תה֙וּ ָוֹ֔בהוּ
ְבּ ֵראִ֖שׁית ָבּ ָ֣רא ֱאֹלִ֑הים ֵ֥את ַהָשַּׁ֖מ ִים ְוֵ֥את ָהָֽא ֶרץְ :וָה ָ ֗א ֶרץ ָֽה ְיָ֥תה ֨ ֹ
ְו֖חֶשׁךְך ַעל־ְפּ ֵ֣ני ְת֑הוֹם ְו ֣רוּ ַח ֱאֹל ִ֔הים ְמ ַרֶ֖חֶפת ַעל־ְפּ ֵ֥ני ַהָֽמּ ִיםַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ֱאֹלִ֖הים
ְיִהי־֑אוֹר ַֽו ְיִהי־ֽאוֹרַ :ו ַ֧יּ ְרא ֱאֹלִ֛הים ֶאת־ָה֖אוֹר ִכּי־֑טוֹב ַו ַיְּב ֵ֣דּל ֱאֹל ִ֔הים ֵ֥בּין
ָה֖אוֹר וֵּ֥בין ַהֹֽחֶשׁךְךַ :ו ִיְּק ָ֨רא ֱאֹלִ֤הים ׀ ָלאוֹ֙ר ֔יוֹם ְוַלֹ֖חֶשׁךְך ָ֣ק ָרא ָ֑ל ְיָלה ַֽו ְיִהי־
ֶ֥ﬠ ֶרב ַֽו ְיִהי־ֹ֖בֶקר ֥יוֹם ֶאָֽחדַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֱאֹל ִ֔הים ְיִ֥הי ָר ִ֖קי ַע ְבּ֣תוֹךְך ַה ָ ֑מּ ִים ִויִ֣הי
ם ֲאֶשׁ֙ר
ַמְב ִ֔דּיל ֵ֥בּין ַ֖מ ִים ָלָֽמ ִיםַ :ו ַ֣יַּעשׂ ֱאֹלִהי֘ם ֶאת־ָֽה ָרִקי ַ֒ע ַו ַיְּב ֵ֗דּל ֵ֤בּין ַהַ֨מּ ִי ֙
ִמַ֣תַּחת ָֽל ָר ִ ֔קי ַע וֵּ֣בין ַהַ֔מּ ִים ֲאֶ֖שׁר ֵמ ַ֣ﬠל ָֽל ָר ִ֑קי ַע ַֽו ְיִהי־ ֵֽכןַ :ו ִיּ ְק ָ֧רא ֱאֹלִ֛הים
ָֽל ָר ִ֖קי ַע ָשׁ ָ ֑מ ִים ַֽו ְיִהי־ ֶ֥ﬠ ֶרב ַֽו ְיִהי־ֹ֖בֶקר ֥יוֹם ֵשׁ ִֽניַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֱאֹל ִ֗הים ִיָקּ ֨ווּ ַהַ֜מּ ִים
שׁה ַֽו ְיִהי־ ֵֽכןַ :ו ִיְּק ָ֨רא ֱאֹלִ֤הים
ם ֶאל־ָמ֣קוֹם ֶאָ֔חד ְוֵֽת ָרֶ֖אה ַה ַיָּבּ ָ ֑
ִמ ַ ֤תַּחת ַהָשַּׁ֨מ ִי ֙
׀ ַל ַיָּבָּשׁ ֙
ה ֶ ֔א ֶרץ וְּלִמ ְק ֵ֥וה ַהַ֖מּ ִים ָק ָ֣רא ַיִ֑מּים ַו ַ֥יּ ְרא ֱאֹלִ֖הים ִכּי־ֽטוֹבַ :ו ֣יּ ֹאֶמר
ֱאֹל ִ֗הים ַֽתּ ְדֵ֤שׁא ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ֶ֗דֶּשׁא ֵ֚ﬠֶשׂב ַמ ְז ִ֣רי ַע ֶ֔ז ַרע ֵ֣ﬠץ ְפּ ִ֞רי ֹ֤עֶשׂה ְפּ ִר֙י ְלִמי ֔נוֹ
ֲאֶ֥שׁר ַז ְרעוֹ־֖בוֹ ַעל־ָה ָ ֑א ֶרץ ַֽו ְיִהי־ ֵֽכןַ :ותּוֵֹ֨צא ָה ָ ֜א ֶרץ ֠ ֶדֶּשׁא ֵ֣ﬠֶשׂב ַמ ְז ִ֤רי ַע ֶ֨ז ַר֙ע
ְלִמי ֔ ֵנהוּ ְו ֵ֧ﬠץ ֹֽעֶשׂה־ְפּ ִ֛רי ֲאֶ֥שׁר ַז ְרעוֹ־֖בוֹ ְלִמי ֵ֑נהוּ ַו ַ֥יּ ְרא ֱאֹלִ֖הים ִכּי־ֽטוֹבַֽ :ו ְיִהי־
ת ִבּ ְר ִ֣קי ַע ַהָשַּׁ֔מ ִים
אֹר ֙
ֶ֥ﬠ ֶרב ַֽו ְיִהי־ֹ֖בֶקר ֥יוֹם ְשִׁלי ִ ֽשׁיַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֱאֹל ִ֗הים ְיִ֤הי ְמ ֹ
ת וְּל֣מוֲֹﬠ ִ֔דים וְּל ָיִ֖מים ְוָשׁ ִֽניםְ :וָה ֤יוּ
ת ֙
א ֹ
ְלַהְב ִ֕דּיל ֵ֥בּין ַה ֖יּוֹם וֵּ֣בין ַה ָ֑לּ ְיָלה ְוָה ֤יוּ ְל ֹ
ת ִבּ ְר ִ֣קי ַע ַהָשַּׁ֔מ ִים ְלָהִ֖איר ַעל־ָה ָ ֑א ֶרץ ַֽו ְיִהי־ ֵֽכןַ :ו ַ֣יַּעשׂ ֱאֹל ִ֔הים ֶאת־
ִלְמאוֹֹר ֙
אֹ֖רת ַה ְגֹּד ִ֑לים ֶאת־ַהָמּ֤אוֹר ַה ָגֹּדל ֙ ְלֶמְמֶ֣שֶׁלת ַה ֔יּוֹם ְוֶאת־ַהָמּ֤אוֹר
ְשׁ ֵ֥ני ַהְמּ ֹ
א ָ ֛תם ֱאֹלִ֖הים ִבּ ְר ִ֣קי ַע ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים
ַהָקֹּט֙ן ְלֶמְמֶ֣שֶׁלת ַהַ֔לּ ְיָלה ְוֵ֖את ַהֽכּוָֹכ ִ ֽביםַ :ו ִיֵּ֥תּן ֹ
שׁל ֙ ַבּ ֣יּוֹם וַּבַ֔לּ ְיָלה ֽוְּלַהְב ִ֔דּיל ֵ֥בּין ָה֖אוֹר וֵּ֣בין ַה֑חֶשׁךְך
ְלָהִ֖איר ַעל־ָהָֽא ֶרץְ :וִלְמ ֹ
ַו ַ֥יּ ְרא ֱאֹלִ֖הים ִכּי־ֽטוֹבַֽ :ו ְיִהי־ ֶ֥ﬠ ֶרב ַֽו ְיִהי־ֹ֖בֶקר ֥יוֹם ְרִבי ִ ֽﬠיַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֱאֹל ִ֔הים
ִיְשׁ ְר֣צוּ ַהַ֔מּ ִים ֶ֖שׁ ֶרץ ֶ֣נֶפשׁ ַח ָ֑יּה ְועוֹ֙ף ְיעוֹ ֵ֣פף ַעל־ָה ָ ֔א ֶרץ ַעל־ְפּ ֵ֖ני ְר ִ֥קי ַע
ַהָשָּֽׁמ ִיםַ :ו ִיְּב ָ֣רא ֱאֹל ִ֔הים ֶאת־ַהַתּ ִנּי ִ֖נם ַה ְגֹּד ִ֑לים ְוֵ֣את ָכּל־ ֶ֣נֶפשׁ ַֽהַח ָ֣יּה ׀
ָֽהֹרֶ֡מֶשׂת ֲאֶשׁ֩ר ָֽשׁ ְר֨צוּ ַהַ֜מּ ִים ְל ִ ֽמי ֵנ ֶ֗הם ְו ֵ ֨את ָכּל־֤עוֹף ָכּ ָנ֙ף ְלִמי ֔ ֵנהוּ ַו ַ֥יּ ְרא
ם
א ָ ֛תם ֱאֹלִ֖הים ֵלאֹ֑מר ְפּ ֣רוּ וּ ְר֗בוּ וִּמְל֤אוּ ֶאת־ַהַ֨מּ ִי ֙
ֱאֹלִ֖הים ִכּי־ֽטוֹבַ :ו ְיָ֧ב ֶרךְך ֹ
ַבּ ַיִּ֔מּים ְוָה֖עוֹף ִ֥י ֶרב ָבָּֽא ֶרץַֽ :ו ְיִהי־ ֶ֥ﬠ ֶרב ַֽו ְיִהי־ֹ֖בֶקר ֥יוֹם ֲחִמי ִ ֽשׁיַ :ו ֣יּ ֹאֶמר
ה ְלִמי ֔ ָנהּ ְבֵּהָ֥מה ָו ֶ֛רֶמשׂ ְוַֽח ְיתוֹ־ֶ֖א ֶרץ ְלִמי ָ֑נהּ
ֱאֹל ִ֗הים תּוֵֹ֨צא ָה ָ ֜א ֶרץ ֶ֤נֶפשׁ ַח ָיּ ֙

ה ְלִמי ֔ ָנהּ ְו ֵ ֛את
ם ֶאת־ַח ַ֨יּת ָה ָ ֜א ֶרץ ְלִמי ֗ ָנהּ ְוֶאת־ַהְבֵּהָמ ֙
ַֽו ְיִהי־ ֵֽכןַ :ו ַ֣יַּעשׂ ֱאֹלִהי ֩
ָכּל־ ֶ֥רֶמשׂ ָֽהֲא ָדָ֖מה ְלִמי ֵ֑נהוּ ַו ַ֥יּ ְרא ֱאֹלִ֖הים ִכּי־ֽטוֹבַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֱאֹל ִ֔הים ַֽנֲﬠֶ֥שׂה
ה וְּבָכל־
ָא ָ֛דם ְבַּצְלֵ֖מנוּ ִכּ ְדמוּ ֵ ֑תנוּ ְו ִי ְרדּוּ֩ ִב ְד ַ֨גת ַה ָ֜יּם וְּב֣עוֹף ַהָשַּׁ֗מ ִים וַּבְבֵּהָמ ֙
ם
ָה ָ ֔א ֶרץ וְּבָכל־ָה ֶ֖רֶמשׂ ָֽהֹרֵ֥משׂ ַעל־ָהָֽא ֶרץַ :ו ִיְּב ָ֨רא ֱאֹלִ֤הים ׀ ֶאת־ָֽהָא ָד ֙
אָת֘ם
אָֽתםַ :ו ְיָ֣ב ֶרךְך ֹ
א֑תוֹ ָז ָ֥כר וּ ְנֵקָ֖בה ָבּ ָ֥רא ֹ
ְבַּצְל֔מוֹ ְבֶּ֥צֶלם ֱאֹלִ֖הים ָבּ ָ֣רא ֹ
שָׁה וּ ְר֞דוּ
ם ַו ֨יּ ֹאֶמר ָל ֶ֜הם ֱאֹל ִ֗הים ְפּ ֥רוּ וּ ְר֛בוּ וִּמְל֥אוּ ֶאת־ָהָ֖א ֶרץ ְוִכְב ֻ ֑
ֱאֹלִהי ֒
ם וְּב֣עוֹף ַהָשַּׁ֔מ ִים וְּבָכל־ַח ָ֖יּה ָֽהֹרֶ֥מֶשׂת ַעל־ָהָֽא ֶרץַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֱאֹל ִ֗הים
ִבּ ְד ַ֤גת ַה ָיּ ֙
ה ָנ ַ֨תִתּי ָלֶ֜כם ֶאת־ָכּל־ ֵ֣ﬠֶשׂב ׀ ֹז ֵ֣ר ַע ֶ֗ז ַרע ֲאֶשׁ֙ר ַעל־ְפּ ֵ֣ני ָכל־ָה ָ ֔א ֶרץ ְוֶאת־
ִה ֵנּ ֩
ָכּל־ָה ֵ֛ﬠץ ֲאֶשׁר־֥בּוֹ ְפ ִרי־ ֵ֖ﬠץ ֹז ֵ֣ר ַע ָ֑ז ַרע ָל ֶ֥כם ִֽיְה ֶ֖יה ְלָאְכ ָֽלהֽ :וְּלָכל־ַח ַ֣יּת ָ֠ה ָpא ֶרץ
וְּלָכל־֨עוֹף ַהָשַּׁ֜מ ִים וְּלֹ֣כל ׀ רוֵֹ֣משׂ ַעל־ָה ָ ֗א ֶרץ ֲאֶשׁר־בּ֙וֹ ֶ֣נֶפשׁ ַח ָ֔יּה ֶאת־ָכּל־
ם ֶאת־ָכּל־ֲאֶ֣שׁר ָעָ֔שׂה ְוִה ֵנּה־֖טוֹב
ֶ֥י ֶרק ֵ֖ﬠֶשׂב ְלָאְכ ָ֑לה ַֽו ְיִהי־ ֵֽכןַ :ו ַ֤יּ ְרא ֱאֹלִהי ֙
אד ַֽו ְיִהי־ ֶ֥ﬠ ֶרב ַֽו ְיִהי־ֹ֖בֶקר ֥יוֹם ַהִשּׁ ִ ֽשּׁיַ :ו ְיֻכ֛לּוּ ַהָשַּׁ֥מ ִים ְוָהָ֖א ֶרץ ְוָכל־ְצָבָֽאם:
ְמ ֑ ֹ
ת ַבּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁביִ֔עי
שׂה ַו ִיְּשֹׁבּ ֙
ם ַבּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁביִ֔עי ְמַלאְכ֖תּוֹ ֲאֶ֣שׁר ָע ָ ֑
ַו ְי ַ֤כל ֱאֹלִהי ֙
א֑תוֹ
ם ֶאת־ ֣יוֹם ַהְשִּׁביִ֔עי ַו ְיַק ֵ֖דּשׁ ֹ
ִמָכּל־ְמַלאְכ֖תּוֹ ֲאֶ֥שׁר ָעָֽשׂהַ :ו ְי ָ֤ב ֶרךְך ֱאֹלִהי ֙
ת ִמָכּל־ְמַלאְכ֔תּוֹ ֲאֶשׁר־ָבּ ָ֥רא ֱאֹלִ֖הים ַֽלֲﬠֽשׂוֹתֵ֣ :אֶלּה ֽתוְֹל ֧דוֹת
ִ֣כּי ֤בוֹ ָשַׁב ֙
ַהָשּׁ ַ ֛מ ִים ְוָהָ֖א ֶרץ ְבִּהָֽבּ ְר ָ ֑אם ְבּ ֗יוֹם ֲﬠ֛שׂוֹת ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלִ֖הים ֶ֥א ֶרץ ְוָשָֽׁמ ִיםְ :וֹ֣כל ׀
ִ֣שׂי ַח ַהָשּׂ ֶ֗דה ֶ֚ט ֶרם ִיְה ֶ֣יה ָב ָ ֔א ֶרץ ְוָכל־ ֵ֥ﬠֶשׂב ַהָשּׂ ֶ֖דה ֶ֣ט ֶרם ִיְצ ָ ֑מח ִכּי֩ ֨ל ֹא ִהְמִ֜טיר
ם ַעל־ָה ָ ֔א ֶרץ ְוָא ָ֣דם ַ ֔א ִין ַֽלֲﬠֹ֖בד ֶאת־ָֽהֲא ָדָֽמהְ :וֵ֖אד ַֽיֲﬠ ֶ֣לה ִמן־
ְיה ָוֹ֤ה ֱאֹלִהי ֙
ה ָ֨וה ֱאֹל ִ֜הים ֶאת־ָֽהָא ָ֗דם ָעָפ֙ר
ָה ָ ֑א ֶרץ ְוִהְשׁ ָ֖קה ֶאת־ָכּל־ְפּ ֵ֥ני ָֽהֲא ָדָֽמהַ :ו ִrיּיֶצ֩ר ְי ֹ
ִמן־ָ֣הֲא ָדָ֔מה ַו ִיּ ַ֥פּח ְבַּא ָ֖פּיו ִנְשַׁ֣מת ַח ִ֑יּים ַו ְיִ֥הי ָֽהָא ָ֖דם ְל ֶ֥נֶפשׁ ַח ָֽיּהַ :ו ִיַּ֞טּע ְיה ָ֧וֹה
ֱאֹלִ֛הים ַ֥גּ ן־ְבּ ֵ֖ﬠ ֶדן ִמ ֶ֑קּ ֶדם ַו ָ֣יֶּשׂם ָ֔שׁם ֶאת־ָֽהָא ָ֖דם ֲאֶ֥שׁר ָיָֽצרַ :ו ַיְּצַ֞מח ְיה ָ֤וֹה
ם ְבּ֣תוֹךְך
ם ִמן־ָ֣הֲא ָדָ֔מה ָכּל־ ֵ֛ﬠץ ֶנְחָ֥מד ְלַמ ְרֶ֖אה ְו֣טוֹב ְלַֽמֲא ָ֑כל ְו ֵ֤ﬠץ ַֽהַח ִיּי ֙
ֱאֹלִהי ֙
ם ִיָפּ ֵ֔רד
ַה ָ֔גּן ְוֵ֕עץ ַה ַ֖דַּעת ֥טוֹב ָו ָֽרעְ :ו ָנָה֙ר ֹיֵ֣צא ֵמֵ֔ע ֶדן ְלַהְשׁ ֖קוֹת ֶאת־ַה ָ֑גּ ן וִּמָשּׁ ֙
ְוָה ָ֖יה ְלַא ְרָבּ ָ֥ﬠה ָרא ִ ֽשׁיםֵ֥ :שׁם ָֽהֶאָ֖חד ִפּי֑שׁוֹן ֣הוּא ַהֹסּ ֵ֗בב ֵ֚את ָכּל־ֶ֣א ֶרץ
ַֽהֲח ִויָ֔לה ֲאֶשׁר־ָ֖שׁם ַה ָזָּֽהבֽ :וּ ֲז ַ ֛הב ָהָ֥א ֶרץ ַהִ֖הוא ֑טוֹב ָ֥שׁם ַהְבֹּ֖דַלח ְוֶ֥אֶבן
שַּׁהםְ :וֵשׁם־ַה ָנָּ֥הר ַהֵשּׁ ִ֖ני ִגּי֑חוֹן ֣הוּא ַהסּוֹ ֵ֔בב ֵ֖את ָכּל־ֶ֥א ֶרץ ֽכּוּשְׁ :וֵ֨שׁם
ַה ֽ ֹ

ה ֵ֖לךְך ִק ְדַ֣מת ַא֑שּׁוּר ְוַה ָנָּ֥הר ָֽה ְרִביִ֖ﬠי ֥הוּא
ַה ָנָּ֤הר ַהְשִּׁליִשׁ֙י ִח ֶ֔דֶּקל ֥הוּא ַֽה ֹ
ְפ ָֽרתַ :ו ִיּ ַ֛קּח ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלִ֖הים ֶאת־ָֽהָא ָ֑דם ַו ַיּ ִנֵּ֣חהוּ ְב ַגן־ֵ֔ע ֶדן ְלָעְב ָ֖דהּ וְּלָשְׁמ ָֽרהּ:
ַו ְיַצ֙ו ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ִ֔הים ַעל־ָֽהָא ָ֖דם ֵלאֹ֑מר ִמֹ֥כּל ֵעץ־ַה ָ֖גּ ן ָאֹ֥כל תּ ֹא ֵֽכל :וֵּמֵ֗עץ
ַה ַ֨דַּע ֙
ת ֣טוֹב ָו ָ֔רע ֥ל ֹא ת ֹא ַ֖כל ִמ ֶ ֑מּנּוּ ִ֗כּי ְבּ ֛יוֹם ֲאָכְל ךָ֥ך ִמֶ֖מּנּוּ ֥מוֹת ָתּֽמוּתַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר
ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ִ֔הים ל ֹא־֛טוֹב ֱה ֥יוֹת ָֽהָא ָ֖דם ְלַב ֑דּוֹ ֶֽאֱﬠֶשׂה־֥לּוֹ ֵ֖ﬠ ֶזר ְכּ ֶנ ְג ֽדּוַֹ :ו ִrיֶּצ֩ר
א
ת ָכּל־֣עוֹף ַהָשַּׁ֔מ ִים ַו ָיֵּב ֙
ה ְוֵא ֙
ה ָ֨וה ֱאֹל ִ֜הים ִמן־ָֽהֲא ָדָ֗מה ָכּל־ַח ַ֤יּת ַהָשּׂ ֶד ֙
ְי ֹ
ֶאל־ָ֣הָא ָ֔דם ִל ְר֖אוֹת ַמה־ ִיְּק ָרא־֑לוֹ ְוֹכל ֩ ֲאֶ֨שׁר ִיְק ָרא־֧לוֹ ָֽהָא ָ֛דם ֶ֥נֶפשׁ ַח ָ֖יּה
ה וְּל֣עוֹף ַהָשַּׁ֔מ ִים וְּלֹ֖כל ַח ַ֣יּת
֥הוּא ְשֽׁמוַֹ :ו ִיְּק ָ֨רא ָֽהָא ָ֜דם ֵשׁ֗מוֹת ְלָכל־ַהְבֵּהָמ ֙
ה ָ֨וה ֱאֹלִ֧הים ׀ ַתּ ְר ֵדּ ָ ֛מה ַעל־
ַהָשּׂ ֶ֑דה וְּלָא ָ֕דם ֽל ֹא־ָמָ֥צא ֵ֖ﬠ ֶזר ְכּ ֶנ ְג ֽדּוַֹ :ו ַיֵּפּל ֩ ְי ֹ
ה ָ֨וה ֱאֹלִ֧הים
ת ִמַצְּלֹע ָ֔תיו ַו ִיְּסֹ֥גּר ָבָּ֖שׂר ַתְּחֶֽתּ ָנּהַ :ו ִrיֶּב֩ן ְי ֹ
שׁן ַו ִיּ ַ ֗קּח ַאַח ֙
ָֽהָא ָ֖דם ַו ִיּי ָ ֑
שּׁה ַו ְיִבֶ֖אָה ֶאל־ָֽהָא ָֽדםַ :ו ֘יּ ֹאֶמ֘ר
׀ ֶאת־ַהֵצּ ָ֛לע ֲאֶשׁר־ָל ַ֥קח ִמן־ָֽהָא ָ֖דם ְלִא ָ ֑
ת ִי ָקּ ֵ֣רא ִאָ֔שּׁה ִ֥כּי
ם ֣ז ֹאת ַהַ֗פַּעם ֶ֚ﬠֶצם ֵֽמֲﬠָצַ֔מי וָּבָ֖שׂר ִמְבָּשׂ ִ֑רי ְלז ֹא ֙
ָֽהָא ָד ֒
ֵמִ֖אישׁ ֻֽלֳקָחה־ ֽזּ ֹאתַ :על־ֵכּ֙ן ַֽיֲﬠ ָזב־ ִ ֔אישׁ ֶאת־ָאִ֖ביו ְוֶאת־ִא֑מּוֹ ְו ָדַ֣בק ְבִּאְשׁ֔תּוֹ
ם ֲﬠרוִּ֔מּים ָֽהָא ָ֖דם ְוִאְשׁ֑תּוֹ ְו ֖ל ֹא ִיְתבָּֽשׁשׁוּ:
ְוָה ֖יוּ ְלָבָ֥שׂר ֶאָֽחדַ :ו ִֽיְּה ֤יוּ ְשׁ ֵניֶה ֙
ְוַה ָנָּח ֙
ה ָ֣וה ֱאֹלִ֑הים ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־
שׁ ָה ָ֣יה ָע֔רוּם ִמֹכּל ֙ ַח ַ֣יּת ַהָשּׂ ֶ֔דה ֲאֶ֥שׁר ָעָ֖שׂה ְי ֹ
ָ֣הִאָ֔שּׁה ַ֚אף ִ ֽכּי־ָאַ֣מר ֱאֹל ִ֔הים ֣ל ֹא ֽת ֹאְכ֔לוּ ִמֹ֖כּל ֵ֥ﬠץ ַה ָֽגּ ןַ :ו ֥תּ ֹאֶמר ָֽהִאָ֖שּׁה
ֶאל־ַה ָנּ ָ֑חשׁ ִמְפּ ִ֥רי ֵעץ־ַה ָ֖גּ ן נ ֹא ֵֽכל :וִּמְפּ ִ֣רי ָהֵע֘ץ ֲאֶ֣שׁר ְבּתוֹךְך־ַה ָגּ֒ן ָאַ֣מר
ֱאֹל ִ֗הים ֤ל ֹא ֽת ֹאְכל֙וּ ִמֶ֔מּנּוּ ְו ֥ל ֹא ִת ְגּ֖עוּ ֑בּוֹ ֶ֖פּן ְתֻּמֽתוּןַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ַה ָנָּ֖חשׁ ֶאל־
ם ֲאָכְל ֶ֣כם ִמֶ֔מּנּוּ ְו ִנְפְק֖חוּ
שּׁה ל ֹא־֖מוֹת ְתֻּמֽתוּןִ֚ :כּי ֹי ֵ֣ד ַע ֱאֹל ִ֔הים ִ֗כּי ְבּיוֹ ֙
ָֽהִא ָ ֑
ם ֵֽכּאֹל ִ֔הים ֹֽי ְד ֵ֖ﬠי ֥טוֹב ָו ָֽרעַ :וֵ֣תּ ֶרא ָֽהִאָ֡שּׁה ִ֣כּי טוֹ֩ב ָהֵ֨עץ
ֵֽﬠיֵני ֶ֑כם ִֽוְה ִייֶת ֙
ְלַֽמֲאָ֜כל ְוִ֧כי ַֽתֲא ָוה־֣הוּא ָֽלֵעי ֗ ַנ ִים ְו ֶנְחָ֤מד ָהֵע֙ץ ְלַהְשִׂ֔כּיל ַוִתּ ַ֥קּח ִמִפּ ְר ֖יוֹ ַותּ ֹא ַ֑כל
ה ֵעי ֵ֣ני ְשׁ ֵני ֶ֔הם ַו ֵ֣יּ ְד֔עוּ ִ֥כּי ֵֽﬠי ֻרִ֖מּם
שׁהּ ִעָ֖מּהּ ַויּ ֹא ַֽכלַ :וִתָּפּ ַ ֨קְח ָנ ֙
ַוִתֵּ֧תּן ַגּם־ְלִאי ָ ֛
ֵ ֑הם ַֽו ִיְּתְפּר֙וּ ֲﬠ ֵ֣לה ְתֵא ֔ ָנה ַו ַֽיֲּﬠ֥שׂוּ ָלֶ֖הם ֲחֹגֹֽרתַֽ :ו ִיְּשְׁמ֞עוּ ֶאת־֨קוֹל ְיה ָ֧וֹה
ֱאֹלִ֛הים ִמְתַה ֵ֥לּךְך ַבּ ָ֖גּ ן ְל ֣רוּ ַח ַה ֑יּוֹם ַו ִיְּתַח ֵ֨בּא ָֽהָא ָ֜דם ְוִאְשׁ֗תּוֹ ִמְפּ ֵנ֙י ְיה ָ֣וֹה
ֱאֹל ִ֔הים ְבּ֖תוֹךְך ֵ֥ﬠץ ַה ָֽגּ ןַ :ו ִיּ ְק ָ֛רא ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלִ֖הים ֶאל־ָֽהָא ָ֑דם ַו ֥יּ ֹאֶמר ֖לוֹ ַא ֶֽיָּכּה:
ַו ֕יּ ֹאֶמר ֶאת־ֹֽקְל ךָ֥ך ָשַׁ֖מְעִתּי ַבּ ָ֑גּ ן ָֽוִאי ָ֛רא ִ ֽכּי־ֵעיֹ֥רם ָאֹ֖נִכי ָוֵֽאָחֵֽבאַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ִ֚מי

ִה ִ֣גּיד ְל֔ךָך ִ֥כּי ֵעיֹ֖רם ָ ֑אָתּה ֲהִמן־ָהֵ֗עץ ֲאֶ֧שׁר ִצ ִוּיִ֛תיךָך ְלִבְלִ֥תּי ֲאָכל־ִמֶ֖מּנּוּ
ה ֲאֶ֣שׁר ָנַ֣תָתּה ִעָמּ ִ֔די ִ֛הוא ָֽנְת ָנה־ִ֥לּי ִמן־ָה ֵ֖ﬠץ
ָא ָֽכְלָתַּ :ו ֖יּ ֹאֶמר ָֽהָא ָ֑דם ָֽהִאָשּׁ ֙
א ֵֽכלַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְיה ָ֧וֹה ֱאֹלִ֛הים ָֽלִאָ֖שּׁה ַמה־ ֣זּ ֹאת ָעִ֑שׂית ַו ֨תּ ֹאֶמ֙ר ָֽהִאָ֔שּׁה ַה ָנָּ֥חשׁ
ָֽו ֹ
ת ָא ֤רוּר
ה ָ֨וה ֱאֹלִ֥הים ׀ ֶאל־ַה ָנָּח֘שׁ ִ֣כּי ָעִ֣שׂיָת זּ ֹא ֒
א ֵֽכלַ :ו rיּ ֹאֶמ֩ר ְי ֹ
ִהִשּׁיַ֖א ִני ָֽו ֹ
ַאָתּ ֙
ה ִמָכּל־ַהְבֵּהָ֔מה וִּמֹ֖כּל ַח ַ֣יּת ַהָשּׂ ֶ֑דה ַעל־ ְגֹּֽח ְנ ךָ֣ך ֵתֵ֔לךְך ְוָע ָ֥פר תּ ֹא ַ֖כל ָכּל־
ְיֵ֥מי ַח ֶֽיּיךָךְ :וֵאיָ֣בה ׀ ָאִ֗שׁית ֵֽבּי ְנ ךָ ֙ך וֵּ֣בין ָֽהִאָ֔שּׁה וֵּ֥בין ַֽז ְרֲﬠ֖ךָך וֵּ֣בין ַז ְר ָ֑ﬠהּ ֚הוּא
ה ִעְצּבוֹ ֵ֣נ ךְך
ְיֽשׁוְּפ ךָ֣ך ֔ר ֹאשׁ ְוַאָ֖תּה ְתּשׁוּ ֶ֥פנּוּ ָע ֵֽקבֶ :אל־ָֽהִאָ֣שּׁה ָאַ֗מר ַה ְר ָ֤בּה ַא ְרֶבּ ֙
ְוֵֽהֹר ֔ ֵנךְך ְבּ ֶ֖ﬠֶצב ֵֽתְּל ִ֣די ָב ִ֑נים ְוֶאל־ִאיֵשׁ ךְ ֙ך ְתּ֣שׁוָּק ֵ֔תךְך ְו֖הוּא ִיְמָשׁל־ָֽבּךְך :וְּלָא ָ֣דם
ָאַ֗מר ִ֣כּי ָשַׁ֘מְע ָ֘תּ ְל֣קוֹל ִאְשׁ ֶzתּ ךָ ֒ך ַו ֨תּ ֹאַכל ֙ ִמן־ָהֵ֔עץ ֲאֶ֤שׁר ִצ ִוּי ִ֨תי ךָ ֙ך ֵלאֹ֔מר ֥ל ֹא
ה ַֽבֲּﬠבוּ ֶ֔רךָך ְבִּעָצּבוֹ֙ן ֽתּ ֹאֲכֶ֔ל ָנּה ֹ֖כּל ְיֵ֥מי ַח ֶֽיּיךָך:
ת ֹא ַ֖כל ִמ ֶ ֑מּנּוּ ֲארוּ ָ֤רה ָֽהֲא ָדָמ ֙
ְו֥קוֹץ ְו ַד ְר ַ֖דּר ַתְּצִ֣מי ַח ָ֑לךְך ְוָֽאַכְלָ֖תּ ֶאת־ ֵ֥ﬠֶשׂב ַהָשּׂ ֶֽדהְ :בּ ֵז ַ֤ﬠת ַאֶ֨פּי ךָ ֙ך ֣תּ ֹאַכל
ֶ֔לֶחם ַ֤ﬠד ֽשׁוְּב ךָ ֙ך ֶאל־ָ֣הֲא ָדָ֔מה ִ֥כּי ִמֶ֖מּ ָנּה ֻל ָ֑קְּחָתּ ִ ֽכּי־ָע ָ֣פר ַ ֔אָתּה ְוֶאל־ָע ָ֖פר
שׂ
ָתּֽשׁוּבַ :ו ִיּ ְק ָ֧רא ָֽהָא ָ֛דם ֵ֥שׁם ִאְשׁ֖תּוֹ ַחָ֑וּה ִ֛כּי ִ֥הוא ָֽה ְיָ֖תה ֵ֥אם ָכּל־ָֽחיַ :ו ַrיַּע ֩
ה ָ֨וה ֱאֹל ִ֜הים ְלָא ָ֧דם וְּלִאְשׁ֛תּוֹ ָכְּת֥נוֹת ֖עוֹר ַו ַיְּלִבֵּֽשׁםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ׀ ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ִ֗הים
ְי ֹ
ח
ה ְכַּאַ֣חד ִמֶ֔מּנּוּ ָל ַ֖דַעת ֣טוֹב ָו ָ֑רע ְוַעָ֣תּה ׀ ֶפּן־ ִיְשׁ ַ֣לח ָי֗דוֹ ְוָלַק ֙
ם ָה ָי ֙
ֵ֤הן ָֽהָא ָד ֙
֚ ַגּם ֵמ ֵ֣ﬠץ ַֽהַח ִ֔יּים ְוָא ַ֖כל ָוַ֥חי ְלֹע ָֽלםַֽ :ו ְיַשְׁלּ ֵ֛חהוּ ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלִ֖הים ִמ ַגּן־ ֵ֑ﬠ ֶדן ַֽלֲﬠֹב֙ד
ֶאת־ָ֣הֲא ָדָ֔מה ֲאֶ֥שׁר ֻל ַ֖קּח ִמָֽשּׁםַ :ו ְי ָ֖ג ֶרשׁ ֶאת־ָֽהָא ָ֑דם ַו ַיְּשֵׁכּ֩ן ִמ ֶ ֨קּ ֶדם ְל ַגן־ֵ֜ע ֶדן
ֶאת־ַהְכּ ֻר ִ֗בים ְו ֵ ֨את ַ֤לַהט ַהֶ֨ח ֶר֙ב ַהִמְּתַהֶ֔פֶּכת ִלְשֹׁ֕מר ֶאת־ ֶ֖דּ ֶרךְך ֵ֥ﬠץ ַֽהַח ִֽיּים:
ְוָ֣הָא ָ֔דם ָי ַ֖דע ֶאת־ַח ָ֣וּה ִאְשׁ֑תּוֹ ַו ַ֨תַּה֙ר ַוֵ֣תֶּלד ֶאת־ ַ ֔ק ִין ַו ֕תּ ֹאֶמר ָק ִ֥ניִתי ִ֖אישׁ
תֶּסף ָלֶ֔ל ֶדת ֶאת־ָאִ֖חיו ֶאת־ ָ ֑הֶבל ַֽו ְיִהי־ ֶ֨הֶבל ֙ ֹ֣רֵעה ֔צ ֹאן ְו ַ ֕ק ִין
ֶאת־ ְיה ָֽוֹהַ :ו ֣ ֹ
ָה ָ֖יה ֹעֵ֥בד ֲא ָדָֽמהַ :ו ְיִ֖הי ִמ ֵ֣קּץ ָיִ֑מים ַו ָיּ ֵ֨בא ַ ֜ק ִין ִמְפּ ִ֧רי ָֽהֲא ָד ָ ֛מה ִמ ְנָ֖חה ַֽליה ָֽוֹה:
ה ָ֔וה ֶאל־ֶ֖הֶבל ְוֶאל־
ְו ֶ֨הֶבל ֵהִ֥ביא ַגם־֛הוּא ִמְבֹּכ ֥רוֹת צ ֹא ֖נוֹ וֵּֽמֶחְלֵב ֶ ֑הן ַו ִ֣יַּשׁע ְי ֹ
אד ַֽו ִיְּפּ֖לוּ ָפּ ָֽניוַ :ו ֥יּ ֹאֶמר
ִמְנָחֽתוְֹ :וֶאל־ ַ֥ק ִין ְוֶאל־ִמְנָח֖תוֹ ֣ל ֹא ָשׁ ָ֑ﬠה ַו ִ֤יַּחר ְל ַ ֨ק ִי֙ן ְמ ֔ ֹ
ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ ָ֑ק ִין ָ֚לָמּה ָ֣ח ָרה ָ֔לךְך ְו ָ֖לָמּה ָֽנְפ֥לוּ ָפ ֶֽניךָךֲ :ה֤לוֹא ִאם־ֵתּיִטי֙ב ְשׂ ֵ ֔את
ם ֣ל ֹא ֵתיִ֔טיב ַל ֶ֖פַּתח ַחָ֣טּאת ֹר ֵ֑בץ ְוֵאֶ֨לי ךָ ֙ך ְתּ֣שׁוָּק֔תוֹ ְוַאָ֖תּה ִתְּמָשׁל־ֽבּוֹ:
ְוִא ֙
ַו ֥יּ ֹאֶמר ַ֖ק ִין ֶאל־ֶ֣הֶבל ָאִ֑חיו ַֽו ְיִה֙י ִ ֽבְּהיוָֹ֣תם ַבָּשּׂ ֶ֔דה ַו ָ֥יּ ָקם ַ֛ק ִין ֶאל־ֶ֥הֶבל ָאִ֖חיו

שֵׁ֥מר
ה ֶאל־ ַ ֔ק ִין ֵ֖אי ֶ֣הֶבל ָאִ֑חיךָך ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֣ל ֹא ָי ַ֔דְעִתּי ֲה ֹ
ַו ַֽיַּה ְר ֵֽגהוַּ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
ָאִ֖חי ָאֹֽנִכיַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ֶ֣מה ָעִ֑שׂיָת ֚קוֹל ְדֵּ֣מי ָאִ֔חיךָך ֹֽצֲﬠ ִ֥קים ֵא ַ֖לי ִמן־ָֽהֲא ָדָֽמה:
ה ֲאֶ֣שׁר ָֽפְּצָ֣תה ֶאת־ִ֔פּיָה ָל ַ֛קַחת ֶאת־ ְדֵּ֥מי
ְוַעָ֖תּה ָא ֣רוּר ָ ֑אָתּה ִמן־ָֽהֲא ָדָמ ֙
תֵ֥סף ֵתּת־ֹכָּ֖חהּ ָ֑לךְך ָ֥נע ָו ָ֖נד ִתְּה ֶ֥יה
ָאִ֖חיךָך ִמ ָיּ ֶֽדךָךִ֤ :כּי ַֽתֲﬠֹב֙ד ֶאת־ָ֣הֲא ָדָ֔מה ֽל ֹא־ ֹ
א ִ֜תי ַה ֗יּוֹם ֵמַעל ֙
ָבָֽא ֶרץַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ַ֖ק ִין ֶאל־ ְיה ָוֹ֑ה ָגּ ֥דוֹל ֲﬠוֹ ִ֖ני ִמ ְנּֽשׂוֹאֵ :ה֩ן ֵגּ ַ֨רְשָׁתּ ֹ
ְפּ ֵ֣ני ָֽהֲא ָדָ֔מה וִּמָפּ ֶ֖ניךָך ֶאָסּ ֵ ֑תר ְוָה ִ֜ייִתי ָ֤נע ָו ָנ֙ד ָבּ ָ ֔א ֶרץ ְוָה ָ֥יה ָכל־ֹֽמְצִ֖אי ַֽיַה ְר ֵֽג ִני:
ה ֵ֣רג ַ ֔ק ִין ִשְׁבָעַ֖ת ִים ֻי ָ֑קּם ַו ָ֨יֶּשׂם ְיה ָ֤וֹה ְל ַ ֨ק ִי֙ן ֔אוֹת
ה ָ֗וה ָלֵכ֙ן ָכּל־ ֹ
ַו ֧יּ ֹאֶמר ֣לוֹ ְי ֹ
א֖תוֹ ָכּל־ֹֽמְצֽאוַֹ :ו ֵ֥יֵּצא ַ֖ק ִין ִמִלְּפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ַו ֵ֥יֶּשׁב ְבֶּֽא ֶרץ־ ֖נוֹד
ְלִבְלִ֥תּי ַהכּוֹת־ ֹ
ִק ְדַמת־ ֵֽﬠ ֶדןַ :ו ֵ֤יּ ַדע ַ ֨ק ִי֙ן ֶאת־ִאְשׁ֔תּוֹ ַוַ֖תַּהר ַוֵ֣תֶּלד ֶאת־ֲח ֑נוֹךְך ַֽו ְיִה֙י ֹ֣בּ ֶנה ִ֔עיר
א ֵ֣שׁם ָהִ֔עיר ְכֵּ֖שׁם ְבּ֥נוֹ ֲח ֽנוֹךְךַ :ו ִיּ ָוּ ֵ֤לד ַֽלֲחנוֹ ךְ ֙ך ֶאת־ִעי ָ֔רד ְוִעי ָ֕רד ָי ַ֖לד ֶאת־
ַו ִיְּק ָר ֙
ְמֽחוּ ָי ֵ ֑אל וְּמִח ָיּי ֵ ֗אל ָיַל֙ד ֶאת־ְמ֣תוָּשׁ ֵ ֔אל וְּמֽתוָּשֵׁ֖אל ָי ַ֥לד ֶאת־ ָֽלֶמךְךַ :ו ִֽיּ ַקּח־֥לוֹ
ת ָע ָ֔דה ְוֵ֥שׁם ַהֵשּׁ ִ֖נית ִצ ָֽלּהַ :וֵ֥תֶּלד ָע ָ֖דה ֶאת־
ֶ֖לֶמךְך ְשֵׁ֣תּי ָנִ֑שׁים ֵ֤שׁם ָֽהַאַח ֙
אֶהל וִּמ ְק ֶֽנהְ :וֵ֥שׁם ָאִ֖חיו יוּ ָ֑בל ֣הוּא ָה ָ֔יה ֲא ִ֕בי ָכּל־
ָי ָ֑בל ֣הוּא ָה ָ֔יה ֲא ִ֕בי יֵ֥שׁב ֖ ֹ
ה ֶאת־֣תּוַּבל ַ ֔ק ִין ֹלֵ֕טשׁ ָכּל־ֹח ֵ֥רשׁ
תּ ֵ֥פשׂ ִכּ ֖נּוֹר ְועוּ ָֽגבְ :וִצ ָ֣לּה ַגם־ ִ֗הוא ָֽיְל ָד ֙
ֹ
ה
ְנ֖חֶשׁת וַּב ְרֶ֑זל ַוֲא֥חוֹת ֽתּוַּבל־ ַ֖ק ִין ַֽנֲﬠָֽמהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֶ֜לֶמךְך ְל ָנָ֗שׁיו ָע ָ֤דה ְוִצָלּ ֙
ְשַׁ֣מַען קוִֹ֔לי ְנֵ֣שׁי ֶ֔לֶמךְך ַֽהֲא ֵ֖ז ָנּה ִאְמ ָרִ֑תי ִ֣כּי ִ֤אישׁ ָה ַ֨ר ְגִתּ֙י ְלִפְצִ֔עי ְו ֶ֖יֶלד
ְלַח ֻֽבּ ָר ִ ֽתיִ֥ :כּי ִשְׁבָעַ֖ת ִים ֻֽי ַקּם־ ָ֑ק ִין ְו ֶ֖לֶמךְך ִשְׁבִ֥ﬠים ְוִשְׁב ָֽﬠהַ :ו ֵ֨יּ ַדע ָא ָ֥דם עוֹ֙ד
ם ֶ֣ז ַרע ַאֵ֔חר
שׁת ִ֣כּי ָשׁת־ ִ֤לי ֱאֹלִהי ֙
ֶאת־ִאְשׁ֔תּוֹ ַוֵ֣תֶּלד ֵ֔בּן ַוִתּ ְק ָ֥רא ֶאת־ְשׁ֖מוֹ ֵ ֑
א ֻֽיַלּד־ ֵ֔בּן ַו ִיּ ְק ָ֥רא ֶאת־ְשׁ֖מוֹ ֱא ֑נוֹשׁ
ַ֣תַּחת ֶ֔הֶבל ִ֥כּי ֲה ָר ֖גוֹ ָֽק ִין :וְּלֵ֤שׁת ַגּם־הוּ ֙
ם ָא ָ֔דם
ָ֣אז הוַּ֔חל ִלְק ֖ר ֹא ְבֵּ֥שׁם ְיה ָֽוֹהֶ֣ :זה ֵ֔סֶפר ֽתּוְֹלֹ֖דת ָא ָ֑דם ְבּ ֗יוֹם ְבּ ֤ר ֹא ֱאֹלִהי ֙
א ָ֗תם ַו ִיּ ְק ָ֤רא ֶאת־
אֽתוָֹ :ז ָ֥כר וּ ְנֵקָ֖בה ְבּ ָר ָ ֑אם ַו ְיָ֣ב ֶרךְך ֹ
ִבּ ְד֥מוּת ֱאֹלִ֖הים ָעָ֥שׂה ֹ
ת ָשָׁ֔נה ַו ֥יּוֶֹלד ִבּ ְדמוּ֖תוֹ
ם ָא ָ֔דם ְבּ ֖יוֹם ִה ָֽבּ ְרָֽאםַ :ו ְיִ֣חי ָא ָ֗דם ְשֹׁלִ֤שׁים וְּמַא ֙
ְשָׁמ ֙
ְכַּצְל֑מוֹ ַו ִיּ ְק ָ֥רא ֶאת־ְשׁ֖מוֹ ֵֽשׁתַֽ :ו ִיְּה ֣יוּ ְיֵֽמי־ָא ָ֗דם ַֽאֲח ֵר֙י ֽהוִֹלי ֣דוֹ ֶאת־ֵ֔שׁת
ם ֲאֶשׁר־ַ֔חי ְתַּ֤שׁע
את ָשׁ ָ֑נה ַו ֥יּוֶֹלד ָבּ ִ֖נים וָּב ֽנוֹתַ :ו ִֽיְּה ֞יוּ ָכּל־ ְיֵ֤מי ָא ָד ֙
ְשֹׁמ ֶ֥נה ֵמ ֖ ֹ
ת ָשָׁ֔נה וְּשֹׁלִ֖שׁים ָשׁ ָ֑נה ַו ָיֹּֽמתַֽ :ו ְיִחי־ֵ֕שׁת ָחֵ֥משׁ ָשִׁ֖נים וְּמַ֣את ָשׁ ָ֑נה ַו ֖יּוֶֹלד
ֵמאוֹ ֙
ֶאת־ֱא ֽנוֹשַֽׁ :ו ְיִחי־ֵ֗שׁת ַֽאֲח ֵר֙י ֽהוִֹלי ֣דוֹ ֶאת־ֱא ֔נוֹשׁ ֶ֣שַׁבע ָשׁ ֔ ִנים וְּשֹׁמ ֶ֥נה ֵמ֖אוֹת

ה ָשׁ ֔ ָנה וְּתַ֥שׁע
ָשׁ ָ֑נה ַו ֥יּוֶֹלד ָבּ ִ֖נים וָּב ֽנוֹתַ :ו ִֽיְּהי֙וּ ָכּל־ ְיֵמי־ֵ֔שׁת ְשֵׁ֤תּים ֶעְשׂ ֵר ֙
ֵמ֖אוֹת ָשׁ ָ֑נה ַו ָיֹּֽמתַ :ו ְיִ֥חי ֱא ֖נוֹשׁ ִתְּשִׁ֣ﬠים ָשׁ ָ֑נה ַו ֖יּוֶֹלד ֶאת־ֵקי ָֽנ ןַ :ו ְיִ֣חי ֱא ֗נוֹשׁ
ה ָשׁ ֔ ָנה וְּשֹׁמ ֶ֥נה ֵמ֖אוֹת ָשׁ ָ֑נה ַו ֥יּוֶֹלד ָבּ ִ֖נים
ַֽאֲח ֵר֙י ֽהוִֹלי ֣דוֹ ֶאת־ֵקי ֔ ָנן ֲחֵ֤משׁ ֶעְשׂ ֵר ֙
וָּב ֽנוֹתַ :ו ִֽיְּהי֙וּ ָכּל־ ְיֵ֣מי ֱא ֔נוֹשׁ ָחֵ֣משׁ ָשׁ ֔ ִנים וְּתַ֥שׁע ֵמ֖אוֹת ָשׁ ָ֑נה ַו ָיֹּֽמתַ :ו ְיִ֥חי
ֵקי ָ֖נ ן ִשְׁבִ֣ﬠים ָשׁ ָ֑נה ַו ֖יּוֶֹלד ֶאת־ַֽמֲהַלְלֵֽאלַ :ו ְיִ֣חי ֵקי ֗ ָנן ַֽאֲח ֵר֙י ֽהוִֹלי ֣דוֹ ֶאת־
ַֽמֲהַלְל ֵ ֔אל ַא ְרָבִּ֣ﬠים ָשׁ ֔ ָנה וְּשֹׁמ ֶ֥נה ֵמ֖אוֹת ָשׁ ָ֑נה ַו ֥יּוֶֹלד ָבִּ֖נים וָּבֽנוֹתַ :ו ִֽיְּהי֙וּ ָכּל־
ְיֵ֣מי ֵקי ֔ ָנן ֶ֣ﬠֶשׂר ָשׁ ֔ ִנים וְּתַ֥שׁע ֵמ֖אוֹת ָשׁ ָ֑נה ַו ָיֹּֽמתַ :ו ְיִ֣חי ַֽמֲהַלְל ֵ ֔אל ָחֵ֥משׁ ָשׁ ִ֖נים
ְוִשִׁ֣שּׁים ָשׁ ָ֑נה ַו ֖יּוֶֹלד ֶאת־ ָֽי ֶרדַ :ו ְיִ֣חי ַֽמֲהַלְל ֵ ֗אל ַֽאֲח ֵר֙י ֽהוִֹלי ֣דוֹ ֶאת־ ֶ֔י ֶרד
ְשֹׁלִ֣שׁים ָשׁ ֔ ָנה וְּשֹׁמ ֶ֥נה ֵמ֖אוֹת ָשׁ ָ֑נה ַו ֥יּוֶֹלד ָבּ ִ֖נים וָּב ֽנוֹתַ :ו ִֽיְּהי֙וּ ָכּל־ ְיֵ֣מי
ם ָשׁ ֔ ָנה וְּשֹׁמ ֶ֥נה ֵמ֖אוֹת ָשׁ ָ֑נה ַו ָיֹּֽמתַֽ :ו ְיִחי־ ֶ֕י ֶרד ְשַׁ֧תּ ִים
ַֽמֲהַלְל ֵ ֔אל ָחֵ֤משׁ ְוִתְשִׁעי ֙
ְוִשִׁ֛שּׁים ָשׁ ָ֖נה וְּמַ֣את ָשׁ ָ֑נה ַו ֖יּוֶֹלד ֶאת־ֲח ֽנוֹךְךַֽ :ו ְיִחי־ ֶ֗י ֶרד ַֽאֲח ֵר֙י ֽהוִֹלי ֣דוֹ ֶאת־
ֲח ֔נוֹךְך ְשֹׁמ ֶ֥נה ֵמ֖אוֹת ָשׁ ָ֑נה ַו ֥יּוֶֹלד ָבּ ִ֖נים וָּב ֽנוֹתַ :ו ִֽיְּהי֙וּ ָכּל־ ְיֵמי־ ֶ֔י ֶרד ְשַׁ֤תּ ִים
ם ָשׁ ֔ ָנה וְּתַ֥שׁע ֵמ֖אוֹת ָשׁ ָ֑נה ַו ָיֹּֽמתַ :ו ְיִ֣חי ֲח ֔נוֹךְך ָחֵ֥משׁ ְוִשִׁ֖שּׁים ָשׁ ָ֑נה
ְוִשִׁשּׁי ֙
ַו ֖יּוֶֹלד ֶאת־ְמתוָּֽשַׁלחַ :ו ִיְּתַהֵ֨לּךְך ֲח ֜נוֹךְך ֶאת־ָֽהֱאֹל ִ֗הים ַֽאֲח ֵר֙י ֽהוִֹלי ֣דוֹ ֶאת־
ְמתוֶּ֔שַׁלח ְשֹׁ֥לשׁ ֵמ֖אוֹת ָשׁ ָ֑נה ַו ֥יּוֶֹלד ָבּ ִ֖נים וָּב ֽנוֹתַ :ו ְיִ֖הי ָכּל־ ְיֵ֣מי ֲח ֑נוֹךְך ָחֵ֤משׁ
ם ָשׁ ֔ ָנה וְּשׁ֥לשׁ ֵמ֖אוֹת ָשׁ ָֽנהַ :ו ִיְּתַה ֵ֥לּךְך ֲח ֖נוֹךְך ֶאת־ָֽהֱאֹלִ֑הים ְוֵאי ֕ ֶננּוּ ִ ֽכּי־
ְוִשִׁשּׁי ֙
א֖תוֹ ֱאֹל ִ ֽהיםַ :ו ְיִ֣חי ְמתוֶּ֔שַׁלח ֶ֧שַׁבע וְּשֹׁמ ִ֛נים ָשׁ ָ֖נה וְּמַ֣את ָשׁ ָ֑נה ַו ֖יּוֶֹלד
ָל ַ֥קח ֹ
ם ָשׁ ֔ ָנה
ֶאת־ ָֽלֶמךְךַ :ו ְיִ֣חי ְמתוֶּ֗שַׁלח ַֽאֲח ֵר֙י ֽהוִֹלי ֣דוֹ ֶאת־ֶ֔לֶמךְך ְשׁ ַ ֤תּ ִים וְּשׁמוֹ ִני ֙
וְּשׁ ַ֥בע ֵמ֖אוֹת ָשׁ ָ֑נה ַו ֥יּוֶֹלד ָבּ ִ֖נים וָּב ֽנוֹתַ :ו ִֽיְּהי֙וּ ָכּל־ ְיֵ֣מי ְמתוֶּ֔שַׁלח ֵ֤תַּשׁע
ם ָשׁ ֔ ָנה וְּתַ֥שׁע ֵמ֖אוֹת ָשׁ ָ֑נה ַו ָיֹּֽמתַֽ :ו ְיִחי־ֶ֕לֶמךְך ְשַׁ֧תּ ִים וְּשֹׁמ ִ֛נים ָשׁ ָ֖נה
ְוִשִׁשּׁי ֙
וְּמַ֣את ָשׁ ָ֑נה ַו ֖יּוֶֹלד ֵֽבּןַ :ו ִיּ ְק ָ֧רא ֶאת־ְשׁ֛מוֹ ֹ֖נ ַח ֵלאֹ֑מר ֠ ֶ֞זה ְי ַֽנֲחֵ֤מנוּ ִ ֽמַֽמֲּﬠֵ֨שׂנ֙וּ
וֵּֽמִעְצּ֣בוֹן ָי ֵ֔דינוּ ִמן־ָ֣הֲא ָדָ֔מה ֲאֶ֥שׁר ֵֽא ֲר ָ֖רהּ ְיה ָֽוֹהַֽ :ו ְיִחי־ֶ֗לֶמךְך ַֽאֲח ֵר֙י ֽהוִֹלי ֣דוֹ
את ָשׁ ָ֑נה ַו ֥יּוֶֹלד ָבּ ִ֖נים וָּב ֽנוֹתַֽ :ו ְיִה֙י
ם ָשׁ ֔ ָנה ַֽוֲחֵ֥משׁ ֵמ ֖ ֹ
ֶאת־ֹ֔נ ַח ָחֵ֤משׁ ְוִתְשִׁעי ֙
ם ָשׁ ֔ ָנה וְּשַׁ֥בע ֵמ֖אוֹת ָשׁ ָ֑נה ַו ָיֹּֽמתַֽ :ו ְיִהי־ֹ֕נ ַח ֶבּן־
ָכּל־ ְיֵמי־ֶ֔לֶמךְך ֶ֤שַׁבע ְוִשְׁבִעי ֙
ֲחֵ֥משׁ ֵמ֖אוֹת ָשׁ ָ֑נה ַו ֣יּוֶֹלד ֹ֔נ ַח ֶאת־ֵ֖שׁם ֶאת־ָ֥חם ְוֶאת־ ָֽיֶפתַֽ :ו ְיִה֙י ִ ֽכּי־ֵהֵ֣חל
ם ֶאת־
ָֽהָא ָ֔דם ָלֹ֖רב ַעל־ְפּ ֵ֣ני ָֽהֲא ָד ָ ֑מה וָּב ֖נוֹת ֻיְלּ ֥דוּ ָלֶֽהםַ :ו ִיּ ְר֤אוּ ְב ֵני־ָֽהֱאֹלִהי ֙

ם ָנִ֔שׁים ִמֹ֖כּל ֲאֶ֥שׁר ָבָּֽחרוַּ :ו ֣יּ ֹאֶמר
ְבּ ֣נוֹת ָֽהָא ָ֔דם ִ֥כּי ֹטֹ֖בת ֵ ֑ה ָנּה ַו ִיְּק֤חוּ ָלֶה ֙
שׂר ְוָה ֣יוּ ָיָ֔מיו ֵמָ֥אה
ם ְלֹעָ֔לם ְבַּשׁ ָ֖גּם ֣הוּא ָב ָ ֑
ה ָ֗וה ֽל ֹא־ ָי֨דוֹן רוִּ֤חי ָֽבָא ָד ֙
ְי ֹ
ם ְו ַ֣גם ַֽאֲח ֵרי־ֵ֗כן ֲאֶ֨שׁר ָיֹ֜באוּ
ְוֶעְשׂ ִ֖רים ָשׁ ָֽנהַ :ה ְנִּפִ֞לים ָה ֣יוּ ָב ָ ֘א ֶר֘ץ ַבּ ָיִּ֣מים ָהֵה ֒
ם ֶאל־ְבּ ֣נוֹת ָֽהָא ָ֔דם ְו ָֽיְל ֖דוּ ָל ֶ ֑הם ֵ֧הָמּה ַה ִגֹּבּ ִ֛רים ֲאֶ֥שׁר ֵֽמעוֹ ָ֖לם
ְבּ ֵ֤ני ָֽהֱאֹלִהי ֙
ה ָ֔וה ִ֥כּי ַר ָ֛בּה ָר ַ֥ﬠת ָֽהָא ָ֖דם ָבּ ָ ֑א ֶרץ ְוָכל־ ֵ֨יֶצ֙ר ַמְחְשֹׁ֣בת
ַא ְנֵ֥שׁי ַהֵֽשּׁםַ :ו ַ֣יּ ְרא ְי ֹ
ה ָ֔וה ִ ֽכּי־ָעָ֥שׂה ֶאת־ָֽהָא ָ֖דם ָבּ ָ ֑א ֶרץ ַו ִיְּתַעֵ֖צּב
ִל֔בּוֹ ַ֥רק ַ֖רע ָכּל־ַה ֽיּוֹםַ :ו ִיּ ָ֣נֶּחם ְי ֹ
ה ָ֗וה ֶאְמֶ֨חה ֶאת־ָֽהָא ָ֤דם ֲאֶשׁר־ָבּ ָ֨ראִת֙י ֵמַעל ֙ ְפּ ֵ֣ני ָֽהֲא ָדָ֔מה
ֶאל־ִלֽבּוַֹ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ם ַעד־ְבֵּהָ֔מה ַעד־ ֶ֖רֶמשׂ ְוַעד־֣עוֹף ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ִ֥כּי ִנַ֖חְמִתּי ִ֥כּי ֲﬠִשׂי ִ ֽתםְ :וֹ֕נ ַח
ֵֽמָא ָד ֙
ָ֥מָצא ֵ֖חן ְבֵּעי ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהֵ֚ :אֶלּה ֽתּוְֹלֹ֣דת ֹ֔נ ַח ֹ֗נ ַח ִ֥אישׁ ַצ ִ֛דּיק ָתִּ֥מים ָה ָ֖יה
ְבֹּֽדֹר ָ ֑תיו ֶאת־ָֽהֱאֹלִ֖הים ִ ֽהְתַהֶלּךְך־ֹֽנ ַחַ :ו ֥יּוֶֹלד ֹ֖נ ַח ְשֹׁלָ֣שׁה ָב ִ֑נים ֶאת־ֵ֖שׁם ֶאת־
ָ֥חם ְוֶאת־ ָֽיֶפתַ :וִתָּשֵּׁ֥חת ָהָ֖א ֶרץ ִלְפ ֵ֣ני ָֽהֱאֹלִ֑הים ַוִתָּמּ ֵ֥לא ָהָ֖א ֶרץ ָחָֽמסַ :ו ַ֧יּ ְרא
שׂר ֶאת־ ַדּ ְר֖כּוֹ ַעל־
ֱאֹלִ֛הים ֶאת־ָהָ֖א ֶרץ ְוִה ֵ֣נּה ִנְשׁ ָ֑חָתה ִ ֽכּי־ִהְשִׁ֧חית ָכּל־ָבּ ָ ֛
ָהָֽא ֶרץַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֱאֹל ִ֜הים ְל ֹ֗נ ַח ֵ֤קץ ָכּל־ָבָּשׂ֙ר ָ֣בּא ְלָפ ֔ ַני ִכּי־ָֽמְלָ֥אה ָה ָ ֛א ֶרץ ָחָ֖מס
ִמְפּ ֵני ֶ ֑הם ְוִה ְנ ִ֥ני ַמְשִׁחיָ֖תם ֶאת־ָהָֽא ֶרץֲ :ﬠֵ֤שׂה ְל ךָ ֙ך ֵתַּ֣בת ֲﬠֵצי־ ֔גֶֹפר ִק ִ֖נּים
א ָ ֛תהּ ִמַ֥בּ ִית וִּמ֖חוּץ ַבֹּֽכֶּפרְ :ו ֶ֕זה ֲאֶ֥שׁר ַֽתֲּﬠֶ֖שׂה
ַֽתֲּﬠֶ֣שׂה ֶאת־ַהֵתּ ָ֑בה ְו ָֽכַפ ְרָ֥תּ ֹ
ה ָרְח ָ֔בּהּ וְּשׁלִ֥שׁים ַאָ֖מּה
א ֶרךְך ַהֵתּ ָ֔בה ֲחִמִ֤שּׁים ַאָמּ ֙
א ָ ֑תהּ ְשׁ֧לשׁ ֵמ֣אוֹת ַאָ֗מּה ֚ ֹ
ֹ
ה ְתַּכ ֶ֣לּ ָנּה ִמְלַ֔מְעָלה וּ ֶ֥פַתח ַהֵתָּ֖בה
ֽקוָֹמָֽתהֹּ֣ :צַהר ׀ ַֽתֲּﬠֶ֣שׂה ַלֵתּ ָ֗בה ְוֶאל־ַאָמּ ֙
ְבִּצ ָ֣דּהּ ָתִּ֑שׂים ַתְּחִתּ ִ֛יּם ְשׁ ִנ ִ֥יּם וְּשִׁלִ֖שׁים ַֽתֲּﬠֶֽשָׂהַֽ :וֲא ֗ ִני ִה ְנ ִני֩ ֵמ ִ֨ביא ֶאת־
ם ַעל־ָה ָ ֔א ֶרץ ְלַשֵׁ֣חת ָכּל־ָבָּ֗שׂר ֲאֶשׁר־בּ֙וֹ ֣רוּ ַח ַח ִ֔יּים ִמַ֖תַּחת
ַהַמּ֥בּוּל ַ֨מ ִי ֙
ת ֶאל־
ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ֹ֥כּל ֲאֶשׁר־ָבָּ֖א ֶרץ ִי ְג ָֽועַֽ :וֲה ִֽקֹמִ֥תי ֶאת־ְבּ ִריִ֖תי ִא ָ ֑תּךְך וָּבא ָ ֙
ַה ֵ֔תָּבה ַא ָ֕תּה וָּב ֶנ ֛יךָך ְוִאְשְׁתּ ךָ֥ך וּ ְנֵֽשׁי־ָב ֶנ ֖יךָך ִאָֽתּךְך :וִּמָכּל־ָ֠הַpחי ִ ֽמָכּל־ָבָּ֞שׂר
ְשׁ ַ֧נ ִים ִמֹ֛כּל ָתִּ֥ביא ֶאל־ַהֵתָּ֖בה ְלַֽהֲחֹ֣ית ִא ָ ֑תּךְך ָז ָ֥כר וּ ְנֵקָ֖בה ִֽיְה ֽיוֵּֽ :מָה֣עוֹף
ה ְלִמי ֔ ָנהּ ִמֹ֛כּל ֶ֥רֶמשׂ ָֽהֲא ָדָ֖מה ְלִמי ֵ֑נהוּ ְשׁ ַ֧נ ִים ִמֹ֛כּל ָיֹ֥באוּ
ְלִמי ֗ ֵנהוּ וִּמן־ַהְבֵּהָמ ֙
ֵא ֶ֖ליךָך ְלַֽהֲח ֽיוֹתְ :וַאָ֣תּה ַקח־ְל֗ךָך ִמָכּל־ַֽמֲאָכל ֙ ֲאֶ֣שׁר ֵֽיָאֵ֔כל ְוָֽאַסְפָ֖תּ ֵא ֶ֑ליךָך ְוָה ָ֥יה
א֛תוֹ ֱאֹלִ֖הים ֵ֥כּן ָעָֽשׂהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר
ְל ךָ֛ך ְוָלֶ֖הם ְלָאְכ ָֽלהַ :ו ַ֖יַּעשׂ ֹ֑נ ַח ְ֠כֹּpכל ֲאֶ֨שׁר ִצ ָ֥וּה ֹ
אְת ךָ֥ך ָרִ֛איִתי ַצ ִ֥דּיק ְלָפ ַ֖ני
ה ְל ֹ֔נ ַח ֽבּ ֹא־ַאָ֥תּה ְוָכל־ֵֽבּיְת֖ךָך ֶאל־ַהֵתּ ָ֑בה ִכּי־ ֽ ֹ
ְיה ָוֹ ֙

ַבּ ֥דּוֹר ַה ֶֽזּהִ :מֹ֣כּל ׀ ַהְבֵּהָ֣מה ַהְטּהוֹ ָ֗רה ִ ֽתַּקּח־ְל ךָ֛ך ִשְׁב ָ֥ﬠה ִשְׁב ָ֖ﬠה ִ֣אישׁ ְוִאְשׁ֑תּוֹ
ה ָ֥רה ִ֛הוא ְשׁ ַ֖נ ִים ִ֥אישׁ ְוִאְשֽׁתּוַֹ֣ :גּם ֵמ֧עוֹף ַהָשּׁ ַ ֛מ ִים
וִּמן־ַהְבֵּהָ֡מה ֲ֠אֶpשׁר ֣ל ֹא ְט ֹ
ִשְׁב ָ֥ﬠה ִשְׁב ָ֖ﬠה ָז ָ֣כר וּ ְנֵק ָ֑בה ְלַח ֥יּוֹת ֶ֖ז ַרע ַעל־ְפּ ֵ֥ני ָכל־ָהָֽא ֶרץִ :כּי֩ ְל ָיִ֨מים ֜עוֹד
ִשְׁבָ֗עה ָֽאֹנִכ֙י ַמְמִ֣טיר ַעל־ָה ָ ֔א ֶרץ ַא ְרָבִּ֣ﬠים ֔יוֹם ְוַא ְרָבִּ֖ﬠים ָ֑ל ְיָלה וָּמִ֗חיִתי ֶאת־
ם ֲאֶ֣שׁר ָעִ֔שׂיִתי ֵמ ַ֖ﬠל ְפּ ֵ֥ני ָֽהֲא ָדָֽמהַ :ו ַ֖יַּעשׂ ֹ֑נ ַח ְכֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ִצ ָ֖וּהוּ
ָכּל־ַה ְיקוּ ֙
ְיה ָֽוֹהְ :וֹ֕נ ַח ֶבּן־ֵ֥שׁשׁ ֵמ֖אוֹת ָשׁ ָ֑נה ְוַהַמּ֣בּוּל ָה ָ֔יה ַ֖מ ִים ַעל־ָהָֽא ֶרץַ :ו ָיּ ֣ב ֹא ֹ֗נ ַח
ה
֠וָּב ָ pניו ְוִאְשׁ֧תּוֹ וּ ְנֵֽשׁי־ָב ָ֛ניו ִא֖תּוֹ ֶאל־ַהֵתּ ָ֑בה ִמְפּ ֵ֖ני ֵ֥מי ַהַמּֽבּוּלִ :מן־ַהְבֵּהָמ ֙
ה ָ֑רה וִּ֨מן־ָה֔עוֹף ְוֹ֥כל ֲאֶשׁר־ֹרֵ֖משׂ ַעל־
ַהְטּהוֹ ָ֔רה וִּ֨מן־ַהְבֵּהָ֔מה ֲאֶ֥שׁר ֵאי ֶ֖נ ָנּה ְט ֹ
שׁר ִצ ָ֥וּה
ָֽהֲא ָדָֽמהְ :שׁ ֨ ַנ ִים ְשׁ ֜ ַנ ִים ָ֧בּאוּ ֶאל־ֹ֛נ ַח ֶאל־ַהֵתָּ֖בה ָז ָ֣כר וּ ְנֵק ָ֑בה ַֽכֲּא ֶ ֛
ֱאֹלִ֖הים ֶאת־ֹֽנ ַחַ :ו ְיִ֖הי ְלִשְׁב ַ֣ﬠת ַה ָיִּ֑מים וֵּ֣מי ַהַמּ֔בּוּל ָה ֖יוּ ַעל־ָהָֽא ֶרץִ :בְּשׁ ֨ ַנת
שׁ ַהֵשּׁ ֔ ִני ְבִּשְׁב ָֽﬠה־ָעָ֥שׂר ֖יוֹם ַלֹ֑ח ֶדשׁ ַבּ ֣יּוֹם
ה ְלַח ֵיּי־ֹ֔נ ַח ַבֹּ֨ח ֶד ֙
ֵשׁשׁ־ֵמ֤אוֹת ָשׁ ָנ ֙
ת ְתּ֣הוֹם ַר ָ֔בּה ַֽוֲא ֻרֹ֥בּת ַהָשַּׁ֖מ ִים ִנְפָֽתּחוַּ :ו ְיִ֥הי ַה ֶ֖גֶּשׁם
ַה ֶ֗זּה ִנְבְקע֙וּ ָכּל־ַמְע ְינוֹ ֙
ה ָ֣בּא ֹ֔נ ַח ְוֵשׁם־
ַעל־ָה ָ ֑א ֶרץ ַא ְרָבִּ֣ﬠים ֔יוֹם ְוַא ְרָבִּ֖ﬠים ָֽל ְיָלהְ :בֶּ֨עֶצם ַה ֤יּוֹם ַה ֶזּ ֙
ְוָ֥חם ָו ֶ֖יֶפת ְבּ ֵני־ֹ֑נ ַח ְוֵ֣אֶשׁת ֹ֗נ ַח וְּשֹׁ֧לֶשׁת ְנֵֽשׁי־ָב ָ֛ניו ִאָ֖תּם ֶאל־ַהֵתּ ָֽבהֵ֜ :הָמּה
ה ְלִמי ֔ ָנהּ ְוָכל־ָה ֶ֛רֶמשׂ ָֽהֹרֵ֥משׂ ַעל־ָהָ֖א ֶרץ
ְוָכל־ַֽהַח ָ֣יּה ְלִמי ֗ ָנהּ ְוָכל־ַהְבֵּהָמ ֙
ְלִמי ֵ֑נהוּ ְוָכל־ָה֣עוֹף ְלִמי ֔ ֵנהוּ ֹ֖כּל ִצ֥פּוֹר ָכּל־ָכּ ָֽנ ףַ :ו ָיֹּ֥באוּ ֶאל־ֹ֖נ ַח ֶאל־ַהֵתּ ָ֑בה
ם ִמָכּל־ַהָבָּ֔שׂר ֲאֶשׁר־֖בּוֹ ֥רוּ ַח ַח ִֽיּיםְ :וַהָבּ ִ ֗אים ָזָ֨כר וּ ְנֵק ָ֤בה ִמָכּל־
ְשׁ ַ֤נ ִים ְשׁ ֨ ַנ ִי ֙
א֖תוֹ ֱאֹלִ֑הים ַו ִיְּסֹ֥גּר ְיה ָ֖וֹה ַֽבֲּﬠ ֽדוַֹ :ו ְיִ֧הי ַהַמּ֛בּוּל
שׁר ִצ ָ֥וּה ֹ
ָבָּשׂ֙ר ָ֔בּאוּ ַֽכֲּא ֶ ֛
ַא ְרָבִּ֥ﬠים ֖יוֹם ַעל־ָה ָ ֑א ֶרץ ַו ִיּ ְר֣בּוּ ַהַ֗מּ ִים ַו ִיְּשׂא֙וּ ֶאת־ַהֵתּ ָ֔בה ַוָ֖תּ ָרם ֵמ ַ֥ﬠל
אד ַעל־ָה ָ ֑א ֶרץ ַוֵ֥תֶּלךְך ַהֵתָּ֖בה ַעל־ְפּ ֵ֥ני ַהָֽמּ ִים:
ָהָֽא ֶרץַ :ו ִיּ ְגְבּ ֥רוּ ַה ַ ֛מּ ִים ַו ִיּ ְר֥בּוּ ְמ ֖ ֹ
ם ַה ְגֹּב ִ֔הים ֲאֶשׁר־ַ֖תַּחת
אד ַעל־ָה ָ ֑א ֶרץ ַו ְיֻכ֗סּוּ ָכּל־ֶֽהָה ִרי ֙
אד ְמ ֖ ֹ
ְוַהַ֗מּ ִים ָֽגְּב ֛רוּ ְמ ֥ ֹ
ה ִמְלַ֔מְעָלה ָֽגְּב ֖רוּ ַה ָ ֑מּ ִים ַו ְיֻכ֖סּוּ ֶֽהָה ִֽריםַ :ו ִיּ ְג ַ֞וע
ָכּל־ַהָשָּֽׁמ ִיםֲ :חֵ֨משׁ ֶעְשׂ ֵ֤רה ַאָמּ ֙
שּׁ ֵ֣רץ
ה וַּ֣בַח ָ֔יּה וְּבָכל־ַהֶ֖שּׁ ֶרץ ַה ֹ
ָכּל־ָבָּ֣שׂר ׀ ָֽהֹרֵ֣משׂ ַעל־ָה ָ ֗א ֶרץ ָבּ֤עוֹף וַּבְבֵּהָמ ֙
ַעל־ָה ָ ֑א ֶרץ ְוֹ֖כל ָֽהָא ָֽדםֹ֡ :כּל ֲאֶשׁ֩ר ִנְשַׁמת־֨רוּ ַח ַח ִ֜יּים ְבַּאָ֗פּיו ִמֹ֛כּל ֲאֶ֥שׁר
ֶבָּֽח ָרָ֖בה ֵֽמתוַּ :ו ִ֜יַּמח ֶאת־ָכּל־ַה ְי֣קוּם ׀ ֲאֶ֣שׁר ׀ ַעל־ְפּ ֵ֣ני ָֽהֲא ָדָ֗מה ֵֽמָא ָ֤דם ַעד־
שׂ ְוַעד־֣עוֹף ַהָשַּׁ֔מ ִים ַו ִיָּמּ֖חוּ ִמן־ָה ָ ֑א ֶרץ ַו ִיָּ֧שֶּׁאר ַאךְך־ֹ֛נ ַח ַֽוֲאֶ֥שׁר
ה ַעד־ ֶ֨רֶמ ֙
ְבֵּהָמ ֙

ם
ִא֖תּוֹ ַבֵּתָּֽבהַ :ו ִיּ ְגְבּ ֥רוּ ַהַ֖מּ ִים ַעל־ָה ָ ֑א ֶרץ ֲחִמִ֥שּׁים וְּמַ֖את ֽיוֹםַ :ו ִיּ ְזֹ֤כּר ֱאֹלִהי ֙
ה ְוֶאת־ָכּל־ַהְבֵּהָ֔מה ֲאֶ֥שׁר ִא֖תּוֹ ַבֵּתּ ָ֑בה ַו ַֽיֲּﬠ ֵ֨בר
ֶאת־ֹ֔נ ַח ְוֵ֤את ָכּל־ַֽהַח ָיּ ֙
שׁכּוּ ַהָֽמּ ִיםַ :ו ִיָּֽסְּכר֙וּ ַמְע ְיֹ֣נת ְתּ֔הוֹם ַֽוֲא ֻרֹ֖בּת
ֱאֹלִ֥הים ֨רוּ ַ֙ח ַעל־ָה ָ ֔א ֶרץ ַו ָיּ ֖ ֹ
ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ַו ִיָּכּ ֵ֥לא ַה ֶ֖גֶּשׁם ִמן־ַהָשָּֽׁמ ִיםַ :ו ָיֻּ֧שׁבוּ ַה ַ ֛מּ ִים ֵמ ַ֥ﬠל ָהָ֖א ֶרץ ָה֣לוֹךְך ָו֑שׁוֹב
ה ַבֹּ֣ח ֶדשׁ ַהְשִּׁביִ֔עי
ַו ַיְּחְס ֣רוּ ַהַ֔מּ ִים ִמְקֵ֕צה ֲחִמִ֥שּׁים וְּמַ֖את ֽיוֹםַ :ו ָ ֤תּ ַנח ַהֵתָּב ֙
ְבִּשְׁב ָֽﬠה־ָעָ֥שׂר ֖יוֹם ַלֹ֑ח ֶדשׁ ַ֖ﬠל ָה ֵ֥רי ֲא ָר ָֽרטְ :וַהַ֗מּ ִים ָהי֙וּ ָה֣לוֹךְך ְוָח֔סוֹר ַ֖ﬠד
ַהֹ֣ח ֶדשׁ ָֽהֲﬠִשׂי ִ֑רי ָֽבֲּﬠִשׂי ִר֙י ְבֶּאָ֣חד ַלֹ֔ח ֶדשׁ ִנ ְר֖אוּ ָראֵ֥שׁי ֶֽהָה ִֽריםַ :ו ְי ִ֕הי ִמ ֵ֖קּץ
ַא ְרָבִּ֣ﬠים ֑יוֹם ַו ִיְּפַ֣תּח ֹ֔נ ַח ֶאת־ַח֥לּוֹן ַהֵתָּ֖בה ֲאֶ֥שׁר ָעָֽשׂהַ :ו ְיַשׁ ַ֖לּח ֶאת־ָֽהֹע ֵ֑רב
א ָו֔שׁוֹב ַעד־ ְי֥בֶשׁת ַהַ֖מּ ִים ֵמ ַ֥ﬠל ָהָֽא ֶרץַ :ו ְיַשׁ ַ֥לּח ֶאת־ַהיּוֹ ָ֖נה ֵֽמִא֑תּוֹ
ַו ֵיּ ֵ֤צא ָיצוֹ ֙
ִל ְראוֹ ֙
ה ַהיּוָֹ֨נה ָמ ֜נוֹ ַח ְלַכף־
ת ֲה ַ֣קלּוּ ַהַ֔מּ ִים ֵמ ַ֖ﬠל ְפּ ֵ֥ני ָֽהֲא ָדָֽמהְ :ול ֹא־ָֽמְצָא ֩
ַר ְגָ֗להּ ַוָ֤תָּשׁב ֵאָלי֙ו ֶאל־ַהֵתּ ָ֔בה ִכּי־ַ֖מ ִים ַעל־ְפּ ֵ֣ני ָכל־ָה ָ ֑א ֶרץ ַו ִיְּשׁ ַ֤לח ָיד֙וֹ
א ָ ֛תהּ ֵא ָ֖ליו ֶאל־ַהֵתָּֽבהַ :ו ָ֣יֶּחל ֔עוֹד ִשְׁב ַ֥ﬠת ָיִ֖מים ֲאֵח ִ֑רים ַוֹ֛יֶּסף
ַו ִיָּקֶּ֔חָה ַו ָיֵּ֥בא ֹ
ה ְל ֵ֣ﬠת ֶ֔ע ֶרב ְוִה ֵ֥נּה ֲﬠֵלה־
ַשׁ ַ֥לּח ֶאת־ַהיּוֹ ָ֖נה ִמן־ַהֵתָּֽבהַ :וָתּ ֨ב ֹא ֵא ָ֤ליו ַהיּוֹ ָנ ֙
ַ֖ז ִית ָט ָ֣רף ְבּ ִ֑פיָה ַו ֵ֣יּ ַדע ֹ֔נ ַח ִכּי־ ַ֥קלּוּ ַהַ֖מּ ִים ֵמ ַ֥ﬠל ָהָֽא ֶרץַ :ו ִיּ ָ֣יֶּחל ֔עוֹד ִשְׁב ַ֥ﬠת
ח ֶאת־ַהיּוֹ ֔ ָנה ְול ֹא־ ָֽיְס ָ֥פה שׁוּב־ֵא ָ֖ליו ֽעוֹדַ ֠ :ו ְיִpהי ְבַּאַ֨חת
ָיִ֖מים ֲאֵח ִ֑רים ַו ְיַשַׁלּ ֙
ְוֵשׁשׁ־ֵמ֜אוֹת ָשׁ ֗ ָנה ָֽבּ ִראשׁוֹ֙ן ְבֶּאָ֣חד ַלֹ֔ח ֶדשׁ ָֽח ְר֥בוּ ַהַ֖מּ ִים ֵמ ַ֣ﬠל ָה ָ ֑א ֶרץ ַו ָ֤יַּסר
שׁ ַהֵשּׁ ֔ ִני
ֹ֨נ ַ֙ח ֶאת־ִמְכֵ֣סה ַהֵתּ ָ֔בה ַו ַ֕יּ ְרא ְוִה ֵ֥נּה ָֽח ְר֖בוּ ְפּ ֵ֥ני ָֽהֲא ָדָֽמה :וַּבֹ֨ח ֶד ֙
ְבִּשְׁב ָ֧ﬠה ְוֶעְשׂ ִ֛רים ֖יוֹם ַלֹ֑ח ֶדשׁ ָֽיְבָ֖שׁה ָהָֽא ֶרץַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ֱאֹלִ֖הים ֶאל־ֹ֥נ ַח ֵלאֹֽמר:
ֵ֖צא ִמן־ַהֵתּ ָ֑בה ַא ָ֕תּה ְוִאְשְׁתּ ךָ֛ך וָּב ֶ֥ניךָך וּ ְנֵֽשׁי־ָב ֶ֖ניךָך ִאָֽתּךְךָ :כּל־ַֽהַח ָ֨יּה ֲאֶשׁר־
ִאְתּ֜ךָך ִמָכּל־ָבָּ֗שׂר ָבּ֧עוֹף וַּבְבֵּה ָ ֛מה וְּבָכל־ָה ֶ֛רֶמשׂ ָֽהֹרֵ֥משׂ ַעל־ָהָ֖א ֶרץ ַה ְוֵ֣צא
]ַה ְיֵ֣צא[ ִא ָ ֑תּךְך ְוָֽשׁ ְר֣צוּ ָב ָ ֔א ֶרץ וָּפ ֥רוּ ְו ָר֖בוּ ַעל־ָהָֽא ֶרץַ :ו ֵ֖יֵּצא־ֹ֑נ ַח וָּבָנ ֛יו ְוִאְשׁ֥תּוֹ
שׂ ְוָכל־ָה֔עוֹף ֹ֖כּל רוֵֹ֣משׂ ַעל־ָה ָ ֑א ֶרץ
וּ ְנֵֽשׁי־ָב ָ֖ניו ִאֽתּוָֹ :כּל־ַֽהַח ָ֗יּה ָכּל־ָה ֶ֨רֶמ ֙
ְלִמְשְׁפֹּ֣חֵתי ֶ֔הם ָֽיְצ֖אוּ ִמן־ַהֵתָּֽבהַ :ו ִ֥יֶּבן ֹ֛נ ַח ִמ ְזֵ֖בּ ַח ַֽליה ָוֹ֑ה ַו ִיּ ַ ֞קּח ִמֹ֣כּל ׀ ַהְבֵּהָ֣מה
ה ָ֗רה וִּמֹכּל ֙ ָה֣עוֹף ַהָטּ֔הוֹר ַו ַ֥יַּעל ֹעֹ֖לת ַבִּמּ ְזֵֽבּ ַחַ :ו ָ֣יּ ַרח ְיה ָוֹ֘ה ֶאת־ ֵ֣רי ַח
ַהְטּ ֹ
ה ַֽבֲּﬠ֣בוּר
אִpסף ְלַקֵ֨לּל ֤עוֹד ֶאת־ָֽהֲא ָדָמ ֙
ה ָ֜וה ֶאל־ִל֗בּוֹ ֣ל ֹא ֠ ֹ
ַה ִנּיֹzח ַ֒ח ַו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
אִ֥סף ֛עוֹד ְלַה֥כּוֹת ֶאת־ָכּל־ַ֖חי
ָֽהָא ָ֔דם ִ֠כּי ֵ֣יֶצר ֵ֧לב ָֽהָא ָ֛דם ַ֖רע ִמ ְנֻּע ָ֑ריו ְו ֽל ֹא־ ֹ

ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָע ִ ֽשׂיִתיֹ֖ :עד ָכּל־ ְיֵ֣מי ָה ָ ֑א ֶרץ ֶ֡ז ַרע ֠ ְוָקִpציר ְוֹ֨קר ָוֹ֜חם ְו ַ֧ק ִיץ ָוֹ֛ח ֶרף ְו ֥יוֹם
ָו ַ֖ל ְיָלה ֥ל ֹא ִיְשֹֽׁבּתוַּ :ו ְיָ֣ב ֶרךְך ֱאֹל ִ֔הים ֶאת־ֹ֖נ ַח ְוֶאת־ָבּ ָ֑ניו ַו ֧יּ ֹאֶמר ָל ֶ ֛הם ְפּ ֥רוּ וּ ְר֖בוּ
ם ִֽיְה ֶ֔יה ַ֚ﬠל ָכּל־ַח ַ֣יּת ָה ָ ֔א ֶרץ ְו ַ֖ﬠל ָכּל־
וִּמְל֥אוּ ֶאת־ָהָֽא ֶרץ :וּמוֹ ַֽרֲא ֶ֤כם ְוִחְתֶּכ ֙
֣עוֹף ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ְבֹּכל ֩ ֲאֶ֨שׁר ִתּ ְרֹ֧משׂ ָֽהֲא ָד ָ ֛מה וְּבָכל־ ְדּ ֵ֥גי ַה ָ֖יּם ְבּ ֶי ְד ֶ֥כם ִנָֽתּנוָּ :כּל־
שׂ ֲאֶ֣שׁר הוּא־ַ֔חי ָל ֶ֥כם ִֽיְה ֶ֖יה ְלָאְכ ָ֑לה ְכּ ֶ֣י ֶרק ֵ֔עֶשׂב ָנַ֥תִתּי ָל ֶ֖כם ֶאת־ֹֽכּל:
ֶ֨רֶמ ֙
ם ֶא ְדֹ֔רשׁ
שֵׁתיֶכ ֙
ַאךְך־ָבָּ֕שׂר ְבּ ַנְפ֥שׁוֹ ָד֖מוֹ ֥ל ֹא ת ֹא ֵֽכלוְּ :ו ַ ֨אךְך ֶאת־ ִדְּמ ֶ֤כם ְל ַנְפ ֽ ֹ
שׁנּוּ וִּמ ַ֣יּד ָֽהָא ָ֗דם ִמ ַיּ֙ד ִ֣אישׁ ָאִ֔חיו ֶא ְדֹ֖רשׁ ֶאת־ ֶ֥נֶפשׁ
ִמ ַ֥יּד ָכּל־ַח ָ֖יּה ֶא ְד ְר ֶ ֑
שֵׁפ ךְ ֙ך ַ֣דּם ָֽהָא ָ֔דם ָֽבָּא ָ֖דם ָדּ֣מוֹ ִיָשּׁ ֵ֑פךְך ִ֚כּי ְבֶּ֣צֶלם ֱאֹל ִ֔הים ָעָ֖שׂה ֶאת־
ָֽהָא ָֽדםֹ :
ם ֶאל־ֹ֔נ ַח
ָֽהָא ָֽדםְ :וַאֶ֖תּם ְפּ ֣רוּ וּ ְר֑בוּ ִשׁ ְר֥צוּ ָבָ֖א ֶרץ וּ ְרבוּ־ָֽבהַּ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֱאֹלִהי ֙
ְוֶאל־ָבּ ָנ ֥יו ִא֖תּוֹ ֵלאֹֽמרַֽ :וֲא ֕ ִני ִה ְנ ִ֥ני ֵמ ִ֛קים ֶאת־ְבּ ִריִ֖תי ִאְתּ ֶ֑כם ְוֶאת־ ַֽז ְרֲﬠ ֶ֖כם
ה ֲאֶ֣שׁר ִאְתֶּ֔כם ָבּ֧עוֹף ַבְּבֵּה ָ ֛מה וְּבָכל־ַח ַ֥יּת
ַֽאֲח ֵרי ֶֽכםְ :ו ֵ ֨את ָכּל־ ֶ֤נֶפשׁ ַֽהַח ָיּ ֙
ָהָ֖א ֶרץ ִאְתּ ֶ֑כם ִמֹכּל ֙ ֹֽיְצֵ֣אי ַהֵתּ ָ֔בה ְלֹ֖כל ַח ַ֥יּת ָהָֽא ֶרץַֽ :וֲה ִֽקֹמִ֤תי ֶאת־ְבּ ִריִת֙י
שׂר ֖עוֹד ִמֵ֣מּי ַהַמּ֑בּוּל ְול ֹא־ ִֽיְה ֶ֥יה ֛עוֹד ַמ֖בּוּל ְלַשֵׁ֥חת
ִאְתֶּ֔כם ְו ֽל ֹא־ ִיָכּ ֵ֧רת ָכּל־ָבּ ָ ֛
ת ֲאֶשׁר־ֲא ִ֣ני ֹנ ֵ֗תן ֵבּי ִנ֙י וֵּ֣בי ֵניֶ֔כם
ָהָֽא ֶרץַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֱאֹל ִ֗הים ֤ז ֹאת אוֹת־ַהְבּ ִרי ֙
וּ ֵ֛בין ָכּל־ ֶ֥נֶפשׁ ַח ָ֖יּה ֲאֶ֣שׁר ִאְתּ ֶ֑כם ְלֹדֹ֖רת עוֹ ָֽלםֶ :את־ַקְשׁ ִ֕תּי ָנַ֖תִתּי ֶֽבָּע ָ֑נ ן
ה ְל֣אוֹת ְבּ ִ֔רית ֵבּי ִ֖ני וֵּ֥בין ָהָֽא ֶרץְ :וָה ָ֕יה ְבּ ַֽﬠ ֲנ ִ֥ני ָע ָ֖נ ן ַעל־ָה ָ ֑א ֶרץ ְו ִנ ְרֲאָ֥תה
ְוָֽה ְיָת ֙
ַה ֶ֖קֶּשׁת ֶֽבָּע ָֽנ ןְ :ו ָֽזַכ ְרִ֣תּי ֶאת־ְבּ ִרי ִ֗תי ֲאֶ֤שׁר ֵבּי ִנ֙י וֵּ֣בי ֵניֶ֔כם וּ ֵ֛בין ָכּל־ ֶ֥נֶפשׁ ַח ָ֖יּה
ם ְלַמ֔בּוּל ְלַשֵׁ֖חת ָכּל־ָבָּֽשׂרְ :וָֽה ְיָ֥תה ַה ֶ֖קֶּשׁת
שׂר ְול ֹא־ ִֽיְה ֶ֨יה ֤עוֹד ַהַ֨מּ ִי ֙
ְבָּכל־ָבּ ָ ֑
ֶֽבָּע ָ֑נ ן וּ ְרִאי ִ֗תיָה ִל ְזֹכּ֙ר ְבּ ִ֣רית עוָֹ֔לם ֵ֣בּין ֱאֹל ִ֔הים וֵּבי֙ן ָכּל־ ֶ֣נֶפשׁ ַח ָ֔יּה ְבָּכל־
ת ֲאֶ֣שׁר
ָבָּ֖שׂר ֲאֶ֥שׁר ַעל־ָהָֽא ֶרץַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ֱאֹלִ֖הים ֶאל־ֹ֑נ ַח ֤ז ֹאת אוֹת־ַהְבּ ִרי ֙
ם ִמן־
ֲהִקֹ֔מִתי ֵבּי ֕ ִני וֵּ֥בין ָכּל־ָבָּ֖שׂר ֲאֶ֥שׁר ַעל־ָהָֽא ֶרץַ :ו ִֽיְּה ֣יוּ ְב ֵני־ֹ֗נ ַח ַהֹֽיְּצִאי ֙
ַהֵתּ ָ֔בה ֵ֖שׁם ְוָ֣חם ָו ָ֑יֶפת ְוָ֕חם ֖הוּא ֲאִ֥בי ְכ ָֽנַעןְ :שֹׁלָ֥שׁה ֵ֖אֶלּה ְבּ ֵני־ֹ֑נ ַח וֵּמֵ֖אֶלּה
ָֽנְפָ֥צה ָכל־ָהָֽא ֶרץַ :ו ָ֥יֶּחל ֹ֖נ ַח ִ֣אישׁ ָֽהֲא ָד ָ ֑מה ַו ִיַּ֖טּע ָֽכּ ֶרםַ :ו ֵ֥יְּשְׁתּ ִמן־ַה ַ֖יּ ִין ַו ִיְּשׁ ָ֑כּר
ַו ִיְּת ַ֖גּל ְבּ֥תוֹךְך ָֽאֳהֹֽלהַ :ו ַ֗יּ ְרא ָ֚חם ֲאִ֣בי ְכ ֔ ַנַען ֵ֖את ֶע ְר ַ֣ות ָאִ֑ביו ַו ַיּ ֵ֥גּד ִלְשׁ ֵֽני־ֶאָ֖חיו
ח ֵ֨שׁם ָו ֶ֜יֶפת ֶאת־ַהִשְּׂמָ֗לה ַו ָיִּ֨שׂימ֙וּ ַעל־ְשׁ ֶ֣כם ְשׁ ֵני ֶ֔הם ַו ֵֽיְּלכ֙וּ
ַבּֽחוּץַ :ו ִיַּקּ ֩
ם ֲאֹ֣ח ַר ֔ ִנּית ְוֶע ְר ַ֥ות ֲאִביֶ֖הם ֥ל ֹא
ֲאֹ֣ח ַר ֔ ִנּית ַו ְיַכ֕סּוּ ֵ֖את ֶע ְר ַ֣ות ֲאִבי ֶ ֑הם וְּפ ֵניֶה ֙

ָרֽאוַּ :ו ִ֥יּיֶקץ ֹ֖נ ַח ִמ ֵיּי ֑נוֹ ַו ֵ֕יּ ַדע ֵ ֛את ֲאֶשׁר־ ָ֥ﬠָשׂה ֖לוֹ ְבּ֥נוֹ ַהָקָּֽטןַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ָא ֣רוּר
שׁם ִויִ֥הי ְכ ַ֖נַען
ְכּ ָ֑נַען ֶ֥ﬠֶבד ֲﬠָב ִ֖דים ִיְה ֶ֥יה ְלֶאָֽחיוַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ָבּ ֥רוּךְך ְיה ָ֖וֹה ֱאֹ֣לֵהי ֵ ֑
שׁם ִויִ֥הי ְכ ַ֖נַען ֶ֥ﬠֶבד ָֽלמוֹ:
ם ְל ֶ֔יֶפת ְו ִיְשֹׁ֖כּן ְבָּֽאֳהֵלי־ ֵ ֑
ֶ֥ﬠֶבד ָֽלמוַֹ֤ :יְפְתּ ֱאֹלִהי ֙
ת ָשׁ ֔ ָנה ַֽוֲחִמִ֖שּׁים ָשׁ ָֽנהַֽ :ו ְיִה֙י ָכּל־ ְיֵמי־ֹ֔נ ַח
ַֽו ְיִחי־ֹ֖נ ַח ַאַ֣חר ַהַמּ֑בּוּל ְשׁ֤לשׁ ֵמאוֹ ֙
ה ֽתּוְֹלֹ֣דת ְבּ ֵני־ֹ֔נ ַח ֵ֖שׁם ָ֣חם
ת ָשׁ ֔ ָנה ַֽוֲחִמִ֖שּׁים ָשׁ ָ֑נה ַו ָיֹּֽמתְ :ו ֵ ֨אֶלּ ֙
ְתַּ֤שׁע ֵמאוֹ ֙
ָו ָ֑יֶפת ַו ִיּ ָֽוְּל ֥דוּ ָל ֶ ֛הם ָבּ ִ֖נים ַאַ֥חר ַהַמּֽבּוּלְ :בּ ֵ֣ני ֶ֔יֶפת ֹ֣גֶּמר וָּמ ֔גוֹג וָּמ ַ֖די ְו ָי ָ֣ו ן ְוֻת ָ֑בל
ת ַג ְרָֽמה :וְּב ֵ֥ני ָי ָ֖ו ן ֱאִליָ֣שׁה ְוַת ְרִ֑שׁישׁ
וֶּ֖מֶשׁךְך ְוִתי ָֽרס :וְּב ֵ֖ני ֹ֑גֶּמר ַאְשְׁכּ ַ֥נז ְו ִרי ַ֖פת ְו ֽ ֹ
שׁ ֑נוֹ ְלִמְשְׁפֹּחָ֖תם
ם ְבַּא ְרֹצ ָ֔תם ִ֖אישׁ ִלְל ֹ
ִכִּ֖תּים ְוֹֽד ָד ִֽניםֵ֠ :מ ֵpאֶלּה ִנְפ ְר֞דוּ ִא ֵ֤יּי ַהגּוֹ ִי ֙
א ַֽוֲח ִויָ֔לה ְוַסְבָ֥תּה
ְבּ ֽגוֹ ֵיֶֽהם :וְּב ֵ֖ני ָ֑חם ֥כּוּשׁ וִּמְצ ַ֖ר ִים וּ֥פוּט וְּכ ָֽנַען :וְּב ֵ֣ני ֗כוּשׁ ְסָב ֙
ְו ַרְעָ֖מה ְוַסְבְתּ ָ֑כא וְּב ֵ֥ני ַרְעָ֖מה ְשָׁ֥בא וּ ְד ָֽדןְ :ו֖כוּשׁ ָי ַ֣לד ֶאת־ ִנְמֹ֑רד ֣הוּא ֵהֵ֔חל
ִלְה ֥יוֹת ִגֹּ֖בּר ָבָּֽא ֶרץֽ :הוּא־ָה ָ֥יה ִגֹּבּר־ַ֖צ ִיד ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ַעל־ֵכּ֙ן ֵֽיָאַ֔מר ְכּ ִנְמֹ֛רד
ִגּ֥בּוֹר ַ֖צ ִיד ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהַ :וְתּ ִ֨הי ֵראִ֤שׁית ַמְמַלְכתּ֙וֹ ָבּ ֶ֔בל ְוֶ֖א ֶרךְך ְוַא ַ֣כּד ְוַכְל ֶ֑נה
ְבֶּ֖א ֶרץ ִשׁ ְנ ָֽﬠרִ :מן־ָהָ֥א ֶרץ ַהִ֖הוא ָיָ֣צא ַא֑שּׁוּר ַו ִ֨יֶּב֙ן ֶאת־ ִ֣ני ְנ ֵ֔וה ְוֶאת־ ְרֹחֹ֥בת
ִ֖ﬠיר ְוֶאת־ ָֽכַּלחְֽ :וֶאת־ ֶ֕רֶסן ֵ֥בּין ִֽני ְנ ֵ֖וה וֵּ֣בין ָ֑כַּלח ִ֖הוא ָהִ֥ﬠיר ַה ְגֹּד ָֽלה :וִּמְצ ַ֡ר ִים
ָיַ֞לד ֶאת־לוּ ִ֧דים ְוֶאת־ֲﬠ ָנִ֛מים ְוֶאת־ְלָהִ֖בים ְוֶאת־ ַנְפֻתּ ִ ֽחיםְֽ :וֶאת־ַפְּת ֻרִ֞סים
תּ ִֽרים :וְּכ ֗ ַנַען ָי ַ֛לד ֶאת־
שּׁם ְפִּלְשִׁ֖תּים ְוֶאת־ַכְּפ ֹ
ְוֶאת־ַכְּסֻלִ֗חים ֲאֶ֨שׁר ָֽיְצ֥אוּ ִמ ָ ֛
ִציֹ֥דן ְבֹּכ ֖רוֹ ְוֶאת־ֵֽחתְ :וֶאת־ַה ְיבוִּס֙י ְוֶאת־ָ֣הֱאֹמ ִ֔רי ְוֵ֖את ַה ִגּ ְר ָגּ ִ ֽשׁיְ :וֶאת־ַֽהִח ִ֥וּי
ְוֶאת־ָֽהַע ְר ִ֖קי ְוֶאת־ַהִסּי ִֽניְ :וֶאת־ָֽהַא ְר ָו ִ֥די ְוֶאת־ַהְצָּמ ִ֖רי ְוֶאת־ַֽהֲחָמִ֑תי ְוַאַ֣חר
ָנֹ֔פצוּ ִמְשְׁפּ֖חוֹת ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִֽניַ :ו ְיִ֞הי ְגּ֤בוּל ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִנ֙י ִמִצּיֹ֔דן ֹֽבֲּא ָ֥כה ְג ָ֖ר ָרה ַעד־ַעָ֑זּה
ֹֽבֲּאָ֞כה ְסֹ֧דָמה ַֽוֲﬠֹמ ָ֛רה ְוַא ְדָ֥מה וְּצֹב ִ֖ים ַעד־ ָֽלַשׁעֵ֣ :אֶלּה ְב ֵני־ָ֔חם ְלִמְשְׁפֹּחָ֖תם
שֹׁנ ָ ֑תם ְבַּא ְרֹצָ֖תם ְבּ ֽגוֹ ֵיֶֽהם :וְּלֵ֥שׁם ֻי ַ֖לּד ַגּם־֑הוּא ֲאִב֙י ָכּל־ְבּ ֵני־ֵ֔עֶבר ֲאִ֖חי
ִלְל ֽ ֹ
ֶ֥יֶפת ַה ָגּ ֽדוֹלְ :בּ ֵ֥ני ֵ֖שׁם ֵעי ָ֣לם ְוַא֑שּׁוּר ְוַא ְרַפְּכַ֖שׁד ְו֥לוּד ַֽוֲא ָֽרם :וְּב ֵ֖ני ֲא ָ֑רם ֥עוּץ
שַׁלח ְוֶ֖שַׁלח ָי ַ֥לד ֶאת־ ֵֽﬠֶבר :וְּל ֵ֥ﬠֶבר
ְו֖חוּל ְו ֶ֥גֶתר ָוַֽמשְׁ :וַא ְרַפְּכַ֖שׁד ָי ַ֣לד ֶאת־ ָ ֑
ֻי ַ֖לּד ְשׁ ֵ֣ני ָב ִ֑נים ֵ֣שׁם ָֽהֶאָ֞חד ֶ֗פֶּלג ִ֤כּי ְב ָיָמי֙ו ִנְפְל ָ֣גה ָה ָ ֔א ֶרץ ְוֵ֥שׁם ָאִ֖חיו ָיְקָֽטן:
שֶׁלף ְוֶאת־ֲחַצ ְרָ֖מ ֶות ְוֶאת־ ָֽי ַרחְ :וֶאת־
ְו ָיְקָ֣טן ָיַ֔לד ֶאת־ַאְלמוֹ ָ֖דד ְוֶאת־ ָ ֑
ֲהדוֹ ָ֥רם ְוֶאת־אוּ ָ֖זל ְוֶאת־ ִדְּק ָֽלהְ :וֶאת־עוָֹ֥בל ְוֶאת־ֲא ִ ֽביָמֵ֖אל ְוֶאת־ְשָֽׁבא:

ְוֶאת־אוִֹ֥פר ְוֶאת־ֲח ִוי ָ֖לה ְוֶאת־יוֹ ָ֑בב ָכּל־ֵ֖אֶלּה ְבּ ֵ֥ני ָיְקָֽטןַ :ו ְיִ֥הי ֽמוָֹשָׁ֖בם
שֹׁנ ָ ֑תם
שׁא ֹֽבֲּא ָ֥כה ְס ָ֖פ ָרה ַ֥הר ַה ֶֽקּ ֶדםֵ֣ :אֶלּה ְבֵני־ֵ֔שׁם ְלִמְשְׁפֹּחָ֖תם ִלְל ֽ ֹ
ִמֵמּ ָ ֑
ְבַּא ְרֹצָ֖תם ְל ֽגוֹ ֵיֶֽהםֵ֣ :אֶלּה ִמְשְׁפֹּ֧חת ְבּ ֵני־ֹ֛נ ַח ְלֽתוְֹלֹדָ֖תם ְבּ ֽגוֹ ֵי ֶ ֑הם וֵּמ ֵ ֗אֶלּה
ִנְפ ְר ֧דוּ ַהגּוֹ ִ֛ים ָבָּ֖א ֶרץ ַאַ֥חר ַהַמּֽבּוּלַ :ו ְיִ֥הי ָכל־ָהָ֖א ֶרץ ָשׂ ָ֣פה ֶא ָ֑חת וּ ְדָב ִ֖רים
ֲאָח ִֽדיםַ :ו ְיִ֖הי ְבּ ָנְס ָ֣ﬠם ִמ ֶ֑קּ ֶדם ַו ִיְּמְצ֥אוּ ִבְק ָ֛ﬠה ְבֶּ֥א ֶרץ ִשׁ ְנ ָ֖ﬠר ַו ֵ֥יְּשׁבוּ ָֽשׁם:
ַו ֽיּ ֹאְמ֞רוּ ִ֣אישׁ ֶאל־ ֵרֵ֗עהוּ ָ֚הָבה ִנְלְבּ ָ֣נה ְלֵב ֔ ִנים ְו ִנְשׂ ְר ָ֖פה ִלְשׂ ֵר ָ֑פה ַוְתּ ִ֨הי ָלֶ֤הם
ה ְל ָ ֔אֶבן ְוַ֣הֵחָ֔מר ָה ָ֥יה ָלֶ֖הם ַלֹֽחֶמרַ :ו ֽיּ ֹאְמ֞רוּ ָ֣הָבה ׀ ִנְב ֶנה־ ָ֣לּנוּ ִ֗עיר
ַהְלֵּב ָנ ֙
שׁם ֶפּן־ ָנ֖פוּץ ַעל־ְפּ ֵ֥ני ָכל־ָהָֽא ֶרץַ :ו ֵ֣יּ ֶרד
וִּמ ְג ָדּל ֙ ְור ֹא֣שׁוֹ ַבָשַּׁ֔מ ִים ְו ַֽנֲﬠֶשׂה־ ָ֖לּנוּ ֵ ֑
ה ָ֗וה
את ֶאת־ָהִ֖ﬠיר ְוֶאת־ַהִמּ ְג ָ֑דּל ֲאֶ֥שׁר ָבּ ֖נוּ ְבּ ֵ֥ני ָֽהָא ָֽדםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ה ָ֔וה ִל ְר ֥ ֹ
ְי ֹ
ה ֽל ֹא־ ִיָבֵּ֣צר ֵמ ֶ֔הם
ת ְלֻכָ֔לּם ְו ֶ֖זה ַֽהִח ָ֣לּם ַֽלֲﬠ֑שׂוֹת ְוַעָתּ ֙
ֵ֣הן ַ֤ﬠם ֶאָח֙ד ְוָשׂ ָ֤פה ַאַח ֙
ֹ֛כּל ֲאֶ֥שׁר ָֽי ְז֖מוּ ַֽלֲﬠֽשׂוֹתָ֚ :הָבה ֵֽנ ְר ָ֔דה ְו ָֽנְב ָ֥לה ָ֖שׁם ְשָׂפ ָ ֑תם ֲאֶשׁ֙ר ֣ל ֹא ִיְשְׁמ֔עוּ
א ָ ֛תם ִמָ֖שּׁם ַעל־ְפּ ֵ֣ני ָכל־ָה ָ ֑א ֶרץ ַֽו ַיְּח ְדּ֖לוּ ִלְבֹ֥נת
ה ָ֥וה ֹ
ִ֖אישׁ ְשׂ ַ֥פת ֵר ֵֽﬠהוַּ :ו ָ֨יֶּפץ ְי ֹ
ם
שׁם ָבּ ַ֥לל ְיה ָ֖וֹה ְשׂ ַ֣פת ָכּל־ָה ָ ֑א ֶרץ וִּמָשּׁ ֙
הּ ָבּ ֶ֔בל ִכּי־ ָ ֛
ָה ִ ֽﬠירַ :על־ֵ֞כּן ָק ָ֤רא ְשָׁמ ֙
ה ָ֔וה ַעל־ְפּ ֵ֖ני ָכּל־ָהָֽא ֶרץֵ֚ :אֶלּה ֽתּוְֹלֹ֣דת ֵ֔שׁם ֵ֚שׁם ֶבּן־ְמַ֣את ָשׁ ֔ ָנה
ֱהִפיָ֣צם ְי ֹ
שׁד ְשׁ ָנַ֖ת ִים ַאַ֥חר ַהַמּֽבּוּלַֽ :ו ְיִחי־ֵ֗שׁם ַֽאֲח ֵר֙י ֽהוִֹלי ֣דוֹ ֶאת־
ַו ֖יּוֶֹלד ֶאת־ַא ְרַפְּכ ָ ֑
ַא ְרַפְּכָ֔שׁד ֲחֵ֥משׁ ֵמ֖אוֹת ָשׁ ָ֑נה ַו ֥יּוֶֹלד ָבּ ִ֖נים וָּב ֽנוֹתְ :וַא ְרַפְּכַ֣שׁד ַ֔חי ָחֵ֥משׁ
וְּשֹׁלִ֖שׁים ָשׁ ָ֑נה ַו ֖יּוֶֹלד ֶאת־ָֽשַׁלחַ :ו ְיִ֣חי ַא ְרַפְּכַ֗שׁד ַֽאֲח ֵר֙י ֽהוִֹלי ֣דוֹ ֶאת־ֶ֔שַׁלח
ָשֹׁ֣לשׁ ָשׁ ֔ ִנים ְוַא ְרַ֥בּע ֵמ֖אוֹת ָשׁ ָ֑נה ַו ֥יּוֶֹלד ָבּ ִ֖נים וָּבֽנוֹתְ :וֶ֥שַׁלח ַ֖חי ְשֹׁלִ֣שׁים
ָשׁ ָ֑נה ַו ֖יּוֶֹלד ֶאת־ ֵֽﬠֶברַֽ :ו ְיִחי־ֶ֗שַׁלח ַֽאֲח ֵר֙י ֽהוִֹלי ֣דוֹ ֶאת־ֵ֔עֶבר ָשֹׁ֣לשׁ ָשִׁ֔נים
ְוַא ְרַ֥בּע ֵמ֖אוֹת ָשׁ ָ֑נה ַו ֥יּוֶֹלד ָבּ ִ֖נים וָּב ֽנוֹתַֽ :ו ְיִחי־ֵ֕עֶבר ַא ְרַ֥בּע וְּשׁלִ֖שׁים ָשׁ ָ֑נה
ַו ֖יּוֶֹלד ֶאת־ ָֽפֶּלגַֽ :ו ְיִחי־ֵ֗עֶבר ַֽאֲח ֵר֙י ֽהוִֹלי ֣דוֹ ֶאת־ֶ֔פֶּלג ְשׁלִ֣שׁים ָשׁ ֔ ָנה ְוַא ְרַ֥בּע
ֵמ֖אוֹת ָשׁ ָ֑נה ַו ֥יּוֶֹלד ָבִּ֖נים וָּבֽנוֹתַֽ :ו ְיִחי־ ֶ֖פֶלג ְשֹׁלִ֣שׁים ָשׁ ָ֑נה ַו ֖יּוֶֹלד ֶאת־ ְרֽעוּ:
ַֽו ְיִחי־ֶ֗פֶלג ַֽאֲח ֵר֙י ֽהוִֹלי ֣דוֹ ֶאת־ ְר֔עוּ ֵ֥תַּשׁע ָשׁ ִ֖נים וָּמאַ֣ת ִים ָשׁ ָ֑נה ַו ֥יּוֶֹלד ָבּ ִ֖נים
וָּב ֽנוֹתַ :ו ְיִ֣חי ְר֔עוּ ְשַׁ֥תּ ִים וְּשֹׁלִ֖שׁים ָשׁ ָ֑נה ַו ֖יּוֶֹלד ֶאת־ְשׂ ֽרוּגַ :ו ְיִ֣חי ְר֗עוּ ַֽאֲח ֵר֙י
ֽהוִֹלי ֣דוֹ ֶאת־ְשׂ֔רוּג ֶ֥שַׁבע ָשׁ ִ֖נים וָּמאַ֣ת ִים ָשׁ ָ֑נה ַו ֥יּוֶֹלד ָבּ ִ֖נים וָּב ֽנוֹתַ :ו ְיִ֥חי ְשׂ ֖רוּג
ְשֹׁלִ֣שׁים ָשׁ ָ֑נה ַו ֖יּוֶֹלד ֶאת־ָנֽחוֹרַ :ו ְיִ֣חי ְשׂ֗רוּג ַֽאֲח ֵ֛רי ֽהוִֹלי ֥דוֹ ֶאת־ ָנ֖חוֹר ָמאַ֣ת ִים

ָשׁ ָ֑נה ַו ֥יּוֶֹלד ָבּ ִ֖נים וָּב ֽנוֹתַ :ו ְיִ֣חי ָנ֔חוֹר ֵ֥תַּשׁע ְוֶעְשׂ ִ֖רים ָשׁ ָ֑נה ַו ֖יּוֶֹלד ֶאת־ָֽתּ ַרח:
ַו ְיִ֣חי ָנ֗חוֹר ַֽאֲח ֵר֙י ֽהוִֹלי ֣דוֹ ֶאת־ ֶ֔תּ ַרח ְתַּֽשׁע־ֶעְשׂ ֵ֥רה ָשׁ ָ֖נה וְּמַ֣את ָשׁ ָ֑נה ַו ֥יּוֶֹלד
ָבּ ִ֖נים וָּב ֽנוֹתַֽ :ו ְיִחי־ֶ֖ת ַרח ִשְׁבִ֣ﬠים ָשׁ ָ֑נה ַו ֨יּוֶֹל֙ד ֶאת־ַאְב ָ֔רם ֶאת־ ָנ֖חוֹר ְוֶאת־
ה ֽתּוְֹלֹ֣דת ֶ֔תּ ַרח ֶ֚תּ ַרח הוִֹ֣ליד ֶאת־ַאְב ָ֔רם ֶאת־ ָנ֖חוֹר ְוֶאת־ָה ָ֑רן
ָה ָֽרןְ :ו ֵ ֨אֶלּ ֙
ְוָה ָ֖רן הוִֹ֥ליד ֶאת־ֽלוֹטַ :ו ָ֣יָּמת ָה ָ֔רן ַעל־ְפּ ֵ֖ני ֶ֣תּ ַרח ָאִ֑ביו ְבֶּ֥א ֶרץ ֽמוַֹל ְד֖תּוֹ ְבּ֥אוּר
ם ָשׂ ָ֔רי ְוֵ֤שׁם ֵֽאֶשׁת־
ַכְּשׂ ִֽדּיםַ :ו ִיּ ַ ֨קּח ַאְב ָ֧רם ְו ָנ֛חוֹר ָלֶ֖הם ָנִ֑שׁים ֵ֤שׁם ֵֽאֶשׁת־ַאְב ָר ֙
ָנחוֹ֙ר ִמְלָ֔כּה ַבּת־ָה ָ֥רן ֲא ִ ֽבי־ִמְל ָ֖כּה ַֽוֲאִ֥בי ִיְס ָֽכּהַ :וְתִּ֥הי ָשׂ ַ֖רי ֲﬠ ָק ָ֑רה ֵ֥אין ָ֖להּ
ת ָשׂ ַ֣רי ַכָּלּ֔תוֹ
ָו ָֽלדַ :ו ִיּ ַ ֨קּח ֶ֜תּ ַרח ֶאת־ַאְב ָ֣רם ְבּ ֗נוֹ ְוֶאת־֤לוֹט ֶבּן־ָה ָר֙ן ֶבּן־ְבּ ֔נוֹ ְוֵא ֙
ת ַ֣א ְרָצה ְכּ ֔ ַנַען ַו ָיֹּ֥באוּ ַעד־
ֵ֖אֶשׁת ַאְב ָ֣רם ְבּ ֑נוֹ ַו ֵיְּצ֨אוּ ִא ָ֜תּם ֵמ֣אוּר ַכְּשׂ ִ֗דּים ָלֶ֨לֶכ ֙
ָח ָ֖רן ַו ֵ֥יְּשׁבוּ ָֽשׁםַ :ו ִֽיְּה ֣יוּ ְיֵמי־ ֶ֔ת ַרח ָחֵ֥משׁ ָשׁ ִ֖נים וָּמאַ֣ת ִים ָשׁ ָ֑נה ַו ָ֥יָּמת ֶ֖תּ ַרח
ה ֶאל־ַאְב ָ֔רם ֶלךְך־ְל ךָ֛ך ֵֽמַא ְרְצ ךָ֥ך וִּמֽמּוַֹל ְדְתּ֖ךָך וִּמֵ֣בּית ָאִ֑ביךָך
ְבָּח ָֽרןַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
ֶאל־ָהָ֖א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ַא ְרֶֽאָךְּ :וֶֽאֶעְשׂ ךָ ֙ך ְל ֣גוֹי ָגּ֔דוֹל ַֽוֲאָ֣ב ֶרְכ֔ךָך ַֽוֲא ַג ְדּ ָ֖לה ְשׁ ֶ ֑מךָך ֶֽוְה ֵ֖יה
אר ְו ִנְב ְר֣כוּ ְב֔ךָך ֹ֖כּל ִמְשְׁפֹּ֥חת ָֽהֲא ָדָֽמה:
ה ְמָ֣ב ֲרֶ֔כיךָך וְּמַקֶלְּל֖ךָך ָא ֑ ֹ
ְבּ ָר ָֽכהַֽ :וֲאָֽב ְרָכ ֙
ם
ה ָ֔וה ַו ֵ֥יֶּלךְך ִא֖תּוֹ ֑לוֹט ְוַאְב ָ֗רם ֶבּן־ָחֵ֤משׁ ָשׁ ִני ֙
ַו ֵ֣יֶּלךְך ַאְב ָ֗רם ַֽכֲּאֶ֨שׁר ִדּ ֶ֤בּר ֵאָלי֙ו ְי ֹ
ם ֶאת־ָשׂ ַ֨רי ִאְשׁ֜תּוֹ ְוֶאת־֣לוֹט ֶבּן־
ְוִשְׁבִ֣ﬠים ָשׁ ֔ ָנה ְבֵּצא֖תוֹ ֵֽמָח ָֽרןַ :ו ִיּ ַ֣קּח ַאְב ָר ֩
ם ֲאֶ֣שׁר ָרָ֔כשׁוּ ְוֶאת־ַה ֶ֖נֶּפשׁ ֲאֶשׁר־ָע֣שׂוּ ְב ָ֑ח ָרן ַו ֵֽיְּצ֗אוּ
ָאִ֗חיו ְוֶאת־ָכּל־ ְרכוָּשׁ ֙
ם ָבּ ָ ֔א ֶרץ ַ֚ﬠד ְמ֣קוֹם ְשֶׁ֔כם
ת ַ֣א ְרָצה ְכּ ֔ ַנַען ַו ָיֹּ֖באוּ ַ֥א ְרָצה ְכּ ָֽנַעןַ :ו ַיֲּﬠֹ֤בר ַאְב ָר ֙
ָלֶ֨לֶכ ֙
ה ֶאל־ַאְב ָ֔רם ַו ֕יּ ֹאֶמר ְל ַ֨ז ְרֲﬠ֔ךָך
ַ֖ﬠד ֵא֣לוֹן מוֹ ֶ֑רה ְוַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִ֖ני ָ֥אז ָבָּֽא ֶרץַ :ו ֵיּ ָ֤רא ְיה ָוֹ ֙
ם ִמ ְז ֵ֔בּ ַח ַֽליה ָ֖וֹה ַה ִנּ ְרֶ֥אה ֵא ָֽליוַ :ו ַיְּע ֵ֨תּק ִמָ֜שּׁם
ֶאֵ֖תּן ֶאת־ָהָ֣א ֶרץ ַה ֑זּ ֹאת ַו ִ֤יֶּבן ָשׁ ֙
ם ְוָה ַ֣ﬠי ִמ ֶ ֔קּ ֶדם ַו ִֽיֶּבן־ָ֤שׁם
ָה ָ֗ה ָרה ִמ ֶ֛קּ ֶדם ְלֵבית־ֵ֖אל ַו ֵ֣יּט ָֽאֳהֹ֑לה ֵבּית־ֵ֤אל ִמ ָיּ ֙
ה ָ֔וה ַו ִיּ ְק ָ֖רא ְבֵּ֥שׁם ְיה ָֽוֹהַ :ו ִיַּ֣סּע ַאְב ָ֔רם ָה֥לוֹךְך ְו ָנ֖סוֹ ַע ַה ֶֽנּ ְגָבּהַ :ו ְיִ֥הי
ִמ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח ַֽלי ֹ
ה ָל ֣גוּר ָ֔שׁם ִ ֽכּי־ָכֵ֥בד ָֽה ָר ָ֖ﬠב ָבָּֽא ֶרץַ :ו ְי ִ֕הי
ָר ָ֖ﬠב ָבּ ָ ֑א ֶרץ ַו ֵ֨יּ ֶרד ַאְב ָ֤רם ִמְצ ַ֨ר ְיָמ ֙
ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִה ְק ִ֖ריב ָל֣בוֹא ִמְצ ָ֑ר ְיָמה ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ָשׂ ַ֣רי ִאְשׁ֔תּוֹ ִה ֵנּה־ ָ֣נא ָי ַ֔דְעִתּי ִ֛כּי
אָת ךְ ֙ך ַהִמְּצ ִ֔רים ְוָֽאְמ ֖רוּ ִאְשׁ֣תּוֹ ֑ז ֹאת
ִאָ֥שּׁה ְיַפת־ַמ ְרֶ֖אה ָֽאְתְּ :וָה ָ֗יה ִ ֽכּי־ ִי ְר֤אוּ ֹ
אָ֥תךְך ְיַח ֽיּוִּ :אְמ ִרי־ ָ֖נא ֲאֹ֣חִתי ָ ֑אְתּ ְלַ֨מַע֙ן ִֽייַטב־ִ֣לי ַֽבֲﬠבוּ ֵ֔רךְך
אִ֖תי ְו ֹ
ְוָֽה ְר֥גוּ ֹ
ם ֶאת־
ְוָֽח ְיָ֥תה ַנְפִ֖שׁי ִבּ ְגָל ֵֽלךְךַ :ו ְי ִ֕הי ְכּ֥בוֹא ַאְב ָ֖רם ִמְצ ָ֑ר ְיָמה ַו ִיּ ְר֤אוּ ַהִמְּצ ִרי ֙

אָ֖תהּ ֶאל־
הּ ָשׂ ֵ֣רי ַפ ְרֹ֔עה ַו ְיַֽהֲל֥לוּ ֹ
אָת ֙
אדַ :ו ִיּ ְר֤אוּ ֹ
ָ֣הִאָ֔שּׁה ִ ֽכּי־ ָי ָ֥פה ִ֖הוא ְמ ֽ ֹ
ַפּ ְרֹ֑עה ַוֻתּ ַ֥קּח ָֽהִאָ֖שּׁה ֵ֥בּית ַפּ ְרֹֽעה :וְּלַאְב ָ֥רם ֵהיִ֖טיב ַֽבֲּﬠבוּ ָ֑רהּ ַֽו ְיִהי־֤לוֹ צ ֹאן־
תֹ֖נת וּ ְגַמ ִֽלּיםַ :ו ְי ַנ ַ֨גּע ְיה ָ֧וֹה ׀ ֶאת־ַפּ ְרֹ֛עה
ם וְּשָׁפֹ֔חת ַֽוֲא ֹ
וָּבָק֙ר ַֽוֲחֹמ ִ֔רים ַֽוֲﬠָב ִדי ֙
ה
ְנ ָגִ֥ﬠים ְגֹּדִ֖לים ְוֶאת־ֵבּי֑תוֹ ַעל־ ְדַּ֥בר ָשׂ ַ֖רי ֵ֥אֶשׁת ַאְב ָֽרםַ :ו ִיּ ְק ָ֤רא ַפ ְרֹע ֙
ְלַאְב ָ֔רם ַו ֕יּ ֹאֶמר ַמה־ ֖זּ ֹאת ָעִ֣שׂיָת ִ֑לּי ָ֚לָמּה ֽל ֹא־ִה ַ֣גּ ְדָתּ ִ֔לּי ִ֥כּי ִאְשְׁתּ֖ךָך ִ ֽהוא:
שּׁה ְוַע ָ֕תּה ִה ֵ֥נּה ִאְשְׁתּ֖ךָך ַ֥קח
א ָ ֛תהּ ִ֖לי ְלִא ָ ֑
תּ ֲאֹ֣חִתי ִ֔הוא ָֽוֶא ַ֥קּח ֹ
ָלָ֤מה ָאַ֨מ ְר ָ ֙
א֛תוֹ ְוֶאת־ִאְשׁ֖תּוֹ ְוֶאת־ָכּל־ֲאֶשׁר־
ָו ֵֽלךְךַ :ו ְיַ֥צו ָע ָ֛ליו ַפּ ְרֹ֖עה ֲא ָנִ֑שׁים ַו ְיַשְׁלּ֥חוּ ֹ
ֽלוַֹ :ו ַrיַּעל ֩ ַאְב ָ֨רם ִמִמְּצ ַ֜ר ִים ֠הוּא ְוִאְשׁ֧תּוֹ ְוָכל־ֲאֶשׁר־֛לוֹ ְו֥לוֹט ִע֖מּוֹ ַה ֶֽנּ ְגָבּה:
אד ַבִּמְּק ֕ ֶנה ַבּ ֶ֖כֶּסף וַּב ָזָּֽהבַ :ו ֵ֨יֶּל ךְ ֙ך ְלַמָסָּ֔עיו ִמ ֶ֖נּ ֶגב ְוַעד־ֵבּית־
ְוַאְב ָ֖רם ָכֵּ֣בד ְמ ֑ ֹ
ה ַבְּתִּחָ֔לּה ֵ֥בּין ֵבּית־ֵ֖אל וֵּ֥בין ָה ָֽﬠי:
ֵ ֑אל ַעד־ַהָמּ֗קוֹם ֲאֶשׁר־ ָ֨ה ָיה ָ֤שׁם ָֽאֳהֹל ֙
שׁם ַאְב ָ֖רם ְבֵּ֥שׁם
שׁ ָ֑נה ַו ִיּ ְק ָ֥רא ָ ֛
ם ַהִמּ ְז ֵ֔בּ ַח ֲאֶשׁר־ ָ֥ﬠָשׂה ָ֖שׁם ָבּ ִֽרא ֹ
ֶאל־ְמקוֹ ֙
אָה ִ ֽליםְ :ו ֽל ֹא־ ָנָ֥שׂא
ה ֵ֖לךְך ֶאת־ַאְב ָ֑רם ָה ָ֥יה צ ֹאן־וָּב ָ֖קר ְו ֽ ֹ
ְיה ָֽוֹהְ :ו ַ֨גם־ְל֔לוֹט ַֽה ֹ
ם ָ֔רב ְו ֥ל ֹא ָֽיְכ֖לוּ ָלֶ֥שֶׁבת ַיְח ָֽדּו:
א ָ ֛תם ָהָ֖א ֶרץ ָלֶ֣שֶׁבת ַיְח ָ֑דּו ִ ֽכּי־ָה ָ֤יה ְרכוָּשׁ ֙
ֹ
ַֽו ְיִהי־ ִ֗ריב ֵ֚בּין ֹר ֵ֣ﬠי ִמ ְק ֵֽנה־ַאְב ָ֔רם וֵּ֖בין ֹר ֵ֣ﬠי ִמְק ֵנה־֑לוֹט ְוַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִנ֙י ְוַהְפּ ִר ִ֔זּי ָ֖אז
ה ֵבּי ִ֣ני וֵּבי ֔ ֶנךָך וֵּ֥בין
יֵ֥שׁב ָבָּֽא ֶרץַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ַאְב ָ֜רם ֶאל־֗לוֹט ַאל־ ֨ ָנא ְתִ֤הי ְמ ִריָב ֙
ֹר ַ֖ﬠי וֵּ֣בין ֹר ֶ֑ﬠיךָך ִ ֽכּי־ֲא ָנִ֥שׁים ַאִ֖חים ֲא ָֽנְחנוֲּ :ה ֤ל ֹא ָכל־ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ְלָפ ֔ ֶניךָך ִה ָ֥פּ ֶרד ָ֖נא
ֵֽמָע ָ֑לי ִאם־ַהְשּׂ ֣מ ֹאל ְוֵאיִ֔מ ָנה ְוִאם־ַה ָיִּ֖מין ְוַאְשְׂמ ִ ֽאיָלהַ :ו ִיָּשּׂא־֣לוֹט ֶאת־
ה ָ֗וה ֶאת־
א ֶאת־ָכּל־ִכּ ַ֣כּר ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ִ֥כּי ֻכ ָ֖לּהּ ַמְשׁ ֶ֑קה ִלְפ ֵ֣ני ׀ ַשֵׁ֣חת ְי ֹ
ֵעי ֗ ָניו ַו ַיּ ְר ֙
ה ְכֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ֹֽבֲּא ָ֖כה ֹֽצַערַ :ו ִיְּבַחר־֣לוֹ ֗לוֹט ֵ֚את
ם ְוֶאת־ֲﬠֹמ ָ֔רה ְכּ ַגן־ ְיה ָוֹ ֙
ְסֹד ֙
ָכּל־ִכּ ַ֣כּר ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ַו ִיַּ֥סּע ֖לוֹט ִמ ֶ֑קּ ֶדם ַו ִיּ ָ֣פּ ְר֔דוּ ִ֖אישׁ ֵמ ַ֥ﬠל ָא ִ ֽחיוַ :אְב ָ֖רם ָיַ֣שׁב
ְבֶּֽא ֶרץ־ְכּ ָ֑נַען ְו֗לוֹט ָיַשׁ֙ב ְבָּע ֵ֣רי ַהִכָּ֔כּר ַֽו ֶֽיֱּאַ֖הל ַעד־ְסֹֽדםְ :וַא ְנֵ֣שׁי ְסֹ֔דם ָרִ֖ﬠים
ה ָ֞וה ָאַ֣מר ֶאל־ַאְב ָ֗רם ַֽאֲח ֵר֙י ִה ָֽפּ ֶרד־֣לוֹט ֵֽמִע֔מּוֹ
אדַֽ :וי ֹ
ְוַחָטִּ֑אים ַֽליה ָ֖וֹה ְמ ֽ ֹ
שׁם ָצֹ֥פ ָנה ָו ֶ֖נ ְגָבּה ָו ֵ֥ק ְדָמה
ָשׂא־ ָ֤נא ֵעי ֨ ֶני ךָ ֙ך וּ ְר ֵ ֔אה ִמן־ַהָמּ ֖קוֹם ֲאֶשׁר־ַאָ֣תּה ָ ֑
ָו ָֽיָמּהִ֧ :כּי ֶאת־ָכּל־ָה ָ ֛א ֶרץ ֲאֶשׁר־ַאָ֥תּה ֹרֶ֖אה ְל ךָ֣ך ֶאְתּ ֶ֑נ ָנּה ֽוְּל ַז ְרֲﬠ֖ךָך ַעד־עוֹ ָֽלם:
ת ֶאת־ֲﬠ ַ֣פר
ְוַשְׂמִ֥תּי ֶאת־ ַֽז ְרֲﬠ֖ךָך ַֽכֲּﬠ ַ֣פר ָה ָ ֑א ֶרץ ֲאֶ֣שׁר ׀ ִאם־יוּ ַ֣כל ִ ֗אישׁ ִלְמנוֹ ֙
ָה ָ ֔א ֶרץ ַגּם־ ַֽז ְרֲﬠ֖ךָך ִיָמּ ֶֽנה֚ :קוּם ִהְתַה ֵ֣לּךְך ָבּ ָ ֔א ֶרץ ְלָא ְר ָ֖כּהּ וְּל ָרְח ָ֑בּהּ ִ֥כּי ְל֖ךָך

ֶאְתּ ֶֽנ ָנּהַ :ו ֶֽיֱּאַ֣הל ַאְב ָ֗רם ַו ָיּ ֛ב ֹא ַו ֵ֛יֶּשׁב ְבֵּֽאֹל ֵ֥ני ַמְמ ֵ֖רא ֲאֶ֣שׁר ְבֶּחְב ֑רוֹן ַו ִֽיֶּבן־ָ֥שׁם
ִמ ְזֵ֖בּ ַח ַֽליה ָֽוֹהַ :ו ְי ִ֗הי ִבּיֵמ֙י ַאְמ ָר ֶ֣פל ֶֽמֶלךְך־ִשׁ ְנָ֔ער ַא ְר ֖יוֹךְך ֶ֣מֶלךְך ֶאָלּ ָ֑סר ְכּ ָד ְרָלֹ֨עֶמ֙ר
ֶ֣מֶלךְך ֵעיָ֔לם ְוִת ְד ָ֖ﬠל ֶ֥מֶלךְך גּוֹ ִֽיםָ :ע֣שׂוּ ִמְלָחָ֗מה ֶאת־ ֶ֨בּ ַר֙ע ֶ֣מֶלךְך ְסֹ֔דם ְוֶאת־
ִבּ ְרַ֖שׁע ֶ֣מֶלךְך ֲﬠֹמ ָ֑רה ִשׁ ְנָ֣אב ׀ ֶ֣מֶלךְך ַא ְדָ֗מה ְוֶשְׁמ ֵ ֨אֶב֙ר ֶ֣מֶלךְך ְצֹב ִי ֔ים ]ְצבוֹ ִ֔ים[
ה ָֽחְב֔רוּ ֶאל־ ֵ֖ﬠֶמק ַהִשּׂ ִ֑דּים ֖הוּא ָ֥ים ַהֶֽמַּלח:
וֶּ֥מֶלךְך ֶ֖בַּלע ִהיא־ֹֽצַערָ :כּל־ ֵ ֨אֶלּ ֙
ְשׁ ֵ ֤תּים ֶעְשׂ ֵר ֙
ה ָשׁ ֔ ָנה ָֽﬠְב ֖דוּ ֶאת־ְכּ ָד ְרָלֹ֑עֶמר וְּשׁלשׁ־ֶעְשׂ ֵ֥רה ָשׁ ָ֖נה ָמ ָֽרדוּ:
ם
ם ֲאֶ֣שׁר ִא֔תּוֹ ַו ַיּ֤כּוּ ֶאת־ ְרָפִאי ֙
וְּבַא ְרַבּ֩ע ֶעְשׂ ֵ֨רה ָשׁ ֜ ָנה ָ֣בּא ְכ ָד ְרָלֹ֗עֶמר ְוַהְמָּלִכי ֙
ת ָֽהֵאיִ֔מים ְבָּשׁ ֵ֖וה ִק ְר ָיָֽת ִיםְ :וֶאת־
ְבַּעְשְׁתֹּ֣רת ַק ְר ֔ ַנ ִים ְוֶאת־ַהזּוּ ִ֖זים ְבּ ָ ֑הם ְוֵא ֙
ַֽהֹח ִ֖רי ְבַּֽה ֲר ָ֣רם ֵשִׂ֑ﬠיר ַ֚ﬠד ֵ֣איל ָפּא ָ֔רן ֲאֶ֖שׁר ַעל־ַהִמּ ְדָֽבּרַ ֠ :ו ָיֻּpשׁבוּ ַו ָיֹּ֜באוּ ֶאל־
ם ֶאת־ָ֣הֱאֹמ ִ֔רי ַהיֵּ֖שׁב
ֵ֤ﬠין ִמְשָׁפּ֙ט ִ֣הוא ָק ֵ֔דשׁ ַו ַיּ֕כּוּ ֶאת־ָכּל־ְשׂ ֵ֖דה ָֽהֲﬠָֽמֵל ִ֑קי ְו ַג ֙
ה וֶּ֣מֶלךְך ְצֹב ִי ֔ים
ְבַּֽחֲצֹ֥צן ָתָּֽמרַ :ו ֵיֵּ֨צא ֶֽמֶלךְך־ְסֹ֜דם וֶּ֣מֶלךְך ֲﬠֹמ ָ֗רה וֶּ֤מֶלךְך ַא ְדָמ ֙
ם ִמְלָחָ֔מה ְבּ ֵ֖ﬠֶמק ַהִשּׂ ִֽדּיםֵ֣ :את
]ְצבוֹ ִ֔ים[ וֶּ֥מֶלךְך ֶ֖בַּלע ִהוא־ֹ֑צַער ַו ַֽיַּע ְר֤כוּ ִאָתּ ֙
ְכּ ָד ְרָלֹ֜עֶמר ֶ֣מֶלךְך ֵעיָ֗לם ְוִת ְדָעל ֙ ֶ֣מֶלךְך גּוֹ ִ֔ים ְוַאְמ ָרֶפל ֙ ֶ֣מֶלךְך ִשׁ ְנָ֔ער ְוַא ְר ֖יוֹךְך ֶ֣מֶלךְך
ת ֵחָ֔מר
ֶאָלּ ָ֑סר ַא ְרָבּ ָ֥ﬠה ְמָלִ֖כים ֶאת־ַֽהֲחִמָֽשּׁהְ :ו ֵ֣ﬠֶמק ַהִשּׂ ִ֗דּים ֶֽבֱּאֹ֤רת ֶֽבֱּאֹר ֙
שָׁמּה ְוַה ִנְּשָׁא ִ֖רים ֶ֥ה ָרה ָֽנּסוַּ ֠ :ו ִיְּקpחוּ ֶאת־
ַו ָיּ ֻ֛נסוּ ֶֽמֶלךְך־ְסֹ֥דם ַֽוֲﬠֹמ ָ֖רה ַו ִיְּפּלוּ־ ָ ֑
ָכּל־ ְרֻ֨כשׁ ְסֹ֧דם ַֽוֲﬠֹמ ָ֛רה ְוֶאת־ָכּל־ָאְכ ָ֖לם ַו ֵיּ ֵֽלכוַּ :ו ִיְּק֨חוּ ֶאת־֧לוֹט ְוֶאת־ ְרֻכ֛שׁוֹ
א ַהָפִּ֔ליט ַו ַיּ ֵ֖גּד ְלַאְב ָ֣רם ָֽהִעְב ִ֑רי
ֶבּן־ֲאִ֥חי ַאְב ָ֖רם ַו ֵיּ ֵ֑לכוּ ְו֥הוּא יֵ֖שׁב ִבְּסֹֽדםַ :ו ָיּב ֹ ֙
שֵׁ֨כן ְבֵּֽאלֹ ֜ ֵני ַמְמ ֵ֣רא ָֽהֱאֹמ ִ֗רי ֲאִ֤חי ֶאְשֹׁכּל ֙ ַֽוֲאִ֣חי ָע ֔ ֵנר ְוֵ֖הם ַֽבֲּﬠ ֵ֥לי ְב ִרית־
א ֹ
ְוהוּ ֩
ַאְב ָֽרםַ :ו ִיְּשַׁ֣מע ַאְב ָ֔רם ִ֥כּי ִנְשָׁ֖בּה ָאִ֑חיו ַו ָ֨יּ ֶרק ֶאת־ֲח ִניָ֜כיו ְיִלי ֵ֣די ֵבי֗תוֹ ְשֹׁמ ָ֤נה
ָעָשׂ֙ר וְּשֹׁ֣לשׁ ֵמ֔אוֹת ַו ִיּ ְרֹ֖דּף ַעד־ ָֽדּןַ :ו ֵֽיָּחֵ֨לק ֲﬠֵליֶ֧הם ׀ ַ֛ל ְיָלה ֥הוּא ַֽוֲﬠָב ָ֖דיו ַו ַיּ ֵ֑כּם
ם ֶאת־
ם ַעד־חוֹ ָ֔בה ֲאֶ֥שׁר ִמְשּׂ ֖מ ֹאל ְל ַדָֽמֶּשׂקַ :ו ָ֕יֶּשׁב ֵ֖את ָכּל־ָֽה ְר ֻ֑כשׁ ְו ַג ֩
ַֽו ִיּ ְר ְדֵּפ ֙
֨לוֹט ָאִ֤חיו וּ ְרֻכשׁ֙וֹ ֵהִ֔שׁיב ְו ַ֥גם ֶאת־ַה ָנִּ֖שׁים ְוֶאת־ָה ָֽﬠםַ :ו ֵיֵּ֣צא ֶֽמֶלךְך־ְסֹד֘ם
ת ֶאת־ְכּ ָד ְרָלֹ֔עֶמר ְוֶאת־ַהְמָּלִ֖כים ֲאֶ֣שׁר ִא֑תּוֹ
ִלְק ָראת֒וֹ ַֽאֲח ֵ֣רי שׁוּ֗בוֹ ֵֽמַהכּוֹ ֙
ק ֶ֣מֶלךְך ָשֵׁ֔לם הוִֹ֖ציא ֶ֣לֶחם ָו ָ֑י ִין
ֶאל־ ֵ֣ﬠֶמק ָשׁ ֵ֔וה ֖הוּא ֵ֥ﬠֶמק ַהֶֽמֶּלךְך :וַּמְלִכּי־ֶ֨צ ֶד ֙
ם ְלֵ֣אל ֶעְל ֔יוֹן ֹק ֵ֖נה ָשַׁ֥מ ִים
ְו֥הוּא ֹכֵ֖הן ְלֵ֣אל ֶעְל ֽיוֹןַֽ :ו ְיָֽב ֲר ֵ֖כהוּ ַויּ ֹא ַ ֑מר ָבּ ֤רוּךְך ַאְב ָר ֙
ָוָֽא ֶרץ :וָּברוּ ךְ ֙ך ֵ֣אל ֶעְל ֔יוֹן ֲאֶשׁר־ִמ ֵ֥גּ ן ָצ ֶ֖ריךָך ְבּ ָי ֶ֑דךָך ַו ִיֶּתּן־֥לוֹ ַֽמֲﬠֵ֖שׂר ִמֹֽכּלַ :ו ֥יּ ֹאֶמר

ֶֽמֶלךְך־ְסֹ֖דם ֶאל־ַאְב ָ֑רם ֶתּן־ִ֣לי ַה ֔ ֶנֶּפשׁ ְוָֽה ְר ֻ֖כשׁ ַקח־ ָֽלךְךַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ַאְב ָ֖רם ֶאל־
ה ֵ֣אל ֶעְל ֔יוֹן ֹק ֵ֖נה ָשַׁ֥מ ִים ָוָֽא ֶרץִ :אם־ִמחוּ֙ט
ֶ֣מֶלךְך ְסֹ֑דם ֲה ִרֹ֨מִתי ָי ִ֤די ֶאל־ ְיה ָוֹ ֙
ְו ַ֣ﬠד ְשׂרוֹךְך־ ֔ ַנַעל ְוִאם־ֶא ַ֖קּח ִמָכּל־ֲאֶשׁר־ ָ֑לךְך ְו ֣ל ֹא ת ֹאַ֔מר ֲא ִ֖ני ֶֽהֱﬠַ֥שׁ ְרִתּי ֶאת־
ק ָֽהֲא ָנִ֔שׁים ֲאֶ֥שׁר ָֽהְל֖כוּ ִאִ֑תּי
ַאְב ָֽרםִ :בְּלָע ַ֗די ֚ ַרק ֲאֶ֣שׁר ָֽאְכ֣לוּ ַה ְנָּע ִ֔רים ְוֵ֨חֶל ֙
ָע ֵנ֙ר ֶאְשֹׁ֣כּל וַּמְמ ֵ֔רא ֵ֖הם ִיְק֥חוּ ֶחְל ָֽקםַ :אַ֣חר ׀ ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֗אֶלּה ָה ָ֤יה ְדַבר־
ה ֶאל־ַאְב ָ֔רם ַֽבַּֽמֲּח ֶ֖זה ֵלאֹ֑מר ַאל־ִתּי ָ֣רא ַאְב ָ֗רם ָֽאֹנִכ֙י ָמ ֵ֣ג ן ָ֔לךְך ְשׂ ָֽכ ְר֖ךָך
ְיה ָוֹ ֙
ה ַמה־ִתֶּתּן־ִ֔לי ְוָֽאֹנִ֖כי הוֹ ֵ֣לךְך ֲﬠ ִרי ִ֑רי
אדַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַאְב ָ֗רם ֲאֹד ָ֤ני ֱיה ִוֹ ֙
ַה ְרֵ֥בּה ְמ ֽ ֹ
וֶּבן־ֶ֣מֶשׁק ֵבּי ִ֔תי ֖הוּא ַדֶּ֥מֶּשׂק ֱאִלי ֶֽﬠ ֶזרַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַאְב ָ֔רם ֵ֣הן ִ֔לי ֥ל ֹא ָנַ֖תָתּה ָ֑ז ַרע
ְוִה ֵ֥נּה ֶבן־ֵבּיִ֖תי יוֹ ֵ֥רשׁ ֹ
א ִ ֽתיְ :וִה ֨ ֵנּה ְדַבר־ ְיה ָ֤וֹה ֵאָלי֙ו ֵלאֹ֔מר ֥ל ֹא ִיי ָֽרְשׁ֖ךָך ֶ֑זה
א֜תוֹ ַה֗חוָּצה ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ַהֶבּט־
ם ֲאֶ֣שׁר ֵיֵ֣צא ִמֵמֶּ֔עיךָך ֖הוּא ִֽיי ָרֶֽשׁךָךַ :ויּוֵֹ֨צא ֹ
ִכּי־ִא ֙
א ָ ֑תם ַו ֣יּ ֹאֶמר ֔לוֹ ֹ֥כּה ִֽיְה ֶ֖יה
ָ֣נא ַהָשַּׁ֔מ ְיָמה וְּסֹפ֙ר ַה֣כּוָֹכ ִ֔בים ִאם־תּוּ ַ֖כל ִלְסֹ֣פּר ֹ
ה ָ֗וה ֲאֶ֤שׁר
ַז ְר ֶֽﬠךָךְ :וֶֽהֱאִ֖מן ַֽבּיה ָוֹ֑ה ַו ַיְּחְשֶׁ֥בָה ֖לּוֹ ְצ ָד ָֽקהַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ֵא ָ֑ליו ֲא ִ֣ני ְי ֹ
ֽהוֵֹצא ִ֨תי ךָ ֙ך ֵמ֣אוּר ַכְּשׂ ִ֔דּים ָ֧לֶתת ְל ךָ֛ך ֶאת־ָהָ֥א ֶרץ ַה ֖זּ ֹאת ְל ִרְשָֽׁתּהַּ :ויּ ֹא ַ ֑מר
ה ִ֔וה ַבָּ֥מּה ֵא ַ֖דע ִ֥כּי ִ ֽאי ָרֶֽשׁ ָנּהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאָ֗ליו ְקָ֥חה ִל֙י ֶע ְג ָ֣לה ְמֻשֶׁ֔לֶּשׁת
ֲאֹד ָ֣ני ֱי ֹ
ם
אָת ֙
תר ְוגוֹ ָֽזלַ :ו ִֽיּ ַקּח־֣לוֹ ֶאת־ָכּל־ ֵ ֗אֶלּה ַו ְיַב ֵ ֤תּר ֹ
ְו ֵ֥ﬠז ְמֻשׁ ֶ֖לֶּשׁת ְוַ֣א ִיל ְמֻשׁ ָ֑לּשׁ ְו ֖ ֹ
ַבּ ָ֔תּ ֶוךְך ַו ִיֵּ֥תּן ִאישׁ־ִבְּת ֖רוֹ ִל ְק ַ֣ראת ֵר ֵ֑ﬠהוּ ְוֶאת־ַהִצֹּ֖פּר ֥ל ֹא ָבָֽתרַ :ו ֵ֥יּ ֶרד ָה ַ֖ﬠ ִיט
שׁ ָל֔בוֹא ְוַת ְר ֵדָּ֖מה ָֽנְפ ָ֣לה ַעל־
אָ֖תם ַאְב ָֽרםַ :ו ְיִ֤הי ַהֶ֨שֶּׁמ ֙
ַעל־ַהְפּ ָג ִ֑רים ַו ַיֵּ֥שּׁב ֹ
ַאְב ָ֑רם ְוִה ֵ֥נּה ֵאי ָ ֛מה ֲחֵשׁ ָ֥כה ְגֹד ָ֖לה ֹנ ֶ֥פֶלת ָע ָֽליוַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְלַאְב ָ֗רם ָיֹ֨ד ַע ֵתּ ַ֜דע
א ָ ֑תם ַא ְרַ֥בּע ֵמ֖אוֹת ָשׁ ָֽנה:
ִכּי־ ֵ֣ג ר ׀ ִיְה ֶ֣יה ַֽז ְרֲﬠ֗ךָך ְבּ ֶ ֨א ֶר֙ץ ֣ל ֹא ָל ֶ֔הם ַֽוֲﬠָב ֖דוּם ְוִע ֣נּוּ ֹ
ְו ַ֧גם ֶאת־ַה֛גּוֹי ֲאֶ֥שׁר ַֽיֲﬠֹ֖בדוּ ָ֣דּן ָאֹ֑נִכי ְוַֽאֲח ֵרי־ ֵ֥כן ֵֽיְצ֖אוּ ִבּ ְר ֻ֥כשׁ ָגּ ֽדוֹלְ :וַא ָ ֛תּה
ָתּ֥בוֹא ֶאל־ֲאֹבֶ֖תיךָך ְבָּשׁ֑לוֹם ִתָּקֵּ֖בר ְבֵּשׂיָ֥בה טוָֹֽבהְ :ו ֥דוֹר ְרִביִ֖ﬠי ָי֣שׁוּבוּ ֵ ֑ה ָנּה
שׁ ָ֔בָּאה ַֽוֲﬠָלָ֖טה ָה ָ֑יה ְוִה ֨ ֵנּה
ִ֧כּי ֽל ֹא־ָשׁ ֵ֛לם ֲﬠ ֥וֹן ָֽהֱאֹמ ִ֖רי ַעד־ֵֽה ָנּהַ :ו ְיִ֤הי ַהֶ֨שֶּׁמ ֙
ַת ֤נּוּר ָעָשׁ֙ן ְוַלִ֣פּיד ֵ ֔אשׁ ֲאֶ֣שׁר ָע ַ֔בר ֵ֖בּין ַה ְגּ ָז ִ֥רים ָהֵֽאֶלּהַ :בּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ָכּ ַ֧רת
ְיה ָוֹ֛ה ֶאת־ַאְב ָ֖רם ְבּ ִ֣רית ֵלאֹ֑מר ְל ַֽז ְרֲﬠ֗ךָך ָנ ַ֨תִתּ֙י ֶאת־ָהָ֣א ֶרץ ַה ֔זּ ֹאת ִמ ְנַּ֣הר
ִמְצ ַ֔ר ִים ַעד־ַהָנָּ֥הר ַה ָגֹּ֖דל ְנַהר־ְפּ ָֽרתֶ :את־ַהֵקּי ִנ֙י ְוֶאת־ַהְקּ ִנ ִ֔זּי ְוֵ֖את ַהַקּ ְדֹמ ִֽני:
ְוֶאת־ַֽהִחִ֥תּי ְוֶאת־ַהְפּ ִר ִ֖זּי ְוֶאת־ָֽה ְרָפ ִ ֽאיםְ :וֶאת־ָֽהֱאֹמ ִר֙י ְוֶאת־ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ֔ ִני ְוֶאת־

ַה ִגּ ְר ָגִּ֖שׁי ְוֶאת־ַה ְיבוּ ִ ֽסיְ :וָשׂ ַר֙י ֵ֣אֶשׁת ַאְב ָ֔רם ֥ל ֹא ָֽיְל ָ֖דה ֑לוֹ ְו ָ֛להּ ִשְׁפָ֥חה ִמְצ ִ֖רית
א
ה ִמֶ֔לּ ֶדת בּ ֹא־ ָנ ֙
וְּשָׁ֥מהּ ָה ָֽג רַ :ו ֨תּ ֹאֶמר ָשׂ ַ֜רי ֶאל־ַאְב ָ֗רם ִה ֵנּה־ ֞ ָנא ֲﬠָצ ַ֤ר ִני ְיה ָוֹ ֙
ֶאל־ִשְׁפָח ִ֔תי אוּ ַ֥לי ִאָבּ ֶ֖נה ִמ ֶ ֑מּ ָנּה ַו ִיְּשַׁ֥מע ַאְב ָ֖רם ְל֥קוֹל ָשׂ ָֽריַ :וִתּ ַ ֞קּח ָשׂ ַ֣רי ׀
ת ִשְׁפָח ָ֔תהּ ִמֵקּ֙ץ ֶ֣ﬠֶשׂר ָשׁ ֔ ִנים ְלֶ֥שֶׁבת ַאְב ָ֖רם
ֵאֶ֣שׁת ַאְב ָ֗רם ֶאת־ָה ָ֤ג ר ַהִמְּצ ִרי ֙
א ָ ֛תהּ ְלַאְב ָ֥רם ִאיָ֖שׁהּ ֥לוֹ ְלִאָֽשּׁהַ :ו ָיּ ֥ב ֹא ֶאל־ָה ָ֖ג ר ַו ַ ֑תַּהר
ְבֶּ֣א ֶרץ ְכּ ָ֑נַען ַוִתֵּ֥תּן ֹ
א ִ֣כּי ָה ָ֔רָתה ַוֵתּ ַ֥קל ְגִּב ְרָ֖תּהּ ְבֵּעי ֶֽניָהַ :ו ֨תּ ֹאֶמר ָשׂ ַ֣רי ֶאל־ַאְב ָר֘ם ֲחָמִ֣סי
ַו ֵ֨תּ ֶר ֙
א ִ֣כּי ָה ָ֔רָתה ָֽוֵא ַ֖קל ְבֵּעי ֶ֑ניָה ִיְשֹׁ֥פּט
ָעֶzלי ךָ ֒ך ָֽאֹנִ֗כי ָנַ֤תִתּי ִשְׁפָחִת֙י ְבֵּחי ֶ ֔קךָך ַו ֵ֨תּ ֶר ֙
ְיה ָ֖וֹה ֵבּי ִ֥ני וֵּבי ֶֽניךָךַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ַאְב ָ֜רם ֶאל־ָשׂ ַ֗רי ִה ֵ֤נּה ִשְׁפָחֵת ךְ ֙ך ְבּ ָי ֵ֔דךְך ֲﬠִשׂי־ ָ֖להּ
ַה֣טּוֹב ְבֵּעי ָ֑נ ִיךְך ַוְתַּע ֶ֣נָּה ָשׂ ַ֔רי ַוִתְּב ַ֖רח ִמָפּ ֶֽניָהַֽ :ו ִיְּמָצ ָ ֞אהּ ַמְלַ֧אךְך ְיה ָוֹ֛ה ַעל־ ֵ֥ﬠין
ַהַ֖מּ ִים ַבִּמּ ְד ָ֑בּר ַעל־ָה ַ֖ﬠ ִין ְבּ ֶ֥ד ֶרךְך ֽשׁוּרַ :ויּ ֹאַ֗מר ָה ָ֞גר ִשְׁפַ֥חת ָשׂ ַ֛רי ֵֽאי־ִמ ֶ֥זּה
הּ ַמְלַ֣אךְך
ָ֖באת ְוָ֣א ָנה ֵת ֵ֑לִכי ַו ֕תּ ֹאֶמר ִמְפּ ֵנ֙י ָשׂ ַ֣רי ְגִּב ְר ִ֔תּי ָֽאֹנִ֖כי ֹבּ ַֽרַחתַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָל ֙
ְי ֹ
ה ָ֔וה
הּ ַמְלַ֣אךְך ְי ֹ
ה ָ֔וה ֖שׁוִּבי ֶאל־ ְגִּב ְר ֵ ֑תּךְך ְוִהְתַע ִ֖נּי ַ֥תַּחת ָי ֶֽדיָהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָל ֙
ה ָ֔וה ִה ָ֥נּ ךְך
הּ ַמְלַ֣אךְך ְי ֹ
ַה ְרָ֥בּה ַא ְרֶ֖בּה ֶאת־ ַז ְר ֵ֑ﬠךְך ְו ֥ל ֹא ִיָסּ ֵ֖פר ֵמֹֽרבַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָל ֙
ָה ָ֖רה ְוֹי ַ֣ל ְדְתּ ֵ֑בּן ְו ָק ָ֤ראת ְשׁמ֙וֹ ִיְשָׁמֵ֔עאל ִ ֽכּי־ָשַׁ֥מע ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ָע ְנ ֵֽי ךְךְ :ו֤הוּא
ה ֶ֣פּ ֶרא ָא ָ֔דם ָי ֣דוֹ ַבֹ֔כּל ְו ַ֥יד ֹ֖כּל ֑בּוֹ ְוַעל־ְפּ ֵ֥ני ָכל־ֶאָ֖חיו ִיְשֹֽׁכּןַ :וִתּ ְק ָ֤רא ֵשׁם־
ִֽיְה ֶי ֙
ה ַהֹדֵּ֣בר ֵאֶ֔ליָה ַאָ֖תּה ֵ֣אל ֳרִ֑אי ִ֣כּי ָֽאְמ ָ֗רה ֲה ַ֥גם ֲהֹ֛לם ָרִ֖איִתי ַֽאֲח ֵ֥רי ֹר ִ ֽאי:
ְיה ָוֹ ֙
ַעל־ֵכּ֙ן ָק ָ֣רא ַלְבּ ֵ ֔אר ְבֵּ֥אר ַלַ֖חי ֹרִ֑אי ִה ֵ֥נּה ֵבין־ָק ֵ֖דשׁ וֵּ֥בין ָֽבּ ֶרדַ :וֵ֧תֶּלד ָה ָ֛ג ר
ְלַאְב ָ֖רם ֵ֑בּן ַו ִיְּק ָ֨רא ַאְב ָ֧רם ֶשׁם־ְבּ֛נוֹ ֲאֶשׁר־ ָֽיְל ָ֥דה ָה ָ֖ג ר ִיְשָׁמ ֵֽﬠאלְ :וַאְב ָ֕רם ֶבּן־
ְשֹׁמ ִ֥נים ָשׁ ָ֖נה ְוֵ֣שׁשׁ ָשׁ ִ֑נים ְבּ ֶֽל ֶדת־ָה ָ֥ג ר ֶאת־ ִיְשָׁמ ֵ֖ﬠאל ְלַאְב ָֽרםַ :ו ְיִ֣הי ַאְב ָ֔רם
ה ָ֜וה ֶאל־ַאְב ָ֗רם ַו ֤יּ ֹאֶמר ֵאָלי֙ו ֲא ִני־
ֶבּן־ִתְּשִׁ֥ﬠים ָשׁ ָ֖נה ְוֵ֣תַשׁע ָשׁ ִ֑נים ַו ֵיּ ָ֨רא ְי ֹ
ֵ֣אל ַשׁ ַ֔דּי ִהְתַה ֵ֥לּךְך ְלָפ ַ֖ני ֶוְה ֵ֥יה ָת ִ ֽמיםְ :וֶאְתּ ָ֥נה ְב ִריִ֖תי ֵבּי ִ֣ני וֵּבי ֶ֑נ ךָך ְוַא ְרֶ֥בּה
אדַ :ו ִיֹּ֥פּל ַאְב ָ֖רם ַעל־ָפּ ָ֑ניו ַו ְי ַדֵ֥בּר ִא֛תּוֹ ֱאֹלִ֖הים ֵלאֹֽמרֲ :א ֕ ִני
אד ְמ ֽ ֹ
ֽאוְֹת֖ךָך ִבְּמ ֥ ֹ
ִה ֵ֥נּה ְב ִריִ֖תי ִא ָ ֑תּךְך ְוָה ִ֕ייָת ְלַ֖אב ֲה֥מוֹן גּוֹ ִֽיםְ :ו ֽל ֹא־ ִי ָקּ ֵ֥רא ֛עוֹד ֶאת־ִשְׁמ֖ךָך ַאְב ָ֑רם
אד
אד ְמ ֔ ֹ
אְת ךָ ֙ך ִבְּמ ֣ ֹ
ְוָה ָ֤יה ִשְׁמ ךָ ֙ך ַאְב ָר ָ֔הם ִ֛כּי ַאב־ֲה֥מוֹן גּוֹ ִ֖ים ְנַת ִ ֽתּיךָךְ :וִהְפ ֵרִ֤תי ֽ ֹ
וּ ְנַתִ֖תּיךָך ְלגוֹ ִ֑ים וְּמָלִ֖כים ִמְמּ ךָ֥ך ֵיֵֽצאוַּֽ :וֲה ִֽקֹמ ִ֨תי ֶאת־ְבּ ִרי ִ֜תי ֵבּי ִ֣ני וֵּבי ֗ ֶנךָך וּ ֵ֨בין
ַז ְרֲﬠ ךָ֧ך ַֽאֲח ֶ֛ריךָך ְלֹֽדֹרָ֖תם ִלְב ִ֣רית עוֹ ָ֑לם ִלְה ֤יוֹת ְל ךָ ֙ך ֵֽלאֹל ִ֔הים ֽוְּל ַז ְרֲﬠ ךָ ֙ך ַֽאֲח ֶֽריךָך:

ְו ָֽנַתִ֣תּי ְ֠ל֠ךָך וְּל ַז ְרֲﬠ ךָ ֙ך ַֽאֲח ֶ֜ריךָך ֵ֣את ׀ ֶ֣א ֶרץ ְמ ֻג ֶ֗ריךָך ֵ֚את ָכּל־ֶ֣א ֶרץ ְכּ ֔ ַנַען ַֽלֲאֻח ַ֖זּת
ם ֶאל־ַאְב ָר ָ֔הם ְוַאָ֖תּה ֶאת־
עוֹ ָ֑לם ְוָה ִ֥ייִתי ָלֶ֖הם ֵֽלאֹל ִ ֽהיםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֱאֹלִהי ֙
ְבּ ִריִ֣תי ִתְשֹׁ֑מר ַא ָ ֛תּה ְו ַז ְרֲﬠ ךָ֥ך ַֽאֲח ֶ֖ריךָך ְלֹֽדֹרָֽתם֣ :ז ֹאת ְבּ ִרי ִ֞תי ֲאֶ֣שׁר ִתְּשְׁמ֗רוּ
ֵבּי ִנ֙י וֵּ֣בי ֵניֶ֔כם וֵּ֥בין ַֽז ְרֲﬠ֖ךָך ַֽאֲח ֶ֑ריךָך ִה֥מּוֹל ָל ֶ֖כם ָכּל־ ָז ָֽכר :וּ ְנַמְל ֶ֕תּם ֵ֖את ְבַּ֣שׂר
ה ְל֣אוֹת ְבּ ִ֔רית ֵבּי ִ֖ני וֵּֽבי ֵני ֶֽכם :וֶּבן־ְשֹׁמ ַ֣נת ָיִ֗מים ִי֥מּוֹל ָל ֶ֛כם
ָע ְרַלְת ֶ֑כם ְוָה ָי ֙
שׁר ֥ל ֹא ִ ֽמ ַזּ ְרֲﬠ֖ךָך
ָכּל־ ָז ָ֖כר ְלֹדֹֽרֵתי ֶ֑כם ְיִ֣ליד ָ֔בּ ִית וִּמְק ַנת־ֶ֨כֶּס֙ף ִמֹ֣כּל ֶבּן־ ֵנָ֔כר ֲא ֶ ֛
ֽהוּאִ :ה֧מּוֹל ׀ ִי֛מּוֹל ְיִ֥ליד ֵֽבּיְת֖ךָך וִּמ ְק ַ֣נת ַכְּס ֶ֑פּךָך ְוָֽה ְיָ֧תה ְב ִריִ֛תי ִבְּבַשׂ ְר ֶ֖כם
ִלְב ִ֥רית עוֹ ָֽלםְ :וָע ֵ֣רל ׀ ָזָ֗כר ֲאֶ֤שׁר ֽל ֹא־ ִימּוֹל ֙ ֶאת־ְבַּ֣שׂר ָע ְרָל֔תוֹ ְו ִנְכ ְר ָ ֛תה ַה ֶ֥נֶּפשׁ
ם ֶאל־ַאְב ָר ָ֔הם ָשׂ ַ֣רי ִאְשְׁתּ֔ךָך
ַהִ֖הוא ֵֽמַע ֶ ֑מּיָה ֶאת־ְבּ ִריִ֖תי ֵה ַֽפרַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֱאֹלִהי ֙
א ָ֔תהּ ְו ַ֨גם ָנַ֧תִתּי ִמ ֶ ֛מּ ָנּה
ֽל ֹא־ִת ְק ָ֥רא ֶאת־ְשָׁ֖מהּ ָשׂ ָ֑רי ִ֥כּי ָשׂ ָ֖רה ְשָֽׁמהּ :וֵּֽב ַרְכִ֣תּי ֹ
ה ְוָֽה ְיָ֣תה ְלגוֹ ִ֔ים ַמְל ֵ֥כי ַעִ֖מּים ִמֶ֥מּ ָנּה ִֽיְה ֽיוַּ :ו ִיֹּ֧פּל ַאְב ָר ָ ֛הם ַעל־
ְל֖ךָך ֵ֑בּן וֵּֽב ַרְכ ִ֨תּי ָ ֙
ה ִי ָוֵּ֔לד ְו ִ ֨אם־ָשׂ ָ֔רה ֲהַבת־ִתְּשִׁ֥ﬠים
ָפּ ָ֖ניו ַו ִיְּצ ָ֑חק ַו ֣יּ ֹאֶמר ְבִּל֗בּוֹ ַהְלּ ֶ֤בן ֵמָֽאה־ָשׁ ָנ ֙
ָשׁ ָ֖נה ֵתּ ֵֽלדַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ַאְב ָרָ֖הם ֶאל־ָֽהֱאֹלִ֑הים ֥לוּ ִיְשָׁמ ֵ֖ﬠאל ִיְח ֶ֥יה ְלָפ ֶֽניךָךַ :ו ֣יּ ֹאֶמר
ֱאֹל ִ֗הים ֲאָבל ֙ ָשׂ ָ֣רה ִאְשְׁתּ֗ךָך ֹי ֶ֤ל ֶדת ְל ךָ ֙ך ֵ֔בּן ְו ָק ָ֥ראָת ֶאת־ְשׁ֖מוֹ ִיְצ ָ֑חק ַֽוֲה ִֽקֹמ ִ֨תי
ֶאת־ְבּ ִריִ֥תי ִא֛תּוֹ ִלְב ִ֥רית עוֹ ָ֖לם ְל ַז ְר֥עוֹ ַֽאֲח ָֽריוֽ :וְּל ִיְשָׁמֵעא֘ל ְשַׁמְע ִzתּי ךָ ֒ך ִה ֵ֣נּה ׀
אד ְשׁ ֵנים־ָעָ֤שׂר
אד ְמ ֑ ֹ
א֖תוֹ ִבְּמ ֣ ֹ
א֛תוֹ ְוִה ְרֵבּיִ֥תי ֹ
א֗תוֹ ְוִהְפ ֵריִ֥תי ֹ
ֵבּ ַ֣רְכִתּי ֹ
ם יוִֹ֔ליד וּ ְנַתִ֖תּיו ְל֥גוֹי ָגּ ֽדוֹלְ :וֶאת־ְבּ ִריִ֖תי ָא ִ֣קים ֶאת־ ִיְצ ָ֑חק ֲאֶשׁ֩ר ֵתֵּ֨לד
ְנִשׂיִא ֙
ה ַלמּוֹ ֵ֣ﬠד ַה ֶ֔זּה ַבָּשּׁ ָ֖נה ָֽהַאֶֽח ֶרתַ :ו ְי ַ֖כל ְל ַדֵ֣בּר ִא֑תּוֹ ַו ַ֣יַּעל ֱאֹל ִ֔הים ֵמ ַ֖ﬠל
ְל ךָ֤ך ָשׂ ָר ֙
ת ָכּל־
ַאְב ָרָֽהםַ :ו ִיּ ַ ֨קּח ַאְב ָר ָ֜הם ֶאת־ ִיְשָׁמ ֵ֣ﬠאל ְבּ ֗נוֹ ְו ֵ ֨את ָכּל־ ְיִלי ֵ֤די ֵבית֙וֹ ְוֵא ֙
ם
ִמ ְק ַ֣נת ַכְּס֔פּוֹ ָכּל־ ָזָ֕כר ְבַּא ְנֵ֖שׁי ֵ֣בּית ַאְב ָר ָ ֑הם ַו ָ֜יָּמל ֶאת־ְבַּ֣שׂר ָע ְרָל ָ֗תם ְבֶּ֨עֶצ ֙
שׁר ִדֶּ֥בּר ִא֖תּוֹ ֱאֹל ִ ֽהיםְ :ו ַ ֨אְב ָר ָ֔הם ֶבּן־ִתְּשִׁ֥ﬠים ָוֵ֖תַשׁע ָשׁ ָ֑נה
ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֔זּה ַֽכֲּא ֶ ֛
ְבִּהֹמּ֖לוֹ ְבַּ֥שׂר ָע ְרָלֽתוְֹ :ו ִיְשָׁמ ֵ֣ﬠאל ְבּ ֔נוֹ ֶבּן־ְשֹׁ֥לשׁ ֶעְשׂ ֵ֖רה ָשׁ ָ֑נה ְבּ ִ֨הֹמּ֔לוֹ ֵ֖את
ם ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֔זּה ִנ֖מּוֹל ַאְב ָר ָ ֑הם ְו ִיְשָׁמ ֵ֖ﬠאל ְבּ ֽנוְֹ :וָכל־ַאְנֵ֤שׁי
ְבַּ֥שׂר ָע ְרָלֽתוְֹ :בֶּ֨עֶצ ֙
ה ָ֔וה
ֵבית֙וֹ ְיִ֣ליד ָ֔בּ ִית וִּמְק ַנת־ ֶ֖כֶּסף ֵמֵ֣את ֶבּן־ ֵנ ָ֑כר ִנֹ֖מּלוּ ִאֽתּוַֹ :ו ֵיּ ָ֤רא ֵאָלי֙ו ְי ֹ
ה
אֶהל ְכֹּ֥חם ַה ֽיּוֹםַ :ו ִיָּ֤שּׂא ֵעי ָני֙ו ַו ַ֔יּ ְרא ְוִה ֵנּ ֙
ְבֵּֽאֹל ֵ֖ני ַמְמ ֵ֑רא ְו֛הוּא ֹיֵ֥שׁב ֶֽפַּֽתח־ָה ֖ ֹ
אֶהל ַו ִיְּשַׁ֖תּחוּ
ם ִמ ֶ֣פַּֽתח ָה ֔ ֹ
ְשֹׁלָ֣שׁה ֲא ָנִ֔שׁים ִנָצִּ֖בים ָע ָ֑ליו ַו ַ֗יּ ְרא ַו ָ֤יּ ָרץ ִלְק ָראָת ֙

ָֽא ְרָצהַ :ויּ ֹא ַ ֑מר ֲאֹד ֗ ָני ִאם־ ֨ ָנא ָמ ָ֤צאִתי ֵח֙ן ְבֵּעי ֔ ֶניךָך ַאל־ ָ֥נא ַֽתֲﬠֹ֖בר ֵמ ַ֥ﬠל ַעְב ֶֽדּךָך:
ֻֽי ַקּח־ ָ֣נא ְמַעט־ַ֔מ ִים ְו ַֽרֲח֖צוּ ַר ְגֵלי ֶ֑כם ְו ִ ֽהָֽשֲּׁﬠ ֖נוּ ַ֥תַּחת ָה ֵֽﬠץְ :וֶאְקָ֨חה ַפת־ֶ֜לֶחם
ם ַאַ֣חר ַֽתֲּﬠֹ֔ברוּ ִ ֽכּי־ַעל־ ֵ֥כּן ֲﬠַב ְרֶ֖תּם ַעל־ַעְב ְדּ ֶ֑כם ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ֵ֥כּן
ְוַֽסֲﬠ ֤דוּ ִלְבֶּכ ֙
אֱהָלה ֶאל־ָשׂ ָ֑רה ַו ֗יּ ֹאֶמר ַֽמֲה ִ֞רי
ַֽתֲּﬠֶ֖שׂה ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִדַּֽבּ ְרָתַּ :ו ְיַמֵ֧הר ַאְב ָר ָ ֛הם ָה ֖ ֹ
ם ֶ֣קַמח ֹ֔סֶלת ֖לוִּשׁי ַֽוֲﬠִ֥שׂי ֻע ֽגוֹתְ :וֶאל־ַהָבּ ָ֖קר ָ֣רץ ַאְב ָר ָ ֑הם ַו ִיּ ַ ֨קּח
ְשֹׁ֤לשׁ ְסִאי ֙
אֽתוַֹ :ו ִיּ ַ ֨קּח ֶחְמ ָ ֜אה ְוָחָ֗לב
ֶבּן־ָבּ ָ ֜קר ַ֤רךְך ָוטוֹ֙ב ַו ִיֵּ֣תּן ֶאל־ַה ֔ ַנַּער ַו ְיַמֵ֖הר ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ֹ
וֶּבן־ַהָבָּק֙ר ֲאֶ֣שׁר ָעָ֔שׂה ַו ִיֵּ֖תּן ִלְפ ֵני ֶ ֑הם ְו֨הוּא ֹעֵ֧מד ֲﬠֵלי ֶ ֛הם ַ֥תַּחת ָה ֵ֖ﬠץ ַויּ ֹא ֵֽכלוּ:
אֶהלַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ֣שׁוֹב ָא֤שׁוּב
ַויּ ֹֽאְמ ֣רוּ ֵאָ֔ליו ַא ֵ֖יּה ָשׂ ָ֣רה ִאְשׁ ֶ ֑תּךָך ַו ֖יּ ֹאֶמר ִה ֵ֥נּה ָב ֽ ֹ
אֶהל ְו֥הוּא
שׁ ַ ֛מַעת ֶ֥פַּֽתח ָה ֖ ֹ
ֵאֶ֨לי ךָ ֙ך ָכּ ֵ֣ﬠת ַח ָ֔יּה ְוִה ֵנּה־ֵ֖בן ְלָשׂ ָ֣רה ִאְשׁ ֶ ֑תּךָך ְוָשׂ ָ֥רה ֹ
א ַרח
ה ְזֵק ֔ ִנים ָבִּ֖אים ַבּ ָיִּ֑מים ָח ַדל ֙ ִלְה ֣יוֹת ְלָשׂ ָ֔רה ֖ ֹ
ַֽאֲח ָֽריוְ :וַאְב ָרָ֤הם ְוָשׂ ָר ֙
ַכּ ָנּ ִ ֽשׁיםַ :וִתְּצַ֥חק ָשׂ ָ֖רה ְבִּק ְרָ֣בּהּ ֵלאֹ֑מר ַֽאֲח ֵ֤רי ְבֹלִת֙י ָֽה ְיָתה־ ִ֣לּי ֶע ְד ֔ ָנה ַֽואֹד ִ֖ני
ה ָֽצֲח ָ ֨קה ָשׂ ָ֜רה ֵלאֹ֗מר ַהַ֥אף ֻאְמ ָ֛נם
ָז ֵֽקןַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ַאְב ָר ָ ֑הם ָ֣לָמּה ֶזּ ֩
ֵא ֵ֖לד ַֽוֲא ִ֥ני ָז ַֽק ְנִתּיֲ :ה ִיָפּ ֵ֥לא ֵֽמיה ָ֖וֹה ָדּ ָ֑בר ַלמּוֵֹ֞עד ָא֥שׁוּב ֵא ֶ֛ליךָך ָכּ ֵ֥ﬠת ַח ָ֖יּה
וְּלָשׂ ָ֥רה ֵֽבןַ :וְתַּכֵ֨חשׁ ָשׂ ָ֧רה ׀ ֵלאֹ֛מר ֥ל ֹא ָצַ֖חְקִתּי ִ֣כּי ׀ ָי ֵ֑רָאה ַו ֥יּ ֹאֶמר ׀ ֖ל ֹא ִ֥כּי
ָצָֽחְקְתַּ :ו ָיּ ֻ֤קמוּ ִמָשּׁ ֙
ה ֵ֥לךְך ִעָ֖מּם
ם ָֽהֲא ָנִ֔שׁים ַו ַיְּשׁ ִ֖קפוּ ַעל־ְפּ ֵ֣ני ְסֹ֑דם ְו ַ ֨אְב ָר ָ֔הם ֹ
ְלַשְׁלָּֽחםַֽ :ויה ָ֖וֹה ָא ָ ֑מר ַֽהֲמַכ ֶ֤סּה ֲא ִנ֙י ֵֽמַאְב ָר ָ֔הם ֲאֶ֖שׁר ֲא ִ֥ני ֹעֶֽשׂהְ :ו ַ ֨אְב ָר ָ֔הם
ָה ֧יוֹ ִֽיְה ֶ֛יה ְל֥גוֹי ָגּ ֖דוֹל ְוָע֑צוּם ְו ֨ ִנְב ְרכוּ־֔בוֹ ֹ֖כּל גּוֹ ֵ֥יי ָהָֽא ֶרץִ֣ :כּי ְי ַדְע ִ֗תּיו ְלַrמַע֩ן
ה ָ֔וה ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ְצ ָד ָ֖קה
ֲאֶ֨שׁר ְיַצ ֶ֜וּה ֶאת־ָבּ ָ֤ניו ְוֶאת־ֵבּית֙וֹ ַֽאֲח ָ֔ריו ְוָֽשְׁמר֙וּ ֶ֣דּ ֶרךְך ְי ֹ
ה ָ֔וה
ה ַעל־ַאְב ָר ָ֔הם ֵ֥את ֲאֶשׁר־ ִדֶּ֖בּר ָע ָֽליוַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְי ֹ
וִּמְשׁ ָ֑פּט ְלַ֗מַען ָהִ֤ביא ְיה ָוֹ ֙
אדֵֽ :א ֲר ָדה־ ָ֣נּא ְוֶא ְר ֶ ֔אה
ַֽזֲﬠ ַ֛קת ְסֹ֥דם ַֽוֲﬠֹמ ָ֖רה ִכּי־ ָ֑רָבּה ְוַ֨חָטּא ָ֔תם ִ֥כּי ָֽכְב ָ֖דה ְמ ֽ ֹ
ם ָֽהֲא ָנִ֔שׁים
ַהְכַּֽצֲﬠָק ָ ֛תהּ ַהָ֥בָּאה ֵא ַ֖לי ָע֣שׂוּ ׀ ָכּ ָ֑לה ְוִאם־ ֖ל ֹא ֵא ָֽדָעהַ :ו ִיְּפ ֤נוּ ִמָשּׁ ֙
ַו ֵֽיְּל֖כוּ ְסֹ֑דָמה ְו ַ ֨אְב ָר ָ֔הם עוֹ ֶ֥דנּוּ ֹעֵ֖מד ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהַ :ו ִיּ ַ֥גּשׁ ַאְב ָרָ֖הם ַויּ ֹא ַ ֑מר ַהַ֣אף
ה
ִתְּסֶ֔פּה ַצ ִ֖דּיק ִעם־ ָרָֽשׁע :אוּ ַ֥לי ֵ֛ישׁ ֲחִמִ֥שּׁים ַצ ִדּי ִ֖קם ְבּ֣תוֹךְך ָהִ֑ﬠיר ַהַ֤אף ִתְּסֶפּ ֙
ְול ֹא־ִתָ֣שּׂא ַלָמּ֔קוֹם ְל ַ ֛מַען ֲחִמִ֥שּׁים ַהַצּ ִדּי ִ֖קם ֲאֶ֥שׁר ְבִּק ְרָֽבּהָּ :חִ֨לָלה ְלּ֜ךָך
שׁע ָחִ֣לָלה
ק ִעם־ ָרָ֔שׁע ְוָה ָ֥יה ַכַצּ ִ֖דּיק ָֽכּ ָר ָ ֑
ֵֽמֲﬠ֣שׂת ׀ ַכּ ָדָּ֣בר ַה ֶ֗זּה ְלָהִ֤מית ַצ ִדּי ֙
ה ָ֔וה ִאם־ֶאְמָ֥צא ִבְסֹ֛דם
שֵׁפ֙ט ָכּל־ָה ָ ֔א ֶרץ ֥ל ֹא ַֽיֲﬠֶ֖שׂה ִמְשׁ ָֽפּטַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ָ֔לּךְך ֲה ֹ

ֲחִמִ֥שּׁים ַצ ִדּי ִ֖קם ְבּ֣תוֹךְך ָהִ֑ﬠיר ְו ָנָ֥שׂאִתי ְלָכל־ַהָמּ ֖קוֹם ַֽבֲּﬠבוּ ָֽרםַ :ו ַ֥יַּען ַאְב ָרָ֖הם
ַויּ ֹא ַ ֑מר ִה ֵנּה־ ָ֤נא הוֹ ַ ֨אְלִתּ֙י ְל ַדֵ֣בּר ֶאל־ֲאֹד ֔ ָני ְוָֽאֹנִ֖כי ָע ָ֥פר ָוֵֽאֶפר֠ :אוַּpלי ַיְחְס֞רוּן
ם ֲחִמָ֔שּׁה ֲהַתְשִׁ֥חית ַֽבֲּחִמָ֖שּׁה ֶאת־ָכּל־ָהִ֑ﬠיר ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֣ל ֹא
ֲחִמִ֤שּׁים ַהַצּ ִדּיִק ֙
ַאְשִׁ֔חית ִאם־ֶאְמָ֣צא ָ֔שׁם ַא ְרָבִּ֖ﬠים ַֽוֲחִמָֽשּׁהַ :ו ֨יֶֹּסף ֜עוֹד ְל ַד ֵ֤בּר ֵאָלי֙ו ַויּ ֹאַ֔מר
אוּ ַ֛לי ִיָֽמְּצ֥אוּן ָ֖שׁם ַא ְרָבִּ֑ﬠים ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֣ל ֹא ֶֽאֱﬠֶ֔שׂה ַֽבֲּﬠ֖בוּר ָֽהַא ְרָבּ ִ ֽﬠיםַ ֠ :ו pיּ ֹאֶמר
ַאל־ ֞ ָנא ִ֤יַחר ַֽלאֹד ָנ֙י ַֽוֲא ַד ֵ֔בּ ָרה אוּ ַ֛לי ִיָֽמְּצ֥אוּן ָ֖שׁם ְשֹׁלִ֑שׁים ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֣ל ֹא ֶֽאֱﬠֶ֔שׂה
ִאם־ֶאְמָ֥צא ָ֖שׁם ְשֹׁל ִ ֽשׁיםַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ִה ֵנּה־ ָ֤נא הוֹ ַ ֨אְלִתּ֙י ְל ַדֵ֣בּר ֶאל־ֲאֹד ֔ ָני אוּ ַ֛לי
ִיָֽמְּצ֥אוּן ָ֖שׁם ֶעְשׂ ִ֑רים ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֣ל ֹא ַאְשִׁ֔חית ַֽבֲּﬠ֖בוּר ָֽהֶעְשׂ ִֽריםַ ֠ :ו pיּ ֹאֶמר ַאל־ ֞ ָנא
ִ֤יַחר ַֽלאֹד ָנ֙י ַֽוֲא ַדְבּ ָ֣רה ַאךְך־ַהַ֔פַּעם אוּ ַ֛לי ִיָֽמְּצ֥אוּן ָ֖שׁם ֲﬠָשׂ ָ֑רה ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֣ל ֹא
ה ָ֔וה ַֽכֲּאֶ֣שׁר ִכָּ֔לּה ְל ַדֵ֖בּר ֶאל־ַאְב ָר ָ ֑הם
ַאְשִׁ֔חית ַֽבֲּﬠ֖בוּר ָֽהֲﬠָשׂ ָֽרהַ :ו ֵ֣יֶּלךְך ְי ֹ
ה ָבֶּ֔ע ֶרב ְו֖לוֹט ֹיֵ֣שׁב
ְוַאְב ָרָ֖הם ָ֥שׁב ִלְמֹקֽמוַֹ ֠ :ו ָיּ pב ֹאוּ ְשׁ ֨ ֵני ַהַמְּלָא ִ֤כים ְסֹ֨דָמ ֙
ְבַּֽשַׁער־ְסֹ֑דם ַו ַיּ ְרא־לוֹ֙ט ַו ָ֣יּ ָקם ִלְק ָרא ָ֔תם ַו ִיְּשַׁ֥תּחוּ ַא ַ֖פּ ִים ָֽא ְרָצהַ :ו ֜יּ ֹאֶמר ִה ֶ֣נּה
ָֽנּא־ֲאֹד ֗ ַני ֣סוּרוּ ֠ ָנא ֶאל־ ֵ֨בּית ַעְב ְדּ ֶ֤כם ְוִ֨לינ֙וּ ְו ַֽרֲח֣צוּ ַר ְגֵליֶ֔כם ְוִהְשַׁכְּמֶ֖תּם
אד ַו ָיֻּ֣סרוּ ֵאָ֔ליו
ַֽוֲהַלְכֶ֣תּם ְל ַד ְרְכּ ֶ֑כם ַו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ֔לּ ֹא ִ֥כּי ָֽב ְר֖חוֹב ָנ ִ ֽליןַ :ו ִיְּפַצר־ָ֣בּם ְמ ֔ ֹ
ם ִמְשׁ ֶ֔תּה וַּמ֥צּוֹת ָא ָ֖פה ַויּ ֹא ֵֽכלוֶּ֘ :ט ֶר֘ם ִיְשָׁzכּב֒וּ
ַו ָיֹּ֖באוּ ֶאל־ֵבּי֑תוֹ ַו ַ֤יַּעשׂ ָלֶה ֙
ם ָנַ֣סבּוּ ַעל־ַה ַ֔בּ ִית ִמ ַ֖נַּער ְוַעד־ ָז ֵ֑קן ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ִמָקֶּֽצה:
ְוַא ְנֵ֨שׁי ָהִ֜עיר ַא ְנֵ֤שׁי ְסֹד ֙
ַו ִיְּק ְר֤אוּ ֶאל־לוֹ֙ט ַו ֣יּ ֹאְמרוּ ֔לוֹ ַא ֵ֧יּה ָֽהֲא ָנִ֛שׁים ֲאֶשׁר־ָ֥בּאוּ ֵא ֶ֖ליךָך ַה ָ֑לּ ְיָלה
אָֽתםַ :ו ֵיֵּ֧צא ֲאֵל ֶ ֛הם ֖לוֹט ַה ֶ֑פְּתָחה ְוַה ֶ֖דֶּלת ָס ַ֥ג ר
ֽהוִֹציֵ֣אם ֵאֵ֔לינוּ ְו ֵֽנ ְד ָ֖ﬠה ֹ
ַֽאֲח ָֽריוַ :ויּ ֹא ַ ֑מר ַאל־ ָ֥נא ַאַ֖חי ָתּ ֵֽרעוִּ :ה ֵנּה־ ֨ ָנא ִ֜לי ְשֵׁ֣תּי ָב ֗נוֹת ֲאֶ֤שׁר ל ֹא־ ָֽי ְדע֙וּ
ִ ֔אישׁ אוֹ ִ ֽציָאה־ ָ֤נּא ֶאְתֶה֙ן ֲאֵליֶ֔כם ַֽוֲﬠ֣שׂוּ ָל ֶ֔הן ַכּ֖טּוֹב ְבּ ֵֽﬠי ֵני ֶ֑כם ֠ ַרק ָֽלֲא ָנִ֤שׁים
ָהֵאל ֙ ַאל־ַֽתֲּﬠ֣שׂוּ ָד ָ֔בר ִ ֽכּי־ַעל־ ֵ֥כּן ָ֖בּאוּ ְבֵּ֥צל ֹֽק ָר ִ ֽתיַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ׀ ֶגּשׁ־ ָ֗הְלָאה
ַו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ָֽהֶא ָ֤חד ָֽבּא־ָלגוּ֙ר ַו ִיְּשֹׁ֣פּט ָשׁ֔פוֹט ַע ָ֕תּה ָנ ַ֥רע ְל֖ךָך ֵמ ֶ ֑הם ַו ִיְּפְצ֨רוּ ָבִ֤אישׁ
ם ֶאת־ ָי ָ֔דם ַו ָיִּ֧ביאוּ ֶאת־
אד ַֽו ִיּ ְגּ֖שׁוּ ִלְשֹׁ֥בּר ַה ָֽדֶּלתַ :ו ִיְּשְׁל֤חוּ ָֽהֲא ָנִשׁי ֙
ְבּלוֹ֙ט ְמ ֔ ֹ
֛לוֹט ֲאֵליֶ֖הם ַה ָ֑בּ ְיָתה ְוֶאת־ַה ֶ֖דֶּלת ָס ָֽג רוְּֽ :וֶאת־ָֽהֲא ָנִ֞שׁים ֲאֶשׁר־ ֶ֣פַּֽתח ַה ַ֗בּ ִית
ִהכּ֙וּ ַבַּסּ ְנ ֵו ִ֔רים ִמָקֹּ֖טן ְוַעד־ ָגּ ֑דוֹל ַו ִיְּל֖אוּ ִלְמ ֥צ ֹא ַה ָֽפַּתחַ :ו ֽיּ ֹאְמ֨רוּ ָֽהֲא ָנִ֜שׁים ֶאל־
֗לוֹט ֹ֚עד ִ ֽמי־ְל ךָ֣ך ֹ֔פה ָחָת֙ן וָּב ֶ֣ניךָך וְּבֹנ ֶ֔תיךָך ְוֹ֥כל ֲאֶשׁר־ְל֖ךָך ָבִּ֑ﬠיר הוֵֹ֖צא ִמן־

ם ֶאת־
ַהָמּֽקוֹםֽ ִ :כּי־ַמְשִׁחִ֣תים ֲא ֔ ַנְחנוּ ֶאת־ַהָמּ ֖קוֹם ַה ֶ֑זּה ִכּי־ ָֽג ְד ָ֤לה ַֽצֲﬠָקָת ֙
ה ָ֔וה ַו ְיַשְׁלֵּ֥חנוּ ְיה ָ֖וֹה ְלַֽשֲׁחָֽתהַּ :ו ֵיֵּ֨צא ֜לוֹט ַו ְי ַדֵ֣בּר ׀ ֶאל־ֲחָת ָ֣ניו ׀ ֹֽלְקֵ֣חי
ְפּ ֵ֣ני ְי ֹ
ְבֹנ ָ֗תיו ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֤קוּמוּ ְצּא֙וּ ִמן־ַהָמּ֣קוֹם ַה ֶ֔זּה ִ ֽכּי־ַמְשִׁ֥חית ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ָהִ֑ﬠיר ַו ְיִ֥הי
ִכְמַצֵ֖חק ְבֵּעי ֵ֥ני ֲחָת ָֽניו :וְּכמ֙וֹ ַהַ֣שַּׁחר ָעָ֔לה ַו ָיִּ֥איצוּ ַהַמְּלָאִ֖כים ְבּ֣לוֹט ֵלאֹ֑מר
את ֶפּן־ִתָּסּ ֶ֖פה ַֽבֲּﬠ ֥וֹן ָה ִ ֽﬠיר:
ם ַ ֨קח ֶאת־ִאְשְׁתּ֜ךָך ְוֶאת־ְשֵׁ֤תּי ְבֹנ ֶ֨תי ךָ ֙ך ַה ִנְּמָצ ֔ ֹ
קוּ ֩
ַו ִיְּתַמְהָ֓מהּ ׀ ַו ַֽיֲּח ִ֨זיקוּ ָֽהֲא ָנִשׁים ְבּ ָ֣ידוֹ וְּב ַיד־ִאְשׁ֗תּוֹ וְּב ַי֙ד ְשֵׁ֣תּי ְבֹנ ָ֔תיו ְבֶּחְמ ַ֥לת
א ָ֜תם ַה֗חוָּצה
ְיה ָ֖וֹה ָע ָ֑ליו ַוֹֽיִּצ ֻ ֥אהוּ ַֽו ַיּ ִנּ ֻ ֖חהוּ ִמ֥חוּץ ָל ִ ֽﬠירַ :ו ְיִהי֩ ְכֽהוִֹצי ָ ֨אם ֹ
ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ִהָמּ ֵ֣לט ַעל־ ַנְפֶ֔שׁךָך ַאל־ַתִּ֣בּיט ַֽאֲח ֶ֔ריךָך ְוַאל־ַֽתֲּﬠֹ֖מד ְבָּכל־ַהִכּ ָ֑כּר ָהָ֥ה ָרה
ִהָמּ ֵ֖לט ֶפּן־ִתָּסּ ֶֽפהַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ֖לוֹט ֲאֵל ֶ ֑הם ַאל־ ָ֖נא ֲאֹד ָֽניִ :ה ֵנּה־֠ ָנא ָמָ֨צא ַעְב ְדּ ךָ֣ך
ת ִעָמּ ִ֔די ְלַֽהֲח ֖יוֹת ֶאת־ ַנְפִ֑שׁי ְוָֽאֹנִ֗כי ֤ל ֹא
ֵח ֘ן ְבֵּעי ֶ zני ךָ ֒ך ַוַתּ ְג ֵ֣דּל ַחְס ְדּ֗ךָך ֲאֶ֤שׁר ָעִ֨שׂי ָ ֙
אוַּכל ֙ ְלִהָמּ ֵ֣לט ָה ָ֔ה ָרה ֶפּן־ִתּ ְדָבּ ַ֥ק ִני ָֽה ָר ָ֖ﬠה ָוַֽמִתּיִ :ה ֵנּה־֠ ָנא ָהִ֨עיר ַה ֧זּ ֹאת
ְקֹר ָ֛בה ָל֥נוּס ָ֖שָׁמּה ְוִ֣הוא ִמְצ ָ֑ﬠר ִאָֽמְּלָ֨טה ֜ ָנא ָ֗שָׁמּה ֲה ֥ל ֹא ִמְצ ָ֛ﬠר ִ֖הוא וְּתִ֥חי
ה ָנָ֣שׂאִתי ָפ ֔ ֶניךָך ַ֖גּם ַל ָדָּ֣בר ַה ֶ֑זּה ְלִבְלִ֛תּי ָהְפִ֥כּי ֶאת־
ַנְפ ִ ֽשׁיַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאָ֔ליו ִה ֵנּ ֙
ָהִ֖ﬠיר ֲאֶ֥שׁר ִדַּֽבּ ְרָתַּ :מֵה֙ר ִהָמּ ֵ֣לט ָ֔שָׁמּה ִ֣כּי ֤ל ֹא אוַּכל ֙ ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת ָדּ ָ֔בר ַעד־ֹֽבֲּא֖ךָך
שָׁמּה ַעל־ ֵ֛כּן ָק ָ֥רא ֵשׁם־ָהִ֖ﬠיר ֽצוַֹערַ :הֶ֖שֶּׁמשׁ ָיָ֣צא ַעל־ָה ָ ֑א ֶרץ ְו֖לוֹט ָ֥בּא
ָ֑
ה ָ֗וה ִהְמִ֧טיר ַעל־ְסֹ֛דם ְוַעל־ֲﬠֹמ ָ֖רה ָגְּפ ִ֣רית ָו ֵ ֑אשׁ ֵמֵ֥את ְיה ָ֖וֹה ִמן־
ֹֽצֲﬠ ָרהַֽ :וי ֹ
ת ָכּל־ ֽיְשֵׁ֣בי ֶֽהָע ִ֔רים
ַהָשָּֽׁמ ִיםַֽ :ו ַֽיֲּהֹפ ךְ ֙ך ֶאת־ֶֽהָע ִ֣רים ָה ֵ ֔אל ְוֵ֖את ָכּל־ַהִכּ ָ֑כּר ְוֵא ֙
ְוֶ֖צַמח ָֽהֲא ָדָֽמהַ :וַתֵּ֥בּט ִאְשׁ֖תּוֹ ֵמַֽאֲח ָ֑ריו ַוְתִּ֖הי ְנִ֥ציב ֶֽמַלחַ :ו ַיְּשׁ ֵ֥כּם ַאְב ָרָ֖הם
ם
ַבֹּ֑בֶּקר ֶ ֨אל־ַהָמּ֔קוֹם ֲאֶשׁר־ ָ֥ﬠַמד ָ֖שׁם ֶאת־ְפּ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהַ :ו ַיְּשׁ ֵ ֗קף ַעל־ְפּ ֵ֤ני ְסֹד ֙
ה ִקיֹ֣טר ָה ָ ֔א ֶרץ ְכִּקיֹ֖טר
ַֽוֲﬠֹמ ָ֔רה ְו ַ֥ﬠל ָכּל־ְפּ ֵ֖ני ֶ֣א ֶרץ ַהִכּ ָ֑כּר ַו ַ֗יּ ְרא ְוִה ֵ֤נּה ָעָל ֙
ם ֶאת־ָע ֵ֣רי ַהִכָּ֔כּר ַו ִיּ ְזֹ֥כּר ֱאֹלִ֖הים ֶאת־ַאְב ָר ָ ֑הם
ַהִכְּבָֽשׁןַ :ו ְי ִ֗הי ְבַּשׁ ֵ֤חת ֱאֹלִהי ֙
ַו ְיַשׁ ַ֤לּח ֶאת־לוֹ֙ט ִמ֣תּוֹךְך ַהֲהֵפָ֔כה ַֽבֲּהֹפ ךְ ֙ך ֶאת־ֶ֣הָע ִ֔רים ֲאֶשׁר־ ָיַ֥שׁב ָבֵּ֖הן ֽלוֹט:
ַו ַrיַּעל ֩ ֨לוֹט ִמ֜צּוַֹער ַו ֵ֣יֶּשׁב ָבּ ָ֗הר וְּשֵׁ֤תּי ְבֹנָתי֙ו ִע֔מּוֹ ִ֥כּי ָי ֵ֖רא ָלֶ֣שֶׁבת ְבּ֑צוַֹער ַו ֵ֨יֶּשׁ֙ב
ַבְּמָּע ָ֔רה ֖הוּא וְּשֵׁ֥תּי ְבֹנָֽתיוַ :ו ֧תּ ֹאֶמר ַהְבִּכי ָ֛רה ֶאל־ַהְצִּעי ָ֖רה ָאִ֣בינוּ ָז ֵ֑קן ְו ִ ֨אישׁ
ֵ֤אין ָבּ ָ ֨א ֶר֙ץ ָל֣בוֹא ָעֵ֔לינוּ ְכּ ֶ֖ד ֶרךְך ָכּל־ָהָֽא ֶרץְ :לָ֨כה ַנְשׁ ֶ֧קה ֶאת־ָאִ֛בינוּ ַ֖י ִין
ְו ִנְשְׁכָּ֣בה ִע֑מּוֹ וּ ְנַח ֶ֥יּה ֵֽמָאִ֖בינוּ ָֽז ַרעַ :וַתְּשׁ ֶ֧קין ָ◌ ֶאת־ֲאִבי ֶ ֛הן ַ֖י ִין ַבּ ַ֣לּ ְיָלה ֑הוּא

ה ַוִתְּשׁ ַ֣כּב ֶאת־ָא ִ֔ביָה ְו ֽל ֹא־ ָי ַ֥דע ְבִּשְׁכָ֖בהּ וְּבקוָּֽמהַּֽ :ו ְיִה֙י
ַוָתּ ֤ב ֹא ַהְבִּכי ָר ֙
ה ֶאל־ַהְצִּעי ָ֔רה ֵהן־ָשׁ ַ֥כְבִתּי ֶ֖אֶמשׁ ֶאת־ָאִ֑בי ַנְשׁ ֶ ֨קנּוּ
ִ ֽמָ֣מֳּח ָ֔רת ַו ֤תּ ֹאֶמר ַהְבִּכי ָר ֙
ַ֜י ִין ַגּם־ַהַ֗לּ ְיָלה וֹּ֨בִא֙י ִשְׁכִ֣בי ִע֔מּוֹ וּ ְנַח ֶ֥יּה ֵֽמָאִ֖בינוּ ָֽז ַרעַ :וַתְּשׁ ֶ ֜קין ָ◌ ַ֣גּם ַבּ ַ֧לּ ְיָלה
ה ַוִתְּשׁ ַ֣כּב ִע֔מּוֹ ְו ֽל ֹא־ ָי ַ֥דע ְבִּשְׁכָ֖בהּ
ַה֛הוּא ֶאת־ֲאִביֶ֖הן ָ֑י ִין ַוָ֤תָּקם ַהְצִּעי ָר ֙
ה ֵ֔בּן ַוִתּ ְק ָ֥רא
וְּבֻקָֽמהַּֽ :וַֽתֲּה ֶ֛רין ָ◌ ְשֵׁ֥תּי ְבנוֹת־֖לוֹט ֵֽמֲאִביֶֽהןַ :וֵ֤תֶּלד ַהְבִּכי ָר ֙
א ָ֣יְל ָדה ֵ֔בּן ַוִתּ ְק ָ֥רא
ְשׁ֖מוֹ מוֹ ָ ֑אב ֥הוּא ֲא ִ ֽבי־מוָֹ֖אב ַעד־ַה ֽיּוֹםְ :וַהְצִּעי ָ֤רה ַגם־ִהו ֙
ם ַ֣א ְרָצה
ְשׁ֖מוֹ ֶבּן־ַעִ֑מּי ֛הוּא ֲאִ֥בי ְב ֵֽני־ַע֖מּוֹן ַעד־ַה ֽיּוֹםַ :ו ִיַּ֨סּע ִמָ֤שּׁם ַאְב ָרָה ֙
ַה ֔ ֶנּ ֶגב ַו ֵ֥יֶּשׁב ֵבּין־ָק ֵ֖דשׁ וֵּ֣בין ֑שׁוּר ַו ָ֖יּ ָגר ִבּ ְג ָֽררַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ַאְב ָר ָ ֛הם ֶאל־ָשׂ ָ֥רה
ִאְשׁ֖תּוֹ ֲאֹ֣חִתי ִ֑הוא ַו ִיְּשַׁ֗לח ֲאִביֶ֨מֶל ךְ ֙ך ֶ֣מֶלךְך ְגּ ָ֔רר ַו ִיּ ַ֖קּח ֶאת־ָשׂ ָֽרהַ :ו ָיּ ֧ב ֹא
ת ַעל־ָֽהִאָ֣שּׁה ֲאֶשׁר־
ֱאֹלִ֛הים ֶאל־ֲאִביֶ֖מֶלךְך ַֽבֲּח֣לוֹם ַה ָ֑לּ ְיָלה ַו ֣יּ ֹאֶמר ֗לוֹ ִה ְנּ ךָ֥ך ֵמ ֙
ָל ַ ֔קְחָתּ ְוִ֖הוא ְבּ ֻ֥ﬠַלת ָֽבַּעלַֽ :וֲאִביֶ֕מֶלךְך ֥ל ֹא ָק ַ֖רב ֵא ֶ֑ליָה ַויּ ֹאַ֕מר ֲאֹד ֕ ָני ֲה֥גוֹי ַגּם־
ַצ ִ֖דּיק ַֽתֲּהֹֽרגֲ :ה ֨ל ֹא ֤הוּא ָֽאַמר־ִל֙י ֲאֹ֣חִתי ִ֔הוא ְו ִ ֽהיא־ ַגם־ִ֥הוא ָֽאְמ ָ֖רה ָאִ֣חי
֑הוּא ְבָּתם־ְלָבִ֛בי וְּב ִנְקֹ֥ין ַכּ ַ֖פּי ָעִ֥שׂיִתי ֽז ֹאתַ :ו rיּ ֹאֶמ֩ר ֵאָ֨ליו ָֽהֱאֹל ִ֜הים ַֽבֲּחֹ֗לם
ַ֣גּם ָֽאֹנ ִ֤כי ָי ַ֨דְעִתּ֙י ִ֤כּי ְבָתם־ְלָֽבְב ךָ ֙ך ָעִ֣שׂיָת ֔זּ ֹאת ָֽוֶאְח֧שׂךְך ַגּם־ָֽאֹנ ִ֛כי ֽאוְֹת֖ךָך
שׁ ִ ֽכּי־
ֵֽמֲחטוֹ־ ִ֑לי ַעל־ ֵ֥כּן ֽל ֹא־ ְנַתִ֖תּיךָך ִל ְנֹ֥גּ ַע ֵא ֶֽליָהְ :וַע ָ֗תּה ָהֵ֤שׁב ֵֽאֶשׁת־ָהִאי ֙
ָנִ֣ביא ֔הוּא ְו ִיְתַפּ ֵ֥לּל ַֽבַּע ְד֖ךָך ֶֽוְח ֵ֑יה ְוִאם־ֵֽאי ְנ ךָ֣ך ֵמִ֔שׁיב ֚ ַדּע ִכּי־֣מוֹת ָתּ֔מוּת ַאָ֖תּה
א ְלָכל־ֲﬠָב ָ֔דיו ַו ְי ַד ֵ֛בּר ֶאת־ָכּל־
ְוָכל־ֲאֶשׁר־ ָֽלךְךַ :ו ַיְּשֵׁ֨כּם ֲאִביֶ֜מֶלךְך ַבֹּ֗בֶּקר ַו ִיְּק ָר ֙
אדַ :ו ִיְּק ָ֨רא ֲאִביֶ֜מֶלךְך
ַה ְדָּב ִ֥רים ָהֵ֖אֶלּה ְבָּא ְז ֵני ֶ ֑הם ַו ִֽיּי ְר֥אוּ ָֽהֲא ָנִ֖שׁים ְמ ֽ ֹ
ְלַאְב ָר ָ֗הם ַו ֨יּ ֹאֶמר ֜לוֹ ֶמה־ָעִ֤שׂיָת ָ֨לּנ֙וּ וֶּמה־ָחָ֣טאִתי ָ֔לךְך ִ ֽכּי־ֵהֵ֧באָת ָע ַ֛לי ְוַעל־
ם ֲאֶ֣שׁר ל ֹא־ ֵֽיָע֔שׂוּ ָעִ֖שׂיָת ִעָמּ ִֽדיַ :ו ֥יּ ֹאֶמר
ַמְמַלְכִ֖תּי ֲחָטָ֣אה ְגֹד ָ֑לה ַֽמֲﬠִשׂי ֙
ֲאִביֶ֖מֶלךְך ֶאל־ַאְב ָר ָ ֑הם ָ֣מה ָר ִ ֔איָת ִ֥כּי ָעִ֖שׂיָת ֶאת־ַה ָדָּ֥בר ַה ֶֽזּהַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר
ַאְב ָר ָ֔הם ִ֣כּי ָאַ֔מ ְרִתּי ֚ ַרק ֵאין־ ִי ְרַ֣את ֱאֹל ִ֔הים ַבָּמּ ֖קוֹם ַה ֶ֑זּה ַֽוֲה ָר ֖גוּ ִני ַעל־ ְדַּ֥בר
ִאְשׁ ִ ֽתּיְ :ו ַגם־ָאְמ ֗ ָנה ֲאֹחִ֤תי ַבת־ָאִב֙י ִ֔הוא ַ֖אךְך ֣ל ֹא ַבת־ִאִ֑מּי ַוְתִּהי־ִ֖לי
אַ֣מר ָ֔להּ ֶ֣זה ַחְס ֵ֔דּךְך
א ִ֗תי ֱאֹלִהי֘ם ִמֵ֣בּית ָאִב֒י ָֽו ֹ
ְלִאָֽשּׁהַ :ו ְיִ֞הי ַֽכֲּאֶ֧שׁר ִהְת֣עוּ ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ָנ֣בוֹא ָ֔שָׁמּה ִאְמ ִרי־ִ֖לי ָאִ֥חי ֽהוּא:
ֲאֶ֥שׁר ַֽתֲּﬠִ֖שׂי ִעָמּ ִ֑די ֶ֤אל ָכּל־ַהָמּקוֹ ֙
ם וְּשָׁפֹ֔חת ַו ִיֵּ֖תּן ְלַאְב ָר ָ ֑הם ַו ָ֣יֶּשׁב ֔לוֹ ֵ֖את
ַו ִיּ ַ ֨קּח ֲאִביֶ֜מֶלךְך ֣צ ֹאן וָּב ָ ֗קר ַֽוֲﬠָב ִדי ֙

ָשׂ ָ֥רה ִאְשֽׁתּוַֹ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֲאִביֶ֔מֶלךְך ִה ֵ֥נּה ַא ְרִ֖צי ְלָפ ֶ֑ניךָך ַבּ֥טּוֹב ְבֵּעי ֶ֖ניךָך ֵֽשׁב :וְּלָשׂ ָ֣רה
ָאַ֗מר ִה ֨ ֵנּה ָנ ַ֜תִתּי ֶ֤אֶלף ֶ֨כֶּס֙ף ְלָאִ֔חיךְך ִה ֵ֤נּה הוּא־ָל ךְ ֙ך ְכּ֣סוּת ֵעי ֔ ַנ ִים ְלֹ֖כל ֲאֶ֣שׁר
ִא ָ ֑תּךְך ְוֶאת־ֹ֖כּל ְוֹנ ָֽכַחתַ :ו ִיְּתַפּ ֵ֥לּל ַאְב ָרָ֖הם ֶאל־ָֽהֱאֹלִ֑הים ַו ִיּ ְרָ֨פּא ֱאֹל ִ֜הים ֶאת־
ה ָ֔וה ְבּ ַ֥ﬠד ָכּל־ ֶ֖רֶחם
הָ֖תיו ַו ֵיּ ֵֽלדוּֽ ִ :כּי־ָעֹ֤צר ָעַצ֙ר ְי ֹ
ֲאִביֶ֧מֶלךְך ְוֶאת־ִאְשׁ֛תּוֹ ְוַאְמ ֹ
ְלֵ֣בית ֲאִבי ֶ ֑מֶלךְך ַעל־ ְדַּ֥בר ָשׂ ָ֖רה ֵ֥אֶשׁת ַאְב ָרָֽהםַֽ :ויה ָוֹ֛ה ָפּ ַ֥קד ֶאת־ָשׂ ָ֖רה
ַֽכֲּאֶ֣שׁר ָא ָ ֑מר ַו ַ֧יַּעשׂ ְיה ָוֹ֛ה ְלָשׂ ָ֖רה ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִדֵּֽבּרַ :ו ַrתַּה֩ר ַו ֵ֨תֶּלד ָשׂ ָ֧רה ְלַאְב ָר ָ ֛הם
א֖תוֹ ֱאֹל ִ ֽהיםַ :ו ִיְּק ָ֨רא ַאְב ָר ָ֜הם ֶאת־ֶשׁם־ְבּ ֧נוֹ
ֵ֖בּן ִל ְז ֻק ָ֑ניו ַלמּוֵֹ֕עד ֲאֶשׁר־ ִדֶּ֥בּר ֹ
ם ֶאת־ ִיְצָ֣חק ְבּ ֔נוֹ ֶבּן־
ַה ֽנּוַֹלד־֛לוֹ ֲאֶשׁר־ ָֽיְל ָדה־֥לּוֹ ָשׂ ָ֖רה ִיְצָֽחקַ :ו ָ֤יָּמל ַאְב ָרָה ֙
א֖תוֹ ֱאֹל ִ ֽהיםְ :וַאְב ָרָ֖הם ֶבּן־ְמַ֣את ָשׁ ָ֑נה ְבִּה ָ֣וֶּלד ֔לוֹ
שׁר ִצ ָ֥וּה ֹ
ְשֹׁמ ַ֖נת ָיִ֑מים ַֽכֲּא ֶ ֛
שֵּׁ֖מ ַע ִֽיֲצַחק־ ִ ֽלי:
ֵ֖את ִיְצָ֥חק ְבּ ֽנוַֹ :ו ֣תּ ֹאֶמר ָשׂ ָ֔רה ְצֹ֕חק ָ֥ﬠָשׂה ִ֖לי ֱאֹלִ֑הים ָכּל־ַה ֹ
ַו ֗תּ ֹאֶמר ִ֤מי ִמֵלּל ֙ ְלַאְב ָר ָ֔הם ֵהי ִ֥ניָקה ָב ִ֖נים ָשׂ ָ֑רה ִ ֽכּי־ ָי ַ֥ל ְדִתּי ֵ֖בן ִל ְז ֻק ָֽניוַ :ו ִיּ ְג ַ֥דּל
ם ִמְשֶׁ֣תּה ָג֔דוֹל ְבּ ֖יוֹם ִה ָגֵּ֥מל ֶאת־ ִיְצָֽחקַ :ו ֵ֨תּ ֶרא
ַה ֶ֖יֶּלד ַו ִיּ ָגּ ַ ֑מל ַו ַ֤יַּעשׂ ַאְב ָרָה ֙
ָשׂ ָ֜רה ֶאת־ֶבּן־ָה ָ֧ג ר ַהִמְּצ ִ֛רית ֲאֶשׁר־ ָֽיְל ָ֥דה ְלַאְב ָרָ֖הם ְמַצֵֽחקַ :ו ֨תּ ֹאֶמ֙ר
שׁ ֶבּן־ָֽהָאָ֣מה ַה ֔זּ ֹאת
ְלַאְב ָר ָ֔הם ָגּ ֵ֛רשׁ ָֽהָאָ֥מה ַה ֖זּ ֹאת ְוֶאת־ְבּ ָ֑נהּ ִ֣כּי ֤ל ֹא ִיי ַר ֙
אד ְבֵּעי ֵ֣ני ַאְב ָר ָ ֑הם ַ֖ﬠל אוֹֹ֥דת ְבּ ֽנוַֹ :ו ֨יּ ֹאֶמר
ִעם־ְבּ ִ֖ני ִעם־ ִיְצָֽחקַ :ו ֵ֧יּ ַרע ַה ָדּ ָ֛בר ְמ ֖ ֹ
ֱאֹל ִ֜הים ֶאל־ַאְב ָר ָ֗הם ַאל־ ֵי ַ֤רע ְבֵּעי ֨ ֶני ךָ ֙ך ַעל־ַה ַ֣נַּער ְוַעל־ֲאָמ ֶ֔תךָך ֹכּל ֩ ֲאֶ֨שׁר
תּ ֹאַ֥מר ֵא ֶ֛ליךָך ָשׂ ָ֖רה ְשַׁ֣מע ְבֹּק ָ֑להּ ִ֣כּי ְב ִיְצָ֔חק ִי ָקּ ֵ֥רא ְל֖ךָך ָֽז ַרעְ :ו ַ֥גם ֶאת־ֶבּן־
ם
ָֽהָאָ֖מה ְל ֣גוֹי ֲאִשׂי ֶ ֑מנּוּ ִ֥כּי ַֽז ְרֲﬠ֖ךָך ֽהוּאַ :ו ַיְּשׁ ֵ֣כּם ַאְב ָרָ֣הם ׀ ַבֹּ֡בֶּקר ַו ִֽיּ ַקּח־ֶrלֶח ֩
ְוֵ֨חַמת ַ֜מ ִים ַו ִיֵּ֣תּן ֶאל־ָ֠ה ָ pגר ָ֧שׂם ַעל־ִשְׁכ ָ ֛מהּ ְוֶאת־ַה ֶ֖יֶּלד ַֽו ְיַשְׁלּ ֶ֑חָה ַוֵ֣תֶּלךְך
ַו ֵ֔תַּתע ְבִּמ ְדַ֖בּר ְבֵּ֥אר ָֽשַׁבעַ :ו ִיְּכ֥לוּ ַהַ֖מּ ִים ִמן־ַה ֵ֑חֶמת ַוַתְּשׁ ֵ֣לךְך ֶאת־ַה ֶ֔יֶּלד
ק ִכְּמַֽטֲח ֵ֣וי ֶ ֔קֶשׁת ִ֣כּי ָֽאְמ ָ֔רה
ַ֖תַּחת ַאַ֥חד ַהִשּׂי ִ ֽחםַ :ו ֵrתֶּל ךְ ֩ך ַו ֵ֨תֶּשׁב ָ֜להּ ִמ ֗ ֶנּ ֶגד ַה ְרֵח ֙
ַאל־ֶא ְרֶ֖אה ְבּ֣מוֹת ַה ָ֑יֶּלד ַוֵ֣תֶּשׁב ִמ ֔ ֶנּ ֶגד ַוִתָּ֥שּׂא ֶאת־ֹק ָ֖להּ ַוֵֽתְּבְךַּ :ו ִיְּשַׁ֣מע
א ַמְל ַ ֨אךְך ֱאֹלִ֤הים ׀ ֶאל־ָה ָג֙ר ִמן־ַהָשַּׁ֔מ ִים
ֱאֹלִהי֘ם ֶאת־֣קוֹל ַה ַ zנַּע֒ר ַו ִיְּק ָר ֩
ַו ֥יּ ֹאֶמר ָ֖להּ ַמה־ ָ֣לּךְך ָה ָ֑ג ר ַאל־ִ֣תּי ְר ִ ֔אי ִ ֽכּי־ָשַׁ֧מע ֱאֹלִ֛הים ֶאל־֥קוֹל ַה ַ֖נַּער
ַֽבֲּאֶ֥שׁר הוּא־ָֽשׁם֚ :קוִּמי ְשִׂ֣אי ֶאת־ַה ֔ ַנַּער ְוַֽהֲח ִ֥זיִקי ֶאת־ ָי ֵ֖דךְך ֑בּוֹ ִ ֽכּי־ְל֥גוֹי ָגּ ֖דוֹל
ם ֶאת־ֵעי ֔ ֶניָה ַוֵ֖תּ ֶרא ְבֵּ֣אר ָ ֑מ ִים ַו ֵ֜תֶּלךְך ַוְתַּמ ֵ֤לּא ֶאת־
ֲאִשׂיֶֽמנּוַּ :ו ִיְּפ ַ֤קח ֱאֹלִהי ֙

ת ַ֔מ ִים ַוַ֖תְּשְׁק ֶאת־ַה ָֽנַּערַ :ו ְיִ֧הי ֱאֹלִ֛הים ֶאת־ַה ַ֖נַּער ַו ִיּ ְג ָ֑דּל ַו ֵ֨יֶּשׁ֙ב
ַהֵ֨חֶמ ֙
ַבִּמּ ְד ָ֔בּר ַו ְיִ֖הי ֹרֶ֥בה ַקָֽשּׁתַ :ו ֵ֖יֶּשׁב ְבִּמ ְדַ֣בּר ָפּא ָ֑רן ַו ִ ֽתַּקּח־֥לוֹ ִא֛מּוֹ ִאָ֖שּׁה ֵמֶ֥א ֶרץ
ִמְצ ָֽר ִיםַֽ :ו ְיִה֙י ָבּ ֵ֣ﬠת ַה ִ֔הוא ַו ֣יּ ֹאֶמר ֲאִביֶ֗מֶלךְך וִּפיֹכל ֙ ַשׂר־ְצָב֔אוֹ ֶאל־ַאְב ָרָ֖הם
ם
ֵלאֹ֑מר ֱאֹלִ֣הים ִעְמּ֔ךָך ְבֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ַאָ֖תּה ֹעֶֽשׂהְ :וַע ָ֗תּה ִהָ֨שְּׁבָעה ִ֤לּי ֵֽבאֹלִהי ֙
ֵ֔ה ָנּה ִאם־ִתְּשֹׁ֣קר ִ֔לי וְּל ִני ִ֖ני וְּל ֶנְכ ִ֑דּי ַכֶּ֜חֶסד ֲאֶשׁר־ָעִ֤שׂיִתי ִעְמּ ךָ ֙ך ַֽתֲּﬠֶ֣שׂה ִעָמּ ִ֔די
ְוִעם־ָהָ֖א ֶרץ ֲאֶשׁר־ ַ֥גּ ְרָתּה ָֽבּהַּ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ַאְב ָר ָ֔הם ָֽאֹנִ֖כי ִאָשֵּֽׁב ַעְ :והוִֹ֥כ ַח
ת ְבֵּ֣אר ַהַ֔מּ ִים ֲאֶ֥שׁר ָֽגּ ְז֖לוּ ַעְב ֵ֥די ֲאִביֶֽמֶלךְך:
אדוֹ ֙
ַאְב ָרָ֖הם ֶאת־ֲאִבי ֶ ֑מֶלךְך ַעל־ ֹ
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֲאִביֶ֔מֶלךְך ֣ל ֹא ָי ַ֔דְעִתּי ִ֥מי ָעָ֖שׂה ֶאת־ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֑זּה ְו ַגם־ַא ָ֞תּה ֽל ֹא־
ם ֣צ ֹאן וָּב ָ ֔קר
ִה ַ֣גּ ְדָתּ ִ֗לּי ְו ַ֧גם ָֽאֹנ ִ֛כי ֥ל ֹא ָשַׁ֖מְעִתּי ִבְּלִ֥תּי ַה ֽיּוֹםַ :ו ִיּ ַ֤קּח ַאְב ָרָה ֙
שַׁבע ִכְּב֥שׂת
ַו ִיֵּ֖תּן ַֽלֲאִבי ֶ ֑מֶלךְך ַו ִיְּכ ְר֥תוּ ְשׁ ֵניֶ֖הם ְבּ ִֽריתַ :ו ַיֵּ֣צּב ַאְב ָר ָ֗הם ֶאת־ ֶ ֛
ת ָה ֵ ֔אֶלּה
ַה ֖צּ ֹאן ְלַב ְדֶּֽהןַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ֲאִביֶ֖מֶלךְך ֶאל־ַאְב ָר ָ ֑הם ָ֣מה ֵ֗ה ָנּה ֶ֤שַׁבע ְכָּבשׂ ֙
ֲאֶ֥שׁר ִהַ֖צְּבָתּ ְלַב ָֽדּ ָנהַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ִ֚כּי ֶאת־ֶ֣שַׁבע ְכָּב֔שׂת ִתּ ַ֖קּח ִמ ָיּ ִ֑די ַֽבֲּﬠבוּ֙ר
ִ ֽתְּה ֶיה־ִ֣לּי ְלֵע ָ֔דה ִ֥כּי ָח ַ֖פ ְרִתּי ֶאת־ַהְבֵּ֥אר ַה ֽזּ ֹאתַ :על־ֵ֗כּן ָק ָ֛רא ַלָמּ֥קוֹם ַה֖הוּא
ְבֵּ֣אר ָ ֑
שַׁבע ַו ָ֣יּ ָקם
שַׁבע ִ֛כּי ָ֥שׁם ִנְשְׁבּ֖עוּ ְשׁ ֵניֶֽהםַ :ו ִיְּכ ְר֥תוּ ְב ִ֖רית ִבְּבֵ֣אר ָ ֑
ֲאִביֶ֗מֶלךְך וִּפיֹכל ֙ ַשׂר־ְצָב֔אוֹ ַו ָיֻּ֖שׁבוּ ֶאל־ֶ֥א ֶרץ ְפִּלְשׁ ִ ֽתּיםַ :ו ִיַּ֥טּע ֵ֖אֶשׁל ִבְּבֵ֣אר
שַׁבע ַו ִ֨יְּק ָרא־ָ֔שׁם ְבֵּ֥שׁם ְיה ָ֖וֹה ֵ֥אל עוֹ ָֽלםַ :ו ָ֧יּ ָגר ַאְב ָר ָ ֛הם ְבֶּ֥א ֶרץ ְפִּלְשִׁ֖תּים
ָ֑
ָיִ֥מים ַר ִ ֽבּיםַ :ו ְי ִ֗הי ַאַח֙ר ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֔אֶלּה ְוָ֣הֱאֹל ִ֔הים ִנָ֖סּה ֶאת־ַאְב ָר ָ ֑הם
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאָ֔ליו ַאְב ָרָ֖הם ַו ֥יּ ֹאֶמר ִה ֵֽנּ ִניַ :ו ֡יּ ֹאֶמר ַקח־֠ ָנא ֶאת־ִבּ ְנ֨ךָך ֶאת־ ְי ִ ֽחי ְד ךָ֤ך
ם ְלֹעָ֔לה ַ֚ﬠל
תּ ֶאת־ ִיְצָ֔חק ְוֶ֨לךְך־ְל֔ךָך ֶאל־ֶ֖א ֶרץ ַהֹֽמּ ִר ָ֑יּה ְוַֽהֲﬠ ֵ֤להוּ ָשׁ ֙
ֲאֶשׁר־ָא ַ֨הְב ָ ֙
שׁ ֶאת־ֲחֹמ֔רוֹ
אַ֥מר ֵא ֶֽליךָךַ :ו ַיְּשֵׁ֨כּם ַאְב ָר ָ֜הם ַבֹּ֗בֶּקר ַֽו ַֽיֲּחֹב ֙
ַאַ֣חד ֶֽהָה ִ֔רים ֲאֶ֖שׁר ֹ
ַו ִיּ ַ ֞קּח ֶאת־ְשׁ ֵ֤ני ְנָע ָרי֙ו ִא֔תּוֹ ְוֵ֖את ִיְצָ֣חק ְבּ ֑נוֹ ַו ְיַבַקּ֙ע ֲﬠֵ֣צי ֹעָ֔לה ַו ָ֣יּ ָקם ַו ֵ֔יֶּלךְך ֶאל־
ַהָמּ ֖קוֹם ֲאֶשׁר־ָֽאַמר־֥לוֹ ָֽהֱאֹל ִ ֽהיםַ :בּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁליִ֗שׁי ַו ִיָּ֨שּׂא ַאְב ָרָ֧הם ֶאת־ֵעי ָ֛ניו
ה ִ ֽﬠם־
ַו ַ֥יּ ְרא ֶאת־ַהָמּ ֖קוֹם ֵֽמ ָרֹֽחקַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ַאְב ָר ָ֜הם ֶאל־ ְנָע ָ֗ריו ְשֽׁבוּ־ָל ֶ֥כם ֹפּ ֙
ַֽהֲח֔מוֹר ַֽוֲא ִ֣ני ְוַה ֔ ַנַּער ֵֽנְל ָ֖כה ַעד־ֹ֑כּה ְו ִֽנְשַֽׁתֲּח ֶ֖וה ְו ָנ֥שׁוָּבה ֲאֵלי ֶֽכםַ :ו ִיּ ַ ֨קּח
ם ַעל־ ִיְצָ֣חק ְבּ ֔נוֹ ַו ִיּ ַ֣קּח ְבּ ָי֔דוֹ ֶאת־ָהֵ֖אשׁ ְוֶאת־
ַאְב ָר ָ֜הם ֶאת־ֲﬠֵ֣צי ָֽהֹעָ֗לה ַו ָ֨יֶּשׂ ֙
ַֽהַֽמֲּא ֶ֑כֶלת ַו ֵֽיְּל֥כוּ ְשׁ ֵניֶ֖הם ַיְח ָֽדּוַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ִיְצָ֜חק ֶאל־ַאְב ָרָ֤הם ָאִבי֙ו ַו ֣יּ ֹאֶמר ָא ִ֔בי

שׁ ְוָ֣הֵעִ֔צים ְוַא ֵ֥יּה ַהֶ֖שּׂה ְלֹע ָֽלהַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר
ַו ֖יּ ֹאֶמר ִה ֶ֣נּ ִנּי ְב ִ֑ני ַו ֗יּ ֹאֶמר ִה ֵ֤נּה ָהֵא ֙
שּׂה ְלֹע ָ֖לה ְבּ ִ֑ני ַו ֵֽיְּל֥כוּ ְשׁ ֵניֶ֖הם ַיְח ָֽדּוַ :ו ָיֹּ֗באוּ ֶאל־
ַאְב ָר ָ֔הם ֱאֹל ִ֕הים ִי ְרֶאה־֥לּוֹ ַה ֶ ֛
ם ֶאת־ַהִמּ ְז ֵ֔בּ ַח ַֽו ַֽיֲּﬠֹ֖רךְך
ם ַו ִ֨יֶּבן ָ֤שׁם ַאְב ָרָה ֙
ַהָמּקוֹ֘ם ֲאֶ֣שׁר ָֽאַמר־֣לוֹ ָֽהֱאֹלִהי ֒
את֙וֹ ַעל־ַהִמּ ְז ֵ֔בּ ַח ִמַ֖מַּעל ָֽלֵע ִ ֽצים:
ֶאת־ָֽהֵעִ֑צים ַֽו ַֽיֲּﬠֹק֙ד ֶאת־ ִיְצָ֣חק ְבּ ֔נוֹ ַו ָ֤יֶּשׂם ֹ
ם ֶאת־ ָי֔דוֹ ַו ִיּ ַ֖קּח ֶאת־ַֽהַֽמֲּא ֶ֑כֶלת ִלְשֹׁ֖חט ֶאת־ְבּ ֽנוַֹ :ו ִיְּק ָ֨רא ֵאָ֜ליו
ַו ִיְּשׁ ַ֤לח ַאְב ָרָה ֙
ה ִמן־ַהָשַּׁ֔מ ִים ַו ֖יּ ֹאֶמר ַאְב ָרָ֣הם ׀ ַאְב ָר ָ ֑הם ַו ֖יּ ֹאֶמר ִה ֵֽנּ ִניַ :ו ֗יּ ֹאֶמר
ַמְלַ֤אךְך ְיה ָוֹ ֙
ַאל־ִתְּשׁ ַ֤לח ָֽי ְד ךָ ֙ך ֶאל־ַה ֔ ַנַּער ְוַאל־ַ֥תַּעשׂ ֖לוֹ ְמ֑אוָּמה ִ֣כּי ׀ ַעָ֣תּה ָי ַ֗דְעִתּי ִ ֽכּי־
שְׂכָתּ ֶאת־ִבּ ְנ ךָ֥ך ֶאת־ ְי ִ ֽחי ְד֖ךָך ִמֶֽמּ ִנּיַ :ו ִיָּ֨שּׂא ַאְב ָר ָ֜הם
ם ַ ֔אָתּה ְו ֥ל ֹא ָח ַ ֛
ְי ֵ֤רא ֱאֹלִהי ֙
ם ַו ִיּ ַ֣קּח
א ְוִה ֵנּה־ ַ ֔א ִיל ַאַ֕חר ֶֽנֱאַ֥חז ַבְּסַּ֖בךְך ְבַּק ְר ָ֑ניו ַו ֵ֤יֶּלךְך ַאְב ָרָה ֙
ֶאת־ֵעי ֗ ָניו ַו ַיּ ְר ֙
ֶאת־ָה ַ ֔א ִיל ַו ַֽיֲּﬠ ֵ֥להוּ ְלֹע ָ֖לה ַ֥תַּחת ְבּ ֽנוַֹ :ו ִיּ ְק ָ֧רא ַאְב ָר ָ ֛הם ֵשׁם־ַהָמּ֥קוֹם ַה֖הוּא
ְיה ָ֣וֹה ׀ ִי ְר ֶ ֑אה ֲאֶשׁ֙ר ֵֽיָאֵ֣מר ַה ֔יּוֹם ְבַּ֥הר ְיה ָ֖וֹה ֵֽי ָרֶֽאהַ :ו ִיּ ְק ָ֛רא ַמְלַ֥אךְך ְיה ָ֖וֹה
ֶאל־ַאְב ָר ָ ֑הם ֵשׁ ִ֖נית ִמן־ַהָשָּֽׁמ ִיםַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ִ֥בּי ִנְשַׁ֖בְּעִתּי ְנֻאם־ ְיה ָוֹ֑ה ִ֗כּי ֚ ַיַען
ת ֶאת־ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֔זּה ְו ֥ל ֹא ָחַ֖שְׂכָתּ ֶאת־ִבּ ְנ ךָ֥ך ֶאת־ ְיִחי ֶֽדךָךֽ ִ :כּי־ָב ֵ֣רךְך
ֲאֶ֤שׁר ָעִ֨שׂי ָ ֙
ֲאָֽב ֶרְכ֗ךָך ְוַה ְר ָ֨בּה ַא ְר ֶ֤בּה ֶאת־ ַֽז ְרֲﬠ ךָ ֙ך ְכּֽכוְֹכֵ֣בי ַהָשַּׁ֔מ ִים ְוַכ֕חוֹל ֲאֶ֖שׁר ַעל־ְשׂ ַ֣פת
א ְיָֽביוְ :וִהְתָֽבּ ֲר֣כוּ ְב ַֽז ְרֲﬠ֔ךָך ֹ֖כּל גּוֹ ֵ֣יי ָה ָ ֑א ֶרץ ֵ֕עֶקב
ַה ָ֑יּם ְו ִי ַ֣רשׁ ַֽז ְרֲﬠ֔ךָך ֵ֖את ַ֥שַׁער ֽ ֹ
ם ֶאל־ ְנָע ָ֔ריו ַו ָיּ ֻ֛קמוּ ַו ֵֽיְּל֥כוּ ַיְח ָ֖דּו ֶאל־ְבֵּ֣אר
ֲאֶ֥שׁר ָשַׁ֖מְעָתּ ְבֹּק ִ ֽליַ :ו ָ֤יָּשׁב ַאְב ָרָה ֙
שַׁבע ַו ֵ֥יֶּשׁב ַאְב ָרָ֖הם ִבְּבֵ֥אר ָֽשַׁבעַ :ו ְי ִ֗הי ַֽאֲח ֵר֙י ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֔אֶלּה ַו ֻיּ ַ֥גּד
ָ֑
ְלַאְב ָרָ֖הם ֵלאֹ֑מר ִ֠ה ֵ pנּה ָֽיְל ָ֨דה ִמְל ָ֥כּה ַגם־ִ֛הוא ָבּ ִ֖נים ְל ָנ֥חוֹר ָא ִ ֽחיךָךֶ :את־֥עוּץ
ְבֹּכ ֖רוֹ ְוֶאת־֣בּוּז ָאִ֑חיו ְוֶאת־ְקמוֵּ֖אל ֲאִ֥בי ֲא ָֽרםְ :וֶאת־ ֶ֣כֶּשׂד ְוֶאת־ֲח ֔זוֹ ְוֶאת־
ה
ִפְּל ָ֖דּשׁ ְוֶאת־ ִי ְד ָ֑לף ְוֵ֖את ְבּתוֵּֽאל :וְּבתוֵּ֖אל ָי ַ֣לד ֶאת־ ִרְב ָ֑קה ְשֹׁמ ָ֥נה ֵ ֨אֶלּ ֙
א
ָֽיְל ָ֣דה ִמְלָ֔כּה ְל ָנ֖חוֹר ֲאִ֥חי ַאְב ָרָֽהם :וּ ִ ֽפיַל ְג֖שׁוֹ וְּשָׁ֣מהּ ְראוּ ָ ֑מה ַו ֵ ֤תֶּלד ַגּם־ִהו ֙
ֶאת־ֶ֣טַבח ְוֶאת־ ַ֔גַּחם ְוֶאת־ַ֖תַּחשׁ ְוֶֽאת־ַֽמֲﬠ ָֽכהַ :ו ִֽיְּהי֙וּ ַח ֵ֣יּי ָשׂ ָ֔רה ֵמָ֥אה ָשׁ ָ֛נה
ְוֶעְשׂ ִ֥רים ָשׁ ָ֖נה ְוֶ֣שַׁבע ָשׁ ִ֑נים ְשׁ ֵ֖ני ַח ֵ֥יּי ָשׂ ָֽרהַ :וָ֣תָּמת ָשׂ ָ֗רה ְבִּק ְר ַ֥ית ַא ְר ַ֛בּע ִ֥הוא
ם ַאְב ָר ָ֔הם
א ַאְב ָר ָ֔הם ִלְסֹ֥פּד ְלָשׂ ָ֖רה ְוִלְבֹכָּֽתהַּ :ו ָ֨יָּק ֙
ֶחְב ֖רוֹן ְבֶּ֣א ֶרץ ְכּ ָ֑נַען ַו ָיּב ֹ ֙
ֵמ ַ֖ﬠל ְפּ ֵ֣ני ֵמ֑תוֹ ַו ְי ַדֵ֥בּר ֶאל־ְבֵּני־ֵ֖חת ֵלאֹֽמרֵ :גּר־ ְותוָֹ֥שׁב ָֽאֹנִ֖כי ִעָמּ ֶ֑כם ְתּ ֨נוּ ִ֤לי
ֲאֻח ַזּת־ ֶ ֨קֶב֙ר ִעָמֶּ֔כם ְוֶאְקְבּ ָ֥רה ֵמִ֖תי ִמְלָּפ ָֽניַ :ו ַֽיֲּﬠ ֧נוּ ְב ֵני־ ֵ֛חת ֶאת־ַאְב ָרָ֖הם

ה ְבּתוֵֹ֔כנוּ ְבִּמְבַ֣חר ְקָב ֵ֔רינוּ
ֵלאֹ֥מר ֽלוְֹ :שָׁמ ֵ֣ﬠנוּ ׀ ֲאֹד ֗ ִני ְנִ֨שׂיא ֱאֹלִ֤הים ַאָתּ ֙
ְקֹ֖בר ֶאת־ֵמ ֶ ֑תךָך ִ֣אישׁ ִמֶ֔מּנּוּ ֶאת־ִקְב ֛רוֹ ֽל ֹא־ ִיְכ ֶ֥לה ִמְמּ֖ךָך ִמְקֹּ֥בר ֵמֶֽתךָךַ :ו ָ֧יּ ָקם
ַאְב ָר ָ ֛הם ַו ִיְּשַׁ֥תּחוּ ְלַעם־ָהָ֖א ֶרץ ִלְב ֵני־ֵֽחתַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ִאָ֖תּם ֵלאֹ֑מר ִאם־ ֵ֣ישׁ ֶאת־
ַנְפְשֶׁ֗כם ִלְקֹ֤בּר ֶאת־ֵמִת֙י ִמְלָּפ ֔ ַני ְשָׁמ֕עוּ ִני וִּפ ְגעוּ־ִ֖לי ְבֶּעְפ ֥רוֹן ֶבּן־ֹֽצַחרְ :ו ִֽיֶתּן־
ה ֲאֶשׁר־֔לוֹ ֲאֶ֖שׁר ִבְּקֵ֣צה ָשׂ ֵ֑דהוּ ְבֶּ֨כֶסף ָמֵ֜לא ִיְתּ ֶ֥נ ָנּה
ִ֗לי ֶאת־ְמָע ַ֤רת ַהַמְּכֵפָּל ֙
ִ֛לּי ְבּֽתוֲֹכ ֶ֖כם ַֽלֲאֻח ַזּת־ ָֽקֶברְ :וֶעְפ ֥רוֹן ֹיֵ֖שׁב ְבּ֣תוֹךְך ְבּ ֵני־ ֵ֑חת ַו ַrיַּע֩ן ֶעְפ֨רוֹן ַֽהִחִ֤תּי
ם ְבָּא ְז ֵ֣ני ְב ֵני־ֵ֔חת ְלֹ֛כל ָבֵּ֥אי ַֽשַׁער־ִעי ֖רוֹ ֵלאֹֽמרֽ :ל ֹא־ֲאֹד ִ֣ני
ֶאת־ַאְב ָרָה ֙
ה ָנַ֣תִתּי ָ֔לךְך ְוַהְמָּע ָ֥רה ֲאֶשׁר־֖בּוֹ ְל ךָ֣ך ְנַתִ֑תּיָה ְלֵעי ֵ֧ני ְב ֵֽני־ַעִ֛מּי
ְשָׁמֵ֔ע ִני ַהָשּׂ ֶד ֙
ְנַתִ֥תּיָה ָ֖לּךְך ְקֹ֥בר ֵמֶֽתךָךַ :ו ִיְּשׁ ַ֨תּח֙וּ ַאְב ָר ָ֔הם ִלְפ ֵ֖ני ַעם־ָהָֽא ֶרץַ :ו ְי ַד ֵ֨בּר ֶאל־
ה
ֶעְפ֜רוֹן ְבָּא ְז ֵ֤ני ַעם־ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ֵלאֹ֔מר ַ ֛אךְך ִאם־ַאָ֥תּה ֖לוּ ְשָׁמ ֵ֑ﬠ ִני ָנ ַ֜תִתּי ֶ֤כֶּסף ַהָשּׂ ֶד ֙
ַ֣קח ִמֶ֔מִּנּי ְוֶאְקְבּ ָ֥רה ֶאת־ֵמִ֖תי ָֽשָׁמּהַ :ו ַ֧יַּען ֶעְפ ֛רוֹן ֶאת־ַאְב ָרָ֖הם ֵלאֹ֥מר ֽלוֹ:
את ֶֽשֶׁקל־ ֶ֛כֶּסף ֵבּי ִ֥ני וֵּֽבי ְנ֖ךָך ַמה־ִ֑הוא ְוֶאת־
ֲאֹד ִ֣ני ְשָׁמֵ֔ע ִני ֶ rא ֶר֩ץ ַא ְר ַ֨בּע ֵמ ֧ ֹ
ם ְלֶעְפֹ֔רן ֶאת־ַהֶ֕כֶּסף
ֵֽמְת֖ךָך ְקֹֽברַ :ו ִיְּשַׁ֣מע ַאְב ָרָה֘ם ֶאל־ֶעְפרוֹ֒ן ַו ִיְּשֹׁ֤קל ַאְב ָרָה ֙
ת ֶ֣שֶׁקל ֶ֔כֶּסף ֹעֵ֖בר ַלֹסֵּֽחרַ :ו ָ֣יּ ָקם ׀
ֲאֶ֥שׁר ִדֶּ֖בּר ְבָּא ְז ֵ֣ני ְב ֵני־ ֵ֑חת ַא ְר ַ֤בּע ֵמאוֹ ֙
ה ְוַהְמָּע ָ֣רה ֲאֶשׁר־֔בּוֹ
ְשׂ ֵ֣דה ֶעְפ֗רוֹן ֲאֶשׁ֙ר ַבַּמְּכֵפָּ֔לה ֲאֶ֖שׁר ִלְפ ֵ֣ני ַמְמ ֵ֑רא ַהָשּׂ ֶד ֙
ְוָכל־ָהֵע֙ץ ֲאֶ֣שׁר ַבָּשּׂ ֶ֔דה ֲאֶ֥שׁר ְבָּכל־ ְגֻּב֖לוֹ ָס ִ ֽביבְ :לַאְב ָרָ֥הם ְלִמ ְק ָ֖נה ְלֵעי ֵ֣ני
ְב ֵני־ ֵ֑חת ְבֹּ֖כל ָבֵּ֥אי ַֽשַׁער־ִעי ֽרוְֹ :וַֽאֲח ֵרי־ֵכ֩ן ָק ַ֨בר ַאְב ָר ָ֜הם ֶאת־ָשׂ ָ֣רה ִאְשׁ֗תּוֹ
ֶאל־ְמָע ַ֞רת ְשׂ ֵ֧דה ַהַמְּכֵפּ ָ֛לה ַעל־ְפּ ֵ֥ני ַמְמ ֵ֖רא ִ֣הוא ֶחְב ֑רוֹן ְבֶּ֖א ֶרץ ְכּ ָֽנַעןַ :ו ָ֨יָּקם
ַהָשּׂ ֶ֜דה ְוַהְמָּע ָ֧רה ֲאֶשׁר־֛בּוֹ ְלַאְב ָרָ֖הם ַֽלֲאֻח ַזּת־ ָ֑קֶבר ֵמֵ֖את ְבּ ֵני־ֵֽחת:
ְוַאְב ָרָ֣הם ָז ֵ ֔קן ָ֖בּא ַבּ ָיִּ֑מים ַֽויה ָוֹ֛ה ֵבּ ַ֥רךְך ֶאת־ַאְב ָרָ֖הם ַבֹּֽכּלַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַאְב ָר ָ֗הם
ֶאל־ַעְבדּ֙וֹ ְז ַ֣קן ֵבּי֔תוֹ ַהמֵּ֖שׁל ְבָּכל־ֲאֶשׁר־֑לוֹ ִשׂים־ ָ֥נא ָֽי ְד֖ךָך ַ֥תַּחת ְי ֵר ִ ֽכי:
ה ִלְב ֔ ִני
ה ֱאֹלֵ֣הי ַהָשַּׁ֔מ ִים ֵֽואֹלֵ֖הי ָה ָ ֑א ֶרץ ֲאֶ֨שׁר ֽל ֹא־ִת ַ֤קּח ִאָשּׁ ֙
ְוַאְשִׁ֣בּיֲﬠ֔ךָך ַֽבּיה ָוֹ ֙
ת ַֽהְכּ ַֽנֲﬠִ֔ני ֲאֶ֥שׁר ָֽאֹנִ֖כי יוֵֹ֥שׁב ְבִּק ְרֽבּוִֹ֧ :כּי ֶאל־ַא ְרִ֛צי ְוֶאל־ֽמוַֹל ְדִ֖תּי ֵתּ ֵ֑לךְך
ִמְבּנוֹ ֙
ְו ָֽלַקְחָ֥תּ ִאָ֖שּׁה ִלְב ִ֥ני ְל ִיְצָֽחקַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֵאָלי֙ו ָהֶ֔עֶבד אוַּל֙י ֽל ֹא־ת ֹאֶ֣בה ָֽהִאָ֔שּׁה
ָל ֶ֥לֶכת ַֽאֲח ַ֖רי ֶאל־ָהָ֣א ֶרץ ַה ֑זּ ֹאת ֶֽהָהֵ֤שׁב ָאִשׁי֙ב ֶאת־ִבּ ְנ֔ךָך ֶאל־ָהָ֖א ֶרץ ֲאֶשׁר־
ָיָ֥צאָת ִמָֽשּׁםַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ֵא ָ֖ליו ַאְב ָר ָ ֑הם ִהָ֣שֶּׁמר ְל֔ךָך ֶפּן־ָתִּ֥שׁיב ֶאת־ְבּ ִ֖ני ָֽשָׁמּה:

ְיה ָ֣וֹה ׀ ֱאֹלֵ֣הי ַהָשַּׁ֗מ ִים ֲאֶ֨שׁר ְלָקַ֜ח ִני ִמֵ֣בּית ָאִב ֘י וֵּמֶ֣א ֶרץ ֽמוַֹל ְדִתּ֒י ַֽוֲאֶ֨שׁר
ִדֶּבּר־ִ֜לי ַֽוֲאֶ֤שׁר ִֽנְשַֽׁבּע־ִל֙י ֵלאֹ֔מר ְל ַ֨ז ְרֲﬠ֔ךָך ֶאֵ֖תּן ֶאת־ָהָ֣א ֶרץ ַה ֑זּ ֹאת ֗הוּא ִיְשׁ ַ֤לח
ה ָל ֶ֣לֶכת
שּׁה ִלְב ִ֖ני ִמָֽשּׁםְ :וִאם־ ֨ל ֹא ת ֹא ֶ֤בה ָֽהִאָשּׁ ֙
ַמְלָאכ֙וֹ ְלָפ ֔ ֶניךָך ְו ָֽלַקְחָ֥תּ ִא ָ ֛
ַֽאֲח ֶ֔ריךָך ְו ִנ ִ ֕קּיָת ִמְשּׁ ֻֽבָעִ֖תי ֑ז ֹאת ַ֣רק ֶאת־ְבּ ֔ ִני ֥ל ֹא ָתֵ֖שׁב ָֽשָׁמּהַ :ו ָ֤יֶּשׂם ָהֶ֨עֶב֙ד
ֶאת־ ָי֔דוֹ ַ ֛תַּחת ֶ֥י ֶרךְך ַאְב ָרָ֖הם ֲאֹד ָ֑ניו ַו ִיָּ֣שַּֽׁבע ֔לוֹ ַעל־ַה ָדָּ֖בר ַה ֶֽזּהַ :ו ִיּ ַ֣קּח ָ֠הֶpעֶבד
ֲﬠָשׂ ָ֨רה ְגַמִ֜לּים ִמ ְגַּמ ֵ֤לּי ֲאֹד ָני֙ו ַו ֵ֔יֶּלךְך ְוָכל־֥טוּב ֲאֹד ָ֖ניו ְבּ ָי ֑דוֹ ַו ָ֗יָּקם ַו ֵ֛יֶּלךְך ֶאל־
ֲא ַ֥רם ַֽנֲה ַ֖ר ִים ֶאל־ִ֥ﬠיר ָנֽחוֹרַ :ו ַיְּב ֵ֧רךְך ַה ְגַּמ ִ֛לּים ִמ֥חוּץ ָלִ֖ﬠיר ֶאל־ְבֵּ֣אר ַה ָ ֑מּ ִים
ְל ֵ֣ﬠת ֶ֔ע ֶרב ְל ֵ֖ﬠת ֵ֥צאת ַה ֽ ֹ
ה ָ֗וה ֱאֹלֵה֙י ֲאֹד ִ֣ני ַאְב ָר ָ֔הם ַהְק ֵרה־
שֲּׁאֹֽבתַ :ויּ ֹאַמ֓ר ׀ ְי ֹ
ָ֥נא ְלָפ ַ֖ני ַה ֑יּוֹם ַֽוֲﬠֵשׂה־ֶ֕חֶסד ִ֖ﬠם ֲאֹד ִ֥ני ַאְב ָרָֽהםִ :ה ֵ֛נּה ָֽאֹנִ֥כי ִנָ֖צּב ַעל־ ֵ֣ﬠין
ה
אַ֤מר ֵאֶ֨לי ָ ֙
אב ָֽמ ִיםְ :וָה ָ֣יה ַֽה ַֽנֲּﬠ ָ֗ר ֲאֶ֨שׁר ֹ
את ִלְשׁ ֥ ֹ
ת ַא ְנֵ֣שׁי ָהִ֔עיר ֹֽיְצ ֖ ֹ
ַה ָ ֑מּ ִים וְּבנוֹ ֙
תּ
הַ֨כְח ָ ֙
אָ֤תהּ ֹ
ַהִטּי־ ָ֤נא ַכ ֵדּ ךְ ֙ך ְוֶאְשׁ ֶ֔תּה ְוָֽאְמ ָ֣רה ְשׁ ֵ֔תה ְו ַגם־ ְגַּמ ֶ֖לּיךָך ַאְשׁ ֶ֑קה ֹ
ְלַעְב ְדּ ךָ֣ך ְל ִיְצָ֔חק וָּ֣בהּ ֵא ַ֔דע ִ ֽכּי־ָעִ֥שׂיָת ֶ֖חֶסד ִעם־ֲאֹד ִֽניַֽ :ו ְיִהי־֗הוּא ֶ֘ט ֶר֘ם ִכּ ָ֣לּה
ה ִלְבתוֵּ֣אל ֶבּן־ִמְלָ֔כּה ֵ֥אֶשׁת ָנ֖חוֹר ֲאִ֣חי
ְל ַדֵבּ֒ר ְוִה ֵ֧נּה ִרְב ָ֣קה ֹיֵ֗צאת ֲאֶ֤שׁר ֻיְלּ ָד ֙
אד ְבּתוָּ֕לה ְוִ֖אישׁ ֣ל ֹא
ה ְמ ֔ ֹ
ַאְב ָר ָ ֑הם ְוַכ ָ֖דּהּ ַעל־ִשְׁכָֽמהְּ :וַֽה ַֽנֲּﬠ ָ֗ר ֹט ַ֤בת ַמ ְרֶא ֙
ְי ָד ָ֑ﬠהּ ַוֵ֣תּ ֶרד ָהַ֔ע ְי ָנה ַוְתַּמ ֵ֥לּא ַכ ָ֖דּהּ ַוָֽתַּעלַ :ו ָ֥יּ ָרץ ָה ֶ֖ﬠֶבד ִלְק ָרא ָ ֑תהּ ַו ֕יּ ֹאֶמר
תּ ֶרד ַכּ ָ֛דּהּ
ַה ְגִמיִ֥אי ִני ָ֛נא ְמַעט־ַ֖מ ִים ִמַכּ ֵֽדּךְךַ :ו ֖תּ ֹאֶמר ְשֵׁ֣תה ֲאֹד ִ֑ני ַוְתַּמ ֵ֗הר ַו ֧ ֹ
ַעל־ ָי ָ֖דהּ ַוַתְּשׁ ֵֽקהוַּ :וְתּ ַ֖כל ְלַהְשֹׁק֑תוֹ ַו ֗תּ ֹאֶמר ַ֤גּם ִל ְגַמֶ֨לּי ךָ ֙ך ֶאְשׁ ָ ֔אב ַ֥ﬠד ִאם־
אב
שֶּׁקת ַוָ֥תּ ָרץ ֛עוֹד ֶאל־ַהְבֵּ֖אר ִלְשׁ ֑ ֹ
הּ ֶאל־ַה ֔ ֹ
תּתַ :וְתַּמ ֵ֗הר ַוְתּ ַ֤ﬠר ַכּ ָדּ ֙
ִכּ֖לּוּ ִלְשׁ ֽ ֹ
ַוִתְּשַׁ֖אב ְלָכל־ ְגַּמ ָֽלּיוְ :וָהִ֥אישׁ ִמְשָׁתֵּ֖אה ָ֑להּ ַֽמֲח ִ֕רישׁ ָל ַ֕דַעת ַֽהִהְצ ִ֧לי ַח ְיה ָוֹ֛ה
שׁ ֶ֣נ ֶזם ָז ָ֔הב
ם ִלְשׁ֔תּוֹת ַו ִיּ ַ֤קּח ָהִאי ֙
ַדּ ְר֖כּוֹ ִאם־ ֽל ֹאַ :ו ְי ִ֗הי ַֽכֲּאֶ֨שׁר ִכּ֤לּוּ ַה ְגַּמִלּי ֙
ם ַעל־ ָי ֶ֔דיָה ֲﬠָשׂ ָ֥רה ָזָ֖הב ִמְשָׁק ָֽלםַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ַבּת־ִ֣מי
ֶ֖בַּקע ִמְשָׁק֑לוֹ וְּשׁ ֵ֤ני ְצִמי ִדי ֙
ַ ֔אְתּ ַה ִ֥גּי ִדי ָ֖נא ִ֑לי ֲה ֵ֧ישׁ ֵבּית־ָאִ֛ביךְך ָמ֥קוֹם ָ֖לנוּ ָל ִ ֽליןַ :ו ֣תּ ֹאֶמר ֵאָ֔ליו ַבּת־
ְבּתוֵּ֖אל ָאֹ֑נִכי ֶבּן־ִמְלָ֕כּה ֲאֶ֥שׁר ָֽיְל ָ֖דה ְל ָנֽחוֹרַ :ו ֣תּ ֹאֶמר ֵאָ֔ליו ַגּם־ֶ֥תֶּבן ַגּם־
ִמְס֖פּוֹא ַ֣רב ִע ָ ֑מּנוּ ַגּם־ָמ ֖קוֹם ָלֽלוּןַ :ו ִיֹּ֣קּד ָה ִ ֔אישׁ ַו ִיְּשַׁ֖תּחוּ ַֽליה ָֽוֹהַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ָבּ ֤רוּךְך
ה ֱאֹלֵה֙י ֲאֹד ִ֣ני ַאְב ָר ָ֔הם ֲ֠אֶpשׁר ֽל ֹא־ָע ַ֥זב ַחְס ֛דּוֹ ַֽוֲאִמ֖תּוֹ ֵמִ֣ﬠם ֲאֹד ִ֑ני ָֽאֹנִ֗כי
ְיה ָוֹ ֙
ה ָ֔וה ֵ֖בּית ֲאֵ֥חי ֲאֹד ִֽניַ :ו ָ֨תּ ָר֙ץ ַֽה ַֽנֲּﬠ ָ֔ר ַוַתּ ֵ֖גּד ְלֵ֣בית ִא ָ ֑מּהּ ַכּ ְדָּב ִ֖רים
ַבּ ֶ֨דּ ֶר ךְ ֙ך ָנַ֣ח ִני ְי ֹ

ָהֵֽאֶלּה :וְּל ִרְב ָ֥קה ָ֖אח וְּשׁ֣מוֹ ָל ָ֑בן ַו ָ֨יּ ָרץ ָלָ֧בן ֶאל־ָהִ֛אישׁ ַה֖חוָּצה ֶאל־ָה ָֽﬠ ִין:
את ֶאת־ַה ֗ ֶנּ ֶזם ְוֶאת־ַהְצִּמ ִדי֘ם ַעל־ ְי ֵ֣די ֲאֹחת֒וֹ וְּכָשְׁמ֗עוֹ ֶאת־ ִדְּב ֵ֞רי
ַו ְיִ֣הי ׀ ִכּ ְר ֣ ֹ
א ֶאל־ָה ִ ֔אישׁ ְוִה ֵ֛נּה ֹעֵ֥מד ַעל־
ִרְב ָ֤קה ֲאֹחת֙וֹ ֵלאֹ֔מר ֹֽכּה־ ִדֶ֥בּר ֵא ַ֖לי ָהִ֑אישׁ ַו ָיּב ֹ ֙
ַה ְגַּמִ֖לּים ַעל־ָה ָֽﬠ ִיןַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ֖בּוֹא ְבּ ֣רוּךְך ְיה ָוֹ֑ה ָ֤לָמּה ַֽתֲﬠֹמ֙ד ַבּ֔חוּץ ְוָֽאֹנִכ֙י ִפּ ִ֣נּיִתי
שׁ ַה ַ֔בּ ְיָתה ַו ְיַפַ֖תּח ַה ְגַּמ ִ֑לּים ַו ִיּ ֵ֨תּן ֶ֤תֶּבן
ַה ַ֔בּ ִית וָּמ ֖קוֹם ַל ְגַּמ ִ ֽלּיםַ :ו ָיּ ֤ב ֹא ָהִאי ֙
וִּמְספּוֹ ֙
ם ִל ְרֹ֣חץ ַר ְגָ֔ליו ְו ַר ְג ֵ֥לי ָֽהֲא ָנִ֖שׁים ֲאֶ֥שׁר ִאֽתּוַֹ :ו ֻיּיָ֤שׂם
א ַל ְגַּמִ֔לּים וַּ֨מ ִי ֙
אַ֔כל ַ֥ﬠד ִאם־ ִדַּ֖בּ ְרִתּי ְדָּב ָ֑רי ַו ֖יּ ֹאֶמר ַדֵּֽבּר:
] ַויּוָּ֤שׂם[ ְלָפ ָני֙ו ֶֽלֱאֹ֔כל ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֣ל ֹא ֹ
אד ַו ִיּ ְג ָ֑דּל ַו ִֽיֶּתּן־֞לוֹ ֤צ ֹאן
ה ָ֞וה ֵבּ ַ֧רךְך ֶאת־ֲאֹד ִ֛ני ְמ ֖ ֹ
ַויּ ֹא ַ ֑מר ֶ֥ﬠֶבד ַאְב ָרָ֖הם ָאֹֽנִכיַֽ :וי ֹ
ה ֵ ֨אֶשׁת ֲאֹד ִ֥ני
ם וְּשָׁפֹ֔חת וּ ְגַמ ִ֖לּים ַֽוֲחֹמ ִֽריםַ :ו ֵ֡תֶּלד ָשׂ ָר ֩
וָּבָק֙ר ְו ֶ֣כֶסף ְו ָז ָ֔הב ַֽוֲﬠָב ִד ֙
ֵב֙ן ַֽלאֹד ֔ ִני ַֽאֲח ֵ֖רי ִזְק ָנ ָ ֑תהּ ַו ִֽיֶּתּן־֖לוֹ ֶאת־ָכּל־ֲאֶשׁר־ֽלוַֹ :ו ַיְּשִׁבּ ֵ֥ﬠ ִני ֲאֹד ִ֖ני ֵלאֹ֑מר
ֽל ֹא־ִת ַ֤קּח ִאָשּׁ ֙
ת ַֽהְכּ ַֽנֲﬠִ֔ני ֲאֶ֥שׁר ָֽאֹנִ֖כי יֵ֥שׁב ְבַּא ְרֽצוִֹ :אם־ ֧ל ֹא
ה ִלְב ֔ ִני ִמְבּנוֹ ֙
אַ֖מר ֶאל־ֲאֹד ִ֑ני
ֶאל־ֵבּית־ָאִ֛בי ֵתּ ֵ֖לךְך ְוֶאל־ִמְשַׁפְּחִ֑תּי ְו ָֽלַקְחָ֥תּ ִאָ֖שּׁה ִלְב ִֽניָֽ :ו ֹ
ה ָ֞וה ֲאֶשׁר־ִהְתַה ַ֣לְּכִתּי ְלָפ ֗ ָניו
ֻא ַ֛לי ֽל ֹא־ֵת ֵ֥לךְך ָֽהִאָ֖שּׁה ַֽאֲח ָֽריַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ֵא ָ֑לי ְי ֹ
ה ִלְב ֔ ִני ִמִמְּשַׁפְּחִ֖תּי וִּמֵ֥בּית
ִיְשַׁ֨לח ַמְלָא֤כוֹ ִאָתּ ךְ ֙ך ְוִהְצִ֣לי ַח ַדּ ְרֶ֔כּךָך ְו ָֽלַקְח ָ ֤תּ ִאָשּׁ ֙
ה ֵמָ֣אָל ִ֔תי ִ֥כּי ָת֖בוֹא ֶאל־ִמְשַׁפְּחִ֑תּי ְוִאם־ ֤ל ֹא ִיְתּנ֙וּ ָ֔לךְך ְוָה ִ֥ייָת
ָא ִ ֽביָ֤ :אז ִתּ ָנֶּק ֙
ה ֱאֹלֵה֙י ֲאֹד ִ֣ני ַאְב ָר ָ֔הם ִאם־
אַ֗מר ְיה ָוֹ ֙
ָנ ִ֖קי ֵמָֽאָל ִ ֽתיָֽ :וָא ֥ב ֹא ַה ֖יּוֹם ֶאל־ָה ָ֑ﬠ ִין ָֽו ֹ
ה ֵ֥לךְך ָע ֶֽליָהִ :ה ֵ֛נּה ָֽאֹנִ֥כי ִנָ֖צּב ַעל־ ֵ֣ﬠין
א ַמְצִ֣לי ַח ַדּ ְרִ֔כּי ֲאֶ֥שׁר ָֽאֹנִ֖כי ֹ
ֶיְשׁךָך־ ָנּ ֙
אב ְוָֽאַמ ְרִ֣תּי ֵאֶ֔ליָה ַהְשׁ ִֽקי ִני־ ָ֥נא ְמַעט־
ה ַהֹיֵּ֣צאת ִלְשׁ ֔ ֹ
ַה ָ ֑מּ ִים ְוָה ָ֤יה ָֽהַעְלָמ ֙
ַ֖מ ִים ִמַכּ ֵֽדּךְךְ :וָֽאְמ ָ֤רה ֵאַל֙י ַגּם־ַאָ֣תּה ְשׁ ֵ֔תה ְו ַ֥גם ִל ְגַמ ֶ֖לּיךָך ֶאְשׁ ָ ֑אב ִ֣הוא ָֽהִאָ֔שּׁה
הִ֥כי ַח ְיה ָ֖וֹה ְלֶבן־ֲאֹד ִֽניֲ :א ִני֩ ֶ֨ט ֶרם ֲאַכֶ֜לּה ְל ַדֵ֣בּר ֶאל־ִל ִ֗בּי ְוִה ֨ ֵנּה ִרְב ָ֤קה
ֲאֶשׁר־ ֹ
אַ֥מר ֵא ֶ֖ליָה ַהְשׁ ִ֥קי ִני ָֽנא:
ת ְוַכ ָ֣דּהּ ַעל־ִשְׁכָ֔מהּ ַוֵ֥תּ ֶרד ָה ַ֖ﬠ ְי ָנה ַוִתְּשׁ ָ ֑אב ָֽו ֹ
ֹיֵצא ֙
הּ ֵֽמָעֶ֔ליָה ַו ֣תּ ֹאֶמר ְשׁ ֵ֔תה ְו ַגם־ ְגַּמ ֶ֖לּיךָך ַאְשׁ ֶ֑קה ָו ֵ ֕אְשְׁתּ ְו ַ֥גם
ַוְתַּמ ֵ֗הר ַו֤תּוֹ ֶרד ַכּ ָדּ ֙
תּ ַו ֗תּ ֹאֶמר ַבּת־ְבּתוֵּאל ֙
אַמ֘ר ַבּת־ִ֣מי ַא ְ ֒
א ָ֗תהּ ָֽו ֹ
ַה ְגַּמִ֖לּים ִהְשׁ ָֽקָתהָֽ :וֶאְשַׁ֣אל ֹ
ם ַעל־ַאָ֔פּהּ ְוַהְצִּמי ִ֖דים ַעל־
ֶבּן־ ָנ֔חוֹר ֲאֶ֥שׁר ָֽיְל ָדה־֖לּוֹ ִמְל ָ֑כּה ָֽוָאִ֤שׂם ַהֶ֨נּ ֶז ֙
ה ֱאֹלֵה֙י ֲאֹד ִ֣ני ַאְב ָר ָ֔הם
ָי ֶֽדיָהָֽ :וֶאֹ֥קּד ָֽוֶאְשַֽׁתֲּח ֶ֖וה ַֽליה ָוֹ֑ה ָֽוֲאָב ֵ֗רךְך ֶאת־ ְיה ָוֹ ֙
ֲאֶ֤שׁר ִה ְנַ֨ח ִנ֙י ְבּ ֶ֣ד ֶרךְך ֱאֶ֔מת ָל ַ֛קַחת ֶאת־ַבּת־ֲאִ֥חי ֲאֹד ִ֖ני ִלְב ֽנוְֹ ֠ :וַעָpתּה ִאם־

ֶיְשֶׁ֨כם ֹעִ֜שׂים ֶ֧חֶסד ֶֽוֱא ֶ ֛מת ֶאת־ֲאֹד ִ֖ני ַה ִ֣גּידוּ ִ֑לי ְוִאם־ ֕ל ֹא ַה ִ֣גּידוּ ִ֔לי ְוֶאְפ ֶ֥נה
ַעל־ ָיִ֖מין ֥אוֹ ַעל־ְשׂ ֽמ ֹאלַ :ו ַ֨יַּען ָל ָ֤בן וְּבתוֵּאל ֙ ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ֵֽמיה ָ֖וֹה ָיָ֣צא ַה ָדּ ָ֑בר ֥ל ֹא
ה ְלֶבן־
נוּ ַ֛כל ַדֵּ֥בּר ֵא ֶ֖ליךָך ַ֥רע אוֹ־ֽטוֹבִ :ה ֵֽנּה־ ִרְב ָ֥קה ְלָפ ֶ֖ניךָך ַ֣קח ָו ֵ֑לךְך וְּתִ֤הי ִאָשּׁ ֙
ֲאֹד ֔ ֶניךָך ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִדֶּ֥בּר ְיה ָֽוֹהַ :ו ְי ִ֕הי ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָשׁ ַ ֛מע ֶ֥ﬠֶבד ַאְב ָרָ֖הם ֶאת־ ִדְּב ֵרי ֶ ֑הם
ַו ִיְּשַׁ֥תּחוּ ַ֖א ְרָצה ַֽליה ָֽוֹהַ :ויּוֵֹ֨צא ָהֶ֜עֶבד ְכֵּלי־ֶ֨כֶסף וְּכ ֵ֤לי ָזָה֙ב וְּב ָג ִ֔דים ַו ִיֵּ֖תּן
ְל ִרְב ָ֑קה וִּ֨מ ְג ָדֹּ֔נת ָנַ֥תן ְלָאִ֖חיָה וְּלִאָֽמּהַּ :ו ֽיּ ֹאְכ֣לוּ ַו ִיְּשׁ֗תּוּ ֛הוּא ְוָֽהֲא ָנִ֥שׁים ֲאֶשׁר־
ה ְוִאָ֔מּהּ ֵתֵּ֨שׁב
ִע֖מּוֹ ַו ָיּ ִ֑לינוּ ַו ָיּ֣קוּמוּ ַבֹ֔בֶּקר ַו ֖יּ ֹאֶמר ַשְׁלֻּ֥ח ִני ַֽלאֹד ִֽניַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָאִ֨חי ָ ֙
א ִ֔תי
ם ַאל־ְתַּֽאֲח ֣רוּ ֹ
ַֽה ַֽנֲּﬠ ָ֥ר ִא ָ ֛תּנוּ ָיִ֖מים ֣אוֹ ָע֑שׂוֹר ַאַ֖חר ֵתּ ֵֽלךְךַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֲאֵלֶה ֙
ַֽויה ָ֖וֹה ִהְצִ֣לי ַח ַדּ ְר ִ֑כּי ַשְׁלּ֕חוּ ִני ְוֵֽאְל ָ֖כה ַֽלאֹד ִֽניַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֖רוּ ִנ ְק ָ֣רא ַֽל ַֽנֲּﬠ ָ֑ר ְו ִנְשֲׁא ָ֖לה
ה ַו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ֵאֶ֔ליָה ֲהֵֽתְלִ֖כי ִעם־ָהִ֣אישׁ ַה ֶ֑זּה ַו ֖תּ ֹאֶמר
ֶאת־ ִ ֽפּיָהַ :ו ִיְּק ְר֤אוּ ְל ִרְבָק ֙
ֵא ֵֽלךְךַֽ :ו ְיַשְׁלּ֛חוּ ֶאת־ ִרְב ָ֥קה ֲאֹחָ֖תם ְוֶאת־ֵֽמִנְק ָ ֑תּהּ ְוֶאת־ ֶ֥ﬠֶבד ַאְב ָרָ֖הם ְוֶאת־
ה ַו ֣יּ ֹאְמרוּ ָ֔להּ ֲאֹח ֵ֕תנוּ ַ֥אְתּ ֲה ִ֖יי ְלַאְל ֵ֣פי ְרָב ָ֑בה
ֲא ָנָֽשׁיוַ :ו ְיָֽב ֲר֤כוּ ֶאת־ ִרְבָק ֙
ה ַעל־
ְו ִיי ַ֣רשׁ ַז ְרֵ֔עךְך ֵ֖את ַ֥שַׁער ֽשׂ ְנָֽאיוַ :ו ָ֨תָּקם ִרְב ָ ֜קה ְו ַֽנֲﬠֹר ֶ֗תיָה ַוִתּ ְרַ֨כְּב ָנ ֙
ק ָ֣בּא
ַה ְגַּמִ֔לּים ַוֵתּ ַ֖לְכ ָנה ַֽאֲח ֵ֣רי ָהִ֑אישׁ ַו ִיּ ַ֥קּח ָה ֶ֛ﬠֶבד ֶאת־ ִרְב ָ֖קה ַו ֵיּ ַֽלךְךְ :ו ִיְצָח ֙
ִמ֔בּוֹא ְבֵּ֥אר ַלַ֖חי ֹרִ֑אי ְו֥הוּא יוֵֹ֖שׁב ְבֶּ֥א ֶרץ ַה ֶֽנּ ֶגבַ :ו ֵיֵּ֥צא ִיְצ ָ֛חק ָל֥שׂוּ ַח ַבָּשּׂ ֶ֖דה
ה ֶאת־
ִלְפ ֣נוֹת ָ֑ﬠ ֶרב ַו ִיָּ֤שּׂא ֵעי ָני֙ו ַו ַ֔יּ ְרא ְוִה ֵ֥נּה ְגַמִ֖לּים ָבּ ִ ֽאיםַ :וִתָּ֤שּׂא ִרְבָק ֙
ֵעי ֔ ֶניָה ַוֵ֖תּ ֶרא ֶאת־ ִיְצ ָ֑חק ַוִתֹּ֖פּל ֵמ ַ֥ﬠל ַה ָגָּֽמלַ :ו ֣תּ ֹאֶמר ֶאל־ָהֶ֗עֶבד ִ ֽמי־ָהִ֤אישׁ
ה ִלְק ָרא ֵ֔תנוּ ַו ֥יּ ֹאֶמר ָה ֶ֖ﬠֶבד ֣הוּא ֲאֹד ִ֑ני ַוִתּ ַ֥קּח ַהָצִּ֖ﬠיף
ה ֵ֤לךְך ַבָּשּׂ ֶד ֙
ה ַֽה ֹ
ַהָלּ ֶז ֙
ַוִתְּת ָֽכּסַ :ו ְיַס ֵ֥פּר ָה ֶ֖ﬠֶבד ְל ִיְצ ָ֑חק ֵ֥את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֖רים ֲאֶ֥שׁר ָעָֽשׂהַ :ו ְיִבֶ֣אָה ִיְצָ֗חק
ה ָשׂ ָ֣רה ִא֔מּוֹ ַו ִיּ ַ֧קּח ֶאת־ ִרְב ָ֛קה ַוְתִּהי־֥לוֹ ְלִאָ֖שּׁה ַו ֶֽיֱּאָה ֶ֑בָה ַו ִיּ ָנֵּ֥חם
אֱהָל ֙
ָה ֨ ֹ
ִיְצָ֖חק ַֽאֲח ֵ֥רי ִאֽמּוַֹ :וֹ֧יֶּסף ַאְב ָר ָ ֛הם ַו ִיּ ַ֥קּח ִאָ֖שּׁה וְּשָׁ֥מהּ ְקטוּ ָֽרהַ :וֵ֣תֶּלד ֗לוֹ ֶאת־
ִזְמ ָר֙ן ְוֶאת־ ָיְקָ֔שׁן ְוֶאת־ְמ ָ֖דן ְוֶאת־ִמ ְד ָ֑י ן ְוֶאת־ ִיְשָׁ֖בּק ְוֶאת־ֽשׁוּ ַחְ :ו ָיְקָ֣שׁן ָיַ֔לד
ֶאת־ְשָׁ֖בא ְוֶאת־ ְדּ ָ֑דן וְּב ֵ֣ני ְד ָ֗דן ָה ֛יוּ ַאשּׁוּ ִ֥רם וְּלטוִּ֖שׁם וְּלֻא ִ ֽמּים :וְּב ֵ֣ני ִמ ְד ָ֗ין
ֵעי ָ֤פה ָוֵ֨עֶפ֙ר ַֽוֲחֹ֔נךְך ַֽוֲאִבי ָ֖דע ְוֶאְל ָדּ ָ֑ﬠה ָכּל־ֵ֖אֶלּה ְבּ ֵ֥ני ְקטוּ ָֽרהַ :ו ִיֵּ֧תּן ַאְב ָר ָ ֛הם
ם ֲאֶ֣שׁר ְלַאְב ָר ָ֔הם ָנַ֥תן ַאְב ָרָ֖הם
ֶאת־ָכּל־ֲאֶשׁר־֖לוֹ ְל ִיְצָֽחקְ :וִלְב ֵ֤ני ַה ִ ֽפּיַל ְגִשׁי ֙
ַמָתֹּ֑נת ַֽו ְיַשְׁלֵּ֞חם ֵמַ֨על ִיְצ ָ֤חק ְבּנ֙וֹ ְבּעוֹ ֶ֣דנּוּ ַ֔חי ֵ֖ק ְדָמה ֶאל־ֶ֥א ֶרץ ֶֽק ֶדםְ :ו ֵ ֗אֶלּה

ְי ֵ ֛מי ְשׁ ֵֽני־ַח ֵ֥יּי ַאְב ָרָ֖הם ֲאֶשׁר־ ָ֑חי ְמַ֥את ָשׁ ָ֛נה ְוִשְׁבִ֥ﬠים ָשׁ ָ֖נה ְוָחֵ֥משׁ ָשׁ ִֽנים:
ַו ִיּ ְג ַ֨וע ַו ָ֧יָּמת ַאְב ָר ָ ֛הם ְבֵּשׂיָ֥בה טוָֹ֖בה ָז ֵ֣קן ְוָשׂ ֵ֑ב ַע ַו ֵיָּ֖אֶסף ֶאל־ַעָֽמּיוַ :ו ִיְּקְבּ֨רוּ
א֜תוֹ ִיְצ ָ֤חק ְו ִיְשָׁמֵעאל ֙ ָבּ ֔ ָניו ֶאל־ְמָע ַ֖רת ַהַמְּכֵפּ ָ֑לה ֶאל־ְשׂ ֵ֞דה ֶעְפֹ֤רן ֶבּן־ֹ֨צַח֙ר
ֹ
ַֽהִח ִ֔תּי ֲאֶ֖שׁר ַעל־ְפּ ֵ֥ני ַמְמ ֵֽראַ :הָשּׂ ֶ֛דה ֲאֶשׁר־ ָק ָ֥נה ַאְב ָרָ֖הם ֵמֵ֣את ְבּ ֵני־ ֵ֑חת
שָׁמּה ֻקַ֥בּר ַאְב ָרָ֖הם ְוָשׂ ָ֥רה ִאְשֽׁתּוַֹ :ו ְי ִ֗הי ַֽאֲח ֵר֙י ֣מוֹת ַאְב ָר ָ֔הם ַו ְיָ֥ב ֶרךְך ֱאֹלִ֖הים
ָ֛
תְּלֹ֥דת ִיְשָׁמ ֵ֖ﬠאל ֶבּן־
ֶאת־ ִיְצָ֣חק ְבּ ֑נוֹ ַו ֵ֣יֶּשׁב ִיְצָ֔חק ִעם־ְבֵּ֥אר ַלַ֖חי ֹר ִ ֽאיְ :ו ֵ ֛אֶלּה ֽ ֹ
ת
ַאְב ָר ָ ֑הם ֲאֶ֨שׁר ָֽיְל ָ֜דה ָה ָ֧ג ר ַהִמְּצ ִ֛רית ִשְׁפַ֥חת ָשׂ ָ֖רה ְלַאְב ָרָֽהםְ :ו ֵ ֗אֶלּה ְשׁמוֹ ֙
ְבּ ֵ֣ני ִיְשָׁמֵ֔עאל ִבְּשֹׁמָ֖תם ְלֽתוְֹלֹד ָ ֑תם ְבֹּ֤כר ִיְשָׁמֵעאל ֙ ְנָב ֔יֹת ְוֵק ָ֥דר ְוַא ְדְבֵּ֖אל
וִּמְבָֽשׂם :וִּמְשָׁ֥מע ְודוָּ֖מה וַּמָֽשּׂאֲ :ח ַ֣דד ְוֵתיָ֔מא ְי֥טוּר ָנִ֖פישׁ ָו ֵֽק ְדָמהֵ֣ :אֶלּה ֵ֞הם
ְבּ ֵ֤ני ִיְשָׁמֵעאל ֙ ְוֵ֣אֶלּה ְשֹׁמ ָ֔תם ְבַּחְצ ֵריֶ֖הם וְּב ִ ֽטיֹר ָ ֑תם ְשׁ ֵנים־ָעָ֥שׂר ְנִשׂיִ֖אם
ְלֻאֹמָּֽתםְ :ו ֵ ֗אֶלּה ְשׁ ֵנ֙י ַח ֵ֣יּי ִיְשָׁמֵ֔עאל ְמַ֥את ָשׁ ָ֛נה וְּשֹׁלִ֥שׁים ָשׁ ָ֖נה ְוֶ֣שַׁבע ָשׁ ִ֑נים
ַו ִיּ ְג ַ֣וע ַו ָ֔יָּמת ַו ֵיָּ֖אֶסף ֶאל־ַעָֽמּיוַ :ו ִיְּשְׁכּ ֨נוּ ֵֽמֲח ִויָ֜לה ַעד־֗שׁוּר ֲאֶשׁ֙ר ַעל־ְפּ ֵ֣ני
ִמְצ ַ֔ר ִים ֹֽבֲּא ָ֖כה ַא֑שּׁוּ ָרה ַעל־ְפּ ֵ֥ני ָכל־ֶאָ֖חיו ָנ ָֽפלְ :ו ֵ ֛אֶלּה ֽתּוְֹלֹ֥דת ִיְצָ֖חק ֶבּן־
ק ֶבּן־ַא ְרָבִּ֣ﬠים ָשׁ ֔ ָנה ְבַּקְח֣תּוֹ
ַאְב ָר ָ ֑הם ַאְב ָרָ֖הם הוִֹ֥ליד ֶאת־ ִיְצָֽחקַ :ו ְיִ֤הי ִיְצָח ֙
ֶאת־ ִרְב ָ ֗קה ַבּת־ְבּתוֵּאל ֙ ָֽהֲא ַרִ֔מּי ִמַפּ ַ֖דּן ֲא ָ֑רם ֲא֛חוֹת ָלָ֥בן ָֽהֲא ַרִ֖מּי ֥לוֹ ְלִאָֽשּׁה:
ה ָ֔וה ַוַ֖תַּהר
ה ְלֹ֣נַכח ִאְשׁ֔תּוֹ ִ֥כּי ֲﬠ ָק ָ֖רה ִ֑הוא ַו ֵיּ ָ֤ﬠֶתר ל֙וֹ ְי ֹ
ַו ֶיְּע ַ֨תּר ִיְצ ָ֤חק ַֽליה ָוֹ ֙
ם ְבִּק ְר ָ֔בּהּ ַו ֣תּ ֹאֶמר ִאם־ֵ֔כּן ָ֥לָמּה ֶ֖זּה ָאֹ֑נִכי
ִרְב ָ֥קה ִאְשֽׁתּוַֹ :ו ִיְּתֹֽרֲצ֤צוּ ַהָבּ ִני ֙
ם[ ְבִּבְט ֔ ֵנךְך וְּשׁ ֵ֣ני
ם ]גוֹ ִי ֙
ה ָ֜וה ָ֗להּ ְשׁ ֵ֤ני ֹגי ִי ֙
ַוֵ֖תֶּלךְך ִל ְד ֥רשׁ ֶאת־ ְיה ָֽוֹהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
אם ֶֽיֱאָ֔מץ ְו ַ֖רב ַֽיֲﬠֹ֥בד ָצ ִ ֽﬠירַ :ו ִיְּמְל֥אוּ ָיֶ֖מיָה
ם ִמְל ֣ ֹ
א ֙
ְלֻאִ֔מּים ִמֵמּ ַ֖ﬠ ִיךְך ִיָפּ ֵ֑רדוּ וְּל ֹ
ָל ֶ֑ל ֶדת ְוִה ֵ֥נּה תוִֹ֖מם ְבִּבְט ָֽנהַּ :ו ֵיּ ֵ֤צא ָֽה ִראשׁוֹ֙ן ַא ְדמוֹ ֔ ִני ֻכּ֖לּוֹ ְכַּא ֶ֣דּ ֶרת ֵשׂ ָ֑ﬠר
ת ַֽבֲּﬠ ֵ֣קב ֵעָ֔שׂו ַו ִיּ ְק ָ֥רא
אֶ֨ח ֶז ֙
ַו ִיְּק ְר֥אוּ ְשׁ֖מוֹ ֵעָֽשׂוְ :וַֽאֲח ֵרי־ֵ֞כן ָיָ֣צא ָאִ֗חיו ְו ָי ֤דוֹ ֹ
אָֽתםַֽ :ו ִיּ ְג ְדּל֙וּ ַה ְנָּע ִ֔רים ַו ְיִ֣הי ֵעָ֗שׂו
ְשׁ֖מוֹ ַֽיֲﬠֹ֑קב ְו ִיְצ ָ֛חק ֶבּן־ִשִׁ֥שּׁים ָשׁ ָ֖נה ְבּ ֶ֥ל ֶדת ֹ
אָה ִֽליםַ :ו ֶֽיֱּאַ֥הב ִיְצ ָ֛חק ֶאת־
ִ֛אישׁ ֹי ֵ֥ד ַע ַ֖צ ִיד ִ֣אישׁ ָשׂ ֶ֑דה ְו ַֽיֲﬠֹק֙ב ִ֣אישׁ ָ֔תּם יֵ֖שׁב ֽ ֹ
שׂו
אֶ֥הֶבת ֶאת־ ַֽיֲﬠֹֽקבַ :ו ָ֥יּ ֶזד ַֽיֲﬠֹ֖קב ָנ ִ֑זיד ַו ָיּ ֥ב ֹא ֵע ָ ֛
ֵעָ֖שׂו ִכּי־ַ֣צ ִיד ְבּ ִ֑פיו ְו ִרְב ָ֖קה ֹ
א ִמן־ָֽהָאֹ֤דם
ִמן־ַהָשּׂ ֶ֖דה ְו֥הוּא ָע ֵֽי ףַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֵעָ֜שׂו ֶֽאל־ ַֽיֲﬠֹ֗קב ַהְלִעי ֵ֤ט ִני ָנ ֙
ם ַה ֶ֔זּה ִ֥כּי ָע ֵ֖י ף ָאֹ֑נִכי ַעל־ ֵ֥כּן ָֽק ָרא־ְשׁ֖מוֹ ֱא ֽדוֹםַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ַֽיֲﬠֹ֑קב ִמְכ ָ֥רה
ָֽהָאֹד ֙

ַכ ֛יּוֹם ֶאת־ְבֹּכ ָֽרְת֖ךָך ִ ֽליַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵעָ֔שׂו ִה ֵ֛נּה ָֽאֹנִ֥כי הוֹ ֵ֖לךְך ָל֑מוּת ְו ָֽלָמּה־ ֶ֥זּה ִ֖לי
ְבֹּכ ָֽרהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַֽיֲﬠֹ֗קב ִהָ֤שְּׁבָעה ִלּ֙י ַכּ ֔יּוֹם ַו ִיָּשַּׁ֖בע ֑לוֹ ַו ִיְּמֹ֥כּר ֶאת־ְבֹּֽכ ָר֖תוֹ
ְל ַֽיֲﬠֹֽקבְ :ו ַֽיֲﬠֹ֞קב ָנַ֣תן ְלֵעָ֗שׂו ֶ֚לֶחם וּ ְנ ִ֣זיד ֲﬠ ָדִ֔שׁים ַו ֣יּ ֹאַכל ַו ֵ֔יְּשְׁתּ ַו ָ֖יּ ָקם ַו ֵיּ ַ֑לךְך ַו ִ֥יֶּבז
ֵעָ֖שׂו ֶאת־ַהְבֹּכ ָֽרהַ :ו ְיִ֤הי ָרָע֙ב ָבּ ָ ֔א ֶרץ ִמְלַּב֙ד ָֽה ָר ָ֣ﬠב ָֽה ִרא֔שׁוֹן ֲאֶ֥שׁר ָה ָ֖יה ִבּיֵ֣מי
ה ָ֔וה
ַאְב ָר ָ ֑הם ַו ֵ֧יֶּלךְך ִיְצ ָ֛חק ֶאל־ֲאִביֶ֥מֶלךְך ֶֽמֶלךְך־ְפִּלְשִׁ֖תּים ְגּ ָֽר ָרהַ :ו ֵיּ ָ֤רא ֵאָלי֙ו ְי ֹ
אַ֥מר ֵא ֶֽליךָך֚ :גּוּר ָבָּ֣א ֶרץ ַה ֔זּ ֹאת
ַו ֖יּ ֹאֶמר ַאל־ֵתּ ֵ֣רד ִמְצ ָ֑ר ְיָמה ְשֹׁ֣כן ָבּ ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֖שׁר ֹ
ְוֶֽאְה ֶ֥יה ִעְמּ֖ךָך ַֽוֲאָֽב ֲר ֶ֑כָךּ ִ ֽכּי־ְל ךָ֣ך ֽוְּל ַז ְרֲﬠ֗ךָך ֶאֵתּ֙ן ֶאת־ָכּל־ָֽהֲא ָרֹ֣צת ָה ֵ ֔אל ַֽוֲה ִֽקֹמִת֙י
ֶאת־ַהְשֻּׁבָ֔עה ֲאֶ֥שׁר ִנְשַׁ֖בְּעִתּי ְלַאְב ָרָ֥הם ָא ִ ֽביךָךְ :וִה ְרֵבּיִ֤תי ֶאת־ ַֽז ְרֲﬠ ךָ ֙ך ְכּֽכוְֹכֵ֣בי
ַהָשַּׁ֔מ ִים ְו ָנַתִ֣תּי ְל ַֽז ְרֲﬠ֔ךָך ֵ֥את ָכּל־ָֽהֲא ָרֹ֖צת ָה ֵ ֑אל ְוִהְתָֽבּ ֲר֣כוּ ְב ַֽז ְרֲﬠ֔ךָך ֹ֖כּל גּוֹ ֵ֥יי
ָהָֽא ֶרץֵ֕ :עֶקב ֲאֶשׁר־ָשַׁ֥מע ַאְב ָרָ֖הם ְבֹּק ִ֑לי ַו ִיְּשֹׁמ֙ר ִמְשַׁמ ְר ִ֔תּי ִמְצוַֹ֖תי ֻחקּוַֹ֥תי
ם ְלִאְשׁ֔תּוֹ ַו ֖יּ ֹאֶמר ֲאֹ֣חִתי
ְוֽתוֹֹרָֽתיַ :ו ֵ֥יֶּשׁב ִיְצָ֖חק ִבּ ְג ָֽררַֽ :ו ִיְּשֲׁא֞לוּ ַא ְנֵ֤שׁי ַהָמּקוֹ ֙
ם ַעל־ ִרְב ָ ֔קה ִ ֽכּי־טוַֹ֥בת
א ֵלאֹ֣מר ִאְשׁ ִ֔תּי ֶפּן־ ַֽיַה ְר ֻ֜ג ִני ַא ְנֵ֤שׁי ַהָמּקוֹ ֙
ִ֑הוא ִ֤כּי ָי ֵר ֙
ם ַה ָיִּ֔מים ַו ַיְּשׁ ֵ ֗קף ֲאִביֶ֨מֶל ךְ ֙ך ֶ֣מֶלךְך ְפִּלְשׁ ִ֔תּים
ַמ ְרֶ֖אה ִ ֽהואַ :ו ְי ִ֗הי ִכּי־ָֽא ְרכוּ־֥לוֹ ָשׁ ֙
ְבּ ַ֖ﬠד ַֽהַח֑לּוֹן ַו ַ֗יּ ְרא ְוִה ֵ֤נּה ִיְצָח ֙
ק ְמַצֵ֔חק ֵ֖את ִרְב ָ֥קה ִאְשֽׁתּוַֹ :ו ִיְּק ָ֨רא ֲאִביֶ֜מֶלךְך
ְל ִיְצָ֗חק ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ַ֣אךְך ִה ֵ֤נּה ִאְשְׁתּ ךָ ֙ך ִ֔הוא ְוֵ֥איךְך ָאַ֖מ ְרָתּ ֲאֹ֣חִתי ִ֑הוא ַו ֤יּ ֹאֶמר ֵאָלי֙ו
ִיְצָ֔חק ִ֣כּי ָאַ֔מ ְרִתּי ֶפּן־ָא֖מוּת ָע ֶֽליָהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֲאִביֶ֔מֶלךְך ַמה־ ֖זּ ֹאת ָעִ֣שׂיָת ָ֑לּנוּ
ם ֶאת־ִאְשׁ ֶ֔תּךָך ְוֵֽהֵבאָ֥ת ָע ֵ֖לינוּ ָאָֽשׁםַ :ו ְיַ֣צו ֲאִביֶ֔מֶלךְך
ִ֠כְּמַpעט ָשַׁ֞כב ַא ַ֤חד ָהָע ֙
ק
ֶאת־ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ֵלאֹ֑מר ַהֹנּ ֵ֜ג ַע ָבִּ֥אישׁ ַה ֶ֛זּה וְּבִאְשׁ֖תּוֹ ֥מוֹת יוָּֽמתַ :ו ִיּ ְז ַ֤רע ִיְצָח ֙
ָבָּ֣א ֶרץ ַה ִ֔הוא ַו ִיְּמ ָ֛צא ַבָּשּׁ ָ֥נה ַהִ֖הוא ֵמָ֣אה ְשָׁע ִ֑רים ַֽו ְיָֽב ֲר ֵ֖כהוּ ְיה ָֽוֹהַ :ו ִיּ ְג ַ֖דּל
אדַֽ :ו ְיִהי־֤לוֹ ִמְק ֵנה־צ ֹא֙ן וִּמ ְק ֵ֣נה
ָהִ֑אישׁ ַו ֵ֤יֶּלךְך ָהלוֹ ךְ ֙ך ְו ָג ֵ֔דל ַ֥ﬠד ִ ֽכּי־ ָג ַ֖דל ְמ ֽ ֹ
א֖תוֹ ְפִּלְשׁ ִ ֽתּיםְ :וָכל־ַהְבֵּאֹ֗רת ֲאֶ֤שׁר ָֽחְפר֙וּ ַעְב ֵ֣די
ָב ָ ֔קר ַֽוֲﬠֻב ָ֖דּה ַר ָ֑בּה ַו ְיַק ְנ֥אוּ ֹ
ָא ִ֔ביו ִבּיֵ֖מי ַאְב ָרָ֣הם ָאִ֑ביו ִסְתּ֣מוּם ְפִּלְשׁ ִ֔תּים ַֽו ְיַמְל֖אוּם ָע ָֽפרַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ֲאִביֶ֖מֶלךְך
אדַ :ו ֵ֥יֶּלךְך ִמָ֖שּׁם ִיְצ ָ֑חק ַו ִ֥יַּחן ְבּ ַֽנַחל־
ֶאל־ ִיְצ ָ֑חק ֵ֚לךְך ֵֽמִעָ֔מּנוּ ִ ֽכּי־ָעַ֥צְמָתּ ִמֶ֖מּנּוּ ְמ ֽ ֹ
ְגּ ָ֖רר ַו ֵ֥יֶּשׁב ָֽשׁםַ :ו ָ֨יָּשׁב ִיְצָ֜חק ַו ַיְּחֹ֣פּר ׀ ֶאת־ְבֵּאֹ֣רת ַהַ֗מּ ִים ֲאֶ֤שׁר ָֽחְפר֙וּ ִבּיֵמ֙י
ַאְב ָרָ֣הם ָא ִ֔ביו ַו ְיַסְתּ֣מוּם ְפִּלְשׁ ִ֔תּים ַֽאֲח ֵ֖רי ֣מוֹת ַאְב ָר ָ ֑הם ַו ִיּ ְק ָ֤רא ָלֶה֙ן ֵשׁ֔מוֹת
ַכֵּשֹּׁ֕מת ֲאֶשׁר־ ָק ָ֥רא ָלֶ֖הן ָא ִ ֽביוַ :ו ַיְּחְפּ ֥רוּ ַעְב ֵֽדי־ ִיְצָ֖חק ַבּ ָ֑נַּחל ַו ִ֨יְּמְצאוּ־ָ֔שׁם ְבֵּ֖אר

ַ֥מ ִים ַח ִֽיּיםַ :ו ָיּ ִ֜ריבוּ ֹר ֵ֣ﬠי ְג ָ֗רר ִעם־ֹר ֵ֥ﬠי ִיְצ ָ֛חק ֵלאֹ֖מר ָ֣לנוּ ַה ָ ֑מּ ִים ַו ִיּ ְק ָ֤רא ֵשׁם־
ַהְבֵּא֙ר ֵ֔עֶשׂק ִ֥כּי ִ ֽהְתַעְשּׂ ֖קוּ ִעֽמּוַֹֽ :ו ַיְּחְפּר֙וּ ְבֵּ֣אר ַאֶ֔ח ֶרת ַו ָיּ ִ֖ריבוּ ַגּם־ָע ֶ֑ליָה
ַו ִיּ ְק ָ֥רא ְשָׁ֖מהּ ִשְׂט ָֽנהַ :ו ַיְּעֵ֣תּק ִמָ֗שּׁם ַו ַיְּחֹפּ֙ר ְבֵּ֣אר ַאֶ֔ח ֶרת ְו ֥ל ֹא ָר֖בוּ ָע ֶ֑ליָה
הּ ְרֹח֔בוֹת ַו ֗יּ ֹאֶמר ִ ֽכּי־ַע ָ֞תּה ִה ְרִ֧חיב ְיה ָוֹ֛ה ָ֖לנוּ וָּפ ִ֥רינוּ ָבָֽא ֶרץַ :ו ַ֥יַּעל
ַו ִיּ ְק ָ֤רא ְשָׁמ ֙
ה ַבּ ַ֣לּ ְיָלה ַה֔הוּא ַו ֕יּ ֹאֶמר ָֽאֹנִ֕כי ֱאֹלֵ֖הי
ִמָ֖שּׁם ְבֵּ֥אר ָֽשַׁבעַ :ו ֵיּ ָ֨רא ֵא ָ֤ליו ְיה ָוֹ ֙
א ִ ֽכּי־ִאְתּ ךָ֣ך ָאֹ֔נִכי וֵּֽב ַרְכ ִ֨תּי ךָ ֙ך ְוִה ְרֵבּיִ֣תי ֶאת־ ַֽז ְרֲﬠ֔ךָך
ַאְב ָרָ֣הם ָאִ֑ביךָך ַאל־ִתּי ָר ֙
ה ָ֔וה ַו ֶיּט־ָ֖שׁם ָֽאֳה֑לוֹ
א ְבֵּ֣שׁם ְי ֹ
ַֽבֲּﬠ֖בוּר ַאְב ָרָ֥הם ַעְב ִֽדּיַ :ו ִ֧יֶּבן ָ֣שׁם ִמ ְז ֵ֗בּ ַח ַו ִיְּק ָר ֙
ת ֵֽמ ֵרֵ֔עהוּ
ַו ִיְּכרוּ־ָ֥שׁם ַעְב ֵֽדי־ ִיְצָ֖חק ְבֵּֽארַֽ :וֲאִביֶ֕מֶלךְך ָה ַ֥לךְך ֵא ָ֖ליו ִמ ְגּ ָ֑רר ַֽוֲאֻח ַזּ ֙
ם ְשׂ ֵנאֶ֣תם
ם ִיְצָ֔חק ַמ ֖דּוּ ַע ָבּאֶ֣תם ֵא ָ֑לי ְוַאֶתּ ֙
וִּפיֹ֖כל ַשׂר־ְצָבֽאוַֹ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֲאֵלֶה ֙
א ִ֔תי ַֽוְתַּשְׁלּ֖חוּ ִני ֵֽמִאְתּ ֶֽכםַ :ו ֽיּ ֹאְמ֗רוּ ָר֣אוֹ ָר ִ ֘אינ ֘וּ ִ ֽכּי־ָה ָ֣יה ְיה ָ֣וֹה ׀ ִעָמּ ךְ ֒ך ַו ֗נּ ֹאֶמר
ֹ
ְתּ ִ֨הי ָ֥נא ָא ָ֛לה ֵֽבּינוֵֹ֖תינוּ ֵבּי ֵ֣נינוּ וֵּבי ֶ֑נ ךָך ְו ִנְכ ְרָ֥תה ְב ִ֖רית ִעָֽמּךְךִ :אם־ַֽתֲּﬠֵ֨שׂה
ִעָ֜מּנוּ ָרָ֗עה ַֽכֲּאֶשׁ֙ר ֣ל ֹא ְנ ַֽגֲﬠ ֔נוּךָך ְו ַֽכֲאֶ֨שׁר ָעִ֤שׂינוּ ִעְמּ ךָ ֙ך ַרק־֔טוֹב ַֽו ְנַּשׁ ֵֽלֲּח֖ךָך
ם ִמְשׁ ֶ֔תּה ַו ֽיּ ֹאְכ֖לוּ ַו ִיְּשֽׁתּוּ:
ְבָּשׁ֑לוֹם ַאָ֥תּה ַעָ֖תּה ְבּ ֥רוּךְך ְיה ָֽוֹהַ :ו ַ֤יַּעשׂ ָלֶה ֙
ַו ַיְּשִׁ֣כּימוּ ַבֹ֔בֶּקר ַו ִיָּֽשְּׁב֖עוּ ִ֣אישׁ ְלָאִ֑חיו ַו ְיַשְׁלֵּ֣חם ִיְצָ֔חק ַו ֵֽיְּל֥כוּ ֵֽמִא֖תּוֹ ְבָּשֽׁלוֹם:
א ֥דוֹת ַהְבֵּ֖אר ֲאֶ֣שׁר
ַו ְיִ֣הי ׀ ַבּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ַו ָיֹּ֨בא֙וּ ַעְב ֵ֣די ִיְצָ֔חק ַו ַיּ ִ֣גּדוּ ֔לוֹ ַעל־ ֹ
אָ֖תהּ ִשְׁב ָ֑ﬠה ַעל־ ֵ֤כּן ֵשׁם־ָהִעי֙ר ְבֵּ֣אר
ָח ָ֑פרוּ ַו ֥יּ ֹאְמרוּ ֖לוֹ ָמָ֥צאנוּ ָֽמ ִיםַ :ו ִיּ ְק ָ֥רא ֹ
ה ֶאת־ ְיהוּ ִ֔דית
ֶ֔שַׁבע ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַ :ו ְיִ֤הי ֵעָשׂ֙ו ֶבּן־ַא ְרָבִּ֣ﬠים ָשׁ ֔ ָנה ַו ִיּ ַ֤קּח ִאָשּׁ ֙
ַבּת־ְבֵּא ִ֖רי ַֽהִחִ֑תּי ְוֶאת־ָ֣בְּשַׂ֔מת ַבּת־ֵאיֹ֖לן ַֽהִח ִ ֽתּיַ :ו ִ ֽתְּה ֶ֖יין ָ◌ ֹ֣מ ַרת ֑רוּ ַח
את ַו ִיְּק ָ֞רא ֶאת־
ְל ִיְצָ֖חק וְּל ִרְב ָֽקהַֽ :ו ְיִה֙י ִ ֽכּי־ ָז ֵ֣קן ִיְצָ֔חק ַוִתְּכֶ֥הין ָ◌ ֵעי ָ֖ניו ֵֽמ ְר ֑ ֹ
ֵעָ֣שׂו ׀ ְבּ ֣נוֹ ַה ָגֹּ֗דל ַו ֤יּ ֹאֶמר ֵאָלי֙ו ְבּ ֔ ִני ַו ֥יּ ֹאֶמר ֵא ָ֖ליו ִה ֵֽנּ ִניַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ִה ֵנּה־ ָ֖נא
א
ה ָשׂא־ ָ֣נא ֵכֶ֔ליךָך ֶתְּל ְי֖ךָך ְוַקְשׁ ֶ ֑תּךָך ְוֵצ ֙
ָז ַ֑ק ְנִתּי ֥ל ֹא ָי ַ֖דְעִתּי ֥יוֹם מוֹ ִ ֽתיְ :וַעָתּ ֙
ַהָשּׂ ֶ֔דה ְו֥צוּ ָדה ִ֖לּי ָֽצ ִידה ]ָֽצ ִיד[ ַֽ :וֲﬠֵשׂה־ִ֨לי ַמְטַעִ֜מּים ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָא ַ ֛הְבִתּי
שַׁ֔מַעת
א ֵ֑כָלה ַֽבֲּﬠ֛בוּר ְתָּֽב ֶרְכ ךָ֥ך ַנְפִ֖שׁי ְבֶּ֥ט ֶרם ָאֽמוּתְ :ו ִרְב ָ֣קה ֹ
ְוָהִ֥ביָאה ִ֖לּי ְו ֹ
ה
ְבּ ַדֵ֣בּר ִיְצָ֔חק ֶאל־ֵעָ֖שׂו ְבּ ֑נוֹ ַו ֵ֤יֶּלךְך ֵעָשׂ֙ו ַהָשּׂ ֶ֔דה ָל֥צוּד ַ֖צ ִיד ְלָה ִ ֽביאְ :ו ִרְבָק ֙
ָֽאְמ ָ֔רה ֶאל־ ַֽיֲﬠֹ֥קב ְבּ ָ֖נהּ ֵלאֹ֑מר ִה ֵ֤נּה ָשַׁ֨מְעִתּ֙י ֶאת־ָא ִ֔ביךָך ְמ ַד ֵ֛בּר ֶאל־ֵעָ֥שׂו
א ֵ֑כָלה ַֽוֲאָֽב ֶרְכ ָ֛כה ִלְפ ֵ֥ני
ָאִ֖חיךָך ֵלאֹֽמרָ :ה ִ֨ביָאה ִ֥לּי ַ֛צ ִיד ַֽוֲﬠֵשׂה־ִ֥לי ַמְטַעִ֖מּים ְו ֹ

א
אָֽתךְךֶ :לךְך־ ָנ ֙
ְיה ָ֖וֹה ִלְפ ֵ֥ני מוֹ ִ ֽתיְ :וַעָ֥תּה ְב ִ֖ני ְשַׁ֣מע ְבֹּק ִ֑לי ַֽלֲאֶ֥שׁר ֲא ִ֖ני ְמַצ ָ֥וּה ֹ
אָ֧תם ַמְטַעִ֛מּים
ֶאל־ַה ֔צּ ֹאן ְוַקח־ִ֣לי ִמָ֗שּׁם ְשׁ ֵ֛ני ְגּ ָד ֵ֥יי ִע ִ֖זּים ֹטִ֑בים ְוֶֽאֱﬠֶ֨שׂה ֹ
ְלָאִ֖ביךָך ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָאֵֽהבְ :וֵֽהֵבאָ֥ת ְלָאִ֖ביךָך ְוָא ָ֑כל ַֽבֲּﬠ ֻ֛בר ֲאֶ֥שׁר ְיָֽב ֶרְכ֖ךָך ִלְפ ֵ֥ני מוֹֽתוֹ:
ַו ֣יּ ֹאֶמר ַֽיֲﬠֹ֔קב ֶאל־ ִרְב ָ֖קה ִא֑מּוֹ ֵ֣הן ֵעָ֤שׂו ָאִח֙י ִ֣אישׁ ָשִׂ֔ער ְוָֽאֹנִ֖כי ִ֥אישׁ ָח ָֽלק:
אוּ ַ֤לי ְיֻמֵ֨שּׁ ִנ֙י ָא ִ֔בי ְוָה ִ֥ייִתי ְבֵעי ָ֖ניו ִכְּמַתְע ֵ ֑תּ ַע ְוֵֽהֵבאִ֥תי ָע ַ֛לי ְקָל ָ֖לה ְו ֥ל ֹא ְב ָר ָֽכה:
ַו ֤תּ ֹאֶמר ל֙וֹ ִא֔מּוֹ ָע ַ֥לי ִקְל ָֽלְת֖ךָך ְבּ ִ֑ני ַ ֛אךְך ְשַׁ֥מע ְבֹּקִ֖לי ְו ֵ֥לךְך ַקח־ ִ ֽליַ :ו ֵ֨יֶּל ךְ ֙ך ַו ִיּ ַ ֔קּח
ַו ָיֵּ֖בא ְלִא֑מּוֹ ַו ַ ֤תַּעשׂ ִאמּ֙וֹ ַמְטַעִ֔מּים ַֽכֲּאֶ֖שׁר ָאֵ֥הב ָא ִ ֽביוַ :וִתּ ַ֣קּח ֠ ִרְב ָpקה ֶאת־
ִבּ ְג ֵ֨די ֵעָ֜שׂו ְבּ ָ֤נהּ ַה ָגֹּדל ֙ ַֽהֲחֻמֹ֔דת ֲאֶ֥שׁר ִאָ֖תּהּ ַבּ ָ֑בּ ִית ַוַתְּלֵ֥בּשׁ ֶֽאת־ ַֽיֲﬠֹ֖קב ְבּ ָ֥נהּ
ַהָקָּֽטןְ :ו ֵ ֗את ֹעֹר ֙
ת ְגּ ָד ֵ֣יי ָֽהִע ִ֔זּים ִהְלִ֖בּיָשׁה ַעל־ ָי ָ֑דיו ְו ַ֖ﬠל ֶחְל ַ֥קת ַצ ָוּא ָֽריוַ :וִתֵּ֧תּן
שָׂתה ְבּ ַ֖יד ַֽיֲﬠֹ֥קב ְבּ ָֽנהַּ :ו ָיּ ֥ב ֹא ֶאל־ָאִ֖ביו
ֶאת־ַהַמְּטַעִ֛מּים ְוֶאת־ַה ֶ֖לֶּחם ֲאֶ֣שׁר ָע ָ ֑
ַו ֣יּ ֹאֶמר ָאִ֑בי ַו ֣יּ ֹאֶמר ִה ֔ ֶנּ ִנּי ִ֥מי ַאָ֖תּה ְבּ ִֽניַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ַֽיֲﬠֹ֜קב ֶאל־ָא ִ֗ביו ָֽאֹנִכ֙י ֵעָ֣שׂו
ה ִמֵצּי ִ֔די ַֽבֲּﬠ֖בוּר
ְבֹּכ ֶ֔רךָך ָעִ֕שׂיִתי ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִדַּ֖בּ ְרָתּ ֵא ָ֑לי קוּם־ ָ֣נא ְשׁ ָ֗בה ְוָאְכָל ֙
ק ֶאל־ְבּ ֔נוֹ ַמה־ֶ֛זּה ִמַ֥ה ְרָתּ ִלְמ ֖צ ֹא ְבּ ִ֑ני ַו ֕יּ ֹאֶמר ִ֥כּי
ְתָּֽב ֲר ַ֥כ ִנּי ַנְפֶֽשׁךָךַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ִיְצָח ֙
ק ֶֽאל־ ַֽיֲﬠֹ֔קב ְגָּשׁה־ ָ֥נּא ַֽוֲאֻֽמְשׁ֖ךָך ְבּ ִ֑ני
ִה ְק ָ֛רה ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ְלָפ ָֽניַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ִיְצָח ֙
שּׁהוּ ַו ֗יּ ֹאֶמר
ַֽהַאָ֥תּה ֶ֛זה ְבּ ִ֥ני ֵעָ֖שׂו ִאם־ ֽל ֹאַ :ו ִיּ ַ֧גּשׁ ַֽיֲﬠֹ֛קב ֶאל־ ִיְצָ֥חק ָאִ֖ביו ַו ְיֻמ ֵ ֑
ַהֹקּל ֙ ֣קוֹל ַֽיֲﬠֹ֔קב ְוַה ָיּ ַ֖ד ִים ְי ֵ֥די ֵעָֽשׂוְ :ו ֣ל ֹא ִהִכּי֔רוֹ ִ ֽכּי־ָה ֣יוּ ָי ָ֗דיו ִכּי ֵ֛די ֵעָ֥שׂו ָאִ֖חיו
שׂו ַו ֖יּ ֹאֶמר ָֽא ִניַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ַה ִ֤גָּשׁה ִלּ֙י
ְשִׂעֹ֑רת ַֽו ְי ָֽב ֲר ֵֽכהוַּ :ו ֕יּ ֹאֶמר ַאָ֥תּה ֶ֖זה ְבּ ִ֣ני ֵע ָ ֑
ה ִמֵ֣צּיד ְבּ ֔ ִני ְלַ֥מַען ְתָּֽב ֶרְכ֖ךָך ַנְפִ֑שׁי ַו ַיּ ֶגּשׁ־ל֙וֹ ַויּ ֹאַ֔כל ַו ָ֧יֵּבא ֦לוֹ ַ֖י ִין ַו ֵֽיְּשְׁתּ:
אְכָל ֙
ְו ֽ ֹ
שׁ ַו ִֽיַּשּׁק־֔לוֹ ַו ָ֛יּ ַרח
ַו ֥יּ ֹאֶמר ֵא ָ֖ליו ִיְצָ֣חק ָאִ֑ביו ְגָּשׁה־ ָ֥נּא ֽוֲּשָׁקה־ ִ֖לּי ְבּ ִֽניַ :ו ִיּ ַגּ ֙
ה ֵ֣רי ַח ְבּ ֔ ִני ְכּ ֵ֣רי ַח ָשׂ ֶ֔דה ֲאֶ֥שׁר ֵֽבּ ֲר֖כוֹ
ֶאת־ ֵ֥רי ַח ְבּ ָג ָ֖דיו ַֽו ְיָֽב ֲר ֵ֑כהוּ ַו ֗יּ ֹאֶמר ְרֵא ֙
ְיה ָֽוֹהְ :ו ִֽיֶתּן־ְל ךָ ֙ך ָֽהֱאֹל ִ֔הים ִמַטּל ֙ ַהָשַּׁ֔מ ִים וִּמְשַׁמ ֵ֖נּי ָה ָ ֑א ֶרץ ְוֹ֥רב ָדּ ָ֖ג ן ְוִתי ֽרשׁ:
ַֽיַעְב ֣דוּךָך ַעִ֗מּים ְו ִיְשַֽׁתֲּחֻ֤ו ] ְו ִיְשַֽׁתֲּח ֤ווּ[ ְל ךָ ֙ך ְלֻאִ֔מּים ֱה ֵ֤וה ְגִבי֙ר ְלַאֶ֔חיךָך ְו ִיְשַֽׁתֲּח ֥ווּ
א ֲר ֶ֣ריךָך ָא֔רוּר ֽוְּמָֽב ֲר ֶ֖כיךָך ָבּ ֽרוּךְךַ :ו ְי ִ֗הי ַֽכֲּאֶ֨שׁר ִכּ ָ֣לּה ִיְצָח֘ק ְלָב ֵ֣רךְך
ְ֖לךָך ְבּ ֵ֣ני ִא ֶ ֑מּךָך ֽ ֹ
א ַֽיֲﬠֹ֔קב ֵמֵ֥את ְפּ ֵ֖ני ִיְצָ֣חק ָאִ֑ביו ְוֵעָ֣שׂו ָאִ֔חיו ָ֖בּא
ֶאת־ ַֽיֲﬠֹק֒ב ַו ְי ִ֗הי ַ֣אךְך ָי ֤צ ֹא ָיָצ ֙
א ַמְטַעִ֔מּים ַו ָיֵּ֖בא ְלָאִ֑ביו ַו ֣יּ ֹאֶמר ְלָא ִ֗ביו ָיֻ֤קם ָאִב֙י ְוי ֹאַכל ֙
ִמֵצּי ֽדוַֹ :ו ַ֤יַּעשׂ ַגּם־הוּ ֙
ִמֵ֣צּיד ְבּ ֔נוֹ ַֽבֲּﬠ ֻ֖בר ְתָּֽב ֲר ַ֥כ ִנּי ַנְפֶֽשׁךָךַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ֛לוֹ ִיְצָ֥חק ָאִ֖ביו ִמי־ ָ ֑אָתּה ַו ֕יּ ֹאֶמר

א֒ד ַו ֡יּ ֹאֶמר ִ ֽמי־ֵא֡פוֹא
ֲא ִ֛ני ִבּ ְנ ךָ֥ך ְבֹֽכ ְר֖ךָך ֵעָֽשׂוַ :ו ֶֽיֱּח ַ֨רד ִיְצָ֣חק ֲח ָר ָד֘ה ְגֹּד ָ֣לה ַעד־ְמ ֹ
א ַ֥כל ִמֹ֛כּל ְבֶּ֥ט ֶרם ָתּ֖בוֹא ָֽוֲאָֽב ֲר ֵ֑כהוּ ַגּם־ָבּ ֖רוּךְך ִֽיְה ֶֽיה:
ד ַו ָ֨יֵּבא ִ֜לי ָֽו ֹ
֣הוּא ַהָֽצּד־ַrצ ִי ֩
אד ַו ֣יּ ֹאֶמר
ִכְּשֹׁ֤מ ַע ֵעָשׂ֙ו ֶאת־ ִדְּב ֵ֣רי ָא ִ֔ביו ַו ִיְּצ ַ֣ﬠק ְצָע ָ ֔קה ְגֹּד ָ֥לה וָּמ ָ֖רה ַעד־ְמ ֑ ֹ
ְלָא ִ֔ביו ָֽבּ ֲר ֵ֥כ ִני ַגם־ָ֖א ִני ָא ִ ֽביַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ָ֥בּא ָאִ֖חיךָך ְבִּמ ְר ָ ֑מה ַו ִיּ ַ֖קּח ִבּ ְרָכֶֽתךָך:
ַו ֡יּ ֹאֶמר ֲהִכי֩ ָק ָ֨רא ְשׁ֜מוֹ ַֽיֲﬠֹ֗קב ַֽו ַיְּעְק ֵ֨ב ִנ֙י ֶ֣זה ַֽפֲﬠַ֔מ ִים ֶאת־ ְ ֽבֹּכ ָרִ֣תי ָל ָ ֔קח ְוִה ֵ֥נּה
ַעָ֖תּה ָל ַ֣קח ִבּ ְרָכִ֑תי ַויּ ֹאַ֕מר ֲה ֽל ֹא־ָאַ֥צְלָתּ ִ֖לּי ְבּ ָר ָֽכהַ :ו ַ֨יַּען ִיְצָ֜חק ַו ֣יּ ֹאֶמר ְלֵעָ֗שׂו
ֵ֣הן ְגִּ֞ביר ַשְׂמִ֥תּיו ָל ךְ ֙ך ְוֶאת־ָכּל־ֶאָ֗חיו ָנַ֤תִתּי ל֙וֹ ַֽלֲﬠָב ִ֔דים ְו ָד ָ֥ג ן ְוִתי ֖רשׁ ְסַמְכִ֑תּיו
וְּל ָ֣כה ֵא֔פוֹא ָ֥מה ֶֽאֱﬠֶ֖שׂה ְבּ ִ ֽניַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֵעָ֜שׂו ֶאל־ָא ִ֗ביו ַֽהֲב ָרָ֨כה ַא ַ֤חת ִ ֽהוא־
שׂו ֹק֖לוֹ ַו ֵֽיְּבְךַּ :ו ַ֛יַּען ִיְצָ֥חק ָאִ֖ביו ַו ֣יּ ֹאֶמר
ְל ךָ ֙ך ָא ִ֔בי ָֽבּ ֲר ֵ֥כ ִני ַגם־ָ֖א ִני ָאִ֑בי ַו ִיָּ֥שּׂא ֵע ָ ֛
ֵא ָ֑ליו ִה ֞ ֵנּה ִמְשַׁמ ֵ֤נּי ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ִיְה ֶ֣יה ֽמוָֹשׁ ֶ֔בךָך וִּמַ֥טּל ַהָשַּׁ֖מ ִים ֵמ ָֽﬠלְ :וַעל־ַח ְרְבּ ךָ֣ך
ה ַֽכֲּאֶ֣שׁר ָתּ ִ֔ריד וּ ָֽפ ַרְקָ֥תּ ֻע֖לּוֹ ֵמ ַ֥ﬠל ַצ ָוּא ֶֽרךָך:
ִ ֽתְח ֶ֔יה ְוֶאת־ָאִ֖חיךָך ַֽתֲּﬠֹ֑בד ְוָה ָי ֙
ַו ִיְּשֹׂ֤טם ֵעָשׂ֙ו ֶאת־ ַֽיֲﬠֹ֔קב ַ֨על־ַהְבּ ָרָ֔כה ֲאֶ֥שׁר ֵֽבּ ֲר֖כוֹ ָאִ֑ביו ַו ֨יּ ֹאֶמר ֵעָ֜שׂו ְבִּל֗בּוֹ
ִיְק ְרב֙וּ ְיֵמ֙י ֵ֣אֶבל ָא ִ֔בי ְוַֽאַה ְר ָ֖גה ֶאת־ ַֽיֲﬠֹ֥קב ָא ִ ֽחיַ :ו ֻיּ ַ֣גּד ְל ִרְב ָ ֔קה ֶאת־ ִדְּב ֵ֥רי
ה
ֵעָ֖שׂו ְבּ ָ֣נהּ ַה ָגֹּ֑דל ַוִתְּשַׁ֞לח ַוִתּ ְק ָ֤רא ְל ַֽיֲﬠֹק֙ב ְבּ ָ֣נהּ ַהָקָּ֔טן ַו ֣תּ ֹאֶמר ֵאָ֔ליו ִה ֵנּ ֙
ֵעָ֣שׂו ָאִ֔חיךָך ִמְת ַנֵ֥חם ְל֖ךָך ְלָה ְר ֶֽג ךָךְ :וַעָ֥תּה ְב ִ֖ני ְשַׁ֣מע ְבֹּק ִ֑לי ְו֧קוּם ְבּ ַרח־ְל ךָ֛ך ֶאל־
ָלָ֥בן ָאִ֖חי ָח ָֽר ָנהְ :ו ָֽיַשְׁבָ֥תּ ִע֖מּוֹ ָיִ֣מים ֲאָח ִ֑דים ַ֥ﬠד ֲאֶשׁר־ָתּ֖שׁוּב ֲחַ֥מת ָא ִ ֽחיךָך:
ח ֵ֣את ֲאֶשׁר־ָעִ֣שׂיָת ֔לּוֹ ְוָֽשַׁלְחִ֖תּי וְּלַקְחִ֣תּיךָך
ַעד־֨שׁוּב ַאף־ָאִ֜חיךָך ִמְמּ֗ךָך ְוָשַׁכ ֙
ה ֶאל־ ִיְצָ֔חק ַ֣קְצִתּי
שּׁם ָלָ֥מה ֶאְשׁ ַ֛כּל ַגּם־ְשֵׁני ֶ֖כם ֥יוֹם ֶאָֽחדַ :ו ֤תּ ֹאֶמר ִרְבָק ֙
ִמ ָ ֑
ה ִמְבּ ֣נוֹת
ְבַח ַ֔יּי ִמְפּ ֵ֖ני ְבּ ֣נוֹת ֵ֑חת ִאם־ֹל ֵ֣ק ַח ֠ ַֽיֲﬠֹpקב ִאָ֨שּׁה ִמְבּנוֹת־ ֵ֤חת ָכּ ֵ ֨אֶלּ ֙
א֑תוֹ ַו ְיַצ ֵ֨וּה֙וּ ַו ֣יּ ֹאֶמר
ָה ָ ֔א ֶרץ ָ֥לָמּה ִ֖לּי ַח ִֽיּיםַ :ו ִיּ ְק ָ֥רא ִיְצ ָ֛חק ֶֽאל־ ַֽיֲﬠֹ֖קב ַו ְיָ֣ב ֶרךְך ֹ
֔לוֹ ֽל ֹא־ִת ַ֥קּח ִאָ֖שּׁה ִמְבּ֥נוֹת ְכּ ָֽנַען֥ :קוּם ֵל ךְ ֙ך ַפּ ֶ֣דּ ָֽנה ֲא ָ֔רם ֵ֥בּיָתה ְבתוֵּ֖אל ֲאִ֣בי
אְת֔ךָך
ם ִאָ֔שּׁה ִמְבּ֥נוֹת ָלָ֖בן ֲאִ֥חי ִאֶֽמּךָךְ :וֵ֤אל ַשׁ ַדּ֙י ְיָב ֵ֣רךְך ֽ ֹ
ִא ֶ ֑מּךָך ְוַקח־ְל ךָ֤ך ִמָשּׁ ֙
ְו ַיְפ ְר֖ךָך ְו ַי ְר ֶ֑בּךָך ְוָה ִ֖ייָת ִלְקַ֥הל ַע ִ ֽמּיםְ :ו ִֽיֶתּן־ְל ךָ ֙ך ֶאת־ִבּ ְר ַ֣כּת ַאְב ָר ָ֔הם ְל֖ךָך וְּל ַז ְרֲﬠ ךָ֣ך
ק
ִא ָ ֑תּךְך ְל ִרְשְׁתּ ךָ ֙ך ֶאת־ֶ֣א ֶרץ ְמ ֻג ֶ֔ריךָך ֲאֶשׁר־ ָנַ֥תן ֱאֹלִ֖הים ְלַאְב ָרָֽהםַ :ו ִיְּשׁ ַ֤לח ִיְצָח ֙
ֶֽאת־ ַֽיֲﬠֹ֔קב ַו ֵ֖יֶּלךְך ַפּ ֶ֣דּ ָֽנה ֲא ָ֑רם ֶאל־ָל ָ֤בן ֶבּן־ְבּתוֵּאל ֙ ָֽהֲא ַרִ֔מּי ֲאִ֣חי ִרְב ָ ֔קה ֵ֥אם
את֙וֹ ַפּ ֶ֣דּ ָֽנה ֲא ָ֔רם
ַֽיֲﬠֹ֖קב ְוֵעָֽשׂוַ :ו ַ֣יּ ְרא ֵעָ֗שׂו ִ ֽכּי־ֵב ַ֣רךְך ִיְצָח֘ק ֶאת־ ַֽיֲﬠֹק֒ב ְוִשׁ ַ֤לּח ֹ

א֔תוֹ ַו ְי ַ֤צו ָעָלי֙ו ֵלאֹ֔מר ֽל ֹא־ִת ַ֥קּח ִאָ֖שּׁה
שּׁה ְבָּֽב ֲר֣כוֹ ֹ
ָל ַֽקַחת־֥לוֹ ִמָ֖שּׁם ִא ָ ֑
ִמְבּ֥נוֹת ְכּ ָֽנַעןַ :ו ִיְּשַׁ֣מע ַֽיֲﬠֹ֔קב ֶאל־ָאִ֖ביו ְוֶאל־ִא֑מּוֹ ַו ֵ֖יֶּלךְך ַפּ ֶ֥דּ ָֽנה ֲא ָֽרםַ :ו ַ֣יּ ְרא
ֵעָ֔שׂו ִ֥כּי ָר֖עוֹת ְבּ ֣נוֹת ְכּ ָ֑נַען ְבֵּעי ֵ֖ני ִיְצָ֥חק ָא ִ ֽביוַ :ו ֵ֥יֶּלךְך ֵעָ֖שׂו ֶאל־ ִיְשָׁמ ֵ֑ﬠאל ַו ִיּ ַ ֡קּח
ֶאת־ַֽמֲח ַ֣לת ׀ ַבּת־ ִיְשָׁמֵ֨עאל ֶבּן־ַאְב ָר ָ֜הם ֲא֧חוֹת ְנָב ֛יוֹת ַעל־ ָנָ֖שׁיו ֥לוֹ ְלִאָֽשּׁה:
ם ִכּי־ָ֣בא ַהֶ֔שֶּׁמשׁ
שַׁבע ַו ֵ֖יֶּלךְך ָח ָֽר ָנהַ :ו ִיְּפ ַ֨גּע ַבָּמּ֜קוֹם ַו ָ֤יֶּלן ָשׁ ֙
ַו ֵיֵּ֥צא ַֽיֲﬠֹ֖קב ִמְבֵּ֣אר ָ ֑
שׁ ָ ֑תיו ַו ִיְּשׁ ַ֖כּב ַבָּמּ֥קוֹם ַהֽהוּאַֽ :ו ַֽיֲּחֹ֗לם ְוִה ֵ֤נּה
ח ֵֽמַאְב ֵ֣ני ַהָמּ֔קוֹם ַו ָ֖יֶּשׂם ְמ ַֽרֲא ֹ
ַו ִיַּקּ ֙
ה ַמְלֲא ֵ֣כי ֱאֹל ִ֔הים ֹעִ֥לים
ם ֻמָ֣צּב ַ ֔א ְרָצה ְור ֹא֖שׁוֹ ַמ ִ֣גּי ַע ַהָשּׁ ָ ֑מ ְיָמה ְוִה ֵנּ ֙
ֻסָלּ ֙
ה ָ֗וה ֱאֹלֵה֙י ַאְב ָרָ֣הם ָא ִ֔ביךָך
ה ָ֜וה ִנָ֣צּב ָעָלי ֘ו ַויּ ֹאַמ֒ר ֲא ִ֣ני ְי ֹ
ְוֹֽי ְר ִ֖דים ֽבּוְֹ :וִה ֨ ֵנּה ְי ֹ
שׁ ֵ֣כב ָעֶ֔ליָה ְל ךָ֥ך ֶאְתּ ֶ֖נ ָנּה וְּל ַז ְר ֶֽﬠךָךְ :וָה ָ֤יה
ה ֹ
ֵֽואֹלֵ֖הי ִיְצ ָ֑חק ָה ָ ֗א ֶרץ ֲאֶ֤שׁר ַאָתּ ֙
ַֽז ְרֲﬠ ךָ ֙ך ַֽכֲּﬠ ַ֣פר ָה ָ ֔א ֶרץ וּ ָֽפ ַרְצ ָ ֛תּ ָ֥יָמּה ָו ֵ֖ק ְדָמה ְוָצֹ֣פ ָנה ָו ֶ֑נ ְגָבּה ְו ִנְב ְר֥כוּ ְב ךָ֛ך ָכּל־
ִמְשְׁפֹּ֥חת ָֽהֲא ָדָ֖מה וְּב ַז ְר ֶֽﬠךָךְ :וִה ֨ ֵנּה ָֽאֹנִ֜כי ִעָ֗מּךְך וְּשַׁמ ְר ִ֨תּי ךָ ֙ך ְבֹּ֣כל ֲאֶשׁר־ֵתֵּ֔לךְך
ַֽוֲהִ֣שֹׁב ִ֔תיךָך ֶאל־ָֽהֲא ָדָ֖מה ַה ֑זּ ֹאת ִ֚כּי ֣ל ֹא ֶֽאֱﬠ ָזְב֔ךָך ַ֚ﬠד ֲאֶ֣שׁר ִאם־ָעִ֔שׂיִתי ֵ֥את
ה ָ֔וה ַבָּמּ ֖קוֹם ַה ֶ֑זּה
ֲאֶשׁר־ ִדַּ֖בּ ְרִתּי ָֽלךְךַ :ו ִיּי ַ֣קץ ַֽיֲﬠֹק֘ב ִמְשּׁ ָנת֒וֹ ַו ֗יּ ֹאֶמר ָאֵכ֙ן ֵ֣ישׁ ְי ֹ
א ַויּ ֹאַ֔מר ַמה־נּוֹ ָ֖רא ַהָמּ֣קוֹם ַה ֶ֑זּה ֵ֣אין ֶ֗זה ִ֚כּי ִאם־
ְוָֽאֹנִ֖כי ֥ל ֹא ָי ָֽדְעִתּיַ :ו ִיּי ָר ֙
ֵ֣בּית ֱאֹל ִ֔הים ְו ֶ֖זה ַ֥שַׁער ַהָשָּֽׁמ ִיםַ :ו ַיְּשֵׁ֨כּם ַֽיֲﬠֹ֜קב ַבֹּ֗בֶּקר ַו ִיּ ַ֤קּח ֶאת־ָה ֶ ֨אֶב֙ן
אָ֖תהּ ַמֵצּ ָ֑בה ַו ִיֹּ֥צק ֶ֖שֶׁמן ַעל־ר ֹאָֽשׁהַּ :ו ִיּ ְק ָ֛רא
שׁ ָ֔תיו ַו ָ֥יֶּשׂם ֹ
ֲאֶשׁר־ָ֣שׂם ְמ ַֽרֲא ֹ
שׁ ָֽנהַ :ו ִיּ ַ֥דּר
ֶאת־ֵשׁם־ַהָמּ֥קוֹם ַה֖הוּא ֵבּית־ ֵ ֑אל ְואוּ ָ֛לם ֥לוּז ֵשׁם־ָהִ֖ﬠיר ָל ִֽרא ֹ
ה ֲאֶ֣שׁר ָֽאֹנִ֣כי
ַֽיֲﬠֹ֖קב ֶ֣נ ֶדר ֵלאֹ֑מר ִאם־ ִֽיְה ֶ֨יה ֱאֹל ִ֜הים ִעָמּ ִ֗די וְּשָׁמ ַ֨ר ִנ֙י ַבּ ֶ֤דּ ֶרךְך ַה ֶזּ ֙
הוֵֹ֔לךְך ְו ָֽנַתן־ִ֥לי ֶ֛לֶחם ֶֽלֱאֹ֖כל וֶּ֥ב ֶגד ִלְלֹֽבּשְׁ :וַשְׁבִ֥תּי ְבָשׁ֖לוֹם ֶאל־ֵ֣בּית ָאִ֑בי ְוָה ָ֧יה
ְיה ָוֹ֛ה ִ֖לי ֵֽלאֹל ִ ֽהיםְ :וָהֶ֣אֶבן ַה ֗זּ ֹאת ֲאֶשׁר־ַ֨שְׂמִתּ֙י ַמֵצּ ָ֔בה ִֽיְה ֶ֖יה ֵ֣בּית ֱאֹלִ֑הים
ְוֹכל ֙ ֲאֶ֣שׁר ִ ֽתֶּתּן־ִ֔לי ַעֵ֖שּׂר ֲאַעְשּׂ ֶ֥רנּוּ ָֽלךְךַ :ו ִיָּ֥שּׂא ַֽיֲﬠֹ֖קב ַר ְג ָ֑ליו ַו ֵ֖יֶּלךְך ַ֥א ְרָצה ְב ֵני־
ֶֽק ֶדםַ :ו ַ֞יּ ְרא ְוִה ֵ֧נּה ְבֵ֣אר ַבָּשּׂ ֶ֗דה ְוִה ֵנּה־ָ֞שׁם ְשׁלָ֤שׁה ֶע ְד ֵרי־צ ֹא֙ן ֹֽרְבִ֣צים ָעֶ֔ליָה
ִ֚כּי ִמן־ַהְבֵּ֣אר ַה ִ֔הוא ַיְשׁ ֖קוּ ָֽהֲﬠ ָד ִ֑רים ְוָהֶ֥אֶבן ְגֹּד ָ֖לה ַעל־ִ֥פּי ַהְבֵּֽארְ :ו ֶֽנֶאְספוּ־
ָ֣שָׁמּה ָכל־ָֽהֲﬠ ָד ִ֗רים ְו ָֽגֲל֤לוּ ֶאת־ָה ֶ ֨אֶב֙ן ֵמַעל ֙ ִ֣פּי ַהְבּ ֵ ֔אר ְוִהְשׁ ֖קוּ ֶאת־ַה ֑צּ ֹאן
ם ַֽיֲﬠֹ֔קב ַאַ֖חי ֵמַ֣א ִין
ְוֵהִ֧שׁיבוּ ֶאת־ָה ֶ ֛אֶבן ַעל־ִ֥פּי ַהְבֵּ֖אר ִלְמֹקָֽמהַּ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָלֶה ֙
ַא ֶ ֑תּם ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ֵֽמָח ָ֖רן ֲא ָֽנְחנוַּ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָל ֶ֔הם ַֽה ְי ַדְעֶ֖תּם ֶאת־ָלָ֣בן ֶבּן־ ָנ֑חוֹר

ה ָרֵ֣חל ִבּ֔תּוֹ ָבָּ֖אה
ַו ֽיּ ֹאְמ ֖רוּ ָי ָֽדְענוַּ :ו ֥יּ ֹאֶמר ָלֶ֖הם ֲהָשׁ֣לוֹם ֑לוֹ ַו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ָשׁ֔לוֹם ְוִה ֵנּ ֙
ִעם־ַה ֽצּ ֹאןַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ֵ֥הן עוֹ֙ד ַה ֣יּוֹם ָגּ֔דוֹל ל ֹא־ ֵ֖ﬠת ֵֽהָאֵ֣סף ַהִמּ ְק ֶ֑נה ַהְשׁ֥קוּ ַה ֖צּ ֹאן
וְּל֥כוּ ְרֽעוַּ :ו ֽיּ ֹאְמר ֘וּ ֣ל ֹא נוַּכל ֒ ַ֣ﬠד ֲאֶ֤שׁר ֵיָֽאְספ֙וּ ָכּל־ָ֣הֲﬠ ָד ִ֔רים ְו ָֽגֲלל֙וּ ֶאת־ָה ֶ ֔אֶבן
ֵמ ַ֖ﬠל ִ֣פּי ַהְבּ ֵ ֑אר ְוִהְשׁ ִ֖קינוּ ַה ֽצּ ֹאן :עוֹ ֶ֖דנּוּ ְמ ַדֵ֣בּר ִע ָ ֑מּם ְו ָרֵ֣חל ׀ ָ֗בָּאה ִעם־ַהצּ ֹא֙ן
ֲאֶ֣שׁר ְלָא ִ֔ביָה ִ֥כּי ֹר ָ֖ﬠה ִ ֽהואַ :ו ְי ִ֡הי ַֽכֲּאֶשׁ֩ר ָר ָ ֨אה ַֽיֲﬠֹ֜קב ֶאת־ ָרֵ֗חל ַבּת־ָלָב֙ן
ֲאִ֣חי ִא֔מּוֹ ְוֶאת־ ֥צ ֹאן ָלָ֖בן ֲאִ֣חי ִא֑מּוֹ ַו ִיּ ַ֣גּשׁ ַֽיֲﬠֹ֗קב ַו ָ֤יּ ֶגל ֶאת־ָה ֶ ֨אֶב֙ן ֵמַעל ֙ ִ֣פּי
ַהְבּ ֵ ֔אר ַו ַ֕יְּשְׁק ֶאת־ ֥צ ֹאן ָלָ֖בן ֲאִ֥חי ִאֽמּוַֹ :ו ִיַּ֥שּׁק ַֽיֲﬠֹ֖קב ְל ָר ֵ֑חל ַו ִיָּ֥שּׂא ֶאת־ֹק֖לוֹ
ה ֔הוּא ְוִ֥כי ֶבן־ ִרְב ָ֖קה ֑הוּא ַוָ֖תּ ָרץ ַוַתּ ֵ֥גּד
ַו ֵֽיְּבְךַּ :ו ַיּ ֵ֨גּד ַֽיֲﬠֹ֜קב ְל ָרֵ֗חל ִ֣כּי ֲאִ֤חי ָא ִ֨בי ָ ֙
ְלָא ִ ֽביָהַ :ו ְיִהי֩ ִכְשֹׁ֨מ ַע ָל ָ֜בן ֶאת־ֵ֣שַׁמע ׀ ַֽיֲﬠֹ֣קב ֶבּן־ֲאֹח֗תוֹ ַו ָ֤יּ ָרץ ִלְק ָראת֙וֹ
ַֽו ְיַחֶבּק־ל֙וֹ ַֽו ְי ַנֶשּׁק־֔לוֹ ַו ְיִביֵ֖אהוּ ֶאל־ֵבּי֑תוֹ ַו ְיַס ֵ֣פּר ְלָל ָ֔בן ֵ֥את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֖רים
ָהֵֽאֶלּהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ל֙וֹ ָל ָ֔בן ַ ֛אךְך ַעְצִ֥מי וְּבָשׂ ִ֖רי ָ ֑אָתּה ַו ֵ֥יֶּשׁב ִע֖מּוֹ ֹ֥ח ֶדשׁ ָי ִ ֽמים:
ַו ֤יּ ֹאֶמר ָלָב֙ן ְל ַֽיֲﬠֹ֔קב ֲה ִ ֽכי־ָאִ֣חי ַ ֔אָתּה ַֽוֲﬠַב ְדַ֖תּ ִני ִח ָ֑נּם ַה ִ֥גּי ָדה ִ֖לּי ַמה־
ה ֵל ָ ֔אה ְוֵ֥שׁם ַהְקַּט ָ֖נּה ָרֵֽחלְ :וֵעי ֵ֥ני
ַמְּשֻׂכּ ְרֶֽתּךָך :וְּלָלָ֖בן ְשֵׁ֣תּי ָב ֑נוֹת ֵ֤שׁם ַה ְגֹּדָל ֙
תַּאר ִוי ַ֥פת ַמ ְרֶֽאהַ :ו ֶֽיֱּאַ֥הב ַֽיֲﬠֹ֖קב ֶאת־ ָר ֵ֑חל
ֵלָ֖אה ַר֑כּוֹת ְו ָרֵחל ֙ ָֽה ְי ָ֔תה ְיַפת־ ֖ ֹ
ַו ֗יּ ֹאֶמר ֶֽאֱﬠָב ְד ךָ ֙ך ֶ֣שַׁבע ָשׁ ֔ ִנים ְבּ ָרֵ֥חל ִבְּתּ֖ךָך ַהְקַּט ָֽנּהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָל ָ֗בן ֚טוֹב ִתִּ֣תּי
אָ֖תהּ ְלִ֣אישׁ ַא ֵ֑חר ְשָׁ֖בה ִעָמּ ִֽדיַ :ו ַֽיֲּﬠֹ֧בד ַֽיֲﬠֹ֛קב ְבּ ָרֵ֖חל ֶ֣שַׁבע
אָ֣תהּ ָ֔לךְך ִמִתִּ֥תּי ֹ
ֹ
אָֽתהַּ :ו ֨יּ ֹאֶמר ַֽיֲﬠֹ֤קב ֶאל־ָלָב֙ן
ָשׁ ִ֑נים ַו ִֽיְּה ֤יוּ ְבֵעי ָני֙ו ְכּ ָיִ֣מים ֲאָח ִ֔דים ְבַּֽאֲהָב֖תוֹ ֹ
ָהָ֣בה ֶאת־ִאְשׁ ִ֔תּי ִ֥כּי ָֽמְל֖אוּ ָי ָ ֑מי ְוָא֖בוָֹאה ֵא ֶֽליָהַ :ו ֶֽיֱּאֹ֥סף ָל ָ֛בן ֶאת־ָכּל־ַא ְנֵ֥שׁי
אָ֖תהּ ֵא ָ֑ליו
ח ֶאת־ֵלָ֣אה ִב֔תּוֹ ַו ָיֵּ֥בא ֹ
ַהָמּ ֖קוֹם ַו ַ֥יַּעשׂ ִמְשֶֽׁתּהַ :ו ְיִ֣הי ָבֶ֔ע ֶרב ַו ִיַּקּ ֙
ַו ָיּ ֖ב ֹא ֵא ֶֽליָהַ :ו ִיּ ֵ ֤תּן ָלָב֙ן ָ֔להּ ֶאת־ ִזְל ָ֖פּה ִשְׁפָח֑תוֹ ְלֵלָ֥אה ִב֖תּוֹ ִשְׁפָֽחהַ :ו ְיִ֣הי
ת ָעִ֣שׂיָת ִ֔לּי ֲה ֤ל ֹא ְב ָרֵחל ֙
ַבֹ֔בֶּקר ְוִה ֵנּה־ִ֖הוא ֵל ָ ֑אה ַו ֣יּ ֹאֶמר ֶאל־ָל ָ֗בן ַמה־זּ ֹא ֙
ָעַ֣ב ְדִתּי ִעָ֔מּךְך ְו ָ֖לָמּה ִרִמּיָֽת ִניַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָל ָ֔בן ל ֹא־ ֵֽיָעֶ֥שׂה ֵ֖כן ִבְּמקוֹ ֵ ֑מנוּ ָלֵ֥תת
ה
ַהְצִּעי ָ֖רה ִלְפ ֵ֥ני ַהְבִּכי ָֽרהַ :מ ֵ֖לּא ְשׁ ֻ֣ב ַע ֑ז ֹאת ְו ִנְתּ ֨ ָנה ְל֜ךָך ַגּם־ֶאת־ ֗ז ֹאת ַֽבֲּﬠֹב ָד ֙
ֲאֶ֣שׁר ַֽתֲּﬠֹ֣בד ִעָמּ ִ֔די ֖עוֹד ֶֽשַׁבע־ָשׁ ִ֥נים ֲאֵח ֽרוֹתַ :ו ַ֤יַּעשׂ ַֽיֲﬠֹק֙ב ֵ֔כּן ַו ְיַמ ֵ֖לּא ְשׁ ֻ֣ב ַע
֑ז ֹאת ַו ִֽיֶּתּן־֛לוֹ ֶאת־ ָרֵ֥חל ִבּ֖תּוֹ ֥לוֹ ְלִאָֽשּׁהַ :ו ִיֵּ֤תּן ָלָב֙ן ְל ָרֵ֣חל ִבּ֔תּוֹ ֶאת־ִבְּלָ֖הה
א ַ֣גּם ֶאל־ ָרֵ֔חל ַו ֶֽיֱּאַ֥הב ַגּם־ֶאת־ ָרֵ֖חל ִמֵלּ ָ ֑אה ַו ַֽיֲּﬠֹ֣בד
ִשְׁפָח֑תוֹ ָ֖להּ ְלִשְׁפָֽחהַ :ו ָיּב ֹ ֙

ה ִ ֽכּי־ְשׂנוָּ֣אה ֵל ָ ֔אה ַו ִיְּפַ֖תּח ֶאת־
ִע֔מּוֹ ֖עוֹד ֶֽשַׁבע־ָשׁ ִ֥נים ֲאֵח ֽרוֹתַ :ו ַ֤יּ ְרא ְיה ָוֹ ֙
ה ַוֵ֣תֶּלד ֵ֔בּן ַוִתּ ְק ָ֥רא ְשׁ֖מוֹ ְראוּ ֵ֑בן ִ֣כּי ָֽאְמ ָ֗רה
ַרְח ָ ֑מהּ ְו ָרֵ֖חל ֲﬠ ָק ָֽרהַ :וַ֤תַּהר ֵלָא ֙
ה ְבָּע ְנ ִ֔יי ִ֥כּי ַעָ֖תּה ֶֽיֱאָהַ֥ב ִני ִאי ִ ֽשׁיַ :וַ֣תַּהר עוֹ֘ד ַוֵ֣תֶּלד ֵבּ֒ן ַו ֗תּ ֹאֶמר
ִ ֽכּי־ ָרָ֤אה ְיה ָוֹ ֙
ה ִ ֽכּי־ְשׂנוָּ֣אה ָאֹ֔נִכי ַו ִֽיֶּתּן־ִ֖לי ַגּם־ֶאת־ֶ֑זה ַוִתּ ְק ָ֥רא ְשׁ֖מוֹ ִשְׁמֽעוֹן:
ִ ֽכּי־ָשַׁ֤מע ְיה ָוֹ ֙
ם ִיָלּ ֶ֤וה ִאיִשׁ֙י ֵאַ֔לי ִ ֽכּי־ ָי ַ֥ל ְדִתּי ֖לוֹ
ַוַ֣תַּהר עוֹ֘ד ַוֵ֣תֶּלד ֵבּ֒ן ַו ֗תּ ֹאֶמר ַע ָ ֤תּה ַהַ֨פַּע ֙
ם
ְשׁלָ֣שׁה ָב ִ֑נים ַעל־ ֵ֥כּן ָֽק ָרא־ְשׁ֖מוֹ ֵל ִֽויַ :ו ַ֨תַּהר ֜עוֹד ַוֵ֣תֶּלד ֵ֗בּן ַו ֨תּ ֹאֶמ֙ר ַהַ֨פַּע ֙
ה ָ֔וה ַעל־ ֵ֛כּן ָק ְרָ֥אה ְשׁ֖מוֹ ְיהוּ ָ֑דה ַֽוַֽתֲּﬠֹ֖מד ִמ ֶֽלּ ֶדתַ :וֵ֣תּ ֶרא ָרֵ֗חל ִ֣כּי
אוֹ ֶ֣דה ֶאת־ ְי ֹ
ה ְל ַֽיֲﬠֹ֔קב ַוְתּ ַק ֵ֥נּא ָרֵ֖חל ַֽבֲּאֹח ָ ֑תהּ ַו ֤תּ ֹאֶמר ֶאל־ ַֽיֲﬠֹק֙ב ָֽהָבה־ִ֣לּי ָב ֔ ִנים
֤ל ֹא ָֽיְל ָד ֙
ם ָאֹ֔נִכי
ְוִאם־ַ֖א ִין ֵמָ֥תה ָאֹֽנִכיַ :ו ִֽיַּחר־ַ֥אף ַֽיֲﬠֹ֖קב ְבּ ָר ֵ֑חל ַו ֗יּ ֹאֶמר ֲה ַ ֤תַחת ֱאֹלִהי ֙
ֲאֶשׁר־ָמ ַ֥נע ִמֵ֖מּךְך ְפּ ִרי־ָֽבֶטןַ :ו ֕תּ ֹאֶמר ִה ֵ֛נּה ֲאָמִ֥תי ִבְלָ֖הה ֣בּ ֹא ֵא ֶ֑ליָה ְוֵתֵל֙ד
שּׁה
ַעל־ִבּ ְרַ֔כּי ְוִאָבּ ֶ֥נה ַגם־ָֽאֹנִ֖כי ִמֶֽמּ ָנּהַ :ו ִ ֽתֶּתּן־֛לוֹ ֶאת־ִבְּלָ֥הה ִשְׁפָחָ֖תהּ ְלִא ָ ֑
ַו ָיּ ֥ב ֹא ֵא ֶ֖ליָה ַֽיֲﬠֹֽקבַ :וַ֣תַּהר ִבְּל ָ֔הה ַוֵ֥תֶּלד ְל ַֽיֲﬠֹ֖קב ֵֽבּןַ :ו ֤תּ ֹאֶמר ָרֵחל ֙ ָדּ ַ֣נ ִנּי
ם ָשַׁ֣מע ְבֹּקִ֔לי ַו ִֽיֶּתּן־ ִ֖לי ֵ֑בּן ַעל־ ֵ֛כּן ָֽק ְרָ֥אה ְשׁ֖מוֹ ָֽדּןַ :וַ֣תַּהר ֔עוֹד
ֱאֹל ִ֔הים ְו ַג ֙
ַו ֵ֕תֶּלד ִבְּלָ֖הה ִשְׁפַ֣חת ָר ֵ֑חל ֵ֥בּן ֵשׁ ִ֖ני ְל ַֽיֲﬠֹֽקבַ :ו ֣תּ ֹאֶמר ָרֵ֗חל ַנְפתּוֵּ֨לי ֱאֹלִ֧הים ׀
ִנְפ ַ ֛תְּלִתּי ִעם־ֲאֹחִ֖תי ַגּם־ ָיֹ֑כְלִתּי ַוִתּ ְק ָ֥רא ְשׁ֖מוֹ ַנְפָתּ ִ ֽליַ :וֵ֣תּ ֶרא ֵל ָ ֔אה ִ֥כּי ָֽﬠְמ ָ֖דה
א ָ ֛תהּ ְל ַֽיֲﬠֹ֖קב ְלִאָֽשּׁהַ :ו ֵ֗תֶּלד ִזְל ָ֛פּה
ח ֶאת־ ִזְל ָ֣פּה ִשְׁפָח ָ֔תהּ ַוִתֵּ֥תּן ֹ
ִמ ֶ֑לּ ֶדת ַוִתַּקּ ֙
ִשְׁפַ֥חת ֵלָ֖אה ְל ַֽיֲﬠֹ֥קב ֵֽבּןַ :ו ֥תּ ֹאֶמר ֵלָ֖אה ָ֣בּ ָ֑גד ]ָ֣בּא ָ֑גד[ ַוִתּ ְק ָ֥רא ֶאת־ְשׁ֖מוֹ ָֽגּד:
ה ִשְׁפַ֣חת ֵל ָ ֔אה ֵ֥בּן ֵשׁ ִ֖ני ְל ַֽיֲﬠֹֽקבַ :ו ֣תּ ֹאֶמר ֵל ָ ֔אה ְבָּאְשׁ ִ֕רי ִ֥כּי ִאְשּׁ ֖רוּ ִני
ַו ֵ֗תֶּלד ִזְלָפּ ֙
ָבּ ֑נוֹת ַוִתּ ְק ָ֥רא ֶאת־ְשׁ֖מוֹ ָאֵֽשׁרַ :ו ֵ֨יֶּלךְך ְראוּ ֵ֜בן ִבּיֵ֣מי ְקִציר־ִחִ֗טּים ַו ִיְּמ ָ֤צא
א ָ֔תם ֶאל־ֵלָ֖אה ִא֑מּוֹ ַו ֤תּ ֹאֶמר ָרֵחל ֙ ֶאל־ֵל ָ ֔אה ְתּ ִני־ ָ֣נא
ם ַבָּשּׂ ֶ֔דה ַו ָיֵּ֣בא ֹ
ֽדוּ ָדִאי ֙
ִ֔לי ִמ ֽדּוּ ָדֵ֖אי ְבּ ֵֽנ ךְךַ :ו ֣תּ ֹאֶמר ָ֗להּ ַֽהְמַע֙ט ַקְחֵ֣תּךְך ֶאת־ִאיִ֔שׁי ְוָל ַ ֕קַחת ַ֥גּם ֶאת־
ֽדּוּ ָדֵ֖אי ְבּ ִ֑ני ַו ֣תּ ֹאֶמר ָרֵ֗חל ָלֵכ֙ן ִיְשׁ ַ֤כּב ִעָמּ ךְ ֙ך ַהַ֔לּ ְיָלה ַ֖תַּחת ֽדּוּ ָדֵ֥אי ְב ֵֽנ ךְךַ :ו ָיּ ֨ב ֹא
ַֽיֲﬠֹ֥קב ִ ֽמן־ַהָשּׂ ֶד֘ה ָבֶּzע ֶר֒ב ַוֵתֵּ֨צא ֵל ָ ֜אה ִלְק ָרא֗תוֹ ַו ֨תּ ֹאֶמ֙ר ֵא ַ֣לי ָתּ֔בוֹא ִ֚כּי ָשֹׂ֣כר
ְשַׂכ ְר ִ֔תּיךָך ְבּ ֽדוּ ָדֵ֖אי ְבּ ִ֑ני ַו ִיְּשׁ ַ֥כּב ִעָ֖מּהּ ַבּ ַ֥לּ ְיָלה ֽהוּאַ :ו ִיְּשַׁ֥מע ֱאֹלִ֖הים ֶאל־ֵל ָ ֑אה
ם ְשָׂכ ִ֔רי ֲאֶשׁר־
ַו ַ ֛תַּהר ַוֵ֥תֶּלד ְל ַֽיֲﬠֹ֖קב ֵ֥בּן ֲחִמי ִ ֽשׁיַ :ו ֣תּ ֹאֶמר ֵל ָ ֗אה ָנ ַ ֤תן ֱאֹלִהי ֙
ָנַ֥תִתּי ִשְׁפָחִ֖תי ְלִאיִ֑שׁי ַוִתּ ְק ָ֥רא ְשׁ֖מוֹ ִיָשּׂשׂ ָֽכרַ :וַ֤תַּהר עוֹ֙ד ֵל ָ ֔אה ַוֵ֥תֶּלד ֵבּן־

ם ִי ְזְבּ ֵ֣ל ִני
אִת ֘י ֶ֣זֶבד טוֹ֒ב ַהַ֨פַּע ֙
ִשִׁ֖שּׁי ְל ַֽיֲﬠֹֽקבַ :ו ֣תּ ֹאֶמר ֵל ָ ֗אה ְזָב ַ֨ד ִני ֱאֹלִ֥הים ׀ ֹ
ִאיִ֔שׁי ִ ֽכּי־ ָי ַ֥ל ְדִתּי ֖לוֹ ִשָׁ֣שּׁה ָב ִ֑נים ַוִתּ ְק ָ֥רא ֶאת־ְשׁ֖מוֹ ְזֻבֽלוּןְ :וַאַ֖חר ָ֣יְל ָדה ַ֑בּת
ה ֱאֹל ִ֔הים
ַוִתּ ְק ָ֥רא ֶאת־ְשָׁ֖מהּ ִדּי ָֽנהַ :ו ִיּ ְזֹ֥כּר ֱאֹלִ֖הים ֶאת־ ָר ֵ֑חל ַו ִיְּשַׁ֤מע ֵאֶ֨לי ָ ֙
ַו ִיְּפַ֖תּח ֶאת־ ַרְחָֽמהַּ :וַ֖תַּהר ַוֵ֣תֶּלד ֵ֑בּן ַו ֕תּ ֹאֶמר ָאַ֥סף ֱאֹלִ֖הים ֶאת־ֶח ְרָפּ ִ ֽתי:
שׁר ָֽיְל ָ֥דה
ַוִתּ ְק ָ֧רא ֶאת־ְשׁ֛מוֹ יוֵֹ֖סף ֵלאֹ֑מר ֹיֵ֧סף ְיה ָוֹ֛ה ִ֖לי ֵ֥בּן ַאֵֽחרַ :ו ְי ִ֕הי ַֽכֲּא ֶ ֛
ָרֵ֖חל ֶאת־יוֹ ֵ֑סף ַו ֤יּ ֹאֶמר ַֽיֲﬠֹק֙ב ֶאל־ָל ָ֔בן ַשְׁלֵּ֨ח ִנ֙י ְוֵ֣אְלָ֔כה ֶאל־ְמקוִֹ֖מי וְּלַא ְר ִ ֽצי:
אְת ךָ֛ך ָבֵּ֖הן ְוֵא ֵ֑לָכה ִ֚כּי ַאָ֣תּה ָי ַ֔דְעָתּ
ְתּ ֞ ָנה ֶאת־ ָנַ֣שׁי ְוֶאת־ ְיָל ַ֗די ֲאֶ֨שׁר ָעַ֧ב ְדִתּי ֽ ֹ
ֶאת־ֲﬠֹֽב ָדִ֖תי ֲאֶ֥שׁר ֲﬠַב ְד ִ ֽתּיךָךַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֵאָלי֙ו ָל ָ֔בן ִאם־ ָ֛נא ָמָ֥צאִתי ֵ֖חן ְבֵּעי ֶ֑ניךָך
ִנַ֕חְשִׁתּי ַו ְיָֽב ֲר ֵ֥כ ִני ְיה ָ֖וֹה ִבּ ְגָל ֶֽלךָךַ :ויּ ֹא ַ ֑מר ָנְקָ֧בה ְשׂ ָֽכ ְר ךָ֛ך ָע ַ֖לי ְוֶאֵֽתּ ָנהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר
ט
ֵאָ֔ליו ַאָ֣תּה ָי ַ֔דְעָתּ ֵ֖את ֲאֶ֣שׁר ֲﬠַב ְדִ֑תּיךָך ְו ֵ ֛את ֲאֶשׁר־ָה ָ֥יה ִמְק ְנ֖ךָך ִא ִ ֽתּיִ֡ :כּי ְמַע ֩
אְת֖ךָך ְל ַר ְג ִ֑לי ְוַע ָ֗תּה ָמ ַ ֛תי
ֲאֶשׁר־ָה ָ֨יה ְל ךָ֤ך ְלָפ ַנ֙י ַו ִיְּפֹ֣רץ ָלֹ֔רב ַו ְיָ֧ב ֶרךְך ְיה ָוֹ֛ה ֽ ֹ
ֶֽאֱﬠֶ֥שׂה ַגם־ָֽאֹנִ֖כי ְלֵבי ִ ֽתיַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ָ֣מה ֶאֶתּן־ ָ֑לךְך ַו ֤יּ ֹאֶמר ַֽיֲﬠֹק֙ב ֽל ֹא־ִתֶתּן־ִ֣לי
ְמ֔אוָּמה ִאם־ַֽתֲּﬠֶשׂה־ִלּ֙י ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֔זּה ָא֛שׁוָּבה ֶא ְר ֶ֥ﬠה ֽצ ֹא ְנ֖ךָך ֶאְשֹֽׁמרֶֽ :אֱﬠֹ֨בר
ם ַבְּכָּשׂ ִ֔בים
ְבָּכל־ ֽצ ֹא ְנ֜ךָך ַה ֗יּוֹם ָהֵ֨סר ִמָ֜שּׁם ָכּל־ֶ֣שׂה ׀ ָנֹ֣קד ְוָט֗לוּא ְוָכל־ֶֽשׂה־חוּ ֙
ְוָט֥לוּא ְו ָנֹ֖קד ָֽבִּע ִ֑זּים ְוָה ָ֖יה ְשָׂכ ִֽריְ :ו ָֽﬠ ְנָתה־ִ֤בּי ִצ ְדָקִת֙י ְבּ ֣יוֹם ָמָ֔חר ִ ֽכּי־ָת֥בוֹא
ם ַבְּכָּשׂ ִ֔בים ָגּ֥נוּב
ַעל־ְשָׂכ ִ֖רי ְלָפ ֶ֑ניךָך ֹ֣כּל ֲאֶשׁר־ֵאי ֶ rננּוּ֩ ָנֹ֨קד ְוָט֜לוּא ָֽבִּע ִ֗זּים ְוחוּ ֙
ם ַה֨הוּא ֶאת־ַהְתּ ָיִ֜שׁים
֖הוּא ִא ִ ֽתּיַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ָלָ֖בן ֵ ֑הן ֖לוּ ְיִ֥הי ִכ ְדָב ֶֽרךָךַ :ו ָ֣יַּסר ַבּיּוֹ ֩
את ֹ֤כּל ֲאֶשׁר־ָלָב֙ן ֔בּוֹ
ם ַה ְנֻּק ֣דּוֹת ְוַהְטֻּל ֔ ֹ
ָֽהֲﬠֻק ִ֣דּים ְוַהְטֻּל ִ ֗אים ְוֵ֤את ָכּל־ָֽהִע ִזּי ֙
ְוָכל־֖חוּם ַבְּכָּשִׂ֑בים ַו ִיֵּ֖תּן ְבּ ַיד־ָבּ ָֽניוַ :ו ָ֗יֶּשׂם ֚ ֶדּ ֶרךְך ְשׁ֣לֶשׁת ָיִ֔מים ֵבּי ֖נוֹ וֵּ֣בין ַֽיֲﬠֹ֑קב
ְו ַֽיֲﬠֹ֗קב ֹר ֶ֛ﬠה ֶאת־ ֥צ ֹאן ָלָ֖בן ַה ֽנּוָֹתֹֽרתַ :ו ִֽיּ ַקּח־֣לוֹ ַֽיֲﬠֹ֗קב ַמ ַ֥קּל ִלְב ֶ֛נה ַ֖לח ְו֣לוּז
ְוַע ְר֑מוֹן ַו ְיַפ ֵ֤צּל ָבֵּה֙ן ְפָּצ֣לוֹת ְלָב ֔נוֹת ַמְחשׂ֙ף ַהָלּ ָ֔בן ֲאֶ֖שׁר ַעל־ַהַמְּקֽלוֹתַ :ו ַיֵּ֗צּג
ת ֲאֶ֣שׁר ִפֵּ֔צּל ָֽבּ ְרָהִ֖טים ְבּ ִ ֽשֲׁק֣תוֹת ַה ָ ֑מּ ִים ֲאֶשׁ֩ר ָתּ ֨ב ֹאן ָ◌ ַה ֤צּ ֹאן
ֶאת־ַהַמְּקלוֹ ֙
ת ְלֹ֣נַכח ַה ֔צּ ֹאן ַו ֵיַּ֖חְמ ָנה ְבֹּבָ֥אן ִלְשֽׁתּוֹתַ :ו ֶֽיֱּח֥מוּ ַה ֖צּ ֹאן ֶאל־ַהַמְּק֑לוֹת
ִלְשׁתּוֹ ֙
ַוֵתּ ַ֣ל ְדן ָ◌ ַה ֔צּ ֹאן ֲﬠֻק ִ֥דּים ְנֻק ִ֖דּים וְּטֻל ִ ֽאיםְ :וַהְכָּשִׂבי֘ם ִהְפ ִ֣ריד ַֽיֲﬠֹק֒ב ֠ ַו ִיֵּpתּן ְפֵּ֨ני
ם ְלַב֔דּוֹ ְו ֥ל ֹא ָשָׁ֖תם ַעל־
ַה ֧צּ ֹאן ֶאל־ָעֹ֛קד ְוָכל־֖חוּם ְבּ ֣צ ֹאן ָל ָ֑בן ַו ָ֨יֶּשׁת ֤לוֹ ֲﬠ ָד ִרי ֙
ת ְוָ֨שׂם ַֽיֲﬠֹ֧קב ֶאת־ַהַמְּק֛לוֹת
֥צ ֹאן ָלָֽבןְ :וָה ָ֗יה ְבָּכל־ ַיֵח֘ם ַה ֣צּ ֹאן ַֽהְמֻקָשּׁרוֹ ֒

ְלֵעי ֵ֥ני ַה ֖צּ ֹאן ָֽבּ ְרָהִ֑טים ְל ַֽיֲחֶ֖מ ָנּה ַבַּמְּקֽלוֹת :וְּבַֽהֲﬠִ֥טיף ַה ֖צּ ֹאן ֣ל ֹא ָיִ֑שׂים ְוָה ָ֤יה
אד ַֽו ְיִהי־ל֙וֹ ֣צ ֹאן
אד ְמ ֑ ֹ
ם ְלָל ָ֔בן ְוַהְקֻּשׁ ִ֖רים ְל ַֽיֲﬠֹֽקבַ :ו ִיְּפֹ֥רץ ָהִ֖אישׁ ְמ ֣ ֹ
ָֽהֲﬠֻטִפי ֙
ת ַֽוֲﬠָב ִ֔דים וּ ְגַמִ֖לּים ַֽוֲחֹמ ִֽריםַ :ו ִיְּשַׁ֗מע ֶאת־ ִדְּב ֵ֤רי ְב ֵֽני־ָלָב֙ן
ַר֔בּוֹת וְּשָׁפחוֹ ֙
ֵלאֹ֔מר ָל ַ֣קח ַֽיֲﬠֹ֔קב ֵ֖את ָכּל־ֲאֶ֣שׁר ְלָאִ֑בינוּ וֵּֽמֲאֶ֣שׁר ְלָא ִ֔בינוּ ָעָ֕שׂה ֵ֥את ָכּל־
ַהָכֹּ֖בד ַה ֶֽזּהַ :ו ַ֥יּ ְרא ַֽיֲﬠֹ֖קב ֶאת־ְפּ ֵ֣ני ָל ָ֑בן ְוִה ֵ֥נּה ֵאי ֶ֛ננּוּ ִע֖מּוֹ ִכְּת֥מוֹל ִשְׁלֽשׁוֹם:
ה ֶאל־ ַֽיֲﬠֹ֔קב ֛שׁוּב ֶאל־ֶ֥א ֶרץ ֲאבוֶֹ֖תיךָך וְּלֽמוַֹל ְד ֶ ֑תּךָך ְוֶֽאְה ֶ֖יה ִעָֽמּךְך:
ַו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
ַו ִיְּשׁ ַ֣לח ַֽיֲﬠֹ֔קב ַו ִיּ ְק ָ֖רא ְל ָרֵ֣חל וְּלֵל ָ ֑אה ַהָשּׂ ֶ֖דה ֶאל־צ ֹא ֽנוַֹ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָל ֶ֗הן ֹרֶ֤אה
שׁם ֵֽואֹלֵ֣הי ָא ִ֔בי ָה ָ֖יה ִעָמּ ִֽדי:
ָֽאֹנִכ֙י ֶאת־ְפּ ֵ֣ני ֲאִביֶ֔כן ִ ֽכּי־ֵאי ֶ֥ננּוּ ֵא ַ֖לי ִכְּתֹ֣מל ִשְׁל ֑ ֹ
ְוַאֵ֖תּ ָנה ְי ַדְע ֶ ֑תּן ִ֚כּי ְבָּכל־ֹכִּ֔חי ָעַ֖ב ְדִתּי ֶאת־ֲאִבי ֶֽכןַֽ :וֲאִביֶכ֙ן ֵ֣הֶתל ִ֔בּי ְוֶֽהֱח ִ֥לף
ֶאת־ַמְשֻׂכּ ְרִ֖תּי ֲﬠֶ֣שׂ ֶרת ֹמ ִ֑נים ְו ֽל ֹא־ ְנָת ֣נוֹ ֱאֹל ִ֔הים ְלָה ַ֖רע ִעָמּ ִֽדיִ :אם־ֹ֣כּה י ֹאַ֗מר
ם ִיְה ֶ֣יה
ם ִיְה ֶ֣יה ְשָׂכ ֶ֔רךָך ְו ָֽיְל ֥דוּ ָכל־ַה ֖צּ ֹאן ְנֻק ִ֑דּים ְוִאם־ֹ֣כּה י ֹאַ֗מר ֲﬠֻק ִדּי ֙
ְנֻק ִדּי ֙
ְשָׂכ ֶ֔רךָך ְו ָֽיְל ֥דוּ ָכל־ַה ֖צּ ֹאן ֲﬠֻק ִֽדּיםַ :ו ַיֵּ֧צּל ֱאֹלִ֛הים ֶאת־ִמ ְק ֵ֥נה ֲאִבי ֶ֖כם ַו ִֽיֶּתּן־ ִ ֽלי:
ם ָֽהֹעִ֣לים
ת ַיֵ֣חם ַה ֔צּ ֹאן ָֽוֶאָ֥שּׂא ֵעי ַ֛ני ָוֵ֖א ֶרא ַֽבֲּח֑לוֹם ְוִה ֵ֤נּה ָֽהֲﬠֻתּ ִדי ֙
ַו ְי ִ֗הי ְבֵּע ֙
ַעל־ַה ֔צּ ֹאן ֲﬠֻק ִ֥דּים ְנֻק ִ֖דּים וְּב ֻר ִֽדּיםַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֵאַ֜לי ַמְלַ֧אךְך ָֽהֱאֹלִ֛הים ַֽבֲּח֖לוֹם
ם ָֽהֹעִ֣לים ַעל־
ה ָכּל־ָֽהֲﬠֻתּ ִדי ֙
אַ֖מר ִה ֵֽנּ ִניַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ָשׂא־ ֨ ָנא ֵעי ֶ֤ניךָך וּ ְרֵא ֙
ַֽיֲﬠֹ֑קב ָֽו ֹ
ַה ֔צּ ֹאן ֲﬠֻק ִ֥דּים ְנֻק ִ֖דּים וְּב ֻר ִ֑דּים ִ֣כּי ָר ִ ֔איִתי ֵ ֛את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ָלָ֖בן ֹ֥עֶשׂה ָֽלּךְךָ :אֹנ ִ֤כי
ם ַמֵצּ ָ֔בה ֲאֶ֨שׁר ָנ ַ֥ד ְרָתּ ִ֛לּי ָ֖שׁם ֶ֑נ ֶדר ַע ָ֗תּה
ָהֵאל ֙ ֵבּית־ ֵ ֔אל ֲאֶ֨שׁר ָמַ֤שְׁחָתּ ָשּׁ ֙
א ִמן־ָהָ֣א ֶרץ ַה ֔זּ ֹאת ְו֖שׁוּב ֶאל־ֶ֥א ֶרץ ֽמוַֹל ְדֶֽתּךָךַ :וַ֤תַּען ָרֵחל ֙ ְוֵל ָ ֔אה
֥קוּם ֵצ ֙
ַותּ ֹאַ֖מ ְר ָנה ֑לוֹ ַה֥עוֹד ָ֛לנוּ ֵ֥חֶלק ְו ַֽנֲח ָ֖לה ְבֵּ֥בית ָא ִ ֽבינוֲּ :ה֧לוֹא ָנְכ ִר ֛יּוֹת ֶנְחַ֥שְׁבנוּ
֖לוֹ ִ֣כּי ְמָכ ָ֑רנוּ ַו ֥יּ ֹאַכל ַגּם־ָא֖כוֹל ֶאת־ַכְּס ֵֽפּנוִּ֣ :כּי ָכל־ָהֹ֗עֶשׁר ֲאֶ֨שׁר ִהִ֤צּיל
ם ֵֽמָא ִ֔בינוּ ָ֥לנוּ ֖הוּא וְּלָב ֵ֑נינוּ ְוַע ָ֗תּה ֹכּל ֩ ֲאֶ֨שׁר ָאַ֧מר ֱאֹלִ֛הים ֵא ֶ֖ליךָך ֲﬠֵֽשׂה:
ֱאֹלִהי ֙
שּׂא ֶאת־ָבּ ָ֥ניו ְוֶאת־ ָנָ֖שׁיו ַעל־ַה ְגַּמ ִ ֽלּיםַ :ו ִיּ ְנַ֣הג ֶאת־ָכּל־ִמְק ֗ ֵנהוּ
ַו ָ֖יּ ָקם ַֽיֲﬠֹ֑קב ַו ִיּ ָ ֛
ה ִק ְנ ָי ֔נוֹ ֲאֶ֥שׁר ָר ַ֖כשׁ ְבַּפ ַ֣דּן ֲא ָ֑רם ָל֛בוֹא ֶאל־
ְוֶאת־ָכּל־ ְרֻכשׁ֙וֹ ֲאֶ֣שׁר ָרָ֔כשׁ ִמְק ֵנ ֙
ִיְצָ֥חק ָאִ֖ביו ַ֥א ְרָצה ְכּ ָֽנַעןְ :וָלָ֣בן ָהַ֔לךְך ִל ְג ֖ז ֹז ֶאת־צ ֹא ֑נוֹ ַוִתּ ְגֹ֣נב ָרֵ֔חל ֶאת־
ַהְתּ ָרִ֖פים ֲאֶ֥שׁר ְלָא ִ ֽביָהַ :ו ִיּ ְגֹ֣נב ַֽיֲﬠֹ֔קב ֶאת־ ֵ֥לב ָלָ֖בן ָֽהֲא ַרִ֑מּי ַעל־ְבִּל֙י ִה ִ֣גּיד ֔לוֹ
א ְוָכל־ֲאֶשׁר־֔לוֹ ַו ָ֖יּ ָקם ַו ַֽיֲּﬠֹ֣בר ֶאת־ַה ָנּ ָ ֑הר ַו ָ֥יֶּשׂם
ִ֥כּי ֹב ֵ֖ר ַח ֽהוּאַ :ו ִיְּב ַ֥רח הוּ ֙

