעל־ֶּכֶתף ַהַּׁשַער ֶאל־ַהִּלְׁשכֹות ַהֹּקֶדׁש ֶאל־ַהֹּכֲהִנים ַהֹּפנֹות ָצפֹוָנה ְוִהֵּנה־ׁשָ 46:19

בירכתם ַּבַּיְרָכַתִים יָָּמה: 
י ֶזה ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ְיַבְּׁשלּו־ָׁשם ַהֹּכֲהִנים ֶאת־ָהָאָׁשם ְוֶאת־ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר יֹאפּו ֶאת־ַהִּמְנָחה וַּיֹאֶמר ֵאלַ 46:20

ְלִבְלִּתי הֹוִציא ֶאל־ֶהָחֵצר ַהִחיצֹוָנה ְלַקֵּדׁש ֶאת־ָהָעם: 
ֵעי ֶהָחֵצר ְוִהֵּנה ָחֵצר ְּבִמְקֹצַע ֶהָחֵצר ָחֵצר ְּבִמְקֹצַע וַּיֹוִציֵאִני ֶאל־ֶהָחֵצר ַהִחיֹצָנה וַַּיֲעִביֵרִני ֶאל־ַאְרַּבַעת ִמְקצֹו46:21
ֶהָחֵצר: 
ִׁשים ֹרַחב ִמָּדה ַאַחת ְלַאְרַּבְעָּתם ְמֻהְקצָ 46:22 : עֹותְּבַאְרַּבַעת ִמְקֹצעֹות ֶהָחֵצר ֲחֵצרֹות ְקֻטרֹות ַאְרָּבִעים ֹאֶר ּוְׁש
ְעָּתם ּוְמַבְּׁשלֹות ָעׂשּוי ִמַּתַחת ַהִּטירֹות ָסִביב:  ְוטּור ָסִביב ָּבֶהם ָסִביב ְלַאְרּבַ 46:23



וַּיֹאֶמר ֵאָלי ֵאֶּלה ֵּבית ַהְמַבְּׁשִלים ֲאֶׁשר ְיַבְּׁשלּו־ָׁשם ְמָׁשְרֵתי ַהַּבִית ֶאת־ֶזַבח ָהָעם: 46:24
ת ָקִדיָמה ִּכי־ְפֵני ַהַּבִית ָקִדים ְוַהַּמִים ֹיְרִדים  וְַיִׁשֵבִני ֶאל־ֶּפַתח ַהַּבִית ְוִהֵּנה־ַמִים ֹיְצִאים ִמַּתַחת ִמְפַּתן ַהַּביִ 47:1

ִמַּתַחת ִמֶּכֶתף ַהַּבִית ַהְיָמִנית ִמֶּנֶגב ַלִּמְזֵּבַח: 
־ַׁשַער ָצפֹוָנה וְַיִסֵּבִני ֶּדֶר חּוץ ֶאל־ַׁשַער ַהחּוץ ֶּדֶר ַהּפֹוֶנה ָקִדים ְוִהֵּנה־ַמִים ְמפַ 47:2 ִמן־ַהָּכֵתף  ִּכיםוַּיֹוִצֵאִני ֶּדֶר

ַהְיָמִנית: 
ְּבֵצאת־ָהִאיׁש ָקִדים ְוָקו ְּביָדֹו וַָּיָמד ֶאֶלף ָּבַאָּמה וַַּיֲעִבֵרִני ַבַּמִים ֵמי ָאְפָסִים:  47:3
וַָּיָמד ֶאֶלף וַַּיֲעִבֵרִני ַבַּמִים ַמִים ִּבְרָּכִים וַָּיָמד ֶאֶלף וַַּיֲעִבֵרִני ֵמי ָמְתָנִים:  47:4
ֶלף ַנַחל ֲאֶׁשר לֹא־אּוַכל ַלֲעֹבר ִּכי־ָגאּו ַהַּמִים ֵמי ָׂשחּו ַנַחל ֲאֶׁשר לֹא־יֵָעֵבר:  וַָּיָמד אֶ 47:5
וַּיֹאֶמר ֵאַלי ֲהָרִאיָת ֶבן־ָאָדם וַּיֹוִלֵכִני וְַיִׁשֵבִני ְׂשַפת ַהָּנַחל: 47:6
ְּבׁשּוֵבִני ְוִהֵּנה ֶאל־ְׂשַפת ַהַּנַחל ֵעץ ַרב ְמֹאד ִמֶּזה ּוִמֶּזה:47:7
ָּמה ַהּמּוָצִאים  וַּיֹאֶמר ֵאַלי ַהַּמִים ָהֵאֶּלה יֹוְצִאים ֶאל־ַהְּגִליָלה ַהַּקְדמֹוָנה ְויְָרדּו ַעל־ָהֲעָרָבה ּוָבאּו ַהָּיָּמה ֶאל־ַהּיָ 47:8

ונרפאו ְוִנְרּפּו ַהָּמִים: 
ַלִים ִיְחיֶה ְוָהיָה ַהָּדָגה ַרָּבה ְמֹאד ִּכי ָבאּו ָׁשָּמה ְוָהיָה ָכל־ֶנֶפׁש ַחָּיה ֲאֶׁשר־ִיְׁשֹרץ ֶאל ָּכל־ֲאֶׁשר יָבֹוא ָׁשם ַנחֲ 47:9

ַהַּמִים ָהֵאֶּלה ְויֵָרְפאּו וָָחי ֹּכל ֲאֶׁשר־יָבֹוא ָׁשָּמה ַהָּנַחל: 
ִּתְהיֶה ְדָגָתם ִּכְדַגת  ְוָהיָה יעמדו ָעְמדּו ָעָליו ַּדָּוִגים ֵמֵעין ֶּגִדי ְוַעד־ֵעין ֶעְגַלִים ִמְׁשטֹוַח ַלֲחָרִמים ִיְהיּו ְלִמיָנה 47:10

ַהָּים ַהָּגדֹול ַרָּבה ְמֹאד:  
בצאתו ִּבּצֹאָתיו ּוְגָבָאיו ְולֹא יֵָרְפאּו ְלֶמַלח ִנָּתנּו: 47:11
ַבֵּכר ִּכי  ְוַעל־ַהַּנַחל יֲַעֶלה ַעל־ְׂשָפתֹו ִמֶּזה ּוִמֶּזה ָּכל־ֵעץ־ַמֲאָכל לֹא־ִיּבֹול ָעֵלהּו ְולֹא־ִיֹּתם ִּפְריֹו ָלֳחָדָׁשיו יְ 47:12

ֵמיָמיו ִמן־ַהִּמְקָּדׁש ֵהָּמה יֹוְצִאים והיו ְוָהיָה ִפְריֹו ְלַמֲאָכל ְוָעֵלהּו ִלְתרּוָפה: 
ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ֵּגה ְגבּול ֲאֶׁשר ִּתְתַנֲחלּו ֶאת־ָהָאֶרץ ִלְׁשֵני ָעָׂשר ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל יֹוֵסף ֲחָבִלים:  47:13
ה:  ַחְלֶּתם אֹוָתּה ִאיׁש ְּכָאִחיו ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת־יִָדי ְלִתָּתּה ַלֲאֹבֵתיֶכם ְוָנְפָלה ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ָלֶכם ְּבַנֲחלָ ּונְ 47:14
ן ְלבֹוא ְצָדָדה:  47:15 ְוֶזה ְּגבּול ָהָאֶרץ ִלְפַאת ָצפֹוָנה ִמן־ַהָּים ַהָּגדֹול ַהֶּדֶר ֶחְת
ִים ֲאֶׁשר ֵּבין־ְּגבּול ַּדֶּמֶׂשק ּוֵבין ְּגבּול ֲחָמת ָחֵצר ַהִּתיכֹון ֲאֶׁשר ֶאל־ְּגבּול ַחְוָרן:  ֲחָמת ֵּברֹוָתה ִסְברַ 47:16
ְוָהיָה ְגבּול ִמן־ַהָּים ֲחַצר ֵעינֹון ְּגבּול ַּדֶּמֶׂשק ְוָצפֹון ָצפֹוָנה ּוְגבּול ֲחָמת זֹאת ְּפַאת ָצפֹון:  47:17
ּוִמֵּבין־ַּדֶּמֶׂשק ּוִמֵּבין ַהִּגְלָעד ּוִמֵּבין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַהַּיְרֵּדן ִמְּגבּול ַעל־ַהָּים ַהַּקְדמֹוִני  ּוְפַאת ָקִדים ִמֵּבין ַחְוָרן47:18

ָּתָמר זֹאת ְּפַאת ָקִדיָמה: 
ָנה ֶנְגָּבה: ּוְפַאת ֶנֶגב ֵּתיָמָנה ִמָּתָמר ַעד־ֵמי ְמִריבֹות ָקֵדׁש ַנֲחָלה ֶאל־ַהָּים ַהָּגדֹול זֹאת ְּפַאת־ֵּתימָ 47:19
ּוְפַאת־יָם ַהָּים ַהָּגדֹול ִמְּגבּול ַעד־ֹנַכח ְלבֹוא ֲחָמת זֹאת ְּפַאת־יָם:  47:20
ְוִחַּלְקֶּתם ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ָלֶכם ְלִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל:  47:21
ֶׁשר־הֹוִלדּו ָבִנים ְּבתֹוְכֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ְּכֶאְזָרח  ְוָהיָה ַּתִּפלּו אֹוָתּה ְּבַנֲחָלה ָלֶכם ּוְלַהֵּגִרים ַהָּגִרים ְּבתֹוְכֶכם אֲ 47:22

ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאְּתֶכם ִיְּפלּו ְבַנֲחָלה ְּבתֹו ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל:  
ְוָהיָה ַבֵּׁשֶבט ֲאֶׁשר־ָּגר ַהֵּגר ִאּתֹו ָׁשם ִּתְּתנּו ַנֲחָלתֹו ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה: 47:23

ן ְלבֹוא־ֲחָמת ֲחַצר ֵעיָנן ְּגבּול ַּדֶּמֶׂשק ָצפֹוָנה ֶאל־יַד  ְוֵאֶּלה48:1 ־ֶחְת ְׁשמֹות ַהְּׁשָבִטים ִמְקֵצה ָצפֹוָנה ֶאל־יַד ֶּדֶר
ֲחָמת ְוָהיּו־לֹו ְפַאת־ָקִדים ַהָּים ָּדן ֶאָחד:

ְוַעל ְּגבּול ָּדן ִמְּפַאת ָקִדים ַעד־ְּפַאת־יָָּמה ָאֵׁשר ֶאָחד: 48:2
ל ְּגבּול ָאֵׁשר ִמְּפַאת ָקִדיָמה ְוַעד־ְּפַאת־יָָּמה ַנְפָּתִלי ֶאָחד:  ְועַ 48:3
ְוַעל ְּגבּול ַנְפָּתִלי ִמְּפַאת ָקִדָמה ַעד־ְּפַאת־יָָּמה ְמַנֶּׁשה ֶאָחד: 48:4
ְוַעל ְּגבּול ְמַנֶּׁשה ִמְּפַאת ָקִדָמה ַעד־ְּפַאת־יָָּמה ֶאְפַרִים ֶאָחד: 48:5
ְפַרִים ִמְּפַאת ָקִדים ְוַעד־ְּפַאת־יָָּמה ְראּוֵבן ֶאָחד:  ְוַעל ְּגבּול אֶ 48:6
ְוַעל ְּגבּול ְראּוֵבן ִמְּפַאת ָקִדים ַעד־ְּפַאת־יָָּמה ְיהּוָדה ֶאָחד: 48:7
ִרים ֶאֶלף ֹרַחב  ְוַעל ְּגבּול ְיהּוָדה ִמְּפַאת ָקִדים ַעד־ְּפַאת־יָָּמה ִּתְהיֶה ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר־ָּתִרימּו ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂש 48:8

ְוֹאֶר ְּכַאַחד ַהֲחָלִקים ִמְּפַאת ָקִדיָמה ַעד־ְּפַאת־יָָּמה ְוָהיָה ַהִּמְקָּדׁש ְּבתֹוכֹו: 
ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ָּתִרימּו ַליהוָה ֹאֶר ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ְוֹרַחב ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים:  48:9

ֹּקֶדׁש ַלֹּכֲהִנים ָצפֹוָנה ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ְויָָּמה ֹרַחב ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ְוָקִדיָמה  ּוְלֵאֶּלה ִּתְהיֶה ְתרּוַמת־הַ 48:10
ֹרַחב ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ְוֶנְגָּבה ֹאֶר ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף ְוָהיָה ִמְקַּדׁש־ְיהוָה ְּבתֹוכֹו: 

ֶׁשר ָׁשְמרּו ִמְׁשַמְרִּתי ֲאֶׁשר לֹא־ָתעּו ִּבְתעֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ָּתעּו ַלֹּכֲהִנים ַהְמֻקָּדׁש ִמְּבֵני ָצדֹוק אֲ 48:11
ַהְלִוִּים: 
ְוָהְיָתה ָלֶהם ְּתרּוִמָּיה ִמְּתרּוַמת ָהָאֶרץ ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ֶאל־ְּגבּול ַהְלִוִּים: 48:12



ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ֹאֶר ְוֹרַחב ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ָּכל־ֹאֶר ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים  ְוַהְלִוִּים ְלֻעַּמת ְּגבּול ַהֹּכֲהִנים 48:13
ֶאֶלף ְוֹרַחב ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים:  

ְולֹא־ִיְמְּכרּו ִמֶּמּנּו ְולֹא יֵָמר ְולֹא יעבור יֲַעִביר ֵראִׁשית ָהָאֶרץ ִּכי־ֹקֶדׁש ַליהוָה:  48:14
ם ַהּנֹוָתר ָּבֹרַחב ַעל־ְּפֵני ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ֹחל־הּוא ָלִעיר ְלמֹוָׁשב ּוְלִמְגָרׁש ְוָהְיָתה ָהִעיר  וֲַחֵמֶׁשת ֲאָלִפי48:15

בתוכה ְּבתֹוכֹו: 
ים ּוִמְּפַאת  ְוֵאֶּלה ִמּדֹוֶתיָה ְּפַאת ָצפֹון ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ּוְפַאת־ֶנֶגב ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוַאְרַּבַעת ֲאָלפִ 48:16

ָקִדים ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ּוְפַאת־יָָּמה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוַאְרַּבַעת ֲאָלִפים:  
ָּמה  ְוָהיָה ִמְגָרׁש ָלִעיר ָצפֹוָנה ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ְוֶנְגָּבה ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים ְוָקִדיָמה ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ְוי48:17ָ
ּוָמאָתִים:  ֲחִמִּׁשים
רּוַמת  ְוַהּנֹוָתר ָּבֹאֶר ְלֻעַּמת ְּתרּוַמת ַהֹּקֶדׁש ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ָקִדיָמה וֲַעֶׂשֶרת ֲאָלִפים יָָּמה ְוָהיָה ְלֻעַּמת ְּת 48:18

ַהֹּקֶדׁש ְוָהְיָתה תבואתה ְתבּוָאתֹו ְלֶלֶחם ְלֹעְבֵדי ָהִעיר: 
ל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל: ְוָהֹעֵבד ָהִעיר יַַעְבדּוהּו ִמּכֹ 48:19
ֻחַּזת ָּכל־ַהְּתרּוָמה ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ַּבֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף ְרִביִעית ָּתִרימּו ֶאת־ְּתרּוַמת ַהֹּקֶדׁש ֶאל־אֲ 48:20
ָהִעיר: 
ֶאל־ְּפֵני ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ְּתרּוָמה  ְוַהּנֹוָתר ַלָּנִׂשיא ִמֶּזה ּוִמֶּזה ִלְתרּוַמת־ַהֹּקֶדׁש ְוַלֲאֻחַּזת ָהִעיר 48:21

ה ְּתרּוַמת ַהֹּקֶדׁש  ַעד־ְּגבּול ָקִדיָמה ְויָָּמה ַעל־ְּפֵני ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ַעל־ְּגבּול יָָּמה ְלֻעַּמת ֲחָלִקים ַלָּנִׂשיא ְוָהְיתָ 
ּוִמְקַּדׁש ַהַּבִית בתוכה ְּבתֹוכֹו:  

ְהיֶה:  ִוִּים ּוֵמֲאֻחַּזת ָהִעיר ְּבתֹו ֲאֶׁשר ַלָּנִׂשיא ִיְהיֶה ֵּבין ְּגבּול ְיהּוָדה ּוֵבין ְּגבּול ִּבְניִָמן ַלָּנִׂשיא יִ ּוֵמֲאֻחַּזת ַהלְ 48:22
ְויֶֶתר ַהְּׁשָבִטים ִמְּפַאת ָקִדיָמה ַעד־ְּפַאת־יָָּמה ִּבְניִָמן ֶאָחד:  48:23
יָמה ַעד־ְּפַאת־יָָּמה ִׁשְמעֹון ֶאָחד: ְוַעל ְּגבּול ִּבְניִָמן ִמְּפַאת ָקִד 48:24
ְוַעל ְּגבּול ִׁשְמעֹון ִמְּפַאת ָקִדיָמה ַעד־ְּפַאת־יָָּמה ִיָׂששָכר ֶאָחד: 48:25
ְוַעל ְּגבּול ִיָׂששָכר ִמְּפַאת ָקִדיָמה ַעד־ְּפַאת־יָָּמה ְזבּוֻלן ֶאָחד:  48:26
ְּפַאת־יָָּמה ָּגד ֶאָחד: ְוַעל ְּגבּול ְזבּוֻלן ִמְּפַאת ָקִדָמה ַעד־ 48:27
ְוַעל ְּגבּול ָּגד ֶאל־ְּפַאת ֶנֶגב ֵּתיָמָנה ְוָהיָה ְגבּול ִמָּתָמר ֵמי ְמִריַבת ָקֵדׁש ַנֲחָלה ַעל־ַהָּים ַהָּגדֹול:  48:28
י ְיהִוה:זֹאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ַּתִּפילּו ִמַּנֲחָלה ְלִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְוֵאֶּלה ַמְחְלקֹוָתם ְנֻאם ֲאֹדנָ 48:29
ְוֵאֶּלה ּתֹוְצֹאת ָהִעיר ִמְּפַאת ָצפֹון ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ִמָּדה:  48:30
ַער ְוַׁשֲעֵרי ָהִעיר ַעל־ְׁשמֹות ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְׁשָעִרים ְׁשלֹוָׁשה ָצפֹוָנה ַׁשַער ְראּוֵבן ֶאָחד ַׁשַער ְיהּוָדה ֶאָחד ׁשַ 48:31

ֵלִוי ֶאָחד:  
ָׁשה ְוַׁשַער יֹוֵסף ֶאָחד ַׁשַער ִּבְניִָמן ֶאָחד48:32 ַׁשַער ְוֶאל־ְּפַאת ָקִדיָמה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ּוְׁשָעִרים ְׁש

ָּדן ֶאָחד:  
ָׁשה ַׁשַער ִׁשְמעֹון ֶאחָ 48:33 ד ַׁשַער ִיָּׂששָכר ֶאָחד  ּוְפַאת־ֶנְגָּבה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ִמָּדה ּוְׁשָעִרים ְׁש

ַׁשַער ְזבּוֻלן ֶאָחד:  
ָׁשה ַׁשַער ָּגד ֶאָחד ַׁשַער ָאֵׁשר ֶאָחד ַׁשַער ַנְפָּתלִ 48:34 י  ְּפַאת־יָָּמה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ַׁשֲעֵריֶהם ְׁש
ֶאָחד: 

ָּמה:ָסִביב ְׁשֹמָנה ָעָׂשר ָאֶלף ְוֵׁשם־ָהִעיר ִמּיֹום ְיהוָה ׁשָ 48:35
Daniel דניאל

־ָּבֶבל ְירּוָׁשַלִם וַָּיַצר ָעֶליָה: 1:1 ־ְיהּוָדה ָּבא ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶל ִּבְׁשַנת ָׁשלֹוׁש ְלַמְלכּות ְיהֹויִָקים ֶמֶל
ִהים וְַיִביֵאם1:2 ־ְיהּוָדה ּוִמְקָצת ְּכֵלי ֵבית־ָהֱא ָהיו  וִַּיֵּתן ֲאֹדָני ְּביָדֹו ֶאת־ְיהֹויִָקים ֶמֶל ֶאֶרץ־ִׁשְנָער ֵּבית ֱא

ָהיו:   ְוֶאת־ַהֵּכִלים ֵהִביא ֵּבית אֹוַצר ֱא
וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ְלַאְׁשְּפַנז ַרב ָסִריָסיו ְלָהִביא ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמֶּזַרע ַהְּמלּוָכה ּוִמן־ַהַּפְרְּתִמים: 1:3
י ַמְרֶאה ּוַמְׂשִּכיִלים ְּבָכל־ָחְכָמה ְוֹיְדֵעי ַדַעת ּוְמִביֵני ַמָּדע וֲַאֶׁשר ֹּכַח  ְיָלִדים ֲאֶׁשר ֵאין־ָּבֶהם ָּכל־מאום מּום ְוטֹובֵ 1:4

ָּבֶהם ַלֲעֹמד ְּבֵהיַכל ַהֶּמֶל ּוֲלַלְּמָדם ֵסֶפר ּוְלׁשֹון ַּכְׂשִּדים:  
יו ּוְלַגְּדָלם ָׁשִנים ָׁשלֹוׁש ּוִמְקָצָתם יַַעְמדּו ִלְפֵני וְַיַמן ָלֶהם ַהֶּמֶל ְּדַבר־יֹום ְּביֹומֹו ִמַּפת־ַּבג ַהֶּמֶל ּוִמֵּיין ִמְׁשּתָ 1:5

  : ַהֶּמֶל
וְַיִהי ָבֶהם ִמְּבֵני ְיהּוָדה ָּדִנֵּיאל ֲחַנְניָה ִמיָׁשֵאל וֲַעַזְריָה:  1:6
ְדַר ּוְלִמיָׁשֵאל ֵמיַׁש ְוַלֲעַזְריָה ֲעֵבד  וַָּיֶׂשם ָלֶהם ַׂשר ַהָּסִריִסים ֵׁשמֹות וַָּיֶׂשם ְלָדִנֵּיאל ֵּבְלְטַׁשאַּצר ְוַלֲחַנְניָה ׁשַ 1:7
ְנגֹו: 
ים ֲאֶׁשר לֹא ִיְתָּגָאל:  וַָּיֶׂשם ָּדִנֵּיאל ַעל־ִלּבֹו ֲאֶׁשר לֹא־ִיְתָּגַאל ְּבַפְתַּבג ַהֶּמֶל ּוְביֵין ִמְׁשָּתיו וְַיַבֵּקׁש ִמַּׂשר ַהָּסִריסִ 1:8
ִהים ֶאת־ָּדִנֵּיאל לְ 1:9 ֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ִלְפֵני ַׂשר ַהָּסִריִסים: וִַּיֵּתן ָהֱא



ֶׁשר ָלָּמה  וַּיֹאֶמר ַׂשר ַהָּסִריִסים ְלָדִנֵּיאל ָיֵרא ֲאִני ֶאת־ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ִמָּנה ֶאת־ַמֲאַכְלֶכם ְוֶאת־ִמְׁשֵּתיֶכם אֲ 1:10
: ִיְרֶאה ֶאת־ְּפֵניֶכם ֹזֲעִפים ִמן־ַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ְּכִגיְלֶכם ְוחִ  ַּיְבֶּתם ֶאת־רֹאִׁשי ַלֶּמֶל

וַּיֹאֶמר ָּדִנֵּיאל ֶאל־ַהֶּמְלַצר ֲאֶׁשר ִמָּנה ַׂשר ַהָּסִריִסים ַעל־ָּדִנֵּיאל ֲחַנְניָה ִמיָׁשֵאל וֲַעַזְריָה: 1:11
ֶּתה: ַנס־ָנא ֶאת־ֲעָבֶדי יִָמים ֲעָׂשָרה ְוִיְּתנּו־ָלנּו ִמן־ַהֵּזֹרִעים ְונֹאְכָלה ּוַמִים ְוִנְׁש 1:12
:  ְויֵָראּו ְלָפֶני ַמְרֵאינּו ּוַמְרֵאה ַהְיָלִדים ָהֹאְכִלים ֵאת ַּפְתַּבג ַהֶּמֶל ְוַכֲאֶׁשר ִּתְרֵאה ֲעֵׂשה ִעם־ֲעָבֶדי1:13
וִַּיְׁשַמע ָלֶהם ַלָּדָבר ַהֶּזה וְַיַנֵּסם יִָמים ֲעָׂשָרה:  1:14
:  ּוִמְקָצת יִָמים ֲעָׂשָרה ִנְרָאה ַמְרֵאיהֶ 1:15 ם טֹוב ּוְבִריֵאי ָּבָׂשר ִמן־ָּכל־ַהְיָלִדים ָהֹאְכִלים ֵאת ַּפְתַּבג ַהֶּמֶל
וְַיִהי ַהֶּמְלַצר ֹנֵׂשא ֶאת־ַּפְתָּבָגם ְויֵין ִמְׁשֵּתיֶהם ְוֹנֵתן ָלֶהם ֵזְרֹעִנים:  1:16
ִהים ַמָּדע ְוַהְׂשּכֵ 1:17 ל ְּבָכל־ֵסֶפר ְוָחְכָמה ְוָדִנֵּיאל ֵהִבין ְּבָכל־ָחזֹון  ְוַהְיָלִדים ָהֵאֶּלה ַאְרַּבְעָּתם ָנַתן ָלֶהם ָהֱא

מֹות:   וֲַח
ּוְלִמְקָצת ַהָּיִמים ֲאֶׁשר־ָאַמר ַהֶּמֶל ַלֲהִביָאם וְַיִביֵאם ַׂשר ַהָּסִריִסים ִלְפֵני ְנֻבַכְדֶנַּצר:  1:18
:  וְַיַדֵּבר ִאָּתם ַהֶּמֶל ְולֹא ִנְמָצא ִמֻּכָּלם ְּכָדִנֵּיאל חֲ 1:19 ַנְניָה ִמיָׁשֵאל וֲַעַזְריָה וַַּיַעְמדּו ִלְפֵני ַהֶּמֶל
ֶׁשר  ְוֹכל ְּדַבר ָחְכַמת ִּביָנה ֲאֶׁשר־ִּבֵּקׁש ֵמֶהם ַהֶּמֶל וִַּיְמָצֵאם ֶעֶׂשר יָדֹות ַעל ָּכל־ַהַחְרֻטִּמים ָהַאָּׁשִפים אֲ 1:20

ְּבָכל־ַמְלכּותֹו: 
:וְַיִהי ָּדִנֵּיאל ַעד־ְׁשַנת ַאחַ 1:21 ת ְלכּוֻרׁש ַהֶּמֶל

מֹות וִַּתְתָּפֶעם רּוחֹו ּוְׁשָנתֹו ִנְהְיָתה ָעָליו2:1 :  ּוִבְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלַמְלכּות ְנֻבַכְדֶנַּצר ָחַלם ְנֻבַכְדֶנַּצר ֲח
ֹמָתיו וַָּיֹבאּו וַַּיַעְמדּו ִלְפֵני  וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ִלְקרֹא ַלַחְרֻטִּמים ְוָלַאָּׁשִפים ְוַלְמַכְּׁשִפים ְוַלַּכְׂשִּדים ְלַהּגִ 2:2 יד ַלֶּמֶל ֲח

  : ַהֶּמֶל
וַּיֹאֶמר ָלֶהם ַהֶּמֶל ֲחלֹום ָחָלְמִּתי וִַּתָּפֶעם רּוִחי ָלַדַעת ֶאת־ַהֲחלֹום:  2:3
ְבָד ּוִפְׁשָרא ְנַחֵּוא:  וְַיַדְּברּו ַהַּכְׂשִּדים ַלֶּמֶל ֲאָרִמית ַמְלָּכא ְלָעְלִמין ֱחִיי ֱאַמר ֶחְלָמא לעבדיך ְלעַ 2:4
ְתַעְבדּון  ָעֵנה ַמְלָּכא ְוָאַמר לכשדיא ְלַכְׂשָּדֵאי ִמְּלָתא ִמִּני ַאְזָּדא ֵהן ָלא ְתהֹוְדעּוַּנִני ֶחְלָמא ּוִפְׁשֵרּה ַהָּדִמין ִּת 2:5

ּוָבֵּתיכֹון ְנוִָלי ִיְּתָׂשמּון:  
ּוְנִבְזָּבה ִויָקר ַׂשִּגיא ְּתַקְּבלּון ִמן־ֳקָדָמי ָלֵהן ֶחְלָמא ּוִפְׁשֵרּה ַהֲחוִני:  ְוֵהן ֶחְלָמא ּוִפְׁשֵרּה ְּתַהֲחון ַמְּתָנן 2:6
ֲענֹו ִתְניָנּות ְוָאְמִרין ַמְלָּכא ֶחְלָמא יֵאַמר ְלַעְבדֹוִהי ּוִפְׁשָרה ְנַהֲחוֵה: 2:7
ָזְבִנין ָּכל־ֳקֵבל ִּדי ֲחֵזיתֹון ִּדי ַאְזָּדא ִמִּני ִמְּלָתא:  ָעֵנה ַמְלָּכא ְוָאַמר ִמן־יִַּציב יַָדע ֲאָנה ִּדי ִעָּדָנא ַאְנּתּון 2:8
י ַעד ִּדי  ִּדי ֵהן־ֶחְלָמא ָלא ְתהֹוְדֻעַּנִני ֲחָדה־ִהיא ָדְתכֹון ּוִמָּלה ִכְדָבה ּוְׁשִחיָתה הזמנתון ִהְזְּדִמְנּתּון ְלֵמאַמר ָקָדמַ 2:9

ִאְנַּדע ִּדי ִפְׁשֵרּה ְּתַהֲחוַֻּנִני: ִעָּדָנא ִיְׁשַּתֵּנא ָלֵהן ֶחְלָמא ֱאַמרּו ִלי וְ 
ָּכל־ֳקֵבל ִּדי  ֲענֹו כשדיא ַכְׂשָּדֵאי ֳקָדם־ַמְלָּכא ְוָאְמִרין ָלא־ִאיַתי ֲאָנׁש ַעל־יֶַּבְׁשָּתא ִּדי ִמַּלת ַמְלָּכא יּוַכל ְלַהֲחוָיָה 2:10

ְוָאַׁשף ְוַכְׂשָּדי:  ָּכל־ֶמֶל ַרב ְוַׁשִּליט ִמָּלה ִכְדָנה ָלא ְׁשֵאל ְלָכל־ַחְרֹּטם 
ִעם־ִּבְׂשָרא ָלא  ּוִמְּלָתא ִדי־ַמְלָּכה ָׁשֵאל יִַּקיָרה ְוָאֳחָרן ָלא ִאיַתי ִּדי ְיַחִּוַּנּה ֳקָדם ַמְלָּכא ָלֵהן ֱאָלִהין ִּדי ְמָדְרהֹון2:11

ִאיתֹוִהי:  
ְלֹכל ַחִּכיֵמי ָבֶבל:  ָּכל־ֳקֵבל ְּדָנה ַמְלָּכא ְּבַנס ּוְקַצף ַׂשִּגיא וֲַאַמר ְלהֹוָבָדה 2:12
ְוָדָתא ֶנְפַקת ְוַחִּכיַמָּיא ִמְתַקְּטִלין ּוְבעֹו ָּדִנֵּיאל ְוַחְברֹוִהי ְלִהְתְקָטָלה:2:13
ֵּבאַדִין ָּדִנֵּיאל ֲהִתיב ֵעָטא ּוְטֵעם ְלַאְריֹו ַרב־ַטָּבַחָּיא ִּדי ַמְלָּכא ִּדי ְנַפק ְלַקָּטָלה ְלַחִּכיֵמי ָּבֶבל:2:14
  ָעֵנה ְוָאַמר ְלַאְריֹו ַׁשִּליָטא ִדי־ַמְלָּכא ַעל־ָמה ָדָתא ְמַהְחְצָפה ִמן־ֳקָדם ַמְלָּכא ֱאַדִין ִמְּלָתא הֹוַדע ַאְריֹו2:15

ְלָדִנֵּיאל:  
ְוָדִנֵּיאל ַעל ּוְבָעה ִמן־ַמְלָּכא ִּדי ְזָמן ִיְנֵּתן־ֵלּה ּוִפְׁשָרא ְלַהֲחוָיָה ְלַמְלָּכא:2:16
ן ָּדִנֵּיאל ְלַבְיֵתּה ֲאַזל ְוַלֲחַנְניָה ִמיָׁשֵאל וֲַעַזְריָה ַחְברֹוִהי ִמְּלָתא הֹוַדע:ֱאַדיִ 2:17
יֵמי ָבֶבל:  ְוַרֲחִמין ְלִמְבֵעא ִמן־ֳקָדם ֱאָלּה ְׁשַמָּיא ַעל־ָרָזה ְּדָנה ִּדי ָלא ְיֹהְבדּון ָּדִנֵּיאל ְוַחְברֹוִהי ִעם־ְׁשָאר ַחּכִ 2:18
אל ְּבֶחְזוָא ִדי־ֵליְליָא ָרָזה ֲגִלי ֱאַדִין ָּדִנֵּיאל ָּבִר ֶלֱאָלּה ְׁשַמָּיא: ֱאַדִין ְלָדִנּיֵ 2:19
־ִהיא:  ָעֵנה ָדִנֵּיאל ְוָאַמר ֶלֱהוֵא ְׁשֵמּה ִּדי־ֱאָלָהא ְמָבַר ִמן־ָעְלָמא ְוַעד־ָעְלָמא ִּדי ָחְכְמָתא ּוְגבּוְרָתא ִּדי ֵלּה2:20
א ְוִזְמַנָּיא ְמַהְעֵּדה ַמְלִכין ּוְמָהֵקים ַמְלִכין יֵָהב ָחְכְמָתא ְלַחִּכיִמין ּוַמְנְּדָעא ְליְָדֵעי ִביָנה:  ְוהּוא ְמַהְׁשֵנא ִעָּדַנּיָ 2:21
הּוא ָּגֵלא ַעִּמיָקָתא ּוְמַסְּתָרָתא יַָדע ָמה ַבֲחׁשֹוָכא ונהירא ּוְנהֹוָרא ִעֵּמּה ְׁשֵרא:  2:22
ַׁשַּבח ֲאָנה ִּדי ָחְכְמָתא ּוְגבּוְרָתא ְיַהְבְּת ִלי ּוְכַען הֹוַדְעַּתִני ִּדי־ְבֵעיָנא ִמָּנ  ָל ֱאָלּה ֲאָבָהִתי ְמהֹוֵדא ּומְ 2:23

ִּדי־ִמַּלת ַמְלָּכא הֹוַדְעֶּתָנא:  
־ֵלּה ְלַחִּכיֵמי ָבֶבל  ָּכל־ֳקֵבל ְּדָנה ָּדִנֵּיאל ַעל ַעל־ַאְריֹו ִּדי ַמִּני ַמְלָּכא ְלהֹוָבָדה ְלַחִּכיֵמי ָבֶבל ֲאַזל ְוֵכן ֲאַמר2:24

ַאל־ְּתהֹוֵבד ַהֵעְלִני ֳקָדם ַמְלָּכא ּוִפְׁשָרא ְלַמְלָּכא ֲאַחֵּוא: 
ָתא ִּדי ְיהּוד ִּדיֱאַדִין ַאְריֹו ְּבִהְתְּבָהָלה ַהְנֵעל ְלָדִנֵּיאל ֳקָדם ַמְלָּכא ְוֵכן ֲאַמר־ֵלּה ִּדי־ַהְׁשַּכַחת ְּגַבר ִמן־ְּבֵני ָגלּו2:25

ִפְׁשָרא ְלַמְלָּכא ְיהֹוַדע: 



ְׁשֵרּה:  ָעֵנה ַמְלָּכא ְוָאַמר ְלָדִנֵּיאל ִּדי ְׁשֵמּה ֵּבְלְטַׁשאַּצר האיתיך ַהִאיָת ָּכֵהל ְלהֹוָדֻעַתִני ֶחְלָמא ִדי־ֲחֵזית ּופִ 2:26
ָאְׁשִפין ַחְרֻטִּמין ָּגְזִרין יְָכִלין ְלַהֲחוָיָה ְלַמְלָּכא:  ָעֵנה ָדִנֵּיאל ֳקָדם ַמְלָּכא ְוָאַמר ָרָזה ִּדי־ַמְלָּכא ָׁשֵאל ָלא ַחִּכיִמין2:27
ְלָמ ְוֶחְזוֵי  ְּבַרם ִאיַתי ֱאָלּה ִּבְׁשַמָּיא ָּגֵלא ָרִזין ְוהֹוַדע ְלַמְלָּכא ְנבּוַכְדֶנַּצר ָמה ִּדי ֶלֱהוֵא ְּבַאֲחִרית יֹוַמָּיא חֶ 2:28

ֵראָׁש ַעל־ִמְׁשְּכָב ְּדָנה הּוא:
וֵא:  ַאְנְּתה ַמְלָּכא ַרְעיֹוָנ ַעל־ִמְׁשְּכָב ְסִלקּו ָמה ִּדי ֶלֱהוֵא ַאֲחֵרי ְדָנה ְוָגֵלא ָרַזָּיא הֹוְדָע ָמה־ִדי ֶלהֱ 2:29
ָּכא ְיהֹוְדעּון  וֲַאָנה ָלא ְבָחְכָמה ִּדי־ִאיַתי ִּבי ִמן־ָּכל־ַחַּיָּיא ָרָזא ְדָנה ֱּגִלי ִלי ָלֵהן ַעל־ִּדְבַרת ִּדי ִפְׁשָרא ְלַמלְ 2:30

ְוַרְעיֹוֵני ִלְבָב ִּתְנַּדע:  
ִחיל:  ַאְנְּתה ַמְלָּכא ָחֵזה ֲהוְַיָת וֲַאלּו ְצֵלם ַחד ַׂשִּגיא ַצְלָמא ִּדֵּכן ַרב ְוִזיוֵּה יִַּתיר ָקֵאם ְלָקְבָל ְוֵרוֵּה ְּד 2:31
י ְכַסף ְמעֹוִהי ְויְַרָכֵתּה ִּדי ְנָחׁש: הּוא ַצְלָמא ֵראֵׁשּה ִּדי־ְדַהב ָטב ֲחדֹוִהי ּוְדָרעֹוִהי ִּד 2:32
ָׁשקֹוִהי ִּדי ַפְרֶזל ַרְגלֹוִהי מנהון ִמְּנֵהין ִּדי ַפְרֶזל ומנהון ּוִמְּנֵהין ִּדי ֲחַסף: 2:33
ְוַחְסָּפא ְוַהֵּדֶקת ִהּמֹון:  ָחֵזה ֲהוְַיָת ַעד ִּדי ִהְתְּגֶזֶרת ֶאֶבן ִּדי־ָלא ִביַדִין ּוְמָחת ְלַצְלָמא ַעל־ַרְגלֹוִהי ִּדי ַפְרְזָלא  2:34
רּוָחא ְוָכל־ֲאַתר  ֵּבאַדִין ָּדקּו ַכֲחָדה ַּפְרְזָלא ַחְסָּפא ְנָחָׁשא ַּכְסָּפא ְוַדֲהָבא וֲַהוֹו ְּכעּור ִמן־ִאְּדֵרי־ַקִיט ּוְנָׂשא ִהּמֹון2:35

ָלת ָּכל־ַאְרָעא: ָלא־ִהְׁשֲּתַכח ְלהֹון ְוַאְבָנא ִּדי־ְמָחת ְלַצְלָמא ֲהוָת ְלטּור ַרב ּומְ 
:ְּדָנה ֶחְלָמא ּוִפְׁשֵרּה ֵנאַמר ֳקָדם־ַמְלָּכא2:36
2:37 : ַאְנְּתה ַמְלָּכא ֶמֶל ַמְלַכָּיא ִּדי ֱאָלּה ְׁשַמָּיא ַמְלכּוָתא ִחְסָנא ְוָתְקָּפא ִויָקָרא ְיַהב־ָל
־ְׁשַמָּיא ְיַהב ִּביָד ְוַהְׁשְלָט ְּבָכְּלהֹון ַאְנְּתה־הּוא ֵראָׁשה ִּדי  ּוְבָכל־ִּדי דארין ָדְיִרין ְּבֵני־ֲאָנָׁשא ֵחיַות ָּבָרא ְועֹוף2:38

ַדֲהָבא:  
ָעא: ּוָבְתָר ְּתקּום ַמְלכּו ָאֳחִרי ֲאַרעא ִמָּנ ּוַמְלכּו תליתיא ְתִליָתָאה ָאֳחִרי ִּדי ְנָחָׁשא ִּדי ִתְׁשַלט ְּבָכל־ַאְר 2:39
ֶּתֱהוֵא ַתִּקיָפה ְּכַפְרְזָלא ָּכל־ֳקֵבל ִּדי ַפְרְזָלא ְמַהֵּדק ְוָחֵׁשל ֹּכָּלא ּוְכַפְרְזָלא ִּדי־ְמָרַעע  ּוַמְלכּו רביעיה ְרִביָעָאה2:40

ָּכל־ִאֵּלין ַּתִּדק ְוֵתֹרַע:  
ְפִליָגה ֶּתֱהוֵה  ְוִדי־ֲחַזְיָתה ַרְגַלָּיא ְוֶאְצְּבָעָתא מנהון ִמְּנֵהן ֲחַסף ִּדי־ֶפָחר ומנהון ּוִמְּנֵהין ַּפְרֶזל ַמְלכּו2:41

ּוִמן־ִנְצְּבָתא ִדי ַפְרְזָלא ֶלֱהוֵא־ַבּה ָּכל־ֳקֵבל ִּדי ֲחַזְיָתה ַּפְרְזָלא ְמָעַרב ַּבֲחַסף ִטיָנא:  
ֱהוֵה  ְוֶאְצְּבָעת ַרְגַלָּיא מנהון ִמְּנֵהין ַּפְרֶזל ומנהון ּוִמְּנֵהין ֲחַסף ִמן־ְקָצת ַמְלכּוָתא ֶּתֱהוֵה ַתִּקיָפה ּוִמַּנּה ּתֶ 2:42

ְתִביָרה:  
ָנה ֵהא־ְכִדי  ְוִדי ֲחַזְיָת ַּפְרְזָלא ְמָעַרב ַּבֲחַסף ִטיָנא ִמְתָעְרִבין ֶלֱהון ִּבְזַרע ֲאָנָׁשא ְוָלא־ֶלֱהון ָּדְבִקין ְּדָנה ִעם־ְּד 2:43

ַפְרְזָלא ָלא ִמְתָעַרב ִעם־ַחְסָּפא: 
ְׁשַמָּיא ַמְלכּו ִּדי ְלָעְלִמין ָלא ִתְתַחַּבל ּוַמְלכּוָתה ְלַעם ָאֳחָרן ָלא ִתְׁשְּתִבק ּוְביֹוֵמיהֹון ִּדי ַמְלַכָּיא ִאּנּון ְיִקים ֱאָלּה2:44

ַּתִּדק ְוָתֵסיף ָּכל־ִאֵּלין ַמְלְכוָָתא ְוִהיא ְּתקּום ְלָעְלַמָּיא:  
ת ַּפְרְזָלא ְנָחָׁשא ַחְסָּפא ַּכְסָּפא ְוַדֲהָבא ֱאָלּה  ָּכל־ֳקֵבל ִּדי־ֲחַזְיָת ִּדי ִמּטּוָרא ִאְתְּגֶזֶרת ֶאֶבן ִּדי־ָלא ִביַדִין ְוַהֶּדקֶ 2:45

ַרב הֹוַדע ְלַמְלָּכא ָמה ִּדי ֶלֱהוֵא ַאֲחֵרי ְדָנה ְויִַּציב ֶחְלָמא ּוְמֵהיַמן ִּפְׁשֵרּה:
ֲאַמר ְלַנָּסָכה ֵלּה: ֵּבאַדִין ַמְלָּכא ְנבּוַכְדֶנַּצר ְנַפל ַעל־ַאְנּפֹוִהי ּוְלָדִנֵּיאל ְסִגד ּוִמְנָחה ְוִניֹחִחין 2:46
ָּת ְלִמְגֵלא  ָעֵנה ַמְלָּכא ְלָדִנֵּיאל ְוָאַמר ִמן־ְקֹׁשט ִּדי ֱאָלֲהכֹון הּוא ֱאָלּה ֱאָלִהין ּוָמֵרא ַמְלִכין ְוָגֵלה ָרִזין ִּדי ְיֵכלְ 2:47

ָרָזה ְדָנה: 
ַהב־ֵלּה ְוַהְׁשְלֵטּה ַעל ָּכל־ְמִדיַנת ָּבֶבל ְוַרב־ִסְגִנין ַעל ֱאַדִין ַמְלָּכא ְלָדִנֵּיאל ַרִּבי ּוַמְּתָנן ַרְבְרָבן ַׂשִּגיָאן יְ 2:48

ָּכל־ַחִּכיֵמי ָבֶבל:  
ִּבְתַרע ַמְלָּכא:ְוָדִנֵּיאל ְּבָעא ִמן־ַמְלָּכא ּוַמִּני ַעל ֲעִביְדָּתא ִּדי ְמִדיַנת ָּבֶבל ְלַׁשְדַר ֵמיַׁש וֲַעֵבד ְנגֹו ְוָדִנֵּיאל 2:49

ֶבל:  ר ַמְלָּכא ֲעַבד ְצֵלם ִּדי־ְדַהב רּוֵמּה ַאִּמין ִׁשִּתין ְּפָתיֵּה ַאִּמין ִׁשת ֲאִקיֵמּה ְּבִבְקַעת ּדּוָרא ִּבְמִדיַנת ּבָ ְנבּוַכְדֶנּצַ 3:1
א ְּדָתְבַרָּיא ִּתְפָּתיֵא ְוֹכל  ּוְנבּוַכְדֶנַּצר ַמְלָּכא ְׁשַלח ְלִמְכַנׁש ַלֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא ִסְגַנָּיא ּוַפֲחוָָתא ֲאַדְרָּגְזַרָּיא ְגָדְבַרּיָ 3:2

ִׁשְלֹטֵני ְמִדיָנָתא ְלֵמֵתא ַלֲחנַֻּכת ַצְלָמא ִּדי ֲהֵקים ְנבּוַכְדֶנַּצר ַמְלָּכא: 
ל ִׁשְלֹטֵני ְמִדיָנָתא  א ְוכֹ ֵּבאַדִין ִמְתַּכְּנִׁשין ֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא ִסְגַנָּיא ּוַפֲחוָָתא ֲאַדְרָּגְזַרָּיא ְגָדְבַרָּיא ְּדָתְבַרָּיא ִּתְפָּתי3:3ֵ

ַלֲחנַֻּכת ַצְלָמא ִּדי ֲהֵקים ְנבּוַכְדֶנַּצר ַמְלָּכא וקאמין ְוָקְיִמין ָלֳקֵבל ַצְלָמא ִּדי ֲהֵקים ְנבּוַכְדֶנַּצר:  
ְוָכרֹוָזא ָקֵרא ְבָחִיל ְלכֹון ָאְמִרין ַעְמַמָּיא ֻאַּמָּיא ְוִלָּׁשַנָּיא: 3:4
ן ָקל ַקְרָנא ַמְׁשרֹוִקיָתא קיתרוס ַקְתרֹוס ַסְּבָכא ְּפַסְנֵּתִרין סּוְמֹּפְניָה ְוֹכל ְזֵני ְזָמָרא ִּתְּפלּון  ְּבִעָּדָנא ִּדי־ִתְׁשְמעּו3:5

ְוִתְסְּגדּון ְלֶצֶלם ַּדֲהָבא ִּדי ֲהֵקים ְנבּוַכְדֶנַּצר ַמְלָּכא:  
ּון נּוָרא יִָקְדָּתא:  ּוַמן־ִּדי־ָלא ִיֵּפל ְוִיְסּגֻד ַּבּה־ַׁשֲעָתא ִיְתְרֵמא ְלגֹוא־ַאּת3:6
ִרין  ָּכל־ֳקֵבל ְּדָנה ֵּבּה־ִזְמָנא ְּכִדי ָׁשְמִעין ָּכל־ַעְמַמָּיא ָקל ַקְרָנא ַמְׁשרֹוִקיָתא קיתרס ַקְתרֹוס ַׂשְּבָכא ְּפַסְנטֵ 3:7

ֶלם ַּדֲהָבא ִּדי ֲהֵקים ְנבּוַכְדֶנַּצר ַמְלָּכא: ְוסּוְמֹּפְניָא ְוֹכל ְזֵני ְזָמָרא ָנְפִלין ָּכל־ַעְמַמָּיא ֻאַמָּיא ְוִלָּׁשַנָּיא ָסְגִדין ְלצֶ 
ָּכל־ֳקֵבל ְּדָנה ֵּבּה־ִזְמָנא ְקִרבּו ֻּגְבִרין ַּכְׂשָּדִאין וֲַאַכלּו ַקְרֵציהֹון ִּדי ְיהּוָדיֵא:  3:8
ֲענֹו ְוָאְמִרין ִלְנבּוַכְדֶנַּצר ַמְלָּכא ַמְלָּכא ְלָעְלִמין ֱחִיי:  3:9



ָּכא ָׂשְמָּת ְּטֵעם ִּדי ָכל־ֱאָנׁש ִּדי־ִיְׁשַמע ָקל ַקְרָנא ַמְׁשֹרִקיָתא קיתרס ַקְתרֹוס ַׂשְּבָכא ְפַסְנֵּתִרין  אנתה ַאְנְּת ַמלְ 3:10
וסיפניה ְוסּוֹּפְניָה ְוֹכל ְזֵני ְזָמָרא ִיֵּפל ְוִיְסּגֻד ְלֶצֶלם ַּדֲהָבא: 

ן נּוָרא יִָקְדָּתא: ּוַמן־ִּדי־ָלא ִיֵּפל ְוִיְסּגֻד ִיְתְרֵמא ְלגֹוא־ַאּתּו3:11
ִאֵּל ָלא־ָׂשמּו ִאיַתי ֻּגְבִרין ְיהּוָדאִין ִּדי־ַמִּניָת יְָתהֹון ַעל־ֲעִביַדת ְמִדיַנת ָּבֶבל ַׁשְדַר ֵמיַׁש וֲַעֵבד ְנגֹו ֻּגְבַרָּיא3:12

יְמָּת ָלא ָסְגִדין: עליך ֲעָל ַמְלָּכא ְטֵעם לאלהיך ֵלאָלָה ָלא ָפְלִחין ּוְלֶצֶלם ַּדֲהָבא ִּדי ֲהקֵ 
ֵהיָתיּו ֳקָדם ַמְלָּכא: ֵּבאַדִין ְנבּוַכְדֶנַּצר ִּבְרַגז וֲַחָמה ֲאַמר ְלַהְיָתיָה ְלַׁשְדַר ֵמיַׁש וֲַעֵבד ְנגֹו ֵּבאַדִין ֻּגְבַרָּיא ִאֵּל 3:13
וֲַעֵבד ְנגֹו ֵלאָלַהי ָלא ִאיֵתיכֹון ָּפְלִחין ּוְלֶצֶלם ַּדֲהָבא ִּדי ֲהֵקיֶמת  ָעֵנה ְנֻבַכְדֶנַּצר ְוָאַמר ְלהֹון ַהְצָּדא ַׁשְדַר ֵמיַׁש  3:14

ָלא ָסְגִדין:  
ִרין ְּכַען ֵהן ִאיֵתיכֹון ֲעִתיִדין ִּדי ְבִעָּדָנא ִּדי־ִתְׁשְמעּון ָקל ַקְרָנא ַמְׁשרֹוִקיָתא קיתרס ַקְתרֹוס ַׂשְּבָכא ְּפַסְנּתֵ 3:15

ָרא  ֵני ְזָמָרא ִּתְּפלּון ְוִתְסְּגדּון ְלַצְלָמא ִדי־ַעְבֵדת ְוֵהן ָלא ִתְסְּגדּון ַּבּה־ַׁשֲעָתה ִתְתְרמֹון ְלגֹוא־ַאּתּון נּוְוסּוְמֹּפְניָה ְוֹכל זְ 
יִָקְדָּתא ּוַמן־הּוא ֱאָלּה ֵּדי ְיֵׁשיְזִבְנכֹון ִמן־ְיָדי:  

:  ֲענֹו ַׁשְדַר ֵמיַׁש וֲַעֵבד ְנגֹו ְוָאְמִרין ְלַמְלָּכא3:16 ְנבּוַכְדֶנַּצר ָלא־ַחְׁשִחין ֲאַנְחָנה ַעל־ְּדָנה ִּפְתָגם ַלֲהָתבּוָת
יִזב:  ֵהן ִאיַתי ֱאָלָהָנא ִּדי־ֲאַנְחָנא ָפְלִחין יִָכל ְלֵׁשיָזבּוַתָנא ִמן־ַאּתּון נּוָרא יִָקְדָּתא ּוִמן־ְיָד ַמְלָּכא ְיׁשֵ 3:17
א ִּדי לאלהיך ֵלאָלָה ָלא־איתינא ִאיַתָנא ָפְלִחין ּוְלֶצֶלם ַּדֲהָבא ִּדי ֲהֵקיְמָּת ָלא  ְוֵהן ָלא ְיִדיַע ֶלֱהוֵא־ָל ַמְלּכָ 3:18

ִנְסּגֻד: 
ָאַמר ְלֵמֵזאֵּבאַדִין ְנבּוַכְדֶנַּצר ִהְתְמִלי ֱחָמא ּוְצֵלם ַאְנּפֹוִהי אשתנו ֶאְׁשַּתִּני ַעל־ַׁשְדַר ֵמיַׁש וֲַעֵבד ְנגֹו ָעֵנה וְ 3:19

ְלַאּתּוָנא ַחד־ִׁשְבָעה ַעל ִּדי ֲחֵזה ְלֵמְזיֵּה: 
ִקְדָּתא: ּוְלֻגְבִרין ִּגָּבֵרי־ַחִיל ִּדי ְבַחְיֵלּה ֲאַמר ְלַכָּפָתה ְלַׁשְדַר ֵמיַׁש וֲַעֵבד ְנגֹו ְלִמְרֵמא ְלַאּתּון נּוָרא יָ 3:20
פטישיהון ַּפְּטֵׁשיהֹון ְוַכְרְּבָלְתהֹון ּוְלֻבֵׁשיהֹון ּוְרִמיו ְלגֹוא־ַאּתּון נּוָרא ֵּבאַדִין ֻּגְבַרָּיא ִאֵּל ְּכִפתּו ְּבַסְרָּבֵליהֹון  3:21

יִָקְדָּתא: 
 ֵמיַׁש וֲַעֵבד ְנגֹו  ָּכל־ֳקֵבל ְּדָנה ִמן־ִּדי ִמַּלת ַמְלָּכא ַמְחְצָפה ְוַאּתּוָנא ֵאֵזה יִַּתיָרא ֻּגְבַרָּיא ִאֵּל ִּדי ַהִּסקּו ְלַׁשְדַר 3:22

ִּטל ִהּמֹון ְׁשִביָבא ִּדי נּוָרא:  קַ 
ְוֻגְבַרָּיא ִאֵּל ְּתָלֵּתהֹון ַׁשְדַר ֵמיַׁש וֲַעֵבד ְנגֹו ְנַפלּו ְלגֹוא־ַאּתּון־נּוָרא יִָקְדָּתא ְמַכְּפִתין:3:23
ִהי ֲהָלא ֻגְבִרין ְּתָלָתא ְרֵמיָנא ְלגֹוא־נּוָרא  ֱאַדִין ְנבּוַכְדֶנַּצר ַמְלָּכא ְּתוַּה ְוָקם ְּבִהְתְּבָהָלה ָעֵנה ְוָאַמר ְלַהָּדְברֹו3:24

ְמַכְּפִתין ָעַנִין ְוָאְמִרין ְלַמְלָּכא יִַּציָבא ַמְלָּכא:  
י רביעיא  ָעֵנה ְוָאַמר ָהא־ֲאָנה ָחֵזה ֻּגְבִרין ַאְרְּבָעה ְׁשַרִין ַמְהְלִכין ְּבגֹוא־נּוָרא וֲַחָבל ָלא־ִאיַתי ְּבהֹון ְוֵרוֵּה ִּד 3:25

יָעָאה ָּדֵמה ְלַבר־ֱאָלִהין: ְרבִ 
י־ֱאָלָהא עליא  ֵּבאַדִין ְקֵרב ְנבּוַכְדֶנַּצר ִלְתַרע ַאּתּון נּוָרא יִָקְדָּתא ָעֵנה ְוָאַמר ַׁשְדַר ֵמיַׁש וֲַעֵבד־ְנגֹו ַעְבדֹוִהי ִּד 3:26

ד ְנגֹו ִמן־ּגֹוא נּוָרא:  ִעָּלָאה ֻּפקּו וֱֶאתֹו ֵּבאַדִין ָנְפִקין ַׁשְדַר ֵמיַׁש וֲַעבֵ 
ֵלט נּוָרא ְּבֶגְׁשְמהֹון  ּוִמְתַּכְּנִׁשין ֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא ִסְגַנָּיא ּוַפֲחוָָתא ְוַהָּדְבֵרי ַמְלָּכא ָחַזִין ְלֻגְבַרָּיא ִאֵּל ִּדי ָלא־ְׁש 3:27

ר ָלא ֲעָדת ְּבהֹון:  ּוְׂשַער ֵראְׁשהֹון ָלא ִהְתָחַר ְוָסְרָּבֵליהֹון ָלא ְׁשנֹו ְוֵריַח נּו
ְבדֹוִהי ִּדי  ָעֵנה ְנבּוַכְדֶנַּצר ְוָאַמר ְּבִרי ֱאָלֲההֹון ִּדי־ַׁשְדַר ֵמיַׁש וֲַעֵבד ְנגֹו ִּדי־ְׁשַלח ַמְלֲאֵכּה ְוֵׁשיִזב ְלעַ 3:28

ְלחּון ְוָלא־ִיְסְּגדּון ְלָכל־ֱאָלּה ָלֵהן ֵלאָלֲההֹון:  ִהְתְרִחצּו ֲעלֹוִהי ּוִמַּלת ַמְלָּכא ַׁשִּניו ִויַהבּו גשמיהון ֶגְׁשְמהֹון ִּדי ָלא־ִיפְ 
א ַהָּדִמין  ּוִמִּני ִׂשים ְטֵעם ִּדי ָכל־ַעם ֻאָּמה ְוִלָּׁשן ִּדי־יֵאַמר שלה ָׁשלּו ַעל ֱאָלֲההֹון ִּדי־ַׁשְדַר ֵמיַׁש וֲַעֵבד ְנגֹו3:29