ֶאת־ָפּ ָ֖ניו ַ֥הר ַה ִגְּל ָֽﬠדַ :ו ֻיּ ַ֥גּד ְלָלָ֖בן ַבּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁליִ֑שׁי ִ֥כּי ָב ַ֖רח ַֽיֲﬠֹֽקבַ :ו ִיּ ַ֤קּח ֶאת־
א֖תוֹ ְבַּ֥הר ַה ִגְּל ָֽﬠדַ :ו ָיּ ֧ב ֹא
ֶאָחי֙ו ִע֔מּוֹ ַו ִיּ ְרֹ֣דּף ַֽאֲח ָ֔ריו ֶ֖דּ ֶרךְך ִשְׁב ַ֣ﬠת ָיִ֑מים ַו ַיּ ְדֵ֥בּק ֹ
ֱאֹלִ֛הים ֶאל־ָלָ֥בן ָֽהֲא ַרִ֖מּי ַֽבֲּחֹ֣לם ַה ָ֑לּ ְיָלה ַו ֣יּ ֹאֶמר ֗לוֹ ִהָ֧שֶּׁמר ְל ךָ֛ך ֶפּן־ְתּ ַדֵ֥בּר
ִעם־ ַֽיֲﬠֹ֖קב ִמ֥טּוֹב ַעד־ ָֽרעַ :ו ַיֵּ֥שּׂג ָלָ֖בן ֶאת־ ַֽיֲﬠֹ֑קב ְו ַֽיֲﬠֹ֗קב ָתּ ַ֤קע ֶאת־ָֽאֳהל֙וֹ ָבּ ָ֔הר
ְוָל ָ֛בן ָתּ ַ֥קע ֶאת־ֶאָ֖חיו ְבַּ֥הר ַה ִגְּל ָֽﬠדַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָלָב֙ן ְל ַֽיֲﬠֹ֔קב ֶ֣מה ָעִ֔שׂיָת ַוִתּ ְגֹ֖נב
ת ִלְבֹ֔ר ַח ַוִתּ ְגֹ֖נב
ֶאת־ְלָבִ֑בי ַוְתּ ַנֵה֙ג ֶאת־ְבֹּנ ַ֔תי ִכְּשֻׁב ֖יוֹת ָֽח ֶרבָ֤ :לָמּה ַנְח ֵ֨בּא ָ ֙
ֹ
תף וְּבִכ ֽנּוֹרְ :ו ֣ל ֹא
אִ֑תי ְול ֹא־ִה ַ֣גּ ְדָתּ ִ֔לּי ָֽוֲאַשׁ ֵֽלֲּח ךָ֛ך ְבִּשְׂמָ֥חה וְּבִשׁ ִ֖רים ְבּ ֥ ֹ
ְנַטְשׁ ַ֔תּ ִני ְל ַנֵ֥שּׁק ְלָב ַ֖ני ְוִלְבֹנ ָ ֑תי ַעָ֖תּה ִהְס ַ֥כְּלָתּ ֲﬠֽשׂוֶֹ :ישׁ־ְלֵ֣אל ָי ִ֔די ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת
ִעָמּ ֶ֖כם ָ֑רע ֵֽואֹל ֵ֨הי ֲאִביֶ֜כם ֶ֣אֶמשׁ ׀ ָאַ֧מר ֵא ַ֣לי ֵלאֹ֗מר ִהָ֧שֶּׁמר ְל ךָ֛ך ִמ ַדֵּ֥בּר ִעם־
ה ָהֹ֣לךְך ָהַ֔לְכָתּ ִ ֽכּי־ ִנְכֹ֥סף ִנְכַ֖סְפָתּה ְלֵ֣בית ָאִ֑ביךָך
ַֽיֲﬠֹ֖קב ִמ֥טּוֹב ַעד־ ָֽרעְ :וַעָתּ ֙
ָ֥לָמּה ָג ַ֖נְבָתּ ֶאת־ֱאֹלָֽהיַ :ו ַ֥יַּען ַֽיֲﬠֹ֖קב ַו ֣יּ ֹאֶמר ְלָל ָ֑בן ִ֣כּי ָי ֵ֔ראִתי ִ֣כּי ָאַ֔מ ְרִתּי ֶפּן־
ה ֶ֣נ ֶגד
ִתּ ְגֹ֥זל ֶאת־ְבּנוֶֹ֖תיךָך ֵֽמִע ִ ֽמּיִ֠ :עם ֲאֶ֨שׁר ִתְּמָ֣צא ֶאת־ֱאֹל ֶ֘הי֘ךָך ֣ל ֹא ִֽיְח ֶי ֒
ַאֵ֧חינוּ ַֽהֶכּר־ְל ךָ֛ך ָ֥מה ִעָמּ ִ֖די ְוַקח־ ָ֑לךְך ְו ֽל ֹא־ ָי ַ֣דע ַֽיֲﬠֹ֔קב ִ֥כּי ָרֵ֖חל ְגּ ָנָֽבַתםַ :ו ָיּ ֨ב ֹא
א
הת ְו ֣ל ֹא ָמ ָ֑צא ַו ֵיֵּצ ֙
אֶהל ְשֵׁ֥תּי ָֽהֲאָמ ֖ ֹ
אֶהל ֵל ָ ֗אה וְּב ֛ ֹ
אֶהל־ ַֽיֲﬠֹ֣קב ׀ וְּב ֣ ֹ
ָל ָ֜בן ְבּ ֽ ֹ
אֶהל ָרֵֽחלְ :ו ָרֵ֞חל ָֽלְקָ֣חה ֶאת־ַהְתּ ָרִ֗פים ַוְתִּשׂ ֵ ֛מם ְבּ ַ֥כר
אֶהל ֵל ָ ֔אה ַו ָיּ ֖ב ֹא ְבּ ֥ ֹ
ֵמ ֣ ֹ
אֶהל ְו ֥ל ֹא ָמָֽצאַ :ו ֣תּ ֹאֶמר ֶאל־
ַה ָגָּ֖מל ַוֵ֣תֶּשׁב ֲﬠֵלי ֶ ֑הם ַו ְיַמֵ֥שּׁשׁ ָל ָ֛בן ֶאת־ָכּל־ָה ֖ ֹ
ָא ִ֗ביָה ַאל־ ִ֨יַח֙ר ְבֵּעי ֵ֣ני ֲאֹד ֔ ִני ִ֣כּי ֤לוֹא אוַּכל ֙ ָל֣קוּם ִמָפּ ֔ ֶניךָך ִכּי־ ֶ֥ד ֶרךְך ָנִ֖שׁים ִ֑לי
ַו ְיַחֵ֕פּשׂ ְו ֥ל ֹא ָמָ֖צא ֶאת־ַהְתּ ָר ִ ֽפיםַ :ו ִ֥יַּחר ְל ַֽיֲﬠֹ֖קב ַו ָ֣יּ ֶרב ְבָּל ָ֑בן ַו ַ֤יַּען ַֽיֲﬠֹק֙ב ַו ֣יּ ֹאֶמר
ְלָל ָ֔בן ַמה־ִפְּשִׁע֙י ַ֣מה ַחָטּא ִ֔תי ִ֥כּי ָד ַ֖לְקָתּ ַֽאֲח ָֽריִ :כּי־ִמַ֣שְּׁשָׁתּ ֶאת־ָכּל־ֵכַּ֗לי
ת ִמֹ֣כּל ְכּ ֵֽלי־ֵבי ֶ֔תךָך ִ֣שׂים ֹ֔כּה ֶ֥נ ֶגד ַאַ֖חי ְוַא ֶ֑חיךָך ְויוִֹ֖כיחוּ ֵ֥בּין ְשׁ ֵֽנינוּ:
ַמה־ָמָּ֨צא ָ ֙
ה ֶעְשׂ ִ֨רים ָשׁ ָ֤נה ָֽאֹנִכ֙י ִעָ֔מּךְך ְרֵח ֶ֥ליךָך ְוִע ֶ֖זּיךָך ֣ל ֹא ִשׁ ֵ֑כּלוּ ְוֵאי ֵ֥לי ֽצ ֹא ְנ֖ךָך ֥ל ֹא
ֶז ֩
שׁ ָנּה ְגּ ֻֽנְבִ֣תי
ה ֽל ֹא־ֵהֵ֣באִתי ֵאֶ֔ליךָך ָֽאֹנִ֣כי ֲאַחֶ֔טּ ָנּה ִמ ָיּ ִ֖די ְתַּבְק ֶ ֑
ָא ָֽכְלִתּיְ :ט ֵרָפ ֙
֔יוֹם וּ ְג ֻֽנְבִ֖תי ָֽל ְיָלהָ :ה ִ֧ייִתי ַב ֛יּוֹם ֲאָכ ַ֥ל ִני ֹ֖ח ֶרב ְו ֶ֣ק ַרח ַבּ ָ֑לּ ְיָלה ַוִתּ ַ֥דּד ְשׁ ָנִ֖תי
ה ִבְּשֵׁ֣תּי
ֵֽמֵעי ָֽניֶ :זה־ִ֞לּי ֶעְשׂ ִ֣רים ָשׁ ָנ֘ה ְבֵּבי ֶzת ךָ ֒ך ֲﬠַב ְד ִ֜תּיךָך ַא ְרַֽבּע־ֶעְשׂ ֵ֤רה ָשׁ ָנ ֙
ְבֹנ ֶ֔תיךָך ְוֵ֥שׁשׁ ָשׁ ִ֖נים ְבּצ ֹא ֶ֑נ ךָך ַוַֽתֲּח ֵ֥לף ֶאת־ַמְשֻׂכּ ְרִ֖תּי ֲﬠֶ֥שׂ ֶרת ֹמ ִֽנים :לוֵּ֡לי ֱאֹלֵ֣הי
ק ָ֣ה ָיה ִ֔לי ִ֥כּי ַעָ֖תּה ֵרי ָ֣קם ִשַׁלְּח ָ ֑תּ ִני ֶאת־ָע ְנ ִ֞יי
ָאִבי֩ ֱאֹל ֵ֨הי ַאְב ָר ָ֜הם וּ ַ֤פַחד ִיְצָח ֙

ְוֶאת־ ְי ִ֧גי ַע ַכּ ַ֛פּי ָרָ֥אה ֱאֹלִ֖הים ַו ֥יּוַֹכח ָֽאֶמשַׁ :ו ַ֨יַּען ָל ָ֜בן ַו ֣יּ ֹאֶמר ֶאל־ ַֽיֲﬠֹ֗קב
ַהָבּ ֨נוֹת ְבֹּנ ַ֜תי ְוַהָבּ ִ֤נים ָבּ ַנ֙י ְוַה ֣צּ ֹאן צ ֹא ֔ ִני ְוֹ֛כל ֲאֶשׁר־ַאָ֥תּה ֹרֶ֖אה ִ֣לי ֑הוּא
ה ַה ֔יּוֹם ֥אוֹ ִלְב ֵניֶ֖הן ֲאֶ֥שׁר ָי ָֽלדוְּ :וַע ָ֗תּה ְל ָ֛כה
ְוִלְבֹנ ַ֞תי ָֽמה־ֶֽאֱﬠֶ֤שׂה ָל ֵ ֨אֶלּ ֙
ִנְכ ְרָ֥תה ְב ִ֖רית ֲא ִ֣ני ָו ָ ֑אָתּה ְוָה ָ֥יה ְל ֵ֖ﬠד ֵבּי ִ֥ני וֵּבי ֶֽנ ךָךַ :ו ִיּ ַ֥קּח ַֽיֲﬠֹ֖קב ָ ֑אֶבן ַו ְי ִריֶ֖מָה
ַמֵצָּֽבהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ַֽיֲﬠֹ֤קב ְלֶאָחי֙ו ִלְק֣טוּ ֲאָבִ֔נים ַו ִיְּק֥חוּ ֲאָבִ֖נים ַו ַֽיֲּﬠשׂוּ־ ָ֑גל ַו ֥יּ ֹאְכלוּ
ָ֖שׁם ַעל־ַה ָֽגּלַ :ו ִיְּק ָרא־֣לוֹ ָל ָ֔בן ְי ַ֖ג ר ָֽשֲׂהדוּ ָ ֑תא ְו ַ֣יֲﬠֹ֔קב ָ֥ק ָרא ֖לוֹ ַגְּל ֵֽﬠדַ :ו ֣יּ ֹאֶמר
ה ֲאֶ֣שׁר
ָל ָ֔בן ַה ַ֨גּל ַה ֶ֥זּה ֵ֛ﬠד ֵבּי ִ֥ני וֵּֽבי ְנ֖ךָך ַה ֑יּוֹם ַעל־ ֵ֥כּן ָֽק ָרא־ְשׁ֖מוֹ ַגְּל ֵֽﬠדְ :וַהִמְּצָפּ ֙
ָאַ֔מר ִ֥יֶצף ְיה ָ֖וֹה ֵבּי ִ֣ני וֵּבי ֶ֑נ ךָך ִ֥כּי ִנָסֵּ֖תר ִ֥אישׁ ֵֽמ ֵר ֵֽﬠהוִּ :אם־ְתַּע ֶ֣נּה ֶאת־ְבֹּנ ַ֗תי
ם ַעל־ְבֹּנ ַ֔תי ֵ֥אין ִ֖אישׁ ִע ָ ֑מּנוּ ְר ֵ ֕אה ֱאֹלִ֥הים ֵ֖ﬠד ֵבּי ִ֥ני וֵּבי ֶֽנ ךָך:
ְוִאם־ִתּ ַ֤קּח ָנִשׁי ֙
ה ַהַמֵּצּ ָ֔בה ֲאֶ֥שׁר ָי ִ֖ריִתי ֵבּי ִ֥ני וֵּבי ֶֽנ ךָך:
ַו ֥יּ ֹאֶמר ָלָ֖בן ְל ַֽיֲﬠֹ֑קב ִה ֵ֣נּה ׀ ַה ַ֣גּל ַה ֶ֗זּה ְוִה ֵנּ ֙
ֵ֚ﬠד ַה ַ֣גּל ַה ֶ֔זּה ְוֵע ָ֖דה ַהַמֵּצּ ָ֑בה ִאם־ ָ ֗א ִני ל ֹא־ֶֽאֱﬠֹ֤בר ֵאֶ֨לי ךָ ֙ך ֶאת־ַה ַ֣גּל ַה ֶ֔זּה ְוִאם־
ַ֠אָpתּה ל ֹא־ַֽתֲﬠֹ֨בר ֵאַ֜לי ֶאת־ַה ַ֥גּל ַה ֶ֛זּה ְוֶאת־ַהַמֵּצָּ֥בה ַה ֖זּ ֹאת ְל ָר ָֽﬠהֱ :אֹל ֵ֨הי
ַאְב ָר ָ֜הם ֵֽואֹלֵ֤הי ָנחוֹ֙ר ִיְשְׁפּ֣טוּ ֵבי ֔ ֵנינוּ ֱאֹלֵ֖הי ֲאִבי ֶ ֑הם ַו ִיָּשַּׁ֣בע ַֽיֲﬠֹ֔קב ְבּ ַ֖פַחד
ח ָבּ ָ֔הר ַו ִיּ ְק ָ֥רא ְלֶאָ֖חיו ֶֽלֱאָכל־ ָ֑לֶחם ַו ֣יּ ֹאְכלוּ ֶ֔לֶחם
ָאִ֥ביו ִיְצָֽחקַ :ו ִיּ ְז ַ֨בּח ַֽיֲﬠֹ֥קב ֶ֨זַב ֙
ַו ָיִּ֖לינוּ ָבָּֽהרַ :ו ַיְּשֵׁ֨כּם ָל ָ֜בן ַבֹּ֗בֶּקר ַו ְי ַנֵ֧שּׁק ְלָב ָ֛ניו ְוִלְבנוָֹ֖תיו ַו ְיָ֣ב ֶרךְך ֶאְת ֶ ֑הם ַו ֵ֛יֶּלךְך
ַו ָ֥יָּשׁב ָלָ֖בן ִלְמֹקֽמוְֹ :ו ַֽיֲﬠֹ֖קב ָה ַ֣לךְך ְל ַד ְר֑כּוֹ ַֽו ִיְּפ ְגּעוּ־֖בוֹ ַמְלֲא ֵ֥כי ֱאֹל ִ ֽהיםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר
ַֽיֲﬠֹק֙ב ַֽכֲּאֶ֣שׁר ָר ָ ֔אם ַֽמֲח ֵ֥נה ֱאֹלִ֖הים ֶ֑זה ַו ִיּ ְק ָ֛רא ֵשׁם־ַהָמּ֥קוֹם ַה֖הוּא ַֽמֲח ָֽנ ִים:
ם ְלָפ ֔ ָניו ֶאל־ֵעָ֖שׂו ָאִ֑חיו ַ֥א ְרָצה ֵשִׂ֖ﬠיר ְשׂ ֵ֥דה ֱא ֽדוֹם:
ַו ִיְּשַׁ֨לח ַֽיֲﬠֹ֤קב ַמְלָאִכי ֙
שׂו ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ַעְב ְדּ ךָ֣ך ַֽיֲﬠֹ֔קב ִעם־
ם ֵלאֹ֔מר ֹ֣כּה ֽת ֹאְמ֔רוּן ַֽלאֹד ִ֖ני ְלֵע ָ ֑
אָת ֙
ַו ְי ַ֤צו ֹ
ָלָ֣בן ַ֔גּ ְרִתּי ָֽוֵאַ֖חר ַעד־ ָֽﬠָתּהַֽ :ו ְיִהי־ִל֙י ֣שׁוֹר ַֽוֲח֔מוֹר ֖צ ֹאן ְו ֶ֣ﬠֶבד ְוִשְׁפ ָ֑חה
ה ְלַה ִ֣גּיד ַֽלאֹד ֔ ִני ִלְמצ ֹא־ֵ֖חן ְבֵּעי ֶֽניךָךַ :ו ָיֻּ֨שׁב֙וּ ַהַמְּלָאִ֔כים ֶאל־ ַֽיֲﬠֹ֖קב
ָֽוֶאְשְׁלָח ֙
ה ֵ֣לךְך ִל ְק ָֽראְת֔ךָך ְוַא ְרַבּע־ֵמ֥אוֹת ִ֖אישׁ
ם ֹ
ֵלאֹ֑מר ָ֤בּאנוּ ֶאל־ָאִ֨חי ךָ ֙ך ֶאל־ֵעָ֔שׂו ְו ַג ֙
אד ַו ֵ֣יֶּצר ֑לוֹ ַו ַ֜יַּחץ ֶאת־ָה ָ֣ﬠם ֲאֶשׁר־ִא֗תּוֹ ְוֶאת־ַה ֧צּ ֹאן
ִעֽמּוַֹ :ו ִיּי ָ֧רא ַֽיֲﬠֹ֛קב ְמ ֖ ֹ
שׂו ֶאל־ַהַֽמֲּח ֶ֥נה
ְוֶאת־ַהָבּ ָ֛קר ְוַה ְגַּמִ֖לּים ִלְשׁ ֵ֥ני ַֽמֲח ֽנוֹתַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ִאם־ ָי֥בוֹא ֵע ָ ֛
ָהַאַ֖חת ְוִה ָ֑כּהוּ ְוָה ָ֛יה ַהַֽמֲּח ֶ֥נה ַהִנְּשָׁ֖אר ִלְפֵליָֽטהַ :ו ֘יּ ֹאֶמ֘ר ַֽיֲﬠֹק֒ב ֱאֹלֵה֙י ָאִ֣בי
אֵ֣מר ֵאַ֗לי ֧שׁוּב ְלַא ְרְצ ךָ֛ך וְּלֽמוַֹל ְדְתּ֖ךָך
ה ָ֞וה ָֽה ֹ
ַאְב ָר ָ֔הם ֵֽואֹלֵ֖הי ָאִ֣בי ִיְצ ָ֑חק ְי ֹ

ם וִּמָכּל־ָ֣הֱאֶ֔מת ֲאֶ֥שׁר ָעִ֖שׂיָת ֶאת־
ְוֵאיִ֥טיָבה ִעָֽמּךְךָ :קֹ֗ט ְנִתּי ִמֹ֤כּל ַֽהֲחָס ִדי ֙
ַעְב ֶ֑דּךָך ִ֣כּי ְבַמְקִ֗לי ָע ַ֨ב ְרִתּ֙י ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֣דּן ַה ֶ֔זּה ְוַעָ֥תּה ָה ִ֖ייִתי ִלְשׁ ֵ֥ני ַֽמֲח ֽנוֹת:
א֔תוֹ ֶפּן־ ָי֣בוֹא ְוִהַ֔כּ ִני ֵ֖אם ַעל־
שׂו ִ ֽכּי־ ָי ֵ֤רא ָֽאֹנִכ֙י ֹ
ַהִצּי ֵ֥ל ִני ָ֛נא ִמ ַ֥יּד ָאִ֖חי ִמ ַ֣יּד ֵע ָ ֑
ָבּ ִֽניםְ :וַאָ֣תּה ָאַ֔מ ְרָתּ ֵהיֵ֥טב ֵאיִ֖טיב ִע ָ ֑מּךְך ְוַשְׂמִ֤תּי ֶאת־ ַֽז ְרֲﬠ ךָ ֙ך ְכּ֣חוֹל ַה ָ֔יּם ֲאֶ֥שׁר
ֽל ֹא־ ִיָסּ ֵ֖פר ֵמֹֽרבַ :ו ָ֥יֶּלן ָ֖שׁם ַבּ ַ֣לּ ְיָלה ַה֑הוּא ַו ִיּ ַ ֞קּח ִמן־ַהָ֧בּא ְב ָי ֛דוֹ ִמ ְנָ֖חה ְלֵעָ֥שׂו
ָא ִ ֽחיוִ :ע ִ֣זּים ָמא ַ֔ת ִים וְּת ָיִ֖שׁים ֶעְשׂ ִ֑רים ְרֵחִ֥לים ָמאַ֖ת ִים ְוֵאיִ֥לים ֶעְשׂ ִֽרים:
תֹ֣נת
ם וָּפ ִ֣רים ֲﬠָשׂ ָ֔רה ֲא ֹ
ְגַּמִ֧לּים ֵֽמיִני֛קוֹת וְּבֵניֶ֖הם ְשׁלִ֑שׁים ָפּ ֤רוֹת ַא ְרָבִּעי ֙
ֶעְשׂ ִ֔רים ַוְע ָי ִ֖רם ֲﬠָשׂ ָֽרהַ :ו ִיֵּתּ֙ן ְבּ ַיד־ֲﬠָב ָ֔דיו ֵ֥ﬠ ֶדר ֵ֖ﬠ ֶדר ְלַב ֑דּוֹ ַו ֤יּ ֹאֶמר ֶאל־ֲﬠָב ָדי֙ו
ִעְב ֣רוּ ְלָפ ֔ ַני ְו ֶ֣ר ַוח ָתִּ֔שׂימוּ ֵ֥בּין ֵ֖ﬠ ֶדר וֵּ֥בין ֵֽﬠ ֶדרַ :ו ְיַ֥צו ֶאת־ָֽה ִרא֖שׁוֹן ֵלאֹ֑מר ִ֣כּי
ה ְוָ֣א ָנה ֵתֵ֔לךְך וְּלִ֖מי ֵ֥אֶלּה ְלָפ ֶֽניךָך:
ִֽיְפ ָֽגְשׁ֞ךָך ֵעָ֣שׂו ָאִ֗חי וְּשֵֽׁאְל ךָ ֙ך ֵלאֹ֔מר ְלִמי־ ַ ֨אָתּ ֙
שׂו ְוִה ֵ֥נּה ַגם־֖הוּא
א ְשׁלוָּ֔חה ַֽלאֹד ִ֖ני ְלֵע ָ ֑
תּ ְלַעְב ְדּ ךָ֣ך ְל ַֽיֲﬠֹ֔קב ִמ ְנָ֥חה ִהו ֙
ְוָֽאַמ ְר ָ ֙
הְלִ֔כים ַֽאֲח ֵ֥רי
ַֽאֲח ֵֽרינוַּ :ו ְיַ֞צו ַ֣גּם ֶאת־ַהֵשּׁ ֗ ִני ֚ ַגּם ֶאת־ַהְשִּׁליִ֔שׁי ֚ ַגּם ֶאת־ָכּל־ַה ֣ ֹ
אֽתוַֹֽ :וֲאַמ ְר ֶ֕תּם ַ֗גּם
ה ְתּ ַדְבּ ֣רוּן ֶאל־ֵעָ֔שׂו ְבֹּמַֽצֲא ֶ֖כם ֹ
ָֽהֲﬠ ָד ִ֖רים ֵלאֹ֑מר ַכּ ָדּ ָ֤בר ַה ֶזּ ֙
ה ֶ֣לֶכת ְלָפָ֔ני
ה ַֽה ֹ
ִה ֵ֛נּה ַעְב ְדּ ךָ֥ך ַֽיֲﬠֹ֖קב ַֽאֲח ֵ֑רינוּ ִ ֽכּי־ָאַ֞מר ֲאַכְפּ ָ֣רה ָפ ֗ ָניו ַבִּמּ ְנָח ֙
ְוַֽאֲח ֵרי־ֵכ֙ן ֶא ְרֶ֣אה ָפ ֔ ָניו אוּ ַ֖לי ִיָ֥שּׂא ָפ ָֽניַ :וַֽתֲּﬠֹ֥בר ַהִמּ ְנָ֖חה ַעל־ָפּ ָ֑ניו ְו֛הוּא ָ֥לן
ַבּ ַֽלּ ְיָלה־ַה֖הוּא ַֽבַּֽמֲּח ֶֽנהַ :ו ָ֣יּ ָקם ׀ ַבּ ַ֣לּ ְיָלה ֗הוּא ַו ִיּ ַ ֞קּח ֶאת־ְשׁ ֵ ֤תּי ָנָשׁי֙ו ְוֶאת־
ְשֵׁ֣תּי ִשְׁפֹח ָ֔תיו ְוֶאת־ַאַ֥חד ָעָ֖שׂר ְיָל ָ֑דיו ַֽו ַֽיֲּﬠֹ֕בר ֵ֖את ַֽמֲﬠַ֥בר ַיֹֽבּקַ :ו ִ֨יָּקֵּ֔חם
שׁ
ַֽו ַֽיֲּﬠִב ֵ֖רם ֶאת־ַה ָ֑נַּחל ַֽו ַֽיֲּﬠֵ֖בר ֶאת־ֲאֶשׁר־ֽלוַֹ :ו ִיּ ָוֵּ֥תר ַֽיֲﬠֹ֖קב ְלַב ֑דּוֹ ַו ֵֽיָּאֵ֥בק ִאי ֙
ִע֔מּוֹ ַ֖ﬠד ֲﬠ֥לוֹת ַהָֽשַּׁחרַ :ו ַ֗יּ ְרא ִ֣כּי ֤ל ֹא ָיֹכל ֙ ֔לוֹ ַו ִיּ ַ֖גּע ְבַּכף־ ְי ֵר֑כוֹ ַו ֵ֨תַּק֙ע ַכּף־ ֶ֣י ֶרךְך
שַּׁחר ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֣ל ֹא ֲאַשׁ ֵֽלֲּח֔ךָך
ַֽיֲﬠֹ֔קב ְבֵּהָֽאְב ֖קוֹ ִעֽמּוַֹ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַשְׁלֵּ֔ח ִני ִ֥כּי ָע ָ֖לה ַה ָ ֑
ִ֖כּי ִאם־ֵֽבּ ַרְכָֽתּ ִניַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ֵא ָ֖ליו ַמה־ְשּׁ ֶ ֑מךָך ַו ֖יּ ֹאֶמר ַֽיֲﬠֹֽקבַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ֤ל ֹא ַֽיֲﬠֹק֙ב
ֵֽיָאֵ֥מר עוֹ֙ד ִשְׁמ֔ךָך ִ֖כּי ִאם־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִ ֽכּי־ָשׂ ִ֧ריָת ִעם־ֱאֹלִ֛הים ְוִעם־ֲא ָנִ֖שׁים
ַותּוּ ָֽכלַ :ו ִיְּשַׁ֣אל ַֽיֲﬠֹ֗קב ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ַה ִֽגּי ָדה־ ָ֣נּא ְשֶׁ֔מךָך ַו ֕יּ ֹאֶמר ָ֥לָמּה ֶ֖זּה ִתְּשַׁ֣אל
ם
א֖תוֹ ָֽשׁםַ :ו ִיּ ְק ָ֧רא ַֽיֲﬠֹ֛קב ֵ֥שׁם ַהָמּ ֖קוֹם ְפּ ִני ֵ ֑אל ִ ֽכּי־ ָרִ֤איִתי ֱאֹלִהי ֙
ִלְשִׁ֑מי ַו ְיָ֥ב ֶרךְך ֹ
ָפּ ִ֣נים ֶאל־ָפּ ֔ ִנים ַוִתּ ָנֵּ֖צל ַנְפ ִ ֽשׁיַ :ו ִֽיּ ְז ַרח־֣לוֹ ַהֶ֔שֶּׁמשׁ ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָעַ֖בר ֶאת־ְפּנוּ ֵ ֑אל
ְו֥הוּא ֹצ ֵ֖ל ַע ַעל־ ְי ֵרֽכוַֹ :על־ֵ֡כּן ל ֹא־ ֽי ֹאְכ֨לוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ֶאת־ ִ֣גּיד ַה ָנֶּ֗שׁה ֲאֶשׁ֙ר

ַעל־ ַ֣כּף ַה ָיּ ֵ֔רךְך ַ֖ﬠד ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ִ֤כּי ָנ ַג֙ע ְבַּכף־ ֶ֣י ֶרךְך ַֽיֲﬠֹ֔קב ְבּ ִ֖גיד ַה ָנֶּֽשׁהַ :ו ִיָּ֨שּׂא
א ְוִה ֵ֣נּה ֵעָ֣שׂו ָ֔בּא ְוִע֕מּוֹ ַא ְרַ֥בּע ֵמ֖אוֹת ִ֑אישׁ ַו ַ֣יַּחץ ֶאת־
ַֽיֲﬠֹ֜קב ֵעי ֗ ָניו ַו ַיּ ְר ֙
ה ְוַעל־ ָרֵ֔חל ְו ַ֖ﬠל ְשֵׁ֥תּי ַהְשָּׁפֽחוֹתַ :ו ָ֧יֶּשׂם ֶאת־ַהְשָּׁפ֛חוֹת
ַה ְיָל ִ֗דים ַעל־ֵלָא ֙
ה ַֽאֲחֹר ֔ ִנים ְוֶאת־ ָרֵ֥חל ְוֶאת־יוֵֹ֖סף
שׁ ָ֑נה ְוֶאת־ֵלָ֤אה ִֽויָל ֶ֨די ָ ֙
ְוֶאת־ ַיְל ֵדיֶ֖הן ִֽרא ֹ
ה ֶ֣שַׁבע ְפָּעִ֔מים ַעד־ ִגְּשׁ֖תּוֹ ַעד־
ַֽאֲחֹר ִֽניםְ :ו֖הוּא ָע ַ֣בר ִלְפ ֵני ֶ ֑הם ַו ִיְּשַׁ֤תּחוּ ַ ֨א ְרָצ ֙
ָא ִ ֽחיוַ :ו ָ֨יּ ָרץ ֵעָ֤שׂו ִלְק ָראת֙וֹ ַֽו ְיַחְבּ ֵ ֔קהוּ ַו ִיֹּ֥פּל ַעל־ַצ ָוּא ָ֖רו ]ַצ ָוּא ָ֖ריו[ ַו ִיָּשּׁ ֵ֑קהוּ
ם ְוֶאת־ַה ְיָל ִ֔דים ַו ֖יּ ֹאֶמר ִמי־ֵ֣אֶלּה
ַו ִיְּבֽכּוַּ :ו ִיָּ֣שּׂא ֶאת־ֵעי ֗ ָניו ַו ַ֤יּ ְרא ֶאת־ַה ָנִּשׁי ֙
ָ֑לּךְך ַויּ ֹאַ֕מר ַה ְיָל ִ֕דים ֲאֶשׁר־ָח ַ֥נ ן ֱאֹלִ֖הים ֶאת־ַעְב ֶֽדּךָךַ :וִתּ ַ֧גְּשׁן ָ◌ ַהְשָּׁפ֛חוֹת ֵ֥ה ָנּה
ְו ַיְל ֵדיֶ֖הן ַו ִ ֽתְּשַֽׁתֲּח ֶֽוין ָ◌ַ :וִתּ ַ֧גּשׁ ַגּם־ֵל ָ ֛אה ִֽויָל ֶ֖דיָה ַו ִֽיְּשַֽׁתֲּח ֑ווּ ְוַאַ֗חר ִנ ַ֥גּשׁ יוֹ ֵ֛סף
ְו ָרֵ֖חל ַו ִֽיְּשַֽׁתֲּח ֽווַּ :ו ֕יּ ֹאֶמר ִ֥מי ְל ךָ֛ך ָכּל־ַהַֽמֲּח ֶ֥נה ַה ֶ֖זּה ֲאֶ֣שׁר ָפּ ָ֑גְשִׁתּי ַו ֕יּ ֹאֶמר
ִלְמצ ֹא־ֵ֖חן ְבֵּעי ֵ֥ני ֲאֹד ִֽניַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ֵעָ֖שׂו ֶישׁ־ִ֣לי ָ֑רב ָאִ֕חי ְיִ֥הי ְל֖ךָך ֲאֶשׁר־ ָֽלךְך:
ַו ֣יּ ֹאֶמר ַֽיֲﬠֹ֗קב ַאל־ ָנ ֙
א ִאם־ ֨ ָנא ָמ ָ֤צאִתי ֵח֙ן ְבֵּעי ֔ ֶניךָך ְו ָֽלַקְחָ֥תּ ִמ ְנָחִ֖תי ִמ ָיּ ִ֑די ִ֣כּי
את ְפּ ֵ֥ני ֱאֹלִ֖הים ַוִתּ ְרֵֽצ ִניַ :קח־ ָ֤נא ֶאת־ִבּ ְרָכִת֙י ֲאֶ֣שׁר
ַעל־ֵ֞כּן ָרִ֣איִתי ָפ ֗ ֶניךָך ִכּ ְר ֛ ֹ
ֻהָ֣באת ָ֔לךְך ִ ֽכּי־ַח ַ֥נּ ִני ֱאֹלִ֖הים ְוִ֣כי ֶישׁ־ִלי־ֹ֑כל ַו ִֽיְּפַצר־֖בּוֹ ַו ִיּ ָֽקּחַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ִנְס ָ֣ﬠה
ְו ֵנ ֵ֑לָכה ְוֵאְל ָ֖כה ְל ֶנ ְג ֶֽדּךָךַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאָ֗ליו ֲאֹד ִ֤ני ֹי ֵ֨ד ַ֙ע ִ ֽכּי־ַה ְיָל ִ֣דים ַרִ֔כּים ְוַה ֥צּ ֹאן
ם ֣יוֹם ֶאָ֔חד ָוֵ֖מתוּ ָכּל־ַה ֽצּ ֹאןַ :יֲﬠָבר־ ָ֥נא ֲאֹד ִ֖ני ִלְפ ֵ֣ני
ְוַהָבּ ָ֖קר ָע֣לוֹת ָע ָ֑לי וּ ְדָפקוּ ֙
ַעְב ֑דּוֹ ַוֲא ֞ ִני ֶאְת ַֽנֲה ָ֣לה ְלִאִ֗טּי ְל ֶ֨ר ֶגל ַהְמָּלא ָ֤כה ֲאֶשׁר־ְלָפ ַנ֙י וְּל ֶ֣ר ֶגל ַה ְיָל ִ֔דים ַ֛ﬠד
ֲאֶשׁר־ָא ֥ב ֹא ֶאל־ֲאֹד ִ֖ני ֵשׂ ִ ֽﬠי ָרהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵעָ֔שׂו ַא ִ ֽצּי ָגה־ ָ֣נּא ִעְמּ֔ךָך ִמן־ָה ָ֖ﬠם ֲאֶ֣שׁר
שׂו ְל ַד ְר֖כּוֹ
ִאִ֑תּי ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ָ֣לָמּה ֶ֔זּה ֶאְמָצא־ֵ֖חן ְבֵּעי ֵ֥ני ֲאֹד ִֽניַ :ו ָrיָּשׁ֩ב ַבּ ֨יּוֹם ַה֥הוּא ֵע ָ ֛
ֵשׂ ִ ֽﬠי ָרהְ :ו ַֽיֲﬠֹק֙ב ָנַ֣סע ֻסֹ֔כָּתה ַו ִ֥יֶּבן ֖לוֹ ָ֑בּ ִית וְּלִמְק ֨ ֵנה֙וּ ָעָ֣שׂה ֻסֹ֔כּת ַעל־ ֵ֛כּן ָק ָ֥רא
א ַֽיֲﬠֹ֨קב ָשֵׁ֜לם ִ֣ﬠיר ְשֶׁ֗כם ֲאֶשׁ֙ר ְבֶּ֣א ֶרץ ְכַּ֔נַען ְבֹּב֖אוֹ
ֵשׁם־ַהָמּ ֖קוֹם ֻסֽכּוֹתַ :ו ָיּב ֹ ֩
ם
ִמַפּ ַ֣דּן ֲא ָ֑רם ַו ִ֖יַּחן ֶאת־ְפּ ֵ֥ני ָה ִ ֽﬠירַ :ו ִ֜יֶּקן ֶאת־ֶחְל ַ֣קת ַהָשּׂ ֶ֗דה ֲאֶ֤שׁר ָֽנָטה־ָשׁ ֙
ָאֳה֔לוֹ ִמ ַ֥יּד ְבּ ֵֽני־ֲח֖מוֹר ֲאִ֣בי ְשׁ ֶ֑כם ְבֵּמָ֖אה ְקִשׂיָֽטהַ :ו ַיֶּצּב־ָ֖שׁם ִמ ְז ֵ֑בּ ַח ַו ִ֨יְּק ָרא־
ה ַבּת־ֵל ָ ֔אה ֲאֶ֥שׁר ָֽיְל ָ֖דה ְל ַֽיֲﬠֹ֑קב ִל ְר֖אוֹת
֔לוֹ ֵ֖אל ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :וֵתּ ֵ֤צא ִדי ָנ ֙
א ָ ֛תהּ
א ָ֜תהּ ְשׁ ֶ֧כם ֶבּן־ֲח֛מוֹר ַֽהִח ִ֖וּי ְנִ֣שׂיא ָה ָ ֑א ֶרץ ַו ִיּ ַ֥קּח ֹ
ִבְּב֥נוֹת ָהָֽא ֶרץַ :ו ַ֨יּ ְרא ֹ
אָ֖תהּ ַו ְיַע ֶֽנָּהַ :וִתּ ְדַ֣בּק ַנְפ֔שׁוֹ ְבּ ִדי ָ֖נה ַבּת־ ַֽיֲﬠֹ֑קב ַֽו ֶֽיֱּאַה֙ב ֶאת־ַֽה ַֽנֲּﬠ ָ֔ר
ַו ִיְּשׁ ַ֥כּב ֹ

ַו ְי ַדֵ֖בּר ַעל־ ֵ֥לב ַֽה ַֽנֲּﬠ ָֽרַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְשֶׁ֔כם ֶאל־ֲח֥מוֹר ָאִ֖ביו ֵלאֹ֑מר ַקח־ ִ֛לי ֶאת־
א ֶאת־ ִדּי ָ֣נה ִב֔תּוֹ וָּב ָ֛ניו ָה ֥יוּ
ַה ַיְּל ָ֥דּה ַה ֖זּ ֹאת ְלִאָֽשּׁהְ :ו ַֽיֲﬠֹ֣קב ָשַׁ֗מע ִ֤כּי ִטֵמּ ֙
ֶאת־ִמ ְק ֵ֖נהוּ ַבָּשּׂ ֶ֑דה ְוֶֽהֱח ִ֥רשׁ ַֽיֲﬠֹ֖קב ַעד־ֹבָּֽאםַ :ו ֵיּ ֵ֛צא ֲח֥מוֹר ֲא ִ ֽבי־ְשׁ ֶ֖כם ֶאל־
ה ְכָּשְׁמָ֔עם ַו ִֽיְּתַעְצּב֙וּ ָֽהֲא ָנִ֔שׁים
ַֽיֲﬠֹ֑קב ְל ַדֵ֖בּר ִאֽתּוֹ :וְּב ֵ֣ני ַֽיֲﬠֹ֗קב ָ֤בּאוּ ִמן־ַהָשּׂ ֶד ֙
אד ִ֣כּי ְנָבָ֞לה ָעָ֣שׂה ְב ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ִלְשַׁכּ֙ב ֶאת־ַֽבּת־ ַֽיֲﬠֹ֔קב ְו ֵ֖כן ֥ל ֹא
ַו ִ֥יַּחר ָלֶ֖הם ְמ ֑ ֹ
ֵֽיָעֶֽשׂהַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ֲח֖מוֹר ִאָ֣תּם ֵלאֹ֑מר ְשׁ ֶ֣כם ְבּ ֗ ִני ָֽחְשׁ ָ֤קה ַנְפשׁ֙וֹ ְבִּבְתֶּ֔כם ְתּ ֨נוּ ָ֥נא
ֹ
ם ִתְּתּנוּ־ָ֔לנוּ ְוֶאת־ְבֹּנֵ֖תינוּ ִתְּק֥חוּ
א ָ ֑תנוּ ְבֹּֽנֵתיֶכ ֙
א ָ ֛תהּ ֖לוֹ ְלִאָֽשּׁהְ :ו ִ ֽהְתַחְתּ ֖נוּ ֹ
שׁבוּ ְוָה ָ ֨א ֶר֙ץ ִתְּה ֶ֣יה ִלְפ ֵניֶ֔כם ְשׁב֙וּ וְּסָח֔רוָּה ְוֵהָֽאֲח ֖זוּ ָֽבּהּ:
ָל ֶֽכםְ :וִאָ֖תּנוּ ֵתּ ֵ ֑
ם ֶאל־ָאִ֣ביָה ְוֶאל־ַאֶ֔חיָה ֶאְמָצא־ֵ֖חן ְבּ ֵֽﬠי ֵני ֶ֑כם ַֽוֲאֶ֥שׁר תּ ֹאְמ ֛רוּ
ַו ֤יּ ֹאֶמר ְשֶׁכ ֙
א֙ד ֹ֣מַהר וַּמ ָ֔תּן ְו ֶ ֨אְתּ ֔ ָנה ַֽכֲּאֶ֥שׁר ֽתּ ֹאְמ ֖רוּ ֵא ָ֑לי וְּתנוּ־
ֵא ַ֖לי ֶאֵֽתּןַ :ה ְר֨בּוּ ָע ַ֤לי ְמ ֹ
ִ֥לי ֶאת־ַֽה ַֽנֲּﬠ ָ֖ר ְלִאָֽשּׁהַ :ו ַֽיֲּﬠ ֨נוּ ְב ֵני־ ַֽיֲﬠֹ֜קב ֶאת־ְשֶׁ֨כם ְוֶאת־ֲח֥מוֹר ָאִ֛ביו
ְבִּמ ְרָ֖מה ַו ְי ַד ֵ֑בּרוּ ֲאֶ֣שׁר ִטֵ֔מּא ֵ֖את ִדּי ָ֥נה ֲאֹחָֽתםַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ֲאֵלי ֶ֗הם ֤ל ֹא נוַּכל ֙
ת ֶאת־ֲאֹח ֵ֔תנוּ ְלִ֖אישׁ ֲאֶשׁר־֣לוֹ ָע ְר ָ֑לה ִ ֽכּי־ֶח ְר ָ֥פּה
ת ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֔זּה ָלֵת ֙
ַֽלֲﬠשׂוֹ ֙
ִ֖הוא ָֽלנוַּ :אךְך־ְבּ ֖ז ֹאת ֵנ֣אוֹת ָל ֶ֑כם ִ֚אם ִתְּה ֣יוּ ָכֹ֔מנוּ ְלִהֹ֥מּל ָל ֶ֖כם ָכּל־ ָז ָֽכרְ :ו ָנַ֤תנּוּ
ֶאת־ְבֹּנ ֵ֨תינ֙וּ ָלֶ֔כם ְוֶאת־ְבֹּֽנֵתי ֶ֖כם ִֽנ ַֽקּח־ ָ֑לנוּ ְו ָיַ֣שְׁבנוּ ִאְתֶּ֔כם ְוָה ִ֖יינוּ ְל ַ֥ﬠם ֶאָֽחד:
ְוִאם־ ֧ל ֹא ִתְשְׁמ֛עוּ ֵא ֵ֖לינוּ ְלִה֑מּוֹל ְוָל ַ֥קְחנוּ ֶאת־ִבֵּ֖תּנוּ ְוָה ָֽלְכנוַּ :ו ִֽיּיְט֥בוּ
ִדְב ֵריֶ֖הם ְבֵּעי ֵ֣ני ֲח֑מוֹר וְּבֵעי ֵ֖ני ְשׁ ֶ֥כם ֶבּן־ֲחֽמוֹרְ :ו ֽל ֹא־ֵא ַ֤חר ַה ֨ ַנַּע֙ר ַלֲﬠ֣שׂוֹת
ַה ָדּ ָ֔בר ִ֥כּי ָח ֵ֖פץ ְבַּֽבת־ ַֽיֲﬠֹ֑קב ְו֣הוּא ִנְכ ָ֔בּד ִמֹ֖כּל ֵ֥בּית ָא ִ ֽביוַ :ו ָיּ ֥ב ֹא ֲח֛מוֹר וְּשׁ ֶ֥כם
ְבּ ֖נוֹ ֶאל־ַ֣שַׁער ִעי ָ֑רם ַֽו ְי ַדְבּ ֛רוּ ֶאל־ַא ְנֵ֥שׁי ִעי ָ֖רם ֵלאֹֽמרָֽ :הֲא ָנִ֨שׁים ָה ֵ ֜אֶלּה
א ָ֔תהּ ְוָה ָ ֛א ֶרץ ִה ֵ֥נּה ַֽרֲחַבת־ ָי ַ֖ד ִים
ְ ֽשֵׁלִ֧מים ֵ֣הם ִא ָ֗תּנוּ ְו ֵֽיְשׁ֤בוּ ָב ָ ֨א ֶר֙ץ ְו ִיְסֲח ֣רוּ ֹ
ם ִֽנ ַֽקּח־ ָ֣לנוּ ְל ָנִ֔שׁים ְוֶאת־ְבֹּנֵ֖תינוּ ִנֵ֥תּן ָלֶֽהםַ :אךְך־ְ֠בּ pז ֹאת
ִלְפ ֵני ֶ ֑הם ֶאת־ְבֹּנָת ֙
ם ָלֶ֣שֶׁבת ִא ָ֔תּנוּ ִ ֽלְה ֖יוֹת ְל ַ֣ﬠם ֶא ָ֑חד ְבִּה֥מּוֹל ָ֨לנ֙וּ ָכּל־ ָזָ֔כר
אתוּ ָ֤לנוּ ָֽהֲא ָנִשׁי ֙
ֵי ֨ ֹ
ם ְוָכל־ְבֶּהְמ ָ֔תּם ֲה֥לוֹא ָ֖לנוּ ֵ ֑הם ַ֚אךְך ֵנ֣אוָֹתה
ַֽכֲּאֶ֖שׁר ֵ֥הם ִנֹמּ ִ ֽליםִ :מְקֵנֶ֤הם ְוִקְנ ָיָנ ֙
ָל ֶ֔הם ְו ֵֽיְשׁ֖בוּ ִאָֽתּנוַּ :ו ִיְּשְׁמ֤עוּ ֶאל־ֲחמוֹ֙ר ְוֶאל־ְשׁ ֶ֣כם ְבּ ֔נוֹ ָכּל־ֹֽיְצֵ֖אי ַ֣שַׁער ִעי ֑רוֹ
ַו ִיֹּ֨מּל֙וּ ָכּל־ ָזָ֔כר ָכּל־ֹֽיְצֵ֖אי ַ֥שַׁער ִעי ֽרוַֹ :ו ְיִהי֩ ַב ֨יּוֹם ַהְשִּׁליִ֜שׁי ִ ֽבְּהיוָֹ֣תם ֹֽכֲּא ִ֗בים
ה ִ֣אישׁ ַח ְר֔בּוֹ ַו ָיֹּ֥באוּ ַעל־ָהִ֖ﬠיר
ַו ִיְּק֣חוּ ְשׁ ֵֽני־ְב ֵני־֠ ַֽיֲﬠֹpקב ִשְׁמ֨עוֹן ְוֵל ִ֜וי ֲא ֵ֤חי ִדי ָנ ֙

ֶ֑בַּטח ַו ַֽיַּה ְר ֖גוּ ָכּל־ ָז ָֽכרְ :וֶאת־ֲחמוֹ֙ר ְוֶאת־ְשׁ ֶ֣כם ְבּ ֔נוֹ ָֽה ְר ֖גוּ ְלִפי־ ָ֑ח ֶרב ַו ִיְּק֧חוּ
ֶאת־ ִדּי ָ֛נה ִמֵ֥בּית ְשׁ ֶ֖כם ַו ֵיֵּֽצאוְּ :בּ ֵ֣ני ַֽיֲﬠֹ֗קב ָ֚בּאוּ ַעל־ַ֣הֲחָלִ֔לים ַו ָיֹּ֖בזּוּ ָהִ֑ﬠיר
ֲאֶ֥שׁר ִטְמּ֖אוּ ֲאחוָֹֽתםֶ :את־צ ֹא ָ֥נם ְוֶאת־ְבּ ָק ָ֖רם ְוֶאת־ֲחֹֽמ ֵרי ֶ ֑הם ְוֵ֧את ֲאֶשׁר־
ם ְוֶאת־
ָבִּ֛ﬠיר ְוֶאת־ֲאֶ֥שׁר ַבָּשּׂ ֶ֖דה ָל ָֽקחוְּ :וֶאת־ָכּל־ֵחי ָ֤לם ְוֶאת־ָכּל־ַטָפּ ֙
ְנֵשׁי ֶ֔הם ָשׁ֖בוּ ַו ָיֹּ֑בזּוּ ְוֵ֖את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ַבָּֽבּ ִיתַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ַֽיֲﬠֹ֜קב ֶאל־ִשְׁמ֣עוֹן ְוֶאל־
אִת֒י ְלַהְבִאיֵ֨שׁ ִנ֙י ְבּיֵ֣שׁב ָה ָ ֔א ֶרץ ַֽבְּכּ ַֽנֲﬠ ִ֖ני וַּבְפּ ִר ִ֑זּי ַֽוֲא ִנ֙י ְמֵ֣תי ִמְסָ֔פּר
ֵל ִו ֘י ֲﬠַכ ְרֶ֣תּם ֹ
ְו ֶֽנֶאְס֤פוּ ָעַל֙י ְוִה֔כּוּ ִני ְו ִנְשַׁמ ְדִ֖תּי ֲא ִ֥ני וֵּבי ִ ֽתיַֽ :ויּ ֹאְמ ֑רוּ ַֽהְכזוֹ ֕ ָנה ַֽיֲﬠֶ֖שׂה ֶאת־
שׁם ַֽוֲﬠֵשׂה־
ם ֶֽאל־ ַֽיֲﬠֹ֔קב ֛קוּם ֲﬠ ֵ֥לה ֵבית־ֵ֖אל ְוֶשׁב־ ָ ֑
ֲאחוֵֹֽתנוַּ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֱאֹלִהי ֙
ָ֣שׁם ִמ ְז ֵ֔בּ ַח ָלֵאל ֙ ַה ִנּ ְרֶ֣אה ֵאֶ֔ליךָך ְבּ ָ֨ב ְרֲח֔ךָך ִמְפּ ֵ֖ני ֵעָ֥שׂו ָא ִ ֽחיךָךַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ַֽיֲﬠֹק֙ב ֶאל־
תֲכֶ֔כם ְו ִ ֽהַֽטֲּה֔רוּ
ֵבּי֔תוֹ ְוֶ֖אל ָכּל־ֲאֶ֣שׁר ִע֑מּוֹ ָהִ֜סרוּ ֶאת־ֱאֹלֵ֤הי ַה ֵנָּכ֙ר ֲאֶ֣שׁר ְבּ ֽ ֹ
ְוַֽהֲחִ֖ליפוּ ִשְׂמֹֽלֵתי ֶֽכםְ :ו ָנ֥קוָּמה ְו ַֽנֲﬠ ֶ֖לה ֵבּית־ ֵ ֑אל ְוֶֽאֱﬠֶשׂה־ָ֣שּׁם ִמ ְז ֵ֗בּ ַח ָל ֵ ֞אל
אִת֙י ְבּ ֣יוֹם ָֽצ ָר ִ֔תי ַֽו ְיִה֙י ִעָמּ ִ֔די ַבּ ֶ֖דּ ֶרךְך ֲאֶ֥שׁר ָה ָֽלְכִתּיַ :ו ִיְּתּ ֣נוּ ֶֽאל־ ַֽיֲﬠֹ֗קב
ָֽהֹע ֶ֤נה ֹ
ם
אָת ֙
ֵ֣את ָכּל־ֱאֹלֵ֤הי ַה ֵנָּכ֙ר ֲאֶ֣שׁר ְבּ ָי ָ֔דם ְוֶאת־ַה ְנּ ָזִ֖מים ֲאֶ֣שׁר ְבָּא ְז ֵני ֶ ֑הם ַו ִיְּטֹ֤מן ֹ
ם
ַֽיֲﬠֹ֔קב ַ֥תַּחת ָֽהֵא ָ֖לה ֲאֶ֥שׁר ִעם־ְשׁ ֶֽכםַ :ו ִיּ ָ֑סּעוּ ַו ְיִ֣הי ׀ ִחַ֣תּת ֱאֹל ִ֗הים ַעל־ֶֽהָע ִרי ֙
ֲאֶשׁ֙ר ְסִבי֣בוֵֹתי ֶ֔הם ְו ֣ל ֹא ָֽר ְד֔פוּ ַֽאֲח ֵ֖רי ְבּ ֵ֥ני ַֽיֲﬠֹֽקבַ :ו ָיּ ֨ב ֹא ַֽיֲﬠֹ֜קב ֗לוּ ָזה ֲאֶשׁ֙ר
ם ִמ ְז ֵ֔בּ ַח
ְבֶּ֣א ֶרץ ְכּ ֔ ַנַען ִ֖הוא ֵבּית־ ֵ ֑אל ֖הוּא ְוָכל־ָה ָ֥ﬠם ֲאֶשׁר־ִעֽמּוַֹ :ו ִ֤יֶּבן ָשׁ ֙
א ַלָמּ֔קוֹם ֵ֖אל ֵבּית־ ֵ ֑אל ִ֣כּי ָ֗שׁם ִנ ְג֤לוּ ֵאָלי֙ו ָֽהֱאֹל ִ֔הים ְבָּב ְר֖חוֹ ִמְפּ ֵ֥ני ָא ִ ֽחיו:
ַו ִיְּק ָר ֙
ה ֵמי ֶ֣נ ֶקת ִרְב ָ ֔קה ַוִתָּקּ ֵ֛בר ִמַ֥תַּחת ְלֵבית־ֵ֖אל ַ֣תַּחת ָֽהַא֑לּוֹן ַו ִיּ ְק ָ֥רא
ַו ָ ֤תָּמת ְדֹּב ָר ֙
ְשׁ֖מוֹ ַא֥לּוֹן ָבּֽכוּתַ :ו ֵיּ ָ֨רא ֱאֹלִ֤הים ֶאל־ ַֽיֲﬠֹק֙ב ֔עוֹד ְבֹּב֖אוֹ ִמַפּ ַ֣דּן ֲא ָ֑רם ַו ְיָ֖ב ֶרךְך
א ִשְׁמ ךָ ֙ך ֜עוֹד ַֽיֲﬠֹ֗קב ִ֤כּי ִאם־
אֽתוַֹ :ו ֽיּ ֹאֶמר־֥לוֹ ֱאֹלִ֖הים ִשְׁמ ךָ֣ך ַֽיֲﬠֹ֑קב ֽל ֹא־ ִיָקּ ֵר ֩
ֹ
ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִיְה ֶ֣יה ְשֶׁ֔מךָך ַו ִיּ ְק ָ֥רא ֶאת־ְשׁ֖מוֹ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו rיּ ֹאֶמ֩ר ֨לוֹ ֱאֹל ִ֜הים ֲא ֨ ִני ֵ֤אל
ַשׁ ַדּ֙י ְפּ ֵ֣רה וּ ְר ֵ֔בה ֛גּוֹי וְּקַ֥הל גּוֹ ִ֖ים ִיְה ֶ֣יה ִמ ֶ ֑מָּךּ וְּמָלִ֖כים ֵֽמֲחָלֶ֥ציךָך ֵיֵֽצאוְּ :וֶאת־
ָה ָ ֗א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ָנ ַ ֛תִתּי ְלַאְב ָרָ֥הם וְּל ִיְצָ֖חק ְל ךָ֣ך ֶאְתּ ֶ֑נ ָנּה וְּל ַז ְרֲﬠ ךָ֥ך ַֽאֲח ֶ֖ריךָך ֶאֵ֥תּן
ֶאת־ָהָֽא ֶרץַ :ו ַ֥יַּעל ֵֽמָע ָ֖ליו ֱאֹלִ֑הים ַבָּמּ ֖קוֹם ֲאֶשׁר־ ִדֶּ֥בּר ִאֽתּוַֹ :ו ַיֵּ֨צּב ַֽיֲﬠֹ֜קב
ה ֔ ֶנֶסךְך ַו ִיֹּ֥צק ָע ֶ֖ליָה
ַמֵצּ ָ֗בה ַבָּמּ֛קוֹם ֲאֶשׁר־ ִדֶּ֥בּר ִא֖תּוֹ ַמֶ֣צֶּבת ָ ֑אֶבן ַו ַיּ ֵ֤סּךְך ָעֶ֨לי ָ ֙
שׁם ֱאֹלִ֖הים ֵבּית־
ָֽשֶׁמןַ :ו ִיְּק ָ֨רא ַֽיֲﬠֹ֜קב ֶאת־ֵ֣שׁם ַהָמּ֗קוֹם ֲאֶשׁ֩ר ִדּ ֶ֨בּר ִא֥תּוֹ ָ ֛

ֵֽאלַ :ו ִיְּסע֙וּ ִמ ֵ֣בּית ֵ ֔אל ַֽו ְיִהי־֥עוֹד ִכְּב ַרת־ָהָ֖א ֶרץ ָל֣בוֹא ֶאְפ ָ֑רָתה ַוֵ֥תֶּלד ָרֵ֖חל
ת ַאל־ִ֣תּי ְר ִ ֔אי
שָׁ֖תהּ ְבִּל ְד ָ ֑תּהּ ַו ֨תּ ֹאֶמר ָ֤להּ ַֽהְמ ַיֶ֨לּ ֶד ֙
ַוְתּ ַ֥קשׁ ְבִּל ְדָֽתּהַּ :ו ְיִ֥הי ְבַהְק ֹ
הּ ִ֣כּי ֵ֔מָתה ַוִתּ ְק ָ֥רא ְשׁ֖מוֹ ֶבּן־אוֹ ִ֑ני ְוָאִ֖ביו
ִ ֽכּי־ ַגם־ ֶ֥זה ָ֖לךְך ֵֽבּןַ :ו ְיִ֞הי ְבּ ֵ֤צאת ַנְפָשׁ ֙
ָֽק ָרא־֥לוֹ ִב ְנ ָי ִ ֽמיןַ :וָ֖תָּמת ָר ֵ֑חל ַוִתָּקֵּב֙ר ְבּ ֶ֣ד ֶרךְך ֶאְפ ָ֔רָתה ִ֖הוא ֵ֥בּית ָֽלֶחםַ :ו ַיֵּ֧צּב
ַֽיֲﬠֹ֛קב ַמֵצָּ֖בה ַעל־ְק ֻֽב ָר ָ ֑תהּ ִ֛הוא ַמֶ֥צֶּבת ְק ֻֽב ַרת־ ָרֵ֖חל ַעד־ַה ֽיּוֹםַ :ו ִיַּ֖סּע ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
ַו ֵ֣יּט ָֽאֳהֹ֔לה ֵמָ֖הְלָאה ְלִמ ְג ַדּל־ ֵֽﬠ ֶדרַ :ו ְי ִ֗הי ִבְּשֹׁ֤כּן ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ָבָּ֣א ֶרץ ַה ִ֔הוא ַו ֵ֣יֶּלךְך
ה ִפּי ֶ֣ל ֶגשׁ ָא ִ֑ ֔ביו ַו ִיְּשַׁ֖מע ִיְשׂ ָר ֵֽ֑אל ַו ִיְּה ֥יוּ ְב ֵני־ ַֽיֲﬠֹ֖קב
ְראוּ ֵ֔בן ַו ִיְּשַׁ֕כּ֙ב ֶאת־ִבְּלָ֖ה ֙
ְשׁ ֵ֥נים ָעָֽשׂרְ :בּ ֵ֣ני ֵל ָ ֔אה ְבּ֥כוֹר ַֽיֲﬠֹ֖קב ְראוּ ֵ֑בן ְוִשְׁמעוֹ֙ן ְוֵל ִ֣וי ִֽויהוּ ָ֔דה ְו ִיָשּׂשׂ ָ֖כר
ה ִשְׁפַ֣חת ָרֵ֔חל ָ֖דּן ְו ַנְפָתּ ִ ֽלי :וְּב ֵ֥ני
וּ ְזֻבֽלוּןְ :בּ ֵ֣ני ָרֵ֔חל יוֵֹ֖סף וִּב ְנ ָי ִ ֽמן :וְּב ֵ֤ני ִבְלָה ֙
שׁר ֵ֚אֶלּה ְבּ ֵ֣ני ַֽיֲﬠֹ֔קב ֲאֶ֥שׁר ֻיַלּד־֖לוֹ ְבַּפ ַ֥דּן ֲא ָֽרם:
ִזְל ָ֛פּה ִשְׁפַ֥חת ֵלָ֖אה ָ֣גּד ְוָא ֵ ֑
ַו ָיּ ֤ב ֹא ַֽיֲﬠֹק֙ב ֶאל־ ִיְצָ֣חק ָא ִ֔ביו ַמְמ ֵ֖רא ִק ְר ַ֣ית ָֽהַא ְר ַ֑בּע ִ֣הוא ֶחְב֔רוֹן ֲאֶשׁר־ ָגּר־
ָ֥שׁם ַאְב ָרָ֖הם ְו ִיְצָֽחקַ :ו ִֽיְּה ֖יוּ ְיֵ֣מי ִיְצ ָ֑חק ְמַ֥את ָשׁ ָ֖נה וְּשֹׁמ ִ֥נים ָשׁ ָֽנהַ :ו ִיּ ְג ַ֨וע ִיְצ ָ֤חק
ַו ָ֨יָּמ ֙
א֔תוֹ ֵעָ֥שׂו ְו ַֽיֲﬠֹ֖קב ָבּ ָֽניו:
ת ַו ֵיָּ֣אֶסף ֶאל־ַעָ֔מּיו ָז ֵ֖קן וְּשׂ ַ֣בע ָיִ֑מים ַו ִיְּקְבּ ֣רוּ ֹ
שׂו ָל ַ֥קח ֶאת־ ָנָ֖שׁיו ִמְבּ ֣נוֹת ְכּ ָ֑נַען ֶאת־
תְּל ֥דוֹת ֵעָ֖שׂו ֥הוּא ֱא ֽדוֹםֵ :ע ָ ֛
ְו ֵ ֛אֶלּה ֽ ֹ
ה ַבּת־ֲﬠ ֔ ָנה ַבּת־ִצְב֖עוֹן ַֽהִח ִֽוּיְ :וֶאת־
ָע ָ֗דה ַבּת־ֵאילוֹ֙ן ַֽהִח ִ֔תּי ְוֶאת־ָאֳה ִֽליָבָמ ֙
ָבְּשַׂ֥מת ַבּת־ ִיְשָׁמ ֵ֖ﬠאל ֲא֥חוֹת ְנָב ֽיוֹתַ :וֵ֧תֶּלד ָע ָ֛דה ְלֵעָ֖שׂו ֶאת־ֱאִלי ָ֑פז וּ ָ֣בְשַׂ֔מת
ה ָֽיְל ָ֔דה ֶאת־ ְי֥עיּשׁ ] ְי֥עוּשׁ[ ְוֶאת־ ַיְע ָ֖לם ְוֶאת־
ָיְל ָ֖דה ֶאת־ ְרעוֵּֽאלְ :וָאֳה ִ ֽליָבָמ ֙
ֹ֑ק ַרח ֵ֚אֶלּה ְבּ ֵ֣ני ֵעָ֔שׂו ֲאֶ֥שׁר ֻיְלּדוּ־֖לוֹ ְבֶּ֥א ֶרץ ְכּ ָֽנַעןַ :ו ִיּ ַ֣קּח ֵעָ֡שׂו ֶאת־ָ֠נָpשׁיו ְוֶאת־
ָבּ ָ֣ניו ְוֶאת־ְבֹּנָתי ֘ו ְוֶאת־ָכּל־ ַנְפ֣שׁוֹת ֵבּית֒וֹ ְוֶאת־ִמ ְק ֵ֣נהוּ ְוֶאת־ָכּל־ְבֶּהְמ֗תּוֹ
ת ָכּל־ִק ְנ ָי ֔נוֹ ֲאֶ֥שׁר ָר ַ֖כשׁ ְבֶּ֣א ֶרץ ְכּ ָ֑נַען ַו ֵ֣יֶּלךְך ֶאל־ ֶ ֔א ֶרץ ִמְפּ ֵ֖ני ַֽיֲﬠֹ֥קב ָא ִ ֽחיו:
ְוֵא ֙
א ָ֔תם
ם ָלֵ֣שׂאת ֹ
שׁם ָ֖רב ִמֶ֣שֶּׁבת ַיְח ָ֑דּו ְו ֨ל ֹא ָֽיְכָ֜לה ֶ֤א ֶרץ ְמ ֽגוּ ֵריֶה ֙
ִ ֽכּי־ָה ָ֧יה ְרכוּ ָ ֛
תְּל ֥דוֹת ֵעָ֖שׂו
ִמְפּ ֵ֖ני ִמְקֵניֶֽהםַ :ו ֵ֤יֶּשׁב ֵעָשׂ֙ו ְבַּ֣הר ֵשִׂ֔עיר ֵעָ֖שׂו ֥הוּא ֱא ֽדוֹםְ :ו ֵ ֛אֶלּה ֹ
ה ֵ֣אֶשׁת ֵעָ֔שׂו
שׂו ֱאִליַ֗פז ֶבּן־ָע ָד ֙
ֲאִ֣בי ֱא ֑דוֹם ְבַּ֖הר ֵשׂ ִ ֽﬠירֵ֖ :אֶלּה ְשׁ֣מוֹת ְבּ ֵֽני־ֵע ָ ֑
ְרעוּ ֵ ֕אל ֶבּן־ָבְּשַׂ֖מת ֵ֥אֶשׁת ֵעָֽשׂוַ :ו ִֽיְּה ֖יוּ ְבּ ֵ֣ני ֱאִלי ָ֑פז ֵתּיָ֣מן אוָֹ֔מר ְצ֥פוֹ ְו ַגְעָ֖תּם
וּ ְק ַֽנזְ :וִתְמ ַ֣נע ׀ ָה ְיָ֣תה ִפיֶ֗ל ֶגשׁ ֶֽלֱאִליַפ֙ז ֶבּן־ֵעָ֔שׂו ַוֵ֥תֶּלד ֶלֱאִלי ַ֖פז ֶאת־ֲﬠָמ ֵ֑לק
ה ְבּ ֵ֣ני ְרעוּ ֵ ֔אל ַ֥נַחת ָו ֶ֖ז ַרח ַשָׁ֣מּה וִּמָ֑זּה ֵ֣אֶלּה
ֵ ֕אֶלּה ְבּ ֵ֥ני ָע ָ֖דה ֵ֥אֶשׁת ֵעָֽשׂוְ :ו ֵ ֨אֶלּ ֙

ָה ֔יוּ ְבּ ֵ֥ני ָבְשַׂ֖מת ֵ֥אֶשׁת ֵעָֽשׂוְ :וֵ֣אֶלּה ָה ֗יוּ ְבּ ֨ ֵני ָאֳהִליָבָ֧מה ַבת־ֲﬠ ָ֛נה ַבּת־ִצְב֖עוֹן
שׂו ַוֵ֣תֶּלד ְלֵעָ֔שׂו ֶאת־ ְי֥עישׁ ] ְי֥עוּשׁ[ ְוֶאת־ ַיְע ָ֖לם ְוֶאת־ֹֽק ַרחֵ֖ :אֶלּה
ֵ֣אֶשׁת ֵע ָ ֑
שׂו ְבּ ֵ֤ני ֱאִליַפ֙ז ְבּ֣כוֹר ֵעָ֔שׂו ַא֤לּוּף ֵתּיָמ֙ן ַא֣לּוּף אוָֹ֔מר ַא֥לּוּף ְצ֖פוֹ
ַאלּוּ ֵ֣פי ְב ֵֽני־ֵע ָ ֑
ַא֥לּוּף ְק ַֽנזַ :אלּוּף־ֹ֛ק ַרח ַא֥לּוּף ַגְּעָ֖תּם ַא֣לּוּף ֲﬠָמ ֵ֑לק ֵ֣אֶלּה ַאלּוּ ֵ֤פי ֱאִליַפ֙ז ְבֶּ֣א ֶרץ
ת ַא֣לּוּף ֶ֔ז ַרח
ֱא֔דוֹם ֵ֖אֶלּה ְבּ ֵ֥ני ָע ָֽדהְ :ו ֵ ֗אֶלּה ְבּ ֵ֤ני ְרעוֵּאל ֙ ֶבּן־ֵעָ֔שׂו ַא֥לּוּף ֨ ַנַח ֙
ַא֥לּוּף ַשָׁ֖מּה ַא֣לּוּף ִמָ֑זּה ֵ֣אֶלּה ַאלּוּ ֵ֤פי ְרעוֵּאל ֙ ְבֶּ֣א ֶרץ ֱא֔דוֹם ֵ ֕אֶלּה ְבּ ֵ֥ני ָבְשַׂ֖מת
ה ֵ֣אֶשׁת ֵעָ֔שׂו ַא֥לּוּף ְי֛עוּשׁ ַא֥לּוּף ַיְע ָ֖לם ַא֣לּוּף
ֵ֥אֶשׁת ֵעָֽשׂוְ :ו ֵ ֗אֶלּה ְבּ ֵ֤ני ָֽאֳה ִֽליָבָמ ֙
שׂו ְוֵ֥אֶלּה
ֹ֑ק ַרח ֵ֣אֶלּה ַאלּוֵּ֞פי ָֽאֳה ִ ֽליָב ָ ֛מה ַבּת־ֲﬠ ָ֖נה ֵ֥אֶשׁת ֵעָֽשׂוֵ֧ :אֶלּה ְב ֵֽני־ֵע ָ ֛
ַאלּוֵּפיֶ֖הם ֥הוּא ֱא ֽדוֹםֵ֤ :אֶלּה ְב ֵֽני־ֵשִׂעי֙ר ַֽהֹח ִ֔רי ֽיְשֵׁ֖בי ָה ָ ֑א ֶרץ לוָֹ֥טן ְושׁוָֹ֖בל
שׁן ֵ֣אֶלּה ַאלּוּ ֵ֧פי ַהֹח ִ֛רי ְבּ ֵ֥ני ֵשִׂ֖ﬠיר ְבֶּ֥א ֶרץ
ְוִצְב֥עוֹן ַֽוֲﬠ ָֽנהְ :ו ִד֥שׁוֹן ְוֵ֖אֶצר ְו ִדי ָ ֑
ה ְבּ ֵ֣ני שׁוֹ ָ֔בל
ֱא ֽדוֹםַ :ו ִיְּה ֥יוּ ְב ֵני־לוָֹ֖טן ֹח ִ֣רי ְוֵהי ָ ֑מם ַוֲא֥חוֹת לוָֹ֖טן ִתְּמ ָֽנעְ :ו ֵ ֨אֶלּ ֙
ַעְל ָ֥ו ן וָּמ ַ֖נַחת ְוֵעי ָ֑בל ְשׁ֖פוֹ ְואוֹ ָֽנםְ :וֵ֥אֶלּה ְב ֵֽני־ִצְב֖עוֹן ְוַא ָ֣יּה ַוֲﬠ ָ֑נה ֣הוּא ֲﬠ ֗ ָנה
ם ַבִּמּ ְד ָ֔בּר ִבּ ְרֹע֥תוֹ ֶאת־ַהֲחֹמ ִ֖רים ְלִצְב֥עוֹן ָא ִ ֽביוְ :וֵ֥אֶלּה
ֲאֶ֨שׁר ָמ ָ֤צא ֶאת־ַה ֵיִּמ ֙
ְב ֵֽני־ֲﬠ ָ֖נה ִדּ ֑ ֹ
שׁן ֶחְמ ָ֥דּן ְוֶאְשָׁ֖בּן ְו ִיְת ָ֥רן
שׁן ְוָאֳהִליָבָ֖מה ַבּת־ֲﬠ ָֽנהְ :וֵ֖אֶלּה ְבּ ֵ֣ני ִדי ָ ֑
וְּכ ָֽרןֵ֖ :אֶלּה ְבּ ֵני־ ֵ ֑אֶצר ִבְּלָ֥הן ְו ַזֲﬠ ָ֖ו ן ַֽוֲﬠ ָֽקןֵ֥ :אֶלּה ְב ֵֽני־ ִדיָ֖שׁן ֥עוּץ ַֽוֲא ָֽרןֵ֖ :אֶלּה
שׁן
ַאלּוּ ֵ֣פי ַֽהֹח ִ֑רי ַא֤לּוּף לוָֹט֙ן ַא֣לּוּף שׁוֹ ָ֔בל ַא֥לּוּף ִצְב֖עוֹן ַא֥לּוּף ֲﬠ ָֽנהַ :א֥לּוּף ִדּ ֛ ֹ
ה
שׁן ֵ֣אֶלּה ַאלּוּ ֵ֧פי ַֽהֹח ִ֛רי ְלַא ֻֽלֵּפיֶ֖הם ְבֶּ֥א ֶרץ ֵשׂ ִ ֽﬠירְ :ו ֵ ֨אֶלּ ֙
ַא֥לּוּף ֵ֖אֶצר ַא֣לּוּף ִדּי ָ ֑
ַהְמָּלִ֔כים ֲאֶ֥שׁר ָמְל֖כוּ ְבֶּ֣א ֶרץ ֱא ֑דוֹם ִלְפ ֵ֥ני ְמָלךְך־ֶ֖מֶלךְך ִלְב ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיְּמֹ֣לךְך
ֶֽבֱּא֔דוֹם ֶ֖בַּלע ֶבּן־ְבּ֑עוֹר ְוֵ֥שׁם ִעי ֖רוֹ ִדּ ְנָֽהָבהַ :ו ָ֖יָּמת ָ֑בַּלע ַו ִיְּמֹ֣לךְך ַתְּח ָ֔תּיו יוָֹ֥בב
ֶבּן־ ֶ֖ז ַרח ִמָבְּצ ָֽרהַ :ו ָ֖יָּמת יוֹ ָ֑בב ַו ִיְּמֹ֣לךְך ַתְּח ָ֔תּיו ֻחָ֖שׁם ֵמֶ֥א ֶרץ ַהֵֽתּיָמ ִֽניַ :ו ָ֖יָּמת
שׁם ַו ִיְּמֹ֨לךְך ַתְּח ָ֜תּיו ֲה ַ֣דד ֶבּן־ְבּ ַ֗דד ַהַמּ ֶ֤כּה ֶאת־ִמ ְד ָי֙ן ִבְּשׂ ֵ֣דה מוֹ ָ ֔אב ְוֵ֥שׁם
ֻח ָ ֑
ִעי ֖רוֹ ֲﬠ ִֽויתַ :ו ָ֖יָּמת ֲה ָ֑דד ַו ִיְּמֹ֣לךְך ַתְּח ָ֔תּיו ַשְׂמ ָ֖לה ִמַמְּשׂ ֵר ָֽקהַ :ו ָ֖יָּמת ַשְׂמ ָ֑לה
ַו ִיְּמֹ֣לךְך ַתְּח ָ֔תּיו ָשׁ֖אוּל ֵֽמ ְרֹח֥בוֹת ַה ָנָּֽהרַ :ו ָ֖יָּמת ָשׁ֑אוּל ַו ִיְּמֹ֣לךְך ַתְּח ָ֔תּיו ַ֥בַּעל ָח ָ֖נ ן
ֶבּן־ַעְכֽבּוֹרַ :ו ָ֘יָּמ֘ת ַ֣בַּעל ָח ָ֣נ ן ֶבּן־ַעְכבּוֹ֒ר ַו ִיְּמֹ֤לךְך ַתְּחָתּי֙ו ֲה ַ֔דר ְוֵ֥שׁם ִעי ֖רוֹ ָ֑פּעוּ
ְוֵ֨שׁם ִאְשׁ֤תּוֹ ְמֵֽהיַטְבֵאל ֙ ַבּת־ַמְט ֵ֔רד ַ֖בּת ֵ֥מי ָזָֽהבְ ֠ :ו ֵpאֶלּה ְשׁ֞מוֹת ַאלּוּ ֵ֤פי ֵעָשׂ֙ו
ְלִמְשְׁפֹּח ָ֔תם ִלְמֹֽקֹמָ֖תם ִבְּשֹׁמ ָ ֑תם ַא֥לּוּף ִתְּמ ָ֛נע ַא֥לּוּף ַֽﬠְל ָ֖וה ַא֥לּוּף ְיֵֽתתַ :א֧לּוּף

ָֽאֳה ִֽליָב ָ ֛מה ַא֥לּוּף ֵא ָ֖לה ַא֥לּוּף ִפּיֹֽנןַ :א֥לּוּף ְק ַ֛נז ַא֥לּוּף ֵתּיָ֖מן ַא֥לּוּף ִמְבָֽצר:
ם ְבֶּ֣א ֶרץ ֲאֻח ָזּ ָ֔תם
ַא֥לּוּף ַמ ְג ִדּיֵ֖אל ַא֣לּוּף ִעי ָ֑רם ֵ֣אֶלּה ׀ ַאלּוּ ֵ֣פי ֱא֗דוֹם ְלֽמְשֹׁבָת ֙
֥הוּא ֵעָ֖שׂו ֲאִ֥בי ֱא ֽדוֹםַ :ו ֵ֣יֶּשׁב ַֽיֲﬠֹ֔קב ְבֶּ֖א ֶרץ ְמגוּ ֵ֣רי ָאִ֑ביו ְבֶּ֖א ֶרץ ְכּ ָֽנַעןֵ֣ :אֶלּה ׀
ֹֽ
ה ָה ָ֨יה ֹר ֶ֤ﬠה ֶאת־ֶאָחי֙ו ַבּ ֔צּ ֹאן ְו֣הוּא
תְּל ֣דוֹת ַֽיֲﬠֹ֗קב יוֵֹ֞סף ֶבּן־ְשַֽׁבע־ֶעְשׂ ֵ֤רה ָשׁ ָנ ֙
֗ ַנַער ֶאת־ְבּ ֵ֥ני ִבְל ָ ֛הה ְוֶאת־ְבּ ֵ֥ני ִזְל ָ֖פּה ְנֵ֣שׁי ָאִ֑ביו ַו ָיֵּ֥בא יוֹ ֵ֛סף ֶאת־ ִדָּבָּ֥תם ָר ָ֖ﬠה
ֶאל־ֲאִביֶֽהםְ :ו ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ָאַ֤הב ֶאת־יוֵֹס֙ף ִמָכּל־ָבּ ֔ ָניו ִ ֽכּי־ֶבן־ ְז ֻק ִ֥נים ֖הוּא ֑לוֹ
ם ִמָכּל־ֶאָ֔חיו
א֞תוֹ ָאַ֤הב ֲאִביֶה ֙
ת ֶנת ַפּ ִ ֽסּיםַ :ו ִיּ ְר֣אוּ ֶאָ֗חיו ִ ֽכּי־ ֹ
ְו ָ֥ﬠָשׂה ֖לוֹ ְכּ ֥ ֹ
א֑תוֹ ְו ֥ל ֹא ָֽיְכ֖לוּ ַדְּבּ ֥רוֹ ְלָשֹֽׁלםַ :ו ַֽיֲּחֹ֤לם יוֵֹס֙ף ֲח֔לוֹם ַו ַיּ ֵ֖גּד ְלֶא ָ֑חיו ַויּוִֹ֥ספוּ
ַֽו ִיְּשׂ ְנ֖אוּ ֹ
֖עוֹד ְשׂ ֥נ ֹא ֹ
אֽתוַֹ :ו ֖יּ ֹאֶמר ֲאֵלי ֶ ֑הם ִשְׁמעוּ־ ֕ ָנא ַֽהֲח֥לוֹם ַה ֶ֖זּה ֲאֶ֥שׁר ָח ָֽלְמִתּיְ ֠ :וִה ֵ pנּה
ם ְבּ֣תוֹךְך ַהָשּׂ ֶ֔דה ְוִה ֵ֛נּה ָ֥קָמה ֲאֻלָמִּ֖תי ְו ַגם־ ִנ ָ֑צָּבה ְוִה ֵ֤נּה
ֲא ֜ ַנְחנוּ ְמַאְלִּ֤מים ֲאֻלִמּי ֙
ה ֲאֻלֹ֣מֵּתיֶ֔כם ַו ִ ֽתְּשַֽׁתֲּח ֶ֖וין ָ◌ ַֽלֲאֻלָמּ ִ ֽתיַ :ו ֤יּ ֹאְמרוּ ל֙וֹ ֶאָ֔חיו ֲהָמֹ֤לךְך ִתְּמֹל ךְ ֙ך
ְתֻס ֶ֨בּי ָנ ֙
א֔תוֹ ַעל־ֲחֹֽלֹמָ֖תיו ְוַעל־
שׁל ָ֑בּנוּ ַויּוִֹ֤ספוּ עוֹ֙ד ְשׂ ֣נ ֹא ֹ
ָעֵ֔לינוּ ִאם־ָמ֥שׁוֹל ִתְּמ ֖ ֹ
א֖תוֹ ְלֶא ָ֑חיו ַו ֗יּ ֹאֶמר ִה ֨ ֵנּה ָח ַ֤לְמִתּי
ְדָּב ָֽריוַ :ו ַֽיֲּחֹ֥לם עוֹ֙ד ֲח֣לוֹם ַאֵ֔חר ַו ְיַס ֵ֥פּר ֹ
ם ֔עוֹד ְוִה ֵ֧נּה ַהֶ֣שֶּׁמשׁ ְוַה ָיּ ֵ֗ר ַח ְוַא ַ֤חד ָעָשׂ֙ר ֽכּוָֹכ ִ֔בים ִ ֽמְשַֽׁתֲּח ִ֖וים ִ ֽליַ :ו ְיַס ֵ֣פּר
ֲחלוֹ ֙
ֶאל־ָאִבי ֘ו ְוֶאל־ֶאָחי֒ו ַו ִיּ ְגַער־֣בּוֹ ָא ִ֔ביו ַו ֣יּ ֹאֶמר ֔לוֹ ָ ֛מה ַֽהֲח֥לוֹם ַה ֶ֖זּה ֲאֶ֣שׁר
ָח ָ֑לְמָתּ ֲה֣בוֹא ָנ֗בוֹא ֲא ִנ֙י ְוִאְמּ ךָ֣ך ְוַאֶ֔חיךָך ְלִהְשַֽׁתֲּח ֥וֹת ְל֖ךָך ָֽא ְרָצהַ :ו ְיַק ְנאוּ־֖בוֹ
ֶא ָ֑חיו ְוָאִ֖ביו ָשַׁ֥מר ֶאת־ַה ָדָּֽברַ :ו ֵֽיְּל֖כוּ ֶא ָ֑חיו ִל ְר֛עוֹת ֶאת־ ֥צ ֹאן ֲאִביֶ֖הם ִבְּשׁ ֶֽכם:
ַו ֨יּ ֹאֶמר ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ֶאל־יוֵֹ֗סף ֲה֤לוֹא ַאֶ֨חי ךָ ֙ך ֹרִ֣ﬠים ִבְּשֶׁ֔כם ְל ָ֖כה ְוֶאְשׁ ָֽלֲח ךָ֣ך ֲאֵלי ֶ ֑הם
ַו ֥יּ ֹאֶמר ֖לוֹ ִה ֵֽנּ ִניַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֗לוֹ ֶלךְך־ ֨ ָנא ְר ֵ ֜אה ֶאת־ְשׁ֤לוֹם ַאֶ֨חי ךָ ֙ך ְוֶאת־ְשׁ֣לוֹם
ַה ֔צּ ֹאן ַֽוֲהִשֵׁ֖ב ִני ָדּ ָ֑בר ַו ִיְּשָׁלֵ֨חה֙וּ ֵמ ֵ֣ﬠֶמק ֶחְב֔רוֹן ַו ָיּ ֖ב ֹא ְשׁ ֶֽכָמהַ :ו ִיְּמָצֵ֣אהוּ ִ ֔אישׁ
ת ֶ֖ﬠה ַבָּשּׂ ֶ֑דה ַו ִיְּשָׁא ֵ֧להוּ ָהִ֛אישׁ ֵלאֹ֖מר ַמה־ְתַּב ֵֽקּשַׁ :ו ֕יּ ֹאֶמר ֶאת־ַאַ֖חי
ְוִה ֵ֥נּה ֹ
שׁ ָֽנְס֣עוּ ִמ ֶ֔זּה ִ֤כּי
ָֽאֹנִ֣כי ְמַב ֵ֑קּשׁ ַה ִֽגּי ָדה־ ָ֣נּא ִ֔לי ֵאיֹ֖פה ֵ֥הם ֹר ִ ֽﬠיםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָהִאי ֙
אְמ ִ֔רים ֵֽנְל ָ֖כה ֹדּ ָ ֑ת ְי ָנה ַו ֵ֤יֶּלךְך יוֵֹס֙ף ַאַ֣חר ֶאָ֔חיו ַו ִיְּמָצֵ֖אם ְבֹּדָֽתןַ :ו ִיּ ְר֥אוּ
ָשַׁ֨מְעִתּ֙י ֽ ֹ
א֖תוֹ ַֽלֲהִמיֽתוַֹ :ו ֽיּ ֹאְמ ֖רוּ ִ֣אישׁ
ם ִי ְק ַ֣רב ֲאֵלי ֶ֔הם ַו ִיְּת ַנְכּ֥לוּ ֹ
א֖תוֹ ֵֽמ ָרֹ֑חק וְּבֶ֨ט ֶר ֙
ֹ
ֶאל־ָאִ֑חיו ִה ֗ ֵנּה ַ֛בַּעל ַֽהֲחֹל֥מוֹת ַהָלּ ֶ֖זה ָֽבּאְ :וַעָ֣תּה ׀ ְל֣כוּ ְו ַֽנַה ְר ֵ֗גהוּ ְו ַנְשִׁלֵ֨כה֙וּ
ְבַּאַ֣חד ַהֹבּ֔רוֹת ְוָאַ֕מ ְרנוּ ַח ָ֥יּה ָר ָ֖ﬠה ֲאָכ ָ֑לְתהוּ ְו ִנ ְר ֶ ֕אה ַמה־ ִֽיְּה ֖יוּ ֲחֹֽלֹמָֽתיו:

ַו ִיְּשַׁ֣מע ְראוּ ֵ֔בן ַו ַיִּצּ ֵ֖להוּ ִמ ָיּ ָ֑דם ַו ֕יּ ֹאֶמר ֥ל ֹא ַנ ֶ֖כּנּוּ ָֽנֶפשַׁ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֲאֵלֶ֣הם ׀ ְראוֵּב ֘ן
ה ֲאֶ֣שׁר ַבִּמּ ְד ָ֔בּר ְו ָ֖יד ַאל־
א֗תוֹ ֶאל־ַה֤בּוֹר ַה ֶזּ ֙
ם ַהְשִׁ֣ליכוּ ֹ
ַאל־ִתְּשְׁפּכוּ־ ָד ֒
את֙וֹ ִמ ָיּ ָ֔דם ַֽלֲהִשׁי֖בוֹ ֶאל־ָא ִ ֽביוַ :ו ְי ִ֕הי ַֽכֲּאֶשׁר־ָ֥בּא
ִתְּשְׁלחוּ־֑בוֹ ְלַ֗מַען ַהִ֤צּיל ֹ
ת ֶנת ַהַפִּ֖סּים ֲאֶ֥שׁר
יוֵֹ֖סף ֶאל־ֶא ָ֑חיו ַו ַיְּפִ֤שׁיטוּ ֶאת־יוֵֹס֙ף ֶאת־ֻכָּתּ ְנ֔תּוֹ ֶאת־ְכּ ֥ ֹ
א֖תוֹ ַהֹ֑בּ ָרה ְוַה֣בּוֹר ֵ֔רק ֵ֥אין ֖בּוֹ ָֽמ ִיםַ :ו ֵֽיְּשׁב ֘וּ ֶֽלֱאָכל־
ָע ָֽליוַ :ו ִ֨יָּקֻּ֔חהוּ ַו ַיְּשִׁ֥לכוּ ֹ
א ְרַ֣חת ִיְשְׁמֵעאִ֔לים ָבָּ֖אה ִמ ִגְּל ָ֑ﬠד
ה ֹֽ
ם ַו ִיּ ְר֔אוּ ְוִה ֵנּ ֙
ם ַו ִיְּשׂ֤אוּ ֵֽﬠי ֵניֶה ֙
ֶלֶח ֒
וּ ְגַמֵלּיֶ֣הם ֹֽנְשׂ ִ ֗אים ְנכ ֹא ֙
ת וְּצ ִ֣רי ָוֹ֔לט ֽהוְֹלִ֖כים ְלהוֹ ִ֥ריד ִמְצ ָֽר ְיָמהַ :ו ֥יּ ֹאֶמר
ְיהוּ ָ֖דה ֶאל־ֶא ָ֑חיו ַמה־ ֶ֗בַּצע ִ֤כּי ַֽנֲהֹר֙ג ֶאת־ָאִ֔חינוּ ְוִכִ֖סּינוּ ֶאת־ ָדּֽמוְֹ :ל֞כוּ
ְו ִנְמְכּ ֶ֣רנּוּ ַל ִיְּשְׁמֵעאִ֗לים ְו ָי ֵ֨דנ֙וּ ַאל־ְתִּהי־֔בוֹ ִ ֽכּי־ָאִ֥חינוּ ְבָשׂ ֵ֖רנוּ ֑הוּא ַֽו ִיְּשְׁמ֖עוּ
ֶאָֽחיוַ :ו ַֽיַּעְברוּ֩ ֲא ָנִ֨שׁים ִמ ְד ָי ֜ ִנים ֹֽסֲח ִ֗רים ַֽו ִיְּמְשׁכ֙וּ ַו ַֽיֲּﬠ֤לוּ ֶאת־יוֵֹס֙ף ִמן־ַה֔בּוֹר
ַו ִיְּמְכּ ֧רוּ ֶאת־יוֹ ֵ֛סף ַל ִיְּשְׁמֵעאִ֖לים ְבֶּעְשׂ ִ֣רים ָ֑כֶּסף ַו ָיִּ֥ביאוּ ֶאת־יוֵֹ֖סף ִמְצ ָֽר ְיָמה:
ַו ָ֤יָּשׁב ְראוֵּב֙ן ֶאל־ַה֔בּוֹר ְוִה ֵ֥נּה ֵאין־יוֵֹ֖סף ַבּ֑בּוֹר ַו ִיּ ְק ַ֖רע ֶאת־ְבּ ָג ָֽדיוַ :ו ָ֥יָּשׁב ֶאל־
ת ֶנת יוֹ ֵ֑סף
ֶאָ֖חיו ַויּ ֹא ַ ֑מר ַה ֶ֣יֶּלד ֵאי ֔ ֶננּוּ ַֽוֲא ִ֖ני ָ֥א ָנה ֲא ִני־ָֽבאַ :ו ִיְּק֖חוּ ֶאת־ְכּ ֣ ֹ
ת ֶנת
תּ ֶנת ַבּ ָֽדּםַֽ :ו ְיַשְׁלּ֞חוּ ֶאת־ְכּ ֣ ֹ
ַֽו ִיְּשֲׁחט֙וּ ְשִׂ֣ﬠיר ִע ִ֔זּים ַו ִיְּטְבּ֥לוּ ֶאת־ַהֻכּ ֖ ֹ
ת ֶנת ִבּ ְנ ךָ֛ך
ַהַפִּ֗סּים ַו ָיּ ִ֨ביא֙וּ ֶאל־ֲאִבי ֶ֔הם ַו ֽיּ ֹאְמ ֖רוּ ֣ז ֹאת ָמ ָ֑צאנוּ ַהֶכּר־ ֞ ָנא ַהְכּ ֧ ֹ
ת ֶנת ְבּ ֔ ִני ַח ָ֥יּה ָר ָ֖ﬠה ֲאָכ ָ֑לְתהוּ ָטֹ֥רף ֹט ַ֖רף
ִ֖הוא ִאם־ ֽל ֹאַ :ו ַיִּכּי ָ֤רהּ ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ְכּ ֣ ֹ
יוֵֹֽסףַ :ו ִיּ ְק ַ֤רע ַֽיֲﬠֹק֙ב ִשְׂמֹל ָ֔תיו ַו ָ֥יֶּשׂם ַ֖שׂק ְבָּמְת ָ֑ניו ַו ִיְּתַאֵ֥בּל ַעל־ְבּ ֖נוֹ ָיִ֥מים
ַר ִ ֽבּיםַ :ו ָיּ ֻ rקמוּ֩ ָכל־ָבּ ֨ ָניו ְוָכל־ְבֹּנ ָ֜תיו ְל ַֽנֲח֗מוֹ ַו ְיָמֵא֙ן ְלִהְת ַנֵ֔חם ַו ֕יּ ֹאֶמר ִ ֽכּי־ֵא ֵ֧רד
א֖תוֹ ֶאל־ִמְצ ָ֑ר ִים
א֖תוֹ ָא ִ ֽביוְ :ו ַ֨הְמּ ָד ֔ ִנים ָֽמְכ ֥רוּ ֹ
אָלה ַו ֵ֥יְּבְךּ ֹ
ֶאל־ְבּ ִ֛ני ָאֵ֖בל ְשׁ ֑ ֹ
ְלֽפוִֹטיַפ֙ר ְס ִ֣ריס ַפּ ְרֹ֔עה ַ֖שׂר ַהַטָּבּ ִ ֽחיםַֽ :ו ְיִה֙י ָבּ ֵ֣ﬠת ַה ִ֔הוא ַו ֵ֥יּ ֶרד ְיהוּ ָ֖דה ֵמֵ֣את
ֶא ָ֑חיו ַו ֵ֛יּט ַעד־ִ֥אישׁ ֲﬠ ֻדָלִּ֖מי וְּשׁ֥מוֹ ִחי ָֽרהַ :ו ַיּ ְרא־ָ֧שׁם ְיהוּ ָ֛דה ַבּת־ִ֥אישׁ ְכּ ַֽנֲﬠ ִ֖ני
וְּשׁ֣מוֹ ֑שׁוּ ַע ַו ִיָּקֶּ֖חָה ַו ָיּ ֥ב ֹא ֵא ֶֽליָהַ :וַ֖תַּהר ַוֵ֣תֶּלד ֵ֑בּן ַו ִיּ ְק ָ֥רא ֶאת־ְשׁ֖מוֹ ֵֽﬠרַ :וַ֥תַּהר
תֶּסף עוֹ֙ד ַוֵ֣תֶּלד ֵ֔בּן ַוִתּ ְק ָ֥רא ֶאת־
֖עוֹד ַוֵ֣תֶּלד ֵ֑בּן ַוִתּ ְק ָ֥רא ֶאת־ְשׁ֖מוֹ אוֹ ָֽנ ןַ :ו ֤ ֹ
אֽתוַֹ :ו ִיּ ַ֧קּח ְיהוּ ָ֛דה ִאָ֖שּׁה ְל ֵ֣ﬠר ְבּכוֹ ֑רוֹ וְּשָׁ֖מהּ
ְשׁ֖מוֹ ֵשׁ ָ֑לה ְוָה ָ֥יה ִבְכ ִ֖זיב ְבִּל ְדָ֥תּהּ ֹ
ה
ָתָּֽמרַ :ו ְי ִ֗הי ֵ֚ﬠר ְבּ֣כוֹר ְיהוּ ָ֔דה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ַו ְיִמֵ֖תהוּ ְיה ָֽוֹהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיהוּ ָד ֙
א ָ ֑תהּ ְוָה ֵ֥קם ֶ֖ז ַרע ְלָא ִ ֽחיךָךַ :ו ֵ֣יּ ַדע אוֹ ֔ ָנן ִ֛כּי
ְלאוֹ ֔ ָנן ֛בּ ֹא ֶאל־ֵ֥אֶשׁת ָאִ֖חיךָך ְו ַיֵ֣בּם ֹ

֥לּ ֹא ֖לוֹ ִיְה ֶ֣יה ַה ָ֑זּ ַרע ְוָה ָ֞יה ִאם־ ָ֨בּא ֶאל־ֵ֤אֶשׁת ָאִחי֙ו ְוִשֵׁ֣חת ַ ֔א ְרָצה ְלִבְלִ֥תּי
אֽתוַֹ :ו ֣יּ ֹאֶמר
שׂה ַו ָ֖יֶּמת ַגּם־ ֹ
ְנָתן־ ֶ֖ז ַרע ְלָא ִ ֽחיוַ :ו ֵ֛יּ ַרע ְבֵּעי ֵ֥ני ְיה ָ֖וֹה ֲאֶ֣שׁר ָע ָ ֑
ה ְלָתָ֨מר ַכָּלּ֜תוֹ ְשִׁ֧בי ַאְלָמ ָ֣נה ֵבית־ָא ִ֗ביךְך ַעד־ ִי ְג ַדּל ֙ ֵשׁ ָ֣לה ְב ֔ ִני ִ֣כּי ָאַ֔מר
ְיהוּ ָד ֩
ֶפּן־ ָי֥מוּת ַגּם־֖הוּא ְכֶּא ָ֑חיו ַוֵ֣תֶּלךְך ָתָּ֔מר ַוֵ֖תֶּשׁב ֵ֥בּית ָא ִ ֽביָהַ :ו ִיּ ְרבּ֙וּ ַה ָיִּ֔מים
ַוָ֖תָּמת ַבּת־֣שׁוּ ַע ֵֽאֶשׁת־ ְיהוּ ָ֑דה ַו ִיּ ָ֣נֶּחם ְיהוּ ָ֗דה ַו ַ֜יַּעל ַעל־ֹֽגּ ְז ֵ֤זי צ ֹאנ֙וֹ ֗הוּא
ְוִחי ָ֛רה ֵר ֵ֥ﬠהוּ ָֽהֲﬠ ֻדָלִּ֖מי ִתְּמ ָֽנָתהַ :ו ֻיּ ַ֥גּד ְלָתָ֖מר ֵלאֹ֑מר ִה ֵ֥נּה ָחִ֛מיךְך ֹע ֶ֥לה
ִתְמ ָ֖נָתה ָלֹ֥גז צ ֹא ֽנוַֹ :ו ָrתַּס֩ר ִבּ ְג ֵ֨די ַאְלְמנוּ ָ֜תהּ ֵֽמָעֶ֗ליָה ַוְתּ ַ֤כס ַבָּצִּעי֙ף ַוִתְּתַעָ֔לּף
ה ִ ֽכּי־ ָג ַ֣דל ֵשָׁ֔לה ְו ִ֕הוא
ַו ֵ֨תֶּשׁ֙ב ְבּ ֶ֣פַתח ֵעי ֔ ַנ ִים ֲאֶ֖שׁר ַעל־ ֶ֣דּ ֶרךְך ִתְּמ ָ֑נָתה ִ֤כּי ָֽרֲאָת ֙
ֽל ֹא־ ִנְתּ ָ֥נה ֖לוֹ ְלִאָֽשּׁהַ :ו ִיּ ְרֶ֣אָה ְיהוּ ָ֔דה ַֽו ַיְּחְשֶׁ֖בָה ְלזוֹ ָ֑נה ִ֥כּי ִכְסָּ֖תה ָפּ ֶֽניָהַ :ו ֵ֨יּט
א ָא֣בוֹא ֵאַ֔ל ִיךְך ִ֚כּי ֣ל ֹא ָי ַ֔דע ִ֥כּי ַכָלּ֖תוֹ ִ֑הוא
ֵאֶ֜ליָה ֶאל־ַה ֶ֗דּ ֶרךְך ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ָ֤הָבה ָנּ ֙
ַו ֨תּ ֹאֶמ֙ר ַמה־ִתֶּתּן־ִ֔לי ִ֥כּי ָת֖בוֹא ֵא ָֽליַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ָֽאֹנ ִ֛כי ֲאַשׁ ַ֥לּח ְגּ ִֽדי־ִע ִ֖זּים ִמן־
ַה ֑צּ ֹאן ַו ֕תּ ֹאֶמר ִאם־ִתֵּ֥תּן ֵֽﬠ ָר֖בוֹן ַ֥ﬠד ָשְׁלֶֽחךָךַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ָ֣מה ָה ֵֽﬠ ָרבוֹ ֘ן ֲאֶ֣שׁר ֶאֶתּן־
ָל ךְ ֒ך ַו ֗תּ ֹאֶמר ֹחָֽתְמ ךָ ֙ך וְּפִתיֶ֔לךָך וַּמְטּ֖ךָך ֲאֶ֣שׁר ְבּ ָי ֶ֑דךָך ַו ִֽיֶּתּן־ ָ֛להּ ַו ָיּ ֥ב ֹא ֵא ֶ֖ליָה ַוַ֥תַּהר
ֽלוַֹ :וָ֣תָּקם ַו ֵ֔תֶּלךְך ַוָ֥תַּסר ְצִעי ָ֖פהּ ֵֽמָע ֶ֑ליָה ַוִתְּלַ֖בּשׁ ִבּ ְג ֵ֥די ַאְלְמנוָּֽתהַּ :ו ִיְּשַׁ֨לח
שּׁה
ְיהוּ ָ֜דה ֶאת־ ְגּ ִ֣די ָֽהִע ִ֗זּים ְבּ ַי֙ד ֵר ֵ֣ﬠהוּ ָֽהֲﬠ ֻדָלִּ֔מי ָל ַ֥קַחת ָה ֵֽﬠ ָר֖בוֹן ִמ ַ֣יּד ָֽהִא ָ ֑
שׁה ִ֥הוא ָֽבֵעי ַ֖נ ִים
הּ ֵלאֹ֔מר ַא ֵ֧יּה ַהְקּ ֵד ָ ֛
ְו ֖ל ֹא ְמָצָֽאהַּ :ו ִיְּשׁ ַ ֞אל ֶאת־ַא ְנֵ֤שׁי ְמֹקָמ ֙
ַעל־ַה ָ֑דּ ֶרךְך ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ֽל ֹא־ָֽה ְיָ֥תה ָב ֶ֖זה ְק ֵדָֽשׁהַ :ו ָ֨יָּשׁ֙ב ֶאל־ ְיהוּ ָ֔דה ַו ֖יּ ֹאֶמר ֣ל ֹא
ה
ם ָֽאְמ֔רוּ ל ֹא־ָֽה ְיָ֥תה ָב ֶ֖זה ְק ֵדָֽשׁהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיהוּ ָד ֙
ְמָצאִ֑תיָה ְו ַ֨גם ַאְנֵ֤שׁי ַהָמּקוֹ ֙
ִ ֽתּ ַֽקּח־ָ֔להּ ֶ֖פּן ִנְה ֶ֣יה ָל֑בוּז ִה ֵ֤נּה ָשַׁ֨לְחִתּ֙י ַה ְגּ ִ֣די ַה ֶ֔זּה ְוַאָ֖תּה ֥ל ֹא ְמָצאָֽתהַּ :ו ְיִ֣הי
ה ָתָּ֣מר ַכָּלּ ֶ֔תךָך ְו ַ֛גם ִה ֵ֥נּה ָה ָ֖רה
׀ ְכִּמְשׁ֣לשׁ ֳח ָדִ֗שׁים ַו ֻיּ ַ֨גּד ִ ֽליהוּ ָ֤דה ֵלאֹמ֙ר ָֽז ְנָת ֙
ִל ְזנוּ ִ֑נים ַו ֣יּ ֹאֶמר ְיהוּ ָ֔דה ֽהוִֹצי֖אוָּה ְוִתָשּׂ ֵֽרףִ֣ :הוא מוֵּ֗צאת ְו ִ֨היא ָֽשְׁל ָ֤חה ֶאל־
שׁ ֲאֶשׁר־ֵ֣אֶלּה ֔לּוֹ ָֽאֹנִ֖כי ָה ָ֑רה ַו ֨תּ ֹאֶמ֙ר ַהֶכּר־ ֔ ָנא ְלִ֞מי
ה ֵלאֹ֔מר ְלִאי ֙
ָחִ֨מי ָ ֙
ַֽהֹחֶ֧תֶמת ְוַהְפִּתי ִ֛לים ְוַהַמֶּ֖טּה ָהֵֽאֶלּהַ :ו ַיּ ֵ֣כּר ְיהוּ ָ֗דה ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ָֽצ ְד ָ֣קה ִמֶ֔מּ ִנּי ִ ֽכּי־
ַעל־ ֵ֥כּן ֽל ֹא־ ְנַתִ֖תּיָה ְלֵשׁ ָ֣לה ְב ִ֑ני ְו ֽל ֹא־ ָיַ֥סף ֖עוֹד ְל ַדְעָֽתּהַּ :ו ְיִ֖הי ְבּ ֵ֣ﬠת ִל ְד ָ ֑תּהּ
שׁר
ְוִה ֵ֥נּה ְתאוִֹ֖מים ְבִּבְט ָֽנהַּ :ו ְיִ֥הי ְבִל ְדָ֖תּהּ ַו ִיֶּתּן־ ָ֑יד ַוִתּ ַ֣קּח ַֽהְמ ַיֶ֗לּ ֶדת ַוִתְּק ֨ ֹ
ה ָיָ֣צא ָאִ֔חיו
שׁ ָֽנהַ :ו ְיִ֣הי ׀ ְכֵּמִ֣שׁיב ָי֗דוֹ ְוִה ֵנּ ֙
ַעל־ ָי ֤דוֹ ָשׁ ִנ֙י ֵלאֹ֔מר ֶ֖זה ָיָ֥צא ִֽרא ֹ

ַו ֕תּ ֹאֶמר ַמה־ָפּ ַ֖רְצָתּ ָע ֶ֣ליךָך ָ֑פּ ֶרץ ַו ִיּ ְק ָ֥רא ְשׁ֖מוֹ ָֽפּ ֶרץְ :וַאַח֙ר ָיָ֣צא ָאִ֔חיו ֲאֶ֥שׁר
ַעל־ ָי ֖דוֹ ַהָשּׁ ִ֑ני ַו ִיּ ְק ָ֥רא ְשׁ֖מוֹ ָֽז ַרחְ :ויוֵֹ֖סף הוּ ַ֣רד ִמְצ ָ֑ר ְיָמה ַו ִיְּק ֡ ֵנהוּ ֽפּוִֹטיַפ֩ר
ם ִ֣אישׁ ִמְצ ִ֔רי ִמ ַיּ֙ד ַה ִיְּשְׁמֵעאִ֔לים ֲאֶ֥שׁר ֽהוֹ ִר ֻ֖דהוּ
ְס ִ֨ריס ַפּ ְרֹ֜עה ַ֤שׂר ַהַטָּבִּחי ֙
ה ֶאת־יוֵֹ֔סף ַו ְיִ֖הי ִ֣אישׁ ַמְצ ִ֑לי ַח ַו ְי ִ֕הי ְבֵּ֖בית ֲאֹד ָ֥ניו ַהִמְּצ ִֽרי:
ָֽשָׁמּהַ :ו ְיִ֤הי ְיה ָוֹ ֙
ַו ַ֣יּ ְרא ֲאֹד ֔ ָניו ִ֥כּי ְיה ָ֖וֹה ִא֑תּוֹ ְוֹכל ֙ ֲאֶשׁר־֣הוּא ֹעֶ֔שׂה ְיה ָ֖וֹה ַמְצִ֥לי ַח ְבּ ָי ֽדוַֹ :ו ִיְּמָ֨צא
א֑תוֹ ַו ַיְּפִק ֵ֨דה֙וּ ַעל־ֵבּי֔תוֹ ְוָכל־ ֶישׁ־֖לוֹ ָנַ֥תן ְבּ ָי ֽדוַֹ :ו ְי ִ֡הי
יוֵֹ֥סף ֵ֛חן ְבֵּעי ָ֖ניו ַו ְיָ֣שׁ ֶרת ֹ
א֜תוֹ ְבֵּבי֗תוֹ ְוַעל ֙ ָכּל־ֲאֶ֣שׁר ֶישׁ־֔לוֹ ַו ְיָ֧ב ֶרךְך ְיה ָוֹ֛ה ֶאת־ֵ֥בּית
ֵמָא֩ז ִהְפ ִ ֨קיד ֹ
ה ְבָּכל־ֲאֶ֣שׁר ֶישׁ־֔לוֹ ַבַּ֖בּ ִית וַּבָשּׂ ֶֽדה:
ַהִמְּצ ִ֖רי ִבּ ְג ַ֣לל יוֹ ֵ֑סף ַו ְיִ֞הי ִבּ ְר ַ֤כּת ְיה ָוֹ ֙
ַו ַֽיֲּﬠֹ֣זב ָכּל־ֲאֶשׁר־ל֘וֹ ְבּ ַיד־יוֵֹס֒ף ְו ֽל ֹא־ ָי ַ֤דע ִאתּ֙וֹ ְמ֔אוָּמה ִ֥כּי ִאם־ַה ֶ֖לֶּחם ֲאֶשׁר־
תַאר ִוי ֵ֥פה ַמ ְרֶֽאהַ :ו ְי ִ֗הי ַאַח֙ר ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֔אֶלּה
֣הוּא אוֹ ֵ֑כל ַו ְיִ֣הי יוֵֹ֔סף ְיֵפה־ ֖ ֹ
ַוִתָּ֧שּׂא ֵֽאֶשׁת־ֲאֹד ָ֛ניו ֶאת־ֵעי ֶ֖ניָה ֶאל־יוֹ ֵ֑סף ַו ֖תּ ֹאֶמר ִשְׁכָ֥בה ִע ִ ֽמּיַ :ו ְיָמ ֵ ֓אן ׀
ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ֵ֣אֶשׁת ֲאֹד ֔ ָניו ֵ֣הן ֲאֹד ֔ ִני ֽל ֹא־ ָי ַ֥דע ִאִ֖תּי ַמה־ַבּ ָ֑בּ ִית ְוֹ֥כל ֲאֶשׁר־ ֶישׁ־
֖לוֹ ָנַ֥תן ְבּ ָי ִֽדיֵ :אי ֨ ֶננּוּ ָג֜דוֹל ַבַּ֣בּ ִית ַה ֶזּ֘ה ִמֶzמּ ִנּ֒י ְו ֽל ֹא־ָחַ֤שׂךְך ִמֶ֨מּ ִנּ֙י ְמ֔אוָּמה ִ֥כּי
ה ַה ֔זּ ֹאת ְוָחָ֖טאִתי
ִאם־אוָֹ֖תךְך ַֽבֲּאֶ֣שׁר ַאְתּ־ִאְשׁ֑תּוֹ ְו ֵ ֨איךְך ֶֽאֱﬠֶ֜שׂה ָֽה ָר ָ֤ﬠה ַה ְגֹּדָל ֙
ֵֽלאֹל ִ ֽהיםַ :ו ְי ִ֕הי ְכּ ַדְבּ ָ֥רהּ ֶאל־יוֵֹ֖סף ֣יוֹם ׀ ֑יוֹם ְו ֽל ֹא־ָשַׁ֥מע ֵא ֶ֛ליָה ִלְשׁ ַ֥כּב ֶאְצ ָ֖להּ
ִלְה ֥יוֹת ִעָֽמּהַּֽ :ו ְיִה֙י ְכַּה ֣יּוֹם ַה ֶ֔זּה ַו ָיּ ֥ב ֹא ַהַ֖בּ ְיָתה ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת ְמַלאְכ֑תּוֹ ְו ֵ ֨אין ִ ֜אישׁ
ֵֽמַא ְנֵ֥שׁי ַה ַ֛בּ ִית ָ֖שׁם ַבָּֽבּ ִיתַ :וִתְּתְפֵּ֧שׂהוּ ְבִּב ְג ֛דוֹ ֵלאֹ֖מר ִשְׁכָ֣בה ִעִ֑מּי ַו ַֽיֲּﬠֹ֤זב ִבּ ְגד֙וֹ
ְבּ ָי ָ֔דהּ ַו ָ֖יּ ָנס ַו ֵיֵּ֥צא ַהֽחוָּצהַֽ :ו ְיִה֙י ִכּ ְראוֹ ָ֔תהּ ִ ֽכּי־ָע ַ֥זב ִבּ ְג ֖דוֹ ְבּ ָי ָ֑דהּ ַו ָ֖יּ ָנס ַהֽחוָּצה:
ם ֵלאֹ֔מר ְר֗אוּ ֵ֥הִביא ָ֛לנוּ ִ֥אישׁ ִעְב ִ֖רי
ַוִתְּק ָ֞רא ְלַא ְנֵ֣שׁי ֵבי ָ֗תהּ ַו ֤תּ ֹאֶמר ָלֶה ֙
ְלַ֣צֶחק ָ֑בּנוּ ָ֤בּא ֵאַל֙י ִלְשׁ ַ֣כּב ִעִ֔מּי ָֽוֶא ְק ָ֖רא ְבּ֥קוֹל ָגּ ֽדוֹלַ :ו ְיִ֣הי ְכָשְׁמ֔עוֹ ִ ֽכּי־
ֲה ִריֹ֥מִתי קוֹ ִ֖לי ָֽוֶא ְק ָ֑רא ַו ַֽיֲּﬠֹ֤זב ִבּ ְגד֙וֹ ֶאְצִ֔לי ַו ָ֖יּ ָנס ַו ֵיֵּ֥צא ַהֽחוָּצהַ :וַתּ ַ֥נּח ִבּ ְג ֖דוֹ
ֶאְצ ָ֑להּ ַעד־֥בּוֹא ֲאֹד ָ֖ניו ֶאל־ֵבּיֽתוַֹ :וְתּ ַדֵ֣בּר ֵאָ֔ליו ַכּ ְדָּב ִ֥רים ָהֵ֖אֶלּה ֵלאֹ֑מר ָ֣בּא
ֵאַ֞לי ָה ֶ֧ﬠֶבד ָֽהִעְב ִ֛רי ֲאֶשׁר־ֵהֵ֥באָת ָ֖לּנוּ ְלַ֥צֶחק ִ ֽבּיַ :ו ְי ִ֕הי ַֽכֲּה ִריִ֥מי קוִֹ֖לי ָֽוֶא ְק ָ֑רא
ַו ַֽיֲּﬠֹ֥זב ִבּ ְג ֛דוֹ ֶאְצִ֖לי ַו ָ֥יּ ָנס ַהֽחוָּצהַ :ו ְיִהי֩ ִכְשֹׁ֨מ ַע ֲאֹד ֜ ָניו ֶאת־ ִדְּב ֵ֣רי ִאְשׁ֗תּוֹ ֲאֶ֨שׁר
ח ֲאֹד ֨ ֵני
ִדְּבּ ָ֤רה ֵאָלי֙ו ֵלאֹ֔מר ַכּ ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֔אֶלּה ָ֥ﬠָשׂה ִ֖לי ַעְב ֶ֑דּךָך ַו ִ֖יַּחר ַאֽפּוַֹ :ו ִיַּקּ ֩
א֗תוֹ ַֽו ִיְּתּ ֨ ֵנה֙וּ ֶאל־ֵ֣בּית ַהֹ֔סַּהר ְמ֕קוֹם ֲאֶשׁר־ֲאִסו ֵ֥רי ]ֲאִסי ֵ֥רי[ ַהֶ֖מֶּלךְך
יוֵֹ֜סף ֹ

ה ֶאת־יוֵֹ֔סף ַו ֵ֥יּט ֵא ָ֖ליו ָ֑חֶסד ַו ִיֵּ֣תּן
ֲאסוּ ִ֑רים ַֽו ְיִהי־ָ֖שׁם ְבֵּ֥בית ַהֹֽסַּהרַ :ו ְיִ֤הי ְיה ָוֹ ֙
ִח ֔נּוֹ ְבֵּעי ֵ֖ני ַ֥שׂר ֵבּית־ַהֹֽסַּהרַ :ו ִיּ ֵ֞תּן ַ֤שׂר ֵבּית־ַהֹ֨סַּה֙ר ְבּ ַיד־יוֵֹ֔סף ֵ֚את ָכּל־
ם ָ֔שׁם ֖הוּא ָה ָ֥יה ֹעֶֽשׂה:
ָ֣הֲאִסי ִ֔רם ֲאֶ֖שׁר ְבֵּ֣בית ַהֹ֑סַּהר ְו ֵ ֨את ָכּל־ֲאֶ֤שׁר ֹעִשׂי ֙
ה ְבּ ָי֔דוֹ ַֽבֲּאֶ֥שׁר ְיה ָ֖וֹה ִא֑תּוֹ
ֵ֣אין ׀ ַ֣שׂר ֵבּית־ַהֹ֗סַּהר ֹרֶ֤אה ֶֽאת־ָכּל־ְמ֨אוָּמ ֙
ַֽוֲאֶשׁר־֥הוּא ֹעֶ֖שׂה ְיה ָ֥וֹה ַמְצ ִ ֽלי ַחַ :ו ְי ִ֗הי ַאַח֙ר ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֔אֶלּה ָֽחְט֛אוּ ַמְשׁ ֵ֥קה
א ֶ֑פה ַֽלֲאֹֽד ֵניֶ֖הם ְלֶ֥מֶלךְך ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ִיְּקֹ֣צף ַפּ ְרֹ֔עה ַ֖ﬠל ְשׁ ֵ֣ני
ֶֽמֶלךְך־ִמְצ ַ֖ר ִים ְוָֽה ֹ
א ָ֜תם ְבִּמְשַׁ֗מר ֵ֛בּית ַ֥שׂר
ָֽס ִרי ָ֑סיו ַ֚ﬠל ַ֣שׂר ַהַמְּשׁ ִ ֔קים ְו ַ֖ﬠל ַ֥שׂר ָֽהאוֹ ִ ֽפיםַ :ו ִיּ ֵ֨תּן ֹ
ַהַטָּבִּ֖חים ֶאל־ֵ֣בּית ַהֹ֑סַּהר ְמ֕קוֹם ֲאֶ֥שׁר יוֵֹ֖סף ָא֥סוּר ָֽשׁםַ ֠ :ו ִיְּפֹpקד ַ֣שׂר ַהַטָּבִּ֧חים
א ָ ֑תם ַו ִיְּה ֥יוּ ָיִ֖מים ְבִּמְשָֽׁמרַ :ו ַֽיַּחְלמוּ֩ ֲח֨לוֹם ְשׁ ֵני ֶ֜הם
ֶאת־יוֹ ֵ֛סף ִאָ֖תּם ַו ְיָ֣שׁ ֶרת ֹ
אֶ֗פה ֲאֶשׁ֙ר ְלֶ֣מֶלךְך
ִ֤אישׁ ֲחֹלמ֙וֹ ְבּ ַ֣ל ְיָלה ֶאָ֔חד ִ֖אישׁ ְכִּפְת ֣רוֹן ֲחֹל֑מוֹ ַהַמְּשׁ ֶ֣קה ְוָֽה ֹ
א ָ֔תם
ִמְצ ַ֔ר ִים ֲאֶ֥שׁר ֲאסוּ ִ֖רים ְבֵּ֥בית ַהֹֽסַּהרַ :ו ָיּ ֧ב ֹא ֲאֵלי ֶ ֛הם יוֵֹ֖סף ַבֹּ֑בֶּקר ַו ַ֣יּ ְרא ֹ
ְוִה ָ֖נּם ֹֽזֲﬠ ִ ֽפיםַ :ו ִיְּשׁ ַ ֞אל ֶאת־ְס ִריֵ֣סי ַפ ְרֹ֗עה ֲאֶ֨שׁר ִא֧תּוֹ ְבִמְשׁ ַ ֛מר ֵ֥בּית ֲאֹד ָ֖ניו
א֑תוֹ
ֵלאֹ֑מר ַמ ֛דּוּ ַע ְפּ ֵני ֶ֥כם ָרִ֖ﬠים ַה ֽיּוֹםַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ֵאָ֔ליו ֲח֣לוֹם ָחַ֔לְמנוּ וֹּפֵ֖תר ֵ֣אין ֹ
ם ִפְּתֹר ֔ ִנים ַסְפּרוּ־ ָ֖נא ִ ֽליַ :ו ְיַס ֵ֧פּר ַשׂר־
ַו ֨יּ ֹאֶמר ֲאֵל ֶ֜הם יוֵֹ֗סף ֲה֤לוֹא ֵֽלאֹלִהי ֙
ַהַמְּשׁ ִ֛קים ֶאת־ֲחֹל֖מוֹ ְליוֹ ֵ֑סף ַו ֣יּ ֹאֶמר ֔לוֹ ַֽבֲּחלוִֹ֕מי ְוִה ֵנּה־ ֶ֖גֶפן ְלָפ ָֽני :וַּב ֶ֖גֶּפן
ת ָֽﬠְלָ֣תה ִנָ֔צּהּ ִהְבִ֥שׁילוּ ַאְשְׁכֹּלֶ֖תיָה ֲﬠ ָנ ִ ֽביםְ :ו֥כוֹס
ְשֹׁלָ֣שׁה ָֽשׂ ִרי ִ֑גם ְוִ֤הוא ְכֹפ ַ֨רַח ֙
ם ֶאל־֣כּוֹס ַפּ ְרֹ֔עה ָֽוֶאֵ֥תּן ֶאת־
אָת ֙
ַפּ ְרֹ֖עה ְבּ ָי ִ֑די ָֽוֶא ַ֣קּח ֶאת־ָֽהֲﬠ ָנ ִ֗בים ָֽוֶאְשׂ ַ֤חט ֹ
ת ַהָ֣שּׂ ִר ִ֔גים ְשׁ֥לֶשׁת
ַה֖כּוֹס ַעל־ ַ֥כּף ַפּ ְרֹֽעהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ל֙וֹ יוֵֹ֔סף ֶ֖זה ִפְּתֹר ֑נוֹ ְשֹׁ֨לֶשׁ ֙
ה ֶאת־ר ֹאֶ֔שׁךָך ַֽוֲה ִ ֽשׁיְב֖ךָך ַעל־ַכּ ֶ֑נּ ךָך
ָיִ֖מים ֵֽהםְ :בּ֣עוֹד ׀ ְשֹׁ֣לֶשׁת ָיִ֗מים ִיָ֤שּׂא ַפ ְרֹע ֙
ה ְבּ ָי֔דוֹ ַכִּמְּשָׁפּ֙ט ָֽה ִרא֔שׁוֹן ֲאֶ֥שׁר ָה ִ֖ייָת ַמְשׁ ֵֽקהוִּ֧ :כּי ִאם־
ְו ָֽנַת ָ ֤תּ כוֹס־ַפּ ְרֹע ֙
ְזַכ ְרַ֣תּ ִני ִאְתּ֗ךָך ַֽכֲּאֶשׁ֙ר ִ֣ייַטב ָ֔לךְך ְוָע ִ ֽשׂיָת־ ָ֥נּא ִעָמּ ִ֖די ָ֑חֶסד ְוִה ְזַכּ ְר ַ֨תּ ִנ֙י ֶאל־ַפּ ְרֹ֔עה
ה ֽל ֹא־
ְוֽהוֵֹצאַ֖ת ִני ִמן־ַה ַ֥בּ ִית ַה ֶֽזּהֽ ִ :כּי־ ֻגֹ֣נּב ֻגּ ֔ ַנְּבִתּי ֵמֶ֖א ֶרץ ָֽהִעְב ִ֑רים ְו ַגם־ֹפּ ֙
אִ֖פים ִ֣כּי ֣טוֹב ָפּ ָ ֑תר ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר
אִ֖תי ַבּֽבּוֹרַ :ו ַ֥יּ ְרא ַשׂר־ָֽה ֹ
ָעִ֣שׂיִתי ְמ֔אוָּמה ִ ֽכּי־ָשׂ֥מוּ ֹ
שׁה ַס ֵ֥לּי ֹח ִ֖רי ַעל־ר ֹא ִ ֽשׁי :וַּבַ֣סּל ָֽהֶעְל ֗יוֹן
ֶאל־יוֵֹ֔סף ַאף־ֲא ִנ֙י ַֽבֲּחלוִֹ֔מי ְוִה ֗ ֵנּה ְשֹׁל ָ ֛
א ָ ֛תם ִמן־ַהַ֖סּל ֵמ ַ֥ﬠל ר ֹא ִ ֽשׁי:
א ֵ֥כל ֹ
א ֶ֑פה ְוָה֗עוֹף ֹ
ִמֹ֛כּל ַֽמֲא ַ֥כל ַפּ ְרֹ֖עה ַֽמֲﬠֵ֣שׂה ֹ
ת ַהַסִּ֔לּים ְשֹׁ֥לֶשׁת ָיִ֖מים ֵֽהםְ :בּ֣עוֹד ׀
ַו ַ֤יַּען יוֵֹס֙ף ַו ֔יּ ֹאֶמר ֶ֖זה ִפְּתֹר ֑נוֹ ְשֹׁ֨לֶשׁ ֙

ְשֹׁ֣לֶשׁת ָיִ֗מים ִיָ֨שּׂא ַפ ְרֹ֤עה ֶאת־ ֽר ֹאְשׁ ךָ ֙ך ֵֽמָעֶ֔ליךָך ְוָת ָ֥לה ֽאוְֹת֖ךָך ַעל־ ֵ֑ﬠץ ְוָא ַ֥כל
ָה֛עוֹף ֶאת־ְבָּֽשׂ ְר֖ךָך ֵֽמָע ֶֽליךָךַ :ו ְיִ֣הי ׀ ַבּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁליִ֗שׁי ֚יוֹם ֻה ֶ֣לּ ֶדת ֶאת־ַפּ ְרֹ֔עה
ַו ַ֥יַּעשׂ ִמְשֶׁ֖תּה ְלָכל־ֲﬠָב ָ֑דיו ַו ִיָּ֞שּׂא ֶאת־ ֣ר ֹאשׁ ׀ ַ֣שׂר ַהַמְּשׁ ִ ֗קים ְוֶאת־ ֛ר ֹאשׁ ַ֥שׂר
ָֽה ֹ
אִ֖פים ְבּ֥תוֹךְך ֲﬠָב ָֽדיוַ :ו ָ֛יֶּשׁב ֶאת־ַ֥שׂר ַהַמְּשׁ ִ֖קים ַעל־ַמְשׁ ֵ֑קהוּ ַו ִיֵּ֥תּן ַה֖כּוֹס
אִ֖פים ָתּ ָ֑לה ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָפּ ַ ֛תר ָלֶ֖הם יוֵֹֽסףְ :ו ֽל ֹא־ ָז ַ֧כר
ַעל־ ַ֥כּף ַפּ ְרֹֽעהְ :ו ֵ ֛את ַ֥שׂר ָֽה ֹ
ַשׂר־ַהַמְּשׁ ִ֛קים ֶאת־יוֵֹ֖סף ַו ִיְּשָׁכֵּֽחהוַּ :ו ְי ִ֕הי ִמ ֵ֖קּץ ְשׁ ָנַ֣ת ִים ָיִ֑מים וַּפ ְרֹ֣עה ֹחֵ֔לם
ת ֶ֣שַׁבע ָפּ֔רוֹת ְי֥פוֹת ַמ ְרֶ֖אה
אר ֹעֹל ֙
ארְ :וִה ֵ֣נּה ִמן־ַה ְי ֗ ֹ
ְוִה ֵ֖נּה ֹעֵ֥מד ַעל־ַה ְי ֽ ֹ
שׂר ַוִתּ ְר ֶ֖ﬠי ָנה ָבָּֽאחוְּ :וִה ֞ ֵנּה ֶ֧שַׁבע ָפּ ֣רוֹת ֲאֵח֗רוֹת ֹע֤לוֹת ַֽאֲח ֵריֶה֙ן
את ָבּ ָ ֑
וְּב ִרי ֣ ֹ
שׂר ַֽוַֽתֲּﬠֹ֛מ ְדָנה ֵ֥אֶצל ַהָפּ ֖רוֹת ַעל־ְשׂ ַ֥פת
אר ָר֥עוֹת ַמ ְרֶ֖אה ְו ַד֣קּוֹת ָבּ ָ ֑
ִמן־ַה ְי ֔ ֹ
ה ְו ַדֹ֣קּת ַהָבָּ֔שׂר ֵ֚את ֶ֣שַׁבע ַהָפּ֔רוֹת
ארַ :ותּ ֹא ַ֣כְל ָנה ַהָפּ֗רוֹת ָר֤עוֹת ַהַמּ ְרֶא ֙
ַה ְי ֽ ֹ
את ַו ִיּי ַ֖קץ ַפּ ְרֹֽעהַ :ו ִיּיָ֕שׁן ַֽו ַֽיֲּחֹ֖לם ֵשׁ ִ֑נית ְוִה ֵ֣נּה ׀ ֶ֣שַׁבע
ְיֹ֥פת ַהַמּ ְרֶ֖אה ְוַהְבּ ִרי ֑ ֹ
ה ֶ֣שַׁבע ִשֳׁבִּ֔לים ַדּ ֖קּוֹת
ִשֳׁבִּ֗לים ֹע֛לוֹת ְבּ ָק ֶ֥נה ֶאָ֖חד ְבּ ִרי֥אוֹת ְוֹטֽבוֹתְ :וִה ֵנּ ֙
ה ַהִשֳּׁבּ ִ֣לים ַה ַדּ֔קּוֹת ֵ֚את ֶ֣שַׁבע
וְּשׁדוֹּ֣פת ָק ִ֑דים ֹֽצְמ֖חוֹת ַֽאֲח ֵריֶֽהןַ :וִתְּבַ֨לְע ָנ ֙
ַֽהִשֳּׁבִּ֔לים ַהְבּ ִרי֖אוֹת ְוַהְמֵּל֑אוֹת ַו ִיּי ַ֥קץ ַפּ ְרֹ֖עה ְוִה ֵ֥נּה ֲחֽלוֹםַ :ו ְיִ֤הי ַבֹ֨בֶּק֙ר
ַוִתּ ָ֣פֶּעם רוּ֔חוֹ ַו ִיְּשַׁ֗לח ַו ִיּ ְק ָ֛רא ֶאת־ָכּל־ַח ְרֻטֵ֥מּי ִמְצ ַ֖ר ִים ְוֶאת־ָכּל־ֲחָכ ֶ ֑מיָה
ם ֶאת־ֲחֹל֔מוֹ ְוֵאין־פּוֵֹ֥תר אוָֹ֖תם ְלַפ ְרֹֽעהַ :ו ְי ַדֵבּ֙ר ַ֣שׂר
ַו ְיַסֵ֨פּר ַפּ ְרֹ֤עה ָלֶה ֙
ַהַמְּשׁ ִ ֔קים ֶאת־ַפּ ְרֹ֖עה ֵלאֹ֑מר ֶאת־ֲחָט ַ ֕אי ֲא ִ֖ני ַמ ְזִ֥כּיר ַה ֽיּוֹםַ :פּ ְרֹ֖עה ָקַ֣צף ַעל־
א ִ ֽפים:
א ִ֕תי ְוֵ֖את ַ֥שׂר ָֽה ֹ
א ִ֜תי ְבִּמְשַׁ֗מר ֵ֚בּית ַ֣שׂר ַהַטָּבִּ֔חים ֹ
ֲﬠָב ָ֑דיו ַו ִיּ ֵ֨תּן ֹ
ַו ַֽנַּחְלָ֥מה ֲח֛לוֹם ְבּ ַ֥ל ְיָלה ֶאָ֖חד ֲא ִ֣ני ָו֑הוּא ִ֛אישׁ ְכִּפְת ֥רוֹן ֲחֹל֖מוֹ ָח ָֽלְמנוְּ :וָ֨שׁם
ִא ָ֜תּנוּ ַ֣נַער ִעְב ִ֗רי ֶ֚ﬠֶבד ְלַ֣שׂר ַהַטָּבִּ֔חים ַ֨ו ְנַּסֶפּר־֔לוֹ ַו ִיְּפָתּר־ ָ֖לנוּ ֶאת־ֲחֹֽלֹמ ֵ ֑תינוּ
א֥תוֹ
אִ֛תי ֵהִ֥שׁיב ַעל־ַכּ ִ֖נּי ְו ֹ
ִ֥אישׁ ַֽכֲּחֹל֖מוֹ ָפָּֽתרַ :ו ְיִ֛הי ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָֽפַּתר־ ָ֖לנוּ ֵ֣כּן ָה ָ֑יה ֹ
ח ַו ְיַח ֵ֣לּף
ה ַו ִיּ ְק ָ֣רא ֶאת־יוֵֹ֔סף ַו ְי ִרי ֻ ֖צהוּ ִמן־ַה֑בּוֹר ַו ְי ַגַלּ ֙
ָת ָֽלהַ :ו ִיְּשׁ ַ֤לח ַפּ ְרֹע ֙
ה ֶאל־יוֵֹ֔סף ֲח֣לוֹם ָחַ֔לְמִתּי וֹּפֵ֖תר ֵ֣אין
ִשְׂמֹל ָ֔תיו ַו ָיּ ֖ב ֹא ֶאל־ַפּ ְרֹֽעהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ַפּ ְרֹע ֙
אֽתוַֹ :ו ַ֨יַּען יוֵֹ֧סף ֶאת־
תּר ֹ
א֑תוֹ ַֽוֲא ֗ ִני ָשַׁ֤מְעִתּי ָעֶ֨לי ךָ ֙ך ֵלאֹ֔מר ִתְּשַׁ֥מע ֲח֖לוֹם ִלְפ ֥ ֹ
ֹ
ַפּ ְרֹ֛עה ֵלאֹ֖מר ִבְּלָע ָ֑די ֱאֹל ִ֕הים ַֽיֲﬠ ֶ֖נה ֶאת־ְשׁ֥לוֹם ַפּ ְרֹֽעהַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ַפּ ְרֹ֖עה ֶאל־
ת ֶ֣שַׁבע ָפּ֔רוֹת
אר ֹעֹל ֙
ארְ :וִה ֵ֣נּה ִמן־ַה ְי ֗ ֹ
יוֹ ֵ֑סף ַֽבֲּחֹלִ֕מי ִהְנִ֥ני ֹעֵ֖מד ַעל־ְשׂ ַ֥פת ַה ְי ֽ ֹ

ת ֹע֣לוֹת
תַּאר ַוִתּ ְר ֶ֖ﬠי ָנה ָבָּֽאחוְּ :וִה ֞ ֵנּה ֶ֣שַׁבע ָפּ ֤רוֹת ֲאֵחרוֹ ֙
ְבּ ִרי֥אוֹת ָבָּ֖שׂר ִויֹ֣פת ֑ ֹ
שׂר ֽל ֹא־ ָרִ֧איִתי ָכ ֵ ֛ה ָנּה ְבָּכל־
אד ְו ַר֣קּוֹת ָבּ ָ ֑
תַּאר ְמ ֖ ֹ
ַֽאֲח ֵרי ֶ֔הן ַדּ֨לּוֹת ְו ָר֥עוֹת ֛ ֹ
ה ַהָפּ֔רוֹת ָֽה ַר ֖קּוֹת ְוָֽה ָר֑עוֹת ֵ֣את ֶ֧שַׁבע ַהָפּ ֛רוֹת
ֶ֥א ֶרץ ִמְצ ַ֖ר ִים ָלֹֽר ַעַ :ותּ ֹאַ֨כְל ָנ ֙
אתַ :וָתּ ֣ב ֹא ָנה ֶאל־ִק ְר ֶ֗בּ ָנה ְו ֤ל ֹא נוֹ ַד֙ע ִכּי־ָ֣באוּ ֶאל־ִק ְר ֶ֔בּ ָנה
שׁ ֖נוֹת ַהְבּ ִרי ֽ ֹ
ָה ִֽרא ֹ
וַּמ ְרֵאיֶ֣הן ַ֔רע ַֽכֲּאֶ֖שׁר ַבְּתִּח ָ֑לּה ָֽוִאי ָֽקץָ :וֵ֖א ֶרא ַֽבֲּחֹלִ֑מי ְוִה ֵ֣נּה ׀ ֶ֣שַׁבע ִשֳׁבִּ֗לים
ה ֶ֣שַׁבע ִשֳׁבִּ֔לים ְצ ֻנ֥מוֹת ַדּ ֖קּוֹת ְשׁ ֻד֣פוֹת
את ְוֹטֽבוֹתְ :וִה ֵנּ ֙
ֹעֹ֛לת ְבּ ָק ֶ֥נה ֶאָ֖חד ְמֵל ֥ ֹ
◌ ַהִשֳּׁבִּ֣לים ַה ַדֹּ֔קּת ֵ ֛את ֶ֥שַׁבע ַֽהִשֳּׁבִּ֖לים
ָק ִ֑דים ֹֽצְמ֖חוֹת ַֽאֲח ֵריֶֽהםַ :וִתְּבַ֨לְען ָ◌ ֙
ַהֹטּ֑בוֹת ָֽו ֹ
אַמ֙ר ֶאל־ַ֣הַח ְרֻטִ֔מּים ְוֵ֥אין ַמ ִ֖גּיד ִ ֽליַ :ו ֤יּ ֹאֶמר יוֵֹס֙ף ֶאל־ַפּ ְרֹ֔עה ֲח֥לוֹם
ַפּ ְרֹ֖עה ֶאָ֣חד ֑הוּא ֵ֣את ֲאֶ֧שׁר ָֽהֱאֹלִ֛הים ֹעֶ֖שׂה ִה ִ֥גּיד ְלַפ ְרֹֽעהֶ֧ :שַׁבע ָפֹּ֣רת
ם ַהֹטֹּ֔בת ֶ֥שַׁבע ָשׁ ִ֖נים ֵ ֑ה ָנּה ֲח֖לוֹם
ם ֵ֔ה ָנּה ְוֶ֤שַׁבע ַֽהִשֳּׁבִּלי ֙
ַהֹטֹּ֗בת ֶ֤שַׁבע ָשׁ ִני ֙
ם ֵ֔ה ָנּה
ֶאָ֥חד ֽהוּאְ :וֶ֣שַׁבע ַ֠הָפּpרוֹת ָֽה ַר֨קּוֹת ְוָֽה ָרֹ֜עת ָֽהֹעֹ֣לת ַֽאֲח ֵרי ֶ֗הן ֶ֤שַׁבע ָשׁ ִני ֙
ם ָֽה ֵר֔קוֹת ְשׁ ֻד֖פוֹת ַהָקּ ִ֑דים ִֽיְה ֕יוּ ֶ֖שַׁבע ְשׁ ֵ֥ני ָר ָֽﬠב֣ :הוּא ַה ָדּ ָ֔בר
ְוֶ֤שַׁבע ַֽהִשֳּׁבִּלי ֙
ֲאֶ֥שׁר ִדַּ֖בּ ְרִתּי ֶאל־ַפּ ְרֹ֑עה ֲאֶ֧שׁר ָֽהֱאֹלִ֛הים ֹעֶ֖שׂה ֶה ְרָ֥אה ֶאת־ַפּ ְרֹֽעהִ :ה ֵ֛נּה
ֶ֥שַׁבע ָשׁ ִ֖נים ָבּ֑אוֹת ָשָׂ֥בע ָגּ ֖דוֹל ְבָּכל־ֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםְ ֠ :ו ָpקמוּ ֶ֨שַׁבע ְשׁ ֵ֤ני ָרָע֙ב
ַֽאֲח ֵרי ֶ֔הן ְו ִנְשׁ ַ֥כּח ָכּל־ַהָשּׂ ָ֖בע ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ְוִכ ָ֥לּה ָֽה ָר ָ֖ﬠב ֶאת־ָהָֽא ֶרץְ :ו ֽל ֹא־
אדְ :וַ֨על
ִי ָוּ ַ֤דע ַהָשָּׂב֙ע ָבּ ָ ֔א ֶרץ ִמְפּ ֵ֛ני ָֽה ָר ָ֥ﬠב ַה֖הוּא ַֽאֲח ֵרי־ ֵ֑כן ִ ֽכּי־ָכֵ֥בד ֖הוּא ְמ ֽ ֹ
ִהָשּׁ ֧נוֹת ַֽהֲח֛לוֹם ֶאל־ַפּ ְרֹ֖עה ַֽפֲּﬠ ָ ֑מ ִים ִ ֽכּי־ ָנ֤כוֹן ַה ָדָּב֙ר ֵמִ֣ﬠם ָֽהֱאֹל ִ֔הים וְּמַמֵ֥הר
ה ֵי ֶ֣רא ַפ ְרֹ֔עה ִ֖אישׁ ָנ֣בוֹן ְוָח ָ֑כם ִֽויִשׁיֵ֖תהוּ ַעל־ֶ֥א ֶרץ
ָֽהֱאֹלִ֖הים ַֽלֲﬠשֽׂתוְֹ :וַעָתּ ֙
שׁ ֶאת־ֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים
ִמְצ ָֽר ִיםַֽ :יֲﬠֶ֣שׂה ַפ ְרֹ֔עה ְו ַיְפ ֵ֥קד ְפִּק ִ֖דים ַעל־ָה ָ ֑א ֶרץ ְוִחֵמּ ֙
את ָה ֵ ֑אֶלּה
אֶכל ֙ ַהָשּׁ ִ֣נים ַהֹטּ֔בוֹת ַהָבּ ֖ ֹ
ְבֶּ֖שַׁבע ְשׁ ֵ֥ני ַהָשָּֽׂבעְ :ו ִיְקְבּ֗צוּ ֶאת־ָכּל־ ֨ ֹ
אֶכל ְלִפָקּדוֹ֙ן
אֶכל ֶֽבָּע ִ֖רים ְוָשָֽׁמרוְּ :וָה ָ֨יה ָה ֤ ֹ
ְו ִיְצְבּרוּ־ָ֞בר ַ֧תַּחת ַיד־ַפּ ְרֹ֛עה ֥ ֹ
ָל ָ ֔א ֶרץ ְלֶ֨שַׁב֙ע ְשׁ ֵ֣ני ָֽה ָרָ֔עב ֲאֶ֥שׁר ִ ֽתְּה ֶ֖יין ָ◌ ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ְו ֽל ֹא־ִתָכּ ֵ֥רת ָהָ֖א ֶרץ
ָֽבּ ָר ָֽﬠבַ :ו ִיּיַ֥טב ַה ָדָּ֖בר ְבֵּעי ֵ֣ני ַפ ְרֹ֑עה וְּבֵעי ֵ֖ני ָכּל־ֲﬠָב ָֽדיוַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ַפּ ְרֹ֖עה ֶאל־
ה ֶאל־יוֵֹ֔סף
שׁר ֥רוּ ַח ֱאֹלִ֖הים ֽבּוַֹ :ו ֤יּ ֹאֶמר ַפּ ְרֹע ֙
ֲﬠָב ָ֑דיו ֲה ִנְמָ֣צא ָכ ֶ֔זה ִ ֕אישׁ ֲא ֶ ֛
ה
ַֽאֲח ֵ֨רי הוֹ ִ֧די ַע ֱאֹלִ֛הים ֽאוְֹת֖ךָך ֶאת־ָכּל־ ֑ז ֹאת ֵאין־ ָנ֥בוֹן ְוָח ָ֖כם ָכּֽמוֹךָךַ :אָתּ ֙
ִתְּה ֶ֣יה ַעל־ֵבּי ִ֔תי ְוַעל־ִ֖פּיךָך ִיַ֣שּׁק ָכּל־ַעִ֑מּי ַ֥רק ַהִכֵּ֖סּא ֶא ְג ַ֥דּל ִמֶֽמָּךַּ :ו ֥יּ ֹאֶמר

ַפּ ְרֹ֖עה ֶאל־יוֹ ֵ֑סף ְרֵא ֙
אְת֔ךָך ַ֖ﬠל ָכּל־ֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ָ֨יַּסר ַפּ ְרֹ֤עה ֶאת־
ה ָנַ֣תִתּי ֽ ֹ
את֙וֹ ִבּ ְג ֵדי־ֵ֔שׁשׁ ַו ָ֛יֶּשׂם ְרִ֥בד
אָ֖תהּ ַעל־ ַ֣יד יוֹ ֵ֑סף ַו ַיְּל ֵ֤בּשׁ ֹ
ַטַבְּעתּ֙וֹ ֵמ ַ֣ﬠל ָי֔דוֹ ַו ִיֵּ֥תּן ֹ
ה ֲאֶשׁר־֔לוֹ ַו ִיְּק ְר֥אוּ ְלָפ ָ֖ניו
א֗תוֹ ְבִּמ ְר ֶ֤כֶּבת ַהִמְּשׁ ֶנ ֙
ַה ָזָּ֖הב ַעל־ַצ ָוּא ֽרוַֹ :ו ַיּ ְר ֵ֣כּב ֹ
א֔תוֹ ַ֖ﬠל ָכּל־ֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ַפּ ְרֹ֛עה ֶאל־יוֵֹ֖סף ֲא ִ֣ני ַפ ְרֹ֑עה
ַאְב ֵ֑רךְך ְו ָנ֣תוֹן ֹ
וִּבְלָע ֶ֗דיךָך ֽל ֹא־ ָי ִ֨רים ִ֧אישׁ ֶאת־ ָי ֛דוֹ ְוֶאת־ ַר ְג֖לוֹ ְבָּכל־ֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ִיְּק ָ֨רא
אן
ַפ ְרֹ֥עה ֵֽשׁם־יוֵֹס֘ף ָֽצְפ ַ֣נת ַפְּע ֵ zנ ַ֒ח ַו ִיֶּתּן־֣לוֹ ֶאת־ָֽאְס ֗ ַנת ַבּת־֥פּוִֹטי ֶ֛פ ַרע ֹכֵּ֥הן ֖ ֹ
שּׁה ַו ֵיֵּ֥צא יוֵֹ֖סף ַעל־ֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםְ :ויוֵֹס֙ף ֶבּן־ְשׁלִ֣שׁים ָשׁ ֔ ָנה ְבָּעְמ֕דוֹ ִלְפ ֵ֖ני
ְלִא ָ ֑
ַפּ ְרֹ֣עה ֶֽמֶלךְך־ִמְצ ָ֑ר ִים ַו ֵיּ ֵ֤צא יוֵֹס֙ף ִמִלְּפ ֵ֣ני ַפ ְרֹ֔עה ַֽו ַֽיֲּﬠֹ֖בר ְבָּכל־ֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִים:
אֶכל ׀ ֶ֣שַׁבע
ַוַ֣תַּעשׂ ָה ָ ֔א ֶרץ ְבֶּ֖שַׁבע ְשׁ ֵ֣ני ַהָשּׂ ָ֑בע ִלְקָמ ִ ֽציםַ :ו ִיְּקֹ֞בּץ ֶאת־ָכּל־ ֣ ֹ
אֶכל ְשׂ ֵֽדה־ָהִ֛ﬠיר ֲאֶ֥שׁר
אֶכל ֶֽבָּע ִ֑רים ֧ ֹ
ָשׁ ֗ ִנים ֲאֶ֤שׁר ָהי֙וּ ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ַו ִיֶּתּן־ ֖ ֹ
אד ַ֛ﬠד ִ ֽכּי־
ְס ִ ֽביֹבֶ֖תיָה ָנַ֥תן ְבּתוֹ ָֽכהַּ :ו ִיְּצֹ֨בּר יוֵֹ֥סף ָ֛בּר ְכּ֥חוֹל ַה ָ֖יּם ַה ְרֵ֣בּה ְמ ֑ ֹ
ָח ַ֥דל ִלְסֹ֖פּר ִכּי־ֵ֥אין ִמְס ָֽפּר :וְּליוֹ ֵ֤סף ֻיָלּ֙ד ְשׁ ֵ֣ני ָב ֔ ִנים ְבֶּ֥ט ֶרם ָתּ֖בוֹא ְשׁ ַ֣נת ָֽה ָר ָ֑ﬠב
ֲאֶ֤שׁר ָֽיְל ָדה־לּ֙וֹ ָֽאְס ֔ ַנת ַבּת־֥פּוִֹטי ֶ֖פ ַרע ֹכֵּ֥הן ֽאוֹןַ :ו ִיּ ְק ָ֥רא יוֹ ֵ֛סף ֶאת־ֵ֥שׁם
ם ֶאת־ָכּל־ֲﬠָמִ֔לי ְוֵ֖את ָכּל־ ֵ֥בּית ָא ִ ֽביְ :ו ֵ ֛את
שּׁה ִ ֽכּי־ ַנַ֤שּׁ ִני ֱאֹלִהי ֙
ַהְבּ֖כוֹר ְמ ַנ ֶ ֑
ֵ֥שׁם ַהֵשּׁ ִ֖ני ָק ָ֣רא ֶאְפ ָ֑ר ִים ִ ֽכּי־ִהְפ ַ֥ר ִני ֱאֹלִ֖הים ְבֶּ֥א ֶרץ ָע ְנ ִֽייַ :וִתְּכֶ֕לי ָנה ֶ֖שַׁבע ְשׁ ֵ֣ני
ַהָשּׂ ָ֑בע ֲאֶ֥שׁר ָה ָ֖יה ְבֶּ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםַ :וְתִּחֶ֜לּי ָנה ֶ֣שַׁבע ְשׁ ֵ֤ני ָֽה ָרָע֙ב ָל֔בוֹא ַֽכֲּאֶ֖שׁר
ָאַ֣מר יוֹ ֵ֑סף ַו ְיִ֤הי ָרָע֙ב ְבָּכל־ָ֣הֲא ָר֔צוֹת וְּבָכל־ֶ֥א ֶרץ ִמְצ ַ֖ר ִים ָ֥ה ָיה ָֽלֶחםַ :וִתּ ְרַע֙ב
ם
ָכּל־ֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ַו ִיְּצ ַ֥ﬠק ָה ָ֛ﬠם ֶאל־ַפּ ְרֹ֖עה ַל ָ֑לֶּחם ַו ֨יּ ֹאֶמר ַפּ ְרֹ֤עה ְלָכל־ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ְל֣כוּ ֶאל־יוֵֹ֔סף ֲאֶשׁר־י ֹאַ֥מר ָל ֶ֖כם ַֽתֲּﬠֽשׂוְּ :וָֽה ָר ָ֣ﬠב ָה ָ֔יה ַ֖ﬠל ָכּל־ְפּ ֵ֣ני ָה ָ ֑א ֶרץ
ם ַו ִיְּשֹׁ֣בּר ְלִמְצ ַ֔ר ִים ַו ֶֽיֱּח ַ֥זק ָֽה ָר ָ֖ﬠב ְבֶּ֥א ֶרץ
ַו ִיְּפ ַ֨תּח יוֵֹ֜סף ֶאת־ָכּל־ֲאֶ֤שׁר ָבֶּה ֙
ִמְצ ָֽר ִיםְ :וָכל־ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ָ֣בּאוּ ִמְצ ַ֔ר ְיָמה ִלְשֹׁ֖בּר ֶאל־יוֹ ֵ֑סף ִ ֽכּי־ָח ַ֥זק ָֽה ָר ָ֖ﬠב ְבָּכל־
ָהָֽא ֶרץַ :ו ַ֣יּ ְרא ַֽיֲﬠֹ֔קב ִ֥כּי ֶישׁ־ֶ֖שֶׁבר ְבִּמְצ ָ֑ר ִים ַו ֤יּ ֹאֶמר ַֽיֲﬠֹק֙ב ְלָב ֔ ָניו ָ֖לָמּה
ה ְוִשְׁברוּ־
ִתְּת ָרֽאוַּ :ו ֕יּ ֹאֶמר ִה ֵ֣נּה ָשַׁ֔מְעִתּי ִ֥כּי ֶישׁ־ֶ֖שֶׁבר ְבִּמְצ ָ֑ר ִים ְרדוּ־ָ֨שָׁמּ ֙
ָ֣לנוּ ִמָ֔שּׁם ְו ִֽנְח ֶ֖יה ְו ֥ל ֹא ָנֽמוּתַ :ו ֵֽיּ ְר ֥דוּ ֲאֵחי־יוֵֹ֖סף ֲﬠָשׂ ָ֑רה ִלְשֹׁ֥בּר ָ֖בּר ִמִמְּצ ָֽר ִים:
ְוֶאת־ִבּ ְנ ָיִמי֙ן ֲאִ֣חי יוֵֹ֔סף ֽל ֹא־ָשׁ ַ֥לח ַֽיֲﬠֹ֖קב ֶאת־ֶא ָ֑חיו ִ֣כּי ָאַ֔מר ֶפּן־ ִיְק ָרֶ֖אנּוּ
ָאֽסוֹןַ :ו ָיֹּ֨בא֙וּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִלְשֹׁ֖בּר ְבּ֣תוֹךְך ַהָבִּ֑אים ִ ֽכּי־ָה ָ֥יה ָֽה ָר ָ֖ﬠב ְבֶּ֥א ֶרץ ְכּ ָֽנַען:

ְויוֵֹ֗סף ֚הוּא ַהַשִּׁ֣לּיט ַעל־ָה ָ ֔א ֶרץ ֥הוּא ַהַמְּשִׁ֖בּיר ְלָכל־ ַ֣ﬠם ָה ָ ֑א ֶרץ ַו ָיֹּ֨בא֙וּ ֲאֵ֣חי
יוֵֹ֔סף ַו ִיְּשַֽׁתֲּחווּ־֥לוֹ ַא ַ֖פּ ִים ָֽא ְרָצהַ :ו ַ֥יּ ְרא יוֹ ֵ֛סף ֶאת־ֶאָ֖חיו ַו ַיִּכּ ֵ֑רם ַו ִיְּת ַנֵ֨כּר
ם ֵמַ֣א ִין ָבּא ֶ֔תם ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ֵמֶ֥א ֶרץ
ֲאֵלי ֶ֜הם ַו ְי ַדֵ֧בּר ִאָ֣תּם ָק֗שׁוֹת ַו ֤יּ ֹאֶמר ֲאֵלֶה ֙
אֶכלַ :ו ַיּ ֵ֥כּר יוֵֹ֖סף ֶאת־ֶא ָ֑חיו ְוֵ֖הם ֥ל ֹא ִהִכּ ֻֽרהוַּ :ו ִיּ ְזֹ֣כּר יוֵֹ֔סף ֵ֚את
ְכּ ַ֖נַען ִלְשָׁבּר־ ֽ ֹ
ם ְמ ַר ְגִּ֣לים ַא ֶ֔תּם ִל ְר֛אוֹת ֶאת־ֶע ְר ַ֥ות
ַֽהֲחֹל֔מוֹת ֲאֶ֥שׁר ָח ַ֖לם ָל ֶ ֑הם ַו ֤יּ ֹאֶמר ֲאֵלֶה ֙
אֶכלֻ :כָּ֕לּנוּ ְבּ ֵ֥ני
ָהָ֖א ֶרץ ָבּאֶֽתםַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֥רוּ ֵא ָ֖ליו ֣ל ֹא ֲאֹד ִ֑ני ַֽוֲﬠָב ֶ֥דיךָך ָ֖בּאוּ ִלְשָׁבּר־ ֽ ֹ
ִאישׁ־ֶאָ֖חד ָ֑נְחנוּ ֵכּ ִ֣נים ֲא ֔ ַנְחנוּ ֽל ֹא־ָה ֥יוּ ֲﬠָב ֶ֖דיךָך ְמ ַר ְגּ ִ ֽליםַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ֲאֵל ֶ ֑הם ֕ל ֹא
ִ ֽכּי־ֶע ְר ַ֥ות ָהָ֖א ֶרץ ָבּאֶ֥תם ִל ְרֽאוֹתַ :ו ֽיּ ֹאְמ֗רוּ ְשׁ ֵ֣נים ָעָשׂ֩ר ֲﬠָב ֶ֨דיךָך ַאִ֧חים ׀ ֲא ַ֛נְחנוּ
ְבּ ֵ֥ני ִאישׁ־ֶאָ֖חד ְבֶּ֣א ֶרץ ְכּ ָ֑נַען ְוִה ֨ ֵנּה ַהָקֹּ֤טן ֶאת־ָא ִ֨בינ֙וּ ַה ֔יּוֹם ְוָֽהֶאָ֖חד ֵאי ֶֽננּוּ:
ַו ֥יּ ֹאֶמר ֲאֵלֶ֖הם יוֹ ֵ֑סף ֗הוּא ֲאֶ֨שׁר ִדַּ֧בּ ְרִתּי ֲאֵל ֶ֛כם ֵלאֹ֖מר ְמ ַר ְגִּ֥לים ַאֶֽתּםְ :בּ ֖ז ֹאת
ה ִאם־ֵֽתְּצ֣אוּ ִמ ֶ֔זּה ִ֧כּי ִאם־ְבּ֛בוֹא ֲאִחי ֶ֥כם ַהָקֹּ֖טן ֵֽה ָנּהִ :שְׁל֨חוּ
ִתָּבּ ֵ֑חנוּ ֵ֤חי ַפ ְרֹע ֙
ִמ ֶ֣כּם ֶאָח֘ד ְו ִי ַ֣קּח ֶאת־ֲאִחיֶכ ֒
ם ֵהָ֣אְס֔רוּ ְו ִֽיָֽבֲּחנ֙וּ ִדְּב ֵריֶ֔כם ַֽהֱאֶ֖מת ִאְתּ ֶ֑כם
ם ְוַאֶתּ ֙
א ָ ֛תם ֶאל־ִמְשָׁ֖מר ְשׁ֥לֶשׁת
ְוִאם־ ֕ל ֹא ֵ֣חי ַפ ְרֹ֔עה ִ֥כּי ְמ ַר ְגִּ֖לים ַאֶֽתּםַ :ו ֶֽיֱּאֹ֥סף ֹ
ָי ִ ֽמיםַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֲאֵלֶ֤הם יוֵֹס֙ף ַבּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁליִ֔שׁי ֥ז ֹאת ֲﬠ֖שׂוּ ִֽוְח ֑יוּ ֶאת־ָֽהֱאֹלִ֖הים
ם ְל֣כוּ
ֲא ִ֥ני ָי ֵֽראִ :אם־ֵכּ ִ֣נים ַא ֶ֔תּם ֲאִחי ֶ֣כם ֶאָ֔חד ֵֽיָאֵ֖סר ְבֵּ֣בית ִמְשַׁמ ְר ֶ֑כם ְוַאֶתּ ֙
ָה ִ֔ביאוּ ֶ֖שֶׁבר ַֽרֲﬠ֥בוֹן ָֽבֵּתּי ֶֽכםְ :וֶאת־ֲאִחי ֶ֤כם ַהָקֹּט֙ן ָתִּ֣ביאוּ ֵאַ֔לי ְו ֵיָֽאְמ֥נוּ
ִדְב ֵרי ֶ֖כם ְו ֣ל ֹא ָת֑מוּתוּ ַו ַֽיֲּﬠשׂוּ־ ֵֽכןַ :ו ֽיּ ֹאְמ֞רוּ ִ֣אישׁ ֶאל־ָאִ֗חיו ֲאָב֘ל ֲאֵשִׁ֣מים ׀
ֲא ֘ ַנְחנ ֘וּ ַעל־ָאִzחינ֒וּ ֲאֶ֨שׁר ָר ִ ֜אינוּ ָצ ַ֥רת ַנְפ֛שׁוֹ ְבִּהְתַֽח ְנ֥נוֹ ֵא ֵ֖לינוּ ְו ֣ל ֹא ָשׁ ָ ֑מְענוּ
א ָאַ֨מ ְרִתּי
א ָ֜תם ֵלאֹ֗מר ֲהלוֹ ֩
ַעל־ֵכּ֙ן ָ֣בָּאה ֵאֵ֔לינוּ ַהָצּ ָ֖רה ַה ֽזּ ֹאתַ :ו ַrיַּע֩ן ְראוּ ֵ֨בן ֹ
ֲאֵלי ֶ֧כם ׀ ֵלאֹ֛מר ַאל־ֶֽתֶּחְט֥אוּ ַב ֶ֖יֶּלד ְו ֣ל ֹא ְשַׁמְע ֶ ֑תּם ְו ַגם־ ָדּ֖מוֹ ִה ֵ֥נּה ִנ ְד ָֽרשׁ:
שֵׁ֖מ ַע יוֹ ֵ֑סף ִ֥כּי ַהֵמִּ֖ליץ ֵֽבּיֹנָֽתםַ :ו ִיֹּ֥סּב ֵֽמֲﬠֵליֶ֖הם ַו ֵ֑יְּבְךּ ַו ָ֤יָּשׁב
ם ֣ל ֹא ָֽי ְד֔עוּ ִ֥כּי ֹ
ְוֵה ֙
א֖תוֹ ְל ֵֽﬠי ֵניֶֽהםַ :ו ְיַ֣צו
ם ֶאת־ִשְׁמ֔עוֹן ַו ֶֽיֱּאֹ֥סר ֹ
ם ַו ְי ַדֵ֣בּר ֲאֵל ֶ֔הם ַו ִיּ ַ֤קּח ֵֽמִאָתּ ֙
ֲאֵלֶה ֙
ם ִ֣אישׁ ֶאל־ַשׂ֔קּוֹ ְוָלֵ֥תת ָל ֶ ֛הם
יוֵֹ֗סף ַו ְיַמְל֣אוּ ֶאת־ְכֵּליֶה֘ם ָבּ֒ר וְּלָהִ֤שׁיב ַכְּסֵפּיֶה ֙
ֵצ ָ֖דה ַל ָ֑דּ ֶרךְך ַו ַ֥יַּעשׂ ָלֶ֖הם ֵֽכּןַ :ו ִיְּשׂ֥אוּ ֶאת־ִשְׁב ָ֖רם ַעל־ֲחֹֽמ ֵרי ֶ ֑הם ַו ֵֽיְּל֖כוּ ִמָֽשּׁם:
א ֶאת־ַכְּס֔פּוֹ
ַו ִיְּפ ַ֨תּח ָֽהֶאָ֜חד ֶאת־ַשׂ֗קּוֹ ָלֵ֥תת ִמְס֛פּוֹא ַֽלֲחֹמ ֖רוֹ ַבָּמּ֑לוֹן ַו ַיּ ְר ֙
ְוִה ֵנּה־֖הוּא ְבִּ֥פי ַאְמַתְּחֽתּוַֹ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֶאל־ֶאָחי֙ו הוַּ֣שׁב ַכְּסִ֔פּי ְו ַ֖גם ִה ֵ֣נּה

ְבַאְמַתְּחִ֑תּי ַו ֵיֵּ֣צא ִל ָ֗בּם ַו ֶֽיֶּח ְר֞דוּ ִ֤אישׁ ֶאל־ָאִחי֙ו ֵלאֹ֔מר ַמה־ ֛זּ ֹאת ָעָ֥שׂה
ֱאֹלִ֖הים ָֽלנוַּ :ו ָיֹּ֛באוּ ֶאל־ ַֽיֲﬠֹ֥קב ֲאִביֶ֖הם ַ֣א ְרָצה ְכּ ָ֑נַען ַו ַיּ ִ֣גּידוּ ֔לוֹ ֵ ֛את ָכּל־ַהֹקֹּ֥רת
א ָ֔תנוּ ִ ֽכְּמ ַר ְגִּ֖לים
אָ֖תם ֵלאֹֽמרִ ֠ :דֶּpבּר ָה ִ ֨אישׁ ֲאֹד ֵ֥ני ָה ָ ֛א ֶרץ ִאָ֖תּנוּ ָק֑שׁוֹת ַו ִיֵּ֣תּן ֹ
ֹ
ֶאת־ָהָֽא ֶרץַ :ו ֥נּ ֹאֶמר ֵא ָ֖ליו ֵכּ ִ֣נים ֲא ָ֑נְחנוּ ֥ל ֹא ָה ִ֖יינוּ ְמ ַר ְגּ ִ ֽליםְ :שׁ ֵנים־ָעָ֥שׂר
ֲא ַ֛נְחנוּ ַאִ֖חים ְבּ ֵ֣ני ָאִ֑בינוּ ָֽהֶאָ֣חד ֵאי ֔ ֶננּוּ ְוַהָקֹּ֥טן ַה ֛יּוֹם ֶאת־ָאִ֖בינוּ ְבֶּ֥א ֶרץ ְכּ ָֽנַען:
שׁ ֲאֹד ֵ֣ני ָה ָ ֔א ֶרץ ְבּ ֣ז ֹאת ֵא ַ֔דע ִ֥כּי ֵכ ִ֖נים ַא ֶ ֑תּם ֲאִחי ֶ֤כם ָֽהֶאָח֙ד
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאֵ֗לינוּ ָהִאי ֙
ַה ִ֣נּיחוּ ִא ִ֔תּי ְוֶאת־ ַֽרֲﬠ֥בוֹן ָֽבֵּתּי ֶ֖כם ְק֥חוּ ָו ֵֽלכוְּ ֠ :וָהִpביאוּ ֶאת־ֲאִחי ֶ֣כם ַהָקֹּט ֘ן ֵאַל֒י
ם ֶאֵ֣תּן ָלֶ֔כם ְוֶאת־
ם ַא ֶ֔תּם ִ֥כּי ֵכ ִ֖נים ַא ֶ ֑תּם ֶאת־ֲאִחיֶכ ֙
ְוֵֽא ְדָ֗עה ִ֣כּי ֤ל ֹא ְמ ַר ְגִּלי ֙
ָהָ֖א ֶרץ ִתְּסָֽחרוַּ :ו ְי ִ֗הי ֵ֚הם ְמ ִרי ִ֣קים ַשֵׂקּי ֶ֔הם ְוִה ֵנּה־ִ֥אישׁ ְצרוֹר־ַכְּס֖פּוֹ ְבַּשׂ֑קּוֹ
ם ַֽיֲﬠֹ֣קב
ַו ִיּ ְר֞אוּ ֶאת־ְצֹר ֧רוֹת ַכְּסֵפּי ֶ ֛הם ֵ֥הָמּה ַֽוֲאִביֶ֖הם ַו ִיּי ָֽראוַּ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֲאֵלֶה ֙
אִ֖תי ִשַׁכְּל ֶ ֑תּם יוֹ ֵ֤סף ֵאי ֨ ֶננּ֙וּ ְוִשְׁמ֣עוֹן ֵאי ֔ ֶננּוּ ְוֶאת־ִבּ ְנ ָיִ֣מן ִתּ ָ ֔קּחוּ ָע ַ֖לי
ֲאִבי ֶ֔הם ֹ
ָה ֥יוּ ֻכ ָֽלּ ָנהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְראוֵּב֙ן ֶאל־ָאִ֣ביו ֵלאֹ֔מר ֶאת־ְשׁ ֵ֤ני ָב ַנ֙י ָתִּ֔מית ִאם־ ֥ל ֹא
ֲאִביֶ֖אנּוּ ֵא ֶ֑ליךָך ְתּ ָ֤נה ֹ
את֙וֹ ַעל־ ָי ִ֔די ַֽוֲא ִ֖ני ֲאִשׁיֶ֥בנּוּ ֵא ֶֽליךָךַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ֽל ֹא־ ֵי ֵ֥רד ְבּ ִ֖ני
ִעָמּ ֶ֑כם ִ ֽכּי־ָאִ֨חיו ֵ֜מת ְו֧הוּא ְלַב ֣דּוֹ ִנְשׁ ָ ֗אר וְּק ָרָ֤אהוּ ָאסוֹ֙ן ַבּ ֶ֨דּ ֶר ךְ ֙ך ֲאֶ֣שׁר ֵֽתְּלכוּ־
ָ֔בהּ ְוֽהוֹ ַר ְדֶ֧תּם ֶאת־ֵֽשׂיָבִ֛תי ְבּ ָי ֖גוֹן ְשֽׁאוָֹלהְ :וָֽה ָר ָ֖ﬠב ָכֵּ֥בד ָבָּֽא ֶרץַ :ו ְי ִ֗הי ַֽכֲּאֶ֤שׁר
ם ֲאִבי ֶ֔הם ֻ֖שׁבוּ
ִכּלּ֙וּ ֶֽלֱאֹ֣כל ֶאת־ַהֶ֔שֶּׁבר ֲאֶ֥שׁר ֵהִ֖ביאוּ ִמִמְּצ ָ֑ר ִים ַו ֤יּ ֹאֶמר ֲאֵליֶה ֙
ד ָ֨בּנוּ ָהִ֤אישׁ
אֶכלַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ֵא ָ֛ליו ְיהוּ ָ֖דה ֵלאֹ֑מר ָה ֵ֣ﬠד ֵהִע ֩
ִשְׁברוּ־ ָ֥לנוּ ְמַעט־ ֽ ֹ
ֵלאֹמ֙ר ֽל ֹא־ִת ְר֣אוּ ָפ ֔ ַני ִבְּלִ֖תּי ֲאִחי ֶ֥כם ִאְתּ ֶֽכםִ :אם־ ֶיְשׁ ךָ֛ך ְמַשׁ ֵ֥לּ ַח ֶאת־ָאִ֖חינוּ
אֶכלְ :וִאם־ֵֽאי ְנ ךָ֥ך ְמַשׁ ֵ֖לּ ַח ֣ל ֹא ֵנ ֵ֑רד ִ ֽכּי־ָה ִ ֞אישׁ ָאַ֤מר
ִא ָ ֑תּנוּ ֵֽנ ְר ָ֕דה ְו ִנְשְׁבּ ָ֥רה ְל֖ךָך ֽ ֹ
ֵאֵ֨לינ֙וּ ֽל ֹא־ִת ְר֣אוּ ָפ ֔ ַני ִבְּלִ֖תּי ֲאִחי ֶ֥כם ִאְתּ ֶֽכםַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָלָ֥מה ֲה ֵֽרֹעֶ֖תם
ִ֑לי ְלַה ִ֣גּיד ָל ִ ֔אישׁ ַה֥עוֹד ָל ֶ֖כם ָֽאחַ :ו ֽיּ ֹאְמ֡רוּ ָשׁ֣אוֹל ָֽשַׁאל־ָ֠ה ִpאישׁ ָ֨לנוּ
וְּלֽמוַֹל ְד ֵ֜תּנוּ ֵלאֹ֗מר ַה֨עוֹד ֲאִבי ֶ֥כם ַח֙י ֲה ֵ֣ישׁ ָל ֶ֣כם ָ ֔אח ַו ֨ ַנּ ֶגּד־֔לוֹ ַעל־ִ֖פּי ַה ְדָּב ִ֣רים
ָה ֵ ֑אֶלּה ֲה ָי ֣דוֹ ַע ֵנ ַ֔דע ִ֣כּי י ֹאַ֔מר הוֹ ִ֖רידוּ ֶאת־ֲאִחי ֶֽכםַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְיהוּ ָ֜דה ֶאל־
ה ְו ֣ל ֹא ָנ֔מוּת ַגּם־
ִיְשׂ ָרֵ֣אל ָא ִ֗ביו ִשְׁלָ֥חה ַה ַ֛נַּער ִאִ֖תּי ְו ָנ֣קוָּמה ְו ֵנ ֵ֑לָכה ְו ִֽנְח ֶי ֙
אִ֤תיו
שׁנּוּ ִאם־ ֨ל ֹא ֲה ִ ֽבי ֹ
ֲא ַ֥נְחנוּ ַגם־ַאָ֖תּה ַגּם־ַט ֵֽפּנוָּֽ :אֹנִכ֙י ֶֽאֶע ְר ֶ֔בנּוּ ִמ ָיּ ִ֖די ְתַּבְק ֶ ֑
ֵאֶ֨לי ךָ ֙ך ְוִהַצּ ְגִ֣תּיו ְלָפ ֔ ֶניךָך ְוָחָ֥טאִתי ְל֖ךָך ָכּל־ַה ָיּ ִ ֽמיםִ֖ :כּי לוּ ֵ֣לא ִהְתַמְה ָ ֑מְהנוּ ִ ֽכּי־

ַעָ֥תּה ַ֖שְׁבנוּ ֶ֥זה ַֽפֲﬠָֽמ ִיםַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֲאֵל ֶ֜הם ִיְשׂ ָרֵ֣אל ֲאִבי ֶ֗הם ִאם־ ֵ֣כּן ׀ ֵאפוֹ֘א ֣ז ֹאת
ֲﬠשׂ֒וּ ְק֞חוּ ִמ ִזְּמ ַ֤רת ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ִבְּכֵליֶ֔כם ְוהוֹ ִ֥רידוּ ָלִ֖אישׁ ִמְנ ָ֑חה ְמ ַ֤ﬠט ֳצ ִר֙י וְּמ ַ֣ﬠט
ְדּ ַ֔בשׁ ְנ ֣כ ֹאת ָוֹ֔לט ָבְּט ִ֖נים וְּשֵׁק ִֽדיםְ :ו ֶ֥כֶסף ִמְשׁ ֶ֖נה ְק֣חוּ ְב ֶי ְד ֶ֑כם ְוֶאת־ַהֶ֜כֶּסף
ם ָתִּ֣שׁיבוּ ְב ֶי ְדֶ֔כם אוּ ַ֥לי ִמְשׁ ֶ֖גּה ֽהוּאְ :וֶאת־ֲאִחי ֶ֖כם
ַהמּוַּ֨שׁב ְבּ ִ֤פי ַאְמְתֹּֽחֵתיֶכ ֙
ם ִלְפ ֵ֣ני ָה ִ ֔אישׁ ְוִשׁ ַ֥לּח
ָ֑קחוּ ְו ֖קוּמוּ ֥שׁוּבוּ ֶאל־ָה ִ ֽאישְׁ :וֵ֣אל ַשׁ ַ֗דּי ִי ֵ֨תּן ָל ֶ֤כם ַֽרֲחִמי ֙
ָל ֶ֛כם ֶאת־ֲאִחי ֶ֥כם ַאֵ֖חר ְוֶאת־ִבְּנ ָיִ֑מין ַֽוֲאִ֕ני ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָשֹׁ֖כְלִתּי ָשׁ ָֽכְלִתּיַ :ו ִיְּק֤חוּ
ם ֶאת־ַהִמּ ְנָ֣חה ַה ֔זּ ֹאת וּ ִ ֽמְשׁ ֶנה־ ֶ֛כֶּסף ָֽלְק֥חוּ ְב ָי ָ֖דם ְוֶאת־ִבּ ְנ ָיִ֑מן ַו ָיּ ֻ ֨קמ֙וּ
ָֽהֲא ָנִשׁי ֙
ַו ֵֽיּ ְר ֣דוּ ִמְצ ַ֔ר ִים ַו ַֽיַּעְמ ֖דוּ ִלְפ ֵ֥ני יוֵֹֽסףַ :ו ַ֨יּ ְרא יוֵֹ֣סף ִאָתּ֘ם ֶאת־ִבּ ְנ ָיִמי֒ן ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר
ח ְוָהֵ֔כן ִ֥כּי ִאִ֛תּי
ַֽלֲאֶ֣שׁר ַעל־ֵבּי֔תוֹ ָהֵ֥בא ֶאת־ָֽהֲא ָנִ֖שׁים ַה ָ֑בּ ְיָתה וְּטֹ֤ב ַח ֶ֨טַב ֙
ֽי ֹאְכ֥לוּ ָֽהֲא ָנִ֖שׁים ַֽבָּֽצֳּה ָֽר ִיםַ :ו ַ֣יַּעשׂ ָה ִ ֔אישׁ ַֽכֲּאֶ֖שׁר ָאַ֣מר יוֹ ֵ֑סף ַו ָיֵּ֥בא ָהִ֛אישׁ
ֶאת־ָֽהֲא ָנִ֖שׁים ֵ֥בּיָתה יוֵֹֽסףַ :ו ִֽיּי ְר֣אוּ ָֽהֲא ָנִ֗שׁים ִ֣כּי ֽהוְּבא ֘וּ ֵ֣בּית יוֵֹס֒ף ַו ֽיּ ֹאְמ֗רוּ
ַעל־ ְדּ ַ֤בר ַהֶ֨כֶּס֙ף ַהָ֤שּׁב ְבַּאְמְתֹּח ֵ֨תינ֙וּ ַבְּתִּחָ֔לּה ֲא ַ֖נְחנוּ ֽמוָּבִ֑אים ְלִהְתֹגּ ֵ֤לל
א ָ ֛תנוּ ַֽלֲﬠָב ִ֖דים ְוֶאת־ֲחֹמ ֵֽרינוַּֽ :ו ִיּ ְגּשׁ֙וּ ֶאל־
ָעֵ֨לינ֙וּ וְּלִהְת ַנ ֵ֣פּל ָעֵ֔לינוּ ְוָל ַ֧קַחת ֹ
ָה ִ ֔אישׁ ֲאֶ֖שׁר ַעל־ֵ֣בּית יוֹ ֵ֑סף ַו ְי ַדְבּ ֥רוּ ֵא ָ֖ליו ֶ֥פַּתח ַהָֽבּ ִיתַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֖רוּ ִ֣בּי ֲאֹד ִ֑ני ָיֹ֥רד
ה ֶאת־
אֶכלַ :ו ְיִ֞הי ִכּי־ָ֣באנוּ ֶאל־ַהָמּ֗לוֹן ַֽו ִנְּפְתָּח ֙
ָי ַ֛ר ְדנוּ ַבְּתִּח ָ֖לּה ִלְשָׁבּר־ ֽ ֹ
א֖תוֹ
שׁ ְבִּ֣פי ַאְמַתְּח֔תּוֹ ַכְּס ֵ֖פּנוּ ְבִּמְשָׁק֑לוֹ ַו ָ֥נֶּשׁב ֹ
ַאְמְתֹּח ֵ֔תינוּ ְוִה ֵ֤נּה ֶֽכֶסף־ִאי ֙
אֶכל ֣ל ֹא ָי ַ֔דְענוּ ִמי־ָ֥שׂם ַכְּס ֵ֖פּנוּ
ְבּ ָי ֵֽדנוְּ :ו ֶ֧כֶסף ַא ֵ֛חר הוֹ ַ֥ר ְדנוּ ְב ָי ֵ֖דנוּ ִלְשָׁבּר־ ֑ ֹ
ם ָנ ַ֨תן
ְבַּאְמְתֹּחֵֽתינוַּ :ו rיּ ֹאֶמ֩ר ָשׁ֨לוֹם ָלֶ֜כם ַאל־ִתּי ָ֗ראוּ ֱאֹ֨לֵהיֶ֜כם ֵֽואֹלֵ֤הי ֲאִביֶכ ֙
ָל ֶ֤כם ַמְטמוֹ֙ן ְבַּאְמְתֹּ֣חֵתיֶ֔כם ַכְּסְפּ ֶ֖כם ָ֣בּא ֵא ָ֑לי ַויּוֵֹ֥צא ֲאֵלֶ֖הם ֶאת־ִשְׁמֽעוֹן:
ם ַו ִיּ ְרֲח֣צוּ ַר ְגֵלי ֶ֔הם ַו ִיֵּ֥תּן
ַו ָיֵּ֥בא ָהִ֛אישׁ ֶאת־ָֽהֲא ָנִ֖שׁים ֵ֣בּיָתה יוֹ ֵ֑סף ַו ִיֶּתּן־ַ֨מ ִי ֙
ִמְס֖פּוֹא ַֽלֲחֹֽמ ֵריֶֽהםַ :ו ָיִּ֨כינ֙וּ ֶאת־ַהִמּ ְנָ֔חה ַעד־֥בּוֹא יוֵֹ֖סף ַֽבָּֽצֳּה ָ֑ר ִים ִ֣כּי ָֽשְׁמ֔עוּ
ִכּי־ָ֖שׁם ֥י ֹאְכלוּ ָֽלֶחםַ :ו ָיּ ֤ב ֹא יוֵֹס֙ף ַה ַ֔בּ ְיָתה ַו ָיִּ֥ביאוּ ֛לוֹ ֶאת־ַהִמּ ְנָ֥חה ֲאֶשׁר־
ם ְלָשׁ֔לוֹם ַו ֗יּ ֹאֶמר ֲהָשׁ֛לוֹם
ְבּ ָי ָ֖דם ַה ָ֑בּ ְיָתה ַו ִיְּשַֽׁתֲּחווּ־֖לוֹ ָֽא ְרָצהַ :ו ִיְּשַׁ֤אל ָלֶה ֙
ֲאִבי ֶ֥כם ַה ָזּ ֵ֖קן ֲאֶ֣שׁר ֲאַמ ְר ֶ ֑תּם ַֽהעוֹ ֶ֖דנּוּ ָֽחיַ :ו ֽיּ ֹאְמ֗רוּ ָשׁ֛לוֹם ְלַעְב ְדּ ךָ֥ך ְלָאִ֖בינוּ
עוֹ ֶ֣דנּוּ ָ֑חי ַֽו ִיְּקּ ֖דוּ ַו ִֽיְּשַֽׁתֲּח ֻֽו ] ַו ִֽיְּשַׁתֲּח ֽוּוּ[ ַ :ו ִיָּ֣שּׂא ֵעי ֗ ָניו ַו ַ֞יּ ְרא ֶאת־ִבּ ְנ ָיִ֣מין ָאִחי ֘ו
ה ֲאִחי ֶ֣כם ַהָקֹּ֔טן ֲאֶ֥שׁר ֲאַמ ְרֶ֖תּם ֵא ָ֑לי ַויּ ֹאַ֕מר ֱאֹלִ֥הים ָיְח ְנ֖ךָך
ֶבּן־ִאמּ֒וֹ ַו ֗יּ ֹאֶמר ֲה ֶז ֙

ְבּ ִֽניַ :ו ְיַמֵ֣הר יוֵֹ֗סף ִ ֽכּי־ ִנְכְמ ֤רוּ ַֽרֲחָמי֙ו ֶאל־ָאִ֔חיו ַו ְיַב ֵ֖קּשׁ ִלְב֑כּוֹת ַו ָיּ ֥ב ֹא ַהַ֖ח ְד ָרה
ַו ֵ֥יְּבְךּ ָֽשָׁמּהַ :ו ִיּ ְרַ֥חץ ָפּ ָ֖ניו ַו ֵיּ ֵ֑צא ַו ִ֨יְּתַאַ֔פּק ַו ֖יּ ֹאֶמר ִ֥שׂימוּ ָֽלֶחםַ :ו ָיִּ֥שׂימוּ ֛לוֹ ְלַב ֖דּוֹ
אְכ ִ֤לים ִאתּ֙וֹ ְלַב ָ֔דּם ִכּי֩ ֨ל ֹא ֽיוְּכ֜לוּן ַהִמְּצ ִ֗רים ֶֽלֱאֹ֤כל
ְוָלֶ֣הם ְלַב ָ֑דּם ְוַלִמְּצ ִ֞רים ָה ֽ ֹ
ם ֶ֔לֶחם ִכּי־ֽתוֵֹעָ֥בה ִ֖הוא ְלִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ֵֽיְּשׁ֣בוּ ְלָפ ֔ ָניו ַהְבֹּכ֙ר ִכְּבֹ֣כ ָר֔תוֹ
ֶאת־ָֽהִעְב ִרי ֙
את ֵמֵ֣את
ְוַהָצִּ֖ﬠיר ִכְּצ ִ ֽﬠ ָר֑תוֹ ַו ִיְּתְמ֥הוּ ָֽהֲא ָנִ֖שׁים ִ֥אישׁ ֶאל־ ֵר ֵֽﬠהוַּ :ו ִיָּ֨שּׂא ַמְשׂ ֜ ֹ
ָפּ ָני ֘ו ֲאֵלֶה ֒
את ֻכּ ָ֖לּם ָחֵ֣משׁ ָי ֑דוֹת ַו ִיְּשׁ֥תּוּ ַֽו ִיְּשְׁכּ ֖רוּ
ם ַו ֵ֜תּ ֶרב ַמְשַׂ֧את ִבּ ְנ ָיִ֛מן ִמַמְּשׂ ֥ ֹ
אֶכל
ם ֹ֔
ִעֽמּוַֹ :ו ְיַ֞צו ֶאת־ֲאֶ֣שׁר ַעל־ֵבּית֘וֹ ֵלאֹמ֒ר ַמֵ֞לּא ֶאת־ַאְמְתֹּ֤חת ָֽהֲא ָנִשׁי ֙
ַֽכֲּאֶ֥שׁר ֽיוְּכ֖לוּן ְשׂ ֵ ֑את ְוִ֥שׂים ֶֽכֶּסף־ִ֖אישׁ ְבִּ֥פי ַאְמַתְּחֽתּוְֹ :וֶאת־ ְגִּביִ֞עי ְגִּ֣בי ַֽﬠ
ם ְבִּפ֙י ַאְמַ֣תַּחת ַהָקֹּ֔טן ְוֵ֖את ֶ֣כֶּסף ִשְׁב ֑רוֹ ַו ַ֕יַּעשׂ ִכּ ְדַ֥בר יוֵֹ֖סף ֲאֶ֥שׁר
ַהֶ֗כֶּסף ָתִּשׂי ֙
ִדֵּֽבּרַ :הֹ֖בֶּקר ֑אוֹר ְוָֽהֲא ָנִ֣שׁים ֻשְׁלּ֔חוּ ֵ֖הָמּה ַֽוֲחֹֽמ ֵריֶֽהםֵ֠ :הם ָֽיְצ֣אוּ ֶאת־ָהִעי֘ר
֣ל ֹא ִה ְרִzחיק֒וּ ְויוֹ ֵ֤סף ָאַמ֙ר ַֽלֲאֶ֣שׁר ַעל־ֵבּי֔תוֹ ֥קוּם ְרֹ֖דף ַֽאֲח ֵ֣רי ָֽהֲא ָנִ֑שׁים
ם ְוָֽאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵל ֶ֔הם ָ֛לָמּה ִשַׁלְּמֶ֥תּם ָר ָ֖ﬠה ַ֥תַּחת טוָֹֽבהֲ :ה֣לוֹא ֶ֗זה ֲאֶ֨שׁר
ְוִהַשּׂ ְגָתּ ֙
ִיְשׁ ֶ ֤תּה ֲאֹד ִנ֙י ֔בּוֹ ְו֕הוּא ַנֵ֥חשׁ ְי ַנֵ֖חשׁ ֑בּוֹ ֲה ֵֽרֹעֶ֖תם ֲאֶ֥שׁר ֲﬠִשׂיֶֽתםַ :ו ַיִּשּׂ ֵ֑גם ַו ְי ַדֵ֣בּר
ֲאֵל ֶ֔הם ֶאת־ַה ְדָּב ִ֖רים ָהֵֽאֶלּהַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ֵאָ֔ליו ָ֚לָמּה ְי ַדֵ֣בּר ֲאֹדִ֔ני ַכּ ְדָּב ִ֖רים
ה ַֽלֲﬠָב ֶ֔דיךָך ֵֽמֲﬠ֖שׂוֹת ַכּ ָדָּ֥בר ַה ֶֽזּהֵ֣ :הן ֶ֗כֶּסף ֲאֶ֤שׁר ָמָ֨צאנ֙וּ ְבִּ֣פי
ָה ֵ ֑אֶלּה ָחִ֨ליָל ֙
ַאְמְתֹּח ֵ֔תינוּ ֱהִשׁיֹ֥בנוּ ֵא ֶ֖ליךָך ֵמֶ֣א ֶרץ ְכּ ָ֑נַען ְו ֵ ֗איךְך ִנ ְגֹנ֙ב ִמֵ֣בּית ֲאֹד ֔ ֶניךָך ֶ֖כֶּסף ֥אוֹ
ָזָֽהבֲ :אֶ֨שׁר ִיָמֵּ֥צא ִא֛תּוֹ ֵֽמֲﬠָב ֶ֖דיךָך ָו ֵ ֑מת ְו ַגם־ֲא ֕ ַנְחנוּ ִנְה ֶ֥יה ַֽלאֹד ִ֖ני ַֽלֲﬠָב ִֽדים:
ַו ֕יּ ֹאֶמר ַגּם־ַעָ֥תּה ְכ ִדְב ֵרי ֶ֖כם ֶכּן־֑הוּא ֲאֶ֨שׁר ִיָמּ ֵ֤צא ִאתּ֙וֹ ִֽיְה ֶיה־ִ֣לּי ָ֔עֶבד ְוַאֶ֖תּם
ִתְּה ֥יוּ ְנ ִק ִֽיּםַֽ :ו ְיַֽמֲה֗רוּ ַויּוֹ ִ֛רדוּ ִ֥אישׁ ֶאת־ַאְמַתְּח֖תּוֹ ָ ֑א ְרָצה ַֽו ִיְּפְתּ֖חוּ ִ֥אישׁ
א ַה ָגּ ִ֔בי ַע ְבַּאְמַ֖תַּחת ִבּ ְנ ָי ִ ֽמן:
ַאְמַתְּחֽתּוַֹ :ו ְיַחֵ֕פּשׂ ַבּ ָגּ ֣דוֹל ֵהֵ֔חל וַּבָקֹּ֖טן ִכּ ָ֑לּה ַו ִיָּמֵּצ ֙
ַֽו ִיְּק ְר֖עוּ ִשְׂמֹל ָ ֑תם ַֽו ַֽיֲּﬠֹמ֙ס ִ֣אישׁ ַעל־ֲחֹמ֔רוֹ ַו ָיֻּ֖שׁבוּ ָה ִ ֽﬠי ָרהַ :ו ָיּ ֨ב ֹא ְיהוּ ָ֤דה ְוֶאָחי֙ו
ם יוֵֹ֔סף ָֽמה־
שׁם ַו ִיְּפּ֥לוּ ְלָפ ָ֖ניו ָֽא ְרָצהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָלֶה ֙
ֵ֣בּיָתה יוֵֹ֔סף ְו֖הוּא עוֹ ֶ֣דנּוּ ָ ֑
ַהַֽמֲּﬠֶ֥שׂה ַה ֶ֖זּה ֲאֶ֣שׁר ֲﬠִשׂי ֶ ֑תם ֲה֣לוֹא ְי ַדְע ֶ֔תּם ִ ֽכּי־ ַנֵ֧חשׁ ְי ַנ ֵ֛חשׁ ִ֖אישׁ ֲאֶ֥שׁר
ָכֹּֽמ ִניַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְיהוּ ָ֗דה ַמה־נּ ֹאַמ֙ר ַֽלאֹד ֔ ִני ַמה־ ְנּ ַדֵ֖בּר וַּמה־ ִנְּצַט ָ֑דּק ָֽהֱאֹל ִ֗הים
ם ַֽלאֹד ֔ ִני ַגּם־ֲא ֕ ַנְחנוּ ַ֛גּם ֲאֶשׁר־ ִנְמָ֥צא
א ֶאת־ֲﬠ ֣וֹן ֲﬠָב ֶ֔דיךָך ִה ֶנּ ֤נּוּ ֲﬠָב ִדי ֙
ָמָצ ֙
ַה ָגִּ֖בי ַע ְבּ ָי ֽדוַֹ :ו ֕יּ ֹאֶמר ָחִ֣ליָלה ִ֔לּי ֵֽמֲﬠ֖שׂוֹת ֑ז ֹאת ָה ִ ֡אישׁ ֲאֶשׁ֩ר ִנְמָ֨צא ַה ָגּ ִ֜בי ַע

ְבּ ָי֗דוֹ ֚הוּא ִֽיְה ֶיה־ִ֣לּי ָ֔עֶבד ְוַא ֶ֕תּם ֲﬠ֥לוּ ְלָשׁ֖לוֹם ֶאל־ֲאִבי ֶֽכםַ :ו ִיּ ַ֨גּשׁ ֵאָ֜ליו ְיהוּ ָ֗דה
ַו ֘יּ ֹאֶמ֘ר ִ֣בּי ֲאֹד ִנ֒י ְי ַדֶבּר־ ֨ ָנא ַעְב ְדּ ךָ֤ך ָדָב֙ר ְבָּא ְז ֵ֣ני ֲאֹד ֔ ִני ְוַאל־ ִ֥יַחר ַאְפּ֖ךָך ְבַּעְב ֶ֑דּךָך
ִ֥כּי ָכ֖מוֹךָך ְכַּפ ְרֹֽעהֲ :אֹד ִ֣ני ָשׁ ַ ֔אל ֶאת־ֲﬠָב ָ֖דיו ֵלאֹ֑מר ֲה ֵישׁ־ָל ֶ֥כם ָ֖אב אוֹ־ָֽאח:
ַו ֨נּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ֲאֹד ֔ ִני ֶישׁ־ָ֨לנ֙וּ ָ֣אב ָז ֵ ֔קן ְו ֶ֥יֶלד ְז ֻק ִ֖נים ָק ָ֑טן ְוָאִ֣חיו ֵ֔מת ַו ִיּ ָוּ ֵ֨תר ֧הוּא
ְלַב ֛דּוֹ ְלִא֖מּוֹ ְוָאִ֥ביו ֲאֵהֽבוַֹ :ו ֨תּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ֲﬠָב ֶ֔דיךָך ֽהוֹ ִר ֻ֖דהוּ ֵא ָ֑לי ְוָאִ֥שׂיָמה ֵעי ִ֖ני
ָע ָֽליוַ :ו ֨נּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ֲאֹד ֔ ִני ֽל ֹא־יוּ ַ֥כל ַה ַ֖נַּער ַֽלֲﬠֹ֣זב ֶאת־ָאִ֑ביו ְוָע ַ֥זב ֶאת־ָאִ֖ביו
תִס֖פוּן
ָוֵֽמתַ :ו ֨תּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ֲﬠָב ֶ֔דיךָך ִאם־ ֥ל ֹא ֵי ֵ֛רד ֲאִחי ֶ֥כם ַהָקֹּ֖טן ִאְתּ ֶ֑כם ֥ל ֹא ֽ ֹ
ִל ְר֥אוֹת ָפּ ָֽניַֽ :ו ְיִה֙י ִ֣כּי ָעִ֔לינוּ ֶֽאל־ַעְב ְדּ֖ךָך ָאִ֑בי ַו ֨ ַנּ ֶגּד־֔לוֹ ֵ֖את ִדְּב ֵ֥רי ֲאֹד ִֽניַ :ו ֖יּ ֹאֶמר
שׁ ָאִ֨חינוּ
אֶכלַ :ו ֕נּ ֹאֶמר ֥ל ֹא נוּ ַ֖כל ָל ֶ֑ר ֶדת ִאם־ ֵי ֩
ָאִ֑בינוּ ֻ֖שׁבוּ ִשְׁברוּ־ ָ֥לנוּ ְמַעט־ ֽ ֹ
ת ְפּ ֵ֣ני ָה ִ ֔אישׁ ְוָאִ֥חינוּ ַהָקֹּ֖טן ֵאי ֶ֥ננּוּ
ַהָקֹּ֤טן ִא ָ֨תּנ֙וּ ְו ָי ַ֔ר ְדנוּ ִכּי־ ֣ל ֹא נוַּ֗כל ִל ְראוֹ ֙
ִאָֽתּנוַּ :ו ֛יּ ֹאֶמר ַעְב ְדּ ךָ֥ך ָאִ֖בי ֵא ֵ֑לינוּ ַאֶ֣תּם ְי ַדְע ֶ֔תּם ִ֥כּי ְשׁ ַ֖נ ִים ָֽיְל ָדה־ִ֥לּי ִאְשׁ ִ ֽתּי:
אַ֕מר ַ֖אךְך ָטֹ֣רף ֹט ָ֑רף ְו ֥ל ֹא ְרִאיִ֖תיו ַעד־ֵֽה ָנּה :וְּלַקְחֶ֧תּם
ַו ֵיּ ֵ֤צא ָֽהֶאָח֙ד ֵֽמִא ִ֔תּי ָֽו ֹ
אָלה:
ַגּם־ֶאת־ֶ֛זה ֵמִ֥ﬠם ָפּ ַ֖ני ְו ָק ָ֣רהוּ ָא֑סוֹן ְוֽהוֹ ַר ְדֶ֧תּם ֶאת־ֵֽשׂיָבִ֛תי ְבּ ָר ָ֖ﬠה ְשׁ ֽ ֹ
ְוַע ָ֗תּה ְכֹּבִא֙י ֶאל־ַעְב ְדּ ךָ֣ך ָא ִ֔בי ְוַה ַ֖נַּער ֵאי ֶ֣ננּוּ ִא ָ ֑תּנוּ ְו ַנְפ֖שׁוֹ ְקשׁוּ ָ֥רה ְב ַנְפֽשׁוֹ:
ְוָה ָ֗יה ִכּ ְראוֹ֛תוֹ ִכּי־ֵ֥אין ַה ַ֖נַּער ָו ֵ ֑מת ְוהוֹ ִ֨רידוּ ֲﬠָב ֶ֜דיךָך ֶאת־ֵשׂי ַ֨בת ַעְב ְדּ ךָ֥ך ָאִ֛בינוּ
אָלהִ֤ :כּי ַעְב ְדּ ךָ ֙ך ָע ַ֣רב ֶאת־ַה ֔ ַנַּער ֵמִ֥ﬠם ָאִ֖בי ֵלאֹ֑מר ִאם־ ֤ל ֹא ֲאִבי ֶ ֨אנּ֙וּ
ְבּ ָי ֖גוֹן ְשׁ ֽ ֹ
ֵאֶ֔ליךָך ְוָחָ֥טאִתי ְלָאִ֖בי ָכּל־ַה ָיּ ִ ֽמיםְ :וַע ָ֗תּה ֵֽיֶשׁב־ ָ֤נא ַעְב ְדּ ךָ ֙ך ַ֣תַּחת ַה ֔ ַנַּער ֶ֖ﬠֶבד
ַֽלאֹד ִ֑ני ְוַה ַ֖נַּער ַ֥יַעל ִעם־ֶאָֽחיוִ :כּי־ֵאי ךְ ֙ך ֶֽאֱﬠ ֶ֣לה ֶאל־ָא ִ֔בי ְוַה ַ֖נַּער ֵאי ֶ֣ננּוּ ִאִ֑תּי
ֶ֚פּן ֶא ְרֶ֣אה ָב ָ֔רע ֲאֶ֥שׁר ִיְמָ֖צא ֶאת־ָא ִ ֽביְ :ו ֽל ֹא־ ָיֹ֨כל יוֵֹ֜סף ְלִהְתַאֵ֗פּק ְלֹ֤כל
שׁ ִא֔תּוֹ ְבִּהְת ַו ַ֥דּע
ם ָעָ֔ליו ַו ִיְּק ָ֕רא הוִֹ֥ציאוּ ָכל־ִ֖אישׁ ֵֽמָע ָ֑לי ְול ֹא־ ָ֤ﬠַמד ִאי ֙
ַה ִנָּצִּבי ֙
יוֵֹ֖סף ֶאל־ֶאָֽחיוַ :ו ִיֵּ֥תּן ֶאת־ֹק֖לוֹ ִבְּב ִ֑כי ַו ִיְּשְׁמ֣עוּ ִמְצ ַ֔ר ִים ַו ִיְּשַׁ֖מע ֵ֥בּית ַפּ ְרֹֽעה:
ַו ֨יּ ֹאֶמר יוֹ ֵ֤סף ֶאל־ֶאָחי֙ו ֲא ִ֣ני יוֵֹ֔סף ַה֥עוֹד ָאִ֖בי ָ֑חי ְול ֹא־ ָֽיְכ֤לוּ ֶאָחי֙ו ַֽלֲﬠ ֣נוֹת
א֔תוֹ ִ֥כּי ִנְבֲה֖לוּ ִמָפּ ָֽניוַ :ו ֨יּ ֹאֶמר יוֵֹ֧סף ֶאל־ֶא ָ֛חיו ְגּשׁוּ־ ָ֥נא ֵא ַ֖לי ַו ִיּ ָ֑גּשׁוּ ַו ֗יּ ֹאֶמר
ֹ
אִ֖תי ִמְצ ָֽר ְיָמהְ :וַעָ֣תּה ׀ ַאל־ֵתּ ָ֣ﬠְצ֗בוּ ְוַאל־
ֲא ִנ֙י יוֵֹ֣סף ֲאִחיֶ֔כם ֲאֶשׁר־ְמַכ ְרֶ֥תּם ֹ
אִ֖תי ֵ ֑ה ָנּה ִ֣כּי ְל ִ ֽמְח ָ֔יה ְשָׁלַ֥ח ִני ֱאֹלִ֖הים ִלְפ ֵני ֶֽכם:
ִ֨יַח֙ר ְבּ ֵ֣ﬠי ֵניֶ֔כם ִ ֽכּי־ְמַכ ְרֶ֥תּם ֹ
ִכּי־ֶ֛זה ְשׁ ָנַ֥ת ִים ָֽה ָר ָ֖ﬠב ְבּ ֶ֣ק ֶרב ָה ָ ֑א ֶרץ ְועוֹ֙ד ָחֵ֣משׁ ָשׁ ֔ ִנים ֲאֶ֥שׁר ֵאין־ָח ִ֖רישׁ

ם ִלְפ ֵניֶ֔כם ָל֥שׂוּם ָל ֶ֛כם ְשֵׁא ִ֖רית ָבּ ָ ֑א ֶרץ וְּלַֽהֲח ֣יוֹת ָלֶ֔כם
ְוָק ִ ֽצירַ :ו ִיְּשָׁל ֵ֤ח ִני ֱאֹלִהי ֙
אִת֙י ֵ֔ה ָנּה ִ֖כּי ָֽהֱאֹלִ֑הים ַו ְיִשׂיֵ֨מ ִני
ִלְפֵליָ֖טה ְגֹּד ָֽלהְ :וַע ָ֗תּה ֽל ֹא־ַא ֶ֞תּם ְשַׁלְח ֶ ֤תּם ֹ
ְל ָ ֜אב ְלַפ ְרֹ֗עה וְּלָאדוֹ֙ן ְלָכל־ֵבּי֔תוֹ וּמֵ֖שׁל ְבָּכל־ֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםַֽ :מֲהר ֘וּ ַֽוֲﬠ֣לוּ ֶאל־
ָאִב֒י ַֽוֲאַמ ְרֶ֣תּם ֵאָ֗ליו ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ִבּ ְנ ךָ֣ך יוֵֹ֔סף ָשַׂ֧מ ִני ֱאֹלִ֛הים ְלָא ֖דוֹן ְלָכל־ִמְצ ָ֑ר ִים
ְר ָ֥דה ֵא ַ֖לי ַאל־ַֽתֲּﬠֹֽמדְ :ו ָֽיַשְׁבָ֣תּ ְבֶֽא ֶרץ־ ֗גֶּשׁן ְוָה ִ֤ייָת ָקרוֹ֙ב ֵאַ֔לי ַא ָ֕תּה וָּב ֶ֖ניךָך
אְת ךָ ֙ך ָ֔שׁם ִכּי־֛עוֹד ָחֵ֥משׁ
וְּב ֵ֣ני ָב ֶ֑ניךָך ְו ֽצ ֹא ְנ ךָ֥ך וְּב ָֽק ְר֖ךָך ְוָכל־ֲאֶשׁר־ ָֽלךְךְ :וִכְלַכְּלִ֤תּי ֽ ֹ
ם ֹר֔אוֹת
ָשׁ ִ֖נים ָר ָ֑ﬠב ֶפּן־ִתּ ָוּ ֵ֛רשׁ ַאָ֥תּה וֵּֽביְת֖ךָך ְוָכל־ֲאֶשׁר־ ָֽלךְךְ :וִה ֵ֤נּה ֵֽﬠי ֵניֶכ ֙
ְוֵעי ֵ֖ני ָאִ֣חי ִב ְנ ָיִ֑מין ִכּי־ִ֖פי ַֽהְמ ַדֵ֥בּר ֲאֵלי ֶֽכםְ :וִה ַגּ ְדֶ֣תּם ְלָא ִ֗בי ֶאת־ָכּל־ְכּבוֹ ִד֙י
ְבִּמְצ ַ֔ר ִים ְוֵ֖את ָכּל־ֲאֶ֣שׁר ְרִאי ֶ ֑תם וּ ִ ֽמַה ְר ֶ ֛תּם ְוֽהוֹ ַר ְדֶ֥תּם ֶאת־ָאִ֖בי ֵֽה ָנּהַ :ו ִיֹּ֛פּל
ַעל־ַצ ְוּא ֵ֥רי ִב ְנ ָֽיִמן־ָאִ֖חיו ַו ֵ֑יְּבְךּ וּ ִ֨ב ְנ ָיִ֔מן ָבּ ָ֖כה ַעל־ַצ ָוּא ָֽריוַ :ו ְי ַנֵ֥שּׁק ְלָכל־ֶאָ֖חיו
ה ֵלאֹ֔מר
ַו ֵ֣יְּבְךּ ֲﬠֵל ֶ ֑הם ְוַ֣אֲח ֵרי ֵ֔כן ִדְּבּ ֥רוּ ֶאָ֖חיו ִאֽתּוְֹ :וַהֹ֣קּל ִנְשַׁ֗מע ֵ֤בּית ַפּ ְרֹע ֙
ה ֶאל־יוֵֹ֔סף
ָ֖בּאוּ ֲאֵ֣חי יוֹ ֵ֑סף ַו ִיּיַט֙ב ְבֵּעי ֵ֣ני ַפ ְרֹ֔עה וְּבֵעי ֵ֖ני ֲﬠָב ָֽדיוַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ַפּ ְרֹע ֙
ֱאֹ֥מר ֶאל־ַאֶ֖חיךָך ֣ז ֹאת ֲﬠ֑שׂוּ ַֽטֲﬠנ֙וּ ֶאת־ְבִּ֣ﬠי ְרֶ֔כם ֽוְּלכוּ־ֹ֖באוּ ַ֥א ְרָצה ְכּ ָֽנַען :וְּק֧חוּ
ֶאת־ֲאִבי ֶ֛כם ְוֶאת־ָֽבֵּתּי ֶ֖כם וֹּ֣באוּ ֵא ָ֑לי ְוֶאְתּ ָ֣נה ָלֶ֗כם ֶאת־טוּ֙ב ֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים
ם ֵמ ֶ ֨א ֶרץ ִמְצ ַ֜ר ִים
ְוִאְכ֖לוּ ֶאת־ֵ֥חֶלב ָהָֽא ֶרץְ :וַאָ֥תּה ֻצ ֵ֖וּיָתה ֣ז ֹאת ֲﬠ֑שׂוּ ְקֽחוּ־ָלֶכ ֩
ם ְוִלְנֵשׁיֶ֔כם וּ ְנָשׂאֶ֥תם ֶאת־ֲאִבי ֶ֖כם וָּבאֶֽתםְ :ו ֵ֣ﬠיְנֶ֔כם ַאל־ָתֹּ֖חס
ֲﬠ ָג֗לוֹת ְלַטְפֶּכ ֙
ַעל־ְכֵּלי ֶ֑כם ִכּי־֛טוּב ָכּל־ֶ֥א ֶרץ ִמְצ ַ֖ר ִים ָל ֶ֥כם ֽהוּאַ :ו ַֽיֲּﬠשׂוּ־ֵכ֙ן ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ִיּ ֵ֨תּן
ָלֶ֥הם יוֹ ֵ֛סף ֲﬠ ָג֖לוֹת ַעל־ִ֣פּי ַפ ְרֹ֑עה ַו ִיֵּ֥תּן ָל ֶ ֛הם ֵצ ָ֖דה ַל ָֽדּ ֶרךְךְ :לֻכ ָ֥לּם ָנ ַ ֛תן ָלִ֖אישׁ
ֲחִל֣פוֹת ְשָׂמֹ֑לת וְּלִב ְנ ָיִ֤מן ָנַת֙ן ְשֹׁ֣לשׁ ֵמ֣אוֹת ֶ֔כֶּסף ְוָחֵ֖משׁ ֲחִלֹ֥פת ְשָׂמֹֽלת:
תֹ֡נת
ת ֲﬠָשׂ ָ֣רה ֲחֹמ ִ֔רים ֹֽנְשִׂ֖אים ִמ֣טּוּב ִמְצ ָ֑ר ִים ְו ֶ֣ﬠֶשׂר ֲא ֹ
וְּלָאִ֞ביו ָשׁ ַ֤לח ְכּז ֹא ֙
את ָ֣בּר ָו ֶ֧לֶחם וָּמ ֛זוֹן ְלָאִ֖ביו ַל ָֽדּ ֶרךְךַ :ו ְיַשׁ ַ֥לּח ֶאת־ֶאָ֖חיו ַו ֵיּ ֵ֑לכוּ ַו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵל ֶ֔הם
ֹֽ֠נְשׂ ֹ p
ַֽאל־ִתּ ְר ְגּ ֖זוּ ַבּ ָֽדּ ֶרךְךַֽ :ו ַֽיֲּﬠ֖לוּ ִמִמְּצ ָ֑ר ִים ַו ָיֹּ֨בא֙וּ ֶ֣א ֶרץ ְכּ ֔ ַנַען ֶֽאל־ ַֽיֲﬠֹ֖קב ֲאִביֶֽהם:
ַו ַיּ ִ֨גּדוּ ֜לוֹ ֵלאֹ֗מר ֚עוֹד יוֵֹ֣סף ַ֔חי ְוִכי־֥הוּא מֵ֖שׁל ְבָּכל־ֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ַו ָ֣יָּפג ִל֔בּוֹ
ִ֥כּי ל ֹא־ֶֽהֱאִ֖מין ָלֶֽהםַ :ו ְי ַדְבּ ֣רוּ ֵאָ֗ליו ֵ֣את ָכּל־ ִדְּב ֵ֤רי יוֵֹס֙ף ֲאֶ֣שׁר ִדֶּ֣בּר ֲאֵל ֶ֔הם
א֑תוֹ ַוְתִּ֕חי ֖רוּ ַח ַֽיֲﬠֹ֥קב ֲאִביֶֽהם:
א ֶאת־ָ֣הֲﬠ ָג֔לוֹת ֲאֶשׁר־ָשׁ ַ֥לח יוֵֹ֖סף ָלֵ֣שׂאת ֹ
ַו ַיּ ְר ֙
ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַ֛רב עוֹד־יוֵֹ֥סף ְבּ ִ֖ני ָ֑חי ֵֽאְל ָ֥כה ְוֶא ְרֶ֖אנּוּ ְבֶּ֥ט ֶרם ָאֽמוּתַ :ו ִיּ ַ֤סּע

שַּׁבע ַו ִיּ ְזַ֣בּח ְזָבִ֔חים ֵֽלאֹלֵ֖הי ָאִ֥ביו ִיְצָֽחק:
ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְוָכל־ֲאֶשׁר־֔לוֹ ַו ָיּ ֖ב ֹא ְבֵּ֣א ָרה ָ ֑
את ַהַ֔לּ ְיָלה ַו ֖יּ ֹאֶמר ַֽיֲﬠֹ֣קב ׀ ַֽיֲﬠֹ֑קב ַו ֖יּ ֹאֶמר
ַו ֨יּ ֹאֶמר ֱאֹלִ֤הים ׀ ְל ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְבַּמ ְר ֣ ֹ
א ֵֽמ ְר ָ֣דה ִמְצ ַ֔ר ְיָמה ִ ֽכּי־ְל֥גוֹי
ִה ֵֽנּ ִניַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ָֽאֹנִ֥כי ָהֵ֖אל ֱאֹלֵ֣הי ָאִ֑ביךָך ַאל־ִתּי ָר ֙
ָגּ ֖דוֹל ֲא ִ ֽשׂיְמ ךָ֥ך ָֽשׁםָֽ :אֹנִ֗כי ֵא ֵ֤רד ִעְמּ ךָ ֙ך ִמְצ ַ֔ר ְיָמה ְוָֽאֹנִ֖כי ַֽאַעְל ךָ֣ך ַגם־ָעֹ֑לה ְויוֵֹ֕סף
שַׁבע ַו ִיְּשׂ֨אוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ֶאת־
ָיִ֥שׁית ָי ֖דוֹ ַעל־ֵעי ֶֽניךָךַ :ו ָ֥יּ ָקם ַֽיֲﬠֹ֖קב ִמְבֵּ֣אר ָ ֑
ם ְוֶאת־ ְנֵשׁי ֶ֔הם ָֽבֲּﬠ ָג֕לוֹת ֲאֶשׁר־ָשׁ ַ֥לח ַפּ ְרֹ֖עה ָלֵ֥שׂאת
ַֽיֲﬠֹ֣קב ֲאִבי ֶ֗הם ְוֶאת־ַטָפּ ֙
ֹ
ם ֲאֶ֤שׁר ָֽרְכשׁ֙וּ ְבֶּ֣א ֶרץ ְכּ ֔ ַנַען ַו ָיֹּ֖באוּ
אֽתוַֹ :ו ִיְּק֣חוּ ֶאת־ִמְק ֵני ֶ֗הם ְוֶאת־ ְרכוָּשׁ ֙
ִמְצ ָ֑ר ְיָמה ַֽיֲﬠֹ֖קב ְוָכל־ ַז ְר֥עוֹ ִאֽתּוָֹ :בָּ֞ניו וְּב ֵ֤ני ָבָני֙ו ִא֔תּוֹ ְבֹּנ ָ ֛תיו וְּב֥נוֹת ָבּ ָ֖ניו
ְוָכל־ ַז ְר֑עוֹ ֵהִ֥ביא ִא֖תּוֹ ִמְצ ָֽר ְיָמהְ :ו ֵ ֨אֶלּה ְשׁ֧מוֹת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ַהָבִּ֥אים
ִמְצ ַ֖ר ְיָמה ַֽיֲﬠֹ֣קב וָּב ָ֑ניו ְבֹּ֥כר ַֽיֲﬠֹ֖קב ְראוֵּֽבן :וְּב ֵ֖ני ְראוּ ֵ֑בן ֲח֥נוֹךְך וַּפ֖לּוּא ְוֶחְצֹ֥רן
אַהד ְו ָיִ֣כין ְוֹ֑צַחר ְוָשׁ֖אוּל ֶבּן־ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִֽנית:
ְוַכ ְר ִ ֽמי :וְּב ֵ֣ני ִשְׁמ֗עוֹן ְימוֵּ֧אל ְו ָיִ֛מין ְו ֖ ֹ
וְּב ֵ֖ני ֵל ִ֑וי ֵֽגּ ְר֕שׁוֹן ְקָ֖הת וְּמ ָר ִֽרי :וְּב ֵ֣ני ְיהוּ ָ֗דה ֵ֧ﬠר ְואוֹ ָ֛נ ן ְוֵשׁ ָ֖לה ָו ֶ֣פ ֶרץ ָו ָ֑ז ַרח ַו ָ֨יָּמת
ֵ֤ﬠר ְואוֹ ָנ֙ן ְבֶּ֣א ֶרץ ְכּ ֔ ַנַען ַו ִיְּה ֥יוּ ְב ֵני־ ֶ֖פ ֶרץ ֶחְצֹ֥רן ְוָחֽמוּל :וְּב ֵ֖ני ִיָשּׂשׂ ָ֑כר תּוֹ ָ֥לע
וֻּפ ָ֖וּה ְו ֥יוֹב ְוִשְׁמֹֽרן :וְּב ֵ֖ני ְזֻב֑לוּן ֶ֥ס ֶרד ְוֵא֖לוֹן ְו ַיְחְלֵֽאלֵ֣ :אֶלּה ׀ ְבּ ֵ֣ני ֵל ָ ֗אה ֲאֶ֨שׁר
ָֽיְל ָ֤דה ְל ַֽיֲﬠֹק֙ב ְבַּפ ַ֣דּן ֲא ָ֔רם ְוֵ֖את ִדּי ָ֣נה ִב֑תּוֹ ָכּל־ ֶ֧נֶפשׁ ָבּ ָ֛ניו וְּבנוָֹ֖תיו ְשֹׁלִ֥שׁים
ְוָשֹֽׁלשׁ :וְּב ֵ֣ני ָ֔גד ִצְפ ֥יוֹן ְוַח ִ֖גּי שׁוּ ִ֣ני ְוֶאְצֹ֑בּן ֵע ִ֥רי ַֽוֲארוֹ ִ֖די ְוַא ְרֵא ִ ֽלי :וְּב ֵ֣ני ָאֵ֗שׁר
ִיְמ ָ֧נה ְו ִיְשָׁ֛וה ְו ִיְשׁ ִ֥וי וְּב ִרי ָ֖ﬠה ְוֶ֣שׂ ַרח ֲאֹח ָ ֑תם וְּב ֵ֣ני ְב ִריָ֔עה ֶ֖חֶבר וַּמְלִכּיֵֽאל:
ה ְל ַֽיֲﬠֹ֔קב ֵ֥שׁשׁ
ֵ֚אֶלּה ְבּ ֵ֣ני ִזְלָ֔פּה ֲאֶשׁר־ ָנַ֥תן ָלָ֖בן ְלֵלָ֣אה ִב֑תּוֹ ַוֵ֤תֶּלד ֶאת־ ֵ ֨אֶלּ ֙
ם
ֶעְשׂ ֵ֖רה ָֽנֶפשְׁ :בּ ֵ֤ני ָרֵחל ֙ ֵ֣אֶשׁת ַֽיֲﬠֹ֔קב יוֵֹ֖סף וִּב ְנ ָי ִ ֽמןַ :ו ִיּ ָוּ ֵ֣לד ְליוֵֹס֘ף ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ַzר ִי ֒
אן ֶאת־ְמ ַנֶ֖שּׁה ְוֶאת־ֶאְפ ָֽר ִים:
ֲאֶ֤שׁר ָֽיְל ָדה־לּ֙וֹ ָֽאְס ֔ ַנת ַבּת־֥פּוִֹטי ֶ֖פ ַרע ֹכֵּ֣הן ֑ ֹ
וְּב ֵ֣ני ִב ְנ ָיִ֗מן ֶ֤בַּלע ָו ֶ֨בֶכ֙ר ְוַאְשׁ ֵ֔בּל ֵגּ ָ֥רא ְו ַֽנֲﬠָ֖מן ֵאִ֣חי ָו ֑ר ֹאשׁ ֻמִ֥פּים ְוֻחִ֖פּים ָוָֽא ְר ְדּ:
ֵ֚אֶלּה ְבּ ֵ֣ני ָרֵ֔חל ֲאֶ֥שׁר ֻי ַ֖לּד ְל ַֽיֲﬠֹ֑קב ָכּל־ ֶ֖נֶפשׁ ַא ְרָבּ ָ֥ﬠה ָעָֽשׂר :וְּב ֵני־ ָ֖דן ֻח ִ ֽשׁים:
וְּב ֵ֖ני ַנְפָתּ ִ֑לי ַיְחְצֵ֥אל ְוגוּ ִ֖ני ְו ֵ֥יֶצר ְוִשׁ ֵֽלּםֵ֚ :אֶלּה ְבּ ֵ֣ני ִבְל ָ֔הה ֲאֶשׁר־ ָנַ֥תן ָלָ֖בן
ְל ָרֵ֣חל ִבּ֑תּוֹ ַוֵ֧תֶּלד ֶאת־ ֵ ֛אֶלּה ְל ַֽיֲﬠֹ֖קב ָכּל־ ֶ֥נֶפשׁ ִשְׁב ָֽﬠהָ :כּל־ַ֠ה ֶ pנֶּפשׁ ַהָבּ ָ ֨אה
ה ֹֽיְצֵ֣אי ְי ֵר֔כוֹ ִמְלּ ַ֖בד ְנֵ֣שׁי ְבֵני־ ַֽיֲﬠֹ֑קב ָכּל־ ֶ֖נֶפשׁ ִשִׁ֥שּׁים ָוֵֽשׁשׁ:
ְל ַֽיֲﬠֹ֤קב ִמְצ ַ֨ר ְיָמ ֙
וְּב ֵ֥ני יוֹ ֵ֛סף ֲאֶשׁר־ ֻיַלּד־֥לוֹ ְבִמְצ ַ֖ר ִים ֶ֣נֶפשׁ ְשׁ ָ֑נ ִים ָכּל־ַה ֶ֧נֶּפשׁ ְלֵבית־ ַֽיֲﬠֹ֛קב

ַהָ֥בָּאה ִמְצ ַ֖ר ְיָמה ִשְׁב ִ ֽﬠיםְ :וֶאת־ ְיהוּ ָ֞דה ָשׁ ַ֤לח ְלָפ ָני֙ו ֶאל־יוֵֹ֔סף ְלהוֹֹ֥רת ְלָפ ָ֖ניו
֑גְּשׁ ָנה ַו ָיֹּ֖באוּ ַ֥א ְרָצה ֽגֶּשׁןַ :ו ֶיְּאֹ֤סר יוֵֹס֙ף ֶמ ְרַכְּב֔תּוֹ ַו ַ֛יַּעל ִל ְק ַֽראת־ ִיְשׂ ָרֵ֥אל ָאִ֖ביו
֑גְּשׁ ָנה ַו ֵיּ ָ֣רא ֵאָ֗ליו ַו ִיֹּפּל ֙ ַעל־ַצ ָוּא ָ֔ריו ַו ֵ֥יְּבְךּ ַעל־ַצ ָוּא ָ֖ריו ֽעוֹדַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל
ֶאל־יוֵֹ֖סף ָא֣מוָּתה ַה ָ֑פַּעם ַֽאֲח ֵר֙י ְראוִֹ֣תי ֶאת־ָפּ ֔ ֶניךָך ִ֥כּי ֽעוֹ ְד֖ךָך ָֽחיַ :ו ֨יּ ֹאֶמר יוֹ ֵ֤סף
אְמ ָ֣רה ֵאָ֗ליו ַאַ֧חי וֵּבית־
ֶאל־ֶאָחי֙ו ְוֶאל־ֵ֣בּית ָא ִ֔ביו ֶֽאֱﬠ ֶ֖לה ְוַא ִ֣גּי ָדה ְלַפ ְרֹ֑עה ְו ֽ ֹ
ם ֹ֣רֵעי ֔צ ֹאן ִ ֽכּי־ַא ְנֵ֥שׁי ִמ ְק ֶ֖נה ָה ֑יוּ
ָאִ֛בי ֲאֶ֥שׁר ְבֶּֽא ֶרץ־ְכּ ַ֖נַען ָ֥בּאוּ ֵא ָֽליְ :וָֽהֲא ָנִשׁי ֙
ְוצ ֹא ָ֧נם וְּב ָק ָ֛רם ְוָכל־ֲאֶ֥שׁר ָלֶ֖הם ֵה ִ ֽביאוְּ :וָה ָ֕יה ִ ֽכּי־ ִי ְק ָ֥רא ָל ֶ֖כם ַפּ ְרֹ֑עה ְוָאַ֖מר
ַמה־ַֽמֲּﬠֵשׂי ֶֽכםַֽ :וֲאַמ ְר ֶ֗תּם ַא ְנֵ֨שׁי ִמְק ֜ ֶנה ָה ֤יוּ ֲﬠָב ֶ֨די ךָ ֙ך ִמ ְנּעוּ ֵ֣רינוּ ְוַעד־ַ֔עָתּה ַגּם־
ֲא ַ֖נְחנוּ ַגּם־ֲאֹב ֵ ֑תינוּ ַֽבֲּﬠ֗בוּר ֵֽתְּשׁב֙וּ ְבֶּ֣א ֶרץ ֔גֶּשׁן ִכּי־ֽתוֲֹﬠַ֥בת ִמְצ ַ֖ר ִים ָכּל־ֹ֥רֵעה
ם ְוָכל־ֲאֶ֣שׁר
ה ַו ֗יּ ֹאֶמר ָא ִ֨בי ְוַאַ֜חי ְוצ ֹא ָ֤נם וְּבָק ָר ֙
ֽצ ֹאןַ :ו ָיּ ֣ב ֹא יוֵֹס֘ף ַו ַיּ ֵ֣גּד ְלַפ ְרֹע ֒
ָל ֶ֔הם ָ֖בּאוּ ֵמֶ֣א ֶרץ ְכּ ָ֑נַען ְוִה ָ֖נּם ְבֶּ֥א ֶרץ ֽגֶּשׁן :וִּמְקֵ֣צה ֶאָ֔חיו ָל ַ֖קח ֲחִמָ֣שּׁה ֲא ָנִ֑שׁים
ַו ַיִּצּ ֵ֖גם ִלְפ ֵ֥ני ַפ ְרֹֽעהַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ַפּ ְרֹ֛עה ֶאל־ֶאָ֖חיו ַמה־ַֽמֲּﬠֵשׂי ֶ֑כם ַו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ֶאל־
ַפּ ְרֹ֗עה ֹר ֵ֥ﬠה צ ֹא֙ן ֲﬠָב ֶ֔דיךָך ַגּם־ֲא ַ֖נְחנוּ ַגּם־ֲאבוֵֹֽתינוַּ :ו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ֶאל־ַפּ ְרֹ֗עה ָל ֣גוּר
ָבּ ָ ֘א ֶר֘ץ ָzבּאנ֒וּ ִכּי־ֵ֣אין ִמ ְרֶ֗עה ַלצּ ֹא֙ן ֲאֶ֣שׁר ַֽלֲﬠָב ֶ֔דיךָך ִ ֽכּי־ָכֵ֥בד ָֽה ָר ָ֖ﬠב ְבֶּ֣א ֶרץ ְכּ ָ֑נַען
ְוַע ָ ֛תּה ֵֽיְשׁבוּ־ ָ֥נא ֲﬠָב ֶ֖דיךָך ְבֶּ֥א ֶרץ ֽגֶּשׁןַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַפּ ְרֹ֔עה ֶאל־יוֵֹ֖סף ֵלאֹ֑מר ָאִ֥ביךָך
ם ְלָפ ֶ֣ניךָך ִ֔הוא ְבֵּמיַ֣טב ָה ָ ֔א ֶרץ הוֵֹ֥שׁב ֶאת־
ְוַאֶ֖חיךָך ָ֥בּאוּ ֵא ֶֽליךָךֶ֤ :א ֶרץ ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ם ַא ְנֵשׁי־ַ֔ח ִיל
ָאִ֖ביךָך ְוֶאת־ַא ֶ֑חיךָך ֵֽיְשׁב֙וּ ְבֶּ֣א ֶרץ ֔גֶּשׁן ְוִאם־ ָי ַ֗דְעָתּ ְו ֶישׁ־ָבּ ֙
ְוַשְׂמ ָ ֛תּם ָשׂ ֵ֥רי ִמ ְק ֶ֖נה ַעל־ֲאֶשׁר־ ִ ֽליַ :ו ָיּ ֵ֤בא יוֵֹס֙ף ֶאת־ ַֽיֲﬠֹ֣קב ָא ִ֔ביו ַֽו ַֽיֲּﬠִמ ֵ֖דהוּ
ִלְפ ֵ֣ני ַפ ְרֹ֑עה ַו ְיָ֥ב ֶרךְך ַֽיֲﬠֹ֖קב ֶאת־ַפּ ְרֹֽעהַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ַפּ ְרֹ֖עה ֶאל־ ַֽיֲﬠֹ֑קב ַכָּ֕מּה ְיֵ֖מי
ְשׁ ֵ֥ני ַח ֶיּ ֽיךָךַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ַֽיֲﬠֹק֙ב ֶאל־ַפּ ְרֹ֔עה ְיֵמ֙י ְשׁ ֵ֣ני ְמגוּ ַ֔רי ְשׁלִ֥שׁים וְּמַ֖את ָשׁ ָ֑נה
ְמ ַ֣ﬠט ְו ָרִ֗עים ָהי֙וּ ְיֵמ֙י ְשׁ ֵ֣ני ַח ַ֔יּי ְו ֣ל ֹא ִהִ֗שּׂיגוּ ֶאת־ ְיֵמ֙י ְשׁ ֵנ֙י ַח ֵיּ ֣י ֲאֹב ַ֔תי ִבּיֵ֖מי
ְמ ֽגוּ ֵריֶֽהםַ :ו ְיָ֥ב ֶרךְך ַֽיֲﬠֹ֖קב ֶאת־ַפּ ְרֹ֑עה ַו ֵיֵּ֖צא ִמִלְּפ ֵ֥ני ַפ ְרֹֽעהַ :ויּוֵֹ֣שׁב יוֵֹס֘ף ֶאת־
ה ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ְבֵּמיַ֥טב ָהָ֖א ֶרץ ְבֶּ֣א ֶרץ
ָאִ֣ביו ְוֶאת־ֶאָחי֒ו ַו ִיּ ֵ֨תּן ָלֶ֤הם ֲאֻח ָזּ ֙
ַרְעְמ ֵ֑סס ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִצ ָ֥וּה ַפ ְרֹֽעהַ :ו ְיַכְל ֵ֤כּל יוֵֹס֙ף ֶאת־ָאִ֣ביו ְוֶאת־ֶאָ֔חיו ְוֵ֖את ָכּל־
אד
ֵ֣בּית ָאִ֑ביו ֶ֖לֶחם ְלִ֥פי ַהָֽטּףְ :ו ֶ֤לֶחם ֵאי֙ן ְבָּכל־ָה ָ ֔א ֶרץ ִ ֽכּי־ָכֵ֥בד ָֽה ָר ָ֖ﬠב ְמ ֑ ֹ
ם ְוֶ֣א ֶרץ ְכּ ֔ ַנַען ִמְפּ ֵ֖ני ָֽה ָר ָֽﬠבַ :ו ְיַל ֵ֣קּט יוֵֹ֗סף ֶאת־ָכּל־ַהֶ֨כֶּס֙ף
ַו ֵ֜תַּלהּ ֶ֤א ֶרץ ִמְצ ַ֨ר ִי ֙

שְׁב ִ֑רים ַו ָיֵּ֥בא יוֹ ֵ֛סף
ם וְּבֶ֣א ֶרץ ְכּ ֔ ַנַען ַבֶּ֖שֶּׁבר ֲאֶשׁר־ֵ֣הם ֽ ֹ
ַה ִנְּמ ָ֤צא ְבֶֽא ֶרץ־ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
תּם ַהֶ֗כֶּסף ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֘ר ִי֘ם וֵּמֶ֣א ֶרץ ְכּ ַ zנַע֒ן ַו ָיּ rב ֹאוּ֩
ֶאת־ַה ֶ֖כֶּסף ֵ֥בּיָתה ַפ ְרֹֽעהַ :ו ִיּ ֣ ֹ
ָכל־ִמְצ ַ֨ר ִים ֶאל־יוֹ ֵ֤סף ֵלאֹמ֙ר ָֽהָבה־ ָ֣לּנוּ ֶ֔לֶחם ְו ָ֥לָמּה ָנ֖מוּת ֶנ ְג ֶ֑דּךָך ִ֥כּי ָא ֵ֖פס
ָֽכֶּסףַ :ו ֤יּ ֹאֶמר יוֵֹס֙ף ָה֣בוּ ִמְקֵניֶ֔כם ְוֶאְתּ ָ֥נה ָל ֶ֖כם ְבִּמְק ֵני ֶ֑כם ִאם־ָא ֵ֖פס ָֽכֶּסף:
ם יוֵֹ֨סף ֶ֜לֶחם ַבּסּוִּ֗סים וְּבִמ ְק ֵ֥נה
ַו ָיִּ֣ביאוּ ֶאת־ִמְק ֵניֶה֘ם ֶאל־יוֵֹס֒ף ַו ִיֵּ֣תּן ָלֶה ֩
ם ְבָּכל־ִמְק ֵנ ֶ֔הם ַבָּשּׁ ָ֖נה
ַה ֛צּ ֹאן וְּבִמ ְק ֵ֥נה ַהָבּ ָ֖קר וַּֽבֲחֹמ ִ֑רים ַו ְי ַֽנֲה ֵ֤לם ַבֶּ֨לֶּח ֙
ַה ִ ֽהואַ :וִתּ ֹ
א ַו ָיֹּ֨באוּ ֵאָ֜ליו ַבָּשּׁ ָ֣נה ַהֵשּׁ ֗ ִנית ַו ֤יּ ֹאְמרוּ ל֙וֹ ֽל ֹא־
תּ֘ם ַהָשּׁ ָ֣נה ַהִהו ֒
ְנַכֵ֣חד ֵֽמֲאֹד ֔ ִני ִ֚כּי ִאם־ַ֣תּם ַהֶ֔כֶּסף וִּמ ְק ֵ֥נה ַהְבֵּהָ֖מה ֶאל־ֲאֹד ִ֑ני ֤ל ֹא ִנְשַׁא֙ר ִלְפ ֵ֣ני
ֲאֹד ֔ ִני ִבְּלִ֥תּי ִאם־ ְגּ ִו ָיֵּ֖תנוּ ְוַא ְדָמֵֽתנוָּ֧ :לָמּה ָנ֣מוּת ְלֵעי ֗ ֶניךָך ַגּם־ֲא ֨ ַנְחנ֙וּ ַגּם־
אָ֥תנוּ ְוֶאת־ַא ְדָמֵ֖תנוּ ַבּ ָ֑לֶּחם ְו ִֽנְה ֶ֞יה ֲא ַ֤נְחנוּ ְוַא ְדָמ ֵ֨תנ֙וּ ֲﬠָב ִ֣דים
ַא ְדָמ ֵ֔תנוּ ְק ֵֽנה־ ֹ
ה ְו ֣ל ֹא ָנ֔מוּת ְוָֽהֲא ָדָ֖מה ֥ל ֹא ֵתָֽשׁםַ :ו ִ֨יֶּקן יוֵֹ֜סף ֶאת־
ְלַפ ְרֹ֔עה ְוֶתן־ ֶ֗ז ַרע ְו ִֽנְח ֶי ֙
ם ִ֣אישׁ ָשׂ ֵ֔דהוּ ִ ֽכּי־ָח ַ֥זק ֲﬠֵלֶ֖הם
ם ְלַפ ְרֹ֔עה ִכּי־ָֽמְכ ֤רוּ ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ָכּל־ַא ְדַ֤מת ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
א֖תוֹ ֶֽלָע ִ֑רים ִמְקֵ֥צה ְגבוּל־
ָה ָר ָ֑ﬠב ַוְתִּ֥הי ָהָ֖א ֶרץ ְלַפ ְרֹֽעהְ :ו ֶ ֨את־ָהָ֔עם ֶֽהֱﬠִ֥ביר ֹ
ִמְצ ַ֖ר ִים ְוַעד־ָקֵֽצהוַּ֛ :רק ַא ְדַ֥מת ַהֹֽכֲּהִ֖נים ֣ל ֹא ָק ָ֑נה ִכּי֩ ֹ֨חק ַלֹֽכֲּהִ֜נים ֵמֵ֣את
ם ַפּ ְרֹ֔עה ַעל־ֵ֕כּן ֥ל ֹא ָֽמְכ ֖רוּ ֶאת־
ם ֲאֶ֨שׁר ָנַ֤תן ָלֶה ֙
ַפּ ְרֹ֗עה ְוָֽאְכ֤לוּ ֶאת־ֻחָקּ ֙
ַא ְדָמָֽתםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר יוֵֹס֙ף ֶאל־ָהָ֔עם ֵה֩ן ָק ֨ ִניִתי ֶאְת ֶ֥כם ַה ֛יּוֹם ְוֶאת־ַא ְדַמְת ֶ֖כם
את וּ ְנַתֶ֥תּם
ה ַבְּתּבוּ ֔ ֹ
ְלַפ ְרֹ֑עה ֵֽהא־ָל ֶ֣כם ֶ֔ז ַרע וּ ְז ַרְעֶ֖תּם ֶאת־ָֽהֲא ָדָֽמהְ :וָה ָי ֙
ם ְל ֶ֨ז ַרע ַהָשּׂ ֶ֧דה ֽוְּלָאְכְל ֶ֛כם ְו ַֽלֲאֶ֥שׁר
ֲחִמיִ֖שׁית ְלַפ ְרֹ֑עה ְוַא ְרַ֣בּע ַה ָיֹּ֡דת ִיְה ֶ֣יה ָלֶכ ֩
ְבָּֽבֵתּי ֶ֖כם ְו ֶֽלֱאֹ֥כל ְלַטְפּ ֶֽכםַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֖רוּ ֶֽהֱח ִי ָ ֑תנוּ ִנְמָצא־ֵח֙ן ְבֵּעי ֵ֣ני ֲאֹד ֔ ִני ְוָה ִ֥יינוּ
ק ַעד־ַה ֨יּוֹם ַה ֶ֜זּה ַעל־ַא ְדַ֥מת ִמְצ ַ֛ר ִים
אָ֣תהּ יוֵֹ֡סף ְלֹח ֩
ֲﬠָב ִ֖דים ְלַפ ְרֹֽעהַ :ו ָ֣יֶּשׂם ֹ
ם ְלַב ָ֔דּם ֥ל ֹא ָֽה ְיָ֖תה ְלַפ ְרֹֽעהַ :ו ֵ֧יֶּשׁב
ְלַפ ְרֹ֖עה ַלֹ֑חֶמשׁ ַ֞רק ַא ְדַ֤מת ַהֹֽכֲּה ִני ֙
אדַ :ו ְיִ֤חי ַֽיֲﬠֹק֙ב
ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ְבֶּ֥א ֶרץ ִמְצ ַ֖ר ִים ְבֶּ֣א ֶרץ ֑גֶּשׁן ַו ֵיָּֽאֲח ֣זוּ ָ֔בהּ ַו ִיְּפ ֥רוּ ַו ִיּ ְר֖בּוּ ְמ ֽ ֹ
ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ְשַׁ֥בע ֶעְשׂ ֵ֖רה ָשׁ ָ֑נה ַו ְיִ֤הי ְיֵמי־ ַֽיֲﬠֹק֙ב ְשׁ ֵ֣ני ַח ָ֔יּיו ֶ֣שַׁבע ָשׁ ֔ ִנים
ת ַו ִיּ ְק ָ֣רא ׀ ִלְב ֣נוֹ ְליוֵֹ֗סף
ְוַא ְרָבִּ֥ﬠים וְּמַ֖את ָשׁ ָֽנהַ :ו ִיְּק ְר֣בוּ ְיֵמי־ ִיְשׂ ָרֵא֘ל ָלמוּ ֒
ַו ֤יּ ֹאֶמר ל֙וֹ ִאם־ ֨ ָנא ָמ ָ֤צאִתי ֵח֙ן ְבֵּעי ֔ ֶניךָך ִשׂים־ ָ֥נא ָֽי ְד֖ךָך ַ֣תַּחת ְי ֵר ִ֑כי ְוָעִ֤שׂיָת
ִעָמּ ִד֙י ֶ֣חֶסד ֶֽוֱאֶ֔מת ַאל־ ָ֥נא ִתְקְבּ ֵ֖ר ִני ְבִּמְצ ָֽר ִיםְ :וָֽשַׁכְבִתּ֙י ִעם־ֲאֹב ַ֔תי וּ ְנָשׂא ַ֨ת ִנ֙י
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ִמִמְּצ ַ֔ר ִים וְּקַב ְרַ֖תּ ִני ִבְּק ֻֽב ָר ָ ֑תם ַויּ ֹאַ֕מר ָֽאֹנִ֖כי ֶאְעֶ֥שׂה ִכ ְדָב ֶֽרךָךַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ִהָֽשְּׁבָע ֙
ִ֔לי ַו ִיָּשַּׁ֖בע ֑לוֹ ַו ִיְּשַׁ֥תּחוּ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַעל־ ֥ר ֹאשׁ ַהִמָּֽטּהַ :ו ְי ִ֗הי ַֽאֲח ֵר֙י ַה ְדָּב ִ֣רים
ָה ֵ ֔אֶלּה ַו ֣יּ ֹאֶמר ְליוֵֹ֔סף ִה ֵ֥נּה ָאִ֖ביךָך ֹח ֶ֑לה ַו ִיּ ַ ֞קּח ֶאת־ְשׁ ֵ֤ני ָב ָני֙ו ִע֔מּוֹ ֶאת־ְמ ַנֶ֖שּׁה
ק ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ְוֶאת־ֶאְפ ָֽר ִיםַ :ו ַיּ ֵ֣גּד ְל ַֽיֲﬠֹ֔קב ַו ֕יּ ֹאֶמר ִה ֵ֛נּה ִבּ ְנ ךָ֥ך יוֵֹ֖סף ָ֣בּא ֵא ֶ֑ליךָך ַו ִיְּתַח ֵזּ ֙
ַו ֵ֖יֶּשׁב ַעל־ַהִמָּֽטּהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ַֽיֲﬠֹק֙ב ֶאל־יוֵֹ֔סף ֵ֥אל ַשׁ ַ֛דּי ִנ ְרָֽאה־ֵא ַ֥לי ְבּ֖לוּז ְבֶּ֣א ֶרץ
א ִ ֽתיַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֗לי ִה ְנ ִ֤ני ַמְפ ְר ךָ ֙ך ְוִה ְרִבּי ִ֔תךָך וּ ְנַתִ֖תּיךָך ִלְקַ֣הל ַעִ֑מּים
ְכּ ָ֑נַען ַו ְיָ֖ב ֶרךְך ֹ
ְו ֨ ָנַת ִ֜תּי ֶאת־ָהָ֧א ֶרץ ַה ֛זּ ֹאת ְל ַז ְרֲﬠ ךָ֥ך ַֽאֲח ֶ֖ריךָך ֲאֻח ַ֥זּת עוֹ ָֽלםְ :וַע ָ֡תּה ְשׁ ֵֽני־ָב ֶ rני ךָ ֩ך
ם וְּמ ַנֶ֔שּׁה
ַה ֽנּוָֹל ִ֨דים ְל֜ךָך ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֗ר ִים ַעד־ֹבִּ֥אי ֵא ֶ֛ליךָך ִמְצ ַ֖ר ְיָמה ִלי־ ֵ ֑הם ֶאְפ ַ֨ר ִי ֙
ִכּ ְראוֵּ֥בן ְוִשְׁמ֖עוֹן ִֽיְהיוּ־ ִ ֽלי :וּֽמוַֹל ְדְתּ ךָ֛ך ֲאֶשׁר־הוֹ ַ֥ל ְדָתּ ַֽאֲח ֵריֶ֖הם ְל ךָ֣ך ִֽיְה ֑יוּ ַ֣ﬠל
ה ָעַ֨לי ָרֵ֜חל ְבֶּ֤א ֶרץ
ֵ֧שׁם ֲאֵחי ֶ ֛הם ִי ָֽקּ ְר֖אוּ ְבּ ַֽנֲחָלָֽתםַֽ :וֲא ִ֣ני ׀ ְבֹּבִ֣אי ִמַפּ ָ֗דּן ֵrמָת ֩
ם ְבּ ֶ֣ד ֶרךְך ֶאְפ ָ֔רת
ְכּ ֨ ַנַע֙ן ַבּ ֶ֔דּ ֶרךְך ְבּ֥עוֹד ִכְּב ַרת־ֶ֖א ֶרץ ָל ֣ב ֹא ֶאְפ ָ֑רָתה ָֽוֶאְקְבּ ֶ֤רָה ָשּׁ ֙
ִ֖הוא ֵ֥בּית ָֽלֶחםַ :ו ַ֥יּ ְרא ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֶאת־ְבּ ֵ֣ני יוֹ ֵ֑סף ַו ֖יּ ֹאֶמר ִמי־ֵֽאֶלּהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר יוֵֹס֙ף
ֶאל־ָא ִ֔ביו ָבּ ַ֣ני ֵ֔הם ֲאֶשׁר־ ָֽנַתן־ִ֥לי ֱאֹלִ֖הים ָבּ ֶ֑זה ַויּ ֹאַ֕מר ָֽקֶחם־ ָ֥נא ֵא ַ֖לי
ם ֵאָ֔ליו ַו ִיַּ֥שּׁק
אָת ֙
ַֽוֲאָֽב ֲר ֵֽכםְ :וֵעי ֵ֤ני ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ָֽכְּב ֣דוּ ִמ ֔זּ ֶֹקן ֥ל ֹא יוּ ַ֖כל ִל ְר֑אוֹת ַו ַיּ ֵ֤גּשׁ ֹ
אה ָפ ֶ֖ניךָך ֣ל ֹא ִפ ָ֑לְּלִתּי ְוִה ֨ ֵנּה
ָלֶ֖הם ַו ְיַחֵ֥בּק ָלֶֽהםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֶאל־יוֵֹ֔סף ְר ֥ ֹ
אָ֖תם ֵמִ֣ﬠם ִבּ ְר ָ֑כּיו ַו ִיְּשַׁ֥תּחוּ
אִ֛תי ֱאֹלִ֖הים ַ֥גּם ֶאת־ ַז ְר ֶֽﬠךָךַ :ויּוֵֹ֥צא יוֹ ֵ֛סף ֹ
ֶה ְרָ֥אה ֹ
ם ֶאת־ֶאְפ ַ֤ר ִים ִ ֽבּיִמינ֙וֹ ִמְשּׂ ֣מ ֹאל
ְלַא ָ֖פּיו ָֽא ְרָצהַ :ו ִיּ ַ֣קּח יוֵֹס֘ף ֶאת־ְשׁ ֵניֶה ֒
ח ִיְשׂ ָר ֵ ֨אל
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוֶאת־ְמ ַנֶ֥שּׁה ִבְשׂמ ֹא֖לוֹ ִמיִ֣מין ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ַיּ ֵ֖גּשׁ ֵא ָֽליוַ :ו ִיְּשַׁל ֩
ם ְו֣הוּא ַהָצִּ֔עיר ְוֶאת־ְשׂמ ֹא֖לוֹ ַעל־ ֣ר ֹאשׁ
ֶאת־ ְיִמי ֜נוֹ ַו ָ֨יֶּשׁת ַעל־ ֤ר ֹאשׁ ֶאְפ ַ֨ר ִי ֙
שּׁה ִשֵׂכּל ֙ ֶאת־ ָי ָ֔דיו ִ֥כּי ְמַנֶ֖שּׁה ַהְבּֽכוֹרַ :ו ְיָ֥ב ֶרךְך ֶאת־יוֵֹ֖סף ַויּ ֹא ַ ֑מר ָֽהֱאֹל ִ֡הים
ְמַנ ֶ ֑
א ִ֔תי ֵֽמעוֹ ִ֖די
ם ָֽהֹר ֶ֣ﬠה ֹ
ֲאֶשׁ֩ר ִהְתַהְלּ֨כוּ ֲאֹבַ֤תי ְלָפ ָני֙ו ַאְב ָרָ֣הם ְו ִיְצָ֔חק ָֽהֱאֹלִהי ֙
ם ְו ִי ָקּ ֵ֤רא
א ִ֜תי ִמָכּל־ ָ֗רע ְיָב ֵר֘ךְך ֶאת־ַה ְנָּע ִרי ֒
ַעד־ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַ :הַמְּלָא ךְ ֩ך ַהֹגּ ֵ ֨אל ֹ
ם ְשִׁ֔מי ְוֵ֥שׁם ֲאֹבַ֖תי ַאְב ָרָ֣הם ְו ִיְצ ָ֑חק ְו ִי ְד֥גּוּ ָלֹ֖רב ְבּ ֶ֥ק ֶרב ָהָֽא ֶרץַ :ו ַ֣יּ ְרא יוֵֹ֗סף
ָבֶה ֙
ִ ֽכּי־ ָיִ֨שׁית ָאִ֧ביו ַיד־ ְיִמי֛נוֹ ַעל־ ֥ר ֹאשׁ ֶאְפ ַ֖ר ִים ַו ֵ֣יּ ַרע ְבֵּעי ָ֑ניו ַו ִיְּתֹ֣מךְך ַיד־ָא ִ֗ביו
א ָ ֛תהּ ֵמ ַ֥ﬠל ר ֹאשׁ־ֶאְפ ַ֖ר ִים ַעל־ ֥ר ֹאשׁ ְמ ַנֶֽשּׁהַ :ו ֧יּ ֹאֶמר יוֹ ֵ֛סף ֶאל־ָאִ֖ביו
ְלָהִ֥סיר ֹ
ל ֹא־ ֵ֣כן ָאִ֑בי ִכּי־ ֶ֣זה ַהְבֹּ֔כר ִ֥שׂים ְי ִ ֽמי ְנ֖ךָך ַעל־ר ֹאֽשׁוַֹ :ו ְיָמֵ֣אן ָא ִ֗ביו ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ָי ַ֤דְעִתּי

ְב ִנ֙י ָי ַ֔דְעִתּי ַגּם־֥הוּא ִֽיְה ֶיה־ְלּ ָ֖ﬠם ְו ַגם־֣הוּא ִי ְג ָ֑דּל ְואוָּ֗לם ָאִ֤חיו ַהָקֹּט֙ן ִי ְג ַ֣דּל
ִמֶ֔מּנּוּ ְו ַז ְר֖עוֹ ִיְה ֶ֥יה ְמ ֽל ֹא־ַהגּוֹ ִֽיםַ :ו ְי ָ֨ב ֲרֵ֜כם ַבּ ֣יּוֹם ַההוּ֘א ֵלאמוֹ֒ר ְבּ֞ךָך ְיָב ֵ֤רךְך
שּׁה ַו ָ֥יֶּשׂם ֶאת־ֶאְפ ַ֖ר ִים ִלְפ ֵ֥ני
ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֵלאֹ֔מר ְי ִ ֽשְׂמ ךָ֣ך ֱאֹל ִ֔הים ְכֶּאְפ ַ֖ר ִים ְוִכְמ ַנ ֶ ֑
ם ִעָמֶּ֔כם
ְמַנֶֽשּׁהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֶאל־יוֵֹ֔סף ִה ֵ֥נּה ָֽאֹנִ֖כי ֵ ֑מת ְוָה ָ֤יה ֱאֹלִהי ֙
ְוֵהִ֣שׁיב ֶאְתֶ֔כם ֶאל־ֶ֖א ֶרץ ֲאֹֽבֵתי ֶֽכםַֽ :וֲא ֗ ִני ָנַ֧תִתּי ְל ךָ֛ך ְשׁ ֶ֥כם ַאַ֖חד ַעל־ַא ֶ֑חיךָך
ֲאֶ֤שׁר ָל ַ ֨קְחִתּ֙י ִמ ַ֣יּד ָֽהֱאֹמ ִ֔רי ְבַּח ְרִ֖בּי וְּבַקְשׁ ִ ֽתּיַ :ו ִיּ ְק ָ֥רא ַֽיֲﬠֹ֖קב ֶאל־ָבּ ָ֑ניו ַו ֗יּ ֹאֶמר
ֵהָֽאְספ֙וּ ְוַא ִ֣גּי ָדה ָלֶ֔כם ֵ ֛את ֲאֶשׁר־ ִי ְק ָ֥רא ֶאְת ֶ֖כם ְבַּֽאֲח ִ֥רית ַה ָיּ ִ ֽמיםִ :ה ָֽקְּב֥צוּ
ְוִשְׁמ֖עוּ ְבּ ֵ֣ני ַֽיֲﬠֹ֑קב ְוִשְׁמ֖עוּ ֶאל־ ִיְשׂ ָרֵ֥אל ֲאִבי ֶֽכםְ :ראוֵּב֙ן ְבֹּ֣כ ִרי ַ ֔אָתּה ֹכִּ֖חי
ם ַאל־תּוֹ ַ֔תר ִ֥כּי ָעִ֖ליָת ִמְשְׁכֵּ֣בי
ְו ֵראִ֣שׁית אוֹ ִ֑ני ֶ֥יֶתר ְשֵׂ֖את ְו ֶ֥יֶתר ָֽﬠזַ֤ :פַּחז ַכַּ֨מּ ִי ֙
ָאִ֑ביךָך ָ֥אז ִח ַ֖לְּלָתּ ְיצוִּ֥ﬠי ָע ָֽלהִ :שְׁמ֥עוֹן ְוֵל ִ֖וי ַאִ֑חים ְכּ ֵ֥לי ָחָ֖מס ְמֵכֹֽרֵתיֶֽהם:
ם ָ֣ה ְרגוּ ִ ֔אישׁ
ם ַאל־ָתּ ֣ב ֹא ַנְפִ֔שׁי ִבְּקָה ָ֖לם ַאל־ֵתַּ֣חד ְכֹּב ִ֑די ִ֤כּי ְבַאָפּ ֙
ְבֹּס ָד ֙
שָׁתה ֲאַחְלּ ֵ֣קם ְבּ ַֽיֲﬠֹ֔קב
ם ִ֣כּי ָ֔עז ְוֶעְב ָרָ֖תם ִ֣כּי ָק ָ ֑
וִּב ְרֹצ ָ֖נם ִעְקּרוּ־ֽשׁוֹרָ :א ֤רוּר ַאָפּ ֙
א ְי ֶ֑ביךָך ִיְשַֽׁתֲּח ֥ווּ
ה יוֹ ֣דוּךָך ַאֶ֔חיךָך ָֽי ְד֖ךָך ְבֹּ֣ע ֶרף ֽ ֹ
ַֽוֲאִפיֵ֖צם ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :יהוּ ָ֗דה ַאָתּ ֙
ה ְיהוּ ָ֔דה ִמֶ֖טּ ֶרף ְבּ ִ֣ני ָע ִ֑ליָת ָכּ ַ֨רע ָרַ֧בץ ְכַּא ְר ֵ֛יה וְּכָלִ֖ביא
ְל֖ךָך ְבּ ֵ֥ני ָא ִ ֽביךָך֤ :גּוּר ַא ְר ֵי ֙
ִ֥מי ְיִקיֶֽמנּוּֽ :ל ֹא־ ָי֥סוּר ֵ֨שֶׁב֙ט ִ ֽמיהוּ ָ֔דה וְּמֹח ֵ֖קק ִמֵ֣בּין ַר ְג ָ֑ליו ַ֚ﬠד ִ ֽכּי־ ָי ֣ב ֹא ִשׁיֹ֔לה
ת ֑נוֹ ִכּ ֵ֤בּס ַבּ ַ֨יּ ִי֙ן
אְס ִ֤רי ַל ֶ֨גֶּפ֙ן ִעיֹ֔רה ]ִעי֔רוֹ[ ְוַלֽשּׂ ֵר ָ֖קה ְבּ ִ֣ני ֲא ֹ
ְו֖לוֹ ִיְקַּ֥הת ַע ִ ֽמּיםֹ ֽ :
תה ]סוּֽתוֹ[ַ :חְכִליִ֥לי ֵעי ַ֖נ ִים ִמ ָ֑יּ ִין ֽוְּלֶבן־ִשׁ ַ֖נּ ִים ֵֽמָח ָֽלב:
ְלֻב֔שׁוֹ וְּב ַדם־ֲﬠ ָנִ֖בים סוּ ֽ ֹ
א ְל֣חוֹף ֳא ִנ ֔יֹּת ְו ַי ְרָכ֖תוֹ ַעל־ִציֹֽדןִ :יָשּׂשׂ ָ֖כר ֲחֹ֣מר
ְזבוֻּ֕לן ְל֥חוֹף ַיִ֖מּים ִיְשֹׁ֑כּן ְוהוּ ֙
ה ִ֣כּי ֔טוֹב ְוֶאת־ָהָ֖א ֶרץ ִ֣כּי ָנ ֵ֑ﬠָמה ַו ֵ֤יּט
ָ֑גּ ֶרם ֹרֵ֖בץ ֵ֥בּין ַֽהִמְּשְׁפָּֽת ִיםַ :ו ַ֤יּ ְרא ְמ ֻנָח ֙
ִשְׁכמ֙וֹ ִלְסֹ֔בּל ַו ְיִ֖הי ְלַמס־ֹע ֵֽבדָ֖ :דּן ָי ִ֣דין ַע֑מּוֹ ְכַּאַ֖חד ִשְׁבֵ֥טי ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :יִהי־ ָד֙ן
א ַרח ַהנֵּשׁ ךְ ֙ך ִעְקֵּבי־֔סוּס ַו ִיֹּ֥פּל ֹֽרְכ֖בוֹ ָאֽחוֹר:
ָנָ֣חשׁ ֲﬠֵלי־ ֶ֔ד ֶרךְך ְשִׁפיֹ֖פן ֲﬠֵלי־ ֑ ֹ
ִ ֽלישׁוּ ָֽﬠְת֖ךָך ִק ִ֥וּיִתי ְיה ָֽוֹהָ֖ :גּד ְגּ ֣דוּד ְיגוּ ֶ֑דנּוּ ְו֖הוּא ָי ֻ֥גד ָע ֵֽקבֵֽ :מָאֵ֖שׁר ְשֵׁמ ָ֣נה
ַלְח֑מוֹ ְו֥הוּא ִיֵ֖תּן ַֽמֲﬠ ַד ֵנּי־ֶֽמֶלךְךַ :נְפָתִּ֖לי ַא ָיּ ָ֣לה ְשֻׁל ָ֑חה ַהֹנֵּ֖תן ִאְמ ֵרי־ָֽשֶׁפרֵ֤ :בּן
ת יוֵֹ֔סף ֵ֥בּן ֹפּ ָ֖רת ֲﬠֵלי־ ָ֑ﬠ ִין ָבּ ֕נוֹת ָֽצֲﬠ ָ֖דה ֲﬠֵלי־ֽשׁוּרַֽ :ו ְיָֽמ ֲר ֻ֖רהוּ ָוֹ֑רבּוּ
ֹפּ ָר ֙
ַֽו ִיְּשְׂטֻ֖מהוּ ַֽבֲּﬠ ֵ֥לי ִח ִ ֽצּיםַ :וֵ֤תֶּשׁב ְבֵּאיָת֙ן ַקְשׁ֔תּוֹ ַו ָיֹּ֖פזּוּ ְזֹר ֵ֣ﬠי ָי ָ֑דיו ִמי ֵד֙י ֲאִ֣ביר
ַֽיֲﬠֹ֔קב ִמָ֥שּׁם ֹר ֶ֖ﬠה ֶ֥אֶבן ִיְשׂ ָרֵֽאלֵ :מ ֵ ֨אל ָא ִ֜ביךָך ְו ַיְע ְז ֶ֗רָךּ ְוֵ֤את ַשׁ ַדּ֙י ִֽויָ֣ב ֲרֶ֔כָךּ ִבּ ְרֹ֤כת

ם ֵמָ֔על ִבּ ְרֹ֥כת ְתּ֖הוֹם ֹרֶ֣בֶצת ָ ֑תַּחת ִבּ ְרֹ֥כת ָשׁ ַ֖ד ִים ָו ָֽרַחםִ :בּ ְרֹ֣כת ָא ִ֗ביךָך
ָשַׁ֨מ ִי ֙
ָֽגְּבר֙וּ ַעל־ִבּ ְרֹ֣כת הוֹ ַ֔רי ַֽﬠד־ַֽתֲּא ַ֖ות ִגְּבֹ֣עת עוֹ ָ֑לם ִ ֽתְּה ֶ֨יי ֙ן ָ ְל ֣ר ֹאשׁ יוֵֹ֔סף וְּלָק ְדֹ֖קד
ְנ ִ֥זיר ֶאָֽחיוִ :בּ ְנ ָיִמי֙ן ְזֵ֣אב ִיְט ָ֔רף ַבֹּ֖בֶּקר ֣י ֹאַכל ַ֑ﬠד ְוָל ֶ֖ﬠ ֶרב ְיַח ֵ֥לּק ָשׁ ָֽללָ :כּל־
ם ַו ְיָ֣ב ֶרךְך
שׂר ֠ ְו pז ֹאת ֲאֶשׁר־ ִדּ ֶ֨בּר ָלֶ֤הם ֲאִביֶה ֙
ֵ ֛אֶלּה ִשְׁבֵ֥טי ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְשׁ ֵ֣נים ָע ָ ֑
ם ֲא ִנ֙י ֶֽנֱאָ֣סף
אָֽתםַ :ו ְיַ֣צו אוֹ ָ֗תם ַו ֤יּ ֹאֶמר ֲאֵלֶה ֙
אוֹ ָ֔תם ִ֛אישׁ ֲאֶ֥שׁר ְכִּב ְרָכ֖תוֹ ֵבּ ַ֥רךְך ֹ
אִ֖תי ֶאל־ֲאֹב ָ ֑תי ֶ ֨אל־ַהְמָּע ָ֔רה ֲאֶ֥שׁר ִבְּשׂ ֵ֖דה ֶעְפ ֥רוֹן ַֽהִח ִ ֽתּי:
ֶאל־ַעִ֔מּי ִקְב ֥רוּ ֹ
ַבְּמָּע ָ֞רה ֲאֶ֨שׁר ִבְּשׂ ֵ֧דה ַהַמְּכֵפּ ָ֛לה ֲאֶשׁר־ַעל־ְפּ ֵ֥ני ַמְמ ֵ֖רא ְבֶּ֣א ֶרץ ְכּ ָ֑נַען ֲאֶשׁ֩ר
ָק ֨ ָנה ַאְב ָר ָ֜הם ֶאת־ַהָשּׂ ֶ֗דה ֵמ ֵ ֛את ֶעְפֹ֥רן ַֽהִחִ֖תּי ַֽלֲאֻח ַזּת־ ָֽקֶברָ֣ :שָׁמּה ָֽקְּב֞רוּ
ת ָשׂ ָ֣רה ִאְשׁ֔תּוֹ ָ֚שָׁמּה ָֽקְב ֣רוּ ֶאת־ ִיְצָ֔חק ְוֵ֖את ִרְב ָ֣קה ִאְשׁ֑תּוֹ
ֶאת־ַאְב ָר ָ֗הם ְוֵא ֙
ְוָ֥שָׁמּה ָקַ֖ב ְרִתּי ֶאת־ֵלָֽאהִ :מ ְק ֵ֧נה ַהָשּׂ ֶ֛דה ְוַהְמָּע ָ֥רה ֲאֶשׁר־֖בּוֹ ֵמֵ֥את ְבּ ֵני־ֵֽחת:
ַו ְי ַ֤כל ַֽיֲﬠֹק֙ב ְלַצֹ֣וּת ֶאת־ָבּ ֔ ָניו ַו ֶֽיֱּאֹ֥סף ַר ְג ָ֖ליו ֶאל־ַהִמּ ָ֑טּה ַו ִיּ ְג ַ֖וע ַו ֵיָּ֥אֶסף ֶאל־
ַעָֽמּיוַ :ו ִיֹּ֥פּל יוֵֹ֖סף ַעל־ְפּ ֵ֣ני ָאִ֑ביו ַו ֵ֥יְּבְךּ ָע ָ֖ליו ַו ִיַּשּׁק־ֽלוַֹ :ו ְיַ֨צו יוֹ ֵ֤סף ֶאת־ֲﬠָב ָדי֙ו
ֶאת־ָהֹ֣רְפ ִ ֔אים ַֽלֲחֹ֖נט ֶאת־ָאִ֑ביו ַו ַֽיַּח ְנ֥טוּ ָהֹֽרְפִ֖אים ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיְּמְלאוּ־ל֙וֹ
א֛תוֹ ִמְצ ַ֖ר ִים ִשְׁבִ֥ﬠים ֽיוֹם:
ַא ְרָבִּ֣ﬠים ֔יוֹם ִ֛כּי ֵ֥כּן ִיְמְל֖אוּ ְיֵ֣מי ַֽהֲח ֻנִ֑טים ַו ִיְּב֥כּוּ ֹ
ַו ַֽיַּעְבר֙וּ ְיֵ֣מי ְבִכי֔תוֹ ַו ְי ַדֵ֣בּר יוֵֹ֔סף ֶאל־ֵ֥בּית ַפּ ְרֹ֖עה ֵלאֹ֑מר ִאם־ ֨ ָנא ָמ ָ֤צאִתי ֵח֙ן
ְבּ ֵ֣ﬠי ֵניֶ֔כם ַדְּבּרוּ־ ֕ ָנא ְבָּא ְז ֵ֥ני ַפ ְרֹ֖עה ֵלאֹֽמרָ :אִ֞בי ִהְשִׁבּי ַ֣ﬠ ִני ֵלאֹ֗מר ִה ֵ֣נּה ָֽאֹנִכ ֘י
ת ְבִּקְב ִ֗רי ֲאֶ֨שׁר ָכּ ִ֤ריִתי ִל֙י ְבֶּ֣א ֶרץ ְכַּ֔נַען ָ֖שָׁמּה ִתְּקְבּ ֵ֑רִני ְוַע ָ֗תּה ֶֽאֱﬠֶלה־ ָ֛נּא
ֵמ ֒
ְוֶאְקְבּ ָ֥רה ֶאת־ָאִ֖בי ְוָאֽשׁוָּבהַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ַפּ ְרֹ֑עה ֲﬠ ֵ֛לה וְּקֹ֥בר ֶאת־ָאִ֖ביךָך ַֽכֲּאֶ֥שׁר
ה ִז ְק ֵ֣ני
ִהְשִׁבּי ֶֽﬠךָךַ :ו ַ֥יַּעל יוֵֹ֖סף ִלְקֹ֣בּר ֶאת־ָאִ֑ביו ַו ַֽיֲּﬠ֨לוּ ִא֜תּוֹ ָכּל־ַעְב ֵ֤די ַפ ְרֹע ֙
ם
ֵבי֔תוֹ ְוֹ֖כל ִז ְק ֵ֥ני ֶֽא ֶרץ־ִמְצ ָֽר ִיםְ :וֹכל ֙ ֵ֣בּית יוֵֹ֔סף ְוֶאָ֖חיו וֵּ֣בית ָאִ֑ביו ַ֗רק ַטָפּ ֙
ְוצ ֹא ָ֣נם וְּבָק ָ֔רם ָֽﬠ ְז֖בוּ ְבֶּ֥א ֶרץ ֽגֶּשׁןַ :ו ַ֣יַּעל ִע֔מּוֹ ַגּם־ ֶ֖רֶכב ַגּם־ ָֽפּ ָרִ֑שׁים ַו ְיִ֥הי
אדַ :ו ָיֹּ֜באוּ ַעד־ֹ֣גּ ֶרן ָֽהָאָ֗טד ֲאֶשׁ֙ר ְבּ ֵ֣ﬠֶבר ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ַו ִ֨יְּסְפּדוּ־ָ֔שׁם
ַֽהַֽמֲּח ֶ֖נה ָכֵּ֥בד ְמ ֽ ֹ
אד ַו ַ֧יַּעשׂ ְלָאִ֛ביו ֵ֖אֶבל ִשְׁב ַ֥ﬠת ָי ִ ֽמיםַ :ו ַ֡יּ ְרא יוֵֹשׁ֩ב ָה ָ ֨א ֶרץ
ִמְס ֵ֛פּד ָגּ ֥דוֹל ְוָכֵ֖בד ְמ ֑ ֹ
ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ֜ ִני ֶאת־ָה ֵ ֗אֶבל ְבּ ֨גֹ ֶר֙ן ָֽהָאָ֔טד ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ֵֽאֶבל־ָכֵּ֥בד ֶ֖זה ְלִמְצ ָ֑ר ִים ַעל־ֵ֞כּן
הּ ָאֵ֣בל ִמְצ ַ֔ר ִים ֲאֶ֖שׁר ְבּ ֵ֥ﬠֶבר ַה ַיּ ְר ֵֽדּןַ :ו ַֽיֲּﬠ֥שׂוּ ָב ָ֖ניו ֑לוֹ ֵ֖כּן ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִצ ָֽוּם:
ָק ָ֤רא ְשָׁמ ֙
א֔תוֹ ִבְּמָע ַ֖רת ְשׂ ֵ֣דה ַהַמְּכֵפּ ָ֑לה ֲאֶ֣שׁר
א֤תוֹ ָב ָני֙ו ַ֣א ְרָצה ְכּ ֔ ַנַען ַו ִיְּקְבּ ֣רוּ ֹ
ַו ִיְּשׂ֨אוּ ֹ

ה ַאְב ָר ָ֨הם ֶאת־ַהָשּׂ ֶ֜דה ַֽלֲאֻח ַזּת־ ֶ ֗קֶבר ֵמ ֵ ֛את ֶעְפֹ֥רן ַֽהִחִ֖תּי ַעל־ְפּ ֵ֥ני ַמְמ ֵֽרא:
ָק ָנ ֩
ה ֣הוּא ְוֶאָ֔חיו ְוָכל־ָֽהֹעִ֥לים ִא֖תּוֹ ִלְקֹ֣בּר ֶאת־ָאִ֑ביו ַֽאֲח ֵ֖רי
ַו ָ֨יָּשׁב יוֹ ֵ֤סף ִמְצ ַ֨ר ְיָמ ֙
ָקְב ֥רוֹ ֶאת־ָא ִ ֽביוַ :ו ִיּ ְר֤אוּ ֲאֵֽחי־יוֵֹס֙ף ִכּי־ֵ֣מת ֲאִבי ֶ֔הם ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ֥לוּ ִיְשְׂטֵ֖מנוּ יוֹ ֵ֑סף
אֽתוַֹ :ו ְיַצ ֕וּוּ ֶאל־יוֵֹ֖סף ֵלאֹ֑מר
ְוָהֵ֤שׁב ָיִשׁי֙ב ָ֔לנוּ ֵ֚את ָכּל־ָ֣ה ָרָ֔עה ֲאֶ֥שׁר ָגַּ֖מְלנוּ ֹ
ָאִ֣ביךָך ִצ ָ֔וּה ִלְפ ֵ֥ני מוֹ֖תוֹ ֵלאֹֽמרֹ :כּה־ ֽת ֹאְמ ֣רוּ ְליוֵֹ֗סף ָ֣א ֡ ָנּא ָ֣שׂא ֠ ָנא ֶ֣פַּשׁע ַא ֶ֤חיךָך
ה ָ֣שׂא ֔ ָנא ְל ֶ֥פַשׁע ַעְב ֵ֖די ֱאֹלֵ֣הי ָאִ֑ביךָך ַו ֵ֥יְּבְךּ
ם ִ ֽכּי־ ָר ָ֣ﬠה ְגָמ֔לוּךָך ְוַעָתּ ֙
ְוַחָטּאָת ֙
יוֵֹ֖סף ְבּ ַדְבּ ָ֥רם ֵא ָֽליוַ :ו ֵֽיְּלכ֙וּ ַגּם־ֶאָ֔חיו ַֽו ִיְּפּ֖לוּ ְלָפ ָ֑ניו ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ִה ֶ֥נּנּוּ ְל֖ךָך ַֽלֲﬠָב ִֽדים:
ַו ֧יּ ֹאֶמר ֲאֵל ֶ ֛הם יוֵֹ֖סף ַאל־ִתּי ָ֑ראוּ ִ֛כּי ֲהַ֥תַחת ֱאֹלִ֖הים ָֽא ִניְ :וַא ֶ֕תּם ֲחַשְׁבֶ֥תּם
ם ֲחָשָׁ֣בהּ ְלֹ֔טָבה ְלַ֗מַען ֲﬠ֛שׂה ַכּ ֥יּוֹם ַה ֶ֖זּה ְלַֽהֲחֹ֥ית ַעם־ ָֽרב:
ָע ַ֖לי ָר ָ֑ﬠה ֱאֹלִהי ֙
ְוַעָתּ ֙
ה ַאל־ִתּי ָ֔ראוּ ָֽאֹנ ִ֛כי ֲאַכְל ֵ֥כּל ֶאְת ֶ֖כם ְוֶֽאת־ַטְפּ ֶ֑כם ַו ְי ַנֵ֣חם אוֹ ָ֔תם ַו ְי ַדֵ֖בּר
ַעל־ִלָֽבּםַ :ו ֵ֤יֶּשׁב יוֵֹס֙ף ְבִּמְצ ַ֔ר ִים ֖הוּא וֵּ֣בית ָאִ֑ביו ַו ְיִ֣חי יוֵֹ֔סף ֵמָ֥אה ָו ֶ֖ﬠֶשׂר
ָשׁ ִֽניםַ :ו ַ֤יּ ְרא יוֵֹס֙ף ְלֶאְפ ַ֔ר ִים ְבּ ֵ֖ני ִשֵׁלִּ֑שׁים ַ֗גּם ְבּ ֵ֤ני ָמִכי֙ר ֶבּן־ְמַנֶ֔שּׁה ֻיְלּ ֖דוּ ַעל־
ִבּ ְר ֵ֥כּי יוֵֹֽסףַ :ו ֤יּ ֹאֶמר יוֵֹס֙ף ֶאל־ֶאָ֔חיו ָֽאֹנִ֖כי ֵ ֑מת ֵֽואֹלִ֞הים ָפֹּ֧קד ִיְפֹ֣קד ֶאְתֶ֗כם
ם ִמן־ָהָ֣א ֶרץ ַה ֔זּ ֹאת ֶאל־ָה ָ ֕א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ִנְשׁ ַ֛בּע ְלַאְב ָרָ֥הם ְל ִיְצָ֖חק
ְוֶֽהֱﬠ ָ֤לה ֶאְתֶכ ֙
ם ֶאְתֶ֔כם
ֽוְּל ַֽיֲﬠֹֽקבַ :ו ַיְּשַׁ֣בּע יוֵֹ֔סף ֶאת־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵלאֹ֑מר ָפֹּ֨קד ִיְפֹ֤קד ֱאֹלִהי ֙
א֔תוֹ
ְוַֽהֲﬠִלֶ֥תם ֶאת־ַעְצֹמַ֖תי ִמ ֶֽזּהַ :ו ָ֣יָּמת יוֵֹ֔סף ֶבּן־ֵמָ֥אה ָו ֶ֖ﬠֶשׂר ָשׁ ִ֑נים ַו ַֽיַּח ְנ֣טוּ ֹ
ת ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַהָבִּ֖אים ִמְצ ָ֑ר ְיָמה ֵ֣את
ַו ִ֥יּיֶשׂם ָֽבָּא ֖רוֹן ְבִּמְצ ָֽר ִיםְ :ו ֵ ֗אֶלּה ְשׁמוֹ ֙
ַֽיֲﬠֹ֔קב ִ֥אישׁ וֵּבי֖תוֹ ָֽבּאוְּ :ראוֵּ֣בן ִשְׁמ֔עוֹן ֵל ִ֖וי ִֽויהוּ ָֽדהִ :יָשּׂשׂ ָ֥כר ְזבוּ ֻ֖לן וִּב ְנ ָי ִ ֽמן:
ָ֥דּן ְו ַנְפָתִּ֖לי ָ֥גּד ְוָאֵֽשׁרַ :ו ְי ִ֗הי ָכּל־ ֶ֛נֶפשׁ ֹֽיְצֵ֥אי ֶֽי ֶרךְך־ ַֽיֲﬠֹ֖קב ִשְׁבִ֣ﬠים ָ֑נֶפשׁ ְויוֵֹ֖סף
ָה ָ֥יה ְבִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ָ֤יָּמת יוֵֹס֙ף ְוָכל־ֶאָ֔חיו ְוֹ֖כל ַה ֥דּוֹר ַהֽהוּא :וְּב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ָפּ ֧רוּ
אָֽתםַ :ו ָ֥יּ ָקם ֶֽמֶלךְך־ָח ָ֖דשׁ
אד ַוִתָּמּ ֵ֥לא ָהָ֖א ֶרץ ֹ
אד ְמ ֑ ֹ
ַֽו ִיְּשׁ ְר֛צוּ ַו ִיּ ְר֥בּוּ ַו ַֽיַּעְצ֖מוּ ִבְּמ ֣ ֹ
ַעל־ִמְצ ָ֑ר ִים ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ ָי ַ֖דע ֶאת־יוֵֹֽסףַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ֶאל־ַע֑מּוֹ ִה ֗ ֵנּה ַ֚ﬠם ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ה
ַ֥רב ְוָע֖צוּם ִמֶֽמּנּוָּ֥ :הָבה ִֽנְּתַחְכָּ֖מה ֑לוֹ ֶפּן־ ִי ְר ֶ֗בּה ְוָה ָ֞יה ִ ֽכּי־ִת ְק ֶ֤רא ָנה ִמְלָחָמ ֙
שׂ ְנ ֵ ֔אינוּ ְו ִנְלַחם־ָ֖בּנוּ ְוָע ָ֥לה ִמן־ָהָֽא ֶרץַ :ו ָיִּ֤שׂימוּ ָעָלי֙ו ָשׂ ֵ֣רי
א ַעל־ ֣ ֹ
ְונוֹ ַ֤סף ַגּם־הוּ ֙
תם ְוֶאת־
ת ְלַפ ְרֹ֔עה ֶאת־ִפּ ֖ ֹ
ִמִ֔סּים ְלַ֥מַען ַעֹנּ֖תוֹ ְבִּסְבֹל ָ ֑תם ַו ִ֜יֶּבן ָע ֵ֤רי ִמְסְכּנוֹ ֙
א֔תוֹ ֵ֥כּן ִי ְרֶ֖בּה ְו ֵ֣כן ִיְפֹ֑רץ ַו ָיּ ֻ ֕קצוּ ִמְפּ ֵ֖ני ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ַֽרַעְמֵֽססְ :ו ַֽכֲאֶשׁ֙ר ְיַע ֣נּוּ ֹ

ַו ַֽיֲּﬠִ֧בדוּ ִמְצ ַ֛ר ִים ֶאת־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְבּ ָֽפ ֶרךְךַ :ו ְיָֽמ ֲר֨רוּ ֶאת־ַח ֵיּי ֶ֜הם ַֽבֲּﬠֹב ָ֣דה ָקָ֗שׁה
ְבֹּ֨חֶמ֙ר וִּבְלֵב ֔ ִנים וְּבָכל־ֲﬠֹב ָ֖דה ַבָּשּׂ ֶ֑דה ֵ֚את ָכּל־ֲﬠֹ֣ב ָד ָ֔תם ֲאֶשׁר־ ָֽﬠְב ֥דוּ ָבֶ֖הם
ת ִשְׁפ ָ֔רה
ְבּ ָֽפ ֶרךְךַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֶ֣מֶלךְך ִמְצ ַ֔ר ִים ַֽלְמ ַיְלֹּ֖דת ָֽהִעְב ִרֹ֑יּת ֲאֶ֨שׁר ֵ֤שׁם ָֽהַאַח ֙
ְוֵ֥שׁם ַהֵשּׁ ִ֖נית פּוּ ָֽﬠהַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ְבּ ַיֶלּ ְדֶכ֙ן ֶאת־ָ֣הִעְב ִר ֔יּוֹת וּ ְרִאיֶ֖תן ַעל־ָֽהָאְב ָ֑נ ִים
ת ֶאת־
א֔תוֹ ְוִאם־ַ֥בּת ִ֖הוא ָוָֽח ָיהַ :וִתּי ֶ֤ראן ָ◌ ַֽהְמ ַיְלֹּד ֙
א ַֽוֲהִמֶ֣תּן ֹ
ִאם־ֵ֥בּן הוּ ֙
שׁר ִדֶּ֥בּר ֲאֵליֶ֖הן ֶ֣מֶלךְך ִמְצ ָ֑ר ִים ַוְתַּח ֶ֖יּין ָ◌ ֶאת־
ָ֣הֱאֹל ִ֔הים ְו ֣ל ֹא ָע֔שׂוּ ַֽכֲּא ֶ ֛
ם ַֽלְמ ַיְלֹּ֔דת ַו ֣יּ ֹאֶמר ָל ֶ֔הן ַמ ֥דּוּ ַע ֲﬠִשׂיֶ֖תן ַה ָדָּ֣בר
ַה ְיָל ִֽדיםַ :ו ִיּ ְק ָ֤רא ֶֽמֶלךְך־ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ת ֶאל־ַפּ ְרֹ֔עה ִ֣כּי ֧ל ֹא ַכ ָנִּ֛שׁים
ַה ֶ֑זּה ַוְתַּח ֶ֖יּין ָ◌ ֶאת־ַה ְיָל ִֽדיםַ :ותּ ֹאַ֤מ ְרן ָ◌ ַֽהְמ ַיְלֹּד ֙
ַהִמְּצ ִר ֖יֹּת ָֽהִעְב ִרֹ֑יּת ִ ֽכּי־ָח ֣יוֹת ֵ֔ה ָנּה ְבֶּ֨ט ֶרם ָתּ֧בוֹא ֲאֵל ֶ ֛הן ַֽהְמ ַי ֶ֖לּ ֶדת ְו ָי ָֽלדוּ:
אדַ :ו ְי ִ֕הי ִ ֽכּי־ ָֽי ְר֥אוּ ַֽהְמ ַיְלֹּ֖דת
ַו ֵ֥יּיֶטב ֱאֹלִ֖הים ַֽלְמ ַיְלֹּ֑דת ַו ִ֧יּ ֶרב ָה ָ֛ﬠם ַו ַֽיַּעְצ֖מוּ ְמ ֽ ֹ
ֶאת־ָֽהֱאֹלִ֑הים ַו ַ֥יַּעשׂ ָלֶ֖הם ָבּ ִ ֽתּיםַ :ו ְיַ֣צו ַפּ ְרֹ֔עה ְלָכל־ַע֖מּוֹ ֵלאֹ֑מר ָכּל־ַהֵ֣בּן
ה ַתְּשִׁליֻ֔כהוּ ְוָכל־ַהַ֖בּת ְתַּח ֽיּוּןַ :ו ֵ֥יֶּלךְך ִ֖אישׁ ִמֵ֣בּית ֵל ִ֑וי ַו ִיּ ַ֖קּח
א ָר ֙
ַה ִיּ֗לּוֹד ַה ְי ֨ ֹ
את֙וֹ ִכּי־֣טוֹב ֔הוּא ַֽוִתְּצְפּ ֵ֖נהוּ
ֶאת־ַבּת־ֵל ִֽויַ :וַ֥תַּהר ָֽהִאָ֖שּׁה ַוֵ֣תֶּלד ֵ֑בּן ַוֵ֤תּ ֶרא ֹ
ְשֹׁלָ֥שׁה ְי ָר ִ ֽחיםְ :ול ֹא־ ָֽיְכ ָ֣לה עוֹ֘ד ַהְצִּפינ֒וֹ ַו ִ ֽתּ ַֽקּח־ל֙וֹ ֵ֣תַּבת ֹ֔גֶּמא ַוַתְּחְמ ָ֥רה
ארַ :וֵֽתַּתַ֥צּב
הּ ֶאת־ַה ֶ֔יֶּלד ַוָ֥תֶּשׂם ַבּ֖סּוּף ַעל־ְשׂ ַ֥פת ַה ְי ֽ ֹ
ַֽבֵחָ֖מר וַּב ָ֑זֶּפת ַוָ֤תֶּשׂם ָבּ ֙
אר
ה ִל ְרֹ֣חץ ַעל־ַה ְי ֔ ֹ
ֲאֹח֖תוֹ ֵֽמ ָרֹ֑חק ְל ֵדָ֕עה ַמה־ ֵֽיָּעֶ֖שׂה ֽלוַֹ :ו ֵ ֤תּ ֶרד ַבּת־ַפּ ְרֹע ֙
ה ְבּ֣תוֹךְך ַה֔סּוּף ַוִתְּשׁ ַ֥לח
אר ַו ֵ ֤תּ ֶרא ֶאת־ַהֵתָּב ֙
הְלֹ֖כת ַעל־ ַ֣יד ַה ְי ֑ ֹ
ְו ַֽנֲﬠֹרֶ֥תיָה ֽ ֹ
ח ַוִתּ ְרֵ֣אהוּ ֶאת־ַה ֶ֔יֶּלד ְוִה ֵנּה־ ַ֖נַער ֹבּ ֶ֑כה ַוַתְּחֹ֣מל
ֶאת־ֲאָמָ֖תהּ ַוִתָּקֶּֽחָהַ :וִתְּפַתּ ֙
ה ַֽהֵאֵ֗לךְך
ָעָ֔ליו ַו ֕תּ ֹאֶמר ִמ ַיְּל ֵ֥די ָֽהִעְב ִ֖רים ֶֽזהַ :ו ֣תּ ֹאֶמר ֲאֹחת֘וֹ ֶאל־ַבּת־ַפּ ְרֹע ֒
ְו ָק ָ֤ראִתי ָל ךְ ֙ך ִאָ֣שּׁה ֵמי ֔ ֶנֶקת ִ֖מן ָֽהִעְב ִרֹ֑יּת ְוֵתי ִ֥נק ָ֖לךְך ֶאת־ַה ָֽיֶּלדַ :ו ֽתּ ֹאֶמר־ ָ֥להּ
ַבּת־ַפּ ְרֹ֖עה ֵ֑לִכי ַו ֵ֨תֶּל ךְ ֙ך ָֽהַעְלָ֔מה ַוִתּ ְק ָ֖רא ֶאת־ֵ֥אם ַה ָֽיֶּלדַ :ו ֧תּ ֹאֶמר ָ֣להּ ַבּת־
ה ְוֵֽהי ִנ ִ֣קהוּ ִ֔לי ַֽוֲא ִ֖ני ֶאֵ֣תּן ֶאת־ְשָׂכ ֵ֑רךְך ַוִתּ ַ֧קּח
ַפּ ְרֹ֗עה ֵהיִ֜ליִכי ֶאת־ַה ֶ֤יֶּלד ַה ֶזּ ֙
שּׁה ַה ֶ֖יֶּלד ַוְתּ ִני ֵֽקהוַּ :ו ִיּ ְג ַ֣דּל ַה ֶ֗יֶּלד ַוְתִּב ֵ ֨אה֙וּ ְלַבת־ַפּ ְרֹ֔עה ַֽו ְיִהי־ ָ֖להּ ְל ֵ֑בן
ָֽהִא ָ ֛
ַוִתּ ְק ָ֤רא ְשׁמ֙וֹ ֹמֶ֔שׁה ַו ֕תּ ֹאֶמר ִ֥כּי ִמן־ַהַ֖מּ ִים ְמִשׁי ִ ֽתהוַּ :ו ְיִ֣הי ׀ ַבּ ָיִּ֣מים ָה ֵ֗הם
א ִ֣אישׁ ִמְצ ִ֔רי ַמ ֶ֥כּה ִאישׁ־
ה ַו ֵיֵּ֣צא ֶאל־ֶאָ֔חיו ַו ַ֖יּ ְרא ְבִּסְבֹל ָ ֑תם ַו ַיּ ְר ֙
ַו ִיּ ְג ַ֤דּל ֹמֶשׁ ֙
ה ָוֹ֔כה ַו ַ֖יּ ְרא ִ֣כּי ֵ֣אין ִ֑אישׁ ַו ַיּ ךְ ֙ך ֶאת־ַהִמְּצ ִ֔רי ַֽו ִיְּטְמ ֵ֖נהוּ
ִעְב ִ֖רי ֵֽמֶאָֽחיוַ :ו ִ֤יֶּפן ֹכּ ֙

א ַבּ ֣יּוֹם ַהֵשּׁ ֔ ִני ְוִה ֵ֛נּה ְשׁ ֵֽני־ֲא ָנִ֥שׁים ִעְב ִ֖רים ִנִ֑צּים ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ָֽל ָרָ֔שׁע
ַבּֽחוֹלַ :ו ֵיֵּצ ֙
שֵׁפ֙ט ָעֵ֔לינוּ ַֽהְלָה ְר ֵ֨ג ִנ֙י ַאָ֣תּה
ָ֥לָמּה ַת ֶ֖כּה ֵר ֶֽﬠךָךַ ֠ :ו pיּ ֹאֶמר ִ֣מי ָֽשְׂמ֞ךָך ְל ִ ֨אישׁ ַ֤שׂר ְו ֹ
ה ַויּ ֹאַ֔מר ָא ֵ֖כן נוֹ ַ֥דע ַה ָדָּֽבר:
אֵ֔מר ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָה ַ֖ר ְגָתּ ֶאת־ַהִמְּצ ִ֑רי ַו ִיּי ָ֤רא ֹמֶשׁ ֙
ֹ
ה ִמְפּ ֵ֣ני
שׁה ַו ִיְּב ַ֤רח ֹמֶשׁ ֙
ה ֶאת־ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֔זּה ַו ְיַב ֵ֖קּשׁ ַֽלֲהֹ֣רג ֶאת־ֹמ ֶ ֑
ַו ִיְּשַׁ֤מע ַפּ ְרֹע ֙
ַפ ְרֹ֔עה ַו ֵ֥יֶּשׁב ְבֶּֽא ֶרץ־ִמ ְד ָ֖י ן ַו ֵ֥יֶּשׁב ַעל־ַהְבֵּֽאר :וְּלֹכֵ֥הן ִמ ְד ָ֖י ן ֶ֣שַׁבע ָבּ ֑נוֹת
ה ֶאת־ָ֣ה ְרָהִ֔טים ְלַהְשׁ ֖קוֹת ֥צ ֹאן ֲאִביֶֽהןַ :ו ָיֹּ֥באוּ
ַוָתּ ֣ב ֹא ָנה ַוִתּ ְדֶ֗ל ָנה ַוְתַּמֶ֨לּא ָנ ֙
ה ַו ֣יּוִֹשָׁ֔ען ַו ַ֖יְּשְׁק ֶאת־צ ֹא ָֽנםַ :וָתּ ֕ב ֹא ָנה ֶאל־
ָֽהֹרִ֖ﬠים ַֽו ְי ָֽג ֲר֑שׁוּם ַו ָ֤יּ ָקם ֹמֶשׁ ֙
ְרעוֵּ֖אל ֲאִבי ֶ ֑הן ַו ֕יּ ֹאֶמר ַמ ֛דּוּ ַע ִ ֽמַה ְרֶ֥תּן ֖בּ ֹא ַה ֽיּוֹםַ :ותּ ֹאַ֕מ ְרן ָ◌ ִ֣אישׁ ִמְצ ִ֔רי
ה ָ֔לנוּ ַו ַ֖יְּשְׁק ֶאת־ַה ֽצּ ֹאןַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ֶאל־
ִהִצּי ָ֖לנוּ ִמ ַ֣יּד ָֽהֹרִ֑ﬠים ְו ַגם־ ָדֹּ֤לה ָדָל ֙
ה ֲﬠ ַזְבֶ֣תּן ֶאת־ָה ִ ֔אישׁ ִק ְרֶ֥אן ֖לוֹ ְו ֥י ֹאַכל ָֽלֶחםַ :ו ֥יּוֶֹאל ֹמֶ֖שׁה
ְבֹּנָ֖תיו ְוַא ֑יּוֹ ָ֤לָמּה ֶזּ ֙
ָלֶ֣שֶׁבת ֶאת־ָהִ֑אישׁ ַו ִיּ ֵ ֛תּן ֶאת־ִצֹפּ ָ֥רה ִב֖תּוֹ ְלֹמֶֽשׁהַ :וֵ֣תֶּלד ֵ֔בּן ַו ִיּ ְק ָ֥רא ֶאת־
שׁם ִ֣כּי ָאַ֔מר ֵ֣גּ ר ָה ִ֔ייִתי ְבֶּ֖א ֶרץ ָנְכ ִר ָֽיּהַ :ו ְיִהי֩ ַב ָיִּ֨מים ָֽה ַר ִ֜בּים ָה ֵ֗הם
ְשׁ֖מוֹ ֵֽגּ ְר ֑ ֹ
ת ֶ֣מֶלךְך ִמְצ ַ֔ר ִים ַו ֵיָּֽא ְנ֧חוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ִמן־ָֽהֲﬠֹב ָ֖דה ַו ִיּ ְז ָ֑ﬠקוּ ַוַ֧תַּעל ַשׁ ְוָע ָ ֛תם
ַו ָ֨יָּמ ֙
ם
ֶאל־ָֽהֱאֹלִ֖הים ִמן־ָֽהֲﬠֹב ָֽדהַ :ו ִיְּשַׁ֥מע ֱאֹלִ֖הים ֶאת־ ַֽנֲאָק ָ ֑תם ַו ִיּ ְזֹ֤כּר ֱאֹלִהי ֙
ֶאת־ְבּ ִרי֔תוֹ ֶאת־ַאְב ָרָ֖הם ֶאת־ ִיְצָ֥חק ְוֶֽאת־ ַֽיֲﬠֹֽקבַ :ו ַ֥יּ ְרא ֱאֹלִ֖הים ֶאת־ְבּ ֵ֣ני
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ֵ֖יּ ַדע ֱאֹל ִ ֽהים :וֹּמֶ֗שׁה ָה ָ֥יה ֹר ֶ֛ﬠה ֶאת־ ֛צ ֹאן ִיְת ֥רוֹ ֹֽחְת ֖נוֹ ֹכֵּ֣הן ִמ ְד ָ֑י ן
ַו ִיּ ְנַ֤הג ֶאת־ַהצּ ֹא֙ן ַאַ֣חר ַהִמּ ְד ָ֔בּר ַו ָיּ ֛ב ֹא ֶאל־ַ֥הר ָֽהֱאֹלִ֖הים ֹח ֵֽרָבהַ ֠ :ו ֵיּ ָpרא ַמְל ַ ֨אךְך
ה ֹבּ ֵ֣ﬠר ָבּ ֵ ֔אשׁ ְוַהְסּ ֶ֖נה
ְיה ָ֥וֹה ֵא ָ֛ליו ְבַּלַבּת־ֵ֖אשׁ ִמ֣תּוֹךְך ַהְסּ ֶ֑נה ַו ַ֗יּ ְרא ְוִה ֵ֤נּה ַהְסּ ֶנ ֙
ֵאי ֶ֥ננּוּ ֻא ָֽכּלַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֹמֶ֔שׁה ָאֻֽס ָרה־ ָ֣נּא ְוֶא ְר ֶ ֔אה ֶאת־ַהַמּ ְרֶ֥אה ַה ָגֹּ֖דל ַה ֶ֑זּה
א ֵאָ֨ליו ֱאֹל ִ֜הים
ַמ ֖דּוּ ַע ֽל ֹא־ ִיְב ַ֥ﬠר ַהְסּ ֶֽנהַ :ו ַ֥יּ ְרא ְיה ָ֖וֹה ִ֣כּי ָ֣סר ִל ְר֑אוֹת ַו ִיְּק ָר ֩
ִמ֣תּוֹךְך ַהְסּ ֗ ֶנה ַו ֛יּ ֹאֶמר ֹמֶ֥שׁה ֹמֶ֖שׁה ַו ֥יּ ֹאֶמר ִה ֵֽנּ ִניַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ַאל־ִתּ ְק ַ֣רב ֲהֹ֑לם
ה עוֵֹ֣מד ָעָ֔ליו ַא ְדַמת־ֹ֖ק ֶדשׁ
ַֽשׁל־ ְנָעֶ֨לי ךָ ֙ך ֵמ ַ֣ﬠל ַר ְגֶ֔ליךָך ִ֣כּי ַהָמּ֗קוֹם ֲאֶ֤שׁר ַאָתּ ֙
ֽהוּאַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ָֽאֹנִכ֙י ֱאֹלֵ֣הי ָא ִ֔ביךָך ֱאֹלֵ֧הי ַאְב ָר ָ ֛הם ֱאֹלֵ֥הי ִיְצָ֖חק ֵֽואֹלֵ֣הי ַֽיֲﬠֹ֑קב
אה ָרִ֛איִתי
ה ָ֔וה ָר ֥ ֹ
ה ָפּ ֔ ָניו ִ֣כּי ָי ֵ֔רא ֵֽמַהִ֖בּיט ֶאל־ָֽהֱאֹל ִ ֽהיםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ַו ַיְּס ֵ ֤תּר ֹמֶשׁ ֙
ֶאת־ֳﬠ ִ֥ני ַעִ֖מּי ֲאֶ֣שׁר ְבִּמְצ ָ֑ר ִים ְוֶאת־ַֽצֲﬠָקָ֤תם ָשַׁ֨מְעִתּ֙י ִמְפּ ֵ֣ני ֹֽנ ְגָ֔שׂיו ִ֥כּי ָי ַ֖דְעִתּי
א ֶאל־
אָֽביוָֽ :וֵא ֵ֞רד ְלַהִצּי֣לוֹ ׀ ִמ ַ֣יּד ִמְצ ַ֗ר ִים ֽוְּלַֽהֲﬠֹלת֘וֹ ִמן־ָהָ֣א ֶרץ ַהִהו ֒
ֶאת־ַמְכ ֹ

ה וּ ְרָח ָ֔בה ֶאל־ ֶ ֛א ֶרץ ָזַ֥בת ָח ָ֖לב וּ ְד ָ֑בשׁ ֶאל־ְמ֤קוֹם ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִנ֙י ְוַ֣הִח ִ֔תּי
ֶ֤א ֶרץ טוָֹב ֙
ְוָֽהֱאֹמ ִר֙י ְוַהְפּ ִר ִ֔זּי ְוַֽהִח ִ֖וּי ְוַה ְיבוּ ִ ֽסיְ :וַע ָ֕תּה ִה ֵ֛נּה ַֽצֲﬠ ַ֥קת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָ֣בָּאה ֵא ָ֑לי
אָֽתםְ :וַעָ֣תּה ְלָ֔כה ְוֶֽאְשׁ ָֽלֲח֖ךָך
ְו ַגם־ ָר ִ ֨איִת֙י ֶאת־ַהַ֔לַּחץ ֲאֶ֥שׁר ִמְצ ַ֖ר ִים ֹֽלֲחִ֥צים ֹ
ה ֶאל־
ֶאל־ַפּ ְרֹ֑עה ְוהוֹ ֵ֛צא ֶאת־ַעִ֥מּי ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִמִמְּצ ָֽר ִיםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֹמֶשׁ ֙
ָ֣הֱאֹל ִ֔הים ִ֣מי ָאֹ֔נִכי ִ֥כּי ֵא ֵ֖לךְך ֶאל־ַפּ ְרֹ֑עה ְוִ֥כי אוִֹ֛ציא ֶאת־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ִמִמְּצ ָֽר ִיםַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ִכּי־ֶֽאְה ֶ֣יה ִעָ֔מּךְך ְו ֶזה־ְלּ ךָ֣ך ָה֔אוֹת ִ֥כּי ָֽאֹנִ֖כי ְשַׁלְחִ֑תּיךָך
ם ִמִמְּצ ַ֔ר ִים ַֽתַּעְבדוּ֙ן ֶאת־ָ֣הֱאֹל ִ֔הים ַ֖ﬠל ָהָ֥הר ַה ֶֽזּהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר
ְבּהוֹ ִ ֽציֲא ךָ֤ך ֶאת־ָהָע ֙
ֹמֶ֜שׁה ֶאל־ָֽהֱאֹל ִ֗הים ִה ֨ ֵנּה ָֽאֹנִ֣כי ָב֘א ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ְוָֽאַמ ְרִ֣תּי ָל ֶ֔הם ֱאֹלֵ֥הי
אַ֖מר ֲאֵלֶֽהםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר
ֲאֽבוֵֹתי ֶ֖כם ְשָׁלַ֣ח ִני ֲאֵלי ֶ֑כם ְוָֽאְמרוּ־ִ֣לי ַמה־ְשּׁ֔מוֹ ָ֥מה ֹ
ם ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ֶֽאְה ֶ֖יה ֲאֶ֣שׁר ֶֽאְה ֶ֑יה ַו ֗יּ ֹאֶמר ֹ֤כּה ת ֹאַמ֙ר ִלְב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ֱאֹלִהי ֙
ֶֽאְה ֶ֖יה ְשָׁלַ֥ח ִני ֲאֵלי ֶֽכםַ :ו rיּ ֹאֶמ֩ר ֨עוֹד ֱאֹל ִ֜הים ֶאל־ֹמֶ֗שׁה ֹ֣כּה ת ֹאַמ֘ר ֶאל־ְבּ ֵ֣ני
ה ָ֞וה ֱאֹלֵ֣הי ֲאֹֽבֵתיֶ֗כם ֱאֹל ֵ֨הי ַאְב ָר ָ֜הם ֱאֹלֵ֥הי ִיְצ ָ֛חק ֵֽואֹלֵ֥הי ַֽיֲﬠֹ֖קב
ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ְי ֹ
ְשָׁלַ֣ח ִני ֲאֵלי ֶ֑כם ֶזה־ְשִּׁ֣מי ְלֹעָ֔לם ְו ֶ֥זה ִזְכ ִ֖רי ְלֹ֥דר ֹֽדּרֵ֣ :לךְך ְוָֽאַסְפ ָ֞תּ ֶאת־ ִז ְק ֵ֣ני
ם ִנ ְרָ֣אה ֵאַ֔לי ֱאֹלֵ֧הי ַאְב ָר ָ ֛הם
ה ָ֞וה ֱאֹלֵ֤הי ֲאֹֽבֵתיֶכ ֙
ם ְי ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְוָֽאַמ ְר ָ ֤תּ ֲאֵלֶה ֙
אַ֗מר
ִיְצָ֥חק ְו ַֽיֲﬠֹ֖קב ֵלאֹ֑מר ָפֹּ֤קד ָפּ ַ ֨ק ְדִתּ֙י ֶאְתֶ֔כם ְוֶאת־ֶֽהָע֥שׂוּי ָל ֶ֖כם ְבִּמְצ ָֽר ִיםָֽ :ו ֹ
ם ֶאל־ֶ֤א ֶרץ ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִנ֙י ְוַ֣הִח ִ֔תּי ְוָֽהֱאֹמ ִר֙י ְוַהְפּ ִר ִ֔זּי
ַֽאֲﬠ ֶ֣לה ֶאְתֶכ֘ם ֵֽמֳﬠ ִ֣ני ִמְצ ַzר ִי ֒
ה ְו ִזְק ֨ ֵני
ְוַֽהִח ִ֖וּי ְוַה ְיבוִּ֑סי ֶאל־ ֶ ֛א ֶרץ ָזַ֥בת ָח ָ֖לב וּ ְדָֽבשְׁ :וָֽשְׁמ֖עוּ ְלֹק ֶ֑לךָך וָּבא ָ֡ת ַאָתּ ֩
ם ִנ ְק ָ֣רה
ה ָ֞וה ֱאֹלֵ֤הי ָֽהִעְב ִר ִיּי ֙
ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ֶאל־ֶ֣מֶלךְך ִמְצ ַ֗ר ִים ַֽוֲאַמ ְר ֶ ֤תּם ֵאָלי֙ו ְי ֹ
ם ַבִּמּ ְד ָ֔בּר ְו ִנ ְזְבָּ֖חה ַֽליה ָ֥וֹה ֱאֹלֵֽהינוּ:
ָעֵ֔לינוּ ְוַע ָ֗תּה ֵֽנְלָכה־ ֞ ָנּא ֶ֣דּ ֶרךְך ְשֹׁ֤לֶשׁת ָיִמי ֙
ַֽוֲא ִ֣ני ָי ַ֔דְעִתּי ִ֠כּי ֽל ֹא־ ִיֵ֥תּן ֶאְת ֶ֛כם ֶ֥מֶלךְך ִמְצ ַ֖ר ִים ַֽלֲהֹ֑לךְך ְו ֖ל ֹא ְבּ ָ֥יד ֲח ָז ָֽקה:
א ָ֔תי ֲאֶ֥שׁר ֶאְעֶ֖שׂה ְבִּק ְר֑בּוֹ
ְוָֽשַׁלְחִ֤תּי ֶאת־ ָי ִד֙י ְוִהֵכּיִ֣תי ֶאת־ִמְצ ַ֔ר ִים ְבֹּכל ֙ ִנְפְל ֹ
ה ִ֣כּי
ְוַֽאֲח ֵרי־ ֵ֖כן ְיַשׁ ַ֥לּח ֶאְת ֶֽכםְ :ו ָֽנַתִ֛תּי ֶאת־ֵ֥חן ָֽהָעם־ַה ֶ֖זּה ְבֵּעי ֵ֣ני ִמְצ ָ֑ר ִים ְוָה ָי ֙
הּ וִּמ ָגּ ַ֣רת ֵבּי ָ֔תהּ ְכֵּלי־ ֶ֛כֶסף
ֵֽתֵל֔כוּן ֥ל ֹא ֵֽתְל֖כוּ ֵרי ָֽקםְ :וָֽשֲׁאָ֨לה ִאָ֤שּׁה ִמְשֶּׁכ ְנָתּ ֙
ם ְוַעל־ְבֹּ֣נֵתיֶ֔כם ְו ִנַצְּלֶ֖תּם ֶאת־ִמְצ ָֽר ִים:
וְּכ ֵ֥לי ָזָ֖הב וְּשָׂמֹ֑לת ְוַשְׂמ ֶ֗תּם ַעל־ְבּ ֵניֶכ ֙
ה ַו ֔יּ ֹאֶמר ְוֵה֙ן ל ֹא־ ַֽיֲאִ֣מינוּ ִ֔לי ְו ֥ל ֹא ִיְשְׁמ֖עוּ ְבֹּק ִ֑לי ִ֣כּי ֽי ֹאְמ֔רוּ ֽל ֹא־
ַו ַ֤יַּען ֹמֶשׁ ֙
ִנ ְרָ֥אה ֵא ֶ֖ליךָך ְיה ָֽוֹהַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ֵא ָ֛ליו ְיה ָ֖וֹה ַמ ֶ֣זּה ]ַמה־ ֶ֣זּה[ ְב ָי ֶ֑דךָך ַו ֖יּ ֹאֶמר ַמֶֽטּה:

ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ַהְשִׁלי ֵ֣כהוּ ַ ֔א ְרָצה ַו ַיְּשִׁל ֵ֥כהוּ ַ֖א ְרָצה ַו ְיִ֣הי ְל ָנ ָ֑חשׁ ַו ָ֥יּ ָנס ֹמֶ֖שׁה ִמָפּ ָֽניו:
ח ָֽי ְד֔ךָך ֶֽוֱאֹ֖חז ִבּ ְז ָנ֑בוֹ ַו ִיְּשׁ ַ֤לח ָיד֙וֹ ַו ַֽיֲּח ֶזק־֔בּוֹ ַו ְיִ֥הי
ה ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ְשַׁל ֙
ַו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
ְלַמֶ֖טּה ְבַּכֽפּוְֹ :לַ֣מַען ַֽיֲאִ֔מינוּ ִ ֽכּי־ ִנ ְרָ֥אה ֵא ֶ֛ליךָך ְיה ָ֖וֹה ֱאֹלֵ֣הי ֲאֹב ָ ֑תם ֱאֹלֵ֧הי
ה ָ֨וה ֜לוֹ ֗עוֹד ָֽהֵבא־ ָ֤נא ָֽי ְד ךָ ֙ך
ַאְב ָר ָ ֛הם ֱאֹלֵ֥הי ִיְצָ֖חק ֵֽואֹלֵ֥הי ַֽיֲﬠֹֽקבַ :ו rיּ ֹאֶמ֩ר ְי ֹ
ְבֵּחי ֶ ֔קךָך ַו ָיֵּ֥בא ָי ֖דוֹ ְבֵּחי֑קוֹ ַו ֣יּוִֹצ ָ ֔אהּ ְוִה ֵ֥נּה ָי ֖דוֹ ְמֹצ ַ֥רַעת ַכָּֽשֶּׁלגַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ָהֵ֤שׁב
הּ ֵֽמֵחי֔קוֹ ְוִה ֵנּה־ָ֖שָׁבה ִכְּבָשׂ ֽרוֹ:
ָֽי ְד ךָ ֙ך ֶאל־ֵחי ֶ ֔קךָך ַו ָ֥יֶּשׁב ָי ֖דוֹ ֶאל־ֵחי֑קוֹ ַו ֽיּוִֹצָא ֙
את ָֽה ִרא֑שׁוֹן ְוֶֽהֱאִ֔מינוּ ְלֹ֖קל
ה ִאם־ ֣ל ֹא ַֽיֲאִ֣מינוּ ָ֔לךְך ְו ֣ל ֹא ִיְשְׁמ֔עוּ ְלֹ֖קל ָה ֣ ֹ
ְוָה ָי ֙
א֜תוֹת ָה ֵ ֗אֶלּה ְו ֤ל ֹא ִיְשְׁמעוּ֙ן
ם ִלְשׁ ֨ ֵני ָֽה ֹ
את ָהַֽאֲח ֽרוֹןְ :וָה ָ֡יה ִאם־ ֣ל ֹא ַֽיֲאִ֡מינוּ ַגּ ֩
ָה ֥ ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ִתּ ַ֣קּח ִמן־
שׁה ְוָה ֤יוּ ַהַ֨מּ ִי ֙
אר ְוָֽשַׁפְכָ֖תּ ַה ַיָּבּ ָ ֑
תּ ִמֵמּיֵ֣מי ַה ְי ֔ ֹ
ְלֹקֶ֔לךָך ְו ָֽלַקְח ָ ֙
א ִ ֨אישׁ ְדָּב ִ֜רים
ה ָו֘ה ִ֣בּי ֲאֹד ָנ֒י ל ֹ ֩
אר ְוָה ֥יוּ ְל ָ֖דם ַבּ ַיָּֽבֶּשׁתַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֹמֶ֣שׁה ֶאל־ ְי ֹ
ַה ְי ֔ ֹ
שׁם ַ֛גּם ֵמָ֥אז ַדֶּבּ ְר֖ךָך ֶאל־ַעְב ֶ֑דּךָך ִ֧כּי ְכַבד־ ֶ֛פּה וְּכַ֥בד
ָאֹ֗נִכי ַ֤גּם ִמְתּמוֹל ֙ ַ֣גּם ִמִשְּׁל ֔ ֹ
ם ֚אוֹ ִ ֽמי־ ָי֣שׂוּם ִאֵ֔לּם ֣אוֹ
ה ָ֜וה ֵאָ֗ליו ִ֣מי ָ֣שׂם ֶפּ֘ה ָֽלָא ָד ֒
ָל֖שׁוֹן ָאֹֽנִכיַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ֵח ֵ֔רשׁ ֥אוֹ ִפ ֵ֖קּ ַח ֣אוֹ ִעֵ֑וּ ר ֲה ֥ל ֹא ָֽאֹנִ֖כי ְיה ָֽוֹהְ :וַעָ֖תּה ֵ֑לךְך ְוָֽאֹנִכ֙י ֶאְה ֶ֣יה ִעם־ִ֔פּיךָך
ְוֽהוֹ ֵריִ֖תיךָך ֲאֶ֥שׁר ְתּ ַדֵֽבּרַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ִ֣בּי ֲאֹד ָ֑ני ְשַׁלח־ ָ֖נא ְבּ ַיד־ִתְּשׁ ָֽלחַ :ו ִֽיַּחר־ ַ ֨אף
ה ָ֜וה ְבֹּמֶ֗שׁה ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֲה ֨ל ֹא ַֽאֲהֹ֤רן ָאִ֨חי ךָ ֙ך ַהֵלּ ִ֔וי ָי ַ֕דְעִתּי ִ ֽכּי־ ַדֵ֥בּר ְי ַדֵ֖בּר ֑הוּא
ְי ֹ
א ֹיֵ֣צא ִלְק ָרא ֶ֔תךָך ְו ָֽרֲא֖ךָך ְוָשַׂ֥מח ְבִּלֽבּוְֹ :ו ִדַבּ ְרָ֣תּ ֵאָ֔ליו ְוַשְׂמָ֥תּ ֶאת־
ְו ַ֤גם ִה ֵנּה־הוּ ֙
ַה ְדָּב ִ֖רים ְבּ ִ֑פיו ְוָֽאֹנִ֗כי ֶאְה ֶ֤יה ִעם־ִ֨פּי ךָ ֙ך ְוִעם־ִ֔פּיהוּ ְוֽהוֹ ֵריִ֣תי ֶאְתֶ֔כם ֵ֖את ֲאֶ֥שׁר
א ִֽיְה ֶיה־ְלּ ךָ֣ך ְלֶ֔פה ְוַאָ֖תּה ִ ֽתְּה ֶיה־
ַֽתֲּﬠֽשׂוּןְ :ו ִדֶבּר־֥הוּא ְל֖ךָך ֶאל־ָה ָ֑ﬠם ְוָ֤ה ָיה הוּ ֙
תת:
א ֹֽ
֥לּוֹ ֵֽלאֹל ִ ֽהיםְ :וֶאת־ַהַמֶּ֥טּה ַה ֶ֖זּה ִתּ ַ֣קּח ְבּ ָי ֶ֑דךָך ֲאֶ֥שׁר ַֽתֲּﬠֶשׂה־֖בּוֹ ֶאת־ָֽה ֹ
ה ֶאל־ַאַ֣חי
ַו ֵ֨יֶּלךְך ֹמֶ֜שׁה ַו ָ֣יָּשׁב ׀ ֶאל־ ֶ֣יֶתר ֹֽחְת ֗נוֹ ַו ֤יּ ֹאֶמר ל֙וֹ ֵֽאְלָכה־ ֗ ָנּא ְוָא֨שׁוָּב ֙
ֲאֶשׁר־ְבִּמְצ ַ֔ר ִים ְוֶא ְרֶ֖אה ַֽהעוֹ ָ֣דם ַח ִ֑יּים ַו ֧יּ ֹאֶמר ִיְת ֛רוֹ ְלֹמֶ֖שׁה ֵ֥לךְך ְלָשֽׁלוֹם:
ה ְבִּמ ְד ָ֔ין ֵ֖לךְך ֻ֣שׁב ִמְצ ָ֑ר ִים ִכּי־ֵ֨מת֙וּ ָכּל־ָ֣הֲא ָנִ֔שׁים
ַו ֨יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ֤ה ֶאל־ֹמֶשׁ ֙
ם ַֽﬠל־
ַֽהְמַבְקִ֖שׁים ֶאת־ ַנְפֶֽשׁךָךַ :ו ִיּ ַ ֨קּח ֹמֶ֜שׁה ֶאת־ִאְשׁ֣תּוֹ ְוֶאת־ָבּ ֗ ָניו ַו ַיּ ְרִכֵּב ֙
שׁה ֶאת־ַמֵ֥טּה ָֽהֱאֹלִ֖הים ְבּ ָי ֽדוַֹ :ו ֣יּ ֹאֶמר
ַֽהֲחֹ֔מר ַו ָ֖יָּשׁב ַ֣א ְרָצה ִמְצ ָ֑ר ִים ַו ִיּ ַ֥קּח ֹמ ֶ ֛
ם ֲאֶשׁר־ַ֣שְׂמִתּי
ה ְבֶּלְכְתּ ךָ ֙ך ָל֣שׁוּב ִמְצ ַ֔ר ְיָמה ְר ֵ ֗אה ָכּל־ַהֹֽמְּפִתי ֙
ה ָו֘ה ֶאל־ֹמֶשׁ ֒
ְי ֹ
ְב ָי ֶ֔דךָך ַֽוֲﬠִשׂיָ֖תם ִלְפ ֵ֣ני ַפ ְרֹ֑עה ַֽוֲא ִנ֙י ֲאַח ֵ֣זּק ֶאת־ִל֔בּוֹ ְו ֥ל ֹא ְיַשׁ ַ֖לּח ֶאת־ָה ָֽﬠם:

אַ֣מר ֵאֶ֗ליךָך ַשׁ ַ֤לּח
ה ָ֔וה ְבּ ִ֥ני ְבֹכ ִ֖רי ִיְשׂ ָרֵֽאלָֽ :ו ֹ
ְוָֽאַמ ְרָ֖תּ ֶאל־ַפּ ְרֹ֑עה ֹ֚כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ֵ֔רג ֶאת־ִבּ ְנ֖ךָך ְבֹּכ ֶֽרךָךַ :ו ְיִ֥הי
ה ָֽאֹנִ֣כי ֹ
ֶאת־ְבּ ִנ֙י ְו ַ֣יַעְב ֵ֔ד ִני ַוְתָּמֵ֖אן ְלַשְׁלּ֑חוֹ ִה ֵנּ ֙
ת ֶאת־
ה ָ֔וה ַו ְיַב ֵ֖קּשׁ ֲהִמיֽתוַֹ :וִתּ ַ ֨קּח ִצֹפּ ָ֜רה ֹ֗צר ַוִתְּכֹר ֙
ַב ֶ֖דּ ֶרךְך ַבָּמּ֑לוֹן ַו ִיְּפ ְגֵּ֣שׁהוּ ְי ֹ
ָע ְר ַ֣לת ְבּ ֔ ָנהּ ַוַתּ ַ֖גּע ְל ַר ְג ָ֑ליו ַו ֕תּ ֹאֶמר ִ֧כּי ֲחַתן־ ָדִּ֛מים ַאָ֖תּה ִֽליַ :ו ִ֖יּ ֶרף ִמ ֶ ֑מּנּוּ ָ֚אז
ה ֶֽאל־ַֽאֲהֹ֔רן ֵ֛לךְך ִל ְק ַ֥ראת ֹמֶ֖שׁה
ָֽאְמ ָ֔רה ֲחַ֥תן ָדִּ֖מים ַלמּוֹּֽלתַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
ה ְלַ֣אֲהֹ֔רן ֵ ֛את
שׁהוּ ְבַּ֥הר ָֽהֱאֹלִ֖הים ַו ִיַּשּׁק־ֽלוַֹ :ו ַיּ ֵ֤גּד ֹמֶשׁ ֙
ַהִמּ ְד ָ֑בּ ָרה ַו ֵ֗יֶּלךְך ַֽו ִיְּפ ְגּ ֵ ֛
תת ֲאֶ֥שׁר ִצ ָֽוּהוַּ :ו ֵ֥יֶּלךְך ֹמֶ֖שׁה
אֹ֖
ָכּל־ ִדְּב ֵ֥רי ְיה ָ֖וֹה ֲאֶ֣שׁר ְשָׁל֑חוֹ ְוֵ֥את ָכּל־ָֽה ֹ
ְוַֽאֲהֹ֑רן ַו ַ֣יַּאְס֔פוּ ֶאת־ָכּל־ ִז ְק ֵ֖ני ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְי ַדֵ֣בּר ַֽאֲהֹ֔רן ֵ֚את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֔רים
תת ְלֵעי ֵ֥ני ָה ָֽﬠםַֽ :ו ַֽיֲּאֵ֖מן ָה ָ֑ﬠם ַֽו ִיְּשְׁמ֡עוּ
אֹ֖
שׁה ַו ַ֥יַּעשׂ ָֽה ֹ
ֲאֶשׁר־ ִדֶּ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמ ֶ ֑
ה ֶאת־ָע ְנ ָ֔ים ַֽו ִיְּקּ ֖דוּ ַו ִֽיְּשַֽׁתֲּח ֽווְּ :וַאַ֗חר
ה ָ֜וה ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְו ִ֤כי ָרָא ֙
ִ ֽכּי־ָפ ַ ֨קד ְי ֹ
ח
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַשַׁלּ ֙
ָ֚בּאוּ ֹמֶ֣שׁה ְוַֽאֲהֹ֔רן ַו ֽיּ ֹאְמ ֖רוּ ֶאל־ַפּ ְרֹ֑עה ֹֽכּה־ָאַ֤מר ְיה ָוֹ ֙
ה ֲאֶ֣שׁר ֶאְשַׁ֣מע ְבֹּק֔לוֹ
ֶאת־ַעִ֔מּי ְו ָיֹ֥חגּוּ ִ֖לי ַבִּמּ ְדָֽבּרַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַפּ ְרֹ֔עה ִ֤מי ְיה ָוֹ ֙
ה ָ֔וה ְו ַ֥גם ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֥ל ֹא ֲאַשׁ ֵֽלּ ַח:
ְלַשׁ ַ֖לּח ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֤ל ֹא ָי ַ֨דְעִתּ֙י ֶאת־ ְי ֹ
ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ֱאֹלֵ֥הי ָֽהִעְב ִ֖רים ִנ ְק ָ֣רא ָע ֵ֑לינוּ ֵֽנְלָכה־ ֡ ָנּא ֶrדּ ֶר ךְ ֩ך ְשׁ֨לֶשׁת ָיִ֜מים ַבִּמּ ְד ָ֗בּר
ם ֶ֣מֶלךְך
ה ַֽליה ָ֣וֹה ֱאֹל ֵ֔הינוּ ֶ֨פּן־ ִיְפ ָגֵּ֔ענוּ ַבּ ֶ֖דֶּבר ֥אוֹ ֶבָֽח ֶרבַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֲאֵלֶה ֙
ְו ִנ ְזְבָּח ֙
שׂיו ְל֖כוּ ְלִסְבֹֽלֵתי ֶֽכם:
ִמְצ ַ֔ר ִים ָ֚לָמּה ֹמֶ֣שׁה ְוַֽאֲהֹ֔רן ַתְּפ ִ֥ריעוּ ֶאת־ָה ָ֖ﬠם ִ ֽמַֽמֲּﬠ ָ ֑
אָ֖תם ִמִסְּבֹלָֽתםַ :ו ְיַ֥צו
ַו ֣יּ ֹאֶמר ַפּ ְרֹ֔עה ֵהן־ ַרִ֥בּים ַעָ֖תּה ַעם־ָה ָ ֑א ֶרץ ְוִהְשַׁבֶּ֥תּם ֹ
שְׁט ָ֖ריו ֵלאֹֽמר֣ :ל ֹא ֽת ֹאִס֞פוּן
ַפּ ְרֹ֖עה ַבּ ֣יּוֹם ַה֑הוּא ֶאת־ַהֹֽנּ ְגִ֣שׂים ָבָּ֔עם ְוֶאת־ ֽ ֹ
שׁם ֵ֚הם ֵֽיְל֔כוּ ְוֽקְשׁ֥שׁוּ ָלֶ֖הם ֶֽתֶּבן:
ָל ֵ֨תת ֶ֧תֶּבן ָל ָ֛ﬠם ִלְלֹ֥בּן ַהְלֵּבִ֖נים ִכְּת֣מוֹל ִשְׁל ֑ ֹ
ם ָתִּ֣שׂימוּ ֲﬠֵלי ֶ֔הם ֥ל ֹא
שׁ ֙
ם ֹעִ֨שׂים ְתּ֤מוֹל ִשְׁל ֹ
ְוֶאת־ַמְתֹ֨כּ ֶנת ַהְלֵּב ֜ ִנים ֲאֶ֣שׁר ֵה ֩
ם ֵלאֹ֔מר ֵֽנְל ָ֖כה ִנ ְזְבָּ֥חה
ִת ְג ְר֖עוּ ִמ ֶ ֑מּנּוּ ִ ֽכּי־ ִנ ְרִ֣פּים ֵ֔הם ַעל־ֵ֗כּן ֵ֤הם ֹֽצֲﬠִקי ֙
ֵֽלאֹלֵֽהינוִּ :תְּכַ֧בּד ָֽהֲﬠֹב ָ֛דה ַעל־ָֽהֲא ָנִ֖שׁים ְו ַֽיֲﬠשׂוּ־ ָ֑בהּ ְוַאל־ ִיְשׁ֖עוּ ְבּ ִדְב ֵרי־
שְׁט ָ֔ריו ַו ֽיּ ֹאְמ ֥רוּ ֶאל־ָה ָ֖ﬠם ֵלאֹ֑מר ֹ֚כּה ָאַ֣מר ַפּ ְרֹ֔עה
ם ְו ֣ ֹ
ָֽשֶׁקרַ :ו ֵ֨יְּצ֜אוּ ֹֽנ ְגֵ֤שׂי ָהָע ֙
ם ֶ֔תֶּבן ֵֽמֲאֶ֖שׁר ִתְּמ ָ֑צאוּ ִ֣כּי ֵ֥אין ִנ ְג ָ֛רע
ֵאי ֶ֛נ ִנּי ֹנֵ֥תן ָל ֶ֖כם ֶֽתֶּבןַ :א ֶ֗תּם ְל֨כוּ ְק֤חוּ ָלֶכ ֙
ֵֽמֲﬠֹֽב ַדְת ֶ֖כם ָדָּֽברַ :ו ָ֥יֶּפץ ָה ָ֖ﬠם ְבָּכל־ֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ְלקֵ֥שׁשׁ ַ֖קשׁ ַלֶֽתֶּבןְ :וַהֹֽנּ ְגִ֖שׂים
ם ְדַּבר־ ֣יוֹם ְבּיוֹ֔מוֹ ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִבְּה ֥יוֹת ַהֶֽתֶּבןַ :ו ֻיּ֗כּוּ
ָאִ֣צים ֵלאֹ֑מר ַכּ֤לּוּ ַֽמֲﬠֵשׂיֶכ ֙

ֹֽ
א ִכִלּי ֶ֨תם
שְׁט ֵר֙י ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲאֶשׁר־ָ֣שׂמוּ ֲﬠֵל ֶ֔הם ֹֽנ ְגֵ֥שׂי ַפ ְרֹ֖עה ֵלאֹ֑מר ַמ֡דּוּ ַע ל ֹ ֩
שְׁט ֵר֙י ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
שׁם ַגּם־ְתּ֖מוֹל ַגּם־ַה ֽיּוֹםַ :ו ָיֹּ֗באוּ ֽ ֹ
ָחְק ֶ֤כם ִלְלֹבּ֙ן ִכְּת֣מוֹל ִשְׁל ֔ ֹ
שׂה ֹ֖כה ַֽלֲﬠָב ֶֽדיךָךֶ֗ :תֶּבן ֵ֤אין ִנָתּ֙ן ַֽלֲﬠָב ֶ֔דיךָך
ַו ִיְּצֲﬠ֥קוּ ֶאל־ַפּ ְרֹ֖עה ֵלאֹ֑מר ָ֧לָמּה ַֽתֲﬠ ֶ ֦
אְמ ִ֥רים ָ֖לנוּ ֲﬠ֑שׂוּ ְוִה ֵ֧נּה ֲﬠָב ֶ֛דיךָך ֻמִ֖כּים ְוָחָ֥טאת ַעֶֽמּךָךַ :ו ֛יּ ֹאֶמר ִנ ְרִ֥פּים
וְּלֵב ִ֛נים ֽ ֹ
ה ְל֣כוּ ִעְב֔דוּ
אְמ ִ֔רים ֵֽנְל ָ֖כה ִנ ְזְבָּ֥חה ַֽליה ָֽוֹהְ :וַעָתּ ֙
ַאֶ֖תּם ִנ ְר ִ֑פּים ַעל־ֵכּ֙ן ַאֶ֣תּם ֽ ֹ
ְוֶ֖תֶבן ֽל ֹא־ ִי ָנֵּ֣תן ָל ֶ֑כם ְו ֥ ֹ
אָ֖תם
שְׁט ֵ֧רי ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֹ
תֶכן ְלֵבִ֖נים ִתֵּֽתּנוַּ :ו ִיּ ְר֞אוּ ֽ ֹ
ְבּ ָ֣רע ֵלאֹ֑מר ֽל ֹא־ִת ְג ְר֥עוּ ִמִלְּב ֵני ֶ֖כם ְדַּבר־ ֥יוֹם ְבּיוֹֽמוַֹֽ :ו ִיְּפ ְגּע֙וּ ֶאת־ֹמֶ֣שׁה ְוֶֽאת־
ַֽאֲהֹ֔רן ִנָצִּ֖בים ִלְק ָרא ָ ֑תם ְבֵּצאָ֖תם ֵמֵ֥את ַפּ ְרֹֽעהַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ֲאֵל ֶ֔הם ֵ֧י ֶרא ְיה ָוֹ֛ה
ה וְּבֵעי ֵ֣ני ֲﬠָב ָ֔דיו
ֲﬠֵלי ֶ֖כם ְו ִיְשֹׁ֑פּט ֲאֶ֧שׁר ִהְבַאְשֶׁ֣תּם ֶאת־ ֵריֵ֗חנוּ ְבֵּעי ֵ֤ני ַפ ְרֹע ֙
שׁה ֶאל־ ְיה ָ֖וֹה ַויּ ֹא ַ ֑מר ֲאֹד ֗ ָני ָלָ֤מה
ָֽלֶתת־ֶ֥ח ֶרב ְבּ ָי ָ֖דם ְלָה ְר ֵֽגנוַּ :ו ָ֧יָּשׁב ֹמ ֶ ֛
ה ְל ַדֵ֣בּר ִבְּשֶׁ֔מךָך
ה ָל ָ֣ﬠם ַה ֶ֔זּה ָ֥לָמּה ֶ֖זּה ְשַׁלְחָֽתּ ִני :וֵּמ ָ ֞אז ָ֤בּאִתי ֶאל־ַפּ ְרֹע ֙
ֲה ֵרֹ֨עָת ֙
ה ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ַעָ֣תּה
ֵה ַ֖רע ָל ָ֣ﬠם ַה ֶ֑זּה ְוַהֵ֥צּל ֽל ֹא־ִהַ֖צְּלָתּ ֶאת־ַעֶֽמּךָךַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
ה ְיַשְׁלֵּ֔חם וְּב ָ֣יד ֲח ָז ָ ֔קה ְי ָֽג ֲרֵ֖שׁם
ִת ְר ֶ ֔אה ֲאֶ֥שׁר ֶֽאֱﬠֶ֖שׂה ְלַפ ְרֹ֑עה ִ֣כּי ְב ָ֤יד ֲח ָזָק ֙
שׁה ַו ֥יּ ֹאֶמר ֵא ָ֖ליו ֲא ִ֥ני ְיה ָֽוֹהָֽ :וֵא ָ֗רא ֶאל־
ֵֽמַא ְרֽצוַֹ :ו ְי ַדֵ֥בּר ֱאֹלִ֖הים ֶאל־ֹמ ֶ ֑
ה ָ֔וה ֥ל ֹא נוֹ ַ֖דְעִתּי ָלֶֽהם:
ַאְב ָר ָ ֛הם ֶאל־ ִיְצָ֥חק ְוֶֽאל־ ַֽיֲﬠֹ֖קב ְבֵּ֣אל ַשׁ ָ֑דּי וְּשִׁ֣מי ְי ֹ
ְו ַ֨גם ֲהִקֹ֤מִתי ֶאת־ְבּ ִריִת֙י ִא ָ֔תּם ָלֵ֥תת ָלֶ֖הם ֶאת־ֶ֣א ֶרץ ְכּ ָ֑נַען ֵ ֛את ֶ֥א ֶרץ
ת ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲאֶ֥שׁר
ְמ ֻֽג ֵריֶ֖הם ֲאֶשׁר־ ָ֥גּ רוּ ָֽבהְּ :ו ַ֣גם ׀ ֲא ִ֣ני ָשַׁ֗מְעִתּי ֶֽאת־ ַֽנֲאַק ֙
א ָ ֑תם ָֽוֶא ְזֹ֖כּר ֶאת־ְבּ ִרי ִ ֽתיָ :לֵ֞כן ֱאֹ֥מר ִלְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵא֘ל ֲאִ֣ני
ִמְצ ַ֖ר ִים ַֽמֲﬠִב ִ֣דים ֹ
ת ִסְבֹ֣לת ִמְצ ַ֔ר ִים ְוִהַצְּלִ֥תּי ֶאְת ֶ֖כם ֵֽמֲﬠֹֽב ָד ָ ֑תם
ה ְוֽהוֵֹצאִ֣תי ֶאְתֶ֗כם ִמ ַ֨תַּח ֙
ְיה ָוֹ ֒
ם ִבּ ְז ֣רוֹ ַע ְנטוּ ָ֔יה וִּבְשָׁפִ֖טים ְגֹּד ִ ֽליםְ :ו ָֽלַקְח ִ֨תּי ֶאְת ֶ֥כם ִל֙י ְלָ֔עם
ְו ָֽגַאְלִ֤תּי ֶאְתֶכ ֙
ה ֱאֹ֣לֵהיֶ֔כם ַהמּוִֹ֣ציא ֶאְתֶ֔כם
ְוָה ִ֥ייִתי ָל ֶ֖כם ֵֽלאֹלִ֑הים ִֽוי ַדְע ֶ֗תּם ִ֣כּי ֲא ִ֤ני ְיה ָוֹ ֙
ם ֶאל־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֤שׁר ָנָ֨שׂאִת֙י ֶאת־ ָי ִ֔די
ִמַ֖תַּחת ִסְב֥לוֹת ִמְצ ָֽר ִיםְ :וֵֽהֵבאִ֤תי ֶאְתֶכ ֙
אָ֥תהּ ָל ֶ֛כם ֽמוֹ ָרָ֖שׁה ֲא ִ֥ני ְיה ָֽוֹה:
א ָ֔תהּ ְלַאְב ָרָ֥הם ְל ִיְצָ֖חק ֽוְּל ַֽיֲﬠֹ֑קב ְו ָֽנַת ִ֨תּי ֹ
ָלֵ֣תת ֹ
שׁה ֵ֖כּן ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְו ֤ל ֹא ָֽשְׁמע֙וּ ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ִמֹ֣קֶּצר ֔רוּ ַח וֵּֽמֲﬠֹב ָ֖דה
ַו ְי ַדֵ֥בּר ֹמ ֶ ֛
ָקָֽשׁהַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמר֣ :בּ ֹא ַד ֵ֔בּר ֶאל־ַפּ ְרֹ֖עה ֶ֣מֶלךְך ִמְצ ָ֑ר ִים
ִֽויַשׁ ַ֥לּח ֶאת־ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵֽמַא ְרֽצוַֹ :ו ְי ַדֵ֣בּר ֹמֶ֔שׁה ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָ֖וֹה ֵלאֹ֑מר ֵ֤הן ְבּ ֵֽני־

ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ל ֹא־ָֽשְׁמ֣עוּ ֵאַ֔לי ְוֵאי ךְ ֙ך ִיְשָׁמ ֵ֣ﬠ ִני ַפ ְרֹ֔עה ַֽוֲא ִ֖ני ֲﬠ ַ֥רל ְשָׂפָֽת ִיםַ :ו ְי ַדֵ֣בּר
ם ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוֶאל־ַפּ ְרֹ֖עה ֶ֣מֶלךְך
ְיה ָוֹ֘ה ֶאל־ֹמֶ֣שׁה ְוֶֽאל־ַֽאֲהֹר֒ן ַו ְיַצ ֵוּ ֙
ִמְצ ָ֑ר ִים ְלהוִֹ֥ציא ֶאת־ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵמֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםֵ֖ :אֶלּה ָראֵ֣שׁי ֵבית־ֲאֹב ָ ֑תם
א ֶחְצֹ֣רן ְוַכ ְרִ֔מי ֵ֖אֶלּה ִמְשְׁפֹּ֥חת ְראוֵּֽבן:
ְבּ ֨ ֵני ְראוּ ֵ֜בן ְבֹּ֣כר ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֲח ֤נוֹךְך וַּפלּוּ ֙
אַה֙ד ְו ָיִ֣כין ְוֹ֔צַחר ְוָשׁ֖אוּל ֶבּן־ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִ֑נית ֵ֖אֶלּה
וְּב ֵ֣ני ִשְׁמ֗עוֹן ְימוּ ֵ ֨אל ְו ָיִ֤מין ְו ֨ ֹ
תְלֹד ָ֔תם ֵֽגּ ְר֕שׁוֹן וְּקָ֖הת וְּמ ָר ִ֑רי וְּשׁ ֵנ֙י
ִמְשְׁפֹּ֥חת ִשְׁמֽעוֹןְ :ו ֵ ֨אֶלּה ְשׁ֤מוֹת ְבּ ֵֽני־ֵל ִו֙י ְל ֣ ֹ
ַח ֵ֣יּי ֵל ִ֔וי ֶ֧שַׁבע וְּשֹׁלִ֛שׁים וְּמַ֖את ָשׁ ָֽנהְ :בּ ֵ֥ני ֵֽג ְר֛שׁוֹן ִלְב ִ֥ני ְוִשְׁמִ֖ﬠי ְלִמְשְׁפֹּחָֽתם:
וְּב ֵ֣ני ְק ָ֔הת ַעְמ ָ֣רם ְו ִיְצ ָ֔הר ְוֶחְב ֖רוֹן ְוֻע ִזּי ֵ ֑אל וְּשׁ ֵנ֙י ַח ֵ֣יּי ְק ָ֔הת ָשֹׁ֧לשׁ וְּשֹׁלִ֛שׁים
תְלֹדָֽתםַ :ו ִיּ ַ ֨קּח
וְּמַ֖את ָשׁ ָֽנה :וְּב ֵ֥ני ְמ ָר ִ֖רי ַמְח ִ֣לי וּמוִּ֑שׁי ֵ ֛אֶלּה ִמְשְׁפֹּ֥חת ַהֵלּ ִ֖וי ְל ֽ ֹ
שׁה וְּשׁ ֵנ֙י
ַעְמ ָ֜רם ֶאת־יוֹ ֶ֤כֶבד ֹֽדּ ָדת֙וֹ ֣לוֹ ְלִאָ֔שּׁה ַוֵ֣תֶּלד ֔לוֹ ֶֽאת־ַֽאֲהֹ֖רן ְוֶאת־ֹמ ֶ ֑
ַח ֵ֣יּי ַעְמ ָ֔רם ֶ֧שַׁבע וְּשׁלִ֛שׁים וְּמַ֖את ָשׁ ָֽנה :וְּב ֵ֖ני ִיְצ ָ ֑הר ֹ֥ק ַרח ָו ֶ֖נֶפג ְו ִזְכ ִֽרי :וְּב ֵ֖ני
ֻע ִזּי ֵ ֑אל ִ ֽמיָשֵׁ֥אל ְוֶאְלָצ ָ֖פן ְוִסְת ִֽריַ :ו ִיּ ַ ֨קּח ַֽאֲהֹ֜רן ֶאת־ֱאִליֶ֧שַׁבע ַבּת־ַע ִ ֽמּי ָנ ָ֛דב
שּׁה ַוֵ֣תֶּלד ֗לוֹ ֶאת־ ָנ ָד֙ב ְוֶאת־ֲאִבי֔הוּא ֶאת־ֶאְלָע ָ֖ז ר
ֲא֥חוֹת ַנְח֖שׁוֹן ֣לוֹ ְלִא ָ ֑
ְוֶאת־ ִ ֽאיָתָֽמר :וְּב ֵ֣ני ֹ֔ק ַרח ַאִ֥סּיר ְוֶאְל ָק ָ֖נה ַֽוֲא ִ ֽביָא ָ֑סף ֵ֖אֶלּה ִמְשְׁפֹּ֥חת ַהָקּ ְר ִ ֽחי:
ְוֶאְלָע ָ֨זר ֶבּן־ַֽאֲהֹ֜רן ָֽלַקח־֨לוֹ ִמְבּ ֤נוֹת ֽפּוִּטיֵאל ֙ ֣לוֹ ְלִאָ֔שּׁה ַוֵ֥תֶּלד ֖לוֹ ֶאת־ ִ ֽפּי ְנ ָ֑חס
ה
שׁה ֲאֶ֨שׁר ָאַ֤מר ְיה ָוֹ ֙
שׁי ֲא֥בוֹת ַֽהְל ִו ִ֖יּם ְלִמְשְׁפֹּחָֽתם֥ :הוּא ַֽאֲהֹ֖רן וֹּמ ֶ ֑
ֵ ֗אֶלּה ָרא ֵ ֛
ם
אָֽתםֵ֗ :הם ַֽהְמ ַדְבּ ִרי ֙
ָל ֶ֔הם הוִֹ֜ציאוּ ֶאת־ְבּ ֵ֧ני ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֵמֶ֥א ֶרץ ִמְצ ַ֖ר ִים ַעל־ִצְב ֹ
ֶאל־ַפּ ְרֹ֣עה ֶֽמֶלךְך־ִמְצ ַ֔ר ִים ְלהוִֹ֥ציא ֶאת־ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִמִמְּצ ָ֑ר ִים ֥הוּא ֹמֶ֖שׁה
ְוַֽאֲהֹֽרןַ :ו ְי ִ֗הי ְבּ ֨יוֹם ִדֶּ֧בּר ְיה ָוֹ֛ה ֶאל־ֹמֶ֖שׁה ְבֶּ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ְי ַדֵ֧בּר ְיה ָוֹ֛ה ֶאל־
ה ֶ֣מֶלךְך ִמְצ ַ֔ר ִים ֵ ֛את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ֲא ִ֖ני
ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹ֖מר ֲא ִ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ַדּ ֵ֗בּר ֶאל־ַפּ ְרֹע ֙
ֹדֵּ֥בר ֵא ֶֽליךָךַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ֹמֶ֖שׁה ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ֵ֤הן ֲא ִנ֙י ֲﬠ ַ֣רל ְשָׂפ ַ֔ת ִים ְו ֵ ֕איךְך ִיְשַׁ֥מע ֵא ַ֖לי
ה ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ְר ֵ ֛אה ְנַתִ֥תּיךָך ֱאֹלִ֖הים ְלַפ ְרֹ֑עה ְוַֽאֲהֹ֥רן ָאִ֖חיךָך
ַפּ ְרֹֽעהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
ִיְה ֶ֥יה ְנִביֶֽאךָךַ :אָ֣תּה ְת ַד ֵ֔בּר ֵ֖את ָכּל־ֲאֶ֣שׁר ֲאַצֶ֑וּ ָךּ ְוַֽאֲהֹ֤רן ָאִ֨חי ךָ ֙ך ְי ַדֵ֣בּר ֶאל־
ַפּ ְרֹ֔עה ְוִשׁ ַ֥לּח ֶאת־ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵֽמַא ְרֽצוַֹֽ :וֲא ִ֥ני ַאְקֶ֖שׁה ֶאת־ ֵ֣לב ַפּ ְרֹ֑עה
ם ַפּ ְרֹ֔עה
ת ַ ֛תי ְוֶאת־ֽמוְֹפַ֖תי ְבֶּ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםְ :ו ֽל ֹא־ ִיְשַׁ֤מע ֲאֵלֶכ ֙
א ֹ
ְוִה ְרֵבּיִ֧תי ֶאת־ ֽ ֹ
א ַ֜תי ֶאת־ַעִ֤מּי ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙
ְו ָֽנַתִ֥תּי ֶאת־ ָי ִ֖די ְבִּמְצ ָ֑ר ִים ְוֽהוֵֹצא ִ֨תי ֶאת־ִצְב ֹ

ה ָ֔וה ִבְּנֹטִ֥תי ֶאת־
ם ִ ֽכּי־ֲאִ֣ני ְי ֹ
ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ִבְּשָׁפִ֖טים ְגֹּד ִ ֽליםְ :ו ָֽי ְד֤עוּ ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ָי ִ֖די ַעל־ִמְצ ָ֑ר ִים ְוֽהוֵֹצאִ֥תי ֶאת־ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִמתּוֹ ָֽכםַ :ו ַ֥יַּעשׂ ֹמֶ֖שׁה ְוַֽאֲהֹ֑רן
ה ֶבּן־ְשֹׁמִ֣נים ָשָׁ֔נה ְוַ֣אֲהֹ֔רן ֶבּן־ָשׁ֥לשׁ
אָ֖תם ֵ֥כּן ָעֽשׂוּ :וֹּמֶשׁ ֙
ַֽכֲּאֶ֨שׁר ִצ ָ֧וּה ְיה ָוֹ֛ה ֹ
ה ָ֔וה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ְוֶֽאל־ַאֲהֹ֖רן
וְּשֹׁמ ִ֖נים ָשׁ ָ֑נה ְבּ ַדְבּ ָ֖רם ֶאל־ַפּ ְרֹֽעהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ה ֵלאֹ֔מר ְתּ֥נוּ ָל ֶ֖כם מוֹ ֵ֑פת ְוָֽאַמ ְרָ֣תּ ֶֽאל־ַֽאֲהֹ֗רן
ֵלאֹֽמרִ :כּי֩ ְי ַד ֵ֨בּר ֲאֵל ֶ֤כם ַפּ ְרֹע ֙
ַ֧קח ֶֽאת־ַמְטּ ךָ֛ך ְוַהְשׁ ֵ֥לךְך ִלְפ ֵֽני־ַפ ְרֹ֖עה ְיִ֥הי ְלַת ִֽנּיןַ :ו ָיּ ֨ב ֹא ֹמֶ֤שׁה ְוַאֲהֹר֙ן ֶאל־
ַפּ ְרֹ֔עה ַו ַֽיֲּﬠשׂוּ־ֵ֔כן ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִצ ָ֣וּה ְיה ָוֹ֑ה ַו ַיְּשֵׁ֨לךְך ַֽאֲהֹ֜רן ֶאת־ַמֵ֗טּהוּ ִלְפ ֵ֥ני ַפ ְרֹ֛עה
א ַגּם־ַפּ ְרֹ֔עה ַֽלֲחָכִ֖מים ְו ַֽלְמַכְשִּׁ֑פים ַו ַֽיֲּﬠ֨שׂוּ
ְוִלְפ ֵ֥ני ֲﬠָב ָ֖דיו ַו ְיִ֥הי ְלַת ִֽנּיןַ :ו ִיְּק ָר ֙
ַגם־ ֵ֜הם ַח ְרֻטֵ֥מּי ִמְצ ַ֛ר ִים ְבּ ַֽלֲהֵטיֶ֖הם ֵֽכּןַ :ו ַיְּשִׁ֨ליכ֙וּ ִ֣אישׁ ַמֵ֔טּהוּ ַו ִֽיְּה ֖יוּ ְלַת ִנּי ִ֑נם
ק ֵ֣לב ַפּ ְרֹ֔עה ְו ֥ל ֹא ָשַׁ֖מע ֲאֵל ֶ ֑הם ַֽכֲּאֶ֖שׁר
ַו ִיְּב ַ֥לע ַמֵֽטּה־ַֽאֲהֹ֖רן ֶאת־ַמֹטָּֽתםַֽ :ו ֶֽיֱּח ַז ֙
ה ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ָכֵּ֖בד ֵ֣לב ַפּ ְרֹ֑עה ֵמֵ֖אן ְלַשׁ ַ֥לּח ָה ָֽﬠםֵ֣ :לךְך
ִדֶּ֥בּר ְיה ָֽוֹהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
אר
ה ֹיֵ֣צא ַהַ֔מּ ְיָמה ְו ִנַצְּבָ֥תּ ִלְק ָרא֖תוֹ ַעל־ְשׂ ַ֣פת ַה ְי ֑ ֹ
ֶאל־ַפּ ְרֹ֞עה ַבֹּ֗בֶּקר ִה ֵנּ ֙
ם
ה ָ֞וה ֱאֹלֵ֤הי ָֽהִעְב ִרי ֙
ְוַהַמּ ֶ֛טּה ֲאֶשׁר־ ֶנְה ַ֥פּךְך ְל ָנָ֖חשׁ ִתּ ַ֥קּח ְבּ ָי ֶֽדךָךְ :וָֽאַמ ְרָ֣תּ ֵאָ֗ליו ְי ֹ
ח ֶאת־ַעִ֔מּי ְו ַֽיַעְב ֻ֖ד ִני ַבִּמּ ְד ָ֑בּר ְוִה ֵ֥נּה ֽל ֹא־ָשַׁ֖מְעָתּ
ְשָׁל ַ֤ח ִני ֵאֶ֨לי ךָ ֙ך ֵלאֹ֔מר ַשַׁלּ ֙
ה ָ֔וה ְבּ ֣ז ֹאת ֵתּ ַ֔דע ִ֖כּי ֲא ִ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ִה ֨ ֵנּה ָֽאֹנִ֜כי ַמ ֶ֣כּה ׀ ַבַּמֶּ֣טּה
ַעד־ֹֽכּהֹ֚ :כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
אר ָתּ֖מוּת
אר ְו ֶֽנֶהְפ֥כוּ ְל ָֽדםְ :וַה ָדּ ָ֧גה ֲאֶשׁר־ַבּ ְי ֛ ֹ
ֲאֶשׁר־ְבּ ָי ִ֗די ַעל־ַה ַ ֛מּ ִים ֲאֶ֥שׁר ַבּ ְי ֖ ֹ
ה ָ֜וה ֶאל־ֹמֶ֗שׁה
ארַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
אר ְו ִנְל֣אוּ ִמְצ ַ֔ר ִים ִלְשׁ֥תּוֹת ַ֖מ ִים ִמן־ַה ְי ֽ ֹ
וָּבַ֣אשׁ ַה ְי ֑ ֹ
ֱאֹ֣מר ֶֽאל־ַֽאֲהֹ֡רן ַ֣קח ַמְטּ ךָ֣ך וּ ְנֵטה־ ָֽי ְד ךָ ֩ך ַעל־ֵמיֵ֨מי ִמְצ ַ֜ר ִים ַעל־ ַֽנֲהֹרָ֣תם ׀ ַעל־
ם ְבָּכל־
א ֵריֶ֣הם ְוַעל־ַא ְגֵמי ֶ֗הם ְו ַ֛ﬠל ָכּל־ִמ ְק ֵ֥וה ֵֽמיֵמיֶ֖הם ְו ִֽיְהיוּ־ ָ֑דם ְוָ֤ה ָיה ָד ֙
ְי ֽ ֹ
ה ָ֗וה
ֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים וּ ָֽבֵעִ֖צים וָּֽבֲאָב ִֽניםַ :ו ַֽיֲּﬠשׂוּ־ֵכ֩ן ֹמֶ֨שׁה ְוַֽאֲהֹ֜רן ַֽכֲּאֶ֣שׁר ׀ ִצ ָ֣וּה ְי ֹ
אר ְלֵעי ֵ֣ני ַפ ְרֹ֔עה וְּלֵעי ֵ֖ני ֲﬠָב ָ֑דיו ַו ֵיָּֽהְפ֛כוּ
ם ֲאֶ֣שׁר ַבּ ְי ֔ ֹ
ה ַו ַ֤יּ ךְך ֶאת־ַהַ֨מּ ִי ֙
ַו ָ֤יּ ֶרם ַבַּמֶּטּ ֙
אר ְול ֹא־
ה ַו ִיְּבַ֣אשׁ ַה ְי ֔ ֹ
אר ֵ֨מָת ֙
אר ְל ָֽדםְ :וַה ָדּ ָ֨גה ֲאֶשׁר־ַבּ ְי ֥ ֹ
ָכּל־ַהַ֥מּ ִים ֲאֶשׁר־ַבּ ְי ֖ ֹ
אר ַו ְיִ֥הי ַה ָ֖דּם ְבָּכל־ֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ַֽיֲּﬠשׂוּ־
ָיְכ֣לוּ ִמְצ ַ֔ר ִים ִלְשׁ֥תּוֹת ַ֖מ ִים ִמן־ַה ְי ֑ ֹ
ה ְו ֽל ֹא־ָשַׁ֣מע ֲאֵל ֶ֔הם ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִדֶּ֥בּר
ֵ֛כן ַח ְרֻטֵ֥מּי ִמְצ ַ֖ר ִים ְבּ ָֽלֵטי ֶ ֑הם ַו ֶֽיֱּח ַ֤זק ֵלב־ַפּ ְרֹע ֙
ְיה ָֽוֹהַ :ו ִ֣יֶּפן ַפּ ְרֹ֔עה ַו ָיּ ֖ב ֹא ֶאל־ֵבּי֑תוֹ ְול ֹא־ָ֥שׁת ִל֖בּוֹ ַגּם־ָל ֽז ֹאתַ :ו ַיְּחְפּ ֧רוּ ָכל־
אר:
תּת ִמֵמּיֵ֖מי ַה ְי ֽ ֹ
אר ַ֣מ ִים ִלְשׁ֑תּוֹת ִ֣כּי ֤ל ֹא ָֽיְכל֙וּ ִלְשׁ ֔ ֹ
ִמְצ ַ֛ר ִים ְסִביֹ֥בת ַה ְי ֖ ֹ

ה ֶאל־ֹמֶ֔שׁה
ארַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
ַו ִיָּמּ ֵ֖לא ִשְׁב ַ֣ﬠת ָיִ֑מים ַֽאֲח ֵ֥רי ַהכּוֹת־ ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ַה ְי ֽ ֹ
ה ָ֔וה ַשׁ ַ֥לּח ֶאת־ַעִ֖מּי ְו ַֽיַעְב ֻֽדִניְ :וִאם־
֖בּ ֹא ֶאל־ַפּ ְרֹ֑עה ְוָֽאַמ ְרָ֣תּ ֵאָ֗ליו ֹ֚כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
א֘ר
ָמֵ֥אן ַאָ֖תּה ְלַשׁ ֵ֑לּ ַח ִה ֵ֣נּה ָֽאֹנִ֗כי ֹנ ֵ֛ג ף ֶאת־ָכּל־ ְגּֽבוְּל֖ךָך ַֽבְּצַפ ְר ְדּ ִ ֽﬠיםְ :וָשׁ ַ֣רץ ַה ְי ֹ
ם ְוָעל֙וּ וָּ֣באוּ ְבֵּבי ֶ֔תךָך וַּֽבֲח ַ֥דר ִמְשׁ ָֽכְּב֖ךָך ְוַעל־ִמָטּ ֶ ֑תךָך וְּב ֵ֤בית ֲﬠָב ֶ֨די ךָ ֙ך
ְצַפ ְר ְדִּעי ֒
וְּבַעֶ֔מּךָך וְּבַתנּוּ ֶ֖ריךָך וְּבִמְשֲׁארוֶֹֽתיךָך :וְּב ָ֥כה ֽוְּבַעְמּ֖ךָך וְּבָכל־ֲﬠָב ֶ֑דיךָך ַֽיֲﬠ֖לוּ
ה ֱאֹ֣מר ֶֽאל־ַֽאֲהֹ֗רן ְנ ֵ֤טה ֶאת־ ָֽי ְד ךָ ֙ך ְבַּמֶ֔טּךָך
ַֽהְצַפ ְר ְדּ ִ ֽﬠיםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ֘ה ֶאל־ֹמֶשׁ ֒
א ִ֖רים ְוַעל־ָֽהֲא ַגִ֑מּים ְוַ֥הַעל ֶאת־ַֽהְצַפ ְר ְדִּ֖ﬠים ַעל־ֶ֥א ֶרץ
ַ֨על־ַה ְנָּהֹ֔רת ַעל־ַה ְי ֹ
ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ֵ֤יּט ַֽאֲהֹר֙ן ֶאת־ ָי֔דוֹ ַ֖ﬠל ֵמיֵ֣מי ִמְצ ָ֑ר ִים ַו ַ֨תַּעל ֙ ַהְצַּפ ְר ֵ֔דּ ַע ַוְתּ ַ֖כס ֶאת־
ֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ַֽיֲּﬠשׂוּ־ ֵ֥כן ַֽהַח ְרֻטִ֖מּים ְבּ ָֽלֵטי ֶ ֑הם ַו ַֽיֲּﬠ֥לוּ ֶאת־ַֽהְצַפ ְר ְדִּ֖ﬠים ַעל־
ה ָ֔וה ְו ָיֵס֙ר
ֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ִיְּק ָ֨רא ַפ ְרֹ֜עה ְלֹמֶ֣שׁה ֽוְּלַֽאֲהֹ֗רן ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ַהְעִ֣תּירוּ ֶאל־ ְי ֹ
ה ֶאת־ָהָ֔עם ְו ִי ְזְבּ֖חוּ ַֽליה ָֽוֹהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֹמֶ֣שׁה
ַֽהְצַפ ְר ְדִּ֔עים ִמֶ֖מּ ִנּי וֵּֽמַעִ֑מּי ַֽוֲאַשְׁלָּח ֙
ת
ְלַפ ְרֹע֘ה ִהְתָפֵּ֣אר ָעַל֒י ְלָמַ֣תי ׀ ַאְעִ֣תּיר ְל֗ךָך ְו ַֽלֲﬠָב ֶ֨די ךָ ֙ך ֽוְּלַעְמּ֔ךָך ְלַהְכ ִרי ֙
אר ִתָּשַּֽׁא ְר ָנהַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ְלָמ ָ֑חר ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר
ַֽהְצַפ ְר ְדִּ֔עים ִמְמּ֖ךָך וִּמָבּ ֶ ֑תּיךָך ַ֥רק ַבּ ְי ֖ ֹ
ִכּ ְדָ֣ב ְר֔ךָך ְלַ֣מַען ֵתּ ַ֔דע ִכּי־ֵ֖אין ַֽכּיה ָ֥וֹה ֱאֹלֵֽהינוְּ :וָס ֣רוּ ַֽהְצַפ ְר ְדִּ֗עים ִמְמּ ךָ ֙ך וִּמָ֣בּ ֶ֔תּיךָך
שׁה ְוַֽאֲהֹ֖רן ֵמִ֣ﬠם ַפּ ְרֹ֑עה
אר ִתָּשַּֽׁא ְר ָנהַ :ו ֵיֵּ֥צא ֹמ ֶ ֛
וֵּֽמֲﬠָב ֶ֖דיךָך וֵּֽמַע ֶ ֑מּךָך ַ֥רק ַבּ ְי ֖ ֹ
ה ָ֔וה ַעל־ ְדַּ֥בר ַֽהְצַפ ְר ְדִּ֖ﬠים ֲאֶשׁר־ָ֥שׂם ְלַפ ְרֹֽעהַ :ו ַ֥יַּעשׂ
ה ֶאל־ ְי ֹ
ַו ִיְּצ ַ֤ﬠק ֹמֶשׁ ֙
שׁה ַו ָיֻּ֨מת֙וּ ַֽהְצַפ ְר ְדִּ֔עים ִמן־ַהָבִּ֥תּים ִמן־ַֽהֲחֵצֹ֖רת וִּמן־ַהָשֹּֽׂדת:
ְיה ָ֖וֹה ִכּ ְדַ֣בר ֹמ ֶ ֑
ה ָֽה ְר ָוָ֔חה
אָ֖תם ֳחָמ ִ֣רם ֳחָמ ִ֑רם ַוִתְּבַ֖אשׁ ָהָֽא ֶרץַ :ו ַ֣יּ ְרא ַפּ ְרֹ֗עה ִ֤כּי ָֽה ְיָת ֙
ַו ִיְּצְבּ ֥רוּ ֹ
ְוַהְכֵבּ֙ד ֶאת־ִל֔בּוֹ ְו ֥ל ֹא ָשַׁ֖מע ֲאֵל ֶ ֑הם ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִדֶּ֥בּר ְיה ָֽוֹהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ֘ה ֶאל־
ה ֱאֹמ֙ר ֶֽאל־ַֽאֲהֹ֔רן ְנֵ֣טה ֶֽאת־ַמְטּ֔ךָך ְוַ֖הךְך ֶאת־ֲﬠ ַ֣פר ָה ָ ֑א ֶרץ ְוָה ָ֥יה ְלִכ ִ֖נּם
ֹמֶשׁ ֒
ט ַֽאֲהֹ֨רן ֶאת־ ָי ֤דוֹ ְבַמֵ֨טּה֙וּ ַו ַיּ ךְ ֙ך ֶאת־ֲﬠ ַ֣פר
ְבָּכל־ֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ַֽיֲּﬠשׂוּ־ֵ֗כן ַו ֵיּ ֩
ָה ָ ֔א ֶרץ ַוְתִּה֙י ַהִכּ ֔ ָנּם ָֽבָּא ָ֖דם וַּבְבֵּה ָ ֑מה ָכּל־ֲﬠ ַ֥פר ָה ָ ֛א ֶרץ ָה ָ֥יה ִכ ִ֖נּים ְבָּכל־ֶ֥א ֶרץ
ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ַֽיֲּﬠשׂוּ־ֵ֨כן ַֽהַח ְרֻטִ֧מּים ְבּ ָֽלֵטי ֶ ֛הם ְלהוִֹ֥ציא ֶאת־ַהִכּ ִ֖נּים ְו ֣ל ֹא ָיֹ֑כלוּ ַוְתִּה֙י
ם ֶאל־ַפּ ְרֹ֔עה ֶאְצַ֥בּע ֱאֹלִ֖הים ִ֑הוא
ַהִכּ ֔ ָנּם ָֽבָּא ָ֖דם וַּבְבֵּהָֽמהַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֤רוּ ַֽהַח ְרֻטִמּ ֙
ה ָ֜וה ֶאל־
ה ְו ֽל ֹא־ָשַׁ֣מע ֲאֵל ֶ֔הם ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִדֶּ֥בּר ְיה ָֽוֹהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ַו ֶֽיֱּח ַ֤זק ֵלב־ַפּ ְרֹע ֙
ֹמֶ֗שׁה ַהְשׁ ֵ֤כּם ַבֹּ֨בֶּק֙ר ְוִהְת ַיֵצּ֙ב ִלְפ ֵ֣ני ַפ ְרֹ֔עה ִה ֵ֖נּה יוֵֹ֣צא ַה ָ ֑מּ ְיָמה ְוָֽאַמ ְרָ֣תּ ֵאָ֗ליו

ה ָ֔וה ַשׁ ַ֥לּח ַעִ֖מּי ְו ַֽיַעְב ֻֽד ִניִ֣ :כּי ִאם־ֵֽאי ְנ֘ךָך ְמַשׁ ֵ֣לּ ַח ֶאת־ַעִמּ֒י ִה ְנ ִני֩
ֹ֚כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ם ֶאת־
ַמְשִׁ֨לי ַח ְבּ֜ךָך וַּֽבֲﬠָב ֶ֧דיךָך ֽוְּבַעְמּ ךָ֛ך וְּבָבֶ֖תּיךָך ֶאת־ֶֽהָעֹ֑רב וָּ֨מְל֜אוּ ָבּ ֵ ֤תּי ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ֶ֣הָעֹ֔רב ְו ַ֥גם ָֽהֲא ָדָ֖מה ֲאֶשׁר־ֵ֥הם ָע ֶֽליָהְ :וִהְפֵליִתי֩ ַב ֨יּוֹם ַה֜הוּא ֶאת־ֶ֣א ֶרץ ֗גֶֹּשׁן
ה ָ֖וה
ֲאֶ֤שׁר ַעִמּ֙י ֹעֵ֣מד ָעֶ֔ליָה ְלִבְלִ֥תּי ֱהיוֹת־ָ֖שׁם ָעֹ֑רב ְלַ֣מַען ֵתּ ַ֔דע ִ֛כּי ֲאִ֥ני ְי ֹ
את ַה ֶֽזּה:
ְבּ ֶ֥ק ֶרב ָהָֽא ֶרץְ :וַשְׂמִ֣תּי ְפ ֻ֔דת ֵ֥בּין ַעִ֖מּי וֵּ֣בין ַע ֶ ֑מּךָך ְלָמָ֥חר ִֽיְה ֶ֖יה ָה ֥ ֹ
א ָעֹ֣רב ָכּ ֵ֔בד ֵ֥בּיָתה ַפ ְרֹ֖עה וֵּ֣בית ֲﬠָב ָ֑דיו וְּבָכל־ֶ֧א ֶרץ ִמְצ ַ֛ר ִים
ה ֵ֔כּן ַו ָיּב ֹ ֙
ַו ַ֤יַּעשׂ ְיה ָוֹ ֙
ִתָּשֵּׁ֥חת ָהָ֖א ֶרץ ִמְפּ ֵ֥ני ֶהָעֹֽרבַ :ו ִיּ ְק ָ֣רא ַפ ְרֹ֔עה ֶאל־ֹמֶ֖שׁה ֽוְּלַֽאֲהֹ֑רן ַו ֗יּ ֹאֶמר ְל֛כוּ
ִזְב֥חוּ ֵלאֹֽלֵהי ֶ֖כם ָבָּֽא ֶרץַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֹמֶ֗שׁה ֤ל ֹא ָנכוֹ֙ן ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת ֵ֔כּן ִ֚כּי ֽתּוֲֹﬠַ֣בת ִמְצ ַ֔ר ִים
ִנ ְזַ֖בּח ַֽליה ָ֣וֹה ֱאֹל ֵ ֑הינוּ ֵ֣הן ִנ ְזַ֞בּח ֶאת־ֽתּוֲֹﬠַ֥בת ִמְצ ַ֛ר ִים ְל ֵֽﬠי ֵניֶ֖הם ְו ֥ל ֹא ִיְסְק ֻֽלנוּ:
֚ ֶדּ ֶרךְך ְשֹׁ֣לֶשׁת ָיִ֔מים ֵנ ֵ֖לךְך ַבִּמּ ְד ָ֑בּר ְו ָז ַ֨בְחנ֙וּ ַֽליה ָ֣וֹה ֱאֹל ֵ֔הינוּ ַֽכֲּאֶ֖שׁר י ֹאַ֥מר ֵא ֵֽלינוּ:
ם ַבִּמּ ְד ָ֔בּר ַ֛רק
ם וּ ְזַבְח ֶ֞תּם ַֽליה ָוֹ֤ה ֱאֹֽלֵהיֶכ ֙
ַו ֣יּ ֹאֶמר ַפּ ְרֹ֗עה ָֽאֹנִ֞כי ֲאַשׁ ַ֤לּח ֶאְתֶכ ֙
ַה ְרֵ֥חק ֽל ֹא־ַת ְרִ֖חיקוּ ָל ֶ֑לֶכת ַהְעִ֖תּירוּ ַֽבֲּﬠ ִֽדיַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֹמֶ֗שׁה ִה ֨ ֵנּה ָֽאֹנִ֜כי יוֹ ֵ֤צא
ה ָ֔וה ְוָ֣סר ֶֽהָעֹ֗רב ִמַפּ ְרֹ֛עה ֵֽמֲﬠָב ָ֥דיו וֵּֽמַע֖מּוֹ ָמ ָ֑חר ַ֗רק
ֵֽמִעָמּ ךְ ֙ך ְוַהְעַתּ ְרִ֣תּי ֶאל־ ְי ֹ
ה ָה ֵ֔תל ְלִבְלִתּ֙י ַשׁ ַ֣לּח ֶאת־ָהָ֔עם ִל ְזֹ֖בּ ַח ַֽליה ָֽוֹהַ :ו ֵיֵּ֥צא ֹמֶ֖שׁה
ַאל־ֹי ֵ֤סף ַפּ ְרֹע ֙
ה ִכּ ְדַ֣בר ֹמֶ֔שׁה ַו ָ֨יַּס֙ר ֶֽהָעֹ֔רב ִמַפּ ְרֹ֖עה
ֵמִ֣ﬠם ַפּ ְרֹ֑עה ַו ֶיְּעַ֖תּר ֶאל־ ְיה ָֽוֹהַ :ו ַ֤יַּעשׂ ְיה ָוֹ ֙
ה ֶאת־ִל֔בּוֹ ַ֖גּם ַבּ ַ֣פַּעם ַה ֑זּ ֹאת
ֵֽמֲﬠָב ָ֣דיו וֵּֽמַע֑מּוֹ ֥ל ֹא ִנְשַׁ֖אר ֶאָֽחדַ :ו ַיְּכ ֵ֤בּד ַפּ ְרֹע ֙
ה ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ֖בּ ֹא ֶאל־ַפּ ְרֹ֑עה ְו ִדַבּ ְרָ֣תּ ֵאָ֗ליו
ְו ֥ל ֹא ִשׁ ַ֖לּח ֶאת־ָה ָֽﬠםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
ה ֱאֹלֵ֣הי ָֽהִעְב ִ֔רים ַשׁ ַ֥לּח ֶאת־ַעִ֖מּי ְו ַֽיַעְב ֻֽד ִניִ֛ :כּי ִאם־ָמֵ֥אן ַאָ֖תּה
ֹֽכּה־ָאַ֤מר ְיה ָוֹ ֙
ה ָ֜וה הוֹ ָ֗יה ְבִּמְק ְנ ךָ ֙ך ֲאֶ֣שׁר ַבָּשּׂ ֶ֔דה
ְלַשׁ ֵ֑לּ ַח ְוֽעוֹ ְד֖ךָך ַֽמֲח ִ֥זיק ָֽבּםִ :ה ֨ ֵנּה ַיד־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ֵ֚בּין
אדְ :וִהְפ ָ֣לה ְי ֹ
ם ַבּ ְגַּמִ֔לּים ַבָּבּ ָ֖קר וַּב ֑צּ ֹאן ֶ֖דֶּבר ָכֵּ֥בד ְמ ֽ ֹ
ַבּסּוִּ֤סים ַֽבֲּחֹמ ִרי ֙
ִמ ְק ֵ֣נה ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל וֵּ֖בין ִמ ְק ֵ֣נה ִמְצ ָ֑ר ִים ְו ֥ל ֹא ָי֛מוּת ִמָכּל־ִלְב ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָדָּֽבר:
ה ָ֜וה
ַו ָ֥יֶּשׂם ְיה ָ֖וֹה מוֹ ֵ֣ﬠד ֵלאֹ֑מר ָמָ֗חר ַֽיֲﬠֶ֧שׂה ְיה ָוֹ֛ה ַה ָדָּ֥בר ַה ֶ֖זּה ָבָּֽא ֶרץַ :ו ַ֨יַּעשׂ ְי ֹ
ה ִ ֽמָ֣מֳּח ָ֔רת ַו ָ֕יָּמת ֹ֖כּל ִמ ְק ֵ֣נה ִמְצ ָ֑ר ִים וִּמִמּ ְק ֵ֥נה ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ֶאת־ַה ָדּ ָ֤בר ַה ֶזּ ֙
ל ֹא־ֵ֥מת ֶאָֽחדַ :ו ִיְּשׁ ַ֣לח ַפּ ְרֹ֔עה ְוִה ֗ ֵנּה ל ֹא־ ֵ ֛מת ִמִמּ ְק ֵ֥נה ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַעד־ֶא ָ֑חד
ַו ִיְּכַבּ֙ד ֵ֣לב ַפּ ְרֹ֔עה ְו ֥ל ֹא ִשׁ ַ֖לּח ֶאת־ָה ָֽﬠםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ֘ה ֶאל־ֹמֶ֣שׁה ְוֶֽאל־ַֽאֲהֹר֒ן
שׁה ַהָשַּׁ֖מ ְיָמה ְלֵעי ֵ֥ני ַפ ְרֹֽעה:
שׁן וּ ְז ָר֥קוֹ ֹמ ֶ ֛
ם ְמ ֣ל ֹא ָחְפ ֵניֶ֔כם ִ֖פּי ַח ִכְּב ָ ֑
ְק֤חוּ ָלֶכ ֙