י ָלא ִאיַתי ֱאָלה ָאֳחָרן ִּדי־ִיּכֻל ְלַהָּצָלה ִּכְדָנה: ִיְתֲעֵבד ּוַבְיֵתּה ְנוִָלי ִיְׁשַּתֵּוה ָּכל־ֳקֵבל ִּד 
ֵּבאַדִין ַמְלָּכא ַהְצַלח ְלַׁשְדַר ֵמיַׁש וֲַעֵבד ְנגֹו ִּבְמִדיַנת ָּבֶבל:3:30
ָלְמכֹון ִיְׂשֵּגא: ְנבּוַכְדֶנַּצר ַמְלָּכא ְלָכל־ַעְמַמָּיא ֻאַמָּיא ְוִלָּׁשַנָּיא ִּדי־דארין ָדְיִרין ְּבָכל־ַאְרָעא ְׁש 3:31
ָאַתָּיא ְוִתְמַהָּיא ִּדי ֲעַבד ִעִּמי ֱאָלָהא עליא ִעָּלָאה ְׁשַפר ָקָדַמי ְלַהֲחוָיָה: 3:32
ָאתֹוִהי ְּכָמה ַרְבְרִבין ְוִתְמהֹוִהי ְּכָמה ַתִּקיִפין ַמְלכּוֵתּה ַמְלכּות ָעַלם ְוָׁשְלָטֵנּה ִעם־ָּדר ְוָדר:  3:33

ַּצר ְׁשֵלה ֲהוֵית ְּבֵביִתי ְוַרְעַנן ְּבֵהיְכִלי:  ֲאָנה ְנבּוַכְדנֶ 4:1
ֵחֶלם ֲחֵזית ִויַדֲחִלַּנִני ְוַהְרֹהִרין ַעל־ִמְׁשְּכִבי ְוֶחְזוֵי ֵראִׁשי ְיַבֲהֻלַּנִני: 4:2
ּוִמִּני ִׂשים ְטֵעם ְלַהְנָעָלה ָקָדַמי ְלֹכל ַחִּכיֵמי ָבֶבל ִּדי־ְפַׁשר ֶחְלָמא ְיהֹוְדֻעַּנִני:  4:3
ָלא־ְמהֹוְדִעין  ֵּבאַדִין עללין ָעִּלין ַחְרֻטַמָּיא ָאְׁשַפָּיא כשדיא ַּכְׂשָּדֵאי ְוָגְזַרָּיא ְוֶחְלָמא ָאַמר ֲאָנה ֳקָדֵמיהֹון ּוִפְׁשֵרּה4:4
ִלי: 
ין ַקִּדיִׁשין ֵּבּה ְוֶחְלָמא ָקָדמֹוִהי  ְוַעד ָאֳחֵרין ַעל ָקָדַמי ָּדִנֵּיאל ִּדי־ְׁשֵמּה ֵּבְלְטַׁשאַּצר ְּכֻׁשם ֱאָלִהי ְוִדי רּוַח־ֱאָלהִ 4:5

ַאְמֵרת:  
ְלִמי ִדי־ֲחֵזית  ֵּבְלְטַׁשאַּצר ַרב ַחְרֻטַמָּיא ִּדי ֲאָנה ִיְדֵעת ִּדי רּוַח ֱאָלִהין ַקִּדיִׁשין ָּב ְוָכל־ָרז ָלא־ָאֵנס ָל ֶחְזוֵי חֶ 4:6

ּוִפְׁשֵרּה ֱאַמר:  
ֵזה ֲהוֵית וֲַאלּו ִאיָלן ְּבגֹוא ַאְרָעא ְורּוֵמּה ַׂשִּגיא: ְוֶחְזוֵי ֵראִׁשי ַעל־ִמְׁשְּכִבי חָ 4:7



ְרָבה ִאיָלָנא ּוְתִקף ְורּוֵמּה ִיְמֵטא ִלְׁשַמָּיא וֲַחזֹוֵתּה ְלסֹוף ָּכל־ַאְרָעא:  4:8
ַעְנפֹוִהי ידרון ְידּוָרן ִצֲּפֵרי ְׁשַמָּיא  ָעְפיֵּה ַׁשִּפיר ְוִאְנֵּבּה ַׂשִּגיא ּוָמזֹון ְלֹכָּלא־ֵבּה ְּתֹחתֹוִהי ַּתְטֵלל ֵחיוַת ָּבָרא ּובְ 4:9

ּוִמֵּנּה ִיְּתִזין ָּכל־ִּבְׂשָרא:  
ָחֵזה ֲהוֵית ְּבֶחְזוֵי ֵראִׁשי ַעל־ִמְׁשְּכִבי וֲַאלּו ִעיר ְוַקִּדיׁש ִמן־ְׁשַמָּיא ָנִחת: 4:10
ּו ָעְפיֵּה ּוַבַּדרּו ִאְנֵּבּה ְּתנֻד ֵחיְוָתא ִמן־ַּתְחּתֹוִהי ְוִצְּפַרָּיא ָקֵרא ְבַחִיל ְוֵכן ָאַמר ֹּגּדּו ִאיָלָנא ְוַקִּצצּו ַעְנפֹוִהי ַאַּתר 4:11

ִמן־ַעְנפֹוִהי:  
ַּבע  ְּבַרם ִעַּקר ָׁשְרׁשֹוִהי ְּבַאְרָעא ְׁשֻבקּו ּוֶבֱאסּור ִּדי־ַפְרֶזל ּוְנָחׁש ְּבִדְתָאא ִּדי ָבָרא ּוְבַטל ְׁשַמָּיא ִיְצטַ 4:12

ַּבֲעַׂשב ַאְרָעא: ְוִעם־ֵחיְוָתא ֲחָלֵקּה 
ִלְבֵבּה ִמן־אנושא ֲאָנָׁשא ְיַׁשּנֹון ּוְלַבב ֵחיוָה ִיְתְיִהב ֵלּה ְוִׁשְבָעה ִעָּדִנין יְַחְלפּון ֲעלֹוִהי:  4:13
עליא ִעָּלָאה ְּבַמְלכּות  ִּבְגֵזַרת ִעיִרין ִּפְתָגָמא ּוֵמאַמר ַקִּדיִׁשין ְׁשֵאְלָתא ַעל־ִּדְבַרת ִּדי ִיְנְּדעּון ַחַּיָּיא ִּדי־ַׁשִּליט  4:14

אנושא ֲאָנָׁשא ּוְלַמן־ִּדי ִיְצֵּבא ִיְּתִנַּנּה ּוְׁשַפל ֲאָנִׁשים ְיִקים עליה ֲעַלּה: 
יֵמי ְּדָנה ֶחְלָמא ֲחֵזית ֲאָנה ַמְלָּכא ְנבּוַכְדֶנַּצר ואנתה ְוַאְנְּת ֵּבְלְטַׁשאַּצר ִּפְׁשֵרא ֱאַמר ָּכל־ֳקֵבל ִּדי ָּכל־ַחּכִ 4:15

:  ַמלְ  כּוִתי ָלא־יְָכִלין ִּפְׁשָרא ְלהֹוָדֻעַתִני ואנתה ְוַאְנְּת ָּכֵהל ִּדי רּוַח־ֱאָלִהין ַקִּדיִׁשין ָּב
ר ֵּבְלְטַׁשאַּצר  ֱאַדִין ָּדִנֵּיאל ִּדי־ְׁשֵמּה ֵּבְלְטַׁשאַּצר ֶאְׁשּתֹוַמם ְּכָׁשָעה ֲחָדה ְוַרְעֹיֹנִהי ְיַבֲהֻלֵּנּה ָעֵנה ַמְלָּכא ְוָאמַ 4:16

:  ֶחְלָמא ּוִפְׁשֵרא ַאל־ְיַבֲהָל ָעֵנה ֵבְלְטַׁשאַּצר ְוָאַמר מראי ָמִרי ֶחְלָמא לשנאיך ְלָׂשְנָא ּוִפְׁשֵרּה לעריך ְלָערָ 
ִאיָלָנא ִּדי ֲחַזְיָת ִּדי ְרָבה ּוְתִקף ְורּוֵמּה ִיְמֵטא ִלְׁשַמָּיא וֲַחזֹוֵתּה ְלָכל־ַאְרָעא:  4:17
:  ר ְוִאְנֵּבּה ַׂשִּגיא ּוָמזֹון ְלֹכָּלא־ֵבּה ְּתֹחתֹוִהי ְּתדּור ֵחיוַת ָּבָרא ּוְבַעְנפֹוִהי ִיְׁשְּכָנן ִצֲּפֵרי ְׁשַמָּיאְוָעְפיֵּה ַׁשִּפי4:18
אנתה־ַאְנְּת־הּוא ַמְלָּכא ִּדי ְרַבית ּוְתֵקְפְּת ּוְרבּוָת ְרָבת ּוְמָטת ִלְׁשַמָּיא ְוָׁשְלָטָנ ְלסֹוף ַאְרָעא:  4:19
ַאְרָעא ְׁשֻבקּו  ְוִדי ֲחָזה ַמְלָּכא ִעיר ְוַקִּדיׁש ָנִחת ִמן־ְׁשַמָּיא ְוָאַמר ֹּגּדּו ִאיָלָנא ְוַחְּבלּוִהי ְּבַרם ִעַּקר ָׁשְרׁשֹוִהי ּבְ 4:20

ַעד ִּדי־ִׁשְבָעה ִעָּדִנין יְַחְלפּון  ּוֶבֱאסּור ִּדי־ַפְרֶזל ּוְנָחׁש ְּבִדְתָאא ִּדי ָבָרא ּוְבַטל ְׁשַמָּיא ִיְצַטַּבע ְוִעם־ֵחיוַת ָּבָרא ֲחָלֵקּה 
ֲעלֹוִהי: 

ְּדָנה ִפְׁשָרא ַמְלָּכא ּוְגֵזַרת עליא ִעָּלָאה ִהיא ִּדי ְמָטת ַעל־מראי ָמִרי ַמְלָּכא:  4:21
ַּטל ְׁשַמָּיא ָל ְמַצְּבִעין  ְוָל ָטְרִדין ִמן־ֲאָנָׁשא ְוִעם־ֵחיוַת ָּבָרא ֶלֱהוֵה ְמֹדָר ְוִעְׂשָּבא ְכתֹוִרין ָל ְיַטֲעמּון ּוִמ 4:22

ְּתִנַּנּה: ְוִׁשְבָעה ִעָּדִנין יְַחְלפּון ֲעָלי ַעד ִּדי־ִתְנַּדע ִּדי־ַׁשִּליט ִעָּליָא ְּבַמְלכּות ֲאָנָׁשא ּוְלַמן־ִּדי ִיְצֵּבא יִ 
ָמה ִמן־ִּדי ִתְנַּדע ִּדי ַׁשִּלִטן ְׁשַמָּיא:  ְוִדי ֲאַמרּו ְלִמְׁשַּבק ִעַּקר ָׁשְרׁשֹוִהי ִּדי ִאיָלָנא ַמְלכּוָת ָל ַקּיָ 4:23
:  ָלֵהן ַמְלָּכא ִמְלִּכי ִיְׁשַּפר עליך ֲעָל וחטיך וֲַחָטָא ְּבִצְדָקה ְפֻרק וֲַעוָיָָת ְּבִמַחן ֲעָנִין ֵהן ֶּתֱהוֵא אַ 4:24 ְרָכה ִלְׁשֵלְוָת
ֹּכָּלא ְּמָטא ַעל־ְנבּוַכְדֶנַּצר ַמְלָּכא:4:25
ִלְקָצת יְַרִחין ְּתֵרי־ֲעַׂשר ַעל־ֵהיַכל ַמְלכּוָתא ִּדי ָבֶבל ְמַהֵּל ֲהוָה:  4:26
ָעֵנה ַמְלָּכא ְוָאַמר ֲהָלא ָדא־ִהיא ָּבֶבל ַרְּבָתא ִּדי־ֲאָנה ֱבַנְיַתּה ְלֵבית ַמְלכּו ִּבְתַקף ִחְסִני ְוִליָקר ַהְדִרי:4:27
: עֹוד ִמְּלָתא ְּבֻפם ַמְלָּכא ָקל ִמן־4:28 ְׁשַמָּיא ְנַפל ָל ָאְמִרין ְנבּוַכְדֶנַּצר ַמְלָּכא ַמְלכּוָתה ֲעָדת ִמָּנ
עליך ֲעָל ַעד ּוִמן־ֲאָנָׁשא ָל ָטְרִדין ְוִעם־ֵחיוַת ָּבָרא ְמֹדָר ִעְׂשָּבא ְכתֹוִרין ָל ְיַטֲעמּון ְוִׁשְבָעה ִעָּדִנין יְַחְלפּון4:29

ִעָּליָא ְּבַמְלכּות ֲאָנָׁשא ּוְלַמן־ִּדי ִיְצֵּבא ִיְּתִנַּנּה:  ִּדי־ִתְנַּדע ִּדי־ַׁשִּליט 
ֵמּה ִיְצַטַּבע  ַּבּה־ַׁשֲעָתא ִמְּלָתא ָסַפת ַעל־ְנבּוַכְדֶנַּצר ּוִמן־ֲאָנָׁשא ְטִריד ְוִעְׂשָּבא ְכתֹוִרין יֵאכֻל ּוִמַּטל ְׁשַמָּיא ִּגְׁש 4:30

רֹוִהי ְכִצְּפִרין:  ַעד ִּדי ַׂשְעֵרּה ְּכִנְׁשִרין ְרָבה ְוִטפְ 
ּוְלַחי ָעְלָמא  ְוִלְקָצת יֹוַמָּיה ֲאָנה ְנבּוַכְדֶנַּצר ַעְיַני ִלְׁשַמָּיא ִנְטֵלת ּוַמְנְּדִעי ֲעַלי ְיתּוב ולעליא ּוְלִעָּלָאה ָּבְרֵכת 4:31

ַׁשְּבֵחת ְוַהְּדֵרת ִּדי ָׁשְלָטֵנּה ָׁשְלָטן ָעַלם ּוַמְלכּוֵתּה ִעם־ָּדר ְוָדר:  
י־ְיַמֵחא  ְוָכל־דארי ָּדְיֵרי ַאְרָעא ְּכָלא ֲחִׁשיִבין ּוְכִמְצְּביֵּה ָעֵבד ְּבֵחיל ְׁשַמָּיא ודארי ְוָדְיֵרי ַאְרָעא ְוָלא ִאיַתי ִּד 4:32

ִביֵדּה ְויֵאַמר ֵלּה ָמה ֲעַבְדְּת: 
ְיתּוב ֲעַלי ְוִלי ַהָּדְבַרי ְוַרְבְרָבַני ְיַבעֹון ְוַעל־ַמְלכּוִתי  ֵּבּה־ִזְמָנא ַמְנְּדִעי ְיתּוב ֲעַלי ְוִליַקר ַמְלכּוִתי ַהְדִרי ְוִזִוי 4:33

ָהְתְקֵנת ּוְרבּו יִַּתיָרה הּוְסַפת ִלי:  
ִכין  ין ְוִדי ַמְהלְ ְּכַען ֲאָנה ְנבּוַכְדֶנַּצר ְמַׁשַּבח ּוְמרֹוֵמם ּוְמַהַּדר ְלֶמֶל ְׁשַמָּיא ִּדי ָכל־ַמֲעָבדֹוִהי ְקֹׁשט ְוֹאְרָחֵתּה ִּד 4:34

ְּבֵגוָה יִָכל ְלַהְׁשָּפָלה:
ֵּבְלַׁשאַּצר ַמְלָּכא ֲעַבד ְלֶחם ַרב ְלַרְבְרָבנֹוִהי ֲאַלף ְוָלֳקֵבל ַאְלָּפא ַחְמָרא ָׁשֵתה:  5:1
י ִמן־ֵהיְכָלא ִּדי ֵּבְלַׁשאַּצר ֲאַמר ִּבְטֵעם ַחְמָרא ְלַהְיָתיָה ְלָמאֵני ַּדֲהָבא ְוַכְסָּפא ִּדי ַהְנֵּפק ְנבּוַכְדֶנַּצר ֲאבּוהִ 5:2

ִבירּוְׁשֶלם ְוִיְׁשּתֹון ְּבהֹון ַמְלָּכא ְוַרְבְרָבנֹוִהי ֵׁשְגָלֵתּה ּוְלֵחָנֵתּה: 
ִּדי ַהְנִּפקּו ִמן־ֵהיְכָלא ִּדי־ֵבית ֱאָלָהא ִּדי ִבירּוְׁשֶלם ְוִאְׁשִּתיו ְּבהֹון ַמְלָּכא  1ֵּבאַדִין ַהְיִתיו ָמאֵני ַדֲהָבא ְוַכְסָּפא 5:3

ְוַרְבְרָבנֹוִהי ֵׁשְגָלֵתּה ּוְלֵחָנֵתּה:  

1 3 // Vg Theodotion ְוַכְסָּפא omit MT LXX Tg Syr (ְוַכְסָּפאַדֲהָבא)



ִאְׁשִּתיו ַחְמָרא ְוַׁשַּבחּו ֵלאָלֵהי ַּדֲהָבא ְוַכְסָּפא ְנָחָׁשא ַפְרְזָלא ָאָעא ְוַאְבָנא:  5:4
ְלָּכא  ָתה נפקו ְנַפָקה ֶאְצְּבָען ִּדי יַד־ֱאָנׁש ְוָכְתָבן ָלֳקֵבל ֶנְבַרְׁשָּתא ַעל־ִּגיָרא ִּדי־ְכַתל ֵהיְכָלא ִּדי ַמְלָּכא ּומַ ַּבּה־ַׁשעֲ 5:5

ָחֵזה ַּפס ְיָדה ִּדי ָכְתָבה: 
ַרִין ְוַאְרֻכָּבֵתּה ָּדא ְלָדא ָנְקָׁשן:  ֱאַדִין ַמְלָּכא ִזיוִהי ְׁשנֹוִהי ְוַרעֹיֹנִהי ְיַבֲהלּוֵּנּה ְוִקְטֵרי ַחְרֵצּה ִמְׁשּתָ 5:6
ָכל־ֱאָנׁש ָקֵרא ַמְלָּכא ְּבַחִיל ְלֶהָעָלה ְלָאְׁשַפָּיא כשדיא ַּכְׂשָּדֵאי ְוָגְזַרָּיא ָעֵנה ַמְלָּכא ְוָאַמר ְלַחִּכיֵמי ָבֶבל ִּדי5:7

ַּבׁש והמונכא ְוַהְמִניָכא ִדי־ַדֲהָבא ַעל־ַצְּואֵרּה ְוַתְלִּתי ְבַמְלכּוָתא  ִּדי־ִיְקֵרה ְּכָתָבה ְדָנה ּוִפְׁשֵרּה ְיַחִּוַּנִני ַאְרְּגוָָנא ִילְ 
ִיְׁשַלט: 

ֱאַדִין עללין ָעִּלין ֹּכל ַחִּכיֵמי ַמְלָּכא ְוָלא־ָכֲהִלין ְּכָתָבא ְלִמְקֵרא ּוִפְׁשֵרּה ְלהֹוָדָעה ְלַמְלָּכא:  5:8
יא ִמְתָּבַהל ְוִזיוִהי ָׁשַנִין ֲעלֹוִהי ְוַרְבְרָבנֹוִהי ִמְׁשַּתְּבִׁשין:  ֱאַדִין ַמְלָּכא ֵבְלַׁשאַּצר ַׂשּגִ 5:9

ִמין ֱחִיי  ַמְלְּכָתא ָלֳקֵבל ִמֵּלי ַמְלָּכא ְוַרְבְרָבנֹוִהי ְלֵבית ִמְׁשְּתיָא עללת ַעַּלת ֲעָנת ַמְלְּכָתא וֲַאֶמֶרת ַמְלָּכא ְלָעלְ 5:10
 ַאל־ִיְׁשַּתּנֹו:  ַאל־ְיַבֲהלּו ַרְעיֹוָנ ְוִזיוָי 

ְכַמת־ֱאָלִהין  ִאיַתי ְּגַבר ְּבַמְלכּוָת ִּדי רּוַח ֱאָלִהין ַקִּדיִׁשין ֵּבּה ּוְביֹוֵמי ֲאבּו ַנִהירּו ְוָׂשְכְלָתנּו ְוָחְכָמה ְּכחָ 5:11
ין ָּגְזִרין ֲהִקיֵמּה ֲאבּו ַמְלָּכא:  ִהְׁשְּתַכַחת ֵּבּה ּוַמְלָּכא ְנֻבַכְדֶנַּצר ֲאבּו ַרב ַחְרֻטִּמין ָאְׁשִפין ַּכְׂשָּדאִ 

ַכַחת ֵּבּה  ָּכל־ֳקֵבל ִּדי רּוַח יִַּתיָרה ּוַמְנַּדע ְוָׂשְכְלָתנּו ִמְפַּׁשר ֶחְלִמין וַַאֲחוָיַת ֲאִחיָדן ּוִמְׁשֵרא ִקְטִרין ִהְׁשְּת 5:12
אל ִיְתְקֵרי ּוִפְׁשָרה ְיַהֲחוֵה:ְּבָדִנֵּיאל ִּדי־ַמְלָּכא ָׂשם־ְׁשֵמּה ֵּבְלְטַׁשאַּצר ְּכַען ָּדִנּיֵ 

ָתא ִּדי ְיהּוד  ֵּבאַדִין ָּדִנֵּיאל ֻהַעל ֳקָדם ַמְלָּכא ָעֵנה ַמְלָּכא ְוָאַמר ְלָדִנֵּיאל אנתה־ַאְנְּת־הּוא ָדִנֵּיאל ִּדי־ִמן־ְּבֵני ָגלּו 5:13
ִּדי ַהְיִתי ַמְלָּכא ַאִבי ִמן־ְיהּוד:  

:  ְוִׁשְמֵעת עליך ֲעָל ִּדי ר 5:14 ּוַח ֱאָלִהין ָּב ְוַנִהירּו ְוָׂשְכְלָתנּו ְוָחְכָמה יִַּתיָרה ִהְׁשְּתַכַחת ָּב
ר־ִמְּלָתא  ּוְכַען ֻהַעּלּו ָקָדַמי ַחִּכיַמָּיא ָאְׁשַפָּיא ִּדי־ְכָתָבה ְדָנה ִיְקרֹון ּוִפְׁשֵרּה ְלהֹוָדֻעַתִני ְוָלא־ָכֲהִלין ְּפׁשַ 5:15

ְלַהֲחוָיָה:  
ְמֵעת עליך ֲעָל ִּדי־תוכל ִתיּכּול ִּפְׁשִרין ְלִמְפַׁשר ְוִקְטִרין ְלִמְׁשֵרא ְּכַען ֵהן תוכל ִּתכּול ְּכָתָבא ְלִמְקֵראוֲַאָנה ִׁש 5:16

ט:ְׁשלַ ּוִפְׁשֵרּה ְלהֹוָדֻעַתִני ַאְרְּגוָָנא ִתְלַּבׁש והמונכא ְוַהְמִניָכא ִדי־ַדֲהָבא ַעל־ַצְּואָר ְוַתְלָּתא ְבַמְלכּוָתא ִּת 
ְקֵרא ְלַמְלָּכא  ֵּבאַדִין ָעֵנה ָדִנֵּיאל ְוָאַמר ֳקָדם ַמְלָּכא ַמְּתָנָת ָל ֶלֶהְויָן ּוְנָבְזְּביָָת ְלָאֳחָרן ַהב ְּבַרם ְּכָתָבא אֶ 5:17

ּוִפְׁשָרא ֲאהֹוְדִעֵּנּה: 
:  אנתה ַאְנְּת ַמְלָּכא ֱאָלָהא עליא ִעָּלָאה ַמְלכּוָתא ּוְרבּוָתא ִויָקרָ 5:18 א ְוַהְדָרה ְיַהב ִלְנֻבַכְדֶנַּצר ֲאבּו
וָה ָצֵבא ֲהוָא  ּוִמן־ְרבּוָתא ִּדי ְיַהב־ֵלּה ֹּכל ַעְמַמָּיא ֻאַמָּיא ְוִלָּׁשַנָּיא ֲהוֹו זאעין ָזְיִעין ְוָדֲחִלין ִמן־ֳקָדמֹוִהי ִּדי־הֲ 5:19

ְוִדי־ֲהוָה ָצֵבא ֲהָוה ַמְׁשִּפיל:  ָקֵטל ְוִדי־ֲהוָה ָצֵבא ֲהוָה ַמֵחא ְוִדי־ֲהוָה ָצֵבא ֲהָוה ָמִרים
ּוְכִדי ִרם ִלְבֵבּה ְורּוֵחּה ִּתְקַפת ַלֲהָזָדה ָהְנַחת ִמן־ָּכְרֵסא ַמְלכּוֵתּה ִויָקָרה ֶהְעִּדיּו ִמֵּנּה: 5:20
ָּבא ְכתֹוִרין ְיַטֲעמּוֵּנּה ּוִמַּטל ְׁשַמָּיא  ּוִמן־ְּבֵני ֲאָנָׁשא ְטִריד ְוִלְבֵבּה ִעם־ֵחיְוָתא שוי ַׁשִּוְיו ְוִעם־ֲעָרַדָּיא ְמדֹוֵרּה ִעְׂש 5:21

עליה ֲעַלּה:  ִּגְׁשֵמּה ִיְצַטַּבע ַעד ִּדי־ְיַדע ִּדי־ַׁשִּליט ֱאָלָהא עליא ִעָּלָאה ְּבַמְלכּות ֲאָנָׁשא ּוְלַמן־ִּדי ִיְצֵּבה ְיָהֵקים  
 ָּכל־ֳקֵבל ִּדי ָכל־ְּדָנה ְיַדְעָּת:  ואנתה ְוַאְנְּת ְּבֵרּה ֵּבְלַׁשאַּצר ָלא ַהְׁשֵּפְלְּת ִלְבבָ 5:22
 ְוַעל ָמֵרא־ְׁשַמָּיא ִהְתרֹוַמְמָּת ּוְלָמאַנָּיא ִדי־ַבְיֵתּה ַהְיִתיו קדמיך ָקָדָמ ואנתה ְוַאְנְּת ורברבניך ְוַרְבְרָבנָ 5:23

ָחָׁשא ַפְרְזָלא ָאָעא ְוַאְבָנא ִּדי ָלא־ָחַזִין ְוָלא־ָׁשְמִעין  ֵׁשְגָלָת ּוְלֵחָנָת ַחְמָרא ָׁשַתִין ְּבהֹון ְוֵלאָלֵהי ַכְסָּפא־ְוַדֲהָבא נְ 
ְוָלא יְָדִעין ַׁשַּבְחָּת ְוֵלאָלָהא ִּדי־ִנְׁשְמָת ִּביֵדּה ְוָכל־ֹאְרָחָת ֵלּה ָלא ַהַּדְרָּת:  

ֵּבאַדִין ִמן־ֳקָדמֹוִהי ְׁשִליַַח ַּפָּסא ִדי־ְיָדא ּוְכָתָבא ְדָנה ְרִׁשים: 5:24
ּוְדָנה ְכָתָבא ִּדי ְרִׁשים ְמֵנא ְמֵנא ְּתֵקל ּוַפְרִסין: 5:25
ְּדָנה ְּפַׁשר־ִמְּלָתא ְמֵנא ְמָנה־ֱאָלָהא ַמְלכּוָת ְוַהְׁשְלַמּה: 5:26
ְּתֵקל ְּתִקיְלָּתה ְבמֹאַזְניָא ְוִהְׁשְּתַכַחְּת ַחִּסיר:  5:27
ָפָרס: ְּפֵרס ְּפִריַסת ַמְלכּוָת ִויִהיַבת ְלָמַדי ּו5:28
זּו ֲעלֹוִהי  ֵּבאַדִין ֲאַמר ֵּבְלַׁשאַּצר ְוַהְלִּביׁשּו ְלָדִנֵּיאל ַאְרְּגוָָנא והמונכא ְוַהְמִניָכא ִדי־ַדֲהָבא ַעל־ַצְּואֵרּה ְוַהְכִר 5:29

ִּדי־ֶלֱהוֵא ַׁשִּליט ַּתְלָּתא ְּבַמְלכּוָתא: 
ַכְׂשָּדָאה:ֵּבּה ְּבֵליְליָא ְקִטיל ֵּבְלאַׁשַּצר ַמְלָּכא כשדיא5:30

ָמָדיָא ַקֵּבל ַמְלכּוָתא ְּכַבר ְׁשִנין ִׁשִּתין ְוַתְרֵּתין:  1ְוָדְריָוֶׁש 6:1
וֲַהִקים ַעל־ַמְלכּוָתא ַלֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא ְמָאה ְוֶעְׂשִרין ִּדי ֶלֱהון ְּבָכל־ַמְלכּוָתא:  2ָּדְריָוֶׁש ְׁשַפר ֳקָדם 6:2
ן ְלהֹון ַטְעָמא ּוַמְלָּכא  ְוֵעָּלא ִמְּנהֹון ָסְרִכין ְּתָלָתא ִּדי ָדִנֵּיאל ַחד־ִמְּנהֹון ִּדי־ֶלֱהון ֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא ִאֵּלין יֲָהִבי6:3

ָלא־ֶלֱהוֵא ָנִזק:  

1 1 // MT ְוָדְריָוֶׁש Vowelization according to Old Persian ְוָדַריָוֻׁש
2 2 // MT ָּדְריָוֶׁש Vowelization according to Old Persian ָּדַריָוֻׁש



ָּכא ֲעִׁשית ַלֲהָקמּוֵתּה ֱאַדִין ָּדִנֵּיאל ְּדָנה ֲהוָא ִמְתַנַּצח ַעל־ָסְרַכָּיא וֲַאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא ָּכל־ֳקֵבל ִּדי רּוַח יִַּתיָרא ֵּבּה ּוַמלְ 6:4
ַעל־ָּכל־ַמְלכּוָתא:  

ַּדְרְּפַנָּיא ֲהוֹו ָבַעִין ִעָּלה ְלַהְׁשָּכָחה ְלָדִנֵּיאל ִמַּצד ַמְלכּוָתא ְוָכל־ִעָּלה ּוְׁשִחיָתה ָלא־יְָכִלין  ֱאַדִין ָסְרַכָּיא וֲַאַחְׁש 6:5
ְלַהְׁשָּכָחה ָּכל־ֳקֵבל ִּדי־ְמֵהיַמן הּוא ְוָכל־ָׁשלּו ּוְׁשִחיָתה ָלא ִהְׁשְּתַכַחת ֲעלֹוִהי: 

ִּדי ָלא ְנַהְׁשַּכח ְלָדִנֵּיאל ְּדָנה ָּכל־ִעָּלא ָלֵהן ַהְׁשַּכְחָנה ֲעלֹוִהי ְּבָדת ֱאָלֵהּה: ֱאַדִין ֻּגְבַרָּיא ִאֵּל ָאְמִרין6:6
ַמְלָּכא ְלָעְלִמין ֱחִיי:  1ָּדְריָוֶׁש ֱאַדִין ָסְרַכָּיא וֲַאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא ִאֵּלן ַהְרִּגׁשּו ַעל־ַמְלָּכא ְוֵכן ָאְמִרין ֵלּה  6:7
ְלַתָּקָפה ֱאָסר ִּדי  ִאְתיַָעטּו ֹּכל ָסְרֵכי ַמְלכּוָתא ִסְגַנָּיא וֲַאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא ַהָּדְבַרָּיא ּוַפֲחוָָתא ְלַקָּיָמה ְקיָם ַמְלָּכא ּו6:8

וֱֶאָנׁש ַעד־יֹוִמין ְּתָלִתין ָלֵהן ִמָּנ ַמְלָּכא ִיְתְרֵמא ְלֹגב ַאְריָוָָתא:  ָכל־ִּדי־ִיְבֵעה ָבעּו ִמן־ָּכל־ֱאָלּה
ְּכַען ַמְלָּכא ְּתִקים ֱאָסָרא ְוִתְרֻׁשם ְּכָתָבא ִּדי ָלא ְלַהְׁשָניָה ְּכָדת־ָמַדי ּוָפַרס ִּדי־ָלא ֶתְעֵּדא: 6:9

ְרַׁשם ְּכָתָבא וֱֶאָסָרא:  2ָּדְריָוֶׁש ָּכל־ֳקֵבל ְּדָנה ַמְלָּכא 6:10
ִנין ְּתָלָתה ְביֹוָמא  ְוָדִנֵּיאל ְּכִדי ְיַדע ִּדי־ְרִׁשים ְּכָתָבא ַעל ְלַבְיֵתּה ְוַכִּוין ְּפִתיָחן ֵלּה ְּבִעִּליֵתּה ֶנֶגד ְירּוְׁשֶלם ְוִזמְ 6:11

 ַעל־ִּבְרכֹוִהי ּוְמַצֵּלא ּומֹוֵדא ֳקָדם ֱאָלֵהּה ָּכל־ֳקֵבל ִּדי־ֲהוָא ָעֵבד ִמן־ַקְדַמת ְּדָנה: ֲהוָה ָּברֵ 
ֱאַדִין ֻּגְבַרָּיא ִאֵּל ַהְרִּגׁשּו ְוַהְׁשַּכחּו ְלָדִנֵּיאל ָּבֵעא ּוִמְתַחַּנן ֳקָדם ֱאָלֵהּה:  6:12
ָדם־ַמְלָּכא ַעל־ֱאָסר ַמְלָּכא ֲהָלא ֱאָסר ְרַׁשְמָּת ִּדי ָכל־ֱאָנׁש ִּדי־ִיְבֵעה ִמן־ָּכל־ֱאָלּה וֱֶאָנׁש ֵּבאַדִין ְקִריבּו ְוָאְמִרין קֳ 6:13

י ּוָפַרס ִּדי־ָלא ַעד־יֹוִמין ְּתָלִתין ָלֵהן ִמָּנ ַמְלָּכא ִיְתְרֵמא ְלגֹוב ַאְרָיוָתא ָעֵנה ַמְלָּכא ְוָאַמר יִַּציָבא ִמְּלָתא ְּכָדת־ָמדַ 
ְעֵּדא: תֶ 

ֵעם ֵּבאַדִין ֲענֹו ְוָאְמִרין ֳקָדם ַמְלָּכא ִּדי ָדִנֵּיאל ִּדי ִמן־ְּבֵני ָגלּוָתא ִּדי ְיהּוד ָלא־ָׂשם עליך ֲעָל ַמְלָּכא טְ 6:14
ְוַעל־ֱאָסָרא ִּדי ְרַׁשְמָּת ְוִזְמִנין ְּתָלָתה ְּביֹוָמא ָּבֵעא ָּבעּוֵתּה: 

ָתא ְׁשַמע ַׂשִּגיא ְּבֵאׁש ֲעלֹוִהי ְוַעל ָּדִנֵּיאל ָׂשם ָּבל ְלֵׁשיָזבּוֵתּה ְוַעד ֶמָעֵלי ִׁשְמָׁשא ֲהוָא  ֱאַדִין ַמְלָּכא ְּכִדי ִמּלְ 6:15
ִמְׁשַּתַּדר ְלַהָּצלּוֵתּה: 

ַרס ִּדי־ָכל־ֱאָסר ּוְקיָם ֵּבאַדִין ֻּגְבַרָּיא ִאֵּל ַהְרִּגׁשּו ַעל־ַמְלָּכא ְוָאְמִרין ְלַמְלָּכא ַּדע ַמְלָּכא ִּדי־ָדת ְלָמַדי ּופָ 6:16
ִּדי־ַמְלָּכא ְיָהֵקים ָלא ְלַהְׁשָניָה: 

ִּדי אנתה ַאְנְּת ֵּבאַדִין ַמְלָּכא ֲאַמר ְוַהְיִתיו ְלָדִנֵּיאל ּוְרמֹו ְלֻגָּבא ִּדי ַאְריָוָָתא ָעֵנה ַמְלָּכא ְוָאַמר ְלָדִנֵּיאל ֱאָלָה 6:17
:  ָּפַלח־ֵלּה ִּבְתִדיָרא הּוא ְיֵׁשיְזבִ  ָּנ

א ְצבּו  ְוֵהיָתִית ֶאֶבן ֲחָדה ְוֻׂשַמת ַעל־ֻּפם ֻּגָּבא ְוַחְתַמּה ַמְלָּכא ְּבִעְזְקֵתּה ּוְבִעְזָקת ַרְבְרָבנֹוִהי ִּדי ָלא־ִתְׁשנֵ 6:18
ְּבָדִנֵּיאל:  

ּה ַנַּדת ֲעלֹוִהי:  ֱאַדִין ֲאַזל ַמְלָּכא ְלֵהיְכֵלּה ּוָבת ְטוָת ְוַדֲחוָן ָלא־ַהְנֵעל ָקָדמֹוִהי ְוִׁשְנּתֵ 6:19
ֵּבאַדִין ַמְלָּכא ִּבְׁשַּפְרָּפָרא ְיקּום ְּבָנְגָהא ּוְבִהְתְּבָהָלה ְלֻגָּבא ִדי־ַאְריָוָָתא ֲאַזל:  6:20
א ֱאָלָה ִּדי אנתה  ּוְכִמְקְרֵבּה ְלֻגָּבא ְלָדִנֵּיאל ְּבָקל ֲעִציב ְזִעק ָעֵנה ַמְלָּכא ְוָאַמר ְלָדִנֵּיאל ָּדִנֵּיאל ֲעֵבד ֱאָלָהא ַחּיָ 6:21

ַאְנְּת ָּפַלח־ֵלּה ִּבְתִדיָרא ַהְיִכל ְלֵׁשיָזבּוָת ִמן־ַאְריָוָָתא:  
ֱאַדִין ָּדִנֶּיאל ִעם־ַמְלָּכא ַמִּלל ַמְלָּכא ְלָעְלִמין ֱחִיי:  6:22
ָדמֹוִהי ָזכּו ִהְׁשְּתַכַחת ִלי ְוַאף קדמיך ָקָדָמ  ֱאָלִהי ְׁשַלח ַמְלֲאֵכּה ּוֲסַגר ֻּפם ַאְריָוָָתא ְוָלא ַחְּבלּוִני ָּכל־ֳקֵבל ִּדי קָ 6:23

ַמְלָּכא ֲחבּוָלה ָלא ַעְבֵדת:  
ֲחָבל  ֵּבאַדִין ַמְלָּכא ַׂשִּגיא ְטֵאב ֲעלֹוִהי ּוְלָדִנֵּיאל ֲאַמר ְלַהְנָסָקה ִמן־ֻּגָּבא ְוֻהַּסק ָּדִנֵּיאל ִמן־ֻּגָּבא ְוָכל־6:24

ֵּבאָלֵהּה:  ָלא־ִהְׁשְּתַכח ֵּבּה ִּדי ֵהיִמן 
יהֹון ּוְנֵׁשיהֹון ְוָלא־ְמטֹו  וֲַאַמר ַמְלָּכא ְוַהְיִתיו ֻּגְבַרָּיא ִאֵּל ִּדי־ֲאַכלּו ַקְרצֹוִהי ִּדי ָדִנֵּיאל ּוְלֹגב ַאְריָוָָתא ְרמֹו ִאּנּון ְּבנֵ 6:25

:  ְלַאְרִעית ֻּגָּבא ַעד ִּדי־ְׁשִלטּו ְבהֹון ַאְריָוָָתא ְוָכל־ַּגְרֵמיהֹון ַהִּדקּו
ַמְלָּכא ְּכַתב ְלָכל־ַעְמַמָּיא ֻאַמָּיא ְוִלָּׁשַנָּיא ִּדי־דארין ָדְיִרין ְּבָכל־ַאְרָעא ְׁשָלְמכֹון ִיְׂשֵּגא:  3ָּדְריָוֶׁש ֵּבאַדִין 6:26
ָכל־ָׁשְלָטן ַמְלכּוִתי ֶלֱהון זאעין ָזְיִעין ְוָדֲחִלין ִמן־ֳקָדם ֱאָלֵהּה ִּדי־ָדִנֵּיאל ִּדי־הּוא  ִמן־ֳקָדַמי ִׂשים ְטֵעם ִּדי ּבְ 6:27

ֱאָלָהא ַחָּיא ְוַקָּים ְלָעְלִמין ּוַמְלכּוֵתּה ִּדי־ָלא ִתְתַחַּבל ְוָׁשְלָטֵנּה ַעד־סֹוָפא: 
א ּוְבַאְרָעא ִּדי ֵׁשיִזיב ְלָדִנֵּיאל ִמן־יַד ַאְריָוָָתא: ְמֵׁשיִזב ּוַמִּצל ְוָעֵבד ָאִתין ְוִתְמִהין ִּבְׁשַמּיָ 6:28
פרסיא ָּפְרָסָאה:5ּכֹוֶרׁש ּוְבַמְלכּות 4ָּדְריָוֶׁשְוָדִנֵּיאל ְּדָנה ַהְצַלח ְּבַמְלכּות 6:29

1 7 // MT ָּדְריָוֶׁש Vowelization according to Old Persian ָּדַריָוֻׁש
2 10 // MT ָּדְר יָוֶׁש Vowelization according to Old Persian ָּדַריָוֻׁש
3 26 / MT ָּדְריָוֶׁש Vowelization according to Old Persian ָּדַריָוֻׁש
4 29 // MT ָּדְריָוֶׁש Vowelization according to Old Persian ָּדַריָוֻׁש
5 29 // MT ּכֹוֶרׁש Vowelization according to Old Persian ּכּוֻרׁש



ב ֵראׁש ִמִּלין  ִּבְׁשַנת ֲחָדה ְלֵבְלאַׁשַּצר ֶמֶל ָּבֶבל ָּדִנֵּיאל ֵחֶלם ֲחָזה ְוֶחְזוֵי ֵראֵׁשּה ַעל־ִמְׁשְּכֵבּה ֵּבאַדִין ֶחְלָמא ְכתַ 7:1
ֲאַמר: 

ְזִוי ִעם־ֵליְליָא וֲַארּו ַאְרַּבע רּוֵחי ְׁשַמָּיא ְמִגיָחן ְליַָּמא ַרָּבא:  ָעֵנה ָדִנֵּיאל ְוָאַמר ָחֵזה ֲהוֵית ְּבחֶ 7:2
ְוַאְרַּבע ֵחיוָן ַרְבְרָבן ָסְלָקן ִמן־יַָּמא ָׁשְניָן ָּדא ִמן־ָּדא:  7:3
ַלת ִמן־ַאְרָעא ְוַעל־ַרְגַלִין ֶּכֱאָנׁש ֳהִקיַמת  ַקְדָמְיָתא ְכַאְריֵה ְוַגִּפין ִּדי־ְנַׁשר ַלּה ָחֵזה ֲהוֵית ַעד ִּדי־ְּמִריטּו ַגַּפיּה ּוְנִטי7:4

ּוְלַבב ֱאָנׁש ְיִהיב ַלּה:  
ָאְמִרין ַלּה  וֲַארּו ֵחיוָה ָאֳחִרי ִתְניָָנה ָּדְמיָה ְלֹדב ְוִלְׂשַטר־ַחד ֳהִקַמת ּוְתָלת ִעְלִעין ְּבֻפַּמּה ֵּבין שניה ִׁשַּנּה ְוֵכן 7:5

קּוִמי ֲאֻכִלי ְּבַׂשר ַׂשִּגיא:  
ין ְלֵחיְוָתא  ָּבאַתר ְּדָנה ָחֵזה ֲהוֵית ַוֲארּו ָאֳחִרי ִּכְנַמר ְוַלּה ַּגִּפין ַאְרַּבע ִּדי־עֹוף ַעל־גביה ַּגַּבּה ְוַאְרְּבָעה ֵראִׁש 7:6

ְוָׁשְלָטן ְיִהיב ַלּה:  
יָלה ְוֵאיְמָתִני ְוַתִּקיָפא יִַּתיָרא ְוִׁשַּנִין  ָּבאַתר ְּדָנה ָחֵזה ֲהוֵית ְּבֶחְזוֵי ֵליְליָא וֲַארּו ֵחיוָה רביעיה ְרִביָעָאה ְּדחִ 7:7

י ָקָדַמיּה ְוַקְרַנִין  ִּדי־ַפְרֶזל ַלּה ַרְבְרָבן ָאְכָלה ּוַמֱּדָקה ּוְׁשָאָרא ברגליה ְּבַרְגַלּה ָרְפָסה ְוִהיא ְמַׁשְּניָה ִמן־ָּכל־ֵחיוָָתא ִּד 
ֲעַׂשר ַלּה: 

לּו ֶקֶרן ָאֳחִרי ְזֵעיָרה ִסְלָקת ביניהון ֵּביֵניֵהן ּוְתָלת ִמן־ַקְרַנָּיא ַקְדָמיָָתא אתעקרו ִמְׂשַּתַּכל ֲהוֵית ְּבַקְרַנָּיא וַאֲ 7:8
ֶאְתֲעַקָרה ִמן־קדמיה ֳקָדַמּה וֲַאלּו ַעְיִנין ְּכַעְיֵני ֲאָנָׁשא ְּבַקְרָנא־ָדא ּוֻפם ְמַמִּלל ַרְבְרָבן: 

יק יֹוִמין ְיִתב ְלבּוֵׁשּה ִּכְתַלג ִחָּור ּוְׂשַער ֵראֵׁשּה ַּכֲעַמר ְנֵקא ָּכְרְסיֵּה ְׁשִביִבין  ָחֵזה ֲהוֵית ַעד ִּדי ָכְרָסוָן ְרִמיו ְוַעִּת 7:9
ִּדי־נּור ַּגְלִּגּלֹוִהי נּור ָּדִלק:  

ִהי ְיקּומּון ִּדיָנא ְיִתב  ְנַהר ִּדי־נּור ָנֵגד ְוָנֵפק ִמן־ֳקָדמֹוִהי ֶאֶלף אלפים ַאְלִפין ְיַׁשְּמׁשּוֵּנּה ְוִרּבֹו רבון ִרְבָבן ָקָדמֹו 7:10
ְוִסְפִרין ְּפִתיחּו:  

ִּגְׁשַמּה ָחֵזה ֲהוֵית ֵּבאַדִין ִמן־ָקל ִמַּלָּיא ַרְבְרָבָתא ִּדי ַקְרָנא ְמַמֱּלָלה ָחֵזה ֲהוֵית ַעד ִּדי ְקִטיַלת ֵחיְוָתא ְוהּוַבד7:11
ִויִהיַבת ִליֵקַדת ֶאָּׁשא: 

ְלָטְנהֹון ְוַאְרָכה ְבַחִּיין ְיִהיַבת ְלהֹון ַעד־ְזַמן ְוִעָּדן:  ּוְׁשָאר ֵחיוָָתא ֶהְעִּדיו ׁשָ 7:12
מֹוִהי  ָחֵזה ֲהוֵית ְּבֶחְזוֵי ֵליְליָא וֲַארּו ִעם־ֲעָנֵני ְׁשַמָּיא ְּכַבר ֱאָנׁש ָאֵתה ֲהוָה ְוַעד־ַעִּתיק יֹוַמָּיא ְמָטה ּוְקדָ 7:13

ַהְקְרבּוִהי:  
ַמְלכּו ְוֹכל ַעְמַמָּיא ֻאַמָּיא ְוִלָּׁשַנָּיא ֵלּה ִיְפְלחּון ָׁשְלָטֵנּה ָׁשְלָטן ָעַלם ִּדי־ָלא יְֶעֵּדה  ְוֵלּה ְיִהיב ָׁשְלָטן ִויָקר ּו7:14

ּוַמְלכּוֵתּה ִּדי־ָלא ִתְתַחַּבל:
ֶאְתְּכִרַּית רּוִחי ֲאָנה ָדִנֵּיאל ְּבגֹוא ִנְדֶנה ְוֶחְזוֵי ֵראִׁשי ְיַבֲהֻלַּנִני: 7:15
ד ִמן־ָקֲאַמָּיא ְויִַּציָבא ֶאְבֵעא־ִמֵּנּה ַעל־ָּכל־ְּדָנה וֲַאַמר־ִלי ּוְפַׁשר ִמַּלָּיא ְיהֹוְדִעַּנִני: ִקְרֵבת ַעל־חַ 7:16
ִאֵּלין ֵחיוָָתא ַרְבְרָבָתא ִּדי ִאִּנין ַאְרַּבע ַאְרְּבָעה ַמְלִכין ְיקּומּון ִמן־ַאְרָעא:  7:17
ין ְויְַחְסנּון ַמְלכּוָתא ַעד־ָעְלָמא ְוַעד ָעַלם ָעְלַמָּיא: ִויַקְּבלּון ַמְלכּוָתא ַקִּדיֵׁשי ֶעְליֹונִ 7:18
ִּדי־ַפְרֶזל  ֱאַדִין ְצִבית ְליַָּצָבא ַעל־ֵחיְוָתא ְרִביָעְיָתא ִּדי־ֲהוָת ָׁשְנָיה ִמן־כלהון ָּכְּלֵהין ְּדִחיָלה ַיִּתיָרה שניה ִׁשַּנּה7:19

ָרא ְּבַרְגַליה ָרְפָסה: ְוִטְפַריּה ִּדי־ְנָחׁש ָאְכָלה ַמֲּדָקה ּוְׁשאָ 
ְיִנין ַלּה  ְוַעל־ַקְרַנָּיא ֲעַׂשר ִּדי ְבֵראַׁשּה ְוָאֳחִרי ִּדי ִסְלַקת ונפלו ּוְנַפָלה ִמן־קדמיה ֳקָדַמּה ְּתָלת ְוַקְרָנא ִדֵּכן ְועַ 7:20

ְוֻפם ְמַמִּלל ַרְבְרָבן ְוֶחְזוַּה ַרב ִמן־ַחְבָרַתּה: 
ן ָעְבָדה ְקָרב ִעם־ַקִּדיִׁשין ְויְָכָלה ְלהֹון:  ָחֵזה ֲהוֵית ְוַקְרָנא ִדּכֵ 7:21
ַעד ִּדי־ֲאָתה ַעִּתיק יֹוַמָּיא ְוִדיָנא ְיִהב ְלַקִּדיֵׁשי ֶעְליֹוִנין ְוִזְמָנא ְמָטה ּוַמְלכּוָתא ֶהֱחִסנּו ַקִּדיִׁשין:  7:22
ַאְרָעא ִּדי ִתְׁשֵנא ִמן־ָּכל־ַמְלְכוָָתא ְוֵתאֻכל  ֵּכן ֲאַמר ֵחיְוָתא ְרִביָעְיָתא ַמְלכּו רביעיא ְרִביָעָאה ֶּתֱהוֵא בְ 7:23

ָּכל־ַאְרָעא ּוְתדּוִׁשַּנּה ְוַתְּדִקַּנּה: 
ּוְתָלָתה ַמְלִכין  ְוַקְרַנָּיא ֲעַׂשר ִמַּנּה ַמְלכּוָתה ַעְׂשָרה ַמְלִכין ְיֻקמּון ְוָאֳחָרן ְיקּום ַאֲחֵריהֹון ְוהּוא ִיְׁשֵנא ִמן־ַקְדָמיֵא 7:24
ל: ְיַהְׁשּפִ 
ּון ִּביֵדּה ַעד־ִעָּדן  ּוִמִּלין ְלַצד עליא ִעָּלָאה ְיַמִּלל ּוְלַקִּדיֵׁשי ֶעְליֹוִנין ְיַבֵּלא ְוִיְסַּבר ְלַהְׁשָניָה ִזְמִנין ְוָדת ְוִיְתיֲַהב 7:25

ְוִעָּדִנין ּוְפַלג ִעָּדן:  
ה ַעד־סֹוָפא: ְוִדיָנא ִיִּתב ְוָׁשְלָטֵנּה ְיַהְעּדֹון ְלַהְׁשָמָדה ּוְלהֹוָבדָ 7:26
ַמְלכּות ָעַלם ּוַמְלכּוָתה ְוָׁשְלָטָנא ּוְרבּוָתא ִּדי ַמְלְכוָת ְּתחֹות ָּכל־ְׁשַמָּיא ְיִהיַבת ְלַעם ַקִּדיֵׁשי ֶעְליֹוִנין ַמְלכּוֵתּה 7:27

ְוֹכל ָׁשְלָטַנָּיא ֵלּה ִיְפְלחּון ְוִיְׁשַּתְּמעּון:  
ִנֵּיאל ַׂשִּגיא ַרְעיֹוַני ְיַבֲהֻלַּנִני ְוִזיוַי ִיְׁשַּתּנֹון ֲעַלי ּוִמְּלָתא ְּבִלִּבי ִנְטֵרת:ַעד־ָּכה סֹוָפא ִדי־ִמְּלָתא ֲאָנה דָ 7:28

ה:  ִּבְׁשַנת ָׁשלֹוׁש ְלַמְלכּות ֵּבְלאַׁשַּצר ַהֶּמֶל ָחזֹון ִנְרָאה ֵאַלי ֲאִני ָדִנֵּיאל ַאֲחֵרי ַהִּנְרָאה ֵאַלי ַּבְּתִחּלָ 8:1
ּוַבל  זֹון וְַיִהי ִּבְרֹאִתי וֲַאִני ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ֲאֶׁשר ְּבֵעיָלם ַהְּמִדיָנה וֶָאְרֶאה ֶּבָחזֹון וֲַאִני ָהִייִתי ַעל־א וֶָאְרֶאה ֶּבחָ 8:2

אּוָלי:  



ָהַאַחת ְּגֹבָהה ִמן־ַהֵּׁשִנית  וֶָאָּׂשא ֵעיַני וֶָאְרֶאה ְוִהֵּנה ַאִיל ֶאָחד ֹעֵמד ִלְפֵני ָהֻאָבל ְולֹו ְקָרָנִים ְוַהְּקָרַנִים ְּגֹבהֹות וְ 8:3
ְוַהְּגֹבָהה ֹעָלה ָּבַאֲחֹרָנה: 

ָׂשה ִכְרֹצנֹו ְוִהְגִּדיל:  ָרִאיִתי ֶאת־ָהַאִיל ְמַנֵּגַח יָָּמה ְוָצפֹוָנה וֶָנְגָּבה ְוָכל־ַחּיֹות לֹא־יַַעְמדּו ְלָפָניו ְוֵאין ַמִּציל ִמָּידֹו ְועָ 8:4
ה ְצִפיר־ָהִעִּזים ָּבא ִמן־ַהַּמֲעָרב ַעל־ְּפֵני ָכל־ָהָאֶרץ ְוֵאין נֹוֵגַע ָּבָאֶרץ ְוַהָּצִפיר ֶקֶרן ָחזּות ֵּבין וֲַאִני ָהִייִתי ֵמִבין ְוִהּנֵ 8:5

ֵעיָניו: 
וַָּיבֹא ַעד־ָהַאִיל ַּבַעל ַהְּקָרַנִים ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ֹעֵמד ִלְפֵני ָהֻאָבל וַָּיָרץ ֵאָליו ַּבֲחַמת ֹּכחֹו:  8:6
ל ַלֲעֹמד  יו ַמִּגיַע ֵאֶצל ָהַאִיל וִַּיְתַמְרַמר ֵאָליו וַַּי ֶאת־ָהַאִיל וְַיַׁשֵּבר ֶאת־ְׁשֵּתי ְקָרָניו ְולֹא־ָהיָה ֹכַח ָּבַאיִ ּוְרִאיִת 8:7

ְלָפָניו וַַּיְׁשִליֵכהּו ַאְרָצה וִַּיְרְמֵסהּו ְולֹא־ָהיָה ַמִּציל ָלַאִיל ִמָּידֹו: 
ַעד־ְמֹאד ּוְכָעְצמֹו ִנְׁשְּבָרה ַהֶּקֶרן ַהְּגדֹוָלה וַַּתֲעֶלָנה ָחזּות ַאְרַּבע ַּתְחֶּתיָה ְלַאְרַּבע רּוחֹות  ּוְצִפיר ָהִעִּזים ִהְגִּדיל 8:8

ַהָּׁשָמִים: 
ּוִמן־ָהַאַחת ֵמֶהם יָָצא ֶקֶרן־ַאַחת ִמְּצִעיָרה וִַּתְגַּדל־ֶיֶתר ֶאל־ַהֶּנֶגב ְוֶאל־ַהִּמְזָרח ְוֶאל־ַהֶּצִבי: 8:9

ְגַּדל ַעד־ְצָבא ַהָּׁשָמִים וַַּתֵּפל ַאְרָצה ִמן־ַהָּצָבא ּוִמן־ַהּכֹוָכִבים וִַּתְרְמֵסם: וִַּת 8:10
ְוַעד ַׂשר־ַהָּצָבא ִהְגִּדיל ּוִמֶּמּנּו הרים הּוַרם ַהָּתִמיד ְוֻהְׁשַל ְמכֹון ִמְקָּדׁשֹו:  8:11
ת ַאְרָצה ְוָעְׂשָתה ְוִהְצִליָחה:  ְוָצָבא ִּתָּנֵתן ַעל־ַהָּתִמיד ְּבָפַׁשע ְוַתְׁשֵל ֱאמֶ 8:12
ֹׁשֵמם ֵּתת וֶָאְׁשְמָעה ֶאָחד־ָקדֹוׁש ְמַדֵּבר וַּיֹאֶמר ֶאָחד ָקדֹוׁש ַלַּפְלמֹוִני ַהְמַדֵּבר ַעד־ָמַתי ֶהָחזֹון ַהָּתִמיד ְוַהֶּפַׁשע 8:13

ְוֹקֶדׁש ְוָצָבא ִמְרָמס: 
ׁש ֵמאֹות ְוִנְצַּדק ֹקֶדׁש:  וַּיֹאֶמר ֵאַלי ַעד ֶעֶרב ֹּבֶקר ַאְלַּפִים ּו8:14 ְׁש
וְַיִהי ִּבְרֹאִתי ֲאִני ָדִנֵּיאל ֶאת־ֶהָחזֹון וֲָאַבְקָׁשה ִביָנה ְוִהֵּנה ֹעֵמד ְלֶנְגִּדי ְּכַמְרֵאה־ָגֶבר:  8:15
וֶָאְׁשַמע קֹול־ָאָדם ֵּבין אּוָלי וִַּיְקָרא וַּיֹאַמר ַּגְבִריֵאל ָהֵבן ְלַהָּלז ֶאת־ַהַּמְרֶאה:  8:16
וַָּיבֹא ֵאֶצל ָעְמִדי ּוְבֹבאֹו ִנְבַעִּתי וֶָאְּפָלה ַעל־ָּפָני וַּיֹאֶמר ֵאַלי ָהֵבן ֶּבן־ָאָדם ִּכי ְלֶעת־ֵקץ ֶהָחזֹון:  8:17
ּוְבַדְּברֹו ִעִּמי ִנְרַּדְמִּתי ַעל־ָּפַני ָאְרָצה וִַּיַּגע־ִּבי וַַּיֲעִמיֵדִני ַעל־ָעְמִדי: 8:18
ִדיֲע ֵאת ֲאֶׁשר־ִיְהיֶה ְּבַאֲחִרית ַהָּזַעם ִּכי ְלמֹוֵעד ֵקץ:  וַּיֹאֶמר ִהְנִני מֹו8:19
ָהַאִיל ֲאֶׁשר־ָרִאיָת ַּבַעל ַהְּקָרָנִים ַמְלֵכי ָמַדי ּוָפָרס:  8:20
ְוַהָּצִפיר ַהָּׂשִעיר ֶמֶל יָוָן ְוַהֶּקֶרן ַהְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר ֵּבין־ֵעיָניו הּוא ַהֶּמֶל ָהִראׁשֹון:  8:21
ַהִּנְׁשֶּבֶרת וַַּתֲעֹמְדָנה ַאְרַּבע ַּתְחֶּתיָה ַאְרַּבע ַמְלֻכיֹות ִמּגֹויֹו יֲַעֹמְדָנה ְולֹא ְבֹכחֹו:  וְ 8:22
ָׁשִעים יֲַעֹמד ֶמֶל ַעז־ָּפִנים ּוֵמִבין ִחידֹות:  8:23 ּוְבַאֲחִרית ַמְלכּוָתם ְּכָהֵתם ַהֹּפְ
ִחית ְוִהְצִליַח ְוָעָׂשה ְוִהְׁשִחית ֲעצּוִמים ְוַעם־ְקֹדִׁשים: ְוָעַצם ֹּכחֹו ְולֹא ְבֹכחֹו ְוִנְפָלאֹות יְַׁש 8:24
ְבֶאֶפס יָד ִיָּׁשֵבר:  ְוַעל־ִׂשְכלֹו ְוִהְצִליַח ִמְרָמה ְּביָדֹו ּוִבְלָבבֹו יְַגִּדיל ּוְבַׁשְלוָה יְַׁשִחית ַרִּבים ְוַעל־ַׂשר־ָׂשִרים יֲַעֹמד ּו8:25
ֲאֶׁשר ֶנֱאַמר ֱאֶמת הּוא ְוַאָּתה ְסֹתם ֶהָחזֹון ִּכי ְליִָמים ַרִּבים:  ּוַמְרֵאה ָהֶעֶרב ְוַהֹּבֶקר 8:26
ין ֵמִבין:וֲַאִני ָדִנֵּיאל ִנְהיֵיִתי ְוֶנֱחֵליִתי יִָמים וָָאקּום וֶָאֱעֶׂשה ֶאת־ְמֶלאֶכת ַהֶּמֶל וֶָאְׁשּתֹוֵמם ַעל־ַהַּמְרֶאה ְואֵ 8:27

ִמֶּזַרע ָמָדי ֲאֶׁשר ָהְמַל ַעל ַמְלכּות ַּכְׂשִּדים:  ֲאַחְׁשיֵֹרׁשֶּבן־1ְלָדְריָוֶׁשִּבְׁשַנת ַאַחת 9:1
וָה ֶאל־ִיְרִמיָה ַהָּנִביא  ִּבְׁשַנת ַאַחת ְלָמְלכֹו ֲאִני ָּדִנֵּיאל ִּביֹנִתי ַּבְּסָפִרים ִמְסַּפר ַהָּׁשִנים ֲאֶׁשר ָהיָה ְדַבר־ְיה9:2

ְלַמּלֹאות ְלָחְרבֹות ְירּוָׁשַלִם ִׁשְבִעים ָׁשָנה: 
ִהים ְלַבֵּקׁש ְּתִפָּלה ְוַתֲחנּוִנים ְּבצֹום ְוַׂשק וֵָאֶפר:  9:3 וֶָאְּתָנה ֶאת־ָּפַני ֶאל־ֲאֹדָני ָהֱא
ַהי וֶָאְתוֶַּדה וָֹאְמָרה ָאָּנא ֲאדֹ 9:4 ָני ָהֵאל ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ֹׁשֵמר ַהְּבִרית ְוַהֶחֶסד ְלֹאֲהָביו וֶָאְתַּפְלָלה ַליהוָה ֱא

ּוְלֹׁשְמֵרי ִמְצוָתיו:  
9:5  : ָחָטאנּו ְוָעִוינּו והרשענו ִהְרַׁשְענּו ּוָמָרְדנּו ְוסֹור ִמִּמְצוֶת ּוִמִּמְׁשָּפֶטי
ְּבִׁשְמ ֶאל־ְמָלֵכינּו ָׂשֵרינּו וֲַאֹבֵתינּו ְוֶאל ָּכל־ַעם ָהָאֶרץ:  ְולֹא ָׁשַמְענּו ֶאל־ֲעָבֶדי ַהְּנִביִאים ֲאֶׁשר ִּדְּברּו9:6
ֵאל ַהְּקֹרִבים  ְל ֲאֹדָני ַהְּצָדָקה ְוָלנּו ֹּבֶׁשת ַהָּפִנים ַּכּיֹום ַהֶּזה ְלִאיׁש ְיהּוָדה ּוְליֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ּוְלָכל־ִיְׂשרָ 9:7

:  ְוָהְרֹחִקים ְּבָכל־ָהֲאָרצֹות ֲאׁשֶ  ר ִהַּדְחָּתם ָׁשם ְּבַמֲעָלם ֲאֶׁשר ָמֲעלּו־ָב
9:8  : ְיהוָה ָלנּו ֹּבֶׁשת ַהָּפִנים ִלְמָלֵכינּו ְלָׂשֵרינּו ְוַלֲאֹבֵתינּו ֲאֶׁשר ָחָטאנּו ָל
ֵהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִלחֹות ִּכי ָמַרְדנּו ּבֹו: 9:9 ַלאֹדָני ֱא

ֵהינּו ָלֶלֶכת ְּבתֹוֹרָתיו ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָפֵנינּו ְּביַד ֲעָבָדיו ַהְּנִביִאים:  ְולֹא ָׁשַמְענּו ְּבקֹול ְיהוָה אֱ 9:10
ְּכתּוָבה ְּבתֹוַרת  ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ָעְברּו ֶאת־ּתֹוָרֶת ְוסֹור ְלִבְלִּתי ְׁשמֹוַע ְּבֹקֶל וִַּתַּת ָעֵלינּו ָהָאָלה ְוַהְּׁשֻבָעה ֲאֶׁשר 9:11

הִ  ים ִּכי ָחָטאנּו לֹו:  ֹמֶׁשה ֶעֶבד־ָהֱא
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ר  וַָּיֶקם ֶאת־דבריו ְּדָברֹו ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ָעֵלינּו ְוַעל ֹׁשְפֵטינּו ֲאֶׁשר ְׁשָפטּונּו ְלָהִביא ָעֵלינּו ָרָעה ְגֹדָלה ֲאׁשֶ 9:12
לֹא־ֶנֶעְׂשָתה ַּתַחת ָּכל־ַהָּׁשַמִים ַּכֲאֶׁשר ֶנֶעְׂשָתה ִּבירּוָׁשָלִם: 

ֵהינּו ָלׁשּוב ֵמֲעוֵננּו ַּכֲאֶׁשר ָּכתּוב ּבְ 9:13 תֹוַרת ֹמֶׁשה ֵאת ָּכל־ָהָרָעה ַהּזֹאת ָּבָאה ָעֵלינּו ְולֹא־ִחִּלינּו ֶאת־ְּפֵני ְיהוָה ֱא
 : ּוְלַהְׂשִּכיל ַּבֲאִמֶּת

ֵהינּו ַעל־ָּכל־ַמֲעָׂשיו9:14 ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְולֹא ָׁשַמְענּו ְּבֹקלֹו: וִַּיְׁשֹקד ְיהוָה ַעל־ָהָרָעה וְַיִביֶאָה ָעֵלינּו ִּכי־ַצִּדיק ְיהוָה ֱא
ֵהינּו ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ֶאת־ַעְּמ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּביָד ֲחָזָקה וַַּתַעׂש־ְל ֵׁשם ַּכּיֹום ַהֶּזה 9:15 ָחָטאנּו  ְוַעָּתה ֲאֹדָני ֱא

ָרָׁשְענּו: 
ִעיְר ְירּוָׁשַלִם ַהר־ָקְדֶׁש ִּכי ַבֲחָטֵאינּו ּוַבֲעונֹות ֲאֹבֵתינּו ְירּוָׁשַלִם  ֲאֹדָני ְּכָכל־ִצְדֹקֶת יָָׁשב־ָנא ַאְּפ וֲַחָמְת מֵ 9:16

ְוַעְּמ ְלֶחְרָּפה ְלָכל־ְסִביֹבֵתינּו: 
ֵהינּו ֶאל־ְּתִפַּלת ַעְבְּד ְוֶאל־ַּתֲחנּוָניו ְוָהֵאר ָּפֶני ַעל־ִמְקָּדְׁש ַהָּׁשֵמם ְלַמעַ 9:17 ן ֲאֹדָני: ְוַעָּתה ְׁשַמע ֱא
ַהי ָאְזְנ ּוֲׁשָמע פקחה ְּפַקח ֵעיֶני ּוְרֵאה ֹׁשְמֹמֵתינּו ְוָהִעיר ֲאֶׁשר־ִנְקָרא ִׁשְמ ָעֶליָה ִּכי לֹא  9:18 ַהֵּטה ֱא

ַעל־ִצְדֹקֵתינּו ֲאַנְחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנינּו ְלָפֶני ִּכי ַעל־ַרֲחֶמי ָהַרִּבים:  
ַהי ִּכי־ִׁשְמ ִנְקָרא ַעל־ִעיְר  ֲאֹדָני ְׁשָמָעה 9:19 ֲאֹדָני ְסָלָחה ֲאֹדָני ַהֲקִׁשיָבה וֲַעֵׂשה ַאל־ְּתַאַחר ְלַמֲעְנ ֱא

 : ְוַעל־ַעֶּמ
ַהי ַעל  ְועֹוד ֲאִני ְמַדֵּבר ּוִמְתַּפֵּלל ּוִמְתוֶַּדה ַחָּטאִתי ְוַחַּטאת ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ּוַמִּפיל ְּתִחָּנִתי ִלְפֵני ְיהוָה אֱ 9:20

ָהי :ַהר־ֹקֶדׁש ֱא
ֵעת ִמְנַחת־ָעֶרב: ְועֹוד ֲאִני ְמַדֵּבר ַּבְּתִפָּלה ְוָהִאיׁש ַּגְבִריֵאל ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ֶבָחזֹון ַּבְּתִחָּלה ֻמָעף ִּביָעף ֹנֵגַע ֵאַלי ּכְ 9:21
יְל ִביָנה: וַָּיֶבן וְַיַדֵּבר ִעִּמי וַּיֹאַמר ָּדִנֵּיאל ַעָּתה יָָצאִתי ְלַהְׂשּכִ 9:22
ִּבְתִחַּלת ַּתֲחנּוֶני יָָצא ָדָבר וֲַאִני ָּבאִתי ְלַהִּגיד ִּכי ֲחמּודֹות ָאָּתה ּוִבין ַּבָּדָבר ְוָהֵבן ַּבַּמְרֶאה:  9:23
ֵּפר ָעון ּוְלָהִביא ֶצֶדק  ָׁשֻבִעים ִׁשְבִעים ֶנְחַּת ַעל־ַעְּמ ְוַעל־ִעיר ָקְדֶׁש ְלַכֵּלא ַהֶּפַׁשע ּוְלָהֵתם ַחָּטאת ּוְלכַ 9:24

ֹעָלִמים ְוַלְחֹּתם ָחזֹון ְוָנִביא ְוִלְמֹׁשַח ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים:  
ים ּוְׁשַנִים  ְוֵתַדע ְוַתְׂשֵּכל ִמן־ֹמָצא ָדָבר ְלָהִׁשיב ְוִלְבנֹות ְירּוָׁשַלִם ַעד־ָמִׁשיַח ָנִגיד ָׁשֻבִעים ִׁשְבָעה ְוָׁשֻבִעים ִׁשִּׁש 9:25

ָתה ְרחֹוב ְוָחרּוץ ּוְבצֹוק ָהִעִּתים:  ָּתׁשּוב ְוִנְבנְ 
ּצֹו ַבֶּׁשֶטף ְוַעד  ְוַאֲחֵרי ַהָּׁשֻבִעים ִׁשִּׁשים ּוְׁשַנִים ִיָּכֵרת ָמִׁשיַח ְוֵאין לֹו ְוָהִעיר ְוַהֹּקֶדׁש יְַׁשִחית ַעם ָנִגיד ַהָּבא ְוִק 9:26

ֵקץ ִמְלָחָמה ֶנֱחֶרֶצת ֹׁשֵממֹות:  
ִּבים ָׁשבּוַע ֶאָחד וֲַחִצי ַהָּׁשבּוַע יְַׁשִּבית ֶזַבח ּוִמְנָחה ְוַעל ְּכַנף ִׁשּקּוִצים ְמֹׁשֵמם ְוַעד־ָּכָלה  ְוִהְגִּביר ְּבִרית ָלרַ 9:27

ְוֶנֱחָרָצה ִּתַּת ַעל־ֹׁשֵמם:
אַּצר וֱֶאֶמת ַהָּדָבר ְוָצָבא ָגדֹול  ִּבְׁשַנת ָׁשלֹוׁש ְלכּוֻרׁש ֶמֶל ָּפַרס ָּדָבר ִנְגָלה ְלָדִנֵּיאל ֲאֶׁשר־ִנְקָרא ְׁשמֹו ֵּבְלְטׁשַ 10:1

ּוִבין ֶאת־ַהָּדָבר ּוִביָנה לֹו ַּבַּמְרֶאה:  
ָׁשה ָׁשֻבִעים יִָמים:  10:2 ַּבָּיִמים ָהֵהם ֲאִני ָדִנֵּיאל ָהִייִתי ִמְתַאֵּבל ְׁש
ֶׁשת ָׁשֻבִעים יִָמים:ֶלֶחם ֲחֻמדֹות לֹא ָאַכְלִּתי ּוָבָׂשר וָיִַין לֹא־ָבא ֶאל־ִּפי ְוסֹו לֹא־ָסְכּתִ 10:3 י ַעד־ְמלֹאת ְׁש
ּוְביֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון וֲַאִני ָהִייִתי ַעל יַד ַהָּנָהר ַהָּגדֹול הּוא ִחָּדֶקל:  10:4
ֶתם אּוָפז:  וֶָאָּׂשא ֶאת־ֵעיַני וֵָאֶרא ְוִהֵּנה ִאיׁש־ֶאָחד ָלבּוׁש ַּבִּדים ּוָמְתָניו ֲחֻגִרים ְּבכֶ 10:5
ָתיו ְּכֵעין ְנֹחֶׁשת10:6 ָקָלל ְוקֹול ְּדָבָריו ְּכקֹול ּוְגִוָּיתֹו ְכַתְרִׁשיׁש ּוָפָניו ְּכַמְרֵאה ָבָרק ְוֵעיָניו ְּכַלִּפיֵדי ֵאׁש ּוְזֹרֹעָתיו ּוַמְרְּג

ָהמֹון:  
ר ָהיּו ִעִּמי לֹא ָראּו ֶאת־ַהַּמְרָאה ֲאָבל ֲחָרָדה ְגֹדָלה  ְוָרִאיִתי ֲאִני ָדִנֵּיאל ְלַבִּדי ֶאת־ַהַּמְרָאה ְוָהֲאָנִׁשים ֲאׁשֶ 10:7

ָנְפָלה ֲעֵליֶהם וִַּיְבְרחּו ְּבֵהָחֵבא:  
ְלַמְׁשִחית ְולֹא  וֲַאִני ִנְׁשַאְרִּתי ְלַבִּדי וֶָאְרֶאה ֶאת־ַהַּמְרָאה ַהְּגֹדָלה ַהּזֹאת ְולֹא ִנְׁשַאר־ִּבי ֹּכח ְוהֹוִדי ֶנְהַּפ ָעַלי 10:8

ַצְרִּתי ֹּכַח: עָ 
וֶָאְׁשַמע ֶאת־קֹול ְּדָבָריו ּוְכָׁשְמִעי ֶאת־קֹול ְּדָבָריו וֲַאִני ָהִייִתי ִנְרָּדם ַעל־ָּפַני ּוָפַני ָאְרָצה:  10:9

ְוִהֵּנה־יָד ָנְגָעה ִּבי וְַּתִניֵעִני ַעל־ִּבְרַּכי ְוַכּפֹות יָָדי:  10:10
דֹות ָהֵבן ַּבְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹדֵבר ֵאֶלי וֲַעֹמד ַעל־ָעְמֶד ִּכי ַעָּתה ֻׁשַּלְחִּתי  וַּיֹאֶמר ֵאַלי ָּדִנֵּיאל ִאיׁש־ֲחמֻ 10:11

ֵאֶלי ּוְבַדְּברֹו ִעִּמי ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ָעַמְדִּתי ַמְרִעיד:  
ֶהי  וַּיֹאֶמר ֵאַלי ַאל־ִּתיָרא ָדִנֵּיאל ִּכי ִמן־ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר ָנַתָּת 10:12 ֶאת־ִלְּב ְלָהִבין ּוְלִהְתַעּנֹות ִלְפֵני ֱא

  : ִנְׁשְמעּו ְדָבֶרי וֲַאִני־ָבאִתי ִּבְדָבֶרי
י וֲַאִני  ְוַׂשר ַמְלכּות ָּפַרס ֹעֵמד ְלֶנְגִּדי ֶעְׂשִרים ְוֶאָחד יֹום ְוִהֵּנה ִמיָכֵאל ַאַחד ַהָּׂשִרים ָהִראֹׁשִנים ָּבא ְלָעְזֵרנִ 10:13
י ָׁשם ֵאֶצל ַמְלֵכי ָפָרס: נֹוַתְרִּת 
ּוָבאִתי ַלֲהִביְנ ֵאת ֲאֶׁשר־ִיְקָרה ְלַעְּמ ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ִּכי־עֹוד ָחזֹון ַלָּיִמים: 10:14
ּוְבַדְּברֹו ִעִּמי ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָנַתִּתי ָפַני ַאְרָצה ְוֶנֱאָלְמִּתי: 10:15



ם ָנְגָעה ַעל־ְׂשָפָתי וֶָאְפַּתח־ִּפי וֲָאַדְּבָרה וָֹאְמָרה ֶאל־ָהֹעֵמד ְלֶנְגִּדי ֲאֹדִני ַּבַּמְרָאה  ְוִהֵּנה ִּכְדמּות יָד ָאדָ 10:16
ֶנֶהְפכּו ִציַרי ָעַלי ְולֹא ָעַצְרִּתי ֹּכַח: 

ּוְנָׁשָמה לֹא ִנְׁשֲאָרה־ִבי:  ְוֵהי יּוַכל ֶעֶבד ֲאֹדִני ֶזה ְלַדֵּבר ִעם־ֲאֹדִני ֶזה וֲַאִני ֵמַעָּתה לֹא־יֲַעָמד־ִּבי ֹכַח  10:17
וַֹּיֶסף וִַּיַּגע־ִּבי ְּכַמְרֵאה ָאָדם וְַיַחְּזֵקִני:  10:18
י ִּכי  וַּיֹאֶמר ַאל־ִּתיָרא ִאיׁש־ֲחֻמדֹות ָׁשלֹום ָל ֲחַזק וֲַחָזק ּוְבַדְּברֹו ִעִּמי ִהְתַחַּזְקִּתי וָֹאְמָרה ְיַדֵּבר ֲאֹדנִ 10:19

ִחַּזְקָּתִני: 
10:20 ֹ : אֶמר ֲהיַָדְעָּת ָלָּמה־ָּבאִתי ֵאֶלי ְוַעָּתה ָאׁשּוב ְלִהָּלֵחם ִעם־ַׂשר ָּפָרס וֲַאִני יֹוֵצא ְוִהֵּנה ַׂשר־יָוָן ָּבאוַּי
ֲאָבל ַאִּגיד ְל ֶאת־ָהָרׁשּום ִּבְכָתב ֱאֶמת ְוֵאין ֶאָחד ִמְתַחֵּזק ִעִּמי ַעל־ֵאֶּלה ִּכי ִאם־ִמיָכֵאל ַׂשְרֶכם:10:21

ַהָּמִדי ָעְמִדי ְלַמֲחִזיק ּוְלָמעֹוז לֹו:  1ְלָדְריָוֶׁש וֲַאִני ִּבְׁשַנת ַאַחת 11:1
ָׁשה ְמָלִכים ֹעְמִדים ְלָפַרס ְוָהְרִביִעי יֲַעִׁש 11:2 יר ֹעֶׁשר־ָּגדֹול ִמֹּכל ּוְכֶחְזָקתֹו  ְוַעָּתה ֱאֶמת ַאִּגיד ָל ִהֵּנה־עֹוד ְׁש

ְבָעְׁשרֹו יִָעיר ַהֹּכל ֵאת ַמְלכּות יָוָן:  
ְוָעַמד ֶמֶל ִּגּבֹור ּוָמַׁשל ִמְמָׁשל ַרב ְוָעָׂשה ִּכְרצֹונֹו:  11:3
לֹא ְכָמְׁשלֹו ֲאֶׁשר ָמָׁשל ִּכי ִתָּנֵתׁש ּוְכָעְמדֹו ִּתָּׁשֵבר ַמְלכּותֹו ְוֵתָחץ ְלַאְרַּבע רּוחֹות ַהָּׁשָמִים ְולֹא ְלַאֲחִריתֹו וְ 11:4

ַמְלכּותֹו ְוַלֲאֵחִרים ִמְּלַבד־ֵאֶּלה:  
־ַהֶּנֶגב ּוִמן־ָׂשָריו ְויֱֶחַזק ָעָליו ּוָמָׁשל ִמְמָׁשל ַרב ֶמְמַׁשְלּתֹו:  11:5 ְויֱֶחַזק ֶמֶל
־ַהֶּנֶגב ָּתבֹוא ֶאל־ֶמלֶ 11:6  ַהָּצפֹון ַלֲעׂשֹות ֵמיָׁשִרים ְולֹא־ַתְעֹצר ּכֹוַח ַהְּזרֹוַע ְולֹא  ּוְלֵקץ ָׁשִנים ִיְתַחָּברּו ּוַבת ֶמֶל

יֲַעֹמד ּוְזֹרעֹו ְוִתָּנֵתן ִהיא ּוְמִביֶאיָה ְוַהֹּיְלָדּה ּוַמֲחִזָקּה ָּבִעִּתים: 
ְוָעָׂשה ָבֶהם ְוֶהֱחִזיק:  ְוָעַמד ִמֵּנֶצר ָׁשָרֶׁשיָה ַּכּנֹו ְויָבֹא ֶאל־ַהַחִיל ְויָבֹא ְּבָמעֹוז ֶמֶל ַהָּצפֹון  11:7
ֵהיֶהם ִעם־ְנִסֵכיֶהם ִעם־ְּכֵלי ֶחְמָּדָתם ֶּכֶסף ְוָזָהב ַּבְּׁשִבי יִָבא ִמְצָרִים ְוהּוא ָׁשִנים יֲַעֹמד ִמֶּמלֶ 11:8  ַהָּצפֹון:  ְוַגם ֱא
ּוָבא ְּבַמְלכּות ֶמֶל ַהֶּנֶגב ְוָׁשב ֶאל־ַאְדָמתֹו:  11:9

ְתָּגרּו ְוָאְספּו ֲהמֹון ֲחיִָלים ַרִּבים ּוָבא בֹוא ְוָׁשַטף ְוָעָבר ְויָֹׁשב ויתגרו ְוִיְתָּגֶרה ַעד־מעזה ָמֻעּזֹו:  ובנו ּוָבָניו יִ 11:10
ְוִיְתַמְרַמר ֶמֶל ַהֶּנֶגב ְויָָצא ְוִנְלַחם ִעּמֹו ִעם־ֶמֶל ַהָּצפֹון ְוֶהֱעִמיד ָהמֹון ָרב ְוִנַּתן ֶהָהמֹון ְּביָדֹו:11:11
ְוִנָּׂשא ֶהָהמֹון ירום ְוָרם ְלָבבֹו ְוִהִּפיל ִרֹּבאֹות ְולֹא יָעֹוז: 11:12
ׁש ָרב:  ְוָׁשב ֶמֶל ַהָּצפֹון ְוֶהֱעִמיד ָהמֹון ַרב ִמן־ָהִראׁשֹון ּוְלֵקץ ָהִעִּתים ָׁשִנים יָבֹוא בֹוא ְּבַחִיל ָּגדֹול ּוִבְרכּו11:13
 ַעל־ֶמֶל ַהֶּנֶגב ּוְבֵני ָּפִריֵצי ַעְּמ ִיַּנְּׂשאּו ְלַהֲעִמיד ָחזֹון ְוִנְכָׁשלּו:  ּוָבִעִּתים ָהֵהם ַרִּבים יַַעְמדּו11:14
ין ֹּכַח ַלֲעֹמד: ְויָבֹא ֶמֶל ַהָּצפֹון ְוִיְׁשֹּפ סֹוֲלָלה ְוָלַכד ִעיר ִמְבָצרֹות ּוְזֹרעֹות ַהֶּנֶגב לֹא יֲַעֹמדּו ְוַעם ִמְבָחָריו ְואֵ 11:15
ַהָּבא ֵאָליו ִּכְרצֹונֹו ְוֵאין עֹוֵמד ְלָפָניו ְויֲַעֹמד ְּבֶאֶרץ־ַהְּצִבי ְוָכָלה ְביָדֹו:  ְויַַעׂש11:16
ַתֲעֹמד ְולֹא־לֹו ְויֵָׂשם ָּפָניו ָלבֹוא ְּבֹתֶקף ָּכל־ַמְלכּותֹו ִויָׁשִרים ִעּמֹו ְוָעָׂשה ּוַבת ַהָּנִׁשים ִיֶּתן־לֹו ְלַהְׁשִחיָתּה ְולֹא 11:17
ִתְהיֶה: 
וישב ְויֵָׂשם ָּפָניו ְלִאִּיים ְוָלַכד ַרִּבים ְוִהְׁשִּבית ָקִצין ֶחְרָּפתֹו לֹו ִּבְלִּתי ֶחְרָּפתֹו יִָׁשיב לֹו:  11:18
ְויֵָׁשב ָּפָניו ְלָמעּוֵּזי ַאְרצֹו ְוִנְכַׁשל ְוָנַפל ְולֹא ִיָּמֵצא: 11:19
ּוְביִָמים ֲאָחִדים ִיָּׁשֵבר ְולֹא ְבַאַּפִים ְולֹא ְבִמְלָחָמה:  ְוָעַמד ַעל־ַּכּנֹו ַמֲעִביר נֹוֵגׂש ֶהֶדר ַמְלכּות11:20
ְוָעַמד ַעל־ַּכּנֹו ִנְבֶזה ְולֹא־ָנְתנּו ָעָליו הֹוד ַמְלכּות ּוָבא ְבַׁשְלוָה ְוֶהֱחִזיק ַמְלכּות ַּבֲחַלְקַלּקֹות:  11:21
ְוַגם ְנִגיד ְּבִרית:  ּוְזֹרעֹות ַהֶּׁשֶטף ִיָּׁשְטפּו ִמְּלָפָניו ְוִיָּׁשֵברּו  11:22
ּוִמן־ִהְתַחְּברּות ֵאָליו יֲַעֶׂשה ִמְרָמה ְוָעָלה ְוָעַצם ִּבְמַעט־ּגֹוי:  11:23
ָלֶהם ִיְבזֹור  ְּבַׁשְלוָה ּוְבִמְׁשַמֵּני ְמִדיָנה יָבֹוא ְוָעָׂשה ֲאֶׁשר לֹא־ָעׂשּו ֲאֹבָתיו וֲַאבֹות ֲאֹבָתיו ִּבָּזה ְוָׁשָלל ּוְרכּוׁש 11:24

:ִמְבָצִרים ְיַחֵּׁשב ַמְחְׁשֹבָתיו ְוַעד־ֵעתְוַעל 
צּום ַעד־ְמֹאד ְולֹא  ְויֵָער ֹּכחֹו ּוְלָבבֹו ַעל־ֶמֶל ַהֶּנֶגב ְּבַחִיל ָּגדֹול ּוֶמֶל ַהֶּנֶגב ִיְתָּגֶרה ַלִּמְלָחָמה ְּבַחִיל־ָּגדֹול ְועָ 11:25

יֲַעֹמד ִּכי־יְַחְׁשבּו ָעָליו ַמֲחָׁשבֹות:  
י ַפת־ָּבגֹו ִיְׁשְּברּוהּו ְוֵחילֹו ִיְׁשטֹוף ְוָנְפלּו ֲחָלִלים ַרִּבים: ְוֹאְכלֵ 11:26
ּוְׁשֵניֶהם ַהְּמָלִכים ְלָבָבם ְלֵמָרע ְוַעל־ֻׁשְלָחן ֶאָחד ָּכָזב ְיַדֵּברּו ְולֹא ִתְצָלח ִּכי־עֹוד ֵקץ ַלּמֹוֵעד:  11:27
ִרית ֹקֶדׁש ְוָעָׂשה ְוָׁשב ְלַאְרצֹו:ְויָֹׁשב ַאְרצֹו ִּבְרכּוׁש ָּגדֹול ּוְלָבבֹו ַעל־ּבְ 11:28
ַלּמֹוֵעד יָׁשּוב ּוָבא ַבֶּנֶגב ְולֹא־ִתְהיֶה ָכִראֹׁשָנה ְוָכַאֲחֹרָנה: 11:29
ּוָבאּו בֹו ִצִּיים ִּכִּתים ְוִנְכָאה ְוָׁשב ְוָזַעם ַעל־ְּבִרית־קֹוֶדׁש ְוָעָׂשה ְוָׁשב ְויֵָבן ַעל־ֹעְזֵבי ְּבִרית ֹקֶדׁש:11:30
ּוְזֹרִעים ִמֶּמּנּו יֲַעֹמדּו ְוִחְּללּו ַהִּמְקָּדׁש ַהָּמעֹוז ְוֵהִסירּו ַהָּתִמיד ְוָנְתנּו ַהִּׁשּקּוץ ְמׁשֹוֵמם:  11:31
ָהיו יֲַחִזקּו ְוָעׂשּו:  11:32 ּוַמְרִׁשיֵעי ְבִרית יֲַחִניף ַּבֲחַלּקֹות ְוַעם ֹיְדֵעי ֱא
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ם ְוִנְכְׁשלּו ְּבֶחֶרב ּוְבֶלָהָבה ִּבְׁשִבי ּוְבִבָּזה יִָמים:  ּוַמְׂשִּכיֵלי ָעם יִָבינּו ָלַרִּבי11:33
ּוְבִהָּכְׁשָלם יֵָעְזרּו ֵעֶזר ְמָעט ְוִנְלוּו ֲעֵליֶהם ַרִּבים ַּבֲחַלְקַלּקֹות:  11:34
ּמֹוֵעד:  ּוִמן־ַהַּמְׂשִּכיִלים ִיָּכְׁשלּו ִלְצרֹוף ָּבֶהם ּוְלָבֵרר ְוַלְלֵּבן ַעד־ֵעת ֵקץ ִּכי־עֹוד לַ 11:35
ָלה ַזַעם ִּכי ְוָעָׂשה ִכְרצֹונֹו ַהֶּמֶל ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַּגֵּדל ַעל־ָּכל־ֵאל ְוַעל ֵאל ֵאִלים ְיַדֵּבר ִנְפָלאֹות ְוִהְצִליַח ַעד־ּכָ 11:36

ֶנֱחָרָצה ֶנֱעָׂשָתה:  
ֵהי ֲאֹבָתיו לֹא יִָבין ְוַעל־ֶחְמַּדת ָנִׁשים ְוַעל־ָּכל־ֱאלֹו11:37 ַּה לֹא יִָבין ִּכי ַעל־ֹּכל ִיְתַּגָּדל: ְוַעל־ֱא
ַּה ָמֻעִּזים ַעל־ַּכּנֹו ְיַכֵּבד ְוֶלֱאלֹוַּה ֲאֶׁשר לֹא־ְיָדֻעהּו ֲאֹבָתיו ְיַכֵּבד ְּבָזָהב ּוְבֶכֶסף ּוְבֶאֶבן יְ 11:38 ָקָרה ּוַבֲחֻמדֹות:  ְוֶלֱא
ר הכיר ַיִּכיר ַיְרֶּבה ָכבֹוד ְוִהְמִׁשיָלם ָּבַרִּבים וֲַאָדָמה ְיַחֵּלק  ְוָעָׂשה ְלִמְבְצֵרי ָמֻעִּזים ִעם־ֱאלֹוַּה ֵנָכר ֲאׁשֶ 11:39

ִּבְמִחיר:  
ֹות ּוָבא ַבֲאָרצֹות  ּוְבֵעת ֵקץ ִיְתַנַּגח ִעּמֹו ֶמֶל ַהֶּנֶגב ְוִיְׂשָּתֵער ָעָליו ֶמֶל ַהָּצפֹון ְּבֶרֶכב ּוְבָפָרִׁשים ּוָבֳאִנּיֹות ַרּב 11:40

ְוָׁשַטף ְוָעָבר:
ּוָבא ְּבֶאֶרץ ַהְּצִבי ְוַרּבֹות ִיָּכֵׁשלּו ְוֵאֶּלה ִיָּמְלטּו ִמָּידֹו ֱאדֹום ּומֹוָאב ְוֵראִׁשית ְּבֵני ַעּמֹון:  11:41
ְוִיְׁשַלח יָדֹו ַּבֲאָרצֹות ְוֶאֶרץ ִמְצַרִים לֹא ִתְהיֶה ִלְפֵליָטה: 11:42
ֹכל ֲחֻמדֹות ִמְצָרִים ְוֻלִבים ְוֻכִׁשים ְּבִמְצָעָדיו:  ּוָמַׁשל ְּבִמְכַמֵּני ַהָּזָהב ְוַהֶּכֶסף ּובְ 11:43
ּוְׁשֻמעֹות ְיַבֲהֻלהּו ִמִּמְזָרח ּוִמָּצפֹון ְויָָצא ְּבֵחָמא ְגֹדָלה ְלַהְׁשִמיד ּוְלַהֲחִרים ַרִּבים: 11:44
ין עֹוֵזר לֹו:  ְוִיַּטע ָאֳהֶלי ַאַּפְדנֹו ֵּבין יִַּמים ְלַהר־ְצִבי־ֹקֶדׁש ּוָבא ַעד־ִקּצֹו ְואֵ 11:45

ת ּגֹוי  ּוָבֵעת ַהִהיא יֲַעֹמד ִמיָכֵאל ַהַּׂשר ַהָּגדֹול ָהֹעֵמד ַעל־ְּבֵני ַעֶּמ ְוָהְיָתה ֵעת ָצָרה ֲאֶׁשר לֹא־ִנְהְיָתה ִמְהיֹו12:1
ַעד ָהֵעת ַהִהיא ּוָבֵעת ַהִהיא ִיָּמֵלט ַעְּמ ָּכל־ַהִּנְמָצא ָּכתּוב ַּבֵּסֶפר: 

ֵׁשֵני ַאְדַמת־ָעָפר יִָקיצּו ֵאֶּלה ְלַחֵּיי עֹוָלם ְוֵאֶּלה ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלם: ְוַרִּבים ִמּיְ 12:2
ְוַהַּמְׂשִּכִלים יְַזִהרּו ְּכֹזַהר ָהָרִקיַע ּוַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים ַּכּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם וֶָעד:12:3
ֹתם ַהֵּסֶפר ַעד־ֵעת ֵקץ ְיֹׁשְטטּו ַרִּבים ְוִתְרֶּבה ַהָּדַעת:  ְוַאָּתה ָדִנֵּיאל ְסֹתם ַהְּדָבִרים וַחֲ 12:4
ְוָרִאיִתי ֲאִני ָדִנֵּיאל ְוִהֵּנה ְׁשַנִים ֲאֵחִרים ֹעְמִדים ֶאָחד ֵהָּנה ִלְׂשַפת ַהְיֹאר ְוֶאָחד ֵהָּנה ִלְׂשַפת ַהְיֹאר:12:5
ֵמיֵמי ַהְיֹאר ַעד־ָמַתי ֵקץ ַהְּפָלאֹות: וַּיֹאֶמר ָלִאיׁש ְלבּוׁש ַהַּבִּדים ֲאֶׁשר ִמַּמַעל לְ 12:6
ָּׁשַבע ְּבֵחי  וֶָאְׁשַמע ֶאת־ָהִאיׁש ְלבּוׁש ַהַּבִּדים ֲאֶׁשר ִמַּמַעל ְלֵמיֵמי ַהְיֹאר וַָּיֶרם ְיִמינֹו ּוְׂשמֹאלֹו ֶאל־ַהָּׁשַמִים וַּיִ 12:7

ֹקֶדׁש ִּתְכֶליָנה ָכל־ֵאֶּלה:  ָהעֹוָלם ִּכי ְלמֹוֵעד מֹוֲעִדים וֵָחִצי ּוְכַכּלֹות ַנֵּפץ יַד־ַעם־
וֲַאִני ָׁשַמְעִּתי ְולֹא ָאִבין וָֹאְמָרה ֲאֹדִני ָמה ַאֲחִרית ֵאֶּלה:12:8
וַּיֹאֶמר ֵל ָּדִנֵּיאל ִּכי־ְסֻתִמים וֲַחֻתִמים ַהְּדָבִרים ַעד־ֵעת ֵקץ: 12:9

ְרָׁשִעים ְולֹא יִָבינּו ָּכל־ְרָׁשִעים ְוַהַּמְׂשִּכִלים יִָבינּו:  ִיְתָּבֲררּו ְוִיְתַלְּבנּו ְוִיָּצְרפּו ַרִּבים ְוִהְרִׁשיעּו12:10
ּוֵמֵעת הּוַסר ַהָּתִמיד ְוָלֵתת ִׁשּקּוץ ֹׁשֵמם יִָמים ֶאֶלף ָמאַתִים ְוִתְׁשִעים: 12:11
ִׁשים וֲַחִמָּׁשה: 12:12 ׁש ֵמאֹות ְׁש ַאְׁשֵרי ַהְמַחֶּכה ְויִַּגיַע ְליִָמים ֶאֶלף ְׁש
ְוַאָּתה ֵל ַלֵּקץ ְוָתנּוַח ְוַתֲעֹמד ְלֹגָרְל ְלֵקץ ַהָּיִמין:  12:13
Hoseaהושע

ָרְבָעם ֶּבן־יֹוָאׁש  ְּדַבר־ְיהוָה ֲאֶׁשר ָהיָה ֶאל־הֹוֵׁשַע ֶּבן־ְּבֵאִרי ִּביֵמי ֻעִּזָּיה יֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקָּיה ַמְלֵכי ְיהּוָדה ּוִביֵמי י1:1ָ
ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל:  

ִתְזֶנה ָהָאֶרץ  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־הֹוֵׁשַע ֵל ַקח־ְל ֵאֶׁשת ְזנּוִנים ְויְַלֵדי ְזנּוִנים ִּכי־ָזֹנה ְּתִחַּלת ִּדֶּבר־ְיהוָה ְּבהֹוֵׁשַע 1:2
ֵמַאֲחֵרי ְיהוָה:  

וֵַּיֶל וִַּיַּקח ֶאת־ֹּגֶמר ַּבת־ִּדְבָלִים וַַּתַהר וֵַּתֶלד־לֹו ֵּבן: 1:3
ְלכּות  ְיהוָה ֵאָליו ְקָרא ְׁשמֹו ִיְזְרֶעאל ִּכי־עֹוד ְמַעט ּוָפַקְדִּתי ֶאת־ְּדֵמי ִיְזְרֶעאל ַעל־ֵּבית יֵהּוא ְוִהְׁשַּבִּתי ַממְ וַּיֹאֶמר 1:4

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל:  
ְוָהיָה ַּבּיֹום ַההּוא ְוָׁשַבְרִּתי ֶאת־ֶקֶׁשת ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעֶמק ִיְזְרֶעאל: 1:5
ֶלד ַּבת וַּיֹאֶמר לֹו ְקָרא ְׁשָמּה לֹא ֻרָחָמה ִּכי לֹא אֹוִסיף עֹוד ֲאַרֵחם ֶאת־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִּכי־ָנׂשֹא ֶאָּׂשא וַַּתַהר עֹוד וַּתֵ 1:6

ָלֶהם: 
ֵהיֶהם ְולֹא אֹוִׁשיֵעם ְּבֶקֶׁשת ּוְבֶחֶרב ּוְבִמְלָחָמה ּוַבמֶ 1:7 1ְרָּכָבה ְוֶאת־ֵּבית ְיהּוָדה ֲאַרֵחם ְוהֹוַׁשְעִּתים ַּביהוָה ֱא

ּוְבסּוִסים ּוְבָפָרִׁשים: 
וִַּתְגֹמל ֶאת־לֹא ֻרָחָמה וַַּתַהר וֵַּתֶלד ֵּבן:  1:8
ְוָאֹנִכי לֹא־ֶאְהיֶה ָלֶכם: וַּיֹאֶמר ְקָרא ְׁשמֹו לֹא ַעִּמי ִּכי ַאֶּתם לֹא ַעִּמי1:9
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־ַעִּמי ַאֶּתם  ְוָהיָה ִמְסַּפר ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְּכחֹול ַהָּים ֲאֶׁשר לֹא־ִיַּמד ְולֹא ִיָּסֵפר ְוָהיָה ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר־יֵָאֵמר ָלֶהם לֹא2:1
יֵָאֵמר ָלֶהם ְּבֵני ֵאל־ָחי: 

ִיְׂשָרֵאל יְַחָּדו ְוָׂשמּו ָלֶהם רֹאׁש ֶאָחד ְוָעלּו ִמן־ָהָאֶרץ ִּכי ָגדֹול יֹום ִיְזְרֶעאל:  ְוִנְקְּבצּו ְּבֵני־ְיהּוָדה ּוְבֵני־ 2:2
ִאְמרּו ַלֲאֵחיֶכם ַעִּמי ְוַלֲאחֹוֵתיֶכם ֻרָחָמה:  2:3
ְוַנֲאפּוֶפיָה ִמֵּבין ָׁשֶדיָה: ִריבּו ְבִאְּמֶכם ִריבּו ִּכי־ִהיא לֹא ִאְׁשִּתי ְוָאֹנִכי לֹא ִאיָׁשּה ְוָתֵסר ְזנּוֶניָה ִמָּפֶניה 2:4
יָה ַּבָּצָמא:  ֶּפן־ַאְפִׁשיֶטָּנה ֲעֻרָּמה ְוִהַּצְגִּתיָה ְּכיֹום ִהָּוְלָדּה ְוַׂשְמִּתיָה ַכִּמְדָּבר ְוַׁשִּתָה ְּכֶאֶרץ ִצָּיה וֲַהִמִּת 2:5
ְוֶאת־ָּבֶניָה לֹא ֲאַרֵחם ִּכי־ְבֵני ְזנּוִנים ֵהָּמה: 2:6
ּויָי:  ִאָּמם ֹהִביָׁשה הֹוָרָתם ִּכי ָאְמָרה ֵאְלָכה ַאֲחֵרי ְמַאֲהַבי ֹנְתֵני ַלְחִמי ּוֵמיַמי ַצְמִרי ּוִפְׁשִּתי ַׁשְמִני ְוִׁשּקִּכי ָזְנָתה 2:7
ִתיבֹוֶתיָה לֹא ִתְמָצא: ַּבִּסיִרים ְוָגַדְרִּתי ֶאת־ְּגֵדָרּה ּונְ 1ַּדְרָכּה ָלֵכן ִהְנִני־ָׂש ֶאת־2:8
ן ִּכי  ְוִרְּדָפה ֶאת־ְמַאֲהֶביָה ְולֹא־ַתִּׂשיג ֹאָתם ּוִבְקָׁשַתם ְולֹא ִתְמָצא ְוָאְמָרה ֵאְלָכה ְוָאׁשּוָבה ֶאל־ִאיִׁשי ָהִראׁשֹו2:9

טֹוב ִלי ָאז ֵמָעָּתה:  
ׁש ְוַהִּיְצָהר ְוֶכֶסף ִהְרֵּביִתי ָלּה ְוָזָהב ָעׂשּו ַלָּבַעל: ְוִהיא לֹא יְָדָעה ִּכי ָאֹנִכי ָנַתִּתי ָלּה ַהָּדָגן ְוַהִּתירֹו2:10
ּה:  ָלֵכן ָאׁשּוב ְוָלַקְחִּתי ְדָגִני ְּבִעּתֹו ְוִתירֹוִׁשי ְּבמֹוֲעדֹו ְוִהַּצְלִּתי ַצְמִרי ּוִפְׁשִּתי ְלַכּסֹות ֶאת־ֶעְרוָתָ 2:11
יָה ְוִאיׁש לֹא־יִַּציֶלָּנה ִמָּיִדי:  ְוַעָּתה ֲאַגֶּלה ֶאת־ַנְבֻלָתּה ְלֵעיֵני ְמַאֲהבֶ 2:12
ְוִהְׁשַּבִּתי ָּכל־ְמׂשֹוָׂשּה ַחָּגּה ָחְדָׁשּה ְוַׁשַּבָּתּה ְוֹכל מֹוֲעָדּה: 2:13
ָכָלַתם ַחַּית  וֲַהִׁשֹּמִתי ַּגְפָנּה ּוְתֵאָנָתּה ֲאֶׁשר ָאְמָרה ֶאְתָנה ֵהָּמה ִלי ֲאֶׁשר ָנְתנּו־ִלי ְמַאֲהָבי ְוַׂשְמִּתים ְליַַער וַאֲ 2:14

ַהָּׂשֶדה: 
ְוֹאִתי ָׁשְכָחה  ּוָפַקְדִּתי ָעֶליָה ֶאת־ְיֵמי ַהְּבָעִלים ֲאֶׁשר ַּתְקִטיר ָלֶהם וַַּתַעד ִנְזָמּה ְוֶחְליָָתּה וֵַּתֶל ַאֲחֵרי ְמַאֲהֶביהָ 2:15

ְנֻאם־ְיהוָה:
ַּבְרִּתי ַעל ִלָּבּה: ָלֵכן ִהֵּנה ָאֹנִכי ְמַפֶּתיָה ְוֹהַלְכִּתיָה ַהִּמְדָּבר ְוִד 2:16
ָתּה  ְוָנַתִּתי ָלּה ֶאת־ְּכָרֶמיָה ִמָּׁשם ְוֶאת־ֵעֶמק ָעכֹור ְלֶפַתח ִּתְקוָה ְוָעְנָתה ָּׁשָּמה ִּכיֵמי ְנעּוֶריָה ִּוְכיֹום עֲ 2:17

ֵמֶאֶרץ־ִמְצָרִים: 
ִתְקְרִאי־ִלי עֹוד ַּבְעִלי:  ְוָהיָה ַבּיֹום־ַההּוא ְנֻאם־ְיהוָה ִּתְקְרִאי ִאיִׁשי ְולֹא־2:18
וֲַהִסֹרִתי ֶאת־ְׁשמֹות ַהְּבָעִלים ִמִּפיָה ְולֹא־ִיָּזְכרּו עֹוד ִּבְׁשָמם: 2:19
ְלָחָמה  ְוָכַרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ַּבּיֹום ַההּוא ִעם־ַחַּית ַהָּׂשֶדה ְוִעם־עֹוף ַהָּׁשַמִים ְוֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה ְוֶקֶׁשת ְוֶחֶרב ּומִ 2:20
ֹור ִמן־ָהָאֶרץ ְוִהְׁשַּכְבִּתים ָלֶבַטח:  ֶאְׁשּב
ְוֵאַרְׂשִּתי ִלי ְלעֹוָלם ְוֵאַרְׂשִּתי ִלי ְּבֶצֶדק ּוְבִמְׁשָּפט ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים:  2:21
ְוֵאַרְׂשִּתי ִלי ֶּבֱאמּוָנה ְויַָדַעְּת ֶאת־ְיהוָה: 2:22
ֻאם־ְיהָוה ֶאֱעֶנה ֶאת־ַהָּׁשָמִים ְוֵהם יֲַענּו ֶאת־ָהָאֶרץ: ְוָהיָה ַּבּיֹום ַההּוא ֶאֱעֶנה נְ 2:23
ְוָהָאֶרץ ַּתֲעֶנה ֶאת־ַהָּדָגן ְוֶאת־ַהִּתירֹוׁש ְוֶאת־ַהִּיְצָהר ְוֵהם יֲַענּו ֶאת־ִיְזְרֶעאל: 2:24
ָהי:ּוְזַרְעִּתיָה ִּלי ָּבָאֶרץ ְוִרַחְמִּתי ֶאת־לֹא ֻרָחָמה ְוָאַמְרִּתי ְללֹא־ַעִּמי ַעּמִ 2:25 י־ַאָּתה ְוהּוא יֹאַמר ֱא

וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאַלי עֹוד ֵל ֱאַהב־ִאָּׁשה ֹאֶהֶבת ֵרַע ּוְמָנָאֶפת ְּכַאֲהַבת ְיהוָה ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֵהם ֹּפִנים3:1
ִהים ֲאֵחִרים ְוֹאֲהֵבי ֲאִׁשיֵׁשי ֲעָנִבים:  ֶאל־ֱא

ר ָּכֶסף ְוֹחֶמר ְׂשֹעִרים ְוֵלֶת ְׂשֹעִרים:  וֶָאְּכֶרָה ִּלי ַּבֲחִמָּׁשה ָעׂשָ 3:2
3:3  : וָֹאַמר ֵאֶליָה יִָמים ַרִּבים ֵּתְׁשִבי ִלי לֹא ִתְזִני ְולֹא ִתְהִיי ְלִאיׁש ְוַגם־ֲאִני ֵאָלִי
ְוֵאין ֵאפֹוד ּוְתָרִפים:  ִּכי יִָמים ַרִּבים יְֵׁשבּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאין ֶמֶל ְוֵאין ָׂשר ְוֵאין ֶזַבח ְוֵאין ַמֵּצָבה 3:4
ֵהיֶהם ְוֵאת ָּדִוד ַמְלָּכם ּוָפֲחדּו ֶאל־ְיהוָה ְוֶאל־טּובֹו ּבְ 3:5 ַאֲחִרית  ַאַחר יָֻׁשבּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִבְקׁשּו ֶאת־ְיהוָה ֱא

ַהָּיִמים:
ִהים ָּבָאֶרץ:  ִׁשְמעּו ְדַבר־ְיהוָה ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִריב ַליהוָה ִעם־יֹוְׁשֵבי ָהָארֶ 4:1 ץ ִּכי ֵאין־ֱאֶמת ְוֵאין־ֶחֶסד ְוֵאין־ַּדַעת ֱא
ה ְוַכֵחׁש ְוָרֹצַח ְוָגֹנב ְוָנֹאף ָּפָרצּו ְוָדִמים ְּבָדִמים ָנָגעּו: 4:2 ָא
ּוְבעֹוף ַהָּׁשָמִים ְוַגם־ְּדֵגי ַהָּים  2ַעל־ֵּכן ֶּתֱאַבל ָהָאֶרץ ְוֻאְמַלל ָּכל־יֹוְׁשֵבי ָּבּה ְּבַחַּית ַהָּׂשֶדה ּוְבֶרֶמׂשֹ ָהֲאָדָמה 4:3

יֵָאֵספּו:  
ַא ִאיׁש ַאל־יֵָרב ְוַאל־יֹוַכח ִאיׁש ְוַעְּמ ִּכְמִריֵבי ֹכֵהן:  4:4
: ְוָכַׁשְלָּת ַהּיֹום ְוָכׁשַ 4:5 ל ַּגם־ָנִביא ִעְּמ ָלְיָלה ְוָדִמיִתי ִאֶּמ
ֶהי ֶאְׁש 4:6 ַּכח ָּבֶני  ִנְדמּו ַעִּמי ִמְּבִלי ַהָּדַעת ִּכי־ַאָּתה ַהַּדַעת ָמַאְסָּת ְוֶאְמָאְסא ִמַּכֵהן ִלי וִַּתְׁשַּכח ּתֹוַרת ֱא

ַּגם־ָאִני: 

1 8 // cf LXX Syr ַּדְרָכּה MT ַּדְרֵּכ 
2 3 // LXX ּוְבֶרֶמׂשֹ ָהֲאָדָמה omit MT Tg Syr Vg (ּוְבֶרֶמׂשֹ ּוְבעֹוף)



ן ֵהִמירּו:  ְּכֻרָּבם ֵּכן ָחְטאּו־ִלי ְּכבֹוָדם ְּבָקלֹו 4:7
ַחַּטאת ַעִּמי יֹאֵכלּו ְוֶאל־ֲעוָנם ִיְׂשאּו ַנְפׁשֹו:  4:8
ְוָהיָה ָכָעם ַּכֹּכֵהן ּוָפַקְדִּתי ָעָליו ְּדָרָכיו ּוַמֲעָלָליו ָאִׁשיב לֹו: 4:9

ְוָאְכלּו ְולֹא ִיְׂשָּבעּו ִהְזנּו ְולֹא ִיְפֹרצּו ִּכי־ֶאת־ְיהוָה ָעְזבּו ִלְׁשֹמר: 4:10
ּות ְויִַין ְוִתירֹוׁש ִיַּקח־ֵלב:  ְזנ4:11
ֵהיֶהם: 4:12 ַעִּמי ְּבֵעצֹו ִיְׁשָאל ּוַמְקלֹו יִַּגיד לֹו ִּכי רּוַח ְזנּוִנים ִהְתָעה וִַּיְזנּו ִמַּתַחת ֱא
ִּכי טֹוב ִצָּלּה ַעל־ֵּכן ִּתְזֶניָנה 1ַעל־ָראֵׁשי ֶהָהִרים ְיַזֵּבחּו ְוַעל־ַהְּגָבעֹות ְיַקֵּטרּו ַּתַחת ַאּלֹון ְוִלְבֶנה ְוֵאָלה ְמִצָלה 4:13

ְּבנֹוֵתיֶכם ְוַכּלֹוֵתיֶכם ְּתָנַאְפָנה:  
ִּכי־ֵהם ִעם־ַהֹּזנֹות ְיָפֵרדּו ְוִעם־ַהְּקֵדׁשֹות  לֹא־ֶאְפקֹוד ַעל־ְּבנֹוֵתיֶכם ִּכי ִתְזֶניָנה ְוַעל־ַּכּלֹוֵתיֶכם ִּכי ְתָנַאְפָנה 4:14

ְיַזֵּבחּו ְוָעם לֹא־יִָבין ִיָּלֵבט:  
י־ְיהוָה:  ִאם־ֹזֶנה ַאָּתה ִיְׂשָרֵאל ַאל־יְֶאַׁשם ְיהּוָדה ְוַאל־ָּתֹבאּו ַהִּגְלָּגל ְוַאל־ַּתֲעלּו ֵּבית ָאוֶן ְוַאל־ִּתָּׁשְבעּו חַ 4:15
ה ָסַרר ִיְׂשָרֵאל ַעָּתה ִיְרֵעם ְיהוָה ְּכֶכֶבׂש ַּבֶּמְרָחב: ִּכי ְּכָפָרה ֹסֵררָ 4:16
ֲחבּור ֲעַצִּבים ֶאְפָרִים ַהַּנח־לֹו:  4:17
ָסר ָסְבָאם ַהְזֵנה ִהְזנּו ָאֲהבּו ֵהבּו ָקלֹון ָמִגֶּניָה:  4:18
ָצַרר רּוַח אֹוָתּה ִּבְכָנֶפיָה ְויֵֹבׁשּו ִמִּזְבחֹוָתם 4:19

ְצָּפה  עּו־זֹאת ַהֹּכֲהִנים ְוַהְקִׁשיבּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוֵבית ַהֶּמֶל ַהֲאִזינּו ִּכי ָלֶכם ַהִּמְׁשָּפט ִּכי־ַפח ֱהִייֶתם ְלמִ ִׁשמְ 5:1
ְוֶרֶׁשת ְּפרּוָׂשה ַעל־ָּתבֹור:  

ְוַׁשֲחָטה ֵׂשִטים ֶהְעִמיקּו וֲַאִני מּוָסר ְלֻכָּלם:  5:2
ְוִיְׂשָרֵאל לֹא־ִנְכַחד ִמֶּמִּני ִּכי ַעָּתה ִהְזֵניָת ֶאְפַרִים ִנְטָמא ִיְׂשָרֵאל:  ֲאִני יַָדְעִּתי ֶאְפַרִים 5:3
ֵהיֶהם ִּכי רּוַח ְזנּוִנים ְּבִקְרָּבם ְוֶאת־ְיהָוה לֹא יָָדעּו:  5:4 לֹא ִיְּתנּו ַמַעְלֵליֶהם ָלׁשּוב ֶאל־ֱא
ְפַרִים ִיָּכְׁשלּו ַּבֲעוָנם ָּכַׁשל ַּגם־ְיהּוָדה ִעָּמם: ְוָעָנה ְגאֹון־ִיְׂשָרֵאל ְּבָפָניו ְוִיְׂשָרֵאל ְואֶ 5:5
ְּבצֹאָנם ּוִבְבָקָרם יְֵלכּו ְלַבֵּקׁש ֶאת־ְיהוָה ְולֹא ִיְמָצאּו ָחַלץ ֵמֶהם: 5:6
ַּביהוָה ָּבָגדּו ִּכי־ָבִנים ָזִרים יָָלדּו ַעָּתה יֹאְכֵלם ֹחֶדׁש ֶאת־ֶחְלֵקיֶהם: 5:7
ֹוָפר ַּבִּגְבָעה ֲחֹצְצָרה ָּבָרָמה ָהִריעּו ֵּבית ָאוֶן ַאֲחֶרי ִּבְניִָמין:  ִּתְקעּו ׁש5:8
ֶאְפַרִים ְלַׁשָּמה ִתְהיֶה ְּביֹום ּתֹוֵכָחה ְּבִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל הֹוַדְעִּתי ֶנֱאָמָנה: 5:9

ֶעְבָרִתי:  ָהיּו ָׂשֵרי ְיהּוָדה ְּכַמִּסיֵגי ְּגבּול ֲעֵליֶהם ֶאְׁשּפֹו ַּכַּמִים5:10
ָעׁשּוק ֶאְפַרִים ְרצּוץ ִמְׁשָּפט ִּכי הֹוִאיל ָהַל ַאֲחֵרי־ָצו: 5:11
וֲַאִני ָכָעׁש ְלֶאְפָרִים ְוָכָרָקב ְלֵבית ְיהּוָדה: 5:12
יֵָרב ְוהּוא לֹא יּוַכל ִלְרּפֹא  וַַּיְרא ֶאְפַרִים ֶאת־ָחְליֹו ִויהּוָדה ֶאת־ְמֹזרֹו וֵַּיֶל ֶאְפַרִים ֶאל־ַאּׁשּור וִַּיְׁשַלח ֶאל־ֶמֶל 5:13

ָלֶכם ְולֹא־ִיְגֶהה ִמֶּכם ָמזֹור:  
ִּכי ָאֹנִכי ַכַּׁשַחל ְלֶאְפַרִים ְוַכְּכִפיר ְלֵבית ְיהּוָדה ֲאִני ֲאִני ֶאְטֹרף ְוֵאֵל ֶאָּׂשא ְוֵאין ַמִּציל:  5:14
ּו ָפָני ַּבַּצר ָלֶהם ְיַׁשֲחֻרְנִני:  ֵאֵל ָאׁשּוָבה ֶאל־ְמקֹוִמי ַעד ֲאֶׁשר־יְֶאְׁשמּו ּוִבְקׁש5:15