ְוָה ָ֣יה ְלָא ָ֔בק ַ֖ﬠל ָכּל־ֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ְוָה ָ֨יה ַעל־ָֽהָא ָ֜דם ְוַעל־ַהְבֵּהָ֗מה ִלְשִׁ֥חין
ֹפּ ֵ֛ר ַח ֲאַבְעֻבֹּ֖עת ְבָּכל־ֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ִיְּק֞חוּ ֶאת־ִ֣פּי ַח ַהִכְּבָ֗שׁן ַו ַֽיַּעְמד֙וּ ִלְפ ֵ֣ני
א֛תוֹ ֹמֶ֖שׁה ַהָשּׁ ָ ֑מ ְיָמה ַו ְי ִ֗הי ְשִׁחי֙ן ֲאַבְעֻבֹּ֔עת ֹפּ ֵ֕ר ַח ָֽבָּא ָ֖דם
ַפ ְרֹ֔עה ַו ִיּ ְזֹ֥רק ֹ
וַּבְבֵּהָֽמהְ :ול ֹא־ ָֽיְכ֣לוּ ַֽהַח ְרֻטִ֗מּים ַֽלֲﬠֹ֛מד ִלְפ ֵ֥ני ֹמֶ֖שׁה ִמְפּ ֵ֣ני ַהְשִּׁ֑חין ִ ֽכּי־ָה ָ֣יה
ה ֶאת־ ֵ֣לב ַפּ ְרֹ֔עה ְו ֥ל ֹא ָשַׁ֖מע
ַהְשִּׁ֔חין ַֽבַּח ְרֻטִ֖מּם וְּבָכל־ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ְיַח ֵ֤זּק ְיה ָוֹ ֙
ה ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ַהְשׁ ֵ֣כּם ַבֹּ֔בֶּקר
שׁר ִדֶּ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶֽשׁהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
ֲאֵל ֶ ֑הם ַֽכֲּא ֶ ֛
ה ֱאֹלֵ֣הי ָֽהִעְב ִ֔רים ַשׁ ַ֥לּח
ְוִהְת ַיֵ֖צּב ִלְפ ֵ֣ני ַפ ְרֹ֑עה ְוָֽאַמ ְרָ֣תּ ֵאָ֗ליו ֹֽכּה־ָאַ֤מר ְיה ָוֹ ֙
שֵׁ֜ל ַח ֶאת־ָכּל־ַמ ֵֽגֹּפַת֙י ֶֽאל־ִל ְ֔בּךָך
ֶאת־ַעִ֖מּי ְו ַֽיַעְב ֻֽד ִניִ֣ :כּי ׀ ַבּ ַ֣פַּעם ַה ֗זּ ֹאת ֲא ֨ ִני ֹ
ה ָשׁ ַ֣לְחִתּי
וַּֽבֲﬠָב ֶ֖דיךָך וְּבַע ֶ ֑מּךָך ַֽבֲּﬠ֣בוּר ֵתּ ַ֔דע ִ֛כּי ֵ֥אין ָכֹּ֖מ ִני ְבָּכל־ָהָֽא ֶרץִ֤ :כּי ַעָתּ ֙
ֶאת־ ָי ִ֔די ָוַ֥אךְך ֽאוְֹת ךָ֛ך ְוֶֽאת־ַעְמּ֖ךָך ַבּ ָ֑דֶּבר ַוִתָּכֵּ֖חד ִמן־ָהָֽא ֶרץְ :ואוָּ֗לם ַֽבֲּﬠ֥בוּר
אְת ךָ֣ך ֶאת־ֹכִּ֑חי וְּל ַ ֛מַען ַס ֵ֥פּר ְשִׁ֖מי ְבָּכל־ָהָֽא ֶרץ:
ת ֶֽהֱﬠַמ ְד ִ֔תּיךָך ַֽבֲּﬠ֖בוּר ַה ְר ֽ ֹ
ז ֹא ֙
ֽעוֹ ְד֖ךָך ִמְסתּוֹ ֵ֣לל ְבַּעִ֑מּי ְלִבְלִ֖תּי ַשְׁלָּֽחםִ :ה ְנ ִ֤ני ַמְמִטי֙ר ָכּ ֵ֣ﬠת ָמָ֔חר ָבּ ָ֖רד ָכֵּ֣בד
אד ֲאֶ֨שׁר ֽל ֹא־ָה ָ֤יה ָכֹ֨מה֙וּ ְבִּמְצ ַ֔ר ִים ְלִמן־ַה ֥יּוֹם ִה ָֽוְּס ָ֖דה ְוַעד־ ָֽﬠָתּהְ :וַע ָ֗תּה
ְמ ֑ ֹ
ְשׁ ַ֤לח ָהֵע֙ז ֶֽאת־ִמְק ְנ֔ךָך ְו ֵ ֛את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ְל֖ךָך ַבָּשּׂ ֶ֑דה ָכּל־ָֽהָא ָ֨דם ְוַהְבֵּהָ֜מה
א
ֲאֶשׁר־ ִיָמֵּ֣צא ַבָשּׂ ֶ֗דה ְו ֤ל ֹא ֵֽיָאֵס֙ף ַה ַ֔בּ ְיָתה ְו ָי ַ֧רד ֲﬠֵל ֶ ֛הם ַהָבּ ָ֖רד ָוֵֽמתוַּ :ה ָיּ ֵר ֙
ה ָ֔וה ֵֽמַעְב ֵ֖די ַפּ ְרֹ֑עה ֵה ִ֛ניס ֶאת־ֲﬠָב ָ֥דיו ְוֶאת־ִמ ְק ֵ֖נהוּ ֶאל־ַהָבּ ִ ֽתּים:
ֶאת־ ְדַּ֣בר ְי ֹ
שׂם ִל֖בּוֹ ֶאל־ ְדַּ֣בר ְיה ָוֹ֑ה ַֽו ַֽיֲּﬠֹ֛זב ֶאת־ֲﬠָב ָ֥דיו ְוֶאת־ִמ ְק ֵ֖נהוּ ַבָּשּׂ ֶֽדה:
ַֽוֲאֶ֥שׁר ל ֹא־ ָ ֛
ה ָ֜וה ֶאל־ֹמֶ֗שׁה ְנ ֵ֤טה ֶאת־ ָֽי ְד ךָ ֙ך ַעל־ַהָשַּׁ֔מ ִים ִויִ֥הי ָב ָ֖רד ְבָּכל־ֶ֣א ֶרץ
ַו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ִמְצ ָ֑ר ִים ַעל־ָֽהָא ָ֣דם ְוַעל־ַהְבֵּהָ֗מה ְו ַ֛ﬠל ָכּל־ ֵ֥ﬠֶשׂב ַהָשּׂ ֶ֖דה ְבֶּ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ֵ֨יּט
ת וָּב ָ֔רד ַו ִ ֽתֲּהַלךְך־ֵ֖אשׁ ָ ֑א ְרָצה
ה ָ֗וה ָנַ֤תן ֹקֹל ֙
ם ַֽוי ֹ
ֹמֶ֣שׁה ֶאת־ַמֵ֘טּה ֘וּ ַעל־ַהָשַּׁzמ ִי ֒
ַו ַיְּמֵ֧טר ְיה ָוֹ֛ה ָבּ ָ֖רד ַעל־ֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ְיִ֣הי ָב ָ֔רד ְו ֵ ֕אשׁ ִמְתַל ַ֖קַּחת ְבּ֣תוֹךְך ַהָבּ ָ֑רד
אד ֲ֠אֶpשׁר ֽל ֹא־ָה ָ֤יה ָכֹ֨מה֙וּ ְבָּכל־ֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ֵמָ֖אז ָֽה ְיָ֥תה ְל ֽגוֹיַ :ו ַ֨יּךְך
ָכֵּ֣בד ְמ ֔ ֹ
ַהָבּ ָ֜רד ְבָּכל־ֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֗ר ִים ֵ֚את ָכּל־ֲאֶ֣שׁר ַבָּשּׂ ֶ֔דה ֵֽמָא ָ֖דם ְוַעד־ְבֵּה ָ ֑מה ְו ֵ ֨את
ה ִה ָ֣כּה ַהָבּ ָ֔רד ְוֶאת־ָכּל־ ֵ֥ﬠץ ַהָשּׂ ֶ֖דה ִשֵֽׁבּרַ ֚ :רק ְבֶּ֣א ֶרץ ֔גֶּשׁן
ָכּל־ ֵ֤ﬠֶשׂב ַהָשּׂ ֶד ֙
א ְלֹמֶ֣שׁה ֽוְּלַֽאֲהֹ֔רן
ֲאֶשׁר־ָ֖שׁם ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֥ל ֹא ָה ָ֖יה ָבּ ָֽרדַ :ו ִיְּשׁ ַ֣לח ַפּ ְרֹ֗עה ַו ִיְּק ָר ֙
ה ַהַצּ ִ֔דּיק ַֽוֲא ִ֥ני ְוַעִ֖מּי ָֽה ְרָשׁ ִ ֽﬠיםַ :הְע ִ֨תּיר֙וּ
ַו ֥יּ ֹאֶמר ֲאֵלֶ֖הם ָחָ֣טאִתי ַה ָ֑פַּעם ְיה ָוֹ ֙

תִס֖פוּן
ה ָ֔וה ְו ַ֕רב ִ ֽמְהֹ֛ית ֹקֹ֥לת ֱאֹלִ֖הים וָּב ָ֑רד ַֽוֲאַשְׁלָּ֣חה ֶאְתֶ֔כם ְו ֥ל ֹא ֽ ֹ
ֶאל־ ְי ֹ
ַֽלֲﬠֹֽמדַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֵאָלי֙ו ֹמֶ֔שׁה ְכֵּצאִת֙י ֶאת־ָהִ֔עיר ֶאְפֹ֥רשׂ ֶאת־ַכּ ַ֖פּי ֶאל־ ְיה ָוֹ֑ה
ַהֹקּ֣לוֹת ֶיְח ָדּ֗לוּן ְוַהָבּ ָר֙ד ֣ל ֹא ִֽיְה ֶיה־֔עוֹד ְלַ֣מַען ֵתּ ַ֔דע ִ֥כּי ַֽליה ָ֖וֹה ָהָֽא ֶרץְ :וַאָ֖תּה
ַֽוֲﬠָב ֶ֑דיךָך ָי ַ֕דְעִתּי ִ֚כּי ֶ֣ט ֶרם ִ ֽתּי ְר֔אוּן ִמְפּ ֵ֖ני ְיה ָ֥וֹה ֱאֹל ִ ֽהיםְ :וַהִפְּשָׁ֥תּה ְוַהְשֹּׂע ָ֖רה
ה ָא ִ֔ביב ְוַהִפְּשָׁ֖תּה ִגְּבֹֽעלְ :וַֽהִחָ֥טּה ְוַהֻכֶּ֖סֶּמת ֣ל ֹא ֻנ֑כּוּ ִ֥כּי
ֻנ ָ֑כָּתה ִ֤כּי ַהְשֹּׂע ָר ֙
ה ֶאת־ָהִ֔עיר ַו ִיְּפֹ֥רשׂ ַכּ ָ֖פּיו ֶאל־ ְיה ָוֹ֑ה
ֲאִפיֹ֖לת ֵֽה ָנּהַ :ו ֵיֵּ֨צא ֹמֶ֜שׁה ֵמִ֤ﬠם ַפּ ְרֹע ֙
ת ְוַהָבּ ָ֔רד וָּמָ֖טר ֽל ֹא־ ִנַ֥תּךְך ָֽא ְרָצהַ :ו ַ֣יּ ְרא ַפּ ְרֹ֗עה ִ ֽכּי־ָח ַ֨דל ַהָמָּ֧טר
ַו ַיְּח ְדּ֤לוּ ַהֹקּלוֹ ֙
ק ֵ֣לב ַפּ ְרֹ֔עה ְו ֥ל ֹא
ְוַהָבּ ָ֛רד ְוַהֹקֹּ֖לת ַוֹ֣יֶּסף ַֽלֲח ֑ט ֹא ַו ַיְּכֵ֥בּד ִל֖בּוֹ ֥הוּא ַֽוֲﬠָב ָֽדיוַֽ :ו ֶֽיֱּח ַז ֙
ה ֶאל־
שׁר ִדֶּ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ְבּ ַיד־ֹמֶֽשׁהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
ִשׁ ַ֖לּח ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַֽכֲּא ֶ ֛
ֹמֶ֔שׁה ֖בּ ֹא ֶאל־ַפּ ְרֹ֑עה ִ ֽכּי־ֲא ֞ ִני ִהְכ ַ֤בּ ְדִתּי ֶאת־ִלבּ֙וֹ ְוֶאת־ ֵ֣לב ֲﬠָב ָ֔דיו ְלַ֗מַען ִשִׁ֛תי
תַ֥תי ֵ֖אֶלּה ְבִּק ְרֽבּוֹ :וְּלַ֡מַען ְתַּסֵפּ֩ר ְבָּא ְז ֨ ֵני ִב ְנ֜ךָך וֶּבן־ִבּ ְנ֗ךָך ֵ֣את ֲאֶ֤שׁר
א ֹ
ֹֽ
תַ֖תי ֲאֶשׁר־ַ֣שְׂמִתּי ָ֑בם ִֽוי ַדְעֶ֖תּם ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני ְיה ָֽוֹה:
א ֹ
ִהְתַעַ֨לְּלִתּ֙י ְבִּמְצ ַ֔ר ִים ְוֶאת־ ֽ ֹ
ה ֱאֹלֵ֣הי ָֽהִעְב ִ֔רים
ה ַו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ֵאָ֗ליו ֹֽכּה־ָאַ֤מר ְיה ָוֹ ֙
ַו ָיּ ֨ב ֹא ֹמֶ֣שׁה ְוַֽאֲהֹר ֘ן ֶאל־ַפּ ְרֹע ֒
ַעד־ָמַ֣תי ֵמ ַ ֔א ְנָתּ ֵֽלָעֹ֖נת ִמָפּ ָ֑ני ַשׁ ַ֥לּח ַעִ֖מּי ְו ַֽיַעְב ֻֽד ִניִ֛ :כּי ִאם־ָמֵ֥אן ַאָ֖תּה ְלַשׁ ֵ֣לּ ַח
ה ֶאת־ ֵ֣ﬠין ָה ָ ֔א ֶרץ ְו ֥ל ֹא יוּ ַ֖כל
ֶאת־ַעִ֑מּי ִה ְנ ֨ ִני ֵמִ֥ביא ָמ ָ֛חר ַא ְרֶ֖בּה ִבּ ְגֻב ֶֽלךָךְ :וִכָסּ ֙
ם ִמן־ַהָבּ ָ֔רד
את ֶאת־ָה ָ ֑א ֶרץ ְוָא ַ֣כל ׀ ֶאת־ ֶ֣יֶתר ַהְפֵּלָ֗טה ַה ִנְּשֶׁ֤א ֶרת ָלֶכ ֙
ִל ְר ֣ ֹ
ְוָאַכל ֙ ֶאת־ָכּל־ָהֵ֔עץ ַהֹצֵּ֥מ ַח ָל ֶ֖כם ִמן־ַהָשּׂ ֶֽדה :וָּֽמְל֨אוּ ָב ֶ֜תּיךָך וָּבֵ֣תּי ָכל־ֲﬠָב ֶ֘די֘ךָך
ם ַעל־
ם ֲאֶ֨שׁר ֽל ֹא־ ָר֤אוּ ֲאֹב ֶ֨תי ךָ ֙ך ַֽוֲא֣בוֹת ֲאֹב ֶ֔תיךָך ִמ ֗יּוֹם ֱהיוָֹת ֙
וָּבֵ֣תּי ָכל־ִמְצ ַzר ִי ֒
ָ֣הֲא ָדָ֔מה ַ֖ﬠד ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ַו ִ֥יֶּפן ַו ֵיֵּ֖צא ֵמִ֥ﬠם ַפּ ְרֹֽעהַ :ו ֽיּ ֹאְמרוּ֩ ַעְב ֵ֨די ַפ ְרֹ֜עה ֵאָ֗ליו
ח ֶאת־ָ֣הֲא ָנִ֔שׁים ְו ַֽיַעְב ֖דוּ ֶאת־ ְיה ָ֣וֹה
ַעד־ָמַת֙י ִיְה ֶ֨יה ֶ֥זה ָ֨לנ֙וּ ְלמוֹ ֵ ֔קשׁ ַשַׁלּ ֙
ֱאֹֽלֵהי ֶ ֑הם ֲהֶ֣ט ֶרם ֵתּ ַ֔דע ִ֥כּי ָֽאְב ָ֖דה ִמְצ ָֽר ִיםַ :ויּוַּ֞שׁב ֶאת־ֹמֶ֤שׁה ְוֶֽאת־ַֽאֲהֹר֙ן
הְל ִ ֽכים:
ֶאל־ַפּ ְרֹ֔עה ַו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵל ֶ֔הם ְל֥כוּ ִעְב ֖דוּ ֶאת־ ְיה ָ֣וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶ֑כם ִ֥מי ָוִ֖מי ַה ֽ ֹ
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֹמֶ֔שׁה ִבּ ְנָע ֵ֥רינוּ וִּב ְז ֵק ֵ֖נינוּ ֵנ ֵ֑לךְך ְבָּב ֨ ֵנינוּ וִּבְבנוֹ ֵ֜תנוּ ְבּצ ֹא ֵ֤ננוּ וִּבְבָק ֵ֨רנ֙וּ
שׁר ֲאַשׁ ַ֥לּח
ה ִעָמֶּ֔כם ַֽכֲּא ֶ ֛
ה ָו ֙
ֵנֵ֔לךְך ִ֥כּי ַחג־ ְיה ָ֖וֹה ָֽלנוַּ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵל ֶ֗הם ְי ִ֨הי ֵ֤כן ְי ֹ
ם ְוִעְב ֣דוּ
ֶאְת ֶ֖כם ְוֶֽאת־ַטְפּ ֶ֑כם ְר֕אוּ ִ֥כּי ָר ָ֖ﬠה ֶ֥נ ֶגד ְפּ ֵני ֶֽכם֣ :ל ֹא ֵ֗כן ְלכוּ־ ָ֤נא ַה ְגָּב ִרי ֙
א ָ֔תם ֵמֵ֖את ְפּ ֵ֥ני ַפ ְרֹֽעהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר
אָ֖תהּ ַאֶ֣תּם ְמַבְקִ֑שׁים ַו ְי ָ֣ג ֶרשׁ ֹ
ה ָ֔וה ִ֥כּי ֹ
ֶאת־ ְי ֹ

ם ָֽבַּא ְר ֶ֔בּה ְו ַ֖יַעל ַעל־ֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים
ה ָ֜וה ֶאל־ֹמֶ֗שׁה ְנֵ֨טה ָֽי ְד֜ךָך ַעל־ֶ֤א ֶרץ ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ְי ֹ
ְוי ֹאַכל ֙ ֶאת־ָכּל־ ֵ֣ﬠֶשׂב ָה ָ ֔א ֶרץ ֵ ֛את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ִהְשִׁ֖איר ַהָבּ ָֽרדַ :ו ֵ֨יּט ֹמֶ֣שׁה ֶאת־
ם ָבּ ָ ֔א ֶרץ ָכּל־ַה ֥יּוֹם ַה֖הוּא ְוָכל־
ה ָ֗וה ִנַ֤הג ֽרוּ ַח־ָק ִדי ֙
ם ַֽוי ֹ
ַמֵ֘טּה ֘וּ ַעל־ֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַzר ִי ֒
ַה ָ֑לּ ְיָלה ַהֹ֣בֶּקר ָה ָ֔יה ְו֨רוּ ַ֙ח ַהָקּ ִ֔דים ָנָ֖שׂא ֶאת־ָֽהַא ְרֶֽבּהַ :ו ַ֣יַּעל ָֽהַא ְר ֶ֗בּה ַ֚ﬠל ָכּל־
ה
אד ְ֠לָפ ָ pניו ל ֹא־ ָ֨ה ָיה ֵ֤כן ַא ְרֶבּ ֙
ֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ַו ָ֕יּ ַנח ְבֹּ֖כל ְגּ֣בוּל ִמְצ ָ֑ר ִים ָכּ ֵ֣בד ְמ ֔ ֹ
ָכֹּ֔מהוּ ְוַֽאֲח ָ֖ריו ֥ל ֹא ִֽיְה ֶיה־ ֵֽכּןַ :ו ְיַ֞כס ֶאת־ ֵ֣ﬠין ָכּל־ָה ָ ֘א ֶר֘ץ ַוֶתְּחַ֣שׁךְך ָה ָ zא ֶר֒ץ ַו ֜יּ ֹאַכל
ת ָכּל־ְפּ ִ֣רי ָהֵ֔עץ ֲאֶ֥שׁר הוִֹ֖תיר ַהָבּ ָ֑רד ְו ֽל ֹא־נוֹ ַ֨תר
ֶאת־ָכּל־ ֵ֣ﬠֶשׂב ָה ָ ֗א ֶרץ ְוֵא ֙
ָכּל־ ֶ֧י ֶרק ָבּ ֵ֛ﬠץ וְּב ֵ֥ﬠֶשׂב ַהָשּׂ ֶ֖דה ְבָּכל־ֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ְיַמֵ֣הר ַפּ ְרֹ֔עה ִלְק ֖ר ֹא
ְלֹמֶ֣שׁה ֽוְּלַֽאֲהֹ֑רן ַו ֗יּ ֹאֶמר ָח ָ֛טאִתי ַֽליה ָ֥וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶ֖כם ְוָל ֶֽכםְ :וַע ָ֗תּה ָ֣שׂא ָ֤נא
ַחָטּאִת֙י ַ֣אךְך ַהַ֔פַּעם ְוַהְעִ֖תּירוּ ַֽליה ָ֣וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶ֑כם ְו ָיֵס֙ר ֵֽמָעַ֔לי ַ֖רק ֶאת־ַהָ֥מּ ֶות
אד
ם ָח ָ֣זק ְמ ֔ ֹ
ַה ֶֽזּהַ :ו ֵיֵּ֖צא ֵמִ֣ﬠם ַפּ ְרֹ֑עה ַו ֶיְּעַ֖תּר ֶאל־ ְיה ָֽוֹהַ :ו ַֽיֲּהֹ֨פךְך ְיה ָ֤וֹה ֽרוּ ַח־ ָי ֙
א ֶאת־ָ֣הַא ְר ֶ֔בּה ַו ִיְּתָק ֵ֖ﬠהוּ ָ֣יָמּה ֑סּוּף ֤ל ֹא ִנְשַׁא֙ר ַא ְרֶ֣בּה ֶאָ֔חד ְבֹּ֖כל ְגּ֥בוּל
ַו ִיָּשּׂ ֙
ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ְיַח ֵ֥זּק ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ ֵ֣לב ַפּ ְרֹ֑עה ְו ֥ל ֹא ִשׁ ַ֖לּח ֶאת־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֨יּ ֹאֶמר
ה ָ֜וה ֶאל־ֹמֶ֗שׁה ְנ ֵ֤טה ָֽי ְד ךָ ֙ך ַעל־ַהָשַּׁ֔מ ִים ִ֥ויִהי ֹ֖חֶשׁךְך ַעל־ֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ְו ָיֵ֖משׁ
ְי ֹ
שׁה ֶאת־ ָי ֖דוֹ ַעל־ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ַו ְיִ֧הי ֹֽחֶשׁךְך־ֲאֵפ ָ֛לה ְבָּכל־ֶ֥א ֶרץ ִמְצ ַ֖ר ִים
ֹֽחֶשׁךְךַ :ו ֵ֥יּט ֹמ ֶ ֛
ְשֹׁ֥לֶשׁת ָי ִ ֽמיםֽ :ל ֹא־ ָר֞אוּ ִ֣אישׁ ֶאת־ָאִ֗חיו ְול ֹא־ ָ֛קמוּ ִ֥אישׁ ִמַתְּחָ֖תּיו ְשֹׁ֣לֶשׁת
ָיִ֑מים ֽוְּלָכל־ְבּ ֵ֧ני ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ָ֥ה ָיה ֖אוֹר ְבּֽמוְֹשֹׁבָֽתםַ :ו ִיְּק ָ֨רא ַפ ְרֹ֜עה ֶאל־ֹמֶ֗שׁה
ה ָ֔וה ַ֛רק ֽצ ֹא ְנ ֶ֥כם וְּבַק ְר ֶ֖כם ֻי ָ֑צּג ַֽגּם־ַטְפּ ֶ֖כם ֵי ֵ֥לךְך ִעָמּ ֶֽכם:
ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ְלכ֙וּ ִעְב ֣דוּ ֶאת־ ְי ֹ
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֹמֶ֔שׁה ַגּם־ַא ָ ֛תּה ִתֵּ֥תּן ְבּ ָי ֵ֖דנוּ ְזָבִ֣חים ְוֹעֹ֑לת ְוָעִ֖שׂינוּ ַֽליה ָ֥וֹה ֱאֹלֵֽהינוּ:
ְו ַגם־ִמְק ֜ ֵננוּ ֵי ֵ֣לךְך ִעָ֗מּנוּ ֤ל ֹא ִתָשֵּׁא֙ר ַפּ ְרָ֔סה ִ֚כּי ִמֶ֣מּנּוּ ִנ ַ ֔קּח ַֽלֲﬠֹ֖בד ֶאת־ ְיה ָ֣וֹה
ה ָ֔וה ַעד־ֹבֵּ֖אנוּ ָֽשָׁמּהַ :ו ְיַח ֵ֥זּק
ֱאֹל ֵ ֑הינוּ ַֽוֲא ַ֣נְחנוּ ֽל ֹא־ ֵנ ַ֗דע ַֽמה־ ַֽנֲּﬠֹב֙ד ֶאת־ ְי ֹ
ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ ֵ֣לב ַפּ ְרֹ֑עה ְו ֥ל ֹא ָאָ֖בה ְלַשְׁלָּֽחםַ :ו ֽיּ ֹאֶמר־֥לוֹ ַפ ְרֹ֖עה ֵ֣לךְך ֵֽמָע ָ֑לי ִהָ֣שֶּׁמר
אְת ךָ֥ך ָפ ַ֖ני ָתּֽמוּתַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ֹמֶ֖שׁה ֵ֣כּן ִדּ ַ֑בּ ְרָתּ
תֶּס֙ף ְר֣אוֹת ָפּ ֔ ַני ִ֗כּי ְבּ ֛יוֹם ְר ֽ ֹ
ְל֗ךָך ַאל־ ֨ ֹ
ה ָ֜וה ֶאל־ֹמֶ֗שׁה ֣עוֹד ֶ֤נ ַגע ֶאָח֙ד ָאִ֤ביא
אִ֥סף ֖עוֹד ְר֥אוֹת ָפּ ֶֽניךָךַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ֽל ֹא־ ֹ
ה ְוַעל־ִמְצ ַ֔ר ִים ַֽאֲח ֵרי־ֵ֕כן ְיַשׁ ַ֥לּח ֶאְת ֶ֖כם ִמֶ֑זּה ְכַּ֨שְׁלּ֔חוֹ ָכָּ֕לה ָגּ ֵ֛רשׁ
ַעל־ַפּ ְרֹע ֙
ה
ְי ָג ֵ֥רשׁ ֶאְת ֶ֖כם ִמ ֶֽזּהַ :דֶּבּר־ ָ֖נא ְבָּא ְז ֵ֣ני ָה ָ֑ﬠם ְו ִיְשֲׁא֞לוּ ִ֣אישׁ ׀ ֵמֵ֣את ֵרֵ֗עהוּ ְוִאָשּׁ ֙

ֵמֵ֣את ְרעוּ ָ֔תהּ ְכֵּלי־ ֶ֖כֶסף וְּכ ֵ֥לי ָזָֽהבַ :ו ִיֵּ֧תּן ְיה ָוֹ֛ה ֶאת־ֵ֥חן ָה ָ֖ﬠם ְבֵּעי ֵ֣ני ִמְצ ָ֑ר ִים
א֙ד ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ְבֵּעי ֵ֥ני ַעְב ֵֽדי־ַפ ְרֹ֖עה וְּבֵעי ֵ֥ני
ַ֣גּם ׀ ָהִ֣אישׁ ֹמֶ֗שׁה ָגּ ֤דוֹל ְמ ֹ
ָה ָֽﬠםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֹמֶ֔שׁה ֹ֖כּה ָאַ֣מר ְיה ָוֹ֑ה ַֽכֲּחֹ֣צת ַהַ֔לּ ְיָלה ֲא ִ֥ני יוֵֹ֖צא ְבּ֥תוֹךְך ִמְצ ָֽר ִים:
ה ַהֹיֵּ֣שׁב ַעל־ִכְּס֔אוֹ ַ֚ﬠד ְבּ֣כוֹר
ם ִמְבּ֤כוֹר ַפּ ְרֹע ֙
וֵּ֣מת ָכּל־ְבּכוֹ֘ר ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ַzר ִי ֒
ַהִשְּׁפָ֔חה ֲאֶ֖שׁר ַאַ֣חר ָֽה ֵר ָ֑ח ִים ְוֹ֖כל ְבּ֥כוֹר ְבֵּהָֽמהְ :וָֽה ְי ָ ֛תה ְצָע ָ֥קה ְגֹד ָ֖לה ְבָּכל־
ת ִ ֽסף :וְּלֹ֣כל ׀ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל
ֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ֲאֶ֤שׁר ָכֹּ֨מה֙וּ ֣ל ֹא ִֽנְה ָ֔יָתה ְוָכֹ֖מהוּ ֥ל ֹא ֹ
ה ָ֔וה
שׁ ֔נוֹ ְלֵמִ֖אישׁ ְוַעד־ְבֵּה ָ ֑מה ְלַ֨מַע֙ן ֵֽתּ ְד֔עוּן ֲאֶשׁ֙ר ַיְפ ֶ֣לה ְי ֹ
֤ל ֹא ֶֽיֱח ַרץ־ֶ֨כֶּל֙ב ְל ֹ
ֵ֥בּין ִמְצ ַ֖ר ִים וֵּ֥בין ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :ו ָֽי ְר ֣דוּ ָכל־ֲﬠָב ֶrדי ךָ ֩ך ֵ ֨אֶלּה ֵאַ֜לי ְוִהְשַֽׁתֲּחווּ־ִ֣לי ֵלאֹ֗מר
ה ְוָכל־ָה ָ֣ﬠם ֲאֶשׁר־ְבּ ַר ְגֶ֔ליךָך ְוַֽאֲח ֵרי־ ֵ֖כן ֵא ֵ֑צא ַו ֵיֵּ֥צא ֵֽמִעם־ַפּ ְרֹ֖עה
ֵ֤צא ַאָתּ ֙
ה ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ֽל ֹא־ ִיְשַׁ֥מע ֲאֵלי ֶ֖כם ַפּ ְרֹ֑עה ְל ַ ֛מַען ְר֥בוֹת
ָֽבֳּח ִרי־ָֽאףַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
ֽמוְֹפַ֖תי ְבֶּ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִים :וֹּמֶ֣שׁה ְוַֽאֲהֹ֗רן ָע֛שׂוּ ֶאת־ָכּל־ַהֹֽמְּפִ֥תים ָהֵ֖אֶלּה ִלְפ ֵ֣ני
ה ֶאת־ ֵ֣לב ַפּ ְרֹ֔עה ְו ֽל ֹא־ִשׁ ַ֥לּח ֶאת־ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵֽמַא ְרֽצוֹ:
ַפ ְרֹ֑עה ַו ְיַח ֵ֤זּק ְיה ָוֹ ֙
ה ֶאל־ֹמֶ֣שׁה ְוֶֽאל־ַֽאֲהֹ֔רן ְבֶּ֥א ֶרץ ִמְצ ַ֖ר ִים ֵלאֹֽמרַ :הֹ֧ח ֶדשׁ ַה ֶ֛זּה ָל ֶ֖כם
ַו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
א ָלֶ֔כם ְלָח ְדֵ֖שׁי ַהָשּׁ ָֽנהַ :דְּבּ֗רוּ ֶאל־ָכּל־ֲﬠ ַ֤דת
֣ר ֹאשׁ ֳח ָדִ֑שׁים ִרא֥שׁוֹן הוּ ֙
שׂר ַלֹ֣ח ֶדשׁ ַה ֶ֑זּה ְו ִיְק֣חוּ ָל ֶ֗הם ִ֛אישׁ ֶ֥שׂה ְלֵבית־ָאֹ֖בת ֶ֥שׂה
ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֵלאֹ֔מר ֶֽבָּע ֖ ֹ
ה ְוָל ַ֣קח ֗הוּא וְּשֵׁכ֛נוֹ ַהָקֹּ֥רב ֶאל־ֵבּי֖תוֹ
ַלָֽבּ ִיתְ :וִאם־ ִיְמ ַ֣ﬠט ַה ַ֘בּ ִי֘ת ִמְה ֣יוֹת ִמֶשּׂ ֒
שׁת ִ֚אישׁ ְלִ֣פי ָאְכ֔לוֹ ָתֹּ֖כסּוּ ַעל־ַהֶֽשּׂהֶ֥ :שׂה ָתִ֛מים ָז ָ֥כר ֶבּן־ָשׁ ָ֖נה
ְבִּמְכַ֣סת ְנָפ ֑ ֹ
ם ְלִמְשֶׁ֔מ ֶרת ַ֣ﬠד
ִיְה ֶ֣יה ָל ֶ֑כם ִמן־ַהְכָּבִ֥שׂים וִּמן־ָֽהִע ִ֖זּים ִתּ ָֽקּחוְּ :וָה ָ֤יה ָלֶכ ֙
א֗תוֹ ֹ֛כּל ְקַ֥הל ֲﬠ ַדת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵ֥בּין
שׂר ֖יוֹם ַלֹ֣ח ֶדשׁ ַה ֶ֑זּה ְוָֽשֲׁח֣טוּ ֹ
ַא ְרָבּ ָ֥ﬠה ָע ָ ֛
ָֽהַע ְרָֽבּ ִיםְ :ו ָֽלְקח֙וּ ִמן־ַה ָ֔דּם ְו ָֽנְת֛נוּ ַעל־ְשֵׁ֥תּי ַהְמּזוּ ֖ז ֹת ְוַעל־ַהַמְּשׁ֑קוֹף ַ֚ﬠל
א֖תוֹ ָבֶּֽהםְ :וָֽאְכ֥לוּ ֶאת־ַהָבָּ֖שׂר ַבּ ַ֣לּ ְיָלה ַה ֶ֑זּה ְצִלי־ֵ֣אשׁ
ַהָ֣בּ ִ֔תּים ֲאֶשׁר־ ֽי ֹאְכ֥לוּ ֹ
וַּמ֔צּוֹת ַעל־ְמֹר ִ֖רים י ֹאְכ ֻֽלהוַּ :אל־ ֽתּ ֹאְכ֤לוּ ִמֶ֨מּנּ֙וּ ֔ ָנא וָּבֵ֥שׁל ְמֻבָ֖שּׁל ַבּ ָ ֑מּ ִים ִ֣כּי
ִאם־ְצִלי־ ֵ ֔אשׁ ר ֹא֥שׁוֹ ַעל־ְכּ ָר ָ֖ﬠיו ְוַעל־ִק ְרֽבּוְֹ :ול ֹא־תוִֹ֥תירוּ ִמֶ֖מּנּוּ ַעד־ֹ֑בֶּקר
את֒וֹ ָמְת ֵני ֶ֣כם ֲח ֻג ִ֔רים
ְוַהֹנָּ֥תר ִמ ֶ ֛מּנּוּ ַעד־ֹ֖בֶּקר ָבֵּ֥אשׁ ִתְּשֹֽׂרפוְּ :וָ֘כָכ֘ה ֽתּ ֹאְכ֣לוּ ֹ
את֙וֹ ְבִּחָפּ ֔זוֹן ֶ֥פַּסח ֖הוּא ַליה ָֽוֹה:
ם ְבּ ַר ְגֵליֶ֔כם וַּמֶקְּל ֶ֖כם ְבּ ֶי ְד ֶ֑כם ַֽוֲאַכְל ֶ ֤תּם ֹ
ַֽנֲﬠֵליֶכ ֙
ה ְוִהֵכּיִ֤תי ָכל־ְבּכוֹ֙ר ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים
ְו ָֽﬠַב ְרִ֣תּי ְבֶֽא ֶרץ־ִמְצ ַ֘ר ִי֘ם ַבּ ַ֣לּ ְיָלה ַה ֶזּ ֒

ה
ֵֽמָא ָ֖דם ְוַעד־ְבֵּה ָ ֑מה וְּבָכל־ֱאֹלֵ֥הי ִמְצ ַ֛ר ִים ֶֽאֱﬠֶ֥שׂה ְשָׁפִ֖טים ֲאִ֥ני ְיה ָֽוֹהְ :וָה ָי ֩
ם ֲאֶ֣שׁר ַאֶ֣תּם ָ֔שׁם ְו ָר ִ ֨איִת֙י ֶאת־ַה ָ֔דּם וּ ָֽפַסְחִ֖תּי
את ַ֤ﬠל ַהָֽבִּתּי ֙
ַה ָ֨דּם ָלֶ֜כם ְל ֗ ֹ
ה ַה ֨יּוֹם
ֲﬠֵל ֶ֑כם ְול ֹא־ ִֽיְה ֶ֨יה ָב ֶ֥כם ֨ ֶנ ֶג֙ף ְלַמְשִׁ֔חית ְבַּהֹכִּ֖תי ְבֶּ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםְ :וָה ָי ֩
ַה ֶ֤זּה ָלֶכ ֙
א֖תוֹ ַ֣חג ַֽליה ָוֹ֑ה ְלֹדֹ֣רֵתיֶ֔כם ֻח ַ֥קּת עוֹ ָ֖לם ְתָּח ֻֽגּהוּ:
ם ְל ִזָכּ֔רוֹן ְוַחֹגֶּ֥תם ֹ
אר ִמָֽבֵּתּי ֶ֑כם ִ֣כּי
ם ַמ֣צּוֹת תּ ֹאֵ֔כלוּ ַ֚אךְך ַבּ ֣יּוֹם ָֽה ִרא֔שׁוֹן ַתְּשִׁ֥בּיתוּ ְשּׂ ֖ ֹ
ִשְׁב ַ֤ﬠת ָיִמי ֙
שׁן ַעד־ ֥יוֹם
א ִמ ִיְּשׂ ָר ֵ ֔אל ִמ ֥יּוֹם ָֽה ִרא ֖ ֹ
א ֵ֣כל ָחֵ֗מץ ְוִנְכ ְר ָ֞תה ַה ֶ֤נֶּפשׁ ַהִהו ֙
׀ ָכּל־ ֹ
ם ַהְשִּׁביִ֔עי ִמְק ָרא־ֹ֖ק ֶדשׁ ִיְה ֶ֣יה
ַהְשִּׁב ִ ֽﬠי :וַּב ֤יּוֹם ָֽה ִראשׁוֹ֙ן ִמְק ָרא־ֹ֔ק ֶדשׁ וַּביּוֹ ֙
ה ל ֹא־ ֵֽיָעֶ֣שׂה ָב ֶ֔הם ַ֚אךְך ֲאֶ֣שׁר ֵֽיָא ֵ֣כל ְלָכל־ ֔ ֶנֶפשׁ ֥הוּא ְלַב ֖דּוֹ
ָל ֶ֑כם ָכּל־ְמָלאָכ ֙
ם ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֔זּה הוֵֹ֥צאִתי ֶאת־
ת ִ֗כּי ְבֶּ֨עֶצ ֙
ֵֽיָעֶ֥שׂה ָל ֶֽכם :וְּשַׁמ ְרֶתּ֘ם ֶאת־ַהַמּצּוֹ ֒
ִצְבֽאוֵֹתי ֶ֖כם ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים וְּשַׁמ ְר ֶ֞תּם ֶאת־ַה ֥יּוֹם ַה ֶ֛זּה ְלֹדֹֽרֵתי ֶ֖כם ֻח ַ֥קּת עוֹ ָֽלם:
שׁ ָבֶּ֔ע ֶרב ֽתּ ֹאְכ֖לוּ ַמֹ֑צּת ַ֠עד ֣יוֹם ָֽהֶאָ֧חד
ה ָעָ֨שׂר ֤יוֹם ַלֹ֨ח ֶד ֙
שׁן ְבַּא ְרָבָּע ֩
ָֽבּ ִרא ֡ ֹ
אר ֥ל ֹא ִיָמֵּ֖צא ְבָּֽבֵתּי ֶ֑כם ִ֣כּי ׀ ָכּל־
ְוֶעְשׂ ִ֛רים ַלֹ֖ח ֶדשׁ ָבּ ָֽﬠ ֶרבִ :שְׁב ַ֣ﬠת ָיִ֔מים ְשׂ ֕ ֹ
א ֵֽמֲﬠ ַ֣דת ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַבּ ֵ֖גּ ר וְּבֶא ְז ַ֥רח ָהָֽא ֶרץ:
א ֵ֣כל ַמְחֶ֗מֶצת ְו ִנְכ ְר ָ֞תה ַה ֶ֤נֶּפשׁ ַהִהו ֙
ֹ
שׁה
ָכּל־ַמְחֶ֖מֶצת ֣ל ֹא ת ֹא ֵ֑כלוּ ְבֹּכל ֙ ֽמוְֹשֹׁ֣בֵתיֶ֔כם ֽתּ ֹאְכ֖לוּ ַמֽצּוֹתַ :ו ִיּ ְק ָ֥רא ֹמ ֶ ֛
ְלָכל־ ִז ְק ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵל ֶ ֑הם ִ ֽמְשׁ֗כוּ וְּק֨חוּ ָל ֶ֥כם ֛צ ֹאן ְלִמְשְׁפֹּֽחֵתי ֶ֖כם
ְוַֽשֲׁח֥טוּ ַה ָֽפַּסח :וְּלַקְח ֶ֞תּם ֲא ֻג ַ֣דּת ֵא ֗זוֹב וְּטַבְלֶתּ֘ם ַבּ ָ֣דּם ֲאֶשׁר־ַבַּסּ֒ף ְוִה ַגְּע ֶ ֤תּם
ֶאל־ַהַמְּשׁקוֹ֙ף ְוֶאל־ְשֵׁ֣תּי ַהְמּזוּ ֔ז ֹת ִמן־ַה ָ֖דּם ֲאֶ֣שׁר ַבּ ָ֑סּף ְוַא ֶ֗תּם ֥ל ֹא ֵֽתְצ֛אוּ
ם ְו ָרָ֤אה ֶאת־
ִ֥אישׁ ִמ ֶֽפַּתח־ֵבּי֖תוֹ ַעד־ֹֽבֶּקרְ :וָעַ֣בר ְיה ָוֹ֘ה ִל ְנֹ֣גּף ֶאת־ִמְצ ַzר ִי ֒
ה ַעל־ַהֶ֔פַּתח ְו ֤ל ֹא ִיֵתּ֙ן
ם ַעל־ַהַמְּשׁ֔קוֹף ְו ַ֖ﬠל ְשֵׁ֣תּי ַהְמּזוֹּ֑זת וָּפ ַ֤סח ְיה ָוֹ ֙
ַה ָדּ ֙
ַהַמְּשִׁ֔חית ָל ֥ב ֹא ֶאל־ָֽבֵּתּי ֶ֖כם ִל ְנֹֽגּף :וְּשַׁמ ְרֶ֖תּם ֶאת־ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֑זּה ְלָחק־ְל ךָ֥ך
וְּלָב ֶ֖ניךָך ַעד־עוֹ ָֽלםְ :וָה ָ֞יה ִ ֽכּי־ָתֹ֣באוּ ֶאל־ָה ָ ֗א ֶרץ ֲאֶ֨שׁר ִיֵ֧תּן ְיה ָוֹ֛ה ָל ֶ֖כם ַֽכֲּאֶ֣שׁר
ִדּ ֵ֑בּר וְּשַׁמ ְרֶ֖תּם ֶאת־ָֽהֲﬠֹב ָ֥דה ַה ֽזּ ֹאתְ :וָה ָ֕יה ִכּי־ ֽי ֹאְמ ֥רוּ ֲאֵלי ֶ֖כם ְבּ ֵני ֶ֑כם ָ ֛מה
ה ָ֗וה ֲאֶ֣שׁר ָ֠פַּpסח ַעל־ָבּ ֵ ֤תּי
ָֽהֲﬠֹב ָ֥דה ַה ֖זּ ֹאת ָל ֶֽכםַֽ :וֲאַמ ְר ֶ֡תּם ֶֽזַבח־ֶ֨פַּסח ֜הוּא ַֽלי ֹ
ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְבִּמְצ ַ֔ר ִים ְבּ ָנ ְג֥פּוֹ ֶאת־ִמְצ ַ֖ר ִים ְוֶאת־ָבֵּ֣תּינוּ ִהִ֑צּיל ַו ִיֹּ֥קּד ָה ָ֖ﬠם
ַו ִֽיְּשַֽׁתֲּח ֽווַּ :ו ֵֽיְּל֥כוּ ַו ַֽיֲּﬠ֖שׂוּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַֽכֲּאֶ֨שׁר ִצ ָ֧וּה ְיה ָוֹ֛ה ֶאת־ֹמֶ֥שׁה ְוַֽאֲהֹ֖רן ֵ֥כּן
ם ִמְבֹּ֤כר
ָעֽשׂוַּ :ו ְיִ֣הי ׀ ַֽבֲּחִ֣צי ַהַ֗לּ ְיָלה ַֽויה ָוֹ֘ה ִה ָ֣כּה ָכל־ְבּכוֹ֘ר ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ַzר ִי ֒

ה ַהֹיֵּ֣שׁב ַעל־ִכְּס֔אוֹ ַ֚ﬠד ְבּ֣כוֹר ַהְשּׁ ִ֔בי ֲאֶ֖שׁר ְבֵּ֣בית ַה֑בּוֹר ְוֹ֖כל ְבּ֥כוֹר
ַפּ ְרֹע ֙
ְבֵּהָֽמהַ :ו ָ֨יָּקם ַפּ ְרֹ֜עה ַ֗ל ְיָלה ֤הוּא ְוָכל־ֲﬠָב ָדי֙ו ְוָכל־ִמְצ ַ֔ר ִים ַוְתִּ֛הי ְצָע ָ֥קה ְגֹד ָ֖לה
א ְלֹמֶ֨שׁה ֽוְּלַֽאֲהֹ֜רן ַ֗ל ְיָלה
ְבִּמְצ ָ֑ר ִים ִכּי־ֵ֣אין ַ֔בּ ִית ֲאֶ֥שׁר ֵאין־ָ֖שׁם ֵֽמתַ :ו ִיְּק ָר ֩
ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֤קוּמוּ ְצּא֙וּ ִמ֣תּוֹךְך ַעִ֔מּי ַגּם־ַאֶ֖תּם ַגּם־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל וְּל֛כוּ ִעְב ֥דוּ ֶאת־
ְיה ָ֖וֹה ְכּ ַדֶבּ ְר ֶֽכםַ :גּם־ ֽצ ֹא ְנֶ֨כם ַגּם־ְבַּק ְר ֶ֥כם ְק֛חוּ ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִדַּבּ ְרֶ֖תּם ָו ֵ֑לכוּ וֵּֽב ַרְכֶ֖תּם
ם ַעל־ָהָ֔עם ְלַמֵ֖הר ְלַשְׁלָּ֣חם ִמן־ָה ָ ֑א ֶרץ ִ֥כּי ָֽאְמ ֖רוּ ֻכּ ָ֥לּנוּ
א ִ ֽתיַ :וֶֽתֱּח ַ֤זק ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ַגּם־ ֹ
ֵמ ִ ֽתיםַ :ו ִיָּ֥שּׂא ָה ָ֛ﬠם ֶאת־ְבֵּצ ֖קוֹ ֶ֣ט ֶרם ֶיְח ָ ֑מץ ִמְשֲׁאֹר ָ ֛תם ְצ ֻרֹ֥רת ְבִּשְׂמֹלָ֖תם ַעל־
שׁה ַֽו ִיְּשֲׁאל֙וּ ִמִמְּצ ַ֔ר ִים ְכֵּלי־ ֶ֛כֶסף וְּכ ֵ֥לי
ִשְׁכָֽמם :וְּב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֥אל ָע֖שׂוּ ִכּ ְדַ֣בר ֹמ ֶ ֑
ה ָ֞וה ָנ ַ֨תן ֶאת־ֵ֥חן ָה ָ֛ﬠם ְבֵּעי ֵ֥ני ִמְצ ַ֖ר ִים ַו ַיְּשִׁא֑לוּם ַֽו ְי ַנְצּ֖לוּ ֶאת־
ָזָ֖הב וְּשָׂמֹֽלתַֽ :וי ֹ
ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ִיְּס֧עוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֵֽמ ַרְעְמֵ֖סס ֻסֹ֑כָּתה ְכֵּשׁשׁ־ֵמ֨אוֹת ֶ֧אֶלף ַר ְג ִ֛לי
אד:
ַה ְגָּב ִ֖רים ְלַ֥בד ִמָֽטּףְ :ו ַגם־ ֵ֥ﬠ ֶרב ַ֖רב ָע ָ֣לה ִא ָ ֑תּם ְו ֣צ ֹאן וָּב ָ ֔קר ִמ ְק ֶ֖נה ָכֵּ֥בד ְמ ֽ ֹ
ַויּ ֹא֨פוּ ֶאת־ַהָבֵּ֜צק ֲאֶ֨שׁר הוִֹ֧ציאוּ ִמִמְּצ ַ֛ר ִים ֻעֹ֥גת ַמ֖צּוֹת ִ֣כּי ֣ל ֹא ָח ֵ ֑מץ ִכּי־ֹֽג ְר֣שׁוּ
ִמִמְּצ ַ֗ר ִים ְו ֤ל ֹא ָֽיְכל֙וּ ְלִהְתַמְהֵ֔מ ַהּ ְו ַגם־ֵצ ָ֖דה ֽל ֹא־ָע֥שׂוּ ָלֶֽהם :וּמוַֹשׁ֙ב ְבּ ֵ֣ני
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲאֶ֥שׁר ָֽיְשׁ֖בוּ ְבִּמְצ ָ֑ר ִים ְשׁלִ֣שׁים ָשׁ ֔ ָנה ְוַא ְרַ֥בּע ֵמ֖אוֹת ָשׁ ָֽנהַ :ו ְי ִ֗הי ִמֵקּ֙ץ
ם ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֔זּה ָֽיְצ֛אוּ ָכּל־ִצְב֥אוֹת
ְשֹׁלִ֣שׁים ָשׁ ֔ ָנה ְוַא ְר ַ֥בּע ֵמ֖אוֹת ָשׁ ָ֑נה ַו ְי ִ֗הי ְבֶּ֨עֶצ ֙
ה ָ֔וה ְלֽהוִֹציָ֖אם ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים
א ַֽלי ֹ
ְיה ָ֖וֹה ֵמֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםֵ֣ :ליל ִשֻׁמּ ִ֥רים הוּ ֙
ה
ה ָ֔וה ִשֻׁמּ ִ֛רים ְלָכל־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְלֹֽדֹרָֽתםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
ה ַֽלי ֹ
ֽהוּא־ַה ַ֤לּ ְיָלה ַה ֶזּ ֙
ֶאל־ֹמֶ֣שׁה ְוַֽאֲהֹ֔רן ֖ז ֹאת ֻח ַ֣קּת ַה ָ֑פַּסח ָכּל־ֶבּן־ ֵנ ָ֖כר ל ֹא־ ֥י ֹאַכל ֽבּוְֹ :וָכל־ ֶ֥ﬠֶבד
א֔תוֹ ָ֖אז ֥י ֹאַכל ֽבּוֹ :תּוָֹ֥שׁב ְוָשִׂ֖כיר ל ֹא־ ֥י ֹאַכל ֽבּוֹ:
ִ֖אישׁ ִמְק ַנת־ ָ֑כֶּסף וַּמְלָ֣תּה ֹ
ְבּ ַ֤ב ִית ֶאָח֙ד ֵֽיָאֵ֔כל ֽל ֹא־תוִֹ֧ציא ִמן־ַה ַ֛בּ ִית ִמן־ַהָבָּ֖שׂר ֑חוָּצה ְו ֶ֖ﬠֶצם ֥ל ֹא
אֽתוְֹ :ו ִ ֽכי־ ָי ֨גוּר ִאְתּ֜ךָך ֵ֗גּר ְו ָ֣ﬠָשׂה ֶ֘פַס֘ח
ִתְשְׁבּרוּ־ֽבוָֹ :כּל־ֲﬠ ַ֥דת ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַֽיֲﬠ֥שׂוּ ֹ
שׂ֔תוֹ ְוָה ָ֖יה ְכֶּא ְז ַ֣רח ָה ָ ֑א ֶרץ ְוָכל־ָע ֵ֖רל
ה ִה֧מּוֹל ֣לוֹ ָכל־ ָזָ֗כר ְוָא֙ז ִי ְק ַ֣רב ַֽלֲﬠ ֹ
ה ָו ֒
ַֽלי ֹ
ל ֹא־ ֥י ֹאַכל ֽבּוֹ :תּוֹ ָ֣רה ַאַ֔חת ִֽיְה ֶ֖יה ָֽלֶא ְז ָ֑רח ְוַל ֵ֖גּ ר ַה ָ֥גּ ר ְבּֽתוְֹכ ֶֽכםַֽ :ו ַֽיֲּﬠ֖שׂוּ ָכּל־
ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַֽכֲּאֶ֨שׁר ִצ ָ֧וּה ְיה ָוֹ֛ה ֶאת־ֹמֶ֥שׁה ְוֶֽאת־ַֽאֲהֹ֖רן ֵ֥כּן ָעֽשׂוַּ :ו ְי ִ֕הי ְבּ ֶ֖ﬠֶצם
אָֽתם:
ה ָ֜וה ֶאת־ְבּ ֵ֧ני ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֵמֶ֥א ֶרץ ִמְצ ַ֖ר ִים ַעל־ִצְב ֹ
ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה הוִֹ֨ציא ְי ֹ
ם ִבְּב ֵ֣ני
ַו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ :ק ֶדּשׁ־ִ֨לי ָכל־ְבּ֜כוֹר ֶ֤פֶּטר ָכּל־ ֶ֨רֶח ֙

ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָֽבָּא ָ֖דם וַּבְבֵּה ָ ֑מה ִ֖לי ֽהוּאַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֹמֶ֜שׁה ֶאל־ָהָ֗עם ָז֞כוֹר ֶאת־ַה ֤יּוֹם
ם ִמֵ֣בּית ֲﬠָב ִ֔דים ִ֚כּי ְבֹּ֣ח ֶזק ָ֔יד הוִֹ֧ציא ְיה ָוֹ֛ה ֶאְת ֶ֖כם
ה ֲאֶ֨שׁר ְיָצא ֶ ֤תם ִמִמְּצ ַ֨ר ִי ֙
ַה ֶזּ ֙
ִמֶ֑זּה ְו ֥ל ֹא ֵֽיָא ֵ֖כל ָחֵֽמץַ :ה ֖יּוֹם ַאֶ֣תּם ֹֽיְצִ֑אים ְבֹּ֖ח ֶדשׁ ָֽהָא ִ ֽביבְ :וָה ָ֣יה ִ ֽכי־ ְי ִ ֽביֲא ךָ֣ך
ה ָ֡וה ֶאל־ֶ֣א ֶרץ ַֽ֠הְכּ ַֽנֲﬠ ִ pני ְוַֽהִח ִ֨תּי ְוָֽהֱאֹמ ִ֜רי ְוַֽהִח ִ֣וּי ְוַה ְיבוִּ֗סי ֲאֶ֨שׁר ִנְשׁ ַ֤בּע
ְי ֹ
ַֽלֲאֹב ֶ֨תי ךָ ֙ך ָ֣לֶתת ָ֔לךְך ֶ ֛א ֶרץ ָזַ֥בת ָח ָ֖לב וּ ְד ָ֑בשׁ ְו ָֽﬠַב ְד ָ ֛תּ ֶאת־ָֽהֲﬠֹב ָ֥דה ַה ֖זּ ֹאת
ת
ם ַהְשִּׁביִ֔עי ַ֖חג ַליה ָֽוֹהַ :מצּוֹ ֙
ַבֹּ֥ח ֶדשׁ ַה ֶֽזּהִ :שְׁב ַ֥ﬠת ָיִ֖מים תּ ֹא ַ֣כל ַמֹ֑צּת וַּביּוֹ ֙
אר ְבָּכל־
ֵֽיָאֵ֔כל ֵ֖את ִשְׁב ַ֣ﬠת ַה ָיִּ֑מים ְול ֹא־ ֵֽי ָר ֶ ֨אה ְל֜ךָך ָחֵ֗מץ ְול ֹא־ ֵֽי ָרֶ֥אה ְל ךָ֛ך ְשׂ ֖ ֹ
ה ִ֔לי ְבֵּצאִ֖תי
ְגֻּב ֶֽלךָךְ :וִה ַגּ ְדָ֣תּ ְלִב ְנ֔ךָך ַבּ ֥יּוֹם ַה֖הוּא ֵלאֹ֑מר ַֽבֲּﬠ֣בוּר ֶ֗זה ָעָ֤שׂה ְיה ָוֹ ֙
ה ְל ךָ ֙ך ְל֜אוֹת ַעל־ ָֽי ְד֗ךָך וְּל ִזָכּרוֹ֙ן ֵ֣בּין ֵעי ֔ ֶניךָך ְלַ֗מַען ִ ֽתְּה ֶ֛יה תּוֹ ַ֥רת
ִמִמְּצ ָֽר ִיםְ :וָה ָי ֩
ְיה ָ֖וֹה ְבּ ִ֑פיךָך ִ֚כּי ְבּ ָ֣יד ֲח ָז ָ ֔קה הוֹ ִ ֽצֲא ךָ֥ך ְיה ָ֖וֹה ִמִמְּצ ָֽר ִיםְ :וָֽשַׁמ ְר ָ ֛תּ ֶאת־ַֽהֻח ָ֥קּה
ה ֶאל־ֶ֣א ֶרץ ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ֔ ִני
ַה ֖זּ ֹאת ְלֽמוֲֹﬠ ָ֑דהּ ִמ ָיִּ֖מים ָי ִ ֽמיָמהְ :וָה ָ֞יה ִ ֽכּי־ ְי ִ ֽבֲא ךָ֤ך ְיה ָוֹ ֙
שׁר ִנְשַׁ֥בּע ְל֖ךָך ְו ַֽלֲאֹב ֶ ֑תיךָך וּ ְנָת ָ֖נהּ ָֽלךְךְ :וַֽהֲﬠַב ְרָ֥תּ ָכל־ ֶֽפֶּטר־ ֶ֖רֶחם ַֽליה ָוֹ֑ה
ַֽכֲּא ֶ ֛
ְוָכל־ ֶ֣פֶּטר ׀ ֶ֣שׁ ֶגר ְבֵּהָ֗מה ֲאֶ֨שׁר ִיְה ֶ֥יה ְל ךָ֛ך ַה ְזָּכ ִ֖רים ַליה ָֽוֹהְ :וָכל־ ֶ֤פֶּטר ֲחֹמ֙ר
ִתְּפ ֶ֣דּה ְבֶ֔שׂה ְוִאם־ ֥ל ֹא ִתְפ ֶ֖דּה ַֽוֲﬠ ַרְפ֑תּוֹ ְוֹ֨כל ְבּ֥כוֹר ָא ָ֛דם ְבָּב ֶ֖ניךָך ִתְּפ ֶֽדּהְ :וָה ָ֞יה
ִ ֽכּי־ ִיְשָֽׁאְל ךָ֥ך ִב ְנ ךָ֛ך ָמָ֖חר ֵלאֹ֣מר ַמה־ ֑זּ ֹאת ְוָֽאַמ ְרָ֣תּ ֵאָ֔ליו ְבֹּ֣ח ֶזק ָ֗יד ֽהוִֹציָ֧אנוּ
ְיה ָוֹ֛ה ִמִמְּצ ַ֖ר ִים ִמֵ֥בּית ֲﬠָב ִֽדיםַ :ו ְי ִ֗הי ִ ֽכּי־ִהְקָ֣שׁה ַפ ְרֹע֘ה ְלַשְׁלֵּzחנ֒וּ ַו ַֽיֲּהֹ֨רג ְיה ָוֹ֤ה
ָכּל־ְבּכוֹ֙ר ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ִמְבֹּ֥כר ָא ָ֖דם ְוַעד־ְבּ֣כוֹר ְבֵּה ָ ֑מה ַעל־ֵכּ֩ן ֲא ֨ ִני ֹז ֵ֜ב ַח
ת ַעל־
ם ַה ְזָּכ ִ֔רים ְוָכל־ְבּ֥כוֹר ָבּ ַ֖ני ֶאְפ ֶֽדּהְ :וָה ָ֤יה ְלאוֹ ֙
ה ָ֗וה ָכּל־ ֶ֤פֶּטר ֶ֨רֶח ֙
ַֽלי ֹ
ָ֣י ְדָ֔כה וְּלֽטוָֹטֹ֖פת ֵ֣בּין ֵעי ֶ֑ניךָך ִ֚כּי ְבֹּ֣ח ֶזק ָ֔יד ֽהוִֹציָ֥אנוּ ְיה ָ֖וֹה ִמִמְּצ ָֽר ִיםַ :ו ְי ִ֗הי
ם ְו ֽל ֹא־ ָנָ֣חם ֱאֹל ִ֗הים ֚ ֶדּ ֶרךְך ֶ֣א ֶרץ ְפִּלְשׁ ִ֔תּים ִ֥כּי ָק ֖רוֹב
ְבַּשׁ ַ֣לּח ַפּ ְרֹע֘ה ֶאת־ָהָע ֒
אָ֥תם ִמְלָחָ֖מה ְוָ֥שׁבוּ ִמְצ ָֽר ְיָמה:
֑הוּא ִ֣כּי ׀ ָאַ֣מר ֱאֹל ִ֗הים ֶפּן־ ִי ָנֵּ֥חם ָה ָ֛ﬠם ִבּ ְר ֹ
ַו ַיֵּ֨סּב ֱאֹלִ֧הים ׀ ֶאת־ָה ָ֛ﬠם ֶ֥דּ ֶרךְך ַהִמּ ְדָ֖בּר ַים־֑סוּף ַֽוֲחֻמִ֛שׁים ָע֥לוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל
שׁה ֶאת־ַעְצ֥מוֹת יוֵֹ֖סף ִע֑מּוֹ ִכּי֩ ַהְשׁ ֵ֨בּ ַע ִהְשׁ ִ֜בּי ַע ֶאת־
ֵמֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ִיּ ַ֥קּח ֹמ ֶ ֛
ם ֶאְתֶ֔כם ְוַֽהֲﬠִליֶ֧תם ֶאת־ַעְצֹמ ַ ֛תי ִמ ֶ֖זּה
ְבּ ֵ֤ני ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֵלאֹ֔מר ָפֹּ֨קד ִיְפֹ֤קד ֱאֹלִהי ֙
הֵל ךְ ֩ך ִלְפ ֵני ֶ֨הם
ה ָ֡וה ֹ
ִאְתּ ֶֽכםַ :ו ִיְּס֖עוּ ִמֻסֹּ֑כּת ַו ַֽיֲּח ֣נוּ ְבֵא ָ֔תם ִבְּקֵ֖צה ַהִמּ ְדָֽבּרַֽ :וי ֹ
יוָֹ֜מם ְבַּע֤מּוּד ָע ָנ֙ן ַל ְנֹחָ֣תם ַה ֶ֔דּ ֶרךְך ְו ַ֛ל ְיָלה ְבַּע֥מּוּד ֵ֖אשׁ ְלָהִ֣איר ָל ֶ ֑הם ָל ֶ֖לֶכת

יוָֹ֥מם ָו ָֽל ְיָלהֽ :ל ֹא־ ָיִ֞מישׁ ַע֤מּוּד ֶֽהָע ָנ֙ן יוָֹ֔מם ְוַע֥מּוּד ָהֵ֖אשׁ ָ֑ל ְיָלה ִלְפ ֵ֖ני ָה ָֽﬠם:
ַו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ :דֵּבּ֘ר ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ְו ָיֻ֗שׁבוּ ְו ַֽיֲחנ֙וּ ִלְפ ֵנ֙י ִ֣פּי
ַֽהִחיֹ֔רת ֵ֥בּין ִמ ְגֹ֖דּל וֵּ֣בין ַה ָ֑יּם ִלְפ ֵנ֙י ַ֣בַּעל ְצֹ֔פן ִנְכ֥חוֹ ַֽתֲח ֖נוּ ַעל־ַה ָֽיּםְ :וָאַ֤מר
ה ִלְב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְנֻבִ֥כים ֵ֖הם ָבּ ָ ֑א ֶרץ ָס ַ֥ג ר ֲﬠֵליֶ֖הם ַהִמּ ְדָֽבּרְ :וִח ַזְּקִ֣תּי ֶאת־
ַפּ ְרֹע ֙
ה וְּבָכל־ֵחי֔לוֹ ְו ָֽי ְד֥עוּ ִמְצ ַ֖ר ִים ִ ֽכּי־
ם ְוִא ָֽכְּב ָ֤דה ְבַּפ ְרֹע ֙
ֵלב־ַפּ ְרֹע֘ה ְו ָר ַ֣דף ַֽאֲח ֵריֶה ֒
ֲא ִ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ַו ַֽיֲּﬠשׂוּ־ ֵֽכןַ :ו ֻיּ ַגּ֙ד ְלֶ֣מֶלךְך ִמְצ ַ֔ר ִים ִ֥כּי ָב ַ֖רח ָה ָ֑ﬠם ַו ֵֽ pיָּהֵpפךְך ְל ַ֨בב ַפּ ְרֹ֤עה
ַֽוֲﬠָב ָדי֙ו ֶאל־ָהָ֔עם ַו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ַמה־ ֣זּ ֹאת ָעִ֔שׂינוּ ִ ֽכּי־ִשׁ ַ֥לְּחנוּ ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ֵֽמָעְב ֵֽדנוַּ :ו ֶיְּאֹ֖סר ֶאת־ ִרְכ֑בּוֹ ְוֶאת־ַע֖מּוֹ ָל ַ֥קח ִעֽמּוַֹ :ו ִיּ ַ ֗קּח ֵשׁשׁ־ֵמ֥אוֹת ֶ֨רֶכ֙ב
ה ֶ֣מֶלךְך
ה ָ֗וה ֶאת־ ֵ֤לב ַפּ ְרֹע ֙
ָבּ֔חוּר ְוֹ֖כל ֶ֣רֶכב ִמְצ ָ֑ר ִים ְוָֽשִׁלִ֖שׁם ַעל־ֻכּֽלּוַֹ :ו ְיַח ֵ֣זּק ְי ֹ
ִמְצ ַ֔ר ִים ַו ִיּ ְרֹ֕דּף ַֽאֲח ֵ֖רי ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל וְּב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֹֽיְצִ֖אים ְבּ ָ֥יד ָרָֽמהַ :ו ִיּ ְר ְדּ֨פוּ
ם ֹח ִ֣נים ַעל־ַה ָ֔יּם ָכּל־סוּ֙ס ֶ֣רֶכב ַפּ ְרֹ֔עה וּ ָֽפ ָרָ֖שׁיו
ִמְצ ַ֜ר ִים ַֽאֲח ֵרי ֶ֗הם ַו ַיִּ֤שּׂיגוּ אוָֹת ֙
ְוֵחי֑לוֹ ַעל־ִפּ֙י ַֽהִחיֹ֔רת ִלְפ ֵ֖ני ַ֥בַּעל ְצֹֽפן :וַּפ ְרֹ֖עה ִה ְק ִ֑ריב ַו ִיְּשׂאוּ֩ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֨אל
אד ַו ִיְּצֲﬠ֥קוּ ְב ֵֽני־
ֶאת־ ֵֽﬠי ֵני ֶ֜הם ְוִה ֵ֥נּה ִמְצ ַ֣ר ִים ׀ ֹנֵ֣ס ַע ַֽאֲח ֵרי ֶ֗הם ַו ִֽיּי ְרא֙וּ ְמ ֔ ֹ
ם ְבִּמְצ ַ֔ר ִים
ה ֲהִמְבּ ִ֤לי ֵאין־ְקָב ִרי ֙
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֶאל־ ְיה ָֽוֹהַ :ו ֽיּ ֹאְמר ֘וּ ֶאל־ֹמֶשׁ ֒
ת ָעִ֣שׂיָת ָ֔לּנוּ ְלֽהוִֹציָ֖אנוּ ִמִמְּצ ָֽר ִיםֲ :הל ֹא־ ֶ֣זה
ְלַקְחָ֖תּנוּ ָל֣מוּת ַבִּמּ ְד ָ֑בּר ַמה־זּ ֹא ֙
ם ֵלאֹ֔מר ֲח ַ֥דל ִמֶ֖מּנּוּ ְו ַֽנַעְב ָ֣דה ֶאת־ִמְצ ָ֑ר ִים
ַה ָדּ ָ֗בר ֲאֶשׁ֩ר ִדּ ַ֨בּ ְרנוּ ֵא ֶ֤ליךָך ְבִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ִ֣כּי ֥טוֹב ָ֨לנ֙וּ ֲﬠֹ֣בד ֶאת־ִמְצ ַ֔ר ִים ִמֻמֵּ֖תנוּ ַבִּמּ ְד ָֽבּרַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֹמֶ֣שׁה ֶאל־ָהָע֘ם ַאל־
ה ָ֔וה ֲאֶשׁר־ ַֽיֲﬠֶ֥שׂה ָל ֶ֖כם ַה ֑יּוֹם ִ֗כּי ֲאֶ֨שׁר
ִתּי ָzרא֒וּ ִ ֽהְת ַיְצּ֗בוּ וּ ְרא֙וּ ֶאת־ ְישׁוּ ַ֣ﬠת ְי ֹ
אָ֥תם ֖עוֹד ַעד־עוֹ ָֽלםְ :יה ָ֖וֹה ִיָלֵּ֣חם
תִ֛ספוּ ִל ְר ֹ
ם ַה ֔יּוֹם ֥ל ֹא ֹ
ְרִאיֶ֤תם ֶאת־ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ה ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ַמה־ִתְּצ ַ֖ﬠק ֵא ָ֑לי ַדֵּ֥בּר ֶאל־
ָל ֶ֑כם ְוַאֶ֖תּם ַֽתֲּח ִרֽשׁוּןַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְו ִיָֽסּעוְּ :וַא ָ֞תּה ָה ֵ֣רם ֶֽאת־ַמְטּ֗ךָך וּ ְנֵ֧טה ֶאת־ ָֽי ְד ךָ֛ך ַעל־ַה ָ֖יּם וְּבָק ֵ֑ﬠהוּ
ק ֶאת־ ֵ֣לב ִמְצ ַ֔ר ִים
ְו ָיֹ֧באוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ְבּ֥תוֹךְך ַה ָ֖יּם ַבּ ַיָּבָּֽשׁהַֽ :וֲא ֗ ִני ִה ְנ ִ֤ני ְמַח ֵזּ ֙
ה וְּבָכל־ֵחי֔לוֹ ְבּ ִרְכ֖בּוֹ וְּב ָֽפ ָרָֽשׁיוְ :ו ָֽי ְד֥עוּ
ְו ָיֹ֖באוּ ַֽאֲח ֵרי ֶ ֑הם ְוִא ָֽכְּב ָ֤דה ְבַּפ ְרֹע ֙
ִמְצ ַ֖ר ִים ִ ֽכּי־ֲא ִ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ְבִּה ָֽכְּב ִ֣די ְבַּפ ְרֹ֔עה ְבּ ִרְכ֖בּוֹ וְּב ָֽפ ָרָֽשׁיוַ :ו ִיַּ֞סּע ַמְלַ֣אךְך
הֵל ךְ ֙ך ִלְפ ֵנ֙י ַֽמֲח ֵ֣נה ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ֵ֖יֶּלךְך ֵמַֽאֲח ֵרי ֶ ֑הם ַו ִיַּ֞סּע ַע֤מּוּד ֶֽהָע ָנ֙ן
ָֽהֱאֹל ִ֗הים ַֽה ֹ
ִמְפֵּני ֶ֔הם ַֽו ַֽיֲּﬠֹ֖מד ֵמַֽאֲח ֵריֶֽהםַ :ו ָיּ ֞ב ֹא ֵ֣בּין ׀ ַֽמֲח ֵ֣נה ִמְצ ַ֗ר ִים וֵּבי֙ן ַֽמֲח ֵ֣נה ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל

ַו ְיִ֤הי ֶֽהָע ָנ֙ן ְוַה֔חֶשׁךְך ַו ָ֖יֶּאר ֶאת־ַה ָ֑לּ ְיָלה ְו ֽל ֹא־ ָק ַ֥רב ֶ֛זה ֶאל־ ֶ֖זה ָכּל־ַה ָֽלּ ְיָלהַ :ו ֵ֨יּט
ה ָכּל־
ם ַו ֣יּוֶֹלךְך ְיה ָ֣וֹה ׀ ֶאת־ַ֠ה ָ pיּם ְבּ֨רוּ ַח ָק ִ֤דים ַע ָזּ ֙
ֹמֶ֣שׁה ֶאת־ ָיד֘וֹ ַעל־ַה ָיּ ֒
ַהַ֔לּ ְיָלה ַו ָ֥יֶּשׂם ֶאת־ַה ָ֖יּם ֶלָֽח ָר ָ֑בה ַו ִיָּֽבְּק֖עוּ ַהָֽמּ ִיםַ :ו ָיֹּ֧באוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ְבּ֥תוֹךְך
ם ַו ָיֹּ֣באוּ
ם חוָֹ֔מה ִ ֽמיִמי ָ֖נם וִּמְשּׂמ ֹא ָֽלםַ :ו ִיּ ְר ְדּ֤פוּ ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
שׁה ְוַהַ֤מּ ִים ָלֶה ֙
ַה ָ֖יּם ַבּ ַיָּבּ ָ ֑
שׁיו ֶאל־֖תּוֹךְך ַה ָֽיּםַֽ :ו ְיִה֙י ְבַּאְשֹׁ֣מ ֶרת
ַֽאֲח ֵרי ֶ֔הם ֹ֚כּל ֣סוּס ַפּ ְרֹ֔עה ִרְכ֖בּוֹ וּ ָֽפ ָר ָ ֑
ה ֶאל־ַֽמֲח ֵ֣נה ִמְצ ַ֔ר ִים ְבַּע֥מּוּד ֵ֖אשׁ ְוָע ָ֑נ ן ַו ָ֕יָּהם ֵ֖את ַֽמֲח ֵ֥נה
ַהֹ֔בֶּקר ַו ַיְּשׁ ֵ֤קף ְיה ָוֹ ֙
ה
א ַ֣פן ַמ ְרְכֹּב ָ֔תיו ַֽו ְי ַֽנֲה ֵ֖גהוּ ִבְּכֵב ֻ֑דת ַו ֣יּ ֹאֶמר ִמְצ ַ֗ר ִים ָא ֨נוָּס ֙
ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ָ֗יַּסר ֵ֚את ֹ
ה ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ְנֵ֥טה
ה ָ֔וה ִנְלָ֥חם ָלֶ֖הם ְבִּמְצ ָֽר ִיםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
ִמְפּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ֣כּי ְי ֹ
ט
ם ַעל־ִמְצ ַ֔ר ִים ַעל־ ִרְכ֖בּוֹ ְוַעל־ ָֽפּ ָרָֽשׁיוַ :ו ֵיּ ֩
ֶאת־ ָֽי ְד֖ךָך ַעל־ַה ָ֑יּם ְו ָיֻ֤שׁבוּ ַהַ֨מּ ִי ֙
ֹמֶ֨שׁה ֶאת־ ָי֜דוֹ ַעל־ַה ָ֗יּם ַו ָ֨יָּשׁב ַה ָ֜יּם ִלְפ֥נוֹת ֹ֨בֶּק֙ר ְלֵ֣איָת ֔נוֹ וִּמְצ ַ֖ר ִים ָנִ֣סים
ִלְק ָרא֑תוֹ ַו ְי ַנ ֵ֧ﬠר ְיה ָוֹ֛ה ֶאת־ִמְצ ַ֖ר ִים ְבּ֥תוֹךְך ַה ָֽיּםַ :ו ָיֻּ֣שׁבוּ ַהַ֗מּ ִים ַו ְיַכ֤סּוּ ֶאת־
ָה ֶ֨רֶכ֙ב ְוֶאת־ַה ָ֣פּ ָרִ֔שׁים ְלֹכל ֙ ֵ֣חיל ַפּ ְרֹ֔עה ַהָבִּ֥אים ַֽאֲח ֵריֶ֖הם ַבּ ָ֑יּם ֽל ֹא־ ִנְשַׁ֥אר
ם ֹחָ֔מה
ָבֶּ֖הם ַעד־ֶאָֽחד :וְּב ֵ֧ני ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ָֽהְל֥כוּ ַב ַיָּבָּ֖שׁה ְבּ֣תוֹךְך ַה ָ֑יּם ְוַהַ֤מּ ִים ָלֶה ֙
ה ָ֜וה ַבּ ֥יּוֹם ַה֛הוּא ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִמ ַ֣יּד ִמְצ ָ֑ר ִים
ִ ֽמיִמי ָ֖נם וִּמְשּׂמ ֹא ָֽלםַ :ו ֨יּוַֹשׁע ְי ֹ
ַו ַ֤יּ ְרא ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֶאת־ִמְצ ַ֔ר ִים ֵ֖מת ַעל־ְשׂ ַ֥פת ַה ָֽיּםַ :ו ַ֨יּ ְרא ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ֶאת־ַה ָ֣יּד
ה ָ֔וה
ה ְבִּמְצ ַ֔ר ִים ַו ִֽיּי ְר֥אוּ ָה ָ֖ﬠם ֶאת־ ְיה ָוֹ֑ה ַֽו ַֽיֲּאִ֨מינ֙וּ ַֽבּי ֹ
ַה ְגֹּדָ֗לה ֲאֶ֨שׁר ָעָ֤שׂה ְיה ָוֹ ֙
ה ָ֔וה
ת ַֽלי ֹ
ה וְּב ֨ ֵני ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ֶאת־ַהִשּׁי ָ֤רה ַהזּ ֹא ֙
וְּבֹמֶ֖שׁה ַעְב ֽדּוָֹ֣ :אז ָֽיִשׁיר־ֹמֶשׁ ֩
אה ָגּ ָ ֔אה ֥סוּס ְוֹֽרְכ֖בוֹ ָרָ֥מה ַב ָֽיּםָ :ע ִ֤זּי
ה ִ ֽכּי־ ָג ֣ ֹ
ַו ֽיּ ֹאְמ ֖רוּ ֵלאֹ֑מר ָאִ֤שׁי ָרה ַֽלּיה ָוֹ ֙
ת ָ֔יהּ ַֽו ְיִהי־ִ֖לי ִ ֽלישׁוּ ָ֑ﬠה ֶ֤זה ֵאִל֙י ְוַא ְנ ֵ֔והוּ ֱאֹלֵ֥הי ָאִ֖בי ַֽוֲאֹֽרְמֶֽמ ְנהוְּ :יה ָ֖וֹה
ְו ִזְמ ָר ֙
ִ֣אישׁ ִמְלָח ָ ֑מה ְיה ָ֖וֹה ְשֽׁמוַֹ :מ ְרְכֹּ֥בת ַפּ ְרֹ֛עה ְוֵחי֖לוֹ ָי ָ֣רה ַב ָ֑יּם וִּמְבַ֥חר ָֽשִׁלָ֖שׁיו
ה ָ֔וה
הֹ֖מת ְיַכְסֻ֑ימוּ ָֽי ְר ֥דוּ ִבְמצוֹֹ֖לת ְכּמוֹ־ָֽאֶבןְ :י ִ ֽמי ְנ ךָ֣ך ְי ֹ
ֻטְבּ֥עוּ ְב ַים־ֽסוּףְ :תּ ֹ
ח
ֶנְא ָדּ ִ֖רי ַבֹּ֑כּ ַח ְי ִ ֽמי ְנ ךָ֥ך ְיה ָ֖וֹה ִתּ ְר ַ֥ﬠץ אוֹ ֵֽיב :וְּבֹ֥רב ְגּֽאוֹ ְנ֖ךָך ַֽתֲּהֹ֣רס ָק ֶ ֑מיךָך ְתַּשַׁלּ ֙
ֲחֹ֣ר ְנ֔ךָך ֽי ֹאְכ ֵ֖למוֹ ַכּ ַֽקּשׁ :וְּב ֤רוּ ַח ַאֶ֨פּי ךָ ֙ך ֶ֣נֶע ְרמוּ ַ֔מ ִים ִנְצּ֥בוּ ְכמוֹ־ ֵ֖נד ֹֽנ ְז ִ֑לים ָֽקְפ֥אוּ
הֹ֖מת ְבֶּלב־ ָֽיםָ :אַ֥מר אוֹ ֵ֛יב ֶא ְרֹ֥דּף ַאִ֖שּׂיג ֲאַח ֵ֣לּק ָשׁ ָ֑לל ִתְּמָלֵ֣אמוֹ ַנְפִ֔שׁי
ְת ֹ
ָא ִ֣ריק ַח ְר ִ֔בּי ֽתּוֹ ִריֵ֖שׁמוֹ ָי ִֽדיָ :נַ֥שְׁפָתּ ְב ֽרוֲּח֖ךָך ִכָּ֣סּמוֹ ָ֑ים ָֽצֲלל֙וּ ַֽכּעוֶֹ֔פ ֶרת ְבַּ֖מ ִים
ה ָ֔וה ִ֥מי ָכֹּ֖מָכה ֶנְא ָ֣דּר ַבֹּ֑קּ ֶדשׁ נוֹ ָ֥רא ְתִהֹ֖לּת
ם ְי ֹ
ַא ִדּי ִֽריםֽ ִ :מי־ָכֹ֤מָכה ָֽבֵּאִל ֙

ת ְיִ֣מי ְנ֔ךָך ִתְּבָל ֵ֖ﬠמוֹ ָֽא ֶרץָ :נִ֥חיָת ְבַחְס ְדּ֖ךָך ַעם־ ֣זוּ ָגּ ָ ֑אְלָתּ ֵנַ֥הְלָתּ
ֹ֥עֵשׂה ֶֽפֶלאָ :נִ֨טי ָ ֙
ְבָע ְזּ֖ךָך ֶאל־ ְנ ֵ֥וה ָק ְדֶֽשׁךָךָֽ :שְׁמ֥עוּ ַעִ֖מּים ִי ְר ָגּ ֑זוּן ִ֣חיל ָאַ֔חז ֹֽיְשֵׁ֖בי ְפּ ָֽלֶשׁתָ֤ :אז
ִנְבֲהל֙וּ ַאלּוּ ֵ֣פי ֱא֔דוֹם ֵאי ֵ֣לי מוֹ ָ ֔אב ֽי ֹאֲח ֵ֖זמוֹ ָ֑רַעד ָנֹ֕מגוּ ֹ֖כּל ֹֽיְשֵׁ֥בי ְכ ָֽנַעןִ :תֹּ֨פּל
ֲﬠֵליֶ֤הם ֵאיָ֨מָת ֙
ה ָ֔וה ַֽﬠד־
ה ָוַ֔פַחד ִבּ ְגֹ֥דל ְז ֽרוֲֹﬠ֖ךָך ִי ְדּ֣מוּ ָכּ ָ ֑אֶבן ַעד־ ַֽיֲﬠֹ֤בר ַעְמּ ךָ ֙ך ְי ֹ
ַֽיֲﬠֹ֖בר ַעם־ ֥זוּ ָק ִֽניָתְ :תִּב ֵ ֗אמוֹ ְוִתָטֵּ֨עמ֙וֹ ְבַּ֣הר ַֽנֲח ָֽלְת֔ךָך ָמ֧כוֹן ְלִשְׁבְתּ ךָ֛ך ָפּ ַ֖ﬠְלָתּ
א ֨סוּס ַפּ ְרֹ֜עה
ְיה ָוֹ֑ה ִמְקּ ָ֕דשׁ ֲאֹד ָ֖ני ֽכּוֹ ֲנ֥נוּ ָי ֶֽדיךָךְ :יה ָ֥וֹה ׀ ִיְמֹ֖לךְך ְלֹע ָ֥לם ָו ֶֽﬠדִ֣ :כּי ָב ֩
ְבּ ִרְכ֤בּוֹ וְּב ָֽפ ָרָשׁי֙ו ַבּ ָ֔יּם ַו ָ֧יֶּשׁב ְיה ָוֹ֛ה ֲﬠֵלֶ֖הם ֶאת־ֵ֣מי ַה ָ֑יּם וְּב ֵ֧ני ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ָֽהְל֥כוּ
תּף ְבּ ָי ָ֑דהּ
ח ִמ ְר ָ֨ים ַה ְנִּבי ָ ֜אה ֲא֧חוֹת ַֽאֲהֹ֛רן ֶאת־ַה ֖ ֹ
ַב ַיָּבָּ֖שׁה ְבּ֥תוֹךְך ַה ָֽיּםַ :וִתַּקּ ֩
ַוֵתּ ֶ֤צאן ָ◌ ָכל־ַה ָנִּשׁי ֙
ם ַֽאֲח ֶ֔ריָה ְבֻּתִ֖פּים וִּבְמֹחֹֽלתַ :וַ֥תַּען ָלֶ֖הם ִמ ְר ָ֑ים ִ֤שׁירוּ
אה ָגּ ָ ֔אה ֥סוּס ְוֹֽרְכ֖בוֹ ָרָ֥מה ַב ָֽיּםַ :ו ַיַּ֨סּע ֹמֶ֤שׁה ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִמ ַיּם־
ה ִ ֽכּי־ ָג ֣ ֹ
ַֽליה ָוֹ ֙
֔סוּף ַו ֵֽיְּצ֖אוּ ֶאל־ִמ ְדַבּר־֑שׁוּר ַו ֵֽיְּל֧כוּ ְשֹֽׁלֶשׁת־ ָיִ֛מים ַבִּמּ ְדָ֖בּר ְול ֹא־ָ֥מְצאוּ ָֽמ ִים:
ם ִמָמּ ָ֔רה ִ֥כּי ָמ ִ֖רים ֵ ֑הם ַעל־ ֵ֥כּן ָֽק ָרא־
תּת ַ֨מ ִי ֙
ַו ָיֹּ֣באוּ ָמ ָ֔רָתה ְו ֣ל ֹא ָֽיְכ֗לוּ ִלְשׁ ֥ ֹ
ה ָ֗וה
ְשָׁ֖מהּ ָמ ָֽרהַ :ו ִיֹּ֧לּנוּ ָה ָ֛ﬠם ַעל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹ֖מר ַמה־ ִנְּשֶֽׁתּהַ :ו ִיְּצ ַ֣ﬠק ֶאל־ ְי ֹ
ה ֵ֔עץ ַו ַיְּשֵׁל ךְ ֙ך ֶאל־ַהַ֔מּ ִים ַֽו ִיְּמְתּ ֖קוּ ַה ָ ֑מּ ִים ָ֣שׁם ָ֥שׂם ֛לוֹ ֹ֥חק וִּמְשׁ ָ֖פּט
ַויּוֹ ֵ֤רהוּ ְיה ָוֹ ֙
ְוָ֥שׁם ִנָֽסּהוַּ :ו rיּ ֹאֶמ֩ר ִאם־ָשׁ֨מוֹ ַע ִתְּשַׁ֜מע ְל֣קוֹל ׀ ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֗היךָך ְוַה ָיָּ֤שׁר ְבֵּעי ָני֙ו
תּ ְלִמְצוֹ ָ֔תיו ְוָֽשַׁמ ְרָ֖תּ ָכּל־ֻח ָ֑קּיו ָכּל־ַֽהַֽמֲּחָ֞לה ֲאֶשׁר־ַ֤שְׂמִתּי
ַֽתֲּﬠֶ֔שׂה ְוַֽהֲא ַז ְנ ָ ֙
ם ֽל ֹא־ָאִ֣שׂים ָעֶ֔ליךָך ִ֛כּי ֲא ִ֥ני ְיה ָ֖וֹה ֹֽרְפֶֽאךָךַ :ו ָיֹּ֣באוּ ֵאיִ֔לָמה ְוָ֗שׁם ְשֵׁ֥תּים
ְבִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ֶעְשׂ ֵ֛רה ֵעיֹ֥נת ַ֖מ ִים ְוִשְׁבִ֣ﬠים ְתָּמ ִ֑רים ַו ַֽיֲּחנוּ־ָ֖שׁם ַעל־ַהָֽמּ ִיםַ :ו ִיְּסע֙וּ ֵֽמֵאיִ֔לם
ַו ָיֹּ֜באוּ ָכּל־ֲﬠ ַ֤דת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֶאל־ִמ ְדַבּר־ִ֔סין ֲאֶ֥שׁר ֵבּין־ֵאיִ֖לם וֵּ֣בין ִסי ָ֑ני
ם ַלֹ֣ח ֶדשׁ ַהֵשּׁ ֔ ִני ְלֵצאָ֖תם ֵמֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ִיֹּ֜לּינוּ ] ַו ִיּ֜לּוֹנוּ[
ַֽבֲּחִמָ֨שּׁה ָעָ֥שׂר יוֹ ֙
ָכּל־ֲﬠ ַ֧דת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ַעל־ֹמֶ֥שׁה ְו ַֽﬠל־ַֽאֲהֹ֖רן ַבִּמּ ְדָֽבּרַ :ו ֽיּ ֹאְמ֨רוּ ֲאֵל ֶ֜הם ְבּ ֵ֣ני
ה ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ְבִּשְׁב ֵ֨תּנ֙וּ ַעל־ִ֣סיר ַהָבָּ֔שׂר
ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ִ ֽמי־ ִי ֵ֨תּן מוּ ֵ ֤תנוּ ְב ַיד־ ְיה ָוֹ ֙
א ָ֨תנ֙וּ ֶאל־ַהִמּ ְדָ֣בּר ַה ֶ֔זּה ְלָהִ֛מית ֶאת־
שַׂבע ִכּי־ֽהוֵֹצא ֶ ֤תם ֹ
ְבָּאְכ ֵ֥לנוּ ֶ֖לֶחם ָל ֑ ֹ
ה ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ִה ְנ ֨ ִני ַמְמִ֥טיר ָל ֶ֛כם ֶ֖לֶחם ִמן־
ָכּל־ַהָקָּ֥הל ַה ֶ֖זּה ָֽבּ ָר ָֽﬠבַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ְו ָיָ֨צא ָה ָ֤ﬠם ְו ָֽלְקט֙וּ ְדַּבר־ ֣יוֹם ְבּיוֹ֔מוֹ ְלַ֧מַען ֲא ַנ ֶ֛סּנּוּ ֲה ֵי ֵ֥לךְך ְבּֽתוֹ ָרִ֖תי
ה ַבּ ֣יּוֹם ַהִשִּׁ֔שּׁי ְוֵהִ֖כינוּ ֵ֣את ֲאֶשׁר־ ָיִ֑ביאוּ ְוָה ָ֣יה ִמְשׁ ֔ ֶנה ַ֥ﬠל
ִאם־ ֽל ֹאְ :וָה ָי ֙

ה ְוַֽאֲהֹ֔רן ֶֽאל־ָכּל־ְבּ ֵ֖ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֶ֕ע ֶרב
ֲאֶשׁר־ ִיְלְק֖טוּ ֥יוֹם ׀ ֽיוֹםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֹמֶשׁ ֙
ם ֶאת־ְכּ֣בוֹד
ִֽוי ַדְע ֶ֕תּם ִ֧כּי ְיה ָוֹ֛ה הוִֹ֥ציא ֶאְת ֶ֖כם ֵמֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִים :וֹּ֗בֶקר וּ ְרִאיֶת ֙
ה ָ֔וה ְבָּשְׁמ֥עוֹ ֶאת־ְתֻּלֹֽנֵּתי ֶ֖כם ַעל־ ְיה ָוֹ֑ה ְו ַ֣נְחנוּ ָ֔מה ִ֥כּי ַתִ֖לּונוּ ]ַתִ֖לּינוּ[ ָע ֵֽלינוּ:
ְי ֹ
ה ָלֶ֨כם ָבֶּ֜ע ֶרב ָבָּ֣שׂר ֶֽלֱאֹ֗כל ְו ֶ֤לֶחם ַבֹּ֨בֶּק֙ר ִלְשֹׂ֔בּ ַע
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֹמֶ֗שׁה ְבֵּ֣תת ְיה ָוֹ ֩
ה ֶאת־ְתֻּלֹ֣נֵּתיֶ֔כם ֲאֶשׁר־ַאֶ֥תּם ַמִלּי ִ֖נם ָע ָ֑ליו ְו ַ֣נְחנוּ ָ֔מה ֽל ֹא־ָע ֵ֥לינוּ
ִבְּשֹׁ֤מ ַע ְיה ָוֹ ֙
ת ְבּ ֵ֣ני
ה ֶֽאל־ַֽאֲהֹ֔רן ֱאֹ֗מר ֶֽאל־ָכּל־ֲﬠ ַד ֙
ְתֻלֹֽנֵּתי ֶ֖כם ִ֥כּי ַעל־ ְיה ָֽוֹהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֹמֶשׁ ֙
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִק ְר֖בוּ ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ִ֣כּי ָשַׁ֔מע ֵ֖את ְתֻּלֹֽנֵּתי ֶֽכםַ :ו ְי ִ֗הי ְכּ ַד ֵ֤בּר ַֽאֲהֹר֙ן ֶאל־
ה ָ֔וה ִנ ְרָ֖אה ֶֽבָּע ָֽנ ן:
ה ְכּ֣בוֹד ְי ֹ
ָכּל־ֲﬠ ַ֣דת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ִיְּפ ֖נוּ ֶאל־ַהִמּ ְד ָ֑בּר ְוִה ֵנּ ֙
ַו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרָ :שַׁ֗מְעִתּי ֶאת־ְתּלוֹּנּ֘ת ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ַדּ ֵ֨בּר
ם ֽתּ ֹאְכ֣לוּ ָבָ֔שׂר וַּבֹ֖בֶּקר ִתְּשְׂבּעוּ־ ָ֑לֶחם ִֽוי ַדְע ֶ֕תּם ִ֛כּי
ֲאֵל ֶ֜הם ֵלאֹ֗מר ֵ֤בּין ָֽהַע ְר ַ֨בּ ִי ֙
ֲא ִ֥ני ְיה ָ֖וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכםַ :ו ְיִ֣הי ָבֶ֔ע ֶרב ַוַ֣תַּעל ַהְשָּׂ֔לו ַוְתּ ַ֖כס ֶאת־ַֽהַֽמֲּח ֶ֑נה וַּבֹ֗בֶּקר
ה ִשְׁכַ֣בת ַהָ֔טּל ָסִ֖ביב ַֽלַֽמֲּח ֶֽנהַ :וַ֖תַּעל ִשְׁכַ֣בת ַה ָ֑טּל ְוִה ֞ ֵנּה ַעל־ְפּ ֵ֤ני
ָֽה ְיָת ֙
ַהִמּ ְדָבּ֙ר ַ֣דּק ְמֻחְסָ֔פּס ַ֥דּק ַכְּכֹּ֖פר ַעל־ָהָֽא ֶרץַ :ו ִיּ ְר֣אוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַו ֨יּ ֹאְמ֜רוּ ִ֤אישׁ
ה ֲאֵל ֶ֔הם ֣הוּא ַהֶ֔לֶּחם
ֶאל־ָאִחי֙ו ָ֣מן ֔הוּא ִ֛כּי ֥ל ֹא ָֽי ְד֖עוּ ַמה־֑הוּא ַו ֤יּ ֹאֶמר ֹמֶשׁ ֙
ה ָ֔וה ִלְק֣טוּ ִמֶ֔מּנּוּ ִ֖אישׁ
ֲאֶ֨שׁר ָנַ֧תן ְיה ָוֹ֛ה ָל ֶ֖כם ְלָאְכ ָֽלהֶ֤ :זה ַה ָדָּב֙ר ֲאֶ֣שׁר ִצ ָ֣וּה ְי ֹ
שֵׁתיֶ֔כם ִ֛אישׁ ַֽלֲאֶ֥שׁר ְבָּֽאֳה֖לוֹ ִתּ ָֽקּחוּ:
ְלִ֣פי ָאְכ֑לוֹ ֹ֣עֶמר ַל ֻגְּל גֶֹּ֗לת ִמְסַפּ֙ר ַנְפ ֣ ֹ
ַו ַֽיֲּﬠשׂוּ־ ֵ֖כן ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַֽו ִיְּלְק֔טוּ ַהַמּ ְרֶ֖בּה ְוַהַמְּמ ִ ֽﬠיטַ :ו ָיֹּ֣מדּוּ ָבֹ֔עֶמר ְו ֤ל ֹא ֶהְע ִדּי֙ף
ַהַמּ ְר ֶ֔בּה ְוַהַמְּמִ֖ﬠיט ֣ל ֹא ֶהְחִ֑סיר ִ֥אישׁ ְל ִ ֽפי־ָאְכ֖לוֹ ָל ָֽקטוַּ :ו ֥יּ ֹאֶמר ֹמֶ֖שׁה ֲאֵל ֶ ֑הם
ִ ֕אישׁ ַאל־יוֵֹ֥תר ִמֶ֖מּנּוּ ַעד־ֹֽבֶּקרְ :ול ֹא־ָֽשְׁמ֣עוּ ֶאל־ֹמֶ֗שׁה ַויּוֹ ִ֨תרוּ ֲא ָנִ֤שׁים ִמֶ֨מּנּ֙וּ
את֙וֹ ַבֹּ֣בֶּקר
ַעד־ֹ֔בֶּקר ַו ָ֥יּ ֻרם ֽתּוָֹלִ֖ﬠים ַו ִיְּב ַ ֑אשׁ ַו ִיְּקֹ֥צף ֲﬠֵלֶ֖הם ֹמֶֽשׁהַ :ו ִיְּלְק֤טוּ ֹ
ם
ַבֹּ֔בֶּקר ִ֖אישׁ ְכִּ֣פי ָאְכ֑לוֹ ְוַ֥חם ַהֶ֖שֶּׁמשׁ ְו ָנָֽמסַ :ו ְיִ֣הי ׀ ַבּ ֣יּוֹם ַהִשִּׁ֗שּׁי ָֽלְק֥טוּ ֶ֨לֶח ֙
ִמְשֶׁ֔נה ְשׁ ֵ֥ני ָהֹ֖עֶמר ָֽלֶא ָ֑חד ַו ָיֹּ֨בא֙וּ ָכּל־ְנִשׂיֵ֣אי ָֽהֵע ָ֔דה ַו ַיּ ִ֖גּידוּ ְלֹמֶֽשׁהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר
ה ָ֔וה ַשָׁבּ֧תוֹן ַשַׁבּת־ֹ֛ק ֶדשׁ ַֽליה ָ֖וֹה ָמ ָ֑חר ֵ֣את ֲאֶשׁר־
ֲאֵל ֶ֗הם ֚הוּא ֲאֶ֣שׁר ִדֶּ֣בּר ְי ֹ
ת ָכּל־ָ֣הֹע ֵ֔דף ַה ִ֧נּיחוּ ָל ֶ֛כם
תּ ֹא֞פוּ ֵא֗פוּ ְוֵ֤את ֲאֶֽשׁר־ְתַּבְשּׁל֙וּ ַבֵּ֔שּׁלוּ ְוֵא ֙
שׁה ְו ֣ל ֹא
את֙וֹ ַעד־ַהֹ֔בֶּקר ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִצ ָ֣וּה ֹמ ֶ ֑
ְלִמְשֶׁ֖מ ֶרת ַעד־ַהֹֽבֶּקרַ :ו ַיּ ִ֤נּיחוּ ֹ
ה ִאְכ ֻ֣להוּ ַה ֔יּוֹם ִ ֽכּי־ַשָׁ֥בּת ַה ֖יּוֹם
ִהְב ִ ֔אישׁ ְו ִרָ֖מּה ל ֹא־ָֽה ְיָתה ֽבּוַֹ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֹמֶשׁ ֙

ַֽליה ָוֹ֑ה ַה ֕יּוֹם ֥ל ֹא ִתְמָצֻ֖אהוּ ַבָּשּׂ ֶֽדהֵ֥ :שֶׁשׁת ָיִ֖מים ִתְּלְק ֻ֑טהוּ וַּב ֧יּוֹם ַהְשִּׁביִ֛ﬠי
ַשׁ ָ֖בּת ֥ל ֹא ִֽיְה ֶיה־ֽבּוַֹֽ :ו ְיִה֙י ַבּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁביִ֔עי ָֽיְצ֥אוּ ִמן־ָה ָ֖ﬠם ִלְלֹ֑קט ְו ֖ל ֹא ָמָֽצאוּ:
ה ֵֽמַא ְנ ֶ֔תּם ִלְשֹׁ֥מר ִמְצוַֹ֖תי ְוֽתוֹֹרָֽתיְ :ר֗אוּ ִ ֽכּי־
שׁה ַעד־ ָ ֨א ָנ ֙
ַו ֥יּ ֹאֶמר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמ ֶ ֑
ת ַעל־ֵ֠כּן ֣הוּא ֹנֵ֥תן ָל ֶ֛כם ַבּ ֥יּוֹם ַהִשִּׁ֖שּׁי ֶ֣לֶחם יוֹ ָ ֑מ ִים ְשׁ֣בוּ
ְיה ָוֹ֘ה ָנַ֣תן ָל ֶ֣כם ַהַשָּׁבּ ֒
׀ ִ֣אישׁ ַתְּח ָ֗תּיו ַאל־ ֵ֥יֵצא ִ֛אישׁ ִמְמֹּק֖מוֹ ַבּ ֥יּוֹם ַהְשִּׁבי ִ ֽﬠיַ :ו ִיְשְׁבּ֥תוּ ָה ָ֖ﬠם ַבּ ֥יּוֹם
ַהְשִּׁב ִ ֽﬠיַ :ו ִיְּק ְר֧אוּ ֵבית־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֶאת־ְשׁ֖מוֹ ָ ֑מן ְו֗הוּא ְכּ ֶ֤ז ַרע ַגּ֙ד ָל ָ֔בן ְוַטְע֖מוֹ
ה ָ֔וה ְמ ֤ל ֹא ָהֹ֨עֶמ֙ר ִמֶ֔מּנּוּ
ְכַּצִפּיִ֥חת ִבּ ְדָֽבשַׁ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֹמֶ֗שׁה ֶ֤זה ַה ָדָּב֙ר ֲאֶ֣שׁר ִצ ָ֣וּה ְי ֹ
ם
ְלִמְשֶׁ֖מ ֶרת ְלֹדֹֽרֵתי ֶ֑כם ְלַ֣מַען ׀ ִי ְר֣אוּ ֶאת־ַהֶ֗לֶּחם ֲאֶ֨שׁר ֶֽהֱא ַ֤כְלִתּי ֶאְתֶכ ֙
ַבִּמּ ְד ָ֔בּר ְבּֽהוִֹציִ֥אי ֶאְת ֶ֖כם ֵמֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֹמֶ֜שׁה ֶֽאל־ַֽאֲהֹ֗רן ַ֚קח
ה ָ֔וה ְלִמְשֶׁ֖מ ֶרת
את֙וֹ ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ִצ ְנֶ֣צ ֶנת ַאַ֔חת ְוֶתן־ָ֥שָׁמּה ְמ ֽל ֹא־ָהֹ֖עֶמר ָ ֑מן ְוַה ַ֤נּח ֹ
שׁה ַו ַיּ ִנּיֵ֧חהוּ ַֽאֲהֹ֛רן ִלְפ ֵ֥ני ָֽהֵע ֻ֖דת
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמ ֶ ֑
ְלֹדֹֽרֵתי ֶֽכםַֽ :כֲּא ֶ ֛
ְלִמְשָֽׁמ ֶרת :וְּב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ָֽאְכ֤לוּ ֶאת־ַהָמּ֙ן ַא ְרָבִּ֣ﬠים ָשׁ ֔ ָנה ַעד־ֹבָּ֖אם ֶאל־ֶ֣א ֶרץ
שֶׁבת ֶאת־ַהָמּ֙ן ָֽאְכ֔לוּ ַעד־ֹבּ ָ ֕אם ֶאל־ְקֵ֖צה ֶ֥א ֶרץ ְכּ ָֽנַעןְ :וָהֹ֕עֶמר ֲﬠִשׂ ִ֥רית
נוֹ ָ ֑
ָֽהֵאי ָ֖פה ֽהוּאַ ֠ :ו ִיְּסpעוּ ָכּל־ֲﬠ ַ֨דת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֧אל ִמִמּ ְדַבּר־ִ֛סין ְלַמְסֵעיֶ֖הם ַעל־ִ֣פּי
ם ִעם־ֹמֶ֔שׁה ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ
תּת ָה ָֽﬠםַ :ו ָ֤יּ ֶרב ָהָע ֙
ְיה ָוֹ֑ה ַֽו ַֽיֲּחנ֙וּ ִבּ ְרִפי ִ֔דים ְוֵ֥אין ַ֖מ ִים ִלְשׁ ֥ ֹ
ם ֹמֶ֔שׁה ַמה־ְתּ ִריבוּ֙ן ִעָמּ ִ֔די ַמה־ְתּ ַנ֖סּוּן
ְתּנוּ־ ָ֥לנוּ ַ֖מ ִים ְו ִנְשׁ ֶ ֑תּה ַו ֤יּ ֹאֶמר ָלֶה ֙
ה
שׁה ַו ֗יּ ֹאֶמר ָ֤לָמּה ֶזּ ֙
ם ַלַ֔מּ ִים ַו ָ֥יֶּלן ָה ָ֖ﬠם ַעל־ֹמ ֶ ֑
ֶאת־ ְיה ָֽוֹהַ :ו ִיְּצָ֨מא ָ֤שׁם ָהָע ֙
ה
אִ֛תי ְוֶאת־ָבּ ַ֥ני ְוֶאת־ִמ ְק ַ֖ני ַבָּצָּֽמאַ :ו ִיְּצ ַ֤ﬠק ֹמֶשׁ ֙
ֶֽהֱﬠִליָ֣תנוּ ִמִמְּצ ַ֔ר ִים ְלָהִ֥מית ֹ
ה ָ֜וה
ֶאל־ ְיה ָ֣וֹה ֵלאֹ֔מר ָ֥מה ֶֽאֱﬠֶ֖שׂה ָל ָ֣ﬠם ַה ֶ֑זּה ֥עוֹד ְמ ַ֖ﬠט וְּסָק ֻֽל ִניַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ֶאל־ֹמֶ֗שׁה ֲﬠֹב֙ר ִלְפ ֵ֣ני ָהָ֔עם ְו ַ֥קח ִאְתּ֖ךָך ִמ ִזּ ְק ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל וַּמְטּ֗ךָך ֲאֶ֨שׁר ִה ִ֤כּיָת בּ֙וֹ
ד ְלָפ ֨ ֶניךָך ָ֥שּׁם ׀ ַעל־ַהצּוּ֘ר ְבֹּח ֵר֒ב
אר ַ֥קח ְבּ ָֽי ְד֖ךָך ְוָה ָֽלְכָתִּ :ה ְנ ִ֣ני ֹעֵמ ֩
ֶאת־ַה ְי ֔ ֹ
ְוִהִ֣כּיָת ַב֗צּוּר ְו ָֽיְצ֥אוּ ִמ ֶ ֛מּנּוּ ַ֖מ ִים ְוָשָׁ֣תה ָה ָ֑ﬠם ַו ַ֤יַּעשׂ ֵכּ֙ן ֹמֶ֔שׁה ְלֵעי ֵ֖ני ִז ְק ֵ֥ני
א ֵ֣שׁם ַהָמּ֔קוֹם ַמָ֖סּה וְּמ ִרי ָ֑בה ַעל־ ִ֣ריב ׀ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְוַ֨על
ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיְּק ָר ֙
ה ֵלאֹ֔מר ֲה ֵ֧ישׁ ְיה ָוֹ֛ה ְבִּק ְרֵ֖בּנוּ ִאם־ָֽא ִיןַ :ו ָיּ ֖ב ֹא ֲﬠָמ ֵ֑לק ַו ִיּ ָ֥לֶּחם
ַנֹסָּ֤תם ֶאת־ ְיה ָוֹ ֙
ִעם־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִבּ ְרִפי ִֽדםַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֹמֶ֤שׁה ֶאל־ ְיהוֹֻ֨שׁ ַ֙ע ְבַּחר־ ָ֣לנוּ ֲא ָנִ֔שׁים ְוֵ֖צא
ִהָלֵּ֣חם ַֽבֲּﬠָמ ֵ֑לק ָמָ֗חר ָֽאֹנ ִ֤כי ִנָצּ֙ב ַעל־ ֣ר ֹאשׁ ַה ִגְּבָ֔עה וַּמֵ֥טּה ָֽהֱאֹלִ֖הים ְבּ ָי ִֽדי:

ה ַֽאֲהֹ֣רן ְו֔חוּר
ַו ַ֣יַּעשׂ ְיהוֹֻ֗שׁ ַע ַֽכֲּאֶ֤שׁר ָֽאַמר־ל֙וֹ ֹמֶ֔שׁה ְלִהָלֵּ֖חם ַֽבֲּﬠָמ ֵ֑לק וֹּמֶשׁ ֙
שׁה ָי ֖דוֹ ְו ָגַ֣בר ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְו ַֽכֲאֶ֥שׁר ָי ִ֛ני ַח
ָע֖לוּ ֥ר ֹאשׁ ַה ִגְּב ָֽﬠהְ :וָה ָ֗יה ַֽכֲּאֶ֨שׁר ָי ִ֥רים ֹמ ֶ ֛
ה ְכֵּב ִ֔דים ַו ִיְּקחוּ־ ֶ ֛אֶבן ַו ָיִּ֥שׂימוּ ַתְחָ֖תּיו ַו ֵ֣יֶּשׁב ָע ֶ֑ליָה
ָי ֖דוֹ ְו ָגַ֥בר ֲﬠָמ ֵֽלקִ :וי ֵ֤די ֹמֶשׁ ֙
ְוַֽאֲהֹ֨רן ְו֜חוּר ָֽתְּמ֣כוּ ְב ָי ָ֗דיו ִמ ֶ֤זּה ֶאָח֙ד וִּמ ֶ֣זּה ֶאָ֔חד ַו ְיִ֥הי ָי ָ֛דיו ֱאמוּ ָ֖נה ַעד־ ֥בּ ֹא
ה ָ֜וה ֶאל־
שׁ ַע ֶאת־ֲﬠָמ ֵ֥לק ְוֶאת־ַע֖מּוֹ ְלִפי־ָֽח ֶרבַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ַהָֽשֶּׁמשַׁ :ו ַֽיֲּח֧לשׁ ְיהוֹ ֻ ֛
ֹמֶ֗שׁה ְכּ ֨ ֹ
ה ֶאת־
שׁ ַע ִ ֽכּי־ָמֹ֤חה ֶאְמֶח ֙
תב ֤ז ֹאת ִזָכּרוֹ֙ן ַבֵּ֔סֶּפר ְוִ֖שׂים ְבָּא ְז ֵ֣ני ְיהוֹ ֻ ֑
ֵ֣זֶכר ֲﬠָמֵ֔לק ִמַ֖תַּחת ַהָשָּֽׁמ ִיםַ :ו ִ֥יֶּבן ֹמֶ֖שׁה ִמ ְז ֵ֑בּ ַח ַו ִיּ ְק ָ֥רא ְשׁ֖מוֹ ְיה ָ֥וֹה ׀ ִנ ִ ֽסּי:
ַו ֗יּ ֹאֶמר ִכּי־ ָי֙ד ַעל־ ֵ֣כּס ָ֔יהּ ִמְלָחָ֥מה ַֽליה ָ֖וֹה ַֽבֲּﬠָמ ֵ֑לק ִמֹ֖דּר ֹֽדּרַ :ו ִיְּשַׁ֞מע ִיְת֨רוֹ
ם ְלֹמֶ֔שׁה ֽוְּל ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַע֑מּוֹ
ת ָכּל־ֲאֶ֨שׁר ָעָ֤שׂה ֱאֹלִהי ֙
ֹכֵ֤הן ִמ ְד ָי֙ן ֹחֵ֣תן ֹמֶ֔שׁה ֵא ֩
ִ ֽכּי־הוִֹ֧ציא ְיה ָוֹ֛ה ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִמִמְּצ ָֽר ִיםַ :ו ִיּ ַ ֗קּח ִיְתר֙וֹ ֹחֵ֣תן ֹמֶ֔שׁה ֶאת־ִצֹפּ ָ֖רה
שׁם ִ֣כּי
שׁה ַאַ֖חר ִשׁלּוֶּֽחיָהְ :וֵ֖את ְשׁ ֵ֣ני ָב ֶ֑ניָה ֲאֶ֨שׁר ֵ֤שׁם ָֽהֶאָח֙ד ֵֽגּ ְר ֔ ֹ
ֵ֣אֶשׁת ֹמ ֶ ֑
ָאַ֔מר ֵ֣גּ ר ָה ִ֔ייִתי ְבֶּ֖א ֶרץ ָנְכ ִר ָֽיּהְ :וֵ֥שׁם ָֽהֶאָ֖חד ֱאִלי ֶ֑ﬠ ֶזר ִ ֽכּי־ֱאֹלֵ֤הי ָאִב֙י ְבֶּע ְז ִ֔רי
שׁה ֶ ֨אל־
שׁה וָּב ָ֥ניו ְוִאְשׁ֖תּוֹ ֶאל־ֹמ ֶ ֑
ַו ַיִּצּ ֵ֖ל ִני ֵמֶ֥ח ֶרב ַפּ ְרֹֽעהַ :ו ָיּ ֞ב ֹא ִיְת֨רוֹ ֹחֵ֥תן ֹמ ֶ ֛
ַהִמּ ְד ָ֔בּר ֲאֶשׁר־֛הוּא ֹח ֶ֥נה ָ֖שׁם ַ֥הר ָֽהֱאֹל ִ ֽהיםַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ֲא ִ֛ני ֹֽחֶת ְנ ךָ֥ך
ִיְת ֖רוֹ ָ֣בּא ֵא ֶ֑ליךָך ְו ִ ֨אְשְׁתּ֔ךָך וְּשׁ ֵ֥ני ָב ֶ֖ניָה ִעָֽמּהַּ :ו ֵיֵּ֨צא ֹמֶ֜שׁה ִל ְק ַ֣ראת ֹֽחְת ֗נוֹ
אֱהָלהַ :ו ְיַס ֵ֤פּר
ַו ִיְּשׁ ַ֨תּח֙וּ ַו ִיַּשּׁק־֔לוֹ ַו ִיְּשֲׁא֥לוּ ִאישׁ־ְל ֵר ֵ֖ﬠהוּ ְלָשׁ֑לוֹם ַו ָיֹּ֖באוּ ָה ֽ ֹ
ה ְלַפ ְרֹ֣עה וְּלִמְצ ַ֔ר ִים ַ֖ﬠל אוֹֹ֣דת ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
ת ָכּל־ֲאֶ֨שׁר ָעָ֤שׂה ְיה ָוֹ ֙
ה ְלֹ֣חְת ֔נוֹ ֵא ֩
ֹמֶשׁ ֙
ה ֲאֶ֣שׁר ְמָצָ֣אַתם ַבּ ֶ֔דּ ֶרךְך ַו ַיִּצּ ֵ֖לם ְיה ָֽוֹהַ :ו ִ֣יַּח ְדּ ִיְת֔רוֹ ַ֚ﬠל ָכּל־
ֵ֤את ָכּל־ַהְתָּלָא ֙
ַהטּוֹ ָ֔בה ֲאֶשׁר־ָעָ֥שׂה ְיה ָ֖וֹה ְל ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֲאֶ֥שׁר ִהִצּי֖לוֹ ִמ ַ֥יּד ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ֘יּ ֹאֶמ֘ר ִיְתר֒וֹ
ה ָ֔וה ֲאֶ֨שׁר ִהִ֥צּיל ֶאְת ֶ֛כם ִמ ַ֥יּד ִמְצ ַ֖ר ִים וִּמ ַ֣יּד ַפּ ְרֹ֑עה ֲאֶ֤שׁר ִהִצּיל ֙ ֶאת־
ָבּ ֣רוּךְך ְי ֹ
ָהָ֔עם ִמַ֖תַּחת ַיד־ִמְצ ָֽר ִיםַ :עָ֣תּה ָי ַ֔דְעִתּי ִ ֽכּי־ ָג ֥דוֹל ְיה ָ֖וֹה ִמָכּל־ָֽהֱאֹלִ֑הים ִ֣כּי
שׁה ֹע ָ֥לה וּ ְזָבִ֖חים ֵֽלאֹלִ֑הים
ַב ָדּ ָ֔בר ֲאֶ֥שׁר ָז ֖דוּ ֲﬠֵליֶֽהםַ :ו ִיּ ַ ֞קּח ִיְת֨רוֹ ֹחֵ֥תן ֹמ ֶ ֛
ַו ָיּ ֨ב ֹא ַֽאֲהֹ֜רן ְוֹ֣כל ׀ ִז ְק ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֶֽלֱאָכל־ ֶ֛לֶחם ִעם־ֹחֵ֥תן ֹמֶ֖שׁה ִלְפ ֵ֥ני ָֽהֱאֹל ִ ֽהים:
ם ַעל־ֹמֶ֔שׁה ִמן־
ַֽו ְיִה֙י ִ ֽמָ֣מֳּח ָ֔רת ַו ֵ֥יֶּשׁב ֹמֶ֖שׁה ִלְשֹׁ֣פּט ֶאת־ָה ָ֑ﬠם ַו ַֽיֲּﬠֹ֤מד ָהָע ֙
א ֹחֵ֣תן ֹמֶ֔שׁה ֵ ֛את ָכּל־ֲאֶשׁר־֥הוּא ֹעֶ֖שׂה ָל ָ֑ﬠם ַו ֗יּ ֹאֶמר
ַהֹ֖בֶּקר ַעד־ָה ָֽﬠ ֶרבַ :ו ַיּ ְר ֙
ה ָלָ֔עם ַמ֗דּוּ ַע ַאָ֤תּה יוֵֹשׁ֙ב ְלַב ֶ֔דּךָך ְוָכל־ָה ָ֛ﬠם
ה ֲאֶ֨שׁר ַא ָ ֤תּה ֹעֶשׂ ֙
ָֽמה־ַה ָדּ ָ֤בר ַה ֶזּ ֙

ִנָ֥צּב ָע ֶ֖ליךָך ִמן־ֹ֥בֶּקר ַעד־ ָֽﬠ ֶרבַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ֹמֶ֖שׁה ְלֹֽחְת ֑נוֹ ִ ֽכּי־ ָי ֥ב ֹא ֵא ַ֛לי ָה ָ֖ﬠם
ִל ְד ֥רשׁ ֱאֹל ִ ֽהיםִ :כּי־ ִֽיְה ֶ֨יה ָלֶ֤הם ָדָּב֙ר ָ֣בּא ֵאַ֔לי ְוָ֣שַׁפְט ִ֔תּי ֵ֥בּין ִ֖אישׁ וֵּ֣בין ֵר ֵ֑ﬠהוּ
ְוֽהוֹ ַדְעִ֛תּי ֶאת־ֻח ֵ֥קּי ָֽהֱאֹלִ֖הים ְוֶאת־ֽתּוֹֹרָֽתיוַ :ו ֛יּ ֹאֶמר ֹחֵ֥תן ֹמֶ֖שׁה ֵא ָ֑ליו ל ֹא־
טוֹ֙ב ַה ָדּ ָ֔בר ֲאֶ֥שׁר ַאָ֖תּה ֹעֶֽשׂהָ :נֹ֣בל ִתֹּ֔בּל ַגּם־ַא ָ֕תּה ַגּם־ָה ָ֥ﬠם ַה ֶ֖זּה ֲאֶ֣שׁר
ִע ָ ֑מּךְך ִ ֽכּי־ָכ ֵ֤בד ִמְמּ ךָ ֙ך ַה ָדּ ָ֔בר ֽל ֹא־תוּ ַ֥כל ֲﬠ֖שׂהוּ ְלַב ֶֽדּךָךַ :ע ָ֞תּה ְשַׁ֤מע ְבֹּקִל֙י
ִאי ָ֣ﬠְצ֔ךָך ִויִ֥הי ֱאֹלִ֖הים ִע ָ ֑מּךְך ֱה ֵ֧יה ַאָ֣תּה ָלָ֗עם ֚מוּל ָֽהֱאֹל ִ֔הים ְוֵֽהֵבאָ֥ת ַא ָ ֛תּה
ֶאת־ַה ְדָּב ִ֖רים ֶאל־ָֽהֱאֹל ִ ֽהיםְ :וִה ְזַה ְרָ֣תּה ֶאְת ֶ֔הם ֶאת־ַֽהֻח ִ֖קּים ְוֶאת־ַהתּוֹֹ֑רת
ְוֽהוֹ ַדְעָ֣תּ ָל ֶ֗הם ֶאת־ַה ֶ֨דּ ֶר ךְ ֙ך ֵ֣יְלכוּ ָ֔בהּ ְוֶאת־ַֽהַֽמֲּﬠֶ֖שׂה ֲאֶ֥שׁר ַֽיֲﬠֽשׂוּןְ :וַאָ֣תּה
שׂ ְנֵאי ָ֑בַצע ְוַשְׂמָ֣תּ
ֶֽתֱח ֶ֣זה ִמָכּל־ָ֠הָpעם ַא ְנֵשׁי־ַ֜ח ִיל ִי ְרֵ֧אי ֱאֹלִ֛הים ַא ְנֵ֥שׁי ֱאֶ֖מת ֣ ֹ
ם ָשׂ ֵ֣רי ֵמ֔אוֹת ָשׂ ֵ֥רי ֲחִמִ֖שּׁים ְוָשׂ ֵ֥רי ֲﬠָשֹֽׂרתְ :וָֽשְׁפ֣טוּ ֶאת־
ֲﬠֵל ֶ֗הם ָשׂ ֵ֤רי ֲאָלִפי ֙
ת ְוָה ָ֞יה ָכּל־ַה ָדּ ָ֤בר ַה ָגֹּדל ֙ ָיִ֣ביאוּ ֵאֶ֔ליךָך ְוָכל־ַה ָדָּ֥בר ַהָקֹּ֖טן
ָהָע֘ם ְבָּכל־ֵע ֒
ה ַֽתֲּﬠֶ֔שׂה ְוִצ ְוּ ךָ֣ך
ִיְשְׁפּטוּ־ ֵ ֑הם ְוָהֵקל ֙ ֵֽמָעֶ֔ליךָך ְו ָֽנְשׂ֖אוּ ִאָֽתּךְךִ֣ :אם ֶאת־ַה ָדּ ָ֤בר ַה ֶזּ ֙
ם ָכּל־ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֔זּה ַעל־ְמֹק֖מוֹ ָי ֥ב ֹא ְבָשֽׁלוֹםַ :ו ִיְּשַׁ֥מע
ֱאֹל ִ֔הים ְו ָֽיָכְלָ֖תּ ֲﬠֹ֑מד ְו ַג ֙
ֹמֶ֖שׁה ְל֣קוֹל ֹֽחְת ֑נוֹ ַו ַ֕יַּעשׂ ֹ֖כּל ֲאֶ֥שׁר ָאָֽמרַ :ו ִיְּבַ֨חר ֹמֶ֤שׁה ַא ְנֵשׁי־ַ֨ח ִיל ֙ ִמָכּל־
ם ָשׂ ֵ֣רי ֵמ֔אוֹת ָשׂ ֵ֥רי ֲחִמִ֖שּׁים
א ָ ֛תם ָראִ֖שׁים ַעל־ָה ָ֑ﬠם ָשׂ ֵ֤רי ֲאָלִפי ֙
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ִיֵּ֥תּן ֹ
ה ְיִבי֣אוּן ֶאל־
ְוָשׂ ֵ֥רי ֲﬠָשֹֽׂרתְ :וָֽשְׁפ֥טוּ ֶאת־ָה ָ֖ﬠם ְבָּכל־ ֵ֑ﬠת ֶאת־ַה ָדּ ָ֤בר ַהָקֶּשׁ ֙
ֹמֶ֔שׁה ְוָכל־ַה ָדָּ֥בר ַהָקֹּ֖טן ִיְשׁפּוּ֥טוּ ֵֽהםַ :ו ְיַשׁ ַ֥לּח ֹמֶ֖שׁה ֶאת־ֹֽחְת ֑נוֹ ַו ֵ֥יֶּלךְך ֖לוֹ ֶאל־
שׁ ַהְשִּׁליִ֔שׁי ְלֵ֥צאת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ַבּ ֣יּוֹם ַה ֶ֔זּה ָ֖בּאוּ
ַא ְרֽצוַֹ :בֹּ֨ח ֶד ֙
ִמ ְדַ֥בּר ִסי ָֽניַ :ו ִיְּס֣עוּ ֵֽמ ְרִפי ִ֗דים ַו ָיֹּ֨בא֙וּ ִמ ְדַ֣בּר ִסיַ֔ני ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ַבִּמּ ְד ָ֑בּר ַו ִֽיַּחן־ָ֥שׁם
ה ִמן־ָהָ֣הר
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֶ֥נ ֶגד ָהָֽהר :וֹּמֶ֥שׁה ָע ָ֖לה ֶאל־ָֽהֱאֹלִ֑הים ַו ִיְּק ָ֨רא ֵא ָ֤ליו ְיה ָוֹ ֙
ֵלאֹ֔מר ֹ֤כּה ת ֹאַמ֙ר ְלֵ֣בית ַֽיֲﬠֹ֔קב ְוַת ֵ֖גּיד ִלְב ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :אֶ֣תּם ְרִאי ֶ֔תם ֲאֶ֥שׁר
ם ַעל־ַכּ ְנ ֵ֣פי ְנָשׁ ִ֔רים ָֽוָאִ֥בא ֶאְת ֶ֖כם ֵא ָֽליְ :וַע ָ֗תּה
ָעִ֖שׂיִתי ְלִמְצ ָ֑ר ִים ָֽוֶאָ֤שּׂא ֶאְתֶכ ֙
ה ִמָכּל־
ִאם־ָשׁ֤מוֹ ַע ִתְּשְׁמע֙וּ ְבֹּקִ֔לי וְּשַׁמ ְרֶ֖תּם ֶאת־ְבּ ִריִ֑תי ִוְה ִ֨ייֶתם ִ֤לי ְס ֻגָלּ ֙
ָ֣הַעִ֔מּים ִכּי־ִ֖לי ָכּל־ָהָֽא ֶרץְ :וַאֶ֧תּם ִ ֽתְּהיוּ־ ִ֛לי ַמְמ ֶ֥לֶכת ֹֽכֲּה ִ֖נים ְו ֣גוֹי ָק ֑דוֹשׁ ֵ֚אֶלּה
ַה ְדָּב ִ֔רים ֲאֶ֥שׁר ְתּ ַדֵ֖בּר ֶאל־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ָיּ ֣ב ֹא ֹמֶ֔שׁה ַו ִיּ ְק ָ֖רא ְל ִז ְק ֵ֣ני ָה ָ֑ﬠם
ַו ָ֣יֶּשׂם ִלְפ ֵני ֶ֗הם ֵ֚את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֔אֶלּה ֲאֶ֥שׁר ִצ ָ֖וּהוּ ְיה ָֽוֹהַ :ו ַֽיֲּﬠ ֨נוּ ָכל־ָה ָ֤ﬠם

שׁה ֶאת־ ִדְּב ֵ֥רי ָה ָ֖ﬠם ֶאל־
שׂה ַו ָ֧יֶּשׁב ֹמ ֶ ֛
ַיְח ָדּ֙ו ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ֹ֛כּל ֲאֶשׁר־ ִדֶּ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ַֽנֲﬠ ֶ ֑
ה ָ֜וה ֶאל־ֹמֶ֗שׁה ִה ֨ ֵנּה ָֽאֹנִ֜כי ָ֣בּא ֵאֶ֘לי֘ךָך ְבּ ַ֣ﬠב ֶֽהָע ָנ֒ן ַֽבֲּﬠ֞בוּר
ְיה ָֽוֹהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
שׁה ֶאת־ ִדְּב ֵ֥רי
ם ְבּ ַדְבּ ִ֣רי ִעָ֔מּךְך ְו ַגם־ְבּ֖ךָך ַֽיֲאִ֣מינוּ ְלעוֹ ָ֑לם ַו ַיּ ֵ֥גּד ֹמ ֶ ֛
ִיְשַׁ֤מע ָהָע ֙
ה ֵ֣לךְך ֶאל־ָהָ֔עם ְוִק ַדְּשָׁ֥תּם ַה ֖יּוֹם וָּמ ָ֑חר
ָה ָ֖ﬠם ֶאל־ ְיה ָֽוֹהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְיה ָ֤וֹה ֶאל־ֹמֶשׁ ֙
ְוִכְבּ֖סוּ ִשְׂמֹלָֽתםְ :וָה ֥יוּ ְנֹכ ִ֖נים ַל ֣יּוֹם ַהְשִּׁליִ֑שׁי ִ֣כּי ׀ ַבּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁלִ֗שׁי ֵי ֵ֧רד ְיה ָוֹ֛ה
ם ָסִ֣ביב ֵלאֹ֔מר ִהָֽשְּׁמ ֥רוּ ָל ֶ֛כם
ְלֵעי ֵ֥ני ָכל־ָה ָ֖ﬠם ַעל־ַ֥הר ִסי ָֽניְ :וִה ְגַבְּל ָ ֤תּ ֶאת־ָהָע ֙
ֲﬠ֥לוֹת ָבָּ֖הר וּ ְנֹ֣ג ַע ְבָּק ֵ֑צהוּ ָכּל־ַהֹנּ ֵ֥ג ַע ָבָּ֖הר ֥מוֹת יוָּֽמתֽ :ל ֹא־ִת ַ֨גּע ֜בּוֹ ָ֗יד ִ ֽכּי־
שׁ ךְ ֙ך ַהֹיּ ֵ֔בל
ָס֤קוֹל ִיָסֵּקל ֙ ֽאוֹ־ ָיֹ֣רה ִי ָיּ ֶ֔רה ִאם־ְבֵּהָ֥מה ִאם־ִ֖אישׁ ֣ל ֹא ִיְח ֶ֑יה ִבְּמ ֹ
שׁ ֶאת־ָהָ֔עם ַֽו ְיַכְבּ֖סוּ
שׁה ִמן־ָהָ֖הר ֶאל־ָה ָ֑ﬠם ַו ְיַק ֵדּ ֙
ֵ֖הָמּה ַֽיֲﬠ֥לוּ ָבָֽהרַ :ו ֵ֧יּ ֶרד ֹמ ֶ ֛
ִשְׂמֹלָֽתםַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ָהָ֔עם ֱה ֥יוּ ְנֹכ ִ֖נים ִלְשׁ֣לֶשׁת ָיִ֑מים ַֽאל־ִתּ ְגּ֖שׁוּ ֶאל־ִאָֽשּׁה:
ַו ְיִהי֩ ַב ֨יּוֹם ַהְשִּׁליִ֜שׁי ִבְּהֹ֣ית ַהֹ֗בֶּקר ַו ְיִהי֩ ֹקֹ֨לת וְּב ָר ִ ֜קים ְוָע ָ֤נ ן ָכֵּב֙ד ַעל־ָה ָ֔הר
אד ַו ֶֽיֱּח ַ֥רד ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ֲאֶ֥שׁר ַֽבַּֽמֲּח ֶֽנהַ :ויּוֵֹ֨צא ֹמֶ֧שׁה ֶאת־ָה ָ֛ﬠם
שׁ ָ֖פר ָח ָ֣זק ְמ ֑ ֹ
ְוֹ֥קל ֹ
ִל ְק ַ֥ראת ָֽהֱאֹלִ֖הים ִמן־ַֽהַֽמֲּח ֶ֑נה ַו ִֽיְּת ַיְצּ֖בוּ ְבַּתְחִ֥תּית ָהָֽהרְ :וַ֤הר ִסי ַנ֙י ָעַ֣שׁן ֻכּ֔לּוֹ
ִ֠מְפֵּpני ֲאֶ֨שׁר ָי ַ֥רד ָע ָ֛ליו ְיה ָ֖וֹה ָבּ ֵ ֑אשׁ ַו ַ֤יַּעל ֲﬠָשׁנ֙וֹ ְכּ ֶ֣ﬠֶשׁן ַהִכְּבָ֔שׁן ַו ֶֽיֱּח ַ֥רד ָכּל־
אד ֹמֶ֣שׁה ְי ַד ֵ֔בּר ְוָֽהֱאֹלִ֖הים ַֽיֲﬠ ֶ֥ננּוּ
שָּׁ֔פר הוֹ ֵ֖לךְך ְוָח ֵ֣זק ְמ ֑ ֹ
אדַֽ :ו ְיִה֙י ֣קוֹל ַה ֹ
ָהָ֖הר ְמ ֽ ֹ
שׁה ֶאל־
ְבֽקוֹלַ :ו ֵ֧יּ ֶרד ְיה ָוֹ֛ה ַעל־ַ֥הר ִסי ַ֖ני ֶאל־ ֣ר ֹאשׁ ָה ָ ֑הר ַו ִיְּק ָ֨רא ְיה ָ֧וֹה ְלֹמ ֶ ֛
ה ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ֵ֖רד ָה ֵ֣ﬠד ָבּ ָ֑ﬠם ֶפּן־ ֶֽיֶה ְר֤סוּ
֥ר ֹאשׁ ָהָ֖הר ַו ַ֥יַּעל ֹמֶֽשׁהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
ה ִל ְר֔אוֹת ְו ָנ ַ֥פל ִמֶ֖מּנּוּ ָֽרבְ :ו ַ֧גם ַהֹֽכֲּה ִ֛נים ַה ִנּ ָגִּ֥שׁים ֶאל־ ְיה ָ֖וֹה ִיְתַק ָ֑דּשׁוּ
ֶאל־ ְיה ָוֹ ֙
ה ָ֔וה ֽל ֹא־יוּ ַ֣כל ָהָ֔עם ַֽלֲﬠֹ֖לת ֶאל־
ה ֶאל־ ְי ֹ
ֶפּן־ ִיְפֹ֥רץ ָבֶּ֖הם ְיה ָֽוֹהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֹמֶשׁ ֙
ַ֣הר ִסי ָ֑ני ִ ֽכּי־ַא ָ֞תּה ַֽהֵעֹ֤דָתה ָ֨בּנ֙וּ ֵלאֹ֔מר ַה ְגֵ֥בּל ֶאת־ָהָ֖הר ְוִק ַדְּשֽׁתּוַֹ :ו ֨יּ ֹאֶמר
ה ֶלךְך־ ֵ֔רד ְוָעִ֥ליָת ַאָ֖תּה ְוַאֲהֹ֣רן ִע ָ ֑מּךְך ְוַהֹֽכֲּה ִ֣נים ְוָהָ֗עם ַאל־ ֶֽיֶה ְר֛סוּ
ֵא ָ֤ליו ְיה ָוֹ ֙
ַֽלֲﬠֹ֥לת ֶאל־ ְיה ָ֖וֹה ֶפּן־ ִיְפ ָרץ־ָֽבּםַ :ו ֵ֥יּ ֶרד ֹמֶ֖שׁה ֶאל־ָה ָ֑ﬠם ַו ֖יּ ֹאֶמר ֲאֵלֶֽהםַ :ו ְי ַדֵ֣בּר
ֱאֹל ִ֔הים ֵ ֛את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֥רים ָהֵ֖אֶלּה ֵלאֹֽמרָֽ :אֹנִ֖כי ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ ֑היךָך ֲאֶ֧שׁר
ֽהוֵֹצאִ֛תיךָך ֵמֶ֥א ֶרץ ִמְצ ַ֖ר ִים ִמֵ֥בּית ֲﬠָב ִֽדים :ל ֹא־ ִֽיְה ֶ֥יה ְל ךָ֛ך ֱאֹלִ֥הים ֲאֵח ִ֖רים ַעל־
ם ִמַ֔מַּעל ַֽוֲאֶ֥שׁר ָבָּ֖א ֶרץ
ָפּ ָֽני :ל ֹא־ַֽתֲﬠֶ֨שׂה ְל ךָ֥ך ֶ֨פֶסל ֙ ְוָכל־ְתּמוּ ֔ ָנה ֲאֶ֤שׁר ַבָּשַּׁ֨מ ִי ֙
ִמ ָ ֑תַּחת ַֽוֲאֶ֥שׁר ַבַּ֖מּ ִים ִמַ֥תַּחת ָלָֽא ֶרץֽ :ל ֹא־ִתְשַֽׁתֲּח ֶ֥וה ָלֶ֖הם ְו ֣ל ֹא ָֽתָעְב ֵ֑דם ִ֣כּי

ָֽאֹנִ֞כי ְיה ָוֹ֤ה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ֵ֣אל ַק ֔ ָנּא ֹ֠פּ ֵpקד ֲﬠ֨וֹן ָאֹ֧בת ַעל־ָבּ ִ֛נים ַעל־ִשֵׁלִּ֥שׁים ְוַעל־
שּׂא
שְׁמ ֵ֥רי ִמְצוָֹֽתי֥ :ל ֹא ִת ָ ֛
אֲהַ֖בי וְּל ֽ ֹ
שׂ ְנָֽאיְ :וֹ֥עֶשׂה ֶ֖חֶסד ַֽלֲאָל ִ֑פים ְל ֽ ֹ
ִרֵבִּ֖ﬠים ְל ֽ ֹ
ה ָ֔וה ֵ ֛את ֲאֶשׁר־ ִיָ֥שּׂא ֶאת־ְשׁ֖מוֹ
ה ְי ֹ
שּׁ ְוא ִ֣כּי ֤ל ֹא ְי ַנֶקּ ֙
ֶאת־ֵשׁם־ ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ַל ָ ֑
ם ַֽתֲּﬠֹ֔בד ְוָעִ֖שׂיָת ָכּל־
ַלָֽשּׁ ְואָ :ז֛כוֹר ֶאת־ ֥יוֹם ַהַשָּׁ֖בּת ְלַק ְדּֽשׁוֵֹ֤ :שֶׁשׁת ָיִמי ֙
ם ַהְשִּׁביִ֔עי ַשָׁ֖בּת ַֽליה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ ֑היךָך ל ֹא־ַֽתֲﬠֶ֨שׂה ָכל־ְמָלאָ֜כה
ְמַלאְכֶֽתּךָךְ :ויוֹ ֙
ַאָ֣תּה ׀ וִּב ְנ ךָ֣ך וִּב ֶ֗תּךָך ַעְב ְדּ ךָ֤ך ַֽוֲאָֽמְת ךָ ֙ך וְּבֶהְמ ֶ֔תּךָך ְו ֵֽג ְר֖ךָך ֲאֶ֥שׁר ִבְּשָׁע ֶֽריךָךִ֣ :כּי
ם ְוֶאת־ָכּל־
ה ָ֜וה ֶאת־ַהָשַּׁ֣מ ִים ְוֶאת־ָה ָ ֗א ֶרץ ֶאת־ַה ָיּ ֙
ם ָעָ֨שׂה ְי ֹ
ֵֽשֶׁשׁת־ ָיִמי ֩
ֲאֶשׁר־ ָ֔בּם ַו ָ֖יּ ַנח ַבּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁביִ֑ﬠי ַעל־ֵ֗כּן ֵבּ ַ֧רךְך ְיה ָוֹ֛ה ֶאת־ ֥יוֹם ַהַשָּׁ֖בּת ַֽו ְיַק ְדֵּֽשׁהוּ:
ַכֵּ֥בּד ֶאת־ָאִ֖ביךָך ְוֶאת־ִא ֶ ֑מּךָך ְלַ֨מַע֙ן ַֽיֲא ִר֣כוּן ָיֶ֔מיךָך ַ֚ﬠל ָֽהֲא ָדָ֔מה ֲאֶשׁר־ ְיה ָ֥וֹה
ֱאֹלֶ֖היךָך ֹנֵ֥תן ָֽלךְך֥ :ל ֹא ִת ְרַ֖צח ֣ל ֹא ִת ְנ ָ ֑אף ֣ל ֹא ִת ְגֹ֔נב ל ֹא־ַֽתֲﬠ ֶ֥נה ְב ֵֽרֲﬠ֖ךָך ֵ֥ﬠד
ָֽשֶׁקר֥ :ל ֹא ַתְחֹ֖מד ֵ֣בּית ֵר ֶ֑ﬠךָך ֽל ֹא־ַתְחֹ֞מד ֵ֣אֶשׁת ֵרֶ֗עךָך ְוַעְב ֤דּוֹ ַֽוֲאָמת֙וֹ ְושׁוֹ ֣רוֹ
ת
ם ֹר ִ ֨אים ֶאת־ַהקּוֹֹ֜לת ְוֶאת־ַהַלִּפּי ִ֗דם ְוֵא ֙
ַֽוֲחֹמ֔רוֹ ְוֹ֖כל ֲאֶ֥שׁר ְל ֵר ֶֽﬠךָךְ :וָכל־ָהָע ֩
ם ַו ָיּ ֔ ֻנעוּ ַו ַֽיַּעְמ ֖דוּ ֵֽמ ָרֹֽחקַ :ו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ֶאל־
שׁן ַו ַ֤יּ ְרא ָהָע ֙
שָּׁ֔פר ְוֶאת־ָהָ֖הר ָע ֵ ֑
֣קוֹל ַה ֹ
ֹמֶ֔שׁה ַדֶּבּר־ַאָ֥תּה ִעָ֖מּנוּ ְו ִנְשׁ ָ ֑מָעה ְוַאל־ ְי ַדֵ֥בּר ִע ָ ֛מּנוּ ֱאֹלִ֖הים ֶפּן־ ָנֽמוּתַ :ו ֨יּ ֹאֶמר
ֹמֶ֣שׁה ֶאל־ָהָע֘ם ַאל־ִתּי ָzרא֒וּ ִ֗כּי ְלַֽבֲﬠבוּ֙ר ַנ֣סּוֹת ֶאְתֶ֔כם ָ֖בּא ָֽהֱאֹלִ֑הים וַּֽבֲﬠ֗בוּר
ה ִנ ַ֣גּשׁ
ִתְּה ֶ֧יה ִי ְרָא֛תוֹ ַעל־ְפּ ֵני ֶ֖כם ְלִבְלִ֥תּי ֶֽתֱחָֽטאוַּ :ו ַֽיֲּﬠֹ֥מד ָה ָ֖ﬠם ֵֽמ ָרֹ֑חק וֹּמֶשׁ ֙
ה ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ֹ֥כּה ת ֹאַ֖מר ֶאל־
ֶאל־ָֽהֲﬠ ָרֶ֔פל ֲאֶשׁר־ָ֖שׁם ָֽהֱאֹל ִ ֽהיםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַאֶ֣תּם ְרִאי ֶ֔תם ִ֚כּי ִמן־ַהָשַּׁ֔מ ִים ִדַּ֖בּ ְרִתּי ִעָמּ ֶֽכם֥ :ל ֹא ַֽתֲﬠ֖שׂוּן ִאִ֑תּי
ֱאֹ֤לֵהי ֶ֨כֶס֙ף ֵֽואֹלֵ֣הי ָז ָ֔הב ֥ל ֹא ַֽתֲﬠ֖שׂוּ ָל ֶֽכםִ :מ ְז ַ֣בּח ֲא ָדָמ֘ה ַֽתֲּﬠֶשׂה־ִלּ֒י ְו ָֽזַבְחָ֣תּ
ם ֲאֶ֣שׁר
ָעָ֗ליו ֶאת־ֹֽעֹל ֶ֨תי ךָ ֙ך ְוֶאת־ְשָׁלֶ֔מיךָך ֶאת־ ֽצ ֹא ְנ֖ךָך ְוֶאת־ְבּ ָק ֶ֑רךָך ְבָּכל־ַהָמּקוֹ ֙
ם ַֽתֲּﬠֶשׂה־ִ֔לּי
ַא ְזִ֣כּיר ֶאת־ְשִׁ֔מי ָא֥בוֹא ֵא ֶ֖ליךָך וֵּֽב ַרְכ ִ ֽתּיךָךְ :וִאם־ִמ ְז ַ֤בּח ֲאָב ִני ֙
ֽל ֹא־ִתְב ֶ֥נה ֶאְתֶ֖הן ָגּ ִ֑זית ִ֧כּי ַח ְרְבּ ךָ֛ך ֵה ַ֥נְפָתּ ָע ֶ֖ליָה ַֽוְתַּֽחְל ֶֽלָהְ :ול ֹא־ַֽתֲﬠ ֶ֥לה
ה ַהִמְּשָׁפִּ֔טים ֲאֶ֥שׁר
שׁר ֽל ֹא־ִת ָגּ ֶ֥לה ֶע ְר ָֽוְת֖ךָך ָע ָֽליוְ :ו ֵ ֨אֶלּ ֙
ְבַֽמֲﬠֹ֖לת ַעל־ִמ ְזְבִּ֑חי ֲא ֶ ֛
ה ֶ֣ﬠֶבד ִעְב ִ֔רי ֵ֥שׁשׁ ָשׁ ִ֖נים ַֽיֲﬠֹ֑בד וּ ַ֨בְשִּׁבִ֔עת ֵיֵ֥צא
ָתִּ֖שׂים ִלְפ ֵניֶֽהםִ֤ :כּי ִתְק ֶנ ֙
ה ֔הוּא ְו ָֽיְצָ֥אה ִאְשׁ֖תּוֹ
ַֽלָחְפִ֖שׁי ִח ָֽנּםִ :אם־ְבּ ַג֥פּוֹ ָי ֖ב ֹא ְבּ ַג֣פּוֹ ֵי ֵ֑צא ִאם־ ַ֤בַּעל ִאָשּׁ ֙
ִעֽמּוִֹ :אם־ֲאֹד ָני֙ו ִיֶתּן־֣לוֹ ִאָ֔שּׁה ְו ָֽיְל ָדה־֥לּוֹ ָב ִ֖נים ֣אוֹ ָב ֑נוֹת ָֽהִאָ֣שּׁה ִֽויָל ֶ֗דיָה

ה ַֽלאֹדֶ֔ניָה ְו֖הוּא ֵיֵ֥צא ְב ַגֽפּוְֹ :וִאם־ָאֹ֤מר י ֹאַמ֙ר ָהֶ֔עֶבד ָא ַ֨הְבִתּ֙י ֶאת־
ִ ֽתְּה ֶי ֙
ֲאֹד ֔ ִני ֶאת־ִאְשִׁ֖תּי ְוֶאת־ָבּ ָ֑ני ֥ל ֹא ֵאֵ֖צא ָחְפ ִ ֽשׁיְ :וִה ִגּי֤שׁוֹ ֲאֹד ָני֙ו ֶאל־ָ֣הֱאֹל ִ֔הים
ְוִה ִגּישׁ֙וֹ ֶאל־ַה ֶ֔דֶּלת ֖אוֹ ֶאל־ַהְמּזוּ ָ֑זה ְו ָרַ֨צע ֲאֹד ָ֤ניו ֶאת־ָא ְזנ֙וֹ ַבַּמּ ְרֵ֔צ ַע ַֽוֲﬠָב ֖דוֹ
ְלֹע ָֽלםְ :ו ִ ֽכי־ ִיְמֹ֥כּר ִ֛אישׁ ֶאת־ִבּ֖תּוֹ ְלָא ָ ֑מה ֥ל ֹא ֵתֵ֖צא ְכֵּ֥צאת ָֽהֲﬠָב ִֽדיםִ :אם־
שׁל
ָרָ֞עה ְבֵּעי ֵ֧ני ֲאֹד ֶ֛ניָה ֲאֶשׁר־ ֥ל ֹא ]֥לוֹ[ ְיָע ָ֖דהּ ְוֶהְפ ָ֑דּהּ ְל ַ֥ﬠם ָנְכ ִ֛רי ֽל ֹא־ ִיְמ ֥ ֹ
ְלָמְכ ָ֖רהּ ְבִּב ְגדוֹ־ָֽבהְּ :וִאם־ִלְב ֖נוֹ ִֽייָע ֶ֑ד ָנּה ְכִּמְשׁ ַ֥פּט ַהָבּ ֖נוֹת ַֽיֲﬠֶשׂה־ ָֽלּהִּ :אם־
ַאֶ֖ח ֶרת ִֽי ַֽקּח־֑לוֹ ְשֵׁא ָ֛רהּ ְכּסוָּ֥תהּ ְוֹֽע ָנָ֖תהּ ֥ל ֹא ִי ְג ָֽרעְ :ו ִ ֨אם־ְשָׁלשׁ־ ֵ ֔אֶלּה ֥ל ֹא
ַֽיֲﬠֶ֖שׂה ָ֑להּ ְו ָֽיְצָ֥אה ִח ָ֖נּם ֵ֥אין ָֽכֶּסףַ :מ ֵ֥כּה ִ֛אישׁ ָוֵ֖מת ֥מוֹת יוָּֽמתַֽ :וֲאֶשׁ֙ר ֣ל ֹא
ָצ ָ֔דה ְוָֽהֱאֹלִ֖הים ִא ָ֣נּה ְל ָי ֑דוֹ ְוַשְׂמִ֤תּי ְל ךָ ֙ך ָמ֔קוֹם ֲאֶ֥שׁר ָי ֖נוּס ָֽשָׁמּהְ :ו ִ ֽכי־ ָי ִ֥זד
ִ֛אישׁ ַעל־ ֵר ֵ֖ﬠהוּ ְלָה ְר ֣גוֹ ְבָע ְר ָ ֑מה ֵמִ֣ﬠם ִמ ְזְבִּ֔חי ִתָּקֶּ֖חנּוּ ָלֽמוּת :וַּמ ֵ֥כּה ָאִ֛ביו
ְוִא֖מּוֹ ֥מוֹת יוָּֽמתְ :וֹג ֨ ֵנב ִ֧אישׁ וְּמָכ ֛רוֹ ְו ִנְמָ֥צא ְב ָי ֖דוֹ ֥מוֹת יוָּֽמת :וְּמַק ֵ֥לּל ָאִ֛ביו
שׁ ֶאת־ ֵרֵ֔עהוּ ְבֶּ֖אֶבן ֣אוֹ
ְוִא֖מּוֹ ֥מוֹת יוָּֽמתְ :ו ִ ֽכי־ ְי ִרי ֻ֣בן ֲא ָנִ֔שׁים ְוִהָכּה־ִאי ֙
ְבֶא ְגֹ֑רף ְו ֥ל ֹא ָי֖מוּת ְו ָנ ַ֥פל ְלִמְשׁ ָֽכּבִ :אם־ ָי֞קוּם ְוִהְתַה ֵ֥לּךְך ַבּ֛חוּץ ַעל־ִמְשַׁע ְנ֖תּוֹ
ה ִ ֨אישׁ ֶאת־ַעְב֜דּוֹ ֤אוֹ ֶאת־
ְו ִנ ָ֣קּה ַהַמּ ֶ֑כּה ַ֥רק ִשְׁב֛תּוֹ ִיֵ֖תּן ְו ַר ֥פּ ֹא ְי ַר ֵֽפּאְ :ו ִ ֽכי־ ַיֶכּ ֩
ֲאָמת֙וֹ ַבֵּ֔שֶּׁבט וֵּ֖מת ַ֣תַּחת ָי ֑דוֹ ָנֹ֖קם ִי ָנּ ֵֽקםַ֥ :אךְך ִאם־ ֛יוֹם ֥אוֹ יוַֹ֖מ ִים ַֽיֲﬠֹ֑מד ֣ל ֹא
ה ְו ָֽיְצ֣אוּ ְיָל ֶ֔דיָה ְו ֥ל ֹא
ֻי ַ ֔קּם ִ֥כּי ַכְס֖פּוֹ ֽהוּאְ :ו ִ ֽכי־ ִי ָנּ֣צוּ ֲא ָנִ֗שׁים ְו ֨ ָנ ְג֜פוּ ִאָ֤שּׁה ָה ָר ֙
ִֽיְה ֶ֖יה ָא֑סוֹן ָע ֣נוֹשׁ ֵֽיָע ֗ ֵנשׁ ַֽכֲּאֶ֨שׁר ָיִ֤שׁית ָעָלי֙ו ַ֣בַּעל ָֽהִאָ֔שּׁה ְו ָנַ֖תן ִבְּפִל ִ ֽלים:
שׁן ֚ ָיד
ְוִאם־ָא֖סוֹן ִֽיְה ֶ֑יה ְו ָֽנַתָ֥תּה ֶ֖נֶפשׁ ַ֥תַּחת ָֽנֶפשַׁ֚ :ﬠ ִין ַ֣תַּחת ַ֔ע ִין ֵ֖שׁן ַ֣תַּחת ֵ ֑
ה ַ֣תַּחת ְכּ ִו ָ֔יּה ֶ֖פַּצע ַ֣תַּחת ָ֑פַּצע ַחבּוּ ָ֕רה ַ֖תַּחת
ַ֣תַּחת ָ֔יד ֶ֖ר ֶגל ַ֥תַּחת ָֽר ֶגלְ :כּ ִו ָיּ ֙
ַחבּוּ ָֽרהְ :ו ִ ֽכי־ ַיֶ֨כּה ִ ֜אישׁ ֶאת־ ֵ֥ﬠין ַעְב ֛דּוֹ ֽאוֹ־ֶאת־ ֵ֥ﬠין ֲאָמ֖תוֹ ְו ִ ֽשֲׁח ָ ֑תהּ ַֽלָחְפִ֥שׁי
ְיַשְׁלֶּ֖חנּוּ ַ֥תַּחת ֵעי ֽנוְֹ :וִאם־ֵ֥שׁן ַעְב ֛דּוֹ אוֹ־ֵ֥שׁן ֲאָמ֖תוֹ ַיִ֑פּיל ַֽלָחְפִ֥שׁי ְיַשְׁלֶּ֖חנּוּ
ַ֥תַּחת ִשׁ ֽנּוְֹ :ו ִ ֽכי־ ִי ַ֨גּח ֥שׁוֹר ֶאת־ִ֛אישׁ ֥אוֹ ֶאת־ִאָ֖שּׁה ָו ֵ ֑מת ָס֨קוֹל ִיָסּ ֵ ֜קל ַה֗שּׁוֹר
שׁם
ְו ֤ל ֹא ֵֽיָאֵכל ֙ ֶאת־ְבָּשׂ֔רוֹ וַּ֥בַעל ַה֖שּׁוֹר ָנ ִֽקיְ :ו ִ ֡אם שׁוֹ֩ר ַנ ָ֨גּח ֜הוּא ִמְתֹּ֣מל ִשְׁל ֗ ֹ
שּׁה ַהשּׁוֹ֙ר ִיָסּ ֵ ֔קל ְו ַגם־ְבָּע ָ֖ליו
ְוהוּ ַ֤ﬠד ִבְּבָעָלי֙ו ְו ֣ל ֹא ִיְשְׁמ ֶ֔רנּוּ ְוֵהִ֥מית ִ֖אישׁ ֣אוֹ ִא ָ ֑
יוָּֽמתִ :אם־ֹ֖כֶּפר יוַּ֣שׁת ָע ָ֑ליו ְו ָנַת֙ן ִפּ ְדֹ֣ין ַנְפ֔שׁוֹ ְכֹּ֥כל ֲאֶשׁר־יוַּ֖שׁת ָע ָֽליו :אוֹ־
ֵ֥בן ִי ָ֖גּח אוֹ־ַ֣בת ִי ָ֑גּח ַכִּמְּשׁ ָ֥פּט ַה ֶ֖זּה ֵי ָ֥ﬠֶשׂה ֽלּוִֹ :אם־ ֶ֛ﬠֶבד ִי ַ֥גּח ַה֖שּׁוֹר ֣אוֹ ָא ָ ֑מה

ֶ֣כֶּסף ׀ ְשֹׁלִ֣שׁים ְשָׁקִ֗לים ִיֵתּ֙ן ַֽלאֹדָ֔ניו ְוַה֖שּׁוֹר ִיָסּ ֵֽקלְ :ו ִ ֽכי־ ִיְפ ַ֨תּח ִ ֜אישׁ ֗בּוֹר ֠אוֹ
ִ ֽכּי־ ִיְכ ֶ֥רה ִ֛אישׁ ֹ֖בּר ְו ֣ל ֹא ְיַכ ֶ֑סּנּוּ ְו ָֽנַפל־ָ֥שָׁמּה ֖שּׁוֹר ֥אוֹ ֲחֽמוֹרַ֤ :בַּעל ַהבּוֹ֙ר ְיַשֵׁ֔לּם
ֶ֖כֶּסף ָיִ֣שׁיב ִלְבָע ָ֑ליו ְוַהֵ֖מּת ִֽיְה ֶיה־ֽלּוְֹ :ו ִ ֽכי־ ִיֹ֥גּף שׁוֹר־ִ֛אישׁ ֶאת־֥שׁוֹר ֵר ֵ֖ﬠהוּ
ָו ֵ ֑מת וָּ֨מְכ֜רוּ ֶאת־ַה֤שּׁוֹר ַהַח֙י ְוָח֣צוּ ֶאת־ַכְּס֔פּוֹ ְו ַ֥גם ֶאת־ַהֵ֖מּת ֶֽיֱחֽצוּן֣ :אוֹ נוֹ ַ֗דע
ִ֠כּי ֣שׁוֹר ַנ ָ֥גּח הוּ ֙
שׁם ְו ֥ל ֹא ִיְשְׁמ ֶ֖רנּוּ ְבָּע ָ֑ליו ַשֵׁ֨לּם ְיַשׁ ֵ֥לּם שׁוֹ֙ר
א ִמְתּ֣מוֹל ִשְׁל ֔ ֹ
שׁ ֣שׁוֹר אוֹ־ֶ֔שׂה וְּטָב֖חוֹ ֣אוֹ ְמָכ ֑רוֹ
ַ֣תַּחת ַה֔שּׁוֹר ְוַהֵ֖מּת ִֽיְה ֶיה־ֽלּוִֹ֤ :כּי ִי ְגֹֽנב־ִאי ֙
ם ַ֣תַּחת ַה֔שּׁוֹר ְוַא ְרַבּע־ ֖צ ֹאן ַ֥תַּחת ַהֶֽשּׂהִ :אם־ַבַּמְּח ֶ ֛תּ ֶרת
ֲחִמָ֣שּׁה ָב ָ ֗קר ְיַשֵׁלּ ֙
שֶּׁמשׁ ָע ָ֖ליו ָדִּ֣מים ֑לוֹ
ִיָמֵּ֥צא ַה ַגּ ָ֖נּב ְוֻה ָ֣כּה ָו ֵ ֑מת ֵ֥אין ֖לוֹ ָדּ ִ ֽמיםִ :אם־ ָֽז ְרָ֥חה ַה ֶ ֛
א ִתָמֵּ֨צא ְב ָי֜דוֹ ַה ְגֵּנ ָ֗בה
ַשׁ ֵ֣לּם ְיַשֵׁ֔לּם ִאם־ֵ֣אין ֔לוֹ ְו ִנְמ ַ֖כּר ִבּ ְג ֵֽנָבֽתוִֹ :אם־ִהָמֵּצ ֩
שׁ ָשׂ ֶ֣דה אוֹ־
ִמ֧שּׁוֹר ַעד־ֲח֛מוֹר ַעד־ֶ֖שׂה ַח ִ֑יּים ְשׁ ַ֖נ ִים ְיַשׁ ֵֽלּםִ֤ :כּי ַיְבֶער־ִאי ֙
ח ֶאת־ְבִּעיֹ֔רה וִּב ֵ֖ﬠר ִבְּשׂ ֵ֣דה ַא ֵ֑חר ֵמיַ֥טב ָשׂ ֵ֛דהוּ וֵּמיַ֥טב ַכּ ְר֖מוֹ
ֶ֔כ ֶרם ְוִשַׁלּ ֙
ם ְו ֶֽנֱא ַ֣כל ָגּ ִ֔דישׁ ֥אוֹ ַהָקָּ֖מה ֣אוֹ ַהָשּׂ ֶ֑דה
ְיַשׁ ֵֽלּםֽ ִ :כּי־ֵתֵ֨צא ֵ ֜אשׁ וָּֽמְצָ֤אה ֹקִצי ֙
ם
ַשׁ ֵ֣לּם ְיַשֵׁ֔לּם ַהַמְּבִ֖ﬠר ֶאת־ַהְבֵּע ָֽרהֽ ִ :כּי־ ִיֵתּ֩ן ִ ֨אישׁ ֶאל־ ֵרֵ֜עהוּ ֶ֤כֶּסף ֽאוֹ־ֵכִלי ֙
א
ִלְשֹׁ֔מר ְו ֻג ַ֖נּב ִמֵ֣בּית ָהִ֑אישׁ ִאם־ ִיָמֵּ֥צא ַה ַגּ ָ֖נּב ְיַשׁ ֵ֥לּם ְשׁ ָֽנ ִיםִ :אם־ ֤ל ֹא ִיָמֵּצ ֙
ַה ַגּ ֔ ָנּב ְו ִנ ְק ַ֥רב ַֽבַּעל־ַהַ֖בּ ִית ֶאל־ָֽהֱאֹלִ֑הים ִאם־ ֥ל ֹא ָשׁ ַ֛לח ָי ֖דוֹ ִבְּמ ֶ֥לאֶכת ֵר ֵֽﬠהוּ:
ַֽﬠל־ָכּל־ ְדַּבר־ֶ֡פַּשׁע ַעל־֡שׁוֹר ַעל־ֲ֠חpמוֹר ַעל־ֶ֨שׂה ַעל־ַשְׂלָ֜מה ַעל־ָכּל־ֲאֵב ָ֗דה
ֲאֶ֤שׁר י ֹאַמ֙ר ִכּי־֣הוּא ֶ֔זה ַ֚ﬠד ָֽהֱאֹל ִ֔הים ָי ֖ב ֹא ְדַּבר־ְשׁ ֵני ֶ ֑הם ֲאֶ֤שׁר ַי ְרִשׁיֻע֙ן
ֱאֹל ִ֔הים ְיַשׁ ֵ֥לּם ְשׁ ַ֖נ ִים ְל ֵר ֵֽﬠהוּֽ ִ :כּי־ ִיֵתּ֩ן ִ ֨אישׁ ֶאל־ ֵרֵ֜עהוּ ֲח֨מוֹר אוֹ־֥שׁוֹר אוֹ־
ה ָ֗וה
שׂה ְוָכל־ְבֵּהָ֖מה ִלְשֹׁ֑מר וּ ֵ ֛מת ֽאוֹ־ ִנְשַׁ֥בּר ֽאוֹ־ִנְשָׁ֖בּה ֵ֥אין ֹרֶֽאהְ :שֻׁב ַ֣ﬠת ְי ֹ
ֶ֛
ה ֵ֣בּין ְשֵׁני ֶ֔הם ִאם־ ֥ל ֹא ָשׁ ַ֛לח ָי ֖דוֹ ִבְּמ ֶ֣לאֶכת ֵר ֵ֑ﬠהוּ ְוָל ַ֥קח ְבָּע ָ֖ליו ְו ֥ל ֹא
ִ ֽתְּה ֶי ֙
ְיַשׁ ֵֽלּםְ :וִאם־ ָגֹּ֥נב ִי ָגּ ֵ֖נב ֵֽמִע֑מּוֹ ְיַשׁ ֵ֖לּם ִלְבָע ָֽליוִ :אם־ָטֹ֥רף ִיָטּ ֵ֖רף ְיִבֵ֣אהוּ ֵ֑ﬠד
ַהְטּ ֵר ָ֖פה ֥ל ֹא ְיַשׁ ֵֽלּםְ :ו ִ ֽכי־ ִיְשַׁ֥אל ִ֛אישׁ ֵמִ֥ﬠם ֵר ֵ֖ﬠהוּ ְו ִנְשַׁ֣בּר אוֹ־ ֵ ֑מת ְבָּע ָ֥ליו ֵאין־
ִע֖מּוֹ ַשׁ ֵ֥לּם ְיַשׁ ֵֽלּםִ :אם־ְבָּע ָ֥ליו ִע֖מּוֹ ֣ל ֹא ְיַשׁ ֵ֑לּם ִאם־ָשִׂ֣כיר ֔הוּא ָ֖בּא ִבְּשָׂכ ֽרוֹ:
הר ִיְמָה ֶ֥ר ָנּה ֖לּוֹ
א ָ֖רָשׂה ְוָשׁ ַ֣כב ִע ָ ֑מּהּ ָמ ֛ ֹ
ְו ִ ֽכי־ ְיַפֶ֣תּה ִ ֗אישׁ ְבּתוּ ָ֛לה ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ ֹ
ְלִאָֽשּׁהִ :אם־ָמֵ֧אן ְיָמ ֵ ֛אן ָאִ֖ביָה ְלִתָ֣תּהּ ֑לוֹ ֶ֣כֶּסף ִיְשֹׁ֔קל ְכֹּ֖מַהר ַהְבּתוֹּֽלת:
שׁ ֵ֥כב ִעם־ְבֵּהָ֖מה ֥מוֹת יוָּֽמתֹ :זֵ֥ב ַח ָֽלֱאֹלִ֖הים ָֽיֳח ָ֑רם
ְמַכֵשּׁ ָ֖פה ֥ל ֹא ְתַח ֶֽיּהָ :כּל־ ֹ

ִבְּלִ֥תּי ַֽליה ָ֖וֹה ְלַב ֽדּוְֹ :ו ֵ֥ג ר ֽל ֹא־תוֹ ֶ֖נה ְו ֣ל ֹא ִתְלָח ֶ֑צנּוּ ִ ֽכּי־ ֵג ִ֥רים ֱה ִייֶ֖תם ְבֶּ֥א ֶרץ
א֑תוֹ ִ֣כּי ִאם־ָצֹ֤עק
ִמְצ ָֽר ִיםָ :כּל־ַאְלָמ ָ֥נה ְו ָי֖תוֹם ֥ל ֹא ְתַעֽנּוּןִ :אם־ַע ֵ֥נּה ְתַע ֶ֖נּה ֹ
ק ֵאַ֔לי ָשֹׁ֥מ ַע ֶאְשַׁ֖מע ַֽצֲﬠָקֽתוְֹ :וָח ָ֣רה ַאִ֔פּי ְוָֽה ַר ְגִ֥תּי ֶאְת ֶ֖כם ֶבּ ָ֑ח ֶרב ְוָה ֤יוּ
ִיְצַע ֙
ְנֵשׁיֶכ ֙
ת ִ ֽמיםִ :אם־ ֶ֣כֶּסף ׀ ַתְּל ֶ֣וה ֶאת־ַעִ֗מּי ֶאת־ֶֽהָע ִנ֙י
ם ַאְלָמ ֔נוֹת וְּב ֵני ֶ֖כם ְי ֹ
שׁה ֽל ֹא־ְתִשׂי֥מוּן ָע ָ֖ליו ֶֽנֶשׁךְךִ :אם־ָחֹ֥בל ַתְּחֹ֖בּל ַשְׂלַ֣מת
ִעָ֔מּךְך ל ֹא־ ִ ֽתְה ֶ֥יה ֖לוֹ ְכֹּנ ֶ ֑
ה ְלַב ָ֔דּהּ ִ֥הוא ִשְׂמָל֖תוֹ
ת ֙
ֵר ֶ֑ﬠךָך ַעד־ ֥בּ ֹא ַהֶ֖שֶּׁמשׁ ְתִּשׁיֶ֥בנּוּ ֽלוִֹ֣ :כּי ִ֤הוא ְכסוּ ֹ
ה ִ ֽכּי־ ִיְצ ַ֣ﬠק ֵאַ֔לי ְוָֽשַׁמְעִ֖תּי ִ ֽכּי־ַח֥נּוּן ָֽא ִני :חצי הספר
ְלֹע ֑רוֹ ַבֶּ֣מּה ִיְשָׁ֔כּב ְוָה ָי ֙
ארְ :מֵלָֽאְת ךָ֥ך ְו ִדְמֲﬠ֖ךָך ֣ל ֹא
בפסוקים ֱאֹלִ֖הים ֣ל ֹא ְתַק ֵ֑לּל ְו ָנִ֥שׂיא ְבַעְמּ֖ךָך ֥ל ֹא ָת ֽ ֹ
ם ִיְה ֶ֣יה
שׁ ְר֖ךָך ְלצ ֹא ֶ֑נ ךָך ִשְׁב ַ֤ﬠת ָיִמי ֙
ְתַא ֵ֑חר ְבּ֥כוֹר ָבּ ֶ֖ניךָך ִתֶּתּן־ ִ ֽליֵ :כּן־ַֽתֲּﬠֶ֥שׂה ְל ֽ ֹ
ִעם־ִא֔מּוֹ ַבּ ֥יּוֹם ַהְשִּׁמי ִ֖ני ִתְּתּנוֹ־ ִֽליְ :וַא ְנֵשׁי־ֹ֖ק ֶדשׁ ִתְּה ֣יוּן ִ֑לי וָּבָ֨שׂר ַבָּשּׂ ֶ֤דה
שׁ ְוא ַאל־ ָ ֤תֶּשׁת
אֽתוֹ֥ :ל ֹא ִתָ֖שּׂא ֵ֣שַׁמע ָ ֑
ה ֣ל ֹא ת ֹאֵ֔כלוּ ַל ֶ֖כֶּלב ַתְּשִׁל֥כוּן ֹ
ְט ֵרָפ ֙
ָֽי ְד ךָ ֙ך ִעם־ ָרָ֔שׁע ִ ֽלְה ֖יֹת ֵ֥ﬠד ָחָֽמס :ל ֹא־ ִ ֽתְה ֶ֥יה ַֽאֲח ֵֽרי־ ַרִ֖בּים ְל ָרֹ֑עת ְול ֹא־ַֽתֲﬠ ֶ֣נה
ַעל־ ִ֗רב ִל ְנֹ֛טת ַֽאֲח ֵ֥רי ַרִ֖בּים ְלַהֹֽטּתְ :ו ָ֕דל ֥ל ֹא ֶתְה ַ֖דּר ְבּ ִריֽבוִֹ֣ :כּי ִתְפ ַ֞גּע ֧שׁוֹר
שׂ ַֽנֲא֗ךָך ֹרֵב֙ץ ַ֣תַּחת
תּ ֶ֑ﬠה ָהֵ֥שׁב ְתִּשׁיֶ֖בנּוּ ֽלוֹֽ ִ :כּי־ִת ְר ֶ ֞אה ֲח֣מוֹר ֹ
א ִיְב ךָ֛ך ֥אוֹ ֲחֹמ ֖רוֹ ֹ
ֹֽ
ַמָשּׂ֔אוֹ ְוָֽח ַדְלָ֖תּ ֵֽמֲﬠֹ֣זב ֑לוֹ ָעֹ֥זב ַֽתֲּﬠ ֖ז ֹב ִעֽמּוֹ֥ :ל ֹא ַת ֶ֛טּה ִמְשׁ ַ֥פּט ֶאְבֹֽי ְנ֖ךָך ְבּ ִריֽבוֹ:
שַׁחד
ק ַֽאל־ַֽתֲּהֹ֔רג ִ֥כּי ֽל ֹא־ַאְצ ִ֖דּיק ָרָֽשׁעְ :ו ֖ ֹ
ִמ ְדַּבר־ֶ֖שֶׁקר ִתּ ְר ָ֑חק ְוָנ ִ֤קי ְוַצ ִדּי ֙
שַּׁח֙ד ְיַע ֵ֣וּ ר ִפְּקִ֔חים ִֽויַס ֵ֖לּף ִדְּב ֵ֥רי ַצ ִדּי ִֽקיםְ :ו ֵ֖ג ר ֣ל ֹא ִתְל ָ֑חץ
֣ל ֹא ִת ָ֑קּח ִ֤כּי ַה ֨ ֹ
ם ֶאת־ ֶ֣נֶפשׁ ַה ֵ֔גּר ִ ֽכּי־ ֵג ִ֥רים ֱה ִייֶ֖תם ְבֶּ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםְ :וֵ֥שׁשׁ ָשׁ ִ֖נים
ְוַא ֶ֗תּם ְי ַדְעֶתּ ֙
ִתּ ְז ַ֣רע ֶאת־ַא ְר ֶ֑צךָך ְוָֽאַסְפָ֖תּ ֶאת־ְתּֽבוָּאָֽתהְּ :וַהְשִּׁביִ֞עת ִתְּשְׁמֶ֣ט ָנּה וּ ְנַטְשׁ ָ֗תּהּ
ְוָֽאְכל֙וּ ֶאְבֹי ֵ֣ני ַעֶ֔מּךָך ְו ִיְת ָ֕רם תּ ֹא ַ֖כל ַח ַ֣יּת ַהָשּׂ ֶ֑דה ֵכּן־ַֽתֲּﬠֶ֥שׂה ְלַכ ְרְמ֖ךָך ְל ֵזיֶֽתךָך:
ם ַֽתֲּﬠֶ֣שׂה ַֽמֲﬠֶ֔שׂיךָך וַּב ֥יּוֹם ַהְשִּׁביִ֖ﬠי ִתְּשֹׁ֑בּת ְלַ֣מַען ָי ֗נוּ ַח ֽשׁוֹ ְר ךָ ֙ך
ֵ֤שֶׁשׁת ָיִמי ֙
ַֽוֲחֹמ ֶ֔רךָך ְו ִי ָנּ ֵ֥פשׁ ֶבּן־ֲאָֽמְת֖ךָך ְוַה ֵֽגּ ר :וְּבֹ֛כל ֲאֶשׁר־ָאַ֥מ ְרִתּי ֲאֵלי ֶ֖כם ִתָּשּׁ ֵ ֑מרוּ ְוֵ֨שׁם
ם ֣ל ֹא ַת ְזִ֔כּירוּ ֥ל ֹא ִיָשַּׁ֖מע ַעל־ ִ ֽפּיךָךָ :שֹׁ֣לשׁ ְר ָגִ֔לים ָתֹּ֥חג ִ֖לי
ֱאֹלִ֤הים ֲאֵח ִרי ֙
ם תּ ֹאַ֨כל ַמ֜צּוֹת ַֽכֲּאֶ֣שׁר ִצ ִוּי ִ֗תךָך
ַבָּשּׁ ָֽנהֶ :את־ַ֣חג ַהַמּצּוֹ֘ת ִתְּשֹׁמ֒ר ִשְׁב ַ֣ﬠת ָיִמי ֩
ְלמוֵֹע֙ד ֹ֣ח ֶדשׁ ָֽהָא ִ֔ביב ִכּי־֖בוֹ ָיָ֣צאָת ִמִמְּצ ָ֑ר ִים ְול ֹא־ ֵֽי ָר֥אוּ ָפ ַ֖ני ֵרי ָֽקםְ :ו ַ֤חג
ַהָקִּצי֙ר ִבּכּוּ ֵ֣רי ַֽמֲﬠֶ֔שׂיךָך ֲאֶ֥שׁר ִתּ ְז ַ֖רע ַבָּשּׂ ֶ֑דה ְו ַ֤חג ָֽהָאִס֙ף ְבֵּ֣צאת ַהָשּׁ ֔ ָנה

ה ָכּל־ ְז֣כוּ ְר֔ךָך
ְבָּאְסְפּ ךָ֥ך ֶֽאת־ַֽמֲﬠֶ֖שׂיךָך ִמן־ַהָשּׂ ֶֽדהָ :שֹׁ֥לשׁ ְפָּעִ֖מים ַבָּשּׁ ָ֑נה ֵֽי ָרֶא ֙
ֶאל־ְפּ ֵ֖ני ָֽהָאֹ֥דן ׀ ְיה ָֽוֹהֽ :ל ֹא־ִת ְזַ֥בּח ַעל־ָחֵ֖מץ ַדּם־ ִזְבִ֑חי ְו ֽל ֹא־ ָיִ֥לין ֵֽחֶלב־ַח ִ֖גּי
ַעד־ֹֽבֶּקרֵ :ראִ֗שׁית ִבּכּוּ ֵר֙י ַא ְדָ֣מְת֔ךָך ָתּ ִ֕ביא ֵ֖בּית ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ ֑היךָך ֽל ֹא־ְתַבֵ֥שּׁל
שׁ ֵ֤ל ַח ַמְלָא ךְ ֙ך ְלָפ ֔ ֶניךָך ִלְשָׁמ ְר֖ךָך ַבּ ָ֑דּ ֶרךְך ְו ַֽלֲהִ֣ביֲא֔ךָך
ְגּ ִ֖די ַֽבֲּח ֵ֥לב ִאֽמּוִֹ :ה ֨ ֵנּה ָֽאֹנִ֜כי ֹ
ֶאל־ַהָמּ ֖קוֹם ֲאֶ֥שׁר ֲהִכֹֽנִתיִ :הָ֧שֶּׁמר ִמָפּ ָ֛ניו וְּשַׁ֥מע ְבֹּק֖לוֹ ַאל־ַתֵּ֣מּר ֑בּוֹ ִ֣כּי ֤ל ֹא
א ְלִפְשֲׁﬠֶ֔כם ִ֥כּי ְשִׁ֖מי ְבִּק ְרֽבּוִֹ֣ :כּי ִאם־ָשׁ֤מוֹ ַע ִתְּשַׁמ֙ע ְבֹּק֔לוֹ ְוָעִ֕שׂיָת ֹ֖כּל
ִיָשּׂ ֙
א ְי ֶ֔ביךָך ְוַצ ְרִ֖תּי ֶאת־ֹֽצ ְר ֶֽריךָךֽ ִ :כּי־ ֵי ֵ֣לךְך ַמְלָאִכ ֘י
ֲאֶ֣שׁר ֲא ַד ֵ֑בּר ְוָֽא ַיְבִתּ֙י ֶאת־ ֣ ֹ
ְלָפ ֶ zני ךָ ֒ך ֶֽוֱה ִ ֽביֲא֗ךָך ֶאל־ָֽהֱאֹמ ִר֙י ְוַ֣הִח ִ֔תּי ְוַהְפּ ִר ִזּ֙י ְוַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ֔ ִני ַֽהִח ִ֖וּי ְוַה ְיבוִּ֑סי
ם ְו ֣ל ֹא ָֽתָעְב ֵ֔דם ְו ֥ל ֹא ַֽתֲﬠֶ֖שׂה ְכַּֽמֲﬠֵשׂי ֶ ֑הם
ְוִהְכַח ְד ִ ֽתּיוֽ :ל ֹא־ִתְשַֽׁתֲּח ֶ֤וה ֵלאֹֽלֵהיֶה ֙
ִ֤כּי ָה ֵר֙ס ְתָּ֣ה ְרֵ֔סם ְוַשֵׁ֥בּר ְתַּשֵׁ֖בּר ַמֵצֹּֽבֵתיֶֽהםַֽ :וֲﬠַב ְד ֶ֗תּם ֵ֚את ְיה ָ֣וֹה ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם
וֵּב ַ֥רךְך ֶֽאת־ַלְחְמ֖ךָך ְוֶאת־ֵמי ֶ ֑מיךָך ַֽוֲהִסֹרִ֥תי ַֽמֲח ָ֖לה ִמִקּ ְרֶֽבּךָך֥ :ל ֹא ִ ֽתְה ֶ֛יה ְמַשֵׁכּ ָ֥לה
ַֽוֲﬠ ָק ָ֖רה ְבַּא ְר ֶ֑צךָך ֶאת־ִמְס ַ֥פּר ָיֶ֖מיךָך ֲאַמ ֵֽלּאֶ :את־ֵֽאיָמִת֙י ֲאַשׁ ַ֣לּח ְלָפ ֔ ֶניךָך
א ְי ֶ֛ביךָך ֵא ֶ֖ליךָך ֹֽע ֶרף:
ְוַהֹמִּת֙י ֶאת־ָכּל־ָהָ֔עם ֲאֶ֥שׁר ָתּ ֖ב ֹא ָבּ ֶ ֑הם ְו ָֽנַתִ֧תּי ֶאת־ָכּל־ ֽ ֹ
ְוָֽשַׁלְחִ֥תּי ֶאת־ַהִצּ ְר ָ֖ﬠה ְלָפ ֶ֑ניךָך ְו ֵֽג ְרָ֗שׁה ֶאת־ַֽהִח ִ֧וּי ֶאת־ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִ֛ני ְוֶאת־ַֽהִחִ֖תּי
שׁנּוּ ִמָפּ ֶ֖ניךָך ְבָּשׁ ָ֣נה ֶא ָ֑חת ֶפּן־ ִ ֽתְּה ֶ֤יה ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ְשָׁמָ֔מה ְו ַרָ֥בּה
ִמְלָּפ ֶֽניךָך֧ :ל ֹא ֲא ָֽג ְר ֶ ֛
ָע ֶ֖ליךָך ַח ַ֥יּת ַהָשּׂ ֶֽדהְ :מ ַ֥ﬠט ְמ ַ֛ﬠט ֲא ָֽג ְרֶ֖שׁנּוּ ִמָפּ ֶ֑ניךָך ַ֚ﬠד ֲאֶ֣שׁר ִתְּפ ֶ֔רה ְו ָֽנַחְלָ֖תּ
ֶאת־ָהָֽא ֶרץְ :וַשִׁ֣תּי ֶאת־ ְגּ ֻֽבְל֗ךָך ִמ ַיּם־סוּ֙ף ְוַעד־ ָ֣ים ְפִּלְשׁ ִ֔תּים וִּמִמּ ְדָ֖בּר ַעד־
ַה ָנּ ָ ֑הר ִ֣כּי ׀ ֶאֵ֣תּן ְבּ ֶי ְדֶ֗כם ֵ֚את ֹֽיְשֵׁ֣בי ָה ָ ֔א ֶרץ ְו ֵֽג ַרְשָׁ֖תּמוֹ ִמָפּ ֶֽניךָךֽ :ל ֹא־ִתְכֹ֥רת
אְת֖ךָך ִ֑לי ִ֤כּי ַֽתֲﬠֹב֙ד
ָל ֶ ֛הם ְוֵלאֹֽלֵהיֶ֖הם ְבּ ִֽרית֤ :ל ֹא ֵֽיְשׁב֙וּ ְבַּא ְרְצ֔ךָך ֶפּן־ ַֽיֲחִ֥טיאוּ ֽ ֹ
ה
ה ָ֗וה ַאָתּ ֙
ֶאת־ֱאֹ֣לֵהי ֶ֔הם ִכּי־ ִֽיְה ֶ֥יה ְל֖ךָך ְלמוֹ ֵֽקשְׁ :וֶאל־ֹמֶ֨שׁה ָאַ֜מר ֲﬠ ֵ֣לה ֶאל־ ְי ֹ
ְוַֽאֲהֹר֙ן ָנ ָ֣דב ַֽוֲאִבי֔הוּא ְוִשְׁבִ֖ﬠים ִמ ִזּ ְק ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוִהְשַֽׁתֲּח ִויֶ֖תם ֵמ ָרֹֽחקְ :ו ִנ ַ֨גּשׁ
ה ָ֔וה ְוֵ֖הם ֣ל ֹא ִי ָ֑גּשׁוּ ְוָהָ֕עם ֥ל ֹא ַֽיֲﬠ֖לוּ ִעֽמּוַֹ :ו ָיּ ֣ב ֹא ֹמֶ֗שׁה
ֹמֶ֤שׁה ְלַבדּ֙וֹ ֶאל־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ְוֵ֖את ָכּל־ַהִמְּשָׁפִּ֑טים ַו ַ֨יַּען ָכּל־ָהָ֜עם ֤קוֹל
ם ֵ֚את ָכּל־ ִדְּב ֵ֣רי ְי ֹ
ַו ְיַס ֵ֤פּר ָלָע ֙
תּב ֹמֶ֗שׁה ֵ֚את ָכּל־
ֶאָח֙ד ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ָכּל־ַה ְדָּב ִ֛רים ֲאֶשׁר־ ִדֶּ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ַֽנֲﬠֶֽשׂהַ :ו ִיְּכ ֣ ֹ
ה ַמֵצּ ָ֔בה
ה ָ֔וה ַו ַיְּשׁ ֵ֣כּם ַבֹּ֔בֶּקר ַו ִ֥יֶּבן ִמ ְזֵ֖בּ ַח ַ֣תַּחת ָה ָ ֑הר וְּשׁ ֵ ֤תּים ֶעְשׂ ֵר ֙
ִדְּב ֵ֣רי ְי ֹ
ִלְשׁ ֵ֥נים ָעָ֖שׂר ִשְׁבֵ֥טי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיְּשַׁ֗לח ֶֽאת־ ַֽנֲﬠ ֵר֙י ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַֽו ַֽיֲּﬠ֖לוּ ֹעֹ֑לת

ה ֲחִ֣צי ַה ָ֔דּם ַו ָ֖יֶּשׂם ָֽבַּא ָגֹּ֑נת
ַֽו ִיּ ְזְבּ֞חוּ ְזָבִ֧חים ְשָׁלִ֛מים ַֽליה ָ֖וֹה ָפּ ִֽריםַ :ו ִיּ ַ֤קּח ֹמֶשׁ ֙
ח ֵ֣סֶפר ַהְבּ ִ֔רית ַו ִיּ ְק ָ֖רא ְבָּא ְז ֵ֣ני ָה ָ֑ﬠם ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ
ַֽוֲחִ֣צי ַה ָ֔דּם ָז ַ֖רק ַעל־ַהִמּ ְזֵֽבּ ַחַ :ו ִיַּקּ ֙
ה ֶאת־ַה ָ֔דּם ַו ִיּ ְזֹ֖רק ַעל־ָה ָ֑ﬠם
ֹ֛כּל ֲאֶשׁר־ ִדֶּ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ַֽנֲﬠֶ֥שׂה ְו ִנְשָֽׁמעַ :ו ִיּ ַ֤קּח ֹמֶשׁ ֙
ה ִעָמֶּ֔כם ַ֥ﬠל ָכּל־ַה ְדָּב ִ֖רים ָהֵֽאֶלּה:
ת ֲאֶ֨שׁר ָכּ ַ֤רת ְיה ָוֹ ֙
ַו ֗יּ ֹאֶמר ִה ֵ֤נּה ַֽדם־ַהְבּ ִרי ֙
ַו ַ֥יַּעל ֹמֶ֖שׁה ְוַֽאֲהֹ֑רן ָנ ָד֙ב ַֽוֲאִבי֔הוּא ְוִשְׁבִ֖ﬠים ִמ ִזּ ְק ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיּ ְר֕אוּ ֵ֖את ֱאֹלֵ֣הי
ה ִלְב ַ֣נת ַהַסִּ֔פּיר וְּכ ֶ֥ﬠֶצם ַהָשַּׁ֖מ ִים ָלֹֽטַהרְ :וֶאל־
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוַ֣תַחת ַר ְגָ֗ליו ְכַּֽמֲﬠֵשׂ ֙
ֲאִציֵל֙י ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֥ל ֹא ָשׁ ַ֖לח ָי ֑דוֹ ַֽו ֶֽיֱּחז֙וּ ֶאת־ָ֣הֱאֹל ִ֔הים ַו ֽיּ ֹאְכ֖לוּ ַו ִיְּשֽׁתּוּ:
שׁם ְוֶאְתּ ֨ ָנה ְל֜ךָך ֶאת־ֻלֹ֣חת
ה ָ֜וה ֶאל־ֹמֶ֗שׁה ֲﬠ ֵ֥לה ֵא ַ֛לי ָהָ֖ה ָרה ֶֽוְה ֵיה־ ָ ֑
ַו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ה ְוַהִמְּצ ָ֔וה ֲאֶ֥שׁר ָכַּ֖תְבִתּי ְלֽהוֹֹרָֽתםַ :ו ָ֣יּ ָקם ֹמֶ֔שׁה ִֽויהוֹֻ֖שׁ ַע
ָה ֶ ֗אֶבן ְוַהתּוֹ ָר ֙
ְמָֽשׁ ְר֑תוֹ ַו ַ֥יַּעל ֹמֶ֖שׁה ֶאל־ַ֥הר ָֽהֱאֹל ִ ֽהיםְ :וֶאל־ַה ְזּ ֵק ִ֤נים ָאַמ֙ר ְשׁבוּ־ ָ֣לנוּ ָב ֶ֔זה
ַ֥ﬠד ֲאֶשׁר־ ָנ֖שׁוּב ֲאֵלי ֶ֑כם ְוִהֵ֨נּה ַֽאֲהֹ֤רן ְוחוּ֙ר ִעָמֶּ֔כם ִמי־ַ֥בַעל ְדָּב ִ֖רים ִי ַ֥גּשׁ
ה ַעל־
ֲאֵלֶֽהםַ :ו ַ֥יַּעל ֹמֶ֖שׁה ֶאל־ָה ָ ֑הר ַו ְי ַ֥כס ֶֽהָע ָ֖נ ן ֶאת־ָהָֽהרַ :ו ִיְּשֹׁ֤כּן ְכּבוֹד־ ְיה ָוֹ ֙
שׁה ַבּ ֥יּוֹם ַהְשִּׁביִ֖ﬠי ִמ֥תּוֹךְך
ַ֣הר ִסי ֔ ַני ַו ְיַכֵ֥סּהוּ ֶֽהָע ָ֖נ ן ֵ֣שֶׁשׁת ָיִ֑מים ַו ִיּ ְק ָ֧רא ֶאל־ֹמ ֶ ֛
א ֶ֖כֶלת ְבּ ֣ר ֹאשׁ ָה ָ ֑הר ְלֵעי ֵ֖ני ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ה ָ֔וה ְכֵּ֥אשׁ ֹ
ה ְכּ֣בוֹד ְי ֹ
ֶֽהָע ָֽנ ן :וַּמ ְרֵא ֙
ה ָבּ ָ֔הר ַא ְרָבִּ֣ﬠים ֔יוֹם
שׁה ְבּ֥תוֹךְך ֶֽהָע ָ֖נ ן ַו ַ֣יַּעל ֶאל־ָה ָ ֑הר ַו ְיִ֤הי ֹמֶשׁ ֙
ַו ָיּ ֥ב ֹא ֹמ ֶ ֛
ְוַא ְרָבִּ֖ﬠים ָֽל ְיָלהַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ :דֵּבּ֙ר ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
שׁ ֲאֶ֣שׁר ִי ְדֶּ֣בנּוּ ִל֔בּוֹ ִתְּק֖חוּ ֶאת־ְתּ ֽרוָּמ ִ ֽתי:
ְו ִיְקחוּ־ִ֖לי ְתּרוּ ָ ֑מה ֵמֵ֤את ָכּל־ִאי ֙
ת ַהְתּרוָּ֔מה ֲאֶ֥שׁר ִתְּק֖חוּ ֵֽמִא ָ ֑תּם ָזָ֥הב ָו ֶ֖כֶסף וּ ְנֹֽחֶשׁת :וְּת ֵ֧כֶלת ְוַא ְר ָגּ ָ ֛מן
ְוז ֹא ֙
ְותוֹ ַ֥לַעת ָשׁ ִ֖ני ְוֵ֥שׁשׁ ְוִע ִֽזּיםְ :וֹעֹ֨רת ֵאיִ֧לם ְמָא ָדִּ֛מים ְוֹעֹ֥רת ְתָּחִ֖שׁים ַֽוֲﬠֵ֥צי
שַׁהם
ם ְלֶ֣שֶׁמן ַהִמְּשָׁ֔חה ְוִלְקֹ֖ט ֶרת ַהַסּ ִ ֽמּיםַ :אְב ֵני־ ֕ ֹ
אר ְבָּשִׂמי ֙
ִשׁ ִ ֽטּיםֶ֖ :שֶׁמן ַלָמּ ֑ ֹ
ְוַאְב ֵ֖ני ִמֻלִּ֑אים ָֽלֵאֹ֖פד ְוַלֹֽחֶשׁןְ :ו ָ֥ﬠשׂוּ ִ֖לי ִמְק ָ֑דּשׁ ְוָֽשַׁכ ְנִ֖תּי ְבּתוֹ ָֽכםְ :כֹּ֗כל ֲאֶ֤שׁר
ֲא ִנ֙י ַמ ְרֶ֣אה ֽאוְֹת֔ךָך ֵ֚את ַתְּב ִ֣נית ַהִמְּשָׁ֔כּן ְוֵ֖את ַתְּב ִ֣נית ָכּל־ֵכּ ָ֑ליו ְו ֵ֖כן ַֽתֲּﬠֽשׂוּ:
ְוָע֥שׂוּ ֲא ֖רוֹן ֲﬠֵ֣צי ִשִׁ֑טּים ַאָמּ ַ֨ת ִים ָוֵ֜חִצי ָא ְר֗כּוֹ ְוַאָ֤מּה ָוֵ֨חִצ֙י ָרְח֔בּוֹ ְוַאָ֥מּה ָוֵ֖חִצי
את֙וֹ ָזָ֣הב ָט֔הוֹר ִמַ֥בּ ִית וִּמ֖חוּץ ְתַּצ ֶ֑פּנּוּ ְוָעִ֧שׂיָת ָע ָ֛ליו ֵ֥ז ר ָזָ֖הב
ֹֽקָמֽתוְֹ :וִצִפּי ָ ֤ת ֹ
ָס ִ ֽביבְ :ו ָיַ֣צְקָתּ ֗לּוֹ ַא ְרַבּ֙ע ַטְבֹּ֣עת ָז ָ֔הב ְו ָ֣נַת ָ֔תּה ַ֖ﬠל ַא ְרַ֣בּע ַֽפֲּﬠֹמ ָ ֑תיו וְּשֵׁ֣תּי
ַטָבֹּ֗עת ַעל־ַצְלע֙וֹ ָֽהֶאָ֔חת וְּשֵׁתּ֙י ַטָבֹּ֔עת ַעל־ַצְל֖עוֹ ַהֵשּׁ ִֽניתְ :וָעִ֥שׂיָת ַב ֵ֖דּי ֲﬠֵ֣צי

ם ַבַּטָּבֹּ֔עת ַ֖ﬠל ַצְלֹ֣עת ָֽהָאֹ֑רן
אָ֖תם ָזָֽהבְ :וֵֽהֵבא ָ ֤ת ֶאת־ַהַבּ ִדּי ֙
ִשִׁ֑טּים ְוִצִפּיָ֥ת ֹ
ת ָֽהָאֹ֔רן ִֽיְה ֖יוּ ַהַבּ ִ֑דּים ֥ל ֹא ָיֻ֖סרוּ ִמֶֽמּנּוְּ :ו ָֽנַתָ֖תּ
ָלֵ֥שׂאת ֶאת־ָֽהָאֹ֖רן ָבֶּֽהםְ :בַּטְבֹּע ֙
ֶאל־ָֽהָאֹ֑רן ֵ֚את ָֽהֵע ֻ֔דת ֲאֶ֥שׁר ֶאֵ֖תּן ֵא ֶֽליךָךְ :וָעִ֥שׂיָת ַכֹ֖פּ ֶרת ָזָ֣הב ָט֑הוֹר ַאָמּ ַ ֤ת ִים
ה ַֽתֲּﬠֶ֣שׂה
ָוֵ֨חִצ֙י ָא ְרָ֔כּהּ ְוַאָ֥מּה ָוֵ֖חִצי ָרְחָֽבּהְּ :וָעִ֛שׂיָת ְשׁ ַ֥נ ִים ְכּ ֻרִ֖בים ָז ָ ֑הב ִמְקָשׁ ֙
ה ִמ ֶ֔זּה וְּכרוּב־ֶאָ֥חד
א ָ֔תם ִמְשּׁ ֵ֖ני ְק֥צוֹת ַהַכֹּֽפּ ֶרתַֽ ֠ :וֲﬠֵpשׂה ְכּ֨רוּב ֶא ָ֤חד ִמָקָּצ ֙
ֹ
ִמָקָּ֖צה ִמֶ֑זּה ִמן־ַהַכֹּ֛פּ ֶרת ַֽתֲּﬠ֥שׂוּ ֶאת־ַהְכּ ֻרִ֖בים ַעל־ְשׁ ֵ֥ני ְקצוָֹֽתיוְ :וָה ֣יוּ
ם ַעל־ַהַכֹּ֔פּ ֶרת וְּפ ֵניֶ֖הם ִ֣אישׁ
ם ֹֽפּ ְרֵ֨שׂי ְכ ָנַ֜פ ִים ְלַ֗מְעָלה ֹֽסְכ ִ֤כים ְבַּכ ְנֵפיֶה ֙
ַהְכּ ֻרִבי ֩
ֶאל־ָאִ֑חיו ֶ ֨אל־ַהַכֹּ֔פּ ֶרת ִֽיְה ֖יוּ ְפּ ֵ֥ני ַהְכּ ֻר ִ ֽביםְ :ו ָֽנַתָ֧תּ ֶאת־ַהַכֹּ֛פּ ֶרת ַעל־ָֽהָאֹ֖רן
ם
ִמְל ָ ֑מְעָלה ְוֶאל־ָ֣הָאֹ֔רן ִתֵּתּ֙ן ֶאת־ָ֣הֵע ֻ֔דת ֲאֶ֥שׁר ֶאֵ֖תּן ֵא ֶֽליךָךְ :ו ֽנוַֹע ְדִ֣תּי ְל֘ךָך ָשׁ ֒
ְו ִדַבּ ְר ִ֨תּי ִאְתּ֜ךָך ֵמ ַ֣ﬠל ַהַכֹּ֗פּ ֶרת ִמֵבּי֙ן ְשׁ ֵ֣ני ַהְכּ ֻר ִ֔בים ֲאֶ֖שׁר ַעל־ֲא ֣רוֹן ָֽהֵע ֻ֑דת ֵ֣את
ָכּל־ֲאֶ֧שׁר ֲאַצֶ֛וּה ֽאוְֹת֖ךָך ֶאל־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וָעִ֥שׂיָת ֻשְׁלָ֖חן ֲﬠֵ֣צי ִשִׁ֑טּים ַאָמּ ַ ֤ת ִים
א֖תוֹ ָזָ֣הב ָט֑הוֹר ְוָעִ֥שׂיָת ֛לּוֹ
ָא ְרכּ֙וֹ ְוַאָ֣מּה ָרְח֔בּוֹ ְוַאָ֥מּה ָוֵ֖חִצי ֹֽקָמֽתוְֹ :וִצִפּיָ֥ת ֹ
ֵ֥ז ר ָזָ֖הב ָס ִ ֽביבְ :וָעִ֨שׂיָת ֥לּוֹ ִמְס ֶ֛גּ ֶרת ֹ֖טַפח ָסִ֑ביב ְוָעִ֧שׂיָת ֵזר־ ָז ָ ֛הב ְלִמְס ַגּ ְר֖תּוֹ
את
תּ ֶאת־ַהַטָּבֹּ֔עת ַ֚ﬠל ַא ְרַ֣בּע ַהֵפּ ֔ ֹ
ָס ִ ֽביבְ :וָעִ֣שׂיָת ֔לּוֹ ַא ְרַ֖בּע ַטְבֹּ֣עת ָז ָ ֑הב ְו ָֽנַת ָ ֙
ת ַהִמְּס ֶ֔גּ ֶרת ִ ֽתְּה ֶ֖יין ָ◌ ַהַטָּבֹּ֑עת ְלָבִ֣תּים ְלַב ִ֔דּים
ֲאֶ֖שׁר ְלַא ְרַ֥בּע ַר ְג ָֽליוְ :לֻעַמּ ֙
אָ֖תם ָז ָ ֑הב
ם ֲﬠֵ֣צי ִשִׁ֔טּים ְוִצִפּיָ֥ת ֹ
ָלֵ֖שׂאת ֶאת־ַהֻשְּׁלָֽחןְ :וָעִ֤שׂיָת ֶאת־ַהַבּ ִדּי ֙
ְו ִנָשּׂא־ָ֖בם ֶאת־ַהֻשְּׁלָֽחןְ :וָעִ֨שׂיָת ְקּ ָֽﬠֹר ָ֜תיו ְוַכֹפּ ָ֗תיו וְּקשׂוָֹתי֙ו וְּמ ַנִקֹּיּ ָ֔תיו ֲאֶ֥שׁר
אָֽתםְ :ו ָֽנַתָ֧תּ ַעל־ַהֻשְּׁל ָ֛חן ֶ֥לֶחם ָפּ ִ֖נים ְלָפ ַ֥ני
ֻיַ֖סּךְך ָבּ ֵ ֑הן ָזָ֥הב ָט֖הוֹר ַֽתֲּﬠֶ֥שׂה ֹ
ה ְי ֵר ָ֣כהּ ְוָק ֔ ָנהּ
ָתּ ִ ֽמידְ :וָעִ֥שׂיָת ְמֹנ ַ֖רת ָזָ֣הב ָט֑הוֹר ִמְקָ֞שׁה ֵֽתּיָעֶ֤שׂה ַהְמּנוֹ ָר ֙
תּ ֶ֥ריָה וְּפ ָרֶ֖חיָה ִמֶ֥מּ ָנּה ִֽיְה ֽיוְּ :וִשָׁ֣שּׁה ָק ֔ ִנים ֹֽיְצִ֖אים ִמִצּ ֶ֑דּיָה ְשֹׁלָ֣שׁה
ְגִּבי ֶ֛ﬠיָה ַכְּפ ֹ
ה ְק ֵ֣ני ְמֹנ ָ֔רה ִמִצּ ָ֖דּהּ ַהֵשּׁ ִֽניְ :שֹׁלָ֣שׁה ֠ ְגִבִpעים
הּ ָֽהֶאָ֔חד וְּשֹׁלָשׁ ֙
׀ ְק ֵ֣ני ְמֹנ ָ֗רה ִמִצּ ָדּ ֙
ח וְּשֹׁלָ֣שׁה ְגִבִ֗עים ְמֻשָׁקּ ִ֛דים ַבּ ָקּ ֶ֥נה
תּר ָוֶzפ ַר ֒
ְמֻשָׁקּ ִ֞דים ַבּ ָקּ ֶ֣נה ָֽהֶאָח֘ד ַכְּפ ֣ ֹ
תּר ָו ָ֑פ ַרח ֵ֚כּן ְלֵ֣שֶׁשׁת ַהָקּ ֔ ִנים ַהֹֽיְּצִ֖אים ִמן־ַהְמֹּנ ָֽרה :וַּבְמֹּנ ָ֖רה
ָֽהֶאָ֖חד ַכְּפ ֣ ֹ
ת ְ֨שׁ ֵני ַהָקּ ֜ ִנים
תּר ַrתַּח ֩
תּ ֶ֖ריָה וְּפ ָרֶֽחיָהְ :וַכְפ ֡ ֹ
ַא ְרָבּ ָ֣ﬠה ְגִבִ֑ﬠים ְמֻ֨שָׁקּ ִ֔דים ַכְּפ ֹ
תּר ַֽתַּחת־ְשׁ ֵ֥ני ַה ָקּ ִ֖נים ִמ ֶ ֑מָּנּה
ם ִמֶ֔מָּנּה ְוַכְפ ֕ ֹ
תּ֙ר ַ֣תַּחת ְשׁ ֵ֤ני ַהָקִּני ֙
ִמֶ֗מָּנּה ְוַכְפ ֹ
תּ ֵריֶ֥הם וְּקֹנָ֖תם ִמֶ֣מּ ָנּה ִֽיְה ֑יוּ ֻכּ ָ֛לּהּ
ת ַהָקּ ֔ ִנים ַהֹֽיְּצִ֖אים ִמן־ַהְמֹּנ ָֽרהַ :כְּפ ֽ ֹ
ְלֵ֨שֶׁשׁ ֙

ה ֶאת־ ֵ֣נ ֹר ֶ֔תיָה
ִמְקָ֥שׁה ַאַ֖חת ָזָ֥הב ָטֽהוֹרְ :וָעִ֥שׂיָת ֶאת־ ֵֽנ ֹרֶ֖תיָה ִשְׁב ָ֑ﬠה ְוֶֽהֱﬠָל ֙
תֶּ֖תיָה ָזָ֥הב ָטֽהוֹרִ :כּ ַ֛כּר ָזָ֥הב ָט֖הוֹר
ְוֵהִ֖איר ַעל־ ֵ֥ﬠֶבר ָפּ ֶֽניָה :וַּמְלָקֶ֥חיָה וַּמְח ֹ
שׂה ְבּ ַ֨תְב ִני ָ֔תם ֲאֶשׁר־ַאָ֥תּה
א ָ ֑תהּ ֵ֥את ָכּל־ַהֵכִּ֖לים ָהֵֽאֶלּה :וּ ְרֵ֖אה ַֽוֲﬠ ֵ ֑
ַֽיֲﬠֶ֣שׂה ֹ
ָמ ְרֶ֖אה ָבָּֽהרְ :וֶאת־ַהִמְּשׁ ָ֥כּן ַֽתֲּﬠֶ֖שׂה ֶ֣ﬠֶשׂר ְי ִריֹ֑עת ֵ֣שׁשׁ ָמְשׁ ָ֗זר וְּת ֵ֤כֶלת ְוַא ְר ָגָּמ֙ן
א ֶרךְך ׀ ַה ְי ִרי ָ֣ﬠה ָֽהַאַ֗חת
אָֽתםֹ ֣ :
ת ַ֣לַעת ָשׁ ֔ ִני ְכּ ֻרִ֛בים ַֽמֲﬠֵ֥שׂה ֹחֵ֖שׁב ַֽתֲּﬠֶ֥שׂה ֹ
ְו ֹ
ְשֹׁמ ֶ֤נה ְוֶעְשׂ ִרי ֙
ם ָֽבַּאָ֔מּה ְוֹ֨רַח֙ב ַא ְרַ֣בּע ָֽבַּאָ֔מּה ַה ְי ִרי ָ֖ﬠה ָֽהֶא ָ֑חת ִמ ָ֥דּה ַאַ֖חת
ְלָכל־ַה ְי ִריֹֽעתֲ :חֵ֣משׁ ַה ְי ִריֹ֗עת ִ ֽתְּה ֶ֨יי ֙ן ָ ֹֽחְבֹ֔רת ִאָ֖שּׁה ֶאל־ֲאֹח ָ ֑תהּ ְוָחֵ֤משׁ
ה
את ְתֵּ֗כֶלת ַ֣ﬠל ְשׂ ַ֤פת ַה ְי ִריָע ֙
ת ֹֽחְבֹ֔רת ִאָ֖שּׁה ֶאל־ֲאֹחָֽתהְּ :וָעִ֜שׂיָת ֻֽלְל ֣ ֹ
ְי ִריֹע ֙
ה ִבְּשׂ ַ֣פת ַה ְי ִריָ֔עה ַה ִ֣קּיצוֹ ֔ ָנה ַבַּמְּחֶ֖בּ ֶרת
ָֽהֶאָ֔חת ִמָקָּ֖צה ַֽבֹּח ָ֑ב ֶרת ְו ֵ֤כן ַֽתֲּﬠֶשׂ ֙
ה
את ַֽתֲּﬠֶשׂ ֙
ת ַֽוֲחִמִ֣שּׁים ֻֽלָל ֗ ֹ
את ַֽתֲּﬠֶשׂ֘ה ַבּ ְי ִרי ָ֣ﬠה ָֽהֶאָח ֒
ַהֵשּׁ ִֽניתֲ :חִמִ֣שּׁים ֻֽלָל ֗ ֹ
את ִאָ֖שּׁה ֶאל־
ת ַה ֻ֣לָּל ֔ ֹ
ִבְּקֵ֣צה ַה ְי ִריָ֔עה ֲאֶ֖שׁר ַבַּמְּחֶ֣בּ ֶרת ַהֵשּׁ ִ֑נית ַמְקִבּיֹל ֙
הּ
תּ ֶאת־ַה ְי ִריֹ֜עת ִאָ֤שּׁה ֶאל־ֲאֹחָת ֙
ֲאֹחָֽתהְּ :וָעִ֕שׂיָת ֲחִמִ֖שּׁים ַק ְרֵ֣סי ָז ָ ֑הב ְוִחַבּ ְר ָ ֙
אֶהל ַעל־ַהִמְּשׁ ָ֑כּן
ת ְי ִריֹ֣עת ִע ִ֔זּים ְל ֖ ֹ
ַבְּקּ ָרִ֔סים ְוָה ָ֥יה ַהִמְּשׁ ָ֖כּן ֶאָֽחדְ :וָעִ֨שׂי ָ ֙
ם ָֽבַּאָ֔מּה
א ֶרךְך ׀ ַה ְי ִרי ָ֣ﬠה ָֽהַאַ֗חת ְשֹׁלִשׁי ֙
אָֽתםֹ ֣ :
ַעְשֵֽׁתּי־ֶעְשׂ ֵ֥רה ְי ִריֹ֖עת ַֽתֲּﬠֶ֥שׂה ֹ
ְוֹ֨רַח֙ב ַא ְרַ֣בּע ָֽבַּאָ֔מּה ַה ְי ִרי ָ֖ﬠה ָֽהֶא ָ֑חת ִמ ָ֣דּה ַאַ֔חת ְלַעְשֵׁ֥תּי ֶעְשׂ ֵ֖רה ְי ִריֹֽעת:
תּ ֶאת־
ת ְל ָ֔בד ְוֶאת־ֵ֥שׁשׁ ַה ְי ִריֹ֖עת ְל ָ֑בד ְו ָֽכַפְל ָ ֙
ְוִחַבּ ְר ָ֞תּ ֶאת־ֲחֵ֤משׁ ַה ְי ִריֹע ֙
את ַ֣ﬠל ְשׂ ַ֤פת
אֶהלְ :וָעִ֜שׂיָת ֲחִמִ֣שּׁים ֻֽלָל ֗ ֹ
ַה ְי ִרי ָ֣ﬠה ַהִשִּׁ֔שּׁית ֶאל־֖מוּל ְפּ ֵ֥ני ָה ֽ ֹ
את ַ֚ﬠל ְשׂ ַ֣פת ַה ְי ִריָ֔עה
ה ָֽהֶאָ֔חת ַה ִֽקּיֹצ ָ֖נה ַֽבֹּח ָ֑ב ֶרת ַֽוֲחִמִ֣שּׁים ֻֽלָל ֗ ֹ
ַה ְי ִריָע ֙
ם
ַֽהֹחֶ֖ב ֶרת ַהֵשּׁ ִֽניתְ :וָעִ֛שׂיָת ַק ְרֵ֥סי ְנֹ֖חֶשׁת ֲחִמִ֑שּׁים ְוֵֽהֵבאָ֤ת ֶאת־ַהְקּ ָרִסי ֙
אֶהל ֲחִ֤צי
ח ָֽהֹע ֵ֔דף ִ ֽבּי ִריֹ֖עת ָה ֑ ֹ
אֶהל ְוָה ָ֥יה ֶאָֽחדְ :וֶ֨ס ַר ֙
את ְוִחַבּ ְרָ֥תּ ֶאת־ָה ֖ ֹ
ַבּ ֻ֣לָּל ֔ ֹ
ה
ה ָֽהֹע ֶ֔דֶפת ִתְּס ַ֕רח ַ֖ﬠל ֲאֹח ֵ֥רי ַהִמְּשׁ ָֽכּןְ :וָֽהַאָ֨מּה ִמ ֶ֜זּה ְוָֽהַאָ֤מּה ִמ ֶזּ ֙
ַה ְי ִריָע ֙
אֶהל ִיְה ֶ֨יה ָס֜רוּ ַח ַעל־ִצ ֵ֧דּי ַהִמְּשׁ ָ֛כּן ִמ ֶ֥זּה וִּמ ֶ֖זּה ְלַכֹסּֽתוֹ:
א ֶרךְך ְי ִריֹ֣עת ָה ֑ ֹ
ָֽבֹּע ֵ֔דף ְבּ ֖ ֹ
אֶהל ֹעֹ֥רת ֵאיִ֖לם ְמָא ָדִּ֑מים וִּמְכ ֵ֛סה ֹעֹ֥רת ְתָּחִ֖שׁים
ה ָל ֔ ֹ
ְוָעִ֤שׂיָת ִמְכֶס ֙
ִמְלָֽמְעָלהְ :וָעִ֥שׂיָת ֶאת־ַהְקּ ָרִ֖שׁים ַלִמְּשׁ ָ֑כּן ֲﬠֵ֥צי ִשִׁ֖טּים ֹֽעְמ ִֽדיםֶ֥ :ﬠֶשׂר ַא֖מּוֹת
שׁ
ה ַֽוֲחִ֣צי ָֽהַאָ֔מּה ֹ֖רַחב ַה ֶ֥קּ ֶרשׁ ָֽהֶאָֽחדְ :שֵׁ֣תּי ָי֗דוֹת ַל ֶ ֨קּ ֶר ֙
א ֶרךְך ַה ָ֑קּ ֶרשׁ ְוַאָמּ ֙
ֹ֣
ָהֶאָ֔חד ְמֻ֨שָׁלֹּ֔בת ִאָ֖שּׁה ֶאל־ֲאֹח ָ ֑תהּ ֵ֣כּן ַֽתֲּﬠֶ֔שׂה ְלֹ֖כל ַק ְרֵ֥שׁי ַהִמְּשׁ ָֽכּןְ :וָעִ֥שׂיָת

ם ַא ְד ֵני־
ֶאת־ַהְקּ ָרִ֖שׁים ַלִמְּשׁ ָ֑כּן ֶעְשׂ ִ֣רים ֶ ֔ק ֶרשׁ ִלְפַ֖את ֶ֥נ ְגָבּה ֵתיָֽמ ָנהְ :וַא ְרָבִּעי ֙
ֶ֔כֶסף ַֽתֲּﬠֶ֕שׂה ַ֖תַּחת ֶעְשׂ ִ֣רים ַה ָ֑קּ ֶרשׁ ְשׁ ֨ ֵני ֲא ָד ֜ ִנים ַֽתַּחת־ַה ֶ֤קּ ֶרשׁ ָֽהֶאָח֙ד ִלְשֵׁ֣תּי
ְיֹד ָ֔תיו וְּשׁ ֵ֧ני ֲא ָד ִ֛נים ַֽתַּחת־ַה ֶ֥קּ ֶרשׁ ָֽהֶאָ֖חד ִלְשֵׁ֥תּי ְיֹדָֽתיו :וְּלֶ֧צַלע ַהִמְּשׁ ָ֛כּן
ַהֵשּׁ ִ֖נית ִלְפַ֣את ָצ֑פוֹן ֶעְשׂ ִ֖רים ָֽק ֶרשְׁ :וַא ְרָבִּ֥ﬠים ַא ְד ֵניֶ֖הם ָ֑כֶּסף ְשׁ ֵ֣ני ֲא ָד ֗ ִנים
ַ֚תַּחת ַה ֶ֣קּ ֶרשׁ ָֽהֶאָ֔חד וְּשׁ ֵ֣ני ֲא ָד ֔ ִנים ַ֖תַּחת ַה ֶ֥קּ ֶרשׁ ָֽהֶאָֽחד :וְּל ַי ְרְכֵּ֥תי ַהִמְּשׁ ָ֖כּן
ם ַֽתֲּﬠֶ֔שׂה ִלְמֻקְצֹ֖עת ַהִמְּשׁ ָ֑כּן
ָ֑יָמּה ַֽתֲּﬠֶ֖שׂה ִשָׁ֥שּׁה ְק ָר ִ ֽשׁים :וְּשׁ ֵ֤ני ְק ָרִשׁי ֙
ם ַעל־ר ֹא֔שׁוֹ ֶאל־ַהַטַּ֖בַּעת
ה ְו ַיְח ָ֗דּו ִיְה ֤יוּ ַתִמּי ֙
תֲאִמ֘ם ִמְלַּzמָטּ ֒
ַבּ ַיּ ְרָכָֽת ִיםְ :ו ִיְה ֣יוּ ֽ ֹ
ָֽהֶא ָ֑חת ֵ֚כּן ִיְה ֶ֣יה ִלְשׁ ֵני ֶ֔הם ִלְשׁ ֵ֥ני ַהִמְּקֹצֹ֖עת ִֽיְה ֽיוְּ :וָהי֙וּ ְשֹׁמ ָ֣נה ְק ָרִ֔שׁים
ְוַא ְד ֵניֶ֣הם ֶ֔כֶּסף ִשָׁ֥שּׁה ָעָ֖שׂר ֲא ָד ִ֑נים ְשׁ ֵ֣ני ֲא ָד ֗ ִנים ַ֚תַּחת ַה ֶ֣קּ ֶרשׁ ָֽהֶאָ֔חד וְּשׁ ֵ֣ני
ֲא ָד ֔ ִנים ַ֖תַּחת ַה ֶ֥קּ ֶרשׁ ָֽהֶאָֽחדְ :וָעִ֥שׂיָת ְב ִריִ֖חם ֲﬠֵ֣צי ִשִׁ֑טּים ֲחִמָ֕שּׁה ְלַק ְרֵ֥שׁי
ֶֽצַלע־ַהִמְּשׁ ָ֖כּן ָֽהֶאָֽחדַֽ :וֲחִמָ֣שּׁה ְב ִריִ֔חם ְלַק ְרֵ֥שׁי ֶֽצַלע־ַהִמְּשׁ ָ֖כּן ַהֵשּׁ ִ֑נית
ַֽוֲחִמָ֣שּׁה ְב ִריִ֗חם ְלַק ְרֵשׁ֙י ֶ֣צַלע ַהִמְּשָׁ֔כּן ַל ַיּ ְרָכַ֖ת ִים ָֽיָמּהְ :וַהְבּ ִ֥רי ַח ַהִתּיֹ֖כן ְבּ֣תוֹךְך
ַהְקּ ָרִ֑שׁים ַמְב ִ֕ר ַח ִמן־ַהָקֶּ֖צה ֶאל־ַהָקֶּֽצהְ :וֶאת־ַהְקּ ָרִ֞שׁים ְתַּצ ֶ֣פּה ָז ָ֗הב ְוֶאת־
ם ַֽתֲּﬠֶ֣שׂה ָז ָ֔הב ָבִּ֖תּים ַלְבּ ִריִ֑חם ְוִצִפּיָ֥ת ֶאת־ַהְבּ ִריִ֖חם ָזָֽהבַֽ :וֲה ֵֽקֹמָ֖ת
ַטְבֹּֽעֵתיֶה ֙
ֶאת־ַהִמְּשׁ ָ֑כּן ְכִּ֨מְשָׁפּ֔טוֹ ֲאֶ֥שׁר ָה ְרֵ֖איָת ָבָּֽהרְ :וָעִ֣שׂיָת ָפֹ֗רֶכת ְתּ ֵ֧כֶלת ְוַא ְר ָגּ ָ ֛מן
א ָ֗תהּ
אָ֖תהּ ְכּ ֻר ִ ֽביםְ :ו ָֽנַתָ֣תּה ֹ
שׁב ַֽיֲﬠֶ֥שׂה ֹ
ְותוֹ ַ֥לַעת ָשׁ ִ֖ני ְוֵ֣שׁשׁ ָמְשׁ ָ֑ז ר ַֽמֲﬠֵ֥שׂה ח ֵ ֛
ה ַעמּוּ ֵ֣די ִשִׁ֔טּים ְמֻצִ֣פּים ָז ָ֔הב ָֽו ֵויֶ֖הם ָז ָ ֑הב ַעל־ַא ְרָבּ ָ֖ﬠה ַא ְד ֵני־ ָֽכֶסף:
ַעל־ַא ְרָבָּע ֙
ה ִמ ֵ֣בּית ַלָפֹּ֔רֶכת ֵ֖את
ם ְוֵֽהֵבאָ֥ת ָ֨שָׁמּ ֙
ְו ָֽנַתָ֣תּה ֶאת־ַהָפֹּ֘רֶכ֘ת ַ֣תַּחת ַהְקּ ָרִסי ֒
ת ָלֶ֔כם ֵ֣בּין ַהֹ֔קּ ֶדשׁ וֵּ֖בין ֹ֥ק ֶדשׁ ַהֳקּ ָד ִ ֽשׁים:
ֲא ֣רוֹן ָֽהֵע ֑דוּת ְוִהְב ִדּי ָ֤לה ַהָפֹּ֨רֶכ ֙
תּ ֶאת־ַהַכֹּ֔פּ ֶרת ַ֖ﬠל ֲא ֣רוֹן ָֽהֵע ֻ֑דת ְבֹּ֖ק ֶדשׁ ַהֳקּ ָד ִ ֽשׁיםְ :וַשְׂמ ָ ֤תּ ֶאת־ַהֻשְּׁלָח֙ן
ְו ָֽנַת ָ ֙
ה ֹ֣נַכח ַהֻשְּׁלָ֔חן ַ֛ﬠל ֶ֥צַלע ַהִמְּשׁ ָ֖כּן ֵתּי ָ ֑מ ָנה ְו ַ֨הֻשְּׁלָ֔חן
ִמ֣חוּץ ַלָפֹּ֔רֶכת ְוֶאת־ַהְמֹּנ ָר ֙
אֶהל ְתּ ֵ֧כֶלת ְוַא ְר ָגּ ָ ֛מן ְותוֹ ַ֥לַעת
ִתֵּ֖תּן ַעל־ֶ֥צַלע ָצֽפוֹןְ :וָעִ֤שׂיָת ָמָס ךְ ֙ך ְל ֶ֣פַתח ָה ֔ ֹ
ה ַעמּוּ ֵ֣די ִשִׁ֔טּים ְוִצִפּיָ֤ת
ָשׁ ִ֖ני ְוֵ֣שׁשׁ ָמְשׁ ָ֑ז ר ַֽמֲﬠֵ֖שׂה ֹר ֵֽקםְ :וָעִ֣שׂיָת ַלָמָּ֗סךְך ֲחִמָשּׁ ֙
ם ָז ָ֔הב ָֽו ֵויֶ֖הם ָז ָ ֑הב ְו ָֽיַצְקָ֣תּ ָל ֶ֔הם ֲחִמָ֖שּׁה ַא ְד ֵ֥ני ְנֹֽחֶשׁתְ :וָעִ֥שׂיָת ֶאת־
אָת ֙
ֹ
ה
א ֶרךְך ְוָחֵ֧משׁ ַא֣מּוֹת ֹ֗רַחב ָר֤בוּ ַע ִֽיְה ֶי ֙
שׁ ַא֨מּוֹת ֜ ֹ
ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ֲﬠֵ֣צי ִשִׁ֑טּים ָחֵמ ֩
ַהִמּ ְז ֵ֔בּ ַח ְוָשֹׁ֥לשׁ ַא֖מּוֹת ֹֽקָמֽתוְֹ :וָעִ֣שׂיָת ַק ְרֹנ ָ֗תיו ַ֚ﬠל ַא ְרַ֣בּע ִפֹּנּ ָ֔תיו ִמֶ֖מּנּוּ

א֖תוֹ ְנֹֽחֶשׁתְ :וָעִ֤שׂיָת ִ ֽסּיֹרָתי֙ו ְל ַדְשּׁ ֔נוֹ ְו ָיָעי֙ו
ִתְּה ֶ֣יין ָ◌ ַק ְרֹנ ָ ֑תיו ְוִצִפּיָ֥ת ֹ
תּ ָ ֑תיו ְלָכל־ֵכּ ָ֖ליו ַֽתֲּﬠֶ֥שׂה ְנֹֽחֶשׁתְ :וָעִ֤שׂיָת לּ֙וֹ ִמְכ ָ֔בּר
וִּמ ְז ְרֹק ָ֔תיו וִּמ ְזְלֹגָ֖תיו וַּמְח ֹ
ַֽמֲﬠֵ֖שׂה ֶ֣רֶשׁת ְנֹ֑חֶשׁת ְוָעִ֣שׂיָת ַעל־ָה ֶ֗רֶשׁת ַא ְרַבּ֙ע ַטְבֹּ֣עת ְנֹ֔חֶשׁת ַ֖ﬠל ַא ְרַ֥בּע
א ָ֗תהּ ַ ֛תַּחת ַכּ ְרֹ֥כּב ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ִמְלּ ָ ֑מָטּה ְוָֽה ְיָ֣תה ָה ֶ֔רֶשׁת ַ֖ﬠד
ְקצוָֹֽתיוְ :ו ָֽנַתָ֣תּה ֹ
אָ֖תם ְנֹֽחֶשׁת:
ם ַלִמּ ְז ֵ֔בּ ַח ַבּ ֵ֖דּי ֲﬠֵ֣צי ִשִׁ֑טּים ְוִצִפּיָ֥ת ֹ
ֲחִ֥צי ַהִמּ ְזֵֽבּ ַחְ :וָעִ֤שׂיָת ַב ִדּי ֙
ְוהוָּ֥בא ֶאת־ַבּ ָ֖דּיו ַבַּטָּבֹּ֑עת ְוָה ֣יוּ ַהַבּ ִ֗דּים ַעל־ְשׁ ֵ ֛תּי ַצְלֹ֥עת ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ִבְּשֵׂ֥את
אְת ךָ֛ך ָבָּ֖הר ֵ֥כּן ַֽיֲﬠֽשׂוְּ :וָעִ֕שׂיָת
א֑תוֹ ַֽכֲּאֶ֨שׁר ֶה ְרָ֥אה ֽ ֹ
אֽתוְֹ :נ֥בוּב ֻלֹ֖חת ַֽתֲּﬠֶ֣שׂה ֹ
ֹ
ֵ֖את ֲחַ֣צר ַהִמְּשׁ ָ֑כּן ִלְפַ֣את ֶֽנ ֶגב־ֵ֠תּיָpמ ָנה ְקָלִ֨עים ֶֽלָחֵ֜צר ֵ֣שׁשׁ ָמְשׁ ָ֗זר ֵמָ֤אה
א ֶרךְך ַלֵפָּ֖אה ָֽהֶאָֽחתְ :וַעֻמּ ָ֣דיו ֶעְשׂ ִ֔רים ְוַא ְד ֵניֶ֥הם ֶעְשׂ ִ֖רים ְנֹ֑חֶשׁת ָו ֵ֧וי
ה ֹ֔
ָֽבַאָמּ ֙
א ֶרךְך ְוַעֻמּ ָ֣דו
א ֶרךְך ְקָלִ֖ﬠים ֵ֣מָאה ֑ ֹ
ָֽהַעֻמּ ִ֛דים ַֽוֲחֻֽשֵׁקיֶ֖הם ָֽכֶּסףְ :וֵ֨כן ִלְפַ֤את ָצפוֹ֙ן ָבּ ֔ ֹ
ם ְנֹ֔חֶשׁת ָו ֵ֧וי ָֽהַעֻמּ ִ֛דים ַֽוֲחֻֽשֵׁקיֶ֖הם ָֽכֶּסף:
] ְוַעמּוּ ָ֣דיו[ ֶעְשׂ ִ֗רים ְוַא ְד ֵניֶ֤הם ֶעְשׂ ִרי ֙
ְוֹ֤רַחב ֶֽהָחֵצ֙ר ִלְפַאת־ ָ֔ים ְקָלִ֖ﬠים ֲחִמִ֣שּׁים ַא ָ ֑מּה ַעֻֽמּ ֵדיֶ֣הם ֲﬠָשׂ ָ֔רה ְוַא ְד ֵניֶ֖הם
ֲﬠָשׂ ָֽרהְ :וֹ֣רַחב ֶֽהָחֵ֗צר ִלְפ ַ ֛את ֵ֥ק ְדָמה ִמ ְז ָ֖רָחה ֲחִמִ֥שּׁים ַאָֽמּהַֽ :וֲחֵ֨משׁ ֶעְשׂ ֵ֥רה
ַא ָ ֛מּה ְקָלִ֖ﬠים ַלָכּ ֵ ֑תף ַעֻֽמּ ֵדיֶ֣הם ְשֹׁלָ֔שׁה ְוַא ְד ֵניֶ֖הם ְשֹׁלָֽשׁהְ :וַלָכֵּת֙ף ַהֵשּׁ ֔ ִנית
ֲחֵ֥משׁ ֶעְשׂ ֵ֖רה ְקָלִ֑ﬠים ַעֻֽמּ ֵדיֶ֣הם ְשֹׁלָ֔שׁה ְוַא ְד ֵניֶ֖הם ְשֹׁלָֽשׁה :וְּלַ֨שַׁער ֶֽהָחֵ֜צר
ָמָ֣סךְך ׀ ֶעְשׂ ִ֣רים ַאָ֗מּה ְתֵּ֨כֶלת ְוַא ְר ָגָּ֜מן ְותוֹ ַ֧לַעת ָשׁ ִ֛ני ְוֵ֥שׁשׁ ָמְשׁ ָ֖ז ר ַֽמֲﬠֵ֣שׂה ֹר ֵ֑קם
ַעֻֽמּ ֵדיֶ֣הם ַא ְרָבָּ֔עה ְוַא ְד ֵניֶ֖הם ַא ְרָבּ ָֽﬠהָ :כּל־ַעמּוּ ֵ֨די ֶֽהָח ֵ֤צר ָסִבי֙ב ְמֻחָשּׁ ִ֣קים
א ֶרךְך ֶֽהָחֵצ֩ר ֵמ ָ ֨אה ָֽבַאָ֜מּה ְוֹ֣רַחב ׀
ֶ֔כֶּסף ָֽו ֵויֶ֖הם ָ֑כֶּסף ְוַא ְד ֵניֶ֖הם ְנֹֽחֶשׁתֹ ֣ :
ֲחִמִ֣שּׁים ַֽבֲּחִמִ֗שּׁים ְוֹק ָ ֛מה ָחֵ֥משׁ ַא֖מּוֹת ֵ֣שׁשׁ ָמְשׁ ָ֑ז ר ְוַא ְד ֵניֶ֖הם ְנֹֽחֶשׁתְ :לֹכל ֙
ְכּ ֵ֣לי ַהִמְּשָׁ֔כּן ְבֹּ֖כל ֲﬠֹֽב ָד֑תוֹ ְוָכל־ ְיֵֽתֹ֛דָתיו ְוָכל־ ִיְתֹ֥דת ֶֽהָחֵ֖צר ְנֹֽחֶשׁתְ :וַא ָ֞תּה
ְתַּצ ֶ֣וּה ׀ ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְו ִיְק֨חוּ ֵאֶ֜ליךָך ֶ֣שֶׁמן ַ֥ז ִית ָ֛ז ךְך ָכִּ֖תית ַלָמּ֑אוֹר ְלַֽהֲﬠֹ֥לת
א֨תוֹ ַֽאֲהֹ֧רן
ד ִמ֨חוּץ ַלָפֹּ֜רֶכת ֲאֶ֣שׁר ַעל־ָֽהֵע ֻ֗דת ַֽיֲﬠֹר ךְ ֩ך ֹ
אֶהל מוֵֹע ֩
ֵ֖נ ר ָתּ ִ ֽמידְ :בּ ֣ ֹ
ם ְלֹ֣דֹר ָ֔תם ֵמֵ֖את ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאל:
וָּב ָ֛ניו ֵמ ֶ֥ﬠ ֶרב ַעד־ֹ֖בֶּקר ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ֻח ַ֤קּת עוָֹל ֙
ְוַא ָ֡תּה ַה ְק ֵ֣רב ֵאֶrלי ךָ ֩ך ֶאת־ַֽאֲהֹ֨רן ָאִ֜חיךָך ְוֶאת־ָבּ ָ֣ניו ִא֗תּוֹ ִמ֛תּוֹךְך ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ְל ַֽכֲהנוֹ־ ִ֑לי ַֽאֲהֹ֕רן ָנ ָ֧דב ַֽוֲאִבי֛הוּא ֶאְלָע ָ֥ז ר ְו ִ ֽאיָתָ֖מר ְבּ ֵ֥ני ַֽאֲהֹֽרןְ :וָעִ֥שׂיָת ִב ְג ֵדי־
ֹ֖ק ֶדשׁ ְלַֽאֲהֹ֣רן ָאִ֑חיךָך ְלָכ֖בוֹד וְּלִתְפָֽא ֶרתְ :וַא ָ֗תּה ְתּ ַדֵבּ֙ר ֶאל־ָכּל־ַחְכֵמי־ֵ֔לב

ֲאֶ֥שׁר ִמֵלּאִ֖תיו ֣רוּ ַח ָחְכ ָ ֑מה ְוָע֞שׂוּ ֶאת־ִבּ ְג ֵ֧די ַֽאֲהֹ֛רן ְלַק ְדּ֖שׁוֹ ְל ַֽכֲהנוֹ־ ִ ֽליְ :ו ֵ ֨אֶלּה
ת ֶנת ַתְּשֵׁ֖בּץ ִמְצ ֶ֣נֶפת ְוַאְב ֵ֑נט
ַהְבּ ָג ִ֜דים ֲאֶ֣שׁר ַֽיֲﬠ֗שׂוּ ֹ֤חֶשׁן ְוֵאפוֹ֙ד וְּמִ֔עיל וְּכ ֥ ֹ
ם ִיְק֣חוּ ֶאת־ַה ָזּ ָ֔הב
ְוָע֨שׂוּ ִב ְג ֵדי־ֹ֜ק ֶדשׁ ְלַֽאֲהֹ֥רן ָאִ֛חיךָך וְּלָב ָ֖ניו ְל ַֽכֲהנוֹ־ ִ ֽליְ :וֵה ֙
ְוֶֽאת־ַהְתּ ֵ֖כֶלת ְוֶאת־ָֽהַא ְר ָגּ ָ ֑מן ְוֶאת־תּוֹ ַ֥לַעת ַהָשּׁ ִ֖ני ְוֶאת־ַהֵֽשּׁשְׁ :וָע֖שׂוּ ֶאת־
ָֽהֵאֹ֑פד ֠ ָזָpהב ְתֵּ֨כֶלת ְוַא ְר ָגָּ֜מן תּוֹ ַ֧לַעת ָשׁ ִ֛ני ְוֵ֥שׁשׁ ָמְשׁ ָ֖ז ר ַֽמֲﬠֵ֥שׂה ֹחֵֽשׁבְ :שֵׁ֧תּי
ְכֵתֹ֣פת ֹֽחְבֹ֗רת ִֽיְה ֶיה־֛לּוֹ ֶאל־ְשׁ ֵ֥ני ְקצוָֹ֖תיו ְוֻחָֽבּרְ :ו ֵ֤חֶשׁב ֲאֻפ ָדּת֙וֹ ֲאֶ֣שׁר ָעָ֔ליו
ְכַּֽמֲﬠֵ֖שׂהוּ ִמֶ֣מּנּוּ ִֽיְה ֶ֑יה ָז ָ֗הב ְתּ ֵ֧כֶלת ְוַא ְר ָגּ ָ ֛מן ְותוֹ ַ֥לַעת ָשׁ ִ֖ני ְוֵ֥שׁשׁ ָמְשׁ ָֽז ר:
ה
שַׁהם וִּפַתְּחָ֣תּ ֲﬠֵלי ֶ֔הם ְשׁ֖מוֹת ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלִ :שָׁשּׁ ֙
ְו ָ֣לַקְח ָ֔תּ ֶאת־ְשֵׁ֖תּי ַאְב ֵני־ ֑ ֹ
ִמְשֹּׁמ ָ֔תם ַ֖ﬠל ָהֶ֣אֶבן ָֽהֶא ָ֑חת ְוֶאת־ְשׁ֞מוֹת ַהִשָּׁ֧שּׁה ַהֽנּוָֹת ִ֛רים ַעל־ָהֶ֥אֶבן
ח ֶאת־ְשֵׁ֣תּי
ַהֵשּׁ ִ֖נית ְכּֽתוְֹלֹדָֽתםַֽ :מֲﬠֵ֣שׂה ָח ַר֘שׁ ֶ zאֶב֒ן ִפּתּוֵּ֣חי ֹח ָ֗תם ְתַּפַתּ ֙
אָֽתםְ :וַשְׂמ ָ֞תּ
ָֽהֲאָב ֔ ִנים ַעל־ְשֹׁ֖מת ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֻֽמַסֹ֛בּת ִמְשְׁבּ֥צוֹת ָזָ֖הב ַֽתֲּﬠֶ֥שׂה ֹ
א ַֽאֲהֹ֨רן
ֶאת־ְשֵׁ֣תּי ָֽהֲאָב ֗ ִנים ַ֚ﬠל ִכְּתֹ֣פת ָֽהֵאֹ֔פד ַאְב ֵ֥ני ִזָכֹּ֖רן ִלְב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְו ָנָשׂ ֩
ֶאת־ְשׁמוֹ ָ֜תם ִלְפ ֵ֧ני ְיה ָוֹ֛ה ַעל־ְשֵׁ֥תּי ְכֵת ָ֖פיו ְל ִזָכֹּֽרןְ :וָעִ֥שׂיָת ִמְשְׁבֹּ֖צת ָזָֽהב:
וְּשֵׁ֤תּי ַשׁ ְרְשֹׁר ֙
אָ֖תם ַֽמֲﬠֵ֣שׂה ֲﬠֹ֑בת ְו ָֽנַת ָ ֛תּה ֶאת־
ת ָזָ֣הב ָט֔הוֹר ִמ ְגָבֹּ֛לת ַֽתֲּﬠֶ֥שׂה ֹ
תת ַעל־ַֽהִמְּשְׁבֹּֽצתְ :וָעִ֜שׂיָת ֹ֤חֶשׁן ִמְשָׁפּ֙ט ַֽמֲﬠֵ֣שׂה חֵ֔שׁב
ַשׁ ְרְשֹׁ֥רת ָֽהֲﬠֹב ֖ ֹ
שׂנּוּ ֠ ָזָpהב ְתֵּ֨כֶלת ְוַא ְר ָגָּ֜מן ְותוֹ ַ֧לַעת ָשׁ ִ֛ני ְוֵ֥שׁשׁ ָמְשׁ ָ֖ז ר
ְכַּֽמֲﬠֵ֥שׂה ֵאֹ֖פד ַֽתֲּﬠ ֶ ֑
אֽתוָֹ :ר֥בוּ ַע ִֽיְה ֶ֖יה ָכּ֑פוּל ֶ֥ז ֶרת ָא ְר֖כּוֹ ְו ֶ֥ז ֶרת ָרְחֽבּוֹ :וִּמֵלּאָ֥ת ב֙וֹ ִמ ֻ֣לַּאת
ַֽתֲּﬠֶ֥שׂה ֹ
ה וָּב ֶ֔רֶקת ַה֖טּוּר ָֽהֶאָֽחדְ :וַה֖טּוּר
א ֶדם ִפְּט ָד ֙
ֶ ֔אֶבן ַא ְרָבּ ָ֖ﬠה טוּ ִ֣רים ָ ֑אֶבן ֗טוּר ֤ ֹ
ַהֵשּׁ ִ֑ני ֹ֥נֶפךְך ַסִ֖פּיר ְו ָֽיֲהֹֽלםְ :וַה֖טּוּר ַהְשִּׁליִ֑שׁי ֶ֥לֶשׁם ְשׁ֖בוֹ ְוַאְח ָֽלָמהְ :וַהטּוּ֙ר
אָֽתםְ ֠ :וָֽהֲאָב ִ pנים
שַׁהם ְו ָֽיְשׁ ֵ֑פה ְמֻשָׁבִּ֥צים ָז ָ ֛הב ִֽיְה ֖יוּ ְבִּמֽלּוּ ֹ
ָֽה ְרִביִ֔עי ַתּ ְרִ֥שׁישׁ ְו ֖ ֹ
ם
ִ ֽתְּה ֶ֜יין ָ◌ ַעל־ְשֹׁ֧מת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ְשֵׁ֥תּים ֶעְשׂ ֵ֖רה ַעל־ְשֹׁמ ָ ֑תם ִפּתּוּ ֵ֤חי חוָֹת ֙
שׁת ַגְּב ֻ֖לת
ִ֣אישׁ ַעל־ְשׁ֔מוֹ ִ ֽתְּה ֶ֕יין ָ◌ ִלְשׁ ֵ֥ני ָעָ֖שׂר ָֽשֶׁבטְ :וָעִ֧שׂיָת ַעל־ַהֹ֛חֶשׁן ַֽשׁ ְר ֥ ֹ
ת ַעל־ַהֹ֔חֶשׁן ְשֵׁ֖תּי ַטְבּ֣עוֹת ָז ָ ֑הב ְו ָֽנַת ָ֗תּ ֶאת־
ַֽמֲﬠֵ֣שׂה ֲﬠֹ֑בת ָזָ֖הב ָטֽהוֹרְ :וָעִ֨שׂי ָ ֙
תת ַה ָזּ ָ֔הב ַעל־
ְשֵׁתּ֙י ַהַטָּבּ֔עוֹת ַעל־ְשׁ ֵ֖ני ְק֥צוֹת ַהֽחֶשׁןְ :ו ָֽנַת ָ֗תּה ֶאת־ְשֵׁתּ֙י ֲﬠֹב ֣ ֹ
תת ִתֵּ֖תּן ַעל־
ת ְשֵׁ֣תּי ָֽהֲﬠֹב ֔ ֹ
ְשֵׁ֖תּי ַהַטָּבֹּ֑עת ֶאל־ְק֖צוֹת ַהֹֽחֶשׁןְ :ו ֵ ֨את ְשׁ ֵ ֤תּי ְקצוֹ ֙
ְשֵׁ֣תּי ַֽהִמְּשְׁבּ֑צוֹת ְו ָֽנַת ָ ֛תּה ַעל־ִכְּת֥פוֹת ָֽהֵאֹ֖פד ֶאל־֥מוּל ָפּ ָֽניוְ :וָעִ֗שׂיָת ְשֵׁתּ֙י

שׁר ֶאל־ ֵ֥ﬠֶבר
א ָ֔תם ַעל־ְשׁ ֵ֖ני ְק֣צוֹת ַהֹ֑חֶשׁן ַעל־ְשָׂפ֕תוֹ ֲא ֶ ֛
ַטְבּ֣עוֹת ָז ָ֔הב ְוַשְׂמָ֣תּ ֹ
א ָ֡תם ַעל־ְשֵׁתּי֩ ִכְת֨פוֹת
ָֽהֵא֖פוֹד ָֽבּ ְיָתהְ :וָעִ֘שׂי ָ֘ת ְשֵׁ֣תּי ַטְבּ֣עוֹת ָזָה֒ב ְו ָֽנַתָ֣תּה ֹ
ה ִמ֣מּוּל ָפּ ֔ ָניו ְלֻעַ֖מּת ַמְחַבּ ְר֑תּוֹ ִמַ֕מַּעל ְלֵ֖חֶשׁב ָֽהֵאֽפוֹדְ :ו ִי ְרְכּ֣סוּ
ָֽהֵא֤פוֹד ִמְלַּ֨מָטּ ֙
ֶאת־ַ֠הֹpחֶשׁן ִ ֽמַטְּבֹּע ָ֞תו ֶאל־ַטְבֹּ֤עת ָֽהֵאפוֹ֙ד ִבְּפִ֣תיל ְתֵּ֔כֶלת ִ ֽלְה ֖יוֹת ַעל־ֵ֣חֶשׁב
ָֽהֵא֑פוֹד ְו ֽל ֹא־ ִי ַ֣זּח ַהֹ֔חֶשׁן ֵמ ַ֖ﬠל ָֽהֵאֽפוֹדְ :ו ָנָ֣שׂא ַֽ֠אֲהֹpרן ֶאת־ְשׁ֨מוֹת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל
ְבֹּ֧חֶשׁן ַהִמְּשׁ ָ֛פּט ַעל־ִל֖בּוֹ ְבֹּב֣אוֹ ֶאל־ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ְל ִזָכֹּ֥רן ִלְפ ֵֽני־ ְיה ָ֖וֹה ָתּ ִ ֽמידְ :ו ָֽנַת ָ֞תּ
ם ְוֶאת־ַהֻתִּ֔מּים ְוָהי֙וּ ַעל־ ֵ֣לב ַֽאֲהֹ֔רן ְבֹּב֖אוֹ
ֶאל־ֹ֣חֶשׁן ַהִמְּשָׁ֗פּט ֶאת־ָֽהאוּ ִרי ֙
ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ְו ָנָ֣שׂא ַֽ֠אֲהֹpרן ֶאת־ִמְשַׁ֨פּט ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֧אל ַעל־ִל֛בּוֹ ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָ֖וֹה
ָתּ ִ ֽמידְ :וָעִ֛שׂיָת ֶאת־ְמִ֥ﬠיל ָֽהֵא֖פוֹד ְכִּ֥ליל ְתּ ֵֽכֶלתְ :וָה ָ֥יה ִ ֽפי־ר ֹא֖שׁוֹ ְבּתוֹ֑כוֹ
ָשָׂ֡פה ִיְה ֶי ֩
א ֵ֗רג ְכִּ֥פי ַתְח ָ֛רא ִֽיְה ֶיה־֖לּוֹ ֥ל ֹא ִי ָקּ ֵֽר ַעְ :וָעִ֣שׂיָת
ה ְלִ֨פיו ָס ִ֜ביב ַֽמֲﬠֵ֣שׂה ֹ
ַעל־שׁוָּ֗ליו ִרֹמּ ֵנ֙י ְתּ ֵ֤כֶלת ְוַא ְר ָגָּמ֙ן ְותוֹ ַ֣לַעת ָשׁ ֔ ִני ַעל־שׁוּ ָ֖ליו ָסִ֑ביב וּ ַֽפֲﬠֹמ ֵ֥ני ָז ָ ֛הב
ְבּתוֹ ָ֖כם ָס ִ ֽביבַֽ :פֲּﬠֹ֤מן ָזָה֙ב ְו ִר֔מּוֹן ַֽפֲּﬠֹ֥מן ָזָ֖הב ְו ִר֑מּוֹן ַעל־שׁוּ ֵ֥לי ַהְמִּ֖ﬠיל ָס ִ ֽביב:
ְוָה ָ֥יה ַֽﬠל־ַֽאֲהֹ֖רן ְלָשׁ ֵ֑רת ְו ִנְשַׁ֣מע ֠קוֹ pלוֹ ְבֹּב֨אוֹ ֶאל־ַהֹ֜קּ ֶדשׁ ִלְפ ֵ֧ני ְיה ָוֹ֛ה וְּבֵצא֖תוֹ
ְו ֥ל ֹא ָיֽמוּתְ :וָעִ֥שׂיָת ִ֖צּיץ ָזָ֣הב ָט֑הוֹר וִּפַתְּח ָ ֤תּ ָעָלי֙ו ִפּתּוֵּ֣חי ֹח ָ֔תם ֹ֖ק ֶדשׁ ַֽליה ָֽוֹה:
ְוַשְׂמ ָ ֤תּ ֹ
את֙וֹ ַעל־ְפִּ֣תיל ְתֵּ֔כֶלת ְוָה ָ֖יה ַעל־ַהִמְּצ ָ֑נֶפת ֶאל־֥מוּל ְפּ ֵֽני־ַהִמְּצ ֶ֖נֶפת
ִֽיְה ֶֽיהְ :וָה ָי֘ה ַעל־ֵ֣מַצח ַֽאֲהֹר֒ן ְו ָנָ֨שׂא ַֽאֲהֹ֜רן ֶאת־ֲﬠ ֣וֹן ַהֳקּ ָדִ֗שׁים ֲאֶ֤שׁר ַיְק ִ֨דּישׁ֙וּ
ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְלָכל־ַמְתֹּ֖נת ָק ְדֵשׁי ֶ ֑הם ְוָה ָ֤יה ַעל־ִמְצח֙וֹ ָתִּ֔מיד ְל ָר֥צוֹן ָלֶ֖הם ִלְפ ֵ֥ני
שׁשׁ ְוַאְב ֵ֥נט ַֽתֲּﬠֶ֖שׂה ַֽמֲﬠֵ֥שׂה
ת ֶנת ֵ֔שׁשׁ ְוָעִ֖שׂיָת ִמְצ ֶ֣נֶפת ֵ ֑
תּ ַהְכּ ֣ ֹ
ְיה ָֽוֹהְ :וִשַׁבְּצ ָ ֙
ת ַֽתֲּﬠֶ֣שׂה
ֹר ֵֽקםְ :וִלְב ֵ֤ני ַֽאֲהֹר֙ן ַֽתֲּﬠֶ֣שׂה ֻכֳתֹּ֔נת ְוָעִ֥שׂיָת ָלֶ֖הם ַאְבֵנִ֑טים וִּמ ְגָבּעוֹ ֙
ם ֶאת־ַֽאֲהֹ֣רן ָאִ֔חיךָך ְוֶאת־ָבּ ָ֖ניו ִא֑תּוֹ
אָת ֙
ָל ֶ֔הם ְלָכ֖בוֹד וְּלִתְפָֽא ֶרתְ :וִהְלַבְּשׁ ָ ֤תּ ֹ
ם
אָ֖תם ְו ִ ֽכֲהנוּ־ ִֽליַֽ :וֲﬠֵ֤שׂה ָלֶה ֙
א ָ֜תם וִּמֵלּאָ֧ת ֶאת־ ָי ָ֛דם ְוִק ַדְּשָׁ֥תּ ֹ
תּ ֹ
וָּֽמַשְׁח ָ ֙
ִמְכְנֵסי־ ָ֔בד ְלַכ֖סּוֹת ְבַּ֣שׂר ֶע ְרָ֑וה ִמָמְּת ַ֥נ ִים ְוַעד־ ְי ֵר ַ֖כ ִים ִֽיְה ֽיוְּ :וָהיוּ֩ ַעל־ַֽאֲהֹ֨רן
אֶהל מוֵֹ֗עד ֣אוֹ ְב ִגְשָׁ֤תּם ֶאל־ַהִמּ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח ְלָשׁ ֵ֣רת ַבֹּ֔קּ ֶדשׁ
ְוַעל־ָבּ ֜ ָניו ְבֹּבָ֣אם ׀ ֶאל־ ֣ ֹ
ְו ֽל ֹא־ ִיְשׂ֥אוּ ָע ֖וֹן ָו ֵ ֑מתוּ ֻח ַ֥קּת עוֹ ָ֛לם ֖לוֹ וְּל ַז ְר֥עוֹ ַֽאֲח ָֽריוְ :ו ֶ֨זה ַה ָדּ ָ֜בר ֲאֶ֨שׁר ַֽתֲּﬠֶ֥שׂה
אָ֖תם ְלַכֵ֣הן ִ֑לי ְ֠ל ַpקח ַ֣פּר ֶאָ֧חד ֶבּן־ָבּ ָ֛קר ְוֵאיִ֥לם ְשׁ ַ֖נ ִים ְתִּמי ִ ֽמם:
ָל ֶ ֛הם ְלַק ֵ֥דּשׁ ֹ
שֶּׁמן ֹ֥סֶלת
ת ְבּלוֹּ֣לת ַבֶּ֔שֶּׁמן וּ ְרִקי ֵ֥קי ַמ֖צּוֹת ְמֻשִׁ֣חים ַבּ ָ ֑
ְו ֶ֣לֶחם ַמ֗צּוֹת ְוַחֹ֤לּת ַמֹצּ ֙

אָ֖תם ַבּ ָ֑סּל ְו ֶ ֨את־
ם ַעל־ַ֣סל ֶאָ֔חד ְוִהְק ַרְבָ֥תּ ֹ
אָֽתםְ :ו ָֽנַת ָ ֤תּ אוָֹת ֙
ִחִ֖טּים ַֽתֲּﬠֶ֥שׂה ֹ
אֶהל
ַהָ֔פּר ְוֵ֖את ְשׁ ֵ֥ני ָֽהֵאי ִ ֽלםְ :וֶאת־ַֽאֲהֹ֤רן ְוֶאת־ָבּ ָני֙ו ַתְּק ִ֔ריב ֶאל־ ֶ֖פַּתח ֣ ֹ
אָ֖תם ַבָּֽמּ ִיםְ :ו ָֽלַקְחָ֣תּ ֶאת־ַהְבּ ָג ִ֗דים ְוִהְלַבְּשָׁ֤תּ ֶֽאת־ַֽאֲהֹר֙ן ֶאת־
מוֹ ֵ֑ﬠד ְו ָֽרַחְצָ֥תּ ֹ
ת ְמִ֣ﬠיל ָֽהֵאֹ֔פד ְוֶאת־ָֽהֵאֹ֖פד ְוֶאת־ַהֹ֑חֶשׁן ְוָֽאַפ ְדָ֣תּ ֔לוֹ ְבֵּ֖חֶשׁב
תּ ֶנת ְוֵא ֙
ַהֻכּ ֔ ֹ
ָֽהֵאֹֽפדְ :וַשְׂמָ֥תּ ַהִמְּצ ֶ֖נֶפת ַעל־ר ֹא֑שׁוֹ ְו ָֽנַת ָ ֛תּ ֶאת־ ֵ֥נ ֶזר ַהֹ֖קּ ֶדשׁ ַעל־ַהִמְּצ ָֽנֶפת:
אֽתוְֹ :וֶאת־ָבּ ָ֖ניו
תּ ֶאת־ֶ֣שֶׁמן ַהִמְּשָׁ֔חה ְו ָֽיַצְקָ֖תּ ַעל־ר ֹא֑שׁוֹ וָּֽמַשְׁחָ֖תּ ֹ
ְו ָֽלַקְח ָ ֙
ם
א ָ֨תם ַאְב ֜ ֵנט ַֽאֲהֹ֣רן וָּב ֗ ָניו ְוָֽחַבְשׁ ָ ֤תּ ָלֶה ֙
תּ ֹ
ַתּ ְק ִ֑ריב ְוִהְלַבְּשָׁ֖תּם ֻכֳּתֹּֽנתְ :וָֽח ַג ְר ָ ֩
ִמ ְגָבֹּ֔עת ְוָֽה ְיָ֥תה ָל ֶ ֛הם ְכֻּה ָ֖נּה ְלֻח ַ֣קּת עוֹ ָ֑לם וִּמֵלּאָ֥ת ַֽיד־ַֽאֲהֹ֖רן ְו ַיד־ָבּ ָֽניו:
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ְוָסַ֨מךְך ַֽאֲהֹ֧רן וָּב ָ֛ניו ֶאת־ ְי ֵדיֶ֖הם ַעל־
תּ ֶאת־ַהָ֔פּר ִלְפ ֵ֖ני ֣ ֹ
ְוִהְק ַרְב ָ ֙
תּ ִמ ַ֣דּם
אֶהל מוֹ ֵֽﬠדְ :ו ָֽלַקְח ָ ֙
֥ר ֹאשׁ ַה ָֽפּרְ :וָֽשַׁחְטָ֥תּ ֶאת־ַה ָ֖פּר ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ֶ֖פַּתח ֥ ֹ
ַהָ֔פּר ְו ָֽנַת ָ ֛תּה ַעל־ַק ְרֹ֥נת ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ְבֶּאְצָבּ ֶ֑ﬠךָך ְוֶאת־ָכּל־ַה ָ֣דּם ִתְּשֹׁ֔פּךְך ֶאל־ ְי֖סוֹד
ת ַעל־
ַהִמּ ְזֵֽבּ ַחְ :ו ָֽלַקְח ָ֗תּ ֶֽאת־ָכּל־ַהֵ֘חֶל֘ב ַֽהְמַכֶ֣סּה ֶאת־ַה ֶ zקּ ֶר֒ב ְו ֵ ֗את ַהֹיּ ֶ֨ת ֶר ֙
ַהָכּ ֵ֔בד ְוֵא ֙
ת ְשֵׁ֣תּי ַהְכָּל יֹ֔ת ְוֶאת־ַהֵ֖חֶלב ֲאֶ֣שׁר ֲﬠֵלי ֶ ֑הן ְוִהְקַט ְרָ֖תּ ַהִמּ ְזֵֽבָּחה:
ְוֶאת־ְבַּ֤שׂר ַהָפּ֙ר ְוֶאת־ֹע ֣רוֹ ְוֶאת־ִפּ ְר֔שׁוֹ ִתְּשֹׂ֣רף ָבּ ֵ ֔אשׁ ִמ֖חוּץ ַֽלַֽמֲּח ֶ֑נה ַחָ֖טּאת
ֽהוּאְ :וֶאת־ָהַ֥א ִיל ָֽהֶאָ֖חד ִתּ ָ֑קּח ְוָ֨סְמ֜כוּ ַֽאֲהֹ֧רן וָּב ָ֛ניו ֶאת־ ְי ֵדיֶ֖הם ַעל־ ֥ר ֹאשׁ
תּ ֶאת־ ָדּ֔מוֹ ְו ָֽז ַרְקָ֥תּ ַעל־ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ָס ִ ֽביב:
ָהָֽא ִילְ :וָֽשַׁחְטָ֖תּ ֶאת־ָה ָ ֑א ִיל ְו ָֽלַקְח ָ ֙
ְו ֶ ֨את־ָה ַ ֔א ִיל ְתּ ַנֵ֖תּ ַח ִל ְנָת ָ֑חיו ְו ָֽרַחְצ ָ ֤תּ ִק ְרבּ֙וֹ וְּכ ָרָ֔עיו ְו ָֽנַתָ֥תּ ַעל־ ְנָתָ֖חיו ְוַעל־
ר ֹאֽשׁוְֹ :וִהְקַט ְרָ֤תּ ֶאת־ָכּל־ָה ַ ֨א ִיל ֙ ַהִמּ ְז ֵ֔בָּחה ֹע ָ֥לה ֖הוּא ַֽליה ָוֹ֑ה ֵ֣רי ַח ִני֔חוֹ ַח
ִאֶ֥שּׁה ַֽליה ָ֖וֹה ֽהוּאְ :ו ָ֣לַקְח ָ֔תּ ֵ֖את ָהַ֣א ִיל ַהֵשּׁ ִ֑ני ְוָסַ֨מךְך ַֽאֲהֹ֧רן וָּב ָ֛ניו ֶאת־ ְי ֵדיֶ֖הם
א ֶזן
ַעל־ ֥ר ֹאשׁ ָהָֽא ִילְ :וָֽשַׁחְטָ֣תּ ֶאת־ָה ַ ֗א ִיל ְו ָֽלַקְח ָ ֤תּ ִמ ָדּמ֙וֹ ְו ָֽנַת ָ֡תּה ַעל־ְתּנוּ ךְ ֩ך ֨ ֹ
ם ַה ְיָמ ֔ ִנית ְוַעל־ֹ֥בֶּהן ַר ְג ָ֖לם
א ֶזן ָבָּני֙ו ַה ְיָמִ֔נית ְוַעל־ֹ֤בֶּהן ָי ָד ֙
ַֽאֲהֹ֜רן ְוַעל־ְתּ ֨נוּךְך ֤ ֹ
ַה ְיָמ ִ֑נית ְו ָֽז ַרְקָ֧תּ ֶאת־ַה ָ֛דּם ַעל־ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ָס ִ ֽביבְ :ו ָֽלַקְח ָ֞תּ ִמן־ַה ָ֨דּם ֲאֶ֥שׁר ַֽﬠל־
ה ְוִה ֵזּיָ֤ת ַֽﬠל־ַֽאֲהֹר֙ן ְוַעל־ְבּ ָג ָ֔דיו ְוַעל־ָבּ ָ֛ניו ְוַעל־ִבּ ְג ֵ֥די
ַהִמּ ְז ֵ֘בּ ַ֘ח וִּמֶ֣שֶּׁמן ַהִמְּשָׁח ֒
א וְּב ָג ָ֔דיו וָּב ָ֛ניו וִּב ְג ֵ֥די ָב ָ֖ניו ִאֽתּוְֹ :ו ָֽלַקְחָ֣תּ ִמן־ָ֠ה ַpא ִיל
ָב ָ֖ניו ִא֑תּוֹ ְוָק ַ֥דשׁ הוּ ֙
ַהֵ֨חֶלב ְוָֽהַאְל ָ֜יה ְוֶאת־ַהֵ֣חֶלב ׀ ַֽהְמַכֶ֣סּה ֶאת־ַה ֶ ֗קּ ֶרב ְו ֵ ֨את ֹי ֶ ֤ת ֶרת ַהָכֵּב֙ד ְוֵ֣את
׀ ְשֵׁ֣תּי ַהְכָּל יֹ֗ת ְוֶאת־ַהֵ֨חֶל֙ב ֲאֶ֣שׁר ֲﬠֵלי ֶ֔הן ְוֵ֖את ֣שׁוֹק ַה ָיִּ֑מין ִ֛כּי ֵ֥איל ִמֻלִּ֖אים

שֶׁמן ַאַ֖חת ְו ָר ִ֣קיק ֶא ָ֑חד ִמַסּל ֙ ַהַמּ֔צּוֹת
ֽהוּאְ :וִכַ֨כּר ֶ֜לֶחם ַאַ֗חת ְוַחַ֨לּת ֶ֥לֶחם ֶ ֛
א ָ ֛תם
ֲאֶ֖שׁר ִלְפ ֵ֑ני ְיה ָֽוֹהְ :וַשְׂמָ֣תּ ַהֹ֔כּל ַ֚ﬠל ַכּ ֵ֣פּי ַֽאֲהֹ֔רן ְו ַ֖ﬠל ַכּ ֵ֣פּי ָב ָ֑ניו ְוֵֽה ַנְפָ֥תּ ֹ
ם ִמ ָיּ ָ֔דם ְוִהְקַט ְרָ֥תּ ַהִמּ ְזֵ֖בָּחה ַעל־ָֽהֹע ָ֑לה
אָת ֙
ְתּנוּ ָ֖פה ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהְ :ו ָֽלַקְח ָ ֤תּ ֹ
ה ָ֔וה ִאֶ֥שּׁה ֖הוּא ַֽליה ָֽוֹהְ :ו ָֽלַקְחָ֣תּ ֶאת־ֶֽהָח ֶ֗זה ֵמֵ֤איל
ְל ֵ֤רי ַח ִני֨חוֹ ַ֙ח ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
א֛תוֹ ְתּנוּ ָ֖פה ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ְוָה ָ֥יה ְל֖ךָך ְלָמ ָֽנה:
ם ֲאֶ֣שׁר ְלַֽאֲהֹ֔רן ְוֵֽה ַנְפָ֥תּ ֹ
ַהִמֻּלִּאי ֙
ת ֣שׁוֹק ַהְתּרוָּ֔מה ֲאֶ֥שׁר הוּ ַ֖נ ף ַֽוֲאֶ֣שׁר הוּ ָ֑רם
ְוִק ַדְּשׁ ָ֞תּ ֵ֣את ׀ ֲח ֵ֣זה ַהְתּנוָּ֗פה ְוֵא ֙
ה ְלַֽאֲהֹ֨רן וְּלָבָ֜ניו ְלָחק־
ֵמֵאיל ֙ ַהִמֻּלּ ִ ֔אים ֵֽמֲאֶ֥שׁר ְלַֽאֲהֹ֖רן וֵּֽמֲאֶ֥שׁר ְלָב ָֽניוְ :וָה ָי ֩
עוָֹ֗לם ֵמֵא ֙
ת ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ֥כּי ְתרוָּ֖מה ֑הוּא וְּתרוָּ֞מה ִיְה ֶ֨יה ֵמֵ֤את ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙
שׁ ֲאֶ֣שׁר ְלַֽאֲהֹ֔רן ִיְה ֥יוּ ְלָב ָ֖ניו
ִמ ִזְּבֵ֣חי ַשְׁלֵמי ֶ֔הם ְתּ ֽרוָּמָ֖תם ַֽליה ָֽוֹה :וִּב ְג ֵ֤די ַהֹ֨קּ ֶד ֙
ַֽאֲח ָ֑ריו ְלָמְשָׁ֣חה ָב ֶ֔הם וְּלַמֵלּא־ ָ֖בם ֶאת־ ָי ָֽדםִ :שְׁב ַ֣ﬠת ָיִ֗מים ִיְלָבָּ֧שׁם ַהֹכּ ֵ ֛הן
אֶהל מוֹ ֵ֖ﬠד ְלָשׁ ֵ֥רת ַבֹּֽקּ ֶדשְׁ :ו ֵ ֛את ֵ֥איל
ַתְּחָ֖תּיו ִמָבּ ָ֑ניו ֲאֶ֥שׁר ָי ֛ב ֹא ֶאל־ ֥ ֹ
ַהִמֻּלִּ֖אים ִתּ ָ֑קּח וִּבַשְּׁלָ֥תּ ֶאת־ְבָּשׂ ֖רוֹ ְבָּמֹ֥קם ָקֹֽדשְׁ :וָאַ֨כל ַֽאֲהֹ֤רן וָּב ָני֙ו ֶאת־
ם ֲאֶ֣שׁר
אָת ֙
אֶהל מוֹ ֵֽﬠדְ :וָֽאְכ֤לוּ ֹ
ְבַּ֣שׂר ָה ַ ֔א ִיל ְוֶאת־ַה ֶ֖לֶּחם ֲאֶ֣שׁר ַבּ ָ֑סּל ֶ֖פַּתח ֥ ֹ
א ָ ֑תם ְו ָ֥ז ר ל ֹא־י ֹא ַ֖כל ִכּי־ֹ֥ק ֶדשׁ ֵֽהםְ :וִאם־
ֻכּ ַ֣פּר ָבּ ֶ֔הם ְלַמ ֵ֥לּא ֶאת־ ָי ָ֖דם ְלַק ֵ֣דּשׁ ֹ
ִי ָוּ ֵ֞תר ִמְבַּ֧שׂר ַהִמֻּלִּ֛אים וִּמן־ַה ֶ֖לֶּחם ַעד־ַהֹ֑בֶּקר ְוָֽשׂ ַרְפ ָ ֤תּ ֶאת־ַהנּוָֹת֙ר ָבּ ֵ ֔אשׁ
֥ל ֹא ֵֽיָא ֵ֖כל ִכּי־ֹ֥ק ֶדשׁ ֽהוּאְ :וָעִ֜שׂיָת ְלַֽאֲהֹ֤רן וְּלָב ָני֙ו ָ֔כָּכה ְכֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ִצ ִ֖וּיִתי
ם ַעל־ַהִכֻּפּ ִ֔רים
א ָ ֑תָכה ִשְׁב ַ֥ﬠת ָיִ֖מים ְתַּמ ֵ֥לּא ָי ָֽדם :וַּ֨פר ַחָ֜טּאת ַֽתֲּﬠֶ֤שׂה ַליּוֹ ֙
ֹ
א֖תוֹ ְלַק ְדּֽשׁוִֹ :שְׁב ַ֣ﬠת ָיִ֗מים
ת ַעל־ַהִמּ ְז ֵ֔בּ ַח ְבַּכֶפּ ְר֖ךָך ָע ָ֑ליו וָּֽמַשְׁחָ֥תּ ֹ
ְוִחֵטּא ָ ֙
א֑תוֹ ְוָה ָ֤יה ַהִמּ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח ֹ֣ק ֶדשׁ ָֽק ָדִ֔שׁים ָכּל־ַהֹנּ ֵ֥ג ַע
ְתַּכֵפּ֙ר ַעל־ַהִמּ ְז ֵ֔בּ ַח ְוִק ַדְּשָׁ֖תּ ֹ
ַבִּמּ ְזֵ֖בּ ַח ִיְק ָֽדּשְׁ :ו ֶ֕זה ֲאֶ֥שׁר ַֽתֲּﬠֶ֖שׂה ַעל־ַהִמּ ְז ֵ֑בּ ַח ְכָּבִ֧שׂים ְבּ ֵֽני־ָשׁ ָ֛נה ְשׁ ַ֥נ ִים ַל ֖יּוֹם
ת ַה ֶ֣כֶּבשׂ ַהֵשּׁ ֔ ִני ַֽתֲּﬠֶ֖שׂה ֵ֥בּין
ָתּ ִ ֽמידֶ :את־ַה ֶ֥כֶּבשׂ ָֽהֶאָ֖חד ַֽתֲּﬠֶ֣שׂה ַבֹ֑בֶּקר ְוֵא ֙
ת ֶ֣רַבע ַה ִ֔הין ְו ֕ ֵנֶסךְך ְרִביִ֥ﬠת ַהִ֖הין
ָֽהַע ְרָֽבּ ִיםְ :וִעָשֹּׂ֨רן ֹ֜סֶלת ָבּ֨לוּל ְבֶּ֤שֶׁמן ָכִּתי ֙
ת ַה ֶ֣כֶּבשׂ ַהֵשּׁ ֔ ִני ַֽתֲּﬠֶ֖שׂה ֵ֣בּין ָֽהַע ְר ָ֑בּ ִים ְכִּמ ְנַ֨חת ַהֹ֤בֶּקר
ָ֑י ִין ַל ֶ֖כֶּבשׂ ָֽהֶאָֽחדְ :וֵא ֙
הּ ַֽתֲּﬠֶשׂה־ָ֔לּהּ ְל ֵ֣רי ַח ִניֹ֔ח ַח ִאֶ֖שּׁה ַֽליה ָֽוֹהֹ :ע ַ֤לת ָתִּמי֙ד ְלֹדֹ֣רֵתיֶ֔כם ֶ֥פַּתח
וְּכ ִנְסָכּ ֙
ם ָ֔שָׁמּה ְל ַדֵ֥בּר ֵא ֶ֖ליךָך ָֽשׁםְ :וֹֽנַע ְדִ֥תּי
אֶהל־מוֹ ֵ֖ﬠד ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ֲאֶ֨שׁר ִא ָוּ ֵ֤ﬠד ָלֶכ ֙
ֹֽ
אֶהל מוֹ ֵ֖ﬠד ְוֶאת־ַהִמּ ְז ֵ֑בּ ַח
ָ֖שָׁמּה ִלְב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְו ִנְק ַ֖דּשׁ ִבְּכֹב ִֽדיְ :וִק ַדְּשִׁ֛תּי ֶאת־ ֥ ֹ

ְוֶאת־ַֽאֲהֹ֧רן ְוֶאת־ָבּ ָ֛ניו ֲאַק ֵ֖דּשׁ ְלַכֵ֥הן ִ ֽליְ :וָ֣שַׁכ ְנ ִ֔תּי ְבּ֖תוֹךְך ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוָה ִ֥ייִתי
א ָ ֛תם ֵמֶ֥א ֶרץ
ה ֱאֹ֣לֵהי ֶ֔הם ֲאֶ֨שׁר הוֵֹ֧צאִתי ֹ
ָלֶ֖הם ֵֽלאֹל ִ ֽהיםְ :ו ָֽי ְד֗עוּ ִ֣כּי ֲא ִ֤ני ְיה ָוֹ ֙
ִמְצ ַ֖ר ִים ְלָשְׁכִ֣ני ְבתוֹ ָ֑כם ֲאִ֖ני ְיה ָ֥וֹה ֱאֹֽלֵהיֶֽהםְ :וָעִ֥שׂיָת ִמ ְזֵ֖בּ ַח ִמְקַ֣טר ְקֹ֑ט ֶרת
אֽתוַֹ :אָ֨מּה ָא ְר֜כּוֹ ְוַאָ֤מּה ָרְחבּ֙וֹ ָר֣בוּ ַע ִֽיְה ֶ֔יה ְוַאָמַּ֖ת ִים
ֲﬠֵ֥צי ִשִׁ֖טּים ַֽתֲּﬠֶ֥שׂה ֹ
א֜תוֹ ָזָ֣הב ָט֗הוֹר ֶאת־ ַגּ ֧גּוֹ ְוֶאת־ ִֽקיֹר ָ ֛תיו ָסִ֖ביב
ת ֹ
ֹֽקָמ֑תוֹ ִמֶ֖מּנּוּ ַק ְרֹנָֽתיוְ :וִצִפּי ָ ֙
ְוֶאת־ַק ְרֹנ ָ ֑תיו ְוָעִ֥שׂיָת ֛לּוֹ ֵ֥ז ר ָזָ֖הב ָס ִ ֽביב :וְּשֵׁתּי֩ ַטְבֹּ֨עת ָז ָ֜הב ַֽתֲּﬠֶשׂה־֣לּוֹ ׀
ה ְלָבִ֣תּים ְלַב ִ֔דּים
ִמַ֣תַּחת ְל ֵז֗רוֹ ַ֚ﬠל ְשֵׁ֣תּי ַצְלֹע ָ֔תיו ַֽתֲּﬠֶ֖שׂה ַעל־ְשׁ ֵ֣ני ִצ ָ֑דּיו ְוָה ָי ֙
אָ֖תם ָזָֽהב:
א֖תוֹ ָבֵּֽהָמּהְ :וָעִ֥שׂיָת ֶאת־ַהַבּ ִ֖דּים ֲﬠֵ֣צי ִשִׁ֑טּים ְוִצִפּיָ֥ת ֹ
ָלֵ֥שׂאת ֹ
את֙וֹ ִלְפ ֵ֣ני ַהָפֹּ֔רֶכת ֲאֶ֖שׁר ַעל־ֲאֹ֣רן ָֽהֵע ֻ֑דת ִלְפ ֵ֣ני ַהַכֹּ֗פּ ֶרת ֲאֶשׁ֙ר ַעל־
ְו ָֽנַת ָ ֤תּה ֹ
שׁר ִא ָוּ ֵ֥ﬠד ְל֖ךָך ָֽשָׁמּהְ :וִהְקִ֥טיר ָע ָ֛ליו ַֽאֲהֹ֖רן ְקֹ֣ט ֶרת ַסִ֑מּים ַבֹּ֣בֶּקר
ָ֣הֵע ֻ֔דת ֲא ֶ ֛
ַבֹּ֗בֶּקר ְבֵּֽהיִטי֛בוֹ ֶאת־ַה ֵנֹּ֖רת ַיְקִטי ֶֽר ָנּה :וְּבַֽהֲﬠֹ֨לת ַֽאֲהֹ֧רן ֶאת־ַה ֵנֹּ֛רת ֵ֥בּין
ָֽהַע ְרַ֖בּ ִים ַיְקִטי ֶ֑ר ָנּה ְקֹ֧ט ֶרת ָתִּ֛מיד ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָ֖וֹה ְלֹדֹֽרֵתי ֶֽכם :ל ֹא־ַֽתֲﬠ֥לוּ ָע ָ֛ליו
ְקֹ֥ט ֶרת ָז ָ֖רה ְוֹע ָ֣לה וִּמ ְנ ָ֑חה ְו ֕ ֵנֶסךְך ֥ל ֹא ִתְסּ֖כוּ ָע ָֽליוְ :וִכ ֶ֤פּר ַֽאֲהֹר֙ן ַעל־ַק ְרֹנ ָ֔תיו
ה ְיַכ ֵ֤פּר ָעָלי֙ו ְלֹדֹ֣רֵתיֶ֔כם
ַאַ֖חת ַבָּשּׁ ָ֑נה ִמ ַ֞דּם ַחַ֣טּאת ַהִכֻּפּ ִ֗רים ַא ַ֤חת ַבָּשּׁ ָנ ֙
ה ָ֖וה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרִ֣ :כּי ִתָ֞שּׂא ֶאת־
ֹֽק ֶדשׁ־ ָֽק ָדִ֥שׁים ֖הוּא ַֽליה ָֽוֹהַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְי ֹ
א ָ ֑תם
ם ְו ֨ ָנְת ֜נוּ ִ֣אישׁ ֹ֧כֶּפר ַנְפ֛שׁוֹ ַֽליה ָ֖וֹה ִבְּפֹ֣קד ֹ
֥ר ֹאשׁ ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵא֘ל ִלְפ ֻֽק ֵדיֶה ֒
אָֽתםֶ֣ :זה ׀ ִיְתּ ֗נוּ ָכּל־ָֽהֹעֵב֙ר ַעל־ַהְפֻּק ִ֔דים
ְול ֹא־ ִֽיְה ֶ֥יה ָב ֶ ֛הם ֶ֖נ ֶגף ִבְּפֹ֥קד ֹ
ה ַהֶ֔שֶּׁקל ַֽמֲחִ֣צית ַהֶ֔שֶּׁקל ְתּרוָּ֖מה
ַֽמֲחִ֥צית ַהֶ֖שֶּׁקל ְבֶּ֣שֶׁקל ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ֶעְשׂ ִ֤רים ֵגּ ָר ֙
ה ָֽוהֹ֗ :כּל ָֽהֹעֵב֙ר ַעל־ַהְפֻּק ִ֔דים ִמ ֶ֛בּן ֶעְשׂ ִ֥רים ָשׁ ָ֖נה ָו ָ ֑מְעָלה ִיֵ֖תּן ְתּרוַּ֥מת
ַֽלי ֹ
ת ֶאת־
שֶּׁקל ָלֵת ֙
ְיה ָֽוֹהֶֽ :הָעִ֣שׁיר ֽל ֹא־ ַי ְר ֶ֗בּה ְוַה ַדּל ֙ ֣ל ֹא ַיְמִ֔עיט ִ ֽמַֽמֲּחִ֖צית ַה ָ ֑
ת ְבּ ֵ֣ני
שֵׁתי ֶֽכםְ :ו ָֽלַקְח ָ֞תּ ֶאת־ ֶ֣כֶּסף ַהִכֻּפּ ִ֗רים ֵמֵא ֙
ה ָ֔וה ְלַכ ֵ֖פּר ַעל־ ַנְפ ֽ ֹ
ְתּרוַּ֣מת ְי ֹ
ה ִלְב ֨ ֵני ִיְשׂ ָרֵ֤אל ְל ִזָכּרוֹ֙ן ִלְפ ֵ֣ני
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ְוָה ָי ֩
א֔תוֹ ַעל־ֲﬠֹב ַ֖דת ֣ ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְו ָֽנַתָ֣תּ ֹ
ה ָ֖וה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרְ :וָעִ֜שׂיָת ִכּ ֥יּוֹר
שֵׁתי ֶֽכםַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְי ֹ
ה ָ֔וה ְלַכ ֵ֖פּר ַעל־ ַנְפ ֽ ֹ
ְי ֹ
אֶהל מוֵֹע֙ד וֵּ֣בין ַהִמּ ְז ֵ֔בּ ַח ְו ָֽנַתָ֥תּ
א֗תוֹ ֵֽבּין־ ֤ ֹ
ְנֹ֛חֶשׁת ְוַכ֥נּוֹ ְנֹ֖חֶשׁת ְל ָרְח ָ֑צה ְו ָֽנַתָ֣תּ ֹ
ָ֖שָׁמּה ָֽמ ִיםְ :ו ָֽרֲח֛צוּ ַֽאֲהֹ֥רן וָּב ָ֖ניו ִמ ֶ ֑מּנּוּ ֶאת־ ְי ֵדיֶ֖הם ְוֶאת־ ַר ְגֵליֶֽהםְ :בֹּב ָ ֞אם
אֶהל מוֹ ֵ֛ﬠד ִי ְרֲחצוּ־ַ֖מ ִים ְו ֣ל ֹא ָי ֻ ֑מתוּ ֣אוֹ ְב ִגְשָׁ֤תּם ֶאל־ַהִמּ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח ְלָשׁ ֵ֔רת
ֶאל־ ֧ ֹ

ְלַהְקִ֥טיר ִאֶ֖שּׁה ַֽליה ָֽוֹהְ :ו ָֽרֲח֛צוּ ְי ֵדיֶ֥הם ְו ַר ְגֵליֶ֖הם ְו ֣ל ֹא ָי ֻ ֑מתוּ ְוָֽה ְי ָ֨תה ָלֶ֧הם
ה ָ֖וה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרְ :וַאָ֣תּה ַקח־
ָחק־עוֹ ָ֛לם ֥לוֹ וְּל ַז ְר֖עוֹ ְלֹֽדֹרָֽתםַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְי ֹ
שׁ ָמר־ ְדּרוֹ֙ר ֲחֵ֣משׁ ֵמ֔אוֹת ְוִק ְנָּמן־ֶ֥בֶּשׂם ַֽמֲחִצי֖תוֹ ֲחִמִ֣שּׁים
ְל֘ךָך ְבָּשִׂ֣מים ר ֹא ֒
וָּמא ָ ֑ת ִים וְּק ֵנה־ֹ֖בֶשׂם ֲחִמִ֥שּׁים וָּמאָֽת ִיםְ :וִק ָ֕דּה ֲחֵ֥משׁ ֵמ֖אוֹת ְבֶּ֣שֶׁקל ַהֹ֑קּ ֶדשׁ
א֗תוֹ ֶ֚שֶׁמן ִמְשַׁחת־ֹ֔ק ֶדשׁ ֹ֥רַקח ִמ ְר ַ֖קַחת ַֽמֲﬠֵ֣שׂה ֹר ֵ֑ק ַח
ְוֶ֥שֶׁמן ַ֖ז ִית ִ ֽהיןְ :וָעִ֣שׂיָת ֹ
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ְוֵ֖את ֲא ֥רוֹן ָֽהֵע ֻֽדת:
ֶ֥שֶׁמן ִמְשַׁחת־ֹ֖ק ֶדשׁ ִֽיְה ֶֽיה :וָּֽמַשְׁחָ֥תּ ֖בוֹ ֶאת־ ֣ ֹ
ְוֶאת־ַהֻשְּׁלָח֙ן ְוֶאת־ָכּל־ֵכָּ֔ליו ְוֶאת־ַהְמֹּנ ָ֖רה ְוֶאת־ֵכּ ֶ֑ליָה ְוֵ֖את ִמ ְזַ֥בּח ַהְקֹּֽט ֶרת:
א ָ֔תם ְוָה ֖יוּ
ְוֶאת־ִמ ְזַ֥בּח ָֽהֹע ָ֖לה ְוֶאת־ָכּל־ֵכּ ָ֑ליו ְוֶאת־ַהִכּ ֖יֹּר ְוֶאת־ַכּ ֽנּוְֹ :וִק ַדְּשָׁ֣תּ ֹ
שׁח
ֹ֣ק ֶדשׁ ָֽק ָדִ֑שׁים ָכּל־ַהֹנּ ֵ֥ג ַע ָבֶּ֖הם ִיְק ָֽדּשְׁ :וֶאת־ַֽאֲהֹ֥רן ְוֶאת־ָבּ ָ֖ניו ִתְּמ ָ ֑
אָ֖תם ְלַכֵ֥הן ִ ֽליְ :וֶאל־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְתּ ַדֵ֣בּר ֵלאֹ֑מר ֶ֠שֶׁמן ִמְשַׁחת־ֹ֨ק ֶדשׁ
ְוִק ַדְּשָׁ֥תּ ֹ
ם ֣ל ֹא ִייָ֔סךְך ֨וְּבַמְתֻכּ ְנ֔תּוֹ ֥ל ֹא ַֽתֲﬠ֖שׂוּ
ִיְה ֶ֥יה ֶ֛זה ִ֖לי ְלֹדֹֽרֵתי ֶֽכםַ :על־ְבַּ֤שׂר ָא ָד ֙
ָכֹּ֑מהוּ ֹ֣ק ֶדשׁ ֔הוּא ֹ֖ק ֶדשׁ ִיְה ֶ֥יה ָל ֶֽכםִ֚ :אישׁ ֲאֶ֣שׁר ִי ְר ַ֣קח ָכֹּ֔מהוּ ַֽוֲאֶ֥שׁר ִי ֵ ֛תּן ִמֶ֖מּנּוּ
ת
ה ָ֨וה ֶאל־ֹמֶ֜שׁה ַקח־ְל ךָ֣ך ַסִ֗מּים ָנ ָ֤טף ׀ וְּשֵׁ֨חֶל ֙
ַעל־ָ֑ז ר ְו ִנְכ ַ֖רת ֵֽמַעָֽמּיוַ :ו rיּ ֹאֶמ֩ר ְי ֹ
הּ ְקֹ֔ט ֶרת ֹ֖רַקח
אָת ֙
ְוֶחְלְבּ ֔ ָנה ַסִ֖מּים וְּלֹב ָ֣נה ַז ָ֑כּה ַ֥בּד ְבַּ֖בד ִֽיְה ֶֽיהְ :וָעִ֤שׂיָת ֹ
ק ְו ָֽנַת ָ֨תּה ִמֶ֜מּ ָנּה ִלְפ ֵ֤ני
ַֽמֲﬠֵ֣שׂה רוֹ ֵ֑ק ַח ְמֻמ ָ֖לּח ָט֥הוֹר ֹֽק ֶדשְׁ :וָֽשַׁחְקָ֣תּ ִמֶ֘מּ ָנּ֘ה ָה ֵד ֒
שָׁמּה ֹ֥ק ֶדשׁ ָֽק ָדִ֖שׁים ִתְּה ֶ֥יה ָל ֶֽכם:
שׁר ִא ָוּ ֵ֥ﬠד ְל֖ךָך ָ ֑
אֶהל מוֵֹ֔עד ֲא ֶ ֛
ת ְבּ ֣ ֹ
ָֽהֵע ֻד ֙
ת ֲאֶ֣שׁר ַֽתֲּﬠֶ֔שׂה ְבַּ֨מְתֻכּ ְנ ָ֔תּהּ ֥ל ֹא ַֽתֲﬠ֖שׂוּ ָל ֶ֑כם ֹ֛ק ֶדשׁ ִתְּה ֶ֥יה ְל֖ךָך ַֽליה ָֽוֹה:
ְוַהְקֹּ֨ט ֶר ֙
ִ֛אישׁ ֲאֶשׁר־ ַֽיֲﬠֶ֥שׂה ָכ֖מוָֹה ְלָה ִ֣רי ַח ָ֑בּהּ ְו ִנְכ ַ֖רת ֵֽמַעָֽמּיוַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה
שׁם ְבַּצְל ֵ ֛אל ֶבּן־אוּ ִ֥רי ֶבן־֖חוּר ְלַמֵ֥טּה ְיהוּ ָֽדהָֽ :וֲאַמ ֵ֥לּא
ֵלּאֹֽמרְ :רֵ֖אה ָק ָ֣ראִתי ְב ֵ ֑
שׁב
א֖תוֹ ֣רוּ ַח ֱאֹלִ֑הים ְבָּחְכ ָ ֛מה וִּבְתבוּ ָ֥נה וְּב ַ֖דַעת וְּבָכל־ְמָלא ָֽכהַ :לְח ֖ ֹ
ֹ
ַֽמֲחָשֹׁ֑בת ַֽלֲﬠ֛שׂוֹת ַבּ ָזָּ֥הב וַּב ֶ֖כֶּסף וַּב ְנֹּֽחֶשׁת :וַּֽבֲחֹ֥רֶשׁת ֶ ֛אֶבן ְלַמ ֖לּ ֹאת וַּֽבֲחֹ֣רֶשׁת
ֵ֑ﬠץ ַֽלֲﬠ֖שׂוֹת ְבָּכל־ְמָלא ָֽכהַֽ :וֲא ֞ ִני ִה ֵ֧נּה ָנַ֣תִתּי ִא֗תּוֹ ֵ֣את ָֽאֳהִלי ָ ֞אב ֶבּן־ֲא ִ ֽחיָסָמ ךְ ֙ך
ְלַמֵטּה־ ָ֔דן וְּב ֵ֥לב ָכּל־ֲחַכם־ ֵ֖לב ָנַ֣תִתּי ָחְכ ָ ֑מה ְוָע֕שׂוּ ֵ֖את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ִצ ִוּי ִ ֽתךָך:
אֶהל מוֵֹ֗עד ְוֶאת־ָֽהָאֹר֙ן ָֽלֵע ֻ֔דת ְוֶאת־ַהַכֹּ֖פּ ֶרת ֲאֶ֣שׁר ָע ָ֑ליו ְוֵ֖את ָכּל־
ֵ֣את ׀ ֣ ֹ
ה ָ֖רה ְוֶאת־ָכּל־ֵכּ ֶ֑ליָה
אֶהלְ :וֶאת־ַהֻשְּׁלָח֙ן ְוֶאת־ֵכָּ֔ליו ְוֶאת־ַהְמֹּנ ָ֥רה ַהְטּ ֹ
ְכּ ֵ֥לי ָה ֽ ֹ
ְוֵ֖את ִמ ְזַ֥בּח ַהְקֹּֽט ֶרתְ :וֶאת־ִמ ְזַ֥בּח ָֽהֹע ָ֖לה ְוֶאת־ָכּל־ֵכּ ָ֑ליו ְוֶאת־ַהִכּ ֖יּוֹר ְוֶאת־

שׁ ְלַֽאֲהֹ֣רן ַהֹכּ ֵ֔הן ְוֶאת־ִבּ ְג ֵ֥די ָב ָ֖ניו
ַכּ ֽנּוְֹ :וֵ֖את ִבּ ְג ֵ֣די ַהְשּׂ ָ֑רד ְוֶאת־ִבּ ְג ֵ֤די ַהֹ֨קּ ֶד ֙
ְלַכֵֽהןְ :ו ֵ ֨את ֶ֧שֶׁמן ַהִמְּשׁ ָ֛חה ְוֶאת־ְקֹ֥ט ֶרת ַהַסִּ֖מּים ַלֹ֑קּ ֶדשׁ ְכֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ִצ ִוּיִ֖תךָך
ה ָ֖וה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרְ :וַא ָ֞תּה ַדּ ֵ֨בּר ֶאל־ְבּ ֵ֤ני ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֵלאֹ֔מר
ַֽיֲﬠֽשׂוַּ :ו ֥יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ם ְלֹדֹ֣רֵתיֶ֔כם ָל ַ֕דַעת ִ֛כּי
תַ֖תי ִתְּשֹׁ֑מרוּ ִכּי֩ ֨אוֹת ִ֜הוא ֵבּי ִ֤ני וֵּֽבי ֵניֶכ ֙
ַ֥אךְך ֶאת־ַשְׁבּ ֹ
ה
ם ֶאת־ַהַשּׁ ָ֔בּת ִ֛כּי ֹ֥ק ֶדשׁ ִ֖הוא ָל ֶ֑כם ְמַֽחְלֶ֨לי ָ ֙
ֲא ִ֥ני ְיה ָ֖וֹה ְמַק ִדְּשׁ ֶֽכם :וְּשַׁמ ְרֶתּ ֙
הּ ְמָלאָ֔כה ְוִנְכ ְר ָ ֛תה ַה ֶ֥נֶּפשׁ ַהִ֖הוא ִמ ֶ֥קּ ֶרב ַעֶֽמּיָה:
֣מוֹת יוָּ֔מת ִ֗כּי ָכּל־ָֽהֹעֶ֥שׂה ָב ֙
ה וַּב ֣יּוֹם ַהְשִּׁביִ֗עי ַשַׁ֧בּת ַשָׁבּ֛תוֹן ֹ֖ק ֶדשׁ ַֽליה ָוֹ֑ה ָכּל־
ֵ֣שֶׁשׁת ָיִמי֘ם ֵֽיָעֶ֣שׂה ְמָלאָכ ֒
ָֽהֹעֶ֧שׂה ְמָלא ָ֛כה ְבּ ֥יוֹם ַהַשָּׁ֖בּת ֥מוֹת יוָּֽמתְ :וָֽשְׁמ ֥רוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֶאת־ַהַשּׁ ָ֑בּת
ַֽלֲﬠ֧שׂוֹת ֶאת־ַהַשּׁ ָ֛בּת ְלֹֽדֹרָ֖תם ְבּ ִ֥רית עוֹ ָֽלםֵ :בּי ֗ ִני וֵּבי֙ן ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֥אוֹת ִ֖הוא
ם
ה ֶאת־ַהָשַּׁ֣מ ִים ְוֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ וַּביּוֹ ֙
ְלֹע ָ֑לם ִכּי־ֵ֣שֶׁשׁת ָיִ֗מים ָעָ֤שׂה ְיה ָוֹ ֙
ַהְשִּׁביִ֔עי ָשַׁ֖בת ַו ִיּ ָנּ ַֽפשַׁ :ו ִיֵּ֣תּן ֶאל־ֹמֶ֗שׁה ְכַּכֹלּת֙וֹ ְל ַד ֵ֤בּר ִאתּ֙וֹ ְבַּ֣הר ִסי ֔ ַני ְשׁ ֵ֖ני
ֻלֹ֣חת ָֽהֵע ֻ֑דת ֻלֹ֣חת ֶ ֔אֶבן ְכֻּתִ֖בים ְבֶּאְצַ֥בּע ֱאֹל ִ ֽהיםַ :ו ַ֣יּ ְרא ָהָ֔עם ִ ֽכּי־ֹבֵ֥שׁשׁ ֹמֶ֖שׁה
ָל ֶ֣ר ֶדת ִמן־ָה ָ ֑הר ַו ִיָּקּ ֵ֨הל ָהָ֜עם ַֽﬠל־ַֽאֲהֹ֗רן ַו ֽיּ ֹאְמ ֤רוּ ֵאָלי֙ו ֣קוּם ׀ ֲﬠֵשׂה־ ָ֣לנוּ
ֱאֹל ִ֗הים ֲאֶ֤שׁר ֵֽיְלכ֙וּ ְלָפ ֔ ֵנינוּ ִכּי־ ֶ֣זה ׀ ֹמֶ֣שׁה ָה ִ ֗אישׁ ֲאֶ֤שׁר ֶֽהֱﬠָ֨לנ֙וּ ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים
ם ַֽאֲהֹ֔רן ָֽפּ ְרק֙וּ ִנ ְזֵ֣מי ַה ָזּ ָ֔הב ֲאֶשׁ֙ר ְבָּא ְז ֵ֣ני
֥ל ֹא ָי ַ֖דְענוּ ֶמה־ָ֥ה ָיה ֽלוַֹ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֲאֵלֶה ֙
ְנֵשׁיֶ֔כם ְבּ ֵני ֶ֖כם וְּבֹֽנֵתי ֶ֑כם ְוָהִ֖ביאוּ ֵא ָֽליַ :ו ִֽיְּת ָֽפּ ְרק֙וּ ָכּל־ָהָ֔עם ֶאת־ ִנ ְזֵ֥מי ַה ָזָּ֖הב
את֙וֹ ַבֶּ֔ח ֶרט ַֽו ַֽיֲּﬠֵ֖שׂהוּ
ֲאֶ֣שׁר ְבָּא ְז ֵני ֶ ֑הם ַו ָיִּ֖ביאוּ ֶֽאל־ַֽאֲהֹֽרןַ :ו ִיּ ַ֣קּח ִמ ָיּ ָ֗דם ַו ָ֤יַּצר ֹ
ֵ֣ﬠ ֶגל ַמֵסּ ָ֑כה ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ֵ֤אֶלּה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲאֶ֥שׁר ֶֽהֱﬠ֖לוּךָך ֵמֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִים:
ַו ַ֣יּ ְרא ַֽאֲהֹ֔רן ַו ִ֥יֶּבן ִמ ְזֵ֖בּ ַח ְלָפ ָ֑ניו ַו ִיּ ְק ָ֤רא ַֽאֲהֹר֙ן ַויּ ֹאַ֔מר ַ֥חג ַֽליה ָ֖וֹה ָמָֽחר:
ם ֶֽלֱאֹ֣כל ְוָשׁ֔תוֹ ַו ָיּ ֻ֖קמוּ
ַו ַיְּשִׁ֨כּימ֙וּ ִ ֽמָ֣מֳּח ָ֔רת ַו ַֽיֲּﬠ֣לוּ ֹעֹ֔לת ַו ַיּ ִ֖גּשׁוּ ְשָׁלִ֑מים ַו ֵ֤יֶּשׁב ָהָע ֙
שׁה ֶלךְך־ ֵ֕רד ִ֚כּי ִשֵׁ֣חת ַעְמּ֔ךָך ֲאֶ֥שׁר ֶֽהֱﬠ ֵ֖ליָת ֵמֶ֥א ֶרץ
ה ָ֖וה ֶאל־ֹמ ֶ ֑
ְלַצֵֽחקַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְי ֹ
ִמְצ ָֽר ִיםָ֣ :סרוּ ַמ ֵ֗הר ִמן־ַה ֶ֨דּ ֶר ךְ ֙ך ֲאֶ֣שׁר ִצ ִוּי ִ֔תם ָע֣שׂוּ ָל ֶ֔הם ֵ֖ﬠ ֶגל ַמֵסּ ָ֑כה ַו ִיְּשַֽׁתֲּחווּ־
ל֙וֹ ַו ִיּ ְזְבּחוּ־֔לוֹ ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ֵ֤אֶלּה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲאֶ֥שׁר ֶֽהֱﬠ֖לוּךָך ֵמֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִים:
שׁה ָר ִ ֨איִת֙י ֶאת־ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֔זּה ְוִה ֵ֥נּה ַעם־ְקֵשׁה־ֹ֖ע ֶרף ֽהוּא:
ה ָ֖וה ֶאל־ֹמ ֶ ֑
ַו ֥יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ה ַה ִ֣נּיָחה ִ֔לּי ְו ִֽיַחר־ַאִ֥פּי ָבֶ֖הם ַֽוֲאַכ ֵ֑לּם ְוֶֽאֱﬠֶ֥שׂה ֽאוְֹת֖ךָך ְל֥גוֹי ָגּ ֽדוֹלַ :ו ְיַ֣חל
ְוַעָתּ ֙
ה ֶֽיֱח ֶ֤רה ַאְפּ ךָ ֙ך ְבַּעֶ֔מּךָך ֲאֶ֤שׁר
ֹמֶ֔שׁה ֶאת־ְפּ ֵ֖ני ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ָ ֑היו ַו ֗יּ ֹאֶמר ָלָ֤מה ְיה ָוֹ ֙

ה ֽי ֹאְמ֨רוּ ִמְצ ַ֜ר ִים ֵלאֹ֗מר
ת ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ְבֹּ֥כ ַח ָגּ ֖דוֹל וְּב ָ֥יד ֲח ָז ָֽקהָr :לָמּ ֩
הוֵֹ֨צא ָ ֙
ם ֶֽבָּה ִ֔רים ֨וְּלַכֹלּ ָ֔תם ֵמ ַ֖ﬠל ְפּ ֵ֣ני ָֽהֲא ָד ָ ֑מה ֚שׁוּב ֵֽמֲח ֣רוֹן
אָת ֙
ם ַֽלֲהֹ֤רג ֹ
ְבּ ָר ָ֤ﬠה ֽהוִֹציָא ֙
ם ְל ִיְצָ֨חק ֽוְּל ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ֲﬠָב ֶ֗דיךָך
ַאֶ֔פּךָך ְוִה ָנֵּ֥חם ַעל־ָֽה ָר ָ֖ﬠה ְלַעֶֽמּךָךְ :זֹ֡כר ְלַאְב ָרָה ֩
ה ֶֽאת־ ַז ְרֲﬠֶ֔כם ְכּֽכוְֹכֵ֖בי ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים
ֲאֶ֨שׁר ִנְשַׁ֣בְּעָתּ ָלֶה֘ם ָבּ ךְ ֒ך ַוְתּ ַדֵ֣בּר ֲאֵל ֶ֔הם ַא ְרֶבּ ֙
ְוָכל־ָה ָ ֨א ֶרץ ַה ֜זּ ֹאת ֲאֶ֣שׁר ָאַ֗מ ְרִתּי ֶאֵתּ֙ן ְל ַֽז ְרֲﬠֶ֔כם ְו ָֽנֲח֖לוּ ְלֹע ָֽלםַ :ו ִיּ ָ֖נֶּחם ְיה ָוֹ֑ה
ה ִמן־ָה ָ֔הר וְּשׁ ֵ֛ני ֻלֹ֥חת
ַעל־ָ֣ה ָרָ֔עה ֲאֶ֥שׁר ִדֶּ֖בּר ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ְלַעֽמּוַֹ :ו ִ֜יֶּפן ַו ֵ֤יּ ֶרד ֹמֶשׁ ֙
ם ִמְשּׁ ֵ֣ני ֶעְב ֵרי ֶ֔הם ִמ ֶ֥זּה וִּמ ֶ֖זּה ֵ֥הם ְכֻּת ִ ֽביםְ :ו ַ֨הֻלֹּ֔חת
ָֽהֵע ֻ֖דת ְבּ ָי ֑דוֹ ֻלֹ֗חת ְכֻּתִבי ֙
ם ֔הוּא ָח ֖רוּת ַעל־ַהֻלֹּֽחת:
ַֽמֲﬠֵ֥שׂה ֱאֹלִ֖הים ֵ ֑הָמּה ְוַהִמְּכ ָ֗תּב ִמְכַ֤תּב ֱאֹלִהי ֙
שׁ ַע ֶאת־֥קוֹל ָה ָ֖ﬠם ְבּ ֵרֹ֑עה ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ֥קוֹל ִמְלָחָ֖מה
ַו ִיְּשַׁ֧מע ְיהוֹ ֻ ֛
שׁה ֣קוֹל ַע ֔נּוֹת
ַֽבַּֽמֲּח ֶֽנהַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ֵ֥אין קוֹל ֙ ֲﬠ ֣נוֹת ְגּבוּ ָ֔רה ְוֵ֥אין ֖קוֹל ֲﬠ ֣נוֹת ֲחלוּ ָ ֑
שֵֽׁמ ַעַ :ו ְי ִ֗הי ַֽכֲּאֶ֤שׁר ָק ַר֙ב ֶאל־ַֽהַֽמֲּח ֔ ֶנה ַו ַ֥יּ ְרא ֶאת־ָה ֵ֖ﬠ ֶגל וְּמֹחֹ֑לת ַו ִֽיַּחר־
ָֽאֹנִ֖כי ֹ
אָ֖תם ַ֥תַּחת ָהָֽהרַ :ו ִיּ ַ ֞קּח
ַ֣אף ֹמֶ֗שׁה ַו ַיְּשׁ ֵ֤לךְך ִמ ָיּ ָד֙ו ]ִמ ָיּ ָדי֙ו[ ֶאת־ַהֻלֹּ֔חת ַו ְיַשֵׁ֥בּר ֹ
ֶאת־ָהֵ֨ע ֶגל ֲאֶ֤שׁר ָעשׂ֙וּ ַו ִיְּשֹׂ֣רף ָבּ ֵ ֔אשׁ ַו ִיְּטַ֖חן ַ֣ﬠד ֲאֶשׁר־ ָ֑דּק ַו ִ֨יּ ֶז֙ר ַעל־ְפּ ֵ֣ני ַהַ֔מּ ִים
ה ֶֽאל־ַֽאֲהֹ֔רן ֶמה־ָעָ֥שׂה ְל֖ךָך ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֑זּה
ַו ַ֖יְּשׁק ֶאת־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֹמֶשׁ ֙
ה ָי ַ֣דְעָתּ
ִ ֽכּי־ֵהֵ֥באָת ָע ָ֖ליו ֲחָטָ֥אה ְגֹד ָֽלהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַֽאֲהֹ֔רן ַאל־ ִ֥יַחר ַ֖אף ֲאֹד ִ֑ני ַאָתּ ֙
ֶאת־ָהָ֔עם ִ֥כּי ְב ָ֖רע ֽהוּאַ :ו ֣יּ ֹאְמרוּ ִ֔לי ֲﬠֵשׂה־ ָ֣לנוּ ֱאֹל ִ֔הים ֲאֶ֥שׁר ֵֽיְל֖כוּ ְלָפ ֵ֑נינוּ
ִכּי־ ֶ֣זה ׀ ֹמֶ֣שׁה ָה ִ ֗אישׁ ֲאֶ֤שׁר ֶֽהֱﬠָ֨לנ֙וּ ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ֥ל ֹא ָי ַ֖דְענוּ ֶמה־ָ֥ה ָיה ֽלוֹ:
ם ְלִ֣מי ָז ָ֔הב ִהְתָפּ ָ֖רקוּ ַו ִיְּתּנוּ־ ִ֑לי ָֽוַאְשִׁל ֵ֣כהוּ ָב ֵ ֔אשׁ ַו ֵיֵּ֖צא ָה ֵ֥ﬠ ֶגל ַה ֶֽזּה:
אַ֤מר ָלֶה ֙
ָֽו ֹ
ה ֶאת־ָהָ֔עם ִ֥כּי ָפ ֻ֖ר ַע ֑הוּא ִ ֽכּי־ְפ ָרֹ֣עה ַֽאֲהֹ֔רן ְלִשְׁמָ֖צה ְבּ ָֽקֵמיֶֽהם:
ַו ַ֤יּ ְרא ֹמֶשׁ ֙
ה ְבַּ֣שַׁער ַֽהַֽמֲּח ֔ ֶנה ַו ֕יּ ֹאֶמר ִ֥מי ַֽליה ָ֖וֹה ֵא ָ֑לי ַו ֵיָּֽאְס֥פוּ ֵא ָ֖ליו ָכּל־ְבּ ֵ֥ני
ַו ַֽיֲּﬠֹ֤מד ֹמֶשׁ ֙
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ֥שׂימוּ ִאישׁ־ַח ְר֖בּוֹ ַעל־ ְי ֵר֑כוֹ
ֵל ִֽויַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָל ֶ֗הם ֹֽכּה־ָאַ֤מר ְיה ָוֹ ֙
ִעְב֨רוּ ָו֜שׁוּבוּ ִמַ֤שַּׁער ָלַ֨שַׁע֙ר ַֽבַּֽמֲּח ֔ ֶנה ְוִה ְר ֧גוּ ִאישׁ־ֶאת־ָאִ֛חיו ְוִ֥אישׁ ֶאת־ ֵר ֵ֖ﬠהוּ
ם ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא
שׁה ַו ִיֹּ֤פּל ִמן־ָהָע ֙
ְוִ֥אישׁ ֶאת־ְקֹרֽבוַֹ :ו ַֽיֲּﬠ֥שׂוּ ְב ֵֽני־ֵל ִ֖וי ִכּ ְדַ֣בר ֹמ ֶ ֑
ה ָ֔וה ִ֛כּי ִ֥אישׁ ִבְּב ֖נוֹ
ם ַֽלי ֹ
ִכְּשׁ֥לֶשׁת ַאְל ֵ֖פי ִ ֽאישַׁ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֹמֶ֗שׁה ִמְל֨אוּ ֶי ְד ֶ֤כם ַהיּוֹ ֙
ה ֶאל־ָהָ֔עם
וְּבָאִ֑חיו ְוָלֵ֧תת ֲﬠֵלי ֶ֛כם ַה ֖יּוֹם ְבּ ָר ָֽכהַֽ :ו ְיִה֙י ִ ֽמָ֣מֳּח ָ֔רת ַו ֤יּ ֹאֶמר ֹמֶשׁ ֙
ה ָ֔וה אוּ ַ֥לי ֲאַכְפּ ָ֖רה ְבּ ַ֥ﬠד
ה ֶֽאֱﬠ ֶ֣לה ֶאל־ ְי ֹ
ַאֶ֥תּם ֲחָטאֶ֖תם ֲחָטָ֣אה ְגֹד ָ֑לה ְוַעָתּ ֙

ה ֲחָטָ֣אה ְגֹדָ֔לה
שׁה ֶאל־ ְיה ָ֖וֹה ַויּ ֹא ַ ֑מר ָ֣א ֗ ָנּא ָחָ֞טא ָה ָ֤ﬠם ַה ֶזּ ֙
ַחַטּאְת ֶֽכםַ :ו ָ֧יָּשׁב ֹמ ֶ ֛
ַו ַֽיֲּﬠ֥שׂוּ ָלֶ֖הם ֱאֹלֵ֥הי ָזָֽהבְ :וַעָ֖תּה ִאם־ִתָּ֣שּׂא ַחָטּא ָ ֑תם ְוִאם־ ַ ֕א ִין ְמֵ֣ח ִני ֔ ָנא
שׁה ִ֚מי ֲאֶ֣שׁר ָֽחָטא־ִ֔לי ֶאְמֶ֖חנּוּ
ה ָ֖וה ֶאל־ֹמ ֶ ֑
ִ ֽמִסְּפ ְר֖ךָך ֲאֶ֥שׁר ָכָּֽתְבָתַּ :ו ֥יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ִמִסְּפ ִֽריְ :וַע ָ֞תּה ֵ֣לךְך ׀ ְנֵ֣חה ֶאת־ָהָ֗עם ֶ֤אל ֲאֶשׁר־ ִדּ ַ֨בּ ְרִתּ֙י ָ֔לךְך ִה ֵ֥נּה ַמְלָאִ֖כי ֵי ֵ֣לךְך
ְלָפ ֶ֑ניךָך וְּב ֣יוֹם ָפְּק ִ֔די וּ ָֽפַק ְדִ֥תּי ֲﬠֵלֶ֖הם ַחָטּאָֽתםַ :ו ִיֹּ֥גּף ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ָה ָ֑ﬠם ַ֚ﬠל ֲאֶ֣שׁר
ה ֵ֣לךְך ֲﬠ ֵ֣לה ִמ ֶ֔זּה
ה ָ֤וה ֶאל־ֹמֶשׁ ֙
ָע֣שׂוּ ֶאת־ָהֵ֔ע ֶגל ֲאֶ֥שׁר ָעָ֖שׂה ַֽאֲהֹֽרןַ :ו ְי ַד ֵ֨בּר ְי ֹ
ַאָ֣תּה ְוָהָ֔עם ֲאֶ֥שׁר ֶֽהֱﬠִ֖ליָת ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ֶאל־ָה ָ ֗א ֶרץ ֲאֶ֣שׁר ֠ ִנְשַׁpבְּעִתּי
ְלַאְב ָר ָ֨הם ְל ִיְצ ָ֤חק ֽוְּל ַֽיֲﬠֹק֙ב ֵלאֹ֔מר ְל ַֽז ְרֲﬠ֖ךָך ֶאְתּ ֶֽנ ָנּהְ :וָֽשַׁלְחִ֥תּי ְלָפ ֶ֖ניךָך ַמְל ָ ֑אךְך
ְו ֵֽג ַרְשׁ ִ֗תּי ֶאת־ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִנ֙י ָֽהֱאֹמ ִ֔רי ְוַֽהִחִתּ֙י ְוַהְפּ ִר ִ֔זּי ַֽהִח ִ֖וּי ְוַה ְיבוּ ִ ֽסיֶ :אל־ ֶ ֛א ֶרץ ָזַ֥בת
ָח ָ֖לב וּ ְד ָ֑בשׁ ִכּי֩ ֨ל ֹא ֶֽאֱﬠֶ֜לה ְבִּק ְרְבּ֗ךָך ִ֤כּי ַעם־ְקֵשׁה־ֹ֨ע ֶר֙ף ַ ֔אָתּה ֶפּן־ֲאֶכְל֖ךָך
שׁתוּ ִ֥אישׁ ֶע ְד ֖יוֹ
ַבּ ָֽדּ ֶרךְךַ :ו ִיְּשַׁ֣מע ָהָ֗עם ֶאת־ַה ָדּ ָ֥בר ָה ָ֛רע ַה ֶ֖זּה ַו ִיְּתַא ָ֑בּלוּ ְול ֹא־ ָ ֛
ה ָ֜וה ֶאל־ֹמֶ֗שׁה ֱאֹ֤מר ֶאל־ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַאֶ֣תּם ַעם־ְקֵשׁה־ֹ֔ע ֶרף
ָע ָֽליוַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ֶ֧ר ַגע ֶא ָ֛חד ֶֽאֱﬠ ֶ֥לה ְבִק ְרְבּ֖ךָך ְוִכִלּיִ֑תיךָך ְוַע ָ֗תּה הוֹ ֵ֤רד ֶע ְד ְי ךָ ֙ך ֵֽמָעֶ֔ליךָך ְוֵֽא ְד ָ֖ﬠה ָ֥מה
ה ִי ַ ֨קּח ֶאת־
ֶֽאֱﬠֶשׂה־ ָֽלּךְךַ :ו ִיְּת ַנְצּ֧לוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֶאת־ֶע ְד ָ֖ים ֵמַ֥הר חוֹ ֵֽרב :וֹּמֶשׁ ֩
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד
ק ִמן־ַֽהַֽמֲּח ֔ ֶנה ְו ָ֥ק ָרא ֖לוֹ ֣ ֹ
אֶהל ְו ָֽנָטה־֣לוֹ ׀ ִמ֣חוּץ ַֽלַֽמֲּח ֗ ֶנה ַה ְרֵח ֙
ָה ֜ ֹ
אֶהל מוֵֹ֔עד ֲאֶ֖שׁר ִמ֥חוּץ ַֽלַֽמֲּח ֶֽנהְ :וָה ָ֗יה
א ֶאל־ ֣ ֹ
ה ָ֔וה ֵיֵצ ֙
ה ָכּל־ְמַב ֵ֣קּשׁ ְי ֹ
ְוָה ָי ֙
אֶהל ָי֨קוּמ֙וּ ָכּל־ָהָ֔עם ְו ֨ ִנְצּ֔בוּ ִ֖אישׁ ֶ֣פַּתח ָֽאֳה֑לוֹ ְוִה ִ֨בּיט֙וּ
ה ֶאל־ָה ֔ ֹ
ְכּ ֵ֤צאת ֹמֶשׁ ֙
אֱהָלה ֵי ֵר֙ד ַע֣מּוּד ֶֽהָע ֔ ָנן
ה ָה ֔ ֹ
אֱהָלהְ :וָה ָ֗יה ְכּ ֤ב ֹא ֹמֶשׁ ֙
ַֽאֲח ֵ֣רי ֹמֶ֔שׁה ַעד־ֹבּ֖אוֹ ָה ֽ ֹ
ם ֶאת־ַע֣מּוּד ֶֽהָעָ֔נן ֹעֵ֖מד
אֶהל ְו ִדֶ֖בּר ִעם־ֹמֶֽשׁהְ :ו ָרָ֤אה ָכל־ָהָע ֙
ְוָעַ֖מד ֶ֣פַּֽתח ָה ֑ ֹ
ה ָ֤וה ֶאל־
ם ְו ִ ֽהְשַֽׁתֲּח ֔ווּ ִ֖אישׁ ֶ֥פַּתח ָֽאֳהֽלוְֹ :ו ִד ֶ֨בּר ְי ֹ
אֶהל ְו ָ֤קם ָכּל־ָהָע ֙
ֶ֣פַּֽתח ָה ֑ ֹ
שׁר ְי ַדֵ֥בּר ִ֖אישׁ ֶאל־ ֵר ֵ֑ﬠהוּ ְוָשׁ֙ב ֶאל־ַֽהַֽמֲּח ֔ ֶנה
ה ָפּ ִ֣נים ֶאל־ָפּ ֔ ִנים ַֽכֲּא ֶ ֛
ֹמֶשׁ ֙
אֶהלַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֹמֶ֜שׁה ֶאל־
וְּמָ֨שׁ ְר֜תוֹ ְיהוֹֻ֤שׁ ַע ִבּן־נוּ֙ן ֔ ַנַער ֥ל ֹא ָיִ֖מישׁ ִמ֥תּוֹךְך ָה ֽ ֹ
ה ֣ל ֹא ֽהוֹ ַדְע ַ֔תּ ִני ֵ֥את
אֵ֤מר ֵאַל֙י ַ֚הַעל ֶאת־ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֔זּה ְוַאָתּ ֙
ה ָ֗וה ֠ ְר ֵpאה ַא ָ֞תּה ֹ
ְי ֹ
תּ ְי ַדְעִ֣תּיךָך ְבֵ֔שׁם ְו ַגם־ָמָ֥צאָת ֵ֖חן ְבֵּעי ָֽני:
ֲאֶשׁר־ִתְּשׁ ַ֖לח ִעִ֑מּי ְוַא ָ ֤תּה ָאַ֨מ ְר ָ ֙
א ֶאת־ ְדּ ָרֶ֔כךָך ְוֵא ָ֣דֲﬠ֔ךָך ְלַ֥מַען
א ָמָ֨צאִתי ֵ֜חן ְבֵּעי ֗ ֶניךָך ֽהוֹ ִד ֵ֤ﬠ ִני ָנ ֙
ְוַע ָ֡תּה ִאם־ ָנ ֩
ֶאְמָצא־ֵ֖חן ְבֵּעי ֶ֑ניךָך וּ ְר ֵ ֕אה ִ֥כּי ַעְמּ֖ךָך ַה֥גּוֹי ַה ֶֽזּהַ :ויּ ֹא ַ ֑מר ָפּ ַ֥ני ֵי ֵ֖לכוּ ַֽוֲה ִנֹ֥חִתי ָֽלךְך:

הְלִ֔כים ַֽאל־ַֽתֲּﬠ ֵ֖לנוּ ִמ ֶֽזּה :וַּבֶ֣מּה ׀ ִי ָוּ ַ֣דע ֵא֗פוֹא
ַו ֖יּ ֹאֶמר ֵא ָ֑ליו ִאם־ֵ֤אין ָפּ ֨ ֶני ךָ ֙ך ֽ ֹ
ִ ֽכּי־ָמָ֨צאִתי ֵ֤חן ְבֵּעי ֨ ֶני ךָ ֙ך ֲא ִ֣ני ְוַעֶ֔מּךָך ֲה֖לוֹא ְבֶּלְכְתּ ךָ֣ך ִע ָ ֑מּנוּ ְו ִנְפִ֨לינ֙וּ ֲא ִ֣ני ְוַעְמּ֔ךָך
ה ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ַ֣גּם ֶאת־ַה ָדָּ֥בר
ה ָו ֙
ִמָ֨כּל־ָהָ֔עם ֲאֶ֖שׁר ַעל־ְפּ ֵ֥ני ָֽהֲא ָדָֽמהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְי ֹ
שׂה ִ ֽכּי־ָמ ָ֤צאָת ֵח֙ן ְבֵּעי ֔ ַני ָֽוֵא ָֽדֲﬠ֖ךָך ְבֵּֽשׁםַ :ויּ ֹא ַ ֑מר ַה ְרֵ֥א ִני
ַה ֶ֛זּה ֲאֶ֥שׁר ִדַּ֖בּ ְרָתּ ֶֽאֱﬠ ֶ ֑
שׁם ְיה ָ֖וֹה
ָ֖נא ֶאת־ְכֹּב ֶֽדךָךַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ֲא ֨ ִני ַֽאֲﬠִ֤ביר ָכּל־טוִּב֙י ַעל־ָפּ ֔ ֶניךָך ְו ָק ָ֧ראִתי ְב ֵ ֛
ְלָפ ֶ֑ניךָך ְוַחֹנִּת֙י ֶאת־ֲאֶ֣שׁר ָאֹ֔חן ְו ִֽרַחְמִ֖תּי ֶאת־ֲאֶ֥שׁר ֲא ַרֵֽחםַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ֥ל ֹא תוּ ַ֖כל
ה ָ֔וה ִה ֵ֥נּה ָמ ֖קוֹם ִאִ֑תּי
את ֶאת־ָפּ ָ֑ני ִ֛כּי ֽל ֹא־ ִי ְרַ֥א ִני ָֽהָא ָ֖דם ָוָֽחיַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ִל ְר ֣ ֹ
ה ַֽבֲּﬠֹ֣בר ְכֹּב ִ֔די ְוַשְׂמִ֖תּיךָך ְבּ ִנ ְק ַ֣רת ַה֑צּוּר ְוַשֹׂכִּ֥תי ַכ ִ֛פּי
ְו ִנַצְּבָ֖תּ ַעל־ַהֽצּוּרְ :וָה ָי ֙
ָע ֶ֖ליךָך ַעד־ָעְב ִֽריַֽ :וֲהִסֹרִת֙י ֶאת־ַכִּ֔פּי ְו ָרִ֖איָת ֶאת־ֲאֹח ָ֑רי וָּפ ַ֖ני ֥ל ֹא ֵֽי ָרֽאוּ:
שׁ ִ֑נים ְו ָֽכַתְבִתּ֙י ַעל־
ה ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ְפָּסל־ְל ךָ֛ך ְשׁ ֵֽני־ֻלֹ֥חת ֲאָב ִ֖נים ָכּ ִֽרא ֹ
ַו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
שׁ ִ֖נים ֲאֶ֥שׁר ִשַֽׁבּ ְרָתֶּ :וְה ֵ֥יה
ַהֻלֹּ֔חת ֶ ֨את־ַה ְדָּב ִ֔רים ֲאֶ֥שׁר ָה ֛יוּ ַעל־ַהֻלֹּ֥חת ָה ִֽרא ֹ
שׁ
ָנ֖כוֹן ַלֹ֑בֶּקר ְוָע ִ֤ליָת ַבֹ֨בֶּק֙ר ֶאל־ַ֣הר ִסי ֔ ַני ְו ִנַצְּבָ֥תּ ִ֛לי ָ֖שׁם ַעל־ ֥ר ֹאשׁ ָהָֽהרְ :וִאי ֙
ל ֹא־ ַֽיֲﬠ ֶ֣לה ִעָ֔מּךְך ְו ַגם־ִ֥אישׁ ַאל־ ֵי ָ֖רא ְבָּכל־ָה ָ ֑הר ַגּם־ַה ֤צּ ֹאן ְוַהָבָּק֙ר ַאל־ ִי ְר֔עוּ
שׁ ֗ ִנים ַו ַיְּשֵׁ֨כּם ֹמֶ֤שׁה
ֶאל־֖מוּל ָהָ֥הר ַהֽהוּאַ :ו ִיְּפֹ֡סל ְשׁ ֵֽני־ֻלֹ֨חת ֲאָב ֜ ִנים ָכּ ִֽרא ֹ
א֑תוֹ ַו ִיּ ַ֣קּח ְבּ ָי֔דוֹ ְשׁ ֵ֖ני ֻלֹ֥חת
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֹ
ַבֹ֨בֶּק֙ר ַו ַ֨יַּעל ֙ ֶאל־ַ֣הר ִסי ֔ ַני ַֽכֲּא ֶ ֛
שׁם ַו ִיּ ְק ָ֥רא ְבֵ֖שׁם ְיה ָֽוֹהַ :ו ַֽיֲּﬠֹ֨בר ְיה ָ֥וֹה
ה ֶֽבָּע ֔ ָנן ַו ִיְּת ַיֵ֥צּב ִע֖מּוֹ ָ ֑
ֲאָב ִֽניםַ :ו ֵ֤יּ ֶרד ְיה ָוֹ ֙
ה ָ֔וה ֵ֥אל ַר֖חוּם ְוַח ֑נּוּן ֶ֥א ֶרךְך ַא ַ֖פּ ִים ְו ַרב־ֶ֥חֶסד
א ְיה ָ֣וֹה ׀ ְי ֹ
׀ ַעל־ָפּ ָני ֘ו ַו ִיְּק ָר ֒
ה ֣ל ֹא ְי ַנ ֶ ֔קּה ֹפּ ֵ֣קד ׀
ֶֽוֱאֶֽמתֹ :נֵ֥צר ֶ֨חֶס֙ד ָֽלֲאָלִ֔פים ֹנֵ֥שׂא ָע ֛וֹן ָו ֶ֖פַשׁע ְוַחָטּ ָ ֑אה ְו ַנֵקּ ֙
שׁה
ם ְוַעל־ְבּ ֵ֣ני ָב ֔ ִנים ַעל־ִשֵׁלִּ֖שׁים ְוַעל־ ִרֵבּ ִ ֽﬠיםַ :ו ְיַמֵ֖הר ֹמ ֶ ֑
ֲﬠ ֣וֹן ָא֗בוֹת ַעל־ָבּ ִני ֙
א ָמָ֨צאִתי ֵ֤חן ְבֵּעי ֨ ֶני ךָ ֙ך ֲאֹד ֔ ָני ֵֽיֶלךְך־ ָ֥נא
ַו ִיֹּ֥קּד ַ֖א ְרָצה ַו ִיְּשָֽׁתּחוַּ :ו ֡יּ ֹאֶמר ִאם־ ָנ ֩
ֲאֹד ָ֖ני ְבִּק ְר ֵ֑בּנוּ ִ֤כּי ַעם־ְקֵשׁה־ֹ֨ע ֶר֙ף ֔הוּא ְוָֽסַלְח ָ ֛תּ ַֽלֲﬠוֹ ֵ֥ננוּ וְּלַחָטּאֵ֖תנוּ וּ ְנַחְלָֽתּנוּ:
שׁר ֽל ֹא־
את ֲא ֶ ֛
ת ֶ֤נ ֶגד ָֽכּל־ַעְמּ ךָ ֙ך ֶֽאֱﬠֶ֣שׂה ִנְפָל ֔ ֹ
ַו ֗יּ ֹאֶמר ִה ֵ֣נּה ָאֹנִכ ֘י ֹכּ ֵ֣רת ְבּ ִרי ֒
ִנְב ְר֥אוּ ְבָכל־ָהָ֖א ֶרץ וְּבָכל־ַהגּוֹ ִ֑ים ְו ָרָ֣אה ָכל־ָ֠הָpעם ֲאֶשׁר־ַא ָ֨תּה ְבִק ְר֜בּוֹ ֶאת־
ה ִ ֽכּי־נוֹ ָ֣רא ֔הוּא ֲאֶ֥שׁר ֲא ִ֖ני ֹעֶ֥שׂה ִעָֽמּךְךְ :שָׁ֨מר־ְל֔ךָך ֵ ֛את ֲאֶ֥שׁר
ַֽמֲﬠֵ֤שׂה ְיה ָוֹ ֙
ָֽאֹנִ֖כי ְמַצ ְוּ ךָ֣ך ַה ֑יּוֹם ִה ְנ ִ֧ני ֹג ֵ֣רשׁ ִמָפּ ֗ ֶניךָך ֶאת־ָֽהֱאֹמ ִר֙י ְוַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ֔ ִני ְוַֽהִחִתּ֙י ְוַהְפּ ִר ִ֔זּי
ת ְליוֵֹ֣שׁב ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ַאָ֖תּה ָ֣בּא
ְוַֽהִח ִ֖וּי ְוַה ְיבוּ ִ ֽסיִ :הָ֣שֶּׁמר ְל֗ךָך ֶפּן־ִתְּכֹ֤רת ְבּ ִרי ֙

תּ֔צוּן ְוֶאת־ַמֵֽצֹּבָ֖תם
ם ִתּ ֹ
ָע ֶ֑ליָה ֶפּן־ ִֽיְה ֶ֥יה ְלמוֹ ֵ֖קשׁ ְבִּק ְרֶֽבּךָךִ֤ :כּי ֶאת־ִמ ְזְבֹּחָת ֙
ה ַק ָ֣נּא
ְתַּשֵׁבּ ֑רוּן ְוֶאת־ֲאֵשׁ ָ֖ריו ִתְּכֹרֽתוּןִ֛ :כּי ֥ל ֹא ִ ֽתְשַֽׁתֲּח ֶ֖וה ְלֵ֣אל ַא ֵ֑חר ִ֤כּי ְיה ָוֹ ֙
ְשׁ֔מוֹ ֵ֥אל ַק ָ֖נּא ֽהוּאֶ :פּן־ִתְּכֹ֥רת ְבּ ִ֖רית ְליוֵֹ֣שׁב ָה ָ ֑א ֶרץ ְו ָז ֣נוּ ׀ ַֽאֲח ֵ֣רי ֱאֹֽלֵהי ֶ֗הם
ְו ָזְבח֙וּ ֵלאֹ֣לֵהי ֶ֔הם ְו ָק ָ֣רא ְל֔ךָך ְוָֽאַכְלָ֖תּ ִמ ִזְּבֽחוְֹ :ו ָֽלַקְחָ֥תּ ִמְבֹּנָ֖תיו ְלָב ֶ֑ניךָך ְו ָז ֣נוּ
ְבֹנ ָ֗תיו ַֽאֲח ֵר֙י ֱאֹ֣לֵהי ֶ֔הן ְוִה ְזנ֙וּ ֶאת־ָבּ ֔ ֶניךָך ַֽאֲח ֵ֖רי ֱאֹֽלֵהיֶֽהןֱ :אֹלֵ֥הי ַמֵסּ ָ֖כה ֥ל ֹא
ת ֲאֶ֣שׁר
ַֽתֲﬠֶשׂה־ ָֽלּךְךֶ :את־ַ֣חג ַהַמּצּוֹ֘ת ִתְּשֹׁמ֒ר ִשְׁבַ֨עת ָיִ֜מים תּ ֹא ַ֤כל ַמצּוֹ ֙
ִצ ִוּי ִ֔תךָך ְלמוֹ ֵ֖ﬠד ֹ֣ח ֶדשׁ ָֽהָאִ֑ביב ִ֚כּי ְבֹּ֣ח ֶדשׁ ָֽהָא ִ֔ביב ָיָ֖צאָת ִמִמְּצ ָֽר ִיםָ :כּל־ ֶ֥פֶּטר
ֶ֖רֶחם ִ֑לי ְו ָֽכל־ִמְק ְנ ךָ ֙ך ִתּ ָזָּ֔כר ֶ֖פֶּטר ֥שׁוֹר ָוֶֽשׂה :וּ ֶ֤פֶטר ֲחמוֹ֙ר ִתְּפ ֶ֣דּה ְבֶ֔שׂה ְוִאם־
֥ל ֹא ִתְפ ֶ֖דּה ַֽוֲﬠ ַרְפ֑תּוֹ ֹ֣כּל ְבּ֤כוֹר ָבּ ֨ ֶני ךָ ֙ך ִתְּפ ֶ֔דּה ְול ֹא־ ֵֽי ָר֥אוּ ָפ ַ֖ני ֵרי ָֽקםֵ֤ :שֶׁשׁת
ת
ם ַֽתֲּﬠֹ֔בד וַּב ֥יּוֹם ַהְשִּׁביִ֖ﬠי ִתְּשֹׁ֑בּת ֶֽבָּח ִ֥רישׁ וַּבָקִּ֖ציר ִתְּשֹֽׁבּתְ :ו ַ֤חג ָֽשֻׁבֹע ֙
ָיִמי ֙
ַֽתֲּﬠֶ֣שׂה ְל֔ךָך ִבּכּוּ ֵ֖רי ְקִ֣ציר ִחִ֑טּים ְוַח֙ג ָֽהָאִ֔סיף ְתּקוּ ַ֖פת ַהָשּׁ ָֽנהָ :שׁ֥לשׁ ְפָּעִ֖מים
ה ָכּל־ ְז֣כוּ ְר֔ךָך ֶאת־ְפּ ֵ֛ני ָֽהָאֹ֥דן ׀ ְיה ָ֖וֹה ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵֽאלֽ ִ :כּי־אוֹ ִ֤רישׁ
ַבָּשּׁ ָ֑נה ֵֽי ָרֶא ֙
שׁ ֶֽאת־ַא ְרְצ֔ךָך ַֽבֲּﬠֹֽלְת֗ךָך
ם ִמָפּ ֔ ֶניךָך ְוִה ְרַחְבִ֖תּי ֶאת־ ְגֻּב ֶ֑לךָך ְו ֽל ֹא־ ַיְחֹ֥מד ִאי ֙
גּוֹ ִי ֙
ֵֽל ָראוֹ ֙
ת ֶאת־ְפּ ֵנ֙י ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ָשׁ֥לשׁ ְפָּעִ֖מים ַבָּשּׁ ָֽנהֽ :ל ֹא־ִתְשַׁ֥חט ַעל־ָחֵ֖מץ
ַדּם־ ִזְבִ֑חי ְו ֽל ֹא־ ָיִ֣לין ַלֹ֔בֶּקר ֶ֖זַבח ַ֥חג ַה ָֽפַּסחֵ :ראִ֗שׁית ִבּכּוּ ֵר֙י ַא ְדָ֣מְת֔ךָך ָתּ ִ֕ביא
ה ֶאל־ֹמֶ֔שׁה
ֵ֖בּית ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ ֑היךָך ֽל ֹא־ְתַבֵ֥שּׁל ְגּ ִ֖די ַֽבֲּח ֵ֥לב ִאֽמּוַֹ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
ְכָּתב־ְל֖ךָך ֶאת־ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֑אֶלּה ִ֞כּי ַעל־ִ֣פּי ׀ ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֗אֶלּה ָכּ ַ֧רִתּי ִאְתּ ךָ֛ך
ם ְוַא ְרָבִּ֣ﬠים ַ֔ל ְיָלה
ה ָ֗וה ַא ְרָבִּ֥ﬠים יוֹ ֙
ְבּ ִ֖רית ְוֶאת־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַֽ :ו ְיִהי־ָ֣שׁם ִעם־ ְי ֹ
תּב ַעל־ַהֻלֹּ֗חת ֵ֚את ִדְּב ֵ֣רי ַהְבּ ִ֔רית ֲﬠֶ֖שׂ ֶרת
ֶ֚לֶחם ֣ל ֹא ָאַ֔כל וַּ֖מ ִים ֣ל ֹא ָשׁ ָ ֑תה ַו ִיְּכ ֣ ֹ
ת ְבּ ַיד־ֹמֶ֔שׁה
ה ֵמַ֣הר ִסי ֔ ַני וְּשׁ ֨ ֵני ֻלֹ֤חת ָֽהֵע ֻד ֙
ַה ְדָּב ִֽריםַ :ו ְי ִ֗הי ְבּ ֶ֤ר ֶדת ֹמֶשׁ ֙
ְבּ ִר ְד֖תּוֹ ִמן־ָה ָ ֑הר וֹּמֶ֣שׁה ֽל ֹא־ ָי ַ֗דע ִ֥כּי ָק ַ֛רן ֥עוֹר ָפּ ָ֖ניו ְבּ ַדְבּ ֥רוֹ ִאֽתּוַֹ :ו ַ֨יּ ְרא ַֽאֲהֹ֜רן
ְוָכל־ְבּ ֵ֤ני ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֶאת־ֹמֶ֔שׁה ְוִה ֵ֥נּה ָק ַ֖רן ֣עוֹר ָפּ ָ֑ניו ַו ִֽיּי ְר֖אוּ ִמ ֶ֥גֶּשׁת ֵא ָֽליו:
שׁבוּ ֵא ָ֛ליו ַֽאֲהֹ֥רן ְוָכל־ַה ְנִּשִׂ֖אים ָֽבֵּע ָ֑דה ַו ְי ַדֵ֥בּר ֹמֶ֖שׁה
ם ֹמֶ֔שׁה ַו ָיּ ֻ ֧
ַו ִיּ ְק ָ֤רא ֲאֵלֶה ֙
ת ָכּל־ֲאֶ֨שׁר ִדֶּ֧בּר ְיה ָוֹ֛ה
ֲאֵלֶֽהםְ :וַֽאֲח ֵרי־ ֵ֥כן ִנ ְגּ֖שׁוּ ָכּל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ְיַצ ֵ֕וּם ֵא ֩
ִא֖תּוֹ ְבַּ֥הר ִסי ָֽניַ :ו ְי ַ֣כל ֹמֶ֔שׁה ִמ ַדֵּ֖בּר ִא ָ ֑תּם ַו ִיֵּ֥תּן ַעל־ָפּ ָ֖ניו ַמְס ֶֽוה :וְּב ֨ב ֹא ֹמֶ֜שׁה
ה ְל ַדֵ֣בּר ִא֔תּוֹ ָיִ֥סיר ֶאת־ַהַמְּס ֶ֖וה ַעד־ֵצא֑תוֹ ְו ָיָ֗צא ְו ִדֶבּ֙ר ֶאל־ְבּ ֵ֣ני
ִלְפ ֵ֤ני ְיה ָוֹ ֙

ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֵ֖את ֲאֶ֥שׁר ְיֻצ ֶֽוּהְ :ו ָר֤אוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֶאת־ְפּ ֵ֣ני ֹמֶ֔שׁה ִ֣כּי ָק ַ֔רן ֖עוֹר ְפּ ֵ֣ני
ה ַעל־ָפּ ֔ ָניו ַעד־ֹבּ֖אוֹ ְל ַדֵ֥בּר ִאֽתּוַֹ :ו ַיְּקֵ֣הל
שׁה ְוֵהִ֨שׁיב ֹמֶ֤שׁה ֶאת־ַהַמְּס ֶו ֙
ֹמ ֶ ֑
ֹמֶ֗שׁה ֶֽאת־ָכּל־ֲﬠ ַ֛דת ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵל ֶ ֑הם ֵ֚אֶלּה ַה ְדָּב ִ֔רים ֲאֶשׁר־ִצ ָ֥וּה
ה וַּב ֣יּוֹם ַהְשִּׁביִ֗עי ִיְה ֶ֨יה ָל ֶ֥כם
אָֽתםֵ֣ :שֶׁשׁת ָיִמי֘ם ֵֽתָּעֶ֣שׂה ְמָלאָכ ֒
ְיה ָ֖וֹה ַֽלֲﬠ֥שׂת ֹ
ֹ֛ק ֶדשׁ ַשַׁ֥בּת ַשָׁבּ֖תוֹן ַֽליה ָוֹ֑ה ָכּל־ָֽהֹעֶ֥שׂה ֛בוֹ ְמָלא ָ֖כה יוָּֽמתֽ :ל ֹא־ְתַֽבֲﬠ ֣רוּ ֵ ֔אשׁ
ְבֹּ֖כל ֽמְשֹֽׁבֵתי ֶ֑כם ְבּ ֖יוֹם ַהַשָּֽׁבּתַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֹמֶ֔שׁה ֶאל־ָכּל־ֲﬠ ַ֥דת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ה ָ֔וה ֹ֚כּל
ה ַֽלי ֹ
ֵלאֹ֑מר ֶ֣זה ַה ָדּ ָ֔בר ֲאֶשׁר־ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֵלאֹֽמרְ :ק֨חוּ ֵֽמִאְתּ ֶ֤כם ְתּרוָּמ ֙
ְנ ִ֣דיב ִל֔בּוֹ ְיִבי ֶ ֕אָה ֵ֖את ְתּרוַּ֣מת ְיה ָוֹ֑ה ָזָ֥הב ָו ֶ֖כֶסף וּ ְנֹֽחֶשׁת :וְּת ֵ֧כֶלת ְוַא ְר ָגּ ָ ֛מן
ְותוֹ ַ֥לַעת ָשׁ ִ֖ני ְוֵ֥שׁשׁ ְוִע ִֽזּיםְ :וֹעֹ֨רת ֵאיִ֧לם ְמָא ָדִּ֛מים ְוֹעֹ֥רת ְתָּחִ֖שׁים ַֽוֲﬠֵ֥צי
ם ְלֶ֣שֶׁמן ַהִמְּשָׁ֔חה ְוִלְקֹ֖ט ֶרת ַהַסּ ִ ֽמּיםְ :ו ַ ֨אְב ֵני־
ִשׁ ִ ֽטּיםְ :וֶ֖שֶׁמן ַלָמּ֑אוֹר וְּבָשִׂמי ֙
שַׁהם ְוַאְב ֵ֖ני ִמֻלִּ֑אים ָֽלֵא֖פוֹד ְוַלֹֽחֶשׁןְ :וָכל־ֲחַכם־ ֵ֖לב ָבּ ֶ֑כם ָיֹ֣באוּ ְו ַֽיֲﬠ֔שׂוּ ֵ ֛את
ֹ֔
ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ִצ ָ֖וּה ְיה ָֽוֹה֨ ֶ :את־ַהִמְּשָׁ֔כּן ֶֽאת־ָֽאֳה֖לוֹ ְוֶאת־ִמְכ ֵ֑סהוּ ֶאת־ְק ָרָסי֙ו
ְוֶאת־ְק ָרָ֔שׁיו ֶאת־ְבּ ִריָ֕חו ֶאת־ַעֻמּ ָ֖דיו ְוֶאת־ֲא ָד ָֽניוֶ :את־ָֽהָאֹ֥רן ְוֶאת־ַבּ ָ֖דּיו
ֶאת־ַהַכֹּ֑פּ ֶרת ְוֵ֖את ָפֹּ֥רֶכת ַהָמָּֽסךְךֶ :את־ַהֻשְּׁלָ֥חן ְוֶאת־ַבּ ָ֖דּיו ְוֶאת־ָכּל־ֵכּ ָ֑ליו
ְוֵ֖את ֶ֥לֶחם ַהָפּ ִֽניםְ :וֶאת־ְמֹנ ַ֧רת ַהָמּ֛אוֹר ְוֶאת־ֵכּ ֶ֖ליָה ְוֶאת־ ֵֽנ ֹר ֶ ֑תיָה ְוֵ֖את ֶ֥שֶׁמן
ת ֶ֣שֶׁמן ַהִמְּשָׁ֔חה ְוֵ֖את ְקֹ֣ט ֶרת
ת ְוֶאת־ַבּ ָ֔דּיו ְוֵא ֙
ַהָמּֽאוֹרְ :וֶאת־ִמ ְז ַ֤בּח ַהְקֹּ֨ט ֶר ֙
ַהַסִּ֑מּים ְוֶאת־ָמַ֥סךְך ַה ֶ֖פַּתח ְל ֶ֥פַתח ַהִמְּשׁ ָֽכּןֵ֣ :את ׀ ִמ ְזַ֣בּח ָֽהֹעָ֗לה ְוֶאת־ִמְכ ַ֤בּר
ת ֲאֶשׁר־֔לוֹ ֶאת־ַבּ ָ֖דּיו ְוֶאת־ָכּל־ֵכּ ָ֑ליו ֶאת־ַהִכּ ֖יֹּר ְוֶאת־ַכּ ֽנּוֵֹ֚ :את ַקְל ֵ֣ﬠי
ַה ְנֹּ֨חֶשׁ ֙
ֶֽהָחֵ֔צר ֶאת־ַעֻמּ ָ֖דיו ְוֶאת־ֲא ָד ֶ֑ניָה ְו ֵ ֕את ָמַ֖סךְך ַ֥שַׁער ֶֽהָחֵֽצרֶ :את־ ִיְתֹ֧דת
ַהִמְּשׁ ָ֛כּן ְוֶאת־ ִיְתֹ֥דת ֶֽהָחֵ֖צר ְוֶאת־ֵֽמיְת ֵריֶֽהםֶ :את־ִבּ ְג ֵ֥די ַהְשּׂ ָ֖רד ְלָשׁ ֵ֣רת
שׁ ְלַֽאֲהֹ֣רן ַהֹכּ ֵ֔הן ְוֶאת־ִבּ ְג ֵ֥די ָב ָ֖ניו ְלַכֵֽהןַ :ו ֵֽיְּצ֛אוּ ָכּל־
ַבֹּ֑קּ ֶדשׁ ֶאת־ִבּ ְג ֵ֤די ַהֹ֨קּ ֶד ֙
ֲﬠ ַ֥דת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִמִלְּפ ֵ֥ני ֹמֶֽשׁהַ :ו ָיֹּ֕באוּ ָכּל־ִ֖אישׁ ֲאֶשׁר־ ְנָשׂ֣אוֹ ִל֑בּוֹ ְוֹ֡כל ֲאֶשׁ֩ר
אֶהל מוֵֹע֙ד וְּלָכל־
ה ָ֜וה ִלְמֶ֨לאֶכת ֤ ֹ
א֗תוֹ ֵ֠הִpביאוּ ֶאת־ְתּרוַּ֨מת ְי ֹ
ָֽנ ְד ָ֨בה רוּ֜חוֹ ֹ
ֲﬠֹ֣ב ָד֔תוֹ וְּלִב ְג ֵ֖די ַהֹֽקּ ֶדשַׁ :ו ָיֹּ֥באוּ ָֽהֲא ָנִ֖שׁים ַעל־ַה ָנִּ֑שׁים ֹ֣כּל ׀ ְנ ִ֣דיב ֵ֗לב ֵ֠הִpביאוּ
ָ֣חח ָו ֜ ֶנ ֶזם ְוַט ַ֤בַּעת ְוכוָּמ֙ז ָכּל־ְכִּ֣לי ָז ָ֔הב ְוָכל־ ִ ֕אישׁ ֲאֶ֥שׁר ֵה ִ֛ניף ְתּנוּ ַ֥פת ָזָ֖הב
ַֽליה ָֽוֹהְ :וָכל־ ִ ֞אישׁ ֲאֶשׁר־ ִנְמָ֣צא ִא֗תּוֹ ְתּ ֵ֧כֶלת ְוַא ְר ָגּ ָ ֛מן ְותוֹ ַ֥לַעת ָשׁ ִ֖ני ְוֵ֣שׁשׁ

ְוִע ִ֑זּים ְוֹעֹ֨רת ֵאיִ֧לם ְמָא ָדִּ֛מים ְוֹעֹ֥רת ְתָּחִ֖שׁים ֵה ִ ֽביאוָּ :כּל־ֵמ ִ֗רים ְתּ ֤רוַּמת ֶ֨כֶּס֙ף
וּ ְנֹ֔חֶשׁת ֵה ִ֕ביאוּ ֵ֖את ְתּרוַּ֣מת ְיה ָוֹ֑ה ְוֹ֡כל ֲאֶשׁ֩ר ִנְמָ֨צא ִא֜תּוֹ ֲﬠֵ֥צי ִשִׁ֛טּים ְלָכל־
ְמ ֶ֥לאֶכת ָֽהֲﬠֹב ָ֖דה ֵה ִ ֽביאוְּ :וָכל־ִאָ֥שּׁה ַחְכַמת־ ֵ֖לב ְבּ ָי ֶ֣דיָה ָט ֑ווּ ַו ָיִּ֣ביאוּ ַמְט ֶ֗וה
ת ְוֶאת־ָ֣הַא ְר ָגָּ֔מן ֶאת־תּוֹ ַ֥לַעת ַהָשּׁ ִ֖ני ְוֶאת־ַהֵֽשּׁשְׁ :וָ֨כל־ַה ָנִּ֔שׁים
ֶֽאת־ַהְתֵּ֨כֶל ֙
אָ֖ת ָנה ְבָּחְכ ָ ֑מה ָט ֖ווּ ֶאת־ָֽהִע ִֽזּיםְ :וַה ְנִּשִׂ֣אם ֵה ִ֔ביאוּ ֵ֚את ַאְב ֵ֣ני
ֲאֶ֨שׁר ָנָ֥שׂא ִל ָ֛בּן ֹ
שֶּׁמן
שַּׁהם ְוֵ֖את ַאְב ֵ֣ני ַהִמֻּלִּ֑אים ָֽלֵא֖פוֹד ְוַלֹֽחֶשׁןְ :וֶאת־ַהֹ֖בֶּשׂם ְוֶאת־ַה ָ ֑
ַה ֔ ֹ
ְלָמ֕אוֹר וְּלֶ֨שֶׁמ֙ן ַהִמְּשָׁ֔חה ְוִלְקֹ֖ט ֶרת ַהַסּ ִ ֽמּיםָ :כּל־ִ֣אישׁ ְוִאָ֗שּׁה ֲאֶ֨שׁר ָנ ַ֣דב ִלָבּ֘ם
שׁה ֵהִ֧ביאוּ
א ְלָכל־ַהְמָּלאָ֔כה ֲאֶ֨שׁר ִצ ָ֧וּה ְיה ָוֹ֛ה ַֽלֲﬠ֖שׂוֹת ְבּ ַיד־ֹמ ֶ ֑
ם ְלָהִבי ֙
אָת ֒
ֹ
ה ֶאל־ְבּ ֵ֣ני
ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ְנ ָדָ֖בה ַֽליה ָֽוֹה] :שני כשהן מחוברין[ ַו ֤יּ ֹאֶמר ֹמֶשׁ ֙
שׁם ְבַּצְל ֵ ֛אל ֶבּן־אוּ ִ֥רי ֶבן־֖חוּר ְלַמֵ֥טּה ְיהוּ ָֽדה:
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְר֛אוּ ָק ָ֥רא ְיה ָ֖וֹה ְבּ ֵ ֑
שׁב
א֖תוֹ ֣רוּ ַח ֱאֹלִ֑הים ְבָּחְכ ָ ֛מה ִבְּתבוּ ָ֥נה וְּב ַ֖דַעת וְּבָכל־ְמָלא ָֽכהְ :וַלְח ֖ ֹ
ַו ְיַמ ֵ֥לּא ֹ
שׂת ַבּ ָזָּ֥הב וַּב ֶ֖כֶּסף וַּב ְנֹּֽחֶשׁת :וַּֽבֲחֹ֥רֶשׁת ֶ ֛אֶבן ְלַמ ֖לּ ֹאת וַּֽבֲחֹ֣רֶשׁת
ַֽמֲחָשֹׁ֑בת ַֽלֲﬠ ֛ ֹ
ֵ֑ﬠץ ַֽלֲﬠ֖שׂוֹת ְבָּכל־ְמ ֶ֥לאֶכת ַֽמֲחָֽשֶׁבת :וְּלהוֹֹ֖רת ָנַ֣תן ְבִּל֑בּוֹ ֕הוּא ְוָֽאֳהִליָ֥אב ֶבּן־
ֲא ִ ֽחיָסָ֖מךְך ְלַמֵטּה־ ָֽדןִ :מֵ֨לּא ֹ
א ָ֜תם ָחְכַמת־ֵ֗לב ַֽלֲﬠשׂוֹ֘ת ָכּל־ְמ ֶ֣לאֶכת ָח ָ֣רשׁ ׀
א ֵ֑רג ֹעֵשׂ֙י ָכּל־
ְוֹחֵשׁ֒ב ְוֹר ֵ ֞קם ַבְּתּ ֵ֣כֶלת וָּֽבַא ְר ָגָּ֗מן ְבּתוֹ ַ֧לַעת ַהָשּׁ ִ֛ני וַּבֵ֖שּׁשׁ ְו ֹ
ה ְבַצְל ֵ ֨אל ְוָֽאֳהִלי ָ ֜אב ְוֹ֣כל ׀ ִ֣אישׁ ֲחַכם־ֵ֗לב
ְמָלאָ֔כה ְוֹֽחְשֵׁ֖בי ַֽמֲחָשֹֽׁבתְ :וָעָשׂ ֩
שׂת ֶֽאת־ָכּל־ְמ ֶ֖לאֶכת
ה ָבּ ֵ֔הָמּה ָל ַ֣דַעת ַֽלֲﬠ ֔ ֹ
ה ָ֜וה ָחְכָ֤מה וְּתבוּ ָנ ֙
ֲאֶשׁ֩ר ָנ ַ֨תן ְי ֹ
ֲﬠֹב ַ֣דת ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ְלֹ֥כל ֲאֶשׁר־ִצ ָ֖וּה ְיה ָֽוֹהַ :ו ִיּ ְק ָ֣רא ֹמֶ֗שׁה ֶאל־ְבַּצְלֵא֘ל ְוֶאל־
ָֽאֳהִליָא֒ב ְוֶאל ֙ ָכּל־ִ֣אישׁ ֲחַכם־ֵ֔לב ֲאֶ֨שׁר ָנַ֧תן ְיה ָוֹ֛ה ָחְכָ֖מה ְבִּל֑בּוֹ ֹ֚כּל ֲאֶ֣שׁר
אָֽתהַּ :ו ִיְּק֞חוּ ִמִלְּפ ֵ֣ני ֹמֶ֗שׁה ֵ֤את
שׂת ֹ
ְנָשׂ֣אוֹ ִל֔בּוֹ ְלָק ְרָ֥בה ֶאל־ַהְמָּלא ָ֖כה ַֽלֲﬠ ֥ ֹ
ה ֲאֶ֨שׁר ֵה ִ֜ביאוּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ִלְמ ֶ֛לאֶכת ֲﬠֹב ַ֥דת ַהֹ֖קּ ֶדשׁ ַֽלֲﬠ֣שׂת
ָכּל־ַהְתּרוָּמ ֙
א ָ ֑תהּ ֠ ְוֵpהם ֵה ִ֨ביאוּ ֵא ָ֥ליו ֛עוֹד ְנ ָדָ֖בה ַבֹּ֥בֶּקר ַבֹּֽבֶּקרַ :ו ָיֹּ֨בא֙וּ ָכּל־ַ֣הֲחָכִ֔מים
ֹ
ָֽהֹעִ֕שׂים ֵ֖את ָכּל־ְמ ֶ֣לאֶכת ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ִ֥אישׁ ִ֛אישׁ ִמְמַּלאְכ֖תּוֹ ֲאֶשׁר־ֵ֥הָמּה ֹע ִ ֽשׂים:
ה ַלְמָּלאָ֔כה
ַו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ֶאל־ֹמֶ֣שׁה ֵלּאֹ֔מר ַמ ְרִ֥בּים ָה ָ֖ﬠם ְלָהִ֑ביא ִמ ֵ֤דּי ָֽהֲﬠֹב ָד ֙
אָֽתהַּ :ו ְיַ֣צו ֹמֶ֗שׁה ַו ַֽיֲּﬠ ִ֨בירוּ ֥קוֹל ַֽבַּֽמֲּח ֶנ֘ה ֵלאֹמ֒ר ִ֣אישׁ
שׂת ֹ
ֲאֶשׁר־ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ַֽלֲﬠ ֥ ֹ
ְוִאָ֗שּׁה ַאל־ ַֽיֲﬠשׂוּ־֛עוֹד ְמָלא ָ֖כה ִלְתרוַּ֣מת ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ַו ִיָּכּ ֵ֥לא ָה ָ֖ﬠם ֵֽמָה ִ ֽביא:

א ָ ֑תהּ ְוהוֵֹֽתרַ :ו ַֽיֲּﬠ֨שׂוּ ָכל־
ְוַהְמָּלאָ֗כה ָֽה ְיָ֥תה ַד ָ֛יּם ְלָכל־ַהְמָּלא ָ֖כה ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת ֹ
ֲחַכם־ֵ֜לב ְבֹּעֵ֧שׂי ַהְמָּלא ָ֛כה ֶאת־ַהִמְּשׁ ָ֖כּן ֶ֣ﬠֶשׂר ְי ִריֹ֑עת ֵ֣שׁשׁ ָמְשׁ ָ֗זר וְּת ֵ֤כֶלת
א ֶרךְך ַה ְי ִרי ָ֣ﬠה
אָֽתםֹ ֜ :
ְוַא ְר ָגָּמ֙ן ְותוֹ ַ֣לַעת ָשׁ ֔ ִני ְכּ ֻרִ֛בים ַֽמֲﬠֵ֥שׂה ֹחֵ֖שׁב ָעָ֥שׂה ֹ
ם ָֽבַּאָ֔מּה ְוֹ֨רַח֙ב ַא ְרַ֣בּע ָֽבַּאָ֔מּה ַה ְי ִרי ָ֖ﬠה ָֽהֶא ָ֑חת ִמ ָ֥דּה
ָֽהַאַ֗חת ְשֹׁמ ֶ֤נה ְוֶעְשׂ ִרי ֙
ַאַ֖חת ְלָכל־ַה ְי ִריֹֽעתַ :ו ְיַחֵבּ֙ר ֶאת־ֲחֵ֣משׁ ַה ְי ִריֹ֔עת ַאַ֖חת ֶאל־ֶא ָ֑חת ְוָחֵ֤משׁ
ה ָֽהֶאָ֔חת
את ְתֵּ֗כֶלת ַ֣ﬠל ְשׂ ַ֤פת ַה ְי ִריָע ֙
ת ִח ַ֔בּר ַאַ֖חת ֶאל־ֶאָֽחתַ :ו ַ֜יַּעשׂ ֻֽלְל ֣ ֹ
ְי ִריֹע ֙
ה ִבְּשׂ ַ֣פת ַה ְי ִריָ֔עה ַה ִ֣קּיצוָֹ֔נה ַבַּמְּחֶ֖בּ ֶרת ַהֵשּׁ ִ ֽנית:
ִמָקָּ֖צה ַבַּמְּח ָ֑בּ ֶרת ֵ֤כּן ָעָשׂ ֙
ה ִבְּקֵ֣צה ַה ְי ִריָ֔עה
את ָעָשׂ ֙
ת ַֽוֲחִמִ֣שּׁים ֻֽלָל ֗ ֹ
את ָעָשׂ֘ה ַבּ ְי ִרי ָ֣ﬠה ָֽהֶאָח ֒
ֲחִמִ֣שּׁים ֻֽלָל ֗ ֹ
את ַאַ֖חת ֶאל־ֶאָֽחתַ :ו ַ֕יַּעשׂ ֲחִמִ֖שּׁים
ת ַה ֻ֣לָּל ֔ ֹ
ֲאֶ֖שׁר ַבַּמְּחֶ֣בּ ֶרת ַהֵשּׁ ִ֑נית ַמְקִבּיֹל ֙
ת ַבְּקּ ָרִ֔סים ַו ְיִ֥הי ַהִמְּשׁ ָ֖כּן
ַק ְרֵ֣סי ָז ָ ֑הב ַו ְיַח ֵ֨בּר ֶאת־ַה ְי ִריֹ֜עת ַא ַ֤חת ֶאל־ַאַח ֙
אֶהל ַעל־ַהִמְּשׁ ָ֑כּן ַעְשֵֽׁתּי־ֶעְשׂ ֵ֥רה ְי ִריֹ֖עת ָעָ֥שׂה
שׂ ְי ִריֹ֣עת ִע ִ֔זּים ְל ֖ ֹ
ֶאָֽחדַ :ו ַ֨יַּע ֙
ם ָֽבַּאָ֔מּה ְוַא ְרַ֣בּע ַא֔מּוֹת ֹ֖רַחב ַה ְי ִרי ָ֣ﬠה
א ֶרךְך ַה ְי ִרי ָ֣ﬠה ָֽהַאַ֗חת ְשֹׁלִשׁי ֙
אָֽתםֹ ֜ :
ֹ
ָֽהֶא ָ֑חת ִמ ָ֣דּה ַאַ֔חת ְלַעְשֵׁ֥תּי ֶעְשׂ ֵ֖רה ְי ִריֹֽעתַ :ו ְיַח ֵ֛בּר ֶאת־ֲחֵ֥משׁ ַה ְי ִריֹ֖עת ְל ָ֑בד
את ֲחִמִ֗שּׁים ַ֚ﬠל ְשׂ ַ֣פת ַה ְי ִריָ֔עה ַה ִֽקּיֹצ ָ֖נה
ְוֶאת־ֵ֥שׁשׁ ַה ְי ִריֹ֖עת ְלָֽבדַ :ו ַ֜יַּעשׂ ֻֽלָל ֣ ֹ
ה ַעל־ְשׂ ַ֣פת ַה ְי ִריָ֔עה ַֽהֹחֶ֖ב ֶרת ַהֵשּׁ ִֽניתַ :ו ַ֛יַּעשׂ
את ָעָשׂ ֙
ַבַּמְּח ָ֑בּ ֶרת ַֽוֲחִמִ֣שּׁים ֻֽלָל ֗ ֹ
אֶהל
ה ָל ֔ ֹ
אֶהל ִלְהֹ֥ית ֶאָֽחדַ :ו ַ֤יַּעשׂ ִמְכֶס ֙
ַק ְרֵ֥סי ְנֹ֖חֶשׁת ֲחִמִ֑שּׁים ְלַח ֵ֥בּר ֶאת־ָה ֖ ֹ
ֹעֹ֥רת ֵאי ִ֖לם ְמָא ָדִּ֑מים וִּמְכ ֵ֛סה ֹעֹ֥רת ְתָּחִ֖שׁים ִמְלָֽמְעָלהַ :ו ַ֥יַּעשׂ ֶאת־ַהְקּ ָרִ֖שׁים
ה ַֽוֲחִ֣צי ָֽהַאָ֔מּה
א ֶרךְך ַה ָ֑קּ ֶרשׁ ְוַאָמּ ֙
ַלִמְּשׁ ָ֑כּן ֲﬠֵ֥צי ִשִׁ֖טּים ֹֽעְמ ִֽדיםֶ֥ :ﬠֶשׂר ַאֹ֖מּת ֣ ֹ
שׁ ָֽהֶאָ֔חד ְמֻ֨שָׁלֹּ֔בת ַאַ֖חת ֶאל־ֶא ָ֑חת ֵ֣כּן
ֹ֖רַחב ַה ֶ֥קּ ֶרשׁ ָֽהֶאָֽחדְ :שֵׁ֣תּי ָיֹ֗דת ַל ֶ ֨קּ ֶר ֙
ָעָ֔שׂה ְלֹ֖כל ַק ְרֵ֥שׁי ַהִמְּשׁ ָֽכּןַ :ו ַ֥יַּעשׂ ֶאת־ַהְקּ ָרִ֖שׁים ַלִמְּשׁ ָ֑כּן ֶעְשׂ ִ֣רים ְק ָרִ֔שׁים
ם ַא ְד ֵני־ֶ֔כֶסף ָעָ֕שׂה ַ֖תַּחת ֶעְשׂ ִ֣רים ַהְקּ ָרִ֑שׁים
ִלְפַ֖את ֶ֥נ ֶגב ֵתּיָֽמ ָנהְ :וַא ְרָבִּעי ֙
ְשׁ ֨ ֵני ֲא ָד ֜ ִנים ַֽתַּחת־ַה ֶ֤קּ ֶרשׁ ָֽהֶאָח֙ד ִלְשֵׁ֣תּי ְיֹד ָ֔תיו וְּשׁ ֵ֧ני ֲא ָד ִ֛נים ַֽתַּחת־ַה ֶ֥קּ ֶרשׁ
ָֽהֶאָ֖חד ִלְשֵׁ֥תּי ְיֹדָֽתיו :וְּלֶ֧צַלע ַהִמְּשׁ ָ֛כּן ַהֵשּׁ ִ֖נית ִלְפַ֣את ָצ֑פוֹן ָעָ֖שׂה ֶעְשׂ ִ֥רים
ְק ָר ִ ֽשׁיםְ :וַא ְרָבִּ֥ﬠים ַא ְד ֵניֶ֖הם ָ֑כֶּסף ְשׁ ֵ֣ני ֲא ָד ֗ ִנים ַ֚תַּחת ַה ֶ֣קּ ֶרשׁ ָֽהֶאָ֔חד וְּשׁ ֵ֣ני
ֲא ָד ֔ ִנים ַ֖תַּחת ַה ֶ֥קּ ֶרשׁ ָֽהֶאָֽחד :וְּל ַי ְרְכֵּ֥תי ַהִמְּשׁ ָ֖כּן ָ֑יָמּה ָעָ֖שׂה ִשָׁ֥שּׁה ְק ָר ִ ֽשׁים:
ה
ם ָעָ֔שׂה ִלְמֻקְצֹ֖עת ַהִמְּשׁ ָ֑כּן ַבּ ַיּ ְרָכָֽת ִיםְ :וָה ֣יוּ ֽתוֲֹאִמ֘ם ִמְלַּzמָטּ ֒
וְּשׁ ֵ֤ני ְק ָרִשׁי ֙

ם ֶאל־ר ֹא֔שׁוֹ ֶאל־ַהַטַּ֖בַּעת ָֽהֶא ָ֑חת ֵ֚כּן ָעָ֣שׂה ִלְשׁ ֵני ֶ֔הם ִלְשׁ ֵ֖ני
ְו ַיְח ָ֗דּו ִיְה ֤יוּ ַתִמּי ֙
ַהִמְּקֹצֹֽעתְ :וָהי֙וּ ְשֹׁמ ָ֣נה ְק ָרִ֔שׁים ְוַא ְד ֵניֶ֣הם ֶ֔כֶּסף ִשָׁ֥שּׁה ָעָ֖שׂר ֲא ָד ִ֑נים ְשׁ ֵ֤ני
ם ְשׁ ֵ֣ני ֲא ָד ֔ ִנים ַ֖תַּחת ַה ֶ֥קּ ֶרשׁ ָֽהֶאָֽחדַ :ו ַ֥יַּעשׂ ְבּ ִריֵ֖חי ֲﬠֵ֣צי ִשִׁ֑טּים ֲחִמָ֕שּׁה
ֲא ָד ִני ֙
ְלַק ְרֵ֥שׁי ֶֽצַלע־ַהִמְּשׁ ָ֖כּן ָֽהֶאָֽחתַֽ :וֲחִמָ֣שּׁה ְב ִריִ֔חם ְלַק ְרֵ֥שׁי ֶֽצַלע־ַהִמְּשׁ ָ֖כּן
ם ְלַק ְרֵ֣שׁי ַהִמְּשָׁ֔כּן ַל ַיּ ְרָכַ֖ת ִים ָֽיָמּהַ :ו ַ֖יַּעשׂ ֶאת־ַהְבּ ִ֣רי ַח
ַהֵשּׁ ִ֑נית ַֽוֲחִמָ֤שּׁה ְב ִריִח ֙
ַהִתּיֹ֑כן ִלְבֹ֨ר ַ֙ח ְבּ֣תוֹךְך ַהְקּ ָרִ֔שׁים ִמן־ַהָקֶּ֖צה ֶאל־ַהָקֶּֽצהְֽ :וֶאת־ַהְקּ ָרִ֞שׁים ִצ ָ֣פּה
ם ָעָ֣שׂה ָז ָ֔הב ָבִּ֖תּים ַלְבּ ִריִ֑חם ַו ְיַ֥צף ֶאת־ַהְבּ ִריִ֖חם ָזָֽהב:
ָז ָ֗הב ְוֶאת־ַטְבֹּעָת ֙
שׁב
שׂ ֶאת־ַהָפֹּ֔רֶכת ְתּ ֵ֧כֶלת ְוַא ְר ָגּ ָ ֛מן ְותוֹ ַ֥לַעת ָשׁ ִ֖ני ְוֵ֣שׁשׁ ָמְשׁ ָ֑ז ר ַֽמֲﬠֵ֥שׂה ֹח ֵ ֛
ַו ַ֨יַּע ֙
ה ַעמּוּ ֵ֣די ִשִׁ֔טּים ַו ְיַצ ֵ֣פּם ָז ָ֔הב ָֽו ֵויֶ֖הם
אָ֖תהּ ְכּ ֻר ִ ֽביםַ :ו ַ֣יַּעשׂ ָ֗להּ ַא ְרָבָּע ֙
ָעָ֥שׂה ֹ
אֶהל ְתּ ֵ֧כֶלת
ָז ָ ֑הב ַו ִיֹּ֣צק ָל ֶ֔הם ַא ְרָבּ ָ֖ﬠה ַא ְד ֵני־ ָֽכֶסףַ :ו ַ֤יַּעשׂ ָמָס ךְ ֙ך ְל ֶ֣פַתח ָה ֔ ֹ
ה ְוֶאת־
ְוַא ְר ָגּ ָ ֛מן ְותוֹ ַ֥לַעת ָשׁ ִ֖ני ְוֵ֣שׁשׁ ָמְשׁ ָ֑ז ר ַֽמֲﬠֵ֖שׂה ֹר ֵֽקםְ :וֶאת־ַעמּוּ ָ֤דיו ֲחִמָשּׁ ֙
ָ֣ו ֵוי ֶ֔הם ְוִצ ָ֧פּה ָֽראֵשׁי ֶ ֛הם ַֽוֲחֻֽשֵׁקיֶ֖הם ָז ָ ֑הב ְוַא ְד ֵניֶ֥הם ֲחִמָ֖שּׁה ְנֽחֶשׁתַ :ו ַ֧יַּעשׂ
ְבַּצְל ֵ ֛אל ֶאת־ָֽהָאֹ֖רן ֲﬠֵ֣צי ִשִׁ֑טּים ַאָמּ ַ֨ת ִים ָוֵ֜חִצי ָא ְר֗כּוֹ ְוַאָ֤מּה ָוֵ֨חִצ֙י ָרְח֔בּוֹ ְוַאָ֥מּה
ָוֵ֖חִצי ֹֽקָמֽתוַֹ :ו ְיַצ ֵ֛פּהוּ ָזָ֥הב ָט֖הוֹר ִמַ֣בּ ִית וִּמ֑חוּץ ַו ַ֥יַּעשׂ ֛לוֹ ֵ֥ז ר ָזָ֖הב ָס ִ ֽביבַ :ו ִיֹּ֣צק
֗לוֹ ַא ְרַבּ֙ע ַטְבֹּ֣עת ָז ָ֔הב ַ֖ﬠל ַא ְרַ֣בּע ַֽפֲּﬠֹמ ָ ֑תיו וְּשֵׁ֣תּי ַטָבֹּ֗עת ַעל־ַצְלע֙וֹ ָֽהֶאָ֔חת
אָ֖תם ָזָֽהב:
וְּשֵׁתּ֙י ַטָבֹּ֔עת ַעל־ַצְל֖עוֹ ַהֵשּׁ ִֽניתַ :ו ַ֥יַּעשׂ ַבּ ֵ֖דּי ֲﬠֵ֣צי ִשִׁ֑טּים ַו ְיַ֥צף ֹ
ם ַבַּטָּבֹּ֔עת ַ֖ﬠל ַצְלֹ֣עת ָֽהָאֹ֑רן ָלֵ֖שׂאת ֶאת־ָֽהָאֹֽרןַ :ו ַ֥יַּעשׂ
ַו ָיּ ֵ֤בא ֶאת־ַהַבּ ִדּי ֙
ַכֹּ֖פּ ֶרת ָזָ֣הב ָט֑הוֹר ַאָמַּ֤ת ִים ָוֵ֨חִצ֙י ָא ְרָ֔כּהּ ְוַאָ֥מּה ָוֵ֖חִצי ָרְחָֽבּהַּ :ו ַ֛יַּעשׂ ְשׁ ֵ֥ני
ה
א ָ֔תם ִמְשּׁ ֵ֖ני ְק֥צוֹת ַהַכֹּֽפּ ֶרתְ :כּרוּב־ֶא ָ֤חד ִמָקָּצ ֙
ה ָעָ֣שׂה ֹ
ְכ ֻרִ֖בים ָז ָ ֑הב ִמְקָשׁ ֙
ִמ ֶ֔זּה וְּכרוּב־ֶאָ֥חד ִמָקָּ֖צה ִמֶ֑זּה ִמן־ַהַכֹּ֛פּ ֶרת ָעָ֥שׂה ֶאת־ַהְכּ ֻרִ֖בים ִמְשּׁ ֵ֥ני
ם
ם ֹֽפּ ְרֵ֨שׂי ְכ ָנַ֜פ ִים ְלַ֗מְעָלה ֹֽסֲכ ִ֤כים ְבַּכ ְנֵפיֶה ֙
ְקצוֹוָֽתיו ]ְקצוָֹֽתיו[ ַ :ו ִיְּה ֣יוּ ַהְכּ ֻרִבי ֩
ַעל־ַהַכֹּ֔פּ ֶרת וְּפ ֵניֶ֖הם ִ֣אישׁ ֶאל־ָאִ֑חיו ֶ ֨אל־ַהַכֹּ֔פּ ֶרת ָה ֖יוּ ְפּ ֵ֥ני ַהְכּ ֻר ִ ֽביםַ :ו ַ֥יַּעשׂ
ֶאת־ַהֻשְּׁלָ֖חן ֲﬠֵ֣צי ִשִׁ֑טּים ַאָמַּ֤ת ִים ָא ְרכּ֙וֹ ְוַאָ֣מּה ָרְח֔בּוֹ ְוַאָ֥מּה ָוֵ֖חִצי ֹֽקָמֽתוֹ:
א֖תוֹ ָזָ֣הב ָט֑הוֹר ַו ַ֥יַּעשׂ ֛לוֹ ֵ֥ז ר ָזָ֖הב ָס ִ ֽביבַ :ו ַ֨יַּעשׂ ֥לוֹ ִמְס ֶ֛גּ ֶרת ֹ֖טַפח ָסִ֑ביב
ַו ְיַ֥צף ֹ
ַו ַ֧יַּעשׂ ֵזר־ ָז ָ ֛הב ְלִמְס ַגּ ְר֖תּוֹ ָס ִ ֽביבַ :ו ִיֹּ֣צק ֔לוֹ ַא ְרַ֖בּע ַטְבֹּ֣עת ָז ָ ֑הב ַו ִיֵּתּ֙ן ֶאת־
ת ַהִמְּס ֶ֔גּ ֶרת ָה ֖יוּ
את ֲאֶ֖שׁר ְלַא ְרַ֥בּע ַר ְג ָֽליוְ :לֻעַמּ ֙
ַהַטָּבֹּ֔עת ַ֚ﬠל ַא ְרַ֣בּע ַהֵפּ ֔ ֹ

ם ֲﬠֵ֣צי ִשִׁ֔טּים
ם ַלַבּ ִ֔דּים ָלֵ֖שׂאת ֶאת־ַהֻשְּׁלָֽחןַ :ו ַ֤יַּעשׂ ֶאת־ַהַבּ ִדּי ֙
ַהַטָּבֹּ֑עת ָֽבִּתּי ֙
אָ֖תם ָז ָ ֑הב ָלֵ֖שׂאת ֶאת־ַהֻשְּׁלָֽחןַ :ו ַ֜יַּעשׂ ֶאת־ַהֵכִּ֣לים ׀ ֲאֶ֣שׁר ַעל־ַהֻשְּׁלָ֗חן
ַו ְיַ֥צף ֹ
ת ְמ ַנִקֹּיּ ָ֔תיו ְו ֶ ֨את־ַהְקָּשׂ֔וֹת ֲאֶ֥שׁר ֻיַ֖סּךְך ָבּ ֵ ֑הן ָזָ֖הב
ֶאת־ְק ָֽﬠֹר ָ ֤תיו ְוֶאת־ַכֹּפָּתי֙ו ְוֵא ֙
ָטֽהוֹר] :שלישי כשהן מחוברין[ ַו ַ֥יַּעשׂ ֶאת־ַהְמֹּנ ָ֖רה ָזָ֣הב ָט֑הוֹר ִמְקָ֞שׁה
תּ ֶ֥ריָה וְּפ ָרֶ֖חיָה ִמֶ֥מּ ָנּה ָה ֽיוּ:
ה ְי ֵר ָ֣כהּ ְוָק ֔ ָנהּ ְגִּבי ֶ֛ﬠיָה ַכְּפ ֹ
ָעָ֤שׂה ֶאת־ַהְמֹּנ ָר ֙
ה
הּ ָֽהֶאָ֔חד וְּשֹׁלָשׁ ֙
ְוִשָׁ֣שּׁה ָק ֔ ִנים ֹיְצִ֖אים ִמִצּ ֶ֑דּיָה ְשֹׁלָ֣שׁה ׀ ְק ֵ֣ני ְמֹנ ָ֗רה ִמִצּ ָדּ ֙
תּר
ְק ֵ֣ני ְמֹנ ָ֔רה ִמִצּ ָ֖דּהּ ַהֵשּׁ ִֽניְ :שֹׁלָ֣שׁה ֠ ְגִבִpעים ֽ ְמֻשָׁקּ ִ֞דים ַבּ ָקּ ֶ֣נה ָֽהֶאָח֘ד ַכְּפ ֣ ֹ
תּר ָו ָ֑פ ַרח ֵ֚כּן ְלֵ֣שֶׁשׁת ַהָקּ ֔ ִנים
ח וְּשׁלָ֣שׁה ְגִבִ֗עים ְמֻשָׁקּ ִ֛דים ְבּ ָק ֶ֥נה ֶאָ֖חד ַכְּפ ֣ ֹ
ָוֶzפ ַר ֒
תּ ֶ֖ריָה וְּפ ָרֶֽחיָה:
ַהֹֽיְּצִ֖אים ִמן־ַהְמֹּנ ָֽרה :וַּבְמֹּנ ָ֖רה ַא ְרָבּ ָ֣ﬠה ְגִבִ֑ﬠים ְמֻ֨שָׁקּ ִ֔דים ַכְּפ ֹ
תּר
ם ִמֶ֔מּ ָנּה ְוַכְפ ֕ ֹ
תּ֙ר ַ֣תַּחת ְשׁ ֵ֤ני ַהָקּ ִני ֙
ת ְשׁ ֨ ֵני ַהָקּ ֜ ִנים ִמֶ֗מּ ָנּה ְוַכְפ ֹ
תּר ַrתַּח ֩
ְוַכְפ ֡ ֹ
תּ ֵריֶ֥הם
ת ַהָקּ ֔ ִנים ַהֹֽיְּצִ֖אים ִמֶֽמּ ָנּהַ :כְּפ ֽ ֹ
ַֽתַּחת־ְשׁ ֵ֥ני ַה ָקּ ִ֖נים ִמ ֶ ֑מּ ָנּה ְלֵ֨שֶׁשׁ ֙
וְּקֹנָ֖תם ִמֶ֣מָּנּה ָה ֑יוּ ֻכּ ָ֛לּהּ ִמְקָ֥שׁה ַאַ֖חת ָזָ֥הב ָטֽהוֹרַ :ו ַ֥יַּעשׂ ֶאת־ ֵֽנ ֹרֶ֖תיָה ִשְׁב ָ֑ﬠה
א ָ ֑תהּ ְוֵ֖את ָכּל־
תֶּ֖תיָה ָזָ֥הב ָטֽהוֹרִ :כּ ָ֛כּר ָזָ֥הב ָט֖הוֹר ָעָ֣שׂה ֹ
וַּמְלָקֶ֥חיָה וַּמְח ֹ
ֵכּ ֶֽליָהַ :ו ַ֛יַּעשׂ ֶאת־ִמ ְזַ֥בּח ַהְקֹּ֖ט ֶרת ֲﬠֵ֣צי ִשִׁ֑טּים ַאָ֣מּה ָא ְרכּ֩וֹ ְוַאָ֨מּה ָרְח֜בּוֹ ָר֗בוּ ַע
ְוַאָמּ ַ֨ת ִי ֙
א֜תוֹ ָזָ֣הב ָט֗הוֹר ֶאת־ ַגּ ֧גּוֹ ְוֶאת־
ם ֹֽקָמ֔תוֹ ִמֶ֖מּנּוּ ָה ֥יוּ ַק ְרֹנָֽתיוַ :ו ְיַ֨צף ֹ
ִֽקיֹר ָ ֛תיו ָסִ֖ביב ְוֶאת־ַק ְרֹנ ָ ֑תיו ַו ַ֥יַּעשׂ ֛לוֹ ֵ֥ז ר ָזָ֖הב ָס ִ ֽביב :וְּשֵׁתּי֩ ַטְבֹּ֨עת ָז ָ֜הב
ָֽﬠָשׂה־֣לוֹ ׀ ִמַ֣תַּחת ְל ֵז֗רוֹ ַ֚ﬠל ְשֵׁ֣תּי ַצְלֹע ָ֔תיו ַ֖ﬠל ְשׁ ֵ֣ני ִצ ָ֑דּיו ְלָבִ֣תּים ְלַב ִ֔דּים
אָ֖תם ָזָֽהבַ :ו ַ֜יַּעשׂ
א֖תוֹ ָבֶּֽהםַ :ו ַ֥יַּעשׂ ֶאת־ַהַבּ ִ֖דּים ֲﬠֵ֣צי ִשִׁ֑טּים ַו ְיַ֥צף ֹ
ָלֵ֥שׂאת ֹ
ה ֹ֔ק ֶדשׁ ְוֶאת־ְקֹ֥ט ֶרת ַהַסִּ֖מּים ָט֑הוֹר ַֽמֲﬠֵ֖שׂה ֹר ֵֽק ַח] :רביעי
ֶאת־ֶ֤שֶׁמן ַהִמְּשָׁח ֙
שׁ ַא֨מּוֹת ָא ְר֜כּוֹ
כשהן מחוברין[ ַו ַ֛יַּעשׂ ֶאת־ִמ ְזַ֥בּח ָֽהֹע ָ֖לה ֲﬠֵ֣צי ִשִׁ֑טּים ָחֵמ ֩
ְוָֽחֵמשׁ־ַא֤מּוֹת ָרְחבּ֙וֹ ָר֔בוּ ַע ְוָשֹׁ֥לשׁ ַא֖מּוֹת ֹֽקָמֽתוַֹ :ו ַ֣יַּעשׂ ַק ְרֹנ ָ֗תיו ַ֚ﬠל ַא ְרַ֣בּע
א֖תוֹ ְנֹֽחֶשׁתַ :ו ַ֜יַּעשׂ ֶאת־ָכּל־ְכּ ֵ֣לי ַהִמּ ְז ֵ֗בּ ַח
ִפֹּנּ ָ֔תיו ִמֶ֖מּנּוּ ָה ֣יוּ ַק ְרֹנ ָ ֑תיו ַו ְיַ֥צף ֹ
תּת ָכּל־
ם ְוֶאת־ַהִמּ ְז ָרֹ֔קת ֶאת־ַהִמּ ְזָל ֖גֹת ְוֶאת־ַהַמְּח ֑ ֹ
ֶאת־ַהִסּיֹ֤רת ְוֶאת־ַה ָיִּעי ֙
ֵכּ ָ֖ליו ָעָ֥שׂה ְנֹֽחֶשׁתַ :ו ַ֤יַּעשׂ ַלִמּ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח ִמְכ ָ֔בּר ַֽמֲﬠֵ֖שׂה ֶ֣רֶשׁת ְנֹ֑חֶשׁת ַ֧תַּחת ַכּ ְרֻכּ֛בּוֹ
ִמְלַּ֖מָטּה ַעד־ֶחְצ ֽיוַֹ :ו ִיֹּ֞צק ַא ְרַ֧בּע ַטָבֹּ֛עת ְבַּא ְרַ֥בּע ַהְקָּצ ֖וֹת ְלִמְכַ֣בּר ַהְנֹּ֑חֶשׁת
אָ֖תם ְנֹֽחֶשׁתַ :ו ָיּ ֵ֨בא ֶאת־
ָבִּ֖תּים ַלַבּ ִֽדּיםַ :ו ַ֥יַּעשׂ ֶאת־ַהַבּ ִ֖דּים ֲﬠֵ֣צי ִשִׁ֑טּים ַו ְיַ֥צף ֹ