ְלכּו ְוָנׁשּוָבה ֶאל־ְיהוָה ִּכי הּוא ָטָרף ְוִיְרָּפֵאנּו ַי ְויְַחְּבֵׁשנּו: 6:1
ְיַחֵּינּו ִמֹּיָמִים ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ְיִקֵמנּו ְוִנְחיֶה ְלָפָניו:  6:2
ר ָנכֹון מֹוָצאֹו ְויָבֹוא ַכֶּגֶׁשם ָלנּו ְּכַמְלקֹוׁש יֹוֶרה ָאֶרץ:  ְוֵנְדָעה ִנְרְּדָפה ָלַדַעת ֶאת־ְיהוָה ְּכַׁשחַ 6:3
6:4  : ָמה ֶאֱעֶׂשה־ְּל ֶאְפַרִים ָמה ֶאֱעֶׂשה־ְּל ְיהּוָדה ְוַחְסְּדֶכם ַּכֲעַנן־ֹּבֶקר ְוַכַּטל ַמְׁשִּכים ֹהֵל
ְׁשָּפִטי ָכאֹור יֵֵצא:  ַעל־ֵּכן ָחַצְבִּתי ַּבְּנִביִאים ֲהַרְגִּתים ְּבִאְמֵרי־ִפי ּומִ 6:5
ִהים ֵמֹעלֹות:  6:6 ִּכי ֶחֶסד ָחַפְצִּתי ְולֹא־ָזַבח ְוַדַעת ֱא
ְוֵהָּמה ְּכָאָדם ָעְברּו ְבִרית ָׁשם ָּבְגדּו ִבי: 6:7
ִּגְלָעד ִקְריַת ֹּפֲעֵלי ָאוֶן ֲעֻקָּבה ִמָּדם:  6:8
ְיַרְּצחּו־ֶׁשְכָמה ִּכי ִזָּמה ָעׂשּו: ּוְכַחֵּכי ִאיׁש ְּגדּוִדים ֶחֶבר ֹּכֲהִנים ֶּדֶר 6:9

ְּבֵבית ִיְׂשָרֵאל ָרִאיִתי שעריריה ַׁשֲערּוִרָּיה ָׁשם ְזנּות ְלֶאְפַרִים ִנְטָמא ִיְׂשָרֵאל:  6:10
ַּגם־ְיהּוָדה ָׁשת ָקִציר ָל ְּבׁשּוִבי ְׁשבּות ַעִּמי:6:11

ְוָרעֹות ֹׁשְמרֹון ִּכי ָפֲעלּו ָׁשֶקר ְוַגָּנב יָבֹוא ָּפַׁשט ְּגדּוד ַּבחּוץ:  ְּכָרְפִאי ְלִיְׂשָרֵאל ְוִנְגָלה ֲעון ֶאְפַרִים 7:1
ּוַבל־יֹאְמרּו ִלְלָבָבם ָּכל־ָרָעָתם ָזָכְרִּתי ַעָּתה ְסָבבּום ַמַעְלֵליֶהם ֶנֶגד ָּפַני ָהיּו:  7:2
ְּבָרָעָתם ְיַׂשְּמחּו־ֶמֶל ּוְבַכֲחֵׁשיֶהם ָׂשִרים: 7:3
ֲאִפים ְּכמֹו ַתּנּור ֹּבֵעָרה ֵמֹאֶפה ִיְׁשּבֹות ֵמִעיר ִמּלּוׁש ָּבֵצק ַעד־ֻחְמָצתֹו:  ֻּכָּלם ְמנָ 7:4

1 13 // LXX ְמִצָלה omit MT Tg Syr Vg (ְוֵאָלהְמִצָלה)



ְצִצים: 7:5 יֹום ַמְלֵּכנּו ֶהֱחלּו ָׂשִרים ֲחַמת ִמָּיִין ָמַׁש יָדֹו ֶאת־
א ֹבֵער ְּכֵאׁש ֶלָהָבה:  ִּכי־ֵקְרבּו ַכַּתּנּור ִלָּבם ְּבָאְרָּבם ָּכל־ַהַּלְיָלה יֵָׁשן ֹאֵפֶהם ֹּבֶקר הּו 7:6
ֻּכָּלם יֵַחּמּו ַּכַּתּנּור ְוָאְכלּו ֶאת־ֹׁשְפֵטיֶהם ָּכל־ַמְלֵכיֶהם ָנָפלּו ֵאין־ֹקֵרא ָבֶהם ֵאָלי:  7:7
ֶאְפַרִים ָּבַעִּמים הּוא ִיְתּבֹוָלל ֶאְפַרִים ָהיָה ֻעָגה ְּבִלי ֲהפּוָכה:  7:8
ַּגם־ֵׂשיָבה ָזְרָקה ּבֹו ְוהּוא לֹא יָָדע:  ָאְכלּו ָזִרים ֹּכחֹו ְוהּוא לֹא יָָדע 7:9

ֵהיֶהם ְולֹא ִבְקֻׁשהּו ְּבָכל־זֹאת:  7:10 ְוָעָנה ְגאֹון־ִיְׂשָרֵאל ְּבָפָניו ְולֹא־ָׁשבּו ֶאל־ְיהוָה ֱא
וְַיִהי ֶאְפַרִים ְּכיֹוָנה פֹוָתה ֵאין ֵלב ִמְצַרִים ָקָראּו ַאּׁשּור ָהָלכּו: 7:11
ֶאְפרֹוׂש ֲעֵליֶהם ִרְׁשִּתי ְּכעֹוף ַהָּׁשַמִים אֹוִריֵדם ַאְיִסֵרם ְּכֵׁשַמע ַלֲעָדָתם: ַּכֲאֶׁשר יֵֵלכּו7:12
אֹוי ָלֶהם ִּכי־ָנְדדּו ִמֶּמִּני ֹׁשד ָלֶהם ִּכי־ָפְׁשעּו ִבי ְוָאֹנִכי ֶאְפֵּדם ְוֵהָּמה ִּדְּברּו ָעַלי ְּכָזִבים:  7:13
ָּבם ִּכי ְייִֵלילּו ַעל־ִמְׁשְּכבֹוָתם ַעל־ָּדָגן ְוִתירֹוׁש ִיְתּגֹוָדדּו יָסּורּו ִבי:  ְולֹא־ָזֲעקּו ֵאַלי ְּבלִ 7:14
וֲַאִני ִיַּסְרִּתי ִחַּזְקִּתי ְזרֹוֹעָתם ְוֵאַלי ְיַחְּׁשבּו־ָרע: 7:15
זֹו ַלְעָּגם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים: יָׁשּובּו לֹא ָעל ָהיּו ְּכֶקֶׁשת ְרִמָּיה ִיְּפלּו ַבֶחֶרב ָׂשֵריֶהם ִמַּזַעם ְלׁשֹוָנם7:16

ֶאל־ִחְּכ ֹׁשָפר ַּכֶּנֶׁשר ַעל־ֵּבית ְיהוָה יַַען ָעְברּו ְבִריִתי ְוַעל־ּתֹוָרִתי ָּפָׁשעּו:  8:1
ַהי ְיַדֲענּו ִיְׂשָרֵאל:  8:2 ִלי ִיְזָעקּו ֱא
ָזַנח ִיְׂשָרֵאל טֹוב אֹויֵב ִיְרְּדפֹו:  8:3
ֶּמִּני ֵהִׂשירּו ְולֹא יָָדְעִּתי ַּכְסָּפם ּוְזָהָבם ָעׂשּו ָלֶהם ֲעַצִּבים ְלַמַען ִיָּכֵרת:  ֵהם ִהְמִליכּו ְולֹא מִ 8:4
ָזַנח ֶעְגֵל ֹׁשְמרֹון ָחָרה ַאִּפי ָּבם ַעד־ָמַתי לֹא יּוְכלּו ִנָּקֹין: 8:5
ִהים הּוא ִּכי־ְׁשָבִבי8:6 ם ִיְהיֶה ֵעֶגל ֹׁשְמרֹון:  ִּכי ִמִּיְׂשָרֵאל ְוהּוא ָחָרׁש ָעָׂשהּו ְולֹא ֱא
ִּכי רּוַח ִיְזָרעּו ְוסּוָפָתה ִיְקֹצרּו ָקָמה ֵאין־לֹו ֶצַמח ְּבִלי יֲַעֶׂשה־ֶּקַמח אּוַלי יֲַעֶׂשה ָזִרים ִיְבָלֻעהּו:  8:7
ִנְבַלע ִיְׂשָרֵאל ַעָּתה ָהיּו ַבּגֹוִים ִּכְכִלי ֵאין־ֵחֶפץ ּבֹו: 8:8
ֶּפֶרא ּבֹוֵדד לֹו ֶאְפַרִים ִהְתנּו ֲאָהִבים ִּכי־ֵהָּמה ָעלּו ַאּׁשּור 8:9

ַּגם ִּכי־ִיְתנּו ַבּגֹוִים ַעָּתה ֲאַקְּבֵצם וַָּיֵחּלּו ְּמָעט ִמַּמָּׂשא ֶמֶל ָׂשִרים:  8:10
ִּכי־ִהְרָּבה ֶאְפַרִים ִמְזְּבֹחת ַלֲחטֹא ָהיּו־לֹו ִמְזְּבחֹות ַלֲחטֹא: 8:11
י ּתֹוָרִתי ְּכמֹו־ָזר ֶנְחָׁשבּו:  אכתוב־ֶאְכָּתב־לֹו רבו ֻרּבֵ 8:12
יָׁשּובּו  ִזְבֵחי ַהְבָהַבי ִיְזְּבחּו ָבָׂשר וַּיֹאֵכלּו ְיהוָה לֹא ָרָצם ַעָּתה ִיְזֹּכר ֲעוָנם ְוִיְפֹקד ַחּטֹאוָתם ֵהָּמה ִמְצַרִים8:13

:  1ּוְבַאּׁשּור ָטֵמא יֹאֵכלּו 
ְכָלה  וִַּיְׁשַּכח ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ֹעֵׂשהּו וִַּיֶבן ֵהיָכלֹות ִויהּוָדה ִהְרָּבה ָעִרים ְּבֻצרֹות ְוִׁשַּלְחִּתי־ֵאׁש ְּבָעָריו ְואָ 8:14

ַאְרְמֹנֶתיָה: 
ֶהי ָאַהְבָּת ֶאְתָנן ַעל ָּכל־ָּגְרנֹות ָּדָגן:  ַאל־ִּתְׂשַמח ִיְׂשָראֵ 9:1 ל ֶאל־ִּגיל ָּכַעִּמים ִּכי ָזִניָת ֵמַעל ֱא
ֹּגֶרן וָיֶֶקב לֹא ִיְרֵעם ְוִתירֹוׁש ְיַכֶחׁש ָּבּה: 9:2
לֹא יְֵׁשבּו ְּבֶאֶרץ ְיהוָה ְוָׁשב ֶאְפַרִים ִמְצַרִים ּוְבַאּׁשּור ָטֵמא יֹאֵכלּו:  9:3
יָבֹוא  כּו ַליהוָה יִַין ְולֹא יֶֶעְרבּו־לֹו ִזְבֵחיֶהם ְּכֶלֶחם אֹוִנים ָלֶהם ָּכל־ֹאְכָליו ִיַטָּמאו ִּכי־ַלְחָמם ְלַנְפָׁשם לֹא לֹא־ִיּסְ 9:4

ֵּבית ְיהוָה:  
ַמה־ַּתֲעׂשּו ְליֹום מֹוֵעד ּוְליֹום ַחג־ְיהוָה: 9:5
ְּתַקְּבֵרם ַמְחַמד ְלַכְסָּפם ִקּמֹוׂש ִייָרֵׁשם חֹוַח ְּבָאֳהֵליֶהם: ִּכי־ִהֵּנה ָהְלכּו ִמֹּׁשד ִמְצַרִים ְּתַקְּבֵצם ֹמף9:6
ַרָּבה ַמְׂשֵטָמה: ָּבאּו ְיֵמי ַהְּפֻקָּדה ָּבאּו ְיֵמי ַהִׁשֻּלם יְֵדעּו ִיְׂשָרֵאל ֱאִויל ַהָּנִביא ְמֻׁשָּגע ִאיׁש ָהרּוַח ַעל ֹרב ֲעוְנ וְ 9:7
ָהי ָנבִ 9:8 ָהיו:  ֹצֶפה ֶאְפַרִים ִעם־ֱא יא ַּפח ָיקֹוׁש ַעל־ָּכל־ְּדָרָכיו ַמְׂשֵטָמה ְּבֵבית ֱא
ֶהְעִמיקּו־ִׁשֵחתּו ִּכיֵמי ַהִּגְבָעה ִיְזּכֹור ֲעוָנם ִיְפקֹוד ַחּטֹאוָתם: 9:9

ֹוֵתיֶכם ֵהָּמה ָּבאּו ַבַעל־ְּפעֹור וִַּיָּנְזרּו  ַּכֲעָנִבים ַּבִּמְדָּבר ָמָצאִתי ִיְׂשָרֵאל ְּכִבּכּוָרה ִבְתֵאָנה ְּבֵראִׁשיָתּה ָרִאיִתי ֲאב 9:10
ַלֹּבֶׁשת וִַּיְהיּו ִׁשּקּוִצים ְּכָאֳהָבם:  

ֶאְפַרִים ָּכעֹוף ִיְתעֹוֵפף ְּכבֹוָדם ִמֵּלָדה ּוִמֶּבֶטן ּוֵמֵהָריֹון: 9:11
ְּבׂשּוִרי ֵמֶהם:  ִּכי ִאם־ְיַגְּדלּו ֶאת־ְּבֵניֶהם ְוִׁשַּכְלִּתים ֵמָאָדם ִּכי־ַגם־אֹוי ָלֶהם9:12
ֶאְפַרִים ַּכֲאֶׁשר־ָרִאיִתי ְלצֹור ְׁשתּוָלה ְבָנוֶה ְוֶאְפַרִים ְלהֹוִציא ֶאל־ֹהֵרג ָּבָניו:  9:13
ֵּתן־ָלֶהם ְיהוָה ַמה־ִּתֵּתן ֵּתן־ָלֶהם ֶרֶחם ַמְׁשִּכיל ְוָׁשַדִים ֹצְמִקים: 9:14
ַעל ֹרַע ַמַעְלֵליֶהם ִמֵּביִתי ֲאָגְרֵׁשם לֹא אֹוֵסף ַאֲהָבָתם ָּכל־ָׂשֵריֶהם ָּכל־ָרָעָתם ַּבִּגְלָּגל ִּכי־ָׁשם ְׂשֵנאִתים 9:15

ֹסְרִרים:  

1 13 // LXX ּוְבַאּׁשּור ָטֵמא יֹאֵכלּו omit MT Tg Syr Vg (ּוְבַאּׁשּור וִַּיְׁשַּכח)



ֻהָּכה ֶאְפַרִים ָׁשְרָׁשם יֵָבׁש ְּפִרי בלי־ַבל־יֲַעׂשּון ַּגם ִּכי יֵֵלדּון ְוֵהַמִּתי ַמֲחַמֵּדי ִבְטָנם: 9:16
ַהי ִּכי לֹא ָׁשְמעּו לֹו9:17 ְוִיְהיּו ֹנְדִדים ַּבּגֹוִים: ִיְמָאֵסם ֱא
ת: ֶּגֶפן ּבֹוֵקק ִיְׂשָרֵאל ְּפִרי ְיַׁשֶּוה־ּלֹו ְּכֹרב ְלִפְריֹו ִהְרָּבה ַלִּמְזְּבחֹות ְּכטֹוב ְלַאְרצֹו ֵהיִטיבּו ַמֵּצבֹו 10:1
ָתם: ָחַלק ִלָּבם ַעָּתה יְֶאָׁשמּו הּוא יֲַעֹרף ִמְזְּבחֹוָתם ְיֹׁשֵדד ַמֵּצבֹו10:2
ִּכי ַעָּתה יֹאְמרּו ֵאין ֶמֶל ָלנּו ִּכי לֹא יֵָראנּו ֶאת־ְיֹהוָה ְוַהֶּמֶל ַמה־ַּיֲעֶׂשה־ָּלנּו:  10:3
ִּדְּברּו ְדָבִרים ָאלֹות ָׁשְוא ָּכֹרת ְּבִרית ּוָפַרח ָּכרֹאׁש ִמְׁשָּפט ַעל ַּתְלֵמי ָׂשָדי:  10:4
ֹׁשְמרֹון ִּכי־ָאַבל ָעָליו ַעּמֹו ּוְכָמָריו ָעָליו יִָגילּו ַעל־ְּכבֹודֹו ִּכי־ָגָלה ִמֶּמּנּו: ְלֵעֶגל ֵּבית ָאוֶן יָגּורּו ְׁשַכן10:5
ָנה ֶאְפַרִים ִיָּקח ְויֵבֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ֵמֲעָצתֹו:  יּוָבל ִמְנָחה ְלֶמֶל יֵָרב ָּבְׁש 1ַּגם־אֹותֹו ְלַאּׁשּור ָאסּור10:6
ִנְדֶמה ֹׁשְמרֹון ַמְלָּכּה ְּכֶקֶצף ַעל־ְּפֵני־ָמִים:  10:7
ְוַלְּגָבעֹות  2ינּו ְוִנְׁשְמדּו ָּבמֹות ֵּבית ָאוֶן ַחַּטאת ִיְׂשָרֵאל קֹוץ ְוַדְרַּדר יֲַעֶלה ַעל־ִמְזְּבחֹוָתם ְוָאְמרּו ֶלָהִרים ִנְפלּו ָעלֵ 10:8
: 3ַּכּסּונּו
ְבָעה ִמְלָחָמה ַעל־ְּבֵני ַעְלוָה: ִמיֵמי ַהִּגְבָעה ָחָטאָת ִיְׂשָרֵאל ָׁשם ָעָמדּו לֹא־ַתִּׂשיֵגם ַּבּגִ 10:9

ָּבאִתי ֲאיְַּסֵרם ְוֻאְּספּו ֲעֵליֶהם ַעִּמים ְּביְֻּסָרם ִלְׁשֵּתי עֹוֹנָתם: 10:10
ה ְיַׂשֶּדד־לֹו  ְוֶאְפַרִים ֶעְגָלה ְמֻלָּמָדה ֹאַהְבִּתי ָלדּוׁש וֲַאִני ָעַבְרִּתי ַעל־טּוב ַצָּואָרּה ַאְרִּכיב ֶאְפַרִים יֲַחרֹוׁש ְיהּודָ 10:11
יֲַעֹקב: 
ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה ִקְצרּו ְלִפי־ֶחֶסד ִנירּו ָלֶכם ִניר ְוֵעת ִלְדרֹוׁש ֶאת־ְיהוָה ַעד־יָבֹוא ְוֹיֶרה ֶצֶדק ָלֶכם:  10:12
: ֲחַרְׁשֶּתם־ֶרַׁשע ַעְוָלָתה ְקַצְרֶּתם ֲאַכְלֶּתם ְּפִרי־ָכַחׁש ִּכי־ָבַטְחָּת ְבַדְרְּכ ְּבֹרב10:13 ִּגּבֹוֶרי
ה:  ְוָקאם ָׁשאֹון ְּבַעֶּמ ְוָכל־ִמְבָצֶרי יּוַּׁשד ְּכֹׁשד ַׁשְלַמן ֵּבית ַאְרֵבאל ְּביֹום ִמְלָחָמה ֵאם ַעל־ָּבִנים ֻרָּטׁשָ 10:14
:  ָּכָכה ָעָׂשה ָלֶכם ֵּבית־ֵאל ִמְּפֵני ָרַעת ָרַעְתֶכם ַּבַּׁשַחר ִנְדֹמה ִנְדָמה ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל10:15

: ִּכי ַנַער ִיְׂשָרֵאל וָֹאֲהֵבהּו ּוִמִּמְצַרִים ָקָראִתי ִלְבִני11:1
ְּכָקְרִאי ָלֶהם ֵּכן ָהְלכּו ִמָּפַני ַהם ַלְּבָעִלים ְיַזֵּבחּו ְוַלְּפִסִלים ְיַקֵּטרּון: 11:2
אִתים: ְוָאֹנִכי ִתְרַּגְלִּתי ְלֶאְפַרִים ָקָחם ַעל־ְזרֹוֹעָתי ְולֹא יְָדעּו ִּכי ְרפָ 11:3
ְּבַחְבֵלי ָאָדם ֶאְמְׁשֵכם ַּבֲעֹבתֹות ַאֲהָבה וֶָאְהיֶה ָלֶהם ִּכְמִריֵמי ֹעל ַעל ְלֵחיֶהם ְוַאט ֵאָליו אֹוִכיל: 11:4
לֹא יָׁשּוב ֶאל־ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוַאּׁשּור הּוא ַמְלּכֹו ִּכי ֵמֲאנּו ָלׁשּוב: 11:5
יו ְוָאָכָלה ִמֹּמֲעצֹוֵתיֶהם: ְוָחָלה ֶחֶרב ְּבָעָריו ְוִכְּלָתה ַבּדָ 11:6
ְוַעִּמי ְתלּוִאים ִלְמׁשּוָבִתי ְוֶאל־ַעל ִיְקָרֻאהּו יַַחד לֹא ְירֹוֵמם: 11:7
חּוָמי:  ד ִנְכְמרּו נִ ֵאי ֶאֶּתְנ ֶאְפַרִים ֲאַמֶּגְנ ִיְׂשָרֵאל ֵאי ֶאֶּתְנ ְכַאְדָמה ֲאִׂשיְמ ִּכְצבֹאִים ֶנְהַּפ ָעַלי ִלִּבי יַחַ 11:8
יר:  לֹא ֶאֱעֶׂשה ֲחרֹון ַאִּפי לֹא ָאׁשּוב ְלַׁשֵחת ֶאְפָרִים ִּכי ֵאל ָאֹנִכי ְולֹא־ִאיׁש ְּבִקְרְּב ָקדֹוׁש ְולֹא ָאבֹוא ְּבעִ 11:9

ַאֲחֵרי ְיהוָה יְֵלכּו ְּכַאְריֵה ִיְׁשָאג ִּכי־הּוא ִיְׁשַאג ְויֶֶחְרדּו ָבִנים ִמָּים: 11:10
ִצּפֹור ִמִּמְצַרִים ּוְכיֹוָנה ֵמֶאֶרץ ַאּׁשּור ְוהֹוַׁשְבִּתים ַעל־ָּבֵּתיֶהם ְנֻאם־ְיהוָה: יֶֶחְרדּו כְ 11:11

ְסָבֻבִני ְבַכַחׁש ֶאְפַרִים ּוְבִמְרָמה ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה ֹעד ָרד ִעם־ֵאל ְוִעם־ְקדֹוִׁשים ֶנֱאָמן:  12:1
ָקִדים ָּכל־ַהּיֹום ָּכָזב וָֹׁשד יְַרֶּבה ּוְבִרית ִעם־ַאּׁשּור ִיְכֹרתּו ְוֶׁשֶמן ְלִמְצַרִים יּוָבל:  ֶאְפַרִים ֹרֶעה רּוַח ְוֹרֵדף 12:2
ְוִריב ַליהוָה ִעם־ְיהּוָדה ְוִלְפֹקד ַעל־יֲַעֹקב ִּכְדָרָכיו ְּכַמֲעָלָליו יִָׁשיב לֹו: 12:3
ִהים: ַּבֶּבֶטן ָעַקב ֶאת־ָאִחיו ּוְבאֹונֹו ָׂשָרה ֶאת־ֱא12:4
וָָּיַׂשר ֶאל־ַמְלָא וַּיָֻכל ָּבָכה וִַּיְתַחֶּנן־לֹו ֵּבית־ֵאל ִיְמָצֶאּנּו ְוָׁשם ְיַדֵּבר ִעּמֹו:  12:5
ֵהי ַהְּצָבאֹות ְיהוָה ִזְכרֹו:  12:6 וַיהוָה ֱא
ֶהי ָּתִמיד:  12:7 ֶהי ָתׁשּוב ֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט ְׁשֹמר ְוַקֵּוה ֶאל־ֱא ְוַאָּתה ֵּבא
ְּכַנַען ְּביָדֹו מֹאְזֵני ִמְרָמה ַלֲעֹׁשק ָאֵהב:  12:8
וַּיֹאֶמר ֶאְפַרִים ַא ָעַׁשְרִּתי ָמָצאִתי אֹון ִלי ָּכל־ְיִגיַעי לֹא ִיְמְצאּו־ִלי ָעון ֲאֶׁשר־ֵחְטא:  12:9

ֶהי ֶהֱעִלִתי12:10 ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֹעד אֹוִׁשיְב ָבֳאָהִלים ִּכיֵמי מֹוֵעד:  4ְוָאֹנִכי ְיהוָה ֱא
ְוִדַּבְרִּתי ַעל־ַהְּנִביִאים ְוָאֹנִכי ָחזֹון ִהְרֵּביִתי ּוְביַד ַהְּנִביִאים ֲאַדֶּמה:  12:11
־ָׁשְוא ָהיּו ּבַ 12:12 ִּגְלָּגל ְׁשוִָרים ִזֵּבחּו ַּגם ִמְזְּבחֹוָתם ְּכַגִּלים ַעל ַּתְלֵמי ָׂשָדי: ִאם־ִּגְלָעד ָאוֶן ַא
וִַּיְבַרח יֲַעֹקב ְׂשֵדה ֲאָרם וַַּיֲעֹבד ִיְׂשָרֵאל ְּבִאָּׁשה ּוְבִאָּׁשה ָׁשָמר: 12:13

1 6 // LXX ָאסּור  omit MT Tg Syr Vg (ְלַאּׁשּור ָאסּור )
2 8 // LXX(A-106) Mss Eth(p) Arm and Luke 23:30 נִ ְפלּו ָעֵלינּו MT ַּכּסּונּו
3 8 // LXX(A-106) Mss Eth(p) Arm and Luke 23:30 ַּכּסּונּו MT ִנְפלּו ָעֵלינּו
4 10 // LXX ֶהֱעִלִתי  omit MT Tg Syr Vg ֶהי הֶ ֱעִלִתי ) (ֱא



ּוְבָנִביא ֶהֱעָלה ְיהוָה ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים ּוְבָנִביא ִנְׁשָמר: 12:14
ִהְכִעיס ֶאְפַרִים ַּתְמרּוִרים ְוָדָמיו ָעָליו ִיּטֹוׁש ְוֶחְרָּפתֹו יִָׁשיב לֹו ֲאֹדָניו: 12:15

ְּכַדֵּבר ֶאְפַרִים ְרֵתת ָנָׂשא הּוא ְּבִיְׂשָרֵאל וֶַּיְאַׁשם ַּבַּבַעל וַָּיֹמת:  13:1
ה ָלֶהם ֵהם ֹאְמִרים  ְוַעָּתה יֹוִספּו ַלֲחטֹא וַַּיְעׂשּו ָלֶהם ַמֵּסָכה ִמַּכְסָּפם ּכִ 13:2 ְתבּוָנם ֲעַצִּבים ַמֲעֵׂשה ָחָרִׁשים ּכֻ

ֹזְבֵחי ָאָדם ֲעָגִלים ִיָּׁשקּון:  
ָלֵכן ִיְהיּו ַּכֲעַנן־ֹּבֶקר ְוַכַּטל ַמְׁשִּכים ֹהֵל ְּכֹמץ ְיֹסֵער ִמֹּגֶרן ּוְכָעָׁשן ֵמֲאֻרָּבה: 13:3
ֶהי ֵמֶאֶרץ ִמְצרָ 13:4 ִהים זּוָלִתי לֹא ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי:  ְוָאֹנִכי ְיהוָה ֱא ִים וֵא
ֲאִני ְרִעיִתי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ַּתְלֻאבֹות:  13:5
ְּכַמְרִעיָתם וִַּיְׂשָּבעּו ָׂשְבעּו וַָּיָרם ִלָּבם ַעל־ֵּכן ְׁשֵכחּוִני:  13:6
ּׁשּור:  וֱָאִהי ָלֶהם ְּכמֹו־ָׁשַחל ְּכָנֵמר ַעל־ֶּדֶר אַ 13:7
ֶאְפְּגֵׁשם ְּכֹדב ַׁשּכּול ְוֶאְקַרע ְסגֹור ִלָּבם ְוֹאְכֵלם ָׁשם ְּכָלִביא ַחַּית ַהָּׂשֶדה ְּתַבְּקֵעם: 13:8
13:9  : ִׁשֶחְת ִיְׂשָרֵאל ִּכי־ִמי ְבֶעְזֶר

 ְּתָנה־ִּלי ֶמֶל ְוָׂשִרים:  ַאֵּיה ַמְלְּכ ֵאפֹוא ְויֹוִׁשיֲע ְּבָכל־ָעֶרי ְוֹׁשְפֶטי ֲאֶׁשר ָאַמְרּתָ 13:10
ֶאֶּתן־ְל ֶמֶל ְּבַאִּפי ְוֶאַּקח ְּבֶעְבָרִתי: 13:11
ָצרּור ֲעון ֶאְפָרִים ְצפּוָנה ַחָּטאתֹו:  13:12
ֶחְבֵלי יֹוֵלָדה יָֹבאּו לֹו הּוא־ֵבן לֹא ָחָכם ִּכי־ֵעת לֹא־ַיֲעֹמד ְּבִמְׁשַּבר ָּבִנים: 13:13
ד ְׁשאֹול ֶאְפֵּדם ִמָּמוֶת ֶאְגָאֵלם ַאֵּיה ִנְצחֹוְנך ָמוֶת ַאֵּיה ָקָטְב ְׁשאֹול ֹנַחם ִיָּסֵתר ֵמֵעיָני:  ִמּיַ 13:14
ֶסה אֹוַצר  ִּכי הּוא ֵּבן ַאִחים יְַפִריא יָבֹוא ָקִדים רּוַח ְיהוָה ִמִּמְדָּבר ֹעֶלה ְויֹוִביׁש ְמקֹורֹו ְויֲַחִריב ַמְעיָנֹו הּוא ִיְׁש 13:15

ָּכל־ְּכִלי ֶחְמָּדה:  
ֶהיָה ַּבֶחֶרב ִיֹּפלּו ֹעְלֵליֶהם ְיֻרָּטׁשּו ְוָהִרּיֹוָתיו ְיֻבָּקעּו:14:1 ֶּתְאַׁשם ֹׁשְמרֹון ִּכי ָמְרָתה ֵּבא
14:2  : ֶהי ִּכי ָכַׁשְלָּת ַּבֲעוֶנ ׁשּוָבה ִיְׂשָרֵאל ַעד ְיהוָה ֱא
ְׂשָפֵתינּו: 1־ְיהוָה ִאְמרּו ֵאָליו ָּכל־ִּתָּׂשא ָעון ְוַקח־טֹוב ּוְנַׁשְּלָמה ִפְריָם ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל14:3
ֵהינּו ְלַמֲעׂשֵ 14:4 ה יֵָדינּו ֲאֶׁשר־ְּב ְיֻרַחם יָתֹום:  ַאּׁשּור לֹא יֹוִׁשיֵענּו ַעל־סּוס לֹא ִנְרָּכב ְולֹא־נֹאַמר עֹוד ֱא
ֶאְרָּפא ְמׁשּוָבָתם ֹאֲהֵבם ְנָדָבה ִּכי ָׁשב ַאִּפי ִמֶּמּנּו:  14:5
ֶאְהיֶה ַכַּטל ְלִיְׂשָרֵאל ִיְפַרח ַּכּׁשֹוַׁשָּנה ְויַ ָׁשָרָׁשיו ַּכְּלָבנֹון: 14:6
לֹו ַּכְּלָבנֹון:  יְֵלכּו ֹיְנקֹוָתיו ִויִהי ַכַּזִית הֹודֹו ְוֵריחַ 14:7
ָדָגן ְוִיְפְרחּו ַכָּגֶפן ִזְכרֹו ְּכיֵין ְלָבנֹון: 2יָֻׁשבּו ֹיְׁשֵבי ְבִצּלֹו ְיַחּיּו ִיְרְויּו 14:8
ֲעַצִּבים ֲאִני ָעִניִתי וֲַאׁשּוֶרּנּו ֲאִני ִּכְברֹוׁש ַרֲעָנן ִמֶּמִּני ֶּפְרְי ִנְמָצא:  ֶאְפַרִים ַמה־ִּלי עֹוד לָ 14:9

ִמי ָחָכם ְויֵָבן ֵאֶּלה ָנבֹון ְויֵָדֵעם ִּכי־ְיָׁשִרים ַּדְרֵכי ְיהוָה ְוַצִּדִקים יְֵלכּו ָבם ּוֹפְׁשִעים ִיָּכְׁשלּו ָבם:14:10
Joel יואל
ֲאֶׁשר ָהיָה ֶאל־יֹוֵאל ֶּבן־ְּפתּוֵאל:  ְּדַבר־ְיהוָה 1:1
ִׁשְמעּו־זֹאת ַהְּזֵקִנים ְוַהֲאִזינּו ֹּכל יֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ ֶהָהְיָתה ּזֹאת ִּביֵמיֶכם ְוִאם ִּביֵמי ֲאֹבֵתיֶכם:  1:2
ָעֶליָה ִלְבֵניֶכם ַסֵּפרּו ּוְבֵניֶכם ִלְבֵניֶהם ּוְבֵניֶהם ְלדֹור ַאֵחר: 1:3
ָאַכל ָהַאְרֶּבה ְויֶֶתר ָהַאְרֶּבה ָאַכל ַהָּיֶלק ְויֶֶתר ַהֶּיֶלק ָאַכל ֶהָחִסיל:  יֶֶתר ַהָּגָזם1:4
ָהִקיצּו ִׁשּכֹוִרים ּוְבכּו ְוֵהיִללּו ָּכל־ֹׁשֵתי יִָין ַעל־ָעִסיס ִּכי ִנְכַרת ִמִּפיֶכם:  1:5
ְריֵה ּוְמַתְּלעֹות ָלִביא לֹו: ִּכי־גֹוי ָעָלה ַעל־ַאְרִצי ָעצּום ְוֵאין ִמְסָּפר ִׁשָּניו ִׁשֵּני אַ 1:6
ָׂשם ַּגְפִני ְלַׁשָּמה ּוְתֵאָנִתי ִלְקָצָפה ָחׂשֹף ֲחָׂשָפּה ְוִהְׁשִלי ִהְלִּבינּו ָׂשִריֶגיָה:  1:7
ֱאִלי ִּכְבתּוָלה ֲחֻגַרת־ַׂשק ַעל־ַּבַעל ְנעּוֶריָה:  1:8
ים ְמָׁשְרֵתי ְיהוָה:  ָהְכַרת ִמְנָחה וֶָנֶס ִמֵּבית ְיהוָה ָאְבלּו ַהֹּכֲהנִ 1:9

ֻׁשַּדד ָׂשֶדה ָאְבָלה ֲאָדָמה ִּכי ֻׁשַּדד ָּדָגן הֹוִביׁש ִּתירֹוׁש ֻאְמַלל ִיְצָהר:  1:10
ֹהִביׁשּו ִאָּכִרים ֵהיִלילּו ֹּכְרִמים ַעל־ִחָּטה ְוַעל־ְׂשֹעָרה ִּכי ָאַבד ְקִציר ָׂשֶדה:  1:11
ָלה ִרּמֹון ַּגם־ָּתָמר ְוַתּפּוַח ָּכל־ֲעֵצי ַהָּׂשֶדה יֵָבׁשּו ִּכי־ֹהִביׁש ָׂשׂשֹון ִמן־ְּבֵני  ַהֶּגֶפן הֹוִביָׁשה ְוַהְּתֵאָנה ֻאְמלָ 1:12
ָאָדם: 
ָהי ִּכי ִנְמַנע ִמֵּבי 1:13 ֵהיכֶ ִחְגרּו ְוִסְפדּו ַהֹּכֲהִנים ֵהיִלילּו ְמָׁשְרֵתי ִמְזֵּבַח ֹּבאּו ִלינּו ַבַּׂשִּקים ְמָׁשְרֵתי ֱא ם ִמְנָחה  ת ֱא

 : וָָנֶס
ֵהיֶכם ְוַזֲעקּו ֶאל־ְיהוָה:  1:14 ַקְּדׁשּו־צֹום ִקְראּו ֲעָצָרה ִאְספּו ְזֵקִנים ֹּכל ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ֵּבית ְיהוָה ֱא

1 3 // LXX cf. II Kings 19:29; Isaiah 37:30; Hebrews 13:15 ִפְריָם MT ָפִרים
2 8 // LXX ִיְרְויּו omit MT Tg Syr Vg (ְיַחּיּוִיְרְויּו)



ֲאָהּה ַלּיֹום ִּכי ָקרֹוב יֹום ְיהוָה ּוְכֹׁשד ִמַׁשַּדי יָבֹוא:  1:15
ֵהינּו ִׂשְמָחה וִָגיל: ֲהלֹוא ֶנֶגד ֵעיֵנינּו ֹאֶכל ִנְכָרת מִ 1:16 ֵּבית ֱא
ָעְבׁשּו ְפֻרדֹות ַּתַחת ֶמְגְרֹפֵתיֶהם ָנַׁשּמּו ֹאָצרֹות ֶנֶהְרסּו ַמְּמֻגרֹות ִּכי ֹהִביׁש ָּדָגן:  1:17
ַמה־ֶּנֶאְנָחה ְבֵהָמה ָנֹבכּו ֶעְדֵרי ָבָקר ִּכי ֵאין ִמְרֶעה ָלֶהם ַּגם־ֶעְדֵרי ַהּצֹאן ֶנְאָׁשמּו:  1:18
ֶלי ְיהוָה ֶאְקָרא ִּכי ֵאׁש ָאְכָלה ְנאֹות ַהִּמְדָּבר ְוֶלָהָבה ִלֲהָטה ָּכל־ֲעֵצי ַהָּׂשֶדה:  אֵ 1:19
ַּגם־ַּבֲהמֹות ָׂשֶדה ַּתֲערֹוג ֵאֶלי ִּכי יְָבׁשּו ֲאִפיֵקי ָמִים ְוֵאׁש ָאְכָלה ְנאֹות ַהִּמְדָּבר:1:20

ָקְדִׁשי ִיְרְּגזּו ֹּכל ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִּכי־ָבא יֹום־ְיהוָה ִּכי ָקרֹוב: ִּתְקעּו ׁשֹוָפר ְּבִצּיֹון ְוָהִריעּו ְּבַהר 2:1
ְוַאֲחָריו יֹום ֹחֶׁש וֲַאֵפָלה יֹום ָעָנן וֲַעָרֶפל ִּכְׁשֹחר ָּפֻרׂש ַעל־ֶהָהִרים ַעם ַרב ְוָעצּום ָּכֹמהּו לֹא ִנְהיָה ִמן־ָהעֹוָלם2:2

לֹא יֹוֵסף ַעד־ְׁשֵני ּדֹור וָדֹור:  
לֹא־ָהְיָתה ּלֹו:  ְלָפָניו ָאְכָלה ֵאׁש ְוַאֲחָריו ְּתַלֵהט ֶלָהָבה ְּכַגן־ֵעֶדן ָהָאֶרץ ְלָפָניו ְוַאֲחָריו ִמְדַּבר ְׁשָמָמה ְוַגם־ְּפֵליָטה  2:3
ְּכַמְרֵאה סּוִסים ַמְרֵאהּו ּוְכָפָרִׁשים ֵּכן ְירּוצּון:  2:4
ַרֵּקדּון ְּכקֹול ַלַהב ֵאׁש ֹאְכָלה ָקׁש ְּכַעם ָעצּום ֱערּו ַלִּמְלָחָמה:  ְּכקֹול ַמְרָּכבֹות ַעל־ָראֵׁשי ֶהָהִרים יְ 2:5
ִמָּפָניו יִָחילּו ַעִּמים ָּכל־ָּפִנים ִקְּבצּו ָפארּור:  2:6
ֹוָתם: ְּכִגּבֹוִרים ְיֻרצּון ְּכַאְנֵׁשי ִמְלָחָמה יֲַעלּו חֹוָמה ְוִאיׁש ִּבְדָרָכיו יֵֵלכּון ְולֹא ְיַעְּבטּון ֹאְרח2:7
ְוִאיׁש ָאִחיו לֹא ִיְדָחקּון ֶּגֶבר ִּבְמִסָּלתֹו יֵֵלכּון ּוְבַעד ַהֶּׁשַלח ִיֹּפלּו לֹא ִיְבָצעּו:  2:8
ָּבִעיר יָֹׁשּקּו ַּבחֹוָמה ְיֻרצּון ַּבָּבִּתים יֲַעלּו ְּבַעד ַהַחּלֹוִנים יָֹבאּו ַּכַּגָּנב: 2:9

ִים ֶׁשֶמׁש ְויֵָרַח ָקָדרּו ְוכֹוָכִבים ָאְספּו ָנְגָהם: ְלָפָניו ָרְגָזה ֶאֶרץ ָרֲעׁשּו ָׁשמָ 2:10
ד ּוִמי ְיִכיֶלּנּו:  וַיהוָה ָנַתן קֹולֹו ִלְפֵני ֵחילֹו ִּכי ַרב ְמֹאד ַמֲחֵנהּו ִּכי ָעצּום ֹעֵׂשה ְדָברֹו ִּכי־ָגדֹול יֹום־ְיהוָה ְונֹוָרא ְמאֹ 2:11
ָכל־ְלַבְבֶכם ּוְבצֹום ּוְבְבִכי ּוְבִמְסֵּפד:  ְוַגם־ַעָּתה ְנֻאם־ְיהוָה ֻׁשבּו ָעַדי ּבְ 2:12
ֵהיֶכם ִּכי־ַחּנּון ְוַרחּום הּוא ֶאֶר ַאַּפִים ְוַרב־ֶחֶסד 2:13 ְוִנָחם ְוִקְרעּו ְלַבְבֶכם ְוַאל־ִּבְגֵדיֶכם ְוׁשּובּו ֶאל־ְיהוָה ֱא

ַעל־ָהָרָעה: 
ֵהיֶכם:ִמי יֹוֵדַע יָׁשּוב ְוִנָחם ְוִהְׁשִאיר ַאֲחָריו ְּברָ 2:14 ָכה ִמְנָחה וֶָנֶס ַליהוָה ֱא
ִּתְקעּו ׁשֹוָפר ְּבִצּיֹון ַקְּדׁשּו־צֹום ִקְראּו ֲעָצָרה:  2:15
ִאְספּו־ָעם ַקְּדׁשּו ָקָהל ִקְבצּו ְזֵקִנים ִאְספּו עֹוָלִלים ְוֹיְנֵקי ָׁשָדִים יֵֵצא ָחָתן ֵמֶחְדרֹו ְוַכָּלה ֵמֻחָּפָתּה:2:16
ָּפה  ם ְוַלִּמְזֵּבַח ִיְבּכּו ַהֹּכֲהִנים ְמָׁשְרֵתי ְיהוָה ְויֹאְמרּו חּוָסה ְיהוָה ַעל־ַעֶּמ ְוַאל־ִּתֵּתן ַנֲחָלְת ְלֶחְר ֵּבין ָהאּולָ 2:17

ֵהיֶהם:   ְלָמָׁשל־ָּבם ּגֹוִים ָלָּמה יֹאְמרּו ָבַעִּמים ַאֵּיה ֱא
וְַיַקֵּנא ְיהוָה ְלַאְרצֹו וַַּיְחֹמל ַעל־ַעּמֹו:  2:18

ּוְׂשַבְעֶּתם ֹאתֹו ְולֹא־ֶאֵּתן 1וַַּיַען ְיהוָה וַּיֹאֶמר ְלַעּמֹו ִהְנִני ֹׁשֵלַח ָלֶכם ֶאת־ַהָּדָגן ְוַהִּתירֹוׁש ְוַהִּיְצָהר ַוֲאַכְלֶּתם :192
ֶכם עֹוד ֶחְרָּפה ַּבּגֹוִים: ֶאְת 

ֶאל־ַהָּים  ְוֶאת־ַהְּצפֹוִני ַאְרִחיק ֵמֲעֵליֶכם ְוִהַּדְחִּתיו ֶאל־ֶאֶרץ ִצָּיה ּוְׁשָמָמה ֶאת־ָּפָניו ֶאל־ַהָּים ַהַּקְדֹמִני ְוֹספֹו 2:20
ָהַאֲחרֹון ְוָעָלה ָבְאׁשֹו ְוַתַעל ַצֲחָנתֹו ִּכי ִהְגִּדיל ַלֲעׂשֹות:  

יְרִאי ֲאָדָמה ִּגיִלי ּוְׂשָמִחי ִּכי־ִהְגִּדיל ְיהוָה ַלֲעׂשֹות: ַאל־ִּת 2:21
ַאל־ִּתיְראּו ַּבֲהמֹות ָׂשַדי ִּכי ָדְׁשאּו ְנאֹות ִמְדָּבר ִּכי־ֵעץ ָנָׂשא ִפְריֹו ְּתֵאָנה וֶָגֶפן ָנְתנּו ֵחיָלם:  2:22
ֵהיֶכם ִּכי־נָ 2:23 ַתן ָלֶכם ֶאת־ַהּמֹוֶרה ִלְצָדָקה וַּיֹוֶרד ָלֶכם ֶּגֶׁשם מֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ּוְבֵני ִצּיֹון ִּגילּו ְוִׂשְמחּו ַּביהוָה ֱא

ָּכִראׁשֹון:  
ּוָמְלאּו ַהֳּגָרנֹות ָּבר ְוֵהִׁשיקּו ַהְיָקִבים ִּתירֹוׁש ְוִיְצָהר: 2:24
ָּגָזם ֵחיִלי ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ִׁשַּלְחִּתי ָּבֶכם:  ְוִׁשַּלְמִּתי ָלֶכם ֶאת־ַהָּׁשִנים ֲאֶׁשר ָאַכל ָהַאְרֶּבה ַהֶּיֶלק ְוֶהָחִסיל ְוהַ 2:25
ֵהיֶכם ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ִעָּמֶכם ְלַהְפִליא ְולֹא־יֵֹבׁשּו ַעּמִ 2:26 י ְלעֹוָלם:  וֲַאַכְלֶּתם ָאכֹול ְוָׂשבֹוַע ְוִהַּלְלֶּתם ֶאת־ֵׁשם ְיהוָה ֱא
ֵהיֶכם ְוֵאין עֹוד ְולֹא־יֵֹבׁשּו ַעִּמי ְלעֹוָלם: ִויַדְעֶּתם ִּכי ְבֶקֶרב ִיְׂשָרֵאל ָאִני וֲַאִני ְיהוָה2:27 ֱא

מּו3:1 מֹות יֲַח ן ּוַּבחּוֵריֶכם  ְוָהיָה ַאֲחֵרי־ֵכן ֶאְׁשּפֹו ֶאת־רּוִחי ַעל־ָּכל־ָּבָׂשר ְוִנְּבאּו ְּבֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם ְוִזְקֵניֶכם ֲח
ֶחְזֹינֹות ִיְראּו:  

ְוַעל־ַהְּׁשָפחֹות ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ֶאְׁשּפֹו ֶאת־רּוִחי: ְוַגם ַעל־ָהֲעָבַדי3:2
ְוָנַתִּתי מֹוְפִתים ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ָּדם וֵָאׁש ְוִתיֲמרֹות ָעָׁשן: 3:3
ַהֶּׁשֶמׁש יֵָהֵפ ְלֹחֶׁש ְוַהָּיֵרַח ְלָדם ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ְיהוָה ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא:  3:4
ְּׂשִריִדים  ֹּכל ֲאֶׁשר־ִיְקָרא ְּבֵׁשם ְיהוָה ִיָּמֵלט ִּכי ְּבַהר־ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשַלִם ִּתְהיֶה ְפֵליָטה ַּכֲאֶׁשר ָאַמר ְיהוָה ּובַ ְוָהיָה3:5

ֲאֶׁשר ְיהוָה ֹקֵרא:  

1 19 // DSS וֲַאַכְלֶּתם omit MT LXX Tg Syr Vg (ּוְׂשַבְעֶּתםוֲַאַכְלֶּתם)



ָׁשָלִם:  ִּכי ִהֵּנה ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ּוָבֵעת ַהִהיא ֲאֶׁשר אשוב ָאִׁשיב ֶאת־ְׁשבּות ְיהּוָדה ִוירּו4:1
ָרֵאל ֲאֶׁשר ִּפְּזרּו  ְוִקַּבְצִּתי ֶאת־ָּכל־ַהּגֹוִים ְוהֹוַרְדִּתים ֶאל־ֵעֶמק ְיהֹוָׁשָפט ְוִנְׁשַּפְטִּתי ִעָּמם ָׁשם ַעל־ַעִּמי ְוַנֲחָלִתי ִיְׂש 4:2

ַבּגֹוִים ְוֶאת־ַאְרִצי ִחֵּלקּו:  
ֹוָנה ְוַהַּיְלָּדה ָמְכרּו ַבַּיִין וִַּיְׁשּתּו:  ְוֶאל־ַעִּמי יַּדּו גֹוָרל וִַּיְּתנּו ַהֶּיֶלד ַּבּז4:3
י ַקל ְמֵהָרה  ְוַגם ָמה־ַאֶּתם ִלי ֹצר ְוִצידֹון ְוֹכל ְּגִלילֹות ְּפָלֶׁשת ַהְּגמּול ַאֶּתם ְמַׁשְּלִמים ָעָלי ְוִאם־ֹּגְמִלים ַאֶּתם ָעלַ 4:4

ָאִׁשיב ְּגֻמְלֶכם ְּברֹאְׁשֶכם: 
י ְלַקְחֶּתם ּוַמֲחַמַּדי ַהֹּטִבים ֲהֵבאֶתם ְלֵהיְכֵליֶכם:  ֲאֶׁשר־ַּכְסִּפי ּוְזָהבִ 4:5
ּוְבֵני ְיהּוָדה ּוְבֵני ְירּוָׁשַלִם ְמַכְרֶּתם ִלְבֵני ַהְּיוִָנים ְלַמַען ַהְרִחיָקם ֵמַעל ְּגבּוָלם: 4:6
ם ְּברֹאְׁשֶכם: ִהְנִני ְמִעיָרם ִמן־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר־ְמַכְרֶּתם ֹאָתם ָׁשָּמה וֲַהִׁשֹבִתי ְגֻמְלכֶ 4:7
ר: ּוָמַכְרִּתי ֶאת־ְּבֵניֶכם ְוֶאת־ְּבנֹוֵתיֶכם ְּביַד ְּבֵני ְיהּוָדה ּוְמָכרּום ִלְׁשָבאִים ֶאל־ּגֹוי ָרחֹוק ִּכי ְיהוָה ִּדּבֵ 4:8
ְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה: ִקְראּו־זֹאת ַּבּגֹוִים ַקְּדׁשּו ִמְלָחָמה ָהִעירּו ַהִּגּבֹוִרים ִיְּגׁשּו יֲַעלּו ֹּכל אַ 4:9

ֹּכּתּו ִאֵּתיֶכם ַלֲחָרבֹות ּוַמְזְמֹרֵתיֶכם ִלְרָמִחים ַהַחָּלׁש יֹאַמר ִּגּבֹור ָאִני:  4:10
4:11  : עּוׁשּו וָֹבאּו ָכל־ַהּגֹוִים ִמָּסִביב ְוִנְקָּבצּו ָׁשָּמה ַהְנַחת ְיהוָה ִּגּבֹוֶרי
ְיהֹוָׁשָפט ִּכי ָׁשם ֵאֵׁשב ִלְׁשֹּפט ֶאת־ָּכל־ַהּגֹוִים ִמָּסִביב:  יֵעֹורּו ְויֲַעלּו ַהּגֹוִים ֶאל־ֵעֶמק 4:12
ִׁשְלחּו ַמָּגל ִּכי ָבַׁשל ָקִציר ֹּבאּו ְרדּו ִּכי־ָמְלָאה ַּגת ֵהִׁשיקּו ַהְיָקִבים ִּכי ַרָּבה ָרָעָתם:  4:13
ק ֶהָחרּוץ:  ֲהמֹוִנים ֲהמֹוִנים ְּבֵעֶמק ֶהָחרּוץ ִּכי ָקרֹוב יֹום ְיהוָה ְּבֵעמֶ 4:14
ֶׁשֶמׁש ְויֵָרַח ָקָדרּו ְוכֹוָכִבים ָאְספּו ָנְגָהם: 4:15
י ִיְׂשָרֵאל:  וַיהוָה ִמִּצּיֹון ִיְׁשָאג ּוִמירּוָׁשַלִם ִיֵּתן קֹולֹו ְוָרֲעׁשּו ָׁשַמִים וָָאֶרץ וַיהוָה ַמֲחֶסה ְלַעּמֹו ּוָמעֹוז ִלְבנֵ 4:16
ֵהיֶכם ֹׁשֵכן ְּבִצּיֹון ַהר־ָקְדִׁשי ְוָהְיָתה ְירּוָׁשַלִם ֹקֶדׁש ְוָזִרים לֹא־יַַעְברּו־ָבּה  ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהוָה ֱא4:17
עֹוד: 
ה  ן ִמֵּבית ְיהוְָוָהיָה ַבּיֹום ַההּוא ִיְּטפּו ֶהָהִרים ָעִסיס ְוַהְּגָבעֹות ֵּתַלְכָנה ָחָלב ְוָכל־ֲאִפיֵקי ְיהּוָדה יְֵלכּו ָמִים ּוַמְעי4:18ָ

יֵֵצא ְוִהְׁשָקה ֶאת־ַנַחל ַהִּׁשִּטים: 
ָצם:  ִמְצַרִים ִלְׁשָמָמה ִתְהיֶה וֱֶאדֹום ְלִמְדַּבר ְׁשָמָמה ִּתְהיֶה ֵמֲחַמס ְּבֵני ְיהּוָדה ֲאֶׁשר־ָׁשְפכּו ָדם־ָנִקיא ְּבַאְר 4:19
ִויהּוָדה ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב ִוירּוָׁשַלִם ְלדֹור וָדֹור: 4:20
ָּדָמם לֹא־ִנֵּקיִתי וַיהוָה ֹׁשֵכן ְּבִצּיֹון:  ְוִנֵּקיִתי 4:21

Amos עמוס
־ְיהּוָדה ּוִביֵמי יָרָ 1:1 ְבָעם ֶּבן־יֹוָאׁש ִּדְבֵרי ָעמֹוס ֲאֶׁשר־ָהיָה ַבֹּנְקִדים ִמְּתקֹוַע ֲאֶׁשר ָחָזה ַעל־ִיְׂשָרֵאל ִּביֵמי ֻעִזָּיה ֶמֶל

ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ְׁשָנַתִים ִלְפֵני ָהָרַעׁש: 
וַּיֹאַמר ְיהוָה ִמִצּיֹון ִיְׁשָאג ּוִמירּוָׁשַלִם ִיֵּתן קֹולֹו ְוָאְבלּו ְנאֹות ָהֹרִעים ְויֵָבׁש רֹאׁש ַהַּכְרֶמל:1:2
ָׁשה ִּפְׁשֵעי ַדֶּמֶׂשק ְוַעל־ַאְרָּבָעה לֹא ֲאִׁשיֶבּנּו ַעל־ּדּוָׁשם ַּבֲחֻרצֹות ַהַּבְרֶזל ֶאת1:3 1ת ָהרֹוֹּכה ָאַמר ְיהוָה ַעל־ְׁש

ַהִּגְלָעד: 
ְוִׁשַּלְחִּתי ֵאׁש ְּבֵבית ֲחָזֵאל ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹות ֶּבן־ֲהָדד:  1:4
ְותֹוֵמ ֵׁשֶבט ִמֵּבית ֶעֶדן ְוָגלּו ַעם־ֲאָרם ִקיָרה ָאַמר ְיהוָה:ְוָׁשַבְרִּתי ְּבִריַח ַּדֶּמֶׂשק ְוִהְכַרִּתי יֹוֵׁשב ִמִּבְקַעת־ָאוֶן 1:5
ָׁשה ִּפְׁשֵעי ַעָּזה ְוַעל־ַאְרָּבָעה לֹא ֲאִׁשיֶבּנּו ַעל־ַהְגלֹוָתם ָּגלּות ְׁשֵלָמה ְלַהְסִּגי 1:6 ר ֶלֱאדֹום: ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ַעל־ְׁש
ְכָלה ַאְרְמֹנֶתיָה:  ְוִׁשַּלְחִּתי ֵאׁש ְּבחֹוַמת ַעָּזה ְואָ 1:7
2ִּתים ָאַמרְוִהְכַרִּתי יֹוֵׁשב ֵמַאְׁשּדֹוד ְותֹוֵמ ֵׁשֶבט ֵמַאְׁשְקלֹון וֲַהִׁשיבֹוִתי יִָדי ַעל־ֶעְקרֹון ְוָאְבדּו ְׁשֵאִרית ְּפִלְׁש 1:8

ְיהִוה:
ָׁשה ִּפְׁשֵעי־ֹצר ְוַעל־ַאְרָּבָעה לֹא ֲאִׁשיֶבּנּו ַעל־ַהְסִּגיָרם ָּגלּות ְׁשֵלָמה ֶלֱאדֹום ְולֹא ָזְכרּו  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה עַ 1:9 ל־ְׁש

ְּבִרית ַאִחים:  
ְוִׁשַּלְחִּתי ֵאׁש ְּבחֹוַמת ֹצר ְוָאְכָלה ַאְרְמֹנֶתיָה:1:10
ָׁשה ִּפְׁשֵעי ֱאדֹום ְוַעל1:11 ־ַאְרָּבָעה לֹא ֲאִׁשיֶבּנּו ַעל־ָרְדפֹו ַבֶחֶרב ָאִחיו ְוִׁשֵחת ַרֲחָמיו  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ַעל־ְׁש
ָלַעד ַאּפֹו ְוֶעְבָרתֹו ְׁשָמָרה ֶנַצח: 3וִַּיְטֹרף 
ְוִׁשַּלְחִּתי ֵאׁש ְּבֵתיָמן ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹות ָּבְצָרה:1:12

1 3 // DSS LXX ָהרֹות omit MT Tg Syr Vg (ַהִּגְלָעדָהרֹות)
2 8 // LXX ָאַמר  add // MT ֲאֹדָני ִהים Tg Vg ֲאֹדָני ֱא
3 11 // MT וִַּיְטֹרף Syr Vg וִּיֹּטר 



ָׁשה ִּפְׁשֵעי ְבֵני־ַעּמֹון ְוַעל־ַאְרָּבָעה לֹא ֲאִׁשיֶבּנּו ַעל־ִּבְקָעם ָהרֹות ַהִּגְלָעד ְלַמַען ַהְרִחיב ֹּכה ָאַמר ְיהוָה עַ 1:13 ל־ְׁש
ֶאת־ְּגבּוָלם:  

ְוִהַּצִּתי ֵאׁש ְּבחֹוַמת ַרָּבה ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹוֶתיָה ִּבְתרּוָעה ְּביֹום ִמְלָחָמה ְּבַסַער ְּביֹום סּוָפה  1:14
ְוָהַל ַמְלָּכם ַּבּגֹוָלה הּוא ְוָׂשָריו יְַחָּדו ָאַמר ְיהוָה:1:15

־ֱאדֹום ַלִּׂש 2:1 ָׁשה ִּפְׁשֵעי מֹוָאב ְוַעל־ַאְרָּבָעה לֹא ֲאִׁשיֶבּנּו ַעל־ָׂשְרפֹו ַעְצמֹות ֶמֶל יד:  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ַעל־ְׁש
ַהְּקִרּיֹות ּוֵמת ְּבָׁשאֹון מֹוָאב ִּבְתרּוָעה ּוְבקֹול ׁשֹוָפר:  ְוִׁשַּלְחִּתי־ֵאׁש ְּבמֹוָאב ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹות 2:2
ֶאֱהרֹוג ִעּמֹו ָאַמר ְיהוָה:2ָׂשָריו ְוָכל־1ִמִּקְרֹבה ְוִהְכַרִּתי ׁשֹוֵפט 2:3
ָׁשה ִּפְׁשֵעי ְיהּוָדה ְוַעל־ַאְרָּבָעה לֹא ֲאִׁשיֶבּנּו ַעל־ָמֳאָסם ֶאת־ּתֹוַרת ְיהוָה ְוֻחָּקיו לֹא ָׁשָמרּו  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ַעל־ְׁש2:4