א֖תוֹ ָבּ ֶ ֑הם ְנ֥בוּב ֻלֹ֖חת ָעָ֥שׂה
ַהַבּ ִ֜דּים ַבַּטָּבֹּ֗עת ַ֚ﬠל ַצְלֹ֣עת ַהִמּ ְז ֵ֔בּ ַח ָלֵ֥שׂאת ֹ
את ֲאֶ֣שׁר
ת ַהֹ֣צְּב ֔ ֹ
א ֙
אֽתוַֹ :ו ַ֗יַּעשׂ ֵ֚את ַהִכּ ֣יּוֹר ְנ֔חֶשׁת ְוֵ֖את ַכּ ֣נּוֹ ְנֹ֑חֶשׁת ְבַּמ ְר ֹ
ֹ
אֶהל מוֹ ֵֽﬠדַ :ו ַ֖יַּעשׂ ֶאת־ֶֽהָח ֵ֑צר ִלְפַ֣את ׀ ֶ֣נ ֶגב ֵתּיָ֗מ ָנה ַקְל ֵ֤ﬠי ֶֽהָחֵצ֙ר
ָֽצְב֔אוּ ֶ֖פַּתח ֥ ֹ
ֵ֣שׁשׁ ָמְשׁ ָ֔זר ֵמָ֖אה ָֽבַּאָֽמּהַ :עֽמּוּ ֵדיֶ֣הם ֶעְשׂ ִ֔רים ְוַא ְד ֵניֶ֥הם ֶעְשׂ ִ֖רים ְנֹ֑חֶשׁת ָו ֵ֧וי
ָֽהַעמּוּ ִ֛דים ַֽוֲחֻֽשֵׁקיֶ֖הם ָֽכֶּסףְ :וִלְפַ֤את ָצפוֹ֙ן ֵמָ֣אה ָֽבַאָ֔מּה ַעֽמּוּ ֵדיֶ֣הם ֶעְשׂ ִ֔רים
ם
ְוַא ְד ֵניֶ֥הם ֶעְשׂ ִ֖רים ְנֹ֑חֶשׁת ָו ֵ֧וי ָֽהַעמּוּ ִ֛דים ַֽוֲחֻֽשֵׁקיֶ֖הם ָֽכֶּסףְ :וִלְפַאת־ ָ֗ים ְקָלִעי ֙
ֲחִמִ֣שּׁים ָֽבַּאָ֔מּה ַעֽמּוּ ֵדיֶ֣הם ֲﬠָשׂ ָ֔רה ְוַא ְד ֵניֶ֖הם ֲﬠָשׂ ָ֑רה ָו ֵ֧וי ָֽהַעֻמּ ִ֛דים ַֽוֲחֽשׁוֵּקיֶ֖הם
ָֽכֶּסףְ :וִלְפ ַ ֛את ֵ֥ק ְדָמה ִמ ְז ָ֖רָחה ֲחִמִ֥שּׁים ַאָֽמּהְ :קָלִ֛ﬠים ֲחֵמשׁ־ֶעְשׂ ֵ֥רה ַאָ֖מּה
ה
ֶאל־ַהָכּ ֵ ֑תף ַעֽמּוּ ֵדיֶ֣הם ְשֹׁלָ֔שׁה ְוַא ְד ֵניֶ֖הם ְשֹׁלָֽשׁהְ :וַלָכֵּ֣תף ַהֵשּׁ ֗ ִנית ִמ ֶ֤זּה וִּמ ֶזּ ֙
ְלַ֣שַׁער ֶֽהָחֵ֔צר ְקָלִ֕עים ֲחֵ֥משׁ ֶעְשׂ ֵ֖רה ַא ָ ֑מּה ַעֻֽמּ ֵדיֶ֣הם ְשֹׁלָ֔שׁה ְוַא ְד ֵניֶ֖הם
ת ָו ֵ֨וי
ְשֹׁלָֽשׁהָ :כּל־ַקְל ֵ֧ﬠי ֶֽהָח ֵ֛צר ָסִ֖ביב ֵ֥שׁשׁ ָמְשׁ ָֽז רְ :וָֽהֲא ָד ִ֣נים ָֽלַעֻמּ ִדי֘ם ְנֹzחֶשׁ ֒
ם ְמֻחָשּׁ ִ֣קים ֶ֔כֶּסף ֹ֖כּל
ם ֶ֔כֶּסף ְוִצ֥פּוּי ָֽראֵשׁיֶ֖הם ָ֑כֶּסף ְוֵה ֙
ָֽהַעמּוּ ִ֜דים ַֽוֲחֽשׁוֵּקיֶה ֙
ַעֻמּ ֵ֥די ֶֽהָחֵֽצר :וָּמַ֞סךְך ַ֤שַׁער ֶֽהָחֵצ֙ר ַֽמֲﬠֵ֣שׂה ֹר ֵ ֔קם ְתּ ֵ֧כֶלת ְוַא ְר ָגּ ָ ֛מן ְותוֹ ַ֥לַעת ָשׁ ִ֖ני
א ֶרךְך ְוקוָֹ֤מה ְבֹ֨רַח֙ב ָחֵ֣משׁ ַא֔מּוֹת ְלֻעַ֖מּת ַקְל ֵ֥ﬠי
ה ֹ֔
ְוֵ֣שׁשׁ ָמְשׁ ָ֑ז ר ְוֶעְשׂ ִ֤רים ַאָמּ ֙
ם ַא ְרָבָּ֔עה ְוַא ְד ֵניֶ֥הם ַא ְרָבּ ָ֖ﬠה ְנֹ֑חֶשׁת ָֽו ֵויֶ֣הם ֶ֔כֶּסף ְוִצ֧פּוּי
ֶֽהָחֵֽצרְ :וַעֻֽמּ ֵדיֶה ֙
ָֽראֵשׁי ֶ ֛הם ַֽוֲחֻֽשֵׁקיֶ֖הם ָֽכֶּסףְֽ :וָכל־ַה ְיֵתֹ֞דת ַלִמְּשׁ ָ֧כּן ְו ֶֽלָח ֵ֛צר ָסִ֖ביב ְנֹֽחֶשׁתֵ֣ :אֶלּה
ת ַֽהְל ִו ִ֔יּם ְבּ ַי֙ד
שׁה ֲﬠֹב ַד ֙
ְפקוּ ֵ֤די ַהִמְּשָׁכּ֙ן ִמְשׁ ַ֣כּן ָֽהֵע ֻ֔דת ֲאֶ֥שׁר ֻפּ ַ֖קּד ַעל־ִ֣פּי ֹמ ֶ ֑
ִ ֽאיָתָ֔מר ֶֽבּן־ַֽאֲהֹ֖רן ַהֹכֵּֽהן :וְּבַצְל ֵ ֛אל ֶבּן־אוּ ִ֥רי ֶבן־֖חוּר ְלַמֵ֣טּה ְיהוּ ָ֑דה ָעָ֕שׂה
ֵ ֛את ָכּל־ֲאֶשׁר־ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ֹמֶֽשׁהְ :וִא֗תּוֹ ָֽאֳהִלי ָ ֞אב ֶבּן־ֲא ִ ֽחיָס ָ ֛מךְך ְלַמֵטּה־
ת וָּ֣בַא ְר ָגָּ֔מן וְּבתוֹ ַ֥לַעת ַהָשּׁ ִ֖ני וַּבֵֽשּׁשָׁ :כּל־ַה ָזּ ָ֗הב
שׁב ְוֹר ֵ ֗קם ַבְּתֵּ֨כֶל ֙
ָ֖דן ָח ָ֣רשׁ ְוֹח ֵ ֑
ם
ֶֽהָעשׂוּ֙י ַלְמָּלאָ֔כה ְבֹּ֖כל ְמ ֶ֣לאֶכת ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ַו ְיִ֣הי ׀ ְזַ֣הב ַהְתּנוָּ֗פה ֵ֤תַּשׁע ְוֶעְשׂ ִרי ֙
ִכָּ֔כּר וְּשׁ ַ֨בע ֵמ֧אוֹת וְּשֹׁלִ֛שׁים ֶ֖שֶׁקל ְבֶּ֥שֶׁקל ַהֹֽקּ ֶדשְׁ :ו ֶ֛כֶסף ְפּקוּ ֵ֥די ָֽהֵע ָ֖דה ְמַ֣את
ִכּ ָ֑כּר ְו ֶ rאֶל֩ף וְּשׁ ַ֨בע ֵמ֜אוֹת ַֽוֲחִמָ֧שּׁה ְוִשְׁבִ֛ﬠים ֶ֖שֶׁקל ְבֶּ֥שֶׁקל ַהֹֽקּ ֶדשֶׁ֚ :בַּקע
ַל ֻגְּל גֶֹּ֔לת ַֽמֲחִ֥צית ַהֶ֖שֶּׁקל ְבֶּ֣שֶׁקל ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ְלֹ֨כל ָֽהֹע ֵ֜בר ַעל־ַהְפֻּק ִ֗דים ִמ ֶ֨בּן
ה ָוַ֔מְעָלה ְלֵשׁשׁ־ֵמ֥אוֹת ֶ ֨אֶל֙ף וְּשֹׁ֣לֶשׁת ֲאָלִ֔פים ַֽוֲחֵ֥משׁ ֵמ֖אוֹת
ֶעְשׂ ִ֤רים ָשׁ ָנ ֙
ת ִכּ ַ֣כּר ַהֶ֔כֶּסף ָלֶ֗צֶקת ֵ֚את ַא ְד ֵ֣ני ַהֹ֔קּ ֶדשׁ ְוֵ֖את ַא ְד ֵ֣ני
ַֽוֲחִמ ִ ֽשּׁיםַ :ו ְי ִ֗הי ְמַא ֙

ת
ַהָפֹּ֑רֶכת ְמַ֧את ֲא ָד ִ֛נים ִלְמַ֥את ַהִכּ ָ֖כּר ִכּ ָ֥כּר ָלָֽא ֶדןְ :וֶאת־ָה ֶ ֜אֶלף וְּשׁ ַ֤בע ַהֵמּאוֹ ֙
אָֽתם:
ַֽוֲחִמָ֣שּׁה ְוִשְׁבִ֔עים ָעָ֥שׂה ָו ִ֖וים ָֽלַעמּוּ ִ֑דים ְוִצ ָ֥פּה ָֽראֵשׁיֶ֖הם ְוִחַ֥שּׁק ֹ
וּ ְנֹ֥חֶשׁת ַהְתּנוּ ָ֖פה ִשְׁבִ֣ﬠים ִכּ ָ֑כּר ְוַאְל ַ֥פּ ִים ְוַא ְרַבּע־ֵמ֖אוֹת ָֽשֶׁקלַ :ו ַ֣יַּעשׂ ָ֗בּהּ ֶאת־
ת ִמ ְזַ֣בּח ַה ְנֹּ֔חֶשׁת ְוֶאת־ִמְכַ֥בּר ַה ְנֹּ֖חֶשׁת ֲאֶשׁר־֑לוֹ
אֶהל מוֵֹ֔עד ְוֵא ֙
ַא ְד ֵנ֙י ֶ֚פַּתח ֣ ֹ
ְוֵ֖את ָכּל־ְכּ ֵ֥לי ַהִמּ ְזֵֽבּ ַחְ :וֶאת־ַא ְד ֵ֤ני ֶֽהָחֵצ֙ר ָס ִ֔ביב ְוֶאת־ַא ְד ֵ֖ני ַ֣שַׁער ֶֽהָח ֵ֑צר
ְו ֵ ֨את ָכּל־ ִיְתֹ֧דת ַהִמְּשׁ ָ֛כּן ְוֶאת־ָכּל־ ִיְתֹ֥דת ֶֽהָחֵ֖צר ָס ִ ֽביב :וִּמן־ַהְתּ ֵ֤כֶלת
ְוָֽהַא ְר ָגָּמ֙ן ְותוֹ ַ֣לַעת ַהָשּׁ ֔ ִני ָע֥שׂוּ ִב ְג ֵֽדי־ְשׂ ָ֖רד ְלָשׁ ֵ֣רת ַבֹּ֑קּ ֶדשׁ ַֽו ַֽיֲּﬠ֞שׂוּ ֶאת־ִבּ ְג ֵ֤די
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ֹמֶֽשׁה] :חמישי כשהן
שׁ ֲאֶ֣שׁר ְלַֽאֲהֹ֔רן ַֽכֲּא ֶ ֛
ַהֹ֨קּ ֶד ֙
מחוברין[ ַו ַ֖יַּעשׂ ֶאת־ָֽהֵאֹ֑פד ָז ָ֗הב ְתּ ֵ֧כֶלת ְוַא ְר ָגּ ָ ֛מן ְותוֹ ַ֥לַעת ָשׁ ִ֖ני ְוֵ֥שׁשׁ ָמְשׁ ָֽז ר:
ת וְּב֣תוֹךְך
ם ַֽלֲﬠ֗שׂוֹת ְבּ֤תוֹךְך ַהְתֵּ֨כֶל ֙
ַֽו ְי ַרְקּ֞עוּ ֶאת־ַפֵּ֣חי ַה ָזָּה֘ב ְוִקֵ֣צּץ ְפִּתיִל ֒
שּׁשׁ ַֽמֲﬠֵ֖שׂה ֹחֵֽשׁבְ :כֵּתֹ֥פת ָֽﬠשׂוּ־֖לוֹ
ָֽהַא ְר ָגָּ֔מן וְּב֛תוֹךְך תּוֹ ַ֥לַעת ַהָשּׁ ִ֖ני וְּב֣תוֹךְך ַה ֵ ֑
ֹֽחְבֹ֑רת ַעל־ְשׁ ֵ֥ני ְקצוֹוָ֖תיו ]ְקצוָֹ֖תיו[ ֻחָֽבּרְ :וֵ֨חֶשׁב ֲאֻפ ָדּ֜תוֹ ֲאֶ֣שׁר ָעָ֗ליו ִמֶ֣מּנּוּ
שׁר ִצ ָ֥וּה
הוּ֘א ְכַּֽמֲﬠֵzשׂה֒וּ ָז ָ֗הב ְתּ ֵ֧כֶלת ְוַא ְר ָגּ ָ ֛מן ְותוֹ ַ֥לַעת ָשׁ ִ֖ני ְוֵ֣שׁשׁ ָמְשׁ ָ֑ז ר ַֽכֲּא ֶ ֛
ת
שַּׁהם ֻֽמַסֹ֖בּת ִמְשְׁבֹּ֣צת ָז ָ ֑הב ְמֻפָתֹּח ֙
ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ֹמֶֽשׁהַֽ :ו ַֽיֲּﬠשׂ֙וּ ֶאת־ַאְב ֵ֣ני ַה ֔ ֹ
א ָ֗תם ַ֚ﬠל ִכְּתֹ֣פת ָֽהֵאֹ֔פד ַאְב ֵ֥ני
ִפּתּוֵּ֣חי חוֹ ָ֔תם ַעל־ְשׁ֖מוֹת ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ָ֣יֶּשׂם ֹ
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ֹמֶֽשׁהַ :ו ַ֧יַּעשׂ ֶאת־ַהֹ֛חֶשׁן ַֽמֲﬠֵ֥שׂה
ִזָכּ ֖רוֹן ִלְב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַֽכֲּא ֶ ֛
ֹחֵ֖שׁב ְכַּֽמֲﬠֵ֣שׂה ֵאֹ֑פד ָז ָ֗הב ְתּ ֵ֧כֶלת ְוַא ְר ָגּ ָ ֛מן ְותוֹ ַ֥לַעת ָשׁ ִ֖ני ְוֵ֥שׁשׁ ָמְשׁ ָֽז רָ :ר֧בוּ ַע
ָה ָ֛יה ָכּ֖פוּל ָע֣שׂוּ ֶאת־ַהֹ֑חֶשׁן ֶ֧ז ֶרת ָא ְר֛כּוֹ ְו ֶ֥ז ֶרת ָרְח֖בּוֹ ָכּֽפוּלַ :ו ְיַ֨מְלאוּ־֔בוֹ
ה וָּב ֶ֔רֶקת ַה֖טּוּר ָֽהֶאָֽחדְ :וַה֖טּוּר ַהֵשּׁ ִ֑ני
א ֶדם ִפְּט ָד ֙
ַא ְרָבּ ָ֖ﬠה ֣טוּ ֵרי ָ ֑אֶבן ֗טוּר ֤ ֹ
ֹ֥נֶפךְך ַסִ֖פּיר ְו ָֽיֲהֹֽלםְ :וַה֖טּוּר ַהְשִּׁליִ֑שׁי ֶ֥לֶשׁם ְשׁ֖בוֹ ְוַאְח ָֽלָמהְ :וַהטּוּ֙ר ָֽה ְרִביִ֔עי
אָֽתםְ ֠ :וָֽהֲאָב ִ pנים ַעל־
שַׁהם ְו ָֽיְשׁ ֵ֑פה ֽמוַּסֹ֛בּת ִמְשְׁבֹּ֥צת ָזָ֖הב ְבִּמ ֻֽלּ ֹ
ַתּ ְרִ֥שׁישׁ ֖ ֹ
ם ִ֣אישׁ ַעל־
ְשֹׁ֨מת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֥אל ֵ ֛ה ָנּה ְשֵׁ֥תּים ֶעְשׂ ֵ֖רה ַעל־ְשֹׁמ ָ ֑תם ִפּתּוּ ֵ֤חי ֹחָת ֙
ְשׁ֔מוֹ ִלְשׁ ֵ֥נים ָעָ֖שׂר ָֽשֶׁבטַ :ו ַֽיֲּﬠ֧שׂוּ ַעל־ַהֹ֛חֶשׁן ַשׁ ְרְשֹׁ֥רת ַגְּב ֻ֖לת ַֽמֲﬠֵ֣שׂה ֲﬠֹ֑בת
ָזָ֖הב ָטֽהוֹרַֽ :ו ַֽיֲּﬠ֗שׂוּ ְשֵׁתּ֙י ִמְשְׁבֹּ֣צת ָז ָ֔הב וְּשֵׁ֖תּי ַטְבֹּ֣עת ָז ָ ֑הב ַֽו ִיְּתּ ֗נוּ ֶאת־ְשֵׁתּ֙י
תת ַה ָזּ ָ֔הב ַעל־ְשֵׁ֖תּי
ַהַטָּבֹּ֔עת ַעל־ְשׁ ֵ֖ני ְק֥צוֹת ַהֹֽחֶשׁןַֽ :ו ִיְּתּ ֗נוּ ְשֵׁתּ֙י ָֽהֲﬠֹב ֣ ֹ
תת ָנְת ֖נוּ ַעל־ְשֵׁ֣תּי
ת ְשֵׁ֣תּי ָֽהֲﬠֹב ֔ ֹ
ַהַטָּבֹּ֑עת ַעל־ְק֖צוֹת ַהֹֽחֶשׁןְ :ו ֵ ֨את ְשֵׁ֤תּי ְקצוֹ ֙

ַֽהִמְּשְׁבֹּ֑צת ַֽו ִיְּתּ ֻ֛נם ַעל־ִכְּתֹ֥פת ָֽהֵאֹ֖פד ֶאל־֥מוּל ָפּ ָֽניוַֽ :ו ַֽיֲּﬠ֗שׂוּ ְשֵׁתּ֙י ַטְבֹּ֣עת ָז ָ֔הב
שׁר ֶאל־ ֵ֥ﬠֶבר ָֽהֵאֹ֖פד ָֽבּ ְיָתה:
ַו ָיִּ֕שׂימוּ ַעל־ְשׁ ֵ֖ני ְק֣צוֹת ַהֹ֑חֶשׁן ַעל־ְשָׂפ֕תוֹ ֲא ֶ ֛
ה ִמ֣מּוּל ָפּ ֔ ָניו
ַֽו ַֽיֲּﬠשׂ ֘וּ ְשֵׁ֣תּי ַטְבֹּ֣עת ָזָה֒ב ַֽו ִיְּתּ ֡ ֻנם ַעל־ְשֵׁתּי֩ ִכְתֹ֨פת ָֽהֵאֹ֤פד ִמְלַּ֨מָטּ ֙
ְלֻעַ֖מּת ַמְחַבּ ְר֑תּוֹ ִמַ֕מַּעל ְלֵ֖חֶשׁב ָֽהֵאֹֽפדַ :ו ִיּ ְרְכּ֣סוּ ֶאת־ַה֡חֶשׁן ִמַטְּבֹּעָתיו֩ ֶאל־
ת ַעל־ֵ֣חֶשׁב ָֽהֵאֹ֔פד ְו ֽל ֹא־ ִי ַ֣זּח ַה֔חֶשׁן ֵמ ַ֖ﬠל
ַטְבֹּ֨עת ָֽהֵאֹ֜פד ִבְּפִ֣תיל ְתֵּ֗כֶלת ִ ֽלְהֹי ֙
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ֹמֶֽשׁה] :ששי כשהן מחוברין[ ַו ַ֛יַּעשׂ ֶאת־
ָֽהֵאֹ֑פד ַֽכֲּא ֶ ֛
א ֵ֑רג ְכִּ֖ליל ְתּ ֵֽכֶלת :וּ ִ ֽפי־ַהְמִּ֥ﬠיל ְבּתוֹ֖כוֹ ְכִּ֣פי ַתְח ָ֑רא
ְמִ֥ﬠיל ָֽהֵאֹ֖פד ַֽמֲﬠֵ֣שׂה ֹ
ָשׂ ָ֥פה ְל ִ֛פיו ָסִ֖ביב ֥ל ֹא ִי ָקּ ֵֽר ַעַֽ :ו ַֽיֲּﬠשׂ֙וּ ַעל־שׁוּ ֵ֣לי ַהְמִּ֔עיל ִרמּוֹ ֕ ֵני ְתּ ֵ֥כֶלת ְוַא ְר ָגָּ֖מן
ְותוֹ ַ֣לַעת ָשׁ ִ֑ני ָמְשׁ ָֽז רַֽ :ו ַֽיֲּﬠ֥שׂוּ ַֽפֲﬠֹמ ֵ֖ני ָזָ֣הב ָט֑הוֹר ַו ִיְּתּ ֨נוּ ֶאת־ַה ַֽפֲּﬠֹמ ֜ ִנים ְבּ֣תוֹךְך
ָֽה ִרֹמּ ֗ ִנים ַעל־שׁוּ ֵ֤לי ַהְמִּעיל ֙ ָס ִ֔ביב ְבּ֖תוֹךְך ָֽה ִרֹמּ ִֽניםַֽ :פֲּﬠֹ֤מן ְו ִרֹמּ֙ן ַֽפֲּﬠֹ֣מן ְו ִרֹ֔מּן
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ֹמֶֽשׁהַֽ :ו ַֽיֲּﬠ֛שׂוּ ֶאת־
ַעל־שׁוּ ֵ֥לי ַהְמִּ֖ﬠיל ָסִ֑ביב ְלָשׁ ֵ֕רת ַֽכֲּא ֶ ֛
ת ַהִמְּצ ֶ֣נֶפת ֵ֔שׁשׁ ְוֶאת־ ַֽפֲּא ֵ֥רי
א ֵ֑רג ְלַֽאֲהֹ֖רן וְּלָב ָֽניוְ :וֵא ֙
ַהָכְּתֹ֥נת ֵ֖שׁשׁ ַֽמֲﬠֵ֣שׂה ֹ
ַהִמּ ְגָבֹּ֖עת ֵ ֑
שׁשׁ ְוֶאת־ִמְכ ְנֵ֥סי ַהָ֖בּד ֵ֥שׁשׁ ָמְשׁ ָֽז רְֽ :וֶאת־ָֽהַאְב ֞ ֵנט ֵ֣שׁשׁ ָמְשׁ ָ֗זר
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ֹמֶֽשׁה:
וְּת ֵ֧כֶלת ְוַא ְר ָגּ ָ ֛מן ְותוֹ ַ֥לַעת ָשׁ ִ֖ני ַֽמֲﬠֵ֣שׂה ֹר ֵ֑קם ַֽכֲּא ֶ ֛
ַֽו ַֽיֲּﬠ֛שׂוּ ֶאת־ִ֥ציץ ֶֽנ ֶזר־ַהֹ֖קּ ֶדשׁ ָזָ֣הב ָט֑הוֹר ַו ִיְּכְתּ֣בוּ ָעָ֗ליו ִמְכַתּ֙ב ִפּתּוֵּ֣חי חוֹ ָ֔תם
שׁר
ֹ֖ק ֶדשׁ ַֽליה ָֽוֹהַ :ו ִיְּתּ ֤נוּ ָעָלי֙ו ְפִּ֣תיל ְתֵּ֔כֶלת ָלֵ֥תת ַעל־ַהִמְּצ ֶ֖נֶפת ִמְל ָ ֑מְעָלה ַֽכֲּא ֶ ֛
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ַֽו ַֽיֲּﬠשׂ֙וּ ְבּ ֵ֣ני
ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ֹמֶֽשׁהַ :ו ֵ֕תֶּכל ָכּל־ֲﬠֹב ַ֕דת ִמְשׁ ַ֖כּן ֣ ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְ֠כֹּpכל ֲאֶ֨שׁר ִצ ָ֧וּה ְיה ָוֹ֛ה ֶאת־ֹמֶ֖שׁה ֵ֥כּן ָעֽשׂוַּ :ו ָיִּ֤ביאוּ ֶאת־ַהִמְּשָׁכּ֙ן ֶאל־
אֶהל ְוֶאת־ָכּל־ֵכּ ָ֑ליו ְק ָרָ֣סיו ְק ָרָ֔שׁיו ְבּ ִריָ֖חו ]ְבּ ִריָ֖חיו[ ְוַעֻמּ ָ֥דיו
ֹמֶ֔שׁה ֶאת־ָה ֖ ֹ
ם ַֽהְמָא ָדִּ֔מים ְוֶאת־ִמְכֵ֖סה ֹעֹ֣רת ַהְתָּחִ֑שׁים
ַֽוֲא ָד ָֽניוְ :וֶאת־ִמְכֵ֞סה עוֹֹ֤רת ָֽהֵאיִל ֙
ְוֵ֖את ָפֹּ֥רֶכת ַהָמָּֽסךְךֶ :את־ֲא ֥רוֹן ָֽהֵע ֻ֖דת ְוֶאת־ַבּ ָ֑דּיו ְוֵ֖את ַהַכֹּֽפּ ֶרתֶ :את־ַהֻשְּׁלָח֙ן
ה ָ֜רה ֶאת־ ֵֽנ ֹר ֶ֗תיָה ֵנֹ֛רת
ֶאת־ָכּל־ֵכָּ֔ליו ְוֵ֖את ֶ֥לֶחם ַהָפּ ִֽניםֶ :את־ַהְמֹּנ ָ֨רה ַהְטּ ֹ
ת ֶ֣שֶׁמן
ת ִמ ְזַ֣בּח ַה ָזּ ָ֔הב ְוֵא ֙
ַהַֽמֲּﬠ ָר ָ֖כה ְוֶאת־ָכּל־ֵכּ ֶ֑ליָה ְוֵ֖את ֶ֥שֶׁמן ַהָמּֽאוֹרְ :וֵא ֙
אֶהלֵ֣ :את ׀ ִמ ְזַ֣בּח ַה ְנֹּ֗חֶשׁת
ַהִמְּשָׁ֔חה ְוֵ֖את ְקֹ֣ט ֶרת ַהַסִּ֑מּים ְו ֵ ֕את ָמַ֖סךְך ֶ֥פַּֽתח ָה ֽ ֹ
ת ֲאֶשׁר־֔לוֹ ֶאת־ַבּ ָ֖דּיו ְוֶאת־ָכּל־ֵכּ ָ֑ליו ֶאת־ַהִכּ ֖יֹּר ְוֶאת־
ְוֶאת־ִמְכ ַ֤בּר ַה ְנֹּ֨חֶשׁ ֙
ת ַקְלֵ֨עי ֶֽהָחֵ֜צר ֶאת־ַעֻמּ ֶ֣דיָה ְוֶאת־ֲא ָד ֗ ֶניָה ְוֶאת־ַהָמָּס ךְ ֙ך ְלַ֣שַׁער ֶֽהָחֵ֔צר
ַכּ ֽנּוֵֹ :א ֩

אֶהל מוֹ ֵֽﬠדֶ :את־
ֶאת־ֵֽמיָת ָ֖ריו ִויֵֽתֹד ֶ ֑תיָה ְו ֵ ֗את ָכּל־ְכּ ֵ֛לי ֲﬠֹב ַ֥דת ַהִמְּשׁ ָ֖כּן ְל ֥ ֹ
שׁ ְלַֽאֲהֹ֣רן ַהֹכּ ֵ֔הן ְוֶאת־ִבּ ְג ֵ֥די
ִבּ ְג ֵ֥די ַהְשּׂ ָ֖רד ְלָשׁ ֵ֣רת ַבֹּ֑קּ ֶדשׁ ֶאת־ִבּ ְג ֵ֤די ַהֹ֨קּ ֶד ֙
שׁה ֵ֤כּן ָעשׂ֙וּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֵ֖את ָכּל־
ָב ָ֖ניו ְלַכֵֽהןְ :כֹּ֛כל ֲאֶשׁר־ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ֹמ ֶ ֑
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה
א ָ֔תהּ ַֽכֲּא ֶ ֛
ה ָע֣שׂוּ ֹ
ָֽהֲﬠֹב ָֽדהַ :ו ַ֨יּ ְרא ֹמֶ֜שׁה ֶאת־ָכּל־ַהְמָּלאָ֗כה ְוִה ֵנּ ֙
אָ֖תם ֹמֶֽשׁה] :שביעי כשהן מחוברין[ ַו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־
ֵ֣כּן ָע֑שׂוּ ַו ְיָ֥ב ֶרךְך ֹ
אֶהל
ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרְ :בּיוֹם־ַהֹ֥ח ֶדשׁ ָֽה ִרא֖שׁוֹן ְבֶּאָ֣חד ַלֹ֑ח ֶדשׁ ָתּ ִ ֕קים ֶאת־ִמְשׁ ַ֖כּן ֥ ֹ
ת
מוֹ ֵֽﬠדְ :וַשְׂמָ֣תּ ָ֔שׁם ֵ֖את ֲא ֣רוֹן ָֽהֵע ֑דוּת ְוַסֹכָּ֥ת ַעל־ָֽהָאֹ֖רן ֶאת־ַהָפֹּֽרֶכתְ :וֵֽהֵבא ָ ֙
ת ֶאת־ַהְמֹּנ ָ֔רה ְוַֽהֲﬠֵליָ֖ת ֶאת־ ֵֽנ ֹרֶֽתיָה:
ֶאת־ַהֻשְּׁלָ֔חן ְו ָֽﬠ ַרְכָ֖תּ ֶאת־ֶע ְר֑כּוֹ ְוֵֽהֵבא ָ ֙
ְו ָֽנַת ָ֞תּה ֶאת־ִמ ְז ַ֤בּח ַה ָזָּה֙ב ִלְקֹ֔ט ֶרת ִלְפ ֵ֖ני ֲא ֣רוֹן ָֽהֵע ֻ֑דת ְוַשְׂמ ָ ֛תּ ֶאת־ָמַ֥סךְך
אֶהל־מוֹ ֵֽﬠד:
ַה ֶ֖פַּתח ַלִמְּשׁ ָֽכּןְ :ו ָ֣נַת ָ֔תּה ֵ֖את ִמ ְזַ֣בּח ָֽהֹע ָ֑לה ִלְפ ֕ ֵני ֶ֖פַּתח ִמְשׁ ַ֥כּן ֽ ֹ
אֶהל מוֹ ֵ֖ﬠד וֵּ֣בין ַהִמּ ְז ֵ֑בּ ַח ְו ָֽנַתָ֥תּ ָ֖שׁם ָֽמ ִיםְ :וַשְׂמָ֥תּ ֶאת־
תּ ֶאת־ַהִכּ ֔יֹּר ֵֽבּין־ ֥ ֹ
ְו ָֽנַת ָ ֙
תּ ֶאת־ֶ֣שֶׁמן ַהִמְּשָׁ֔חה
ֶֽהָחֵ֖צר ָסִ֑ביב ְו ָ֣נַת ָ֔תּ ֶאת־ָמַ֖סךְך ַ֥שַׁער ֶֽהָחֵֽצרְ :ו ָֽלַקְח ָ ֙
א֛תוֹ ְוֶאת־ָכּל־ֵכּ ָ֖ליו ְוָ֥ה ָיה
וָּֽמַשְׁחָ֥תּ ֶאת־ַהִמְּשׁ ָ֖כּן ְוֶאת־ָכּל־ֲאֶשׁר־֑בּוֹ ְוִק ַדְּשָׁ֥תּ ֹ
תּ ֶאת־ַהִמּ ְז ֵ֔בּ ַח ְוָה ָ֥יה
ֹֽק ֶדשׁ :וָּֽמַשְׁח ָ ֛תּ ֶאת־ִמ ְזַ֥בּח ָֽהֹע ָ֖לה ְוֶאת־ָכּל־ֵכּ ָ֑ליו ְוִק ַדְּשׁ ָ ֙
אֽתוֹ:
ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ֹ֥ק ֶדשׁ ָֽק ָד ִ ֽשׁים :וָּֽמַשְׁחָ֥תּ ֶאת־ַהִכּ ֖יֹּר ְוֶאת־ַכּ ֑נּוֹ ְוִק ַדְּשָׁ֖תּ ֹ
אָ֖תם ַבָּֽמּ ִים:
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ְו ָֽרַחְצָ֥תּ ֹ
ְוִהְק ַרְב ָ ֤תּ ֶֽאת־ַֽאֲהֹר֙ן ְוֶאת־ָבּ ֔ ָניו ֶאל־ ֶ֖פַּתח ֣ ֹ
א֖תוֹ ְוִכֵ֥הן
א֛תוֹ ְוִק ַדְּשָׁ֥תּ ֹ
תּ ֶֽאת־ַ֣אֲהֹ֔רן ֵ֖את ִבּ ְג ֵ֣די ַהֹ֑קּ ֶדשׁ וָּֽמַשְׁחָ֥תּ ֹ
ְוִהְלַבְּשׁ ָ ֙
תּ
א ָ֗תם ַֽכֲּאֶ֤שׁר ָמַ֨שְׁח ָ ֙
אָ֖תם ֻכֳּתֹּֽנת :וָּֽמַשְׁחָ֣תּ ֹ
ִ ֽליְ :וֶאת־ָבּ ָ֖ניו ַתּ ְק ִ֑ריב ְוִהְלַבְּשָׁ֥תּ ֹ
ֶאת־ֲאִבי ֶ֔הם ְו ִ ֽכֲה ֖נוּ ִ֑לי ֠ ְוָֽה ְיָpתה ִלְה ֨יֹת ָלֶ֧הם ָמְשָׁח ָ ֛תם ִלְכֻה ַ֥נּת עוֹ ָ֖לם ְלֹֽדֹרָֽתם:
א֖תוֹ ֵ֥כּן ָעָֽשׂהַ :ו ְיִ֞הי ַבֹּ֧ח ֶדשׁ ָֽה ִרא֛שׁוֹן
שׁה ְ֠כֹּpכל ֲאֶ֨שׁר ִצ ָ֧וּה ְיה ָוֹ֛ה ֹ
ַו ַ֖יַּעשׂ ֹמ ֶ ֑
ַבָּשּׁ ָ֥נה ַהֵשּׁ ִ֖נית ְבֶּאָ֣חד ַלֹ֑ח ֶדשׁ הוּ ַ֖קם ַהִמְּשׁ ָֽכּןַ :ו ָ֨יֶּקם ֹמֶ֜שׁה ֶאת־ַהִמְּשָׁ֗כּן ַו ִיֵּתּ֙ן
ם ֶאת־ְק ָרָ֔שׁיו ַו ִיֵּ֖תּן ֶאת־ְבּ ִרי ָ֑חיו ַו ָ֖יּ ֶקם ֶאת־ַעמּוּ ָֽדיוַ :ו ִיְּפֹ֤רשׂ
ֶאת־ֲא ָד ֔ ָניו ַו ָ֨יֶּשׂ ֙
שׁר
אֶהל ָע ָ֖ליו ִמְל ָ ֑מְעָלה ַֽכֲּא ֶ ֛
אֶהל ֙ ַעל־ַהִמְּשָׁ֔כּן ַו ָ֜יֶּשׂם ֶאת־ִמְכֵ֥סה ָה ֛ ֹ
ֶאת־ָה ֨ ֹ
ת ֶאל־ָ֣הָאֹ֔רן ַו ָ֥יֶּשׂם ֶאת־ַהַבּ ִ֖דּים
ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ֹמֶֽשׁהַ :ו ִיּ ַ ֞קּח ַו ִיֵּ֤תּן ֶאת־ָֽהֵע ֻד ֙
ַעל־ָֽהָאֹ֑רן ַו ִיֵּ֧תּן ֶאת־ַהַכֹּ֛פּ ֶרת ַעל־ָֽהָאֹ֖רן ִמְלָֽמְעָלהַ :ו ָיֵּ֣בא ֶאת־ָֽהָאֹר ֘ן ֶאל־
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה
ַהִמְּשָׁכּ֒ן ַו ָ֗יֶּשׂם ֵ֚את ָפֹּ֣רֶכת ַהָמָּ֔סךְך ַו ָ֕יֶּסךְך ַ֖ﬠל ֲא ֣רוֹן ָֽהֵע ֑דוּת ַֽכֲּא ֶ ֛

אֶהל מוֵֹ֔עד ַ֛ﬠל ֶ֥י ֶרךְך ַהִמְּשׁ ָ֖כּן ָצֹ֑פ ָנה ִמ֖חוּץ
ֶאת־ֹמֶֽשׁהַ :ו ִיֵּ֤תּן ֶאת־ַהֻשְּׁלָח֙ן ְבּ ֣ ֹ
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ֹמֶֽשׁה:
ַלָפֹּֽרֶכתַ :ו ַֽיֲּﬠֹ֥רךְך ָע ָ֛ליו ֵ֥ﬠ ֶרךְך ֶ֖לֶחם ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ַֽכֲּא ֶ ֛
אֶהל מוֵֹ֔עד ֹ֖נַכח ַהֻשְּׁל ָ֑חן ַ֛ﬠל ֶ֥י ֶרךְך ַהִמְּשׁ ָ֖כּן ֶֽנ ְגָבּהַ :ו ַ֥יַּעל
ה ְבּ ֣ ֹ
ַו ָ֤יֶּשׂם ֶאת־ַהְמֹּנ ָר ֙
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ֹמֶֽשׁהַ :ו ָ֛יֶּשׂם ֶאת־ִמ ְזַ֥בּח ַה ָזָּ֖הב
ַה ֵנֹּ֖רת ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ַֽכֲּא ֶ ֛
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ִלְפ ֵ֖ני ַהָפֹּֽרֶכתַ :ו ַיְּקֵ֥טר ָע ָ֖ליו ְקֹ֣ט ֶרת ַסִ֑מּים ַֽכֲּא ֶ ֛
ְבּ ֣ ֹ
ת ִמ ְזַ֣בּח ָֽהֹעָ֔לה ָ֕שׂם ֶ֖פַּתח
ֶאת־ֹמֶֽשׁהַ :ו ָ֛יֶּשׂם ֶאת־ָמַ֥סךְך ַה ֶ֖פַּתח ַלִמְּשׁ ָֽכּןְ :וֵא ֙
ִמְשׁ ַ֣כּן ֽ ֹ
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה
ה ְוֶאת־ַהִמּ ְנָ֔חה ַֽכֲּא ֶ ֛
אֶהל־מוֹ ֵ֑ﬠד ַו ַ֣יַּעל ָעָ֗ליו ֶאת־ָֽהֹעָל ֙
שָׁמּה ַ֖מ ִים
אֶהל מוֹ ֵ֖ﬠד וֵּ֣בין ַהִמּ ְז ֵ֑בּ ַח ַו ִיֵּ֥תּן ָ ֛
ם ֶאת־ַהִכּ ֔יֹּר ֵבּין־ ֥ ֹ
ֶאת־ֹמֶֽשׁהַ :ו ָ֨יֶּשׂ ֙
ְל ָרְחָֽצהְ :ו ָֽרֲח֣צוּ ִמֶ֔מּנּוּ ֹמֶ֖שׁה ְוַֽאֲהֹ֣רן וָּב ָ֑ניו ֶאת־ ְי ֵדיֶ֖הם ְוֶאת־ ַר ְגֵליֶֽהםְ :בֹּב ָ ֞אם
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־
אֶהל מוֵֹ֗עד וְּבָק ְרָב ָ ֛תם ֶאל־ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ִי ְר ָ֑חצוּ ַֽכֲּא ֶ ֛
ֶאל־ ֣ ֹ
ֹמֶֽשׁהַ :ו ָ֣יּ ֶקם ֶאת־ֶֽהָחֵ֗צר ָסִבי֙ב ַלִמְּשׁ ָ֣כּן ְוַלִמּ ְז ֵ֔בּ ַח ַו ִיּ ֵ֕תּן ֶאת־ָמַ֖סךְך ַ֣שַׁער ֶֽהָח ֵ֑צר
ה ָ֔וה ָמ ֵ֖לא
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד וְּכ֣בוֹד ְי ֹ
ַו ְי ַ֥כל ֹמֶ֖שׁה ֶאת־ַהְמָּלא ָֽכהַ :ו ְי ַ֥כס ֶֽהָע ָ֖נ ן ֶאת־ ֣ ֹ
אֶהל מוֵֹ֔עד ִ ֽכּי־ָשׁ ַ֥כן ָע ָ֖ליו ֶֽהָע ָ֑נ ן
א ֶאל־ ֣ ֹ
ֶאת־ַהִמְּשׁ ָֽכּןְ :ו ֽל ֹא־ ָיֹ֣כל ֹמֶ֗שׁה ָלבוֹ ֙
ה ָ֔וה ָמ ֵ֖לא ֶאת־ַהִמְּשׁ ָֽכּן :וְּבֵֽהָע֤לוֹת ֶֽהָע ָנ֙ן ֵמ ַ֣ﬠל ַהִמְּשָׁ֔כּן ִיְס֖עוּ ְבּ ֵ֣ני
וְּכ֣בוֹד ְי ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְבֹּ֖כל ַמְסֵעיֶֽהםְ :וִאם־ ֥ל ֹא ֵֽיָע ֶ֖לה ֶֽהָע ָ֑נ ן ְו ֣ל ֹא ִיְס֔עוּ ַעד־ ֖יוֹם ֵה ָֽﬠֹלֽתוִֹ :כּי֩
ה ָ֤וה ַעל־ַהִמְּשָׁכּ֙ן יוָֹ֔מם ְו ֵ ֕אשׁ ִתְּה ֶ֥יה ַ֖ל ְיָלה ֑בּוֹ ְלֵעי ֵ֥ני ָכל־ֵבּית־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ֲﬠַ֨נן ְי ֹ
אֶהל מוֹ ֵ֖ﬠד ֵלאֹֽמר:
ה ֵאָ֔ליו ֵמ ֥ ֹ
שׁה ַו ְי ַד ֵ֤בּר ְיה ָוֹ ֙
ְבָּכל־ַמְסֵעיֶֽהםַ :ו ִיּ ְק ָ֖רא ֶאל־ֹמ ֶ ֑
ַדֵּ֞בּר ֶאל־ְבּ ֵ֤ני ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְוָֽאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵל ֶ֔הם ָא ָ֗דם ִ ֽכּי־ ַי ְק ִ֥ריב ִמ ֶ֛כּם ָק ְרָ֖בּן ַֽליה ָוֹ֑ה
ִמן־ַהְבֵּהָ֗מה ִמן־ַהָבָּק֙ר וִּמן־ַה ֔צּ ֹאן ַתּ ְק ִ֖ריבוּ ֶאת־ָק ְרַבְּנ ֶֽכםִ :אם־ֹע ָ֤לה ָק ְרָבּנ֙וֹ
א֔תוֹ ִל ְרֹצ ֖נוֹ
אֶהל מוֵֹע֙ד ַי ְק ִ֣ריב ֹ
ִמן־ַהָבּ ָ ֔קר ָז ָ֥כר ָתִּ֖מים ַיְק ִרי ֶ֑בנּוּ ֶאל־ֶ֜פַּתח ֤ ֹ
ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהְ :וָסַ֣מךְך ָי֔דוֹ ַ֖ﬠל ֣ר ֹאשׁ ָֽהֹע ָ֑לה ְו ִנ ְרָ֥צה ֖לוֹ ְלַכ ֵ֥פּר ָע ָֽליוְ :וָשׁ ַ֛חט ֶאת־
ם ֶאת־ַה ָ֔דּם ְו ָֽז ְר֨קוּ ֶאת־
ֶ֥בּן ַהָבּ ָ֖קר ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ֠ ְוִהְק ִpריבוּ ְבּ ֨ ֵני ַֽאֲהֹ֤רן ַהֹֽכֲּה ִני ֙
אֶהל מוֹ ֵֽﬠדְ :וִהְפִ֖שׁיט ֶאת־ָֽהֹע ָ֑לה ְו ִנַ֥תּח
ַה ָ֤דּם ַעל־ַהִמּ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח ָס ִ֔ביב ֲאֶשׁר־ ֶ֖פַּתח ֥ ֹ
אָ֖תהּ ִל ְנָתֶֽחיָהְ ֠ :ו ָֽנְת pנוּ ְבּ ֨ ֵני ַֽאֲהֹ֧רן ַהֹכּ ֵ ֛הן ֵ֖אשׁ ַעל־ַהִמּ ְז ֵ֑בּ ַח ְו ָֽﬠ ְר֥כוּ ֵעִ֖צים ַעל־
ֹ
ָהֵֽאשְׁ :ו ָֽﬠ ְר֗כוּ ְבּ ֵ֤ני ַֽאֲהֹר֙ן ַהֹ֣כֲּה ֔ ִנים ֵ֚את ַה ְנָּתִ֔חים ֶאת־ָה ֖ר ֹאשׁ ְוֶאת־ַה ָ֑פּ ֶדר
ם ֲאֶ֣שׁר ַעל־ָה ֵ ֔אשׁ ֲאֶ֖שׁר ַעל־ַהִמּ ְזֵֽבּ ַחְ :וִק ְר֥בּוֹ וְּכ ָר ָ֖ﬠיו ִי ְרַ֣חץ ַבּ ָ ֑מּ ִים
ַעל־ָֽהֵעִצי ֙

ְוִהְקִ֨טיר ַהֹכֵּ֤הן ֶאת־ַהֹכּל ֙ ַהִמּ ְז ֵ֔בָּחה ֹע ָ֛לה ִאֵ֥שּׁה ֵֽרי ַח־ ִני֖חוֹ ַח ַֽליה ָֽוֹהְ :וִאם־
ִמן־ַה ֨צּ ֹאן ָק ְרָבּ֧נוֹ ִמן־ַהְכָּשִׂ֛בים ֥אוֹ ִמן־ָֽהִע ִ֖זּים ְלֹע ָ֑לה ָז ָ֥כר ָתִּ֖מים ַיְק ִריֶֽבנּוּ:
א֜תוֹ ַ֣ﬠל ֶ֧י ֶרךְך ַהִמּ ְז ֵ֛בּ ַח ָצֹ֖פ ָנה ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ְו ָֽז ְר֡קוּ ְבּ ֵני֩ ַֽאֲהֹ֨רן ַהֹֽכֲּה ִ֧נים
ְוָשַׁ֨חט ֹ
את֙וֹ ִל ְנָתָ֔חיו ְוֶאת־ר ֹא֖שׁוֹ ְוֶאת־ִפּ ְד ֑רוֹ
ֶאת־ ָדּ֛מוֹ ַעל־ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ָס ִ ֽביבְ :ו ִנַ֤תּח ֹ
ְוָע ַ֤רךְך ַהֹכֵּה֙ן ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ַעל־ָה ֵ ֔אשׁ ֲאֶ֖שׁר ַעל־ַהִמּ ְזֵֽבּ ַחְ :וַה ֶ֥קּ ֶרב
א ָ֔תם ַעל־ָֽהֵעִצי ֙
ְוַהְכּ ָר ַ֖ﬠ ִים ִי ְרַ֣חץ ַבּ ָ ֑מּ ִים ְוִהְק ִ֨ריב ַהֹכֵּ֤הן ֶאת־ַהֹכּל ֙ ְוִהְקִ֣טיר ַהִמּ ְז ֵ֔בָּחה ֹע ָ֣לה
שּׁה ֵ֥רי ַח ִניֹ֖ח ַח ַֽליה ָֽוֹהְ :וִ֧אם ִמן־ָה֛עוֹף ֹע ָ֥לה ָק ְרָבּ ֖נוֹ ַֽליה ָוֹ֑ה ְוִה ְק ִ֣ריב
֗הוּא ִא ֵ ֛
תּ ִ֗רים ֛אוֹ ִמן־ְבּ ֵ֥ני ַהיּוֹ ָ֖נה ֶאת־ָק ְרָבּֽנוְֹ :וִהְק ִרי֤בוֹ ַהֹכֵּה֙ן ֶאל־ַהִמּ ְז ֵ֔בּ ַח
ִמן־ַה ֹ
ק ֶאת־ר ֹא֔שׁוֹ ְוִהְקִ֖טיר ַהִמּ ְז ֵ֑בָּחה ְו ִנְמָ֣צה ָד֔מוֹ ַ֖ﬠל ִ֥קיר ַהִמּ ְזֵֽבּ ַחְ :וֵהִ֥סיר
וָּמַל ֙
א ָ֜תהּ ֵ֤אֶצל ַהִמּ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח ֵ ֔ק ְדָמה ֶאל־ְמ ֖קוֹם ַה ָֽדֶּשׁן:
ֶאת־ֻמ ְרָא֖תוֹ ְבֹּֽנָצ ָ ֑תהּ ְוִהְשִׁ֨ליךְך ֹ
א֤תוֹ ַהֹכֵּה֙ן ַהִמּ ְז ֵ֔בָּחה ַעל־ָֽהֵעִ֖צים
א֣תוֹ ִבְכ ָנָפי ֘ו ֣ל ֹא ַיְב ִדּיל ֒ ְוִהְקִ֨טיר ֹ
ְוִשַׁ֨סּע ֹ
שּׁה ֵ֥רי ַח ִניֹ֖ח ַח ַֽליה ָֽוֹהְ :ו ֗ ֶנֶפשׁ ִ ֽכּי־ַתְק ִ֞ריב ָק ְר ַ֤בּן
ֲאֶ֣שׁר ַעל־ָה ֵ ֑אשׁ ֹע ָ֣לה ֗הוּא ִא ֵ ֛
ִמ ְנָח ֙
ה ֶ֔שֶׁמן ְו ָנַ֥תן ָע ֶ֖ליָה ְלֹב ָֽנה:
ה ַֽליה ָ֔וֹה ֹ֖סֶלת ִיְה ֶ֣יה ָק ְרָבּ ֑נוֹ ְו ָי ַ֤צק ָעֶ֨לי ָ ֙
הּ וִּמַשְּׁמ ֔ ָנהּ
ם ְוָקַ֨מץ ִמָ֜שּׁם ְמ ֣ל ֹא ֻקְמ֗צוֹ ִמָסְּלָתּ ֙
ֶֽוֱהִבי ָ ֗אהּ ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ַֽאֲהֹר ֘ן ַהֹֽכֲּה ִני ֒
שּׁה ֵ֥רי ַח ִניֹ֖ח ַח
הּ ַהִמּ ְז ֵ֔בָּחה ִא ֵ ֛
ַ֖ﬠל ָכּל־ְלֹֽב ָנ ָ ֑תהּ ְוִהְקִ֨טיר ַהֹכּ ֵ֜הן ֶאת־ַא ְז ָֽכּ ָרָת ֙
ת ִמן־ַהִמּ ְנָ֔חה ְלַֽאֲהֹ֖רן וְּלָב ָ֑ניו ֹ֥ק ֶדשׁ ָֽק ָדִ֖שׁים ֵֽמִאֵ֥שּׁי ְיה ָֽוֹה:
ַֽליה ָֽוֹהְ :וַהנּוֹ ֶ֨ת ֶר ֙
ת ְבּלוֹּ֣לת ַבֶּ֔שֶּׁמן
ְוִ֥כי ַת ְק ִ֛רב ָק ְרַ֥בּן ִמ ְנָ֖חה ַֽמֲא ֵ֣פה ַת ֑נּוּר ֹ֣סֶלת ַח֤לּוֹת ַמֹצּ ֙
וּ ְרִקי ֵ֥קי ַמ֖צּוֹת ְמֻשִׁ֥חים ַבָּֽשֶּׁמןְ :וִאם־ִמ ְנָ֥חה ַעל־ַֽהַֽמֲּחַ֖בת ָק ְרָבּ ֶ֑נ ךָך ֹ֛סֶלת
שֶׁמן ִמ ְנָ֖חה
הּ ִפּ ִ֔תּים ְו ָֽיַצְקָ֥תּ ָע ֶ֖ליָה ָ ֑
אָת ֙
ְבּלוּ ָ֥לה ַבֶ֖שֶּׁמן ַמָ֥צּה ִ ֽתְה ֶֽיהָ :פּ֤תוֹת ֹ
ִ ֽהואְ :וִאם־ִמ ְנַ֥חת ַמ ְרֶ֖חֶשׁת ָק ְרָבּ ֶ֑נ ךָך ֹ֥סֶלת ַבֶּ֖שֶּׁמן ֵֽתָּעֶֽשׂהְ :וֵֽהֵבאָ֣ת ֶאת־
הּ ֶאל־ַהֹכּ ֵ֔הן ְוִה ִגּיָ֖שׁהּ ֶאל־
שׂה ֵמֵ֖אֶלּה ַֽליה ָוֹ֑ה ְוִהְק ִריָב ֙
ַהִמּ ְנָ֗חה ֲאֶ֧שׁר ֵֽיָע ֶ ֛
שּׁה
ה ֶאת־ַא ְז ָ֣כּ ָר ָ֔תהּ ְוִהְקִ֖טיר ַהִמּ ְז ֵ֑בָּחה ִא ֵ ֛
ַהִמּ ְזֵֽבּ ַחְ :וֵה ִ֨רים ַהֹכֵּ֤הן ִמן־ַהִמּ ְנָח ֙
ת ִמן־ַהִמּ ְנָ֔חה ְלַֽאֲהֹ֖רן וְּלָב ָ֑ניו ֹ֥ק ֶדשׁ ָֽק ָדִ֖שׁים
ֵ֥רי ַח ִניֹ֖ח ַח ַֽליה ָֽוֹהְ :וַהנּוֹ ֶ֨ת ֶר ֙
ה ָ֔וה ֥ל ֹא ֵֽתָעֶ֖שׂה ָח ֵ ֑מץ ִ֤כּי ָכל־
ֵֽמִאֵ֥שּׁי ְיה ָֽוֹהָ :כּל־ַהִמּ ְנָ֗חה ֲאֶ֤שׁר ַתְּק ִ֨ריב֙וּ ַֽלי ֹ
א֙ר ְוָכל־ ְדּ ַ֔בשׁ ֽל ֹא־ַתְקִ֧טירוּ ִמ ֶ ֛מּנּוּ ִאֶ֖שּׁה ַֽליה ָֽוֹהָ :ק ְרַ֥בּן ֵראִ֛שׁית ַתּ ְק ִ֥ריבוּ
ְשׂ ֹ
אָ֖תם ַֽליה ָוֹ֑ה ְוֶאל־ַהִמּ ְזֵ֥בּ ַח ל ֹא־ ַֽיֲﬠ֖לוּ ְל ֵ֥רי ַח ִניֹֽח ַחְ :וָכל־ָק ְרַ֣בּן ִמ ְנָֽחְת֘ךָך ַבֶּ֣מַּלח
ֹ

ח ְו ֣ל ֹא ַתְשׁ ִ֗בּית ֶ֚מַלח ְבּ ִ֣רית ֱאֹל ֶ֔היךָך ֵמ ַ֖ﬠל ִמ ְנָח ֶ ֑תךָך ַ֥ﬠל ָכּל־ָק ְרָֽבּ ְנ֖ךָך
ִתְּמָל ֒
שׁ ֶ֣גּ ֶרשׂ
ַתּ ְק ִ֥ריב ֶֽמַלחְ :וִאם־ַתּ ְק ִ֛ריב ִמ ְנַ֥חת ִבּכּוּ ִ֖רים ַֽליה ָוֹ֑ה ָאִ֞ביב ָק֤לוּי ָבֵּא ֙
ה ֶ֔שֶׁמן ְוַשְׂמָ֥תּ ָע ֶ֖ליָה ְלֹב ָ֑נה
ַכּ ְרֶ֔מל ַתְּק ִ֕ריב ֵ֖את ִמ ְנַ֥חת ִבּכּוּ ֶֽריךָךְ :ו ָֽנַת ָ ֤תּ ָעֶ֨לי ָ ֙
הּ וִּמַשְּׁמָ֔נהּ ַ֖ﬠל ָכּל־
ִמְנָ֖חה ִ ֽהואְ :וִהְקִ֨טיר ַהֹכּ ֵ֜הן ֶאת־ַא ְז ָֽכּ ָר ָ֗תהּ ִמ ִגּ ְרָשׂ ֙
ְלֹֽב ָנ ָ ֑תהּ ִאֶ֖שּׁה ַֽליה ָֽוֹהְ :וִאם־ ֶ֥זַבח ְשָׁלִ֖מים ָק ְרָבּ ֑נוֹ ִ֤אם ִמן־ַהָבָּק֙ר ֣הוּא ַמְק ִ֔ריב
ִאם־ ָזָכ֙ר ִאם־ ְנֵק ָ֔בה ָתִּ֥מים ַיְק ִריֶ֖בנּוּ ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהְ :וָסַ֤מךְך ָיד֙וֹ ַעל־ ֣ר ֹאשׁ ָק ְרָבּ ֔נוֹ
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ְו ָֽז ְר֡קוּ ְבּ ֵני֩ ַֽאֲהֹ֨רן ַהֹֽכֲּה ִ֧נים ֶאת־ַה ָ֛דּם ַעל־ַהִמּ ְז ֵ֖בּ ַח
וְּשָׁח֕טוֹ ֶ֖פַּתח ֣ ֹ
ָס ִ ֽביבְ :וִהְק ִרי֙ב ִמ ֶ֣זַּֽבח ַהְשָּׁלִ֔מים ִאֶ֖שּׁה ַֽליה ָוֹ֑ה ֶאת־ַהֵ֨חֶל֙ב ַֽהְמַכֶ֣סּה ֶאת־
ת ְשֵׁ֣תּי ַהְכָּל יֹ֔ת ְוֶאת־ַהֵ֨חֶל֙ב
ת ָכּל־ַהֵ֔חֶלב ֲאֶ֖שׁר ַעל־ַה ֶֽקּ ֶרבְ :וֵא ֙
ַה ֶ ֔קּ ֶרב ְוֵא ֙
ת ַעל־ַהָכּ ֵ֔בד ַעל־ַהְכָּל ֖יוֹת
ֲאֶ֣שׁר ֲﬠֵל ֶ֔הן ֲאֶ֖שׁר ַעל־ַהְכָּס ִ֑לים ְוֶאת־ַהֹיּ ֶ֨ת ֶר ֙
א֤תוֹ ְב ֵני־ַֽאֲהֹר֙ן ַהִמּ ְז ֵ֔בָּחה ַעל־ָ֣הֹעָ֔לה ֲאֶ֥שׁר ַעל־ָֽהֵעִ֖צים
ְיִסי ֶֽר ָנּהְ :וִהְקִ֨טירוּ ֹ
שּׁה ֵ֥רי ַח ִניֹ֖ח ַח ַֽליה ָֽוֹהְ :וִאם־ִמן־ַה ֧צּ ֹאן ָק ְרָבּ֛נוֹ ְל ֶ֥זַבח
ֲאֶ֣שׁר ַעל־ָה ֵ ֑אשׁ ִא ֵ ֛
ְשָׁלִ֖מים ַֽליה ָוֹ֑ה ָזָכ֙ר ֣אוֹ ְנֵק ָ֔בה ָתִּ֖מים ַיְק ִרי ֶֽבנּוִּ :אם־ ֶ֥כֶּשׂב ֽהוּא־ַמ ְק ִ֖ריב ֶאת־
ָק ְרָבּ ֑נוֹ ְוִה ְק ִ֥ריב ֹ
א֖תוֹ ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהְ :וָסַ֤מךְך ֶאת־ ָיד֙וֹ ַעל־ ֣ר ֹאשׁ ָק ְרָבּ ֔נוֹ ְוָשַׁ֣חט
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ֠ ְו ָֽז ְרpקוּ ְבּ ֨ ֵני ַֽאֲהֹ֧רן ֶאת־ ָדּ֛מוֹ ַעל־ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ָס ִ ֽביב:
א֔תוֹ ִלְפ ֵ֖ני ֣ ֹ
ֹ
ה ֶחְלבּ֙וֹ ָֽהַאְל ָ֣יה ְתִמיָ֔מה ְלֻעַ֥מּת ֶֽהָעֶ֖צה
ְוִהְק ִ֨ריב ִמ ֶ֣זַּֽבח ַהְשָּׁלִמי֘ם ִאֶ֣שּׁה ַֽליה ָוֹ ֒
ת ָכּל־ַהֵ֔חֶלב ֲאֶ֖שׁר ַעל־ַה ֶֽקּ ֶרב:
ְיִסי ֶ֑ר ָנּה ְוֶאת־ַהֵ֨חֶל֙ב ַֽהְמַכֶ֣סּה ֶאת־ַה ֶ ֔קּ ֶרב ְוֵא ֙
ת ְשֵׁ֣תּי ַהְכָּל יֹ֔ת ְוֶאת־ַהֵ֨חֶל֙ב ֲאֶ֣שׁר ֲﬠֵל ֶ֔הן ֲאֶ֖שׁר ַעל־ַהְכָּס ִ֑לים ְוֶאת־
ְוֵא ֙
ת ַעל־ַהָכּ ֵ֔בד ַעל־ַהְכָּל ֖יֹת ְיִסי ֶֽר ָנּהְ :וִהְקִטי ֥רוֹ ַהֹכֵּ֖הן ַהִמּ ְז ֵ֑בָּחה ֶ֥לֶחם
ַהֹיּ ֶ֨ת ֶר ֙
ִאֶ֖שּׁה ַֽליה ָֽוֹהְ :וִאם־ ֵ֖ﬠז ָק ְרָבּ ֑נוֹ ְוִהְק ִרי֖בוֹ ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהְ :וָסַ֤מךְך ֶאת־ ָיד֙וֹ ַעל־
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ֠ ְו ָֽז ְרpקוּ ְבּ ֨ ֵני ַֽאֲהֹ֧רן ֶאת־ ָדּ֛מוֹ ַעל־ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח
א֔תוֹ ִלְפ ֵ֖ני ֣ ֹ
ר ֹא֔שׁוֹ ְוָשַׁ֣חט ֹ
ָס ִ ֽביבְ :וִה ְק ִ֤ריב ִמֶ֨מּנּ֙וּ ָק ְרָבּ ֔נוֹ ִאֶ֖שּׁה ַֽליה ָוֹ֑ה ֶאת־ַהֵ֨חֶל֙ב ַֽהְמַכֶ֣סּה ֶאת־ַה ֶ ֔קּ ֶרב
ת ְשֵׁ֣תּי ַהְכָּל יֹ֔ת ְוֶאת־ַהֵ֨חֶל֙ב ֲאֶ֣שׁר
ת ָכּל־ַהֵ֔חֶלב ֲאֶ֖שׁר ַעל־ַה ֶֽקּ ֶרבְ :וֵא ֙
ְוֵא ֙
ת ַעל־ַהָכּ ֵ֔בד ַעל־ַהְכָּל ֖יֹת ְיִסי ֶֽרָנּה:
ֲﬠֵל ֶ֔הן ֲאֶ֖שׁר ַעל־ַהְכָּס ִ֑לים ְוֶאת־ַהֹיּ ֶ֨ת ֶר ֙
ה ְל ֵ֣רי ַח ִניֹ֔ח ַח ָכּל־ֵ֖חֶלב ַֽליה ָֽוֹהֻ :ח ַ֤קּת
ְוִהְקִטי ָ֥רם ַהֹכֵּ֖הן ַהִמּ ְז ֵ֑בָּחה ֶ֤לֶחם ִאֶשּׁ ֙
ם ְלֹדֹ֣רֵתיֶ֔כם ְבֹּ֖כל ֽמוְֹשֹֽׁבֵתי ֶ֑כם ָכּל־ֵ֥חֶלב ְוָכל־ ָ֖דּם ֥ל ֹא ת ֹא ֵֽכלוַּ :ו ְי ַד ֵ֥בּר
עוָֹל ֙

ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ :דֵּ֞בּר ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵא֘ל ֵלאֹמ֒ר ֗ ֶנֶפשׁ ִכּי־ֶֽתֱח ָ֤טא
ִבְשׁ ָג ָג ֙
שׂי ָנה ְוָעָ֕שׂה ֵֽמַאַ֖חת ֵמֵֽה ָנּהִ֣ :אם
ה ָ֔וה ֲאֶ֖שׁר ֣ל ֹא ֵֽתָע ֶ ֑
ה ִמֹכּל ֙ ִמְצ ֣וֹת ְי ֹ
ַהֹכֵּ֧הן ַהָמִּ֛שׁי ַח ֶֽיֱחָ֖טא ְלַאְשַׁ֣מת ָה ָ֑ﬠם ְוִהְק ִ֡ריב ַ֣ﬠל ַחָטּאת֩וֹ ֲאֶ֨שׁר ָחָ֜טא ַ֣פּר
אֶהל מוֹ ֵ֖ﬠד
ֶבּן־ָבּ ָ֥קר ָתִּ֛מים ַֽליה ָ֖וֹה ְלַחָֽטּאתְ :וֵהִ֣ביא ֶאת־ַהָ֗פּר ֶאל־ ֶ֛פַּתח ֥ ֹ
ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ְוָסַ֤מךְך ֶאת־ ָיד֙וֹ ַעל־ ֣ר ֹאשׁ ַהָ֔פּר ְוָשַׁ֥חט ֶאת־ַה ָ֖פּר ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹה:
אֶהל מוֹ ֵֽﬠדְ :וָטַ֧בל ַהֹכּ ֵ ֛הן
א֖תוֹ ֶאל־ ֥ ֹ
ְוָל ַ֛קח ַהֹכֵּ֥הן ַהָמִּ֖שׁי ַח ִמ ַ֣דּם ַה ָ֑פּר ְוֵהִ֥ביא ֹ
ה ָ֔וה ֶאת־ְפּ ֵ֖ני ָפֹּ֥רֶכת
ם ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ֶאת־ֶאְצָבּ֖עוֹ ַבּ ָ֑דּם ְוִה ָ֨זּה ִמן־ַה ָ֜דּם ֶ֤שַׁבע ְפָּעִמי ֙
ה ָ֔וה
ם ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ַהֹֽקּ ֶדשְׁ :ו ָנַת֩ן ַהֹכּ ֵ֨הן ִמן־ַה ָ֜דּם ַעל־ַ֠ק ְר pנוֹת ִמ ְז ַ֨בּח ְקֹ֤ט ֶרת ַהַסִּמּי ֙
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ְוֵ֣את ׀ ָכּל־ ַ֣דּם ַהָ֗פּר ִיְשֹׁפּ ךְ ֙ך ֶאל־ ְיסוֹ֙ד ִמ ְזַ֣בּח ָֽהֹעָ֔לה ֲאֶשׁר־
ֲאֶ֖שׁר ְבּ ֣ ֹ
ֶ֖פַּתח ֥ ֹ
אֶהל מוֹ ֵֽﬠדְ :וֶאת־ָכּל־ ֵ֛חֶלב ַ֥פּר ַֽהַחָ֖טּאת ָי ִ֣רים ִמ ֶ ֑מּנּוּ ֶאת־ַהֵ֨חֶל֙ב
ת ְשֵׁ֣תּי ַהְכָּל יֹ֔ת
ת ָכּל־ַהֵ֔חֶלב ֲאֶ֖שׁר ַעל־ַה ֶֽקּ ֶרבְ :וֵא ֙
ַֽהְמַכֶ֣סּה ַעל־ַה ֶ ֔קּ ֶרב ְוֵא ֙
ת ַעל־ַהָכּ ֵ֔בד ַעל־
ְוֶאת־ַהֵ֨חֶל֙ב ֲאֶ֣שׁר ֲﬠֵלי ֶ֔הן ֲאֶ֖שׁר ַעל־ַהְכָּס ִ֑לים ְוֶאת־ַהֹיּ ֶ֨ת ֶר ֙
ם ַהֹכּ ֵ֔הן ַ֖ﬠל
ַהְכָּל ֖יוֹת ְיִסי ֶֽר ָנּהַֽ :כֲּאֶ֣שׁר יוּ ָ֔רם ִמ֖שּׁוֹר ֶ֣זַֽבח ַהְשָּׁלִ֑מים ְוִהְקִטי ָר ֙
ִמ ְזַ֥בּח ָֽהֹע ָֽלהְ :וֶאת־֤עוֹר ַהָפּ֙ר ְוֶאת־ָכּל־ְבָּשׂ֔רוֹ ַעל־ר ֹא֖שׁוֹ ְוַעל־ְכּ ָר ָ֑ﬠיו ְוִק ְר֖בּוֹ
וִּפ ְרֽשׁוְֹ :והוִֹ֣ציא ֶאת־ָכּל־ַ֠הָpפּר ֶאל־ִמ֨חוּץ ַֽלַֽמֲּח ֜ ֶנה ֶאל־ָמ֤קוֹם ָטהוֹ֙ר ֶאל־
א֛תוֹ ַעל־ֵעִ֖צים ָבּ ֵ ֑אשׁ ַעל־ֶ֥שֶׁפךְך ַה ֶ֖דֶּשׁן ִיָשּׂ ֵֽרףְ :ו ִ ֨אם ָכּל־
ֶ֣שֶׁפךְך ַה ֶ֔דֶּשׁן ְוָשׂ ַ֥רף ֹ
ֲﬠ ַ֤דת ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִיְשׁ ֔גּוּ ְו ֶנְע ַ֣לם ָדּ ָ֔בר ֵֽמֵעי ֵ֖ני ַהָקּ ָ ֑הל ֠ ְוָעpשׂוּ ַאַ֨חת ִמָכּל־ִמְצ ֧וֹת ְיה ָוֹ֛ה
ה ַֽהַחָ֔טּאת ֲאֶ֥שׁר ָֽחְט֖אוּ ָע ֶ֑ליָה ְוִהְק ִ֨ריבוּ
ֲאֶ֥שׁר ל ֹא־ֵֽתָעֶ֖שׂי ָנה ְוָאֵֽשׁמוְּ :ו ֽנוֹ ְדָע ֙
אֶהל מוֹ ֵֽﬠדְ ֠ :וָֽסְמ pכוּ ִזְק ֨ ֵני
א֔תוֹ ִלְפ ֵ֖ני ֥ ֹ
ַהָקּ ָ֜הל ַ֤פּר ֶבּן־ָבָּק֙ר ְלַחָ֔טּאת ְוֵהִ֣ביאוּ ֹ
ָֽהֵע ָ֧דה ֶאת־ ְי ֵדי ֶ ֛הם ַעל־ ֥ר ֹאשׁ ַה ָ֖פּר ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ְוָשַׁ֥חט ֶאת־ַה ָ֖פּר ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹה:
אֶהל מוֹ ֵֽﬠדְ :וָטַ֧בל ַהֹכּ ֵ ֛הן ֶאְצָבּ֖עוֹ ִמן־
ְוֵהִ֛ביא ַהֹכֵּ֥הן ַהָמִּ֖שׁי ַח ִמ ַ֣דּם ַה ָ֑פּר ֶאל־ ֖ ֹ
ה ָ֔וה ֶאת־ְפּ ֵ֖ני ַהָפֹּֽרֶכת :וִּמן־ַה ָ֞דּם ִיֵ֣תּן ׀ ַעל־
ם ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ַה ָ֑דּם ְוִה ָ֞זּה ֶ֤שַׁבע ְפָּעִמי ֙
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ְוֵ֣את ָכּל־ַה ָ֗דּם ִיְשֹׁפּ ךְ ֙ך
ה ָ֔וה ֲאֶ֖שׁר ְבּ ֣ ֹ
ַק ְרֹ֣נת ַהִמּ ְז ֵ֗בּ ַח ֲאֶשׁ֙ר ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
אֶהל מוֹ ֵֽﬠדְ :וֵ֥את ָכּל־ֶחְל֖בּוֹ ָי ִ֣רים ִמ ֶ ֑מּנּוּ
ֶאל־ ְיסוֹ֙ד ִמ ְזַ֣בּח ָֽהֹעָ֔לה ֲאֶשׁר־ ֶ֖פַּתח ֥ ֹ
ה ְל ַ֣פר ַֽהַחָ֔טּאת ֵ֖כּן ַֽיֲﬠֶשׂה־֑לּוֹ
ְוִהְקִ֖טיר ַהִמּ ְזֵֽבָּחהְ :וָעָ֣שׂה ַלָ֗פּר ַֽכֲּאֶ֤שׁר ָעָשׂ ֙
ְוִכ ֶ֧פּר ֲﬠֵל ֶ ֛הם ַהֹכֵּ֖הן ְו ִנְס ַ֥לח ָלֶֽהםְ :והוִֹ֣ציא ֶאת־ַהָ֗פּר ֶאל־ִמחוּ֙ץ ַֽלַֽמֲּח ֔ ֶנה ְוָשׂ ַ֣רף

א֔תוֹ ַֽכֲּאֶ֣שׁר ָשׂ ַ֔רף ֵ֖את ַה ָ֣פּר ָֽה ִרא֑שׁוֹן ַחַ֥טּאת ַהָקָּ֖הל ֽהוּאֲ :אֶ֥שׁר ָנִ֖שׂיא ֶֽיֱח ָ֑טא
ֹ
שׂי ָנה ִבְּשׁ ָג ָ֖גה ְוָאֵֽשׁם:
ה ָ֨וה ֱאֹל ָ֜היו ֲאֶ֧שׁר ל ֹא־ֵֽתָע ֶ ֛
ת ְי ֹ
ְוָעָ֡שׂה ַאַ֣חת ִמָכּל־ִמְצוֹ ֩
ֽאוֹ־הוֹ ַ֤דע ֵאָלי֙ו ַחָטּא֔תוֹ ֲאֶ֥שׁר ָחָ֖טא ָ֑בּהּ ְוֵהִ֧ביא ֶאת־ָק ְרָבּ֛נוֹ ְשִׂ֥ﬠיר ִע ִ֖זּים ָז ָ֥כר
א֔תוֹ ִבְּמ֛קוֹם ֲאֶשׁר־ ִיְשַׁ֥חט ֶאת־
ָתּ ִ ֽמיםְ :וָסַ֤מךְך ָיד֙וֹ ַעל־ ֣ר ֹאשׁ ַהָשִּׂ֔עיר ְוָשַׁ֣חט ֹ
ת ְבֶּאְצָבּ֔עוֹ ְו ָנ ַ֕תן
ָֽהֹע ָ֖לה ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ַחָ֖טּאת ֽהוּאְ :וָל ַ ֨קח ַהֹכּ ֵ֜הן ִמ ַ֤דּם ַֽהַחָטּא ֙
ַעל־ַק ְרֹ֖נת ִמ ְזַ֣בּח ָֽהֹע ָ֑לה ְוֶאת־ ָדּ֣מוֹ ִיְשֹׁ֔פּךְך ֶאל־ ְי֖סוֹד ִמ ְזַ֥בּח ָֽהֹע ָֽלהְ :וֶאת־ָכּל־
ֶחְלבּ֙וֹ ַיְקִ֣טיר ַהִמּ ְז ֵ֔בָּחה ְכֵּ֖חֶלב ֶ֣זַֽבח ַהְשָּׁלִ֑מים ְוִכֶ֨פּר ָע ָ֧ליו ַהֹכּ ֵ ֛הן ֵֽמַחָטּא֖תוֹ
ְו ִנְס ַ֥לח ֽלוְֹ :וִאם־ ֶ֧נֶפשׁ ַא ַ֛חת ֶֽתֱּחָ֥טא ִבְשׁ ָג ָ֖גה ֵמ ַ֣ﬠם ָה ָ ֑א ֶרץ ַֽ֠בֲּﬠשָׂpתהּ ַאַ֨חת
ִמִמְּצ ֧וֹת ְיה ָוֹ֛ה ֲאֶ֥שׁר ל ֹא־ֵֽתָעֶ֖שׂיָנה ְוָאֵֽשׁם֚ :אוֹ הוֹ ַ֣דע ֵאָ֔ליו ַחָטּא֖תוֹ ֲאֶ֣שׁר
ם ְתִּמיָ֣מה ְנֵק ָ֔בה ַעל־ַחָטּא֖תוֹ ֲאֶ֥שׁר ָחָֽטא:
ָח ָ֑טא ְוֵה ִ֨ביא ָק ְרָבּ ֜נוֹ ְשִׂעי ַ֤רת ִע ִזּי ֙
ְוָסַמ ךְ ֙ך ֶאת־ ָי֔דוֹ ַ֖ﬠל ֣ר ֹאשׁ ַֽהַח ָ֑טּאת ְוָשַׁח֙ט ֶאת־ַ֣הַחָ֔טּאת ִבְּמ ֖קוֹם ָֽהֹע ָֽלה:
הּ ְבֶּאְצָבּ֔עוֹ ְו ָנ ַ֕תן ַעל־ַק ְרֹ֖נת ִמ ְזַ֣בּח ָֽהֹע ָ֑לה ְוֶאת־ָכּל־ ָדָּ֣מהּ
ְוָל ַ ֨קח ַהֹכֵּ֤הן ִמ ָדָּמ ֙
ִיְשֹׁ֔פּךְך ֶאל־ ְי֖סוֹד ַהִמּ ְזֵֽבּ ַחְ :וֶאת־ָכּל־ֶחְלָ֣בּהּ ָיִ֗סיר ַֽכֲּאֶ֨שׁר הוַּ֣סר ֵ֘חֶל֘ב ֵֽמַעל־
ֶ֣זַֽבח ַהְשָּׁלִמי ֒
ם ְוִהְקִ֤טיר ַהֹכֵּה֙ן ַהִמּ ְז ֵ֔בָּחה ְל ֵ֥רי ַח ִניֹ֖ח ַח ַֽליה ָוֹ֑ה ְוִכ ֶ֥פּר ָע ָ֛ליו ַהֹכֵּ֖הן
ְו ִנְס ַ֥לח ֽלוְֹ :וִאם־ ֶ֛כֶּבשׂ ָיִ֥ביא ָק ְרָבּ ֖נוֹ ְלַח ָ֑טּאת ְנֵקָ֥בה ְתִמיָ֖מה ְיִביֶֽא ָנּהְ :וָסַמ ךְ ֙ך
הּ ְלַחָ֔טּאת ִבְּמ֕קוֹם ֲאֶ֥שׁר ִיְשַׁ֖חט ֶאת־
אָת ֙
ֶאת־ ָי֔דוֹ ַ֖ﬠל ֣ר ֹאשׁ ַֽהַח ָ֑טּאת ְוָשׁ ַ֤חט ֹ
ת ְבֶּאְצָבּ֔עוֹ ְו ָנ ַ֕תן ַעל־ַק ְרֹ֖נת ִמ ְזַ֣בּח ָֽהֹע ָ֑לה
ָֽהֹע ָֽלהְ :וָל ַ ֨קח ַהֹכּ ֵ֜הן ִמ ַ֤דּם ַֽהַחָטּא ֙
ְוֶאת־ָכּל־ ָדָּ֣מהּ ִיְשֹׁ֔פּךְך ֶאל־ ְי֖סוֹד ַהִמּ ְזֵֽבּ ַחְ :וֶאת־ָכּל־ֶחְלָ֣בּהּ ָיִ֗סיר ַֽכֲּאֶ֨שׁר יוַּ֥סר
ם ַהִמּ ְז ֵ֔בָּחה ַ֖ﬠל ִאֵ֣שּׁי ְיה ָוֹ֑ה
אָת ֙
ם ְוִהְקִ֨טיר ַהֹכֵּ֤הן ֹ
ֵֽחֶלב־ַהֶ֘כֶּשׂ֘ב ִמ ֶ֣זַּֽבח ַהְשָּׁלִמי ֒
ְוִכֶ֨פּר ָע ָ֧ליו ַהֹכּ ֵ ֛הן ַעל־ַחָטּא֥תוֹ ֲאֶשׁר־ָחָ֖טא ְו ִנְס ַ֥לח ֽלוְֹ :ו ֶ֣נֶפשׁ ִכּי־ֶֽתֱחָ֗טא
ה ֣קוֹל ָאָ֔לה ְו֣הוּא ֵ֔עד ֥אוֹ ָרָ֖אה ֣אוֹ ָי ָ֑דע ִאם־֥לוֹא ַי ִ֖גּיד ְו ָנָ֥שׂא ֲﬠוֹ ֽנוֹ֣ :אוֹ
ְוָֽשְׁמָע ֙
ת ְבֵּהָ֣מה
א א֩וֹ ְב ִנְבַ֨לת ַח ָ֜יּה ְטֵמ ָ ֗אה ֚אוֹ ְבּ ִנְבַל ֙
֗ ֶנֶפשׁ ֲאֶ֣שׁר ִתּ ַגּ֘ע ְבָּכל־ ָדָּ֣בר ָטֵמ ֒
ְטֵמ ָ ֔אה ֕אוֹ ְבּ ִנְב ַ֖לת ֶ֣שׁ ֶרץ ָט ֵ ֑מא ְו ֶנְע ַ֣לם ִמֶ֔מּנּוּ ְו֥הוּא ָטֵ֖מא ְוָאֵֽשׁם֣ :אוֹ ִ֤כי ִי ַגּ֙ע
ְבֻּטְמַ֣את ָא ָ֔דם ְלֹכל ֙ ֻטְמָא֔תוֹ ֲאֶ֥שׁר ִיְטָ֖מא ָ֑בּהּ ְו ֶנְע ַ֣לם ִמֶ֔מּנּוּ ְו֥הוּא ָי ַ֖דע ְוָאֵֽשׁם:
֣אוֹ ֡ ֶנֶפשׁ ִ֣כּי ִתָשַּׁב֩ע ְלַבֵ֨טּא ִבְשָׂפ ַ֜ת ִים ְלָה ַ֣רע ׀ ֣אוֹ ְלֵהיִ֗טיב ְ֠לֹpכל ֲאֶ֨שׁר ְיַבֵ֧טּא
ָֽהָא ָ֛דם ִבְּשֻׁב ָ֖ﬠה ְו ֶנְע ַ֣לם ִמ ֶ ֑מּנּוּ ְוֽהוּא־ ָי ַ֥דע ְוָאֵ֖שׁם ְלַאַ֥חת ֵמֵֽאֶלּהְ :וָה ָ֥יה ִ ֽכי־

ֶיְאַ֖שׁם ְלַאַ֣חת ֵמ ֵ ֑אֶלּה ְו ִ֨הְת ַו ָ֔דּה ֲאֶ֥שׁר ָחָ֖טא ָע ֶֽליָהְ :וֵהִ֣ביא ֶאת־ֲאָשׁ֣מוֹ ַֽליה ָ֡וֹה
ַ֣ﬠל ַחָטּאת֩וֹ ֲאֶ֨שׁר ָחָ֜טא ְנֵק ָ֨בה ִמן־ַה ֥צּ ֹאן ִכְּשׂ ָ֛בּה ֽאוֹ־ְשִׂעי ַ֥רת ִע ִ֖זּים ְלַח ָ֑טּאת
ה ְוֵה ִ֨ביא ֶאת־ֲאָשׁ֜מוֹ
ְוִכ ֶ֥פּר ָע ָ֛ליו ַהֹכֵּ֖הן ֵֽמַחָטּאֽתוְֹ :וִאם־ ֨ל ֹא ַת ִ֣גּי ַע ָיד֘וֹ ֵ֣דּי ֶשׂ ֒
ֲאֶ֣שׁר ָחָ֗טא ְשֵׁ֥תּי ֹ
ת ִ֛רים ֽאוֹ־ְשׁ ֵ֥ני ְב ֵֽני־יוֹ ָ֖נה ַֽליה ָוֹ֑ה ֶאָ֥חד ְלַחָ֖טּאת ְוֶאָ֥חד
ם ֶאל־ַהֹכּ ֵ֔הן ְוִה ְק ִ֛ריב ֶאת־ֲאֶ֥שׁר ַֽלַחָ֖טּאת ִֽראשׁוֹ ָ֑נה וָּמ ַ֧לק
אָת ֙
ְלֹע ָֽלהְ :וֵהִ֤ביא ֹ
ת ַעל־ ִ֣קיר ַהִמּ ְז ֵ֔בּ ַח
ֶאת־ר ֹא֛שׁוֹ ִמ֥מּוּל ָע ְר֖פּוֹ ְו ֥ל ֹא ַיְב ִֽדּילְ :וִה ָ֞זּה ִמ ַ֤דּם ַֽהַחָטּא ֙
ְוַה ִנְּשָׁ֣אר ַבּ ָ֔דּם ִיָמֵּ֖צה ֶאל־ ְי֣סוֹד ַהִמּ ְז ֵ֑בּ ַח ַחָ֖טּאת ֽהוּאְ :וֶאת־ַהֵשּׁ ִ֛ני ַֽיֲﬠֶ֥שׂה
א
ֹע ָ֖לה ַכִּמְּשׁ ָ֑פּט ְוִכֶ֨פּר ָע ָ֧ליו ַהֹכּ ֵ ֛הן ֵֽמַחָטּא֥תוֹ ֲאֶשׁר־ָחָ֖טא ְו ִנְס ַ֥לח ֽלוְֹ :וִאם־ל ֹ ֩
ה ְוֵה ִ֨ביא ֶאת־ָק ְרָבּ ֜נוֹ ֲאֶ֣שׁר ָחָ֗טא
ת ִ֗רים א֘וֹ ִלְשׁ ֵ֣ני ְב ֵֽני־יוֹ ָנ ֒
ַתִ֨שּׂיג ָי֜דוֹ ִלְשֵׁ֣תּי ֹ
ה ְלֹב ֔ ָנה
ֲﬠִשׂי ִ֧רת ָֽהֵא ָ֛פה ֹ֖סֶלת ְלַח ָ֑טּאת ֽל ֹא־ ָיִ֨שׂים ָעֶ֜ליָה ֶ֗שֶׁמן ְו ֽל ֹא־ ִי ֵ ֤תּן ָעֶ֨לי ָ ֙
ִ֥כּי ַחָ֖טּאת ִ ֽהואֶֽ :וֱהִביָא֘הּ ֶאל־ַהֹכֵּה֒ן ְוָקַ֣מץ ַהֹכֵּ֣הן ׀ ִ֠מֶpמּ ָנּה ְמ֨לוֹא ֻקְמ֜צוֹ ֶאת־
ַא ְז ָֽכּ ָרָת ֙
הּ ְוִהְקִ֣טיר ַהִמּ ְז ֵ֔בָּחה ַ֖ﬠל ִאֵ֣שּׁי ְיה ָוֹ֑ה ַחָ֖טּאת ִ ֽהואְ :וִכֶפּ֩ר ָעָ֨ליו ַהֹכּ ֵ֜הן
ַעל־ַחָטּא֧תוֹ ֲאֶשׁר־ָח ָ֛טא ֵֽמַאַ֥חת ֵמֵ֖אֶלּה ְו ִנְס ַ֣לח ֑לוֹ ְוָֽה ְיָ֥תה ַלֹכֵּ֖הן ַכִּמּ ְנָֽחה:
ה ִבְּשׁ ָג ָ֔גה
ַו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרֶ֚ :נֶפשׁ ִ ֽכּי־ִתְמֹ֣על ַמַ֔על ְוָֽחְטָא ֙
ה ָ֜וה ַ֧א ִיל ָתִּ֣מים ִמן־ַה ֗צּ ֹאן ְבֶּע ְרְכּ ךָ֛ך
א ֶאת־ֲאָשׁ֨מוֹ ַֽלי ֹ
ִמָקּ ְדֵ֖שׁי ְיה ָוֹ֑ה ְוֵהִבי ֩
ֶֽכֶּסף־ְשָׁקִ֥לים ְבֶּֽשֶׁקל־ַהֹ֖קּ ֶדשׁ ְלָאָֽשׁםְ :וֵ֣את ֲאֶשׁ֩ר ָחָ֨טא ִמן־ַהֹ֜קּ ֶדשׁ ְיַשֵׁ֗לּם
א֖תוֹ ַלֹכּ ֵ ֑הן ְוַהֹכּ ֵ֗הן ְיַכ ֵ֥פּר ָע ָ֛ליו ְבֵּ֥איל ָֽהָאָ֖שׁם
ְוֶאת־ֲח ִ ֽמיִשׁת֙וֹ יוֵֹ֣סף ָעָ֔ליו ְו ָנַ֥תן ֹ
ה ָ֔וה ֲאֶ֖שׁר ֣ל ֹא
ת ִמָכּל־ִמְצ ֣וֹת ְי ֹ
שׁ ִ֣כּי ֶֽתֱחָ֔טא ְו ָֽﬠְשׂ ָ֗תה ַאַח ֙
ְו ִנְס ַ֥לח ֽלוְֹ :וִאם־ ֨ ֶנֶפ ֙
שׂי ָנה ְו ֽל ֹא־ ָי ַ֥דע ְוָאֵ֖שׁם ְו ָנָ֥שׂא ֲﬠוֹ ֽנוְֹ ֠ :וֵהִpביא ַ֣א ִיל ָתִּ֧מים ִמן־ַה ֛צּ ֹאן ְבֶּע ְרְכּ ךָ֥ך
ֵֽתָע ֶ ֑
ְלָאָ֖שׁם ֶאל־ַהֹכּ ֵ ֑הן ְוִכֶפּ֩ר ָעָ֨ליו ַהֹכּ ֵ֜הן ַ֣ﬠל ִשׁ ְג ָג֧תוֹ ֲאֶשׁר־ָשׁ ָ֛גג ְו֥הוּא ֽל ֹא־ ָי ַ֖דע
שׁם ָאַ֖שׁם ַֽליה ָֽוֹהַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמר:
ְו ִנְס ַ֥לח ֽלוָֹ :אָ֖שׁם ֑הוּא ָא ֥ ֹ
ֶ֚נֶפשׁ ִ֣כּי ֶֽתֱחָ֔טא וָּֽמֲﬠ ָ֥לה ַ֖מַעל ַֽבּיה ָוֹ֑ה ְוִכֵ֨חשׁ ַֽבֲּﬠִמי֜תוֹ ְבִּפָקּ֗דוֹן ֽאוֹ־ִבְת֤שׂוֶּמת
ָי֙ד ֣אוֹ ְב ָג ֵ֔זל ֖אוֹ ָעַ֥שׁק ֶאת־ֲﬠִמיֽתוֹֽ :אוֹ־ָמָ֧צא ֲאֵב ָ֛דה ְוִ֥כֶחשׁ ָ֖בּהּ ְו ִנְשַׁ֣בּע ַעל־
שֶׁקר ַעל־ַאַ֗חת ִמֹ֛כּל ֲאֶשׁר־ ַֽיֲﬠֶ֥שׂה ָֽהָא ָ֖דם ַֽלֲח ֥ט ֹא ָבֵֽה ָנּהְ :וָה ָי֘ה ִכּי־ ֶֽיֱחָ֣טא
ָ֑
ק ֲאֶ֣שׁר ָעָ֔שׁק ֚אוֹ ֶאת־
ם ְוֵהִ֨שׁיב ֶאת־ַה ְגּ ֵזָ֜לה ֲאֶ֣שׁר ָגּ ָ֗זל ֤אוֹ ֶאת־ָה֨עֶשׁ ֙
ְוָאֵשׁ ֒
ַהִפָּקּ֔דוֹן ֲאֶ֥שׁר ָהְפ ַ֖קד ִא֑תּוֹ ֥אוֹ ֶאת־ָֽהֲאֵב ָ֖דה ֲאֶ֥שׁר ָמָֽצא֠ :אוֹ ִמֹ֞כּל ֲאֶשׁר־

את֙וֹ ְבּר ֹא֔שׁוֹ ַֽוֲח ִ ֽמִשָׁ֖תיו ֹיֵ֣סף ָע ָ֑ליו ַֽלֲאֶ֨שׁר ֥הוּא ֛לוֹ
ִיָשַּׁ֣בע ָעָלי ֘ו ַלֶzשֶּׁק֒ר ְוִשׁ ַ֤לּם ֹ
ִיְתּ ֶ֖ננּוּ ְבּ ֥יוֹם ַאְשָׁמֽתוְֹ :וֶאת־ֲאָשׁ֥מוֹ ָיִ֖ביא ַֽליה ָוֹ֑ה ַ֣א ִיל ָתִּ֧מים ִמן־ַה ֛צּ ֹאן
ְבֶּע ְרְכּ ךָ֥ך ְלָאָ֖שׁם ֶאל־ַהֹכֵּֽהןְ :וִכֶ֨פּר ָע ָ֧ליו ַהֹכּ ֵ ֛הן ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָ֖וֹה ְו ִנְס ַ֣לח ֑לוֹ ַעל־ַא ַ֛חת
ִמֹ֥כּל ֲאֶֽשׁר־ ַֽיֲﬠֶ֖שׂה ְלַאְשָׁ֥מה ָֽבהַּ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ֤ :צו ֶֽאת־
ַֽאֲהֹר֙ן ְוֶאת־ָבּ ָ֣ניו ֵלאֹ֔מר ֥ז ֹאת תּוֹ ַ֖רת ָֽהֹע ָ֑לה ִ֣הוא ָֽהֹעָ֡לה ַעל ֩ ֽמוְֹק ָ֨דה ַעל־
ה ַעד־ַהֹ֔בֶּקר ְוֵ֥אשׁ ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ֥תּוַּקד ֽבּוְֹ :וָל ַ֨בשׁ ַהֹכּ ֵ֜הן ִמ ֣דּוֹ
ַהִמּ ְז ֵ֤בּ ַח ָכּל־ַהַ֨לּ ְיָל ֙
ַ֗בד וּ ִ ֽמְכ ְנֵסי־ַב֘ד ִיְלַ֣בּשׁ ַעל־ְבָּשׂר֒וֹ ְוֵה ִ֣רים ֶאת־ַה ֶ֗דֶּשׁן ֲאֶ֨שׁר תּ ֹא ַ֥כל ָה ֵ ֛אשׁ
ֶאת־ָֽהֹע ָ֖לה ַעל־ַהִמּ ְז ֵ֑בּ ַח ְוָשׂ֕מוֹ ֵ֖אֶצל ַהִמּ ְזֵֽבּ ַח :וָּפַשׁ֙ט ֶאת־ְבּ ָג ָ֔דיו ְוָלַ֖בשׁ ְבּ ָג ִ֣דים
ֲאֵח ִ֑רים ְוהוִֹ֤ציא ֶאת־ַה ֶ֨דֶּשׁ֙ן ֶאל־ִמ֣חוּץ ַֽלַֽמֲּח ֔ ֶנה ֶאל־ָמ ֖קוֹם ָטֽהוֹרְ :וָה ֵ ֨אשׁ
ַעל־ַהִמּ ְז ֵ֤בּ ַח ֽתּוַּקד־בּ֙וֹ ֣ל ֹא ִתְכ ֶ֔בּה וִּבֵ֨ער ָע ֶ֧ליָה ַהֹכּ ֵ ֛הן ֵעִ֖צים ַבֹּ֣בֶּקר ַבֹּ֑בֶּקר
ה ָֽהֹעָ֔לה ְוִהְקִ֥טיר ָע ֶ֖ליָה ֶחְלֵ֥בי ַהְשָּׁל ִ ֽמים֗ ֵ :אשׁ ָתִּ֛מיד תּוּ ַ֥קד ַעל־
ְוָע ַ֤רךְך ָעֶ֨לי ָ ֙
אָ֤תהּ ְבּ ֵני־ַֽאֲהֹר֙ן ִלְפ ֵ֣ני
ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ֥ל ֹא ִתְכֶֽבּהְ :ו ֥ז ֹאת תּוֹ ַ֖רת ַהִמּ ְנ ָ֑חה ַהְק ֵ֨רב ֹ
ת
ה וִּמַשְּׁמ ֔ ָנהּ ְוֵא ֙
ה ָ֔וה ֶאל־ְפּ ֵ֖ני ַהִמּ ְזֵֽבּ ַחְ :וֵה ִ֨רים ִמֶ֜מּנּוּ ְבֻּקְמ֗צוֹ ִמֹ֤סֶּלת ַהִמּ ְנָח ֙
ְי ֹ
ָכּל־ַהְלֹּב ֔ ָנה ֲאֶ֖שׁר ַעל־ַהִמּ ְנ ָ֑חה ְוִהְקִ֣טיר ַהִמּ ְז ֵ֗בּ ַח ֵ֧רי ַח ִניֹ֛ח ַח ַא ְז ָֽכּ ָרָ֖תהּ ַֽליה ָֽוֹה:
ְוַהנּוֶֹ֣ת ֶרת ִמֶ֔מּ ָנּה ֽי ֹאְכ֖לוּ ַֽאֲהֹ֣רן וָּב ָ֑ניו ַמ֤צּוֹת ֵֽתָּאֵכל ֙ ְבָּמ֣קוֹם ָקֹ֔דשׁ ַֽבֲּחַ֥צר
שּׁי ֹ֤ק ֶדשׁ
אָ֖תהּ ֵֽמִא ָ ֑
ה ָחֵ֔מץ ֶחְל ָ֛קם ָנַ֥תִתּי ֹ
אֶהל־מוֹ ֵ֖ﬠד ֽי ֹאְכֽלוָּה֤ :ל ֹא ֵֽתָאֶפ ֙
ֹֽ
ם
ם ִ֔הוא ַֽכַּחָ֖טּאת ְו ָֽכָאָֽשׁםָ :כּל־ ָזָ֞כר ִבְּב ֵ֤ני ַֽאֲהֹר֙ן ֽי ֹאֲכֶ֔לָנּה ָחק־עוָֹל ֙
ָֽק ָדִשׁי ֙
ְלֹדֹ֣רֵתיֶ֔כם ֵֽמִאֵ֖שּׁי ְיה ָוֹ֑ה ֹ֛כּל ֲאֶשׁר־ ִי ַ֥גּע ָבֶּ֖הם ִיְק ָֽדּשַׁ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה
א֔תוֹ
ם ִהָמַּ֣שׁח ֹ
ה ָ֗וה ְבּיוֹ ֙
ֵלּאֹֽמרֶ֡ :זה ָק ְרַבּ֩ן ַֽאֲהֹ֨רן וָּב ֜ ָניו ֲאֶשׁר־ ַי ְק ִ֣ריבוּ ַֽלי ֹ
ֲﬠִשׂי ִ֨רת ָֽהֵא ָ֥פה ֹ֛סֶלת ִמ ְנָ֖חה ָתִּ֑מיד ַֽמֲחִציָ֣תהּ ַבֹּ֔בֶּקר וַּֽמֲחִציָ֖תהּ ָבּ ָֽﬠ ֶרבַֽ :ﬠל־
שֶּׁמן ֵֽתָּעֶ֖שׂה ֻמ ְרֶ֣בֶּכת ְתִּבי ֶ ֑א ָנּה ֻֽתִּפי ֵנ֙י ִמ ְנַ֣חת ִפּ ִ֔תּים ַתּ ְק ִ֥ריב ֵֽרי ַח־
ַֽמֲח ַ֗בת ַבּ ֶ ֛
א ָ ֑תהּ ָחק־עוָֹ֕לם ַֽליה ָ֖וֹה
ִניֹ֖ח ַח ַֽליה ָֽוֹהְ :וַהֹכּ ֵ֨הן ַהָמִּ֧שׁי ַח ַתְּח ָ ֛תּיו ִמָבּ ָ֖ניו ַֽיֲﬠֶ֣שׂה ֹ
ָכּ ִ֥ליל ָתְּקָֽטרְ :וָכל־ִמ ְנַ֥חת ֹכּ ֵ ֛הן ָכּ ִ֥ליל ִ ֽתְּה ֶ֖יה ֥ל ֹא ֵֽתָא ֵֽכלַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־
ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ :דּ ֵ֤בּר ֶֽאל־ַֽאֲהֹר֙ן ְוֶאל־ָבּ ָ֣ניו ֵלאֹ֔מר ֥ז ֹאת תּוֹ ַ֖רת ַֽהַח ָ֑טּאת ִבְּמ֡קוֹם
ה ָ֔וה ֹ֥ק ֶדשׁ ָֽק ָדִ֖שׁים ִ ֽהואַ :הֹכּ ֵ ֛הן
ת ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ֲאֶשׁ֩ר ִתָּשֵּׁ֨חט ָֽהֹעָ֜לה ִתָּשּׁ ֵ֤חט ַֽהַחָטּא ֙
אֶהל מוֹ ֵֽﬠדֹ֛ :כּל ֲאֶשׁר־
שׁ ֵֽתָּאֵ֔כל ַֽבֲּחַ֖צר ֥ ֹ
אָ֖תהּ י ֹאֲכ ֶ֑ל ָנּה ְבָּמ֤קוֹם ָקד ֙
ַֽהְמַחֵ֥טּא ֹ

הּ ַעל־ַה ֶ֔בּ ֶגד ֲאֶשׁ֙ר ִי ֶ֣זּה ָעֶ֔ליָה ְתַּכֵ֖בּס
ִי ַ֥גּע ִבְּבָשׂ ָ֖רהּ ִיְק ָ֑דּשׁ ַֽוֲאֶ֨שׁר ִי ֶ֤זּה ִמ ָדָּמ ֙
ת ֻבָּ֔שָּׁלה
ְבָּמ֥קוֹם ָק ֽדשׁ :וְּכִלי־ ֶ֛ח ֶרשׂ ֲאֶ֥שׁר ְתֻּבַשּׁל־֖בּוֹ ִיָשּׁ ֵ֑בר ְוִאם־ִבְּכ ִ֤לי ְנ֨חֶשׁ ֙
א ָ ֑תהּ ֹ֥ק ֶדשׁ ָֽק ָדִ֖שׁים ִ ֽהואְ :וָכל־
וֹּמ ַ֥רק ְוֻשַׁ֖טּף ַבָּֽמּ ִיםָ :כּל־ ָז ָ֥כר ַבֹּֽכֲּה ִ֖נים י ֹא ַ֣כל ֹ
אֶהל מוֹ ֵ֛ﬠד ְלַכ ֵ֥פּר ַבֹּ֖קּ ֶדשׁ ֣ל ֹא ֵֽתָא ֵ֑כל ָבֵּ֖אשׁ
ַחָ֡טּאת ֲאֶשׁ֩ר יוּ ָ֨בא ִמ ָדָּ֜מהּ ֶאל־ ֧ ֹ
שׁם ֹ֥ק ֶדשׁ ָֽק ָדִ֖שׁים ֽהוּאִ :בְּמ֗קוֹם ֲאֶ֤שׁר ִיְשֲׁחט֙וּ ֶאת־
ִתָּשּׂ ֵֽרףְ :ו ֥ז ֹאת תּוֹ ַ֖רת ָֽהָא ָ ֑
שׁם ְוֶאת־ ָדּ֛מוֹ ִי ְזֹ֥רק ַעל־ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ָס ִ ֽביבְ :וֶאת־ָכּל־
ָ֣הֹעָ֔לה ִיְשֲׁח֖טוּ ֶאת־ָֽהָא ָ ֑
ת
ֶחְל֖בּוֹ ַי ְק ִ֣ריב ִמ ֶ ֑מּנּוּ ֵ֚את ָֽהַאְל ָ֔יה ְוֶאת־ַהֵ֖חֶלב ַֽהְמַכֶ֥סּה ֶאת־ַה ֶֽקּ ֶרבְ :וֵא ֙
ת
ְשֵׁ֣תּי ַהְכָּל יֹ֔ת ְוֶאת־ַהֵ֨חֶל֙ב ֲאֶ֣שׁר ֲﬠֵלי ֶ֔הן ֲאֶ֖שׁר ַעל־ַהְכָּס ִ֑לים ְוֶאת־ַהֹיּ ֶ֨ת ֶר ֙
אָ֤תם ַהֹכֵּה֙ן ַהִמּ ְז ֵ֔בָּחה ִאֶ֖שּׁה
ַעל־ַהָכּ ֵ֔בד ַעל־ַהְכָּל ֖יֹת ְיִסי ֶֽרָנּהְ :וִהְקִ֨טיר ֹ
שׁ ֵֽיָאֵ֔כל ֹ֥ק ֶדשׁ
ַֽליה ָוֹ֑ה ָאָ֖שׁם ֽהוּאָ :כּל־ ָז ָ֥כר ַבֹּֽכֲּה ִ֖נים ֽי ֹאֲכ ֶ֑לנּוּ ְבָּמ֤קוֹם ָקדוֹ ֙
ת ָֽכָּאָ֔שׁם תּוֹ ָ֥רה ַאַ֖חת ָל ֶ ֑הם ַהֹכּ ֵ ֛הן ֲאֶ֥שׁר ְיַכֶפּר־֖בּוֹ ֥לוֹ
ָֽק ָדִ֖שׁים ֽהוּאַֽ :כַּחָטּא ֙
ה ֲאֶ֣שׁר ִהְק ִ֔ריב ַלֹכֵּ֖הן ֥לוֹ
ִֽיְה ֶֽיהְ :ו ַ֨הֹכּ ֵ֔הן ַהַמּ ְק ִ֖ריב ֶאת־ֹ֣עַלת ִ֑אישׁ ֤עוֹר ָֽהֹעָל ֙
ה ַבַּתּ ֔נּוּר ְוָכל־ ַֽנֲﬠָ֥שׂה ַבַמּ ְרֶ֖חֶשׁת ְו ַֽﬠל־ַֽמֲח ַ֑בת
ִֽיְה ֶֽיהְ :וָכל־ִמ ְנָ֗חה ֲאֶ֤שׁר ֵֽתָּאֶפ ֙
אָ֖תהּ ֥לוֹ ִ ֽתְה ֶֽיהְ :וָכל־ִמ ְנָ֥חה ְבלוּ ָֽלה־ַבֶ֖שֶּׁמן ַֽוֲח ֵר ָ֑בה ְלָכל־
ַלֹכּ ֵ ֛הן ַהַמּ ְק ִ֥ריב ֹ
ְבּ ֵ֧ני ַֽאֲהֹ֛רן ִ ֽתְּה ֶ֖יה ִ֥אישׁ ְכָּא ִ ֽחיוְ :ו ֥ז ֹאת תּוֹ ַ֖רת ֶ֣זַֽבח ַהְשָּׁלִ֑מים ֲאֶ֥שׁר ַי ְק ִ֖ריב
ת
ַֽליה ָֽוֹהִ֣ :אם ַעל־תּוֹ ָד֘ה ַיְק ִרי ֶzבנּ֒וּ ְוִה ְק ִ֣ריב ׀ ַעל־ ֶ֣זַֽבח ַהתּוֹ ָ֗דה ַח֤לּוֹת ַמצּוֹ ֙
שֶּׁמן ְוֹ֣סֶלת ֻמ ְר ֶ֔בֶּכת ַחֹ֖לּת ְבּלוֹּ֥לת
ְבּלוֹּ֣לת ַבֶּ֔שֶּׁמן וּ ְרִקי ֵ֥קי ַמ֖צּוֹת ְמֻשִׁ֣חים ַבּ ָ ֑
ת ֶ֣לֶחם ָחֵ֔מץ ַי ְק ִ֖ריב ָק ְרָבּ ֑נוֹ ַעל־ ֶ֖זַבח תּוֹ ַ֥דת ְשָׁלָֽמיוְ :וִהְק ִ֨ריב
ַבָּֽשֶּׁמןַ :על־ַחֹלּ ֙
ִמֶ֤מּנּוּ ֶאָח֙ד ִמָכּל־ָק ְר ָ֔בּן ְתּרוָּ֖מה ַֽליה ָוֹ֑ה ַלֹכּ ֵ֗הן ַהֹזּ ֵ֛רק ֶאת־ ַ֥דּם ַהְשָּׁלִ֖מים ֥לוֹ
ִֽיְה ֶֽיה :וְּבַ֗שׂר ֚ ֶזַבח תּוֹ ַ֣דת ְשָׁלָ֔מיו ְבּ ֥יוֹם ָק ְרָבּ ֖נוֹ ֵֽיָא ֵ֑כל ֽל ֹא־ ַי ִ֥נּי ַח ִמֶ֖מּנּוּ ַעד־
ֹֽבֶּקרְ :וִאם־ ֶ֣נ ֶדר ׀ ֣אוֹ ְנ ָד ָ֗בה ֚ ֶזַבח ָק ְרָבּ ֔נוֹ ְבּ ֛יוֹם ַהְק ִרי֥בוֹ ֶאת־ ִזְב֖חוֹ ֵֽיָא ֵ֑כל
ם ַהְשִּׁליִ֔שׁי ָבֵּ֖אשׁ
וּ ִ ֽמָ֣מֳּח ָ֔רת ְוַהנּוָֹ֥תר ִמֶ֖מּנּוּ ֵֽיָא ֵֽכלְ :וַהנּוָֹ֖תר ִמְבַּ֣שׂר ַה ָ֑זַּבח ַבּיּוֹ ֙
ה
ִיָשּׂ ֵֽרףְ :וִ֣אם ֵֽהָאֹ֣כל ֠ ֵֽיָאֵpכל ִמְבַּשׂר־ ֶ֨זַבח ְשָׁלָ֜מיו ַבּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁליִשׁ ֘י ֣ל ֹא ֵֽי ָרֶצ ֒
א ֶ֥כֶלת ִמֶ֖מּנּוּ ֲﬠוֹ ָ֥נהּ ִתָּֽשּׂא:
שׁב ֖לוֹ ִפּ ֣גּוּל ִֽיְה ֶ֑יה ְוַה ֶ֛נֶּפשׁ ָֽה ֹ
א֗תוֹ ֧ל ֹא ֵֽיָח ֵ ֛
ַהַמּ ְק ִ֣ריב ֹ
א ֣ל ֹא ֵֽיָאֵ֔כל ָבֵּ֖אשׁ ִיָשּׂ ֵ֑רף ְו ַ֨הָבָּ֔שׂר ָכּל־ָט֖הוֹר
ְוַהָבָּ֞שׂר ֲאֶשׁר־ ִי ַ֤גּע ְבָּכל־ָטֵמ ֙
ם ֲאֶ֣שׁר ַֽליה ָ֔וֹה
י ֹא ַ֥כל ָבָּֽשׂרְ :וַה ֜ ֶנֶּפשׁ ֲאֶשׁר־תּ ֹא ַ֣כל ָבָּ֗שׂר ִמ ֶ֤זַּֽבח ַהְשָּׁלִמי ֙

ְוֻטְמָא֖תוֹ ָע ָ֑ליו ְו ִנְכ ְר ָ ֛תה ַה ֶ֥נֶּפשׁ ַהִ֖הוא ֵֽמַעֶֽמּיָהְ :ו ֜ ֶנֶפשׁ ִ ֽכּי־ִת ַ֣גּע ְבָּכל־ָטֵ֗מא
ְבֻּטְמַ֤את ָא ָד ֙
ם ֣אוֹ ׀ ִבְּבֵהָ֣מה ְטֵמ ָ ֗אה ֚אוֹ ְבָּכל־ֶ֣שֶׁקץ ָטֵ֔מא ְוָא ַ֛כל ִמְבַּשׂר־ ֶ֥זַֽבח
ַהְשָּׁלִ֖מים ֲאֶ֣שׁר ַֽליה ָוֹ֑ה ְו ִנְכ ְר ָ ֛תה ַה ֶ֥נֶּפשׁ ַהִ֖הוא ֵֽמַעֶֽמּיָהַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־
ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ :דּ ֵ֛בּר ֶאל־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵלאֹ֑מר ָכּל־ֵ֜חֶלב ֥שׁוֹר ְו ֶ֛כֶשׂב ָו ֵ֖ﬠז ֥ל ֹא
ה ְוֵ֣חֶלב ְט ֵרָ֔פה ֵֽיָעֶ֖שׂה ְלָכל־ְמָלא ָ֑כה ְוָאֹ֖כל ֥ל ֹא ֽת ֹאְכ ֻֽלהוּ:
ת ֹא ֵֽכלוְּ :ו ֵ֤חֶלב ְנֵבָל ֙
א ֵ֣כל ֵ֔חֶלב ִ֨מן־ַהְבֵּהָ֔מה ֲאֶ֨שׁר ַי ְק ִ֥ריב ִמ ֶ ֛מּ ָנּה ִאֶ֖שּׁה ַֽליה ָוֹ֑ה ְו ִנְכ ְר ָ ֛תה
ִ֚כּי ָכּל־ ֹ
ם ֣ל ֹא ֽת ֹאְכ֔לוּ ְבֹּ֖כל ֽמוְֹשֹֽׁבֵתי ֶ֑כם ָל֖עוֹף
א ֶ֖כֶלת ֵֽמַעֶֽמּיָהְ :וָכל־ ָדּ ֙
ַה ֶ֥נֶּפשׁ ָֽה ֹ
ְוַלְבֵּהָֽמהָ :כּל־ ֶ֖נֶפשׁ ֲאֶשׁר־תּ ֹא ַ֣כל ָכּל־ ָ֑דּם ְו ִנְכ ְר ָ ֛תה ַה ֶ֥נֶּפשׁ ַהִ֖הוא ֵֽמַעֶֽמּיָה:
ַו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ :דּ ֵ֛בּר ֶאל־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵלאֹ֑מר ַהַמְּק ִ֞ריב ֶאת־
ה ָ֔וה ָיִ֧ביא ֶאת־ָק ְרָבּ֛נוֹ ַֽליה ָ֖וֹה ִמ ֶ֥זַּבח ְשָׁלָֽמיוָ :י ָ֣דיו ְתִּבי ֶ ֔אי ָנה
ֶ֤זַבח ְשָׁלָמי֙ו ַֽלי ֹ
א֛תוֹ
ה ְיִבי ֶ ֔אנּוּ ֵ֣את ֶֽהָח ֶ֗זה ְלָה ִ֥ניף ֹ
ֵ֖את ִאֵ֣שּׁי ְיה ָוֹ֑ה ֶאת־ַה ֵ֤חֶלב ַעל־ֶֽהָח ֶז ֙
ה ֶֽהָח ֶ֔זה
ְתּנוּ ָ֖פה ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהְ :וִהְקִ֧טיר ַהֹכּ ֵ ֛הן ֶאת־ַהֵ֖חֶלב ַהִמּ ְז ֵ֑בָּחה ְוָה ָי ֙
ְלַֽאֲהֹ֖רן וְּלָב ָֽניוְ :וֵא ֙
ת ֣שׁוֹק ַה ָיִּ֔מין ִתְּתּ֥נוּ ְתרוָּ֖מה ַלֹכּ ֵ ֑הן ִמ ִזְּבֵ֖חי ַשְׁלֵמי ֶֽכם:
ַהַמְּק ִ֞ריב ֶאת־ ַ֧דּם ַהְשָּׁלִ֛מים ְוֶאת־ַהֵ֖חֶלב ִמְבּ ֵ֣ני ַֽאֲהֹ֑רן ֧לוֹ ִ ֽתְה ֶ֛יה ֥שׁוֹק ַה ָיִּ֖מין
ְלָמ ָֽנהִ :כּי֩ ֶאת־ֲח ֵ֨זה ַהְתּנוָּ֜פה ְוֵ֣את ׀ ֣שׁוֹק ַהְתּרוָּ֗מה ָל ַ ֨קְחִתּ֙י ֵמֵ֣את ְבּ ֵֽני־
אָpתם ְלַֽאֲהֹ֨רן ַהֹכֵּ֤הן וְּלָב ָני֙ו ְלָחק־עוָֹ֔לם
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִמ ִזְּבֵ֖חי ַשְׁלֵמי ֶ ֑הם ָֽוֶאֵ֣תּן ֠ ֹ
ם
ֵמֵ֖את ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאל֣ :ז ֹאת ִמְשׁ ַ֤חת ַֽאֲהֹר֙ן וִּמְשַׁ֣חת ָבָּ֔ניו ֵֽמִאֵ֖שּׁי ְיה ָוֹ֑ה ְבּיוֹ ֙
א ָ֔תם
ם ָמְשׁ֣חוֹ ֹ
ה ָ֜וה ָלֵ֣תת ָל ֶ֗הם ְבּיוֹ ֙
א ָ֔תם ְלַכֵ֖הן ַֽליה ָֽוֹהֲ֠ :אֶpשׁר ִצ ָ֨וּה ְי ֹ
ִה ְק ִ֣ריב ֹ
ה ַלִמּ ְנָ֔חה
ֵמֵ֖את ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֻח ַ֥קּת עוֹ ָ֖לם ְלֹֽדֹרָֽתם֣ :ז ֹאת ַהתּוֹ ָ֗רה ָֽלֹעָל ֙
שׁם ְוַ֨לִמּלּוּ ִ ֔אים וְּל ֶ֖זַבח ַהְשָּׁל ִ ֽמיםֲ :אֶ֨שׁר ִצ ָ֧וּה ְיה ָוֹ֛ה ֶאת־ֹמֶ֖שׁה
ְו ַֽלַחָ֖טּאת ְו ָֽלָא ָ ֑
ְבַּ֣הר ִסי ָ֑ני ְבּ ֨יוֹם ַצֹוּ֜תוֹ ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְלַה ְק ִ֧ריב ֶאת־ָק ְרְבּ ֵני ֶ ֛הם ַֽליה ָ֖וֹה
ְבִּמ ְדַ֥בּר ִסי ָֽניַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ֤ :קח ֶֽאת־ַֽאֲהֹר֙ן ְוֶאת־ָבּ ָ֣ניו
ת ְשׁ ֵ֣ני
ת ַהְבּ ָג ִ֔דים ְוֵ֖את ֶ֣שֶׁמן ַהִמְּשׁ ָ֑חה ְוֵ֣את ׀ ַ֣פּר ַֽהַחָ֗טּאת ְוֵא ֙
ִא֔תּוֹ ְוֵא ֙
אֶהל מוֹ ֵֽﬠד:
ָֽהֵאיִ֔לים ְוֵ֖את ַ֥סל ַהַמּֽצּוֹתְ :וֵ֥את ָכּל־ָֽהֵע ָ֖דה ַהְק ֵ ֑הל ֶאל־ ֶ֖פַּתח ֥ ֹ
אֶהל מוֹ ֵֽﬠד:
א֑תוֹ ַוִתָּקֵּהל ֙ ָֽהֵע ָ֔דה ֶאל־ ֶ֖פַּתח ֥ ֹ
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֹ
ַו ַ֣יַּעשׂ ֹמֶ֔שׁה ַֽכֲּא ֶ ֛
ַו ֥יּ ֹאֶמר ֹמֶ֖שׁה ֶאל־ָֽהֵע ָ֑דה ֶ֣זה ַה ָדּ ָ֔בר ֲאֶשׁר־ִצ ָ֥וּה ְיה ָוֹ֖ה ַֽלֲﬠֽשׂוֹתַ :ו ַיּ ְק ֵ֣רב ֹמֶ֔שׁה

תּ ֶנת ַו ַיְּחֹ֤גּר
אָ֖תם ַבָּֽמּ ִיםַ :ו ִיּ ֵ֨תּן ָעָ֜ליו ֶאת־ַהֻכּ ֗ ֹ
ֶֽאת־ַֽאֲהֹ֖רן ְוֶאת־ָבּ ָ֑ניו ַו ִיּ ְרַ֥חץ ֹ
א֗תוֹ
את֙וֹ ֶֽאת־ַהְמִּ֔עיל ַו ִיֵּ֥תּן ָע ָ֖ליו ֶאת־ָֽהֵאֹ֑פד ַו ַיְּחֹ֣גּר ֹ
את֙וֹ ָֽבַּאְב ֔ ֵנט ַו ַיְּל ֵ֤בּשׁ ֹ
ֹ
ְבֵּ֨חֶשׁ֙ב ָֽהֵאֹ֔פד ַו ֶיְּאֹ֥פּד ֖לוֹ ֽבּוַֹ :ו ָ֥יֶּשׂם ָע ָ֖ליו ֶאת־ַה֑חֶשׁן ַו ִיֵּתּ֙ן ֶאל־ַהֹ֔חֶשׁן ֶאת־
ָֽהאוּ ִ֖רים ְוֶאת־ַהֻתּ ִ ֽמּיםַ :ו ָ֥יֶּשׂם ֶאת־ַהִמְּצ ֶ֖נֶפת ַעל־ר ֹא֑שׁוֹ ַו ָ֨יֶּשׂם ַעל־ַהִמְּצ ֜ ֶנֶפת
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ֹמֶֽשׁה:
ֶאל־֣מוּל ָפּ ֗ ָניו ֵ֣את ִ֤ציץ ַה ָזָּה֙ב ֵ֣נ ֶזר ַהֹ֔קּ ֶדשׁ ַֽכֲּא ֶ ֛
ה ֶאת־ֶ֣שֶׁמן ַהִמְּשָׁ֔חה ַו ִיְּמַ֥שׁח ֶאת־ַהִמְּשׁ ָ֖כּן ְוֶאת־ָכּל־ֲאֶשׁר־֑בּוֹ
ַו ִיּ ַ֤קּח ֹמֶשׁ ֙
אָֽתםַ :ו ַ֥יּז ִמ ֶ ֛מּנּוּ ַעל־ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ֶ֣שַׁבע ְפָּעִ֑מים ַו ִיְּמַ֨שׁח ֶאת־ַהִמּ ְז ֵ֜בּ ַח
ַו ְיַק ֵ֖דּשׁ ֹ
ק ִמֶ֣שֶּׁמן ַהִמְּשָׁ֔חה ַ֖ﬠל
ְוֶאת־ָכּל־ֵכָּ֗ליו ְוֶאת־ַהִכֹּ֛יּר ְוֶאת־ַכּ ֖נּוֹ ְלַק ְדָּֽשׁםַ :ו ִיֹּצ ֙
֣ר ֹאשׁ ַֽאֲהֹ֑רן ַו ִיְּמַ֥שׁח ֹ
א֖תוֹ ְלַק ְדּֽשׁוַֹ :ו ַיְּק ֵ֨רב ֹמֶ֜שׁה ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ַֽאֲהֹ֗רן ַו ַיְּלִבֵּ֤שׁם
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־
ם ַאְב ֔ ֵנט ַו ַֽיֲּחֹ֥בשׁ ָלֶ֖הם ִמ ְגָבּ֑עוֹת ַֽכֲּא ֶ ֛
אָת ֙
ת ַו ַיְּחֹ֤גּר ֹ
ֻכֳּתֹּנ ֙
ֹמֶֽשׁהַ :ו ַיּ ֵ֕גּשׁ ֵ֖את ַ֣פּר ַֽהַח ָ֑טּאת ַו ִיְּסֹ֨מךְך ַֽאֲהֹ֤רן וָּב ָני֙ו ֶאת־ ְי ֵדי ֶ֔הם ַעל־ ֖ר ֹאשׁ ַ֥פּר
ם ֠ ַו ִיֵּpתּן ַעל־ַק ְר ֨נוֹת ַהִמּ ְז ֵ֤בּ ַח ָסִבי֙ב
ַֽהַחָֽטּאתַ :ו ִיְּשָׁ֗חט ַו ִיּ ַ ֨קּח ֹמֶ֤שׁה ֶאת־ַה ָדּ ֙
ק ֶאל־ ְי֣סוֹד ַהִמּ ְז ֵ֔בּ ַח ַֽו ְיַק ְדֵּ֖שׁהוּ
ְבֶּאְצָבּ֔עוֹ ַו ְיַחֵ֖טּא ֶאת־ַהִמּ ְז ֵ֑בּ ַח ְוֶאת־ַה ָ֗דּם ָיַצ ֙
ת ֹיֶ֣ת ֶרת ַהָכּ ֵ֔בד ְוֶאת־
ְלַכ ֵ֥פּר ָע ָֽליוַ :ו ִיּ ַ ֗קּח ֶֽאת־ָכּל־ַהֵ֘חֶל֘ב ֲאֶ֣שׁר ַעל־ַה ֶ zקּ ֶר֒ב ְוֵא ֙
ְשֵׁ֥תּי ַהְכָּל ֖יֹת ְוֶאת־ֶחְלְבּ ֶ ֑הן ַו ַיְּקֵ֥טר ֹמֶ֖שׁה ַהִמּ ְזֵֽבָּחהְ :וֶאת־ַה ָ֤פּר ְוֶאת־ֹער֙וֹ
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־
ְוֶאת־ְבָּשׂ ֣רוֹ ְוֶאת־ִפּ ְר֔שׁוֹ ָשׂ ַ֣רף ָבּ ֵ ֔אשׁ ִמ֖חוּץ ַֽלַֽמֲּח ֶנה ַֽכֲּא ֶ ֛
ֹמֶֽשׁהַ :ו ַיְּק ֵ֕רב ֵ֖את ֵ֣איל ָֽהֹע ָ֑לה ַֽו ִיְּסְמ֞כוּ ַֽאֲהֹ֧רן וָּב ָ֛ניו ֶאת־ ְי ֵדיֶ֖הם ַעל־ ֥ר ֹאשׁ
ָהָֽא ִילַ :ו ִיְּשׁ ָ֑חט ַו ִיּ ְזֹ֨רק ֹמֶ֧שׁה ֶאת־ַה ָ֛דּם ַעל־ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ָס ִ ֽביבְ :ו ֶ ֨את־ָה ַ ֔א ִיל ִנַ֖תּח
ה ֶאת־ָה ֔ר ֹאשׁ ְוֶאת־ַה ְנָּתִ֖חים ְוֶאת־ַה ָֽפּ ֶדרְ :וֶאת־ַה ֶ֥קּ ֶרב
ִל ְנָת ָ֑חיו ַו ַיְּק ֵ֤טר ֹמֶשׁ ֙
ְוֶאת־ַהְכּ ָר ַ֖ﬠ ִים ָרַ֣חץ ַבּ ָ ֑מּ ִים ַו ַיְּקֵט֩ר ֹמֶ֨שׁה ֶאת־ָכּל־ָה ַ ֜א ִיל ַהִמּ ְז ֵ֗בָּחה ֹעָ֨לה ֤הוּא
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ֹמֶֽשׁהַ :ו ַיְּק ֵר֙ב ֶאת־
ה ָ֔וה ַֽכֲּא ֶ ֛
א ַֽלי ֹ
ְל ֵֽרי ַח־ ִניֹ֨ח ַ֙ח ִאֶ֥שּׁה הוּ ֙
ָהַ֣א ִיל ַהֵשּׁ ֔ ִני ֵ֖איל ַהִמֻּלִּ֑אים ַֽו ִיְּסְמ֞כוּ ַֽאֲהֹ֧רן וָּב ָ֛ניו ֶאת־ ְי ֵדיֶ֖הם ַעל־ ֥ר ֹאשׁ
א ֶזן־ַֽאֲהֹ֖רן ַה ְיָמ ִ֑נית ְוַעל־
ה ִמ ָדּ֔מוֹ ַו ִיּ ֵ ֛תּן ַעל־ְתּ֥נוּךְך ֽ ֹ
ָהָֽא ִילַ :ו ִיְּשָׁ֓חט ׀ ַו ִיּ ַ֤קּח ֹמֶשׁ ֙
ֹ֤בֶּהן ָיד֙וֹ ַה ְיָמ ֔ ִנית ְוַעל־ֹ֥בֶּהן ַר ְג֖לוֹ ַה ְיָמ ִֽניתַ :ו ַיְּק ֵ֞רב ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ַֽאֲהֹ֗רן ַו ִיּ ֵ֨תּן ֹמֶ֤שׁה
ם ַה ְיָמ ֔ ִנית ְוַעל־ֹ֥בֶּהן ַר ְג ָ֖לם
ם ַה ְיָמ ֔ ִנית ְוַעל־ֹ֤בֶּהן ָי ָד ֙
ם ַעל־ְתּ ֤נוּךְך ָא ְז ָנ ֙
ִמן־ַה ָדּ ֙
ַה ְיָמ ִ֑נית ַו ִיּ ְזֹ֨רק ֹמֶ֧שׁה ֶאת־ַה ָ֛דּם ַעל־ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ָס ִ ֽביבַ :ו ִיּ ַ ֞קּח ֶאת־ַהֵ֣חֶלב ְוֶֽאת־

ת ֹיֶ֣ת ֶרת ַהָכּ ֵ֔בד ְוֶאת־ְשֵׁ֥תּי
ָֽהַאְל ָ֗יה ְוֶֽאת־ָכּל־ַהֵ֘חֶל֘ב ֲאֶ֣שׁר ַעל־ַה ֶ zקּ ֶר֒ב ְוֵא ֙
ה ָ֗וה
ַהְכָּל ֖יֹת ְוֶאת־ֶחְלְבּ ֶ ֑הן ְוֵ֖את ֥שׁוֹק ַה ָיּ ִ ֽמין :וִּמַ֨סּל ַהַמּ֜צּוֹת ֲאֶ֣שׁר ׀ ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ם ַעל־
שֶׁמן ַאַ֖חת ְו ָר ִ֣קיק ֶא ָ֑חד ַו ָ֨יֶּשׂ ֙
ת ְֽוַחַ֨לּת ֶ֥לֶחם ֶ ֛
ָ֠ל ַpקח ַחַ֨לּת ַמ ָ֤צּה ַאַח ֙
ַ֣הֲחָל ִ֔בים ְו ַ֖ﬠל ֥שׁוֹק ַה ָיּ ִ ֽמיןַ :ו ִיֵּ֣תּן ֶאת־ַהֹ֔כּל ַ֚ﬠל ַכּ ֵ֣פּי ַֽאֲהֹ֔רן ְו ַ֖ﬠל ַכּ ֵ֣פּי ָב ָ֑ניו ַו ָ֧יֶּנף
ם ֵמ ַ֣ﬠל ַכֵּפּי ֶ֔הם ַו ַיְּקֵ֥טר ַהִמּ ְזֵ֖בָּחה
אָת ֙
א ָ ֛תם ְתּנוּ ָ֖פה ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהַ :ו ִיּ ַ ֨קּח ֹמֶ֤שׁה ֹ
ֹ
ה ֶאת־
ם ְל ֵ֣רי ַח ִניֹ֔ח ַח ִאֶ֥שּׁה ֖הוּא ַֽליה ָֽוֹהַ :ו ִיּ ַ֤קּח ֹמֶשׁ ֙
ַעל־ָֽהֹע ָ֑לה ִמֻלִּ֥אים ֵה ֙
ה ְלָמ ֔ ָנה
ֶ֣הָח ֶ֔זה ַו ְי ִני ֵ֥פהוּ ְתנוּ ָ֖פה ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ֵמֵ֣איל ַהִמֻּלּ ִ ֗אים ְלֹמֶ֤שׁה ָה ָי ֙
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ֹמֶֽשׁהַ :ו ִיּ ַ ֨קּח ֹמֶ֜שׁה ִמֶ֣שֶּׁמן ַהִמְּשָׁ֗חה וִּמן־ַה ָדּ֘ם ֲאֶ֣שׁר
ַֽכֲּא ֶ ֛
ַעל־ַהִמּ ְז ֵzבּ ַ֒ח ַו ַ֤יּז ַֽﬠל־ַֽאֲהֹר֙ן ַעל־ְבּ ָג ָ֔דיו ְוַעל־ָבּ ָ֛ניו ְוַעל־ִבּ ְג ֵ֥די ָב ָ֖ניו ִא֑תּוֹ ַו ְיַק ֵ֤דּשׁ
ֶֽאת־ַֽאֲהֹר֙ן ֶאת־ְבּ ָג ָ֔דיו ְוֶאת־ָבּ ָ֛ניו ְוֶאת־ִבּ ְג ֵ֥די ָב ָ֖ניו ִאֽתּוַֹ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֹמֶ֜שׁה ֶאל־
א֔תוֹ
ם ֽתּ ֹאְכ֣לוּ ֹ
אֶהל מוֵֹע֒ד ְוָשׁ ֙
ַֽאֲהֹ֣רן ְוֶאל־ָבּ ֗ ָניו ַבְּשּׁ֣לוּ ֶאת־ַהָבָּשׂ֘ר ֶ֣פַּתח ֣ ֹ
ְו ֶ ֨את־ַהֶ֔לֶּחם ֲאֶ֖שׁר ְבַּ֣סל ַהִמֻּלִּ֑אים ַֽכֲּאֶ֤שׁר ִצ ֵ֨וּיִת֙י ֵלאֹ֔מר ַֽאֲהֹ֥רן וָּב ָ֖ניו ֽי ֹאְכ ֻֽלהוּ:
אֶהל מוֵֹ֜עד ֤ל ֹא ֵֽתְצא֙וּ ִשְׁב ַ֣ﬠת
ח ֹ֨
ְוַהנּוָֹ֥תר ַבָּבָּ֖שׂר וַּב ָ֑לֶּחם ָבֵּ֖אשׁ ִתְּשֹֽׂרפוּ :וִּמֶrפַּת ֩
ָיִ֔מים ַ֚ﬠד ֣יוֹם ְמ ֔ל ֹאת ְיֵ֖מי ִמ ֻֽלֵּאי ֶ֑כם ִ֚כּי ִשְׁב ַ֣ﬠת ָיִ֔מים ְיַמ ֵ֖לּא ֶאת־ ֶי ְד ֶֽכם:
אֶהל מוֵֹ֜עד
ח ֹ֨
שׂת ְלַכ ֵ֥פּר ֲﬠֵלי ֶֽכם :וֶּrפַת ֩
ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָעָ֖שׂה ַבּ ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ִצ ָ֧וּה ְיה ָוֹ֛ה ַֽלֲﬠ ֖ ֹ
ה ִשְׁב ַ֣ﬠת ָיִ֔מים וְּשַׁמ ְר ֶ ֛תּם ֶאת־ִמְשֶׁ֥מ ֶרת ְיה ָ֖וֹה ְו ֣ל ֹא ָת֑מוּתוּ
ֵֽתְּשׁ֨בוּ יוָֹ֤מם ָוַ֨ל ְיָל ֙
ִכּי־ ֵ֖כן ֻצ ֵֽוּיִתיַ :ו ַ֥יַּעשׂ ַֽאֲהֹ֖רן וָּב ָ֑ניו ֵ֚את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֔רים ֲאֶשׁר־ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ְבּ ַיד־
ֹמֶֽשׁהַֽ :ו ְיִה֙י ַבּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁמי ֔ ִני ָק ָ֣רא ֹמֶ֔שׁה ְלַֽאֲהֹ֖רן וְּלָב ָ֑ניו וְּל ִז ְק ֵ֖ני ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֶֽאל־ַֽאֲהֹ֗רן ַקח ֠־ְל֠ךָך ֵ֣ﬠ ֶגל ֶבּן־ָבּ ָ֧קר ְלַח ָ֛טּאת ְוַ֥א ִיל ְלֹע ָ֖לה ְתִּמיִ֑מם
ם
ְוַה ְק ֵ֖רב ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהְ :וֶאל־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְתּ ַדֵ֣בּר ֵלאֹ֑מר ְק֤חוּ ְשִׂעיר־ִע ִזּי ֙
ְלַחָ֔טּאת ְוֵ֨ע ֶגל ָו ֶ֧כֶבשׂ ְבּ ֵֽני־ָשׁ ָ֛נה ְתִּמיִ֖מם ְלֹע ָֽלהְ :ו֨שׁוֹר ָו ַ ֜א ִיל ִלְשָׁלִ֗מים ִל ְזֹ֨בּ ַ֙ח
שֶּׁמן ִ֣כּי ַה ֔יּוֹם ְיה ָ֖וֹה ִנ ְרָ֥אה ֲאֵלי ֶֽכםַ :ו ִיְּק֗חוּ ֵ֚את
ה ָ֔וה וִּמ ְנָ֖חה ְבּלוּ ָ֣לה ַב ָ ֑
ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ַֽו ִיְּק ְרב֙וּ ָכּל־ָ֣הֵע ָ֔דה ַו ַֽיַּעְמ ֖דוּ ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹה:
ֲאֶ֣שׁר ִצ ָ֣וּה ֹמֶ֔שׁה ֶאל־ְפּ ֵ֖ני ֣ ֹ
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֹמֶ֔שׁה ֶ֧זה ַה ָדּ ָ֛בר ֲאֶשׁר־ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ַֽתֲּﬠ֑שׂוּ ְו ֵי ָ֥רא ֲאֵלי ֶ֖כם ְכּ֥בוֹד ְיה ָֽוֹה:
ַו ֨יּ ֹאֶמר ֹמֶ֜שׁה ֶֽאל־ַֽאֲהֹ֗רן ְק ַ֤רב ֶאל־ַהִמּ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח ַֽוֲﬠֵ֞שׂה ֶאת־ַחָֽטּאְת ךָ ֙ך ְוֶאת־ֹ֣עָל ֶ֔תךָך
ם ְוַכ ֵ֣פּר ַֽבֲּﬠ ָ֔דם ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִצ ָ֥וּה
ְוַכ ֵ֥פּר ַֽבַּע ְד֖ךָך וְּב ַ֣ﬠד ָה ָ֑ﬠם ַֽוֲﬠֵ֞שׂה ֶאת־ָק ְר ַ֤בּן ָהָע ֙

ְיה ָֽוֹהַ :ו ִיּ ְק ַ֥רב ַֽאֲהֹ֖רן ֶאל־ַהִמּ ְז ֵ֑בּ ַח ַו ִיְּשׁ ַ֛חט ֶאת־ ֵ֥ﬠ ֶגל ַֽהַחָ֖טּאת ֲאֶשׁר־ֽלוֹ:
֠ ַו ַיְּק ִpרבוּ ְבּ ֨ ֵני ַֽאֲהֹ֣רן ֶאת־ַה ָדּ֘ם ֵאָלי֒ו ַו ִיְּטֹ֤בּל ֶאְצָבּע֙וֹ ַבּ ָ֔דּם ַו ִיֵּ֖תּן ַעל־ַק ְר ֣נוֹת
ַהִמּ ְז ֵ֑בּ ַח ְוֶאת־ַה ָ֣דּם ָיַ֔צק ֶאל־ ְי֖סוֹד ַהִמּ ְזֵֽבּ ַחְ :וֶאת־ַהֵ֨חֶלב ְוֶאת־ַהְכָּל יֹ֜ת ְוֶאת־
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־
ַהֹיֶּ֤ת ֶרת ִמן־ַהָכֵּב֙ד ִמן־ַ֣הַחָ֔טּאת ִהְקִ֖טיר ַהִמּ ְז ֵ֑בָּחה ַֽכֲּא ֶ ֛
ֹמֶֽשׁהְ :וֶאת־ַהָבָּ֖שׂר ְוֶאת־ָה֑עוֹר ָשׂ ַ֣רף ָבּ ֵ ֔אשׁ ִמ֖חוּץ ַֽלַֽמֲּח ֶֽנהַ :ו ִיְּשַׁ֖חט ֶאת־
ָֽהֹע ָ֑לה ֠ ַו ַיְּמִpצאוּ ְבּ ֨ ֵני ַֽאֲהֹ֤רן ֵאָלי֙ו ֶאת־ַה ָ֔דּם ַו ִיּ ְז ְר ֵ֥קהוּ ַעל־ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ָס ִ ֽביבְ :וֶאת־
ָֽהֹעָ֗לה ִהְמִ֧ציאוּ ֵא ָ֛ליו ִל ְנָתֶ֖חיָה ְוֶאת־ָה ֑ר ֹאשׁ ַו ַיְּקֵ֖טר ַעל־ַהִמּ ְזֵֽבּ ַחַ :ו ִיּ ְרַ֥חץ
ֶאת־ַה ֶ֖קּ ֶרב ְוֶאת־ַהְכּ ָר ָ֑ﬠ ִים ַו ַיְּקֵ֥טר ַעל־ָֽהֹע ָ֖לה ַהִמּ ְזֵֽבָּחהַ :ו ַיְּק ֵ֕רב ֵ֖את ָק ְרַ֣בּן
ת ֲאֶ֣שׁר ָלָ֔עם ַו ִיְּשָׁחֵ֥טהוּ ַֽו ְיַחְטֵּ֖אהוּ ָֽכּ ִראֽשׁוֹן:
ָה ָ֑ﬠם ַו ִיּ ַ ֞קּח ֶאת־ְשִׂ֤ﬠיר ַֽהַחָטּא ֙
ה ַו ְיַמ ֵ֤לּא ַכפּ֙וֹ ִמֶ֔מּ ָנּה
ַו ַיּ ְק ֵ֖רב ֶאת־ָֽהֹע ָ֑לה ַֽו ַֽיֲּﬠֶ֖שָׂה ַכִּמְּשׁ ָֽפּטַ :ו ַיְּק ֵר֘ב ֶאת־ַהִמּ ְנָח ֒
ַו ַיְּקֵ֖טר ַעל־ַהִמּ ְז ֵ֑בּ ַח ִמְלַּ֖בד ֹע ַ֥לת ַהֹֽבֶּקרַ :ו ִיְּשׁ ַ֤חט ֶאת־ַהשּׁוֹ֙ר ְוֶאת־ָה ַ ֔א ִיל ֶ֥זַֽבח
ם ֵאָ֔ליו ַו ִיּ ְז ְר ֵ֥קהוּ ַעל־
ַהְשָּׁלִ֖מים ֲאֶ֣שׁר ָל ָ֑ﬠם ֠ ַו ַיְּמִpצאוּ ְבּ ֨ ֵני ַֽאֲהֹ֤רן ֶאת־ַה ָדּ ֙
ה
ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ָס ִ ֽביבְ :וֶאת־ַֽהֲחָלִ֖בים ִמן־ַה֑שּׁוֹר וִּ֨מן־ָה ַ ֔א ִיל ָֽהַאְל ָ֤יה ְוַֽהְמַכֶסּ ֙
ְוַהְכָּל יֹ֔ת ְוֹיֶ֖ת ֶרת ַהָכֵּֽבדַ :ו ָיִּ֥שׂימוּ ֶאת־ַֽהֲחָלִ֖בים ַעל־ֶֽהָח ֑זוֹת ַו ַיְּקֵ֥טר ַֽהֲחָלִ֖בים
ת ֣שׁוֹק ַה ָיִּ֔מין ֵה ִ֧ניף ַֽאֲהֹ֛רן ְתּנוּ ָ֖פה ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה
ַהִמּ ְזֵֽבָּחהְ :וֵ֣את ֶֽהָח ֗זוֹת ְוֵא ֙
ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִצ ָ֥וּה ֹמֶֽשׁהַ :ו ִיָּ֨שּׂא ַֽאֲהֹ֧רן ֶאת־ ָי ָ֛דו ] ָי ָ֛דיו[ ֶאל־ָה ָ֖ﬠם ַֽו ְיָֽב ֲר ֵ֑כם ַו ֵ֗יּ ֶרד
אֶהל מוֵֹ֔עד
ֵֽמֲﬠ֧שׂת ַֽהַח ָ֛טּאת ְוָֽהֹע ָ֖לה ְוַהְשָּׁל ִ ֽמיםַ :ו ָיּ ֨ב ֹא ֹמֶ֤שׁה ְוַֽאֲהֹר֙ן ֶאל־ ֣ ֹ
שׁ ִמִלְּפ ֵ֣ני
ַו ֵ֣יְּצ֔אוּ ַֽו ְיָֽב ֲר֖כוּ ֶאת־ָה ָ֑ﬠם ַו ֵיּ ָ֥רא ְכבוֹד־ ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ָכּל־ָה ָֽﬠםַ :ו ֵ ֤תֵּצא ֵא ֙
ם ַו ָיֹּ֔רנּוּ
ה ָ֔וה ַו ֨תּ ֹאַכל ֙ ַעל־ַהִמּ ְז ֵ֔בּ ַח ֶאת־ָֽהֹע ָ֖לה ְוֶאת־ַֽהֲחָלִ֑בים ַו ַ֤יּ ְרא ָכּל־ָהָע ֙
ְי ֹ
ַֽו ִיְּפּ֖לוּ ַעל־ְפּ ֵניֶֽהםַ :ו ִיְּק֣חוּ ְב ֵֽני־ַֽ֠אֲהֹpרן ָנ ָ֨דב ַֽוֲאִבי֜הוּא ִ֣אישׁ ַמְחָתּ֗תוֹ ַו ִיְּתּ ֤נוּ ָבֵה֙ן
אָֽתם:
ה ֵ֣אשׁ ָז ָ֔רה ֲאֶ֧שׁר ֦ל ֹא ִצ ָ֖וּה ֹ
ֵ ֔אשׁ ַו ָיִּ֥שׂימוּ ָע ֶ֖ליָה ְקֹ֑ט ֶרת ַו ַיְּק ִ֜ריבוּ ִלְפ ֵ֤ני ְיה ָוֹ ֙
ַוֵ֥תֵּצא ֵ ֛אשׁ ִמִלְּפ ֵ֥ני ְיה ָ֖וֹה ַו ֣תּ ֹאַכל אוֹ ָ ֑תם ַו ָיּ ֻ ֖מתוּ ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֹמֶ֜שׁה
א ֲאֶשׁר־ ִדּ ֶ֨בּר ְיה ָ֤וֹה ׀ ֵלאֹמ֙ר ִבְּקֹר ַ֣בי ֶאָקּ ֵ֔דשׁ ְוַעל־ְפּ ֵ֥ני ָכל־ָה ָ֖ﬠם
ֶֽאל־ַֽאֲהֹ֗רן הוּ ֩
ֶאָכּ ֵ֑בד ַו ִיֹּ֖דּם ַֽאֲהֹֽרןַ :ו ִיּ ְק ָ֣רא ֹמֶ֗שׁה ֶאל־ ִ ֽמיָשֵׁאל ֙ ְוֶ֣אל ֶאְלָצָ֔פן ְבּ ֵ֥ני ֻע ִזּיֵ֖אל ֹ֣דּד
ם ֵמֵ֣את ְפּ ֵֽני־ַהֹ֔קּ ֶדשׁ ֶאל־ִמ֖חוּץ
ַֽאֲהֹ֑רן ַו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵל ֶ֗הם ִ֠ק ְר֞בוּ ְשׂ֤אוּ ֶאת־ֲאֵחיֶכ ֙
ם ְבֻּכֳתֹּנ ָ֔תם ֶאל־ִמ֖חוּץ ַֽלַֽמֲּח ֶ֑נה ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִדֶּ֥בּר ֹמֶֽשׁה:
ַֽלַֽמֲּח ֶֽנהַֽ :ו ִיְּק ְר֗בוּ ַו ִיָּשֻּׂא ֙

ַו ֣יּ ֹאֶמר ֹמֶ֣שׁה ֶֽאל־ַֽאֲהֹ֡רן וְּלֶאְלָע ָז֩ר וְּל ִ ֽאיָתָ֨מר ׀ ָבּ ֜ ָניו ָֽראֵשׁי ֶ֥כם ַאל־ִתְּפ ָ֣רעוּ ׀
ם ָכּל־ֵ֣בּית
וִּב ְג ֵדי ֶ֤כם ֽל ֹא־ִתְפֹ֨רמ֙וּ ְו ֣ל ֹא ָתֻ֔מתוּ ְו ַ֥ﬠל ָכּל־ָֽהֵע ָ֖דה ִיְקֹ֑צף ַֽוֲאֵחיֶכ ֙
אֶהל מוֵֹ֜עד ֤ל ֹא ֵֽתְצא֙וּ
ח ֹ֨
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִיְבכּ֙וּ ֶאת־ַהְשּׂ ֵרָ֔פה ֲאֶ֥שׁר ָשׂ ַ֖רף ְיה ָֽוֹה :וִּמֶrפַּת ֩
ה ָ֔וה
שֶׁמן ִמְשַׁ֥חת ְיה ָ֖וֹה ֲﬠֵלי ֶ֑כם ַֽו ַֽיֲּﬠ֖שׂוּ ִכּ ְדַ֥בר ֹמֶֽשׁהַ :ו ְי ַדֵ֣בּר ְי ֹ
ֶפּן־ָתֻּ֔מתוּ ִכּי־ ֶ ֛
ֶֽאל־ַֽאֲהֹרן֖ ֵלאֹֽמרַ֣ :י ִין ְוֵשָׁ֞כר ַאל־ֵ֣תְּשְׁתּ ׀ ַאָ֣תּה ׀ וָּב ֶ֣ניךָך ִא ָ֗תּךְך ְבֹּֽבֲא ֶ֛כם ֶאל־
אֶהל מוֹ ֵ֖ﬠד ְו ֣ל ֹא ָת ֻ ֑מתוּ ֻח ַ֥קּת עוֹ ָ֖לם ְלֹדֹֽרֵתי ֶֽכםֽ :וְּלַהְב ִ֔דּיל ֵ֥בּין ַהֹ֖קּ ֶדשׁ וֵּ֣בין
ֹ֥
ַהֹ֑חל וֵּ֥בין ַהָטֵּ֖מא וֵּ֥בין ַהָטּֽהוֹר :וְּלהוֹֹ֖רת ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֵ֚את ָכּל־ַ֣הֻח ִ ֔קּים
ֲאֶ֨שׁר ִדֶּ֧בּר ְיה ָוֹ֛ה ֲאֵליֶ֖הם ְבּ ַיד־ֹמֶֽשׁהַ :ו ְי ַד ֵ֨בּר ֹמֶ֜שׁה ֶֽאל־ַֽאֲהֹ֗רן ְוֶ֣אל ֶ֠אְלָע ָ pזר
ה ָ֔וה
ת ֵֽמִאֵ֣שּׁי ְי ֹ
ם ְק֣חוּ ֶאת־ַהִמּ ְנָ֗חה ַהנּוֹ ֶ֨ת ֶר ֙
ְוֶאל־ ִ ֨איָתָ֥מר ׀ ָבּ ָני ֘ו ַה ֽנּוָֹת ִרי ֒
הּ ְבָּמ֣קוֹם
אָת ֙
ְוִאְכ֥לוָּה ַמ֖צּוֹת ֵ֣אֶצל ַהִמּ ְז ֵ֑בּ ַח ִ֛כּי ֹ֥ק ֶדשׁ ָֽק ָדִ֖שׁים ִ ֽהואַֽ :וֲאַכְל ֶ ֤תּם ֹ
ת ֲח ֵ֨זה
ָק֔דוֹשׁ ִ֣כּי ָחְק ךָ֤ך ְוָחק־ָבּ ֨ ֶני ךָ ֙ך ִ֔הוא ֵֽמִאֵ֖שּׁי ְיה ָוֹ֑ה ִכּי־ ֵ֖כן ֻצ ֵֽוּיִתיְ :וֵא ֩
ַהְתּנוָּ֜פה ְוֵ֣את ׀ ֣שׁוֹק ַהְתּרוָּ֗מה ֽתּ ֹאְכל֙וּ ְבָּמ֣קוֹם ָט֔הוֹר ַא ָ֕תּה וָּב ֶ֥ניךָך וְּבֹנֶ֖תיךָך
ִא ָ ֑תּךְך ִ ֽכּי־ָחְק ךָ֤ך ְוָחק־ָבּ ֨ ֶני ךָ ֙ך ִנְתּ ֔נוּ ִמ ִזְּבֵ֥חי ַשְׁלֵ֖מי ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאל֣ :שׁוֹק ַהְתּרוָּ֞מה
ם ָי ִ֔ביאוּ ְלָה ִ֥ניף ְתּנוּ ָ֖פה ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ְוָה ָ֨יה
ַֽוֲח ֵ֣זה ַהְתּנוָּ֗פה ַ֣ﬠל ִאֵ֤שּׁי ַֽהֲחָלִבי ֙
ְל֜ךָך וְּלָב ֶ֤ניךָך ִאְתּ ךָ ֙ך ְלָחק־עוָֹ֔לם ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָֽוֹהְ :וֵ֣את ׀ ְשִׂ֣ﬠיר ַֽהַחָ֗טּאת ָדּ ֥רשׁ
]חצי התורה בתיבות דרש מכאן ודרש מכאן[ ָדּ ַ֛רשׁ ֹמֶ֖שׁה ְוִה ֵ֣נּה שׂ ָ֑רף
֠ ַו ִיְּקֹpצף ַעל־ֶאְלָע ָ֤ז ר ְוַעל־ ִ ֽאיָתָמ֙ר ְבּ ֵ֣ני ַֽאֲהֹ֔רן ַה ֽנּוָֹת ִ֖רם ֵלאֹ֑מרַ :מ֗דּוּ ַע ֽל ֹא־
אָ֣תהּ ׀ ָנַ֣תן
ת ִבְּמ֣קוֹם ַהֹ֔קּ ֶדשׁ ִ֛כּי ֹ֥ק ֶדשׁ ָֽק ָדִ֖שׁים ִ֑הוא ְו ֹ
ֲאַכְל ֶ ֤תּם ֶאת־ַֽהַחָטּא ֙
ת ֶאת־ֲﬠ ֣וֹן ָֽהֵע ָ֔דה ְלַכ ֵ֥פּר ֲﬠֵליֶ֖הם ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהֵ֚ :הן ֽל ֹא־הוָּ֣בא ֶאת־
ָלֶ֗כם ָלֵשׂא ֙
א ָ ֛תהּ ַבֹּ֖קּ ֶדשׁ ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִצ ֵֽוּיִתיַ :ו ְי ַד ֵ֨בּר
ָדָּ֔מהּ ֶאל־ַהֹ֖קּ ֶדשׁ ְפּ ִ֑ניָמה ָא֨כוֹל ֽתּ ֹאְכ֥לוּ ֹ
ה ָ֔וה
ם ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ַֽאֲהֹ֜רן ֶאל־ֹמֶ֗שׁה ֵ֣הן ַ֠ה pיּוֹם ִהְק ִ֨ריבוּ ֶאת־ַחָטּאָ֤תם ְוֶאת־ֹֽעָלָת ֙
ת ַה ֔יּוֹם ַה ִיּיַ֖טב ְבֵּעי ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהַ :ו ִיְּשַׁ֣מע
אִ֖תי ָכּ ֵ ֑אֶלּה ְוָא ַ֤כְלִתּי ַחָטּא ֙
ַוִתּ ְק ֶ֥רא ָנה ֹ
ֹמֶ֔שׁה ַו ִיּיַ֖טב ְבֵּעי ָֽניוַ :ו ְי ַדֵ֧בּר ְיה ָוֹ֛ה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ְוֶֽאל־ַֽאֲהֹ֖רן ֵלאֹ֥מר ֲאֵלֶֽהם:
ה ֲאֶ֣שׁר ֽתּ ֹאְכ֔לוּ ִמָכּל־ַהְבֵּהָ֖מה ֲאֶ֥שׁר
ַדְּבּ ֛רוּ ֶאל־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵלאֹ֑מר ֤ז ֹאת ַֽהַח ָיּ ֙
שׁ ַ֤סַעת ֶ֨שַׁס֙ע ְפּ ָרֹ֔סת ַֽמֲﬠ ַ֥לת ֵגּ ָ֖רה ַבְּבֵּה ָ ֑מה
ַעל־ָהָֽא ֶרץֹ֣ :כּל ׀ ַמְפ ֶ֣רֶסת ַפּ ְרָ֗סה ְו ֹ
ה ֣ל ֹא ֽת ֹאְכ֔לוּ ִ ֽמַֽמֲּﬠֵל֙י ַה ֵגּ ָ֔רה וִּמַמְּפ ִרֵ֖סי ַהַפּ ְר ָ֑סה
אָ֖תהּ תּ ֹא ֵֽכלוַּ֤ :אךְך ֶאת־ ֶז ֙
ֹ

ה ֵאי ֶ֣ננּוּ ַמְפ ִ֔ריס ָטֵ֥מא ֖הוּא ָל ֶֽכם:
ֶאת־ַ֠ה ָגָּpמל ִכּי־ַֽמֲﬠֵ֨לה ֵג ָ֜רה ֗הוּא וַּפ ְרָס ֙
ה ֔הוּא וַּפ ְרָ֖סה ֣ל ֹא ַיְפ ִ֑ריס ָטֵ֥מא ֖הוּא ָל ֶֽכםְ :וֶאת־
ְוֶאת־ַהָשָּׁ֗פן ִכּי־ַֽמֲﬠ ֵ֤לה ֵג ָר ֙
ה ִ֔הוא וַּפ ְרָ֖סה ֣ל ֹא ִהְפ ִ֑ריָסה ְטֵמָ֥אה ִ֖הוא ָל ֶֽכםְ :וֶֽאת־
ָֽהַא ְר ֗ ֶנֶבת ִכּי־ַֽמֲﬠ ַ֤לת ֵגּ ָר ֙
שַׁ֥סע ֶ֨שַׁס֙ע ַפּ ְרָ֔סה ְו֖הוּא ֵגּ ָ֣רה ֽל ֹא־ ִי ָ֑גּ ר ָטֵ֥מא
ַֽ֠הֲח ִ pזיר ִ ֽכּי־ַמְפ ִ֨ריס ַפּ ְרָ֜סה ֗הוּא ְו ֹ
ם ֣ל ֹא ת ֹאֵ֔כלוּ וְּב ִנְבָלָ֖תם ֣ל ֹא ִת ָ֑גּעוּ ְטֵמִ֥אים ֵ֖הם ָל ֶֽכםֶ :את־
֖הוּא ָל ֶֽכםִ :מְבָּשׂ ָר ֙
ה ֽתּ ֹאְכ֔לוּ ִמֹ֖כּל ֲאֶ֣שׁר ַבּ ָ ֑מּ ִים ֹ֣כּל ֲאֶשׁר־ל֩וֹ ְס ַנִ֨פּיר ְוַקְשׂ ֶ ֜קֶשׂת ַבַּ֗מּ ִים ַבּ ַיִּ֛מּים
ֶז ֙
ם
אָ֥תם תּ ֹא ֵֽכלוְּ :וֹכל ֩ ֲאֶ֨שׁר ֵאין־֜לוֹ ְס ַנִ֣פּיר ְוַקְשׂ ֶ ֗קֶשׂת ַבּ ַיִּמּי ֙
וַּב ְנָּח ִ֖לים ֹ
וַּב ְנָּחִ֔לים ִמֹכּל ֙ ֶ֣שׁ ֶרץ ַהַ֔מּ ִים וִּמֹ֛כּל ֶ֥נֶפשׁ ַֽהַח ָ֖יּה ֲאֶ֣שׁר ַבּ ָ ֑מּ ִים ֶ֥שֶׁקץ ֵ֖הם ָל ֶֽכם:
ם ֣ל ֹא ת ֹאֵ֔כלוּ ְוֶאת־ ִנְבָלָ֖תם ְתַּשׁ ֵֽקּצוֹּ֣ :כּל ֲאֶ֥שׁר ֵאין־
ְוֶ֖שֶׁקץ ִיְה ֣יוּ ָל ֶ֑כם ִמְבָּשׂ ָר ֙
ה ְתַּשְׁקּ֣צוּ ִמן־ָה֔עוֹף
֛לוֹ ְס ַנִ֥פּיר ְוַקְשׂ ֶ֖קֶשׂת ַבּ ָ ֑מּ ִים ֶ֥שֶׁקץ ֖הוּא ָל ֶֽכםְ :וֶאת־ ֵ ֨אֶלּ ֙
֥ל ֹא ֵיָֽאְכ֖לוּ ֶ֣שֶׁקץ ֵ ֑הם ֶאת־ַה ֨ ֶנֶּשׁ֙ר ְוֶאת־ַהֶ֔פּ ֶרס ְוֵ֖את ָֽהָע ְז ִנ ָֽיּהְ :ו ֶ ֨את־ַה ָדּ ָ ֔אה
ת ַ֣בּת ַֽה ַֽיֲּﬠָ֔נה ְוֶאת־ַהַתְּחָ֖מס
ְוֶאת־ָֽהַא ָ֖יּה ְלִמי ָֽנהֵּ֥ :את ָכּל־ֹע ֵ֖רב ְלִמיֽנוְֹ :וֵא ֙
שַּׁחף ְוֶאת־ַה ֵ֖נּץ ְלִמי ֵֽנהוְּ :וֶאת־ַה֥כּוֹס ְוֶאת־ַהָשּׁ ָ֖לךְך ְוֶאת־ַה ַיּ ְנֽשׁוּף:
ְוֶאת־ַה ָ ֑
ת ַֽהֲחִסי ָ֔דה ָֽהֲא ָנ ָ֖פה ְלִמי ָ֑נהּ
ְוֶאת־ַהִתּ ְנֶ֥שֶׁמת ְוֶאת־ַהָקָּ֖את ְוֶאת־ָֽה ָרָֽחםְ :וֵא ֙
ה ֵ֖לךְך ַעל־ַא ְר ַ֑בּע ֶ֥שֶׁקץ ֖הוּא
ְוֶאת־ַה ֽדּוִּכי ַ֖פת ְוֶאת־ָֽהֲﬠַט ֵֽלּףֹ֚ :כּל ֶ֣שׁ ֶרץ ָה֔עוֹף ַֽה ֹ
ה ֵ֖לךְך ַעל־ַא ְר ַ֑בּע ֲאֶשׁר־ ֤ל ֹא ]֤לוֹ[
ה ֽתּ ֹאְכ֔לוּ ִמֹכּל ֙ ֶ֣שׁ ֶרץ ָה֔עוֹף ַֽה ֹ
ָל ֶֽכםַ֤ :אךְך ֶאת־ ֶז ֙
ם תּ ֹאֵ֔כלוּ ֶאת־
ם ִמַ֣מַּעל ְל ַר ְגָ֔ליו ְל ַנֵ֥תּר ָבֵּ֖הן ַעל־ָהָֽא ֶרץֶ :את־ֵ֤אֶלּה ֵמֶה ֙
ְכ ָרַ֨ע ִי ֙
ָֽהַא ְרֶ֣בּה ְלִמי ֔נוֹ ְוֶאת־ַהָסְּל ָ֖ﬠם ְלִמי ֵ֑נהוּ ְוֶאת־ַֽהַח ְרֹ֣גּל ְלִמי ֔ ֵנהוּ ְוֶאת־ֶֽהָח ָ֖גב
ְלִמי ֵֽנהוְּ :וֹכל ֙ ֶ֣שׁ ֶרץ ָה֔עוֹף ֲאֶשׁר־֖לוֹ ַא ְרַ֣בּע ַר ְג ָ֑ל ִים ֶ֥שֶׁקץ ֖הוּא ָל ֶֽכם :וְּלֵ֖אֶלּה
ִתַּטּ ָ ֑מּאוּ ָכּל־ַהֹנּ ֵ֥ג ַע ְבּ ִנְבָלָ֖תם ִיְטָ֥מא ַעד־ָה ָֽﬠ ֶרבְ :וָכל־ַהֹנֵּ֖שׂא ִמ ִנְּבָל ָ ֑תם ְיַכֵ֥בּס
א ַמְפ ֶ֨רֶסת ַפּ ְרָ֜סה ְוֶ֣שַׁסע ׀
ְבּ ָג ָ֖דיו ְוָטֵ֥מא ַעד־ָה ָֽﬠ ֶרבְֽ :לָכל־ַהְבֵּהָ֡מה ֲאֶ֣שׁר ִהו ֩
ה ֵאי ֶ֣נ ָנּה ַֽמֲּﬠָ֔לה ְטֵמִ֥אים ֵ֖הם ָל ֶ֑כם ָכּל־ַהֹנּ ֵ֥ג ַע ָבֶּ֖הם ִיְטָֽמא:
שַׁ֗סַעת ְו ֵג ָר ֙
ֵאי ֶ֣נ ָנּה ֹ
ה ֶ֣לֶכת ַעל־ַא ְר ַ֔בּע ְטֵמִ֥אים ֵ֖הם ָל ֶ֑כם ָכּל־
ה ַה ֹ
ְוֹ֣כל ׀ הוֹ ֵ֣לךְך ַעל־ַכָּ֗פּיו ְבָּכל־ַֽהַח ָיּ ֙
א ֶאת־ ִנְבָל ָ֔תם ְיַכֵ֥בּס ְבּ ָג ָ֖דיו ְוָטֵ֣מא
ַהֹנּ ֵ֥ג ַע ְבּ ִנְבָלָ֖תם ִיְטָ֥מא ַעד־ָה ָֽﬠ ֶרבְ :וַהֹנֵּשׂ ֙
שּׁ ֵ֣רץ ַעל־ָה ָ ֑א ֶרץ
ם ַהָטֵּ֔מא ַבֶּ֖שּׁ ֶרץ ַה ֹ
ַעד־ָה ָ֑ﬠ ֶרב ְטֵמִ֥אים ֵ֖הָמּה ָל ֶֽכםְ :ו ֶ֤זה ָלֶכ ֙
ַהֹ֥חֶלד ְוָֽהַעְכָ֖בּר ְוַהָ֥צּב ְלִמי ֵֽנהוְּ :וָֽהֲא ָנ ָ֥קה ְוַהֹ֖כּ ַח ְוַהְלָּט ָ ֑אה ְוַהֹ֖חֶמט

שּׁ ֶרץ ָכּל־ַהֹנּ ֵ֧ג ַע ָבּ ֶ ֛הם ְבֹּמָ֖תם ִיְטָ֥מא
ְוַהִתּ ְנָֽשֶׁמת֛ ֵ :אֶלּה ַהְטֵּמִ֥אים ָל ֶ֖כם ְבָּכל־ַה ָ ֑
ַעד־ָה ָֽﬠ ֶרבְ :וֹ֣כל ֲאֶשׁר־ ִיֹ֣פּל־ָעָליו֩ ֵמ ֶ֨הם ׀ ְבֹּמ ָ֜תם ִיְטָ֗מא ִמָכּל־ְכִּלי־ֵע֙ץ ֣אוֹ
ֶ֤ב ֶגד אוֹ־עוֹ֙ר ֣אוֹ ָ֔שׂק ָכּל־ְכִּ֕לי ֲאֶשׁר־ ֵֽיָעֶ֥שׂה ְמָלא ָ֖כה ָבּ ֶ ֑הם ַבַּ֧מּ ִים יוּ ָ֛בא ְוָטֵ֥מא
ַעד־ָה ֶ֖ﬠ ֶרב ְוָטֵֽהרְ :וָ֨כל־ְכִּלי־ֶ֔ח ֶרשׂ ֲאֶשׁר־ ִיֹ֥פּל ֵמֶ֖הם ֶאל־תּוֹ֑כוֹ ֹ֣כּל ֲאֶ֧שׁר
ְבּתוֹ֛כוֹ ִיְטָ֖מא ְו ֹ
אֶכל ֲאֶ֣שׁר ֵֽיָאֵ֗כל ֲאֶ֨שׁר ָי֥בוֹא ָע ָ֛ליו ַ֖מ ִים
א֥תוֹ ִתְשֹֽׁבּרוּֽ ִ :מָכּל־ָה ֜ ֹ
ה ֲאֶ֣שׁר ִיָשּׁ ֶ֔תה ְבָּכל־ְכִּ֖לי ִיְטָֽמאְ ֠ :וֹpכל ֲאֶשׁר־ ִיֹ֨פּל ִמ ִנְּבָלָ֥תם
ִיְט ָ ֑מא ְוָכל־ַמְשֶׁק ֙
א ַתּ ֧נּוּר ְוִכי ַ֛ר ִים ֻיָ֖תּץ ְטֵמִ֣אים ֵ ֑הם וְּטֵמִ֖אים ִיְה ֥יוּ ָל ֶֽכםַ֣ :אךְך ַמְע ָ֥י ן
׀ ָעָלי ֘ו ִיְטָמ ֒
וּ֛בוֹר ִמְק ֵוה־ַ֖מ ִים ִיְה ֶ֣יה ָט֑הוֹר ְוֹנ ֵ֥ג ַע ְבּ ִנְבָלָ֖תם ִיְטָֽמאְ :ו ִ֤כי ִיֹפּל ֙ ִמ ִנְּבָל ָ֔תם ַעל־
ם ַעל־ ֶ֔ז ַרע ְו ָנ ַ֥פל ִמ ִנְּבָלָ֖תם
ָכּל־ ֶ֥ז ַרע ֵז ֖רוּ ַע ֲאֶ֣שׁר ִי ָזּ ֵ֑ר ַע ָט֖הוֹר ֽהוּאְ :ו ִ֤כי ֻֽיַתּן־ַ֨מ ִי ֙
ָע ָ֑ליו ָטֵ֥מא ֖הוּא ָל ֶֽכםְ :ו ִ֤כי ָימוּ ֙
ת ִמן־ַהְבֵּהָ֔מה ֲאֶשׁר־ִ֥היא ָל ֶ֖כם ְלָאְכ ָ֑לה ַהֹנּ ֵ֥ג ַע
אֵכל ֙ ִמ ִנְּבָל ָ֔תהּ ְיַכֵ֥בּס ְבּ ָג ָ֖דיו ְוָטֵ֥מא ַעד־ָה ָ֑ﬠ ֶרב
ְבּ ִנְבָלָ֖תהּ ִיְטָ֥מא ַעד־ָה ָֽﬠ ֶרבְ :וָֽה ֹ
שּׁ ֵ֣רץ
א ֶאת־ ִנְבָל ָ֔תהּ ְיַכֵ֥בּס ְבּ ָג ָ֖דיו ְוָטֵ֥מא ַעד־ָה ָֽﬠ ֶרבְ :וָכל־ַהֶ֖שּׁ ֶרץ ַה ֹ
ְוַהֹנֵּשׂ ֙
ַעל־ָה ָ ֑א ֶרץ ֶ֥שֶׁקץ ֖הוּא ֥ל ֹא ֵֽיָא ֵֽכלֹ :כּל ֩ הוֵֹ֨לךְך ַעל־ ָגּ֜חוֹן ְוֹ֣כל ׀ הוֹ ֵ֣לךְך ַעל־ַא ְר ַ֗בּע
שּׁ ֵ֣רץ ַעל־ָה ָ ֑א ֶרץ ֥ל ֹא ֽת ֹאְכ֖לוּם ִכּי־ֶ֥שֶׁקץ
ַ֚ﬠד ָכּל־ַמ ְרֵ֣בּה ַר ְגַ֔ל ִים ְלָכל־ַהֶ֖שּׁ ֶרץ ַה ֹ
שּׁ ֵ֑רץ ְו ֤ל ֹא ִ ֽתַטְּמּא֙וּ ָבּ ֶ֔הם
שֵׁתיֶ֔כם ְבָּכל־ַהֶ֖שּׁ ֶרץ ַה ֹ
ֵֽהםַ :אל־ְתַּשְׁקּצ֙וּ ֶאת־ ַנְפ ֣ ֹ
ם ִֽוְה ִייֶ֣תם ְקֹדִ֔שׁים ִ֥כּי
ם ְו ִ ֽהְתַק ִדְּשֶׁתּ ֙
ְו ִנְטֵמֶ֖תם ָֽבּםִ֣ :כּי ֲא ִ֣ני ְיה ָוֹ֘ה ֱאֹֽלֵהיֶכ ֒
שֵׁתיֶ֔כם ְבָּכל־ַהֶ֖שּׁ ֶרץ ָהֹרֵ֥משׂ ַעל־ָהָֽא ֶרץִ֣ :כּי
ָק ֖דוֹשׁ ָ ֑א ִני ְו ֤ל ֹא ְתַטְמּא֙וּ ֶאת־ ַנְפ ֣ ֹ
ם ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ִלְהֹ֥ית ָל ֶ֖כם ֵֽלאֹלִ֑הים ִֽוְה ִייֶ֣תם
ה ָ֗וה ַהַֽמֲּﬠ ֶ֤לה ֶאְתֶכ ֙
׀ ֲאִ֣ני ְי ֹ
ה ְוָה֔עוֹף ְוֹכל ֙ ֶ֣נֶפשׁ ַֽהַח ָ֔יּה
ְקֹדִ֔שׁים ִ֥כּי ָק ֖דוֹשׁ ָֽא ִני֣ :ז ֹאת תּוֹ ַ֤רת ַהְבֵּהָמ ֙
שּׁ ֶ֥רֶצת ַעל־ָהָֽא ֶרץְ :לַהְב ִ֕דּיל ֵ֥בּין ַהָטֵּ֖מא וֵּ֣בין
ָֽהֹרֶ֖מֶשׂת ַבּ ָ ֑מּ ִים וְּלָכל־ ֶ֖נֶפשׁ ַה ֹ
ה ַֽה ֶֽנֱּאֶ֔כֶלת וֵּבי֙ן ַֽהַח ָ֔יּה ֲאֶ֖שׁר ֥ל ֹא ֵֽתָא ֵֽכלַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־
הר וּ ֵ֤בין ַֽהַח ָיּ ֙
ַהָטּ ֑ ֹ
ה ִ֣כּי ַת ְז ִ֔רי ַע ְו ָֽיְל ָ֖דה ָז ָ֑כר
ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ :דֵּ֞בּר ֶאל־ְבּ ֵ֤ני ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֵלאֹ֔מר ִאָשּׁ ֙
ה ִשְׁב ַ֣ﬠת ָיִ֔מים ִכּי ֵ ֛מי ִנ ַ֥דּת ְדּוָֹ֖תהּ ִתְּטָֽמא :וַּב ֖יּוֹם ַהְשִּׁמי ִ֑ני ִי֖מּוֹל ְבַּ֥שׂר
ְוָֽטְמָא ֙
ם וְּשֹׁ֣לֶשׁת ָיִ֔מים ֵתֵּ֖שׁב ִבּ ְדֵ֣מי ָֽטֳה ָ֑רה ְבָּכל־ֹ֣ק ֶדשׁ ֽל ֹא־
ָע ְרָלֽתוֹ :וְּשֹׁלִ֥שׁים יוֹ ֙
שׁ ֣ל ֹא ָת ֔ב ֹא ַעד־ְמ ֖ל ֹאת ְיֵ֥מי ָֽטֳה ָֽרהְּ :וִאם־ ְנֵקָ֣בה ֵתֵ֔לד
ִת ָ֗גּע ְוֶאל־ַהִמְּק ָדּ ֙
ם ְוֵ֣שֶׁשׁת ָיִ֔מים ֵתֵּ֖שׁב ַעל־ ְדֵּ֥מי ָֽטֳה ָֽרה:
ְוָֽטְמָ֥אה ְשֻׁב ַ֖ﬠ ִים ְכּ ִנ ָדּ ָ ֑תהּ ְוִשִׁ֥שּׁים יוֹ ֙

ת ָתִּ֞ביא ֶ֤כֶּבשׂ ֶבּן־ְשׁ ָנת֙וֹ ְלֹעָ֔לה וֶּבן־יוֹ ָ֥נה
וִּבְמ ֣ל ֹאת ׀ ְיֵ֣מי ָֽטֳה ָ֗רהּ ְלֵב ֘ן ֣אוֹ ְלַב ֒
ה
אֶהל־מוֹ ֵ֖ﬠד ֶאל־ַהֹכֵּֽהןְ :וִהְק ִרי֞בוֹ ִלְפ ֵ֤ני ְיה ָוֹ ֙
תר ְלַח ָ֑טּאת ֶאל־ ֶ֥פַּתח ֽ ֹ
אוֹ־ ֖ ֹ
ת ַהֹיֶּ֔ל ֶדת ַל ָזּ ָ֖כר ֥אוֹ ַלְנֵּקָֽבה:
ְוִכ ֶ֣פּר ָעֶ֔ליָה ְוָֽטֲה ָ֖רה ִמְמֹּ֣קר ָדּ ֶ ֑מיָה ֤ז ֹאת תּוֹ ַר ֙
ת ִ֗רים ֤אוֹ ְשׁ ֵנ֙י ְבּ ֵ֣ני יוֹ ֔ ָנה ֶאָ֥חד
ה ְו ָֽלְקָ֣חה ְשֵֽׁתּי־ ֹ
ְוִאם־ ֨ל ֹא ִתְמָ֣צא ָי ָד֘הּ ֵ֣דּי ֶשׂ ֒
ה ָ֔וה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה
ְלֹע ָ֖לה ְוֶאָ֣חד ְלַח ָ֑טּאת ְוִכ ֶ֥פּר ָע ֶ֛ליָה ַהֹכֵּ֖הן ְוָטֵֽה ָרהַ :ו ְי ַדֵ֣בּר ְי ֹ
ת ֣אוֹ ַב ֶ֔ה ֶרת
ְוֶֽאל־ַֽאֲהֹ֖רן ֵלאֹֽמרָ :א ָ֗דם ִכּי־ ִֽיְה ֶ֤יה ְבעוֹר־ְבָּשׂר֙וֹ ְשֵׂ֤את ֽאוֹ־ַסַ֨פַּח ֙
א ֶאל־ַֽאֲהֹ֣רן ַהֹכּ ֵ֔הן ֛אוֹ ֶאל־ַאַ֥חד ִמָבּ ָ֖ניו
ְוָה ָ֥יה ְבעוֹר־ְבָּשׂ ֖רוֹ ְל ֶ֣נ ַגע ָצ ָ֑רַעת ְוהוָּב ֙
ַהֹֽכֲּה ִֽניםְ :ו ָרָ֣אה ַהֹכֵּ֣הן ֶאת־ַה ֶ֣נּ ַגע ְבּעוֹר־ַ֠הָבָּpשׂר ְוֵשָׂ֨ער ַבּ ֜ ֶנּ ַגע ָה ַ֣פךְך ׀ ָל ָ֗בן
אֽתוֹ:
ק ֵמ֣עוֹר ְבָּשׂ֔רוֹ ֶ֥נ ַגע ָצ ַ֖רַעת ֑הוּא ְו ָרָ֥אהוּ ַהֹכֵּ֖הן ְוִטֵ֥מּא ֹ
וַּמ ְרֵ֤אה ַה ֨ ֶנּ ַג֙ע ָעֹמ ֙
ק ֵאין־ַמ ְרֶ֣אָה ִמן־ָה֔עוֹר וְּשָׂע ָ֖רה
ת ְלָב ֨ ָנה ִ֜הוא ְבּ֣עוֹר ְבָּשׂ֗רוֹ ְוָעֹמ ֙
ְוִאם־ַבּ ֶrה ֶר ֩
ֽל ֹא־ָה ַ֣פךְך ָל ָ֑בן ְוִהְס ִ֧גּיר ַהֹכּ ֵ ֛הן ֶאת־ַה ֶ֖נּ ַגע ִשְׁב ַ֥ﬠת ָי ִ ֽמיםְ :ו ָרָ֣אהוּ ַהֹכֵּה ֘ן ַבּ ֣יּוֹם
ַהְשִּׁביִע֒י ְוִה ֵ֤נּה ַה ֨ ֶנּ ַג֙ע ָעַ֣מד ְבֵּעי ֔ ָניו ֽל ֹא־ָפָ֥שׂה ַה ֶ֖נּ ַגע ָבּ֑עוֹר ְוִהְס ִגּי ֧רוֹ ַהֹכּ ֵ ֛הן
ה ֵכָּ֣הה
ת ְוִהֵנּ ֙
א֜תוֹ ַבּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁביִע ֘י ֵשׁ ִני ֒
ה ַהֹכּ ֵ֨הן ֹ
ִשְׁב ַ֥ﬠת ָיִ֖מים ֵשׁ ִֽניתְ :ו ָרָא ֩
ַה ֔ ֶנּ ַגע ְול ֹא־ָפָ֥שׂה ַה ֶ֖נּ ַגע ָבּ֑עוֹר ְו ִ ֽטֲה ֤רוֹ ַהֹכֵּה֙ן ִמְס ַ֣פַּחת ִ֔הוא ְוִכ ֶ֥בּס ְבּ ָג ָ֖דיו ְוָטֵֽהר:
א֛תוֹ ֶאל־ַהֹכֵּ֖הן ְלָֽטֳה ָר֑תוֹ
ת ָבּ֔עוֹר ַֽאֲח ֵ֧רי ֵה ָֽר ֹ
ְוִאם־ָפּ֨שׂה ִתְפֶ֤שׂה ַהִמְּסַ֨פַּח ֙
ה ַהֹכּ ֵ֔הן ְוִה ֵ֛נּה ָֽפְּשָׂ֥תה ַהִמְּס ַ֖פַּחת ָבּ֑עוֹר ְוִטְמּ֥אוֹ
ְו ִנ ְרָ֥אה ֵשׁ ִ֖נית ֶאל־ַהֹכֵּֽהןְ :ו ָרָא ֙
ַהֹכֵּ֖הן ָצ ַ֥רַעת ִ ֽהואֶ֣ :נ ַגע ָצ ַ֔רַעת ִ֥כּי ִ ֽתְה ֶ֖יה ְבָּא ָ֑דם ְוהוָּ֖בא ֶאל־ַהֹכֵּֽהןְ :ו ָרָ֣אה
ה ָבּ֔עוֹר ְו ִ֕היא ָֽהְפ ָ֖כה ֵשׂ ָ֣ﬠר ָל ָ֑בן וּ ִ ֽמְח ַ֛ית ָבָּ֥שׂר ַ֖חי
ַהֹכּ ֵ֗הן ְוִה ֵ֤נּה ְשֵׂאת־ְלָב ָנ ֙
א ְבּ֣עוֹר ְבָּשׂ֔רוֹ ְוִטְמּ֖אוֹ ַהֹכּ ֵ ֑הן ֣ל ֹא ַיְס ִגּ ֶ֔רנּוּ ִ֥כּי ָטֵ֖מא
ַבְּשֵֽׂאתָ :צ ַ֨רַעת נוֶֹ֤שׁ ֶנת ִהו ֙
ת ָבּ֔עוֹר ְוִכְסָּ֣תה ַהָצּ ַ֗רַעת ֵ֚את ָכּל־֣עוֹר ַה ֔ ֶנּ ַגע
ֽהוּאְ :וִאם־ָפּ֨רוֹ ַח ִתְּפ ַ֤רח ַהָצּ ַ֨רַע ֙
ֵֽמר ֹא֖שׁוֹ ְוַעד־ ַר ְג ָ֑ליו ְלָכל־ַמ ְרֵ֖אה ֵעי ֵ֥ני ַהֹכֵּֽהןְ :ו ָרָ֣אה ַהֹכּ ֵ֗הן ְוִה ֨ ֵנּה ִכְסָּ֤תה
ת ֶאת־ָכּל־ְבָּשׂ֔רוֹ ְוִטַ֖הר ֶאת־ַה ָ֑נּ ַגע ֻכּ֛לּוֹ ָה ַ֥פךְך ָלָ֖בן ָט֥הוֹר ֽהוּא :וְּב ֨יוֹם
ַהָצּ ַ֨רַע ֙
ֵֽה ָר֥אוֹת ֛בּוֹ ָבָּ֥שׂר ַ֖חי ִיְטָֽמאְ :ו ָרָ֧אה ַהֹכּ ֵ ֛הן ֶאת־ַהָבָּ֥שׂר ַהַ֖חי ְוִטְמּ֑אוֹ ַהָבָּ֥שׂר
ַה ַ֛חי ָטֵ֥מא ֖הוּא ָצ ַ֥רַעת ֽהוּא֣ :אוֹ ִ֥כי ָי֛שׁוּב ַהָבָּ֥שׂר ַהַ֖חי ְו ֶנְה ַ֣פּךְך ְלָל ָ֑בן וָּ֖בא
ֶאל־ַהֹכֵּֽהןְ :ו ָר ָ ֨אה֙וּ ַהֹכּ ֵ֔הן ְוִה ֵ֛נּה ֶנְה ַ֥פּךְך ַה ֶ֖נּ ַגע ְלָל ָ֑בן ְוִטַ֧הר ַהֹכּ ֵ ֛הן ֶאת־ַה ֶ֖נּ ַגע
ָט֥הוֹר ֽהוּא :וָּבָ֕שׂר ִכּי־ ִֽיְה ֶ֥יה ֽבוֹ־ְבֹע ֖רוֹ ְשִׁ֑חין ְו ִנ ְר ָֽפּאְ :וָה ָ֞יה ִבְּמ֤קוֹם ַהְשִּׁחי֙ן

ְשֵׂ֣את ְלָב ֔ ָנה ֥אוֹ ַבֶ֖ה ֶרת ְלָב ָ֣נה ֲא ַדְמ ָ֑דֶּמת ְוִנ ְרָ֖אה ֶאל־ַהֹכֵּֽהןְ :ו ָרָ֣אה ַהֹכּ ֵ֗הן
ה ָשׁ ָ֣פל ִמן־ָה֔עוֹר וְּשָׂע ָ֖רהּ ָה ַ֣פךְך ָל ָ֑בן ְוִטְמּ֧אוֹ ַהֹכּ ֵ ֛הן ֶֽנ ַגע־ָצ ַ֥רַעת
ְוִה ֵ֤נּה ַמ ְר ֶ ֨א ָ ֙
הּ ֵשׂ ָ֣ﬠר ָל ָ֔בן וְּשָׁפ ָ֥לה
ִ֖הוא ַבְּשִּׁ֥חין ָפּ ָֽרָחהְ :וִ֣אם ׀ ִי ְרֶ֣א ָנּה ַהֹכּ ֵ֗הן ְוִה ֵ֤נּה ֵאין־ָבּ ֙
ֵאי ֶ֛נ ָנּה ִמן־ָה֖עוֹר ְוִ֣היא ֵכ ָ ֑הה ְוִהְס ִגּי ֥רוֹ ַהֹכֵּ֖הן ִשְׁב ַ֥ﬠת ָי ִ ֽמיםְ :וִאם־ָפּ֥שׂה
ת
א֖תוֹ ֶ֥נ ַגע ִ ֽהואְ :וִאם־ַתְּח ֶ֜תּיָה ַֽתֲּﬠֹ֤מד ַהַבּ ֶ֨ה ֶר ֙
ִתְפֶ֖שׂה ָבּ֑עוֹר ְוִטֵ֧מּא ַהֹכּ ֵ ֛הן ֹ
֣ל ֹא ָפָ֔שָׂתה ָצ ֶ֥רֶבת ַהְשִּׁ֖חין ִ֑הוא ְו ִ ֽטֲה ֖רוֹ ַהֹכֵּֽהן] :שני כשהן מחוברין[ ֣אוֹ
ָבָ֔שׂר ִכּי־ ִֽיְה ֶ֥יה ְבֹע ֖רוֹ ִמְכ ַות־ ֵ ֑אשׁ ְֽוָֽה ְי ָ֞תה ִמְח ַ֣ית ַהִמְּכ ָ֗וה ַבּ ֶ ֛ה ֶרת ְלָב ָ֥נה
אָ֣תהּ ַהֹכּ ֵ֡הן ְוִה ֵ֣נּה ֶנְהַפּ ךְ ֩ך ֵשָׂ֨ער ָל ָ֜בן ַבַּבּ ֶ֗ה ֶרת
ֲא ַדְמ ֶ֖דֶּמת ֥אוֹ ְלָב ָֽנהְ :ו ָרָ֣אה ֹ
את֙וֹ ַהֹכּ ֵ֔הן ֶ֥נ ַגע
ה ָעֹ֣מק ִמן־ָה֔עוֹר ָצ ַ֣רַעת ִ֔הוא ַבִּמְּכ ָ֖וה ָפּ ָ֑רָחה ְוִטֵ֤מּא ֹ
וַּמ ְר ֶ ֨א ָ ֙
ת ֵשׂ ָ֣ﬠר ָל ָ֔בן וְּשָׁפ ָ֥לה
ָצ ַ֖רַעת ִ ֽהואְ :וִ֣אם ׀ ִי ְרֶ֣א ָנּה ַהֹכּ ֵ֗הן ְוִה ֵ֤נּה ֵאין־ַבַּבּ ֶ֨ה ֶר ֙
ֵאי ֶ֛נ ָנּה ִמן־ָה֖עוֹר ְוִ֣הוא ֵכ ָ ֑הה ְוִהְס ִגּי ֥רוֹ ַהֹכֵּ֖הן ִשְׁב ַ֥ﬠת ָי ִ ֽמיםְ :ו ָרָ֥אהוּ ַהֹכֵּ֖הן
א֔תוֹ ֶ֥נ ַגע ָצ ַ֖רַעת ִ ֽהוא:
ה ָבּ֔עוֹר ְוִטֵ֤מּא ַהֹכֵּה֙ן ֹ
ַבּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁביִ֑ﬠי ִאם־ָפּ֤שׂה ִתְפֶשׂ ֙
ה ַֽתֲﬠֹ֨מד ַהַבּ ֶ֜ה ֶרת ל ֹא־ ָֽפְשׂ ָ ֤תה ָבעוֹ֙ר ְוִ֣הוא ֵכ ָ֔הה ְשֵׂ֥את ַהִמְּכ ָ֖וה
ְוִאם־ַתְּח ֶrתּי ָ ֩
שׁ ֣אוֹ ִאָ֔שּׁה ִכּי־ ִֽיְה ֶ֥יה ֖בוֹ ָ֑נ ַגע
ִ֑הוא ְו ִ ֽטֲהר֙וֹ ַהֹכּ ֵ֔הן ִ ֽכּי־ָצ ֶ֥רֶבת ַהִמְּכ ָ֖וה ִ ֽהואְ :וִאי ֙
ְבּ ֖ר ֹאשׁ ֥אוֹ ְב ָז ָֽקןְ :ו ָר ָ ֨אה ַהֹכּ ֵ֜הן ֶאת־ַה ֗ ֶנּ ַגע ְוִה ֵ֤נּה ַמ ְר ֵ ֨אה֙וּ ָעֹ֣מק ִמן־ָה֔עוֹר וּ֛בוֹ
א֤תוֹ ַהֹכֵּה֙ן ֶ֣נֶתק ֔הוּא ָצ ַ֧רַעת ָה ֛ר ֹאשׁ ֥אוֹ ַה ָזּ ָ֖קן ֽהוּא:
הב ָ֑דּק ְוִטֵ֨מּא ֹ
ֵשׂ ָ֥ﬠר ָצ ֖ ֹ
ְו ִ ֽכי־ ִי ְר ֶ ֨אה ַהֹכּ ֵ֜הן ֶאת־ ֶ֣נ ַגע ַה ֗ ֶנֶּתק ְוִה ֵ֤נּה ֵאין־ַמ ְר ֵ ֨אה֙וּ ָעֹ֣מק ִמן־ָה֔עוֹר ְוֵשׂ ָ֥ﬠר
ָשֹׁ֖חר ֵ֣אין ֑בּוֹ ְוִהְס ִ֧גּיר ַהֹכּ ֵ ֛הן ֶאת־ ֶ֥נ ַגע ַה ֶ֖נֶּתק ִשְׁב ַ֥ﬠת ָי ִ ֽמיםְ :ו ָר ָ ֨אה ַהֹכֵּ֣הן
הב
ה ֽל ֹא־ָפָ֣שׂה ַה ֔ ֶנֶּתק ְול ֹא־ָ֥ה ָיה ֖בוֹ ֵשׂ ָ֣ﬠר ָצ ֑ ֹ
ֶאת־ַה ֘ ֶנּ ַג֘ע ַבּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁביִע֒י ְוִה ֵנּ ֙
וַּמ ְרֵ֣אה ַה ֔ ֶנֶּתק ֵ֥אין ָעֹ֖מק ִמן־ָהֽעוֹרְ :ו ִ֨הְת ַגָּ֔לּח ְוֶאת־ַה ֶ֖נֶּתק ֣ל ֹא ְי ַג ֵ֑לּ ַח ְוִהְס ִ֨גּיר
ה ַהֹכּ ֵ֨הן ֶאת־ַה ֜ ֶנֶּתק ַבּ ֣יּוֹם
ַהֹכֵּ֧הן ֶאת־ַה ֶ֛נֶּתק ִשְׁב ַ֥ﬠת ָיִ֖מים ֵשׁ ִֽניתְ :ו ָרָא ֩
ק ָבּ֔עוֹר וַּמ ְר ֵ ֕אהוּ ֵאי ֶ֥ננּוּ ָעֹ֖מק ִמן־ָה֑עוֹר ְוִטַ֤הר
ַהְשִּׁביִ֗עי ֠ ְוִה ֵ pנּה ֽל ֹא־ָפָ֤שׂה ַה ֨ ֶנֶּת ֙
שׂה ַה ֶ֖נֶּתק ָבּ֑עוֹר ַֽאֲח ֵ֖רי
את֙וֹ ַהֹכּ ֵ֔הן ְוִכֶ֥בּס ְבּ ָג ָ֖דיו ְוָטֵֽהרְ :וִאם־ָפּ֥שׂה ִיְפ ֶ ֛
ֹ
ָֽטֳה ָרֽתוְֹ :ו ָר ָ ֨אה֙וּ ַהֹכּ ֵ֔הן ְוִה ֵ֛נּה ָפָּ֥שׂה ַה ֶ֖נֶּתק ָבּ֑עוֹר ֽל ֹא־ ְיַב ֵ֧קּר ַהֹכּ ֵ ֛הן ַלֵשּׂ ָ֥ﬠר
הב ָטֵ֥מא ֽהוּאְ :וִאם־ְבֵּעי ָניו֩ ָעַ֨מד ַה ֜ ֶנֶּתק ְוֵשָׂ֨ער ָשֹׁ֧חר ָֽצַמח־֛בּוֹ ִנ ְר ָ֥פּא
ַהָצּ ֖ ֹ
שׁ ֽאוֹ־ִאָ֔שּׁה ִכּי־ ִֽיְה ֶ֥יה ְבעוֹר־ְבָּשׂ ָ֖רם
ַה ֶ֖נֶּתק ָט֣הוֹר ֑הוּא ְו ִ ֽטֲה ֖רוֹ ַהֹכֵּֽהןְ :וִאי ֙

ֶֽבָּהֹ֑רת ֶֽבָּהֹ֖רת ְלָבֹֽנתְ :ו ָרָ֣אה ַהֹכּ ֵ֗הן ְוִה ֵ֧נּה ְבעוֹר־ְבָּשׂ ָ֛רם ֶֽבָּהֹ֖רת ֵכּ֣הוֹת ְלָבֹ֑נת
ֹ֥בַּהק ֛הוּא ָפּ ַ֥רח ָבּ֖עוֹר ָט֥הוֹר ֽהוּא] :שלישי כשהן מחוברין[ ְו ִ ֕אישׁ ִ֥כּי ִיָמּ ֵ֖רט
ם ִמְפַּ֣את ָפּ ֔ ָניו ִיָמּ ֵ֖רט ר ֹא֑שׁוֹ ִגֵּ֥בַּֽח ֖הוּא ָט֥הוֹר
ר ֹא֑שׁוֹ ֵק ֵ֥רַֽח ֖הוּא ָט֥הוֹר ֽהוּאְ :וִא ֙
ת ִ֔הוא
ת ֣אוֹ ַב ַגּ ַ֔בַּחת ֶ֖נ ַגע ָלָ֣בן ֲא ַדְמ ָ֑דּם ָצ ַ֤רַעת ֹפּ ַ֨רַח ֙
ֽהוּאְ :וִכי־ ִֽיְה ֶ֤יה ַבָקּ ַ֨רַח ֙
א֜תוֹ ַהֹכּ ֵ֗הן ְוִה ֵ֤נּה ְשֵׂאת־ַה ֨ ֶנּ ַג֙ע ְלָב ָ֣נה
ְבּ ָֽק ַרְח֖תּוֹ ֥אוֹ ְב ַגַבְּחֽתּוְֹ :ו ָר ָ ֨אה ֹ
ֲא ַדְמ ֶ֔דֶּמת ְבּ ָֽק ַרְח֖תּוֹ ֣אוֹ ְב ַגַבְּח֑תּוֹ ְכַּמ ְרֵ֥אה ָצ ַ֖רַעת ֥עוֹר ָבָּֽשׂרִ :אישׁ־ָצ ֥רוּ ַע ֖הוּא
ָטֵ֥מא ֖הוּא ַטֵ֧מּא ְיַטְמּ ֶ ֛אנּוּ ַהֹכֵּ֖הן ְבּר ֹא֥שׁוֹ ִנ ְגֽעוְֹ :וַהָצּ֜רוּ ַע ֲאֶשׁר־֣בּוֹ ַה ֗ ֶנּ ַגע ְבּ ָג ָ֞דיו
ִיְה ֤יוּ ְפ ֻרִמי ֙
ם ְור ֹאשׁ֙וֹ ִיְה ֶ֣יה ָפ֔רוּ ַע ְוַעל־ָשׂ ָ֖פם ַיְע ֶ֑טה ְוָטֵ֥מא ׀ ָטֵ֖מא ִי ְק ָֽראָ :כּל־
ְיֵ֞מי ֲאֶ֨שׁר ַה ֶ֥נּ ַגע ֛בּוֹ ִיְטָ֖מא ָטֵ֣מא ֑הוּא ָבּ ָ֣דד ֵיֵ֔שׁב ִמ֥חוּץ ַֽלַֽמֲּח ֶ֖נה ֽמוָֹשֽׁבוֹ:
ְוַה ֶ֕בּ ֶגד ִכּי־ ִֽיְה ֶ֥יה ֖בוֹ ֶ֣נ ַגע ָצ ָ֑רַעת ְבֶּ֣ב ֶגד ֶ֔צֶמר ֖אוֹ ְבֶּ֥ב ֶגד ִפְּשׁ ִ ֽתּים֤ :אוֹ ִ ֽבְשִׁת֙י
֣אוֹ ְבֵ֔ע ֶרב ַלִפְּשִׁ֖תּים ְוַל ָ֑צֶּמר ֣אוֹ ְב֔עוֹר ֖אוֹ ְבָּכל־ְמ ֶ֥לאֶכת ֽעוֹרְ :וָה ָ֨יה ַה ֜ ֶנּ ַגע
ד ֨אוֹ ָב֜עוֹר ֽאוֹ־ַבְשִּׁ֤תי ֽאוֹ־ָבֵ֨ע ֶר֙ב ֣אוֹ ְבָכל־ְכִּלי־
ְי ַר ְק ַ֣רק ׀ ֣אוֹ ֲא ַדְמ ָ֗דּם ַבּ ֶrבּ ֶג ֩
֔עוֹר ֶ֥נ ַגע ָצ ַ֖רַעת ֑הוּא ְוָה ְרָ֖אה ֶאת־ַהֹכֵּֽהןְ :ו ָרָ֥אה ַהֹכֵּ֖הן ֶאת־ַה ָ֑נּ ַגע ְוִהְס ִ֥גּיר
ֶאת־ַה ֶ֖נּ ַגע ִשְׁב ַ֥ﬠת ָי ִ ֽמיםְ :ו ָר ָ ֨אה ֶאת־ַה ֜ ֶנּ ַגע ַבּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁביִ֗עי ִ ֽכּי־ָפָ֤שׂה ַה ֨ ֶנּ ַג֙ע
ַ֠בֶּpבּ ֶגד ֽאוֹ־ַבְשִּׁ֤תי ֽאוֹ־ָבֵ֨ע ֶר֙ב ֣אוֹ ָב֔עוֹר ְלֹ֛כל ֲאֶשׁר־ ֵֽיָעֶ֥שׂה ָה֖עוֹר ִלְמָלא ָ֑כה
ָצ ַ֧רַעת ַמְמ ֶ ֛א ֶרת ַה ֶ֖נּ ַגע ָטֵ֥מא ֽהוּאְ :וָשׂ ַ֨רף ֶאת־ַהֶבּ ֶ֜גד ֥אוֹ ֶאת־ַהְשִּׁ֣תי ׀ ֣אוֹ
ֶאת־ָהֵ֗ע ֶרב ַבֶּ֨צֶּמ֙ר ֣אוֹ ַבִפְּשׁ ִ֔תּים ֚אוֹ ֶאת־ָכּל־ְכִּ֣לי ָה֔עוֹר ֲאֶשׁר־ ִֽיְה ֶ֥יה ֖בוֹ
ה ֽל ֹא־
ת ִ֔הוא ָבֵּ֖אשׁ ִתָּשּׂ ֵֽרףְ :וִא֘ם ִי ְרֶ֣אה ַהֹכֵּה֒ן ְוִה ֵנּ ֙
ַה ָ֑נּ ַגע ִ ֽכּי־ָצ ַ֤רַעת ַמְמ ֶ ֨א ֶר ֙
ה ַהֹכּ ֵ֔הן ְוִ֨כְבּ֔סוּ
ָפָ֣שׂה ַה ֔ ֶנּ ַגע ַבּ ֶ֕בּ ֶגד ֥אוֹ ַבְשִּׁ֖תי ֣אוֹ ָב ֵ֑ﬠ ֶרב ֖אוֹ ְבָּכל־ְכִּלי־ֽעוֹרְ :וִצ ָוּ ֙
ֵ֥את ֲאֶשׁר־֖בּוֹ ַה ָ֑נּ ַגע ְוִהְס ִגּי ֥רוֹ ִשְׁבַעת־ ָיִ֖מים ֵשׁ ִֽנית] :רביעי כשהן מחוברין[
ְו ָר ָ ֨אה ַהֹכּ ֵ֜הן ַֽאֲח ֵ֣רי ׀ ֻהַכֵּ֣בּס ֶאת־ַה ֗ ֶנּ ַגע ֠ ְוִה ֵ pנּה ֽל ֹא־ָהַ֨פךְך ַה ֶ֤נּ ַגע ֶאת־ֵעינ֙וֹ
ְוַה ֶ֣נּ ַגע ֽל ֹא־ָפָ֔שׂה ָטֵ֣מא ֔הוּא ָבֵּ֖אשׁ ִתְּשׂ ְר ֶ֑פנּוּ ְפֶּ֣חֶתת ִ֔הוא ְבּ ָֽק ַרְח֖תּוֹ ֥אוֹ
א֗תוֹ
א֑תוֹ ְו ָק ַ֣רע ֹ
ה ֵכָּ֣הה ַה ֔ ֶנּ ַגע ַֽאֲח ֵ֖רי ֻהַכֵּ֣בּס ֹ
ְב ַגַבְּחֽתּוְֹ :וִא֘ם ָרָ֣אה ַהֹכֵּה֒ן ְוִה ֵנּ ֙
ִמן־ַה ֶ֨בּ ֶג֙ד ֣אוֹ ִמן־ָה֔עוֹר ֥אוֹ ִ ֽמן־ַהְשִּׁ֖תי ֥אוֹ ִמן־ָה ֵֽﬠ ֶרבְ :וִאם־ֵֽתּ ָר ֶ ֨אה ֜עוֹד ַ֠בֶּpבּ ֶגד
ֽאוֹ־ַבְשִּׁ֤תי ֽאוֹ־ָבֵ֨ע ֶר֙ב ֣אוֹ ְבָכל־ְכִּלי־֔עוֹר ֹפּ ַ֖רַחת ִ֑הוא ָבֵּ֣אשׁ ִתְּשׂ ְרֶ֔פנּוּ ֵ֥את
ֲאֶשׁר־֖בּוֹ ַה ָֽנּ ַגעְ :וַה ֶ֡בּ ֶגד ֽאוֹ־ַהְשּׁ ִ֨תי ֽאוֹ־ָהֵ֜ע ֶרב ֽאוֹ־ָכל־ְכּ ִ֤לי ָהעוֹ֙ר ֲאֶ֣שׁר

ְתַּכ ֵ֔בּס ְוָ֥סר ֵמֶ֖הם ַה ָ֑נּ ַגע ְוֻכַ֥בּס ֵשׁ ִ֖נית ְוָטֵֽהר֠ :ז ֹאת תּוֹ ַ֨רת ֶֽנ ַגע־ָצ ַ֜רַעת ֶ֥בּ ֶגד
ַהֶ֣צֶּמר ׀ ֣אוֹ ַהִפְּשׁ ִ֗תּים ֤אוֹ ַהְשִּׁת֙י ֣אוֹ ָהֵ֔ע ֶרב ֖אוֹ ָכּל־ְכִּלי־֑עוֹר ְלַֽטֲה ֖רוֹ ֥אוֹ
ה תּוֹ ַ֣רת ַהְמֹּצ ָ֔רע ְבּ ֖יוֹם
ְלַטְמּֽאוַֹ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמר֤ :ז ֹאת ִ ֽתְּה ֶי ֙
ה ַהֹכּ ֵ֔הן
א ַהֹכּ ֵ֔הן ֶאל־ִמ֖חוּץ ַֽלַֽמֲּח ֶ֑נה ְו ָרָא ֙
ָֽטֳה ָר֑תוֹ ְוהוָּ֖בא ֶאל־ַהֹכֵּֽהןְ :ו ָיָצ ֙
ה ַהֹכּ ֵ֔הן ְוָל ַ֧קח ַלִמַּטּ ֵ ֛הר ְשֵֽׁתּי־
ְוִה ֵ֛נּה ִנ ְר ָ֥פּא ֶֽנ ַגע־ַהָצּ ַ֖רַעת ִמן־ַהָצּ ֽרוּ ַעְ :וִצ ָוּ ֙
ה ַהֹכּ ֵ֔הן ְוָשַׁ֖חט ֶאת־
ה ֑רוֹת ְו ֵ֣ﬠץ ֶ ֔א ֶרז וְּשׁ ִ֥ני תוֹ ַ֖לַעת ְוֵאֹֽזבְ :וִצ ָוּ ֙
ִצֳפּ ִ֥רים ַח ֖יּוֹת ְט ֹ
א ָ֔תהּ
ה ִי ַ֣קּח ֹ
ַהִצּ֣פּוֹר ָֽהֶא ָ֑חת ֶאל־ְכִּלי־ֶ֖ח ֶרשׂ ַעל־ַ֥מ ִים ַח ִֽיּיםֶ :את־ַהִצֹּ֤פּר ַֽהַח ָיּ ֙
ְוֶאת־ ֵ֥ﬠץ ָה ֶ ֛א ֶרז ְוֶאת־ְשׁ ִ֥ני ַהתּוֹ ַ֖לַעת ְוֶאת־ָֽהֵאֹ֑זב ְוָט ַ֨בל אוֹ ָ֜תם ְוֵ֣את ׀ ַהִצֹּ֣פּר
ם ַהִצֹּ֣פּר ַהְשֻּׁחָ֔טה ַ֖ﬠל ַהַ֥מּ ִים ַֽהַח ִֽיּיםְ :וִה ָ֗זּה ַ֧ﬠל ַהִמַּטּ ֵ ֛הר ִמן־
ַֽהַח ָ֗יּה ְבּ ַד ֙
ַהָצּ ַ֖רַעת ֶ֣שַׁבע ְפָּעִ֑מים ְוִ֣טֲה֔רוֹ ְוִשׁ ַ֛לּח ֶאת־ַהִצֹּ֥פּר ַֽהַח ָ֖יּה ַעל־ְפּ ֵ֥ני ַהָשּׂ ֶֽדה:
ם ְוָט ֵ֔הר ְוַאַ֖חר
ְוִכֶבּ֩ס ַהִמַּטּ ֵ֨הר ֶאת־ְבּ ָג ָ֜דיו ְו ִג ַ֣לּח ֶאת־ָכּל־ְשָׂע֗רוֹ ְו ָר ַ֤חץ ַבַּ֨מּ ִי ֙
ה ַב ֨יּוֹם ַהְשִּׁביִ֜עי
שׁב ִמ֥חוּץ ְלָֽאֳה֖לוֹ ִשְׁב ַ֥ﬠת ָי ִ ֽמיםְ :וָה ָי ֩
ָי֣בוֹא ֶאל־ַֽהַֽמֲּח ֶ֑נה ְו ָי ַ ֛
ת ַגֹּ֣בּת ֵעי ֔ ָניו ְוֶאת־ָכּל־ְשָׂע ֖רוֹ
ְי ַג ַ֣לּח ֶאת־ָכּל־ְשָׂע֗רוֹ ֶאת־ר ֹא֤שׁוֹ ְוֶאת־ ְזָקנ֙וֹ ְוֵא ֙
ְי ַג ֵ֑לּ ַח ְוִכֶ֣בּס ֶאת־ְבּ ָג ָ֗דיו ְו ָרַ֧חץ ֶאת־ְבָּשׂ ֛רוֹ ַבַּ֖מּ ִים ְוָטֵֽהר :וַּב ֣יּוֹם ַהְשִּׁמי ֗ ִני ִי ַ֤קּח
ְשׁ ֵֽני־ְכָבִשׂי ֙
ם ְתִּמיִ֔מם ְוַכְבָ֥שׂה ַא ַ֛חת ַבּת־ְשׁ ָנָ֖תהּ ְתִּמי ָ ֑מה וְּשׁלָ֣שׁה ֶעְשֹׂר ֗ ִנים
ה ְבּלוּ ָ֣לה ַבֶ֔שֶּׁמן ְוֹ֥לג ֶאָ֖חד ָֽשֶׁמןְ :וֶֽהֱﬠִ֞מיד ַהֹכֵּ֣הן ַֽהְמַט ֵ֗הר ֵ ֛את
ֹ֤סֶלת ִמ ְנָח ֙
אֶהל מוֹ ֵֽﬠדְ :וָל ַ ֨קח ַהֹכּ ֵ֜הן ֶאת־
ה ָ֔וה ֶ֖פַּתח ֥ ֹ
א ָ ֑תם ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ָהִ֥אישׁ ַהִמַּטֵּ֖הר ְו ֹ
א ָ ֛תם ְתּנוּ ָ֖פה
שֶּׁמן ְוֵה ִ֥ניף ֹ
א֛תוֹ ְלָאָ֖שׁם ְוֶאת־ֹ֣לג ַה ָ ֑
ַה ֶ֣כֶּבשׂ ָֽהֶאָ֗חד ְוִה ְק ִ֥ריב ֹ
ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהְ :וָשַׁ֣חט ֶאת־ַהֶ֗כֶּבשׂ ִ֠בְּמpקוֹם ֲאֶ֨שׁר ִיְשַׁ֧חט ֶאת־ַֽהַח ָ֛טּאת ְוֶאת־
א ַלֹכּ ֵ֔הן ֹ֥ק ֶדשׁ ָֽק ָדִ֖שׁים ֽהוּא:
ָֽהֹע ָ֖לה ִבְּמ֣קוֹם ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ִ֡כּי ֠ ַֽכַּחָpטּאת ָֽהָאָ֥שׁם הוּ ֙
א ֶזן ַהִמַּטֵּ֖הר ַה ְיָמ ִ֑נית ְוַעל־
ם ְו ָנַת֙ן ַהֹכּ ֵ֔הן ַעל־ְתּ֛נוּךְך ֥ ֹ
ְוָל ַ֣קח ַהֹכֵּה ֘ן ִמ ַ֣דּם ָֽהָאָשׁ ֒
שֶּׁמן ְו ָי ַ֛צק
ֹ֤בֶּהן ָיד֙וֹ ַה ְיָמ ֔ ִנית ְוַעל־ֹ֥בֶּהן ַר ְג֖לוֹ ַה ְיָמ ִֽניתְ :וָל ַ֥קח ַהֹכֵּ֖הן ִמֹ֣לּג ַה ָ ֑
ַעל־ ַ֥כּף ַהֹכֵּ֖הן ַהְשָּׂמא ִֽליתְ :וָט ַ֤בל ַהֹכֵּה֙ן ֶאת־ֶאְצָבּ֣עוֹ ַה ְיָמ ֔ ִנית ִמן־ַהֶ֕שֶּׁמן
ֲאֶ֥שׁר ַעל־ַכּ֖פּוֹ ַהְשָּׂמא ִ֑לית ְוִה ָ֨זּה ִמן־ַהֶ֧שֶּׁמן ְבֶּאְצָבּ֛עוֹ ֶ֥שַׁבע ְפָּעִ֖מים ִלְפ ֵ֥ני
א ֶזן ַהִמַּטֵּה֙ר
ְיה ָֽוֹה :וִּמ ֶ֨יֶּתר ַהֶ֜שֶּׁמן ֲאֶ֣שׁר ַעל־ַכּ֗פּוֹ ִיֵ֤תּן ַהֹכֵּה֙ן ַעל־ְתּ ֞נוּךְך ֤ ֹ
ַה ְיָמ ֔ ִנית ְוַעל־ֹ֤בֶּהן ָיד֙וֹ ַה ְיָמ ֔ ִנית ְוַעל־ֹ֥בֶּהן ַר ְג֖לוֹ ַה ְיָמ ִ֑נית ַ֖ﬠל ַ֥דּם ָֽהָאָֽשׁם:

ְוַהנּוֹ ָ֗תר ַבֶּ֨שֶּׁמ֙ן ֲאֶשׁ֙ר ַעל־ ַ֣כּף ַהֹכּ ֵ֔הן ִיֵ֖תּן ַעל־ ֣ר ֹאשׁ ַהִמַּטּ ֵ ֑הר ְוִכ ֶ֥פּר ָע ָ֛ליו ַהֹכֵּ֖הן
ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהְ :וָעָ֤שׂה ַהֹכֵּה֙ן ֶאת־ַ֣הַחָ֔טּאת ְוִכ ֶ֥פּר ַעל־ַהִמַּטֵּ֖הר ִמֻטְּמָא֑תוֹ ְוַאַ֖חר
ִיְשַׁ֥חט ֶאת־ָֽהֹע ָֽלהְ :וֶֽהֱﬠ ָ֧לה ַהֹכּ ֵ ֛הן ֶאת־ָֽהֹע ָ֥לה ְוֶאת־ַהִמּ ְנָ֖חה ַהִמּ ְז ֵ֑בָּחה ְוִכ ֶ֥פּר
ת
ָע ָ֛ליו ַהֹכֵּ֖הן ְוָטֵֽהר] :חמישי כשהן מחוברין[ ְוִאם־ ַ֣דּל ֗הוּא ְוֵ֣אין ָיד֘וֹ ַמֶzשּׂ ֶג ֒
שֶּׁמן
שׁם ִלְתנוּ ָ֖פה ְלַכ ֵ֣פּר ָע ָ֑ליו ְוִעָשּׂ֨רוֹן ֹ֜סֶלת ֶאָ֨חד ָבּ֥לוּל ַבּ ֶ ֛
֠ ְוָל ַpקח ֶ֣כֶּבשׂ ֶאָ֥חד ָא ָ ֛
ת ִ֗רים ֤אוֹ ְשׁ ֵנ֙י ְבּ ֵ֣ני יוֹ ֔ ָנה ֲאֶ֥שׁר ַתִּ֖שּׂיג ָי ֑דוֹ ְוָה ָ֤יה
ְלִמ ְנָ֖חה ְוֹ֥לג ָֽשֶׁמן :וְּשֵׁ֣תּי ֹ
א ָ֜תם ַבּ ֧יּוֹם ַהְשִּׁמי ִ֛ני ְלָֽטֳה ָר֖תוֹ ֶאל־ַהֹכּ ֵ ֑הן
ֶאָח֙ד ַחָ֔טּאת ְוָֽהֶאָ֖חד ֹע ָֽלהְ :וֵה ִ֨ביא ֹ
ֶאל־ ֶ֥פַּתח ֽ ֹ
אֶהל־מוֹ ֵ֖ﬠד ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהְ :וָל ַ֧קח ַהֹכּ ֵ ֛הן ֶאת־ ֶ֥כֶּבשׂ ָֽהָאָ֖שׁם ְוֶאת־ֹ֣לג
ם
אָ֧תם ַהֹכּ ֵ ֛הן ְתּנוּ ָ֖פה ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהְ :וָשַׁח֘ט ֶאת־ ֶ֣כֶּבשׂ ָֽהָאָשׁ ֒
שֶּׁמן ְוֵה ֨ ִניף ֹ
ַה ָ ֑
א ֶזן־ַהִמַּטֵּ֖הר ַה ְיָמ ִ֑נית ְוַעל־ֹ֤בֶּהן
ְוָל ַ֤קח ַהֹכֵּה֙ן ִמ ַ֣דּם ָֽהָאָ֔שׁם ְו ָנ ַ ֛תן ַעל־ְתּ֥נוּךְך ֽ ֹ
ָיד֙וֹ ַה ְיָמ ֔ ִנית ְוַעל־ֹ֥בֶּהן ַר ְג֖לוֹ ַה ְיָמ ִֽנית :וִּמן־ַהֶ֖שֶּׁמן ִיֹ֣צק ַהֹכּ ֵ ֑הן ַעל־ ַ֥כּף ַהֹכֵּ֖הן
ַהְשָּׂמא ִ ֽליתְ :וִה ָ֤זּה ַהֹכֵּה֙ן ְבֶּאְצָבּ֣עוֹ ַה ְיָמ ֔ ִנית ִמן־ַהֶ֕שֶּׁמן ֲאֶ֥שׁר ַעל־ַכּ֖פּוֹ
ַהְשָּׂמא ִ֑לית ֶ֥שַׁבע ְפָּעִ֖מים ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהְ :ו ָנ ַ֨תן ַהֹכּ ֵ֜הן ִמן־ַהֶ֣שֶּׁמן ׀ ֲאֶ֣שׁר ַעל־
א ֶזן ַהִמַּטֵּה֙ר ַה ְיָמ ֔ ִנית ְוַעל־ֹ֤בֶּהן ָיד֙וֹ ַה ְיָמ ֔ ִנית ְוַעל־ֹ֥בֶּהן ַר ְג֖לוֹ
ַכּ֗פּוֹ ַעל־ְתּ ֞נוּךְך ֤ ֹ
ַה ְיָמ ִ֑נית ַעל־ְמ ֖קוֹם ַ֥דּם ָֽהָאָֽשׁםְ :וַהנּוֹ ָ֗תר ִמן־ַהֶ֨שֶּׁמ֙ן ֲאֶשׁ֙ר ַעל־ ַ֣כּף ַהֹכּ ֵ֔הן ִיֵ֖תּן
תּ ִ֔רים
ַעל־ ֣ר ֹאשׁ ַהִמַּטּ ֵ ֑הר ְלַכ ֵ֥פּר ָע ָ֖ליו ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהְ :וָעָ֤שׂה ֶאת־ָֽהֶאָח֙ד ִמן־ַה ֹ
֖אוֹ ִמן־ְבּ ֵ֣ני ַהיּוֹ ָ֑נה ֵֽמֲאֶ֥שׁר ַתִּ֖שּׂיג ָי ֽדוֵֹ֣ :את ֲאֶשׁר־ַתִּ֞שּׂיג ָי֗דוֹ ֶאת־ָֽהֶאָ֥חד
ַח ָ֛טּאת ְוֶאת־ָֽהֶאָ֥חד ֹע ָ֖לה ַעל־ַהִמּ ְנ ָ֑חה ְוִכ ֶ֧פּר ַהֹכּ ֵ ֛הן ַ֥ﬠל ַהִמַּטֵּ֖הר ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹה:
שׁר ֽל ֹא־ַתִ֥שּׂיג ָי ֖דוֹ ְבָּֽטֳה ָֽרתוֹ] :ששי
֣ז ֹאת תּוֹ ַ֔רת ֲאֶשׁר־֖בּוֹ ֶ֣נ ַגע ָצ ָ֑רַעת ֲא ֶ ֛
ה ָ֔וה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ְוֶֽאל־ַֽאֲהֹ֖רן ֵלאֹֽמרִ֤ :כּי ָתֹ֨בא֙וּ ֶאל־
כשהן מחוברין[ ַו ְי ַדֵ֣בּר ְי ֹ
ֶ֣א ֶרץ ְכּ ֔ ַנַען ֲאֶ֥שׁר ֲא ִ֛ני ֹנֵ֥תן ָל ֶ֖כם ַֽלֲאֻח ָ֑זּה ְו ָֽנַתִתּ֙י ֶ֣נ ַגע ָצ ַ֔רַעת ְבּ ֵ֖בית ֶ֥א ֶרץ
א ֲאֶשׁר־֣לוֹ ַה ַ֔בּ ִית ְוִה ִ֥גּיד ַלֹכֵּ֖הן ֵלאֹ֑מר ְכּ ֕ ֶנ ַגע ִנ ְרָ֥אה ִ֖לי ַבָּֽבּ ִית:
ֲאֻח ַזְּת ֶֽכם :וָּב ֙
ְוִצ ָ֨וּה ַהֹכּ ֵ֜הן וִּפ ֣נּוּ ֶאת־ַה ַ֗בּ ִית ְבֶּ֨ט ֶרם ָי ֤ב ֹא ַהֹכֵּה֙ן ִל ְר֣אוֹת ֶאת־ַה ֔ ֶנּ ַגע ְו ֥ל ֹא
ִיְטָ֖מא ָכּל־ֲאֶ֣שׁר ַבּ ָ֑בּ ִית ְוַ֥אַחר ֵ֛כּן ָי ֥ב ֹא ַהֹכֵּ֖הן ִל ְר֥אוֹת ֶאת־ַהָֽבּ ִיתְ :ו ָרָ֣אה ֶאת־
ת ְי ַרְק ַרֹ֔קּת ֖אוֹ ֲא ַדְמ ַדֹּ֑מּת
ַה ֗ ֶנּ ַגע ְוִה ֵ֤נּה ַה ֨ ֶנּ ַג֙ע ְבִּקיֹ֣רת ַה ַ֔בּ ִית ְשׁ ַֽקֲﬠרוֹּר ֙
וַּמ ְרֵאיֶ֥הן ָשׁ ָ֖פל ִמן־ַה ִֽקּירְ :ו ָיָ֧צא ַהֹכּ ֵ ֛הן ִמן־ַהַ֖בּ ִית ֶאל־ ֶ֣פַּֽתח ַה ָ֑בּ ִית ְוִהְס ִ֥גּיר

ֶאת־ַהַ֖בּ ִית ִשְׁב ַ֥ﬠת ָי ִ ֽמיםְ :וָ֥שׁב ַהֹכֵּ֖הן ַבּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁביִ֑ﬠי ְו ָר ָ ֕אה ְוִה ֵ֛נּה ָפָּ֥שׂה
ה ַהֹכּ ֵ֔הן ְוִחְלּצ֙וּ ֶאת־ָ֣הֲאָב ֔ ִנים ֲאֶ֥שׁר ָבֵּ֖הן ַה ָ֑נּ ַגע
ַה ֶ֖נּ ַגע ְבִּקיֹ֥רת ַהָֽבּ ִיתְ :וִצ ָוּ ֙
ְוִהְשׁ ִ֤ליכוּ ֶאְתֶה֙ן ֶאל־ִמ֣חוּץ ָלִ֔עיר ֶאל־ָמ ֖קוֹם ָטֵֽמאְ :וֶאת־ַה ַ֛בּ ִית ַיְקִ֥צ ַע ִמַ֖בּ ִית
ָסִ֑ביב ְוָֽשְׁפ֗כוּ ֶאת־ֶֽהָעָפ֙ר ֲאֶ֣שׁר ִהְק֔צוּ ֶאל־ִמ֣חוּץ ָלִ֔עיר ֶאל־ָמ ֖קוֹם ָטֵֽמא:
ְו ָֽלְקח֙וּ ֲאָב ִ֣נים ֲאֵח֔רוֹת ְוֵהִ֖ביאוּ ֶאל־ַ֣תַּחת ָֽהֲאָב ִ֑נים ְוָע ָ֥פר ַא ֵ֛חר ִי ַ֖קּח ְוָ֥טח
ֶאת־ַהָֽבּ ִיתְ :וִאם־ ָי֤שׁוּב ַה ֨ ֶנּ ַג֙ע וָּפ ַ֣רח ַבּ ַ֔בּ ִית ַאַ֖חר ִח ֵ֣לּץ ֶאת־ָֽהֲאָב ִ֑נים ְוַֽאֲח ֵ֛רי
א ַהֹכּ ֵ֔הן ְו ָר ָ ֕אה ְוִה ֵ֛נּה ָפָּ֥שׂה ַה ֶ֖נּ ַגע ַבּ ָ֑בּ ִית
ִהְק֥צוֹת ֶאת־ַהַ֖בּ ִית ְוַֽאֲח ֵ֥רי ִהֽטּוֹ ַח :וָּב ֙
ָצ ַ֨רַעת ַמְמֶ֥א ֶרת ִ֛הוא ַבּ ַ֖בּ ִית ָטֵ֥מא ֽהוּאְ :ו ָנַ֣תץ ֶאת־ַה ַ֗בּ ִית ֶאת־ֲאָבָני֙ו ְוֶאת־
א
א ֶאל־ִמ֣חוּץ ָלִ֔עיר ֶאל־ָמ ֖קוֹם ָטֵֽמאְ :וַהָבּ ֙
ֵעָ֔ציו ְוֵ֖את ָכּל־ֲﬠ ַ֣פר ַה ָ֑בּ ִית ְוהוִֹצי ֙
שּׁ ֵ֣כב ַבּ ַ֔בּ ִית ְיַכֵ֖בּס
א֑תוֹ ִיְטָ֖מא ַעד־ָה ָֽﬠ ֶרבְ :וַה ֹ
ֶאל־ַה ַ֔בּ ִית ָכּל־ ְיֵ֖מי ִהְס ִ֣גּיר ֹ
ה
א ֵ֣כל ַבּ ַ֔בּ ִית ְיַכֵ֖בּס ֶאת־ְבּ ָג ָֽדיוְ :וִאם־ ֨בּ ֹא ָי ֜ב ֹא ַהֹכּ ֵ֗הן ְו ָרָא ֙
ֶאת־ְבּ ָג ָ֑דיו ְוָֽה ֹ
֠ ְוִה ֵ pנּה ֽל ֹא־ָפָ֤שׂה ַה ֨ ֶנּ ַג֙ע ַבּ ַ֔בּ ִית ַֽאֲח ֵ֖רי ִהֹ֣טּ ַח ֶאת־ַה ָ֑בּ ִית ְוִטַ֤הר ַהֹכֵּה֙ן ֶאת־
ַה ַ֔בּ ִית ִ֥כּי ִנ ְר ָ֖פּא ַה ָֽנּ ַגעְ :וָל ַ֛קח ְלַחֵ֥טּא ֶאת־ַהַ֖בּ ִית ְשֵׁ֣תּי ִצֳפּ ִ֑רים ְו ֵ֣ﬠץ ֶ ֔א ֶרז וְּשׁ ִ֥ני
תוֹ ַ֖לַעת ְוֵאֹֽזבְ :וָשַׁ֖חט ֶאת־ַהִצֹּ֣פּר ָֽהֶא ָ֑חת ֶאל־ְכִּלי־ֶ֖ח ֶרשׂ ַעל־ַ֥מ ִים ַח ִֽיּים:
ה
ְוָל ַ֣קח ֶאת־ֵעץ־ָ֠ה ֶpא ֶרז ְוֶאת־ ָ֨הֵא ֜ז ֹב ְוֵ֣את ׀ ְשׁ ִ֣ני ַהתּוַֹ֗לַעת ְוֵא֘ת ַהִצֹּ֣פּר ַֽהַח ָיּ ֒
ם ַהִצֹּ֣פּר ַהְשּׁחוָּ֔טה וַּבַ֖מּ ִים ַֽהַח ִ֑יּים ְוִה ָ֥זּה ֶאל־ַהַ֖בּ ִית ֶ֥שַׁבע
א ָ֗תם ְבּ ַד ֙
ְוָטַ֣בל ֹ
ם ַהִצּ֔פּוֹר וַּבַ֖מּ ִים ַֽהַח ִ֑יּים וַּבִצֹּ֣פּר ַֽהַח ָ֗יּה וְּב ֵ֥ﬠץ
ְפָּע ִ ֽמיםְ :וִחֵ֣טּא ֶאת־ַה ַ֗בּ ִית ְבּ ַד ֙
ָה ֶ ֛א ֶרז וָּֽבֵא ֖ז ֹב וִּבְשׁ ִ֥ני ַהתּוֹ ָֽלַעתְ :וִשַׁ֞לּח ֶאת־ַהִצֹּ֧פּר ַֽהַח ָ֛יּה ֶאל־ִמ֥חוּץ ָלִ֖ﬠיר
ֶאל־ְפּ ֵ֣ני ַהָשּׂ ֶ֑דה ְוִכ ֶ֥פּר ַעל־ַהַ֖בּ ִית ְוָטֵֽהר֖ :ז ֹאת ַהתּוֹ ָ֑רה ְלָכל־ ֶ֥נ ַגע ַהָצּ ַ֖רַעת
ְוַל ָֽנֶּתק :וְּלָצ ַ֥רַעת ַהֶ֖בּ ֶגד ְוַלָֽבּ ִיתְ :וַלְשֵׂ֥את ְוַלַסּ ַ֖פַּחת ְוַלֶבָּֽה ֶרתְ :להוֹֹ֕רת ְבּ ֥יוֹם
ה ָ֔וה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ְוֶֽאל־
הר ֥ז ֹאת תּוֹ ַ֖רת ַהָצּ ָֽרַעתַ :ו ְי ַדֵ֣בּר ְי ֹ
ַהָטֵּ֖מא וְּב ֣יוֹם ַהָטּ ֑ ֹ
ה
ַֽאֲהֹ֖רן ֵלאֹֽמרַ :דְּבּר֙וּ ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַֽוֲאַמ ְרֶ֖תּם ֲאֵל ֶ ֑הם ִ֣אישׁ ִ ֗אישׁ ִ֤כּי ִֽיְה ֶי ֙
ָ֣זב ִמְבָּשׂ֔רוֹ זוֹ֖בוֹ ָטֵ֥מא ֽהוּאְ :ו ֛ז ֹאת ִתְּה ֶ֥יה ֻטְמָא֖תוֹ ְבּזוֹ֑בוֹ ָ֣רר ְבָּשׂ֞רוֹ ֶאת־זוֹ֗בוֹ
ֽאוֹ־ֶהְחִ֤תּים ְבָּשׂר֙וֹ ִמזּוֹ֔בוֹ ֻטְמָא֖תוֹ ִ ֽהואָ :כּל־ַהִמְּשָׁ֗כּב ֲאֶ֨שׁר ִיְשׁ ַ֥כּב ָע ָ֛ליו ַה ָ֖זּב
ִיְט ָ ֑מא ְו ָֽכל־ַהְכּ ִ֛לי ֲאֶשׁר־ ֵיֵ֥שׁב ָע ָ֖ליו ִיְטָֽמאְ :ו ִ ֕אישׁ ֲאֶ֥שׁר ִי ַ֖גּע ְבִּמְשָׁכּ֑בוֹ ְיַכ ֵ֧בּס
ְבּ ָג ָ֛דיו ְו ָרַ֥חץ ַבַּ֖מּ ִים ְוָטֵ֥מא ַעד־ָה ָֽﬠ ֶרבְ :וַהיֵּשׁ֙ב ַֽﬠל־ַהְכִּ֔לי ֲאֶשׁר־ ֵיֵ֥שׁב ָע ָ֖ליו

ַה ָ֑זּב ְיַכֵ֧בּס ְבּ ָג ָ֛דיו ְו ָרַ֥חץ ַבַּ֖מּ ִים ְוָטֵ֥מא ַעד־ָה ָֽﬠ ֶרבְ :וַהֹנּ ֵ֖ג ַע ִבְּבַ֣שׂר ַה ָ֑זּב ְיַכֵ֧בּס
ְבּ ָג ָ֛דיו ְו ָרַ֥חץ ַבַּ֖מּ ִים ְוָטֵ֥מא ַעד־ָה ָֽﬠ ֶרבְ :ו ִ ֽכי־ ָיֹ֥רק ַה ָ֖זּב ַבָּטּ֑הוֹר ְוִכֶ֧בּס ְבּ ָג ָ֛דיו
ְו ָרַ֥חץ ַבַּ֖מּ ִים ְוָטֵ֥מא ַעד־ָה ָֽﬠ ֶרבְ :וָכל־ַהֶמּ ְרָ֗כּב ֲאֶ֨שׁר ִי ְר ַ֥כּב ָע ָ֛ליו ַה ָ֖זּב ִיְטָֽמא:
ְוָכל־ַהֹנּ ֵ֗ג ַע ְבֹּכל ֙ ֲאֶ֣שׁר ִיְה ֶ֣יה ַתְח ָ֔תּיו ִיְטָ֖מא ַעד־ָה ָ֑ﬠ ֶרב ְוַהנּוֵֹ֣שׂא אוֹ ָ֔תם ְיַכֵ֧בּס
ְבּ ָג ָ֛דיו ְו ָרַ֥חץ ַבַּ֖מּ ִים ְוָטֵ֥מא ַעד־ָה ָֽﬠ ֶרבְ :וֹ֨כל ֲאֶ֤שׁר ִֽי ַֽגּע־בּ֙וֹ ַה ָ֔זּב ְו ָי ָ֖דיו ֽל ֹא־
ָשַׁ֣טף ַבּ ָ ֑מּ ִים ְוִכ ֶ֧בּס ְבּ ָג ָ֛דיו ְו ָרַ֥חץ ַבַּ֖מּ ִים ְוָטֵ֥מא ַעד־ָה ָֽﬠ ֶרב :וְּכִלי־ ֶ֛ח ֶרשׂ ֲאֶשׁר־
ִי ַגּע־֥בּוֹ ַה ָ֖זּב ִיָשּׁ ֵ֑בר ְוָ֨כל־ְכִּלי־ֵ֔עץ ִיָשֵּׁ֖טף ַבָּֽמּ ִיםְ :ו ִ ֽכי־ ִיְטַ֤הר ַה ָזּ֙ב ִמזּוֹ֔בוֹ ְוָ֨סַפר
֜לוֹ ִשְׁב ַ֥ﬠת ָיִ֛מים ְלָֽטֳה ָר֖תוֹ ְוִכֶ֣בּס ְבּ ָג ָ֑דיו ְו ָרַ֧חץ ְבָּשׂ ֛רוֹ ְבַּ֥מ ִים ַח ִ֖יּים ְוָטֵֽהר:
ה ָ֗וה
ת ִ֔רים ֥אוֹ ְשׁ ֵ֖ני ְבּ ֵ֣ני יוֹ ָ֑נה וָּ֣בא ׀ ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
וַּב ֣יּוֹם ַהְשִּׁמי ֗ ִני ִֽי ַֽקּח־ל֙וֹ ְשֵׁ֣תּי ֹ
ח ֹ֣
ֶאל־ֶ֨פַּת ֙
ם ַהֹכּ ֵ֔הן ֶאָ֣חד ַחָ֔טּאת
אָת ֙
אֶהל מוֵֹ֔עד וּ ְנָת ָ֖נם ֶאל־ַהֹכֵּֽהןְ :וָעָ֤שׂה ֹ
ְוָֽהֶאָ֖חד ֹע ָ֑לה ְוִכֶ֨פּר ָע ָ֧ליו ַהֹכּ ֵ ֛הן ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָ֖וֹה ִמזּוֹֽבוֹ] :שביעי כשהן מחוברין[
ְו ִ ֕אישׁ ִ ֽכּי־ֵתֵ֥צא ִמֶ֖מּנּוּ ִשְׁכַבת־ָ֑ז ַרע ְו ָרַ֥חץ ַבּ ַ ֛מּ ִים ֶאת־ָכּל־ְבָּשׂ ֖רוֹ ְוָטֵ֥מא ַעד־
ָה ָֽﬠ ֶרבְ :וָכל־ֶ֣בּ ֶגד ְוָכל־֔עוֹר ֲאֶשׁר־ ִֽיְה ֶ֥יה ָע ָ֖ליו ִשְׁכַבת־ָ֑ז ַרע ְוֻכַ֥בּס ַבַּ֖מּ ִים ְוָטֵ֥מא
אָ֖תהּ ִשְׁכַבת־ָ֑ז ַרע ְו ָֽרֲח֣צוּ ַבַ֔מּ ִים ְוָֽטְמ֖אוּ
ַעד־ָה ָֽﬠ ֶרבְ :וִאָ֕שּׁה ֲאֶ֨שׁר ִיְשׁ ַ֥כּב ִ֛אישׁ ֹ
ם
ה ִכּי־ ִ ֽתְה ֶ֣יה ָז ָ֔בה ָ֛דּם ִיְה ֶ֥יה ֹזָ֖בהּ ִבְּבָשׂ ָ֑רהּ ִשְׁב ַ֤ﬠת ָיִמי ֙
ַעד־ָה ָֽﬠ ֶרבְ :וִאָשּׁ ֙
ִתְּה ֶ֣יה ְב ִנ ָדּ ָ֔תהּ ְוָכל־ַהֹנּ ֵ֥ג ַע ָ֖בּהּ ִיְטָ֥מא ַעד־ָה ָֽﬠ ֶרבְ :וֹכל ֩ ֲאֶ֨שׁר ִתְּשׁ ַ֥כּב ָע ָ֛ליו
ְבּ ִנ ָדָּ֖תהּ ִיְט ָ ֑מא ְוֹ֛כל ֲאֶשׁר־ֵתֵּ֥שׁב ָע ָ֖ליו ִיְטָֽמאְ :וָכל־ַהֹנּ ֵ֖ג ַע ְבִּמְשָׁכּ ָ֑בהּ ְיַכֵ֧בּס
ְבּ ָג ָ֛דיו ְו ָרַ֥חץ ַבַּ֖מּ ִים ְוָטֵ֥מא ַעד־ָה ָֽﬠ ֶרבְ :וָ֨כל־ַהֹנּ ֵ֔ג ַע ְבָּכל־ְכִּ֖לי ֲאֶשׁר־ֵתֵּ֣שׁב ָע ָ֑ליו
ְיַכֵ֧בּס ְבּ ָג ָ֛דיו ְו ָרַ֥חץ ַבַּ֖מּ ִים ְוָטֵ֥מא ַעד־ָה ָֽﬠ ֶרבְ :ו ִ ֨אם ַֽﬠל־ַהִמְּשָׁ֜כּב ֗הוּא ֧אוֹ ַֽﬠל־
ַהְכּ ִ֛לי ֲאֶשׁר־ִ֥הוא יֶֽשֶׁבת־ָע ָ֖ליו ְבּ ָנ ְגעוֹ־֑בוֹ ִיְטָ֖מא ַעד־ָה ָֽﬠ ֶרבְ :ו ִ ֡אם ָשֹׁכ֩ב ִיְשַׁ֨כּב
הּ ָעָ֔ליו ְוָטֵ֖מא ִשְׁב ַ֣ﬠת ָיִ֑מים ְוָכל־ַהִמְּשׁ ָ֛כּב ֲאֶשׁר־
א ָ֗תהּ וְּתִ֤הי ִנ ָדָּת ֙
ִ ֜אישׁ ֹ
א ֶעת־ ִנ ָדּ ָ֔תהּ
ִיְשׁ ַ֥כּב ָע ָ֖ליו ִיְטָֽמאְ :וִאָ֡שּׁה ִ ֽכּי־ ָיזוּ֩ב ֨זוֹב ָדָּ֜מהּ ָיִ֣מים ַר ִ֗בּים ְבּל ֹ ֙
֥אוֹ ִ ֽכי־ָת ֖זוּב ַעל־ ִנ ָדּ ָ ֑תהּ ָכּל־ ְיֵ֞מי ֣זוֹב ֻטְמָא ָ֗תהּ ִכּיֵ֧מי ִנ ָדּ ָ ֛תהּ ִ ֽתְּה ֶ֖יה ְטֵמָ֥אה
ִ ֽהואָ :כּל־ַהִמְּשָׁ֞כּב ֲאֶ֨שׁר ִתְּשׁ ַ֤כּב ָעָלי֙ו ָכּל־ ְיֵ֣מי זוֹ ָ֔בהּ ְכִּמְשׁ ַ֥כּב ִנ ָדָּ֖תהּ ִֽיְה ֶיה־
ָ֑לּהּ ְו ָֽכל־ַהְכִּל֙י ֲאֶ֣שׁר ֵתֵּ֣שׁב ָעָ֔ליו ָטֵ֣מא ִֽיְה ֶ֔יה ְכֻּטְמַ֖את ִנ ָדָּֽתהְּ :וָכל־ַהנּוֹ ֵ֥ג ַע
ָ֖בּם ִיְט ָ ֑מא ְוִכֶ֧בּס ְבּ ָג ָ֛דיו ְו ָרַ֥חץ ַבַּ֖מּ ִים ְוָטֵ֥מא ַעד־ָה ָֽﬠ ֶרבְ :וִאם־ָֽטֲה ָ֖רה ִמזּוֹ ָ֑בהּ

הּ ְשֵׁ֣תּי
ְוָֽסְפ ָרה־ ָ֛לּהּ ִשְׁב ַ֥ﬠת ָיִ֖מים ְוַאַ֥חר ִתְּטָֽהר :וַּב ֣יּוֹם ַהְשִּׁמי ֗ ִני ִ ֽתּ ַֽקּח־ָל ֙
אֶהל מוֹ ֵֽﬠד:
ם ֶאל־ַהֹכּ ֵ֔הן ֶאל־ ֶ֖פַּתח ֥ ֹ
ת ִ֔רים ֥אוֹ ְשׁ ֵ֖ני ְבּ ֵ֣ני יוֹ ָ֑נה ְוֵֽהִביָ֤אה אוָֹת ֙
ֹ
ְוָעָ֤שׂה ַהֹכֵּה֙ן ֶאת־ָֽהֶאָ֣חד ַחָ֔טּאת ְוֶאת־ָֽהֶאָ֖חד ֹע ָ֑לה ְוִכֶ֨פּר ָע ֶ֤ליָה ַהֹכֵּה֙ן ִלְפ ֵ֣ני
ה ָ֔וה ִמ ֖זּוֹב ֻטְמָאָֽתהְּ :וִה ַזּ ְרֶ֥תּם ֶאת־ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִמֻטְּמָא ָ ֑תם ְו ֤ל ֹא ָיֻ֨מת֙וּ
ְי ֹ
ְבֻּטְמָא ָ֔תם ְבַּטְמָּ֥אם ֶאת־ִמְשָׁכּ ִ֖ני ֲאֶ֥שׁר ְבּתוֹ ָֽכם֥ :ז ֹאת תּוֹ ַ֖רת ַה ָ֑זּב ַֽוֲאֶ֨שׁר ֵתֵּ֥צא
ה ְבִּנ ָדּ ָ֔תהּ ְוַה ָזּ֙ב ֶאת־זוֹ֔בוֹ ַל ָזּ ָ֖כר
ִמ ֶ ֛מּנּוּ ִשְׁכַבת־ ֶ֖ז ַרע ְלָטְמָאה־ָֽבהְּ :וַה ָדּ ָו ֙
ה ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ַֽאֲח ֵ֣רי
ְוַל ְנֵּק ָ֑בה וְּל ִ ֕אישׁ ֲאֶ֥שׁר ִיְשׁ ַ֖כּב ִעם־ְטֵמָֽאהַ :ו ְי ַד ֵ֤בּר ְיה ָוֹ ֙
ה ָ֜וה ֶאל־ֹמֶ֗שׁה
֔מוֹת ְשׁ ֵ֖ני ְבּ ֵ֣ני ַֽאֲהֹ֑רן ְבָּק ְרָבָ֥תם ִלְפ ֵֽני־ ְיה ָ֖וֹה ַו ָיֻּֽמתוַּ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ת ֶאל־ַהֹ֔קּ ֶדשׁ ִמֵ֖בּית ַלָפֹּ֑רֶכת ֶאל־
ַדֵּבּ֘ר ֶאל־ַֽאֲהֹ֣רן ָאִzחי ךָ ֒ך ְוַאל־ ָי ֤ב ֹא ְבָכל־ֵע ֙
ְפּ ֨ ֵני ַהַכֹּ֜פּ ֶרת ֲאֶ֤שׁר ַעל־ָֽהָאֹר֙ן ְו ֣ל ֹא ָי֔מוּת ִ֚כּי ֶֽבָּע ֔ ָנן ֵֽא ָרֶ֖אה ַעל־ַהַכֹּֽפּ ֶרתְ :בּ ֛ז ֹאת
ת ֶנת־ ַ֨בּד ֹ֜ק ֶדשׁ
ָי ֥ב ֹא ַֽאֲהֹ֖רן ֶאל־ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ְבּ ַ֧פר ֶבּן־ָבּ ָ֛קר ְלַחָ֖טּאת ְוַ֥א ִיל ְלֹע ָֽלהְ :כּ ֽ ֹ
ִיְל ָ֗בּשׁ וּ ִ ֽמְכ ְנֵסי־ַב֘ד ִיְה ֣יוּ ַעל־ְבָּשׂר֒וֹ וְּבַאְב ֵ֥נט ַבּ֙ד ַיְח ֔גֹּר וְּבִמְצ ֶ֥נֶפת ַ֖בּד ִיְצֹ֑נף
ת ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ִבּ ְג ֵדי־ֹ֣ק ֶדשׁ ֵ֔הם ְו ָרַ֥חץ ַבּ ַ ֛מּ ִים ֶאת־ְבָּשׂ ֖רוֹ וְּלֵבָֽשׁם :וֵּמ ֵ ֗את ֲﬠ ַד ֙
ִי ַ֛קּח ְשׁ ֵֽני־ְשִׂעי ֵ֥רי ִע ִ֖זּים ְלַח ָ֑טּאת ְוַ֥א ִיל ֶאָ֖חד ְלֹע ָֽלהְ :וִה ְק ִ֧ריב ַֽאֲהֹ֛רן ֶאת־ ַ֥פּר
ַֽהַחָ֖טּאת ֲאֶשׁר־֑לוֹ ְוִכ ֶ֥פּר ַֽבֲּﬠ ֖דוֹ וְּב ַ֥ﬠד ֵבּיֽתוְֹ :וָל ַ֖קח ֶאת־ְשׁ ֵ֣ני ַהְשִּׂעי ִ֑רם
אֶהל מוֹ ֵֽﬠדְ :ו ָנַ֧תן ַֽאֲהֹ֛רן ַעל־ְשׁ ֵ֥ני ַהְשִּׂעי ִ֖רם
ה ָ֔וה ֶ֖פַּתח ֥ ֹ
ם ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
אָת ֙
ְוֶֽהֱﬠִ֤מיד ֹ
ה ָ֔וה ְוגוֹ ָ֥רל ֶאָ֖חד ַֽלֲﬠ ָזא ֵֽזלְ :וִה ְק ִ֤ריב ַֽאֲהֹר֙ן ֶאת־ַהָשִּׂ֔עיר
ֹֽגּ ָר֑לוֹת גּוֹ ָ֤רל ֶאָח֙ד ַֽלי ֹ
ֲאֶ֨שׁר ָע ָ֥לה ָע ָ֛ליו ַהגּוֹ ָ֖רל ַֽליה ָוֹ֑ה ְוָעָ֖שׂהוּ ַחָֽטּאתְ :וַהָשִּׂ֗עיר ֲאֶ֖שׁ֩ר ָעָ֨לה ָע ָ֤ליו
א֛תוֹ ַֽלֲﬠ ָזא ֵ֖זל
ַהגּוֹ ָרל ֙ ַֽלֲﬠ ָזא ֵ֔זל ָֽיֳﬠַמד־ ַ֛חי ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָ֖וֹה ְלַכ ֵ֣פּר ָע ָ֑ליו ְלַשׁ ַ֥לּח ֹ
ת ֲאֶשׁר־֔לוֹ ְוִכ ֶ֥פּר ַֽבֲּﬠ ֖דוֹ וְּב ַ֣ﬠד
ַהִמּ ְדָֽבּ ָרהְ :וִהְק ִ֨ריב ַֽאֲהֹ֜רן ֶאת־ ַ֤פּר ַֽהַחָטּא ֙
ֵבּי֑תוֹ ְוָשׁ ַ֛חט ֶאת־ ַ֥פּר ַֽהַחָ֖טּאת ֲאֶשׁר־ֽלוְֹ :וָל ַ֣קח ְמ ֽל ֹא־ַ֠הַמְּחָpתּה ַֽגֲּחֵלי־ ֵ ֞אשׁ
ה ָ֔וה וְּמ ֣ל ֹא ָחְפָ֔ניו ְקֹ֥ט ֶרת ַסִ֖מּים ַדּ ָ֑קּה ְוֵהִ֖ביא ִמֵ֥בּית
ֵמ ַ֤ﬠל ַהִמּ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח ִמִלְּפ ֵ֣ני ְי ֹ
הָ֑וה ְוִכָ֣סּה ׀ ֲﬠ ַ֣נ ן ַהְקֹּ֗ט ֶרת ֶאת־
ַלָפֹּֽרֶכתְ :ו ָנַ֧תן ֶאת־ַהְקֹּ֛ט ֶרת ַעל־ָהֵ֖אשׁ ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ח ִמ ַ֣דּם ַהָ֔פּר ְוִה ָ֧זּה ְבֶאְצָבּ֛עוֹ ַעל־
ַהַכֹּ֛פּ ֶרת ֲאֶ֥שׁר ַעל־ָֽהֵע ֖דוּת ְו ֥ל ֹא ָיֽמוּתְ :וָלַק ֙
ְפּ ֵ֥ני ַהַכֹּ֖פּ ֶרת ֵ֑ק ְדָמה ְוִלְפ ֵ֣ני ַהַכֹּ֗פּ ֶרת ַי ֶ֧זּה ֶֽשַׁבע־ְפָּעִ֛מים ִמן־ַה ָ֖דּם ְבֶּאְצָבּֽעוֹ:
א ֶאת־ ָדּ֔מוֹ ֶאל־ִמֵ֖בּית ַלָפֹּ֑רֶכת
ת ֲאֶ֣שׁר ָלָ֔עם ְוֵהִבי ֙
ְוָשַׁ֞חט ֶאת־ְשִׂ֤ﬠיר ַֽהַחָטּא ֙

א֛תוֹ ַעל־ַהַכֹּ֖פּ ֶרת ְוִלְפ ֵ֥ני
ה ְל ַ֣דם ַהָ֔פּר ְוִה ָ֥זּה ֹ
ְוָעָ֣שׂה ֶאת־ ָדּ֗מוֹ ַֽכֲּאֶ֤שׁר ָעָשׂ ֙
ת ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל וִּמִפְּשֵׁעיֶ֖הם ְלָכל־ַחטּ ֹא ָ ֑תם
א ֙
ַהַכֹּֽפּ ֶרתְ :וִכ ֶ֣פּר ַעל־ַהֹ֗קּ ֶדשׁ ִמֻטְּמ ֹ
אָֽתםְ :וָכל־ָא ָ֞דם ל ֹא־ ִֽיְה ֶ֣יה
שּׁ ֵ֣כן ִא ָ֔תּם ְבּ֖תוֹךְך ֻטְמ ֹ
אֶהל מוֵֹ֔עד ַה ֹ
ה ְל ֣ ֹ
ְו ֵ֤כן ַֽיֲﬠֶשׂ ֙
אֶהל מוֵֹ֗עד ְבֹּב֛אוֹ ְלַכ ֵ֥פּר ַבֹּ֖קּ ֶדשׁ ַעד־ֵצא֑תוֹ ְוִכ ֶ֤פּר ַֽבֲּﬠד֙וֹ וְּב ַ֣ﬠד ֵבּי֔תוֹ וְּב ַ֖ﬠד
׀ ְבּ ֣ ֹ
ָכּל־ְקַ֥הל ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :ו ָיָ֗צא ֶאל־ַהִמּ ְז ֵ֛בּ ַח ֲאֶ֥שׁר ִלְפ ֵֽני־ ְיה ָ֖וֹה ְוִכ ֶ֣פּר ָע ָ֑ליו ְוָל ַ ֞קח
ִמ ַ֤דּם ַהָפּ֙ר וִּמ ַ֣דּם ַהָשִּׂ֔עיר ְוָנ ַ ֛תן ַעל־ַק ְר֥נוֹת ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ָס ִ ֽביבְ :וִה ָ֨זּה ָע ָ֧ליו ִמן־
ה
את ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וִכָלּ ֙
ַה ָ֛דּם ְבֶּאְצָבּ֖עוֹ ֶ֣שַׁבע ְפָּעִ֑מים ְו ִ ֽטֲה ֣רוֹ ְוִק ְדּ֔שׁוֹ ִמֻטְּמ ֖ ֹ
אֶהל מוֹ ֵ֖ﬠד ְוֶאת־ַהִמּ ְז ֵ֑בּ ַח ְוִה ְק ִ֖ריב ֶאת־ַהָשִּׂ֥ﬠיר
ִמַכּ ֵ֣פּר ֶאת־ַהֹ֔קּ ֶדשׁ ְוֶאת־ ֥ ֹ
ֶהָֽחיְ :וָסַ֨מךְך ַֽאֲהֹ֜רן ֶאת־ְשֵׁ֣תּי ָי ָ֗דו ] ָי ָ֗דיו[ ַעל־ ֣ר ֹאשׁ ַהָשִּׂעי֘ר ַהַח֒י ְוִהְת ַו ָ֣דּה
ת ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוֶאת־ָכּל־ִפְּשֵׁעיֶ֖הם ְלָכל־ַחטּ ֹא ָ ֑תם ְו ָנַ֤תן
ָעָ֗ליו ֶאת־ָכּל־ֲﬠוֹֹנ ֙
ם ַעל־ ֣ר ֹאשׁ ַהָשִּׂ֔עיר ְוִשׁ ַ֛לּח ְבּ ַיד־ִ֥אישׁ ִעִ֖תּי ַהִמּ ְדָֽבּ ָרהְ :ו ָנָ֨שׂא ַהָשִּׂ֥ﬠיר
אָת ֙
ֹ
ָע ָ֛ליו ֶאת־ָכּל־ֲﬠוֹֹנָ֖תם ֶאל־ֶ֣א ֶרץ ְגּ ֵז ָ֑רה ְוִשׁ ַ֥לּח ֶאת־ַהָשִּׂ֖ﬠיר ַבִּמּ ְדָֽבּר :וּ ָ֤בא
אֶהל מוֵֹ֔עד וָּפַשׁ֙ט ֶאת־ִבּ ְג ֵ֣די ַה ָ֔בּד ֲאֶ֥שׁר ָל ַ֖בשׁ ְבֹּב֣אוֹ ֶאל־ַהֹ֑קּ ֶדשׁ
ַֽאֲהֹר֙ן ֶאל־ ֣ ֹ
ם ְבָּמ֣קוֹם ָק֔דוֹשׁ ְוָלַ֖בשׁ ֶאת־ְבּ ָג ָ֑דיו ְו ָיָ֗צא
ְוִה ִנּיָ֖חם ָֽשׁםְ :ו ָרַ֨חץ ֶאת־ְבָּשׂ ֤רוֹ ַבַ֨מּ ִי ֙
ְוָעָ֤שׂה ֶאת־ֹֽעָלת֙וֹ ְוֶאת־ֹע ַ֣לת ָהָ֔עם ְוִכ ֶ֥פּר ַֽבֲּﬠ ֖דוֹ וְּב ַ֥ﬠד ָה ָֽﬠם] :שני כשהן
מחוברין[ ְו ֵ ֛את ֵ֥חֶלב ַֽהַחָ֖טּאת ַיְקִ֥טיר ַהִמּ ְזֵֽבָּחהְ :וַֽהְמַשׁ ֵ֤לּ ַח ֶאת־ַהָשִּׂעי֙ר
ַֽלֲﬠ ָזא ֵ֔זל ְיַכֵ֣בּס ְבּ ָג ָ֔דיו ְו ָרַ֥חץ ֶאת־ְבָּשׂ ֖רוֹ ַבּ ָ ֑מּ ִים ְוַֽאֲח ֵרי־ ֵ֖כן ָי֥בוֹא ֶאל־ַֽהַֽמֲּח ֶֽנה:
ם ְלַכ ֵ֣פּר
ת ַ֨פּר ַֽהַחָ֜טּאת ְוֵ֣את ׀ ְשִׂ֣ﬠיר ַֽהַחָ֗טּאת ֲאֶ֨שׁר הוּ ָ֤בא ֶאת־ ָדָּמ ֙
ְוֵא ֩
ַבֹּ֔קּ ֶדשׁ יוִֹ֖ציא ֶאל־ִמ֣חוּץ ַֽלַֽמֲּח ֶ֑נה ְוָֽשׂ ְר֣פוּ ָב ֵ ֔אשׁ ֶאת־ֹֽעֹרָ֥תם ְוֶאת־ְבָּשׂ ָ֖רם
א ָ֔תם ְיַכֵ֣בּס ְבּ ָג ָ֔דיו ְו ָרַ֥חץ ֶאת־ְבָּשׂ ֖רוֹ ַבּ ָ ֑מּ ִים ְוַֽאֲח ֵרי־ ֵ֖כן
ְוֶאת־ִפּ ְרָֽשׁםְ :וַהשּׂ ֵ֣רף ֹ
ָי֥בוֹא ֶאל־ַֽהַֽמֲּח ֶֽנהְ :וָֽה ְיָ֥תה ָל ֶ֖כם ְלֻח ַ֣קּת עוֹ ָ֑לם ַבֹּ֣ח ֶדשׁ ַ֠הְשִּׁביִpעי ֶֽבָּע֨שׂוֹר
ה ֣ל ֹא ַֽתֲﬠ֔שׂוּ ָֽהֶא ְז ָ֔רח ְוַה ֵ֖גּ ר ַה ָ֥גּ ר
שֵׁתיֶ֗כם ְוָכל־ְמָלאָכ ֙
ַלֹ֜ח ֶדשׁ ְתַּע ֣נּוּ ֶאת־ ַנְפ ֽ ֹ
ְבּֽתוֲֹכ ֶֽכםֽ ִ :כּי־ַב ֥יּוֹם ַה ֶ֛זּה ְיַכ ֵ֥פּר ֲﬠֵלי ֶ֖כם ְלַטֵ֣הר ֶאְת ֶ֑כם ִמֹכּל ֙ ַח ֣טּ ֹאֵתיֶ֔כם ִלְפ ֵ֥ני
שֵׁתי ֶ֑כם ֻח ַ֖קּת עוֹ ָֽלם:
א ָלֶ֔כם ְוִע ִנּיֶ֖תם ֶאת־ ַנְפ ֽ ֹ
ְיה ָ֖וֹה ִתְּטָֽהרוַּ :שׁ ַ֨בּת ַשָׁבּ֥תוֹן ִהי ֙
א ֶאת־ ָי֔דוֹ ְלַכֵ֖הן ַ֣תַּחת ָאִ֑ביו
א֗תוֹ ַֽוֲאֶ֤שׁר ְיַמֵלּ ֙
ְוִכֶ֨פּר ַהֹכּ ֵ֜הן ֲאֶשׁר־ ִיְמַ֣שׁח ֹ
אֶהל
ְוָל ַ֛בשׁ ֶאת־ִבּ ְג ֵ֥די ַהָ֖בּד ִבּ ְג ֵ֥די ַהֹֽקּ ֶדשְׁ :וִכֶפּ֙ר ֶאת־ִמְק ַ֣דּשׁ ַהֹ֔קּ ֶדשׁ ְוֶאת־ ֧ ֹ

מוֹ ֵ֛ﬠד ְוֶאת־ַהִמּ ְז ֵ֖בּ ַח ְיַכ ֵ֑פּר ְו ַ֧ﬠל ַהֹֽכֲּה ִ֛נים ְוַעל־ָכּל־ ַ֥ﬠם ַהָקָּ֖הל ְיַכ ֵֽפּרְ :וָֽה ְיָתה־
֨זּ ֹאת ָלֶ֜כם ְלֻח ַ֣קּת עוָֹ֗לם ְלַכֵ֞פּר ַעל־ְבּ ֵ֤ני ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִמָכּל־ַחטּ ֹא ָ֔תם ַאַ֖חת ַבָּשּׁ ָ֑נה
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ֹמֶֽשׁהַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ :דּ ֵ֨בּר
ַו ַ֕יַּעשׂ ַֽכֲּא ֶ ֛
ֶאל־ַֽאֲהֹ֜רן ְוֶאל־ָבּ ֗ ָניו ְוֶאל ֙ ָכּל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוָֽאַמ ְרָ֖תּ ֲאֵלי ֶ ֑הם ֶ֣זה ַה ָדּ ָ֔בר ֲאֶשׁר־
שׁ ִמ ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲאֶ֨שׁר ִיְשַׁ֜חט ֥שׁוֹר אוֹ־ ֶ֛כֶשׂב
ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֵלאֹֽמרִ֥ :אישׁ ִאי ֙
אֶהל מוֵֹע֘ד ֣ל ֹא
אוֹ־ ֵ֖ﬠז ַֽבַּֽמֲּח ֶ֑נה ֚אוֹ ֲאֶ֣שׁר ִיְשָׁ֔חט ִמ֖חוּץ ַֽלַֽמֲּח ֶֽנהְ :וֶאל־ֶ֜פַּתח ֣ ֹ
א
ה ָ֔וה ִלְפ ֵ֖ני ִמְשׁ ַ֣כּן ְיה ָוֹ֑ה ָ֣דּם ֵֽיָחֵ֞שׁב ָלִ֤אישׁ ַההוּ ֙
ֱהִביא֒וֹ ְלַה ְק ִ֤ריב ָק ְרָבּ֙ן ַֽלי ֹ
ָ֣דּם ָשָׁ֔פךְך ְו ִנְכ ַ֛רת ָהִ֥אישׁ ַה֖הוּא ִמ ֶ֥קּ ֶרב ַעֽמּוְֹ :לַrמַע֩ן ֲאֶ֨שׁר ָי ִ֜ביאוּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל
ה ָ֗וה ֶאל־ ֶ֛פַּתח
ה ֶֽוֱהִביֻ֣אם ַֽלי ֹ
ֶאת־ ִזְבֵחיֶה֘ם ֲאֶ֥שׁר ֵ֣הם ֹֽזְבִחי֘ם ַעל־ְפּ ֵ֣ני ַהָשּׂ ֶד ֒
אֶהל מוֹ ֵ֖ﬠד ֶאל־ַהֹכּ ֵ ֑הן ְו ָ֨זְב֜חוּ ִזְבֵ֧חי ְשָׁלִ֛מים ַֽליה ָ֖וֹה אוָֹֽתםְ :ו ָז ַ֨רק ַהֹכֵּ֤הן ֶאת־
ֹ֥
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ְוִהְקִ֣טיר ַהֵ֔חֶלב ְל ֵ֥רי ַח ִניֹ֖ח ַח ַֽליה ָֽוֹה:
ה ָ֔וה ֶ֖פַּתח ֣ ֹ
ם ַעל־ִמ ְזַ֣בּח ְי ֹ
ַה ָדּ ֙
שׁר ֵ֥הם ֹז ִ֖נים ַֽאֲח ֵרי ֶ ֑הם ֻח ַ֥קּת
ְו ֽל ֹא־ ִי ְזְבּ֥חוּ עוֹ֙ד ֶאת־ ִזְבֵחי ֶ֔הם ַלְשִּׂעי ִ֕רם ֲא ֶ ֛
עוֹ ָ֛לם ִ ֽתְּה ֶיה־ ֥זּ ֹאת ָלֶ֖הם ְלֹֽדֹרָֽתם] :שלישי כשהן מחוברין[ ַֽוֲאֵלֶ֣הם תּ ֹאַ֔מר
שׁ ִמֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל וִּמן־ַה ֵ֖גּ ר ֲאֶשׁר־ ָי ֣גוּר ְבּתוֹ ָ֑כם ֲאֶשׁר־ ַֽיֲﬠ ֶ֥לה ֹע ָ֖לה
ִ֥אישׁ ִאי ֙
א֖תוֹ ַֽליה ָוֹ֑ה ְוִנְכ ַ֛רת
אֶהל מוֵֹע֙ד ֣ל ֹא ְיִבי ֶ ֔אנּוּ ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ֹ
אוֹ־ ָֽזַבחְ :וֶאל־ֶ֜פַּתח ֤ ֹ
ָהִ֥אישׁ ַה֖הוּא ֵֽמַעָֽמּיוְ :ו ִ ֨אישׁ ִ ֜אישׁ ִמֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל וִּמן־ַה ֵגּ֙ר ַה ָ֣גּ ר ְבּתוָֹ֔כם
אָ֖תהּ
א ֶ֣כֶלת ֶאת־ַה ָ֔דּם ְוִהְכ ַרִ֥תּי ֹ
שׁ ָֽה ֹ
ֲאֶ֥שׁר י ֹא ַ֖כל ָכּל־ ָ֑דּם ְו ָֽנַתִ֣תּי ָפ ֗ ַני ַבּ ֨ ֶנֶּפ ֙
ם ַעל־ַהִמּ ְז ֵ֔בּ ַח ְלַכ ֵ֖פּר
א ַֽוֲאִ֞ני ְנַתִ֤תּיו ָלֶכ ֙
ִמ ֶ֥קּ ֶרב ַעָֽמּהִּ :כּי־ ֶ֣נֶפשׁ ַהָבָּשׂ֘ר ַבּ ָ֣דּם ִהו ֒
שֵׁתי ֶ֑כם ִ ֽכּי־ַה ָ֥דּם ֖הוּא ַבּ ֶ֥נֶּפשׁ ְיַכ ֵֽפּרַ :על־ ֵ֤כּן ָאַ֨מ ְרִתּ֙י ִלְב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ַעל־ ַנְפ ֽ ֹ
ָכּל־ ֶ֥נֶפשׁ ִמ ֶ֖כּם ל ֹא־ ֣ת ֹאַכל ָ֑דּם ְוַה ֵ֛גּ ר ַה ָ֥גּ ר ְבּֽתוֲֹכ ֶ֖כם ל ֹא־ ֥י ֹאַכל ָֽדּםְ :ו ִ ֨אישׁ
ִ ֜אישׁ ִמְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל וִּמן־ַה ֵגּ֙ר ַה ָ֣גּ ר ְבּתוָֹ֔כם ֲאֶ֨שׁר ָי֜צוּד ֵ֥ציד ַח ָ֛יּה אוֹ־֖עוֹף
ֲאֶ֣שׁר ֵֽיָא ֵ֑כל ְוָשַׁפ ךְ ֙ך ֶאת־ ָדּ֔מוֹ ְוִכָ֖סּהוּ ֶֽבָּע ָֽפרִ :כּי־ ֶ֣נֶפשׁ ָכּל־ָבָּ֗שׂר ָדּ֣מוֹ ְב ַנְפשׁ֘וֹ
אַמ֙ר ִלְב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַ֥דּם ָכּל־ָבָּ֖שׂר ֣ל ֹא ת ֹא ֵ֑כלוּ ִ֣כּי ֶ֤נֶפשׁ ָכּל־ָבָּשׂ֙ר ָדּ֣מוֹ
א ָֽו ֹ
הוּ ֒
ה וְּט ֵרָ֔פה ָֽבֶּא ְז ָ֖רח וַּב ֵ֑גּ ר
אְכ ָ֖ליו ִיָכּ ֵֽרתְ :וָכל־ ֗ ֶנֶפשׁ ֲאֶ֨שׁר תּ ֹא ַ֤כל ְנֵבָל ֙
ִ֔הוא ָכּל־ ֽ ֹ
ם ֣ל ֹא ְיַכ ֵ֔בּס וְּבָשׂ ֖רוֹ
ְוִכ ֶ֨בּס ְבּ ָג ָ֜דיו ְו ָרַ֥חץ ַבּ ַ ֛מּ ִים ְוָטֵ֥מא ַעד־ָה ֶ֖ﬠ ֶרב ְוָטֵֽהרְ :וִא ֙
֣ל ֹא ִי ְר ָ֑חץ ְו ָנָ֖שׂא ֲﬠוֹ ֽנוַֹ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ :דֵּבּ֙ר ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל

ְוָֽאַמ ְרָ֖תּ ֲאֵל ֶ ֑הם ֲא ִ֖ני ְיה ָ֥וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכםְ :כַּֽמֲﬠֵ֧שׂה ֶא ֶרץ־ִמְצ ַ֛ר ִים ֲאֶ֥שׁר ְיַשְׁבֶתּם־
ָ֖בּהּ ֣ל ֹא ַֽתֲﬠ֑שׂוּ וְּכַֽמֲﬠֵ֣שׂה ֶֽא ֶרץ־ְכּ ֡ ַנַען ֲאֶ֣שׁר ֲא ִני֩ ֵמ ִ֨ביא ֶאְת ֶ֥כם ָ֨שָׁ֨מּה ֣ל ֹא
ַֽתֲﬠ֔שׂוּ וְּבֻחֹֽקֵּתיֶ֖הם ֥ל ֹא ֵת ֵֽלכוֶּ :את־ִמְשָׁפַּ֧טי ַֽתֲּﬠ֛שׂוּ ְוֶאת־ֻחֹקַּ֥תי ִתְּשְׁמ ֖רוּ
ָל ֶ֣לֶכת ָבּ ֶ ֑הם ֲא ִ֖ני ְיה ָ֥וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכם :וְּשַׁמ ְרֶ֤תּם ֶאת־ֻחֹקַּת֙י ְוֶאת־ִמְשָׁפַּ֔טי ֲאֶ֨שׁר
שׁ ֶאל־ָכּל־ְשֵׁ֣אר ְבָּשׂ֔רוֹ
א ָ ֛תם ָֽהָא ָ֖דם ָוַ֣חי ָבּ ֶ ֑הם ֲא ִ֖ני ְיה ָֽוֹהִ֥ :אישׁ ִאי ֙
ַֽיֲﬠֶ֥שׂה ֹ
֥ל ֹא ִתְק ְר֖בוּ ְל ַג֣לּוֹת ֶע ְרָ֑וה ֲא ִ֖ני ְיה ָֽוֹהֶ :ע ְר ַ֥ות ָאִ֛ביךָך ְוֶע ְר ַ֥ות ִאְמּ֖ךָך ֣ל ֹא ְת ַג ֵ֑לּה
ִאְמּ ךָ֣ך ִ֔הוא ֥ל ֹא ְת ַג ֶ֖לּה ֶע ְר ָוָֽתהֶּ :ע ְר ַ֥ות ֵֽאֶשׁת־ָאִ֖ביךָך ֣ל ֹא ְת ַג ֵ֑לּה ֶע ְר ַ֥ות ָאִ֖ביךָך
ִ ֽהואֶ :ע ְר ַ֨ות ֲאֽחוְֹת ךָ֤ך ַבת־ָא ִ֨בי ךָ ֙ך ֣אוֹ ַבת־ִאֶ֔מּךָך מוֹ ֶ֣ל ֶדת ַ֔בּ ִית ֖אוֹ מוֹ ֶ֣ל ֶדת ֑חוּץ
֥ל ֹא ְת ַג ֶ֖לּה ֶע ְר ָוָֽתןֶ :ע ְר ַ֤ות ַבּת־ִבּ ְנ ךָ ֙ך ֣אוֹ ַֽבת־ִבְּתּ֔ךָך ֥ל ֹא ְת ַג ֶ֖לּה ֶע ְר ָו ָ ֑תן ִ֥כּי ֶע ְר ָֽוְת֖ךָך
ֵֽה ָנּהֶ :ע ְר ַ֨ות ַבּת־ֵאֶ֤שׁת ָא ִ֨בי ךָ ֙ך מוֹ ֶ֣ל ֶדת ָא ִ֔ביךָך ֲאֽחוְֹת֖ךָך ִ֑הוא ֥ל ֹא ְת ַג ֶ֖לּה
ֶע ְר ָוָֽתהֶּ :ע ְר ַ֥ות ֲאחוֹת־ָאִ֖ביךָך ֣ל ֹא ְת ַג ֵ֑לּה ְשֵׁ֥אר ָאִ֖ביךָך ִ ֽהואֶ :ע ְר ַ֥ות ֲאחוֹת־
ִאְמּ֖ךָך ֣ל ֹא ְת ַג ֵ֑לּה ִ ֽכּי־ְשֵׁ֥אר ִאְמּ֖ךָך ִ ֽהואֶ :ע ְר ַ֥ות ֲא ִ ֽחי־ָאִ֖ביךָך ֣ל ֹא ְת ַג ֵ֑לּה ֶאל־
ִאְשׁתּ֙וֹ ֣ל ֹא ִתְק ָ֔רב ֹדּ ָֽדְת֖ךָך ִ ֽהואֶ :ע ְר ַ֥ות ַכּ ָֽלְּת֖ךָך ֣ל ֹא ְת ַג ֵ֑לּה ֵ֤אֶשׁת ִבּ ְנ ךָ ֙ך ִ֔הוא ֥ל ֹא
ְת ַג ֶ֖לּה ֶע ְר ָוָֽתהֶּ :ע ְר ַ֥ות ֵֽאֶשׁת־ָאִ֖חיךָך ֣ל ֹא ְת ַג ֵ֑לּה ֶע ְר ַ֥ות ָאִ֖חיךָך ִ ֽהואֶ :ע ְר ַ֥ות
ח ְל ַג֣לּוֹת
שּׁה וִּבָ֖תּהּ ֣ל ֹא ְת ַג ֵ֑לּה ֶֽאת־ַבּת־ְבּ ֞ ָנהּ ְוֶאת־ַבּת־ִבּ ָ֗תּהּ ֤ל ֹא ִתַקּ ֙
ִא ָ ֛
ֶע ְר ָו ָ֔תהּ ַֽשֲׁא ָ֥רה ֵ֖ה ָנּה ִזָ֥מּה ִ ֽהואְ :וִאָ֥שּׁה ֶאל־ֲאֹחָ֖תהּ ֣ל ֹא ִת ָ֑קּח ִלְצֹ֗רר ְל ַג֧לּוֹת
ֶע ְר ָו ָ ֛תהּ ָע ֶ֖ליָה ְבַּח ֶֽיּיָהְ :וֶאל־ִאָ֖שּׁה ְבּ ִנ ַ֣דּת ֻטְמָא ָ ֑תהּ ֣ל ֹא ִתְק ַ֔רב ְל ַג֖לּוֹת
ת ֲﬠִ֣מיְת֔ךָך ֽל ֹא־ִתֵ֥תּן ְשָׁכְבְתּ֖ךָך ְלָ֑ז ַרע ְלָטְמָאה־ָֽבהּ :וִּמ ַזּ ְרֲﬠ ךָ֥ך
ֶע ְר ָוָֽתהְּ :וֶאל־ ֵ ֨אֶשׁ ֙
ֽל ֹא־ִתֵ֖תּן ְלַֽהֲﬠִ֣ביר ַלֹ֑מֶּלךְך ְו ֧ל ֹא ְתַח ֵ֛לּל ֶאת־ֵ֥שׁם ֱאֹלֶ֖היךָך ֲא ִ֥ני ְיה ָֽוֹה] :רביעי
שּׁה ֽתּוֵֹעָ֖בה ִ ֽהוא :וְּבָכל־
כשהן מחוברין[ ְו ֶ ֨את־ ָזָ֔כר ֥ל ֹא ִתְשׁ ַ֖כּב ִמְשְׁכֵּ֣בי ִא ָ ֑
ְבֵּה ָ ֛מה ֽל ֹא־ִתֵ֥תּן ְשָׁכְבְתּ֖ךָך ְלָטְמָאה־ ָ֑בהּ ְוִאָ֗שּׁה ֽל ֹא־ַֽתֲﬠֹ֞מד ִלְפ ֵ֧ני ְבֵה ָ ֛מה
ה ִנְטְמ֣אוּ ַהגּוֹ ִ֔ים
ְל ִרְב ָ֖ﬠהּ ֶ֥תֶּבל ֽהוּאַ :אל־ ִ ֽתַּטְּמּ֖אוּ ְבָּכל־ ֵ ֑אֶלּה ִ֤כּי ְבָכל־ ֵ ֨אֶלּ ֙
ֲאֶשׁר־ֲא ִ֥ני ְמַשׁ ֵ֖לּ ַח ִמְפּ ֵני ֶֽכםַ :וִתְּטָ֣מא ָה ָ ֔א ֶרץ ָֽוֶאְפֹ֥קד ֲﬠוֹ ָ֖נהּ ָע ֶ֑ליָה ַוָתּ ִ֥קא
ָהָ֖א ֶרץ ֶאת־ ֽיְשֶֽׁביָה :וְּשַׁמ ְרֶ֣תּם ַא ֶ֗תּם ֶאת־ֻחֹקַּת֙י ְוֶאת־ִמְשָׁפַּ֔טי ְו ֣ל ֹא ַֽתֲﬠ֔שׂוּ
ִמֹ֥כּל ַהֽתּוֵֹעֹ֖בת ָה ֵ ֑אֶלּה ָֽהֶא ְז ָ֔רח ְוַה ֵ֖גּ ר ַה ָ֥גּ ר ְבּֽתוֲֹכ ֶֽכםִ֚ :כּי ֶאת־ָכּל־ַהֽתּוֵֹעֹ֣בת
ָה ֵ ֔אל ָע֥שׂוּ ַא ְנֵֽשׁי־ָהָ֖א ֶרץ ֲאֶ֣שׁר ִלְפ ֵני ֶ֑כם ַוִתְּטָ֖מא ָהָֽא ֶרץְ :ו ֽל ֹא־ָת ִ֤קיא ָה ָ ֨א ֶר֙ץ

א ָ ֑תהּ ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָק ָ ֛אה ֶאת־ַה ֖גּוֹי ֲאֶ֥שׁר ִלְפ ֵני ֶֽכםִ֚ :כּי ָכּל־ֲאֶ֣שׁר
ֶאְתֶ֔כם ְבַּֽטַֽמֲּא ֶ֖כם ֹ
ַֽיֲﬠֶ֔שׂה ִמֹ֥כּל ַהֽתּוֵֹעֹ֖בת ָה ֵ ֑אֶלּה ְו ִנְכ ְר֛תוּ ַה ְנָּפ֥שׁוֹת ָֽהֹע֖שׂת ִמ ֶ֥קּ ֶרב ַעָֽמּם:
ת ֲאֶ֣שׁר ַֽנֲﬠ֣שׂוּ
וְּשַׁמ ְרֶ֣תּם ֶאת־ִמְשַׁמ ְר ִ֗תּי ְלִבְל ִ֨תּי ֲﬠ֜שׂוֹת ֵֽמֻח֤קּוֹת ַהֽתּוֵֹעֹב ֙
ִלְפ ֵניֶ֔כם ְו ֥ל ֹא ִ ֽתַטְּמּ֖אוּ ָבּ ֶ ֑הם ֲא ִ֖ני ְיה ָ֥וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכםַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה
ֵלּאֹֽמרַ :דֵּ֞בּר ֶאל־ָכּל־ֲﬠ ַ֧דת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ְוָֽאַמ ְרָ֥תּ ֲאֵלֶ֖הם ְקדִ֣שׁים ִ ֽתְּה ֑יוּ ִ֣כּי
תַ֖תי ִתְּשֹׁ֑מרוּ
ָק֔דוֹשׁ ֲא ִ֖ני ְיה ָ֥וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכםִ֣ :אישׁ ִא֤מּוֹ ְוָאִבי֙ו ִתּי ָ֔ראוּ ְוֶאת־ַשְׁבּ ֹ
ֲא ִ֖ני ְיה ָ֥וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכםַ :אל־ִתְּפנ֙וּ ֶאל־ָ֣הֱאִליִ֔לם ֵֽואֹלֵה֙י ַמֵסָּ֔כה ֥ל ֹא ַֽתֲﬠ֖שׂוּ ָל ֶ֑כם
ֲא ִ֖ני ְיה ָ֥וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכםְ :וִ֧כי ִת ְזְבּ֛חוּ ֶ֥זַבח ְשָׁלִ֖מים ַֽליה ָוֹ֑ה ִ ֽל ְרֹֽצ ְנ ֶ֖כם ִתּ ְזָבֻּֽחהוּ:
ְבּ ֧יוֹם ִזְבֲח ֶ֛כם ֵֽיָא ֵ֖כל וּ ִ ֽמָֽמֳּח ָ֑רת ְוַהנּוָֹת֙ר ַעד־ ֣יוֹם ַהְשִּׁליִ֔שׁי ָבֵּ֖אשׁ ִיָשּׂ ֵֽרףְ :וִ֛אם
אְכָלי֙ו ֲﬠוֹ ֣נוֹ ִיָ֔שּׂא ִ ֽכּי־
ֵֽהָאֹ֥כל ֵֽיָא ֵ֖כל ַבּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁליִ֑שׁי ִפּ֥גּוּל ֖הוּא ֥ל ֹא ֵֽי ָרֶֽצהְ :ו ֽ ֹ
ם ֶאת־ְקִ֣ציר
ֶאת־ֹ֥ק ֶדשׁ ְיה ָ֖וֹה ִח ֵ֑לּל ְו ִנְכ ְר ָ ֛תה ַה ֶ֥נֶּפשׁ ַהִ֖הוא ֵֽמַעֶֽמּיָהֽ :וְּבֻקְצ ְרֶכ ֙
ַא ְרְצֶ֔כם ֧ל ֹא ְתַכ ֶ֛לּה ְפַּ֥את ָֽשׂ ְד֖ךָך ִלְקֹ֑צר ְו ֶ֥לֶקט ְק ִ ֽצי ְר֖ךָך ֥ל ֹא ְתַל ֵֽקּטְ :וַכ ְרְמ ךָ ֙ך ֣ל ֹא
א ָ֔תם ֲא ִ֖ני ְיה ָ֥וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכם:
ְתעוֵֹ֔לל וּ ֶ֥פ ֶרט ַכּ ְרְמ֖ךָך ֣ל ֹא ְתַל ֵ֑קּט ֶֽלָע ִ֤ני ְוַל ֵגּ֙ר ַֽתֲּﬠֹ֣זב ֹ
֖ל ֹא ִתּ ְגֹ֑נבוּ ְו ֽל ֹא־ְת ַֽכֲח֥שׁוּ ְו ֽל ֹא־ְתַשְׁקּ ֖רוּ ִ֥אישׁ ַֽבֲּﬠִמיֽתוְֹ :ו ֽל ֹא־ִתָֽשְּׁב֥עוּ ִבְשִׁ֖מי
שׁק ֶאת־ ֵֽרֲﬠ֖ךָך ְו ֣ל ֹא ִת ְגֹ֑זל
שֶּׁקר ְוִחַלְּל ָ ֛תּ ֶאת־ֵ֥שׁם ֱאֹלֶ֖היךָך ֲא ִ֥ני ְיה ָֽוֹה :ל ֹא־ַֽתֲﬠ ֥ ֹ
ַל ָ ֑
ֽל ֹא־ָתִ֞לין ְפֻּע ַ֥לּת ָשׂ ִ֛כיר ִאְתּ֖ךָך ַעד־ֹֽבֶּקרֽ :ל ֹא־ְתַק ֵ֣לּל ֵח ֵ֔רשׁ ְוִלְפ ֵ֣ני ִע ֵ֔וּר ֥ל ֹא
שׁל ְו ָי ֵ֥ראָת ֵֽמֱּאֹלֶ֖היךָך ֲא ִ֥ני ְיה ָֽוֹה] :חמישי כשהן מחוברין[ ל ֹא־
ִתֵ֖תּן ִמְכ ֑ ֹ
ַֽתֲﬠ֥שׂוּ ָ֨ע ֶול ֙ ַבִּמְּשָׁ֔פּט ֽל ֹא־ִתָ֣שּׂא ְפ ֵני־ ָ֔דל ְו ֥ל ֹא ֶתְה ַ֖דּר ְפּ ֵ֣ני ָג ֑דוֹל ְבֶּ֖צ ֶדק ִתְּשֹׁ֥פּט
ֲﬠִמיֶֽתךָךֽ :ל ֹא־ֵת ֵ֤לךְך ָרִכיל ֙ ְבַּעֶ֔מּיךָך ֥ל ֹא ַֽתֲﬠֹ֖מד ַעל־ ַ֣דּם ֵר ֶ֑ﬠךָך ֲא ִ֖ני ְיה ָֽוֹהֽ :ל ֹא־
ִתְשׂ ָ֥נא ֶאת־ָאִ֖חיךָך ִבְּלָב ֶ֑בךָך הוֹ ֵ֤כ ַח תּוִֹ֨כי ַ֙ח ֶאת־ֲﬠִמי ֶ֔תךָך ְו ֽל ֹא־ִתָ֥שּׂא ָע ָ֖ליו
ֵֽחְטאֽ :ל ֹא־ִתֹ֤קּם ְו ֽל ֹא־ִתֹטּ֙ר ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ַעֶ֔מּךָך ְוָֽאַהְבָ֥תּ ְל ֵֽרֲﬠ֖ךָך ָכּ֑מוֹךָך ֲא ִ֖ני ְיה ָֽוֹה:
ֶאת־ֻחֹקַּת ֘י ִתְּשֹׁzמר֒וּ ְבֶּהְמְתּ ךָ ֙ך ֽל ֹא־ַת ְרִ֣בּי ַע ִכְּל ַ ֔א ִים ָֽשׂ ְד֖ךָך ֽל ֹא־ִת ְז ַ֣רע ִכְּל ָ ֑א ִים
ם ַֽשַׁעְט ֔ ֵנז ֥ל ֹא ַֽיֲﬠ ֶ֖לה ָע ֶֽליךָךְ ֠ :ו ִpאישׁ ִ ֽכּי־ ִיְשַׁ֨כּב ֶאת־ִאָ֜שּׁה ִשְׁכַבת־
וּ ֶ֤ב ֶגד ִכְּל ַ ֨א ִי ֙
ה ֣ל ֹא ִנְפ ָ֔דָּתה ֥אוֹ ֻחְפָ֖שׁה ֣ל ֹא ִנַתּן־
ה ֶֽנֱח ֶ֣רֶפת ְל ִ ֔אישׁ ְוָהְפ ֵדּ ֙
ֶ֗ז ַרע ְוִ֤הוא ִשְׁפָח ֙
ה ָ֔וה ֶאל־
ָ֑להּ ִבֹּ֧קּ ֶרת ִ ֽתְּה ֶ֛יה ֥ל ֹא ֽיוְּמ֖תוּ ִכּי־ ֥ל ֹא ֻח ָֽפָּשׁהְ :וֵהִ֤ביא ֶאת־ֲאָשׁמ֙וֹ ַֽלי ֹ
ה ָ֔וה
ם ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ֵ֖איל ָאָֽשׁםְ :וִכֶפּ֩ר ָעָ֨ליו ַהֹכּ ֵ֜הן ְבֵּ֤איל ָֽהָאָשׁ ֙
ֶ֖פַּתח ֣ ֹ

ַעל־ַחָטּא֖תוֹ ֲאֶ֣שׁר ָח ָ֑טא ְו ִנְס ַ֣לח ֔לוֹ ֵֽמַחָטּא֖תוֹ ֲאֶ֥שׁר ָחָֽטאְ :ו ִ ֽכי־ָתֹ֣באוּ ֶאל־
ם ָכּל־ ֵ֣ﬠץ ַֽמֲאָ֔כל ַֽוֲﬠ ַרְלֶ֥תּם ָע ְרָל֖תוֹ ֶאת־ִפּ ְר ֑יוֹ ָשׁ֣לשׁ ָשׁ ֗ ִנים ִיְה ֶ֥יה
ָה ָ ֗א ֶרץ וּ ְנַטְעֶתּ ֙
ה ָֽה ְרִביִ֔עת ִֽיְה ֶ֖יה ָכּל־ִפּ ְר ֑יוֹ ֹ֥ק ֶדשׁ ִהלּוִּ֖לים
ָל ֶ֛כם ֲﬠ ֵרִ֖לים ֥ל ֹא ֵֽיָא ֵֽכל :וַּבָשּׁ ָנ ֙
ַֽליה ָֽוֹה :וַּבָשּׁ ָ֣נה ַֽהֲחִמיִ֗שׁת ֽתּ ֹאְכל֙וּ ֶאת־ִפּ ְר ֔יוֹ ְלהוִֹ֥סיף ָל ֶ֖כם ְתּֽבוָּא֑תוֹ ֲא ִ֖ני
ְיה ָ֥וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכם֥ :ל ֹא ֽת ֹאְכ֖לוּ ַעל־ַה ָ֑דּם ֥ל ֹא ְת ַֽנֲח֖שׁוּ ְו ֥ל ֹא ְתעוֹ ֵֽננוּ֣ :ל ֹא ַת ִ ֔קּפוּ
ְפַּ֖את ֽר ֹאְשׁ ֶ֑כם ְו ֣ל ֹא ַתְשִׁ֔חית ֵ֖את ְפַּ֥את ְז ָק ֶֽנ ךָךְ :וֶ֣שׂ ֶרט ָל ֗ ֶנֶפשׁ ֤ל ֹא ִתְתּנ֙וּ
תֶבת ַֽקֲﬠ ַ ֔קע ֥ל ֹא ִתְתּ ֖נוּ ָבּ ֶ֑כם ֲא ִ֖ני ְיה ָֽוֹהַ :אל־ְתַּח ֵ֥לּל ֶֽאת־ִבְּתּ֖ךָך
ִבְּבַשׂ ְרֶ֔כם וְּכ ֣ ֹ
תַ֣תי ִתְּשֹׁ֔מרוּ
ְלַה ְזנוֹ ָ ֑תהּ ְו ֽל ֹא־ִת ְז ֶ֣נה ָה ָ ֔א ֶרץ וָּֽמְלָ֥אה ָהָ֖א ֶרץ ִזָֽמּהֶ :את־ַשְׁבּ ֹ
ת ְוֶאל־ַה ִיּ ְדֹּע ֔ ִנים ַאל־
אֹב ֙
וִּמְק ָדִּ֖שׁי ִתּי ָ֑ראוּ ֲא ִ֖ני ְיה ָֽוֹהַ :אל־ִתְּפ ֤נוּ ֶאל־ָֽה ֹ
ה ָתּ֔קוּם ְוָֽה ַד ְרָ֖תּ ְפּ ֵ֣ני
ְתַּבְק֖שׁוּ ְלָטְמָ֣אה ָב ֶ ֑הם ֲא ִ֖ני ְיה ָ֥וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכםִ :מְפּ ֵ֤ני ֵשׂיָב ֙
ָז ֵ֑קן ְו ָי ֵ֥ראָת ֵֽמֱּאֹלֶ֖היךָך ֲא ִ֥ני ְיה ָֽוֹה] :ששי כשהן מחוברין[ ְו ִ ֽכי־ ָי ֧גוּר ִאְתּ ךָ֛ך ֵ֖גּ ר
ם ִיְה ֶ֨יה ָלֶ֜כם ַה ֵ֣גּ ר ׀ ַה ָ֣גּ ר ִאְתֶּ֗כם
אֽתוְֹ :כֶּא ְז ָ֣רח ִמֶכּ ֩
ְבַּא ְרְצ ֶ֑כם ֥ל ֹא תוֹ ֖נוּ ֹ
ְוָֽאַהְבָ֥תּ ל֙וֹ ָכּ֔מוֹךָך ִ ֽכּי־ ֵג ִ֥רים ֱה ִייֶ֖תם ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ֲא ִ֖ני ְיה ָ֥וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכם :ל ֹא־
ַֽתֲﬠ֥שׂוּ ָ֖ﬠ ֶול ַבִּמְּשׁ ָ֑פּט ַבִּמּ ָ֕דּה ַבִּמְּשׁ ָ֖קל וַּבְמּשׂוּ ָֽרה֧ :מ ֹא ְזֵני ֶ֣צ ֶדק ַאְבֵני־ֶ֗צ ֶדק
ֵ֥איַפת ֶ֛צ ֶדק ְוִ֥הין ֶ֖צ ֶדק ִיְה ֶ֣יה ָל ֶ֑כם ֲא ִנ֙י ְיה ָ֣וֹה ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם ֲאֶשׁר־הוֵֹ֥צאִתי ֶאְת ֶ֖כם
א ָ ֑תם
ֵמֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִים :וְּשַׁמ ְר ֶ ֤תּם ֶאת־ָכּל־ֻחֹקַּת֙י ְוֶאת־ָכּל־ִמְשָׁפַּ֔טי ַֽוֲﬠִשׂיֶ֖תם ֹ
ֲא ִ֖ני ְיה ָֽוֹהַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרְ :וֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵא֘ל תּ ֹאַמ֒ר ִ֣אישׁ
שׁ ִמְבּ ֨ ֵני ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל וִּמן־ַה ֵ֣גּ ר ׀ ַה ָ֣גּ ר ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֲאֶ֨שׁר ִיֵ֧תּן ִמ ַזּ ְר֛עוֹ ַלֹ֖מֶּלךְך ֣מוֹת
ִאי ֩
יוּ ָ ֑מת ַ֥ﬠם ָהָ֖א ֶרץ ִי ְר ְגֻּ֥מהוּ ָבָֽאֶבןַֽ :וֲא ֗ ִני ֶאֵ֤תּן ֶאת־ָפּ ַנ֙י ָבִּ֣אישׁ ַה֔הוּא ְוִהְכ ַרִ֥תּי
א ֶאת־ִמְק ָדִּ֔שׁי וְּלַח ֵ֖לּל ֶאת־
א֖תוֹ ִמ ֶ֣קּ ֶרב ַע֑מּוֹ ִ֤כּי ִמ ַזּ ְרע֙וֹ ָנַ֣תן ַלֹ֔מֶּלךְך ְלַ֗מַען ַטֵמּ ֙
ֹ
ם ִמן־ָהִ֣אישׁ ַה֔הוּא
ֵ֥שׁם ָק ְד ִ ֽשׁיְ :ו ִ ֡אם ַהְע ֵ֣לם ַיְעִrלימוּ֩ ַ֨עם ָה ָ ֜א ֶרץ ֶאת־ ֵֽﬠי ֵניֶה ֙
אֽתוְֹ :וַשְׂמ ִ֨תּי ֲא ִ֧ני ֶאת־ָפּ ַ֛ני ָבִּ֥אישׁ ַה֖הוּא
ְבִּת֥תּוֹ ִמ ַזּ ְר֖עוֹ ַלֹ֑מֶּלךְך ְלִבְלִ֖תּי ָהִ֥מית ֹ
א֜תוֹ ְוֵ֣את ׀ ָכּל־ַהֹזּ ִ֣נים ַֽאֲח ָ֗ריו ִל ְז֛נוֹת ַֽאֲח ֵ֥רי ַהֹ֖מֶּלךְך
וְּבִמְשַׁפְּח֑תּוֹ ְוִהְכ ַר ִ֨תּי ֹ
ת ְוֶאל־ַה ִיּ ְדֹּעִ֔נים ִל ְזֹ֖נת
אֹב ֙
ִמ ֶ֥קּ ֶרב ַעָֽמּםְ :וַהֶ֗נֶּפשׁ ֲאֶ֨שׁר ִתְּפ ֶ֤נה ֶאל־ָֽה ֹ
א֖תוֹ ִמ ֶ֥קּ ֶרב ַעֽמּוֹ:
ַֽאֲח ֵרי ֶ ֑הם ְו ָֽנַתִ֤תּי ֶאת־ָפּ ַנ֙י ַבּ ֶ֣נֶּפשׁ ַה ִ֔הוא ְוִהְכ ַרִ֥תּי ֹ
ְו ִ֨הְתַק ִדְּשׁ ֶ֔תּם ִֽוְה ִייֶ֖תם ְקֹדִ֑שׁים ִ֛כּי ֲא ִ֥ני ְיה ָ֖וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכם] :שביעי כשהן

א ָ ֑תם ֲאִ֥ני ְיה ָ֖וֹה ְמַק ִדְּשׁ ֶֽכםִ :כּי־
ם ֶאת־ֻחֹקּ ַ֔תי ַֽוֲﬠִשׂיֶ֖תם ֹ
מחוברין[ וְּשַׁמ ְרֶתּ ֙
ִ֣אישׁ ִ ֗אישׁ ֲאֶ֨שׁר ְיַק ֵ֧לּל ֶאת־ָאִ֛ביו ְוֶאת־ִא֖מּוֹ ֣מוֹת יוּ ָ ֑מת ָאִ֧ביו ְוִא֛מּוֹ ִק ֵ֖לּל
ָדָּ֥מיו ֽבּוְֹ :ו ִ ֗אישׁ ֲאֶ֤שׁר ִי ְנַא֙ף ֶאת־ֵ֣אֶשׁת ִ ֔אישׁ ֲאֶ֥שׁר ִי ְנַ֖אף ֶאת־ֵ֣אֶשׁת ֵר ֵ֑ﬠהוּ
מוֹת־יוַּ֥מת ַהֹנֵּ֖אף ְוַהֹנָּֽאֶפתְ :ו ִ ֗אישׁ ֲאֶ֤שׁר ִיְשַׁכּ֙ב ֶאת־ֵ֣אֶשׁת ָא ִ֔ביו ֶע ְר ַ֥ות ָאִ֖ביו
ִגּ ָ֑לּה מוֹת־ ֽיוְּמ֥תוּ ְשׁ ֵניֶ֖הם ְדֵּמיֶ֥הם ָֽבּםְ :ו ִ ֗אישׁ ֲאֶ֤שׁר ִיְשַׁכּ֙ב ֶאת־ַכָּלּ֔תוֹ ֥מוֹת
ֽיוְּמ֖תוּ ְשׁ ֵני ֶ ֑הם ֶ֥תֶּבל ָע֖שׂוּ ְדֵּמיֶ֥הם ָֽבּםְ :ו ִ ֗אישׁ ֲאֶ֨שׁר ִיְשׁ ַ֤כּב ֶאת־ ָזָכ֙ר ִמְשְׁכֵּ֣בי
ִאָ֔שּׁה ֽתּוֵֹעָ֥בה ָע֖שׂוּ ְשׁ ֵני ֶ ֑הם ֥מוֹת יוָּ֖מתוּ ְדֵּמיֶ֥הם ָֽבּםְ :ו ִ ֗אישׁ ֲאֶ֨שׁר ִי ַ֧קּח ֶאת־
את֙וֹ ְוֶאְת ֶ֔הן ְול ֹא־ ִ ֽתְה ֶ֥יה ִזָ֖מּה
שּׁה ְוֶאת־ִאָ֖מּהּ ִזָ֣מּה ִ֑הוא ָבּ ֵ ֞אשׁ ִיְשׂ ְר֤פוּ ֹ
ִא ָ ֛
ְבּֽתוֲֹכ ֶֽכםְ :ו ִ ֗אישׁ ֲאֶ֨שׁר ִיֵ֧תּן ְשָׁכְב֛תּוֹ ִבְּבֵהָ֖מה ֣מוֹת יוּ ָ ֑מת ְוֶאת־ַהְבֵּהָ֖מה
א ָ֔תהּ ְוָֽה ַר ְגָ֥תּ ֶאת־
ה ְל ִרְב ָ֣ﬠה ֹ
ַֽתֲּהֹֽרגוְּ :וִאָ֗שּׁה ֲאֶ֨שׁר ִתּ ְק ַ֤רב ֶאל־ָכּל־ְבֵּהָמ ֙
ָֽהִאָ֖שּׁה ְוֶאת־ַהְבֵּה ָ ֑מה ֥מוֹת יוָּ֖מתוּ ְדֵּמיֶ֥הם ָֽבּםְ :וִ֣אישׁ ֲאֶשׁר־ ִי ַ֣קּח ֶאת־
ֲאֹח֡תוֹ ַבּת־ָאִ֣ביו ֣אוֹ ַבת־ִ֠אpמּוֹ ְו ָר ָ ֨אה ֶאת־ֶע ְר ָו ָ֜תהּ ְו ִ֨היא ִת ְרֶ֤אה ֶאת־ֶע ְר ָות֙וֹ
ֶ֣חֶסד ֔הוּא ְו ֨ ִנְכ ְר֔תוּ ְלֵעי ֵ֖ני ְבּ ֵ֣ני ַע ָ ֑מּם ֶע ְר ַ֧ות ֲאֹח֛תוֹ ִגּ ָ֖לּה ֲﬠוֹ֥נוֹ ִיָֽשּׂאְ ֠ :ו ִpאישׁ
הּ ֶאת־ְמֹק ָ֣רהּ ֶֽהֱﬠ ָ֔רה ְו ִ֕הוא
ֲאֶשׁר־ ִיְשַׁ֨כּב ֶאת־ִאָ֜שּׁה ָדּ ָ֗וה ְו ִג ָ֤לּה ֶאת־ֶע ְר ָוָת ֙
ִגְּלָּ֖תה ֶאת־ְמ֣קוֹר ָדּ ֶ ֑מיָה ְו ִנְכ ְר֥תוּ ְשׁ ֵניֶ֖הם ִמ ֶ֥קּ ֶרב ַעָֽמּםְ :וֶע ְר ַ֨ות ֲא֧חוֹת ִאְמּ ךָ֛ך
ַֽוֲא֥חוֹת ָאִ֖ביךָך ֣ל ֹא ְת ַג ֵ֑לּה ִ֧כּי ֶאת־ְשֵׁא ֛רוֹ ֶֽהֱﬠ ָ֖רה ֲﬠוֹ ָ֥נם ִיָֽשּׂאוְּ :ו ִ ֗אישׁ ֲאֶ֤שׁר
ִיְשַׁכּ֙ב ֶאת־ֹ֣דּ ָד֔תוֹ ֶע ְר ַ֥ות ֹדּ ֖דוֹ ִגּ ָ֑לּה ֶחְטָ֥אם ִיָ֖שּׂאוּ ֲﬠ ִרי ִ֥רים ָיֻֽמתוְּ :ו ִ ֗אישׁ ֲאֶ֥שׁר
ִי ַ֛קּח ֶאת־ֵ֥אֶשׁת ָאִ֖חיו ִנ ָ֣דּה ִ֑הוא ֶע ְר ַ֥ות ָאִ֛חיו ִגּ ָ֖לּה ֲﬠ ִרי ִ֥רים ִֽיְה ֽיוּ :וְּשַׁמ ְר ֶ ֤תּם
ם ָה ָ ֔א ֶרץ
א ָ ֑תם ְו ֽל ֹא־ָת ִ֤קיא ֶאְתֶכ ֙
ֶאת־ָכּל־ֻחֹקַּת֙י ְוֶאת־ָכּל־ִמְשָׁפַּ֔טי ַֽוֲﬠִשׂיֶ֖תם ֹ
ֲאֶ֨שׁר ֲא ֜ ִני ֵמִ֥ביא ֶאְת ֶ֛כם ָ֖שָׁמּה ָלֶ֥שֶׁבת ָֽבּהְּ :ו ֤ל ֹא ֵֽתְלכ֙וּ ְבֻּחֹ֣קּת ַה ֔גּוֹי ֲאֶשׁר־
אַ֣מר ָלֶ֗כם ַאֶתּ֘ם
ה ָע֔שׂוּ ָֽוָא ֻ֖קץ ָֽבּםָֽ :ו ֹ
ֲא ִ֥ני ְמַשׁ ֵ֖לּ ַח ִמְפּ ֵני ֶ֑כם ִ֤כּי ֶאת־ָכּל־ ֵ ֨אֶלּ ֙
א ָ֔תהּ ֶ ֛א ֶרץ ָז ַ֥בת ָח ָ֖לב וּ ְד ָ֑בשׁ
ם ָל ֶ֣רֶשׁת ֹ
ם ַֽוֲאִ֞ני ֶאְתּ ֶ֤נָנּה ָלֶכ ֙
ִ ֽתּי ְר֣שׁוּ ֶאת־ַא ְדָמָת ֒
ֲא ִנ֙י ְיה ָ֣וֹה ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם ֲאֶשׁר־ִהְב ַ֥דְּלִתּי ֶאְת ֶ֖כם ִמן־ָֽהַע ִ ֽמּיםְ :וִהְב ַדְּל ֶ֞תּם ֵבּין־
הר ְו ֽל ֹא־ְתַשְׁקּ֨צוּ ֶאת־
ה ַלְטֵּמ ָ ֔אה וֵּבין־ָה֥עוֹף ַהָטֵּ֖מא ַלָטּ ֑ ֹ
ה ָר ֙
ַהְבֵּהָ֤מה ַהְטּ ֹ
שֵׁתיֶ֜כם ַבְּבֵּהָ֣מה וָּב֗עוֹף וְּבֹכל ֙ ֲאֶ֣שׁר ִתּ ְרֹ֣משׂ ָֽהֲא ָדָ֔מה ֲאֶשׁר־ִהְב ַ֥דְּלִתּי
ַנְפ ֽ ֹ
ָל ֶ֖כם ְלַטֵֽמּאִ :וְה ִ֤ייֶתם ִל֙י ְקדִ֔שׁים ִ֥כּי ָק ֖דוֹשׁ ֲא ִ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ָֽוַאְב ִ֥דּל ֶאְת ֶ֛כם ִמן־

ָֽהַעִ֖מּים ִלְה ֥יוֹת ִ ֽליְ :וִ֣אישׁ ֽאוֹ־ִאָ֗שּׁה ִכּי־ ִֽיְה ֶ֨יה ָבֶ֥הם ֛אוֹב ֥אוֹ ִי ְדֹּע ִ֖ני ֣מוֹת
ה ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ֱאֹ֥מר ֶאל־
אָ֖תם ְדֵּמיֶ֥הם ָֽבּםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
יוּ ָ ֑מתוּ ָבּ ֶ ֛אֶבן ִי ְר ְגּ֥מוּ ֹ
ַהֹֽכֲּה ִ֖נים ְבּ ֵ֣ני ַֽאֲהֹ֑רן ְוָֽאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵל ֶ֔הם ְל ֶ֥נֶפשׁ ֽל ֹא־ ִיַטָּ֖מּא ְבַּעָֽמּיוִ֚ :כּי ִאם־ִלְשֵׁא֔רוֹ
ה
ַהָקֹּ֖רב ֵא ָ֑ליו ְלִא֣מּוֹ וְּלָא ִ֔ביו ְוִלְב֥נוֹ וְּלִב֖תּוֹ וְּלָא ִ ֽחיוְ :ו ַֽלֲאֹח֤תוֹ ַהְבּתוָּל ֙
ַהְקּרוָֹ֣בה ֵאָ֔ליו ֲאֶ֥שׁר ל ֹא־ָֽה ְיָ֖תה ְלִ֑אישׁ ָ֖להּ ִיַטָּֽמּא֥ :ל ֹא ִיַטָּ֖מּא ַ֣בַּעל ְבַּע ָ ֑מּיו
ה ְבּר ֹאָ֔שׁם וְּפַ֥את ְז ָק ָ֖נם ֣ל ֹא ְי ַג ֵ֑לּחוּ
ְלֵ֖הַחֽלּוֹֽ :ל ֹא־ ִיְק ְר ֻ֤חה ] ִיְק ְר֤חוּ[ ָק ְרָח ֙
וּ ִ֨בְבָשׂ ָ֔רם ֥ל ֹא ִיְשׂ ְר֖טוּ ָשׂ ָֽרֶטתְ :קדִ֤שׁים ִֽיְהי֙וּ ֵלאֹ֣לֵהי ֶ֔הם ְו ֣ל ֹא ְיַחְלּ֔לוּ ֵ֖שׁם
ה ָ֜וה ֶ֧לֶחם ֱאֹֽלֵהי ֶ ֛הם ֵ֥הם ַמְק ִריִ֖בם ְוָ֥היוּ ֹֽק ֶדשִׁ :אָ֨שּׁה
ֱאֹֽלֵהי ֶ ֑הם ִכּי֩ ֶאת־ִאֵ֨שּׁי ְי ֹ
שּׁה ְגּרוָּ֥שׁה ֵֽמִאיָ֖שׁהּ ֣ל ֹא ִי ָ֑קּחוּ ִ ֽכּי־ָקֹ֥דשׁ ֖הוּא
ה ֣ל ֹא ִי ָ ֔קּחוּ ְוִא ָ ֛
ֹז ָ֤נה ַֽוֲחָלָל ֙
שׁ ִֽיְה ֶיה־ָ֔לּךְך ִ֣כּי
ֵֽלאֹלָֽהיוְ :ו ִ ֨ק ַדְּשׁ֔תּוֹ ִ ֽכּי־ֶאת־ ֶ֥לֶחם ֱאֹלֶ֖היךָך ֣הוּא ַמ ְק ִ֑ריב ָקד ֙
ה ִ֣היא
ת ִ֣אישׁ ֹכּ ֵ֔הן ִ֥כּי ֵתֵ֖חל ִל ְז ֑נוֹת ֶאת־ָא ִ֨בי ָ ֙
ָק֔דוֹשׁ ֲא ִ֥ני ְיה ָ֖וֹה ְמַק ִדְּשׁ ֶֽכם :וַּב ֙
ְמַחֶ֔לֶּלת ָבֵּ֖אשׁ ִתָּשּׂ ֵֽרףְ :וַהֹכֵּה֩ן ַה ָגּ֨דוֹל ֵֽמֶאָ֜חיו ֲֽאֶשׁר־יוַּ֥צק ַעל־ר ֹא֣שׁוֹ ׀ ֶ֤שֶׁמן
ה וִּמ ֵ֣לּא ֶאת־ ָי֔דוֹ ִלְלֹ֖בּשׁ ֶאת־ַהְבּ ָג ִ֑דים ֶאת־ר ֹאשׁ֙וֹ ֣ל ֹא ִיְפ ָ֔רע וְּב ָג ָ֖דיו
ַהִמְּשָׁח ֙
שׁת ֵ֖מת ֣ל ֹא ָי ֑ב ֹא ְלָאִ֥ביו וְּלִא֖מּוֹ ֥ל ֹא ִיַטָּֽמּא :וִּמן־
֥ל ֹא ִיְפֹֽרםְ :ו ַ֛ﬠל ָכּל־ ַנְפ ֥ ֹ
ַהִמְּק ָדּ ֙
שׁ ֣ל ֹא ֵיֵ֔צא ְו ֣ל ֹא ְיַחֵ֔לּל ֵ֖את ִמְק ַ֣דּשׁ ֱאֹל ָ ֑היו ִ֡כּי ֠ ֵנ ֶזר ֶ֣שֶׁמן ִמְשַׁ֧חת ֱאֹל ָ ֛היו
ה ַֽוֲחָל ָ֣לה ֹז ֔ ָנה
ָע ָ֖ליו ֲא ִ֥ני ְיה ָֽוֹהְ :ו֕הוּא ִאָ֥שּׁה ִבְבתוּ ֶ֖ליָה ִי ָֽקּחַ :אְלָמ ָ֤נה וּ ְגרוָּשׁ ֙
ֶאת־ֵ֖אֶלּה ֣ל ֹא ִי ָ֑קּח ִ֛כּי ִאם־ְבּתוּ ָ֥לה ֵֽמַעָ֖מּיו ִי ַ֥קּח ִאָֽשּׁהְ :ו ֽל ֹא־ ְיַח ֵ֥לּל ַז ְר֖עוֹ
ְבַּע ָ ֑מּיו ִ֛כּי ֲא ִ֥ני ְיה ָ֖וֹה ְמַק ְדּֽשׁוַֹ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ :דֵּ֥בּר ֶֽאל־
ַֽאֲהֹ֖רן ֵלאֹ֑מר ִ֣אישׁ ִ ֽמ ַזּ ְרֲﬠ֞ךָך ְלֹֽדֹר ָ֗תם ֲאֶ֨שׁר ִיְה ֶ֥יה ב֙וֹ ֔מוּם ֣ל ֹא ִיְק ַ֔רב ְלַה ְק ִ֖ריב
ֶ֥לֶחם ֱאֹלָֽהיוִ֥ :כּי ָכל־ִ֛אישׁ ֲאֶשׁר־֥בּוֹ ֖מוּם ֣ל ֹא ִי ְק ָ֑רב ִ֤אישׁ ִע ֵוּ֙ר ֣אוֹ ִפֵ֔סּ ַח ֥אוֹ
ָח ֻ֖רם ֥אוֹ ָשׂ ֽרוּ ַע֣ :אוֹ ִ ֔אישׁ ֲאֶשׁר־ ִֽיְה ֶ֥יה ֖בוֹ ֶ֣שֶׁבר ָ֑ר ֶגל ֖אוֹ ֶ֥שֶׁבר ָֽידֽ :אוֹ־ ִגֵ֣בּן
אוֹ־ ַ֔דק ֖אוֹ ְתַּב ֻ֣לּל ְבֵּעי ֑נוֹ ֤אוֹ ָג ָר֙ב ֣אוֹ ַיֶ֔לֶּפת ֖אוֹ ְמ ֥רוֹ ַח ָֽאֶשׁךְךָ :כּל־ ִ ֞אישׁ ֲאֶשׁר־
֣בּוֹ ֗מוּם ִמ ֶ֨זּ ַר֙ע ַֽאֲהֹ֣רן ַהֹכּ ֵ֔הן ֣ל ֹא ִי ַ֔גּשׁ ְלַה ְק ִ֖ריב ֶאת־ִאֵ֣שּׁי ְיה ָוֹ֑ה ֣מוּם ֔בּוֹ ֵ֚את
ֶ֣לֶחם ֱאֹל ָ֔היו ֥ל ֹא ִי ַ֖גּשׁ ְלַה ְק ִֽריבֶ֣ :לֶחם ֱאֹל ָ֔היו ִמָקּ ְדֵ֖שׁי ַהֳקּ ָדִ֑שׁים וִּמן־
ַהֳקּ ָדִ֖שׁים י ֹא ֵֽכלַ֣ :אךְך ֶאל־ַהָפֹּ֜רֶכת ֣ל ֹא ָי ֗ב ֹא ְוֶאל־ַהִמּ ְז ֵ֛בּ ַח ֥ל ֹא ִי ַ֖גּשׁ ִכּי־֣מוּם
֑בּוֹ ְו ֤ל ֹא ְיַחֵלּל ֙ ֶאת־ִמְק ָדַּ֔שׁי ִ֛כּי ֲא ִ֥ני ְיה ָ֖וֹה ְמַק ְדָּֽשׁםַ :ו ְי ַדֵ֣בּר ֹמֶ֔שׁה ֶֽאל־ַֽאֲהֹ֖רן

ְוֶאל־ָבּ ָ֑ניו ְוֶֽאל־ָכּל־ְבּ ֵ֖ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ :דּ ֵ֨בּר ֶֽאל־
ַֽאֲהֹ֜רן ְוֶאל־ָבּ ֗ ָניו ְו ִי ָֽנּ ְזר֙וּ ִמָקּ ְדֵ֣שׁי ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְו ֥ל ֹא ְיַחְלּ֖לוּ ֶאת־ֵ֣שׁם ָק ְדִ֑שׁי
ֲאֶ֨שׁר ֵ֧הם ַמְק ִדִּ֛שׁים ִ֖לי ֲא ִ֥ני ְיה ָֽוֹהֱ :אֹ֣מר ֲאֵל ֶ֗הם ְלֹדֹ֨רֵתיֶ֜כם ָכּל־ִ֣אישׁ ׀ ֲאֶשׁר־
ה ָ֔וה
ם ֲאֶ֨שׁר ַיְק ִ֤דּישׁוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַֽלי ֹ
ִי ְק ַ֣רב ִמָכּל־ ַֽז ְרֲﬠֶ֗כם ֶאל־ַהֳקּ ָדִשׁי ֙
ְוֻטְמָא֖תוֹ ָע ָ֑ליו ְו ִנְכ ְר ָ֞תה ַה ֶ֧נֶּפשׁ ַהִ֛הוא ִמְלָּפ ַ֖ני ֲא ִ֥ני ְיה ָֽוֹהִ֣ :אישׁ ִ ֞אישׁ ִמ ֶ֣זּ ַרע
ם ֣ל ֹא י ֹאַ֔כל ַ֖ﬠד ֲאֶ֣שׁר ִיְט ָ ֑הר ְוַהֹנּ ֵ֨ג ַ֙ע ְבָּכל־
ַֽאֲהֹ֗רן ְו֤הוּא ָצ֨רוּ ַ֙ע ֣אוֹ ָ֔זב ַבֳּקּ ָדִשׁי ֙
שׁ ֲאֶ֣שׁר ִי ַ֔גּע
ְטֵמא־ ֔ ֶנֶפשׁ ֣אוֹ ִ ֔אישׁ ֲאֶשׁר־ֵתֵּ֥צא ִמֶ֖מּנּוּ ִשְׁכַבת־ ָֽז ַרע :אוֹ־ִאי ֙
ם ֲאֶ֣שׁר ִיְטָמא־֔לוֹ ְלֹ֖כל ֻטְמָאֽתוֶֹ֚ :נֶפשׁ
ְבָּכל־ֶ֖שׁ ֶרץ ֲאֶ֣שׁר ִיְטָמא־֑לוֹ ֤אוֹ ְבָא ָד ֙
ֲאֶ֣שׁר ִ ֽתּ ַֽגּע־֔בּוֹ ְוָֽטְמָ֖אה ַעד־ָה ָ֑ﬠ ֶרב ְו ֤ל ֹא י ֹאַכל ֙ ִמן־ַהֳקּ ָדִ֔שׁים ִ֛כּי ִאם־ ָרַ֥חץ
ְבָּשׂ ֖רוֹ ַבָּֽמּ ִים :וָּ֥בא ַהֶ֖שֶּׁמשׁ ְוָט ֵ ֑הר ְוַאַח֙ר י ֹא ַ֣כל ִמן־ַהֳקּ ָדִ֔שׁים ִ֥כּי ַלְח֖מוֹ ֽהוּא:
ְנֵב ָ֧לה וְּט ֵר ָ֛פה ֥ל ֹא י ֹא ַ֖כל ְלָטְמָאה־ ָ֑בהּ ֲא ִ֖ני ְיה ָֽוֹהְ :וָֽשְׁמ ֣רוּ ֶאת־ִמְשַׁמ ְר ִ֗תּי
ְו ֽל ֹא־ ִיְשׂ֤אוּ ָעָלי֙ו ֵ֔חְטא וֵּ֥מתוּ ֖בוֹ ִ֣כּי ְיַחְלּ ֻ֑להוּ ֲא ִ֥ני ְיה ָ֖וֹה ְמַק ְדָּֽשׁםְ :וָכל־ ָ֖ז ר
שׁ
ל ֹא־ ֣י ֹאַכל ֹ֑ק ֶדשׁ תּוַֹ֥שׁב ֹכּ ֵ ֛הן ְוָשִׂ֖כיר ל ֹא־ ֥י ֹאַכל ֹֽק ֶדשְׁ :וֹכ ֵ֗הן ִ ֽכּי־ ִי ְק ֶ֥נה ֨ ֶנֶפ ֙
ִק ְנ ַ֣י ן ַכְּס֔פּוֹ ֖הוּא ֣י ֹאַכל ֑בּוֹ ִויִ֣ליד ֵבּי֔תוֹ ֵ֖הם ֽי ֹאְכ֥לוּ ְבַלְחֽמוֹ :וּ ַ֨בת־ֹכּ ֵ֔הן ִ֥כּי
ִ ֽתְה ֶ֖יה ְלִ֣אישׁ ָ֑ז ר ִ֕הוא ִבְּתרוַּ֥מת ַהֳקּ ָדִ֖שׁים ֥ל ֹא ת ֹא ֵֽכל :וַּבת־ֹכֵּה֩ן ִ֨כּי ִ ֽתְה ֶ֜יה
ה ִכּ ְנעוּ ֶ֔ריָה ִמ ֶ֥לֶּחם ָאִ֖ביָה
הּ ְוָשָׁ֞בה ֶאל־ ֵ֤בּית ָא ִ֨בי ָ ֙
ַאְלָמ ָ֣נה וּ ְגרוָּ֗שׁה ְו ֶ֘ז ַר֘ע ֵ֣אין ָל ֒
תּ ֹא ֵ֑כל ְוָכל־ ָ֖ז ר ל ֹא־ ֥י ֹאַכל ֽבּוְֹ :ו ִ ֕אישׁ ִ ֽכּי־י ֹא ַ֥כל ֹ֖ק ֶדשׁ ִבְּשׁ ָג ָ֑גה ְו ָי ַ֤סף ֲח ִ ֽמִשׁית֙וֹ
ָעָ֔ליו ְו ָנַ֥תן ַלֹכֵּ֖הן ֶאת־ַהֹֽקּ ֶדשְׁ :ו ֣ל ֹא ְיַחְלּ֔לוּ ֶאת־ָק ְדֵ֖שׁי ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֵ֥את
ם ֲﬠ ֣וֹן ַאְשָׁ֔מה ְבָּאְכ ָ֖לם ֶאת־ָק ְדֵשׁי ֶ ֑הם ִ֛כּי
ֲאֶשׁר־ ָי ִ֖רימוּ ַֽליה ָֽוֹהְ :וִהִ֤שּׂיאוּ אוָֹת ֙
ֲא ִ֥ני ְיה ָ֖וֹה ְמַק ְדָּֽשׁםַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ :דּ ֵ֨בּר ֶֽאל־ַֽאֲהֹ֜רן ְוֶאל־
שׁ ִמ ֵ֨בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל וִּמן־
ָבּ ֗ ָניו ְוֶאל ֙ ָכּל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוָֽאַמ ְרָ֖תּ ֲאֵל ֶ ֑הם ִ֣אישׁ ִאי ֩
ם וְּלָכל־ ִנ ְדבוֹ ָ֔תם ֲאֶשׁר־
ַה ֵ֣גּ ר ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֲאֶ֨שׁר ַי ְק ִ֤ריב ָק ְרָבּנ֙וֹ ְלָכל־ ִנ ְד ֵריֶה ֙
ַי ְק ִ֥ריבוּ ַֽליה ָ֖וֹה ְלֹע ָֽלהֽ ִ :ל ְרֹֽצ ְנ ֶ֑כם ָתִּ֣מים ָזָ֔כר ַבָּבּ ָ ֕קר ַבְּכָּשִׂ֖בים וָּֽבִע ִֽזּיםֹ֛ :כּל
ֲאֶשׁר־֥בּוֹ ֖מוּם ֣ל ֹא ַת ְק ִ֑ריבוּ ִכּי־ ֥ל ֹא ְל ָר֖צוֹן ִיְה ֶ֥יה ָל ֶֽכםְ :ו ִ ֗אישׁ ִ ֽכּי־ ַי ְק ִ֤ריב ֶֽזַבח־
ה ְל ָר֔צוֹן
ה ָ֔וה ְלַפֵלּא־ ֨ ֶנ ֶד֙ר ֣אוֹ ִל ְנ ָד ָ֔בה ַבָּבּ ָ֖קר ֣אוֹ ַב ֑צּ ֹאן ָתִּ֤מים ִֽיְה ֶי ֙
ם ַֽלי ֹ
ְשָׁלִמי ֙
ת ֨אוֹ ָשׁ֜בוּר ֽאוֹ־ָח ֣רוּץ ֽאוֹ־ ַי ֶ֗בֶּלת ֤אוֹ ָג ָר֙ב ֣אוֹ
ָכּל־֖מוּם ֥ל ֹא ִֽיְה ֶיה־ֽבּוַֹ :ע ֶrוּ ֶר ֩

ַיֶ֔לֶּפת ֽל ֹא־ַת ְק ִ֥ריבוּ ֵ֖אֶלּה ַֽליה ָוֹ֑ה ְוִאֶ֗שּׁה ֽל ֹא־ִתְתּ֥נוּ ֵמ ֶ ֛הם ַעל־ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ַֽליה ָֽוֹה:
א֔תוֹ וְּל ֵ֖נ ֶדר ֥ל ֹא ֵֽי ָרֶֽצה :וָּמ֤עוּךְך
ה ַֽתֲּﬠֶ֣שׂה ֹ
ְו֥שׁוֹר ָוֶ֖שׂה ָשׂ ֣רוּ ַע ְוָק֑לוּט ְנ ָדָב ֙
ת ְו ָנ֣תוּק ְוָכ֔רוּת ֥ל ֹא ַת ְק ִ֖ריבוּ ַֽליה ָוֹ֑ה ֽוְּבַא ְרְצ ֶ֖כם ֥ל ֹא ַֽתֲﬠֽשׂוּ :וִּמ ַ֣יּד ֶבּן־
ְוָכתוּ ֙
ם ֣מוּם ָ֔בּם
ֵנָ֗כר ֥ל ֹא ַת ְק ִ֛ריבוּ ֶאת־ ֶ֥לֶחם ֱאֹֽלֵהי ֶ֖כם ִמָכּל־ ֵ ֑אֶלּה ִ֣כּי ָמְשָׁחָ֤תם ָבֶּה ֙
֥ל ֹא ֵֽי ָר֖צוּ ָל ֶֽכםַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמר֣ :שׁוֹר אוֹ־ ֶ֤כֶשׂב אוֹ־ֵע֙ז ִ֣כּי
ִי ָוֵּ֔לד ְוָה ָ֛יה ִשְׁב ַ֥ﬠת ָיִ֖מים ַ֣תַּחת ִא֑מּוֹ וִּמ ֤יּוֹם ַהְשִּׁמי ִנ֙י ָו ָ֔הְלָאה ֵֽי ָרֶ֕צה ְלָק ְרַ֥בּן
א֣תוֹ ְוֶאת־ְבּ ֔נוֹ ֥ל ֹא ִתְשֲׁח֖טוּ ְבּ ֥יוֹם ֶאָֽחדְ :ו ִ ֽכי־
שׂה ֹ
ִאֶ֖שּׁה ַֽליה ָֽוֹהְ :ו֖שׁוֹר אוֹ־ ֶ ֑
א ֵֽיָאֵ֔כל ֽל ֹא־תוִֹ֥תירוּ
ִת ְזְבּ֥חוּ ֶֽזַבח־תּוֹ ָ֖דה ַֽליה ָוֹ֑ה ִ ֽל ְרֹֽצ ְנ ֶ֖כם ִתּ ְזָֽבּחוַּ :בּ ֤יּוֹם ַההוּ ֙
א ָ ֑תם ֲא ִ֖ני ְיה ָֽוֹהְ :ו ֤ל ֹא
ם ִמְצוֹ ַ֔תי ַֽוֲﬠִשׂיֶ֖תם ֹ
ִמֶ֖מּנּוּ ַעד־ֹ֑בֶּקר ֲאִ֖ני ְיה ָֽוֹה :וְּשַׁמ ְרֶתּ ֙
ְתַחְלּל֙וּ ֶאת־ֵ֣שׁם ָק ְדִ֔שׁי ְו ֨ ִנְק ַדְּשׁ ִ֔תּי ְבּ֖תוֹךְך ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֲא ִ֥ני ְיה ָ֖וֹה ְמַק ִדְּשׁ ֶֽכם:
ם ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ִלְה ֥יוֹת ָל ֶ֖כם ֵֽלאֹלִ֑הים ֲא ִ֖ני ְיה ָֽוֹהַ :ו ְי ַדֵ֥בּר
ַהמּוִֹ֤ציא ֶאְתֶכ ֙
ה ָ֔וה
ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ :דֵּ֞בּר ֶאל־ְבּ ֵ֤ני ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְוָֽאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵל ֶ֔הם ֽמוֲֹﬠ ֵ֣די ְי ֹ
אָ֖תם ִמְק ָרֵ֣אי ֹ֑ק ֶדשׁ ֵ֥אֶלּה ֵ֖הם ֽמוֲֹﬠ ָֽדיֵ֣ :שֶׁשׁת ָיִמי֘ם ֵֽתָּעֶ֣שׂה
ֲאֶשׁר־ִתְּק ְר֥אוּ ֹ
ה וַּב ֣יּוֹם ַהְשִּׁביִ֗עי ַשׁ ַ֤בּת ַשָׁבּתוֹ֙ן ִמְק ָרא־ֹ֔ק ֶדשׁ ָכּל־ְמָלא ָ֖כה ֣ל ֹא ַֽתֲﬠ֑שׂוּ
ְמָלאָכ ֒
ה ָ֔וה ִמְק ָרֵ֖אי ֹ֑ק ֶדשׁ ֲאֶשׁר־
ה ָ֔וה ְבֹּ֖כל ֽמוְֹשֹֽׁבֵתי ֶֽכםֵ֚ :אֶלּה ֽמוֲֹﬠ ֵ֣די ְי ֹ
א ַֽלי ֹ
ַשׁ ָ֥בּת ִהו ֙
שׂר ַלֹ֖ח ֶדשׁ ֵ֣בּין
אָ֖תם ְבּֽמוֲֹﬠ ָֽדםַ :בֹּ֣ח ֶדשׁ ָֽה ִרא֗שׁוֹן ְבַּא ְרָבּ ָ֥ﬠה ָע ָ ֛
ִתְּק ְר֥אוּ ֹ
ם ַלֹ֣ח ֶדשׁ ַה ֶ֔זּה ַ֥חג ַהַמּ֖צּוֹת ַֽליה ָוֹ֑ה
ָֽהַע ְר ָ֑בּ ִים ֶ֖פַּסח ַֽליה ָֽוֹה :וַּֽבֲחִמָ֨שּׁה ָעָ֥שׂר יוֹ ֙
ם ָֽה ִרא֔שׁוֹן ִמְק ָרא־ֹ֖ק ֶדשׁ ִיְה ֶ֣יה ָל ֶ֑כם ָכּל־
ִשְׁב ַ֥ﬠת ָיִ֖מים ַמ֥צּוֹת תּ ֹא ֵֽכלוַּ :בּיּוֹ ֙
שּׁה ַֽליה ָ֖וֹה ִשְׁב ַ֣ﬠת ָיִ֑מים ַבּ ֤יּוֹם
ְמ ֶ֥לאֶכת ֲﬠֹב ָ֖דה ֥ל ֹא ַֽתֲﬠֽשׂוְּ :וִהְק ַרְבֶ֥תּם ִא ֶ ֛
ַהְשִּׁביִע֙י ִמְק ָרא־ֹ֔ק ֶדשׁ ָכּל־ְמ ֶ֥לאֶכת ֲﬠֹב ָ֖דה ֥ל ֹא ַֽתֲﬠֽשׂוַּ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־
ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ :דֵּ֞בּר ֶאל־ְבּ ֵ֤ני ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְוָֽאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵל ֶ֔הם ִ ֽכּי־ָתֹ֣באוּ ֶאל־ָה ָ ֗א ֶרץ
ֲאֶ֤שׁר ֲא ִנ֙י ֹנֵ֣תן ָלֶ֔כם וְּקַצ ְרֶ֖תּם ֶאת־ְקִצי ָ֑רהּ ַֽוֲהֵבאֶ֥תם ֶאת־ֹ֛עֶמר ֵראִ֥שׁית
ת
ְק ִ ֽצי ְר ֶ֖כם ֶאל־ַהֹכֵּֽהןְ :וֵה ִ֧ניף ֶאת־ָהֹ֛עֶמר ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָ֖וֹה ִ ֽל ְרֹֽצ ְנ ֶ֑כם ִ ֽמָֽמֳּח ַר ֙
ַהַשּׁ ָ֔בּת ְי ִני ֶ֖פנּוּ ַהֹכֵּֽהןַֽ :וֲﬠִשׂי ֶ֕תם ְבּ ֥יוֹם ֲה ִֽניְפ ֶ֖כם ֶאת־ָהֹ֑עֶמר ֶ֣כֶּבשׂ ָתִּ֧מים ֶבּן־
שֶּׁמן ִאֶ֥שּׁה
ְשׁ ָנ֛תוֹ ְלֹע ָ֖לה ַֽליה ָֽוֹה :וִּמ ְנָחת֩וֹ ְשׁ ֨ ֵני ֶעְשֹׂר ֜ ִנים ֹ֣סֶלת ְבּלוּ ָ֥לה ַב ֶ ֛
ם ְוָקִ֨לי ְוַכ ְרֶ֜מל ֣ל ֹא ֽת ֹאְכ֗לוּ
ַֽליה ָ֖וֹה ֵ֣רי ַח ִניֹ֑ח ַח ְו ִנְסֹ֥כּה ַ֖י ִין ְרִביִ֥ﬠת ַה ִ ֽהיןְ :וֶrלֶח ֩

ם
ם ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֔זּה ַ֚ﬠד ֲהִ֣ביֲאֶ֔כם ֶאת־ָק ְרַ֖בּן ֱאֹֽלֵהי ֶ֑כם ֻח ַ֤קּת עוָֹל ֙
ַעד־ֶ֨עֶצ ֙
ם ֲהִ֣ביֲאֶ֔כם
ם ִמָֽמֳּח ַ֣רת ַהַשּׁ ָ֔בּת ִמיּוֹ ֙
ְלֹדֹ֣רֵתיֶ֔כם ְבֹּ֖כל ֽמְשֹֽׁבֵתי ֶֽכם :וְּסַפ ְר ֶ ֤תּם ָלֶכ ֙
ת
ֶאת־ֹ֖עֶמר ַהְתּנוּ ָ֑פה ֶ֥שַׁבע ַשָׁבּ֖תוֹת ְתִּמיֹ֥מת ִ ֽתְּה ֶֽיי ָנהַ֣ :ﬠד ִמָֽמֳּח ַ֤רת ַהַשָּׁבּ ֙
ַהְשִּׁביִ֔עת ִתְּסְפּ ֖רוּ ֲחִמִ֣שּׁים ֑יוֹם ְוִהְק ַרְב ֶ ֛תּם ִמ ְנָ֥חה ֲח ָדָ֖שׁה ַֽליה ָֽוֹה:
ם ְשׁ ֵ֣ני ֶעְשֹׂר ֔ ִנים ֹ֣סֶלת ִ ֽתְּה ֶ֔יי ָנה
ִמֽמּוְֹשֹׁ֨בֵתיֶ֜כם ָתִּ֣ביאוּ ׀ ֶ֣לֶחם ְתּנוָּ֗פה ְשׁ ַ֨תּ ִי ֙
ָחֵ֖מץ ֵֽתָּא ֶ֑פי ָנה ִבּכּוּ ִ֖רים ַֽליה ָֽוֹהְ :וִהְק ַרְבֶ֣תּם ַעל־ַהֶ֗לֶּחם ִשְׁבַ֨עת ְכָּבִ֤שׂים
ה ָ֔וה
ה ַֽלי ֹ
ם ְבּ ֵ֣ני ָשׁ ֔ ָנה וּ ַ֧פר ֶבּן־ָבּ ָ֛קר ֶאָ֖חד ְוֵאיִ֣לם ְשׁ ָ֑נ ִים ִיְה ֤יוּ ֹעָל ֙
ְתִּמיִמ ֙
וִּמ ְנָחָת ֙
ם ְו ִנְסֵכּי ֶ֔הם ִאֵ֥שּׁה ֵֽרי ַח־ ִניֹ֖ח ַח ַֽליה ָֽוֹהַֽ :וֲﬠִשׂי ֶ ֛תם ְשִׂעיר־ִע ִ֥זּים ֶאָ֖חד
א ָ֡תם ַעל ֩
ְלַח ָ֑טּאת וְּשׁ ֵ֧ני ְכָבִ֛שׂים ְבּ ֵ֥ני ָשׁ ָ֖נה ְל ֶ֥זַבח ְשָׁל ִ ֽמיםְ :וֵה ִ֣ניף ַהֹכֵּ֣הן ׀ ֹ
ה ָ֔וה ַעל־ְשׁ ֵ֖ני ְכָּבִ֑שׂים ֹ֛ק ֶדשׁ ִיְה ֥יוּ ַֽליה ָ֖וֹה ַלֹכֵּֽהן:
ה ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ֶ֨לֶחם ַהִבֻּכּ ִ֤רים ְתּנוָּפ ֙
שׁ ִיְה ֶ֣יה ָלֶ֔כם ָכּל־ְמ ֶ֥לאֶכת ֲﬠֹב ָ֖דה
וְּק ָרא ֶ֞תם ְבּ ֶ֣ﬠֶצם ׀ ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֗זּה ִ ֽמְק ָרא־ֹ֨ק ֶד ֙
֣ל ֹא ַֽתֲﬠ֑שׂוּ ֻח ַ֥קּת עוֹ ָ֛לם ְבָּכל־ֽמוְֹשֹׁ֥בֵתי ֶ֖כם ְלֹדֹֽרֵתי ֶֽכםֽ :וְּבֻקְצ ְרֶ֞כם ֶאת־ְקִ֣ציר
ַא ְרְצֶ֗כם ֽל ֹא־ְתַכֶ֞לּה ְפַּ֤את ָֽשׂ ְד ךָ ֙ך ְבֻּקְצ ֶ֔רךָך ְו ֶ֥לֶקט ְק ִ ֽצי ְר֖ךָך ֣ל ֹא ְתַל ֵ֑קּט ֶֽלָע ִ֤ני ְוַל ֵגּ֙ר
א ָ֔תם ֲא ִ֖ני ְיה ָ֥וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכםַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ :דּ ֵ֛בּר ֶאל־
ַֽתֲּﬠֹ֣זב ֹ
ם ַשָׁבּ֔תוֹן ִזְכ ֥רוֹן
ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵלאֹ֑מר ַבֹּ֨ח ֶדשׁ ַהְשִּׁביִ֜עי ְבֶּאָ֣חד ַלֹ֗ח ֶדשׁ ִיְה ֶ֤יה ָלֶכ ֙
ְתּרוּ ָ֖ﬠה ִמְק ָרא־ֹֽק ֶדשָׁ :כּל־ְמ ֶ֥לאֶכת ֲﬠֹב ָ֖דה ֣ל ֹא ַֽתֲﬠ֑שׂוּ ְוִהְק ַרְבֶ֥תּם ִאֶ֖שּׁה
שׁ ַהְשִּׁביִ֨עי ַה ֶ֜זּה
ַֽליה ָֽוֹהַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמר֡ ַ :אךְך ֶֽבָּע֣שׂוֹר ַלֹrח ֶד ֩
שֵׁתי ֶ֑כם
שׁ ִיְה ֶ֣יה ָלֶ֔כם ְוִע ִנּיֶ֖תם ֶאת־ ַנְפ ֽ ֹ
֧יוֹם ַהִכֻּפּ ִ֣רים ֗הוּא ִ ֽמְק ָרא־ֹ֨ק ֶד ֙
ה ֣ל ֹא ַֽתֲﬠ֔שׂוּ ְבּ ֶ֖ﬠֶצם ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ִ֣כּי ֤יוֹם
ְוִהְק ַרְבֶ֥תּם ִאֶ֖שּׁה ַֽליה ָֽוֹהְ :וָכל־ְמָלאָכ ֙
שׁ ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־
ם ֔הוּא ְלַכ ֵ֣פּר ֲﬠֵליֶ֔כם ִלְפ ֵ֖ני ְיה ָ֥וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכםִ֤ :כּי ָכל־ַה ֨ ֶנֶּפ ֙
ִכֻּפּ ִרי ֙
ה ָכּל־
ְתֻע ֔ ֶנּה ְבּ ֶ֖ﬠֶצם ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ְו ִנְכ ְרָ֖תה ֵֽמַעֶֽמּיָהְ :וָכל־ַה ֗ ֶנֶּפשׁ ֲאֶ֤שׁר ַֽתֲּﬠֶשׂ ֙
ְמָלאָ֔כה ְבּ ֶ֖ﬠֶצם ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ְוַֽהֲאַב ְדִ֛תּי ֶאת־ַה ֶ֥נֶּפשׁ ַהִ֖הוא ִמ ֶ֥קּ ֶרב ַעָֽמּהָּ :כּל־
ם ְלֹדֹ֣רֵתיֶ֔כם ְבֹּ֖כל ֽמְשֹֽׁבֵתי ֶֽכםַ :שׁ ַ֨בּת ַשָׁבּ֥תוֹן
ְמָלא ָ֖כה ֣ל ֹא ַֽתֲﬠ֑שׂוּ ֻח ַ֤קּת עוָֹל ֙
שׁ ָבֶּ֔ע ֶרב ֵמ ֶ֣ﬠ ֶרב ַעד־ֶ֔ע ֶרב
שֵׁתי ֶ֑כם ְבִּתְשׁ ָ֤ﬠה ַלֹ֨ח ֶד ֙
א ָלֶ֔כם ְוִע ִנּיֶ֖תם ֶאת־ ַנְפ ֽ ֹ
הוּ ֙
ִתְּשְׁבּ֖תוּ ַֽשַׁבְּתּ ֶֽכםַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ :דּ ֵ֛בּר ֶאל־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ֵלאֹ֑מר ַֽבֲּחִמָ֨שּׁה ָעָ֜שׂר ֗יוֹם ַלֹ֤ח ֶדשׁ ַהְשִּׁביִע֙י ַה ֶ֔זּה ַ֧חג ַהֻסּ֛כּוֹת ִשְׁב ַ֥ﬠת ָיִ֖מים

ַֽליה ָֽוֹהַ :בּ ֥יּוֹם ָֽה ִרא֖שׁוֹן ִמְק ָרא־ֹ֑ק ֶדשׁ ָכּל־ְמ ֶ֥לאֶכת ֲﬠֹב ָ֖דה ֥ל ֹא ַֽתֲﬠֽשׂוִּ :שְׁב ַ֣ﬠת
שׁ ִיְה ֶ֨יה ָלֶ֜כם
ָיִ֔מים ַתּ ְק ִ֥ריבוּ ִאֶ֖שּׁה ַֽליה ָוֹ֑ה ַבּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁמי ֡ ִני ִמְק ָרא־ֹrק ֶד ֩
ה ֲﬠֶ֣צ ֶרת ִ֔הוא ָכּל־ְמ ֶ֥לאֶכת ֲﬠֹב ָ֖דה ֥ל ֹא ַֽתֲﬠֽשׂוֵּ֚ :אֶלּה
ְוִהְק ַרְב ֶ֨תּם ִאֶ֤שּׁה ַֽליה ָוֹ ֙
ֽמוֲֹﬠ ֵ֣די ְי ֹ
ה ָ֗וה ֹע ָ֧לה
אָ֖תם ִמְק ָרֵ֣אי ֹ֑ק ֶדשׁ ְלַהְק ִ֨ריב ִאֶ֜שּׁה ַֽלי ֹ
ה ָ֔וה ֲאֶשׁר־ִתְּק ְר֥אוּ ֹ
תת ְיה ָוֹ֑ה וִּמְלַּ֣בד
וִּמ ְנ ָ֛חה ֶ֥זַבח וּ ְנָסִ֖כים ְדַּבר־ ֥יוֹם ְבּיוֹֽמוִֹ :מְלַּ֖בד ַשְׁבּ ֣ ֹ
ם וִּמְלַּב֙ד ָכּל־ִנ ְדֹ֣בֵתיֶ֔כם ֲאֶ֥שׁר ִתְּתּ ֖נוּ ַֽליה ָֽוֹה:
ַמְתּֽנוֵֹתיֶ֗כם וִּמְלּ ַ֤בד ָכּל־ִנ ְד ֵריֶכ ֙
ם ֶאת־ְתּבוַּ֣את ָה ָ ֔א ֶרץ ָתֹּ֥חגּוּ
ה ָעָ֨שׂר ֜יוֹם ַלֹ֣ח ֶדשׁ ַהְשִּׁביִ֗עי ְבָּאְסְפֶּכ ֙
ַ ֡אךְך ַֽבֲּחִמָשּׁ ֩
ֶאת־ַחג־ ְיה ָ֖וֹה ִשְׁב ַ֣ﬠת ָיִ֑מים ַבּ ֤יּוֹם ָֽה ִראשׁוֹ֙ן ַשָׁבּ֔תוֹן וַּב ֥יּוֹם ַהְשִּׁמי ִ֖ני ַשָׁבּֽתוֹן:
וְּלַקְח ֶ֨תּם ָלֶ֜כם ַבּ ֣יּוֹם ָֽה ִרא֗שׁוֹן ְפּ ִ֨רי ֵ֤ﬠץ ָה ָד֙ר ַכֹּ֣פּת ְתָּמ ִ֔רים ַֽוֲﬠ ַ֥נ ף ֵעץ־ָעֹ֖בת
את֙וֹ ַ֣חג
ְוַע ְרֵבי־ ָ֑נַחל וְּשַׂמְח ֶ֗תּם ִלְפ ֵ֛ני ְיה ָ֥וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶ֖כם ִשְׁב ַ֥ﬠת ָי ִ ֽמיםְ :וַחֹגּ ֶ ֤תם ֹ
ם ְלֹדֹ֣רֵתיֶ֔כם ַבֹּ֥ח ֶדשׁ ַהְשִּׁביִ֖ﬠי ָתֹּ֥חגּוּ
ה ָ֔וה ִשְׁב ַ֥ﬠת ָיִ֖מים ַבָּשּׁ ָ֑נה ֻח ַ֤קּת עוָֹל ֙
ַֽלי ֹ
ֹ
ח ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֵֽיְשׁ֖בוּ ַבֻּסֹּֽכּתְ :לַ֘מַע ֘ן
אֽתוַֹ :בֻּסֹּ֥כּת ֵֽתְּשׁ֖בוּ ִשְׁב ַ֣ﬠת ָיִ֑מים ָכּל־ָֽהֶא ְז ָר ֙
ם ִ֣כּי ַבֻסּ֗כּוֹת הוַֹ֨שְׁבִתּ֙י ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְבּֽהוִֹציִ֥אי אוָֹ֖תם ֵמֶ֣א ֶרץ
ֵֽי ְד֣עוּ ֹדֹֽרֵתיֶכ ֒
ִמְצ ָ֑ר ִים ֲאִ֖ני ְיה ָ֥וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכםַ :ו ְי ַדֵ֣בּר ֹמֶ֔שׁה ֶאת־ֹֽמֲﬠ ֵ֖די ְיה ָוֹ֑ה ֶאל־ְבּ ֵ֖ני ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ַו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ֞ :צו ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְו ִיְק֨חוּ ֵאֶ֜ליךָך ֶ֣שֶׁמן ַ֥ז ִית
אֶהל מוֵֹ֗עד
ָ֛ז ךְך ָכִּ֖תית ַלָמּ֑אוֹר ְלַֽהֲﬠֹ֥לת ֵ֖נ ר ָתּ ִ ֽמידִ :מחוּ֩ץ ְלָפֹ֨רֶכת ָֽהֵע ֻ֜דת ְבּ ֣ ֹ
א֨תוֹ ַֽאֲהֹ֜רן ֵמ ֶ֧ﬠ ֶרב ַעד־ֹ֛בֶּקר ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָ֖וֹה ָתִּ֑מיד ֻח ַ֥קּת עוֹ ָ֖לם ְלֹדֹֽרֵתי ֶֽכם:
ַֽיֲﬠֹר ךְ ֩ך ֹ
ה ָ֔רה ַֽיֲﬠֹ֖רךְך ֶאת־ַה ֵנּ ֑רוֹת ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָ֖וֹה ָתּ ִ ֽמידְ :ו ָֽלַקְחָ֣תּ ֹ֔סֶלת
ַ֚ﬠל ַהְמֹּנ ָ֣רה ַהְטּ ֹ
א ָ֔תהּ ְשֵׁ֥תּים ֶעְשׂ ֵ֖רה ַח֑לּוֹת ְשׁ ֵנ֙י ֶעְשֹׂר ֔ ִנים ִֽיְה ֶ֖יה ַֽהַח ָ֥לּה ָֽהֶאָֽחת:
ְוָֽאִפיָ֣ת ֹ
הר ִלְפ ֵ֥ני
ְוַשְׂמָ֥תּ אוֹ ָ ֛תם ְשַׁ֥תּ ִים ַֽמֲﬠ ָר֖כוֹת ֵ֣שׁשׁ ַֽהַֽמֲּﬠ ָ֑רֶכת ַ֛ﬠל ַהֻשְּׁלָ֥חן ַהָטּ ֖ ֹ
ם ְלַא ְזָכּ ָ֔רה ִאֶ֖שּׁה ַֽליה ָֽוֹה:
ְיה ָֽוֹהְ :ו ָֽנַתָ֥תּ ַעל־ַֽהַֽמֲּﬠ ֶ֖רֶכת ְלֹב ָ֣נה ַז ָ֑כּה ְוָֽה ְי ָ ֤תה ַלֶ֨לֶּח ֙
ְבּ ֨יוֹם ַהַשּׁ ָ֜בּת ְבּ ֣יוֹם ַהַשּׁ ָ֗בּת ַֽיַע ְר ֶ֛כנּוּ ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָ֖וֹה ָתִּ֑מיד ֵמֵ֥את ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל
שׁ ָֽק ָדִ֨שׁים
ה ְלַֽאֲהֹ֣רן וְּלָב ֔ ָניו ַֽוֲאָכ ֻ֖להוּ ְבָּמ֣קוֹם ָק ֑דשׁ ִ֡כּי ֹrק ֶד ֩
ְבּ ִ֥רית עוֹ ָֽלםְ :וָֽה ְיָת ֙
א ֶבּן־ִ֣אישׁ
א ֶבּן־ִאָ֣שּׁה ִיְשׂ ְרֵאִ֔לית ְוהוּ ֙
֥הוּא ֛לוֹ ֵֽמִאֵ֥שּׁי ְיה ָ֖וֹה ָחק־עוֹ ָֽלםַ :ו ֵיֵּצ ֙
ִמְצ ִ֔רי ְבּ֖תוֹךְך ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ִיּ ָנּצ֙וּ ַֽבַּֽמֲּח ֔ ֶנה ֶ֚בּן ַה ִיְּשׂ ְרֵאִ֔לית ְוִ֖אישׁ ַה ִיְּשׂ ְרֵא ִ ֽלי:
שׁה ְוֵ֥שׁם
א֖תוֹ ֶאל־ֹמ ֶ ֑
ם ַו ְיַקֵ֔לּל ַו ָיִּ֥ביאוּ ֹ
֠ ַו ִיֹּpקּב ֶבּן־ָֽהִאָ֨שּׁה ַה ִיְּשׂ ְרֵא ִ֤לית ֶאת־ַהֵשּׁ ֙

ִא֛מּוֹ ְשֹׁלִ֥מית ַבּת־ ִדְּב ִ֖רי ְלַמֵטּה־ ָֽדןַ :ו ַיּ ִנּיֻ֖חהוּ ַבִּמְּשׁ ָ ֑מר ִלְפ ֥רשׁ ָלֶ֖הם ַעל־ִ֥פּי
ְיה ָֽוֹהַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמר :הוֵֹ֣צא ֶאת־ַֽהְמַקֵ֗לּל ֶאל־ִמחוּ֙ץ ַֽלַֽמֲּח ֔ ֶנה
א֖תוֹ ָכּל־ָֽהֵע ָֽדהְ :וֶאל־
שְּׁמִ֛ﬠים ֶאת־ ְי ֵדיֶ֖הם ַעל־ר ֹא֑שׁוֹ ְו ָֽר ְג֥מוּ ֹ
ְוָסְמ֧כוּ ָכל־ַה ֽ ֹ
ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְתּ ַדֵ֣בּר ֵלאֹ֑מר ִ֥אישׁ ִ֛אישׁ ִ ֽכּי־ ְיַק ֵ֥לּל ֱאֹלָ֖היו ְו ָנָ֥שׂא ֶחְטֽאוְֹ :וֹנ ֵ֤קב
ה ֣מוֹת יוָּ֔מת ָר֥גוֹם ִי ְר ְגּמוּ־֖בוֹ ָכּל־ָֽהֵע ָ֑דה ַכּ ֵגּ֙ר ָֽכֶּא ְז ָ֔רח ְבּ ָנְקבוֹ־ֵ֖שׁם
ֵשׁם־ ְיה ָוֹ ֙
יוָּֽמתְ :ו ִ ֕אישׁ ִ֥כּי ַי ֶ֖כּה ָכּל־ ֶ֣נֶפשׁ ָא ָ֑דם ֖מוֹת יוָּֽמת :וַּמ ֵ֥כּה ֶֽנֶפשׁ־ְבֵּהָ֖מה ְיַשְׁלּ ֶ ֑מ ָנּה
ֶ֖נֶפשׁ ַ֥תַּחת ָֽנֶפשְׁ :ו ִ ֕אישׁ ִ ֽכּי־ ִיֵ֥תּן ֖מוּם ַֽבֲּﬠִמי֑תוֹ ַֽכֲּאֶ֣שׁר ָעָ֔שׂה ֵ֖כּן ֵי ָ֥ﬠֶשׂה ֽלּוֹ:
ם ָֽבָּא ָ֔דם ֵ֖כּן
שׁן ַֽכֲּאֶ֨שׁר ִיֵ֥תּן מוּ ֙
ֶ֚שֶׁבר ַ֣תַּחת ֶ֔שֶׁבר ַ֚ﬠ ִין ַ֣תַּחת ַ֔ע ִין ֵ֖שׁן ַ֣תַּחת ֵ ֑
ִי ָ֥נֶּתן ֽבּוֹ :וַּמ ֵ֥כּה ְבֵהָ֖מה ְיַשְׁלּ ֶ ֑מ ָנּה וַּמ ֵ֥כּה ָא ָ֖דם יוָּֽמתִ :מְשׁ ַ֤פּט ֶאָח֙ד ִיְה ֶ֣יה ָלֶ֔כם
ַכּ ֵ֥גּ ר ָֽכֶּא ְז ָ֖רח ִֽיְה ֶ֑יה ִ֛כּי ֲא ִ֥ני ְיה ָ֖וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכםַ :ו ְי ַדֵ֣בּר ֹמֶשׁ֘ה ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵאל ֒
א֖תוֹ ָ ֑אֶבן וְּב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֣אל
ַויּוִֹ֣ציאוּ ֶאת־ַֽהְמַקֵ֗לּל ֶאל־ִמחוּ֙ץ ַֽלַֽמֲּח ֔ ֶנה ַו ִיּ ְר ְגּ֥מוּ ֹ
ה ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ְבַּ֥הר ִסי ַ֖ני ֵלאֹֽמר:
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ֹמֶֽשׁהַ :ו ְי ַד ֵ֤בּר ְיה ָוֹ ֙
ָע֔שׂוּ ַֽכֲּא ֶ ֛
ַדֵּ֞בּר ֶאל־ְבּ ֵ֤ני ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְוָֽאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵל ֶ֔הם ִ֤כּי ָתֹ֨בא֙וּ ֶאל־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ֲא ִ֖ני ֹנֵ֣תן
ם ִתּ ְז ַ֣רע ָשׂ ֶ֔דךָך ְוֵ֥שׁשׁ ָשׁ ִ֖נים
ָל ֶ֑כם ְוָֽשְׁבָ֣תה ָה ָ ֔א ֶרץ ַשָׁ֖בּת ַֽליה ָֽוֹהֵ֤ :שׁשׁ ָשׁ ִני ֙
ִתּ ְזֹ֣מר ַכּ ְר ֶ ֑מךָך ְוָֽאַסְפָ֖תּ ֶאת־ְתּֽבוָּאָֽתהּ :וַּבָשּׁ ָ֣נה ַהְשִּׁביִ֗עת ַשׁ ַ֤בּת ַשָׁבּתוֹ֙ן ִיְה ֶ֣יה
ָל ָ ֔א ֶרץ ַשָׁ֖בּת ַֽליה ָוֹ֑ה ָֽשׂ ְד ךָ ֙ך ֣ל ֹא ִת ְז ָ֔רע ְוַכ ְרְמ֖ךָך ֥ל ֹא ִת ְזֹֽמרֵ֣ :את ְס ִ֤פי ַח ְק ִ ֽצי ְר ךָ ֙ך
֣ל ֹא ִתְק֔צוֹר ְוֶאת־ִע ְנֵּ֥בי ְנ ִזי ֶ֖רךָך ֣ל ֹא ִתְבֹ֑צר ְשׁ ַ֥נת ַשָׁבּ֖תוֹן ִיְה ֶ֥יה ָלָֽא ֶרץְֽ֠ :וָֽה ְיָpתה
ם ְלָאְכָ֔לה ְל֖ךָך וְּלַעְב ְדּ ךָ֣ך ְו ַֽלֲאָמ ֶ ֑תךָך ְוִלְשׂ ִ ֽכי ְר ךָ ֙ך וְּלתוָֹ֣שְׁב֔ךָך
ַשׁ ַ֨בּת ָהָ֤א ֶרץ ָלֶכ ֙
ַה ָגּ ִ֖רים ִעָֽמּךְךְ :ו ִ ֽלְבֶהְמְתּ֔ךָך ְו ַֽלַח ָ֖יּה ֲאֶ֣שׁר ְבַּא ְר ֶ֑צךָך ִתְּה ֶ֥יה ָכל־ְתּֽבוָּאָ֖תהּ ֶֽלֱאֹֽכל:
תת ָשׁ ֔ ִנים ֶ֥שַׁבע ָשׁ ִ֖נים ֶ֣שַׁבע ְפָּעִ֑מים ְוָה ֣יוּ ְל֗ךָך ְיֵמ֙י ֶ֚שַׁבע
ְוָֽסַפ ְרָ֣תּ ְל֗ךָך ֶ֚שַׁבע ַשְׁבּ ֣ ֹ
ה ַבֹּ֣ח ֶדשׁ
תת ַהָשִּׁ֔נים ֵ֥תַּשׁע ְוַא ְרָבִּ֖ﬠים ָשׁ ָֽנהְ :וַֽהֲﬠַב ְר ָ֞תּ שׁוֹ ַ֤פר ְתּרוָּע ֙
ַשְׁבּ ֣ ֹ
ם ַהִכֻּפּ ִ֔רים ַֽתֲּﬠִ֥בירוּ שׁוֹ ָ֖פר ְבּ ָֽכל־ַא ְרְצ ֶֽכם:
ַהְשִּׁבִ֔עי ֶֽבָּע֖שׂוֹר ַלֹ֑ח ֶדשׁ ְבּיוֹ ֙
ם ָשׁ ֔ ָנה וְּק ָראֶ֥תם ְדּ ֛רוֹר ָבָּ֖א ֶרץ ְלָכל־ֹֽיְשׁ ֶ֑ביָה
ְוִק ַדְּשׁ ֶ֗תּם ֵ֣את ְשׁ ַ֤נת ַֽהֲחִמִשּׁי ֙
א ִתְּה ֶ֣יה ָלֶ֔כם ְוַשְׁב ֶ֗תּם ִ֚אישׁ ֶאל־ֲאֻח ָזּ֔תוֹ ְוִ֥אישׁ ֶאל־ִמְשַׁפְּח֖תּוֹ
יוֵֹ֥בל ִהו ֙
ָתֻּֽשׁבוּ :יוֵֹ֣בל ִ֗הוא ְשׁ ַ֛נת ַֽהֲחִמִ֥שּׁים ָשׁ ָ֖נה ִתְּה ֶ֣יה ָל ֶ֑כם ֣ל ֹא ִת ְז ָ֔רעוּ ְו ֤ל ֹא ִתְקְצר֙וּ
ֶאת־ְסִפיֶ֔חיָה ְו ֥ל ֹא ִתְבְצ ֖רוּ ֶאת־ ְנ ִז ֶֽריָהִ֚ :כּי יוֵֹ֣בל ִ֔הוא ֹ֖ק ֶדשׁ ִתְּה ֶ֣יה ָל ֶ֑כם ִ֨מן־

ַהָשּׂ ֶ֔דה ֽתּ ֹאְכ֖לוּ ֶאת־ְתּֽבוָּאָֽתהִּ :בְּשׁ ַ֥נת ַהיּוֵֹ֖בל ַה ֑זּ ֹאת ָתֻּ֕שׁבוּ ִ֖אישׁ ֶאל־
ֲאֻח ָזּֽתוְֹ :ו ִ ֽכי־ִתְמְכּ ֤רוּ ִמְמָכּ֙ר ַֽלֲﬠִמי ֶ֔תךָך ֥אוֹ ָקֹ֖נה ִמ ַ֣יּד ֲﬠִמי ֶ ֑תךָך ַאל־תּוֹ ֖נוּ ִ֥אישׁ
ם ַאַ֣חר ַהיּוֹ ֵ֔בל ִתּ ְק ֶ֖נה ֵמֵ֣את ֲﬠִמי ֶ ֑תךָך ְבִּמְס ַ֥פּר ְשׁ ֵֽני־
ֶאת־ָא ִ ֽחיוְ :בִּמְס ַ֤פּר ָשׁ ִני ֙
ה ִמְק ָנ֔תוֹ וְּלִפ֙י ְמֹ֣עט ַהָשּׁ ֔ ִנים
את ִיְמָכּר־ ָֽלךְךְ :לִ֣פי ׀ ֹ֣רב ַהָשּׁ ֗ ִנים ַתּ ְרֶבּ ֙
ְתבוּ ֖ ֹ
את ֥הוּא ֹמ ֵ֖כר ָֽלךְךְ :ו ֤ל ֹא תוֹנ֙וּ ִ֣אישׁ ֶאת־
ַתְּמִ֖ﬠיט ִמְק ָנ֑תוֹ ִ֚כּי ִמְס ַ֣פּר ְתּבוּ ֔ ֹ
ם ֶאת־ֻחֹקּ ַ֔תי ְוֶאת־
ֲﬠִמי֔תוֹ ְו ָי ֵ֖ראָת ֵֽמֱאֹל ֶ ֑היךָך ִ֛כּי ֲא ִ֥ני ְיה ָ֖וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכםַֽ :וֲﬠִשׂיֶת ֙
א ָ ֑תם ִֽויַשְׁבֶ֥תּם ַעל־ָהָ֖א ֶרץ ָלֶֽבַטח] :שני כשהן
ִמְשָׁפַּ֥טי ִתְּשְׁמ ֖רוּ ַֽוֲﬠִשׂיֶ֣תם ֹ
שַׂבע ִֽויַשְׁבֶ֥תּם ָלֶ֖בַטח ָע ֶֽליָהְ :וִ֣כי
מחוברין[ ְו ָֽנְת ָ֤נה ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ִפּ ְר ָ֔יהּ ַֽוֲאַכְלֶ֖תּם ָל ֑ ֹ
ֽת ֹאְמ֔רוּ ַמה־נּ ֹא ַ֖כל ַבָּשּׁ ָ֣נה ַהְשִּׁביִ֑ﬠת ֵ֚הן ֣ל ֹא ִנ ְז ָ֔רע ְו ֥ל ֹא ֶֽנֱאֹ֖סף ֶאת־ְתּֽבוָּאֵֽתנוּ:
ת ֶאת־ַהְתּבוּ ָ ֔אה ִלְשֹׁ֖לשׁ
ְוִצ ִ֤וּיִתי ֶאת־ִבּ ְרָכִת֙י ָלֶ֔כם ַבָּשּׁ ָ֖נה ַהִשִּׁ֑שּׁית ְוָעָשׂ ֙
שׁן ַ֣ﬠד ׀
ַהָשּׁ ִֽנים :וּ ְז ַרְע ֶ֗תּם ֵ֚את ַהָשּׁ ָ֣נה ַהְשִּׁמי ֔ ִנת ַֽוֲאַכְלֶ֖תּם ִמן־ַהְתּבוָּ֣אה ָי ָ ֑
א ְתּ֣בוָּא ָ֔תהּ ֽתּ ֹאְכ֖לוּ ָיָֽשׁןְ :וָה ָ ֗א ֶרץ ֤ל ֹא ִתָמֵּכ֙ר
ַהָשּׁ ָ֣נה ַהְתִּשׁיִ֗עת ַעד־בּוֹ ֙
ִלְצִמ ֻ֔תת ִכּי־ִ֖לי ָה ָ ֑א ֶרץ ִ ֽכּי־ ֵג ִ֧רים ְוֽתוָֹשִׁ֛בים ַאֶ֖תּם ִעָמּ ִֽדי :וְּבֹ֖כל ֶ֣א ֶרץ ֲאֻח ַזְּת ֶ֑כם
ְגֻּא ָ֖לּה ִתְּתּ֥נוּ ָלָֽא ֶרץֽ ִ :כּי־ ָי֣מוּךְך ָאִ֔חיךָך וָּמ ַ֖כר ֵֽמֲאֻח ָזּ֑תוֹ וּ ָ֤בא ֹֽגֲאל֙וֹ ַהָקֹּ֣רב ֵאָ֔ליו
ְו ָג ַ ֕אל ֵ֖את ִמְמ ַ֥כּר ָא ִ ֽחיוְ :ו ִ ֕אישׁ ִ֛כּי ֥ל ֹא ִֽיְה ֶיה־֖לּוֹ ֹגּ ֵ ֑אל ְוִהִ֣שּׂי ָגה ָי֔דוֹ וָּמָ֖צא ְכּ ֵ֥די
ְגֻאָלּֽתוְֹ :וִחַשּׁ֙ב ֶאת־ְשׁ ֵ֣ני ִמְמָכּ֔רוֹ ְוֵהִשׁי֙ב ֶאת־ָ֣הֹע ֵ֔דף ָלִ֖אישׁ ֲאֶ֣שׁר ָֽמַכר־֑לוֹ
ְוָ֖שׁב ַֽלֲאֻח ָזּֽתוְֹ :ו ִ ֨אם ל ֹא־ָֽמְצ ָ ֜אה ָי֗דוֹ ֵדּ ֘י ָהִ֣שׁיב ל֒וֹ ְוָה ָ֣יה ִמְמָכּ֗רוֹ ְבּ ַי֙ד ַהֹקּ ֶ֣נה
א ַבֹּיּ ֵ֔בל ְוָ֖שׁב ַֽלֲאֻח ָזּֽתוֹ] :שלישי כשהן מחוברין[
א֔תוֹ ַ֖ﬠד ְשׁ ַ֣נת ַהיּוֹ ֵ֑בל ְו ָיָצ ֙
ֹ
תּם ְשׁ ַ֣נת
ה ְגֻּאָלּ֔תוֹ ַעד־ ֖ ֹ
ְו ִ ֗אישׁ ִ ֽכּי־ ִיְמֹ֤כּר ֵבּית־מוַֹשׁ֙ב ִ֣ﬠיר חוָֹ֔מה ְוָֽה ְיָת ֙
ה
ִמְמָכּ ֑רוֹ ָיִ֖מים ִתְּה ֶ֥יה ְגֻאָלּֽתוְֹ :וִ֣אם ֽל ֹא־ ִי ָגּ ֵ ֗אל ַעד־ְמ ֣ל ֹאת ל֘וֹ ָשׁ ָ֣נה ְתִמיָמ ֒
א֖תוֹ ְלֹֽדֹר ָ ֑תיו
֠ ְו ָpקם ַה ַ֨בּ ִית ֲאֶשׁר־ָבִּ֜עיר ֲאֶשׁר־ ֣ל ֹא ]֣לוֹ[ ֹחָ֗מה ַלְצִּמי ֻ ֛תת ַלֹקּ ֶ֥נה ֹ
ה ָס ִ֔ביב ַעל־ְשׂ ֵ֥דה ָהָ֖א ֶרץ
֥ל ֹא ֵיֵ֖צא ַבֹּיֵּֽבל :וָּבֵ֣תּי ַֽהֲחֵצ ִ֗רים ֲאֶ֨שׁר ֵאין־ָלֶ֤הם ֹחָמ ֙
ה ִ ֽתְּה ֶיה־֔לּוֹ וַּבֹיֵּ֖בל ֵיֵֽצאְ :וָע ֵר֙י ַֽהְל ִו ִ֔יּם ָבֵּ֖תּי ָע ֵ֣רי ֲאֻח ָזּ ָ ֑תם ְגֻּא ַ֥לּת
שׁב ְגֻּאָלּ ֙
ֵֽיָח ֵ ֑
עוֹ ָ֖לם ִתְּה ֶ֥יה ַֽלְל ִו ִֽיּםַֽ :וֲאֶ֤שׁר ִי ְגַאל ֙ ִמן־ַֽהְל ִו ִ֔יּם ְו ָיָ֧צא ִמְמַכּר־ ַ֛בּ ִית ְוִ֥ﬠיר ֲאֻח ָזּ֖תוֹ
ַבֹּיּ ֵ֑בל ִ֣כּי ָֽב ֵ֞תּי ָע ֵ֣רי ַֽהְל ִו ִ֗יּם ִ֚הוא ֲאֻח ָזּ ָ֔תם ְבּ֖תוֹךְך ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלֽ :וֲּשׂ ֵ֛דה ִמ ְג ַ֥רשׁ
ָֽﬠ ֵריֶ֖הם ֣ל ֹא ִיָמּ ֵ֑כר ִ ֽכּי־ֲאֻח ַ֥זּת עוֹ ָ֛לם ֖הוּא ָלֶֽהםְ :ו ִ ֽכי־ ָי֣מוּךְך ָאִ֔חיךָך וָּ֥מָטה ָי ֖דוֹ

שׁב ָוַ֖חי ִעָֽמּךְךַ :אל־ִתּ ַ֤קּח ֵֽמִאתּ֙וֹ ֶ֣נֶשׁךְך ְוַת ְר ִ֔בּית
ִע ָ ֑מּךְך ְוֶֽהֱח ַ֣ז ְקָתּ ֔בּוֹ ֵ֧גּ ר ְותוֹ ָ ֛
ְו ָי ֵ֖ראָת ֵֽמֱאֹל ֶ ֑היךָך ְוֵ֥חי ָאִ֖חיךָך ִעָֽמּךְךֶֽ :את־ַכְּסְפּ֔ךָך ֽל ֹא־ִתֵ֥תּן ֖לוֹ ְבּ ֶ֑נֶשׁךְך וְּבַמ ְרִ֖בּית
ה ֱאֹ֣לֵהיֶ֔כם ֲאֶשׁר־הוֵֹ֥צאִתי ֶאְת ֶ֖כם ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים
ֽל ֹא־ִתֵ֥תּן ָאְכ ֶֽלךָךֲ :א ֗ ִני ְיה ָוֹ ֙
ם ֶאת־ֶ֣א ֶרץ ְכּ ֔ ַנַען ִלְה ֥יוֹת ָל ֶ֖כם ֵֽלאֹל ִ ֽהים] :רביעי כשהן מחוברין[
ָל ֵ ֤תת ָלֶכ ֙
ְו ִ ֽכי־ ָי֥מוּךְך ָאִ֛חיךָך ִעָ֖מּךְך ְו ִנְמַכּר־ ָ֑לךְך ל ֹא־ַֽתֲﬠֹ֥בד ֖בּוֹ ֲﬠֹ֥ב ַדת ָֽﬠֶבדְ :כָּשִׂ֥כיר
א ֵֽמִעָ֔מּךְך ֖הוּא וָּב ָ֣ניו
ְכּתוָֹ֖שׁב ִיְה ֶ֣יה ִע ָ ֑מּךְך ַעד־ְשׁ ַ֥נת ַהֹיֵּ֖בל ַֽיֲﬠֹ֥בד ִעָֽמּךְךְ :ו ָיָצ ֙
ִע֑מּוֹ ְוָשׁ֙ב ֶאל־ִמְשַׁפְּח֔תּוֹ ְוֶאל־ֲאֻח ַ֥זּת ֲאֹבָ֖תיו ָיֽשׁוּבֽ ִ :כּי־ֲﬠָב ַ֣די ֵ֔הם ֲאֶשׁר־
אָ֖תם ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ֥ל ֹא ִיָֽמְּכ ֖רוּ ִמְמ ֶ֥כּ ֶרת ָֽﬠֶבדֽ :ל ֹא־ִת ְר ֶ֥דּה ֖בוֹ
הוֵֹ֥צאִתי ֹ
ְבּ ָ֑פ ֶרךְך ְו ָי ֵ֖ראָת ֵֽמֱאֹלֶֽהיךָךְ :וַעְב ְדּ ךָ֥ך ַֽוֲאָמְת֖ךָך ֲאֶ֣שׁר ִֽיְהיוּ־ ָ֑לךְך ֵמֵ֣את ַהגּוֹ ִ֗ים ֲאֶשׁ֙ר
ם
ְסִביֹ֣בֵתיֶ֔כם ֵמֶ֥הם ִתְּק ֖נוּ ֶ֥ﬠֶבד ְוָאָֽמהְ ֠ :ו ַ pגם ִמְבּ ֨ ֵני ַהֽתּוָֹשׁ ִ֜בים ַה ָגּ ִ֤רים ִעָמֶּכ ֙
ם ֲאֶ֣שׁר ִעָמֶּ֔כם ֲאֶ֥שׁר הוִֹ֖לידוּ ְבַּא ְרְצ ֶ֑כם ְוָה ֥יוּ ָל ֶ֖כם
ֵמֶ֣הם ִתְּק ֔נוּ וִּמִמְּשַׁפְּחָתּ ֙
ם ָל ֶ֣רֶשׁת ֲאֻח ָ֔זּה ְלֹע ָ֖לם ָבֶּ֣הם
א ָ֜תם ִלְב ֵני ֶ֤כם ַֽאֲח ֵריֶכ ֙
ַֽלֲאֻח ָֽזּהְ :וִהְת ַֽנַחְל ֶ֨תּם ֹ
ַֽתֲּﬠֹ֑בדוּ וְּב ַ ֨אֵחי ֶ֤כם ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִ֣אישׁ ְבָּאִ֔חיו ֽל ֹא־ִת ְר ֶ֥דּה ֖בוֹ ְבּ ָֽפ ֶרךְךְ :וִ֣כי ַתִ֗שּׂיג
ַ֣יד ֵ֤גּ ר ְותוָֹשׁ֙ב ִעָ֔מּךְך וָּ֥מךְך ָאִ֖חיךָך ִע֑מּוֹ ְו ִנְמַ֗כּר ְל ֵ֤ג ר תּוָֹשׁ֙ב ִעָ֔מּךְך ֥אוֹ ְל ֵ֖ﬠֶקר
ִמְשׁ ַ֥פַּחת ֵֽגּ רַֽ :אֲח ֵ֣רי ִנְמַ֔כּר ְגֻּא ָ֖לּה ִ ֽתְּה ֶיה־֑לּוֹ ֶאָ֥חד ֵֽמֶאָ֖חיו ִי ְגָא ֶֽלנּוּֽ :אוֹ־ֹד֞דוֹ
֤אוֹ ֶבן־ֹדּד֙וֹ ִי ְגָאֶ֔לנּוּ ֽאוֹ־ִמְשֵּׁ֧אר ְבָּשׂ ֛רוֹ ִמִמְּשַׁפְּח֖תּוֹ ִי ְגָא ֶ֑לנּוּ ֽאוֹ־ִהִ֥שּׂי ָגה ָי ֖דוֹ
ת ִהָ֣מְּכרוֹ ֔לוֹ ַ֖ﬠד ְשׁ ַ֣נת ַהֹיּ ֵ֑בל ְוָה ָ֞יה ֶ֤כֶּסף
ְו ִנ ְגָֽאלְ :וִחַשּׁ֙ב ִעם־ֹק ֔ ֵנהוּ ִמְשּׁ ַנ ֙
ִמְמָכּר֙וֹ ְבִּמְס ַ֣פּר ָשִׁ֔נים ִכּיֵ֥מי ָשִׂ֖כיר ִיְה ֶ֥יה ִעֽמּוִֹ :אם־֥עוֹד ַר֖בּוֹת ַבָּשּׁ ִ֑נים ְלִפיֶה֙ן
ָיִ֣שׁיב ְגֻּאָלּ֔תוֹ ִמ ֶ֖כֶּסף ִמְק ָנֽתוְֹ :וִאם־ְמַ֞עט ִנְשַׁ֧אר ַבָּשּׁ ִ֛נים ַעד־ְשׁ ַ֥נת ַהֹיֵּ֖בל
ְוִחַשּׁב־֑לוֹ ְכִּ֣פי ָשׁ ֔ ָניו ָיִ֖שׁיב ֶאת־ ְגֻּאָלּֽתוִֹ :כְּשִׂ֥כיר ָשׁ ָ֛נה ְבָּשׁ ָ֖נה ִיְה ֶ֣יה ִע֑מּוֹ ֽל ֹא־
א ִבְּשׁ ַ֣נת ַהֹיּ ֵ֔בל ֖הוּא וָּב ָ֥ניו
ִי ְר ֶ֥דּנּוּ ְבּ ֶ֖פ ֶרךְך ְלֵעי ֶֽניךָךְ :וִאם־ ֥ל ֹא ִי ָגֵּ֖אל ְבּ ֵ ֑אֶלּה ְו ָיָצ ֙
ִעֽמּוִֹ :כּי־ ִ֤לי ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֲﬠָב ִ֔דים ֲﬠָב ַ֣די ֵ֔הם ֲאֶשׁר־הוֵֹ֥צאִתי אוָֹ֖תם ֵמֶ֣א ֶרץ
ה ֽל ֹא־
ִמְצ ָ֑ר ִים ֲאִ֖ני ְיה ָ֥וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכם :ל ֹא־ַֽתֲﬠ֨שׂוּ ָלֶ֜כם ֱאִליִ֗לם וּ ֶ֤פֶסל וַּמֵצָּב ֙
ָת ִ֣קימוּ ָלֶ֔כם ְוֶ֣אֶבן ַמְשִׂ֗כּית ֤ל ֹא ִתְתּנ֙וּ ְבַּא ְרְצֶ֔כם ְל ִ ֽהְשַֽׁתֲּח ֖וֹת ָע ֶ֑ליָה ִ֛כּי ֲא ִ֥ני
תַ֣תי ִתְּשֹׁ֔מרוּ וִּמְק ָדִּ֖שׁי ִתּי ָ֑ראוּ ֲא ִ֖ני ְיה ָֽוֹהִ :אם־
ְיה ָ֖וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכםֶ :את־ַשְׁבּ ֹ
אָֽתםְ :ו ָֽנַתִ֥תּי ִגְשֵׁמי ֶ֖כם ְבִּע ָ ֑תּם
ְבֻּחֹקַּ֖תי ֵתּ ֵ֑לכוּ ְוֶאת־ִמְצוַֹ֣תי ִתְּשְׁמ֔רוּ ַֽוֲﬠִשׂיֶ֖תם ֹ

שׁ ֶאת־ָבִּ֔ציר
ְו ָֽנְת ָ֤נה ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ְיבוָּ֔להּ ְו ֵ֥ﬠץ ַהָשּׂ ֶ֖דה ִיֵ֥תּן ִפּ ְר ֽיוְֹ :וִהִ֨שּׂיג ָל ֶ֥כם ַ֨דּ ִי ֙
שַׂבע ִֽויַשְׁבֶ֥תּם ָלֶ֖בַטח ְבַּא ְרְצ ֶֽכם:
ם ָל ֔ ֹ
וָּבִ֖ציר ַיִ֣שּׂיג ֶאת־ָ֑ז ַרע ַֽוֲאַכְל ֶ ֤תּם ַלְחְמֶכ ֙
ה ִמן־ָה ָ ֔א ֶרץ
ם ָבּ ָ ֔א ֶרץ וְּשַׁכְבֶ֖תּם ְוֵ֣אין ַֽמֲח ִ֑ריד ְוִהְשַׁבּ ִ֞תּי ַח ָ֤יּה ָרָע ֙
ְו ָֽנַתִ֤תּי ָשׁלוֹ ֙
א ְיֵבי ֶ֑כם ְו ָֽנְפ֥לוּ ִלְפ ֵני ֶ֖כם ֶלָֽח ֶרב:
ְוֶ֖ח ֶרב ל ֹא־ַֽתֲﬠֹ֥בר ְבַּא ְרְצ ֶֽכם :וּ ְר ַדְפֶ֖תּם ֶאת־ ֽ ֹ
א ְיֵבי ֶ֛כם ִלְפ ֵני ֶ֖כם
ה ֵמ ָ ֔אה וֵּמָ֥אה ִמ ֶ֖כּם ְרָבָ֣בה ִי ְרֹ֑דּפוּ ְו ָֽנְפ֧לוּ ֽ ֹ
ְו ָֽר ְד֨פוּ ִמ ֶ֤כּם ֲחִמָשּׁ ֙
ֶלָֽח ֶרב :וָּפ ִ֣ניִתי ֲאֵליֶ֔כם ְוִהְפ ֵריִ֣תי ֶאְתֶ֔כם ְוִה ְרֵבּיִ֖תי ֶאְת ֶ֑כם ַֽוֲה ִֽקיֹמִ֥תי ֶאת־
שׁן ְו ָיָ֕שׁן ִמְפּ ֵ֥ני
ְבּ ִריִ֖תי ִאְתּ ֶֽכם] :חמישי כשהן מחוברין[ ַֽוֲאַכְלֶ֥תּם ָיָ֖שׁן נוֹ ָ ֑
ָח ָ֖דשׁ תּוֹ ִ ֽציאוְּ :ו ָֽנַתִ֥תּי ִמְשָׁכּ ִ֖ני ְבּֽתוֲֹכ ֶ֑כם ְו ֽל ֹא־ִת ְג ַ֥ﬠל ַנְפִ֖שׁי ֶאְת ֶֽכם:
ְוִהְתַהַלְּכִתּ֙י ְבּ֣תוֲֹכֶ֔כם ְוָה ִ֥ייִתי ָל ֶ֖כם ֵֽלאֹלִ֑הים ְוַאֶ֖תּם ִ ֽתְּהיוּ־ִ֥לי ְל ָֽﬠםֲ :א ֞ ִני
ם ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ִמְהֹ֥ית ָלֶ֖הם ֲﬠָב ִ֑דים
ְיה ָ֣וֹה ֱאֹֽלֵהיֶ֗כם ֲאֶ֨שׁר הוֹ ֵ֤צאִתי ֶאְתֶכ ֙
ָֽוֶאְשֹׁבּ֙ר ֹמֹ֣טת ֻעְלֶּ֔כם ָֽואוֹ ֵ֥לךְך ֶאְת ֶ֖כם ֽקוְֹמִמ ֽיּוּתְ :וִאם־ ֥ל ֹא ִתְשְׁמ֖עוּ ִ֑לי ְו ֣ל ֹא
ַֽתֲﬠ֔שׂוּ ֵ֥את ָכּל־ַהִמְּצ ֖וֹת ָהֵֽאֶלּהְ :וִאם־ְבֻּחֹקַּ֣תי ִתְּמ ָ ֔אסוּ ְוִ֥אם ֶאת־ִמְשָׁפַּ֖טי
ת ֶאת־ָכּל־ִמְצוֹ ַ֔תי ְלַהְפ ְר ֶ֖כם ֶאת־ְבּ ִרי ִ ֽתיַ :אף־
ִתּ ְג ַ֣ﬠל ַנְפְשׁ ֶ֑כם ְלִבְלִ֤תּי ֲﬠשׂוֹ ֙
ה ֶאת־ַהַשֶּׁ֣חֶפת ְוֶאת־
ֲא ֞ ִני ֶֽאֱﬠֶשׂה־ ֣זּ ֹאת ָלֶ֗כם ְוִהְפַק ְד ִ֨תּי ֲﬠֵלי ֶ֤כם ֶֽבָּהָל ֙
ק ַֽז ְרֲﬠֶ֔כם ַֽוֲאָכ ֻ֖להוּ
ַהַקּ ַ֔דַּחת ְמַכ֥לּוֹת ֵעי ַ֖נ ִים וְּמ ִדיֹ֣בת ָ֑נֶפשׁ וּ ְז ַרְעֶ֤תּם ָל ִרי ֙
שׂ ְנֵאיֶ֔כם ְו ַנְסֶ֖תּם
ם ֹֽ
א ְיֵבי ֶ֑כם ְו ָר ֤דוּ ָבֶכ ֙
א ְיֵבי ֶֽכםְ :ו ָֽנַתִ֤תּי ָפ ַנ֙י ָבֶּ֔כם ְו ִנ ַגְּפֶ֖תּם ִלְפ ֵ֣ני ֽ ֹ
ֹֽ
ְוֵאין־ֹר ֵ֥דף ֶאְת ֶֽכםְ :ו ִ ֨אם־ַעד־ ֵ ֔אֶלּה ֥ל ֹא ִתְשְׁמ֖עוּ ִ֑לי ְו ָֽיַסְפִתּ֙י ְל ַיְסּ ָ֣רה ֶאְתֶ֔כם
ם ַכַּבּ ְר ֶ֔זל
ֶ֖שַׁבע ַעל־ַח ֽטּ ֹאֵתי ֶֽכםְ :וָֽשַׁב ְרִ֖תּי ֶאת־ ְגּ֣אוֹן ֻע ְזּ ֶ֑כם ְו ָֽנַתִ֤תּי ֶאת־ְשֵׁמיֶכ ֙
ם ֶאת־ ְיבוָּ֔להּ
ְוֶֽאת־ַא ְרְצ ֶ֖כם ַכּ ְנֻּחָֽשׁהְ :וַ֥תם ָל ִ֖ריק ֹֽכֲּח ֶ֑כם ְו ֽל ֹא־ִת ֵ ֤תּן ַא ְרְצֶכ ֙
ְו ֵ֣ﬠץ ָה ָ ֔א ֶרץ ֥ל ֹא ִיֵ֖תּן ִפּ ְר ֽיוְֹ :וִאם־ֵֽתְּל֤כוּ ִעִמּ֙י ֶ ֔ק ִרי ְו ֥ל ֹא ת ֹא֖בוּ ִלְשֹׁ֣מ ַֽﬠ ִ֑לי ְו ָֽיַסְפִ֤תּי
ה ְוִשְׁכּ ָ֣לה
ם ַמָ֔כּה ֶ֖שַׁבע ְכַּח ֽטּ ֹאֵתי ֶֽכםְ :וִהְשַׁלְח ִ֨תּי ָבֶ֜כם ֶאת־ַח ַ֤יּת ַהָשּׂ ֶד ֙
ֲﬠֵליֶכ ֙
ה ֶאת־ְבֶּהְמְתֶּ֔כם ְוִהְמִ֖ﬠיָטה ֶאְת ֶ֑כם ְו ָנַ֖שׁמּוּ ַדּ ְרֵכי ֶֽכםְ :ו ִ ֨אם־
ֶאְתֶ֔כם ְוִהְכ ִ֨ריָת ֙
ְבּ ֵ ֔אֶלּה ֥ל ֹא ִת ָֽוְּס ֖רוּ ִ֑לי ַֽוֲהַלְכֶ֥תּם ִעִ֖מּי ֶֽק ִריְ :וָֽהַלְכִ֧תּי ַאף־ֲא ִ֛ני ִעָמּ ֶ֖כם ְבּ ֶ֑ק ִרי
ת
ם ַגּם־ ָ ֔א ִני ֶ֖שַׁבע ַעל־ַח ֽטּ ֹאֵתי ֶֽכםְ :וֵֽהֵבא ִ֨תי ֲﬠֵליֶ֜כם ֶ֗ח ֶרב ֹנ ֶ ֨קֶמ ֙
ְוִהֵכּיִ֤תי ֶאְתֶכ ֙
ְנַקם־ְבּ ִ֔רית ְו ֶֽנֱאַסְפֶ֖תּם ֶאל־ ָֽﬠ ֵרי ֶ֑כם ְוִשׁ ַ֤לְּחִתּי ֶ֨דֶב֙ר ְבּ֣תוֲֹכֶ֔כם ְו ִנַתֶּ֖תּם ְבּ ַיד־
ם ְבַּת ֣נּוּר ֶאָ֔חד
ם ֠ ְוָא pפוּ ֶ֣ﬠֶשׂר ָנִ֤שׁים ַלְחְמֶכ ֙
אוֹ ֵֽיבְ :בִּשְׁב ִ֣רי ָלֶכ֘ם ַמֵטּה־ֶzלֶח ֒

ְוֵהִ֥שׁיבוּ ַלְחְמ ֶ֖כם ַבִּמְּשׁ ָ֑קל ַֽוֲאַכְלֶ֖תּם ְו ֥ל ֹא ִתְשָֽׂבּעוְּ :ו ִ ֨אם־ְבּ ֔ז ֹאת ֥ל ֹא ִתְשְׁמ֖עוּ
ם ַאף־
ִ֑לי ַֽוֲהַלְכֶ֥תּם ִעִ֖מּי ְבּ ֶֽק ִריְ :וָֽהַלְכִ֥תּי ִעָמּ ֶ֖כם ַֽבֲּחַמת־ ֶ֑ק ִרי ְו ִיַסּ ְרִ֤תּי ֶאְתֶכ ֙
ָ ֔א ִני ֶ֖שַׁבע ַעל־ַח ֽטּ ֹאֵתי ֶֽכםַֽ :וֲאַכְלֶ֖תּם ְבַּ֣שׂר ְבּ ֵני ֶ֑כם וְּבַ֥שׂר ְבֹּֽנֵתי ֶ֖כם תּ ֹא ֵֽכלוּ:
ְוִהְשַׁמ ְד ִ֞תּי ֶאת־ָבֹּֽמֵתיֶ֗כם ְוִהְכ ַרִתּ֙י ֶאת־ַחָ֣מּ ֵניֶ֔כם ְו ָֽנַתִתּ֙י ֶאת־ִפּ ְג ֵריֶ֔כם ַעל־
ם ָח ְר ָ֔בּה ַֽוֲהִשׁמּוִֹ֖תי
ִפּ ְג ֵ֖רי ִגּֽלּוֵּלי ֶ֑כם ְו ָֽגֲﬠ ָ֥לה ַנְפִ֖שׁי ֶאְת ֶֽכםְ :ו ָֽנַתִ֤תּי ֶאת־ ָֽﬠ ֵריֶכ ֙
ֶאת־ִמְק ְדֵּשׁי ֶ֑כם ְו ֣ל ֹא ָא ִ֔רי ַח ְבּ ֵ֖רי ַח ִניֹֽחֲח ֶֽכםַֽ :וֲהִשֹׁמִּ֥תי ֲא ִ֖ני ֶאת־ָה ָ ֑א ֶרץ
ם ֱא ָז ֶ֣רה ַבגּוֹ ִ֔ים ַֽוֲה ִֽריֹקִ֥תי
א ְיֵביֶ֔כם ַה ֽיְּשִׁ֖בים ָֽבּהְּ :וֶאְתֶכ ֙
ה ֹֽ
ְוָֽשֲׁמ֤מוּ ָעֶ֨לי ָ ֙
ם ְשָׁמָ֔מה ְו ָֽﬠ ֵרי ֶ֖כם ִיְה ֥יוּ ָח ְרָֽבּהָ :א֩ז ִתּ ְרֶ֨צה
ַֽאֲח ֵרי ֶ֖כם ָ֑ח ֶרב ְוָֽה ְיָ֤תה ַא ְרְצֶכ ֙
א ְיֵבי ֶ֑כם ָ֚אז ִתְּשַׁ֣בּת
ת ֶ֗תיָה ֹ֚כּל ְיֵ֣מי ָהַשָּׁ֔מּה ְוַאֶ֖תּם ְבֶּ֣א ֶרץ ֽ ֹ
ָה ָ ֜א ֶרץ ֶאת־ַשְׁבּ ֹ
תֶֽתיָהָ :כּל־ ְיֵ֥מי ָהַשָּׁ֖מּה ִתְּשֹׁ֑בּת ֵ֣את ֲאֶ֧שׁר ל ֹא־
ָה ָ ֔א ֶרץ ְוִה ְרָ֖צת ֶאת־ַשְׁבּ ֹ
תֵתי ֶ֖כם ְבִּשְׁבְתּ ֶ֥כם ָע ֶֽליָהְ :וַה ִנְּשָׁא ִ֣רים ָבֶּ֗כם ְוֵה ֵ֤באִ֥תי ֹ֨מ ֶר ךְ ֙ך
ָֽשְׁב ָ ֛תה ְבַּשְׁבּ ֽ ֹ
א ָ֗תם ֚קוֹל ָע ֶ֣לה ִנ ָ֔דּף ְו ָנ֧סוּ ְמ ֻֽנַסת־ ֶ֛ח ֶרב ְו ָֽנְפ֖לוּ
א ְיֵבי ֶ ֑הם ְו ָר ַ֣דף ֹ
ִבְּלָב ָ֔בם ְבַּא ְרֹ֖צת ֽ ֹ
ם
ְוֵ֥אין ֹר ֵֽדףְ :ו ָֽכְשׁ֧לוּ ִאישׁ־ְבָּאִ֛חיו ְכִּמְפּ ֵני־ֶ֖ח ֶרב ְוֹר ֵ֣דף ָ ֑א ִין ְול ֹא־ ִ ֽתְה ֶ֤יה ָלֶכ ֙
א ְיֵבי ֶֽכם:
א ְיֵבי ֶֽכםַֽ :וֲאַב ְדֶ֖תּם ַבּגּוֹ ִ֑ים ְוָֽאְכ ָ֣לה ֶאְתֶ֔כם ֶ֖א ֶרץ ֽ ֹ
ְתּקוָּ֔מה ִלְפ ֵ֖ני ֽ ֹ
א ְיֵבי ֶ֑כם ְו ַ ֛אף ַֽבֲּﬠוֹֹ֥נת ֲאֹבָ֖תם ִאָ֥תּם
ְוַה ִנְּשָׁא ִ֣רים ָבֶּ֗כם ִיַ֨מּקּ֙וּ ַֽבֲּﬠוֹ ֔ ָנם ְבַּא ְרֹ֖צת ֽ ֹ
ם ְוֶאת־ֲﬠ ֣וֹן ֲאֹב ָ֔תם ְבַּֽמֲﬠ ָ֖לם ֲאֶ֣שׁר ָֽמֲﬠלוּ־ִ֑בי ְו ַ ֕אף
ִיָֽמּקּוְּ :וִהְת ַו ֤דּוּ ֶאת־ֲﬠוֹ ָנ ֙
א ָ֔תם ְבֶּ֖א ֶרץ
ם ְבּ ֶ ֔ק ִרי ְוֵֽהֵבאִ֣תי ֹ
ֲאֶשׁר־ָֽהְל֥כוּ ִעִ֖מּי ְבּ ֶֽק ִריַ :אף־ֲא ֞ ִני ֵא ֵ֤לךְך ִעָמּ ֙
ם ֶֽהָע ֵ֔רל ְוָ֖אז ִי ְר֥צוּ ֶאת־ֲﬠוֹ ָֽנםְ :ו ָֽזַכ ְרִ֖תּי ֶאת־ְבּ ִריִ֣תי
א ְיֵבי ֶ ֑הם אוֹ־ָ֣אז ִיָכּ ֗ ַנע ְלָבָב ֙
ֹֽ
ַֽיֲﬠ֑קוֹב ְוַא֩ף ֶאת־ְבּ ִרי ִ֨תי ִיְצָ֜חק ְו ַ ֨אף ֶאת־ְבּ ִריִ֧תי ַאְב ָר ָ ֛הם ֶא ְזֹ֖כּר ְוָהָ֥א ֶרץ
ה ֵמ ֶ֔הם ְוֵ֖הם ִי ְר֣צוּ
ת ֶ֗תיָה ָבְּהַשָׁמּ ֙
ֶא ְזֹֽכּרְ :וָה ָ rא ֶר֩ץ ֵֽתָּע ֵ֨זב ֵמ ֶ֜הם ְוִ֣ת ֶרץ ֶאת־ַשְׁבּ ֹ
ֶאת־ֲﬠוֹ ָ֑נם ַ֣יַען וְּב ַ֔יַען ְבִּמְשָׁפַּ֣טי ָמ ָ ֔אסוּ ְוֶאת־ֻחֹקַּ֖תי ָֽגֲּﬠ ָ֥לה ַנְפָֽשׁםְ :וַ֣אף ַגּם־
ם ְלַכֹלּ ָ֔תם ְלָה ֵ֥פר
א ְיֵבי ֶ֗הם ֽל ֹא־ְמַאְסִ֤תּים ְו ֽל ֹא־ ְגַעְלִתּי ֙
֠ז ֹאת ִ ֽבְּהיוֹ ָ֞תם ְבֶּ֣א ֶרץ ֽ ֹ
שׁ ִ֑נים ֲאֶ֣שׁר
ְבּ ִריִ֖תי ִא ָ ֑תּם ִ֛כּי ֲא ִ֥ני ְיה ָ֖וֹה ֱאֹֽלֵהיֶֽהםְ :ו ָֽזַכ ְרִ֥תּי ָלֶ֖הם ְבּ ִ֣רית ִֽרא ֹ
ם ֵמ ֶ ֨א ֶרץ ִמְצ ַ֜ר ִים ְלֵעי ֵ֣ני ַהגּוֹ ִ֗ים ִלְה ֥יוֹת ָל ֶ ֛הם ֵֽלאֹלִ֖הים ֲא ִ֥ני
אָת ֩
הוֵֹֽצאִתי־ ֹ
ה ָ֔וה ֵבּי ֕נוֹ וֵּ֖בין ְבּ ֵ֣ני
ת ֲאֶשׁ֙ר ָנַ֣תן ְי ֹ
ְיה ָֽוֹהֵ֠ :אֶלּה ַֽהֻח ִ֣קּים ְוַהִמְּשָׁפִּטי֘ם ְוַהתּוֹֹר ֒
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְבַּ֥הר ִסי ַ֖ני ְבּ ַיד־ֹמֶֽשׁה] :ששי כשהן מחוברין[ ַו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־

ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ :דֵּ֞בּר ֶאל־ְבּ ֵ֤ני ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְוָֽאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵל ֶ֔הם ִ ֕אישׁ ִ֥כּי ַיְפִ֖לא ֶ֑נ ֶדר
שׁת ַֽליה ָֽוֹהְ :וָה ָ֤יה ֶע ְרְכּ ךָ ֙ך ַה ָזָּ֔כר ִמֶבּ֙ן ֶעְשׂ ִ֣רים ָשׁ ֔ ָנה ְו ַ֖ﬠד ֶבּן־ִשִׁ֣שּׁים
ְבֶּע ְרְכּ ךָ֥ך ְנָפ ֖ ֹ
ָשׁ ָ֑נה ְוָה ָ֣יה ֶע ְרְכּ֗ךָך ֲחִמִ֛שּׁים ֶ֥שֶׁקל ֶ֖כֶּסף ְבֶּ֥שֶׁקל ַהֹֽקּ ֶדשְׁ :וִאם־ ְנֵקָ֖בה ִ֑הוא ְוָה ָ֥יה
ֶע ְרְכּ֖ךָך ְשֹׁלִ֥שׁים ָֽשֶׁקלְ :ו ִ ֨אם ִמֶבּן־ָחֵ֜משׁ ָשׁ ֗ ִנים ְוַע֙ד ֶבּן־ֶעְשׂ ִ֣רים ָשׁ ֔ ָנה ְוָה ָ֧יה
ֶע ְרְכּ ךָ֛ך ַה ָזּ ָ֖כר ֶעְשׂ ִ֣רים ְשָׁק ִ֑לים ְוַל ְנֵּקָ֖בה ֲﬠֶ֥שׂ ֶרת ְשָׁק ִ ֽליםְ :וִ֣אם ִמֶבּן־ֹ֗ח ֶדשׁ ְוַע֙ד
ֶבּן־ָחֵ֣משׁ ָשׁ ֔ ִנים ְוָה ָ֤יה ֶע ְרְכּ ךָ ֙ך ַה ָזָּ֔כר ֲחִמָ֥שּׁה ְשָׁקִ֖לים ָ֑כֶּסף ְוַל ְנֵּקָ֣בה ֶע ְרְכּ֔ךָך
ה ִאם־ ָזָ֔כר ְוָה ָ֣יה ֶע ְרְכּ֔ךָך
ְשֹׁ֥לֶשׁת ְשָׁקִ֖לים ָֽכֶּסףְ ֠ :ו ִpאם ִמֶבּן־ִשִׁ֨שּׁים ָשׁ ָ֤נה ָוַ֨מְעָל ֙
א ֵֽמֶע ְרֶ֔כּךָך
שֶׁקל ְוַל ְנֵּקָ֖בה ֲﬠָשׂ ָ֥רה ְשָׁק ִ ֽליםְ :וִאם־ָ֥מךְך הוּ ֙
ֲחִמָ֥שּׁה ָעָ֖שׂר ָ ֑
א֖תוֹ ַהֹכּ ֵ ֑הן ַעל־ִ֗פּי ֲאֶ֤שׁר ַתִּשּׂי֙ג ַ֣יד ַהֹנּ ֵ֔דר
ְוֶֽהֱﬠִמיד֙וֹ ִלְפ ֵ֣ני ַהֹכּ ֵ֔הן ְוֶֽהֱﬠ ִ֥ריךְך ֹ
ַֽיֲﬠ ִרי ֶ֖כנּוּ ַהֹכֵּֽהןְ :ו ִ ֨אם־ְבֵּהָ֔מה ֲאֶ֨שׁר ַי ְק ִ֧ריבוּ ִמ ֶ ֛מּ ָנּה ָק ְרָ֖בּן ַֽליה ָוֹ֑ה ֹכּל ֩ ֲאֶ֨שׁר
א֛תוֹ ֥טוֹב ְבּ ָ֖רע אוֹ־
ִיֵ֥תּן ִמ ֶ ֛מּנּוּ ַֽליה ָ֖וֹה ִֽיְה ֶיה־ֹֽקּ ֶדשׁ֣ :ל ֹא ַֽיֲחִליֶ֔פנּוּ ְו ֽל ֹא־ ָיִ֥מיר ֹ
ה ִבְּבֵהָ֔מה ְוָֽה ָיה־֥הוּא וְּתֽמוּ ָר֖תוֹ ִֽיְה ֶיה־
ַ֣רע ְבּ֑טוֹב ְוִאם־ָהֵ֨מר ָיִ֤מיר ְבֵּהָמ ֙
ם ָכּל־ְבֵּהָ֣מה ְטֵמ ָ ֔אה ֲ֠אֶpשׁר ֽל ֹא־ ַי ְק ִ֧ריבוּ ִמ ֶ ֛מָּנּה ָק ְרָ֖בּן ַֽליה ָוֹ֑ה
ֹֽקּ ֶדשְׁ :וִא ֙
א ָ֔תהּ ֵ֥בּין ֖טוֹב וֵּ֣בין ָ֑רע
ְוֶֽהֱﬠִ֥מיד ֶאת־ַהְבֵּהָ֖מה ִלְפ ֵ֥ני ַהֹכֵּֽהןְ :וֶֽהֱﬠ ִ֤ריךְך ַהֹכֵּה֙ן ֹ
אל ִי ְגָא ֶ֑ל ָנּה ְו ָיַ֥סף ֲח ִ ֽמיִשׁ֖תוֹ ַעל־ֶע ְר ֶֽכּךָךְ :ו ִ ֗אישׁ
ְכֶּע ְרְכּ ךָ֥ך ַהֹכֵּ֖הן ֵ֥כּן ִֽיְה ֶֽיהְ :וִאם־ ָגּ ֖ ֹ
ה ָ֔וה ְוֶֽהֱﬠ ִריכ֙וֹ ַהֹכּ ֵ֔הן ֵ֥בּין ֖טוֹב וּ ֵ֥בין ָ֑רע ַֽכֲּאֶ֨שׁר
שׁ ַֽלי ֹ
ִ ֽכּי־ ַיְק ִ֨דּשׁ ֶאת־ֵבּי֥תוֹ ֹ֨ק ֶד ֙
א֛תוֹ ַהֹכֵּ֖הן ֵ֥כּן ָיֽקוּםְ :ו ִ ֨אם־ַהַמְּק ִ֔דּישׁ ִי ְגַ֖אל ֶאת־ֵבּי֑תוֹ ֠ ְו ָיַpסף ֲחִמיִ֧שׁית
ַֽיֲﬠ ִ֥ריךְך ֹ
ֶֽכֶּסף־ֶע ְרְכּ ךָ֛ך ָע ָ֖ליו ְוָ֥ה ָיה ֽלוֹ] :שביעי כשהן מחוברין[ ְוִ֣אם ׀ ִמְשּׂ ֵ֣דה ֲאֻח ָזּ֗תוֹ
ה ָ֔וה ְוָה ָ֥יה ֶע ְרְכּ֖ךָך ְלִ֣פי ַז ְר֑עוֹ ֚ ֶז ַרע ֹ֣חֶמר ְשֹׂע ִ֔רים ַֽבֲּחִמִ֖שּׁים
שׁ ַֽלי ֹ
ַיְק ִ֥דּישׁ ִאי ֙
ֶ֥שֶׁקל ָֽכֶּסףִ :אם־ִמְשּׁ ַ֥נת ַהֹיֵּ֖בל ַיְק ִ֣דּישׁ ָשׂ ֵ֑דהוּ ְכֶּע ְרְכּ֖ךָך ָיֽקוּםְ :וִאם־ַאַ֣חר ַהֹיֵּב֘ל
ם ַה ֣נּוָֹתֹ֔רת ַ֖ﬠד
ַיְק ִ֣דּישׁ ָשׂ ֵzדה֒וּ ְוִחַשּׁב־֨לוֹ ַהֹכּ ֵ֜הן ֶאת־ַהֶ֗כֶּסף ַעל־ִ֤פּי ַהָשּׁ ִני ֙
א֑תוֹ
אל ִי ְגַאל ֙ ֶאת־ַהָשּׂ ֶ֔דה ַהַמְּק ִ֖דּישׁ ֹ
ְשׁ ַ֣נת ַהֹיּ ֵ֑בל ְו ִנ ְג ַ֖רע ֵֽמֶע ְר ֶֽכּךָךְ :וִאם־ ָגּ ֤ ֹ
֠ ְו ָיַpסף ֲחִמִ֧שׁית ֶֽכֶּסף־ֶע ְרְכּ ךָ֛ך ָע ָ֖ליו ְו ָ֥קם ֽלוְֹ :וִאם־ ֤ל ֹא ִי ְגַאל ֙ ֶאת־ַהָשּׂ ֶ֔דה ְוִאם־
ָמ ַ֥כר ֶאת־ַהָשּׂ ֶ֖דה ְלִ֣אישׁ ַא ֵ֑חר ֽל ֹא־ ִי ָגֵּ֖אל ֽעוֹדְ :וָה ָ֨יה ַהָשּׂ ֶ֜דה ְבֵּצא֣תוֹ ַבֹיּ ֵ֗בל
ם ֶאת־ְשׂ ֵ֣דה ִמְקָנ֔תוֹ
ֹ֛ק ֶדשׁ ַֽליה ָ֖וֹה ִכְּשׂ ֵ֣דה ַה ֵ֑ח ֶרם ַלֹכֵּ֖הן ִתְּה ֶ֥יה ֲאֻח ָזּֽתוְֹ :וִא ֙
ֲאֶ֕שׁר ֖ל ֹא ִמְשּׂ ֵ֣דה ֲאֻח ָזּ֑תוֹ ַיְק ִ֖דּישׁ ַֽליה ָֽוֹהְ :וִחַשּׁב־֣לוֹ ַהֹכּ ֵ֗הן ֵ֚את ִמְכַ֣סת

ָֽהֶע ְרְכּ֔ךָך ַ֖ﬠד ְשׁ ַ֣נת ַהֹיּ ֵ֑בל ְו ָנַ֤תן ֶאת־ָֽהֶע ְרְכּ ךָ ֙ך ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ֹ֖ק ֶדשׁ ַֽליה ָֽוֹהִ :בְּשׁ ַ֤נת
ַהיּוֵֹבל ֙ ָי֣שׁוּב ַהָשּׂ ֶ֔דה ַֽלֲאֶ֥שׁר ָק ָ֖נהוּ ֵֽמִא֑תּוֹ ַֽלֲאֶשׁר־֖לוֹ ֲאֻח ַ֥זּת ָהָֽא ֶרץְ :וָ֨כל־
ֶע ְרְכּ֔ךָך ִֽיְה ֶ֖יה ְבֶּ֣שֶׁקל ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ֶעְשׂ ִ֥רים ֵגּ ָ֖רה ִיְה ֶ֥יה ַהָֽשֶּׁקלַ :אךְך־ְבּ֞כוֹר ֲאֶ֨שׁר
ְיֻב ַ֤כּר ַֽליה ָוֹ ֙
א֑תוֹ ִאם־֣שׁוֹר ִאם־ֶ֔שׂה ַֽליה ָ֖וֹה
ה ִבְּבֵהָ֔מה ֽל ֹא־ ַיְק ִ֥דּישׁ ִ֖אישׁ ֹ
ה וָּפ ָ֣דה ְבֶע ְרֶ֔כּךָך ְו ָיַ֥סף ֲח ִ ֽמִשׁ֖תוֹ ָע ָ֑ליו ְוִאם־ ֥ל ֹא
ֽהוּאְ :ו ִ ֨אם ַבְּבֵּהָ֤מה ַהְטֵּמָא ֙
ה ָ֜וה ִמָכּל־ֲאֶשׁר־
ם ִ ֨אישׁ ַֽלי ֹ
ִי ָגֵּ֖אל ְו ִנְמ ַ֥כּר ְבֶּע ְר ֶֽכּךָךַ֣ :אךְך ָכּל־ֵ֡ח ֶרם ֲאֶ֣שׁר ַֽיֲח ִר ֩
ה וִּמְשּׂ ֵ֣דה ֲאֻח ָזּ֔תוֹ ֥ל ֹא ִיָמּ ֵ֖כר ְו ֣ל ֹא ִי ָגּ ֵ ֑אל ָכּל־ֵ֕ח ֶרם ֹֽק ֶדשׁ־
֗לוֹ ֵֽמָא ָ֤דם וְּבֵהָמ ֙
ָֽק ָדִ֥שׁים ֖הוּא ַֽליה ָֽוֹהָ :כּל־ֵ֗ח ֶרם ֲאֶ֧שׁר ָֽיֳח ַ֛רם ִמן־ָֽהָא ָ֖דם ֣ל ֹא ִיָפּ ֶ֑דה ֖מוֹת יוָּֽמת:
ְוָכל־ַמְעַ֨שׂר ָה ָ ֜א ֶרץ ִמ ֶ֤זּ ַרע ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ִמְפּ ִ֣רי ָהֵ֔עץ ַֽליה ָ֖וֹה ֑הוּא ֹ֖ק ֶדשׁ ַֽליה ָֽוֹהְ :וִאם־
אל ִי ְג ַ ֛אל ִ֖אישׁ ִמַֽמַּעְשׂ ֑רוֹ ֲח ִ ֽמִשׁי֖תוֹ ֹיֵ֥סף ָע ָֽליוְ :וָכל־ַמְעַ֤שׂר ָבָּק֙ר ָו ֔צ ֹאן ֹ֥כּל
ָגּ ֥ ֹ
שֶּׁבט ָֽהֲﬠִשׂי ִ֕רי ִֽיְה ֶיה־ֹ֖קּ ֶדשׁ ַֽליה ָֽוֹה֧ :ל ֹא ְיַב ֵ֛קּר ֵבּין־֥טוֹב
ֲאֶֽשׁר־ ַֽיֲﬠֹ֖בר ַ֣תַּחת ַה ָ ֑
ָל ַ֖רע ְו ֣ל ֹא ְיִמי ֶ֑רנּוּ ְוִאם־ָהֵ֣מר ְיִמי ֶ֔רנּוּ ְוָֽה ָיה־֧הוּא וְּתֽמוּ ָר֛תוֹ ִֽיְה ֶיה־ֹ֖קּ ֶדשׁ ֥ל ֹא
ִי ָגֵּֽאלֵ֣ :אֶלּה ַהִמְּצ֗וֹת ֲאֶ֨שׁר ִצ ָ֧וּה ְיה ָוֹ֛ה ֶאת־ֹמֶ֖שׁה ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְבַּ֖הר ִסי ָֽני:
ד ַלֹ֨ח ֶדשׁ ַהֵשּׁ ֜ ִני
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ְבֶּאָח ֩
שׁה ְבִּמ ְדַ֥בּר ִסי ַ֖ני ְבּ ֣ ֹ
ַו ְי ַד ֵ֨בּר ְיה ָ֧וֹה ֶאל־ֹמ ֶ ֛
שׁ ָכּל־ֲﬠ ַ֣דת
ַבָּשּׁ ָ֣נה ַהֵשּׁ ֗ ִנית ְלֵצא ָ ֛תם ֵמֶ֥א ֶרץ ִמְצ ַ֖ר ִים ֵלאֹֽמרְ :שׂ֗אוּ ֶאת־ר ֹא ֙
ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְלִמְשְׁפֹּחָ֖תם ְלֵ֣בית ֲאֹב ָ ֑תם ְבִּמְס ַ֣פּר ֵשׁ֔מוֹת ָכּל־ ָז ָ֖כר ְל ֻגְל ְגֹּלָֽתם:
אָ֖תם
א ָ ֛תם ְלִצְב ֹ
ה ָוַ֔מְעָלה ָכּל־ֹיֵ֥צא ָצָ֖בא ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִתְּפְק ֥דוּ ֹ
ִמ ֶ֨בּן ֶעְשׂ ִ֤רים ָשָׁנ ֙
ַאָ֥תּה ְוַֽאֲהֹֽרןְ :וִאְתּ ֶ֣כם ִֽיְה ֔יוּ ִ֥אישׁ ִ֖אישׁ ַלַמּ ֶ֑טּה ִ֛אישׁ ֥ר ֹאשׁ ְלֵבית־ֲאֹבָ֖תיו
ה ְשׁ֣מוֹת ָֽהֲא ָנִ֔שׁים ֲאֶ֥שׁר ַֽיַעְמ ֖דוּ ִאְתּ ֶ֑כם ִל ְראוּ ֵ֕בן ֱאִלי֖צוּר ֶבּן־
ֽהוּאְ :ו ֵ ֨אֶלּ ֙
ְשׁ ֵדיֽאוּרְ :לִשְׁמ֕עוֹן ְשׁ ֻֽלִמיֵ֖אל ֶבּן־צוּ ִֽריַשׁ ָֽדּיֽ ִ :ליהוּ ָ֕דה ַנְח֖שׁוֹן ֶבּן־ַע ִ ֽמּי ָנ ָֽדב:
ְל ִ֨יָשּׂשָׂ֔כר ְנַת ְנֵ֖אל ֶבּן־צוּ ָֽﬠרִ :ל ְזבוֻּ֕לן ֱאִליָ֖אב ֶבּן־ֵחֹֽלןִ :לְב ֵ֣ני יוֵֹ֔סף ְלֶאְפ ַ֕ר ִים
ֱא ִֽליָשָׁ֖מע ֶבּן־ַעִמּי֑הוּד ִלְמ ַנֶ֕שּׁה ַגְּמִליֵ֖אל ֶבּן־ְפּ ָדהֽצוּרְ :ל ִ֨ב ְנ ָיִ֔מן ֲאִבי ָ֖דן ֶבּן־
ִגּ ְדֹע ִֽניְ :ל ָ֕דן ֲאִחי ֶ֖ﬠ ֶזר ֶבּן־ַע ִ ֽמּיַשׁ ָֽדּיְ :לָאֵ֕שׁר ַפּ ְגִעיֵ֖אל ֶבּן־ָעְכ ָֽרןְ :ל ָ֕גד ֶאְל ָיָ֖סף
ֶבּן־ ְדּעוֵּֽאלְ :ל ֨ ַנְפָתִּ֔לי ֲאִחי ַ֖רע ֶבּן־ֵעי ָֽנ ןֵ֚ :אֶלּה ְקריֵּ֣אי ]ְקרוֵּ֣אי[ ָֽהֵע ָ֔דה ְנִשׂיֵ֖אי
שׁי ַאְל ֵ֥פי ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵֽהםַ :ו ִיּ ַ֥קּח ֹמֶ֖שׁה ְוַֽאֲהֹ֑רן ֵ֚את ָֽהֲאָנִ֣שׁים
ַמ֣טּוֹת ֲאבוֹ ָ ֑תם ָרא ֵ ֛
ָה ֵ ֔אֶלּה ֲאֶ֥שׁר ִנְקּ֖בוּ ְבֵּשֽׁמוֹתְ :ו ֵ ֨את ָכּל־ָֽהֵע ָ֜דה ִהְק ִ֗הילוּ ְבֶּאָח֙ד ַלֹ֣ח ֶדשׁ ַהֵשּׁ ֔ ִני

ַו ִיְּת ַֽיְל ֥דוּ ַעל־ִמְשְׁפֹּחָ֖תם ְלֵ֣בית ֲאֹב ָ ֑תם ְבִּמְס ַ֣פּר ֵשׁ֗מוֹת ִמ ֶ֨בּן ֶעְשׂ ִ֥רים ָשׁ ָ֛נה
שׁה ַֽו ִיְּפְק ֵ֖דם ְבִּמ ְדַ֥בּר ִסי ָֽני:
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ֹמ ֶ ֑
ָוַ֖מְעָלה ְל ֻגְל ְגֹּלָֽתםַֽ :כֲּא ֶ ֛
ַו ִֽיְּה ֤יוּ ְב ֵֽני־ ְראוֵּב֙ן ְבֹּ֣כר ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֽתּוְֹלֹדָ֥תם ְלִמְשְׁפֹּחָ֖תם ְלֵ֣בית ֲאֹב ָ ֑תם ְבִּמְס ַ֤פּר
ה ָוַ֔מְעָלה ֹ֖כּל ֹיֵ֥צא ָצָֽבאְ :פּ ֻֽק ֵדיֶ֖הם
ת ְל ֻגְל ְגֹּל ָ֔תם ָכּל־ ָזָ֗כר ִמ ֶ֨בּן ֶעְשׂ ִ֤רים ָשׁ ָנ ֙
ֵשׁמוֹ ֙
ְלַמֵ֣טּה ְראוּ ֵ֑בן ִשָׁ֧שּׁה ְוַא ְרָבִּ֛ﬠים ֶ֖אֶלף ַֽוֲחֵ֥משׁ ֵמֽאוֹתִ :לְב ֵ֣ני ִשְׁמ֔עוֹן ֽתּוְֹלֹדָ֥תם
ת ְל ֻגְל ְגֹּל ָ֔תם ָכּל־ ָזָ֗כר ִמ ֶ֨בּן
ְלִמְשְׁפֹּחָ֖תם ְלֵ֣בית ֲאֹב ָ ֑תם ְפֻּק ָ֗דיו ְבִּמְס ַ֤פּר ֵשׁמוֹ ֙
ה ָוַ֔מְעָלה ֹ֖כּל ֹיֵ֥צא ָצָֽבאְ :פּ ֻֽק ֵדיֶ֖הם ְלַמֵ֣טּה ִשְׁמ֑עוֹן ִתְּשׁ ָ֧ﬠה
ֶעְשׂ ִ֤רים ָשׁ ָנ ֙
ַֽוֲחִמִ֛שּׁים ֶ֖אֶלף וְּשֹׁ֥לשׁ ֵמֽאוֹתִ :לְב ֵ֣ני ָ֔גד ֽתּוְֹלֹדָ֥תם ְלִמְשְׁפֹּחָ֖תם ְלֵ֣בית ֲאֹב ָ ֑תם
ה ָוַ֔מְעָלה ֹ֖כּל ֹיֵ֥צא ָצָֽבאְ :פּ ֻֽק ֵדיֶ֖הם ְלַמֵ֣טּה
ְבִּמְס ַ֣פּר ֵשׁ֗מוֹת ִמ ֶ֨בּן ֶעְשׂ ִ֤רים ָשׁ ָנ ֙
ם ֶ ֔אֶלף ְוֵ֥שׁשׁ ֵמ֖אוֹת ַֽוֲחִמ ִ ֽשּׁיםִ :לְב ֵ֣ני ְיהוּ ָ֔דה ֽתּוְֹלֹדָ֥תם
ָ֑גד ֲחִמָ֤שּׁה ְוַא ְרָבִּעי ֙
ה ָוַ֔מְעָלה ֹ֖כּל ֹיֵ֥צא
ְלִמְשְׁפֹּחָ֖תם ְלֵ֣בית ֲאֹב ָ ֑תם ְבִּמְס ַ֣פּר ֵשֹׁ֗מת ִמ ֶ֨בּן ֶעְשׂ ִ֤רים ָשׁ ָנ ֙
ָצ ָֽבאְ :פּ ֻֽק ֵדיֶ֖הם ְלַמֵ֣טּה ְיהוּ ָ֑דה ַא ְרָבּ ָ֧ﬠה ְוִשְׁבִ֛ﬠים ֶ֖אֶלף ְוֵ֥שׁשׁ ֵמֽאוֹתִ :לְב ֵ֣ני
ִיָשּׂשָׂ֔כר ֽתּוְֹלֹדָ֥תם ְלִמְשְׁפֹּחָ֖תם ְלֵ֣בית ֲאֹב ָ ֑תם ְבִּמְס ַ֣פּר ֵשֹׁ֗מת ִמ ֶ֨בּן ֶעְשׂ ִ֤רים
ה ָוַ֔מְעָלה ֹ֖כּל ֹיֵ֥צא ָצ ָֽבאְ :פּ ֻֽק ֵדיֶ֖הם ְלַמֵ֣טּה ִיָשּׂשׂ ָ֑כר ַא ְרָבּ ָ֧ﬠה ַֽוֲחִמִ֛שּׁים ֶ֖אֶלף
ָשׁ ָנ ֙
ְוַא ְרַ֥בּע ֵמֽאוֹתִ :לְב ֵ֣ני ְזבוֻּ֔לן ֽתּוְֹלֹדָ֥תם ְלִמְשְׁפֹּחָ֖תם ְלֵ֣בית ֲאֹב ָ ֑תם ְבִּמְס ַ֣פּר
ה ָוַ֔מְעָלה ֹ֖כּל ֹיֵ֥צא ָצָֽבאְ :פּ ֻֽק ֵדיֶ֖הם ְלַמֵ֣טּה ְזבוּ ֻ֑לן
ֵשֹׁ֗מת ִמ ֶ֨בּן ֶעְשׂ ִ֤רים ָשׁ ָנ ֙
ִשְׁב ָ֧ﬠה ַֽוֲחִמִ֛שּׁים ֶ֖אֶלף ְוַא ְר ַ֥בּע ֵמֽאוֹתִ :לְב ֵ֤ני יוֵֹס֙ף ִלְב ֵ֣ני ֶאְפ ַ֔ר ִים ֽתּוְֹלֹדָ֥תם
ה ָוַ֔מְעָלה ֹ֖כּל ֹיֵ֥צא
ְלִמְשְׁפֹּחָ֖תם ְלֵ֣בית ֲאֹב ָ ֑תם ְבִּמְס ַ֣פּר ֵשֹׁ֗מת ִמ ֶ֨בּן ֶעְשׂ ִ֤רים ָשׁ ָנ ֙
ָצָֽבאְ :פּ ֻֽק ֵדיֶ֖הם ְלַמֵ֣טּה ֶאְפ ָ֑ר ִים ַא ְרָבִּ֥ﬠים ֶ֖אֶלף ַֽוֲחֵ֥משׁ ֵמֽאוֹתִ :לְב ֵ֣ני ְמ ַנֶ֔שּׁה
ה
ֽתּוְֹלֹדָ֥תם ְלִמְשְׁפֹּחָ֖תם ְלֵ֣בית ֲאֹב ָ ֑תם ְבִּמְס ַ֣פּר ֵשׁ֗מוֹת ִמ ֶ֨בּן ֶעְשׂ ִ֤רים ָשׁ ָנ ֙
שּׁה ְשׁ ַ֧נ ִים וְּשֹׁלִ֛שׁים ֶ֖אֶלף
ָוַ֔מְעָלה ֹ֖כּל ֹיֵ֥צא ָצָֽבאְ :פּ ֻֽק ֵדיֶ֖הם ְלַמֵ֣טּה ְמ ַנ ֶ ֑
וָּמאָֽת ִיםִ :לְב ֵ֣ני ִב ְנ ָיִ֔מן ֽתּוְֹלֹדָ֥תם ְלִמְשְׁפֹּחָ֖תם ְלֵ֣בית ֲאֹב ָ ֑תם ְבִּמְס ַ֣פּר ֵשֹׁ֗מת
ה ָוַ֔מְעָלה ֹ֖כּל ֹיֵ֥צא ָצָֽבאְ :פּ ֻֽק ֵדיֶ֖הם ְלַמֵ֣טּה ִבְנ ָיִ֑מן ֲחִמָ֧שּׁה
ִמ ֶ֨בּן ֶעְשׂ ִ֤רים ָשָׁנ ֙
וְּשֹׁלִ֛שׁים ֶ֖אֶלף ְוַא ְר ַ֥בּע ֵמֽאוֹתִ :לְב ֵ֣ני ָ֔דן ֽתּוְֹלֹדָ֥תם ְלִמְשְׁפֹּחָ֖תם ְל ֵ֣בית ֲאֹב ָ ֑תם
ה ָוַ֔מְעָלה ֹ֖כּל ֹיֵ֥צא ָצָֽבאְ :פּ ֻֽק ֵדיֶ֖הם ְלַמֵ֣טּה ָ֑דן
ְבִּמְס ַ֣פּר ֵשֹׁ֗מת ִמ ֶ֨בּן ֶעְשׂ ִ֤רים ָשׁ ָנ ֙
ְשׁ ַ֧נ ִים ְוִשִׁ֛שּׁים ֶ֖אֶלף וְּשׁ ַ֥בע ֵמֽאוֹתִ :לְב ֵ֣ני ָאֵ֔שׁר ֽתּוְֹלֹדָ֥תם ְלִמְשְׁפֹּחָ֖תם ְל ֵ֣בית

ה ָוַ֔מְעָלה ֹ֖כּל ֹיֵ֥צא ָצָֽבאְ :פּ ֻֽק ֵדיֶ֖הם
ֲאֹב ָ ֑תם ְבִּמְס ַ֣פּר ֵשֹׁ֗מת ִמ ֶ֨בּן ֶעְשׂ ִ֤רים ָשָׁנ ֙
שׁר ֶאָ֧חד ְוַא ְרָבִּ֛ﬠים ֶ֖אֶלף ַֽוֲחֵ֥משׁ ֵמֽאוֹתְ :בּ ֵ֣ני ַנְפָתִּ֔לי ֽתּוְֹלֹדָ֥תם
ְלַמֵ֣טּה ָא ֵ ֑
ה ָוַ֔מְעָלה ֹ֖כּל ֹיֵ֥צא
ְלִמְשְׁפֹּחָ֖תם ְלֵ֣בית ֲאֹב ָ ֑תם ְבִּמְס ַ֣פּר ֵשֹׁ֗מת ִמ ֶ֨בּן ֶעְשׂ ִ֤רים ָשׁ ָנ ֙
ָצ ָֽבאְ :פּ ֻֽק ֵדיֶ֖הם ְלַמֵ֣טּה ַנְפָתּ ִ֑לי ְשׁלָ֧שׁה ַֽוֲחִמִ֛שּׁים ֶ֖אֶלף ְוַא ְרַ֥בּע ֵמֽאוֹתֵ֣ :אֶלּה
ַהְפֻּק ִ֡דים ֲאֶשׁ֩ר ָפּ ַ ֨קד ֹמֶ֤שׁה ְוַֽאֲהֹר֙ן וּ ְנִשׂיֵ֣אי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְשׁ ֵ֥נים ָעָ֖שׂר ִ֑אישׁ ִאישׁ־
ֶאָ֥חד ְלֵבית־ֲאֹבָ֖תיו ָה ֽיוַּ :ו ִֽיְּה ֛יוּ ָכּל־ְפּקוּ ֵ֥די ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְלֵ֣בית ֲאֹב ָ ֑תם ִמ ֶ֨בּן
ה ָוַ֔מְעָלה ָכּל־ֹיֵ֥צא ָצָ֖בא ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִֽיְּהי֙וּ ָכּל־ַהְפֻּק ִ֔דים ֵשׁשׁ־
ֶעְשׂ ִ֤רים ָשׁ ָנ ֙
ֵמ֥אוֹת ֶ֖אֶלף וְּשׁ֣לֶשׁת ֲאָלִ֑פים ַֽוֲחֵ֥משׁ ֵמ֖אוֹת ַֽוֲחִמ ִ ֽשּׁיםְ :וַֽהְל ִו ִ֖יּם ְלַמֵ֣טּה ֲאֹב ָ ֑תם
֥ל ֹא ָהְת ָֽפְּק ֖דוּ ְבּתוֹ ָֽכםַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ֣ :אךְך ֶאת־ַמ ֵ֤טּה ֵל ִו֙י ֣ל ֹא
ם
שּׂא ְבּ֖תוֹךְך ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וַא ָ֡תּה ַהְפ ֵ֣קד ֶאת־ַֽהְל ִו ִיּ ֩
ִתְפֹ֔קד ְוֶאת־ר ֹאָ֖שׁם ֣ל ֹא ִת ָ ֑
ַעל־ִמְשַׁ֨כּן ָֽהֵע ֻ֜דת ְו ַ֣ﬠל ָכּל־ֵכָּלי ֘ו ְו ַ֣ﬠל ָכּל־ֲאֶשׁר־ל֒וֹ ֵ֜הָמּה ִיְשׂ֤אוּ ֶאת־ַהִמְּשָׁכּ֙ן
ְוֶאת־ָכּל־ֵכָּ֔ליו ְוֵ֖הם ְיָֽשׁ ֲר ֻ ֑תהוּ ְוָסִ֥ביב ַלִמְּשׁ ָ֖כּן ַֽיֲח ֽנוּ :וִּב ְנֹ֣ס ַע ַהִמְּשָׁ֗כּן יוֹ ִ֤רידוּ
א֖תוֹ ַֽהְל ִו ִ֑יּם ְוַה ָ֥זּ ר ַה ָקּ ֵ֖רב יוָּֽמתְ :וָח ֖נוּ
ת ַהִמְּשָׁ֔כּן ָי ִ֥קימוּ ֹ
את֙וֹ ַֽהְל ִו ִ֔יּם וַּֽבֲחֹנ ֙
ֹ
אָֽתםְ :וַֽהְל ִו ִ֞יּם ַֽיֲח ֤נוּ ָסִבי֙ב
ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִ֧אישׁ ַֽﬠל־ַֽמֲח ֵ֛נהוּ ְוִ֥אישׁ ַעל־ ִדּ ְג֖לוֹ ְלִצְב ֹ
ְלִמְשׁ ַ֣כּן ָֽהֵע ֻ֔דת ְול ֹא־ ִֽיְה ֶ֣יה ֶ ֔קֶצף ַעל־ֲﬠ ַ֖דת ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוָֽשְׁמר֙וּ ַֽהְל ִו ִ֔יּם ֶאת־
ִמְשֶׁ֖מ ֶרת ִמְשׁ ַ֥כּן ָֽהֵע ֽדוּתַֽ :ו ַֽיֲּﬠ֖שׂוּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְ֠כֹּpכל ֲאֶ֨שׁר ִצ ָ֧וּה ְיה ָוֹ֛ה ֶאת־
ה ָ֔וה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ְוֶֽאל־ַֽאֲהֹ֖רן ֵלאֹֽמרִ֣ :אישׁ ַעל־ ִדּ ְג֤לוֹ
ֹמֶ֖שׁה ֵ֥כּן ָעֽשׂוַּ :ו ְי ַדֵ֣בּר ְי ֹ
אֶהל־מוֹ ֵ֖ﬠד ַֽיֲח ֽנוּ:
ת ְלֵ֣בית ֲאֹב ָ֔תם ַֽיֲח ֖נוּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִמ ֕ ֶנּ ֶגד ָסִ֥ביב ְל ֽ ֹ
ת ֙
א ֹ
ְב ֹ
א ִלְב ֵ֣ני ְיהוּ ָ֔דה
א ָ ֑תם ְו ָנִשׂי ֙
ם ֵ֣ק ְדָמה ִמ ְז ָ֔רָחה ֶ֛דּ ֶגל ַֽמֲח ֵ֥נה ְיהוּ ָ֖דה ְלִצְב ֹ
ְוַֽהֹח ִני ֙
ַנְח֖שׁוֹן ֶבּן־ַע ִ ֽמּי ָנ ָֽדב :וְּצָב֖אוֹ וְּפ ֻֽק ֵדי ֶ ֑הם ַא ְרָבּ ָ֧ﬠה ְוִשְׁבִ֛ﬠים ֶ֖אֶלף ְוֵ֥שׁשׁ ֵמֽאוֹת:
א ִלְב ֵ֣ני ִיָשּׂשָׂ֔כר ְנַת ְנֵ֖אל ֶבּן־צוּ ָֽﬠר :וְּצָב֖אוֹ
ְוַֽהֹח ִ֥נים ָע ָ֖ליו ַמֵ֣טּה ִיָשּׂשׂ ָ֑כר ְו ָנִשׂי ֙
א ִלְב ֵ֣ני
וְּפֻק ָ֑דיו ַא ְרָבּ ָ֧ﬠה ַֽוֲחִמִ֛שּׁים ֶ֖אֶלף ְוַא ְרַ֥בּע ֵמֽאוֹתַ :מֵ֖טּה ְזבוּ ֻ֑לן ְו ָנִשׂי ֙
ְזבוֻּ֔לן ֱאִליָ֖אב ֶבּן־ֵחֹֽלן :וְּצָב֖אוֹ וְּפֻק ָ֑דיו ִשְׁב ָ֧ﬠה ַֽוֲחִמִ֛שּׁים ֶ֖אֶלף ְוַא ְרַ֥בּע ֵמֽאוֹת:
ָֽכּל־ַהְפֻּק ִ֞דים ְלַֽמֲח ֵ֣נה ְיהוּ ָ֗דה ְמ ַ ֨את ֶ ֜אֶלף וְּשֹׁמִ֥נים ֶ ֛אֶלף ְוֵֽשֶׁשׁת־ֲאָלִ֥פים
שׁ ָ֖נה ִיָֽסּעוֶּ֣ :דּ ֶגל ַֽמֲח ֵ֧נה ְראוּ ֵ֛בן ֵתּיָ֖מ ָנה
א ָ ֑תם ִֽרא ֹ
ְוַא ְרַֽבּע־ֵמ֖אוֹת ְלִצְב ֹ
א ִלְב ֵ֣ני ְראוּ ֵ֔בן ֱאִלי֖צוּר ֶבּן־ְשׁ ֵדיֽאוּר :וְּצָב֖אוֹ וְּפֻק ָ֑דיו ִשָׁ֧שּׁה
א ָ ֑תם ְו ָנִשׂי ֙
ְלִצְב ֹ

א ִלְב ֵ֣ני
ְוַא ְרָבִּ֛ﬠים ֶ֖אֶלף ַֽוֲחֵ֥משׁ ֵמֽאוֹתְ :וַֽהחוֹ ִ֥נם ָע ָ֖ליו ַמֵ֣טּה ִשְׁמ֑עוֹן ְו ָנִשׂי ֙
ִשְׁמ֔עוֹן ְשׁ ֻֽלִמיֵ֖אל ֶבּן־צוּ ִֽריַשׁ ָֽדּי :וְּצָב֖אוֹ וְּפ ֻֽק ֵדי ֶ ֑הם ִתְּשׁ ָ֧ﬠה ַֽוֲחִמִ֛שּׁים ֶ֖אֶלף
א ִלְב ֵ֣ני ָ֔גד ֶאְל ָיָ֖סף ֶבּן־ ְרעוֵּֽאל :וְּצָב֖אוֹ
וְּשֹׁ֥לשׁ ֵמֽאוֹת :וַּמֵ֖טּה ָ֑גּד ְו ָנִשׂי ֙
ם ֶ ֔אֶלף ְוֵ֥שׁשׁ ֵמ֖אוֹת ַֽוֲחִמ ִ ֽשּׁיםָֽ :כּל־ַהְפֻּק ִ֞דים
וְּפ ֻֽק ֵדי ֶ ֑הם ֲחִמָ֤שּׁה ְוַא ְרָבִּעי ֙
ְלַֽמֲח ֵ֣נה ְראוּ ֵ֗בן ְמ ַ ֨את ֶ ֜אֶלף ְוֶאָ֨חד ַֽוֲחִמִ֥שּׁים ֶ ֛אֶלף ְוַא ְרַֽבּע־ֵמ֥אוֹת ַֽוֲחִמִ֖שּׁים
אֶהל־מוֹ ֵ֛ﬠד ַֽמֲח ֵ֥נה ַֽהְל ִו ִ֖יּם ְבּ֣תוֹךְך ַֽהַֽמֲּחֹ֑נת
א ָ ֑תם וְּשׁ ִנ ִ֖יּם ִיָֽסּעוְּ :ו ָנַ֧סע ֽ ֹ
ְלִצְב ֹ
אָ֖תם
ַֽכֲּאֶ֤שׁר ַֽיֲחנ֙וּ ֵ֣כּן ִיָ֔סּעוּ ִ֥אישׁ ַעל־ ָי ֖דוֹ ְל ִד ְגֵליֶֽהםֶ֣ :דּ ֶגל ַֽמֲח ֵ֥נה ֶאְפ ַ֛ר ִים ְלִצְב ֹ
א ִלְב ֵ֣ני ֶאְפ ַ֔ר ִים ֱא ִ ֽליָשָׁ֖מע ֶבּן־ַעִמּיֽהוּד :וְּצָב֖אוֹ וְּפ ֻֽק ֵדי ֶ ֑הם ַא ְרָבִּ֥ﬠים
ָ֑יָמּה ְו ָנִשׂי ֙
א ִלְב ֵ֣ני ְמ ַנֶ֔שּׁה ַגְּמִליֵ֖אל ֶבּן־
שּׁה ְו ָנִשׂי ֙
ֶ֖אֶלף ַֽוֲחֵ֥משׁ ֵמֽאוֹתְ :וָע ָ֖ליו ַמֵ֣טּה ְמ ַנ ֶ ֑
ְפּ ָדהֽצוּר :וְּצָב֖אוֹ וְּפ ֻֽק ֵדי ֶ ֑הם ְשׁ ַ֧נ ִים וְּשֹׁלִ֛שׁים ֶ֖אֶלף וָּמאָֽת ִים :וַּמֵ֖טּה ִבּ ְנ ָיִ֑מן
א ִלְב ֵ֣ני ִב ְנ ָיִ֔מן ֲאִבי ָ֖דן ֶבּן־ ִגּ ְדֹע ִֽני :וְּצָב֖אוֹ וְּפ ֻֽק ֵדי ֶ ֑הם ֲחִמָ֧שּׁה וְּשֹׁלִ֛שׁים
ְו ָנִשׂי ֙
ֶ֖אֶלף ְוַא ְר ַ֥בּע ֵמֽאוֹתָֽ :כּל־ַהְפֻּק ִ֞דים ְלַֽמֲח ֵ֣נה ֶאְפ ַ֗ר ִים ְמַ֥את ֶ ֛אֶלף וְּשֹֽׁמ ַנת־
א ָ ֑תם
א ָ ֑תם וְּשִׁלִ֖שׁים ִיָֽסּעוֶּ֣ :דּ ֶגל ַֽמֲח ֵ֥נה ָ֛דן ָצֹ֖פ ָנה ְלִצְב ֹ
ֲאָלִ֥פים וֵּמָ֖אה ְלִצְב ֹ
א ִלְב ֵ֣ני ָ֔דן ֲאִחי ֶ֖ﬠ ֶזר ֶבּן־ַע ִ ֽמּיַשׁ ָֽדּי :וְּצָב֖אוֹ וְּפ ֻֽק ֵדי ֶ ֑הם ְשׁ ַ֧נ ִים ְוִשִׁ֛שּׁים ֶ֖אֶלף
ְו ָנִשׂי ֙
א ִלְב ֵ֣ני ָאֵ֔שׁר ַפּ ְגִעיֵ֖אל ֶבּן־
שׁר ְוָנִשׂי ֙
וְּשׁ ַ֥בע ֵמֽאוֹתְ :וַֽהֹח ִ֥נים ָע ָ֖ליו ַמֵ֣טּה ָא ֵ ֑
ָעְכ ָֽרן :וְּצָב֖אוֹ וְּפ ֻֽק ֵדי ֶ ֑הם ֶאָ֧חד ְוַא ְרָבִּ֛ﬠים ֶ֖אֶלף ַֽוֲחֵ֥משׁ ֵמֽאוֹת :וַּמֵ֖טּה ַנְפָתּ ִ֑לי
א ִלְב ֵ֣ני ַנְפָתִּ֔לי ֲאִחי ַ֖רע ֶבּן־ֵעי ָֽנ ן :וְּצָב֖אוֹ וְּפ ֻֽק ֵדי ֶ ֑הם ְשֹׁלָ֧שׁה ַֽוֲחִמִ֛שּׁים
ְו ָנִשׂי ֙
ם ְלַ֣מֲח ֵנה ָ֔דן ְמַ֣את ֶ ֗אֶלף ְוִשְׁב ָ֧ﬠה ַֽוֲחִמִ֛שּׁים
ֶ֖אֶלף ְוַא ְרַ֥בּע ֵמֽאוֹתָֽ :כּל־ַהְפֻּק ִדי ֙
ֶ֖אֶלף ְוֵ֣שׁשׁ ֵמ֑אוֹת ָלַֽאֲחֹר ָ֥נה ִיְס֖עוּ ְל ִד ְגֵליֶֽהם֛ ֵ :אֶלּה ְפּקוּ ֵ֥די ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְל ֵ֣בית
א ָ֔תם ֵשׁשׁ־ֵמ֥אוֹת ֶ ֨אֶל֙ף וְּשֹׁ֣לֶשׁת ֲאָלִ֔פים
ת ְלִצְב ֹ
ֲאֹב ָ ֑תם ָכּל־ְפּקוּ ֵ֤די ַֽהַֽמֲּחֹנ ֙
שׁר
ַֽוֲחֵ֥משׁ ֵמ֖אוֹת ַֽוֲחִמ ִ ֽשּׁיםְ :ו ַ֨הְל ִו ִ֔יּם ֣ל ֹא ָהְת ָֽפְּק֔דוּ ְבּ֖תוֹךְך ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַֽכֲּא ֶ ֛
ה ָ֜וה ֶאת־ֹמֶ֗שׁה
ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ֹמֶֽשׁהַֽ :ו ַֽיֲּﬠ֖שׂוּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְ֠כֹּpכל ֲאֶשׁר־ִצ ָ֨וּה ְי ֹ
ם ְו ֵ֣כן ָנָ֔סעוּ ִ֥אישׁ ְלִמְשְׁפֹּחָ֖תיו ַעל־ֵ֥בּית ֲאֹבָֽתיוְ :ו ֵ ֛אֶלּה
ֵכּן־ָח ֤נוּ ְל ִד ְגֵליֶה ֙
שׁה ְבּ ֗יוֹם ִדֶּ֧בּר ְיה ָוֹ֛ה ֶאת־ֹמֶ֖שׁה ְבַּ֥הר ִסי ָֽניְ :ו ֵ ֛אֶלּה ְשׁ֥מוֹת
ֽתּוְֹלֹ֥דת ַֽאֲהֹ֖רן וֹּמ ֶ ֑
ת ְבּ ֵ֣ני ַֽאֲהֹ֔רן
ְבּ ֵני־ַֽאֲהֹ֖רן ַהְבֹּ֣כר ׀ ָנ ָ֑דב ַֽוֲאִבי֕הוּא ֶאְלָע ָ֖ז ר ְו ִ ֽאיָתָֽמר֗ ֵ :אֶלּה ְשׁמוֹ ֙
ה ָ֡וה
ַהֹֽכֲּה ִ֖נים ַהְמֻּשִׁ֑חים ֲאֶשׁר־ִמ ֵ֥לּא ָי ָ֖דם ְלַכֵֽהןַ :ו ָ֣יָּמת ָנ ָ֣דב ַֽוֲאִבי֣הוּא ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ

ה ְבִּמ ְדַ֣בּר ִסי ֔ ַני וָּב ִ֖נים ֽל ֹא־ָה ֣יוּ ָל ֶ ֑הם ַו ְיַכֵ֤הן
ם ֵ ֨אשׁ ָז ָ֜רה ִלְפ ֵ֤ני ְיה ָוֹ ֙
ְֽבַּהְק ִרָב ֩
ֶאְלָע ָז֙ר ְוִ֣איָתָ֔מר ַעל־ְפּ ֵ֖ני ַֽאֲהֹ֥רן ֲאִביֶֽהםַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמר:
אֽתוְֹ :וָשְׁמ ֣רוּ
א֔תוֹ ִלְפ ֵ֖ני ַֽאֲהֹ֣רן ַהֹכּ ֵ ֑הן ְוֵֽשׁ ְר֖תוּ ֹ
ַהְק ֵר֙ב ֶאת־ַמֵ֣טּה ֵל ִ֔וי ְוַֽהֲﬠַמ ְדָ֣תּ ֹ
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ַֽלֲﬠֹ֖בד ֶאת־
ת ָכּל־ָ֣הֵע ָ֔דה ִלְפ ֵ֖ני ֣ ֹ
ֶאת־ִמְשַׁמ ְר֗תּוֹ ְוֶאת־ִמְשֶׁ֨מ ֶר ֙
אֶהל מוֵֹ֔עד ְוֶאת־ִמְשֶׁ֖מ ֶרת ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
ֲﬠֹב ַ֥דת ַהִמְּשׁ ָֽכּןְ :וָֽשְׁמ֗רוּ ֶֽאת־ָכּל־ְכֵּל֙י ֣ ֹ
ה ֶאת־ַֽהְל ִו ִ֔יּם ְלַֽאֲהֹ֖רן וְּלָב ָ֑ניו ְנתוּ ֨ ִנם
ַֽלֲﬠֹ֖בד ֶאת־ֲﬠֹב ַ֥דת ַהִמְּשׁ ָֽכּןְ :ו ָֽנַתָתּ ֙
ה ֔לוֹ ֵמֵ֖את ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וֶאת־ַֽאֲהֹ֤רן ְוֶאת־ָבּ ָני֙ו ִתְּפֹ֔קד ְוָֽשְׁמ ֖רוּ
ְנתוּ ִ֥נם ֵ֨הָמּ ֙
ֶאת־ְכֻּה ָנּ ָ ֑תם ְוַה ָ֥זּ ר ַה ָקּ ֵ֖רב יוָּֽמתַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַֽ :וֲא ֞ ִני ִה ֵ֧נּה
ָל ַ֣קְחִתּי ֶאת־ַֽהְל ִו ִ֗יּם ִמתּוֹ ךְ ֙ך ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַ֧תַּחת ָכּל־ְבּ֛כוֹר ֶ֥פֶּטר ֶ֖רֶחם ִמְבּ ֵ֣ני
ם ַהֹכּ ִ֨תי ָכל־ְבּ֜כוֹר ְבֶּ֣א ֶרץ
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוָ֥היוּ ִ֖לי ַֽהְל ִו ִֽיּםִ֣ :כּי ִל ֘י ָכּל־ְבּכוֹ֒ר ְבּיוֹ ֩
ִמְצ ַ֗ר ִים ִהְק ַ֨דְּשִׁתּי ִ֤לי ָכל־ְבּכוֹ֙ר ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֵֽמָא ָ֖דם ַעד־ְבֵּה ָ ֑מה ִ֥לי ִֽיְה ֖יוּ ֲאִ֥ני
ה ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ְבִּמ ְדַ֥בּר ִסי ַ֖ני ֵלאֹֽמרְ :פֹּק֙ד ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ֵל ִ֔וי ְלֵ֥בית
ְיה ָֽוֹהַ :ו ְי ַד ֵ֤בּר ְיה ָוֹ ֙
א ָ ֛תם ֹמֶ֖שׁה
ֲאֹבָ֖תם ְלִמְשְׁפֹּח ָ ֑תם ָכּל־ ָז ָ֛כר ִמֶבּן־ֹ֥ח ֶדשׁ ָוַ֖מְעָלה ִתְּפְק ֵֽדםַ :ו ִיְּפֹ֥קד ֹ
ַעל־ִ֣פּי ְיה ָוֹ֑ה ַֽכֲּאֶ֖שׁר ֻצ ָֽוּהַ :ו ִֽיְּהיוּ־ֵ֥אֶלּה ְב ֵֽני־ֵל ִ֖וי ִבְּשֹׁמ ָ ֑תם ֵֽגּ ְר֕שׁוֹן וְּקָ֖הת
וְּמ ָר ִֽריְ :ו ֵ ֛אֶלּה ְשׁ֥מוֹת ְבּ ֵני־ ֵֽג ְר֖שׁוֹן ְלִמְשְׁפֹּח ָ ֑תם ִלְב ִ֖ני ְוִשְׁמ ִ ֽﬠי :וְּב ֵ֥ני ְקָ֖הת
ְלִמְשְׁפֹּח ָ ֑תם ַעְמ ָ֣רם ְו ִיְצ ָ֔הר ֶחְב ֖רוֹן ְוֻע ִזּיֵֽאל :וְּב ֵ֧ני ְמ ָר ִ֛רי ְלִמְשְׁפֹּחָ֖תם ַמְחִ֣לי
ת ַהִלְּב ֔ ִני
וּמוִּ֑שׁי ֵ֥אֶלּה ֵ ֛הם ִמְשְׁפֹּ֥חת ַהֵלּ ִ֖וי ְלֵ֥בית ֲאֹבָֽתםְ :ל ֵ֣ג ְר֔שׁוֹן ִמְשַׁ֨פַּח ֙
ם ְבִּמְס ַ֣פּר ָכּל־ ָזָ֔כר
וִּמְשׁ ַ֖פַּחת ַהִשְּׁמִ֑ﬠי ֵ֣אֶלּה ֵ֔הם ִמְשְׁפֹּ֖חת ַה ֵֽגּ ְרֻשׁ ִֽנּיְ :פּ ֻֽק ֵדיֶה ֙
ִמֶבּן־ֹ֖ח ֶדשׁ ָו ָ ֑מְעָלה ְפּ ֻ֣ק ֵדי ֶ֔הם ִשְׁב ַ֥ﬠת ֲאָלִ֖פים ַֽוֲחֵ֥משׁ ֵמֽאוֹתִ :מְשְׁפֹּ֖חת
ַה ֵֽגּ ְרֻשׁ ִ֑נּי ַֽאֲח ֵ֧רי ַהִמְּשׁ ָ֛כּן ַֽיֲח ֖נוּ ָֽיָמּה :וּ ְנִ֥שׂיא ֵבית־ָ֖אב ַל ֵֽגּ ְרֻשׁ ִ֑נּי ֶאְל ָיָ֖סף ֶבּן־
אֶהל ִמְכֵ֕סהוּ וָּמַ֕סךְך
אֶהל מוֵֹ֔עד ַהִמְּשׁ ָ֖כּן ְוָה ֑ ֹ
ָלֵֽאל :וִּמְשֶׁ֤מ ֶרת ְבּ ֵני־ ֵֽג ְרשׁוֹ֙ן ְבּ ֣ ֹ
אֶהל מוֹ ֵֽﬠדְ :וַקְל ֵ֣ﬠי ֶֽהָחֵ֗צר ְוֶאת־ָמַס ךְ ֙ך ֶ֣פַּֽתח ֶֽהָחֵ֔צר ֲאֶ֧שׁר ַעל־ַהִמְּשׁ ָ֛כּן
ֶ֖פַּתח ֥ ֹ
ת ֵֽמיָת ָ֔ריו ְלֹ֖כל ֲﬠֹֽב ָדֽתוְֹ :וִלְק ָ֗הת ִמְשׁ ַ֤פַּחת ָֽהַעְמ ָרִמ֙י
ְוַעל־ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ָסִ֑ביב ְוֵא ֙
ת ַֽהֶחְבֹר ֔ ִני וִּמְשׁ ַ֖פַּחת ָֽהָע ִֽזּיֵא ִ֑לי ֵ֥אֶלּה ֵ֖הם
וִּמְשׁ ַ֣פַּחת ַה ִיְּצָה ִ֔רי וִּמְשַׁ֨פַּח ֙
ם ְוֵ֣שׁשׁ
ִמְשְׁפֹּ֥חת ַהְקָּה ִ ֽתיְ :בִּמְסַפּ֙ר ָכּל־ ָזָ֔כר ִמֶבּן־ֹ֖ח ֶדשׁ ָו ָ ֑מְעָלה ְשֹׁמ ַ֤נת ֲאָלִפי ֙
שְׁמ ֵ֖רי ִמְשֶׁ֥מ ֶרת ַהֹֽקּ ֶדשִׁ :מְשְׁפֹּ֥חת ְבּ ֵֽני־ְקָ֖הת ַֽיֲח֑נוּ ַ֛ﬠל ֶ֥י ֶרךְך ַהִמְּשׁ ָ֖כּן
ֵמ֔אוֹת ֽ ֹ

ֵתּיָֽמ ָנה :וּ ְנִ֥שׂיא ֵבית־ָ֖אב ְלִמְשְׁפֹּ֣חת ַהְקָּהִ֑תי ֱא ִ ֽליָצ ָ֖פן ֶבּן־ֻע ִזּיֵֽאל :וִּמְשַׁמ ְר ָ֗תּם
ָֽהָאֹ֤רן ְוַהֻשְּׁלָח֙ן ְוַהְמֹּנ ָ֣רה ְוַֽהִמּ ְזְבֹּ֔חת וְּכ ֵ֣לי ַהֹ֔קּ ֶדשׁ ֲאֶ֥שׁר ְיָֽשׁ ְר֖תוּ ָבּ ֶ ֑הם ְו ַ֨הָמָּ֔סךְך
ְוֹ֖כל ֲﬠֹֽב ָדֽתוֹ :וּ ְנִשׂי ֙
שְׁמ ֵ֖רי
א ְנִשׂיֵ֣אי ַהֵלּ ִ֔וי ֶאְלָע ָ֖ז ר ֶבּן־ַֽאֲהֹ֣רן ַהֹכּ ֵ ֑הן ְפֻּק ַ֕דּת ֽ ֹ
ת ַהַמְּחִ֔לי וִּמְשׁ ַ֖פַּחת ַהמּוִּ֑שׁי ֵ֥אֶלּה ֵ֖הם
ִמְשֶׁ֥מ ֶרת ַהֹֽקּ ֶדשִׁ :לְמ ָר ִ֕רי ִמְשַׁ֨פַּח ֙
ם ְבִּמְס ַ֣פּר ָכּל־ ָזָ֔כר ִמֶבּן־ֹ֖ח ֶדשׁ ָו ָ ֑מְעָלה ֵ֥שֶׁשׁת
ִמְשְׁפֹּ֥חת ְמ ָר ִֽרי :וְּפ ֻֽק ֵדיֶה ֙
ֲאָלִ֖פים וָּמאָֽת ִים :וּ ְנִ֤שׂיא ֵבית־ָא֙ב ְלִמְשְׁפֹּ֣חת ְמ ָר ִ֔רי ֽצוּ ִריֵ֖אל ֶבּן־ֲאִבי ָ֑ח ִיל ַ֣ﬠל
ֶ֧י ֶרךְך ַהִמְּשׁ ָ֛כּן ַֽיֲח ֖נוּ ָצֹֽפ ָנה :וְּפֻק ַ֣דּת ִמְשֶׁ֘מ ֶר֘ת ְבּ ֵ֣ני ְמ ָר ִר֒י ַק ְרֵשׁ֙י ַהִמְּשָׁ֔כּן
וְּב ִריָ֖חיו ְוַעֻמּ ָ֣דיו ַֽוֲא ָד ָ֑ניו ְוָ֨כל־ֵכָּ֔ליו ְוֹ֖כל ֲﬠֹֽב ָדֽתוְֹ :וַעֻמּ ֵ֧די ֶֽהָח ֵ֛צר ָסִ֖ביב
אֶהל־
ְוַא ְד ֵני ֶ ֑הם ִויֵֽתֹדָ֖תם וֵּֽמיְת ֵריֶֽהםְ :וַֽהֹח ִ֣נים ִלְפ ֵ֣ני ַהִמְּשָׁ֡כּן ֵ֣ק ְדָמה ִלְפ ֵני֩ ֽ ֹ
ם ִמְשֶׁ֣מ ֶרת ַהִמְּק ָ֔דּשׁ ְלִמְשֶׁ֖מ ֶרת
שְׁמ ִרי ֙
מוֵֹ֨עד ׀ ִמ ְז ָ֜רָחה ֹמֶ֣שׁה ׀ ְוַֽאֲהֹ֣רן וָּב ֗ ָניו ֽ ֹ
ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוַה ָ֥זּ ר ַה ָקּ ֵ֖רב יוָּֽמתָ :כּל־ְפּקוּ ֵ֨די ַֽהְל ִו ִ֜יּם ֲאֶשׁ֩ר ָפּ ַ ֨קד ֹמֶ֧שׁה ְוַֽאֲהֹ֛רן
ַעל־ִ֥פּי ְיה ָ֖וֹה ְלִמְשְׁפֹּח ָ ֑תם ָכּל־ ָזָכ֙ר ִמֶבּן־ֹ֣ח ֶדשׁ ָוַ֔מְעָלה ְשׁ ַ֥נ ִים ְוֶעְשׂ ִ֖רים ָֽאֶלף:
ה ָ֜וה ֶאל־ֹמֶ֗שׁה ְפֹּ֨קד ָכּל־ְבֹּ֤כר ָזָכ֙ר ִלְב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִמֶבּן־ֹ֖ח ֶדשׁ ָו ָ ֑מְעָלה
ַו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ה ָ֔וה ַ֥תַּחת ָכּל־ְבֹּ֖כר
תּ ֶאת־ַֽהְל ִו ִ֥יּם ִל֙י ֲא ִ֣ני ְי ֹ
ְוָ֕שׂא ֵ֖את ִמְס ַ֥פּר ְשֹׁמָֽתםְ :ו ָֽלַקְח ָ ֙
ת ֶֽבֱּהַ֣מת ַֽהְל ִו ִ֔יּם ַ֣תַּחת ָכּל־ְבּ֔כוֹר ְבֶּֽבֱהַ֖מת ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ִבְּב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוֵא ֙
א֑תוֹ ֶֽאת־ָכּל־ְבּ֖כוֹר ִבְּב ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְיִהי֩ ָכל־
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֹ
ַו ִיְּפֹ֣קד ֹמֶ֔שׁה ַֽכֲּא ֶ ֛
ם ֶ ֔אֶלף
ְבּ֨כוֹר ָזָ֜כר ְבִּמְס ַ֥פּר ֵשֹׁ֛מת ִמֶבּן־ֹ֥ח ֶדשׁ ָוַ֖מְעָלה ִלְפ ֻֽק ֵדי ֶ ֑הם ְשׁ ַ֤נ ִים ְוֶעְשׂ ִרי ֙
ְשׁלָ֥שׁה ְוִשְׁבִ֖ﬠים וָּמאָֽת ִיםַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ֣ :קח ֶאת־ַֽהְל ִו ִ֗יּם
ַ֤תַּחת ָכּל־ְבּכוֹ֙ר ִבְּב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוֶאת־ֶֽבֱּהַ֥מת ַֽהְל ִו ִ֖יּם ַ֣תַּחת ְבֶּהְמ ָ ֑תּם ְוָֽהיוּ־ִ֥לי
ם ַעל־
ת ְפּדוּ ֵ֣יי ַהְשֹּׁלָ֔שׁה ְוַהִשְּׁבִ֖ﬠים ְוַהָמּא ָ ֑ת ִים ָהֹֽע ְדִפי ֙
ַֽהְל ִו ִ֖יּם ֲא ִ֥ני ְיה ָֽוֹהְ :וֵא ֙
ַֽהְל ִו ִ֔יּם ִמְבּ֖כוֹר ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :ו ָֽלַקְח ָ֗תּ ֲחֵ֧מֶשׁת ֲח ֵ ֛מֶשׁת ְשָׁקִ֖לים ַל ֻגְּלֹ֑גֶּלת ְבֶּ֤שֶׁקל
שׁ ִתּ ָ ֔קּח ֶעְשׂ ִ֥רים ֵגּ ָ֖רה ַהָֽשֶּׁקלְ :ו ָֽנַתָ֣תּה ַהֶ֔כֶּסף ְלַֽאֲהֹ֖רן וְּלָב ָ֑ניו ְפּדוּ ֵ֕יי
ַהֹ֨קּ ֶד ֙
ת ָהֹ֣ע ְדִ֔פים ַ֖ﬠל ְפּדוּ ֵ֥יי
ָהֹֽע ְדִ֖פים ָבֶּֽהםַ :ו ִיּ ַ֣קּח ֹמֶ֔שׁה ֵ֖את ֶ֣כֶּסף ַהִפּ ְד ֑יוֹם ֵמֵא ֙
ַֽהְל ִו ִֽיּםֵ :מ ֵ ֗את ְבּ֛כוֹר ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָל ַ֣קח ֶאת־ַה ָ֑כֶּסף ֲחִמָ֨שּׁה ְוִשִׁ֜שּׁים וְּשֹׁ֥לשׁ
הֹרן וְּלָבָנ ֖יו
ֵמ֛אוֹת ָוֶ֖אֶלף ְבֶּ֥שֶׁקל ַהֹֽקּ ֶדשַׁ :ו ִיּ ֵ֨תּן ֹמֶ֜שׁה ֶאת־ ֶ֧כֶּסף ַהְפּ ֻד ִ֛ים ְלַֽא ֲ ֥
ה ָ֔וה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ְוֶֽאל־
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ֹמֶֽשׁהַ :ו ְי ַדֵ֣בּר ְי ֹ
ַעל־ִ֣פי ְיה ָוֹ֑ה ַֽכֲּא ֶ ֛

שׁ ְבּ ֵ֣ני ְק ָ֔הת ִמ֖תּוֹךְך ְבּ ֵ֣ני ֵל ִ֑וי ְלִמְשְׁפֹּחָ֖תם ְלֵ֥בית
ַֽאֲהֹ֖רן ֵלאֹֽמרָ :נ֗שׂא ֶאת־ר ֹא ֙
א ַלָצּ ָ֔בא
ה ָוַ֔מְעָלה ְו ַ֖ﬠד ֶבּן־ֲחִמִ֣שּׁים ָשׁ ָ֑נה ָכּל־ָבּ ֙
ֲאֹבָֽתםִ :מ ֶ֨בּן ְשׁלִ֤שׁים ָשׁ ָנ ֙
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ֹ֖ק ֶדשׁ
אֶהל מוֹ ֵֽﬠד֛ :ז ֹאת ֲﬠֹב ַ֥דת ְבּ ֵֽני־ְקָ֖הת ְבּ ֣ ֹ
ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ְמָלא ָ֖כה ְבּ ֥ ֹ
ַהֳקּ ָד ִ ֽשׁים :וּ ָ֨בא ַֽאֲהֹ֤רן וָּב ָני֙ו ִבּ ְנֹ֣ס ַע ַֽהַֽמֲּח ֔ ֶנה ְוהוֹ ִ֕רדוּ ֵ֖את ָפֹּ֣רֶכת ַהָמּ ָ֑סךְך ְוִ֨כסּוּ־
ָ֔בהּ ֵ֖את ֲאֹ֥רן ָֽהֵע ֻֽדתְ :ו ָֽנְת ֣נוּ ָעָ֗ליו ְכּסוּ֙י ֣עוֹר ַ֔תַּחשׁ וּ ָֽפ ְר֧שׂוּ ֶֽב ֶגד־ְכּ ִ֛ליל ְתּ ֵ֖כֶלת
ת ְו ָֽנְת ֣נוּ ָ֠עָpליו
ִמְל ָ ֑מְעָלה ְוָשׂ֖מוּ ַבּ ָֽדּיוְ :ו ַ֣ﬠל ׀ ֻשְׁלַ֣חן ַהָפּ ֗ ִנים ִיְפ ְרשׂ ֘וּ ֶ֣בּ ֶגד ְתֵּzכֶל ֒
ת ְוֶאת־ַהְמּ ַנִקּ ֔יֹּת ְוֵ֖את ְק֣שׂוֹת ַה ָ֑נֶּסךְך ְו ֶ֥לֶחם ַהָתִּ֖מיד
ֶאת־ַהְקָּעֹ֤רת ְוֶאת־ַהַכֹּפּ ֙
א֔תוֹ ְבִּמְכֵ֖סה ֣עוֹר ָ ֑תַּחשׁ
ָע ָ֥ליו ִֽיְה ֶֽיה :וּ ָֽפ ְר֣שׂוּ ֲﬠֵלי ֶ֗הם ֶ֚בּ ֶגד תּוֹ ַ֣לַעת ָשׁ ֔ ִני ְוִכ֣סּוּ ֹ
ְוָשׂ֖מוּ ֶאת־ַבּ ָֽדּיוְ :ו ָֽלְק֣חוּ ׀ ֶ֣בּ ֶגד ְתֵּ֗כֶלת ְוִכ֞סּוּ ֶאת־ְמֹנ ַ֤רת ַהָמּאוֹ֙ר ְוֶאת־
ת ָכּל־ְכּ ֵ֣לי ַשְׁמ ֔ ָנהּ ֲאֶ֥שׁר ְיָֽשׁ ְרתוּ־
תּ ֶ ֑תיָה ְוֵא ֙
ֵ֣נ ֹר ֶ֔תיָה ְוֶאת־ַמְלָקֶ֖חיָה ְוֶאת־ַמְח ֹ
הּ ְוֶאת־ָכּל־ֵכֶּ֔ליָה ֶאל־ִמְכֵ֖סה ֣עוֹר ָ ֑תַּחשׁ ְו ָֽנְת ֖נוּ ַעל־
אָת ֙
ָ֖להּ ָבֶּֽהםְ :ו ָֽנְת ֤נוּ ֹ
א֔תוֹ ְבִּמְכֵ֖סה ֣עוֹר ָ ֑תַּחשׁ
ַהֽמּוֹטְ :ו ַ֣ﬠל ׀ ִמ ְזַ֣בּח ַה ָזּ ָ֗הב ִיְפ ְרשׂ֙וּ ֶ֣בּ ֶגד ְתֵּ֔כֶלת ְוִכ֣סּוּ ֹ
ְוָשׂ֖מוּ ֶאת־ַבּ ָֽדּיוְ :ו ָֽלְקחוּ֩ ֶאת־ָכּל־ְכֵּ֨לי ַהָשּׁ ֵ֜רת ֲאֶ֧שׁר ְיָֽשׁ ֲרתוּ־ָ֣בם ַבֹּ֗קּ ֶדשׁ
ְו ָֽנְתנ֙וּ ֶאל־ֶ֣בּ ֶגד ְתֵּ֔כֶלת ְוִכ֣סּוּ אוֹ ָ֔תם ְבִּמְכֵ֖סה ֣עוֹר ָ ֑תַּחשׁ ְו ָֽנְת ֖נוּ ַעל־ַהֽמּוֹט:
ְו ִדְשּׁ ֖נוּ ֶאת־ַהִמּ ְז ֵ֑בּ ַח וּ ָֽפ ְר֣שׂוּ ָעָ֔ליו ֶ֖בּ ֶגד ַא ְר ָגָּֽמןְ :ו ָֽנְת ֣נוּ ָ֠עָpליו ֶאת־ָכּל־ֵכָּ֞ליו
ת ְוֶאת־ַה ָיִּ֣ﬠים ְוֶאת־
תּת ֶאת־ַהִמּ ְזָלֹג ֙
ֲאֶ֣שׁר ְֽיָֽשׁ ְר֧תוּ ָע ָ֣ליו ָבּ ֶ֗הם ֶאת־ַהַמְּח ֤ ֹ
ַהִמּ ְז ָרֹ֔קת ֹ֖כּל ְכּ ֵ֣לי ַהִמּ ְז ֵ֑בּ ַח וּ ָֽפ ְר֣שׂוּ ָעָ֗ליו ְכּ֛סוּי ֥עוֹר ַ֖תַּחשׁ ְוָשׂ֥מוּ ַב ָֽדּיוְ :וִכ ָ֣לּה
ה
ַֽאֲהֹרן־֠וָּב ָ pניו ְלַכֹ֨סּת ֶאת־ַהֹ֜קּ ֶדשׁ ְוֶאת־ָכּל־ְכּ ֵ֣לי ַהֹ֘קּ ֶד֘שׁ ִבּ ְנֹ֣ס ַע ַֽהַֽמֲּח ֶנ ֒
ת ָלֵ֔שׂאת ְו ֽל ֹא־ ִי ְגּ֥עוּ ֶאל־ַהֹ֖קּ ֶדשׁ ָו ֵ ֑מתוּ ֵ ֛אֶלּה ַמָ֥שּׂא
ְוַֽאֲח ֵרי־ֵ֗כן ָיֹ֤באוּ ְב ֵֽני־ְקָה ֙
אֶהל מוֹ ֵֽﬠד :וְּפֻק ַ֞דּת ֶאְלָע ָ֣ז ר ׀ ֶבּן־ַֽאֲהֹ֣רן ַהֹכּ ֵ֗הן ֶ֤שֶׁמן ַהָמּאוֹ֙ר
ְב ֵֽני־ְקָ֖הת ְבּ ֥ ֹ
וְּקֹ֣ט ֶרת ַהַסִּ֔מּים וִּמְנַ֥חת ַהָתִּ֖מיד ְוֶ֣שֶׁמן ַהִמְּשׁ ָ֑חה ְפֻּק ַ֗דּת ָכּל־ַהִמְּשָׁכּ֙ן ְוָכל־
ה ָ֔וה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ְוֶֽאל־ַֽאֲהֹ֖רן ֵלאֹֽמרַ :אל־
ֲאֶשׁר־֔בּוֹ ְבֹּ֖ק ֶדשׁ וְּבֵכ ָֽליוַ :ו ְי ַדֵ֣בּר ְי ֹ
ַתְּכ ִ֕ריתוּ ֶאת־ֵ֖שֶׁבט ִמְשְׁפֹּ֣חת ַהְקָּהִ֑תי ִמ֖תּוֹךְך ַֽהְל ִו ִֽיּםְ :ו ֣ז ֹאת ׀ ֲﬠ֣שׂוּ ָל ֶ֗הם ְוָחי֙וּ
ְו ֣ל ֹא ָיֻ֔מתוּ ְבּ ִגְשָׁ֖תּם ֶאת־ֹ֣ק ֶדשׁ ַהֳקּ ָדִ֑שׁים ַֽאֲהֹ֤רן וָּב ָני֙ו ָיֹ֔באוּ ְוָשׂ֣מוּ אוֹ ָ֗תם
ִ֥אישׁ ִ֛אישׁ ַעל־ֲﬠֹֽב ָד֖תוֹ ְוֶאל־ַמָשּֽׂאוְֹ :ו ֽל ֹא־ ָיֹ֧באוּ ִל ְר֛אוֹת ְכַּב ַ֥לּע ֶאת־ַהֹ֖קּ ֶדשׁ
ָוֵֽמתוַּ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרָ :נ֗שׂא ֶאת־ ֛ר ֹאשׁ ְבּ ֵ֥ני ֵֽג ְר֖שׁוֹן ַגּם־ ֵ ֑הם

ְלֵ֥בית ֲאֹבָ֖תם ְלִמְשְׁפֹּחָֽתםִ :מֶבּ֩ן ְשֹׁלִ֨שׁים ָשׁ ֜ ָנה ָוַ֗מְעָלה ַ֛ﬠד ֶבּן־ֲחִמִ֥שּׁים ָשׁ ָ֖נה
אֶהל מוֹ ֵֽﬠד֣ :ז ֹאת ֲﬠֹב ַ֔דת
א ִלְצ ֣ב ֹא ָצ ָ֔בא ַֽלֲﬠֹ֥בד ֲﬠֹב ָ֖דה ְבּ ֥ ֹ
ִתְּפֹ֣קד אוֹ ָ ֑תם ָכּל־ַהָבּ ֙
אֶהל
ִמְשְׁפֹּ֖חת ַה ֵֽגּ ְרֻשׁ ִ֑נּי ַֽלֲﬠֹ֖בד וְּלַמָֽשּׂאְ :וָ֨נְשׂ֜אוּ ֶאת־ ְי ִריֹ֤עת ַהִמְּשָׁכּ֙ן ְוֶאת־ ֣ ֹ
אֶהל
מוֵֹ֔עד ִמְכֵ֕סהוּ וִּמְכ ֵ֛סה ַהַ֥תַּחשׁ ֲאֶשׁר־ָע ָ֖ליו ִמְל ָ ֑מְעָלה ְו ֶ ֨את־ָמַ֔סךְך ֶ֖פַּתח ֥ ֹ
מוֹ ֵֽﬠדְ :וֵא ֩
ת ַקְלֵ֨עי ֶֽהָחֵ֜צר ְוֶאת־ָמַ֣סךְך ׀ ֶ֣פַּתח ׀ ַ֣שַׁער ֶֽהָחֵ֗צר ֲאֶ֨שׁר ַעל־ַהִמְּשׁ ָ֤כּן
ת ֵֽמיְת ֵרי ֶ֔הם ְוֶֽאת־ָכּל־ְכּ ֵ֖לי ֲﬠֹֽב ָד ָ ֑תם ְו ֵ ֨את ָכּל־ֲאֶ֧שׁר
ְוַעל־ַהִמּ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח ָס ִ֔ביב ְוֵא ֙
ת ְבּ ֵ֣ני ַה ֵֽגּ ְרֻשׁ ֔ ִנּי
שׂה ָלֶ֖הם ְוָעָֽבדוַּ :על־ִrפּי ַֽאֲהֹ֨רן וָּב ֜ ָניו ִ ֽתְּה ֶ֗יה ָכּל־ֲﬠֹב ַד ֙
ֵֽיָע ֶ ֛
ם ְבִּמְשֶׁ֔מ ֶרת ֵ֖את ָכּל־ַמָשָּֽׂאם:
ְלָ֨כל־ַמָשּׂ ָ ֔אם וְּלֹ֖כל ֲﬠֹֽב ָד ָ ֑תם וְּפַק ְד ֶ ֤תּם ֲﬠֵלֶה ֙
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד וִּ֨מְשַׁמ ְר ָ֔תּם ְבּ ַי֙ד ִ ֽאיָתָ֔מר
֣ז ֹאת ֲﬠֹב ַ֗דת ִמְשְׁפֹּ֛חת ְבּ ֵ֥ני ַה ֵֽגּ ְרֻשׁ ִ֖נּי ְבּ ֣ ֹ
אָֽתםִ :מֶבּ֩ן
ֶֽבּן־ַֽאֲהֹ֖רן ַהֹכֵּֽהןְ :בּ ֵ֖ני ְמ ָר ִ֑רי ְלִמְשְׁפֹּחָ֥תם ְלֵבית־ֲאֹבָ֖תם ִתְּפֹ֥קד ֹ
א ַלָצּ ָ֔בא ַֽלֲﬠֹ֕בד
ְשֹׁלִ֨שׁים ָשׁ ֜ ָנה ָוַ֗מְעָלה ְו ַ֛ﬠד ֶבּן־ֲחִמִ֥שּׁים ָשׁ ָ֖נה ִתְּפְק ֵ֑דם ָכּל־ַהָבּ ֙
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד
ת ִמְשֶׁ֣מ ֶרת ַמָשּׂ ָ ֔אם ְלָכל־ֲﬠֹֽב ָדָ֖תם ְבּ ֣ ֹ
אֶהל מוֹ ֵֽﬠדְ :וז ֹא ֙
ֶאת־ֲﬠֹב ַ֖דת ֥ ֹ
ַק ְרֵשׁ֙י ַהִמְּשָׁ֔כּן וְּב ִריָ֖חיו ְוַעמּוּ ָ֥דיו ַֽוֲא ָד ָֽניוְ :וַעמּוּ ֵדי֩ ֶֽהָחֵ֨צר ָס ִ֜ביב ְוַא ְד ֵני ֶ֗הם
ם וֵּ֣מיְת ֵרי ֶ֔הם ְלָ֨כל־ְכֵּלי ֶ֔הם וְּלֹ֖כל ֲﬠֹֽב ָד ָ ֑תם וְּבֵשֹׁ֣מת ִתְּפְק֔דוּ ֶאת־ְכּ ֵ֖לי
ִויֵֽתֹדָת ֙
אֶהל
ת ְבּ ֵ֣ני ְמ ָר ִ֔רי ְלָכל־ֲﬠֹֽב ָדָ֖תם ְבּ ֣ ֹ
ִמְשֶׁ֥מ ֶרת ַמָשָּֽׂאם֣ :ז ֹאת ֲﬠֹב ַ֗דת ִמְשְׁפֹּח ֙
מוֹ ֵ֑ﬠד ְבּ ַי֙ד ִ ֽאיָתָ֔מר ֶֽבּן־ַֽאֲהֹ֖רן ַהֹכֵּֽהןַ :ו ִיְּפֹ֨קד ֹמֶ֧שׁה ְוַֽאֲהֹ֛רן וּ ְנִשׂיֵ֥אי ָֽהֵע ָ֖דה
ה ָוַ֔מְעָלה
ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ַהְקָּהִ֑תי ְלִמְשְׁפֹּחָ֖תם וְּלֵ֥בית ֲאֹבָֽתםִ :מ ֶ֨בּן ְשׁלִ֤שׁים ָשׁ ָנ ֙
אֶהל מוֹ ֵֽﬠדַ :ו ִֽיְּה ֥יוּ
א ַלָצּ ָ֔בא ַֽלֲﬠֹב ָ֖דה ְבּ ֥ ֹ
ְו ַ֖ﬠד ֶבּן־ֲחִמִ֣שּׁים ָשׁ ָ֑נה ָכּל־ַהָבּ ֙
ְפ ֻֽק ֵדיֶ֖הם ְלִמְשְׁפֹּח ָ ֑תם ַאְלַ֕פּ ִים ְשַׁ֥בע ֵמ֖אוֹת ַֽוֲחִמ ִ ֽשּׁיםֵ֤ :אֶלּה ְפקוּ ֵד֙י ִמְשְׁפֹּ֣חת
ה ְוַֽאֲהֹ֔רן ַעל־ִ֥פּי ְיה ָ֖וֹה
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ֲאֶ֨שׁר ָפּ ַ֤קד ֹמֶשׁ ֙
ַהְקָּה ִ֔תי ָכּל־ָֽהֹעֵ֖בד ְבּ ֣ ֹ
ְבּ ַיד־ֹמֶֽשׁה :וְּפקוּ ֵ֖די ְבּ ֵ֣ני ֵֽג ְר֑שׁוֹן ְלִמְשְׁפּחוָֹ֖תם וְּלֵ֥בית ֲאֹבָֽתםִ :מ ֶ֨בּן ְשֹׁלִ֤שׁים
אֶהל מוֹ ֵֽﬠד:
א ַלָצּ ָ֔בא ַֽלֲﬠֹב ָ֖דה ְבּ ֥ ֹ
ה ָוַ֔מְעָלה ְו ַ֖ﬠד ֶבּן־ֲחִמִ֣שּׁים ָשׁ ָ֑נה ָכּל־ַהָבּ ֙
ָשׁ ָנ ֙
ַו ִֽיְּהי֙וּ ְפּ ֻ֣ק ֵדי ֶ֔הם ְלִמְשְׁפֹּחָ֖תם ְלֵ֣בית ֲאֹב ָ ֑תם ַאְלַ֕פּ ִים ְוֵ֥שׁשׁ ֵמ֖אוֹת וְּשֹׁל ִ ֽשׁים:
שׁה
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ֲאֶ֨שׁר ָפּ ַ֥קד ֹמ ֶ ֛
ת ְבּ ֵ֣ני ֵֽג ְר֔שׁוֹן ָכּל־ָֽהֹעֵ֖בד ְבּ ֣ ֹ
ֵ֣אֶלּה ְפקוּ ֵ֗די ִמְשְׁפֹּח ֙
ְוַֽאֲהֹ֖רן ַעל־ִ֥פּי ְיה ָֽוֹה :וְּפקוּ ֵ֕די ִמְשְׁפֹּ֖חת ְבּ ֵ֣ני ְמ ָר ִ֑רי ְלִמְשְׁפֹּחָ֖תם ְלֵ֥בית ֲאֹבָֽתם:
א ַלָצּ ָ֔בא ַֽלֲﬠֹב ָ֖דה
ה ָוַ֔מְעָלה ְו ַ֖ﬠד ֶבּן־ֲחִמִ֣שּׁים ָשׁ ָ֑נה ָכּל־ַהָבּ ֙
ִמ ֶ֨בּן ְשֹׁלִ֤שׁים ָשָׁנ ֙

אֶהל מוֹ ֵֽﬠדַ :ו ִיְּה ֥יוּ ְפ ֻֽק ֵדיֶ֖הם ְלִמְשְׁפֹּח ָ ֑תם ְשֹׁ֥לֶשׁת ֲאָלִ֖פים וָּמאָֽת ִיםֵ֣ :אֶלּה
ְבּ ֥ ֹ
ה ְוַֽאֲהֹ֔רן ַעל־ִ֥פּי ְיה ָ֖וֹה ְבּ ַיד־
ְפקוּ ֵ֔די ִמְשְׁפֹּ֖חת ְבּ ֵ֣ני ְמ ָר ִ֑רי ֲאֶ֨שׁר ָפּ ַ֤קד ֹמֶשׁ ֙
ֹמֶֽשׁהָ :כּל־ַהְפֻּק ִ֡דים ֲאֶשׁ֩ר ָפּ ַ ֨קד ֹמֶ֧שׁה ְוַֽאֲהֹ֛רן וּ ְנִשׂיֵ֥אי ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֶאת־ַֽהְל ִו ִ֑יּם
ה ָוַ֔מְעָלה ְו ַ֖ﬠד ֶבּן־ֲחִמִ֣שּׁים
ְלִמְשְׁפֹּחָ֖תם וְּלֵ֥בית ֲאֹבָֽתםִ :מ ֶ֨בּן ְשֹׁלִ֤שׁים ָשׁ ָנ ֙
אֶהל מוֹ ֵֽﬠדַ :ו ִֽיְּה ֖יוּ
ָשׁ ָ֑נה ָכּל־ַה ָ֗בּא ַֽלֲﬠֹ֨בד ֲﬠֹב ַ֧דת ֲﬠֹב ָ֛דה ַֽוֲﬠֹב ַ֥דת ַמָ֖שּׂא ְבּ ֥ ֹ
ם
ה ָ֜וה ָפּ ַ֤קד אוָֹת ֙
ְפּ ֻֽק ֵדי ֶ ֑הם ְשֹׁמ ַ֣נת ֲאָלִ֔פים ַֽוֲחֵ֥משׁ ֵמ֖אוֹת וְּשֹׁמ ִֽניםַ :על־ִ֨פּי ְי ֹ
ְבּ ַיד־ֹמֶ֔שׁה ִ֥אישׁ ִ֛אישׁ ַעל־ֲﬠֹֽב ָד֖תוֹ ְוַעל־ַמָשּׂ֑אוֹ וְּפֻק ָ֕דיו ֲאֶשׁר־ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה
ֶאת־ֹמֶֽשׁהַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ֚ :צו ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִֽויַשְׁלּח֙וּ ִמן־
ה ְתַּשֵׁ֔לּחוּ ֶאל־
ַֽהַֽמֲּח ֔ ֶנה ָכּל־ָצ ֖רוּ ַע ְוָכל־ָ֑זב ְוֹ֖כל ָטֵ֥מא ָל ָֽנֶפשִׁ :מ ָזּ ָ֤כר ַעד־ ְנֵקָב ֙
שׁ ֵ֥כן ְבּתוֹ ָֽכם:
ִמ֥חוּץ ַֽלַֽמֲּח ֶ֖נה ְתַּשְׁלּ֑חוּם ְו ֤ל ֹא ְיַטְמּא֙וּ ֶאת־ַ֣מֲחֵני ֶ֔הם ֲאֶ֥שׁר ֲאִ֖ני ֹ
ה
ַו ַֽיֲּﬠשׂוּ־ֵכ֙ן ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ְיַשְׁלּ֣חוּ אוֹ ָ֔תם ֶאל־ִמ֖חוּץ ַֽלַֽמֲּח ֶ֑נה ַֽכֲּאֶ֨שׁר ִדּ ֶ֤בּר ְיה ָוֹ ֙
ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ֵ֥כּן ָע֖שׂוּ ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ :דֵּבּ֘ר ֶאל־
ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ִ֣אישׁ ֽאוֹ־ִאָ֗שּׁה ִ֤כּי ַֽיֲﬠשׂ֙וּ ִמָכּל־ַח ֣טּ ֹאת ָֽהָא ָ֔דם ִלְמֹ֥על ַ֖מַעל
ַֽבּיה ָוֹ֑ה ְוָֽאְשָׁ֖מה ַה ֶ֥נֶּפשׁ ַה ִ ֽהואְ :וִהְת ַו֗דּוּ ֶאת־ַחָטּאָת֘ם ֲאֶ֣שׁר ָעשׂ֒וּ ְוֵהִ֤שׁיב
ֶאת־ֲאָשׁמ֙וֹ ְבּר ֹא֔שׁוֹ ַֽוֲח ִ ֽמיִשׁ֖תוֹ ֹיֵ֣סף ָע ָ֑ליו ְו ָנ ַ֕תן ַֽלֲאֶ֥שׁר ָאַ֖שׁם ֽלוְֹ :וִאם־ ֵ ֨אין
שׁם ַהמּוָּ֥שׁב ַֽליה ָ֖וֹה ַלֹכּ ֵ ֑הן ִמְלּ ַ֗בד ֵ֚איל
ם ֵאָ֔ליו ָֽהָא ָ ֛
ָל ִ ֜אישׁ ֹגּ ֵ ֗אל ְלָהִ֤שׁיב ָֽהָאָשׁ ֙
ַהִכֻּפּ ִ֔רים ֲאֶ֥שׁר ְיַכֶפּר־֖בּוֹ ָע ָֽליוְ :וָכל־ְתּרוָּ֞מה ְלָכל־ָק ְדֵ֧שׁי ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֲאֶשׁר־
ַי ְק ִ֥ריבוּ ַלֹכֵּ֖הן ֥לוֹ ִֽיְה ֶֽיהְ :וִ֥אישׁ ֶאת־ֳק ָדָ֖שׁיו ֣לוֹ ִֽיְה ֑יוּ ִ֛אישׁ ֲאֶשׁר־ ִיֵ֥תּן ַלֹכֵּ֖הן
֥לוֹ ִֽיְה ֶֽיהַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ :דֵּבּ֙ר ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוָֽאַמ ְרָ֖תּ
אָת֘הּ
שׁ ִ ֽכּי־ִתְשֶׂ֣טה ִאְשׁ֔תּוֹ וָּֽמֲﬠ ָ֥לה ֖בוֹ ָֽמַעלְ :וָשַׁ֨כב ִ֣אישׁ ֹ
ֲאֵל ֶ ֑הם ִ֥אישׁ ִאי ֙
ם ֵֽמֵעי ֵ֣ני ִאיָ֔שׁהּ ְו ִנְסְתּ ָ֖רה ְוִ֣היא ִנְט ָ ֑מָאה ְוֵע֙ד ֵ֣אין ָ֔בּהּ ְוִ֖הוא
ִשְׁכַבת־ ֶzז ַר֒ע ְו ֶנְעַל ֙
֥ל ֹא ִנְת ָֽפָּשׂהְ :וָע ַ֨בר ָע ָ֧ליו ֽרוּ ַח־ִק ְנ ָ ֛אה ְו ִק ֵ֥נּא ֶאת־ִאְשׁ֖תּוֹ ְוִ֣הוא ִנְט ָ ֑מָאה ֽאוֹ־
ה ְו ִק ֵ֣נּא ֶאת־ִאְשׁ֔תּוֹ ְוִ֖היא ֥ל ֹא ִנְטָֽמָאהְ :וֵה ִ֨ביא ָהִ֣אישׁ
ָע ַ֨בר ָע ָ֤ליו ֽרוּ ַח־ִק ְנָא ֙
הּ ָעֶ֔ליָה ֲﬠִשׂי ִ֥רת ָֽהֵאי ָ֖פה ֶ֣קַמח
ֶאת־ִאְשׁתּ֘וֹ ֶאל־ַהֹכֵּה֒ן ְוֵהִ֤ביא ֶאת־ָק ְרָבּ ָנ ֙
ת ֔הוּא
א ֙
ְשֹׂע ִ֑רים ֽל ֹא־ ִיֹ֨צק ָעָ֜ליו ֶ֗שֶׁמן ְו ֽל ֹא־ ִי ֵ ֤תּן ָעָלי֙ו ְלֹב ֔ ָנה ִ ֽכּי־ִמ ְנ ַ֤חת ְק ָנ ֹ
אָ֖תהּ ַהֹכּ ֵ ֑הן ְוֶֽהֱﬠִמ ָ֖דהּ ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהְ :וָל ַ֧קח
ִמְנַ֥חת ִזָכּ ֖רוֹן ַמ ְז ֶ֥כּ ֶרת ָע ֽוֹןְ :וִה ְק ִ֥ריב ֹ

ה ְבַּק ְר ַ֣קע ַהִמְּשָׁ֔כּן
ַהֹכּ ֵ ֛הן ַ֥מ ִים ְקֹדִ֖שׁים ִבְּכִלי־ ָ֑ח ֶרשׂ וִּמן־ֶֽהָעָ֗פר ֲאֶ֤שׁר ִיְה ֶי ֙
ה וָּפ ַר֙ע
ִי ַ֥קּח ַהֹכֵּ֖הן ְו ָנַ֥תן ֶאל־ַהָֽמּ ִיםְ :וֶֽהֱﬠִ֨מיד ַהֹכֵּ֥הן ֶֽאת־ָֽהִאָשּׁ֘ה ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ ֒
את ִ֑הוא
ֶאת־ ֣ר ֹאשׁ ָֽהִאָ֔שּׁה ְו ָנַ֣תן ַעל־ַכֶּ֗פּיָה ֵ֚את ִמ ְנַ֣חת ַה ִזָּכּ֔רוֹן ִמ ְנַ֥חת ְק ָנ ֖ ֹ
א ָ֜תהּ ַהֹכּ ֵ֗הן ְוָאַ֤מר ֶאל־
וְּב ַ֤יד ַהֹכֵּה֙ן ִֽיְה ֔יוּ ֵ֥מי ַהָמּ ִ֖רים ַֽהְמָֽא ְר ִֽריםְ :וִהְשׁ ִ֨בּי ַע ֹ
שׁךְך ִה ָנּ ִ ֕קי
א ָ֔תךְך ְוִאם־ ֥ל ֹא ָשִׂ֛טית ֻטְמָ֖אה ַ֣תַּחת ִאי ֵ ֑
שׁ ֹ
ה ִאם־ ֨ל ֹא ָשׁ ַ֥כב ִאי ֙
ָֽהִאָשּׁ ֙
ִמ ֵ ֛מּי ַהָמּ ִ֥רים ַֽהְמָֽא ְר ִ֖רים ָהֵֽאֶלּהְ :ו ַ ֗אְתּ ִ֥כּי ָשִׂ֛טית ַ֥תַּחת ִאיֵ֖שׁךְך ְוִ֣כי ִנְט ֵ ֑מאת
ַו ִיּ ֵ֨תּן ִ֥אישׁ ָבּ ךְ ֙ך ֶאת־ְשָׁכְב֔תּוֹ ִ ֽמַבְּלֲﬠ ֵ֖די ִאיֵֽשׁךְךְ :וִהְשׁ ִ֨בּי ַע ַהֹכֵּ֥הן ֶֽאת־ָֽהִאָשּׁ֘ה
ה ְוָאַ֤מר ַהֹכֵּה֙ן ָֽלִאָ֔שּׁה ִי ֵ֨תּן ְיה ָ֥וֹה אוֹ ָ ֛תךְך ְלָא ָ֥לה ְוִלְשֻׁב ָ֖ﬠה
ִבְּשֻׁב ַ֣ﬠת ָֽהָאָל ֒
ְבּ֣תוֹךְך ַע ֵ ֑מּךְך ְבּ ֵ֨תת ְיה ָוֹ֤ה ֶאת־ ְי ֵרֵכ ךְ ֙ך ֹנֶ֔פֶלת ְוֶאת־ִבְּט ֵ֖נ ךְך ָצָֽבה֠ :וָּpבאוּ ַהַ֨מּ ִים
ה ְֽבֵּמַ֔ע ִיךְך ַלְצ֥בּוֹת ֶ֖בֶּטן ְוַל ְנִ֣פּל ָי ֵ֑רךְך ְוָֽאְמ ָ֥רה ָֽהִאָ֖שּׁה ָאֵ֥מן ׀
ַֽהְמָֽא ְר ִ֤רים ָה ֵ ֨אֶלּ ֙
ה
ָאֵֽמןְ ֠ :וָכַpתב ֶאת־ָֽהָאֹ֥לת ָה ֵ ֛אֶלּה ַהֹכֵּ֖הן ַבּ ֵ֑סֶּפר וָּמָ֖חה ֶאל־ֵ֥מי ַהָמּ ִֽריםְ :וִהְשָׁק ֙
ֶאת־ָ֣הִאָ֔שּׁה ֶאת־ֵ֥מי ַהָמּ ִ֖רים ַֽהְמָֽא ְר ִ֑רים וָּ֥באוּ ָ֛בהּ ַהַ֥מּ ִים ַֽהְמָֽא ֲר ִ֖רים
ה
את ְוֵה ִ֤ניף ֶאת־ַהִמּ ְנָח ֙
ְלָמ ִֽריםְ :וָל ַ֤קח ַהֹכֵּה֙ן ִמ ַ֣יּד ָֽהִאָ֔שּׁה ֵ֖את ִמ ְנַ֣חת ַהְקּ ָנ ֑ ֹ
ה ֶאת־
אָ֖תהּ ֶאל־ַהִמּ ְזֵֽבּ ַחְ :וָקַ֨מץ ַהֹכֵּ֤הן ִמן־ַהִמּ ְנָח ֙
ה ָ֔וה ְוִה ְק ִ֥ריב ֹ
ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ַא ְז ָ֣כּ ָר ָ֔תהּ ְוִהְקִ֖טיר ַהִמּ ְז ֵ֑בָּחה ְוַא ַ֛חר ַיְשׁ ֶ֥קה ֶאת־ָֽהִאָ֖שּׁה ֶאת־ַהָֽמּ ִיםְ :וִהְשׁ ָ֣קהּ
הּ וּ ָ֨באוּ ָ֜בהּ ַהַ֤מּ ִים
ֶאת־ַהַ֗מּ ִים ְוָֽה ְיָ֣תה ִ ֽאם־ ִנְטְמָא֘ה ַוִתְּמֹ֣על ַ֣מַעל ְבִּאיָשׁ ֒
שּׁה ְלָא ָ֖לה ְבּ ֶ֥ק ֶרב
ם ְלָמ ִ֔רים ְוָֽצְבָ֣תה ִבְט ֔ ָנהּ ְו ָֽנְפ ָ֖לה ְי ֵר ָ֑כהּ ְוָֽה ְיָ֧תה ָֽהִא ָ ֛
ַֽהְמָֽא ְר ִרי ֙
ה ָ֖רה ִ֑הוא ְו ִנְקָּ֖תה ְו ִנ ְז ְר ָ֥ﬠה ָֽז ַרע֥ :ז ֹאת
ה ָֽהִאָ֔שּׁה וְּט ֹ
ַעָֽמּהְּ :וִאם־ ֤ל ֹא ִנְטְמָא ֙
שּׁה ַ֥תַּחת ִאיָ֖שׁהּ ְוִנְטָֽמָאה֣ :אוֹ ִ ֗אישׁ ֲאֶ֨שׁר
את ֲאֶ֨שׁר ִתְּשֶׂ֥טה ִא ָ ֛
תּוֹ ַ֖רת ַהְקָּנ ֑ ֹ
ה ָ֔וה
ה ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ַֽתֲּﬠֹ֥בר ָע ָ֛ליו ֥רוּ ַח ִק ְנָ֖אה ְו ִק ֵ֣נּא ֶאת־ִאְשׁ֑תּוֹ ְוֶֽהֱﬠִ֤מיד ֶאת־ָֽהִאָשּׁ ֙
הּ ַהֹכּ ֵ֔הן ֵ֥את ָכּל־ַהתּוֹ ָ֖רה ַה ֽזּ ֹאתְ :ו ִנ ָ֥קּה ָהִ֖אישׁ ֵֽמָע ֑וֹן ְוָֽהִאָ֣שּׁה ַה ִ֔הוא
ְו ָ֤ﬠָשׂה ָל ֙
ִתָּ֖שּׂא ֶאת־ֲﬠוֹ ָֽנהַּ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ :דֵּבּ֙ר ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
א ִל ְנֹדּ֙ר ֶ֣נ ֶדר ָנ ִ֔זיר ְלַה ִ֖זּיר ַֽליה ָֽוֹה:
ְוָֽאַמ ְרָ֖תּ ֲאֵל ֶ ֑הם ִ֣אישׁ ֽאוֹ־ִאָ֗שּׁה ִ֤כּי ַיְפִל ֙
ם ֣ל ֹא
ִמ ַ֤יּ ִין ְוֵשָׁכ֙ר ַי ִ֔זּיר ֹ֥חֶמץ ַ֛י ִין ְוֹ֥חֶמץ ֵשׁ ָ֖כר ֣ל ֹא ִיְשׁ ֶ ֑תּה ְוָכל־ִמְשׁ ַ֤רת ֲﬠָנִבי ֙
ִיְשׁ ֶ֔תּה ַֽוֲﬠ ָנִ֛בים ַלִ֥חים ִֽויֵבִ֖שׁים ֥ל ֹא י ֹא ֵֽכלֹ֖ :כּל ְיֵ֣מי ִנ ְז ֑רוֹ ִמֹכּל ֩ ֲאֶ֨שׁר ֵֽיָעֶ֜שׂה
ִמ ֶ֣גֶּפן ַה ַ֗יּ ִין ֵֽמַח ְרַצ ִ֛נּים ְוַעד־ ָ֖זג ֥ל ֹא י ֹא ֵֽכלָ :כּל־ ְיֵמ֙י ֶ֣נ ֶדר ִנ ְז֔רוֹ ַ֖תַּער ל ֹא־ ַֽיֲﬠֹ֣בר

ה ָקֹ֣דשׁ ִֽיְה ֶ֔יה ַגּ ֵ֥דּל ֶ֖פּ ַרע ְשׂ ַ֥ﬠר
ַעל־ר ֹא֑שׁוֹ ַעד־ְמ ֨ל ֹאת ַה ָיִּ֜מם ֲאֶשׁר־ ַי ִ֤זּיר ַֽליה ָוֹ ֙
ר ֹאֽשׁוָֹ :כּל־ ְיֵ֥מי ַה ִזּי ֖רוֹ ַֽליה ָוֹ֑ה ַעל־ ֶ֥נֶפשׁ ֵ֖מת ֥ל ֹא ָי ֽב ֹאְ :לָאִ֣ביו וְּלִא֗מּוֹ ְלָאִחי֙ו
וְּלַ֣אֹח֔תוֹ ֽל ֹא־ ִיַטָּ֥מּא ָלֶ֖הם ְבֹּמ ָ ֑תם ִ֛כּי ֵ֥נ ֶזר ֱאֹלָ֖היו ַעל־ר ֹאֽשׁוֹֹ֖ :כּל ְיֵ֣מי ִנ ְז ֑רוֹ
אם ְוִטֵ֖מּא ֣ר ֹאשׁ ִנ ְז ֑רוֹ
ָק ֥דשׁ ֖הוּא ַֽליה ָֽוֹהְ :ו ִ ֽכי־ ָי֨מוּת ֵ֤מת ָעָלי֙ו ְבּ ֶ֣פַתע ִפְּת ֔ ֹ
א ְשֵׁ֣תּי
ְו ִג ַ֤לּח ר ֹאשׁ֙וֹ ְבּ ֣יוֹם ָֽטֳה ָר֔תוֹ ַבּ ֥יּוֹם ַהְשִּׁביִ֖ﬠי ְי ַגְלֶּֽחנּוּ :וַּב ֣יּוֹם ַהְשִּׁמי ֗ ִני ָיִב ֙
אֶהל מוֹ ֵֽﬠדְ :וָעָ֣שׂה ַהֹכּ ֵ֗הן ֶא ָ֤חד
ת ִ֔רים ֥אוֹ ְשׁ ֵ֖ני ְבּ ֵ֣ני יוֹ ָ֑נה ֶ ֨אל־ַהֹכּ ֵ֔הן ֶאל־ ֶ֖פַּתח ֥ ֹ
ֹ
ת ְוֶאָ֣חד ְלֹעָ֔לה ְוִכ ֶ֣פּר ָעָ֔ליו ֵֽמֲאֶ֥שׁר ָחָ֖טא ַעל־ַה ָ֑נֶּפשׁ ְוִק ַ֥דּשׁ ֶאת־ר ֹא֖שׁוֹ
ְלַחָטּא ֙
שׁם
ה ֶאת־ ְיֵ֣מי ִנ ְז֔רוֹ ְוֵהִ֛ביא ֶ֥כֶּבשׂ ֶבּן־ְשׁ ָנ֖תוֹ ְלָא ָ ֑
ַבּ ֥יּוֹם ַהֽהוּאְ :וִה ִ֤זּיר ַֽליה ָוֹ ֙
ת
ם ִיְפּ֔לוּ ִ֥כּי ָטֵ֖מא ִנ ְז ֽרוְֹ :ו ֥ז ֹאת תּוֹ ַ֖רת ַה ָנּ ִ֑זיר ְבּ ֗יוֹם ְמל ֹא ֙
שׁ ִני ֙
ְוַה ָיִּ֤מים ָה ִֽרא ֹ
ה ָ֡וה
אֶהל מוֹ ֵֽﬠדְ :וִה ְק ִ֣ריב ֶאת־ָק ְרָבּ ֣נוֹ ַֽלי ֹ
א֔תוֹ ֶאל־ ֶ֖פַּתח ֥ ֹ
ְיֵ֣מי ִנ ְז֔רוֹ ָיִ֣ביא ֹ
שׂ ֶבּן־ְשׁ ָנ֨תוֹ ָתִ֤מים ֶאָח֙ד ְלֹעָ֔לה ְוַכְבָ֨שׂה ַאַ֧חת ַבּת־ְשׁ ָנ ָ ֛תהּ ְתִּמיָ֖מה
ֶrכֶּב ֩
ת ְבּלוֹּ֣לת ַבֶּ֔שֶּׁמן
ְלַח ָ֑טּאת ְוַֽא ִיל־ֶאָ֥חד ָתִּ֖מים ִלְשָׁל ִ ֽמיםְ :וַ֣סל ַמ֗צּוֹת ֹ֤סֶלת ַחֹלּ ֙
שֶּׁמן וִּמ ְנָחָ֖תם ְו ִנְסֵכּיֶֽהםְ :וִה ְק ִ֥ריב ַהֹכֵּ֖הן ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה
וּ ְרִקי ֵ֥קי ַמ֖צּוֹת ְמֻשִׁ֣חים ַבּ ָ ֑
ה ָ֔וה ַ֖ﬠל
ם ַֽלי ֹ
ְוָעָ֥שׂה ֶאת־ַחָטּא֖תוֹ ְוֶאת־ֹֽעָלֽתוְֹ :וֶאת־ָה ַ ֜א ִיל ַֽיֲﬠֶ֨שׂה ֶ֤זַבח ְשָׁלִמי ֙
אֶהל
ה ַהֹכּ ֵ֔הן ֶאת־ִמְנָח֖תוֹ ְוֶאת־ִנְסֽכּוְֹ :ו ִג ַ֣לּח ַהָנּ ִ֗זיר ֶ֛פַּתח ֥ ֹ
ַ֣סל ַהַמּ֑צּוֹת ְוָעָשׂ ֙
מוֹ ֵ֖ﬠד ֶאת־ ֣ר ֹאשׁ ִנ ְז ֑רוֹ ְוָל ַ ֗קח ֶאת־ְשַׂע֙ר ֣ר ֹאשׁ ִנ ְז֔רוֹ ְו ָנַת֙ן ַעל־ָה ֵ ֔אשׁ ֲאֶשׁר־
ַ֖תַּחת ֶ֥זַֽבח ַהְשָּׁל ִ ֽמיםְ :וָל ַ ֨קח ַהֹכּ ֵ֜הן ֶאת־ַה ְזֹּ֣ר ַע ְבֵּשָׁל֘ה ִמן־ָה ַ zא ִיל ֒ ְֽוַחַ֨לּת ַמ ָ֤צּה
ת ִמן־ַהַ֔סּל וּ ְר ִ֥קיק ַמָ֖צּה ֶא ָ֑חד ְו ָנַת֙ן ַעל־ַכּ ֵ֣פּי ַה ָנּ ִ֔זיר ַאַ֖חר ִהְת ַגְּלּ֥חוֹ ֶאת־
ַאַח ֙
א ַלֹכּ ֵ֔הן ַ֚ﬠל ֲח ֵ֣זה
ה ֹ֤ק ֶדשׁ הוּ ֙
ִנ ְז ֽרוְֹ :וֵה ִני֩ף אוֹ ָ֨תם ַהֹכֵּ֥הן ׀ ְתּנוָּפ֘ה ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ ֒
ַהְתּנוָּ֔פה ְו ַ֖ﬠל ֣שׁוֹק ַהְתּרוּ ָ ֑מה ְוַא ַ֛חר ִיְשֶׁ֥תּה ַה ָנּ ִ֖זיר ָֽי ִין֣ :ז ֹאת תּוֹ ַ֣רת ַה ָנּ ִזי֘ר
ה ַעל־ ִנ ְז֔רוֹ ִמְלַּ֖בד ֲאֶשׁר־ַתִּ֣שּׂיג ָי ֑דוֹ ְכִּ֤פי ִנ ְדר֙וֹ ֲאֶ֣שׁר
ֲאֶ֣שׁר ִיֹדּ֒ר ָק ְרָבּ ֤נוֹ ַֽליה ָוֹ ֙
ִיֹ֔דּר ֵ֣כּן ַֽיֲﬠֶ֔שׂה ַ֖ﬠל תּוֹ ַ֥רת ִנ ְז ֽרוַֹ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ :דּ ֵ֤בּר ֶֽאל־
ַֽאֲהֹר֙ן ְוֶאל־ָבּ ָ֣ניו ֵלאֹ֔מר ֹ֥כּה ְתָֽב ֲר֖כוּ ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ָא֖מוֹר ָלֶֽהםְ :יָֽב ֶרְכ ךָ֥ך
ְיה ָ֖וֹה ְו ִיְשְׁמ ֶֽרךָךָ :י ֵ ֨אר ְיה ָ֧וֹה ׀ ָפּ ָ֛ניו ֵא ֶ֖ליךָך ִֽויֻח ֶֽנּ ָךִּ :יָ֨שּׂא ְיה ָוֹ֤ה ׀ ָפּ ָני֙ו ֵאֶ֔ליךָך
ם
ְו ָיֵ֥שׂם ְל֖ךָך ָשֽׁלוֹםְ :וָשׂ֥מוּ ֶאת־ְשִׁ֖מי ַעל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַֽוֲא ִ֖ני ֲאָֽב ֲר ֵֽכםַ :ו ְי ִ֡הי ְבּיוֹ ֩
את֙וֹ ְוֶאת־ָכּל־ֵכָּ֔ליו
א֜תוֹ ַו ְיַק ֵ֤דּשׁ ֹ
ַכּ֨לּוֹת ֹמֶ֜שׁה ְלָה ִ֣קים ֶאת־ַהִמְּשָׁ֗כּן ַו ִיְּמַ֨שׁח ֹ

אָֽתםַ :ו ַיְּק ִ֨ריב֙וּ ְנִשׂיֵ֣אי
ְוֶאת־ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ְוֶאת־ָכּל־ֵכּ ָ֑ליו ַו ִיְּמָשֵׁ֖חם ַו ְיַק ֵ֥דּשׁ ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָראֵ֖שׁי ֵ֣בּית ֲאֹב ָ ֑תם ֵ֚הם ְנִשׂיֵ֣אי ַהַמֹּ֔טּת ֵ֥הם ָהֹֽעְמ ִ֖דים ַעל־ַהְפֻּק ִֽדים:
ה ָ֗וה ֵשׁשׁ־ֶע ְגֹ֥לת ָצ֙ב וְּשׁ ֵֽני־ָעָ֣שׂר ָבּ ָ ֔קר ֲﬠ ָג ָ֛לה ַעל־
ַו ָיּ ִ֨ביאוּ ֶאת־ָק ְרָבּ ֜ ָנם ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ְשׁ ֵ֥ני ַה ְנִּשִׂ֖אים ְו֣שׁוֹר ְלֶא ָ֑חד ַו ַיּ ְק ִ֥ריבוּ אוָֹ֖תם ִלְפ ֵ֥ני ַהִמְּשׁ ָֽכּןַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־
ם
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ְו ָֽנַתָ֤תּה אוָֹת ֙
ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ֚ :קח ֵֽמִא ָ֔תּם ְוָה ֕יוּ ַֽלֲﬠֹ֕בד ֶאת־ֲﬠֹב ַ֖דת ֣ ֹ
ֶאל־ַֽהְל ִו ִ֔יּם ִ֖אישׁ ְכִּ֥פי ֲﬠֹֽב ָדֽתוַֹ :ו ִיּ ַ֣קּח ֹמֶ֔שׁה ֶאת־ָֽהֲﬠ ָגֹ֖לת ְוֶאת־ַהָבּ ָ֑קר ַו ִיֵּ֥תּן
ת ַא ְרַ֣בַּעת ַהָבּ ָ ֔קר ָנַ֖תן ִלְב ֵ֣ני
אוָֹ֖תם ֶאל־ַֽהְל ִו ִֽיּםֵ֣ :את ׀ ְשֵׁ֣תּי ָֽהֲﬠ ָג֗לוֹת ְוֵא ֙
ת ְשֹׁמ ַ֣נת ַהָבּ ָ ֔קר ָנַ֖תן ִלְב ֵ֣ני
ֵֽג ְר֑שׁוֹן ְכִּ֖פי ֲﬠֹֽב ָדָֽתםְ :וֵ֣את ׀ ַא ְרַ֣בּע ָֽהֲﬠ ָגֹ֗לת ְוֵא ֙
ְמ ָר ִ֑רי ְכִּפ֙י ֲﬠֹ֣ב ָד ָ֔תם ְבּ ַי֙ד ִ ֽאיָתָ֔מר ֶֽבּן־ַֽאֲהֹ֖רן ַהֹכֵּֽהןְ :וִלְב ֵ֥ני ְקָ֖הת ֣ל ֹא ָנ ָ ֑תן ִ ֽכּי־
שׁ ֲﬠֵל ֶ֔הם ַבָּכֵּ֖תף ִיָֽשּׂאוַּ :ו ַיּ ְק ִ֣ריבוּ ַהְנִּשׂ ִ ֗אים ֵ֚את ֲח ֻנ ַ֣כּת ַהִמּ ְז ֵ֔בּ ַח
ֲﬠֹב ַ֤דת ַהֹ֨קּ ֶד ֙
א֑תוֹ ַו ַיּ ְק ִ֧ריבוּ ַה ְנִּשׂיִ֛אם ֶאת־ָק ְרָבּ ָ֖נם ִלְפ ֵ֥ני ַהִמּ ְזֵֽבּ ַחַ :ו ֥יּ ֹאֶמר
ְבּ ֖יוֹם ִהָמַּ֣שׁח ֹ
שׁה ָנִ֨שׂיא ֶאָ֜חד ַל ֗יּוֹם ָנִ֤שׂיא ֶאָח֙ד ַל ֔יּוֹם ַיְק ִ֨ריב֙וּ ֶאת־ָק ְרָבּ ֔ ָנם
ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמ ֶ ֑
ַֽלֲח ֻנ ַ֖כּת ַהִמּ ְזֵֽבּ ַחַ :ו ְי ִ֗הי ַהַמּ ְק ִ֛ריב ַבּ ֥יּוֹם ָֽה ִרא֖שׁוֹן ֶאת־ָק ְרָבּ ֑נוֹ ַנְח֥שׁוֹן ֶבּן־
הּ
ַע ִ ֽמּי ָנ ָ֖דב ְלַמֵ֥טּה ְיהוּ ָֽדהְ :וָק ְרָבּ ֞נוֹ ַֽקֲﬠ ַרת־ ֶ֣כֶּסף ַאַ֗חת ְשֹׁלִ֣שׁים וֵּמָא֘ה ִמְשָׁקָל ֒
ִמ ְז ָ֤רק ֶאָח֙ד ֶ֔כֶּסף ִשְׁבִ֥ﬠים ֶ֖שֶׁקל ְבֶּ֣שֶׁקל ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ְשֵׁניֶ֣הם ׀ ְמֵל ִ ֗אים ֹ֛סֶלת ְבּלוּ ָ֥לה
ַבֶ֖שֶּׁמן ְלִמ ְנָֽחהַ֥ :כּף ַא ַ֛חת ֲﬠָשׂ ָ֥רה ָזָ֖הב ְמֵלָ֥אה ְקֹֽט ֶרתַ֣ :פּר ֶאָ֞חד ֶבּן־ָבּ ָ ֗קר ַ֧א ִיל
ֶא ָ֛חד ֶֽכֶּבשׂ־ֶאָ֥חד ֶבּן־ְשׁ ָנ֖תוֹ ְלֹע ָֽלהְ :שִׂעיר־ִע ִ֥זּים ֶאָ֖חד ְלַחָֽטּאת :וְּל ֶ֣זַֽבח
ה ַעתּוּ ִ֣דים ֲחִמָ֔שּׁה ְכָּבִ֥שׂים ְבּ ֵֽני־ָשׁ ָ֖נה
ם ֵאי ִ֤לם ֲחִמָשּׁ ֙
ַהְשָּׁלִמי֘ם ָבּ ָ֣קר ְשׁ ַ zנ ִי ֒
ם ַהֵשּׁ ֔ ִני ִה ְק ִ֖ריב ְנַת ְנֵ֣אל ֶבּן־צוּ ָ֑ﬠר
שּׁה ֶ֛זה ָק ְרַ֥בּן ַנְח֖שׁוֹן ֶבּן־ַע ִ ֽמּי ָנ ָֽדבַ :בּיּוֹ ֙
ֲחִמ ָ ֑
ְנִ֖שׂיא ִיָשּׂשׂ ָֽכרִ :הְק ִ֨רב ֶאת־ָק ְרָבּ ֜נוֹ ַֽקֲﬠ ַרת־ ֶ֣כֶּסף ַאַ֗חת ְשׁלִ֣שׁים וֵּמָא֘ה
הּ ִמ ְז ָ֤רק ֶאָח֙ד ֶ֔כֶּסף ִשְׁבִ֥ﬠים ֶ֖שֶׁקל ְבֶּ֣שֶׁקל ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ְשֵׁניֶ֣הם ׀ ְמֵל ִ ֗אים
ִמְשָׁקָל ֒
ֹ֛סֶלת ְבּלוּ ָ֥לה ַבֶ֖שֶּׁמן ְלִמ ְנָֽחהַ֥ :כּף ַא ַ֛חת ֲﬠָשׂ ָ֥רה ָזָ֖הב ְמֵלָ֥אה ְקֹֽט ֶרתַ֣ :פּר ֶאָ֞חד
ֶבּן־ָבּ ָ ֗קר ַ֧א ִיל ֶא ָ֛חד ֶֽכֶּבשׂ־ֶאָ֥חד ֶבּן־ְשׁ ָנ֖תוֹ ְלֹע ָֽלהְ :שִׂעיר־ִע ִ֥זּים ֶאָ֖חד ְלַחָֽטּאת:
ה ַעֻתּ ִ֣דים ֲחִמָ֔שּׁה ְכָּבִ֥שׂים ְבּ ֵֽני־
ם ֵאי ִ֤לם ֲחִמָשּׁ ֙
וְּל ֶ֣ז ַֽבח ַהְשָּׁלִמי֘ם ָבּ ָ֣קר ְשׁ ַ zנ ִי ֒
ם ַהְשִּׁליִ֔שׁי ָנִ֖שׂיא ִלְב ֵ֣ני ְזבוּ ֻ֑לן
שּׁה ֶ֛זה ָק ְר ַ֥בּן ְנַת ְנֵ֖אל ֶבּן־צוּ ָֽﬠרַ :בּיּוֹ ֙
ָשׁ ָ֖נה ֲחִמ ָ ֑
הּ ִמ ְז ָ֤רק
ֱאִליָ֖אב ֶבּן־ֵחֹֽלןָ :ק ְרָבּ ֞נוֹ ַֽקֲﬠ ַרת־ ֶ֣כֶּסף ַאַ֗חת ְשֹׁלִ֣שׁים וֵּמָא֘ה ִמְשָׁקָל ֒

ֶאָח֙ד ֶ֔כֶּסף ִשְׁבִ֥ﬠים ֶ֖שֶׁקל ְבֶּ֣שֶׁקל ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ְשׁ ֵניֶ֣הם ׀ ְמֵל ִ ֗אים ֹ֛סֶלת ְבּלוּ ָ֥לה
ַבֶ֖שֶּׁמן ְלִמ ְנָֽחהַ֥ :כּף ַא ַ֛חת ֲﬠָשׂ ָ֥רה ָזָ֖הב ְמֵלָ֥אה ְקֹֽט ֶרתַ֣ :פּר ֶאָ֞חד ֶבּן־ָבּ ָ ֗קר ַ֧א ִיל
ֶא ָ֛חד ֶֽכֶּבשׂ־ֶאָ֥חד ֶבּן־ְשׁ ָנ֖תוֹ ְלֹע ָֽלהְ :שִׂעיר־ִע ִ֥זּים ֶאָ֖חד ְלַחָֽטּאת :וְּל ֶ֣זַֽבח
ה ַעֻתּ ִ֣דים ֲחִמָ֔שּׁה ְכָּבִ֥שׂים ְבּ ֵֽני־ָשׁ ָ֖נה
ם ֵאי ִ֤לם ֲחִמָשּׁ ֙
ַהְשָּׁלִמי֘ם ָבּ ָ֣קר ְשׁ ַ zנ ִי ֒
ם ָֽה ְרִביִ֔עי ָנִ֖שׂיא ִלְב ֵ֣ני ְראוּ ֵ֑בן ֱאִלי֖צוּר
שּׁה ֶ֛זה ָק ְרַ֥בּן ֱאִליָ֖אב ֶבּן־ֵחֹֽלןַ :בּיּוֹ ֙
ֲחִמ ָ ֑
הּ ִמ ְז ָ֤רק ֶאָח֙ד
ֶבּן־ְשׁ ֵדיֽאוּרָ :ק ְרָבּ ֞נוֹ ַֽקֲﬠ ַרת־ ֶ֣כֶּסף ַאַ֗חת ְשֹׁלִ֣שׁים וֵּמָא֘ה ִמְשָׁקָל ֒
ֶ֔כֶּסף ִשְׁבִ֥ﬠים ֶ֖שֶׁקל ְבֶּ֣שֶׁקל ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ְשׁ ֵניֶ֣הם ׀ ְמֵל ִ ֗אים ֹ֛סֶלת ְבּלוּ ָ֥לה ַבֶ֖שֶּׁמן
ְלִמ ְנָֽחהַ֥ :כּף ַא ַ֛חת ֲﬠָשׂ ָ֥רה ָזָ֖הב ְמֵלָ֥אה ְקֹֽט ֶרתַ֣ :פּר ֶאָ֞חד ֶבּן־ָבּ ָ ֗קר ַ֧א ִיל ֶא ָ֛חד
ֶֽכֶּבשׂ־ֶאָ֥חד ֶבּן־ְשָׁנ֖תוֹ ְלֹע ָֽלהְ :שִׂעיר־ִע ִ֥זּים ֶאָ֖חד ְלַחָֽטּאת :וְּל ֶ֣זַֽבח ַהְשָּׁלִמי֘ם
ם ֵאי ִ֤לם ֲחִמָשּׁ ֙
ָבּ ָ֣קר ְשׁ ַ zנ ִי ֒
שּׁה ֶ֛זה
ה ַעֻתּ ִ֣דים ֲחִמָ֔שּׁה ְכָּבִ֥שׂים ְבּ ֵֽני־ָשׁ ָ֖נה ֲחִמ ָ ֑
ם ַֽהֲחִמיִ֔שׁי ָנִ֖שׂיא ִלְב ֵ֣ני ִשְׁמ֑עוֹן ְשׁ ֻֽלִמיֵ֖אל
ָק ְרַ֥בּן ֱאִלי֖צוּר ֶבּן־ְשׁ ֵדיֽאוּרַ :בּיּוֹ ֙
הּ ִמ ְז ָ֤רק ֶאָח֙ד
ֶבּן־צוּ ִֽריַשׁ ָֽדּיָ :ק ְרָבּ ֞נוֹ ַֽקֲﬠ ַרת־ ֶ֣כֶּסף ַאַ֗חת ְשֹׁלִ֣שׁים וֵּמָא֘ה ִמְשָׁקָל ֒
ֶ֔כֶּסף ִשְׁבִ֥ﬠים ֶ֖שֶׁקל ְבֶּ֣שֶׁקל ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ְשׁ ֵניֶ֣הם ׀ ְמֵל ִ ֗אים ֹ֛סֶלת ְבּלוּ ָ֥לה ַבֶ֖שֶּׁמן
ְלִמ ְנָֽחהַ֥ :כּף ַא ַ֛חת ֲﬠָשׂ ָ֥רה ָזָ֖הב ְמֵלָ֥אה ְקֹֽט ֶרתַ֣ :פּר ֶאָ֞חד ֶבּן־ָבּ ָ ֗קר ַ֧א ִיל ֶא ָ֛חד
ֶֽכֶּבשׂ־ֶאָ֥חד ֶבּן־ְשָׁנ֖תוֹ ְלֹע ָֽלהְ :שִׂעיר־ִע ִ֥זּים ֶאָ֖חד ְלַחָֽטּאת :וְּל ֶ֣זַֽבח ַהְשָּׁלִמי֘ם
שּׁה ֶ֛זה
ה ַעֻתּ ִ֣דים ֲחִמָ֔שּׁה ְכָּבִ֥שׂים ְבּ ֵֽני־ָשׁ ָ֖נה ֲחִמ ָ ֑
ם ֵאי ִ֤לם ֲחִמָשּׁ ֙
ָבּ ָ֣קר ְשׁ ַ zנ ִי ֒
ם ַהִשִּׁ֔שּׁי ָנִ֖שׂיא ִלְב ֵ֣ני ָ֑גד ֶאְל ָיָ֖סף ֶבּן־
ָק ְרַ֥בּן ְשׁ ֻֽלִמיֵ֖אל ֶבּן־צוּ ִֽריַשׁ ָֽדּיַ :בּיּוֹ ֙
הּ ִמ ְז ָ֤רק ֶאָח֙ד ֶ֔כֶּסף
ְדּעוֵּֽאלָ :ק ְרָבּ ֞נוֹ ַֽקֲﬠ ַרת־ ֶ֣כֶּסף ַאַ֗חת ְשֹׁלִ֣שׁים וֵּמָא֘ה ִמְשָׁקָל ֒
ִשְׁבִ֥ﬠים ֶ֖שֶׁקל ְבֶּ֣שֶׁקל ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ְשׁ ֵניֶ֣הם ׀ ְמֵל ִ ֗אים ֹ֛סֶלת ְבּלוּ ָ֥לה ַבֶ֖שֶּׁמן ְלִמְנָֽחה:
ַ֥כּף ַא ַ֛חת ֲﬠָשׂ ָ֥רה ָזָ֖הב ְמֵלָ֥אה ְקֹֽט ֶרתַ֣ :פּר ֶאָ֞חד ֶבּן־ָבּ ָ ֗קר ַ֧א ִיל ֶא ָ֛חד ֶֽכֶּבשׂ־
ֶאָ֥חד ֶבּן־ְשׁ ָנ֖תוֹ ְלֹע ָֽלהְ :שִׂעיר־ִע ִ֥זּים ֶאָ֖חד ְלַחָֽטּאת :וְּל ֶ֣זַֽבח ַהְשָּׁלִמי֘ם ָבּ ָ֣קר
שּׁה ֶ֛זה ָק ְר ַ֥בּן
ה ַעֻתּ ִ֣דים ֲחִמָ֔שּׁה ְכָּבִ֥שׂים ְבּ ֵֽני־ָשׁ ָ֖נה ֲחִמ ָ ֑
ם ֵאי ִ֤לם ֲחִמָשּׁ ֙
ְשׁ ַ zנ ִי ֒
ם ַהְשִּׁביִ֔עי ָנִ֖שׂיא ִלְב ֵ֣ני ֶאְפ ָ֑ר ִים ֱא ִ ֽליָשָׁ֖מע ֶבּן־
ֶאְל ָיָ֖סף ֶבּן־ ְדּעוֵּֽאלַ :בּיּוֹ ֙
הּ ִמ ְז ָ֤רק ֶאָח֙ד
ַעִמּיֽהוּדָ :ק ְרָבּ ֞נוֹ ַֽקֲﬠ ַרת־ ֶ֣כֶּסף ַאַ֗חת ְשֹׁלִ֣שׁים וֵּמָא֘ה ִמְשָׁקָל ֒
ֶ֔כֶּסף ִשְׁבִ֥ﬠים ֶ֖שֶׁקל ְבֶּ֣שֶׁקל ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ְשׁ ֵניֶ֣הם ׀ ְמֵל ִ ֗אים ֹ֛סֶלת ְבּלוּ ָ֥לה ַבֶ֖שֶּׁמן
ְלִמ ְנָֽחהַ֥ :כּף ַא ַ֛חת ֲﬠָשׂ ָ֥רה ָזָ֖הב ְמֵלָ֥אה ְקֹֽט ֶרתַ֣ :פּר ֶאָ֞חד ֶבּן־ָבּ ָ ֗קר ַ֧א ִיל ֶא ָ֛חד

ֶֽכֶּבשׂ־ֶאָ֥חד ֶבּן־ְשׁ ָנ֖תוֹ ְלֹע ָֽלהְ :שִׂעיר־ִע ִ֥זּים ֶאָ֖חד ְלַחָֽטּאת :וְּל ֶ֣זַֽבח ַהְשָּׁלִמי֘ם
שּׁה ֶ֛זה
ה ַעֻתּ ִ֣דים ֲחִמָ֔שּׁה ְכָּבִ֥שׂים ְבּ ֵֽני־ָשׁ ָ֖נה ֲחִמ ָ ֑
ם ֵאי ִ֤לם ֲחִמָשּׁ ֙
ָבּ ָ֣קר ְשׁ ַ zנ ִי ֒
שּׁה ַגְּמִליֵ֖אל ֶבּן־
ם ַהְשִּׁמי ֔ ִני ָנִ֖שׂיא ִלְב ֵ֣ני ְמ ַנ ֶ ֑
ָק ְרַ֥בּן ֱא ִ ֽליָשָׁ֖מע ֶבּן־ַעִמּיֽהוּדַ :בּיּוֹ ֙
הּ ִמ ְז ָ֤רק ֶאָח֙ד
ְפּ ָדהֽצוּרָ :ק ְרָבּ ֞נוֹ ַֽקֲﬠ ַרת־ ֶ֣כֶּסף ַאַ֗חת ְשֹׁלִ֣שׁים וֵּמָא֘ה ִמְשָׁקָל ֒
ֶ֔כֶּסף ִשְׁבִ֥ﬠים ֶ֖שֶׁקל ְבֶּ֣שֶׁקל ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ְשׁ ֵניֶ֣הם ׀ ְמֵל ִ ֗אים ֹ֛סֶלת ְבּלוּ ָ֥לה ַבֶ֖שֶּׁמן
ְלִמ ְנָֽחהַ֥ :כּף ַא ַ֛חת ֲﬠָשׂ ָ֥רה ָזָ֖הב ְמֵלָ֥אה ְקֹֽט ֶרתַ֣ :פּר ֶאָ֞חד ֶבּן־ָבּ ָ ֗קר ַ֧א ִיל ֶא ָ֛חד
ֶֽכֶּבשׂ־ֶאָ֥חד ֶבּן־ְשָׁנ֖תוֹ ְלֹע ָֽלהְ :שִׂעיר־ִע ִ֥זּים ֶאָ֖חד ְלַחָֽטּאת :וְּל ֶ֣זַֽבח ַהְשָּׁלִמי֘ם
שּׁה ֶ֛זה
ה ַעֻתּ ִ֣דים ֲחִמָ֔שּׁה ְכָּבִ֥שׂים ְבּ ֵֽני־ָשׁ ָ֖נה ֲחִמ ָ ֑
ם ֵאי ִ֤לם ֲחִמָשּׁ ֙
ָבּ ָ֣קר ְשׁ ַ zנ ִי ֒
ם ַהְתִּשׁיִ֔עי ָנִ֖שׂיא ִלְב ֵ֣ני ִב ְנ ָיִ֑מן ֲאִבי ָ֖דן ֶבּן־
ָק ְרַ֥בּן ַגְּמִליֵ֖אל ֶבּן־ְפּ ָדהֽצוּרַ :בּיּוֹ ֙
הּ ִמ ְז ָ֤רק ֶאָח֙ד ֶ֔כֶּסף
ִגּ ְדֹע ִֽניָ :ק ְרָבּ ֞נוֹ ַֽקֲﬠ ַרת־ ֶ֣כֶּסף ַאַ֗חת ְשֹׁלִ֣שׁים וֵּמָא֘ה ִמְשָׁקָל ֒
ִשְׁבִ֥ﬠים ֶ֖שֶׁקל ְבֶּ֣שֶׁקל ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ְשׁ ֵניֶ֣הם ׀ ְמֵל ִ ֗אים ֹ֛סֶלת ְבּלוּ ָ֥לה ַבֶ֖שֶּׁמן ְלִמְנָֽחה:
ַ֥כּף ַא ַ֛חת ֲﬠָשׂ ָ֥רה ָזָ֖הב ְמֵלָ֥אה ְקֹֽט ֶרתַ֣ :פּר ֶאָ֞חד ֶבּן־ָבּ ָ ֗קר ַ֧א ִיל ֶא ָ֛חד ֶֽכֶּבשׂ־
ֶאָ֥חד ֶבּן־ְשׁ ָנ֖תוֹ ְלֹע ָֽלהְ :שִׂעיר־ִע ִ֥זּים ֶאָ֖חד ְלַחָֽטּאת :וְּל ֶ֣זַֽבח ַהְשָּׁלִמי֘ם ָבּ ָ֣קר
שּׁה ֶ֛זה ָק ְרַ֥בּן
ה ַעֻתּ ִ֣דים ֲחִמָ֔שּׁה ְכָּבִ֥שׂים ְבּ ֵֽני־ָשׁ ָ֖נה ֲחִמ ָ ֑
ם ֵאי ִ֤לם ֲחִמָשּׁ ֙
ְשׁ ַ zנ ִי ֒
ם ָֽהֲﬠִשׂי ִ֔רי ָנִ֖שׂיא ִלְב ֵ֣ני ָ֑דן ֲאִחי ֶ֖ﬠ ֶזר ֶבּן־ַע ִ ֽמּיַשׁ ָֽדּי:
ֲאִבי ָ֖דן ֶבּן־ ִגּ ְדֹע ִֽניַ :בּיּוֹ ֙
הּ ִמ ְז ָ֤רק ֶאָח֙ד ֶ֔כֶּסף ִשְׁבִ֥ﬠים
ָק ְרָבּ ֞נוֹ ַֽקֲﬠ ַרת־ ֶ֣כֶּסף ַאַ֗חת ְשֹׁלִ֣שׁים וֵּמָא֘ה ִמְשָׁקָל ֒
ֶ֖שֶׁקל ְבֶּ֣שֶׁקל ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ְשׁ ֵניֶ֣הם ׀ ְמֵל ִ ֗אים ֹ֛סֶלת ְבּלוּ ָ֥לה ַבֶ֖שֶּׁמן ְלִמ ְנָֽחהַ֥ :כּף ַא ַ֛חת
ֲﬠָשׂ ָ֥רה ָזָ֖הב ְמֵלָ֥אה ְקֹֽט ֶרתַ֣ :פּר ֶאָ֞חד ֶבּן־ָבּ ָ ֗קר ַ֧א ִיל ֶא ָ֛חד ֶֽכֶּבשׂ־ֶאָ֥חד ֶבּן־
ם
ְשׁ ָנ֖תוֹ ְלֹע ָֽלהְ :שִׂעיר־ִע ִ֥זּים ֶאָ֖חד ְלַחָֽטּאת :וְּל ֶ֣זַֽבח ַהְשָּׁלִמי֘ם ָבּ ָ֣קר ְשַׁzנ ִי ֒
שּׁה ֶ֛זה ָק ְרַ֥בּן ֲאִחי ֶ֖ﬠ ֶזר
ה ַעֻתּ ִ֣דים ֲחִמָ֔שּׁה ְכָּבִ֥שׂים ְבּ ֵֽני־ָשׁ ָ֖נה ֲחִמ ָ ֑
ֵאי ִ֤לם ֲחִמָשּׁ ֙
שׁר ַפּ ְגִעיֵ֖אל ֶבּן־ָעְכ ָֽרן:
ם ַעְשֵׁ֣תּי ָעָ֣שׂר ֔יוֹם ָנִ֖שׂיא ִלְב ֵ֣ני ָא ֵ ֑
ֶבּן־ַע ִ ֽמּיַשׁ ָֽדּיְ :בּיוֹ ֙
הּ ִמ ְז ָ֤רק ֶאָח֙ד ֶ֔כֶּסף ִשְׁבִ֥ﬠים
ָק ְרָבּ ֞נוֹ ַֽקֲﬠ ַרת־ ֶ֣כֶּסף ַאַ֗חת ְשֹׁלִ֣שׁים וֵּמָא֘ה ִמְשָׁקָל ֒
ֶ֖שֶׁקל ְבֶּ֣שֶׁקל ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ְשׁ ֵניֶ֣הם ׀ ְמֵל ִ ֗אים ֹ֛סֶלת ְבּלוּ ָ֥לה ַבֶ֖שֶּׁמן ְלִמ ְנָֽחהַ֥ :כּף ַא ַ֛חת
ֲﬠָשׂ ָ֥רה ָזָ֖הב ְמֵלָ֥אה ְקֹֽט ֶרתַ֣ :פּר ֶאָ֞חד ֶבּן־ָבּ ָ ֗קר ַ֧א ִיל ֶא ָ֛חד ֶֽכֶּבשׂ־ֶאָ֥חד ֶבּן־
ם
ְשׁ ָנ֖תוֹ ְלֹע ָֽלהְ :שִׂעיר־ִע ִ֥זּים ֶאָ֖חד ְלַחָֽטּאת :וְּל ֶ֣זַֽבח ַהְשָּׁלִמי֘ם ָבּ ָ֣קר ְשַׁzנ ִי ֒
שּׁה ֶ֛זה ָק ְרַ֥בּן ַפּ ְגִעיֵ֖אל
ה ַעֻתּ ִ֣דים ֲחִמָ֔שּׁה ְכָּבִ֥שׂים ְבּ ֵֽני־ָשׁ ָ֖נה ֲחִמ ָ ֑
ֵאי ִ֤לם ֲחִמָשּׁ ֙

ם ְשׁ ֵ֣נים ָעָ֣שׂר ֔יוֹם ָנִ֖שׂיא ִלְב ֵ֣ני ַנְפָתּ ִ֑לי ֲאִחי ַ֖רע ֶבּן־ֵעי ָֽנ ןָ :ק ְרָבּ ֞נוֹ
ֶבּן־ָעְכ ָֽרןְ :בּיוֹ ֙
הּ ִמ ְז ָ֤רק ֶאָח֙ד ֶ֔כֶּסף ִשְׁבִ֥ﬠים ֶ֖שֶׁקל
ַֽקֲﬠ ַרת־ ֶ֣כֶּסף ַאַ֗חת ְשֹׁלִ֣שׁים וֵּמָא֘ה ִמְשָׁקָל ֒
ְבֶּ֣שֶׁקל ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ְשׁ ֵניֶ֣הם ׀ ְמֵל ִ ֗אים ֹ֛סֶלת ְבּלוּ ָ֥לה ַבֶ֖שֶּׁמן ְלִמ ְנָֽחהַ֥ :כּף ַא ַ֛חת
ֲﬠָשׂ ָ֥רה ָזָ֖הב ְמֵלָ֥אה ְקֹֽט ֶרתַ֣ :פּר ֶאָ֞חד ֶבּן־ָבּ ָ ֗קר ַ֧א ִיל ֶא ָ֛חד ֶֽכֶּבשׂ־ֶאָ֥חד ֶבּן־
ם
ְשׁ ָנ֖תוֹ ְלֹע ָֽלהְ :שִׂעיר־ִע ִ֥זּים ֶאָ֖חד ְלַחָֽטּאת :וְּל ֶ֣זַֽבח ַהְשָּׁלִמי֘ם ָבּ ָ֣קר ְשׁ ַ zנ ִי ֒
שּׁה ֶ֛זה ָק ְרַ֥בּן ֲאִחי ַ֖רע
ה ַעֻתּ ִ֣דים ֲחִמָ֔שּׁה ְכָּבִ֥שׂים ְבּ ֵֽני־ָשׁ ָ֖נה ֲחִמ ָ ֑
ֵאי ִ֤לם ֲחִמָשּׁ ֙
א֔תוֹ ֵמֵ֖את ְנִשׂיֵ֣אי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
ם ִהָמַּ֣שׁח ֹ
ֶבּן־ֵעי ָֽנ ן֣ :ז ֹאת ׀ ֲח ֻנ ַ֣כּת ַהִמּ ְז ֵ֗בּ ַח ְבּיוֹ ֙
ַֽקֲﬠֹ֨רת ֶ֜כֶּסף ְשֵׁ֣תּים ֶעְשׂ ֵ֗רה ִ ֽמ ְז ְרֵקי־ֶ֨כֶס֙ף ְשׁ ֵ֣נים ָעָ֔שׂר ַכּ֥פּוֹת ָזָ֖הב ְשֵׁ֥תּים
ת ֶ֔כֶּסף ְוִשְׁבִ֖ﬠים ַהִמּ ְז ָ֣רק ָֽהֶא ָ֑חד ֹ֚כּל
ֶעְשׂ ֵֽרהְ :שֹׁלִ֣שׁים וֵּמ ָ ֗אה ַהְקָּע ָ֤רה ָֽהַאַח ֙
ֶ֣כֶּסף ַהֵכִּ֔לים ַאְל ַ֥פּ ִים ְוַא ְרַֽבּע־ֵמ֖אוֹת ְבֶּ֥שֶׁקל ַהֹֽקּ ֶדשַׁ :כּ֨פּוֹת ָזָ֤הב ְשֵׁתּים־
את ְקֹ֔ט ֶרת ֲﬠָשׂ ָ֧רה ֲﬠָשׂ ָ֛רה ַה ַ֖כּף ְבֶּ֣שֶׁקל ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ָכּל־ ְזַ֥הב ַהַכּ֖פּוֹת
ה ְמֵל ֣ ֹ
ֶעְשׂ ֵר ֙
ֶעְשׂ ִ֥רים וֵּמָֽאהָ :כּל־ַהָבּ ָ ֨קר ָֽלֹעָ֜לה ְשׁ ֵ֧נים ָעָ֣שׂר ָפּ ִ֗רים ֵאי ִ֤לם ְשׁ ֵנים־ָעָשׂ֙ר
ְכָּבִ֧שׂים ְבּ ֵֽני־ָשׁ ָ֛נה ְשׁ ֵ֥נים ָעָ֖שׂר וִּמ ְנָח ָ ֑תם וְּשִׂעי ֵ֥רי ִע ִ֛זּים ְשׁ ֵ֥נים ָעָ֖שׂר ְלַחָֽטּאת:
ם ַעֻתּ ִ֣דים
ם ֵאי ִ֤לם ִשִׁשּׁי ֙
ְוֹ֞כל ְבּ ַ֣קר ׀ ֶ֣זַֽבח ַהְשָּׁלִ֗מים ֶעְשׂ ִ֣רים ְוַא ְרָבָּע֘ה ָפּ ִרי ֒
אֽתוֹ:
ִשִׁ֔שּׁים ְכָּבִ֥שׂים ְבּ ֵֽני־ָשׁ ָ֖נה ִשִׁ֑שּׁים ֚ז ֹאת ֲח ֻנ ַ֣כּת ַהִמּ ְז ֵ֔בּ ַח ַֽאֲח ֵ֖רי ִהָמַּ֥שׁח ֹ
אֶהל מוֵֹע֘ד ְל ַדֵ֣בּר ִאתּ֒וֹ ַו ִיְּשַׁ֨מע ֶאת־ַה֜קּוֹל ִמ ַדֵּ֣בּר ֵאָ֗ליו
וְּב ֨ב ֹא ֹמֶ֜שׁה ֶאל־ ֣ ֹ
ת ֲאֶשׁ֙ר ַעל־ֲאֹ֣רן ָֽהֵע ֻ֔דת ִמֵ֖בּין ְשׁ ֵ֣ני ַהְכּ ֻרִ֑בים ַו ְי ַדֵ֖בּר ֵא ָֽליוַ :ו ְי ַדֵ֥בּר
ֵמ ַ֤ﬠל ַהַכֹּ֨פּ ֶר ֙
ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ :דֵּבּ֙ר ֶֽאל־ַֽאֲהֹ֔רן ְוָֽאַמ ְרָ֖תּ ֵא ָ֑ליו ְבַּֽהֲﬠֹֽלְת ךָ ֙ך ֶאת־ַה ֵנֹּ֔רת
ֶאל־מוּל ֙ ְפּ ֵ֣ני ַהְמּנוֹ ָ֔רה ָיִ֖אירוּ ִשְׁב ַ֥ﬠת ַה ֵנּ ֽרוֹתַ :ו ַ֤יַּעשׂ ֵכּ֙ן ַֽאֲהֹ֔רן ֶאל־מוּל ֙ ְפּ ֵ֣ני
ה
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ֹמֶֽשׁהְ :ו ֶ֨זה ַֽמֲﬠֵ֤שׂה ַהְמֹּנ ָר ֙
ַהְמּנוֹ ָ֔רה ֶֽהֱﬠ ָ֖לה ֵֽנ ֹר ֶ ֑תיָה ַֽכֲּא ֶ ֛
ה
ִמְקָ֣שׁה ָז ָ֔הב ַעד־ ְי ֵר ָ֥כהּ ַעד־ִפּ ְרָ֖חהּ ִמְקָ֣שׁה ִ֑הוא ַכַּמּ ְר ֶ ֗אה ֲאֶ֨שׁר ֶה ְרָ֤אה ְיה ָוֹ ֙
ֶאת־ֹמֶ֔שׁה ֵ֥כּן ָעָ֖שׂה ֶאת־ַהְמֹּנ ָֽרהַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ֚ :קח ֶאת־
ם ְלַֽטֲה ָ֔רם ַה ֵ֥זּה
אָֽתםְ :וֹכה־ַֽתֲﬠֶ֤שׂה ָלֶה ֙
ַֽהְל ִו ִ֔יּם ִמ֖תּוֹךְך ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְו ִ ֽטַה ְרָ֖תּ ֹ
ֲﬠֵליֶ֖הם ֵ֣מי ַח ָ֑טּאת ְוֶֽהֱﬠִ֤בירוּ ַ֨תַע֙ר ַעל־ָכּל־ְבָּשׂ ָ֔רם ְוִכְבּ֥סוּ ִב ְג ֵדיֶ֖הם ְוִהֶטָּֽהרוּ:
שֶּׁמן וַּפר־ֵשׁ ִ֥ני ֶבן־ָבּ ָ֖קר ִתּ ַ֥קּח
ְו ָֽלְקח֙וּ ַ֣פּר ֶבּן־ָבּ ָ ֔קר וִּ֨מ ְנָח֔תוֹ ֹ֖סֶלת ְבּלוּ ָ֣לה ַב ָ ֑
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ְו ִ֨הְקַהְל ָ֔תּ ֶֽאת־ָכּל־ֲﬠ ַ֖דת
תּ ֶאת־ַֽהְל ִו ִ֔יּם ִלְפ ֵ֖ני ֣ ֹ
ְלַחָֽטּאתְ :וִהְק ַרְב ָ ֙

ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וִהְק ַרְבָ֥תּ ֶאת־ַֽהְל ִו ִ֖יּם ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ְוָֽסְמ֧כוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֶאת־
ה ָ֔וה ֵמֵ֖את ְבּ ֵ֣ני
ה ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ְי ֵדיֶ֖הם ַעל־ַֽהְל ִו ִֽיּםְ :וֵה ִני֩ף ַֽאֲהֹ֨רן ֶאת־ַֽהְל ִו ִ֤יּם ְתּנוָּפ ֙
ם ִיְסְמ֣כוּ ֶאת־ ְי ֵדי ֶ֔הם ַ֖ﬠל ֣ר ֹאשׁ
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוָה ֕יוּ ַֽלֲﬠֹ֖בד ֶאת־ֲﬠֹב ַ֥דת ְיה ָֽוֹהְ :וַֽהְל ִו ִיּ ֙
ה ָ֔וה ְלַכ ֵ֖פּר ַעל־
ה ַֽלי ֹ
ַהָפּ ִ֑רים ֠ ַֽוֲﬠֵpשׂה ֶאת־ָֽהֶאָ֨חד ַחָ֜טּאת ְוֶאת־ָֽהֶא ָ֤חד ֹעָל ֙
א ָ ֛תם ְתּנוּ ָ֖פה
תּ ֶאת־ַֽהְל ִו ִ֔יּם ִלְפ ֵ֥ני ַֽאֲהֹ֖רן ְוִלְפ ֵ֣ני ָב ָ֑ניו ְוֵֽה ַנְפָ֥תּ ֹ
ַֽהְל ִו ִֽיּםְ :וַֽהֲﬠַמ ְד ָ ֙
תּ ֶאת־ַֽהְל ִו ִ֔יּם ִמ֖תּוֹךְך ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוָ֥היוּ ִ֖לי ַֽהְל ִו ִֽיּםְ :וַֽאֲח ֵרי־
ַֽליה ָֽוֹהְ :וִהְב ַדְּל ָ ֙
אָ֖תם ְתּנוּ ָֽפה:
א ָ֔תם ְוֵֽה ַנְפָ֥תּ ֹ
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ְו ִ ֽטַה ְרָ֣תּ ֹ
ֵכ֙ן ָיֹ֣באוּ ַֽהְל ִו ִ֔יּם ַֽלֲﬠֹ֖בד ֶאת־ ֣ ֹ
ת ִפְּט ַ֨רת ָכּל־ ֶ֜רֶחם ְבּ֥כוֹר
ה ִ֔לי ִמ֖תּוֹךְך ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַrתַּח ֩
ִכּי֩ ְנֻת ֨ ִנים ְנֻת ִ֥נים ֵ֨הָמּ ֙
אָ֖תם ִֽליִ֣ :כּי ִ֤לי ָכל־ְבּכוֹ֙ר ִבְּב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָֽבָּא ָ֖דם
ֹכּל ֙ ִמְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָל ַ֥קְחִתּי ֹ
ח
אָ֖תם ִֽליָֽ :וֶאַקּ ֙
וַּבְבֵּה ָ ֑מה ְבּ ֗יוֹם ַהֹכִּ֤תי ָכל־ְבּכוֹ֙ר ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ִהְק ַ֥דְּשִׁתּי ֹ
ֶאת־ַֽהְל ִו ִ֔יּם ַ֥תַּחת ָכּל־ְבּ֖כוֹר ִבְּב ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלָֽ :וֶאְתּ ֨ ָנה ֶאת־ַֽהְל ִו ִ֜יּם ְנֻת ִ֣נים ׀
אֶהל
ְלַֽאֲהֹ֣רן וְּלָב ֗ ָניו ִמתּוֹ֘ךְך ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ַֽלֲﬠֹ֞בד ֶאת־ֲﬠֹב ַ֤דת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְבּ ֣ ֹ
מוֵֹ֔עד וְּלַכ ֵ֖פּר ַעל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְו ֨ל ֹא ִֽיְה ֶ֜יה ִבְּב ֵ֤ני ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֔ ֶנ ֶגף ְבּ ֶ֥גֶשׁת ְבּ ֵֽני־
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֶאל־ַהֹֽקּ ֶדשַׁ :ו ַ֨יַּעשׂ ֹמֶ֧שׁה ְוַֽאֲהֹ֛רן ְוָכל־ֲﬠ ַ֥דת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַֽלְל ִו ִ֑יּם ְ֠כֹּpכל
ה ַֽלְל ִו ִ֔יּם ֵכּן־ָע֥שׂוּ ָלֶ֖הם ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיְּתַחְטּ֣אוּ
ֲאֶשׁר־ִצ ָ֨וּה ְיה ָוֹ֤ה ֶאת־ֹמֶשׁ ֙
א ָ ֛תם ְתּנוּ ָ֖פה ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ַו ְיַכ ֵ֧פּר ֲﬠֵלי ֶ ֛הם
ַֽהְל ִו ִ֗יּם ַֽו ְיַכְבּס֙וּ ִבּ ְג ֵדי ֶ֔הם ַו ָ֨יּ ֶנף ַֽאֲהֹ֥רן ֹ
אֶהל מוֵֹ֔עד
ם ְבּ ֣ ֹ
ַֽאֲהֹ֖רן ְלַֽטֲה ָֽרםְ :וַֽאֲח ֵרי־ֵ֞כן ָ֣בּאוּ ַֽהְל ִו ִ֗יּם ַֽלֲﬠֹ֤בד ֶאת־ֲﬠֹֽב ָדָת ֙
ה ַעל־ַֽהְל ִו ִ֔יּם ֵ֖כּן ָע֥שׂוּ
ִלְפ ֵ֥ני ַֽאֲהֹ֖רן ְוִלְפ ֵ֣ני ָב ָ֑ניו ַֽכֲּאֶשׁ֩ר ִצ ָ֨וּה ְיה ָ֤וֹה ֶאת־ֹמֶשׁ ֙
ָלֶֽהםַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמר֖ :ז ֹאת ֲאֶ֣שׁר ַֽלְל ִו ִ֑יּם ִמֶבּ֩ן ָחֵ֨משׁ ְוֶעְשׂ ִ֤רים
אֶהל מוֹ ֵֽﬠד :וִּמֶבּ֙ן ֲחִמִ֣שּׁים ָשָׁ֔נה
א ִלְצ ֣ב ֹא ָצ ָ֔בא ַֽבֲּﬠֹב ַ֖דת ֥ ֹ
ה ָוַ֔מְעָלה ָיבוֹ ֙
ָשׁ ָנ ֙
אֶהל מוֵֹע֙ד ִלְשֹׁ֣מר
ָי֖שׁוּב ִמְצָּ֣בא ָֽהֲﬠֹב ָ֑דה ְו ֥ל ֹא ַֽיֲﬠֹ֖בד ֽעוֹדְ :וֵשׁ ֵ֨רת ֶאת־ֶאָ֜חיו ְבּ ֤ ֹ
ִמְשֶׁ֔מ ֶרת ַֽוֲﬠֹב ָ֖דה ֣ל ֹא ַֽיֲﬠֹ֑בד ָ֛כָּכה ַֽתֲּﬠֶ֥שׂה ַֽלְל ִו ִ֖יּם ְבִּמְשְׁמֹרָֽתםַ :ו ְי ַדֵ֣בּר ְיה ָ֣וֹה
ֶאל־ֹמֶ֣שׁה ְבִמ ְדַבּר־ִ֠סי ַ pני ַבָּשּׁ ֨ ָנה ַהֵשּׁ ֜ ִנית ְלֵצא ָ֨תם ֵמֶ֧א ֶרץ ִמְצ ַ֛ר ִים ַבֹּ֥ח ֶדשׁ
ָֽה ִרא֖שׁוֹן ֵלאֹֽמרְ :ו ַֽיֲﬠ֧שׂוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֶאת־ַה ָ֖פַּסח ְבּֽמוֲֹﬠ ֽדוְֹ :בַּא ְרָבּ ָ֣ﬠה ָעָֽשׂר־
א֖תוֹ ְבֹּֽמֲﬠ ֑דוֹ ְכָּכל־ֻחֹקָּ֥תיו וְּכָכל־
֠יוֹם ַבֹּ֨ח ֶדשׁ ַה ֶ֜זּה ֵ֧בּין ָֽהַע ְר ַ֛בּ ִים ַֽתֲּﬠ֥שׂוּ ֹ
שׁה ֶאל־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַֽלֲﬠ֥שׂת ַה ָֽפַּסחַ :ו ַֽיֲּﬠ֣שׂוּ
אֽתוַֹ :ו ְי ַדֵ֥בּר ֹמ ֶ ֛
ִמְשָׁפָּ֖טיו ַֽתֲּﬠ֥שׂוּ ֹ

ה ָעָ֨שׂר ֥יוֹם ַלֹ֛ח ֶדשׁ ֵ֥בּין ָֽהַע ְר ַ֖בּ ִים ְבִּמ ְד ַ֣בּר ִסי ָ֑ני
ֶאת־ַהֶ֡פַּסח ָֽבּ ִרא֡שׁוֹן ְבַּא ְרָבָּע ֩
ה ֶאת־ֹמֶ֔שׁה ֵ֥כּן ָע֖שׂוּ ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְיִ֣הי ֲא ָנִ֗שׁים ֲאֶ֨שׁר
ְ֠כֹּpכל ֲאֶ֨שׁר ִצ ָ֤וּה ְיה ָוֹ ֙
שׂת־ַה ֶ֖פַּסח ַבּ ֣יּוֹם ַה֑הוּא ַֽו ִיְּק ְר֞בוּ ִלְפ ֵ֥ני
ם ְל ֶ֣נֶפשׁ ָא ָ֔דם ְול ֹא־ ָֽיְכ֥לוּ ַֽלֲﬠ ֹ
ָה ֤יוּ ְטֵמִאי ֙
ה ֵאָ֔ליו ֲא ַ֥נְחנוּ
שׁה ְוִלְפ ֵ֥ני ַֽאֲהֹ֖רן ַבּ ֥יּוֹם ַהֽהוּאַ ֠ :ו ֽיּ ֹאְמpרוּ ָֽהֲא ָנִ֤שׁים ָה ֵ֨הָמּ ֙
ֹמ ֶ ֛
ה ְבֹּ֣מֲﬠ֔דוֹ
ְטֵמִ֖אים ְל ֶ֣נֶפשׁ ָא ָ֑דם ָ֣לָמּה ִנ ָגּ ַ֗רע ְלִבְל ִ֨תּי ַהְק ִ֜ריב ֶאת־ָק ְר ַ֤בּן ְיה ָוֹ ֙
שׁה ִעְמ ֣דוּ ְוֶאְשְׁמָ֔עה ַמה־ ְיַּצ ֶ֥וּה ְיה ָ֖וֹה
ְבּ֖תוֹךְך ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ֲאֵלֶ֖הם ֹמ ֶ ֑
ָל ֶֽכםַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ :דּ ֵ֛בּר ֶאל־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵלאֹ֑מר ִ֣אישׁ
ִ֣אישׁ ִכּי־ ִֽיְה ֶ֥יה ָטֵ֣מא ׀ ָל ֡ ֶנֶפשׁ א֩וֹ ְב ֶ֨ד ֶרךְך ְרֹח ָ ֜קה ָלֶ֗כם ֚אוֹ ְלֹדֹ֣רֵתיֶ֔כם ְו ָ֥ﬠָשׂה
א֑תוֹ
ֶ֖פַסח ַֽליה ָֽוֹהַ :בֹּ֨ח ֶדשׁ ַהֵשּׁ ֜ ִני ְבַּא ְרָבָּ֨עה ָעָ֥שׂר ֛יוֹם ֵ֥בּין ָֽהַע ְרַ֖בּ ִים ַֽיֲﬠ֣שׂוּ ֹ
ַעל־ַמ֥צּוֹת וְּמֹר ִ֖רים ֽי ֹאְכ ֻֽלהוּֽ :ל ֹא־ ַיְשִׁ֤אירוּ ִמֶ֨מּנּ֙וּ ַעד־ֹ֔בֶּקר ְו ֶ֖ﬠֶצם ֣ל ֹא ִיְשְׁבּרוּ־
שׁ ֲאֶשׁר־֨הוּא ָט֜הוֹר וְּב ֶ֣ד ֶרךְך ֽל ֹא־
אֽתוְֹ :וָהִאי ֩
֑בוֹ ְכָּכל־ֻח ַ֥קּת ַה ֶ֖פַּסח ַֽיֲﬠ֥שׂוּ ֹ
ה ָ֗וה
ָה ָ֗יה ְוָח ַדל ֙ ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת ַהֶ֔פַּסח ְו ִנְכ ְר ָ ֛תה ַה ֶ֥נֶּפשׁ ַהִ֖הוא ֵֽמַע ֶ ֑מּיָה ִ֣כּי ׀ ָק ְרַ֣בּן ְי ֹ
֤ל ֹא ִהְק ִרי֙ב ְבֹּ֣מֲﬠ֔דוֹ ֶחְט֥אוֹ ִיָ֖שּׂא ָהִ֥אישׁ ַהֽהוּאְ :ו ִ ֽכי־ ָי ֨גוּר ִאְתֶּ֜כם ֵ֗גּר ְו ָ֤ﬠָשׂה
ח ַֽלי ֹ
ֶ֨פַס ֙
ת ִיְה ֶ֣יה ָלֶ֔כם ְוַל ֵ֖גּ ר
שׂה ֻח ָ֤קּה ַאַח ֙
ה ָ֔וה ְכֻּח ַ֥קּת ַה ֶ֛פַּסח וְּכִמְשָׁפּ֖טוֹ ֵ֣כּן ַֽיֲﬠ ֶ ֑
אֶהל
ם ָה ִ֣קים ֶאת־ַהִמְּשָׁ֔כּן ִכּ ָ֤סּה ֶֽהָע ָנ֙ן ֶאת־ַהִמְּשָׁ֔כּן ְל ֖ ֹ
וְּלֶא ְז ַ֥רח ָהָֽא ֶרץ :וְּביוֹ ֙
ָֽהֵע ֻ֑דת וָּבֶ֜ע ֶרב ִיְה ֶ֧יה ַעל־ַהִמְּשׁ ָ֛כּן ְכַּמ ְרֵאה־ֵ֖אשׁ ַעד־ֹֽבֶּקרֵ֚ :כּן ִיְה ֶ֣יה ָתִ֔מיד
אֶהל ְוַ֣אֲח ֵרי ֵ֔כן
ֶֽהָע ָ֖נ ן ְיַכ ֶ֑סּנּוּ וַּמ ְרֵאה־ֵ֖אשׁ ָֽל ְיָלה :וְּלִ֞פי ֵֽהָע֤לוֹת ֶֽהָע ָנ֙ן ֵמ ַ֣ﬠל ָה ֔ ֹ
ם ֶֽהָע ֔ ָנן ָ֥שׁם ַֽיֲח ֖נוּ ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ִיְס֖עוּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל וִּבְמ֗קוֹם ֲאֶ֤שׁר ִיְשָׁכּן־ָשׁ ֙
ה ָ֗וה ִיְסע֙וּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוַעל־ִ֥פּי ְיה ָ֖וֹה ַֽיֲח ֑נוּ ָכּל־ ְיֵ֗מי ֲאֶ֨שׁר ִיְשֹׁ֧כּן ֶֽהָע ָ֛נ ן
ַעל־ִ֣פּי ְי ֹ
ַעל־ַהִמְּשׁ ָ֖כּן ַֽיֲח ֽנוּ :וְּבַֽהֲא ִ֧ריךְך ֶֽהָע ָ֛נ ן ַעל־ַהִמְּשׁ ָ֖כּן ָיִ֣מים ַרִ֑בּים ְוָֽשְׁמ ֧רוּ ְב ֵֽני־
ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֶאת־ִמְשֶׁ֥מ ֶרת ְיה ָ֖וֹה ְו ֥ל ֹא ִיָֽסּעוְּ :ו ֵ֞ישׁ ֲאֶ֨שׁר ִיְה ֶ֧יה ֶֽהָע ָ֛נ ן ָיִ֥מים ִמְס ָ֖פּר
ה ַֽיֲח ֔נוּ ְוַעל־ִ֥פּי ְיה ָ֖וֹה ִיָֽסּעוְּ :ו ֵ֞ישׁ ֲאֶ֨שׁר ִיְה ֶ֤יה ֶֽהָע ָנ֙ן
ַעל־ַהִמְּשׁ ָ֑כּן ַעל־ִ֤פּי ְיה ָוֹ ֙
ֵמ ֶ֣ﬠ ֶרב ַעד־ֹ֔בֶּקר ְו ַֽנֲﬠ ָ֧לה ֶֽהָע ָ֛נ ן ַבֹּ֖בֶּקר ְוָנ ָ֑סעוּ ֚אוֹ יוָֹ֣מם ָוַ֔ל ְיָלה ְו ַֽנֲﬠ ָ֥לה ֶֽהָע ָ֖נ ן
ְו ָנָֽסעוּֽ :אוֹ־ֹיַ֜מ ִים אוֹ־ֹ֣ח ֶדשׁ ֽאוֹ־ ָיִ֗מים ְבַּֽהֲא ִ֨ריךְך ֶֽהָע ָ֤נ ן ַעל־ַהִמְּשָׁכּ֙ן ִלְשֹׁ֣כּן ָעָ֔ליו
ה ַֽיֲח ֔נוּ ְוַעל־ִ֥פּי
ַֽיֲח֥נוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְו ֣ל ֹא ִי ָ֑סּעוּ וְּבֵה ָֽﬠֹל֖תוֹ ִיָֽסּעוַּ :על־ִ֤פּי ְיה ָוֹ ֙
ה ָשָׁ֔מרוּ ַעל־ִ֥פּי ְיה ָ֖וֹה ְבּ ַיד־ֹמֶֽשׁהַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה
ְיה ָ֖וֹה ִי ָ֑סּעוּ ֶאת־ִמְשֶׁ֤מ ֶרת ְיה ָוֹ ֙

א ָ ֑תם ְוָה ֤יוּ
ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרֲ :ﬠֵ֣שׂה ְל֗ךָך ְשֵׁתּ֙י ֲחֽצוְֹצֹ֣רת ֶ֔כֶּסף ִמְקָ֖שׁה ַֽתֲּﬠֶ֣שׂה ֹ
ְל ךָ ֙ך ְלִמ ְק ָ֣רא ָֽהֵע ָ֔דה וְּלַמַ֖סּע ֶאת־ַֽהַֽמֲּח ֽנוֹתְ :וָֽתְק֖עוּ ָבּ ֵ ֑הן ְו ֽנוֲֹﬠ ֤דוּ ֵאֶ֨לי ךָ ֙ך ָכּל־
אֶהל מוֹ ֵֽﬠדְ :וִאם־ְבַּאַ֖חת ִיְת ָ֑קעוּ ְו ֽנוֲֹﬠ ֤דוּ ֵאֶ֨לי ךָ ֙ך ַה ְנִּשׂי ִ ֔אים
ָ֣הֵע ָ֔דה ֶאל־ ֶ֖פַּתח ֥ ֹ
ָראֵ֖שׁי ַאְל ֵ֥פי ִיְשׂ ָרֵֽאל :וְּתַקְעֶ֖תּם ְתּרוּ ָ֑ﬠה ְו ָֽנְסע֙וּ ַֽהַֽמֲּח ֔נוֹת ַֽהֹח ִ֖נים ֵֽק ְדָמה:
ה ֵשׁ ֔ ִנית ְו ָֽנְסע֙וּ ַֽהַֽמֲּח ֔נוֹת ַֽהֹח ִ֖נים ֵתּי ָ ֑מ ָנה ְתּרוּ ָ֥ﬠה ִיְתְק֖עוּ
וְּתַקְע ֶ ֤תּם ְתּרוָּע ֙
ְלַמְסֵעיֶֽהם :וְּבַהְקִ֖היל ֶאת־ַהָקּ ָ ֑הל ִתְּתְק֖עוּ ְו ֥ל ֹא ָת ִֽריעוּ :וְּב ֵ֤ני ַֽאֲהֹר֙ן ַהֹ֣כֲּה ֔ ִנים
ִיְתְק֖עוּ ַֽבֲּחֹֽצְצ ֑רוֹת ְוָה ֥יוּ ָל ֶ֛כם ְלֻח ַ֥קּת עוֹ ָ֖לם ְלֹדֹֽרֵתי ֶֽכםְ :ו ִ ֽכי־ָתֹ֨באוּ ִמְלָחָ֜מה
ְבַּא ְרְצֶ֗כם ַעל־ַהַצּ֙ר ַהֹצּ ֵ֣רר ֶאְתֶ֔כם ַֽוֲה ֵֽרֹעֶ֖תם ַֽבֲּחֹֽצְצֹ֑רת ְו ִנ ְזַכּ ְר ֶ֗תּם ִלְפ ֵנ֙י ְיה ָ֣וֹה
א ְיֵבי ֶֽכם :וְּב ֨יוֹם ִשְׂמַחְת ֶ֥כם ֽוְּבֽמוֲֹﬠ ֵדיֶכ֘ם וְּב ָראֵ֣שׁי
ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם ְו ֽנוַֹשְׁעֶ֖תּם ֵמ ֽ ֹ
ם וְּתַקְעֶ֣תּם ַֽבֲּחֹֽצְצֹ֗רת ַ֚ﬠל ֹעֹ֣לֵתיֶ֔כם ְו ַ֖ﬠל ִזְבֵ֣חי ַשְׁלֵמי ֶ֑כם ְוָה ֨יוּ ָל ֶ֤כם
ָח ְדֵשֶׁכ ֒
ְל ִזָכּרוֹ֙ן ִלְפ ֵ֣ני ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם ֲא ִ֖ני ְיה ָ֥וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכםַ :ו ְיִ֞הי ַבָּשּׁ ָ֧נה ַהֵשּׁ ִ֛נית ַבֹּ֥ח ֶדשׁ
ה ֶֽהָע ֔ ָנן ֵמ ַ֖ﬠל ִמְשׁ ַ֥כּן ָֽהֵע ֻֽדתַ :ו ִיְּס֧עוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל
ַהֵשּׁ ִ֖ני ְבֶּעְשׂ ִ֣רים ַבֹּ֑ח ֶדשׁ ַֽנֲﬠָל ֙
שׁ ָ֑נה ַעל־
ְלַמְסֵעיֶ֖הם ִמִמּ ְדַ֣בּר ִסי ָ֑ני ַו ִיְּשֹׁ֥כּן ֶֽהָע ָ֖נ ן ְבִּמ ְדַ֥בּר ָפּא ָֽרןַ :ו ִיְּס֖עוּ ָבּ ִֽרא ֹ
א ָ ֑תם ְוַ֨על־
שׁ ָ֖נה ְלִצְב ֹ
ִ֥פּי ְיה ָ֖וֹה ְבּ ַיד־ֹמֶֽשׁהַ :ו ִיַּ֞סּע ֶ֣דּ ֶגל ַֽמֲח ֵ֧נה ְב ֵֽני־ ְיהוּ ָ֛דה ָבּ ִֽרא ֹ
ְצָב֔אוֹ ַנְח֖שׁוֹן ֶבּן־ַע ִ ֽמּי ָנ ָֽדבְ :וַ֨על־ְצ ָ֔בא ַמֵ֖טּה ְבּ ֵ֣ני ִיָשּׂשׂ ָ֑כר ְנַתְנֵ֖אל ֶבּן־צוּ ָֽﬠר:
ְוַ֨על־ְצ ָ֔בא ַמֵ֖טּה ְבּ ֵ֣ני ְזבוּ ֻ֑לן ֱאִליָ֖אב ֶבּן־ֵחֹֽלןְ :והוּ ַ֖רד ַהִמְּשׁ ָ֑כּן ְו ָֽנְס֤עוּ ְב ֵני־
א ָ ֑תם ְוַ֨על־
ֵֽג ְרשׁוֹ֙ן וְּב ֵ֣ני ְמ ָר ִ֔רי ֹֽנְשֵׂ֖אי ַהִמְּשׁ ָֽכּןְ :וָנַ֗סע ֶ֛דּ ֶגל ַֽמֲח ֵ֥נה ְראוֵּ֖בן ְלִצְב ֹ
ְצָב֔אוֹ ֱאִלי֖צוּר ֶבּן־ְשׁ ֵדיֽאוּרְ :וַ֨על־ְצ ָ֔בא ַמֵ֖טּה ְבּ ֵ֣ני ִשְׁמ֑עוֹן ְשׁ ֻֽלִמיֵ֖אל ֶבּן־
צוּ ִֽריַשׁ ָֽדּיְ :וַ֨על־ְצָ֖בא ַמֵ֣טּה ְב ֵני־ ָ֑גד ֶאְל ָיָ֖סף ֶבּן־ ְדּעוֵּֽאלְ :ו ָֽנְסע֙וּ ַהְקָּה ִ֔תים
ֹֽנְשֵׂ֖אי ַהִמְּק ָ֑דּשׁ ְוֵה ִ֥קימוּ ֶאת־ַהִמְּשׁ ָ֖כּן ַעד־ֹבָּֽאםְ :ו ָנַ֗סע ֶ֛דּ ֶגל ַֽמֲח ֵ֥נה ְב ֵֽני־
א ָ ֑תם ְוַ֨על־ְצָב֔אוֹ ֱא ִ ֽליָשָׁ֖מע ֶבּן־ַעִמּיֽהוּדְ :וַ֨על־ְצ ָ֔בא ַמֵ֖טּה ְבּ ֵ֣ני
ֶאְפ ַ֖ר ִים ְלִצְב ֹ
שּׁה ַגְּמִליֵ֖אל ֶבּן־ְפּ ָדהֽצוּרְ :וַ֨על־ְצ ָ֔בא ַמֵ֖טּה ְבּ ֵ֣ני ִב ְנ ָיִ֑מן ֲאִבי ָ֖דן ֶבּן־ ִגּ ְדעוֹ ִֽני:
ְמַנ ֶ ֑
א ָ ֑תם ְוַעל־ְצָב֔אוֹ ֲאִחי ֶ֖ﬠ ֶזר
ְו ָנַ֗סע ֚ ֶדּ ֶגל ַֽמֲח ֵ֣נה ְב ֵני־ ָ֔דן ְמַאֵ֥סּף ְלָכל־ַֽהַֽמֲּחֹ֖נת ְלִצְב ֹ
שׁר ַפּ ְגִעיֵ֖אל ֶבּן־ָעְכ ָֽרןְ :וַ֨על־ְצ ָ֔בא ַמֵ֖טּה
ֶבּן־ַע ִ ֽמּיַשׁ ָֽדּיְ :וַ֨על־ְצ ָ֔בא ַמֵ֖טּה ְבּ ֵ֣ני ָא ֵ ֑
א ָ ֑תם ַו ִיָּֽסּעוּ:
ְבּ ֵ֣ני ַנְפָתּ ִ֑לי ֲאִחי ַ֖רע ֶבּן־ֵעי ָֽנ ן֛ ֵ :אֶלּה ַמְס ֵ֥ﬠי ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְלִצְב ֹ
ה ֹֽנְסִ֣ﬠים ׀ ֲא ֗ ַנְחנוּ ֶאל־
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֹמֶ֗שׁה ְ֠לֹחָpבב ֶבּן־ ְרעוֵּ֣אל ַהִמּ ְד ָי ִנ ֘י ֹחֵ֣תן ֹמֶשׁ ֒

א֖תוֹ ֶאֵ֣תּן ָל ֶ֑כם ְל ָ֤כה ִא ָ֨תּנ֙וּ ְוֵהַ֣טְבנוּ ָ֔לךְך ִ ֽכּי־ ְיה ָ֥וֹה
ה ָ֔וה ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ָאַ֣מר ְי ֹ
ַהָמּקוֹ ֙
ִדֶּבּר־֖טוֹב ַעל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ֵא ָ֖ליו ֣ל ֹא ֵא ֵ֑לךְך ִ֧כּי ִאם־ֶאל־ַא ְרִ֛צי ְוֶאל־
א ָ ֑תנוּ ִ֣כּי ׀ ַעל־ ֵ֣כּן ָי ַ֗דְעָתּ ֲחֹנ ֵ֨תנ֙וּ ַבִּמּ ְד ָ֔בּר
ֽמוַֹל ְדִ֖תּי ֵא ֵֽלךְךַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ַאל־ ָ֖נא ַֽתֲּﬠֹ֣זב ֹ
ְוָה ִ֥ייָת ָ֖לּנוּ ְלֵעי ָֽנ ִיםְ :וָה ָ֖יה ִ ֽכּי־ֵת ֵ֣לךְך ִע ָ ֑מּנוּ ְוָה ָ֣יה ׀ ַה֣טּוֹב ַה֗הוּא ֲאֶ֨שׁר ֵייִ֧טיב
ה ָ֔וה ֶ֖דּ ֶרךְך ְשׁ֣לֶשׁת ָיִ֑מים ַֽוֲא֨רוֹן ְבּ ִרית־
ְיה ָוֹ֛ה ִעָ֖מּנוּ ְוֵהַ֥טְבנוּ ָֽלךְךַ :ו ִיְּסע֙וּ ֵמַ֣הר ְי ֹ
ה ָ֜וה ֹנֵ֣ס ַע ִלְפ ֵני ֶ֗הם ֚ ֶדּ ֶרךְך ְשׁ֣לֶשׁת ָיִ֔מים ָל֥תוּר ָלֶ֖הם ְמנוָּֽחהַֽ :וֲﬠ ַ֧נ ן ְיה ָוֹ֛ה
ְי ֹ
שׁה קוָּ֣מה ׀
ֲﬠֵליֶ֖הם יוֹ ָ ֑מם ְבּ ָנְס ָ֖ﬠם ִמן־ַֽהַֽמֲּח ֶֽנהַ :ו ְיִ֛הי ִבּ ְנֹ֥ס ַע ָֽהָאֹ֖רן ַו ֣יּ ֹאֶמר ֹמ ֶ ֑
ה ָ֔וה
א ְי ֶ֔ביךָך ְו ָי ֻ֥נסוּ ְמַשׂ ְנֶ֖איךָך ִמָפּ ֶֽניךָך :וְּב ֻנֹ֖חה י ֹא ַ ֑מר שׁוָּ֣בה ְי ֹ
ה ָ֗וה ְו ָיֻ֨פצ֙וּ ֽ ֹ
ְי ֹ
ה
א ֲנ ֔ ִנים ַ֖רע ְבָּא ְז ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ַו ִיְּשַׁ֤מע ְיה ָוֹ ֙
ם ְכִּמְת ֣ ֹ
ִֽרֲב֖בוֹת ַאְל ֵ֥פי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְיִ֤הי ָהָע ֙
ה ָ֔וה ַו ֖תּ ֹאַכל ִבְּקֵ֥צה ַֽהַֽמֲּח ֶֽנהַ :ו ִיְּצ ַ֥ﬠק ָה ָ֖ﬠם ֶאל־
ם ֵ֣אשׁ ְי ֹ
ַו ִ֣יַּחר ַא֔פּוֹ ַוִתְּבַער־ָבּ ֙
ה ָ֔וה ַוִתְּשׁ ַ֖קע ָהֵֽאשַׁ :ו ִיּ ְק ָ֛רא ֵשׁם־ַהָמּ֥קוֹם ַה֖הוּא
ה ֶאל־ ְי ֹ
שׁה ַו ִיְּתַפּ ֵ֤לּל ֹמֶשׁ ֙
ֹמ ֶ ֑
ַתְּבֵע ָ֑רה ִכּי־ָֽבֲﬠ ָ֥רה ָ֖בם ֵ֥אשׁ ְיה ָֽוֹהְ :וָֽהאַסְפֻס֙ף ֲאֶ֣שׁר ְבִּק ְר֔בּוֹ ִהְתַא ֖וּוּ ַֽתֲּאָ֑וה
שׁבוּ ַו ִיְּב֗כּוּ ֚ ַגּם ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ִ֥מי ַֽיֲאִכ ֵ֖לנוּ ָבָּֽשׂרָ :זַ֨כ ְרנ֙וּ ֶאת־ַה ָדּ ָ֔גה
ַו ָיּ ֻ ֣
ת ָֽהֲאַבִטִּ֔חים ְוֶאת־ֶֽהָחִ֥ציר
ֲאֶשׁר־נ ֹא ַ֥כל ְבִּמְצ ַ֖ר ִים ִח ָ֑נּם ֵ֣את ַהִקֻּשּׁ ִ ֗אים ְוֵא ֙
ְוֶאת־ַהְבָּצִ֖לים ְוֶאת־ַהשּׁוּ ִ ֽמיםְ :וַע ָ ֛תּה ַנְפֵ֥שׁנוּ ְיֵבָ֖שׁה ֵ֣אין ֹ֑כּל ִבְּלִ֖תּי ֶאל־ַהָ֥מּן
ֵעי ֵֽנינוְּ :וַהָ֕מּן ִכּ ְז ַרע־ ַ֖גּד ֑הוּא ְוֵעי ֖נוֹ ְכּ ֵ֥ﬠין ַהְבֹּֽדַלחָr :שׁטוּ֩ ָהָ֨עם ְו ָֽלְק֜טוּ ְוָֽטֲח ֣נוּ
א֖תוֹ ֻע ֑גוֹת ְוָה ָ֣יה ַטְע֔מוֹ ְכַּ֖טַעם
ָֽב ֵרַ֗ח ִים ֤אוֹ ָדכ֙וּ ַבְּמֹּדָ֔כה וִּבְשּׁל֙וּ ַבָּפּ֔רוּר ְוָע֥שׂוּ ֹ
ְלַ֥שׁד ַהָֽשֶּׁמן :וְּב ֶ֧ר ֶדת ַה ַ֛טּל ַעל־ַֽהַֽמֲּח ֶ֖נה ָ֑ל ְיָלה ֵי ֵ֥רד ַהָ֖מּן ָע ָֽליוַ :ו ִיְּשַׁ֨מע ֹמֶ֜שׁה
אד וְּבֵעי ֵ֥ני
ה ְמ ֔ ֹ
ה ְלִמְשְׁפֹּח ָ֔תיו ִ֖אישׁ ְל ֶ֣פַתח ָֽאֳה֑לוֹ ַו ִֽיַּחר־ַ֤אף ְיה ָוֹ ֙
ֶאת־ָהָ֗עם ֹבֶּכ ֙
ת ְלַעְב ֶ֔דּךָך ְו ָ֛לָמּה ֽל ֹא־ָמָ֥צִתי
ה ָ֗וה ָלָ֤מה ֲה ֵרֹ֨ע ָ ֙
ֹמֶ֖שׁה ָֽרעַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֹמֶ֜שׁה ֶאל־ ְי ֹ
שּׂא ָכּל־ָה ָ֥ﬠם ַה ֶ֖זּה ָע ָֽליֶ :הָֽאֹנִ֣כי ָה ִ֗ריִתי ֵ֚את ָכּל־
ֵ֖חן ְבֵּעי ֶנ ֑יךָך ָל֗שׂוּם ֶאת־ַמ ָ ֛
ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֔זּה ִאם־ָֽאֹנִ֖כי ְיִל ְדִ֑תּיהוּ ִ ֽכּי־ת ֹאַ֨מר ֵאַ֜לי ָשֵׂ֣אהוּ ְבֵחי ֶ ֗קךָך ַֽכֲּאֶ֨שׁר ִיָ֤שּׂא
אֵמ֙ן ֶאת־ַהֹיּ ֔ ֵנק ַ֚ﬠל ָֽהֲא ָדָ֔מה ֲאֶ֥שׁר ִנְשַׁ֖בְּעָתּ ַֽלֲאֹבָֽתיוֵ :מַ֤א ִין ִל֙י ָבָּ֔שׂר ָלֵ֖תת
ָֽה ֹ
ְלָכל־ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֑זּה ִ ֽכּי־ ִיְב֤כּוּ ָעַל֙י ֵלאֹ֔מר ְתּ ָנה־ ָ֥לּנוּ ָבָ֖שׂר ְונ ֹא ֵֽכָלהֽ :ל ֹא־אוּ ַ֤כל
ָֽאֹנִכ֙י ְלַב ִ֔דּי ָלֵ֖שׂאת ֶאת־ָכּל־ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֑זּה ִ֥כּי ָכ ֵ֖בד ִמֶֽמּ ִנּיְ :וִאם־ ָ֣כָּכה ׀ ַאְתּ־
א ָהֹ֔רג ִאם־ָמָ֥צאִתי ֵ֖חן ְבֵּעי ֶנ ֑יךָך ְוַאל־ֶא ְרֶ֖אה ְבּ ָֽרָע ִ ֽתי:
ֹ֣עֶשׂה ִ֗לּי ָה ְר ֵ֤ג ִני ָנ ֙

ה ָ֜וה ֶאל־ֹמֶ֗שׁה ֶֽאְסָפה־ִ֞לּי ִשְׁבִ֣ﬠים ִאי֘שׁ ִמ ִזּ ְק ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ֲאֶ֣שׁר ָי ַ֔דְעָתּ
ַו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
אֶהל מוֵֹ֔עד ְוִהְת ַיְצּ֥בוּ ָ֖שׁם
ם ֶאל־ ֣ ֹ
אָת ֙
שְׁט ָ֑ריו ְו ָֽלַקְחָ֤תּ ֹ
ִכּי־ ֵ ֛הם ִז ְק ֵ֥ני ָה ָ֖ﬠם ְו ֽ ֹ
ם ְוָֽאַצְל ִ֗תּי ִמן־ָה ֛רוּ ַח ֲאֶ֥שׁר ָע ֶ֖ליךָך ְוַשְׂמִ֣תּי
ִעָֽמּךְךְ :ו ָֽי ַר ְד ִ֗תּי ְו ִדַבּ ְרִ֣תּי ִעְמּ֘ךָך ָשׁ ֒
ֲﬠֵלי ֶ ֑הם ְו ָֽנְשׂ֤אוּ ִאְתּ ךָ ֙ך ְבַּמָ֣שּׂא ָהָ֔עם ְו ֽל ֹא־ִתָ֥שּׂא ַאָ֖תּה ְלַב ֶֽדּךָךְ :וֶאל־ָה ָ֣ﬠם
ה ָ֜וה ֵלאֹ֗מר ִ֤מי
ם ְבָּא ְז ֨ ֵני ְי ֹ
תּ ֹאַ֗מר ִהְתַק ְדּ֣שׁוּ ְלָמָח֘ר ַֽוֲאַכְלֶ֣תּם ָבָּשׂ֒ר ִ֡כּי ְבִּכיֶת ֩
ַֽיֲאִכֵ֨לנ֙וּ ָבָּ֔שׂר ִכּי־֥טוֹב ָ֖לנוּ ְבִּמְצ ָ֑ר ִים ְו ָנ ַ֨תן ְיה ָ֥וֹה ָל ֶ֛כם ָבָּ֖שׂר ַֽוֲאַכְלֶֽתּם֣ :ל ֹא ֥יוֹם
א ֲﬠָשׂ ָ֣רה ָיִ֔מים ְו ֖ל ֹא ֶעְשׂ ִ֥רים
ֶא ָ֛חד ֽתּ ֹאְכ֖לוּן ְו ֣ל ֹא יוֹ ָ ֑מ ִים ְו ֣ל ֹא ׀ ֲחִמָ֣שּׁה ָיִ֗מים ְול ֹ ֙
א ֵֽמַאְפֶּ֔כם ְוָה ָ֥יה ָל ֶ֖כם ְל ָז ָ֑רא ַ֗יַען ִכּי־
ֽיוֹםַ֣ :ﬠד ׀ ֹ֣ח ֶדשׁ ָיִ֗מים ַ֤ﬠד ֲאֶשׁר־ ֵיֵצ ֙
ה ֲאֶ֣שׁר ְבִּק ְרְבֶּ֔כם ַוִתְּב֤כּוּ ְלָפ ָני֙ו ֵלאֹ֔מר ָ֥לָמּה ֶ֖זּה ָיָ֥צאנוּ
ְמַאְס ֶ ֤תּם ֶאת־ ְיה ָוֹ ֙
ה ֵשׁשׁ־ֵמ֥אוֹת ֶ ֨אֶל֙ף ַר ְגִ֔לי ָהָ֕עם ֲאֶ֥שׁר ָֽאֹנִ֖כי ְבִּק ְר֑בּוֹ
ִמִמְּצ ָֽר ִיםַ :ו ֘יּ ֹאֶמ֘ר ֹמֶשׁ ֒
ְוַאָ֣תּה ָאַ֗מ ְרָתּ ָבָּשׂ֙ר ֶאֵ֣תּן ָל ֶ֔הם ְוָֽאְכ֖לוּ ֹ֥ח ֶדשׁ ָי ִ ֽמיםֲ :ה ֧צ ֹאן וָּב ָ֛קר ִיָשֵּׁ֥חט ָלֶ֖הם
ה
וָּמָ֣צא ָל ֶ ֑הם ִ֣אם ֶאת־ָכּל־ ְדּ ֵ֥גי ַה ָ֛יּם ֵֽיָאֵ֥סף ָלֶ֖הם וָּמָ֥צא ָלֶֽהםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ֲה ַ֥יד ְיה ָ֖וֹה ִתְּק ָ֑צר ַעָ֥תּה ִת ְר ֶ ֛אה ֲה ִיְק ְר ךָ֥ך ְדָב ִ֖רי ִאם־ ֽל ֹאַ :ו ֵיֵּ֣צא
שׁ ִמ ִזּ ְק ֵ֣ני ָהָ֔עם
ֹמֶ֗שׁה ַו ְי ַדֵבּ֙ר ֶאל־ָהָ֔עם ֵ֖את ִדְּב ֵ֣רי ְיה ָוֹ֑ה ַֽו ֶֽיֱּאֹ֞סף ִשְׁבִ֥ﬠים ִאי ֙
אֶהלַ :ו ֵ֨יּ ֶרד ְיה ָ֥וֹה ׀ ֶֽבָּע ָנ ֘ן ַו ְי ַדֵ֣בּר ֵאָלי֒ו ַו ָ֗יּאֶצל ִמן־
אָ֖תם ְסִביֹ֥בת ָה ֽ ֹ
ַו ַֽיֲּﬠֵ֥מד ֹ
ם ָה֔רוּ ַח
ָה֨רוּ ַ֙ח ֲאֶ֣שׁר ָעָ֔ליו ַו ִיּ ֵ֕תּן ַעל־ִשְׁבִ֥ﬠים ִ֖אישׁ ַה ְזּ ֵק ִ֑נים ַו ְי ִ֗הי ְכּ ֤נוֹ ַח ֲﬠֵליֶה ֙
ַו ִֽיְּת ַנְבּ֖אוּ ְו ֥ל ֹא ָיָֽספוַּ :ו ִיָּֽשֲּׁא ֣רוּ ְשׁ ֵֽני־ֲא ָנִ֣שׁים ׀ ַֽבַּֽמֲּח ֡ ֶנה ֵ֣שׁם ָֽהֶאָ֣חד ׀ ֶאְל ָ֡דּד
אֱהָלה
ה ַבְּכֻּת ִ֔בים ְו ֥ל ֹא ָֽיְצ֖אוּ ָה ֑ ֹ
ם ַהֵשּׁ ֨ ִני ֵמי ָ֜דד ַוָ֧תּ ַנח ֲﬠֵלֶ֣הם ָה֗רוּ ַח ְו ֵ֨הָמּ ֙
ְוֵשׁ ֩
ַו ִֽיְּת ַנְבּ֖אוּ ַֽבַּֽמֲּח ֶֽנהַ :ו ָ֣יּ ָרץ ַה ֔ ַנַּער ַו ַיּ ֵ֥גּד ְלֹמֶ֖שׁה ַויּ ֹא ַ ֑מר ֶאְל ָ֣דּד וֵּמי ָ֔דד ִ ֽמְת ַנְבִּ֖אים
שׁה ִמְבֻּח ָ֖ריו ַויּ ֹא ַ ֑מר ֲאֹד ִ֥ני ֹמֶ֖שׁה
שׁ ַע ִבּן־ ֗נוּן ְמָשׁ ֵ֥רת ֹמ ֶ ֛
ַֽבַּֽמֲּח ֶֽנהַ :ו ַ֜יַּען ְיהוֹ ֻ ֣
ה ְנִבי ִ ֔אים
ְכָּלֵֽאםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ל֙וֹ ֹמֶ֔שׁה ַֽהְמ ַק ֵ֥נּא ַאָ֖תּה ִ֑לי וִּ֨מי ִי ֵ֜תּן ָכּל־ ַ֤ﬠם ְיה ָוֹ ֙
ִ ֽכּי־ ִיֵ֧תּן ְיה ָוֹ֛ה ֶאת־רוּ֖חוֹ ֲﬠֵליֶֽהםַ :ו ֵֽיָּאֵ֥סף ֹמֶ֖שׁה ֶאל־ַֽהַֽמֲּח ֶ֑נה ֖הוּא ְו ִז ְק ֵ֥ני
ם ַו ִיֹּ֨טּשׁ ַעל־ַֽהַֽמֲּח ֜ ֶנה
ה ָ֗וה ַו ָ֣יּ ָגז ַשְׂל ִוי֘ם ִמן־ַה ָיּ ֒
ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :ו֜רוּ ַח ָנַ֣סע ׀ ֵמֵ֣את ְי ֹ
ם ֹ֔כּה ְסִבי֖בוֹת ַֽהַֽמֲּח ֶ֑נה וְּכַאָמַּ֖ת ִים ַעל־ְפּ ֵ֥ני ָהָֽא ֶרץ:
ְכּ ֶ֧ד ֶרךְך ֣יוֹם ֹ֗כּה וְּכ ֶ֤ד ֶרךְך יוֹ ֙
ם ַה֨הוּא ְוָכל־ַהַ֜לּ ְיָלה ְוֹ֣כל ׀ ֣יוֹם ַֽהָֽמֳּח ָ֗רת ַו ַֽיַּאְספ֙וּ ֶאת־
ַו ָ֣יּ ָקם ָהָ֡עם ָכּל־ַהיּוֹ ֩
ם ָשׁ֔טוֹ ַח ְסִבי֖בוֹת
ַהְשָּׂ֔לו ]ַהְשָּׂ֔ליו[ ַהַמְּמִ֕עיט ָאַ֖סף ֲﬠָשׂ ָ֣רה ֳחָמ ִ֑רים ַו ִיְּשְׁט֤חוּ ָלֶה ֙

ה ָח ָ֣רה ָבָ֔עם ַו ַ֤יּ ךְך
ַֽהַֽמֲּח ֶֽנהַ :הָבָּ֗שׂר עוֹ ֶ֨דנּ֙וּ ֵ֣בּין ִשׁ ֵנּי ֶ֔הם ֶ֖ט ֶרם ִיָכּ ֵ֑רת ְוַ֤אף ְיה ָוֹ ֙
אדַ :ו ִיּ ְק ָ֛רא ֶאת־ֵשׁם־ַהָמּ֥קוֹם ַה֖הוּא ִקְב ֣רוֹת
ה ָבָּ֔עם ַמ ָ֖כּה ַרָ֥בּה ְמ ֽ ֹ
ְיה ָוֹ ֙
ם ָֽקְב֔רוּ ֶאת־ָה ָ֖ﬠם ַהִמְּתַא ִֽוּיםִ :מִקְּב ֧רוֹת ַֽהַֽתֲּאָ֛וה ָֽנְס֥עוּ ָה ָ֖ﬠם
ַֽהַֽתֲּאָ֑וה ִכּי־ָשׁ ֙
א ֛דוֹת ָֽהִאָ֥שּׁה
ֲחֵצ ֑רוֹת ַו ִֽיְּה ֖יוּ ַֽבֲּחֵצ ֽרוֹתַ :וְתּ ַד ֵ֨בּר ִמ ְר ָ֤ים ְוַֽאֲהֹר֙ן ְבֹּמֶ֔שׁה ַעל־ ֹ
ה ִדֶּ֣בּר
ַהֻכִּ֖שׁית ֲאֶ֣שׁר ָל ָ֑קח ִ ֽכּי־ִאָ֥שּׁה ֻכִ֖שׁית ָל ָֽקחַ :ו ֽיּ ֹאְמ֗רוּ ֲה ַ֤רק ַאךְך־ְבֹּמֶשׁ ֙
אד ִמֹכּל ֙
ה ָ֔וה ֲה ֖ל ֹא ַגּם־ָ֣בּנוּ ִד ֵ֑בּר ַו ִיְּשַׁ֖מע ְיה ָֽוֹהְ :וָהִ֥אישׁ ֹמֶ֖שׁה ָע ָ֣נו ]ָע ָ֣ניו[ ְמ ֑ ֹ
ְי ֹ
אם ֶאל־ֹמֶ֤שׁה ְוֶֽאל־ַֽאֲהֹר֙ן
ה ָ֜וה ִפְּת ֗ ֹ
ָֽהָא ָ֔דם ֲאֶ֖שׁר ַעל־ְפּ ֵ֥ני ָֽהֲא ָדָֽמהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ה
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ַו ֵֽיְּצ֖אוּ ְשָׁלְשָֽׁתּםַ :ו ֵ֤יּ ֶרד ְיה ָוֹ ֙
ְוֶאל־ִמ ְר ָ֔ים ְצ֥אוּ ְשָׁלְשְׁתּ ֶ֖כם ֶאל־ ֣ ֹ
א ַֽאֲהֹ֣רן וִּמ ְר ָ֔ים ַו ֵֽיְּצ֖אוּ ְשׁ ֵניֶֽהםַ :ו ֖יּ ֹאֶמר
אֶהל ַו ִיְּק ָר ֙
ְבַּע֣מּוּד ָע ֔ ָנן ַֽו ַֽיֲּﬠֹ֖מד ֶ֣פַּֽתח ָה ֑ ֹ
ה ֵא ָ֣ליו ֶאְת ַו ָ֔דּע ַֽבֲּח֖לוֹם
ה ָ֗וה ַבַּמּ ְרָא ֙
ה ְנִ֣ביֲאֶ֔כם ְי ֹ
ִשְׁמעוּ־ ָ֣נא ְדָב ָ֑רי ִאם־ ִֽיְה ֶי ֙
שׁה ְבָּכל־ֵבּיִ֖תי ֶֽנֱאָ֥מן ֽהוּאֶ֣ :פּה ֶאל־ֶ֞פּה ֲא ַדֶבּר־
ֲא ַדֶבּר־ֽבּוֹ :ל ֹא־ ֵ֖כן ַעְב ִ֣דּי ֹמ ֶ ֑
ה ְו ֣ל ֹא ְבִחיֹ֔דת וְּתֻמ ַ֥נת ְיה ָ֖וֹה ַיִ֑בּיט וַּמ֨דּוּ ַ֙ע ֣ל ֹא ְי ֵרא ֶ֔תם ְל ַדֵ֖בּר
֗בּוֹ וַּמ ְרֶא ֙
אֶהל ְוִה ֵ֥נּה
ְבַּעְב ִ֥דּי ְבֹמֶֽשׁהַ :ו ִֽיַּחר־ַ֧אף ְיה ָוֹ֛ה ָ֖בּם ַו ֵיּ ַֽלךְךְ :וֶֽהָע ֗ ָנן ָ֚סר ֵמ ַ֣ﬠל ָה ֔ ֹ
שֶּׁלג ַו ִ֧יֶּפן ַֽאֲהֹ֛רן ֶאל־ִמ ְר ָ֖ים ְוִה ֵ֥נּה ְמֹצ ָֽרַעתַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ַֽאֲהֹ֖רן
ִמ ְר ָ֖ים ְמֹצ ַ֣רַעת ַכּ ָ ֑
ֶאל־ֹמ ֶ ֑
שׁה ִ֣בּי ֲאֹד ֔ ִני ַאל־ ֨ ָנא ָתֵ֤שׁת ָעֵ֨לינ֙וּ ַחָ֔טּאת ֲאֶ֥שׁר נוַֹ֖אְלנוּ ַֽוֲאֶ֥שׁר
ָחָֽטאנוַּ :אל־ ָ֥נא ְתִ֖הי ַכּ ֵ ֑מּת ֲאֶ֤שׁר ְבֵּצאת֙וֹ ֵמ ֶ֣רֶחם ִא֔מּוֹ ַו ֵֽיָּא ֵ֖כל ֲחִ֥צי ְבָשׂ ֽרוֹ:
ה ָ֜וה ֶאל־ֹמֶ֗שׁה
ַו ִיְּצ ַ֣ﬠק ֹמֶ֔שׁה ֶאל־ ְיה ָ֖וֹה ֵלאֹ֑מר ֵ ֕אל ָ֛נא ְר ָ֥פא ָ֖נא ָֽלהַּ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ם ִמ֣חוּץ
ק ְבָּפ ֔ ֶניָה ֲה ֥ל ֹא ִתָכּ ֵ֖לם ִשְׁב ַ֣ﬠת ָיִ֑מים ִתָּסּ ֵ֞גר ִשְׁב ַ֤ﬠת ָיִמי ֙
ה ָיֹ֤רק ָי ַר ֙
ְוָא ִ֨בי ָ ֙
ם ֣ל ֹא
ַֽלַֽמֲּח ֔ ֶנה ְוַאַ֖חר ֵֽתָּאֵֽסףַ :וִתָּסּ ֵ֥ג ר ִמ ְר ָ֛ים ִמ֥חוּץ ַֽלַֽמֲּח ֶ֖נה ִשְׁב ַ֣ﬠת ָיִ֑מים ְוָהָע ֙
ָנַ֔סע ַ֥ﬠד־ֵֽהָאֵ֖סף ִמ ְר ָֽיםְ :וַא ַ֛חר ָֽנְס֥עוּ ָה ָ֖ﬠם ֵֽמֲחֵצ ֑רוֹת ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ְבִּמ ְדַ֥בּר ָפּא ָֽרן:
ַו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרְ :שַׁלח־ְל ךָ֣ך ֲא ָנִ֗שׁים ְו ָי ֻ֨תר֙וּ ֶאת־ֶ֣א ֶרץ ְכּ ֔ ַנַען
ד ִ ֨אישׁ ֶאָ֜חד ְלַמ ֵ֤טּה ֲאֹבָתי֙ו ִתְּשָׁ֔לחוּ
ֲאֶשׁר־ֲא ִ֥ני ֹנֵ֖תן ִלְב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִ֣אישׁ ֶאָח ֩
שׁה ִמִמּ ְד ַ֥בּר ָפּא ָ֖רן ַעל־ִ֣פּי ְיה ָוֹ֑ה ֻכּ ָ֣לּם
אָ֥תם ֹמ ֶ ֛
ֹ֖כּל ָנִ֥שׂיא ָבֶֽהםַ :ו ִיְּשַׁ֨לח ֹ
ֲא ָנִ֔שׁים ָראֵ֥שׁי ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵֽהָמּהְ :וֵ֖אֶלּה ְשׁמוֹ ָ ֑תם ְלַמֵ֣טּה ְראוּ ֵ֔בן ַשׁ֖מּוּ ַע ֶבּן־
ַזֽכּוּרְ :לַמֵ֣טּה ִשְׁמ֔עוֹן ָשׁ ָ֖פט ֶבּן־חוֹ ִֽריְ :לַמֵ֣טּה ְיהוּ ָ֔דה ָכּ ֵ֖לב ֶבּן־ ְיֻפ ֶֽנּהְ :לַמֵ֣טּה
ִיָשּׂשָׂ֔כר ִי ְגָ֖אל ֶבּן־יוֵֹֽסףְ :לַמֵ֥טּה ֶאְפ ָ֖ר ִים הוֵֹ֥שׁ ַע ִבּן־ ֽנוּןְ :לַמֵ֣טּה ִב ְנ ָיִ֔מן ַפְּלִ֖טי

שּׁה ַגּ ִ֖דּי ֶבּן־
ֶבּן־ ָרֽפוּאְ :לַמֵ֣טּה ְזבוֻּ֔לן ַגּ ִדּיֵ֖אל ֶבּן־סוֹ ִֽדיְ :לַמֵ֥טּה יוֵֹ֖סף ְלַמֵ֣טּה ְמ ַנ ֶ ֑
סוּ ִ ֽסיְ :לַמֵ֣טּה ָ֔דן ַעִמּיֵ֖אל ֶבּן־ ְגַּמ ִֽלּיְ :לַמֵ֣טּה ָאֵ֔שׁר ְס֖תוּר ֶבּן־ ִ ֽמיָכֵֽאלְ :לַמֵ֣טּה
ַנְפָתִּ֔לי ַנְחִ֖בּי ֶבּן־ ָוְפ ִ ֽסיְ :לַמֵ֣טּה ָ֔גד ְגּאוֵּ֖אל ֶבּן־ָמ ִ ֽכיֵ֚ :אֶלּה ְשׁ֣מוֹת ָֽהֲא ָנִ֔שׁים
שׁה ְלהוֵֹ֥שׁ ַע ִבּן־ ֖נוּן ְיהוֹֻֽשׁ ַע:
ֲאֶשׁר־ָשׁ ַ֥לח ֹמֶ֖שׁה ָל֣תוּר ֶאת־ָה ָ ֑א ֶרץ ַו ִיּ ְק ָ֥רא ֹמ ֶ ֛
ה ַבּ ֔ ֶנּ ֶגב
ם ֹמֶ֔שׁה ָל֖תוּר ֶאת־ֶ֣א ֶרץ ְכּ ָ֑נַען ַו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵל ֶ֗הם ֲﬠ֥לוּ ֶז ֙
אָת ֙
ַו ִיְּשׁ ַ֤לח ֹ
ם ַהֹיֵּ֣שׁב ָעֶ֔ליָה
ַֽוֲﬠִליֶ֖תם ֶאת־ָהָֽהר :וּ ְרִאיֶ֥תם ֶאת־ָהָ֖א ֶרץ ַמה־ִ֑הוא ְוֶאת־ָהָע ֙
א ֹיֵ֣שׁב ָ֔בּהּ
א ֲה ָרֶ֔פה ַֽהְמ ַ֥ﬠט ֖הוּא ִאם־ ָֽרב :וָּ֣מה ָה ָ ֗א ֶרץ ֲאֶשׁר־הוּ ֙
ֶֽהָח ָ֥זק הוּ ֙
א יוֵֹ֣שׁב ָבּ ֵ֔ה ָנּה ַֽהְבַּֽמֲח ִ֖נים ִ֥אם
ֲהטוָֹ֥בה ִ֖הוא ִאם־ ָר ָ֑ﬠה וָּ֣מה ֶֽהָע ִ֗רים ֲאֶשׁר־הוּ ֙
ְבִּמְבָצ ִֽרים :וָּ֣מה ָ֠ה ָpא ֶרץ ַהְשֵּׁמ ֨ ָנה ִ֜הוא ִאם־ ָר ָ֗זה ֲה ֶֽישׁ־ָ֥בּהּ ֵע֙ץ ִאם־ ַ ֔א ִין
ְו ִ֨הְתַח ַזְּק ֶ֔תּם וְּלַקְחֶ֖תּם ִמְפּ ִ֣רי ָה ָ ֑א ֶרץ ְו ַ֨ה ָיִּ֔מים ְיֵ֖מי ִבּכּוּ ֵ֥רי ֲﬠ ָנ ִ ֽביםַֽ :ו ַֽיֲּﬠ֖לוּ ַו ָיּ ֻ ֣תרוּ
ֶאת־ָה ָ ֑א ֶרץ ִמִמּ ְדַבּר־ִ֥צן ַעד־ ְרֹ֖חב ְל ֥ב ֹא ֲחָֽמתַ :ו ַֽיֲּﬠ֣לוּ ַב ֘ ֶנּ ֶג֘ב ַו ָיּ ֣ב ֹא ַעד־ֶחְברוֹ֒ן
ם ִנְב ְנ ָ֔תה ִלְפ ֵ֖ני
ְוָ֤שׁם ֲאִחיָמ֙ן ֵשַׁ֣שׁי ְוַתְלַ֔מי ְיִלי ֵ֖די ָֽהֲﬠ ָ֑נק ְוֶחְב֗רוֹן ֶ֤שַׁבע ָשׁ ִני ֙
ם
ה ְוֶאְשׁ֤כּוֹל ֲﬠ ָנִבי ֙
ֹ֥צַען ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ָיֹּ֜באוּ ַעד־ ַ֣נַחל ֶאְשֹׁ֗כּל ַו ִיְּכ ְר֨תוּ ִמָ֤שּׁם ְזמוֹ ָר ֙
ֶאָ֔חד ַו ִיָּשּׂ ֻ ֥אהוּ ַב֖מּוֹט ִבְּשׁ ָ֑נ ִים וִּמן־ָֽה ִרֹמּ ִ֖נים וִּמן־ַהְתֵּא ִֽניםַ :לָמּ֣קוֹם ַה֔הוּא
א ֣דוֹת ָֽהֶאְשׁ֔כּוֹל ֲאֶשׁר־ ָֽכּ ְר֥תוּ ִמָ֖שּׁם ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ָק ָ֖רא ַ֣נַחל ֶאְשׁ֑כּוֹל ַ֚ﬠל ֹ
שׁבוּ ִמ֣תּוּר ָה ָ ֑א ֶרץ ִמ ֵ֖קּץ ַא ְרָבִּ֥ﬠים ֽיוֹםַ :ו ֵֽיְּל֡כוּ ַו ָיּ rב ֹאוּ֩ ֶאל־ֹמֶ֨שׁה ְוֶֽאל־ַֽאֲהֹ֜רן
ַו ָיּ ֻ ֖
א ָ ֤תם ָדָּב֙ר
ְוֶאל־ָכּל־ֲﬠ ַ֧דת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֶאל־ִמ ְדַ֥בּר ָפּא ָ֖רן ָק ֵ֑דָשׁה ַו ָיִּ֨שׁיבוּ ֹ
ְוֶאת־ָכּל־ָ֣הֵע ָ֔דה ַו ַיּ ְר֖אוּם ֶאת־ְפּ ִ֥רי ָהָֽא ֶרץַֽ :ו ְיַסְפּרוּ־ל֙וֹ ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ָ֕בּאנוּ ֶאל־
ָהָ֖א ֶרץ ֲאֶ֣שׁר ְשַׁלְח ָ ֑תּנוּ ֠ ְו ַ pגם ָז ַ֨בת ָח ָ֥לב וּ ְד ַ֛בשׁ ִ֖הוא ְו ֶזה־ִפּ ְר ָֽיהֶּ֚ :אֶפס ִכּי־ ַ֣ﬠז
אד ְו ַגם־ ְיִל ֵ֥די ָֽהֲﬠ ָ֖נק ָרִ֥אינוּ
ת ְמ ֔ ֹ
ָהָ֔עם ַהֹיֵּ֖שׁב ָבּ ָ ֑א ֶרץ ְוֶֽהָע ִ֗רים ְבֻּצ ֤רוֹת ְגֹּדֹל ֙
ָֽשׁםֲ :ﬠָמ ֵ֥לק יוֵֹ֖שׁב ְבֶּ֣א ֶרץ ַה ֶ֑נּ ֶגב ֠ ְוַֽהִחִpתּי ְוַה ְיבוִּ֤סי ְוָֽהֱאֹמ ִר֙י יוֵֹ֣שׁב ָבּ ָ֔הר
שׁה
ְוַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִנ֙י יוֵֹ֣שׁב ַעל־ַה ָ֔יּם ְו ַ֖ﬠל ַ֥יד ַה ַיּ ְר ֵֽדּןַ :ו ַ֧יַּהס ָכּ ֵ֛לב ֶאת־ָה ָ֖ﬠם ֶאל־ֹמ ֶ ֑
א ָ֔תהּ ִ ֽכּי־ ָי֥כוֹל נוּ ַ֖כל ָֽלהְּ :ו ָ֨הֲא ָנִ֜שׁים ֲאֶ֨שׁר ָע֤לוּ
ה ְו ָי ַ֣רְשׁנוּ ֹ
ַו ֗יּ ֹאֶמר ָעֹ֤לה ַֽנֲﬠֶל ֙
ִעמּ֙וֹ ָֽאְמ֔רוּ ֥ל ֹא נוּ ַ֖כל ַֽלֲﬠ֣לוֹת ֶאל־ָה ָ֑ﬠם ִ ֽכּי־ָח ָ֥זק ֖הוּא ִמֶֽמּנּוַּ :וֹיִּ֜ציאוּ ִדּ ַ֤בּת
א ָ֔תהּ ֶאל־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵלאֹ֑מר ָה ָ ֡א ֶרץ ֲאֶשׁ֩ר ָע ַ֨ב ְרנוּ ָ֜בהּ
ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ֲאֶ֣שׁר ָתּ ֣רוּ ֹ
ה ִ֔הוא ְוָכל־ָה ָ֛ﬠם ֲאֶשׁר־ ָרִ֥אינוּ ְבתוֹ ָ֖כהּ ַא ְנֵ֥שׁי
א ֶ֤כֶלת ֽיוְֹשׁ ֶ֨בי ָ ֙
א ָ֗תהּ ֶ֣א ֶרץ ֹ
ָל֣תוּר ֹ

ִמ ֽדּוֹתְ :וָ֣שׁם ָר ִ ֗אינוּ ֶאת־ַה ְנִּפי ִ֛לים ְבּ ֵ֥ני ֲﬠ ָ֖נק ִמן־ַה ְנִּפ ִ֑לים ַו ְנִּ֤הי ְבֵעי ֨ ֵנינ֙וּ
א ָכּל־ָ֣הֵע ָ֔דה ַֽו ִיְּתּ ֖נוּ ֶאת־קוֹ ָ֑לם ַו ִיְּב֥כּוּ
ַֽכֲּח ָג ִ֔בים ְו ֵ֥כן ָה ִ֖יינוּ ְבּ ֵֽﬠיֵניֶֽהםַ :וִתָּשּׂ ֙
ָה ָ֖ﬠם ַבּ ַ֥לּ ְיָלה ַהֽהוּאַ :ו ִיֹּ֨לּנ֙וּ ַעל־ֹמֶ֣שׁה ְו ַֽﬠל־ַֽאֲהֹ֔רן ֹ֖כּל ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ֽיּ ֹאְמ֨רוּ
ֲאֵל ֶ֜הם ָכּל־ָֽהֵע ָ֗דה לוּ־ַ֨מְתנ֙וּ ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ֛אוֹ ַבִּמּ ְדָ֥בּר ַה ֶ֖זּה לוּ־ָֽמְתנוְּ :וָלָ֣מה
ת ִל ְנֹ֣פּל ַבֶּ֔ח ֶרב ָנֵ֥שׁינוּ ְוַט ֵ֖פּנוּ ִיְה ֣יוּ ָל ַ֑בז
א ָ֜תנוּ ֶאל־ָהָ֤א ֶרץ ַהזּ ֹא ֙
ה ָpוה ֵמ ִ֨ביא ֹ
֠ ְי ֹ
ֲה֧לוֹא ֦טוֹב ָ֖לנוּ ֥שׁוּב ִמְצ ָֽר ְיָמהַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֖רוּ ִ֣אישׁ ֶאל־ָאִ֑חיו ִנְתּ ָ֥נה ֖ר ֹאשׁ ְו ָנ֥שׁוָּבה
שׁה ְוַֽאֲהֹ֖רן ַעל־ְפֵּני ֶ ֑הם ִלְפֵ֕ני ָכּל־ְקַ֥הל ֲﬠ ַ֖דת ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ִמְצ ָֽר ְיָמהַ :ו ִיֹּ֥פּל ֹמ ֶ ֛
ִֽויהוֹֻ֣שׁ ַע ִבּן־ ֗נוּן ְוָכֵל֙ב ֶבּן־ ְיֻפ ֔ ֶנּה ִמן־ַהָתּ ִ֖רים ֶאת־ָה ָ ֑א ֶרץ ָֽק ְר֖עוּ ִבּ ְג ֵדיֶֽהם:
הּ ָל֣תוּר
ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ֶאל־ָכּל־ֲﬠ ַ֥דת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵלאֹ֑מר ָה ָ ֗א ֶרץ ֲאֶ֨שׁר ָע ַ֤ב ְרנוּ ָב ֙
א ָ֨תנ֙וּ ֶאל־ָהָ֣א ֶרץ
ה ָ֔וה ְוֵהִ֤ביא ֹ
אדִ :אם־ָח ֵ֥פץ ָ֨בּנ֙וּ ְי ֹ
אד ְמ ֽ ֹ
א ָ֔תהּ טוָֹ֥בה ָהָ֖א ֶרץ ְמ ֥ ֹ
ֹ
ַה ֔זּ ֹאת וּ ְנָת ָ֖נהּ ָ֑לנוּ ֶ ֕א ֶרץ ֲאֶשׁר־ִ֛הוא ָזַ֥בת ָח ָ֖לב וּ ְדָֽבשַׁ֣ :אךְך ַֽבּיה ָוֹ֘ה ַאל־ִתְּמֹzרד֒וּ
ְוַא ֶ֗תּם ַאל־ ִ ֽתּי ְרא֙וּ ֶאת־ ַ֣ﬠם ָה ָ ֔א ֶרץ ִ֥כּי ַלְחֵ֖מנוּ ֵ ֑הם ָ֣סר ִצ ָ֧לּם ֵֽמֲﬠֵלי ֶ ֛הם ַֽויה ָ֥וֹה
ה ָ֗וה
אָ֖תם ָֽבֲּאָב ִ֑נים וְּכ֣בוֹד ְי ֹ
ִאָ֖תּנוּ ַאל־ ִ ֽתּי ָרֻֽאםַ :ו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ָכּל־ָ֣הֵע ָ֔דה ִל ְר֥גּוֹם ֹ
ה ְבּ ֣ ֹ
ִנ ְרָא ֙
ה ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ַעד־ָ֥אָנה
אֶהל מוֵֹ֔עד ֶֽאל־ָכּל־ְבּ ֵ֖ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
א֔תוֹת ֲאֶ֥שׁר ָעִ֖שׂיִתי
ה ל ֹא־ ַֽיֲאִ֣מינוּ ִ֔בי ְבֹּכל ֙ ָֽה ֹ
ְי ַֽנֲא ֻ ֖צ ִני ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֑זּה ְוַעד־ ָ ֨א ָנ ֙
אְת֔ךָך ְל ֽגוֹי־ ָגּ ֥דוֹל ְוָע֖צוּם ִמֶֽמּנּוַּ :ו ֥יּ ֹאֶמר
ה ֹֽ
שׁנּוּ ְוֶֽאֱﬠֶשׂ ֙
ְבִּק ְרֽבּוַֹ :א ֶ֥כּנּוּ ַב ֶ֖דֶּבר ְוֽאוֹ ִר ֶ ֑
ֹמֶ֖שׁה ֶאל־ ְיה ָוֹ֑ה ְוָֽשְׁמ֣עוּ ִמְצ ַ֔ר ִים ִכּי־ֶֽהֱﬠִ֧ליָת ְבֹֽכֲח ךָ֛ך ֶאת־ָה ָ֥ﬠם ַה ֶ֖זּה ִמִקּ ְרֽבּוֹ:
ה ָ֔וה ְבּ ֶ֖ק ֶרב ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֑זּה
ת ָֽשְׁמע֙וּ ִ ֽכּי־ַאָ֣תּה ְי ֹ
ְוָֽאְמ֗רוּ ֶאל־יוֵֹשׁ֘ב ָהָ֣א ֶרץ ַהזּ ֹא ֒
ה ָ֗וה ַֽוֲﬠ ָֽנ ְנ ךָ ֙ך ֹעֵ֣מד ֲﬠֵל ֶ֔הם וְּבַע ֻ ֣מּד ָע ֗ ָנן ַא ָ֨תּה
ֲאֶשׁר־ַ֨ע ִין ְבַּ֜ע ִין ִנ ְרָ֣אה ׀ ַאָ֣תּה ְי ֹ
ם יוָֹ֔מם וְּבַע֥מּוּד ֵ֖אשׁ ָֽל ְיָלהְ :וֵֽהַמ ָ ֛תּה ֶאת־ָה ָ֥ﬠם ַה ֶ֖זּה ְכִּ֣אישׁ ֶא ָ֑חד
ה ֵ֤לךְך ִלְפ ֵניֶה ֙
ֹ
א
ה ָ֗וה ְלָהִבי ֙
ְוָֽאְמר֙וּ ַהגּוֹ ִ֔ים ֲאֶשׁר־ָֽשְׁמ֥עוּ ֶֽאת־ִשְׁמֲﬠ֖ךָך ֵלאֹֽמרִ :מִבְּל ִ֞תּי ְיֹ֣כֶלת ְי ֹ
ֶאת־ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֔זּה ֶאל־ָהָ֖א ֶרץ ֲאֶשׁר־ ִנְשַׁ֣בּע ָל ֶ ֑הם ַו ִיְּשָׁחֵ֖טם ַבִּמּ ְדָֽבּרְ :וַע ָ֕תּה
ם ְו ַרב־ֶ֔חֶסד ֹנֵ֥שׂא
ה ָ֗וה ֶ֤א ֶרךְך ַאַ֨פּ ִי ֙
ִי ְג ַדּל־ ָ֖נא ֹ֣כּ ַח ֲאֹד ָ֑ני ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִדַּ֖בּ ְרָתּ ֵלאֹֽמרְ :י ֹ
ת ַעל־ָבּ ֔ ִנים ַעל־ִשֵׁלִּ֖שׁים ְוַעל־
ה ֣ל ֹא ְי ַנ ֶ ֔קּה ֹפּ ֵ ֞קד ֲﬠ ֤וֹן ָאבוֹ ֙
ָע ֖וֹן ָו ָ֑פַשׁע ְו ַנֵקּ ֙
ה ָל ָ֣ﬠם ַה ֶ֔זּה
ִרֵבּ ִ ֽﬠיםְֽ :ס ַֽלח־ ֗ ָנא ַֽלֲﬠ ֛וֹן ָה ָ֥ﬠם ַה ֶ֖זּה ְכֹּ֣ג ֶדל ַחְס ֶ֑דּךָך ְו ַֽכֲאֶ֤שׁר ָנָ֨שׂאָת ֙
ה ָ֔וה ָס ַ֖לְחִתּי ִכּ ְדָב ֶֽרךָךְ :ואוּ ָ֖לם ַחי־ ָ ֑א ִני ְו ִיָמּ ֵ֥לא
ִמִמְּצ ַ֖ר ִים ְוַעד־ֵֽה ָנּהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְי ֹ

ְכבוֹד־ ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ָכּל־ָהָֽא ֶרץִ֣ :כּי ָכל־ָֽהֲא ָנִ֗שׁים ָֽהֹרִ֤אים ֶאת־ְכֹּב ִד֙י ְוֶאת־
א ִ֗תי ֚ ֶזה ֶ֣ﬠֶשׂר ְפָּעִ֔מים ְו ֥ל ֹא
ת ַ֔תי ֲאֶשׁר־ָעִ֥שׂיִתי ְבִמְצ ַ֖ר ִים וַּבִמּ ְד ָ֑בּר ַו ְי ַנ֣סּוּ ֹ
א ֹ
ֹ֣
ָֽשְׁמ֖עוּ ְבּקוֹ ִֽליִ :אם־ ִי ְרא֙וּ ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ִנְשַׁ֖בְּעִתּי ַֽלֲאֹב ָ ֑תם ְו ָֽכל־ְמ ַֽנֲאַ֖צי
ת ִע֔מּוֹ ַו ְיַמ ֵ֖לּא ַֽאֲח ָ֑רי
֥ל ֹא ִי ְרֽאוָּהְ :וַעְב ִ֣דּי ָכֵ֗לב ֵ֣ﬠֶקב ָֽה ְי ָ֞תה ֤רוּ ַח ַאֶ֨ח ֶר ֙
א ִ֗תיו ֶאל־ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ֲאֶשׁר־ָ֣בּא ָ֔שָׁמּה ְו ַז ְר֖עוֹ ֽיוֹ ִרֶֽשׁ ָנּהְ :וָֽהֲﬠָֽמֵל ִ֥קי ְוַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִ֖ני
ַֽוֲה ִ ֽבי ֹ
ה ָ֔וה ֶאל־
יוֵֹ֣שׁב ָבּ ֵ֑ﬠֶמק ָמָ֗חר ְפּ ֨נוּ וְּס֥עוּ ָל ֶ֛כם ַהִמּ ְדָ֖בּר ֶ֥דּ ֶרךְך ַים־ֽסוּףַ :ו ְי ַדֵ֣בּר ְי ֹ
שׁר ֵ֥הָמּה ַמִלּי ִ֖נים
ה ַה ֔זּ ֹאת ֲא ֶ ֛
ֹמֶ֥שׁה ְוֶֽאל־ַֽאֲהֹ֖רן ֵלאֹֽמרַ :עד־ָמ ַ֗תי ָֽלֵע ָ֤דה ָֽה ָרָע ֙
ָע ָ֑לי ֶאת־ְתֻּל ֞נּוֹת ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֲאֶ֨שׁר ֵ֧הָמּה ַמִלּי ִ֛נים ָע ַ֖לי ָשָֽׁמְעִתּיֱ :אֹ֣מר ֲאֵל ֶ֗הם
ה ָ֔וה ִאם־ ֕ל ֹא ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִדַּבּ ְרֶ֖תּם ְבָּא ְז ָ֑ני ֵ֖כּן ֶֽאֱﬠֶ֥שׂה ָל ֶֽכםַ :בִּמּ ְדָ֣בּר
ַחי־ ָ ֨א ִנ֙י ְנֻאם־ ְי ֹ
ם ְלָכל־ִמְסַפּ ְרֶ֔כם ִמ ֶ֛בּן ֶעְשׂ ִ֥רים ָשׁ ָ֖נה ָו ָ ֑מְעָלה
ַ֠ה ֶ pזּה ִיְפּ֨לוּ ִפ ְג ֵריֶ֜כם ְוָכל־ְפּ ֻֽק ֵדיֶכ ֙
ם ָתֹּ֣באוּ ֶאל־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֤שׁר ָנָ֨שׂאִת֙י ֶאת־ ָי ִ֔די
ֲאֶ֥שׁר ֲה ִ ֽליֹנֶ֖תם ָע ָֽליִ :אם־ַאֶתּ ֙
שׁ ַע ִבּן־ ֽנוּןְ :וַ֨טְפֶּ֔כם ֲאֶ֥שׁר
ְלַשׁ ֵ֥כּן ֶאְת ֶ֖כם ָ֑בּהּ ִ֚כּי ִאם־ָכּ ֵ֣לב ֶבּן־ ְיֻפ ֔ ֶנּה ִֽויהוֹ ֻ ֖
א ָ֔תם ְו ָֽי ְדע֙וּ ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ְמַאְסֶ֖תּם ָֽבּהּ:
ֲאַמ ְרֶ֖תּם ָלַ֣בז ִֽיְה ֶ֑יה ְוֵֽהֵביאִ֣תי ֹ
וִּפ ְג ֵרי ֶ֖כם ַא ֶ ֑תּם ִיְפּ֖לוּ ַבִּמּ ְדָ֥בּר ַה ֶֽזּה֠ :וְּב ֵניֶpכם ִיְה ֨יוּ ֹרִ֤ﬠים ַבִּמּ ְדָבּ֙ר ַא ְרָבִּ֣ﬠים
תּם ִפּ ְג ֵרי ֶ֖כם ַבִּמּ ְדָֽבּרְ :בִּמְסַ֨פּר ַה ָיִּ֜מים ֲאֶשׁר־
ָשׁ ֔ ָנה ְו ָֽנְשׂ֖אוּ ֶאת־ ְז ֽנוֵּתי ֶ֑כם ַעד־ ֥ ֹ
ם ֣יוֹם ַלָשּׁ ֞ ָנה ֣יוֹם ַלָשּׁ ֗ ָנה ִתְּשׂא֙וּ ֶאת־
ַתּ ְרֶ֣תּם ֶאת־ָה ָ ֘א ֶר֘ץ ַא ְרָבִּ֣ﬠים יוֹ ֒
ֲﬠוֹֹ֣נֵתיֶ֔כם ַא ְרָבִּ֖ﬠים ָשׁ ָ֑נה ִֽוי ַדְעֶ֖תּם ֶאת־ְתּ ֽנוָּא ִ ֽתיֲ :א ִ֣ני ְיה ָוֹ֘ה ִדּ ַzבּ ְרִתּ֒י ִאם־ ֣ל ֹא
ה ַה ֔זּ ֹאת ַהֽנּוָֹע ִ֖דים ָע ָ֑לי ַבִּמּ ְדָ֥בּר ַה ֶ֛זּה ִיַ֖תּמּוּ
׀ ֣ז ֹאת ֶֽאֱﬠֶ֗שׂה ְלָכל־ָֽהֵע ָ֤דה ָֽה ָרָע ֙
ְוָ֥שׁם ָיֻֽמתוְּ :וָ֣הֲא ָנִ֔שׁים ֲאֶשׁר־ָשׁ ַ֥לח ֹמֶ֖שׁה ָל֣תוּר ֶאת־ָה ָ ֑א ֶרץ ַו ָיֻּ֗שׁבוּ ַו ַיּ ִ֤לּונוּ
] ַו ַיּ ִ֤לּינוּ[ ָעָלי֙ו ֶאת־ָכּל־ָ֣הֵע ָ֔דה ְלהוִֹ֥ציא ִדָ֖בּה ַעל־ָהָֽא ֶרץַ :ו ָיֻּ֨מת֙וּ ָֽהֲא ָנִ֔שׁים
שׁ ַע ִבּן־ ֔נוּן ְוָכ ֵ֖לב ֶבּן־
ֽמוִֹצֵ֥אי ִדַבּת־ָהָ֖א ֶרץ ָר ָ֑ﬠה ַבַּמּ ֵגּ ָ֖פה ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהִֽ :ויהוֹ ֻ ֣
ה ֶאת־
הְלִ֖כים ָל֥תוּר ֶאת־ָהָֽא ֶרץַ :ו ְי ַד ֵ֤בּר ֹמֶשׁ ֙
ְיֻפ ֶ֑נּה ָחי֙וּ ִמן־ָֽהֲא ָנִ֣שׁים ָה ֵ֔הם ַה ֽ ֹ
אדַ :ו ַיְּשִׁ֣כּמוּ ַבֹ֔בֶּקר
ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֔אֶלּה ֶֽאל־ָכּל־ְבּ ֵ֖ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ִיְּתַאְבּ֥לוּ ָה ָ֖ﬠם ְמ ֽ ֹ
ַו ַֽיֲּﬠ֥לוּ ֶאל־ר ֹאשׁ־ָהָ֖הר ֵלאֹ֑מר ִה ֗ ֶנּנּוּ ְוָע ִ֛לינוּ ֶאל־ַהָמּ֛קוֹם ֲאֶשׁר־ָאַ֥מר ְיה ָ֖וֹה
ִ֥כּי ָחָֽטאנוַּ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֹמֶ֔שׁה ָ֥לָמּה ֶ֛זּה ַאֶ֥תּם ֹֽעְב ִ֖רים ֶאת־ִ֣פּי ְיה ָוֹ֑ה ְוִ֖הוא ֥ל ֹא
א ְיֵבי ֶֽכםִ :כּי֩
א ִתּ ָ֣נּ ְג֔פוּ ִלְפ ֵ֖ני ֽ ֹ
ִתְצ ָֽלחַֽ :אל־ַֽתֲּﬠ֔לוּ ִ֛כּי ֵ֥אין ְיה ָ֖וֹה ְבִּק ְרְבּ ֶ֑כם ְול ֹ ֙

ם ֵמַֽאֲח ֵ֣רי
ם ִלְפ ֵניֶ֔כם וּ ְנַפְלֶ֖תּם ֶבּ ָ֑ח ֶרב ִ ֽכּי־ַעל־ ֵ֤כּן ַשְׁבֶתּ ֙
ָֽהֲﬠָֽמֵל ִ ֨קי ְוַהְכּ ַֽנֲﬠ ִ֥ני ָשׁ ֙
ְי ֹ
ה ָ֔וה ְול ֹא־ ִֽיְה ֶ֥יה ְיה ָ֖וֹה ִעָמּ ֶֽכםַ :ו ַיְּעִ֕פּלוּ ַֽלֲﬠ֖לוֹת ֶאל־ ֣ר ֹאשׁ ָה ָ ֑הר ַֽוֲא ֤רוֹן ְבּ ִרית־
ה וֹּמֶ֔שׁה ל ֹא־ָ֖משׁוּ ִמ ֶ֥קּ ֶרב ַֽהַֽמֲּח ֶֽנהַ :ו ֵ֤יּ ֶרד ָֽהֲﬠָֽמֵלִק֙י ְוַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ֔ ִני ַהֹיֵּ֖שׁב ָבָּ֣הר
ְיה ָוֹ ֙
ַה֑הוּא ַו ַיּ֥כּוּם ַֽו ַיְּכּ֖תוּם ַעד־ַֽהָח ְרָֽמהַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ :דֵּבּ֙ר
ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוָֽאַמ ְרָ֖תּ ֲאֵל ֶ ֑הם ִ֣כּי ָתֹ֗באוּ ֶאל־ ֶ ֨א ֶר֙ץ ֽמוְֹשֹׁ֣בֵתיֶ֔כם ֲאֶ֥שׁר ֲא ִ֖ני
ה ֹע ָ֣לה אוֹ־ ֶ֔זַבח ְלַפֵלּא־ ֨ ֶנ ֶד֙ר ֣אוֹ ִב ְנ ָד ָ֔בה ֖אוֹ
ֹנֵ֥תן ָל ֶֽכםַֽ :וֲﬠִשׂי ֶ֨תם ִאֶ֤שּׁה ַֽליה ָוֹ ֙
ה ָ֔וה ִמן־ַהָבּ ָ֖קר ֥אוֹ ִמן־ַה ֽצּ ֹאןְ :וִה ְק ִ֛ריב
ְבֹּֽמֲﬠ ֵדי ֶ֑כם ַֽלֲﬠ֞שׂוֹת ֵ֤רי ַח ִניֹ֨ח ַ֙ח ַלי ֹ
ה ֹ֣סֶלת ִעָשּׂ֔רוֹן ָבּ֕לוּל ִבּ ְרִבִ֥ﬠית ַהִ֖הין ָֽשֶׁמןְ :ו ַ֤י ִין
ַהַמּ ְק ִ֥ריב ָק ְרָבּ ֖נוֹ ַֽליה ָוֹ֑ה ִמ ְנָח ֙
ַל ֨ ֶנֶּס ךְ ֙ך ְרִביִ֣ﬠית ַה ִ֔הין ַֽתֲּﬠֶ֥שׂה ַעל־ָֽהֹע ָ֖לה ֣אוֹ ַלָ֑זַּבח ַל ֶ֖כֶּבשׂ ָֽהֶאָֽחד֤ :אוֹ ָל ַ ֨א ִיל ֙
ַֽתֲּﬠֶ֣שׂה ִמ ְנָ֔חה ֹ֖סֶלת ְשׁ ֵ֣ני ֶעְשֹׂר ִ֑נים ְבּלוּ ָ֥לה ַבֶ֖שֶּׁמן ְשִׁלִ֥שׁית ַה ִ ֽהיןְ :ו ַ֥י ִין ַל ֶ֖נֶּסךְך
ְשִׁלִ֣שׁית ַהִ֑הין ַתּ ְק ִ֥ריב ֵֽרי ַח־ִניֹ֖ח ַח ַֽליה ָֽוֹהְ :וִכי־ַֽתֲﬠֶ֥שׂה ֶבן־ָבּ ָ֖קר ֹע ָ֣לה אוֹ־
ָ֑זַבח ְלַפֵלּא־ ֶ֥נ ֶדר ֽאוֹ־ְשָׁלִ֖מים ַֽליה ָֽוֹהְ :וִה ְק ִ֤ריב ַעל־ֶבּן־ַהָבָּק֙ר ִמ ְנָ֔חה ֹ֖סֶלת
ְשֹׁלָ֣שׁה ֶעְשֹׂר ִ֑נים ָבּ֥לוּל ַבֶּ֖שֶּׁמן ֲחִ֥צי ַה ִ ֽהיןְ :ו ַ֛י ִין ַתּ ְק ִ֥ריב ַל ֶ֖נֶּסךְך ֲחִ֣צי ַהִ֑הין ִאֵ֥שּׁה
ֵֽרי ַח־ ִניֹ֖ח ַח ַֽליה ָֽוֹהָ֣ :כָּכה ֵֽיָּעֶ֗שׂה ַלשּׁוֹ֙ר ָֽהֶאָ֔חד ֖אוֹ ָלַ֣א ִיל ָֽהֶא ָ֑חד ֽאוֹ־ַלֶ֥שּׂה
ַבְכָּבִ֖שׂים ֥אוֹ ָֽבִע ִֽזּיםַ :כִּמְּס ָ֖פּר ֲאֶ֣שׁר ַֽתֲּﬠ֑שׂוּ ָ֛כָּכה ַֽתֲּﬠ֥שׂוּ ָֽלֶאָ֖חד ְכִּמְסָפּ ָֽרם:
ָכּל־ָֽהֶא ְז ָ֥רח ַֽיֲﬠֶשׂה־ ָ֖כָּכה ֶאת־ ֵ ֑אֶלּה ְלַה ְק ִ֛ריב ִאֵ֥שּׁה ֵֽרי ַח־ ִניֹ֖ח ַח ַֽליה ָֽוֹהְ :ו ִ ֽכי־
שׂה ִאֵ֥שּׁה ֵֽרי ַח־ ִניֹ֖ח ַח
ם ְלֹדֹ֣רֵתיֶ֔כם ְוָע ָ ֛
ָיגוּ֩ר ִאְתֶּ֨כם ֵ֜גּר ֤אוֹ ֲאֶשׁר־ְבּֽתוֲֹכֶכ ֙
ַֽליה ָוֹ֑ה ַֽכֲּאֶ֥שׁר ַֽתֲּﬠ֖שׂוּ ֵ֥כּן ַֽיֲﬠֶֽשׂהַ :הָקּ ָ֕הל ֻח ָ֥קּה ַא ַ֛חת ָל ֶ֖כם ְוַל ֵ֣גּ ר ַה ָ֑גּ ר ֻח ַ֤קּת
ם ְלֹדֹ֣רֵתיֶ֔כם ָכּ ֶ֛כם ַכּ ֵ֥גּ ר ִֽיְה ֶ֖יה ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹה :תּוֹ ָ֥רה ַא ַ֛חת וִּמְשׁ ָ֥פּט ֶאָ֖חד
עוָֹל ֙
ִיְה ֶ֣יה ָל ֶ֑כם ְוַל ֵ֖גּ ר ַה ָ֥גּ ר ִאְתּ ֶֽכםַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ :דֵּבּ֙ר ֶאל־ְבּ ֵ֣ני
ם ֶאל־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ֲא ִ֛ני ֵמִ֥ביא ֶאְת ֶ֖כם ָֽשָׁמּה:
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוָֽאַמ ְרָ֖תּ ֲאֵל ֶ ֑הם ְבֹּֽבֲאֶכ ֙
ת ֲﬠ ִרֹ֣סֵתֶ֔כם
ְוָה ָ֕יה ַֽבֲּאָכְל ֶ֖כם ִמ ֶ֣לֶּחם ָה ָ ֑א ֶרץ ָתּ ִ֥רימוּ ְתרוָּ֖מה ַֽליה ָֽוֹהֵ :ראִשׁי ֙
ת ֲﬠ ִרֹ֣סֵתיֶ֔כם
אָֽתהֵּֽ :מ ֵראִשׁי ֙
ַח ָ֖לּה ָתּ ִ֣רימוּ ְתרוּ ָ ֑מה ִכְּתרוַּ֣מת ֔גֹּ ֶרן ֵ֖כּן ָתּ ִ֥רימוּ ֹ
ִתְּתּ֥נוּ ַֽליה ָ֖וֹה ְתּרוּ ָ ֑מה ְלֹדֹ֖רֵתי ֶֽכםְ :וִ֣כי ִתְשׁ ֔גּוּ ְו ֣ל ֹא ַֽתֲﬠ֔שׂוּ ֵ֥את ָכּל־ַהִמְּצ ֖וֹת
ת ָכּל־ֲאֶ֨שׁר ִצ ָ֧וּה ְיה ָוֹ֛ה ֲאֵלי ֶ֖כם ְבּ ַיד־
ָה ֵ ֑אֶלּה ֲאֶשׁר־ ִדֶּ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶֽשׁהֵ :א ֩
שׁה ִמן־ַה ֞יּוֹם ֲאֶ֨שׁר ִצ ָ֧וּה ְיה ָוֹ֛ה ָוָ֖הְלָאה ְלֹדֹ֖רֵתי ֶֽכםְ :וָה ָ֗יה ִ֣אם ֵֽמֵעי ֵ֣ני ָֽהֵע ָד֘ה
ֹמ ֶ ֑

ה ְוָע֣שׂוּ ָכל־ָֽהֵע ָ֡דה ַ֣פּר ֶבּן־ָבָּק֩ר ֶאָ֨חד ְלֹעָ֜לה ְל ֵ֤רי ַח ִניֹ֨ח ַ֙ח
ֶֽנֶעְשָׂ֣תה ִלְשׁ ָג ָג ֒
ה ָ֔וה וִּמ ְנָח֥תוֹ ְו ִנְס֖כּוֹ ַכִּמְּשׁ ָ֑פּט וְּשִׂעיר־ִע ִ֥זּים ֶאָ֖חד ְלַחָֽטּתְ :וִכ ֶ֣פּר ַהֹכּ ֵ֗הן ַעל־
ַֽלי ֹ
ם ֵה ִ֨ביאוּ ֶאת־ָק ְרָבּ ֜ ָנם
ָכּל־ֲﬠ ַ֛דת ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְו ִנְס ַ֣לח ָל ֶ ֑הם ִ ֽכּי־ְשׁ ָג ָ֣גה ִ֔הוא ְוֵה ֩
ת ְבּ ֵ֣ני
ה ָ֗וה ְוַחָטּא ָ ֛תם ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָ֖וֹה ַעל־ִשׁ ְג ָגָֽתםְ :ו ִנְסַ֗לח ְלָכל־ֲﬠ ַד ֙
ִאֶ֣שּׁה ַֽלי ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוַל ֵ֖גּ ר ַה ָ֣גּ ר ְבּתוֹ ָ֑כם ִ֥כּי ְלָכל־ָה ָ֖ﬠם ִבְּשׁ ָג ָֽגהְ :וִאם־ ֶ֥נֶפשׁ ַאַ֖חת ֶֽתֱּחָ֣טא
שּׁ ֶ֛ג ֶגת
ִבְשׁ ָג ָ֑גה ְוִה ְק ִ֛ריָבה ֵ֥ﬠז ַבּת־ְשׁ ָנָ֖תהּ ְלַחָֽטּאתְ :וִכ ֶ֣פּר ַהֹכּ ֵ֗הן ַעל־ַה ֶ֧נֶּפשׁ ַה ֹ
ח ִבְּב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ְבֶּחְטָ֥אה ִבְשׁ ָג ָ֖גה ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ְלַכ ֵ֥פּר ָע ָ֖ליו ְו ִנְס ַ֥לח ֽלוָֹֽ :הֶא ְז ָר ֙
ת ִיְה ֶ֣יה ָלֶ֔כם ָֽלֹעֶ֖שׂה ִבְּשׁ ָג ָֽגהְ :וַהֶ֜נֶּפשׁ ֲאֶֽשׁר־
ְוַל ֵ֖גּ ר ַה ָ֣גּ ר ְבּתוֹ ָ֑כם תּוֹ ָ֤רה ַאַח ֙
ח וִּמן־ַה ֵ֔גּר ֶאת־ ְיה ָ֖וֹה ֣הוּא ְמ ַג ֵ֑דּף ְו ִנְכ ְר ָ ֛תה
ַֽתֲּﬠֶ֣שׂה ׀ ְבּ ָ֣יד ָרָ֗מה ִמן־ָֽהֶא ְז ָר ֙
ה ָבּ ָ֔זה ְוֶאת־ִמְצ ָו֖תוֹ ֵה ַ֑פר ִהָכּ ֵ֧רת ׀
ַה ֶ֥נֶּפשׁ ַהִ֖הוא ִמ ֶ֥קּ ֶרב ַעָֽמּהִּ֤ :כּי ְדַבר־ ְיה ָוֹ ֙
ִתָּכּ ֵ֛רת ַה ֶ֥נֶּפשׁ ַהִ֖הוא ֲﬠוֹ ָ֥נה ָֽבהַּ :ו ִיְּה ֥יוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַבִּמּ ְד ָ֑בּר ַֽו ִיְּמְצ֗אוּ ִ֛אישׁ
א֖תוֹ ְמקֵ֣שׁשׁ ֵעִ֑צים
א֔תוֹ ַהֹֽמְּצִ֥אים ֹ
ְמקֵ֥שׁשׁ ֵעִ֖צים ְבּ ֥יוֹם ַהַשָּֽׁבּתַ :ו ַיּ ְק ִ֣ריבוּ ֹ
א֖תוֹ ַבִּמְּשׁ ָ ֑מר ִ֚כּי ֣ל ֹא ֹפ ַ֔רשׁ
ה ְוֶֽאל־ַֽאֲהֹ֔רן ְוֶ֖אל ָכּל־ָֽהֵע ָֽדהַ :ו ַיּ ִ֥נּיחוּ ֹ
ֶאל־ֹמֶשׁ ֙
א֤תוֹ
ה ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ֥מוֹת יוַּ֖מת ָהִ֑אישׁ ָר ֨גוֹם ֹ
ַמה־ ֵֽיָּעֶ֖שׂה ֽלוַֹ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
א֜תוֹ ָכּל־ָֽהֵע ָ֗דה ֶאל־ִמחוּ֙ץ
ם ָכּל־ָ֣הֵע ָ֔דה ִמ֖חוּץ ַֽלַֽמֲּח ֶֽנהַ :וֹיִּ֨ציאוּ ֹ
ָֽבֲאָב ִני ֙
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ֹמֶֽשׁהַ :ו ֥יּ ֹאֶמר
א֛תוֹ ָֽבֲּאָב ִ֖נים ַו ָיֹּ֑מת ַֽכֲּא ֶ ֛
ַֽלַֽמֲּח ֔ ֶנה ַו ִיּ ְר ְגּ֥מוּ ֹ
ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ :דֵּ֞בּר ֶאל־ְבּ ֵ֤ני ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְוָֽאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵל ֶ֔הם ְוָע֨שׂוּ ָלֶ֥הם
ִציִ֛צת ַעל־ַכּ ְנ ֵ֥פי ִב ְג ֵדיֶ֖הם ְלֹֽדֹר ָ ֑תם ְו ָֽנְת֛נוּ ַעל־ִציִ֥צת ַהָכּ ָ֖נ ף ְפִּ֥תיל ְתּ ֵֽכֶלת:
ה ָ֔וה ַֽוֲﬠִשׂיֶ֖תם
ם ֶאת־ָכּל־ִמְצ ֣וֹת ְי ֹ
א֗תוֹ וּ ְזַכ ְרֶתּ ֙
ת וּ ְרִאיֶ֣תם ֹ
ְוָה ָ֣יה ָלֶכ֘ם ְלִציִצ ֒
ם ְוַֽאֲח ֵ֣רי ֵֽﬠי ֵניֶ֔כם ֲאֶשׁר־ַאֶ֥תּם ֹז ִ֖נים ַֽאֲח ֵריֶֽהם:
א ָ ֑תם ְו ֨ל ֹא ָת֜תוּרוּ ַֽאֲח ֵ֤רי ְלַבְבֶכ ֙
ֹ
ְלַ֣מַען ִתּ ְזְכּ֔רוּ ַֽוֲﬠִשׂיֶ֖תם ֶאת־ָכּל־ִמְצוֹ ָ ֑תי ִֽוְה ִייֶ֥תם ְקֹדִ֖שׁים ֵלאֹֽלֵהי ֶֽכםֲ :א ֞ ִני
ם ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ִלְה ֥יוֹת ָל ֶ֖כם ֵֽלאֹלִ֑הים
ְיה ָ֣וֹה ֱאֹֽלֵהיֶ֗כם ֲאֶ֨שׁר הוֹ ֵ֤צאִתי ֶאְתֶכ ֙
ֲא ִ֖ני ְיה ָ֥וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכםַ :ו ִיּ ַ֣קּח ֹ֔ק ַרח ֶבּן־ ִיְצָ֥הר ֶבּן־ְקָ֖הת ֶבּן־ֵל ִ֑וי ְו ָד ָ֨תן ַֽוֲאִבי ָ֜רם
ְבּ ֵ֧ני ֱאִלי ָ ֛אב ְו֥אוֹן ֶבּן־ ֶ֖פֶּלת ְבּ ֵ֥ני ְראוֵּֽבןַ :ו ָיּ ֻ ֨קמ֙וּ ִלְפ ֵ֣ני ֹמֶ֔שׁה ַֽוֲא ָנִ֥שׁים ִמְבּ ֵֽני־
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֲחִמִ֣שּׁים וָּמא ָ ֑ת ִים ְנִשׂיֵ֥אי ֵע ָ֛דה ְק ִרֵ֥אי מוֹ ֵ֖ﬠד ַא ְנֵשׁי־ֵֽשׁםַ :ו ִֽיּ ָֽקֲּה֞לוּ
ה ֻכּ ָ֣לּם ְקֹדִ֔שׁים
ם ִ֤כּי ָכל־ָֽהֵע ָד ֙
ַעל־ֹמֶ֣שׁה ְו ַֽﬠל־ַֽאֲהֹ֗רן ַו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ֲאֵלֶה֘ם ַרב־ָלֶכ ֒

וְּבתוֹ ָ֖כם ְיה ָוֹ֑ה וַּמ ֥דּוּ ַע ִ ֽתְּת ַנְשּׂ֖אוּ ַעל־ְקַ֥הל ְיה ָֽוֹהַ :ו ִיְּשַׁ֣מע ֹמֶ֔שׁה ַו ִיֹּ֖פּל ַעל־
ָפּ ָֽניוַ :ו ְי ַד ֵ֨בּר ֶאל־ֹ֜ק ַרח ְוֶאל־ָכּל־ֲﬠ ָדת֘וֹ ֵלאֹמ֒ר ֹ֠בֶּקר ְוֹי ַ֨דע ְיה ָ֧וֹה ֶאת־ֲאֶשׁר־
֛לוֹ ְוֶאת־ַהָקּ ֖דוֹשׁ ְוִה ְק ִ֣ריב ֵא ָ֑ליו ְו ֵ ֛את ֲאֶ֥שׁר ִיְבַחר־֖בּוֹ ַי ְק ִ֥ריב ֵא ָֽליו֖ :ז ֹאת ֲﬠ֑שׂוּ
ְקֽחוּ־ָל ֶ֣כם ַמְח֔תּוֹת ֹ֖ק ַרח ְוָכל־ֲﬠ ָדֽתוֹ :וְּת ֽנוּ־ָבֵ֣הן ׀ ֵ ֡אשׁ ְוִrשׂימוּ֩ ֲﬠֵלי ֶ֨הן ׀ ְקֹ֜ט ֶרת
ה ָמָ֔חר ְוָה ָ֗יה ָהִ֛אישׁ ֲאֶשׁר־ ִיְבַ֥חר ְיה ָ֖וֹה ֣הוּא ַהָקּ ֑דוֹשׁ ַרב־ָל ֶ֖כם ְבּ ֵ֥ני
ִלְפ ֵ֤ני ְיה ָוֹ ֙
ֵל ִֽויַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ֹמֶ֖שׁה ֶאל־ֹ֑ק ַרח ִשְׁמעוּ־ ָ֖נא ְבּ ֵ֥ני ֵל ִֽויַֽ :הְמ ַ֣ﬠט ִמֶ֗כּם ִ ֽכּי־ִהְב ִדּיל ֩
ם ֵֽמֲﬠ ַ֣דת ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְלַה ְק ִ֥ריב ֶאְת ֶ֖כם ֵא ָ֑ליו ַֽלֲﬠֹ֗בד ֶאת־
ֱאֹל ֵ֨הי ִיְשׂ ָרֵ֤אל ֶאְתֶכ ֙
אְת֔ךָך ְוֶאת־ָכּל־
ה ָ֔וה ְו ַֽלֲﬠֹ֛מד ִלְפ ֵ֥ני ָֽהֵע ָ֖דה ְלָֽשׁ ְרָֽתםַ :ו ַיְּק ֵר֙ב ֽ ֹ
ת ִמְשׁ ַ֣כּן ְי ֹ
ֲﬠֹב ַד ֙
ה ְוָכל־ֲﬠ ָ֣דְת֔ךָך ַהֹֽנָּע ִ֖דים
ַאֶ֥חיךָך ְב ֵֽני־ֵל ִ֖וי ִא ָ ֑תּךְך וִּבַקְּשֶׁ֖תּם ַגּם־ְכֻּה ָֽנּהָ :לֵ֗כן ַאָתּ ֙
ַעל־ ְיה ָוֹ֑ה ְוַֽאֲהֹ֣רן ַמה־֔הוּא ִ֥כּי ַת ִ֖לּונוּ ]ַת ִ֖לּינוּ[ ָע ָֽליוַ :ו ִיְּשׁ ַ֣לח ֹמֶ֔שׁה ִלְק ֛ר ֹא
ְל ָדָ֥תן ְו ַֽלֲאִבי ָ֖רם ְבּ ֵ֣ני ֱאִלי ָ ֑אב ַו ֽיּ ֹאְמ ֖רוּ ֥ל ֹא ַֽנֲﬠ ֶֽלהַֽ :הְמַ֗עט ִ֤כּי ֶֽהֱﬠִלי ָ֨תנ֙וּ ֵמ ֶ ֨א ֶרץ
ָז ַ֤בת ָחָל֙ב וּ ְד ַ֔בשׁ ַֽלֲהִמיֵ֖תנוּ ַבִּמּ ְד ָ֑בּר ִ ֽכּי־ִתְשָׂתּ ֵ֥רר ָע ֵ֖לינוּ ַגּם־ִהְשָׂתּ ֵֽרר֡ ַ :אף
א ָ֔תנוּ ַו ִ֨תֶּתּן־ָ֔לנוּ ַֽנֲח ַ֖לת ָשׂ ֶ֣דה ָו ָ֑כ ֶרם
שׁ ֲהִ֣בי ֹ
֣ל ֹא ֶאל־ ֶ rא ֶר֩ץ ָז ַ֨בת ָח ָ֤לב וּ ְדַב ֙
אד ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־
ה ְמ ֔ ֹ
ַֽהֵעי ֞ ֵני ָֽהֲא ָנִ֥שׁים ָה ֵ ֛הם ְתּ ַנ ֵ֖קּר ֥ל ֹא ַֽנֲﬠ ֶֽלהַ :ו ִ֤יַּחר ְלֹמֶשׁ ֙
ם ָנָ֔שׂאִתי ְו ֥ל ֹא ֲה ֵרֹ֖עִתי
ה ָ֔וה ַאל־ֵ֖תֶּפן ֶאל־ִמ ְנָח ָ ֑תם ֠ל ֹא ֲח֨מוֹר ֶא ָ֤חד ֵמֶה ֙
ְי ֹ
ה ְוָכל־ֲﬠ ָ֣דְת֔ךָך ֱה ֖יוּ ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה
ה ֶאל־ֹ֔ק ַרח ַאָתּ ֙
ֶאת־ַאַ֥חד ֵמֶֽהםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֹמֶשׁ ֙
ם ְקֹ֔ט ֶרת
ַאָ֥תּה ָו ֵ ֛הם ְוַֽאֲהֹ֖רן ָמָֽחר :וְּק֣חוּ ׀ ִ֣אישׁ ַמְחָתּ֗תוֹ וּ ְנַתֶ֤תּם ֲﬠֵליֶה ֙
תּת ְוַאָ֥תּה
ה ִ֣אישׁ ַמְחָתּ֔תוֹ ֲחִמִ֥שּׁים וָּמאַ֖ת ִים ַמְח ֑ ֹ
ְוִהְק ַרְב ֶ֞תּם ִלְפ ֵ֤ני ְיה ָוֹ ֙
ם ֵ ֔אשׁ ַו ָיִּ֥שׂימוּ
ְוַֽאֲהֹ֖רן ִ֥אישׁ ַמְחָתּֽתוַֹ :ו ִיְּק֞חוּ ִ֣אישׁ ַמְחָתּ֗תוֹ ַו ִיְּתּ ֤נוּ ֲﬠֵליֶה ֙
ח
אֶהל מוֹ ֵ֖ﬠד וֹּמֶ֥שׁה ְוַֽאֲהֹֽרןַ :ו ַיְּק ֵ֨הל ֲﬠֵליֶ֥הם ֹ֨ק ַר ֙
ֲﬠֵליֶ֖הם ְקֹ֑ט ֶרת ַו ַֽיַּעְמ֗דוּ ֶ֛פַּתח ֥ ֹ
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ַו ֵיּ ָ֥רא ְכבוֹד־ ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ָכּל־ָֽהֵע ָֽדה:
ֶאת־ָכּל־ָ֣הֵע ָ֔דה ֶאל־ ֶ֖פַּתח ֣ ֹ
ה ָ֔וה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ְוֶֽאל־ַֽאֲהֹ֖רן ֵלאֹֽמרִ :הָ֣בּ ְד֔לוּ ִמ֖תּוֹךְך ָֽהֵע ָ֣דה ַה ֑זּ ֹאת
ַו ְי ַדֵ֣בּר ְי ֹ
שׂר
ם ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ֵ ֕אל ֱאֹלֵ֥הי ָֽהרוֹּ֖חת ְלָכל־ָבּ ָ ֑
אָ֖תם ְכּ ָֽר ַגעַ :ו ִיְּפּ֤לוּ ַעל־ְפּ ֵניֶה ֙
ַֽוֲאַכ ֶ֥לּה ֹ
ָהִ֤אישׁ ֶאָח֙ד ֶֽיֱחָ֔טא ְו ַ֥ﬠל ָכּל־ָֽהֵע ָ֖דה ִתְּקֹֽצףַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמר:
ַדֵּ֥בּר ֶאל־ָֽהֵע ָ֖דה ֵלאֹ֑מר ֵֽהָעל֙וּ ִמָסּ ִ֔ביב ְלִמְשַׁכּן־ֹ֖ק ַרח ָדָּ֥תן ַֽוֲאִבי ָֽרםַ :ו ָ֣יּ ָקם
ֹמֶ֔שׁה ַו ֵ֖יֶּלךְך ֶאל־ ָדָּ֣תן ַֽוֲאִבי ָ֑רם ַו ֵֽיְּל֥כוּ ַֽאֲח ָ֖ריו ִז ְק ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְי ַד ֵ֨בּר ֶאל־ָֽהֵע ָ֜דה

ם ָה ֵ ֔אֶלּה ְוַֽאל־ִתּ ְגּ֖עוּ ְבָּכל־
ֵלאֹ֗מר ֣סוּרוּ ֡ ָנא ֵמַעל ֩ ָֽאֳהֵ֨לי ָֽהֲא ָנִ֤שׁים ָֽה ְרָשִׁעי ֙
ֲאֶ֣שׁר ָל ֶ ֑הם ֶפּן־ִתָּסּ֖פוּ ְבָּכל־ַחטּ ֹאָֽתםַ :ו ֵֽיָּע֗לוּ ֵמ ַ֧ﬠל ִמְשַׁכּן־ֹ֛ק ַרח ָדָּ֥תן ַֽוֲאִבי ָ֖רם
ִמָסִּ֑ביב ְו ָד ָ֨תן ַֽוֲאִבי ָ֜רם ָיְצ֣אוּ ִנָצּ ִ֗בים ֶ֚פַּתח ָֽאֳהֵלי ֶ֔הם וְּנֵשׁיֶ֥הם וְּבֵניֶ֖הם ְוַט ָֽפּם:
ת ֵֽתּ ְד֔עוּן ִ ֽכּי־ ְיה ָ֣וֹה ְשָׁלַ֔ח ִני ַֽלֲﬠ֕שׂוֹת ֵ֥את ָכּל־ַֽהַֽמֲּﬠִ֖שׂים
ה ְבּז ֹא ֙
ַו ֘יּ ֹאֶמ֘ר ֹמֶשׁ ֒
ת ָכּל־ָ֣הָא ָ֔דם
ם ְיֻמ֣תוּן ֵ ֔אֶלּה וְּפֻק ַדּ ֙
ָה ֵ ֑אֶלּה ִכּי־ ֖ל ֹא ִמִלּ ִ ֽבּיִ :אם־ְכּ֤מוֹת ָכּל־ָֽהָא ָד ֙
ה ָ֗וה וּ ָֽפְצ ָ֨תה ָֽהֲא ָדָ֤מה
ִיָפּ ֵ֖קד ֲﬠֵלי ֶ ֑הם ֥ל ֹא ְיה ָ֖וֹה ְשָׁלָֽח ִניְ :וִאם־ְבּ ִרי ָ ֞אה ִיְב ָ֣רא ְי ֹ
ֶאת־ִ֨פּי ָ ֙
אָלה ִֽוי ַדְע ֶ֕תּם
ם ְוֶאת־ָכּל־ֲאֶ֣שׁר ָל ֶ֔הם ְו ָֽי ְר ֥דוּ ַח ִ֖יּים ְשׁ ֑ ֹ
אָת ֙
ה וָּֽבְל ָ֤ﬠה ֹ
ִ֧כּי ִֽנֲא֛צוּ ָֽהֲא ָנִ֥שׁים ָהֵ֖אֶלּה ֶאת־ ְיה ָֽוֹהַֽ :ו ְיִה֙י ְכַּכֹלּ֔תוֹ ְל ַד ֵ֕בּר ֵ֥את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֖רים
ָה ֵ ֑אֶלּה ַוִתָּבּ ַ֥קע ָֽהֲא ָדָ֖מה ֲאֶ֥שׁר ַתְּחֵתּיֶֽהםַ :וִתְּפַ֤תּח ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ֶאת־ִ֔פּיָה ַוִתְּב ַ֥לע
ם ֲאֶ֣שׁר ְלֹ֔ק ַרח ְוֵ֖את ָכּל־ָֽה ְרֽכוּשַׁ :ו ֵ֨יּ ְר֜דוּ
אָ֖תם ְוֶאת־ָֽבֵּתּי ֶ ֑הם ְוֵ֤את ָכּל־ָֽהָא ָד ֙
ֹ
ם ָה ָ ֔א ֶרץ ַו ֽיּ ֹאְב ֖דוּ ִמ֥תּוֹךְך
אָלה ַוְתּ ַ֤כס ֲﬠֵליֶה ֙
ֵ֣הם ְוָכל־ֲאֶ֥שׁר ָל ֶ ֛הם ַח ִ֖יּים ְשׁ ֑ ֹ
שׁר ְסִביֹֽבֵתיֶ֖הם ָ֣נסוּ ְלֹק ָ֑לם ִ֣כּי ָֽאְמ֔רוּ ֶפּן־ִתְּבָל ֵ֖ﬠנוּ
ַהָקָּֽהלְ :וָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֲא ֶ ֛
ם ִ ֔אישׁ
ָהָֽא ֶרץְ :וֵ֥אשׁ ָֽיְצָ֖אה ֵמֵ֣את ְיה ָוֹ֑ה ַו ֗תּ ֹאַכל ֵ֣את ַֽהֲחִמִ֤שּׁים וָּמא ַ֨ת ִי ֙
ַמְק ִריֵ֖בי ַהְקֹּֽט ֶרתַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרֱ :אֹ֨מר ֶאל־ֶאְלָע ָ֜זר ֶבּן־
תּ ֙
ַֽאֲהֹ֣רן ַהֹכּ ֵ֗הן ְו ָי ֵ֤רם ֶאת־ַהַמְּח ֹ
ת ִמֵ֣בּין ַהְשּׂ ֵרָ֔פה ְוֶאת־ָהֵ֖אשׁ ְז ֵרה־ ָ ֑הְלָאה ִ֖כּי
ם
א ָ֜תם ִרֻקּ ֵ֤ﬠי ַפִחי ֙
שׁ ָ֗תם ְוָע֨שׂוּ ֹ
ת ַֽהַחָטּ ִ ֨אים ָה ֵ ֜אֶלּה ְבּ ַנְפ ֹ
ָק ֵֽדשׁוּ֡ ֵ :את ַמְחתּוֹ ֩
ִצ֣פּוּי ַלִמּ ְז ֵ֔בּ ַח ִ ֽכּי־ִהְק ִרי ֻ֥בם ִלְפ ֵֽני־ ְיה ָ֖וֹה ַו ִיְּק ָ֑דּשׁוּ ְו ִיְה ֥יוּ ְל֖אוֹת ִלְב ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ַו ִיּ ַ ֞קּח ֶאְלָע ָ֣ז ר ַהֹכּ ֵ֗הן ֵ֚את ַמְח֣תּוֹת ַה ְנּ֔חֶשׁת ֲאֶ֥שׁר ִה ְק ִ֖ריבוּ ַהְשּׂ ֻרִ֑פים ַֽו ְי ַרְקּ֖עוּם
ִצ֥פּוּי ַלִמּ ְז ֵֽבּ ַחִ :זָכּ֞רוֹן ִלְב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְ֠לַpמַען ֲאֶ֨שׁר ֽל ֹא־ ִיְק ַ֜רב ִ֣אישׁ ָ֗זר ֲ֠אֶpשׁר ֣ל ֹא
ח ְו ַ֣כֲﬠ ָד֔תוֹ
ִמ ֶ֤זּ ַרע ַֽאֲהֹר֙ן ֔הוּא ְלַהְקִ֥טיר ְקֹ֖ט ֶרת ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ְול ֹא־ ִֽיְה ֶ֤יה ְכֹ֨ק ַר ֙
ַֽכֲּאֶ֨שׁר ִדֶּ֧בּר ְיה ָוֹ֛ה ְבּ ַיד־ֹמֶ֖שׁה ֽלוַֹ :ו ִיֹּ֜לּנוּ ָכּל־ֲﬠ ַ֤דת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִ ֽמָ֣מֳּח ָ֔רת ַעל־
ה
ֹמֶ֥שׁה ְו ַֽﬠל־ַֽאֲהֹ֖רן ֵלאֹ֑מר ַאֶ֥תּם ֲהִמֶ֖תּם ֶאת־ ַ֥ﬠם ְיה ָֽוֹהַ :ו ְי ִ֗הי ְבִּהָקֵּ֤הל ָֽהֵע ָד ֙
אֶהל מוֵֹ֔עד ְוִה ֵ֥נּה ִכָ֖סּהוּ ֶֽהָע ָ֑נ ן ַו ֵיּ ָ֖רא ְכּ֥בוֹד
ַעל־ֹמֶ֣שׁה ְו ַֽﬠל־ַֽאֲהֹ֔רן ַו ִיְּפנ֙וּ ֶאל־ ֣ ֹ
אֶהל מוֹ ֵֽﬠדַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה
ה ְוַֽאֲהֹ֔רן ֶאל־ְפּ ֵ֖ני ֥ ֹ
ְיה ָֽוֹהַ :ו ָיּ ֤ב ֹא ֹמֶשׁ ֙
אָ֖תם ְכּ ָ֑ר ַגע ַֽו ִיְּפּ֖לוּ ַעל־ְפּ ֵניֶֽהם:
ֵלּאֹֽמרֵ :הֹ֗רמּוּ ִמתּוֹ ךְ ֙ך ָֽהֵע ָ֣דה ַה ֔זּ ֹאת ַֽוֲאַכ ֶ֥לּה ֹ
ַו ֨יּ ֹאֶמר ֹמֶ֜שׁה ֶֽאל־ַֽאֲהֹ֗רן ַ֣קח ֶאת־ַ֠הַמְּחָpתּה ְוֶתן־ָעֶ֨ליָה ֵ ֜אשׁ ֵמ ַ֤ﬠל ַהִמּ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח

ְוִ֣שׂים ְקֹ֔ט ֶרת ְוהוֹ ֵ֧לךְך ְמֵה ָ֛רה ֶאל־ָֽהֵע ָ֖דה ְוַכ ֵ֣פּר ֲﬠֵלי ֶ ֑הם ִ ֽכּי־ ָיָ֥צא ַה ֶ֛קֶּצף ִמִלְּפ ֵ֥ני
ְיה ָ֖וֹה ֵהֵ֥חל ַה ָֽנּ ֶגףַ :ו ִיּ ַ ֨קּח ַֽאֲהֹ֜רן ַֽכֲּאֶ֣שׁר ׀ ִדֶּ֣בּר ֹמֶ֗שׁה ַו ָ֨יּ ָר֙ץ ֶאל־֣תּוֹךְך ַהָקּ ָ֔הל
ְוִה ֵ֛נּה ֵהֵ֥חל ַה ֶ֖נּ ֶגף ָבּ ָ֑ﬠם ַו ִיֵּתּ֙ן ֶֽאת־ַהְקֹּ֔ט ֶרת ַו ְיַכ ֵ֖פּר ַעל־ָה ָֽﬠםַ :ו ַֽיֲּﬠֹ֥מד ֵבּין־
שׂר
ם ַבַּמּ ֵגָּ֔פה ַא ְרָבּ ָ֥ﬠה ָע ָ ֛
ַהֵמִּ֖תים וֵּ֣בין ַֽהַח ִ֑יּים ַוֵֽתָּעַ֖צר ַהַמּ ֵגּ ָֽפהַ :ו ִֽיְּה ֗יוּ ַהֵמִּתי ֙
ֶ֖אֶלף וְּשׁ ַ֣בע ֵמ֑אוֹת ִמְלַּ֥בד ַהֵמִּ֖תים ַעל־ ְדַּבר־ֹֽק ַרחַ :ו ָ֤יָּשׁב ַֽאֲהֹר֙ן ֶאל־ֹמֶ֔שׁה
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ְוַהַמּ ֵגּ ָ֖פה ֶֽנֱﬠָֽצ ָרהַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ :דֵּ֣בּר
ֶאל־ ֶ֖פַּתח ֣ ֹ
ם
ה ְל ֵ֨בית ָ ֜אב ֵמֵ֤את ָכּל־ְנ ִ ֽשׂיֵאֶה ֙
׀ ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְו ַ֣קח ֵֽמִא ָ֡תּם ַמֶ֣טּה ַמֶטּ ֩
ת
תּב ַעל־ַמֵֽטּהוְּ :וֵא ֙
ְלֵ֣בית ֲאֹב ָ֔תם ְשׁ ֵ֥נים ָעָ֖שׂר ַמ֑טּוֹת ִ֣אישׁ ֶאת־ְשׁ֔מוֹ ִתְּכ ֖ ֹ
תּב ַעל־ַמֵ֣טּה ֵל ִ֑וי ִ֚כּי ַמֶ֣טּה ֶאָ֔חד ְל ֖ר ֹאשׁ ֵ֥בּית ֲאבוָֹֽתם:
ֵ֣שׁם ַֽאֲהֹ֔רן ִתְּכ ֖ ֹ
שׁר ִא ָוּ ֵ֥ﬠד ָל ֶ֖כם ָֽשָׁמּהְ :וָה ָ֗יה ָהִ֛אישׁ
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ִלְפ ֵנ֙י ָֽהֵע֔דוּת ֲא ֶ ֛
ְוִה ַנְּחָ֖תּם ְבּ ֣ ֹ
שׁר
ת ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲא ֶ ֛
ֲאֶ֥שׁר ֶאְבַחר־֖בּוֹ ַמֵ֣טּהוּ ִיְפ ָ֑רח ַֽוֲהִשֹׁכִּ֣תי ֵֽמָעַ֗לי ֶאת־ְתֻּלנּוֹ ֙
ֵ֥הם ַמִלּי ִ֖נם ֲﬠֵלי ֶֽכםַ :ו ְי ַד ֵ֨בּר ֹמֶ֜שׁה ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַו ִיְּתּ ֣נוּ ֵא ָ֣ליו ׀ ָֽכּל־
ה ְל ָנִ֨שׂיא ֶאָ֜חד ַמֶ֨טּה ְל ָנִ֤שׂיא ֶאָח֙ד ְלֵ֣בית ֲאֹב ָ֔תם ְשׁ ֵ֥נים ָעָ֖שׂר
ְנ ִ ֽשׂיֵאי ֶ֡הם ַמֶטּ ֩
שׁה ֶאת־ַהַמֹּ֖טּת ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה
ַמ֑טּוֹת וַּמֵ֥טּה ַֽאֲהֹ֖רן ְבּ֥תוֹךְך ַמטּוָֹֽתםַ :ו ַיּ ַ֥נּח ֹמ ֶ ֛
אֶהל ָֽהֵע֔דוּת ְוִה ֵ֛נּה ָפּ ַ֥רח
ה ֶאל־ ֣ ֹ
אֶהל ָֽהֵע ֻֽדתַ :ו ְיִ֣הי ִ ֽמָֽמֳּח ָ֗רת ַו ָיּ ֤ב ֹא ֹמֶשׁ ֙
ְבּ ֖ ֹ
ח ַו ָ֣יֵּֽצץ ִ֔ציץ ַו ִיּ ְגֹ֖מל ְשֵׁק ִֽדיםַ :וֹיֵּ֨צא ֹמֶ֤שׁה
ַמֵטּה־ַֽאֲהֹ֖רן ְלֵ֣בית ֵל ִ֑וי ַוֹ֤יֵּֽצא ֶ֨פ ַר ֙
ה ָ֔וה ֶֽאל־ָכּל־ְבּ ֵ֖ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ִיּ ְר֥אוּ ַו ִיְּק֖חוּ ִ֥אישׁ ַמֵֽטּהוּ:
ת ִמִלְּפ ֵ֣ני ְי ֹ
ֶאת־ָכּל־ַהַמֹּטּ ֙
ה ָ֜וה ֶאל־ֹמֶ֗שׁה ָהֵ֞שׁב ֶאת־ַמ ֵ֤טּה ַֽאֲהֹר֙ן ִלְפ ֵ֣ני ָֽהֵע֔דוּת ְלִמְשֶׁ֥מ ֶרת
ַו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
שׁה ַֽכֲּאֶ֨שׁר ִצ ָ֧וּה
ְל֖אוֹת ִלְב ֵני־ ֶ ֑מ ִרי וְּת ַ֧כל ְתּלוֹּנּ ָ ֛תם ֵֽמָע ַ֖לי ְו ֥ל ֹא ָיֻֽמתוַּ :ו ַ֖יַּעשׂ ֹמ ֶ ֑
א֖תוֹ ֵ֥כּן ָעָֽשׂהַ :ו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֶאל־ֹמֶ֖שׁה ֵלאֹ֑מר ֵ֥הן ָגַּ֛וְענוּ ָאַ֖ב ְדנוּ
ְיה ָוֹ֛ה ֹ
ֻכּ ָ֥לּנוּ ָאָֽב ְדנוֹּ֣ :כּל ַה ָקּ ֵ֧רב ׀ ַה ָקּ ֵ֛רב ֶאל־ִמְשׁ ַ֥כּן ְיה ָ֖וֹה ָי֑מוּת ַהִ֥אם ַ֖תְּמנוּ ִל ְג ֽוֹ ַע:
ה ֶֽאל־ַֽאֲהֹ֔רן ַא ָ֗תּה וָּב ֶ֤ניךָך וֵּבית־ָא ִ֨בי ךָ ֙ך ִא ָ֔תּךְך ִתְּשׂ֖אוּ ֶאת־ֲﬠ ֣וֹן
ַו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
ה וָּב ֶנ ֣יךָך ִא ָ֔תּךְך ִתְּשׂ֖אוּ ֶאת־ֲﬠ ֥וֹן ְכֻּה ַנְּת ֶֽכםְ :ו ַ֣גם ֶאת־ַאֶrחי ךָ ֩ך ַמֵ֨טּה
ַהִמְּק ָ֑דּשׁ ְוַאָתּ ֙
ה וָּב ֶ֣ניךָך ִא ָ֔תּךְך ִלְפ ֵ֖ני
ֵל ִ֜וי ֵ֤שֶׁבט ָא ִ֨בי ךָ ֙ך ַה ְק ֵ֣רב ִא ָ֔תּךְך ְו ִיָלּ ֥ווּ ָע ֶ֖ליךָך ִֽויָֽשׁ ְר֑תוּךָך ְוַאָתּ ֙
אֶהל ַא ךְ ֩ך ֶאל־ְכֵּ֨לי ַהֹ֤קּ ֶדשׁ
אֶהל ָֽהֵע ֻֽדתְ :וָֽשְׁמר֙וּ ִ ֽמְשַׁמ ְרְתּ֔ךָך וִּמְשֶׁ֖מ ֶרת ָכּל־ָה ֑ ֹ
ֹ֥
ְוֶאל־ַהִמּ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח ֣ל ֹא ִיְק ָ֔רבוּ ְו ֽל ֹא־ ָי ֻ ֥מתוּ ַגם־ֵ֖הם ַגּם־ַאֶֽתּםְ :ו ִנְל ֣ווּ ָעֶ֔ליךָך ְוָֽשְׁמ֗רוּ

אֶהל ְו ָ֖ז ר ֽל ֹא־ ִי ְק ַ֥רב ֲאֵלי ֶֽכם:
אֶהל מוֵֹ֔עד ְלֹ֖כל ֲﬠֹב ַ֣דת ָה ֑ ֹ
ת ֹ֣
ֶאת־ִמְשֶׁ֨מ ֶר ֙
וְּשַׁמ ְר ֶ֗תּם ֵ֚את ִמְשֶׁ֣מ ֶרת ַהֹ֔קּ ֶדשׁ ְוֵ֖את ִמְשֶׁ֣מ ֶרת ַהִמּ ְז ֵ֑בּ ַח ְול ֹא־ ִֽיְה ֶ֥יה ֛עוֹד ֶ֖קֶצף
ַעל־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַֽ :וֲא ֗ ִני ִה ֵ֤נּה ָל ַ ֨קְחִתּ֙י ֶאת־ֲאֵחי ֶ֣כם ַֽהְל ִו ִ֔יּם ִמ֖תּוֹךְך ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
אֶהל מוֹ ֵֽﬠדְ :וַאָ֣תּה וָּב ֶ֣ניךָך
ה ָ֔וה ַֽלֲﬠֹ֕בד ֶאת־ֲﬠֹב ַ֖דת ֥ ֹ
ם ַֽלי ֹ
ָלֶ֞כם ַמָתּ ָ֤נה ְנֻת ִני ֙
ִ֠אְתּ֠ךָך ִתְּשְׁמ֨רוּ ֶאת־ְכֻּה ַנְּתֶ֜כם ְלָכל־ ְדַּ֧בר ַהִמּ ְז ֵ֛בּ ַח וְּלִמֵ֥בּית ַלָפֹּ֖רֶכת ַֽוֲﬠַב ְד ֶ ֑תּם
ֲﬠֹב ַ֣דת ַמָתּ ֗ ָנה ֶאֵתּ֙ן ֶאת־ְכֻּה ַנְּתֶ֔כם ְוַה ָ֥זּ ר ַה ָקּ ֵ֖רב יוָּֽמתַ :ו ְי ַדֵ֣בּר ְיה ָוֹ֘ה ֶֽאל־
ַֽאֲהֹר֒ן ַֽוֲא ִנ֙י ִה ֵ֣נּה ָנַ֣תִתּי ְל֔ךָך ֶאת־ִמְשֶׁ֖מ ֶרת ְתּ ֽרוֹּמ ָ ֑תי ְלָכל־ָק ְדֵ֣שׁי ְב ֵֽני־֠ ִיְשׂ ָר ֵpאל
ְל ךָ ֙ך ְנַתִ֧תּים ְלָמְשׁ ָ֛חה וְּלָב ֶ֖ניךָך ְלָחק־עוֹ ָֽלםֶ֣ :זה ִיְה ֶ֥יה ְל ךָ֛ך ִמֹ֥קּ ֶדשׁ ַהֳקּ ָדִ֖שׁים
ם ֲאֶ֣שׁר
ִמן־ָה ֵ ֑אשׁ ָכּל־ָ֠ק ְרָבָּpנם ְֽלָכל־ִמְנָח ָ֞תם וְּלָכל־ַחָטּא ָ֗תם וְּלָכל־ֲאָשָׁמ ֙
ָיִ֣שׁיבוּ ִ֔לי ֹ֣ק ֶדשׁ ָֽק ָדִ֥שׁים ְל ךָ֛ך ֖הוּא וְּלָב ֶֽניךָךְ :בֹּ֥ק ֶדשׁ ַהֳקּ ָדִ֖שׁים ֽתּ ֹאֲכ ֶ֑לנּוּ ָכּל־
ָזָכ֙ר י ֹא ַ֣כל ֹ
א֔תוֹ ֹ֖ק ֶדשׁ ִֽיְה ֶיה־ ָֽלּךְךְ :ו ֶזה־ְלּ֞ךָך ְתּרוַּ֣מת ַמָתּ ֗ ָנם ְלָכל־ְתּנוֹּפ֘ת ְבּ ֵ֣ני
ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ְל ךָ֣ך ְנַת ִ֗תּים וְּלָב ֶ֧ניךָך ְוִלְבֹנ ֶ ֛תיךָך ִאְתּ֖ךָך ְלָחק־עוֹ ָ֑לם ָכּל־ָט֥הוֹר ְבֵּֽביְת֖ךָך
אֽתוֹֹ֚ :כּל ֵ֣חֶלב ִיְצ ָ֔הר ְוָכל־ֵ֖חֶלב ִתּי ֣רוֹשׁ ְו ָד ָ֑ג ן ֵֽראִשׁי ָ ֛תם ֲאֶשׁר־ ִיְתּ֥נוּ
י ֹא ַ֥כל ֹ
ַֽליה ָ֖וֹה ְל ךָ֥ך ְנַת ִ ֽתּיםִ :בּכּוּ ֵ֞רי ָכּל־ֲאֶ֧שׁר ְבַּא ְר ָ֛צם ֲאֶשׁר־ ָיִ֥ביאוּ ַֽליה ָ֖וֹה ְל ךָ֣ך ִֽיְה ֶ֑יה
ָכּל־ָט֥הוֹר ְבֵּֽביְת֖ךָך ֽי ֹאְכ ֶֽלנּוָּ :כּל־ֵ֥ח ֶרם ְבּ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְל ךָ֥ך ִֽיְה ֶֽיהָ :כּל־ ֶ֣פֶּטר ֠ ֶרֶחם
ְֽלָכל־ָבָּ֞שׂר ֲאֶשׁר־ ַי ְק ִ֧ריבוּ ַֽליה ָוֹ֛ה ָֽבָּא ָ֥דם וַּבְבֵּהָ֖מה ִֽיְה ֶיה־ ָ֑לּךְך ַ֣אךְך ׀ ָפֹּ֣דה
ִתְפ ֶ֗דּה ֵ֚את ְבּ֣כוֹר ָֽהָא ָ֔דם ְו ֵ ֛את ְבּכוֹר־ַהְבֵּהָ֥מה ַהְטֵּמָ֖אה ִתְּפ ֶֽדּה :וְּפדוּ ָי֙ו ִמֶבּן־
ֹ֣ח ֶדשׁ ִתְּפ ֶ֔דּה ְבֶּ֨ע ְרְכּ֔ךָך ֶ֛כֶּסף ֲחֵ֥מֶשׁת ְשָׁקִ֖לים ְבֶּ֣שֶׁקל ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ֶעְשׂ ִ֥רים ֵגּ ָ֖רה ֽהוּא:
ַ֣אךְך ְבּכוֹר־֡שׁוֹר ֽאוֹ־ְב֨כוֹר ֶ֜כֶּשׂב ֽאוֹ־ְב֥כוֹר ֵ֛ﬠז ֥ל ֹא ִתְפ ֶ֖דּה ֹ֣ק ֶדשׁ ֵ ֑הם ֶאת־ ָדָּ֞מם
שּׁה ְל ֵ֥רי ַח ִניֹ֖ח ַח ַֽליה ָֽוֹה :וְּבָשׂ ָ֖רם
ִתּ ְזֹ֤רק ַעל־ַהִמּ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח ְוֶאת־ֶחְלָ֣בּם ַתְּקִ֔טיר ִא ֶ ֛
ִֽיְה ֶיה־ ָ֑לּךְך ַֽכֲּח ֵ֧זה ַהְתּנוּ ָ֛פה וְּכ֥שׁוֹק ַה ָיִּ֖מין ְל ךָ֥ך ִֽיְה ֶֽיהֹ֣ :כּל ׀ ְתּרוֹּ֣מת ַהֳקּ ָדִ֗שׁים
ה ָנַ֣תִתּי ְל֗ךָך וְּלָב ֶ֧ניךָך ְוִלְבֹנ ֶ ֛תיךָך ִאְתּ֖ךָך ְלָחק־
ֲאֶ֨שׁר ָי ִ֥רימוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵא֘ל ַֽליה ָוֹ ֒
ה ָ֜וה
ה ָ֔וה ְל֖ךָך וְּל ַז ְרֲﬠ ךָ֥ך ִאָֽתּךְךַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
א ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ת ֶ֨מַלח עוֹ ָ֥לם ִהו ֙
עוֹ ָ֑לם ְבּ ִרי ֩
ם ֣ל ֹא ִת ְנָ֔חל ְוֵ֕חֶלק ל ֹא־ ִֽיְה ֶ֥יה ְל֖ךָך ְבּתוֹ ָ֑כם ֲא ִ֤ני ֶחְלְק ךָ ֙ך
ֶֽאל־ַֽאֲהֹ֗רן ְבַּא ְרָצ ֙
ְו ַֽנֲח ָ֣לְת֔ךָך ְבּ֖תוֹךְך ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וִלְב ֵ֣ני ֵל ִ֔וי ִה ֵ֥נּה ָנ ַ ֛תִתּי ָכּל־ַֽמֲﬠֵ֥שׂר ְבּ ִיְשׂ ָרֵ֖אל
אֶהל מוֹ ֵֽﬠדְ :ו ֽל ֹא־
ם ֲאֶשׁר־ֵ֣הם ֹֽעְב ִ֔דים ֶאת־ֲﬠֹב ַ֖דת ֥ ֹ
ְל ַֽנֲח ָ֑לה ֵ֤חֶלף ֲﬠֹֽב ָדָת ֙

אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ָלֵ֥שׂאת ֵ֖חְטא ָלֽמוּתְ :וָע ַ֨בד ַהֵלּ ִ֜וי
ִיְק ְר֥בוּ ֛עוֹד ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֶאל־ ֣ ֹ
ם ְלֹדֹ֣רֵתיֶ֔כם וְּבתוֹ ךְ ֙ך
אֶהל מוֵֹ֔עד ְוֵ֖הם ִיְשׂ֣אוּ ֲﬠוֹ ָ֑נם ֻח ַ֤קּת עוָֹל ֙
ת ֹ֣
֗הוּא ֶאת־ֲﬠֹב ַד ֙
ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֥ל ֹא ִי ְנֲח֖לוּ ַֽנֲח ָֽלהִ֞ :כּי ֶאת־ַמְעַ֣שׂר ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֲאֶ֨שׁר ָי ִ֤רימוּ
ַֽליה ָוֹ ֙
ה ְתּרוָּ֔מה ָנַ֥תִתּי ַֽלְל ִו ִ֖יּם ְל ַֽנֲח ָ֑לה ַעל־ֵכּ֙ן ָאַ֣מ ְרִתּי ָל ֶ֔הם ְבּתוֹ ךְ ֙ך ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
֥ל ֹא ִי ְנֲח֖לוּ ַֽנֲח ָֽלהַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרְ :וֶאל־ַֽהְל ִו ִ֣יּם ְתּ ַדֵבּ֘ר ְוָֽאַמ ְרָ֣תּ
ם ִ ֽכּי־ִ֠תְקpחוּ ֵמ ֵ ֨את ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ֶאת־ַֽהַֽמֲּﬠֵ֗שׂר ֲאֶ֨שׁר ָנַ֧תִתּי ָל ֶ֛כם ֵֽמִאָ֖תּם
ֲאֵלֶה ֒
ה ָ֔וה ַֽמֲﬠֵ֖שׂר ִמן־ַֽהַֽמֲּﬠֵֽשׂרְ :ו ֶנְחַ֥שׁב ָל ֶ֖כם
ְבּ ַֽנֲחַלְת ֶ֑כם ַֽוֲה ֵֽרֹמ ֶ ֤תם ִמֶ֨מּנּ֙וּ ְתּרוַּ֣מת ְי ֹ
ם ְתּרוַּ֣מת
ְתּ ֽרוַּמְת ֶ֑כם ַכּ ָדּ ָג֙ן ִמן־ַה ֔גֹּ ֶרן ְו ַֽכְמֵלָ֖אה ִמן־ַה ָֽיּ ֶקבֵ֣ :כּן ָתּ ִ֤רימוּ ַגם־ַאֶתּ ֙
ְי ֹ
ה ָ֔וה ִמֹכּל ֙ ַמְעְשֹׂ֣רֵתיֶ֔כם ֲאֶ֣שׁר ִתְּק֔חוּ ֵמֵ֖את ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל וְּנַת ֶ ֤תּם ִמֶ֨מּנּ֙וּ ֶאת־
ה ָ֔וה ְלַֽאֲהֹ֖רן ַהֹכֵּֽהןִ :מֹכּל ֙ ַמְתֹּ֣נֵתיֶ֔כם ָתּ ִ֕רימוּ ֵ֖את ָכּל־ְתּרוַּ֣מת ְיה ָוֹ֑ה
ְתּרוַּ֣מת ְי ֹ
ִמָ֨כּל־ֶחְל֔בּוֹ ֶאת־ִמְק ְדּ֖שׁוֹ ִמֶֽמּנּוְּ :וָֽאַמ ְרָ֖תּ ֲאֵל ֶ ֑הם ַֽבֲּה ִֽריְמ ֶ֤כם ֶאת־ֶחְלבּ֙וֹ ִמֶ֔מּנּוּ
את֙וֹ ְבָּכל־ָמ֔קוֹם
ְו ֶנְחַשׁ֙ב ַֽלְל ִו ִ֔יּם ִכְּתבוַּ֥את ֖גֹּ ֶרן ְוִכְתבוַּ֥את ָֽי ֶקבַֽ :וֲאַכְלֶ֤תּם ֹ
אֶהל מוֹ ֵֽﬠדְ :ו ֽל ֹא־ִתְשׂ֤אוּ
א ָלֶ֔כם ֵ֥חֶלף ֲﬠֹֽב ַדְת ֶ֖כם ְבּ ֥ ֹ
ַאֶ֖תּם וֵּֽביְת ֶ֑כם ִ ֽכּי־ָשׂ ָ֥כר הוּ ֙
ָעָלי֙ו ֵ֔חְטא ַֽבֲּה ִֽריְמ ֶ֥כם ֶאת־ֶחְל֖בּוֹ ִמ ֶ ֑מּנּוּ ְוֶאת־ָק ְדֵ֧שׁי ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֥ל ֹא ְתַחְלּ֖לוּ
ה ָ֔וה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ְוֶֽאל־ַֽאֲהֹ֖רן ֵלאֹֽמר֚ :ז ֹאת ֻח ַ֣קּת ַהתּוֹ ָ֔רה
ְו ֥ל ֹא ָתֽמוּתוַּ :ו ְי ַדֵ֣בּר ְי ֹ
ֲאֶשׁר־ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֵלאֹ֑מר ַדֵּ֣בּר ׀ ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְו ִיְק֣חוּ ֵאֶrלי ךָ ֩ך ָפ ָ֨רה ֲא ֻדָ֜מּה
א ָ֔תהּ ֶאל־
שׁר ֽל ֹא־ָע ָ֥לה ָע ֶ֖ליָה ֹֽעל :וּ ְנַתֶ֣תּם ֹ
הּ ֔מוּם ֲא ֶ ֛
ְתִּמיָ֗מה ֲאֶ֤שׁר ֵאין־ָבּ ֙
אָ֖תהּ ְלָפ ָֽניוְ :וָל ַ ֞קח
הּ ֶאל־ִמ֣חוּץ ַֽלַֽמֲּח ֔ ֶנה ְוָשַׁ֥חט ֹ
אָת ֙
ֶאְלָע ָ֖ז ר ַהֹכּ ֵ ֑הן ְוהוִֹ֤ציא ֹ
אֶהל־מוֹ ֵ֛ﬠד ִמ ָדָּ֖מהּ ֶ֥שַׁבע
ֶאְלָע ָ֧ז ר ַהֹכּ ֵ ֛הן ִמ ָדָּ֖מהּ ְבֶּאְצָבּ֑עוֹ ְוִה ָ֞זּה ֶאל־ֹ֨נַכח ְפּ ֵ֧ני ֽ ֹ
הּ ְוֶאת־ ָדָּ֔מהּ ַעל־
ְפָּע ִ ֽמיםְ :וָשׂ ַ֥רף ֶאת־ַהָפּ ָ֖רה ְלֵעי ָ֑ניו ֶאת־ֹע ָ֤רהּ ְוֶאת־ְבָּשׂ ָר ֙
ִפּ ְרָ֖שׁהּ ִיְשֹֽׂרףְ :וָל ַ֣קח ַהֹכּ ֵ֗הן ֵ֥ﬠץ ֶ ֛א ֶרז ְוֵא ֖זוֹב וְּשׁ ִ֣ני תוֹ ָ֑לַעת ְוִהְשִׁ֕ליךְך ֶאל־֖תּוֹךְך
ְשׂ ֵר ַ֥פת ַהָפּ ָֽרהְ :וִכ ֶ֨בּס ְבּ ָג ָ֜דיו ַהֹכּ ֵ֗הן ְו ָר ַ֤חץ ְבָּשׂר֙וֹ ַבַּ֔מּ ִים ְוַאַ֖חר ָי ֣ב ֹא ֶאל־
א ָ֔תהּ ְיַכ ֵ֤בּס ְבּ ָג ָדי֙ו ַבַּ֔מּ ִים ְו ָרַ֥חץ
שּׂ ֵ֣רף ֹ
ַֽהַֽמֲּח ֶ֑נה ְוָטֵ֥מא ַהֹכֵּ֖הן ַעד־ָה ָֽﬠ ֶרבְ :וַה ֹ
ְבָּשׂ ֖רוֹ ַבּ ָ ֑מּ ִים ְוָטֵ֖מא ַעד־ָה ָֽﬠ ֶרבְ :וָאַ֣סף ׀ ִ֣אישׁ ָט֗הוֹר ֵ֚את ֵ֣אֶפר ַהָפּ ָ֔רה ְוִה ִ֛נּי ַח
ִמ֥חוּץ ַֽלַֽמֲּח ֶ֖נה ְבָּמ֣קוֹם ָט֑הוֹר ֠ ְֽוָֽה ְיָpתה ַֽלֲﬠ ַ֨דת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֧אל ְלִמְשׁ ֶ ֛מ ֶרת ְלֵ֥מי
ה ֶאת־ְבּ ָג ָ֔דיו ְוָטֵ֖מא ַעד־
אֵ֨סף ֶאת־ֵ֤אֶפר ַהָפּ ָר ֙
ִנ ָ֖דּה ַחָ֥טּאת ִ ֽהואְ ֠ :וִכֶpבּס ָֽה ֹ

ָה ָ֑ﬠ ֶרב ְֽוָֽה ְי ָ֞תה ִלְב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְוַל ֵ֛גּ ר ַה ָ֥גּ ר ְבּתוֹ ָ֖כם ְלֻח ַ֥קּת עוֹ ָֽלםַ :הֹנּ ֵ֥ג ַע ְבֵּ֖מת
ְלָכל־ ֶ֣נֶפשׁ ָא ָ֑דם ְוָטֵ֖מא ִשְׁב ַ֥ﬠת ָי ִ ֽמים֣ :הוּא ִיְתַחָטּא־֞בוֹ ַבּ ֧יּוֹם ַהְשִּׁליִ֛שׁי וַּב ֥יּוֹם
ַהְשִּׁביִ֖ﬠי ִיְט ָ ֑הר ְוִאם־ ֨ל ֹא ִיְתַחָ֜טּא ַבּ ֧יּוֹם ַהְשִּׁליִ֛שׁי וַּב ֥יּוֹם ַהְשִּׁביִ֖ﬠי ֥ל ֹא ִיְטָֽהר:
ה
שׁ ָֽהָא ָ֨דם ֲאֶשׁר־ ָי֜מוּת ְו ֣ל ֹא ִיְתַחָ֗טּא ֶאת־ִמְשׁ ַ֤כּן ְיה ָוֹ ֙
ָכּל־ַהֹנּ ֵ֡ג ַע ְבֵּ֣מת ְבּ ֶ rנֶפ ֩
ִטֵ֔מּא ְו ִנְכ ְר ָ ֛תה ַה ֶ֥נֶּפשׁ ַהִ֖הוא ִמ ִיְּשׂ ָר ֵ ֑אל ִכּי֩ ֵ֨מי ִנ ָ֜דּה ֽל ֹא־ֹז ַ֤רק ָעָלי֙ו ָטֵ֣מא ִֽיְה ֶ֔יה
אֶהל ֙
אֶהל ָכּל־ַה ָ֤בּא ֶאל־ָה ֨ ֹ
֖עוֹד ֻטְמָא֥תוֹ ֽבוֹ֚ :ז ֹאת ַהתּוֹ ָ֔רה ָא ָ֖דם ִ ֽכּי־ ָי֣מוּת ְבּ ֑ ֹ
ְוָכל־ֲאֶ֣שׁר ָבּ ֔ ֹ
שׁר ֵאין־ָצִ֥מיד
אֶהל ִיְטָ֖מא ִשְׁב ַ֥ﬠת ָי ִ ֽמיםְ :וֹכל ֙ ְכִּ֣לי ָפ֔תוּ ַח ֲא ֶ ֛
ָפִּ֖תיל ָע ָ֑ליו ָטֵ֖מא ֽהוּאְ :וֹ֨כל ֲאֶשׁר־ ִי ַ֜גּע ַעל־ְפּ ֵ֣ני ַהָשּׂ ֶ֗דה ַֽבֲּחַלל־ֶ֨ח ֶר֙ב ֣אוֹ ְבֵ֔מת
ֽאוֹ־ְב ֶ֥ﬠֶצם ָא ָ֖דם ֣אוֹ ְב ָ֑קֶבר ִיְטָ֖מא ִשְׁב ַ֥ﬠת ָי ִ ֽמיםְ :ו ָֽלְקח֙וּ ַלָטֵּ֔מא ֵֽמֲﬠ ַ֖פר ְשׂ ֵר ַ֣פת
ַֽהַח ָ֑טּאת ְו ָנַ֥תן ָע ָ֛ליו ַ֥מ ִים ַח ִ֖יּים ֶאל־ ֶֽכִּליְ :וָל ַ ֨קח ֵא ֜זוֹב ְוָטַ֣בל ַבַּ֘מּ ִי֘ם ִ֣אישׁ ָטהוֹ֒ר
שׁם ְוַעל־ַהֹנּ ֵ֗ג ַע
אֶהל ֙ ְוַעל־ָכּל־ַהֵכִּ֔לים ְוַעל־ַה ְנָּפ֖שׁוֹת ֲאֶ֣שׁר ָֽהיוּ־ ָ ֑
ְוִה ָ֤זּה ַעל־ָה ֨ ֹ
ה֙ר ַעל־ַהָטֵּ֔מא ַבּ ֥יּוֹם ַהְשִּׁליִ֖שׁי
ם ֣אוֹ ֶֽבָחָ֔לל ֥אוֹ ַבֵ֖מּת ֥אוֹ ַב ָֽקֶּברְ :וִה ָ֤זּה ַהָטּ ֹ
ַבֶּ֨עֶצ ֙
וַּב ֣יּוֹם ַהְשִּׁביִ֑ﬠי ְוִחְטּא֙וֹ ַבּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁביִ֔עי ְוִכֶ֧בּס ְבּ ָג ָ֛דיו ְו ָרַ֥חץ ַבַּ֖מּ ִים ְוָטֵ֥הר ָבּ ָֽﬠ ֶרב:
א ְו ֣ל ֹא ִיְתַחָ֔טּא ְו ִנְכ ְר ָ ֛תה ַה ֶ֥נֶּפשׁ ַהִ֖הוא ִמ֣תּוֹךְך ַהָקּ ָ ֑הל ִכּי֩
ְוִ֤אישׁ ֲאֶשׁר־ ִיְטָמ ֙
ֶאת־ִמְק ַ֨דּשׁ ְי ֹ
ה ָ֜וה ִטֵ֗מּא ֵ֥מי ִנ ָ֛דּה ֽל ֹא־ֹז ַ֥רק ָע ָ֖ליו ָטֵ֥מא ֽהוּאְ :וָֽה ְיָ֥תה ָלֶ֖הם
ה ְיַכֵ֣בּס ְבּ ָג ָ֔דיו ְוַהֹנּ ֵ֨ג ַ֙ע ְבֵּ֣מי ַה ִנּ ָ֔דּה ִיְטָ֖מא ַעד־
ְלֻח ַ֣קּת עוֹ ָ֑לם וַּמ ֵ֤זּה ֵֽמי־ַה ִנּ ָדּ ֙
ָה ָֽﬠ ֶרבְ :וֹ֛כל ֲאֶשׁר־ ִי ַגּע־֥בּוֹ ַהָטֵּ֖מא ִיְט ָ ֑מא ְוַה ֶ֥נֶּפשׁ ַהֹנּ ַ֖גַעת ִתְּטָ֥מא ַעד־ָה ָֽﬠ ֶרב:
ַו ָיֹּ֣באוּ ְב ֵֽני־֠ ִיְשׂ ָר ֵpאל ָכּל־ ָ֨הֵע ָ֤דה ִמ ְדַבּר־ִצ֙ן ַבֹּ֣ח ֶדשׁ ָֽה ִרא֔שׁוֹן ַו ֵ֥יֶּשׁב ָה ָ֖ﬠם
ם ִמ ְר ָ֔ים ַוִתָּקֵּ֖בר ָֽשׁםְ :ול ֹא־ָ֥ה ָיה ַ֖מ ִים ָֽלֵע ָ֑דה ַו ִֽיּ ָ֣קֲּה֔לוּ ַעל־
ְבָּק ֵ֑דשׁ ַו ָ ֤תָּמת ָשׁ ֙
שׁה ַו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ֵלאֹ֔מר ְו֥לוּ ָגַ֛וְענוּ ִבּ ְג ַ֥וע
ֹמֶ֖שׁה ְו ַֽﬠל־ַאֲהֹֽרןַ :ו ָ֥יּ ֶרב ָה ָ֖ﬠם ִעם־ֹמ ֶ ֑
ה ָ֔וה ֶאל־ַהִמּ ְדָ֖בּר ַה ֶ֑זּה ָל֣מוּת
ם ֶאת־ְקַ֣הל ְי ֹ
ַאֵ֖חינוּ ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהְ :וָלָ֤מה ֲהֵבאֶת ֙
א ָ֔תנוּ ֶאל־ַהָמּ֥קוֹם
ָ֔שׁם ֲא ַ֖נְחנוּ וְּבִעי ֵֽרנוְּ :וָלָ֤מה ֶֽהֱﬠִלי ֻ֨תנ֙וּ ִמִמְּצ ַ֔ר ִים ְלָהִ֣ביא ֹ
א
ָה ָ֖רע ַה ֶ֑זּה ֣ל ֹא ׀ ְמ֣קוֹם ֶ֗ז ַרע וְּתֵא ָ֤נה ְו ֶ֨גֶפ֙ן ְו ִר֔מּוֹן וַּ֥מ ִים ַ֖א ִין ִלְשֽׁתּוֹתַ :ו ָיּב ֹ ֩
אֶהל מוֵֹ֔עד ַֽו ִיְּפּ֖לוּ ַעל־ְפּ ֵני ֶ ֑הם ַו ֵיּ ָ֥רא
ח ֹ֣
ֹמֶ֨שׁה ְוַֽאֲהֹ֜רן ִמְפּ ֵ֣ני ַהָקּ ָ֗הל ֶאל־ֶ֨פַּת ֙
ְכבוֹד־ ְיה ָ֖וֹה ֲאֵליֶֽהם] :שני כשהן מחוברין[ ַו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמר:
ה ְוַֽאֲהֹ֣רן ָאִ֔חיךָך ְו ִדַבּ ְרֶ֧תּם ֶאל־
ה ַאָתּ ֙
ַ֣קח ֶאת־ַהַמֶּ֗טּה ְוַהְקֵ֤הל ֶאת־ָֽהֵע ָד ֙

ם ִמן־ַהֶ֔סַּלע ְוִהְשִׁקיָ֥ת ֶאת־
ת ָלֶ֥הם ַ֨מ ִי ֙
ַה ֶ֛סַּלע ְל ֵֽﬠי ֵניֶ֖הם ְו ָנַ֣תן ֵמי ָ ֑מיו ְוֽהוֵֹצא ָ ֙
שׁה ֶאת־ַהַמֶּ֖טּה ִמִלְּפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִצ ָֽוּהוּ:
ָֽהֵע ָ֖דה ְוֶאת־ְבִּעי ָֽרםַ :ו ִיּ ַ֥קּח ֹמ ֶ ֛
א
ַו ַיְּק ִ֜הלוּ ֹמֶ֧שׁה ְוַֽאֲהֹ֛רן ֶאת־ַהָקָּ֖הל ֶאל־ְפּ ֵ֣ני ַה ָ֑סַּלע ַו ֣יּ ֹאֶמר ָל ֶ֗הם ִשְׁמעוּ־ ָנ ֙
ַהֹמּ ִ֔רים ֲהִמן־ַהֶ֣סַּלע ַה ֶ֔זּה נוִֹ֥ציא ָל ֶ֖כם ָֽמ ִיםַ :ו ָ֨יּ ֶרם ֹמֶ֜שׁה ֶאת־ ָי֗דוֹ ַו ַ֧יּ ךְך ֶאת־
ַה ֶ֛סַּלע ְבַּמֵ֖טּהוּ ַֽפֲּﬠ ָ ֑מ ִים ַו ֵֽיְּצא֙וּ ַ֣מ ִים ַר ִ֔בּים ַוֵ֥תְּשְׁתּ ָֽהֵע ָ֖דה וְּבִעי ָֽרםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר
ְיה ָוֹ֘ה ֶאל־ֹמֶ֣שׁה ְוֶֽאל־ַֽאֲהֹר֒ן ֚ ַיַען ל ֹא־ֶֽהֱאַמ ְנֶ֣תּם ִ֔בּי ְל ַ֨הְק ִדּיֵ֔שׁ ִני ְלֵעי ֵ֖ני ְבּ ֵ֣ני
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ָלֵ֗כן ֤ל ֹא ָת ִ֨ביא֙וּ ֶאת־ַהָקָּ֣הל ַה ֶ֔זּה ֶאל־ָהָ֖א ֶרץ ֲאֶשׁר־ ָנַ֥תִתּי ָלֶֽהם:
ֵ֚הָמּה ֵ֣מי ְמ ִרי ָ֔בה ֲאֶשׁר־ ָר֥בוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֶאת־ ְיה ָוֹ֑ה ַו ִיָּקּ ֵ֖דשׁ ָֽבּםַ :ו ִיְּשַׁ֨לח
ֹמֶ֧שׁה ַמְלָא ִ֛כים ִמָקּ ֵ֖דשׁ ֶאל־ֶ֣מֶלךְך ֱא ֑דוֹם ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ָאִ֣חיךָך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַאָ֣תּה ָי ַ֔דְעָתּ
ֵ֥את ָכּל־ַהְתָּלָ֖אה ֲאֶ֥שׁר ְמָצָֽאְתנוַּ :ו ֵֽיּ ְר ֤דוּ ֲאֹב ֵ֨תינ֙וּ ִמְצ ַ֔ר ְיָמה ַו ֵ֥נֶּשׁב ְבִּמְצ ַ֖ר ִים
ה ַו ִיְּשַׁ֣מע ֹקֵ֔לנוּ
ָיִ֣מים ַרִ֑בּים ַו ָיּ ֵ֥רעוּ ָ֛לנוּ ִמְצ ַ֖ר ִים ְו ַֽלֲאֹבֵֽתינוַּ :ו ִנְּצ ַ֤ﬠק ֶאל־ ְיה ָוֹ ֙
ה ֲא ַ֣נְחנוּ ְבָק ֵ֔דשׁ ִ֖ﬠיר ְקֵ֥צה ְגבוּ ֶֽלךָך:
ַו ִיְּשׁ ַ֣לח ַמְל ָ ֔אךְך ַוֹֽיִּצֵ֖אנוּ ִמִמְּצ ָ֑ר ִים ְוִה ֵנּ ֙
ַנְעְבּ ָרה־ ָ֣נּא ְבַא ְרֶ֗צךָך ֤ל ֹא ַֽנֲﬠֹב֙ר ְבָּשׂ ֶ֣דה וְּבֶ֔כ ֶרם ְו ֥ל ֹא ִנְשֶׁ֖תּה ֵ֣מי ְב ֵ ֑אר ֶ֧דּ ֶרךְך
ה ָיִ֣מין וְּשׂ ֔מ ֹאול ַ֥ﬠד ֲאֶֽשׁר־ ַֽנֲﬠֹ֖בר ְגֻּב ֶֽלךָךַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֵאָלי֙ו
ַהֶ֣מֶּלךְך ֵנֵ֗לךְך ֤ל ֹא ִנֶטּ ֙
ֱא֔דוֹם ֥ל ֹא ַֽתֲﬠֹ֖בר ִ֑בּי ֶפּן־ַבֶּ֖ח ֶרב ֵאֵ֥צא ִלְק ָראֶֽתךָךַ :ו ֽיּ ֹאְמ֨רוּ ֵא ָ֥ליו ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵא֘ל
ה ֲא ִ֣ני וִּמְק ֔ ַני ְו ָֽנַתִ֖תּי ִמְכ ָ֑רם ַ֥רק ֵאין־ ָדָּ֖בר
ה ְוִאם־ֵמיֶ֤מיךָך ִנְשֶׁתּ ֙
ַֽבְּמִס ָ֣לּה ַֽנֲﬠֶל ֒
ם ִלְק ָרא֔תוֹ ְבּ ַ֥ﬠם ָכֵּ֖בד וְּב ָ֥יד
ְבּ ַר ְג ַ֥לי ֶֽאֱﬠֹֽב ָרהַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ֣ל ֹא ַֽתֲﬠֹ֑בר ַו ֵיּ ֵ֤צא ֱאדוֹ ֙
ת֙ן ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲﬠֹ֖בר ִבּ ְגֻב֑לוֹ ַו ֵ֥יּט ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵֽמָע ָֽליו:
ֲח ָז ָֽקהַ :ו ְיָמֵ֣אן ׀ ֱא֗דוֹם ְנ ֹ
הר
]שלישי כשהן מחוברין[ ַו ִיְּס֖עוּ ִמָקּ ֵ֑דשׁ ַו ָיֹּ֧באוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ָכּל־ָֽהֵע ָ֖דה ֥ ֹ
הר ָה ָ ֑הר ַעל־ ְגּ֥בוּל ֶֽא ֶרץ־ֱא ֖דוֹם
ָהָֽהרַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ֛ה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ְוֶֽאל־ַֽאֲהֹ֖רן ְבּ ֣ ֹ
א ֶאל־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ָנַ֖תִתּי ִלְב ֵ֣ני
ֵלאֹֽמרֵֽ :יָא ֵ֤סף ַֽאֲהֹר֙ן ֶאל־ַעָ֔מּיו ִ֣כּי ֤ל ֹא ָיב ֹ ֙
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַ֛ﬠל ֲאֶשׁר־ְמ ִריֶ֥תם ֶאת־ִ֖פּי ְלֵ֥מי ְמ ִריָֽבהַ֚ :קח ֶֽאת־ַֽאֲהֹ֔רן ְוֶאת־
הר ָהָֽהרְ :וַהְפֵ֤שׁט ֶֽאת־ַֽאֲהֹר֙ן ֶאת־ְבּ ָג ָ֔דיו
אָ֖תם ֥ ֹ
ֶאְלָע ָ֖ז ר ְבּ ֑נוֹ ְוַ֥הַעל ֹ
ְוִהְלַבְּשָׁ֖תּם ֶאת־ֶאְלָע ָ֣ז ר ְבּ ֑נוֹ ְוַֽאֲהֹ֥רן ֵֽיָאֵ֖סף וֵּ֥מת ָֽשׁםַ :ו ַ֣יַּעשׂ ֹמֶ֔שׁה ַֽכֲּאֶ֖שׁר
ט ֹמֶ֨שׁה ֶֽאת־ַֽאֲהֹ֜רן
הר ָה ָ֔הר ְלֵעי ֵ֖ני ָכּל־ָֽהֵע ָֽדהַ :ו ַיְּפֵשׁ ֩
ִצ ָ֣וּה ְיה ָוֹ֑ה ַֽו ַֽיֲּﬠל֙וּ ֶאל־ ֣ ֹ
ם ֶאת־ֶאְלָע ָ֣ז ר ְבּ ֔נוֹ ַו ָ֧יָּמת ַֽאֲהֹ֛רן ָ֖שׁם ְבּ ֣ר ֹאשׁ ָה ָ ֑הר
אָת ֙
ֶאת־ְבּ ָג ָ֗דיו ַו ַיְּל ֵ֤בּשׁ ֹ

שׁה ְוֶאְלָע ָ֖ז ר ִמן־ָהָֽהרַ :ו ִיּ ְרא֙וּ ָכּל־ָ֣הֵע ָ֔דה ִ֥כּי ָג ַ֖וע ַֽאֲהֹ֑רן ַו ִיְּב֤כּוּ ֶֽאת־
ַו ֵ֧יּ ֶרד ֹמ ֶ ֛
ַֽאֲהֹר֙ן ְשֹׁלִ֣שׁים ֔יוֹם ֹ֖כּל ֵ֥בּית ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיְּשַׁ֞מע ַהְכּ ַֽנֲﬠ ִ֤ני ֶֽמֶלךְך־ֲﬠ ָר֙ד יֵ֣שׁב ַה ֔ ֶנּ ֶגב
ם ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ִ֥יְּשְׁבּ ׀ ִמֶ֖מּנּוּ ֶֽשִׁביַ :ו ִיּ ַ֨דּר
ִ֚כּי ָ֣בּא ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֶ֖דּ ֶרךְך ָֽהֲאָת ִ֑רים ַו ִיָּ֨לֶּח ֙
ה ְבּ ָי ִ֔די ְוַֽהֲח ַרְמִ֖תּי
תן ִתּ ֵ֜תּן ֶאת־ָה ָ֤ﬠם ַה ֶזּ ֙
ִיְשׂ ָרֵ֥אל ֶ֛נ ֶדר ַֽליה ָ֖וֹה ַויּ ֹא ַ ֑מר ִאם־ ָנ ֨ ֹ
ֶאת־ ָֽﬠ ֵריֶֽהםַ :ו ִיְּשַׁ֨מע ְיה ָ֜וֹה ְבּ֣קוֹל ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַו ִיֵּתּ֙ן ֶאת־ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ֔ ִני ַו ַֽיֲּח ֵ֥רם ֶאְתֶ֖הם
הר ָהָה֙ר ֶ֣דּ ֶרךְך ַים־֔סוּף
ְוֶאת־ ָֽﬠ ֵרי ֶ ֑הם ַו ִיּ ְק ָ֥רא ֵשׁם־ַהָמּ ֖קוֹם ָח ְרָֽמהַ :ו ִיְּס֞עוּ ֵמ ֤ ֹ
ִלְסֹ֖בּב ֶאת־ֶ֣א ֶרץ ֱא ֑דוֹם ַוִתְּקַ֥צר ֶֽנֶפשׁ־ָה ָ֖ﬠם ַבּ ָֽדּ ֶרךְךַ :ו ְי ַדֵ֣בּר ָהָ֗עם ֵֽבּאֹלִהי֘ם
ם ְוֵ֣אין ַ֔מ ִים
ה ָלָ֤מה ֶֽהֱﬠִלי ֻ֨תנ֙וּ ִמִמְּצ ַ֔ר ִים ָל֖מוּת ַבִּמּ ְד ָ֑בּר ִ֣כּי ֵ֥אין ֶ֨לֶח ֙
וְּבֹמֶשׁ ֒
ְו ַנְפֵ֣שׁנוּ ָ ֔קָצה ַבּ ֶ֖לֶּחם ַהְקֹּל ֵֽקלַ :ו ְיַשַׁ֨לּח ְיה ָ֜וֹה ָבָּ֗עם ֵ֚את ַה ְנָּחִ֣שׁים ַהְשּׂ ָרִ֔פים
א ָהָ֨עם ֶאל־ֹמֶ֜שׁה ַו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ
ַֽו ְי ַנְשּׁ֖כוּ ֶאת־ָה ָ֑ﬠם ַו ָ֥יָּמת ַעם־ ָ֖רב ִמ ִיְּשׂ ָרֵֽאלַ :ו ָיּב ֹ ֩
ָחָ֗טאנוּ ִ ֽכּי־ ִד ַ֤בּ ְרנוּ ַֽביה ָוֹ ֙
ה ָ֔וה ְו ָיֵ֥סר ֵֽמָע ֵ֖לינוּ ֶאת־ַה ָנּ ָ֑חשׁ
ה ָו ָ֔בךְך ִהְתַפֵּלּל ֙ ֶאל־ ְי ֹ
ה ָ֜וה ֶאל־ֹמֶ֗שׁה ֲﬠֵ֤שׂה ְל ךָ ֙ך ָשׂ ָ֔רף ְוִ֥שׂים
ַו ִיְּתַפּ ֵ֥לּל ֹמֶ֖שׁה ְבּ ַ֥ﬠד ָה ָֽﬠםַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ה ְנַ֣חשׁ ְנ֔חֶשׁת
א֖תוֹ ָוָֽחיַ :ו ַ֤יַּעשׂ ֹמֶשׁ ֙
ה ָכּל־ַה ָנּ֔שׁוּךְך ְו ָרָ֥אה ֹ
א֖תוֹ ַעל־ ֵ֑נס ְוָה ָי ֙
ֹ
שׁ ֶאת־ ִ ֔אישׁ ְוִהִ֛בּיט ֶאל־ ְנַ֥חשׁ
ַו ְיִשֵׂ֖מהוּ ַעל־ַה ֵ֑נּס ְוָה ָ֗יה ִאם־ ָנַ֤שׁךְך ַה ָנָּח ֙
אֹ֑בת ַֽו ַֽיֲּח ֞נוּ ְבִּע ֵ֣יּי
אֹֽבתַ :ו ִיְּס֖עוּ ֵֽמ ֹ
ַה ְנּ֖חֶשׁת ָוָֽחיַ :ו ִיְּס֖עוּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ְבּ ֹ
ָֽהֲﬠָב ִ֗רים ַבִּמּ ְדָבּ֙ר ֲאֶשׁ֙ר ַעל־ְפּ ֵ֣ני מוֹ ָ ֔אב ִמִמּ ְז ַ֖רח ַהָֽשֶּׁמשִׁ :מָ֖שּׁם ָנ ָ֑סעוּ ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ
ְבּ ַ֥נַחל ָֽז ֶרדִ :מָשּׁ֘ם ָנָzסע֒וּ ַֽו ַֽיֲּח ֞נוּ ֵמ ֵ֤ﬠֶבר ַא ְרנוֹ֙ן ֲאֶ֣שׁר ַבִּמּ ְד ָ֔בּר ַהֹיֵּ֖צא ִמ ְגּ ֻ֣בל
ָֽהֱאֹמ ִ֑רי ִ֤כּי ַא ְרנוֹ֙ן ְגּ֣בוּל מוֹ ָ ֔אב ֵ֥בּין מוָֹ֖אב וֵּ֥בין ָֽהֱאֹמ ִֽריַ :על־ֵכּ֙ן ֵֽיָאַ֔מר ְבֵּ֖סֶפר
ִמְלֲחֹ֣מת ְיה ָוֹ֑ה ֶאת־ ָוֵ֣הב ְבּסוָּ֔פה ְוֶאת־ַה ְנָּחִ֖לים ַא ְר ֽנוֹןְ :ו ֶ ֨אֶשׁ֙ד ַה ְנָּחִ֔לים ֲאֶ֥שׁר
ָנָ֖טה ְלֶ֣שֶׁבת ָ֑ﬠר ְו ִנְשׁ ַ֖ﬠן ִל ְג֥בוּל מוָֹֽאב :וִּמָ֖שּׁם ְבּ ֵ ֑א ָרה ִ֣הוא ַהְבּ ֵ ֗אר ֲאֶ֨שׁר ָאַ֤מר
ה ְלֹמֶ֔שׁה ֱאֹס֙ף ֶאת־ָהָ֔עם ְוֶאְתּ ָ֥נה ָלֶ֖הם ָֽמ ִיםָ֚ :אז ָיִ֣שׁיר ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֶאת־
ְיה ָוֹ ֙
ה ְנ ִדיֵ֣בי ָהָ֔עם
ַהִשּׁי ָ֖רה ַה ֑זּ ֹאת ֲﬠִ֥לי ְבֵ֖אר ֱﬠנוּ־ ָֽלהְּ :בּ ֵ ֞אר ֲחָפ ֣רוָּה ָשׂ ִ֗רים ָכּ֨רוּ ָ ֙
ִבְּמֹח ֵ֖קק ְבִּמְשֲׁﬠֹנ ָ ֑תם וִּמִמּ ְדָ֖בּר ַמָתּ ָֽנה :וִּמַמָּתּ ָ֖נה ַֽנֲחִלי ֵ ֑אל וִּמ ַֽנֲּחִליֵ֖אל ָבּֽמוֹת:
א ֲאֶשׁ֙ר ִבְּשׂ ֵ֣דה מוֹ ָ ֔אב ֖ר ֹאשׁ ַהִפְּס ָ֑גּה ְו ִנְשׁ ָ֖קָפה ַעל־ְפּ ֵ֥ני ַה ְיִשׁיֹֽמן:
וִּמָבּ֗מוֹת ַה ַגּ ְי ֙
]רביעי כשהן מחוברין[ ַו ִיְּשׁ ַ֤לח ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַמְלָאִ֔כים ֶאל־ִסיֹ֥חן ֶֽמֶלךְך־ָֽהֱאֹמ ִ֖רי
ה ְבָּשׂ ֶ֣דה וְּבֶ֔כ ֶרם ֥ל ֹא ִנְשֶׁ֖תּה ֵ֣מי ְב ֵ ֑אר ְבּ ֶ֤ד ֶרךְך
ֵלאֹֽמרֶ :אְעְבּ ָ֣רה ְבַא ְרֶ֗צךָך ֤ל ֹא ִנֶטּ ֙

ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֵנֵ֔לךְך ַ֥ﬠד ֲאֶֽשׁר־ ַֽנֲﬠֹ֖בר ְגֻּב ֶֽלךָךְ :ו ֽל ֹא־ ָנ ַ֨תן ִסיֹ֥חן ֶֽאת־ ִיְשׂ ָרֵא֘ל ֲﬠֹ֣בר ִבּ ְגֻבל֒וֹ
ַו ֶֽיֱּאֹ֨סף ִסיֹ֜חן ֶאת־ָכּל־ַע֗מּוֹ ַו ֵיֵּ֞צא ִל ְק ַ֤ראת ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַהִמּ ְד ָ֔בּ ָרה ַו ָיּ ֖ב ֹא ָ֑יְהָצה
ַו ִיּ ָ֖לֶּחם ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ַיּ ֵ֥כּהוּ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְלִפי־ ָ֑ח ֶרב ַו ִיּי ַ֨רשׁ ֶאת־ַא ְר֜צוֹ ֵֽמַא ְרֹ֗נן ַעד־
ח ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֵ֥את ָכּל־ֶֽהָע ִ֖רים
ק ַעד־ְבּ ֵ֣ני ַע֔מּוֹן ִ֣כּי ַ֔עז ְגּ֖בוּל ְבּ ֵ֥ני ַעֽמּוֹןַ :ו ִיַּקּ ֙
ַיֹבּ ֙
ָה ֵ ֑אֶלּה ַו ֵ֤יֶּשׁב ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְבָּכל־ָע ֵ֣רי ָֽהֱאֹמ ִ֔רי ְבֶּחְשׁ֖בּוֹן וְּבָכל־ְבֹּנֶֽתיָהִ֣ :כּי ֶחְשׁ֔בּוֹן
ִ֗עיר ִסיֹ֛חן ֶ֥מֶלךְך ָֽהֱאֹמ ִ֖רי ִ֑הוא ְו֣הוּא ִנְלַ֗חם ְבֶּ֤מֶלךְך מוָֹא֙ב ָֽה ִרא֔שׁוֹן ַו ִיּ ַ֧קּח ֶאת־
ָכּל־ַא ְר֛צוֹ ִמ ָיּ ֖דוֹ ַעד־ַא ְרֹֽנןַ :על־ ֵ֛כּן ֽי ֹאְמ ֥רוּ ַהֽמְּשׁ ִ֖לים ֹ֣בּאוּ ֶחְשׁ֑בּוֹן ִתָּבּ ֶ֥נה
ה ָ֣ﬠר
שׁ ָֽיְצָ֣אה ֵֽמֶחְשׁ֔בּוֹן ֶֽלָהָ֖בה ִמִקּ ְר ַ֣ית ִסיֹ֑חן ָֽאְכָל ֙
ְוִתכּוֹ ֵ֖נ ן ִ֥ﬠיר ִסיֽחוֹןִ :כּי־ֵא ֙
ם
מוֹ ָ ֔אב ַֽבֲּﬠ ֵ֖לי ָבּ֥מוֹת ַא ְרֹֽנןֽ :אוֹי־ְל ךָ֣ך מוֹ ָ ֔אב ָאַ֖ב ְדָתּ ַעם־ְכּ֑מוֹשׁ ָנ ַ֨תן ָבּ ָ֤ניו ְפֵּליִט ֙
וְּבֹנָ֣תיו ַבְּשּׁ ִ֔בית ְלֶ֥מֶלךְך ֱאֹמ ִ֖רי ִסיֽחוֹןַ :ו ִנּי ָ֛רם ָאַ֥בד ֶחְשׁ֖בּוֹן ַעד־ ִדּיֹ֑בן ַו ַנִּ֣שּׁים
ה
ַעד־ֹ֔נַפח ֲאֶ֖שׁר ַעד־ֵֽמי ְדָֽבאַ :ו ֵ֨יֶּשׁ֙ב ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְבֶּ֖א ֶרץ ָֽהֱאֹמ ִֽריַ :ו ִיְּשׁ ַ֤לח ֹמֶשׁ ֙
ְל ַר ֵ֣גּל ֶאת־ ַיְע ֵ֔זר ַֽו ִיְּלְכּ ֖דוּ ְבֹּנ ֶ ֑תיָה ַו ֖יֹּי ֶרשׁ ] ַו ֖יּוֹ ֶרשׁ[ ֶאת־ָֽהֱאֹמ ִ֥רי ֲאֶשׁר־ָֽשׁם:
שׁן ַו ֵיֵּ֣צא עוֹ֩ג ֶֽמֶלךְך־ַהָבָּ֨שׁן ִלְק ָרא ָ֜תם ֧הוּא ְוָכל־ַע֛מּוֹ
ַו ִיְּפנ֙וּ ַֽו ַֽיֲּﬠ֔לוּ ֶ֖דּ ֶרךְך ַהָבּ ָ ֑
א֔תוֹ ִ֣כּי ְב ָֽי ְד֞ךָך ָנַ֧תִתּי
ה ַאל־ִתּי ָ֣רא ֹ
ַלִמְּלָחָ֖מה ֶא ְד ֶֽרִעיַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ֤ה ֶאל־ֹמֶשׁ ֙
א֛תוֹ ְוֶאת־ָכּל־ַע֖מּוֹ ְוֶאת־ַא ְר֑צוֹ ְוָעִ֣שׂיָת ֔לּוֹ ַֽכֲּאֶ֣שׁר ָעִ֗שׂיָת ְלִסיֹח֙ן ֶ֣מֶלךְך
ֹ
א֤תוֹ ְוֶאת־ָבּ ָני֙ו ְוֶאת־ָכּל־ַע֔מּוֹ ַעד־ִבְּלִ֥תּי
ָֽהֱאֹמ ִ֔רי ֲאֶ֥שׁר יוֵֹ֖שׁב ְבֶּחְשֽׁבּוֹןַ :ו ַיּ֨כּוּ ֹ
ִהְשִׁאיר־֖לוֹ ָשׂ ִ֑ריד ַו ִֽיּי ְר֖שׁוּ ֶאת־ַא ְרֽצוַֹ :ו ִיְּס֖עוּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַֽו ַֽיֲּחנ֙וּ ְבּ ַֽﬠ ְר֣בוֹת
מוֹ ָ ֔אב ֵמ ֵ֖ﬠֶבר ְל ַי ְר ֵ֥דּן ְי ֵרֽחוַֹ :ו ַ֥יּ ְרא ָבּ ָ֖לק ֶבּן־ִצ֑פּוֹר ֵ ֛את ָכּל־ֲאֶשׁר־ָעָ֥שׂה ִיְשׂ ָרֵ֖אל
אד ִ֣כּי ַרב־֑הוּא ַו ָ֣יּ ָקץ מוֹ ָ ֔אב ִמְפּ ֵ֖ני ְבּ ֵ֥ני
ָֽלֱאֹמ ִֽריַ :ו ָ֨יּ ָגר מוֹ ָ ֜אב ִמְפּ ֵ֥ני ָה ָ֛ﬠם ְמ ֖ ֹ
ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֨יּ ֹאֶמר מוֹ ָ ֜אב ֶאל־ ִז ְק ֵ֣ני ִמ ְד ָ֗ין ַע ָ֞תּה ְי ַֽלֲח֤כוּ ַהָקָּהל ֙ ֶאת־ָכּל־
ְסִ֣ביֹב ֵ֔תינוּ ִכְּלֹ֣חךְך ַה֔שּׁוֹר ֵ֖את ֶ֣י ֶרק ַהָשּׂ ֶ֑דה וָּב ָ֧לק ֶבּן־ִצ֛פּוֹר ֶ֥מֶלךְך ְלמוָֹ֖אב ָבּ ֵ֥ﬠת
ַה ִ ֽהואַ :ו ִיְּשַׁ֨לח ַמְלָאִ֜כים ֶאל־ִבְּל ָ֣ﬠם ֶבּן־ְבּ֗עוֹר ְ֠פּpתוֹ ָרה ֲאֶ֧שׁר ַעל־ַה ָנּ ָ ֛הר ֶ֥א ֶרץ
ה ֶאת־ ֵ֣ﬠין
ם ִה ֵ֤נּה ִכָסּ ֙
ְבּ ֵֽני־ַע֖מּוֹ ִלְקר ֹא־֑לוֹ ֵלאֹ֗מר ִ֠ה ֵ pנּה ַ֣ﬠם ָי ָ֤צא ִמִמְּצ ַ֨ר ִי ֙
ה ְלָכה־ ֨ ָנּא ָֽא ָרה־ִ֜לּי ֶאת־ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֗זּה ִ ֽכּי־ָע֥צוּם
ָה ָ ֔א ֶרץ ְו֥הוּא ֹיֵ֖שׁב ִמֻמּ ִ ֽליְ :וַעָתּ ֩
א ִמֶ֔מּ ִנּי אוּ ַ֤לי אוַּכל ֙ ַנֶכּה־֔בּוֹ ַֽוֲא ָֽג ֲרֶ֖שׁנּוּ ִמן־ָה ָ ֑א ֶרץ ִ֣כּי ָי ַ֗דְעִתּי ֵ֤את ֲאֶשׁר־
הוּ ֙
אר יוָּֽארַ :ו ֵ֨יְּל֜כוּ ִז ְק ֵ֤ני מוָֹא֙ב ְו ִז ְק ֵ֣ני ִמ ְד ָ֔ין וְּקָסִ֖מים
ְתָּב ֵר ךְ ֙ך ְמֹב ָ֔רךְך ַֽוֲאֶ֥שׁר ָתּ ֖ ֹ

ה
ְבּ ָי ָ֑דם ַו ָיֹּ֨בא֙וּ ֶאל־ִבְּלָ֔עם ַו ְי ַדְבּ ֥רוּ ֵא ָ֖ליו ִדְּב ֵ֥רי ָב ָֽלקַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵלי ֶ֗הם ִ֤לינוּ ֹפ ֙
שׁר ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֵא ָ֑לי ַו ֵֽיְּשׁ֥בוּ ָשׂ ֵֽרי־מוָֹ֖אב
ם ָדּ ָ֔בר ַֽכֲּא ֶ ֛
ַהַ֔לּ ְיָלה ַֽוֲה ִ ֽשֹׁבִ֤תי ֶאְתֶכ ֙
ִעם־ִבְּל ָֽﬠםַ :ו ָיּ ֥ב ֹא ֱאֹלִ֖הים ֶאל־ִבְּל ָ֑ﬠם ַו ֕יּ ֹאֶמר ִ֛מי ָֽהֲא ָנִ֥שׁים ָהֵ֖אֶלּה ִעָֽמּךְך:
ם
ַו ֥יּ ֹאֶמר ִבְּל ָ֖ﬠם ֶאל־ָֽהֱאֹלִ֑הים ָבּ ָ֧לק ֶבּן־ִצֹ֛פּר ֶ֥מֶלךְך מוָֹ֖אב ָשׁ ַ֥לח ֵא ָֽליִ :ה ֵ֤נּה ָהָע ֙
א֔תוֹ אוּ ַ֥לי אוּ ַ֛כל
ַהֹיֵּ֣צא ִמִמְּצ ַ֔ר ִים ַו ְי ַ֖כס ֶאת־ ֵ֣ﬠין ָה ָ ֑א ֶרץ ַע ָ֗תּה ְל ָ֤כה ָֽקָבה־ִלּ֙י ֹ
א֙ר
ם ֶאל־ִבְּלָ֔עם ֥ל ֹא ֵת ֵ֖לךְך ִעָמּ ֶ ֑הם ֤ל ֹא ָת ֹ
ְלִה ָ֥לֶּחם ֖בּוֹ ְו ֵֽג ַרְשׁ ִ ֽתּיוַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֱאֹלִהי ֙
ם ַבֹּ֔בֶּקר
ֶאת־ָהָ֔עם ִ֥כּי ָב ֖רוּךְך ֽהוּא] :חמישי כשהן מחוברין[ ַו ָ֤יּ ָקם ִבְּלָע ֙
ה ָ֔וה ְלִתִ֖תּי ַֽלֲהֹ֥לךְך ִעָמּ ֶֽכם:
ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ָשׂ ֵ֣רי ָבָ֔לק ְל֖כוּ ֶֽאל־ַא ְרְצ ֶ֑כם ִ֚כּי ֵמֵ֣אן ְי ֹ
ַו ָיּ֨קוּמ֙וּ ָשׂ ֵ֣רי מוֹ ָ ֔אב ַו ָיֹּ֖באוּ ֶאל־ָבּ ָ֑לק ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ֵמֵ֥אן ִבְּל ָ֖ﬠם ֲהֹ֥לךְך ִעָֽמּנוַּ :וֹ֥יֶּסף
֖עוֹד ָבּ ָ֑לק ְשֹׁ֣ל ַח ָשׂ ִ֔רים ַרִ֥בּים ְו ִנְכָבּ ִ֖דים ֵמֵֽאֶלּהַ :ו ָיֹּ֖באוּ ֶאל־ִבְּל ָ֑ﬠם ַו ֣יּ ֹאְמרוּ ֗לוֹ
אד
ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ָבּ ָ֣לק ֶבּן־ִצ֔פּוֹר ַאל־ ָ֥נא ִתָמּ ַ֖נע ֵֽמֲהֹ֥לךְך ֵא ָֽליֽ ִ :כּי־ַכ ֵ֤בּד ֲאַכֶבּ ְד ךָ ֙ך ְמ ֔ ֹ
א ָ֣קָבה ִ֔לּי ֵ֖את ָה ָ֥ﬠם ַה ֶֽזּהַ :ו ַ֣יַּען ִבְּלָ֗עם
שׂה ֽוְּלָכה־ ָנּ ֙
ְוֹ֛כל ֲאֶשׁר־תּ ֹאַ֥מר ֵא ַ֖לי ֶֽאֱﬠ ֶ ֑
ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ַעְב ֵ֣די ָבָ֔לק ִאם־ ִיֶתּן־ִ֥לי ָב ָ֛לק ְמ ֥ל ֹא ֵבי֖תוֹ ֶ֣כֶּסף ְו ָז ָ ֑הב ֣ל ֹא אוַּ֗כל
ַֽלֲﬠֹב֙ר ֶאת־ִ֨פּי ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ָ֔הי ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ְקַט ָ֖נּה ֥אוֹ ְגדוֹ ָֽלהְ :וַע ָ֗תּה ְשׁ֨בוּ ָ֥נא ָב ֶ֛זה
ַגּם־ַאֶ֖תּם ַה ָ֑לּ ְיָלה ְוֵ֣א ְדָ֔עה ַמה־ֹיֵּ֥סף ְיה ָ֖וֹה ַדֵּ֥בּר ִע ִ ֽמּיַ :ו ָיּ ֨ב ֹא ֱאֹלִ֥הים ׀ ֶאל־
ה ַו ֣יּ ֹאֶמר ֗לוֹ ִאם־ִלְק ֤ר ֹא ְל ךָ ֙ך ָ֣בּאוּ ָֽהֲא ָנִ֔שׁים ֖קוּם ֵ֣לךְך ִא ָ ֑תּם ְו ַ ֗אךְך
ִבְּלָע֘ם ַzל ְיָל ֒
ם ַבֹּ֔בֶּקר ַֽו ַֽיֲּחֹ֖בשׁ
א֥תוֹ ַֽתֲﬠֶֽשׂהַ :ו ָ֤יּ ָקם ִבְּלָע ֙
ֶאת־ַה ָדּ ָ֛בר ֲאֶשׁר־ֲא ַדֵ֥בּר ֵא ֶ֖ליךָך ֹ
א ַו ִיְּת ַיֵ֞צּב
ת ֑נוֹ ַו ֵ֖יֶּלךְך ִעם־ָשׂ ֵ֥רי מוָֹֽאבַ :ו ִֽיַּחר־ַ֣אף ֱאֹלִהי֘ם ִ ֽכּי־הוֹ ֵ֣לךְך הוּ ֒
ֶאת־ֲא ֹ
ת ֔נוֹ וְּשׁ ֵ֥ני ְנָע ָ֖ריו ִעֽמּוַֹ :וֵ֣תּ ֶרא
א ֹר ֵ֣כב ַעל־ֲא ֹ
ַמְלַ֧אךְך ְיה ָוֹ֛ה ַבּ ֶ֖דּ ֶרךְך ְלָשָׂ֣טן ֑לוֹ ְוהוּ ֙
ה ְבּ ָי֔דוֹ ַוֵ֤תּט ָֽהָאתוֹ֙ן ִמן־
ה ָ֜וה ִנָ֣צּב ַבּ ֶ֗דּ ֶרךְך ְוַח ְר֤בּוֹ ְשׁלוָּפ ֙
ָֽהָאתוֹ֩ן ֶאת־ַמְל ַ ֨אךְך ְי ֹ
ם ֶאת־ָ֣הָא֔תוֹן ְלַהֹטָּ֖תהּ ַה ָֽדּ ֶרךְךַֽ :ו ַֽיֲּﬠֹמ֙ד ַמְלַ֣אךְך
ַה ֶ֔דּ ֶרךְך ַוֵ֖תֶּלךְך ַבָּשּׂ ֶ֑דה ַו ַ֤יּ ךְך ִבְּלָע ֙
ה ָ֔וה ְבִּמְשׁ֖עוֹל ַהְכּ ָרִ֑מים ָגּ ֵ֥דר ִמ ֶ֖זּה ְו ָג ֵ֥דר ִמ ֶֽזּהַ :ו ֵ֨תּ ֶרא ָֽהָא֜תוֹן ֶאת־ַמְלַ֣אךְך
ְי ֹ
ה ָ֗וה ַוִתָּלֵּח֙ץ ֶאל־ַה ִ ֔קּיר ַוִתְּל ַ֛חץ ֶאת־ ֶ֥ר ֶגל ִבְּל ָ֖ﬠם ֶאל־ַה ִ֑קּיר ַו ֖יֶֹּסף ְלַהֹכָּֽתהּ:
ְי ֹ
שׁר ֵאין־ ֶ֥דּ ֶרךְך ִל ְנ֖טוֹת ָיִ֥מין
ַו ֥יּוֶֹסף ַמְלַאךְך־ ְיה ָ֖וֹה ֲﬠ֑בוֹר ַֽו ַֽיֲּﬠֹמ֙ד ְבָּמ֣קוֹם ָ֔צר ֲא ֶ ֛
וְּשׂ ֽמ ֹאולַ :ו ֵ ֤תּ ֶרא ָֽהָאתוֹ֙ן ֶאת־ַמְלַ֣אךְך ְיה ָ֔וֹה ַוִתּ ְרַ֖בּץ ַ֣תַּחת ִבְּל ָ֑ﬠם ַו ִֽיַּחר־ַ֣אף
ם
ִבְּלָ֔עם ַו ַ֥יּ ךְך ֶאת־ָֽהָא֖תוֹן ַבַּמּ ֵֽקּלַ :ו ִיְּפַ֥תּח ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ִ֣פּי ָֽהָא֑תוֹן ַו ֤תּ ֹאֶמר ְלִבְלָע ֙

ם ָֽלָא֔תוֹן ִ֥כּי
ֶמה־ָעִ֣שׂיִתי ְל֔ךָך ִ֣כּי ִהִכּי ָ֔ת ִני ֶ֖זה ָשׁ֥לשׁ ְר ָג ִ ֽליםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ִבְּלָע ֙
ִהְתַע ַ֖לְּלְתּ ִ֑בּי ֤לוּ ֶישׁ־ֶ֨ח ֶר֙ב ְבּ ָי ִ֔די ִ֥כּי ַעָ֖תּה ֲה ַר ְג ִ ֽתּיךְךַ :ו ֨תּ ֹאֶמר ָֽהָא֜תוֹן ֶאל־
ת ְנ֜ךָך ֲאֶשׁר־ ָר ַ֣כְבָתּ ָעַ֗לי ֵמֽעוֹ ְד ךָ ֙ך ַעד־ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֔זּה ַֽהַהְס ֵ֣כּן
א ָֽאֹנִ֨כי ֲא ֽ ֹ
ִבְּלָ֗עם ֲהלוֹ ֩
ם ַו ַ֞יּ ְרא ֶאת־
ִהְסַ֔כּ ְנִתּי ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ְל֖ךָך ֹ֑כּה ַו ֖יּ ֹאֶמר ֽל ֹאַ :ו ְי ַ֣גל ְיה ָוֹ֘ה ֶאת־ֵעי ֵ֣ני ִבְלָע ֒
ה ִנָ֣צּב ַבּ ֶ֔דּ ֶרךְך ְוַח ְר֥בּוֹ ְשֻׁל ָ֖פה ְבּ ָי ֑דוֹ ַו ִיֹּ֥קּד ַו ִיְּשַׁ֖תּחוּ ְלַא ָֽפּיוַ :ו ֤יּ ֹאֶמר
ַמְלַ֤אךְך ְיה ָוֹ ֙
ת ְנ֔ךָך ֶ֖זה ָשׁ֣לוֹשׁ ְר ָג ִ֑לים ִה ֵ֤נּה ָֽאֹנִכ֙י
ת ֶאת־ֲא ֣ ֹ
ה ָ֔וה ַעל־ָ֗מה ִהִ֨כּי ָ ֙
ֵאָלי֙ו ַמְלַ֣אךְך ְי ֹ
ָיָ֣צאִתי ְלָשָׂ֔טן ִ ֽכּי־ ָי ַ֥רט ַה ֶ֖דּ ֶרךְך ְל ֶנ ְג ִֽדּיַ :וִתּ ְר ַ ֨א ִנ֙י ָֽהָא֔תוֹן ַוֵ֣תּט ְלָפ ֔ ַני ֶ֖זה ָשׁ֣לשׁ
אְת ָ֥כה ָה ַ֖ר ְגִתּי ְואוָֹ֥תהּ ֶֽהֱח ֵֽייִתי:
ְר ָג ִ֑לים אוַּל֙י ָֽנְטָ֣תה ִמָפּ ֔ ַני ִ֥כּי ַע ָ ֛תּה ַגּם־ ֽ ֹ
ה ָחָ֔טאִתי ִ֚כּי ֣ל ֹא ָי ַ֔דְעִתּי ִ֥כּי ַא ָ ֛תּה ִנָ֥צּב
ַו ֨יּ ֹאֶמר ִבְּלָ֜עם ֶאל־ַמְלַ֤אךְך ְיה ָוֹ ֙
ה ָ֜וה
ִלְק ָראִ֖תי ַבּ ָ֑דּ ֶרךְך ְוַע ָ ֛תּה ִאם־ ַ֥רע ְבֵּעי ֶ֖ניךָך ָא֥שׁוָּבה ִ ֽלּיַ :ו rיּ ֹאֶמ֩ר ַמְל ַ ֨אךְך ְי ֹ
א֣תוֹ
ֶאל־ִבְּלָ֗עם ֵ֚לךְך ִעם־ָ֣הֲא ָנִ֔שׁים ְו ֶ ֗אֶפס ֶאת־ַה ָדּ ָ֛בר ֲאֶשׁר־ֲא ַדֵ֥בּר ֵא ֶ֖ליךָך ֹ
ְת ַד ֵ֑בּר ַו ֵ֥יֶּלךְך ִבְּל ָ֖ﬠם ִעם־ָשׂ ֵ֥רי ָב ָֽלקַ :ו ִיְּשַׁ֥מע ָבּ ָ֖לק ִכּי־ָ֣בא ִבְל ָ֑ﬠם ַו ֵיֵּ֨צא
ִלְק ָרא֜תוֹ ֶאל־ִ֣ﬠיר מוֹ ָ ֗אב ֲאֶשׁ֙ר ַעל־ ְגּ֣בוּל ַא ְרֹ֔נן ֲאֶ֖שׁר ִבְּקֵ֥צה ַה ְגּֽבוּלַ :ו ֨יּ ֹאֶמר
א ָשֹׁ֨ל ַח ָשׁ ַ֤לְחִתּי ֵאֶ֨לי ךָ ֙ך ִלְקר ֹא־ָ֔לךְך ָ֥לָמּה ֽל ֹא־ָה ַ֖לְכָתּ ֵא ָ֑לי
ָבָּ֜לק ֶאל־ִבְּלָ֗עם ֲהל ֹ ֩
ַֽהֻאְמ ֔ ָנם ֥ל ֹא אוּ ַ֖כל ַכְּבּ ֶֽדךָךַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ִבְּלָ֜עם ֶאל־ָבָּ֗לק ִ ֽה ֵנּה־ ָ֨באִת֙י ֵאֶ֔ליךָך ַע ָ֕תּה
א֥תוֹ ֲא ַדֵֽבּר:
ֲה ָיֹ֥כל אוּ ַ֖כל ַדֵּ֣בּר ְמ֑אוָּמה ַה ָדּ ָ֗בר ֲאֶ֨שׁר ָיִ֧שׂים ֱאֹלִ֛הים ְבִּ֖פי ֹ
]ששי כשהן מחוברין[ ַו ֵ֥יֶּלךְך ִבְּל ָ֖ﬠם ִעם־ָבּ ָ֑לק ַו ָיֹּ֖באוּ ִק ְר ַ֥ית ֻחֽצוֹתַ :ו ִיּ ְזַ֥בּח
ק
ָבּ ָ֖לק ָבּ ָ֣קר ָו ֑צ ֹאן ַו ְיַשׁ ַ֣לּח ְלִבְלָ֔עם ְוַלָשּׂ ִ֖רים ֲאֶ֥שׁר ִאֽתּוַֹ :ו ְיִ֣הי ַבֹ֔בֶּקר ַו ִיּ ַ֤קּח ָבָּל ֙
ם ֶאל־
ֶאת־ִבְּלָ֔עם ַֽו ַֽיֲּﬠ ֵ֖להוּ ָבּ֣מוֹת ָ֑בַּעל ַו ַ֥יּ ְרא ִמָ֖שּׁם ְקֵ֥צה ָה ָֽﬠםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ִבְּלָע ֙
ָבָּ֔לק ְבּ ֵנה־ִ֥לי ָב ֶ֖זה ִשְׁב ָ֣ﬠה ִמ ְזְבֹּ֑חת ְוָה ֵ֥כן ִל֙י ָבּ ֶ֔זה ִשְׁב ָ֥ﬠה ָפ ִ֖רים ְוִשְׁב ָ֥ﬠה
ֵאי ִ ֽליםַ :ו ַ֣יַּעשׂ ָבָּ֔לק ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִדֶּ֣בּר ִבְּל ָ֑ﬠם ַו ַ֨יַּעל ָבּ ָ֧לק וִּבְל ָ֛ﬠם ָ֥פּר ָוַ֖א ִיל ַבִּמּ ְזֵֽבּ ַח:
ה ִלְק ָרא ִ֔תי
ַו ֨יּ ֹאֶמר ִבְּלָ֜עם ְלָבָ֗לק ִהְת ַיֵצּ֘ב ַעל־ֹֽעָל ֶzת ךָ ֒ך ְוֵֽאְלָ֗כה אוַּ֞לי ִי ָקּ ֶ֤רה ְיה ָוֹ ֙
וּ ְדַ֥בר ַמה־ ַיּ ְרֵ֖א ִני ְוִה ַ֣גּ ְדִתּי ָ֑לךְך ַו ֵ֖יֶּלךְך ֶֽשִׁפיַ :ו ִיּ ָ֥קּר ֱאֹלִ֖הים ֶאל־ִבְּל ָ֑ﬠם ַו ֣יּ ֹאֶמר
ת ָע ַ֔רְכִתּי ָו ַ ֛אַעל ָ֥פּר ָוַ֖א ִיל ַבִּמּ ְזֵֽבּ ַחַ :ו ָ֧יֶּשׂם ְיה ָוֹ֛ה
ֵאָ֗ליו ֶאת־ִשְׁב ַ֤ﬠת ַֽהִמּ ְזְבֹּח ֙
ָדָּ֖בר ְבִּ֣פי ִבְל ָ֑ﬠם ַו ֛יּ ֹאֶמר ֥שׁוּב ֶאל־ָבּ ָ֖לק ְוֹ֥כה ְת ַדֵֽבּרַ :ו ָ֣יָּשׁב ֵאָ֔ליו ְוִה ֵ֥נּה ִנָ֖צּב
ַעל־ֹֽעָל֑תוֹ ֖הוּא ְוָכל־ָשׂ ֵ֥רי מוָֹֽאבַ :ו ִיָּ֥שּׂא ְמָשׁ֖לוֹ ַויּ ֹא ַ ֑מר ִמן־ֲ֠א ָpרם ַי ְנֵ֨ח ִני ָב ָ֤לק