ֲאבֹוָתם ַאֲחֵריֶהם: ֲאֶׁשר־ָהְלכּו3וַַּיְתעּום ִּכְזֵביֶהם ֲאֶׁשר ָעָׂשּו 
ְוִׁשַּלְחִּתי ֵאׁש ִּביהּוָדה ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹות ְירּוָׁשָלִם:2:5
ָׁשה ִּפְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל ְוַעל־ַאְרָּבָעה לֹא ֲאִׁשיֶבּנּו ַעל־ִמְכָרם ַּבֶּכֶסף ַצִּדיק ְוֶאְביֹו2:6 ן ַּבֲעבּור  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ַעל־ְׁש

ַנֲעָלִים: 
ֵׁשם  ֲאִפים ַעל־ֲעַפר־ֶאֶרץ ְּברֹאׁש ַּדִּלים ְוֶדֶר ֲעָנִוים יַּטּו ְוִאיׁש ְוָאִביו יְֵלכּו ֶאל־ַהַּנֲעָרה ְלַמַען ַחֵּלל ֶאת־ַהּׁשֹ 2:7

ָקְדִׁשי:  
ֵהיֶהם: 2:8 ְוַעל־ְּבָגִדים ֲחֻבִלים יַּטּו ֵאֶצל ָּכל־ִמְזֵּבַח ְויֵין ֲענּוִׁשים ִיְׁשּתּו ֵּבית ֱא
ַּמַעל  ִהְׁשַמְדִּתי ֶאת־ָהֱאֹמִרי ִמְּפֵניֶהם ֲאֶׁשר ְּכֹגַבּה ֲאָרִזים ָּגְבהֹו ְוָחֹסן הּוא ָּכַאּלֹוִנים וַָאְׁשִמיד ִּפְריֹו מִ ְוָאֹנִכי2:9

ְוָׁשָרָׁשיו ִמָּתַחת:  
ה ָלֶרֶׁשת ֶאת־ֶאֶרץ ָהֱאֹמִרי:  ְוָאֹנִכי ֶהֱעֵליִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים וָאֹוֵל ֶאְתֶכם ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשנָ 2:10
וָָאִקים ִמְּבֵניֶכם ִלְנִביִאים ּוִמַּבחּוֵריֶכם ִלְנִזִרים ַהַאף ֵאין־זֹאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם־ְיהוָה: 2:11
וַַּתְׁשקּו ֶאת־ַהְּנִזִרים יִָין ְוַעל־ַהְּנִביִאים ִצִּויֶתם ֵלאֹמר לֹא ִּתָּנְבאּו: 2:12
י ֵמִעיק ַּתְחֵּתיֶכם ַּכֲאֶׁשר ָּתִעיק ָהֲעָגָלה ַהְמֵלָאה ָלּה ָעִמיר:  ִהֵּנה ָאֹנכִ 2:13
ְוָאַבד ָמנֹוס ִמָּקל ְוָחָזק לֹא־ְיַאֵּמץ ֹּכחֹו ְוִגּבֹור לֹא־ְיַמֵּלט ַנְפׁשֹו: 2:14
ְוֹרֵכב ַהּסּוס לֹא ִיָּמֵלט ַנְפׁשֹו:  4ְוֹתֵפׂש ַהֶּקֶׁשת לֹא יֲַעֹמד ְוַקל ְּבַרְגָליו לֹא ְיַמֵּלט2:15
ְוַאִּמיץ ִלּבֹו ַּבִּגּבֹוִרים ָערֹום יָנּוס ַּבּיֹום־ַההּוא ְנֻאם־ְיהוָה:2:16

ל־ַהִּמְׁשָּפָחה ֲאֶׁשר ֶהֱעֵליִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים  ִיְׂשָרֵאל ַעל ּכָ 5ִׁשְמעּו ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהוָה ֲעֵליֶכם ְּבֵני 3:1
ֵלאֹמר:  

ַרק ֶאְתֶכם יַָדְעִּתי ִמֹּכל ִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה ַעל־ֵּכן ֶאְפֹקד ֲעֵליֶכם ֵאת ָּכל־ֲעוֹנֵתיֶכם:  3:2
ֲהיְֵלכּו ְׁשַנִים יְַחָּדו ִּבְלִּתי ִאם־נֹוָעדּו:  3:3
ְוֶטֶרף ֵאין לֹו ֲהִיֵּתן ְּכִפיר קֹולֹו ִמְּמֹעָנתֹו ִּבְלִּתי ִאם־ָלָכד:  ֲהִיְׁשַאג ַאְריֵה ַּבַּיַער 3:4
ֲהִתֹּפל ִצּפֹור ַעל־ַּפח ָהָאֶרץ ּומֹוֵקׁש ֵאין ָלּה ֲהיֲַעֶלה־ַּפח ִמן־ָהֲאָדָמה ְוָלכֹוד לֹא ִיְלּכֹוד:  3:5
ה ְּבִעיר וַיהוָה לֹא ָעָׂשה: ִאם־ִיָּתַקע ׁשֹוָפר ְּבִעיר ְוָעם לֹא יֱֶחָרדּו ִאם־ִּתְהיֶה ָרעָ 3:6
ִּכי לֹא יֲַעֶׂשה ֲאֹדָני ְיהִוה ָּדָבר ִּכי ִאם־ָּגָלה סֹודֹו ֶאל־ֲעָבָדיו ַהְּנִביִאים: 3:7
ַאְריֵה ָׁשָאג ִמי לֹא ִייָרא ֲאֹדָני ְיהִוה ִּדֶּבר ִמי לֹא ִיָּנֵבא: 3:8
ֹׁשְמרֹון ּוְראּו ְמהּוֹמת  8ְוַעל־ַאְרְמנֹות ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוִאְמרּו ֵהָאְספּו ַעל־ַהר7ְּבַאְׁשּדֹוד 6ַהְׁשִמיעּו ַעל־ַאְרְמנֹות 3:9

ַרּבֹות ְּבתֹוָכּה וֲַעׁשּוִקים ְּבִקְרָּבּה: 
ֹות־ְנֹכָחה ְנֻאם־ְיהוָה ָהאֹוְצִרים ָחָמס ָוֹׁשד ְּבַאְרְמנֹוֵתיֶהם:ְולֹא־יְָדעּו ֲעׂש3:10
:  ָהָאֶרץ ְוהֹוִרד ִמֵּמ ֻעּזֵ 10ְיסֹוֵבב ַצר 9ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ְיהִוה 3:11  ְוָנֹבּזּו ַאְרְמנֹוָתִי

1 3 // m sg 3 ִמִּקְרֹבה MT ִמִּקְרָּבּה
2 3 // LXX(L) ָׂשָריו MT ָׂשֶריהָ 
3 4 // LXX ֲאֶׁשר ָעָׂשּו omit MT Tg Syr Vg ( ֲאֶׁשר ֲאֶׁשר)
4 15 // LXX cf Tg Syr Vg ִיָּמֵלט  MT ְיַמֵּלט 
5 1 // MT ְּבֵני LXX ֵּבית
6 9 // MT ַאְרְמנֹות LXX ֲארָ צֹות
7 9 // MT ְּבַאְׁשּדֹוד LXX ְּבַאּׁשּור 
8 9 // LXX Syr ַהר  MT ָהֵרי
9 11 // Syr Sa ְיהִוה ְיהִוה // MT ֲאֹדָני ִהים ֱא LXX Tg Vg ֲאֹדָני
10 11 // Syr cf Tg Vg ְיסֹוֵבב MT ּוְסִביב



ל ַהֹּיְׁשִבים  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ַּכֲאֶׁשר יִַּציל ָהֹרֶעה ִמִּפי ָהֲאִרי ְׁשֵּתי ְכָרַעִים אֹו ְבַדל־ֹאֶזן ֵּכן ִיָּנְצלּו ְּבֵני ִיְׂשָראֵ 3:12
ְּבֹׁשְמרֹון ִּבְפַאת ִמָּטה ּוִבְדֶמֶׁשק ָעֶרׂש:  

ֵהי ַהְּצָבאֹות: ִׁשְמעּו ְוָהִעידּו ּבְ 3:13 ֵבית יֲַעֹקב ְנֻאם־ֲאֹדָני ְיהִוה ֱא
ָנְפלּו ָלָאֶרץ:  ִּכי ְּביֹום ָּפְקִדי ִפְׁשֵעי־ִיְׂשָרֵאל ָעָליו ּוָפַקְדִּתי ַעל־ִמְזְּבחֹות ֵּבית־ֵאל ְוִנְגְּדעּו ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח וְ 3:14
דּו ָּבֵּתי ַהֵּׁשן ְוָספּו ָּבִּתים ַרִּבים ְנֻאם־ְיהוָה: ְוִהֵּכיִתי ֵבית־ַהֹחֶרף ַעל־ֵּבית ַהָּקִיץ ְוָאבְ 3:15

ֹדֵניֶהם  ִׁשְמעּו ַהָּדָבר ַהֶּזה ָּפרֹות ַהָּבָׁשן ֲאֶׁשר ְּבַהר ֹׁשְמרֹון ָהֹעְׁשקֹות ַּדִּלים ָהֹרְצצֹות ֶאְביֹוִנים ָהֹאְמֹרת ַלאֲ 4:1
ְוִנְׁשֶּתה: 1ָהִביאּו 

ְיהִוה ְּבָקְדׁשֹו ִּכי ִהֵּנה יִָמים ָּבִאים ֲעֵליֶכם ְוִנָּׂשא ֶאְתֶכם ְּבִצּנֹות ְוַאֲחִריְתֶכן ְּבִסירֹות ּדּוָגה: 2ִנְׁשַּבע 4:2
ִאָּׁשה ֶנְגָּדּה ְוִהְׁשַלְכֶּתָנה ַהַהְרמֹוָנה ְנֻאם־ְיהוָה:  3ֻּתֶצאָנה ּוְפָרִצים 4:3
ֶׁשת יִָמים ַמְעְׂשֹרֵתיֶכם:  4:4 ֹּבאּו ֵבית־ֵאל ּוִפְׁשעּו ַהִּגְלָּגל ַהְרּבּו ִלְפֹׁשַע ְוָהִביאּו ַלֹּבֶקר ִזְבֵחיֶכם ִלְׁש
ְיהִוה: 4ָדבֹות ַהְׁשִמיעּו ִּכי ֵכן ֲאַהְבֶּתם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ֲאֹדָני ְוַקֵּטר ֵמָחֵמץ ּתֹוָדה ְוִקְראּו נְ 4:5
ְיהוָה:  ְוַגם־ֲאִני ָנַתִּתי ָלֶכם ִנְקיֹון ִׁשַּנִים ְּבָכל־ָעֵריֶכם ְוֹחֶסר ֶלֶחם ְּבֹכל ְמקֹוֹמֵתיֶכם ְולֹא־ַׁשְבֶּתם ָעַדי ְנֻאם־ 4:6
ָׁשה ֳחָדִׁשים ַלָּקִציר ְוִהְמַטְרִּתי ַעל־ִעיר ֶאָחת ְוַעל־ִעיר  4:7 ַאַחת לֹא  ְוַגם ָאֹנִכי ָמַנְעִּתי ִמֶּכם ֶאת־ַהֶּגֶׁשם ְּבעֹוד ְׁש

ַאְמִטיר ֶחְלָקה ַאַחת ִּתָּמֵטר ְוֶחְלָקה ֲאֶׁשר־לֹא־ַאְמִטיר ָעֶליָה ִּתיָבׁש: 
ׁש ָעִרים 4:8 ֶאל־ִעיר ַאַחת ִלְׁשּתֹות ַמִים ְולֹא ִיְׂשָּבעּו ְולֹא־ַׁשְבֶּתם ָעַדי ְנֻאם־ְיהָוה: ְוָנעּו ְׁשַּתִים ָׁש
ְולֹא־ַׁשְבֶּתם ָעַדי ִהֵּכיִתי ֶאְתֶכם ַּבִּׁשָּדפֹון ּוַבֵּיָרקֹון ַהְרּבֹות ַּגּנֹוֵתיֶכם ְוַכְרֵמיֶכם ּוְתֵאֵניֶכם ְוֵזיֵתיֶכם יֹאַכל ַהָּגָזם 4:9

ְנֻאם־ְיהוָה: 
ם ּוְבַאְּפֶכם  ִׁשַּלְחִּתי ָבֶכם ֶּדֶבר ְּבֶדֶר ִמְצַרִים ָהַרְגִּתי ַבֶחֶרב ַּבחּוֵריֶכם ִעם ְׁשִבי סּוֵסיֶכם וַָאֲעֶלה ְּבֹאׁש ַמֲחֵניכֶ 4:10

ְולֹא־ַׁשְבֶּתם ָעַדי ְנֻאם־ְיהוָה:  
ִהים ֶאת־ְסֹדם ְוֶאת־ֲעֹמָרה 4:11 וִַּתְהיּו ְּכאּוד ֻמָּצל ִמְׂשֵרָפה ְולֹא־ַׁשְבֶּתם ָעַדי ָהַפְכִּתי ָבֶכם ְּכַמְהֵּפַכת ֱא

ְנֻאם־ְיהוָה: 
ֶהי ִיְׂשָרֵאל:  4:12 ָלֵכן ֹּכה ֶאֱעֶׂשה־ְּל ִיְׂשָרֵאל ֵעֶקב ִּכי־זֹאת ֶאֱעֶׂשה־ָּל ִהּכֹון ִלְקַראת־ֱא
ְוֹדֵר ַעל־ָּבֳמֵתי ָאֶרץ ְיהוָה  5ְוֵעיָפה ם ַמה־ֵּׂשחֹו ֹעֵׂשה ַׁשַחר ִּכי ִהֵּנה יֹוֵצר ָהִרים ּוֹבֵרא רּוַח ּוַמִּגיד ְלָאדָ 4:13

ֵהי־ְצָבאֹות ְׁשמֹו:  ֱא
ִׁשְמעּו ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹנֵׂשא ֲעֵליֶכם ִקיָנה ֵּבית ִיְׂשָרֵאל:  5:1
ה לֹא־תֹוִסיף קּום ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל ִנְּטָׁשה ַעל־ַאְדָמָתּה ֵאין ְמִקיָמּה:  ָנְפלָ 5:2
ְיהִוה ָהִעיר ַהֹּיֵצאת ֶאֶלף ַּתְׁשִאיר ֵמָאה ְוַהּיֹוֵצאת ֵמָאה ַּתְׁשִאיר ֲעָׂשָרה ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל: 6ִּכי ֹכה ָאַמר 5:3
י ֹכה ָאַמר ְיהוָה ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ִּדְרׁשּוִני ִוְחיּו:  ּכִ 5:4
ה ִיְגֶלה ּוֵבית־ֵאל5:5 ִיְהיֶה ְלָאוֶן:  ְוַאל־ִּתְדְרׁשּו ֵּבית־ֵאל ְוַהִּגְלָּגל לֹא ָתֹבאּו ּוְבֵאר ֶׁשַבע לֹא ַתֲעֹברּו ִּכי ַהִּגְלָּגל ָּג
:  7ֵאׁש ֵּבית יֹוֵסף ְוָאְכָלה ְוֵאין־ְמַכֶּבה ְלֵבית־ֵאל ִּדְרׁשּו ֶאת־ְיהוָה ִוְחיּו ֶּפן־ִיְצַלח ּכָ 5:6
ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָלָאֶרץ ִהִּניחּו: 8ַהֹהְפִכים ְלַלֲעָנה5:7
ֶהְחִׁשי ַהּקֹוֵרא ְלֵמי־ַהָּים וִַּיְׁשְּפֵכם ַעל־ְּפֵני ָהָאֶרץ ְיהוָה  ֹעֵׂשה ִכיָמה ּוְכִסיל ְוֹהֵפ ַלֹּבֶקר ַצְלָמוֶת ְויֹום ַלְיָלה 5:8

ְׁשמֹו: 
ַהַּמְבִליג ֹׁשד ַעל־ָעז ְוֹׁשד ַעל־ִמְבָצר יָבֹוא: 5:9

ָׂשְנאּו ַבַּׁשַער מֹוִכיַח ְוֹדֵבר ָּתִמים ְיָתֵעבּו:  5:10
ת־ַּבר ִּתְקחּו ִמֶּמּנּו ָּבֵּתי ָגִזית ְּבִניֶתם ְולֹא־ֵתְׁשבּו ָבם ַּכְרֵמי־ֶחֶמד ְנַטְעֶּתם ְולֹא  ָלֵכן יַַען ּבֹוַׁשְסֶכם ַעל־ָּדל ּוַמְׂשאַ 5:11

ִתְׁשּתּו ֶאת־יֵיָנם:  
ְקֵחי ֹכֶפר ְוֶאְביֹוִנים ַּבַּׁשַער ִהּטּו: 5:12 ִּכי יַָדְעִּתי ַרִּבים ִּפְׁשֵעיֶכם וֲַעֻצִמים ַחּטֹאֵתיֶכם ֹצְרֵרי ַצִּדיק 
ָלֵכן ַהַּמְׂשִּכיל ָּבֵעת ַהִהיא ִיֹּדם ִּכי ֵעת ָרָעה ִהיא:  5:13

1 1 // DSS LXX Syr Vg ָהִביאּו MT ָהִביָאה
2 2 // LXX Syr ִנְׁשַּבע  add MT ֲאֹדָני
3 3 // LXX ֻּתֶצאנָ ה c ֵּתֶצאָנה 
4 5 // MT ֲאֹדָני omit Sa Eth(p) Arm
5 13 // Hebrew Mss LXX ְוֵעיָפה MT Syr Vg ֵעיָפה
6 3 // LXX ָאַמר  add MT ֲאֹדָני
7 6 // MT ֵאל LXX ִיְׂשָרֵאל
8 7 // MT ְלַלֲעָנה LXX ְלַמֲעָלה



ֵהי־ְצָבאֹות ִאְּתֶכם ַּכֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם:  5:14 ִּדְרׁשּו־טֹוב ְוַאל־ָרע ְלַמַען ִּתְחיּו ִויִהי־ֵכן ְיהוָה ֱא
ֵהי־ְצָבאֹות ְׁשֵאִרית יֹוֵסף: ִׂשְנאּו־ָרע ְוֶאֱהבּו טֹוב ְוַהִּציגּו ַבַּׁשַער ִמְׁשָּפט אּוַלי יֱֶחנַ 5:15 ן ְיהוָה ֱא
ֵהי ְצָבאֹות 5:16 ְּבָכל־ְרֹחבֹות ִמְסֵּפד ּוְבָכל־חּוצֹות יֹאְמרּו הֹו־הֹו ְוָקְראּו ִאָּכר ֶאל־ֵאֶבל  1ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ֱא

י ֶנִהי:  ּוִמְסֵּפד ֶאל־יֹוְדעֵ 
ּוְבָכל־ְּכָרִמים ִמְסֵּפד ִּכי־ֶאֱעֹבר ְּבִקְרְּב ָאַמר ְיהוָה: 5:17
הֹוי ַהִּמְתַאִּוים ֶאת־יֹום ְיהוָה ָלָּמה־ֶּזה ָלֶכם יֹום ְיהוָה הּוא־ֹחֶׁש ְולֹא־אֹור:  5:18
ַּבִית ְוָסַמ יָדֹו ַעל־ַהִּקיר ּוְנָׁשכֹו ַהָּנָחׁש: ַּכֲאֶׁשר יָנּוס ִאיׁש ִמְּפֵני ָהֲאִרי ּוְפָגעֹו ַהֹּדב ּוָבא הַ 5:19
ֲהלֹא־ֹחֶׁש יֹום ְיהוָה ְולֹא־אֹור ְוָאֵפל ְולֹא־ֹנַגּה לֹו:  5:20
ָׂשֵנאִתי ָמַאְסִּתי ַחֵּגיֶכם ְולֹא ָאִריַח ְּבַעְּצֹרֵתיֶכם: 5:21
ֶׁשֶלם ְמִריֵאיֶכם לֹא ַאִּביט:  ִּכי ִאם־ַּתֲעלּו־ִלי ֹעלֹות ּוִמְנֹחֵתיֶכם לֹא ֶאְרֶצה וְ 5:22
ָהֵסר ֵמָעַלי ֲהמֹון ִׁשֶרי ְוִזְמַרת ְנָבֶלי לֹא ֶאְׁשָמע:  5:23
ְוִיַּגל ַּכַּמִים ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְּכַנַחל ֵאיָתן: 5:24
ַהְּזָבִחים ּוִמְנָחה ִהַּגְׁשֶּתם־ִלי ַבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ֵּבית ִיְׂשָרֵאל:  5:25
ֵהיֶכם ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ְלִהְׁשַּתֲחוֹות 5ַהְּצָלִמים4ְוֵאת ֵריָפן 3ֹמ2ּוְנָׂשאֶתם ֵאת ֻסַּכת 5:26 : 7ָלֶהם6ּכֹוַכב ֱא
ֵהי־ְצָבאֹות ְׁשמֹו:8ְוִהְגֵליִתי ֶאְתֶכם ֵמָהְלָאה ְלָבֶבל 5:27 ָאַמר ְיהוָה ֱא

ית ַהּגֹוִים ּוָבאּו ָלֶהם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל:  הֹוי ַהַּׁשֲאַנִּנים ְּבִצּיֹון ְוַהֹּבְטִחים ְּבַהר ֹׁשְמרֹון ְנֻקֵבי ֵראִׁש 6:1
בּוָלם  ִעְברּו ַכְלֵנה ּוְראּו ּוְלכּו ִמָּׁשם ֲחַמת ַרָּבה ּוְרדּו ַגת־ְּפִלְׁשּתים ֲהטֹוִבים ִמן־ַהַּמְמָלכֹות ָהֵאֶּלה ִאם־ַרב ּגְ 6:2

ִמְּגֻבְלֶכם: 
ַהְמַנִּדים ְליֹום ָרע וַַּתִּגיׁשּון ֶׁשֶבת ָחָמס: 6:3
ַהֹּׁשְכִבים ַעל־ִמּטֹות ֵׁשן ּוְסֻרִחים ַעל־ַעְרׂשֹוָתם ְוֹאְכִלים ָּכִרים ִמּצֹאן וֲַעָגִלים ִמּתֹו ַמְרֵּבק:  6:4
ַהֹּפְרִטים ַעל־ִּפי ַהָּנֶבל ְּכָדִויד ָחְׁשבּו ָלֶהם ְּכֵלי־ִׁשיר:  6:5
ְולֹא ֶנְחלּו ַעל־ֵׁשֶבר יֹוֵסף  ַהֹּׁשִתים ְּבִמְזְרֵקי יִַין ְוֵראִׁשית ְׁשָמִנים ִיְמָׁשחּו6:6
ָלֵכן ַעָּתה ִיְגלּו ְּברֹאׁש ֹּגִלים ְוָסר ִמְרַזח ְסרּוִחים:6:7
ֵהי ְצָבאֹות 9ִנְׁשַּבע 6:8 ָאֹנִכי ֶאת־ְּגאֹון יֲַעֹקב ְוַאְרְמֹנָתיו ָׂשֵנאִתי ְוִהְסַּגְרִּתי  11ְמָתֵעב10ְיהִוה ְּבַנְפׁשֹו ְנֻאם־ְיהוָה ֱא

ָאּה:   ִעיר ּוְמ
:  12ִרית ְׁשאֵ ְוִנְׁשֲארּוְוָהיָה ִאם־ִיָּוְתרּו ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ְּבַבִית ֶאָחד וֵָמתּו6:9

ן־ַהַּבִית ְוָאַמר ַלֲאֶׁשר ְּביְַרְּכֵתי ַהַּבִית ַהעֹוד ִעָּמ ְוָאַמר ָאֶפס ְוָאַמר  ְלהֹוִציא ֲעָצִמים מִ 13ּוְנָׂשאֹו ּדֹודֹו ּוְמָסְרפֹו 6:10
ָהס ִּכי לֹא ְלַהְזִּכיר ְּבֵׁשם ְיהוָה:  

ִּכי־ִהֵּנה ְיהוָה ְמַצֶּוה ְוִהָּכה ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְרִסיִסים ְוַהַּבִית ַהָּקֹטן ְּבִקִעים:  6:11
ע סּוִסים ִאם־יֲַחרֹוׁש ַּבְּבָקִרים ִּכי־ֲהַפְכֶּתם ְלרֹאׁש ִמְׁשָּפט ּוְפִרי ְצָדָקה ְלַלֲעָנה: ַהְיֻרצּון ַּבֶּסלַ 6:12
ַהְּׂשֵמִחים ְללֹא ָדָבר ָהֹאְמִרים ֲהלֹוא ְבָחְזֵקנּו ָלַקְחנּו ָלנּו ַקְרָנִים:  6:13
ֵהי6:14 ַהְּצָבאֹות ּגֹוי ְוָלֲחצּו ֶאְתֶכם ִמְּלבֹוא ֲחָמת ַעד־ַנַחל  ִּכי ִהְנִני ֵמִקים ֲעֵליֶכם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם־ְיהוָה ֱא

ָהֲעָרָבה:

1 16 // LXX Syr ְצָבאֹות add MT Tg Vg ֲאֹדָני
2 26 // LXX and Acts 7:43 ֻסַּכת MT cf ִסּכּות ִסֻּכת
3 26 // LXX and Acts 7:43 ֹמ  MT cf ַמְלְּכֶכם ֶמֶל 
4 26 // LXX and Acts 7:43 ֵריָפן MT ִּכּיּון
5 26 // LXX(A-Q(txt) L C-68) Mss and Acts 7:43 ַהְּצָלִמים MT ַצְלֵמיֶכם
6 26 // Acts 7:43 ְלִהְׁשַּתֲחוֹות omit MT (ְלִהְׁשַּתֲחוֹותָלֶהם)
7 26 // LXX(490) Ms and Acts 7:43 ָלֶהם MT ָלֶכם 
8 27 // LXX(26) Ms and Acts 7:43 ְלָבֶבל MT (cf 1:3, 5) ְלַדָּמֶׂשק 
9 8 // Hebrew Ms LXX ִנְׁשַּבע  MT DSS(4QXII(g)) ֲאֹדָני
10 8 ֵהי ְצָבאֹות // MT LXX(L) ְנֻאם־ְיהוָה ֱא omit Hebrew Ms LXX
11 8 // LXX Tg Syr Vg ְמָתֵעב MT ְמָתֵאב
12 9 // LXX ְוִנְׁשֲארּו ְׁשֵאִרית omit MT Tg Syr Vg (ְוִנְׁשֲארּוּוְנָׂשאֹו)
13 10 // MT ּוְנָׂשאֹו ּדֹודֹו ּוְמָסְרפֹו cf LXX BHS ְוִנְׁשֲארּו ְמֵתי ִמְּסָּפֹו



:  ְיהִוה ְוִהֵּנה יֹוֵצר ֹּגַבי ִּבְתִחַּלת ֲעלֹות ַהָּלֶקׁש וְ 1ֹּכה ִהְרַאִני7:1 ִהֵּנה־ֶלֶקׁש ַאַחר ִּגֵּזי ַהֶּמֶל
ְיהִוה ְסַלח־ָנא ִמי יָקּום יֲַעֹקב ִּכי ָקֹטן הּוא:  2ְוָהיָה ִאם־ִּכָּלה ֶלֱאכֹול ֶאת־ֵעֶׂשב ָהָאֶרץ וָֹאַמר ֲאֹדָני 7:2
ה:  ִנַחם ְיהוָה ַעל־זֹאת לֹא ִתְהיֶה ָאַמר ְיהו7:3ָ
ְיהִוה ַוּתֹאַכל ֶאת־ְּתהֹום ַרָּבה ְוָאְכָלה ֶאת־ַהֵחֶלק:  4ְיהִוה ְוִהֵּנה ֹקֵרא ָלִרב ָּבֵאׁש3ֹּכה ִהְרַאִני7:4
ֲחַדל־ָנא ִמי יָקּום יֲַעֹקב ִּכי ָקֹטן הּוא: וָֹאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה7:5
ְיהִוה: 5ִנַחם ְיהוָה ַעל־זֹאת ַּגם־ִהיא לֹא ִתְהיֶה ָאַמר7:6
: 6ְיהוָה ֹּכה ִהְרַאִני7:7 ְוִהֵּנה ִנָּצב ַעל־חֹוַמת ֲאָנ ּוְביָדֹו ֲאָנ
ִהֵּנה ַׂשְמִּתי ֲאָנ ְּבֶקֶרב ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל  8ְיהוָה ֵאַלי ָמה־ַאָּתה ֹרֶאה ָעמֹוס וָֹאַמר ֲאָנ וַּיֹאֶמר 7וַּיֹאֶמר ְיהוָה 7:8

לֹא־אֹוִסיף עֹוד ֲעבֹור לֹו:  
ְוָנַׁשּמּו ָּבמֹות ִיְׂשָחק ּוִמְקְּדֵׁשי ִיְׂשָרֵאל יֱֶחָרבּו ְוַקְמִּתי ַעל־ֵּבית יָָרְבָעם ֶּבָחֶרב:7:9

־ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ָקַׁשר ָעֶלי ָעמֹוס ְּבֶקֶרב ֵּבית ִיְׂשָרֵאל לֹא־תּוַכל  וִַּיְׁשַלח ֲאַמצְ 7:10 יָה ֹּכֵהן ֵּבית־ֵאל ֶאל־יָָרְבָעם ֶמֶל
ָהָאֶרץ ְלָהִכיל ֶאת־ָּכל־ְּדָבָריו:  

ה ִיְגֶלה ֵמַעל ַאְדָמתֹו: 7:11 ִּכי־ֹכה ָאַמר ָעמֹוס ַּבֶחֶרב יָמּות יָָרְבָעם ְוִיְׂשָרֵאל ָּג
וַּיֹאֶמר ֲאַמְציָה ֶאל־ָעמֹוס ֹחֶזה ֵל ְּבַרח־ְל ֶאל־ֶאֶרץ ְיהּוָדה וֱֶאָכל־ָׁשם ֶלֶחם ְוָׁשם ִּתָּנֵבא: 7:12
ּוֵבית־ֵאל לֹא־תֹוִסיף עֹוד ְלִהָּנֵבא ִּכי ִמְקַּדׁש־ֶמֶל הּוא ּוֵבית ַמְמָלָכה הּוא: 7:13
ר ֶאל־ֲאַמְציָה לֹא־ָנִביא ָאֹנִכי ְולֹא ֶבן־ָנִביא ָאֹנִכי ִּכי־בֹוֵקר ָאֹנִכי ּובֹוֵלס ִׁשְקִמים:  וַַּיַען ָעמֹוס וַּיֹאמֶ 7:14
וִַּיָּקֵחִני ְיהוָה ֵמַאֲחֵרי ַהּצֹאן וַּיֹאֶמר ֵאַלי ְיהוָה ֵל ִהָּנֵבא ֶאל־ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל:  7:15
ִתָּנֵבא ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ַתִּטיף ַעל־ֵּבית ִיְׂשָחק:  ְוַעָּתה ְׁשַמע ְּדַבר־ְיהוָה ַאָּתה ֹאֵמר לֹא 7:16
ה  ְיהוָה ִאְׁשְּת ָּבִעיר ִּתְזֶנה ּוָבֶני ּוְבֹנֶתי ַּבֶחֶרב ִיֹּפלּו ְוַאְדָמְת ַּבֶחֶבל ְּתֻחָּלק ְוַאָּתה ַעל־ֲאָדמָ 9ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר7:17

ה ִיְגֶלה ֵמַעל ַאְדָמתֹו: ְטמֵ  ָאה ָּתמּות ְוִיְׂשָרֵאל ָּג
ְיהִוה ְוִהֵּנה ְּכלּוב ָקִיץ:  10ֹּכה ִהְרַאִני8:1
ֶאל־ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל לֹא־אֹוִסיף עֹוד ֲעבֹור  וַּיֹאֶמר ָמה־ַאָּתה ֹרֶאה ָעמֹוס וָֹאַמר ְּכלּוב ָקִיץ וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאַלי ָּבא ַהֵּקץ8:2
לֹו: 
ְיהִוה ַרב ַהֶּפֶגר ְּבָכל־ָמקֹום ִהְׁשִלי ָהס:11ְוֵהיִלילּו ִׁשירֹות ֵהיָכל ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם 8:3
־ָאֶרץ: ִׁשְמעּו־זֹאת ַהֹּׁשֲאִפים ֶאְביֹון ְוַלְׁשִּבית ענוי־ֲעִנֵּיי8:4
ְלַעֵּות מֹאְזֵני  ֵלאֹמר ָמַתי יֲַעֹבר ַהֹחֶדׁש ְוַנְׁשִּביָרה ֶּׁשֶבר ְוַהַּׁשָּבת ְוִנְפְּתָחה־ָּבר ְלַהְקִטין ֵאיָפה ּוְלַהְגִּדיל ֶׁשֶקל ּו8:5

ִמְרָמה: 
ִלְקנֹות ַּבֶּכֶסף ַּדִּלים ְוֶאְביֹון ַּבֲעבּור ַנֲעָלִים ּוַמַּפל ַּבר ַנְׁשִּביר: 8:6
ִנְׁשַּבע ְיהוָה ִּבְגאֹון יֲַעֹקב ִאם־ֶאְׁשַּכח ָלֶנַצח ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם: 8:7
ַּכְיֹאר ִּכיאֹור 13ֻּכָּלּה ְוִנְגְרָׁשה ְוִנְׁשְקָעה12ַּכְיֹארַהַעל זֹאת לֹא־ִתְרַּגז ָהָאֶרץ ְוָאַבל ָּכל־יֹוֵׁשב ָּבּה ְוָעְלָתה 8:8

ִמְצָרִים: 
ְיהִוה ְוֵהֵבאִתי ַהֶּׁשֶמׁש ַּבָּצֳהָרִים ְוַהֲחַׁשְכִּתי ָלָאֶרץ ְּביֹום אֹור: 14ְוָהיָה ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם8:9

1 1 // Hebrew Mss LXX ִהְרַאִני add // MT DSS(4QXII(g))(vid) ֲאֹדָני ִהים Tg Vg ֲאֹדָני ֱא
2 2 // MT LXX ֲאֹדָני omit Eth(p) Thret(p)
3 4 // LXX ִהְרַאִני add // MT DSS(4QXII(c)) ֲאֹדָני ִהים Tg Vg ֲאֹדָני ֱא
4 4 // LXX ָּבֵאׁש add MT ֲאֹדָני
5 6 // LXX ָאַמר  add // MT ֲאֹדָני ִהים Tg Vg ֲאֹדָני ֱא
6 7 // Hebrew Mss cf LXX ְיהוָה (ְיהוָהְוִהּנֵ ה) MT ֲאֹדָני
7 8 // MT ְיהוָה DSS(4QXII(g)) ֲאדֹוִני
8 8 // Hebrew Mss DSS(4QXII(g)) Tg ְיהוָה MT ֲאֹדָני
9 17 // MT ָאַמר  add DSS(4QXII(g)) ֲאֹדָני
10 1 // Hebrew Mss ִהְרַאִני add MT ֲאֹדָני
11 3 // LXX ְנֻאם add MT ֲאֹדָני
12 8 // Hebrew Mss LXX Tg Syr and 9:5 ַּכְיֹאר  MT ָכֹאר 
13 8 // MT Qere וְ ִנְׁשְקָעה MT Kethib ְוִנְׁשָקה
14 9 // LXX ְנֻאם add MT ֲאֹדָני



ֶכם ְלֵאֶבל ְוָכל־ִׁשיֵריֶכם ְלִקיָנה ְוַהֲעֵליִתי ַעל־ָּכל־ָמְתַנִים ָׂשק ְוַעל־ָּכל־רֹאׁש ָקְרָחה ְוַׂשְמִּתיָה ְּכֵאֶבל  ְוָהַפְכִּתי ַחֵּגי8:10
יִָחיד ְוַאֲחִריָתּה ְּכיֹום ָמר:  

2ְּדַברָאֶרץ לֹא־ָרָעב ַלֶּלֶחם ְולֹא־ָצָמא ַלַּמִים ִּכי ִאם־ִלְׁשֹמַע ֵאת ְיהִוה ְוִהְׁשַלְחִּתי ָרָעב ּבָ 1ִהֵּנה יִָמים ָּבִאים ְנֻאם8:11

ְיהוָה:  
ְוָנעּו ִמָּים ַעד־יָם ּוִמָּצפֹון ְוַעד־ִמְזָרח ְיׁשֹוְטטּו ְלַבֵּקׁש ֶאת־ְּדַבר־ְיהוָה ְולֹא ִיְמָצאּו: 8:12
ת ַהָּיפֹות ְוַהַּבחּוִרים ַּבָּצָמא: ַּבּי8:13 ֹום ַההּוא ִּתְתַעַּלְפָנה ַהְּבתּו
ֶהי ָּדן ְוֵחי ֶּדֶר ְּבֵאר־ָׁשַבע ְוָנְפלּו ְולֹא־יָקּומּו עֹוד:8:14 ַהִּנְׁשָּבִעים ְּבַאְׁשַמת ֹׁשְמרֹון ְוָאְמרּו ֵחי ֱא

ְזֵּבַח וַּיֹאֶמר ַה ַהַּכְפּתֹור ְוִיְרֲעׁשּו ַהִּסִּפים ּוְבַצַעם ְּברֹאׁש ֻּכָּלם ְוַאֲחִריָתם ַּבֶחֶרב  ָרִאיִתי ֶאת־ֲאֹדָני ִנָּצב ַעל־ַהּמִ 9:1
ֶאֱהֹרג לֹא־יָנּוס ָלֶהם ָנס ְולֹא־ִיָּמֵלט ָלֶהם ָּפִליט:  

אֹוִריֵדם:  ִאם־יְַחְּתרּו ִבְׁשאֹול ִמָּׁשם יִָדי ִתָּקֵחם ְוִאם־יֲַעלּו ַהָּׁשַמִים ִמָּׁשם 9:2
ם ֲאַצֶּוה  ְוִאם־יֵָחְבאּו ְּברֹאׁש ַהַּכְרֶמל ִמָּׁשם ֲאַחֵּפׂש ּוְלַקְחִּתים ְוִאם־ִיָּסְתרּו ִמֶּנֶגד ֵעיַני ְּבַקְרַקע ַהָּים ִמּׁשָ 9:3

ֶאת־ַהָּנָחׁש ּוְנָׁשָכם:  
ָרָגַתם ְוַׂשְמִּתי ֵעיִני ֲעֵליֶהם ְלָרָעה ְולֹא ְלטֹוָבה:  ְוִאם־יְֵלכּו ַבְּׁשִבי ִלְפֵני ֹאיֵביֶהם ִמָּׁשם ֲאַצֶּוה ֶאת־ַהֶחֶרב וַהֲ 9:4
ִּכיֹאר ִמְצָרִים וַאֹדָני ְיהִוה ַהְּצָבאֹות ַהּנֹוֵגַע ָּבָאֶרץ וַָּתמֹוג ְוָאְבלּו ָּכל־יֹוְׁשֵבי ָבּה ְוָעְלָתה ַכְיֹאר ֻּכָּלּה ְוָׁשְקָעה9:5
וֲַאגָֻּדתֹו ַעל־ֶאֶרץ ְיָסָדּה ַהֹּקֵרא ְלֵמי־ַהָּים וִַּיְׁשְּפֵכם ַעל־ְּפֵני ָהָאֶרץ ְיהוָה ְׁשמֹו:  3ַמֲעִלָּיתֹוַהּבֹוֶנה ַבָּׁשַמִים 9:6
ת־ִיְׂשָרֵאל ֶהֱעֵליִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִלְׁשִּתִּיים  ֲהלֹוא ִכְבֵני ֻכִׁשִּיים ַאֶּתם ִלי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם־ְיהוָה ֲהלֹוא אֶ 9:7

ִמַּכְפּתֹור וֲַאָרם ִמִּקיר:  
ַאְׁשִמיד  ִהֵּנה ֵעיֵני ֲאֹדָני ְיהִוה ַּבַּמְמָלָכה ַהַחָּטָאה ְוִהְׁשַמְדִּתי ֹאָתּה ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֶאֶפס ִּכי לֹא ַהְׁשֵמיד 9:8

הוָה:  ֶאת־ֵּבית יֲַעֹקב ְנֻאם־יְ 
רֹור ָאֶרץ:  ִּכי־ִהֵּנה ָאֹנִכי ְמַצֶּוה וֲַהִנעֹוִתי ְבָכל־ַהּגֹוִים ֶאת־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִיּנֹוַע ַּבְּכָבָרה ְולֹא־ִיּפֹול צְ 9:9

ַּבֶחֶרב יָמּותּו ֹּכל ַחָּטֵאי ַעִּמי ָהֹאְמִרים לֹא־ַתִּגיׁש ְוַתְקִּדים ַּבֲעֵדינּו ָהָרָעה: 9:10
ָאִקים ּוְבִניִתיָה ִּכיֵמי עֹוָלם:  5וֲַהִרֹסֶתיהָ 4ְּפָרֶציהָ ּיֹום ַההּוא ָאִקים ֶאת־ֻסַּכת ָּדִויד ַהֹּנֶפֶלת ְוָגַדְרִּתי ּבַ 9:11
־ִנְקָרא ְׁשִמי ֲעֵליֶהם ְנֻאם־ְיהוָה ֹעֶׂשה ּזֹאת:ְוָכל־ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר 8ְׁשֵאִרית ָאָדם 7ֶאת־ְיהוָה 6ְלַמַען ִיְדְרׁשּו 9:12
יס ִהֵּנה יִָמים ָּבִאים ְנֻאם־ְיהוָה ְוִנַּגׁש חֹוֵרׁש ַּבֹּקֵצר ְוֹדֵר ֲעָנִבים ְּבֹמֵׁש ַהָּזַרע ְוִהִּטיפּו ֶהָהִרים ָעסִ 9:13

ְוָכל־ַהְּגָבעֹות ִּתְתמֹוַגְגָנה:  
ִיְׂשָרֵאל ּוָבנּו ָעִרים ְנַׁשּמֹות ְויָָׁשבּו ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְוָׁשתּו ֶאת־יֵיָנם ְוָעׂשּו ַגּנֹות ְוָאְכלּו  ְוַׁשְבִּתי ֶאת־ְׁשבּות ַעִּמי9:14

ֶאת־ְּפִריֶהם: 
9:15  : ֶהי ּוְנַטְעִּתים ַעל־ַאְדָמָתם ְולֹא ִיָּנְתׁשּו עֹוד ֵמַעל ַאְדָמָתם ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶהם ָאַמר ְיהוָה ֱא

Obadiah עבדיה
ָמה ָעֶליָה  ֲחזֹון ֹעַבְדָיה ֹּכה־ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ֶלֱאדֹום ְׁשמּוָעה ָׁשַמְענּו ֵמֵאת ְיהוָה ְוִציר ַּבּגֹוִים ֻׁשָּלח קּומּו ְוָנקּו1:1

ַלִּמְלָחָמה: 
ִהֵּנה ָקֹטן ְנַתִּתי ַּבּגֹוִים ָּבזּוי ַאָּתה ְמֹאד:  1:2
ֹׁשְכִני ְבַחְגוֵי־ֶּסַלע ְמרֹום ִׁשְבּתֹו ֹאֵמר ְּבִלּבֹו ִמי יֹוִרֵדִני ָאֶרץ:  ְזדֹון ִלְּב ִהִּׁשיֶא 1:3
ִאם־ַּתְגִּביַּה ַּכֶּנֶׁשר ְוִאם־ֵּבין ּכֹוָכִבים ָּתִׂשים ִקֶּנ ִמָּׁשם אֹוִריְד ְנֻאם־ְיהוָה:  1:4
ֲהלֹוא ִיְגְנבּו ַּדָּים ִאם־ֹּבְצִרים ָּבאּו ָל ֲהלֹוא יְַׁשִאירּו ֹעֵללֹות:  ִאם־ַּגָּנִבים ָּבאּו־ְל ִאם־ׁשֹוְדֵדי ַלְיָלה ֵאי ִנְדֵמיָתה 1:5
ֵאי ֶנְחְּפׂשּו ֵעָׂשו ִנְבעּו ַמְצֻּפָניו:  1:6
ֶמ ִלֲחֶמי1:7 יִָׂשימּו ָמזֹור ַּתְחֶּתי ֵאין ְּתבּוָנה 9ַעד־ַהְּגבּול ִׁשְּלחּו ֹּכל ַאְנֵׁשי ְבִריֶת ִהִּׁשיאּו יְָכלּו ְל ַאְנֵׁשי ְׁש
ּבֹו: 

1 11 // LXX ְנֻאם add MT ֲאֹדָני
2 11 // Hebrew Mss LXX Syr Vg ְּדַבר  MT ִּדְבֵרי
3 6 // LXX ַמֲעלִ ָּיתֹו // MT Kethib ַמֲעלֹוָתו (stropha י) MT Qere ַמֲעלֹוָתיו
4 11 // LXX Vg 3 fem sg ְּפָרֶציהָ  MT 3 fem pl ֶאת־ִּפְרֵציֶהן
5 11 // LXX fem sg וֲַהִרֹסֶתיהָ  ֹסָתיו MT 3 masc sg וֲַהִרֽ
6 12 // LXX and Acts 15:17 ִיְדְרׁשּו MT ִייְרׁשּו
7 12 // LXX(A’-49-198-407-456-534) Mss and Acts 15:17 ֶאת־ְיהוָה omit MT
8 12 // LXX and Acts 15:17 ָאָדם MT cf ֱאדֹום ֱאֹדם
9 7 // cf LXX(L) Symmachus Tg Vg ִלֲחֶמי  MT ַלְחְמ 



ֲהלֹוא ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם־ְיהוָה ְוַהֲאַבְדִּתי ֲחָכִמים ֵמֱאדֹום ּוְתבּוָנה ֵמַהר ֵעָׂשו: 1:8
ִמָּקֶטל: ְוַחּתּו ִגּבֹוֶרי ֵּתיָמן ְלַמַען ִיָּכֶרת־ִאיׁש ֵמַהר ֵעָׂשו1:9

ֵמֲחַמס ָאִחי יֲַעֹקב ְּתַכְּס בּוָׁשה ְוִנְכַרָּת ְלעֹוָלם:  1:10
ָּתה ְּכַאַחד ֵמֶהם: ְוַעל־ְירּוָׁשַלִם יַּדּו גֹוָרל ַּגם־אַ 1ְּביֹום ֲעָמְד ִמֶּנֶגד ְּביֹום ְׁשבֹות ָזִרים ֵחילֹו ְוָנְכִרים ָּבאּו ְׁשָעָריו 1:11
ָרה:  ְוַאל־ֵּתֶרא ְביֹום־ָאִחי ְּביֹום ָנְכרֹו ְוַאל־ִּתְׂשַמח ִלְבֵני־ְיהּוָדה ְּביֹום ָאְבָדם ְוַאל־ַּתְגֵּדל ִּפי ְּביֹום צָ 1:12
ַאל־ִּתְׁשַלְחָנה ְבֵחילֹו ְּביֹום ֵאידֹו:  ַאל־ָּתבֹוא ְבַׁשַער־ַעִּמי ְּביֹום ֵאיָדם ַאל־ֵּתֶרא ַגם־ַאָּתה ְּבָרָעתֹו ְּביֹום ֵאידֹו וְ 1:13
ְוַאל־ַּתֲעֹמד ַעל־ַהֶּפֶרק ְלַהְכִרית ֶאת־ְּפִליָטיו ְוַאל־ַּתְסֵּגר ְׂשִריָדיו ְּביֹום ָצָרה:  1:14
:  ִּכי־ָקרֹוב יֹום־ְיהוָה ַעל־ָּכל־ַהּגֹוִים ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיָת יֵָעֶׂשה ָּל ְּגֻמְל יָׁשּוב ְּברֹאֶׁש 1:15
ִּכי ַּכֲאֶׁשר ְׁשִתיֶתם ַעל־ַהר ָקְדִׁשי ִיְׁשּתּו ָכל־ַהּגֹוִים ָּתִמיד ְוָׁשתּו ְוָלעּו ְוָהיּו ְּכלֹוא ָהיּו:  1:16
: 2ּוְבַהר ִצּיֹון ִּתְהיֶה ְפֵליָטה ְוָהיָה ֹקֶדׁש ְויְָרׁשּו ֵּבית יֲַעֹקב ֵאת מֹוִרֵׁשיֶהם 1:17
ֵעָׂשו ִּכי  ְוָהיָה ֵבית־יֲַעֹקב ֵאׁש ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה ּוֵבית ֵעָׂשו ְלַקׁש ְוָדְלקּו ָבֶהם וֲַאָכלּום ְולֹא־ִיְהיֶה ָׂשִריד ְלֵבית 1:18

ְיהוָה ִּדֵּבר:  
ּו ֶאת־ְׂשֵדה ֶאְפַרִים ְוֵאת ְׂשֵדה ֹׁשְמרֹון ּוִבְניִָמן  ְויְָרׁשּו ַהֶּנֶגב ֶאת־ַהר ֵעָׂשו ְוַהְּׁשֵפָלה ֶאת־ְּפִלְׁשִּתים ְוָיְרׁש1:19

ֶאת־ַהִּגְלָעד:  
ֵרי ַהֶּנֶגב:  ְוָגֻלת ַהֵחל־ַהֶּזה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר־ְּכַנֲעִנים ַעד־ָצְרַפת ְוָגֻלת ְירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ִּבְסָפַרד ִיְרׁשּו ֵאת עָ 1:20
ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשֹּפט ֶאת־ַהר ֵעָׂשו ְוָהְיָתה ַליהוָה ַהְּמלּוָכה: 3ְוָעלּו מּוָׁשִעים1:21

Jonah יונה
וְַיִהי ְּדַבר־ְיהוָה ֶאל־יֹוָנה ֶבן־ֲאִמַּתי ֵלאֹמר:  1:1
י־ָעְלָתה ָרָעָתם ְלָפָני: קּום ֵל ֶאל־ִניְנוֵה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ּוְקָרא ָעֶליָה ּכִ 1:2
ָרּה וֵַּיֶרד ָּבּה ָלבֹוא  וַָּיָקם יֹוָנה ִלְבֹרַח ַּתְרִׁשיָׁשה ִמִּלְפֵני ְיהוָה וֵַּיֶרד יָפֹו וִַּיְמָצא ָאִנָּיה ָּבָאה ַתְרִׁשיׁש וִַּיֵּתן ְׂשכָ 1:3

ִעָּמֶהם ַּתְרִׁשיָׁשה ִמִּלְפֵני ְיהוָה:  
ָלה ֶאל־ַהָּים וְַיִהי ַסַער־ָּגדֹול ַּבָּים ְוָהֳאִנָּיה ִחְּׁשָבה ְלִהָּׁשֵבר:  וַיהוָה ֵהִטיל רּוַח־ְּגדֹו1:4
ָהיו וַָּיִטלּו ֶאת־ַהֵּכִלים ֲאֶׁשר ָּבֳאִנָּיה ֶאל־ַהָּים ְלָהֵקל ֵמֲעלֵ 1:5 יֶהם ְויֹוָנה יַָרד  וִַּייְראּו ַהַּמָּלִחים וִַּיְזֲעקּו ִאיׁש ֶאל־ֱא

ה וִַּיְׁשַּכב וֵַּיָרַדם: ֶאל־יְַרְּכֵתי ַהְּסִפינָ 
ִהים ָלנּו וְ 1:6 ֶהי אּוַלי ִיְתַעֵּׁשת ָהֱא לֹא נֹאֵבד:  וִַּיְקַרב ֵאָליו ַרב ַהֹחֵבל וַּיֹאֶמר לֹו ַמה־ְּל ִנְרָּדם קּום ְקָרא ֶאל־ֱא
ָרָעה ַהּזֹאת ָלנּו וַַּיִּפלּו ּגֹוָרלֹות וִַּיֹּפל ַהּגֹוָרל  וַּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו ְלכּו ְוַנִּפיָלה גֹוָרלֹות ְוֵנְדָעה ְּבֶׁשְּלִמי הָ 1:7

ַעל־יֹוָנה: 
ְוֵאי־ִמֶּזה ַעם וַּיֹאְמרּו ֵאָליו ַהִּגיָדה־ָּנא ָלנּו ַּבֲאֶׁשר ְלִמי־ָהָרָעה ַהּזֹאת ָלנּו ַמה־ְּמַלאְכְּת ּוֵמַאִין ָּתבֹוא ָמה ַאְרֶצ 1:8

ָאָּתה: 
ֵהי ַהָּׁשַמִים ֲאִני יֵָרא ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ֶאת־ַהָּים ְוֶאת־ַהַּיָּבָׁשה: וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם עִ 1:9 ְבִרי ָאֹנִכי ְוֶאת־ְיהָוה ֱא

ה הּוא ֹבֵרַח ִּכי וִַּייְראּו ָהֲאָנִׁשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה וַּיֹאְמרּו ֵאָליו ַמה־ּזֹאת ָעִׂשיָת ִּכי־יְָדעּו ָהֲאָנִׁשים ִּכי־ִמִּלְפֵני ְיהָו1:10
ִּגיד ָלֶהם:  הִ 

וַּיֹאְמרּו ֵאָליו ַמה־ַּנֲעֶׂשה ָּל ְוִיְׁשֹּתק ַהָּים ֵמָעֵלינּו ִּכי ַהָּים הֹוֵל ְוֹסֵער: 1:11
ַהֶּזה ַהָּגדֹולוַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָׂשאּוִני וֲַהִטיֻלִני ֶאל־ַהָּים ְוִיְׁשֹּתק ַהָּים ֵמֲעֵליֶכם ִּכי יֹוֵדַע ָאִני ִּכי ְבֶׁשִּלי ַהַּסַער 1:12

ֲעֵליֶכם: 
וַַּיְחְּתרּו ָהֲאָנִׁשים ְלָהִׁשיב ֶאל־ַהַּיָּבָׁשה ְולֹא יָֹכלּו ִּכי ַהָּים הֹוֵל ְוֹסֵער ֲעֵליֶהם: 1:13
יא ִּכי־ַאָּתה וִַּיְקְראּו ֶאל־ְיהוָה וַּיֹאְמרּו ָאָּנה ְיהוָה ַאל־ָנא נֹאְבָדה ְּבֶנֶפׁש ָהִאיׁש ַהֶּזה ְוַאל־ִּתֵּתן ָעֵלינּו ָּדם ָנִק 1:14

ְיהוָה ַּכֲאֶׁשר ָחַפְצָּת ָעִׂשיָת:  
וִַּיְׂשאּו ֶאת־יֹוָנה וְַיִטֻלהּו ֶאל־ַהָּים וַַּיֲעֹמד ַהָּים ִמַּזְעּפֹו: 1:15
וִַּייְראּו ָהֲאָנִׁשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה ֶאת־ְיהוָה וִַּיְזְּבחּו־ֶזַבח ַליהוָה וִַּיְּדרּו ְנָדִרים:  1:16

ָׁשה ֵלילֹות:  וְַיַמן יְ 2:1 ָׁשה יִָמים ּוְׁש ַע ֶאת־יֹוָנה וְַיִהי יֹוָנה ִּבְמֵעי ַהָּדג ְׁש הוָה ָּדג ָּגדֹול ִלְב
ָהיו ִמְּמֵעי ַהָּדָגה:  2:2 וִַּיְתַּפֵּלל יֹוָנה ֶאל־ְיהוָה ֱא
ִּתי ָׁשַמְעָּת קֹוִלי:  וַּיֹאֶמר ָקָראִתי ִמָּצָרה ִלי ֶאל־ְיהוָה וַַּיֲעֵנִני ִמֶּבֶטן ְׁשאֹול ִׁשַּועְ 2:3
וַַּתְׁשִליֵכִני ְמצּוָלה ִּבְלַבב יִַּמים ְוָנָהר ְיֹסְבֵבִני ָּכל־ִמְׁשָּבֶרי ְוַגֶּלי ָעַלי ָעָברּו:  2:4

1 11 // MT Qere ְׁשָעָריו MT Kethib ַׁשֲערֹו
2 17 // DSS LXX Tg Syr Vg מֹוִרֵׁשיֶהם ֵׁשיֶהם MT מֹוָרֽ
3 21 // LXX Aquila Theodotion Syr מּוָׁשעִ ים MT ֽמֹוִׁשִעים



2:5  : וֲַאִני ָאַמְרִּתי ִנְגַרְׁשִּתי ִמֶּנֶגד ֵעיֶני ַא אֹוִסיף ְלַהִּביט ֶאל־ֵהיַכל ָקְדֶׁש
ם ַעד־ֶנֶפׁש ְּתהֹום ְיֹסְבֵבִני סּוף ָחבּוׁש ְלרֹאִׁשי: ֲאָפפּוִני ַמיִ 2:6
ָהי: 2:7 ְלִקְצֵבי ָהִרים יַָרְדִּתי ָהָאֶרץ ְּבִרֶחיָה ַבֲעִדי ְלעֹוָלם וַַּתַעל ִמַּׁשַחת ַחַּיי ְיהוָה ֱא
:  ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי ַנְפִׁשי ֶאת־ְיהוָה ָזָכְרִּתי וַָּתבֹוא ֵאֶלי ְּתִפָּלִתי ֶאל־2:8 ֵהיַכל ָקְדֶׁש
ְמַׁשְּמִרים ַהְבֵלי־ָׁשְוא ַחְסָּדם יֲַעֹזבּו:  2:9

וֲַאִני ְּבקֹול ּתֹוָדה ֶאְזְּבָחה־ָּל ֲאֶׁשר ָנַדְרִּתי ֲאַׁשֵּלָמה ְיׁשּוָעָתה ַליהוָה: 2:10
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ַלָּדג וַָּיֵקא ֶאת־יֹוָנה ֶאל־ַהַּיָּבָׁשה:2:11

ְדַבר־ְיהוָה ֶאל־יֹוָנה ֵׁשִנית ֵלאֹמר: וְַיִהי 3:1
3:2  : קּום ֵל ֶאל־ִניְנוֵה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ִּוְקָרא ֵאֶליָה ֶאת־ַהְּקִריָאה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹּדֵבר ֵאֶלי
ִהים ַמהֲ 3:3 ֶׁשת יִָמים:  וַָּיָקם יֹוָנה וֵַּיֶל ֶאל־ִניְנוֶה ִּכְדַבר ְיהָוה ְוִניְנוֵה ָהְיָתה ִעיר־ְּגדֹוָלה ֵלא ַל ְׁש
וַָּיֶחל יֹוָנה ָלבֹוא ָבִעיר ַמֲהַל יֹום ֶאָחד וִַּיְקָרא וַּיֹאַמר עֹוד ַאְרָּבִעים יֹום ְוִניְנוֵה ֶנְהָּפֶכת:  3:4
ִהים וִַּיְקְראּו־צֹום וִַּיְלְּבׁשּו ַׂשִּקים ִמְּגדֹוָלם ְוַעד־ְקַטּנָ 3:5 ם: וַַּיֲאִמינּו ַאְנֵׁשי ִניְנוֵה ֵּבא
וִַּיַּגע ַהָּדָבר ֶאל־ֶמֶלך ִניְנוֵה וַָּיָקם ִמִּכְסאֹו וַַּיֲעֵבר ַאַּדְרּתֹו ֵמָעָליו וְַיַכס ַׂשק וֵַּיֶׁשב ַעל־ָהֵאֶפר:3:6
ֲעמּו ְמאּוָמה ַאל־ִיְרעּו  וַַּיְזֵעק וַּיֹאֶמר ְּבִניְנוֵה ִמַּטַעם ַהֶּמֶל ּוְגֹדָליו ֵלאֹמר ָהָאָדם ְוַהְּבֵהָמה ַהָּבָקר ְוַהּצֹאן ַאל־ִיטְ 3:7

ּוַמִים ַאל־ִיְׁשּתּו: 
ִהים ְּבָחְזָקה ְויָֻׁשבּו ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ּוִמן־הֶ 3:8 ָחָמס ֲאֶׁשר  ְוִיְתַּכּסּו ַׂשִּקים ָהָאָדם ְוַהְּבֵהָמה ְוִיְקְראּו ֶאל־ֱא

ְּבַכֵּפיֶהם:  
ִהים ְוָׁשב3:9 ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ְולֹא נֹאֵבד: ִמי־יֹוֵדַע ָיׁשּוב ְוִנַחם ָהֱא

ִהים ַעל־ָהָרָעה ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ַלֲעׂשֹו3:10 ִהים ֶאת־ַמֲעֵׂשיֶהם ִּכי־ָׁשבּו ִמַּדְרָּכם ָהָרָעה וִַּיָּנֶחם ָהֱא ת־ָלֶהם  וַַּיְרא ָהֱא
ְולֹא ָעָׂשה: 

וֵַּיַרע ֶאל־יֹוָנה ָרָעה ְגדֹוָלה וִַּיַחר לֹו:  4:1
ִּכי  ֶאל־ְיהוָה וַּיֹאַמר ָאָּנה ְיהוָה ֲהלֹוא־ֶזה ְדָבִרי ַעד־ֱהיֹוִתי ַעל־ַאְדָמִתי ַעל־ֵּכן ִקַּדְמִּתי ִלְבֹרַח ַּתְרִׁשיָׁשה וִַּיְתַּפֵּלל4:2

יַָדְעִּתי ִּכי ַאָּתה ֵאל־ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶר ַאַּפִים ְוַרב־ֶחֶסד ְוִנָחם ַעל־ָהָרָעה: 
ַנְפִׁשי ִמֶּמִּני ִּכי טֹוב מֹוִתי ֵמַחָּיי: ְוַעָּתה ְיהוָה ַקח־ָנא ֶאת־4:3
4:4: וַּיֹאֶמר ְיהוָה ַהֵהיֵטב ָחָרה ָל
ה ַמה־ִּיְהיֶה ָּבִעיר:  וֵַּיֵצא יֹוָנה ִמן־ָהִעיר וֵַּיֶׁשב ִמֶּקֶדם ָלִעיר וַַּיַעׂש לֹו ָׁשם ֻסָּכה וֵַּיֶׁשב ַּתְחֶּתיָה ַּבֵּצל ַעד ֲאֶׁשר ִיְראֶ 4:5
ִהים ִקיָקיֹון וַַּיַעל ֵמַעל ְליֹוָנה ִלְהיֹות ֵצל ַעל־רֹאׁשֹו ְלַהִּציל לֹו ֵמָרָעתֹו וִַּיְׂשַמח יֹוָנה4:6 ַעל־ַהִּקיָקיֹון וְַיַמן ְיהוָה־ֱא

ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה: 
ִהים ּתֹוַלַעת ַּבֲעלֹות ַהַּׁשַחר ַלָּמֳחָרת וַַּת ֶאת־ַהִּקיָקיֹון וַּיִ 4:7 יָבׁש: וְַיַמן ָהֱא
ִהים רּוַח ָקִדים ֲחִריִׁשית וַַּת ַהֶּׁשֶמׁש ַעל־רֹאׁש יֹוָנה וִַּיְתַעָּלף וַּיִ 4:8 ְׁשַאל ֶאת־ַנְפׁשֹו  וְַיִהי ִּכְזֹרַח ַהֶּׁשֶמׁש וְַיַמן ֱא

ָלמּות וַּיֹאֶמר טֹוב מֹוִתי ֵמַחָּיי:  
ִהים ֶאל־יֹוָנה ַהֵהיֵטב ָחָרה־ְל ַעל־ַהּקִ 4:9 יָקיֹון וַּיֹאֶמר ֵהיֵטב ָחָרה־ִלי ַעד־ָמוֶת:  וַּיֹאֶמר ֱא

ָלה ָאָבד:  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ַאָּתה ַחְסָּת ַעל־ַהִּקיָקיֹון ֲאֶׁשר לֹא־ָעַמְלָּת ּבֹו ְולֹא ִגַּדְלּתֹו ֶׁשִּבן־ַלְיָלה ָהיָה ּוִבן־ַליְ 4:10
־ָּבּה ַהְרֵּבה ִמְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה ִרּבֹו ָאָדם ֲאֶׁשר לֹא־יַָדע  וֲַאִני לֹא ָאחּוס ַעל־ִניְנוֵה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר יֶׁש4:11

ֵּבין־ְיִמינֹו ִלְׂשמֹאלֹו ּוְבֵהָמה ַרָּבה:  
Micah מיכה

ן  רֹוְּדַבר־ְיהוָה ֲאֶׁשר ָהיָה ֶאל־ִמיָכה ַהֹּמַרְׁשִּתי ִּביֵמי יֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקָּיה ַמְלֵכי ְיהּוָדה ֲאֶׁשר־ָחָזה ַעל־ֹׁשמְ 1:1
ִוירּוָׁשָלִם:  

ָאּה ִויִהי ֲאֹדָני ְיהִוה ָּבֶכם ְלֵעד ֲאֹדָני ֵמֵהיַכל ָקְדׁשֹו:  1:2 ִׁשְמעּו ַעִּמים ֻּכָּלם ַהְקִׁשיִבי ֶאֶרץ ּוְמ
ִּכי־ִהֵּנה ְיהוָה ֹיֵצא ִמְּמקֹומֹו ְויַָרד ְוָדַר ַעל־במותי ָּבֳמֵתי ָאֶרץ:  1:3
ְוָהֲעָמִקים ִיְתַּבָּקעּו ַּכּדֹוַנג ִמְּפֵני ָהֵאׁש ְּכַמִים ֻמָּגִרים ְּבמֹוָרד:  ְוָנַמּסּו ֶהָהִרים ַּתְחָּתיו 1:4
רּוָׁשָלִם:  ְּבֶפַׁשע יֲַעֹקב ָּכל־זֹאת ּוְבַחּטֹאות ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִמי־ֶפַׁשע יֲַעֹקב ֲהלֹוא ֹׁשְמרֹון ּוִמי ָּבמֹות ְיהּוָדה ֲהלֹוא יְ 1:5
י ַהָּׂשֶדה ְלַמָּטֵעי ָכֶרם ְוִהַּגְרִּתי ַלַּגי ֲאָבֶניָה ִויֹסֶדיָה ֲאַגֶּלה: ְוַׂשְמִּתי ֹׁשְמרֹון ְלעִ 1:6
ָצה ְוַעד־ֶאְתַנן זֹוָנה  ְוָכל־ְּפִסיֶליָה יַֻּכּתּו ְוָכל־ֶאְתַנֶּניָה ִיָּׂשְרפּו ָבֵאׁש ְוָכל־ֲעַצֶּביָה ָאִׂשים ְׁשָמָמה ִּכי ֵמֶאְתַנן זֹוָנה ִקּבָ 1:7

יָׁשּובּו:  
זֹאת ֶאְסְּפָדה ְוֵאיִליָלה ֵאיְלָכה שילל ׁשֹוָלל ְוָערֹום ֶאֱעֶׂשה ִמְסֵּפד ַּכַּתִּנים ְוֵאֶבל ִּכְבנֹות יֲַעָנה: ַעל־1:8
ִּכי ֲאנּוָׁשה ַמּכֹוֶתיָה ִּכי־ָבָאה ַעד־ְיהּוָדה ָנַגע ַעד־ַׁשַער ַעִּמי ַעד־ְירּוָׁשָלִם:  1:9

ּכּו ְּבֵבית ְלַעְפָרה ָעָפר התפלשתי ִהְתַּפָּלִׁשי:  ְּבַגת ַאל־ַּתִּגידּו ָּבכֹו ַאל־ִּתבְ 1:10
ִעְבִרי ָלֶכם יֹוֶׁשֶבת ָׁשִפיר ֶעְריָה־ֹבֶׁשת לֹא יְָצָאה יֹוֶׁשֶבת ַצֲאָנן ִמְסַּפד ֵּבית ָהֵאֶצל ִיַּקח ִמֶּכם ֶעְמָּדתֹו:1:11



ַער ְירּוָׁשָלִם:  ִּכי־ָחָלה ְלטֹוב יֹוֶׁשֶבת ָמרֹות ִּכי־יַָרד ָרע ֵמֵאת ְיהוָה ְלׁשַ 1:12
ְרֹתם ַהֶּמְרָּכָבה ָלֶרֶכׁש יֹוֶׁשֶבת ָלִכיׁש ֵראִׁשית ַחָּטאת ִהיא ְלַבת־ִצּיֹון ִּכי־ָב ִנְמְצאּו ִּפְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל: 1:13
ָלֵכן ִּתְּתִני ִׁשּלּוִחים ַעל מֹוֶרֶׁשת ַּגת ָּבֵּתי ַאְכִזיב ְלַאְכָזב ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל:  1:14
ֹעד ַהֹּיֵרׁש ָאִבי ָל יֹוֶׁשֶבת ָמֵרָׁשה ַעד־ֲעֻּדָּלם יָבֹוא ְּכבֹוד ִיְׂשָרֵאל: 1:15
1:16 : ָקְרִחי וָֹגִּזי ַעל־ְּבֵני ַּתֲענּוָגִי ַהְרִחִבי ָקְרָחֵת ַּכֶּנֶׁשר ִּכי ָגלּו ִמֵּמ

ְּבאֹור ַהֹּבֶקר יֲַעׂשּוָה ִּכי יֶׁש־ְלֵאל יָָדם: הֹוי ֹחְׁשֵבי־ָאוֶן ּוֹפֲעֵלי ָרע ַעל־ִמְׁשְּכבֹוָתם 2:1
ְוָחְמדּו ָׂשדֹות ְוָגָזלּו ּוָבִּתים ְוָנָׂשאּו ְוָעְׁשקּו ֶּגֶבר ּוֵביתֹו ְוִאיׁש ְוַנֲחָלתֹו:2:2
ַצְּואֹרֵתיֶכם ְולֹא ֵתְלכּו רֹוָמה  ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִהְנִני ֹחֵׁשב ַעל־ַהִּמְׁשָּפָחה ַהּזֹאת ָרָעה ֲאֶׁשר לֹא־ָתִמיׁשּו ִמָּׁשם2:3

ִּכי ֵעת ָרָעה ִהיא:  
ְלׁשֹוֵבב ָׂשֵדינּו ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּׂשא ֲעֵליֶכם ָמָׁשל ְוָנָהה ְנִהי ִנְהיָה ָאַמר ָׁשדֹוד ְנַׁשֻּדנּו ֵחֶלק ַעִּמי יִָמיר ֵאי יִָמיׁש ִלי2:4

ְיַחֵּלק:  
ֶחֶבל ְּבגֹוָרל ִּבְקַהל ְיהוָה:  ָלֵכן לֹא־ִיְהיֶה ְל ַמְׁשִלי 2:5
ַאל־ַּתִּטפּו יִַּטיפּון לֹא־יִַּטפּו ָלֵאֶּלה לֹא ִיַּסג ְּכִלּמֹות:  2:6
2:7 : ֶהָאמּור ֵּבית־יֲַעֹקב ֲהָקַצר רּוַח ְיהוָה ִאם־ֵאֶּלה ַמֲעָלָליו ֲהלֹוא ְדָבַרי יֵיִטיבּו ִעם ַהָּיָׁשר הֹוֵל
ְיקֹוֵמם ִמּמּול ַׂשְלָמה ֶאֶדר ַּתְפִׁשטּון ֵמֹעְבִרים ֶּבַטח ׁשּוֵבי ִמְלָחָמה:  ְוֶאְתמּול ַעִּמי ְלאֹויֵב2:8
ְנֵׁשי ַעִּמי ְּתָגְרׁשּון ִמֵּבית ַּתֲענֶֻגיָה ֵמַעל ֹעָלֶליָה ִּתְקחּו ֲהָדִרי ְלעֹוָלם:  2:9

ֶבל ִנְמָרץ: קּומּו ּוְלכּו ִּכי לֹא־זֹאת ַהְּמנּוָחה ַּבֲעבּור ָטְמָאה ְּתַחֵּבל ְוחֶ 2:10
לּו־ִאיׁש ֹהֵל רּוַח וֶָׁשֶקר ִּכֵּזב ַאִּטף ְל ַלַּיִין ְוַלֵּׁשָכר ְוָהיָה ַמִּטיף ָהָעם ַהֶּזה: 2:11
ֹו ְּתִהיֶמָנה  ְבר ָאֹסף ֶאֱאֹסף יֲַעֹקב ֻּכָּל ַקֵּבץ ֲאַקֵּבץ ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל יַַחד ֲאִׂשיֶמּנּו ְּכצֹאן ָּבְצָרה ְּכֵעֶדר ְּבתֹו ַהּדָ 2:12

ֵמָאָדם: 
ָעָלה ַהֹּפֵרץ ִלְפֵניֶהם ָּפְרצּו וַַּיֲעֹברּו ַׁשַער וֵַּיְצאּו בֹו וַַּיֲעֹבר ַמְלָּכם ִלְפֵניֶהם וַיהוָה ְּברֹאָׁשם:2:13

:  וָֹאַמר ִׁשְמעּו־ָנא ָראֵׁשי יֲַעֹקב ּוְקִציֵני ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֲהלֹוא ָלֶכם ָלַדַעת ֶאת־ַהִּמְׁשָּפט 3:1
ׂשְֹנֵאי טֹוב ְוֹאֲהֵבי רעה ָרע ֹּגְזֵלי עֹוָרם ֵמֲעֵליֶהם ּוְׁשֵאָרם ֵמַעל ַעְצמֹוָתם: 3:2
ָבָׂשר ְּבתֹו  וֲַאֶׁשר ָאְכלּו ְׁשֵאר ַעִּמי ְועֹוָרם ֵמֲעֵליֶהם ִהְפִׁשיטּו ְוֶאת־ַעְצֹמֵתיֶהם ִּפֵּצחּו ּוָפְרׂשּו ַּכֲאֶׁשר ַּבִּסיר ּוכְ 3:3

ַקָּלַחת:  
ז ִיְזֲעקּו ֶאל־ְיהוָה ְולֹא יֲַעֶנה אֹוָתם ְויְַסֵּתר ָּפָניו ֵמֶהם ָּבֵעת ַהִהיא ַּכֲאֶׁשר ֵהֵרעּו ַמַעְלֵליֶהם:אָ 3:4
ל־ִּפיֶהם  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ַעל־ַהְּנִביִאים ַהַּמְתִעים ֶאת־ַעִּמי ַהֹּנְׁשִכים ְּבִׁשֵּניֶהם ְוָקְראּו ָׁשלֹום וֲַאֶׁשר לֹא־ִיֵּתן עַ 3:5

ִקְּדׁשּו ָעָליו ִמְלָחָמה:  וְ 
ָלֵכן ַלְיָלה ָלֶכם ֵמָחזֹון ְוָחְׁשָכה ָלֶכם ִמְּקֹסם ּוָבָאה ַהֶּׁשֶמׁש ַעל־ַהְּנִביִאים ְוָקַדר ֲעֵליֶהם ַהּיֹום: 3:6
ִהים:  3:7 ּוֹבׁשו ַהֹחִזים ְוָחְפרּו ַהֹּקְסִמים ְוָעטּו ַעל־ָׂשָפם ֻּכָּלם ִּכי ֵאין ַמֲעֵנה ֱא
ָלם ָאֹנִכי ָמֵלאִתי ֹכַח ֶאת־רּוַח ְיהוָה ּוִמְׁשָּפט ּוְגבּוָרה ְלַהִּגיד ְליֲַעֹקב ִּפְׁשעֹו ּוְלִיְׂשָרֵאל ַחָּטאתֹו: ְואּו3:8
ׁשּו:  ִׁשְמעּו־ָנא זֹאת ָראֵׁשי ֵּבית יֲַעֹקב ּוְקִציֵני ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַהֲמַתֲעִבים ִמְׁשָּפט ְוֵאת ָּכל־ַהְיָׁשָרה ְיַעּקֵ 3:9

ֹּבֶנה ִצּיֹון ְּבָדִמים ִוירּוָׁשַלִם ְּבַעְוָלה:  3:10
ֲהלֹוא ְיהוָה  ָראֶׁשיָה ְּבֹׁשַחד ִיְׁשֹּפטּו ְוֹכֲהֶניָה ִּבְמִחיר יֹורּו ּוְנִביֶאיָה ְּבֶכֶסף ִיְקֹסמּו ְוַעל־ְיהוָה ִיָּׁשֵענּו ֵלאֹמר 3:11

ְּבִקְרֵּבנּו לֹא־ָתבֹוא ָעֵלינּו ָרָעה: 
ן ִּבְגַלְלֶכם ִצּיֹון ָׂשֶדה ֵתָחֵרׁש ִוירּוָׁשַלִם ִעִּיין ִּתְהיֶה ְוַהר ַהַּבִית ְלָבמֹות יַָער:ָלכֵ 3:12

ִּמים:  ְוָהיָה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ִיְהיֶה ַהר ֵּבית־ְיהוָה ָנכֹון ְּברֹאׁש ֶהָהִרים ְוִנָּׂשא הּוא ִמְּגָבעֹות ְוָנֲהרּו ָעָליו עַ 4:1
ֵהי יֲַעֹקב ְויֹוֵרנּו ִמְּדָרָכיו ְוֵנְלָכה ְּבֹאְרֹחתָ ְוָהְלכּו ּגֹו4:2 יו ִּכי  ִים ַרִּבים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל־ַהר־ְיהוָה ְוֶאל־ֵּבית ֱא

ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר־ְיהוָה ִמירּוָׁשָלִם:  
־ָרחֹוק ְוִכְּתתּו ַחְרֹבֵתיֶהם ְלִאִּתים וֲַחִניֹתֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות  ְוָׁשַפט ֵּבין ַעִּמים ַרִּבים ְוהֹוִכיַח ְלגֹוִים ֲעֻצִמים ַעד4:3

לֹא־ִיְׂשאּו ּגֹוי ֶאל־ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא־ִיְלְמדּון עֹוד ִמְלָחָמה:  
ְויְָׁשבּו ִאיׁש ַּתַחת ַּגְפנֹו ְוַתַחת ְּתֵאָנתֹו ְוֵאין ַמֲחִריד ִּכי־ִפי ְיהוָה ְצָבאֹות ִּדֵּבר:  4:4
ֵהינּו ְלעֹוָלם וֶָעד:ִּכי ּכָ 4:5 ָהיו וֲַאַנְחנּו ֵנֵל ְּבֵׁשם־ְיהוָה ֱא ל־ָהַעִּמים יְֵלכּו ִאיׁש ְּבֵׁשם ֱא
ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם־ְיהוָה ֹאְסָפה ַהֹּצֵלָעה ְוַהִּנָּדָחה ֲאַקֵּבָצה וֲַאֶׁשר ֲהֵרֹעִתי:  4:6
ָאה ְלגֹוי ָעצּום ּוָמַל ְיהוָה ֲעֵליֶהם ְּבַהר ִצּיֹון ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹוָלם:ְוַׂשְמִּתי ֶאת־ַהֹּצֵלָעה ִלְׁשֵאִרית ְוַהַּנֲהלָ 4:7
ְוַאָּתה ִמְגַּדל־ֵעֶדר ֹעֶפל ַּבת־ִצּיֹון ָעֶדי ֵּתאֶתה ּוָבָאה ַהֶּמְמָׁשָלה ָהִראֹׁשָנה ַמְמֶלֶכת ְלַבת־ְירּוָׁשָלִם:  4:8
 ִאם־יֹוֲעֵצ ָאָבד ִּכי־ֶהֱחִזיֵק ִחיל ַּכּיֹוֵלָדה: ַעָּתה ָלָּמה ָתִריִעי ֵרַע ֲהֶמֶל ֵאין־ּבָ 4:9

ֵצִלי ָׁשם ִיְגָאֵל  חּוִלי וָֹגִחי ַּבת־ִצּיֹון ַּכּיֹוֵלָדה ִּכי־ַעָּתה ֵתְצִאי ִמִּקְריָה ְוָׁשַכְנְּת ַּבָּׂשֶדה ּוָבאת ַעד־ָּבֶבל ָׁשם ִּתּנָ 4:10
  : ְיהוָה ִמַּכף ֹאְיָבִי



ְספּו ָעַלִי ּגֹוִים ַרִּבים ָהֹאְמִרים ֶּתֱחָנף ְוַתַחז ְּבִצּיֹון ֵעיֵנינּו:  ְוַעָּתה ֶנאֶ 4:11
ְוֵהָּמה לֹא יְָדעּו ַמְחְׁשבֹות ְיהוָה ְולֹא ֵהִבינּו ֲעָצתֹו ִּכי ִקְּבָצם ֶּכָעִמיר ֹּגְרָנה:  4:12
ַתִי ָאִׂשים ְנחּוָׁשה וֲַהִדּקֹות ַעִּמים ַרִּבים ְוַהֲחַרְמִּתי ַליהוָה  קּוִמי וָדֹוִׁשי ַבת־ִצּיֹון ִּכי־ַקְרֵנ ָאִׂשים ַּבְרֶזל ּוַפְרסֹ 4:13

ִּבְצָעם ְוֵחיָלם ַלֲאדֹון ָּכל־ָהָאֶרץ: 
ַעָּתה ִּתְתֹּגְדִדי ַבת־ְּגדּוד ָמצֹור ָׂשם ָעֵלינּו ַּבֵּׁשֶבט יַּכּו ַעל־ַהְּלִחי ֵאת ֹׁשֵפט ִיְׂשָרֵאל: 4:14

ם ית־ֶלֶחם ֶאְפָרָתה ָצִעיר ִלְהיֹות ְּבַאְלֵפי ְיהּוָדה ִמְּמ ִלי יֵֵצא ִלְהיֹות מֹוֵׁשל ְּבִיְׂשָרֵאל ּומֹוָצֹאָתיו ִמֶּקדֶ ְוַאָּתה ּבֵ 5:1
ִמיֵמי עֹוָלם: 

ָלֵכן ִיְּתֵנם ַעד־ֵעת יֹוֵלָדה יָָלָדה ְויֶֶתר ֶאָחיו ְיׁשּובּון ַעל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  5:2
ָהיו ְויָָׁשבּו ִּכי־ַעָּתה ִיְגַּדל ַעד־ַאְפֵסי־ָאֶרץ: ְוָעַמד ְוָרָעה ּבְ 5:3 ֹעז ְיהוָה ִּבְגאֹון ֵׁשם ְיהוָה ֱא
ֹמָנה ְנִסיֵכי ָאָדם: ְוָהיָה ֶזה ָׁשלֹום ַאּׁשּור ִּכי־יָבֹוא ְבַאְרֵצנּו ְוִכי ִיְדֹר ְּבַאְרְמֹנֵתינּו וֲַהֵקֹמנּו ָעָליו ִׁשְבָעה ֹרִעים ּוְׁש 5:4
ּו ֶאת־ֶאֶרץ ַאּׁשּור ַּבֶחֶרב ְוֶאת־ֶאֶרץ ִנְמֹרד ַּבְּפִתיָחה ְוִהִּציל ֵמַאּׁשּור ִּכי־יָבֹוא ְבַאְרֵצנּו ְוִכי ִיְדֹר ְוָרע 5:5

ִּבְגבּוֵלנּו: 
לֹא־ְיַקֶּוה ְלִאיׁש ְולֹא ְייֵַחל  ְוָהיָה ְׁשֵאִרית יֲַעֹקב ְּבֶקֶרב ַעִּמים ַרִּבים ְּכַטל ֵמֵאת ְיהוָה ִּכְרִביִבים ֲעֵלי־ֵעֶׂשב ֲאֶׁשר 5:6

ִלְבֵני ָאָדם: 
ם ָעַבר ְוָרַמס ְוָהיָה ְׁשֵאִרית יֲַעֹקב ַּבּגֹוִים ְּבֶקֶרב ַעִּמים ַרִּבים ְּכַאְריֵה ְּבַבֲהמֹות יַַער ִּכְכִפיר ְּבֶעְדֵרי צֹאן ֲאֶׁשר אִ 5:7

ְוָטַרף ְוֵאין ַמִּציל:  
־ֹאְיֶבי ִיָּכֵרתּו:ָּתֹרם יְָד ַעל־ָצֶרי ְוָכל5:8
5:9 : ְוָהיָה ַבּיֹום־ַההּוא ְנֻאם־ְיהוָה ְוִהְכַרִּתי סּוֶסי ִמִּקְרֶּב ְוַהֲאַבְדִּתי ַמְרְּכֹבֶתי

5:10 : ְוִהְכַרִּתי ָעֵרי ַאְרֶצ ְוָהַרְסִּתי ָּכל־ִמְבָצֶרי
: ְוִהְכַרִּתי ְכָׁשִפים ִמָּיֶד ּוְמעֹוְנִנים לֹא ִיְהיּו5:11 ־ָל
5:12  : ְוִהְכַרִּתי ְפִסיֶלי ּוַמֵּצבֹוֶתי ִמִּקְרֶּב ְולֹא־ִתְׁשַּתֲחוֶה עֹוד ְלַמֲעֵׂשה יֶָדי
5:13  : ְוָנַתְׁשִּתי ֲאֵׁשיֶרי ִמִּקְרֶּב ְוִהְׁשַמְדִּתי ָעֶרי
ְוָעִׂשיִתי ְּבַאף ּוְבֵחָמה ָנָקם ֶאת־ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר לֹא ָׁשֵמעּו: 5:14

6:1  : ִׁשְמעּו־ָנא ֵאת ֲאֶׁשר־ְיהוָה ֹאֵמר קּום ִריב ֶאת־ֶהָהִרים ְוִתְׁשַמְעָנה ַהְּגָבעֹות קֹוֶל
ִׁשְמעּו ָהִרים ֶאת־ִריב ְיהוָה ְוָהֵאָתִנים ֹמְסֵדי ָאֶרץ ִּכי ִריב ַליהוָה ִעם־ַעּמֹו ְוִעם־ִיְׂשָרֵאל ִיְתַוָּכח: 6:2
 ּוָמה ֶהְלֵאִתי ֲעֵנה ִּבי:  ַעִּמי ֶמה־ָעִׂשיִתי לְ 6:3
ִּכי ֶהֱעִלִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוִמֵּבית ֲעָבִדים ְּפִדיִתי וֶָאְׁשַלח ְלָפֶני ֶאת־ֹמֶׁשה ַאֲהֹרן ּוִמְריָם: 6:4
ִּטים ַעד־ַהִּגְלָּגל ְלַמַען ַּדַעת ַעִּמי ְזָכר־ָנא ַמה־ָּיַעץ ָּבָלק ֶמֶל מֹוָאב ּוֶמה־ָעָנה ֹאתֹו ִּבְלָעם ֶּבן־ְּבעֹור ִמן־ַהִּׁש 6:5

ִצְדקֹות ְיהוָה:  
ֵהי ָמרֹום ַהֲאַקְּדֶמּנּו ְבעֹולֹות ַּבֲעָגִלים ְּבֵני ָׁשָנה:  6:6 ַּבָּמה ֲאַקֵּדם ְיהוָה ִאַּכף ֵלא
ְּפִרי ִבְטִני ַחַּטאת ַנְפִׁשי:  ֲהִיְרֶצה ְיהוָה ְּבַאְלֵפי ֵאיִלים ְּבִרְבבֹות ַנֲחֵלי־ָׁשֶמן ַהֶאֵּתן ְּבכֹוִרי ִּפְׁשִעי 6:7
:ִהִּגיד ְל ָאָדם ַמה־ּטֹוב ּוָמה־ְיהוָה ּדֹוֵרׁש ִמְּמ ִּכי ִאם־ֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם־אֱ 6:8 ֶהי
ָדּה:  קֹול ְיהוָה ָלִעיר ִיְקָרא ְותּוִׁשָּיה ִיְרֶאה ְׁשֶמ ִׁשְמעּו ַמֶּטה ּוִמי ְיעָ 6:9

עֹוד ַהִאׁש ֵּבית ָרָׁשע ֹאְצרֹות ֶרַׁשע ְוֵאיַפת ָרזֹון ְזעּוָמה: 6:10
ַהֶאְזֶּכה ְּבמֹאְזֵני ֶרַׁשע ּוְבִכיס ַאְבֵני ִמְרָמה: 6:11
ֲאֶׁשר ֲעִׁשיֶריָה ָמְלאּו ָחָמס ְוֹיְׁשֶביָה ִּדְּברּו־ָׁשֶקר ּוְלׁשֹוָנם ְרִמָּיה ְּבִפיֶהם:  6:12
:  ְוַגם־ֲאִני6:13 ֶהֱחֵליִתי ַהּכֹוֶת ַהְׁשֵמם ַעל־ַחּטֹאֶת
ַאָּתה תֹאַכל ְולֹא ִתְׂשָּבע ְויְֶׁשֲח ְּבִקְרֶּב ְוַתֵּסג ְולֹא ַתְפִליט וֲַאֶׁשר ְּתַפֵּלט ַלֶחֶרב ֶאֵּתן:  6:14
־ַזִית ְולֹא־ָתסּו ֶׁשֶמן ְוִתירֹוׁש 6:15 ְולֹא ִתְׁשֶּתה־ָּיִין:  ַאָּתה ִתְזַרע ְולֹא ִתְקצֹור ַאָּתה ִתְדֹר
יָה ִלְׁשֵרָקה  ְוִיְׁשַּתֵּמר ֻחּקֹות ָעְמִרי ְוֹכל ַמֲעֵׂשה ֵבית־ַאְחָאב וֵַּתְלכּו ְּבֹמֲעצֹוָתם ְלַמַען ִּתִּתי ֹאְת ְלַׁשָּמה ְוֹיְׁשבֶ 6:16

ְוֶחְרַּפת ַעִּמים ִּתָּׂשאּו:
ת ָּבִציר ֵאין־ֶאְׁשּכֹול ֶלֱאכֹול ִּבּכּוָרה ִאְּוָתה ַנְפִׁשי:  ַאְלַלי ִלי ִּכי ָהִייִתי ְּכָאְסֵּפי־ַקִיץ ְּכֹעלְ 7:1
ָאַבד ָחִסיד ִמן־ָהָאֶרץ ְויָָׁשר ָּבָאָדם ָאִין ֻּכָּלם ְלָדִמים יֱֶאֹרבּו ִאיׁש ֶאת־ָאִחיהּו יָצּודּו ֵחֶרם: 7:2
ַהָּגדֹול ֹּדֵבר ַהַּות ַנְפׁשֹו הּוא וְַיַעְּבתּוָה: ַעל־ָהַרע ַּכַּפִים ְלֵהיִטיב ַהַּׂשר ֹׁשֵאל ְוַהֹּׁשֵפט ַּבִׁשּלּום וְ 7:3
טֹוָבם ְּכֵחֶדק יָָׁשר ִמְּמסּוָכה יֹום ְמַצֶּפי ְּפֻקָּדְת ָבָאה ַעָּתה ִתְהיֶה ְמבּוָכָתם:  7:4
7:5  : ַאל־ַּתֲאִמינּו ְבֵרַע ַאל־ִּתְבְטחּו ְּבַאּלּוף ִמֹּׁשֶכֶבת ֵחיֶק ְׁשֹמר ִּפְתֵחי־ִפי
ִּכי־ֵבן ְמַנֵּבל ָאב ַּבת ָקָמה ְבִאָּמּה ַּכָּלה ַּבֲחֹמָתּה ֹאְיֵבי ִאיׁש ַאְנֵׁשי ֵביתֹו:  7:6
ָהי: 7:7 ֵהי ִיְׁשִעי ִיְׁשָמֵעִני ֱא וֲַאִני ַּביהוָה ֲאַצֶּפה אֹוִחיָלה ֵלא
ְיהוָה אֹור ִלי: ַאל־ִּתְׂשְמִחי ֹאיְַבִּתי ִלי ִּכי ָנַפְלִּתי ָקְמִּתי ִּכי־ֵאֵׁשב ַּבֹחֶׁש 7:8



ַזַעף ְיהוָה ֶאָּׂשא ִּכי ָחָטאִתי לֹו ַעד ֲאֶׁשר יִָריב ִריִבי ְוָעָׂשה ִמְׁשָּפִטי יֹוִציֵאִני ָלאֹור ֶאְרֶאה ְּבִצְדָקתֹו:7:9
ָהִי ֵעיַני ִּתְראֶ 7:10 יָּנה ָּבּה ַעָּתה ִּתְהיֶה ְלִמְרָמס ְּכִטיט  ְוֵתֶרא ֹאיְַבִּתי ּוְתַכֶּסָה בּוָׁשה ָהֹאְמָרה ֵאַלי ַאּיֹו ְיהוָה ֱא

חּוצֹות:  
יֹום ִלְבנֹות ְּגֵדָרִי יֹום ַההּוא ִיְרַחק־ֹחק: 7:11
יֹום הּוא ְוָעֶדי יָבֹוא ְלִמִּני ַאּׁשּור ְוָעֵרי ָמצֹור ּוְלִמִּני ָמצֹור ְוַעד־ָנָהר ְויָם ִמָּים ְוַהר ָהָהר: 7:12
ִלְׁשָמָמה ַעל־ֹיְׁשֶביָה ִמְּפִרי ַמַעְלֵליֶהם:  ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ7:13
ְרֵעה ַעְּמ ְבִׁשְבֶט צֹאן ַנֲחָלֶת ֹׁשְכִני ְלָבָדד יַַער ְּבתֹו ַּכְרֶמל ִיְרעּו ָבָׁשן ְוִגְלָעד ִּכיֵמי עֹוָלם:  7:14
ִּכיֵמי ֵצאְת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות:  7:15
ִיְראּו גֹוִים ְויֵֹבׁשּו ִמֹּכל ְּגבּוָרָתם יִָׂשימּו יָד ַעל־ֶּפה ָאְזֵניֶהם ֶּתֱחַרְׁשָנה: 7:16
ֵהינּו ִיְפָחדּו ְוִיְראּו ִמֶּמָּך:7:17 ְיַלֲחכּו ָעָפר ַּכָּנָחׁש ְּכֹזֲחֵלי ֶאֶרץ ִיְרְּגזּו ִמִּמְסְּגֹרֵתיֶהם ֶאל־ְיהוָה ֱא
ון ְוֹעֵבר ַעל־ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא:  ִמי־ֵאל ָּכמֹו ֹנֵׂשא עָ 7:18
יָׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכֹּבׁש ֲעוֹנֵתינּו ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצלֹות יָם ָּכל־ַחּטֹאוָתם:  7:19
ֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם:  ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּבְעָּת לַ 7:20

Nahumנחום
ַמָּׂשא ִניְנוֵה ֵסֶפר ֲחזֹון ַנחּום ָהֶאְלֹקִׁשי:  1:1
ֵאל ַקּנֹוא ְוֹנֵקם ְיהוָה ֹנֵקם ְיהוָה ּוַבַעל ֵחָמה ֹנֵקם ְיהוָה ְלָצָריו ְונֹוֵטר הּוא ְלֹאְיָביו:  1:2
לֹא ְיַנֶּקה ְיהוָה ְּבסּוָפה ּוִבְׂשָעָרה ַּדְרּכֹו ְוָעָנן ֲאַבק ַרְגָליו:  ְיֹהוָה ֶאֶר ַאַּפִים וגדול־ּוְגָדל־ֹּכַח ְוַנֵּקה1:3
ּגֹוֵער ַּבָּים וַַּיְּבֵׁשהּו ְוָכל־ַהְּנָהרֹות ֶהֱחִריב ֻאְמַלל ָּבָׁשן ְוַכְרֶמל ּוֶפַרח ְלָבנֹון ֻאְמָלל:  1:4
א ָהָאֶרץ ִמָּפָניו ְוֵתֵבל ְוָכל־ֹיְׁשֵבי ָבּה:  ָהִרים ָרֲעׁשּו ִמֶּמּנּו ְוַהְּגָבעֹות ִהְתֹמָגגּו ַוִּתּׂשָ 1:5
ִלְפֵני ַזְעמֹו ִמי יֲַעמֹוד ּוִמי יָקּום ַּבֲחרֹון ַאּפֹו ֲחָמתֹו ִנְּתָכה ָכֵאׁש ְוַהֻּצִרים ִנְּתצּו ִמֶּמּנּו:  1:6
טֹוב ְיהוָה ְלָמעֹוז ְּביֹום ָצָרה ְוֹיֵדַע ֹחֵסי בֹו:  1:7
:  ּוְבֶׁשֶטף ֹעֵבר ָּכָלה  1:8 יֲַעֶׂשה ְמקֹוָמּה ְוֹאְיָביו ְיַרֶּדף־ֹחֶׁש
ַמה־ְּתַחְּׁשבּון ֶאל־ְיהָוה ָּכָלה הּוא ֹעֶׂשה לֹא־ָתקּום ַּפֲעַמִים ָצָרה:  1:9

ִּכי ַעד־ִסיִרים ְסֻבִכים ּוְכָסְבָאם ְסבּוִאים ֻאְּכלּו ְּכַקׁש יֵָבׁש ָמֵלא: 1:10
ֹיֵעץ ְּבִלָּיַעל: ִמֵּמ יָָצא ֹחֵׁשב ַעל־ְיהוָה ָרָעה 1:11
ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ִאם־ְׁשֵלִמים ְוֵכן ַרִּבים ְוֵכן ָנֹגּזּו ְוָעָבר ְוִעִּנִת לֹא ֲאַעֵּנ עֹוד:  1:12
ְוַעָּתה ֶאְׁשֹּבר ֹמֵטהּו ֵמָעָלִי ּומֹוְסֹרַתִי ֲאַנֵּתק:  1:13
ֶהי ַאְכִרית ֶּפֶסל ּוַמֵּסָכה ָאִׂשים ִקְבֶר ִּכי ַקּלֹוָת:ְוִצָּוה ָעֶלי ְיהָוה לֹא־ִיָּזַרע ִמִּׁשְמ 1:14 עֹוד ִמֵּבית ֱא

ִהֵּנה ַעל־ֶהָהִרים ַרְגֵלי ְמַבֵּׂשר ַמְׁשִמיַע ָׁשלֹום ָחִּגי ְיהּוָדה ַחַּגִי ַׁשְּלִמי ְנָדָרִי ִּכי לֹא יֹוִסיף עֹוד2:1
ה ִנכְ  ָרת:  לעבור־ַלֲעָבר־ָּב ְּבִלַּיַעל ֻּכ

ָעָלה ֵמִפיץ ַעל־ָּפַנִי ָנצֹור ְמֻצָרה ַצֵּפה־ֶדֶר ַחֵּזק ָמְתַנִים ַאֵּמץ ֹּכַח ְמֹאד:  2:2
ִּכי ָׁשב ְיהוָה ֶאת־ְּגאֹון יֲַעֹקב ִּכְגאֹון ִיְׂשָרֵאל ִּכי ְבָקקּום ֹּבְקִקים ּוְזֹמֵריֶהם ִׁשֵחתּו: 2:3
ִיל ְמֻתָּלִעים ְּבֵאׁש־ְּפָלדֹות ָהֶרֶכב ְּביֹום ֲהִכינֹו ְוַהְּבֹרִׁשים ָהְרָעלּו:  ָמֵגן ִּגֹּבֵריהּו ְמָאָּדם ַאְנֵׁשי־חַ 2:4
ַּבחּוצֹות ִיְתהֹוְללּו ָהֶרֶכב ִיְׁשַּתְקְׁשקּון ָּבְרֹחבֹות ַמְרֵאיֶהן ַּכַּלִּפיִדם ַּכְּבָרִקים ְירֹוֵצצּו: 2:5
:  ִיְזֹּכר ַאִּדיָריו ִיָּכְׁשלּו בהלכותם ַּבֲהִליָכתָ 2:6 ם ְיַמֲהרּו חֹוָמָתּה ְוֻהַכן ַהֹּסֵכ
ַׁשֲעֵרי ַהְּנָהרֹות ִנְפָּתחּו ְוַהֵהיָכל ָנמֹוג: 2:7
ְוֻהַּצב ֻּגְּלָתה ֹהֲעָלָתה ְוַאְמֹהֶתיָה ְמַנֲהגֹות ְּכקֹול יֹוִנים ְמֹתְפֹפת ַעל־ִלְבֵבֶהן: 2:8
ְמדּו ֲעֹמדּו ְוֵאין ַמְפֶנה: ְוִניְנוֵה ִכְבֵרַכת־ַמִים ִמיֵמי ִהיא ְוֵהָּמה ָנִסים עִ 2:9

ֹּבּזּו ֶכֶסף ֹּבּזּו ָזָהב ְוֵאין ֵקֶצה ַלְּתכּוָנה ָּכֹבד ִמֹּכל ְּכִלי ֶחְמָּדה: 2:10
ּבּוָקה ּוְמבּוָקה ּוְמֻבָּלָקה ְוֵלב ָנֵמס ּוִפק ִּבְרַּכִים ְוַחְלָחָלה ְּבָכל־ָמְתַנִים ּוְפֵני ֻכָּלם ִקְּבצּו ָפארּור: 2:11
ֵּיה ְמעֹון ֲאָריֹות ּוִמְרֶעה הּוא ַלְּכִפִרים ֲאֶׁשר ָהַל ַאְריֵה ָלִביא ָׁשם ּגּור ַאְריֵה ְוֵאין ַמֲחִריד:  אַ 2:12
ַאְריֵה ֹטֵרף ְּבֵדי ֹגרֹוָתיו ּוְמַחֵּנק ְלִלְבֹאָתיו וְַיַמֵּלא־ֶטֶרף ֹחָריו ּוְמֹעֹנָתיו ְטֵרָפה:  2:13
ָבאֹות ְוִהְבַעְרִּתי ֶבָעָׁשן ִרְכָּבּה ּוְכִפיַרִי ּתֹאַכל ָחֶרב ְוִהְכַרִּתי ֵמֶאֶרץ ַטְרֵּפ ְולֹא־ִיָּׁשַמע  ִהְנִני ֵאַלִי ְנֻאם ְיהוָה צְ 2:14

עֹוד קֹול ַמְלָאֵכֵכה: 
הֹוי ִעיר ָּדִמים ֻּכָּלּה ַּכַחׁש ֶּפֶרק ְמֵלָאה לֹא יִָמיׁש ָטֶרף:  3:1
ן ְוסּוס ֹּדֵהר ּוֶמְרָּכָבה ְמַרֵּקָדה: קֹול ׁשֹוט ְוקֹול ַרַעׁש אֹופָ 3:2
ם:  ָּפָרׁש ַמֲעֶלה ְוַלַהב ֶחֶרב ּוְבַרק ֲחִנית ְוֹרב ָחָלל ְוֹכֶבד ָּפֶגר ְוֵאין ֵקֶצה ַלְּגִוָּיה יכשלו ְוָכְׁשלּו ִּבְגִוָּיתָ 3:3
ּוֶניָה ּוִמְׁשָּפחֹות ִּבְכָׁשֶפיָה:  ֵמֹרב ְזנּוֵני זֹוָנה טֹוַבת ֵחן ַּבֲעַלת ְּכָׁשִפים ַהֹּמֶכֶרת ּגֹוִים ִּבְזנ3:4
: ִהְנִני ֵאַלִי ְנֻאם ְיהוָה ְצָבאֹות ְוִגֵּליִתי ׁשּוַלִי ַעל־ָּפָנִי ְוַהְרֵאיִתי גֹוִים ַמְעֵר ּוַמְמָלכֹות ְקלֹונֵ 3:5



ְוִהְׁשַלְכִּתי ָעַלִי ִׁשֻּקִצים ְוִנַּבְלִּתי ְוַׂשְמִּתי ְּכֹרִאי:  3:6
:  וְ 3:7 ָהיָה ָכל־ֹרַאִי ִיּדֹוד ִמֵּמ ְוָאַמר ָׁשְּדָדה ִניְנוֵה ִמי יָנּוד ָלּה ֵמַאִין ֲאַבֵּקׁש ְמַנֲחִמים ָל
ֲהֵתיְטִבי ִמּנֹא ָאמֹון ַהֹּיְׁשָבה ַּבְיֹאִרים ַמִים ָסִביב ָלּה ֲאֶׁשר־ֵחיל יָם ִמָּים חֹוָמָתּה: 3:8
: ּכּוׁש ָעְצָמה ּוִמְצַרִים ְוֵאין3:9 ֵקֶצה ּפּוט ְולּוִבים ָהיּו ְּבֶעְזָרֵת

ְוָכל־ְּגדֹוֶליָה  ַּגם־ִהיא ַלֹּגָלה ָהְלָכה ַבֶּׁשִבי ַּגם ֹעָלֶליָה ְיֻרְּטׁשּו ְּברֹאׁש ָּכל־חּוצֹות ְוַעל ָּכל־ִנְכַּבֶּדיָה יַּדּו גֹוָרל  3:10
ֻרְּתקּו ַבִּזִּקים:  

ה ַּגם־ַאְּת ְּתַבְקִׁשי ָמעֹוז ֵמאֹויֵב:  ַּגם־ַאְּת ִּתְׁשְּכִרי ְּתִהי ַנֲעָלמָ 3:11
ָּכל־ִמְבָצַרִי ְּתֵאִנים ִעם־ִּבּכּוִרים ִאם־ִיּנֹועּו ְוָנְפלּו ַעל־ִּפי אֹוֵכל:  3:12
ִהֵּנה ַעֵּמ ָנִׁשים ְּבִקְרֵּב ְלֹאְיַבִי ָּפתֹוַח ִנְפְּתחּו ַׁשֲעֵרי ַאְרֵצ ָאְכָלה ֵאׁש ְּבִריָחִיך:  3:13
ֵמי ָמצֹור ַׁשֲאִבי־ָל ַחְּזִקי ִמְבָצָרִי ֹּבִאי ַבִּטיט ְוִרְמִסי ַבֹחֶמר ַהֲחִזיִקי ַמְלֵּבן:  3:14
ָׁשם ּתֹאְכֵל ֵאׁש ַּתְכִריֵת ֶחֶרב ּתֹאְכֵל ַּכָּיֶלק ִהְתַּכֵּבד ַּכֶּיֶלק ִהְתַּכְּבִדי ָּכַאְרֶּבה:  3:15
י ַהָּׁשָמִים יֶֶלק ָּפַׁשט וַָּיֹעף:  ִהְרֵּבית ֹרְכַלִי ִמּכֹוְכבֵ 3:16
ֹוַדע ְמקֹומֹו ַאָּים:  ִמְּנָזַרִי ָּכַאְרֶּבה ְוַטְפְסַרִי ְּכגֹוב ֹּגָבי ַהחֹוִנים ַּבְּגֵדרֹות ְּביֹום ָקָרה ֶׁשֶמׁש ָזְרָחה ְונֹוַדד ְולֹא־נ3:17
ּו ַעְּמ ַעל־ֶהָהִרים ְוֵאין ְמַקֵּבץ: ָנמּו ֹרֶעי ֶמֶל ַאּׁשּור ִיְׁשְּכנּו ַאִּדיֶרי ָנֹפׁש3:18
יד:  ֵאין־ֵּכָהה ְלִׁשְבֶר ַנְחָלה ַמָּכֶת ֹּכל ֹׁשְמֵעי ִׁשְמֲע ָּתְקעּו ַכף ָעֶלי ִּכי ַעל־ִמי לֹא־ָעְבָרה ָרָעְת ָּתִמ 3:19

Habakkukחבקוק
ַהַּמָׂשא ֲאֶׁשר ָחָזה ֲחַבּקּוק ַהָּנִביא:  1:1
הוָה ִׁשַּוְעִּתי ְולֹא ִתְׁשָמע ֶאְזַעק ֵאֶלי ָחָמס ְולֹא תֹוִׁשיַע: ַעד־ָאָנה יְ 1:2
ָלָּמה ַתְרֵאִני ָאוֶן ְוָעָמל ַּתִּביט ְוֹׁשד ְוָחָמס ְלֶנְגִּדי וְַיִהי ִריב ּוָמדֹון ִיָּׂשא: 1:3
ת־ַהַּצִּדיק ַעל־ֵּכן יֵֵצא ִמְׁשָּפט ְמֻעָּקל:  ַעל־ֵּכן ָּתפּוג ּתֹוָרה ְולֹא־יֵֵצא ָלֶנַצח ִמְׁשָּפט ִּכי ָרָׁשע ַמְכִּתיר אֶ 1:4
ֹפַעל ֹּפֵעל ִּביֵמיֶכם לֹא ַתֲאִמינּו ִּכי ְיֻסָּפר: 3ִּכי ֲאֹנִכי2וָֹׁשּמּו ְּתָמהּוְוַהִּביטּו ְוִהַּתְּמהּו 1ְראּו בֹוְגִדים 1:5
ֶרץ ָלֶרֶׁשת ִמְׁשָּכנֹות ּלֹא־לֹו:  ִּכי־ִהְנִני ֵמִקים ֶאת־ַהַּכְׂשִּדים ַהּגֹוי ַהַּמר ְוַהִּנְמָהר ַההֹוֵל ְלֶמְרֲחֵבי־אֶ 1:6
יֵֵצא: 4ָאֹים ְונֹוָרא הּוא ִמֶּמּנּו ִמְׁשָּפטֹו ּוְׂשֵאתֹו ֵמֹאתֹו 1:7
ָּפָרָׁשיו ּוָפָרָׁשיו ֵמָרחֹוק יָֹבאּו יָֻעפּו ְּכֶנֶׁשר ָחׁש ֶלֱאכֹול:  ְוַקּלּו ִמְּנֵמִרים סּוָסיו ְוַחּדּו ִמְּזֵאֵבי ֶעֶרב ּוָפׁשּו 1:8
ה ְלָחָמס יָבֹוא ְמַגַּמת ְּפֵניֶהם ָקִדיָמה וֶַּיֱאֹסף ַּכחֹול ֶׁשִבי: 1:9 ּכֻ

ָפר וִַּיְלְּכָדּה: ְוהּוא ַּבְּמָלִכים ִיְתַקָּלס ְוֹרְזִנים ִמְׂשָחק לֹו הּוא ְלָכל־ִמְבָצר ִיְׂשָחק וִַּיְצֹּבר עָ 1:10
הֹו:  1:11 ָאז ָחַלף רּוַח וַַּיֲעֹבר ְוָאֵׁשם זּו ֹכחֹו ֵלא
ַהי ְקֹדִׁשי לֹא ָנמּות ְיהוָה ְלִמְׁשָּפט ַׂשְמּתֹו ְוצּור ְלהֹוִכיַח ְיַסְדּתֹו:  1:12 ֲהלֹוא ַאָּתה ִמֶּקֶדם ְיהוָה ֱא
ל לֹא תּוָכל ָלָּמה ַתִּביט ּבֹוְגִדים ַּתֲחִריׁש ְּבַבַּלע ָרָׁשע ַצִּדיק ִמֶּמּנּו:  ְטהֹור ֵעיַנִים ֵמְראֹות ָרע ְוַהִּביט ֶאל־ָעמָ 1:13
וַַּתֲעֶׂשה ָאָדם ִּכְדֵגי ַהָּים ְּכֶרֶמׂש לֹא־ֹמֵׁשל ּבֹו:  1:14
ה ְּבַחָּכה ֵהֲעָלה ִוְיֹגֵרהּו ְבֶחְרמֹו ְויַַאְסֵפהּו ְּבִמְכַמְרּתֹו ַעל־ֵּכן ִיְׂשַמח ְוי1:15ָ ִגיל:  ּכֻ
ַעל־ֵּכן ְיַזֵּבַח ְלֶחְרמֹו ִויַקֵּטר ְלִמְכַמְרּתֹו ִּכי ָבֵהָּמה ָׁשֵמן ֶחְלקֹו ּוַמֲאָכלֹו ְּבִרָאה:  1:16
ַעל ֵּכן יִָריק ֶחְרמֹו ָּתִמיד ַלֲהֹרג ּגֹוִים לֹא יְַחמֹול: 1:17

ֲאַצֶּפה ִלְראֹות ַמה־ְיַדֶּבר־ִּבי ּוָמה ָאִׁשיב ַעל־ּתֹוַכְחִּתי:  ַעל־ִמְׁשַמְרִּתי ֶאֱעֹמָדה ְוֶאְתיְַּצָבה ַעל־ָמצֹור ו2:1ַ
וַַּיֲעֵנִני ְיהוָה וַּיֹאֶמר ְּכתֹוב ָחזֹון ּוָבֵאר ַעל־ַהֻּלחֹות ְלַמַען יָרּוץ קֹוֵרא בֹו:  2:2
ִּכי־בֹא יָבֹא ְולֹא ְיַאֵחר:  ִּכי עֹוד ָחזֹון ַלּמֹוֵעד ְויֵָפַח ַלֵּקץ ְולֹא ְיַכֵּזב ִאם־ִיְתַמְהָמּה ַחֵּכה־לֹו 2:3
:ִיְחיֶה7ֶּבֱאמּוַנת ְוַצִּדיק ּבֹו6ַנְפִׁשילֹא־יְָׁשָרה5ָּכְלָאהִהֵּנה2:4
יר ְולֹא ִיְנוֶה ֲאֶׁשר ִהְרִחיב ִּכְׁשאֹול ַנְפׁשֹו ְוהּוא ַכָּמוֶת ְולֹא ִיְׂשָּבע וֶַּיֱאֹסף ֵאָליו  ֶּגֶבר יָהִ 2ִיְבּגֹוד 1הֹון ְוַאף ִּכי־2:5

ָּכל־ַהּגֹוִים וִַּיְקֹּבץ ֵאָליו ָּכל־ָהַעִּמים: 

1 5 // LXX and Acts 13:41 בֹוְגִדים MT ַבּגֹוִים
2 5 // LXX and Acts 13:41 וָֹׁשּמּו omit MT (ְּתָמהּוְוֹׁשּמּו)
3 5 // LXX and Acts 13:41 ֲאֹנִכי omit MT (ֲאֹנִכיִּכי)
4 7 // LXX ֵמֹאתֹו omit MT (ֵמֹאתֹוּוְׂשֵאתֹו)
5 4 // LXX and Hebrews 10:38 cf Haggai 1:10 ָּכְלָאה MT ֻעְּפָלה
6 4 // Hebrew Ms LXX and Hebrews 10:38 ַנְפִׁשי MT ַנְפׁשֹו
7 4 // LXX(W(c) 763* 130-311 106) Mss and Romans 1:17; Galatians 3:11; Hebrews 10:38 ֶּבֱאמּוַנת MT ֶּבֱאמּוָנתֹו
LXX



לֹו ַעד־ָמַתי ּוַמְכִּביד ָעָליו ַעְבִטיט:  ֲהלֹוא־ֵאֶּלה ֻכָּלם ָעָליו ָמָׁשל ִיָּׂשאּו ּוְמִליָצה ִחידֹות לֹו ְויֹאַמר הֹוי ַהַּמְרֶּבה ּלֹא־2:6
ֲהלֹוא ֶפַתע יָקּומּו ֹנְׁשֶכי ְוִיְקצּו ְמַזְעְזֶעי ְוָהִייָת ִלְמִׁשּסֹות ָלמֹו: 2:7
י ָבּה:ִּכי ַאָּתה ַׁשּלֹוָת ּגֹוִים ַרִּבים ְיָׁשּלּו ָּכל־יֶֶתר ַעִּמים ִמְּדֵמי ָאָדם וֲַחַמס־ֶאֶרץ ִקְריָה ְוָכל־ֹיְׁשבֵ 2:8
הֹוי ֹּבֵצַע ֶּבַצע ָרע ְלֵביתֹו ָלׂשּום ַּבָּמרֹום ִקּנֹו ְלִהָּנֵצל ִמַּכף־ָרע:  2:9

2:10 : יַָעְצָּת ֹּבֶׁשת ְלֵביֶת ְקצֹות־ַעִּמים ַרִּבים ְוחֹוֵטא ַנְפֶׁש
ִּכי־ֶאֶבן ִמִּקיר ִּתְזָעק ְוָכִפיס ֵמֵעץ יֲַעֶנָּנה:2:11
ָדִמים ְוכֹוֵנן ִקְריָה ְּבַעְוָלה:  הֹוי ֹּבֶנה ִעיר ּבְ 2:12
ֲהלֹוא ִהֵּנה ֵמֵאת ְיהוָה ְצָבאֹות ְוִייְגעּו ַעִּמים ְּבֵדי־ֵאׁש ּוְלֻאִּמים ְּבֵדי־ִריק ִיָעפּו:  2:13
ִּכי ִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ָלַדַעת ֶאת־ְּכבֹוד ְיהוָה ַּכַּמִים ְיַכּסּו ַעל־יָם: 2:14
ֵעהּו ְמַסֵּפַח ֲחָמְת ְוַאף ַׁשֵּכר ְלַמַען ַהִּביט ַעל־ְמעֹוֵריֶהם: הֹוי ַמְׁשֵקה רֵ 2:15
:  ִּתּסֹוב ָעֶלי ּכֹוס ְיִמין ְיהוָה ְוִקיָקלֹון ַעל־ְּכבֹודֶ 3ְוֵהָעֵרל ָׂשַבְעָּת ָקלֹון ִמָּכבֹוד ְׁשֵתה ַגם־ַאָּתה 2:16
ִּכי ֲחַמס ְלָבנֹון ְיַכֶּסָּך ְוֹׁשד ְּבֵהמֹות ְיִחיַתן ִמְּדֵמי ָאָדם וֲַחַמס־ֶאֶרץ ִקְריָה ְוָכל־ֹיְׁשֵבי ָבּה: 2:17
ִאְּלִמים: ָמה־הֹוִעיל ֶּפֶסל ִּכי ְפָסלֹו ֹיְצרֹו ַמֵּסָכה ּומֹוֶרה ָּׁשֶקר ִּכי ָבַטח ֹיֵצר ִיְצרֹו ָעָליו ַלֲעׂשֹות ֱאִליִלים2:18
הֹוי ֹאֵמר ָלֵעץ ָהִקיָצה עּוִרי ְלֶאֶבן ּדּוָמם הּוא יֹוֶרה ִהֵּנה־הּוא ָּתפּוׂש ָזָהב וֶָכֶסף ְוָכל־רּוַח ֵאין ְּבִקְרּבֹו:2:19
וַיהוָה ְּבֵהיַכל ָקְדׁשֹו ַהס ִמָּפָניו ָּכל־ָהָאֶרץ:2:20