ה ָֽא ָרה־ִ֣לּי ַֽיֲﬠֹ֔קב וְּל ָ֖כה ֹֽזֲﬠָ֥מה ִיְשׂ ָרֵֽאלָ֣ :מה
ֶֽמֶלךְך־מוָֹא֙ב ֵֽמַֽה ְר ֵרי־ ֶ ֔ק ֶדם ְלָכ ֙
ם ֶא ְר ֶ ֔אנּוּ
ֶאֹ֔קּב ֥ל ֹא ַקֹ֖בּה ֵ ֑אל וָּ֣מה ֶא ְזֹ֔עם ֥ל ֹא ָז ַ֖ﬠם ְיה ָֽוֹהֽ ִ :כּי־ֵמ ֤ר ֹאשׁ ֻצ ִרי ֙
ה ֲﬠ ַ֣פר
ם ְלָב ָ֣דד ִיְשֹׁ֔כּן וַּבגּוֹ ִ֖ים ֥ל ֹא ִיְתַחָֽשּׁבִ֤ :מי ָמ ָנ ֙
וִּמ ְגָּב֖עוֹת ֲאשׁוּ ֶ֑רנּוּ ֶהן־ָע ֙
ַֽיֲﬠֹ֔קב וִּמְס ָ֖פּר ֶאת־ֹ֣רַבע ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ָתֹּ֤מת ַנְפִשׁ֙י ֣מוֹת ְיָשׁ ִ֔רים וְּתִ֥הי ַֽאֲח ִריִ֖תי
א ְיַב֙י ְלַקְח ִ֔תּיךָך ְוִה ֵ֖נּה
ק ֶאל־ִבְּלָ֔עם ֶ֥מה ָעִ֖שׂיָת ִ֑לי ָלֹ֤קב ֽ ֹ
ָכֹּֽמהוַּ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָבָּל ֙
א֥תוֹ ֶאְשֹׁ֖מר
ה ְבִּ֔פי ֹ
ת ֲאֶ֨שׁר ָיִ֤שׂים ְיה ָוֹ ֙
ֵבּ ַ֥רְכָתּ ָב ֵֽרךְךַ :ו ַ֖יַּען ַויּ ֹא ַ ֑מר ֲה ֗ל ֹא ֵא ֩
ְל ַדֵֽבּרַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֵאָ֜ליו ָבָּ֗לק ְלךָך־ ֨ ָנּא ִא ִ֜תּי ֶאל־ָמ֤קוֹם ַאֵח֙ר ֲאֶ֣שׁר ִתּ ְרֶ֣אנּוּ ִמָ֔שּׁם
ֶ֚אֶפס ָקֵ֣צהוּ ִת ְר ֶ ֔אה ְוֻכ֖לּוֹ ֣ל ֹא ִת ְר ֶ ֑אה ְוָקְבנוֹ־ִ֖לי ִמָֽשּׁםַ :ו ִיָּקֵּ֨חה֙וּ ְשׂ ֵ֣דה ֹצִ֔פים
ֶאל־ ֖ר ֹאשׁ ַהִפְּס ָ֑גּה ַו ִ֨יֶּב֙ן ִשְׁב ָ֣ﬠה ִמ ְזְבֹּ֔חת ַו ַ֛יַּעל ָ֥פּר ָוַ֖א ִיל ַבִּמּ ְזֵֽבּ ַחַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־
ה ֶאל־ִבְּלָ֔עם ַו ָ֥יֶּשׂם
ָבָּ֔לק ִהְת ַיֵ֥צּב ֹ֖כּה ַעל־ֹֽעָל ֶ ֑תךָך ְוָֽאֹנִ֖כי ִא ָ֥קּ ֶרה ֹֽכּהַ :ו ִיּ ָ֤קּר ְיה ָוֹ ֙
ָדָּ֖בר ְבִּ֑פיו ַו ֛יּ ֹאֶמר ֥שׁוּב ֶאל־ָבּ ָ֖לק ְוֹ֥כה ְת ַדֵֽבּרַ :ו ָיּ ֣ב ֹא ֵאָ֗ליו ְוִה ֤נּוֹ ִנָצּ֙ב ַעל־
ֹ֣עָל֔תוֹ ְוָשׂ ֵ֥רי מוָֹ֖אב ִא֑תּוֹ ַו ֤יּ ֹאֶמר ל֙וֹ ָבָּ֔לק ַמה־ ִדֶּ֖בּר ְיה ָֽוֹהַ :ו ִיָּ֥שּׂא ְמָשׁ֖לוֹ ַויּ ֹא ַ ֑מר
ק ֽוְּשָׁ֔מע ַֽהֲא ִ֥זי ָנה ָע ַ֖די ְבּ֥נוֹ ִצֹֽפּר֣ :ל ֹא ִ֥אישׁ ֵאל ֙ ִֽויַכ ֵ֔זּב וֶּבן־ָא ָ֖דם
֤קוּם ָבָּל ֙
ְו ִיְת ֶנ ָ֑חם ַה֤הוּא ָאַמ֙ר ְו ֣ל ֹא ַֽיֲﬠֶ֔שׂה ְו ִדֶ֖בּר ְו ֥ל ֹא ְיִקיֶֽמ ָנּהִ :ה ֵ֥נּה ָב ֵ֖רךְך ָל ָ֑קְחִתּי
וֵּב ֵ֖רךְך ְו ֥ל ֹא ֲאִשׁיֶֽב ָנּהֽ :ל ֹא־ִהִ֥בּיט ָ ֨א ֶו֙ן ְבּ ַֽיֲﬠֹ֔קב ְו ֽל ֹא־ ָרָ֥אה ָעָ֖מל ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְיה ָ֤וֹה
ֱאֹלָהי֙ו ִע֔מּוֹ וְּתרוּ ַ֥ﬠת ֶ֖מֶלךְך ֽבּוֵֹ֖ :אל ֽמוִֹציָ֣אם ִמִמְּצ ָ֑ר ִים ְכּֽתוֲֹﬠֹ֥פת ְרֵ֖אם ֽלוִֹ֤ :כּי
שׁ ְבּ ַֽיֲﬠֹ֔קב ְול ֹא־ ֶ֖קֶסם ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ָֽכֵּ֗עת ֵֽיָאֵ֤מר ְל ַֽיֲﬠֹק֙ב ֽוְּל ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַמה־
ל ֹא־ ֨ ַנַח ֙
שּׂא ֤ל ֹא ִיְשַׁכּ֙ב ַעד־ ֣י ֹאַכל ֶ֔ט ֶרף
ם ְכָּלִ֣ביא ָי֔קוּם ְו ַֽכֲא ִ֖רי ִיְת ַנ ָ ֑
ָפּ ַ֖ﬠל ֵֽאלֶ :הן־ָע ֙
ק ֶאל־ִבְּלָ֔עם ַגּם־ֹ֖קב ֣ל ֹא ִתֳקּ ֶ֑בנּוּ ַגּם־ָבּ ֵ֖רךְך
ְו ַדם־ֲחָלִ֖לים ִיְשֶֽׁתּהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָבָּל ֙
֥ל ֹא ְתָֽב ֲר ֶֽכנּוַּ :ו ַ֣יַּען ִבְּלָ֔עם ַו ֖יּ ֹאֶמר ֶאל־ָבּ ָ֑לק ֲה ֗ל ֹא ִדּ ַ֤בּ ְרִתּי ֵאֶ֨לי ךָ ֙ך ֵלאֹ֔מר ֹ֛כּל
ק ֶאל־
א֥תוֹ ֶֽאֱﬠֶֽשׂה] :שביעי כשהן מחוברין[ ַו ֤יּ ֹאֶמר ָבָּל ֙
ֲאֶשׁר־ ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֹ
א ֶא ָ֣קֲּח֔ךָך ֶאל־ָמ ֖קוֹם ַא ֵ֑חר אוּ ַ֤לי ִייַשׁ֙ר ְבֵּעי ֵ֣ני ָֽהֱאֹל ִ֔הים ְוַקֹ֥בּתוֹ
ִבְּלָ֔עם ְלָכה־ ָנּ ֙
ִ֖לי ִמָֽשּׁםַ :ו ִיּ ַ֥קּח ָבּ ָ֖לק ֶאת־ִבְּל ָ֑ﬠם ֣ר ֹאשׁ ַהְפּ֔עוֹר ַה ִנְּשׁ ָ֖קף ַעל־ְפּ ֵ֥ני ַה ְיִשׁיֹֽמן:
ם ֶאל־ָבָּ֔לק ְבּ ֵנה־ִ֥לי ָב ֶ֖זה ִשְׁב ָ֣ﬠה ִמ ְזְבֹּ֑חת ְוָה ֵ֥כן ִל֙י ָבּ ֶ֔זה ִשְׁב ָ֥ﬠה
ַו ֤יּ ֹאֶמר ִבְּלָע ֙
ָפ ִ֖רים ְוִשְׁב ָ֥ﬠה ֵאי ִ ֽלםַ :ו ַ֣יַּעשׂ ָבָּ֔לק ַֽכֲּאֶ֖שׁר ָאַ֣מר ִבְּל ָ֑ﬠם ַו ַ֛יַּעל ָ֥פּר ָוַ֖א ִיל ַבִּמּ ְזֵֽבּ ַח:
ה ְלָב ֵ֣רךְך ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְו ֽל ֹא־ָה ַ֥לךְך ְכּ ַֽפַעם־
ַו ַ֣יּ ְרא ִבְּלָ֗עם ִ֣כּי ֞טוֹב ְבֵּעי ֵ֤ני ְיה ָוֹ ֙

ְבּ ַ֖פַעם ִל ְק ַ֣ראת ְנָחִ֑שׁים ַו ָ֥יֶּשׁת ֶאל־ַהִמּ ְדָ֖בּר ָפּ ָֽניוַ :ו ִיָּ֨שּׂא ִבְלָ֜עם ֶאת־ֵעי ֗ ָניו
שׁ ֵ֖כן ִלְשָׁב ָ֑טיו ַוְתִּ֥הי ָע ָ֖ליו ֥רוּ ַח ֱאֹל ִ ֽהיםַ :ו ִיָּ֥שּׂא ְמָשׁ֖לוֹ
א ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֹ
ַו ַיּ ְר ֙
שֵׁ֖מ ַע ִאְמ ֵרי־
ם ְבּ ֣נוֹ ְבֹ֔ער וּ ְנ ֻ ֥אם ַה ֶ֖גֶּבר ְשׁ ֻ ֥תם ָה ָֽﬠ ִיןְ :נ ֻ ֕אם ֹ
ַויּ ֹא ַ ֑מר ְנ ֻ ֤אם ִבְּלָע ֙
אָה ֶ֖ליךָך ַֽיֲﬠֹ֑קב
ֵ ֑אל ֲאֶ֨שׁר ַֽמֲח ֵ֤זה ַשׁ ַדּ֙י ֶֽיֱח ֶ֔זה ֹנ ֵ֖פל וּ ְג֥לוּי ֵעי ָֽנ ִיםַ :מה־ֹ֥טּבוּ ֽ ֹ
ה ָ֔וה
ם ָנַ֣טע ְי ֹ
ִמְשְׁכֹּנֶ֖תיךָך ִיְשׂ ָרֵֽאלִ :כּ ְנָחִ֣לים ִנָ֔טּיוּ ְכּ ַגֹ֖נּת ֲﬠ ֵ֣לי ָנ ָ ֑הר ַֽכֲּאָהִלי ֙
ם ִמ ָ֣דְּל ָ֔יו ְו ַז ְר֖עוֹ ְבַּ֣מ ִים ַרִ֑בּים ְו ָיֹ֤רם ֵֽמֲא ַג֙ג ַמְל֔כּוֹ
ַֽכֲּא ָר ִ֖זים ֲﬠֵלי־ָֽמ ִיםִֽ :י ַזּל־ַ֨מ ִי ֙
ְוִת ַנֵּ֖שּׂא ַמְלֻכֽתוֵֹ֚ :אל ֽמוִֹצי֣אוֹ ִמִמְּצ ַ֔ר ִים ְכּֽתוֲֹﬠֹ֥פת ְרֵ֖אם ֑לוֹ י ֹאַ֞כל גּוֹ ִ֣ים ָצ ָ֗ריו
ְוַעְצֹֽמֵתי ֶ ֛הם ְי ָג ֵ֖רם ְוִחָ֥צּיו ִיְמָֽחץָ :כּ ַ֨רע ָשׁ ַ֧כב ַֽכֲּא ִ֛רי וְּכָלִ֖ביא ִ֣מי ְיִקי ֶ ֑מנּוּ
ק ֶאל־ִבְּלָ֔עם ַו ִיְּסֹ֖פּק ֶאת־ַכּ ָ֑פּיו
א ְר ֶ֖ריךָך ָא ֽרוּרַ :ו ִֽיַּחר־ַ֤אף ָבָּל ֙
ְמָֽב ְר ֶ֣כיךָך ָב֔רוּךְך ְו ֽ ֹ
ה ֵבּ ַ֣רְכָתּ ָב ֵ֔רךְך ֶ֖זה ָשֹׁ֥לשׁ
א ְיַב֙י ְק ָרא ִ֔תיךָך ְוִה ֵנּ ֙
ַו ֨יּ ֹאֶמר ָבָּ֜לק ֶאל־ִבְּלָ֗עם ָלֹ֤קב ֽ ֹ
ְפָּע ִ ֽמיםְ :וַעָ֖תּה ְבּ ַרח־ְל ךָ֣ך ֶאל־ְמקוֹ ֶ ֑מךָך ָאַ֨מ ְרִתּ֙י ַכֵּ֣בּד ֲאַכֶבּ ְד֔ךָך ְוִה ֵ֛נּה ְמ ָֽנֲﬠ ךָ֥ך
ְיה ָ֖וֹה ִמָכּֽבוֹדַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ִבְּל ָ֖ﬠם ֶאל־ָבּ ָ֑לק ֲה ֗ל ֹא ַ֧גּם ֶאל־ַמְלָא ֶ֛כיךָך ֲאֶשׁר־ָשׁ ַ֥לְחָתּ
ֵא ַ֖לי ִדַּ֥בּ ְרִתּי ֵלאֹֽמרִ :אם־ ִיֶתּן־ִ֨לי ָבָ֜לק ְמ ֣ל ֹא ֵבית֘וֹ ֶ֣כֶּסף ְו ָזָה֒ב ֣ל ֹא אוַּ֗כל
א֥תוֹ
ה ָ֔וה ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת טוֹ ָ֛בה ֥אוֹ ָר ָ֖ﬠה ִמִלִּ֑בּי ֲאֶשׁר־ ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֹ
ַֽלֲﬠֹב֙ר ֶאת־ִ֣פּי ְי ֹ
ה ִאי ָ֣ﬠְצ֔ךָך ֲאֶ֨שׁר ַֽיֲﬠֶ֜שׂה ָה ָ֥ﬠם ַה ֶ֛זּה ְלַעְמּ֖ךָך
ֲא ַדֵֽבּרְ :וַע ָ֕תּה ִה ְנ ִ֥ני הוֹ ֵ֖לךְך ְלַעִ֑מּי ְלָכ ֙
ם ְבּ ֣נוֹ ְבֹ֔ער וּ ְנ ֻ ֥אם ַה ֶ֖גֶּבר
ְבַּֽאֲח ִ֥רית ַה ָיּ ִ ֽמיםַ :ו ִיָּ֥שּׂא ְמָשׁ֖לוֹ ַויּ ֹא ַ ֑מר ְנ ֻ ֤אם ִבְּלָע ֙
שֵׁ֨מ ַ֙ע ִאְמ ֵרי־ ֵ ֔אל ְוֹי ֵ֖ד ַע ַ֣דַּעת ֶעְל ֑יוֹן ַֽמֲח ֵ֤זה ַשׁ ַדּ֙י ֶֽיֱח ֶ֔זה ֹנ ֵ֖פל
ְשׁ ֻ֥תם ָה ָֽﬠ ִיןְ :נ ֻ ֗אם ֹ
וּ ְג֥לוּי ֵעי ָֽנ ִיםֶ :א ְר ֶ ֨אנּ֙וּ ְו ֣ל ֹא ַע ָ֔תּה ֲאשׁוּ ֶ֖רנּוּ ְו ֣ל ֹא ָק ֑רוֹב ָדּ ַ֨רךְך כּוָֹ֜כב ִ ֽמ ַֽיֲּﬠֹ֗קב ְו ָ֥קם
ֵ֨שֶׁב֙ט ִמ ִיְּשׂ ָר ֵ ֔אל וָּמַח֙ץ ַֽפֲּאֵ֣תי מוֹ ָ ֔אב ְוַק ְר ַ֖קר ָכּל־ְבּ ֵני־ֵֽשׁתְ :וָה ָ֨יה ֱא֜דוֹם ְי ֵרָ֗שׁה
א ְי ָ֑ביו ְו ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֹ֥עֶשׂה ָֽח ִילְ :ו ֵ֖י ְר ְדּ ִ ֽמ ַֽיֲּﬠֹ֑קב ְוֶֽהֱאִ֥ביד ָשׂ ִ֖ריד
שׁה ֵשִׂ֖ﬠיר ֽ ֹ
ְוָה ָ֧יה ְי ֵר ָ ֛
ם ֲﬠָמֵ֔לק ְוַֽאֲח ִרי֖תוֹ
א ֶאת־ֲﬠָמֵ֔לק ַו ִיָּ֥שּׂא ְמָשׁ֖לוֹ ַויּ ֹא ַ ֑מר ֵראִ֤שׁית גּוֹ ִי ֙
ֵמ ִ ֽﬠירַ :ו ַיּ ְר ֙
א ֶאת־ַהֵקּי ֔ ִני ַו ִיָּ֥שּׂא ְמָשׁ֖לוֹ ַויּ ֹא ַ ֑מר ֵאיָת֙ן ֽמוָֹשׁ ֶ֔בךָך ְוִ֥שׂים ַבֶּ֖סַּלע
אֵֽבדַ :ו ַיּ ְר ֙
ֲﬠ ֵ֥די ֹ
ִק ֶֽנּ ךָךִ֥ :כּי ִאם־ ִֽיְה ֶ֖יה ְלָ֣ב ֵֽﬠר ָ֑ק ִין ַעד־ָ֖מה ַא֥שּׁוּר ִתְּשֶֽׁבָּךַּ :ו ִיָּ֥שּׂא ְמָשׁ֖לוֹ ַויּ ֹא ַ ֑מר
ם ִמ ַ֣יּד ִכּ ִ֔תּים ְוִע֥נּוּ ַא֖שּׁוּר ְוִענּוּ־ ֵ֑ﬠֶבר ְו ַגם־֖הוּא
֕אוֹי ִ֥מי ִֽיְח ֶ֖יה ִמֻשּׂ֥מוֹ ֵֽאלְ :וִצי ֙
אֵֽבדַ :ו ָ֣יּ ָקם ִבְּלָ֔עם ַו ֵ֖יֶּלךְך ַו ָ֣יָּשׁב ִלְמֹק֑מוֹ ְו ַגם־ָבּ ָ֖לק ָה ַ֥לךְך ְל ַד ְרֽכּוַֹ :ו ֵ֥יֶּשׁב
ֲﬠ ֵ֥די ֹ
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַבִּשִּׁ֑טּים ַו ָ֣יֶּחל ָהָ֔עם ִל ְז ֖נוֹת ֶאל־ְבּ֥נוֹת מוָֹֽאבַ :וִתּ ְק ֶ֣ראן ָ◌ ָלָ֔עם ְל ִזְבֵ֖חי

ֱאֹֽלֵהי ֶ ֑הן ַו ֣יּ ֹאַכל ָהָ֔עם ַו ִֽיְּשַֽׁתֲּח ֖ווּ ֵלאֹֽלֵהיֶֽהןַ :ו ִיָּ֥צֶּמד ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְלַ֣בַעל ְפּ֑עוֹר
ה ָ֜וה ֶאל־ֹמֶ֗שׁה ַ֚קח ֶאת־ָכּל־ ָראֵ֣שׁי ָהָ֔עם
ַו ִֽיַּחר־ַ֥אף ְיה ָ֖וֹה ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ְוהוֹ ַ֥קע אוֹ ָ ֛תם ַֽליה ָ֖וֹה ֶ֣נ ֶגד ַה ָ ֑
שׁב ֲח ֥רוֹן ַאף־ ְיה ָ֖וֹה ִמ ִיְּשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֣יּ ֹאֶמר
שֶּׁמשׁ ְו ָי ֛ ֹ
שְׁפֵ֖טי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִה ְרג֙וּ ִ֣אישׁ ֲא ָנָ֔שׁיו ַה ִנְּצָמ ִ֖דים ְלַ֥בַעל ְפּֽעוֹרְ :וִה ֡ ֵנּה
ֹמֶ֔שׁה ֶאל־ ֽ ֹ
שׁ ִמְבּ ֨ ֵני ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ָ֗בּא ַו ַיּ ְק ֵ֤רב ֶאל־ֶאָחי֙ו ֶאת־ַהִמּ ְד ָי ֔ ִנית ְלֵעי ֵ֣ני ֹמֶ֔שׁה וְּלֵעי ֵ֖ני
ִאי ֩
אֶהל מוֹ ֵֽﬠדַ :ו ַ֗יּ ְרא ִ ֽפּי ְנָח֙ס ֶבּן־
ָכּל־ֲﬠ ַ֣דת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוֵ֣הָמּה ֹבִ֔כים ֶ֖פַּתח ֥ ֹ
ם ִמ֣תּוֹךְך ָֽהֵע ָ֔דה ַו ִיּ ַ֥קּח ֹ֖רַמח ְבּ ָי ֽדוַֹ ֠ :ו ָיּ pב ֹא ַאַ֨חר
ֶאְלָע ָ֔זר ֶֽבּן־ַֽאֲהֹ֖רן ַהֹכּ ֵ ֑הן ַו ָ֨יָּק ֙
ִאישׁ־ ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ֶאל־ַהֻקּ ָ֗בּה ַו ִיּ ְדֹק֙ר ֶאת־ְשׁ ֵני ֶ֔הם ֵ֚את ִ֣אישׁ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוֶאת־
ָֽהִאָ֖שּׁה ֶאל־ֳקָב ָ ֑תהּ ַוֵֽתָּעַצ֙ר ַהַמּ ֵגָּ֔פה ֵמ ַ֖ﬠל ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִֽיְּה ֕יוּ ַהֵמִּ֖תים
ַבַּמּ ֵגּ ָ֑פה ַא ְרָבּ ָ֥ﬠה ְוֶעְשׂ ִ֖רים ָֽאֶלףַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרֽ ִ :פּי ְנָ֨חס ֶבּן־
ֶאְלָע ָ֜זר ֶבּן־ַֽאֲהֹ֣רן ַהֹכּ ֵ֗הן ֵהִ֤שׁיב ֶאת־ֲחָמִת֙י ֵמ ַ֣ﬠל ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְבַּק ְנ֥אוֹ ֶאת־
ִק ְנָאִ֖תי ְבּתוֹ ָ֑כם ְו ֽל ֹא־ִכִ֥לּיִתי ֶאת־ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְבִּק ְנָא ִ ֽתיָ :ל ֵ֖כן ֱאֹ֑מר ִה ְנ ֨ ִני ֹנֵ֥תן
֛לוֹ ֶאת־ְבּ ִריִ֖תי ָשֽׁלוֹםְ :וָ֤ה ְיָתה לּ֙וֹ וְּל ַז ְר֣עוֹ ַֽאֲח ָ֔ריו ְבּ ִ֖רית ְכֻּה ַ֣נּת עוֹ ָ֑לם ַ֗תַּחת
ֲאֶ֤שׁר ִק ֵנּ ֙
ם ִ ֨אישׁ ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ַהֻמֶּ֗כּה ֲאֶ֤שׁר
א ֵֽלאֹל ָ֔היו ַו ְיַכ ֵ֖פּר ַעל־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וֵשׁ ֩
ה ֶאת־ַהִמּ ְד ָי ֔ ִנית ִזְמ ִ֖רי ֶבּן־ָס֑לוּא ְנִ֥שׂיא ֵבית־ָ֖אב ַלִשְּׁמֹע ִֽניְ :וֵ֨שׁם ָֽהִאָ֧שּׁה
ֻהָכּ ֙
ַהֻמּ ָ֛כּה ַהִמּ ְד ָי ִ֖נית ָכּ ְזִ֣בּי ַבת־֑צוּר ֣ר ֹאשׁ ֻא֥מּוֹת ֵבּית־ ָ ֛אב ְבִּמ ְד ָ֖י ן ֽהוּאַ :ו ְי ַדֵ֥בּר
ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרָ :צ ֖רוֹר ֶאת־ַהִמּ ְד ָי ִ֑נים ְוִהִכּיֶ֖תם אוָֹֽתםִ :כּי־ֹֽצ ֲר ִ֥רים
ם ָלֶ֔כם ְבּ ִנְכֵלי ֶ ֛הם ֲאֶשׁר־ ִנְכּ֥לוּ ָל ֶ֖כם ַעל־ ְדַּ֣בר ְפּ֑עוֹר ְוַעל־ ְדַּ֞בר ָכּ ְז ִ֨בּי ַבת־
ֵה ֙
ְנִ֤שׂיא ִמ ְד ָי֙ן ֲאֹח ָ֔תם ַהֻמּ ָ֥כּה ְביוֹם־ַהַמּ ֵגּ ָ֖פה ַעל־ ְדַּ֥בר ְפּֽעוֹרַ :ו ְיִ֖הי ַֽאֲח ֵ֣רי
ה ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ְוֶ֧אל ֶאְלָעָ֛ז ר ֶבּן־ַֽאֲהֹ֥רן ַהֹכֵּ֖הן ֵלאֹֽמרְ :שׂ֞אוּ
ַהַמּ ֵגּ ָ֑פה ַו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
ֶאת־ ֣ר ֹאשׁ ׀ ָכּל־ֲﬠ ַ֣דת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ִמ ֶ֨בּן ֶעְשׂ ִ֥רים ָשׁ ָ֛נה ָוַ֖מְעָלה ְלֵ֣בית ֲאֹב ָ ֑תם
אָ֖תם ְבּ ַֽﬠ ְרֹ֣בת מוֹ ָ ֑אב
ָכּל־ֹיֵ֥צא ָצָ֖בא ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְי ַד ֵ֨בּר ֹמֶ֜שׁה ְוֶאְלָע ָ֧ז ר ַהֹכּ ֵ ֛הן ֹ
ַעל־ ַי ְר ֵ֥דּן ְי ֵר֖חוֹ ֵלאֹֽמרִ :מ ֶ֛בּן ֶעְשׂ ִ֥רים ָשׁ ָ֖נה ָו ָ ֑מְעָלה ַֽכֲּאֶשׁ֩ר ִצ ָ֨וּה ְיה ָ֤וֹה ֶאת־
ה וְּב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַהֹֽיְּצִ֖אים ֵמֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםְ :ראוֵּ֖בן ְבּ֣כוֹר ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְבּ ֵ֣ני ְראוּ ֵ֗בן
ֹמֶשׁ ֙
ֲחנוֹ ךְ ֙ך ִמְשׁ ַ֣פַּחת ַֽהֲחֹנִ֔כי ְלַפ֕לּוּא ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַהַפֻּלּ ִ ֽאיְ :לֶחְצֹ֕רן ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַֽהֶחְצרוֹ ִ֑ני
ְלַכ ְרִ֕מי ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַהַכּ ְר ִ ֽמיֵ֖ :אֶלּה ִמְשְׁפֹּ֣חת ָה ֽראוֵּב ִ֑ני ַו ִֽיְּה ֣יוּ ְפ ֻֽק ֵדי ֶ֗הם ְשֹׁלָ֤שׁה

ם ֶ ֔אֶלף וְּשַׁ֥בע ֵמ֖אוֹת וְּשֹׁל ִ ֽשׁים :וְּב ֵ֥ני ַפ֖לּוּא ֱאִליָֽאב :וְּב ֵ֣ני ֱאִלי ָ ֔אב
ְוַא ְרָבִּעי ֙
ְנמוֵּ֖אל ְו ָדָ֣תן ַֽוֲאִבי ָ֑רם ֽהוּא־ ָד ָ֨תן ַֽוֲאִבי ָ֜רם ְק ִרוֵ֣אי ]ְק ִריֵ֣אי[ ָהֵע ָ֗דה ֲאֶ֨שׁר ִה֜צּוּ
ַעל־ֹמֶ֤שׁה ְוַעל־ַֽאֲהֹר֙ן ַֽבֲּﬠ ַדת־ֹ֔ק ַרח ְבַּהֹצָּ֖תם ַעל־ ְיה ָֽוֹהַ :וִתְּפ ַ֨תּח ָה ָ ֜א ֶרץ ֶאת־
ִ֗פּיָה ַוִתְּב ַ֥לע ֹ
א ָ ֛תם ְוֶאת־ֹ֖ק ַרח ְבּ֣מוֹת ָֽהֵע ָ֑דה ַֽבֲּאֹ֣כל ָה ֵ ֗אשׁ ֵ֣את ֲחִמִ֤שּׁים
ם
ם ִ ֔אישׁ ַו ִֽיְּה ֖יוּ ְל ֵֽנס :וְּב ֵני־ֹ֖ק ַרח ל ֹא־ֵֽמתוְּ :בּ ֵ֣ני ִשְׁמעוֹ ֘ן ְלִמְשְׁפֹּחָת ֒
וָּמא ַ֨ת ִי ֙
ת ַה ְנּ֣מוֵּאִ֔לי ְל ָיִ֕מין ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַה ָֽיִּמי ִ֑ני ְל ָיִ֕כין ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַה ָֽיִּכי ִֽני:
ִל ְנמוּ ֵ ֗אל ִמְשַׁ֨פַּח ֙
ְל ֶ֕ז ַרח ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַה ַזּ ְרִ֑חי ְלָשׁ֕אוּל ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַהָֽשּׁאוּ ִ ֽליֵ֖ :אֶלּה ִמְשְׁפֹּ֣חת ַהִשְּׁמֹע ִ֑ני
ת ַהְצּפוִֹ֔ני
ם ִלְצ֗פוֹן ִמְשַׁ֨פַּח ֙
ְשׁ ַ֧נ ִים ְוֶעְשׂ ִ֛רים ֶ֖אֶלף וָּמאָֽת ִיםְ :בּ ֵ֣ני ָג֘ד ְלִמְשְׁפֹּחָת ֒
ְלַח ִ֕גּי ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַֽהַח ִ֑גּי ְלשׁוּ ֕ ִני ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַהשּׁוּ ִֽניְ :לָא ְז ֕ ִני ִמְשׁ ַ֖פַּחת ָֽהָא ְז ִ֑ני ְלֵע ִ֕רי
ִמְשׁ ַ֖פַּחת ָֽהֵע ִֽריַֽ :לֲא֕רוֹד ִמְשׁ ַ֖פַּחת ָֽהֲארוֹ ִ֑די ְל ַ ֨א ְרֵאִ֔לי ִמְשׁ ַ֖פַּחת ָֽהַא ְרֵא ִ ֽלי:
ֵ ֛אֶלּה ִמְשְׁפֹּ֥חת ְבּ ֵני־ ָ֖גד ִלְפ ֻֽק ֵדי ֶ ֑הם ַא ְרָבִּ֥ﬠים ֶ֖אֶלף ַֽוֲחֵ֥משׁ ֵמֽאוֹתְ :בּ ֵ֥ני ְיהוּ ָ֖דה
ם ְלֵשָׁ֗לה
ֵ֣ﬠר ְואוֹ ָ֑נ ן ַו ָ֥יָּמת ֵ֛ﬠר ְואוֹ ָ֖נ ן ְבֶּ֥א ֶרץ ְכּ ָֽנַעןַ :ו ִֽיְּה ֣יוּ ְב ֵֽני־ ְיהוּ ָד֘ה ְלִמְשְׁפֹּחָת ֒
ת ַהֵ֣שָּׁלִ֔ני ְלֶ֕פ ֶרץ ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַהַפּ ְרִ֑צי ְל ֶ֕ז ַרח ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַה ַזּ ְר ִ ֽחיַ :ו ִֽיְּה ֣יוּ ְבֵני־
ִמְשַׁ֨פַּח ֙
ֶ֔פ ֶרץ ְלֶחְצֹ֕רן ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַֽהֶחְצֹר ִ֑ני ְלָח֕מוּל ִמְשׁ ַ֖פַּחת ֶהָֽחמוּ ִ ֽלי֛ ֵ :אֶלּה ִמְשְׁפֹּ֥חת
ְיהוּ ָ֖דה ִלְפ ֻֽק ֵדי ֶ ֑הם ִשָׁ֧שּׁה ְוִשְׁבִ֛ﬠים ֶ֖אֶלף ַֽוֲחֵ֥משׁ ֵמֽאוֹתְ :בּ ֵ֤ני ִיָשּׂשָׂכ֙ר
ְלִמְשְׁפֹּח ָ֔תם תּוָֹ֕לע ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַהֽתּוָֹלִ֑ﬠי ְלֻפ ָ֕וּה ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַהפּוּ ִֽניְ :ל ָי֕שׁוּב ִמְשׁ ַ֖פַּחת
ַה ָֽיֻּשִׁ֑בי ְלִשְׁמֹ֕רן ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַהִשְּׁמֹר ִֽני֛ ֵ :אֶלּה ִמְשְׁפֹּ֥חת ִיָשּׂשׂ ָ֖כר ִלְפ ֻֽק ֵדי ֶ ֑הם
ת
ם ְלֶ֗ס ֶרד ִמְשַׁ֨פַּח ֙
ַא ְרָבּ ָ֧ﬠה ְוִשִׁ֛שּׁים ֶ֖אֶלף וְּשֹׁ֥לשׁ ֵמֽאוֹתְ :בּ ֵ֣ני ְזבוֻּל ֘ן ְלִמְשְׁפֹּחָת ֒
ַהַסּ ְר ִ֔דּי ְלֵא֕לוֹן ִמְשׁ ַ֖פַּחת ָהֵֽאֹל ִ֑ני ְל ַ֨יְחְל ֵ ֔אל ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַה ַיְּחְלֵא ִ ֽלי֛ ֵ :אֶלּה ִמְשְׁפֹּ֥חת
ַה ְזּֽבוֹּל ִ֖ני ִלְפ ֻֽק ֵדי ֶ ֑הם ִשִׁ֥שּׁים ֶ֖אֶלף ַֽוֲחֵ֥משׁ ֵמֽאוֹתְ :בּ ֵ֥ני יוֵֹ֖סף ְלִמְשְׁפֹּח ָ ֑תם ְמ ַנֶ֖שּׁה
ְוֶאְפ ָֽר ִיםְ :בּ ֵ֣ני ְמ ַנֶ֗שּׁה ְלָמִכי֙ר ִמְשׁ ַ֣פַּחת ַהָֽמִּכי ִ֔רי וָּמִ֖כיר הוִֹ֣ליד ֶאת־ ִגְּל ָ֑ﬠד
ְל ִגְלָ֕עד ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַה ִגְּלָע ִֽדיֵ֚ :אֶלּה ְבּ ֵ֣ני ִגְלָ֔עד ִאיֶ֕ע ֶזר ִמְשׁ ַ֖פַּחת ָה ִ ֽאיֶע ְז ִ֑רי ְלֵ֕חֶלק
ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַֽהֶחְל ִֽקיְ :ו ַ ֨אְשׂ ִרי ֵ ֔אל ִמְשׁ ַ֖פַּחת ָֽהַאְשׂ ִֽרֵא ִ֑לי ְוֶ֕שֶׁכם ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַהִשְּׁכ ִ ֽמי:
וְּשִׁמי ָ֕דע ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַהְשּׁ ִ ֽמי ָדִ֑ﬠי ְוֵ֕חֶפר ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַֽהֶחְפ ִֽרי :וְּצָלְפָ֣חד ֶבּן־ֵ֗חֶפר ל ֹא־
ם ְבּ ֣נוֹת ְצָלְפָ֔חד ַמְח ָ֣לה ְוֹנָ֔עה ָח ְג ָ֥לה ִמְל ָ֖כּה
ָ֥היוּ ֛לוֹ ָבּ ִ֖נים ִ֣כּי ִאם־ָבּ ֑נוֹת ְוֵשׁ ֙
שּׁה וְּפ ֻ֣ק ֵדי ֶ֔הם ְשׁ ַ֧נ ִים ַֽוֲחִמִ֛שּׁים ֶ֖אֶלף וְּשַׁ֥בע
ְוִת ְרָֽצהֵ֖ :אֶלּה ִמְשְׁפֹּ֣חת ְמ ַנ ֶ ֑

ת ַהֻ֣שַּׁתְלִ֔חי ְל ֶ֕בֶכר
ם ְלשׁוּ ֶ֗תַלח ִמְשַׁ֨פַּח ֙
ֵמֽאוֹתֵ֣ :אֶלּה ְב ֵֽני־ֶאְפ ַ֘ר ִי֘ם ְלִמְשְׁפֹּחָת ֒
ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַהַבְּכ ִ֑רי ְל ַ֕תַחן ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַֽהַֽתֲּח ִֽניְ :וֵ֖אֶלּה ְבּ ֵ֣ני שׁוּ ָ ֑תַלח ְלֵע ָ֕רן ִמְשׁ ַ֖פַּחת
ם ִלְפ ֻ֣ק ֵדי ֶ֔הם ְשׁ ַ֧נ ִים וְּשֹׁלִ֛שׁים ֶ֖אֶלף ַֽוֲחֵ֣משׁ
ָה ֵֽﬠ ָר ִֽניֵ֣ :אֶלּה ִמְשְׁפֹּ֤חת ְבּ ֵֽני־ֶאְפ ַ֨ר ִי ֙
ת
ם ְל ֶ֗בַלע ִמְשַׁ֨פַּח ֙
ֵמ֑אוֹת ֵ֥אֶלּה ְב ֵֽני־יוֵֹ֖סף ְלִמְשְׁפֹּחָֽתםְ :בּ ֵ֣ני ִבְנ ָיִמ ֘ן ְלִמְשְׁפֹּחָת ֒
ַהַבְּלִ֔עי ְלַאְשׁ ֵ֕בּל ִמְשׁ ַ֖פַּחת ָֽהַאְשֵׁבּ ִ֑לי ַֽלֲאִחי ָ֕רם ִמְשׁ ַ֖פַּחת ָֽהֲא ִ ֽחי ָר ִ ֽמיִ :לְשׁפוָּ֕פם
ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַהֽשּׁוָּפִ֑מי ְלחוָּ֕פם ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַהֽחוָּפ ִ ֽמיַ :ו ִֽיְּה ֥יוּ ְבֵני־ֶ֖בַלע ַ֣א ְר ְדּ ְו ַֽנֲﬠ ָ ֑מן
ִמְשַׁ֨פַּח ֙
ת ָֽהַא ְר ִ֔דּי ְל ַ֣נֲﬠָ֔מן ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַֽה ַֽנֲּﬠ ִ ֽמיֵ֥ :אֶלּה ְב ֵֽני־ִב ְנ ָיִ֖מן ְלִמְשְׁפֹּח ָ ֑תם
וְּפ ֻ֣ק ֵדי ֶ֔הם ֲחִמָ֧שּׁה ְוַא ְרָבִּ֛ﬠים ֶ֖אֶלף ְוֵ֥שׁשׁ ֵמֽאוֹתֵ֤ :אֶלּה ְב ֵני־ ָד֙ן ְלִמְשְׁפֹּח ָ֔תם
ְלשׁוָּ֕חם ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַהֽשּׁוָּחִ֑מי ֵ ֛אֶלּה ִמְשְׁפֹּ֥חת ָ֖דּן ְלִמְשְׁפֹּחָֽתםָ :כּל־ִמְשְׁפֹּ֥חת
ַהֽשּׁוָּחִ֖מי ִלְפ ֻֽק ֵדי ֶ ֑הם ַא ְרָבּ ָ֧ﬠה ְוִשִׁ֛שּׁים ֶ֖אֶלף ְוַא ְרַ֥בּע ֵמֽאוֹתְ :בּ ֵ֣ני ָאֵשׁ֘ר
ת ַה ִיְּמ ֔ ָנה ְל ִיְשׁ ִ֕וי ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַה ִיְּשׁ ִ֑וי ִלְב ִריָ֕עה
ם ְל ִיְמ ֗ ָנה ִמְשַׁ֨פַּח ֙
ְלִמְשְׁפֹּחָת ֒
ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַהְבּ ִרי ִ ֽﬠיִ :לְב ֵ֣ני ְב ִריָ֔עה ְלֵ֕חֶבר ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַֽהֶחְב ִ֑רי ְלַ֨מְלִכּי ֵ ֔אל ִמְשׁ ַ֖פַּחת
ַהַמְּל ִ ֽכּיֵא ִ ֽליְ :וֵ֥שׁם ַבּת־ָאֵ֖שׁר ָֽשׂ ַרח֛ ֵ :אֶלּה ִמְשְׁפֹּ֥חת ְבּ ֵֽני־ָאֵ֖שׁר ִלְפ ֻֽק ֵדי ֶ ֑הם
ְשׁלָ֧שׁה ַֽוֲחִמִ֛שּׁים ֶ֖אֶלף ְוַא ְרַ֥בּע ֵמֽאוֹתְ :בּ ֵ֤ני ַנְפָתִּל֙י ְלִמְשְׁפֹּח ָ֔תם ְל ַ֨יְחְצ ֵ ֔אל
ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַה ַיְּחְצֵא ִ֑לי ְלגוִּ֕ני ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַהגּוּ ִֽניְ :ל ֵ֕יֶצר ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַה ִיְּצ ִ֑רי ְלִשֵׁ֕לּם
ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַהִשֵּׁלּ ִ ֽמי֛ ֵ :אֶלּה ִמְשְׁפֹּ֥חת ַנְפָתִּ֖לי ְלִמְשְׁפֹּח ָ ֑תם וְּפ ֻ֣ק ֵדי ֶ֔הם ֲחִמָ֧שּׁה
ְוַא ְרָבִּ֛ﬠים ֶ֖אֶלף ְוַא ְרַ֥בּע ֵמֽאוֹת֗ ֵ :אֶלּה ְפּקוּ ֵד֙י ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֵשׁשׁ־ֵמ֥אוֹת ֶ֖אֶלף
ָו ָ ֑אֶלף ְשַׁ֥בע ֵמ֖אוֹת וְּשֹׁל ִ ֽשׁיםַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרָ :ל ֵ ֗אֶלּה ֵֽתָּח ֵ֥לק
ה ַֽנֲחָל֔תוֹ ְוַלְמַ֕עט ַתְּמִ֖ﬠיט ַֽנֲחָל֑תוֹ
ָה ָ ֛א ֶרץ ְבּ ַֽנֲח ָ֖לה ְבִּמְס ַ֥פּר ֵשֽׁמוֹתָ :ל ַ֗רב ַתּ ְרֶבּ ֙
ִ֚אישׁ ְלִ֣פי ְפֻק ָ֔דיו ֻיַ֖תּן ַֽנֲחָלֽתוַֹ :אךְך־ְבּגוֹ ָ֕רל ֵֽיָח ֵ֖לק ֶאת־ָה ָ ֑א ֶרץ ִלְשׁ֥מוֹת ַמטּוֹת־
ֲאֹבָ֖תם ִי ְנָֽחלוַּ :על־ִפּ֙י ַהגּוֹ ָ֔רל ֵֽתָּח ֵ֖לק ַֽנֲחָל֑תוֹ ֵ֥בּין ַ֖רב ִלְמ ָֽﬠטְ :ו ֵ ֨אֶלּה ְפקוּ ֵ֣די
ת ַה ֵ֣גּ ְרֻשׁ ֔ ִנּי ִלְק ָ֕הת ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַהְקָּהִ֑תי
ם ְל ֵֽג ְר֗שׁוֹן ִמְשַׁ֨פַּח ֙
ַהֵלּ ִו ֘י ְלִמְשְׁפֹּחָת ֒
ִלְמ ָר ִ֕רי ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַהְמּ ָר ִֽריֵ֣ :אֶלּה ׀ ִמְשְׁפֹּ֣חת ֵל ִ֗וי ִמְשַׁ֨פַּחת ַהִלְּב ֜ ִני ִמְשׁ ַ֤פַּחת
ַֽהֶחְבֹר ִנ֙י ִמְשׁ ַ֤פַּחת ַהַמְּחִל֙י ִמְשׁ ַ֣פַּחת ַהמּוִּ֔שׁי ִמְשׁ ַ֖פַּחת ַהָקּ ְרִ֑חי וְּקָ֖הת הוִֹ֥לד
א ָ ֛תהּ ְלֵל ִ֖וי
ֶאת־ַעְמ ָֽרםְ :וֵ֣שׁם ׀ ֵ֣אֶשׁת ַעְמ ָ֗רם יוֶֹ֨כֶב֙ד ַבּת־ֵל ִ֔וי ֲאֶ֨שׁר ָֽיְל ָ֥דה ֹ
ְבִּמְצ ָ֑ר ִים ַוֵ֣תֶּלד ְלַעְמ ָ֗רם ֶֽאת־ַֽאֲהֹר֙ן ְוֶאת־ֹמֶ֔שׁה ְוֵ֖את ִמ ְר ָ֥ים ֲאֹחָֽתםַ :ו ִיּ ָוּ ֵ֣לד

ְלַֽאֲהֹ֔רן ֶאת־ ָנ ָ֖דב ְוֶאת־ֲאִבי֑הוּא ֶאת־ֶאְלָע ָ֖ז ר ְוֶאת־ ִ ֽאיָתָֽמרַ :ו ָ֥יָּמת ָנ ָ֖דב
ם
ַֽוֲאִבי֑הוּא ְבַּהְק ִריָ֥בם ֵאשׁ־ ָז ָ֖רה ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהַ :ו ִֽיְּה ֣יוּ ְפ ֻֽק ֵדי ֶ֗הם ְשֹׁלָ֤שׁה ְוֶעְשׂ ִרי ֙
ֶ ֔אֶלף ָכּל־ ָז ָ֖כר ִמֶבּן־ֹ֣ח ֶדשׁ ָו ָ ֑מְעָלה ִ֣כּי ׀ ֣ל ֹא ָהְת ָֽפְּק֗דוּ ְבּתוֹ ךְ ֙ך ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ֠כּי
ם ַֽנֲחָ֔לה ְבּ֖תוֹךְך ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלֵ֚ :אֶלּה ְפּקוּ ֵ֣די ֹמֶ֔שׁה ְוֶאְלָע ָ֖ז ר ַהֹכּ ֵ ֑הן
ֽל ֹא־ ִנ ַ ֤תּן ָלֶה ֙
ה ל ֹא־
ֲאֶ֨שׁר ָֽפְּק֜דוּ ֶאת־ְבּ ֵ֤ני ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְבּ ַֽﬠ ְרֹ֣בת מוֹ ָ ֔אב ַ֖ﬠל ַי ְר ֵ֥דּן ְי ֵרֽחוֹ :וְּב ֵ ֨אֶלּ ֙
ָ֣ה ָיה ִ ֔אישׁ ִמְפּקוּ ֵ֣די ֹמֶ֔שׁה ְוַֽאֲהֹ֖רן ַהֹכּ ֵ ֑הן ֲאֶ֥שׁר ָֽפְּק ֛דוּ ֶאת־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְבִּמ ְדַ֥בּר
ם ִ ֔אישׁ ִ֚כּי
ה ָל ֶ֔הם ֥מוֹת ָיֻ֖מתוּ ַבִּמּ ְד ָ֑בּר ְו ֽל ֹא־נוַֹ֤תר ֵמֶה ֙
ִסי ָֽניֽ ִ :כּי־ָאַ֤מר ְיה ָוֹ ֙
ִאם־ָכּ ֵ֣לב ֶבּן־ ְיֻפ ֔ ֶנּה ִֽויהוֹֻ֖שׁ ַע ִבּן־ ֽנוּןַ :וִתְּק ַ֜רְב ָנה ְבּ ֣נוֹת ְצָלְפָ֗חד ֶבּן־ ֵ֤חֶפר ֶבּן־
ה ְשׁ֣מוֹת ְבֹּנ ָ֔תיו
ִגְּלָע֙ד ֶבּן־ָמִ֣כיר ֶבּן־ְמ ַנֶ֔שּׁה ְלִמְשְׁפֹּ֖חת ְמ ַנֶ֣שּׁה ֶבן־יוֹ ֵ֑סף ְו ֵ ֨אֶלּ ֙
ַמְח ָ֣לה ֹנָ֔עה ְוָח ְג ָ֥לה וִּמְל ָ֖כּה ְוִת ְרָֽצהַֽ :וַֽתֲּﬠֹ֜מ ְדָנה ִלְפ ֵ֣ני ֹמֶ֗שׁה ְוִלְפֵנ֙י ֶאְלָע ָ֣ז ר
אֶהל־מוֹ ֵ֖ﬠד ֵלאֹֽמרָ :א ִ֘בינ ֘וּ ֵ֣מת
ַהֹכּ ֵ֔הן ְוִלְפ ֵ֥ני ַה ְנִּשׂיִ֖אם ְוָכל־ָֽהֵע ָ֑דה ֶ֥פַּתח ֽ ֹ
ַבִּמּ ְדָבּ֒ר ְו֨הוּא ֽל ֹא־ָה ָ֜יה ְבּ֣תוֹךְך ָֽהֵע ָ֗דה ַה ֽנּוָֹע ִ֛דים ַעל־ ְיה ָ֖וֹה ַֽבֲּﬠ ַדת־ֹ֑ק ַרח ִ ֽכּי־
ְבֶחְט֣אוֹ ֵ֔מת וָּב ִ֖נים ל ֹא־ָ֥היוּ ֽלוָֹ֣ :לָמּה ִי ָגּ ַ֤רע ֵשׁם־ָא ִ֨בינ֙וּ ִמ֣תּוֹךְך ִמְשַׁפְּח֔תּוֹ ִ֛כּי
שׁה ֶאת־ִמְשָׁפָּ֖טן
ֵ֥אין ֖לוֹ ֵ֑בּן ְתּ ָנה־ ָ֣לּנוּ ֲאֻח ָ֔זּה ְבּ֖תוֹךְך ֲאֵ֥חי ָא ִ ֽבינוַּ :ו ַיּ ְק ֵ֥רב ֹמ ֶ ֛
תן
ת ָנ ֨ ֹ
ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרֵ֗ :כּן ְבּ ֣נוֹת ְצָלְפָח֘ד ֹֽדְּבֹר ֒
ם ֲאֻח ַ֣זּת ַֽנֲחָ֔לה ְבּ֖תוֹךְך ֲאֵ֣חי ֲאִבי ֶ ֑הם ְוַֽהֲﬠַב ְר ָ ֛תּ ֶאת־ ַֽנֲח ַ֥לת ֲאִביֶ֖הן
ִתּ ֵ ֤תּן ָלֶה ֙
ָלֶֽהןְ :וֶאל־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְתּ ַדֵ֣בּר ֵלאֹ֑מר ִ֣אישׁ ִ ֽכּי־ ָי֗מוּת וֵּב֙ן ֵ֣אין ֔לוֹ ְוַֽהֲﬠַב ְרֶ֥תּם
ֶאת־ ַֽנֲחָל֖תוֹ ְלִבֽתּוְֹ :וִאם־ֵ֥אין ֖לוֹ ַ֑בּת וּ ְנַתֶ֥תּם ֶאת־ ַֽנֲחָל֖תוֹ ְלֶאָֽחיוְ :וִאם־ֵ֥אין
֖לוֹ ַאִ֑חים וּ ְנַתֶ֥תּם ֶאת־ ַֽנֲחָל֖תוֹ ַֽלֲאֵ֥חי ָא ִ ֽביוְ :וִאם־ֵ֣אין ַאִחי֘ם ְלָאִבי֒ו וּ ְנַתֶ֣תּם
א ָ ֑תהּ ְו ָ֨ה ְי ָ֜תה ִלְב ֵ֤ני
ֶאת־ ַֽנֲחָל֗תוֹ ִלְשֵׁא֞רוֹ ַהָקֹּ֥רב ֵא ָ֛ליו ִמִמְּשַׁפְּח֖תּוֹ ְו ָי ַ֣רשׁ ֹ
ה ֶאל־
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ֹמֶֽשׁהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְלֻח ַ֣קּת ִמְשָׁ֔פּט ַֽכֲּא ֶ ֛
ה ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ָנַ֖תִתּי ִלְב ֵ֥ני
ֹמֶ֔שׁה ֲﬠ ֵ֛לה ֶאל־ַ֥הר ָֽהֲﬠָב ִ֖רים ַה ֶ֑זּה וּ ְרֵא ֙
א ָ֔תהּ ְו ֶֽנֱאַסְפָ֥תּ ֶאל־ַעֶ֖מּיךָך ַגּם־ ָ ֑אָתּה ַֽכֲּאֶ֥שׁר ֶֽנֱאַ֖סף ַֽאֲהֹ֥רן
ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :ו ָרִ֣איָתה ֹ
ת ָֽהֵע ָ֔דה ְלַהְק ִדּיֵ֥שׁ ִני ַבַ֖מּ ִים
ָא ִ ֽחיךָךַֽ :כֲּאֶשׁ֩ר ְמ ִרי ֶ֨תם ִ֜פּי ְבִּמ ְדַבּר־ִ֗צן ִבְּמ ִריַב ֙
ְל ֵֽﬠי ֵני ֶ ֑הם ֵ ֛הם ֵֽמי־ְמ ִריַ֥בת ָק ֵ֖דשׁ ִמ ְדַבּר־ ִ ֽצןַ :ו ְי ַדֵ֣בּר ֹמֶ֔שׁה ֶאל־ ְיה ָ֖וֹה ֵלאֹֽמר:
שׂר ִ֖אישׁ ַעל־ָֽהֵע ָֽדהֲ :אֶשׁר־ ֵיֵ֣צא ִלְפ ֵני ֶ֗הם
ה ָ֔וה ֱאֹלֵ֥הי ָֽהרוֹּ֖חת ְלָכל־ָבּ ָ ֑
ִיְפֹ֣קד ְי ֹ

ַֽוֲאֶ֤שׁר ָיב ֹ ֙
ה ָ֔וה
ה ֲﬠ ַ֣דת ְי ֹ
א ִלְפ ֵני ֶ֔הם ַֽוֲאֶ֥שׁר י ֽוִֹציֵ֖אם ַֽוֲאֶ֣שׁר ְיִבי ֵ ֑אם ְו ֤ל ֹא ִ ֽתְה ֶי ֙
ה ָ֜וה ֶאל־ֹמֶ֗שׁה ַקח־ְל ךָ ֙ך ֶאת־ ְיהוֹֻ֣שׁ ַע
ַכּ ֕צּ ֹאן ֲאֶ֥שׁר ֵאין־ָלֶ֖הם ֹר ֶֽﬠהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
א֗תוֹ ִלְפ ֵנ֙י
ִבּן־ ֔נוּן ִ֖אישׁ ֲאֶשׁר־ ֣רוּ ַח ֑בּוֹ ְוָֽסַמְכָ֥תּ ֶאת־ ָֽי ְד֖ךָך ָע ָֽליוְ :וַֽהֲﬠַמ ְדָ֣תּ ֹ
א֖תוֹ ְל ֵֽﬠי ֵניֶֽהםְ :ו ָֽנַתָ֥תּה ֵמֽהוֹ ְד֖ךָך
ֶאְלָע ָ֣ז ר ַהֹכּ ֵ֔הן ְוִלְפ ֵ֖ני ָכּל־ָֽהֵע ָ֑דה ְוִצ ִוּיָ֥תה ֹ
ָע ָ֑ליו ְלַ֣מַען ִיְשְׁמ֔עוּ ָכּל־ֲﬠ ַ֖דת ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וִלְפ ֨ ֵני ֶאְלָע ָ֤ז ר ַהֹכֵּה֙ן ַֽיֲﬠֹ֔מד ְוָ֥שַׁאל
֛לוֹ ְבִּמְשׁ ַ֥פּט ָֽהאוּ ִ֖רים ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ַעל־ִ֨פּיו ֵֽיְצ֜אוּ ְוַעל־ִ֣פּיו ָיֹ֗באוּ ֛הוּא ְוָכל־ְבּ ֵֽני־
א֑תוֹ ַו ִיּ ַ֣קּח ֶאת־
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֹ
ִיְשׂ ָרֵ֥אל ִא֖תּוֹ ְוָכל־ָֽהֵע ָֽדהַ :ו ַ֣יַּעשׂ ֹמֶ֔שׁה ַֽכֲּא ֶ ֛
ְיהוֹֻ֗שׁ ַע ַו ַֽיֲּﬠִמ ֵ֨דה֙וּ ִלְפ ֵנ֙י ֶאְלָע ָ֣ז ר ַהֹכּ ֵ֔הן ְוִלְפ ֵ֖ני ָכּל־ָֽהֵע ָֽדהַ :ו ִיְּסֹ֧מךְך ֶאת־ ָי ָ֛דיו
שׁר ִדֶּ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ְבּ ַיד־ֹמֶֽשׁהַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־מֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמר:
ָע ָ֖ליו ַו ְיַצֵ֑וּהוּ ַֽכֲּא ֶ ֛
ַ֚צו ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוָֽאַמ ְרָ֖תּ ֲאֵל ֶ ֑הם ֶאת־ָק ְרָבּ ֨ ִני ַלְחִ֜מי ְלִאַ֗שּׁי ֚ ֵרי ַח ִֽניֹחִ֔חי
ִתְּשְׁמ֕רוּ ְלַה ְק ִ֥ריב ִ֖לי ְבּֽמוֲֹﬠ ֽדוְֹ :וָֽאַמ ְרָ֣תּ ָל ֶ֔הם ֚ ֶזה ָֽהִאֶ֔שּׁה ֲאֶ֥שׁר ַתּ ְק ִ֖ריבוּ
ַֽליה ָוֹ֑ה ְכָּבִ֨שׂים ְבּ ֵֽני־ָשׁ ָ֧נה ְתִמיִ֛מם ְשׁ ַ֥נ ִים ַל ֖יּוֹם ֹע ָ֥לה ָת ִ ֽמידֶ :את־ַה ֶ֥כֶּבשׂ
ת ַה ֶ֣כֶּבשׂ ַהֵשּׁ ֔ ִני ַֽתֲּﬠֶ֖שׂה ֵ֥בּין ָֽהַע ְרָֽבּ ִיםַֽ :וֲﬠִשׂי ִ֧רית
ֶאָ֖חד ַֽתֲּﬠֶ֣שׂה ַבֹ֑בֶּקר ְוֵא ֙
ָֽהֵאי ָ֛פה ֹ֖סֶלת ְלִמ ְנ ָ֑חה ְבּלוּ ָ֛לה ְבֶּ֥שֶׁמן ָכִּ֖תית ְרִביִ֥ﬠת ַה ִ ֽהיןֹ :ע ַ֖לת ָתִּ֑מיד
ה ְבַּ֣הר ִסי ֔ ַני ְל ֵ֣רי ַח ִניֹ֔ח ַח ִאֶ֖שּׁה ַֽליה ָֽוֹהְ :ו ִנְסכּ֙וֹ ְרִביִ֥ﬠת ַה ִ֔הין ַל ֶ֖כֶּבשׂ
ָֽהֲﬠֻשׂ ָי ֙
ת ַה ֶ֣כֶּבשׂ ַהֵשּׁ ֔ ִני ַֽתֲּﬠֶ֖שׂה ֵ֣בּין
ָֽהֶא ָ֑חד ַבֹּ֗קּ ֶדשׁ ַה ֵ֛סּךְך ֶ֥נֶסךְך ֵשׁ ָ֖כר ַֽליה ָֽוֹהְ :וֵא ֙
ם
שּׁה ֵ֥רי ַח ִניֹ֖ח ַח ַֽליה ָֽוֹה :וְּביוֹ ֙
ָֽהַע ְר ָ֑בּ ִים ְכִּמ ְנַ֨חת ַהֹ֤בֶּקר וְּכ ִנְסכּ֙וֹ ַֽתֲּﬠֶ֔שׂה ִא ֵ ֛
ַהַשּׁ ָ֔בּת ְשׁ ֵֽני־ְכָבִ֥שׂים ְבּ ֵֽני־ָשׁ ָ֖נה ְתִּמיִ֑מם וְּשׁ ֵ֣ני ֶעְשֹׂר ֗ ִנים ֹ֧סֶלת ִמ ְנ ָ֛חה ְבּלוּ ָ֥לה
ַבֶ֖שֶּׁמן ְו ִנְסֽכּוֹֹ :ע ַ֥לת ַשַׁ֖בּת ְבַּשַׁבּ֑תּוֹ ַעל־ֹע ַ֥לת ַהָתִּ֖מיד ְו ִנְס ָֽכּהּ :וְּב ָראֵשׁ֙י
ם ְוַ֣א ִיל ֶאָ֔חד ְכָּבִ֧שׂים
ָח ְדֵשׁיֶ֔כם ַתּ ְק ִ֥ריבוּ ֹע ָ֖לה ַֽליה ָוֹ֑ה ָפּ ִ֨רים ְבּ ֵֽני־ָב ָ֤קר ְשׁ ֨ ַנ ִי ֙
ה ְבּלוּ ָ֣לה ַבֶ֔שֶּׁמן
ְבּ ֵֽני־ָשׁ ָ֛נה ִשְׁב ָ֖ﬠה ְתִּמי ִ ֽמם :וְּשֹׁלָ֣שׁה ֶעְשֹׂר ֗ ִנים ֹ֤סֶלת ִמ ְנָח ֙
ה ְבּלוּ ָ֣לה ַבֶ֔שֶּׁמן ָלַ֖א ִיל ָֽהֶאָֽחדְ :וִעָשֹּׂ֣רן
ַל ָ֖פּר ָֽהֶא ָ֑חד וְּשׁ ֵ֣ני ֶעְשֹׂר ֗ ִנים ֹ֤סֶלת ִמְנָח ֙
ה ֵ֣רי ַח ִניֹ֔ח ַח ִאֶ֖שּׁה
ה ְבּלוּ ָ֣לה ַבֶ֔שֶּׁמן ַל ֶ֖כֶּבשׂ ָֽהֶא ָ֑חד ֹעָל ֙
ִעָשּׂ֗רוֹן ֹ֤סֶלת ִמ ְנָח ֙
ַֽליה ָֽוֹהְ :ו ִנְסֵכּי ֶ֗הם ֲחִ֣צי ַהִהי֩ן ִיְה ֶ֨יה ַלָ֜פּר וְּשִׁליִ֧שׁת ַהִ֣הין ָל ַ ֗א ִיל וּ ְרִביִ֥ﬠת ַהִ֛הין
שׁ ְבָּח ְד֔שׁוֹ ְלָח ְדֵ֖שׁי ַהָשּׁ ָֽנה :וְּשִׂ֨עיר ִע ִ֥זּים ֶא ָ֛חד
ַל ֶ֖כֶּבשׂ ָ֑י ִין ֣ז ֹאת ֹע ַ֥לת ֹ֨ח ֶד ֙
ְלַחָ֖טּאת ַֽליה ָוֹ֑ה ַעל־ֹע ַ֧לת ַהָתִּ֛מיד ֵֽיָעֶ֖שׂה ְו ִנְסֽכּוֹ :וַּבֹ֣ח ֶדשׁ ָֽה ִרא֗שׁוֹן ְבַּא ְרָבּ ָ֥ﬠה

שׂר ֖יוֹם ַלֹ֑ח ֶדשׁ ֶ֖פַּסח ַֽליה ָֽוֹה :וַּֽבֲחִמָ֨שּׁה ָעָ֥שׂר ֛יוֹם ַלֹ֥ח ֶדשׁ ַה ֶ֖זּה ָ֑חג ִשְׁב ַ֣ﬠת
ָע ָ ֛
ָיִ֔מים ַמ֖צּוֹת ֵֽיָא ֵֽכלַ :בּ ֥יּוֹם ָֽה ִרא֖שׁוֹן ִמְק ָרא־ֹ֑ק ֶדשׁ ָכּל־ְמ ֶ֥לאֶכת ֲﬠֹב ָ֖דה ֥ל ֹא
ה ָ֔וה ָפּ ִ֧רים ְבּ ֵֽני־ָב ָ֛קר ְשׁ ַ֖נ ִים ְוַ֣א ִיל ֶא ָ֑חד
ה ַֽלי ֹ
ַֽתֲﬠֽשׂוְּ :וִהְק ַרְב ֶ֨תּם ִאֶ֤שּׁה ֹעָל ֙
שֶּׁמן
ם ְבּ ֵ֣ני ָשׁ ֔ ָנה ְתִּמיִ֖מם ִיְה ֥יוּ ָל ֶֽכם :וִּ֨מְנָח ָ֔תם ֹ֖סֶלת ְבּלוּ ָ֣לה ַב ָ ֑
ְוִשְׁב ָ֤ﬠה ְכָבִשׂי ֙
ְשֹׁלָ֨שׁה ֶעְשֹׂר ֜ ִנים ַלָ֗פּר וְּשׁ ֵ֧ני ֶעְשֹׂר ִ֛נים ָלַ֖א ִיל ַֽתֲּﬠֽשׂוִּ :עָשּׂ ֤רוֹן ִעָשּׂרוֹ֙ן ַֽתֲּﬠֶ֔שׂה
ַל ֶ֖כֶּבשׂ ָֽהֶא ָ֑חד ְלִשְׁב ַ֖ﬠת ַהְכָּב ִ ֽשׂים :וְּשִׂ֥ﬠיר ַחָ֖טּאת ֶא ָ֑חד ְלַכ ֵ֖פּר ֲﬠֵלי ֶֽכםִ :מְלַּב֙ד
ם
ֹע ַ֣לת ַהֹ֔בֶּקר ֲאֶ֖שׁר ְלֹע ַ֣לת ַהָתִּ֑מיד ַֽתֲּﬠ֖שׂוּ ֶאת־ֵֽאֶלּהָ :כּ ֵ ֜אֶלּה ַֽתֲּﬠ֤שׂוּ ַליּוֹ ֙
ִשְׁב ַ֣ﬠת ָיִ֔מים ֶ֛לֶחם ִאֵ֥שּׁה ֵֽרי ַח־ ִניֹ֖ח ַח ַֽליה ָוֹ֑ה ַעל־עוֹ ַ֧לת ַהָתִּ֛מיד ֵֽיָעֶ֖שׂה ְוִנְסֽכּוֹ:
ם ַהְשִּׁביִ֔עי ִמְק ָרא־ֹ֖ק ֶדשׁ ִיְה ֶ֣יה ָל ֶ֑כם ָכּל־ְמ ֶ֥לאֶכת ֲﬠֹב ָ֖דה ֥ל ֹא ַֽתֲﬠֽשׂוּ:
וַּביּוֹ ֙
ה ָ֔וה ְבָּֽשֻׁבֹ֖עֵתי ֶ֑כם ִ ֽמְק ָרא־
ה ַֽלי ֹ
וְּב ֣יוֹם ַהִבּכּוּ ִ֗רים ְבַּהְק ִ֨ריְבֶ֜כם ִמ ְנ ָ֤חה ֲח ָדָשׁ ֙
שׁ ִיְה ֶ֣יה ָלֶ֔כם ָכּל־ְמ ֶ֥לאֶכת ֲﬠֹב ָ֖דה ֥ל ֹא ַֽתֲﬠֽשׂוְּ :וִהְק ַרְב ֶ֨תּם עוָֹ֜לה ְל ֵ֤רי ַח
ֹ֨ק ֶד ֙
ה ָ֔וה ָפּ ִ֧רים ְבּ ֵֽני־ָב ָ֛קר ְשׁ ַ֖נ ִים ַ֣א ִיל ֶא ָ֑חד ִשְׁב ָ֥ﬠה ְכָבִ֖שׂים ְבּ ֵ֥ני ָשׁ ָֽנה:
ִניֹ֨ח ַ֙ח ַֽלי ֹ
ם ַל ָ֣פּר ָֽהֶאָ֔חד ְשׁ ֵנ֙י ֶעְשֹׂר ֔ ִנים
שֶּׁמן ְשֹׁלָ֤שׁה ֶעְשֹׂר ִני ֙
וִּ֨מ ְנָח ָ֔תם ֹ֖סֶלת ְבּלוּ ָ֣לה ַב ָ ֑
ָלַ֖א ִיל ָֽהֶאָֽחדִ :עָשּׂרוֹ֙ן ִעָשּׂ֔רוֹן ַל ֶ֖כֶּבשׂ ָֽהֶא ָ֑חד ְלִשְׁב ַ֖ﬠת ַהְכָּב ִ ֽשׂיםְ :שִׂ֥ﬠיר ִע ִ֖זּים
ֶא ָ֑חד ְלַכ ֵ֖פּר ֲﬠֵלי ֶֽכםִ :מְלַּ֞בד ֹע ַ֧לת ַהָתִּ֛מיד וִּמ ְנָח֖תוֹ ַֽתֲּﬠ֑שׂוּ ְתִּמיִ֥מם ִֽיְהיוּ־ָל ֶ֖כם
שׁ ִיְה ֶ֣יה ָלֶ֔כם ָכּל־
ְו ִנְסֵכּיֶֽהם :וַּבֹ֨ח ֶדשׁ ַהְשִּׁביִ֜עי ְבֶּאָ֣חד ַלֹ֗ח ֶדשׁ ִ ֽמְק ָרא־ֹ֨ק ֶד ֙
ְמ ֶ֥לאֶכת ֲﬠֹב ָ֖דה ֣ל ֹא ַֽתֲﬠ֑שׂוּ ֥יוֹם ְתּרוּ ָ֖ﬠה ִיְה ֶ֥יה ָל ֶֽכםַֽ :וֲﬠִשׂי ֶ֨תם ֹעָ֜לה ְל ֵ֤רי ַח
ה ָ֔וה ַ֧פּר ֶבּן־ָבּ ָ֛קר ֶאָ֖חד ַ֣א ִיל ֶא ָ֑חד ְכָּבִ֧שׂים ְבּ ֵֽני־ָשׁ ָ֛נה ִשְׁב ָ֖ﬠה
ִניֹ֨ח ַ֙ח ַֽלי ֹ
ם ַלָ֔פּר ְשׁ ֵ֥ני ֶעְשֹׂר ִ֖נים
שֶּׁמן ְשֹׁלָ֤שׁה ֶעְשֹׂר ִני ֙
ְתִּמי ִ ֽמם :וִּ֨מ ְנָח ָ֔תם ֹ֖סֶלת ְבּלוּ ָ֣לה ַב ָ ֑
ָלָֽא ִילְ :וִעָשּׂ ֣רוֹן ֶאָ֔חד ַל ֶ֖כֶּבשׂ ָֽהֶא ָ֑חד ְלִשְׁב ַ֖ﬠת ַהְכָּב ִ ֽשׂים :וְּשִׂעיר־ִע ִ֥זּים ֶאָ֖חד
ד ֹעַ֨לת ַהֹ֜ח ֶדשׁ וִּמ ְנָח ָ֗תהּ ְוֹע ַ֤לת ַהָתִּמי֙ד וִּמ ְנָח ָ֔תהּ
ַח ָ֑טּאת ְלַכ ֵ֖פּר ֲﬠֵלי ֶֽכםִ :מְלַּב ֩
ְו ִנְסֵכּיֶ֖הם ְכִּמְשָׁפּ ָ֑טם ְל ֵ֣רי ַח ִניֹ֔ח ַח ִאֶ֖שּׁה ַֽליה ָֽוֹה :וֶּֽבָעשׂוֹ֩ר ַלֹ֨ח ֶדשׁ ַהְשִּׁביִ֜עי
שֵׁתי ֶ֑כם ָכּל־ְמָלא ָ֖כה ֥ל ֹא
שׁ ִיְה ֶ֣יה ָלֶ֔כם ְוִע ִנּיֶ֖תם ֶאת־ ַנְפ ֽ ֹ
ַה ֶ֗זּה ִ ֽמְק ָרא־ֹ֨ק ֶד ֙
ה ֵ֣רי ַח ִניֹ֔ח ַח ַ֧פּר ֶבּן־ָבּ ָ֛קר ֶאָ֖חד ַ֣א ִיל ֶא ָ֑חד
ַֽתֲﬠֽשׂוְּ :וִהְק ַרְב ֶ֨תּם ֹע ָ֤לה ַֽליה ָוֹ ֙
שֶּׁמן
ה ִשְׁבָ֔עה ְתִּמיִ֖מם ִיְה ֥יוּ ָל ֶֽכם :וִּ֨מ ְנָח ָ֔תם ֹ֖סֶלת ְבּלוּ ָ֣לה ַב ָ ֑
ְכָּבִ֤שׂים ְבּ ֵֽני־ָשׁ ָנ ֙
ם ַלָ֔פּר ְשׁ ֵנ֙י ֶעְשֹׂר ֔ ִנים ָלַ֖א ִיל ָֽהֶאָֽחדִ :עָשּׂרוֹ֙ן ִעָשּׂ֔רוֹן ַל ֶ֖כֶּבשׂ
ְשֹׁלָ֤שׁה ֶעְשֹׂר ִני ֙

ם
ָֽהֶא ָ֑חד ְלִשְׁב ַ֖ﬠת ַהְכָּב ִ ֽשׂיםְ :שִׂעיר־ִע ִ֥זּים ֶאָ֖חד ַח ָ֑טּאת ִמְלַּ֞בד ַח ַ֤טּאת ַהִכֻּפּ ִרי ֙
ה ָעָ֨שׂר ֜יוֹם ַלֹ֣ח ֶדשׁ ַהְשִּׁביִ֗עי
ְוֹע ַ֣לת ַהָתִּ֔מיד וִּמ ְנָחָ֖תהּ ְו ִנְסֵכּיֶֽהם :וַּֽבֲחִמָשּׁ ֩
שׁ ִיְה ֶ֣יה ָלֶ֔כם ָכּל־ְמ ֶ֥לאֶכת ֲﬠֹב ָ֖דה ֣ל ֹא ַֽתֲﬠ֑שׂוּ ְוַחֹגֶּ֥תם ַ֛חג ַֽליה ָ֖וֹה
ִ ֽמְק ָרא־ֹ֨ק ֶד ֙
ה ָ֔וה ָפּ ִ֧רים ְבּ ֵֽני־ָב ָ֛קר
ִשְׁב ַ֥ﬠת ָי ִ ֽמיםְ :וִהְק ַרְב ֶ֨תּם ֹעָ֜לה ִאֵ֨שּׁה ֵ֤רי ַח ִניֹ֨ח ַ֙ח ַֽלי ֹ
ְשֹׁלָ֥שׁה ָעָ֖שׂר ֵאיִ֣לם ְשׁ ָ֑נ ִים ְכָּבִ֧שׂים ְבּ ֵֽני־ָשׁ ָ֛נה ַא ְרָבּ ָ֥ﬠה ָעָ֖שׂר ְתִּמיִ֥מם ִֽיְה ֽיוּ:
שֶּׁמן ְשֹׁלָ֨שׁה ֶעְשֹׂר ֜ ִנים ַל ָ֣פּר ָֽהֶאָ֗חד ִלְשֹׁלָ֤שׁה ָעָשׂ֙ר
וִּ֨מ ְנָח ָ֔תם ֹ֖סֶלת ְבּלוּ ָ֣לה ַב ָ ֑
ם ָלַ֣א ִיל ָֽהֶאָ֔חד ִלְשׁ ֵ֖ני ָֽהֵאי ִ ֽלםְ :וִעָשֹּׂרו֙ן ִעָשּׂ֔רוֹן ַל ֶ֖כֶּבשׂ
ָפּ ִ֔רים ְשׁ ֵ֤ני ֶעְשֹׂר ִני ֙
ָֽהֶא ָ֑חד ְלַא ְרָבּ ָ֥ﬠה ָעָ֖שׂר ְכָּב ִ ֽשׂים :וְּשִׂעיר־ִע ִ֥זּים ֶאָ֖חד ַח ָ֑טּאת ִמְלַּב֙ד ֹע ַ֣לת
ַהָתִּ֔מיד ִמ ְנָחָ֖תהּ ְו ִנְס ָֽכּהּ :וַּב ֣יּוֹם ַהֵשּׁ ֗ ִני ָפּ ִ֧רים ְבּ ֵֽני־ָב ָ֛קר ְשׁ ֵ֥נים ָעָ֖שׂר ֵאיִ֣לם
ְשׁ ָ֑נ ִים ְכָּבִ֧שׂים ְבּ ֵֽני־ָשׁ ָ֛נה ַא ְרָבּ ָ֥ﬠה ָעָ֖שׂר ְתִּמי ִ ֽמם :וִּמ ְנָחָ֣תם ְוִנְסֵכּי ֶ֡הם ַ֠לָפּ ִpרים
ָֽלֵאיִ֧לם ְוַלְכָּבִ֛שׂים ְבִּמְסָפּ ָ֖רם ַכִּמְּשׁ ָֽפּט :וְּשִׂעיר־ִע ִ֥זּים ֶאָ֖חד ַח ָ֑טּאת ִמְלַּב֙ד ֹע ַ֣לת
ַהָתִּ֔מיד וִּמ ְנָחָ֖תהּ ְו ִנְסֵכּיֶֽהם :וַּב ֧יּוֹם ַהְשִּׁליִ֛שׁי ָפּ ִ֥רים ַעְשֵׁתּי־ָעָ֖שׂר ֵאיִ֣לם
ְשׁ ָ֑נ ִים ְכָּבִ֧שׂים ְבּ ֵֽני־ָשׁ ָ֛נה ַא ְרָבּ ָ֥ﬠה ָעָ֖שׂר ְתִּמי ִ ֽמם :וִּמ ְנָחָ֣תם ְו ִנְסֵכּי ֶ֡הם ַ֠לָפּ ִpרים
ָֽלֵאיִ֧לם ְוַלְכָּבִ֛שׂים ְבִּמְסָפּ ָ֖רם ַכִּמְּשׁ ָֽפּט :וְּשִׂ֥ﬠיר ַחָ֖טּאת ֶא ָ֑חד ִמְלַּב֙ד ֹע ַ֣לת
ַהָתִּ֔מיד וִּמ ְנָחָ֖תהּ ְו ִנְס ָֽכּהּ :וַּב ֧יּוֹם ָֽה ְרִביִ֛ﬠי ָפּ ִ֥רים ֲﬠָשׂ ָ֖רה ֵאיִ֣לם ְשׁ ָ֑נ ִים ְכָּבִ֧שׂים
ְבּ ֵֽני־ָשׁ ָ֛נה ַא ְרָבּ ָ֥ﬠה ָעָ֖שׂר ְתִּמי ִ ֽמםִ :מ ְנָחָ֣תם ְו ִנְסֵכּי ֶ֡הם ַ֠לָפּ ִpרים ָֽלֵאי ִ֧לם
ְוַלְכָּבִ֛שׂים ְבִּמְסָפּ ָ֖רם ַכִּמְּשׁ ָֽפּט :וְּשִׂעיר־ִע ִ֥זּים ֶאָ֖חד ַח ָ֑טּאת ִמְלַּב֙ד ֹע ַ֣לת
ַהָתִּ֔מיד ִמ ְנָחָ֖תהּ ְו ִנְס ָֽכּהּ :וַּב ֧יּוֹם ַֽהֲחִמיִ֛שׁי ָפּ ִ֥רים ִתְּשׁ ָ֖ﬠה ֵאיִ֣לם ְשׁ ָ֑נ ִים ְכָּבִ֧שׂים
ְבּ ֵֽני־ָשׁ ָ֛נה ַא ְרָבּ ָ֥ﬠה ָעָ֖שׂר ְתִּמי ִ ֽמם :וִּמ ְנָחָ֣תם ְו ִנְסֵכּי ֶ֡הם ַ֠לָפּ ִpרים ָֽלֵאיִ֧לם
ְוַלְכָּבִ֛שׂים ְבִּמְסָפּ ָ֖רם ַכִּמְּשׁ ָֽפּט :וְּשִׂ֥ﬠיר ַחָ֖טּאת ֶא ָ֑חד ִמְלַּב֙ד ֹע ַ֣לת ַהָתִּ֔מיד
וִּמ ְנָחָ֖תהּ ְו ִנְס ָֽכּהּ :וַּב ֧יּוֹם ַהִשִּׁ֛שּׁי ָפּ ִ֥רים ְשֹׁמ ָ֖נה ֵאי ִ֣לם ְשׁ ָ֑נ ִים ְכָּבִ֧שׂים ְבּ ֵֽני־
ָשׁ ָ֛נה ַא ְרָבּ ָ֥ﬠה ָעָ֖שׂר ְתִּמי ִ ֽמם :וִּמ ְנָחָ֣תם ְו ִנְסֵכּי ֶ֡הם ַ֠לָפּ ִpרים ָֽלֵאיִ֧לם ְוַלְכָּבִ֛שׂים
ְבִּמְסָפּ ָ֖רם ַכִּמְּשׁ ָֽפּט :וְּשִׂ֥ﬠיר ַחָ֖טּאת ֶא ָ֑חד ִמְלַּב֙ד ֹע ַ֣לת ַהָתִּ֔מיד ִמ ְנָחָ֖תהּ
וּ ְנָס ֶֽכיָה :וַּב ֧יּוֹם ַהְשִּׁביִ֛ﬠי ָפּ ִ֥רים ִשְׁב ָ֖ﬠה ֵאיִ֣לם ְשׁ ָ֑נ ִים ְכָּבִ֧שׂים ְבּ ֵֽני־ָשׁ ָ֛נה
ַא ְרָבּ ָ֥ﬠה ָעָ֖שׂר ְתִּמי ִ ֽמם :וִּמ ְנָחָ֣תם ְו ִנְסֵכּ ֶ֡הם ַ֠לָפּ ִpרים ָֽלֵאיִ֧לם ְוַלְכָּבִ֛שׂים
ְבִּמְסָפּ ָ֖רם ְכִּמְשָׁפָּֽטם :וְּשִׂ֥ﬠיר ַחָ֖טּאת ֶא ָ֑חד ִמְלַּב֙ד ֹע ַ֣לת ַהָתִּ֔מיד ִמ ְנָחָ֖תהּ

ם ַהְשִּׁמי ֔ ִני ֲﬠֶ֖צ ֶרת ִתְּה ֶ֣יה ָל ֶ֑כם ָכּל־ְמ ֶ֥לאֶכת ֲﬠֹב ָ֖דה ֥ל ֹא ַֽתֲﬠֽשׂוּ:
ְו ִנְס ָֽכּהַּ :בּיּוֹ ֙
ה ָ֔וה ַ֥פּר ֶאָ֖חד ַ֣א ִיל ֶא ָ֑חד ְכָּבִ֧שׂים ְבּ ֵֽני־
ְוִהְק ַרְב ֶ֨תּם ֹעָ֜לה ִאֵ֨שּׁה ֵ֤רי ַח ִניֹ֨ח ַ֙ח ַֽלי ֹ
ָשׁ ָ֛נה ִשְׁב ָ֖ﬠה ְתִּמי ִ ֽמםִ :מ ְנָחָ֣תם ְו ִנְסֵכּי ֶ֗הם ַלָ֨פּר ָלַ֧א ִיל ְוַלְכָּבִ֛שׂים ְבִּמְסָפּ ָ֖רם
ַכִּמְּשׁ ָֽפּט :וְּשִׂ֥ﬠיר ַחָ֖טּאת ֶא ָ֑חד ִמְלַּב֙ד ֹע ַ֣לת ַהָתִּ֔מיד וִּמ ְנָחָ֖תהּ ְו ִנְס ָֽכּהּ֛ ֵ :אֶלּה
ם
ַֽתֲּﬠ֥שׂוּ ַֽליה ָ֖וֹה ְבּֽמוֲֹﬠ ֵדי ֶ֑כם ְל ַ֨בד ִמ ִנּ ְד ֵריֶ֜כם ְו ִנ ְדֹֽבֵתיֶ֗כם ְלֹעֹֽלֵתיֶכ ֙
וְּלִמ ְנֹ֣חֵתיֶ֔כם וְּל ִנְסֵכּי ֶ֖כם וְּלַשְׁלֵמי ֶֽכםַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ֹמֶ֖שׁה ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְכֹּ֛כל
ה ֶאל־ ָראֵ֣שׁי ַהַמּ֔טּוֹת ִלְב ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ֲאֶשׁר־ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ֹמֶֽשׁהַ :ו ְי ַד ֵ֤בּר ֹמֶשׁ ֙
ה ָ֗וה ֽאוֹ־ִהָ֤שַּׁבע
שׁ ִ ֽכּי־ ִיֹ֨דּר ֜ ֶנ ֶדר ַֽלי ֹ
ֵלאֹ֑מר ֶ֣זה ַה ָדּ ָ֔בר ֲאֶ֖שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָֽוֹהִ :אי ֩
ה ֶלְאֹ֤סר ִאָסּ֙ר ַעל־ַנְפ֔שׁוֹ ֥ל ֹא ַיֵ֖חל ְדָּב ֑רוֹ ְכָּכל־ַהֹיֵּ֥צא ִמִ֖פּיו ַֽיֲﬠֶֽשׂה:
ְשֻׁבָע ֙
ְוִאָ֕שּׁה ִ ֽכּי־ִתֹ֥דּר ֶ֖נ ֶדר ַֽליה ָוֹ֑ה ְוָֽאְס ָ֥רה ִא ָ֛סּר ְבֵּ֥בית ָאִ֖ביָה ִבּ ְנֻע ֶֽריָהְ :וָשַׁ֨מע
הּ ֲאֶ֣שׁר ָֽאְס ָ֣רה ַעל־ ַנְפָ֔שׁהּ ְוֶֽהֱח ִ֥רישׁ ָ֖להּ ָאִ֑ביָה ְו ָ ֨קמ֙וּ
ָא ִ֜ביָה ֶאת־ ִנ ְד ָ֗רהּ ֶֽוֱאָס ָר ֙
ָכּל־ ְנ ָד ֶ֔ריָה ְוָכל־ִא ָ֛סּר ֲאֶשׁר־ָֽאְס ָ֥רה ַעל־ ַנְפָ֖שׁהּ ָיֽקוּםְ :וִאם־ֵה ֨ ִניא ָאִ֣ביָה
אָת֘הּ ְבּ ֣יוֹם ָשְׁמע֒וֹ ָכּל־ ְנ ָד ֶ֗ריָה ֶֽוֱאָס ֶ֛ריָה ֲאֶשׁר־ָֽאְס ָ֥רה ַעל־ ַנְפָ֖שׁהּ ֣ל ֹא ָי֑קוּם
ֹ
ה ְל ִ ֔אישׁ וּ ְנ ָד ֶ֖ריָה
אָֽתהְּ :וִאם־ָה ֤יוֹ ִ ֽתְה ֶי ֙
ה ִֽיְסַלח־ָ֔להּ ִ ֽכּי־ֵה ִ֥ניא ָאִ֖ביָה ֹ
ַֽויה ָוֹ ֙
שׁהּ ְבּ ֥יוֹם ָשְׁמ֖עוֹ
ָע ֶ֑ליָה ֚אוֹ ִמְבָ֣טא ְשָׂפ ֶ֔תיָה ֲאֶ֥שׁר ָֽאְס ָ֖רה ַעל־ ַנְפָֽשׁהְּ :וָשַׁ֥מע ִאי ָ ֛
ְוֶֽהֱח ִ֣רישׁ ָ֑להּ ְו ָ֣קמוּ ְנ ָד ֶ֗ריָה ֶֽוֱאָס ֶ֛רָה ֲאֶשׁר־ָֽאְס ָ֥רה ַעל־ ַנְפָ֖שׁהּ ָי ֻֽקמוְּ ֠ :ו ִpאם ְבּ ֨יוֹם
ת ִמְבָ֣טא ְשָׂפ ֶ֔תיָה
הּ ֲאֶ֣שׁר ָעֶ֔ליָה ְוֵא ֙
הּ ְוֵהֵ֗פר ֶאת־ ִנ ְד ָר ֙
ְשֹׁ֣מ ַֽﬠ ִאיָשׁ֘הּ ָיִ֣ניא אוָֹת ֒
שׁה ֹ֛כּל ֲאֶשׁר־
שׁהּ ַֽויה ָ֖וֹה ִֽיְס ַֽלח־ ָֽלהְּ :ו ֵ֥נ ֶדר ַאְלָמ ָ֖נה וּ ְגרוּ ָ ֑
ֲאֶ֥שׁר ָֽאְס ָ֖רה ַעל־ ַנְפ ָ ֑
ָֽאְס ָ֥רה ַעל־ ַנְפָ֖שׁהּ ָי֥קוּם ָע ֶֽליָהְ :וִאם־ ֵ֥בּית ִאיָ֖שׁהּ ָנ ָ֑ד ָרה אוֹ־ָֽאְס ָ֥רה ִא ָ֛סּר
א ָ ֑תהּ ְו ָ ֨קמ֙וּ ָכּל־
הּ ְוֶֽהֱח ִ֣רשׁ ָ֔להּ ֥ל ֹא ֵה ִ֖ניא ֹ
ַעל־ ַנְפָ֖שׁהּ ִבְּשֻׁב ָֽﬠהְ :וָשַׁ֤מע ִאיָשׁ ֙
אָ֥תם ׀
ְנ ָד ֶ֔ריָה ְוָכל־ִא ָ֛סּר ֲאֶשׁר־ָֽאְס ָ֥רה ַעל־ ַנְפָ֖שׁהּ ָיֽקוּםְ :וִאם־ָהֵפ֩ר ָיֵ֨פר ֹ
ִאיָשׁ֘הּ ְבּ ֣יוֹם ָשְׁמע֒וֹ ָכּל־מוָֹ֨צא ְשָׂפֶ֧תיָה ִל ְנ ָד ֶ֛ריָה וְּלִאַ֥סּר ַנְפָ֖שׁהּ ֣ל ֹא ָי֑קוּם
ִאיָ֣שׁהּ ֲהֵפ ָ֔רם ַֽויה ָ֖וֹה ִֽיְס ַֽלח־ ָֽלהָּ :כּל־ ֵ֛נ ֶדר ְוָכל־ְשֻׁב ַ֥ﬠת ִאָ֖סּר ְלַעֹ֣נּת ָ֑נֶפשׁ
שׁ ַֽיֲח ִ֨רישׁ ָ֥להּ ִאיָשׁ֘הּ ִמ ֣יּוֹם ֶאל־
ִאיָ֥שׁהּ ְיִקיֶ֖מנּוּ ְוִאיָ֥שׁהּ ְיֵפ ֶֽרנּוְּ :וִאם־ַֽהֲח ֵר ֩
א ָ֔תם
ם ֶאת־ָכּל־ ְנ ָד ֶ֔ריָה ֥אוֹ ֶאת־ָכּל־ֱאָס ֶ֖ריָה ֲאֶ֣שׁר ָע ֶ֑ליָה ֵה ִ֣קים ֹ
ם ְוֵהִקי ֙
יוֹ ֒
אָ֖תם ַֽאֲח ֵ֣רי ָשְׁמ֑עוֹ ְו ָנָ֖שׂא ֶאת־
ִכּי־ֶֽהֱח ִ֥רשׁ ָ֖להּ ְבּ ֥יוֹם ָשְׁמֽעוְֹ :וִאם־ָה ֵ֥פר ָי ֵ֛פר ֹ

ה ֶאת־ֹמֶ֔שׁה ֵ֥בּין ִ֖אישׁ ְלִאְשׁ֑תּוֹ ֵבּין־ָ֣אב
ֲﬠוֹ ָֽנהֵּ֣ :אֶלּה ַֽהֻח ִ ֗קּים ֲאֶ֨שׁר ִצ ָ֤וּה ְיה ָוֹ ֙
ת ְבּ ֵ֣ני
ְלִב֔תּוֹ ִבּ ְנֻע ֶ֖ריָה ֵ֥בּית ָא ִ ֽביָהַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרְ :נֹ֗קם ִנְקַמ ֙
ה ֶאל־ָה ָ֣ﬠם
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֵמֵ֖את ַהִמּ ְד ָי ִ֑נים ַאַ֖חר ֵֽתָּאֵ֥סף ֶאל־ַעֶֽמּיךָךַ :ו ְי ַד ֵ֤בּר ֹמֶשׁ ֙
ֵלאֹ֔מר ֵהָֽחְל֧צוּ ֵֽמִאְתּ ֶ֛כם ֲא ָנִ֖שׁים ַלָצּ ָ֑בא ְו ִֽיְהי֙וּ ַעל־ִמ ְד ָ֔ין ָלֵ֥תת ִנְקַמת־ ְיה ָ֖וֹה
ְבִּמ ְד ָֽי ןֶ֚ :אֶלף ַלַמֶּ֔טּה ֶ֖אֶלף ַלַמּ ֶ֑טּה ְלֹכל ֙ ַמ֣טּוֹת ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִתְּשְׁל֖חוּ ַלָצָּֽבאַ :ו ִיָּֽמְּסר֙וּ
אָ֥תם
ֵֽמַאְל ֵ֣פי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֶ֖אֶלף ַלַמּ ֶ֑טּה ְשׁ ֵנים־ָעָ֥שׂר ֶ֖אֶלף ֲחלוֵּ֥צי ָצָֽבאַ :ו ִיְּשַׁ֨לח ֹ
אָpתם ְוֶאת־ִ֨פּי ְנָ֜חס ֶבּן־ֶאְלָע ָ֤ז ר ַהֹכֵּה֙ן ַלָצּ ָ֔בא וְּכ ֵ֣לי
שׁה ֶ֥אֶלף ַלַמֶּ֖טּה ַלָצּ ָ֑בא ֠ ֹ
ֹמ ֶ ֛
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־
ַהֹ֔קּ ֶדשׁ ַֽוֲחֹֽצְצ ֥רוֹת ַהְתּרוּ ָ֖ﬠה ְבּ ָי ֽדוַֹֽ :ו ִיְּצְבּא֙וּ ַעל־ִמ ְד ָ֔ין ַֽכֲּא ֶ ֛
שׁה ַו ַֽיַּה ְר ֖גוּ ָכּל־ ָז ָֽכרְ :וֶאת־ַמְלֵ֨כי ִמ ְד ָ֜ין ָֽה ְר ֣גוּ ַעל־ַחְלֵלי ֶ֗הם ֶאת־ֱא ִ֤וי ְוֶאת־
ֹמ ֶ ֑
ת ִבְּל ָ֣ﬠם ֶבּן־
ם ְוֶאת־֤צוּר ְוֶאת־חוּ֙ר ְוֶאת־ ֶ֔רַבע ֲחֵ֖מֶשׁת ַמְל ֵ֣כי ִמ ְד ָ֑י ן ְוֵא ֙
ֶ֨רֶק ֙
ְבּ֔עוֹר ָֽה ְר ֖גוּ ֶבָּֽח ֶרבַ :ו ִיְּשׁ֧בּוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֶאת־ ְנֵ֥שׁי ִמ ְד ָ֖י ן ְוֶאת־ַט ָ֑פּם ְו ֵ ֨את ָכּל־
ם
ְבֶּהְמָ֧תּם ְוֶאת־ָכּל־ִמְק ֵנ ֶ ֛הם ְוֶאת־ָכּל־ֵחי ָ֖לם ָבּ ָֽזזוְּ :וֵ֤את ָכּל־ ָֽﬠ ֵריֶה ֙
ְבּ֣מוְֹשֹׁב ָ֔תם ְוֵ֖את ָכּל־ ִ ֽטיֹר ָ ֑תם ָֽשׂ ְר֖פוּ ָבֵּֽאשַׁ :ו ִיְּקח֙וּ ֶאת־ָכּל־ַהָשָּׁ֔לל ְוֵ֖את ָכּל־
ה ְוֶאל־ֶאְלָע ָ֨זר ַהֹכּ ֵ֜הן ְוֶאל־ֲﬠ ַ֣דת
ַהַמְּל֑קוֹ ַח ָֽבָּא ָ֖דם וַּבְבֵּהָֽמהַ :ו ָיּ ִ֡באוּ ֶאל־ֹמֶשׁ ֩
ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֶאת־ַהְשִּׁ֧בי ְוֶאת־ַהַמְּל֛קוֹ ַח ְוֶאת־ַהָשּׁ ָ֖לל ֶאל־ַֽהַֽמֲּח ֶ֑נה ֶאל־
ַֽﬠ ְרֹ֣בת מוֹ ָ ֔אב ֲאֶ֖שׁר ַעל־ ַי ְר ֵ֥דּן ְי ֵרֽחוֹ] :שני כשהן מחוברין[ ַו ֵ֨יְּצ֜אוּ ֹמֶ֨שׁה
ְוֶאְלָע ָ֧ז ר ַהֹכּ ֵ ֛הן ְוָכל־ ְנִשׂיֵ֥אי ָֽהֵע ָ֖דה ִלְק ָרא ָ ֑תם ֶאל־ִמ֖חוּץ ַֽלַֽמֲּח ֶֽנהַ :ו ִיְּקֹ֣צף
ם ְוָשׂ ֵ֣רי ַהֵמּ֔אוֹת ַהָבִּ֖אים ִמְצָּ֥בא
ֹמֶ֔שׁה ַ֖ﬠל ְפּקוּ ֵ֣די ֶה ָ֑ח ִיל ָשׂ ֵ֤רי ָֽהֲאָלִפי ֙
שׁה ַֽהִח ִיּיֶ֖תם ָכּל־ ְנֵקָֽבהֵ֣ :הן ֵ֜ה ָנּה ָה ֨יוּ ִלְב ֵ֤ני
ַהִמְּלָחָֽמהַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ֲאֵליֶ֖הם ֹמ ֶ ֑
ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִבּ ְדַ֣בר ִבְּלָ֔עם ִלְמָסר־ַ֥מַעל ַֽבּיה ָ֖וֹה ַעל־ ְדַּ֣בר ְפּ֑עוֹר ַוְתִּ֥הי ַהַמּ ֵגּ ָ֖פה
ַֽבֲּﬠ ַ֥דת ְיה ָֽוֹהְ :וַע ָ֕תּה ִה ְר֥גוּ ָכל־ ָז ָ֖כר ַבּ ָ֑טּף ְוָכל־ִאָ֗שּׁה ֹי ַ֥דַעת ִ֛אישׁ ְלִמְשׁ ַ֥כּב ָז ָ֖כר
ֲהֹֽרגוְּ :וֹכל ֙ ַהַ֣טּף ַבּ ָנִּ֔שׁים ֲאֶ֥שׁר ל ֹא־ ָֽי ְד֖עוּ ִמְשׁ ַ֣כּב ָז ָ֑כר ַֽהֲח ֖יוּ ָל ֶֽכםְ :וַא ֶ֗תּם ֲח֛נוּ
ה ֵ֨רג ֶ֜נֶפשׁ ְוֹ֣כל ׀ ֹנ ֵ֣ג ַע ֶֽבָּחָ֗לל ִ ֽתְּתַחְטּ֞אוּ ַבּ ֤יּוֹם
ִמ֥חוּץ ַֽלַֽמֲּח ֶ֖נה ִשְׁב ַ֣ﬠת ָיִ֑מים ֹכּל ֩ ֹ
ַהְשִּׁליִשׁ֙י וַּב ֣יּוֹם ַהְשִּׁביִ֔עי ַאֶ֖תּם וְּשִׁבי ֶֽכםְ :וָכל־ֶ֧בּ ֶגד ְוָכל־ְכִּלי־֛עוֹר ְוָכל־
ַֽמֲﬠֵ֥שׂה ִע ִ֖זּים ְוָכל־ְכִּלי־ ֵ֑ﬠץ ִתְּתַחָֽטּאוַּ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֶאְלָע ָ֤ז ר ַהֹכֵּה֙ן ֶאל־ַא ְנֵ֣שׁי
ה ָ֖וה ֶאת־ֹמֶֽשׁה:
ַהָצּ ָ֔בא ַהָבִּ֖אים ַלִמְּלָח ָ ֑מה ֚ז ֹאת ֻח ַ֣קּת ַהתּוֹ ָ֔רה ֲאֶשׁר־ִצ ָ֥וּה ְי ֹ

ת ֶאת־ַהַבּ ְר ֶ֔זל ֶֽאת־ַהְבּ ִ֖דיל ְוֶאת־
ַ֥אךְך ֶאת־ַה ָזָּ֖הב ְוֶאת־ַה ָ֑כֶּסף ֶֽאת־ַה ְנּ֨חֶשׁ ֙
שׁ ְוָט ֵ֔הר ַ ֕אךְך ְבֵּ֥מי ִנ ָ֖דּה
ָֽהֹע ָֽפ ֶרתָ :כּל־ ָדָּ֞בר ֲאֶשׁר־ ָי ֣ב ֹא ָב ֵ ֗אשׁ ַֽתֲּﬠִ֤בירוּ ָבֵא ֙
ִיְתַח ָ֑טּא ְוֹ֨כל ֲאֶ֧שׁר ֽל ֹא־ ָי ֛ב ֹא ָבֵּ֖אשׁ ַֽתֲּﬠִ֥בירוּ ַבָֽמּ ִיםְ :וִכַבְּסֶ֧תּם ִבּ ְג ֵדי ֶ֛כם ַבּ ֥יּוֹם
ַהְשִּׁביִ֖ﬠי וְּטַה ְר ֶ ֑תּם ְוַאַ֖חר ָתֹּ֥באוּ ֶאל־ַֽהַֽמֲּח ֶֽנהַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה
ה ְוֶאְלָע ָ֣ז ר ַהֹכּ ֵ֔הן
ֵלּאֹֽמרָ֗ :שׂא ֵ֣את ֤ר ֹאשׁ ַמְל֨קוֹ ַ֙ח ַהְשּׁ ִ֔בי ָֽבָּא ָ֖דם וַּבְבֵּה ָ ֑מה ַאָתּ ֙
תְּפֵ֣שׂי ַהִמְּלָחָ֔מה ַהֹֽיְּצִ֖אים
ת ֶאת־ַהַמְּל֔קוֹ ַח ֵ֚בּין ֽ ֹ
ְו ָראֵ֖שׁי ֲא֥בוֹת ָֽהֵע ָֽדהְ :וָחִ֨צי ָ ֙
ה ַהֹֽיְּצִ֣אים
ה ָ֗וה ֵמ ֵ ֞את ַא ְנֵ֤שׁי ַהִמְּלָחָמ ֙
ת ֶ֜מֶכס ַֽלי ֹ
ַלָצּ ָ֑בא וֵּ֖בין ָכּל־ָֽהֵע ָֽדהַֽ :וֲה ֵֽרֹמ ָ ֙
ם וִּמן־ַהָבּ ָ ֔קר וִּמן־ַֽהֲחֹמ ִ֖רים וִּמן־
ַלָצּ ָ֔בא ֶאָ֣חד ֔ ֶנֶפשׁ ֵֽמֲחֵ֖משׁ ַהֵמּ֑אוֹת ִמן־ָֽהָא ָד ֙
ַה ֽצּ ֹאןֽ ִ :מַֽמֲּחִציָ֖תם ִתּ ָ֑קּחוּ ְו ָֽנַת ָ ֛תּה ְלֶאְלָע ָ֥ז ר ַהֹכֵּ֖הן ְתּרוַּ֥מת ְיה ָֽוֹה :וִּמַֽמֲּחִ֨צת
ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ִתּ ַ֣קּח ׀ ֶאָ֣חד ׀ ָא ֻ ֣חז ִמן־ַֽהֲחִמִ֗שּׁים ִמן־ָֽהָא ָ֧דם ִמן־ַהָבּ ָ֛קר ִמן־
שְׁמ ֵ֕רי ִמְשֶׁ֖מ ֶרת
ם ַֽלְל ִו ִ֔יּם ֽ ֹ
אָת ֙
ַֽהֲחֹמ ִ֥רים וִּמן־ַה ֖צּ ֹאן ִמָכּל־ַהְבֵּה ָ ֑מה ְו ָֽנַת ָ ֤תּה ֹ
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ֹמֶֽשׁהַֽ :ו ְיִה֙י
ִמְשׁ ַ֥כּן ְיה ָֽוֹהַ :ו ַ֣יַּעשׂ ֹמֶ֔שׁה ְוֶאְלָע ָ֖ז ר ַהֹכּ ֵ ֑הן ַֽכֲּא ֶ ֛
ַהַמְּל֔קוֹ ַח ֶ֣יֶתר ַה ָ֔בּז ֲאֶ֥שׁר ָֽבּ ֲז ֖זוּ ַ֣ﬠם ַהָצּ ָ֑בא ֗צ ֹאן ֵשׁשׁ־ֵמ֥אוֹת ֶ ֛אֶלף ְוִשְׁבִ֥ﬠים
ֶ֖אֶלף ַֽוֲחֵ֥מֶשׁת ֲאָל ִ ֽפים :וָּב ָ ֕קר ְשׁ ַ֥נ ִים ְוִשְׁבִ֖ﬠים ָֽאֶלףַֽ :וֲחֹמ ִ֕רים ֶאָ֥חד ְוִשִׁ֖שּׁים
ָֽאֶלףְ :ו ֶ֣נֶפשׁ ָא ָ֔דם ִ֨מן־ַה ָנִּ֔שׁים ֲאֶ֥שׁר ל ֹא־ ָֽי ְד֖עוּ ִמְשׁ ַ֣כּב ָז ָ֑כר ָכּל־ ֕ ֶנֶפשׁ ְשׁ ַ֥נ ִים
וְּשֹׁלִ֖שׁים ָֽאֶלףַ :וְתִּה֙י ַֽהֶֽמֱּחָ֔צה ֵ֕חֶלק ַהֹֽיְּצִ֖אים ַבָּצּ ָ֑בא ִמְס ַ֣פּר ַה ֗צּ ֹאן ְשֹׁלשׁ־
ֵמ֥אוֹת ֶ ֨אֶל֙ף וְּשֹׁלִ֣שׁים ֶ ֔אֶלף ְוִשְׁב ַ֥ﬠת ֲאָלִ֖פים ַֽוֲחֵ֥משׁ ֵמֽאוֹתַ :ו ְיִ֛הי ַהֶ֥מֶּכס
ַֽליה ָ֖וֹה ִמן־ַה ֑צּ ֹאן ֵ֥שׁשׁ ֵמ֖אוֹת ָחֵ֥משׁ ְוִשְׁב ִ ֽﬠיםְ :ו ַ֨הָבּ ָ ֔קר ִשָׁ֥שּׁה וְּשֹׁלִ֖שׁים ָ ֑אֶלף
וִּמְכָ֥סם ַֽליה ָ֖וֹה ְשׁ ַ֥נ ִים ְוִשְׁב ִ ֽﬠיםַֽ :וֲחֹמ ִ֕רים ְשֹׁלִ֥שׁים ֶ֖אֶלף ַֽוֲחֵ֣משׁ ֵמ֑אוֹת וִּמְכָ֥סם
ה ָ֔וה ְשׁ ַ֥נ ִים
ם ַֽלי ֹ
ַֽליה ָ֖וֹה ֶאָ֥חד ְוִשׁ ִ ֽשּׁיםְ :ו ֶ֣נֶפשׁ ָא ָ֔דם ִשָׁ֥שּׁה ָעָ֖שׂר ָ ֑אֶלף וִּמְכָס ֙
שׁר
ה ָ֔וה ְלֶאְלָע ָ֖ז ר ַהֹכּ ֵ ֑הן ַֽכֲּא ֶ ֛
וְּשׁלִ֖שׁים ָֽנֶפשַׁ :ו ִיֵּ֣תּן ֹמֶ֗שׁה ֶאת־ֶ֨מֶכ֙ס ְתּרוַּ֣מת ְי ֹ
ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ֹמֶֽשׁה :וּ ִ ֽמַֽמֲּחִ֖צית ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֲאֶשׁ֙ר ָחָ֣צה ֹמֶ֔שׁה ִמן־
ָֽהֲא ָנִ֖שׁים ַהֹֽצְּב ִ ֽאיםַ :וְתִּ֛הי ֶֽמֱחַ֥צת ָֽהֵע ָ֖דה ִמן־ַה ֑צּ ֹאן ְשֹׁלשׁ־ֵמ֥אוֹת ֶ ֨אֶל֙ף
וְּשֹׁלִ֣שׁים ֶ ֔אֶלף ִשְׁב ַ֥ﬠת ֲאָלִ֖פים ַֽוֲחֵ֥משׁ ֵמֽאוֹת :וָּב ָ ֕קר ִשָׁ֥שּׁה וְּשֹׁלִ֖שׁים ָֽאֶלף:
ַֽוֲחֹמ ִ֕רים ְשֹׁלִ֥שׁים ֶ֖אֶלף ַֽוֲחֵ֥משׁ ֵמֽאוֹתְ :ו ֶ֣נֶפשׁ ָא ָ֔דם ִשָׁ֥שּׁה ָעָ֖שׂר ָֽאֶלףַ :ו ִיּ ַ ֨קּח
ֹמֶ֜שׁה ִמַֽמֲּחִ֣צת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֶאת־ָֽהָאֻח֙ז ֶאָ֣חד ִמן־ַֽהֲחִמִ֔שּׁים ִמן־ָֽהָא ָ֖דם וִּמן־

שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה
ה ָ֔וה ַֽכֲּא ֶ ֛
ת ִמְשׁ ַ֣כּן ְי ֹ
שְׁמ ֵר֙י ִמְשֶׁ֨מ ֶר ֙
א ָ֜תם ַֽלְל ִו ִ֗יּם ֽ ֹ
ַהְבֵּה ָ ֑מה ַו ִיּ ֵ֨תּן ֹ
ֶאת־ֹמֶֽשׁהַֽ :ו ִיְּק ְרב֙וּ ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ַהְפֻּק ִ֕דים ֲאֶ֖שׁר ְלַאְל ֵ֣פי ַהָצּ ָ֑בא ָשׂ ֵ֥רי ָֽהֲאָלִ֖פים
ְוָשׂ ֵ֥רי ַהֵמּֽאוֹתַ :ו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ֲﬠָב ֶ֣דיךָך ָֽנְּשׂ֔אוּ ֶאת־ ֛ר ֹאשׁ ַא ְנֵ֥שׁי ַהִמְּלָחָ֖מה
שׁ ֲאֶ֨שׁר
ה ָ֗וה ִאי ֩
ֲאֶ֣שׁר ְבּ ָי ֵ֑דנוּ ְו ֽל ֹא־ ִנְפ ַ֥קד ִמֶ֖מּנּוּ ִ ֽאישַׁ :ו ַנְּק ֵ֞רב ֶאת־ָק ְרַ֣בּן ְי ֹ
שֵׁ֖תינוּ ִלְפ ֵ֥ני
ָמ ָ֤צא ְכ ִ ֽלי־ ָזָה֙ב ֶאְצָע ָ֣דה ְוָצִ֔מיד ַטַ֖בַּעת ָע ִ֣גיל ְוכוּ ָ ֑מז ְלַכ ֵ֥פּר ַעל־ ַנְפ ֹ
ְיה ָֽוֹהַ :ו ִיּ ַ ֨קּח ֹמֶ֜שׁה ְוֶאְלָע ָ֧ז ר ַהֹכּ ֵ ֛הן ֶאת־ַה ָזָּ֖הב ֵֽמִא ָ ֑תּם ֹ֖כּל ְכִּ֥לי ַֽמֲﬠֶֽשׂהַ :ו ְיִ֣הי
ה ָ֔וה ִשָׁ֨שּׁה ָעָ֥שׂר ֶ ֛אֶלף ְשַׁבע־ֵמ֥אוֹת
׀ ָכּל־ ְזַ֣הב ַהְתּרוָּ֗מה ֲאֶ֤שׁר ֵה ִ֨רימ֙וּ ַֽלי ֹ
ת ָשׂ ֵ֣רי ָֽהֲאָלִ֔פים וֵּמֵ֖את ָשׂ ֵ֥רי ַהֵמּֽאוֹתַ :א ְנֵשׁ֙י ַהָצּ ָ֔בא ָֽבּ ְז ֖זוּ
שֶׁקל ֵמֵא ֙
ַֽוֲחִמִ֖שּׁים ָ ֑
ִ֥אישׁ ֽלוַֹ :ו ִיּ ַ ֨קּח ֹמֶ֜שׁה ְוֶאְלָע ָ֤ז ר ַהֹכֵּה֙ן ֶאת־ַה ָזּ ָ֔הב ֵמ ֵ ֛את ָשׂ ֵ֥רי ָֽהֲאָלִ֖פים
אֶהל מוֵֹ֔עד ִזָכּ ֥רוֹן ִלְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹה:
את֙וֹ ֶאל־ ֣ ֹ
ְוַהֵמּ֑אוֹת ַו ָיִּ֤באוּ ֹ
]שלישי כשהן מחוברין[ וִּמ ְק ֶ֣נה ׀ ַ֗רב ָה ָ֞יה ִלְב ֵ֧ני ְראוּ ֵ֛בן ְוִלְב ֵני־ ָ֖גד ָע֣צוּם
אד ַו ִיּ ְר֞אוּ ֶאת־ֶ֤א ֶרץ ַיְע ֵז֙ר ְוֶאת־ֶ֣א ֶרץ ִגְּלָ֔עד ְוִה ֵ֥נּה ַהָמּ ֖קוֹם ְמ֥קוֹם ִמ ְק ֶֽנה:
ְמ ֑ ֹ
ה ְוֶאל־ֶאְלָע ָ֣ז ר ַהֹכּ ֵ֔הן ְוֶאל־
ַו ָיֹּ֥באוּ ְב ֵני־ ָ֖גד וְּב ֵ֣ני ְראוּ ֵ֑בן ַו ֽיּ ֹאְמ ֤רוּ ֶאל־ֹמֶשׁ ֙
ְנִשׂיֵ֥אי ָֽהֵע ָ֖דה ֵלאֹֽמרֲ :ﬠָט ֤רוֹת ְו ִדיֹב֙ן ְו ַיְע ֵ֣ז ר ְו ִנְמ ָ֔רה ְוֶחְשׁ֖בּוֹן ְוֶאְלָע ֵ֑לה וְּשָׂ֥בם
ה ִלְפ ֵנ֙י ֲﬠ ַ֣דת ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֶ֥א ֶרץ ִמ ְק ֶ֖נה ִ֑הוא
וּ ְנ֖בוֹ וְּבֹֽעןָ :ה ָ ֗א ֶרץ ֲאֶ֨שׁר ִה ָ֤כּה ְיה ָוֹ ֙
ְו ַֽלֲﬠָב ֶ֖דיךָך ִמ ְק ֶֽנהַ :ו ֽיּ ֹאְמ֗רוּ ִאם־ָמ ָ֤צאנוּ ֵח֙ן ְבֵּעי ֔ ֶניךָך ֻי ַ֞תּן ֶאת־ָהָ֧א ֶרץ ַה ֛זּ ֹאת
ַֽלֲﬠָב ֶ֖דיךָך ַֽלֲאֻחָ֑זּה ַאל־ַֽתֲּﬠִב ֵ֖רנוּ ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵֽדּןַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֹמֶ֔שׁה ִלְב ֵני־ ָ֖גד ְוִלְב ֵ֣ני
ְראוּ ֵ֑בן ַהַֽאֵחיֶ֗כם ָיֹ֨בא֙וּ ַלִמְּלָחָ֔מה ְוַאֶ֖תּם ֵ֥תְּשׁבוּ ֹֽפהְ :ו ָ֣לָמּה ְת ִנו֔אוּן ]ְת ִני֔אוּן[
ֶאת־ ֵ֖לב ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֵֽמֲﬠֹב֙ר ֶאל־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶשׁר־ ָנַ֥תן ָלֶ֖הם ְיה ָֽוֹהֹ֥ :כּה ָע֖שׂוּ
א ָ ֛תם ִמָקּ ֵ֥דשׁ ַבּ ְר ֵ֖נ ַע ִל ְר֥אוֹת ֶאת־ָהָֽא ֶרץַֽ :ו ַֽיֲּﬠ֞לוּ ַעד־ ַ֣נַחל
ֲאֹֽבֵתי ֶ֑כם ְבָּשְׁלִ֥חי ֹ
א ֶאל־
ֶאְשׁ֗כּוֹל ַו ִיּ ְרא֙וּ ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ַו ָיּ ֕ ִניאוּ ֶאת־ ֵ֖לב ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְלִבְלִתּי־ב ֹ ֙
ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶשׁר־ ָנַ֥תן ָלֶ֖הם ְיה ָֽוֹהַ :ו ִֽיַּחר־ַ֥אף ְיה ָ֖וֹה ַבּ ֣יּוֹם ַה֑הוּא ַו ִיָּשַּׁ֖בע ֵלאֹֽמר:
ה ָוַ֔מְעָלה ֵ֚את
ִאם־ ִי ְר֨אוּ ָֽהֲא ָנִ֜שׁים ָֽהֹעִ֣לים ִמִמְּצ ַ֗ר ִים ִמ ֶ֨בּן ֶעְשׂ ִ֤רים ָשׁ ָנ ֙
ָֽהֲא ָדָ֔מה ֲאֶ֥שׁר ִנְשׁ ַ֛בְּעִתּי ְלַאְב ָרָ֥הם ְל ִיְצָ֖חק ֽוְּל ַֽיֲﬠֹ֑קב ִ֥כּי ֽל ֹא־ִמְל֖אוּ ַֽאֲח ָֽרי:
שׁ ַע ִבּן־ ֑נוּן ִ֥כּי ִמְל֖אוּ ַֽאֲח ֵ֥רי ְיה ָֽוֹהַ :ו ִֽיַּחר־
ה ַהְקּ ִנ ִ֔זּי ִֽויהוֹ ֻ ֖
ִבְּל ִ֞תּי ָכּ ֵ֤לב ֶבּן־ ְיֻפ ֶנּ ֙
ם ָכּל־ַה֔דּוֹר ָֽהֹעֶ֥שׂה
תּ ֙
ם ַבִּמּ ְד ָ֔בּר ַא ְרָבִּ֖ﬠים ָשׁ ָ֑נה ַעד־ ֹ
ה ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ְי ִנֵע ֙
ַ֤אף ְיה ָוֹ ֙

ָה ָ֖רע ְבֵּעי ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהְ :וִה ֵ֣נּה ַקְמ ֶ֗תּם ַ֚תַּחת ֲאֹ֣בֵתיֶ֔כם ַתּ ְר֖בּוּת ֲא ָנִ֣שׁים ַחָטִּ֑אים
ִלְס֣פּוֹת ֗עוֹד ַ֛ﬠל ֲח ֥רוֹן ַאף־ ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלִ֤ :כּי ְתשׁוֻּב֙ן ֵמַ֣אֲח ָ֔ריו ְו ָיַ֣סף ֔עוֹד
ְלַה ִנּי֖חוֹ ַבִּמּ ְד ָ֑בּר ְו ִ ֽשַׁחֶ֖תּם ְלָכל־ָה ָ֥ﬠם ַה ֶֽזּהַ :ו ִיּ ְגּ֤שׁוּ ֵאָלי֙ו ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ִגּ ְדֹ֥רת ֛צ ֹאן
ִנְב ֶ֥נה ְלִמ ְק ֵ֖ננוּ ֹ֑פּה ְוָע ִ֖רים ְלַט ֵֽפּנוַּֽ :וֲא ֜ ַנְחנוּ ֵֽנָח ֵ֣לץ ֻחִ֗שׁים ִלְפ ֵנ֙י ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַ֛ﬠד
א ֻ֖נם ֶאל־ְמקוֹ ָ ֑מם ְו ָיַ֤שׁב ַטֵ֨פּנ֙וּ ְבָּע ֵ֣רי ַהִמְּבָ֔צר ִמְפּ ֵ֖ני ֹֽיְשֵׁ֥בי
ֲאֶ֥שׁר ִאם־ֲה ִ ֽבי ֹ
ָהָֽא ֶרץ֥ :ל ֹא ָנ֖שׁוּב ֶאל־ָבּ ֵ ֑תּינוּ ַ֗עד ִהְת ַנֵחל ֙ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ֖אישׁ ַֽנֲחָלֽתוִֹ֣ :כּי ֤ל ֹא
ִנ ְנַחל ֙ ִא ָ֔תּם ֵמ ֵ֥ﬠֶבר ַל ַיּ ְר ֵ֖דּן ָו ָ ֑הְלָאה ִ֣כּי ָ֤בָאה ַֽנֲּחָל ֵ֨תנ֙וּ ֵאֵ֔לינוּ ֵמ ֵ֥ﬠֶבר ַה ַיּ ְר ֵ֖דּן
ם ֹמֶ֔שׁה ִאם־ַֽתֲּﬠ֖שׂוּן ֶאת־
ִמ ְז ָֽרָחה] :רביעי כשהן מחוברין[ ַו ֤יּ ֹאֶמר ֲאֵליֶה ֙
ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֑זּה ִאם־ֵתָּֽחְל֛צוּ ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָ֖וֹה ַלִמְּלָחָֽמהְ :וָע ַ֨בר ָל ֶ֧כם ָכּל־ָח֛לוּץ ֶאת־
א ְיָ֖ביו ִמָפּ ָֽניוְ :ו ִנְכְבָּ֨שׁה ָה ָ ֜א ֶרץ ִלְפ ֵ֤ני
ַה ַיּ ְר ֵ֖דּן ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ַ֧ﬠד ֽהוֹ ִרי֛שׁוֹ ֶאת־ ֽ ֹ
ה ְוַאַ֣חר ָתֻּ֔שׁבוּ ִֽוְה ִייֶ֧תם ְנ ִק ִ֛יּם ֵֽמיה ָ֖וֹה וִּמ ִיְּשׂ ָר ֵ ֑אל ֠ ְוָֽה ְיָpתה ָה ָ ֨א ֶרץ ַה ֥זּ ֹאת
ְיה ָוֹ ֙
ָל ֶ֛כם ַֽלֲאֻח ָ֖זּה ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהְ :וִאם־ ֤ל ֹא ַֽתֲﬠשׂוּ֙ן ֵ֔כּן ִה ֵ֥נּה ֲחָטאֶ֖תם ַֽליה ָוֹ֑ה וּ ְדע֙וּ
ם ְלַטְפֶּ֔כם וּ ְג ֵדֹ֖רת ְלֹצ ַֽנֲא ֶ֑כם
ַחַטּאְתֶ֔כם ֲאֶ֥שׁר ִתְּמָ֖צא ֶאְת ֶֽכםְ :בּ ֽנוּ־ָל ֶ֤כם ָע ִרי ֙
ְוַהֹיֵּ֥צא ִמִפּי ֶ֖כם ַֽתֲּﬠֽשׂוַּ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְבּ ֵני־ ָג֙ד וְּב ֵ֣ני ְראוּ ֵ֔בן ֶאל־ֹמֶ֖שׁה ֵלאֹ֑מר ֲﬠָב ֶ֣דיךָך
ַֽיֲּﬠ֔שׂוּ ַֽכֲּאֶ֥שׁר ֲאֹד ִ֖ני ְמַצ ֶֽוּהַ :ט ֵ֣פּנוּ ָנֵ֔שׁינוּ ִמ ְק ֵ֖ננוּ ְוָכל־ְבֶּהְמ ֵ ֑תּנוּ ִֽיְהיוּ־ָ֖שׁם ְבָּע ֵ֥רי
ַה ִגְּל ָֽﬠדַֽ :וֲﬠָב ֶ֨דיךָך ַֽיַּעְב֜רוּ ָכּל־ֲח֥לוּץ ָצ ָ֛בא ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָ֖וֹה ַלִמְּלָח ָ ֑מה ַֽכֲּאֶ֥שׁר ֲאֹד ִ֖ני
שׁי
שׁ ַע ִבּן־ ֑נוּן ְוֶאת־ ָרא ֵ ֛
ם ֹמֶ֔שׁה ֵ֚את ֶאְלָע ָ֣ז ר ַהֹכּ ֵ֔הן ְוֵ֖את ְיהוֹ ֻ ֣
ֹדֵּֽברַ :ו ְי ַ֤צו ָלֶה ֙
ֲא֥בוֹת ַהַמּ֖טּוֹת ִלְב ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֹמֶ֜שׁה ֲאֵל ֶ֗הם ִאם־ ַֽיַעְב ֣רוּ ְב ֵני־ ָ֣גד וְּב ֵֽני־
ה ָ֔וה ְו ִנְכְבָּ֥שׁה ָהָ֖א ֶרץ
ה ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ְראוֵּ֣בן ׀ ִ֠אְתֶּpכם ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֞דּן ָכּל־ָח֤לוּץ ַלִמְּלָחָמ ֙
ִלְפ ֵני ֶ֑כם וּ ְנַתֶ֥תּם ָל ֶ ֛הם ֶאת־ֶ֥א ֶרץ ַה ִגְּל ָ֖ﬠד ַֽלֲאֻח ָֽזּהְ :וִאם־ ֧ל ֹא ַֽיַעְב ֛רוּ ֲחלוִּ֖צים
ת
תְכ ֶ֖כם ְבֶּ֥א ֶרץ ְכּ ָֽנַעןַ :ו ַֽיֲּﬠ ֧נוּ ְב ֵני־ ָ֛גד וְּב ֵ֥ני ְראוֵּ֖בן ֵלאֹ֑מר ֵא ֩
ִאְתּ ֶ֑כם ְו ֽנ ֹאֲח ֥זוּ ְב ֽ ֹ
ֲאֶ֨שׁר ִדֶּ֧בּר ְיה ָוֹ֛ה ֶאל־ֲﬠָב ֶ֖דיךָך ֵ֥כּן ַֽנֲﬠֶֽשׂהַ֣ :נְחנוּ ַֽנֲﬠֹ֧בר ֲחלוִּ֛צים ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָ֖וֹה
ד
ֶ֣א ֶרץ ְכּ ָ֑נַען ְוִא ָ֨תּנ ֔וּ ֲאֻח ַ֣זּת ַֽנֲחָל ֵ֔תנוּ ֵמ ֵ֖ﬠֶבר ַל ַיּ ְר ֵֽדּןַ :ו ִיֵּ֣תּן ָלֶ֣הם ׀ ֹמֶ֡שׁה ִלְב ֵני־ ָג ֩
ת ִסיֹח֙ן ֶ֣מֶלךְך
ְוִלְב ֨ ֵני ְראוּ ֵ֜בן ְו ַֽלֲחִ֣צי ׀ ֵ֣שֶׁבט ׀ ְמ ַנֶ֣שּׁה ֶבן־יוֵֹ֗סף ֶאת־ַמְמֶ֨לֶכ ֙
ה ִבּ ְגֻבֹ֔לת ָע ֵ֥רי ָהָ֖א ֶרץ
שׁן ָה ָ ֗א ֶרץ ְלָע ֶ֨רי ָ ֙
ָֽהֱאֹמ ִ֔רי ְו ֶ ֨את־ַמְמֶ֔לֶכת ֖עוֹג ֶ֣מֶלךְך ַהָבּ ָ ֑
ָס ִ ֽביבַ :ו ִיְּב ֣נוּ ְב ֵני־ ָ֔גד ֶאת־ ִדּיֹ֖בן ְוֶאת־ֲﬠָטֹ֑רת ְוֵ֖את ֲﬠֹר ֵֽﬠרְ :וֶאת־ַעְטֹ֥רת שׁוֹ ָ֛פן

ְוֶאת־ ַיְע ֵ֖ז ר ְו ָי ְגְבָּֽההְ :וֶאת־ֵ֥בּית ִנְמ ָ֖רה ְוֶאת־ֵ֣בּית ָה ָ֑רן ָע ֵ֥רי ִמְבָ֖צר ְו ִג ְדֹ֥רת
ֽצ ֹאן :וְּב ֵ֤ני ְראוֵּב֙ן ָבּ ֔נוּ ֶאת־ֶחְשׁ֖בּוֹן ְוֶאת־ֶאְלָע ֵ֑לא ְוֵ֖את ִק ְר ָיָֽת ִיםְ :וֶאת־ ְנ֞בוֹ
ְוֶאת־ַ֧בַּעל ְמ֛עוֹן ֽמוַּסֹ֥בּת ֵ֖שׁם ְוֶאת־ ִ ֽשְׂב ָ ֑מה ַו ִיְּק ְר֣אוּ ְבֵשֹׁ֔מת ֶאת־ְשׁ֥מוֹת
שּׁה ִגְּל ָ֖ﬠ ָדה ַו ִיְּלְכּ ֻ֑דָה ַו ֖יּוֹ ֶרשׁ ֶאת־
ֶֽהָע ִ֖רים ֲאֶ֥שׁר ָבּ ֽנוַּ :ו ֵ֨יְּל֜כוּ ְבּ ֨ ֵני ָמִ֧כיר ֶבּן־ְמ ַנ ֶ ֛
שּׁה ַו ֵ֖יֶּשׁב ָֽבּהּ:
ה ֶאת־ַה ִגְּלָ֔עד ְלָמִ֖כיר ֶבּן־ְמ ַנ ֶ ֑
ָֽהֱאֹמ ִ֥רי ֲאֶשׁר־ָֽבּהַּ :ו ִיֵּ֤תּן ֹמֶשׁ ֙
ה ָהַ֔לךְך ַו ִיְּלֹ֖כּד ֶאת־ַחֹֽוֵּתי ֶ ֑הם ַו ִיּ ְק ָ֥רא ֶאְתֶ֖הן ַחֹ֥וּת ָי ִ ֽאירְ :וֹ֣נַבח
ְו ָיִ֤איר ֶבּן־ְמ ַנֶשּׁ ֙
ָהַ֔לךְך ַו ִיְּלֹ֥כּד ֶאת־ ְק ָ֖נת ְוֶאת־ְבֹּנ ֶ ֑תיָה ַו ִיּ ְק ָ֧רא ָ֦לה ֹ֖נַבח ִבְּשֽׁמוֹ֜ ֵ :אֶלּה ַמְס ֵ֣ﬠי
תּב
א ָ ֑תם ְבּ ַיד־ֹמֶ֖שׁה ְוַֽאֲהֹֽרןַ :ו ִיְּכ ֨ ֹ
ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֲאֶ֥שׁר ָֽיְצ֛אוּ ֵמֶ֥א ֶרץ ִמְצ ַ֖ר ִים ְלִצְב ֹ
ֹמֶ֜שׁה ֶאת־מוָֹֽצֵאי ֶ ֛הם ְלַמְסֵעיֶ֖הם ַעל־ִ֣פּי ְיה ָוֹ֑ה ְוֵ֥אֶלּה ַמְסֵעיֶ֖הם ְלמוָֹֽצֵאיֶֽהם:
שׂר ֖יוֹם ַלֹ֣ח ֶדשׁ ָֽה ִרא֑שׁוֹן
ַו ִיְּס֤עוּ ֵֽמ ַרְעְמֵס֙ס ַבֹּ֣ח ֶדשׁ ָֽה ִרא֔שׁוֹן ַֽבֲּחִמָ֥שּׁה ָע ָ ֛
ִמָֽמֳּח ַ֣רת ַהֶ֗פַּסח ָֽיְצ֤אוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְבּ ָ֣יד ָרָ֔מה ְלֵעי ֵ֖ני ָכּל־ִמְצ ָֽר ִים :וִּמְצ ַ֣ר ִים
ת ֲאֶ֨שׁר ִה ָ֧כּה ְיה ָוֹ֛ה ָבֶּ֖הם ָכּל־ְבּ֑כוֹר וֵּבאֹ֣לֵהי ֶ֔הם ָעָ֥שׂה ְיה ָ֖וֹה
ְמַקְבּ ִ֗רים ֵא ֩
ְשָׁפ ִ ֽטיםַ :ו ִיְּס֥עוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵֽמ ַרְעְמ ֵ֑סס ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ְבֻּסֹֽכּתַ :ו ִיְּס֖עוּ ִמֻסֹּ֑כּת ַו ַֽיֲּח֣נוּ
ְבֵא ָ֔תם ֲאֶ֖שׁר ִבְּקֵ֥צה ַהִמּ ְדָֽבּרַ :ו ִיְּסע֙וּ ֵֽמֵא ָ֔תם ַו ָ֨יָּשׁ֙ב ַעל־ִ֣פּי ַֽהִחיֹ֔רת ֲאֶ֥שׁר ַעל־
ְפּ ֵ֖ני ַ֣בַּעל ְצ֑פוֹן ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ִלְפ ֵ֥ני ִמ ְגֹֽדּלַ :ו ִיְּסע֙וּ ִמְפּ ֵ֣ני ַֽהִחיֹ֔רת ַו ַֽיַּעְב ֥רוּ ְבתוֹךְך־ַה ָ֖יּם
ם ְבִּמ ְדַ֣בּר ֵא ָ֔תם ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ְבָּמ ָֽרהַ :ו ִיְּסע֙וּ
ַהִמּ ְד ָ֑בּ ָרה ַו ֵ֨יְּל֜כוּ ֶ֣דּ ֶרךְך ְשֹׁ֤לֶשׁת ָיִמי ֙
ִמָמּ ָ֔רה ַו ָיֹּ֖באוּ ֵאי ִ֑לָמה ֠וְּבֵאיִpלם ְשׁ ֵ֨תּים ֶעְשׂ ֵ֜רה ֵעיֹ֥נת ַ ֛מ ִים ְוִשְׁבִ֥ﬠים ְתָּמ ִ֖רים
ַֽו ַֽיֲּחנוּ־ָֽשׁםַ :ו ִיְּס֖עוּ ֵֽמֵאי ִ֑לם ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ַעל־ ַים־ֽסוּףַ :ו ִיְּס֖עוּ ִמ ַיּם־֑סוּף ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ
ְבִּמ ְדַבּר־ ִ ֽסיןַ :ו ִיְּס֖עוּ ִמִמּ ְדַבּר־ִ֑סין ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ְבּ ָדְפ ָֽקהַ :ו ִיְּס֖עוּ ִמ ָדְּפ ָ֑קה ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ
ְבָּאֽלוּשַׁ :ו ִיְּס֖עוּ ֵמָא֑לוּשׁ ַֽו ַֽיֲּחנ֙וּ ִבּ ְרִפי ִ֔דם ְול ֹא־ ָ֨ה ָיה ָ֥שׁם ַ ֛מ ִים ָל ָ֖ﬠם ִלְשֽׁתּוֹת:
ַו ִיְּס֖עוּ ֵֽמ ְרִפי ִ֑דם ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ְבִּמ ְדַ֥בּר ִסי ָֽניַ :ו ִיְּס֖עוּ ִמִמּ ְדַ֣בּר ִסי ָ֑ני ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ְבִּקְבֹ֥רת
ַֽהַֽתֲּא ָֽוהַ :ו ִיְּס֖עוּ ִמִקְּבֹ֣רת ַֽהַֽתֲּאָ֑וה ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ַֽבֲּחֵצֹֽרתַ :ו ִיְּס֖עוּ ֵֽמֲחֵצֹ֑רת ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ
ְבּ ִרְתָֽמהַ :ו ִיְּס֖עוּ ֵֽמ ִרְת ָ ֑מה ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ְבּ ִרֹ֥מּן ָֽפּ ֶרץַ :ו ִיְּס֖עוּ ֵמ ִרֹ֣מּן ָ֑פּ ֶרץ ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ְבִּלְב ָֽנה:
ַו ִיְּס֖עוּ ִמִלְּב ָ֑נה ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ְבּ ִרָֽסּהַ :ו ִיְּס֖עוּ ֵֽמ ִר ָ֑סּה ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ִבְּקֵה ָֽלָתהַ :ו ִיְּס֖עוּ ִמְקֵּה ָ֑לָתה
שֶׁפר ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ַֽבֲּח ָר ָֽדהַ :ו ִיְּס֖עוּ ֵֽמֲח ָר ָ֑דה ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ
ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ְבַּהר־ָֽשֶׁפרַ :ו ִיְּס֖עוּ ֵֽמַהר־ ָ ֑
ְבַּמְקֵהֹֽלתַ :ו ִיְּס֖עוּ ִמַמְּקֵהֹ֑לת ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ְבָּֽתַחתַ :ו ִיְּס֖עוּ ִמ ָ ֑תַּחת ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ְבָּֽת ַרח:

ַו ִיְּס֖עוּ ִמ ָ ֑תּ ַרח ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ְבִּמְת ָֽקהַ :ו ִיְּס֖עוּ ִמִמְּת ָ֑קה ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ְבַּחְשֹׁמ ָֽנהַ :ו ִיְּס֖עוּ
ֵֽמַחְשֹׁמ ָ֑נה ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ְבֹּֽמֵס ֽרוֹתַ :ו ִיְּס֖עוּ ִמֹֽמֵּס ֑רוֹת ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ִבְּב ֵ֥ני ַֽיֲﬠ ָֽקןַ :ו ִיְּס֖עוּ ִמְבּ ֵ֣ני
ַֽיֲﬠ ָ֑קן ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ְבֹּ֥חר ַה ִגּ ְד ָֽגּדַ :ו ִיְּס֖עוּ ֵמֹ֣חר ַה ִגּ ְד ָ֑גּד ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ְבּ ָיְטָֽבָתהַ :ו ִיְּס֖עוּ
ִמ ָיְּט ָ֑בָתה ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ְבַּעְבֹר ָֽנהַ :ו ִיְּס֖עוּ ֵֽמַעְבֹר ָ֑נה ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ְבֶּעְצֹ֥ין ָֽגֶּברַ :ו ִיְּס֖עוּ ֵֽמֶעְצֹ֣ין
הר ָה ָ֔הר ִבְּקֵ֖צה
ָ֑גֶּבר ַו ַֽיֲּח֥נוּ ְבִמ ְדַבּר־ִ֖צן ִ֥הוא ָק ֵֽדשַׁ :ו ִיְּס֖עוּ ִמָקּ ֵ֑דשׁ ַֽו ַֽיֲּחנ֙וּ ְבּ ֣ ֹ
שׁם ִבְּשׁ ַ֣נת
הר ָה ָ ֛הר ַעל־ִ֥פּי ְיה ָ֖וֹה ַו ָ֣יָּמת ָ ֑
ֶ֥א ֶרץ ֱא ֽדוֹםַ :ו ַrיַּעל ֩ ַֽאֲהֹ֨רן ַהֹכּ ֵ֜הן ֶאל־ ֥ ֹ
ָֽהַא ְרָבִּ֗עים ְל ֵ֤צאת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ַבֹּ֥ח ֶדשׁ ַֽהֲחִמיִ֖שׁי ְבֶּאָ֥חד
הר ָהָֽהרַ :ו ִיְּשַׁ֗מע
ַלֹֽח ֶדשְׁ :וַֽאֲהֹ֔רן ֶבּן־ָשֹׁ֧לשׁ ְוֶעְשׂ ִ֛רים וְּמַ֖את ָשׁ ָ֑נה ְבֹּמ֖תוֹ ְבּ ֥ ֹ
ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִנ֙י ֶ֣מֶלךְך ֲﬠ ָ֔רד ְוֽהוּא־ֹיֵ֥שׁב ַבּ ֶ֖נּ ֶגב ְבֶּ֣א ֶרץ ְכּ ָ֑נַען ְבּ ֖ב ֹא ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיְּס֖עוּ
הר ָה ָ ֑הר ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ְבַּצְלֹמ ָֽנהַ :ו ִיְּס֖עוּ ִמַצְּלֹמ ָ֑נה ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ְבּפוֹּֽנןַ :ו ִיְּס֖עוּ ִמפּוֹּ֑נן ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ
ֵמ ֣ ֹ
אֹ֑בת ַֽו ַֽיֲּח֛נוּ ְבִּע ֵ֥יּי ָֽהֲﬠָב ִ֖רים ִבּ ְג֥בוּל מוָֹֽאבַ :ו ִיְּס֖עוּ ֵֽמִע ִ֑יּים
אֹֽבתַ :ו ִיְּס֖עוּ ֵֽמ ֹ
ְבּ ֹ
ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ְבּ ִדיֹ֥בן ָֽגּדַ :ו ִיְּס֖עוּ ִמ ִדּיֹ֣בן ָ֑גּד ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ְבַּעְלֹ֥מן ִדְּבָלָֽת ְיָמהַ :ו ִיְּס֖עוּ ֵֽמַעְלֹ֣מן
ִדְּבָל ָ ֑ת ְיָמה ַֽו ַֽיֲּח֛נוּ ְבָּה ֵ֥רי ָֽהֲﬠָב ִ֖רים ִלְפ ֵ֥ני ְנֽבוַֹ :ו ִיְּס֖עוּ ֵֽמָה ֵ֣רי ָֽהֲﬠָב ִ֑רים ַֽו ַֽיֲּחנ֙וּ
ְבּ ַֽﬠ ְרֹ֣בת מוֹ ָ ֔אב ַ֖ﬠל ַי ְר ֵ֥דּן ְי ֵרֽחוַֹ :ו ַֽיֲּח ֤נוּ ַעל־ַה ַיּ ְר ֵדּ֙ן ִמֵ֣בּית ַה ְיִשֹׁ֔מת ַ֖ﬠד ָאֵ֣בל
ַהִשִּׁ֑טּים ְבּ ַֽﬠ ְרֹ֖בת מוָֹֽאב] :חמישי כשהן מחוברין[ ַו ְי ַדֵ֧בּר ְיה ָוֹ֛ה ֶאל־ֹמֶ֖שׁה
ְבּ ַֽﬠ ְרֹ֣בת מוֹ ָ ֑אב ַעל־ ַי ְר ֵ֥דּן ְי ֵר֖חוֹ ֵלאֹֽמרַ :דֵּבּ֙ר ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוָֽאַמ ְרָ֖תּ ֲאֵל ֶ ֑הם
ִ֥כּי ַא ֶ ֛תּם ֹֽעְב ִ֥רים ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֖דּן ֶאל־ֶ֥א ֶרץ ְכּ ָֽנַעןְ :ו֨הוֹ ַרְשׁ ֶ֜תּם ֶאת־ָכּל־ ֽיְשׁ ֵ֤בי
ם
ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ִמְפּ ֵניֶ֔כם ְו ִ ֨אַבּ ְד ֶ֔תּם ֵ֖את ָכּל־ַמְשִׂכֹּיּ ָ ֑תם ְו ֵ ֨את ָכּל־ַצְלֵ֤מי ַמֵֽסֹּכָת ֙
ְתַּא ֵ֔בּדוּ ְוֵ֥את ָכּל־ָֽבּמוָֹ֖תם ַתְּשׁ ִ ֽמידוְּ :וֽהוֹ ַרְשֶׁ֥תּם ֶאת־ָהָ֖א ֶרץ ִֽויַשְׁבֶתּם־ ָ֑בּהּ
ם ֶאת־ָה ָ ֨א ֶרץ ְבּגוֹ ָ֜רל
אָֽתהְּ :וִהְת ַֽנַחְלֶתּ ֩
ִ֥כּי ָל ֶ֛כם ָנַ֥תִתּי ֶאת־ָהָ֖א ֶרץ ָל ֶ֥רֶשׁת ֹ
ְלִמְשְׁפֹּֽחֵתיֶ֗כם ָל ַ֞רב ַתּ ְר֤בּוּ ֶאת־ ַֽנֲחָלת֙וֹ ְוַלְמַע֙ט ַתְּמִ֣ﬠיט ֶאת־ ַֽנֲחָל֔תוֹ ֶאל ֩
שָׁמּה ַהגּוֹ ָ֖רל ֣לוֹ ִֽיְה ֶ֑יה ְלַמ֥טּוֹת ֲאֹֽבֵתי ֶ֖כם ִתְּת ֶנָֽחלוְּ :וִאם־ ֨ל ֹא
ֲאֶשׁר־ ֵ֨יֵצא ֥לוֹ ָ ֛
ם
ה ֲאֶ֣שׁר תּוִֹ֣תירוּ ֵמ ֶ֔הם ְלִשִׂכּי ֙
ם ְוָה ָי ֙
תוֹ ִ֜רישׁוּ ֶאת־ֹֽיְשֵׁ֣בי ָה ָ ֘א ֶר֘ץ ִמְפֵּניֶכ ֒
ְבּ ֵ֣ﬠי ֵניֶ֔כם ְוִלְצ ִני ִ֖נם ְבִּצ ֵדּי ֶ֑כם ְוָֽצ ְר ֣רוּ ֶאְתֶ֔כם ַעל־ָה ָ ֕א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ַאֶ֖תּם ֽיְשִׁ֥בים
ָֽבּהְּ :וָה ָ֗יה ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִדִּ֛מּיִתי ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ָלֶ֖הם ֶֽאֱﬠֶ֥שׂה ָל ֶֽכםַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־
ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרַ֞ :צו ֶאת־ְבּ ֵ֤ני ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְוָֽאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵל ֶ֔הם ִ ֽכּי־ַאֶ֥תּם ָבִּ֖אים ֶאל־

ם ְבּ ַֽנֲחָ֔לה ֶ֥א ֶרץ ְכּ ַ֖נַען ִל ְג ֻֽבֹלֶֽתיָה:
ָהָ֣א ֶרץ ְכּ ָ֑נַען ֣ז ֹאת ָה ָ ֗א ֶרץ ֲאֶ֨שׁר ִתֹּ֤פּל ָלֶכ ֙
ם ְגּ֣בוּל ֔ ֶנ ֶגב
ְוָה ָ֨יה ָל ֶ֧כם ְפַּאת־ ֶ֛נ ֶגב ִמִמּ ְדַבּר־ִ֖צן ַעל־ ְי ֵ֣די ֱא ֑דוֹם ְוָה ָ֤יה ָלֶכ ֙
ם ְו ָ֣ﬠַבר
ם ַה ְגּ֨בוּל ִמ ֜ ֶנּ ֶגב ְלַֽמֲﬠ ֵ֤לה ַעְק ַרִבּי ֙
ִמְקֵ֥צה ָים־ַהֶ֖מַּלח ֵֽק ְדָמהְ :וָנַ֣סב ָלֶכ ֩
א ָ֔תיו ִמ ֶ֖נּ ֶגב ְלָק ֵ֣דשׁ ַבּ ְר ֵ֑נ ַע ְו ָיָ֥צא ֲחַצר־ַא ָ֖דּר ְוָע ַ֥בר
ה ] ְוָהי֙וּ[ ֽתּוְֹצ ֹ
ִ֔צָנה ְוָה ֻי ֙
אָ֖תיו ַה ָֽיָּמּה :וּ ְג֣בוּל
ַעְצֹֽמ ָנהְ :ו ָנַ֧סב ַה ְגּ֛בוּל ֵֽמַעְצ֖מוֹן ַ֣נְחָלה ִמְצ ָ֑ר ִים ְוָה ֥יוּ ֽתוְֹצ ֹ
ָ֔ים ְוָה ָ֥יה ָל ֶ֛כם ַה ָ֥יּם ַה ָגּ ֖דוֹל וּ ְג֑בוּל ֶזה־ ִֽיְּה ֶ֥יה ָל ֶ֖כם ְגּ֥בוּל ָֽיםְ :ו ֶזה־ ִֽיְּה ֶ֥יה ָל ֶ֖כם
הר ָה ָ֔הר ְתָּת֖אוּ ְל ֣ב ֹא
הר ָהָֽהרֵ :מ ֣ ֹ
ם ַה ָגֹּ֔דל ְתָּת֥אוּ ָל ֶ֖כם ֥ ֹ
ְגּ֣בוּל ָצ֑פוֹן ִמן־ַה ָיּ ֙
אָ֖תיו ֲחַ֣צר
את ַה ְגּ ֻ֖בל ְצ ָֽד ָדהְ :ו ָי ָ֤צא ַה ְגֻּבל ֙ ִזְפֹ֔ר ָנה ְוָה ֥יוּ ֽתוְֹצ ֹ
ֲח ָ ֑מת ְוָה ֛יוּ ֽתּוְֹצ ֥ ֹ
ֵעי ָ֑נ ן ֶזה־ ִֽיְּה ֶ֥יה ָל ֶ֖כם ְגּ֥בוּל ָצֽפוֹןְ :וִהְתַא ִוּיֶ֥תם ָל ֶ֖כם ִל ְג֣בוּל ֵ֑ק ְדָמה ֵֽמֲחַ֥צר ֵעי ָ֖נ ן
ְשׁ ָֽפָמהְ :ו ָי ַ֨רד ַה ְגּ ֻ֧בל ִמְשּׁ ָ֛פם ָֽה ִרְב ָ֖לה ִמ ֶ֣קּ ֶדם ָל ָ֑ﬠ ִין ְו ָי ַ֣רד ַה ְגּ ֻ֗בל וָּמ ָ֛חה ַעל־
אָ֖תיו ָ֣ים ַה ֶ ֑מַּלח
ֶ֥כֶּתף ָים־ִכּ ֶ֖נּ ֶרת ֵֽק ְדָמהְ :ו ָי ַ֤רד ַה ְגּבוּל ֙ ַה ַיּ ְר ֵ֔דּ ָנה ְוָה ֥יוּ ֽתוְֹצ ֹ
ת ִתְּה ֶ֨יה ָל ֶ֥כם ָה ָ ֛א ֶרץ ִל ְג ֻֽבֹלֶ֖תיָה ָס ִ ֽביבַ :ו ְיַ֣צו ֹמֶ֔שׁה ֶאת־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ז ֹא ֩
ה ָ֔וה ָל ֵ ֛תת
הּ ְבּגוֹ ָ֔רל ֲאֶשׁ֙ר ִצ ָ֣וּה ְי ֹ
אָת ֙
ֵלאֹ֑מר ֣ז ֹאת ָה ָ ֗א ֶרץ ֲאֶ֨שׁר ִתְּת ַֽנֲח֤לוּ ֹ
ְלִתְשׁ ַ֥ﬠת ַהַמּ֖טּוֹת ַֽוֲחִ֥צי ַהַמֶּֽטּהִ֣ :כּי ָֽלְק֞חוּ ַמֵ֨טּה ְב ֵ֤ני ָה ֽראוֵּב ִנ֙י ְלֵ֣בית ֲאֹב ָ֔תם
וַּמֵ֥טּה ְב ֵֽני־ַה ָגּ ִ֖די ְלֵ֣בית ֲאֹב ָ ֑תם ַֽוֲחִצ֙י ַמֵ֣טּה ְמ ַנֶ֔שּׁה ָֽלְק֖חוּ ַֽנֲחָלָֽתםְ :שׁ ֵ֥ני
ַהַמּ֖טּוֹת ַֽוֲחִ֣צי ַהַמּ ֶ֑טּה ָֽלְק֣חוּ ַֽנֲחָל ָ֗תם ֵמ ֵ֛ﬠֶבר ְל ַי ְר ֵ֥דּן ְי ֵר֖חוֹ ֵ֥ק ְדָמה ִמ ְז ָֽרָחה:
]ששי כשהן מחוברין[ ַו ְי ַד ֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמרֵ֚ :אֶלּה ְשׁ֣מוֹת
ָֽהֲא ָנִ֔שׁים ֲאֶשׁר־ ִי ְנֲח֥לוּ ָל ֶ֖כם ֶאת־ָה ָ ֑א ֶרץ ֶאְלָע ָז֙ר ַהֹכּ ֵ֔הן ִֽויהוֹֻ֖שׁ ַע ִבּן־ ֽנוּן:
ְו ָנִ֥שׂיא ֶא ָ֛חד ָנִ֥שׂיא ֶאָ֖חד ִמַמּ ֶ֑טּה ִתְּק֖חוּ ִל ְנֹ֥חל ֶאת־ָהָֽא ֶרץְ :וֵ֖אֶלּה ְשׁ֣מוֹת
ָֽהֲא ָנִ֑שׁים ְלַמֵ֣טּה ְיהוּ ָ֔דה ָכּ ֵ֖לב ֶבּן־ ְיֻפ ֶֽנּה :וְּלַמֵ֖טּה ְבּ ֵ֣ני ִשְׁמ֑עוֹן ְשׁמוֵּ֖אל ֶבּן־
ַעִמּיֽהוּדְ :לַמֵ֣טּה ִב ְנ ָיִ֔מן ֱאִלי ָ֖דד ֶבּן־ִכְּסֽלוֹן :וְּלַמֵ֥טּה ְב ֵני־ ָ֖דן ָנִ֑שׂיא ֻבּ ִ֖קּי ֶבּן־
ָי ְג ִ ֽליִ :לְב ֵ֣ני יוֵֹ֔סף ְלַמֵ֥טּה ְב ֵֽני־ְמ ַנֶ֖שּׁה ָנִ֑שׂיא ַח ִנּיֵ֖אל ֶבּן־ֵאֹֽפד :וְּלַמֵ֥טּה ְב ֵֽני־
ֶאְפ ַ֖ר ִים ָנִ֑שׂיא ְקמוֵּ֖אל ֶבּן־ִשְׁפָֽטן :וְּלַמֵ֥טּה ְב ֵֽני־ ְזבוּ ֻ֖לן ָנִ֑שׂיא ֱא ִ ֽליָצ ָ֖פן ֶבּן־
ַפּ ְר ָֽנ ךְך :וְּלַמֵ֥טּה ְב ֵֽני־ ִיָשּׂשׂ ָ֖כר ָנִ֑שׂיא ַפְּלִטיֵ֖אל ֶבּן־ַע ָֽזּ ן :וְּלַמֵ֥טּה ְב ֵֽני־ָאֵ֖שׁר
ָנִ֑שׂיא ֲאִחי֖הוּד ֶבּן־ְשֹׁל ִ ֽמי :וְּלַמֵ֥טּה ְב ֵֽני־ַנְפָתִּ֖לי ָנִ֑שׂיא ְפּ ַדְהֵ֖אל ֶבּן־ַעִמּיֽהוּד:
ֵ ֕אֶלּה ֲאֶ֖שׁר ִצ ָ֣וּה ְיה ָוֹ֑ה ְל ַנֵ֥חל ֶאת־ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְבֶּ֥א ֶרץ ְכּ ָֽנַעןַ :ו ְי ַדֵ֧בּר ְיה ָוֹ֛ה

ֶאל־ֹמֶ֖שׁה ְבּ ַֽﬠ ְרֹ֣בת מוֹ ָ ֑אב ַעל־ ַי ְר ֵ֥דּן ְי ֵר֖חוֹ ֵלאֹֽמרַ :צ ֘ו ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ְו ָֽנְת֣נוּ
ם ְסִביֹ֣בֵתי ֶ֔הם ִתְּתּ ֖נוּ
שֶׁבת וִּמ ְג ָ֗רשׁ ֶֽלָע ִרי ֙
ַֽלְל ִו ִ֗יּם ִ ֽמ ַֽנֲּח ַ֛לת ֲאֻח ָזָּ֖תם ָע ִ֣רים ָל ָ ֑
ם ְוִל ְרֻכָ֔שׁם וְּלֹ֖כל
שֶׁבת וִּמ ְג ְרֵשׁי ֶ֗הם ִיְה ֤יוּ ִלְבֶהְמָתּ ֙
ַֽלְל ִו ִֽיּםְ :וָה ֧יוּ ֶֽהָע ִ֛רים ָלֶ֖הם ָל ָ ֑
ַח ָיָּֽתם :וִּמ ְג ְרֵשׁ֙י ֶֽהָע ִ֔רים ֲאֶ֥שׁר ִתְּתּ ֖נוּ ַֽלְל ִו ִ֑יּם ִמ ִ֤קּיר ָהִעי֙ר ָו֔חוָּצה ֶ֥אֶלף ַאָ֖מּה
ָס ִ ֽביב :וַּמֹדּ ֶ֞תם ִמ֣חוּץ ָלִ֗עיר ֶאת־ְפַּאת־ ֵ֣ק ְדָמה ַאְל ַ֢פּ ִים ָֽבַּאָ֟מּה ְוֶאת־ְפַּאת־
ֶ rנ ֶג֩ב ַאְלַ֨פּ ִים ָֽבַּאָ֜מּה ְוֶאת־ְפַּאת־ ָ֣ים ׀ ַאְל ַ֣פּ ִים ָֽבַּאָ֗מּה ְו ֵ ֨את ְפַּ֥את ָצ֛פוֹן ַאְל ַ֥פּ ִים
ָֽבַּאָ֖מּה ְוָהִ֣ﬠיר ַבּ ָ ֑תּ ֶוךְך ֚ ֶזה ִיְה ֶ֣יה ָל ֶ֔הם ִמ ְג ְרֵ֖שׁי ֶֽהָע ִֽריםְ :וֵ֣את ֶֽהָע ִ֗רים ֲאֶ֤שׁר
ִתְּתּנ֙וּ ַֽלְל ִו ִ֔יּם ֵ֚את ֵשׁשׁ־ָע ֵ֣רי ַהִמְּקָ֔לט ֲאֶ֣שׁר ִתְּתּ ֔נוּ ָל ֻ֥נס ָ֖שָׁמּה ָֽהֹר ֵ֑צ ַח ַֽוֲﬠֵליֶ֣הם
ִתְּתּ ֔נוּ ַא ְרָבִּ֥ﬠים וְּשַׁ֖תּ ִים ִ ֽﬠירָ :כּל־ֶֽהָע ִ֗רים ֲאֶ֤שׁר ִתְּתּנ֙וּ ַֽלְל ִו ִ֔יּם ַא ְרָבִּ֥ﬠים
וְּשֹׁמ ֶ֖נה ִ֑ﬠיר ֶאְתֶ֖הן ְוֶאת־ִמ ְג ְרֵשׁיֶֽהןְ :וֶֽהָע ִ֗רים ֲאֶ֤שׁר ִתְּתּנ֙וּ ֵֽמֲאֻח ַ֣זּת ְבּ ֵֽני־
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֵמֵ֤את ָה ַר֙ב ַתּ ְר֔בּוּ וֵּמֵ֥את ַהְמ ַ֖ﬠט ַתְּמִ֑ﬠיטוּ ִ ֗אישׁ ְכִּ֤פי ַֽנֲחָלת֙וֹ ֲאֶ֣שׁר
ִי ְנָ֔חלוּ ִיֵ֥תּן ֵֽמָע ָ֖ריו ַֽלְל ִו ִֽיּם] :שביעי כשהן מחוברין[ ַו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה
ֵלּאֹֽמרַ :דֵּבּ֙ר ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוָֽאַמ ְרָ֖תּ ֲאֵל ֶ ֑הם ִ֥כּי ַא ֶ ֛תּם ֹֽעְב ִ֥רים ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֖דּן
ה
ם ָע ִ֔רים ָע ֵ֥רי ִמְק ָ֖לט ִתְּה ֶ֣יי ָנה ָל ֶ֑כם ְו ָ֥נס ָ֨שָׁמּ ֙
ַ֥א ְרָצה ְכּ ָֽנַעןְ :וִהְק ִריֶ֤תם ָלֶכ ֙
ת ָֽהֹרֵ֔צ ַח
ֹרֵ֔צ ַח ַמֵכּה־ ֶ֖נֶפשׁ ִבְּשׁ ָג ָֽגהְ :וָה ֨יוּ ָל ֶ֧כם ֶֽהָע ִ֛רים ְלִמְק ָ֖לט ִמֹגּ ֵ ֑אל ְו ֤ל ֹא ָימוּ ֙
ַעד־ָעְמ ֛דוֹ ִלְפ ֵ֥ני ָֽהֵע ָ֖דה ַלִמְּשׁ ָֽפּטְ :וֶֽהָע ִ֖רים ֲאֶ֣שׁר ִתּ ֵ ֑תּנוּ ֵשׁשׁ־ָע ֵ֥רי ִמְק ָ֖לט
ת ְשֹׁ֣לשׁ ֶֽהָע ִ֔רים
ִתְּה ֶ֥יי ָנה ָל ֶֽכםֵ֣ :את ׀ ְשֹׁ֣לשׁ ֶֽהָע ִ֗רים ִתְּתּנ֙וּ ֵמ ֵ֣ﬠֶבר ַל ַיּ ְר ֵ֔דּן ְוֵא ֙
ִתְּתּ ֖נוּ ְבֶּ֣א ֶרץ ְכּ ָ֑נַען ָע ֵ֥רי ִמְק ָ֖לט ִ ֽתְּה ֶֽיי ָנהִ :לְב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְוַל ֵ֤גּ ר ְוַלתּוָֹשׁ֙ב ְבּתוָֹ֔כם
ִ ֽתְּה ֶ֛ייָנה ֵשׁשׁ־ֶֽהָע ִ֥רים ָהֵ֖אֶלּה ְלִמְק ָ֑לט ָל֣נוּס ָ֔שָׁמּה ָכּל־ַמֵכּה־ ֶ֖נֶפשׁ ִבְּשׁ ָג ָֽגה:
ד
ְוִאם־ִבְּכִ֨לי ַב ְר ֶ֧זל ׀ ִה ָ֛כּהוּ ַו ָיֹּ֖מת ֹרֵ֣צַֽח ֑הוּא ֥מוֹת יוַּ֖מת ָֽהֹרֵֽצ ַחְ :ו ִ ֡אם ְבֶּ֣אֶבן ָי ֩
ד
ֲאֶשׁר־ ָי֨מוּת ָ֥בּהּ ִה ָ֛כּהוּ ַו ָיֹּ֖מת ֹרֵ֣צַֽח ֑הוּא ֥מוֹת יוַּ֖מת ָֽהֹרֵֽצ ַח֡ :אוֹ ִבְּכִ֣לי ֵעץ־ ָי ֩
ֲאֶשׁר־ ָי֨מוּת ֥בּוֹ ִה ָ֛כּהוּ ַו ָיֹּ֖מת ֹרֵ֣צַֽח ֑הוּא ֥מוֹת יוַּ֖מת ָֽהֹרֵֽצ ַחֹ :גֵּ֣אל ַה ָ֔דּם ֥הוּא
ָיִ֖מית ֶאת־ָֽהֹר ֵ֑צ ַח ְבִּפ ְגעוֹ־֖בוֹ ֥הוּא ְיִמֶֽתנּוְּ :וִאם־ְבִּשׂ ְנָ֖אה ֶיְהֳדּ ֶ֑פנּוּ ֽאוֹ־ִהְשִׁ֥ליךְך
ָע ָ֛ליו ִבְּצ ִד ָ֖יּה ַו ָיֹּֽמת֣ :אוֹ ְבֵאיָ֞בה ִה ָ֤כּהוּ ְב ָיד֙וֹ ַו ָיֹּ֔מת מוֹת־יוַּ֥מת ַהַמּ ֶ֖כּה ֹרֵ֣צַֽח
֑הוּא ֹגֵּ֣אל ַה ָ֗דּם ָיִ֛מית ֶאת־ָֽהֹרֵ֖צ ַח ְבִּפ ְגעוֹ־ֽבוְֹ :וִאם־ְבּ ֶ֥פַתע ְבּ ֽל ֹא־ֵאיָ֖בה ֲה ָד֑פוֹ
הּ ְבּ ֣ל ֹא
ֽאוֹ־ִהְשִׁ֥ליךְך ָע ָ֛ליו ָכּל־ְכִּ֖לי ְבּ ֥ל ֹא ְצ ִד ָֽיּה֣ :אוֹ ְבָכל־ ֶ ֜אֶבן ֲאֶשׁר־ ָי֥מוּת ָבּ ֙

א ֽל ֹא־אוֹ ֵ֣יב ֔לוֹ ְו ֥ל ֹא ְמַב ֵ֖קּשׁ ָֽרָעֽתוְֹ :וָֽשְׁפט֙וּ ָֽהֵע ָ֔דה
ְר֔אוֹת ַו ַיּ ֵ֥פּל ָע ָ֖ליו ַו ָיֹּ֑מת ְוהוּ ֙
ֵ֚בּין ַהַמֶּ֔כּה וֵּ֖בין ֹגֵּ֣אל ַה ָ֑דּם ַ֥ﬠל ַהִמְּשָׁפִּ֖טים ָהֵֽאֶלּהְ :וִהִ֨צּילוּ ָֽהֵע ָ֜דה ֶאת־
שָׁמּה
את֙וֹ ָֽהֵע ָ֔דה ֶאל־ִ֥ﬠיר ִמְקָל֖טוֹ ֲאֶשׁר־ ָ֣נס ָ ֑
ם ְוֵהִ֤שׁיבוּ ֹ
ָֽהֹרֵ֗צ ַח ִמ ַיּ֘ד ֹגֵּ֣אל ַה ָדּ ֒
א֖תוֹ ְבֶּ֥שֶׁמן ַהֹֽקּ ֶדשְׁ :וִאם־ ָי ֥צ ֹא
ת ַהֹכֵּ֣הן ַה ָגֹּ֔דל ֲאֶשׁר־ָמַ֥שׁח ֹ
ְו ָ֣יַשׁב ָ֗בּהּ ַעד־מוֹ ֙
את֙וֹ ֹגֵּ֣אל ַה ָ֔דּם
ֵיֵ֖צא ָֽהֹר ֵ֑צ ַח ֶאת־ ְגּבוּל ֙ ִ֣ﬠיר ִמְקָל֔טוֹ ֲאֶ֥שׁר ָי ֖נוּס ָֽשָׁמּה :וָּמ ָ֤צא ֹ
ם ֶאת־ָ֣הֹרֵ֔צ ַח ֵ֥אין ֖לוֹ ָֽדּםִ֣ :כּי ְבִ֤ﬠיר
ִמ֕חוּץ ִל ְג֖בוּל ִ֣ﬠיר ִמְקָל֑טוֹ ְו ָרַ֞צח ֹגֵּ֤אל ַה ָדּ ֙
ת ַהֹכֵּ֣הן ַה ָגֹּ֔דל ָישׁוּ֙ב ָֽהֹרֵ֔צ ַח
ִמְקָלט֙וֹ ֵיֵ֔שׁב ַעד־֖מוֹת ַהֹכֵּ֣הן ַה ָגֹּ֑דל ְוַֽאֲח ֵרי־מוֹ ֙
ֶאל־ֶ֖א ֶרץ ֲאֻח ָזּֽתוְֹ :וָה ֨יוּ ֵ֧אֶלּה ָל ֶ֛כם ְלֻח ַ֥קּת ִמְשׁ ָ֖פּט ְלֹדֹֽרֵתי ֶ֑כם ְבֹּ֖כל
ֽמוְֹשֹֽׁבֵתי ֶֽכםָ֨ :כּל־ַמֵכּה־ ֔ ֶנֶפשׁ ְלִ֣פי ֵע ִ֔דים ִי ְרַ֖צח ֶאת־ָֽהֹר ֵ֑צ ַח ְו ֵ֣ﬠד ֶאָ֔חד ל ֹא־
ַֽיֲﬠ ֶ֥נה ְב ֶ֖נֶפשׁ ָלֽמוּתְ :ו ֽל ֹא־ִתְק֥חוּ ֹ֨כֶפ֙ר ְל ֶ֣נֶפשׁ ֹרֵ֔צ ַח ֲאֶשׁר־֥הוּא ָרָ֖שׁע ָל֑מוּת
ִכּי־֖מוֹת יוָּֽמתְ :ו ֽל ֹא־ִתְק֣חוּ ֹ֔כֶפר ָל ֖נוּס ֶאל־ִ֣ﬠיר ִמְקָל֑טוֹ ָלשׁוּ֙ב ָלֶ֣שֶׁבת ָבּ ָ ֔א ֶרץ
ם ָ֔בּהּ ִ֣כּי ַה ָ֔דּם ֥הוּא
ַעד־֖מוֹת ַהֹכֵּֽהןְ :ול ֹא־ַֽתֲח ִ֣ניפוּ ֶאת־ָה ָ ֗א ֶרץ ֲאֶ֤שׁר ַאֶתּ ֙
ם ֲאֶ֣שׁר ֻשַׁפּךְך־ ָ֔בּהּ ִכּי־ִ֖אם ְבּ ַ֥דם
ַֽיֲח ִ֖ניף ֶאת־ָה ָ ֑א ֶרץ ְוָלָ֣א ֶרץ ֽל ֹא־ ְיֻכַ֗פּר ַל ָדּ ֙
שׁ ֵ֣כן
ם ֽיְשִׁ֣בים ָ֔בּהּ ֲאֶ֥שׁר ֲא ִ֖ני ֹ
שְׁפֽכוְֹ :ו ֧ל ֹא ְתַטֵ֣מּא ֶאת־ָה ָ ֗א ֶרץ ֲאֶ֤שׁר ַאֶתּ ֙
ֹֽ
שֵׁ֕כן ְבּ֖תוֹךְך ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַֽ :ו ִיְּק ְר֞בוּ ָראֵ֣שׁי ָֽהָא֗בוֹת
ה ָ֔וה ֹ
ְבּתוֹ ָ֑כהּ ִ֚כּי ֲא ִ֣ני ְי ֹ
ְלִמְשׁ ַ֤פַּחת ְבּ ֵֽני־ ִגְלָע֙ד ֶבּן־ָמִ֣כיר ֶבּן־ְמַנֶ֔שּׁה ִ ֽמִמְּשְׁפֹּ֖חת ְבּ ֵ֣ני יוֹ ֵ֑סף ַֽו ְי ַדְבּ֞רוּ ִלְפ ֵ֤ני
ה ְוִלְפ ֵ֣ני ַה ְנִּשׂ ִ ֔אים ָראֵ֥שׁי ָא֖בוֹת ִלְב ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֽיּ ֹאְמ֗רוּ ֶאת־ֲאֹד ִנ֙י ִצ ָ֣וּה
ֹמֶשׁ ֙
ה ָ֔וה
ה ָ֔וה ָל ֵ֨תת ֶאת־ָהָ֧א ֶרץ ְבּ ַֽנֲח ָ֛לה ְבּגוֹ ָ֖רל ִלְב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַֽואֹד ִנ֙י ֻצ ָ֣וּה ַֽבי ֹ
ְי ֹ
ָל ֵ֗תת ֶֽאת־ ַֽנֲח ַ֛לת ְצָלְפָ֥חד ָאִ֖חינוּ ִלְבֹנָֽתיוְ ֠ :וָה pיוּ ְלֶאָ֞חד ִמְבּ ֨ ֵני ִשְׁבֵ֥טי ְב ֵֽני־
ם ְו ִנ ְג ְר ָ֤ﬠה ַֽנֲחָלָת֙ן ִמ ַֽנֲּח ַ֣לת ֲאֹב ֵ֔תינוּ ְונוַֹ֕סף ַ֚ﬠל ַֽנֲח ַ֣לת ַהַמֶּ֔טּה
ִיְשׂ ָרֵא֘ל ְל ָנִשׁי ֒
ֲאֶ֥שׁר ִ ֽתְּה ֶ֖יי ָנה ָל ֶ ֑הם וִּמֹגּ ַ֥רל ַֽנֲחָלֵ֖תנוּ ִי ָגּ ֵֽר ַעְ :וִאם־ ִֽיְה ֶ֣יה ַהֹיֵּב֘ל ִלְב ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵאל ֒
ת ַמֵ֣טּה
ה ַֽנֲחָל ָ֔תן ַ֚ﬠל ַֽנֲח ַ֣לת ַהַמֶּ֔טּה ֲאֶ֥שׁר ִ ֽתְּה ֶ֖יי ָנה ָל ֶ ֑הם וּ ִ ֽמ ַֽנֲּחַל ֙
ְו ֽנוְֹסָפ ֙
ה ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַעל־ִ֥פּי ְיה ָ֖וֹה ֵלאֹ֑מר ֵ֛כּן
ֲאֹב ֵ֔תינוּ ִי ָגּ ַ֖רע ַֽנֲחָלָֽתןַ :ו ְי ַ֤צו ֹמֶשׁ ֙
ה ָ֗וה ִלְב ֤נוֹת ְצָלְפָח֙ד ֵלאֹ֔מר
ַמֵ֥טּה ְב ֵֽני־יוֵֹ֖סף ֹֽדְּב ִֽריםֶ֣ :זה ַה ָדָּ֞בר ֲאֶשׁר־ִצ ָ֣וּה ְי ֹ
ַל֥טּוֹב ְבּ ֵֽﬠי ֵניֶ֖הם ִתְּה ֶ֣יי ָנה ְל ָנִ֑שׁים ַ ֗אךְך ְלִמְשׁ ַ֛פַּחת ַמֵ֥טּה ֲאִביֶ֖הם ִתְּה ֶ֥יי ָנה
ת
ה ִלְב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִמַמֶּ֖טּה ֶאל־ַמ ֶ֑טּה ִ֣כּי ִ ֗אישׁ ְבּ ַֽנֲחַל ֙
ְל ָנ ִ ֽשׁיםְ :ו ֽל ֹא־ִתֹ֤סּב ַֽנֲחָל ֙

ַמֵ֣טּה ֲאֹב ָ֔תיו ִי ְדְבּ ֖קוּ ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וָכל־ַ֞בּת ֹי ֶ֣רֶשׁת ַֽנֲחָ֗לה ִמַמּטּוֹ֘ת ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵאל ֒
שּׁה ְלַ֗מַען ִֽיי ְרשׁ֙וּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ֖אישׁ
ְלֶאָ֗חד ִמִמְּשׁ ַ֛פַּחת ַמֵ֥טּה ָאִ֖ביָה ִתְּה ֶ֣יה ְלִא ָ ֑
שׁ ְבּ ַ֣נֲחָל֔תוֹ
ַֽנֲח ַ֥לת ֲאֹבָֽתיוְ :ו ֽל ֹא־ִתֹ֧סּב ַֽנֲח ָ֛לה ִמַמֶּ֖טּה ְלַמֵ֣טּה ַא ֵ֑חר ִכּי־ִאי ֙
שׁה ֵ֥כּן ָע֖שׂוּ ְבּ֥נוֹת
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ֹמ ֶ ֑
ִי ְדְבּ֕קוּ ַמ֖טּוֹת ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַֽ :כֲּא ֶ ֛
ְצָלְפָֽחדַ :ו ִ ֽתְּה ֶ֜יי ָנה ַמְח ָ֣לה ִת ְרָ֗צה ְוָח ְג ָ֧לה וִּמְל ָ֛כּה ְוֹנ ָ֖ﬠה ְבּ ֣נוֹת ְצָלְפ ָ֑חד ִלְב ֵ֥ני
ֹֽד ֵדיֶ֖הן ְל ָנ ִ ֽשׁיםֽ ִ :מִמְּשְׁפֹּ֛חת ְבּ ֵֽני־ְמ ַנֶ֥שּׁה ֶבן־יוֵֹ֖סף ָה ֣יוּ ְל ָנִ֑שׁים ַוְתִּה֙י ַֽנֲחָל ָ֔תן
ַעל־ַמֵ֖טּה ִמְשׁ ַ֥פַּחת ֲאִביֶֽהןֵ֣ :אֶלּה ַהִמְּצ֞וֹת ְוַהִמְּשָׁפִּ֗טים ֲאֶ֨שׁר ִצ ָ֧וּה ְיה ָוֹ֛ה ְבּ ַיד־
ֹמֶ֖שׁה ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְבּ ַֽﬠ ְרֹ֣בת מוֹ ָ ֔אב ַ֖ﬠל ַי ְר ֵ֥דּן ְי ֵרֽחוֵֹ֣ :אֶלּה ַה ְדָּב ִ֗רים ֲאֶ֨שׁר
ה ֨מוֹל ֜סוּף ֵבּין־
ה ֶאל־ָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְבּ ֵ֖ﬠֶבר ַה ַיּ ְר ֵ֑דּן ַבִּמּ ְד ָ֡בּר ָֽבֲּﬠ ָרָב ֩
ִדּ ֶ֤בּר ֹמֶשׁ ֙
ם ֵֽמֹח ֵ֔רב ֶ֖דּ ֶרךְך ַהר־
תֶּפל ְוָלָ֥בן ַֽוֲחֵצֹ֖רת ְו ִ֥די ָזָֽהבַ :אַ֨חד ָעָ֥שׂר יוֹ ֙
ָפּא ָ֧רן וֵּבין־ ֛ ֹ
ֵשִׂ֑ﬠיר ַ֖ﬠד ָק ֵ֥דשׁ ַבּ ְר ֵֽנ ַעַֽ :ו ְיִה֙י ְבַּא ְרָבִּ֣ﬠים ָשׁ ֔ ָנה ְבַּעְשֵֽׁתּי־ָעָ֥שׂר ֹ֖ח ֶדשׁ ְבֶּאָ֣חד
א֖תוֹ ֲאֵלֶֽהםַֽ :אֲח ֵ֣רי
ה ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְ֠כֹּpכל ֲאֶ֨שׁר ִצ ָ֧וּה ְיה ָוֹ֛ה ֹ
ַלֹ֑ח ֶדשׁ ִדּ ֶ֤בּר ֹמֶשׁ ֙
ַהֹכּ֗תוֹ ֵ֚את ִסיֹח֙ן ֶ֣מֶלךְך ָֽהֱאֹמ ִ֔רי ֲאֶ֥שׁר יוֵֹ֖שׁב ְבֶּחְשׁ֑בּוֹן ְו ֵ ֗את ֚עוֹג ֶ֣מֶלךְך ַהָבָּ֔שׁן
ֲאֶשׁר־יוֵֹ֥שׁב ְבַּעְשָׁתֹּ֖רת ְבֶּא ְד ֶֽרִעיְ :בּ ֵ֥ﬠֶבר ַה ַיּ ְר ֵ֖דּן ְבֶּ֣א ֶרץ מוֹ ָ ֑אב הוִֹ֣איל ֹמֶ֔שׁה
ֵבּ ֵ ֛אר ֶאת־ַהתּוֹ ָ֥רה ַה ֖זּ ֹאת ֵלאֹֽמרְ :יה ָ֧וֹה ֱאֹל ֵ ֛הינוּ ִדֶּ֥בּר ֵא ֵ֖לינוּ ְבֹּח ֵ֣רב ֵלאֹ֑מר
ַרב־ָל ֶ֥כם ֶ֖שֶׁבת ָבָּ֥הר ַה ֶֽזּהְ :פּ ֣נוּ ׀ וְּס֣עוּ ָלֶ֗כם וֹּ֨באוּ ַ֥הר ָֽהֱאֹמ ִר ֘י ְוֶאל־ָכּל־
ְשֵׁכָני֒ו ָֽבֲּﬠ ָר ָ֥בה ָב ָ ֛הר וַּבְשֵּׁפ ָ֥לה וַּב ֶ֖נּ ֶגב וְּב֣חוֹף ַה ָ֑יּם ֶ֤א ֶרץ ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִנ֙י ְוַהְלָּב ֔נוֹן
ַעד־ַה ָנָּ֥הר ַה ָגֹּ֖דל ְנַהר־ְפּ ָֽרתְ :ר ֵ ֛אה ָנַ֥תִתּי ִלְפ ֵני ֶ֖כם ֶאת־ָה ָ ֑א ֶרץ ֹ֚בּאוּ וּ ְר֣שׁוּ
ה ָpוה ַֽלֲאֹ֨בֵתיֶ֜כם ְלַאְב ָר ָ֨הם ְל ִיְצ ָ֤חק ֽוְּל ַֽיֲﬠֹק֙ב ָלֵ֣תת
ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֣שׁר ִנְשַׁ֣בּע ֠ ְי ֹ
אַ֣מר ֲאֵלֶ֔כם ָבּ ֵ֥ﬠת ַהִ֖הוא ֵלאֹ֑מר ֽל ֹא־אוּ ַ֥כל ְלַב ִ֖דּי
ָל ֶ֔הם וְּל ַז ְר ָ֖ﬠם ַֽאֲח ֵריֶֽהםָֽ :ו ֹ
ְשֵׂ֥את ֶאְת ֶֽכםְ :יה ָ֥וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶ֖כם ִה ְר ָ֣בּה ֶאְת ֶ֑כם ְוִה ְנּ ֶ֣כם ַה ֔יּוֹם ְכּֽכוְֹכֵ֥בי ַהָשַּׁ֖מ ִים
ה ָ֞וה ֱאֹלֵ֣הי ֲאֽבוֵֹתֶ֗כם ֹיֵ֧סף ֲﬠֵלי ֶ֛כם ָכּ ֶ֖כם ֶ֣אֶלף ְפָּעִ֑מים ִֽויָב ֵ֣רךְך ֶאְתֶ֔כם
ָלֹֽרבְ :י ֹ
ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִדֶּ֥בּר ָל ֶֽכםֵ :אי ָ֥כה ֶאָ֖שּׂא ְלַב ִ֑דּי ָט ְרֲח ֶ֥כם וַּֽמַֽשֲּׂא ֶ֖כם ְו ִֽריְב ֶֽכםָ :ה֣בוּ ָ֠לֶpכם
אִ֑תי
ֲא ָנִ֨שׁים ֲחָכִ֧מים וּ ְנֹב ִ֛נים ִֽוי ֻדִ֖ﬠים ְלִשְׁבֵטי ֶ֑כם ַֽוֲאִשׂיֵ֖מם ְבּ ָֽראֵשׁי ֶֽכםַֽ :וַֽתֲּﬠ ֖נוּ ֹ
ַו ֣תּ ֹאְמ֔רוּ טוֹב־ַה ָדָּ֥בר ֲאֶשׁר־ ִדַּ֖בּ ְרָתּ ַֽלֲﬠֽשׂוֹתָֽ :וֶא ַ ֞קּח ֶאת־ ָראֵ֣שׁי ִשְׁבֵטיֶ֗כם
ם ִֽוי ֻדִ֔עים ָֽוֶאֵ֥תּן אוֹ ָ ֛תם ָראִ֖שׁים ֲﬠֵלי ֶ֑כם ָשׂ ֵ֨רי ֲאָלִ֜פים ְוָשׂ ֵ֣רי
ֲא ָנִ֤שׁים ֲחָכִמי ֙

ה ֶאת־
שְׁט ִ֖רים ְלִשְׁבֵטי ֶֽכםָֽ :וֲאַצ ֶוּ ֙
ם ְוָשׂ ֵ֣רי ֲﬠָשֹׂ֔רת ְו ֽ ֹ
ֵמ֗אוֹת ְוָשׂ ֵ֤רי ֲחִמִשּׁי ֙
ם וְּשַׁפְטֶ֣תּם ֶ֔צ ֶדק ֵבּין־ִ֥אישׁ
שְׁפֵטיֶ֔כם ָבּ ֵ֥ﬠת ַהִ֖הוא ֵלאֹ֑מר ָשֹׁ֤מ ַע ֵבּין־ֲאֵחיֶכ ֙
ֹ֣
וֵּבין־ָאִ֖חיו וֵּ֥בין ֵגּ ֽרוֹֽ :ל ֹא־ַתִ֨כּירוּ ָפ ֜ ִנים ַבִּמְּשָׁ֗פּט ַכָּקֹּ֤טן ַכּ ָגֹּדל ֙ ִתְּשָׁמ֔עוּן ֤ל ֹא
ָת ֨גוּר֙וּ ִמְפּ ֵני־ ִ ֔אישׁ ִ֥כּי ַהִמְּשׁ ָ֖פּט ֵֽלאֹלִ֣הים ֑הוּא ְוַה ָדָּב֙ר ֲאֶ֣שׁר ִיְקֶ֣שׁה ִמֶ֔כּם
ַתְּק ִר֥בוּן ֵא ַ֖לי וְּשַׁמְע ִ ֽתּיוָֽ :וֲאַצ ֶ֥וּה ֶאְת ֶ֖כם ָבּ ֵ֣ﬠת ַהִ֑הוא ֵ֥את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֖רים ֲאֶ֥שׁר
ַֽתֲּﬠֽשׂוּןַ :ו ִנַּ֣סּע ֵֽמֹח ֵ֗רב ַו ֡ ֵנֶּלךְך ֵ֣את ָכּל־ַהִמּ ְדָ֣בּר ַה ָגּדוֹל ֩ ְוַהנּוֹ ָ֨רא ַה֜הוּא ֲאֶ֣שׁר
א ָ ֑תנוּ ַו ָנּ ֕ב ֹא ַ֖ﬠד ָק ֵ֥דשׁ
ְרִאי ֶ֗תם ֚ ֶדּ ֶרךְך ַ֣הר ָֽהֱאֹמ ִ֔רי ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִצָ֛וּה ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֵ֖הינוּ ֹ
ם ַעד־ַ֣הר ָֽהֱאֹמ ִ֔רי ֲאֶשׁר־ ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֵ֖הינוּ ֹנֵ֥תן ָֽלנוּ:
אַ֖מר ֲאֵל ֶ֑כם ָבּאֶת ֙
ַבּ ְר ֵֽנ ַעָֽ :ו ֹ
ה ָ֜וה
֠ ְר ֵpאה ָנ ַ֨תן ְיה ָ֧וֹה ֱאֹל ֶ ֛היךָך ְלָפ ֶ֖ניךָך ֶאת־ָה ָ ֑א ֶרץ ֲﬠ ֵ֣לה ֵ֗רשׁ ַֽכֲּאֶשׁ֩ר ִדּ ֶ֨בּר ְי ֹ
ם ַו ֽתּ ֹאְמ֗רוּ
ֱאֹלֵ֤הי ֲאֹב ֶ֨תי ךָ ֙ך ָ֔לךְך ַאל־ִתּי ָ֖רא ְוַאל־ֵתָּֽחתַ :וִתְּק ְר֣בוּן ֵאַל ֘י ֻכְּלֶּכ ֒
א ָ֨תנ֙וּ ָדּ ָ֔בר ֶאת־
ם ְלָפ ֔ ֵנינוּ ְו ַיְחְפּרוּ־ ָ֖לנוּ ֶאת־ָה ָ ֑א ֶרץ ְו ָיִ֤שׁבוּ ֹ
ִנְשְׁל ָ֤חה ֲא ָנִשׁי ֙
ת ֶֽהָע ִ֔רים ֲאֶ֥שׁר ָנ ֖ב ֹא ֲאֵליֶֽהןַ :ו ִיּיַ֥טב ְבֵּעי ַ֖ני ַה ָדּ ָ֑בר
ַה ֶ֨דּ ֶר ךְ ֙ך ֲאֶ֣שׁר ַֽנֲﬠֶלה־ ָ֔בּהּ ְוֵא ֙
ם ְשׁ ֵ֣נים ָעָ֣שׂר ֲא ָנִ֔שׁים ִ֥אישׁ ֶאָ֖חד ַלָֽשֶּׁבטַ :ו ִיְּפנ֙וּ ַו ַֽיֲּﬠ֣לוּ ָה ָ֔ה ָרה
ָֽוֶא ַ֤קּח ִמֶכּ ֙
ם ִמְפּ ִ֣רי ָה ָ ֔א ֶרץ ַויּוֹ ִ֖רדוּ
אָֽתהַּ :ו ִיְּק֤חוּ ְב ָי ָד ֙
ַו ָיֹּ֖באוּ ַעד־ ַ֣נַחל ֶאְשֹׁ֑כּל ַֽו ְי ַר ְגּ֖לוּ ֹ
אָ֤תנוּ ָדָב֙ר ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ טוָֹ֣בה ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶשׁר־ ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֵ֖הינוּ ֹנֵ֥תן
ֵא ֵ֑לינוּ ַו ָיִּ֨שׁבוּ ֹ
ם
ָֽלנוְּ :ו ֥ל ֹא ֲאִביֶ֖תם ַֽלֲﬠֹ֑לת ַוַתְּמ֕רוּ ֶאת־ִ֥פּי ְיה ָ֖וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכםַ :וֵתּ ָֽר ְג ֤נוּ ְבָֽאֳהֵליֶכ ֙
א ָ ֛תנוּ ְבּ ַ֥יד
א ָ֔תנוּ ֽהוִֹציָ֖אנוּ ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ָלֵ֥תת ֹ
ה ֹ
ַו ֣תּ ֹאְמ֔רוּ ְבִּשׂ ְנַ֤את ְיה ָוֹ ֙
ָֽהֱאֹמ ִ֖רי ְלַהְשִׁמי ֵֽדנוָּ :א ָ֣נה ׀ ֲא ַ֣נְחנוּ ֹעִ֗לים ַאֵrחינוּ֩ ֵהַ֨מסּוּ ֶאת־ְלָב ֵ֜בנוּ ֵלאֹ֗מר
ם ִמֶ֔מּנּוּ ָע ִ֛רים ְגֹּדֹ֥לת וְּבצוֹּ֖רת ַבָּשּׁ ָ ֑מ ִים ְו ַגם־ְבּ ֵ֥ני ֲﬠ ָנ ִ֖קים ָרִ֥אינוּ
ַ֣ﬠם ָגּ ֤דוֹל ָו ָר ֙
ה ֵ֣לךְך
ם ַֽה ֹ
אַ֖מר ֲאֵל ֶ֑כם ל ֹא־ַֽתַע ְר֥צוּן ְֽול ֹא־ ִ ֽתי ְר֖אוּן ֵמֶֽהםְ :יה ָ֤וֹה ֱאֹֽלֵהיֶכ ֙
ָֽשׁםָֽ :ו ֹ
ִלְפ ֵניֶ֔כם ֖הוּא ִיָלֵּ֣חם ָל ֶ֑כם ְ֠כֹּpכל ֲאֶ֨שׁר ָעָ֧שׂה ִאְתּ ֶ֛כם ְבִּמְצ ַ֖ר ִים ְל ֵֽﬠי ֵני ֶֽכם:
וַּבִמּ ְדָבּ֙ר ֲאֶ֣שׁר ָר ִ ֔איָת ֲאֶ֤שׁר ְנָֽשֲׂא ךָ ֙ך ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִיָשּׂא־ִ֖אישׁ ֶאת־
ְבּ ֑נוֹ ְבָּכל־ַה ֶ֨דּ ֶר ךְ ֙ך ֲאֶ֣שׁר ֲהַלְכ ֶ֔תּם ַעד־ֹֽבֲּא ֶ֖כם ַעד־ַהָמּ֥קוֹם ַה ֶֽזּה :וַּב ָדָּ֖בר ַה ֶ֑זּה
הֵ֨לךְך ִלְפ ֵניֶ֜כם ַבּ ֶ֗דּ ֶרךְך ָל֥תוּר ָל ֶ֛כם ָמ ֖קוֹם
ם ַֽמֲאִמי ֔ ִנם ַֽבּיה ָ֖וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכםַֽ :ה ֹ
ֵֽאי ְנֶכ ֙
ם ַבּ ֶ֨דּ ֶר ךְ ֙ך ֲאֶ֣שׁר ֵֽתְּלכוּ־ ָ֔בהּ וֶּֽבָע ָ֖נ ן יוָֹֽמם:
אְתֶכ ֙
ַֽלֲחֹֽנְת ֶ֑כם ָבֵּ֣אשׁ ׀ ַ֗ל ְיָלה ַל ְר ֽ ֹ
שׁ
ַו ִיְּשַׁ֥מע ְיה ָ֖וֹה ֶאת־֣קוֹל ִדְּב ֵרי ֶ֑כם ַו ִיְּקֹ֖צף ַו ִיָּשַּׁ֥בע ֵלאֹֽמרִ :אם־ ִי ְרֶ֥אה ִאי ֙

ָֽבֲּא ָנִ֣שׁים ָה ֵ ֔אֶלּה ַה ֥דּוֹר ָה ָ֖רע ַה ֶ֑זּה ֵ֚את ָהָ֣א ֶרץ ַהטּוֹ ָ֔בה ֲאֶ֣שׁר ִנְשׁ ַ֔בְּעִתּי ָלֵ֖תת
ה ֣הוּא ִי ְר ֶ ֔א ָנּה ְוֽלוֹ־ֶאֵ֧תּן ֶאת־ָה ָ ֛א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר
ַֽלֲאֹֽבֵתי ֶֽכםֽ :זוָּל ִ֞תי ָכּ ֵ֤לב ֶבּן־ ְיֻפ ֶנּ ֙
ה ָ֔וה ִבּ ְגַלְל ֶ֖כם
ָֽדּ ַרךְך־ָ֖בּהּ וְּלָב ָ֑ניו ַ֕יַען ֲאֶ֥שׁר ִמ ֵ֖לּא ַֽאֲח ֵ֥רי ְיה ָֽוֹהַ :גּם־ִבּ֙י ִהְתַא ַ֣נּ ף ְי ֹ
שׁ ַע ִבּן־נוּ֙ן ָֽהֹעֵ֣מד ְלָפ ֔ ֶניךָך ֖הוּא ָ֣יב ֹא
ֵלאֹ֑מר ַגּם־ַאָ֖תּה ֽל ֹא־ָת ֥ב ֹא ָֽשׁםְ :יהוֹ ֻ ֤
ם ֲאֶ֨שׁר ֲאַמ ְר ֶ֜תּם ָלַ֣בז
א֣תוֹ ַח ֵ֔זּק ִכּי־֖הוּא ַי ְנִח ֶ֥ל ָנּה ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וַטְפֶּכ ֩
שָׁמּה ֹ
ָ֑
שָׁמּה ְוָלֶ֣הם
ם ֣טוֹב ָו ָ֔רע ֵ֖הָמּה ָיֹ֣באוּ ָ ֑
ִֽיְה ֶ֗יה ֠וְּב ֵניֶpכם ֲאֶ֨שׁר ל ֹא־ ָֽי ְד֤עוּ ַהיּוֹ ֙
ֶאְתּ ֔ ֶנ ָנּה ְוֵ֖הם ִֽיי ָרֽשׁוָּהְ :וַאֶ֖תּם ְפּ ֣נוּ ָל ֶ֑כם וְּס֥עוּ ַהִמּ ְדָ֖בּ ָרה ֶ֥דּ ֶרךְך ַים־ֽסוּףַֽ :וַֽתֲּﬠ ֣נוּ
ה ְו ִנְלַ֔חְמנוּ ְכֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ִצ ָ֖וּנוּ ְיה ָ֣וֹה
ה ֲא ַ֤נְחנוּ ַֽנֲﬠֶל ֙
׀ ַו ֽתּ ֹאְמ ֣רוּ ֵאַ֗לי ָחָ֘טאנ֒וּ ַֽליה ָוֹ ֒
ֱאֹל ֵ ֑הינוּ ַֽוַתְּח ְגּ֗רוּ ִ֚אישׁ ֶאת־ְכּ ֵ֣לי ִמְלַחְמ֔תּוֹ ַוָתִּ֖הינוּ ַֽלֲﬠֹ֥לת ָהָֽה ָרהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר
ְי ֹ
א ִתּ ָֽנּ ְג֔פוּ
ם ֤ל ֹא ַֽתֲﬠל֙וּ ְו ֣ל ֹא ִ ֽת ָֽלֲּח֔מוּ ִ֥כּי ֵאי ֶ֖נ ִנּי ְבִּק ְרְבּ ֶ֑כם ְול ֹ ֙
ה ָ֜וה ֵאַ֗לי ֱאֹ֤מר ָלֶה ֙
ה ָ֔וה ַוָתּ ִ֖זדוּ
א ְיֵבי ֶֽכםָֽ :וֲא ַדֵ֥בּר ֲאֵלי ֶ֖כם ְו ֣ל ֹא ְשַׁמְע ֶ ֑תּם ַוַתְּמר֙וּ ֶאת־ִ֣פּי ְי ֹ
ִלְפ ֵ֖ני ֽ ֹ
א ִלְק ַראְתֶ֔כם ַו ִיּ ְר ְדּ֣פוּ ֶאְתֶ֔כם
ַוַֽתֲּﬠ֥לוּ ָהָֽה ָרהַ :ו ֵיֵּ֨צא ָֽהֱאֹמ ִ֜רי ַהיֵּ֨שׁב ָבָּ֤הר ַההוּ ֙
שׁבוּ ַוִתְּב֖כּוּ
ַֽכֲּאֶ֥שׁר ַֽתֲּﬠֶ֖שׂיָנה ַה ְדֹּב ִ֑רים ַו ַיְּכּ֥תוּ ֶאְת ֶ֛כם ְבֵּשִׂ֖ﬠיר ַעד־ָח ְרָֽמהַ :וָתּ ֻ ֥
ה ְבֹּ֣קְלֶ֔כם ְו ֥ל ֹא ֶֽהֱא ִ֖זין ֲאֵלי ֶֽכםַ :וֵֽתְּשׁ֥בוּ ְבָק ֵ֖דשׁ
ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ְו ֽל ֹא־ָשַׁ֤מע ְיה ָוֹ ֙
שׁר
ה ֶ֣דּ ֶרךְך ַים־֔סוּף ַֽכֲּא ֶ ֛
ָיִ֣מים ַרִ֑בּים ַכּ ָיִּ֖מים ֲאֶ֥שׁר ְיַשְׁבֶֽתּםַ :ו ֜ ֵנֶּפן ַו ִנּ ַ֤סּע ַהִמּ ְד ָ֨בּ ָר ֙
ִדֶּ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֵא ָ֑לי ַו ָ֥נָּסב ֶאת־ַהר־ֵשִׂ֖ﬠיר ָיִ֥מים ַר ִ ֽבּיםַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ְיה ָ֖וֹה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמר:
ַרב־ָלֶ֕כם ֹ֖סב ֶאת־ָהָ֣הר ַה ֶ֑זּה ְפּ֥נוּ ָל ֶ֖כם ָצֹֽפ ָנהְ :וֶאת־ָהָע֘ם ַ֣צו ֵלאֹמ֒ר ַאֶ֣תּם
ֹֽעְב ִ֗רים ִבּ ְגבוּל ֙ ֲאֵחי ֶ֣כם ְבּ ֵֽני־ֵעָ֔שׂו ַהֹֽיְּשִׁ֖בים ְבֵּשִׂ֑ﬠיר ְו ִֽיי ְר֣אוּ ִמֶ֔כּם ְו ִנְשַׁמ ְרֶ֖תּם
ם ֵֽמַא ְרָ֔צם ַ֖ﬠד ִמ ְד ַ֣רךְך ַכּף־ ָ֑ר ֶגל ִ ֽכּי־
אדַ :אל־ִתְּת ָ֣גּ רוּ ָ֔בם ִ֠כּי ֽל ֹא־ֶאֵ֤תּן ָלֶכ ֙
ְמ ֽ ֹ
אֶכל ִתְּשְׁבּ ֧רוּ ֵֽמִא ָ ֛תּם ַבּ ֶ֖כֶּסף ַֽוֲאַכְל ֶ ֑תּם
ְי ֻרָ֣שּׁה ְלֵעָ֔שׂו ָנַ֖תִתּי ֶאת־ַ֥הר ֵשׂ ִ ֽﬠירֹ ֣ :
ה ָ֨וה ֱאֹל ֶ֜היךָך ֵֽבּ ַרְכ֗ךָך ְבֹּכל ֙
ְו ַגם־ַ֜מ ִים ִתְּכ ֧רוּ ֵֽמִא ָ ֛תּם ַבּ ֶ֖כֶּסף וְּשִׁתיֶֽתםִ :כּי֩ ְי ֹ
ַֽמֲﬠֵ֣שׂה ָי ֶ֔דךָך ָי ַ֣דע ֶלְכְתּ֔ךָך ֶאת־ַהִמּ ְדָ֥בּר ַה ָגֹּ֖דל ַה ֶ֑זּה ֶ֣זה ׀ ַא ְרָבִּ֣ﬠים ָשׁ ֗ ָנה ְיה ָ֤וֹה
ם
ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ִעָ֔מּךְך ֥ל ֹא ָחַ֖ס ְרָתּ ָדָּֽברַֽ :ו ַֽנֲּﬠֹ֞בר ֵמֵ֧את ַאֵ֣חינוּ ְב ֵֽני־ֵעָ֗שׂו ַה ֽיְּשִׁבי ֙
ְבֵּשִׂ֔עיר ִמ ֶ֨דּ ֶר ךְ ֙ך ָֽהֲﬠ ָר ָ֔בה ֵֽמֵאי ַ֖לת וֵּֽמֶעְצֹ֣ין ָ֑גֶּבר ]פסק באמצע פסוק[ ַו ֨ ֵנֶּפ֙ן
ה ָ֜וה ֵאַ֗לי ַאל־ ָ֨תַּצ֙ר ֶאת־מוֹ ָ ֔אב ְוַאל־
ַֽו ַֽנֲּﬠֹ֔בר ֶ֖דּ ֶרךְך ִמ ְדַ֥בּר מוָֹֽאבַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ִתְּת ָ֥גּ ר ָ֖בּם ִמְלָח ָ ֑מה ִ֠כּי ֽל ֹא־ֶא ֵ֨תּן ְל ךָ֤ך ֵֽמַא ְרצ֙וֹ ְי ֻרָ֔שּׁה ִ֣כּי ִלְב ֵני־֔לוֹט ָנַ֥תִתּי

ֶאת־ ָ֖ﬠר ְי ֻרָֽשּׁהָֽ :הֵאִ֥מים ְלָפ ִ֖נים ָ֣יְשׁבוּ ָ֑בהּ ַ֣ﬠם ָגּ ֥דוֹל ְו ַ֛רב ָו ָ֖רם ַֽכֲּﬠ ָנ ִֽקים:
ְרָפִ֛אים ֵיָֽחְשׁ֥בוּ ַאף־ֵ֖הם ַֽכֲּﬠ ָנ ִ֑קים ְוַהֹ֣מָּא ִ֔בים ִיְק ְר֥אוּ ָלֶ֖הם ֵא ִ ֽמים :וְּבֵשִׂ֞עיר
ם ִמְפּ ֵני ֶ֔הם ַו ֵֽיְּשׁ֖בוּ ַתְּח ָ ֑תּם
ם וְּב ֵ֧ני ֵעָ֣שׂו ִֽיי ָר֗שׁוּם ַו ַיְּשִׁמידוּ ֙
ָֽיְשׁ֣בוּ ַֽהֹח ִרי֘ם ְלָפ ִני ֒
ַֽכֲּאֶ֧שׁר ָעָ֣שׂה ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְל ֶ ֨א ֶר֙ץ ְי ֻרָשּׁ֔תוֹ ֲאֶשׁר־ָנַ֥תן ְיה ָ֖וֹה ָלֶֽהםַ :ע ָ֗תּה ֻ֛קמוּ ְוִעְב ֥רוּ
ָל ֶ֖כם ֶאת־ ַ֣נַחל ָ֑ז ֶרד ַֽו ַֽנֲּﬠֹ֖בר ֶאת־ ַ֥נַחל ָֽז ֶרדְ :וַה ָיִּ֞מים ֲאֶשׁר־ָה ַ֣לְכנוּ ׀ ִמָקּ ֵ֣דשׁ
תּם ָכּל־
ַבּ ְר ֗ ֵנ ַע ַ֤ﬠד ֲאֶשׁר־ָע ַ֨ב ְרנ֙וּ ֶאת־ ַ֣נַחל ֶ֔ז ֶרד ְשׁלִ֥שׁים וְּשֹׁמ ֶ֖נה ָשׁ ָ֑נה ַעד־ ֨ ֹ
שׁר ִנְשַׁ֥בּע ְיה ָ֖וֹה ָלֶֽהםְ :ו ַ֤גם ַיד־
ה ִמ ֶ֣קּ ֶרב ַֽהַֽמֲּח ֔ ֶנה ַֽכֲּא ֶ ֛
ַה֜דּוֹר ַא ְנֵ֤שׁי ַהִמְּלָחָמ ֙
ה ָ֣ה ְיָתה ָ֔בּם ְלֻהָ֖מּם ִמ ֶ֣קּ ֶרב ַֽהַֽמֲּח ֶ֑נה ַ֖ﬠד ֻתָּֽמּםַ :ו ְי ִ֨הי ַֽכֲאֶשׁר־ ַ֜תּמּוּ ָכּל־
ְיה ָוֹ ֙
ַא ְנֵ֧שׁי ַהִמְּלָח ָ ֛מה ָל֖מוּת ִמ ֶ֥קּ ֶרב ָה ָֽﬠםַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרַ :א ָ֨תּה ֹעֵ֥בר
ַה ֛יּוֹם ֶאת־ ְגּ֥בוּל מוָֹ֖אב ֶאת־ ָֽﬠרְ :ו ָֽק ַרְב ָ֗תּ ֚מוּל ְבּ ֵ֣ני ַע֔מּוֹן ַאל־ְתֻּצ ֵ֖רם ְוַאל־
ִתְּת ָ֣גּ ר ָ֑בּם ִ֣כּי ֽל ֹא־ֶ֠אֵpתּן ֵמ ֶ ֨א ֶרץ ְבּ ֵֽני־ַע֤מּוֹן ְל ךָ ֙ך ְי ֻרָ֔שּׁה ִ֥כּי ִלְב ֵני־֖לוֹט ְנַתִ֥תּיָה
הּ ְלָפ ֔ ִנים ְוָ֣הַעֹמּ ֔ ִנים
ְי ֻרָֽשּׁהֶֽ :א ֶרץ־ ְרָפִ֥אים ֵֽתָּחֵ֖שׁב ַאף־ִ֑הוא ְרָפִ֤אים ָֽיְשׁבוּ־ָב ֙
ה ִמְפּ ֵני ֶ֔הם
ִיְק ְר֥אוּ ָלֶ֖הם ַזְמ ֻז ִ ֽמּיםַ֣ :ﬠם ָגּ ֥דוֹל ְו ַ֛רב ָו ָ֖רם ַֽכֲּﬠ ָנ ִ֑קים ַו ַיְּשִׁמי ֵ֤דם ְיה ָוֹ ֙
ה ִלְב ֵ֣ני ֵעָ֔שׂו ַהֹֽיְּשִׁ֖בים ְבֵּשִׂ֑ﬠיר ֲאֶ֨שׁר
שׁם ַו ֵֽיְּשׁ֥בוּ ַתְחָֽתּםַֽ :כֲּאֶ֤שׁר ָעָשׂ ֙
ַו ִֽיּי ָר ֻ ֖
ם ַו ֵֽיְּשׁ֣בוּ ַתְח ָ֔תּם ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהְ :וָֽהַע ִ֛וּים
ִהְשִׁ֤מיד ֶאת־ַֽהֹח ִר֙י ִמְפּ ֵני ֶ֔הם ַו ִֽיּי ָרֻשׁ ֙
תּר ִהְשִׁמי ֻ֖דם ַו ֵֽיְּשׁ֥בוּ
ם ַהֹֽיְּצִ֣אים ִמַכְּפ ֔ ֹ
תּ ִרי ֙
ַהֹֽיְּשִׁ֥בים ַֽבֲּחֵצ ִ֖רים ַעד־ַעָ֑זּה ַכְּפ ֹ
ַתְחָֽתּם֣ :קוּמוּ ְסּ֗עוּ ְוִעְבר ֘וּ ֶאת־ ַ֣נַחל ַא ְרֹנ֒ן ְרֵ֣אה ָנַ֣תִתּי ְ֠ב ָֽי ְד֠ךָך ֶאת־ִסיֹ֨חן ֶֽמֶלךְך־
ֶחְשׁ֧בּוֹן ָֽהֱאֹמ ִ֛רי ְוֶאת־ַא ְר֖צוֹ ָהֵ֣חל ָ֑רשׁ ְוִהְת ָ֥גּ ר ֖בּוֹ ִמְלָחָֽמהַ :ה ֣יּוֹם ַה ֶ֗זּה ָאֵחל ֙
ֵ֤תּת ַפְּח ְדּ ךָ ֙ך ְו ִי ְרָ֣אְת֔ךָך ַעל־ְפּ ֵנ֙י ָֽהַעִ֔מּים ַ֖תַּחת ָכּל־ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ֲאֶ֤שׁר ִיְשְׁמעוּ֙ן
ם ִמִמּ ְדַ֣בּר ְק ֵד֔מוֹת ֶאל־ִסי֖חוֹן
ִשְׁמֲﬠ֔ךָך ְו ָֽר ְג ֥זוּ ְוָח֖לוּ ִמָפּ ֶֽניךָךָֽ :וֶאְשׁ ַ֤לח ַמְלָאִכי ֙
ֶ֣מֶלךְך ֶחְשׁ֑בּוֹן ִדְּב ֵ֥רי ָשׁ֖לוֹם ֵלאֹֽמרֶ :אְעְבּ ָ֣רה ְבַא ְרֶ֔צךָך ַבּ ֶ֥דּ ֶרךְך ַבּ ֶ֖דּ ֶרךְך ֵא ֵ֑לךְך ֥ל ֹא
אֶכל ַבּ ֶ֤כֶּסף ַתְּשִׁבּ ֵ֨ר ִנ֙י ְוָאַ֔כְלִתּי וּ ַ ֛מ ִים ַבּ ֶ֥כֶּסף ִתֶּתּן־ִ֖לי
ָא֖סוּר ָיִ֥מין וְּשׂ ֽמ ֹאולֹ ֣ :
ם ְבֵּשִׂ֔עיר
ְוָשִׁ֑תיִתי ַ֖רק ֶאְעְבּ ָ֥רה ְב ַר ְג ָֽליַֽ :כֲּאֶ֨שׁר ָֽﬠשׂוּ־ִ֜לי ְבּ ֵ֣ני ֵעָ֗שׂו ַהֹֽיְּשִׁבי ֙
ְוַה֣מּוָֹא ִ֔בים ַהֹֽיְּשִׁ֖בים ְבּ ָ֑ﬠר ַ֤ﬠד ֲאֶֽשׁר־ֶֽאֱﬠֹב֙ר ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ֶאל־ָה ָ ֕א ֶרץ ֲאֶשׁר־
ה
ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֵ֖הינוּ ֹנֵ֥תן ָֽלנוְּ :ו ֣ל ֹא ָא ָ֗בה ִסיֹח֙ן ֶ֣מֶלךְך ֶחְשׁ֔בּוֹן ַֽהֲﬠִב ֵ֖רנוּ ֑בּוֹ ִ ֽכּי־ִהְקָשׁ ֩
ה ָ֨וה ֱאֹל ֶ֜היךָך ֶאת־רוּ֗חוֹ ְוִאֵמּ֙ץ ֶאת־ְלָב֔בוֹ ְל ַ ֛מַען ִתּ֥תּוֹ ְב ָֽי ְד֖ךָך ַכּ ֥יּוֹם ַה ֶֽזּה:
ְי ֹ

ה ֵאַ֔לי ְר ֵ ֗אה ַֽהִחֹ֨לִּת֙י ֵ֣תּת ְלָפ ֔ ֶניךָך ֶאת־ִסיֹ֖חן ְוֶאת־ַא ְר֑צוֹ ָהֵ֣חל ָ֔רשׁ
ַו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
א ִסיֹ֨חן ִלְק ָרא ֵ֜תנוּ ֧הוּא ְוָכל־ַע֛מּוֹ ַלִמְּלָחָ֖מה ָֽיְהָצה:
ָל ֶ֖רֶשׁת ֶאת־ַא ְרֽצוַֹ :ו ֵיֵּצ ֩
א֛תוֹ ְוֶאת־ָבּ ָ֖נו ]ָבּ ָ֖ניו[ ְוֶאת־ָכּל־ַעֽמּוֹ:
ַֽו ִיְּתּ ֵ֛נהוּ ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֵ֖הינוּ ְלָפ ֵ֑נינוּ ַו ַ֥נּ ךְך ֹ
ם ֶאת־ָכּל־ִ֣ﬠיר ְמ ִ֔תם ְוַה ָנִּ֖שׁים ְוַה ָ֑טּף
ַו ִנְּלֹ֤כּד ֶאת־ָכּל־ָע ָרי֙ו ָבּ ֵ֣ﬠת ַה ִ֔הוא ַֽו ַֽנֲּח ֵר ֙
֥ל ֹא ִהְשַׁ֖א ְרנוּ ָשׂ ִֽרידַ֥ :רק ַהְבֵּהָ֖מה ָבּ ַ֣ז ְזנוּ ָ֑לנוּ וְּשׁ ַ֥לל ֶֽהָע ִ֖רים ֲאֶ֥שׁר ָל ָֽכ ְדנוּ:
ֵֽמֲﬠֹרֵ֡ער ֲאֶשׁ֩ר ַעל־ְשַׂפת־ ֨ ַנַחל ַא ְרֹ֜נן ְוָהִ֨עיר ֲאֶ֤שׁר ַבּ ֨ ַנַּחל ֙ ְוַעד־ַה ִגְּלָ֔עד ֤ל ֹא
ה ִק ְר ָ֔יה ֲאֶ֥שׁר ָֽשׂ ְגָ֖בה ִמ ֶ ֑מּנּוּ ֶאת־ַהֹ֕כּל ָנ ַ ֛תן ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֵ֖הינוּ ְלָפ ֵֽנינוַּ֛ :רק
ָֽה ְיָת ֙
ק ְוָע ֵ֣רי ָה ָ֔הר ְוֹ֥כל ֲאֶשׁר־ִצ ָ֖וּה
ֶאל־ֶ֥א ֶרץ ְבּ ֵֽני־ַע֖מּוֹן ֣ל ֹא ָק ָ֑רְבָתּ ָכּל־ ַ֞יד ַ֤נַחל ַיֹבּ ֙
שׁן ַו ֵיֵּ֣צא עוֹ֩ג ֶֽמֶלךְך־ַהָבָּ֨שׁן ִלְק ָרא ֵ֜תנוּ ֧הוּא
ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֵֽהינוַּ :ו ֵ֣נֶּפן ַו ֔ ַנַּעל ֶ֖דּ ֶרךְך ַהָבּ ָ ֑
א֔תוֹ ִ֣כּי ְב ָֽי ְד֞ךָך
ְוָכל־ַע֛מּוֹ ַלִמְּלָחָ֖מה ֶא ְד ֶֽרִעיַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ֤ה ֵאַל֙י ַאל־ִתּי ָ֣רא ֹ
א֛תוֹ ְוֶאת־ָכּל־ַע֖מּוֹ ְוֶאת־ַא ְר֑צוֹ ְוָעִ֣שׂיָת ֔לּוֹ ַֽכֲּאֶ֣שׁר ָעִ֗שׂיָת ְלִסיֹח֙ן ֶ֣מֶלךְך
ָנַ֧תִתּי ֹ
ה ָ֨וה ֱאֹל ֵ֜הינוּ ְבּ ָי ֵ֗דנוּ ַ֛גּם ֶאת־֥עוֹג ֶֽמֶלךְך־
ָֽהֱאֹמ ִ֔רי ֲאֶ֥שׁר יוֵֹ֖שׁב ְבֶּחְשֽׁבּוֹןַ :ו ִיֵּתּ֩ן ְי ֹ
ַהָבָּ֖שׁן ְוֶאת־ָכּל־ַע֑מּוֹ ַו ַנֵּ֕כּהוּ ַעד־ִבְּלִ֥תּי ִהְשׁ ִ ֽאיר־֖לוֹ ָשׂ ִֽרידַ :ו ִנְּלֹ֤כּד ֶאת־ָכּל־
ה ִק ְר ָ֔יה ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ָל ַ֖קְחנוּ ֵֽמִא ָ ֑תּם ִשִׁ֥שּׁים ִעי֙ר
ָע ָרי֙ו ָבּ ֵ֣ﬠת ַה ִ֔הוא ֤ל ֹא ָֽה ְיָת ֙
ָכּל־ֶ֣חֶבל ַא ְרֹ֔גּב ַמְמ ֶ֥לֶכת ֖עוֹג ַבָּבָּֽשׁןָ :כּל־ ֵ ֜אֶלּה ָע ִ֧רים ְבֻּצֹ֛רת חוָֹ֥מה ְגֹבָ֖הה
אדַ :ו ַֽנֲּח ֵ֣רם אוֹ ָ֔תם ַֽכֲּאֶ֣שׁר ָעִ֔שׂינוּ
ְדָּלַ֣ת ִים וְּב ִ֑רי ַח ְל ַ֛בד ֵֽמָע ֵ֥רי ַהְפּ ָר ִ֖זי ַה ְרֵ֥בּה ְמ ֽ ֹ
ם ָכּל־ִ֣ﬠיר ְמ ִ֔תם ַה ָנִּ֖שׁים ְוַהָֽטּףְ :וָכל־ַהְבֵּה ָ ֛מה
ְלִסיֹ֖חן ֶ֣מֶלךְך ֶחְשׁ֑בּוֹן ַֽהֲח ֵר ֙
א ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ִמ ַ֗יּד ְשׁ ֵנ֙י ַמְל ֵ֣כי
וְּשׁ ַ֥לל ֶֽהָע ִ֖רים ַבּ ֥זּוֹנוּ ָֽלנוַּ :ו ִנּ ַ ֞קּח ָבּ ֵ֤ﬠת ַהִהו ֙
ָֽהֱאֹמ ִ֔רי ֲאֶ֖שׁר ְבּ ֵ֣ﬠֶבר ַה ַיּ ְר ֵ֑דּן ִמ ַ֥נַּחל ַא ְרֹ֖נן ַעד־ַ֥הר ֶח ְרֽמוֹןֽ ִ :ציֹד ִ֛נים ִיְק ְר֥אוּ
שׁר ְוָכל־ַה ִגְּלָע֙ד
ְלֶח ְר֖מוֹן ִשׂ ְרֹ֑ין ְוָ֣הֱאֹמ ִ֔רי ִיְק ְראוּ־֖לוֹ ְשׂ ִֽנירֹ֣ :כּל ׀ ָע ֵ֣רי ַהִמּי ֗ ֹ
ְוָכל־ַהָבָּ֔שׁן ַעד־ַֽסְל ָ֖כה ְוֶא ְד ֶ֑רִעי ָע ֵ֛רי ַמְמ ֶ֥לֶכת ֖עוֹג ַבָּבָּֽשׁןִ֣ :כּי ַרק־֞עוֹג ֶ֣מֶלךְך
ם ִה ֵ֤נּה ַע ְרשׂ֙וֹ ֶ֣ﬠ ֶרשׂ ַבּ ְר ֶ֔זל ֲהֹ֣לה ִ֔הוא ְבּ ַרַ֖בּת ְבּ ֵ֣ני
ַהָבָּ֗שׁן ִנְשַׁא֘ר ִמ ֶ֣יֶּתר ָֽה ְרָפִאי ֒
ַע֑מּוֹן ֵ֧תַּשׁע ַא֣מּוֹת ָא ְרָ֗כּהּ ְוַא ְרַ֥בּע ַא֛מּוֹת ָרְחָ֖בּהּ ְבַּאַמּת־ ִ ֽאישְׁ :וֶאת־ָהָ֧א ֶרץ
ַה ֛זּ ֹאת ָי ַ֖רְשׁנוּ ָבּ ֵ֣ﬠת ַהִ֑הוא ֵֽמֲﬠֹרֵ֞ער ֲאֶשׁר־ַעל־ ַ֣נַחל ַא ְרֹ֗נן ַֽוֲחִ֤צי ַהר־ַה ִגְּלָע֙ד
ְוָע ָ֔ריו ָנ ַ֕תִתּי ָל ֽראוֵּב ִ֖ני ְוַל ָגּ ִֽדיְ :ו ֶ֨יֶתר ַה ִגְּל ָ֤ﬠד ְוָכל־ַהָבָּשׁ֙ן ַמְמ ֶ֣לֶכת ֔עוֹג ָנ ַ֕תִתּי
שּׁה ֹ֣כּל ֶ֤חֶבל ָֽהַא ְרֹגּ֙ב ְלָכל־ַהָבָּ֔שׁן ַה֥הוּא ִי ָקּ ֵ֖רא ֶ֥א ֶרץ
ַֽלֲחִ֖צי ֵ֣שֶׁבט ַֽהְמ ַנ ֶ ֑

ח ֶאת־ָכּל־ֶ֣חֶבל ַא ְרֹ֔גּב ַעד־ ְגּ֥בוּל ַה ְגּשׁוּ ִ֖רי
ְרָפ ִ ֽאיםָ :יִ֣איר ֶבּן־ְמ ַנֶ֗שּׁה ָלַק ֙
א ָ֨תם ַעל־ְשׁ֤מוֹ ֶאת־ַהָבָּשׁ֙ן ַחֹ֣וּת ָי ִ ֔איר ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּה:
א ֹ
ְוַהַֽמֲּﬠָכִ֑תי ַו ִיְּק ָר ֩
וְּלָמִ֖כיר ָנַ֥תִתּי ֶאת־ַה ִגְּל ָֽﬠדְ :וָל ֽראוֵּב ֨ ִני ְוַל ָגּ ִ֜די ָנַ֤תִתּי ִמן־ַה ִגְּלָע֙ד ְוַעד־ ַ֣נַחל
ַא ְרֹ֔נן ֥תּוֹךְך ַה ַ֖נַּחל וּ ְג ֻ֑בל ְוַע֙ד ַיֹ֣בּק ַה ֔ ַנַּחל ְגּ֖בוּל ְבּ ֵ֥ני ַעֽמּוֹןְ :וָֽהֲﬠ ָרָ֖בה ְוַה ַיּ ְר ֵ֣דּן
ה ָ֣ים ַהֶ֔מַּלח ַ ֛תַּחת ַאְשֹׁ֥דּת ַהִפְּס ָ֖גּה ִמ ְז ָֽרָחה:
וּ ְג ֻ֑בל ִמִכֶּ֗נּ ֶרת ְוַ֨עד ָ֤ים ָֽהֲﬠ ָרָב ֙
ת
ָֽוֲאַ֣צו ֶאְתֶ֔כם ָבּ ֵ֥ﬠת ַהִ֖הוא ֵלאֹ֑מר ְיה ָ֣וֹה ֱאֹֽלֵהיֶ֗כם ָנ ַ֨תן ָלֶ֜כם ֶאת־ָהָ֤א ֶרץ ַהזּ ֹא ֙
ְל ִרְשׁ ָ֔תּהּ ֲחלוִּ֣צים ַֽתַּעְב֗רוּ ִלְפ ֵ֛ני ֲאֵחי ֶ֥כם ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָכּל־ְבּ ֵני־ָֽח ִילַ ֠ :רק
ם ָי ַ֕דְעִתּי ִ ֽכּי־ִמ ְק ֶ֥נה ַ֖רב ָל ֶ֑כם ֵֽיְשׁב֙וּ ְבּ ָ֣ﬠ ֵריֶ֔כם ֲאֶ֥שׁר
ְנֵשׁי ֶ֣כם ְוַטְפֶּכ֘ם וִּמְק ֵנֶכ ֒
ם ְו ָֽי ְר֣שׁוּ ַגם־ ֵ֔הם ֶאת־
ָנַ֖תִתּי ָל ֶֽכםַ֠ :עד ֲאֶשׁר־ ָי ֨ ִניַֽח ְיה ָ֥וֹה ׀ ַֽלֲאֵחיֶכ֘ם ָכֶּכ ֒
ָה ָ ֕א ֶרץ ֲאֶ֨שׁר ְיה ָ֧וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶ֛כם ֹנֵ֥תן ָלֶ֖הם ְבּ ֵ֣ﬠֶבר ַה ַיּ ְר ֵ֑דּן ְוַשְׁב ֶ֗תּם ִ֚אישׁ ִ ֽלי ֻרָשּׁ֔תוֹ
את
ֲאֶ֥שׁר ָנַ֖תִתּי ָל ֶֽכםְ :וֶאת־ ְיהוֹ֣שׁוּ ַע ִצ ֵ֔וּיִתי ָבּ ֵ֥ﬠת ַהִ֖הוא ֵלאֹ֑מר ֵעי ֶ֣ניךָך ָֽהֹר ֗ ֹ
ה
ם ִלְשׁ ֵנ֙י ַהְמָּלִ֣כים ָה ֵ ֔אֶלּה ֵכּן־ ַֽיֲﬠֶ֤שׂה ְיה ָוֹ ֙
ת ָכּל־ֲאֶ֨שׁר ָעָ֜שׂה ְיה ָ֤וֹה ֱאֹֽלֵהיֶכ ֙
ֵא ֩
ְלָכל־ַהַמְּמָל֔כוֹת ֲאֶ֥שׁר ַאָ֖תּה ֹעֵ֥בר ָֽשָׁמּה֖ :ל ֹא ִ ֽתּי ָר֑אוּם ִ֚כּי ְיה ָ֣וֹה ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם
ה ִ֗וה ַאָ֤תּה
֖הוּא ַה ִנְּלָ֥חם ָל ֶֽכםָֽ :וֶאְתַח ַ֖נּ ן ֶאל־ ְיה ָוֹ֑ה ָבּ ֵ֥ﬠת ַהִ֖הוא ֵלאֹֽמרֲ :אֹד ָ֣ני ֱי ֹ
ת ְלַה ְר֣אוֹת ֶֽאת־ַעְב ְדּ֔ךָך ֶ ֨את־ ָגּ ְדְל֔ךָך ְוֶאת־ ָֽי ְד֖ךָך ַֽהֲח ָז ָ֑קה ֲאֶ֤שׁר ִמי־ֵאל ֙
ַֽהִח֨לּוֹ ָ ֙
ה
ַבָּשַּׁ֣מ ִים וָּב ָ ֔א ֶרץ ֲאֶשׁר־ ַֽיֲﬠֶ֥שׂה ְכַֽמֲﬠֶ֖שׂיךָך ְוִכ ְגֽבוֹּרֶֽתךָךֶ :אְעְבּ ָרה־ ֗ ָנּא ְוֶא ְרֶא ֙
ֶאת־ָהָ֣א ֶרץ ַהטּוֹ ָ֔בה ֲאֶ֖שׁר ְבּ ֵ֣ﬠֶבר ַה ַיּ ְר ֵ֑דּן ָהָ֥הר ַה֛טּוֹב ַה ֶ֖זּה ְוַהְלָּבֹֽנןַ :ו ִיְּתַע ֵ֨בּר
ְיה ָ֥וֹה ִבּ֙י ְלַ֣מַע ְנֶ֔כם ְו ֥ל ֹא ָשַׁ֖מע ֵא ָ֑לי ַו ֨יּ ֹאֶמר ְיה ָ֤וֹה ֵאַל֙י ַרב־ָ֔לךְך ַאל־֗תּוֶֹסף ַדֵּ֥בּר
ֵא ַ֛לי ֖עוֹד ַבּ ָדָּ֥בר ַה ֶֽזּהֲ :ﬠ ֵ֣לה ׀ ֣ר ֹאשׁ ַהִפְּס ָ֗גּה ְוָ֥שׂא ֵעי ֶ֛ניךָך ָ֧יָמּה ְוָצֹ֛פ ָנה ְוֵתיָ֥מ ָנה
וִּמ ְז ָ֖רָחה וּ ְרֵ֣אה ְבֵעי ֶ֑ניךָך ִכּי־ ֥ל ֹא ַֽתֲﬠֹ֖בר ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֥דּן ַה ֶֽזּהְ :וַ֥צו ֶאת־ ְיהוֹֻ֖שׁ ַע
א ַי ְנִ֣חיל אוֹ ָ֔תם ֶאת־
ְוַח ְזּ ֵ֣קהוּ ְוַאְמּ ֵ֑צהוּ ִכּי־֣הוּא ַֽיֲﬠֹ֗בר ִלְפ ֵנ֙י ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֔זּה ְוהוּ ֙
ָהָ֖א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ִתּ ְרֶֽאהַ :ו ֵ֣נֶּשׁב ַבּ ָ֔גּ ְיא ֖מוּל ֵ֥בּית ְפּֽעוֹרְ :וַעָ֣תּה ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְשַׁ֤מע ֶאל־
ם ְוֶאל־ַהִמְּשָׁפִּ֔טים ֲאֶ֧שׁר ָֽאֹנ ִ֛כי ְמַלֵ֥מּד ֶאְת ֶ֖כם ַֽלֲﬠ֑שׂוֹת ְלַ֣מַען ִ ֽתְּח ֗יוּ
ַֽהֻחִקּי ֙
ם ִֽוי ִרְשֶׁ֣תּם ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֧שׁר ְיה ָוֹ֛ה ֱאֹלֵ֥הי ֲאֹֽבֵתי ֶ֖כם ֹנֵ֥תן ָל ֶֽכם֣ :ל ֹא
וָּבאֶת ֙
תִ֗ספוּ ַעל־ַה ָדָּב֙ר ֲאֶ֤שׁר ָֽאֹנִכ֙י ְמַצ ֶ֣וּה ֶאְתֶ֔כם ְו ֥ל ֹא ִת ְג ְר֖עוּ ִמ ֶ ֑מּנּוּ ִלְשֹׁ֗מר ֶאת־
ֹ
ם ָֽהֹר֔אוֹת ֵ ֛את ֲאֶשׁר־
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם ֲאֶ֥שׁר ָֽאֹנִ֖כי ְמַצ ֶ֥וּה ֶאְת ֶֽכםֵֽ :ﬠיֵניֶכ ֙
ת ְי ֹ
ִמְצוֹ ֙

ָעָ֥שׂה ְיה ָ֖וֹה ְבַּ֣בַעל ְפּ֑עוֹר ִ֣כּי ָכל־ָה ִ ֗אישׁ ֲאֶ֤שׁר ָהַל ךְ ֙ך ַֽאֲח ֵ֣רי ַֽבַעל־ְפּ֔עוֹר
ם ַה ְדֵּב ִ ֔קים ַֽבּיה ָ֖וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶ֑כם ַח ִ֥יּים
ִהְשִׁמי ֛דוֹ ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ִמִקּ ְרֶֽבּךָךְ :וַאֶתּ ֙
ם וִּמְשָׁפִּ֔טים ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִצ ַ֖וּ ִני ְיה ָ֣וֹה
ֻכְּלּ ֶ֖כם ַה ֽיּוֹםְ :רֵ֣אה ׀ ִלַ֣מּ ְדִתּי ֶאְתֶ֗כם ֻחִקּי ֙
ֱאֹל ָ ֑הי ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת ֵ֔כּן ְבּ ֶ֣ק ֶרב ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ַא ֶ ֛תּם ָבִּ֥אים ָ֖שָׁמּה ְל ִרְשָֽׁתּהּ :וְּשַׁמ ְרֶתּ֘ם
ם וִּ֣בי ַנְתֶ֔כם ְלֵעי ֵ֖ני ָֽהַעִ֑מּים ֲאֶ֣שׁר ִיְשְׁמ֗עוּן ֵ֚את ָכּל־
ם ִ֣כּי ִ֤הוא ָחְכַמְתֶכ ֙
ַֽוֲﬠִשׂיֶת ֒
ַֽהֻח ִ֣קּים ָה ֵ ֔אֶלּה ְוָאְמ֗רוּ ֚ ַרק ַעם־ָח ָ֣כם ְו ָנ֔בוֹן ַה֥גּוֹי ַה ָגּ ֖דוֹל ַה ֶֽזּהִ֚ :כּי ִמי־ ֣גוֹי
ָגּ֔דוֹל ֲאֶשׁר־֥לוֹ ֱאֹלִ֖הים ְקֹרִ֣בים ֵא ָ֑ליו ַֽכּיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֵ֔הינוּ ְבָּכל־ָק ְרֵ֖אנוּ ֵא ָֽליו :וִּמ֙י
֣גּוֹי ָגּ֔דוֹל ֲאֶשׁר־֛לוֹ ֻח ִ֥קּים וִּמְשָׁפִּ֖טים ַצ ִדּי ִ֑קם ְכֹּכל ֙ ַהתּוֹ ָ֣רה ַה ֔זּ ֹאת ֲאֶ֧שׁר ָֽאֹנ ִ֛כי
אד ֶפּן־ִתְּשַׁ֨כּח ֶאת־
ֹנֵ֥תן ִלְפ ֵני ֶ֖כם ַה ֽיּוֹםַ֡ :רק ִהָ֣שֶּׁמר ְל ךָ ֩ך וְּשֹׁ֨מר ַנְפְשׁ֜ךָך ְמ ֗ ֹ
ַה ְדָּב ִ֜רים ֲאֶשׁר־ ָר֣אוּ ֵעי ֗ ֶניךָך וֶּפן־ ָי֨סוּר֙וּ ִמְלָּ֣בְב֔ךָך ֹ֖כּל ְיֵ֣מי ַח ֶ֑יּיךָך ְוֽהוֹ ַדְעָ֥תּם
ה ָ֜וה
ְלָב ֶ֖ניךָך ְוִלְב ֵ֥ני ָב ֶֽניךָך֗ :יוֹם ֲאֶ֨שׁר ָעַ֜מ ְדָתּ ִלְפ ֨ ֵני ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֘הי֘ךָך ְבֹּח ֵר֒ב ֶֽבֱּאֹ֨מר ְי ֹ
א ִ֗תי
ֵאַ֗לי ַהְקֶהל־ִל֙י ֶאת־ָהָ֔עם ְוַאְשִׁמ ֵ֖ﬠם ֶאת־ ְדָּב ָ֑רי ֲאֶ֨שׁר ִיְלְמ֜דוּן ְל ִי ְרָ֣אה ֹ
ם ַעל־ָ֣הֲא ָדָ֔מה ְוֶאת־ְבּ ֵניֶ֖הם ְיַלֵמּ ֽדוּןַ :וִתְּק ְר֥בוּן
ם ֲאֶ֨שׁר ֵ֤הם ַח ִיּי ֙
ָכּל־ַה ָיִּמי ֙
שׁ ַעד־ ֵ֣לב ַהָשַּׁ֔מ ִים ֖חֶשׁךְך ָע ָ֥נ ן ַֽוֲﬠ ָר ֶֽפל:
ַוַֽתַּעְמ ֖דוּן ַ֣תַּחת ָה ָ ֑הר ְוָה ָ֗הר ֹבּ ֵ֤ﬠר ָבֵּא ֙
שְׁמִ֔עים וְּתמוּ ָ֛נה ֵֽאי ְנ ֶ֥כם
ם ַאֶ֣תּם ֽ ֹ
ַו ְי ַדֵ֧בּר ְיה ָוֹ֛ה ֲאֵלי ֶ֖כם ִמ֣תּוֹךְך ָה ֵ ֑אשׁ ֤קוֹל ְדָּב ִרי ֙
ם ַֽלֲﬠ֔שׂוֹת ֲﬠֶ֖שׂ ֶרת
ֹרִ֖אים ֽזוָּלִ֥תי ֽקוֹלַ :ו ַיּ ֵ֨גּד ָלֶ֜כם ֶאת־ְבּ ִרי֗תוֹ ֲאֶ֨שׁר ִצ ָ֤וּה ֶאְתֶכ ֙
ה ָבּ ֵ֣ﬠת ַה ִ֔הוא
א ִ֗תי ִצ ָ֤וּה ְיה ָוֹ ֙
ַה ְדָּב ִ֑רים ַֽו ִיְּכְתּ ֵ֔בם ַעל־ְשׁ ֵ֖ני ֻל֥חוֹת ֲאָב ִֽניםְ :ו ֹ
א ָ֔תם ָבּ ָ ֕א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ַא ֶ ֛תּם ֹֽעְב ִ֥רים
שְׂת ֶ֣כם ֹ
ְלַלֵ֣מּד ֶאְתֶ֔כם ֻח ִ֖קּים וִּמְשָׁפִּ֑טים ַֽלֲﬠ ֽ ֹ
ם ָכּל־ְתּמוָּ֔נה
שֵׁתי ֶ֑כם ִ֣כּי ֤ל ֹא ְרִאיֶת ֙
אד ְל ַנְפ ֽ ֹ
ָ֖שָׁמּה ְל ִרְשָֽׁתּהְּ :וִנְשַׁמ ְרֶ֥תּם ְמ ֖ ֹ
ְבּ ֗יוֹם ִדּ ֶ֨בּר ְיה ָ֧וֹה ֲאֵלי ֶ֛כם ְבֹּח ֵ֖רב ִמ֥תּוֹךְך ָהֵֽאשֶׁ֨ :פּן־ַתְּשִׁח֔תוּן ַֽוֲﬠִשׂיֶ֥תם ָל ֶ֛כם
ֶ֖פֶּסל ְתּמוּ ַ֣נת ָכּל־ ָ֑סֶמל ַתְּב ִ֥נית ָז ָ֖כר ֥אוֹ ְנֵקָֽבהַ :תְּב ֕ ִנית ָכּל־ְבֵּהָ֖מה ֲאֶ֣שׁר
ת ָכּל־ִצ֣פּוֹר ָכּ ֔ ָנף ֲאֶ֥שׁר ָתּ֖עוּף ַבָּשָּֽׁמ ִיםַ :תְּב ֕ ִנית ָכּל־ֹרֵ֖משׂ
ָבּ ָ ֑א ֶרץ ַתְּב ִני ֙
ָֽבֲּא ָד ָ ֑מה ַתְּב ִ֛נית ָכּל־ ָדּ ָ֥גה ֲאֶשׁר־ַבַּ֖מּ ִים ִמַ֥תַּחת ָלָֽא ֶרץ :וֶּפן־ִתָּ֨שּׂא ֵעי ֜ ֶניךָך
ַהָשַּׁ֗מ ְיָמה ְֽ֠ו ָר ִpאיָת ֶאת־ַהֶ֨שֶּׁמשׁ ְוֶאת־ַה ָיּ ֵ֜ר ַח ְוֶאת־ַהֽכּוָֹכ ִ֗בים ֹ֚כּל ְצָ֣בא
א ָ֔תם
ַהָשַּׁ֔מ ִים ְו ִנ ַדְּח ָ ֛תּ ְוִהְשַֽׁתֲּח ִ֥ויָת ָלֶ֖הם ַֽוֲﬠַב ְד ָ ֑תּם ֲאֶ֨שׁר ָחַ֜לק ְיה ָ֤וֹה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ֹ
ה ָ֔וה ַויּוִֹ֥צא ֶאְת ֶ֛כם ִמ֥כּוּר
ם ָל ַ֣קח ְי ֹ
ְלֹכל ֙ ָֽהַעִ֔מּים ַ֖תַּחת ָכּל־ַהָשָּֽׁמ ִיםְ :וֶאְתֶכ ֙

ַהַבּ ְר ֶ֖זל ִמִמְּצ ָ֑ר ִים ִלְה ֥יוֹת ֛לוֹ ְל ַ֥ﬠם ַֽנֲח ָ֖לה ַכּ ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַֽ :ויה ָ֥וֹה ִהְתַא ַנּף־ִ֖בּי ַעל־
א ֶאל־ָהָ֣א ֶרץ ַהטּוֹ ָ֔בה
ִדְּב ֵרי ֶ֑כם ַו ִיָּשּׁ ַ֗בע ְלִבְלִ֤תּי ָעְב ִר֙י ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ֽוְּלִבְלִתּי־ב ֹ ֙
ת ָבָּ֣א ֶרץ ַה ֔זּ ֹאת ֵאי ֶ֥נ ִנּי ֹעֵ֖בר
ֲאֶשׁ֙ר ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ֹנֵ֥תן ְל֖ךָך ַֽנֲח ָֽלהִ֣ :כּי ָֽאֹנִ֥כי ֵמ ֙
ם ֹֽעְב ִ֔רים ִֽוי ִרְשׁ ֶ֕תּם ֶאת־ָהָ֥א ֶרץ ַהטּוָֹ֖בה ַה ֽזּ ֹאתִ :הָֽשְּׁמ ֣רוּ
ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֑דּן ְוַאֶתּ ֙
ה ֱאֹ֣לֵהיֶ֔כם ֲאֶ֥שׁר ָכּ ַ֖רת ִעָמּ ֶ֑כם ַֽוֲﬠִשׂי ֶ֨תם
ָלֶ֗כם ֶֽפּן־ִתְּשְׁכּח֙וּ ֶאת־ְבּ ִ֤רית ְיה ָוֹ ֙
אְכ ָ֖לה
ָל ֶ֥כם ֶ֨פֶּסל ֙ ְתּ֣מוּ ַנת ֹ֔כּל ֲאֶ֥שׁר ִצ ְוּ֖ךָך ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶֽהיךָךִ֚ :כּי ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ֵ֥אשׁ ֽ ֹ
ם וְּב ֵ֣ני ָב ֔ ִנים ְו ֽנוַֹשׁ ְנֶ֖תּם ָבּ ָ ֑א ֶרץ ְוִהְשַׁח ֶ֗תּם
֑הוּא ֵ֖אל ַק ָֽנּאֽ ִ :כּי־תוֹ ִ֤ליד ָבּ ִני ֙
ַֽוֲﬠִ֤שׂיֶתם ֶ֨פֶּסל ֙ ְתּ֣מוּ ַנת ֹ֔כּל ַֽוֲﬠִשׂיֶ֥תם ָה ַ֛רע ְבֵּעי ֵֽני־ ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ְלַהְכִעיֽסוֹ:
ַֽהִעיֹrדִתי֩ ָבֶ֨כם ַה ֜יּוֹם ֶאת־ַהָשַּׁ֣מ ִים ְוֶאת־ָה ָ ֗א ֶרץ ִ ֽכּי־ָאֹ֣בד ֽתּ ֹאֵבדוּ ֘ן ַמֵה֒ר ֵמ ַ֣ﬠל
ם
ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֨שׁר ַא ֶ֜תּם ֹֽעְב ִ֧רים ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֛דּן ָ֖שָׁמּה ְל ִרְשׁ ָ ֑תּהּ ל ֹא־ַֽתֲא ִרי ֻ֤כן ָיִמי ֙
ם ְמֵ֣תי
ָעֶ֔ליָה ִ֥כּי ִהָשֵּׁ֖מד ִתָּֽשֵּׁמ ֽדוּןְ :וֵהִ֧פיץ ְיה ָוֹ֛ה ֶאְת ֶ֖כם ָֽבַּעִ֑מּים ְו ִנְשַׁא ְרֶתּ ֙
ִמְסָ֔פּר ַבּגּוֹ ִ֕ים ֲאֶ֨שׁר ְי ַנֵ֧הג ְיה ָוֹ֛ה ֶאְת ֶ֖כם ָֽשָׁמּהַֽ :וֲﬠַב ְדֶתּם־ָ֣שׁם ֱאֹל ִ֔הים ַֽמֲﬠֵ֖שׂה
ְי ֵ֣די ָא ָ֑דם ֵ֣ﬠץ ָו ֶ ֔אֶבן ֲאֶ֤שׁר ֽל ֹא־ ִי ְראוּ֙ן ְו ֣ל ֹא ִיְשְׁמ֔עוּן ְו ֥ל ֹא ֽי ֹאְכ֖לוּן ְו ֥ל ֹא ְי ִריֻֽחן:
שּׁם ֶאת־ ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך וָּמ ָ֑צאָת ִ֣כּי ִת ְד ְרֶ֔שׁנּוּ ְבָּכל־ְלָֽבְב֖ךָך וְּבָכל־
וִּבַקְּשֶׁ֥תּם ִמ ָ ֛
תּ ַעד־
ת ַה ָיִּ֔מים ְוַשְׁב ָ ֙
ַנְפֶֽשׁךָךַ :בַּ֣צּר ְל֔ךָך וְּמָצ֕אוּךָך ֹ֖כּל ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֑אֶלּה ְבַּֽאֲח ִרי ֙
ם ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ֥ל ֹא ַי ְרְפּ֖ךָך ְו ֣ל ֹא
ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ְוָֽשַׁמְעָ֖תּ ְבֹּקֽלוִֹ֣ :כּי ֵ֤אל ַרחוּ ֙
א
ח ֶאת־ְבּ ִ֣רית ֲאֹב ֶ֔תיךָך ֲאֶ֥שׁר ִנְשַׁ֖בּע ָלֶֽהםִ֣ :כּי ְשַׁאל־ ָנ ֩
ַיְשִׁחי ֶ ֑תךָך ְו ֤ל ֹא ִיְשַׁכּ ֙
ם
ם ֲאֶשׁ֩ר ָבּ ָ֨רא ֱאֹלִ֤הים ׀ ָא ָד ֙
שׁ ֜ ִנים ֲאֶשׁר־ָה ֣יוּ ְלָפ ֗ ֶניךָך ְלִמן־ַהיּוֹ ֙
ְל ָיִ֨מים ִֽרא ֹ
ַעל־ָה ָ ֔א ֶרץ וְּלִמְקֵ֥צה ַהָשַּׁ֖מ ִים ְוַעד־ְקֵ֣צה ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ֲה ִֽנְה ָ֗יה ַכּ ָדּ ָ֤בר ַה ָגּדוֹל ֙ ַה ֶ֔זּה
ם ֨קוֹל ֱאֹל ִ֜הים ְמ ַדֵ֧בּר ִמתּוֹךְך־ָה ֵ ֛אשׁ ַֽכֲּאֶשׁר־
֖אוֹ ֲה ִנְשַׁ֥מע ָכֹּֽמהוֲּ :הָ֣שַֽׁמע ָע ֩
ָשַׁ֥מְעָתּ ַאָ֖תּה ַו ֶֽיִּחי֣ :אוֹ ׀ ֲהִנָ֣סּה ֱאֹל ִ֗הים ָ֠לpבוֹא ָל ַ ֨קַחת ֣לוֹ גוֹ ֘י ִמ ֶ֣קּ ֶרב גּוֹ֒י
ה וִּב ְז ֣רוֹ ַע ְנטוּ ָ֔יה וְּבֽמוֹ ָרִ֖אים
תת וְּבֽמוְֹפ ִ֜תים וְּבִמְלָחָ֗מה וְּב ָ֤יד ֲח ָזָק ֙
א ֹ֨
ת ְבּ ֹ
ְבַּמֹסּ ֩
ה
ְגֹּד ִ֑לים ְ֠כֹּpכל ֲאֶשׁר־ָעָ֨שׂה ָלֶ֜כם ְיה ָ֧וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶ֛כם ְבִּמְצ ַ֖ר ִים ְלֵעי ֶֽניךָךַ :אָתּ ֙
ָה ְרֵ֣אָת ָל ַ֔דַעת ִ֥כּי ְיה ָ֖וֹה ֣הוּא ָֽהֱאֹלִ֑הים ֵ֥אין ֖עוֹד ִמְלַּב ֽדּוִֹ :מן־ַהָשּׁ ַ ֛מ ִים
ִהְשׁ ִ ֽמיֲﬠ ךָ֥ך ֶאת־ֹק֖לוֹ ְל ַיְסּ ֶ֑רָךּ ְוַעל־ָה ָ ֗א ֶרץ ֶה ְרֲא ךָ ֙ך ֶאת־ִא֣שּׁוֹ ַה ְגּדוָֹ֔לה וּ ְדָב ָ֥ריו
ָשַׁ֖מְעָתּ ִמ֥תּוֹךְך ָהֵֽאשְׁ :ו ַ֗תַחת ִ֤כּי ָאַה֙ב ֶאת־ֲאֹב ֶ֔תיךָך ַו ִיְּבַ֥חר ְבּ ַז ְר֖עוֹ ַֽאֲח ָ֑ריו

ַויּוֹ ִ ֽצֲא ךָ֧ך ְבָּפ ָ֛ניו ְבֹּכ֥חוֹ ַה ָגֹּ֖דל ִמִמְּצ ָֽר ִיםְ :להוֹ ִ֗רישׁ גּוֹ ִ֛ים ְגֹּדִ֧לים ַֽוֲﬠֻצִ֛מים ִמְמּ֖ךָך
ִמָפּ ֶ֑ניךָך ַֽלֲה ִ ֽביֲא֗ךָך ָֽלֶתת־ְל ךָ֧ך ֶאת־ַא ְר ָ֛צם ַֽנֲח ָ֖לה ַכּ ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהְ :ו ָֽי ַדְעָ֣תּ ַה ֗יּוֹם
ה ֣הוּא ָֽהֱאֹל ִ֔הים ַבָּשַּׁ֣מ ִים ִמַ֔מַּעל ְוַעל־ָהָ֖א ֶרץ
ַֽוֲהֵֽשֹׁב ָ֘ת ֶאל־ְלָב ֶzב ךָ ֒ך ִ֤כּי ְיה ָוֹ ֙
ִמ ָ ֑תַּחת ֵ֖אין ֽעוֹדְ :וָֽשַׁמ ְר ָ֞תּ ֶאת־ֻח ָ֣קּיו ְוֶאת־ִמְצוֹ ָ֗תיו ֲאֶ֨שׁר ָֽאֹנ ִ֤כי ְמַצ ְוּ ךָ ֙ך ַה ֔יּוֹם
ם ַעל־ָ֣הֲא ָדָ֔מה ֲאֶ֨שׁר
ֲאֶשׁ֙ר ִייַ֣טב ְל֔ךָך וְּלָב ֶ֖ניךָך ַֽאֲח ֶ֑ריךָך וְּלַ֨מַען ַֽתֲּא ִ֤ריךְך ָיִמי ֙
ה ָשֹׁ֣לשׁ ָע ִ֔רים ְבּ ֵ֖ﬠֶבר ַה ַיּ ְר ֵ֑דּן
ְיה ָ֧וֹה ֱאֹל ֶ ֛היךָך ֹנֵ֥תן ְל֖ךָך ָכּל־ַה ָיּ ִ ֽמיםָ֣ :אז ַיְב ִ֤דּיל ֹמֶשׁ ֙
ִמ ְז ְרָ֖חה ָֽשֶׁמשָׁ :לֻ֨נס ָ֜שָׁמּה רוֵֹ֗צ ַח ֲאֶ֨שׁר ִי ְר ַ֤צח ֶאת־ ֵרֵ֨עה֙וּ ִבְּבִלי־ ַ֔דַעת ְו֛הוּא
שׁם ְו ֗ ָנס ֶאל־ַא ַ֛חת ִמן־ֶֽהָע ִ֥רים ָהֵ֖אל ָוָֽחיֶ :את־ֶ֧בֶּצר
שׂ ֵ֥נא ֖לוֹ ִמְתֹּ֣מל ִשְׁל ֑ ֹ
ֽל ֹא־ ֹ
שׁר ָל ֽראוֵּב ִ֑ני ְוֶאת־ ָראֹ֤מת ַבּ ִגְּלָע֙ד ַל ָגּ ִ֔די ְוֶאת־גּוֹ ָ֥לן
ַבִּמּ ְד ָ֛בּר ְבֶּ֥א ֶרץ ַהִמּי ֖ ֹ
ַבָּבָּ֖שׁן ַֽלְמ ַנ ִ ֽשּׁיְ :ו ֖ז ֹאת ַהתּוֹ ָ֑רה ֲאֶשׁר־ָ֣שׂם ֹמֶ֔שׁה ִלְפ ֵ֖ני ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלֵ֚ :אֶלּה
ה ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְבֵּצאָ֖תם
ָֽהֵעֹ֔דת ְוַֽהֻח ִ֖קּים ְוַהִמְּשָׁפִּ֑טים ֲאֶ֨שׁר ִדּ ֶ֤בּר ֹמֶשׁ ֙
ִמִמְּצ ָֽר ִיםְ :בֵּ֨עֶבר ַה ַיּ ְר ֵ֜דּן ַבּ ַ֗גּ ְיא ֚מוּל ֵ֣בּית ְפּ֔עוֹר ְבּ ֶ ֗א ֶרץ ִסיֹח֙ן ֶ֣מֶלךְך ָֽהֱאֹמ ִ֔רי
ה וְּב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְבֵּצאָ֖תם ִמִמְּצ ָֽר ִים:
ֲאֶ֥שׁר יוֵֹ֖שׁב ְבֶּחְשׁ֑בּוֹן ֲאֶ֨שׁר ִה ָ֤כּה ֹמֶשׁ ֙
ַו ִֽיּי ְר֨שׁוּ ֶאת־ַא ְר֜צוֹ ְוֶאת־ֶ֣א ֶרץ ׀ ֣עוֹג ֶֽמֶלךְך־ַהָבָּ֗שׁן ְשׁ ֵנ֙י ַמְל ֵ֣כי ָֽהֱאֹמ ִ֔רי ֲאֶ֖שׁר
ְבּ ֵ֣ﬠֶבר ַה ַיּ ְר ֵ֑דּן ִמ ְז ַ֖רח ָֽשֶׁמשֵֽׁ :מֲﬠֹרֵ֞ער ֲאֶ֨שׁר ַעל־ְשַׂפת־ ַ֧נַחל ַא ְרֹ֛נן ְוַעד־ַ֥הר
אן ֥הוּא ֶח ְרֽמוֹןְ :וָכל־ ָ֨הֲﬠ ָר ָ֜בה ֵ֤ﬠֶבר ַה ַיּ ְר ֵדּ֙ן ִמ ְז ָ֔רָחה ְו ַ֖ﬠד ָ֣ים ָֽהֲﬠ ָר ָ֑בה ַ֖תַּחת
ִשׂי ֖ ֹ
ַאְשֹׁ֥דּת ַהִפְּס ָֽגּהַ :ו ִיּ ְק ָ֣רא ֹמֶשׁ֘ה ֶאל־ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ַו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵל ֶ֗הם ְשַׁ֤מע ִיְשׂ ָרֵאל ֙
ֶאת־ַֽהֻח ִ֣קּים ְוֶאת־ַהִמְּשָׁפִּ֔טים ֲאֶ֧שׁר ָֽאֹנ ִ֛כי ֹדֵּ֥בר ְבָּא ְז ֵני ֶ֖כם ַה ֑יּוֹם וְּלַמ ְדֶ֣תּם
שָֽׂתםְ :יה ָ֣וֹה ֱאֹל ֵ֗הינוּ ָכּ ַ֥רת ִע ָ ֛מּנוּ ְבּ ִ֖רית ְבֹּח ֵֽרב֣ :ל ֹא ֶאת־
א ָ֔תם וְּשַׁמ ְרֶ֖תּם ַֽלֲﬠ ֹ
ֹ
ֲאֹב ֵ֔תינוּ ָכּ ַ֥רת ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ַהְבּ ִ֣רית ַה ֑זּ ֹאת ִ֣כּי ִא ָ֔תּנוּ ֲא ֨ ַנְחנוּ ֵ֥אֶלּה ֹ֛פה ַה ֖יּוֹם
ֻכּ ָ֥לּנוּ ַח ִֽיּיםָ :פּ ִ֣נים ׀ ְבָּפ ֗ ִנים ִדּ ֶ֨בּר ְיה ָ֧וֹה ִעָמּ ֶ֛כם ָבָּ֖הר ִמ֥תּוֹךְך ָהֵֽאשָֽׁ֠ :אֹנִpכי ֹעֵ֨מד
ם
ם ָבּ ֵ֣ﬠת ַה ִ֔הוא ְלַה ִ֥גּיד ָל ֶ֖כם ֶאת־ ְדַּ֣בר ְיה ָוֹ֑ה ִ֤כּי ְי ֵראֶת ֙
ֵבּין־ ְיה ָוֹ֤ה וֵּֽבי ֵניֶכ ֙
ִמְפּ ֵ֣ני ָה ֵ ֔אשׁ ְו ֽל ֹא־ֲﬠִליֶ֥תם ָבָּ֖הר ֵלאֹ֑מרָֽ :אֹנִ֖כי ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ ֑היךָך ֲאֶ֧שׁר ֽהוֵֹצאִ֛תיךָך
ֵמֶ֥א ֶרץ ִמְצ ַ֖ר ִים ִמֵ֥בּית ֲﬠָב ִֽדים :ל ֹא־ ִֽיְה ֶ֥יה ְל ךָ֛ך ֱאֹלִ֥הים ֲאֵח ִ֖רים ַעל־ָפּ ָֽני :ל ֹא־
ם ִמַ֔מַּעל ַֽוֲאֶ֥שׁר ָבָּ֖א ֶרץ ִמ ָ ֑תַּחת
ַֽתֲﬠֶ֨שׂה ְל ךָ֥ך ֶ֨פֶסל ֙ ָכּל־ְתּמוּ ֔ ָנה ֲאֶ֤שׁר ַבָּשַּׁ֨מ ִי ֙
ַֽוֲאֶ֥שׁר ַבַּ֖מּ ִים ִמַ֥תַּחת ָלָֽא ֶרץֽ :ל ֹא־ִתְשַֽׁתֲּח ֶ֥וה ָלֶ֖הם ְו ֣ל ֹא ָֽתָעְב ֵ֑דם ִ֣כּי ָֽאֹנִ֞כי

ְיה ָוֹ֤ה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ֵ֣אל ַק ֔ ָנּא ֹ֠פּ ֵpקד ֲﬠ֨וֹן ָא֧בוֹת ַעל־ָבּ ִ֛נים ְוַעל־ִשֵׁלִּ֥שׁים ְוַעל־ ִרֵבִּ֖ﬠים
ְל ֽ ֹ
שּׂא
שְׁמ ֵ֥רי ִמְצוָֹֽתו ]ִמְצוָֹֽתי[ ֥ :ל ֹא ִת ָ ֛
אֲהַ֖בי וְּל ֽ ֹ
שׂ ְנָֽאיְ :וֹ֥עֶשׂה ֶ֖חֶסד ַֽלֲאָלִ֑פים ְל ֽ ֹ
ה ָ֔וה ֵ ֛את ֲאֶשׁר־ ִיָ֥שּׂא ֶאת־ְשׁ֖מוֹ
ה ְי ֹ
שּׁ ְוא ִ֣כּי ֤ל ֹא ְי ַנֶקּ ֙
ֶאת־ֵשׁם־ ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ַל ָ ֑
ַלָֽשּׁ ְואָ :שׁ֛מוֹר ֶאת־ ֥יוֹם ַהַשָּׁ֖בּת ְלַק ְדּ֑שׁוֹ ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִצ ְוּ֖ךָך ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶֽהיךָךֵ֤ :שֶׁשׁת
ם ַהְשִּׁביִ֔עי ַשָׁ֖בּת ַֽליה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ ֑היךָך
ם ַֽתֲּﬠֹ֔בד ְוָעִ֖שׂיָת ָכּל־ְמַלאְכֶֽתּךָךְ :ויוֹ ֙
ָיִמי ֙
ל ֹא־ַֽתֲﬠֶ֨שׂה ָכל־ְמָלאָ֜כה ַאָ֣תּה ׀ וִּב ְנ ךָֽך־וִּבֶ֣תּךָך ְוַעְב ְדּ ךָֽך־ ַֽוֲאָמ ֶ֗תךָך ְוֽשׁוֹ ְר ךָ֤ך
ַֽוֲחֹֽמ ְר ךָ ֙ך ְוָכל־ְבֶּהְמ ֶ֔תּךָך ְו ֵֽג ְר ךָ ֙ך ֲאֶ֣שׁר ִבְּשָׁע ֶ֔ריךָך ְלַ֗מַען ָי֛נוּ ַח ַעְב ְדּ ךָ֥ך ַֽוֲאָֽמְת֖ךָך ָכּֽמוֹךָך:
ת ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ַוֹיִּ֨צֲא֜ךָך ְיה ָ֤וֹה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ִמָ֔שּׁם ְבּ ָ֥יד ֲח ָז ָ֖קה
ְו ָֽזַכ ְר ָ֗תּ ִ֣כּי ֶ֤ﬠֶבד ָה ִ֨יי ָ ֙
וִּב ְזֹ֣ר ַע ְנטוּ ָ֑יה ַעל־ֵ֗כּן ִצ ְוּ ךָ ֙ך ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ַֽלֲﬠ֖שׂוֹת ֶאת־ ֥יוֹם ַהַשָּֽׁבּתַ :כּ ֵ֤בּד ֶאת־
ָא ִ֨בי ךָ ֙ך ְוֶאת־ִאֶ֔מּךָך ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִצ ְוּ֖ךָך ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ ֑היךָך ְלַ֣מַען ׀ ַֽיֲא ִרי ֻ֣כן ָיֶ֗מיךָך וְּלַ֨מַע֙ן
ִ֣ייַטב ָ֔לךְך ַ֚ﬠל ָֽהֲא ָדָ֔מה ֲאֶשׁר־ ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ֹנֵ֥תן ָֽלךְך֥ :ל ֹא ִת ְרַ֖צח ְו ֣ל ֹא ִת ְנ ָ ֑אף
ְו ֣ל ֹא ִת ְגֹ֔נב ְול ֹא־ַֽתֲﬠ ֶ֥נה ְב ֵֽרֲﬠ֖ךָך ֵ֥ﬠד ָֽשׁ ְואְ :ו ֥ל ֹא ַתְחֹ֖מד ֵ֣אֶשׁת ֵר ֶ֑ﬠךָך ְו ֨ל ֹא ִתְתַא ֶ֜וּה
ֵ֣בּית ֵרֶ֗עךָך ָשׂ ֵ֜דהוּ ְוַעְב ֤דּוֹ ַֽוֲאָמת֙וֹ שׁוֹ ֣רוֹ ַֽוֲחֹמ֔רוֹ ְוֹ֖כל ֲאֶ֥שׁר ְל ֵר ֶֽﬠךָךֶ :את־ַה ְדָּב ִ֣רים
שׁ ֶֽהָע ָ֣נ ן ְוָֽהֲﬠ ָרֶ֔פל ֥קוֹל
ה ָ֨וה ֶאל־ָכּל־ְקַהְלֶ֜כם ָבּ ָ֗הר ִמ֤תּוֹךְך ָהֵא ֙
ָה ֵ ֡אֶלּה ִדֶּבּ֩ר ְי ֹ
ָגּ ֖דוֹל ְו ֣ל ֹא ָי ָ֑סף ַֽו ִיְּכְתּ ֵ֗בם ַעל־ְשׁ ֵנ֙י ֻלֹ֣חת ֲאָב ֔ ִנים ַֽו ִיְּתּ ֵ֖נם ֵא ָֽליַ :ו ְי ִ֗הי ְכָּשְׁמֲﬠ ֶ֤כם
ֶאת־ַהקּוֹל ֙ ִמ֣תּוֹךְך ַה֔חֶשׁךְך ְוָהָ֖הר ֹבּ ֵ֣ﬠר ָבּ ֵ ֑אשׁ ַוִתְּק ְר֣בוּן ֵאַ֔לי ָכּל־ ָראֵ֥שׁי
ִשְׁבֵטי ֶ֖כם ְו ִזְק ֵני ֶֽכםַ :ו ֽתּ ֹאְמ֗רוּ ֵ֣הן ֶה ְר ָ ֜אנוּ ְיה ָוֹ֤ה ֱאֹל ֵ֨הינ֙וּ ֶאת־ְכֹּב ֣דוֹ ְוֶאת־ ָגּ ְד֔לוֹ
ה ָר ִ ֔אינוּ ִ ֽכּי־ ְי ַדֵ֧בּר ֱאֹלִ֛הים ֶאת־
ְוֶאת־ֹק֥לוֹ ָשַׁ֖מְענוּ ִמ֣תּוֹךְך ָה ֵ ֑אשׁ ַה ֤יּוֹם ַה ֶזּ ֙
ה ָ֣לָמּה ָנ֔מוּת ִ֣כּי ֽת ֹאְכֵ֔לנוּ ָהֵ֥אשׁ ַה ְגֹּד ָ֖לה ַה ֑זּ ֹאת ִאם־ֹֽיְסִ֣פים
ָֽהָא ָ֖דם ָוָֽחיְ :וַעָתּ ֙
׀ ֲאַ֗נְחנוּ ִ֠לְשֹׁpמ ַע ֶאת־֨קוֹל ְיה ָ֧וֹה ֱאֹל ֵ ֛הינוּ ֖עוֹד ָוָֽמְתנוִּ֣ :כּי ִ֣מי ָכל־ָבָּ֡שׂר ֲאֶ֣שׁר
ה ֽוֲּשָׁ֔מע
ָשַׁ֣מע קוֹל ֩ ֱאֹל ִ֨הים ַח ִ֜יּים ְמ ַדֵ֧בּר ִמתּוֹךְך־ָה ֵ ֛אשׁ ָכֹּ֖מנוּ ַו ֶֽיִּחיְ :ק ַ֤רב ַאָתּ ֙
ת ָכּל־ֲאֶ֨שׁר ְי ַד ֵ֜בּר
ֵ ֛את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר י ֹאַ֖מר ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֵ ֑הינוּ ְוַ֣אְתּ ׀ ְתּ ַדֵ֣בּר ֵאֵ֗לינוּ ֵא ֩
ה ֶאת־֣קוֹל ִדְּב ֵריֶ֔כם
ְיה ָ֧וֹה ֱאֹל ֵ ֛הינוּ ֵא ֶ֖ליךָך ְוָשַׁ֥מְענוּ ְוָע ִ ֽשׂינוַּ :ו ִיְּשַׁ֤מע ְיה ָוֹ ֙
ה ֲאֶ֣שׁר
ה ָ֜וה ֵאַ֗לי ָ֠שַׁpמְעִתּי ֶאת־֨קוֹל ִדְּב ֵ֜רי ָה ָ֤ﬠם ַה ֶזּ ֙
ְבּ ַדֶבּ ְר ֶ֖כם ֵא ָ֑לי ַו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ה ְלָב ָ֨בם ֶ֜זה ָל ֶ֗הם ְל ִי ְרָ֥אה
ִדְּבּ ֣רוּ ֵאֶ֔ליךָך ֵהיִ֖טיבוּ ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ִדֵּֽבּרוּֽ ִ :מי־ ִי ֵ֡תּן ְוָה ָי ֩
אִ֛תי ְוִלְשֹׁ֥מר ֶאת־ָכּל־ִמְצוַֹ֖תי ָכּל־ַה ָיִּ֑מים ְלַ֨מַען ִייַ֥טב ָל ֶ ֛הם ְוִלְב ֵניֶ֖הם ְלֹע ָֽלם:
ֹ

ֵ֖לךְך ֱאֹ֣מר ָל ֶ ֑הם ֥שׁוּבוּ ָל ֶ֖כם ְלָֽאֳהֵלי ֶֽכםְ :וַא ָ֗תּה ֹפּ֘ה ֲﬠֹ֣מד ִעָמּ ִד֒י ַֽוֲא ַדְבּ ָ֣רה ֵאֶ֗ליךָך
ֵ֧את ָכּל־ַהִמְּצָ֛וה ְוַֽהֻח ִ֥קּים ְוַהִמְּשָׁפִּ֖טים ֲאֶ֣שׁר ְתַּלְמּ ֵ֑דם ְוָע֣שׂוּ ָב ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֧שׁר
ָֽאֹנ ִ֛כי ֹנֵ֥תן ָלֶ֖הם ְל ִרְשָֽׁתּהּ :וְּשַׁמ ְרֶ֣תּם ַֽלֲﬠ֔שׂוֹת ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִצָ֛וּה ְיה ָ֥וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶ֖כם
ֶאְת ֶ֑כם ֥ל ֹא ָתֻ֖סרוּ ָיִ֥מין וְּשׂ ֽמ ֹאלְ :בָּכל־ַה ֶ֗דּ ֶרךְך ֲאֶ֨שׁר ִצ ָ֜וּה ְיה ָ֧וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶ֛כם
ֶאְת ֶ֖כם ֵתּ ֵ֑לכוּ ְלַ֤מַען ִ ֽתְּחיוּ֙ן ְו֣טוֹב ָלֶ֔כם ְוַֽהֲא ַרְכֶ֣תּם ָיִ֔מים ָבָּ֖א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ִ ֽתּי ָרֽשׁוּן:
ם ְוַהִמְּשָׁפִּ֔טים ֲאֶ֥שׁר ִצָ֛וּה ְיה ָ֥וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶ֖כם ְלַלֵ֣מּד ֶאְת ֶ֑כם
ְו ֣ז ֹאת ַהִמְּצ ָ֗וה ַֽהֻחִקּי ֙
ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת ָבּ ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ַא ֶ ֛תּם ֹֽעְב ִ֥רים ָ֖שָׁמּה ְל ִרְשָֽׁתּהְּ :לַ֨מַען ִתּי ָ֜רא ֶאת־ ְיה ָ֣וֹה
ה וִּב ְנ ךָ֣ך וֶּבן־
ֱאֹל ֶ֗היךָך ִ֠לְשֹׁpמר ֶאת־ָכּל־ֻחֹקָּ֣תיו וִּמְצוָֹתי ֘ו ֲאֶ֣שׁר ָֽאֹנִ֣כי ְמַצ ֶzוּ ךָ ֒ך ַאָתּ ֙
ִבּ ְנ֔ךָך ֹ֖כּל ְיֵ֣מי ַח ֶ֑יּיךָך וְּלַ֖מַען ַֽיֲא ִר ֻ֥כן ָיֶֽמיךָךְ :וָֽשַׁמְעָ֤תּ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְוָֽשַׁמ ְרָ֣תּ ַֽלֲﬠ֔שׂוֹת
ה ָ֜וה ֱאֹלֵ֤הי ֲאֹב ֶ֨תי ךָ ֙ך ָ֔לךְך
אד ַֽכֲּאֶשׁ֩ר ִדּ ֶ֨בּר ְי ֹ
ֲאֶשׁ֙ר ִייַ֣טב ְל֔ךָך ַֽוֲאֶ֥שׁר ִתּ ְר֖בּוּן ְמ ֑ ֹ
ֶ ֛א ֶרץ ָזַ֥בת ָח ָ֖לב וּ ְדָֽבשְׁ :שַׁ֖מע ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֵ֖הינוּ ְיה ָ֥וֹה ׀ ֶאָֽחדְ :וָ֣אַהְב ָ֔תּ
א ֶֽדךָךְ :וָה ֞יוּ ַה ְדָּב ִ֣רים
ֵ֖את ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ ֑היךָך ְבָּכל־ְלָֽבְב ךָ֥ך וְּבָכל־ ַנְפְשׁ֖ךָך וְּבָכל־ְמ ֹ
ָה ֵ ֗אֶלּה ֲאֶ֨שׁר ָֽאֹנִ֧כי ְמַצ ְוּ ךָ֛ך ַה ֖יּוֹם ַעל־ְלָבֶֽבךָךְ :וִשׁ ַנּ ְנָ֣תּם ְלָב ֔ ֶניךָך ְו ִדַבּ ְרָ֖תּ ָ֑בּם
ְבִּשְׁבְתּ ךָ֤ך ְבֵּבי ֶ֨ת ךָ ֙ך וְּבֶלְכְתּ ךָ֣ך ַב ֶ֔דּ ֶרךְך ֽוְּבָשְׁכְבּ֖ךָך וְּבקוֶּֽמךָך :וְּקַשׁ ְרָ֥תּם ְל֖אוֹת ַעל־
ָי ֶ֑דךָך ְוָה ֥יוּ ְלֹֽטָטֹ֖פת ֵ֥בּין ֵעי ֶֽניךָך :וְּכַתְב ָ ֛תּם ַעל־ְמ ֻז ֥זוֹת ֵבּיֶ֖תךָך וִּבְשָׁע ֶֽריךָךְ :וָה ָ֞יה
ִ ֽכּי־ ְי ִ ֽביֲא ךָ֣ך ׀ ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֗היךָך ֶאל־ָה ָ ֜א ֶרץ ֲאֶ֨שׁר ִנְשַׁ֧בּע ַֽלֲאֹב ֶ ֛תיךָך ְלַאְב ָר ָ ֛הם
ְל ִיְצָ֥חק ֽוְּל ַֽיֲﬠֹ֖קב ָ֣לֶתת ָ֑לךְך ָע ִ֛רים ְגֹּדֹ֥לת ְוֹטֹ֖בת ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ָב ִֽניָת :וּ ָ֨ב ִ֜תּים
ם ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ָחַ֔צְבָתּ ְכּ ָרִ֥מים
ת וֹּבֹ֤רת ֲחצוִּבי ֙
ְמֵלִ֣אים ָכּל־טוּ֘ב ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ִמֵzלּא ָ ֒
ְו ֵזיִ֖תים ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ ָנ ָ֑טְעָתּ ְוָֽאַכְלָ֖תּ ְוָשָֽׂבְעָתִּ :הָ֣שֶּׁמר ְל֔ךָך ֶפּן־ִתְּשׁ ַ֖כּח ֶאת־ ְיה ָוֹ֑ה
א֣תוֹ
ֲאֶ֧שׁר הוֹ ִ ֽציֲא ךָ֛ך ֵמֶ֥א ֶרץ ִמְצ ַ֖ר ִים ִמֵ֥בּית ֲﬠָב ִֽדיםֶ :את־ ְיה ָ֧וֹה ֱאֹל ֶ ֛היךָך ִתּי ָ֖רא ְו ֹ
ַֽתֲﬠֹ֑בד וִּבְשׁ֖מוֹ ִתָּשֵּֽׁב ַע֣ :ל ֹא ֵֽתְל֔כוּן ַֽאֲח ֵ֖רי ֱאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֑רים ֵֽמֱאֹלֵה֙י ָֽהַעִ֔מּים
ֲאֶ֖שׁר ְסִביֽבוֵֹתי ֶֽכםִ֣ :כּי ֵ֥אל ַק ָ֛נּא ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ְבִּק ְר ֶ֑בּךָך ֶֽפּן־֠ ֶֽיֱח ֶpרה ַאף־ ְיה ָ֤וֹה
ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ָ֔בּךְך ְוִהְשִׁ֣מי ְד֔ךָך ֵמ ַ֖ﬠל ְפּ ֵ֥ני ָֽהֲא ָדָֽמה֣ :ל ֹא ְת ַנ֔סּוּ ֶאת־ ְיה ָ֖וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶ֑כם
ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִנִסּיֶ֖תם ַבַּמָּֽסּהָ :שׁ֣מוֹר ִתְּשְׁמ֔רוּן ֶאת־ִמְצ ֖וֹת ְיה ָ֣וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶ֑כם ְו ֵֽﬠֹדָ֥תיו
ְוֻח ָ֖קּיו ֲאֶ֥שׁר ִצ ָֽוּ ךְךְ :וָעִ֛שׂיָת ַה ָיָּ֥שׁר ְוַה֖טּוֹב ְבֵּעי ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ְלַ֨מַע֙ן ִ֣ייַטב ָ֔לךְך וּ ָ֗באָת
תּ ֶאת־ָהָ֣א ֶרץ ַהֹטּ ָ֔בה ֲאֶשׁר־ ִנְשַׁ֥בּע ְיה ָ֖וֹה ַֽלֲאֹבֶֽתיךָךַֽ :לֲהֹ֥דף ֶאת־ָכּל־
ְו ָֽי ַרְשׁ ָ ֙

א ְיֶ֖ביךָך ִמָפּ ֶ֑ניךָך ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִדֶּ֥בּר ְיה ָֽוֹהֽ ִ :כּי־ ִיְשָֽׁאְל ךָ֥ך ִב ְנ ךָ֛ך ָמָ֖חר ֵלאֹ֑מר ָ֣מה ָֽהֵעֹ֗דת
ֹֽ
ם ְוַהִמְּשָׁפִּ֔טים ֲאֶ֥שׁר ִצָ֛וּה ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֵ֖הינוּ ֶאְת ֶֽכםְ :וָֽאַמ ְרָ֣תּ ְלִב ְנ֔ךָך
ְוַֽהֻחִקּי ֙
ֲﬠָב ִ֛דים ָה ִ֥יינוּ ְלַפ ְרֹ֖עה ְבִּמְצ ָ֑ר ִים ַוֹֽיִּציֵ֧אנוּ ְיה ָוֹ֛ה ִמִמְּצ ַ֖ר ִים ְבּ ָ֥יד ֲח ָז ָֽקהַ :ו ִיֵּ֣תּן
תת ֠וֹּֽמְפִpתים ְגֹּדִ֨לים ְו ָרִ֧ﬠים ׀ ְבִּמְצ ַ֛ר ִים ְבַּפ ְרֹ֥עה וְּבָכל־ֵבּי֖תוֹ ְלֵעי ֵֽנינוּ:
ה ָ֡וה אוֹ ֣ ֹ
ְי ֹ
א ָ֔תנוּ ָ֤לֶתת ָ֨לנ֙וּ ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ִנְשַׁ֖בּע
שּׁם ְלַ֨מַע֙ן ָהִ֣ביא ֹ
ְואוָֹ֖תנוּ הוִֹ֣ציא ִמ ָ ֑
ת ֶאת־ָכּל־ַֽהֻח ִ֣קּים ָה ֵ ֔אֶלּה ְל ִי ְרָ֖אה ֶאת־ ְיה ָ֣וֹה
ה ָ֗וה ַֽלֲﬠשׂוֹ ֙
ַֽלֲאֹבֵֽתינוַּ :ו ְיַצ ֵ֣וּנוּ ְי ֹ
ֱאֹל ֵ ֑הינוּ ְל֥טוֹב ָ֨לנ֙וּ ָכּל־ַה ָיִּ֔מים ְלַחֹיֵּ֖תנוּ ְכַּה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּה :וְּצ ָד ָ֖קה ִ ֽתְּה ֶיה־ ָ֑לּנוּ ִ ֽכּי־
ִנְשֹׁ֨מר ַֽלֲﬠ֜שׂוֹת ֶאת־ָכּל־ַהִמְּצ ָ֣וה ַה ֗זּ ֹאת ִלְפ ֵ֛ני ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֵ֖הינוּ ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִצ ָֽוּנוִּ֤ :כּי
ְי ִ ֽביֲא ךָ ֙ך ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ֶאל־ָה ָ ֕א ֶרץ ֲאֶשׁר־ַאָ֥תּה ָבא־ָ֖שָׁמּה ְל ִרְשׁ ָ ֑תּהּ ְו ָנַ֣שׁל
ֽגּוֹ ִים־ ַרִ֣בּים ׀ ִמָפּ ֡ ֶניךָך ַֽהִחִתּי֩ ְוַה ִגּ ְר ָגִּ֨שׁי ְוָֽהֱאֹמ ִ֜רי ְוַהְכּ ַֽנֲﬠ ִ֣ני ְוַהְפּ ִר ִ֗זּי ְוַֽהִח ִוּ֙י
ְוַה ְיבוִּ֔סי ִשְׁב ָ֣ﬠה גוֹ ִ֔ים ַרִ֥בּים ַֽוֲﬠצוִּ֖מים ִמֶֽמָּךּ :וּ ְנָת ֞ ָנם ְיה ָ֧וֹה ֱאֹל ֶ ֛היךָך ְלָפ ֶ֖ניךָך
א ָ֔תם ֽל ֹא־ִתְכֹ֥רת ָל ֶ ֛הם ְבּ ִ֖רית ְו ֥ל ֹא ְתָח ֵֽנּםְ :ו ֥ל ֹא
ם ֹ
ְוִהִכּי ָ ֑תם ַֽהֲח ֵ֤רם ַֽתֲּח ִרי ֙
ִתְתַחֵ֖תּן ָ֑בּם ִבְּתּ ךָ ֙ך ֽל ֹא־ִתֵ֣תּן ִלְב ֔נוֹ וִּב֖תּוֹ ֽל ֹא־ִת ַ֥קּח ִלְב ֶֽנ ךָךֽ ִ :כּי־ ָיִ֤סיר ֶאת־ִבּ ְנ ךָ ֙ך
ה ָבֶּ֔כם ְוִהְשׁ ִ ֽמי ְד֖ךָך ַמֵֽהרִ֣ :כּי
ֵֽמַֽאֲח ַ֔רי ְו ָֽﬠְב ֖דוּ ֱאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֑רים ְוָח ָ֤רה ַאף־ ְיה ָוֹ ֙
ם
תּצוּ וַּמֵֽצֹּבָ֖תם ְתַּשׁ ֵ֑בּרוּ ַֽוֲאֵֽשׁי ֵרֶה ֙
ִאם־ֹ֤כּה ַֽתֲﬠשׂ֙וּ ָל ֶ֔הם ִמ ְזְבֹּֽחֵתיֶ֣הם ִתּ ֔ ֹ
שׁ ַא ָ֔תּה ַֽליה ָ֖וֹה ֱאֹל ֶ ֑היךָך ְבּ֞ךָך
ְתּ ַג ֵדּ֔עוּן וְּפ ִ ֽסיֵליֶ֖הם ִתְּשׂ ְר֥פוּן ָבֵּֽאשִׁ֣ :כּי ַ֤ﬠם ָקדוֹ ֙
ה ָ֣וה ֱאֹל ֶ֗היךָך ִלְה ֥יוֹת ל֙וֹ ְל ַ֣ﬠם ְס ֻגָ֔לּה ִמֹכּל ֙ ָֽהַעִ֔מּים ֲאֶ֖שׁר ַעל־ְפּ ֵ֥ני
ָבַּ֣חר ׀ ְי ֹ
ָֽהֲא ָדָֽמה֣ :ל ֹא ֵֽמ ֻרְבֶּ֞כם ִמָכּל־ָֽהַעִ֗מּים ָחַ֧שׁק ְיה ָוֹ֛ה ָבּ ֶ֖כם ַו ִיְּבַ֣חר ָבּ ֶ֑כם ִ ֽכּי־ַאֶ֥תּם
ה
ה ָ֜וה ֶאְתֶ֗כם וִּמָשְּׁמ ֤רוֹ ֶאת־ַהְשֻּׁבָע ֙
ַהְמ ַ֖ﬠט ִמָכּל־ָֽהַע ִ ֽמּיםִ :כּי֩ ֵמַֽאֲה ַ֨בת ְי ֹ
ֲאֶ֤שׁר ִנְשַׁבּ֙ע ַֽלֲאֹ֣בֵתיֶ֔כם הוִֹ֧ציא ְיה ָוֹ֛ה ֶאְת ֶ֖כם ְבּ ָ֣יד ֲח ָז ָ֑קה ַֽו ִיְּפ ְדּ ךָ ֙ך ִמֵ֣בּית
ֲﬠָב ִ֔דים ִמ ַ֖יּד ַפּ ְרֹ֥עה ֶֽמֶלךְך־ִמְצ ָֽר ִיםְ :ו ָ֣י ַדְע ָ֔תּ ִ ֽכּי־ ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ֣הוּא ָֽהֱאֹלִ֑הים
שְׁמ ֵ֥רי ִמְצוָֹ֖תו ]ִמְצוָֹ֖תיו[
אֲה ָ֛ביו וְּל ֽ ֹ
שֵׁ֧מר ַהְבּ ִ֣רית ְוַהֶ֗חֶסד ְל ֽ ֹ
ָהֵאל ֙ ַֽה ֶֽנֱּאָ֔מן ֹ
ְלֶ֥אֶלף ֽדּוֹר :וְּמַשׁ ֵ֧לּם ְלֽשׂ ְנ ָ ֛איו ֶאל־ָפּ ָ֖ניו ְלַֽהֲאִבי ֑דוֹ ֤ל ֹא ְיַאֵח֙ר ְל֣שׂ ְנ֔אוֹ ֶאל־ָפּ ָ֖ניו
תּ ֶאת־ַהִמְּצ ָ֜וה ְוֶאת־ַֽהֻח ִ֣קּים ְוֶאת־ַהִמְּשָׁפִּ֗טים ֲאֶ֨שׁר ָֽאֹנִ֧כי
ְיַשֶׁלּם־ֽלוְֹ :וָֽשַׁמ ְר ָ ֙
ם ָה ֵ ֔אֶלּה
ְמַצ ְוּ ךָ֛ך ַה ֖יּוֹם ַֽלֲﬠשׂוָֹֽתםְ :וָה ָ֣יה ׀ ֵ֣ﬠֶקב ִתְּשְׁמ֗עוּן ֵ֤את ַהִמְּשָׁפִּטי ֙
ת ְוֶאת־ַהֶ֔חֶסד
ה ָ֨וה ֱאֹל ֶ֜היךָך ְל֗ךָך ֶֽאת־ַהְבּ ִרי ֙
א ָ ֑תם ְוָשַׁמ֩ר ְי ֹ
וְּשַׁמ ְרֶ֥תּם ַֽוֲﬠִשׂיֶ֖תם ֹ

ֲאֶ֥שׁר ִנְשַׁ֖בּע ַֽלֲאֹבֶֽתיךָךַֽ :וֲאֵ֣הְב֔ךָך וֵּֽב ַרְכ֖ךָך ְוִה ְר ֶ֑בּךָך וֵּב ַ֣רךְך ְפּ ִֽרי־ִבְט ְנ ךָ֣ך וְּפ ִֽרי־
ַ֠א ְדָמֶpתךָך ְדּ ָ֨ג ְנ֜ךָך ְו ִ ֽתירְשׁ ךָ֣ך ְו ִיְצָה ֶ֗רךָך ְשׁ ַגר־ֲאָלֶ֨פי ךָ ֙ך ְוַעְשְׁתֹּ֣רת צ ֹא ֔ ֶנךָך ַ֚ﬠל ָֽהֲא ָדָ֔מה
ֲאֶשׁר־ ִנְשַׁ֥בּע ַֽלֲאֹבֶ֖תיךָך ָ֥לֶתת ָֽלךְךָ :בּ ֥רוּךְך ִ ֽתְּה ֶ֖יה ִמָכּל־ָֽהַעִ֑מּים ל ֹא־ ִֽיְה ֶ֥יה ְב ךָ֛ך
ָע ָ֥קר ַֽוֲﬠ ָק ָ֖רה וִּבְבֶהְמֶֽתּךָךְ :וֵהִ֧סיר ְיה ָוֹ֛ה ִמְמּ֖ךָך ָכּל־ֹ֑חִלי ְוָכל־ַמ ְד ֵוי֩ ִמְצ ַ֨ר ִים
ם ָ֔בּךְך וּ ְנָת ָ֖נם ְבָּכל־ֽשׂ ְנֶֽאיךָךְ :וָֽאַכְלָ֣תּ ֶאת־ָכּל־
ָֽה ָרִ֜עים ֲאֶ֣שׁר ָי ַ֗דְעָתּ ֤ל ֹא ְיִשׂיָמ ֙
ָֽהַעִ֗מּים ֲאֶ֨שׁר ְיה ָוֹ֤ה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ֹנֵ֣תן ָ֔לךְך ֽל ֹא־ָת֥חוֹס ֵֽﬠי ְנ֖ךָך ֲﬠֵלי ֶ ֑הם ְו ֤ל ֹא ַֽתֲﬠֹב֙ד
ֶאת־ֱאֹ֣לֵהי ֶ֔הם ִ ֽכּי־מוֹ ֵ֥קשׁ ֖הוּא ָֽלךְךִ֤ :כּי ת ֹאַמ֙ר ִבְּלָ֣בְב֔ךָך ַרִ֛בּים ַהגּוֹ ִ֥ים ָהֵ֖אֶלּה
ה
ִמ ֶ ֑מִּנּי ֵאי ָ֥כה אוּ ַ֖כל ְלֽהוֹ ִריָֽשׁם֥ :ל ֹא ִתי ָ֖רא ֵמ ֶ ֑הם ָזֹ֣כר ִתּ ְזֹ֗כּר ֵ֤את ֲאֶשׁר־ָעָשׂ ֙
ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ְלַפ ְרֹ֖עה וְּלָכל־ִמְצ ָֽר ִיםַ :הַמֹּ֨סּת ַה ְגֹּדֹ֜לת ֲאֶשׁר־ ָר֣אוּ ֵעי ֗ ֶניךָך
ה ְוַה ְזֹּ֣ר ַע ַה ְנּטוּ ָ֔יה ֲאֶ֥שׁר הוֹ ִ ֽצֲא֖ךָך ְיה ָ֣וֹה
ם ְוַה ָ֤יּד ַֽהֲח ָזָק ֙
תת ְוַהֹֽמְּפִתי ֙
א ֹ֤
ְוָֽה ֹ
ֱאֹל ֶ ֑היךָך ֵכּן־ ַֽיֲﬠֶ֞שׂה ְיה ָוֹ֤ה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ְלָכל־ָ֣הַעִ֔מּים ֲאֶשׁר־ַאָ֥תּה ָי ֵ֖רא ִמְפּ ֵניֶֽהם:
ם ֶאת־ַהִצּ ְרָ֔עה ְיַשׁ ַ֛לּח ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ָ֑בּם ַעד־ֲאֹ֗בד ַה ִנְּשָׁא ִ֛רים ְוַה ִנְּסָתּ ִ֖רים
ְו ַג ֙
ִמָפּ ֶֽניךָך֥ :ל ֹא ַֽתֲﬠֹ֖רץ ִמְפּ ֵני ֶ ֑הם ִ ֽכּי־ ְיה ָוֹ֤ה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ְבִּק ְר ֶ֔בּךָך ֵ֥אל ָגּ ֖דוֹל ְונוֹ ָֽראְ :ו ָנַשׁל ֩
ה ָ֨וה ֱאֹל ֶ֜היךָך ֶאת־ַהגּוֹ ִ֥ים ָה ֵ ֛אל ִמָפּ ֶ֖ניךָך ְמ ַ֣ﬠט ְמ ָ֑ﬠט ֤ל ֹא תוַּכל ֙ ַכֹּלָּ֣תם ַמ ֵ֔הר
ְי ֹ
ם ְמהוָּ֣מה
ֶפּן־ִתּ ְרֶ֥בּה ָע ֶ֖ליךָך ַח ַ֥יּת ַהָשּׂ ֶֽדה :וּ ְנָת ָ֛נם ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ְלָפ ֶ֑ניךָך ְוָהָמ ֙
ם ְבּ ָי ֶ֔דךָך ְוַֽהֲאַב ְדָ֣תּ ֶאת־ְשָׁ֔מם ִמַ֖תַּחת
ְגֹדָ֔לה ַ֖ﬠד ִהָֽשְּׁמ ָֽדםְ :ו ָנַ֤תן ַמְלֵכיֶה ֙
אָֽתםְ :פִּסי ֵ֥לי ֱאֹֽלֵהיֶ֖הם
שׁ ְבָּפ ֔ ֶניךָך ַ֥ﬠד ִהְשׁ ִ ֽמ ְד֖ךָך ֹ
ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ֽל ֹא־ ִיְת ַיֵ֥צּב ִאי ֙
ם ְו ָֽלַקְחָ֣תּ ָ֔לךְך ֶ֚פּן ִתּ ָוּ ֵ֣קשׁ ֔בּוֹ ִ֧כּי
ד ֶ֨כֶּסף ְו ָזָ֤הב ֲﬠֵליֶה ֙
ִתְּשׂ ְר֣פוּן ָבּ ֵ ֑אשׁ ֽל ֹא־ַתְחֹמ ֩
ה ֶאל־ֵבּי ֶ֔תךָך ְוָה ִ֥ייָת ֵ֖ח ֶרם
ֽתוֲֹﬠ ַ֛בת ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ֽהוּאְ :ו ֽל ֹא־ָתִ֤ביא ֽתוֵֹעָב ֙
ָכֹּ֑מהוּ ַשׁ ֵ֧קּץ ׀ ְתַּשְׁקּ ֶ֛צנּוּ ְוַת ֵ֥ﬠב ׀ ְ ֽתַּתֲﬠֶ֖בנּוּ ִכּי־ֵ֥ח ֶרם ֽהוּאָ :כּל־ַהִמְּצ ָ֗וה ֲאֶ֨שׁר
ם ִֽוי ִרְשֶׁ֣תּם
ָֽאֹנִ֧כי ְמַצ ְוּ ךָ֛ך ַה ֖יּוֹם ִתְּשְׁמ ֣רוּן ַֽלֲﬠ֑שׂוֹת ְלַ֨מַען ִ ֽתְּח ֜יוּן וּ ְרִבי ֶ֗תם וָּבאֶת ֙
ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶשׁר־ ִנְשַׁ֥בּע ְיה ָ֖וֹה ַֽלֲאֹֽבֵתי ֶֽכםְ :ו ָֽזַכ ְרָ֣תּ ֶאת־ָכּל־ַה ֶ֗דּ ֶרךְך ֲאֶ֨שׁר
הוֹ ִ ֽליְכ֜ךָך ְיה ָ֧וֹה ֱאֹל ֶ ֛היךָך ֶ֛זה ַא ְרָבִּ֥ﬠים ָשׁ ָ֖נה ַבִּמּ ְד ָ֑בּר ְלַ֨מַען ַעֹֽנְּת֜ךָך ְל ַנֹֽסְּת֗ךָך ָל ַ֜דַעת
ֶאת־ֲאֶ֧שׁר ִבְּלָֽבְב ךָ֛ך ֲהִתְשֹׁ֥מר ִמְצוָֹ֖תו ]ִמְצוָֹ֖תיו[ ִאם־ ֽל ֹאַֽ :ו ְיַע ְנּ֘ךָך ַו ַיּ ְרִע ֶzב ךָ ֒ך
ַו ַֽיֲּא ִ ֽכְל ךָ֤ך ֶאת־ַהָמּ֙ן ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ ָי ַ֔דְעָתּ ְו ֥ל ֹא ָֽי ְד֖עוּן ֲאֹב ֶ ֑תיךָך ְלַ֣מַען הוֹ ִֽדיֲﬠ֗ךָך ִ֠כּי
֣ל ֹא ַעל־ַה ֶ֤לֶּחם ְלַבדּ֙וֹ ִיְח ֶ֣יה ָֽהָא ָ֔דם ִ֛כּי ַעל־ָכּל־מוָֹ֥צא ִ ֽפי־ ְיה ָ֖וֹה ִיְח ֶ֥יה ָֽהָא ָֽדם:

ה ֵֽמָעֶ֔ליךָך ְו ַר ְגְל֖ךָך ֣ל ֹא ָב ֵ֑צָקה ֶ֖זה ַא ְרָבִּ֥ﬠים ָשׁ ָֽנהְ :ו ָֽי ַדְעָ֖תּ
ִשְׂמָ֨לְת֜ךָך ֤ל ֹא ָֽבְלָת ֙
שׁ ֶאת־ְבּ ֔נוֹ ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ְמ ַיְסּ ֶֽרָךְּ :וָ֣שַׁמ ְר ָ֔תּ
ִעם־ְלָב ֶ֑בךָך ִ֗כּי ַֽכֲּאֶ֨שׁר ְי ַיֵ֥סּר ִאי ֙
אֽתוִֹ֚ :כּי ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך
ֶאת־ִמְצ ֖וֹת ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ ֑היךָך ָל ֶ֥לֶכת ִבּ ְד ָר ָ֖כיו וְּל ִי ְרָ֥אה ֹ
הֹ֔מת ֹֽיְצִ֥אים ַבִּבְּק ָ֖ﬠה
ת וְּת ֹ
ְמ ִ ֽביֲא֖ךָך ֶאל־ֶ֣א ֶרץ טוֹ ָ֑בה ֶ֚א ֶרץ ַ֣נֲחֵלי ָ֔מ ִים ֲﬠ ָיֹנ ֙
ה וְּשֹׂע ָ֔רה ְו ֶ֥גֶפן וְּתֵא ָ֖נה ְו ִר֑מּוֹן ֶֽא ֶרץ־ ֵ֥זית ֶ֖שֶׁמן וּ ְדָֽבשׁ֗ ֶ :א ֶרץ
וָּבָֽהרֶ֤ :א ֶרץ ִחָטּ ֙
ת ֽתּ ֹאַכל־ָ֣בּהּ ֶ֔לֶחם ֽל ֹא־ֶתְחַ֥סר ֹ֖כּל ָ֑בּהּ ֶ֚א ֶרץ ֲאֶ֣שׁר ֲאָב ֶ֣ניָה
ֲאֶ֨שׁר ֤ל ֹא ְבִמְסֵכּ ֻנ ֙
תּ ֶאת־ ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך
ַב ְר ֶ֔זל וֵּֽמֲה ָר ֶ֖ריָה ַתְּחֹ֥צב ְנֽחֶשׁתְ :וָֽאַכְלָ֖תּ ְוָשׂ ָ֑בְעָתּ וֵּֽב ַרְכ ָ ֙
ַעל־ָהָ֥א ֶרץ ַהֹטָּ֖בה ֲאֶ֥שׁר ָֽנַתן־ ָֽלךְךִ :הָ֣שֶּׁמר ְל֔ךָך ֶפּן־ִתְּשׁ ַ֖כּח ֶאת־ ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ ֑היךָך
שׁר ָֽאֹנִ֥כי ְמַצ ְוּ֖ךָך ַה ֽיּוֹםֶ :פּן־תּ ֹא ַ֖כל
ְלִבְל ִ֨תּי ְשֹׁ֤מר ִמְצוָֹתי֙ו וִּמְשָׁפָּ֣טיו ְוֻחֹקּ ָ֔תיו ֲא ֶ ֛
ְוָשׂ ָ֑בְעָתּ וָּבִ֥תּים ֹטִ֛בים ִתְּב ֶ֖נה ְו ָיָֽשְׁבָתּ :וְּב ָֽק ְר ךָ֤ך ְו ֽצ ֹא ְנ ךָ ֙ך ִי ְרְבּ ֻ֔ין ְו ֶ֥כֶסף ְו ָזָ֖הב
תּ ֶאת־ ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך
ִי ְרֶבּה־ ָ֑לּךְך ְוֹ֥כל ֲאֶשׁר־ְל֖ךָך ִי ְרֶֽבּהְ :ו ָ֖רם ְלָב ֶ֑בךָך ְוָֽשַׁכְח ָ ֙
ַהמּוֹ ִ ֽציֲא ךָ֛ך ֵמֶ֥א ֶרץ ִמְצ ַ֖ר ִים ִמֵ֥בּית ֲﬠָב ִֽדיםַ :המּוִֹ֨ליֲכ֜ךָך ַבִּמּ ְדָ֣בּר ׀ ַה ָגֹּ֣דל ְוַהנּוֹ ָ֗רא
ָנ ָ֤חשׁ ׀ ָשׂ ָר֙ף ְוַעְק ָ֔רב ְוִצָמּ֖אוֹן ֲאֶ֣שׁר ֵאין־ ָ ֑מ ִים ַהמּוִֹ֤ציא ְל ךָ ֙ך ַ֔מ ִים ִמ֖צּוּר
ַֽהַחָלּ ִ ֽמישַׁ :הַֽמֲּאִ֨כְל ךָ֥ך ָמ֙ן ַבִּמּ ְד ָ֔בּר ֲאֶ֥שׁר ל ֹא־ ָֽי ְד֖עוּן ֲאֹב ֶ ֑תיךָך ְלַ֣מַען ַעֹֽנְּת֗ךָך
וְּלַ֨מַע֙ן ַנֹסּ ֶ֔תךָך ְלֵהי ִ ֽטְב֖ךָך ְבַּֽאֲח ִריֶֽתךָךְ :וָֽאַמ ְרָ֖תּ ִבְּלָב ֶ֑בךָך ֹכִּח֙י ְוֹ֣עֶצם ָי ִ֔די ָ֥ﬠָשׂה ִ֖לי
תּ ֶאת־ ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ִ֣כּי ֗הוּא ַהֹנֵּ֥תן ְל ךָ֛ך ֹ֖כּ ַח ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת
ֶאת־ַהַ֥ח ִיל ַה ֶֽזּהְ :ו ָֽזַכ ְר ָ ֙
ָ֑ח ִיל ְלַ֨מַען ָה ִ֧קים ֶאת־ְבּ ִרי֛תוֹ ֲאֶשׁר־ ִנְשַׁ֥בּע ַֽלֲאֹבֶ֖תיךָך ַכּ ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהְ :וָה ָ֗יה ִאם־
ח ֶאת־ ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ְוָֽהַלְכ ָ֗תּ ַֽאֲח ֵר֙י ֱאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים ַֽוֲﬠַב ְדָ֖תּם
ָשֹׁ֤כ ַח ִתְּשַׁכּ ֙
ה
ם ַה ֔יּוֹם ִ֥כּי ָאֹ֖בד ֽתּ ֹאֵב ֽדוּןַ :כּגּוֹ ִ֗ים ֲאֶ֤שׁר ְיה ָוֹ ֙
ְוִהְשַֽׁתֲּח ִ֣ויָת ָל ֶ ֑הם ַֽהִעֹ֤דִתי ָבֶכ ֙
ַֽמֲאִ֣ביד ִמְפּ ֵניֶ֔כם ֵ֖כּן ֽתּ ֹאֵב ֑דוּן ֵ֚ﬠֶקב ֣ל ֹא ִתְשְׁמ֔עוּן ְבּ ֖קוֹל ְיה ָ֥וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכםְ :שַׁ֣מע
א ָל ֶ֣רֶשׁת גּוֹ ִ֔ים ְגֹּדִ֥לים ַֽוֲﬠֻצִ֖מים
ם ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ָלב ֹ ֙
ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַא ָ֨תּה ֹע ֵ֤בר ַהיּוֹ ֙
ִמ ֶ ֑מָּךּ ָע ִ֛רים ְגֹּדֹ֥לת וְּבֻצֹ֖רת ַבָּשָּֽׁמ ִיםַ :עם־ ָגּ ֥דוֹל ָו ָ֖רם ְבּ ֵ֣ני ֲﬠָנ ִ֑קים ֲאֶ֨שׁר ַא ָ ֤תּה
ה ָ֨וה
תּ ְוַאָ֣תּה ָשַׁ֔מְעָתּ ִ֣מי ִיְת ַיֵ֔צּב ִלְפ ֵ֖ני ְבּ ֵֽני־ֲﬠ ָֽנקְ :ו ָֽי ַדְעָ֣תּ ַה ֗יּוֹם ִכּי֩ ְי ֹ
ָי ַ֨דְע ָ ֙
אְכָ֔לה ֧הוּא ַיְשִׁמי ֵ֛דם ְו֥הוּא ַיְכ ִני ֵ֖ﬠם ְלָפ ֶ֑ניךָך
ֱאֹל ֶ֜היךָך ֽהוּא־ָֽהֹע ֵ֤בר ְלָפ ֨ ֶני ךָ ֙ך ֵ֣אשׁ ֽ ֹ
שׁר ִדֶּ֥בּר ְיה ָ֖וֹה ָֽלךְךַ :אל־תּ ֹאַ֣מר ִבְּלָֽבְב֗ךָך
ם ַמ ֵ֔הר ַֽכֲּא ֶ ֛
ְוֽהוֹ ַרְשׁ ָ ֤תּם ְוַֽהֲאַב ְדָתּ ֙
ה ָ֔וה ָל ֶ֖רֶשׁת
אָ֥תם ׀ ִמְלָּפ ֘ ֶני֘ךָך ֵלאֹמ֒ר ְבִּצ ְדָקִת֙י ֱהִביַ֣א ִני ְי ֹ
ה ֱאֹל ֶ֨היךָך ֹ
ַֽבֲּהֹ֣דף ְיה ָוֹ ֩

ת ַהגּוֹ ִ֣ים ָה ֵ ֔אֶלּה ְיה ָ֖וֹה ֽמוֹ ִריָ֥שׁם ִמָפּ ֶֽניךָך֣ :ל ֹא
ֶאת־ָהָ֣א ֶרץ ַה ֑זּ ֹאת וְּב ִרְשַׁע ֙
ְבִצ ְד ָֽקְת֗ךָך וְּב ֨יֶֹשׁ֙ר ְלָ֣בְב֔ךָך ַאָ֥תּה ָ֖בא ָל ֶ֣רֶשׁת ֶאת־ַא ְר ָ֑צם ִ֞כּי ְבּ ִרְשׁ ַ֣ﬠת ׀ ַהגּוֹ ִ֣ים
ָה ֵ ֗אֶלּה ְיה ָוֹ֤ה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ֽמוֹ ִריָ֣שׁם ִמָפּ ֔ ֶניךָך וְּלַ֜מַען ָה ִ֣קים ֶאת־ַה ָדּ ָ֗בר ֲאֶ֨שׁר ִנְשׁ ַ֤בּע
ה ַֽלֲאֹב ֶ֔תיךָך ְלַאְב ָרָ֥הם ְל ִיְצָ֖חק ֽוְּל ַֽיֲﬠֹֽקבְ :ו ָֽי ַדְע ָ֗תּ ִ֠כּי ֤ל ֹא ְבִצ ְד ָֽקְת ךָ ֙ך ְיה ָ֣וֹה
ְיה ָוֹ ֙
ֱ֠אֹלֶpהיךָך ֹנ ֵ֨תן ְל֜ךָך ֶאת־ָהָ֧א ֶרץ ַהטּוֹ ָ֛בה ַה ֖זּ ֹאת ְל ִרְשׁ ָ ֑תּהּ ִ֥כּי ַעם־ְקֵשׁה־ֹ֖ע ֶרף
ָֽאָתּהְ :זֹכ֙ר ַאל־ִתְּשַׁ֔כּח ֵ֧את ֲאֶשׁר־ִהְק ַ֛צְפָתּ ֶאת־ ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ַבִּמּ ְד ָ֑בּר ְלִמן־
ם ַעד־ַהָמּ֣קוֹם ַה ֶ֔זּה ַמְמ ִ֥רים
ַה ֞יּוֹם ֲאֶשׁר־ ָיָ֣צאָת ׀ ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֗ר ִים ַעד־ֹֽבֲּאֶכ ֙
ֱה ִייֶ֖תם ִעם־ ְיה ָֽוֹה :וְּבֹח ֵ֥רב ִהְקַצְפֶ֖תּם ֶאת־ ְיה ָוֹ֑ה ַו ִיְּתַא ַ֧נּ ף ְיה ָוֹ֛ה ָבּ ֶ֖כם
ם לוֹּ֣חת ַהְבּ ִ֔רית
ְלַהְשִׁ֥מיד ֶאְת ֶֽכםַֽ :בֲּﬠֹלִ֣תי ָה ָ֗ה ָרה ָל ַ ֜קַחת לוֹּ֤חת ָֽהֲאָב ִני ֙
ם ְוַא ְרָבִּ֣ﬠים ַ֔ל ְיָלה ֶ֚לֶחם
ֲאֶשׁר־ָכּ ַ֥רת ְיה ָ֖וֹה ִעָמּ ֶ֑כם ָֽוֵאֵ֣שׁב ָבּ ָ֗הר ַא ְרָבִּ֥ﬠים יוֹ ֙
ה ָ֜וה ֵאַ֗לי ֶאת־ְשׁ ֵנ֙י לוֹּחת ָֽהֲאָב ֔ ִנים
֣ל ֹא ָאַ֔כְלִתּי וַּ֖מ ִים ֥ל ֹא ָשׁ ִ ֽתיִתיַ :ו ִיּ ֵ֨תּן ְי ֹ
ה ָ֨וה ִעָמּ ֶ֥כם
ְכֻּתִ֖בים ְבֶּאְצַ֣בּע ֱאֹלִ֑הים ַֽוֲﬠֵלי ֶ֗הם ְֽכָּכל־ַה ְדָּב ִ֡רים ֲאֶ֣שׁר ִדֶּבּ֩ר ְי ֹ
ָבּ ָ ֛הר ִמ֥תּוֹךְך ָהֵ֖אשׁ ְבּ ֥יוֹם ַהָקָּֽהלַ :ו ְי ִ֗הי ִמֵקּ֙ץ ַא ְרָבִּ֣ﬠים ֔יוֹם ְוַא ְרָבִּ֖ﬠים ָ֑ל ְיָלה
ָנ ַ֨תן ְי ֹ
ה ָ֜וה ֵאַ֗לי
ה ָ֜וה ֵאַ֗לי ֶאת־ְשׁ ֵ֛ני ֻלֹ֥חת ָֽהֲאָב ִ֖נים ֻל֥חוֹת ַהְבּ ִֽריתַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
֣קוּם ֵ֤רד ַמֵה֙ר ִמ ֶ֔זּה ִ֚כּי ִשֵׁ֣חת ַעְמּ֔ךָך ֲאֶ֥שׁר הוֵֹ֖צאָת ִמִמְּצ ָ֑ר ִים ָ֣סרוּ ַמ ֵ֗הר ִמן־
ַה ֶ֨דּ ֶר ךְ ֙ך ֲאֶ֣שׁר ִצ ִוּי ִ֔תם ָע֥שׂוּ ָלֶ֖הם ַמֵסּ ָֽכהַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ְיה ָ֖וֹה ֵא ַ֣לי ֵלאֹ֑מר ָר ִ ֨איִת֙י
ֶאת־ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֔זּה ְוִה ֵ֥נּה ַעם־ְקֵשׁה־ֹ֖ע ֶרף ֽהוּאֶ֤ :ה ֶרף ִמֶ֨מִּנּ֙י ְוַאְשִׁמי ֵ֔דם ְוֶאְמֶ֣חה
ה ֽאוְֹת֔ךָך ְל ֽגוֹי־ָע֥צוּם ָו ָ֖רב ִמֶֽמּנּוָּ :ו ֵ ֗אֶפן
ֶאת־ְשָׁ֔מם ִמַ֖תַּחת ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ְוֶֽאֱﬠֶשׂ ֙
ָֽוֵא ֵר֙ד ִמן־ָה ָ֔הר ְוָהָ֖הר ֹבּ ֵ֣ﬠר ָבּ ֵ ֑אשׁ וְּשׁ ֵנ֙י לוֹּ֣חת ַהְבּ ִ֔רית ַ֖ﬠל ְשֵׁ֥תּי ָי ָֽדיָ :ו ֵ ֗א ֶרא
ם ַֽליה ָ֣וֹה ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם ֲﬠִשׂיֶ֣תם ָלֶ֔כם ֵ֖ﬠ ֶגל ַמֵסּ ָ֑כה ַס ְרֶ֣תּם ַמ ֵ֔הר ִמן־
ְוִה ֵ֤נּה ֲחָטאֶת ֙
שׂ ִבְּשׁ ֵני ַהֻלֹּ֔חת ָֽוַאְשִׁלֵ֔כם ֵמ ַ֖ﬠל ְשֵׁ֣תּי
ַה ֶ֕דּ ֶרךְך ֲאֶשׁר־ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאְת ֶֽכםָֽ :וֶאְתֹפּ ֙
ם
שׁ ֗ ָנה ַא ְרָבִּ֥ﬠים יוֹ ֙
ה ָ֜וה ָכּ ִֽרא ֹ
ָי ָ֑די ָֽוֲאַשְׁבּ ֵ֖רם ְל ֵֽﬠי ֵני ֶֽכםָֽ :וֶאְת ַנַפּל ֩ ִלְפ ֨ ֵני ְי ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר
ְוַא ְרָבִּ֣ﬠים ַ֔ל ְיָלה ֶ֚לֶחם ֣ל ֹא ָאַ֔כְלִתּי וַּ֖מ ִים ֣ל ֹא ָשִׁ֑תיִתי ַ֤ﬠל ָכּל־ַחַטּאְתֶכ ֙
ֲחָטא ֶ֔תם ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ָה ַ֛רע ְבֵּעי ֵ֥ני ְיה ָ֖וֹה ְלַהְכִעיֽסוִֹ֣ :כּי ָי ֗גֹ ְרִתּי ִמְפּ ֵ֤ני ָהַא֙ף ְוַ֣הֵחָ֔מה
ה ֵאַ֔לי ַ֖גּם ַבּ ַ֥פַּעם
ֲאֶ֨שׁר ָקַ֧צף ְיה ָוֹ֛ה ֲﬠֵלי ֶ֖כם ְלַהְשִׁ֣מיד ֶאְת ֶ֑כם ַו ִיְּשַׁ֤מע ְיה ָוֹ ֙
אד ְלַהְשִׁמי ֑דוֹ ָֽוֶאְתַפּ ֵ֛לּל ַגּם־ְבּ ַ֥ﬠד ַֽאֲהֹ֖רן
ַה ִ ֽהואֽ :וְּבַֽאֲהֹ֗רן ִהְתַא ַ֧נּ ף ְיה ָוֹ֛ה ְמ ֖ ֹ

ָבּ ֵ֥ﬠת ַה ִ ֽהואְֽ :וֶאת־ַחַטּאְתֶ֞כם ֲאֶשׁר־ֲﬠִשׂיֶ֣תם ֶאת־ָהֵ֗ע ֶגל ָל ַ ֘קְחִתּ ֘י ָֽוֶאְשֹׂ֣רף
א֤תוֹ ָטחוֹ֙ן ֵהיֵ֔טב ַ֥ﬠד ֲאֶשׁר־ ַ֖דּק ְלָע ָ֑פר ָֽוַאְשִׁל ךְ ֙ך ֶאת־ֲﬠָפ֔רוֹ
שׁ ָֽוֶאֹ֨כּת ֹ
א֣תוֹ ׀ ָבֵּא ֒
ֹ
ה וְּבַמָ֔סּה וְּבִקְבֹ֖רת ַֽהַֽתֲּאָ֑וה ַמְקִצִ֥פים
ֶאל־ַה ַ֖נַּחל ַהֹיּ ֵ֥רד ִמן־ָהָֽהרֽ :וְּבַתְבֵע ָר ֙
ֱה ִייֶ֖תם ֶאת־ ְיה ָֽוֹה :וִּבְשֹׁ֨ל ַח ְי ֹ
ה ָ֜וה ֶאְתֶ֗כם ִמָקּ ֵ֤דשׁ ַבּ ְר ֨ ֵנ ַ֙ע ֵלאֹ֔מר ֲﬠל֙וּ וּ ְר֣שׁוּ
ם
ה ֱאֹ֣לֵהיֶ֔כם ְו ֤ל ֹא ֶֽהֱאַמ ְנֶתּ ֙
ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ָנַ֖תִתּי ָל ֶ֑כם ַוַתְּמ֗רוּ ֶאת־ ִ֤פּי ְיה ָוֹ ֙
֔לוֹ ְו ֥ל ֹא ְשַׁמְעֶ֖תּם ְבֹּקֽלוַֹ :מְמ ִ֥רים ֱה ִייֶ֖תם ִעם־ ְיה ָוֹ֑ה ִמ ֖יּוֹם ַדְּעִ֥תּי ֶאְת ֶֽכם:
ה ָ֗וה ֶאת־ַא ְרָבִּ֥ﬠים ַה ֛יּוֹם ְוֶאת־ַא ְרָבִּ֥ﬠים ַה ַ֖לּ ְיָלה ֲאֶ֣שׁר
ָֽוֶאְת ַנַ֞פּל ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
אַמ֒ר ֲאֹד ָ֣ני
ה ָ֖וה ְלַהְשִׁ֥מיד ֶאְת ֶֽכםָֽ :וֶאְתַפּ ֵ֣לּל ֶאל־ ְיה ָוֹ֘ה ָֽו ֹ
ִהְת ַנ ָ֑פְּלִתּי ִ ֽכּי־ָאַ֥מר ְי ֹ
ה ִ֗וה ַאל־ַתְּשׁ ֵ֤חת ַעְמּ ךָ ֙ך ְו ַֽנֲח ָ֣לְת֔ךָך ֲאֶ֥שׁר ָפּ ִ֖דיָת ְבּ ָג ְד ֶ֑לךָך ֲאֶשׁר־הוֵֹ֥צאָת
ֱי ֹ
ִמִמְּצ ַ֖ר ִים ְבּ ָ֥יד ֲח ָז ָֽקהְ :זֹכ֙ר ַֽלֲﬠָב ֶ֔דיךָך ְלַאְב ָרָ֥הם ְל ִיְצָ֖חק ֽוְּל ַֽיֲﬠֹ֑קב ַאל־ ֵ֗תֶּפן ֶאל־
ְקִשׁ֙י ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֔זּה ְוֶאל־ ִרְשׁ֖עוֹ ְוֶאל־ַחָטּאֽתוֶֹ :פּן־ ֽי ֹאְמ֗רוּ ָה ָ ֘א ֶר֘ץ ֲאֶ֣שׁר ֽהוֵֹצאָ֣תנוּ
ה ָ֔וה ַֽלֲהִבי ָ ֕אם ֶאל־ָהָ֖א ֶרץ ֲאֶשׁר־ ִדֶּ֣בּר ָל ֶ ֑הם וִּמִשּׂ ְנָא֣תוֹ
ם ִמְבִּל֙י ְיֹ֣כֶלת ְי ֹ
ִמָשּׁ ֒
ת ְבֹּֽכֲח ךָ֣ך
אוֹ ָ֔תם ֽהוִֹציָ֖אם ַֽלֲהִמָ֥תם ַבִּמּ ְדָֽבּרְ :וֵ֥הם ַעְמּ֖ךָך ְו ַֽנֲחָל ֶ ֑תךָך ֲאֶ֤שׁר הוֵֹ֨צא ָ ֙
ַה ָגֹּ֔דל וּ ִ ֽב ְזֹֽרֲﬠ֖ךָך ַה ְנּטוּ ָֽיהָ :בֵּ֨עת ַה ִ֜הוא ָאַ֧מר ְיה ָ֣וֹה ֵאַ֗לי ְפָּסל־ְל֞ךָך ְשׁ ֵֽני־לוֹּ֤חת
ֲאָב ִני ֙
תּ֙ב ַעל־
שׁ ֔ ִנים ַֽוֲﬠ ֵ֥לה ֵא ַ֖לי ָה ָ ֑ה ָרה ְוָעִ֥שׂיָת ְלּ֖ךָך ֲ ֥ארוֹן ֵֽﬠץְ :וֶאְכ ֹ
ם ָכּ ִ֣רא ֹ
שׁ ִ֖נים ֲאֶ֣שׁר ִשׁ ַ֑בּ ְרָתּ
ַהֻלֹּ֔חת ֶ ֨את־ַה ְדָּב ִ֔רים ֲאֶ֥שׁר ָה ֛יוּ ַעל־ַהֻלֹּ֥חת ָה ִֽרא ֹ
ְוַשְׂמָ֖תּם ָֽבָּא ֽרוֹןָ :וַ֤אַעשׂ ֲארוֹ֙ן ֲﬠֵ֣צי ִשִׁ֔טּים ָֽוֶאְפֹ֛סל ְשׁ ֵֽני־ֻלֹ֥חת ֲאָב ִ֖נים
תּב ַעל־ַהֻלֹּ֜חת ַכִּמְּכָ֣תּב
שׁ ִ֑נים ָוַ֣אַעל ָה ָ֔ה ָרה וְּשׁ ֵ֥ני ַהֻלֹּ֖חת ְבּ ָי ִֽדיַ :ו ִיְּכ ֨ ֹ
ָכּ ִֽרא ֹ
ה ָ֨וה ֲאֵלי ֶ֥כם ָבּ ָ ֛הר ִמ֥תּוֹךְך ָהֵ֖אשׁ
ָֽה ִרא֗שׁוֹן ֵ֚את ֲﬠֶ֣שׂ ֶרת ַה ְדָּב ִ֔רים ֲאֶ֣שׁר ִדֶּבּ֩ר ְי ֹ
ם ֶאת־ַהֻלֹּ֔חת
ְבּ ֣יוֹם ַהָקּ ָ ֑הל ַו ִיְּתּ ֵ֥נם ְיה ָ֖וֹה ֵא ָֽליָ :ו ֵ ֗אֶפן ָֽוֵא ֵר֙ד ִמן־ָה ָ֔הר ָֽוָאִשׂ ֙
ָֽבָּא ֖רוֹן ֲאֶ֣שׁר ָעִ֑שׂיִתי ַו ִ֣יְּהיוּ ָ֔שׁם ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִצ ַ֖וּ ִני ְיה ָֽוֹה :וְּב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ָֽנְס֛עוּ
ִמְבֵּאֹ֥רת ְבֵּני־ ַֽיֲﬠ ָ֖קן ֽמוֵֹס ָ֑רה ָ֣שׁם ֵ֤מת ַֽאֲהֹר֙ן ַו ִיָּקֵּ֣בר ָ֔שׁם ַו ְיַכ ֵ ֛הן ֶאְלָע ָ֥ז ר ְבּ ֖נוֹ
ַתְּחָֽתּיוִ :מָ֥שּׁם ָֽנְס֖עוּ ַה ֻגּ ְדֹ֑גּ ָדה וִּמן־ַה ֻגּ ְדֹ֣גּ ָדה ָיְט ָ֔בָתה ֶ֖א ֶרץ ַֽנֲחֵלי ָֽמ ִיםָ :בּ ֵ֣ﬠת
ד
ה ֶאת־ֵ֣שֶׁבט ַהֵלּ ִ֔וי ָלֵ֖שׂאת ֶאת־ֲא ֣רוֹן ְבּ ִרית־ ְיה ָוֹ֑ה ַֽלֲﬠֹמ ֩
ַה ִ֗הוא ִהְב ִ֤דּיל ְיה ָוֹ ֙
ִלְפ ֨ ֵני ְיה ָוֹ֤ה ְלָֽשׁ ְרת֙וֹ וְּלָב ֵ֣רךְך ִבְּשׁ֔מוֹ ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַ :על־ֵ֞כּן ֽל ֹא־ָה ָ֧יה ְלֵל ִ֛וי
ה ֣הוּא ַֽנֲחָל֔תוֹ ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִדּ ֶ֛בּר ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ֽלוֹ:
ֵ֥חֶלק ְו ַֽנֲח ָ֖לה ִעם־ֶא ָ֑חיו ְיה ָוֹ ֙

שׁ ֔ ִנים ַא ְרָבִּ֣ﬠים ֔יוֹם ְוַא ְרָבִּ֖ﬠים ָ֑ל ְיָלה ַו ִיְּשַׁ֨מע
ם ָה ִ֣רא ֹ
ְוָֽאֹנִ֞כי ָעַ֣מ ְדִתּי ָב ָ֗הר ַכּ ָיִּמי ֙
ה ֵאַ֔לי
ה ָ֜וה ֵאַ֗לי ֚ ַגּם ַבּ ַ֣פַּעם ַה ִ֔הוא ֽל ֹא־ָאָ֥בה ְיה ָ֖וֹה ַהְשִׁחיֶֽתךָךַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
ְי ֹ
֛קוּם ֵ֥לךְך ְלַמַ֖סּע ִלְפ ֵ֣ני ָה ָ֑ﬠם ְו ָיֹ֨בא֙וּ ְו ִֽיי ְר֣שׁוּ ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶשׁר־ ִנְשַׁ֥בְּעִתּי
שֵׁ֖אל ֵֽמִע ָ ֑מּךְך ִ֣כּי ִאם־
ה ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָ֚מה ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ֹ
ַֽלֲאֹבָ֖תם ָלֵ֥תת ָלֶֽהםְ :וַעָתּ ֙
ְ֠ל ִי ְר ָpאה ֶאת־ ְי ֹ
א֔תוֹ ְו ַֽלֲﬠֹב֙ד ֶאת־
ה ָ֨וה ֱאֹל ֶ֜היךָך ָל ֶ֤לֶכת ְבָּכל־ ְדּ ָרָכי֙ו וְּלַֽאֲהָ֣בה ֹ
ה ְוֶאת־
ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ְבָּכל־ְלָֽבְב֖ךָך וְּבָכל־ ַנְפֶֽשׁךָךִ :לְשֹׁ֞מר ֶאת־ִמְצ ֤וֹת ְיה ָוֹ ֙
שׁר ָֽאֹנִ֥כי ְמַצ ְוּ֖ךָך ַה ֑יּוֹם ְל֖טוֹב ָֽלךְךֵ֚ :הן ַֽליה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ַהָשַּׁ֖מ ִים וְּשֵׁ֣מי
ֻחֹקּ ָ֔תיו ֲא ֶ ֛
ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ָהָ֖א ֶרץ ְוָכל־ֲאֶשׁר־ָֽבּהַּ֧ :רק ַֽבֲּאֹב ֶ ֛תיךָך ָחַ֥שׁק ְיה ָ֖וֹה ְלַֽאֲהָ֣בה אוֹ ָ ֑תם
ַו ִיְּבַ֞חר ְבּ ַז ְר ָ֣ﬠם ַֽאֲח ֵרי ֶ֗הם ָבּ ֶ֛כם ִמָכּל־ָֽהַעִ֖מּים ַכּ ֥יּוֹם ַה ֶֽזּה :וַּמְל ֶ֕תּם ֵ֖את ָע ְר ַ֣לת
ְלַבְב ֶ֑כם ְוָ֨ע ְרְפֶּ֔כם ֥ל ֹא ַתְק֖שׁוּ ֽעוֹדִ֚ :כּי ְיה ָ֣וֹה ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם ֚הוּא ֱאֹלֵ֣הי ָֽהֱאֹל ִ֔הים
ַֽוֲאֹד ֵ֖ני ָֽהֲאֹד ִ֑נים ָה ֵ ֨אל ַה ָגֹּ֤דל ַה ִגֹּבּ֙ר ְוַהנּוֹ ָ֔רא ֲאֶשׁ֙ר ֽל ֹא־ ִיָ֣שּׂא ָפ ֔ ִנים ְו ֥ל ֹא ִי ַ֖קּח
אֵ֣הב ֵ֔גּר ָ֥לֶתת ֖לוֹ ֶ֥לֶחם ְוִשְׂמ ָֽלה:
שׂה ִמְשׁ ַ֥פּט ָי֖תוֹם ְוַאְלָמ ָ֑נה ְו ֹ
שַׁחדֹ :ע ֶ ֛
ֹֽ
ַֽוֲאַהְבֶ֖תּם ֶאת־ַה ֵ֑גּ ר ִ ֽכּי־ ֵג ִ֥רים ֱה ִייֶ֖תם ְבֶּ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםֶ :את־ ְיה ָ֧וֹה ֱאֹל ֶ ֛היךָך
א֣תוֹ ַֽתֲﬠֹ֑בד וּ֣בוֹ ִת ְד ָ֔בּק וִּבְשׁ֖מוֹ ִתָּשֵּֽׁב ַע֥ :הוּא ְתִה ָֽלְּת֖ךָך ְו֣הוּא ֱאֹל ֶ ֑היךָך
ִתּי ָ֖רא ֹ
ת ָה ֵ ֔אֶלּה ֲאֶ֥שׁר ָר֖אוּ ֵעי ֶֽניךָך:
א ֙
ֲאֶשׁר־ָעָ֣שׂה ִאְתּ֗ךָך ֶאת־ַה ְגֹּדֹ֤לת ְוֶאת־ַה ֽנּוֹ ָר ֹ
ְבִּשְׁבִ֣ﬠים ֔ ֶנֶפשׁ ָֽי ְר ֥דוּ ֲאֹבֶ֖תיךָך ִמְצ ָ֑ר ְיָמה ְוַע ָ֗תּה ָֽשְׂמ ךָ ֙ך ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ְכּֽכוְֹכֵ֥בי
ַהָשַּׁ֖מ ִים ָלֹֽרבְ :וָ֣אַהְב ָ֔תּ ֵ֖את ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ ֑היךָך ְוָֽשַׁמ ְרָ֣תּ ִמְשַׁמ ְר֗תּוֹ ְוֻחֹקָּ֧תיו
ם ִ֣כּי ׀ ֣ל ֹא ֶאת־ְבּ ֵניֶ֗כם ֲאֶ֤שׁר
וִּמְשָׁפּ ָ֛טיו וִּמְצוָֹ֖תיו ָכּל־ַה ָיּ ִ ֽמיםִֽ :וי ַדְעֶתּ֘ם ַהיּוֹ ֒
ל ֹא־ ָֽי ְדע֙וּ ַֽוֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ ָר֔אוּ ֶאת־מוַּ֖סר ְיה ָ֣וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶ֑כם ֶאת־ ָגּ ְד֕לוֹ ֶאת־ ָיד֙וֹ
תָתי֙ו ְוֶֽאת־ַֽמֲﬠָ֔שׂיו ֲאֶ֥שׁר ָעָ֖שׂה ְבּ֣תוֹךְך
א ֹ
ַֽהֲח ָז ָ ֔קה וּ ְזֹר֖עוֹ ַה ְנּטוּ ָֽיהְ :וֶאת־ ֽ ֹ
ה ְלֵ֨חיל ִמְצ ַ֜ר ִים
ִמְצ ָ֑ר ִים ְלַפ ְרֹ֥עה ֶֽמֶלךְך־ִמְצ ַ֖ר ִים וְּלָכל־ַא ְרֽצוַֹֽ :וֲאֶ֣שׁר ָעָשׂ ֩
ְלסוָּ֣סיו וְּל ִרְכ֗בּוֹ ֲאֶ֨שׁר ֵהִ֜ציף ֶאת־ֵ֤מי ַים־סוּ֙ף ַעל־ְפּ ֵני ֶ֔הם ְבּ ָר ְד ָ֖פם ַֽאֲח ֵרי ֶ֑כם
שׂה ָל ֶ֖כם ַבִּמּ ְד ָ֑בּר ַעד־ֹֽבֲּא ֶ֖כם ַעד־
ה ָ֔וה ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַֽ :וֲאֶ֥שׁר ָע ָ ֛
ַו ְיַאְבּ ֵ֣דם ְי ֹ
ַהָמּ֥קוֹם ַה ֶֽזּהַֽ :וֲאֶ֨שׁר ָעָ֜שׂה ְל ָדָ֣תן ְו ַֽלֲאִבי ָ֗רם ְבּ ֵ֣ני ֱאִליָא֘ב ֶבּן־ ְראוֵּב֒ן ֲאֶ֨שׁר
ָֽפְּצָ֤תה ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ֶאת־ִ֔פּיָה ַוִתְּבָל ֵ֥ﬠם ְוֶאת־ָֽבֵּתּיֶ֖הם ְוֶאת־ָֽאֳהֵלי ֶ ֑הם ְוֵ֤את ָכּל־
את ֵ ֛את ָכּל־
ם ָֽהֹר ֔ ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ְבּ ַר ְגֵלי ֶ֔הם ְבּ ֶ֖ק ֶרב ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלִ֤ :כּי ֵֽﬠי ֵניֶכ ֙
ַה ְיקוּ ֙

שׁר ָֽאֹנִ֥כי
ם ֶאת־ָכּל־ַהִמְּצ ָ֔וה ֲא ֶ ֛
ַֽמֲﬠֵ֥שׂה ְיה ָ֖וֹה ַה ָגֹּ֑דל ֲאֶ֖שׁר ָעָֽשׂה :וְּשַׁמ ְרֶתּ ֙
ם ִֽוי ִרְשֶׁ֣תּם ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ַא ֶ ֛תּם ֹֽעְב ִ֥רים
ְמַצ ְוּ֖ךָך ַה ֑יּוֹם ְלַ֣מַען ֶֽתֶּח ְז֗קוּ וָּבאֶת ֙
ם ַעל־ָ֣הֲא ָדָ֔מה ֲאֶשׁ֩ר ִנְשׁ ַ֨בּע ְיה ָ֧וֹה
ָ֖שָׁמּה ְל ִרְשָֽׁתּהּ :וְּלַ֨מַען ַֽתֲּא ִ֤ריכוּ ָיִמי ֙
ַֽלֲאֹֽבֵתי ֶ֛כם ָלֵ֥תת ָלֶ֖הם וְּל ַז ְר ָ֑ﬠם ֶ ֛א ֶרץ ָזַ֥בת ָח ָ֖לב וּ ְדָֽבשִׁ֣ :כּי ָה ָ ֗א ֶרץ ֲאֶ֨שׁר ַאָ֤תּה
שּׁם ֲאֶ֤שׁר ִתּ ְז ַר֙ע
ם ִ֔הוא ֲאֶ֥שׁר ְיָצאֶ֖תם ִמ ָ ֑
ה ְל ִרְשׁ ָ֔תּהּ ֣ל ֹא ְכֶ֤א ֶרץ ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ָבא־ָ֨שָׁמּ ֙
ה
ֶאת־ ַֽז ְרֲﬠ֔ךָך ְוִהְשׁ ִ֥קיָת ְב ַר ְגְל֖ךָך ְכּ ַ֥ג ן ַה ָיּ ָֽרקְ :וָה ָ ֗א ֶרץ ֲאֶ֨שׁר ַא ֶ֜תּם ֹֽעְב ִ֥רים ָ֨שָׁמּ ֙
ְל ִרְשׁ ָ֔תּהּ ֶ֥א ֶרץ ָה ִ֖רים וְּבָקֹ֑עת ִלְמַ֥טר ַהָשַּׁ֖מ ִים ִתְּשֶׁתּה־ָֽמּ ִים֕ ֶ :א ֶרץ ֲאֶשׁר־
ת ַהָשּׁ ֔ ָנה ְו ַ֖ﬠד
א ָ ֑תהּ ָתִּ֗מיד ֵעי ֨ ֵני ְיה ָ֤וֹה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ָ֔בּהּ ֵֽמ ֵרִשׁי ֙
ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ֹדּ ֵ֣רשׁ ֹ
ַֽאֲח ִ֥רית ָשׁ ָֽנהְ :וָה ָ֗יה ִאם־ָשֹׁ֤מ ַע ִתְּשְׁמע֙וּ ֶאל־ִמְצוֹ ַ֔תי ֲאֶ֧שׁר ָֽאֹנ ִ֛כי ְמַצ ֶ֥וּה
ם וְּלָעְב֔דוֹ ְבָּכל־ְלַבְב ֶ֖כם וְּבָכל־
ֶאְת ֶ֖כם ַה ֑יּוֹם ְלַֽאֲהָ֞בה ֶאת־ ְיה ָ֤וֹה ֱאֹֽלֵהיֶכ ֙
ַנְפְשׁ ֶֽכםְ :ו ָֽנַתִ֧תּי ְמַֽטר־ַא ְרְצ ֶ֛כם ְבִּע֖תּוֹ יוֹ ֶ֣רה וַּמְל֑קוֹשׁ ְוָֽאַסְפָ֣תּ ְד ָג ֔ ֶנךָך ְוִתיֹֽרְשׁ֖ךָך
ְו ִיְצָה ֶֽרךָךְ :ו ָֽנַתִ֛תּי ֵ֥ﬠֶשׂב ְבָּֽשׂ ְד֖ךָך ִלְבֶהְמ ֶ ֑תּךָך ְוָֽאַכְלָ֖תּ ְוָשָֽׂבְעָתִּ :הָֽשְּׁמ ֣רוּ ָלֶ֔כם ֶפּן־
ם ֱאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים ְוִהְשַֽׁתֲּח ִויֶ֖תם ָלֶֽהםְ :וָח ָ֨רה
ִיְפֶ֖תּה ְלַבְב ֶ֑כם ְוַס ְר ֶ֗תּם ַֽוֲﬠַב ְדֶתּ ֙
ם ְול ֹא־ ִֽיְה ֶ֣יה ָמָ֔טר ְוָ֣הֲא ָדָ֔מה ֥ל ֹא ִתֵ֖תּן ֶאת־
ה ָ֜וה ָבֶּ֗כם ְוָע ַ֤צר ֶאת־ַהָשַּׁ֨מ ִי ֙
ַאף־ ְי ֹ
ם
ְיבוּ ָ֑להּ ַֽוֲאַב ְדֶ֣תּם ְמֵה ָ֗רה ֵמַעל ֙ ָהָ֣א ֶרץ ַהֹטּ ָ֔בה ֲאֶ֥שׁר ְיה ָ֖וֹה ֹנֵ֥תן ָל ֶֽכםְ :וַשְׂמֶתּ ֙
ת ַעל־ ֶי ְדֶ֔כם
אָ֤תם ְלאוֹ ֙
ֶאת־ ְדָּב ַ֣רי ֵ ֔אֶלּה ַעל־ְלַבְב ֶ֖כם ְו ַֽﬠל־ ַנְפְשׁ ֶ֑כם וְּקַשׁ ְר ֶ֨תּם ֹ
א ָ ֛תם ֶאת־ְבּ ֵני ֶ֖כם ְל ַדֵ֣בּר ָ֑בּם ְבִּשְׁבְתּ ךָ֤ך
ְוָה ֥יוּ ְלֽטוָֹטֹ֖פת ֵ֥בּין ֵֽﬠי ֵני ֶֽכםְ :וִלַמּ ְדֶ֥תּם ֹ
ְבֵּבי ֶ֨ת ךָ ֙ך וְּבֶלְכְתּ ךָ֣ך ַב ֶ֔דּ ֶרךְך ֽוְּבָשְׁכְבּ֖ךָך וְּבקוֶּֽמךָך :וְּכַתְב ָ ֛תּם ַעל־ְמזוּ ֥זוֹת ֵבּיֶ֖תךָך
ם ִויֵ֣מי ְב ֵניֶ֔כם ַ֚ﬠל ָֽהֲא ָדָ֔מה ֲאֶ֨שׁר ִנְשַׁ֧בּע ְיה ָוֹ֛ה
וִּבְשָׁע ֶֽריךָךְ :לַ֨מַען ִי ְר֤בּוּ ְיֵמיֶכ ֙
ַֽלֲאֹֽבֵתי ֶ֖כם ָלֵ֣תת ָל ֶ ֑הם ִכּיֵ֥מי ַהָשַּׁ֖מ ִים ַעל־ָהָֽא ֶרץִ :כּי֩ ִאם־ָשֹׁ֨מר ִתְּשְׁמ֜רוּן
ֶאת־ָכּל־ַהִמְּצ ָ֣וה ַה ֗זּ ֹאת ֲאֶ֧שׁר ָֽאֹנ ִ֛כי ְמַצ ֶ֥וּה ֶאְת ֶ֖כם ַֽלֲﬠשׂ ָ ֑תהּ ְלַֽאֲהָ֞בה ֶאת־
ְיה ָ֧וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶ֛כם ָל ֶ֥לֶכת ְבָּכל־ ְדּ ָר ָ֖כיו ֽוְּל ָדְבָקה־ֽבוְֹ :והוֹ ִ֧רישׁ ְיה ָוֹ֛ה ֶאת־ָכּל־
ַהגּוֹ ִ֥ים ָהֵ֖אֶלּה ִמִלְּפ ֵני ֶ֑כם ִֽוי ִרְשֶׁ֣תּם גּוֹ ִ֔ים ְגֹּדִ֥לים ַֽוֲﬠֻצִ֖מים ִמ ֶֽכּםָ :כּל־ַהָמּ֗קוֹם
ֲאֶ֨שׁר ִתּ ְדֹ֧רךְך ַֽכּף־ ַר ְגְל ֶ֛כם ֖בּוֹ ָל ֶ֣כם ִֽיְה ֶ֑יה ִמן־ַהִמּ ְד ָ֨בּר ְוַהְלָּב ֜נוֹן ִמן־ַה ָנָּ֣הר
ְנַהר־ְפּ ָ֗רת ְוַע֙ד ַה ָ֣יּם ָהַֽאֲח֔רוֹן ִֽיְה ֶ֖יה ְגּ ֻֽבְל ֶֽכםֽ :ל ֹא־ ִיְת ַיֵ֥צּב ִ֖אישׁ ִבְּפ ֵני ֶ֑כם
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהיֶ֗כם ַעל־ְפּ ֵ֤ני ָכל־ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ֲאֶ֣שׁר ִתּ ְד ְרכוּ־
ַפְּח ְדֶּ֨כם וּמוֹ ַֽרֲאֶ֜כם ִיֵ֣תּן ׀ ְי ֹ

ָ֔בהּ ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִדֶּ֥בּר ָל ֶֽכםְ :ר ֵ ֗אה ָֽאֹנ ִ֛כי ֹנֵ֥תן ִלְפ ֵני ֶ֖כם ַה ֑יּוֹם ְבּ ָר ָ֖כה וְּקָל ָֽלהֶ :את־
ת ְיה ָ֣וֹה ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם ֲאֶ֧שׁר ָֽאֹנ ִ֛כי ְמַצ ֶ֥וּה ֶאְת ֶ֖כם
ַהְבּ ָר ָ֑כה ֲאֶ֣שׁר ִתְּשְׁמ֗עוּ ֶאל־ִמְצוֹ ֙
ת ְיה ָ֣וֹה ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם ְוַס ְרֶ֣תּם ִמן־
ַה ֽיּוֹםְ :וַהְקָּלָ֗לה ִאם־ ֤ל ֹא ִתְשְׁמע֙וּ ֶאל־ִמְצוֹ ֙
ַה ֶ֔דּ ֶרךְך ֲאֶ֧שׁר ָֽאֹנ ִ֛כי ְמַצ ֶ֥וּה ֶאְת ֶ֖כם ַה ֑יּוֹם ָלֶ֗לֶכת ַֽאֲח ֵ֛רי ֱאֹלִ֥הים ֲאֵח ִ֖רים ֲאֶ֥שׁר
ֽל ֹא־ ְי ַדְעֶֽתּםְ :וָה ָ֗יה ִ֤כּי ְי ִ ֽביֲא ךָ ֙ך ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ֶאל־ָה ָ ֕א ֶרץ ֲאֶשׁר־ַאָ֥תּה ָבא־
ה ַעל־ַ֣הר ְגּ ִר ִ֔זּים ְוֶאת־ַהְקָּל ָ֖לה ַעל־ַ֥הר
ָ֖שָׁמּה ְל ִרְשׁ ָ ֑תּהּ ְו ָֽנַת ָ ֤תּה ֶאת־ַהְבּ ָרָכ ֙
ֵעיָֽבלֲ :הל ֹא־ ֵ֜הָמּה ְבּ ֵ֣ﬠֶבר ַה ַיּ ְר ֵ֗דּן ַֽאֲח ֵר֙י ֚ ֶדּ ֶרךְך ְמ֣בוֹא ַהֶ֔שֶּׁמשׁ ְבּ ֶ ֨א ֶר֙ץ ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ֔ ִני
ם ֹֽעְב ִ֣רים ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן
ַהיֵּ֖שׁב ָֽבֲּﬠ ָר ָ֑בה ֚מוּל ַה ִגְּל ָ֔גּל ֵ֖אֶצל ֵֽאלוֹ ֵ֥ני ֹמ ֶֽרהִ֤ :כּי ַאֶתּ ֙
אָ֖תהּ
א ָל ֶ֣רֶשׁת ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶשׁר־ ְיה ָ֥וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶ֖כם ֹנֵ֣תן ָל ֶ֑כם ִֽוי ִרְשֶׁ֥תּם ֹ
ָלב ֹ ֙
ִֽויַשְׁבֶתּם־ָֽבּהּ :וְּשַׁמ ְרֶ֣תּם ַֽלֲﬠ֔שׂוֹת ֵ֥את ָכּל־ַֽהֻח ִ֖קּים ְוֶאת־ַהִמְּשָׁפִּ֑טים ֲאֶ֧שׁר
ת
ָֽאֹנ ִ֛כי ֹנֵ֥תן ִלְפ ֵני ֶ֖כם ַה ֽיּוֹםֵ֠ :אֶלּה ַֽהֻח ִ֣קּים ְוַהִמְּשָׁפִּטי֘ם ֲאֶ֣שׁר ִתְּשְׁמ ֣רוּן ַֽלֲﬠשׂוֹ ֒
ה ָ֜וה ֱאֹלֵ֧הי ֲאֹב ֶ ֛תיךָך ְל֖ךָך ְל ִרְשׁ ָ ֑תּהּ ָכּל־ַה ָיִּ֔מים ֲאֶשׁר־ַאֶ֥תּם
ָבּ ָ ֕א ֶרץ ֲאֶשׁ֩ר ָנ ַ֨תן ְי ֹ
ַח ִ֖יּים ַעל־ָֽהֲא ָדָֽמהַ :אֵ֣בּד ְ֠תַּאְבּ pדוּן ֶֽאת־ָכּל־ַהְמֹּק֞מוֹת ֲאֶ֧שׁר ָֽﬠְבדוּ־ָ֣שׁם
ם ְוַעל־
אָ֖תם ֶאת־ֱאֹֽלֵהי ֶ ֑הם ַעל־ֶֽהָה ִ֤רים ָֽה ָרִמי ֙
ַהגּוֹ ִ֗ים ֲאֶ֥שׁר ַא ֶ ֛תּם ֹֽי ְרִ֥שׁים ֹ
ם ֶאת־
ַה ְגָּב֔עוֹת ְוַ֖תַחת ָכּל־ ֵ֥ﬠץ ַֽרֲﬠ ָֽנ ןְ :ו ִנַתְּצֶ֣תּם ֶאת־ִמ ְזְבֹּח ָ֗תם ְוִשַׁבּ ְרֶתּ ֙
ם ִתְּשׂ ְר֣פוּן ָבּ ֵ ֔אשׁ וְּפִסי ֵ֥לי ֱאֹֽלֵהיֶ֖הם ְתּ ַג ֵדּ֑עוּן ְוִאַבּ ְדֶ֣תּם ֶאת־
ַמֵ֣צֹּב ָ֔תם ַֽוֲאֵֽשׁ ֵריֶה ֙
ְשָׁ֔מם ִמן־ַהָמּ ֖קוֹם ַהֽהוּא :ל ֹא־ַֽתֲﬠ֣שׂוּן ֵ֔כּן ַֽליה ָ֖וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכםִ֠ :כּי ִ ֽאם־ֶאל־
שׁם
ם ִמָכּל־ִשְׁבֵטיֶ֔כם ָל֥שׂוּם ֶאת־ְשׁ֖מוֹ ָ ֑
ַהָמּ֞קוֹם ֲאֶשׁר־ ִיְבַ֨חר ְיה ָ֤וֹה ֱאֹֽלֵהיֶכ ֙
ת
ם ְו ִזְבֵחיֶ֔כם ְוֵא ֙
ְלִשְׁכ֥נוֹ ִת ְד ְר֖שׁוּ וָּ֥באָת ָֽשָּׁמּהַֽ :וֲהֵבאֶ֣תם ָ֗שָׁמּה ֹעֹֽלֵתיֶכ ֙
ם ְוִנ ְדֹ֣בֵתיֶ֔כם וְּבֹכֹ֥רת ְבַּק ְר ֶ֖כם
ַמְעְשֹׂ֣רֵתיֶ֔כם ְוֵ֖את ְתּרוַּ֣מת ֶי ְד ֶ֑כם ְוִנ ְד ֵריֶכ ֙
ְו ֽצ ֹא ְנ ֶֽכםַֽ :וֲאַכְלֶתּם־ָ֗שׁם ִלְפ ֵנ֙י ְיה ָ֣וֹה ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם וְּשַׂמְח ֶ֗תּם ְבֹּכל ֙ ִמְשׁ ַ֣לח ֶי ְדֶ֔כם
ַאֶ֖תּם וָּֽבֵתּי ֶ֑כם ֲאֶ֥שׁר ֵֽבּ ַרְכ֖ךָך ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶֽהיךָך֣ :ל ֹא ַֽתֲﬠ֔שׂוּן ְ֠כֹּpכל ֲאֶ֨שׁר ֲא ַ֧נְחנוּ
ֹעִ֛שׂים ֹ֖פּה ַה ֑יּוֹם ִ֖אישׁ ָכּל־ַה ָיָּ֥שׁר ְבֵּעי ָֽניוִ֥ :כּי ֽל ֹא־ָבאֶ֖תם ַעד־ ָ֑ﬠָתּה ֶאל־
ה ְוֶאל־ַֽה ַֽנֲּחָ֔לה ֲאֶשׁר־ ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ֹנֵ֥תן ָֽלךְךַֽ :וֲﬠַב ְרֶתּ֘ם ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵדּ֒ן
ַהְמּנוָּח ֙
ִֽויַשְׁבֶ֣תּם ָבּ ָ ֔א ֶרץ ֲאֶשׁר־ ְיה ָ֥וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶ֖כם ַמ ְנִ֣חיל ֶאְת ֶ֑כם ְוֵה ֨ ִני ַח ָל ֶ֧כם ִמָכּל־
ה ָ֨וה ֱאֹֽלֵהי ֶ֥כם
א ְיֵבי ֶ֛כם ִמָסִּ֖ביב ִֽויַשְׁבֶתּם־ֶֽבַּטחְ :וָה ָ֣יה ַהָמּ֗קוֹם ֲאֶשׁר־ ִיְבַח֩ר ְי ֹ
ֹֽ

בּ֙וֹ ְלַשׁ ֵ֤כּן ְשׁמ֙וֹ ָ֔שׁם ָ֣שָׁמּה ָת ִ֔ביאוּ ֵ ֛את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ָֽאֹנִ֖כי ְמַצ ֶ֣וּה ֶאְת ֶ֑כם
ם וְּת ֻרַ֣מת ֶי ְדֶ֔כם ְוֹכל ֙ ִמְבַ֣חר ִנ ְד ֵריֶ֔כם ֲאֶ֥שׁר
עוֹֹֽלֵתי ֶ֣כם ְו ִזְבֵחיֶ֗כם ַמְעְשֹֽׂרֵתיֶכ ֙
ם וְּבֹ֣נֵתיֶ֔כם
ם ַא ֶ֗תּם וְּב ֵניֶכ ֙
ִתּ ְדּ ֖רוּ ַֽליה ָֽוֹה :וְּשַׂמְח ֶ֗תּם ִלְפ ֵנ ֘י ְיה ָ֣וֹה ֱאֹֽלֵהיֶכ ֒
הֵתי ֶ֑כם ְוַהֵלּ ִו֙י ֲאֶ֣שׁר ְבַּֽשֲׁﬠ ֵריֶ֔כם ִ֣כּי ֵ֥אין ֛לוֹ ֵ֥חֶלק ְו ַֽנֲח ָ֖לה
ְוַעְב ֵדי ֶ֖כם ְוַאְמ ֽ ֹ
ִאְתּ ֶֽכםִ :הָ֣שֶּׁמר ְל֔ךָך ֶֽפּן־ַֽתֲּﬠ ֶ֖לה ֹֽעֹל ֶ ֑תיךָך ְבָּכל־ָמ ֖קוֹם ֲאֶ֥שׁר ִתּ ְרֶֽאהִ֣ :כּי ִאם־
ה ְבַּאַ֣חד ְשָׁבֶ֔טיךָך ָ֖שׁם ַֽתֲּﬠ ֶ֣לה ֹֽעֹל ֶ ֑תיךָך ְוָ֣שׁם ַֽתֲּﬠֶ֔שׂה
ַבָּמּ֞קוֹם ֲאֶשׁר־ ִיְב ַ֤חר ְיה ָוֹ ֙
ק ְבָּכל־ַא ַ֨וּת ַנְפְשׁ֜ךָך ִתּ ְזַ֣בּח ׀ ְוָֽאַכְלָ֣תּ ָבָ֗שׂר ְכִּב ְרַ֨כּת
ֹ֛כּל ֲאֶ֥שׁר ָֽאֹנִ֖כי ְמַצ ֶֽוּ ָךַּ :ר ֩
ְיה ָ֧וֹה ֱאֹל ֶ ֛היךָך ֲאֶ֥שׁר ָֽנַתן־ְל֖ךָך ְבָּכל־ְשָׁע ֶ֑ריךָך ַהָטֵּ֤מא ְוַהָטּהוֹ֙ר ֽי ֹאְכֶ֔לנּוּ ַכְּצִּ֖בי
ְו ָֽכַא ָֽיּלַ֥ :רק ַה ָ֖דּם ֣ל ֹא ת ֹא ֵ֑כלוּ ַעל־ָהָ֥א ֶרץ ִתְּשְׁפּ ֶ֖כנּוּ ַכָּֽמּ ִיםֽ :ל ֹא־תוַּ֞כל ֶֽלֱאֹ֣כל
ִבְּשָׁע ֶ֗ריךָך ַמְעַ֤שׂר ְדּ ָֽג ְנ ךָ ֙ך ְוִתי ֽרְשׁ ךָ֣ך ְו ִיְצָה ֶ֔רךָך וְּבֹכֹ֥רת ְבּ ָֽק ְר֖ךָך ְוצ ֹא ֶ֑נ ךָך ְוָכל־ ְנ ָד ֶ֨רי ךָ ֙ך
ה ָ֨וה ֱאֹל ֶ֜היךָך ֽתּ ֹאֲכֶ֗לנּוּ
ֲאֶ֣שׁר ִתֹּ֔דּר ְו ִנ ְדֹבֶ֖תיךָך וְּתרוַּ֥מת ָי ֶֽדךָךִ֡ :כּי ִאם־ִלְפ ֵני֩ ְי ֹ
ם ֲאֶ֨שׁר ִיְבַ֜חר ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֘הי֘ךָך בּ֒וֹ ַא ָ֨תּה וִּב ְנ ךָ֤ך וִּב ֶ֨תּ ךָ ֙ך ְוַעְב ְדּ ךָ֣ך ַֽוֲאָמ ֶ֔תךָך
ַבָּמּקוֹ ֙
ְוַהֵלּ ִ֖וי ֲאֶ֣שׁר ִבְּשָׁע ֶ֑ריךָך ְוָֽשַׂמְח ָ֗תּ ִלְפ ֵנ֙י ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ְבֹּ֖כל ִמְשׁ ַ֥לח ָי ֶֽדךָךִ :הָ֣שֶּׁמר
ה ָ֨וה ֱאֹלֶ֥היךָך
ְל֔ךָך ֶֽפּן־ַֽתֲּﬠ ֖ז ֹב ֶאת־ַהֵלּ ִ֑וי ָכּל־ ָיֶ֖מיךָך ַעל־ַא ְדָמֶֽתךָךֽ ִ :כּי־ ַי ְרִחי֩ב ְי ֹ
אְכ ָ֣לה ָבָ֔שׂר ִ ֽכּי־ְתַא ֶ֥וּה ַנְפְשׁ֖ךָך ֶֽלֱאֹ֣כל
תּ ֹֽ
ֶֽאת־ ְגּ ֻֽבְל֘ךָך ַֽכֲּאֶ֣שׁר ִדֶּבּר־ָל ךְ ֒ך ְוָֽאַמ ְר ָ ֙
שׂר ְבָּכל־ַא ַ֥וּת ַנְפְשׁ֖ךָך תּ ֹא ַ֥כל ָבָּֽשׂרֽ ִ :כּי־ ִי ְרַ֨חק ִמְמּ֜ךָך ַהָמּ֗קוֹם ֲאֶ֨שׁר ִיְבַ֜חר
ָבּ ָ ֑
ה ְל֔ךָך
ם ְו ָֽזַבְח ָ֞תּ ִמְבּ ָֽק ְר ךָ֣ך וִּמ ֽצּ ֹא ְנ֗ךָך ֲאֶ֨שׁר ָנַ֤תן ְיה ָוֹ ֙
ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֘הי֘ךָך ָל֣שׂוּם ְשׁ֣מוֹ ָשׁ ֒
תּ ִבְּשָׁע ֶ֔ריךָך ְבֹּ֖כל ַא ַ֥וּת ַנְפֶֽשׁךָך֗ ַ :אךְך ַֽכֲּאֶ֨שׁר ֵֽיָא ֵ֤כל ֶֽאת־
ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִצ ִוּיִ֑תךָך ְוָֽאַכְל ָ ֙
א ְוַהָטּ֔הוֹר ַיְח ָ֖דּו ֽי ֹאֲכ ֶֽלנּוַּ֣ :רק ֲח ַ֗זק
ַהְצִּב֙י ְוֶאת־ָ֣הַא ָ֔יּל ֵ֖כּן ֽתּ ֹאֲכ ֶ֑לנּוּ ַהָטֵּמ ֙
ְלִבְלִתּ֙י ֲאֹ֣כל ַה ָ֔דּם ִ֥כּי ַה ָ֖דּם ֣הוּא ַה ָ֑נֶּפשׁ ְו ֽל ֹא־ת ֹא ַ֥כל ַה ֶ֖נֶּפשׁ ִעם־ַהָבָּֽשׂר֖ :ל ֹא
ֽתּ ֹאְכ ֶ֑לנּוּ ַעל־ָהָ֥א ֶרץ ִתְּשְׁפּ ֶ֖כנּוּ ַכָּֽמּ ִים֖ :ל ֹא ֽתּ ֹאְכ ֶ֑לנּוּ ְלַ֨מַען ִיי ַ֤טב ְל ךָ ֙ך וְּלָב ֶ֣ניךָך
שׁיךָך ֲאֶשׁר־ ִֽיְה ֥יוּ ְל֖ךָך וּ ְנ ָד ֶ֑ריךָך
ַֽאֲח ֶ֔ריךָך ִכּי־ַֽתֲﬠֶ֥שׂה ַה ָיָּ֖שׁר ְבֵּעי ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהַ֧ :רק ָֽק ָד ֶ ֛
ִתָּ֣שּׂא וּ ָ֔באָת ֶאל־ַהָמּ ֖קוֹם ֲאֶשׁר־ ִיְבַ֥חר ְיה ָֽוֹהְ :וָעִ֤שׂיָת ֹֽעֹל ֶ֨תי ךָ ֙ך ַהָבָּ֣שׂר ְוַה ָ֔דּם
ח ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ְוַהָבָּ֖שׂר
ַעל־ִמ ְזַ֖בּח ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ ֑היךָך ְו ַדם־ ְזָבֶ֗חיךָך ִיָשֵּׁפ ךְ ֙ך ַעל־ִמ ְזַבּ ֙
תּ ֹא ֵֽכלְ :שֹׁ֣מר ְוָֽשַׁמְע ָ֗תּ ֵ֚את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֔אֶלּה ֲאֶ֥שׁר ָֽאֹנִ֖כי ְמַצֶ֑וּ ָךּ ְלַrמַע֩ן
ה ַה֣טּוֹב ְוַה ָיָּ֔שׁר ְבֵּעי ֵ֖ני ְיה ָ֥וֹה
ִייַ֨טב ְל֜ךָך וְּלָב ֶ֤ניךָך ַֽאֲח ֶ֨רי ךָ ֙ך ַעד־עוָֹ֔לם ִ֤כּי ַֽתֲﬠֶשׂ ֙

שָׁמּה ָל ֶ֥רֶשׁת
ה ָ֨וה ֱאֹל ֶ֜היךָך ֶאת־ַהגּוֹ ִ֗ים ֲאֶ֨שׁר ַאָ֥תּה ָבא־ ָ ֛
ת ְי ֹ
ֱאֹלֶֽהיךָךֽ ִ :כּי־ ַיְכ ִרי ֩
שׁ
א ָ֔תם ְו ָֽיַשְׁבָ֖תּ ְבַּא ְרָֽצםִ :הָ֣שֶּׁמר ְל֗ךָך ֶפּן־ִתּ ָנֵּק ֙
אוָֹ֖תם ִמָפּ ֶ֑ניךָך ְו ָֽי ַרְשָׁ֣תּ ֹ
ַֽאֲח ֵרי ֶ֔הם ַֽאֲח ֵ֖רי ִהָֽשְּׁמ ָ֣דם ִמָפּ ֶ֑ניךָך וֶּפן־ִתּ ְד֨רשׁ ֵלאֹֽלֵהי ֶ֜הם ֵלאֹ֗מר ֵאיָ֨כה ַֽיַעְב֜דוּ
ה ֶאת־ֱאֹ֣לֵהי ֶ֔הם ְוֶֽאֱﬠֶשׂה־ ֵ֖כּן ַגּם־ָֽא ִני :ל ֹא־ַֽתֲﬠֶ֣שׂה ֵ֔כן ַֽליה ָ֖וֹה
ַהגּוֹ ִ֤ים ָה ֵ ֨אֶלּ ֙
ם
ה ָ֜וה ֲאֶ֣שׁר ָשׂ ֗ ֵנא ָעשׂ֙וּ ֵלאֹ֣לֵהי ֶ֔הם ִ֣כּי ַ֤גם ֶאת־ְבּ ֵניֶה ֙
ֱאֹל ֶ ֑היךָך ִכּי֩ ָכל־ֽתּוֲֹﬠ ַ֨בת ְי ֹ
ְוֶאת־ְבֹּ֣נֵתי ֶ֔הם ִיְשׂ ְר֥פוּ ָבֵ֖אשׁ ֵלאֹֽלֵהיֶֽהםֵ֣ :את ָכּל־ַה ָדּ ָ֗בר ֲאֶ֤שׁר ָֽאֹנִכ֙י ְמַצ ֶ֣וּה
תֵ֣סף ָעָ֔ליו ְו ֥ל ֹא ִת ְג ַ֖רע ִמֶֽמּנּוּֽ ִ :כּי־ ָי֤קוּם
א֥תוֹ ִתְשְׁמ ֖רוּ ַֽלֲﬠ֑שׂוֹת ֽל ֹא־ ֹ
ֶאְתֶ֔כם ֹ
ת
ְבִּק ְרְבּ ךָ ֙ך ָנ ִ֔ביא ֖אוֹ ֹח ֵ֣לם ֲח֑לוֹם ְו ָנַ֥תן ֵא ֶ֛ליךָך ֖אוֹת ֥אוֹ מוֹ ֵֽפת :וּ ָ֤בא ָהאוֹ ֙
ְוַהמּוֵֹ֔פת ֲאֶשׁר־ ִדֶּ֥בּר ֵא ֶ֖ליךָך ֵלאֹ֑מר ֵֽנְלָ֞כה ַֽאֲח ֵ֨רי ֱאֹלִ֧הים ֲאֵח ִ֛רים ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־
ְי ַדְעָ֖תּם ְו ָֽנָעְב ֵֽדם֣ :ל ֹא ִתְשַׁ֗מע ֶאל־ ִדְּב ֵר֙י ַה ָנִּ֣ביא ַה֔הוּא ֛אוֹ ֶאל־חוֹ ֵ֥לם ַֽהֲח֖לוֹם
ם ֶאת־ ְיה ָ֣וֹה
אֲהִבי ֙
ם ֶאְתֶ֔כם ָל ַ֗דַעת ֲה ִיְשׁ ֶ֤כם ֽ ֹ
ַה֑הוּא ִ֣כּי ְמ ַנֶ֞סּה ְיה ָ֤וֹה ֱאֹֽלֵהיֶכ ֙
א֣תוֹ
ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם ְבָּכל־ְלַבְב ֶ֖כם וְּבָכל־ ַנְפְשׁ ֶֽכםַֽ :אֲח ֵ֨רי ְיה ָ֧וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶ֛כם ֵתּ ֵ֖לכוּ ְו ֹ
א֥תוֹ ַֽתֲﬠֹ֖בדוּ וּ֥בוֹ ִת ְדָבּֽקוּן:
ִתי ָ֑ראוּ ְוֶאת־ִמְצוֹ ָ ֤תיו ִתְּשֹׁ֨מר֙וּ וְּבֹק֣לוֹ ִתְשָׁ֔מעוּ ְו ֹ
ה ָ֨וה
ם ַֽהֲח֨לוֹם ַה֜הוּא יוָּ֗מת ִ֣כּי ִדֶבּר־ָ֠ס ָpרה ַעל־ ְי ֹ
ְוַה ָנִּ֣ביא ַה֡הוּא ֣אוֹ ֹחֵל ֩
ֱאֹֽלֵהיֶ֜כם ַהמּוִֹ֥ציא ֶאְת ֶ֣כם ׀ ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֗ר ִים ְוַהֹֽפּ ְד ךָ ֙ך ִמֵ֣בּית ֲﬠָב ִ֔דים ְלַֽה ִֽדּיֲח ךָ ֙ך
ִמן־ַה ֶ֔דּ ֶרךְך ֲאֶ֧שׁר ִצ ְוּ ךָ֛ך ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ָל ֶ֣לֶכת ָ֑בּהּ וּ ִ ֽבַע ְרָ֥תּ ָה ָ֖רע ִמִקּ ְרֶֽבּךָךִ֣ :כּי
ְי ִ ֽסיְת֡ךָך ָאִ֣חיךָך ֶבן־ִ֠אֶpמּךָך ֽאוֹ־ִב ְנ ךָ ֙ך ֽאוֹ־ִבְתּ֜ךָך ֣אוֹ ׀ ֵ֣אֶשׁת ֵחי ֶ ֗קךָך ֧אוֹ ֵֽרֲﬠ ךָ֛ך ֲאֶ֥שׁר
ה ֱאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים ֲאֶשׁ֙ר ֣ל ֹא ָי ַ֔דְעָתּ ַאָ֖תּה
ְכּ ַנְפְשׁ֖ךָך ַבֵּ֣סֶּתר ֵלאֹ֑מר ֵֽנְלָ֗כה ְו ַֽנַעְב ָד ֙
ַֽוֲאֹבֶֽתיךָךֵֽ :מֱאֹלֵ֣הי ָֽהַעִ֗מּים ֲאֶשׁ֙ר ְסִביֹ֣בֵתיֶ֔כם ַהְקֹּרִ֣בים ֵאֶ֔ליךָך ֖אוֹ ָֽה ְרֹח ִ֣קים
ִמ ֶ ֑מָּךּ ִמְקֵ֥צה ָהָ֖א ֶרץ ְוַעד־ְקֵ֥צה ָהָֽא ֶרץֽ :ל ֹא־ת ֹאֶ֣בה ֔לוֹ ְו ֥ל ֹא ִתְשַׁ֖מע ֵא ָ֑ליו
ְו ֽל ֹא־ָת֤חוֹס ֵֽﬠי ְנ ךָ ֙ך ָעָ֔ליו ְו ֽל ֹא־ַתְחֹ֥מל ְו ֽל ֹא־ְתַכֶ֖סּה ָע ָֽליוִ֤ :כּי ָהֹר֙ג ַֽתַּה ְר ֶ֔גנּוּ ָֽי ְד ךָ֛ך
ִ ֽתְּה ֶיה־֥בּוֹ ָב ִֽראשׁוֹ ָ֖נה ַֽלֲהִמי֑תוֹ ְו ַ֥יד ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ָבַּֽאֲחֹר ָֽנה :וְּסַקְל֥תּוֹ ָֽבֲאָב ִ֖נים
ָו ֵ ֑מת ִכּי ִב ֵ ֗קּשׁ ְלַֽה ִֽדּיֲח ךָ ֙ך ֵמַעל ֙ ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ַהמּוֹ ִ ֽציֲא ךָ֛ך ֵמֶ֥א ֶרץ ִמְצ ַ֖ר ִים ִמֵ֥בּית
ֲﬠָב ִֽדיםְ :וָ֨כל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִיְשְׁמ֖עוּ ְו ִֽי ָר֑אוּן ְו ֽל ֹא־יוִֹ֣ספוּ ַֽלֲﬠ֗שׂוֹת ַכּ ָדָּ֥בר ָה ָ֛רע ַה ֶ֖זּה
ה ָ֨וה ֱאֹל ֶ֜היךָך ֹנֵ֥תן ְל ךָ֛ך ָלֶ֥שֶׁבת ָ֖שׁם
ְבִּק ְרֶֽבּךָךֽ ִ :כּי־ִתְשַׁ֞מע ְבַּאַ֣חת ָע ֶ֗ריךָך ֲאֶשׁ֩ר ְי ֹ
ֵלאֹֽמרָֽ :יְצ֞אוּ ֲא ָנִ֤שׁים ְבּ ֵֽני־ְבִל ַ֨יַּעל ֙ ִמִקּ ְר ֶ֔בּךָך ַו ַיּ ִ֛דּיחוּ ֶאת־ ֽיְשֵׁ֥בי ִעי ָ֖רם ֵלאֹ֑מר