ְגֹינֹות: ְּתִפָּלה ַלֲחַבּקּוק ַהָּנִביא ַעל ִׁש 3:1
ְזּכֹור:  ְיהוָה ָׁשַמְעִּתי ִׁשְמֲע יֵָראִתי ְיהוָה ָּפָעְל ְּבֶקֶרב ָׁשִנים ַחֵּייהּו ְּבֶקֶרב ָׁשִנים ּתֹוִדיַע ְּבֹרֶגז ַרֵחם ִּת 3:2
ָאֶרץ:  ֱאלֹוַה ִמֵּתיָמן יָבֹוא ְוָקדֹוׁש ֵמַהר־ָּפאָרן ֶסָלה ִּכָּסה ָׁשַמִים הֹודֹו ּוְתִהָּלתֹו ָמְלָאה הָ 3:3
:ְוֹנַגה ָּכאֹור ִּתְהיֶה ַקְרַנִים ִמָּידֹו לֹו ְוָׁשם ֶחְביֹון ֻעֹּזה3:4
ְלָפָניו יֵֶל ָּדֶבר ְויֵֵצא ֶרֶׁשף ְלַרְגָליו:  3:5
ם לֹו:  ָעַמד וְַיֹמֶדד ֶאֶרץ ָרָאה וַַּיֵּתר ּגֹוִים וִַּיְתֹּפְצצּו ַהְרֵרי־ַעד ַׁשחּו ִּגְבעֹות עֹוָלם ֲהִליכֹות עֹולָ 3:6
ַּתַחת ָאוֶן ָרִאיִתי ָאֳהֵלי כּוָׁשן ִיְרְּגזּון ְיִריעֹות ֶאֶרץ ִמְדיָן: 3:7
: ֲהִבְנָהִרים ָחָרה ְיהוָה ִאם ַּבְּנָהִרים ַאֶּפ ִאם־ַּבָּים ֶעְבָרֶת ִּכי ִתְרַּכב ַעל־סּוֶסי ַמְרְּכֹבֶתי ְיׁשּוָעה3:8
ְׁשֻבעֹות ַמּטֹות ֹאֶמר ֶסָלה ְנָהרֹות ְּתַבַּקע־ָאֶרץ:  ֶעְריָה ֵתעֹור ַקְׁשֶּת 3:9

ָראּו יִָחילּו ָהִרים ֶזֶרם ַמִים ָעָבר ָנַתן ְּתהֹום קֹולֹו רֹום יֵָדיהּו ָנָׂשא:  3:10
3:11 : ֶׁשֶמׁש יֵָרַח ָעַמד ְזֻבָלה ְלאֹור ִחֶּצי ְיַהֵּלכּו ְלֹנַגּה ְּבַרק ֲחִניֶת
ד־ָאֶרץ ְּבַאף ָּתדּוׁש ּגֹוִים: ְּבַזַעם ִּתְצעַ 3:12
יָָצאָת ְליֵַׁשע ַעֶּמ ְליֵַׁשע ֶאת־ְמִׁשיֶח ָמַחְצָּת ּרֹאׁש ִמֵּבית ָרָׁשע ָערֹות ְיסֹוד ַעד־ַצָּואר ֶסָלה:3:13
ִּמְסָּתר:  ָנַקְבָּת ְבַמָּטיו רֹאׁש פרזו ְּפָרָזיו ִיְסֲערּו ַלֲהִפיֵצִני ֲעִליֻצָתם ְּכמֹו־ֶלֱאֹכל ָעִני ּבַ 3:14
ָּדַרְכָּת ַבָּים סּוֶסי ֹחֶמר ַמִים ַרִּבים:  3:15
ָרה ַלֲעלֹות ְלַעם  ָׁשַמְעִּתי וִַּתְרַּגז ִּבְטִני ְלקֹול ָצֲללּו ְׂשָפַתי יָבֹוא ָרָקב ַּבֲעָצַמי ְוַתְחַּתי ֶאְרָּגז ֲאֶׁשר ָאנּוַח ְליֹום צָ 3:16

ְיגּוֶדּנּו:  
ְוֵאין ְיבּול ַּבְּגָפִנים ִּכֵחׁש ַמֲעֵׂשה־ַזִית ּוְׁשֵדמֹות לֹא־ָעָׂשה ֹאֶכל ָּגַזר ִמִּמְכָלה צֹאן ְוֵאין  ִּכי־ְתֵאָנה לֹא־ִתְפָרח 3:17

ָּבָקר ָּבְרָפִתים:  
ֵהי ִיְׁשִעי: 3:18 וֲַאִני ַּביהוָה ֶאְעלֹוָזה ָאִגיָלה ֵּבא
מֹוַתי יְַדִרֵכִני ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹוָתי: ְיהִוה ֲאֹדָני ֵחיִלי וַָּיֶׂשם ַרְגַלי ָּכַאָּילֹות ְוַעל ּבָ 3:19

Zephaniahצפניה
־ָאמֹון ֶמֶל ְיהּוָדה:  ְּדַבר־ְיהוָה ֲאֶׁשר ָהיָה ֶאל־ְצַפְניָה ֶּבן־ּכּוִׁשי ֶבן־ְּגַדְליָה ֶּבן־ֲאַמְרָיה ֶּבן־ִחְזִקָּיה ִּביֵמי יֹאִׁשָּיהּו ֶבן1:1
ֲאָדָמה ְנֻאם־ְיהוָה:  ָאֹסף ָאֵסף ֹּכל ֵמַעל ְּפֵני הָ 1:2
ֵני  ָאֵסף ָאָדם ּוְבֵהָמה ָאֵסף עֹוף־ַהָּׁשַמִים ּוְדֵגי ַהָּים ְוַהַּמְכֵׁשלֹות ֶאת־ָהְרָׁשִעים ְוִהְכַרִּתי ֶאת־ָהָאָדם ֵמַעל ּפְ 1:3

ָהֲאָדָמה ְנֻאם־ְיהוָה:  
ִּתי ִמן־ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֶאת־ְׁשָאר ַהַּבַעל ֶאת־ֵׁשם ַהְּכָמִרים ְוָנִטיִתי יִָדי ַעל־ְיהּוָדה ְוַעל ָּכל־יֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשָלִם ְוִהְכרַ 1:4

ִעם־ַהֹּכֲהִנים: 
ְּבִמְלֹּכם:  ְוֶאת־ַהִּמְׁשַּתֲחִוים ַעל־ַהַּגּגֹות ִלְצָבא ַהָּׁשָמִים ְוֶאת־ַהִּמְׁשַּתֲחִוים ַהִּנְׁשָּבִעים ַליהוָה ְוַהִּנְׁשָּבִעים 1:5
ֵרי ְיהוָה וֲַאֶׁשר לֹא־ִבְקׁשּו ֶאת־ְיהוָה ְולֹא ְדָרֻׁשהּו: ְוֶאת־ַהְּנסֹוִגים ֵמַאחֲ 1:6

1 5 // DSS(1QpHab) cf LXX katoiomenos; Syr הֹון MT ַהַּיִין
2 5 // DSS(1QpHab) ִיְבּגֹוד MT ּבֹוֵגד
3 16 // MT ְוֵהָעֵרל DSS(1QpHab) LXX Aquila Syr Vg ְוֵהָרֵעל



ַהס ִמְּפֵני ֲאֹדָני ְיהִוה ִּכי ָקרֹוב יֹום ְיהוָה ִּכי־ֵהִכין ְיהוָה ֶזַבח ִהְקִּדיׁש ְקֻרָאיו:  1:7
ְבִׁשים ַמְלּבּוׁש ָנְכִרי:  ְוָהיָה ְּביֹום ֶזַבח ְיהוָה ּוָפַקְדִּתי ַעל־ַהָּׂשִרים ְוַעל־ְּבֵני ַהֶּמֶל ְוַעל ּכָ 1:8 ל־ַה
ּוָפַקְדִּתי ַעל ָּכל־ַהּדֹוֵלג ַעל־ַהִּמְפָּתן ַּבּיֹום ַההּוא ַהְמַמְלִאים ֵּבית ֲאֹדֵניֶהם ָחָמס ּוִמְרָמה: 1:9

ֶנה ְוֶׁשֶבר ָּגדֹול ֵמַהְּגָבעֹות:  ְוָהיָה ַבּיֹום ַההּוא ְנֻאם־ְיהוָה קֹול ְצָעָקה ִמַּׁשַער ַהָּדִגים ִויָלָלה ִמן־ַהִּמְׁש 1:10
ֵהיִלילּו ֹיְׁשֵבי ַהַּמְכֵּתׁש ִּכי ִנְדָמה ָּכל־ַעם ְּכַנַען ִנְכְרתּו ָּכל־ְנִטיֵלי ָכֶסף:  1:11
ם ָהֹאְמִרים  ְוָהיָה ָּבֵעת ַהִהיא ֲאַחֵּפׂש ֶאת־ְירּוָׁשַלִם ַּבֵּנרֹות ּוָפַקְדִּתי ַעל־ָהֲאָנִׁשים ַהֹּקְפִאים ַעל־ִׁשְמֵריהֶ 1:12

ִּבְלָבָבם לֹא־יֵיִטיב ְיהוָה ְולֹא יֵָרַע:  
ם: ְוָהיָה ֵחיָלם ִלְמִׁשָּסה ּוָבֵּתיֶהם ִלְׁשָמָמה ּוָבנּו ָבִּתים ְולֹא יֵֵׁשבּו ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְולֹא ִיְׁשּתּו ֶאת־יֵינָ 1:13
הוָה ַמר ֹצֵרַח ָׁשם ִּגּבֹור:  ָקרֹוב יֹום־ְיהוָה ַהָּגדֹול ָקרֹוב ּוַמֵהר ְמֹאד קֹול יֹום יְ 1:14
יֹום ֶעְבָרה ַהּיֹום ַההּוא יֹום ָצָרה ּוְמצּוָקה יֹום ֹׁשָאה ּוְמׁשֹוָאה יֹום ֹחֶׁש וֲַאֵפָלה יֹום ָעָנן וֲַעָרֶפל:  1:15
יֹום ׁשֹוָפר ּוְתרּוָעה ַעל ֶהָעִרים ַהְּבֻצרֹות ְוַעל ַהִּפּנֹות ַהְּגֹבהֹות:  1:16
י ָלָאָדם ְוָהְלכּו ַּכִעְוִרים ִּכי ַליהוָה ָחָטאּו ְוֻׁשַּפ ָּדָמם ֶּכָעָפר ּוְלֻחָמם ַּכְּגָלִלים: וֲַהֵצֹרִת 1:17
ַּגם־ַּכְסָּפם ַּגם־ְזָהָבם לֹא־יּוַכל ְלַהִּציָלם ְּביֹום ֶעְבַרת ְיהוָה ּוְבֵאׁש ִקְנָאתֹו ֵּתָאֵכל ָּכל־ָהָאֶרץ ִּכי־ָכָלה1:18

־ִנְבָהָלה יֲַעׂשֶ  ה ֵאת ָּכל־ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ:ַא
ִהְתקֹוְׁשׁשּו וָקֹוּׁשּו ַהּגֹוי לֹא ִנְכָסף:  2:1
וָה: ְּבֶטֶרם ֶלֶדת ֹחק ְּכֹמץ ָעַבר יֹום ְּבֶטֶרם לֹא־יָבֹוא ֲעֵליֶכם ֲחרֹון ַאף־ְיהוָה ְּבֶטֶרם לֹא־יָבֹוא ֲעֵליֶכם יֹום ַאף־ְיה2:2
ְנוֵי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִמְׁשָּפטֹו ָּפָעלּו ַּבְּקׁשּו־ֶצֶדק ַּבְּקׁשּו ֲעָנוָה אּוַלי ִּתָּסְתרּו ְּביֹום ַאף־ְיהוָה:  ַּבְּקׁשּו ֶאת־ְיהוָה ָּכל־עַ 2:3
ִּכי ַעָּזה ֲעזּוָבה ִתְהיֶה ְוַאְׁשְקלֹון ִלְׁשָמָמה ַאְׁשּדֹוד ַּבָּצֳהַרִים ְיָגְרׁשּוָה ְוֶעְקרֹון ֵּתָעֵקר: 2:4
ְׁשֵבי ֶחֶבל ַהָּים ּגֹוי ְּכֵרִתים ְּדַבר־ְיהוָה ֲעֵליֶכם ְּכַנַען ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ְוַהֲאַבְדִּתי ֵמֵאין יֹוֵׁשב:  הֹוי יֹ 2:5
ְוָהְיָתה ֶחֶבל ַהָּים ְנות ְּכֹרת ֹרִעים ְוִגְדרֹות צֹאן: 2:6
ֵהיֶהם ְוָׁשב  ְוָהיָה ֶחֶבל ִלְׁשֵאִרית ֵּבית ְיהּוָדה ֲעֵליֶהם ִיְרעּון ְּבָבֵּתי2:7 ַאְׁשְקלֹון ָּבֶעֶרב ִיְרָּבצּון ִּכי ִיְפְקֵדם ְיהוָה ֱא

שבותם ְׁשִביָתם: 
ָׁשַמְעִּתי ֶחְרַּפת מֹוָאב ְוִגּדּוֵפי ְּבֵני ַעּמֹון ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ֶאת־ַעִּמי וַַּיְגִּדילּו ַעל־ְּגבּוָלם: 2:8
ֵהי 2:9 ִיְׂשָרֵאל ִּכי־מֹוָאב ִּכְסֹדם ִּתְהיֶה ּוְבֵני ַעּמֹון ַּכֲעֹמָרה ִמְמַׁשק ָחרּול  ָלֵכן ַחי־ָאִני ְנֻאם ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא

ּוִמְכֵרה־ֶמַלח ּוְׁשָמָמה ַעד־עֹוָלם ְׁשֵאִרית ַעִּמי ְיָבּזּום ְויֶֶתר גוי ּגֹוִיי ִיְנָחלּום:  
ְצָבאֹות: זֹאת ָלֶהם ַּתַחת ְּגאֹוָנם ִּכי ֵחְרפּו וַַּיְגִּדלּו ַעל־ַעם ְיהוָה 2:10
ֵהי ָהָאֶרץ ְוִיְׁשַּתֲחוּו־לֹו ִאיׁש ִמְּמקֹומֹו ֹּכל ִאֵּיי ַהּגֹוִים:  2:11 נֹוָרא ְיהוָה ֲעֵליֶהם ִּכי ָרָזה ֵאת ָּכל־ֱא
ַּגם־ַאֶּתם ּכּוִׁשים ַחְלֵלי ַחְרִּבי ֵהָּמה:  2:12
וֵה ִלְׁשָמָמה ִצָּיה ַּכִּמְדָּבר:  ְויֵט יָדֹו ַעל־ָצפֹון ִויַאֵּבד ֶאת־ַאּׁשּור ְויֵָׂשם ֶאת־ִנינְ 2:13
ב ַּבַּסף ִּכי  ְוָרְבצּו ְבתֹוָכּה ֲעָדִרים ָּכל־ַחְיתֹו־גֹוי ַּגם־ָקַאת ַּגם־ִקֹּפד ְּבַכְפֹּתֶריָה יִָלינּו קֹול ְיׁשֹוֵרר ַּבַחּלֹון ֹחרֶ 2:14

ַאְרָזה ֵעָרה:  
ִּבְלָבָבּה ֲאִני ְוַאְפִסי עֹוד ֵאי ָהְיָתה ְלַׁשָּמה ַמְרֵּבץ ַלַחָּיה ֹּכל  זֹאת ָהִעיר ָהַעִּליָזה ַהּיֹוֶׁשֶבת ָלֶבַטח ָהֹאְמָרה 2:15

עֹוֵבר ָעֶליָה ִיְׁשֹרק יִָניַע יָדֹו: 
הֹוי ֹמְרָאה ְוִנְגָאָלה ָהִעיר ַהּיֹוָנה:  3:1
ֶהיָה 3:2 לֹא ָקֵרָבה:  לֹא ָׁשְמָעה ְּבקֹול לֹא ָלְקָחה מּוָסר ַּביהוָה לֹא ָבָטָחה ֶאל־ֱא
ָׂשֶריָה ְבִקְרָּבּה ֲאָריֹות ֹׁשֲאִגים ֹׁשְפֶטיָה ְזֵאֵבי ֶעֶרב לֹא ָגְרמּו ַלֹּבֶקר:  3:3
ְנִביֶאיָה ֹּפֲחִזים ַאְנֵׁשי ֹּבְגדֹות ֹּכֲהֶניָה ִחְּללּו־ֹקֶדׁש ָחְמסּו ּתֹוָרה:  3:4
ֹּבֶקר ִמְׁשָּפטֹו ִיֵּתן ָלאֹור לֹא ֶנְעָּדר ְולֹא־יֹוֵדַע ַעָּול ֹּבֶׁשת: ְיהוָה ַצִּדיק ְּבִקְרָּבּה לֹא יֲַעֶׂשה ַעְוָלה ַּבֹּבֶקר ּבַ 3:5
:  ִהְכַרִּתי גֹוִים ָנַׁשּמּו ִּפּנֹוָתם ֶהֱחַרְבִּתי חּוצֹוָתם ִמְּבִלי עֹוֵבר ִנְצּדּו ָעֵריֶהם ִמְּבִלי־ִאיׁש ֵמֵאין יֹוֵׁשב3:6
־ִּתיְרִאי אֹוִתי ִּתְקִחי מ 3:7 ּוָסר ְולֹא־ִיָּכֵרת ְמעֹוָנּה ֹּכל ֲאֶׁשר־ָּפַקְדִּתי ָעֶליָה ָאֵכן ִהְׁשִּכימּו ִהְׁשִחיתּו ֹּכל  ָאַמְרִּתי ַא

ֲעִלילֹוָתם:  
ֹון  ְעִמי ֹּכל ֲחרָלֵכן ַחּכּו־ִלי ְנֻאם־ְיהוָה ְליֹום קּוִמי ְלֵעד ִּכי ִמְׁשָּפִטי ֶלֱאֹסף ּגֹוִים ְלָקְבִצי ַמְמָלכֹות ִלְׁשֹּפ ֲעֵליֶהם זַ 3:8

ַאִּפי ִּכי ְּבֵאׁש ִקְנָאִתי ֵּתָאֵכל ָּכל־ָהָאֶרץ:  
ִּכי־ָאז ֶאְהֹּפ ֶאל־ַעִּמים ָׂשָפה ְברּוָרה ִלְקרֹא ֻכָּלם ְּבֵׁשם ְיהוָה ְלָעְבדֹו ְׁשֶכם ֶאָחד:  3:9

ֵמֵעֶבר ְלַנֲהֵרי־כּוׁש ֲעָתַרי ַּבת־פּוַצי יֹוִבלּון ִמְנָחִתי:  3:10
ַתִי ֲאֶׁשר ָּפַׁשַעְּת ִּבי ִּכי־ָאז ָאִסיר ִמִּקְרֵּב ַעִּליֵזי ַּגֲאוֵָת ְולֹא־תֹוִסִפי  ַּבּיֹום ַההּוא לֹא3:11 ֵתבֹוִׁשי ִמֹּכל ֲעִלי

ְלָגְבָהה עֹוד ְּבַהר ָקְדִׁשי:  
ְוִהְׁשַאְרִּתי ְבִקְרֵּב ַעם ָעִני וָָדל ְוָחסּו ְּבֵׁשם ְיהוָה: 3:12



־יֲַעׂשּו ַעְוָלה ְולֹא־ְיַדְּברּו ָכָזב ְולֹא־ִיָּמֵצא ְּבִפיֶהם ְלׁשֹון ַּתְרִמית ִּכי־ֵהָּמה ִיְרעּו ְוָרְבצּו ְוֵאין  ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל לֹא3:13
ַמֲחִריד: 

ָרִּני ַּבת־ִצּיֹון ָהִריעּו ִיְׂשָרֵאל ִׂשְמִחי ְוָעְלִזי ְּבָכל־ֵלב ַּבת ְירּוָׁשָלִם:  3:14
ְׁשָּפַטִי ִּפָּנה ֹאְיֵב ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ְיהוָה ְּבִקְרֵּב לֹא־ִתיְרִאי ָרע עֹוד:  ֵהִסיר ְיהוָה מִ 3:15
3:16  : ַּבּיֹום ַההּוא יֵָאֵמר ִלירּוָׁשַלִם ַאל־ִּתיָרִאי ִצּיֹון ַאל־ִיְרּפּו יָָדִי
ַהִי ְּבִקְרֵּבך ִּגּבֹור יֹוִׁשיַע יִָׂשיׂש ָעַלִי ְּבִׂש 3:17 ְמָחה יֲַחִריׁש ְּבַאֲהָבתֹו יִָגיל ָעַלִי ְּבִרָּנה:  ְיהוָה ֱא
נּוֵגי ִמּמֹוֵעד ָאַסְפִּתי ִמֵּמ ָהיּו ַמְׂשֵאת ָעֶליָה ֶחְרָּפה: 3:18
ם ִלְתִהָּלה ּוְלֵׁשם  ִהְנִני ֹעֶׂשה ָכָלה ֶאת־ָּכל־ְמַעַּנִי ָּבֵעת ַהִהיא ְוהֹוַׁשְעִּתי ֶאת־ַהֹּצֵלָעה ְוַהִּנָּדָחה ֲאַקֵּבץ ְוַׂשְמִּתי3:19

ְּבָכל־ָהָאֶרץ ָּבְׁשָּתם:  
י  ָּבֵעת ַהִהיא ָאִביא ֶאְתֶכם ּוָבֵעת ַקְּבִצי ֶאְתֶכם ִּכי־ֶאֵּתן ֶאְתֶכם ְלֵׁשם ְוִלְתִהָּלה ְּבֹכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ְּבׁשּובִ 3:20

ֶאת־ְׁשבּוֵתיֶכם ְלֵעיֵניֶכם ָאַמר ְיהוָה:  
Haggaiחגי

ַהֶּמֶל ַּבֹחֶדׁש ַהִּׁשִּׁשי ְּביֹום ֶאָחד ַלֹחֶדׁש ָהיָה ְדַבר־ְיהוָה ְּביַד־ַחַּגי ַהָּנִביא ֶאל־ְזֻרָּבֶבל  1ְלָדְריָוֶׁשִים ִּבְׁשַנת ְׁשּתַ 1:1
ַע ֶּבן־ְיהֹוָצָדק ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ֵלאֹמר: ֶּבן־ְׁשַאְלִּתיֵאל ַּפַחת ְיהּוָדה ְוֶאל־ְיהֹוׁשֻ 

ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֵלאֹמר ָהָעם ַהֶּזה ָאְמרּו לֹא ַעָּת ָבא ֶעת־ֵּבית ְיהוָה ְלִהָּבנֹות:1:2
וְַיִהי ְּדַבר־ְיהוָה ְּביַד־ַחַּגי ַהָּנִביא ֵלאֹמר: 1:3
פּוִנים ְוַהַּבִית ַהֶּזה ָחֵרב: ַהֵעת ָלֶכם ַאֶּתם ָלֶׁשֶבת ְּבָבֵּתיֶכם סְ 1:4
ְוַעָּתה ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ִׂשימּו ְלַבְבֶכם ַעל־ַּדְרֵכיֶכם: 1:5
ר ִמְׂשַּתֵּכר  ְזַרְעֶּתם ַהְרֵּבה ְוָהֵבא ְמָעט ָאכֹול ְוֵאין־ְלָׂשְבָעה ָׁשתֹו ְוֵאין־ְלָׁשְכָרה ָלבֹוׁש ְוֵאין־ְלֹחם לֹו ְוַהִּמְׂשַּתּכֵ 1:6
־ְצרֹור ָנקּוב:ֶאל

ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ִׂשימּו ְלַבְבֶכם ַעל־ַּדְרֵכיֶכם:  1:7
ֲעלּו ָהָהר וֲַהֵבאֶתם ֵעץ ּוְבנּו ַהָּבִית ְוֶאְרֶצה־ּבֹו ואכבד ְוֶאָּכְבָדה ָאַמר ְיהוָה:  1:8
יַַען ֶמה ְנֻאם ְיהוָה ְצָבאֹות יַַען ֵּביִתי ֲאֶׁשר־הּוא ָחֵרב  ָּפֹנה ֶאל־ַהְרֵּבה ְוִהֵּנה ִלְמָעט וֲַהֵבאֶתם ַהַּבִית ְוָנַפְחִּתי בֹו1:9

ְוַאֶּתם ָרִצים ִאיׁש ְלֵביתֹו:  
ַעל־ֵּכן ֲעֵליֶכם ָּכְלאּו ָשַמִים ִמָּטל ְוָהָאֶרץ ָּכְלָאה ְיבּוָלּה: 1:10
ֲאֶׁשר ּתֹוִציא ָהֲאָדָמה  2ַעל־ַהִּיְצָהר ְוַעל ָּכל וֶָאְקָרא ֹחֶרב ַעל־ָהָאֶרץ ְוַעל־ֶהָהִרים ְוַעל־ַהָּדָגן ְוַעל־ַהִּתירֹוׁש וְ 1:11

ְוַעל־ָהָאָדם ְוַעל־ַהְּבֵהָמה ְוַעל ָּכל־ְיִגיַע ַּכָּפִים: 
ֵהיֶהם  וִַּיְׁשַמע ְזֻרָּבֶבל ֶּבן־ַׁשְלִּת 1:12 יֵאל ִויהֹוֻׁשַע ֶּבן־ְיהֹוָצָדק ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ְוֹכל ְׁשֵאִרית ָהָעם ְּבקֹול ְיהוָה ֱא

ֵהיֶהם וִַּייְראּו ָהָעם ִמְּפֵני ְיהוָה:   ְוַעל־ִּדְבֵרי ַחַּגי ַהָּנִביא ַּכֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו ְיהוָה ֱא
ְיהוָה ָלָעם ֵלאֹמר ֲאִני ִאְּתֶכם ְנֻאם־ְיהוָה:  וַּיֹאֶמר ַחַּגי ַמְלַא ְיהוָה ְּבַמְלֲאכּות 1:13
ֹול ְוֶאת־רּוַח וַָּיַער ְיהוָה ֶאת־רּוַח ְזֻרָּבֶבל ֶּבן־ַׁשְלִּתיֵאל ַּפַחת ְיהּוָדה ְוֶאת־רּוַח ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן־ְיהֹוָצָדק ַהֹּכֵהן ַהָּגד1:14

ֵהיֶהם:ֹּכל ְׁשֵאִרית ָהָעם וַָּיֹבאּו וַַּיֲעׂשּו ְמָלאָכה ְּבֵבית־  ְיהוָה ְצָבאֹות ֱא
:  3ְלָדְריָוֶׁשְּביֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלֹחֶדׁש ַּבִּׁשִּׁשי ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים 1:15 ַהֶּמֶל

ָהיָה ְּדַבר־ְיהוָה ְּביַד־ַחַּגי ַהָּנִביא ֵלאֹמר:  ַּבְּׁשִביִעי ְּבֶעְׂשִרים ְוֶאָחד ַלֹחֶדׁש 2:1
ת ָהָעם ֵלאֹמר:  ֱאָמר־ָנא ֶאל־ְזֻרָּבֶבל ֶּבן־ַׁשְלִּתיֵאל ַּפַחת ְיהּוָדה ְוֶאל־ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן־ְיהֹוָצָדק ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ְוֶאל־ְׁשֵאִרי2:2
ִּבְכבֹודֹו ָהִראׁשֹון ּוָמה ַאֶּתם ֹרִאים ֹאתֹו ַעָּתה ֲהלֹוא ָכֹמהּו ְּכַאִין  ִמי ָבֶכם ַהִּנְׁשָאר ֲאֶׁשר ָרָאה ֶאת־ַהַּבִית ַהֶּזה 2:3

ְּבֵעיֵניֶכם: 
הוָה וֲַעׂשּו  ְוַעָּתה ֲחַזק ְזֻרָּבֶבל ְנֻאם־ְיהוָה וֲַחַזק ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן־ְיהֹוָצָדק ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול וֲַחַזק ָּכל־ַעם ָהָאֶרץ ְנֻאם־יְ 2:4

ם ְנֻאם ְיהוָה ְצָבאֹות:  ִּכי־ֲאִני ִאְּתכֶ 
ֶאת־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ָּכַרִּתי ִאְּתֶכם ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצַרִים ְורּוִחי ֹעֶמֶדת ְּבתֹוְכֶכם ַאל־ִּתיָראּו: 2:5
ת־ַהָּים ְוֶאת־ֶהָחָרָבה: ִּכי ֹכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות עֹוד ַאַחת ְמַעט ִהיא וֲַאִני ַמְרִעיׁש ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְוֶאת־ָהָאֶרץ ְואֶ 2:6
ת:  ְוִהְרַעְׁשִּתי ֶאת־ָּכל־ַהּגֹוִים ּוָבאּו ֲחֻמֹדת ָּכל־ַהּגֹוִים ּוִמֵּלאִתי ֶאת־ַהַּבִית ַהֶּזה ָּכבֹוד ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹו2:7
ִלי ַהֶּכֶסף ְוִלי ַהָּזָהב ְנֻאם ְיהוָה ְצָבאֹות:  2:8

1 1 // MT ְלָדְריָוֶׁש Vowelization according to Old Persian ְלָדַריָוֻׁש
2 11 // Hebrew Mss LXX Syr Tg Vg ָּכל omit MT (ָּכלְוַעל)
3 15 // MT ְלָדְריָוֶׁש Vowelization according to Old Persian ְלָדַריָוֻׁש



ה ָהַאֲחרֹון ִמן־ָהִראׁשֹון ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ּוַבָּמקֹום ַהֶּזה ֶאֵּתן ָׁשלֹום ְנֻאם ְיהוָה ָּגדֹול ִיְהיֶה ְּכבֹוד ַהַּבִית ַהּזֶ 2:9
ְצָבאֹות:

ָהיָה ְּדַבר־ְיהוָה ֶאל־ַחַּגי ַהָּנִביא ֵלאֹמר:  1ְלָדְריָוֶׁשְּבֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלְּתִׁשיִעי ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים 2:10
ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ְׁשַאל־ָנא ֶאת־ַהֹּכֲהִנים ּתֹוָרה ֵלאֹמר:  2:11
־ַהָּנִזיד ְוֶאל־ַהַּיִין ְוֶאל־ֶׁשֶמן ְוֶאל־ָּכל־ַמֲאָכל ֵהן ִיָּׂשא־ִאיׁש ְּבַׂשר־ֹקֶדׁש ִּבְכַנף ִּבְגדֹו ְוָנַגע ִּבְכָנפֹו ֶאל־ַהֶּלֶחם ְוֶאל2:12

ֲהִיְקָּדׁש וַַּיֲענּו ַהֹּכֲהִנים וַּיֹאְמרּו לֹא:  
וַּיֹאֶמר ַחַּגי ִאם־ִיַּגע ְטֵמא־ֶנֶפׁש ְּבָכל־ֵאֶּלה ֲהִיְטָמא וַַּיֲענּו ַהֹּכֲהִנים וַּיֹאְמרּו ִיְטָמא:  2:13
ֵּכן ָהָעם־ַהֶּזה ְוֵכן־ַהּגֹוי ַהֶּזה ְלָפַני ְנֻאם־ְיהוָה ְוֵכן ָּכל־ַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם וֲַאֶׁשר ַיְקִריבּו ָׁשם ָטֵמא  וַַּיַען ַחַּגי וַּיֹאֶמר 2:14
הּוא: 
ְוַעָּתה ִׂשימּו־ָנא ְלַבְבֶכם ִמן־ַהּיֹום ַהֶּזה וָָמְעָלה ִמֶּטֶרם ׂשּום־ֶאֶבן ֶאל־ֶאֶבן ְּבֵהיַכל ְיהוָה:  2:15
ָּבא ֶאל־ֲעֵרַמת ֶעְׂשִרים ְוָהְיָתה ֲעָׂשָרה ָּבא ֶאל־ַהֶּיֶקב ַלְחׂשֹף ֲחִמִּׁשים ּפּוָרה ְוָהְיָתה ֶעְׂשִרים:  ִמְהיֹוָתם 2:16
ִהֵּכיִתי ֶאְתֶכם ַּבִּׁשָּדפֹון ּוַבֵּיָרקֹון ּוַבָּבָרד ֵאת ָּכל־ַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם ְוֵאין־ֶאְתֶכם ֵאַלי ְנֻאם־ְיהוָה:  2:17
ַבְבֶכם ִמן־ַהּיֹום ַהֶּזה וָָמְעָלה ִמּיֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלְּתִׁשיִעי ְלִמן־ַהּיֹום ֲאֶׁשר־יַֻּסד ֵהיַכל־ְיהוָה  ִׂשימּו־ָנא לְ 2:18

ִׂשימּו ְלַבְבֶכם: 
: ַהעֹוד ַהֶּזַרע ַּבְּמגּוָרה ְוַעד־ַהֶּגֶפן ְוַהְּתֵאָנה ְוָהִרּמֹון ְוֵעץ ַהַּזִית לֹא ָנָׂשא ִמן־ַהּיֹום הַ 2:19 ֶּזה ֲאָבֵר
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵׁשִנית ֶאל־ַחַּגי ְּבֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלֹחֶדׁש ֵלאֹמר:  2:20
ֱאֹמר ֶאל־ְזֻרָּבֶבל ַּפַחת־ְיהּוָדה ֵלאֹמר ֲאִני ַמְרִעיׁש ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְוֶאת־ָהָאֶרץ:  2:21
ְדִּתי ֹחֶזק ַמְמְלכֹות ַהּגֹוִים ְוָהַפְכִּתי ֶמְרָּכָבה ְוֹרְכֶביָה ְויְָרדּו סּוִסים ְוֹרְכֵביֶהם ִאיׁש ְוָהַפְכִּתי ִּכֵּסא ַמְמָלכֹות ְוִהְׁשמַ 2:22

ְּבֶחֶרב ָאִחיו:  
י־ְב  ּכִ ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם־ְיהוָה ְצָבאֹות ֶאָּקֲח ְזֻרָּבֶבל ֶּבן־ְׁשַאְלִּתיֵאל ַעְבִּדי ְנֻאם־ְיהוָה ְוַׂשְמִּתי ַּכחֹוָתם 2:23

ָבַחְרִּתי ְנֻאם ְיהוָה ְצָבאֹות:  
Zechariah זכריה

ַהָּנִביא ֵלאֹמר:  ָהיָה ְדַבר־ְיהוָה ֶאל־ְזַכְריָה ֶּבן־ֶּבֶרְכיָה ֶּבן־ִעּדֹו 2ְלָדְריָוֶׁשַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִמיִני ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים 1:1
ָקַצף ְיהוָה ַעל־ֲאבֹוֵתיֶכם ָקֶצף: 1:2
ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ׁשּובּו ֵאַלי ְנֻאם ְיהוָה ְצָבאֹות ְוָאׁשּוב ֲאֵליֶכם ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות:  1:3
ִראֹׁשִנים ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ׁשּובּו ָנא ַאל־ִּתְהיּו ַכֲאֹבֵתיֶכם ֲאֶׁשר ָקְראּו־ֲאֵליֶהם ַהְּנִביִאים הָ 1:4

ָהָרִעים ְולֹא ָׁשְמעּו ְולֹא־ִהְקִׁשיבּו ֵאַלי ְנֻאם־ְיהוָה:  ִמַּדְרֵכיֶכם ָהָרִעים ּוִמּמֲעְלֵליֶכם
ֲאבֹוֵתיֶכם ַאֵּיה־ֵהם ְוַהְּנִבִאים ַהְלעֹוָלם ִיְחיּו: 1:5
ֶאת־ֲעָבַדי ַהְּנִביִאים ֲהלֹוא ִהִּׂשיגּו ֲאֹבֵתיֶכם וַָּיׁשּובּו וַּיֹאְמרּו ַּכֲאֶׁשר ָזַמם  3ִּויִתי ְברוִחי ַא ְּדָבַרי ְוֻחַּקי ֲאֶׁשר צִ 1:6

ֵלינּו ֵּכן ָעָׂשה ִאָּתנּו: ְיהוָה ְצָבאֹות ַלֲעׂשֹות ָלנּו ִּכְדָרֵכינּו ּוְכַמֲעלָ 
ָהיָה ְדַבר־ְיהוָה  4ְלָדְריָוֶׁש ְּביֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ְלַעְׁשֵּתי־ָעָׂשר ֹחֶדׁש הּוא־ֹחֶדׁש ְׁשָבט ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים 1:7

ֶאל־ְזַכְריָה ֶּבן־ֶּבֶרְכיָהּו ֶּבן־ִעּדֹוא ַהָּנִביא ֵלאֹמר:  
ים  ֲאֻדּמִ ָרִאיִתי ַהַּלְיָלה ְוִהֵּנה־ִאיׁש ֹרֵכב ַעל־סּוס ָאֹדם ְוהּוא ֹעֵמד ֵּבין ַהֲהַדִּסים ֲאֶׁשר ַּבְּמֻצָלה ְוַאֲחָריו סּוִסים 1:8

ְׂשֻרִּקים ּוְלָבִנים:  
וָֹאַמר ָמה־ֵאֶּלה ֲאֹדִני וַּיֹאֶמר ֵאַלי ַהַּמְלָא ַהֹּדֵבר ִּבי ֲאִני ַאְרֶאָּך ָמה־ֵהָּמה ֵאֶּלה:  1:9

וַַּיַען ָהִאיׁש ָהֹעֵמד ֵּבין־ַהַהַדִּסים וַּיֹאַמר ֵאַלי ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׁשַלח ְיהוָה ְלִהְתַהֵּל ָּבָאֶרץ: 1:10
ָקֶטת:  וַַּיֲענּו ֶאת־ַמְלַא ְיהוָה ָהֹעֵמד ֵּבין ַהֲהַדִּסים וַּיֹאְמרּו ִהְתַהַּלְכנּו ָבָאֶרץ ְוִהֵּנה ָכל־ָהָאֶרץ ֹיֶׁשֶבת ְוׁשֹ 1:11
־ְיהוָה וַּיֹאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ַעד־ָמַתי ַאָּתה לֹא־ְתַרֵחם ֶאת־ְירּוָׁשַלִם ְוֵאת ָעֵרי ְיהּודָ 1:12 ה ֲאֶׁשר ָזַעְמָּתה  וַַּיַען ַמְלַא

ֶזה ִׁשְבִעים ָׁשָנה:  
וַַּיַען ְיהוָה ֶאת־ַהַּמְלָא ַהֹּדֵבר ִּבי ְּדָבִרים טֹוִבים ְּדָבִרים ִנֻחִמים: 1:13
ְנָאה ְגדֹוָלה:  וַּיֹאֶמר ֵאַלי ַהַּמְלָא ַהֹּדֵבר ִּבי ְקָרא ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ִקֵּנאִתי ִלירּוָׁשַלִם ּוְלִצּיֹון קִ 1:14
ְוֶקֶצף ָּגדֹול ֲאִני ֹקֵצף ַעל־ַהּגֹוִים ַהַּׁשֲאַנִּנים ֲאֶׁשר ֲאִני ָקַצְפִּתי ְּמָעט ְוֵהָּמה ָעְזרּו ְלָרָעה:  1:15
ו ִיָּנֶטה ַעל־ְירּוָׁשָלִם: ָלֵכן ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ַׁשְבִּתי ִלירּוָׁשַלִם ְּבַרֲחִמים ֵּביִתי ִיָּבֶנה ָּבּה ְנֻאם ְיהוָה ְצָבאֹות וקוה ְוקָ 1:16

1 10 // MT ְלָדְריָוֶׁש Vocalization according to Old Persian ְלָדַריָוֻׁש
2 1 // MT ְלָדְריָוֶׁש Vocalization according to Old Persian ְלָדַריָוֻׁש
3 6 // LXX ְברוִחי omit MT Tg Syr Vg (ִצִּויִתיְברוִחי)
4 7 // MT ְלָדְריָוֶׁש Vocalization according to Old Persian ְלָדַריָוֻׁש



עֹוד ְקָרא ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות עֹוד ְּתפּוֶציָנה ָעַרי ִמּטֹוב ְוִנַחם ְיהוָה עֹוד ֶאת־ִצּיֹון ּוָבַחר עֹוד  1:17
ִּבירּוָׁשָלִם: 

וֶָאָּׂשא ֶאת־ֵעיַני וֵָאֶרא ְוִהֵּנה ַאְרַּבע ְקָרנֹות:  2:1
ל־ַהַּמְלָא ַהֹּדֵבר ִּבי ָמה־ֵאֶּלה וַּיֹאֶמר ֵאַלי ֵאֶּלה ַהְּקָרנֹות ֲאֶׁשר ֵזרּו ֶאת־ְיהּוָדה ֶאת־ִיְׂשָרֵאל  וָֹאַמר אֶ 2:2

ִוירּוָׁשָלם: 
וַַּיְרֵאִני ְיהוָה ַאְרָּבָעה ָחָרִׁשים:  2:3
ָרנֹות ֲאֶׁשר־ֵזרּו ֶאת־ְיהּוָדה ְּכִפי־ִאיׁש לֹא־ָנָׂשא רֹאׁשֹו  וָֹאַמר ָמה ֵאֶּלה ָבִאים ַלֲעׂשֹות וַּיֹאֶמר ֵלאֹמר ֵאֶּלה ַהְּק 2:4

וַָּיֹבאּו ֵאֶּלה ְלַהֲחִריד ֹאָתם ְליַּדֹות ֶאת־ַקְרנֹות ַהּגֹוִים ַהֹּנְׂשִאים ֶקֶרן ֶאל־ֶאֶרץ ְיהּוָדה ְלָזרֹוָתּה: 
ָּדה:  וֶָאָּׂשא ֵעיַני וֵָאֶרא ְוִהֵּנה־ִאיׁש ּוְביָדֹו ֶחֶבל מִ 2:5
וָֹאַמר ָאָנה ַאָּתה ֹהֵל וַּיֹאֶמר ֵאַלי ָלֹמד ֶאת־ְירּוָׁשַלִם ִלְראֹות ַּכָּמה־ָרְחָּבּה ְוַכָּמה ָאְרָּכּה:  2:6
ְוִהֵּנה ַהַּמְלָא ַהֹּדֵבר ִּבי ֹיֵצא ּוַמְלָא ַאֵחר ֹיֵצא ִלְקָראתֹו: 2:7
:ֵלאֹמר ְּפָרזֹות ֵּתֵׁשב ְירּוָׁשַלִם ֵמֹרב ָאָדם ּוְבֵהָמה ְּבתֹוָכּהוַּיֹאֶמר ֵאָלו ֻרץ ַּדֵּבר ֶאל־ַהַּנַער ַהָּלז 2:8
וֲַאִני ֶאְהיֶה־ָּלּה ְנֻאם־ְיהוָה חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב ּוְלָכבֹוד ֶאְהיֶה ְבתֹוָכּה:2:9

ִּתי ֶאְתֶכם ְנֻאם־ְיהוָה:  הֹוי הֹוי ְונֻסּו ֵמֶאֶרץ ָצפֹון ְנֻאם־ְיהוָה ִּכי ְּכַאְרַּבע רּוחֹות ַהָּׁשַמִים ֵּפַרְׂש 2:10
הֹוי ִצּיֹון ִהָּמְלִטי יֹוֶׁשֶבת ַּבת־ָּבֶבל: 2:11
ַבת ֵעיִני: ִּכי ֹכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ַאַחר ָּכבֹוד ְׁשָלַחִני ֶאל־ַהּגֹוִים ַהֹּׁשְלִלים ֶאְתֶכם ִּכי ַהֹּנֵגַע ָּבֶכם ֹנֵגַע ְּבבָ 2:12
ֶאת־יִָדי ֲעֵליֶהם ְוָהיּו ָׁשָלל ְלַעְבֵדיֶהם ִויַדְעֶּתם ִּכי־ְיהוָה ְצָבאֹות ְׁשָלָחִני: ִּכי ִהְנִני ֵמִניף 2:13
ָרִּני ְוִׂשְמִחי ַּבת־ִצּיֹון ִּכי ִהְנִני־ָבא ְוָׁשַכְנִּתי ְבתֹוֵכ ְנֻאם־ְיהוָה:  2:14
:  ְוִנְלוּו גֹוִים ַרִּבים ֶאל־ְיהוָה ַּבּיֹום ַההּוא ְוָהיּו2:15  ִלי ְלָעם ְוָׁשַכְנִּתי ְבתֹוֵכ ְויַָדַעְּת ִּכי־ְיהוָה ְצָבאֹות ְׁשָלַחִני ֵאָלִי
ְוָנַחל ְיהוָה ֶאת־ְיהּוָדה ֶחְלקֹו ַעל ַאְדַמת ַהֹּקֶדׁש ּוָבַחר עֹוד ִּבירּוָׁשָלִם: 2:16
ַהס ָּכל־ָּבָׂשר ִמְּפֵני ְיהוָה ִּכי ֵנעֹור ִמְּמעֹון ָקְדׁשֹו: 2:17

וַַּיְרֵאִני ֶאת־ְיהֹוֻׁשַע ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ֹעֵמד ִלְפֵני ַמְלַא ְיהוָה ְוַהָּׂשָטן ֹעֵמד ַעל־ְיִמינֹו ְלִׂשְטנֹו: 3:1
ד ֻמָּצל ֵמֵאׁש: וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל־ַהָּׂשָטן ִיְגַער ְיהוָה ְּב ַהָּׂשָטן ְוִיְגַער ְיהוָה ְּב ַהֹּבֵחר ִּבירּוָׁשָלִם ֲהלֹוא ֶזה אּו 3:2
3:3  : ִויהֹוֻׁשַע ָהיָה ָלֻבׁש ְּבָגִדים צֹוִאים ְוֹעֵמד ִלְפֵני ַהַּמְלָא
ֵמָעֶלי ֲעוֶנ  וַַּיַען וַּיֹאֶמר ֶאל־ָהֹעְמִדים ְלָפָניו ֵלאֹמר ָהִסירּו ַהְּבָגִדים ַהֹּצִאים ֵמָעָליו וַּיֹאֶמר ֵאָליו ְרֵאה ֶהֱעַבְרִּתי3:4

ְת ַמֲחָלצֹות:  ְוַהְלֵּבׁש אֹ 
ְיהוָה ֹעֵמד: וָֹאַמר יִָׂשימּו ָצִניף ָטהֹור ַעל־רֹאׁשֹו וַָּיִׂשימּו ַהָּצִניף ַהָּטהֹור ַעל־רֹאׁשֹו וַַּיְלִּבֻׁשהּו ְּבָגִדים ּוַמְלַא 3:5
וַָּיַעד ַמְלַא ְיהוָה ִּביהֹוֻׁשַע ֵלאֹמר: 3:6
י ֵּתֵל ְוִאם ֶאת־ִמְׁשַמְרִּתי ִתְׁשֹמר ְוַגם־ַאָּתה ָּתִדין ֶאת־ֵּביִתי ְוַגם ִּתְׁשֹמר  ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ִאם־ִּבְדָרכַ 3:7

ֶאת־ֲחֵצָרי ְוָנַתִּתי ְל ַמְהְלִכים ֵּבין ָהֹעְמִדים ָהֵאֶּלה:  
י מֹוֵפת ֵהָּמה ִּכי־ִהְנִני ֵמִביא ֶאת־ַעְבִּדי  ְׁשַמע־ָנא ְיהֹוֻׁשַע ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ַאָּתה ְוֵרֶעי ַהֹּיְׁשִבים ְלָפֶני ִּכי־ַאְנׁשֵ 3:8

ֶצַמח: 
הוָה ְצָבאֹות  ִּכי ִהֵּנה ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְפֵני ְיהֹוֻׁשַע ַעל־ֶאֶבן ַאַחת ִׁשְבָעה ֵעיָנִים ִהְנִני ְמַפֵּתַח ִּפֻּתָחּה ְנֻאם יְ 3:9

ּוַמְׁשִּתי ֶאת ָּכל ֲעון ָהָאֶרץ־ַהִהיא ְּביֹום ֶאָחד: 
ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ְיהוָה ְצָבאֹות ִּתְקְראּו ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ֶאל־ַּתַחת ֶּגֶפן ְוֶאל־ַּתַחת ְּתֵאָנה:  3:10

וַָּיָׁשב ַהַּמְלָא ַהֹּדֵבר ִּבי וְַיִעיֵרִני ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר־יֵעֹור ִמְּׁשָנתֹו: 4:1
ִהֵּנה ְמנֹוַרת ָזָהב ֻּכָּלּה ְוֻגָּלה ַעל־רֹאָׁשּה ְוִׁשְבָעה ֵנֹרֶתיָה ָעֶליָה ִׁשְבָעה וַּיֹאֶמר ֵאַלי ָמה ַאָּתה ֹרֶאה וָֹאַמר ָרִאיִתי וְ 4:2

ְוִׁשְבָעה מּוָצקֹות ַלֵּנרֹות ֲאֶׁשר ַעל־רֹאָׁשּה: 
ּוְׁשַנִים ֵזיִתים ָעֶליָה ֶאָחד ִמיִמין ַהֻּגָּלה ְוֶאָחד ַעל־ְׂשמֹאָלּה: 4:3
ַהֹּדֵבר ִּבי ֵלאֹמר ָמה־ֵאֶּלה ֲאֹדִני: וַָאַען וָֹאַמר ֶאל־ַהַּמְלָא 4:4
וַַּיַען ַהַּמְלָא ַהֹּדֵבר ִּבי וַּיֹאֶמר ֵאַלי ֲהלֹוא יַָדְעָּת ָמה־ֵהָּמה ֵאֶּלה וָֹאַמר לֹא ֲאֹדִני:  4:5
י ִאם־ְּברּוִחי ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות:  וַַּיַען וַּיֹאֶמר ֵאַלי ֵלאֹמר ֶזה ְּדַבר־ְיהוָה ֶאל־ְזֻרָּבֶבל ֵלאֹמר לֹא ְבַחִיל ְולֹא ְבֹכַח ּכִ 4:6
ִמי־ַאָּתה ַהר־ַהָּגדֹול ִלְפֵני ְזֻרָּבֶבל ְלִמיֹׁשר ְוהֹוִציא ֶאת־ָהֶאֶבן ָהרֹאָׁשה ְּתֻׁשאֹות ֵחן ֵחן ָלּה:4:7
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר:  4:8
ְעָנה ְויַָדְעָּת ִּכי־ְיהוָה ְצָבאֹות ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם: ְיֵדי ְזֻרָּבֶבל ִיְּסדּו ַהַּבִית ַהֶּזה ְויָָדיו ְּתַבּצַ 4:9

ְמׁשֹוְטִטים  ִּכי ִמי ַבז ְליֹום ְקַטּנֹות ְוָׂשְמחּו ְוָראּו ֶאת־ָהֶאֶבן ַהְּבִדיל ְּביַד ְזֻרָּבֶבל ִׁשְבָעה־ֵאֶּלה ֵעיֵני ְיהוָה ֵהָּמה4:10
ְּבָכל־ָהָאֶרץ:  

ֵני ַהֵּזיִתים ָהֵאֶלה ַעל־ְיִמין ַהְּמנֹוָרה ְוַעל־ְׂשמֹאוָלּה:  וַָאַען וָֹאַמר ֵאָליו ַמה־ְּׁש 4:11
ֶהם ַהָּזָהב: וַָאַען ֵׁשִנית וָֹאַמר ֵאָליו ַמה־ְׁשֵּתי ִׁשֲּבֵלי ַהֵּזיִתים ֲאֶׁשר ְּביַד ְׁשֵני ַצְנְּתרֹות ַהָּזָהב ַהְמִריִקים ֵמֲעֵלי4:12



ָמה־ֵאֶּלה וָֹאַמר לֹא ֲאֹדִני: וַּיֹאֶמר ֵאַלי ֵלאֹמר ֲהלֹוא יַָדְעּתָ 4:13
וַּיֹאֶמר ֵאֶּלה ְׁשֵני ְבֵני־ַהִּיְצָהר ָהֹעְמִדים ַעל־ֲאדֹון ָּכל־ָהָאֶרץ:  4:14

וָָאׁשּוב וֶָאָּׂשא ֵעיַני וֶָאְרֶאה ְוִהֵּנה ְמִגָּלה ָעָפה: 5:1
ָּכּה ֶעְׂשִרים ָּבַאָּמה ְוָרְחָּבּה ֶעֶׂשר ָּבַאָּמה:  וַּיֹאֶמר ֵאַלי ָמה ַאָּתה ֹרֶאה וָֹאַמר ֲאִני ֹרֶאה ְמִגָּלה ָעָפה ָאְר 5:2
ֶּזה ָּכמֹוָה  וַּיֹאֶמר ֵאַלי זֹאת ָהָאָלה ַהּיֹוֵצאת ַעל־ְּפֵני ָכל־ָהָאֶרץ ִּכי ָכל־ַהֹּגֵנב ִמֶּזה ָּכמֹוָה ִנָּקה ְוָכל־ַהִּנְׁשָּבע מִ 5:3

ִנָּקה: 
ל־ֵּבית ַהַּגָּנב ְוֶאל־ֵּבית ַהִּנְׁשָּבע ִּבְׁשִמי ַלָּׁשֶקר ְוָלֶנה ְּבתֹו ֵּביתֹו ְוִכַּלּתּו  הֹוֵצאִתיָה ְנֻאם ְיהוָה ְצָבאֹות ּוָבָאה אֶ 5:4

ְוֶאת־ֵעָציו ְוֶאת־ֲאָבָניו:  
וֵַּיֵצא ַהַּמְלָא ַהֹּדֵבר ִּבי וַּיֹאֶמר ֵאַלי ָׂשא ָנא ֵעיֶני ּוְרֵאה ָמה ַהּיֹוֵצאת ַהּזֹאת:  5:5
ּיֹאֶמר זֹאת ָהֵאיָפה ַהּיֹוֵצאת וַּיֹאֶמר זֹאת ֲעֹוָנם ְּבָכל־ָהָאֶרץ:  וָֹאַמר ַמה־ִהיא וַ 5:6
ְוִהֵּנה ִּכַּכר ֹעֶפֶרת ִנֵּׂשאת ְוזֹאת ִאָּׁשה ַאַחת יֹוֶׁשֶבת ְּבתֹו ָהֵאיָפה: 5:7
ֹעֶפֶרת ֶאל־ִּפיָה: וַּיֹאֶמר זֹאת ָהִרְׁשָעה וַַּיְׁשֵל ֹאָתּה ֶאל־ּתֹו ָהֵאיָפה וַַּיְׁשֵל ֶאת־ֶאֶבן הָ 5:8
ה וִַּתֶּׂשאָנה  וֶָאָּׂשא ֵעיַני וֵָאֶרא ְוִהֵּנה ְׁשַּתִים ָנִׁשים יֹוְצאֹות ְורּוַח ְּבַכְנֵפיֶהם ְוָלֵהָּנה ְכָנַפִים ְּכַכְנֵפי ַהֲחִסידָ 5:9

ֶאת־ָהֵאיָפה ֵּבין ָהָאֶרץ ּוֵבין ַהָּׁשָמִים:  
ֵבר ִּבי ָאָנה ֵהָּמה מֹוִלכֹות ֶאת־ָהֵאיָפה:  וָֹאַמר ֶאל־ַהַּמְלָא ַהּדֹ 5:10
וַּיֹאֶמר ֵאַלי ִלְבנֹות־ָלה ַבִית ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָער ְוהּוַכן ְוִהִּניֻחָה ָּׁשם ַעל־ְמֻכָנָתּה: 5:11

ִרים ְוֶהָהִרים ָהֵרי ְנֹחֶׁשת: וָָאֻׁשב וֶָאָּׂשא ֵעיַני וֶָאְרֶאה ְוִהֵּנה ַאְרַּבע ַמְרָּכבֹות ֹיְצאֹות ִמֵּבין ְׁשֵני ֶההָ 6:1
ַּבֶּמְרָּכָבה ָהִראֹׁשָנה סּוִסים ֲאֻדִּמים ּוַבֶּמְרָּכָבה ַהֵּׁשִנית סּוִסים ְׁשֹחִרים: 6:2
ּוַבֶּמְרָּכָבה ַהְּׁשִלִׁשית סּוִסים ְלָבִנים ּוַבֶּמְרָּכָבה ָהְרִבִעית סּוִסים ְּבֻרִּדים ֲאֻמִּצים: 6:3
ֶאל־ַהַּמְלָא ַהֹּדֵבר ִּבי ָמה־ֵאֶּלה ֲאֹדִני:  וַָאַען וָֹאַמר 6:4
וַַּיַען ַהַּמְלָא וַּיֹאֶמר ֵאָלי ֵאֶּלה ַאְרַּבע ֻרחֹות ַהָּׁשַמִים יֹוְצאֹות ֵמִהְתיֵַּצב ַעל־ֲאדֹון ָּכל־ָהָאֶרץ:  6:5
ְצאּו ֶאל־ַאֲחֵריֶהם ְוַהְּבֻרִּדים יְָצאּו ֶאל־ֶאֶרץ  ֲאֶׁשר־ָּבּה ַהּסּוִסים ַהְּׁשֹחִרים ֹיְצִאים ֶאל־ֶאֶרץ ָצפֹון ְוַהְּלָבִנים י6:6ָ

ַהֵּתיָמן:  
ֶרץ:  ְוָהֲאֻמִּצים יְָצאּו וְַיַבְקׁשּו ָלֶלֶכת ְלִהְתַהֵּלך ָּבָאֶרץ וַּיֹאֶמר ְלכּו ִהְתַהְּלכּו ָבָאֶרץ וִַּתְתַהַּלְכָנה ָּבאָ 6:7
ְצִאים ֶאל־ֶאֶרץ ָצפֹון ֵהִניחּו ֶאת־רּוִחי ְּבֶאֶרץ ָצפֹון: וַַּיְזֵעק ֹאִתי וְַיַדֵּבר ֵאַלי ֵלאֹמר ְרֵאה ַהּיֹו6:8
וְַיִהי ְדַבר־ְיהוָה ֵאַלי ֵלאֹמר:  6:9

ה ֶבן־ְצַפְניָהָלקֹוַח ֵמֵאת ַהּגֹוָלה ֵמֶחְלַּדי ּוֵמֵאת טֹוִבָּיה ּוֵמֵאת ְיַדְעיָה ּוָבאָת ַאָּתה ַּבּיֹום ַההּוא ּוָבאָת ֵּבית יֹאִׁשּיָ 6:10
ֲאֶׁשר־ָּבאּו ִמָּבֶבל:  

ְוָלַקְחָּת ֶכֶסף־ְוָזָהב ְוָעִׂשיָת ֲעָטרֹות ְוַׂשְמָּת ְּברֹאׁש ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן־ְיהֹוָצָדק ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול:  6:11
ּוָבָנה ֶאת־ֵהיַכל  ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֵלאֹמר ִהֵּנה־ִאיׁש ֶצַמח ְׁשמֹו ּוִמַּתְחָּתיו ִיְצָמח6:12

ְיהוָּה:  
ם ִּתְהיֶה ֵּבין  ְוהּוא ִיְבֶנה ֶאת־ֵהיַכל ְיהוָה ְוהּוא־ִיָּׂשא הֹוד ְויַָׁשב ּוָמַׁשל ַעל־ִּכְסאֹו ְוָהיָה ֹכֵהן ַעל־ִּכְסאֹו וֲַעַצת ָׁשלֹו6:13

ְׁשֵניֶהם: 
ֶּבן־ְצַפְניָה ְלִזָּכרֹון ְּבֵהיַכל ְיהוָה:  ְוָהֲעָטֹרת ִּתְהיֶה ְלֵחֶלם ּוְלטֹוִבָּיה ְוִליַדְעיָה ּוְלֵחן 6:14
ְמעּון ְּבקֹול ּוְרחֹוִקים יָֹבאּו ּוָבנּו ְּבֵהיַכל ְיהוָה ִויַדְעֶּתם ִּכי־ְיהוָה ְצָבאֹות ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם ְוָהיָה ִאם־ָׁשמֹוַע ִּתְׁש 6:15

ֵהיֶכם:  ְיהוָה ֱא
ַהֶּמֶל ָהיָה ְדַבר־ְיהוָה ֶאל־ְזַכְריָה ְּבַאְרָּבָעה ַלֹחֶדׁש ַהְּתִׁשִעי ְּבִכְסֵלו:  1יָוֶׁשְלָדְר וְַיִהי ִּבְׁשַנת ַאְרַּבע 7:1
י ְיהוָה:  וִַּיְׁשַלח ֵּבית־ֵאל ַׂשר־ֶאֶצר ְוֶרֶגם ֶמֶל וֲַאָנָׁשיו ְלַחּלֹות ֶאת־ְּפנֵ 7:2
ֶׁשר  ֵלאֹמר ֶאל־ַהֹּכֲהִנים ֲאֶׁשר ְלֵבית־ְיהוָה ְצָבאֹות ְוֶאל־ַהְּנִביִאים ֵלאֹמר ַהֶאְבֶּכה ַּבֹחֶדׁש ַהֲחִמִׁשי ִהָּנֵזר ַּכאֲ 7:3

ָעִׂשיִתי ֶזה ַּכֶּמה ָׁשִנים:
וְַיִהי ְּדַבר־ְיהוָה ְצָבאֹות ֵאַלי ֵלאֹמר:  7:4
ֶאל־ַהֹּכֲהִנים ֵלאֹמר ִּכי־ַצְמֶּתם ְוָספֹוד ַּבֲחִמיִׁשי ּוַבְּׁשִביִעי ְוֶזה ִׁשְבִעים ָׁשָנה ֲהצֹום ֱאֹמר ֶאל־ָּכל־ַעם ָהָאֶרץ וְ 7:5

ַצְמֻּתִני ָאִני: 
ְוִכי תֹאְכלּו ְוִכי ִתְׁשּתּו ֲהלֹוא ַאֶּתם ָהֹאְכִלים ְוַאֶּתם ַהֹּׁשִתים: 7:6
ד ַהְּנִביִאים ָהִראֹׁשִנים ִּבְהיֹות ְירּוָׁשַלִם ֹיֶׁשֶבת ּוְׁשֵלוָה ְוָעֶריָה ְסִביֹבֶתיָה  ֲהלֹוא ֶאת־ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָקָרא ְיהוָה ְּביַ 7:7

ְוַהֶּנֶגב ְוַהְּׁשֵפָלה ֹיֵׁשב:
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וְַיִהי ְּדַבר־ְיהוָה ֶאל־ְזַכְריָה ֵלאֹמר: 7:8
ם ֲעׂשּו ִאיׁש ֶאת־ָאִחיו:  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֵלאֹמר ִמְׁשַּפט ֱאֶמת ְׁשֹפטּו ְוֶחֶסד ְוַרֲחִמי7:9

ְוַאְלָמָנה ְויָתֹום ֵּגר ְוָעִני ַאל־ַּתֲעֹׁשקּו ְוָרַעת ִאיׁש ָאִחיו ַאל־ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם:  7:10
וְַיָמֲאנּו ְלַהְקִׁשיב וִַּיְּתנּו ָכֵתף ֹסָרֶרת ְוָאְזֵניֶהם ִהְכִּבידּו ִמְּׁשמֹוַע: 7:11
ְּׁשמֹוַע ֶאת־ַהּתֹוָרה ְוֶאת־ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָׁשַלח ְיהוָה ְצָבאֹות ְּברּוחֹו ְּביַד ַהְּנִביִאים ְוִלָּבם ָׂשמּו ָׁשִמיר מִ 7:12

ָהִראֹׁשִנים וְַיִהי ֶקֶצף ָּגדֹול ֵמֵאת ְיהוָה ְצָבאֹות:  
וְַיִהי ַכֲאֶׁשר־ָקָרא ְולֹא ָׁשֵמעּו ֵּכן ִיְקְראּו ְולֹא ֶאְׁשָמע ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות:7:13
ה ְלַׁשָּמה:ְוֵאָסֲעֵרם ַעל ָּכל־ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר לֹא־ְיָדעּום ְוָהָאֶרץ ָנַׁשָּמה ַאֲחֵריֶהם ֵמֹעֵבר ּוִמָּׁשב וַָּיִׂשימּו ֶאֶרץ־ֶחְמּדָ 7:14

וְַיִהי ְּדַבר־ְיהוָה ְצָבאֹות ֵלאֹמר:  8:1
ְוֵחָמה ְגדֹוָלה ִקֵּנאִתי ָלּה:  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ִקֵּנאִתי ְלִצּיֹון ִקְנָאה ְגדֹוָלה  8:2
ה ְצָבאֹות ַהר  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ַׁשְבִּתי ֶאל־ִצּיֹון ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹו ְירּוָׁשָלִם ְוִנְקְרָאה ְירּוָׁשַלִם ִעיר־ָהֱאֶמת ְוַהר־ְיהו8:3ָ

ַהֹּקֶדׁש: 
נֹות ִּבְרֹחבֹות ְירּוָׁשָלִם ְוִאיׁש ִמְׁשַעְנּתֹו ְּביָדֹו ֵמֹרב יִָמים:  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֹעד יְֵׁשבּו ְזֵקִנים ּוְזקֵ 8:4
ּוְרֹחבֹות ָהִעיר ִיָּמְלאּו ְיָלִדים ִויָלדֹות ְמַׂשֲחִקים ִּבְרֹחֹבֶתיָה: 8:5
ָהֵהם ַּגם־ְּבֵעיַני ִיָּפֵלא ְנֻאם ְיהוָה ְצָבאֹות:ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ִּכי ִיָּפֵלא ְּבֵעיֵני ְׁשֵאִרית ָהָעם ַהֶּזה ַּבָּיִמים 8:6
ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ִהְנִני מֹוִׁשיַע ֶאת־ַעִּמי ֵמֶאֶרץ ִמְזָרח ּוֵמֶאֶרץ ְמבֹוא ַהָּׁשֶמׁש: 8:7
ִהים ֶּבֱאֶמת ּוִבְצָדָקה: ְוֵהֵבאִתי ֹאָתם ְוָׁשְכנּו ְּבתֹו ְירּוָׁשָלִם ְוָהיּו־ִלי ְלָעם וֲַאִני ֶאְהיֶה ָלֶהם ֵלא8:8
ם ֲאֶׁשר ְּביֹום  ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֶּתֱחַזְקָנה ְיֵדיֶכם ַהֹּׁשְמִעים ַּבָּיִמים ָהֵאֶּלה ֵאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִמִּפי ַהְּנִביִאי8:9

יַֻּסד ֵּבית־ְיהוָה ְצָבאֹות ַהֵהיָכל ְלִהָּבנֹות: 
ח  ִמים ָהֵהם ְׂשַכר ָהָאָדם לֹא ִנְהיָה ּוְׂשַכר ַהְּבֵהָמה ֵאיֶנָּנה ְוַלּיֹוֵצא ְוַלָּבא ֵאין־ָׁשלֹום ִמן־ַהָּצר וֲַאַׁשּלַ ִּכי ִלְפֵני ַהּיָ 8:10

ֶאת־ָּכל־ָהָאָדם ִאיׁש ְּבֵרֵעהּו:  
ְוַעָּתה לֹא ַכָּיִמים ָהִראֹׁשִנים ֲאִני ִלְׁשֵאִרית ָהָעם ַהֶּזה ְנֻאם ְיהוָה ְצָבאֹות:8:11
ֶאת־ְׁשֵאִרית ָהָעם ִּכי־ֶזַרע ַהָּׁשלֹום ַהֶּגֶפן ִּתֵּתן ִּפְריָּה ְוָהָאֶרץ ִּתֵּתן ֶאת־ְיבּוָלּה ְוַהָּׁשַמִים ִיְּתנּו ַטָּלם ְוִהְנַחְלִּתי8:12

ַהֶּזה ֶאת־ָּכל־ֵאֶּלה:  
ֵאל ֵּכן אֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם ִוְהִייֶתם ְּבָרָכה ַאל־ִּתיָראּו ְוָהיָה ַּכֲאֶׁשר ֱהִייֶתם ְקָלָלה ַּבּגֹוִים ֵּבית ְיהּוָדה ּוֵבית ִיְׂשרָ 8:13

ֶּתֱחַזְקָנה ְיֵדיֶכם: 
ָחְמִּתי:  ִּכי ֹכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ַּכֲאֶׁשר ָזַמְמִּתי ְלָהַרע ָלֶכם ְּבַהְקִציף ֲאֹבֵתיֶכם ֹאִתי ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ְולֹא נִ 8:14
ַמְמִּתי ַּבָּיִמים ָהֵאֶּלה ְלֵהיִטיב ֶאת־ְירּוָׁשַלִם ְוֶאת־ֵּבית ְיהּוָדה ַאל־ִּתיָראּו:  ֵּכן ַׁשְבִּתי זָ 8:15
ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו ַּדְּברּו ֱאֶמת ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו ֱאֶמת ּוִמְׁשַּפט ָׁשלֹום ִׁשְפטּו ְּבַׁשֲעֵריֶכם:  8:16
ְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם ּוְׁשֻבַעת ֶׁשֶקר ַאל־ֶּתֱאָהבּו ִּכי ֶאת־ָּכל־ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׂשֵנאִתי  ְוִאיׁש ֶאת־ָרַעת ֵרֵעהּו ַאל־ּתַ 8:17

ְנֻאם־ְיהוָה: 
וְַיִהי ְּדַבר־ְיהוָה ְצָבאֹות ֵאַלי ֵלאֹמר:  8:18
צֹום ָהֲעִׂשיִרי ִיְהיֶה ְלֵבית־ְיהּוָדה ְלָׂשׂשֹון  ֹּכה־ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִׁשי ְוצֹום ַהְּׁשִביִעי וְ 8:19

ּוְלִׂשְמָחה ּוְלֹמֲעִדים טֹוִבים ְוָהֱאֶמת ְוַהָּׁשלֹום ֱאָהבּו:
ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֹעד ֲאֶׁשר יָֹבאּו ַעִּמים ַרִּבים ְוֹיְׁשֵבי ָעִרים ַרּבֹות:  8:20
ר ֵנְלָכה ָהלֹו ְלַחּלֹות ֶאת־ְּפֵני ְיהוָה ּוְלַבֵּקׁש ֶאת־ְיהוָה ְצָבאֹות ֵאְלָכה  ְוָהְלכּו ֹיְׁשֵבי ַאַחת ֶאל־ַאַחת ֵלאמֹ 8:21

ַּגם־ָאִני: 
ּוָבאּו ַעִּמים ַרִּבים ְוגֹוִים ֲעצּוִמים ְלַבֵּקׁש ֶאת־ְיהוָה ְצָבאֹות ִּבירּוָׁשָלִם ּוְלַחּלֹות ֶאת־ְּפֵני ְיהוָה: 8:22
ְצָבאֹות ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ֲאֶׁשר יֲַחִזיקּו ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ִמֹּכל ְלֹׁשנֹות ַהּגֹוִים ְוֶהֱחִזיקּו ִּבְכַנף ִאיׁש  ֹּכה ָאַמר ְיהוָה8:23

ִהים ִעָּמֶכם:  ְיהּוִדי ֵלאֹמר ֵנְלָכה ִעָּמֶכם ִּכי ָׁשַמְענּו ֱא
נָֻחתֹו ִּכי ַליהוָה ֵעין ָאָדם ְוֹכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל:  ַמָּׂשא ְדַבר־ְיהוָה ְּבֶאֶרץ ַחְדָר ְוַדֶּמֶׂשק מְ 9:1
ְוַגם־ֲחָמת ִּתְגָּבל־ָּבּה ֹצר ְוִצידֹון ִּכי ָחְכָמה ְמֹאד:  9:2
וִַּתֶבן ֹצר ָמצֹור ָלּה וִַּתְצָּבר־ֶּכֶסף ֶּכָעָפר ְוָחרּוץ ְּכִטיט חּוצֹות:  9:3
יֹוִרֶׁשָּנה ְוִהָּכה ַבָּים ֵחיָלּה ְוִהיא ָּבֵאׁש ֵּתָאֵכל: 1ְיהוָהִהֵּנה 9:4
9:5 ֹ א ֵתֵׁשב:  ֵּתֶרא ַאְׁשְקלֹון ְוִתיָרא ְוַעָּזה ְוָתִחיל ְמֹאד ְוֶעְקרֹון ִּכי־ֹהִביׁש ֶמָּבָטּה ְוָאַבד ֶמֶל ֵמַעָּזה ְוַאְׁשְקלֹון ל
י ְּגאֹון ְּפִלְׁשִּתים:  ְויַָׁשב ַמְמֵזר ְּבַאְׁשּדֹוד ְוִהְכַרִּת 9:6
ֵהינּו ְוָהיָה ְּכַאֻּלף ִּביהּוָדה ְוֶעְק 9:7 רֹון ִּכיבּוִסי:  וֲַהִסֹרִתי ָדָמיו ִמִּפיו ְוִׁשֻּקָציו ִמֵּבין ִׁשָּניו ְוִנְׁשַאר ַּגם־הּוא ֵלא
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ׂש ִּכי ַעָּתה ָרִאיִתי ְבֵעיָני: ְוָחִניִתי ְלֵביִתי ִמָּצָבה ֵמֹעֵבר ּוִמָּׁשב ְולֹא־יֲַעֹבר ֲעֵליֶהם עֹוד ֹנגֵ 9:8
מֹור ְוַעל־ַעִיר ִּגיִלי ְמֹאד ַּבת־ִצּיֹון ָהִריִעי ַּבת ְירּוָׁשַלִם ִהֵּנה ַמְלֵּכ יָבֹוא ָל ַצִּדיק ְונֹוָׁשע הּוא ָעִני ְוֹרֵכב ַעל־חֲ 9:9

ֶּבן־ֲאֹתנֹות:  
ַלִם ְוִנְכְרָתה ֶקֶׁשת ִמְלָחָמה ְוִדֶּבר ָׁשלֹום ַלּגֹוִים ּוָמְׁשלֹו ִמָּים ַעד־יָם  ְוִהְכַרִּתי־ֶרֶכב ֵמֶאְפַרִים ְוסּוס ִמירּוׁשָ 9:10

ּוִמָּנָהר ַעד־ַאְפֵסי־ָאֶרץ:  
ַּגם־ַאְּת ְּבַדם־ְּבִריֵת ִׁשַּלְחִּתי ֲאִסיַרִי ִמּבֹור ֵאין ַמִים ּבֹו: 9:11
:  ׁשּובּו ְלִבָּצרֹון ֲאִסיֵרי ַהִּתְקוָה ַּגם־ַהּי 9:12 ֹום ַמִּגיד ִמְׁשֶנה ָאִׁשיב ָל
ֶרב ִּגּבֹור:  ִּכי־ָדַרְכִּתי ִלי ְיהּוָדה ֶקֶׁשת ִמֵּלאִתי ֶאְפַרִים ְועֹוַרְרִּתי ָבַנִי ִצּיֹון ַעל־ָּבַנִי יָוָן ְוַׂשְמִּתי ְּכחֶ 9:13
ְיֹהִוה ַּבּׁשֹוָפר ִיְתָקע ְוָהַל ְּבַסֲערֹות ֵּתיָמן: 1וַיהוָה ֲעֵליֶהם יֵָרֶאה ְויָָצא ַכָּבָרק ִחּצֹו וַאֹדָני 9:14
ֹות ִמְזֵּבַח: ְיהוָה ְצָבאֹות יֵָגן ֲעֵליֶהם ְוָאְכלּו ְוָכְבׁשּו ַאְבֵני־ֶקַלע ְוָׁשתּו ָהמּו ְּכמֹו־יִָין ּוָמְלאּו ַּכִּמְזָרק ְּכָזִוּי9:15
הֵ 9:16 יֶהם ַּבּיֹום ַההּוא ְּכצֹאן ַעּמֹו ִּכי ַאְבֵני־ֵנֶזר ִמְתנֹוְססֹות ַעל־ַאְדָמתֹו:  ְוהֹוִׁשיָעם ְיהוָה ֱא
ִּכי ַמה־ּטּובֹו ּוַמה־יְָפיֹו ָּדָגן ַּבחּוִרים ְוִתירֹוׁש ְינֹוֵבב ְּבֻתלֹות:  9:17
ִיֵּתן ָלֶהם ְלִאיׁש ֵעֶׂשב ַּבָּׂשֶדה:  ַׁשֲאלּו ֵמְיהוָה ָמָטר ְּבֵעת ַמְלקֹוׁש ְיהוָה ֹעֶׂשה ֲחִזיִזים ּוְמַטר־ֶּגֶׁשם10:1
מֹות ַהָּׁשוא ְיַדֵּברּו ֶהֶבל ְיַנֵחמּון ַעל־ֵּכן ָנְסעּו10:2 ְכמֹו־צֹאן יֲַענּו  ִּכי ַהְּתָרִפים ִּדְּברּו־ָאוֶן ְוַהּקֹוְסִמים ָחזּו ֶׁשֶקר וֲַח

ִּכי־ֵאין ֹרֶעה:
ם ֶאְפקֹוד ִּכי־ָפַקד ְיהוָה ְצָבאֹות ֶאת־ֶעְדרֹו ֶאת־ֵּבית ְיהּוָדה ְוָׂשם אֹוָתם  ַעל־ָהֹרִעים ָחָרה ַאִּפי ְוַעל־ָהַעּתּוִדי10:3

ְּכסּוס הֹודֹו ַּבִּמְלָחָמה:  
ִמֶּמּנּו ִפָּנה ִמֶּמּנּו יֵָתד ִמֶּמּנּו ֶקֶׁשת ִמְלָחָמה ִמֶּמּנּו יֵֵצא ָכל־נֹוֵגׂש יְַחָּדו:  10:4
ט חּוצֹות ַּבִּמְלָחָמה ְוִנְלֲחמּו ִּכי ְיהוָה ִעָּמם ְוֹהִביׁשּו ֹרְכֵבי סּוִסים:  ְוָהיּו ְכִגֹּבִרים ּבֹוִסים ְּבִטי 10:5
ים ִּכי ֲאִני  ְוִגַּבְרִּתי ֶאת־ֵּבית ְיהּוָדה ְוֶאת־ֵּבית יֹוֵסף אֹוִׁשיַע ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים ְוָהיּו ַּכֲאֶׁשר לֹא־ְזַנְחִּת 10:6

ֵהיֶהם ְוֶאֱענֵ  ם: ְיהוָה ֱא
ְוָהיּו ְכִגּבֹור ֶאְפַרִים ְוָׂשַמח ִלָּבם ְּכמֹו־יִָין ּוְבֵניֶהם ִיְראּו ְוָׂשֵמחּו יֵָגל ִלָּבם ַּביהוָה: 10:7
ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם וֲַאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתים ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו:  10:8
ֶאת־ְּבֵניֶהם וָָׁשבּו: ְוֶאְזָרֵעם ָּבַעִּמים ּוַבֶּמְרַחִּקים ִיְזְּכרּוִני ְוָחיּו10:9

וֲַהִׁשיבֹוִתים ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוֵמַאּׁשּור ֲאַקְּבֵצם ְוֶאל־ֶאֶרץ ִּגְלָעד ּוְלָבנֹון ֲאִביֵאם ְולֹא ִיָּמֵצא ָלֶהם:  10:10
ּׁשּור ְוֵׁשֶבט ִמְצַרִים יָסּור: ְוָעַבר ַּבָּים ָצָרה ְוִהָּכה ַבָּים ַּגִּלים ְוֹהִביׁשּו ֹּכל ְמצּולֹות ְיֹאר ְוהּוַרד ְּגאֹון אַ 10:11
ְוִגַּבְרִּתים ַּביהוָה ּוִבְׁשמֹו ִיְתַהָּלכּו ְנֻאם ְיהוָה: 10:12

11:1  : ְּפַתח ְלָבנֹון ְּדָלֶתי ְותֹאַכל ֵאׁש ַּבֲאָרֶזי
י ָבָׁשן ִּכי יַָרד יַַער הבצור ַהָּבִציר:  ֵהיֵלל ְּברֹוׁש ִּכי־ָנַפל ֶאֶרז ֲאֶׁשר ַאִּדִרים ֻׁשָּדדּו ֵהיִלילּו ַאּלֹונֵ 11:2
קֹול ִיְלַלת ָהֹרִעים ִּכי ֻׁשְּדָדה ַאַּדְרָּתם קֹול ַׁשֲאַגת ְּכִפיִרים ִּכי ֻׁשַּדד ְּגאֹון ַהַּיְרֵּדן: 11:3
ָהי ְרֵעה ֶאת־צֹאן ַהֲהֵרָגה:  11:4 ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ֱא
לֹא יְֶאָׁשמּו ּוֹמְכֵריֶהן יֹאַמר ָּברּו ְיהוָה וַאְעִׁשר ְוֹרֵעיֶהם לֹא יְַחמֹול ֲעֵליֶהן:  ֲאֶׁשר ֹקֵניֶהן יֲַהְרֻגן וְ 11:5
ְלּכֹו  ִּכי לֹא ֶאְחמֹול עֹוד ַעל־ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ְנֻאם־ְיהוָה ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ַמְמִציא ֶאת־ָהָאָדם ִאיׁש ְּביַד־ֵרֵעהּו ּוְביַד מַ 11:6

ְולֹא ַאִּציל ִמָּיָדם:  ְוִכְּתתּו ֶאת־ָהָאֶרץ 
ְבִלים  וֶָאְרֶעה ֶאת־צֹאן ַהֲהֵרָגה ָלֵכן ֲעִנֵּיי ַהּצֹאן וֶָאַּקח־ִלי ְׁשֵני ַמְקלֹות ְלַאַחד ָקָראִתי ֹנַעם ּוְלַאַחד ָקָראִתי חֹ 11:7

וֶָאְרֶעה ֶאת־ַהּצֹאן: 
ֶׁשת ָהֹרִעים ְּביֶַרח ֶאָחד וִַּתְקַצר ַנְפִׁשי 11:8 ָּבֶהם ְוַגם־ַנְפָׁשם ָּבֲחָלה ִבי: וַָאְכִחד ֶאת־ְׁש
ּה:  וָֹאַמר לֹא ֶאְרֶעה ֶאְתֶכם ַהֵּמָתה ָתמּות ְוַהִּנְכֶחֶדת ִּתָּכֵחד ְוַהִּנְׁשָארֹות ּתֹאַכְלָנה ִאָּׁשה ֶאת־ְּבַׂשר ְרעּותָ 11:9

ַרִּתי ֶאת־ָּכל־ָהַעִּמים:  וֶָאַּקח ֶאת־ַמְקִלי ֶאת־ֹנַעם וֶָאְגַּדע ֹאתֹו ְלָהֵפיר ֶאת־ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ּכָ 11:10
וַֻּתַפר ַּבּיֹום ַההּוא וֵַּיְדעּו ֵכן ֲעִנֵּיי ַהּצֹאן ַהֹּׁשְמִרים ֹאִתי ִּכי ְדַבר־ְיהוָה הּוא:  11:11
ִׁשים ָּכסֶ 11:12 ף: וָֹאַמר ֲאֵליֶהם ִאם־טֹוב ְּבֵעיֵניֶכם ָהבּו ְׂשָכִרי ְוִאם־לֹא ֲחָדלּו וִַּיְׁשְקלּו ֶאת־ְׂשָכִרי ְׁש
ִׁשים ַהֶּכֶסף ו11:13ָ ַאְׁשִלי  וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאַלי ַהְׁשִליֵכהּו ֶאל־ַהּיֹוֵצר ֶאֶדר ַהְיָקר ֲאֶׁשר יַָקְרִּתי ֵמֲעֵליֶהם וֶָאְקָחה ְׁש

ֹאתֹו ֵּבית ְיהוָה ֶאל־ַהּיֹוֵצר:  
ֵּבין ְיהּוָדה ּוֵבין ִיְׂשָרֵאל: וֶָאְגַּדע ֶאת־ַמְקִלי ַהֵּׁשִני ֵאת ַהֹחְבִלים ְלָהֵפר ֶאת־ָהַאֲחוָה 11:14
וַּיֹאֶמר ְיהוָה ֵאָלי עֹוד ַקח־ְל ְּכִלי ֹרֶעה ֱאִוִלי:  11:15
ָּצָבה לֹא  ִּכי ִהֵּנה־ָאֹנִכי ֵמִקים ֹרֶעה ָּבָאֶרץ ַהִּנְכָחדֹות לֹא־ִיְפֹקד ַהַּנַער לֹא־ְיַבֵּקׁש ְוַהִּנְׁשֶּבֶרת לֹא ְיַרֵּפא ַהּנִ 11:16

ְלֵּכל ּוְבַׂשר ַהְּבִריָאה יֹאַכל ּוַפְרֵסיֶהן ְיָפֵרק: ְיכַ 
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ְכֶהה: הֹוי ֹרִעי ָהֱאִליל ֹעְזִבי ַהּצֹאן ֶחֶרב ַעל־ְזרֹועֹו ְוַעל־ֵעין ְיִמינֹו ְזֹרעֹו יָבֹוׁש ִּתיָבׁש ְוֵעין ְיִמינֹו ָּכֹהה ִת 11:17
ְנֻאם־ְיהוָה ֹנֶטה ָׁשַמִים ְוֹיֵסד ָאֶרץ ְוֹיֵצר רּוַח־ָאָדם ְּבִקְרּבֹו:ַמָּׂשא ְדַבר־ְיהוָה ַעל־ִיְׂשָרֵאל 12:1
ִהֵּנה ָאֹנִכי ָׂשם ֶאת־ְירּוָׁשַלִם ַסף־ַרַעל ְלָכל־ָהַעִּמים ָסִביב ְוַגם ַעל־ְיהּוָדה ִיְהיֶה ַבָּמצֹור ַעל־ְירּוָׁשָלִם: 12:2
12:3 ִ ם ֶאֶבן ַמֲעָמָסה ְלָכל־ָהַעִּמים ָּכל־ֹעְמֶסיָה ָׂשרֹוט ִיָּׂשֵרטּו ְוֶנֶאְספּו ָעֶליָה ֹּכל  ְוָהיָה ַבּיֹום־ַההּוא ָאִׂשים ֶאת־ְירּוָׁשַל

ּגֹויֵי ָהָאֶרץ: 
ֹכל סּוס ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם־ְיהוָה ַאֶּכה ָכל־סּוס ַּבִּתָּמהֹון ְוֹרְכבֹו ַּבִּׁשָּגעֹון ְוַעל־ֵּבית ְיהּוָדה ֶאְפַקח ֶאת־ֵעיַני וְ 12:4

ִּמים ַאֶּכה ַּבִעָּורֹון:ָהעַ 
ֵהיֶהם:  12:5 ְוָאְמרּו ַאֻּלֵפי ְיהּוָדה ְּבִלָּבם ַאְמָצה ִלי ֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ַּביהוָה ְצָבאֹות ֱא
ין ְוַעל־ְׂשמֹאול  ַּבּיֹום ַההּוא ָאִׂשים ֶאת־ַאֻּלֵפי ְיהּוָדה ְּכִכּיֹור ֵאׁש ְּבֵעִצים ּוְכַלִּפיד ֵאׁש ְּבָעִמיר ְוָאְכלּו ַעל־יָמִ 12:6

ֶאת־ָּכל־ָהַעִּמים ָסִביב ְויְָׁשָבה ְירּוָׁשַלִם עֹוד ַּתְחֶּתיָה ִּבירּוָׁשָלִם:
ַלִם  ְוהֹוִׁשיַע ְיהוָה ֶאת־ָאֳהֵלי ְיהּוָדה ָּבִראֹׁשָנה ְלַמַען לֹא־ִתְגַּדל ִּתְפֶאֶרת ֵּבית־ָּדִויד ְוִתְפֶאֶרת ֹיֵׁשב ְירּוׁשָ 12:7

ַעל־ְיהּוָדה:  
ִהים ְּכַמְלַא  ַּבּיֹום ַההּוא יֵָגן ְיהוָה ְּבַעד יֹוֵׁשב ְירּוָׁשַלִם ְוָהיָה ַהִּנְכָׁשל ָּבֶהם ַּבּיֹום ַההּוא ְּכָדִויד ּוֵבית ָּדִויד 12:8 ֵּכא

ְיהוָה ִלְפֵניֶהם:  
ָׁשָלִם: ְוָהיָה ַּבּיֹום ַההּוא ֲאַבֵּקׁש ְלַהְׁשִמיד ֶאת־ָּכל־ַהּגֹוִים ַהָּבִאים ַעל־ְירּו12:9

ְפדּו ָעָליו  ְוָׁשַפְכִּתי ַעל־ֵּבית ָּדִויד ְוַעל יֹוֵׁשב ְירּוָׁשַלִם רּוַח ֵחן ְוַתֲחנּוִנים ְוִהִּביטּו ֵאַלי ֵאת ֲאֶׁשר־ָּדָקרּו ְוסָ 12:10
ְּכִמְסֵּפד ַעל־ַהָּיִחיד ְוָהֵמר ָעָליו ְּכָהֵמר ַעל־ַהְּבכֹור:  

ֵּפד ִּבירּוָׁשַלִם ְּכִמְסַּפד ֲהַדְד־ִרּמֹון ְּבִבְקַעת ְמִגּדֹון: ַּבּיֹום ַההּוא ִיְגַּדל ַהִּמסְ 12:11
ָבד ְוָסְפָדה ָהָאֶרץ ִמְׁשָּפחֹות ִמְׁשָּפחֹות ְלָבד ִמְׁשַּפַחת ֵּבית־ָּדִויד ְלָבד ּוְנֵׁשיֶהם ְלָבד ִמְׁשַּפַחת ֵּבית־ָנָתן לְ 12:12

ּוְנֵׁשיֶהם ְלָבד: 
ָבד ּוְנֵׁשיֶהם ְלָבד ִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשְמִעי ְלָבד ּוְנֵׁשיֶהם ְלָבד:  ִמְׁשַּפַחת ֵּבית־ֵלִוי לְ 12:13
ֹּכל ַהִּמְׁשָּפחֹות ַהִּנְׁשָארֹות ִמְׁשָּפֹחת ִמְׁשָּפֹחת ְלָבד ּוְנֵׁשיֶהם ְלָבד: 12:14

13:1 ִ ם ְלַחַּטאת ּוְלִנָּדה:  ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהיֶה ָמקֹור ִנְפָּתח ְלֵבית ָּדִויד ּוְלֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשָל
ִביִאים  ְוָהיָה ַבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ְיהוָה ְצָבאֹות ַאְכִרית ֶאת־ְׁשמֹות ָהֲעַצִּבים ִמן־ָהָאֶרץ ְולֹא ִיָּזְכרּו עֹוד ְוַגם ֶאת־ַהּנְ 13:2

ְוֶאת־רּוַח ַהֻּטְמָאה ַאֲעִביר ִמן־ָהָאֶרץ:  
ֵאָליו ָאִביו ְוִאּמֹו ֹיְלָדיו לֹא ִתְחיֶה ִּכי ֶׁשֶקר ִּדַּבְרָּת ְּבֵׁשם ְיהוָה ּוְדָקֻרהּו ָאִביהּו  ְוָהיָה ִּכי־ִיָּנֵבא ִאיׁש עֹוד ְוָאְמרּו13:3

ְוִאּמֹו ֹיְלָדיו ְּבִהָּנְבאֹו: 
ר ְלַמַען ַּכֵחׁש: ְוָהיָה ַּבּיֹום ַההּוא יֵֹבׁשּו ַהְּנִביִאים ִאיׁש ֵמֶחְזֹינֹו ְּבִהָּנְבֹאתֹו ְולֹא ִיְלְּבׁשּו ַאֶּדֶרת ֵׂשעָ 13:4
ְוָאַמר לֹא ָנִביא ָאֹנִכי ִאיׁש־ֹעֵבד ֲאָדָמה ָאֹנִכי ִּכי ָאָדם ִהְקַנִני ִמְּנעּוָרי:  13:5
ְוָאַמר ֵאָליו ָמה ַהַּמּכֹות ָהֵאֶּלה ֵּבין יֶָדי ְוָאַמר ֲאֶׁשר ֻהֵּכיִתי ֵּבית ְמַאֲהָבי: 13:6
ֶאת־ָהֹרֶעה ּוְתפּוֶציןָ ַהּצֹאן וֲַהִׁשֹבִתי יִָדי  1־ֶּגֶבר ֲעִמיִתי ְנֻאם ְיהוָה ְצָבאֹות ַאֶּכהֶחֶרב עּוִרי ַעל־ֹרִעי ְוַעל13:7

ַעל־ַהֹּצֲעִרים: 
ָּכְרתּו ְוִיְגוָעּו ְוַהְּׁשִלִׁשית ִיָּוֶתר ָּבּה:  ְוָהיָה ְבָכל־ָהָאֶרץ ְנֻאם־ְיהוָה ִּפי־ְׁשַנִים ָּבּה יִ 13:8
ִמי וֲַאִני  ְוֵהֵבאִתי ֶאת־ַהְּׁשִלִׁשית ָּבֵאׁש ּוְצַרְפִּתים ִּכְצֹרף ֶאת־ַהֶּכֶסף ּוְבַחְנִּתים ִּכְבֹחן ֶאת־ַהָּזָהב הּוא ִיְקָרא ִבְׁש 13:9

ָהי: ֶאֱעֶנה ֹאתֹו ָאַמְרִּתי ַעִּמי הּוא ְוהּוא יֹאַמר ְיהוָה ֱא
14:1 : ִהֵּנה יֹום־ָּבא ַליהוָה ְוֻחַּלק ְׁשָלֵל ְּבִקְרֵּב
ִּתָּׁשַכְבָנה ְוָאַסְפִּתי ֶאת־ָּכל־ַהּגֹוִים ֶאל־ְירּוָׁשַלִם ַלִּמְלָחָמה ְוִנְלְּכָדה ָהִעיר ְוָנַׁשּסּו ַהָּבִּתים ְוַהָּנִׁשים תשגלנה 14:2

ָלה ְויֶֶתר ָהָעם לֹא ִיָּכֵרת ִמן־ָהִעיר:  ְויָָצא ֲחִצי ָהִעיר ַּבּגֹו
ְויָָצא ְיהוָה ְוִנְלַחם ַּבּגֹוִים ָהֵהם ְּכיֹום ִהָּלֲחמו ְּביֹום ְקָרב: 14:3
ִמְזָרָחה  ֹו ְוָעְמדּו ַרְגָליו ַּבּיֹום־ַההּוא ַעל־ַהר ַהֵּזִתים ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ְירּוָׁשַלִם ִמֶּקֶדם ְוִנְבַקע ַהר ַהֵּזיִתים ֵמֶחְצי 14:4

וָיָָּמה ֵּגיא ְּגדֹוָלה ְמֹאד ּוָמׁש ֲחִצי ָהָהר ָצפֹוָנה ְוֶחְציֹו־ֶנְגָּבה: 
־ְיהּוָדה ּוָבא ְוַנְסֶּתם ֵּגיא־ָהַרי ִּכי־יִַּגיַע ֵּגי־ָהִרים ֶאל־ָאַצל ְוַנְסֶּתם ַּכֲאֶׁשר ַנְסֶּתם ִמְּפֵני ָהַרַעׁש ִּביֵמי ֻעִּזָּיה 14:5 ֶמֶל

ַהי  ְוָכל־ְקֹדִׁשים ִעּמֹו:  ְיהוָה ֱא
ְוָהיָה ַּבּיֹום ַההּוא לֹא־ִיְהיֶה אֹור ְיָקרֹות יקפאון ְוִקָּפאֹון: 14:6
ְוָהיָה יֹום־ֶאָחד הּוא ִיָּוַדע ַליהוָה לֹא־יֹום ְולֹא־ָלְיָלה ְוָהיָה ְלֵעת־ֶעֶרב ִיְהיֶה־אֹור:  14:7
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ירּוָׁשַלִם ֶחְציָם ֶאל־ַהָּים ַהַּקְדמֹוִני ְוֶחְציָם ֶאל־ַהָּים ָהַאֲחרֹון ַּבַּקִיץ ּוָבֹחֶרף  ְוָהיָה ַּבּיֹום ַההּוא יְֵצאּו ַמִים־ַחִּיים מִ 14:8
ִיְהיֶה:  
ְוָהיָה ְיהוָה ְלֶמֶל ַעל־ָּכל־ָהָאֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהיֶה ְיהוָה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד: 14:9

ּמֹון ֶנֶגב ְירּוָׁשָלִם ְוָרֲאָמה ְויְָׁשָבה ַתְחֶּתיָה ְלִמַּׁשַער ִּבְניִָמן ַעד־ְמקֹום ַׁשַער ִיּסֹוב ָּכל־ָהָאֶרץ ָּכֲעָרָבה ִמֶּגַבע ְלִר 14:10
  : ָהִראׁשֹון ַעד־ַׁשַער ַהִּפִּנים ּוִמְגַּדל ֲחַנְנֵאל ַעד ִיְקֵבי ַהֶּמֶל

ְויְָׁשבּו ָבּה ְוֵחֶרם לֹא ִיְהיֶה־עֹוד ְויְָׁשָבה ְירּוָׁשַלִם ָלֶבַטח: 14:11
ֵמד  ְוזֹאת ִּתְהיֶה ַהַּמֵּגָפה ֲאֶׁשר ִיֹּגף ְיהוָה ֶאת־ָּכל־ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ָצְבאּו ַעל־ְירּוָׁשָלִם ָהֵמק ְּבָׂשרֹו ְוהּוא עֹ 14:12

ַעל־ַרְגָליו ְוֵעיָניו ִּתַּמְקָנה ְבֹחֵריֶהן ּוְלׁשֹונֹו ִּתַּמק ְּבִפיֶהם:  
ת־ְיהוָה ַרָּבה ָּבֶהם ְוֶהֱחִזיקּו ִאיׁש יַד ֵרֵעהּו ְוָעְלָתה יָדֹו ַעל־יַד ֵרֵעהּו:  ְוָהיָה ַּבּיֹום ַההּוא ִּתְהיֶה ְמהּומַ 14:13
ְוַגם־ְיהּוָדה ִּתָּלֵחם ִּבירּוָׁשָלִם ְוֻאַּסף ֵחיל ָּכל־ַהּגֹוִים ָסִביב ָזָהב וֶָכֶסף ּוְבָגִדים ָלֹרב ְמֹאד:  14:14
ָּגָמל ְוַהֲחמֹור ְוָכל־ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִיְהיֶה ַּבַּמֲחנֹות ָהֵהָּמה ַּכַּמֵּגָפה ַהּזֹאת:  ְוֵכן ִּתְהיֶה ַמֵּגַפת ַהּסּוס ַהֶּפֶרד הַ 14:15
וָה ְצָבאֹות  ְוָהיָה ָּכל־ַהּנֹוָתר ִמָּכל־ַהּגֹוִים ַהָּבִאים ַעל־ְירּוָׁשָלִם ְוָעלּו ִמֵּדי ָׁשָנה ְבָׁשָנה ְלִהְׁשַּתֲחות ְלֶמֶל ְיה14:16

ֻּסּכֹות:  ְוָלֹחג ֶאת־ַחג הַ 
ִיְהיֶה  ְוָהיָה ֲאֶׁשר לֹא־יֲַעֶלה ֵמֵאת ִמְׁשְּפחֹות ָהָאֶרץ ֶאל־ְירּוָׁשַלִם ְלִהְׁשַּתֲחות ְלֶמֶל ְיהוָה ְצָבאֹות ְולֹא ֲעֵליֶהם14:17

ַהָּגֶׁשם:  
ר ִיֹּגף ְיהוָה ֶאת־ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר לֹא  ְוִאם־ִמְׁשַּפַחת ִמְצַרִים לֹא־ַתֲעֶלה ְולֹא ָבָאה ְוֲעֵליֶהם ִּתְהיֶה ַהַּמֵּגָפה ֲאׁשֶ 14:18

יֲַעלּו ָלֹחג ֶאת־ַחג ַהֻּסּכֹות:  
זֹאת ִּתְהיֶה ַחַּטאת ִמְצָרִים ְוַחַּטאת ָּכל־ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר לֹא יֲַעלּו ָלֹחג ֶאת־ַחג ַהֻּסּכֹות: 14:19
ה ַהִּסירֹות ְּבֵבית ְיהוָה ַּכִּמְזָרִקים ִלְפֵני ַהִּמְזֵּבַח: ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהיֶה ַעל־ְמִצּלֹות ַהּסּוס ֹקֶדׁש ַליהוָה ְוָהי14:20ָ
ם  ְוָהיָה ָּכל־ִסיר ִּבירּוָׁשַלִם ּוִביהּוָדה ֹקֶדׁש ַליהוָה ְצָבאֹות ּוָבאּו ָּכל־ַהֹּזְבִחים ְוָלְקחּו ֵמֶהם ּוִבְּׁשלּו ָבהֶ 14:21

ּיֹום ַההּוא: ְולֹא־ִיְהיֶה ְכַנֲעִני עֹוד ְּבֵבית־ְיהוָה ְצָבאֹות ּבַ 
Malachi מלאכי

ַמָּׂשא ְדַבר־ְיהוָה ֶאל־ִיְׂשָרֵאל ְּביַד ַמְלָאִכי:  1:1
ב: ָאַהְבִּתי ֶאְתֶכם ָאַמר ְיהוָה וֲַאַמְרֶּתם ַּבָּמה ֲאַהְבָּתנּו ֲהלֹוא־ָאח ֵעָׂשו ְליֲַעֹקב ְנֻאם־ְיהוָה וָֹאַהב ֶאת־יֲַעקֹ 1:2
ת־ָהָריו ְׁשָמָמה ְוֶאת־ַנֲחָלתֹו ְלַתּנֹות ִמְדָּבר: ְוֶאת־ֵעָׂשו ָׂשֵנאִתי וָָאִׂשים אֶ 1:3
אּו ָלֶהם  ִּכי־תֹאַמר ֱאדֹום ֻרַּׁשְׁשנּו ְוָנׁשּוב ְוִנְבֶנה ֳחָרבֹות ֹּכה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ֵהָּמה ִיְבנּו וֲַאִני ֶאֱהרֹוס ְוָקְר 1:4

ְּגבּול ִרְׁשָעה ְוָהָעם ֲאֶׁשר־ָזַעם ְיהוָה ַעד־עֹוָלם:  
ְוֵעיֵניֶכם ִּתְרֶאיָנה ְוַאֶּתם ּתֹאְמרּו ִיְגַּדל ְיהוָה ֵמַעל ִלְגבּול ִיְׂשָרֵאל:  1:5
ת ָלֶכם  ֵּבן ְיַכֵּבד ָאב ְוֶעֶבד ֲאֹדָניו ְוִאם־ָאב ָאִני ַאֵּיה ְכבֹוִדי ְוִאם־ֲאדֹוִנים ָאִני ַאֵּיה מֹוָרִאי ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹו 1:6

:  ַהֹּכֲהִנים ּבֹוֵזי ְׁשִמי וֲַאמַ  ְרֶּתם ַּבֶּמה ָבִזינּו ֶאת־ְׁשֶמ
: 1ֹאֶכל ִנְבֶזה ַמִּגיִׁשים ַעל־ִמְזְּבִחי ֶלֶחם ְמֹגָאל וֲַאַמְרֶּתם ַּבֶּמה ֵגַאְלנּו ֶּבֱאָמְרֶכם ֻׁשְלַחן ְיהוָה ִנְבֶזה הּוא ְוִניבֹו 1:7
אֹו ֲהִיָּׂשא ָפֶני ָאַמר  ְוִכי־ַתִּגׁשּון ִעֵּור ִלְזֹּבַח ֵאין ָרע ְוִכי ַתִּגיׁשּו ִּפֵּסַח ְוֹחֶלה ֵאין ָרע ַהְקִריֵבהּו ָנא ְלֶפָחֶת ֲהִּיְרְצ 1:8

ְיהוָה ְצָבאֹות:  
ָחֵננו ִמֶּיְדֶכם ָהְיָתה ּזֹאת ֲהִיָּׂשא ִמֶּכם ָּפִנים ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות:  ְוַעָּתה ַחּלּו־ָנא ְפֵני־ֵאל ִוי1:9

1:10 ֹ א־ֶאְרֶצה  ִמי ַגם־ָּבֶכם ְוִיְסֹּגר ְּדָלַתִים ְולֹא־ָתִאירּו ִמְזְּבִחי ִחָּנם ֵאין־ִלי ֵחֶפץ ָּבֶכם ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ּוִמְנָחה ל
ִמֶּיְדֶכם:  

ֶמׁש ְוַעד־ְמבֹואֹו ָּגדֹול ְׁשִמי ַּבּגֹוִים ּוְבָכל־ָמקֹום ֻמְקָטר ֻמָּגׁש ִלְׁשִמי ּוִמְנָחה ְטהֹוָרה ִּכי־ָגדֹול ְׁשִמיִּכי ִמִּמְזַרח־ׁשֶ 1:11
ַּבּגֹוִים ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות: 

לֹו: ְוַאֶּתם ְמַחְּלִלים אֹותֹו ֶּבֱאָמְרֶכם ֻׁשְלַחן ֲאֹדָני ְמֹגָאל הּוא ְוִניבֹו ִנְבֶזה ָאכְ 1:12
וֲַאַמְרֶּתם ִהֵּנה ַמְּתָלָאה ְוִהַּפְחֶּתם אֹותֹו ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות וֲַהֵבאֶתם ָּגזּול ְוֶאת־ַהִּפֵּסַח ְוֶאת־ַהחֹוֶלה  1:13

וֲַהֵבאֶתם ֶאת־ַהִּמְנָחה ַהֶאְרֶצה אֹוָתּה ִמֶּיְדֶכם ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות: 
ִּכי ֶמֶל ָּגדֹול ָאִני ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ּוְׁשִמי נֹוָרא  2ַליהוָהְדרֹו ָזָכר ְוֹנֵדר ְוֹזֵבַח ָמְׁשָחת ְוָארּור נֹוֵכל ְויֵׁש ְּבעֶ 1:14

ַבּגֹוִים: 
ְוַעָּתה ֲאֵליֶכם ַהִּמְצוָה ַהּזֹאת ַהֹּכֲהִנים: 2:1
ּו ַעל־ֵלב ָלֵתת ָּכבֹוד ִלְׁשִמי ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ְוִׁשַּלְחִּתי ָבֶכם ֶאת־ַהְּמֵאָרה  ִאם־לֹא ִתְׁשְמעּו ְוִאם־לֹא ָתִׂשימ 2:2

ְוָארֹוִתי ֶאת־ִּבְרכֹוֵתיֶכם ְוַגם ָארֹוִתיָה ִּכי ֵאיְנֶכם ָׂשִמים ַעל־ֵלב: 
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ְוָנָׂשא ֶאְתֶכם ֵאָליו: ִהְנִני ֹגֵער ָלֶכם ֶאת־ַהֶּזַרע ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל־ְּפֵניֶכם ֶּפֶרׁש ַחֵּגיֶכם2:3
ִויַדְעֶּתם ִּכי ִׁשַּלְחִּתי ֲאֵליֶכם ֵאת ַהִּמְצוָה ַהּזֹאת ִלְהיֹות ְּבִריִתי ֶאת־ֵלִוי ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות:  2:4
הּוא:  ְּבִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו ַהַחִּיים ְוַהָּׁשלֹום וֶָאְּתֵנם־לֹו מֹוָרא וִַּייָרֵאִני ּוִמְּפֵני ְׁשִמי ִנַחת 2:5
ון:  ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ְּבִפיהּו ְוַעְוָלה לֹא־ִנְמָצא ִבְׂשָפָתיו ְּבָׁשלֹום ּוְבִמיׁשֹור ָהַל ִאִּתי ְוַרִּבים ֵהִׁשיב ֵמעָ 2:6
ִּכי־ִׂשְפֵתי ֹכֵהן ִיְׁשְמרּו־ַדַעת ְותֹוָרה ְיַבְקׁשּו ִמִּפיהּו ִּכי ַמְלַא ְיהוָה־ְצָבאֹות הּוא:  2:7
ם ַסְרֶּתם ִמן־ַהֶּדֶר ִהְכַׁשְלֶּתם ַרִּבים ַּבּתֹוָרה ִׁשַחֶּתם ְּבִרית ַהֵּלִוי ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות:  ְוַאּתֶ 2:8
ים ַּבּתֹוָרה:ְוַגם־ֲאִני ָנַתִּתי ֶאְתֶכם ִנְבִזים ּוְׁשָפִלים ְלָכל־ָהָעם ְּכִפי ֲאֶׁשר ֵאיְנֶכם ֹׁשְמִרים ֶאת־ְּדָרַכי ְוֹנְׂשִאים ָּפנִ 2:9

ֲהלֹוא ָאב ֶאָחד ְלֻכָּלנּו ֲהלֹוא ֵאל ֶאָחד ְּבָרָאנּו ַמּדּוַע ִנְבַּגד ִאיׁש ְּבָאִחיו ְלַחֵּלל ְּבִרית ֲאֹבֵתינּו:  2:10
ת־ֵאל  ּבַ ָּבְגָדה ְיהּוָדה ְותֹוֵעָבה ֶנֶעְׂשָתה ְבִיְׂשָרֵאל ּוִבירּוָׁשָלִם ִּכי ִחֵּלל ְיהּוָדה ֹקֶדׁש ְיהוָה ֲאֶׁשר ָאֵהב ּוָבַעל 2:11
ֵנָכר: 
יְַכֵרת ְיהוָה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשָּנה ֵער ְוֹעֶנה ֵמָאֳהֵלי יֲַעֹקב ּוַמִּגיׁש ִמְנָחה ַליהוָה ְצָבאֹות:2:12
ָרצֹון  ְוזֹאת ֵׁשִנית ַּתֲעׂשּו ַּכּסֹות ִּדְמָעה ֶאת־ִמְזַּבח ְיהוָה ְּבִכי וֲַאָנָקה ֵמֵאין עֹוד ְּפנֹות ֶאל־ַהִּמְנָחה ְוָלַקַחת2:13

ִמֶּיְדֶכם:  
 ְוֵאֶׁשת  וֲַאַמְרֶּתם ַעל־ָמה ַעל ִּכי־ְיהָוה ֵהִעיד ֵּביְנ ּוֵבין ֵאֶׁשת ְנעּוֶרי ֲאֶׁשר ַאָּתה ָּבַגְדָּתה ָּבּה ְוִהיא ֲחֶבְרְּת 2:14

  : ְּבִריֶת
ִהים2:15 ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְּברּוֲחֶכם ּוְבֵאֶׁשת ְנעּוֶרי  ְולֹא־ֶאָחד ָעָׂשה ּוְׁשָאר רּוַח לֹו ּוָמה ָהֶאָחד ְמַבֵּקׁש ֶזַרע ֱא

ַאל־ִיְבֹּגד:  
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ְוִכָּסה ָחָמס ַעל־ְלבּוׁשֹו ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְּברּו2:16 ֲחֶכם  ִּכי אם שנתה ַׁשַּלח ָאַמר ְיהוָה ֱא

ְולֹא ִתְבֹּגדּו: 
ִהים2:17 ְּבִדְבֵריֶכם וֲַאַמְרֶּתם ַּבָּמה הֹוָגְענּו ֶּבֱאָמְרֶכם ָּכל־ֹעֵׂשה ָרע טֹוב ְּבֵעיֵני ְיהוָה ּוָבֶהם הּוא ָחֵפץ  הֹוַגְעֶּתם ֱא

ֵהי ַהִּמְׁשָּפט:   אֹו ַאֵּיה ֱא
ְמַבְקִׁשים ּוַמְלַא ַהְּבִרית  ִהְנִני ֹׁשֵלַח ַמְלָאִכי ּוִפָּנה־ֶדֶר ְלָפָני ּוִפְתֹאם יָבֹוא ֶאל־ֵהיָכלֹו ָהָאדֹון ֲאֶׁשר־ַאֶּתם3:1

ֲאֶׁשר־ַאֶּתם ֲחֵפִצים ִהֵּנה־ָבא ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות:  
ׁש ְמָצֵרף ּוְכֹבִרית ְמַכְּבִסים:  ְּכאֵ 1ּוִמי ְמַכְלֵּכל ֶאת־יֹום ּבֹואֹו ּוִמי ָהֹעֵמד ְּבֵהָראֹותֹו ִּכי־הּוא ָּבא3:2
ָחה ִּבְצָדָקה:  ְויַָׁשב ְמָצֵרף ּוְמַטֵהר ֶּכֶסף ְוִטַהר ֶאת־ְּבֵני־ֵלִוי ְוִזַּקק ֹאָתם ַּכָּזָהב ְוַכָּכֶסף ְוָהיּו ַליהוָה ַמִּגיֵׁשי ִמנְ 3:3
ִנים ַקְדֹמִנּיֹות:  ְוָעְרָבה ַליהוָה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִם ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ 3:4
ֵקי ְׂשַכר־ָׂשִכיר  ְוָקַרְבִּתי ֲאֵליֶכם ַלִּמְׁשָּפט ְוָהִייִתי ֵעד ְמַמֵהר ַּבְמַכְּׁשִפים ּוַבְמָנֲאִפים ּוַבִּנְׁשָּבִעים ַלָּׁשֶקר ּוְבֹעְׁש 3:5

ַאְלָמָנה ְויָתֹום ּוַמֵּטי־ֵגר ְולֹא ְיֵראּוִני ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות:  
י ְיהוָה לֹא ָׁשִניִתי ְוַאֶּתם ְּבֵני־יֲַעֹקב לֹא ְכִליֶתם:  ִּכי ֲאנִ 3:6
ַּבֶּמה  ְלִמיֵמי ֲאֹבֵתיֶכם ַסְרֶּתם ֵמֻחַּקי ְולֹא ְׁשַמְרֶּתם ׁשּובּו ֵאַלי ְוָאׁשּוָבה ֲאֵליֶכם ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות וֲַאַמְרֶּתם3:7

ָנׁשּוב: 
ִהים ִּכי ַאֶּתם ֹקְבעִ 3:8 ים ֹאִתי וֲַאַמְרֶּתם ַּבֶּמה ְקַבֲענּו ַהַּמֲעֵׂשר ְוַהְּתרּוָמה:  ֲהִיְקַּבע ָאָדם ֱא
ַּבְּמֵאָרה ַאֶּתם ֵנָאִרים ְוֹאִתי ַאֶּתם ֹקְבִעים ַהּגֹוי ּכֻּלֹו:  3:9

ְצָבאֹות ִאם־לֹא  ָהִביאּו ֶאת־ָּכל־ַהַּמֲעֵׂשר ֶאל־ֵּבית ָהאֹוָצר ִויִהי ֶטֶרף ְּבֵביִתי ּוְבָחנּוִני ָנא ָּבזֹאת ָאַמר ְיהוָה3:10
ֶאְפַּתח ָלֶכם ֵאת ֲאֻרּבֹות ַהָּׁשַמִים וֲַהִריֹקִתי ָלֶכם ְּבָרָכה ַעד־ְּבִלי־ָדי: 

ְצָבאֹות:  ְוָגַעְרִּתי ָלֶכם ָּבֹאֵכל ְולֹא־יְַׁשִחת ָלֶכם ֶאת־ְּפִרי ָהֲאָדָמה ְולֹא־ְתַׁשֵּכל ָלֶכם ַהֶּגֶפן ַּבָּׂשֶדה ָאַמר ְיהוָה 3:11
רּו ֶאְתֶכם ָּכל־ַהּגֹוִים ִּכי־ִתְהיּו ַאֶּתם ֶאֶרץ ֵחֶפץ ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות: ְוִאְּׁש 3:12
3:13 : ָחְזקּו ָעַלי ִּדְבֵריֶכם ָאַמר ְיהוָה וֲַאַמְרֶּתם ַמה־ִּנְדַּבְרנּו ָעֶלי
ִהים ּוַמה־ֶּבַצע ִּכי ָׁשַמְרנּו ִמְׁשַמְרּתֹו3:14 ְוִכי ָהַלְכנּו ְקֹדַרִּנית ִמְּפֵני ְיהוָה ְצָבאֹות:  ֲאַמְרֶּתם ָׁשְוא ֲעֹבד ֱא
ִהים וִַּיָּמֵלטּו:  3:15 ְוַעָּתה ֲאַנְחנּו ְמַאְּׁשִרים ֵזִדים ַּגם־ִנְבנּו ֹעֵׂשי ִרְׁשָעה ַּגם ָּבֲחנּו ֱא
ֵתב ֵסֶפר ִזָּכרֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ְיהוָה ּוְלֹחְׁשֵבי  ָאז ִנְדְּברּו ִיְרֵאי ְיהוָה ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו וַַּיְקֵׁשב ְיהוָה וִַּיְׁשָמע וִַּיּכָ 3:16
ְׁשמֹו: 
ֹו ָהֹעֵבד  ְוָהיּו ִלי ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות ַלּיֹום ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה ְסֻגָּלה ְוָחַמְלִּתי ֲעֵליֶהם ַּכֲאֶׁשר יְַחֹמל ִאיׁש ַעל־ְּבנ3:17
ֹאתֹו: 
ִהים ַלֲאֶׁשר לֹא ֲעָבדֹו: ְוַׁשְבֶּתם ּוְרִאיֶתם ֵּבין ַצִּד 3:18 יק ְלָרָׁשע ֵּבין ֹעֵבד ֱא
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ְיהוָה  ִּכי־ִהֵּנה ַהּיֹום ָּבא ֹּבֵער ַּכַּתּנּור ְוָהיּו ָכל־ֵזִדים ְוָכל־ֹעֵׂשה ִרְׁשָעה ַקׁש ְוִלַהט ֹאָתם ַהּיֹום ַהָּבא ָאַמר 3:19
ְצָבאֹות ֲאֶׁשר לֹא־יֲַעֹזב ָלֶהם ֹׁשֶרׁש ְוָעָנף: 

ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ְׁשִמי ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרֵּפא ִּבְכָנֶפיָה ִויָצאֶתם ּוִפְׁשֶּתם ְּכֶעְגֵלי ַמְרֵּבק:  3:20
ְוַעּסֹוֶתם ְרָׁשִעים ִּכי־ִיְהיּו ֵאֶפר ַּתַחת ַּכּפֹות ַרְגֵליֶכם ַּבּיֹום ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה ָאַמר ְיהוָה ְצָבאֹות:3:21
ֹוַרת ֹמֶׁשה ַעְבִּדי ֲאֶׁשר ִצִּויִתי אֹותֹו ְבֹחֵרב ַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים:  ִזְכרּו ּת3:22
ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלָּיה ַהָּנִביא ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ְיהוָה ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא: 3:23
ַעל־ֲאבֹוָתם ֶּפן־ָאבֹוא ְוִהֵּכיִתי ֶאת־ָהָאֶרץ ֵחֶרם: ְוֵהִׁשיב ֵלב־ָאבֹות ַעל־ָּבִנים ְוֵלב ָּבִנים 3:24

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Abbreviations

LXX: Septuagint
LXX(B): codex Vaticanus
LXX(A): codex Alexandrinus
LXX(L): The so-called Lucianic manuscripts, minuscules 19-82-127-93 (boc2e2)
LXX(M): codex Coislinianus
LXX(N): codex Basiliano-Vaticanus
LXX(S): codex Sinaiticus
OL/lat: Old Latin
MT: Masoretic text
Syr: Syriac
Tg: Targum
Vg: Latin Vulgate
Sa: Sahidic Coptic
Bo: Bohairic Coptic
Eth: Ethiopic
Mss: manuscripts
Ms: manuscript
bis: occurs twice
dttg: dittography
hpgr: haplography
stropha: sight confusion of a letter
tonos: aural confusion

or homoioteleutonhomoiomeson,loss of text through parablepsis, homoioarcton,
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