ֵֽנְלָ֗כה ְו ַֽנַעְב ָ֛דה ֱאֹלִ֥הים ֲאֵח ִ֖רים ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ ְי ַדְעֶֽתּםְ :ו ָֽד ַרְשָׁ֧תּ ְוָֽחַק ְר ָ ֛תּ ְוָֽשַׁאְלָ֖תּ
ת ָנ֣כוֹן ַה ָדּ ָ֔בר ֶֽנֶעְשׂ ָ ֛תה ַהתּוֵֹעָ֥בה ַה ֖זּ ֹאת ְבִּק ְרֶֽבּךָךַ :ה ֵ֣כּה ַתֶ֗כּה
ֵהי ֵ֑טב ְוִה ֵ֤נּה ֱאֶמ ֙
אָ֧תהּ ְוֶאת־ָכּל־ֲאֶשׁר־ ָ֛בּהּ ְוֶאת־
ֶאת־ ֽיְשׁ ֵ֛בי ָהִ֥ﬠיר ַהִ֖הוא ְלִפי־ ָ֑ח ֶרב ַֽהֲח ֵ֨רם ֹ
הּ ְוָֽשׂ ַרְפָ֣תּ ָב ֵ ֗אשׁ
ְבֶּהְמָ֖תּהּ ְלִפי־ָֽח ֶרבְ :וֶאת־ָכּל־ְשָׁלָ֗להּ ִתְּקֹבּ֘ץ ֶאל־֣תּוֹךְך ְרֹחָב ֒
ה ֵ֣תּל עוָֹ֔לם ֥ל ֹא
הּ ָכִּ֔ליל ַֽליה ָ֖וֹה ֱאֹל ֶ ֑היךָך ְוָֽה ְיָת ֙
ֶאת־ָהִ֤ﬠיר ְוֶאת־ָכּל־ְשָׁלָל ֙
ה ָ֜וה ֵֽמֲח ֣רוֹן
ִתָבּ ֶ֖נה ֽעוֹדְ :ו ֽל ֹא־ ִי ְדַ֧בּק ְבּ ָֽי ְד ךָ֛ך ְמ֖אוָּמה ִמן־ַה ֵ֑ח ֶרם ְלַrמַע֩ן ָי֨שׁוּב ְי ֹ
ם ְו ִֽרַחְמ ךָ֣ך ְוִה ְר ֶ֔בּךָך ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִנְשַׁ֖בּע ַֽלֲאֹבֶֽתיךָךִ֣ :כּי ִתְשַׁ֗מע
ַא֗פּוֹ ְו ָֽנַתן־ְל ךָ֤ך ַֽרֲחִמי ֙
ת
שׁר ָֽאֹנִ֥כי ְמַצ ְוּ֖ךָך ַה ֑יּוֹם ַֽלֲﬠשׂוֹ ֙
ְבּקוֹל ֙ ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ִלְשֹׁמ֙ר ֶאת־ָכּל־ִמְצוֹ ָ֔תיו ֲא ֶ ֛
ַה ָיָּ֔שׁר ְבֵּעי ֵ֖ני ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶֽהיךָךָ :בּ ִ֣נים ַא ֶ֔תּם ַֽליה ָ֖וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶ֑כם ֣ל ֹא ִתְתֹֽגּ ְד֗דוּ ְו ֽל ֹא־
שׁ ַא ָ֔תּה ַֽליה ָ֖וֹה ֱאֹל ֶ ֑היךָך וְּב֞ךָך
ָתִ֧שׂימוּ ָק ְר ָ֛חה ֵ֥בּין ֵֽﬠי ֵני ֶ֖כם ָלֵֽמתִ֣ :כּי ַ֤ﬠם ָקדוֹ ֙
ה ָ֗וה ִלְה ֥יוֹת ל֙וֹ ְל ַ֣ﬠם ְס ֻגָ֔לּה ִמֹכּל ֙ ָֽהַעִ֔מּים ֲאֶ֖שׁר ַעל־ְפּ ֵ֥ני ָֽהֲא ָדָֽמה֥ :ל ֹא
ָבַּ֣חר ְי ֹ
ת ֹא ַ֖כל ָכּל־ֽתּוֵֹעָֽבה֥ :ז ֹאת ַהְבֵּהָ֖מה ֲאֶ֣שׁר תּ ֹא ֵ֑כלוּ ֕שׁוֹר ֵ֥שׂה ְכָשִׂ֖בים ְוֵ֥שׂה
שׁן וְּת֥אוֹ ָו ָֽזֶמרְ :וָכל־ְבֵּהָ֞מה ַמְפ ֶ֣רֶסת
ִע ִֽזּיםַ :א ָ֥יּל ֽוְּצִ֖בי ְו ַיְח֑מוּר ְוַא֥קּוֹ ְו ִדי ֖ ֹ
אָ֖תהּ תּ ֹא ֵֽכלוַּ֣ :אךְך
שׁ ַ֤סַעת ֶ֨שַׁס֙ע ְשֵׁ֣תּי ְפ ָר֔סוֹת ַֽמֲﬠ ַ֥לת ֵגּ ָ֖רה ַבְּבֵּה ָ ֑מה ֹ
ַפּ ְרָ֗סה ְו ֹ
ֶאת־ ֶ֞זה ֤ל ֹא ֽת ֹאְכל֙וּ ִמַֽמֲּﬠ ֵ֣לי ַה ֵגּ ָ֔רה וִּמַמְּפ ִריֵ֥סי ַהַפּ ְרָ֖סה ַהְשּׁסוּ ָ֑ﬠה ֶאת־ַ֠ה ָגָּpמל
ה ֣ל ֹא ִהְפ ִ֔ריסוּ
ְוֶאת־ָֽהַא ְר ֨ ֶנֶבת ְוֶאת־ַהָשָּׁ֜פן ִכּי־ַֽמֲﬠ ֵ֧לה ֵג ָ֣רה ֵ֗הָמּה וַּפ ְרָס ֙
א ְו ֣ל ֹא ֵג ָ֔רה ָטֵ֥מא ֖הוּא
ְטֵמִ֥אים ֵ֖הם ָל ֶֽכםְ :וֶֽאת־ַֽ֠הֲח ִ pזיר ִ ֽכּי־ַמְפ ִ֨ריס ַפּ ְרָ֥סה הוּ ֙
ה ֽתּ ֹאְכ֔לוּ ִמֹ֖כּל ֲאֶ֣שׁר
ם ֣ל ֹא ת ֹאֵ֔כלוּ וְּב ִנְבָלָ֖תם ֥ל ֹא ִת ָֽגּעוֶּ :את־ ֶז ֙
ָל ֶ֑כם ִמְבָּשׂ ָר ֙
ַבּ ָ ֑מּ ִים ֹ֧כּל ֲאֶשׁר־֛לוֹ ְס ַנִ֥פּיר ְוַקְשׂ ֶ֖קֶשׂת תּ ֹא ֵֽכלוְּ :וֹ֨כל ֲאֶ֧שׁר ֵאין־֛לוֹ ְס ַנִ֥פּיר
ה ָ֖רה תּ ֹא ֵֽכלוְּ :ו ֶ֕זה ֲאֶ֥שׁר
ְוַקְשׂ ֶ֖קֶשׂת ֣ל ֹא ת ֹא ֵ֑כלוּ ָטֵ֥מא ֖הוּא ָל ֶֽכםָ :כּל־ִצ֥פּוֹר ְט ֹ
ה ְוֶאת־ָ֣הַא ָ֔יּה ְוַה ַדּ ָ֖יּה
ל ֹא־ ֽת ֹאְכ֖לוּ ֵמ ֶ ֑הם ַה ֶ֥נֶּשׁר ְוַה ֶ֖פּ ֶרס ְוָֽהָע ְז ִנ ָֽיּהְ :וָֽה ָרָא ֙
שַּׁחף
ת ַ֣בּת ַֽה ַֽיֲּﬠ ֔ ָנה ְוֶאת־ַהַתְּחָ֖מס ְוֶאת־ַה ָ ֑
ְלִמי ָֽנהְּ :וֵ֥את ָכּל־ֹע ֵ֖רב ְלִמי ֽנוְֹ :וֵא ֙
ְוֶאת־ַה ֵ֖נּץ ְלִמי ֵֽנהוֶּ :את־ַה֥כּוֹס ְוֶאת־ַה ַיּ ְנ֖שׁוּף ְוַהִתּ ְנָֽשֶׁמתְ :וַהָקָּ֥את ְוֶאת־
ָֽה ָרָ֖חָמה ְוֶאת־ַהָשּׁ ָֽלךְךְ :וַ֣הֲחִסי ָ֔דה ְוָֽהֲא ָנ ָ֖פה ְלִמי ָ֑נהּ ְוַה ֽדּוִּכי ַ֖פת ְוָֽהֲﬠַט ֵֽלּףְ :וֹכל ֙
ֶ֣שׁ ֶרץ ָה֔עוֹף ָטֵ֥מא ֖הוּא ָל ֶ֑כם ֖ל ֹא ֵֽיָא ֵֽכלוָּ :כּל־֥עוֹף ָט֖הוֹר תּ ֹא ֵֽכלוּ :ל ֹא־ ֽת ֹאְכ֣לוּ
שׁ
ָכל־֠ ְנֵבָpלה ַל ֵ֨גּר ֲאֶשׁר־ִבְּשָׁע ֶ֜ריךָך ִתְּתּ ֶ֣נ ָנּה ַֽוֲאָכָ֗להּ ֤אוֹ ָמֹכ֙ר ְל ָנְכ ִ֔רי ִ֣כּי ַ֤ﬠם ָקדוֹ ֙

ַא ָ֔תּה ַֽליה ָ֖וֹה ֱאֹל ֶ ֑היךָך ֽל ֹא־ְתַבֵ֥שּׁל ְגּ ִ֖די ַֽבֲּח ֵ֥לב ִאֽמּוַֹ :עֵ֣שּׂר ְתַּעֵ֔שּׂר ֵ֖את ָכּל־
ְתּבוַּ֣את ַז ְר ֶ֑ﬠךָך ַהֹיֵּ֥צא ַהָשּׂ ֶ֖דה ָשׁ ָ֥נה ָשׁ ָֽנהְ :וָֽאַכְל ָ֞תּ ִלְפ ֵ֣ני ׀ ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֗היךָך
ם ַמְעַ֤שׂר ְדּ ָֽג ְנ ךָ ֙ך ִ ֽתּיֹרְשׁ ךָ֣ך ְו ִיְצָה ֶ֔רךָך וְּבֹכֹ֥רת
ַבָּמּ֣קוֹם ֲאֶשׁר־ ִיְבַח֘ר ְלַשׁ ֵ֣כּן ְשׁ֣מוֹ ָשׁ ֒
ְבּ ָֽק ְר֖ךָך ְוצ ֹא ֶ֑נ ךָך ְלַ֣מַען ִתְּלַ֗מד ְל ִי ְר ָ ֛אה ֶאת־ ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ָכּל־ַה ָיּ ִ ֽמיםְ :ו ִ ֽכי־
ִי ְר ֶ֨בּה ִמְמּ֜ךָך ַה ֶ֗דּ ֶרךְך ִ֣כּי ֣ל ֹא תוַּכ֘ל ְשֵׂאת֒וֹ ִ ֽכּי־ ִי ְר ַ֤חק ִמְמּ ךָ ֙ך ַהָמּ֔קוֹם ֲאֶ֤שׁר ִיְבַח֙ר
שׁם ִ֥כּי ְיָֽב ֶרְכ֖ךָך ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶֽהיךָךְ :ו ָֽנַתָ֖תּה ַבּ ָ֑כֶּסף ְוַצ ְרָ֤תּ
ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ָל֥שׂוּם ְשׁ֖מוֹ ָ ֑
תּ ֶאל־ַהָמּ֔קוֹם ֲאֶ֥שׁר ִיְב ַ֛חר ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ֽבּוְֹ :ו ָֽנַתָ֣תּה
ַהֶ֨כֶּס֙ף ְבּ ָ֣י ְד֔ךָך ְוָֽהַלְכ ָ ֙
ַהֶ֡כֶּסף ְבֹּכל ֩ ֲאֶשׁר־ְתַּא ֶ֨וּה ַנְפְשׁ֜ךָך ַבָּבּ ָ֣קר וַּב ֗צּ ֹאן וַּב ַ֨יּ ִי֙ן וַּבֵשָּׁ֔כר וְּבֹ֛כל ֲאֶ֥שׁר
שׁךָך ְוָא ַ֣כְלָתּ ָ֗שּׁם ִלְפ ֵנ֙י ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ְוָֽשַׂמְחָ֖תּ ַאָ֥תּה וֵּביֶֽתךָך:
ִ ֽתְּשָֽׁאְל֖ךָך ַנְפ ֶ ֑
ְוַהֵלּ ִ֥וי ֲאֶשׁר־ִבְּשָׁע ֶ֖ריךָך ֣ל ֹא ַֽתַע ְז ֶ֑בנּוּ ִ֣כּי ֵ֥אין ֛לוֹ ֵ֥חֶלק ְו ַֽנֲח ָ֖לה ִעָֽמּךְךִ :מְקֵ֣צה ׀
א ֶאת־ָכּל־ַמְעַשׂ֙ר ְתּבוָּ֣אְת֔ךָך ַבָּשּׁ ָ֖נה ַהִ֑הוא ְוִה ַנְּחָ֖תּ
ָשׁ֣לשׁ ָשׁ ֗ ִנים תּוִֹצי ֙
ה
ִבְּשָׁע ֶֽריךָך :וָּ֣בא ַהֵלּ ִ֡וי ִ֣כּי ֵאין־ל֩וֹ ֵ֨חֶלק ְו ַֽנֲחָ֜לה ִעָ֗מּךְך ֠ ְוַה ֵ pגּר ְוַה ָיּ֤תוֹם ְוָֽהַאְלָמ ָנ ֙
ֲאֶ֣שׁר ִבְּשָׁע ֶ֔ריךָך ְוָֽאְכ֖לוּ ְוָשׂ ֵ֑בעוּ ְלַ֤מַען ְיָֽב ֶרְכ ךָ ֙ך ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ְבָּכל־ַֽמֲﬠֵ֥שׂה ָֽי ְד֖ךָך
ה ָשׁ֗מוֹט
ֲאֶ֥שׁר ַֽתֲּﬠֶֽשׂהִ :מ ֵ֥קּץ ֶֽשַׁבע־ָשׁ ִ֖נים ַֽתֲּﬠֶ֥שׂה ְשִׁמָֽטּהְ :ו ֶז֘ה ְדַּ֣בר ַהְשִּׁמָטּ ֒
ָכּל־ ַ֨בַּעל ֙ ַמֵ֣שּׁה ָי֔דוֹ ֲאֶ֥שׁר ַיֶ֖שּׁה ְבּ ֵר ֵ֑ﬠהוּ ֽל ֹא־ ִיֹ֤גּשׂ ֶאת־ ֵרֵ֨עה֙וּ ְוֶאת־ָאִ֔חיו ִ ֽכּי־
ָק ָ֥רא ְשִׁמָ֖טּה ַֽליה ָֽוֹהֶ :את־ַה ָנְּכ ִ֖רי ִתֹּ֑גּשׂ ַֽוֲאֶ֨שׁר ִיְה ֶ֥יה ְל ךָ֛ך ֶאת־ָאִ֖חיךָך ַתְּשֵׁ֥מט
ה ָ֔וה ָבּ ָ ֕א ֶרץ ֲאֶשׁ֙ר ְיה ָ֣וֹה
ָי ֶֽדךָך֕ ֶ :אֶפס ִ֛כּי ֥ל ֹא ִֽיְה ֶיה־ְבּ֖ךָך ֶאְב ֑יוֹן ִ ֽכּי־ָב ֵ֤רךְך ְיָֽב ֶרְכ ךָ ֙ך ְי ֹ
ֱאֹל ֶ֔היךָך ֹֽנֵתן־ְל ךָ֥ך ַֽנֲח ָ֖לה ְל ִרְשָֽׁתּהַּ ֚ :רק ִאם־ָשׁ֣מוֹ ַע ִתְּשַׁ֔מע ְבּ ֖קוֹל ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ ֑היךָך
שׁר ָֽאֹנִ֥כי ְמַצ ְוּ֖ךָך ַה ֽיּוֹםֽ ִ :כּי־ ְיה ָוֹ֤ה
ת ֶאת־ָכּל־ַהִמְּצ ָ֣וה ַה ֔זּ ֹאת ֲא ֶ ֛
ִלְשֹׁ֤מר ַֽלֲﬠשׂוֹ ֙
ה ֣ל ֹא ַֽתֲﬠֹ֔בט
ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ֵֽבּ ַרְכ֔ךָך ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִדֶּבּר־ ָ֑לךְך ְוַֽהֲﬠַבְט ָ֞תּ גּוֹ ִ֣ים ַר ִ֗בּים ְוַאָתּ ֙
ה ְב ךָ ֙ך ֶאְב ֜יוֹן ֵֽמַא ַ֤חד ַאֶ֨חי ךָ ֙ך
שׁלוִּ :כּי־ ִֽיְה ֶי ֩
תּ ְבּגוֹ ִ֣ים ַר ִ֔בּים וְּב֖ךָך ֥ל ֹא ִיְמ ֽ ֹ
וָּֽמַשְׁל ָ ֙
ְבַּאַ֣חד ְשָׁע ֶ֔ריךָך ְבּ ַ ֨א ְרְצ֔ךָך ֲאֶשׁר־ ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ֹנֵ֣תן ָ֑לךְך ֧ל ֹא ְתַאֵ֣מּץ ֶאת־ְלָֽבְב֗ךָך
ת ַח ִתְּפ ַ ֛תּח ֶאת־ ָֽי ְד֖ךָך ֑לוֹ ְוַֽהֲﬠֵב֙ט
ְו ֤ל ֹא ִתְקֹפּ֙ץ ֶאת־ ָ֣י ְד֔ךָך ֵֽמָאִ֖חיךָך ָֽהֶאְב ֽיוֹןֽ ִ :כּי־ָפ ֧ ֹ
ַֽתֲּﬠִביֶ֔טנּוּ ֚ ֵדּי ַמְחֹס֔רוֹ ֲאֶ֥שׁר ֶיְחַ֖סר ֽלוִֹ :הָ֣שֶּׁמר ְל֡ךָך ֶפּן־ ִֽיְה ֶ֣יה ָדָב֩ר ִעם־ְלָבְב ךָ ֙ך
ה ְו ָר ָ֣ﬠה ֵֽﬠי ְנ֗ךָך ְבָּאִ֨חי ךָ ֙ך
ְבִל ַ֜יַּעל ֵלאֹ֗מר ָֽק ְרָ֣בה ְשׁ ַנת־ַהֶ֘שַּׁב֘ע ְשׁ ַ֣נת ַהְשִּׁמָטּ ֒
ה ָ֔וה ְוָה ָ֥יה ְב֖ךָך ֵֽחְטאָ :נ֤תוֹן ִתֵּתּ֙ן ֔לוֹ
ָֽהֶאְב ֔יוֹן ְו ֥ל ֹא ִתֵ֖תּן ֑לוֹ ְו ָק ָ֤רא ָעֶ֨לי ךָ ֙ך ֶאל־ ְי ֹ

ְו ֽל ֹא־ ֵי ַ֥רע ְלָֽבְב֖ךָך ְבִּתְתּ ךָ֣ך ֑לוֹ ִ֞כּי ִבּ ְג ַ֣לל ׀ ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֗זּה ְיָֽב ֶרְכ ךָ ֙ך ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך
ְבּ ָֽכל־ַֽמֲﬠֶ֔שׂךָך וְּבֹ֖כל ִמְשׁ ַ֥לח ָי ֶֽדךָךִ֛ :כּי ֽל ֹא־ ֶיְח ַ֥דּל ֶאְב ֖יוֹן ִמ ֶ֣קּ ֶרב ָה ָ ֑א ֶרץ ַעל־ֵ֞כּן
ת ַח ִתְּפ ַ֨תּח ֶאת־ ָֽי ְד֜ךָך ְלָאִ֧חיךָך ַֽלֲּﬠ ִנ ֶ֛יּ ךָך ֽוְּלֶאְבֹֽי ְנ֖ךָך ְבַּא ְרֶֽצךָך:
ָֽאֹנ ִ֤כי ְמַצ ְוּ ךָ ֙ך ֵלאֹ֔מר ָ֠פּ ֹ p
ה
ִ ֽכּי־ ִיָמֵּ֨כר ְל֜ךָך ָאִ֣חיךָך ָֽהִעְב ִ֗רי ֚אוֹ ָֽהִעְב ִר ָ֔יּה ַֽוֲﬠָֽב ְד֖ךָך ֵ֣שׁשׁ ָשׁ ִ֑נים וַּבָשּׁ ָנ ֙
ַהְשִּׁביִ֔עת ְתַּשְׁלֶּ֥חנּוּ ָחְפִ֖שׁי ֵֽמִעָֽמּךְךְ :ו ִ ֽכי־ְתַשְׁלֶּ֥חנּוּ ָחְפִ֖שׁי ֵֽמִע ָ ֑מּךְך ֥ל ֹא ְתַשְׁלֶּ֖חנּוּ
ק ֔לוֹ ִמ ֣צּ ֹא ְנ֔ךָך וּ ִ ֽמ ָגּ ְר ְנ֖ךָך וִּמ ִיְּק ֶ֑בךָך ֲאֶ֧שׁר ֵֽבּ ַרְכ ךָ֛ך ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך
ֵרי ָֽקםַֽ :הֲﬠ ֵ֤ניק ַֽתֲּﬠ ִני ֙
ת ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ַֽו ִיְּפ ְדּ֖ךָך ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ ֑היךָך ַעל־ֵ֞כּן
ִתֶּתּן־ֽלוְֹ :ו ָֽזַכ ְר ָ֗תּ ִ֣כּי ֶ֤ﬠֶבד ָה ִ֨יי ָ ֙
ה ִ ֽכּי־י ֹאַ֣מר ֵאֶ֔ליךָך ֥ל ֹא ֵאֵ֖צא ֵֽמִע ָ ֑מּךְך
ָֽאֹנִ֧כי ְמַצ ְוּ ךָ֛ך ֶאת־ַה ָדָּ֥בר ַה ֶ֖זּה ַה ֽיּוֹםְ :וָה ָי ֙
ִ֤כּי ֲאֵֽהְב ךָ ֙ך ְוֶאת־ֵבּי ֶ֔תךָך ִכּי־֥טוֹב ֖לוֹ ִעָֽמּךְךְ :ו ָֽלַקְחָ֣תּ ֶאת־ַהַמּ ְרֵ֗צ ַע ְו ָֽנַתָ֤תּה ְבָא ְזנ֙וֹ
וַּב ֶ֔דֶּלת ְוָה ָ֥יה ְל֖ךָך ֶ֣ﬠֶבד עוֹ ָ֑לם ְוַ֥אף ַֽלֲאָֽמְת֖ךָך ַֽתֲּﬠֶשׂה־ ֵֽכּןֽ :ל ֹא־ ִיְקֶ֣שׁה ְבֵעי ֗ ֶנךָך
ה ְשׂ ַ֣כר ָשִׂ֔כיר ֲﬠָֽב ְד֖ךָך ֵ֣שׁשׁ ָשׁ ִ֑נים וֵּֽב ַרְכ ךָ ֙ך
א֤תוֹ ָחְפִשׁ֙י ֵֽמִעָ֔מּךְך ִ֗כּי ִמְשׁ ֶנ ֙
ְבַּשׁ ֵֽלֲּח ךָ ֙ך ֹ
ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ְבֹּ֖כל ֲאֶ֥שׁר ַֽתֲּﬠֶֽשׂהָֽ :כּל־ַהְבּ֡כוֹר ֲאֶשׁ֩ר ִי ָוֵּ֨לד ִבְּב ָֽק ְר ךָ֤ך וְּב ֽצ ֹא ְנ ךָ ֙ך
ַה ָזָּ֔כר ַתְּק ִ֖דּישׁ ַֽליה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ ֑היךָך ֤ל ֹא ַֽתֲﬠֹב֙ד ִבְּבֹ֣כר שׁוֹ ֶ֔רךָך ְו ֥ל ֹא ָת ֖גֹז ְבּ֥כוֹר צ ֹא ֶֽנ ךָך:
ה ָ֨וה ֱאֹלֶ֤היךָך ֽת ֹאְכֶ֨לנּ֙וּ ָשׁ ָ֣נה ְבָשׁ ֔ ָנה ַבָּמּ ֖קוֹם ֲאֶשׁר־ ִיְבַ֣חר ְיה ָוֹ֑ה ַאָ֖תּה
ִלְפ ֵני֩ ְי ֹ
וֵּביֶֽתךָךְ :וִכי־ ִֽיְה ֶ֨יה ֜בוֹ ֗מוּם ִפֵּ֨סּ ַ֙ח ֣אוֹ ִע ֵ֔וּר ֹ֖כּל ֣מוּם ָ֑רע ֣ל ֹא ִת ְזָבֶּ֔חנּוּ ַֽליה ָ֖וֹה
ֱאֹלֶֽהיךָךִ :בְּשָׁע ֶ֖ריךָך ֽתּ ֹאְכ ֶ֑לנּוּ ַהָטֵּ֤מא ְוַהָטּהוֹ֙ר ַיְח ָ֔דּו ַכְּצִּ֖בי ְו ָֽכַא ָֽיּלַ֥ :רק ֶאת־
ָדּ֖מוֹ ֣ל ֹא ת ֹא ֵ֑כל ַעל־ָהָ֥א ֶרץ ִתְּשְׁפּ ֶ֖כנּוּ ַכָּֽמּ ִיםָ :שׁמוֹ֙ר ֶאת־ֹ֣ח ֶדשׁ ָֽהָא ִ֔ביב
ְוָעִ֣שׂיָת ֶ֔פַּסח ַֽליה ָ֖וֹה ֱאֹל ֶ ֑היךָך ִ֞כּי ְבֹּ֣ח ֶדשׁ ָֽהָא ִ֗ביב הוִֹ֨ציֲא֜ךָך ְיה ָ֧וֹה ֱאֹל ֶ ֛היךָך
ם ֲאֶ֣שׁר ִיְבַ֣חר
ִמִמְּצ ַ֖ר ִים ָֽל ְיָלהְ :ו ָזַ֥בְחָתּ ֶ֛פַּסח ַֽליה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ֣צ ֹאן וָּב ָ֑קר ַבָּמּקוֹ ֙
ה ָ֔וה ְלַשׁ ֵ֥כּן ְשׁ֖מוֹ ָֽשׁםֽ :ל ֹא־ת ֹא ַ֤כל ָעָלי֙ו ָחֵ֔מץ ִשְׁב ַ֥ﬠת ָיִ֛מים ֽתּ ֹאַכל־ָע ָ֥ליו
ְי ֹ
ת ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ְלַ֣מַען ִתּ ְזֹ֗כּר ֶאת־ ֤יוֹם
ַמ֖צּוֹת ֶ֣לֶחם ֹ֑עִני ִ֣כּי ְבִחָפּ ֗זוֹן ָיָ֨צא ָ ֙
אר ְבָּכל־ ְגּ ֻֽבְל֖ךָך
ֵֽצאְת ךָ ֙ך ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ֹ֖כּל ְיֵ֥מי ַח ֶֽיּיךָךְ :ול ֹא־ ֵֽי ָר ֶ ֨אה ְל ךָ֥ך ְשׂ ֛ ֹ
ִשְׁב ַ֣ﬠת ָיִ֑מים ְו ֽל ֹא־ ָי ִ֣לין ִמן־ַהָבָּ֗שׂר ֲאֶ֨שׁר ִתּ ְזַ֥בּח ָבּ ֶ֛ﬠ ֶרב ַבּ ֥יּוֹם ָֽה ִרא֖שׁוֹן ַלֹֽבֶּקר:
֥ל ֹא תוּ ַ֖כל ִל ְזֹ֣בּ ַח ֶאת־ַה ָ֑פַּסח ְבַּאַ֣חד ְשָׁע ֶ֔ריךָך ֲאֶשׁר־ ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ֹנֵ֥תן ָֽלךְךִ֠ :כּי
שׁם ִתּ ְזַ֥בּח ֶאת־
ִ ֽאם־ֶאל־ַהָמּ֞קוֹם ֲאֶשׁר־ ִיְבַ֨חר ְיה ָוֹ֤ה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ְלַשׁ ֵ֣כּן ְשׁ֔מוֹ ָ ֛
תּ ְוָ֣אַכְל ָ֔תּ ַבָּמּ֕קוֹם
ַה ֶ֖פַּסח ָבּ ָ֑ﬠ ֶרב ְכּ֣בוֹא ַהֶ֔שֶּׁמשׁ מוֹ ֵ֖ﬠד ֵֽצאְת ךָ֥ך ִמִמְּצ ָֽר ִים :וִּבַשְּׁל ָ ֙

אָה ֶֽליךָךֵ֥ :שֶׁשׁת ָיִ֖מים
ֲאֶ֥שׁר ִיְב ַ֛חר ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ֑בּוֹ וָּפ ִ֣ניָת ַבֹ֔בֶּקר ְוָֽהַלְכָ֖תּ ְל ֽ ֹ
ת ַֽליה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ֥ל ֹא ַֽתֲﬠֶ֖שׂה ְמָלא ָֽכה:
תּ ֹא ַ֣כל ַמ֑צּוֹת וַּב ֣יּוֹם ַהְשִּׁביִ֗עי ֲﬠֶ֨צ ֶר ֙
שׁ ַבָּקָּ֔מה ָתֵּ֣חל ִלְסֹ֔פּר ִשְׁב ָ֖ﬠה
ִשְׁב ָ֥ﬠה ָֽשֻׁבֹ֖עת ִתְּסָפּר־ ָ֑לךְך ֵֽמָה ֵ֤חל ֶח ְרֵמ ֙
ת ַֽליה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ִמ ַ֛סּת ִנ ְדַ֥בת ָֽי ְד֖ךָך ֲאֶ֣שׁר ִתּ ֵ ֑תּן
ָֽשֻׁבֽעוֹתְ :וָעִ֜שׂיָת ַ֤חג ָֽשֻׁבעוֹ ֙
ַֽכֲּאֶ֥שׁר ְיָֽב ֶרְכ֖ךָך ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶֽהיךָךְ :וָֽשַׂמְח ָ֞תּ ִלְפ ֵ֣ני ׀ ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֗היךָך ַא ָ֨תּה וִּב ְנ ךָ֣ך
וִּב ֶ֘תּ֘ךָך ְוַעְב ְדּ ךָ֣ך ַֽוֲאָמ ֶzת ךָ ֒ך ְוַהֵלּ ִו֙י ֲאֶ֣שׁר ִבְּשָׁע ֶ֔ריךָך ְוַה ֵ֛גּ ר ְוַה ָיּ֥תוֹם ְוָֽהַאְלָמ ָ֖נה ֲאֶ֣שׁר
ְבִּק ְר ֶ֑בּךָך ַבָּמּ֗קוֹם ֲאֶ֤שׁר ִיְבַח֙ר ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ְלַשׁ ֵ֥כּן ְשׁ֖מוֹ ָֽשׁםְ :ו ָ֣זַכ ְר ָ֔תּ ִכּי־ ֶ֥ﬠֶבד
ָה ִ֖ייָת ְבִּמְצ ָ֑ר ִים ְוָֽשַׁמ ְרָ֣תּ ְוָעִ֔שׂיָת ֶאת־ַֽהֻח ִ֖קּים ָהֵֽאֶלּהַ֧ :חג ַהֻסֹּ֛כּת ַֽתֲּﬠֶ֥שׂה ְל֖ךָך
ִשְׁב ַ֣ﬠת ָיִ֑מים ְבּ ָ ֨אְסְפּ֔ךָך ִ ֽמ ָגּ ְר ְנ֖ךָך וִּמ ִיְּקֶֽבךָךְ :וָֽשַׂמְחָ֖תּ ְבַּח ֶ֑גּ ךָך ַא ָ֨תּה וִּב ְנ ךָ֤ך וִּב ֶ֨תּ ךָ ֙ך
ְוַעְב ְדּ ךָ֣ך ַֽוֲאָמ ֶ֔תךָך ְוַהֵלּ ִ֗וי ְוַה ֵ֛גּ ר ְוַה ָיּ֥תוֹם ְוָֽהַאְלָמ ָ֖נה ֲאֶ֥שׁר ִבְּשָׁע ֶֽריךָךִ :שְׁב ַ֣ﬠת
ָיִ֗מים ָתֹּח֙ג ַֽליה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ַבָּמּ ֖קוֹם ֲאֶשׁר־ ִיְבַ֣חר ְיה ָוֹ֑ה ִ֣כּי ְיָֽב ֶרְכ֞ךָך ְיה ָ֣וֹה
ֱאֹל ֶ֗היךָך ְבָּכל־ְתּבוָּֽאְת ךָ ֙ך וְּבֹכל ֙ ַֽמֲﬠֵ֣שׂה ָי ֶ֔דיךָך ְוָה ִ֖ייָת ַ֥אךְך ָשֵֽׂמ ַחָ :שׁ֣לוֹשׁ ְפָּעִ֣מים
ם ֲאֶ֣שׁר ִיְבָ֔חר ְבַּ֧חג
׀ ַבָּשּׁ ֡ ָנה ֵֽי ָר ֶ ֨אה ָכל־ ְזֽכוּ ְר֜ךָך ֶאת־ְפּ ֵ֣ני ׀ ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֗היךָך ַבָּמּקוֹ ֙
ַהַמּ֛צּוֹת וְּבַ֥חג ַהָֽשֻּׁב֖עוֹת וְּבַ֣חג ַהֻסּ֑כּוֹת ְו ֧ל ֹא ֵֽי ָר ֶ ֛אה ֶאת־ְפּ ֵ֥ני ְיה ָ֖וֹה ֵרי ָֽקם:
שְׁט ִ֗רים
שְׁפִ֣טים ְו ֽ ֹ
ִ֖אישׁ ְכַּמְתּ ַ֣נת ָי ֑דוֹ ְכִּב ְר ַ֛כּת ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ֲאֶ֥שׁר ָֽנַתן־ ָֽלךְךֹ ֽ :
ִ ֽתֶּתּן־ְל ךָ ֙ך ְבָּכל־ְשָׁע ֶ֔ריךָך ֲאֶ֨שׁר ְיה ָ֧וֹה ֱאֹל ֶ ֛היךָך ֹנֵ֥תן ְל֖ךָך ִלְשָׁב ֶ֑טיךָך ְוָֽשְׁפ֥טוּ ֶאת־
שַׁחד ִ֣כּי
ָה ָ֖ﬠם ִמְשַׁפּט־ֶֽצ ֶדקֽ :ל ֹא־ַתֶ֣טּה ִמְשָׁ֔פּט ֥ל ֹא ַתִ֖כּיר ָפּ ִ֑נים ְו ֽל ֹא־ִת ַ֣קּח ֔ ֹ
שַּׁחד ְיַע ֵוּ֙ר ֵעי ֵ֣ני ֲחָכִ֔מים ִֽויַס ֵ֖לּף ִדְּב ֵ֥רי ַצ ִדּי ִֽקםֶ֥ :צ ֶדק ֶ֖צ ֶדק ִתּ ְרֹ֑דּף ְלַ֤מַען
ַה ֗ ֹ
ה ְו ָֽי ַרְשָׁ֣תּ ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶשׁר־ ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ֹנֵ֥תן ָֽלךְךֽ :ל ֹא־ִתַ֥טּע ְל ךָ֛ך
ִ ֽתְּח ֶי ֙
ֲאֵשׁ ָ֖רה ָכּל־ ֵ֑ﬠץ ֵ ֗אֶצל ִמ ְז ַ֛בּח ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ֲאֶ֥שׁר ַֽתֲּﬠֶשׂה־ ָֽלּךְךְ :ו ֽל ֹא־ָת ִ֥קים ְל֖ךָך
ה ָ֨וה ֱאֹל ֶ֜היךָך ֣שׁוֹר ָוֶ֗שׂה ֲאֶ֨שׁר
ח ַֽלי ֹ
ַמֵצּ ָ֑בה ֲאֶ֥שׁר ָשׂ ֵ֖נא ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶֽהיךָךֽ :ל ֹא־ִת ְזַבּ ֩
ִיְה ֶ֥יה ב֙וֹ ֔מוּם ֹ֖כּל ָדָּ֣בר ָ֑רע ִ֧כּי ֽתוֲֹﬠ ַ֛בת ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ֽהוּאֽ ִ :כּי־ ִיָמּ ֵ֤צא ְבִק ְרְבּ ךָ ֙ך
ְבַּאַ֣חד ְשָׁע ֶ֔ריךָך ֲאֶשׁר־ ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ֹנֵ֣תן ָ֑לךְך ִ֣אישׁ ֽאוֹ־ִאָ֗שּׁה ֲאֶ֨שׁר ַֽיֲﬠֶ֧שׂה
ֶאת־ָה ַ֛רע ְבֵּעי ֵני ְיה ָֽוֹה־ֱאֹלֶ֖היךָך ַֽלֲﬠֹ֥בר ְבּ ִריֽתוַֹ :ו ֵ֗יֶּלךְך ַֽו ַֽיֲּﬠֹב֙ד ֱאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים
ַו ִיְּשַׁ֖תּחוּ ָל ֶ ֑הם ְוַלֶ֣שֶּׁמשׁ ׀ ֣אוֹ ַל ָיּ ֵ֗ר ַח ֛אוֹ ְלָכל־ְצָ֥בא ַהָשַּׁ֖מ ִים ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ִצ ִֽוּיִתי:
ת ָנ֣כוֹן ַה ָדּ ָ֔בר ֶֽנֶעְשׂ ָ ֛תה ַהֽתּוֵֹעָ֥בה
ְוֻֽה ַגּד־ְל֖ךָך ְוָשׁ ָ ֑מְעָתּ ְו ָֽד ַרְשָׁ֣תּ ֵהיֵ֔טב ְוִה ֵ֤נּה ֱאֶמ ֙

ַה ֖זּ ֹאת ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וֽהוֵֹצאָ֣ת ֶאת־ָהִ֣אישׁ ַה֡הוּא א֩וֹ ֶאת־ָֽהִאָ֨שּׁה ַה ִ֜הוא ֲאֶ֣שׁר
שּׁה
ה ֶאל־ְשָׁע ֶ֔ריךָך ֶאת־ָה ִ ֕אישׁ ֖אוֹ ֶאת־ָֽהִא ָ ֑
ָ֠עpשׂוּ ֶאת־ַה ָדּ ָ֨בר ָה ָ֤רע ַה ֶזּ ֙
וְּסַקְלָ֥תּם ָֽבֲּאָב ִ֖נים ָוֵֽמתוַּ :על־ִ֣פּי ׀ ְשׁ ַ֣נ ִים ֵע ִ֗דים ֛אוֹ ְשׁלָ֥שׁה ֵע ִ֖דים יוַּ֣מת ַה ֵ ֑מּת
ה ַֽלֲהִמי֔תוֹ ְו ַ֥יד
שׁ ָנ ֙
֣ל ֹא יוַּ֔מת ַעל־ִ֖פּי ֵ֥ﬠד ֶאָֽחדַ֣ :יד ָֽהֵע ִ֞דים ִ ֽתְּה ֶיה־֤בּוֹ ָב ִֽרא ֹ
א ִמְמּ ךָ ֙ך ָד ָ֜בר ַלִמְּשָׁ֗פּט ֵבּין־
ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ָבַּֽאֲחֹר ָ֑נה וּ ִ ֽבַע ְרָ֥תּ ָה ָ֖רע ִמִקּ ְרֶֽבּךָךִ֣ :כּי ִיָפֵּל ֩
ָ֨דּם ׀ ְל ָ֜דם ֵבּין־ ִ֣דּין ְל ִ֗דין וֵּ֥בין ֨ ֶנ ַג֙ע ָל ֔ ֶנ ַגע ִדְּב ֵ֥רי ִריֹ֖בת ִבְּשָׁע ֶ֑ריךָך ְוַקְמָ֣תּ ְוָעִ֔ליָת
ם ַֽהְל ִו ִ֔יּם ְו ֶ ֨אל־
ֶ ֨אל־ַהָמּ֔קוֹם ֲאֶ֥שׁר ִיְב ַ֛חר ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ֽבּוֹ :וָּבא ָ֗ת ֶאל־ַהֹֽכֲּה ִני ֙
תּ ְוִה ִ֣גּידוּ ְל֔ךָך ֵ֖את ְדַּ֥בר ַהִמְּשׁ ָֽפּט:
שֵּׁ֔פט ֲאֶ֥שׁר ִֽיְה ֶ֖יה ַבּ ָיִּ֣מים ָה ֵ ֑הם ְו ָֽד ַרְשׁ ָ ֙
ַה ֹ
ְוָעִ֗שׂיָת ַעל־ ִ֤פּי ַה ָדָּב֙ר ֲאֶ֣שׁר ַי ִ֣גּידוּ ְל֔ךָך ִמן־ַהָמּ֣קוֹם ַה֔הוּא ֲאֶ֖שׁר ִיְבַ֣חר ְיה ָוֹ֑ה
ְוָֽשַׁמ ְרָ֣תּ ַֽלֲﬠ֔שׂוֹת ְכֹּ֖כל ֲאֶ֥שׁר יוֹ ֽרוּךָךַ :על־ִ֨פּי ַהתּוֹ ָ֜רה ֲאֶ֣שׁר יוֹ֗רוּךָך ְוַעל־ַהִמְּשׁ ָ֛פּט
שׂה ֣ל ֹא ָת֗סוּר ִמן־ַה ָדּ ָ֛בר ֲאֶשׁר־ ַי ִ֥גּידוּ ְל֖ךָך ָיִ֥מין וְּשׂ ֽמ ֹאל:
ֲאֶשׁר־ ֽי ֹאְמ ֥רוּ ְל֖ךָך ַֽתֲּﬠ ֶ ֑
ם
ְוָה ִ ֞אישׁ ֲאֶשׁר־ ַֽיֲﬠֶ֣שׂה ְב ָז֗דוֹן ְלִבְל ִ֨תּי ְשֹׁ֤מ ַֽﬠ ֶאל־ַהֹכֵּה֙ן ָֽהֹעֵ֞מד ְלָ֤שׁ ֶרת ָשׁ ֙
ת ָהִ֣אישׁ ַה֔הוּא וּ ִ ֽבַע ְרָ֥תּ ָה ָ֖רע
שּׁ ֵ֑פט וֵּמ ֙
ֶאת־ ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ֖אוֹ ֶאל־ַה ֹ
ִמ ִיְּשׂ ָרֵֽאלְ :וָכל־ָה ָ֖ﬠם ִיְשְׁמ֣עוּ ְו ִי ָ֑ראוּ ְו ֥ל ֹא ְי ִזי ֖דוּן ֽעוֹדֽ ִ :כּי־ָת ֣ב ֹא ֶאל־ָה ָ ֗א ֶרץ
ֲאֶ֨שׁר ְיה ָוֹ֤ה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ֹנֵ֣תן ָ֔לךְך ִֽוי ִרְשָׁ֖תּהּ ְו ָיַ֣שְׁבָתּה ָ֑בּהּ ְוָֽאַמ ְר ָ֗תּ ָאִ֤שׂיָמה ָעַל֙י
ֶ֔מֶלךְך ְכָּכל־ַהגּוֹ ִ֖ים ֲאֶ֥שׁר ְס ִ ֽביֹבָֽתי֣ :שׂוֹם ָתִּ֤שׂים ָעֶ֨לי ךָ ֙ך ֶ֔מֶלךְך ֲאֶ֥שׁר ִיְב ַ֛חר ְיה ָ֥וֹה
ֱאֹלֶ֖היךָך ֑בּוֹ ִמ ֶ֣קּ ֶרב ַאֶ֗חיךָך ָתִּ֤שׂים ָעֶ֨לי ךָ ֙ך ֶ֔מֶלךְך ֣ל ֹא תוַּ֗כל ָלֵ֤תת ָעֶ֨לי ךָ ֙ך ִ֣אישׁ ָנְכ ִ֔רי
ם
ם ְו ֽל ֹא־ ָיִ֤שׁיב ֶאת־ָהָע ֙
ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ָאִ֖חיךָך ֽהוּאַ :ר֘ק ֽל ֹא־ ַי ְרֶבּה־֣לּוֹ סוִּסי ֒
תִס֗פוּן ָל֛שׁוּב ַבּ ֶ֥דּ ֶרךְך ַה ֶ֖זּה
ה ָאַ֣מר ָלֶ֔כם ֣ל ֹא ֽ ֹ
ִמְצ ַ֔ר ְיָמה ְלַ֖מַען ַה ְר֣בּוֹת ֑סוּס ַֽויה ָוֹ ֙
אד:
ֽעוֹדְ :ו ֤ל ֹא ַי ְרֶבּה־לּ֙וֹ ָנִ֔שׁים ְו ֥ל ֹא ָי֖סוּר ְלָב֑בוֹ ְו ֶ֣כֶסף ְו ָז ָ֔הב ֥ל ֹא ַי ְרֶבּה־֖לּוֹ ְמ ֽ ֹ
ת ַעל־
ְוָה ָ֣יה ְכִשְׁב֔תּוֹ ַ֖ﬠל ִכֵּ֣סּא ַמְמַלְכ֑תּוֹ ְוָ֨כַתב ֜לוֹ ֶאת־ִמְשׁ ֨ ֵנה ַהתּוֹ ָ֤רה ַהזּ ֹא ֙
ֵ֔סֶפר ִמִלְּפ ֵ֖ני ַהֹֽכֲּה ִ֥נים ַֽהְל ִו ִֽיּםְ :וָֽה ְיָ֣תה ִע֔מּוֹ ְו ָ֥ק ָרא ֖בוֹ ָכּל־ ְיֵ֣מי ַח ָ֑יּיו ְלַ֣מַען
ה ֶאת־ ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ָ֔היו ִ֠לְשֹׁpמר ֶאת־ָכּל־ ִדְּב ֵ֞רי ַהתּוֹ ָ֥רה ַה ֛זּ ֹאת ְוֶאת־
ִיְלַ֗מד ְל ִי ְרָא ֙
ַֽהֻח ִ֥קּים ָהֵ֖אֶלּה ַֽלֲﬠשָֽׂתםְ :לִבְלִ֤תּי רוּם־ְלָבב֙וֹ ֵֽמֶאָ֔חיו וְּלִבְלִ֛תּי ֥סוּר ִמן־
ַהִמְּצ ָ֖וה ָיִ֣מין וְּשׂ ֑מ ֹאול ְלַrמַע֩ן ַֽיֲא ִ֨ריךְך ָיִ֧מים ַעל־ַמְמַלְכ֛תּוֹ ֥הוּא וָּב ָ֖ניו ְבּ ֶ֥ק ֶרב
ִיְשׂ ָרֵֽאל :ל ֹא־֠ ִֽיְה ֶ pיה ַלֹֽכֲּה ֨ ִנים ַֽהְל ִו ִ֜יּם ָכּל־ֵ֧שֶׁבט ֵל ִ֛וי ֵ֥חֶלק ְו ַֽנֲח ָ֖לה ִעם־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל

ה ֣הוּא
ִאֵ֧שּׁי ְיה ָוֹ֛ה ְו ַֽנֲחָל֖תוֹ ֽי ֹאֵכֽלוּןְ :ו ַֽנֲח ָ֥לה ל ֹא־ ִֽיְה ֶיה־֖לּוֹ ְבּ ֶ֣ק ֶרב ֶא ָ֑חיו ְיה ָוֹ ֙
ה ִמְשַׁ֨פּט ַהֹֽכֲּה ֜ ִנים ֵמֵ֣את ָהָ֗עם ֵמ ֵ ֛את ֹֽזְבֵ֥חי
ַֽנֲחָל֔תוֹ ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִדֶּבּר־ֽלוְֹ :ו ֶ֡זה ִיְה ֶי ֩
שׂה ְו ָנַת֙ן ַלֹכּ ֵ֔הן ַה ְזֹּ֥ר ַע ְוַהְלָּח ַ֖י ִים ְוַהֵקָּֽבהֵ :ראִ֨שׁית ְדּ ָֽג ְנ֜ךָך
ַה ֶ֖זַּבח ִאם־֣שׁוֹר ִאם־ ֶ ֑
ִתּי ֽרְשׁ ךָ֣ך ְו ִיְצָה ֶ֗רךָך ְו ֵראִ֛שׁית ֵ֥גּז ֽצ ֹא ְנ֖ךָך ִתֶּתּן־ֽלוִֹ֣ :כּי ֗בוֹ ָבּ ַ֛חר ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך
ִמָכּל־ְשָׁב ֶ֑טיךָך ַֽלֲﬠֹ֨מד ְלָשׁ ֵ֧רת ְבֵּשׁם־ ְיה ָוֹ֛ה ֥הוּא וָּב ָ֖ניו ָכּל־ַה ָיּ ִ ֽמיםְ :ו ִ ֽכי־ ָי ֨ב ֹא
א ְבָּכל־ַא ַ֣וּת ַנְפ֔שׁוֹ
שׁם וָּב ֙
ַהֵלּ ִ֜וי ֵֽמַא ַ֤חד ְשָׁע ֶ֨רי ךָ ֙ך ִמָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲאֶשׁר־֖הוּא ָ֣גּ ר ָ ֑
ֶאל־ַהָמּ ֖קוֹם ֲאֶשׁר־ ִיְבַ֥חר ְיה ָֽוֹהְ :וֵשׁ ֵ֕רת ְבֵּ֖שׁם ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ָ ֑היו ְכָּכל־ֶאָחי֙ו ַֽהְל ִו ִ֔יּם
ָהֹֽעְמ ִ֥דים ָ֖שׁם ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהֵ֥ :חֶלק ְכֵּ֖חֶלק י ֹא ֵ֑כלוּ ְלַ֥בד ִמְמָכּ ָ֖ריו ַעל־ָֽהָאֽבוֹתִ֤ :כּי
ה ָ֣בּא ֶאל־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶשׁר־ ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ֹנֵ֣תן ָ֑לךְך ֽל ֹא־ִתְלַ֣מד ַֽלֲﬠ֔שׂוֹת
ַאָתּ ֙
ְכּֽתוֲֹﬠֹ֖בת ַהגּוֹ ִ֥ים ָהֵֽהםֽ :ל ֹא־ ִיָמֵּ֣צא ְב֔ךָך ַֽמֲﬠִ֥ביר ְבּ ֽנוֹ־וִּב֖תּוֹ ָבּ ֵ ֑אשׁ ֹקֵ֣סם ְקָסִ֔מים
שֵׁ֥אל אוֹ֙ב ְו ִי ְדֹּעִ֔ני ְוֹד ֵ֖רשׁ ֶאל־ַהֵמּ ִ ֽתים:
ְמעוֹ ֵ֥נ ן וְּמַנֵ֖חשׁ וְּמַכֵֽשּׁףְ :וֹחֵ֖בר ָ֑חֶבר ְו ֹ
ִכּי־ֽתוֲֹﬠַ֥בת ְיה ָ֖וֹה ָכּל־ֹ֣עֵשׂה ֵ ֑אֶלּה וִּב ְגַלל ֙ ַהֽתּוֵֹעֹ֣בת ָה ֵ ֔אֶלּה ְיה ָ֣וֹה ֱאֹלֶה ֔יךָך
מוֹ ִ֥רישׁ אוָֹ֖תם ִמָפּ ֶֽניךָךָ :תִּ֣מים ִ ֽתְּה ֶ֔יה ִ֖ﬠם ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶֽהיךָךִ֣ :כּי ׀ ַהגּוֹ ִ֣ים ָה ֵ ֗אֶלּה
ה יוֹ ֵ֣רשׁ אוֹ ָ֔תם ֶאל־ְמֹֽע ְנ ִ֥נים ְוֶאל־ֹֽקְסִ֖מים ִיְשׁ ָ ֑מעוּ ְוַא ָ֕תּה ֣ל ֹא ֵ֔כן
ֲאֶ֤שׁר ַאָתּ ֙
ָ֥נַתן ְל֖ךָך ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶֽהיךָךָ :נ ִ֨ביא ִמִקּ ְרְבּ ךָ֤ך ֵֽמַאֶ֨חי ךָ ֙ך ָכֹּ֔מ ִני ָי ִ֥קים ְל֖ךָך ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ ֑היךָך
ֵא ָ֖ליו ִתְּשָׁמֽעוּןְ :כֹּ֨כל ֲאֶשׁר־ָשׁ ַ ֜אְלָתּ ֵמִ֨עם ְיה ָוֹ֤ה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ְבֹּח ֵ֔רב ְבּ ֥יוֹם ַהָקָּ֖הל
אֵ֗סף ִלְשֹׁ֨מ ַ֙ע ֶאת־קוֹל ֙ ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ָ֔הי ְוֶאת־ָה ֵ ֨אשׁ ַה ְגֹּד ָ֥לה ַה ֛זּ ֹאת
ֵלאֹ֑מר ֣ל ֹא ֹ
ֽל ֹא־ֶא ְרֶ֥אה ֖עוֹד ְו ֥ל ֹא ָאֽמוּתַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ְיה ָ֖וֹה ֵא ָ֑לי ֵהיִ֖טיבוּ ֲאֶ֥שׁר ִדֵּֽבּרוָּ :נ ִ֨ביא
ָא ִ֥קים ָל ֶ ֛הם ִמ ֶ֥קּ ֶרב ֲאֵחיֶ֖הם ָכּ֑מוֹךָך ְו ָֽנַתִ֤תּי ְדָב ַר֙י ְבִּ֔פיו ְו ִדֶ֣בּר ֲאֵלי ֶ֔הם ֵ֖את ָכּל־
שׁ ֲאֶ֤שׁר ֽל ֹא־ ִיְשַׁמ֙ע ֶאל־ ְדָּב ַ֔רי ֲאֶ֥שׁר ְי ַדֵ֖בּר ִבְּשִׁ֑מי
ֲאֶ֥שׁר ֲאַצ ֶֽוּנּוְּ :וָה ָ֗יה ָהִאי ֙
ד ְל ַד ֵ֨בּר ָדּ ָ֜בר ִבְּשִׁ֗מי ֵ֣את ֲאֶ֤שׁר
ָֽאֹנִ֖כי ֶא ְד ֥רשׁ ֵֽמִעֽמּוַֹ֣ :אךְך ַה ָנּ ִ֡ביא ֲאֶ֣שׁר ָי ִזי ֩
ֽל ֹא־ִצ ִוּיִתי֙ו ְל ַד ֵ֔בּר ַֽוֲאֶ֣שׁר ְי ַד ֵ֔בּר ְבֵּ֖שׁם ֱאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֑רים וֵּ֖מת ַה ָנִּ֥ביא ַהֽהוּא:
ה ֵנ ַ֣דע ֶאת־ַה ָדּ ָ֔בר ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ ִדְבּ ֖רוֹ ְיה ָֽוֹהֲ :אֶשׁ֩ר
ְוִ֥כי ת ֹאַ֖מר ִבְּלָב ֶ֑בךָך ֵאיָכ ֙
ה ָ֗וה ְול ֹא־ ִֽיְה ֶ֤יה ַה ָדָּב֙ר ְו ֣ל ֹא ָי ֔ב ֹא ֣הוּא ַה ָדּ ָ֔בר ֲאֶ֥שׁר
ְי ַד ֵ֨בּר ַה ָנּ ִ֜ביא ְבֵּ֣שׁם ְי ֹ
ֽל ֹא־ ִדְבּ ֖רוֹ ְיה ָוֹ֑ה ְבּ ָזדוֹ֙ן ִדְּבּ ֣רוֹ ַה ָנּ ִ֔ביא ֥ל ֹא ָת ֖גוּר ִמֶֽמּנּוּֽ ִ :כּי־ ַיְכ ִ֞רית ְיה ָ֤וֹה
ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ֶאת־ַהגּוֹ ִ֔ים ֲאֶשׁ֙ר ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ֹנֵ֥תן ְל֖ךָך ֶאת־ַא ְר ָ֑צם ִֽוי ִרְשׁ ָ֕תּם

ְו ָֽיַשְׁבָ֥תּ ְב ָֽﬠ ֵריֶ֖הם וְּבָֽבֵתּיֶֽהםָ :שׁ֥לוֹשׁ ָע ִ֖רים ַתְּב ִ֣דּיל ָ֑לךְך ְבּ֣תוֹךְך ַא ְרְצ֔ךָך ֲאֶשׁ֙ר
תּ ֶאת־ ְגּ֣בוּל ַא ְרְצ֔ךָך
ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ֹנֵ֥תן ְל֖ךָך ְל ִרְשָֽׁתּהָּ :תִּ֣כין ְל֘ךָך ַה ֶzדּ ֶר ךְ ֒ך ְוִשַׁלְּשׁ ָ ֙
ה ְדַּ֣בר ָֽהֹרֵ֔צ ַח
ֲאֶ֥שׁר ַי ְנ ִ ֽחיְל֖ךָך ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ ֑היךָך ְוָה ָ֕יה ָל֥נוּס ָ֖שָׁמּה ָכּל־ֹרֵֽצ ַחְ :ו ֶז ֙
ֲאֶשׁר־ ָי֥נוּס ָ֖שָׁמּה ָו ָ֑חי ֲאֶ֨שׁר ַי ֶ֤כּה ֶאת־ ֵרֵ֨עה֙וּ ִבְּבִלי־ ַ֔דַעת ְו֛הוּא ֽל ֹא־שׂ ֵ֥נא ֖לוֹ
ם ְו ִנ ְדָּ֨חה ָי ֤דוֹ ַב ַגּ ְר ֶז֙ן
שׁםַֽ :וֲאֶשׁ֩ר ָי ֨ב ֹא ֶאת־ ֵר ֵ֥ﬠהוּ ַב ַ֘יַּע֘ר ַלְחֹ֣טב ֵעִצי ֒
ִמְתֹּ֥מל ִשְׁל ֽ ֹ
ִלְכֹ֣רת ָהֵ֔עץ ְו ָנַ֤שׁל ַהַבּ ְר ֶזל ֙ ִמן־ָהֵ֔עץ וָּמָ֥צא ֶאת־ ֵר ֵ֖ﬠהוּ ָו ֵ ֑מת ֗הוּא ָי֛נוּס ֶאל־
ַאַ֥חת ֶה ָֽﬠ ִרים־ָהֵ֖אֶלּה ָוָֽחיֶ :פּן־ ִי ְרֹדּ֩ף ֹגּ ֵ ֨אל ַה ָ֜דּם ַֽאֲח ֵ֣רי ָֽהֹרֵ֗צ ַח ִ֣כּי ֵיַח֘ם ְלָבב֒וֹ
ְוִהִשּׂי֛גוֹ ִ ֽכּי־ ִי ְרֶ֥בּה ַה ֶ֖דּ ֶרךְך ְוִה ָ֣כּהוּ ָ֑נֶפשׁ ְול֙וֹ ֵ֣אין ִמְשַׁפּט־ָ֔מ ֶות ִ֠כּי ֽל ֹא־שׂ ֵ֥נא
֛הוּא ֖לוֹ ִמְתּ֥מוֹל ִשְׁלֽשׁוֹםַ :על־ ֵ֛כּן ָֽאֹנִ֥כי ְמַצ ְוּ֖ךָך ֵלאֹ֑מר ָשֹׁ֥לשׁ ָע ִ֖רים ַתְּב ִ֥דּיל
ָֽלךְךְ :וִאם־ ַי ְרִ֞חיב ְיה ָוֹ֤ה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ֶאת־ ְגּ ֻ֣בְל֔ךָך ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִנְשַׁ֖בּע ַֽלֲאֹב ֶ ֑תיךָך ְו ָ֤נַתן ְל ךָ ֙ך
ֶאת־ָכּל־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ִדֶּ֖בּר ָלֵ֥תת ַֽלֲאֹבֶֽתיךָךֽ ִ :כּי־ִתְשֹׁמ֩ר ֶאת־ָכּל־ַהִמְּצ ָ֨וה
ם ְלַֽאֲהָ֞בה ֶאת־ ְיה ָ֧וֹה ֱאֹל ֶ ֛היךָך ְוָל ֶ֥לֶכת
ַה ֜זּ ֹאת ַֽלֲﬠשׂ ָ֗תהּ ֲאֶ֨שׁר ָֽאֹנִ֣כי ְמַצ ְוּ֘ךָך ַהיּוֹ ֒
תּ ְל ךָ֥ך עוֹ֙ד ָשֹׁ֣לשׁ ָע ִ֔רים ַ֖ﬠל ַהָשּׁ֥לשׁ ָהֵֽאֶלּהְ :ו ֤ל ֹא
ִבּ ְד ָר ָ֖כיו ָכּל־ַה ָיִּ֑מים ְו ָֽיַסְפ ָ ֙
ִיָשֵּׁפ ךְ ֙ך ָ֣דּם ָנ ִ ֔קי ְבּ ֶ֣ק ֶרב ַא ְרְצ֔ךָך ֲאֶשׁ֙ר ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ֹנֵ֥תן ְל֖ךָך ַֽנֲח ָ֑לה ְוָה ָ֥יה ָע ֶ֖ליךָך
שׂ ֵ֣נא ְל ֵרֵ֔עהוּ ְוָ֤א ַרב ל֙וֹ ְו ָ֣קם ָעָ֔ליו ְוִה ָ֥כּהוּ ֶ֖נֶפשׁ ָו ֵ ֑מת
שׁ ֹ
ָדּ ִ ֽמיםְ :וִכי־ ִֽיְה ֶ֥יה ִאי ֙
שּׁם ְו ָֽנְת ֣נוּ
א֖תוֹ ִמ ָ ֑
ְו ֕ ָנס ֶאל־ַאַ֖חת ֶֽהָע ִ֥רים ָהֵֽאלְ :וָֽשְׁלח֙וּ ִז ְק ֵ֣ני ִעי֔רוֹ ְו ָֽלְק֥חוּ ֹ
א֗תוֹ ְבּ ַ֛יד ֹגֵּ֥אל ַה ָ֖דּם ָוֵֽמתֽ :ל ֹא־ָת֥חוֹס ֵֽﬠי ְנ֖ךָך ָע ָ֑ליו וּ ִ ֽבַע ְרָ֧תּ ַדם־ַה ָנּ ִ֛קי ִמ ִיְּשׂ ָרֵ֖אל
ֹ
שׁ ִ֑נים ְבּ ַֽנֲח ָֽלְת ךָ ֙ך ֲאֶ֣שׁר ִתּ ְנַ֔חל
ְו֥טוֹב ָֽלךְך֤ :ל ֹא ַתִסּי֙ג ְגּ֣בוּל ֵֽרֲﬠ֔ךָך ֲאֶ֥שׁר ָֽגְּב֖לוּ ִֽרא ֹ
ם ֵ֨עד ֶאָ֜חד ְבּ ִ ֗אישׁ
ָבּ ָ ֕א ֶרץ ֲאֶשׁ֙ר ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ֹנֵ֥תן ְל֖ךָך ְל ִרְשָֽׁתּהּֽ :ל ֹא־ ָיקוּ ֩
ְלָכל־ָעוֹ֙ן וְּלָכל־ַחָ֔טּאת ְבָּכל־ֵ֖חְטא ֲאֶ֣שׁר ֶֽיֱח ָ֑טא ַעל־ִ֣פּי ׀ ְשׁ ֵ֣ני ֵע ִ֗דים ֛אוֹ ַעל־
ִ֥פּי ְשׁלָֽשׁה־ֵע ִ֖דים ָי֥קוּם ָדּ ָֽברֽ ִ :כּי־ ָי֥קוּם ֵעד־ָחָ֖מס ְבִּ֑אישׁ ַֽלֲﬠ֥נוֹת ֖בּוֹ ָס ָֽרה:
ם
ְו ָֽﬠְמ ֧דוּ ְשׁ ֵני־ָֽהֲא ָנִ֛שׁים ֲאֶשׁר־ָלֶ֥הם ָה ִ֖ריב ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ִלְפ ֵ֤ני ַהֹֽכֲּהִני ֙
שְּׁפִ֖טים ֵהי ֵ֑טב ְוִה ֵ֤נּה ֵעד־ֶ֨שֶׁק֙ר
שְּׁפִ֔טים ֲאֶ֥שׁר ִֽיְה ֖יוּ ַבּ ָיִּ֥מים ָהֵֽהםְ :ו ָֽד ְר֥שׁוּ ַה ֽ ֹ
ְוַה ֣ ֹ
ָהֵ֔עד ֶ֖שֶׁקר ָע ָ֥נה ְבָא ִ ֽחיוַֽ :וֲﬠִ֣שׂיֶתם ֔לוֹ ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָזַ֖מם ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת ְלָאִ֑חיו וּ ִ ֽבַע ְרָ֥תּ
ָה ָ֖רע ִמִקּ ְרֶֽבּךָךְ :וַה ִנְּשָׁא ִ֖רים ִיְשְׁמ֣עוּ ְו ִי ָ֑ראוּ ְול ֹא־ֹיִ֨ספוּ ַֽלֲﬠ֜שׂוֹת ֗עוֹד ַכּ ָדָּ֥בר ָה ָ֛רע
ַה ֶ֖זּה ְבִּק ְרֶֽבּךָךְ :ו ֥ל ֹא ָת֖חוֹס ֵעי ֶ֑נ ךָך ֶ֣נֶפשׁ ְבּ ֗ ֶנֶפשׁ ַ֤ﬠ ִין ְבַּ֨ע ִי֙ן ֵ֣שׁן ְבֵּ֔שׁן ָ֥יד ְבּ ָ֖יד ֶ֥ר ֶגל

א ְי ֶ֗בךָך ְֽו ָר ִ ֜איָת ֤סוּס ָו ֶ֨רֶכ֙ב ַ֚ﬠם ַ֣רב ִמְמּ֔ךָך ֥ל ֹא
ְבּ ָֽר ֶגלֽ ִ :כּי־ֵתֵ֨צא ַלִמְּלָחָ֜מה ַעל־ ֽ ֹ
ִתי ָ֖רא ֵמ ֶ ֑הם ִ ֽכּי־ ְיה ָ֤וֹה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ִעָ֔מּךְך ַהַֽמַּעְל֖ךָך ֵמֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםְ :וָה ָ֕יה ְכּ ָֽק ָרְב ֶ֖כם
ם ְשַׁ֣מע ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ֶאל־ַהִמְּלָח ָ ֑מה ְו ִנ ַ֥גּשׁ ַהֹכֵּ֖הן ְו ִדֶ֥בּר ֶאל־ָה ָֽﬠםְ :וָאַ֤מר ֲאֵלֶה ֙
א ְיֵבי ֶ֑כם ַאל־ ֵי ַ֣רךְך ְלַבְבֶ֗כם ַאל־ ִ ֽתּי ְר֧אוּ
ַא ֶ֨תּם ְק ֵרִ֥בים ַה ֛יּוֹם ַלִמְּלָחָ֖מה ַעל־ ֽ ֹ
ה ֵ֖לךְך ִעָמּ ֶ֑כם ְלִהָלֵּ֥חם
ְוַֽאל־ַתְּחְפּ ֛זוּ ְוַאל־ַֽתַּע ְר֖צוּ ִמְפּ ֵניֶֽהםִ֚ :כּי ְיה ָ֣וֹה ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם ַֽה ֹ
שְּׁט ִרי֘ם ֶאל־ָה ָ֣ﬠם ֵלאֹמ֒ר ִ ֽמי־
א ְיֵבי ֶ֖כם ְלהוִֹ֥שׁי ַֽﬠ ֶאְת ֶֽכםְ :ו ִדְבּ ֣רוּ ַה ֽ ֹ
ָל ֶ֛כם ִעם־ ֽ ֹ
ת
שׁב ְלֵבי֑תוֹ ֶפּן־ ָימוּ ֙
שׁ ְו ֣ל ֹא ֲח ָנ֔כוֹ ֵי ֵ֖לךְך ְו ָי ֣ ֹ
ָה ִ ֞אישׁ ֲאֶ֨שׁר ָבּ ָ֤נה ַֽב ִית־ָח ָד ֙
ם ְו ֣ל ֹא ִחְלּ֔לוֹ ֵי ֵ֖לךְך
ַבִּמְּלָחָ֔מה ְוִ֥אישׁ ַאֵ֖חר ַיְח ְנ ֶֽכנּוּ :וּ ִ ֽמי־ָה ִ ֞אישׁ ֲאֶ֨שׁר ָנַ֥טע ֶ֨כּ ֶר ֙
שׁב ְלֵבי֑תוֹ ֶפּן־ ָימוּ ֙
ְו ָי ֣ ֹ
ת ַבִּמְּלָחָ֔מה ְוִ֥אישׁ ַאֵ֖חר ְיַחְלּ ֶֽלנּוּ :וּ ִ ֽמי־ָה ִ ֞אישׁ ֲאֶ֨שׁר
ת ַבִּמְּלָחָ֔מה ְוִ֥אישׁ ַאֵ֖חר
שׁב ְלֵבי֑תוֹ ֶפּן־ ָימוּ ֙
ה ְו ֣ל ֹא ְלָקָ֔חהּ ֵי ֵ֖לךְך ְו ָי ֣ ֹ
ֵא ַ֤רשׂ ִאָשּׁ ֙
א ְו ַ֣רךְך
ם ְוָֽאְמ֗רוּ ִ ֽמי־ָהִ֤אישׁ ַה ָיּ ֵר ֙
שְּׁט ִרי֘ם ְל ַדֵ֣בּר ֶאל־ָהָע ֒
ִיָקֶּֽח ָנּהְ :ו ָֽיְס֣פוּ ַה ֽ ֹ
שׁב ְלֵבי֑תוֹ ְו ֥ל ֹא ִי ַ ֛מּס ֶאת־ְלַ֥בב ֶאָ֖חיו ִכְּלָבֽבוְֹ :וָה ָ֛יה ְכַּכֹ֥לּת
ַהֵלּ ָ֔בב ֵי ֵ֖לךְך ְו ָי ֣ ֹ
שְּׁט ִ֖רים ְל ַדֵ֣בּר ֶאל־ָה ָ֑ﬠם וּ ָֽפְק ֛דוּ ָשׂ ֵ֥רי ְצָב֖אוֹת ְבּ ֥ר ֹאשׁ ָה ָֽﬠםֽ ִ :כּי־ִת ְק ַ֣רב
ַה ֽ ֹ
ה ִאם־ָשׁ֣לוֹם ַֽתַּע ְנ֔ךָך
ֶאל־ִ֔עיר ְלִהָלֵּ֖חם ָע ֶ֑ליָה ְו ָק ָ֥ראָת ֵא ֶ֖ליָה ְלָשֽׁלוֹםְ :וָה ָי ֙
וּ ָֽפְתָ֖חה ָ֑לךְך ְוָה ָ֞יה ָכּל־ָה ָ֣ﬠם ַה ִנְּמָצא־ ָ֗בהּ ִיְה ֥יוּ ְל ךָ֛ך ָלַ֖מס ַֽוֲﬠָב ֽדוּךָךְ :וִאם־ ֤ל ֹא
ם ִעָ֔מּךְך ְו ָֽﬠְשָׂ֥תה ִעְמּ֖ךָך ִמְלָח ָ ֑מה ְוַצ ְרָ֖תּ ָע ֶֽליָה :וּ ְנָת ָ֛נהּ ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך
ַתְשִׁלי ֙
ְבּ ָי ֶ֑דךָך ְוִהִכּיָ֥ת ֶאת־ָכּל־ ְזכוּ ָ֖רהּ ְלִפי־ָֽח ֶרבַ֣ :רק ַ֠ה ָנִּpשׁים ְוַהַ֨טּף ְוַהְבֵּהָ֜מה ְוֹכל ֩
א ְי ֶ֔ביךָך ֲאֶ֥שׁר ָנ ַ ֛תן
תּ ֶאת־ְשׁ ַ֣לל ֽ ֹ
ֲאֶ֨שׁר ִיְה ֶ֥יה ָבִ֛ﬠיר ָכּל־ְשָׁל ָ֖להּ ָתֹּ֣בז ָ֑לךְך ְוָֽאַכְל ָ ֙
שׁר ל ֹא־
אד ֲא ֶ ֛
ה ְלָכל־ֶ֣הָע ִ֔רים ָֽה ְרֹחֹ֥קת ִמְמּ֖ךָך ְמ ֑ ֹ
ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ָֽלךְךֵ֤ :כּן ַֽתֲּﬠֶשׂ ֙
ם ָה ֵ ֔אֶלּה ֲאֶשׁ֙ר ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך
ֵֽמָע ֵ֥רי ַה ֽגּוֹ ִים־ָהֵ֖אֶלּה ֵֽה ָנּהַ֗ :רק ֵֽמָע ֵ֤רי ָֽהַעִמּי ֙
ֹנֵ֥תן ְ֖לךָך ַֽנֲח ָ֑לה ֥ל ֹא ְתַח ֶ֖יּה ָכּל־ ְנָשָֽׁמהִ :כּי־ַֽהֲח ֵ֣רם ַֽתֲּח ִריֵ֗מם ַֽהִחִ֤תּי ְוָֽהֱאֹמ ִר֙י
ַהְכּ ַֽנֲﬠ ִ֣ני ְוַהְפּ ִר ִ֔זּי ַֽהִח ִ֖וּי ְוַה ְיבוִּ֑סי ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִצ ְוּ֖ךָך ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶֽהיךָךְ :לַ֗מַען ֲאֶ֨שׁר ֽל ֹא־
ם ַֽלֲﬠ֔שׂוֹת ְכֹּכל ֙ ֽתּוֲֹﬠֹב ָ֔תם ֲאֶ֥שׁר ָע֖שׂוּ ֵלאֹֽלֵהי ֶ ֑הם ַֽוֲחָטאֶ֖תם
ְיַלְמּ ֤דוּ ֶאְתֶכ ֙
ַֽליה ָ֥וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכםֽ ִ :כּי־ָת֣צוּר ֶאל־ִעי֩ר ָיִ֨מים ַר ִ֜בּים ְֽלִהָלֵּ֧חם ָע ֶ֣ליָה ְלָתְפָ֗שׂהּ
א֖תוֹ ֣ל ֹא ִתְכֹ֑רת
הּ ִל ְנֹ֤דּ ַח ָעָלי֙ו ַגּ ְר ֶ֔זן ִ֚כּי ִמֶ֣מּנּוּ ת ֹאֵ֔כל ְו ֹ
ֽל ֹא־ַתְשִׁ֤חית ֶאת־ֵעָצ ֙
ם ֵ֣ﬠץ ַהָשּׂ ֶ֔דה ָל ֥ב ֹא ִמָפּ ֶ֖ניךָך ַבָּמּֽצוֹרַ֞ :רק ֵ֣ﬠץ ֲאֶשׁר־ֵתּ ַ֗דע ִ֣כּי ל ֹא־ ֵ֤ﬠץ
ִ֤כּי ָֽהָא ָד ֙

א ֹעָ֧שׂה
א֥תוֹ ַתְשִׁ֖חית ְוָכ ָ֑רָתּ וָּב ִ֣ניָת ָמ֗צוֹר ַעל־ָהִעי֙ר ֲאֶשׁר־ִהו ֙
ַֽמֲאָכל ֙ ֔הוּא ֹ
ה ָ֨וה ֱאֹל ֶ֜היךָך ֹנ ֵ ֤תן
ה ֲאֶשׁ֩ר ְי ֹ
ִעְמּ ךָ֛ך ִמְלָחָ֖מה ַ֥ﬠד ִר ְדָֽתּהּֽ ִ :כּי־ ִיָמֵּ֣צא ָחָ֗לל ָֽבֲּא ָדָמ ֙
שְׁפ ֶ֑טיךָך וָּֽמ ְדד֙וּ
ְל ךָ ֙ך ְל ִרְשׁ ָ֔תּהּ ֹנ ֵ֖פל ַבָּשּׂ ֶ֑דה ֥ל ֹא נוֹ ַ֖דע ִ֥מי ִה ָֽכּהוְּ :ו ָֽיְצ֥אוּ ְז ֵק ֶ֖ניךָך ְו ֽ ֹ
ֶאל־ֶ֣הָע ִ֔רים ֲאֶ֖שׁר ְסִביֹ֥בת ֶֽהָח ָֽללְ :וָה ָ֣יה ָהִ֔עיר ַהְקֹּרָ֖בה ֶאל־ֶֽהָח ָ֑לל ְו ָֽלְק֡חוּ
ִזְק ֵני֩ ָהִ֨עיר ַה ִ֜הוא ֶע ְג ַ֣לת ָבּ ָ ֗קר ֲאֶ֤שׁר ֽל ֹא־ֻעַבּ֙ד ָ֔בּהּ ֲאֶ֥שׁר ל ֹא־ָֽמְשׁ ָ֖כה ְבֹּֽעל:
שׁר ל ֹא־ ֵֽיָעֵ֥בד ֖בּוֹ
ה ֶאל־ ַ֣נַחל ֵאי ָ֔תן ֲא ֶ ֛
ְוהוֹ ִ֡רדוּ ִזְק ֵני֩ ָהִ֨עיר ַהִ֤הוא ֶאת־ָֽהֶע ְגָל ֙
ְו ֣ל ֹא ִי ָזּ ֵ֑ר ַע ְו ָֽﬠ ְרפוּ־ָ֥שׁם ֶאת־ָֽהֶע ְג ָ֖לה ַבּ ָֽנַּחלְ :וִנ ְגּ֣שׁוּ ַהֹֽכֲּהִני֘ם ְבּ ֵ֣ני ֵל ִו֒י ִ֣כּי ָ֗בם
ָבַּ֞חר ְיה ָ֤וֹה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ְלָ֣שׁ ְר֔תוֹ וְּלָב ֵ֖רךְך ְבֵּ֣שׁם ְיה ָוֹ֑ה ְוַעל־ִפּיֶ֥הם ִֽיְה ֶ֖יה ָכּל־ ִ֥ריב
ְוָכל־ ָֽנ ַגעְ :וֹ֗כל ִזְק ֵנ֙י ָהִ֣ﬠיר ַה ִ֔הוא ַהְקֹּרִ֖בים ֶאל־ֶֽהָח ָ֑לל ִי ְרֲחצ֙וּ ֶאת־ ְי ֵדי ֶ֔הם
ה ]ָֽשְׁפכ֙וּ[ ֶאת־
ַעל־ָֽהֶע ְג ָ֖לה ָֽהֲﬠרוּ ָ֥פה ַב ָֽנַּחלְ :וָע ֖נוּ ְוָֽאְמ ֑רוּ ָי ֵ֗דינוּ ֤ל ֹא ָֽשְׁפֻכ ֙
ה ָ֔וה ְוַאל־
ת ְי ֹ
ַה ָ֣דּם ַה ֶ֔זּה ְוֵעי ֵ֖נינוּ ֥ל ֹא ָרֽאוַּ :כֵּפּ֩ר ְלַעְמּ ךָ ֙ך ִיְשׂ ָרֵ֤אל ֲאֶשׁר־ָפּ ִ֨די ָ ֙
ִתֵּתּ֙ן ָ֣דּם ָנ ִ ֔קי ְבּ ֶ֖ק ֶרב ַעְמּ ךָ֣ך ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְו ִנַכּ ֵ֥פּר ָלֶ֖הם ַה ָֽדּםְ :וַא ָ֗תּה ְתַּב ֵ֛ﬠר ַה ָ֥דּם
ַה ָנּ ִ֖קי ִמִקּ ְר ֶ֑בּךָך ִכּי־ַֽתֲﬠֶ֥שׂה ַה ָיָּ֖שׁר ְבֵּעי ֵ֥ני ְיה ָֽוֹהֽ ִ :כּי־ֵתֵ֥צא ַלִמְּלָחָ֖מה ַעל־
ת ַבִּשְּׁב ָ֔יה ֵ֖אֶשׁת
א ְי ֶ֑ביךָך וּ ְנָת ֞נוֹ ְיה ָ֧וֹה ֱאֹל ֶ ֛היךָך ְבּ ָי ֶ֖דךָך ְוָשִׁ֥ביָת ִשְׁב ֽיוְֹ :ו ָר ִ ֨אי ָ ֙
ֹֽ
ְיַפת־ ֑ ֹ
תַּאר ְוָֽחַשְׁקָ֣תּ ָ֔בהּ ְו ָֽלַקְחָ֥תּ ְל֖ךָך ְלִאָֽשּׁהַֽ :וֲהֵבאָ֖תהּ ֶאל־֣תּוֹךְך ֵבּי ֶ ֑תךָך
ה ֶאת־ִשְׂמַ֨לת ִשְׁב ָ֜יהּ
ה ֶאת־ר ֹאָ֔שׁהּ ְו ָֽﬠְשָׂ֖תה ֶאת־ִצָפּ ְר ֶֽניָהְ :וֵהִrסי ָר ֩
ְו ִגְלָּח ֙
ה ְבֵּבי ֶ֔תךָך וָּֽבְכ ָ ֛תה ֶאת־ָאִ֥ביָה ְוֶאת־ִאָ֖מּהּ ֶ֣י ַרח ָיִ֑מים ְו ַ ֨אַחר ֵ֜כּן
ֵֽמָעֶ֗ליָה ְו ָֽיְשָׁב ֙
ה ֽוְּבַעְל ָ֔תּהּ ְוָֽה ְיָ֥תה ְל֖ךָך ְלִאָֽשּׁהְ :וָה ָ֞יה ִאם־ ֧ל ֹא ָח ַ֣פְצָתּ ָ֗בּהּ
ָתּ֤בוֹא ֵאֶ֨לי ָ ֙
הּ ְל ַנְפָ֔שׁהּ וָּמֹ֥כר ֽל ֹא־ִתְמְכּ ֶ֖ר ָנּה ַבּ ָ֑כֶּסף ֽל ֹא־ִתְתַעֵ֣מּר ָ֔בּהּ ַ֖תַּחת ֲאֶ֥שׁר
ְוִשַׁלְּחָתּ ֙
ה ְוָֽהַאַ֣חת ְשׂנוּ ָ ֔אה
ִע ִנּיָֽתהִּ :כּי־ ִ ֽתְה ֶ֨יין ָ ְל ִ ֜אישׁ ְשֵׁ֣תּי ָנִ֗שׁים ָֽהַא ַ֤חת ֲאהוָּב ֙
ם
ְו ָֽיְלדוּ־֣לוֹ ָב ֔ ִנים ָֽהֲאהוָּ֖בה ְוַהְשּׂנוּ ָ ֑אה ְוָה ָ֛יה ַהֵ֥בּן ַהְבֹּ֖כר ַלְשּׂ ִניָֽאהְ :וָה ָ֗יה ְבּיוֹ ֙
ַה ְנִחי֣לוֹ ֶאת־ָבּ ֔ ָניו ֵ֥את ֲאֶשׁר־ ִֽיְה ֶ֖יה ֑לוֹ ֣ל ֹא יוַּ֗כל ְלַבֵכּ֙ר ֶאת־ֶבּן־ָ֣הֲאהוּ ָ֔בה
ַעל־ְפּ ֵ֥ני ֶבן־ַהְשּׂנוָּ֖אה ַהְבֹּֽכרִ :כּי֩ ֶאת־ַהְבֹּ֨כר ֶבּן־ַהְשּׂנוּ ָ ֜אה ַיִ֗כּיר ָ֤לֶתת ל֙וֹ ִ֣פּי
א ֔נוֹ ֖לוֹ ִמְשׁ ַ֥פּט ַהְבֹּכ ָֽרהִ :כּי־
א ֵראִ֣שׁית ֹ
ְשׁ ֔ ַנ ִים ְבֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ ִיָמֵּ֖צא ֑לוֹ ִכּי־הוּ ֙
שֵׁ֔מ ַע ְבּ֥קוֹל ָאִ֖ביו וְּב֣קוֹל ִא֑מּוֹ ְו ִיְסּ ֣רוּ
ִֽיְה ֶ֣יה ְל ִ ֗אישׁ ֵ֚בּן סוֹ ֵ֣רר וּמוֹ ֶ֔רה ֵאי ֶ֣ננּוּ ֹ
א֛תוֹ ֶאל־ ִז ְק ֵ֥ני
א֔תוֹ ְו ֥ל ֹא ִיְשַׁ֖מע ֲאֵליֶֽהםְ :וָ֥תְפשׂוּ ֖בוֹ ָאִ֣ביו ְוִא֑מּוֹ ְוהוִֹ֧ציאוּ ֹ
ֹ

ה סוֹ ֵ֣רר וֹּמ ֶ֔רה ֵאי ֶ֥ננּוּ
ִעי ֖רוֹ ְוֶאל־ַ֥שַׁער ְמֹקֽמוְֹ :וָֽאְמ֞רוּ ֶאל־ ִז ְק ֵ֣ני ִעי֗רוֹ ְבּ ֵ֤ננוּ ֶז ֙
ם ָוֵ֔מת וּ ִ ֽבַע ְרָ֥תּ
שֵׁ֖מ ַע ְבֹּק ֵ֑לנוּ זוֹ ֵ֖לל ְוֹסֵֽבא֠ :וּ ְר ָגֻpמהוּ ָכּל־ַא ְנֵ֨שׁי ִעי ֤רוֹ ָֽבֲאָב ִני ֙
ֹ
ָה ָ֖רע ִמִקּ ְר ֶ֑בּךָך ְוָכל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִיְשְׁמ֥עוּ ְו ִי ָֽראוְּ :וִכי־ ִֽיְה ֶ֣יה ְב ִ ֗אישׁ ֵ֛חְטא ִמְשַׁפּט־
א֖תוֹ ַעל־ ֵֽﬠץֽ :ל ֹא־ָתִ֨לין ִנְבָל֜תוֹ ַעל־ָהֵ֗עץ ִ ֽכּי־ָק֤בוֹר
ָ֖מ ֶות ְוהוּ ָ ֑מת ְוָתִ֥ליָת ֹ
א ֶאת־ַא ְדָ֣מְת֔ךָך
ִתְּקְבּ ֶ֨רנּ֙וּ ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ִ ֽכּי־ִקְל ַ֥לת ֱאֹלִ֖הים ָתּ֑לוּי ְו ֤ל ֹא ְתַטֵמּ ֙
ה ֶאת־֨שׁוֹר ָאִ֜חיךָך ֤אוֹ ֶאת־
ֲאֶשׁ֙ר ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ֹנֵ֥תן ְל֖ךָך ַֽנֲח ָֽלהֽ :ל ֹא־ִת ְרֶא ֩
ֵשׂי֙וֹ ִנ ָדִּ֔חים ְוִהְתַעַלְּמָ֖תּ ֵמ ֶ ֑הם ָהֵ֥שׁב ְתִּשׁיֵ֖בם ְלָא ִ ֽחיךָךְ :וִאם־ ֨ל ֹא ָק ֥רוֹב ָאִ֛חיךָך
א֔תוֹ
ֵא ֶ֖ליךָך ְו ֣ל ֹא ְי ַדְע֑תּוֹ ַֽוֲאַסְפתּ֙וֹ ֶאל־֣תּוֹךְך ֵבּי ֶ֔תךָך ְוָה ָ֣יה ִעְמּ֗ךָך ַ֣ﬠד ְדֹּ֤רשׁ ָאִ֨חי ךָ ֙ך ֹ
ַֽוֲהֵֽשֹׁב֖תוֹ ֽלוְֹ :ו ֵ֧כן ַֽתֲּﬠֶ֣שׂה ַֽלֲחֹמ֗רוֹ ְו ֵ֣כן ַֽתֲּﬠֶשׂ֘ה ְלִשְׂמָלת֒וֹ ְוֵ֨כן ַֽתֲּﬠֶ֜שׂה ְלָכל־
ֲאֵב ַ֥דת ָאִ֛חיךָך ֲאֶשׁר־תּ ֹאַ֥בד ִמֶ֖מּנּוּ וְּמָצא ָ ֑תהּ ֥ל ֹא תוּ ַ֖כל ְלִהְתַע ֵֽלּםֽ :ל ֹא־
ִת ְרֶא ֩
ה ֶאת־ֲח֨מוֹר ָאִ֜חיךָך ֤אוֹ שׁוֹר֙וֹ ֹֽנְפִ֣לים ַבּ ֶ֔דּ ֶרךְך ְוִהְתַעַלְּמָ֖תּ ֵמ ֶ ֑הם ָה ֵ֥קם
שּׁה
ָתּ ִ֖קים ִעֽמּוֹ :ל ֹא־ ִֽיְה ֶ֤יה ְכִלי־ ֶ֨גֶב֙ר ַעל־ִאָ֔שּׁה ְו ֽל ֹא־ ִיְלַ֥בּשׁ ֶ֖גֶּבר ִשְׂמ ַ֣לת ִא ָ ֑
ִ֧כּי ֽתוֲֹﬠ ַ֛בת ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶה ֖יךָך ָכּל־ֹ֥עֵשׂה ֵֽאֶלּהִ֣ :כּי ִי ָקּ ֵ֣רא ַקן־ִצ֣פּוֹר ׀ ְלָפ ֡ ֶניךָך ַבּ ֶ֜דּ ֶרךְך
ת ַעל־ָ֣הֶאְפֹרִ֔חים
ם ֣אוֹ ֵביִ֔צים ְוָהֵ֤אם ֹר ֶ֨בֶצ ֙
ְבָּכל־ ֵ֣ﬠץ ׀ ֣אוֹ ַעל־ָה ָ ֗א ֶרץ ֶאְפֹרִחי ֙
ח ֶאת־ָה ֵ ֔אם ְוֶאת־
֖אוֹ ַעל־ַהֵבּיִ֑צים ֽל ֹא־ִת ַ֥קּח ָהֵ֖אם ַעל־ַהָבּ ִֽניםַ :שׁ ֵ֤לּ ַח ְתַּשַׁלּ ֙
ה ַ֣בּ ִית ָח ָ֔דשׁ
ַהָבּ ִ֖נים ִ ֽתּ ַֽקּח־ ָ֑לךְך ְלַ֨מַע֙ן ִ֣ייַטב ָ֔לךְך ְוַֽהֲא ַרְכָ֖תּ ָי ִ ֽמיםִ֤ :כּי ִתְב ֶנ ֙
ם ְבֵּבי ֶ֔תךָך ִ ֽכּי־ ִיֹ֥פּל ַהֹנּ ֵ֖פל ִמֶֽמּנּוּֽ :ל ֹא־
ְוָעִ֥שׂיָת ַֽמֲﬠ ֶ֖קה ְל ַג ֶ֑גּ ךָך ְו ֽל ֹא־ָתִ֤שׂים ָדִּמי ֙
ִת ְז ַ֥רע ַכּ ְרְמ֖ךָך ִכְּל ָ ֑א ִים ֶפּן־ִתְּק ַ֗דּשׁ ַֽהְמֵלָ֤אה ַה ֶ֨זּ ַר֙ע ֲאֶ֣שׁר ִתּ ְז ָ֔רע וְּתבוַּ֖את ַה ָֽכּ ֶרם:
שׁ ַֽשַׁעְט ֔ ֵנז ֶ֥צֶמר וִּפְשִׁ֖תּים ַיְח ָֽדּו:
ל ֹא־ַֽתֲחֹ֥רשׁ ְבּשׁוֹר־וַּֽבֲחֹ֖מר ַיְח ָֽדּו֤ :ל ֹא ִתְלַבּ ֙
ְגּ ִדִ֖לים ַֽתֲּﬠֶשׂה־ ָ֑לּךְך ַעל־ַא ְר ַ֛בּע ַכּ ְנ֥פוֹת ְכּֽסוְּת֖ךָך ֲאֶ֥שׁר ְתַּכֶסּה־ָֽבּהּֽ ִ :כּי־ ִי ַ֥קּח
הּ ֲﬠִליֹ֣לת ְדָּב ִ֔רים ְוהוִֹ֥צא ָע ֶ֖ליָה ֵ֣שׁם
שּׁה וָּ֥בא ֵא ֶ֖ליָה וְּשׂ ֵנָֽאהְּ :וָ֥שׂם ָל ֙
ִ֖אישׁ ִא ָ ֑
ת ָל ַ ֔קְחִתּי ָֽוֶא ְק ַ֣רב ֵאֶ֔ליָה ְו ֽל ֹא־ָמָ֥צאִתי ָ֖להּ
ָ֑רע ְוָאַ֗מר ֶאת־ָֽהִאָ֤שּׁה ַהזּ ֹא ֙
ְבּתוּ ִ ֽליםְ :וָל ַ֛קח ֲאִ֥בי ַֽה ַֽנֲּﬠ ָ֖ר ְוִא ָ ֑מּהּ ְוהוִֹ֜ציאוּ ֶאת־ְבּתוּ ֵ֧לי ַֽה ַֽנֲּﬠ ָ֛ר ֶאל־ ִז ְק ֵ֥ני
ָהִ֖ﬠיר ַהָֽשְּׁע ָרהְ :וָא ַ ֛מר ֲאִ֥בי ַֽה ַֽנֲּﬠ ָ֖ר ֶאל־ַה ְזּ ֵק ִ֑נים ֶאת־ִבּ ִ֗תּי ָנ ַ֜תִתּי ָלִ֥אישׁ ַה ֶ֛זּה
ם ֲﬠִליֹ֨לת ְדָּב ִ֜רים ֵלאֹ֗מר ֽל ֹא־ָמ ָ֤צאִתי ְלִבְתּ ךָ ֙ך
ְלִאָ֖שּׁה ַו ִיְּשׂ ָנֶֽאָהְ :וִה ֵנּה־֡הוּא ָשׂ ֩
ְבּתוִּ֔לים ְוֵ֖אֶלּה ְבּתוּ ֵ֣לי ִבִ֑תּי וּ ָֽפ ְרשׂ֙וּ ַהִשְּׂמָ֔לה ִלְפ ֵ֖ני ִז ְק ֵ֥ני ָה ִ ֽﬠירְ :ו ָֽלְק֛חוּ ִז ְק ֵ֥ני

א֜תוֹ ֵ֣מָאה ֶ֗כֶסף ְו ָֽנְתנ֙וּ ַֽלֲאִ֣בי
אֽתוְֹ :ו ָֽﬠ ְנ֨שׁוּ ֹ
ָֽהִעיר־ַהִ֖הוא ֶאת־ָהִ֑אישׁ ְו ִיְסּ ֖רוּ ֹ
א ֵ֣שׁם ָ֔רע ַ֖ﬠל ְבּתוּ ַ֣לת ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְולוֹ־ ִ ֽתְה ֶ֣יה ְלִאָ֔שּׁה ֽל ֹא־יוּ ַ֥כל
ַֽה ַֽנֲּﬠ ָ֔רה ִ֤כּי הוִֹצי ֙
ְלַשְׁלָּ֖חהּ ָכּל־ ָיָֽמיוְ :וִאם־ֱאֶ֣מת ָה ָ֔יה ַה ָדָּ֖בר ַה ֶ֑זּה ֽל ֹא־ ִנְמְצ֥אוּ ְבתוִּ֖לים ַֽל ַֽנֲּﬠ ָֽר:
ם
ה ַא ְנֵ֨שׁי ִעי ָ֤רהּ ָֽבֲּאָב ִני ֙
ְוהוִֹ֨ציאוּ ֶאת־ַֽה ַֽנֲּﬠ ָ֜ר ֶאל־ ֶ֣פַּתח ֵבּית־ָא ִ֗ביָה וְּסָקrלוּ ָ ֩
ה ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִל ְז ֖נוֹת ֵ֣בּית ָאִ֑ביָה וּ ִ ֽבַע ְרָ֥תּ ָה ָ֖רע ִמִקּ ְרֶֽבּךָך:
ָוֵ֔מָתה ִכּי־ ָֽﬠְשׂ ָ ֤תה ְנָבָל ֙
שׁ ֵ֣כב ׀ ִעם־ִאָ֣שּׁה ְב ֻֽﬠַלת־ ַ֗בַּעל וֵּ֨מת֙וּ ַגּם־ְשׁ ֵני ֶ֔הם ָהִ֛אישׁ
ִ ֽכּי־ ִיָמֵּ֨צא ִ ֜אישׁ ֹ
ה ַֽנֲﬠ ָ֣ר ְבתוָּ֔לה
שּׁה וּ ִ ֽבַע ְרָ֥תּ ָה ָ֖רע ִמ ִיְּשׂ ָרֵֽאלִ֤ :כּי ִֽיְה ֶי ֙
שּׁ ֵ֥כב ִעם־ָֽהִאָ֖שּׁה ְוָֽהִא ָ ֑
ַה ֹ
א ָרָ֖שׂה ְלִ֑אישׁ וְּמָצָ֥אהּ ִ֛אישׁ ָבִּ֖ﬠיר ְוָשׁ ַ֥כב ִעָֽמּהְּ :וֽהוֵֹצא ֶ֨תם ֶאת־ְשֵׁני ֶ֜הם
ְמ ֽ ֹ
אָ֥תם ָֽבֲּאָב ִני֘ם ָוֵzמת֒וּ ֶאת־ַֽה ַֽנֲּﬠ ָ֗ר ַעל־ ְדַּב֙ר
ֶאל־ַ֣שַׁער ׀ ָהִ֣ﬠיר ַה ִ֗הוא וְּסַקְל ֶ֨תּם ֹ
ֲאֶ֣שׁר ל ֹא־ָֽצֲﬠ ָ֣קה ָבִ֔עיר ְו ֶ ֨את־ָה ִ ֔אישׁ ַעל־ ְדַּ֥בר ֲאֶשׁר־ִע ָ֖נּה ֶאת־ֵ֣אֶשׁת ֵר ֵ֑ﬠהוּ
א ָרָ֔שׂה
וּ ִ ֽבַע ְרָ֥תּ ָה ָ֖רע ִמִקּ ְרֶֽבּךָךְֽ :וִאם־ַבָּשּׂ ֶ֞דה ִיְמָ֣צא ָה ִ ֗אישׁ ֶאת־ַֽה ַֽנֲּﬠ ָ֙ר ַהְמ ֣ ֹ
ְוֶֽהֱח ִזיק־ָ֥בּהּ ָהִ֖אישׁ ְוָשׁ ַ֣כב ִע ָ ֑מּהּ וֵּ֗מת ָהִ֛אישׁ ֲאֶשׁר־ָשׁ ַ֥כב ִעָ֖מּהּ ְלַב ֽדּוְֹ :ו ַֽל ַֽנֲּﬠ֙ר
ל ֹא־ַֽתֲﬠֶ֣שׂה ָד ָ֔בר ֵ֥אין ַֽל ַֽנֲּﬠ ָ֖ר ֵ֣חְטא ָ ֑מ ֶות ִ֡כּי ַֽכֲּאֶשׁ֩ר ָי֨קוּם ִ֤אישׁ ַעל־ ֵרֵ֨עה֙וּ
א ָרָ֔שׂה ְוֵ֥אין
וּ ְרָצ֣חוֹ ֔ ֶנֶפשׁ ֵ֖כּן ַה ָדָּ֥בר ַה ֶֽזּהִ֥ :כּי ַבָשּׂ ֶ֖דה ְמָצ ָ ֑אהּ ָֽצֲﬠ ָ ֗קה ַֽה ַֽנֲּﬠ ָ֙ר ַֽהְמ ֣ ֹ
א ָ֔רָשׂה וְּתָפָ֖שׂהּ ְוָשׁ ַ֣כב
ה ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ ֹ
מוִֹ֖שׁי ַע ָֽלהּֽ ִ :כּי־ ִיְמָ֣צא ִ ֗אישׁ ַֽנֲﬠ ָ֤ר ְבתוָּל ֙
שּׁ ֵ֥כב ִע ָ ֛מּהּ ַֽלֲאִ֥בי ַֽה ַֽנֲּﬠ ָ֖ר ֲחִמִ֣שּׁים ָ֑כֶּסף ְולוֹ־
ִע ָ ֑מּהּ ְו ִנְמָֽצאוְּ ֠ :ו ָנַpתן ָה ִ ֨אישׁ ַה ֹ
ִ ֽתְה ֶ֣יה ְלִאָ֗שּׁה ַ֚תַּחת ֲאֶ֣שׁר ִע ֔ ָנּהּ ֽל ֹא־יוּ ַ֥כל ַשְׁלָּ֖חהּ ָכּל־ ָיָֽמיוֽ :ל ֹא־ ִי ַ֥קּח ִ֖אישׁ
ֶאת־ֵ֣אֶשׁת ָאִ֑ביו ְו ֥ל ֹא ְי ַג ֶ֖לּה ְכּ ַ֥נ ף ָא ִ ֽביוֽ :ל ֹא־ ָי ֧ב ֹא ְפֽצוּ ַע־ ַדּ ָ֛כּה וְּכ ֥רוּת ָשְׁפ ָ֖כה
ִבְּקַ֥הל ְיה ָֽוֹהֽ :ל ֹא־ ָי ֥ב ֹא ַמְמ ֵ֖ז ר ִבְּקַ֣הל ְיה ָוֹ֑ה ֚ ַגּם ֣דּוֹר ֲﬠִשׂי ִ֔רי ֽל ֹא־ ָי ֥ב ֹא ֖לוֹ
ִבְּקַ֥הל ְיה ָֽוֹהֽ :ל ֹא־ ָי ֧ב ֹא ַעמּוֹ ִ֛ני וּֽמוָֹאִ֖בי ִבְּקַ֣הל ְיה ָוֹ֑ה ֚ ַגּם ֣דּוֹר ֲﬠִשׂי ִ֔רי ֽל ֹא־ ָי ֥ב ֹא
ם ַבּ ֶ֣לֶּחם
ָל ֶ ֛הם ִבְּקַ֥הל ְיה ָ֖וֹה ַעד־עוֹ ָֽלםַ :על־ ְדַּ֞בר ֲאֶ֨שׁר ֽל ֹא־ִק ְדּ֤מוּ ֶאְתֶכ ֙
וַּבַ֔מּ ִים ַבּ ֶ֖דּ ֶרךְך ְבֵּֽצאְת ֶ֣כם ִמִמְּצ ָ֑ר ִים ַֽוֲאֶשׁ֩ר ָשַׂ֨כר ָעֶ֜ליךָך ֶאת־ִבְּל ָ֣ﬠם ֶבּן־ְבּ֗עוֹר
ִמְפּ֛תוֹר ֲא ַ֥רם ַֽנֲה ַ֖ר ִים ְל ַֽקְל ֶֽלָךְּ :ו ֽל ֹא־ָאָ֞בה ְיה ָ֤וֹה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ִלְשֹׁ֣מ ַֽﬠ ֶאל־ִבְּלָ֔עם
ה ָ֨וה ֱאֹלֶ֧היךָך ְלּ ךָ֛ך ֶאת־ַהְקָּל ָ֖לה ִלְב ָר ָ֑כה ִ֥כּי ֲאֵֽהְב֖ךָך ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶֽהיךָךֽ :ל ֹא־
ַו ַֽיֲּהֹפ ךְ ֩ך ְי ֹ
ִת ְדֹ֥רשׁ ְשֹׁלָ֖מם ְוֹֽטָב ָ ֑תם ָכּל־ ָיֶ֖מיךָך ְלעוֹ ָֽלםֽ :ל ֹא־ְתַת ֵ֣ﬠב ֲאֹדִ֔מי ִ֥כּי ָאִ֖חיךָך ֑הוּא
ֽל ֹא־ְתַת ֵ֣ﬠב ִמְצ ִ֔רי ִכּי־ ֵ֖ג ר ָה ִ֥ייָת ְבַא ְרֽצוָֹ :בּ ִ֛נים ֲאֶשׁר־ ִי ָֽוְּל ֥דוּ ָלֶ֖הם ֣דּוֹר ְשִׁליִ֑שׁי

א ְי ֶ֑ביךָך ְו ֨ ִנְשַׁמ ְר ָ֔תּ ִמֹ֖כּל ָדָּ֥בר ָֽרע:
ָי ֥ב ֹא ָלֶ֖הם ִבְּקַ֥הל ְיה ָֽוֹהֽ ִ :כּי־ֵתֵ֥צא ַֽמֲח ֶ֖נה ַעל־ ֽ ֹ
א ֶאל־ִמ֣חוּץ
שׁר ל ֹא־ ִֽיְה ֶ֥יה ָט֖הוֹר ִמְקּ ֵרה־ ָ֑ל ְיָלה ְו ָיָצ ֙
ִכּי־ ִֽיְה ֶ֤יה ְב ךָ ֙ך ִ ֔אישׁ ֲא ֶ ֛
ַֽלַֽמֲּח ֔ ֶנה ֥ל ֹא ָי ֖ב ֹא ֶאל־֥תּוֹךְך ַֽהַֽמֲּח ֶֽנהְ :וָה ָ֥יה ִלְפנוֹת־ ֶ֖ﬠ ֶרב ִי ְרַ֣חץ ַבּ ָ ֑מּ ִים וְּכ ֣ב ֹא
ַהֶ֔שֶּׁמשׁ ָי ֖ב ֹא ֶאל־֥תּוֹךְך ַֽהַֽמֲּח ֶֽנהְ :ו ָי֙ד ִתְּה ֶ֣יה ְל֔ךָך ִמ֖חוּץ ַֽלַֽמֲּח ֶ֑נה ְו ָיָ֥צאָת ָ֖שָׁמּה
ה ְבִּשְׁבְתּ ךָ֣ך ֔חוּץ ְוָֽחַפ ְרָ֣תּה ָ֔בהּ ְוַשְׁבָ֖תּ
ֽחוּץְ :ו ָי ֵ ֛תד ִתְּה ֶ֥יה ְל֖ךָך ַעל־ֲא ֵז ֶ֑נ ךָך ְוָה ָי ֙
ה ָ֨וה ֱאֹל ֶ֜היךָך ִמְתַה ֵ֣לּךְך ׀ ְבּ ֶ֣ק ֶרב ַֽמֲח ֗ ֶנךָך ְלַה ִ ֽצּיְל ךָ ֙ך ְוָלֵ֤תת
ְוִכִ֥סּיָת ֶאת־ֵֽצָאֶֽתךָךִ :כּי֩ ְי ֹ
ֹֽ
א ְי ֶ֨בי ךָ ֙ך ְלָפ ֔ ֶניךָך ְוָה ָ֥יה ַֽמֲח ֶ֖ניךָך ָק ֑דוֹשׁ ְו ֽל ֹא־ ִי ְרֶ֤אה ְב ךָ ֙ך ֶע ְר ַ֣ות ָדּ ָ֔בר ְוָ֖שׁב
ֵמַֽאֲח ֶֽריךָךֽ :ל ֹא־ַתְס ִ֥גּיר ֶ֖ﬠֶבד ֶאל־ֲאֹד ָ֑ניו ֲאֶשׁר־ ִי ָנֵּ֥צל ֵא ֶ֖ליךָך ֵמִ֥ﬠם ֲאֹד ָֽניוִ :עְמּ֞ךָך
ֵיֵ֣שׁב ְבִּק ְרְבּ֗ךָך ַבָּמּ֧קוֹם ֲאֶשׁר־ ִיְב ַ֛חר ְבַּאַ֥חד ְשָׁע ֶ֖ריךָך ַבּ֣טּוֹב ֑לוֹ ֖ל ֹא תּוֹ ֶֽננּוּ :ל ֹא־
א
ִ ֽתְה ֶ֥יה ְק ֵדָ֖שׁה ִמְבּ֣נוֹת ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְול ֹא־ ִֽיְה ֶ֥יה ָק ֵ֖דשׁ ִמְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלֽ :ל ֹא־ָתִבי ֩
ֶאְת ֨ ַנן זוֹ ֜ ָנה וְּמִ֣חיר ֶ֗כֶּלב ֵ֛בּית ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ְלָכל־ ֶ֑נ ֶדר ִ֧כּי ֽתוֲֹﬠ ַ֛בת ְיה ָ֥וֹה
אֶכל ֕ ֶנֶשׁךְך ָכּל־ ָדָּ֖בר
ֱאֹלֶ֖היךָך ַגּם־ְשׁ ֵניֶֽהםֽ :ל ֹא־ַתִ֣שּׁיךְך ְלָאִ֔חיךָך ֶ֥נֶשׁךְך ֶ֖כֶּסף ֶ֣נֶשׁךְך ֑ ֹ
ֲאֶ֥שׁר ִיָֽשּׁךְךַ :ל ָנְּכ ִ֣רי ַתִ֔שּׁיךְך וְּלָאִ֖חיךָך ֣ל ֹא ַתִ֑שּׁיךְך ְלַ֨מַען ְיָֽב ֶרְכ֜ךָך ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֗היךָך
ְבֹּכל ֙ ִמְשׁ ַ֣לח ָי ֶ֔דךָך ַעל־ָה ָ ֕א ֶרץ ֲאֶשׁר־ַאָ֥תּה ָבא־ָ֖שָׁמּה ְל ִרְשָֽׁתּהּֽ ִ :כּי־ִתֹ֥דּר ֨ ֶנ ֶד֙ר
ַֽליה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ֥ל ֹא ְתַאֵ֖חר ְלַשְׁלּ֑מוֹ ִ ֽכּי־ ָדֹ֨רשׁ ִי ְד ְרֶ֜שׁנּוּ ְיה ָ֤וֹה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ֵֽמִעָ֔מּךְך
ְוָה ָ֥יה ְב֖ךָך ֵֽחְטאְ :וִ֥כי ֶתְח ַ֖דּל ִל ְנֹ֑דּר ל ֹא־ ִֽיְה ֶ֥יה ְב֖ךָך ֵֽחְטא :מוָֹ֥צא ְשָׂפֶ֖תיךָך ִתְּשֹׁ֣מר
א
ְוָעִ֑שׂיָת ַֽכֲּאֶ֨שׁר ָנ ַ֜ד ְרָתּ ַֽליה ָוֹ֤ה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ְנ ָד ָ֔בה ֲאֶ֥שׁר ִדַּ֖בּ ְרָתּ ְבּ ִ ֽפיךָךִ֤ :כּי ָתב ֹ ֙
א
ְבּ ֶ֣כ ֶרם ֵרֶ֔עךָך ְוָֽאַכְלָ֧תּ ֲﬠ ָנִ֛בים ְכּ ַנְפְשׁ֖ךָך ָשְׂב ֶ֑ﬠךָך ְוֶֽאל־ֶכְּל ְי֖ךָך ֥ל ֹא ִתֵֽתּןִ֤ :כּי ָתב ֹ ֙
שׁ ֣ל ֹא ָת ֔ ִניף ַ֖ﬠל ָקַ֥מת ֵר ֶֽﬠךָךֽ ִ :כּי־
ְבָּקַ֣מת ֵרֶ֔עךָך ְו ָֽקַטְפָ֥תּ ְמִליֹ֖לת ְבּ ָי ֶ֑דךָך ְוֶח ְרֵמ ֙
הּ
ִי ַ֥קּח ִ֛אישׁ ִאָ֖שּׁה וְּבָע ָ֑להּ ְוָה ָ֞יה ִאם־ ֧ל ֹא ִתְמָצא־ֵ֣חן ְבֵּעי ֗ ָניו ִכּי־ָ֤מָצא ָב ֙
ת ְו ָנַ֣תן ְבּ ָי ָ֔דהּ ְוִשְׁלָּ֖חהּ ִמֵבּיֽתוְֹ :ו ָֽיְצָ֖אה
ֶע ְר ַ֣ות ָדּ ָ֔בר ְוָ֨כַתב ָ֜להּ ֵ֤סֶפר ְכּ ִריֻת ֙
ִמֵבּי֑תוֹ ְוָֽהְל ָ֖כה ְוָֽה ְיָ֥תה ְלִאישׁ־ַאֵֽחר :וְּשֵׂנָא֘הּ ָהִ֣אישׁ ָהַֽאֲחרוֹ֒ן ְוָ֨כַתב ָ֜להּ ֵ֤סֶפר
ת ָהִ֣אישׁ ָהַֽאֲח֔רוֹן ֲאֶשׁר־
ת ְו ָנַ֣תן ְבּ ָי ָ֔דהּ ְוִשְׁלָּ֖חהּ ִמֵבּי֑תוֹ ֣אוֹ ִ֤כי ָימוּ ֙
ְכּ ִריֻת ֙
ְלָקָ֥חהּ ֖לוֹ ְלִאָֽשּׁהֽ :ל ֹא־יוּ ַ֣כל ַבְּע ָ֣להּ ָֽה ִרא֣שׁוֹן ֲאֶשׁר־ִ֠שְׁלָּpחהּ ָל֨שׁוּב ְלַקְח ָ֜תּהּ
ִלְה ֧יוֹת ֣לוֹ ְלִאָ֗שּׁה ַֽאֲח ֵר֙י ֲאֶ֣שׁר ֻהַטָּ֔מָּאה ִכּי־ֽתוֵֹעָ֥בה ִ֖הוא ִלְפ ֵ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ְו ֤ל ֹא
שׁ ִאָ֣שּׁה
א ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶשׁ֙ר ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ֹנֵ֥תן ְל֖ךָך ַֽנֲח ָֽלהֽ ִ :כּי־ ִי ַ֥קּח ִאי ֙
ַֽתֲחִטי ֙

א ַבָּצּ ָ֔בא ְול ֹא־ ַֽיֲﬠֹ֥בר ָע ָ֖ליו ְלָכל־ ָדּ ָ֑בר ָנ ִ ֞קי ִיְה ֶ֤יה ְלֵבית֙וֹ ָשׁ ָ֣נה
ֲח ָדָ֔שׁה ֤ל ֹא ֵיֵצ ֙
ֶאָ֔חת ְוִשַׂ֖מּח ֶאת־ִאְשׁ֥תּוֹ ֲאֶשׁר־ָל ָֽקח :ל ֹא־ ַֽיֲחֹ֥בל ֵרַ֖ח ִים ָו ָ֑רֶכב ִכּי־ ֶ֖נֶפשׁ ֥הוּא
ֹחֵֽבלֽ ִ :כּי־ ִיָמֵּ֨צא ִ ֜אישׁ ֹגּ ֨ ֵנב ֶ֤נֶפשׁ ֵֽמֶאָחי֙ו ִמְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוִהְתַעֶמּר־֖בּוֹ וְּמָכ ֑רוֹ
אד
ת ַה ַגּ ָ֣נּב ַה֔הוּא וּ ִ ֽבַע ְרָ֥תּ ָה ָ֖רע ִמִקּ ְרֶֽבּךָךִ :הָ֧שֶּׁמר ְבּ ֶֽנ ַגע־ַהָצּ ַ֛רַעת ִלְשֹׁ֥מר ְמ ֖ ֹ
וֵּמ ֙
ְו ַֽלֲﬠ֑שׂוֹת ְכֹּכל ֩ ֲאֶשׁר־יוֹ֨רוּ ֶאְתֶ֜כם ַהֹֽכֲּה ִ֧נים ַֽהְל ִו ִ֛יּם ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִצ ִוּיִ֖תם ִתְּשְׁמ ֥רוּ
שׂה ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ְלִמ ְר ָ֑ים ַבּ ֶ֖דּ ֶרךְך ְבֵּֽצאְת ֶ֥כם
ַֽלֲﬠֽשׂוֹתָ :ז֕כוֹר ֵ֧את ֲאֶשׁר־ָע ָ ֛
ִמִמְּצ ָֽר ִיםֽ ִ :כּי־ַתֶ֥שּׁה ְב ֵֽרֲﬠ֖ךָך ַמַ֣שּׁאת ְמ֑אוָּמה ֽל ֹא־ָת ֥ב ֹא ֶאל־ֵבּי֖תוֹ ַֽלֲﬠֹ֥בט
ה ֹנֶ֣שׁה ֔בוֹ יוִֹ֥ציא ֵא ֶ֛ליךָך ֶאת־ָֽהֲﬠ֖בוֹט
ֲﬠֹבֽטוַֹ :בּ֖חוּץ ַֽתֲּﬠֹ֑מד ְוָה ִ ֗אישׁ ֲאֶ֤שׁר ַאָתּ ֙
ַהֽחוָּצהְ :וִאם־ִ֥אישׁ ָע ִ֖ני ֑הוּא ֥ל ֹא ִתְשׁ ַ֖כּב ַֽבֲּﬠֹבֽטוָֹ :הֵשׁ֩ב ָתִּ֨שׁיב ֤לוֹ ֶאת־
ָֽהֲﬠבוֹ֙ט ְכּ֣בוֹא ַהֶ֔שֶּׁמשׁ ְוָשׁ ַ֥כב ְבַּשְׂלָמ֖תוֹ וֵּֽב ֲר ֶ֑כָךּ וְּל ךָ ֙ך ִתְּה ֶ֣יה ְצ ָד ָ ֔קה ִלְפ ֵ֖ני ְיה ָ֥וֹה
שׁק ָשִׂ֖כיר ָע ִ֣ני ְוֶאְב ֑יוֹן ֵֽמַאֶ֕חיךָך ֧אוֹ ִמ ֵֽגּ ְר ךָ֛ך ֲאֶ֥שׁר ְבַּא ְרְצ֖ךָך
ֱאֹלֶֽהיךָך :ל ֹא־ַֽתֲﬠ ֥ ֹ
ִבְּשָׁע ֶֽריךָךְ :בּיוֹמ֩וֹ ִת ֵ֨תּן ְשָׂכ֜רוֹ ְֽו ֽל ֹא־ָת֧בוֹא ָע ָ֣ליו ַהֶ֗שֶּׁמשׁ ִ֤כּי ָע ִנ֙י ֔הוּא ְוֵאָ֕ליו
ה ָ֔וה ְוָה ָ֥יה ְב֖ךָך ֵֽחְטא :ל ֹא־
֥הוּא ֹנֵ֖שׂא ֶאת־ ַנְפ֑שׁוֹ ְו ֽל ֹא־ ִי ְק ָ֤רא ָעֶ֨לי ךָ ֙ך ֶאל־ ְי ֹ
ת ַעל־ָבּ ֔ ִנים וָּב ִ֖נים ל ֹא־ ֽיוְּמ֣תוּ ַעל־ָא֑בוֹת ִ֥אישׁ ְבֶּחְט֖אוֹ יוָּֽמתוּ:
ֽיוְּמ֤תוּ ָאבוֹ ֙
ת
֣ל ֹא ַתֶ֔טּה ִמְשׁ ַ֖פּט ֵ֣גּ ר ָי֑תוֹם ְו ֣ל ֹא ַֽתֲחֹ֔בל ֶ֖בּ ֶגד ַאְלָמ ָֽנהְ :ו ָֽזַכ ְר ָ֗תּ ִ֣כּי ֶ֤ﬠֶבד ָה ִ֨יי ָ ֙
שּׁם ַעל־ֵ֞כּן ָֽאֹנ ִ֤כי ְמַצ ְוּ ךָ ֙ך ַֽלֲﬠ֔שׂוֹת ֶאת־ַה ָדָּ֖בר
ְבִּמְצ ַ֔ר ִים ַֽו ִיְּפ ְדּ ךָ֛ך ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ִמ ָ ֑
ַה ֶֽזּהִ֣ :כּי ִתְקֹצ֩ר ְק ִ ֽצי ְר ךָ ֙ך ְבָשׂ ֶ֜דךָך ְוָֽשַׁכְחָ֧תּ ֹ֣עֶמר ַבָּשּׂ ֶ֗דה ֤ל ֹא ָתשׁוּ֙ב ְלַקְח֔תּוֹ ַל ֵ֛גּ ר
ַל ָיּ֥תוֹם ְו ָֽלַאְלָמ ָ֖נה ִֽיְה ֶ֑יה ְלַ֤מַען ְיָֽב ֶרְכ ךָ ֙ך ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ְבֹּ֖כל ַֽמֲﬠֵ֥שׂה ָי ֶֽדיךָךִ֤ :כּי
ַתְחֹבּ֙ט ֵֽזיְת֔ךָך ֥ל ֹא ְתַפֵ֖אר ַֽאֲח ֶ֑ריךָך ַל ֵ֛גּ ר ַל ָיּ֥תוֹם ְו ָֽלַאְלָמ ָ֖נה ִֽיְה ֶֽיהִ֤ :כּי ִתְבֹצ֙ר
ַכּ ְרְמ֔ךָך ֥ל ֹא ְתעוֹ ֵ֖לל ַֽאֲח ֶ֑ריךָך ַל ֵ֛גּ ר ַל ָיּ֥תוֹם ְו ָֽלַאְלָמ ָ֖נה ִֽיְה ֶֽיהְ :ו ָ֣זַכ ְר ָ֔תּ ִכּי־ ֶ֥ﬠֶבד
ָה ִ֖ייָת ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ַעל־ֵ֞כּן ָֽאֹנ ִ֤כי ְמַצ ְוּ ךָ ֙ך ַֽלֲﬠ֔שׂוֹת ֶאת־ַה ָדָּ֖בר ַה ֶֽזּהִ :כּי־ ִֽיְה ֶ֥יה
ִרי֙ב ֵ֣בּין ֲא ָנִ֔שׁים ְו ִנ ְגּ֥שׁוּ ֶאל־ַהִמְּשׁ ָ֖פּט וְּשָׁפ֑טוּם ְוִהְצ ִ֨דּיק֙וּ ֶאת־ַהַצּ ִ֔דּיק
שֵּׁפ֙ט ְוִה ָ֣כּהוּ
שׁע ְוִהִפּי֤לוֹ ַה ֹ
ְוִה ְרִ֖שׁיעוּ ֶאת־ָֽה ָרָֽשׁעְ :וָה ָ֛יה ִאם־ִ֥בּן ַה֖כּוֹת ָֽה ָר ָ ֑
ְלָפ ֔ ָניו ְכּ ֵ֥די ִרְשָׁע֖תוֹ ְבִּמְס ָֽפּרַ :א ְרָבִּ֥ﬠים ַי ֶ֖כּנּוּ ֣ל ֹא ֹיִ֑סיף ֶפּן־ֹיִ֨סיף ְלַהֹכּ֤תוֹ ַעל־
ה ַמ ָ֣כּה ַר ָ֔בּה ְו ִנְק ָ֥לה ָאִ֖חיךָך ְלֵעי ֶֽניךָךֽ :ל ֹא־ַתְחֹ֥סם ֖שׁוֹר ְבּ ִדיֽשׁוִֹ :כּי־ ֵֽיְשׁ֨בוּ
ֵ ֨אֶלּ ֙
ם וֵּ֣בן ֵאין־֔לוֹ ל ֹא־ ִ ֽתְה ֶ֧יה ֵֽאֶשׁת־ַה ֵ ֛מּת ַה֖חוָּצה
ַאִ֜חים ַיְח ָ֗דּו וֵּ֨מת ַא ַ֤חד ֵמֶה ֙

הּ ָי ֣ב ֹא ָעֶ֔ליָה וְּלָקָ֥חהּ ֛לוֹ ְלִאָ֖שּׁה ְו ִיְבָּֽמהְּ :וָה ָ֗יה ַהְבּכוֹ֙ר ֲאֶ֣שׁר
ְלִ֣אישׁ ָ֑ז ר ְיָבָמ ֙
ֵתֵּ֔לד ָי֕קוּם ַעל־ֵ֥שׁם ָאִ֖חיו ַה ֵ ֑מּת ְו ֽל ֹא־ ִיָמֶּ֥חה ְשׁ֖מוֹ ִמ ִיְּשׂ ָרֵֽאלְ :וִאם־ ֤ל ֹא ַיְחֹפּ֙ץ
ה
ה ְיִבְמ֨תּוֹ ַהַ֜שְּׁע ָרה ֶאל־ַה ְזֵּק ֗ ִנים ְוָֽאְמ ָר ֙
ָה ִ ֔אישׁ ָל ַ֖קַחת ֶאת־ ְיִבְמ֑תּוֹ ְו ָֽﬠְלָת ֩
ם ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֥ל ֹא ָאָ֖בה ַיְבּ ִ ֽמיְ :ו ָֽק ְראוּ־֥לוֹ ִז ְק ֵֽני־
ֵמ ֵ ֨אן ְיָבִ֜מי ְלָה ִ ֨קים ְלָאִ֥חיו ֵשׁ ֙
ִעי ֖רוֹ ְו ִדְבּ ֣רוּ ֵא ָ֑ליו ְוָעַ֣מד ְוָאַ֔מר ֥ל ֹא ָח ַ֖פְצִתּי ְלַקְחָֽתּהְּ :ו ִנ ְגָּ֨שׁה ְיִבְמ֣תּוֹ ֵאָלי ֘ו
ה ְוָ֣אְמ ָ֔רה ָ֚כָּכה
ם ְוָֽחְל ָ֤צה ַֽנֲﬠל֙וֹ ֵמ ַ֣ﬠל ַר ְג֔לוֹ ְו ָֽי ְר ָ֖קה ְבָּפ ָ֑ניו ְו ָֽﬠ ְנָת ֙
ְלֵעי ֵ֣ני ַה ְזֵּק ִני ֒
ֵֽיָעֶ֣שׂה ָל ִ ֔אישׁ ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ ִיְב ֶ֖נה ֶאת־ֵ֥בּית ָא ִ ֽחיוְ :ו ִנ ְק ָ֥רא ְשׁ֖מוֹ ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֵ֖בּית
ה ֵ֣אֶשׁת ָֽהֶאָ֔חד ְלַהִ֥צּיל
ֲח֥לוּץ ַה ָֽנַּעלֽ ִ :כּי־ ִי ָנּ֨צוּ ֲא ָנִ֤שׁים ַיְח ָדּ֙ו ִ֣אישׁ ְוָאִ֔חיו ְו ָֽק ְרָב ֙
ֶאת־ִאיָ֖שׁהּ ִמ ַ֣יּד ַמ ֵ֑כּהוּ ְוָֽשְׁלָ֣חה ָי ָ֔דהּ ְוֶֽהֱח ִ֖זיָקה ִבְּמֻבָֽשׁיוְ :וַקֹצָּ֖תה ֶאת־ַכּ ָ֑פּהּ
֥ל ֹא ָת֖חוֹס ֵעי ֶֽנ ךָך :ל ֹא־ ִֽיְה ֶ֥יה ְל ךָ֛ך ְבּ ִ ֽכיְס֖ךָך ֶ֣אֶבן ָו ָ ֑אֶבן ְגּדוֹ ָ֖לה וְּקַט ָֽנּה :ל ֹא־ ִֽיְה ֶ֥יה
ק ִֽיְה ֶיה־ָ֔לּךְך ֵאי ָ֧פה
ְל ךָ֛ך ְבֵּֽביְת֖ךָך ֵאי ָ֣פה ְוֵאי ָ֑פה ְגּדוֹ ָ֖לה וְּקַט ָֽנּהֶ֣ :אֶבן ְשֵׁלָ֤מה ָוֶ֨צ ֶד ֙
ְשֵׁל ָ ֛מה ָוֶ֖צ ֶדק ִֽיְה ֶיה־ ָ֑לּךְך ְלַ֨מַע֙ן ַֽיֲא ִ֣ריכוּ ָיֶ֔מיךָך ַ֚ﬠל ָֽהֲא ָדָ֔מה ֲאֶשׁר־ ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך
ֹנֵ֥תן ָֽלךְךִ֧ :כּי ֽתוֲֹﬠ ַ֛בת ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ָכּל־ֹ֣עֵשׂה ֵ ֑אֶלּה ֹ֖כּל ֹ֥עֵשׂה ָע ֶֽולָ :ז֕כוֹר ֵ ֛את
ֲאֶשׁר־ָעָ֥שׂה ְל֖ךָך ֲﬠָמ ֵ֑לק ַבּ ֶ֖דּ ֶרךְך ְבֵּֽצאְת ֶ֥כם ִמִמְּצ ָֽר ִיםֲ :אֶ֨שׁר ָֽק ְר֜ךָך ַבּ ֶ֗דּ ֶרךְך ַו ְי ַז ֵ֤נּב
ְבּ ךָ ֙ך ָכּל־ַה ֶֽנֱּחָשִׁ֣לים ַֽאֲח ֶ֔ריךָך ְוַאָ֖תּה ָע ֵ֣י ף ְו ָי ֵ֑ג ַע ְו ֥ל ֹא ָי ֵ֖רא ֱאֹל ִ ֽהיםְ :וָה ָ֡יה ְֽבָּה ִ֣ניַֽח
א ְי ֶ֜ביךָך ִמָסּ ִ֗ביב ָבּ ָ ֨א ֶר֙ץ ֲאֶשׁר ְיה ָ֣וֹה־ֱ֠אֹלֶpהיךָך ֹנ ֵ֨תן ְל ךָ֤ך
ְיה ָ֣וֹה ֱאֹלֶ֣היךָך ׀ ְ֠ל֠ךָך ִמָכּל־ ֨ ֹ
ה
ה ֶאת־ ֵ֣זֶכר ֲﬠָמֵ֔לק ִמַ֖תַּחת ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ֖ל ֹא ִתְּשׁ ָֽכּחְ :וָה ָי ֙
ה ְל ִרְשׁ ָ֔תּהּ ִתְּמֶח ֙
ַֽנֲחָל ֙
ִ ֽכּי־ָת֣בוֹא ֶאל־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶשׁ֙ר ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ֹנֵ֥תן ְל֖ךָך ַֽנֲח ָ֑לה ִֽוי ִרְשָׁ֖תּהּ ְו ָיַ֥שְׁבָתּ
ָֽבּהְּ :ו ָֽלַקְח ָ֞תּ ֵֽמ ֵראִ֣שׁית ׀ ָכּל־ְפּ ִ֣רי ָֽהֲא ָדָ֗מה ֲאֶ֨שׁר ָתִּ֧ביא ֵֽמַא ְרְצ ךָ֛ך ֲאֶ֨שׁר ְיה ָ֧וֹה
תּ ֶאל־ַהָמּ֔קוֹם ֲאֶ֤שׁר ִיְבַח֙ר ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך
ֱאֹל ֶ ֛היךָך ֹנֵ֥תן ָ֖לךְך ְוַשְׂמָ֣תּ ַב ֶ֑טּ ֶנא ְוָֽהַלְכ ָ ֙
ת ֶאל־ַהֹכּ ֵ֔הן ֲאֶ֥שׁר ִֽיְה ֶ֖יה ַבּ ָיִּ֣מים ָה ֵ ֑הם ְוָֽאַמ ְרָ֣תּ ֵאָ֗ליו
ְלַשׁ ֵ֥כּן ְשׁ֖מוֹ ָֽשׁם :וָּבא ָ ֙
ם ַֽליה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ִכּי־ ָ֨באִת֙י ֶאל־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֨שׁר ִנְשַׁ֧בּע ְיה ָוֹ֛ה
ִה ַ֤גּ ְדִתּי ַהיּוֹ ֙
ַֽלֲאֹבֵ֖תינוּ ָ֥לֶתת ָֽלנוְּ :וָל ַ֧קח ַהֹכּ ֵ ֛הן ַהֶ֖טּ ֶנא ִמ ָיּ ֶ֑דךָך ְו ִ֨ה ִנּי֔חוֹ ִלְפ ֕ ֵני ִמ ְזַ֖בּח ְיה ָ֥וֹה
אֵ֣בד ָא ִ֔בי ַו ֵ֣יּ ֶרד ִמְצ ַ֔ר ְיָמה
ֱאֹלֶֽהיךָךְ :וָע ֨ ִניָת ְוָֽאַמ ְר ָ֜תּ ִלְפ ֵ֣ני ׀ ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֗היךָך ֲא ַרִמּ֙י ֹ
א ָ ֛תנוּ ַהִמְּצ ִ֖רים
ַו ָ֥יּ ָגר ָ֖שׁם ִבְּמֵ֣תי ְמ ָ֑ﬠט ַֽו ְיִהי־ָ֕שׁם ְל֥גוֹי ָגּ ֖דוֹל ָע֥צוּם ָו ָֽרבַ :ו ָיּ ֵ֧רעוּ ֹ
ַו ְיַע ֑נּוּנוּ ַו ִיְּתּ֥נוּ ָע ֵ֖לינוּ ֲﬠֹב ָ֥דה ָקָֽשׁהַ :ו ִנְּצַ֕עק ֶאל־ ְיה ָ֖וֹה ֱאֹלֵ֣הי ֲאֹב ֵ ֑תינוּ ַו ִיְּשַׁ֤מע

ה
ה ֶאת־ֹקֵ֔לנוּ ַו ַ֧יּ ְרא ֶאת־ָע ְנ ֵ֛ינוּ ְוֶאת־ֲﬠָמ ֵ֖לנוּ ְוֶֽאת־ ַֽלֲחֵֽצנוַּ :ו ֽיּוִֹצֵ֤אנוּ ְיה ָוֹ ֙
ְיה ָוֹ ֙
א֖תוֹת וְּבֹֽמְפ ִ ֽתיםַ :ו ְיִבֵ֖אנוּ
ה וִּב ְזֹ֣ר ַע ְנטוּ ָ֔יה וְּבֹמ ָ֖רא ָגֹּ֑דל וְּב ֹ
ִמִמְּצ ַ֔ר ִים ְבּ ָ֤יד ֲח ָזָק ֙
ֶאל־ַהָמּ֣קוֹם ַה ֶ֑זּה ַו ִיֶּתּן־ָ֨לנ֙וּ ֶאת־ָהָ֣א ֶרץ ַה ֔זּ ֹאת ֶ ֛א ֶרץ ָזַ֥בת ָח ָ֖לב וּ ְדָֽבשְׁ :וַע ָ֗תּה
ת ְפּ ִ֣רי ָֽהֲא ָדָ֔מה ֲאֶשׁר־ ָנַ֥תָתּה ִ֖לּי ְיה ָוֹ֑ה ְוִה ַנְּח֗תּוֹ
ִה ֵ֤נּה ֵה ֵ֨באִת֙י ֶאת־ ֵראִשׁי ֙
ִלְפ ֵנ֙י ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ְו ִ֨הְשַֽׁתֲּח ִ֔ויָת ִלְפ ֵ֖ני ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶֽהיךָךְ :וָֽשַׂמְחָ֣תּ ְבָכל־ַה֗טּוֹב
ה ְוַהֵלּ ִ֔וי ְוַה ֵ֖גּ ר ֲאֶ֥שׁר ְבִּק ְרֶֽבּךָךִ֣ :כּי
ֲאֶ֧שׁר ָֽנַתן־ְל ךָ֛ך ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך וְּלֵבי ֶ ֑תךָך ַאָתּ ֙
שׂר
ְתַכֶ֞לּה ַ֠לְעֵpשׂר ֶאת־ָכּל־ַמְעַ֧שׂר ְתּבוָּֽאְת ךָ֛ך ַבָּשּׁ ָ֥נה ַהְשִּׁליִ֖שׁת ְשׁ ַ֣נת ַֽהַֽמֲּﬠ ֵ ֑
ְו ָֽנַתָ֣תּה ַלֵלּ ִ֗וי ַל ֵגּ֙ר ַל ָיּ֣תוֹם ְו ָֽלַאְלָמ ֔ ָנה ְוָֽאְכ֥לוּ ִבְשָׁע ֶ֖ריךָך ְוָשֵֽׂבעוְּ :וָֽאַמ ְר ָ֡תּ ִלְפ ֵני֩
ה ָ֨וה ֱאֹל ֶ֜היךָך ִבּ ַ֧ﬠ ְרִתּי ַהֹ֣קּ ֶדשׁ ִמן־ַה ַ֗בּ ִית ְו ַ֨גם ְנַתִ֤תּיו ַלֵלּ ִו֙י ְוַל ֵגּ֙ר ַל ָיּ֣תוֹם
ְי ֹ
ְו ָֽלַאְלָמ ֔ ָנה ְכָּכל־ִמְצ ָֽוְת֖ךָך ֲאֶ֣שׁר ִצ ִוּי ָ ֑ת ִני ֽל ֹא־ָעַ֥ב ְרִתּי ִמִמְּצוֶֹ֖תיךָך ְו ֥ל ֹא ָשׁ ָֽכְחִתּי:
א ֜ ִני ִמֶ֗מּנּוּ ְו ֽל ֹא־ִב ַ֤ﬠ ְרִתּי ִמֶ֨מּנּ֙וּ ְבָּטֵ֔מא ְו ֽל ֹא־ ָנַ֥תִתּי ִמֶ֖מּנּוּ ְל ֵ ֑מת
ֽל ֹא־ָאַ֨כְלִתּי ְב ֹ
ה ִמְמּ֨עוֹן
ָשַׁ֗מְעִתּי ְבּקוֹל ֙ ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ָ֔הי ָעִ֕שׂיִתי ְכֹּ֖כל ֲאֶ֥שׁר ִצ ִוּיָֽת ִניַ :הְשׁ ִ rקיָפ ֩
ת ָֽהֲא ָדָ֔מה ֲאֶ֥שׁר
ָק ְדְשׁ֜ךָך ִמן־ַהָשַּׁ֗מ ִים וָּב ֵ֤רךְך ֶֽאת־ַעְמּ ךָ ֙ך ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוֵא ֙
תּ ַֽלֲאֹב ֵ֔תינוּ ֶ ֛א ֶרץ ָזַ֥בת ָח ָ֖לב וּ ְדָֽבשַׁ :ה ֣יּוֹם ַה ֶ֗זּה
ָנַ֖תָתּה ָ֑לנוּ ַֽכֲּאֶ֤שׁר ִנְשׁ ַ֨בְּע ָ ֙
ְי ֹ
ה ָ֨וה ֱאֹל ֶ֜היךָך ְמַצ ְוּ ךָ֧ך ַלֲﬠ֛שׂוֹת ֶאת־ַֽהֻח ִ֥קּים ָהֵ֖אֶלּה ְוֶאת־ַהִמְּשָׁפִּ֑טים ְוָֽשַׁמ ְר ָ ֤תּ
ת
ת אוֹ ָ֔תם ְבָּכל־ְלָֽבְב֖ךָך וְּבָכל־ ַנְפֶֽשׁךָךֶ :את־ ְיה ָ֥וֹה ֶֽהֱאַ֖מ ְרָתּ ַה ֑יּוֹם ִלְהיוֹ ֩
ְוָעִ֨שׂי ָ ֙
ְל ךָ ֙ך ֵֽלאֹל ִ֜הים ְוָל ֶ֣לֶכת ִבּ ְד ָרָ֗כיו ְוִלְשֹׁ֨מר ֻח ָ֧קּיו וִּמְצוֹ ָ ֛תיו וִּמְשָׁפָּ֖טיו ְוִלְשֹׁ֥מ ַע ְבֹּקֽלוֹ:
ה ָ֞וה ֶֽהֱא ִ ֽמי ְר ךָ֣ך ַה ֗יּוֹם ִלְה ֥יוֹת ל֙וֹ ְל ַ֣ﬠם ְס ֻגָ֔לּה ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִדֶּבּר־ ָ֑לךְך ְוִלְשֹׁ֖מר ָכּל־
ַֽוי ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ָעָ֔שׂה ִלְתִה ָ֖לּה וְּלֵ֣שׁם וְּלִתְפ ָ ֑א ֶרת
ִמְצוָֹֽתיו :וְּלִתְתּ ךָ֣ך ֶעְל ֗יוֹן ַ֤ﬠל ָכּל־ַהגּוֹ ִי ֙
ה ְו ִז ְק ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ְו ִ ֽלְהֹֽיְת ךָ֧ך ַעם־ָק ֛דשׁ ַֽליה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִדֵּֽבּרַ :ו ְי ַ֤צו ֹמֶשׁ ֙
ֶאת־ָה ָ֖ﬠם ֵלאֹ֑מר ָשֹׁמ֙ר ֶאת־ָכּל־ַהִמְּצ ָ֔וה ֲאֶ֧שׁר ָֽאֹנ ִ֛כי ְמַצ ֶ֥וּה ֶאְת ֶ֖כם ַה ֽיּוֹם:
ְוָה ָ֗יה ַבּיּוֹ֘ם ֲאֶ֣שׁר ַֽתַּעְב ֣רוּ ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵדּ֒ן ֶאל־ָה ָ ֕א ֶרץ ֲאֶשׁר־ ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ֹנֵ֣תן
אָ֖תם ַבּ ִ ֽשּׂידְ :ו ָֽכַתְבָ֣תּ ֲﬠֵלי ֶ֗הן ֶאת־
ָ֑לךְך ַֽוֲהֵקֹמ ָ ֤ת ְל ךָ ֙ך ֲאָב ִ֣נים ְגֹּד֔לוֹת ְוַשׂ ְדָ֥תּ ֹ
ָכּל־ ִדְּב ֵ֛רי ַהתּוֹ ָ֥רה ַה ֖זּ ֹאת ְבָּעְב ֶ֑רךָך ְלַ֡מַען ֲאֶשׁ֩ר ָתּ ֨ב ֹא ֶאל־ָה ָ ֜א ֶרץ ֲאֶשׁר־ ְיה ָ֥וֹה
ֱאֹלֶ֣היךָך ׀ ֹנֵ֣תן ְל֗ךָך ֶ֣א ֶרץ ָז ַ֤בת ָחָל֙ב וּ ְד ַ֔בשׁ ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִדּ ֶ֛בּר ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֵֽהי־ֲאֹבֶ֖תיךָך
ָֽלךְךְ :וָה ָי֘ה ְבָּעְב ְר ֶ֣כם ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵדּ֒ן ָתּ ִ ֜קימוּ ֶאת־ָֽהֲאָב ִ֣נים ָה ֵ ֗אֶלּה ֲאֶ֨שׁר ָֽאֹנִ֜כי

ם ִמ ְז ֵ֔בּ ַח
ְמַצ ֶ֥וּה ֶאְת ֶ֛כם ַה ֖יּוֹם ְבַּ֣הר ֵעי ָ֑בל ְוַשׂ ְדָ֥תּ אוָֹ֖תם ַבּ ִ ֽשּׂיד :וָּב ִ֤ניָת ָשּׁ ֙
ת
ַֽליה ָ֖וֹה ֱאֹל ֶ ֑היךָך ִמ ְזַ֣בּח ֲאָב ֔ ִנים ֽל ֹא־ָת ִ֥ניף ֲﬠֵליֶ֖הם ַבּ ְר ֶֽזלֲ :אָב ִ֤נים ְשֵׁלמוֹ ֙
ִתְּב ֔ ֶנה ֶאת־ִמ ְזַ֖בּח ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ ֑היךָך ְוַֽהֲﬠ ִ֤ליָת ָעָלי֙ו עוֹֹ֔לת ַֽליה ָ֖וֹה ֱאֹלֶֽהיךָךְ :ו ָֽזַבְחָ֥תּ
שּׁם ְוָ֣שַׂמְח ָ֔תּ ִלְפ ֵ֖ני ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶֽהיךָךְ :ו ָֽכַתְבָ֣תּ ַעל־ָֽהֲאָב ֗ ִנים
ְשָׁלִ֖מים ְוָא ַ֣כְלָתּ ָ ֑
ה ְוַהֹֽכֲּה ִ֣נים ַֽהְל ִו ִ֔יּם
ֶאת־ָכּל־ ִדְּב ֵ֛רי ַהתּוֹ ָ֥רה ַה ֖זּ ֹאת ַבֵּ֥אר ֵהיֵֽטבַ :ו ְי ַד ֵ֤בּר ֹמֶשׁ ֙
ה ִנְה ֵ֣ייָֽת ְלָ֔עם
ֶאל־ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵלאֹ֑מר ַהְס ֵ֤כּת ׀ וְּשַׁמ֙ע ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַה ֤יּוֹם ַה ֶזּ ֙
ַֽליה ָ֖וֹה ֱאֹלֶֽהיךָךְ :וָ֣שַׁמְע ָ֔תּ ְבּ ֖קוֹל ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ ֑היךָך ְוָעִ֤שׂיָת ֶאת־ִמְצוָֹת֙ו ְוֶאת־ֻח ָ ֔קּיו
ה ֶאת־ָהָ֔עם ַבּ ֥יּוֹם ַה֖הוּא ֵלאֹֽמרֵ֠ :אֶלּה
שׁר ָֽאֹנִ֥כי ְמַצ ְוּ֖ךָך ַה ֽיּוֹםַ :ו ְי ַ֤צו ֹמֶשׁ ֙
ֲא ֶ ֛
ם ַעל־ַ֣הר ְגּ ִר ִ֔זּים ְבָּעְב ְר ֶ֖כם ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֑דּן ִשְׁמעוֹ֙ן ְוֵל ִ֣וי
ַֽיַעְמ֞דוּ ְלָב ֵ֤רךְך ֶאת־ָהָע ֙
ִֽויהוּ ָ֔דה ְו ִיָשּׂשׂ ָ֥כר ְויוֵֹ֖סף וִּב ְנ ָי ִ ֽמןְ :ו ֵ ֛אֶלּה ַֽיַעְמ ֥דוּ ַעל־ַהְקָּל ָ֖לה ְבַּ֣הר ֵעי ָ֑בל ְראוֵּב֙ן
ָ֣גּד ְוָאֵ֔שׁר וּ ְזבוּ ֻ֖לן ָ֥דּן ְו ַנְפָתּ ִ ֽליְ :וָע ֣נוּ ַֽהְל ִו ִ֗יּם ְוָֽאְמ ֛רוּ ֶאל־ָכּל־ִ֥אישׁ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֥קוֹל
שׂה ְי ֵ֥די ָח ָ֖רשׁ
ה ָ֗וה ַֽמֲﬠ ֵ ֛
ה ֶ֨פֶסל וַּמֵסָּ֜כה ֽתּוֲֹﬠַ֣בת ְי ֹ
ָֽרםָ :א ֣רוּר ָה ִ ֡אישׁ ֲאֶ֣שׁר ַֽיֲﬠֶשׂ ֩
ְוָ֣שׂם ַבּ ָ֑סֶּתר ְוָע ֧נוּ ָכל־ָה ָ֛ﬠם ְוָֽאְמ ֖רוּ ָאֵֽמןָ :א֕רוּר ַמְק ֶ֥לה ָאִ֖ביו ְוִא֑מּוֹ ְוָאַ֥מר ָכּל־
ָה ָ֖ﬠם ָאֵֽמןָ :א֕רוּר ַמִ֖סּיג ְגּ֣בוּל ֵר ֵ֑ﬠהוּ ְוָאַ֥מר ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ָאֵֽמןָ :א֕רוּר ַמְשׁ ֶ֥גּה ִע ֵ֖וּ ר
ַבּ ָ֑דּ ֶרךְך ְוָאַ֥מר ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ָאֵֽמןָ :א֗רוּר ַמ ֶ֛טּה ִמְשׁ ַ֥פּט ֵגּר־ ָי֖תוֹם ְוַאְלָמ ָ֑נה ְוָאַ֥מר
שֵׁכ֙ב ִעם־ֵ֣אֶשׁת ָא ִ֔ביו ִ֥כּי ִג ָ֖לּה ְכּ ַ֣נ ף ָאִ֑ביו ְוָאַ֥מר ָכּל־
ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ָאֵֽמןָ :א֗רוּר ֹ
שֵׁכ֙ב
שׁ ֵ֖כב ִעם־ָכּל־ְבֵּה ָ ֑מה ְוָאַ֥מר ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ָאֵֽמןָ :א֗רוּר ֹ
ָה ָ֖ﬠם ָאֵֽמןָ :א֕רוּר ֹ
שׁ ֵ֖כב ִעם־
ִעם־ֲאֹח֔תוֹ ַבּת־ָאִ֖ביו ֣אוֹ ַבת־ִא֑מּוֹ ְוָאַ֥מר ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ָאֵֽמןָ :א֕רוּר ֹ
ֹֽחַת ְנ֑תּוֹ ְוָאַ֥מר ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ָאֵֽמןָ :א֕רוּר ַמ ֵ֥כּה ֵר ֵ֖ﬠהוּ ַבּ ָ֑סֶּתר ְוָאַ֥מר ָכּל־ָה ָ֖ﬠם
שַׁחד ְלַה֥כּוֹת ֶ֖נֶפשׁ ָ֣דּם ָנ ִ֑קי ְוָאַ֥מר ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ָאֵֽמןָ :א֗רוּר
ָאֵֽמןָ :ארוּ֙ר ֹל ֵ֣ק ַח ֔ ֹ
ֲאֶ֧שׁר ֽל ֹא־ ָי ִ֛קים ֶאת־ ִדְּב ֵ֥רי ַהתּוֹ ָֽרה־ַה ֖זּ ֹאת ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת אוֹ ָ ֑תם ְוָאַ֥מר ָכּל־ָה ָ֖ﬠם
ת ֶאת־
ָאֵֽמןְ :וָה ָ֗יה ִאם־ָשׁ֤מוֹ ַע ִתְּשַׁמ֙ע ְבּקוֹל ֙ ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ִלְשֹׁ֤מר ַֽלֲﬠשׂוֹ ֙
שׁר ָֽאֹנִ֥כי ְמַצ ְוּ֖ךָך ַה ֑יּוֹם וּ ְנ ָ֨ת ְנ֜ךָך ְיה ָ֤וֹה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ֶעְל ֔יוֹן ַ֖ﬠל ָכּל־גּוֹ ֵ֥יי
ָכּל־ִמְצוֹ ָ֔תיו ֲא ֶ ֛
ָהָֽא ֶרץ :וָּ֧באוּ ָע ֶ֛ליךָך ָכּל־ַהְבּ ָר֥כוֹת ָהֵ֖אֶלּה ְוִהִשּׂי ֻ֑ג ךָך ִ֣כּי ִתְשַׁ֔מע ְבּ ֖קוֹל ְיה ָ֥וֹה
ֱאֹלֶֽהיךָךָ :בּ ֥רוּךְך ַאָ֖תּה ָבִּ֑ﬠיר וָּב ֥רוּךְך ַאָ֖תּה ַבָּשּׂ ֶֽדהָ :בּ ֧רוּךְך ְפּ ִֽרי־ִבְט ְנ ךָ֛ך וְּפ ִ֥רי
ַא ְדָֽמְת֖ךָך וְּפ ִ֣רי ְבֶהְמ ֶ ֑תּךָך ְשׁ ַ֥ג ר ֲאָל ֶ֖פיךָך ְוַעְשְׁתּ ֥רוֹת צ ֹא ֶֽנ ךָךָ :בּ ֥רוּךְך ַט ְנֲא֖ךָך

א ְי ֶ֨בי ךָ ֙ך
וִּמְשַׁא ְרֶֽתּךָךָ :בּ ֥רוּךְך ַאָ֖תּה ְבֹּב ֶ ֑אךָך וָּב ֥רוּךְך ַאָ֖תּה ְבֵּצאֶֽתךָךִ :י ֵ֨תּן ְיה ָ֤וֹה ֶאת־ ֽ ֹ
ַהָקִּ֣מים ָעֶ֔ליךָך ִנ ָגִּ֖פים ְלָפ ֶ֑ניךָך ְבּ ֶ֤ד ֶרךְך ֶאָח֙ד ֵֽיְצ֣אוּ ֵאֶ֔ליךָך וְּבִשְׁב ָ֥ﬠה ְד ָרִ֖כים ָי֥נוּסוּ
ְלָפ ֶֽניךָךְ :יַ֨צו ְיה ָ֤וֹה ִאְתּ ךָ ֙ך ֶאת־ַהְבּ ָרָ֔כה ַֽבֲּאָסֶ֕מיךָך וְּבֹ֖כל ִמְשׁ ַ֣לח ָי ֶ֑דךָך וֵּ֣ב ַרְכ֔ךָך
ָבּ ָ ֕א ֶרץ ֲאֶשׁר־ ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ֹנֵ֥תן ָֽלךְךְ :י ִֽקיְמ ךָ ֙ך ְיה ָ֥וֹה ל֙וֹ ְל ַ֣ﬠם ָק֔דוֹשׁ ַֽכֲּאֶ֖שׁר
ת ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ְוָֽהַלְכָ֖תּ ִבּ ְד ָר ָֽכיוְ :ו ָרא֙וּ ָכּל־
ִֽנְשַֽׁבּע־ ָ֑לךְך ִ֣כּי ִתְשֹׁ֗מר ֶאת־ִמְצוֹ ֙
ה ְלטוֹ ָ֔בה
ַעֵ֣מּי ָה ָ ֔א ֶרץ ִ֛כּי ֵ֥שׁם ְיה ָ֖וֹה ִנ ְק ָ֣רא ָע ֶ֑ליךָך ְו ָֽי ְר֖אוּ ִמֶֽמָּךְּ :והוֹ ִ ֽת ְר ךָ֤ך ְיה ָוֹ ֙
ִבְּפ ִ֧רי ִבְט ְנ ךָ֛ך וִּבְפ ִ֥רי ְבֶהְמְתּ֖ךָך וִּבְפ ִ֣רי ַא ְדָמ ֶ ֑תךָך ַ֚ﬠל ָֽהֲא ָדָ֔מה ֲאֶ֨שׁר ִנְשַׁ֧בּע ְיה ָוֹ֛ה
ַֽלֲאֹבֶ֖תיךָך ָ֥לֶתת ָֽלךְךִ :יְפַ֣תּח ְיה ָ֣וֹה ׀ ְ֠ל֠ךָך ֶאת־ֽאוָֹצ֨רוֹ ַה֜טּוֹב ֶאת־ַהָשַּׁ֗מ ִים ָל ֵ ֤תת
ת גּוֹ ִ֣ים ַר ִ֔בּים ְוַאָ֖תּה
ְמַֽטר־ַא ְרְצ ךָ ֙ך ְבִּע֔תּוֹ וְּלָב ֵ֕רךְך ֵ֖את ָכּל־ַֽמֲﬠֵ֣שׂה ָי ֶ֑דךָך ְוִהְל ִ֨וי ָ ֙
ת ַ֣רק ְלַ֔מְעָלה ְו ֥ל ֹא ִ ֽתְה ֶ֖יה
שׁ ְו ֣ל ֹא ְל ָז ֔ ָנב ְוָה ִ֨יי ָ ֙
֥ל ֹא ִתְל ֶֽוה :וּ ְנָֽת ְנ ךָ ֙ך ְיה ָוֹ֤ה ְלר ֹא ֙
ְל ָ ֑מָטּה ִ ֽכּי־ִתְשַׁ֞מע ֶאל־ִמְצ ֣וֹת ׀ ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֗היךָך ֲאֶ֨שׁר ָֽאֹנִ֧כי ְמַצ ְוּ ךָ֛ך ַה ֖יּוֹם ִלְשֹׁ֥מר
ם ֲאֶ֨שׁר ָֽאֹנִ֜כי ְמַצ ֶ֥וּה ֶאְת ֶ֛כם ַה ֖יּוֹם ָיִ֣מין
ְו ַֽלֲﬠֽשׂוֹתְ :ו ֣ל ֹא ָת֗סוּר ִמָכּל־ַה ְדָּב ִרי ֙
וְּשׂ ֑מ ֹאול ָלֶ֗לֶכת ַֽאֲח ֵ֛רי ֱאֹלִ֥הים ֲאֵח ִ֖רים ְלָעְב ָֽדםְ :וָה ָ֗יה ִאם־ ֤ל ֹא ִתְשַׁמ֙ע ְבּקוֹל ֙
שׁר ָֽאֹנִ֥כי ְמַצ ְוּ֖ךָך
ת ֶאת־ָכּל־ִמְצוָֹ֣תיו ְוֻחֹקּ ָ֔תיו ֲא ֶ ֛
ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ִלְשֹׁ֤מר ַֽלֲﬠשׂוֹ ֙
ַה ֑יּוֹם וָּ֧באוּ ָע ֶ֛ליךָך ָכּל־ַהְקָּל֥לוֹת ָהֵ֖אֶלּה ְוִהִשּׂי ֽגוּךָךָ :א ֥רוּר ַאָ֖תּה ָבִּ֑ﬠיר ְוָא ֥רוּר
ַאָ֖תּה ַבָּשּׂ ֶֽדהָ :א ֥רוּר ַט ְנֲא֖ךָך וִּמְשַׁא ְרֶֽתּךָךָ :א ֥רוּר ְפּ ִֽרי־ִבְט ְנ֖ךָך וְּפ ִ֣רי ַא ְדָמ ֶ ֑תךָך
ְשׁ ַ֥ג ר ֲאָל ֶ֖פיךָך ְוַעְשְׁתֹּ֥רת צ ֹא ֶֽנ ךָךָ :א ֥רוּר ַאָ֖תּה ְבֹּב ֶ ֑אךָך ְוָא ֥רוּר ַאָ֖תּה ְבֵּצאֶֽתךָך:
ה ְוֶאת־ַהִמּ ְגֶ֔ע ֶרת ְבָּכל־ִמְשׁ ַ֥לח
ְיַשׁ ַ֣לּח ְיה ָ֣וֹה ׀ ְ֠בּ֠ךָך ֶאת־ַהְמֵּא ָ֤רה ֶאת־ַהְמּהוָּמ ֙
שׂה ַ֣ﬠד ִהָֽשֶּׁמ ְד ךָ֤ך ְוַעד־ֲאָב ְד ךָ ֙ך ַמ ֵ֔הר ִמְפּ ֵ֛ני ֹ֥ר ַע ַֽמֲﬠָל ֶ֖ליךָך ֲאֶ֥שׁר
ָֽי ְד֖ךָך ֲאֶ֣שׁר ַֽתֲּﬠ ֶ ֑
אְת֔ךָך ֵמַעל ֙ ָֽהֲא ָדָ֔מה ֲאֶשׁר־
ֲﬠ ַזְבָֽתּ ִניַ :י ְדֵ֧בּק ְיה ָוֹ֛ה ְבּ֖ךָך ֶאת־ַה ָ֑דֶּבר ַ֚ﬠד ַכֹּלּ֣תוֹ ֽ ֹ
ה ָpוה ַבַּשֶּׁ֨חֶפת וַּבַקּ ַ֜דַּחת וַּב ַדֶּ֗לֶּקת וַּֽבַח ְרֻח֙ר
ַאָ֥תּה ָבא־ָ֖שָׁמּה ְל ִרְשָֽׁתּהַּ :יְכּ ָ֣כה ֠ ְי ֹ
וַּבֶ֔ח ֶרב וַּבִשּׁ ָדּ֖פוֹן וַּב ֵֽיּ ָר֑קוֹן וּ ְר ָד֖פוּךָך ַ֥ﬠד ָאְב ֶֽדךָךְ :וָה ֥יוּ ָשׁ ֶ ֛מיךָך ֲאֶ֥שׁר ַעל־ ֽר ֹאְשׁ֖ךָך
ְנ֑חֶשׁת ְוָהָ֥א ֶרץ ֲאֶשׁר־ַתְּחֶ֖תּיךָך ַבּ ְר ֶֽזלִ :יֵ֧תּן ְיה ָוֹ֛ה ֶאת־ְמַ֥טר ַא ְרְצ֖ךָך ָאָ֣בק ְוָע ָ֑פר
א ְי ֶzבי ךָ ֒ך ְבּ ֶ֤ד ֶרךְך
ה ָ֥וה ׀ ִנ ָגּ֘ף ִלְפ ֵ֣ני ֽ ֹ
ם ֵי ֵ֣רד ָעֶ֔ליךָך ַ֖ﬠד ִהָֽשְּׁמ ָֽדךְךִ :יֶתּ ְנ ךָ ֙ך ְי ֹ
ִמן־ַהָשַּׁ֨מ ִי ֙
ֶאָח֙ד ֵתֵּ֣צא ֵאָ֔ליו וְּבִשְׁב ָ֥ﬠה ְד ָרִ֖כים ָתּ ֣נוּס ְלָפ ָ֑ניו ְוָה ִ֣ייָת ְל ַֽזֲﬠ ָ֔וה ְלֹ֖כל ַמְמְל֥כוֹת
ָהָֽא ֶרץְ :וָֽה ְיָ֤תה ִנְב ָֽלְת ךָ ֙ך ְלַֽמֲאָ֔כל ְלָכל־֥עוֹף ַהָשַּׁ֖מ ִים וְּלֶֽבֱהַ֣מת ָה ָ ֑א ֶרץ ְוֵ֖אין

ם וַּבְעֹפִ֔לים ]וַּבְטֹח ִ֔רים[ וַּב ָגּ ָ֖רב וֶּב ָ֑ח ֶרס
ה ָ֜וה ִבְּשִׁ֤חין ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ַֽמֲח ִֽרידַ :יְכָּ֨כה ְי ֹ
ה ָ֔וה ְבִּשׁ ָגּ֖עוֹן וְּבִע ָוּ ֑רוֹן וְּבִתְמ֖הוֹן ֵלָֽבב:
ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־תוּ ַ֖כל ְלֵֽה ָר ֵֽפאַ :יְכּ ָ֣כה ְי ֹ
ְוָה ִ֜ייָת ְמַמֵ֣שּׁשׁ ַֽבָּֽצֳּה ַ֗ר ִים ַֽכֲּאֶ֨שׁר ְיַמֵ֤שּׁשׁ ָֽהִע ֵוּ֙ר ָֽבֲּאֵפָ֔לה ְו ֥ל ֹא ַתְצִ֖לי ַח ֶאת־
ְדּ ָר ֶ֑כיךָך ְוָה ִ֜ייָת ַ֣אךְך ָע֧שׁוּק ְו ָג ֛זוּל ָכּל־ַה ָיִּ֖מים ְוֵ֥אין מוֹ ִ ֽשׁי ַעִ :אָ֣שּׁה ְתָא ֵ֗רשׂ ְוִ֤אישׁ
ַאֵח֙ר ִיְשׁ ָגֶּ֔ל ָנּה ] ִיְשָׁכּ ֶ֔ב ָנּה[ ַ֥בּ ִית ִתְּב ֶ֖נה ְו ֽל ֹא־ֵתֵ֣שׁב ֑בּוֹ ֶ֥כּ ֶרם ִתַּ֖טּע ְו ֥ל ֹא
ְתַחְלּ ֶֽלנּוּֽ :שׁוֹ ְר֞ךָך ָט֣בוּ ַח ְלֵעי ֗ ֶניךָך ְו ֣ל ֹא ת ֹאַכ֘ל ִמֶzמּנּ֒וּ ֲחֹֽמ ְר ךָ ֙ך ָגּ ֣זוּל ִמְלָּפ ֔ ֶניךָך ְו ֥ל ֹא
א ְי ֶ֔ביךָך ְוֵ֥אין ְל֖ךָך מוֹ ִ ֽשׁי ַעָ :בּ ֨ ֶניךָך וְּבֹנ ֶ֜תיךָך ְנֻת ֨ ִנים ְל ַ֤ﬠם
ָי֖שׁוּב ָ֑לךְך ֽצ ֹא ְנ ךָ ֙ך ְנֻת ֣נוֹת ְל ֽ ֹ
ַאֵח֙ר ְוֵעי ֶ֣ניךָך ֹר֔אוֹת ְוָכ֥לוֹת ֲאֵליֶ֖הם ָכּל־ַה ֑יּוֹם ְוֵ֥אין ְלֵ֖אל ָי ֶֽדךָךְ :פּ ִ֤רי ַא ְדָֽמְת ךָ ֙ך
ְוָכל־ ְי ִ֣גיֲﬠ֔ךָך י ֹא ַ֥כל ַ֖ﬠם ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ ָי ָ֑דְעָתּ ְוָה ִ֗ייָת ַ֛רק ָע֥שׁוּק ְו ָר֖צוּץ ָכּל־ַה ָיּ ִ ֽמים:
ה ָ֜וה ִבְּשִׁ֣חין ָ֗רע ַעל־
ְוָה ִ֖ייָת ְמֻשׁ ָ֑גּע ִמַמּ ְרֵ֥אה ֵעי ֶ֖ניךָך ֲאֶ֥שׁר ִתּ ְרֶֽאהַ :יְכָּ֨כה ְי ֹ
שּׁ ַ ֔ק ִים ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־תוּ ַ֖כל ְלֵֽה ָר ֵ֑פא ִמ ַ֥כּף ַר ְגְל֖ךָך ְו ַ֥ﬠד ָק ְדֳק ֶֽדךָך:
ם ְוַעל־ַה ֹ
ַהִבּ ְרַ֨כּ ִי ֙
אְת֗ךָך ְוֶֽאת־ַמְלְכּ ךָ ֙ך ֲאֶ֣שׁר ָתּ ִ֣קים ָעֶ֔ליךָך ֶאל־ ֕גּוֹי ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ ָי ַ֖דְעָתּ
ה ָ֜וה ֽ ֹ
יוֵֹ֨לךְך ְי ֹ
שּׁם ֱאֹלִ֥הים ֲאֵח ִ֖רים ֵ֥ﬠץ ָוָֽאֶבןְ :וָה ִ֣ייָת ְלַשָׁ֔מּה ְלָמָ֖שׁל
ַאָ֣תּה ַֽוֲאֹב ֶ ֑תיךָך ְוָעַ֥ב ְדָתּ ָ ֛
ְוִלְשׁ ִני ָ֑נה ְבֹּכל ֙ ָֽהַעִ֔מּים ֲאֶשׁר־ ְי ַֽנֶה ְג ךָ֥ך ְיה ָ֖וֹה ָֽשָׁמּהֶ֥ :ז ַרע ַ֖רב תּוִֹ֣ציא ַהָשּׂ ֶ֑דה
ה
וְּמ ַ֣ﬠט ֶֽתֱּאֹ֔סף ִ֥כּי ַיְחְס ֶ֖לנּוּ ָֽהַא ְרֶֽבּהְ :כּ ָרִ֥מים ִתַּ֖טּע ְוָע ָ֑ב ְדָתּ ְו ַ֤י ִין ֽל ֹא־ִתְשֶׁתּ ֙
תּ ָֽלַעתֵ :זיִ֛תים ִיְה ֥יוּ ְל֖ךָך ְבָּכל־ ְגּבוּ ֶ֑לךָך ְוֶ֨שֶׁמ֙ן ֣ל ֹא
ְו ֣ל ֹא ֶֽתֱא ֔גֹר ִ֥כּי ֽת ֹאְכ ֶ֖לנּוּ ַה ֹ
ָת֔סוּךְך ִ֥כּי ִיַ֖שּׁל ֵזיֶֽתךָךָ :בּ ִ֥נים וָּב ֖נוֹת תּוֹ ִ֑ליד ְול ֹא־ ִֽיְה ֣יוּ ָ֔לךְך ִ֥כּי ֵֽיְל֖כוּ ַבֶּֽשִּׁביָ :כּל־
ֵֽﬠְצ֖ךָך וְּפ ִ֣רי ַא ְדָמ ֶ ֑תךָך ְי ָי ֵ֖רשׁ ַהְצָּלַֽצלַ :ה ֵגּ֙ר ֲאֶ֣שׁר ְבִּק ְרְבּ֔ךָך ַֽיֲﬠ ֶ֥לה ָע ֶ֖ליךָך ַ֣מְעָלה
ָ ֑מְּעָלה ְוַאָ֥תּה ֵת ֵ֖רד ַ֥מָטּה ָֽמָּטּה֣ :הוּא ַיְל ְו֔ךָך ְוַאָ֖תּה ֣ל ֹא ַתְלֶ֑ונּוּ ֚הוּא ִיְה ֶ֣יה
ְל ֔ר ֹאשׁ ְוַאָ֖תּה ִתְּה ֶ֥יה ְל ָז ָֽנב :וּ ָ֨באוּ ָעֶ֜ליךָך ָכּל־ַהְקָּל֣לוֹת ָה ֵ ֗אֶלּה וּ ְר ָד֨פוּ ךָ ֙ך
ְוִהִשּׂי ֔גוּךָך ַ֖ﬠד ִהָֽשְּׁמ ָ֑דךְך ִכּי־ ֣ל ֹא ָשַׁ֗מְעָתּ ְבּקוֹל ֙ ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ִלְשֹׁ֛מר ִמְצוָֹ֥תיו
ְוֻחֹקָּ֖תיו ֲאֶ֥שׁר ִצ ָֽוּ ךְךְ :וָה ֣יוּ ְב֔ךָך ְל֖אוֹת וְּלמוֹ ֵ֑פת ֽוְּב ַֽז ְרֲﬠ֖ךָך ַעד־עוֹ ָֽלםַ֗ :תַּחת ֲאֶ֤שׁר
תּ ֶאת־ ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ְבִּשְׂמָ֖חה וְּב֣טוּב ֵל ָ֑בב ֵמֹ֖רב ֹֽכּלְ :ו ָֽﬠַב ְדָ֣תּ ֶאת־
ֽל ֹא־ָע ַ֨ב ְד ָ ֙
ה ָ֔בּךְך ְבּ ָר ָ֧ﬠב וְּבָצ ָ ֛מא וְּבֵעיֹ֖רם וְּבֹ֣חֶסר ֹ֑כּל ְו ָנ ַ֞תן ֹ֤על
א ְי ֶ֗ביךָך ֲאֶ֨שׁר ְיַשְׁלּ ֶ֤חנּוּ ְיה ָוֹ ֙
ֹֽ
ק ִמְקֵ֣צה
ה ָעֶ֨ליךָך ֤גּוֹי ֵֽמ ָרֹח ֙
אָֽתךְךִ :יָ֣שּׂא ְיה ָוֹ ֩
ַבּ ְר ֶזל ֙ ַעל־ַצ ָוּא ֶ֔רךָך ַ֥ﬠד ִהְשִׁמי ֖דוֹ ֹ
שׁ ֽנוֹ֖ :גּוֹי ַ֣ﬠז ָפּ ִ֑נים ֲאֶ֨שׁר
ָה ָ ֔א ֶרץ ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִי ְדֶ֖אה ַה ָ֑נֶּשׁר ֕גּוֹי ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ִתְשַׁ֖מע ְל ֹ

ם ְל ָז ֵ ֔קן ְו ַ֖נַער ֥ל ֹא ָיֹֽחןְ ֠ :וָאַpכל ְפּ ִ֨רי ְבֶהְמְתּ ךָ֥ך וְּפ ִֽרי־ַא ְדָֽמְת֘ךָך ַ֣ﬠד
ֽל ֹא־ ִיָ֤שּׂא ָפ ִני ֙
ִהָֽשְּׁמ ָד ךְ ֒ך ֲאֶ֨שׁר ֽל ֹא־ ַיְשׁ ִ ֜איר ְל֗ךָך ָדּ ָג֙ן ִתּי ֣רוֹשׁ ְו ִיְצ ָ֔הר ְשׁ ַ֥ג ר ֲאָל ֶ֖פיךָך ְוַעְשְׁתֹּ֣רת
הת
אָֽתךְךְ :וֵהַ֨צר ְל֜ךָך ְבָּכל־ְשָׁע ֶ֗ריךָך ַ֣ﬠד ֶ֤ר ֶדת ֹֽחֹמ ֶ֨תי ךָ ֙ך ַה ְגֹּב ֣ ֹ
צ ֹא ֶ֑נ ךָך ַ֥ﬠד ַֽהֲאִבי ֖דוֹ ֹ
ְוַהְבֻּצ֔רוֹת ֲאֶ֥שׁר ַא ָ ֛תּה ֹבֵּ֥ט ַח ָבֵּ֖הן ְבָּכל־ַא ְר ֶ֑צךָך ְוֵה ַ֤צר ְל ךָ ֙ך ְבָּכל־ְשָׁע ֶ֔ריךָך ְבָּ֨כל־
ַא ְרְצ֔ךָך ֲאֶ֥שׁר ָנ ַ ֛תן ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ָֽלךְךְ :וָֽאַכְלָ֣תּ ְפ ִֽרי־ִבְט ְנ֗ךָך ְבַּ֤שׂר ָבּ ֨ ֶני ךָ ֙ך וְּבֹנ ֶ֔תיךָך
שׁ
א ְיֶֽבךָךָ :הִאי ֙
ֲאֶ֥שׁר ָֽנַתן־ְל֖ךָך ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ ֑היךָך ְבָּמצוֹ֙ר וְּבָמ֔צוֹק ֲאֶשׁר־ ָיִ֥ציק ְל֖ךָך ֽ ֹ
אד ֵתּ ַ֨רע ֵעי ֤נוֹ ְבָאִחי֙ו וְּבֵ֣אֶשׁת ֵחי֔קוֹ וְּב ֶ֥יֶתר ָבּ ָ֖ניו ֲאֶ֥שׁר
ָה ַ֣רךְך ְבּ֔ךָך ְוֶֽהָעֹ֖נג ְמ ֑ ֹ
יוֹ ִ ֽתירִ :מֵ֣תּת ׀ ְלַאַ֣חד ֵמ ֶ֗הם ִמְבַּ֤שׂר ָבּ ָני֙ו ֲאֶ֣שׁר י ֹאֵ֔כל ִמְבִּ֥לי ִהְשִׁאיר־֖לוֹ ֹ֑כּל
א ִיְב֖ךָך ְבָּכל־ְשָׁע ֶֽריךָךָֽ :ה ַרָ֨כּה ְב֜ךָך ְוָֽהֲﬠ ֻנ ָ֗גּה
ְבָּמצוֹ֙ר וְּבָמ֔צוֹק ֲאֶ֨שׁר ָיִ֥ציק ְל ךָ֛ך ֽ ֹ
הּ
הּ ַהֵ֣צּג ַעל־ָה ָ ֔א ֶרץ ֵֽמִהְתַע ֵ֖נּג וֵּמֹ֑רךְך ֵתּ ַ֤רע ֵעי ָנ ֙
ֲאֶ֨שׁר ֽל ֹא־ ִנְסּ ָ ֤תה ַכף־ ַר ְגָל ֙
ה ֲאֶ֣שׁר
ְבִּ֣אישׁ ֵחי ָ ֔קהּ וִּבְב ָ֖נהּ וְּבִבָֽתּהּֽ :וְּבִשְׁל ָי ָ֞תהּ ַהיּוֵֹ֣צת ׀ ִמֵ֣בּין ַר ְגֶ֗ליָה וְּבָב ֨ ֶני ָ ֙
א ִיְב֖ךָך
ֵתֵּ֔לד ִכּי־ ֽת ֹאְכ ֵ֥לם ְבֹּֽחֶסר־ֹ֖כּל ַבּ ָ֑סֶּתר ְבָּמצוֹ֙ר וְּבָמ֔צוֹק ֲאֶ֨שׁר ָיִ֥ציק ְל ךָ֛ך ֽ ֹ
ִבְּשָׁע ֶֽריךָךִ :אם־ ֨ל ֹא ִתְשֹׁ֜מר ַֽלֲﬠ֗שׂוֹת ֶאת־ָכּל־ ִדְּב ֵר֙י ַהתּוֹ ָ֣רה ַה ֔זּ ֹאת ַהְכֻּתִ֖בים
א ַה ֶ֔זּה ֵ֖את ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶֽהיךָך:
ַבֵּ֣סֶּפר ַה ֶ֑זּה ְ֠ל ִי ְר ָpאה ֶאת־ַהֵ֞שּׁם ַה ִנְּכ ָ֤בּד ְוַהנּוֹ ָר ֙
ת ְו ֶ֣נֱאָמ ֔נוֹת ָֽוֳחָל ִ֥ים
ה ֶאת־ַמֹ֣כְּת֔ךָך ְוֵ֖את ַמ֣כּוֹת ַז ְר ֶ֑ﬠךָך ַמ֤כּוֹת ְגֹּדֹל ֙
ְוִהְפ ָ֤לא ְיה ָוֹ ֙
ָרִ֖ﬠים ְו ֶֽנֱאָמ ִֽניםְ :וֵהִ֣שׁיב ְבּ֗ךָך ֵ֚את ָכּל־ַמ ְד ֵ֣וה ִמְצ ַ֔ר ִים ֲאֶ֥שׁר ָי ֖גֹ ְרָתּ ִמְפּ ֵני ֶ ֑הם
ְו ָֽדְב ֖קוּ ָֽבּךְךַ֤ :גּם ָכּל־ֳחִל֙י ְוָכל־ַמָ֔כּה ֲאֶשׁ֙ר ֣ל ֹא ָכ֔תוּב ְבֵּ֖סֶפר ַהתּוֹ ָ֣רה ַה ֑זּ ֹאת
ם ִבְּמֵ֣תי ְמָ֔עט ַ֚תַּחת ֲאֶ֣שׁר ֱה ִיי ֶ֔תם
ה ָעֶ֔ליךָך ַ֖ﬠד ִהָֽשְּׁמ ָֽדךְךְ :ו ִנְשַׁא ְרֶתּ ֙
ַיְע ֵ֤לם ְיה ָוֹ ֙
ְכּֽכוְֹכֵ֥בי ַהָשַּׁ֖מ ִים ָלֹ֑רב ִכּי־ ֣ל ֹא ָשַׁ֔מְעָתּ ְבּ ֖קוֹל ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶֽהיךָךְ ֠ :וָה ָ pיה ַֽכֲּאֶשׁר־
ה ֲﬠֵליֶ֔כם
ם ֵ֣כּן ָיִ֤שׂישׂ ְיה ָוֹ ֙
ה ָ֜וה ֲﬠֵליֶ֗כם ְלֵהיִ֣טיב ֶאְתֶכ֘ם וְּלַה ְר֣בּוֹת ֶאְתֶכ ֒
ָ֨שׂשׂ ְי ֹ
ם ֵמ ַ֣ﬠל ָֽהֲא ָדָ֔מה ֲאֶשׁר־ַאָ֥תּה
ְלַֽהֲאִ֥ביד ֶאְת ֶ֖כם וְּלַהְשִׁ֣מיד ֶאְת ֶ֑כם ְו ִנַסְּחֶתּ ֙
ה ְבָּכל־ָ֣הַעִ֔מּים ִמְקֵ֥צה ָהָ֖א ֶרץ ְוַעד־ְקֵ֣צה
ָבא־ָ֖שָׁמּה ְל ִרְשָֽׁתּהֶּֽ :וֱה ִ ֽפיְצ ךָ֤ך ְיה ָוֹ ֙
ָה ָ ֑א ֶרץ ְוָע ַ֨ב ְדָתּ ָ֜שּׁם ֱאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֗רים ֲאֶ֧שׁר ֽל ֹא־ ָי ַ֛דְעָתּ ַאָ֥תּה ַֽוֲאֹבֶ֖תיךָך ֵ֥ﬠץ
ם ֣ל ֹא ַת ְר ִ֔גּי ַע ְול ֹא־ ִֽיְה ֶ֥יה ָמ ֖נוֹ ַח ְלַכף־ ַר ְג ֶ֑לךָך ְו ָנַת֩ן ְיה ָ֨וֹה ְל ךָ֥ך
ָוָֽאֶבן :וַּבגּוֹ ִ֤ים ָהֵה ֙
תּ
ם ֵ֣לב ַר ָ֔גּז ְוִכְל ֥יוֹן ֵעי ַ֖נ ִים ְו ַֽדֲא֥בוֹן ָֽנֶפשְׁ :וָה ֣יוּ ַח ֶ֔יּיךָך ְתֻּלִ֥אים ְל֖ךָך ִמ ֶ֑נּ ֶגד וּ ָֽפַח ְד ָ ֙
ָשׁ ֙
ַ֣ל ְיָלה ְויוָֹ֔מם ְו ֥ל ֹא ַֽתֲאִ֖מין ְבַּח ֶֽיּיךָךַ :בֹּ֤בֶּקר תּ ֹאַמ֙ר ִ ֽמי־ ִיֵ֣תּן ֶ֔ע ֶרב וָּב ֶ֥ﬠ ֶרב תּ ֹאַ֖מר

ִ ֽמי־ ִיֵ֣תּן ֹ֑בֶּקר ִמ ַ֤פַּחד ְלָֽבְב ךָ ֙ך ֲאֶ֣שׁר ִתְּפָ֔חד וִּמַמּ ְרֵ֥אה ֵעי ֶ֖ניךָך ֲאֶ֥שׁר ִתּ ְרֶֽאה:
תִ֥סיף ֖עוֹד
ת ַבּ ֶ֨דּ ֶר ךְ ֙ך ֲאֶ֣שׁר ָאַ֣מ ְרִתּי ְל֔ךָך ֽל ֹא־ ֹ
ֶֽוֱה ִ ֽשׁיְב֨ךָך ְיה ָ֥וֹה ׀ ִמְצ ַ֘ר ִי֘ם ָֽבֳּא ִניּוֹ ֒
א ָ ֑תהּ ְוִהְתַמַכּ ְר ֶ֨תּם ָ֧שׁם ְל ֽ ֹ
ִל ְר ֹ
ה
א ְי ֶ֛ביךָך ַֽלֲﬠָב ִ֥דים ְוִלְשָׁפ֖חוֹת ְוֵ֥אין ֹק ֶֽנהr ֵ :אֶלּ ֩
ִדְב ֵ֨רי ַהְבּ ִ֜רית ֲאֶשׁר־ִצ ָ֧וּה ְיה ָ֣וֹה ֶאת־ֹמֶ֗שׁה ִלְכֹ֛רת ֶאת־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְבֶּ֣א ֶרץ
שׁה ֶאל־ָכּל־
מוֹ ָ ֑אב ִמְלּ ַ֣בד ַהְבּ ִ֔רית ֲאֶשׁר־ָכּ ַ֥רת ִאָ֖תּם ְבֹּח ֵֽרבַ :ו ִיּ ְק ָ֥רא ֹמ ֶ ֛
ם
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵל ֶ ֑הם ַאֶ֣תּם ְרִאי ֶ֗תם ֵ֣את ָכּל־ֲאֶשׁ֩ר ָעָ֨שׂה ְיה ָ֤וֹה ְל ֵֽﬠי ֵניֶכ ֙
ת ַה ְגֹּדֹ֔לת ֲאֶ֥שׁר
ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ְלַפ ְרֹ֥עה וְּלָכל־ֲﬠָב ָ֖דיו ֽוְּלָכל־ַא ְרֽצוַֹ :הַמּסּוֹ ֙
ה ָ֨וה ָל ֶ֥כם ֵל֙ב
תת ְוַהֹֽמְּפִ֛תים ַה ְגֹּדִ֖לים ָהֵֽהםְ :ו ֽל ֹא־ ָנַת֩ן ְי ֹ
א ֹ֧
ָר֖אוּ ֵעי ֶ֑ניךָך ָֽה ֹ
ָל ַ֔דַעת ְוֵעי ַ֥נ ִים ִל ְר֖אוֹת ְוָא ְז ַ֣נ ִים ִלְשֹׁ֑מ ַע ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהָֽ :ואוֹ ֵ֥לךְך ֶאְת ֶ֛כם
ם ֵֽמֲﬠֵליֶ֔כם ְו ַֽנַעְל ךָ֥ך ל ֹא־ָֽבְלָ֖תה
ַא ְרָבִּ֥ﬠים ָשׁ ָ֖נה ַבִּמּ ְד ָ֑בּר ֽל ֹא־ָב֤לוּ ַשְׂלֹֽמֵתיֶכ ֙
ֵמ ַ֥ﬠל ַר ְג ֶֽלךָךֶ֚ :לֶחם ֣ל ֹא ֲאַכְל ֶ֔תּם ְו ַ֥י ִין ְוֵשׁ ָ֖כר ֣ל ֹא ְשִׁתי ֶ ֑תם ְלַ֨מַע֙ן ֵֽתּ ְד֔עוּ ִ֛כּי ֲא ִ֥ני
ְיה ָ֖וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכםַ :וָתֹּ֖באוּ ֶאל־ַהָמּ֣קוֹם ַה ֶ֑זּה ַו ֵיֵּ֣צא ִסיֹ֣חן ֶֽמֶלךְך־ֶ֠חְשׁpבּוֹן ְו֨עוֹג
ח ֶאת־ַא ְרָ֔צם ַו ִנְּתּ ָ֣נהּ ְל ַֽנֲחָ֔לה
ֶֽמֶלךְך־ַהָבָּ֧שׁן ִלְק ָרא ֵ ֛תנוּ ַלִמְּלָחָ֖מה ַו ַנּ ֵֽכּםַ :ו ִנַּקּ ֙
ָל ֽראוֵּב ִ֖ני ְוַל ָגּ ִ֑די ְו ַֽלֲחִ֖צי ֵ֥שֶׁבט ַֽהְמ ַנ ִ ֽשּׁי :וְּשַׁמ ְר ֶ֗תּם ֶאת־ ִדְּב ֵר֙י ַהְבּ ִ֣רית ַה ֔זּ ֹאת
ם
א ָ ֑תם ְלַ֣מַען ַתְּשִׂ֔כּילוּ ֵ֖את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ַֽתֲּﬠֽשׂוּןַ :א ֶ֨תּם ִנָצִּ֤בים ַהיּוֹ ֙
ַֽוֲﬠִשׂיֶ֖תם ֹ
שְׁט ֵריֶ֔כם ֹ֖כּל ִ֥אישׁ
ם ְו ֣ ֹ
ֻכְּלֶּ֔כם ִלְפ ֵ֖ני ְיה ָ֣וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶ֑כם ָֽראֵשׁי ֶ֣כם ִשְׁבֵטיֶ֗כם ִזְק ֵניֶכ ֙
שֵׁ֥אב
ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :טְפּ ֶ֣כם ְנֵשׁיֶ֔כם ְו ֵ֣ג ְר֔ךָך ֲאֶ֖שׁר ְבּ ֶ֣ק ֶרב ַֽמֲח ֶ֑ניךָך ֵֽמֹחֵ֣טב ֵעֶ֔ציךָך ַ֖ﬠד ֹ
ֵמיֶֽמיךָךְ :לָעְב ְר֗ךָך ִבְּב ִ֛רית ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך וְּבָֽאָל֑תוֹ ֲאֶשׁ֙ר ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ֹכּ ֵ֥רת
אְת ךָ ֩ך ַה ֨יּוֹם ׀ ֜לוֹ ְלָ֗עם ְו֤הוּא ִֽיְה ֶיה־ְלּ ךָ ֙ך ֵֽלאֹל ִ֔הים
ִעְמּ֖ךָך ַה ֽיּוֹםְ :לַ֣מַען ָה ִֽקים־ ֽ ֹ
ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִדֶּבּר־ ָ֑לךְך ְו ַֽכֲאֶ֤שׁר ִנְשַׁבּ֙ע ַֽלֲאֹב ֶ֔תיךָך ְלַאְב ָרָ֥הם ְל ִיְצָ֖חק ֽוְּל ַֽיֲﬠֹֽקבְ :ו ֥ל ֹא
ת ֶאת־ַהְבּ ִ֣רית ַה ֔זּ ֹאת ְוֶאת־ָֽהָא ָ֖לה ַה ֽזּ ֹאתִ :כּי֩ ֶאת־
ִאְתּ ֶ֖כם ְלַב ְדּ ֶ֑כם ָֽאֹנִ֗כי ֹכּ ֵר ֙
ֲאֶ֨שׁר ֶיְשׁ ֜נוֹ ֹ֗פּה ִעָ֨מּנ֙וּ ֹעֵ֣מד ַה ֔יּוֹם ִלְפ ֵ֖ני ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֵ ֑הינוּ ְו ֵ ֨את ֲאֶ֥שׁר ֵאי ֶ֛ננּוּ ֹ֖פּה
ִעָ֥מּנוּ ַה ֽיּוֹםֽ ִ :כּי־ַאֶ֣תּם ְי ַדְע ֶ֔תּם ֵ֥את ֲאֶשׁר־ ָיַ֖שְׁבנוּ ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ְוֵ֧את ֲאֶשׁר־
ָע ַ֛ב ְרנוּ ְבּ ֶ֥ק ֶרב ַהגּוֹ ִ֖ים ֲאֶ֥שׁר ֲﬠַב ְרֶֽתּםַ :וִתּ ְרא֙וּ ֶאת־ִשׁ֣קּוֵּצי ֶ֔הם ְוֵ֖את ִגּ ֻֽלֵּלי ֶ ֑הם
ֵ֣ﬠץ ָו ֶ ֔אֶבן ֶ֥כֶּסף ְו ָזָ֖הב ֲאֶ֥שׁר ִעָמֶּֽהםֶ :פּן־ ֵ֣ישׁ ָ֠בֶּpכם ִ֣אישׁ ֽאוֹ־ִאָ֞שּׁה ֧אוֹ ִמְשָׁפָּ֣חה
ם ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֵ֔הינוּ ָל ֶ֣לֶכת ַֽלֲﬠֹ֔בד ֶאת־
ם ֵמִע ֙
אוֹ־ֵ֗שֶׁבט ֲאֶשׁ֩ר ְלָב֨בוֹ ֹפ ֶ֤נה ַהיּוֹ ֙

שׁ ֶרשׁ ֹפּ ֶ֥רה ֖ר ֹאשׁ ְו ַֽלֲﬠ ָֽנהְ :וָה ָ֡יה ְבָּשְׁמע֩וֹ
ֱאֹלֵ֖הי ַהגּוֹ ִ֣ים ָה ֵ ֑הם ֶפּן־ ֵ֣ישׁ ָבֶּ֗כם ֛ ֹ
ֶאת־ ִדְּב ֵ֨רי ָֽהָאָ֜לה ַה ֗זּ ֹאת ְוִהְתָבּ ֵ֨רךְך ִבְּלָב֤בוֹ ֵלאֹמ֙ר ָשׁ֣לוֹם ִֽיְה ֶיה־ִ֔לּי ִ֛כּי
ה ָו֘ה ְסֹ֣ל ַח
ִבְּשׁ ִר ֥רוּת ִלִ֖בּי ֵא ֵ֑לךְך ְל ַ ֛מַען ְס֥פוֹת ָֽה ָר ָ֖וה ֶאת־ַהְצֵּמָֽאהֽ :ל ֹא־י ֹאֶ֣בה ְי ֹ
ל֒וֹ ִ֣כּי ָ֠אז ֶיְעַ֨שׁן ַאף־ ְיה ָוֹ֤ה ְוִק ְנָאת֙וֹ ָבִּ֣אישׁ ַה֔הוּא ְו ָ֤רְבָצה בּ֙וֹ ָכּל־ָ֣הָאָ֔לה
ה ֶאת־ְשׁ֔מוֹ ִמַ֖תַּחת ַהָשָּֽׁמ ִיםְ :וִהְב ִדּי֤לוֹ
ַהְכּתוָּ֖בה ַבֵּ֣סֶּפר ַה ֶ֑זּה וָּמ ָ֤חה ְיה ָוֹ ֙
ה ְל ָרָ֔עה ִמֹ֖כּל ִשְׁבֵ֣טי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְכֹּכל ֙ ָא֣לוֹת ַהְבּ ִ֔רית ַהְכּתוּ ָ֕בה ְבֵּ֥סֶפר
ְיה ָוֹ ֙
ם ֲאֶ֤שׁר ָי֨קוּמ֙וּ ֵמַ֣אֲח ֵריֶ֔כם ְו ַ֨ה ָנְּכ ִ֔רי
ַהתּוֹ ָ֖רה ַה ֶֽזּהְ :וָאַ֞מר ַה ֣דּוֹר ָהַֽאֲח֗רוֹן ְבּ ֵניֶכ ֙
א ְוֶאת־ַ֣תֲּחֻל ֶ ֔איָה
ֲאֶ֥שׁר ָי ֖ב ֹא ֵמֶ֣א ֶרץ ְרחוֹ ָ֑קה ֠ ְו ָרpאוּ ֶאת־ַמ֞כּוֹת ָהָ֤א ֶרץ ַהִהו ֙
הּ ֤ל ֹא ִת ָזּ ַר֙ע ְו ֣ל ֹא
ֲאֶשׁר־ִח ָ֥לּה ְיה ָ֖וֹה ָֽבּהָּ :גְּפ ִ֣רית ָוֶ֘מַל֘ח ְשׂ ֵר ָ֣פה ָכל־ַא ְרָצ ֒
ה ַא ְדָ֣מה וְּצֹב ִי ֔ים
ַתְצִ֔מ ַח ְול ֹא־ ַֽיֲﬠ ֶ֥לה ָ֖בהּ ָכּל־ ֵ֑ﬠֶשׂב ְֽכַּמְהֵפַּ֞כת ְסֹ֤דם ַֽוֲﬠֹמ ָר ֙
ה ָ֔וה ְבַּא֖פּוֹ וַּֽבֲחָמֽתוְֹ :וָֽאְמר֙וּ ָכּל־ַהגּוֹ ִ֔ים ַעל־ֶ֨מה ָעָ֧שׂה
]וְּצבוֹ ִ֔ים[ ֲאֶשׁ֙ר ָה ַ֣פךְך ְי ֹ
ְיה ָוֹ֛ה ָ֖כָּכה ָלָ֣א ֶרץ ַה ֑זּ ֹאת ֶ֥מה ֳח ִ֛רי ָהַ֥אף ַה ָגּ ֖דוֹל ַה ֶֽזּהְ :וָ֣אְמ֔רוּ ַ֚ﬠל ֲאֶ֣שׁר ָֽﬠ ְז֔בוּ
אָ֖תם ֵמֶ֥א ֶרץ
ֶאת־ְבּ ִ֥רית ְיה ָ֖וֹה ֱאֹלֵ֣הי ֲאֹב ָ ֑תם ֲאֶשׁ֙ר ָכּ ַ֣רת ִעָ֔מּם ְבּֽהוִֹצי֥אוֹ ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־
ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ֵֽיְּל֗כוּ ַו ַֽיַּעְבד֙וּ ֱאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים ַו ִֽיְּשַֽׁתֲּח ֖ווּ ָל ֶ ֑הם ֱאֹלִהי ֙
ה ֶאת־
ְי ָד֔עוּם ְו ֥ל ֹא ָח ַ֖לק ָלֶֽהםַ :ו ִֽיַּחר־ַ֥אף ְיה ָ֖וֹה ָבָּ֣א ֶרץ ַהִ֑הוא ְלָהִ֤ביא ָעֶ֨לי ָ ֙
ה ֵמ ַ֣ﬠל ַא ְדָמ ָ֔תם ְבַּ֥אף וְּבֵחָ֖מה
ָכּל־ַהְקָּלָ֔לה ַהְכּתוָּ֖בה ַבֵּ֥סֶּפר ַה ֶֽזּהַ :ו ִיְּתֵּ֤שׁם ְיה ָוֹ ֙
וְּב ֶ֣קֶצף ָגּ ֑דוֹל ַו ַיְּשִׁל ֵ֛כם ֶאל־ֶ֥א ֶרץ ֲאֶ֖ח ֶרת ַכּ ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַ :ה ֨ ִנְּסָתֹּ֔רת ַֽליה ָ֖וֹה ֱאֹל ֵ ֑הינוּ
ְוַה ִנּ ְגֹ֞לת ָ֤לנוּ וְּלָב ֨ ֵנינ֙וּ ַעד־עוָֹ֔לם ַֽלֲﬠ֕שׂוֹת ֶאת־ָכּל־ ִדְּב ֵ֖רי ַהתּוֹ ָ֥רה ַה ֽזּ ֹאת] :שני
ה
ה ִ ֽכי־ ָיֹ֨באוּ ָעֶ֜ליךָך ָכּל־ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֗אֶלּה ַהְבּ ָרָכ ֙
כשהן מחוברין[ ְוָה ָי ֩
ת ֶאל־ְלָב ֶ֔בךָך ְבָּ֨כל־ַהגּוֹ ִ֔ים ֲאֶ֧שׁר ִ ֽה ִֽדּיֲח ךָ֛ך
ְוַהְקָּלָ֔לה ֲאֶ֥שׁר ָנַ֖תִתּי ְלָפ ֶ֑ניךָך ַֽוֲהֵֽשֹׁב ָ ֙
ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך ָֽשָׁמּהְ :וַשְׁב ָ֞תּ ַעד־ ְיה ָ֤וֹה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ְוָֽשַׁמְעָ֣תּ ְבֹק֔לוֹ ְכֹּ֛כל ֲאֶשׁר־
ָֽאֹנִ֥כי ְמַצ ְוּ֖ךָך ַה ֑יּוֹם ַאָ֣תּה וָּב ֔ ֶניךָך ְבָּכל־ְלָֽבְב֖ךָך וְּבָכל־ ַנְפֶֽשׁךָךְ :וָ֨שׁב ְיה ָ֧וֹה ֱאֹל ֶ ֛היךָך
ֶאת־ְשֽׁבוְּת֖ךָך ְו ִֽרֲח ֶ ֑מךָך ְוָ֗שׁב ְוִקֶבְּצ ךָ ֙ך ִמָכּל־ָ֣הַעִ֔מּים ֲאֶ֧שׁר ֱה ִ ֽפיְצ ךָ֛ך ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֶ֖היךָך
ָֽשָׁמּהִ :אם־ ִֽיְה ֶ֥יה ִֽנ ַֽדֲּח֖ךָך ִבְּקֵ֣צה ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ִמָ֗שּׁם ְיַקֶבְּצ ךָ ֙ך ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך וִּמָ֖שּׁם
ִיָקֶּֽחךָךֶֽ :וֱה ִ ֽביֲא֞ךָך ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֗היךָך ֶאל־ָה ָ ֛א ֶרץ ֲאֶשׁר־ ָֽי ְר֥שׁוּ ֲאֹבֶ֖תיךָך ִֽוי ִרְשׁ ָ ֑תּהּ
ְוֵהי ִ ֽטְב ךָ֥ך ְוִה ְרְבּ֖ךָך ֵֽמֲאֹבֶֽתיךָך :וָּ֨מל ְיה ָ֧וֹה ֱאֹל ֶ ֛היךָך ֶאת־ְלָֽבְב֖ךָך ְוֶאת־ְלַ֣בב ַז ְר ֶ֑ﬠךָך

ְלַֽאֲהָ֞בה ֶאת־ ְיה ָ֧וֹה ֱאֹל ֶ ֛היךָך ְבָּכל־ְלָֽבְב ךָ֥ך וְּבָכל־ ַנְפְשׁ֖ךָך ְלַ֥מַען ַח ֶֽיּיךָך] :שלישי
א ְיֶ֥ביךָך
כשהן מחוברין[ ְו ָנַת֙ן ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ֵ֥את ָכּל־ָֽהָא֖לוֹת ָהֵא ֶ֑לּה ַעל־ ֽ ֹ
ת ֶאת־
ְוַעל־ֽשׂ ְנֶ֖איךָך ֲאֶ֥שׁר ְר ָדֽפוּךָךְ :וַאָ֣תּה ָת֔שׁוּב ְוָֽשַׁמְעָ֖תּ ְבּ֣קוֹל ְיה ָוֹ֑ה ְוָעִ֨שׂי ָ ֙
ה ָ֨וה ֱאֹל ֶ֜היךָך ְבֹּ֣כל ׀ ַֽמֲﬠֵ֣שׂה
שׁר ָֽאֹנִ֥כי ְמַצ ְוּ֖ךָך ַה ֽיּוֹםְ :והוֹ ִ ֽתי ְר ךָ ֩ך ְי ֹ
ָכּל־ִמְצוֹ ָ֔תיו ֲא ֶ ֛
ה ָ֗וה
ָי ֶ֗דךָך ִבְּפ ִ֨רי ִבְט ְנ֜ךָך וִּבְפ ִ֧רי ְבֶהְמְתּ ךָ֛ך וִּבְפ ִ֥רי ַא ְדָֽמְת֖ךָך ְלֹט ָ֑בה ִ֣כּי ׀ ָי֣שׁוּב ְי ֹ
ָל֤שׂוּשׂ ָעֶ֨לי ךָ ֙ך ְל֔טוֹב ַֽכֲּאֶשׁר־ָ֖שׂשׂ ַעל־ֲאֹבֶֽתיךָךִ֣ :כּי ִתְשַׁ֗מע ְבּקוֹל ֙ ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך
ִלְשֹׁ֤מר ִמְצוָֹתי֙ו ְוֻחֹקּ ָ֔תיו ַהְכּתוּ ָ֕בה ְבֵּ֥סֶפר ַהתּוֹ ָ֖רה ַה ֶ֑זּה ִ֤כּי ָתשׁוּ֙ב ֶאל־ ְיה ָ֣וֹה
שׁר ָֽאֹנִ֥כי ְמַצ ְוּ֖ךָך ַה ֑יּוֹם
ֱאֹל ֶ֔היךָך ְבָּכל־ְלָֽבְב֖ךָך וְּבָכל־ ַנְפֶֽשׁךָךִ֚ :כּי ַהִמְּצ ָ֣וה ַה ֔זּ ֹאת ֲא ֶ ֛
א ִמְמּ֔ךָך ְו ֽל ֹא־ ְרֹח ָ֖קה ִ ֽהוא֥ :ל ֹא ַבָשַּׁ֖מ ִים ִ֑הוא ֵלאֹ֗מר ִ֣מי ַֽיֲﬠֶלה־
ֽל ֹא־ ִנְפ ֵ֥לאת ִהו ֙
ָ֤לּנוּ ַהָשַּׁ֨מ ְיָמ ֙
אָ֖תהּ ְו ַֽנֲﬠֶֽשׂ ָנּהְ :ו ֽל ֹא־ֵמ ֵ֥ﬠֶבר ַל ָ֖יּם ִ֑הוא
ה ְו ִיָקֶּ֣חָה ָ֔לּנוּ ְו ַיְשִׁמ ֵ֥ﬠנוּ ֹ
אָ֖תהּ ְו ַֽנֲﬠֶֽשׂ ָנּה:
ם ְו ִיָקֶּ֣חָה ָ֔לּנוּ ְו ַיְשִׁמ ֵ֥ﬠנוּ ֹ
ֵלאֹ֗מר ִ֣מי ַֽיֲﬠָבר־ָ֜לנוּ ֶאל־ ֵ֤ﬠֶבר ַה ָיּ ֙
אד ְבִּ֥פיךָך וִּבְלָֽבְב֖ךָך ַֽלֲﬠשֽׂתוֹ] :שביעי ומפטיר[
ִ ֽכּי־ָק ֥רוֹב ֵא ֶ֛ליךָך ַה ָדָּ֖בר ְמ ֑ ֹ
]רביעי כשהן מחוברין[ ְר ֵ ֨אה ָנ ַ ֤תִתּי ְלָפ ֨ ֶני ךָ ֙ך ַה ֔יּוֹם ֶאת־ַֽהַח ִ֖יּים ְוֶאת־ַה֑טּוֹב
ם ְלַֽאֲהָ֞בה ֶאת־ ְיה ָ֤וֹה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך
ְוֶאת־ַהָ֖מּ ֶות ְוֶאת־ָה ָֽרעֲ :אֶ֨שׁר ָֽאֹנִ֣כי ְמַצ ְוּ֘ךָך ַהיּוֹ ֒
ָל ֶ֣לֶכת ִבּ ְד ָרָ֔כיו ְוִלְשֹׁ֛מר ִמְצוָֹ֥תיו ְוֻחֹקָּ֖תיו וִּמְשָׁפּ ָ֑טיו ְוָח ִ֣ייָת ְו ָר ִ֔ביָת וֵּֽב ַרְכ ךָ ֙ך
ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ָבּ ָ ֕א ֶרץ ֲאֶשׁר־ַאָ֥תּה ָבא־ָ֖שָׁמּה ְל ִרְשָֽׁתּהְּ :וִאם־ ִיְפ ֶ֥נה ְלָֽבְב֖ךָך
ם
ְו ֣ל ֹא ִתְשׁ ָ ֑מע ְו ִנ ַדְּח ָ֗תּ ְו ִ ֽהְשַֽׁתֲּח ִ֛ויָת ֵֽלאֹלִ֥הים ֲאֵח ִ֖רים ַֽוֲﬠַב ְדָֽתּםִ :ה ַ֤גּ ְדִתּי ָלֶכ ֙
ם ַעל־ָ֣הֲא ָדָ֔מה ֲאֶ֨שׁר ַאָ֤תּה ֹעֵב֙ר
ַה ֔יּוֹם ִ֥כּי ָאֹ֖בד ֽתּ ֹאֵב ֑דוּן ל ֹא־ַֽתֲא ִרי ֻ֤כן ָיִמי ֙
ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ָל֥בוֹא ָ֖שָׁמּה ְל ִרְשָֽׁתּהַּֽ :הִעֹ֨דִתי ָב ֶ֣כם ַהיּוֹ֘ם ֶאת־ַהָשַּׁ֣מ ִים ְוֶאת־
תּ ַֽבַּח ִ֔יּים ְלַ֥מַען
ת ָנַ֣תִתּי ְלָפ ֔ ֶניךָך ַהְבּ ָר ָ֖כה ְוַהְקָּל ָ֑לה וָּֽבַח ְר ָ ֙
ָה ָ zא ֶר֒ץ ַֽהַח ִ֤יּים ְוַהָ֨מּ ֶו ֙
ה ֶאת־ ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ִלְשֹׁ֥מ ַע ְבֹּק֖לוֹ וְּל ָדְבָקה־֑בוֹ
ִ ֽתְּח ֶ֖יה ַאָ֥תּה ְו ַז ְר ֶֽﬠךָךְ :לַֽאֲהָב ֙
א ֶרךְך ָיֶ֔מיךָך ָלֶ֣שֶׁבת ַעל־ָֽהֲא ָדָ֗מה ֲאֶשׁ֩ר ִנְשׁ ַ֨בּע ְיה ָ֧וֹה ַֽלֲאֹב ֶ ֛תיךָך
ִ֣כּי ֤הוּא ַח ֶ֨יּי ךָ ֙ך ְו ֣ ֹ
שׁה ַו ְי ַד ֵ֛בּר ֶאת־ַה ְדָּב ִ֥רים
ְלַאְב ָר ָ ֛הם ְל ִיְצָ֥חק ֽוְּל ַֽיֲﬠֹ֖קב ָלֵ֥תת ָלֶֽהםַ :ו ֵ֖יֶּלךְך ֹמ ֶ ֑
ה ְוֶעְשׂ ִ֨רים ָשׁ ָ֤נה ָֽאֹנִכ֙י ַה ֔יּוֹם
ָהֵ֖אֶלּה ֶאל־ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵל ֶ֗הם ֶבּן־ֵמָא ֩
ה ָאַ֣מר ֵאַ֔לי ֥ל ֹא ַֽתֲﬠֹ֖בר ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֥דּן ַה ֶֽזּה:
ֽל ֹא־אוּ ַ֥כל ֖עוֹד ָלֵ֣צאת ְוָל֑בוֹא ַֽויה ָוֹ ֙
ה ָ֨וה ֱאֹל ֶ֜היךָך ֣הוּא ׀ ֹעֵ֣בר ְלָפ ֗ ֶניךָך ֽהוּא־ ַיְשִׁ֞מיד ֶאת־ַהגּוֹ ִ֥ים ָה ֵ ֛אֶלּה ִמְלָּפ ֶ֖ניךָך
ְי ֹ

ה ָל ֶ֔הם
ִֽוי ִרְשׁ ָ ֑תּם ְיהוֹֻ֗שׁ ַע ֚הוּא ֹעֵ֣בר ְלָפ ֔ ֶניךָך ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִדֶּ֥בּר ְיה ָֽוֹהְ :וָעָ֤שׂה ְיה ָוֹ ֙
אָֽתם:
ַֽכֲּאֶ֣שׁר ָעָ֗שׂה ְלִסי֥חוֹן וְּל֛עוֹג ַמְל ֵ֥כי ָֽהֱאֹמ ִ֖רי וְּלַא ְר ָ֑צם ֲאֶ֥שׁר ִהְשִׁ֖מיד ֹ
וּ ְנָת ָ֥נם ְיה ָ֖וֹה ִלְפ ֵני ֶ֑כם ַֽוֲﬠִשׂיֶ֣תם ָל ֶ֔הם ְכָּ֨כל־ַהִמְּצ ָ֔וה ֲאֶ֥שׁר ִצ ִ֖וּיִתי ֶאְת ֶֽכםִ :ח ְז֣קוּ
ה ֵ֣לךְך
ְוִאְמ֔צוּ ַאל־ ִ ֽתּי ְר֥אוּ ְוַאל־ַֽתַּע ְר֖צוּ ִמְפּ ֵני ֶ ֑הם ִ֣כּי ׀ ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֗היךָך ֚הוּא ַֽה ֹ
ִעָ֔מּךְך ֥ל ֹא ַי ְרְפּ֖ךָך ְו ֥ל ֹא ַֽיַע ְזֶֽבָךּ] :חמישי כשהן מחוברין[ ַו ִיְּק ָ֨רא ֹמֶ֜שׁה ִֽליהוֹֻ֗שׁ ַע
א ֶאת־ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֔זּה
ַו ֨יּ ֹאֶמר ֵאָ֜ליו ְלֵעי ֵ֣ני ָכל־ ִיְשׂ ָרֵא֘ל ֲח ַ֣זק ֶֽוֱאָמ֒ץ ִ֣כּי ַא ָ֗תּה ָתּבוֹ ֙
ֶאל־ָה ָ ֕א ֶרץ ֲאֶ֨שׁר ִנְשַׁ֧בּע ְיה ָוֹ֛ה ַֽלֲאֹבָ֖תם ָלֵ֣תת ָל ֶ ֑הם ְוַאָ֖תּה ַתּ ְנִחי ֶ֥ל ָנּה אוָֹֽתם:
ה ָ֞וה ֣הוּא ׀ ַֽה ֹ
ַֽוי ֹ
ה ֵ֣לךְך ְלָפ ֗ ֶניךָך ֚הוּא ִיְה ֶ֣יה ִעָ֔מּךְך ֥ל ֹא ַי ְרְפּ֖ךָך ְו ֣ל ֹא ַֽיַע ְז ֶ֑בָךּ ֥ל ֹא ִתי ָ֖רא
ם ְבּ ֵ֣ני ֵל ִ֔וי
ת ַֽו ִיְּתּ ֗ ָנהּ ֶאל־ַהֹֽכֲּה ִני ֙
תּב ֹמֶשׁ֘ה ֶאת־ַהתּוֹ ָ֣רה ַהזּ ֹא ֒
ְו ֥ל ֹא ֵתָֽחתַ :ו ִיְּכ ֣ ֹ
ַהֹ֣נְּשׂ ִ ֔אים ֶאת־ֲא ֖רוֹן ְבּ ִ֣רית ְיה ָוֹ֑ה ְוֶאל־ָכּל־ ִז ְק ֵ֖ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְיַ֥צו ֹמֶ֖שׁה אוָֹ֣תם
ֵלאֹ֑מר ִמ ֵ֣קּץ ׀ ֶ֣שַׁבע ָשׁ ֗ ִנים ְבֹּמ ֵ֛ﬠד ְשׁ ַ֥נת ַהְשִּׁמָ֖טּה ְבַּ֥חג ַהֻסּֽכּוֹתְ :בּ֣בוֹא ָכל־
ת ֶאת־ְפּ ֵנ֙י ְיה ָ֣וֹה ֱאֹל ֶ֔היךָך ַבָּמּ ֖קוֹם ֲאֶ֣שׁר ִיְב ָ֑חר ִתְּק ָ֞רא ֶאת־
ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֵֽל ָראוֹ ֙
ַהתּוֹ ָ֥רה ַה ֛זּ ֹאת ֶ֥נ ֶגד ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְבָּא ְז ֵניֶֽהםַ :הְקֵ֣הל ֶאת־ָהָ֗עם ָֽהֲא ָנִ֤שׁים
ם ְוַהַ֔טּף ְו ֵֽג ְר֖ךָך ֲאֶ֣שׁר ִבְּשָׁע ֶ֑ריךָך ְלַ֨מַען ִיְשְׁמ֜עוּ וְּלַ֣מַען ִיְלְמ֗דוּ ְו ָֽי ְרא֙וּ ֶאת־
ְוַה ָנִּשׁי ֙
ְיה ָ֣וֹה ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם ְוָֽשְׁמ ֣רוּ ַֽלֲﬠ֔שׂוֹת ֶאת־ָכּל־ ִדְּב ֵ֖רי ַהתּוֹ ָ֥רה ַה ֽזּ ֹאת :וְּב ֵני ֶ֞הם
ֲאֶ֣שׁר ל ֹא־ ָֽי ְד֗עוּ ִיְשְׁמע֙וּ ְו ָ֣לְמ֔דוּ ְל ִי ְרָ֖אה ֶאת־ ְיה ָ֣וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶ֑כם ָכּל־ַה ָיִּ֗מים ֲאֶ֨שׁר
ם ַעל־ָ֣הֲא ָדָ֔מה ֲאֶ֨שׁר ַא ֶ֜תּם ֹֽעְב ִ֧רים ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֛דּן ָ֖שָׁמּה ְל ִרְשָֽׁתּהּ:
ַאֶ֤תּם ַח ִיּי ֙
ת ְק ָ֣רא
ה ָ֜וה ֶאל־ֹמֶ֗שׁה ֵ֣הן ָֽק ְר֣בוּ ָיֶ֘מי֘ךָך ָלמוּ ֒
]ששי כשהן מחוברין[ ַו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ה ִֽויהוֹֻ֔שׁ ַע ַו ִֽיְּת ַיְצּ֖בוּ
אֶהל מוֹ ֵ֖ﬠד ַֽוֲאַצֶ֑וּנּוּ ַו ֵ֤יֶּלךְך ֹמֶשׁ ֙
ֶאת־ ְיהוֹֻ֗שׁ ַע ְו ִ ֽהְת ַיְצּ֛בוּ ְבּ ֥ ֹ
אֶהל ְבַּע֣מּוּד ָע ָ֑נ ן ַֽו ַֽיֲּﬠֹ֛מד ַע֥מּוּד ֶֽהָע ָ֖נ ן ַעל־ ֶ֥פַּֽתח
אֶהל מוֹ ֵֽﬠדַ :ו ֵיּ ָ֧רא ְיה ָוֹ֛ה ָבּ ֖ ֹ
ְבּ ֥ ֹ
ם ָהָ֨עם ַה ֶ֜זּה ְו ָז ָ֣נה
שׁ ֵ֖כב ִעם־ֲאֹב ֶ ֑תיךָך ְוָק ֩
ה ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ִה ְנּ ךָ֥ך ֹ
אֶהלַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיה ָוֹ ֙
ָה ֽ ֹ
ה ְבִּק ְר֔בּוֹ ַֽוֲﬠ ָז ַ֕בִני ְוֵהֵפ֙ר
׀ ַֽאֲח ֵ֣רי ׀ ֱאֹלֵ֣הי ֵֽנַכר־ָה ָ ֗א ֶרץ ֲאֶ֨שׁר ֤הוּא ָבא־ָ֨שָׁמּ ֙
ֶאת־ְבּ ִרי ִ֔תי ֲאֶ֥שׁר ָכּ ַ֖רִתּי ִאֽתּוְֹ :וָח ָ֣רה ַאִ֣פּי ֣בוֹ ַביּוֹם־ַ֠הpהוּא ַֽוֲﬠ ַזְב ִ֞תּים
ם ְוָה ָ֣יה ֶֽלֱאֹ֔כל וְּמָצ ֻ ֛אהוּ ָר֥עוֹת ַר֖בּוֹת ְוָצ ֑רוֹת ְוָאַמ֙ר ַבּ ֣יּוֹם
ְוִהְסַתּ ְר ִ֨תּי ָפ ַ֤ני ֵמֶה ֙
ַה֔הוּא ֲה ֗ל ֹא ַ֣ﬠל ִכּי־ֵ֤אין ֱאֹלַה֙י ְבִּק ְר ִ֔בּי ְמָצ֖אוּ ִני ָֽה ָר֥עוֹת ָהֵֽאֶלּהְ :וָֽאֹנִ֗כי ַהְס ֵ֨תּר
שׂה ִ֣כּי ָפ ֔ ָנה ֶאל־ֱאֹלִ֖הים
ַאְסִ֤תּיר ָפּ ַנ֙י ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ַ֥ﬠל ָכּל־ָֽה ָר ָ֖ﬠה ֲאֶ֣שׁר ָע ָ ֑

ם ֶאת־ַהִשּׁי ָ֣רה ַה ֔זּ ֹאת ְוַלְמּ ָ֥דהּ ֶאת־ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ֲאֵח ִֽריםְ :וַע ָ֗תּה ִכְּת֤בוּ ָלֶכ ֙
ִשׂיָ֣מהּ ְבִּפי ֶ ֑הם ְלַ֨מַען ִ ֽתְּה ֶיה־ִ֜לּי ַהִשּׁי ָ֥רה ַה ֛זּ ֹאת ְל ֵ֖ﬠד ִבְּב ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאל] :שביעי
כשהן מחוברין[ ִ ֽכּי־ֲאִבי ֶ ֜אנּוּ ֶאל־ָֽהֲא ָדָ֣מה ׀ ֲאֶשׁר־ ִנְשַׁ֣בְּעִתּי ַֽלֲאֹב ָ֗תיו ָז ַ֤בת
ם ַֽוֲﬠָב֔דוּם ְו ִ֣נֲא֔צוּ ִני
שׁן וָּפ ֞ ָנה ֶאל־ֱאֹלִ֤הים ֲאֵח ִרי ֙
ָחָל֙ב וּ ְד ַ֔בשׁ ְוָא ַ֥כל ְוָשַׂ֖בע ְו ָד ֵ ֑
ת ֠ ְו ָֽﬠ ְנָpתה
א֜תוֹ ָר֣עוֹת ַרבּוֹ֘ת ְוָצרוֹ ֒
ְוֵה ֵ֖פר ֶאת־ְבּ ִרי ִ ֽתיְ ֠ :וָה ָ pיה ִ ֽכּי־ִתְמֶ֨צאן ָ◌ ֹ
ַהִשּׁי ָ֨רה ַה ֤זּ ֹאת ְלָפ ָני֙ו ְלֵ֔עד ִ֛כּי ֥ל ֹא ִתָשּׁ ַ֖כח ִמִ֣פּי ַז ְר֑עוֹ ִ֧כּי ָי ַ֣דְעִתּי ֶאת־ ִיְצ֗רוֹ
תּב
ה ַה ֔יּוֹם ְבֶּ֣ט ֶרם ֲאִבי ֶ ֔אנּוּ ֶאל־ָהָ֖א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ִנְשָֽׁבְּעִתּיַ :ו ִיְּכ ֥ ֹ
ֲאֶ֨שׁר ֤הוּא ֹעֶשׂ ֙
שׁה ֶאת־ַהִשּׁי ָ֥רה ַה ֖זּ ֹאת ַבּ ֣יּוֹם ַה֑הוּא ַֽו ְיַלְמּ ָ֖דהּ ֶאת־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְיַ֞צו ֶאת־
ֹמ ֶ ֛
ְיהוֹ ֻ ֣
א ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֶאל־
שׁ ַע ִבּן־ ֗נוּן ַו ֘יּ ֹאֶמ֘ר ֲח ַ֣זק ֶֽוֱאָמ֒ץ ִ֣כּי ַא ָ֗תּה ָתִּבי ֙
תּב
ָהָ֖א ֶרץ ֲאֶשׁר־ ִנְשַׁ֣בְּעִתּי ָל ֶ ֑הם ְוָֽאֹנִ֖כי ֶאְה ֶ֥יה ִעָֽמּךְךַ :ו ְיִ֣הי ׀ ְכַּכ֣לּוֹת ֹמֶ֗שׁה ִלְכ ֛ ֹ
ה ֶאת־ַֽהְל ִו ִ֔יּם ֹֽנְשׂ ֵ ֛אי
ֶאת־ ִדְּב ֵ֥רי ַהתּוֹ ָֽרה־ַה ֖זּ ֹאת ַעל־ ֵ֑סֶפר ַ֖ﬠד ֻתָּֽמּםַ :ו ְי ַ֤צו ֹמֶשׁ ֙
א֔תוֹ ִמ ַ֛צּד
ה ַה ֶ֔זּה ְוַשְׂמֶ֣תּם ֹ
ֲא ֥רוֹן ְבּ ִרית־ ְיה ָ֖וֹה ֵלאֹֽמרָ :לֹ֗ק ַח ֵ֣את ֵ֤סֶפר ַהתּוֹ ָר ֙
ֲא ֥רוֹן ְבּ ִרית־ ְיה ָ֖וֹה ֱאֹֽלֵהי ֶ֑כם ְוָֽה ָיה־ָ֥שׁם ְבּ֖ךָך ְל ֵֽﬠדִ֣ :כּי ָֽאֹנ ִ֤כי ָי ַ֨דְעִתּ֙י ֶֽאת־ֶמ ְר ְי֔ךָך
ה ָ֔וה
ם ִעם־ ְי ֹ
שׁה ֵ֣הן ְבּעוֹ ֶrד ִנּי֩ ַ֨חי ִעָמֶּ֜כם ַה ֗יּוֹם ַמְמ ִ֤רים ֱה ִיֶת ֙
ְוֶֽאת־ָע ְרְפּ֖ךָך ַהָקּ ֶ ֑
שְׁט ֵרי ֶ֑כם
ְוַ֖אף ִכּי־ַֽאֲח ֵ֥רי מוֹ ִ ֽתיַ :הְקִ֧הילוּ ֵא ַ֛לי ֶאת־ָכּל־ ִז ְק ֵ֥ני ִשְׁבֵטי ֶ֖כם ְו ֽ ֹ
ַֽוֲא ַדְבּ ָ֣רה ְבָא ְז ֵני ֶ֗הם ֵ֚את ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֔אֶלּה ְוָאִ֣ﬠי ָדה ָ֔בּם ֶאת־ַהָשַּׁ֖מ ִים ְוֶאת־
ָהָֽא ֶרץִ֣ :כּי ָי ַ֗דְעִתּי ַֽאֲח ֵ֤רי מוִֹת֙י ִ ֽכּי־ַהְשֵׁ֣חת ַתְּשִׁח֔תוּן ְוַס ְרֶ֣תּם ִמן־ַה ֶ֔דּ ֶרךְך
ה ְבַּֽאֲח ִ֣רית ַה ָיִּ֔מים ִכּי־ַֽתֲﬠ֤שׂוּ ֶאת־
ֲאֶ֥שׁר ִצ ִ֖וּיִתי ֶאְת ֶ֑כם ְוָק ָ֨ראת ֶאְת ֶ֤כם ָֽה ָרָע ֙
ה ָ֔וה ְלַהְכִעי֖סוֹ ְבַּֽמֲﬠֵ֥שׂה ְי ֵדי ֶֽכםַ :ו ְי ַדֵ֣בּר ֹמֶ֗שׁה ְבָּא ְז ֵנ֙י ָכּל־ְקַ֣הל
ָה ַר֙ע ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֶאת־ ִדְּב ֵ֖רי ַהִשּׁי ָ֣רה ַה ֑זּ ֹאת ַ֖ﬠד ֻתָּֽמּםַֽ :הֲא ִ֥זינוּ ַהָשַּׁ֖מ ִים ַֽוֲא ַד ֵ֑בּ ָרה
ְוִתְשַׁ֥מע ָהָ֖א ֶרץ ִאְמ ֵרי־ ִ ֽפיַֽ :יֲﬠֹ֤רף ַכָּמָּט֙ר ִלְקִ֔חי ִתּ ַ֥זּל ַכַּ֖טּל ִאְמ ָרִ֑תי ִכְּשִׂעי ִ֣רם
ֲﬠֵלי־ ֶ֔דֶשׁא ְוִכ ְרִביִ֖בים ֲﬠֵלי־ ֵֽﬠֶשׂבִ֛ :כּי ֵ֥שׁם ְיה ָוֹ֖ה ֶא ְק ָ֑רא ָה֥בוּ ֹ֖ג ֶדל ֵֽלאֹלֵֽהינוּ:
ה ְוֵ֣אין ָ֔ע ֶול ַצ ִ֥דּיק ְו ָיָ֖שׁר
ַהצּוּ֙ר ָתִּ֣מים ָֽפֳּﬠ֔לוֹ ִ֥כּי ָכל־ ְדּ ָר ָ֖כיו ִמְשׁ ָ֑פּט ֵ֤אל ֱאמוּ ָנ ֙
ה ִתּ ְגְמלוּ־ ֔ז ֹאת
תּלַ :הְליה ָוֹ ֙
ֽהוּאִ :שֵׁ֥חת ֛לוֹ ֖ל ֹא ָבּ ָ֣ניו מוּ ָ ֑מם ֥דּוֹר ִע ֵ֖קּשׁ וְּפַתְל ֽ ֹ
א ָאִ֣ביךָך ָקּ ֔ ֶנךָך ֥הוּא ָֽﬠְשׂ֖ךָך ַֽו ְיֹֽכ ֲנ ֶֽנ ךָךְ :זֹכ֙ר ְי֣מוֹת
ַ֥ﬠם ָנָ֖בל ְו ֣ל ֹא ָח ָ֑כם ֲהלוֹא־הוּ ֙
עוָֹ֔לם ִ֖בּינוּ ְשׁ ֣נוֹת ֹדּר ָוֹ֑דר ְשַׁ֤אל ָא ִ֨בי ךָ ֙ך ְו ַי ֵ֔גּ ְדךָך ְז ֵק ֶ֖ניךָך ְו ֥י ֹאְמרוּ ָֽלךְךְ :בַּה ְנ ֵ֤חל

ֶעְליוֹ֙ן גּוֹ ִ֔ים ְבַּהְפ ִרי ֖דוֹ ְבּ ֵ֣ני ָא ָ֑דם ַיֵצּ֙ב ְגֻּבֹ֣לת ַעִ֔מּים ְלִמְס ַ֖פּר ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלִ֛ :כּי
תהוּ ְי ֵ֣לל ְיִשֹׁ֑מן
ֵ֥חֶלק ְיה ָ֖וֹה ַע֑מּוֹ ַֽיֲﬠֹ֖קב ֶ֥חֶבל ַֽנֲחָלֽתוִֹ :יְמָצ ֵ ֨אה֙וּ ְבֶּ֣א ֶרץ ִמ ְד ָ֔בּר וְּב ֖ ֹ
ְיֹֽסֲב ֶ֨ב ְנה֙וּ ְי֣בוֹ ֲנ ֔ ֵנהוּ ִיְצּ ֶ֖ר ְנהוּ ְכִּאי֥שׁוֹן ֵעי ֽנוְֹ :כּ ֨ ֶנֶשׁ֙ר ָיִ֣ﬠיר ִק ֔נּוֹ ַעל־ ֽגּוֹ ָז ָ֖ליו ְי ַר ֶ֑חף
ִיְפֹ֤רשׂ ְכּ ָנָפי֙ו ִיָקֵּ֔חהוּ ִיָשֵּׂ֖אהוּ ַעל־ֶאְב ָרֽתוְֹ :יה ָ֖וֹה ָבּ ָ֣דד ַי ְנ ֶ֑חנּוּ ְוֵ֥אין ִע֖מּוֹ ֵ֥אל
שׁ ִמֶ֔סַּלע
ֵנ ָֽכרַ :י ְרִכּ ֵ֨בה֙וּ ַעל־ָ֣בֳּמוֵתי ָ ֔א ֶרץ ַויּ ֹא ַ֖כל ְתּנוֹּ֣בת ָשׂ ָ֑די ַו ֵֽיּ ִנ ֵ֤קהוּ ְדַב ֙
ְוֶ֖שֶׁמן ֵֽמַחְלִ֥מישׁ ֽצוּרֶ :חְמ ַ ֨את ָבּ ָ ֜קר ַֽוֲח ֵ֣לב ֗צ ֹאן ִעם־ֵ֨חֶלב ָכּ ִ֜רים ְוֵאי ִ֤לים ְבּ ֵֽני־
ָבָשׁ֙ן ְוַעתּוּ ִ֔דים ִעם־ֵ֖חֶלב ִכְּל ֣יוֹת ִח ָ֑טּה ְו ַדם־ֵע ָ֖נב ִתְּשֶׁתּה־ָֽחֶמרַ :ו ִיְּשַׁ֤מן ְיֻשׁרוּ֙ן
שׁ ֱא֣לוֹ ַהּ ָעָ֔שׂהוּ ַו ְי ַנֵ֖בּל ֥צוּר ְיֻֽשָׁעֽתוַֹ :יְק ִנ ֻ ֖אהוּ
ַו ִיְּבָ֔עט ָשַׁ֖מ ְנָתּ ָעִ֣ביָת ָכִּ֑שׂיָת ַו ִיּטּ ֙
ם ֣ל ֹא ֱאֹ֔ל ַהּ ֱאֹלִ֖הים ֣ל ֹא ְי ָד֑עוּם
ְבּ ָז ִ֑רים ְבּֽתוֵֹעֹ֖בת ַיְכִעיֻֽסהוִּ :י ְזְבּ֗חוּ ַלֵשּׁ ִדי ֙
ם ִמָקֹּ֣רב ָ֔בּאוּ ֥ל ֹא ְשָׂע ֖רוּם ֲאֹֽבֵתי ֶֽכם֥ :צוּר ְי ָֽל ְד֖ךָך ֶ ֑תִּשׁי ַוִתְּשׁ ַ֖כּח ֵ֥אל
ֲח ָדִשׁי ֙
ְמֹֽחֲל ֶֽלךָךַ :ו ַ֥יּ ְרא ְיה ָ֖וֹה ַו ִיּ ְנ ָ ֑אץ ִמ ַ֥כַּעס ָבּ ָ֖ניו וְּבֹנָֽתיוַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ַאְסִ֤תּי ָרה ָפ ַנ֙י ֵמ ֶ֔הם
ת ֵ֔הָמּה ָבּ ִ֖נים ֽל ֹא־ֵאֻ֥מן ָֽבּםֵ֚ :הם ִק ְנ֣אוּ ִני
ֶא ְרֶ֖אה ָ֣מה ַֽאֲח ִרי ָ ֑תם ִ֣כּי ֤דוֹר ַתְּהֻפֹּכ ֙
ְבל ֹא־ ֵ ֔אל ִ ֽכֲּﬠ֖סוּ ִני ְבַּהְבֵלי ֶ ֑הם ַֽוֲא ִנ֙י ַאְק ִניֵ֣אם ְבּל ֹא־ָ֔עם ְבּ֥גוֹי ָנָ֖בל ַאְכִעיֵֽסם:
שׁ ָֽק ְדָ֣חה ְבַאִ֔פּי ַוִתּי ַ֖קד ַעד־ְשׁ֣אוֹל ַתְּחִ֑תּית ַו ֤תּ ֹאַכל ֶ ֨א ֶר֙ץ ִֽויֻבָ֔להּ
ִכּי־ֵא ֙
ַוְתַּלֵ֖הט ֽמוְֹס ֵ֥די ָה ִֽריםַ :אְס ֶ֥פּה ָע ֵ֖לימוֹ ָר֑עוֹת ִחַ֖צּי ֲאַכֶלּה־ָֽבּםְ :מ ֵ֥זי ָר ָ֛ﬠב וְּל ֻ ֥חֵמי
ת ֲאַשַׁלּח־ ָ֔בּם ִעם־ֲחַ֖מת ֹֽזֲח ֵ֥לי ָע ָֽפרִ :מחוּ֙ץ
ֶ֖רֶשׁף ְו ֶ֣קֶטב ְמ ִרי ִ֑רי ְוֶשׁן־ְבֵּהֹמ ֙
ְתַּשֶׁכּל־ֶ֔ח ֶרב וֵּֽמֲח ָד ִ֖רים ֵאי ָ ֑מה ַגּם־ָבּחוּ֙ר ַגּם־ְבּתוָּ֔לה יוֹ ֵ֖נק ִעם־ִ֥אישׁ ֵשׂיָֽבה:
ָאַ֖מ ְרִתּי ַאְפֵאי ֶ ֑הם ַאְשִׁ֥בּיָתה ֵֽמֱּא ֖נוֹשׁ ִזְכ ָֽרם :לוֵּ֗לי ַ֤כַּעס אוֹ ֵי֙ב ָא ֔גוּר ֶפּן־ ְי ַנְכּ ֖רוּ
אַ֥בד ֵע֖צוֹת
ָצ ֵ֑רימוֹ ֶפּן־ ֽי ֹאְמר֙וּ ָי ֵ֣דנוּ ָ֔רָמה ְו ֥ל ֹא ְיה ָ֖וֹה ָפּ ַ֥ﬠל ָכּל־ ֽז ֹאתִ :כּי־ ֛גוֹי ֹ
ֵ ֑הָמּה ְוֵ֥אין ָבֶּ֖הם ְתּבוּ ָֽנה֥ :לוּ ָֽחְכ֖מוּ ַיְשִׂ֣כּילוּ ֑ז ֹאת ָיִ֖בינוּ ְלַֽאֲח ִריָֽתםֵ :איָ֞כה
א ִ ֽכּי־צוּ ָ֣רם ְמָכ ָ֔רם ַֽויה ָ֖וֹה
ִי ְרֹ֤דּף ֶאָח֙ד ֶ ֔אֶלף וְּשׁ ַ֖נ ִים ָי ִ֣ניסוּ ְרָב ָ֑בה ִאם־ל ֹ ֙
ם ַגְּפ ֔ ָנם
א ְיֵ֖בינוּ ְפִּלי ִֽליםֽ ִ :כּי־ִמ ֶ֤גֶּפן ְסֹד ֙
ִהְס ִגּי ָֽרםִ֛ :כּי ֥ל ֹא ְכצוּ ֵ֖רנוּ צוּ ָ֑רם ְו ֽ ֹ
וִּמַשּׁ ְדֹ֖מת ֲﬠֹמ ָ֑רה ֲﬠ ָנ ֵ֨במ֙וֹ ִע ְנֵּבי־֔רוֹשׁ ַאְשְׁכֹּ֥לת ְמֹרֹ֖רת ָֽלמוֲֹ :חַ֥מת ַתּ ִנּיִ֖נם ֵיי ָ֑נם
ם
ְו ֥ר ֹאשׁ ְפָּת ִ֖נים ַאְכ ָֽז רֲ :הל ֹא־֖הוּא ָכּ ֻ ֣מס ִעָמּ ִ֑די ָח֖תוּם ְבּֽאוְֹצֹרָֽתיִ֤ :לי ָנָק ֙
ְוִשֵׁ֔לּם ְל ֵ֖ﬠת ָתּ֣מוּט ַר ְג ָ֑לם ִ֤כּי ָקרוֹ֙ב ֣יוֹם ֵאי ָ֔דם ְוָ֖חשׁ ֲﬠִתֹ֥דת ָֽלמוֹֽ ִ :כּי־ ָי ִ֤דין
ה ִכּי־ָ֣א ְזַלת ָ֔יד ְוֶ֖אֶפס ָע֥צוּר ְוָע ֽזוּב:
ה ַע֔מּוֹ ְוַעל־ֲﬠָב ָ֖דיו ִיְת ֶנ ָ֑חם ִ֤כּי ִי ְרֶא ֙
ְיה ָוֹ ֙

ְוָאַ֖מר ֵ֣אי ֱאֹל ֵ ֑הימוֹ ֖צוּר ָחָ֥סיוּ ֽבוֲֹ :אֶ֨שׁר ֵ֤חֶלב ְזָבֵ֨חימ֙וֹ י ֹאֵ֔כלוּ ִיְשׁ֖תּוּ ֵ֣יין ְנִסי ָ֑כם
ָי֨קוּמ֙וּ ְו ַיְע ְז ֻרֶ֔כם ְיִ֥הי ֲﬠֵלי ֶ֖כם ִסְת ָֽרהְ :ר֣אוּ ׀ ַע ָ֗תּה ִ֣כּי ֲא ִ֤ני ֲא ִנ֙י ֔הוּא ְוֵ֥אין
ֱאֹלִ֖הים ִעָמּ ִ֑די ֲא ִ֧ני ָאִ֣מית ַֽוֲאַח ֶ֗יּה ָמַ֨חְצִתּ֙י ַֽוֲא ִ֣ני ֶא ְרָ֔פּא ְוֵ֥אין ִמ ָיּ ִ֖די ַמ ִ ֽצּילֽ ִ :כּי־
ֶאָ֥שּׂא ֶאל־ָשַׁ֖מ ִים ָי ִ֑די ְוָאַ֕מ ְרִתּי ַ֥חי ָֽאֹנִ֖כי ְלֹע ָֽלםִ :אם־ַשׁנּוִֹת֙י ְבּ ַ֣רק ַח ְר ִ֔בּי
ם ְלָצ ָ֔רי ְוִלְמַשׂ ְנַ֖אי ֲאַשׁ ֵֽלּםַ :אְשׁ ִ֤כּיר ִחַצּ֙י ִמ ָ֔דּם
ְות ֹאֵ֥חז ְבִּמְשׁ ָ֖פּט ָי ִ֑די ָאִ֤שׁיב ָנָק ֙
ם
שׂר ִמ ַ֤דּם ָחָלל ֙ ְוִשְׁב ָ֔יה ֵמ ֖ר ֹאשׁ ַפּ ְר֥עוֹת אוֹ ֵֽיבַ :ה ְר ִ֤נינוּ גוֹ ִי ֙
ְוַח ְרִ֖בּי תּ ֹא ַ֣כל ָבּ ָ ֑
ם ָיִ֣שׁיב ְלָצ ָ֔ריו ְוִכ ֶ֥פּר ַא ְדָמ֖תוֹ ַעֽמּוַֹ :ו ָיּ ֣ב ֹא ֹמֶ֗שׁה
ַע֔מּוֹ ִ֥כּי ַדם־ֲﬠָב ָ֖דיו ִי֑קּוֹם ְו ָנָק ֙
ַו ְי ַד ֵ֛בּר ֶאת־ָכּל־ ִדְּב ֵ֥רי ַהִשּׁי ָֽרה־ַה ֖זּ ֹאת ְבָּא ְז ֵ֣ני ָה ָ֑ﬠם ֖הוּא ְוהוֵֹ֥שׁ ַע ִבּן־ ֽנוּןַ :ו ְי ַ֣כל
ם
ֹמֶ֔שׁה ְל ַד ֵ֛בּר ֶאת־ָכּל־ַה ְדָּב ִ֥רים ָהֵ֖אֶלּה ֶאל־ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֲאֵלֶה ֙
ם
ִ֣שׂימוּ ְלַבְבֶ֔כם ְלָ֨כל־ַה ְדָּב ִ֔רים ֲאֶ֧שׁר ָֽאֹנ ִ֛כי ֵמִ֥ﬠיד ָבּ ֶ֖כם ַה ֑יּוֹם ֲאֶ֤שׁר ְתַּצ ֻוּ ֙
ֶאת־ְבּ ֵניֶ֔כם ִלְשֹׁ֣מר ַֽלֲﬠ֔שׂוֹת ֶאת־ָכּל־ ִדְּב ֵ֖רי ַהתּוֹ ָ֥רה ַה ֽזּ ֹאתִ֠ :כּי ֽל ֹא־ ָד ָ֨בר ֵ֥רק
ם ַעל־ָ֣הֲא ָדָ֔מה ֲאֶ֨שׁר
א ִמֶ֔כּם ִכּי־֖הוּא ַח ֵיּי ֶ֑כם וַּב ָדָּ֣בר ַה ֶ֗זּה ַֽתֲּא ִ֤ריכוּ ָיִמי ֙
הוּ ֙
ה ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ְבּ ֶ֛ﬠֶצם
ַא ֶ֜תּם ֹֽעְב ִ֧רים ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֛דּן ָ֖שָׁמּה ְל ִרְשָֽׁתּהַּ :ו ְי ַד ֵ֤בּר ְיה ָוֹ ֙
ַה ֥יּוֹם ַה ֶ֖זּה ֵלאֹֽמרֲ :ﬠֵ֡לה ֶאל־ַה֩ר ָֽהֲﬠָב ִ֨רים ַה ֶ֜זּה ַהר־ ְנ֗בוֹ ֲאֶשׁ֙ר ְבֶּ֣א ֶרץ מוֹ ָ ֔אב
ה ֶאת־ֶ֣א ֶרץ ְכּ ֔ ַנַען ֲאֶ֨שׁר ֲא ִ֥ני ֹנ ֵ ֛תן ִלְב ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ֲאֶ֖שׁר ַעל־ְפּ ֵ֣ני ְי ֵר֑חוֹ וּ ְרֵא ֙
ה ֹע ֶ֣לה ָ֔שָׁמּה ְוֵֽהָאֵ֖סף ֶאל־ַע ֶ ֑מּיךָך ַֽכֲּאֶשׁר־ֵ֞מת
ַֽלֲאֻח ָֽזּה :וֻּ֗מת ָבָּה֙ר ֲאֶ֤שׁר ַאָתּ ֙
הר ָה ָ֔הר ַו ֵיָּ֖אֶסף ֶאל־ַעָֽמּיוַ :על ֩ ֲאֶ֨שׁר ְמַעְל ֶ֜תּם ִ֗בּי ְבּתוֹ ךְ ֙ך ְבּ ֵ֣ני
ַֽאֲהֹ֤רן ָאִ֨חי ךָ ֙ך ְבּ ֣ ֹ
ם אוֹ ִ֔תי ְבּ֖תוֹךְך
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְבֵּֽמי־ְמ ִריַ֥בת ָק ֵ֖דשׁ ִמ ְדַבּר־ִ֑צן ַ֣ﬠל ֲאֶ֤שׁר ֽל ֹא־ִק ַדְּשֶׁתּ ֙
ה ֣ל ֹא ָת֔בוֹא ֶאל־ָה ָ ֕א ֶרץ
ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלִ֥ :כּי ִמ ֶ֖נּ ֶגד ִתּ ְרֶ֣אה ֶאת־ָה ָ ֑א ֶרץ ְוָ֨שָׁמּ ֙
שׁה ִ֥אישׁ
ֲאֶשׁר־ֲא ִ֥ני ֹנֵ֖תן ִלְב ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :ו ֣ז ֹאת ַהְבּ ָרָ֗כה ֲאֶ֨שׁר ֵבּ ַ֥רךְך ֹמ ֶ ֛
א ְו ָז ַ֤רח
ה ָ֞וה ִמִסּי ַ֥ני ָבּ ֙
ָֽהֱאֹלִ֖הים ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִלְפ ֵ֖ני מוֹֽתוַֹ :ויּ ֹאַ֗מר ְי ֹ
ִמֵשִּׂעי֙ר ָ֔למוֹ הוִֹ֨פי ַ֙ע ֵמַ֣הר ָפּא ָ֔רן ְוָאָ֖תה ֵמ ִֽרְבֹ֣בת ֹ֑ק ֶדשׁ ִ ֽמיִמי ֕נוֹ ֵ֥אְשׁ ָ֖דּת ]ֵ֥אְשׁ
ם ֻתּ֣כּוּ ְל ַר ְגֶ֔לךָך ִיָ֖שּׂא
ָ֖דּת[ ָֽלמוַֹ֚ :אף ֹחֵ֣בב ַעִ֔מּים ָכּל־ְקֹדָ֖שׁיו ְבּ ָי ֶ֑דךָך ְוֵה ֙
שׁה ֽמוֹ ָרָ֖שׁה ְקִה ַ֥לּת ַֽיֲﬠֹֽקבַ :ו ְיִ֥הי ִ ֽביֻשׁ ֖רוּן ֶ ֑מֶלךְך
ִמ ַדְּבֹּרֶֽתיךָך :תּוֹ ָ֥רה ִצ ָוּה־ ָ֖לנוּ ֹמ ֶ ֑
ְבִּהְתַאֵסּ֙ף ָ֣ראֵשׁי ָ֔עם ַ֖יַחד ִשְׁבֵ֥טי ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :יִ֥חי ְראוֵּ֖בן ְוַאל־ ָיֹ֑מת ִויִ֥הי ְמָ֖תיו
ה ֣קוֹל ְיהוּ ָ֔דה ְוֶאל־ַע֖מּוֹ ְתִּבי ֶ ֑אנּוּ
ִמְס ָֽפּרְ :ו ֣ז ֹאת ִ ֽליהוּ ָד֘ה ַויּ ֹאַמ֒ר ְשַׁ֤מע ְיה ָוֹ ֙

ָי ָדי֙ו ָ֣רב ֔לוֹ ְו ֵ֥ﬠ ֶזר ִמָצּ ָ֖ריו ִ ֽתְּה ֶֽיה :וְּלֵל ִ֣וי ָאַ֔מר ֻתֶּ֥מּיךָך ְואוּ ֶ֖ריךָך ְלִ֣אישׁ ֲחִסי ֶ֑דךָך
אֵ֞מר ְלָאִ֤ביו וְּלִאמּ֙וֹ ֣ל ֹא
ֲאֶ֤שׁר ִנִסּית֙וֹ ְבַּמָ֔סּה ְתּ ִריֵ֖בהוּ ַעל־ֵ֥מי ְמ ִריָֽבהָֽ :ה ֹ
ְרִאי ִ֔תיו ְוֶאת־ֶאָחי֙ו ֣ל ֹא ִהִ֔כּיר ְוֶאת־ָבּ ָ֖נו ֣ל ֹא ָי ָ֑דע ִ֤כּי ָֽשְׁמר֙וּ ִאְמ ָר ֶ֔תךָך וְּב ִֽריְת֖ךָך
ה ְבַּאֶ֔פּךָך ְוָכִ֖ליל
ִי ְנֹֽצרוּ :יוֹ ֤רוּ ִמְשָׁפֶּ֨טי ךָ ֙ך ְל ַֽיֲﬠֹ֔קב ְותוֹ ָֽרְת֖ךָך ְל ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ָיִ֤שׂימוּ ְקטוֹ ָר ֙
ה ֵחי֔לוֹ וֹּ֥פַעל ָי ָ֖דיו ִתּ ְר ֶ֑צה ְמַ֨חץ ָמְת ַ֧נ ִים ָק ָ ֛מיו וְּמַשׂ ְנָ֖איו
ַעל־ִמ ְזְבֶּֽחךָךָ :בּ ֵ֤רךְך ְיה ָוֹ ֙
ה ָ֔וה ִיְשֹׁ֥כּן ָלֶ֖בַטח ָע ָ֑ליו ֹח ֵ֤פף ָעָלי֙ו ָכּל־ַה ֔יּוֹם
ִמן־ ְיקוּֽמוּןְ :לִבְנ ָיִ֣מן ָאַ֔מר ְי ִ֣דיד ְי ֹ
ם ִמָ֔טּל
וֵּ֥בין ְכֵּת ָ֖פיו ָשׁ ֵֽכן :וְּליוֵֹ֣סף ָאַ֔מר ְמֹב ֶ֥רֶכת ְיה ָ֖וֹה ַא ְר֑צוֹ ִמֶ֤מּ ֶגד ָשַׁ֨מ ִי ֙
שֶׁמשׁ וִּמֶ֖מּ ֶגד ֶ֥גּ ֶרשׁ ְי ָר ִ ֽחים :וֵּמ ֖ר ֹאשׁ
את ָ ֑
וִּמְתּ֖הוֹם ֹרֶ֥בֶצת ָֽתַּחת :וִּמֶ֖מּ ֶגד ְתּבוּ ֣ ֹ
שְׁכ ִ֖ני ְס ֶ֑נה
ַֽה ֲר ֵרי־ ֶ֑ק ֶדם וִּמֶ֖מּ ֶגד ִגְּב֥עוֹת עוֹ ָֽלם :וִּמֶ֗מּ ֶגד ֶ֚א ֶרץ וְּמֹל ָ ֔אהּ וּ ְר֥צוֹן ֽ ֹ
ם
ה ְל ֣ר ֹאשׁ יוֵֹ֔סף וְּלָק ְדֹ֖קד ְנ ִ֥זיר ֶאָֽחיוְ :בּ֨כוֹר שׁוֹ֜רוֹ ָה ָ֣דר ֗לוֹ ְוַק ְר ֵ֤ני ְרֵא ֙
ָתּ֨בוֹאָת ֙
ם ִרְב֣בוֹת ֶאְפ ַ֔ר ִים ְוֵ֖הם ַאְל ֵ֥פי
ַק ְר ֔ ָניו ָבּ ֶ֗הם ַעִ֛מּים ְי ַנ ַ֥גּח ַיְח ָ֖דּו ַאְפֵסי־ ָ ֑א ֶרץ ְוֵה ֙
ם ַהר־
אָה ֶֽליךָךַ :עִמּי ֙
ְמ ַנֶֽשּׁהְ :וִל ְזבוּ ֻ֣לן ָאַ֔מר ְשַׂ֥מח ְזבוּ ֻ֖לן ְבֵּצא ֶ ֑תךָך ְו ִיָשּׂשׂ ָ֖כר ְבּ ֽ ֹ
ם ִיי ֔ ָנקוּ וְּשֻׂפ ֵ֖ני ְט֥מוּ ֵני ֽחוֹל :וְּל ָ֣גד
ִיְק ָ֔ראוּ ָ֖שׁם ִי ְזְבּ֣חוּ ִזְבֵחי־ ֶ֑צ ֶדק ִ֣כּי ֶ֤שַׁפע ַיִמּי ֙
ת
ָאַ֔מר ָבּ ֖רוּךְך ַמ ְרִ֣חיב ָ֑גּד ְכָּלִ֣ביא ָשֵׁ֔כן ְוָט ַ֥רף ְז ֖רוֹ ַע ַאף־ָק ְדֹֽקדַ :ו ַ֤יּ ְרא ֵראִשׁי ֙
ה ָעָ֔שׂה וִּמְשָׁפָּ֖טיו
א ָ֣ראֵשׁי ָ֔עם ִצ ְד ַ֤קת ְיה ָוֹ ֙
שׁם ֶחְל ַ֥קת ְמֹח ֵ֖קק ָס֑פוּן ַו ֵ֨יֶּת ֙
֔לוֹ ִכּי־ ָ ֛
ִעם־ ִיְשׂ ָרֵֽאל :וְּל ָ֣דן ָאַ֔מר ָ֖דּן ֣גּוּר ַא ְר ֵ֑יה ְי ַז ֵ֖נּק ִמן־ַהָבָּֽשׁן :וְּל ַנְפָתִּ֣לי ָאַ֔מר ַנְפָתִּל֙י
ְשַׂ֣בע ָר֔צוֹן וָּמ ֵ֖לא ִבּ ְר ַ֣כּת ְיה ָוֹ֑ה ָ֥ים ְו ָד ֖רוֹם ְי ָֽרָשׁה :וְּלָאֵ֣שׁר ָאַ֔מר ָבּ ֥רוּךְך ִמָבּ ִ֖נים
שׁר ְיִ֤הי ְרצוּ֙י ֶאָ֔חיו ְוֹטֵ֥בל ַבֶּ֖שֶּׁמן ַר ְגֽלוַֹ :בּ ְר ֶ֥זל וּ ְנ֖חֶשׁת ִמ ְנָע ֶ֑לךָך וְּכ ָיֶ֖מיךָך
ָא ֵ ֑
ה ֱאֹ֣לֵהי
ם ְבֶּע ְז ֶ֔רךָך וְּב ַֽגֲא ָו֖תוֹ ְשָׁח ִֽקיםְ :מֹע ָנ ֙
ָדְּבֶֽאךָךֵ֥ :אין ָכֵּ֖אל ְיֻשׁ ֑רוּן ֹר ֵ֤כב ָשַׁ֨מ ִי ֙
ֶ ֔ק ֶדם וִּמַ֖תַּחת ְזֹרֹ֣עת עוֹ ָ֑לם ַו ְי ָ֧ג ֶרשׁ ִמָפּ ֶ֛ניךָך אוֹ ֵ֖יב ַו ֥יּ ֹאֶמר ַהְשֵֽׁמדַ :ו ִיְּשֹׁכּ֩ן
ִיְשׂ ָר ֵ ֨אל ֶ֤בַּטח ָבּ ָד֙ד ֵ֣ﬠין ַֽיֲﬠֹ֔קב ֶאל־ֶ֖א ֶרץ ָדּ ָ֣ג ן ְוִתי ֑רוֹשׁ ַאף־ָשָׁ֖מיו ַֽיַע ְרפוּ־ָֽטל:
ה ָ֔וה ָמ ֵ֣ג ן ֶע ְז ֶ֔רךָך ַֽוֲאֶשׁר־ֶ֖ח ֶרב ַֽגֲּא ָו ֶ ֑תךָך
ַאְשׁ ֶ֨ריךָך ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ִ֣מי ָכ֗מוֹךָך ַ֚ﬠם נוַֹ֣שׁע ַֽבּי ֹ
א ְי ֶ֨בי ךָ ֙ך ָ֔לךְך ְוַאָ֖תּה ַעל־ָֽבּמוֵֹ֥תימוֹ ִת ְדֹֽרךְךַ :ו ַ֨יַּעל ֹמֶ֜שׁה ֵֽמַע ְרֹ֤בת מוָֹא֙ב
ְו ִי ָֽכֲּח֤שׁוּ ֽ ֹ
ֶאל־ַ֣הר ְנ֔בוֹ ֚ר ֹאשׁ ַהִפְּס ָ֔גּה ֲאֶ֖שׁר ַעל־ְפּ ֵ֣ני ְי ֵר֑חוֹ ַו ַיּ ְר ֵ ֨אהוּ ְיה ָ֧וֹה ֶאת־ָכּל־ָה ָ ֛א ֶרץ
ת ָכּל־
שּׁה ְוֵא ֙
ת ָכּל־ ַנְפָתִּ֔לי ְוֶאת־ֶ֥א ֶרץ ֶאְפ ַ֖ר ִים וְּמ ַנ ֶ ֑
ֶאת־ַה ִגְּל ָ֖ﬠד ַעד־ ָֽדּןְ :וֵא ֙
ֶ֣א ֶרץ ְיהוּ ָ֔דה ַ֖ﬠד ַה ָ֥יּם ָהַֽאֲח ֽרוֹןְ :וֶאת־ַה ֗ ֶנּ ֶגב ְוֶאת־ַהִכָּ֞כּר ִבְּק ַ֧ﬠת ְי ֵר֛חוֹ ִ֥ﬠיר

ה ָ֜וה ֵאָ֗ליו ֤ז ֹאת ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ֲאֶ֣שׁר ֠ ִנְשַׁpבְּעִתּי
ַהְתָּמ ִ֖רים ַעד־ֹֽצַערַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ְלַאְב ָר ָ֨הם ְל ִיְצ ָ֤חק ֽוְּל ַֽיֲﬠֹק֙ב ֵלאֹ֔מר ְל ַֽז ְרֲﬠ֖ךָך ֶאְתּ ֶ֑נ ָנּה ֶה ְרִאיִ֣תיךָך ְבֵעי ֔ ֶניךָך ְוָ֖שָׁמּה
֥ל ֹא ַֽתֲﬠֹֽברַ :ו ָ֨יָּמת ָ֜שׁם ֹמֶ֧שׁה ֶֽﬠֶבד־ ְיה ָוֹ֛ה ְבֶּ֥א ֶרץ מוָֹ֖אב ַעל־ִ֥פּי ְיה ָֽוֹהַ :ו ִיְּקֹ֨בּר
שׁ ֶאת־ְק ֻ֣ב ָר֔תוֹ ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם
א֤תוֹ ַב ַגּ֙י ְבֶּ֣א ֶרץ מוֹ ָ ֔אב ֖מוּל ֵ֣בּית ְפּ֑עוֹר ְו ֽל ֹא־ ָי ַ֥דע ִאי ֙
ֹ
ַה ֶֽזּה :וֹּמֶ֗שׁה ֶבּן־ֵמָ֧אה ְוֶעְשׂ ִ֛רים ָשׁ ָ֖נה ְבֹּמ֑תוֹ ל ֹא־ ָֽכֲהָ֥תה ֵעי ֖נוֹ ְול ֹא־ ָ֥נס ֵלֹֽחה:
שׁה ְבּ ַֽﬠ ְרֹ֥בת מוָֹ֖אב ְשֹׁלִ֣שׁים ֑יוֹם ַֽו ִיְּתּ֔מוּ ְיֵ֥מי ְבִ֖כי
ַו ִיְּבכּוּ֩ ְב ֨ ֵני ִיְשׂ ָרֵ֧אל ֶאת־ֹמ ֶ ֛
שׁה ֶאת־ ָי ָ֖דיו ָע ָ֑ליו
א ֣רוּ ַח ָחְכָ֔מה ִ ֽכּי־ָסַ֥מךְך ֹמ ֶ ֛
שׁ ַע ִבּן־ ֗נוּן ָמֵל ֙
ֵ֥אֶבל ֹמֶֽשׁהִֽ :ויהוֹ ֻ ֣
שׁר ִצ ָ֥וּה ְיה ָ֖וֹה ֶאת־ֹמֶֽשׁהְ :ו ֽל ֹא־ ָ ֨קם
ַו ִיְּשְׁמ֨עוּ ֵא ָ֤ליו ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַֽו ַֽיֲּﬠ֔שׂוּ ַֽכֲּא ֶ ֛
תת
א ֹ֞
ה ָ֔וה ָפּ ִ֖נים ֶאל־ָפּ ִֽניםְ :לָכל־ָֽה ֹ
שׁה ֲאֶשׁ֙ר ְי ָד֣עוֹ ְי ֹ
ָנִ֥ביא ֛עוֹד ְבּ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְכֹּמ ֶ ֑
ה ָ֔וה ַֽלֲﬠ֖שׂוֹת ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ְלַפ ְרֹ֥עה וְּלָכל־ֲﬠָב ָ֖דיו
ְוַהֽמּוְֹפ ִ֗תים ֲאֶ֤שׁר ְשָׁלח֙וֹ ְי ֹ
וְּלָכל־ַא ְרֽצוֹ :וְּלֹכל ֙ ַה ָ֣יּד ַֽהֲח ָז ָ ֔קה וְּלֹ֖כל ַהמּוֹ ָ֣רא ַה ָגּ ֑דוֹל ֲאֶשׁ֙ר ָעָ֣שׂה ֹמֶ֔שׁה
ה ֶאל־
ה ָו ֙
הָ֑וה ַו ֤יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ְלֵעי ֵ֖ני ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְי ִ֗הי ַֽאֲח ֵ֛רי ֥מוֹת ֹמֶ֖שׁה ֶ֣ﬠֶבד ְי ֹ
ה ֨קוּם ֲﬠֹ֜בר ֶאת־
שׁ ַע ִבּן־ ֔נוּן ְמָשׁ ֵ֥רת ֹמֶ֖שׁה ֵלאֹֽמרֹ :מֶ֥שׁה ַעְב ִ֖דּי ֵ ֑מת ְוַעָתּ ֩
ְיהוֹ ֻ ֣
ַה ַיּ ְר ֵ֣דּן ַה ֶ֗זּה ַאָתּ ֙
ה ְוָכל־ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֔זּה ֶאל־ָה ָ ֕א ֶרץ ֲאֶ֧שׁר ָאֹנ ִ֛כי ֹנֵ֥תן ָלֶ֖הם ִלְב ֵ֥ני
ִיְשׂ ָרֵֽאלָ :כּל־ָמ֗קוֹם ֲאֶ֨שׁר ִתּ ְדֹ֧רךְך ַֽכּף־ ַר ְגְל ֶ֛כם ֖בּוֹ ָל ֶ֣כם ְנַתִ֑תּיו ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִדַּ֖בּ ְרִתּי
ֶאל־ֹמֶֽשׁהֵ :מַהִמּ ְדָבּ֩ר ְוַהְלָּב ֨נוֹן ַה ֶ֜זּה ְֽוַעד־ַה ָנָּ֧הר ַה ָגּ ֣דוֹל ְנַהר־ְפּ ָ֗רת ֹ֚כּל ֶ֣א ֶרץ
שׁ
שֶּׁמשׁ ִֽיְה ֶ֖יה ְגּבוְּל ֶֽכםֽ :ל ֹא־ ִיְת ַיֵ֥צּב ִאי ֙
ַֽהִח ִ֔תּים ְוַעד־ַה ָ֥יּם ַה ָגּ ֖דוֹל ְמ֣בוֹא ַה ָ ֑
ה ֶאְה ֶ֣יה ִעָ֔מּךְך ֥ל ֹא ַא ְרְפּ֖ךָך ְו ֥ל ֹא
ְלָפ ֔ ֶניךָך ֹ֖כּל ְיֵ֣מי ַח ֶ֑יּיךָך ַֽכֲּאֶ֨שׁר ָה ִ֤ייִתי ִעם־ֹמֶשׁ ֙
ֶאֶע ְזֶֽבָךֲּ :ח ַ֖זק ֶוֱא ָ ֑מץ ִ֣כּי ַא ָ֗תּה ַתּ ְנִחיל ֙ ֶאת־ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֔זּה ֶאת־ָה ָ ֕א ֶרץ ֲאֶשׁר־
ת ְכָּכל־
אד ִלְשֹׁ֤מר ַֽלֲﬠשׂוֹ ֙
ק ֲח ַ֨זק ֶֽוֱאַ֜מץ ְמ ֗ ֹ
ִנְשַׁ֥בְּעִתּי ַֽלֲאבוָֹ֖תם ָלֵ֥תת ָלֶֽהםַ :ר ֩
ַהתּוֹ ָ֗רה ֲאֶ֤שׁר ִצ ְוּ ךָ ֙ך ֹמֶ֣שׁה ַעְב ִ֔דּי ַאל־ָתּ֥סוּר ִמֶ֖מּנּוּ ָיִ֣מין וְּשׂ ֑מ ֹאול ְלַ֣מַען ַתְּשִׂ֔כּיל
ְבֹּ֖כל ֲאֶ֥שׁר ֵתּ ֵֽלךְךֽ :ל ֹא־ ָי֡מוּשׁ ֵסֶפ֩ר ַהתּוֹ ָ֨רה ַה ֶ֜זּה ִמִ֗פּיךָך ְוָה ִ֤גיָת בּ֙וֹ יוָֹ֣מם ָוַ֔ל ְיָלה
ְלַ֨מַע֙ן ִתְּשֹׁ֣מר ַֽלֲﬠ֔שׂוֹת ְכָּכל־ַהָכּ֖תוּב ֑בּוֹ ִכּי־ ָ ֛אז ַתְּצִ֥לי ַח ֶאת־ ְדּ ָר ֶ֖כךָך ְוָ֥אז
ה ָ֣וה
ַתְּשׂ ִ ֽכּילֲ :ה֤לוֹא ִצ ִוּי ִ֨תי ךָ ֙ך ֲח ַ֣זק ֶוֱאָ֔מץ ַֽאל־ַֽתֲּﬠֹ֖רץ ְוַאל־ֵתּ ָ֑חת ִ֤כּי ִעְמּ ךָ ֙ך ְי ֹ
שְׁט ֵ֥רי ָה ָ֖ﬠם ֵלאֹֽמרִ :עְב ֣רוּ ׀ ְבּ ֶ֣ק ֶרב
ֱאֹל ֶ֔היךָך ְבֹּ֖כל ֲאֶ֥שׁר ֵתּ ֵֽלךְךַ :ו ְיַ֣צו ְיהוֹֻ֔שׁ ַע ֶאת־ ֹ
ם ֵלאֹ֔מר ָהִ֥כינוּ ָל ֶ֖כם ֵצי ָ֑דה ִ֞כּי ְבּ֣עוֹד ׀ ְשֹׁ֣לֶשׁת ָיִ֗מים
ַֽהַֽמֲּח ֗ ֶנה ְוַצ ֤וּוּ ֶאת־ָהָע ֙

ה ָ֣וה
א ָל ֶ֣רֶשׁת ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶשׁ֙ר ְי ֹ
ם ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֣דּן ַה ֶ֔זּה ָלבוֹ ֙
ם ֹֽעְב ִרי ֙
ַאֶתּ ֙
שּׁה ָאַ֥מר
ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם ֹנֵ֥תן ָל ֶ֖כם ְל ִרְשָֽׁתּהְּ :וָל ֽראוֵּב ִנ֙י ְוַל ָגּ ִ֔די ְו ַֽלֲחִ֖צי ֵ֣שֶׁבט ַֽהְמ ַנ ֶ ֑
ה ָ֖וה ֵלאֹ֑מר
שׁ ַע ֵלאֹֽמרָ :זכוֹ֙ר ֶאת־ַה ָדּ ָ֔בר ֲאֶ֨שׁר ִצ ָ֥וּה ֶאְת ֶ֛כם ֹמֶ֥שׁה ֶֽﬠֶבד־ ְי ֹ
ְיהוֹ ֻ ֖
ה ָ֤וה ֱאֹלֵהיֶכ ֙
ְי ֹ
ם ֵמ ִ֣ני ַח ָלֶ֔כם ְו ָנַ֥תן ָל ֶ֖כם ֶאת־ָהָ֥א ֶרץ ַה ֽזּ ֹאתְ :נֵשׁי ֶ֣כם ַטְפֶּכ֘ם
ם ַתַּעְב֨רוּ
ם ֵיְשׁ֕בוּ ָבּ ָ ֕א ֶרץ ֲאֶ֨שׁר ָנַ֥תן ָל ֶ֛כם ֹמֶ֖שׁה ְבּ ֵ֣ﬠֶבר ַה ַיּ ְר ֵ֑דּן ְוַאֶתּ ֩
וִּמְק ֵניֶכ ֒
ה ָ֥וה
ֲחֻמִ֜שׁים ִלְפ ֵ֣ני ֲאֵחיֶ֗כם ֹ֚כּל ִגּבּוֹ ֵ֣רי ַהַ֔ח ִיל ַֽוֲﬠ ַז ְרֶ֖תּם אוָֹֽתםַ֠ :עד ֲאֶשׁר־ ָי ֨ ִני ַח ְי ֹ
ה ָ֥וה ֱאֹֽלֵהי ֶ֖כם ֹנֵ֣תן ָל ֶ ֑הם
ם ְו ָי ְר֣שׁוּ ַגם־ ֵ֔הָמּה ֶאת־ָה ָ ֕א ֶרץ ֲאֶשׁר־ ְי ֹ
׀ ַֽלֲאֵחיֶכ֘ם ָכֶּכ ֒
ה ָ֔וה
ה ֶ֣ﬠֶבד ְי ֹ
ם ִֽוי ִרְשֶׁ֣תּם אוֹ ָ֔תהּ ֲאֶ֣שׁר ׀ ָנַ֣תן ָלֶ֗כם ֹמֶשׁ ֙
ְוַשְׁב ֶ֞תּם ְלֶ֤א ֶרץ ְי ֻרַשְּׁתֶכ ֙
שׁ ַע ֵלאֹ֑מר ֹ֤כּל ֲאֶשׁר־ִצ ִוּי ָ֨תנ֙וּ
ְבּ ֵ֥ﬠֶבר ַה ַיּ ְר ֵ֖דּן ִמ ְז ַ֥רח ַהָֽשֶּׁמשַֽׁ :ו ַֽיֲּﬠ ֔נוּ ֶאת־ ְיהוֹ ֻ ֖
ַֽנֲﬠֶ֔שׂה ְוֶֽאל־ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ִתְּשָׁלֵ֖חנוּ ֵנ ֵֽלךְךְ :כֹּ֤כל ֲאֶשׁר־ָשַׁ֨מְענ֙וּ ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ֵ֖כּן
ה ָ֤וה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ִעָ֔מּךְך ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָה ָ֖יה ִעם־ֹמֶֽשׁהָ :כּל־ ִ ֞אישׁ
ִנְשַׁ֣מע ֵא ֶ֑ליךָך ֠ ַרק ִֽיְה ֶ֞יה ְי ֹ
ֲאֶשׁר־ ַיְמ ֶ֣רה ֶאת־ִ֗פּיךָך ְו ֽל ֹא־ ִיְשַׁ֧מע ֶאת־ ְדָּב ֶ֛ריךָך ְלֹ֥כל ֲאֶשׁר־ְתַּצ ֶ֖וּנּוּ יוּ ָ ֑מת ַ֖רק
ם ֶ֣ח ֶרשׁ
ֲח ַ֥זק ֶֽוֱאָֽמץַ :ו ִיְּשׁ ַ֣לח ְיהוֹֻ֣שׁ ַע ִבּן־֠נוּן ִ ֽמן־ַהִשִּׁ֞טּים ְשׁ ַֽנ ִים־ֲא ָנִ֤שׁים ְמ ַר ְגִּלי ֙
ֵלאֹ֔מר ְל֛כוּ ְר֥אוּ ֶאת־ָהָ֖א ֶרץ ְוֶאת־ ְי ִרי֑חוֹ ַו ֵ֨יְּל֜כוּ ֠ ַו ָיֹּבאוּ ֵבּית־ִאָ֥שּׁה זוֹ ָ֛נה
וְּשָׁ֥מהּ ָרָ֖חב ַו ִיְּשְׁכּבוּ־ָֽשָׁמּהַ :ו ֵ֣יָּאַ֔מר ְלֶ֥מֶלךְך ְי ִרי֖חוֹ ֵלאֹ֑מר ִה ֵ֣נּה ֲ֠א ָנִשׁים ָ֣בּאוּ
ח ֶ֣מֶלךְך ְי ִרי֔חוֹ ֶאל־ ָרָ֖חב
ֵ֧ה ָנּה ַה ַ֛לּ ְיָלה ִמְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַלְחֹ֥פּר ֶאת־ָהָֽא ֶרץַ :ו ִיְּשַׁל ֙
ֵלאֹ֑מר ֠הוִֹציִאי ָֽהֲא ָנִ֨שׁים ַהָבִּ֤אים ֵאַ֨ל ִי ךְ ֙ך ֲאֶשׁר־ָ֣בּאוּ ְלֵבי ֵ֔תךְך ִ֛כּי ַלְחֹ֥פּר ֶאת־
שּׁה ֶאת־ְשׁ ֵ֥ני ָֽהֲא ָנִ֖שׁים ַֽוִתְּצְפּ ֑נוֹ ַו ֣תּ ֹאֶמר ׀ ֵ֗כּן
ָכּל־ָהָ֖א ֶרץ ָֽבּאוַּ :וִתּ ַ֧קּח ָֽהִא ָ ֛
ָ֤בּאוּ ֵאַל֙י ָֽהֲא ָנִ֔שׁים ְו ֥ל ֹא ָי ַ֖דְעִתּי ֵמַ֥א ִין ֵֽהָמּהַ :ו ְי ִ֨הי ַהַ֜שַּׁער ִלְס ֗גּוֹר ַבּ֨חֶשׁ ךְ ֙ך
ְוָֽהֲא ָנִ֣שׁים ָיָ֔צאוּ ֣ל ֹא ָי ַ֔דְעִתּי ָ֥א ָנה ָהְל֖כוּ ָֽהֲא ָנִ֑שׁים ִר ְד֥פוּ ַמ ֵ ֛הר ַֽאֲח ֵריֶ֖הם ִ֥כּי
ם ְבִּפְשֵׁ֣תּי ָהֵ֔עץ ָֽהֲﬠ ֻר֥כוֹת ָ֖להּ ַעל־
ַתִשּׂי ֽגוּםְ :וִ֖היא ֶהֱﬠ ָ֣לַתם ַה ָ֑גּ ָגה ַֽוִתְּטְמ ֵנ ֙
ם ֶ֣דּ ֶרךְך ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ַ֖ﬠל ַֽהַמְּעְבּ ֑רוֹת ְוַהַ֣שַּׁער ָס ָ֔גרוּ
ַה ָֽגּגְ :וָֽהֲא ָנִ֗שׁים ָר ְד֤פוּ ַֽאֲח ֵריֶה ֙
שׁר ָיְצ֥אוּ ָהֹר ְדִ֖פים ַֽאֲח ֵריֶֽהםְ :וֵ֖הָמּה ֶ֣ט ֶרם ִיְשָׁכּ֑בוּן ְוִ֛היא ָעְלָ֥תה
ַֽאֲח ֵ֕רי ַֽכֲּא ֶ ֛
הָ֛וה ָל ֶ֖כם ֶאת־
ֲﬠֵליֶ֖הם ַעל־ַה ָֽגּגַ :ו ֨תּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ ָֽ֣הֲא ָנִ֔שׁים ָי ַ֕דְעִתּי ִ ֽכּי־ ָנַ֧תן ְי ֹ
ם ָעֵ֔לינוּ ְוִ֥כי ָנֹ֛מגוּ ָכּל־ֹֽיְשׁ ֵ֥בי ָהָ֖א ֶרץ ִמְפּ ֵני ֶֽכםִ֣ :כּי
ָה ָ ֑א ֶרץ ְו ִ ֽכי־ ָנְפ ָ֤לה ֵֽאיַמְתֶכ ֙
ה ָ֜וה ֶאת־ֵ֤מי ַים־סוּ֙ף ִמְפּ ֵניֶ֔כם ְבֵּצאְת ֶ֖כם
ָשַׁ֗מְענוּ ֵ֠את ֲאֶשׁר־הוֹ ִ֨בישׁ ְי ֹ

ִמִמְּצ ָ֑ר ִים ַֽוֲאֶ֣שׁר ֲﬠִשׂי ֶ֡תם ִלְשֵׁני֩ ַמְלֵ֨כי ָהֱאֹמ ִ֜רי ֲאֶ֨שׁר ְבּ ֵ֤ﬠֶבר ַה ַיּ ְר ֵדּ֙ן ְלִסיֹ֣חן
וְּל֔עוֹג ֲאֶ֥שׁר ֶֽהֱח ַרְמֶ֖תּם אוָֹֽתםַ :ו ִנְּשַׁמ֙ע ַו ִיַּ֣מּס ְלָב ֵ֔בנוּ ְול ֹא־ ָ ֨קָמה ֥עוֹד ֛רוּ ַח
ם ַבָּשַּׁ֣מ ִים ִמַ֔מַּעל ְוַעל־ָהָ֖א ֶרץ
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם ֤הוּא ֱאֹלִהי ֙
ְבִּ֖אישׁ ִמְפּ ֵני ֶ֑כם ִ֚כּי ְי ֹ
ה ָ֔וה ִכּי־ָעִ֥שׂיִתי ִעָמּ ֶ֖כם ָ֑חֶסד ַֽוֲﬠִשׂי ֶ֨תם ַגּם־
ִמָֽתַּחתְ :וַע ָ֗תּה ִהָֽשְּׁבעוּ־ ָ֥נא ִל֙י ַֽבּי ֹ
ַא ֶ֜תּם ִעם־ ֵ֤בּית ָאִב֙י ֶ֔חֶסד וּ ְנַתֶ֥תּם ִ֖לי ֥אוֹת ֱאֶֽמתְ :וַֽהֲח ִי ֶ֞תם ֶאת־ָאִ֣בי ְוֶאת־
ִאִ֗מּי ְוֶאת־ַאַח֙י ְוֶאת־ַאְחוֹ ַ֔תי ]ַאְחיוֹ ַ֔תי[ ְוֵ֖את ָכּל־ֲאֶ֣שׁר ָל ֶ ֑הם ְוִהַצְּלֶ֥תּם ֶאת־
ם ָל֔מוּת ִ֚אם ֣ל ֹא
שֵׁ֖תינוּ ִמָֽמּ ֶותַ :ו ֧יּ ֹאְמרוּ ָ֣להּ ָֽהֲא ָנִ֗שׁים ַנְפֵ֤שׁנוּ ַתְחֵתּיֶכ ֙
ַנְפ ֹ
ה ָ֥וה ָ֨לנ֙וּ ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ְוָעִ֥שׂינוּ ִעָ֖מּךְך ֶ֥חֶסד
ַת ִ֔גּידוּ ֶאת־ ְדָּב ֵ֖רנוּ ֶ֑זה ְוָה ָ֗יה ְבֵּתת־ ְי ֹ
הּ ְבּ ִ֣קיר ַֽהחוָֹ֔מה וַּֽבחוָֹ֖מה ִ֥היא
ֶוֱאֶֽמתַ :ותּוֹ ִר ֵ֥דם ַבֶּ֖חֶבל ְבּ ַ֣ﬠד ַֽהַח֑לּוֹן ִ֤כּי ֵביָת ֙
ם ָהָ֣ה ָרה ֵ֔לּכוּ ֶֽפּן־ ִיְפ ְגּ֥עוּ ָב ֶ֖כם ָהֹר ְד ִ֑פים ְו ַנְחֵבּ ֶ֨תם ָ֜שָׁמּה
יוָֹֽשֶׁבתַ :ו ֤תּ ֹאֶמר ָלֶה ֙
ְשׁ֣לֶשׁת ָיִ֗מים ַ֚ﬠד ֣שׁוֹב ָהֹֽר ְדִ֔פים ְוַאַ֖חר ֵתְּל֥כוּ ְל ַד ְרְכּ ֶֽכםַ :ויּ ֹאְמ ֥רוּ ֵא ֶ֖ליָה
ָֽהֲא ָנִ֑שׁים ְנ ִק ִ֣יּם ֲא ֔ ַנְחנוּ ִמְשֻּׁבָעֵ֥תךְך ַה ֶ֖זּה ֲאֶ֥שׁר ִהְשַׁבְּעָֽתּנוִּ :ה ֵ֛נּה ֲא ַ֥נְחנוּ ָבִ֖אים
ָבּ ָ ֑א ֶרץ ֶאת־ִתְּק ַ֡ות חוּ ֩
ט ַהָשִּׁ֨ני ַה ֶ֜זּה ִתְּקְשׁ ִ֗רי ַֽבַּחלּוֹ֙ן ֲאֶ֣שׁר הוֹ ַר ְדֵ֣תּנוּ ֔בוֹ ְוֶאת־
ת ָכּל־ֵ֣בּית ָא ִ֔ביךְך ַתַּאְסִ֥פי ֵא ַ֖ל ִיךְך ַהָֽבּ ְיָתה:
ָא ִ֨ביךְך ְוֶאת־ִאֵ֜מּךְך ְוֶאת־ַאַ֗ח ִיךְך ְוֶא ֙
א ִמ ַדְּל ֵ֨תי ֵביֵ֧תךְך ׀ ַה֛חוָּצה ָדּ֥מוֹ ְבר ֹא֖שׁוֹ ַֽוֲא ַ֣נְחנוּ ְנ ִק ִ֑יּם
ְוָה ָ֡יה ֹ֣כּל ֲאֶשׁר־ ֵיֵצ ֩
֠ ְוֹכל ֲאֶ֨שׁר ִֽיְה ֶ֤יה ִאָתּ ךְ ֙ך ַבּ ַ֔בּ ִית ָדּ֣מוֹ ְבר ֹאֵ֔שׁנוּ ִאם־ ָ֖יד ִ ֽתְּה ֶיה־ֽבּוְֹ :וִאם־ַתּ ִ֖גּי ִדי
ֶאת־ ְדָּב ֵ֣רנוּ ֶ֑זה ְוָה ִ֣יינוּ ְנִק ִ֔יּם ִמְשּׁ ֻֽבָעֵ֖תךְך ֲאֶ֥שׁר ִהְשַׁבְּעָֽתּנוַּ :ו ֨תּ ֹאֶמ֙ר ְכּ ִדְב ֵרי ֶ֣כם
שׁר ֶאת־ִתּ ְק ַ֥ות ַהָשּׁ ִ֖ני ַבַּחֽלּוֹןַ :ו ֵיְּלכ֙וּ ַו ָיֹּ֣באוּ
ֶכּן־֔הוּא ַֽוְתַּשְׁלֵּ֖חם ַו ֵיּ ֵ֑לכוּ ַוִתְּק ֛ ֹ
ם ְשֹׁ֣לֶשׁת ָיִ֔מים ַעד־ָ֖שׁבוּ ָהֹר ְד ִ֑פים ַו ְיַבְק֧שׁוּ ָהֹר ְד ִ֛פים ְבָּכל־
ָה ָ֔ה ָרה ַו ֵ֤יְּשׁבוּ ָשׁ ֙
ם ַו ֵיּ ְר ֣דוּ ֵֽמָה ָ֔הר ַו ַיַּעְבר֙וּ ַו ָיֹּ֔באוּ ֶאל־
ַה ֶ֖דּ ֶרךְך ְו ֥ל ֹא ָמָֽצאוַּ :ו ָיֻּ֜שׁבוּ ְשׁ ֵ֤ני ָֽהֲא ָנִשׁי ֙
שׁ ַע ִבּן־ ֑נוּן ַו ְיַ֨סְפּרוּ־֔לוֹ ֵ֥את ָכּל־ַהֹמְּצ֖אוֹת אוָֹֽתםַ :ויּ ֹאְמר֙וּ ֶאל־ ְיהוֹֻ֔שׁ ַע
ְיהוֹ ֻ ֖
הָ֛וה ְבּ ָי ֵ֖דנוּ ֶאת־ָכּל־ָה ָ ֑א ֶרץ ְו ַגם־ ָנֹ֛מגוּ ָכּל־ֹיְשֵׁ֥בי ָהָ֖א ֶרץ ִמָפּ ֵֽנינוּ:
ִ ֽכּי־ ָנַ֧תן ְי ֹ
ם ְיהוֹֻ֨שׁ ַע ַבֹּ֜בֶּקר ַו ִיְּס֣עוּ ֵֽמַהִשִּׁ֗טּים ַו ָיֹּ֨בא֙וּ ַעד־ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ֖הוּא ְוָכל־ְבּ ֵ֣ני
ַו ַיְּשֵׁכּ ֩
שְּׁט ִ֖רים
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ָיִּ֥לנוּ ָ֖שׁם ֶ֥ט ֶרם ַֽיֲﬠֹֽברוַּ :ו ְי ִ֕הי ִמְקֵ֖צה ְשֹׁ֣לֶשׁת ָיִ֑מים ַו ַיַּעְב ֥רוּ ַה ֹ
ה
ה ָו ֙
ְבּ ֶ֥ק ֶרב ַֽהַֽמֲּח ֶֽנהַ :ו ְיַצוּ ֘וּ ֶאת־ָה ָ֣ﬠם ֵלאֹמ֒ר ִכּ ְרֽאוְֹתֶ֔כם ֵ֣את ֲא ֤רוֹן ְבּ ִרית־ ְי ֹ
א֑תוֹ ְוַא ֶ֗תּם ִתְּסע֙וּ ִמְמּ֣קוְֹמֶ֔כם ַֽוֲהַלְכֶ֖תּם
ם ַהְל ִו ִ֔יּם ֹנְשִׂ֖אים ֹ
ֱאֹ֣לֵהיֶ֔כם ְוַהֹֽכֲּה ִני ֙

ם וֵּבי ֔ ָנו ]וֵּבי ֔ ָניו[ ְכַּאְל ַ֥פּ ִים ַאָ֖מּה ַבִּמּ ָ֑דּה ַֽאל־
ַֽאֲח ָֽריוַ֣ :אךְך ׀ ָר֣חוֹק ִיְה ֶ֗יה ֵֽבּי ֵניֶכ ֙
ִתְּק ְר֣בוּ ֵאָ֗ליו ְלַ֤מַען ֲאֶשׁר־ֵֽתּ ְדע֙וּ ֶאת־ַה ֶ֨דּ ֶר ךְ ֙ך ֲאֶ֣שׁר ֵֽתְּלכוּ־ ָ֔בהּ ִ֣כּי ֧ל ֹא
שׁ ַע ֶאל־ָה ָ֖ﬠם ִהְתַק ָ֑דּשׁוּ ִ֣כּי
ֲﬠַב ְר ֶ ֛תּם ַבּ ֶ֖דּ ֶרךְך ִמְתּ֥מוֹל ִשְׁלֽשׁוֹםַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ְיהוֹ ֻ ֛
הָ֛וה ְבִּק ְרְבּ ֶ֖כם ִנְפָלֽאוֹתַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיהוֹֻ֨שׁ ַ֙ע ֶאל־ַהֹֽכֲּה ִ֣נים ֵלאֹ֔מר
ָמָ֗חר ַֽיֲﬠֶ֧שׂה ְי ֹ
ְשׂא֙וּ ֶאת־ֲא ֣רוֹן ַהְבּ ִ֔רית ְוִעְב ֖רוּ ִלְפ ֵ֣ני ָה ָ֑ﬠם ַו ִיְּשׂא֙וּ ֶאת־ֲא ֣רוֹן ַהְבּ ִ֔רית ַו ֵֽיְּל֖כוּ
ה ֶאל־ ְיהוֹֻ֔שׁ ַע ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֗זּה ָאֵחל ֙ ַגּ ֶדְּל֔ךָך ְבֵּעי ֵ֖ני ָכּל־
ה ָו ֙
ִלְפ ֵ֥ני ָה ָֽﬠםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ה
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֲאֶשׁ֙ר ֵֽי ְד֔עוּן ִ֗כּי ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָה ִ֛ייִתי ִעם־ֹמֶ֖שׁה ֶאְה ֶ֥יה ִעָֽמּךְךְ :וַא ָ֗תּה ְתַּצ ֶוּ ֙
ה ֵ֣מי ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן
ֶאת־ַהֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים ֹנְשֵׂ֥אי ֲא ֽרוֹן־ַהְבּ ִ֖רית ֵלאֹ֑מר ְכֹּֽבֲאֶ֗כם ַעד־ְקֵצ ֙
שׁ ַע ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֹ֣גּשׁוּ ֵ֔ה ָנּה ְוִשְׁמ֕עוּ ֶאת־ ִדְּב ֵ֖רי
ַבּ ַיּ ְר ֵ֖דּן ַֽתֲּﬠֹֽמדוַּ :ו ֥יּ ֹאֶמר ְיהוֹ ֻ ֖
ת ֵֽתּ ְד֔עוּן ִ֛כּי ֵ֥אל ַ֖חי ְבִּק ְרְבּ ֶ֑כם ְוהוֹ ֵ֣רשׁ
ה ָ֥וה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְיהוֹֻ֔שׁ ַע ְבּז ֹא ֙
ְי ֹ
יוֹ ִ֣רישׁ ִ֠מְפּ ֵניֶכם ֶאת־ַה ְ ֽכּ ַֽנֲﬠ ֨ ִני ְוֶאת־ַֽהִח ִ֜תּי ְוֶאת־ַֽהִח ִ֗וּי ְוֶאת־ַהְפּ ִר ִזּ֙י ְוֶאת־
ה ֲא ֣רון ַהְבּ ִ֔רית ֲא ֖דוֹן ָכּל־ָה ָ ֑א ֶרץ ֹעֵ֥בר
ַה ִגּ ְר ָגִּ֔שׁי ְוָֽהֱאֹמ ִ֖רי ְוַה ְיבוּ ִ ֽסיִ :ה ֵנּ ֙
ם ְשׁ ֵ֣ני ָעָ֣שׂר ִ ֔אישׁ ִמִשְּׁבֵ֖טי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִאישׁ־
ִלְפ ֵני ֶ֖כם ַבּ ַיּ ְר ֵֽדּןְ :וַע ָ֗תּה ְק֤חוּ ָלֶכ ֙
ה ָ֜וה
ֶאָ֥חד ִאישׁ־ֶאָ֖חד ַלָֽשֶּׁבטְ :וָה ָ֡יה ְכּ ֣נוֹ ַח ַכּ֣פּוֹת ַר ְג ֵ֣לי ַהֹֽכֲּה ֡ ִנים ֹנְשֵׂאי֩ ֲא֨רוֹן ְי ֹ
ֲא ֤דוֹן ָכּל־ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ְבֵּ֣מי ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ֵ֤מי ַה ַיּ ְר ֵדּ֙ן ִי ָ֣כּ ֵר֔תוּן ַהַ֥מּ ִים ַהֹיּ ְר ִ֖דים ִמְל ָ ֑מְעָלה
ם ֵמָ֣אֳהֵלי ֶ֔הם ַֽלֲﬠֹ֖בר ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֑דּן ְוַהֹֽכֲּהִ֗נים
ְו ַֽיַעְמ ֖דוּ ֵ֥נד ֶאָֽחדַ :ו ְי ִ֗הי ִבּ ְנֹ֤ס ַע ָהָע ֙
ֹֽנְשׂ ֵ ֛אי ָהָא ֥רוֹן ַהְבּ ִ֖רית ִלְפ ֵ֥ני ָה ָֽﬠם :וְּכ֞בוֹא ֹנְשֵׂ֤אי ָֽהָארוֹ֙ן ַעד־ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ְו ַר ְג ֵ֤לי
א ַעל־ָכּל־ ְגּדוֹ ָ֔תיו
ם ֹֽנְשֵׂ֣אי ָֽהָא֔רוֹן ִנְטְבּ֖לוּ ִבְּקֵ֣צה ַה ָ ֑מּ ִים ְוַה ַיּ ְר ֵ֗דּן ָמֵל ֙
ַהֹֽכֲּה ִני ֙
אד
ם ַהֹיּ ְר ִ֨דים ִמְלַ֜מְעָלה ָ֣קמוּ ֵנד־ֶאָ֗חד ַה ְרֵ֨חק ְמ ֜ ֹ
ֹ֖כּל ְיֵ֥מי ָק ִ ֽצירַ :ו ַיַּעְמ֡דוּ ַהַמּ ִי ֩
ֵֽבָא ָ֤דם ]ֵֽמָא ָ֤דם[ ָהִעי֙ר ֲאֶשׁ֙ר ִמַ֣צּד ָֽצ ְר ָ֔תן ְוַהֹֽיּ ְר ִ֗דים ַ֣ﬠל ָ֧ים ָֽהֲﬠ ָר ָ֛בה ָֽים־ַהֶ֖מַּלח
ַ֣תּמּוּ ִנְכ ָ֑רתוּ ְוָה ָ֥ﬠם ָֽﬠְב ֖רוּ ֶ֥נ ֶגד ְי ִריֽחוַֹ :ו ַֽיַּעְמ ֣דוּ ַהֹֽכֲּה ֡ ִנים ֹ֠נְשֵׂאי ָהָא֨רוֹן ְבּ ִרית־
ם ֶבָּ֣ח ָר ָ֔בה ַ֤ﬠד ֲאֶשׁר־
ה ָ֜וה ֶבָּֽח ָר ָ֛בה ְבּ֥תוֹךְך ַה ַיּ ְר ֵ֖דּן ָה ֵ֑כן ְוָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֹֽעְב ִרי ֙
ְי ֹ
ַ֨תּמּ֙וּ ָכּל־ַה ֔גּוֹי ַֽלֲﬠֹ֖בר ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵֽדּןַ :ו ְיִה֙י ַֽכֲּאֶשׁר־ַ֣תּמּוּ ָכל־ַה ֔גּוֹי ַֽלֲﬠ֖בוֹר ֶאת־
ם ִמן־ָהָ֔עם ְשׁ ֵ֥נים ָעָ֖שׂר
שׁ ַע ֵלאֹֽמרְ :ק֤חוּ ָלֶכ ֙
ה ָ֔וה ֶאל־ ְיהוֹ ֻ ֖
ַה ַיּ ְר ֵ֑דּן ַו ֣יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ֲא ָנִ֑שׁים ִ ֽאישׁ־ֶאָ֥חד ִ ֽאישׁ־ֶאָ֖חד ִמָֽשֶּׁבטְ :וַצ ֣וּוּ אוָֹת֘ם ֵלאֹמ֒ר ְשֽׂאוּ־ָלֶ֨כם ִמ ֶ֜זּה
ִמ֣תּוֹךְך ַה ַיּ ְר ֵ֗דּן ִמַמַּצּ֙ב ַר ְג ֵ֣לי ַהֹֽכֲּה ֔ ִנים ָהִ֖כין ְשֵׁתּים־ֶעְשׂ ֵ֣רה ֲאָב ִ֑נים ְוַֽהֲﬠַב ְרֶ֤תּם

ם ִעָמֶּ֔כם ְוִה ַנְּחֶ֣תּם אוֹ ָ֔תם ַבָּמּ֕לוֹן ֲאֶשׁר־ָתִּ֥לינוּ ֖בוֹ ַה ָֽלּ ְיָלהַ :ו ִיּ ְק ָ֣רא
אוָֹת ֙
ְיהוֹֻ֗שׁ ַע ֶאל־ְשׁ ֵ֤נים ֶֽהָעָשׂ֙ר ִ ֔אישׁ ֲאֶ֥שׁר ֵהִ֖כין ִמְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִ ֽאישׁ־ֶאָ֥חד ִ ֽאישׁ־
הָ֛וה ֱאֹֽלֵהי ֶ֖כם ֶאל־
ם ְיהוֹֻ֔שׁ ַע ִ֠עְברוּ ִלְפ ֨ ֵני ֲא ֧רוֹן ְי ֹ
ֶאָ֖חד ִמָֽשֶּׁבטַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָלֶה ֙
ת ַעל־ִשְׁכ֔מוֹ ְלִמְס ַ֖פּר ִשְׁבֵ֥טי ְ ֽב ֵני־
֣תּוֹךְך ַה ַיּ ְר ֵ֑דּן ְוָה ִ֨רימוּ ָלֶ֜כם ִ֣אישׁ ֶ֤אֶבן ַאַח ֙
ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :לַ֗מַען ִ ֽתְּה ֶ֛יה ֥ז ֹאת ֖אוֹת ְבִּק ְרְבּ ֶ֑כם ִ ֽכּי־ ִיְשָׁא֨לוּן ְבּ ֵני ֶ֤כם ָמָח֙ר ֵלאֹ֔מר
ָ ֛מה ָֽהֲאָב ִ֥נים ָהֵ֖אֶלּה ָל ֶֽכםַֽ :וֲאַמ ְרֶ֣תּם ָל ֶ֗הם ֲאֶ֨שׁר ִנְכ ְר֜תוּ ֵמיֵ֤מי ַה ַיּ ְר ֵדּ֙ן ִמְפּ ֵנ֙י
ה ָ֔וה ְבָּעְבר֙וֹ ַבּ ַיּ ְר ֵ֔דּן ִנְכ ְר֖תוּ ֵ֣מי ַה ַיּ ְר ֵ֑דּן ֠ ְוָהיוּ ָֽהֲאָב ֨ ִנים ָהֵ֧אֶלּה
ֲא ֣רוֹן ְבּ ִרית־ ְי ֹ
ְל ִזָכּ ֛רוֹן ִלְב ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַעד־עוֹ ָֽלםַ :ו ַֽיֲּﬠשׂוּ־ ֵ֣כן ְבּ ֵני־ ִיְשׂ ָרֵא֘ל ַֽכֲּאֶ֣שׁר ִצ ָ֣וּה ְיהוֹֻשׁ ַ֒ע
ה ֶאל־ ְיהוֹֻ֔שׁ ַע
ה ָו ֙
ַו ִיְּשׂ֡אוּ ְשֵֽׁתּי־ֶעְשׂ ֵ֨רה ֲאָב ֜ ִנים ִמ֣תּוֹךְך ַה ַיּ ְר ֵ֗דּן ַֽכֲּאֶ֨שׁר ִדּ ֶ֤בּר ְי ֹ
ם ֶאל־ַהָמּ֔לוֹן ַו ַיּ ִנּ֖חוּם ָֽשׁם :וְּשֵׁ֧תּים
ְלִמְס ַ֖פּר ִשְׁבֵ֣טי ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ַֽיֲּﬠִב ֤רוּם ִעָמּ ֙
ֶעְשׂ ֵ֣רה ֲאָב ֗ ִנים ֵה ִ֣קים ְיהוֹֻשׁ ַ֘ע ְבּ֣תוֹךְך ַה ַיּ ְר ֵדּ֒ן ַ֗תַּחת ַמַצּ֙ב ַר ְג ֵ֣לי ַהֹֽכֲּה ֔ ִנים ֹֽנְשֵׂ֖אי
ֲא ֣רוֹן ַהְבּ ִ֑רית ַו ִ֣יְּהיוּ ָ֔שׁם ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהְ :וַהֹֽכֲּה ֞ ִנים ֹנְשֵׂ֣אי ָהָא֗רוֹן ֹֽעְמ ִדי֘ם
ה ָ֤וה ֶאת־ ְיהוֹֻ֨שׁ ַ֙ע ְל ַדֵ֣בּר ֶאל־
תּם ָֽכּל־ַ֠ה ָדָּבר ֲאֶשׁר־ִצ ָ֨וּה ְי ֹ
ְבּ֣תוֹךְך ַה ַיּ ְר ֵדּ֒ן ַ֣ﬠד ֣ ֹ
שׁ ַע ַו ְיַֽמֲה ֥רוּ ָה ָ֖ﬠם ַו ַֽיֲּﬠֹֽברוַּ :ו ְיִ֛הי ַֽכֲּאֶשׁר־
ָהָ֔עם ְכֹּ֛כל ֲאֶשׁר־ִצ ָ֥וּה ֹמֶ֖שׁה ֶאת־ ְיהוֹ ֻ ֑
הָ֛וה ְוַהֹֽכֲּה ִ֖נים ִלְפ ֵ֥ני ָה ָֽﬠםַ ֠ :ו ַֽיַּעְברוּ ְבּ ֵֽני־
ַ֥תּם ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ַֽלֲﬠ֑בוֹר ַו ַֽיֲּﬠֹ֧בר ֲארוֹן־ ְי ֹ
שׁר ִדּ ֶ֥בּר
ה ֲחֻמִ֔שׁים ִלְפ ֵ֖ני ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַֽכֲּא ֶ ֛
ְראוּ ֵ֨בן וְּב ֵֽני־ ָ֜גד ַֽוֲחִ֨צי ֵ֤שֶׁבט ַֽהְמ ַנֶשּׁ ֙
ה ַלִמְּלָחָ֔מה
ה ָו ֙
ֲאֵליֶ֖הם ֹמֶֽשׁהְ :כַּא ְרָבִּ֥ﬠים ֶ֖אֶלף ֲחלוֵּ֣צי ַהָצּ ָ֑בא ָֽﬠְב֞רוּ ִלְפ ֵ֤ני ְי ֹ
ה ֶאת־ ְיהוֹֻ֔שׁ ַע ְבֵּעי ֵ֖ני ָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
ה ָו ֙
ֶ֖אל ַֽﬠ ְר֥בוֹת ְי ִריֽחוַֹ :בּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ִגּ ַ֤דּל ְי ֹ
ה ָ֔וה ֶאל־ ְיהוֹֻ֖שׁ ַע
שׁר ָי ְר֥אוּ ֶאת־ֹמֶ֖שׁה ָכּל־ ְיֵ֥מי ַח ָֽיּיוַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְי ֹ
א֔תוֹ ַֽכֲּא ֶ ֛
ַו ִֽיּ ְר֣אוּ ֹ
ה ֶאת־ַהֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים ֹנְשֵׂ֖אי ֲא ֣רוֹן ָהֵע ֑דוּת ְו ַֽיֲﬠ֖לוּ ִמן־ַה ַיּ ְר ֵֽדּןַ :ו ְיַ֣צו
ֵלאֹֽמרַ :צ ֵוּ ֙
ְיהוֹֻ֔שׁ ַע ֶאת־ַהֹֽכֲּה ִ֖נים ֵלאֹ֑מר ֲﬠ֖לוּ ִמן־ַה ַיּ ְר ֵֽדּןַ ֠ :ו ְיִהי ַֽבֲּﬠ֨לוֹת ] ַֽכֲּﬠ֨לוֹת[ ַהֹֽכֲּה ֜ ִנים
ת ַר ְג ֵ֣לי ַהֹֽכֲּה ֔ ִנים ֶ֖אל
ה ִמ֣תּוֹךְך ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ִנְתּ֗קוּ ַכּפּוֹ ֙
ה ָו ֙
ֹנְשׂ ֵ ֨אי ֲא ֤רוֹן ְבּ ִרית־ ְי ֹ
ֶהָח ָר ָ֑בה ַו ָיֻּ֤שׁבוּ ֵֽמי־ַה ַיּ ְר ֵדּ֙ן ִלְמקוָֹ֔מם ַו ֵֽיְּל֥כוּ ִכְתֽמוֹל־ִשְׁל֖שׁוֹם ַעל־ָכּל־ ְגּדוָֹֽתיו:
ְוָהָ֗עם ָעל֙וּ ִמן־ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ֶֽבָּע֖שׂוֹר ַלֹ֣ח ֶדשׁ ָה ִרא֑שׁוֹן ַֽו ַֽיֲּחנ֙וּ ַבּ ִגְּל ָ֔גּל ִבְּקֵ֖צה ִמ ְז ַ֥רח
ם ָה ֵ ֔אֶלּה ֲאֶ֥שׁר ָֽלְק֖חוּ ִמן־ַה ַיּ ְר ֵ֑דּן ֵה ִ֥קים
ת ְשׁ ֵ֨תּים ֶעְשׂ ֵ֤רה ָֽהֲאָב ִני ֙
ְי ִריֽחוְֹ :וֵא ֩
שׁ ַע ַבּ ִגְּל ָֽגּלַ :ו ֛יּ ֹאֶמר ֶאל־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵלאֹ֑מר ֲאֶשׁ֩ר ִיְשָׁא֨לוּן ְבּ ֵני ֶ֤כם ָמָח֙ר
ְיהוֹ ֻ ֖

ֶאת־ֲאבוָֹ֣תם ֵלאֹ֔מר ָ֖מה ָֽהֲאָב ִ֥נים ָהֵֽאֶלּהְ :והוֹ ַדְעֶ֖תּם ֶאת־ְבּ ֵני ֶ֣כם ֵלאֹ֑מר
ה ָ֨וה ֱאֹֽלֵהיֶ֜כם ֶאת־
שׁ ְי ֹ
ה ָעַ֣בר ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֖דּן ַה ֶֽזּהֲ :אֶשׁר־הוִֹבי ֩
ַבּ ַיָּבָּשׁ ֙
ה ָ֨וה ֱאֹלֵהי ֶ֧כם ְל ַים־֛סוּף
ה ְי ֹ
ֵ֧מי ַה ַיּ ְר ֵ֛דּן ִמְפּ ֵני ֶ֖כם ַֽﬠד־ָעְב ְר ֶ֑כם ַֽכֲּאֶ֣שׁר ָעָשׂ ֩
ה ָ֔וה
ֲאֶֽשׁר־הוִֹ֥בישׁ ִמָפּ ֵ֖נינוּ ַעד־ָעְב ֵֽרנוְּ֠ :לַמַען ַ֜דַּעת ָכּל־ַעֵ֤מּי ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ֶאת־ ַ֣יד ְי ֹ
ה ָ֥וה ֱאֹלֵהי ֶ֖כם ָכּל־ַה ָיּ ִ ֽמיםַ :ו ְיִ֣הי ִכְשֹׁ֣מ ַע
ִ֥כּי ֲח ָז ָ֖קה ִ֑היא ְלַ֧מַען ְי ָרא ֶ ֛תם ֶאת־ ְי ֹ
ָכּל־ַמְל ֵ֣כי ָֽהֱאֹמ ִ֡רי ֲאֶשׁ֩ר ְבֵּ֨עֶבר ַה ַיּ ְר ֵ֜דּן ָ֗יָמּה ְוָכל־ַמְל ֵ֤כי ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִנ֙י ֲאֶ֣שׁר ַעל־
ה ָ֜וה ֶאת־ֵ֧מי ַה ַיּ ְר ֵ֛דּן ִמְפּ ֵ֥ני ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַעד־ָעְב ָ֑רנו
ַה ָ֔יּם ֵ֠את ֲאֶשׁר־הוֹ ִ֨בישׁ ְי ֹ
]ָעְב ָ֑רם[ ַו ִיַּ֣מּס ְלָב ָ֗בם ְו ֽל ֹא־ ָ֨ה ָיה ָ֥בם עוֹ֙ד ֔רוּ ַח ִמְפּ ֵ֖ני ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵֽאלָ :בּ ֵ֣ﬠת ַה ִ֗היא
ה ָו ֙
ָאַ֤מר ְי ֹ
ה ֶאל־ ְיהוֹֻ֔שׁ ַע ֲﬠֵ֥שׂה ְל֖ךָך ַֽח ְר֣בוֹת ֻצ ִ֑רים ְו֛שׁוּב ֹ֥מל ֶאת־ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ֵשׁ ִֽניתַ :ו ַיַּעשׂ־֥לוֹ ְיהוֹֻ֖שׁ ַע ַֽח ְר֣בוֹת ֻצ ִ֑רים ַו ָ֨יָּמל ֙ ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֶאל־ ִגְּב ַ֖ﬠת
א ִמִמְּצ ַ֨ר ִים ַה ְזָּכ ִ֜רים
שׁ ַע ָכּל־ָה ָ֣ﬠם ַהֹיֵּצ ֩
ָֽהֲﬠ ָרֽלוֹתְ :ו ֶ֥זה ַה ָדָּ֖בר ֲֽאֶשׁר־ָ֣מל ְיהוֹ ֻ ֑
ֹ֣כּל ׀ ַא ְנֵ֣שׁי ַהִמְּלָחָ֗מה ֵ֤מתוּ ַבִמּ ְדָבּ֙ר ַבּ ֶ֔דּ ֶרךְך ְבֵּצאָ֖תם ִמִמְּצ ָֽר ִיםֽ ִ :כּי־ֻמִ֣לים ָה ֔יוּ
ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ַהֹֽיְּצִ֑אים ְוָכל־ָ֠הָעם ַה ִיֹּלּ ִ֨דים ַבִּמּ ְדָ֥בּר ַבּ ֶ֛דּ ֶרךְך ְבֵּצאָ֥תם ִמִמְּצ ַ֖ר ִים
תּם ָכּל־ַה ֜גּוֹי
ֽל ֹא־ָֽמלוִּ֣ :כּי ׀ ַא ְרָבִּ֣ﬠים ָשׁ ֗ ָנה ָֽהְל֣כוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵא֘ל ַבִּמּ ְדָבּ֒ר ַעד־ ֨ ֹ
הָ֑וה ֲאֶ֨שׁר
ה ַהֹֽיְּצִ֣אים ִמִמְּצ ַ֔ר ִים ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ָֽשְׁמ֖עוּ ְבּ֣קוֹל ְי ֹ
ַא ְנֵ֤שׁי ַהִמְּלָחָמ ֙
ם
ה ָ֤וה ַֽלֲאבוָֹת ֙
ה ָל ֶ֔הם ְלִבְל ִ֞תּי ַה ְראוָֹ֣תם ֶאת־ָה ָ ֗א ֶרץ ֲאֶשׁ֩ר ִנְשׁ ַ֨בּע ְי ֹ
ה ָו ֙
ִנְשׁ ַ֤בּע ְי ֹ
אָ֖תם ָ֣מל
ם ֵה ִ֣קים ַתְּח ָ֔תּם ֹ
ָ֣לֶתת ָ֔לנוּ ֶ ֛א ֶרץ ָזַ֥בת ָח ָ֖לב וּ ְדָֽבשְׁ :וֶאת־ְבּ ֵניֶה ֙
שׁ ַע ִ ֽכּי־ֲﬠ ֵרִ֣לים ָה ֔יוּ ִ֛כּי ל ֹא־ָ֥מלוּ אוָֹ֖תם ַבּ ָֽדּ ֶרךְךַ :ו ְיִ֛הי ַֽכֲּאֶשׁר־ַ֥תּמּוּ ָכל־
ְיהוֹ ֻ ֑
ה ֶאל־ ְיהוֹֻ֔שׁ ַע
ה ָו ֙
ַה ֖גּוֹי ְלִה֑מּוֹל ַו ֵֽיְּשׁ֥בוּ ַתְח ָ ֛תּם ַֽבַּֽמֲּח ֶ֖נה ַ֥ﬠד ֲחיוָֹֽתםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְי ֹ
א ִגְּל ָ֔גּל
ַה ֗יּוֹם ַגּ֛לּוִֹתי ֶאת־ֶח ְר ַ֥פּת ִמְצ ַ֖ר ִים ֵֽמֲﬠֵלי ֶ֑כם ַו ִיְּק ָ֞רא ֵ֣שׁם ַהָמּ֤קוֹם ַההוּ ֙
ה ָעָ֨שׂר
ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַ :ו ַֽיֲּח֥נוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַבּ ִגְּל ָ֑גּל ַו ַֽיֲּﬠ֣שׂוּ ֶאת־ַהֶ֡פַּסח ְבַּא ְרָבָּע ֩
֥יוֹם ַלֹ֛ח ֶדשׁ ָבּ ֶ֖ﬠ ֶרב ְבּ ַֽﬠ ְר֥בוֹת ְי ִריֽחוַֹ :ו ֨יּ ֹאְכ֜לוּ ֵֽמֲﬠ֥בוּר ָה ָ ֛א ֶרץ ִמָֽמֳּח ַ֥רת ַה ֶ֖פַּסח
ם ֵֽמֲﬠ֣בוּר ָה ָ ֔א ֶרץ
ַמ֣צּוֹת ְוָק֑לוּי ְבּ ֶ֖ﬠֶצם ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַ :ו ִיְּשֹׁ֨בּת ַהָ֜מּן ִ ֽמָֽמֳּח ָ֗רת ְבָּאְכָל ֙
ת ֶ֣א ֶרץ ְכּ ֔ ַנַען ַבָּשּׁ ָ֖נה ַה ִ ֽהיא:
ְול ֹא־ָ֥ה ָיה ֛עוֹד ִלְב ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָ ֑מן ַויּ ֹאְכ֗לוּ ִמְתּבוַּא ֙
שׁ ֹעֵ֣מד ְל ֶנ ְג֔דּוֹ
ַו ְי ִ֗הי ִ ֽבְּה ֣יוֹת ְיהוֹֻשׁ ַ֘ע ִ ֽבּי ִריח֒וֹ ַו ִיָּ֤שּׂא ֵעי ָני֙ו ַו ַ֔יּ ְרא ְוִה ֵנּה־ִאי ֙
שׁ ַע ֵאָלי֙ו ַו ֣יּ ֹאֶמר ֔לוֹ ֲה ָ֥לנוּ ַאָ֖תּה ִאם־ְלָצ ֵֽרינוּ:
ְוַח ְר֥בּוֹ ְשׁלוּ ָ֖פה ְבּ ָי ֑דוֹ ַו ֵ֨יֶּלךְך ְיהוֹ ֻ ֤

ה ָ֖וה ַעָ֣תּה ָ֑באִתי ַו ִיֹּפּל ֩ ְיהוֹֻ֨שׁ ַע ֶאל־ָפּ ָ֥ניו
ַו ֣יּ ֹאֶמר ׀ ֗ל ֹא ִ֛כּי ֲא ִ֥ני ַשׂר־ְצָֽבא־ ְי ֹ
ה ַו ִיְּשׁ ָ֔תּחוּ ַו ֣יּ ֹאֶמר ֔לוֹ ָ֥מה ֲאֹד ִ֖ני ְמ ַדֵ֥בּר ֶאל־ַעְב ֽדּוַֹ :ויּ ֹאֶמ֩ר ַשׂר־ְצ ָ֨בא
ַ ֨א ְרָצ ֙
ה ָ֜וה ֶאל־ ְיהוֹֻ֗שׁ ַע ַֽשׁל־ ַֽנַעְל ךָ ֙ך ֵמ ַ֣ﬠל ַר ְגֶ֔לךָך ִ֣כּי ַהָמּ֗קוֹם ֲאֶ֥שׁר ַא ָ ֛תּה ֹעֵ֥מד ָע ָ֖ליו
ְי ֹ
שׁ ַע ֵֽכּןִֽ :וי ִריח֙וֹ ֹס ֶ֣ג ֶרת וְּמֻס ֶ֔גּ ֶרת ִמְפּ ֵ֖ני ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֵ֥אין
ֹ֣ק ֶדשׁ ֑הוּא ַו ַ֥יַּעשׂ ְיהוֹ ֻ ֖
ה ָנַ֣תִתּי ְב ָֽי ְד֔ךָך ֶאת־ ְי ִרי֖חוֹ
ה ֶאל־ ְיהוֹֻ֔שׁ ַע ְרֵא ֙
ה ָו ֙
יוֵֹ֖צא ְוֵ֥אין ָֽבּאַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ְוֶאת־ַמְל ָ֑כּהּ ִגּבּוֹ ֵ֖רי ֶהָֽח ִילְ :וַסֹבֶּ֣תם ֶאת־ָהִ֗עיר ֹ֚כּל ַא ְנֵ֣שׁי ַהִמְּלָחָ֔מה ַה ֵ֥קּיף
ֶאת־ָהִ֖ﬠיר ַ֣פַּעם ֶא ָ֑חת ֹ֥כּה ַֽתֲﬠֶ֖שׂה ֵ֥שֶׁשׁת ָי ִ ֽמיםְ :וִשְׁב ָ֣ﬠה ֹֽכֲה ֡ ִנים ִיְשׂאוּ֩
ם ַהְשִּׁביִ֔עי ָתֹּ֥סבּוּ ֶאת־ָהִ֖ﬠיר
ם ִלְפ ֵ֣ני ָֽהָא֔רוֹן וַּביּוֹ ֙
ִשְׁבָ֨עה ֽשׁוְֹפ ֤רוֹת ַה ֽיּוְֹבִלי ֙
שׁךְך ׀ ְבּ ֶ֣ק ֶרן ַהיּוֹ ֵ֗בל
ֶ֣שַׁבע ְפָּעִ֑מים ְוַהֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים ִיְתְק֖עוּ ַבּֽשּׁוָֹפ ֽרוֹתְ :וָה ָ֞יה ִבְּמ ֣ ֹ
ְבָּשׁ ְ ֽמֲﬠֶכ ֙
ם[ ֶאת־֣קוֹל ַהשּׁוָֹ֔פר ָי ִ֥ריעוּ ָכל־ָה ָ֖ﬠם ְתּרוּ ָ֣ﬠה ְגדוֹ ָ֑לה
ם ]ְכָּשׁ ְ ֽמֲﬠֶכ ֙
שׁ ַע ִבּן־נוּ֙ן
ְו ֨ ָנְפָ֜לה חוַֹ֤מת ָהִעי֙ר ַתְּח ֶ֔תּיָה ְוָע֥לוּ ָה ָ֖ﬠם ִ֥אישׁ ֶנ ְג ֽדּוַֹ :ו ִיְּק ָ֞רא ְיהוֹ ֻ ֤
ֶאל־ַהֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים ַו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵל ֶ֔הם ְשׂ֖אוּ ֶאת־ֲא ֣רוֹן ַהְבּ ִ֑רית ְוִשְׁב ָ֣ﬠה ֹֽכֲה ֗ ִנים ִיְשׂא֙וּ
ה ָֽוהַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֨רו ] ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר[ ֶאל־ָהָ֔עם ִעְב ֖רוּ
ת ֽיוְֹבִ֔לים ִלְפ ֵ֖ני ֲא ֥רוֹן ְי ֹ
ִשְׁב ָ֤ﬠה ֽשׁוְֹפרוֹ ֙
ה ָֽוהַ :ו ְי ִ֗הי ֶֽכֱּאֹ֣מר ְיהוֹֻשׁ ַ֘ע ֶאל־
ְוֹ֣סבּוּ ֶאת־ָהִ֑ﬠיר ְוֶ֣הָח֔לוּץ ַֽיֲﬠֹ֕בר ִלְפ ֵ֖ני ֲא ֥רוֹן ְי ֹ
ם ְוִשְׁב ָ֣ﬠה ַהֹֽכֲּה ֡ ִנים ֹֽנְשִׂאי ֩
ָהָע ֒
ה ָ֔וה ָֽﬠְב֕רוּ
ם ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ם ִשְׁבָ֨עה ֽשׁוְֹפ ֤רוֹת ַה ֽיּוְֹבִלי ֙
הֵ֔לךְך ִלְפ ֵנ֙י
ה ֵ֖לךְך ַֽאֲח ֵריֶֽהםְ :וֶהָח֣לוּץ ֹ
ה ָ֔וה ֹ
ְוָתְק֖עוּ ַבּֽשּׁוָֹפ ֑רוֹת ַֽוֲארוֹ֙ן ְבּ ִ֣רית ְי ֹ
הֵל ךְ ֙ך ַֽאֲח ֵ֣רי ָֽהָא֔רוֹן ָה֖לוֹךְך
תְּק ֵ֖ﬠי[ ַהֽשּׁוָֹפ ֑רוֹת ְוַֽהְמַאֵ֗סּף ֹ
תְּק ֵ֖ﬠו ] ֽ ֹ
ַהֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים ֽ ֹ
ם ִצ ָ֨וּה ְיהוֹֻ֜שׁ ַע ֵלאֹ֗מר ֤ל ֹא ָת ִ֨ריע֙וּ ְו ֽל ֹא ַתְשִׁ֣מיעוּ
ְוָת֥קוֹ ַע ַבּֽשּׁוָֹפ ֽרוֹתְ :וֶאת־ָהָע ֩
ֶאת־קוְֹלֶ֔כם ְול ֹא־ ֵֽיֵ֥צא ִמִפּי ֶ֖כם ָדּ ָ֑בר ַ֠עד ֣יוֹם ָאְמ ִ֧רי ֲאֵלי ֶ֛כם ָה ִ֖ריעוּ ַֽוֲה ִֽריֹעֶֽתם:
ה ֶאת־ָהִ֔עיר ַה ֵ֖קּף ַ֣פַּעם ֶא ָ֑חת ַו ָיֹּ֨בא֙וּ ַֽהַֽמֲּח ֔ ֶנה ַו ָיִּ֖לינוּ ַֽבַּֽמֲּח ֶֽנה:
ה ָו ֙
ַו ַיּ ֵ֤סּב ֲארוֹן־ ְי ֹ
ה ָֽוהְ :וִשְׁב ָ֣ﬠה ַהֹֽכֲּה ֡ ִנים
שׁ ַע ַבֹּ֑בֶּקר ַו ִיְּשׂ֥אוּ ַהֹֽכֲּה ִ֖נים ֶאת־ֲא ֥רוֹן ְי ֹ
ַו ַיְּשׁ ֵ֥כּם ְיהוֹ ֻ ֖
הְלִ֣כים ָה֔לוֹךְך ְוָֽתְק֖עוּ
ה ָ֔וה ֽ ֹ
ם ִשְׁבָ֨עה ֽשׁוְֹפ֜רוֹת ַהֹֽיְּבִ֗לים ִלְפ ֵנ֙י ֲא ֣רוֹן ְי ֹ
ֹֽנְשִׂאי ֩
ה ָ֔וה ָהוֹ֖לךְך
הֵל ךְ ֙ך ַֽאֲח ֵר֙י ֲא ֣רוֹן ְי ֹ
ה ֵ֣לךְך ִלְפ ֵני ֶ֔הם ְוַֽהְמַאֵ֗סּף ֹ
ַבּשּׁוָֹפ ֑רוֹת ְוֶהָחלוּ֙ץ ֹ
]ָה֖לוֹךְך[ ְוָת֥קוֹ ַע ַבּֽשּׁוָֹפ ֽרוֹתַ :ו ָיֹּ֨סבּוּ ֶאת־ָהִ֜עיר ַבּ ֤יּוֹם ַהֵשּׁ ִנ֙י ַ֣פַּעם ַאַ֔חת ַו ָיֻּ֖שׁבוּ
ַֽהַֽמֲּח ֶ֑נה ֹ֥כּה ָע֖שׂוּ ֵ֥שֶׁשׁת ָי ִ ֽמיםַ :ו ְיִ֣הי ׀ ַבּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁביִ֗עי ַו ַיְּשִׁ֨כּמ֙וּ ַֽכֲּﬠ֣לוֹת ַהַ֔שַּׁחר
ַו ָיֹּ֧סבּוּ ֶאת־ָהִ֛ﬠיר ַכִּמְּשׁ ָ֥פּט ַה ֶ֖זּה ֶ֣שַׁבע ְפָּעִ֑מים ֚ ַרק ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ָֽסְב֥בוּ ֶאת־

ָהִ֖ﬠיר ֶ֥שַׁבע ְפָּע ִ ֽמיםַ :ו ְיִה֙י ַבּ ַ֣פַּעם ַהְשִּׁביִ֔עית ָֽתְּק֥עוּ ַהֹֽכֲּה ִ֖נים ַבּשּׁוָֹפ ֑רוֹת
הָ֛וה ָל ֶ֖כם ֶאת־ָה ִ ֽﬠירְ :וָֽה ְי ָ֨תה
ם ָה ִ֔ריעוּ ִ ֽכּי־ ָנַ֧תן ְי ֹ
שׁ ַע ֶאל־ָהָע ֙
ַו ֨יּ ֹאֶמר ְיהוֹ ֻ ֤
ק ָרָ֨חב ַהזּוֹ ֜ ָנה ִ ֽתְּח ֶ֗יה ִ֚היא ְוָכל־
הָ֑וה ַר ֩
ָהִ֥ﬠיר ֵ֛ח ֶרם ִ֥היא ְוָכל־ֲאֶֽשׁר־ָ֖בּהּ ַֽלי ֹ
ם
ֲאֶ֣שׁר ִאָ֣תּהּ ַבּ ַ֔בּ ִית ִ֣כּי ֶהְחְבּ ַ ֔אָתה ֶאת־ַהַמְּלָאִ֖כים ֲאֶ֥שׁר ָשׁ ָֽלְחנוְּ :ו ַרק־ַאֶתּ ֙
ִשְׁמ ֣רוּ ִמן־ַהֵ֔ח ֶרם ֶֽפּן־ַֽתֲּח ִ֖רימוּ וְּלַקְחֶ֣תּם ִמן־ַה ֵ֑ח ֶרם ְוַשְׂמ ֶ֞תּם ֶאת־ַֽמֲח ֵ֤נה
ת וַּב ְר ֶ֔זל ֹ֥ק ֶדשׁ
ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְלֵ֔ח ֶרם ַֽוֲﬠַכ ְרֶ֖תּם אוֹֽתוְֹ :וֹ֣כל ׀ ֶ֣כֶּסף ְו ָז ָ֗הב וְּכ ֵ֤לי ְנ֨חֶשׁ ֙
שָּׁפ ֑רוֹת ַו ְיִהי֩ ִכְשֹׁ֨מ ַע
ה ָ֖וה ָיֽבוֹאַ :ו ָ֣יּ ַרע ָהָ֔עם ַֽו ִיְּתְק֖עוּ ַבּ ֽ ֹ
הָ֑וה אוַֹ֥צר ְי ֹ
֖הוּא ַֽלי ֹ
ם ְתּרוּ ָ֣ﬠה ְגדוָֹ֔לה ַוִתֹּ֨פּל ַֽהחוָֹ֜מה ַתְּח ֶ֗תּיָה
ָהָ֜עם ֶאת־֣קוֹל ַהשּׁוָֹ֗פר ַו ָיּ ִ֤ריעוּ ָהָע ֙
ה ִ֣אישׁ ֶנ ְג֔דּוֹ ַֽו ִיְּלְכּ ֖דוּ ֶאת־ָה ִ ֽﬠירַֽ :ו ַֽיֲּח ִ֨רימ֙וּ ֶאת־ָכּל־ֲאֶ֣שׁר
ַו ַ֨יַּעל ָה ָ֤ﬠם ָהִ֨עי ָר ֙
שׂה ַֽוֲח֖מוֹר ְלִפי־ָֽח ֶרב:
שׁ ְוַעד־ִאָ֔שּׁה ִמ ַ֖נַּער ְוַעד־ ָז ֵ֑קן ְוַ֨עד ֥שׁוֹר ָו ֶ ֛
ָבִּ֔עיר ֵמִאי ֙
ְוִלְשׁ ֨ ַנ ִים ָֽהֲא ָנִ֜שׁים ַֽהְמ ַר ְגּ ִ֤לים ֶאת־ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ָאַ֣מר ְיהוֹֻ֔שׁ ַע ֹ֖בּאוּ ֵבּית־ָֽהִאָ֣שּׁה
ה ְוֶאת־ָכּל־ֲאֶֽשׁר־ָ֔להּ ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִנְשַׁבְּעֶ֖תּם
ַהזּוֹ ָ֑נה ְוהוִֹ֨ציאוּ ִמָ֤שּׁם ֶאת־ָֽהִאָשּׁ ֙
ָֽלהַּ :ו ָיֹּ֜באוּ ַה ְנָּע ִ֣רים ַֽהְמ ַר ְגִּ֗לים ַוֹיִּ֡ציאוּ ֶאת־֠ ָרָחב ְוֶאת־ָא ִ֨ביָה ְוֶאת־ִאָ֤מּהּ
ה ְוֶאת־ָכּל־ֲאֶשׁר־ָ֔להּ ְוֵ֥את ָכּל־ִמְשְׁפּחוֶֹ֖תיָה הוִֹ֑ציאוּ ַו ַ֨יּ ִנּי֔חוּם
ְוֶאת־ַאֶ֨חי ָ ֙
ִמ֖חוּץ ְלַֽמֲח ֵ֥נה ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וָהִ֛ﬠיר ָֽשׂ ְר֥פוּ ָבֵ֖אשׁ ְוָכל־ֲאֶֽשׁר־ ָ֑בּהּ ַ֣רק ׀ ַה ֶ֣כֶּסף
ה ָֽוהְ :וֶאת־ ָרָ֣חב ַ֠הזּוֹ ָנה
ת ְוַהַבּ ְר ֶ֔זל ָֽנְת ֖נוּ אוַֹ֥צר ֵבּית־ ְי ֹ
ְוַה ָזּ ָ֗הב וְּכ ֵ֤לי ַה ְנֹּ֨חֶשׁ ֙
הּ ֶֽהֱח ָ֣יה ְיהוֹֻ֔שׁ ַע ַו ֵ֨תֶּשׁ֙ב ְבּ ֶ֣ק ֶרב ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ְוֶאת־ ֵ֨בּית ָאִ֤ביָה ְוֶאת־ָכּל־ֲאֶֽשׁר־ָל ֙
ה ֶאת־ַהַמְּלָאִ֔כים ֲאֶשׁר־ָשׁ ַ֥לח ְיהוֹֻ֖שׁ ַע ְל ַר ֵ֥גּל ֶאת־
ַ֖ﬠד ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ִ֤כּי ֶהְח ִ֨בּיָא ֙
ה ָ֗וה ֲאֶ֤שׁר
ְי ִריֽחוַֹ :ו ַיְּשַׁ֣בּע ְיהוֹֻ֔שׁ ַע ָבּ ֵ֥ﬠת ַהִ֖היא ֵלאֹ֑מר ָא֨רוּר ָה ִ ֜אישׁ ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ת ֶאת־ ְי ִרי֔חוֹ ִבְּבֹכ ֣רוֹ ְי ַיְסּ ֶ֔ד ָנּה וִּבְצִעי ֖רוֹ ַיִ֥צּיב
ם וָּב ֞ ָנה ֶאת־ָהִ֤ﬠיר ַהזּ ֹא ֙
ָיקוּ ֙
שׁ ַע ַו ְיִ֥הי ָשְׁמ֖עוֹ ְבָּכל־ָהָֽא ֶרץַ :ו ִיּ ְ ֽמֲﬠ֧לוּ ְב ֵֽני־
ה ָ֖וה ֶאת־ ְיהוֹ ֻ ֑
ְדָּלֶֽתיָהַ :ו ְיִ֥הי ְי ֹ
ה
ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ַ֖מַעל ַבּ ֵ֑ח ֶרם ַו ִיּ ַ ֡קּח ָע ָ֣כן ֶבּן־ַכּ ְרִמי֩ ֶבן־ ַזְב ִ֨דּי ֶבן־ ֶ֜ז ַרח ְלַמ ֵ֤טּה ְיהוּ ָד ֙
ח ְיהוֹֻ֨שׁ ַע ֲא ָנִ֜שׁים ִ ֽמי ִרי֗חוֹ
ה ָ֖וה ִבְּב ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיְּשַׁל ֩
ִמן־ַהֵ֔ח ֶרם ַו ִֽיַּחר־ַ֥אף ְי ֹ
ם ֵלאֹ֔מר ֲﬠ֖לוּ ְו ַר ְגּ֣לוּ
ָהַ֞עי ֲאֶ֨שׁר ִעם־ֵ֥בּית ָ ֨א ֶו֙ן ִמ ֶ֣קּ ֶדם ְלֵֽבית־ ֵ ֔אל ַו ֤יּ ֹאֶמר ֲאֵליֶה ֙
ֶאת־ָה ָ ֑א ֶרץ ַֽו ַֽיֲּﬠל֙וּ ָֽהֲא ָנִ֔שׁים ַֽו ְי ַר ְגּ֖לוּ ֶאת־ָה ָֽﬠיַ :ו ָיֻּ֣שׁבוּ ֶאל־ ְיהוֹֻ֗שׁע ַו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ
ם ְכַּאְל ַ֣פּ ִים ִ ֗אישׁ ֚אוֹ ִכְּשֹׁ֣לֶשׁת ֲאָלִ֣פים ִ ֔אישׁ ַֽיֲﬠ֖לוּ ְו ַי֣כּוּ
ֵאָלי ֘ו ַאל־ ַ֣יַעל ָכּל־ָהָע ֒

ם
ה ֶאת־ָכּל־ָהָ֔עם ִ֥כּי ְמ ַ֖ﬠט ֵֽהָמּהַ :ו ַֽיֲּﬠ֤לוּ ִמן־ָהָע ֙
ֶאת־ָה ָ֑ﬠי ַאל־ְתּ ַי ַגּע־ָ֨שָׁמּ ֙
ָ֔שָׁמּה ִכְּשֹׁ֥לֶשׁת ֲאָלִ֖פים ִ֑אישׁ ַו ָיּ ֕ ֻנסוּ ִלְפ ֵ֖ני ַא ְנֵ֥שׁי ָה ָֽﬠיַ :ו ַיּ֨כּוּ ֵמ ֶ֜הם ַאְנֵ֣שׁי ָהַ֗עי
ה ִ ֔אישׁ ַֽו ִיּ ְר ְדּ֞פוּם ִלְפ ֵ֤ני ַהַ֨שַּׁע֙ר ַעד־ַהְשָּׁב ִ֔רים ַו ַיּ֖כּוּם ַבּמּוֹ ָ֑רד
ִכְּשֹׁלִ֤שׁים ְוִשָׁשּׁ ֙
ַו ִיַּ֥מּס ְלַבב־ָה ָ֖ﬠם ַו ְיִ֥הי ְלָֽמ ִיםַ :ו ִיְּק ַ֨רע ְיהוֹֻ֜שׁ ַע ִשְׂמֹל ָ֗תיו ַו ִיֹּפּל ֩ ַעל־ָפּ ֨ ָניו ַ ֜א ְרָצה
ה ַעד־ָהֶ֔ע ֶרב ֖הוּא ְו ִז ְק ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ַֽיֲּﬠ֥לוּ ָע ָ֖פר ַעל־ר ֹאָֽשׁם:
ה ָו ֙
ִלְפ ֨ ֵני ֲא ֤רוֹן ְי ֹ
ַו ֨יּ ֹאֶמר ְיהוֹֻ֜שׁ ַע ֲאָ֣ההּ ׀ ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ה
ה ִ֗וה ָ֠לָמה ֵֽהֲﬠ ַ֨ב ְרָתּ ַֽהֲﬠ ִ֜ביר ֶאת־ָה ָ֤ﬠם ַה ֶזּ ֙
א ָ ֛תנוּ ְבּ ַ֥יד ָהֱאֹמ ִ֖רי ְלַֽהֲאִבי ֵ֑דנוּ ְול֙וּ הוַֹ֣אְלנוּ ַו ֔ ֵנֶּשׁב ְבּ ֵ֖ﬠֶבר
ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ָלֵ֥תת ֹ
א ְיָֽביו:
אַ֔מר ַֽ֠אֲח ֵרי ֲאֶ֨שׁר ָה ַ֧פךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֹ֖ע ֶרף ִלְפ ֵ֥ני ֽ ֹ
ַה ַיּ ְר ֵֽדּןִ֖ :בּי ֲאֹד ָ֑ני ָ֣מה ֹ
ְו ִיְשְׁמ֣עוּ ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ֗ ִני ְוֹכל ֙ ֹֽיְשֵׁ֣בי ָה ָ ֔א ֶרץ ְו ָנַ֣סבּוּ ָעֵ֔לינוּ ְוִהְכ ִ֥ריתוּ ֶאת־ְשֵׁ֖מנוּ ִמן־
הָ֛וה ֶאל־ ְיהוֹֻ֖שׁ ַע ֻ֣קם ָ֑לךְך ָ֣לָמּה
ָה ָ ֑א ֶרץ וַּֽמה־ַֽתֲּﬠֵ֖שׂה ְלִשְׁמ ךָ֥ך ַה ָגּ ֽדוֹלַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ם ָֽﬠְב ֣רוּ ֶאת־ְבּ ִרי ִ֔תי ֲאֶ֥שׁר ִצ ִ֖וּיִתי
א ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְו ַג ֙
ֶ֔זּה ַֽאָ֖תּה ֹנ ֵ֥פל ַעל־ָפּ ֶֽניךָךָ :חָט ֙
אוֹ ָ ֑תם ְו ַ֤גם ָֽלְקח֙וּ ִמן־ַהֵ֔ח ֶרם ְו ַ֤גם ָֽגּ ְנב֙וּ ְו ַ֣גם ִ ֽכֲּח֔שׁוּ ְו ַ֖גם ָ֥שׂמוּ ִבְכֵליֶֽהםְ :ו ֨ל ֹא
א ְיֵבי ֶ֔הם ִ֥כּי ָה ֖יוּ
א ְיֵבי ֶ֔הם ֹ֗ע ֶרף ִיְפנ֙וּ ִלְפ ֵ֣ני ֽ ֹ
ם ִלְפ ֵ֣ני ֽ ֹ
ֻֽיְכ֜לוּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ָלקוּ ֙
ְל ֵ֑ח ֶרם ֤ל ֹא אוִֹסי֙ף ִ ֽלְה ֣יוֹת ִעָמֶּ֔כם ִאם־ ֥ל ֹא ַתְשִׁ֛מידוּ ַהֵ֖ח ֶרם ִ ֽמִקּ ְרְבּ ֶֽכםֻ֚ :קם
ה ָ֜וה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל
ה ָאַ֨מר ְי ֹ
ַק ֵ֣דּשׁ ֶאת־ָהָ֔עם ְֽוָאַמ ְרָ֖תּ ִהְתַק ְדּ֣שׁוּ ְלָמ ָ֑חר ִ֣כּי ֹכ ֩
א ְי ֶ֔ביךָך ַעד־ֲהִסי ְר ֶ֥כם ַהֵ֖ח ֶרם
ם ִלְפ ֵ֣ני ֽ ֹ
ֵ֤ח ֶרם ְבִּק ְרְבּ ךָ ֙ך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֣ל ֹא תוַּ֗כל ָלקוּ ֙
ה ָ֜וה
ט ֲאֶשׁר־ ִיְלְכּ ֶ֨דנּוּ ְי ֹ
ִ ֽמִקּ ְרְבּ ֶֽכםְ :ו ִנְק ַרְבֶ֥תּם ַבֹּ֖בֶּקר ְלִשְׁבֵטי ֶ֑כם ְוָה ָ֡יה ַהֵשֶּׁב ֩
ת
ה ִתּ ְק ַ֣רב ַלָבּ ִ֔תּים ְוַה ַ֨בּ ִי ֙
ה ָו ֙
ִי ְק ַ֣רב ַלִמְּשָׁפּ֗חוֹת ְוַהִמְּשָׁפָּ֞חה ֲאֶֽשׁר־ ִיְלְכּ ֶ֤ד ָנּה ְי ֹ
א֖תוֹ
ה ַה ִנְּל ָ֣כּד ַבֵּ֔ח ֶרם ִיָשּׂ ֵ֣רף ָבּ ֵ ֔אשׁ ֹ
ה ָ֔וה ִי ְק ַ֖רב ַל ְגָּב ִֽריםְ :וָה ָי ֙
ֲאֶ֣שׁר ִיְלְכּ ֶ֣דנּוּ ְי ֹ
ה ָ֔וה ְו ִ ֽכי־ָעָ֥שׂה ְנָב ָ֖לה ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ְוֶאת־ָכּל־ֲאֶשׁר־֑לוֹ ִ֤כּי ָעַב֙ר ֶאת־ְבּ ִ֣רית ְי ֹ
ַו ַיְּשׁ ֵ֤כּם ְיהוֹֻ֨שׁ ַ֙ע ַבֹּ֔בֶּקר ַו ַיּ ְק ֵ֥רב ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִלְשָׁב ָ֑טיו ַו ִיָּלּ ֵ֖כד ֵ֥שֶׁבט ְיהוּ ָֽדה:
ַו ַיְּק ֵר֙ב ֶאת־ִמְשׁ ַ֣פַּחת ְיהוּ ָ֔דה ַו ִיְּלֹ֕כּד ֵ֖את ִמְשׁ ַ֣פַּחת ַה ַזּ ְרִ֑חי ַו ַיְּק ֵ֞רב ֶאת־
ִמְשׁ ַ֤פַּחת ַה ַזּ ְרִח֙י ַל ְגָּב ִ֔רים ַו ִיָּלּ ֵ֖כד ַזְב ִֽדּיַ :ו ַיּ ְק ֵ֥רב ֶאת־ֵבּי֖תוֹ ַל ְגָּב ִ֑רים ַו ִיָּלֵּ֗כד ָעָ֞כן
ֶבּן־ַכּ ְרִ֧מי ֶבן־ ַזְב ִ֛דּי ֶבּן־ ֶ֖ז ַרח ְלַמֵ֥טּה ְיהוּ ָֽדהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְיהוֹֻ֜שׁ ַע ֶאל־ָעָ֗כן ְבּ ִנ֙י
הָ֛וה ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְוֶתן־֣לוֹ תוֹ ָ֑דה ְוַה ֶגּד־ ָ֥נא ִל֙י ֶ֣מה ָעִ֔שׂיָת
ִ ֽשׂים־ ָ֣נא ָכ֗בוֹד ַֽלי ֹ
ה
ה ָו ֙
ַאל־ְתַּכֵ֖חד ִמֶֽמּ ִנּיַ :ו ַ֧יַּען ָע ָ֛כן ֶאת־ ְיהוֹֻ֖שׁ ַע ַויּ ֹא ַ ֑מר ָאְמ ֗ ָנה ָאֹנ ִ֤כי ָחָ֨טאִת֙י ַֽלי ֹ

ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוָכ ֥ז ֹאת ְוָכ ֖ז ֹאת ָע ִ ֽשׂיִתיָ :וֵ֣א ֶראה ] ָוֵ֣א ֶרא[ ַבָשָּׁ֡לל ַא ֶ֣דּ ֶרת ִשׁ ְנָע֩ר
ם
ַאַ֨חת טוֹ ָ֜בה וָּמאַ֧ת ִים ְשָׁקִ֣לים ֶ֗כֶּסף וְּל֨שׁוֹן ָזָ֤הב ֶאָח֙ד ֲחִמִ֤שּׁים ְשָׁקִלי ֙
ִמְשָׁק֔לוֹ ָוֶאְחְמ ֵ֖דם ָֽוֶאָקּ ֵ֑חם ְוִה ֨ ָנּם ְטמוּ ִ֥נים ָבּ ָ ֛א ֶרץ ְבּ֥תוֹךְך ָֽהָֽאֳהִ֖לי ְוַה ֶ֥כֶּסף
אֱהָלה ְוִה ֵ֧נּה ְטמוּ ָ֛נה ְבָּֽאֳה֖לוֹ
ַתְּחֶֽתּיָהַ :ו ִיְּשׁ ַ֤לח ְיהוֹֻ֨שׁ ַ֙ע ַמְלָאִ֔כים ַו ָיּ ֻ֖רצוּ ָה ֑ ֹ
ם ֶאל־ ְיהוֹֻ֔שׁ ַע ְוֶ֖אל ָכּל־ְבּ ֵ֣ני
אֶהל ַו ְיִבאוּ ֙
ם ִמ֣תּוֹךְך ָה ֔ ֹ
ְוַה ֶ֥כֶּסף ַתְּחֶֽתּיָהַ :ו ִיָּקּחוּ ֙
שׁ ַע ֶאת־ָע ָ֣כן ֶבּן־ ֶ֡ז ַרח ְוֶאת־ַה ֶ֣כֶּסף
ה ָֽוהַ :ו ִיּ ַ֣קּח ְיהוֹ ֻ ֣
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ַיִּצּ ֻ֖קם ִלְפ ֵ֥ני ְי ֹ
ְוֶאת־ָֽהַא ֶ֣דּ ֶרת ְֽוֶאת־ְל֣שׁוֹן ַה ָזּ ָ֡הב ְֽוֶאת־ָבּ ֡ ָניו ְֽוֶאת־ְבֹּנ ָ֡תיו ְוֶאת־שׁוֹר֩וֹ ְוֶאת־
ֲחֹמ֨רוֹ ְוֶאת־צ ֹא ֤נוֹ ְוֶֽאת־ָאֳהל֙וֹ ְוֶאת־ָכּל־ֲאֶֽשׁר־֔לוֹ ְוָכל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִע֑מּוֹ ַו ַֽיֲּﬠ֥לוּ
ה ָ֖וה ַבּ ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה
אָ֖תם ֵ֥ﬠֶמק ָעֽכוֹרַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיהוֹֻ֨שׁ ַ֙ע ֶ֣מה ֲﬠַכ ְר ָ֔תּנוּ ַיְעֳכּ ְר ךָ֥ך ְי ֹ
ֹ
אָ֖תם ָֽבֲּאָב ִֽנים:
ם ָבּ ֵ ֔אשׁ ַו ִיְּסְק֥לוּ ֹ
אָת ֙
א֤תוֹ ָכל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֶ ֔אֶבן ַו ִיְּשׂ ְר֤פוּ ֹ
ַו ִיּ ְר ְגּ֨מוּ ֹ
ה ָ֖וה ֵֽמֲח ֣רוֹן ַא֑פּוֹ ַעל־
ַו ָיּ ִ ֨קימוּ ָעָ֜ליו ַגּל־ֲאָב ִ֣נים ָגּ֗דוֹל ַ֚ﬠד ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֔זּה ַו ָ֥יָּשׁב ְי ֹ
ה ָ֤וה ֶאל־
א ֵ֣ﬠֶמק ָע֔כוֹר ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ֵ֠כּן ָק ָ֞רא ֵ֣שׁם ַהָמּ֤קוֹם ַההוּ ֙
ְיהוֹֻ֨שׁ ַ֙ע ַאל־ִתּי ָ֣רא ְוַאל־ֵתָּ֔חת ַ֣קח ִעְמּ֗ךָך ֵ֚את ָכּל־ ַ֣ﬠם ַהִמְּלָחָ֔מה ְו ֖קוּם ֲﬠ ֵ֣לה
ָה ָ֑ﬠי ְרֵ֣אה ׀ ָנַ֣תִתּי ְב ָֽי ְד֗ךָך ֶאת־ֶ֤מֶלךְך ָהַע֙י ְוֶאת־ַע֔מּוֹ ְוֶאת־ִעי ֖רוֹ ְוֶאת־ַא ְרֽצוֹ:
ְוָעִ֨שׂיָת ָלַ֜עי וְּלַמְלָ֗כּהּ ַֽכֲּאֶ֨שׁר ָעִ֤שׂיָת ִ ֽלי ִריח֙וֹ וְּלַמְלָ֔כּהּ ַרק־ְשָׁל ָ֥להּ וְּבֶהְמָ֖תּהּ
שׁ ַע ְוָכל־ ַ֥ﬠם ַהִמְּלָחָ֖מה
א ֵ֛רב ָלִ֖ﬠיר ֵֽמַֽאֲח ֶֽריָהַ :ו ָ֧יּ ָקם ְיהוֹ ֻ ֛
ָתֹּ֣בזּוּ ָל ֶ֑כם ִשׂים־ְל ךָ֥ך ֹ
שׁ ִגּבּוֹ ֵ֣רי ַהַ֔ח ִיל ַו ִיְּשָׁלֵ֖חם ָֽל ְיָלה:
ַֽלֲﬠ֣לוֹת ָה ָ֑ﬠי ַו ִיְּבַ֣חר ֠ ְיהוֹֻשׁ ַע ְשֹׁלִ֨שׁים ֶ֤אֶלף ִאי ֙
א ְרִ֤בים ָלִעי֙ר ֵֽמַֽאֲח ֵ֣רי ָהִ֔עיר ַאל־ַתּ ְרִ֥חיקוּ ִמן־
א ָ֜תם ֵלאֹ֗מר ֠ ְראוּ ַא ֶ֞תּם ֹ
ַו ְיַ֨צו ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ִא ִ֔תּי ִנ ְק ַ֖רב ֶאל־
אד ִֽוְה ִייֶ֥תם ֻכְּלּ ֶ֖כם ְנֹכ ִֽניםַֽ :וֲא ֗ ִני ְוָכל־ָהָע ֙
ָהִ֖ﬠיר ְמ ֑ ֹ
שׁ ֔ ָנה ְו ַ֖נְסנוּ ִלְפ ֵניֶֽהםְ :ו ָֽיְצ֣אוּ
ָהִ֑ﬠיר ְוָה ָ֗יה ִ ֽכּי־ ֵֽיְצ֤אוּ ִלְק ָרא ֵ֨תנ֙וּ ַֽכֲּאֶ֣שׁר ָבּ ִֽרא ֹ
ם ִמן־ָהִ֔עיר ִ֣כּי ֽי ֹאְמ֔רוּ ָנִ֣סים ְלָפ ֔ ֵנינוּ ַֽכֲּאֶ֖שׁר
ַֽאֲח ֵ֗רינוּ ַ֣ﬠד ַהִתּי ֵ֤קנוּ אוָֹת ֙
שׁ ָ֑נה ְו ַ֖נְסנוּ ִלְפ ֵניֶֽהםְ :וַא ֶ֗תּם ָתּ ֻ ֨קמ֙וּ ֵֽמָ֣האוֹ ֵ֔רב ְוֽהוֹ ַרְשֶׁ֖תּם ֶאת־ָהִ֑ﬠיר
ָבּ ִֽרא ֹ
ה ָ֥וה ֱאֹֽלֵהי ֶ֖כם ְבּ ֶי ְד ֶֽכםְ :וָה ָ֞יה ְכָּתְפְשׂ ֶ֣כם ֶאת־ָהִ֗עיר ַתִּ֤צּיתוּ ֶאת־
וּ ְנָת ָ֛נהּ ְי ֹ
ה ָ֖וה ַֽתֲּﬠ֑שׂוּ ְר֖אוּ ִצ ִ֥וּיִתי ֶאְת ֶֽכםַ :ו ִיְּשָׁלֵ֣חם ְיהוֹֻ֗שׁ ַע ַו ֵֽיְּלכ֙וּ
ָהִעי֙ר ָבּ ֵ ֔אשׁ ִכּ ְדַ֥בר ְי ֹ
שׁ ַע ַבּ ַ֥לּ ְיָלה
ֶאל־ַֽהַֽמֲּא ָ֔רב ַו ֵֽיְּשׁ֗בוּ ֵ֧בּין ֵֽבּית־ ֵ ֛אל וֵּ֥בין ָה ַ֖ﬠי ִמ ָ֣יּם ָל ָ֑ﬠי ַו ָ֧יֶּלן ְיהוֹ ֻ ֛
ַה֖הוּא ְבּ֥תוֹךְך ָה ָֽﬠםַ :ו ַיְּשׁ ֵ֤כּם ְיהוֹֻ֨שׁ ַ֙ע ַבֹּ֔בֶּקר ַו ִיְּפֹ֖קד ֶאת־ָה ָ֑ﬠם ַו ַ֨יַּעל ֜הוּא ְו ִז ְק ֵ֧ני

ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ִלְפ ֵ֥ני ָה ָ֖ﬠם ָה ָֽﬠיְ :וָכל־ָהָ֨עם ַהִמְּלָחָ֜מה ֲאֶ֣שׁר ִא֗תּוֹ ָעל֙וּ ַֽו ִיּ ְגּ֔שׁוּ ַו ָיֹּ֖באוּ
ֶ֣נ ֶגד ָהִ֑ﬠיר ַֽו ַֽיֲּחנ֙וּ ִמְצּ֣פוֹן ָלַ֔עי ְוַה ַ֖גּי ֵבּי ָ֥נו ]ֵבּי ָ֥ניו[ וֵּבין־ָה ָֽﬠיַ :ו ִיּ ַ ֕קּח ַֽכֲּחֵ֥מֶשׁת
א ֵ֗רב ֵ֧בּין ֵֽבּית־ ֵ ֛אל וֵּ֥בין ָה ַ֖ﬠי ִמ ָ֥יּם ָל ִ ֽﬠירַ :ו ָיִּ֨שׂימוּ
ֲאָלִ֖פים ִ֑אישׁ ַו ָ֨יֶּשׂם אוֹ ָ֜תם ֹ
ָהָ֜עם ֶאת־ָכּל־ַֽהַֽמֲּח ֗ ֶנה ֲאֶשׁ֙ר ִמְצּ֣פוֹן ָלִ֔עיר ְוֶאת־ֲﬠֵק֖בוֹ ִמ ָ֣יּם ָלִ֑ﬠיר ַו ֵ֧יֶּלךְך
שׁ ַע ַבּ ַ֥לּ ְיָלה ַה֖הוּא ְבּ֥תוֹךְך ָה ֵֽﬠֶמקַ :ו ְיִ֞הי ִכּ ְר֣אוֹת ֶֽמֶלךְך־ָהַ֗עי ַֽו ְיַֽמֲה֡רוּ
ְיהוֹ ֻ ֛
ַו ַיְּשִׁ֡כּימוּ ַֽו ֵיְּצ֣אוּ ַא ְנֵֽשׁי־ָהִ֣ﬠיר ִל ְק ַֽראת־֠ ִיְשׂ ָרֵאל ַלִמְּלָחָ֞מה ֧הוּא ְוָכל־ַע֛מּוֹ
ַלמּוֹ ֵ֖ﬠד ִלְפ ֵ֣ני ָֽהֲﬠ ָר ָ֑בה ְוהוּ ֙
א ֵ֥רב ֖לוֹ ֵֽמַֽאֲח ֵ֥רי ָה ִ ֽﬠירַ :ו ִיּ ָֽנּ ְג֛עוּ
א ֣ל ֹא ָי ַ֔דע ִ ֽכּי־ ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר
ְיהוֹֻ֥שׁ ַע ְוָכל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִלְפ ֵני ֶ ֑הם ַו ָיּ ֻנ֖סוּ ֶ֥דּ ֶרךְך ַהִמּ ְדָֽבּרַ :ו ִיּ ָֽזֲּﬠ֗קוּ ָכּל־ָהָע ֙
ָבַּ֔עיר ]ָבַּ֔עי[ ִל ְרֹ֖דּף ַֽאֲח ֵרי ֶ ֑הם ַֽו ִיּ ְר ְדּפ֙וּ ַֽאֲח ֵ֣רי ְיהוֹֻ֔שׁ ַע ַו ִיּ ָֽנְּת ֖קוּ ִמן־ָה ִ ֽﬠירְ :ו ֽל ֹא־
ִנְשַׁ֣אר ִ ֗אישׁ ָבַּע֙י וֵּ֣בית ֵ ֔אל ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ ָֽיְצ֖אוּ ַֽאֲח ֵ֣רי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ַֽיַּע ְז֤בוּ ֶאת־ָהִעי֙ר
ה ָ֜וה ֶאל־ ְיהוֹֻ֗שׁ ַע ֠ ְנֵטה ַבִּכּי ֤דוֹן
ְפּתוָּ֔חה ַֽו ִיּ ְר ְדּ֖פוּ ַֽאֲח ֵ֥רי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
שׁ ַע ַבִּכּי ֥דוֹן ֲאֶֽשׁר־ְבּ ָי ֖דוֹ ֶאל־
ֲאֶֽשׁר־ְבּ ָֽי ְד ךָ ֙ך ֶאל־ָהַ֔עי ִ֥כּי ְב ָֽי ְד֖ךָך ֶאְתּ ֶ֑נ ָנּה ַו ֵ֧יּט ְיהוֹ ֻ ֛
ם ְמֵה ָ֨רה ִמְמּקוֹ֤מוֹ ַו ָיּ֨רוּצ֙וּ ִכּ ְנ֣טוֹת ָי֔דוֹ ַו ָיֹּ֥באוּ ָהִ֖ﬠיר
ָה ִ ֽﬠירְ :וָהאוֹ ֵ֡רב ָק ֩
ַֽו ִיְּלְכּ ֑דוָּה ַֽו ְיַֽמֲה֔רוּ ַו ַיִּ֥צּיתוּ ֶאת־ָהִ֖ﬠיר ָבֵּֽאשַׁ :ו ִיְּפ ֣נוּ ַא ְנֵשׁי֩ ָהַ֨עי ַֽאֲח ֵרי ֶ֜הם
ַו ִיּ ְר֗אוּ ְוִה ֨ ֵנּה ָעָ֜לה ֲﬠַ֤שׁן ָהִעי֙ר ַהָשַּׁ֔מ ְיָמה ְו ֽל ֹא־ָה ָ֨יה ָבֶ֥הם ָי ַ֛ד ִים ָל ֖נוּס ֵ֣ה ָנּה
ם ַה ָ֣נּס ַהִמּ ְד ָ֔בּר ֶנְה ַ֖פּךְך ֶאל־ָהרוֹ ֵֽדףִ :ויהוֹֻ֨שׁ ַע ְו ָֽכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ָר֗אוּ ִ ֽכּי־
ָו ֵ ֑ה ָנּה ְוָהָע ֙
א ֵר֙ב ֶאת־ָהִ֔עיר ְוִ֥כי ָע ָ֖לה ֲﬠַ֣שׁן ָהִ֑ﬠיר ַו ָיֻּ֕שׁבוּ ַו ַיּ֖כּוּ ֶאת־ַא ְנֵ֥שׁי ָה ָֽﬠי:
ָל ַ֤כד ָֽה ֹ
ְו ֵ ֨אֶלּה ָֽיְצ֤אוּ ִמן־ָהִעי֙ר ִלְק ָרא ָ֔תם ַו ִֽיְּה ֤יוּ ְל ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַבּ ָ֔תּ ֶוךְך ֵ֥אֶלּה ִמ ֶ֖זּה ְוֵ֣אֶלּה
ִמֶ֑זּה ַו ַיּ֣כּוּ אוֹ ָ֔תם ַעד־ִבְּלִ֥תּי ִהְשׁ ִ ֽאיר־֖לוֹ ָשׂ ִ֥ריד וָּפ ִ ֽליטְ :וֶאת־ֶ֥מֶלךְך ָה ַ֖ﬠי ָ֣תְּפשׂוּ
א֖תוֹ ֶאל־ ְיהוֹֻֽשׁ ַעַ :ו ְיִ֣הי ְכַּכ֣לּוֹת ִיְשׂ ָר ֵ ֡אל ַֽלֲהֹר֩ג ֶאת־ָכּל־ֹֽיְשׁ ֵ֨בי ָהַ֜עי
ָ֑חי ַו ַיּ ְק ִ֥רבוּ ֹ
שׁבוּ ָכל־
ַבָּשּׂ ֶ֗דה ַבִּמּ ְדָבּ֙ר ֲאֶ֣שׁר ְר ָד֣פוּם ֔בּוֹ ַֽו ִיְּפּ֥לוּ ֻכ ָ֛לּם ְלִפי־ֶ֖ח ֶרב ַעד־ֻתּ ָ ֑מּם ַו ָיּ ֻ ֤
א ֵמִ֣אישׁ
אָ֖תהּ ְלִפי־ָֽח ֶרבַ :ו ְיִהי֩ ָכל־ַהֹ֨נְּפִ֜לים ַבּ ֤יּוֹם ַההוּ ֙
ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ָהַ֔עי ַו ַיּ֥כּוּ ֹ
ְוַעד־ִאָ֔שּׁה ְשׁ ֵ֥נים ָעָ֖שׂר ָ ֑אֶלף ֹ֖כּל ַא ְנֵ֥שׁי ָה ָֽﬠיִ :ויהוֹֻ֨שׁ ַ֙ע ֽל ֹא־ֵהִ֣שׁיב ָי֔דוֹ ֲאֶ֥שׁר
ָנָ֖טה ַבִּכּי ֑דוֹן ַ֚ﬠד ֲאֶ֣שׁר ֶהֱח ִ֔רים ֵ֖את ָכּל־ֹֽיְשֵׁ֥בי ָה ָֽﬠיַ֣ :רק ַהְבֵּהָ֗מה וְּשַׁלל ֙ ָהִ֣ﬠיר
ה ָ֔וה ֲאֶ֥שׁר ִצ ָ֖וּה ֶאת־ ְיהוֹֻֽשׁ ַעַ :ו ִיְּשֹׂ֥רף
ַה ִ֔היא ָבּ ְז ֥זוּ ָלֶ֖הם ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִכּ ְדַ֣בר ְי ֹ
ם ְשָׁמָ֔מה ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהְ :וֶאת־ֶ֧מֶלךְך ָה ַ֛ﬠי
ְיהוֹֻ֖שׁ ַע ֶאת־ָה ָ֑ﬠי ַו ְיִשׂיֶ֤מָה ֵתּל־עוָֹל ֙

שׁ ִצ ָ֨וּה ְיהוֹֻ֜שׁ ַע ַוֹיּ ִ֧רידוּ ֶאת־
ָתּ ָ֥לה ַעל־ָה ֵ֖ﬠץ ַעד־ ֵ֣ﬠת ָה ָ֑ﬠ ֶרב וְּכ֣בוֹא ַהֶשֶּׁמ ֩
ח ַ֣שַׁער ָהִ֔עיר ַו ָיּ ִ֤קימוּ ָעָלי֙ו ַגּל־
הּ ֶאל־ֶ֨פַּת ֙
ִנְבָל֣תוֹ ִמן־ָהֵ֗עץ ַו ַיְּשׁ ִ֤ליכוּ אוָֹת ֙
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
ֲאָב ִ֣נים ָגּ֔דוֹל ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהָ֣ :אז ִיְב ֶ֤נה ְיהוֹֻ֨שׁ ַ֙ע ִמ ְז ֵ֔בּ ַח ַֽלי ֹ
ה ָ֜וה ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַכָּכּתוּ֙ב ְבֵּ֨סֶפ֙ר
ה ֹמֶ֨שׁה ֶֽﬠֶבד־ ְי ֹ
ְבַּ֖הר ֵעיָֽבלַֽ :כֲּאֶ֣שׁר ִצ ָוּ ֩
שׁר ֽל ֹא־ֵה ִ֥ניף ֲﬠֵליֶ֖הן ַבּ ְרֶ֑זל ַו ַֽיֲּﬠ֨לוּ ָע ָ֤ליו
ח ֲאָב ִ֣נים ְשֵׁל֔מוֹת ֲא ֶ ֛
תּוֹ ַ֣רת ֹמֶ֔שׁה ִמ ְזַבּ ֙
ה תּוֹ ַ֣רת
ה ָ֔וה ַֽו ִיּ ְזְבּ֖חוּ ְשָׁל ִ ֽמיםַ :ו ִיְּכָתּב־ָ֖שׁם ַעל־ָֽהֲאָב ִ֑נים ֵ ֗את ִמְשׁ ֵנ ֙
ת ַֽלי ֹ
ֹעלוֹ ֙
שְׁפָ֡טיו
שְׁט ִ֣רים ׀ ְו ֽ ֹ
ֹמֶ֔שׁה ֲאֶ֣שׁר ָכּ ַ֔תב ִלְפ ֵ֖ני ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֡אל וּ ְזֵק ֡ ָניו ְו ֽ ֹ
ה ָ֗וה
ד ַהֹֽכֲּה ֨ ִנים ַֽהְל ִו ִ֜יּם ֹֽנְשֵׂ֣אי ׀ ֲא ֣רוֹן ְבּ ִרית־ ְי ֹ
ֹֽעְמ ִ֣דים ִמ ֶ֣זּה ׀ וִּמ ֶ֣זּה ׀ ָֽלָא֡רוֹן ֶנ ֶג ֩
ַכּ ֵגּ֙ר ָ֣כֶּא ְז ָ֔רח ֶחְצי֙וֹ ֶאל־֣מוּל ַהר־ ְגּ ִר ִ֔זים ְוַֽהֶחְצ ֖יוֹ ֶאל־֣מוּל ַהר־ֵעי ָ֑בל ַֽכֲּאֶ֨שׁר
ִצ ָ֜וּה ֹמֶ֣שׁה ֶֽﬠֶבד־ ְי ֹ
א
שׁ ָֽנהְ :וַֽאֲח ֵרי־ֵ֗כן ָק ָר ֙
ה ָ֗וה ְלָב ֵ֛רךְך ֶאת־ָה ָ֥ﬠם ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָבּ ִֽרא ֹ
ֶאת־ָכּל־ ִדְּב ֵ֣רי ַהתּוֹ ָ֔רה ַהְבּ ָר ָ֖כה ְוַהְקָּל ָ֑לה ְכָּכל־ַהָכּ֖תוּב ְבֵּ֥סֶפר ַהתּוֹ ָֽרהֽ :ל ֹא־
שׁה ֲאֶ֨שׁר ֽל ֹא־ָק ָ֜רא ְיהוֹֻ֗שׁ ַע ֶ֣נ ֶגד ָכּל־ְקַ֤הל
ָה ָ֣יה ָד ָ֔בר ִמֹ֖כּל ֲאֶשׁר־ִצ ָ֣וּה ֹמ ֶ ֑
ה ֵ֥לךְך ְבִּק ְרָֽבּםַ :ו ְיִ֣הי ִכְשֹׁ֣מ ַע ָֽכּל־ַהְמָּלִ֡כים
ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְוַה ָנִּ֣שׁים ְוַהַ֔טּף ְוַה ֵ֖גּ ר ַֽה ֹ
ֲאֶשׁ֩ר ְבֵּ֨עֶבר ַה ַיּ ְר ֵ֜דּן ָבָּ֣הר וַּבְשֵּׁפָ֗לה וְּבֹכל ֙ ֚חוֹף ַה ָ֣יּם ַה ָגּ֔דוֹל ֶאל־֖מוּל ַהְלָּב ֑נוֹן
ַֽהִחִתּ֙י ְוָ֣הֱאֹמ ִ֔רי ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִנ֙י ַהְפּ ִר ִ֔זּי ַהִח ִ֖וּי ְוַה ְיבוּ ִ ֽסיַ :ו ִיְּתַקְבּ֣צוּ ַיְח ָ֔דּו ְלִהָלֵּ֥חם ִעם־
שׁ ַע
ת ֲאֶ֨שׁר ָעָ֧שׂה ְיהוֹ ֻ ֛
שׁ ַע ְוִעם־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֶ֖פּה ֶאָֽחדְ :וֹֽיְשׁ ֵ֨בי ִגְב֜עוֹן ָֽשְׁמ֗עוּ ֵא ֩
ְיהוֹ ֻ ֖
ם
ה ְבָּע ְרָ֔מה ַו ֵֽיְּל֖כוּ ַו ִיְּצַט ָ֑יּ רוּ ַו ִיְּק֞חוּ ַשׂ ִ֤קּים ָבִּלי ֙
ִ ֽלי ִרי֖חוֹ ְוָל ָֽﬠיַ :ו ַֽיֲּﬠ֤שׂוּ ַגם־ ֵ֨הָמּ ֙
ת
ַֽלֲח֣מוֹ ֵרי ֶ֔הם ְונ ֹא ֥דוֹת ַ֨י ִי֙ן ָבִּ֔לים וְּמֻבָקִּ֖ﬠים וְּמֹֽצ ָר ִֽרים :וּ ְנָע֨לוֹת ָבּ֤לוֹת וְּמֻטָלּאוֹ ֙
ְבּ ַר ְגֵלי ֶ֔הם וְּשָׂל֥מוֹת ָבּ֖לוֹת ֲﬠֵלי ֶ ֑הם ְוֹכל ֙ ֶ֣לֶחם ֵצי ָ֔דם ָיֵ֖בשׁ ָה ָ֥יה ִנֻקּ ִֽדיםַ :ו ֵֽיְּל֧כוּ
שׁ ַע ֶאל־ַֽהַֽמֲּח ֶ֖נה ַה ִגְּל ָ֑גּל ַו ֽיּ ֹאְמ֨רוּ ֵאָ֜ליו ְוֶאל־ִ֣אישׁ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֵמֶ֤א ֶרץ
ֶאל־ ְיהוֹ ֻ ֛
ה ָ֔בּאנוּ ְוַעָ֖תּה ִכּ ְרתוּ־ ָ֥לנוּ ְב ִֽריתַ :ו ֥יּ ֹאֶמרו ] ַו ֥יּ ֹאֶמר[ ִ ֽאישׁ־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֶאל־
ְרחוָֹק ֙
ַֽהִח ִ֑וּי אוַּ֗לי ְבִּק ְרִבּ֙י ַאָ֣תּה יוֵֹ֔שׁב ְוֵ֖איךְך ֶאְכ ָרות ]ֶאְכ ָרת[ ְל ךָ֥ך ְב ִֽריתַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֥רוּ
שׁ ַע ִ֥מי ַאֶ֖תּם וֵּמַ֥א ִין ָתֹּֽבאוּ:
שׁ ַע ֲﬠָב ֶ֣דיךָך ֲא ָ֑נְחנוּ ַו ֨יּ ֹאֶמר ֲאֵלֶ֧הם ְיהוֹ ֻ ֛
ֶאל־ ְיהוֹ ֻ ֖
ה ָ֣וה ֱאֹל ֶ ֑היךָך ִ ֽכּי־
א֙ד ָ֣בּאוּ ֲﬠָב ֶ֔דיךָך ְלֵ֖שׁם ְי ֹ
ַו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ֵאָ֗ליו ֵמ ֶ ֨א ֶרץ ְרחוֹ ָ֤קה ְמ ֹ
ָשַׁ֣מְענוּ ָשְׁמ֔עוֹ ְו ֵ ֛את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ָעָ֖שׂה ְבִּמְצ ָֽר ִיםְ :וֵ֣את ׀ ָכּל־ֲאֶ֣שׁר ָעָ֗שׂה ִלְשֵׁנ֙י
ַמְל ֵ֣כי ָֽהֱאֹמ ִ֔רי ֲאֶ֖שׁר ְבּ ֵ֣ﬠֶבר ַה ַיּ ְר ֵ֑דּן ְלִסיחוֹ֙ן ֶ֣מֶלךְך ֶחְשׁ֔בּוֹן וְּל֥עוֹג ֶֽמֶלךְך־ַהָבָּ֖שׁן

ֲאֶ֥שׁר ְבַּעְשָׁתּ ֽרוֹתַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ֵאֵ֡לינוּ ְֽז ֵקי ֵנינוּ֩ ְוָכל־ֹֽיְשׁ ֵ֨בי ַא ְרֵ֜צנוּ ֵלאֹ֗מר ְק֨חוּ
ם ַעְב ֵדי ֶ֣כם ֲא ֔ ַנְחנוּ
ה ַל ֶ֔דּ ֶרךְך וְּל֖כוּ ִלְק ָרא ָ ֑תם ַֽוֲאַמ ְרֶ֤תּם ֲאֵליֶה ֙
ְב ֶי ְד ֶ֤כם ֵצי ָד ֙
את֙וֹ ִמָ֣בּ ֵ֔תּינוּ ְבּ ֥יוֹם
ְוַעָ֖תּה ִכּ ְרתוּ־ ָ֥לנוּ ְב ִֽריתֶ֣ :זה ׀ ַלְחֵ֗מנוּ ָ֞חם ִהְצַט ַ֤יּ ְדנוּ ֹ
ה ִה ֵ֣נּה ָי ֵ֔בשׁ ְוָה ָ֖יה ִנֻקּ ִֽדיםְ :ו ֵ ֨אֶלּה נ ֹא ֤דוֹת ַה ַ֨יּ ִי֙ן
ֵצאֵ֖תנוּ ָל ֶ֣לֶכת ֲאֵלי ֶ֑כם ְוַעָתּ ֙
ֲאֶ֣שׁר ִמ ֵ֣לּאנוּ ֲח ָדִ֔שׁים ְוִה ֵ֖נּה ִהְתַבּ ָ֑קּעוּ ְוֵ֤אֶלּה ַשְׂלמוֹ ֵ֨תינ֙וּ וּ ְנָעֵ֔לינוּ ָבּ֕לוּ ֵמֹ֥רב
ה ָ֖וה ֥ל ֹא ָשָֽׁאלוַּ :ו ַ֨יַּעשׂ ָלֶ֤הם
אדַ :ו ִיְּק֥חוּ ָֽהֲא ָנִ֖שׁים ִמֵצּי ָ֑דם ְוֶאת־ִ֥פּי ְי ֹ
ַה ֶ֖דּ ֶרךְך ְמ ֽ ֹ
ְיהוֹֻ֨שׁ ַ֙ע ָשׁ֔לוֹם ַו ִיְּכֹ֥רת ָל ֶ ֛הם ְבּ ִ֖רית ְלַחיּוֹ ָ ֑תם ַו ִיָּֽשְּׁב֣עוּ ָל ֶ֔הם ְנִשׂיֵ֖אי ָהֵע ָֽדה:
ה ְשֹׁ֣לֶשׁת ָיִ֔מים ַֽאֲח ֵ֕רי ֲאֶֽשׁר־ ָֽכּ ְר֥תוּ ָלֶ֖הם ְבּ ִ֑רית ַו ִיְּשְׁמ֗עוּ ִ ֽכּי־
ַו ְי ִ֗הי ִמְקֵצ ֙
ם ֵאָ֔ליו וְּבִק ְר֖בּוֹ ֵ֥הם ֹֽיְשׁ ִ ֽביםַ :ו ִיְּס֣עוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַו ָיֹּ֛באוּ ֶאל־ָע ֵריֶ֖הם
ְקֹרִ֥בים ֵה ֙
ם
ם ִגְּב֣עוֹן ְוַהְכִּפי ָ֔רה וְּבֵא ֖רוֹת ְוִק ְר ַ֥ית ְיָע ִֽריםְ :ו ֤ל ֹא ִהכּוּ ֙
ַבּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁליִ֑שׁי ְו ָֽﬠ ֵריֶה ֙
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ִיֹּ֥לּנוּ
ם ְנִשׂיֵ֣אי ָֽהֵע ָ֔דה ַֽבּי ֹ
ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ ֽכּי־ ִנְשְׁבּ֤עוּ ָלֶה ֙
ם ֶאל־ָכּל־ָ֣הֵע ָ֔דה ֲא ֨ ַנְחנ֙וּ
ָכל־ָֽהֵע ָ֖דה ַעל־ַה ְנִּשׂי ִ ֽאיםַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֤רוּ ָכל־ַה ְנִּשׂיִאי ֙
ִנְשַׁ֣בְּענוּ ָל ֶ֔הם ַֽבּי ֹ
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוַע ָ֕תּה ֥ל ֹא נוּ ַ֖כל ִל ְנֹ֥גּ ַע ָבֶּֽהם֛ :ז ֹאת ַֽנֲﬠֶ֥שׂה
ָלֶ֖הם ְוַֽהֲח ֵ֣יה אוֹ ָ ֑תם ְו ֽל ֹא־ ִֽיְה ֶ֤יה ָעֵ֨לינ֙וּ ֶ ֔קֶצף ַעל־ַהְשּׁבוּ ָ֖ﬠה ֲאֶשׁר־ ִנְשַׁ֥בְּענוּ
ם ְלָכל־
שֲׁאֵבי־ַ֨מ ִי ֙
ָלֶֽהםַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֧רוּ ֲאֵלי ֶ ֛הם ַה ְנִּשׂיִ֖אים ִֽיְח ֑יוּ ֠ ַו ִֽיְּה pיוּ ֹֽחְט ֵ֨בי ֵעִ֤צים ְו ֽ ֹ
ם ְיהוֹֻ֔שׁ ַע ַו ְי ַדֵ֥בּר ֲאֵליֶ֖הם
שׁר ִדְּבּ ֥רוּ ָלֶ֖הם ַה ְנִּשׂי ִ ֽאיםַ :ו ִיּ ְק ָ֤רא ָלֶה ֙
ָ֣הֵע ָ֔דה ַֽכֲּא ֶ ֛
אד ְוַאֶ֖תּם ְבִּק ְרֵ֥בּנוּ
ם ְמ ֔ ֹ
א ָ֜תנוּ ֵלאֹ֗מר ְרחוֹ ִ ֨קים ֲא ַ֤נְחנוּ ִמֶכּ ֙
ה ִרִמּי ֶ֨תם ֹ
ֵלאֹ֑מר ָלָמּ ֩
שֲׁאֵבי־
ֹֽיְשׁ ִ ֽביםְ :וַעָ֖תּה ֲארוּ ִ֣רים ַא ֶ ֑תּם ְו ֽל ֹא־ ִיָכּ ֵ֨רת ִמֶ֜כּם ֶ֗עֶבד ְוֹֽחְטֵ֥בי ֵעִ֛צים ְו ֽ ֹ
ת
ַ֖מ ִים ְלֵ֥בית ֱאֹלָֽהיַ :ו ַֽיֲּﬠ ֨נוּ ֶאת־ ְיהוֹֻ֜שׁ ַע ַו ֽיּ ֹאְמ֗רוּ ִכּי֩ ֻה ֵ֨גּד ֻה ַ֤גּד ַֽלֲﬠָב ֶ֨די ךָ ֙ך ֵא ֩
ם ֶאת־ָכּל־ָה ָ ֔א ֶרץ
ה ָ֤וה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ֶאת־ֹמֶ֣שׁה ַעְב֔דּוֹ ָלֵ֤תת ָלֶכ ֙
ֲאֶ֨שׁר ִצ ָ֜וּה ְי ֹ
שׁ ֵ֨תינ֙וּ ִמְפּ ֵניֶ֔כם
אד ְל ַנְפ ֹ
וְּלַהְשִׁ֛מיד ֶאת־ָכּל־ֹֽיְשֵׁ֥בי ָהָ֖א ֶרץ ִמְפּ ֵני ֶ֑כם ַו ִנּי ָ֨רא ְמ ֤ ֹ
ַֽו ַֽנֲּﬠֵ֖שׂה ֶאת־ַה ָדָּ֥בר ַה ֶֽזּהְ :וַעָ֖תּה ִה ְנ ֣נוּ ְב ָי ֶ֑דךָך ַכּ֨טּוֹב ְוַכ ָיָּ֧שׁר ְבֵּעי ֶ֛ניךָך ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת
ָ֖לנוּ ֲﬠֵֽשׂהַ :ו ַ֥יַּעשׂ ָלֶ֖הם ֵ֑כּן ַו ַיֵּ֥צּל אוֹ ָ ֛תם ִמ ַ֥יּד ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְו ֥ל ֹא ֲה ָר ֽגוּםַ :ו ִיְּתּ ֨ ֵנם
ה ַעד־
ה ָו ֙
שֲׁאֵבי־ַ֖מ ִים ָֽלֵע ָ֑דה וְּלִמ ְז ַ֤בּח ְי ֹ
ְיהוֹֻ֜שׁ ַע ַבּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ֹֽחְטֵ֥בי ֵעִ֛צים ְו ֽ ֹ
ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֔זּה ֶאל־ַהָמּ ֖קוֹם ֲאֶ֥שׁר ִיְבָֽחרַ :ו ְיִהי֩ ִכְשֹׁ֨מ ַע ֲאֹֽד ִני־ֶ֜צ ֶדק ֶ֣מֶלךְך ְי ֽרוָּשַׁ֗לם
הּ ַֽכֲּאֶ֨שׁר ָעָ֤שׂה ִ ֽלי ִריח֙וֹ וְּלַמְלָ֔כּהּ ֵכּן־ָעָ֥שׂה
ִ ֽכּי־ָלַ֨כד ְיהוֹֻ֣שׁ ַע ֶאת־ָהַע ֘י ַו ַֽיֲּח ִריָמ ֒

ָל ַ֖ﬠי וְּלַמְל ָ֑כּהּ ְוִ֨כי ִהְשִׁ֜לימוּ ֹֽיְשׁ ֵ֤בי ִגְבעוֹ֙ן ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ִֽיְּה ֖יוּ ְבִּק ְרָֽבּםַ :ו ִֽיּי ְר֣אוּ
ה ִמן־ָהַ֔עי
ה ִגְּב֔עוֹן ְכַּאַ֖חת ָע ֵ֣רי ַהַמְּמָל ָ֑כה ְוִ֨כי ִ֤היא ְגדוָֹל ֙
אד ִ֣כּי ִ֤ﬠיר ְגּדוָֹל ֙
ְמ ֔ ֹ
ְוָכל־ֲא ָנֶ֖שׁיָה ִגֹּבּ ִֽריםַ :ו ִיְּשַׁ֨לח ֲאֹֽד ִני־ֶ֜צ ֶדק ֶ֣מֶלךְך ְי ֽרוָּשַׁ֗לם ֶאל־הוָֹ֣הם ֶֽמֶלךְך־
ֶחְב ֑רוֹן ְוֶאל־ִפּ ְר ָ ֨אם ֶֽמֶלךְך־ ַי ְר֜מוּת ְוֶאל־ ָיִ֧פי ַע ֶֽמֶלךְך־ָל ִ֛כישׁ ְוֶאל־ ְדִּ֥ביר ֶֽמֶלךְך־
שׁ ַע
ֶע ְג֖לוֹן ֵלאֹֽמרֲ :ﬠלוּ־ֵא ַ֣לי ְוִע ְז ֻ֔ר ִני ְו ַנ ֶ֖כּה ֶאת־ ִגְּב֑עוֹן ִ ֽכּי־ִהְשִׁ֥ליָמה ֶאת־ ְיהוֹ ֻ ֖
ְוֶאת־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֵיָּֽאְס֨פוּ ַו ַֽיֲּﬠ֜לוּ ֲחֵ֣מֶשׁת ׀ ַמְל ֵ֣כי ָֽהֱאֹמ ִ֗רי ֶ֨מֶלךְך ְי ֽרוָּשַׁ֜לם
ת ֶֽמֶלךְך־ָלִ֣כישׁ ֶֽמֶלךְך־ֶע ְג֔לוֹן ֵ֖הם ְוָכל־ַֽמֲח ֵני ֶ ֑הם ַו ַֽיֲּחנ֙וּ
ֶֽמֶלךְך־ֶחְב ֤רוֹן ֶֽמֶלךְך־ ַי ְרמוּ ֙
ה
שׁ ַע ֶאל־ַֽהַֽמֲּח ֶנ ֙
ַעל־ ִגְּב֔עוֹן ַו ִיּ ָֽלֲּח֖מוּ ָע ֶֽליָהַ :ו ִיְּשְׁל֣חוּ ַא ְנֵשׁי֩ ִגְב֨עוֹן ֶאל־ ְיהוֹ ֻ ֤
ַה ִגְּל ָ֣גָּלה ֵלאֹ֔מר ַאל־ֶ֥תּ ֶרף ָי ֶ֖דיךָך ֵֽמֲﬠָב ֶ֑דיךָך ֲﬠ ֵ֧לה ֵא ֵ֣לינוּ ְמֵה ָ֗רה ְוהוִֹ֤שׁיָעה ָ֨לּנ֙וּ
ְוָע ְז ֵ֔רנוּ ִ֚כּי ִנְקְבּ֣צוּ ֵאֵ֔לינוּ ָכּל־ַמְל ֵ֥כי ָֽהֱאֹמ ִ֖רי ֹֽיְשֵׁ֥בי ָהָֽהרַ :ו ַ֨יַּעל ְיהוֹֻ֜שׁ ַע ִמן־
ה ָ֤וה ֶאל־
ה ִע֔מּוֹ ְוֹ֖כל ִגּבּוֹ ֵ֥רי ֶהָֽח ִילַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ַה ִגְּל ָ֗גּל ֚הוּא ְוָכל־ ַ֤ﬠם ַהִמְּלָחָמ ֙
ְיהוֹֻ֨שׁ ַ֙ע ַאל־ִתּי ָ֣רא ֵמ ֶ֔הם ִ֥כּי ְב ָֽי ְד֖ךָך ְנַתִ֑תּים ֽל ֹא־ ַֽיֲﬠֹ֥מד ִ֛אישׁ ֵמֶ֖הם ְבָּפ ֶֽניךָך:
שׁ ַע ִפְּת ֑ ֹ
ַו ָיּ ֧ב ֹא ֲאֵלי ֶ ֛הם ְיהוֹ ֻ ֖
ה
ה ָו ֙
אם ָכּל־ַהַ֕לּ ְיָלה ָע ָ֖לה ִמן־ַה ִגְּל ָֽגּלַ :ו ְיֻהֵ֤מּם ְי ֹ
ִלְפ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ַיּ ֵ֥כּם ַמָכּה־ ְגדוֹ ָ֖לה ְבּ ִגְב֑עוֹן ַו ִיּ ְר ְדֵּ֗פם ֚ ֶדּ ֶרךְך ַֽמֲﬠ ֵ֣לה ֵֽבית־חוֹֹ֔רן
ַו ַיּ ֵ֥כּם ַעד־ֲﬠ ֵז ָ֖קה ְוַעד־ַמֵקּ ָֽדהַ :ו ְיִ֞הי ְבּ ֻנָ֣סם ׀ ִמְפּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֵ֞הם ְבּמוֹ ַ֤רד ֵבּית־
ם ֲאָב ֨ ִנים ְגֹּד֧לוֹת ִמן־ַהָשּׁ ַ ֛מ ִים ַעד־ֲﬠ ֵז ָ֖קה ַו ָיּ ֻ ֑מתוּ
ה ָ֡וה ִהְשִׁ֣ליךְך ֲﬠֵליֶה ֩
חוֹֹר֙ן ַֽוי ֹ
ַר ִ֗בּים ֲאֶשׁר־ֵ֨מת֙וּ ְבַּאְב ֵ֣ני ַהָבּ ָ֔רד ֵֽמֲאֶ֥שׁר ָה ְר ֛גוּ ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֶבָּֽח ֶרבָ֣ :אז ְי ַד ֵ֤בּר
ה ֶאת־ָֽהֱאֹמ ִ֔רי ִלְפ ֵ֖ני ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ֣יּ ֹאֶמר ׀
ה ָו ֙
ה ָ֔וה ְבּ ֗יּוֹם ֵ ֤תּת ְי ֹ
ְיהוֹֻשׁ ַ֙ע ַֽלי ֹ
ְלֵעי ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֶ֚שֶׁמשׁ ְבּ ִגְב֣עוֹן ֔דּוֹם ְו ָי ֵ֖ר ַח ְבּ ֵ֥ﬠֶמק ַא ָיּֽלוֹןַ :ו ִיֹּ֨דּם ַהֶ֜שֶּׁמשׁ ְו ָי ֵ֣ר ַח
שׁ
שׁר ַו ַֽיֲּﬠֹ֤מד ַהֶ֨שֶּׁמ ֙
א ְי ָ֔ביו ֲהל ֹא־ִ֥היא ְכתוָּ֖בה ַעל־ֵ֣סֶפר ַה ָיּ ָ ֑
ָעָ֗מד ַעד־ ִיֹ֥קּם גּוֹ֙י ֽ ֹ
א ְלָפ ָ֣ניו
ַֽבֲּחִ֣צי ַהָשַּׁ֔מ ִים ְו ֽל ֹא־ָ֥אץ ָל֖בוֹא ְכּ ֥יוֹם ָתּ ִ ֽמיםְ :ו ֨ל ֹא ָה ָ֜יה ַכּ ֤יּוֹם ַההוּ ֙
ה ָ֔וה ִנְלָ֖חם ְל ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ָ֤יָּשׁב ְיהוֹֻ֨שׁ ַ֙ע
ה ָ֖וה ְבּ֣קוֹל ִ֑אישׁ ִ֣כּי ְי ֹ
ְוַֽאֲח ָ֔ריו ִלְשֹׁ֥מ ַע ְי ֹ
ְוָכל־ ִיְשׂ ָרֵ֣אל ִע֔מּוֹ ֶאל־ַהַֽמֲּח ֶ֖נה ַה ִגְּל ָֽגָּלהַ :ו ָיּ ֕ ֻנסוּ ֲחֵ֖מֶשׁת ַהְמָּלִ֣כים ָה ֵ ֑אֶלּה
שׁ ַע ֵלאֹ֑מר ִנְמְצא֙וּ ֲחֵ֣מֶשׁת ַהְמָּלִ֔כים
ַו ֵיָּֽחְב֥אוּ ַבְמָּע ָ֖רה ְבַּמֵקּ ָֽדהַ :ו ֻיּ ַ֖גּד ִ ֽליהוֹ ֻ ֣
ֶנְחְבִּ֥אים ַבְּמָּע ָ֖רה ְבַּמֵקּ ָֽדהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְיהוֹֻ֔שׁ ַע ֹ֛גּלּוּ ֲאָב ִ֥נים ְגֹּד֖לוֹת ֶאל־ִ֣פּי
ם ַאל־ַֽתֲּﬠֹ֔מדוּ ִר ְדפ֙וּ ַֽאֲח ֵ֣רי
ַהְמָּע ָ֑רה ְוַהְפ ִ֧קידוּ ָע ֶ֛ליָה ֲא ָנִ֖שׁים ְלָשְׁמ ָֽרםְ :וַאֶתּ ֙

ה ָ֥וה
א ֶאל־ ָ֣ﬠ ֵרי ֶ֔הם ִ֧כּי ְנָת ָ֛נם ְי ֹ
א ְיֵביֶ֔כם ְו ִז ַנְּבֶ֖תּם אוֹ ָ ֑תם ַאל־ִתְּתּ ֗נוּם ָלבוֹ ֙
ֹֽ
ֱאֹֽלֵהי ֶ֖כם ְבּ ֶי ְד ֶֽכםַ :ו ְיִהי֩ ְכַּכ֨לּוֹת ְיהוֹֻ֜שׁ ַע וְּב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְלַהכּוֹ ָ ֛תם ַמ ָ֥כּה ְגֹדָלה־
ְמ ֖ ֹ
ם ָֽשׂ ְר ֣דוּ ֵמ ֶ֔הם ַו ָיֹּ֖באוּ ֶאל־ָע ֵ֥רי ַהִמְּבָֽצרַ :ו ָיֻּשׁבוּ֩
אד ַעד־ֻתּ ָ ֑מּם ְוַהְשּׂ ִרי ִדי ֙
שׁ ַע ַמֵקּ ָ֖דה ְבָּשׁ֑לוֹם ֽל ֹא־ָח ַ֞רץ ִלְב ֵ֧ני ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל
ָכל־ָהָ֨עם ֶאל־ַהַֽמֲּח ֶ֧נה ֶאל־ ְיהוֹ ֻ ֛
שׁ ֽנוַֹ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְיהוֹֻ֔שׁ ַע ִפְּת֖חוּ ֶאת־ִ֣פּי ַהְמָּע ָ֑רה ְוהוִֹ֣ציאוּ ֵאַ֗לי ֶאת־
ְלִ֖אישׁ ֶאת־ְל ֹ
ֲח ֵ ֛מֶשׁת ַהְמָּלִ֥כים ָהֵ֖אֶלּה ִמן־ַהְמָּע ָֽרהַ :ו ַ֣יֲּﬠשׂוּ ֵ֔כן ַוֹיִּ֣ציאוּ ֵאָ֗ליו ֶאת־ֲח ֵ ֛מֶשׁת
ַהְמָּלִ֥כים ָהֵ֖אֶלּה ִמן־ַהְמָּע ָ֑רה ֵ֣את ׀ ֶ֣מֶלךְך ְי ֽרוָּשַׁ֗לם ֶאת־ֶ֤מֶלךְך ֶחְברוֹ֙ן ֶאת־
ֶ֣מֶלךְך ַי ְר֔מוּת ֶאת־ֶ֥מֶלךְך ָלִ֖כישׁ ֶאת־ֶ֥מֶלךְך ֶע ְגֽלוֹןַ ֠ :ו ְיִהי ְ ֽכּהוִֹצי ָ ֞אם ֶאת־ַהְמָּלִ֣כים
ָהֵאֶלּ֘ה ֶאל־ ְיהוֹֻשׁ ַ֒ע ַו ִיְּק ָ֨רא ְיהוֹֻ֜שׁ ַע ֶאל־ָכּל־ִ֣אישׁ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֠ ַויּ ֹאֶמר ֶאל־ְקִצי ֞ ֵני
ה ֶהָֽהְל֣כוּא ִא֔תּוֹ ִק ְר֗בוּ ִ֚שׂימוּ ֶאת־ ַר ְגֵליֶ֔כם ַעל־ַצ ְוּא ֵ֖רי
ַא ְנֵ֤שׁי ַהִמְּלָחָמ ֙
ַהְמָּלִ֣כים ָה ֵ ֑אֶלּה ַֽו ִיְּק ְר֔בוּ ַו ָיִּ֥שׂימוּ ֶאת־ ַר ְגֵליֶ֖הם ַעל־ַצ ְוּא ֵריֶֽהםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר
ה
ה ָו ֙
ם ְיהוֹֻ֔שׁ ַע ַאל־ ִ ֽתּי ְר֖אוּ ְוַאל־ֵתּ ָ֑חתּוּ ִח ְז֣קוּ ְוִאְמ֔צוּ ִ֣כּי ָ֗כָכה ַֽיֲﬠֶ֤שׂה ְי ֹ
ֲאֵליֶה ֙
שׁ ַע ַֽאֲח ֵרי־ֵכ֙ן ַו ְיִמי ֵ֔תם
א ְיֵביֶ֔כם ֲאֶ֥שׁר ַאֶ֖תּם ִנְלָחִ֥מים אוָֹֽתםַ :ו ַיֵּ֨כּם ְיהוֹ ֻ ֤
ְלָכל־ ֣ ֹ
ַו ִיְּתֵ֕לם ַ֖ﬠל ֲחִמָ֣שּׁה ֵעִ֑צים ַו ִֽיְּה ֛יוּ ְתּלוּ ִ֥ים ַעל־ָֽהֵעִ֖צים ַעד־ָה ָֽﬠ ֶרבַ :ו ְיִ֞הי ְל ֵ֣ﬠת ׀
ם ֵמ ַ֣ﬠל ָהֵעִ֔צים ַו ַ֨יְּשִׁלֻ֔כם ֶאל־ַהְמָּע ָ֖רה ֲאֶ֣שׁר
֣בּוֹא ַהֶ֗שֶּׁמשׁ ִצ ָ֤וּה ְיהוֹֻ֨שׁ ַ֙ע ַוֹֽיּ ִרידוּ ֙
ת ַעל־ִ֣פּי ַהְמָּע ָ֔רה ַעד־ ֶ֖ﬠֶצם ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּה:
שׁם ַו ָיִּ֜שׂמוּ ֲאָב ִ֤נים ְגֹּדלוֹ ֙
ֶנְחְבּאוּ־ ָ ֑
הּ ֶֽהֱח ִ֣רם
ה ָלַ֨כד ְיהוֹֻ֜שׁ ַע ַבּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ַו ַיּ ֶ֣כָּה ְלִפי־ֶח ֶר֘ב ְוֶאת־ַמְלָכּ ֒
ְוֶאת־ַמֵקּ ָד ֩
שׂ ְלֶ֣מֶלךְך ַמֵקּ ָ֔דה
שׁ ֲאֶשׁר־ ָ֔בּהּ ֥ל ֹא ִהְשִׁ֖איר ָשׂ ִ֑ריד ַו ַ֨יַּע ֙
אוֹ ָ֗תם ְוֶאת־ָכּל־ַה ֨ ֶנֶּפ ֙
ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָעָ֖שׂה ְלֶ֥מֶלךְך ְי ִריֽחוַֹ :ו ַֽיֲּﬠֹ֣בר ֠ ְיהוֹֻשׁ ַע ְו ָֽכל־ ִיְשׂ ָרֵ֥אל ִע֛מּוֹ ִמַמֵּקּ ָ֖דה ִלְב ָ֑נה
הּ ַו ַיּ ֶ֣כָּה
ה ָ֨וה ַגּם־אוֹ ָ֜תהּ ְבּ ַ֣יד ִיְשׂ ָרֵא֘ל ְוֶאת־ַמְלָכּ ֒
ַו ִיּ ָ֖לֶּחם ִעם־ִלְב ָֽנהַ :ו ִיֵּתּ֩ן ְי ֹ
שׁ ֲאֶשׁר־ ָ֔בּהּ ֽל ֹא־ִהְשִׁ֥איר ָ֖בּהּ ָשׂ ִ֑ריד ַו ַ֣יַּעשׂ ְלַמְלָ֔כּהּ
ְלִפי־ֶ֗ח ֶרב ְוֶאת־ָכּל־ַה ֨ ֶנֶּפ ֙
ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָעָ֖שׂה ְלֶ֥מֶלךְך ְי ִריֽחוַֹ :ו ַֽיֲּﬠֹ֣בר ֠ ְיהוֹֻpשׁ ַע ְוָכל־ ִיְשׂ ָרֵ֥אל ִע֛מּוֹ ִמִלְּב ָ֖נה ָל ִ֑כיָשׁה
הּ ַבּ ֣יּוֹם
ה ָ֨וה ֶאת־ָלִ֜כישׁ ְבּ ַ֣יד ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַו ִיְּלְכּ ָד ֙
ַו ִ֣יַּחן ָעֶ֔ליָה ַו ִיּ ָ֖לֶּחם ָֽבּהַּ :ו ִיֵּתּ֩ן ְי ֹ
ַהֵשּׁ ֔ ִני ַו ַיּ ֶ֣כָּה ְלִפי־ֶ֔ח ֶרב ְוֶאת־ָכּל־ַה ֶ֖נֶּפשׁ ֲאֶשׁר־ ָ֑בּהּ ְכֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ָעָ֖שׂה ְלִלְב ָֽנה:
ם ֶ֣מֶלךְך ֶ֔גּ ֶזר ַלְע ֖ז ֹר ֶאת־ָל ִ֑כישׁ ַו ַיּ ֵ֤כּהוּ ְיהוֹֻ֨שׁ ַ֙ע ְוֶאת־ַע֔מּוֹ ַעד־ִבְּלִ֥תּי
ה ָר ֙
ָ֣אז ָעָ֗לה ֹ
ִהְשׁ ִ ֽאיר־֖לוֹ ָשׂ ִֽרידַ :ו ַֽיֲּﬠֹ֣בר ֠ ְיהוֹֻשׁ ַע ְוָכל־ ִיְשׂ ָרֵ֥אל ִע֛מּוֹ ִמָלִּ֖כישׁ ֶע ְגֹ֑ל ָנה ַו ַֽיֲּח ֣נוּ

ת ָכּל־ַה ֶ֣נֶּפשׁ
א ַו ַיּ֣כּוָּה ְלִפי־ֶ֔ח ֶרב ְוֵא ֙
ָעֶ֔ליָה ַו ִיּ ָֽלֲּח֖מוּ ָע ֶֽליָהַ :ו ִיְּלְכּ֜דוָּה ַבּ ֤יּוֹם ַההוּ ֙
ֲאֶֽשׁר־ ָ֔בּהּ ַבּ ֥יּוֹם ַה֖הוּא ֶֽהֱח ִ֑רים ְכֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ָעָ֖שׂה ְלָל ִ ֽכישַׁ :ו ַ֣יַּעל ֠ ְיהוֹֻשׁ ַע ְוָכל־
ִיְשׂ ָרֵ֥אל ִע֛מּוֹ ֵֽמֶע ְג֖לוֹ ָנה ֶחְב ֑רוֹ ָנה ַו ִיּ ָֽלֲּח֖מוּ ָע ֶֽליָהַ :ו ִיְּלְכּ ֣דוָּה ַו ַיּֽכּוָּה־ְלִפי־ֶ֠ח ֶרב
הּ ֽל ֹא־ִהְשִׁ֣איר ָשׂ ִ֔ריד
ְוֶאת־ַמְלָ֨כּהּ ְוֶאת־ָכּל־ָע ֶ֜ריָה ְוֶאת־ָכּל־ַה ֶ֤נֶּפשׁ ֲאֶשׁר־ָבּ ֙
ְכֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ָעָ֖שׂה ְלֶע ְג֑לוֹן ַו ַֽיֲּח ֵ֣רם אוֹ ָ֔תהּ ְוֶאת־ָכּל־ַה ֶ֖נֶּפשׁ ֲאֶשׁר־ָֽבּהַּ :ו ָ֧יָּשׁב
שׁ ַע ְוָכל־ ִיְשׂ ָרֵ֥אל ִע֖מּוֹ ְדִּ֑ב ָרה ַו ִיּ ָ֖לֶּחם ָע ֶֽליָהַֽ :ו ִיְּלְכּ ָ֞דהּ ְוֶאת־ַמְל ָ֤כּהּ ְוֶאת־
ְיהוֹ ֻ ֛
ה ַו ַיּ֣כּוּם ְלִפי־ֶ֔ח ֶרב ַו ַֽיֲּח ִ֨רימ֙וּ ֶאת־ָכּל־ ֶ֣נֶפשׁ ֲאֶשׁר־ ָ֔בּהּ ֥ל ֹא ִהְשִׁ֖איר
ָכּל־ָע ֶ֨רי ָ ֙
שׂה
ה וְּלַמְלָ֔כּהּ ְו ַֽכֲאֶ֥שׁר ָע ָ ֛
ָשׂ ִ֑ריד ַֽכֲּאֶ֨שׁר ָעָ֜שׂה ְלֶחְב֗רוֹן ֵכּן־ָעָ֤שׂה ִל ְד ִ֨ב ָר ֙
שׁ ַע ֶאת־ָכּל־ָה ָ ֡א ֶרץ ָהָה֩ר ְוַה ֨ ֶנּ ֶגב ְוַהְשֵּׁפָ֜לה
ְלִלְב ָ֖נה וְּלַמְל ָֽכּהַ :ו ַיּ ֶ֣כּה ְיהוֹ ֻ ֣
ה ֶֽהֱח ִ֔רים
ת ָכּל־ַמְלֵכי ֶ֔הם ֥ל ֹא ִהְשִׁ֖איר ָשׂ ִ֑ריד ְוֵ֤את ָכּל־ַה ְנָּשָׁמ ֙
ְוָֽהֲאֵשׁ֗דוֹת ְוֵא ֙
שׁ ַע ִמָקּ ֵ֥דשׁ ַבּ ְר ֵ֖נ ַע ְוַעד־ַעָ֑זּה ְו ֵ ֛את
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ַיּ ֵ֧כּם ְיהוֹ ֻ ֛
ַֽכֲּאֶ֣שׁר ִצ ָ֔וּה ְי ֹ
ה ְוֶאת־ַא ְרָ֔צם ָל ַ֥כד
ָכּל־ֶ֥א ֶרץ ֹ֖גֶּשׁן ְוַעד־ ִגְּבֽעוֹןְ :ו ֵ ֨את ָכּל־ַהְמָּל ִ֤כים ָה ֵ ֨אֶלּ ֙
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִנְלָ֖חם ְל ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ָ֤יָּשׁב ְיהוֹֻ֨שׁ ַ֙ע
ה ָו ֙
שׁ ַע ַ֣פַּעם ֶא ָ֑חת ִ֗כּי ְי ֹ
ְיהוֹ ֻ ֖
ְוָכל־ ִיְשׂ ָרֵ֣אל ִע֔מּוֹ ֶאל־ַהַֽמֲּח ֶ֖נה ַה ִגְּל ָֽגָּלהַ :ו ְי ִ֕הי ִכְּשֹׁ֖מ ַע ָיִ֣בין ֶֽמֶלךְך־ָח֑צוֹר
ַו ִיְּשַׁ֗לח ֶאל־יוָֹב֙ב ֶ֣מֶלךְך ָמ֔דוֹן ְוֶאל־ֶ֥מֶלךְך ִשְׁמ ֖רוֹן ְוֶאל־ֶ֥מֶלךְך ַאְכָֽשׁףְֽ :וֶאל־
ַהְמָּלִ֞כים ֲאֶ֣שׁר ִמְצּ֗פוֹן ָבָּ֧הר וָּֽבֲﬠ ָר ָ֛בה ֶ֥נ ֶגב ִ ֽכּ ֲנ ֖רוֹת וַּבְשֵּׁפ ָ֑לה וְּב ָנ֥פוֹת ֖דּוֹר
ִמ ָֽיּםַֽ :הְכּ ַֽנֲﬠ ִנ֙י ִמִמּ ְז ָ֣רח וִּמ ָ֔יּם ְוָֽהֱאֹמ ִ֧רי ְוַֽהִחִ֛תּי ְוַהְפּ ִר ִ֥זּי ְוַה ְיבוִּ֖סי ָבּ ָ ֑הר ְוַֽהִח ִוּ֙י
ם ִעָ֔מּם ַעם־ ָ֕רב ַכּ֛חוֹל
ַ֣תַּחת ֶח ְר֔מוֹן ְבֶּ֖א ֶרץ ַהִמְּצ ָֽפּהַ :ו ֵֽיְּצ֣אוּ ֵ֗הם ְוָכל־ַֽמֲח ֵניֶה ֙
אדַ :ו ִיּ ָ֣וֲּﬠ֔דוּ ֹ֖כּל ַהְמָּלִ֣כים ָה ֵ ֑אֶלּה
ֲאֶ֥שּׁר ַעל־ְשַּׂפת־ַה ָ֖יּם ָלֹ֑רב ְו֥סוּס ָו ֶ֖רֶכב ַרב־ְמ ֽ ֹ
ה ָ֣וה ֶאל־
ַו ָיֹּ֜באוּ ַו ַֽיֲּח ֤נוּ ַיְח ָדּ֙ו ֶאל־ֵ֣מי ֵמ֔רוֹם ְלִהָלֵּ֖חם ִעם־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ם ִ֣כּי ָמָ֞חר ָכּ ֵ֣ﬠת ַה ֗זּ ֹאת ָֽ ְאֹנִ֞כי ֹנֵ֧תן ֶאת־ֻכּ ָ֛לּם
ְיהוֹֻשׁ ַ֘ע ַאל־ִתּי ָ֣רא ִמְפּ ֵניֶה ֒
ֲחָלִ֖לים ִלְפ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֶאת־ֽסוֵּסיֶ֣הם ְתַּע ֵ ֔קּר ְוֶאת־ַמ ְרְכֹּֽבֵתיֶ֖הם ִתְּשֹׂ֥רף ָבֵּֽאשׁ:
אם ַֽו ִיְּפּ֖לוּ
ם ַהִמְּלָחָ֨מה ִע֧מּוֹ ֲﬠֵלי ֶ ֛הם ַעל־ֵ֥מי ֵמ ֖רוֹם ִפְּת ֑ ֹ
ַו ָיּ ֣ב ֹא ְיהוֹֻ֡שׁ ַע ְוָכל־ַע ֩
ם ַֽו ִיּ ְר ְדּ֞פוּם ַעד־ִצי ֣דוֹן ַר ָ֗בּה ְוַע֙ד
ה ָ֥וה ְבּ ַיד־ ִיְשׂ ָרֵא֘ל ַו ַיּכּוּ ֒
ָבֶּֽהםַ :ו ִיְּתּ ֨ ֵנם ְי ֹ
ִמְשׂ ְר֣פוֹת ַ֔מ ִים ְוַעד־ִבְּק ַ֥ﬠת ִמְצ ֶ֖פּה ִמ ְז ָ֑רָחה ַו ַיֻּ֕כּם ַעד־ִבְּלִ֥תּי ִהְשִׁאיר־ָלֶ֖הם
הָ֑וה ֶאת־ֽסוֵּסיֶ֣הם ִע ֵ ֔קּר ְוֶאת־
ם ְיהוֹֻ֔שׁ ַע ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָֽאַמר־֖לוֹ ְי ֹ
ָשׂ ִֽרידַ :ו ַ֤יַּעשׂ ָלֶה ֙

א ַו ִיְּלֹ֣כּד ֶאת־ָח֔צוֹר ְוֶאת־
ַמ ְרְכֹּֽבֵתיֶ֖הם ָשׂ ַ֥רף ָבֵּֽאשַׁ :ו ָ֨יָּשׁב ְיהוֹֻ֜שׁ ַע ָבּ ֵ֤ﬠת ַהִהי ֙
ַמְל ָ֖כּהּ ִה ָ֣כּה ֶב ָ֑ח ֶרב ִ ֽכּי־ָח֣צוֹר ְלָפִ֔נים ִ֕היא ֖ר ֹאשׁ ָכּל־ַהַמְּמָל֥כוֹת ָהֵֽאֶלּהַ ֠ :ו ַיּכּוּ
ֶאת־ָכּל־ַה ֨ ֶנֶּפשׁ ֲאֶשׁר־ ָ֤בּהּ ְלִפי־ֶ֨ח ֶר֙ב ַֽהֲח ֵ֔רם ֥ל ֹא נוַֹ֖תר ָכּל־ ְנָשׁ ָ ֑מה ְוֶאת־
ָח֖צוֹר ָשׂ ַ֥רף ָבֵּֽאשְֽׁ :וֶאת־ָכּל־ָע ֵ֣רי ַהְמּ ָֽלִ֣כים ָ֠הֵאֶלּה ְֽוֶאת־ָכּל־ַמְלֵכי ֶ֞הם ָל ַ֧כד
ְיהוֹ ֻ ֛
ה ָֽוהַ֣ :רק
שׁ ַע ַו ַיּ ֵ֥כּם ְלִפי־ֶ֖ח ֶרב ֶהֱח ִ֣רים אוֹ ָ ֑תם ַֽכֲּאֶ֣שׁר ִצ ָ֔וּה ֹמֶ֖שׁה ֶ֥ﬠֶבד ְי ֹ
ת ַעל־ִתָּ֔לּם ֽל ֹא־ְשׂ ָר ָ֖פם ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֽזוָּלִ֛תי ֶאת־ָח֥צוֹר ְלַב ָ֖דּהּ
ָכּל־ֶֽהָע ִ֗רים ָהֹֽעְמדוֹ ֙
ה ְוַהְבֵּהָ֔מה ָֽבּ ְז ֥זוּ ָלֶ֖הם ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַ֣רק
ָשׂ ַ֥רף ְיהוֹֻֽשׁ ַעְ ֠ :וֹכל ְשַׁ֞לל ֶֽהָע ִ֤רים ָה ֵ ֨אֶלּ ֙
ם אוֹ ָ֔תם ֥ל ֹא ִהְשִׁ֖אירוּ ָכּל־
ֶֽאת־ָכּל־ָֽהָא ָ֞דם ִה֣כּוּ ְלִפי־ֶ֗ח ֶרב ַעד־ִהְשִׁמ ָד ֙
שׁ ַע ְוֵכ֙ן
ה ֶאת־ֹמֶ֣שׁה ַעְב֔דּוֹ ֵכּן־ִצ ָ֥וּה ֹמֶ֖שׁה ֶאת־ ְיהוֹ ֻ ֑
ה ָו ֙
ְנָשָֽׁמהַֽ :כֲּאֶ֨שׁר ִצ ָ֤וּה ְי ֹ
ה ָ֖וה ֶאת־ֹמֶֽשׁהַ :ו ִיּ ַ ֨קּח
ָעָ֣שׂה ְיהוֹֻ֔שׁ ַע ֽל ֹא־ֵהִ֣סיר ָדּ ָ֔בר ִמֹ֛כּל ֲאֶשׁר־ִצ ָ֥וּה ְי ֹ
ת ָכּל־ֶ֣א ֶרץ ַה ֔גֶֹּשׁן
ְיהוֹֻ֜שׁ ַע ֶאת־ָכּל־ָהָ֣א ֶרץ ַה ֗זּ ֹאת ָהָ֤הר ְוֶאת־ָכּל־ַה ֨ ֶנּ ֶג֙ב ְוֵא ֙
ק
תהִ :מן־ָהָ֤הר ֶֽהָחָל ֙
ְוֶאת־ַהְשֵּׁפ ָ֖לה ְוֶאת־ָֽהֲﬠ ָר ָ֑בה ְוֶאת־ַ֥הר ִיְשׂ ָרֵ֖אל וְּשֵׁפָל ֽ ֹ
ָֽהעוֹ ֶ֣לה ֵשִׂ֔עיר ְוַעד־ ַ֤בַּעל ָגּ֙ד ְבִּבְק ַ֣ﬠת ַהְלָּב ֔נוֹן ַ֖תַּחת ַהר־ֶח ְר֑מוֹן ְוֵ֤את ָכּל־
שׁ ַע ֶאת־ָכּל־ַהְמָּלִ֥כים
ם ָלַ֔כד ַו ַיּ ֵ֖כּם ַו ְיִמיֵֽתםָ :יִ֣מים ַר ִ֗בּים ָעָ֧שׂה ְיהוֹ ֻ ֛
ַמְלֵכיֶה ֙
ה ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִבְּלִ֥תּי
ָהֵ֖אֶלּה ִמְלָחָֽמהֽ :ל ֹא־ָֽה ְיָ֣תה ִ֗עיר ֲאֶ֤שׁר ִהְשִׁ֨ליָמ ֙
ה ָ֣וה ׀ ָֽה ְי ָ֡תה ְלַח ֵ֣זּק
ַֽהִח ִ֖וּי ֹֽיְשֵׁ֣בי ִגְב֑עוֹן ֶאת־ַהֹ֖כּל ָֽלְק֥חוּ ַבִמְּלָחָֽמהֽ ִ :כּי־ֵמֵ֣את ְי ֹ
ם ִלְק ַ֨ראת ַהִמְּלָחָ֤מה ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְלַ֣מַען ַֽהֲח ִריָ֔מם ְלִבְלִ֥תּי ֱהיוֹת־
ֶאת־ִלָבּ ֩
ה ָ֖וה ֶאת־ֹמֶֽשׁהַ :ו ָיּ ֨ב ֹא ְיהוֹֻ֜שׁ ַע
שׁר ִצ ָ֥וּה ְי ֹ
ָלֶ֖הם ְתִּח ָ֑נּה ִ֚כּי ְלַ֣מַען ַהְשִׁמי ָ֔דם ַֽכֲּא ֶ ֛
ם ִמן־ָהָ֤הר ִמן־ֶחְברוֹ֙ן ִמן־ ְדִּ֣בר ִמן־ֲﬠ ֔ ָנב
ָבּ ֵ֣ﬠת ַה ִ֗היא ַו ַיְּכ ֵ֤רת ֶאת־ָֽהֲﬠ ָנִקי ֙
וִּמֹכּל ֙ ַ֣הר ְיהוּ ָ֔דה וִּמֹ֖כּל ַ֣הר ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִעם־ ָֽﬠ ֵריֶ֖הם ֶהֱח ִריָ֥מם ְיהוֹֻֽשׁ ַעֽ :ל ֹא־
נוַֹ֣תר ֲﬠ ָנ ִ ֔קים ְבֶּ֖א ֶרץ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַ֗רק ְבַּעָ֛זּה ְבּ ַ֥גת וְּבַאְשׁ ֖דּוֹד ִנְשָֽׁארוַּ :ו ִיּ ַ ֨קּח
הּ ְיהוֹֻ֨שׁ ַע
ה ַו ִיְּתּ ָנ ֩
ה ָו֘ה ֶאל־ֹמֶשׁ ֒
ְיהוֹֻ֜שׁ ַע ֶאת־ָכּל־ָה ָ ֗א ֶרץ ְ֠כֹּכל ֲאֶ֨שׁר ִדֶּ֣בּר ְי ֹ
ְל ַֽנֲח ָ֧לה ְל ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ְכַּמְחְלֹקָ֖תם ְלִשְׁבֵטי ֶ ֑הם ְוָהָ֥א ֶרץ ָֽשְׁקָ֖טה ִמִמְּלָחָֽמהְ :וֵ֣אֶלּה ׀
ַמְל ֵ֣כי ָה ָ ֗א ֶרץ ֲאֶ֨שׁר ִה֤כּוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַו ִֽיּ ְר֣שׁוּ ֶאת־ַא ְרָ֔צם ְבּ ֵ֥ﬠֶבר ַה ַיּ ְר ֵ֖דּן
שֶּׁמשׁ ִמ ַ֤נַּחל ַא ְרנוֹ֙ן ַעד־ַ֣הר ֶח ְר֔מוֹן ְוָכל־ָֽהֲﬠ ָרָ֖בה ִמ ְז ָֽרָחהִ :סיחוֹ֙ן
ִמ ְז ְרָ֣חה ַה ָ ֑
ֶ֣מֶלךְך ָֽהֱאֹמ ִ֔רי ַהיּוֵֹ֖שׁב ְבֶּחְשׁ֑בּוֹן מֵ֡שׁל ֵֽמֲﬠרוֵֹ֡ער ֲאֶשׁ֩ר ַעל־ְשַׂפת־ ֨ ַנַחל ַא ְר ֜נוֹן

ה ַעד־ ָ֨ים
ְו֤תוֹךְך ַה ֨ ַנַּחל ַֽוֲחִ֣צי ַה ִגְּלָ֔עד ְוַע֙ד ַיֹ֣בּק ַה ֔ ַנַּחל ְגּ֖בוּל ְבּ ֵ֥ני ַעֽמּוֹןְ :וָֽהֲﬠ ָרָב ֩
ח ִמ ְז ָ֔רָחה ֶ֖דּ ֶרךְך ֵ֣בּית ַה ְיִשׁ֑מוֹת
ִכּ ְנ֜רוֹת ִמ ְז ָ֗רָחה ֠ ְוַעד ָ֣ים ָֽהֲﬠ ָר ָ֤בה ָים־ַהֶ֨מַּל ֙
וִּ֨מֵתּיָ֔מן ַ֖תַּחת ַאְשׁ ֥דּוֹת ַהִפְּס ָֽגּה :וּ ְג֗בוּל ֚עוֹג ֶ֣מֶלךְך ַהָבָּ֔שׁן ִמ ֶ֖יֶּתר ָֽה ְרָפִ֑אים
ה וְּבָכל־ַהָבָּ֔שׁן
ַהיּוֵֹ֥שׁב ְבַּעְשָׁתּ ֖רוֹת וְּבֶא ְד ֶֽרִעי֠ :וּמֵשׁל ְבּ ַ֨הר ֶח ְר֤מוֹן וְּבַסְלָכ ֙
ַעד־ ְגּ֥בוּל ַה ְגּשׁוּ ִ֖רי ְוַהַֽמֲּﬠָכִ֑תי ַֽוֲחִצ֙י ַה ִגְּלָ֔עד ְגּ֖בוּל ִסי֥חוֹן ֶֽמֶלךְך־ֶחְשֽׁבּוֹןֹ :מֶ֧שׁה
ה ָ֜וה ְי ֻרָ֗שּׁה ָל ֻראוֵּב ִנ֙י
הָ֛וה וְּב ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִה֑כּוּם ֠ ַו ִיְּתּ ָנהּ ֹמֶ֨שׁה ֶֽﬠֶבד־ ְי ֹ
ֶֽﬠֶבד־ ְי ֹ
ְוַל ָגּ ִ֔די ְו ַֽלֲחִ֖צי ֵ֥שֶׁבט ַֽהְמ ַנֶֽשּׁהְ :וֵ֣אֶלּה ַמְל ֵ֣כי ָה ָ ֡א ֶרץ ֲאֶשׁ֩ר ִהָ֨כּה ְיהוֹֻ֜שׁ ַע וְּב ֵ֣ני
ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְבּ ֵ֤ﬠֶבר ַה ַיּ ְר ֵדּ֙ן ָ֔יָמּה ִמ ַ֤בַּעל ָגּ֙ד ְבִּבְק ַ֣ﬠת ַהְלָּב ֔נוֹן ְוַעד־ָהָ֥הר ֶֽהָח ָ֖לק
ָֽהֹע ֶ֣לה ֵשִׂ֑ﬠי ָרה ַו ִיְּתּ ֨ ָנהּ ְיהוֹֻ֜שׁ ַע ְלִשְׁבֵ֧טי ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ְי ֻרָ֖שּׁה ְכַּמְחְלֹקָֽתםָ :בָּ֣הר
ה וָּ֣בֲאֵשׁ֔דוֹת וַּבִמּ ְדָ֖בּר וַּב ֶ֑נּ ֶגב ַהִחִתּ֙י ָֽהֱאֹמ ִ֔רי ְוַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִנ֙י
וַּבְשֵּׁפָ֗לה וָּֽבֲﬠ ָרָב ֙
ַהְפּ ִר ִ֔זּי ַהִח ִ֖וּי ְוַה ְיבוּ ִ ֽסיֶ֥ :מֶלךְך ְי ִרי֖חוֹ ֶא ָ֑חד ֶ֧מֶלךְך ָה ַ֛ﬠי ֲאֶשׁר־ִמַ֥צּד ֵבּית־ֵ֖אל
ת ֶאָ֔חד ֶ֥מֶלךְך ָלִ֖כישׁ
ם ֶאָ֔חד ֶ֥מֶלךְך ֶחְב ֖רוֹן ֶאָֽחדֶ֤ :מֶלךְך ַי ְרמוּ ֙
ֶאָֽחדֶ֤ :מֶלךְך ְי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ֶאָֽחדֶ֤ :מֶלךְך ֶע ְגלוֹ֙ן ֶאָ֔חד ֶ֥מֶלךְך ֶ֖גּ ֶזר ֶאָֽחדֶ֤ :מֶלךְך ְדִּב֙ר ֶאָ֔חד ֶ֥מֶלךְך ֶ֖גּ ֶדר ֶאָֽחד:
ה ֶאָ֔חד ֶ֥מֶלךְך ֲﬠ ֻד ָ֖לּם ֶאָֽחדֶ֤ :מֶלךְך
ה ֶאָ֔חד ֶ֥מֶלךְך ֲﬠ ָ֖רד ֶאָֽחדֶ֤ :מֶלךְך ִלְב ָנ ֙
ֶ֤מֶלךְך ָח ְרָמ ֙
ה ֶאָ֔חד ֶ֥מֶלךְך ֵבּית־ֵ֖אל ֶאָֽחדֶ֤ :מֶלךְך ַתּ֨פּוּ ַ֙ח ֶאָ֔חד ֶ֥מֶלךְך ֵ֖חֶפר ֶאָֽחדֶ֤ :מֶלךְך
ַמֵקּ ָד ֙
ק ֶאָ֔חד ֶ֥מֶלךְך ַלָשּׁ ֖רוֹן ֶאָֽחדֶ֤ :מֶלךְך ָמדוֹ֙ן ֶאָ֔חד ֶ֥מֶלךְך ָח֖צוֹר ֶאָֽחדֶ֣ :מֶלךְך
ֲאֵפ ֙
ִשְׁמ ֤רוֹן ְמראוֹ֙ן ֶאָ֔חד ֶ֥מֶלךְך ַאְכָ֖שׁף ֶאָֽחדֶ֤ :מֶלךְך ַֽתְּע ַנ ךְ ֙ך ֶאָ֔חד ֶ֥מֶלךְך ְמ ִג ֖דּוֹ ֶאָֽחד:
שׁ ֶאָ֔חד ֶֽמֶלךְך־ ָיְק ֳנ ָ֥ﬠם ַלַכּ ְרֶ֖מל ֶאָֽחדֶ֥ :מֶלךְך ֛דּוֹר ְל ָנ ַ֥פת ֖דּוֹר ֶא ָ֑חד
ֶ֤מֶלךְך ֶ ֨ק ֶד ֙
ֶֽמֶלךְך־גּוֹ ִ֥ים ְל ִגְל ָ֖גּל ֶאָֽחדֶ֥ :מֶלךְך ִתּ ְרָ֖צה ֶא ָ֑חד ָכּל־ְמָלִ֖כים ְשֹׁלִ֥שׁים ְוֶאָֽחד:
ה ָ֣בּאָת ַב ָיִּ֔מים
ה ָ֜וה ֵאָ֗ליו ַאָ֤תּה ָז ַ ֨ק ְנָתּ ֙
ִֽויהוֹֻ֣שׁ ַע ָז ֵ ֔קן ָ֖בּא ַבּ ָיִּ֑מים ַו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
אד ְל ִרְשָֽׁתּהּ֥ :ז ֹאת ָהָ֖א ֶרץ ַה ִנְּשׁ ָ ֑א ֶרת ָכּל־ ְגִּלי֥לוֹת
ְוָה ָ ֛א ֶרץ ִנ ְ ֽשֲׁא ָ֥רה ַה ְרֵֽבּה־ְמ ֖ ֹ
ַהְפִּלְשִׁ֖תּים ְוָכל־ַה ְגּשׁוּ ִֽריִ :מן־ַהִשּׁי֞חוֹר ֲאֶ֣שׁר ׀ ַעל־ְפּ ֵ֣ני ִמְצ ַ֗ר ִים ְוַ֨עד ְגּ֤בוּל
שׁב ֲחֵ֣מֶשׁת ׀ ַס ְר ֵ֣ני ְפִלְשׁ ִ֗תּים ָֽהַע ָזִּ֤תי ְוָֽהַאְשׁדּוֹ ִד֙י
ֶעְקרוֹ֙ן ָצ֔פוֹ ָנה ַֽלְכּ ַֽנֲﬠ ִ֖ני ֵֽתָּח ֵ ֑
ָֽהֶאְשְׁקלוֹ ִ֣ני ַה ִגּ ִ֔תּי ְוָֽהֶעְקרוֹ ִ֖ני ְוָֽהַע ִֽוּיםִ :מֵתּיָ֞מן ָכּל־ֶ֣א ֶרץ ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ֗ ִני וְּמָע ָ֛רה
ֲאֶ֥שׁר ַל ִ ֽצּיֹד ִ֖נים ַעד־ֲא ֵ֑פָקה ַ֖ﬠד ְגּ֥בוּל ָהֱאֹמ ִֽריְ :וָהָ֣א ֶרץ ַה ִגְּבִ֗לי ְוָכל־ַהְלָּבנוֹ֙ן
ִמ ְז ַ֣רח ַהֶ֔שֶּׁמשׁ ִמַ֣בַּעל ָ֔גּד ַ֖תַּחת ַהר־ֶח ְר֑מוֹן ַ֖ﬠד ְל֥בוֹא ֲחָֽמתָ :כּל־ֹֽיְשֵׁ֣בי ָ֠הָהר

ם ָכּל־ִ֣ציֹד ֔ ִנים ָֽאֹנִכ֙י אוֹ ִריֵ֔שׁם ִמְפּ ֵ֖ני ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
ִ ֽמן־ַהְלָּב ֞נוֹן ַעד־ִמְשׂ ְרֹ֥פת ַ֨מ ִי ֙
֠ ַרק ַהִפּ ֶ֤לָה ְל ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְבּ ַֽנֲחָ֔לה ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִצ ִוּי ִ ֽתיךָךְ :וַע ָ֗תּה ַחֵ֞לּק ֶאת־ָהָ֧א ֶרץ ַה ֛זּ ֹאת
ְבּ ַֽנֲח ָ֖לה ְלִתְשׁ ַ֣ﬠת ַהְשָּׁבִ֑טים ַֽוֲחִ֖צי ַהֵ֥שֶּׁבט ַֽהְמ ַנֶֽשּׁהִ :ע֗מּוֹ ָה ֽראוֵּב ִנ֙י ְוַה ָגּ ִ֔די
ָֽלְק֖חוּ ַֽנֲחָל ָ ֑תם ֲאֶשׁ֩ר ָנ ַ֨תן ָל ֶ֜הם ֹמֶ֗שׁה ְבּ ֵ֤ﬠֶבר ַה ַיּ ְר ֵדּ֙ן ִמ ְז ָ֔רָחה ַֽכֲּאֶשׁ֙ר ָנַ֣תן ָל ֶ֔הם
ה ָֽוהֵֽ :מֲﬠרוֵֹ֡ער ֲאֶשׁ֩ר ַעל־ְשַׂפת־ ֨ ַנַחל ַא ְר ֜נוֹן ְוָהִ֨עיר ֲאֶ֧שׁר ְבּֽתוֹךְך־
ֹמֶ֖שׁה ֶ֥ﬠֶבד ְי ֹ
שׁר ֵֽמי ְדָ֖בא ַעד־ ִדּיֽבוֹןְ :וֹ֗כל ָע ֵר֙י ִסיחוֹ֙ן ֶ֣מֶלךְך ָֽהֱאֹמ ִ֔רי ֲאֶ֥שׁר
ַה ַ֛נַּחל ְוָכל־ַהִמּי ֥ ֹ
ָמ ַ֖לךְך ְבֶּחְשׁ֑בּוֹן ַעד־ ְגּ֖בוּל ְבּ ֵ֥ני ַעֽמּוֹןְ :וַה ִגְּלָ֞עד וּ ְג֧בוּל ַה ְגּשׁוּ ִ֣רי ְוַהַֽמֲּﬠָכ ִ֗תי ְוֹ֨כל
ַ֥הר ֶח ְר֛מוֹן ְוָכל־ַהָבָּ֖שׁן ַעד־ַסְל ָֽכהָ :כּל־ַמְמְל֥כוּת עוֹ֙ג ַבָּבָּ֔שׁן ֲאֶשׁר־ָמ ַ֥לךְך
ְבַּעְשָׁתּ ֖רוֹת וְּבֶא ְד ֶ֑רִעי ֤הוּא ִנְשַׁא֙ר ִמ ֶ֣יֶּתר ָֽה ְרָפ ִ ֔אים ַו ַיּ ֵ֥כּם ֹמֶ֖שׁה ַוֹיּ ִרֵֽשׁםְ :ו ֤ל ֹא
ת
הוֹ ִ֨רישׁ֙וּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֶאת־ַה ְגּשׁוּ ִ֖רי ְוֶאת־ַהַֽמֲּﬠָכִ֑תי ַו ֵ֨יֶּשׁב ְגּ֤שׁוּר וַּֽמֲﬠָכ ֙
ה ָ֜וה
ְבּ ֶ֣ק ֶרב ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַ ֚ :רק ְלֵ֣שֶׁבט ַהֵלּ ִ֔וי ֥ל ֹא ָנַ֖תן ַֽנֲח ָ֑לה ִאֵ֨שּׁי ְי ֹ
ֱאֹלֵ֤הי ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֣הוּא ַֽנֲחָל֔תוֹ ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִדֶּבּר־ֽלוַֹ :ו ִיֵּ֣תּן ֹמֶ֔שׁה ְלַמֵ֥טּה ְב ֵֽני־ ְראוֵּ֖בן
ְלִמְשְׁפֹּחָֽתםַ :ו ְי ִ֨הי ָל ֶ֜הם ַה ְגּ֗בוּל ֵֽמֲﬠרוֵֹ֡ער ֲאֶשׁ֩ר ַעל־ְשַׂפת־ ֨ ַנַחל ַא ְר ֜נוֹן ְוָהִ֨עיר
שׁר ַעל־ֵֽמי ְדָֽבאֶ :חְשׁ֥בּוֹן ְוָכל־ָע ֶ֖ריָה ֲאֶ֣שׁר
ֲאֶ֧שׁר ְבּֽתוֹךְך־ַה ַ֛נַּחל ְוָכל־ַהִמּי ֖ ֹ
ַבִּמּי֑שׁוֹר ִדּיבוֹ֙ן וָּב֣מוֹת ַ֔בַּעל וֵּ֖בית ַ֥בַּעל ְמֽעוֹןְ :ו ַ֥יְהָצה וְּק ֵדֹ֖מת וֵּמ ָֽפַעת:
ְוִק ְר ָיַ֣ת ִים ְוִשְׂבָ֔מה ְוֶ֥צ ֶרת ַהַ֖שַּׁחר ְבַּ֥הר ָה ֵֽﬠֶמק :וֵּ֥בית ְפּ֛עוֹר ְוַאְשׁ ֥דּוֹת ַהִפְּס ָ֖גּה
שׁר ְוָכל־ַמְמְל֗כוּת ִסיחוֹ֙ן ֶ֣מֶלךְך ָֽהֱ◌ֱאֹמ ִ֔רי ֲאֶ֥שׁר
וֵּ֥בית ַה ְיִשֽׁמוֹתְ :וֹכל ֙ ָע ֵ֣רי ַהִמּי ֔ ֹ
א֣תוֹ ׀ ְוֶאת־ ְנִשׂיֵ֣אי ִמ ְד ָ֗ין ֶאת־ֱא ִ֤וי ְוֶאת־
ָמ ַ֖לךְך ְבֶּחְשׁ֑בּוֹן ֲאֶשׁ֩ר ִהָ֨כּה ֹמֶ֜שׁה ֹ
ם ְוֶאת־֤צוּר ְוֶאת־חוּ֙ר ְוֶאת־ ֶ֔רַבע ְנִסי ֵ֣כי ִסי֔חוֹן ֹֽיְשֵׁ֖בי ָהָֽא ֶרץְ :וֶאת־ִבְּל ָ֥ﬠם
ֶ֨רֶק ֙
ֶבּן־ְבּ֖עוֹר ַהקּוֹ ֵ֑סם ָֽה ְר ֧גוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ַבֶּ֖ח ֶרב ֶאל־ַחְלֵליֶֽהםַ :ו ְי ִ֗הי ְגּבוּל ֙ ְבּ ֵ֣ני
ְראוּ ֵ֔בן ַה ַיּ ְר ֵ֖דּן וּ ְג֑בוּל ֣ז ֹאת ַֽנֲח ַ֤לת ְבּ ֵֽני־ ְראוֵּב֙ן ְלִמְשְׁפּחוֹ ָ֔תם ֶֽהָע ִ֖רים ְוַחְצ ֵריֶֽהן:
ם ַה ְגּ֔בוּל ַיְע ֵז֙ר ְוָכל־
ה ְלַמֵטּה־ ָ֔גד ִלְב ֵני־ ָ֖גד ְלִמְשְׁפּחוָֹֽתםַ :ו ְיִ֤הי ָלֶה ֙
ַו ִיּ ֵ ֤תּן ֹמֶשׁ ֙
ָע ֵ֣רי ַה ִגְּלָ֔עד ַֽוֲחִ֕צי ֶ֖א ֶרץ ְבּ ֵ֣ני ַע֑מּוֹן ַעד־ֲﬠרוֵֹ֕ער ֲאֶ֖שׁר ַעל־ְפּ ֵ֥ני ַרָֽבּה :וֵּֽמֶחְשׁ֛בּוֹן
ם
ַעד־ ָרַ֥מת ַהִמְּצ ֶ֖פּה וְּבֹט ִ֑נים וִּמַֽמֲּח ַ֖נ ִים ַעד־ ְגּ֥בוּל ִל ְד ִ ֽבר :וָּבֵ֡עֶמק ֵ֣בּית ָה ָר ֩
וּ ֵ֨בית ִנְמ ָ֜רה ְוֻס֣כּוֹת ְוָצ֗פוֹן ֚ ֶיֶתר ַמְמְל֗כוּת ִסיחוֹ֙ן ֶ֣מֶלךְך ֶחְשׁ֔בּוֹן ַה ַיּ ְר ֵ֖דּן וּ ְג ֻ֑בל
ה ָים־ִכּ ֔ ֶנּ ֶרת ֵ֥ﬠֶבר ַה ַיּ ְר ֵ֖דּן ִמ ְז ָֽרָחה֛ :ז ֹאת ַֽנֲח ַ֥לת ְבּ ֵני־ ָ֖גד ְלִמְשְׁפֹּח ָ ֑תם
ַעד־ְקֵצ ֙

שּׁה ַו ְי ִ֗הי ַֽלֲחִ֛צי ַמֵ֥טה ְב ֵֽני־
ֶֽהָע ִ֖רים ְוַחְצ ֵריֶֽהםַ :ו ִיֵּ֣תּן ֹמֶ֔שׁה ַֽלֲחִ֖צי ֵ֣שֶׁבט ְמ ַנ ֶ ֑
ְמַנֶ֖שּׁה ְלִמְשְׁפּחוָֹֽתםַ :ו ְיִ֣הי ְגבוָּ֗לם ִמַֽמֲּחַ֨נ ִים ָכּל־ַהָבָּ֜שׁן ָכּל־ַמְמְל֣כוּת ׀ ֣עוֹג
ֶֽמֶלךְך־ַהָבָּ֗שׁן ְוָכל־ַחֹ֥וּת ָיִ֛איר ֲאֶ֥שׁר ַבָּבָּ֖שׁן ִשִׁ֥שּׁים ִ ֽﬠירַֽ :וֲחִ֤צי ַה ִגְּלָע֙ד
שׁן ִלְב ֵ֤ני ָמִכי֙ר ֶבּן־ְמ ַנֶ֔שּׁה ַֽלֲחִ֥צי
ְוַעְשָׁתּ ֣רוֹת ְוֶא ְד ֶ֔רִעי ָע ֵ֛רי ַמְמְל֥כוּת ֖עוֹג ַבָּבּ ָ ֑
ְב ֵֽני־ָמִ֖כיר ְלִמְשְׁפּחוָֹֽתם֕ ֵ :אֶלּה ֲאֶשׁר־ִנַ֥חל ֹמֶ֖שׁה ְבַּע ְר֣בוֹת מוֹ ָ ֑אב ֵמ ֵ֛ﬠֶבר
ה ָ֞וה ֱאֹלֵ֤הי
ְל ַי ְר ֵ֥דּן ְי ִרי֖חוֹ ִמ ְז ָֽרָחה :וְּלֵ֨שֶׁב֙ט ַהֵלּ ִ֔וי ֽל ֹא־ ָנַ֥תן ֹמֶ֖שׁה ַֽנֲח ָ֑לה ְי ֹ
ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֣הוּא ַֽנֲחָל ָ֔תם ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִדֶּ֥בּר ָלֶֽהםְ :ו ֵ ֛אֶלּה ֲאֶשׁר־ ָֽנֲח֥לוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל
שׁי ֲא֥בוֹת
שׁ ַע ִבּן־ ֔נוּן ְו ָרא ֵ ֛
ְבֶּ֣א ֶרץ ְכּ ָ֑נַען ֲאֶ֨שׁר ִֽנֲח֜לוּ אוֹ ָ֗תם ֶאְלָע ָ֤ז ר ַהֹכֵּה֙ן ִֽויהוֹ ֻ ֣
ה ְבּ ַיד־ֹמֶ֔שׁה
ה ָו ֙
ַהַמּ֖טּוֹת ִלְב ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :בּגוֹ ַ֖רל ַֽנֲחָל ָ ֑תם ַֽכֲּאֶ֨שׁר ִצ ָ֤וּה ְי ֹ
ת ַֽוֲחִ֣צי
ְלִתְשׁ ַ֥ﬠת ַהַמּ֖טּוֹת ַֽוֲחִ֥צי ַהַמֶּֽטּהֽ ִ :כּי־ ָנ ַ֨תן ֹמֶ֜שׁה ַֽנֲחַ֨לת ְשׁ ֵ֤ני ַהַמּטּוֹ ֙
ַהַמֶּ֔טּה ֵמ ֵ֖ﬠֶבר ַל ַיּ ְר ֵ֑דּן ְוַ֨לְל ִו ִ֔יּם ֽל ֹא־ ָנַ֥תן ַֽנֲח ָ֖לה ְבּתוֹ ָֽכםֽ ִ :כּי־ָה ֧יוּ ְב ֵֽני־יוֹ ֵ֛סף ְשׁ ֵ֥ני
ם ָלֶ֔שֶׁבת
ַמ֖טּוֹת ְמ ַנֶ֣שּׁה ְוֶאְפ ָ֑ר ִים ְו ֽל ֹא־ ָֽנְתנוּ֩ ֵ֨חֶלק ַֽלְל ִו ִ֜יּם ָבּ ָ ֗א ֶרץ ִ֤כּי ִאם־ָע ִרי ֙
ה ֶאת־ֹמֶ֔שׁה ֵ֥כּן ָע֖שׂוּ ְבּ ֵ֣ני
ה ָו ֙
וִּ֨מ ְג ְרֵשׁי ֶ֔הם ְלִמְקֵניֶ֖הם וְּלִקְנ ָי ָֽנםַֽ :כֲּאֶ֨שׁר ִצ ָ֤וּה ְי ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ַיְּחְל ֖קוּ ֶאת־ָהָֽא ֶרץַ :ו ִיּ ְגּ֨שׁוּ ְב ֵֽני־ ְיהוּ ָ֤דה ֶאל־ ְיהוֹֻ֨שׁ ַ֙ע ַבּ ִגְּל ָ֔גּל ַו ֣יּ ֹאֶמר
ה ָ֜וה ֶאל־
ֵאָ֔ליו ָכּ ֵ֥לב ֶבּן־ ְיֻפ ֶ֖נּה ַהְקּ ִנ ִ֑זּי ַאָ֣תּה ָי ַ֡דְעָתּ ֶאת־ַה ָדָּב֩ר ֲאֶשׁר־ ִדּ ֶ֨בּר ְי ֹ
אדוֶֹ֖תיךָך ְבָּק ֵ֥דשׁ ַבּ ְר ֵֽנ ַעֶ :בּן־ַא ְרָבִּ֨עים
אדוֹ ַ ֛תי ְו ַ֥ﬠל ֽ ֹ
ֹמֶ֣שׁה ִ֣אישׁ ָֽהֱאֹל ִ֗הים ַ֧ﬠל ֽ ֹ
אִ֛תי ִמָקּ ֵ֥דשׁ ַבּ ְר ֵ֖נ ַע ְל ַר ֵ֣גּל ֶאת־ָה ָ ֑א ֶרץ
ה ָ֥וה ֹ
ָשׁ ֜ ָנה ָֽאֹנִ֗כי ִ֠בְּשֹׁל ַח ֹמֶ֨שׁה ֶֽﬠֶבד־ ְי ֹ
את֙וֹ ָדּ ָ֔בר ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִעם־ְלָב ִ ֽביְ :וַאַח֙י ֲאֶ֣שׁר ָע֣לוּ ִעִ֔מּי ִהְמִ֖סיו ֶאת־ ֵ֣לב
ָֽוָאֵ֤שׁב ֹ
ה ָ֥וה ֱאֹלָֽהיַ :ו ִיָּשַּׁ֣בע ֹמֶ֗שׁה ַבּ ֣יּוֹם ַההוּ֘א ֵלאֹמ֒ר
ָה ָ֑ﬠם ְוָֽאֹנִ֣כי ִמֵ֔לּאִתי ַֽאֲח ֵ֖רי ְי ֹ
ִאם־ ֗ל ֹא ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ֲאֶ֨שׁר ָֽדּ ְר ָ֤כה ַר ְגְל ךָ ֙ך ָ֔בּהּ ְל ךָ ֙ך ִ ֽתְה ֶ֧יה ְל ַֽנֲח ָ֛לה וְּלָב ֶ֖ניךָך ַעד־עוֹ ָ֑לם
ה ָ֣וה ׀ אוִֹת ֘י ַֽכֲּאֶ֣שׁר ִדֶּבּ֒ר
ה ֶֽהֱח ָ֨יה ְי ֹ
ה ָ֥וה ֱאֹלָֽהיְ :וַע ָ֗תּה ִה ֵנּ ֩
ִ֣כּי ִמֵ֔לּאָת ַֽאֲח ֵ֖רי ְי ֹ
ה ֶאל־ֹמֶ֔שׁה ֲאֶשׁר־
ה ָ֜וה ֶאת־ַה ָדּ ָ֤בר ַה ֶזּ ֙
ה ַא ְרָבִּ֨עים ְוָחֵ֜משׁ ָשׁ ֗ ָנה ֵ֠מָאז ִדּ ֶ֨בּר ְי ֹ
ֶז ֩
ה ִה ֵ֣נּה ָאֹֽנִ֣כי ַה ֔יּוֹם ֶבּן־ָחֵ֥משׁ וְּשֹׁמ ִ֖נים ָשׁ ָֽנה:
ָה ַ֥לךְך ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַבִּמּ ְד ָ֑בּר ְוַעָתּ ֙
עוֹ ֶ֨דִנּי ַה ֜יּוֹם ָח ָ֗זק ַֽכֲּאֶשׁ֩ר ְבּ ֨יוֹם ְשֹׁ֤ל ַח אוִֹת֙י ֹמֶ֔שׁה ְכֹּ֥כִחי ָ֖אז וְּכֹ֣כִחי ָ֑ﬠָתּה
ה ָ֖וה
ַלִמְּלָחָ֖מה ְוָלֵ֥צאת ְוָלֽבוֹאְ :וַע ָ֗תּה ְתּ ָנה־ִלּ֙י ֶאת־ָהָ֣הר ַה ֶ֔זּה ֲאֶֽשׁר־ ִדֶּ֥בּר ְי ֹ
ם ְגֹּד֣לוֹת
תּ ַבּ ֨יּוֹם ַה֜הוּא ִ ֽכּי־ֲﬠ ָנ ִ֣קים ָ֗שׁם ְוָע ִרי ֙
ַבּ ֣יּוֹם ַה֑הוּא ִ ֽכּי־ַאָֽתּה ָשַׁמְע ָ ֩

שׁ ַע
ה ָֽוהַ :ו ְיָֽב ְר ֵ֖כהוּ ְיהוֹ ֻ ֑
ה ָ֤וה אוִֹת֙י ְו֣הוֹ ַרְשׁ ִ֔תּים ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִדֶּ֥בּר ְי ֹ
ְבֻּצ֔רוֹת אוַּ֨לי ְי ֹ
ַו ִיֵּ֧תּן ֶאת־ֶחְב ֛רוֹן ְלָכ ֵ֥לב ֶבּן־ ְיֻפ ֶ֖נּה ְל ַֽנֲח ָֽלהַ :על־ ֵ֣כּן ָֽה ְיָֽתה־ֶ֠חְברוֹן ְלָכֵ֨לב ֶבּן־
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי
ְיֻפ ֶ֤נּה ַהְקּ ִנ ִזּ֙י ְל ַֽנֲחָ֔לה ַ֖ﬠד ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ֚ ַיַען ֲאֶ֣שׁר ִמֵ֔לּא ַֽאֲח ֵ֕רי ְי ֹ
ם ִק ְר ַ֣ית ַא ְר ַ֔בּע ָֽהָא ָ֧דם ַה ָגּ ֛דוֹל ָֽבֲּﬠ ָנ ִ֖קים ֑הוּא
ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וֵ֨שׁם ֶחְב ֤רוֹן ְלָפ ִני ֙
ְוָהָ֥א ֶרץ ָֽשְׁקָ֖טה ִמִמְּלָחָֽמהַ :ו ְיִ֣הי ַהגּוֹ ָ֗רל ְלַמ ֵ֛טּה ְבּ ֵ֥ני ְיהוּ ָ֖דה ְלִמְשְׁפֹּח ָ ֑תם ֶאל־
ם ְגּ֣בוּל ֔ ֶנ ֶגב ִמְקֵ֖צה ָ֣ים
ְגּ֨בוּל ֱא ֧דוֹם ִמ ְדַבּר־ִ֛צן ֶ֖נ ְגָבּה ִמְקֵ֥צה ֵתיָֽמןַ :ו ְיִ֤הי ָלֶה ֙
ם ְו ָ֣ﬠַבר ִ֔צ ָנה
שׁן ַהֹפּ ֶ֥נה ֶֽנ ְגָבּהְ ֠ :ו ָיָצא ֶאל־ִמ ֜ ֶנּ ֶגב ְלַֽמֲﬠ ֵ֤לה ַעְק ַרִבּי ֙
ַה ֶ ֑מַּלח ִמן־ַהָלּ ֖ ֹ
ְוָע ָ֥לה ִמ ֶ֖נּ ֶגב ְלָק ֵ֣דשׁ ַבּ ְר ֵ֑נ ַע ְוָע ַ֤בר ֶחְצרוֹ֙ן ְוָע ָ֣לה ַא ָ֔דּ ָרה ְו ָנַ֖סב ַהַקּ ְר ָֽקָעהְ :וָעַ֣בר
תְּצ֥אוֹת ַה ְגּ֖בוּל ָ֑יָמּה ֶזה־ ִֽיְה ֶ֥יה ָל ֶ֖כם
א ַ֣נַחל ִמְצ ַ֔ר ִים ְוָהֻ֛יה ] ְוָה ֛יוּ[ ֽ ֹ
ַעְצ֗מוֹ ָנה ְו ָיָצ ֙
ה
ה ָ֣ים ַהֶ֔מַּלח ַעד־ְקֵ֖צה ַה ַיּ ְר ֵ֑דּן וּ ְג֞בוּל ִלְפַ֤את ָצ֨פוֹ ָנ ֙
ְגּ֥בוּל ֶֽנ ֶגב :וּ ְג֥בוּל ֵ ֨ק ְדָמ ֙
ִמְלּ֣שׁוֹן ַה ָ֔יּם ִמְקֵ֖צה ַה ַיּ ְר ֵֽדּןְ :וָע ָ֤לה ַה ְגּבוּל ֙ ֵ֣בּית ָח ְגָ֔לה ְוָע ַ֕בר ִמְצּ֖פוֹן ְלֵ֣בית
ָֽהֲﬠ ָר ָ֑בה ְוָע ָ֣לה ַה ְגּ֔בוּל ֶ֥אֶבן ֹ֖בַּהן ֶבּן־ ְראוֵּֽבןְ :וָעָ֨לה ַה ְגּ֥בוּל ׀ ְדִּב ָר֘ה ֵמ ֵ֣ﬠֶמק
ח ְלַֽמֲﬠ ֵ֣לה ֲא ֻדִ֔מּים ֲאֶ֥שׁר ִמ ֶ֖נּ ֶגב
ָעכוֹ֒ר ְוָצ֜פוֹ ָנה ֹפּ ֶ֣נה ֶאל־ַה ִגְּל ָ֗גּל ֲֽאֶשׁר־ֹ֨נַכ ֙
אָ֖תיו ֶאל־ ֵ֥ﬠין ֹר ֵֽגלְ :וָעָ֨לה
תְצ ֹ
ַל ָ֑נַּחל ְוָע ַ֤בר ַה ְגּבוּל ֙ ֶאל־ֵ֣מי ֵ֣ﬠין ֶ֔שֶׁמשׁ ְוָה ֥יוּ ֽ ֹ
ַה ְגּ֜בוּל ֵ֣גּי ֶבן־ִהֹ֗נּם ֶאל־ ֶ֤כֶּתף ַה ְיבוִּס֙י ִמ ֔ ֶנּ ֶגב ִ֖היא ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוָעָ֨לה ַה ְגּ֜בוּל ֶאל־
שׁר ִבְּקֵ֥צה ֵֽﬠֶמק־ ְרָפִ֖אים ָצֹֽפ ָנה:
ם ָ֔יָמּה ֲא ֶ ֛
֣ר ֹאשׁ ָה ָ֗הר ֲ֠אֶשׁר ַעל־ְפּ ֵ֤ני ֵֽגי־ִהֹנּ ֙
ְוָת ַ ֨אר ַה ְגּ֜בוּל ֵמ ֣ר ֹאשׁ ָה ָ֗הר ֶאל־ַמְע ַי֙ן ֵ֣מי ֶנְפ֔תּוֹ ַח ְו ָיָ֖צא ֶאל־ָע ֵ֣רי ַהר־ֶעְפ ֑רוֹן
ה ֶאל־ַ֣הר
ְוָתַ֤אר ַה ְגּבוּל ֙ ַֽבֲּﬠָ֔לה ִ֖היא ִק ְר ַ֥ית ְיָע ִֽריםְ :ו ָנַס֩ב ַה ְגּ֨בוּל ִמַֽבֲּﬠ ָ֥לה ָ֨יָמּ ֙
ֵשִׂ֔עיר ְוָעַ֞בר ֶאל־ ֶ֧כֶּתף ַהר־ ְיָע ִ֛רים ִמָצּ֖פוֹ ָנה ִ֣היא ְכָס֑לוֹן ְו ָי ַ֥רד ֵֽבּית־ֶ֖שֶׁמשׁ
ה ְוָתַ֤אר ַה ְגּבוּל ֙ ִשְׁכּ֔רוֹ ָנה
ְוָעַ֥בר ִתְּמ ָֽנהְ :ו ָיָ֨צא ַה ְגּ֜בוּל ֶאל־ ֶ֣כֶּתף ֶעְקרוֹ ֘ן ָצפוֹ ָנ ֒
תְּצ֥אוֹת ַה ְגּ֖בוּל ָֽיָמּה :וּ ְג֣בוּל ָ֔ים ַה ָ֥יָּמּה
ְוָעַ֥בר ַהר־ַֽהַֽבֲּﬠ ָ֖לה ְו ָיָ֣צא ַיְב ְנ ֵ ֑אל ְוָה ֛יוּ ֽ ֹ
ַה ָגּ ֖דוֹל וּ ְג֑בוּל ֠ ֶזה ְגּ֧בוּל ְבּ ֵֽני־ ְיהוּ ָ֛דה ָסִ֖ביב ְלִמְשְׁפֹּחָֽתם :וְּלָכ ֵ֣לב ֶבּן־ ְיֻפ ֗ ֶנּה ָ֤נַתן
שׁ ַע ֶאת־ִק ְר ַ֥ית ַא ְר ַ֛בּע ֲאִ֥בי ָֽהֲﬠ ָ֖נק
ה ָ֖וה ִ ֽליהוֹ ֻ ֑
ק ְבּ֣תוֹךְך ְבּ ֵֽני־ ְיהוּ ָ֔דה ֶאל־ִ֥פּי ְי ֹ
ֵ֨חֶל ֙
ם ָכֵּ֔לב ֶאת־ְשׁלוָֹ֖שׁה ְבּ ֵ֣ני ָֽהֲﬠ ָ֑נק ֶאת־ֵשַׁ֤שׁי ְוֶאת־
ִ֥היא ֶחְב ֽרוֹןַ :וֹ֤יּ ֶרשׁ ִמָשּׁ ֙
ֲאִחיָמ֙ן ְוֶאת־ַתְּלַ֔מי ְיִלי ֵ֖די ָֽהֲﬠ ָֽנקַ :ו ַ֣יַּעל ִמָ֔שּׁם ֶאל־ֹֽיְשֵׁ֖בי ְדִּ֑בר ְוֵשׁם־ ְדִּ֥בר
ְלָפ ִ֖נים ִק ְר ַית־ֵֽסֶפרַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָכֵּ֔לב ֲאֶֽשׁר־ ַי ֶ֥כּה ֶאת־ִק ְר ַית־ֵ֖סֶפר וְּלָכ ָ֑דהּ ְו ָנַ֥תִתּי

֛לוֹ ֶאת־ַעְכָ֥סה ִבִ֖תּי ְלִאָֽשּׁהַֽ :ו ִיְּלְכּ ָ֛דהּ ָעְת ִניֵ֥אל ֶבּן־ ְק ַ֖נז ֲאִ֣חי ָכ ֵ֑לב ַו ִיֶּתּן־֛לוֹ
ה
ֶאת־ַעְכָ֥סה ִב֖תּוֹ ְלִאָֽשּׁהַ :ו ְיִ֣הי ׀ ְבּבוֹ ָ ֗אהּ ַוְתִּסי ֵ֨תה֙וּ ִלְשׁ֤אוֹל ֵֽמֵאת־ָא ִ֨בי ָ ֙
ָשׂ ֶ֔דה ַוִתְּצ ַ֖נח ֵמ ַ֣ﬠל ַֽהֲח֑מוֹר ַו ֽיּ ֹאֶמר־ ָ֥להּ ָכּ ֵ֖לב ַמה־ ָֽלּךְךַ :ו ֜תּ ֹאֶמר ְתּ ָנה־ִ֣לּי
ְב ָרָ֗כה ִ֣כּי ֶ֤א ֶרץ ַה ֨ ֶנּ ֶג֙ב ְנַת ָ֔תּ ִני ְו ָֽנַתָ֥תּה ִ֖לי ֻגֹּ֣לּת ָ ֑מ ִים ַו ִיֶּתּן־ָ֗להּ ֵ֚את ֻגֹּ֣לּת ִעִלּ ֔יּוֹת
ְוֵ֖את ֻגֹּ֥לּת ַתְּחִתּ ֽיּוֹת֗ :ז ֹאת ַֽנֲח ַ֛לת ַמֵ֥טּה ְב ֵֽני־ ְיהוּ ָ֖דה ְלִמְשְׁפֹּחָֽתםַ :ו ִֽיְּה ֣יוּ
ֶהָע ִ֗רים ִמְקֵצ ֙
ה ְלַמֵ֣טּה ְב ֵֽני־ ְיהוּ ָ֔דה ֶאל־ ְגּ֥בוּל ֱא ֖דוֹם ַבּ ֶ֑נּ ְגָבּה ַקְבְצֵ֥אל ָו ֵ֖ﬠ ֶדר
ְו ָי ֽגוּרְ :וִקי ָ֥נה ְו ִדימוֹ ָ֖נה ְוַע ְדָע ָֽדהְ :ו ֶ֥ק ֶדשׁ ְוָח֖צוֹר ְו ִיְת ָֽנ ןִ֥ :זיף ָוֶ֖טֶלם וְּבָעֽלוֹת:
ה וְּק ִר ֔יּוֹת ֶחְצ ֖רוֹן ִ֥היא ָחֽצוֹרֲ :אָ֥מם וְּשַׁ֖מע וּֽמוָֹל ָֽדהַֽ :וֲחַ֥צר ַגּ ָ֛דּה
ְוָח֤צוֹר ׀ ֲח ַדָתּ ֙
ְוֶחְשׁ֖מוֹן וֵּ֥בית ָֽפֶּלטַֽ :וֲחַ֥צר שׁוּ ָ֛ﬠל וְּבֵ֥אר ֶ֖שַׁבע וִּב ְז ֽיוְֹת ָֽיהַֽ :בֲּﬠ ָ֥לה ְוִע ִ֖יּים ָו ָֽﬠֶצם:
ְוֶאְלתּוֹ ַ֥לד וְּכִ֖סיל ְוָח ְרָֽמהְ :וִצְק ַ֥לג וַּמ ְדַמ ָ֖נּה ְוַס ְנַס ָֽנּה :וְּלָב֥אוֹת ְוִשְׁלִ֖חים ְו ַ֣ﬠ ִין
ְו ִר֑מּוֹן ָכּל־ָע ִ֛רים ֶעְשׂ ִ֥רים ָוֵ֖תַשׁע ְוַחְצ ֵריֶֽהןַ :בְּשֵּׁפ ָ֑לה ֶאְשָׁתּ֥אוֹל ְוָצ ְר ָ֖ﬠה
ת ַֽוֲﬠ ֻדָ֔לּם שׂוֹֹ֖כה ַֽוֲﬠ ֵז ָֽקה:
ְוַאְשׁ ָֽנהְ :ו ָז ֨נוֹ ַ֙ח ְו ֵ֣ﬠין ַגּ ֔ ִנּים ַתּ֖פּוּ ַח ְוָֽהֵעי ָֽנםַ :י ְרמוּ ֙
ם ַֽוֲﬠ ִדי ַ֔ת ִים ְוַה ְגּ ֵד ָ֖רה וּ ְג ֵֽדֹר ָ ֑ת ִים ָע ִ֥רים ַא ְרַבּע־ֶעְשׂ ֵ֖רה ְוַחְצ ֵריֶֽהןְ :צ ָ֥נ ן
ְוַֽשֲׁﬠ ַ֨ר ִי ֙
ַֽוֲח ָדָ֖שׁה וִּמ ְג ַדּל־ ָֽגּדְ :ו ִדְל ָ֥ﬠן ְוַהִמְּצ ֶ֖פּה ְו ָיְקְתֵֽאלָ :לִ֥כישׁ וָּבְצ ַ֖קת ְוֶע ְגֽלוֹןְ :וַכ֥בּוֹן
ְוַלְחָ֖מס ְוִכְת ִ ֽלישׁ :וּ ְג ֵד֕רוֹת ֵֽבּית־ ָדּ֥גוֹן ְו ַֽנֲﬠָ֖מה וַּמֵקּ ָ֑דה ָע ִ֥רים ֵֽשׁשׁ־ֶעְשׂ ֵ֖רה
ְוַחְצ ֵריֶֽהןִ :לְב ָ֥נה ָו ֶ֖ﬠֶתר ְוָעָֽשׁןְ :ו ִיְפָ֥תּח ְוַאְשׁ ָ֖נה וּ ְנ ִ ֽציב :וְּקִעי ָ֥לה ְוַאְכ ִ֖זיב
שׁה ָע ִ֥רים ֵ֖תַּשׁע ְֽוַחְצ ֵריֶֽהןֶ :עְק ֥רוֹן וְּבֹנֶ֖תיָה ַֽוֲחֵצ ֶֽריָהֵ :מֶעְק ֖רוֹן ָו ָ֑יָמּה ֹ֛כּל
וָּֽמ ֵרא ָ ֑
ֲאֶשׁר־ַעל־ ַ֥יד ַאְשׁ ֖דּוֹד ְוַחְצ ֵריֶֽהןַ :אְשׁ֞דּוֹד ְבּנוֶֹ֣תיָה ַֽוֲחֵצ ֶ֗ריָה ַע ָ֥זּה ְבּנוֶֹ֥תיָה
ַֽוֲחֵצ ֶ֖ריָה ַעד־ ַ֣נַחל ִמְצ ָ֑ר ִים ְוַה ָ֥יּם ַה ָגּ֖בוֹל ]ַה ָגּ ֖דוֹל[ וּ ְגֽבוּל :וָּב ָ ֑הר ָשִׁ֥מיר ְו ַיִ֖תּיר
ְושׂוֹֹֽכהְ :ו ַד ָ֥נּה ְוִק ְר ַית־ַס ָ֖נּה ִ֥היא ְד ִ ֽברַֽ :וֲﬠ ָ֥נב ְוֶאְשְׁתֹּ֖מה ְוָע ִֽניםְ :ו֥גֶשׁן ְוֹחֹ֖לן
ְו ִגֹ֑לה ָע ִ֥רים ַֽאַחת־ֶעְשׂ ֵ֖רה ְוַחְצ ֵריֶֽהןֲ :א ָ֥רב ְורוָּ֖מה ְוֶאְשׁ ָֽﬠןְ :ו ָי֥ניּם ] ְו ָי֥נוּם[
וֵּֽבית־ַתּ֖פּוּ ַח ַֽוֲא ֵֽפָקהְ :וֻחְמָ֗טה ְוִק ְר ַ֥ית ַא ְר ַ֛בּע ִ֥היא ֶחְב ֖רוֹן ְוִציֹ֑ער ָע ִ֥רים ֵ֖תַּשׁע
ְוַחְצ ֵריֶֽהןָ :מ֥עוֹן ׀ ַכּ ְרֶ֖מל ָו ִ֥זיף ְויוָּֽטּהְ :ו ִי ְז ְר ֶ֥ﬠאל ְו ָיְק ְד ָ֖ﬠם ְו ָז ֽנוֹ ַחַ :ה ַ֖קּ ִין ִגְּב ָ֣ﬠה
ְוִתְמ ָ֑נה ָע ִ֥רים ֶ֖ﬠֶשׂר ְוַחְצ ֵריֶֽהןַ :חְל֥חוּל ֵבּית־֖צוּר וּ ְג ֽדוֹר :וַּֽמֲﬠ ָ֥רת וֵּבית־ֲﬠ ֖נוֹת
ְוֶאְלְתֹּ֑קן ָע ִ֥רים ֵ֖שׁשׁ ְוַחְצ ֵריֶֽהןִ :ק ְר ַית־ ַ֗בַּעל ִ֛היא ִק ְר ַ֥ית ְיָע ִ֖רים ְוָֽה ַר ָ֑בּה ָע ִ֥רים
ְשַׁ֖תּ ִים ְוַחְצ ֵריֶֽהןַ :בִּמּ ְד ָ֑בּר ֵ֚בּית ָֽהֲﬠ ָר ָ֔בה ִמ ִ֖דּין וְּסָכ ָֽכהְ :וַהִנְּבָ֥שׁן ְוִעיר־ַהֶ֖מַּלח

ְו ֵ֣ﬠין ֶ֑גּ ִדי ָע ִ֥רים ֵ֖שׁשׁ ְוַחְצ ֵריֶֽהןְ :וֶאת־ַה ְיבוִּס֙י יוְֹשֵׁ֣בי ְי ֽרוָּשַׁ֔לם ֽל ֹא־ ָיוְכ֥לוּ
ה ִבּי ֣רוָּשַׁ֔לם ַ֖ﬠד
שׁם ַו ֵ֨יֶּשׁב ַה ְיבוִּ֜סי ֶאת־ְבּ ֵ֤ני ְיהוּ ָד ֙
] ָֽיְכ֥לוּ[ ְב ֵֽני־ ְיהוּ ָ֖דה ְלֽהוֹ ִרי ָ ֑
ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַ :ו ֵיֵּ֨צא ַהגּוֹ ָ֜רל ִלְב ֵ֤ני יוֵֹס֙ף ִמ ַיּ ְר ֵ֣דּן ְי ִרי֔חוֹ ְלֵ֥מי ְי ִרי֖חוֹ ִמ ְז ָ֑רָחה ַהִמּ ְד ָ֗בּר
ֹע ֶ֧לה ִ ֽמי ִרי֛חוֹ ָבָּ֖הר ֵֽבּית־ֵֽאלְ :ו ָיָ֥צא ִמֵֽבּית־ֵ֖אל ֑לוּ ָזה ְוָע ַ֛בר ֶאל־ ְגּ֥בוּל ָֽהַא ְרִ֖כּי
ֲﬠָט ֽרוֹתְ :ו ָי ַר֙ד ָ֜יָמּה ֶאל־ ְגּ֣בוּל ַה ַיְּפֵלִ֗טי ַעד־ ְגּ֧בוּל ֵֽבּית־חוֹֹ֛רן ַתְּח֖תּוֹן ְוַעד־ ָ֑גּ ֶזר
אָ֖תיו[ ָֽיָמּהַ :ו ִיּ ְֽנֲח֥לוּ ְ ֽב ֵני־יוֵֹ֖סף ְמ ַנֶ֥שּׁה ְוֶאְפ ָֽר ִיםַ :ו ְיִ֛הי ְגּ֥בוּל
תְצ ֹ
אָ֖תו ] ֽ ֹ
תְצ ֹ
ְוָה ֥יוּ ֽ ֹ
ם ִמ ְז ָ֔רָחה ַעְט ֣רוֹת ַא ָ֔דּר ַעד־ֵ֥בּית
ְבּ ֵֽני־ֶאְפ ַ֖ר ִים ְלִמְשְׁפֹּח ָ ֑תם ַו ְיִ֞הי ְגּ֤בוּל ַֽנֲחָלָת ֙
ת ִמָצּ֔פוֹן ְוָנַ֧סב ַה ְגּ֛בוּל ִמ ְז ָ֖רָחה
חוֹֹ֖רן ֶעְל ֽיוֹןְ :ו ָיָ֨צא ַה ְגּ֜בוּל ַה ָ֗יָּמּה ַֽהִמְּכְמָת ֙
ַֽתֲּא ַ֣נת ִשֹׁ֑לה ְוָעַ֣בר אוֹ֔תוֹ ִמִמּ ְז ַ֖רח ָי ֽנוָֹחהְ :ו ָי ַ֥רד ִמ ָיּ ֖נוָֹחה ֲﬠָט ֣רוֹת ְו ַֽנֲﬠ ָ֑רָתה
אָ֖תיו
תְצ ֹ
ה ַ֣נַחל ָק ֔ ָנה ְוָה ֥יוּ ֽ ֹ
וָּפ ַג֙ע ִ ֽבּי ִרי֔חוֹ ְו ָיָ֖צא ַה ַיּ ְר ֵֽדּןִ :מַתּ֜פּוּ ַח ֵיֵ֨לךְך ַה ְגּ֥בוּל ָ֨יָמּ ֙
ת ִלְב ֵ֣ני
ַה ָ֑יָּמּה ֗ז ֹאת ַֽנֲח ַ֛לת ַמֵ֥טּה ְב ֵני־ֶאְפ ַ֖ר ִים ְלִמְשְׁפֹּחָֽתםְ :וֶֽהָע ִ֗רים ַהִמְּב ָדּלוֹ ֙
שּׁה ָֽכּל־ֶֽהָע ִ֖רים ְוַחְצ ֵריֶֽהןְ :ו ֣ל ֹא הוֹ ִ֔רישׁוּ ֶאת־
ֶאְפ ַ֔ר ִים ְבּ֖תוֹךְך ַֽנֲח ַ֣לת ְבּ ֵֽני־ְמ ַנ ֶ ֑
ם ַעד־ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֔זּה ַו ְיִ֖הי
ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִ֖ני ַהיּוֵֹ֣שׁב ְבּ ָ֑ג ֶזר ַו ֵ֨יֶּשׁב ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ֜ ִני ְבּ ֶ֤ק ֶרב ֶאְפ ַ֨ר ִי ֙
ְלַמס־ֹעֵֽבדַ :ו ְיִ֤הי ַהגּוֹ ָרל ֙ ְלַמֵ֣טּה ְמ ַנֶ֔שּׁה ִכּי־֖הוּא ְבּ֣כוֹר יוֹ ֵ֑סף ְלָמִכי֩ר ְבּ֨כוֹר
ה ִ֣אישׁ ִמְלָחָ֔מה ַֽו ְיִהי־֖לוֹ ַה ִגְּל ָ֥ﬠד ְוַהָבָּֽשׁן:
ְמַנֶ֜שּׁה ֲאִ֣בי ַה ִגְּלָ֗עד ִ֣כּי ֤הוּא ָה ָי ֙
ם ִלְב ֨ ֵני ֲאִביֶ֜ע ֶזר ְוִלְב ֵני־ֵ֗חֶלק ְוִלְב ֵ֤ני
֠ ַו ְיִהי ִלְב ֨ ֵני ְמ ַנֶ֥שּׁה ַה ֽנּוָֹת ִרי֘ם ְלִמְשְׁפֹּחָת ֒
ַאְשׂ ִריֵאל ֙ ְוִלְב ֵני־ֶ֔שֶׁכם ְוִלְב ֵני־ֵ֖חֶפר ְוִלְב ֵ֣ני ְשִׁמי ָ֑דע ֵ֠אֶלּה ְבּ ֨ ֵני ְמ ַנֶ֧שּׁה ֶבּן־יוֹ ֵ֛סף
ד ֶבּן־ֵ֨חֶפר ֶבּן־ ִגְּלָ֜עד ֶבּן־ָמִ֣כיר ֶבּן־ְמ ַנֶ֗שּׁה ֽל ֹא־
ַה ְזָּכ ִ֖רים ְלִמְשְׁפֹּחָֽתםְ :וִלְצָלְפָח ֩
ה ְשׁ֣מוֹת ְבֹּנ ָ֔תיו ַמְח ָ֣לה ְוֹנָ֔עה ָח ְג ָ֥לה ִמְל ָ֖כּה
ָ֥היוּ ֛לוֹ ָבּ ִ֖נים ִ֣כּי ִאם־ָבּ ֑נוֹת ְו ֵ ֨אֶלּ ֙
שׁ ַע ִבּן־ ֗נוּן ְוִלְפ ֵ֤ני
ְוִת ְרָֽצהַ :וִתְּק ַ֡רְב ָנה ִלְפ ֵני֩ ֶאְלָע ָ֨זר ַהֹכּ ֵ֜הן ְוִלְפ ֵ֣ני ׀ ְיהוֹ ֻ ֣
ה ִצ ָ֣וּה ֶאת־ֹמֶ֔שׁה ָֽלֶתת־ ָ֥לנוּ ַֽנֲח ָ֖לה ְבּ֣תוֹךְך ַא ֵ֑חינוּ ַו ִיּ ֵ֨תּן
ה ָו ֙
ם ֵלאֹ֔מר ְי ֹ
ַה ְנִּשׂיִאי ֙
ה ַֽנֲחָ֔לה ְבּ֖תוֹךְך ֲאֵ֥חי ֲאִביֶֽהןַ :ו ִיְּפּ֥לוּ ַחְבֵלי־ְמ ַנֶ֖שּׁה ֲﬠָשׂ ָ֑רה
ה ָו ֙
ָל ֶ֜הם ֶאל־ ִ֤פּי ְי ֹ
ְלַ֞בד ֵמֶ֤א ֶרץ ַה ִגְּלָע֙ד ְוַהָבָּ֔שׁן ֲאֶ֖שׁר ֵמ ֵ֥ﬠֶבר ַל ַיּ ְר ֵֽדּןִ֚ :כּי ְבּ ֣נוֹת ְמ ַנֶ֔שּׁה ָֽנֲח֥לוּ ַֽנֲח ָ֖לה
ה
ְבּ֣תוֹךְך ָבּ ָ֑ניו ְו ֶ ֨א ֶר֙ץ ַה ִגְּלָ֔עד ָֽה ְיָ֥תה ִלְב ֵֽני־ְמ ַנֶ֖שּׁה ַה ֽנּוָֹת ִֽריםַ :ו ְיִ֤הי ְגבוּל־ְמ ַנֶשּׁ ֙
ֵֽמָאֵ֔שׁר ַֽהִמְּכְמ ָ֔תת ֲאֶ֖שׁר ַעל־ְפּ ֵ֣ני ְשׁ ֶ֑כם ְוָה ַ֤לךְך ַה ְגּבוּל ֙ ֶאל־ַה ָיִּ֔מין ֶאל־ֹֽיְשֵׁ֖בי
ֵ֥ﬠין ַתּֽפּוּ ַחִ :לְמ ַנֶ֕שּׁה ָֽה ְיָ֖תה ֶ֣א ֶרץ ַתּ֑פּוּ ַח ְוַת֛פּוּ ַח ֶאל־ ְגּ֥בוּל ְמ ַנֶ֖שּׁה ִלְב ֵ֥ני

ה ְלֶאְפ ַ֔ר ִים ְבּ֖תוֹךְך
ֶאְפ ָֽר ִיםְ :ו ָי ַ֣רד ַה ְגּבוּל ֩ ֨ ַנַחל ָק ֜ ָנה ֶ֣נ ְגָבּה ַל ֗ ַנַּחל ָע ִ֤רים ָה ֵ ֨אֶלּ ֙
אָ֖תיו ַה ָֽיָּמּהֶ֣ :נ ְגָבּה ְלֶאְפ ַ֗ר ִים
תְצ ֹ
ה ִמְצּ֣פוֹן ַל ֔ ַנַּחל ַו ְיִ֥הי ֽ ֹ
שּׁה וּ ְג֤בוּל ְמ ַנֶשּׁ ֙
ָע ֵ֣רי ְמ ַנ ֶ ֑
ְוָצ֨פוֹ ָנ ֙
ה ִלְמ ַנֶ֔שּׁה ַו ְיִ֥הי ַה ָ֖יּם ְגּבוּ֑לוֹ וְּבָאֵשׁ֙ר ִיְפ ְגּ֣עוּן ִמָצּ֔פוֹן וְּב ִיָשּׂש ָ֖כר ִמִמּ ְז ָֽרח:
ַו ְי ִ֨הי ִלְמ ַנֶ֜שּׁה ְבּ ִיָשּׂש ָ֣כר וְּבָאֵ֗שׁר ֵֽבּית־ְשָׁ֣אן ֠וְּבנוֶֹתיָה ְו ִיְבְלָ֨עם וְּבנוֹ ֶ֜תיָה
ְֽוֶאת־ֹֽיְשֵׁ֧בי ֣ד ֹאר וְּבנוֹ ֶ֗תיָה ְוֹֽיְשׁ ֵ֤בי ֵֽﬠין־ֹדּ֙ר וְּבנוֹ ֶ֔תיָה ְוֹֽיְשׁ ֵ֤בי ַתְע ַנ ךְ ֙ך וְּבֹנ ֶ֔תיָה
ְוֹֽיְשֵׁ֥בי ְמ ִג ֖דּוֹ וְּבנוֹ ֶ ֑תיָה ְשֹׁ֖לֶשׁת ַה ָֽנֶּפתְ :ו ֤ל ֹא ָֽיְכל֙וּ ְבּ ֵ֣ני ְמ ַנֶ֔שּׁה ְלהוֹ ִ֖רישׁ ֶאת־
ֶֽהָע ִ֣רים ָה ֵ ֑אֶלּה ַו ֨יּוֶֹאל ֙ ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ֔ ִני ָלֶ֖שֶׁבת ָבָּ֥א ֶרץ ַה ֽזּ ֹאתַ :ו ְי ִ֗הי ִ֤כּי ָֽח ְזק֙וּ ְבּ ֵ֣ני
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ִיְּתּ֥נוּ ֶאת־ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִ֖ני ָל ַ ֑מס ְוהוֹ ֵ֖רשׁ ֥ל ֹא ֽהוֹ ִריֽשׁוַֹֽ :ו ְי ַדְבּר֙וּ ְבּ ֵ֣ני יוֵֹ֔סף
שׁ ַע ֵלאֹ֑מר ַמדּוּ ַ֩ע ָֽנ ַ֨תָתּה ִ֜לּי ַֽנֲחָ֗לה גּוֹ ָ֤רל ֶאָח֙ד ְוֶ֣חֶבל ֶאָ֔חד ַֽוֲא ִ֣ני ַעם־
ֶאת־ ְיהוֹ ֻ ֖
ה ָֽוהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֲאֵלי ֶ֜הם ְיהוֹֻ֗שׁ ַע ִאם־ַעם־ ַ֤רב
ָ֔רב ַ֥ﬠד ֲאֶשׁר־ַעד־ֹ֖כּה ֵֽבּ ְר ַ֥כ ִני ְי ֹ
ַאָתּ ֙
ה ֲﬠ ֵ֣לה ְל ךָ֣ך ַה ַ֔יְּע ָרה וֵּֽב ֵראָ֤ת ְל ךָ ֙ך ָ֔שׁם ְבֶּ֥א ֶרץ ַהְפּ ִר ִ֖זּי ְוָֽה ְרָפִ֑אים ִ ֽכּי־ָ֥אץ ְל֖ךָך
ַהר־ֶאְפ ָֽר ִיםַ :ו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ְבּ ֵ֣ני יוֵֹ֔סף ֽל ֹא־ ִיָ֥מֵּצא ָ֖לנוּ ָה ָ ֑הר ְו ֶ֣רֶכב ַבּ ְר ֶ֗זל ְבָּכל־
ַהְכּ ַֽנֲﬠ ִנ֙י ַהיֵּ֣שׁב ְבֶּֽא ֶרץ־ָהֵ֔עֶמק ַֽלֲאֶ֤שׁר ְבֵּבית־ְשָׁא֙ן וְּבנוֹ ֶ֔תיָה ְו ַֽלֲאֶ֖שׁר ְבּ ֵ֥ﬠֶמק
ִי ְז ְר ֶֽﬠאלַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיהוֹֻ֨שׁ ַ֙ע ֶאל־ֵ֣בּית יוֵֹ֔סף ְלֶאְפ ַ֥ר ִים ְוִלְמ ַנֶ֖שּׁה ֵלאֹ֑מר ַעם־ ַ֣רב
ַא ָ֗תּה ְוֹ֤כ ַח ָגּדוֹל ֙ ָ֔לךְך ֽל ֹא־ ִֽיְה ֶ֥יה ְל֖ךָך גּוֹ ָ֥רל ֶאָֽחדִ֣ :כּי ַ֤הר ִֽיְה ֶיה־ָלּ ךְ ֙ך ִכּי־ ַ֣יַער ֔הוּא
א ָ ֑תיו ִ ֽכּי־תוֹ ִ֣רישׁ ֶאת־ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ֗ ִני ִ֣כּי ֶ֤רֶכב ַבּ ְר ֶזל ֙ ֔לוֹ ִ֥כּי
תְּצ ֹ
וֵּ֣ב ֵרא֔תוֹ ְוָה ָ֥יה ְל֖ךָך ֽ ֹ
אֶהל
ָח ָ֖זק ֽהוּאַ :ו ִיּ ָֽ֨קֲּה֜לוּ ָכּל־ֲﬠ ַ֤דת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִשֹׁ֔לה ַו ַיְּשִׁ֥כּינוּ ָ֖שׁם ֶאת־ ֣ ֹ
מוֹ ֵ֑ﬠד ְוָהָ֥א ֶרץ ִנְכְבָּ֖שׁה ִלְפ ֵניֶֽהםַ :ו ִיּ ָֽוְּתר֙וּ ִבְּב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ָחְל ֖קוּ ֶאת־
ה ַאֶ֣תּם
שׁ ַע ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַעד־ ָ ֨א ָנ ֙
ַֽנֲחָל ָ ֑תם ִשְׁב ָ֖ﬠה ְשָׁב ִ ֽטיםַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ְיהוֹ ֻ ֖
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ֲאֽבוֵֹתי ֶֽכם:
א ָל ֶ֣רֶשׁת ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶשׁ֙ר ָנַ֣תן ָלֶ֔כם ְי ֹ
ִמְת ַרִ֔פּים ָלבוֹ ֙
שֶּׁבט ְוֶאְשָׁלֵ֗חם ְו ָי ֻ ֜קמוּ ְו ִיְתַהְלּ֥כוּ ָב ָ ֛א ֶרץ ְו ִיְכְתּ֥בוּ
ָה֧בוּ ָל ֶ֛כם ְשׁלָ֥שׁה ֲא ָנִ֖שׁים ַל ָ ֑
אָ֖תהּ ְלִשְׁב ָ֣ﬠה ֲחָל ִ֑קים ְיהוּ ָ֞דה
אוֹ ָ ֛תהּ ְלִ֥פי ַֽנֲחָלָ֖תם ְו ָיֹ֥באוּ ֵא ָֽליְ :וִהְתַחְלּ֥קוּ ֹ
ַֽיֲﬠֹ֤מד ַעל־ ְגּבוּל֙וֹ ִמ ֔ ֶנּ ֶגב וֵּ֥בית יוֹ ֵ֛סף ַֽיַעְמ ֥דוּ ַעל־ ְגּבוּ ָ֖לם ִמָצּֽפוֹןְ :וַא ֶ֞תּם ִתְּכְתּ֤בוּ
ֶאת־ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ִשְׁב ָ֣ﬠה ֲחָל ִ ֔קים ַֽוֲהֵבאֶ֥תם ֵא ַ֖לי ֵ ֑ה ָנּה ְו ָי ִ֨ריִתי ָל ֶ֤כם גּוֹ ָרל ֙ ֹ֔פּה ִלְפ ֵ֖ני
ה ָ֖וה ַֽנֲחָל֑תוֹ ְו ָ֡גד
ם ְבִּק ְרְבֶּ֔כם ִ ֽכּי־ְכֻה ַ֥נּת ְי ֹ
ה ָ֥וה ֱאֹלֵֽהינוִּ֠ :כּי ֵֽאין־ ֵ֤חֶלק ַלְל ִו ִיּ ֙
ְי ֹ
וּ ְראוּ ֵ֡בן ַֽוֲחִצי֩ ֵ֨שֶׁבט ַֽהְמ ַנֶ֜שּׁה ָֽלְק֣חוּ ַֽנֲחָל ָ֗תם ֵמ ֵ֤ﬠֶבר ַל ַיּ ְר ֵדּ֙ן ִמ ְז ָ֔רָחה ֲאֶשׁ֙ר ָנַ֣תן

ם
הְלִכי ֩
ה ָֽוהַ :ו ָיּ ֻ֥קמוּ ָֽהֲא ָנִ֖שׁים ַו ֵיּ ֵ֑לכוּ ַו ְיַ֣צו ְיהוֹֻ֡שׁ ַע ֶאת־ַה ֽ ֹ
ָל ֶ֔הם ֹמֶ֖שׁה ֶ֥ﬠֶבד ְי ֹ
הּ ְו֣שׁוּבוּ ֵאַ֔לי
תּב ֶאת־ָה ָ ֜א ֶרץ ֵלאֹ֗מר ְ֠לכוּ ְוִהְתַהְלּ֨כוּ ָב ָ ֜א ֶרץ ְוִכְת֤בוּ אוָֹת ֙
ִלְכ ֨ ֹ
ם ַו ַיַּעְב ֣רוּ ָב ָ ֔א ֶרץ
ה ָ֖וה ְבִּשֹֽׁלהַ :ו ֵֽיְּל֤כוּ ָֽהֲא ָנִשׁי ֙
֠וֹּפה ַאְשִׁ֨ליךְך ָל ֶ֥כם גּוֹ ָ֛רל ִלְפ ֵ֥ני ְי ֹ
שׁ ַע ֶאל־ַֽהַֽמֲּח ֶ֖נה
ַו ִיְּכְתּ֧בוָּה ֶֽלָע ִ֛רים ְלִשְׁב ָ֥ﬠה ֲחָל ִ֖קים ַעל־ ֵ֑סֶפר ַו ָיֹּ֧באוּ ֶאל־ ְיהוֹ ֻ ֛
הָ֑וה ַו ְיַחֶלּק־ָ֨שׁם יהוֹֻ֧שּׁ ַע
ִשֹֽׁלהַ :ו ַיְּשֵׁל ךְ ֩ך ָל ֶ֨הם ְיהוֹֻ֧שׁ ַע גּוֹ ָ֛רל ְבִּשֹׁ֖לה ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ֶאת־ָה ָ ֛א ֶרץ ִלְב ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְכַּמְחְלֹקָֽתםַ :ו ַ֗יַּעל גּוֹ ַ֛רל ַמֵ֥טּה ְב ֵֽני־ִב ְנ ָיִ֖מן
א ְגּ֣בוּל ֽגּוֹ ָרָ֔לם ֵ֚בּין ְבּ ֵ֣ני ְיהוּ ָ֔דה וֵּ֖בין ְבּ ֵ֥ני יוֵֹֽסףַ :ו ְי ִ֨הי ָלֶ֧הם
ְלִמְשְׁפֹּח ָ ֑תם ַו ֵיֵּצ ֙
ַה ְגּ֛בוּל ִלְפַ֥את ָצ֖פוֹ ָנה ִמן־ַה ַיּ ְר ֵ֑דּן ְוָע ָ֣לה ַה ְגּבוּל ֩ ֶאל־ֶ֨כֶּתף ְי ִרי֜חוֹ ִמָצּ֗פוֹן ְוָע ָ֤לה
א ָ֔תיו ִמ ְדַ֖בּ ָרה ֵ֥בּית ָֽא ֶוןְ :וָעַב֩ר ִמָ֨שּׁם ַה ְגּ֜בוּל ֗לוּ ָזה
תְּצ ֹ
ה ] ְוָהי֙וּ[ ֽ ֹ
ָבָה֙ר ָ֔יָמּה ְוָה ֻי ֙
ה ֔ ֶנ ְגָבּה ִ֖היא ֵ֣בּית ֵ ֑אל ְו ָי ַ֤רד ַה ְגּבוּל ֙ ַעְט ֣רוֹת ַא ָ֔דּר ַעל־ָה ָ֕הר
ֶאל־ ֶ֤כֶּתף ֨לוּ ָז ֙
ֲא ֶ ֛
שׁר ִמ ֶ֥נּ ֶגב ְלֵֽבית־ֹח ֖רוֹן ַתְּחֽתּוֹןְ :וָתַ֣אר ַה ְגּבוּל ֩ ְו ָנַ֨סב ִלְפַאת־ ָ֜ים ֗ ֶנ ְגָבּה ִמן־
א ָ֗תיו ֶאל־ִק ְר ַית־ ַ֨בַּעל ֙
תְצ ֹ
ה ְוָה ֣יה ] ְוָה ֣יוּ[ ֽ ֹ
ָהָה֙ר ֲאֶ֨שׁר ַעל־ְפּ ֵ֥ני ֵֽבית־ֹחרוֹ ֘ן ֶנ ְגָבּ ֒
ִ֚היא ִק ְר ַ֣ית ְיָע ִ֔רים ִ֖ﬠיר ְבּ ֵ֣ני ְיהוּ ָ֑דה ֖ז ֹאת ְפַּאת־ ָֽים :וְּפַאת־ ֕ ֶנ ְגָבּה ִמְקֵ֖צה
ִק ְר ַ֣ית ְיָע ִ֑רים ְו ָי ָ֤צא ַה ְגּבוּל ֙ ָ֔יָמּה ְו ָיָ֕צא ֶאל־ַמְע ַ֖י ן ֵ֥מי ֶנְפֽתּוֹ ַחְ :ו ָי ַ֨רד ַה ְגּ֜בוּל
ד
שׁר ְבּ ֵ֥ﬠֶמק ְרָפִ֖אים ָצ֑פוֹ ָנה ְו ָי ַר ֩
ֶאל־ְקֵ֣צה ָה ָ֗הר ֲאֶשׁ֙ר ַעל־ְפּ ֵנ֙י ֵ֣גּי ֶבן־ִהֹ֔נּם ֲא ֶ ֛
א ֵ֣ﬠין ֶ֔שֶׁמשׁ
ֵ֨גּי ִהֹ֜נּם ֶאל־ ֶ֤כֶּתף ַה ְיבוִּס֙י ֔ ֶנ ְגָבּה ְו ָי ַ֖רד ֵ֥ﬠין ֹר ֵֽגלְ :וָתַ֣אר ִמָצּ֗פוֹן ְו ָיָצ ֙
א ֶאל־ ְגִּלי֔לוֹת ֲאֶשׁר־ֹ֖נַכח ַֽמֲﬠ ֵ֣לה ֲא ֻדִ֑מּים ְו ָי ַ֕רד ֶ֥אֶבן ֹ֖בַּהן ֶבּן־ ְראוֵּֽבן:
ְו ָיָצ ֙
ְוָע ַ֛בר ֶאל־ ֶ֥כֶּתף ֽמוּל־ָֽהֲﬠ ָרָ֖בה ָצ֑פוֹ ָנה ְו ָי ַ֖רד ָֽהֲﬠ ָרָֽבָתהְ :וָע ַ֨בר ַה ְגּ֜בוּל ֶאל־
תְּצ֣אוֹת[ ַה ְגּ֗בוּל ֶאל־
תְּצ֣אוֹתיו ] ֽ ֹ
ה ְוָה ֻ֣יה ] ְוָה ֣יוּ[ ׀ ֽ ֹ
ֶ֣כֶּתף ֵֽבּית־ָח ְגָל֘ה ָצפוֹ ָנ ֒
ח ָצ֔פוֹ ָנה ֶאל־ְקֵ֥צה ַה ַיּ ְר ֵ֖דּן ֶ֑נ ְגָבּה ֶ֖זה ְגּ֥בוּל ֶֽנ ֶגבְ :וַה ַיּ ְר ֵ֥דּן ִי ְגֹֽבּל־
ְל֤שׁוֹן ָים־ַהֶ֨מַּל ֙
ת ְבּ ֨ ֵני ִב ְנ ָיִ֧מן ִל ְגֽבוֹּל ֶ ֛תיָה ָסִ֖ביב ְלִמְשְׁפֹּחָֽתם:
א֖תוֹ ִלְפַאת־ ֵ֑ק ְדָמה ֡ז ֹאת ַֽנֲחַל ֩
ֹ
ְוָה ֣יוּ ֶֽהָע ִ֗רים ְלַמ ֵ֛טּה ְבּ ֵ֥ני ִב ְנ ָיִ֖מן ְלִמְשְׁפּֽחוֵֹתי ֶ ֑הם ְי ִרי֥חוֹ וֵּֽבית־ָח ְג ָ֖לה ְו ֵ֥ﬠֶמק
ְק ִ ֽציץ :וֵּ֧בית ָֽהֲﬠ ָר ָ֛בה וְּצָמ ַ֖ר ִים וֵּבית־ֵֽאלְ :וָהַע ִ֥וּים ְוַהָפּ ָ֖רה ְוָעְפ ָֽרה :וְּכ ַ֧פר
ָֽהַעֹמּ ָ֛ני ]ָֽהַעֹמּ ָ֛נה[ ְוָֽהָעְפ ִ֖ני ָו ָ֑גַבע ָע ִ֥רים ְשֵֽׁתּים־ֶעְשׂ ֵ֖רה ְוַחְצ ֵריֶֽהןִ :גְּב֥עוֹן
ְוָֽה ָרָ֖מה וְּבֵא ֽרוֹתְ :וַהִמְּצ ֶ֥פּה ְוַהְכִּפי ָ֖רה ְוַהֹמָּֽצהְ :ו ֶ֥רֶקם ְו ִי ְרְפֵּ֖אל ְוַת ְֽרֲא ָֽלה:
ם ִגְּב ַ֣ﬠת ִק ְר ַ֔ית ָע ִ֥רים ַא ְרַֽבּע־ֶעְשׂ ֵ֖רה
ְוֵצַ֡לע ָה ֶ ֜אֶלף ְוַה ְיבוִּ֨סי ִ֤היא ְי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙

ְוַחְצ ֵרי ֶ ֑הן ֛ז ֹאת ַֽנֲח ַ֥לת ְבּ ֵֽני־ִב ְנ ָיִ֖מן ְלִמְשְׁפֹּחָֽתםַ :ו ֵיֵּ֞צא ַהגּוֹ ָ֤רל ַהֵשּׁ ִנ֙י ְלִשְׁמ֔עוֹן
ְלַמֵ֥טּה ְב ֵֽני־ִשְׁמ֖עוֹן ְלִמְשְׁפּחוֹ ָ ֑תם ַו ְיִה֙י ַֽנֲחָל ָ֔תם ְבּ֖תוֹךְך ַֽנֲח ַ֥לת ְבּ ֵֽני־ ְיהוּ ָֽדה:
ַו ְיִ֥הי ָלֶ֖הם ְבּ ַֽנֲחָל ָ ֑תם ְבֵּֽאר־ֶ֥שַׁבע ְוֶ֖שַׁבע וּֽמוָֹל ָֽדהַֽ :וֲחַ֥צר שׁוּ ָ֛ﬠל וָּב ָ֖לה ָו ָֽﬠֶצם:
ְוֶאְלתּוֹ ַ֥לד וְּב֖תוּל ְוָח ְרָֽמהְ :וִצְק ַ֥לג וֵּֽבית־ַהַמּ ְרָכּ֖בוֹת ַֽוֲחַ֥צר סוָּֽסה :וֵּ֥בית
שׁן ָע ִ֥רים
ְלָב֖אוֹת ְוָשׁרוּ ֶ֑חן ָע ִ֥רים ְשֹֽׁלשׁ־ֶעְשׂ ֵ֖רה ְוַחְצ ֵריֶֽהןַ֥ :ﬠ ִין ִר֖מּוֹן ָו ֶ֣ﬠֶתר ְוָע ָ ֑
ת ֶֽהָע ִ֣רים ָה ֵ ֔אֶלּה ַעד־ַֽבֲּﬠ ַ֥לת
ַא ְרַ֖בּע ְוַחְצ ֵריֶֽהןְ :וָכל־ַֽהֲחֵצ ִ֗רים ֲאֶ֤שׁר ְסִביבוֹ ֙
ְבֵּ֖אר ָ֣ראַמת ֶ֑נ ֶגב ֗ז ֹאת ַֽנֲח ַ֛לת ַמֵ֥טּה ְב ֵֽני־ִשְׁמ֖עוֹן ְלִמְשְׁפֹּחָֽתםֵ :מֶ֨חֶבל ֙ ְבּ ֵ֣ני
ה ַ֣רב ֵמ ֶ֔הם ַו ִיּ ְֽנֲח֥לוּ ְב ֵֽני־
ְיהוּ ָ֔דה ַֽנֲח ַ֖לת ְבּ ֵ֣ני ִשְׁמ֑עוֹן ִ ֽכּי־ָה ָ֞יה ֵ֤חֶלק ְבּ ֵֽני־ ְיהוּ ָד ֙
ִשְׁמ֖עוֹן ְבּ֥תוֹךְך ַֽנֲחָלָֽתםַ :ו ַ֨יַּעל ֙ ַהגּוֹ ָ֣רל ַהְשִּׁליִ֔שׁי ִלְב ֵ֥ני ְזבוּ ֻ֖לן ְלִמְשְׁפֹּח ָ ֑תם ַו ְיִ֛הי
ְגּ֥בוּל ַֽנֲחָלָ֖תם ַעד־ָשׂ ִֽרידְ :וָעָ֨לה ְגבוּ ָ֧לם ׀ ַל ָ֛יָּמּה וַּמ ְֽרֲﬠ ָ֖לה וָּפ ַ֣גע ְבּ ַד ָ֑בֶּשׁת וָּפ ַג֙ע
ֶאל־ַה ֔ ַנַּחל ֲאֶ֖שׁר ַעל־ְפּ ֵ֥ני ָיְק ְנ ָֽﬠםְ :וָ֣שׁב ִמָשּׂ ִ֗ריד ֵ֚ק ְדָמה ִמ ְז ַ֣רח ַהֶ֔שֶּׁמשׁ ַעל־
ְגּ֥בוּל ִכְּסֹ֖לת ָתֹּ֑בר ְו ָיָ֥צא ֶאל־ַה ָֽדְּב ַ֖רת ְוָע ָ֥לה ָי ִ ֽפי ַע :וִּמָ֤שּׁם ָעַב֙ר ֵ֣ק ְדָמה ִמ ְז ָ֔רָחה
את֙וֹ ַה ְגּ֔בוּל ִמָצּ֖פוֹן
תָ֖אר ַה ֵנּ ָֽﬠהְ :ו ָנ ַ֤סב ֹ
ִגָּ֥תּה ֵ֖חֶפר ִעָ֣תּה ָקִ֑צין ְו ָי ָ֛צא ִר֥מּוֹן ַהְמּ ֹ
תְּצ ֹ
תן ְוָהי֙וּ ֽ ֹ
ַח ָנּ ֑ ֹ
א ָ֔תיו ֵ֖גּי ִיְפַתּח־ֵֽאלְ :וַק ָ֤טּת ְו ַֽנֲהָלל ֙ ְוִשְׁמ֔רוֹן ְו ִי ְֽדֲא ָ֖לה וֵּ֣בית
ָ֑לֶחם ָע ִ֥רים ְשֵֽׁתּים־ֶעְשׂ ֵ֖רה ְוַחְצ ֵריֶֽהן֛ :ז ֹאת ַֽנֲח ַ֥לת ְבּ ֵֽני־ ְזבוּ ֻ֖לן ְלִמְשְׁפּחוֹ ָ ֑תם
ֶֽהָע ִ֥רים ָהֵ֖אֶלּה ְוַחְצ ֵריֶֽהןְ :ל ִ֨יָשּׂשָ֔כר ָיָ֖צא ַהגּוֹ ָ֣רל ָֽה ְרִביִ֑ﬠי ִלְב ֵ֥ני ִיָשּׂש ָ֖כר
אן
ְלִמְשְׁפּחוָֹֽתםַ :ו ְיִ֖הי ְגּבוּ ָ֑לם ִי ְז ְר ֶ֥ﬠאָלה ְוַהְכּסוֹּ֖לת ְושׁוּ ֵֽנםַֽ :וֲחָפ ַ֥ר ִים ְוִשׁי ֖ ֹ
ַֽוֲא ָֽנֲח ַֽרתְ :וָֽה ַרִ֥בּית ְוִקְשׁ ֖יוֹן ָוָֽאֶבץְ :ו ֶ֧רֶמת ְו ֵֽﬠין־ ַגּ ִ֛נּים ְו ֵ֥ﬠין ַח ָ֖דּה וֵּ֥בית ַפֵּֽצּץ:
תְּצ֥אוֹת
ה[ וֵּ֣בית ֶ֔שֶׁמשׁ ְוָה ֛יוּ ֽ ֹ
ה ] ְוַֽשֲׁחִ֨ציָמ ֙
וָּפ ַג֩ע ַה ְגּ֨בוּל ְבָּת֤בוֹר ְוַֽשֲׁחִ֨צוָמ ֙
ְגּבוּ ָ֖לם ַה ַיּ ְר ֵ֑דּן ָע ִ֥רים ֵשׁשׁ־ֶעְשׂ ֵ֖רה ְוַחְצ ֵריֶֽהן֗ :ז ֹאת ַֽנֲח ַ֛לת ַמֵ֥טּה ְב ֵֽני־ ִיָשּׂש ָ֖כר
א ַהגּוֹ ָ֣רל ַֽהֲחִמיִ֔שׁי ְלַמֵ֥טּה ְב ֵֽני־ָאֵ֖שׁר
ְלִמְשְׁפֹּח ָ ֑תם ֶהָע ִ֖רים ְוַחְצ ֵריֶֽהןַ :ו ֵיֵצ ֙
ְלִמְשְׁפּחוָֹֽתםַ :ו ְיִ֖הי ְגּבוּ ָ֑לם ֶחְל ַ֥קת ַֽוֲחִ֖לי ָוֶ֥בֶטן ְוַאְכָֽשׁףְ :וַאַלֶ֥מֶּלךְך ְוַעְמ ָ֖ﬠד
וִּמְשׁ ָ ֑אל וָּפ ַ֤גע ְבַּכ ְרֶמל ֙ ַה ָ֔יָּמּה וְּבִשׁי֖חוֹר ִלְב ָֽנתְ :וָ֨שׁב ִמ ְז ַ֣רח ַהֶשֶּׁמ֘שׁ ֵ֣בּית ָדֹּג֒ן
וָּפ ַ֣גע ִ֠בּ ְזֻבלוּן וְּב ֵ֨גי ִיְפַתּח־ֵ֥אל ָצ֛פוֹ ָנה ֵ֥בּית ָה ֵ֖ﬠֶמק וּ ְנִעי ֵ ֑אל ְו ָיָ֥צא ֶאל־ָכּ֖בוּל
ִמְשּׂ ֽמ ֹאלְ :וֶעְבֹ֥רן וּ ְרֹ֖חב ְוַח֣מּוֹן ְו ָק ָ֑נה ַ֖ﬠד ִצי ֥דוֹן ַרָֽבּהְ :וָ֤שׁב ַה ְגּבוּל ֙ ָֽה ָרָ֔מה
א ָ ֛תיו ַה ָ֖יָּמּה ֵמֶ֥חֶבל
תְצ ֹ
ְוַעד־ִ֖ﬠיר ִמְבַצר־ֹ֑צר ְוָ֤שׁב ַה ְגּבוּל ֙ ֹחָ֔סה ְויָה ֧יוּ ] ְוָה ֧יוּ[ ֽ ֹ

ַאְכ ִֽזיָבהְ :וֻעָ֥מה ַֽוֲא ֵ֖פק וּ ְרֹ֑חב ָע ִ֛רים ֶעְשׂ ִ֥רים וְּשַׁ֖תּ ִים ְוַחְצ ֵריֶֽהן֗ :ז ֹאת ַֽנֲח ַ֛לת
ַמֵ֥טּה ְב ֵֽני־ָאֵ֖שׁר ְלִמְשְׁפֹּח ָ ֑תם ֶֽהָע ִ֥רים ָהֵ֖אֶלּה ְוַחְצ ֵריֶֽהןִ :לְב ֵ֣ני ַנְפָתִּ֔לי ָיָ֖צא
ַהגּוֹ ָ֣רל ַהִשִּׁ֑שּׁי ִלְב ֵ֥ני ַנְפָתִּ֖לי ְלִמְשְׁפֹּחָֽתםַ :ו ְיִ֣הי ְגבוָּלpם ֵמֵ֨חְלף ֵֽמֵא֜לוֹן ְבַּֽצֲﬠ ַנ ֗ ִנּים
ה
אָ֖תיו ַה ַיּ ְר ֵֽדּןְ :וָ֨שׁב ַה ְגּ֥בוּל ָ֨יָמּ ֙
תְצ ֹ
ַֽוֲא ָדִ֥מי ַה ֶ֛נּ ֶקב ְו ַיְב ְנֵ֖אל ַעד־ַל֑קּוּם ַו ְיִ֥הי ֽ ֹ
ַא ְז ֣נוֹת ָתּ֔בוֹר ְו ָיָ֥צא ִמָ֖שּׁם חוֹּ֑קָקה וָּפ ַ֨גע ִבּ ְזֻב֜לוּן ִמ ֗ ֶנּ ֶגב וְּבָאֵשׁ֙ר ָפּ ַ֣גע ִמ ָ֔יּם
וִּ֣ביהוּ ָ֔דה ַה ַיּ ְר ֵ֖דּן ִמ ְז ַ֥רח ַהָֽשֶּׁמשְׁ :וָע ֵ֖רי ִמְב ָ֑צר ַהִצּ ִ֣דּים ֵ֔צר ְוַחַ֖מּת ַר ַ֥קּת ְוִכ ָֽנּ ֶרת:
ַֽוֲא ָדָ֥מה ְוָֽה ָרָ֖מה ְוָחֽצוֹרְ :ו ֶ֥ק ֶדשׁ ְוֶא ְד ֶ֖רִעי ְו ֵ֥ﬠין ָחֽצוֹרְ :ו ִי ְראוֹ֙ן וִּמ ְג ַדּל־ ֵ ֔אל ֳח ֵ֥רם
שֶׁמשׁ ָע ִ֥רים ְתַּשׁע־ֶעְשׂ ֵ֖רה ְוַחְצ ֵריֶֽהן֗ :ז ֹאת ַֽנֲח ַ֛לת ַמֵ֥טּה
וֵּֽבית־ֲﬠ ָ֖נת וֵּ֣בית ָ ֑
ְב ֵֽני־ ַנְפָתִּ֖לי ְלִמְשְׁפֹּח ָ ֑תם ֶֽהָע ִ֖רים ְוַחְצ ֵריֶֽהןְ :לַמֵ֥טּה ְבֵני־ ָ֖דן ְלִמְשְׁפֹּח ָ ֑תם ָיָ֖צא
ַהגּוֹ ָ֥רל ַהְשִּׁבי ִ ֽﬠיַ :ו ְיִ֖הי ְגּ֣בוּל ַֽנֲחָל ָ ֑תם ָצ ְר ָ֥ﬠה ְוֶאְשָׁתּ֖אוֹל ְוִ֥ﬠיר ָֽשֶׁמשְׁ :וַֽשֲׁﬠַלִ֥בּין
ְוַא ָיּ֖לוֹן ְו ִיְת ָֽלהְ :וֵאי֥לוֹן ְוִתְמ ָ֖נָתה ְוֶעְק ֽרוֹןְ :וֶאְלְתּ ֵ֥קה ְו ִגְבּ֖תוֹן וַּֽבֲﬠ ָֽלתִ :וי ֻ ֥הד
וְּב ֵֽני־ְב ַ֖רק ְו ַגת־ ִרֽמּוֹן :וֵּ֥מי ַה ַיּ ְר ֖קוֹן ְוָֽה ַר֑קּוֹן ִ ֽﬠם־ַה ְגּ֖בוּל ֥מוּל ָיֽפוַֹ :ו ֵיֵּ֥צא ְגבוּל־
ְבּ ֵני־ ָ֖דן ֵמ ֶ ֑הם ַו ַֽיֲּﬠ֣לוּ ְב ֵֽני־ ֠ ָדן ַו ִיּ ָֽלֲּח֨מוּ ִעם־ֶ֜לֶשׁם ַו ִיְּלְכּ ֥דוּ אוָֹ֣תהּ ׀ ַו ַיּ֧כּוּ אוָֹ֣תהּ
ם ָ֔דּן ְכֵּ֖שׁם ָ֥דּן ֲאִביֶֽהם:
הּ ַו ֵ֣יְּשׁבוּ ָ֔בהּ ַו ִיְּק ְר֤אוּ ְלֶ֨לֶשׁ ֙
ְלִפי־ֶ֗ח ֶרב ַו ִֽיּ ְר֤שׁוּ אוָֹת ֙
֗ז ֹאת ַֽנֲח ַ֛לת ַמֵ֥טּה ְב ֵני־ ָ֖דן ְלִמְשְׁפֹּח ָ ֑תם ֶֽהָע ִ֥רים ָהֵ֖אֶלּה ְוַחְצ ֵריֶֽהןַ :ו ְיַכ֛לּוּ ִלְנֹחל־
ֶאת־ָהָ֖א ֶרץ ִל ְגֽבוֹּל ֶ ֑תיָה ַו ִיְּתּ ֨נוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֧אל ַֽנֲח ָ֛לה ִ ֽליהוֹֻ֥שׁ ַע ִבּן־ ֖נוּן ְבּתוֹ ָֽכם:
ה ָ֜וה ָ֣נְתנוּ ֗לוֹ ֶאת־ָהִעי֙ר ֲאֶ֣שׁר ָשׁ ָ ֔אל ֶאת־ִתְּמ ַנת־ֶ֖ס ַרח ְבַּ֣הר ֶאְפ ָ֑ר ִים
ַעל־ִ֨פּי ְי ֹ
ַו ִיְּב ֶ֥נה ֶאת־ָהִ֖ﬠיר ַו ֵ֥יֶּשׁב ָֽבּהֵּ֣ :אֶלּה ַה ְנָּחֹ֡לת ֲאֶ֣שׁר ִֽנֲח֣לוּ ֶאְלָע ָ֣ז ר ַהֹכֵּ֣הן ׀
ה ִלְפ ֵ֣ני
ת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֨אל ׀ ְבּגוֹ ָ֤רל ׀ ְבִּשֹׁל ֙
שׁ ַע ִבּן־ rנוּן ְו ָראֵ֣שׁי ָֽהָא֣בוֹת ְלַמטּוֹ ֩
ִֽויהוֹ ֻ ֢
שׁ ַע
ה ָ֔וה ֶאל־ ְיהוֹ ֻ ֖
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ַו ְיַכ֕לּוּ ֵֽמַח ֵ֖לּק ֶאת־ָהָֽא ֶרץַ :ו ְי ַדֵ֣בּר ְי ֹ
ה ָ֔וה ֶ֖פַּתח ֣ ֹ
ְי ֹ
ם ֶאת־ָע ֵ֣רי ַהִמְּקָ֔לט ֲאֶשׁר־
ֵלאֹֽמרַ :דּ ֵ֛בּר ֶאל־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵלאֹ֑מר ְתּ ֤נוּ ָלֶכ ֙
ה רוֵֹ֔צ ַח ַמֵכּה־ ֶ֥נֶפשׁ ִבְּשׁ ָג ָ֖גה ִבְּבִלי־
ִדַּ֥בּ ְרִתּי ֲאֵלי ֶ֖כם ְבּ ַיד־ֹמֶֽשׁהָ :ל֥נוּס ָ֨שָׁמּ ֙
ם ְלִמְקָ֔לט ִמֹגֵּ֖אל ַה ָֽדּםְ :ו ֞ ָנס ֶאל־ַאַ֣חת ׀ ֵמֶֽהָע ִ֣רים ָה ֵ ֗אֶלּה ְוָעַמ֙ד
ָ֑דַעת ְוָה ֤יוּ ָלֶכ ֙
א֤תוֹ
ֶ֚פַּתח ַ֣שַׁער ָהִ֔עיר ְו ִד ֶ֛בּר ְבָּא ְז ֵ֛ני ִז ְק ֵ֥ני ָהִעיר־ַהִ֖היא ֶאת־ ְדָּב ָ֑ריו ְוָֽאְס֨פוּ ֹ
ם ַֽאֲח ָ֔ריו
ה ֲאֵלי ֶ֔הם ְו ָֽנְתנוּ־֥לוֹ ָמ ֖קוֹם ְו ָיַ֥שׁב ִעָֽמּםְ :וִ֨כי ִי ְרֹ֜דּף ֹגֵּ֤אל ַה ָדּ ֙
ָהִ֨עי ָר ֙
ת ִה ָ֣כּה ֶאת־ ֵרֵ֔עהוּ ְו ֽל ֹא־שׂ ֵ֥נא
ְו ֽל ֹא־ ַיְס ִ֥גּ רוּ ֶאת־ָֽהֹרֵ֖צ ַח ְבּ ָי ֑דוֹ ִ֤כּי ִבְבִלי־ ַ֨דַע ֙

ה
֛הוּא ֖לוֹ ִמְתּ֥מוֹל ִשְׁלֽשׁוֹםְ :ו ָיַ֣שׁב ׀ ָבִּ֣ﬠיר ַה ִ֗היא ַעד־ָעְמ֞דוֹ ִלְפ ֵ֤ני ָֽהֵע ָד ֙
ת ַהֹכֵּ֣הן ַה ָגּ֔דוֹל ֲאֶ֥שׁר ִֽיְה ֶ֖יה ַבּ ָיִּ֣מים ָה ֵ ֑הם ָ֣אז ׀ ָי֣שׁוּב ָֽהרוֵֹ֗צ ַח
ַלִמְּשָׁ֔פּט ַעד־מוֹ ֙
וּ ָ֤בא ֶאל־ִעיר֙וֹ ְוֶאל־ֵבּי֔תוֹ ֶאל־ָהִ֖ﬠיר ֲאֶשׁר־ ָ֥נס ִמָֽשּׁםַ :ו ַיְּק ִ֜דּשׁוּ ֶאת־ ֶ֤ק ֶדשׁ
ַבּ ָגִּליל ֙ ְבַּ֣הר ַנְפָתִּ֔לי ְוֶאת־ְשׁ ֶ֖כם ְבַּ֣הר ֶאְפ ָ֑ר ִים ְוֶאת־ִק ְר ַ֥ית ַא ְר ַ֛בּע ִ֥היא ֶחְב ֖רוֹן
שׁר
ְבַּ֥הר ְיהוּ ָֽדה :וֵּמֵ֜עֶבר ְל ַי ְר ֵ֤דּן ְי ִריח֙וֹ ִמ ְז ָ֔רָחה ָֽנְת ֞נוּ ֶאת־ֶ֧בֶּצר ַבִּמּ ְד ָ֛בּר ַבִּמּי ֖ ֹ
ִמַמֵּ֣טּה ְראוּ ֵ֑בן ְוֶאת־ ָרא֤מוֹת ַבּ ִגְּלָע֙ד ִמַמֵּטּה־ ָ֔גד ְוֶאת־ֹגּ ָ֥לון ]גּוֹ ָ֥לן[ ַבָּבָּ֖שׁן
ִמַמֵּ֥טּה ְמַנֶֽשּׁהֵ֣ :אֶלּה ָהיוּ֩ ָע ֵ֨רי ַהֽמּוָּע ָ֜דה ְלֹ֣כל ׀ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְוַל ֵגּ֙ר ַה ָ֣גּ ר ְבּתוָֹ֔כם
ָל ֣נוּס ָ֔שָׁמּה ָכּל־ַמֵכּה־ ֶ֖נֶפשׁ ִבְּשׁ ָג ָ֑גה ְו ֣ל ֹא ָי֗מוּת ְבּ ַי֙ד ֹגֵּ֣אל ַה ָ֔דּם ַעד־ָעְמ ֖דוֹ
ִלְפ ֵ֥ני ָהֵע ָֽדהַ :ו ִיּ ְגּ֗שׁוּ ָראֵשׁ֙י ֲא֣בוֹת ַֽהְל ִו ִ֔יּם ֶאל־ֶאְלָע ָז֙ר ַהֹכּ ֵ֔הן ְוֶאל־ ְיהוֹֻ֖שׁ ַע ִבּן־
שׁי ֲא֥בוֹת ַהַמּ֖טּוֹת ִלְב ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְי ַדְבּ֨רוּ ֲאֵלי ֶ֜הם ְבִּשֹׁ֗לה ְבֶּ֤א ֶרץ
֑נוּן ְוֶאל־ ָרא ֵ ֛
שֶׁבת וִּמ ְג ְרֵשׁיֶ֖הן
ה ִצ ָ֣וּה ְב ַיד־ֹמֶ֔שׁה ָֽלֶתת־ ָ֥לנוּ ָע ִ֖רים ָל ָ ֑
ה ָו ֙
ְכּ ֨ ַנַע֙ן ֵלאֹ֔מר ְי ֹ
הָ֑וה ֶאת־ֶֽהָע ִ֥רים
ִלְבֶהְמֵֽתּנוַּ :ו ִיְּתּ ֨נוּ ְב ֵני־ ִיְשׂ ָרֵ֧אל ַֽלְל ִו ִ֛יּם ִמ ַֽנֲּחָלָ֖תם ֶאל־ִ֣פּי ְי ֹ
ָהֵ֖אֶלּה ְוֶאת־ִמ ְג ְרֵשׁיֶֽהןַ :ו ֵיֵּ֥צא ַהגּוֹ ָ֖רל ְלִמְשְׁפֹּ֣חת ַהְקָּהִ֑תי ַו ְי ִ֡הי ִלְב ֵני֩ ַֽאֲהֹ֨רן
ַהֹכּ ֵ֜הן ִמן־ַֽהְל ִו ִ֗יּם ִמַמֵּ֣טּה ֠ ְיהוּ ָדה וִּמַמֵּ֨טּה ַהִשְּׁמֹע ֜ ִני וִּמַמּ ֵ֤טּה ִב ְנ ָיִמ֙ן ַבּגּוֹ ָ֔רל
ָע ִ֖רים ְשׁ֥לשׁ ֶעְשׂ ֵֽרהְ :וִלְב ֨ ֵני ְק ָ֜הת ַה ֽנּוָֹת ִ֗רים ִמִמְּשְׁפֹּ֣חת ַמֵטּה־ֶ֠אְפ ַר ִים
שּׁה ַבּגּוֹ ָ֖רל ָע ִ֥רים ָֽﬠֶשׂרְ :וִלְב ֵ֣ני ֵֽג ְר֗שׁוֹן ִמִמְּשְׁפֹּ֣חת
וִּמַמֵּטּה־ ָ֞דן וֵּֽמֲחִ֨צי ַמֵ֧טּה ְמ ַנ ֶ ֛
ַמֵֽטּה־ ִיָשּׂש ָ֣כר וִּמַמֵּֽטּה־ָ֠אֵשׁר וִּמַמֵּ֨טּה ַנְפָתִּ֜לי ֠וֵּֽמֲחִצי ַמֵ֨טּה ְמַנֶ֤שּׁה ַבָבָּשׁ֙ן
ַבּגּוֹ ָ֔רל ָע ִ֖רים ְשׁ֥לשׁ ֶעְשׂ ֵֽרהִ :לְב ֨ ֵני ְמ ָר ִ֜רי ְלִמְשְׁפֹּח ָ֗תם ִמַמֵּ֨טּה ְראוּ ֵ֤בן וִּמַמֵּֽטּה־
ָג֙ד וִּמַמֵּ֣טּה ְזבוֻּ֔לן ָע ִ֖רים ְשֵׁ֥תּים ֶעְשׂ ֵֽרהַ :ו ִיְּתּ ֤נוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַֽלְל ִו ִ֔יּם ֶאת־
הָ֛וה ְבּ ַיד־ֹמֶ֖שׁה ַבּגּוֹ ָֽרלַ :ו ִיְּתּ ֗נוּ
ֶֽהָע ִ֥רים ָהֵ֖אֶלּה ְוֶאת־ִמ ְג ְרֵשׁי ֶ ֑הן ַֽכֲּאֶ֨שׁר ִצ ָ֧וּה ְי ֹ
ה ְבּ ֵ֣ני ְיהוּ ָ֔דה וִּמַמֵּ֖טּה ְבּ ֵ֣ני ִשְׁמ֑עוֹן ֵ֚את ֶֽהָע ִ֣רים ָה ֵ ֔אֶלּה ֲאֶשׁר־ ִי ְק ָ֥רא
ִמַמֵּטּ ֙
ֶאְתֶ֖הן ְבֵּֽשׁםַֽ :ו ְיִה֙י ִלְב ֵ֣ני ַֽאֲהֹ֔רן ִמִמְּשְׁפּ֥חוֹת ַהְקָּהִ֖תי ִמְבּ ֵ֣ני ֵל ִ֑וי ִ֥כּי ָל ֶ ֛הם ָה ָ֥יה
ת ַא ְר ַ֨בּע ֲאִ֧בי ָֽהֲﬠ֛נוֹק ִ֥היא
שׁו ָֽנה[ ַו ִיְּתּ ֨נוּ ָל ֶ֜הם ֶאת־ִק ְר ַי ֩
שׁ ָֽנהִ ] :רא ֹ
ַהגּוֹ ָ֖רל ִראי ֹ
ֶחְב ֖רוֹן ְבַּ֣הר ְיהוּ ָ֑דה ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶ֖שָׁה ְסִביֹבֶֽתיָהְ :וֶאת־ְשׂ ֵ֥דה ָהִ֖ﬠיר ְוֶאת־
ֲחֵצ ֶ֑ריָה ָֽנְת֛נוּ ְלָכ ֵ֥לב ֶבּן־ ְיֻפ ֶ֖נּה ַֽבֲּאֻח ָזּֽתוְֹ :וִלְב ֵ֣ני ׀ ַֽאֲהֹ֣רן ַהֹכּ ֵ֗הן ָֽנְתנ֙וּ ֶאת־ִעי֙ר
שָׁה ְוֶאת־ִלְב ָ֖נה ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶֽשָׁהְ :וֶאת־
ִמְק ַ֣לט ָֽהֹרֵ֔צ ַח ֶאת־ֶחְב ֖רוֹן ְוֶאת־ִמ ְג ָר ֶ ֑

ַיִתּ֙ר ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶ֔שָׁה ְוֶאת־ֶאְשְׁתֹּ֖מ ַע ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶֽשָׁהְ :וֶאת־ֹחֹל֙ן ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶ֔שָׁה
ה ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶ֔שָׁה
ְוֶאת־ ְדִּ֖בר ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶֽשָׁהְ :וֶאת־ ַ֣ﬠ ִין ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶ֗שָׁה ְוֶאת־ ֻיָטּ ֙
שָׁה ָע ִ֣רים ֵ֔תַּשׁע ֵמ ֵ ֕את ְשׁ ֵ֥ני ַהְשָּׁבִ֖טים ָהֵֽאֶלּה:
ֶאת־ֵ֥בּית ֶ֖שֶׁמשׁ ְוֶאת־ִמ ְג ָר ֶ ֑
שָׁה ֶאת־ ֶ֖גַּבע ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶֽשָׁהֶ :את־
וִּמַמֵּ֣טּה ִבּ ְנ ָיִ֔מן ֶאת־ ִגְּב֖עוֹן ְוֶאת־ִמ ְג ָר ֶ ֑
שָׁה ָע ִ֖רים ַא ְר ָֽבּעָ :כּל־ָע ֵ֥רי
ת ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶ֔שָׁה ְוֶאת־ַעְל֖מוֹן ְוֶאת־ִמ ְג ָר ֶ ֑
ֲﬠָנתוֹ ֙
ת
ְב ֵֽני־ַֽאֲהֹ֖רן ַהֹֽכֲּה ִ֑נים ְשֹׁלשׁ־ֶעְשׂ ֵ֥רה ָע ִ֖רים וִּמ ְג ְרֵשׁיֶֽהן :וְּלִמְשְׁפּ֤חוֹת ְבּ ֵֽני־ְקָה ֙
ַֽהְל ִו ִ֔יּם ַה ֽנּוָֹת ִ֖רים ִמְבּ ֵ֣ני ְק ָ ֑הת ַֽו ְיִה֙י ָע ֵ֣רי ֽגוֹ ָרָ֔לם ִמַמֵּ֖טּה ֶאְפ ָֽר ִיםַ :ו ִיְּתּ ֨נוּ ָל ֶ֜הם
ֶאת־ִ֨עיר ִמְק ַ֧לט ָֽהֹר ֵ֛צ ַח ֶאת־ְשׁ ֶ֥כם ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶ֖שָׁה ְבַּ֣הר ֶאְפ ָ֑ר ִים ְוֶאת־ ֶ֖גּ ֶזר
שָׁה
ם ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶ֔שָׁה ְוֶאת־ֵ֥בּית חוֹֹ֖רן ְוֶאת־ִמ ְג ָר ֶ ֑
ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶֽשָׁהְ :וֶאת־ִקְבַ֨צ ִי ֙
שָׁה ֶֽאת־ ִגְּבּ֖תוֹן ְוֶאת־
ָע ִ֖רים ַא ְרָֽבּע :וִּמַ֨מֵּטּה־ ָ֔דן ֶֽאת־ֶאְלְתּ ֵ֖קא ְוֶאת־ִמ ְג ָר ֶ ֑
שָׁה ָע ִ֖רים
ִמ ְג ָרֶֽשָׁהֶ :את־ַא ָיּלוֹ֙ן ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶ֔שָׁה ֶאת־ ַגּת־ ִר֖מּוֹן ְוֶאת־ִמ ְג ָר ֶ ֑
ת ַמֵ֣טּה ְמ ַנֶ֔שּׁה ֶאת־ַתְּע ָנ ךְ ֙ך ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶ֔שָׁה ְוֶאת־ ַגּת־ ִר֖מּוֹן
ַא ְרַֽבּע :וּ ִ ֽמַֽמֲּחִצי ֙
שָׁה ָע ִ֖רים ְשָֽׁתּ ִיםָ :כּל־ָע ִ֥רים ֶ֖ﬠֶשׂר וִּמ ְג ְרֵשׁי ֶ ֑הן ְלִמְשְׁפּ֥חוֹת ְבּ ֵֽני־
ְוֶאת־ִמ ְג ָר ֶ ֑
ם ֵֽמֲחִ֞צי ַמֵ֣טּה ְמ ַנֶ֗שּׁה ֶאת־
ְקָ֖הת ַהנּוָֹת ִֽריםְ :וִלְב ֵ֣ני ֵֽג ְרשׁוֹ ֘ן ִמִמְּשְׁפֹּ֣חת ַֽהְל ִו ִיּ ֒
ִעי֙ר ִמְק ַ֣לט ָֽהֹרֵ֔צ ַח ֶאת־ֹגּ ָ֤לון ]גּוֹ ָ֤לן[ ַבָּבָּשׁ֙ן ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶ֔שָׁה ְוֶאת־ְבֶּעְשְׁתּ ָ֖רה
שָׁה
שָׁה ָע ִ֖רים ְשָֽׁתּ ִים :וִּמַמֵּ֣טּה ִיָשּׂשָ֔כר ֶאת־ִקְשׁ ֖יוֹן ְוֶאת־ִמ ְג ָר ֶ ֑
ְוֶאת־ִמ ְג ָר ֶ ֑
ת ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶ֔שָׁה ֶאת־ ֵ֥ﬠין ַגּ ִ֖נּים ְוֶאת־
ֶאת־ ָֽדְּב ַ֖רת ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶֽשָׁהֶ :את־ ַי ְרמוּ ֙
שָׁה ֶאת־ַעְב ֖דּוֹן
שָׁה ָע ִ֖רים ַא ְרָֽבּע :וִּמַמֵּ֣טּה ָאֵ֔שׁר ֶאת־ִמְשָׁ֖אל ְוֶאת־ִמ ְג ָר ֶ ֑
ִמ ְג ָר ֶ ֑
שָׁה ָע ִ֖רים
ת ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶ֔שָׁה ְוֶאת־ ְרֹ֖חב ְוֶאת־ִמ ְג ָר ֶ ֑
ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶֽשָׁהֶ :את־ֶחְלָק ֙
ַא ְרָֽבּע :וִּמַמֵּ֨טּה ַנְפָתִּ֜לי ֶאת־ִ֣ﬠיר ׀ ִמְק ַ֣לט ָֽהֹרֵ֗צ ַח ֶאת־ ֶ ֨ק ֶדשׁ ַבּ ָגּ ִ֤ליל ְוֶאת־
שָׁה ָע ִ֖רים
ה ְוֶאת־ַחֹ֥מּת דּ ֹא֙ר ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶ֔שָׁה ְוֶאת־ַק ְרָ֖תּן ְוֶאת־ִמ ְג ָר ֶ ֑
ִמ ְג ָרֶ֨שׁ ָ ֙
ָשֽׁלשָׁ :כּל־ָע ֵ֥רי ַה ֵֽגּ ְרֻשׁ ִ֖נּי ְלִמְשְׁפֹּח ָ ֑תם ְשֹׁלשׁ־ֶעְשׂ ֵ֥רה ִ֖ﬠיר וִּמ ְג ְרֵשׁיֶֽהן:
ת ַמֵ֣טּה ְזבוֻּ֔לן ֶאת־ ָיְק ְנ ָ֖ﬠם
ם ֵמֵא ֙
וְּלִמְשְׁפּ֣חוֹת ְבּ ֵֽני־ְמ ָר ִר ֘י ַֽהְל ִו ִ֣יּם ַה ֽנּוָֹת ִרי ֒
ה ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶ֔שָׁה ֶאת־
שָׁה ֶאת־ַק ְרָ֖תּה ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶֽשָׁהֶ :את־ ִדְּמ ָנ ֙
ְוֶאת־ִמ ְג ָר ֶ ֑
שָׁה ָע ִ֖רים ַא ְרָֽבּע :וִּמַמֵּטּה־ ָ֗גד ֶאת־ִעי֙ר ִמְק ַ֣לט ָהֹרֵ֔צ ַח ֶאת־
ַֽנֲה ָ֖לל ְוֶאת־ִמ ְג ָר ֶ ֑
שָׁה ְוֶאת־ַֽמֲח ַ֖נ ִים ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶֽשָׁהֶ :את־ֶחְשׁבּוֹ֙ן ְוֶאת־
ָרֹ֥מת ַבּ ִגְּל ָ֖ﬠד ְוֶאת־ִמ ְג ָר ֶ ֑

שָׁה ָכּל־ָע ִ֖רים ַא ְרָֽבּעָ :כּל־ ֶ֨הָע ִ֜רים ִלְב ֵ֤ני ְמ ָר ִר֙י
ִמ ְג ָרֶ֔שָׁה ֶאת־ ַיְע ֵ֖ז ר ְוֶאת־ִמ ְג ָר ֶ ֑
ְלִמְשְׁפֹּח ָ֔תם ַה ֽנּוָֹת ִ֖רים ִמִמְּשְׁפּ֣חוֹת ַֽהְל ִו ִ֑יּם ַֽו ְיִה֙י ֽגּוֹ ָרָ֔לם ָע ִ֖רים ְשֵׁ֥תּים ֶעְשׂ ֵֽרה:
ֹ֚כּל ָע ֵ֣רי ַהְל ִו ִ֔יּם ְבּ֖תוֹךְך ֲאֻח ַ֣זּת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ָע ִ֛רים ַא ְרָבִּ֥ﬠים וְּשֹׁמ ֶ֖נה
ה ֶֽהָע ִ֣רים ָה ֵ ֔אֶלּה ִ֣ﬠיר ִ֔עיר וִּמ ְג ָרֶ֖שׁיָה ְס ִ ֽביֹב ֶ ֑תיָה ֵ֖כּן ְלָכל־
וִּמ ְג ְרֵשׁיֶֽהןֽ ִ :תְּה ֶ֨יי ָנ ֙
ה ְל ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֶאת־ָכּל־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ִנְשַׁ֖בּע ָלֵ֣תת
ה ָו ֙
ֶהָע ִ֥רים ָהֵֽאֶלּהַ :ו ִיֵּ֤תּן ְי ֹ
ם ִמָסּ ִ֔ביב ְכֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ ִנְשַׁ֖בּע
ה ָ֤וה ָלֶה ֙
ַֽלֲאבוֹ ָ ֑תם ַו ִֽיּ ָר֖שׁוָּה ַו ֵ֥יְּשׁבוּ ָֽבהַּ :ו ָ֨יּ ַנח ְי ֹ
א ְיֵבי ֶ֔הם ָנַ֥תן
א ְיֵבי ֶ֔הם ֵ֚את ָכּל־ ֣ ֹ
ם ִמָכּל־ ֣ ֹ
ַֽלֲאבוֹ ָ ֑תם ְול ֹא־ָ֨עַמד ִ֤אישׁ ִבְּפ ֵניֶה ֙
ה ָ֖וה ֶאל־ֵ֣בּית
ה ָ֖וה ְבּ ָי ָֽדםֽ :ל ֹא־ ָנ ַ֣פל ָדּ ָ֔בר ִמֹכּל ֙ ַה ָדָּ֣בר ַה֔טּוֹב ֲאֶשׁר־ ִדֶּ֥בּר ְי ֹ
ְי ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַהֹ֖כּל ָֽבּאָ֚ :אז ִי ְק ָ֣רא ְיהוֹֻ֔שׁ ַע ָל ֽראוֵּב ִ֖ני ְוַל ָגּ ִ֑די ְו ַֽלֲחִ֖צי ַמֵ֥טּה ְמ ַנֶֽשּׁה:
הָ֑וה
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵלי ֶ֔הם ַאֶ֣תּם ְשַׁמ ְר ֶ֔תּם ֵ֚את ָכּל־ֲאֶ֣שׁר ִצ ָ֣וּה ֶאְתֶ֔כם ֹמֶ֖שׁה ֶ֣ﬠֶבד ְי ֹ
ַוִתְּשְׁמ֣עוּ ְבקוִֹ֔לי ְלֹ֥כל ֲאֶֽשׁר־ִצ ִ֖וּיִתי ֶאְת ֶֽכםֽ :ל ֹא־ֲﬠ ַזְבֶ֣תּם ֶאת־ֲאֵחיֶ֗כם ֚ ֶזה
ה ָ֥וה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכם:
ָיִ֣מים ַר ִ֔בּים ַ֖ﬠד ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה וְּשַׁמ ְר ֶ֕תּם ֶאת־ִמְשֶׁ֕מ ֶרת ִמְצ ַ֖ות ְי ֹ
ם ַֽלֲאֵחיֶ֔כם ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִדֶּ֣בּר ָל ֶ ֑הם ְוַע ָ֡תּה ְפּנוּ֩ וְּל֨כוּ
ה ָ֤וה ֱאֹֽלֵהיֶכ ֙
ְוַע ָ֗תּה ֵה ֨ ִני ַח ְי ֹ
ה ָ֔וה ְבּ ֵ֖ﬠֶבר
ה ֶ֣ﬠֶבד ְי ֹ
ָלֶ֜כם ְלָֽאֳהֵליֶ֗כם ֶאל־ ֶ ֨א ֶר֙ץ ֲאֻח ַזְּתֶ֔כם ֲאֶ֣שׁר ׀ ָנַ֣תן ָלֶ֗כם ֹמֶשׁ ֙
ַה ַיּ ְר ֵֽדּןַ֣ :רק ׀ ִשְׁמ ֣רוּ ְמ ֗ ֹ
אד ַֽלֲﬠ֨שׂוֹת ֶאת־ַהִמְּצ ָ֣וה ְוֶאת־ַהתּוֹ ָר֘ה ֲאֶ֣שׁר ִצ ָ֣וּה
ה ָ֨וה ֱאֹֽלֵהיֶ֜כם ְוָל ֶ֧לֶכת ְבָּכל־ ְדּ ָר ָ֛כיו
ה ְ֠לַֽאֲהָבה ֶאת־ ְי ֹ
ה ָו ֒
ֶאְתֶכ֘ם ֹמֶ֣שׁה ֶֽﬠֶבד־ ְי ֹ
ְוִלְשֹׁ֥מר ִמְצוָֹ֖תיו וְּל ָדְבָקה־֑בוֹ וְּלָעְב֕דוֹ ְבָּכל־ְלַבְב ֶ֖כם וְּבָכל־ ַנְפְשׁ ֶֽכםַֽ :ו ְיָֽב ְר ֵ֖כם
שׁ ַע ַו ְיַשְׁלֵּ֔חם ַו ֵֽיְּל֖כוּ ֶאל־ָֽאֳהֵליֶֽהםְ :ו ַֽלֲחִ֣צי ׀ ֵ֣שֶׁבט ַֽהְמ ַנֶ֗שּׁה ָנַ֣תן ֹמֶשׁ֘ה
ְיהוֹ ֻ ֑
ַבָּבָּשׁ֒ן וְּלֶחְצ ֗יוֹ ָנ ַ ֤תן ְיהוֹֻ֨שׁ ַ֙ע ִעם־ֲאֵחי ֶ֔הם ְמ ֵ֥ﬠֶבר ]ְבּ ֵ֥ﬠֶבר[ ַה ַיּ ְר ֵ֖דּן ָ֑יָמּה ֠ ְו ַגם ִ֣כּי
שׁ ַע ֶאל־ָֽאֳהֵליֶ֖הם ַו ְיָֽב ְר ֵֽכםַ :ו ֨יּאֶמר ֲאֵלי ֶ֜הם ֵלאֹ֗מר ִבּ ְנָכִ֨סים ַר ִ֜בּים
ִשְׁלָּ֧חם ְיהוֹ ֻ ֛
אד ְבֶּ֨כֶסף וְּב ָז ָ֜הב וִּב ְנ֧חֶשׁת וְּבַב ְרֶ֛זל
ם וְּבִמ ְק ֶ֣נה ַרב־ְמ ֔ ֹ
֤שׁוּבוּ ֶאל־ָֽאֳהֵליֶכ ֙
א ְיֵבי ֶ֖כם ִעם־ֲאֵחי ֶֽכםַ :ו ָיֻּ֣שׁבוּ ַו ֵֽיְּל֡כוּ ְבּ ֵֽני־
אד ִחְל֥קוּ ְשַׁלל־ ֽ ֹ
וִּבְשָׂל֖מוֹת ַה ְרֵ֣בּה ְמ ֑ ֹ
ת ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִמִשֹּׁ֖לה ֲאֶשׁר־
ְראוּ ֵ֨בן וְּב ֵֽני־ ָ֜גד ַֽוֲחִ֣צי ׀ ֵ֣שֶׁבט ַֽהְמ ַנֶ֗שּׁה ֵמֵא ֙
ם ֲאֶ֣שׁר ֽנ ֹֽאֲחזוּ־ ָ֔בהּ
ְבֶּ֣א ֶרץ ְכּ ָ֑נַען ָלֶ֜לֶכת ֶאל־ֶ֣א ֶרץ ַה ִגְּלָ֗עד ֶאל־ֶ֤א ֶרץ ֲאֻח ָזָּת ֙
ה ָ֖וה ְבּ ַיד־ֹמֶֽשׁהַ :ו ָיֹּ֨בא֙וּ ֶאל־ ְגִּלי֣לוֹת ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ֲאֶ֖שׁר ְבֶּ֣א ֶרץ ְכּ ָ֑נַען ַו ִיְּב ֣נוּ
ַעל־ִ֥פּי ְי ֹ
ט ַֽהְמ ַנֶ֨שּׁה ָ֤שׁם ִמ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח ַעל־ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ִמ ְזֵ֥בּ ַח ָגּ ֖דוֹל
ְב ֵֽני־ ְראוֵּ֣בן וְּב ֵני־ ָ֡גד ַֽוֲחִ֣צי ֵשֶׁב ֩

ְלַמ ְרֶֽאהַ :ו ִיְּשְׁמ֥עוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵלאֹ֑מר ִה ֵֽנּה־ָב ֣נוּ ְב ֵֽני־ ְראוֵּ֣בן וְּב ֵני־ ָ֡גד ַֽוֲחִצי֩
ת ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ֶאל־
ֵ֨שֶׁבט ַֽהְמ ַנֶ֜שּׁה ֶאת־ַהִמּ ְז ֵ֗בּ ַח ֶאל־מוּל ֙ ֶ֣א ֶרץ ְכּ ֔ ַנַען ֶאל־ ְגִּלילוֹ ֙
ֵ֖ﬠֶבר ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיְּשְׁמ֖עוּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ִיּ ָֽ֨קֲּה֜לוּ ָכּל־ֲﬠ ַ֤דת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִשֹׁ֔לה
ַֽלֲﬠ֥לוֹת ֲﬠֵליֶ֖הם ַלָצָּֽבאַ :ו ִיְּשְׁל֨חוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ֶאל־ְבּ ֵֽני־ ְראוֵּ֧בן ְוֶאל־ְבּ ֵני־ ָ֛גד
ְוֶאל־ֲחִ֥צי ֵֽשֶׁבט־ְמַנֶ֖שּׁה ֶאל־ֶ֣א ֶרץ ַה ִגְּל ָ֑ﬠד ֶאת־ ִ ֽפּי ְנָ֖חס ֶבּן־ֶאְלָע ָ֥ז ר ַהֹכֵּֽהן:
ם ִע֔מּוֹ ָנִ֨שׂיא ֶאָ֜חד ָנִ֤שׂיא ֶאָח֙ד ְלֵ֣בית ָ ֔אב ְלֹ֖כל ַמ֣טּוֹת ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
ַֽוֲﬠָשׂ ָ֤רה ְנִשִׂאי ֙
ְו ִ ֨אישׁ ֧ר ֹאשׁ ֵֽבּית־ֲאבוֹ ָ ֛תם ֵ֖הָמּה ְלַאְל ֵ֥פי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ָיֹּ֜באוּ ֶאל־ְבּ ֵֽני־ ְראוֵּ֧בן
ְוֶאל־ְבּ ֵני־ ָ֛גד ְוֶאל־ֲחִ֥צי ֵֽשֶׁבט־ְמ ַנֶ֖שּׁה ֶאל־ֶ֣א ֶרץ ַה ִגְּל ָ֑ﬠד ַו ְי ַדְבּ ֥רוּ ִאָ֖תּם ֵלאֹֽמר:
ם ֵֽבּאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ה ֲאֶ֤שׁר ְמַעְלֶתּ ֙
ה ָ֗וה ָֽמה־ַהַ֤מַּעל ַה ֶזּ ֙
ֹ֣כּה ָֽאְמ֞רוּ ֹ֣כּל ׀ ֲﬠ ַ֣דת ְי ֹ
ה ָֽוה:
ם ִמ ְז ֵ֔בּ ַח ִלְמ ָר ְד ֶ֥כם ַה ֖יּוֹם ַֽבּי ֹ
הָ֑וה ִבְּב ֽנוְֹת ֶ֤כם ָלֶכ ֙
ָל֣שׁוּב ַה ֔יּוֹם ֵמַֽאֲח ֵ֖רי ְי ֹ
ַהְמַעט־ָ֨לנ֙וּ ֶאת־ֲﬠ ֣וֹן ְפּ֔עוֹר ֲאֶ֤שׁר ֽל ֹא־ִהַטּ ַ֨ה ְרנ֙וּ ִמֶ֔מּנּוּ ַ֖ﬠד ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ַו ְיִ֥הי
הָ֑וה ְוָה ָ֗יה ַא ֶ֞תּם ִתְּמ ְר ֤דוּ
שׁבוּ ַה ֔יּוֹם ֵמַֽאֲח ֵ֖רי ְי ֹ
ם ָתּ ֻ ֣
ה ָֽוהְ :וַאֶתּ ֙
ַה ֶ֖נּ ֶגף ַֽבֲּﬠ ַ֥דת ְי ֹ
ם ַֽבּי ֹ
ַהיּוֹ ֙
ה ָ֔וה וָּמָ֕חר ֶאל־ָכּל־ֲﬠ ַ֥דת ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִיְקֹֽצףְ :ו ַ ֨אךְך ִאם־ְטֵמ ָ ֜אה ֶ֣א ֶרץ
ה ָ֔וה
ם ִמְשׁ ַ֣כּן ְי ֹ
ה ֲאֶ֤שׁר ָֽשַׁכן־ָשׁ ֙
ה ָו ֙
ֲאֻח ַזְּתֶ֗כם ִעְב֨רוּ ָלֶ֜כם ֶאל־ ֶ ֨א ֶרץ ֲאֻח ַ֤זּת ְי ֹ
ם
א ָ֨תנ֙וּ ֶאל־ִתְּמֹ֔רדוּ ִבְּבֹֽנְת ֶ֤כם ָלֶכ ֙
ה ָ֣וה ַאל־ִתְּמֹ֗רדוּ ְו ֹ
ְוֵהָֽאֲח ֖זוּ ְבּתוֹ ֵ֑כנוּ וַּֽבי ֹ
ה ָ֥וה ֱאֹלֵֽהינוֲּ :ה֣לוֹא ׀ ָע ָ֣כן ֶבּן־ ֶ֗ז ַרח ָ֤מַעל ַ֨מַעל ֙ ַבֵּ֔ח ֶרם
ִמ ְז ֵ֔בּ ַח ִ ֽמַבּ ְ ֽלֲﬠ ֵ֕די ִמ ְזַ֖בּח ְי ֹ
א ִ֣אישׁ ֶאָ֔חד ֥ל ֹא ָג ַ֖וע ַֽבֲּﬠוֹ ֽנוַֹֽ :ו ַֽיֲּﬠנ֙וּ
ְוַעל־ָכּל־ֲﬠ ַ֥דת ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָ֣ה ָיה ָ֑קֶצף ְוהוּ ֙
שּׁה ַו ְי ַדְבּ֕רוּ ֶאת־ ָראֵ֖שׁי ַאְל ֵ֥פי ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ְבּ ֵֽני־ ְראוֵּ֣בן וְּב ֵני־ ָ֔גד ַֽוֲחִ֖צי ֵ֣שֶׁבט ַֽהְמ ַנ ֶ ֑
ה ֣הוּא ֹי ֵ֔ד ַע ְו ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֣הוּא ֵי ָ֑דע ִאם־
ה ָו ֙
ה ָ֜וה ֵ֣אל ׀ ֱאֹלִ֤הים ׀ ְי ֹ
ֵאל ֩ ׀ ֱאֹל ִ֨הים ׀ ְי ֹ
ה ָ֔וה ַאל־ֽתּוִֹשׁי ֵ֖ﬠנוּ ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהִ :לְב֥נוֹת ָ֨לנ֙וּ ִמ ְז ֵ֔בּ ַח ָל֖שׁוּב
ְבֶּ֤מ ֶרד ְוִאם־ְבַּ֨מַעל ֙ ַֽבּי ֹ
הָ֑וה ְוִאם־ְלַֽהֲﬠ֨לוֹת ָעָ֜ליו עוֹ ָ֣לה וִּמ ְנָ֗חה ְוִאם־ ַֽלֲﬠ֤שׂוֹת ָעָלי֙ו ִזְבֵ֣חי
ֵמַֽאֲח ֵ֣רי ְי ֹ
ה ִמ ָדּ ָ֔בר ָעִ֥שׂינוּ ֶאת־ ֖ז ֹאת ֵלאֹ֑מר
ה ָ֖וה ֥הוּא ְיַב ֵֽקּשְׁ :וִאם־ ֤ל ֹא ִמ ְדָּא ָג ֙
ְשָׁלִ֔מים ְי ֹ
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵֽאל :וּ ְג֣בוּל
ָמָ֗חר ֽי ֹאְמ֨רוּ ְב ֵני ֶ֤כם ְלָב ֨ ֵנינ֙וּ ֵלאֹ֔מר ַמה־ָלֶּ֕כם ְו ַֽלי ֹ
ה ָוה ֵבּי ֨ ֵננוּ וֵּֽבי ֵניֶ֜כם ְבּ ֵֽני־ ְראוּ ֵ֤בן וְּב ֵני־ ָג֙ד ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ֵאין־ָל ֶ֥כם ֵ֖חֶלק
ָֽנַתן־֠ ְי ֹ
ה ָֽוהַ :ו ֕נּ ֹאֶמר ַֽנֲﬠֶשׂה־
ם ֶאת־ָבּ ֔ ֵנינוּ ְלִבְלִ֖תּי ְי ֥ר ֹא ֶאת־ ְי ֹ
הָ֑וה ְוִהְשִׁ֤בּיתוּ ְב ֵניֶכ ֙
ַֽבּי ֹ
ָ֣נּא ָ֔לנוּ ִלְב ֖נוֹת ֶאת־ַהִמּ ְז ֵ֑בּ ַח ֥ל ֹא ְלעוֹ ָ֖לה ְו ֥ל ֹא ְל ָֽזַבחִ :כּי֩ ֵ֨עד ֜הוּא ֵבּי ֵ֣נינוּ

ה ְלָפ ֔ ָניו ְ ֽבֹּעלוֵֹ֥תינוּ
ה ָו ֙
וֵּֽבי ֵניֶ֗כם וֵּ֣בין ֹֽדּרוֵֹתינ ֘וּ ַֽאֲח ֵרינ֒וּ ַֽלֲﬠֹ֞בד ֶאת־ֲﬠֹב ַ֤דת ְי ֹ
וִּב ְזָבֵ֖חינוּ וִּבְשָׁל ֵ ֑מינוּ ְו ֽל ֹא־ ֽי ֹאְמ֨רוּ ְב ֵני ֶ֤כם ָמָח֙ר ְלָב ֔ ֵנינוּ ֵאין־ָל ֶ֥כם ֵ֖חֶלק
ַֽבּי ֹ
ה ָֽוהַ :ו ֕נּ ֹאֶמר ְוָה ָ֗יה ִכּי־ ֽי ֹאְמ ֥רוּ ֵא ֵ֛לינוּ ְוֶאל־ֹֽדֹּרֵ֖תינוּ ָמ ָ֑חר ְוָאַ֡מ ְרנוּ ְר֣אוּ
ה ְו ֣ל ֹא ְל ֶ֔זַבח ִכּי־
ה ָ֜וה ֲאֶשׁר־ָע֣שׂוּ ֲאבוֹ ֵ֗תינוּ ֤ל ֹא ְלעוָֹל ֙
ת ִמ ְז ַ֨בּח ְי ֹ
ֶאת־ַתְּב ִני ֩
ם
ה ָ֗וה ְוָל֤שׁוּב ַהיּוֹ ֙
ה ָ֨לּנוּ ִמֶ֜מּנּוּ ִלְמֹ֣רד ַֽבּי ֹ
ֵ֣ﬠד ֔הוּא ֵבּי ֵ֖נינוּ וֵּֽבי ֵני ֶֽכםָ :חִליָל ֩
ה ָ֣וה
ח ְי ֹ
ה ָ֔וה ִלְב֣נוֹת ִמ ְז ֵ֔בּ ַח ְלֹע ָ֖לה ְלִמְנָ֣חה וְּלָ֑זַבח ִמְלּ ַ֗בד ִמ ְזַבּ ֙
ֵמַֽאֲח ֵ֣רי ְי ֹ
ֱאֹל ֵ֔הינוּ ֲאֶ֖שׁר ִלְפ ֵ֥ני ִמְשָׁכּ ֽנוַֹ :ו ִיְּשַׁ֞מע ִ ֽפּי ְנָ֣חס ַהֹכּ ֵ֗הן וּ ְנִשׂי ֵ ֨אי ָֽהֵע ָ֜דה ְו ָראֵ֨שׁי
ַאְל ֵ֤פי ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֲאֶ֣שׁר ִא֔תּוֹ ֶאת־ ַ֨ה ְדָּב ִ֔רים ֲאֶ֧שׁר ִדְּבּ ֛רוּ ְבּ ֵֽני־ ְראוֵּ֥בן וְּב ֵֽני־ ָ֖גד
שּׁה ַו ִיּיַ֖טב ְבֵּעי ֵניֶֽהםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ִ ֽפּי ְנָ֣חס ֶבּן־ֶאְלָע ָ֣ז ר ַהֹכּ ֵ֡הן ֶאל־ְבּ ֵֽני־
וְּב ֵ֣ני ְמ ַנ ֶ ֑
שׁר
ה ָ֔וה ֲא ֶ ֛
ְראוּ ֵ֨בן ְוֶאל־ְבּ ֵני־ ָ֜גד ְוֶאל־ְבּ ֵ֣ני ְמ ַנֶ֗שּׁה ַה ֤יּוֹם ׀ ָי ַ֨דְענ֙וּ ִ ֽכּי־ְבתוֹ ֵ֣כנוּ ְי ֹ
ה ָֽוה:
ה ָ֖וה ַהַ֣מַּעל ַה ֶ֑זּה ָ ֗אז ִהַצְּל ֶ ֛תּם ֶאת־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִמ ַ֥יּד ְי ֹ
ֽל ֹא־ְמַעְלֶ֥תּם ַֽבּי ֹ
ַו ָ֣יָּשׁב ִ ֽפּי ְנָ֣חס ֶבּן־ֶאְלָע ָ֣ז ר ַהֹכֵּ֣הן ׀ ְוַה ְנִּשׂי ִ ֡אים ֵמֵ֣את ְבּ ֵֽני־ ְראוֵּב֩ן וֵּמ ֵ ֨את ְבּ ֵני־
ָ֜גד ֵמֶ֧א ֶרץ ַה ִגְּל ָ֛ﬠד ֶאל־ֶ֥א ֶרץ ְכּ ַ֖נַען ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ָיִּ֥שׁבוּ אוָֹ֖תם ָדָּֽברַ :ו ִיּיַ֣טב
ַה ָדּ ָ֗בר ְבֵּעי ֵנ֙י ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ְיָֽב ְר֥כוּ ֱאֹלִ֖הים ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְו ֣ל ֹא ָֽאְמ֗רוּ ַֽלֲﬠ֤לוֹת
שׁר ְבּ ֵֽני־ ְראוֵּ֥בן וְּב ֵני־ ָ֖גד ֹֽיְשִׁ֥בים ָֽבּהּ:
ת ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲא ֶ ֛
ם ַלָצּ ָ֔בא ְלַשֵׁח ֙
ֲﬠֵליֶה ֙
ה ָ֖וה ָֽהֱאֹל ִ ֽהים:
א ֵֽבּיֹנ ֵ֔תינוּ ִ֥כּי ְי ֹ
ַו ִיְּק ְר֛אוּ ְבּ ֵֽני־ ְראוֵּ֥בן וְּב ֵני־ ָ֖גד ַלִמּ ְז ֵ֑בּ ַח ִ֣כּי ֵ֥ﬠד הוּ ֙
א ְיֵביֶ֖הם ִמָסִּ֑ביב
ה ָ֧וה ְל ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ִמָכּל־ ֽ ֹ
ַֽו ְיִה֙י ִמ ָיִּ֣מים ַר ִ֔בּים ַֽ֠אֲח ֵרי ֲאֶשׁר־ֵה ֨ ִני ַח ְי ֹ
ִֽויהוֹֻ֣שׁ ַע ָז ֵ ֔קן ָ֖בּא ַבּ ָיּ ִ ֽמיםַ :ו ִיּ ְק ָ֤רא ְיהוֹֻ֨שׁ ַ֙ע ְלָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִל ְזֵק ָני֙ו וְּל ָראָֽ֔שׁיו
שְׁט ָ֑ריו ַו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵל ֶ֔הם ֲא ִ֣ני ָז ַ ֔ק ְנִתּי ָ֖בּאִתי ַבּ ָיּ ִ ֽמיםְ :וַאֶ֣תּם ְרִאי ֶ֗תם
שְׁפָ֖טיו וְּל ֽ ֹ
וְּל ֹ
ה ָ֣וה
ה ָ֧וה ֱאֹֽלֵהי ֶ֛כם ְלָכל־ַהגּוֹ ִ֥ים ָהֵ֖אֶלּה ִמְפּ ֵני ֶ֑כם ִ֚כּי ְי ֹ
ת ָכּל־ֲאֶ֨שׁר ָעָ֜שׂה ְי ֹ
ֵא ֩
ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם ֖הוּא ַה ִנְּלָ֥חם ָל ֶֽכםְ :ראוּ֩ ִהַ֨פְּלִתּי ָלֶ֜כם ֶאת־ַ֠הגּוֹ ִים ַה ִנְּשָׁא ִ֥רים
ם ֲאֶ֣שׁר ִהְכ ַ֔רִתּי ְוַה ָ֥יּם ַה ָגּ ֖דוֹל
ָה ֵ ֛אֶלּה ְבּ ַֽנֲח ָ֖לה ְלִשְׁבֵטי ֶ֑כם ִמן־ַה ַיּ ְר ֵ֗דּן ְוָכל־ַהגּוֹ ִי ֙
אָ֖תם
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהיֶ֗כם ֚הוּא ֶיְהֳדּ ֵ֣פם ִמְפֵּניֶ֔כם ְוהוֹ ִ֥רישׁ ֹ
ְמ֥בוֹא ַהָֽשֶּׁמשַֽׁ :וי ֹ
ה ָ֥וה ֱאֹֽלֵהי ֶ֖כם ָל ֶֽכםַֽ :וֲח ַזְקֶ֣תּם
ם ֶאת־ַא ְרָ֔צם ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִדּ ֶ֛בּר ְי ֹ
ִמִלְּפֵני ֶ֑כם ִֽוי ִרְשֶׁתּ ֙
שׁה ְלִבְלִ֥תּי ֥סוּר ִמֶ֖מּנּוּ
אד ִלְשֹׁ֣מר ְו ַֽלֲﬠ֔שׂוֹת ֵ֚את ָכּל־ַהָכּ֔תוּב ְבֵּ֖סֶפר תּוֹ ַ֣רת ֹמ ֶ ֑
ְמ ֔ ֹ
א ַבּגּוֹ ִ֣ים ָה ֵ ֔אֶלּה ַה ִנְּשָׁא ִ֥רים ָהֵ֖אֶלּה ִאְתּ ֶ֑כם וְּבֵ֨שׁם
ָיִ֥מין וְּשׂ ֽמ ֹאולְ :לִבְלִתּי־בוֹ ֙

ֱאֹֽלֵהיֶ֤הם ֽל ֹא־ַת ְזִ֨כּיר֙וּ ְו ֣ל ֹא ַתְשׁ ִ֔בּיעוּ ְו ֣ל ֹא ַֽתַעְב֔דוּם ְו ֥ל ֹא ִתְשַֽׁתֲּח ֖ווּ ָלֶֽהםִ֛ :כּי
ה
ה ָו ֙
ה ָ֥וה ֱאֹֽלֵהי ֶ֖כם ִתּ ְד ָ֑בּקוּ ַֽכֲּאֶ֣שׁר ֲﬠִשׂי ֶ֔תם ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַ :ו ֤יּוֹ ֶרשׁ ְי ֹ
ִאם־ַבּי ֹ
שׁ ִבְּפ ֵניֶ֔כם ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם
ִמְפֵּניֶ֔כם גּוֹ ִ֖ים ְגֹּדִ֣לים ַֽוֲﬠצוִּ֑מים ְוַא ֶ֗תּם ֽל ֹא־ ָ֤ﬠַמד ִאי ֙
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהיֶ֗כם ֚הוּא ַה ִנְּלָ֣חם ָלֶ֔כם
ַה ֶֽזּהִ :אישׁ־ֶאָ֥חד ִמ ֶ֖כּם ִי ְר ָדּף־ ָ ֑אֶלף ִ֣כּי ׀ ְי ֹ
ה ָ֥וה
שֵׁתי ֶ֑כם ְלַֽאֲהָ֖בה ֶאת־ ְי ֹ
אד ְלַנְפ ֽ ֹ
ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִדֶּ֥בּר ָל ֶֽכםְ :וִנְשַׁמ ְרֶ֥תּם ְמ ֖ ֹ
ם ְבּ ֶ֨יֶת֙ר ַהגּוֹ ִ֣ים ָה ֵ ֔אֶלּה ַה ִנְּשָׁא ִ֥רים
ֱאֹֽלֵהי ֶֽכםִ֣ :כּי ׀ ִאם־֣שׁוֹב ָתּ֗שׁוּבוּ וּ ְדַבְקֶתּ ֙
ָהֵ֖אֶלּה ִאְתּ ֶ֑כם ְו ִ ֽהְתַחַתּ ְנֶ֥תּם ָבּ ֶ ֛הם וָּבאֶ֥תם ָבֶּ֖הם ְוֵ֥הם ָבּ ֶֽכםָ :י֨דוֹ ַ֙ע ֵ֣תּ ְד֔עוּ ִכּי֩
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהיֶ֗כם ְלהוֹ ִ֛רישׁ ֶאת־ַהגּוֹ ִ֥ים ָהֵ֖אֶלּה ִמִלְּפ ֵני ֶ֑כם ְוָה ֨יוּ ָלֶ֜כם
֨ל ֹא יוִֹ֜סיף ְי ֹ
ם ְוִלְצ ִנ ִ֣נים ְבּ ֵֽﬠי ֵניֶ֔כם ַ֣ﬠד ֲאָב ְדֶ֗כם ֵ֠מַעל ָֽהֲא ָדָ֤מה
שׁ ֵ֤טט ְבִּצ ֵדּיֶכ ֙
ְל ַ֣פח וְּלמוֹ ֵ ֗קשׁ וְּל ֹ
ה ָ֖וה ֱאֹלֵהי ֶֽכםְ :וִה ֨ ֵנּה ָֽאֹנ ִ֤כי הוֵֹל ךְ ֙ך ַה ֔יּוֹם
ה ַה ֔זּ ֹאת ֲאֶשׁ֙ר ָנַ֣תן ָלֶ֔כם ְי ֹ
ַהטּוָֹב ֙
ְבּ ֶ֖ד ֶרךְך ָכּל־ָה ָ ֑א ֶרץ ִֽוי ַדְע ֶ֞תּם ְבָּכל־ְלַבְב ֶ֣כם וְּבָכל־ ַנְפְשֶׁ֗כם ִ֣כּי ֽל ֹא־ ָנַפל ֩ ָדּ ָ֨בר
ם ֲﬠֵליֶ֔כם ַהֹכּל ֙ ָ֣בּאוּ
ה ָ֤וה ֱאֹֽלֵהיֶכ ֙
ֶאָ֜חד ִמֹ֣כּל ׀ ַה ְדָּב ִ֣רים ַהטּוֹ ִ֗בים ֲאֶ֨שׁר ִדּ ֶ֜בּר ְי ֹ
ם ָכּל־ַה ָדָּ֣בר ַה֔טּוֹב
ָלֶ֔כם ֽל ֹא־ ָנ ַ֥פל ִמֶ֖מּנּוּ ָדָּ֥בר ֶאָֽחדְ :וָה ָ֗יה ַֽכֲּאֶשׁר־ ָ֤בּא ֲﬠֵליֶכ ֙
ֲאֶ֧שׁר ִדּ ֶ֛בּר ְי ֹ
ה ָ֜וה ֲﬠֵליֶ֗כם ֵ֚את ָכּל־ַה ָדָּ֣בר
ה ָ֥וה ֱאֹֽלֵהי ֶ֖כם ֲאֵלי ֶ֑כם ֵכּ֩ן ָי ִ֨ביא ְי ֹ
ה ַה ֔זּ ֹאת ֲאֶשׁ֙ר ָנַ֣תן ָלֶ֔כם
ָה ָ֔רע ַעד־ַהְשִׁמי ֣דוֹ ֽאוְֹתֶ֗כם ֵ֠מַעל ָֽהֲא ָדָ֤מה ַהטּוָֹב ֙
ם
ה ָ֥וה ֱאֹֽלֵהיֶכ֘ם ֲאֶ֣שׁר ִצ ָ֣וּה ֶאְתֶכ ֒
ה ָ֖וה ֱאֹלֵהי ֶֽכםְ֠ :בָּעְב ְרֶכם ֶאת־ְבּ ִ֨רית ְי ֹ
ְי ֹ
ה
ה ָו ֙
ם ֱאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים ְוִהְשַֽׁתֲּח ִויֶ֖תם ָל ֶ ֑הם ְוָח ָ֤רה ַאף־ ְי ֹ
ַֽוֲהַלְכ ֶ֗תּם ַֽוֲﬠַב ְדֶתּ ֙
שׁ ַע
ָבֶּ֔כם ַֽוֲאַב ְדֶ֣תּם ְמֵה ָ֔רה ֵמַעל ֙ ָהָ֣א ֶרץ ַהטּוֹ ָ֔בה ֲאֶ֖שׁר ָנַ֥תן ָל ֶֽכםַ :ו ֶֽיֱּאֹ֧סף ְיהוֹ ֻ ֛
שְׁפָטי֙ו
א ְל ִזְק ֨ ֵני ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל וְּל ָראָ֗שׁיו וְּל ֽ ֹ
ֶאת־ָכּל־ִשְׁבֵ֥טי ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְשׁ ֶ֑כָמה ַו ִיְּק ָר ֩
שְׁט ָ֔ריו ַו ִֽיְּת ַיְצּ֖בוּ ִלְפ ֵ֥ני ָהֱאֹל ִ ֽהיםַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְיהוֹֻ֜שׁ ַע ֶאל־ָכּל־ָהָ֗עם ֹֽכּה־ָאַ֣מר
וְּל ֣ ֹ
ם ֵֽמעוָֹ֔לם ֶ ֛תּ ַרח ֲאִ֥בי
ה ָו֘ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ְבּ ֵ֣ﬠֶבר ַה ָנּ ָ֗הר ָֽיְשׁ֤בוּ ֲאֽבוֵֹתיֶכ ֙
ְי ֹ
ַאְב ָרָ֖הם ַֽוֲאִ֣בי ָנ֑חוֹר ַו ַֽיַּעְב ֖דוּ ֱאֹלִ֥הים ֲאֵח ִֽריםָֽ ֠ :וֶאַקּpח ֶאת־ֲאִבי ֶ֤כם ֶאת־
ה[ ֶאת־
ם ֵמ ֵ֣ﬠֶבר ַה ָנּ ָ֔הר ָֽואוֹ ֵ֥לךְך אוֹ֖תוֹ ְבָּכל־ֶ֣א ֶרץ ְכּ ָ֑נַען ָֽוַא ְרֶ֙בּ ] ָֽוַא ְרֶבּ ֙
ַאְב ָרָה ֙
שׂו ָֽוֶא ֵ֨תּן ְלֵעָ֜שׂו
ַז ְר֔עוֹ ָֽוֶאֶתּן־֖לוֹ ֶאת־ ִיְצָֽחקָֽ :וֶאֵ֣תּן ְל ִיְצָ֔חק ֶאת־ ַֽיֲﬠֹ֖קב ְוֶאת־ֵע ָ ֑
ֶאת־ַ֤הר ֵשִׂעי֙ר ָל ֶ֣רֶשׁת אוֹ֔תוֹ ְו ַֽיֲﬠֹ֥קב וָּב ָ֖ניו ָי ְר ֥דוּ ִמְצ ָֽר ִיםָֽ :וֶאְשַׁ֞לח ֶאת־ֹמֶ֤שׁה
ְוֶאת־ַֽאֲהֹר֙ן ָֽוֶאֹ֣גּף ֶאת־ִמְצ ַ֔ר ִים ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָעִ֖שׂיִתי ְבִּק ְר֑בּוֹ ְוַאַ֖חר הוֵֹ֥צאִתי

ם ִמִמְּצ ַ֔ר ִים ַוָתֹּ֖באוּ ַה ָ֑יָּמּה ַו ִיּ ְר ְדּ֨פוּ ִמְצ ַ֜ר ִים
ֶאְת ֶֽכםָֽ :ואוִֹ֤ציא ֶאת־ֲאֽבוֵֹתיֶכ ֙
ה ָ֗וה ַו ָ֨יֶּשׂם ַֽמֲאֵ֜פל
ַֽאֲח ֵ֧רי ֲאֽבוֵֹתי ֶ֛כם ְבּ ֶ֥רֶכב וְּב ָֽפ ָרִ֖שׁים ַים־ֽסוּףַ :ו ִיּ ְ ֽצֲﬠ֣קוּ ֶאל־ ְי ֹ
ה ֵֽﬠי ֵניֶ֔כם ֵ֥את
ם ַו ְיַכֵ֔סּהוּ ַוִתּ ְר ֶ ֨אי ָנ ֙
ֵבּי ֵני ֶ֣כם ׀ וֵּ֣בין ַהִמְּצ ִ֗רים ַו ָיּ ֵ֨בא ָע ָ֤ליו ֶאת־ַה ָיּ ֙
ֲאֶשׁר־ָעִ֖שׂיִתי ְבִּמְצ ָ֑ר ִים ַוֵֽתְּשׁ֥בוּ ַבִמּ ְדָ֖בּר ָיִ֥מים ַר ִ ֽבּיםָֽ :וָאִ֣באה ] ָֽוָאִ֣ביא[
ֶאְתֶ֗כם ֶאל־ֶ֤א ֶרץ ָֽהֱאֹמ ִר֙י ַהיּוֵֹשׁ֙ב ְבּ ֵ֣ﬠֶבר ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ַו ִיּ ָֽלֲּח֖מוּ ִאְתּ ֶ֑כם ָֽוֶא ֵ֨תּן אוָֹ֤תם
ם ַו ִ ֽתּי ְר֣שׁוּ ֶאת־ַא ְרָ֔צם ָֽוַאְשִׁמי ֵ֖דם ִמְפּ ֵני ֶֽכםַ :ו ָ֨יָּקם ָבּ ָ֤לק ֶבּן־ִצפּוֹ֙ר ֶ֣מֶלךְך
ְבּ ֶי ְדֶכ ֙
מוֹ ָ ֔אב ַו ִיּ ָ֖לֶּחם ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ִיְּשַׁ֗לח ַו ִיּ ְק ָ֛רא ְלִבְל ָ֥ﬠם ֶבּן־ְבּ֖עוֹר ְלַק ֵ֥לּל ֶאְת ֶֽכםְ :ו ֥ל ֹא
ָאִ֖ביִתי ִלְשֹׁ֣מ ַע ְלִבְל ָ֑ﬠם ַו ְי ָ֤ב ֶרךְך ָבּרוֹ ךְ ֙ך ֶאְתֶ֔כם ָֽוַאִ֥צּל ֶאְת ֶ֖כם ִמ ָיּ ֽדוַֹ :וַֽתַּעְב ֣רוּ
ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵדּ ֘ן ַוָתֹּ֣באוּ ֶאל־ ְי ִריח֒וֹ ַו ִיּ ָֽלֲּח֣מוּ ָב ֶ֣כם ַֽבֲּﬠֵלי־֠ ְי ִריחוֹ ָֽהֱאֹמ ִ֨רי ְוַהְפּ ִר ִ֜זּי
ְוַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ֗ ִני ְוַֽהִחִתּ֙י ְוַה ִגּ ְר ָגִּ֔שׁי ַֽהִח ִ֖וּי ְוַה ְיבוִּ֑סי ָֽוֶאֵ֥תּן אוָֹ֖תם ְבּ ֶי ְד ֶֽכםָֽ :וֶאְשׁ ַ֤לח
ם ִמְפּ ֵניֶ֔כם ְשׁ ֵ֖ני ַמְל ֵ֣כי ָֽהֱאֹמ ִ֑רי ֥ל ֹא
ם ֶאת־ַהִצּ ְרָ֔עה ַוְתּ ָ֤ג ֶרשׁ אוָֹת ֙
ִלְפ ֵניֶכ ֙
ם ֲאֶ֣שׁר
ְבַח ְרְבּ֖ךָך ְו ֥ל ֹא ְבַקְשֶֽׁתּךָךָֽ :וֶא ֵ֨תּן ָלֶ֜כם ֶ֣א ֶרץ ׀ ֲאֶ֧שׁר ֽל ֹא־ ָי ַ֣גְעָתּ ָ֗בּהּ ְוָע ִרי ֙
אְכ ִ ֽלים:
ם ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ ְנַטְע ֶ֔תּם ַאֶ֖תּם ֹ
ֽל ֹא־ְב ִני ֶ֔תם ַוֵֽתְּשׁ֖בוּ ָבּ ֶ ֑הם ְכּ ָרִ֤מים ְו ֵזיִתי ֙
א֖תוֹ ְבָּתִ֣מים וֶּֽבֱא ֶ ֑מת ְוָהִ֣סירוּ ֶאת־ֱאֹל ִ֗הים
הָ֛וה ְוִעְב ֥דוּ ֹ
ְוַע ָ֞תּה ְי ֧ראוּ ֶאת־ ְי ֹ
ם ַ֨רע
ה ָֽוהְ :וִא ֩
ֲאֶשׁ֩ר ָֽﬠְב֨דוּ ֲאבוֵֹתיֶ֜כם ְבּ ֵ֤ﬠֶבר ַה ָנָּה֙ר וְּבִמְצ ַ֔ר ִים ְוִעְב ֖דוּ ֶאת־ ְי ֹ
ה ָ֗וה ַֽבֲּח֨רוּ ָל ֶ֣כם ַהיּוֹ֘ם ֶאת־ִ֣מי ַֽתֲﬠֹבדוּ֒ן ִ֣אם ֶאת־
ְבּ ֵֽﬠי ֵניֶ֜כם ַֽלֲﬠֹ֣בד ֶאת־ ְי ֹ
ם ֶאת־ֱאֹלֵ֣הי
ֱאֹלִ֞הים ֲאֶשׁר־ ָֽﬠְב ֣דוּ ֲאֽבוֵֹתיֶ֗כם ֲאֶשׁ֙ר ֵבּ ֵ֣ﬠֶבר ]ֵמ ֵ֣ﬠֶבר[ ַה ָנּ ָ֔הר ְוִא ֙
ה ָֽוהַ :ו ַ֤יַּען
ָֽהֱאֹמ ִ֔רי ֲאֶ֥שׁר ַאֶ֖תּם ֹֽיְשִׁ֣בים ְבַּא ְר ָ֑צם ְוָֽאֹנִ֣כי וֵּבי ִ֔תי ַֽנֲﬠֹ֖בד ֶאת־ ְי ֹ
ה ָ֣וה
הָ֑וה ַֽלֲﬠֹ֖בד ֱאֹלִ֥הים ֲאֵח ִֽריםִ֚ :כּי ְי ֹ
ם ַו ֔יּ ֹאֶמר ָחִ֣ליָלה ָ֔לּנוּ ֵֽמֲﬠ ֖ז ֹב ֶאת־ ְי ֹ
ָהָע ֙
אָ֧תנוּ ְוֶאת־ֲאבוֹ ֵ ֛תינוּ ֵמֶ֥א ֶרץ ִמְצ ַ֖ר ִים ִמֵ֣בּית ֲﬠָב ִ֑דים
א ַהַֽמֲּﬠֶ֨לה ֹ
ֱאֹל ֵ֔הינוּ הוּ ֩
ת ָה ֵ ֔אֶלּה ַֽו ִיְּשְׁמ ֵ֗רנוּ ְבָּכל־ַה ֶ֨דּ ֶר ךְ ֙ך
א֤תוֹת ַה ְגֹּדלוֹ ֙
ַֽוֲאֶ֧שׁר ָעָ֣שׂה ְלֵעי ֗ ֵנינוּ ֶאת־ָֽה ֹ
ה ָ֜וה ֶאת־
ֲאֶ֣שׁר ָה ַ֣לְכנוּ ָ֔בהּ וְּבֹכל ֙ ָ֣הַעִ֔מּים ֲאֶ֥שׁר ָעַ֖ב ְרנוּ ְבִּק ְרָֽבּםַ :ו ְי ָ֨ג ֶרשׁ ְי ֹ
ה ָ֔וה
ָכּל־ָֽהַעִ֗מּים ְוֶאת־ָֽהֱאֹמ ִ֛רי ֹיֵ֥שׁב ָהָ֖א ֶרץ ִמָפּ ֵ֑נינוּ ַגּם־ֲא ֨ ַנְחנ֙וּ ַֽנֲﬠֹ֣בד ֶאת־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ִ ֽכּי־
ִכּי־֖הוּא ֱאֹלֵֽהינוַּ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְיהוֹֻ֜שׁ ַע ֶאל־ָהָ֗עם ֤ל ֹא ֽתוְּכל֙וּ ַֽלֲﬠֹ֣בד ֶאת־ ְי ֹ
ֱאֹלִ֥הים ְקדִ֖שׁים ֑הוּא ֵאל־ַק ֣נּוֹא ֔הוּא ֽל ֹא־ ִיָ֥שּׂא ְלִפ ְ ֽשֲׁﬠ ֶ֖כם וְּלַח ֽטּ ֹאוֵתי ֶֽכםִ֤ :כּי
ם ְוִכ ָ֣לּה ֶאְתֶ֔כם ַֽאֲח ֵ֖רי
ה ָ֔וה ַֽוֲﬠַב ְדֶ֖תּם ֱאֹלֵ֣הי ֵנ ָ֑כר ְוָ֨שׁב ְוֵה ַ֤רע ָלֶכ ֙
ַֽתַע ְזב֙וּ ֶאת־ ְי ֹ

ה ָ֖וה ַֽנֲﬠֹֽבד:
שׁ ַע ֕ל ֹא ִ֥כּי ֶאת־ ְי ֹ
ֲאֶשׁר־ֵהיִ֥טיב ָל ֶֽכםַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ָה ָ֖ﬠם ֶאל־ ְיהוֹ ֻ ֑
ם ָבֶּ֔כם ִ ֽכּי־ַא ֶ֞תּם ְבַּח ְרֶ֥תּם ָל ֶ֛כם ֶאת־
ַו ֨יּ ֹאֶמר ְיהוֹֻ֜שׁ ַע ֶאל־ָהָ֗עם ֵע ִ֤דים ַאֶתּ ֙
ה ָ֖וה ַֽלֲﬠֹ֣בד אוֹ֑תוֹ ַו ֽיּ ֹאְמ ֖רוּ ֵע ִֽדיםְ :וַע ָ֕תּה ָהִ֛סירוּ ֶאת־ֱאֹלֵ֥הי ַה ֵנּ ָ֖כר ֲאֶ֣שׁר
ְי ֹ
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֥רוּ ָה ָ֖ﬠם ֶאל־
ְבִּק ְרְבּ ֶ֑כם ְוַהטּ֙וּ ֶאת־ְלַבְבֶ֔כם ֶאל־ ְי ֹ
שׁ ַע ְבּ ִ֛רית ָל ָ֖ﬠם
ה ָ֤וה ֱאֹל ֵ֨הינ֙וּ ַֽנֲﬠֹ֔בד וְּבקוֹ֖לוֹ ִנְשָֽׁמעַ :ו ִיְּכֹ֨רת ְיהוֹ ֻ ֧
שׁ ַע ֶאת־ ְי ֹ
ְיהוֹ ֻ ֑
תּב ְיהוֹֻ֨שׁ ַ֙ע ֶאת־ַה ְדָּב ִ֣רים
ַבּ ֣יּוֹם ַה֑הוּא ַו ָ֥יֶּשׂם ֛לוֹ ֹ֥חק וִּמְשׁ ָ֖פּט ִבְּשׁ ֶֽכםַ :ו ִיְּכ ֤ ֹ
ח ֶ֣אֶבן ְגּדוָֹ֔לה ַו ְיִקיֶ֣מָה ָ֔שּׁם ַ֚תַּחת ָ֣הַאָ֔לּה
ָה ֵ ֔אֶלּה ְבֵּ֖סֶפר תּוֹ ַ֣רת ֱאֹלִ֑הים ַו ִיַּקּ ֙
ת
ה ָֽוהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְיהוֹֻ֜שׁ ַע ֶאל־ָכּל־ָהָ֗עם ִה ֨ ֵנּה ָהֶ֤אֶבן ַהזּ ֹא ֙
ֲאֶ֖שׁר ְבִּמְק ַ֥דּשׁ ְי ֹ
ה ָ֔וה ֲאֶ֥שׁר ִדּ ֶ֖בּר ִע ָ ֑מּנוּ
ִ ֽתְּה ֶיה־ָ֣בּנוּ ְלֵע ָ֔דה ִ ֽכּי־ִ֣היא ָֽשְׁמָ֗עה ֵ֚את ָכּל־ִאְמ ֵ֣רי ְי ֹ
ְוָֽה ְי ָ ֤תה ָבֶכ ֙
ם ְלֵע ָ֔דה ֶֽפּן־ְתּ ַֽכֲח֖שׁוּן ֵבּאֹֽלֵהי ֶֽכםַ :ו ְיַשׁ ַ֤לּח ְיהוֹֻ֨שׁ ַ֙ע ֶאת־ָהָ֔עם ִ֖אישׁ
הָ֑וה ֶבּן־
שׁ ַע ִבּן־ ֖נוּן ֶ֣ﬠֶבד ְי ֹ
ְל ַֽנֲחָלֽתוַֹ :ו ְי ִ֗הי ַֽאֲח ֵר֙י ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֔אֶלּה ַו ָ֛יָּמת ְיהוֹ ֻ ֥
את֙וֹ ִבּ ְג֣בוּל ַֽנֲחָל֔תוֹ ְבִּתְמַנת־ֶ֖ס ַרח ֲאֶ֣שׁר ְבַּהר־
ֵמָ֥אה ָו ֶ֖ﬠֶשׂר ָשׁ ִ ֽניםַ :ו ִיְּקְבּ ֤רוּ ֹ
שׁ ַע ְוֹ֣כל ׀
ה ָ֔וה ֹ֖כּל ְיֵ֣מי ְיהוֹ ֻ ֑
ֶאְפ ָ֑ר ִים ִמְצּ֖פוֹן ְלַהר־ ָֽגַּעשַׁ :ו ַֽיֲּﬠֹ֤בד ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֶאת־ ְי ֹ
ם ַֽאֲח ֵ֣רי ְיהוֹֻ֔שׁ ַע ַֽוֲאֶ֣שׁר ָֽי ְד֗עוּ ֵ֚את ָכּל־ַֽמֲﬠֵ֣שׂה
ְיֵ֣מי ַה ְזֵּק ֗ ִנים ֲאֶ֨שׁר ֶֽהֱא ִ֤ריכוּ ָיִמי ֙
ה ָ֔וה ֲאֶ֥שׁר ָעָ֖שׂה ְל ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וֶאת־ַעְצ֣מוֹת ֠יוֵֹסף ֲאֶשׁר־ֶֽהֱﬠ֨לוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֥אל ׀
ְי ֹ
ם ְבֶּחְל ַ֣קת ַהָשּׂ ֶ֗דה ֲאֶ֨שׁר ָק ָ֧נה ַֽיֲﬠֹ֛קב ֵמ ֵ ֛את ְבּ ֵֽני־ֲח֥מוֹר
ִמִמְּצ ַר ִי֘ם ָֽקְב ֣רוּ ִבְשֶׁכ ֒
ֲא ִ ֽבי־ְשׁ ֶ֖כם ְבֵּמָ֣אה ְקִשׂי ָ֑טה ַו ִֽיְּה ֥יוּ ִלְב ֵֽני־יוֵֹ֖סף ְל ַֽנֲח ָֽלהְ :וֶאְלָע ָ֥ז ר ֶֽבּן־ַֽאֲהֹ֖רן ֵ ֑מת
ת ִ ֽפּי ְנָ֣חס ְבּ ֔נוֹ ֲאֶ֥שׁר ִנַתּן־֖לוֹ ְבַּ֥הר ֶאְפ ָֽר ִיםַ :ו ְי ִ֗הי ַֽאֲח ֵר֙י
א֗תוֹ ְבּ ִגְבַע ֙
ַו ִיְּקְבּ ֣רוּ ֹ
ה ָ֖וה ֵלאֹ֑מר ִמי־ ַֽיֲﬠֶלה־ ָ֧לּנוּ ֶאל־ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִ֛ני
֣מוֹת ְיהוֹֻ֔שׁ ַע ַֽו ִיּ ְ ֽשֲׁאל֙וּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַֽבּי ֹ
ה ָ֖וה ְיהוּ ָ֣דה ַֽיֲﬠ ֶ֑לה ִה ֵ֛נּה ָנַ֥תִתּי ֶאת־ָהָ֖א ֶרץ
ַבְּתִּח ָ֖לּה ְלִה ָ֥לֶּחם ֽבּוַֹ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ה ַֽבְּכּ ַֽנֲﬠ ֔ ִני
ה ְלִשְׁמ֨עוֹן ָאִ֜חיו ֲﬠ ֵ֧לה ִאִ֣תּי ְב ֽגוֹ ָרִ֗לי ְו ִנ ָֽלֲּחָמ ֙
ְבּ ָי ֽדוַֹ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְיהוּ ָד ֩
הָ֛וה
ְוָֽהַלְכִ֧תּי ַגם־ֲא ִ֛ני ִאְתּ֖ךָך ְבּ ֽגוֹ ָר ֶ֑לךָך ַו ֵ֥יֶּלךְך ִא֖תּוֹ ִשְׁמֽעוֹןַ :ו ַ֣יַּעל ְיהוּ ָ֔דה ַו ִיֵּ֧תּן ְי ֹ
ֶאת־ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִ֥ני ְוַהְפּ ִר ִ֖זּי ְבּ ָי ָ֑דם ַו ַיּ֣כּוּם ְבּ ֶ֔ב ֶזק ֲﬠֶ֥שׂ ֶרת ֲאָלִ֖פים ִ ֽאישַֽׁ ֠ :ו ִיְּמְצאוּ ֶאת־
ק ְבּ ֶ֔ב ֶזק ַו ִיּ ָֽלֲּח֖מוּ ֑בּוֹ ַו ַיּ֕כּוּ ֶאת־ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִ֖ני ְוֶאת־ַהְפּ ִר ִֽזּיַ :ו ָ֨יּ ָנ֙ס ֲאֹ֣ד ִני ֶ֔ב ֶזק
ֲאֹד ִ֥ני ֶ֨ב ֶז ֙
ה֥נוֹת ָי ָ֖דיו ְו ַר ְג ָֽליוַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֹֽד ִני־
א֔תוֹ ַֽו ְיַקְצּ֔צוּ ֶאת־ְבּ ֹ
ַו ִיּ ְר ְדּ֖פוּ ַֽאֲח ָ֑ריו ַֽויּ ֹֽאֲח ֣זוּ ֹ
ם ַ֣תַּחת
ת ְי ֵדי ֶ֨הם ְו ַר ְגֵלי ֶ֜הם ְמֻקָצִּ֗צים ָה ֤יוּ ְמַלְקִּטי ֙
הנוֹ ֩
ֶ֗ב ֶזק ִשְׁבִ֣ﬠים ׀ ְמָלִ֡כים ְ ֽבּ ֹ

ֻשְׁלָח ֔ ִני ַֽכֲּאֶ֣שׁר ָעִ֔שׂיִתי ֵ֥כּן ִשַׁלּם־ ִ֖לי ֱאֹלִ֑הים ַו ְיִביֻ֥אהוּ ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ַו ָ֥יָּמת ָֽשׁם:
ה ִבּי ֣רוָּשַׁ֔לם ַו ִיְּלְכּ ֣דוּ אוֹ ָ֔תהּ ַו ַיּ֖כּוָּה ְלִפי־ ָ֑ח ֶרב ְוֶאת־ָהִ֖ﬠיר
ַו ִיּ ָֽלֲּח֤מוּ ְב ֵֽני־ ְיהוּ ָד ֙
ִשְׁלּ֥חוּ ָבֵֽאשְׁ :וַאַ֗חר ָֽי ְרד֙וּ ְבּ ֵ֣ני ְיהוּ ָ֔דה ְלִהָלֵּ֖חם ַֽבְּכּ ַֽנֲﬠ ִ֑ני יוֵֹ֣שׁב ָה ָ֔הר ְוַה ֶ֖נּ ֶגב
ְוַהְשֵּׁפ ָֽלהַ :ו ֵ֣יֶּלךְך ְיהוּ ָ֗דה ֶאל־ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִנ֙י ַהיּוֵֹ֣שׁב ְבֶּחְב֔רוֹן ְוֵשׁם־ֶחְב ֥רוֹן ְלָפ ִ֖נים
ִק ְר ַ֣ית ַא ְר ַ֑בּע ַו ַיּ֛כּוּ ֶאת־ֵשַׁ֥שׁי ְוֶאת־ֲאִחיַ֖מן ְוֶאת־ַתְּלָֽמיַ :ו ֵ֣יֶּלךְך ִמָ֔שּׁם ֶאל־
ֽיוְֹשֵׁ֖בי ְדִּ֑ביר ְוֵשׁם־ ְדִּ֥ביר ְלָפ ִ֖נים ִק ְר ַית־ֵֽסֶפרַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָכֵּ֔לב ֲאֶ֥שׁר ַי ֶ֛כּה ֶאת־
הּ ָעְת ִניֵ֣אל
ִק ְר ַית־ֵ֖סֶפר וְּלָכ ָ֑דהּ ְו ָנַ֥תִתּי ֛לוֹ ֶאת־ַעְכָ֥סה ִבִ֖תּי ְלִאָֽשּׁהַ :ו ִיְּלְכּ ָד ֙
ֶבּן־ְק ֔ ַנז ֲאִ֥חי ָכ ֵ֖לב ַהָקֹּ֣טן ִמ ֶ ֑מּנּוּ ַו ִיֶּתּן־֛לוֹ ֶאת־ַעְכָ֥סה ִב֖תּוֹ ְלִאָֽשּׁהַ :ו ְיִ֣הי
ה ַהָשּׂ ֶ֔דה ַוִתְּצ ַ֖נח ֵמ ַ֣ﬠל ַֽהֲח֑מוֹר
ְבבוֹ ָ ֗אהּ ַוְתִּסי ֵ֨תה֙וּ ִלְשׁ֤אוֹל ֵֽמֵאת־ָא ִ֨בי ָ ֙
ַו ֽיּ ֹאֶמר־ ָ֥להּ ָכּ ֵ֖לב ַמה־ ָֽלּךְךַ :ו ֨תּ ֹאֶמר ֜לוֹ ָֽהָבה־ִ֣לּי ְב ָרָ֗כה ִ֣כּי ֶ֤א ֶרץ ַה ֨ ֶנּ ֶג֙ב ְנַת ָ֔תּ ִני
ְו ָֽנַתָ֥תּה ִ֖לי ֻגֹּ֣לּת ָ ֑מ ִים ַו ִיֶּתּן־ ָ֣להּ ָכֵּ֗לב ֵ֚את ֻגֹּ֣לּת ִעִ֔לּית ְוֵ֖את ֻגֹּ֥לּת ַתְּח ִ ֽתּית:
ם ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ְיהוּ ָ֔דה ִמ ְדַ֣בּר ְיהוּ ָ֔דה
וְּב ֵ֣ני ֵקי ִני֩ ֹח ֵ֨תן ֹמֶ֜שׁה ָע֨לוּ ֵמִ֤ﬠיר ַהְתָּמ ִרי ֙
ה ֶאת־ִשְׁמ֣עוֹן ָאִ֔חיו ַו ַיּ֕כּוּ
ֲאֶ֖שׁר ְבּ ֶ֣נ ֶגב ֲﬠ ָ֑רד ַו ֵ֖יֶּלךְך ַו ֵ֥יֶּשׁב ֶאת־ָה ָֽﬠםַ :ו ֵ֤יֶּלךְך ְיהוּ ָד ֙
ֶאת־ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִ֖ני יוֵֹ֣שׁב ְצ ַ֑פת ַו ַֽיֲּח ִ֣רימוּ אוֹ ָ֔תהּ ַו ִיּ ְק ָ֥רא ֶאת־ֵשׁם־ָהִ֖ﬠיר ָח ְרָֽמה:
ה ֶאת־ַע ָ֣זּה ְוֶאת־ ְגּבוָּ֔להּ ְוֶאת־ַאְשְׁק֖לוֹן ְוֶאת־ ְגּבוּ ָ֑להּ ְוֶאת־
ַו ִיְּלֹ֤כּד ְיהוּ ָד ֙
שׁ
ה ֶאת־ ְיהוּ ָ֔דה ַו ֖יֹּ ֶרשׁ ֶאת־ָה ָ ֑הר ִ֣כּי ֤ל ֹא ְלהוֹ ִרי ֙
ה ָו ֙
ֶעְק ֖רוֹן ְוֶאת־ ְגּבוּ ָֽלהַּ :ו ְיִ֤הי ְי ֹ
ֶאת־ֹֽיְשֵׁ֣בי ָהֵ֔עֶמק ִכּי־ ֶ֥רֶכב ַבּ ְר ֶ֖זל ָלֶֽהםַ :ו ִיְּתּ ֤נוּ ְלָכֵל֙ב ֶאת־ֶחְב֔רוֹן ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִדֶּ֣בּר
שׁה ַו ֣יּוֹ ֶרשׁ ִמָ֔שּׁם ֶאת־ְשׁלָ֖שׁה ְבּ ֵ֥ני ָֽהֲﬠ ָֽנקְ :וֶאת־ַה ְיבוִּס֙י ֹיֵ֣שׁב ְי ֽרוָּשַׁ֔לם ֥ל ֹא
ֹמ ֶ ֑
הוֹ ִ֖רישׁוּ ְבּ ֵ֣ני ִב ְנ ָיִ֑מן ַו ֵ֨יֶּשׁב ַה ְיבוִּ֜סי ֶאת־ְבּ ֵ֤ני ִב ְנ ָיִמ֙ן ִבּי ֣רוָּשַׁ֔לם ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּה:
ה ָ֖וה ִעָֽמּםַ :ו ָיִּ֥תירוּ ֵֽבית־יוֵֹ֖סף ְבֵּֽבית־
ַו ַֽיֲּﬠ֧לוּ ֵֽבית־יוֹ ֵ֛סף ַגּם־ֵ֖הם ֵֽבּית־ ֵ ֑אל ַֽוי ֹ
שְּׁמ ִ֔רים ִ֖אישׁ יוֵֹ֣צא ִמן־ָהִ֑ﬠיר ַו ֣יּ ֹאְמרוּ
ֵ ֑אל ְוֵשׁם־ָהִ֥ﬠיר ְלָפ ִ֖נים ֽלוּזַ :ו ִיּ ְרא֙וּ ַה ֣ ֹ
ם ֶאת־ְמ֣בוֹא ָהִ֔עיר
א ֶאת־ְמ֣בוֹא ָהִ֔עיר ְוָעִ֥שׂינוּ ִעְמּ֖ךָך ָֽחֶסדַ :ו ַיּ ְרֵא ֙
֗לוֹ ַה ְרֵ֤אנוּ ָנ ֙
ַו ַיּ֥כּוּ ֶאת־ָהִ֖ﬠיר ְלִפי־ ָ֑ח ֶרב ְוֶאת־ָהִ֥אישׁ ְוֶאת־ָכּל־ִמְשַׁפְּח֖תּוֹ ִשׁ ֵֽלּחוַּ :ו ֵ֣יֶּלךְך
הּ ֔לוּז ֣הוּא ְשָׁ֔מהּ ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּה:
ָה ִ ֔אישׁ ֶ֖א ֶרץ ַֽהִחִ֑תּים ַו ִ֣יֶּבן ִ֗עיר ַו ִיּ ְק ָ֤רא ְשָׁמ ֙
ְו ֽל ֹא־הוֹ ִ֣רישׁ ְמ ַנֶ֗שּׁה ֶאת־ֵבּית־ְשָׁ֣אן ְוֶאת־ְבּנוֶֹתי ָ֘ה ְוֶאת־ַֽתְּע ַ֣נ ךְך ְוֶאת־
ם ְוֶאת־
ה ְוֶאת־ֹֽיְשֵׁ֙ב ]ֹֽיְשׁ ֵ֨בי[ ֜דוֹר ְוֶאת־ְבּנוֹ ֶ֗תיָה ְוֶאת־יוְֹשׁ ֵ֤בי ִיְבְלָע ֙
ְבֹּנֶתי ָ ֒

ְבֹּנ ֶ֔תיָה ְוֶאת־ ֽיוְֹשֵׁ֥בי ְמ ִג ֖דּוֹ ְוֶאת־ְבּנוֹ ֶ ֑תיָה ַו ֨יּוֶֹאל ֙ ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ֔ ִני ָלֶ֖שֶׁבת ָבָּ֥א ֶרץ
ַה ֽזּ ֹאתַ :ו ְיִה֙י ִ ֽכּי־ָח ַ֣זק ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ָ֥יֶּשׂם ֶאת־ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִ֖ני ָל ַ ֑מס ְוהוֹ ֵ֖רישׁ ֥ל ֹא ֽהוֹ ִריֽשׁוֹ:
ְוֶאְפ ַ֨ר ִי ֙
ם ֣ל ֹא הוֹ ִ֔רישׁ ֶאת־ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִ֖ני ַהיּוֵֹ֣שׁב ְבּ ָ֑ג ֶזר ַו ֵ֧יֶּשׁב ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִ֛ני ְבִּק ְר֖בּוֹ ְבּ ָֽג ֶזר:
שׁ ֶאת־ ֽיוְֹשֵׁ֣בי ִקְט֔רוֹן ְוֶאת־ ֽיוְֹשֵׁ֖בי ַֽנֲהֹ֑לל ַו ֵ֤יֶּשׁב ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִנ֙י
ְזבוֻּ֗לון ֤ל ֹא הוֹ ִרי ֙
שׁ ֶאת־ֹֽיְשֵׁ֣בי ַע֔כּוֹ ְוֶאת־ ֽיוְֹשֵׁ֖בי ִצי ֑דוֹן
ְבִּק ְר֔בּוֹ ַו ִֽיְּה ֖יוּ ָלַֽמסָ :אֵ֗שׁר ֤ל ֹא הוֹ ִרי ֙
ְוֶאת־ַאְח ָ֤לב ְוֶאת־ַאְכ ִזי֙ב ְוֶאת־ֶחְל ָ֔בּה ְוֶאת־ֲאִ֖פיק ְוֶאת־ ְרֹֽחבַ :ו ֵ֨יֶּשׁ֙ב
ָהָ֣אֵשׁ ִ֔רי ְבּ ֶ֥ק ֶרב ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִ֖ני ֹֽיְשֵׁ֣בי ָה ָ ֑א ֶרץ ִ֖כּי ֥ל ֹא ֽהוֹ ִריֽשׁוַֹ :נְפָתִּ֗לי ֽל ֹא־הוֹ ִ֞רישׁ
שׁ ְוֶאת־ֹֽיְשֵׁ֣בי ֵבית־ֲﬠ ֔ ָנת ַו ֵ֕יֶּשׁב ְבּ ֶ֥ק ֶרב ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִ֖ני ֹֽיְשֵׁ֣בי
ֶאת־ֹֽיְשׁ ֵ֤בי ֵֽבית־ֶ֨שֶׁמ ֙
שׁ וֵּ֣בית ֲﬠ ֔ ָנת ָה ֥יוּ ָלֶ֖הם ָלַֽמסַ :ו ִיּ ְ ֽלֲח֧צוּ ָ֥הֱאֹמ ִ֛רי ֶאת־
ָה ָ ֑א ֶרץ ְוֹֽיְשׁ ֵ֤בי ֵֽבית־ֶ֨שֶׁמ ֙
ְבּ ֵני־ ָ֖דן ָה ָ ֑ה ָרה ִכּי־ ֥ל ֹא ְנָת ֖נוֹ ָל ֶ֥ר ֶדת ָל ֵֽﬠֶמקַ :ו ֤יּוֶֹאל ָֽהֱאֹמ ִר֙י ָלֶ֣שֶׁבת ְבַּהר־
ֶ֔ח ֶרס ְבַּא ָיּ֖לוֹן וְּבַֽשַׁעְלִ֑בים ַוִתְּכַבּ֙ד ַ֣יד ֵבּית־יוֵֹ֔סף ַו ִֽיְּה ֖יוּ ָלַֽמס :וּ ְגבוּל ֙ ָֽהֱאֹמ ִ֔רי
הָ֛וה ִמן־ַה ִגְּל ָ֖גּל ֶאל־
ִמַֽמֲּﬠ ֵ֖לה ַעְק ַרִ֑בּים ֵֽמַהֶ֖סַּלע ָוָֽמְעָלהַ :ו ַ֧יַּעל ַמְלַאךְך־ ְי ֹ
ם ֶאל־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֤שׁר
ַהֹבּ ִ֑כים ַויּ ֹאֶמ֩ר ַֽאֲﬠֶ֨לה ֶאְתֶ֜כם ִמִמְּצ ַ֗ר ִים ָֽוָאִ֤ביא ֶאְתֶכ ֙
אַ֕מר ֽל ֹא־ָא ֵ֧פר ְבּ ִריִ֛תי ִאְתּ ֶ֖כם ְלעוֹ ָֽלםְ :וַא ֶ֗תּם ֽל ֹא־
ִנְשׁ ַ֨בְּעִתּ֙י ַֽלֲאֹ֣בֵתיֶ֔כם ָֽו ֹ
תּ֑צוּן ְו ֽל ֹא־ְשַׁמְעֶ֥תּם
ת ְל ֽיְשֵׁב֙י ָהָ֣א ֶרץ ַה ֔זּ ֹאת ִמ ְזְבּֽחוֵֹתיֶ֖הם ִתּ ֹ
ִתְכ ְר֤תוּ ְב ִרי ֙
ם
ְבּקוִֹ֖לי ַמה־ ֥זּ ֹאת ֲﬠִשׂיֶֽתםְ :ו ַ֣גם ָאַ֔מ ְרִתּי ֽל ֹא־ֲא ָג ֵ֥רשׁ אוָֹ֖תם ִמְפּ ֵני ֶ֑כם ְוָה ֤יוּ ָלֶכ ֙
ה ֶאת־ַה ְדָּב ִ֣רים
ה ָו ֙
ְלִצ ִ֔דּים ֵֽואֹ֣לֵהי ֶ֔הם ִֽיְה ֥יוּ ָל ֶ֖כם ְלמוֹ ֵֽקשַׁ :ו ְי ִ֗הי ְכּ ַדֵ֞בּר ַמְלַ֤אךְך ְי ֹ
ָה ֵ ֔אֶלּה ֶאל־ָכּל־ְבּ ֵ֖ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ִיְּשׂ֥אוּ ָה ָ֛ﬠם ֶאת־קוֹ ָ֖לם ַו ִיְּבֽכּוַּ :ו ִיְּק ְר֛אוּ ֵשׁם־
ה ָֽוהַ :ו ְיַשׁ ַ֥לּח ְיהוֹֻ֖שׁ ַע ֶאת־ָה ָ֑ﬠם ַֽו ֵיְּל֧כוּ
ַהָמּ֥קוֹם ַה֖הוּא ֹבּ ִ֑כים ַו ִיּ ְזְבּחוּ־ָ֖שׁם ַֽלי ֹ
ה ָ֔וה ֹ֖כּל
ם ֶאת־ ְי ֹ
ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ִ֥אישׁ ְל ַֽנֲחָל֖תוֹ ָל ֶ֥רֶשׁת ֶאת־ָהָֽא ֶרץַ :ו ַֽיַּעְב ֤דוּ ָהָע ֙
ם ַֽאֲח ֵ֣רי ְיהוֹ֔שׁוּ ַע ֲאֶ֣שׁר
שׁ ַע ְוֹ֣כל ׀ ְיֵ֣מי ַה ְזֵּק ֗ ִנים ֲאֶ֨שׁר ֶֽהֱא ִ֤ריכוּ ָיִמי ֙
ְיֵ֣מי ְיהוֹ ֻ ֑
ה ַה ָגּ֔דוֹל ֲאֶ֥שׁר ָעָ֖שׂה ְל ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ָ֛יָּמת ְיהוֹֻ֥שׁ ַע ִבּן־
ה ָו ֙
ָר֗אוּ ֵ֣את ָכּל־ַֽמֲﬠֵ֤שׂה ְי ֹ
הָ֑וה ֶבּן־ֵמָ֥אה ָו ֶ֖ﬠֶשׂר ָשׁ ִ ֽניםַ :ו ִיְּקְבּ ֤רוּ אוֹת֙וֹ ִבּ ְג֣בוּל ַֽנֲחָל֔תוֹ ְבִּתְמַנת־
֖נוּן ֶ֣ﬠֶבד ְי ֹ
ם ָכּל־ַה ֣דּוֹר ַה֔הוּא ֶֽנֶאְס֖פוּ ֶאל־
ֶ֖ח ֶרס ְבַּ֣הר ֶאְפ ָ֑ר ִים ִמְצּ֖פוֹן ְלַהר־ ָֽגַּעשְׁ :ו ַג ֙
ם ֶאת־
ה ָ֔וה ְו ַג ֙
ם ֨דּוֹר ַאֵ֜חר ַֽאֲח ֵרי ֶ֗הם ֲאֶ֤שׁר ֽל ֹא־ ָֽי ְדע֙וּ ֶאת־ ְי ֹ
ֲאבוֹ ָ ֑תיו ַו ָיָּק ֩
הָ֑וה
ַֽהַֽמֲּﬠֶ֔שׂה ֲאֶ֥שׁר ָעָ֖שׂה ְל ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ַֽיֲּﬠ֧שׂוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֶאת־ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ

ה ָ֣וה ׀ ֱאֹלֵ֣הי ֲאבוֹ ָ֗תם ַהמּוִֹ֣ציא אוָֹת֘ם
ַו ַֽיַּעְב ֖דוּ ֶאת־ַהְבָּע ִ ֽליםַ :ו ַֽיַּע ְז֞בוּ ֶאת־ ְי ֹ
ם ֲאֶשׁ֙ר
ם ַֽו ֵיְּל֞כוּ ַֽאֲח ֵ֣רי ׀ ֱאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֗רים ֵֽמֱאֹלֵ֤הי ָֽהַעִמּי ֙
ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַר ִי ֒
הָ֑וה ַו ַֽיַּעְב ֥דוּ
ה ָֽוהַ :ו ַֽיַּע ְז֖בוּ ֶאת־ ְי ֹ
ְסִבי֣בוֵֹתי ֶ֔הם ַו ִיְּשַֽׁתֲּח ֖ווּ ָל ֶ ֑הם ַו ַיְּכִ֖ﬠסוּ ֶאת־ ְי ֹ
שׁסּוּ
שִׁ֔סים ַו ָיּ ֖ ֹ
ם ְבּ ַיד־ ֹ
ה ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַֽו ִיְּתּ ֵנ ֙
ה ָו ֙
ַלַ֖בַּעל ְו ָֽלַעְשָׁתּ ֽרוֹתַ :ו ִֽיַּחר־ַ֤אף ְי ֹ
ם ִמָסּ ִ֔ביב ְו ֽל ֹא־ ָֽיְכ֣לוּ ֔עוֹד ַֽלֲﬠֹ֖מד ִלְפ ֵ֥ני ֽאוֹ ְיֵביֶֽהם:
אוֹ ָ ֑תם ַֽו ִיְּמְכּ ֵ֞רם ְבּ ַ֤יד ֽאוֹ ְיֵביֶה ֙
שׁר
ה ָ֔וה ְו ַֽכֲא ֶ ֛
ה ָֽה ְיָתה־ָ֣בּם ְל ָרָ֔עה ַֽכֲּאֶשׁ֙ר ִדֶּ֣בּר ְי ֹ
ה ָו ֙
ְבֹּ֣כל ׀ ֲאֶ֣שׁר ָֽיְצ֗אוּ ַיד־ ְי ֹ
שְׁפִ֑טים ַו ֣יּוִֹשׁי֔עוּם ִמ ַ֖יּד
ה ָ֖וה ֽ ֹ
אדַ :ו ָ֥יּ ֶקם ְי ֹ
ה ָ֖וה ָל ֶ ֑הם ַו ֵ֥יֶּצר ָלֶ֖הם ְמ ֽ ֹ
ִנְשַׁ֥בּע ְי ֹ
ם ֣ל ֹא ָשֵׁ֔מעוּ ִ֣כּי ָז ֗נוּ ַֽאֲח ֵר֙י ֱאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים
שְׁפֵטיֶה ֙
שֵׁסיֶֽהםְ :ו ַ֤גם ֶאל־ ֽ ֹ
ֹֽ
ַו ִֽיְּשַֽׁתֲּח ֖ווּ ָל ֶ ֑הם ָ֣סרוּ ַמ ֵ֗הר ִמן־ַה ֶ֜דּ ֶרךְך ֲאֶ֨שׁר ָֽהְל֧כוּ ֲאבוֹ ָ ֛תם ִלְשֹׁ֥מ ַע ִמְצוֹת־
שֵּׁ֔פט
ה ִעם־ַה ֹ
ה ָו ֙
ם ְוָה ָ֤יה ְי ֹ
שְׁפִטי ֒
ה ָ֥וה ׀ ָלֶה֘ם ֽ ֹ
ה ָ֖וה ֽל ֹא־ ָ֥ﬠשׂוּ ֵֽכןְ :ו ִ ֽכי־ֵה ִ ֨קים ְי ֹ
ְי ֹ
ה ִמ ַ֣נֲּאָק ָ֔תם ִמְפּ ֵ֥ני
ה ָו ֙
א ְיֵבי ֶ֔הם ֹ֖כּל ְיֵ֣מי ַהשּׁוֹ ֵ֑פט ִ ֽכּי־ ִי ָנּ ֵ֤חם ְי ֹ
ם ִמ ַ֣יּד ֽ ֹ
ְוֽהוִֹשׁיָע ֙
ֹֽלֲחֵציֶ֖הם ְוֹֽדֲחֵקיֶֽהםְ :וָה ָ֣יה ׀ ְבּ֣מוֹת ַהשּׁוֵֹ֗פט ָיֻ֨שׁב֙וּ ְוִהְשִׁ֣חיתוּ ֵֽמֲאבוֹ ָ֔תם ָלֶ֗לֶכת
ַֽאֲח ֵר֙י ֱאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים ְלָעְב ָ֖דם וְּלִהְשַֽׁתֲּח ֣וֹת ָל ֶ ֑הם ֤ל ֹא ִהִ֨פּיל֙וּ ִמַ֣מַּעְלֵלי ֶ֔הם
ה ָ֖וה ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ֗יּ ֹאֶמר ַיַע֩ן ֲאֶ֨שׁר ָֽﬠְב֜רוּ ַה ֣גּוֹי
וִּמ ַדּ ְר ָ֖כּם ַהָקָּֽשׁהַ :ו ִֽיַּחר־ַ֥אף ְי ֹ
ַה ֶ֗זּה ֶאת־ְבּ ִריִת֙י ֲאֶ֣שׁר ִצ ִ֣וּיִתי ֶאת־ֲאבוֹ ָ֔תם ְו ֥ל ֹא ָֽשְׁמ֖עוּ ְלקוֹ ִ ֽליַ :גּם־ֲא ִנ֙י ֣ל ֹא
אוִֹ֔סיף ְלהוֹ ִ֥רישׁ ִ֖אישׁ ִמְפּ ֵני ֶ ֑הם ִמן־ַהגּוֹ ִ֛ים ֲאֶשׁר־ָע ַ֥זב ְיהוֹֻ֖שׁ ַע ַו ָיֹּֽמתְ :ל ַ ֛מַען
שׁר
ה ָ֜וה ָל ֶ֣לֶכת ָ֗בּם ַֽכֲּא ֶ ֛
ם ֶאת־ ֶ֨דּ ֶרךְך ְי ֹ
שְׁמ ִ֣רים ֵה ֩
ַנ֥סּוֹת ָ֖בּם ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֲה ֽ ֹ
ה ֶאת־ַהגּוֹ ִ֣ים ָה ֵ ֔אֶלּה ְלִבְלִ֥תּי ֽהוֹ ִריָ֖שׁם
ה ָו ֙
ָֽשְׁמ ֥רוּ ֲאבוָֹ֖תם ִאם־ ֽל ֹאַ :ו ַיּ ַ֤נּח ְי ֹ
ה ָ֔וה ְלַנ֥סּוֹת ָ֖בּם
ם ֲאֶ֣שׁר ִה ִ֣נּי ַח ְי ֹ
ַמ ֵ ֑הר ְו ֥ל ֹא ְנָת ָ֖נם ְבּ ַיד־ ְיהוֹֻֽשׁ ַעְ :וֵ֤אֶלּה ַהגּוֹ ִי ֙
ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֵ֚את ָכּל־ֲאֶ֣שׁר ל ֹא־ ָֽי ְד֔עוּ ֵ֖את ָכּל־ִמ ְ ֽלֲח֥מוֹת ְכּ ָֽנַעןַ֗ :רק ְלַ֨מַע֙ן
֚ ַדַּעת ֹדּ ֣רוֹת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְלַלְמּ ָ֖דם ִמְלָח ָ ֑מה ַ֥רק ֲאֶשׁר־ְלָפ ִ֖נים ֥ל ֹא ְי ָדֽעוּם:
ֲחֵ֣מֶשׁת ׀ ַס ְר ֵ֣ני ְפִלְשׁ ִ֗תּים ְוָכל־ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִנ֙י ְוַהִ֣צּיֹד ֔ ִני ְוַ֣הִח ִ֔וּי ֹיֵ֖שׁב ַ֣הר ַהְלָּב ֑נוֹן
ֵמַה֙ר ַ֣בַּעל ֶח ְר֔מוֹן ַ֖ﬠד ְל֥בוֹא ֲחָֽמתַ :ו ִֽיְּה ֕יוּ ְלַנ֥סּוֹת ָ֖בּם ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ָל ַ֗דַעת
ה ָ֔וה ֲאֶשׁר־ִצ ָ֥וּה ֶאת־ֲאבוָֹ֖תם ְבּ ַיד־ֹמֶֽשׁה :וְּב ֵ֣ני
ֲה ִיְשְׁמע֙וּ ֶאת־ִמְצ ֣וֹת ְי ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָֽיְשׁ֖בוּ ְבּ ֶ֣ק ֶרב ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִ֑ני ַֽהִחִ֤תּי ְוָֽהֱאֹמ ִר֙י ְוַהְפּ ִר ִ֔זּי ְוַֽהִח ִ֖וּי ְוַה ְיבוּ ִ ֽסיַ :ו ִיְּק֨חוּ
ם ְל ָנִ֔שׁים ְוֶאת־ְבּ ֽנוֵֹתיֶ֖הם ָֽנְת ֣נוּ ִלְב ֵני ֶ ֑הם ַו ַֽיַּעְב ֖דוּ ֶאת־
ֶאת־ְבּ ֽנוֵֹתיֶ֤הם ָלֶה ֙

ה ָ֣וה
ה ָ֔וה ַֽו ִיְּשְׁכּ֖חוּ ֶאת־ ְי ֹ
ֱאֹֽלֵהיֶֽהםַ :ו ַֽיֲּﬠ֨שׂוּ ְ ֽב ֵני־ ִיְשׂ ָרֵ֤אל ֶאת־ָה ַר֙ע ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ה ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ה ָו ֙
ֱאֹֽלֵהי ֶ ֑הם ַו ַֽיַּעְב ֥דוּ ֶאת־ַהְבָּע ִ֖לים ְוֶאת־ָֽהֲאֵשׁ ֽרוֹתַ :ו ִֽיַּחר־ַ֤אף ְי ֹ
ַֽו ִיְּמְכּ ֵ֗רם ְבּ ַי֙ד כּוַּ֣שׁן ִרְשָׁע ַ֔ת ִים ֶ֖מֶלךְך ֲא ַ֣רם ַֽנֲה ָ֑ר ִים ַו ַֽיַּעְב ֧דוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֶאת־
ה ָ֥וה
ה ָ֔וה ַו ָ֨יֶּקם ְי ֹ
כּוַּ֥שׁן ִרְשָׁעַ֖ת ִים ְשֹׁמ ֶ֥נה ָשׁ ִֽניםַ :ו ִיּ ְֽזֲﬠ֤קוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֶאל־ ְי ֹ
מוִֹ֛שׁי ַע ִלְב ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַו ֽיּוִֹשׁי ֵ֑ﬠם ֵ֚את ָעְת ִניֵ֣אל ֶבּן־ְק ֔ ַנז ֲאִ֥חי ָכ ֵ֖לב ַהָקֹּ֥טן ִמֶֽמּנּוּ:
ה ְבּ ָי֔דוֹ
ה ָו ֙
א ַלִמְּלָחָ֔מה ַו ִיּ ֵ ֤תּן ְי ֹ
ה ָו֘ה ַו ִיְּשֹׁ֣פּט ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ַו ֵיֵּצ ֙
ַוְתּ ִ֨הי ָע ָ֥ליו ֽרוּ ַח־ ְי ֹ
ֶאת־כּוַּ֥שׁן ִרְשָׁעַ֖ת ִים ֶ֣מֶלךְך ֲא ָ֑רם ַוָ֣תָּעז ָי֔דוֹ ַ֖ﬠל כּוַּ֥שׁן ִרְשָׁעָֽת ִיםַ :וִתְּשֹׁ֥קט
ָהָ֖א ֶרץ ַא ְרָבִּ֣ﬠים ָשׁ ָ֑נה ַו ָ֖יָּמת ָעְת ִניֵ֥אל ֶבּן־ ְק ַֽנזַ :וֹיִּ֨ספ֙וּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת
ה ָ֜וה ֶאת־ֶע ְג֤לוֹן ֶֽמֶלךְך־מוָֹא֙ב ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַ֛ﬠל ִ ֽכּי־
הָ֑וה ַו ְיַח ֵ֨זּק ְי ֹ
ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ה ָֽוהַ :ו ֶֽיֱּאֹ֣סף ֵאָ֔ליו ֶאת־ְבּ ֵני־ַע֖מּוֹן ַֽוֲﬠָמ ֵ֑לק ַו ֵ֗יֶּלךְך ַו ַיּ ךְ ֙ך
ָע֥שׂוּ ֶאת־ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֥ני ְי ֹ
ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ִֽיּי ְר֖שׁוּ ֶאת־ִ֥ﬠיר ַהְתָּמ ִֽריםַ :ו ַֽיַּעְב ֤דוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֶאת־ֶע ְג֣לוֹן
ה ָ֨וה
ם ְי ֹ
ה ַו ָיֶּק ֩
ה ָו ֒
ֶֽמֶלךְך־מוֹ ָ ֔אב ְשׁמוֹ ֶ֥נה ֶעְשׂ ֵ֖רה ָשׁ ָֽנהַ :ו ִיּ ְֽזֲﬠ֣קוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵא֘ל ֶאל־ ְי ֹ
א ֶבּן־ַה ְיִמי ֔ ִני ִ֥אישׁ ִאֵ֖טּר ַיד־ ְיִמי ֑נוֹ ַו ִיְּשְׁל֨חוּ
ָל ֶ֜הם מוִֹ֗שׁי ַע ֶאת־ֵא֤הוּד ֶבּן־ ֵגּ ָר ֙
שׂ ֨לוֹ ֵא֜הוּד ֶ֗ח ֶרב ְו ָ֛להּ ְשׁ ֵ֥ני
ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֤אל ְבּ ָיד֙וֹ ִמ ְנָ֔חה ְלֶע ְג֖לוֹן ֶ֥מֶלךְך מוָֹֽאבַ :ו ַיַּע ֩
הּ ִמַ֣תַּחת ְלַמ ָ֔דּיו ַ֖ﬠל ֶ֥י ֶרךְך ְיִמי ֽנוַֹ :ו ַיְּק ֵר֙ב ֶאת־
ֵפ ֖יוֹת ֹ֣גֶּמד ָא ְר ָ֑כּהּ ַו ַיְּחֹ֤גּר אוָֹת ֙
אדַ :ו ְיִה֙י ַֽכֲּאֶ֣שׁר ִכָּ֔לּה
ַהִמּ ְנָ֔חה ְלֶע ְג֖לוֹן ֶ֣מֶלךְך מוֹ ָ ֑אב ְוֶע ְג֕לוֹן ִ֥אישׁ ָבּ ִ֖ריא ְמ ֽ ֹ
ח ֶאת־ָהָ֔עם ֹֽנְשֵׂ֖אי ַהִמְּנָֽחהְ :ו֣הוּא ָ֗שׁב ִמן־
ְלַה ְק ִ֖ריב ֶאת־ַהִמּ ְנ ָ֑חה ַו ְיַשַׁלּ ֙
ם ֲאֶ֣שׁר ֶאת־ַה ִגְּל ָ֔גּל ַו ֕יּ ֹאֶמר ְדַּבר־ֵ֥סֶתר ִ֛לי ֵא ֶ֖ליךָך ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ֣יּ ֹאֶמר ָ֔הס
ַהְפִּסיִלי ֙
ַו ֵֽיְּצא֙וּ ֵֽמָעָ֔ליו ָכּל־ָהֹֽעְמ ִ֖דים ָע ָֽליוְ :וֵא֣הוּד ׀ ָ֣בּא ֵאָ֗ליו ְוֽהוּא־ֹ֠יֵשׁב ַֽבֲּﬠִל ַ֨יּת
ַהְמּ ֵק ָ֤רה ֲאֶשׁר־ל֙וֹ ְלַב֔דּוֹ ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵא֔הוּד ְדַּבר־ֱאֹלִ֥הים ִ֖לי ֵא ֶ֑ליךָך ַו ָ֖יּ ָקם ֵמ ַ֥ﬠל
ח ֶאת־ַהֶ֔ח ֶרב ֵמ ַ֖ﬠל ֶ֣י ֶרךְך ְיִמי ֑נוֹ
ַהִכֵּֽסּאַ :ו ִיְּשׁ ַ֤לח ֵאהוּ֙ד ֶאת־ ַ֣יד ְשׂמ ֹא֔לוֹ ַו ִיַּקּ ֙
ַו ִיְּתָק ֶ֖ﬠָה ְבִּבְט ֽנוַֹ :ו ָיּ ֨ב ֹא ַגם־ַה ִנָּ֜צּב ַאַ֣חר ַהַ֗לַּהב ַו ִיְּסֹ֤גּר ַהֵ֨חֶל֙ב ְבּ ַ֣ﬠד ַהַ֔לַּהב ִ֣כּי
֥ל ֹא ָשׁ ַ֛לף ַהֶ֖ח ֶרב ִמִבְּט ֑נוֹ ַו ֵיֵּ֖צא ַהַפּ ְרְשֹֽׁד ָנהַ :ו ֵיֵּ֥צא ֵא֖הוּד ַהִמְּס ְדּ ֑רוֹ ָנה ַו ִיְּסֹ֞גּר
א ַֽוֲﬠָב ָ֣דיו ָ֔בּאוּ ַו ִיּ ְר֕אוּ ְוִה ֵ֛נּה ַדְּל֥תוֹת
ַדְּל֧תוֹת ָֽהַעִל ָ֛יּה ַֽבֲּﬠ ֖דוֹ ְו ָנ ָֽﬠלְ :ו֤הוּא ָיָצ ֙
ָֽהֲﬠִל ָ֖יּה ְנֻע֑לוֹת ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ַ֣אךְך ֵמִ֥סיךְך ֛הוּא ֶאת־ ַר ְג ָ֖ליו ַֽבֲּח ַ֥דר ַהְמּ ֵק ָֽרהַ :ו ָיִּ֣חילוּ
ַעד־ֹ֔בּוֹשׁ ְוִה ֵ֛נּה ֵאי ֶנ֥נּוּ ֹפֵ֖ת ַח ַדְּל֣תוֹת ָֽהֲﬠִל ָ֖יּה ַו ִיְּק֤חוּ ֶאת־ַהַמְּפ ֵ֨תּ ַ֙ח ַו ִיְּפ ָ֔תּחוּ

א ָעַ֣בר
ה ֲאֹ֣ד ֵני ֶ֔הם ֹנ ֵ֥פל ַ֖א ְרָצה ֵֽמתְ :וֵא֥הוּד ִנְמ ַ֖לט ַ֣ﬠד ִהְתַמְהְמ ָ ֑הם ְוהוּ ֙
ְוִה ֵנּ ֙
ֶאת־ַהְפִּסיִ֔לים ַו ִיָּמּ ֵ֖לט ַהְשִּׂעי ָֽרָתהַ :ו ְיִ֣הי ְבבוֹ֔אוֹ ַו ִיְּת ַ֥קע ַבּשּׁוֹ ָ֖פר ְבַּ֣הר ֶאְפ ָ֑ר ִים
ם ִר ְד֣פוּ ַֽאֲח ַ֔רי
ַו ֵֽיּ ְר֨דוּ ִע֧מּוֹ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ִמן־ָהָ֖הר ְו֥הוּא ִלְפ ֵניֶֽהםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֲאֵלֶה ֙
א ְיֵבי ֶ֛כם ֶאת־מוָֹ֖אב ְבּ ֶי ְד ֶ֑כם ַו ֵֽיּ ְר ֣דוּ ַֽאֲח ָ֗ריו ַו ִיְּלְכּ֞דוּ ֶאת־
ה ָ֧וה ֶאת־ ֽ ֹ
ִ ֽכּי־ ָנ ַ֨תן ְי ֹ
ַמְעְבּ ֤רוֹת ַה ַיּ ְר ֵדּ֙ן ְלמוֹ ָ ֔אב ְו ֽל ֹא־ ָֽנְת֥נוּ ִ֖אישׁ ַֽלֲﬠֹֽברַ :ו ַיּ֨כּוּ ֶאת־מוֹ ָ ֜אב ָבּ ֵ֣ﬠת ַה ִ֗היא
ם ִ ֔אישׁ ָכּל־ָשֵׁ֖מן ְוָכל־ִ֣אישׁ ָ֑ח ִיל ְו ֥ל ֹא ִנְמ ַ֖לט ִ ֽאישַׁ :וִתָּכּ ַ֤נע
ַֽכֲּﬠֶ֤שׂ ֶרת ֲאָלִפי ֙
מוָֹא֙ב ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ַ֖תַּחת ַ֣יד ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַוִתְּשֹׁ֥קט ָהָ֖א ֶרץ ְשׁמוֹ ִ֥נים ָשׁ ָֽנהְ :וַֽאֲח ָ֤ריו
ם ֵֽשׁשׁ־ֵמ֣אוֹת ִ ֔אישׁ ְבַּמְלַ֖מד ַהָבּ ָ֑קר
ה ַשְׁמ ַ֣גּ ר ֶבּן־ֲﬠ ֔ ָנת ַו ַ֤יּ ךְך ֶאת־ְפִּלְשִׁתּי ֙
ָה ָי ֙
הָ֑וה
ַו ֥יּוַשׁע ַגּם־֖הוּא ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :וֹיִּ֨ספ֙וּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ה ָ֗וה ְבּ ַי֙ד ָיִ֣בין ֶֽמֶלךְך־ְכּ ֔ ַנַען ֲאֶ֥שׁר ָמ ַ֖לךְך ְבָּח֑צוֹר ְוַשׂר־
ְוֵא֖הוּד ֵֽמתַ :ו ִיְּמְכּ ֵ֣רם ְי ֹ
הָ֑וה
ְצָבא֙וֹ ִ ֽסיְס ָ֔רא ְו֥הוּא יוֵֹ֖שׁב ַֽבֲּחֹ֥רֶשׁת ַהגּוֹ ִֽיםַ :ו ִיּ ְ ֽצֲﬠ֥קוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֶאל־ ְי ֹ
ִ֠כּי ְתַּ֨שׁע ֵמ֤אוֹת ֶֽרֶכב־ַבּ ְר ֶזל ֙ ֔לוֹ ֠ ְוהוּא ָלַ֞חץ ֶאת־ְבּ ֵ֧ני ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ְבָּח ְז ָ֖קה ֶעְשׂ ִ֥רים
שְׁפָ֥טה ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָבּ ֵ֥ﬠת
ה ִאָ֣שּׁה ְנִבי ָ ֔אה ֵ֖אֶשׁת ַלִפּי ֑דוֹת ִ֛היא ֽ ֹ
ָשׁ ָֽנה :וּ ְדבוֹ ָר ֙
תֶּמר ְדּבוֹ ָ֗רה ֵ֧בּין ָֽה ָר ָ ֛מה וֵּ֥בין ֵֽבּית־ֵ֖אל ְבַּ֣הר
ַה ִ ֽהיאְ ֠ :וִהיא יוֶֹ֨שֶׁבת ַֽתַּחת־ ֜ ֹ
א ְלָב ָ֣רק ֶבּן־
ֶאְפ ָ֑ר ִים ַו ַֽיֲּﬠ֥לוּ ֵא ֶ֛ליָה ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַלִמְּשׁ ָֽפּטַ :וִתְּשַׁ֗לח ַוִתְּק ָר ֙
ה ָ֣וה ֱאֹלֵֽהי־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֵ֤לךְך
ֲאִביֹ֔נַעם ִמ ֶ֖קּ ֶדשׁ ַנְפָתּ ִ֑לי ַו ֨תּ ֹאֶמר ֵאָ֜ליו ֲֽהל ֹא־ִצ ָ֣וּה ׀ ְי ֹ
ם ִ ֔אישׁ ִמְבּ ֵ֥ני ַנְפָתִּ֖לי וִּמְבּ ֵ֥ני
תּ ְבַּ֣הר ָתּ֔בוֹר ְו ָֽלַקְחָ֣תּ ִעְמּ֗ךָך ֲﬠֶ֤שׂ ֶרת ֲאָלִפי ֙
וָּֽמַשְׁכ ָ ֙
א ַשׂר־ְצָ֣בא ָי ִ֔בין ְוֶאת־
ְזֻבֽלוּן :וָּֽמַשְׁכ ִ֨תּי ֵאֶ֜ליךָך ֶאל־ ַ֣נַחל ִקי֗שׁוֹן ֶאת־ ִ ֽסיְס ָר ֙
ה ָבּ ָ֔רק ִאם־ֵֽתְּלִ֥כי ִעִ֖מּי
ִרְכ֖בּוֹ ְוֶאת־ֲהמוֹ ֑נוֹ וּ ְנַתִ֖תּיהוּ ְבּ ָי ֶֽדךָךַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֵאֶ֨לי ָ ֙
ְוָה ָ֑לְכִתּי ְוִאם־ ֥ל ֹא ֵתְל ִ֛כי ִעִ֖מּי ֥ל ֹא ֵא ֵֽלךְךַ :ו ֜תּ ֹאֶמר ָהֹ֧לךְך ֵא ֵ֣לךְך ִעָ֗מּךְך ֶ֚אֶפס ִכּי֩
֨ל ֹא ִ ֽתְה ֶ֜יה ִ ֽתְּפַא ְרְתּ֗ךָך ַעל־ַה ֶ֨דּ ֶר ךְ ֙ך ֲאֶשׁר־ַאָ֣תּה הוֵֹ֔לךְך ִ֤כּי ְ ֽב ַ֣יד ִאָ֔שּׁה ִיְמֹ֥כּר
ה ָ֖וה ֶאת־ ִ ֽסיְס ָ֑רא ַוָ֧תָּקם ְדּבוֹ ָ֛רה ַוֵ֥תֶּלךְך ִעם־ָבּ ָ֖רק ֵֽק ְדָשׁהַ :ו ַיּ ְזֵ֨עק ָבּ ָ֜רק ֶאת־
ְי ֹ
ְזבוּ ֻ֤לן ְוֶאת־ ַנְפָתִּל֙י ֵ ֔ק ְדָשׁה ַו ַ֣יַּעל ְבּ ַר ְגָ֔ליו ֲﬠֶ֥שׂ ֶרת ַאְל ֵ֖פי ִ֑אישׁ ַוַ֥תַּעל ִע֖מּוֹ
שׁה ַו ֵ֣יּט ָֽאֳה֔לוֹ ַעד־
ְדּבוֹ ָֽרהְ :ו ֶ֤חֶבר ַהֵקּי ִנ֙י ִנְפ ָ֣רד ִמ ַ ֔קּ ִין ִמְבּ ֵ֥ני ֹחָ֖בב ֹחֵ֣תן ֹמ ֶ ֑
ֵא֥לוֹן ְבַּֽצֲﬠ ַ֖נּ ִים ]ְבַּֽצֲﬠ ַנ ִ֖נּים[ ֲאֶ֥שׁר ֶאת־ ֶֽק ֶדשַׁ :ו ַיּ ִ֖גּדוּ ְל ִ ֽסיְס ָ֑רא ִ֥כּי ָע ָ֛לה ָבּ ָ֥רק
ת ֶ֣רֶכב
ֶבּן־ֲאִביֹ֖נַעם ַֽהר־ָתּֽבוֹרַ :ו ַיּ ְזֵ֨עק ִ ֽסיְס ָ֜רא ֶאת־ָכּל־ ִרְכ֗בּוֹ ְתַּ֤שׁע ֵמאוֹ ֙

ַבּ ְר ֶ֔זל ְוֶאת־ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ֲאֶ֣שׁר ִא֑תּוֹ ֵֽמֲחֹ֥רֶשׁת ַהגּוֹ ִ֖ים ֶאל־ ַ֥נַחל ִקיֽשׁוֹןַ :ותּ ֹאֶמ֩ר
א ְבּ ָי ֶ֔דךָך ֲה ֥ל ֹא
ה ָ֤וה ֶאת־ ִ ֽסיְס ָר ֙
ם ֲאֶשׁ֩ר ָנ ַ֨תן ְי ֹ
ְדֹּב ָ֨רה ֶאל־ָבּ ָ֜רק ֗קוּם ִ֣כּי ֶ֤זה ַהיּוֹ ֙
ק ֵמַ֣הר ָתּ֔בוֹר ַֽוֲﬠֶ֧שׂ ֶרת ֲאָל ִ֛פים ִ֖אישׁ ַֽאֲח ָֽריוַ :ו ָ֣יָּהם
ה ָ֖וה ָיָ֣צא ְלָפ ֶ֑ניךָך ַו ֵ֤יּ ֶרד ָבּ ָר ֙
ְי ֹ
ה ָוה ֶאת־ ִ ֽסיְס ָ֨רא ְוֶאת־ָכּל־ָה ֶ֧רֶכב ְוֶאת־ָכּל־ַֽהַֽמֲּח ֶ֛נה ְלִפי־ֶ֖ח ֶרב ִלְפ ֵ֣ני ָב ָ֑רק
֠ ְי ֹ
ַו ֵ֧יּ ֶרד ִ ֽסיְס ָ֛רא ֵמ ַ֥ﬠל ַהֶמּ ְרָכָּ֖בה ַו ָ֥יּ ָנס ְבּ ַר ְג ָֽליו :וָּב ָ֗רק ָר ַ֞דף ַֽאֲח ֵ֤רי ָה ֶ֨רֶכ֙ב ְוַֽאֲח ֵ֣רי
א ְלִפי־ֶ֔ח ֶרב ֥ל ֹא ִנְשַׁ֖אר
ַֽהַֽמֲּח ֔ ֶנה ַ֖ﬠד ֲחֹ֣רֶשׁת ַהגּוֹ ִ֑ים ַו ִיֹּ֞פּל ָכּל־ַֽמֲח ֵ֤נה ִ ֽסיְס ָר ֙
אֶהל ָיֵ֔על ֵ֖אֶשׁת ֶ֣חֶבר ַהֵקּי ִ֑ני ִ֣כּי ָשׁ֗לוֹם
א ָ֣נס ְבּ ַר ְגָ֔ליו ֶאל־ ֣ ֹ
ַעד־ֶאָֽחדְ :ו ִ ֽסיְס ָר ֙
א
ֵ֚בּין ָיִ֣בין ֶֽמֶלךְך־ָח֔צוֹר וּ ֵ֕בין ֵ֖בּית ֶ֥חֶבר ַהֵקּי ִֽניַ :וֵתֵּ֣צא ָיֵע֘ל ִל ְק ַ֣ראת ִ ֽסיְס ָר ֒
אֱהָלה
ה ָה ֔ ֹ
ַו ֣תּ ֹאֶמר ֵאָ֗ליו סוּ ָ֧רה ֲאֹד ִ֛ני סוּ ָ֥רה ֵא ַ֖לי ַאל־ִתּי ָ֑רא ַו ָ֤יַּסר ֵאֶ֨לי ָ ֙
ַוְתַּכֵ֖סּהוּ ַבְּשִּׂמי ָֽכהַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ֵא ֶ֛ליָה ַהְשׁ ִֽקי ִני־ ָ֥נא ְמַעט־ַ֖מ ִים ִ֣כּי ָצ ֵ ֑מאִתי
ַוִתְּפ ַ֞תּח ֶאת־ ֧נ ֹאוד ֶֽהָח ָ֛לב ַוַתְּשׁ ֵ֖קהוּ ַוְתַּכֵֽסּהוַּ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאֶ֔ליָה ֲﬠֹ֖מד ֶ֣פַּתח
ה ִאם־ ִ ֨אישׁ ָי֜בוֹא וְּשֵׁאֵ֗לךְך ְוָא ַ ֛מר ֲה ֵֽישׁ־ֹ֥פּה ִ֖אישׁ ְוָאַ֥מ ְרְתּ ָֽא ִין:
אֶהל ְוָה ָי ֩
ָה ֑ ֹ
אֶהל ַוָ֧תֶּשׂם ֶאת־ַהַמּ ֶ֣קֶּבת ְבּ ָי ָ֗דהּ ַוָתּ֤בוֹא
ַוִתּ ַ֣קּח ָי ֵ֣ﬠל ֵֽאֶשׁת־ֶ֠חֶבר ֶאת־ ְי ַ֨תד ָה ֜ ֹ
ֵאָלי֙ו ַבָּ֔לּאט ַוִתְּת ַ֤קע ֶאת־ַה ָיֵּת֙ד ְבּ ַרָקּ֔תוֹ ַוִתְּצ ַ֖נח ָבּ ָ ֑א ֶרץ ְוֽהוּא־ ִנ ְר ַ֥דּם ַו ָ֖יַּעף
א ַוֵתּ ֵ֤צא ָיֵעל ֙ ִלְק ָרא֔תוֹ ַו ֣תּ ֹאֶמר ֔לוֹ ֵ֣לךְך
ַו ָיֹּֽמתְ :וִה ֵ֣נּה ָב ָר֘ק ֹר ֵ֣דף ֶאת־ ִ ֽסיְס ָר ֒
א ֹנ ֵ֣פל ֵ֔מת
ְוַא ְר ֶ ֔אָךּ ֶאת־ָהִ֖אישׁ ֲאֶשׁר־ַאָ֣תּה ְמַב ֵ֑קּשׁ ַו ָיּ ֣ב ֹא ֵאֶ֔ליָה ְוִה ֵ֤נּה ִ ֽסיְס ָר ֙
ם ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ֵ֖את ָיִ֣בין ֶֽמֶלךְך־ְכּ ָ֑נַען ִלְפ ֵ֖ני ְבּ ֵ֥ני
ְוַה ָיֵּ֖תד ְבּ ַרָקּֽתוַֹ :ו ַיְּכ ַ֤נע ֱאֹלִהי ֙
ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֵ֜תֶּלךְך ַ֤יד ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ָה֣לוֹךְך ְוָקָ֔שׁה ַ֖ﬠל ָיִ֣בין ֶֽמֶלךְך־ְכּ ָ֑נַען ַ֚ﬠד ֲאֶ֣שׁר
ִהְכ ִ֔ריתוּ ֵ֖את ָיִ֥בין ֶֽמֶלךְך־ְכּ ָֽנַעןַ :וָ֣תַּשׁר ְדּבוֹ ָ֔רה וָּב ָ֖רק ֶבּן־ֲאִביֹ֑נַעם ַבּ ֥יּוֹם ַה֖הוּא
ה ָֽוהִ :שְׁמ֣עוּ ְמָלִ֔כים
ת ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְבִּהְת ַנ ֵ֖דּב ָ֑ﬠם ָבּ ְר֖כוּ ְי ֹ
ֵלאֹֽמרִ :בְּפֹ֤ר ַע ְפּ ָרעוֹ ֙
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ה ָֽאֹנִ֣כי ָאִ֔שׁי ָרה ֲא ַזֵ֕מּר ַֽלי ֹ
ה ָו ֙
ַֽהֲא ִ֖זינוּ ֹֽר ְז ִ֑נים ָֽאֹנִ֗כי ַֽלי ֹ
ה ָ֗וה ְבֵּֽצאְת ךָ֤ך ִמֵשִּׂעי֙ר ְבַּצְע ְדּ ךָ ֙ך ִמְשּׂ ֵ֣דה ֱא֔דוֹם ֶ֣א ֶרץ ָרָ֔עָשׁה ַגּם־ָשַׁ֖מ ִים ָנ ָ֑טפוּ
ְי ֹ
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי
הָ֑וה ֶ֣זה ִסי ֔ ַני ִמְפּ ֕ ֵני ְי ֹ
ַגּם־ָעִ֖בים ָ֥נְטפוּ ָֽמ ִיםָ :ה ִ֥רים ָֽנ ְז֖לוּ ִמְפּ ֵ֣ני ְי ֹ
הְל ֵ֣כי ְנִתי֔בוֹת ֵיְל֕כוּ
ת ִבּיֵ֣מי ָיֵ֔על ָֽח ְד֖לוּ ֳא ָר֑חוֹת ְו ֹ
ִיְשׂ ָרֵֽאלִ :בּיֵ֞מי ַשְׁמ ַ֤גּ ר ֶבּן־ֲﬠ ָנ ֙
ֳא ָר֖חוֹת ֲﬠַקְלַקֽלּוֹתָ :ח ְד֧לוּ ְפ ָר ֛זוֹן ְבּ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָח ֵ֑דלּוּ ַ֤ﬠד ַשׁ ַ ֨קְּמִתּ֙י ְדּבוֹ ָ֔רה
ַשׁ ַ֥קְּמִתּי ֵ֖אם ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלִ :יְבַח֙ר ֱאֹלִ֣הים ֲח ָדִ֔שׁים ָ֖אז ָלֶ֣חם ְשָׁע ִ֑רים ָמ ֵ֤ג ן ִאם־

ה ָוֹ֔רַמח ְבַּא ְרָבִּ֥ﬠים ֶ֖אֶלף ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלִ :לִבּ֙י ְלֽחוְֹק ֵ֣קי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַה ִ ֽמְּת ַנ ְדִּ֖בים
ֵֽי ָרֶא ֙
הְל ֵ֥כי ַעל־ ֶ֖דּ ֶרךְך
ת ֨נוֹת ְצֹח֜רוֹת ֹֽיְשֵׁ֧בי ַעל־ִמ ִ֛דּין ְו ֽ ֹ
ה ָֽוהֹֽ :רְכֵבי֩ ֲא ֹ
ָבּ ָ֑ﬠם ָבּ ְר֖כוּ ְי ֹ
ה ָ֔וה ִצ ְדֹ֥קת ִפּ ְרֹז ֖נוֹ
ִ ֽשׂיחוִּ :מ֣קּוֹל ְמַֽחְצִ֗צים ֵ֚בּין ַמְשַׁא ִ֔בּים ָ֤שׁם ְיַתנּ֙וּ ִצ ְד֣קוֹת ְי ֹ
ה ָֽוה :עוּ ִ֤רי עוּ ִר֙י ְדּבוֹ ָ֔רה ֥עוּ ִרי ֖עוּ ִרי ַדְּבּ ִרי־
ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ָ ֛אז ָֽי ְר ֥דוּ ַלְשָּׁע ִ֖רים ַעם־ ְי ֹ
ִ֑שׁיר ֥קוּם ָבּ ָ֛רק ֽוֲּשֵׁ֥בה ֶשְׁב ְי֖ךָך ֶבּן־ֲאִביֹֽנַעםָ֚ :אז ְי ַ֣רד ָשׂ ִ֔ריד ְלַא ִדּי ִ֖רים ָ֑ﬠם
ם ַֽבֲּﬠָמֵ֔לק ַֽאֲח ֶ֥ריךָך ִב ְנ ָיִ֖מין
ה ָ֕וה ְי ַרד־ִ֖לי ַבּ ִגּבּוֹ ִֽריםִ :מ ִ֣נּי ֶאְפ ַ֗ר ִים ָשׁ ְרָשׁ ֙
ְי ֹ
ַֽבֲּﬠָמ ֶ ֑מיךָך ִמ ִ֣נּי ָמִ֗כיר ָֽי ְרד֙וּ ְמֹ֣חְק ִ ֔קים וִּ֨מ ְזּבוֻּ֔לן ֹֽמְשִׁ֖כים ְבֵּ֥שֶׁבט ֹס ֵֽפרְ :וָשׂ ַ֤רי
ְבּ ִיָשּׂשָּׂכ֙ר ִעם־ ְדֹּב ָ֔רה ְו ִיָשּׂשָּׂכ֙ר ֵ֣כּן ָבּ ָ֔רק ָבּ ֵ֖ﬠֶמק ֻשׁ ַ֣לּח ְבּ ַר ְג ָ֑ליו ִבְּפַל ֣גּוֹת ְראוּ ֵ֔בן
ְגֹּדִ֖לים ִחְקֵקי־ ֵֽלבָ֣ :לָמּה ָיַ֗שְׁבָתּ ֵ֚בּין ַֽהִמְּשְׁפּ ַ֔ת ִים ִלְשֹׁ֖מ ַע ְשׁ ִר֣קוֹת ֲﬠ ָד ִ֑רים
ִלְפַל ֣גּוֹת ְראוּ ֵ֔בן ְגּדוִֹ֖לים ִחְק ֵרי־ ֵֽלבִ :גְּלָ֗עד ְבּ ֵ֤ﬠֶבר ַה ַיּ ְר ֵדּ֙ן ָשֵׁ֔כן ְו ָ֕דן ָ֥לָמּה ָי ֖גוּר
ֳא ִנ ֑יּוֹת ָאֵ֗שׁר ָיַשׁ֙ב ְל֣חוֹף ַיִ֔מּים ְו ַ֥ﬠל ִמְפ ָרָ֖ציו ִיְשֽׁכּוֹןְ :זֻב֗לוּן ַ֣ﬠם ֵח ֵ֥רף ַנְפ֛שׁוֹ
ם ִנְלָ֔חמוּ ָ֤אז ִנ ְ ֽלֲחמ֙וּ ַמְל ֵ֣כי ְכ ֔ ַנַען
ָל֖מוּת ְו ַנְפָתּ ִ֑לי ַ֖ﬠל ְמרוֵֹ֥מי ָשׂ ֶֽדהָ֤ :בּאוּ ְמָלִכי ֙
ם
ְבַּתְע ַ֖נ ךְך ַעל־ֵ֣מי ְמ ִג ֑דּוֹ ֶ֥בַּצע ֶ֖כֶּסף ֥ל ֹא ָל ָֽקחוִּ :מן־ָשַׁ֖מ ִים ִנְל ָ֑חמוּ ַהֽכּוָֹכִבי ֙
ִ ֽמְמִּסלּוֹ ָ֔תם ִנ ְ ֽלֲח֖מוּ ִעם־ ִ ֽסיְס ָֽראַ֤ :נַחל ִקישׁוֹ֙ן ְגּ ָרָ֔פם ַ֥נַחל ְקדוִּ֖מים ַ֣נַחל ִקי֑שׁוֹן
ִתּ ְד ְרִ֥כי ַנְפִ֖שׁי ֹֽעזָ֥ :אז ָֽהְל֖מוּ ִעְקֵּבי־֑סוּס ִ ֽמ ַֽדֲּה ֖רוֹת ַֽדֲּה ֥רוֹת ַאִבּי ָֽריו֣ :אוֹרוּ
ה ָ֔וה ְלֶע ְז ַ֥רת
ארוּ ָא ֖רוֹר ֹֽיְשׁ ֶ֑ביָה ִ֤כּי ל ֹא־ ָ֨בא֙וּ ְלֶע ְז ַ֣רת ְי ֹ
ה ָ֔וה ֥ ֹ
ֵמ֗רוֹז ָאַמ֙ר ַמְלַ֣אךְך ְי ֹ
אֶהל
ה ָ֖וה ַבּ ִגּבּוֹ ִֽריםְ :תֹּב ַר ךְ ֙ך ִמ ָנִּ֔שׁים ָיֵ֕על ֵ֖אֶשׁת ֶ֣חֶבר ַהֵקּי ִ֑ני ִמ ָנִּ֥שׁים ָבּ ֖ ֹ
ְי ֹ
הּ ַל ָיֵּ֣תד
ְתֹּב ָֽרךְךַ֥ :מ ִים ָשַׁ֖אל ָח ָ֣לב ָנ ָ ֑ת ָנה ְבֵּ֥סֶפל ַא ִדּי ִ֖רים ִה ְק ִ֥ריָבה ֶחְמָֽאהָ :י ָד ֙
א ָֽמֲח ָ֣קה ר ֹא֔שׁוֹ וָּֽמֲחָ֥צה
ִתְּשַׁ֔לְח ָנה ִֽויִמי ָ֖נהּ ְלַהְל֣מוּת ֲﬠֵמ ִ֑לים ְוָֽהְלָ֤מה ִ ֽסיְס ָר ֙
ה ָכּ ַ֣רע ָנָ֔פל ַֽבֲּאֶ֣שׁר ָכּ ַ֔רע
ְוָֽחְל ָ֖פה ַרָקּֽתוֵֹ֣ :בּין ַר ְגֶ֔ליָה ָכּ ַ֥רע ָנ ַ֖פל ָשׁ ָ֑כב ֵ֤בין ַר ְגֶ֨לי ָ ֙
ד ַֽהַח֨לּוֹן ִנְשְׁק ָ֧פה ַוְתּ ַי ֵ֛בּב ֵ֥אם ִ ֽסיְס ָ֖רא ְבּ ַ֣ﬠד ָֽהֶאְשׁ ָ֑נב
ָ֖שׁם ָנ ַ֥פל ָשׁ ֽדוּדְ :בַּע ֩
ַמ֗דּוּ ַע ֹבֵּ֤שׁשׁ ִרְכבּ֙וֹ ָל֔בוֹא ַמ ֣דּוּ ַע ֶֽאֱח֔רוּ ַֽפֲּﬠֵ֖מי ַמ ְרְכּבוָֹֽתיוַ :חְכ֥מוֹת ָֽשׂרוֶֹ֖תיָה
ַֽתֲּﬠ ֶ֑ני ָנּה ַאף־ ִ֕היא ָתִּ֥שׁיב ֲאָמ ֶ֖ריָה ָֽלהֲּ :ה ֨ל ֹא ִיְמְצ֜אוּ ְיַחְלּ֣קוּ ָשָׁ֗לל ַ֤רַחם
ם ְלִ֣סיְס ָ֔רא ְשׁ ַ֥לל ְצָבִ֖ﬠים ִרְק ָ ֑מה ֶ֥צַבע
ם ְל ֣ר ֹאשׁ ֶ֔גֶּבר ְשׁ ַ֤לל ְצָבִעי ֙
ַֽרֲחָמ ַ֨ת ִי ֙
אֲה ָ֔ביו ְכֵּ֥צאת ַהֶ֖שֶּׁמשׁ
ה ָ֔וה ְו ֽ֣ ֹ
ִרְקָמַ֖ת ִים ְלַצ ְוּא ֵ֥רי ָשׁ ָֽללֵ֠ :כּן ֽי ֹאְב ֤דוּ ָכל־ֽאוֹ ְי ֶ֨בי ךָ ֙ך ְי ֹ
ִבּ ְגֻב ָר֑תוֹ ַוִתְּשֹׁ֥קט ָהָ֖א ֶרץ ַא ְרָבִּ֥ﬠים ָשׁ ָֽנהַ :ו ַֽיֲּﬠ֧שׂוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֣ני

הָ֛וה ְבּ ַיד־ִמ ְד ָ֖י ן ֶ֥שַׁבע ָשׁ ִֽניםַ :וָ֥תָּעז ַיד־ִמ ְד ָ֖י ן ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִמְפּ ֨ ֵני
הָ֑וה ַו ִיְּתּ ֵ֧נם ְי ֹ
ְי ֹ
ת ֲאֶ֣שׁר ֶֽבָּה ִ֔רים ְוֶאת־ַהְמָּע ֖רוֹת
ִמ ְד ָ֜ין ָעֽשׂוּ ָלֶ֣הם ׀ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֶאת־ַהִמּ ְנָהרוֹ ֙
ְוֶאת־ַהְמָּצ ֽדוֹתְ :וָה ָ֖יה ִאם־ ָז ַ֣רע ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוָעָ֨לה ִמ ְד ָ֧י ן ַֽוֲﬠָמ ֵ֛לק וְּב ֵני־ ֶ֖ק ֶדם ְוָע֥לוּ
ָע ָֽליוַ :ו ַֽיֲּח ֣נוּ ֲﬠֵלי ֶ֗הם ַו ַיְּשִׁ֨חית֙וּ ֶאת־ ְי֣בוּל ָה ָ ֔א ֶרץ ַעד־ֽבּוֲֹא֖ךָך ַעָ֑זּה ְו ֽל ֹא־ ַיְשִׁ֤אירוּ
ם וִּמְק ֵני ֶ֨הם ַֽיֲﬠ֜לוּ ְוָֽאֳהֵלי ֶ֗הם יּ ָ֤באוּ
ה ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוֶ֥שׂה ָו֖שׁוֹר ַֽוֲחֽמוֹרִ֡ :כּי ֵה ֩
ִ ֽמְח ָי ֙
ה ָלֹ֔רב ְוָלֶ֥הם ְוִל ְגַמֵלּיֶ֖הם ֵ֣אין ִמְס ָ֑פּר ַו ָיֹּ֥באוּ ָבָ֖א ֶרץ ְלַֽשֲׁחָֽתהּ:
]וּ ָ֤באוּ[ ְכ ֵֽדי־ַא ְרֶבּ ֙
ה ָֽוהַ :ו ְי ִ֕הי ִכּי־
אד ִמְפּ ֵ֣ני ִמ ְד ָ֑י ן ַו ִיּ ְֽזֲﬠ֥קוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֶאל־ ְי ֹ
ַו ִיּ ַ֧דּל ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ְמ ֖ ֹ
ָֽזֲﬠ֥קוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֶאל־ ְי ֹ
הָ֛וה ִ֥אישׁ ָנִ֖ביא ֶאל־
א ֥דוֹת ִמ ְד ָֽי ןַ :ו ִיְּשׁ ַ֧לח ְי ֹ
הָ֑וה ַ֖ﬠל ֹ
ה ָ֣וה ׀ ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ָאֹֽנִ֞כי ֶֽהֱﬠ ֵ֤ליִתי
ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ֨יּ ֹאֶמר ָל ֶ֜הם ֹֽכּה־ָאַ֥מר ְי ֹ
ם ִמ ַ֣יּד ִמְצ ַ֔ר ִים
אִ֥ציא ֶאְת ֶ֖כם ִמֵ֥בּית ֲﬠָב ִֽדיםָֽ :וַאִ֤צּל ֶאְתֶכ ֙
ם ִמִמְּצ ַ֔ר ִים ָֽו ֹ
ֶאְתֶכ ֙
אְמ ָ֣רה
ם ִמְפּ ֵניֶ֔כם ָֽוֶאְתּ ָ֥נה ָל ֶ֖כם ֶאת־ַא ְרָֽצםָ :ו ֽ ֹ
וִּמ ַ֖יּד ָכּל־ֹֽלֲחֵצי ֶ֑כם ַֽוֲא ָג ֵ֤רשׁ אוָֹת ֙
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם ֤ל ֹא ִ ֽתי ְרא֙וּ ֶאת־ֱאֹלֵ֣הי ָהֱאֹמ ִ֔רי ֲאֶ֥שׁר ַאֶ֖תּם ֽיוְֹשִׁ֣בים
ָלֶ֗כם ֲא ִנ֙י ְי ֹ
ה ֲאֶ֣שׁר
ה ָ֗וה ַו ֵ֨יֶּשׁ֙ב ַ ֤תַּחת ָֽהֵאָל ֙
ְבַּא ְר ָ֑צם ְו ֥ל ֹא ְשַׁמְעֶ֖תּם ְבּקוֹ ִ ֽליַ :ו ָיּ ֞ב ֹא ַמְלַ֣אךְך ְי ֹ
ם ַבּ ַ֔גּת ְלָה ִ֖ניס ִמְפּ ֵ֥ני
ְבָּעְפ ָ֔רה ֲאֶ֥שׁר ְליוָֹ֖אשׁ ֲאִ֣בי ָֽהֶע ְז ִ֑רי ְו ִג ְד֣עוֹן ְבּ ֗נוֹ ֹח ֵ֤בט ִחִטּי ֙
ה ָ֥וה ִעְמּ֖ךָך ִגּ֥בּוֹר ֶהָֽח ִילַ :ו ֨יּ ֹאֶמר
הָ֑וה ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאָ֔ליו ְי ֹ
ִמ ְד ָֽי ןַ :ו ֵיּ ָ֥רא ֵא ָ֖ליו ַמְלַ֣אךְך ְי ֹ
ה ִעָ֔מּנוּ ְו ָ֥לָמּה ְמָצַ֖אְתנוּ ָכּל־ ֑ז ֹאת ְוַא ֵ֣יּה ָכל־
ה ָו ֙
ֵא ָ֤ליו ִגּ ְדעוֹ֙ן ִ֣בּי ֲאֹד ֔ ִני ְו ֵ֤ישׁ ְי ֹ
ה ָ֔וה
ם ֶֽהֱﬠ ָ֣לנוּ ְי ֹ
א ָ֡תיו ֲאֶשׁ֩ר ִסְפּרוּ־ָ֨לנוּ ֲאבוֹ ֵ֜תינוּ ֵלאֹ֗מר ֲה ֤ל ֹא ִמִמְּצ ַ֨ר ִי ֙
ִנְפְל ֹ
ה ָ֔וה ַו ֗יּ ֹאֶמר ֵ֚לךְך ְבֹּֽכֲח ךָ֣ך
ה ָ֔וה ַו ִיְּתּ ֵ֖ננוּ ְבַּכף־ִמ ְד ָֽי ןַ :ו ִ֤יֶּפן ֵאָלי֙ו ְי ֹ
ה ְנָטָ֣שׁנוּ ְי ֹ
ְוַעָתּ ֙
ֶ֔זה ְוֽהוַֹשְׁעָ֥תּ ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִמ ַ֣כּף ִמ ְד ָ֑י ן ֲה ֖ל ֹא ְשַׁלְח ִ ֽתּיךָךַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֵאָלי֙ו ִ֣בּי ֲאֹד ֔ ָני
ַבָּ֥מּה אוִֹ֖שׁי ַע ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִה ֵ֤נּה ַאְלִפּ֙י ַה ַ֣דּל ִבְּמ ַנֶ֔שּׁה ְוָֽאֹנִ֥כי ַהָצִּ֖ﬠיר ְבֵּ֥בית
ה ָ֔וה ִ֥כּי ֶֽאְה ֶ֖יה ִע ָ ֑מּךְך ְוִהִכּיָ֥ת ֶאת־ִמ ְד ָ֖י ן ְכִּ֥אישׁ ֶאָֽחד:
ָא ִ ֽביַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֵאָלי֙ו ְי ֹ
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאָ֔ליו ִאם־ ָ֛נא ָמָ֥צאִתי ֵ֖חן ְבֵּעי ֶ֑ניךָך ְוָעִ֤שׂיָת ִלּ֙י ֔אוֹת ָֽשַׁאָ֖תּה ְמ ַדֵ֥בּר
הֵצאִת֙י ֶאת־ִמ ְנָח ִ֔תי ְוִה ַנְּחִ֖תּי
ה ַעד־ֹבִּ֣אי ֵאֶ֔ליךָך ְו ֽ ֹ
ִע ִ ֽמּיַ :אל־ ֨ ָנא ָתֻ֤משׁ ִמ ֶזּ ֙
ם ְוֵֽאיַפת־
ְלָפ ֶ֑ניךָך ַויּ ֹאַ֕מר ָֽאֹנִ֥כי ֵאֵ֖שׁב ַ֥ﬠד שׁוֶּֽבךָךְ :ו ִג ְד֣עוֹן ָ֗בּא ַו ַ֤יַּעשׂ ְגּ ִדי־ִע ִזּי ֙
ֶ֣קַמח ַמ֔צּוֹת ַהָבָּשׂ֙ר ָ֣שׂם ַבַּ֔סּל ְוַֽהָמּ ַ֖רק ָ֣שׂם ַבָּפּ ֑רוּר ַויּוֵֹ֥צא ֵא ָ֛ליו ֶאל־ַ֥תַּחת
ת
ָֽהֵא ָ֖לה ַו ַיּ ַֽגּשַׁ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֵאָ֜ליו ַמְלַ֣אךְך ָֽהֱאֹל ִ֗הים ַ֣קח ֶאת־ַהָבָּ֤שׂר ְוֶאת־ַהַמּצּוֹ ֙

ה ָ֗וה
ח ֶאל־ַהֶ֣סַּלע ַהָ֔לּז ְוֶאת־ַהָמּ ַ֖רק ְשׁ֑פוֹךְך ַו ַ֖יַּעשׂ ֵֽכּןַ :ו ִיְּשַׁ֞לח ַמְלַ֣אךְך ְי ֹ
ְוַה ַנּ ֙
ת ֲאֶ֣שׁר ְבּ ָי֔דוֹ ַו ִיּ ַ֥גּע ַבָּבָּ֖שׂר וַּבַמּ֑צּוֹת ַו ַ֨תַּעל ָה ֵ ֜אשׁ ִמן־ַה֗צּוּר
ֶאת־ְק ֵ֤צה ַהִמְּשֶׁ֨ע ֶנ ֙
ה ָ֔וה ָה ַ֖לךְך ֵֽמֵעי ָֽניוַ :ו ַ֣יּ ְרא ִגּ ְד֔עוֹן
ַו ֤תּ ֹאַכל ֶאת־ַהָבָּשׂ֙ר ְוֶאת־ַהַמּ֔צּוֹת וַּמְלַ֣אךְך ְי ֹ
ה ָוה ִ ֽכּי־ַעל־ ֵ֤כּן ָר ִ ֨איִת֙י
הּ ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ה ָ֖וה ֑הוּא ַו ֣יּ ֹאֶמר ִגּ ְד֗עוֹן ֲאָה ֙
ִ ֽכּי־ַמְלַ֥אךְך ְי ֹ
הָ֛וה ָשׁ֥לוֹם ְל֖ךָך ַאל־ִתּי ָ֑רא ֖ל ֹא
ה ָ֔וה ָפּ ִ֖נים ֶאל־ָפּ ִֽניםַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֧לוֹ ְי ֹ
ַמְלַ֣אךְך ְי ֹ
ה ָ֖וה ָשׁ֑לוֹם ַ֚ﬠד ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֔זּה
ה ָ֔וה ַו ִיְּק ָרא־֥לוֹ ְי ֹ
ָתּֽמוּתַ :ו ִיֶּב֩ן ָ֨שׁם ִגּ ְד֤עוֹן ִמ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח ַֽלי ֹ
ה ָ֗וה ַ֤קח ֶאת־
א ַו ֧יּ ֹאֶמר ֣לוֹ ְי ֹ
עוֹ ֶ֕דנּוּ ְבַּעְפ ָ֖רת ֲאִ֥בי ָֽהֶע ְז ִֽריַ :ו ְיִה ֘י ַבּ ַ֣לּ ְיָלה ַההוּ ֒
ַפּר־ַהשּׁוֹ֙ר ֲאֶ֣שׁר ְלָא ִ֔ביךָך וּ ַ֥פר ַהֵשּׁ ִ֖ני ֶ֣שַׁבע ָשׁ ִ֑נים ְוָֽה ַרְס ָ֗תּ ֶאת־ִמ ְז ַ֤בּח ַה ַ֨בַּעל ֙
ה ָ֣וה
ֲאֶ֣שׁר ְלָא ִ֔ביךָך ְוֶאת־ָֽהֲאֵשׁ ָ֥רה ֲאֶשׁר־ָע ָ֖ליו ִתְּכֹֽרת :וָּב ֨ ִניָת ִמ ְז ֵ֜בּ ַח ַֽלי ֹ
תּ ֶאת־ַה ָ֣פּר ַהֵשּׁ ֔ ִני ְוַֽהֲﬠִ֣ליָת
ֱאֹל ֶ֗היךָך ַ֣ﬠל ֧ר ֹאשׁ ַהָמּ֛עוֹז ַה ֶ֖זּה ַבַּֽמֲּﬠ ָר ָ֑כה ְו ָֽלַקְח ָ ֙
ם ֵֽמֲﬠָב ָ֔דיו
עוָֹ֔לה ַֽבֲּﬠֵ֥צי ָֽהֲאֵשׁ ָ֖רה ֲאֶ֥שׁר ִתְּכֹֽרתַ :ו ִיּ ַ֣קּח ִגּ ְד֗עוֹן ֲﬠָשׂ ָ֤רה ֲא ָנִשׁי ֙
א ֶאת־ ֵ֨בּית ָא ִ֜ביו ְוֶאת־ַא ְנֵ֥שׁי
הָ֑וה ַו ְי ִ֡הי ַֽכֲּאֶ֣שׁר ָי ֵר ֩
שׁר ִדֶּ֥בּר ֵא ָ֖ליו ְי ֹ
ַו ַ֕יַּעשׂ ַֽכֲּא ֶ ֛
ָהִ֛ﬠיר ֵֽמֲﬠ֥שׂוֹת יוָֹ֖מם ַו ַ֥יַּעשׂ ָֽל ְיָלהַ :ו ַיְּשִׁ֜כּימוּ ַא ְנֵ֤שׁי ָהִעי֙ר ַבֹּ֔בֶּקר ְוִה ֵ֤נּה ֻנַתּ֙ץ
הֲﬠָ֔לה ַעל־
ת ַה ָ֣פּר ַהֵשִּׁ֔ני ֽ ֹ
ִמ ְזַ֣בּח ַה ַ֔בַּעל ְוָֽהֲאֵשׁ ָ֥רה ֲאֶשׁר־ָע ָ֖ליו ֹכּ ָ֑רָתה ְוֵא ֙
ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ַהָבּ ֽנוּיַ :ו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ִ֣אישׁ ֶאל־ ֵרֵ֔עהוּ ִ֥מי ָעָ֖שׂה ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֑זּה ַו ִיּ ְד ְרשׁ֙וּ
ַו ְיַבְק֔שׁוּ ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ִגּ ְדעוֹ֙ן ֶבּן־יוֹ ָ ֔אשׁ ָעָ֖שׂה ַה ָדָּ֥בר ַה ֶֽזּהַ :ו ֨יּ ֹאְמ֜רוּ ַא ְנֵ֤שׁי ָהִעי֙ר
ֶאל־יוֹ ָ ֔אשׁ הוֵֹ֥צא ֶאת־ִבּ ְנ֖ךָך ְו ָיֹ֑מת ִ֤כּי ָנַת֙ץ ֶאת־ִמ ְזַ֣בּח ַה ַ֔בַּעל ְוִ֥כי ָכ ַ֖רת
ָֽהֲאֵשׁ ָ֥רה ֲאֶֽשׁר־ָע ָֽליוַ :ו ֣יּ ֹאֶמר יוֹ ָ ֡אשׁ ְלֹכל ֩ ֲאֶשׁר־ ָֽﬠְמ֨דוּ ָעָ֜ליו ַֽהַאֶ֣תּם ׀ ְתּ ִרי֣בוּן
ם ֽתּוִֹשׁי֣עוּן אוֹ֔תוֹ ֲאֶ֨שׁר ָי ִ֥ריב ֛לוֹ יוַּ֖מת ַעד־ַהֹ֑בֶּקר ִאם־
ַל ַ֗בַּעל ִאם־ַאֶתּ ֙
א ָ֣י ֶרב ֔לוֹ ִ֥כּי ָנַ֖תץ ֶאת־ִמ ְזְבּֽחוַֹ :ו ִיְּק ָרא־֥לוֹ ַביּוֹם־ַה֖הוּא ְי ֻרַ֣בַּעל
ֱאֹלִ֥הים הוּ ֙
ֵלאֹ֑מר ָ֤י ֶרב בּ֙וֹ ַה ַ֔בַּעל ִ֥כּי ָנַ֖תץ ֶאת־ִמ ְזְבּֽחוְֹ :וָכל־ִמ ְד ָ֧י ן ַֽוֲﬠָמ ֵ֛לק וְּב ֵני־ ֶ֖ק ֶדם
ה ָ֔וה ָֽלְבָ֖שׁה ֶאת־ ִגּ ְד֑עוֹן
ֶֽנֶאְס֣פוּ ַיְח ָ֑דּו ַו ַֽיַּעְב ֥רוּ ַו ַֽיֲּח ֖נוּ ְבּ ֵ֥ﬠֶמק ִי ְז ְר ֶֽﬠאלְ :ו ֣רוּ ַח ְי ֹ
ם ָשׁ ַ֣לח ְבָּכל־ְמ ַנֶ֔שּׁה ַו ִיּ ָזּ ֵ֥ﬠק
ַו ִיְּתַק֙ע ַבּשּׁוָֹ֔פר ַו ִיּ ָזּ ֵ֥ﬠק ֲאִבי ֶ֖ﬠ ֶזר ַֽאֲח ָֽריו :וַּמְלָאִכי ֙
ַגּם־֖הוּא ַֽאֲח ָ֑ריו וַּמְלָאִ֣כים ָשַׁ֗לח ְבָּאֵ֤שׁר וִּב ְזֻבלוּ֙ן וְּב ַנְפָתִּ֔לי ַו ַֽיֲּﬠ֖לוּ ִלְק ָראָֽתם:
ַו ֥יּ ֹאֶמר ִגּ ְד֖עוֹן ֶאל־ָהֱאֹלִ֑הים ִאם־ ֶיְשׁ֞ךָך מוִֹ֧שׁי ַע ְבּ ָי ִ֛די ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַֽכֲּאֶ֥שׁר
ִדַּֽבּ ְרָתִּ :ה ֵ֣נּה ָֽאֹנִ֗כי ַמִ֛צּיג ֶאת־ ִגּ ַ֥זּת ַהֶ֖צֶּמר ַבֹּ֑גּ ֶרן ִ ֡אם ַטל ֩ ִֽיְה ֶ֨יה ַֽﬠל־ַה ִגּ ָ֜זּה

ְלַב ָ֗דּהּ ְוַעל־ָכּל־ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ֹ֔ח ֶרב ְו ָֽי ַדְע ִ֗תּי ִ ֽכּי־תוִֹ֧שׁי ַע ְבּ ָי ִ֛די ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַֽכֲּאֶ֥שׁר
ם ִמָֽמֳּח ָ֔רת ַו ָ֖יּ ַזר ֶאת־ַה ִגָּ֑זּה ַו ִ֤יֶּמץ ַטל ֙ ִמן־ַה ִגּ ָ֔זּה ְמ֥לוֹא
ִדַּֽבּ ְרָתַּֽ :ו ְיִהי־ֵ֕כן ַו ַיְּשֵׁכּ ֙
ַהֵ֖סֶּפל ָֽמ ִיםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ִגּ ְדעוֹ֙ן ֶאל־ָ֣הֱאֹל ִ֔הים ַאל־ ִ֤יַחר ַאְפּ ךָ ֙ך ִ֔בּי ַֽוֲא ַדְבּ ָ֖רה ַ֣אךְך
ה ְלַב ָ֔דּהּ ְוַעל־ָכּל־
ם ַבּ ִגּ ָ֔זּה ְיִהי־ ֨ ָנא ֹ֤ח ֶרב ֶאל־ַה ִגּ ָזּ ֙
ַה ָ֑פַּעם ֲא ַנ ֶ֤סּה ָנּא־ ַרק־ַהַ֨פַּע ֙
ה
ָהָ֖א ֶרץ ִֽיְה ֶיה־ָֽטּלַ :ו ַ֧יַּעשׂ ֱאֹלִ֛הים ֵ֖כּן ַבּ ַ֣לּ ְיָלה ַה֑הוּא ַֽו ְיִהי־ֹ֤ח ֶרב ֶאל־ַה ִגּ ָזּ ֙
ם ֲאֶ֣שׁר
ְלַב ָ֔דּהּ ְוַעל־ָכּל־ָהָ֖א ֶרץ ָ֥ה ָיה ָֽטלַ :ו ַיְּשֵׁ֨כּם ְי ֻר ַ֜בַּעל ֣הוּא ִג ְד֗עוֹן ְוָכל־ָהָע ֙
ִא֔תּוֹ ַו ַֽיֲּח ֖נוּ ַעל־ ֵ֣ﬠין ֲחֹ֑רד וַּֽמֲח ֵ֤נה ִמ ְד ָי֙ן ָה ָיה־֣לוֹ ִמָצּ֔פוֹן ִמ ִגְּב ַ֥ﬠת ַהמּוֹ ֶ֖רה
ם ֲאֶ֣שׁר ִא ָ֔תּךְך ִמִתִּ֥תּי ֶאת־ִמ ְד ָ֖י ן
ה ֶאל־ ִגּ ְד֔עוֹן ַ֗רב ָהָע ֙
ה ָו ֙
ָבּ ֵֽﬠֶמקַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ְבּ ָי ָ֑דם ֶפּן־ ִיְתָפּ ֵ ֨אר ָע ַ֤לי ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֵלאֹ֔מר ָי ִ֖די הוִֹ֥שׁיָעה ִֽלּיְ :וַע ָ֗תּה ְק ָ֨רא ֜ ָנא
שׁב ְו ִיְצֹ֖פּר ֵמַ֣הר ַה ִגְּל ָ֑ﬠד ַו ָ֣יָּשׁב ִמן־ָהָ֗עם
ם ֵלאֹ֔מר ִ ֽמי־ ָי ֵ֣רא ְוָח ֵ֔רד ָי ֥ ֹ
ְבָּא ְז ֵ֤ני ָהָע ֙
ה ָ֜וה ֶאל־ ִגּ ְד֗עוֹן עוֹ֘ד
ם ֶ ֔אֶלף ַֽוֲﬠֶ֥שׂ ֶרת ֲאָלִ֖פים ִנְשָֽׁארוַּ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ֶעְשׂ ִ֤רים וְּשׁ ֨ ַנ ִי ֙
אַ֨מר ֵאֶ֜ליךָך
שׁם ְוָה ָ֡יה ֲאֶשׁ֩ר ֹ
ם ֶאל־ַהַ֔מּ ִים ְוֶאְצ ְר ֶ֥פנּוּ ְל֖ךָך ָ ֑
ָה ָ֣ﬠם ָר֒ב הוֹ ֵ֤רד אוָֹת ֙
אַ֜מר ֵאֶ֗ליךָך ֚ ֶזה ֽל ֹא־ ֵי ֵ֣לךְך ִעָ֔מּךְך
ֶ֣זה ׀ ֵי ֵ֣לךְך ִא ָ֗תּךְך ֚הוּא ֵי ֵ֣לךְך ִא ָ֔תּךְך ְוֹ֨כל ֲאֶשׁר־ ֹ
ה ָ֜וה ֶאל־ ִגּ ְד֗עוֹן ֹ֣כּל
֖הוּא ֥ל ֹא ֵי ֵֽלךְךַ :ו ֥יּוֹ ֶרד ֶאת־ָה ָ֖ﬠם ֶאל־ַה ָ ֑מּ ִים ַו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ק ִבְּלשׁוֹ ֨נוֹ ִמן־ַהַ֜מּ ִים ַֽכֲּאֶ֧שׁר ָיֹ֣לק ַהֶ֗כֶּלב ַתִּ֤צּיג אוֹת֙וֹ ְל ָ֔בד ְוֹ֛כל
ֲאֶֽשׁר־ ָיֹל ֩
ם ֶאל־ִפּי ֶ֔הם
ֲאֶשׁר־ ִיְכ ַ֥רע ַעל־ִבּ ְר ָ֖כּיו ִלְשֽׁתּוֹתַ :ו ְי ִ֗הי ִמְסַ֞פּר ַֽהֲמַלְק ִ֤קים ְבּ ָי ָד ֙
ְשֹׁ֥לשׁ ֵמ֖אוֹת ִ֑אישׁ ְוֹכל ֙ ֶ֣יֶתר ָהָ֔עם ָֽכּ ְר֥עוּ ַעל־ִבּ ְרֵכיֶ֖הם ִלְשׁ֥תּוֹת ָֽמ ִיםַ :ו ֨יּ ֹאֶמר
ם אוִֹ֣שׁי ַע ֶאְתֶ֔כם ְו ָֽנַתִ֥תּי
שׁ ֵמ֨אוֹת ָהִ֤אישׁ ַֽהְמַלְקִקי ֙
ה ָ֜וה ֶאל־ ִגּ ְד֗עוֹן ִבְּשֹׁל ֩
ְי ֹ
ה ָהָ֨עם ְבּ ָי ָ֜דם
ֶאת־ִמ ְד ָ֖י ן ְבּ ָי ֶ֑דךָך ְוָכל־ָהָ֔עם ֵֽיְל֖כוּ ִ֥אישׁ ִלְמֹקֽמוַֹ :ו ִיְּק֣חוּ ֶאת־ֵצ ָד ֩
אָהָ֔ליו וִּבְשֹֽׁלשׁ־ֵמ֥אוֹת
ח ִ֣אישׁ ְל ֽ ֹ
ְוֵ֣את ֽשׁוְֹפֹֽרֵתי ֶ֗הם ְו ֵ ֨את ָכּל־ִ֤אישׁ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִשַׁלּ ֙
ָהִ֖אישׁ ֶֽהֱח ִ֑זיק וַּֽמֲח ֵ֣נה ִמ ְד ָ֔ין ָ֥ה ָיה ֖לוֹ ִמַ֥תַּחת ָבּ ֵֽﬠֶמקַ :ו ְיִה֙י ַבּ ַ֣לּ ְיָלה ַה֔הוּא
ה ָ֔וה ֖קוּם ֵ֣רד ַֽבַּֽמֲּח ֶ֑נה ִ֥כּי ְנַתִ֖תּיו ְבּ ָי ֶֽדךָךְ :וִאם־ ָי ֵ֥רא ַאָ֖תּה ָל ֶ֑ר ֶדת
ַו ֤יּ ֹאֶמר ֵאָלי֙ו ְי ֹ
תּ ַמה־ ְי ַד ֵ֔בּרוּ ְוַאַח֙ר ֶֽתֱּח ַ֣ז ְק ָנה
ֵ֥רד ַא ָ ֛תּה וֻּפ ָ֥רה ַֽנַע ְר֖ךָך ֶאל־ַֽהַֽמֲּח ֶֽנהְ :וָֽשַׁמְע ָ ֙
א וֻּפ ָ֣רה ַֽנֲﬠ֔רוֹ ֶאל־ְקֵ֥צה ַֽהֲחֻמִ֖שׁים ֲאֶ֥שׁר
ָי ֶ֔דיךָך ְו ָֽי ַר ְדָ֖תּ ַֽבַּֽמֲּח ֶ֑נה ַו ֵ֤יּ ֶרד הוּ ֙
ם ֹֽנְפִ֣לים ָבֵּ֔עֶמק ָֽכַּא ְר ֶ֖בּה ָלֹ֑רב
ַֽבַּֽמֲּח ֶֽנה :וִּמ ְד ָ֨ין ַֽוֲﬠָמ ֵ֤לק ְוָכל־ְבּ ֵֽני־ ֶ ֨ק ֶד ֙
ם ֵ֣אין ִמְסָ֔פּר ַכּ֛חוֹל ֶֽשַׁעל־ְשׂ ַ֥פת ַה ָ֖יּם ָלֹֽרבַ :ו ָיּ ֣ב ֹא ִג ְד֔עוֹן ְו ִ֨ה ֵנּה־ ִ ֔אישׁ
ְוִל ְגַמֵלּיֶה ֙

ְמַס ֵ֥פּר ְל ֵר ֵ֖ﬠהוּ ֲח֑לוֹם ַו ֜יּ ֹאֶמר ִה ֵ֧נּה ֲח֣לוֹם ָחַ֗לְמִתּי ְוִהֵ֨נּה ְצִ֜לול ]ְצִ֜ליל[ ֶ֤לֶחם
אֶהל ַו ַיּ ֵ֧כּהוּ ַו ִיֹּ֛פּל ַו ַֽיַּהְפ ֵ֥כהוּ
ם ִמְתַהֵפּ ךְ ֙ך ְבַּֽמֲח ֵ֣נה ִמ ְד ָ֔ין ַו ָיּ ֣ב ֹא ַעד־ָ֠ה ֹ
ְשֹׂע ִרי ֙
אֶהלַ :ו ַ֨יַּען ֵר ֵ֤ﬠהוּ ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֵ֣אין ֔ז ֹאת ִבְּל ִ֗תּי ִאם־ ֶ֛ח ֶרב ִגּ ְד֥עוֹן
ְלַ֖מְעָלה ְו ָנ ַ֥פל ָה ֽ ֹ
ם ְבּ ָי֔דוֹ ֶאת־ִמ ְד ָ֖י ן ְוֶאת־ָכּל־ַֽהַֽמֲּח ֶֽנה:
ֶבּן־יוָֹ֖אשׁ ִ֣אישׁ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ָנ ַ ֤תן ָֽהֱאֹלִהי ֙
ַו ְיִהי֩ ִכְשֹׁ֨מ ַע ִגּ ְד֜עוֹן ֶאת־ִמְס ַ֧פּר ַֽהֲח֛לוֹם ְוֶאת־ִשְׁב ֖רוֹ ַו ִיְּשׁ ָ ֑תּחוּ ַו ָ֨יָּשׁ֙ב ֶאל־
הָ֛וה ְבּ ֶי ְד ֶ֖כם ֶאת־ַֽמֲח ֵ֥נה ִמ ְד ָֽי ןַ :ו ַ֛יַּחץ
ַֽמֲח ֵ֣נה ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ֣יּ ֹאֶמר ֔קוּמוּ ִ ֽכּי־ ָנַ֧תן ְי ֹ
ם ְוַכ ִ֣דּים
ֶאת־ְשֹֽׁלשׁ־ֵמ֥אוֹת ָהִ֖אישׁ ְשֹׁלָ֣שׁה ָראִ֑שׁים ַו ִיּ ֵ֨תּן ֽשׁוָֹפ ֤רוֹת ְבּ ַיד־ֻכָּלּ ֙
ֵר ִ ֔קים ְוַלִפּ ִ֖דים ְבּ֥תוֹךְך ַהַכּ ִֽדּיםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵלי ֶ֔הם ִמֶ֥מּ ִנּי ִת ְר֖אוּ ְו ֵ֣כן ַֽתֲּﬠ֑שׂוּ ְוִה ֨ ֵנּה
א ִבְּקֵ֣צה ַֽהַֽמֲּח ֔ ֶנה ְוָה ָ֥יה ַֽכֲּאֶשׁר־ֶאֱﬠֶ֖שׂה ֵ֥כּן ַֽתֲּﬠֽשׂוּןְ :וָֽתַקְעִתּ֙י ַבּשּׁוָֹ֔פר
ָֽאֹנִ֥כי ָב ֙
ת ָכּל־ַֽהַֽמֲּח ֔ ֶנה
ָֽאֹנִ֖כי ְוָכל־ֲאֶ֣שׁר ִאִ֑תּי וְּתַקְע ֶ֨תּם ַבּֽשּׁוָֹפ֜רוֹת ַגּם־ַא ֶ֗תּם ְסִביבוֹ ֙
ה ָ֥וה וְּל ִג ְדֽעוֹןַ :ו ָיּ ֣ב ֹא ֠ ִג ְדעוֹן וֵּֽמָאה־ ִ ֨אישׁ ֲאֶשׁר־ִא֜תּוֹ ִבְּקֵ֣צה
ַֽוֲאַמ ְרֶ֖תּם ַלי ֹ
שְּׁמ ִ֑רים ַו ִיְּתְקע֙וּ
ַֽהַֽמֲּח ֗ ֶנה ֚ר ֹאשׁ ָֽהַאְשֹׁ֣מ ֶרת ַה ִ ֽתּיכוֹ ֔ ָנה ַ ֛אךְך ָה ֵ֥קם ֵה ִ֖קימוּ ֶאת־ַה ֽ ֹ
ַבּ֣שּׁוָֹפ֔רוֹת ְו ָנ֥פוֹץ ַהַכּ ִ֖דּים ֲאֶ֥שׁר ְבּ ָי ָֽדםַ ֠ :ו ִיְּתְקעוּ ְשׁ֨לֶשׁת ָֽה ָראִ֥שׁים ַבּֽשּׁוָֹפרוֹ֘ת
ם ַבַּלִּפּ ִ֔דים וְּב ַ֨יד־ ְיִמי ֔ ָנם ַהֽשּׁוָֹפ ֖רוֹת
ם ַֽו ַֽיֲּח ִ֤זיקוּ ְב ַיד־ְשׂ֗מאוָֹל ֙
ַו ִיְּשְׁבּ ֣רוּ ַהַכּ ִדּי ֒
ה ָ֖וה וְּל ִג ְדֽעוֹןַ :ו ַֽיַּעְמד֙וּ ִ֣אישׁ ַתְּח ָ֔תּיו ָסִ֖ביב ַֽלַֽמֲּח ֶ֑נה
ִלְת֑קוֹ ַע ַו ִיְּק ְר֔אוּ ֶ֥ח ֶרב ַֽלי ֹ
ת
ַו ָ֧יּ ָרץ ָכּל־ַֽהַֽמֲּח ֶ֛נה ַו ָיּ ִ֖ריעוּ ַו ָיּ ֽניּסוּ ] ַו ָיּ ֽנוּסוּ[ַ :ו ִיְּתְקע ֘וּ ְשֹֽׁלשׁ־ֵמ֣אוֹת ַהֽשּׁוָֹפרוֹ ֒
ה ָ֗וה ֵ֣את ֶ֥ח ֶרב ִ֛אישׁ ְבּ ֵר ֵ֖ﬠהוּ וְּבָכל־ַֽהַֽמֲּח ֶ֑נה ַו ָ֨יּ ָנס ַֽהַֽמֲּח ֜ ֶנה ַעד־ ֵ֤בּית
ַו ָ֣יֶּשׂם ְי ֹ
ה ְצ ֵר ָ֔רָתה ַ֛ﬠד ְשַׂפת־ָאֵ֥בל ְמחוֹ ָ֖לה ַעל־ַטָֽבּתַ :ו ִיָּצּ ֵ֧ﬠק ִאישׁ־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל
ַהִשָּׁטּ ֙
שּׁה ַו ִיּ ְר ְדּ֖פוּ ַֽאֲח ֵ֥רי ִמ ְד ָֽי ן :וַּמְלָאִ֡כים ָשׁ ַ֣לח
ִמַנְּפָתִּ֥לי וִּמן־ָאֵ֖שׁר וִּמן־ָכּל־ְמַנ ֶ ֑
ם ֶאת־ַהַ֔מּ ִים
ִגּ ְדעוֹ֩ן ְבָּכל־ ַ֨הר ֶאְפ ַ֜ר ִים ֵלאֹ֗מר ְר֞דוּ ִל ְק ַ֤ראת ִמ ְד ָי֙ן ְוִלְכ ֤דוּ ָלֶה ֙
ם ַו ִיְּלְכּ ֣דוּ ֶאת־ַהַ֔מּ ִים ַ֛ﬠד
ַ֛ﬠד ֵ֥בּית ָבּ ָ֖רה ְוֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֑דּן ַו ִיָּצֵּ֞עק ָכּל־ִ֤אישׁ ֶאְפ ַ֨ר ִי ֙
ֵ֥בּית ָבּ ָ֖רה ְוֶאת־ַה ַיּ ְר ֵֽדּןַ :ו ִיְּלְכּ֡דוּ ְשׁ ֵֽני־ָשׂ ֵ֨רי ִמ ְד ָ֜ין ֶאת־ֹע ֵ֣רב ְוֶאת־ ְז ֵ ֗אב ַו ַֽיַּה ְר ֨גוּ
ֶאת־עוֹ ֵ֤רב ְבּֽצוּר־עוֹ ֵר֙ב ְוֶאת־ ְזֵא֙ב ָֽה ְר ֣גוּ ְב ֶֽי ֶקב־ ְז ֵ ֔אב ַו ִיּ ְר ְדּ֖פוּ ֶאל־ִמ ְד ָ֑י ן
ְור ֹאשׁ־ֹע ֵ֣רב וּ ְז ֵ ֔אב ֵה ִ֨ביא֙וּ ֶאל־ ִגּ ְד֔עוֹן ֵמ ֵ֖ﬠֶבר ַל ַיּ ְר ֵֽדּןַ :ו ֽיּ ֹאְמ֨רוּ ֵאָ֜ליו ִ֣אישׁ
ה ָעִ֣שׂיָת ָ֔לּנוּ ְלִבְלִתּ֙י ְק ֣ר ֹאות ָ֔לנוּ ִ֥כּי ָה ַ֖לְכָתּ ְלִהָלֵּ֣חם
ֶאְפ ַ֗ר ִים ָמה־ַה ָדּ ָ֤בר ַה ֶזּ ֙
ְבִּמ ְד ָ֑י ן ַו ְי ִרי֥בוּן ִא֖תּוֹ ְבָּח ְז ָֽקהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵלי ֶ֔הם ֶמה־ָעִ֥שׂיִתי ַעָ֖תּה ָכּ ֶ֑כם ֲה ֗ל ֹא

ם ָנ ַ֨תן ֱאֹל ִ֜הים ֶאת־ָשׂ ֵ֤רי ִמ ְד ָי֙ן
֛טוֹב ֹֽעְל֥לוֹת ֶאְפ ַ֖ר ִים ִמְבִ֥ציר ֲאִבי ֶֽﬠ ֶזרְ :בּ ֶי ְדֶכ ֩
ם ֵֽמָעָ֔ליו
ֶאת־ֹע ֵ֣רב ְוֶאת־ ְז ֵ ֔אב וַּמה־ ָיֹּ֖כְלִתּי ֲﬠ֣שׂוֹת ָכּ ֶ֑כם ָ ֗אז ָֽרְפָ֤תה רוָּח ֙
שׁ
ְבּ ַדְבּ ֖רוֹ ַה ָדָּ֥בר ַה ֶֽזּהַ :ו ָיּ ֥ב ֹא ִג ְד֖עוֹן ַה ַיּ ְר ֵ֑דּ ָנה ֹעֵ֣בר ֗הוּא וְּשֹֽׁלשׁ־ֵמ֤אוֹת ָהִאי ֙
א ִכְּכּ ֣רוֹת ֶ֔לֶחם ָל ָ֖ﬠם
ֲאֶ֣שׁר ִא֔תּוֹ ֲﬠ ֵיִ֖פים ְֽו ֹר ְד ִ ֽפיםַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ְלַא ְנֵ֣שׁי ֻס֔כּוֹת ְתּנוּ־ ָנ ֙
ֲאֶ֣שׁר ְבּ ַר ְג ָ֑לי ִ ֽכּי־ֲﬠ ֵיִ֣פים ֵ֔הם ְוָאֹנִ֗כי ֹר ֵ֛דף ַֽאֲח ֵ֛רי ֶ֥זַבח ְוַצְלֻמ ָ֖נּע ַמְל ֵ֥כי ִמ ְד ָֽי ן:
ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ָשׂ ֵ֣רי ֻס֔כּוֹת ֲ֠הַכף ֶ֧זַבח ְוַצְלֻמ ָ֛נּע ַעָ֖תּה ְבּ ָי ֶ֑דךָך ִ ֽכּי־ ִנֵ֥תּן ִלְצָֽבֲא֖ךָך ָֽלֶחם:
הָ֛וה ֶאת־ ֶ֥זַבח ְוֶאת־ַצְלֻמ ָ֖נּע ְבּ ָי ִ֑די ְו ַדְשִׁתּ֙י ֶאת־
ַו ֣יּ ֹאֶמר ִגּ ְד֔עוֹן ָלֵ֗כן ְבֵּ֧תת ְי ֹ
ם ְפּנוּ ֵ ֔אל ַו ְי ַדֵ֥בּר
ְבַּשׂ ְרֶ֔כם ֶאת־קוֵֹ֥צי ַהִמּ ְדָ֖בּר ְוֶאת־ַהַבּ ְר ֳק ִֽניםַ :ו ַ֤יַּעל ִמָשּׁ ֙
ֲאֵליֶ֖הם ָכּ ֑ז ֹאת ַו ַֽיֲּﬠ ֤נוּ אוֹת֙וֹ ַא ְנֵ֣שׁי ְפנוּ ֵ ֔אל ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָע ֖נוּ ַא ְנֵ֥שׁי ֻסֽכּוֹתַ :ו ֛יּ ֹאֶמר
תּץ ֶאת־ַהִמּ ְג ָ֥דּל ַה ֶֽזּהְ :ו ֶ֨זַבח
ַגּם־ְלַא ְנֵ֥שׁי ְפנוֵּ֖אל ֵלאֹ֑מר ְבּשׁוִּ֣בי ְבָשׁ֔לוֹם ֶא ֖ ֹ
ם ַֽכֲּחֵ֤מֶשׁת ָעָשׂ֙ר ֶ ֔אֶלף ֹ֚כּל ַה ֣נּוָֹת ִ֔רים ִמֹ֖כּל
ְוַצְלֻמ ֜ ָנּע ַבַּקּ ְרֹ֗קר וַּֽמֲח ֵניֶ֤הם ִעָמּ ֙
שׁ ֵֽלף ָֽח ֶרבַ :ו ַ֣יַּעל ִגּ ְד֗עוֹן
ַֽמֲח ֵ֣נה ְב ֵֽני־ ֶ֑ק ֶדם ְוַהֹ֣נְּפִ֔לים ֵמ ָ ֨אה ְוֶעְשׂ ִ֥רים ֶ ֛אֶלף ִ֖אישׁ ֥ ֹ
֚ ֶדּ ֶרךְך ַהְשּׁכוּ ֵ֣ני ָֽבֳאָהִ֔לים ִמ ֶ֥קּ ֶדם ְלֹ֖נַבח ְו ָי ְגֳבּ ָ ֑הה ַו ַיּ ךְ ֙ך ֶאת־ַֽהַֽמֲּח ֔ ֶנה ְוַֽהַֽמֲּח ֶ֖נה
ָ֥ה ָיה ֶֽבַטחַ :ו ָיּ ֗נוּסוּ ֚ ֶזַבח ְוַצְלֻמ ֔ ָנּע ַו ִיּ ְרֹ֖דּף ַֽאֲח ֵרי ֶ ֑הם ַו ִיְּלֹ֞כּד ֶאת־ְשׁ ֵ֣ני ׀ ַמְל ֵ֣כי
ח ְוֶאת־ַצְלֻמ ֔ ָנּע ְוָכל־ַֽהַֽמֲּח ֶ֖נה ֶֽהֱח ִֽרידַ :ו ָ֛יָּשׁב ִגּ ְד֥עוֹן ֶבּן־יוָֹ֖אשׁ
ִמ ְד ָ֗ין ֶאת־ ֶ֨זַב ֙
תּב
ִמן־ַהִמְּלָח ָ ֑מה ִ ֽמְלַֽמֲﬠ ֵ֖לה ֶהָֽח ֶרסַ :ו ִיְּלָכּד־ ַ֛נַער ֵֽמַאְנֵ֥שׁי ֻס֖כּוֹת ַו ִיְּשָׁא ֵ֑להוּ ַו ִיְּכ ֨ ֹ
א ֶאל־ַא ְנֵ֣שׁי
ת ְוֶאת־ ְזֵק ֔ ֶניָה ִשְׁבִ֥ﬠים ְוִשְׁב ָ֖ﬠה ִ ֽאישַׁ :ו ָיּב ֹ ֙
ֵאָ֜ליו ֶאת־ָשׂ ֵ֤רי ֻסכּוֹ ֙
ֻס֔כּוֹת ַו ֕יּ ֹאֶמר ִה ֵ֖נּה ֶ֣זַבח ְוַצְלֻמ ָ֑נּע ֲאֶשׁ֩ר ֵֽח ַרְפ ֶ֨תּם אוֹ ִ֜תי ֵלאֹ֗מר ֲ֠הַכף ֶ֣זַבח
ח ֶאת־ ִז ְק ֵ֣ני ָהִ֔עיר
ה ְבּ ָי ֶ֔דךָך ִ֥כּי ִנ ֵ ֛תּן ַֽלֲא ָנֶ֥שׁיךָך ַה ְיֵּעִ֖פים ָֽלֶחםַ :ו ִיַּקּ ֙
ְוַצְלֻמ ָ֤נּע ַעָתּ ֙
ְוֶאת־קוֵֹ֥צי ַהִמּ ְדָ֖בּר ְוֶאת־ַהַבּ ְר ֳק ִ֑נים ַוֹ֣יּ ַדע ָבּ ֶ֔הם ֵ֖את ַא ְנֵ֥שׁי ֻסֽכּוֹתְ :וֶאת־
ח ְוֶאל־ַצְלֻמ ֔ ָנּע
ִמ ְג ַ֥דּל ְפּנוֵּ֖אל ָנ ָ ֑תץ ַו ַֽיֲּהֹ֖רג ֶאת־ַא ְנֵ֥שׁי ָה ִ ֽﬠירַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ֶאל־ ֶ֨זַב ֙
תַאר
ה ָֽהֲא ָנִ֔שׁים ֲאֶ֥שׁר ֲה ַר ְגֶ֖תּם ְבָּת֑בוֹר ַו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ָכּ֣מוֹךָך ְכמוֹ ֶ֔הם ֶאָ֕חד ְכּ ֖ ֹ
ֵאיֹפ ֙
ה ָ֗וה ֚לוּ ַֽהֲח ִיֶ֣תם אוֹ ָ֔תם ֥ל ֹא
ְבּ ֵ֥ני ַהֶֽמֶּלךְךַ :ויּ ֹאַ֕מר ַאַ֥חי ְבּ ֵֽני־ִאִ֖מּי ֵ ֑הם ַחי־ ְי ֹ
ָה ַ֖ר ְגִתּי ֶאְת ֶֽכםַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ְל ֶ֣יֶתר ְבּכוֹ֔רוֹ ֖קוּם ֲהֹ֣רג אוֹ ָ ֑תם ְו ֽל ֹא־ָשַׁ֨לף ַה ַ֤נַּער ַח ְרבּ֙וֹ
ה וְּפ ַגע־ ָ֔בּנוּ ִ֥כּי ָכִ֖אישׁ
ִ֣כּי ָי ֵ֔רא ִ֥כּי עוֹ ֶ֖דנּוּ ָֽנַערַ :ו ֜יּ ֹאֶמר ֶ֣זַבח ְוַצְלֻמ ֗ ָנּע ֤קוּם ַאָתּ ֙
ח ֶאת־ַהַ֣שֲּׂהֹר ֔ ִנים
ְגּֽבוּ ָר֑תוֹ ַו ָ֣יּ ָקם ִגּ ְד֗עוֹן ַו ַֽיֲּהֹר֙ג ֶאת־ ֶ֣זַבח ְוֶאת־ַצְלֻמ ֔ ָנּע ַו ִיַּקּ ֙

ֲאֶ֖שׁר ְבַּצ ְוּא ֵ֥רי ְגַמֵלּיֶֽהםַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֤רוּ ִאישׁ־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֶאל־ ִגּ ְד֔עוֹן ְמָשׁל־ ָ֨בּנ֙וּ ַגּם־
ם ִגּ ְד֔עוֹן
ַא ָ֔תּה ַגּם־ִבּ ְנ֖ךָך ַ֣גּם ֶבּן־ְבּ ֶ֑נ ךָך ִ֥כּי ֽהוַֹשְׁעָ֖תּנוּ ִמ ַ֥יּד ִמ ְד ָֽי ןַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֲאֵלֶה ֙
ֽל ֹא־ֶאְמ ֤ ֹ
שׁל ָבּ ֶֽכםַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֲאֵל ֶ֜הם
ה ָ֖וה ִיְמ ֥ ֹ
שׁל ְבּ ִ֖ני ָבּ ֶ֑כם ְי ֹ
שׁל ֲא ִנ֙י ָבֶּ֔כם ְו ֽל ֹא־ ִיְמ ֥ ֹ
ם ְשֵׁאָ֔לה וְּתנוּ־ִ֕לי ִ֖אישׁ ֶ֣נ ֶזם ְשָׁל֑לוֹ ִ ֽכּי־ ִנ ְזֵ֤מי ָזָה֙ב ָל ֶ֔הם
ִגּ ְד֗עוֹן ֶא ְ ֽשֲׁא ָ֤לה ִמֶכּ ֙
ִ֥כּי ִיְשְׁמֵעאִ֖לים ֵֽהםַ :ויּ ֹאְמ ֖רוּ ָנ֣תוֹן ִנ ֵ ֑תּן ַו ִיְּפ ְרשׂ֙וּ ֶאת־ַהִשְּׂמָ֔לה ַו ַיְּשִׁ֣ליכוּ ָ֔שָׁמּה
ִ֖אישׁ ֶ֥נ ֶזם ְשָׁלֽלוַֹ :ו ְי ִ֗הי ִמְשׁ ַ ֞קל ִנ ְזֵ֤מי ַה ָזָּה֙ב ֲאֶ֣שׁר ָשׁ ָ ֔אל ֶ֥אֶלף וְּשַׁבע־ֵמ֖אוֹת
ָז ָ ֑הב ְ֠לַבד ִמן־ַהַֽשֲּׂהֹר ֨ ִנים ְוַה ְנִּט֜פוֹת וִּב ְג ֵ֣די ָֽהַא ְר ָגָּ֗מן ֶשַׁעל ֙ ַמְל ֵ֣כי ִמ ְד ָ֔ין וְּלַב֙ד
שׂ אוֹ֨תוֹ ִג ְד֜עוֹן ְלֵא֗פוֹד ַו ַיֵּ֨צּג אוֹ֤תוֹ
ִמן־ָ֣הֲﬠָנ֔קוֹת ֲאֶ֖שׁר ְבַּצ ְוּא ֵ֥רי ְגַמֵלּיֶֽהםַ :ו ַיַּע ֩
שׁם ַו ְיִ֛הי ְל ִג ְד֥עוֹן וְּלֵבי֖תוֹ ְלמוֹ ֵֽקשׁ:
ְבִעיר֙וֹ ְבָּעְפ ָ֔רה ַו ִיּ ְז ֧נוּ ָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ַֽאֲח ָ֖ריו ָ ֑
שׁם ַוִתְּשֹׁ֥קט ָה ָ ֛א ֶרץ
ַו ִיָּכּ ַ֣נע ִמ ְד ָ֗ין ִלְפ ֵנ֙י ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְו ֥ל ֹא ָֽיְס֖פוּ ָלֵ֣שׂאת ר ֹא ָ ֑
ַא ְרָבִּ֥ﬠים ָשׁ ָ֖נה ִבּיֵ֥מי ִג ְדֽעוֹןַ :ו ֵ֛יֶּלךְך ְי ֻרַ֥בַּעל ֶבּן־יוָֹ֖אשׁ ַו ֵ֥יֶּשׁב ְבֵּביֽתוֹ :וְּל ִג ְד֗עוֹן
ָהי֙וּ ִשְׁבִ֣ﬠים ָבּ ֔ ִנים ֹֽיְצֵ֖אי ְי ֵר֑כוֹ ִ ֽכּי־ ָנִ֥שׁים ַר֖בּוֹת ָ֥היוּ ֽלוֹ :וּ ִ ֽפיַל ְגשׁ֙וֹ ֲאֶ֣שׁר ִבְּשֶׁ֔כם
ָֽיְל ָדה־֥לּוֹ ַגם־ִ֖היא ֵ֑בּן ַו ָ֥יֶּשׂם ֶאת־ְשׁ֖מוֹ ֲאִביֶֽמֶלךְךַ :ו ָ֛יָּמת ִגּ ְד֥עוֹן ֶבּן־יוָֹ֖אשׁ
ְבֵּשׂיָ֣בה טוֹ ָ֑בה ַו ִיָּקּ ֵ֗בר ְבּ ֶ ֨קֶב֙ר יוָֹ֣אשׁ ָא ִ֔ביו ְבָּעְפ ָ֖רה ֲאִ֥בי ָֽהֶע ְז ִֽריַ :ו ְי ִ֗הי ַֽכֲּאֶשׁ֙ר
ֵ֣מת ִגּ ְד֔עוֹן ַו ָיּ֨שׁוּב֙וּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ִיּ ְז ֖נוּ ַֽאֲח ֵ֣רי ַהְבָּע ִ֑לים ַו ָיִּ֧שׂימוּ ָל ֶ ֛הם ַ֥בַּעל
ה ָ֖וה ֱאֹֽלֵהי ֶ ֑הם ַהַמִּ֥צּיל אוֹ ָ ֛תם
ְבּ ִ֖רית ֵֽלאֹל ִ ֽהיםְ :ו ֤ל ֹא ָֽזְכר֙וּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֶאת־ ְי ֹ
א ְיֵביֶ֖הם ִמָסּ ִ ֽביבְ :ו ֽל ֹא־ָע֣שׂוּ ֶ֔חֶסד ִעם־ֵ֥בּית ְי ֻרַ֖בַּעל ִגּ ְד֑עוֹן ְכָּכל־
ִמ ַ֥יּד ָכּל־ ֽ ֹ
ַהטּוֹ ָ֔בה ֲאֶ֥שׁר ָעָ֖שׂה ִעם־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֵ֨יֶּלךְך ֲאִביֶ֤מֶלךְך ֶבּן־ ְי ֻר ַ֨בַּעל ֙ ְשֶׁ֔כָמה ֶאל־ֲאֵ֖חי
ִא֑מּוֹ ַו ְי ַדֵ֣בּר ֲאֵלי ֶ֔הם ְוֶאל־ָכּל־ִמְשׁ ַ֛פַּחת ֵבּית־ֲאִ֥בי ִא֖מּוֹ ֵלאֹֽמרַ :דְּבּרוּ־ ֞ ָנא
שׁל ָבֶּ֜כם ִשְׁבִ֣ﬠים ִ ֗אישׁ ֹ֚כּל ְבּ ֵ֣ני
ם ַהְמ ֨ ֹ
ְבָּא ְז ֨ ֵני ָכל־ַֽבֲּﬠ ֵ֣לי ְשֶׁכ֘ם ַמה־֣טּוֹב ָלֶכ ֒
שׁל ָבּ ֶ֖כם ִ֣אישׁ ֶא ָ֑חד וּ ְזַכ ְר ֶ֕תּם ִ ֽכּי־ַעְצְמ ֶ֥כם וְּבַשׂ ְר ֶ֖כם ָא ִֽני:
ְי ֻר ַ֔בַּעל ִאם־ְמ ֥ ֹ
ַו ְי ַדְבּ֨רוּ ֲאֵֽחי־ִא֜מּוֹ ָעָ֗ליו ְבָּא ְז ֵנ֙י ָכּל־ַֽבֲּﬠ ֵ֣לי ְשֶׁ֔כם ֵ֥את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֖רים ָה ֵ ֑אֶלּה ַו ֵ֤יּט
ם ַֽאֲח ֵ֣רי ֲאִביֶ֔מֶלךְך ִ֥כּי ָֽאְמ ֖רוּ ָאִ֥חינוּ ֽהוּאַ :ו ִיְּתּנוּ־ל֙וֹ ִשְׁבִ֣ﬠים ֶ֔כֶּסף ִמֵ֖בּית
ִלָבּ ֙
ם וֹּֽ֣פֲח ִ֔זים ַו ֵֽיְּל֖כוּ ַֽאֲח ָֽריו:
ַ֣בַּעל ְבּ ִ֑רית ַו ִיְּשֹׂ֨כּר ָבּ ֶ֜הם ֲאִביֶ֗מֶלךְך ֲא ָנִ֤שׁים ֵריִקי ֙
ַו ָיּ ֤ב ֹא ֵֽבית־ָאִבי֙ו ָעְפ ָ֔רָתה ַו ַֽיֲּהֹ֞רג ֶאת־ֶאָ֧חיו ְבּ ֵֽני־ ְי ֻר ַ֛בַּעל ִשְׁבִ֥ﬠים ִ֖אישׁ ַעל־
ם
ֶ֣אֶבן ֶא ָ֑חת ַו ִיּ ָוּ ֵ֞תר יוָֹ֧תם ֶבּן־ ְי ֻר ַ֛בַּעל ַהָקֹּ֖טן ִ֥כּי ֶנְח ָֽבּאַ :ו ֵיּ ָ ֨אְס֜פוּ ָכּל־ַֽבֲּﬠ ֵ֤לי ְשֶׁכ ֙

ְוָכל־ֵ֣בּית ִמ֔לּוֹא ַו ֵ֣יְּל֔כוּ ַו ַיְּמִ֥ליכוּ ֶאת־ֲאִביֶ֖מֶלךְך ְל ֶ ֑מֶלךְך ִעם־ֵא֥לוֹן ֻמָ֖צּב ֲאֶ֥שׁר
ִבְּשׁ ֶֽכםַ :ו ַיּ ִ֣גּדוּ ְליוֹ ָ֗תם ַו ֵ֨יֶּל ךְ ֙ך ַו ַֽיֲּﬠֹמ֙ד ְבּ ֣ר ֹאשׁ ַהר־ ְגּ ִר ִ֔זים ַו ִיָּ֥שּׂא קוֹ֖לוֹ ַו ִיּ ְק ָ֑רא
ַו ֣יּ ֹאֶמר ָל ֶ֗הם ִשְׁמ֤עוּ ֵאַל֙י ַֽבֲּﬠ ֵ֣לי ְשֶׁ֔כם ְו ִיְשַׁ֥מע ֲאֵלי ֶ֖כם ֱאֹל ִ ֽהיםָ :ה֤לוֹךְך ָֽהְלכ֙וּ
שׁ ַח ֲﬠֵליֶ֖הם ֶ ֑מֶלךְך ַו ֽיּ ֹאְמ ֥רוּ ַל ַ֖זּ ִית ָמְלו ָ֥כה ]ָמְל ָ֥כה[ ָע ֵֽלינוַּ :ו ֤יּ ֹאֶמר
ָהֵעִ֔צים ִלְמ ֥ ֹ
ם ַה ַ֔זּ ִית ֶֽהֳח ַ֨דְלִתּ֙י ֶאת־ ִדְּשׁ ֔ ִני ֲאֶֽשׁר־ִ֛בּי ְיַכְבּ ֥דוּ ֱאֹלִ֖הים ַֽוֲא ָנִ֑שׁים ְוָ֣הַלְכ ִ֔תּי
ָלֶה ֙
ָל ֖נוּ ַע ַעל־ָֽהֵע ִ ֽציםַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֥רוּ ָֽהֵעִ֖צים ַלְתֵּא ָ֑נה ְלִכי־ַ֖אְתּ ָמְלִ֥כי ָע ֵֽלינוַּ :ו ֤תּ ֹאֶמר
ם ַהְתֵּא ֔ ָנה ֶֽהֳח ַ֨דְלִתּ֙י ֶאת־ָמְת ִ ֔קי ְוֶאת־ְתּ ֽנוָּבִ֖תי ַהטּוֹ ָ֑בה ְוָ֣הַלְכ ִ֔תּי ָל ֖נוּ ַע
ָלֶה ֙
ַעל־ָֽהֵע ִ ֽציםַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֥רוּ ָֽהֵעִ֖צים ַל ָ֑גֶּפן ְלִכי־ַ֖אְתּ ָמְלוִ֥כי ]ָמְלִ֥כי[ ָע ֵֽלינוַּ :ו ֤תּ ֹאֶמר
ם ַה ֶ֔גֶּפן ֶֽהֳח ַ֨דְלִתּ֙י ֶאת־ִ֣תּירוִֹ֔שׁי ַֽהְמַשֵׂ֥מּ ַח ֱאֹלִ֖הים ַֽוֲא ָנִ֑שׁים ְוָ֣הַלְכ ִ֔תּי ָל ֖נוּ ַע
ָלֶה ֙
ַעל־ָֽהֵע ִ ֽציםַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֥רוּ ָכל־ָֽהֵעִ֖צים ֶאל־ָֽהָא ָ֑טד ֵ֥לךְך ַאָ֖תּה ְמָלךְך־ָע ֵֽלינוַּ :ו ֣יּ ֹאֶמר
אִ֤תי ְלֶ֨מֶל ךְ ֙ך ֲﬠֵליֶ֔כם ֹ֖בּאוּ ֲח֣סוּ
ם ֹֽמְשִׁ֨חים ֹ
ם ִ ֡אם ֶֽבֱּאֶ֣מת ַאֶתּ ֩
ָֽהָאָט֘ד ֶאל־ָֽהֵעִצי ֒
שׁ ִמן־ָ֣הָאָ֔טד ְות ֹא ַ֖כל ֶאת־ַא ְר ֵ֥זי ַהְלָּב ֽנוֹןְ :וַע ָ֗תּה ִאם־
ְבִצ ִ֑לּי ְוִאם־ ַ ֕א ִין ֵ ֤תֵּצא ֵא ֙
ם ִעם־
ם ֲﬠִשׂי ֶ֔תם ַוַתְּמִ֖ליכוּ ֶאת־ֲאִבי ֶ ֑מֶלךְך ְוִאם־טוֹ ָ֤בה ֲﬠִשׂיֶת ֙
ֶֽבֱּאֶ֤מת וְּבָתִמי ֙
ְי ֻרַ֣בַּעל ְוִעם־ֵבּי֔תוֹ ְוִאם־ִכּ ְג֥מוּל ָי ָ֖דיו ֲﬠִ֥שׂיֶתם ֽלוֹֽ ֲ :אֶשׁר־ ִנְלַ֥חם ָאִ֖בי ֲﬠֵלי ֶ֑כם
ַו ַיְּשׁ ֵ֤לךְך ֶאת־ ַנְפשׁ֙וֹ ִמ ֔ ֶנּ ֶגד ַו ַיֵּ֥צּל ֶאְת ֶ֖כם ִמ ַ֥יּד ִמ ְד ָֽי ןְ :וַא ֶ֞תּם ַקְמ ֶ֨תּם ַעל־ ֵ֤בּית
ָאִב֙י ַה ֔יּוֹם ַוַֽתַּה ְר ֧גוּ ֶאת־ָבּ ָ֛ניו ִשְׁבִ֥ﬠים ִ֖אישׁ ַעל־ֶ֣אֶבן ֶא ָ֑חת ַוַתְּמִ֜ליכוּ ֶאת־
ֲאִביֶ֤מֶלךְך ֶבּן־ֲאָמת֙וֹ ַעל־ַֽבֲּﬠ ֵ֣לי ְשֶׁ֔כם ִ֥כּי ֲאִחי ֶ֖כם ֽהוּאְ :וִאם־ֶֽבֱּאֶ֨מת וְּבָתִ֧מים
ֲﬠִשׂי ֶ ֛תם ִעם־ ְי ֻרַ֥בַּעל ְוִעם־ֵבּי֖תוֹ ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ִשְׂמח֙וּ ַֽבֲּאִביֶ֔מֶלךְך ְו ִיְשַׂ֥מח ַגּם־
שׁ ֵֽמֲאִביֶ֔מֶלךְך ְות ֹא ַ֛כל ֶאת־ַֽבֲּﬠ ֵ֥לי ְשׁ ֶ֖כם ְוֶאת־
֖הוּא ָבּ ֶֽכםְ :וִאם־ ַ ֕א ִין ֵ֤תֵּצא ֵא ֙
ם וִּמֵ֣בּית ִמ֔לּוֹא ְות ֹא ַ֖כל ֶאת־ֲאִביֶֽמֶלךְך:
ֵ֣בּית ִמ֑לּוֹא ְוֵתֵ֨צא ֵ ֜אשׁ ִמַֽבֲּﬠ ֵ֤לי ְשֶׁכ ֙
ַו ָ֣יּ ָנס יוֹ ָ֔תם ַו ִיְּב ַ֖רח ַו ֵ֣יֶּלךְך ְבּ ֵ ֑א ָרה ַו ֵ֣יֶּשׁב ָ֔שׁם ִמְפּ ֵ֖ני ֲאִביֶ֥מֶלךְך ָא ִ ֽחיוַ :ו ָ֧יַּשׂר
ם ֣רוּ ַח ָרָ֔עה ֵ֣בּין ֲאִביֶ֔מֶלךְך
ֲאִבי ֶ ֛מֶלךְך ַעל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָשֹׁ֥לשׁ ָשׁ ִֽניםַ :ו ִיְּשׁ ַ֤לח ֱאֹלִהי ֙
וֵּ֖בין ַֽבֲּﬠ ֵ֣לי ְשׁ ֶ֑כם ַו ִיְּב ְגּ ֥דוּ ַֽבֲﬠֵלי־ְשׁ ֶ֖כם ַֽבֲּאִביֶֽמֶלךְךָ :ל֕בוֹא ֲחַ֖מס ִשְׁבִ֣ﬠים ְבּ ֵֽני־
ם ֲאֶ֣שׁר ָה ַ֣רג אוֹ ָ֔תם ְוַעל ֙ ַֽבֲּﬠ ֵ֣לי ְשֶׁ֔כם
ְי ֻר ָ֑בַּעל ְו ָדָ֗מם ָל֞שׂוּם ַעל־ֲאִביֶ֤מֶלךְך ֲאִחיֶה ֙
ֲאֶֽשׁר־ִח ְזּ֥קוּ ֶאת־ ָי ָ֖דיו ַֽלֲהֹ֥רג ֶאת־ֶאָֽחיוַ :ו ָיִּ֣שׂימוּ ל֩וֹ ַֽבֲﬠֵ֨לי ְשֶׁ֜כם ְמָֽא ְר ִ֗בים ַ֚ﬠל
ָראֵ֣שׁי ֶֽהָה ִ֔רים ַֽו ִיּ ְג ְז֗לוּ ֵ ֛את ָכּל־ֲאֶשׁר־ ַֽיֲﬠֹ֥בר ֲﬠֵליֶ֖הם ַבּ ָ֑דּ ֶרךְך ַו ֻיּ ַ֖גּד ַֽלֲאִביֶֽמֶלךְך:

ַו ָיּ ֞ב ֹא ַ֤גַּעל ֶבּן־ֶ֨עֶב֙ד ְוֶאָ֔חיו ַו ַֽיַּעְב ֖רוּ ִבְּשׁ ֶ֑כם ַו ִיְּבְטחוּ־֖בוֹ ַֽבֲּﬠ ֵ֥לי ְשׁ ֶֽכםַ :ו ֵֽיְּצ֨אוּ
ם ַֽו ִיּ ְד ְר֔כוּ ַו ַֽיֲּﬠ֖שׂוּ ִהלּוּ ִ֑לים ַו ָיֹּ֨בא֙וּ ֵ֣בּית ֱֽאֹֽלֵהי ֶ֔הם
ַהָשּׂ ֶ֜דה ַו ִיְּבְצ ֤רוּ ֶאת־ַכּ ְרֵמיֶה ֙
ַו ֽיּ ֹאְכל֙וּ ַו ִיְּשׁ֔תּוּ ַֽו ְיַקְל֖לוּ ֶאת־ֲאִביֶֽמֶלךְךַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ׀ ַ֣גַּעל ֶבּן־ֶ֗עֶבד ִ ֽמי־ֲאִביֶ֤מֶלךְך
ם ִ֣כּי ַֽנַעְב ֶ֔דנּוּ ֲה ֥ל ֹא ֶבן־ ְי ֻרַ֖בַּעל וּ ְז ֻ֣בל ְפִּקי ֑דוֹ ִעְב֗דוּ ֶאת־ַא ְנֵ֤שׁי ֲחמוֹ֙ר
וּ ִ ֽמי־ְשֶׁכ ֙
ה ְבּ ָי ִ֔די ְוָאִ֖סי ָרה
ֲאִ֣בי ְשֶׁ֔כם וַּמ ֖דּוּ ַע ַֽנַעְב ֶ֥דנּוּ ֲא ָֽנְחנוּ :וִּ֨מי ִי ֵ֜תּן ֶאת־ָה ָ֤ﬠם ַה ֶזּ ֙
ֶאת־ֲאִבי ֶ ֑מֶלךְך ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ַֽלֲאִביֶ֔מֶלךְך ַרֶ֥בּה ְצָֽבֲא֖ךָך ָוֵֽצָאהַ :ו ִיְּשַׁ֗מע ְזֻבל ֙ ַשׂר־ָהִ֔עיר
ֶאת־ ִדְּב ֵ֖רי ַ֣גַּעל ֶבּן־ ָ֑ﬠֶבד ַו ִ֖יַּחר ַאֽפּוַֹ :ו ִיְּשׁ ַ֧לח ַמְלָא ִ֛כים ֶאל־ֲאִביֶ֖מֶלךְך ְבָּת ְרָ֣מה
ה ַ֨גַעל ֶבּן־ ֶ֤ﬠֶבד ְוֶאָחי֙ו ָבִּ֣אים ְשֶׁ֔כָמה ְוִה ָ֛נּם ָצ ִ֥רים ֶאת־ָהִ֖ﬠיר ָע ֶֽליךָך:
ֵלאֹ֑מר ִה ֵנּ ֩
ה ֣קוּם ַ֔ל ְיָלה ַאָ֖תּה ְוָה ָ֣ﬠם ֲאֶשׁר־ִא ָ ֑תּךְך ֶוֱאֹ֖רב ַבָּשּׂ ֶֽדהְ :וָה ָ֤יה ַבֹ֨בֶּק֙ר ִכּ ְזֹ֣ר ַח
ְוַעָתּ ֙
ַהֶ֔שֶּׁמשׁ ַתְּשִׁ֖כּים וּ ָֽפַשְׁטָ֣תּ ַעל־ָהִ֑ﬠיר ְוִה ֵנּה־֞הוּא ְוָה ָ֤ﬠם ֲאֶשׁר־ִאתּ֙וֹ ֹֽיְצִ֣אים
ֵאֶ֔ליךָך ְוָעִ֣שׂיָת ֔לּוֹ ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִתְּמָ֥צא ָי ֶֽדךָךַ :ו ָ֧יּ ָקם ֲאִבי ֶ ֛מֶלךְך ְוָכל־ָה ָ֥ﬠם ֲֽאֶשׁר־ִע֖מּוֹ
א ַ֣גַּעל ֶבּן־ֶ֔עֶבד ַו ַֽיֲּﬠֹ֕מד ֶ֖פַּתח
ָ֑ל ְיָלה ַו ֶֽיֶּא ְר֣בוּ ַעל־ְשֶׁ֔כם ַא ְרָבּ ָ֖ﬠה ָרא ִ ֽשׁיםַ :ו ֵיֵּצ ֙
ַ֣שַׁער ָהִ֑ﬠיר ַו ָ֧יּ ָקם ֲאִבי ֶ ֛מֶלךְך ְוָה ָ֥ﬠם ֲאֶשׁר־ִא֖תּוֹ ִמן־ַהַֽמֲּא ָֽרבַ :ו ַיּ ְרא־ ַגַּע֘ל ֶאת־
ָהָע ֒
ם ַו ֣יּ ֹאֶמר ֶאל־ ְז ֻ֔בל ִה ֵנּה־ ָ֣ﬠם יוֹ ֵ֔רד ֵֽמ ָראֵ֖שׁי ֶֽהָה ִ֑רים ַו ֤יּ ֹאֶמר ֵאָלי֙ו ְז ֻ֔בל ֵ֣את
ם
ֵ֧צל ֶֽהָה ִ֛רים ַאָ֥תּה ֹרֶ֖אה ַֽכֲּא ָנ ִ ֽשׁיםַ :ו ֨יֶֹּסף ֣עוֹד ַגַּע֘ל ְל ַדֵבּ֒ר ַו ֕יּ ֹאֶמר ִה ֵנּה־ָע ֙
ֽיוֹ ְר ִ֔דים ֵמִ֖ﬠם ַט֣בּוּר ָה ָ ֑א ֶרץ ְו ֽר ֹאשׁ־ֶאָ֣חד ָ֔בּא ִמ ֶ֖דּ ֶרךְך ֵא֥לוֹן ְמֽעוְֹנ ִ ֽניםַ :ו ֨יּ ֹאֶמר
ֵאָ֜ליו ְז ֻ֗בל ַא ֵ֨יּה ֵא֥פוֹא ִ֨פי ךָ ֙ך ֲאֶ֣שׁר תּ ֹאַ֔מר ִ֥מי ֲאִביֶ֖מֶלךְך ִ֣כּי ַֽנַעְב ֶ֑דנּוּ ֲה ֨ל ֹא ֶ֤זה
ם ֲאֶֽשׁר־ָמַ֣אְסָתּה ֔בּוֹ ֵצא־ ָ֥נא ַעָ֖תּה ְוִה ָ֥לֶּחם ֽבּוַֹ :ו ֵ֣יֵצא ַ֔גַעל ִלְפ ֵ֖ני ַֽבֲּﬠ ֵ֣לי
ָהָע ֙
ְשׁ ֶ֑כם ַו ִיּ ָ֖לֶּחם ַֽבֲּאִביֶֽמֶלךְךַ :ו ִיּ ְר ְדּ ֵ֣פהוּ ֲאִביֶ֔מֶלךְך ַו ָ֖יּ ָנס ִמָפּ ָ֑ניו ַֽו ִיְּפּ֛לוּ ֲחָלִ֥לים ַרִ֖בּים
ַעד־ ֶ֥פַּתח ַהָֽשַּׁערַ :ו ֵ֥יֶּשׁב ֲאִביֶ֖מֶלךְך ָֽבּארוּ ָ ֑מה ַו ְי ָ֧ג ֶרשׁ ְז ֻ֛בל ֶאת־ ַ֥גַּעל ְוֶאת־ֶאָ֖חיו
ִמֶ֥שֶּׁבת ִבְּשׁ ֶֽכםַֽ :ו ְיִה֙י ִמָ֣מֳּח ָ֔רת ַו ֵיֵּ֥צא ָה ָ֖ﬠם ַהָשּׂ ֶ֑דה ַו ַיּ ִ֖גּדוּ ַֽלֲאִביֶֽמֶלךְךַ :ו ִיּ ַ֣קּח
ם ֹיֵ֣צא
ם ִלְשׁלָ֣שׁה ָראִ֔שׁים ַו ֶֽיֱּאֹ֖רב ַבָּשּׂ ֶ֑דה ַו ַ֗יּ ְרא ְוִה ֵ֤נּה ָהָע ֙
ֶאת־ָהָ֗עם ַו ֶֽיֱּחֵצ ֙
ם ֲאֶ֣שׁר ִע֔מּוֹ ָֽפְּשׁ֕טוּ ַו ַ֣יַּעְמ֔דוּ
ִמן־ָהִ֔עיר ַו ָ֥יּ ָקם ֲﬠֵליֶ֖הם ַו ַיּ ֵֽכּםַֽ :וֲאִביֶ֗מֶלךְך ְוָֽה ָראִשׁי ֙
ֶ֖פַּתח ַ֣שַׁער ָהִ֑ﬠיר וְּשׁ ֵ֣ני ָֽה ָראִ֗שׁים ָֽפְּשׁ֛טוּ ַֽﬠל־ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ַבָּשּׂ ֶ֖דה ַו ַיּֽכּוּם:
ַֽוֲאִביֶ֜מֶלךְך ִנְלָ֣חם ָבִּ֗עיר ֹ֚כּל ַה ֣יּוֹם ַה֔הוּא ַו ִיְּלֹכּ֙ד ֶאת־ָהִ֔עיר ְוֶאת־ָה ָ֥ﬠם ֲאֶשׁר־
תּ֙ץ ֶאת־ָהִ֔עיר ַו ִיּ ְז ָר ֶ֖ﬠָה ֶֽמַלחַֽ :ו ִיְּשְׁמ֔עוּ ָֽכּל־ַֽבֲּﬠ ֵ֖לי ִמ ְג ַדּל־ְשׁ ֶ֑כם
ָ֖בּהּ ָה ָ֑רג ַו ִיּ ֹ

ַו ָיֹּ֣באוּ ֶאל־ְצ ִ֔רי ַח ֵ֖בּית ֵ֥אל ְבּ ִֽריתַ :ו ֻיּ ַ֖גּד ַֽלֲאִבי ֶ ֑מֶלךְך ִ֣כּי ִהְתַקְבּ֔צוּ ָכּל־ַֽבֲּﬠ ֵ֖לי
ח
ִ ֽמ ְג ַדּל־ְשׁ ֶֽכםַ :ו ַ֨יַּעל ֲאִביֶ֜מֶלךְך ַהר־ַצְל֗מוֹן הוּ֘א ְוָכל־ָה ָ֣ﬠם ֲאֶשׁר־ִאתּ֒וֹ ַו ִיַּקּ ֩
ת שׂוֹ ַ֣כת ֵעִ֔צים ַו ִ֨יָּשּׂ ֶ ֔אָה ַו ָ֖יֶּשׂם ַעל־ִשְׁכ֑מוֹ
ֲאִביֶ֨מֶלךְך ֶאת־ַהַקּ ְר ֻדּ֜מּוֹת ְבּ ָי֗דוֹ ַו ִיְּכֹר ֙
ם ָעִ֔שׂיִתי ַֽמֲה ֖רוּ ֲﬠ֥שׂוּ ָכֽמוֹ ִניַ :ו ִיְּכ ְר֨תוּ
ַו ֜יּ ֹאֶמר ֶאל־ָה ָ֣ﬠם ֲאֶשׁר־ִע֗מּוֹ ָ֤מה ְרִאיֶת ֙
ַגם־ָכּל־ָהָ֜עם ִ֣אישׁ שׂוֹֹ֗כה ַו ֵ֨יְּל֜כוּ ַֽאֲח ֵ֤רי ֲאִביֶ֨מֶל ךְ ֙ך ַו ָיִּ֣שׂימוּ ַעל־ַהְצּ ִ֔רי ַח ַו ַיִּ֧צּיתוּ
ֲﬠֵלי ֶ ֛הם ֶאת־ַהְצּ ִ֖רי ַח ָבּ ֵ ֑אשׁ ַו ָיֻּ֜מתוּ ַ֣גּם ָכּל־ַא ְנֵ֧שׁי ִ ֽמ ְג ַדּל־ְשׁ ֶ֛כם ְכֶּ֖אֶלף ִ֥אישׁ
ְוִאָֽשּׁהַ :ו ֵ֥יֶּלךְך ֲאִביֶ֖מֶלךְך ֶאל־ֵתּ ֵ֑בץ ַו ִ֥יַּחן ְבֵּתֵ֖בץ ַו ִיְּלְכּ ָֽדהּ :וִּמ ְג ַדּל־ֹע ֘ז ָה ָ֣יה
ְבֽתוֹךְך־ָהִעי֒ר ַו ָיּ ֨ ֻנסוּ ָ֜שָׁמּה ָכּל־ָֽהֲא ָנִ֣שׁים ְוַה ָנִּ֗שׁים ְוֹכל ֙ ַֽבֲּﬠ ֵ֣לי ָהִ֔עיר ַֽו ִיְּס ְגּ ֖רוּ
ַֽבֲּﬠ ָ֑דם ַו ַֽיֲּﬠ֖לוּ ַעל־ ַ֥גּג ַהִמּ ְג ָֽדּלַ :ו ָיּ ֤ב ֹא ֲאִביֶ֨מֶל ךְ ֙ך ַעד־ַהִמּ ְג ָ֔דּל ַו ִיּ ָ֖לֶּחם ֑בּוֹ ַו ִיּ ַ֛גּשׁ
ַעד־ ֶ֥פַּתח ַהִמּ ְג ָ֖דּל ְלָשׂ ְר֥פוֹ ָבֵֽאשַׁ :וַתְּשֵׁ֞לךְך ִאָ֥שּׁה ַא ַ֛חת ֶ֥פַּלח ֶ֖רֶכב ַעל־ ֣ר ֹאשׁ
ֲאִבי ֶ ֑מֶלךְך ַוָ֖תּ ִרץ ֶאת־ ֻגְּל ָגְּלֽתּוַֹ :ו ִיְּק ָ֨רא ְמֵה ָ֜רה ֶאל־ַה ַ֣נַּער ׀ ֹנֵ֣שׂא ֵכָ֗ליו ַו ֤יּ ֹאֶמר
ל֙וֹ ְשֹׁ֤לף ַח ְרְבּ ךָ ֙ך וּ֣מוְֹת ֵ֔ת ִני ֶפּן־ ֥י ֹאְמרוּ ִ֖לי ִאָ֣שּׁה ֲה ָר ָ֑גְתהוּ ַו ִיּ ְד ְק ֵ֥רהוּ ַֽנֲﬠ ֖רוֹ ַו ָיֹּֽמת:
ַו ִיּ ְר֥אוּ ִאישׁ־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִכּי־ֵ֣מת ֲאִבי ֶ ֑מֶלךְך ַו ֵֽיְּל֖כוּ ִ֥אישׁ ִלְמֹקֽמוַֹ :ו ָ֣יֶּשׁב ֱאֹל ִ֔הים
ה ְלָא ִ֔ביו ַֽלֲהֹ֖רג ֶאת־ִשְׁבִ֥ﬠים ֶאָֽחיוְ :ו ֵ ֗את ָכּל־
ֵ֖את ָר ַ֣ﬠת ֲאִבי ֶ ֑מֶלךְך ֲאֶ֤שׁר ָעָשׂ ֙
שׁם ַוָתּ ֣ב ֹא ֲאֵלי ֶ֔הם ִֽקֲל֖לת יוָֹ֥תם ֶבּן־
ת ַא ְנֵ֣שׁי ְשֶׁ֔כם ֵהִ֥שׁיב ֱאֹלִ֖הים ְבּר ֹא ָ ֑
ָרַע ֙
ם ַֽאֲח ֵ֨רי ֲאִביֶ֜מֶלךְך ְלהוִֹ֣שׁי ַע ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל תּוֹ ָ֧לע ֶבּן־פּוּ ָ ֛אה ֶבּן־
ְי ֻרָֽבַּעלַ :ו ָיָּק ֩
דּוֹ ֖דוֹ ִ֣אישׁ ִיָשּׂשׂ ָ֑כר ְוֽהוּא־יֵ֥שׁב ְבָּשִׁ֖מיר ְבַּ֥הר ֶאְפ ָֽר ִיםַ :ו ִיְּשֹׁפּ֙ט ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ֶעְשׂ ִ֥רים ְוָשֹׁ֖לשׁ ָשׁ ָ֑נה ַו ָ֖יָּמת ַו ִיָּקֵּ֥בר ְבָּשׁ ִ ֽמירַ :ו ָ֣יּ ָקם ַֽאֲח ָ֔ריו ָיִ֖איר ַה ִגְּלָע ִ֑די
ם
ַו ִיְּשֹׁפּ֙ט ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֶעְשׂ ִ֥רים וְּשַׁ֖תּ ִים ָשׁ ָֽנהַֽ :ו ְיִהי־֞לוֹ ְשֹׁלִ֣שׁים ָבּ ֗ ִנים ֹֽרְכִבי ֙
ַעל־ְשֹׁלִ֣שׁים ֲﬠ ָי ִ֔רים וְּשֹׁלִ֥שׁים ֲﬠ ָי ִ֖רים ָל ֶ ֑הם ָל ֶ֞הם ִיְק ְר֣אוּ ׀ ַחֹ֣וּת ָי ִ ֗איר ַ֚ﬠד
ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֔זּה ֲאֶ֖שׁר ְבֶּ֥א ֶרץ ַה ִגְּל ָֽﬠדַ :ו ָ֣יָּמת ָי ִ ֔איר ַו ִיָּקֵּ֖בר ְבָּקֽמוֹןַ :וֹיִּ֣ספוּ ׀ ְבּ ֵ֣ני
ה ַו ַֽיַּעְב ֣דוּ ֶאת־ַהְבָּע ִ֣לים ְוֶאת־ָֽהַעְשָׁתּ֡רוֹת
ה ָו ֒
ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת ָה ַר֘ע ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ת ֱאֹלֵ֣הי ְב ֵֽני־
ם ְוֶאת־ֱאֹל ֵ֨הי ִצי֜דוֹן ְוֵ֣את ׀ ֱאֹלֵ֣הי מוֹ ָ ֗אב ְוֵא ֙
ְוֶאת־ֱאֹלֵ֣הי ֲא ָר ֩
ה ָ֖וה
ה ָ֖וה ְו ֥ל ֹא ֲﬠָב ֽדוּהוַּ :ו ִֽיַּחר־ַ֥אף ְי ֹ
ַע֔מּוֹן ְוֵ֖את ֱאֹלֵ֣הי ְפִלְשִׁ֑תּים ַו ַֽיַּע ְז֥בוּ ֶאת־ ְי ֹ
ם ְבּ ַיד־ְפִּלְשׁ ִ֔תּים וְּב ַ֖יד ְבּ ֵ֥ני ַעֽמּוֹןַ :ו ִיּ ְֽרֲﬠ֤צוּ ַו ְיֹֽרְצצ֙וּ ֶאת־ְבּ ֵ֣ני
ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַֽו ִיְּמְכּ ֵר ֙
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַבָּשּׁ ָ֖נה ַהִ֑היא ְשֹׁמ ֨ ֶנה ֶעְשׂ ֵ֜רה ָשׁ ֗ ָנה ֶֽאת־ָכּל־ְבּ ֵ֤ני ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֲאֶשׁ֙ר ְבּ ֵ֣ﬠֶבר

ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ְבֶּ֥א ֶרץ ָהֱאֹמ ִ֖רי ֲאֶ֥שׁר ַבּ ִגְּל ָֽﬠדַ :ו ַֽיַּעְב ֤רוּ ְב ֵֽני־ַעמּוֹ֙ן ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ְלִהָלּ ֵ֛חם
אדַ :ו ִיּ ְֽזֲﬠק֙וּ ְבּ ֵ֣ני
ַגּם־ ִ ֽבּיהוּ ָ֥דה וְּבִב ְנ ָיִ֖מין וְּבֵ֣בית ֶאְפ ָ֑ר ִים ַוֵ֥תֶּצר ְל ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְמ ֽ ֹ
ה ָ֖וה ֵלאֹ֑מר ָחָ֣טאנוּ ָ֔לךְך ְו ִ֤כי ָע ַ֨זְבנ֙וּ ֶאת־ֱאֹל ֵ֔הינוּ ַו ַֽנֲּﬠֹ֖בד ֶאת־
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֶאל־ ְי ֹ
ַהְבָּע ִ ֽליםַ֥ :ויּ ֹאֶמר ְי ֹ
ם וִּמן־ָ֣הֱאֹמ ִ֔רי ִמן־
ה ָ֖וה ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֲה ֤ל ֹא ִמִמְּצ ַ֨ר ִי ֙
ק וָּמ֔עוֹן ָֽלֲח֖צוּ ֶאְת ֶ֑כם ַוִתּ ְ ֽצֲﬠ֣קוּ ֵאַ֔לי
ְבּ ֵ֥ני ַע֖מּוֹן וִּמן־ְפִּלְשׁ ִ ֽתּיםְ :ו ִ ֽצידוֹ ִ֤נים ַֽוֲﬠָמֵל ֙
ם ֲﬠ ַזְבֶ֣תּם אוֹ ִ֔תי ַוַֽתַּעְב ֖דוּ ֱאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֑רים ָל ֵ֥כן
ָֽואוִֹ֥שׁיָעה ֶאְת ֶ֖כם ִמ ָיּ ָֽדםְ :וַאֶתּ ֙
ֽל ֹא־אוִֹ֖סיף ְלהוִֹ֥שׁי ַע ֶאְת ֶֽכםְ :ל֗כוּ ְו ַֽזֲﬠק֙וּ ֶאל־ָ֣הֱאֹל ִ֔הים ֲאֶ֥שׁר ְבַּח ְרֶ֖תּם ָ֑בּם
ה ָחָ֔טאנוּ
ה ָו ֙
ֵ ֛הָמּה יוִֹ֥שׁיעוּ ָל ֶ֖כם ְבּ ֵ֥ﬠת ָֽצ ַרְת ֶֽכםַ :ו ֽיּ ֹאְמ֨רוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֤אל ֶאל־ ְי ֹ
ֲﬠֵֽשׂה־ַאָ֣תּה ָ֔לנוּ ְכָּכל־ַה֖טּוֹב ְבֵּעי ֶ֑ניךָך ַ ֛אךְך ַהִצּי ֵ֥לנוּ ָ֖נא ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַ :ו ָיִּ֜סירוּ ֶאת־
הָ֑וה ַוִתְּקַ֥צר ַנְפ֖שׁוֹ ַֽבֲּﬠַ֥מל ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ֱאֹלֵ֤הי ַה ֵנָּכ֙ר ִמִקּ ְר ָ֔בּם ַו ַֽיַּעְב ֖דוּ ֶאת־ ְי ֹ
ַו ִיָּֽצֲּﬠק֙וּ ְבּ ֵ֣ני ַע֔מּוֹן ַו ַֽיֲּח ֖נוּ ַבּ ִגְּל ָ֑ﬠד ַו ֵיָּֽאְספ֙וּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַֽו ַֽיֲּח ֖נוּ ַבִּמְּצ ָֽפּהַ :ו ֽיּ ֹאְמ֨רוּ
ָהָ֜עם ָשׂ ֵ֤רי ִגְלָע֙ד ִ֣אישׁ ֶאל־ ֵרֵ֔עהוּ ִ֣מי ָה ִ ֔אישׁ ֲאֶ֣שׁר ָיֵ֔חל ְלִהָלֵּ֖חם ִבְּב ֵ֣ני ַע֑מּוֹן
ה ִגּ֣בּוֹר ַ֔ח ִיל ְו֖הוּא ֶבּן־
ִֽיְה ֶ֣יה ְל ֔ר ֹאשׁ ְלֹ֖כל ֹֽיְשֵׁ֥בי ִגְל ָֽﬠדְ :ו ִיְפָ֣תּח ַה ִגְּלָע ִ֗די ָה ָי ֙
ִאָ֣שּׁה זוֹ ָ֑נה ַו ֥יּוֶֹלד ִגְּל ָ֖ﬠד ֶאת־ ִיְפָֽתּחַ :וֵ֧תֶּלד ֵֽאֶשׁת־ ִגְּל ָ֛ﬠד ֖לוֹ ָבּ ִ֑נים ַו ִיּ ְג ְדּ֨לוּ
ְ ֽב ֵני־ָהִאָ֜שּׁה ַו ְי ָג ְר֣שׁוּ ֶאת־ ִיְפ ָ֗תּח ַו ֤יּ ֹאְמרוּ ל֙וֹ ֽל ֹא־ִת ְנַ֣חל ְבֵּבית־ָא ִ֔בינוּ ִ֛כּי ֶבּן־
ח ִמְפּ ֵ֣ני ֶאָ֔חיו ַו ֵ֖יֶּשׁב ְבֶּ֣א ֶרץ ֑טוֹב ַו ִֽיְּתַלְקּ֤טוּ
ִאָ֥שּׁה ַאֶ֖ח ֶרת ָֽאָתּהַ :ו ִיְּב ַ֤רח ִיְפָתּ ֙
ח ֲא ָנִ֣שׁים ֵרי ִ ֔קים ַו ֵיְּצ֖אוּ ִעֽמּוַֹ :ו ְיִ֖הי ִמ ָיִּ֑מים ַו ִיָּלֲּח֥מוּ ְב ֵֽני־ַע֖מּוֹן ִעם־
ֶאל־ ִיְפָתּ ֙
ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְי ִ֕הי ַכֲּאֶשׁר־ ִנְלֲח֥מוּ ְב ֵֽני־ַע֖מּוֹן ִעם־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ֵֽיְּלכ֙וּ ִז ְק ֵ֣ני ִגְלָ֔עד
ָל ַ֥קַחת ֶאת־ ִיְפָ֖תּח ֵמֶ֥א ֶרץ ֽטוֹבַ :ויּ ֹאְמ ֣רוּ ְל ִיְפ ָ֔תּח ְלָ֕כה ְוָה ִ֥ייָתה ָ֖לּנוּ ְלָקִ֑צין
ם ְשׁ ֵנאֶ֣תם אוֹ ִ֔תי
ח ְל ִז ְק ֵ֣ני ִגְלָ֔עד ֲה ֤ל ֹא ַאֶתּ ֙
ְו ִֽנָלֲּחָ֖מה ִבְּב ֵ֥ני ַעֽמּוֹןַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ִיְפָתּ ֙
ַוְתּ ָג ְר֖שׁוּ ִני ִמֵ֣בּית ָאִ֑בי וַּמ֜דּוּ ַע ָבּא ֶ ֤תם ֵאַל֙י ַ֔עָתּה ַכֲּאֶ֖שׁר ַ֥צר ָל ֶֽכםַ :ויּ ֹאְמרוּ֩
ה ַ֣שְׁבנוּ ֵאֶ֔ליךָך ְוָהַלְכָ֣תּ ִעָ֔מּנוּ ְו ִנְלַחְמָ֖תּ ִבְּב ֵ֣ני
ִזְק ֨ ֵני ִגְלָ֜עד ֶאל־ ִיְפ ָ֗תּח ָלֵכ֙ן ַעָתּ ֙
ַע֑מּוֹן ְוָה ִ֤ייָת ָ֨לּנ֙וּ ְל ֔ר ֹאשׁ ְלֹ֖כל ֹֽיְשֵׁ֥בי ִגְל ָֽﬠדַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ִיְפ ָ֜תּח ֶאל־ ִז ְק ֵ֣ני ִגְלָ֗עד
הָ֛וה אוָֹ֖תם ְלָפ ָ֑ני ָאֹנִ֕כי
ם ִבְּב ֵ֣ני ַע֔מּוֹן ְו ָנַ֧תן ְי ֹ
ִאם־ְמִשׁי ִ֨בים ַאֶ֤תּם אוִֹת֙י ְלִהָלֵּח ֙
שֵׁ֨מ ַ֙ע
ה ָ֗וה ִיְה ֶ֤יה ֹ
ֶאְה ֶ֥יה ָל ֶ֖כם ְל ֽר ֹאשַׁ :ויּ ֹאְמ ֥רוּ ִז ְק ֵֽני־ ִגְל ָ֖ﬠד ֶאל־ ִיְפ ָ ֑תּח ְי ֹ
ח ִעם־ ִז ְק ֵ֣ני ִגְלָ֔עד ַו ָיִּ֨שׂימוּ
ֵֽבּינוֹ ֵ֔תינוּ ִאם־ ֥ל ֹא ִכ ְדָב ְר֖ךָך ֵ֥כּן ַנֲﬠֶֽשׂהַ :ו ֵ֤יֶּלךְך ִיְפָתּ ֙

ה ָ֖וה
ָה ָ֥ﬠם אוֹ֛תוֹ ֲﬠֵליֶ֖הם ְל ֣ר ֹאשׁ וְּלָקִ֑צין ַו ְי ַד ֵ֨בּר ִיְפָ֧תּח ֶאת־ָכּל־ ְדָּב ָ֛ריו ִלְפ ֵ֥ני ְי ֹ
ח ַמְלָאִ֔כים ֶאל־ֶ֥מֶלךְך ְבּ ֵֽני־ַע֖מּוֹן ֵלאֹ֑מר ַמה־ִ֣לּי ָוָ֔לךְך ִ ֽכּי־
ַבִּמְּצ ָֽפּהַ :ו ִיְּשׁ ַ֤לח ִיְפָתּ ֙
ָ֥באָת ֵא ַ֖לי ְלִהָלֵּ֥חם ְבַּא ְר ִ ֽציַ :ויּ ֹאֶמ֩ר ֶ֨מֶלךְך ְבּ ֵני־ַע֜מּוֹן ֶאל־ַמְלֲא ֵ֣כי ִיְפ ָ֗תּח ִ ֽכּי־
ָל ַ ֨קח ִיְשׂ ָרֵ֤אל ֶאת־ַא ְרִצ֙י ַבֲּﬠלוֹ֣תוֹ ִמִמְּצ ַ֔ר ִים ֵמַא ְר֥נוֹן ְוַעד־ַה ַיֹּ֖בּק ְוַעד־ַה ַיּ ְר ֵ֑דּן
ח ַמְלָאִ֔כים ֶאל־ֶ֖מֶלךְך
ְוַע ָ֕תּה ָהִ֥שׁיָבה ֶאְתֶ֖הן ְבָּשֽׁלוֹםַ :ו ֥יּוֶֹסף ֖עוֹד ִיְפ ָ ֑תּח ַו ִיְּשַׁל ֙
ְבּ ֵ֥ני ַעֽמּוֹןַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֔לוֹ ֹ֖כּה ָאַ֣מר ִיְפ ָ ֑תּח ֽל ֹא־ָל ַ֤קח ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֶאת־ֶ֣א ֶרץ מוֹ ָ ֔אב
ְוֶאת־ֶ֖א ֶרץ ְבּ ֵ֥ני ַעֽמּוֹןִ֖ :כּי ַבֲּﬠלוָֹ֣תם ִמִמְּצ ָ֑ר ִים ַו ֵ֨יֶּלךְך ִיְשׂ ָרֵ֤אל ַבִּמּ ְדָבּ֙ר ַעד־ ַים־
֔סוּף ַו ָיּ ֖ב ֹא ָק ֵֽדָשׁהַ :ו ִיְּשׁ ָ֣לח ִיְשׂ ָרֵ֣אל ַמְלָאִ֣כים ׀ ֶאל־ֶמֶל ךְ ֩ך ֱא֨דוֹם ׀ ֵלאֹ֜מר
ֶאְעְבּ ָרה־ ָ֣נּא ְבַא ְרֶ֗צךָך ְו ֤ל ֹא ָשַׁמ֙ע ֶ֣מֶלךְך ֱא֔דוֹם ְו ַ֨גם ֶאל־ֶ֧מֶלךְך מוֹ ָ ֛אב ָשׁ ַ֖לח ְו ֣ל ֹא
ם ְוֶאת־ֶ֣א ֶרץ
ָא ָ֑בה ַו ֵ֥יֶּשׁב ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְבָּק ֵֽדשַׁ :ו ֵ֣יֶּלךְך ַבִּמּ ְד ָ֗בּר ַו ָ֜יָּסב ֶאת־ֶ֤א ֶרץ ֱאדוֹ ֙
שׁ ְלֶ֣א ֶרץ מוֹ ָ ֔אב ַֽו ַיֲּח ֖נוּן ְבּ ֵ֣ﬠֶבר ַא ְר ֑נוֹן ְול ֹא־ ָ֨בא֙וּ
מוֹ ָ ֔אב ַו ָיּ ֤ב ֹא ִמִמּ ְז ַרח־ֶ֨שֶׁמ ֙
ִבּ ְג֣בוּל מוֹ ָ ֔אב ִ֥כּי ַא ְר ֖נוֹן ְגּ֥בוּל מוָֹֽאבַ :ו ִיְּשׁ ַ֤לח ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַמְלָאִ֔כים ֶאל־ִסי֥חוֹן
ֶֽמֶלך־ָהֱאֹמ ִ֖רי ֶ֣מֶלךְך ֶחְשׁ֑בּוֹן ַו ֤יּ ֹאֶמר ל֙וֹ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַנְעְבּ ָרה־ ָ֥נּא ְבַא ְרְצ֖ךָך ַעד־
ְמקוֹ ִ ֽמיְ :ול ֹא־ֶהֱאִ֨מין ִסי֤חוֹן ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֲﬠֹ֣בר ִבּ ְגֻב֔לוֹ ַו ֶיֱּאֹ֤סף ִסיחוֹ֙ן ֶאת־ָכּל־
ה ָ֨וה ֱאֹלֵֽהי־ ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ֶאת־
ַע֔מּוֹ ַֽו ַיֲּח ֖נוּ ְבּ ָ֑יְהָצה ַו ִיּ ָ֖לֶּחם ִעם־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ ֠ :ו ִיֵּתּן ְי ֹ
שׁ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֵ֚את ָכּל־ֶ֣א ֶרץ
ִסי֧חוֹן ְוֶאת־ָכּל־ַע֛מּוֹ ְבּ ַ֥יד ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַו ַיּ֑כּוּם ַו ִיּי ַר ֙
ָהֱאֹמ ִ֔רי יוֵֹ֖שׁב ָהָ֥א ֶרץ ַה ִ ֽהיאַ :ו ִ֣יּי ְר֔שׁוּ ֵ֖את ָכּל־ ְגּ֣בוּל ָהֱאֹמ ִ֑רי ֵֽמַא ְרנוֹ֙ן ְוַעד־
שׁ ֶאת־
ה ָ֣וה ׀ ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל הוֹ ִרי ֙
ַה ַיֹּ֔בּק וִּמן־ַהִמּ ְדָ֖בּר ְוַעד־ַה ַיּ ְר ֵֽדּןְ :וַע ָ֞תּה ְי ֹ
ָ֣הֱאֹמ ִ֔רי ִמְפּ ֵ֖ני ַע֣מּוֹ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוַאָ֖תּה ִתּי ָרֶֽשׁנּוֲּ :ה ֞ל ֹא ֵ֣את ֲאֶ֧שׁר יוֹ ִֽרֹֽיְשׁ ךָ֛ך ְכּ֥מוֹשׁ
ה ָ֧וה ֱאֹל ֵ ֛הינוּ ִמָפּ ֵ֖נינוּ אוֹ֥תוֹ
ת ָכּל־ֲאֶ֨שׁר הוֹ ִ֜רישׁ ְי ֹ
ֱאֹלֶ֖היךָך אוֹ֥תוֹ ִתי ָ֑רשׁ ְוֵא ֩
ִני ָֽרשְׁ :וַע ָ֗תּה ֲה֥טוֹב טוֹ֙ב ַא ָ֔תּה ִמָבּ ָ֥לק ֶבּן־ִצ֖פּוֹר ֶ֣מֶלךְך מוֹ ָ ֑אב ֲה ֥רוֹב ָר֙ב ִעם־
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִאם־ ִנְלֹ֥חם ִנְלַ֖חם ָֽבּםְ :בֶּ֣שֶׁבת ֠ ִיְשׂ ָרֵאל ְבֶּחְשׁ֨בּוֹן וִּבְבנוֹ ֶ֜תיָה וְּבַע ְר֣עוֹר
ם ֲאֶשׁ֙ר ַעל־ ְי ֵ֣די ַא ְר ֔נוֹן ְשׁ֥לשׁ ֵמ֖אוֹת ָשׁ ָ֑נה וַּמ ֥דּוּ ַע
וִּבְבנוֹ ֶ֗תיָה וְּבָכל־ֶֽהָע ִרי ֙
ֽל ֹא־ִהַצְּלֶ֖תּם ָבּ ֵ֥ﬠת ַה ִ ֽהיאְ :וָֽאֹנִכ֙י ֽל ֹא־ָחָ֣טאִתי ָ֔לךְך ְוַא ָ֞תּה ֹעֶ֥שׂה ִאִ֛תּי ָר ָ֖ﬠה
שֵּׁפ֙ט ַה ֔יּוֹם ֵ֚בּין ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל וֵּ֖בין ְבּ ֵ֥ני ַעֽמּוֹןְ :ו ֣ל ֹא
ה ָ֤וה ַה ֹ
ְלִה ָ֣לֶּחם ִ֑בּי ִיְשֹׁ֨פּט ְי ֹ
ח
ָשַׁ֔מע ֶ֖מֶלךְך ְבּ ֵ֣ני ַע֑מּוֹן ֶאל־ ִדְּב ֵ֣רי ִיְפ ָ֔תּח ֲאֶ֥שׁר ָשׁ ַ֖לח ֵא ָֽליוַ :וְתִּ֤הי ַעל־ ִיְפָתּ ֙

שּׁה ַֽו ַיֲּﬠֹב֙ר ֶאת־ִמְצ ֵ֣פּה ִגְלָ֔עד
ה ָ֔וה ַו ַיֲּﬠֹ֥בר ֶאת־ַה ִגְּל ָ֖ﬠד ְוֶאת־ְמ ַנ ֶ ֑
֣רוּ ַח ְי ֹ
ה ָ֖וה ַויּ ֹא ַ ֑מר ִאם־ ָנ֥תוֹן
וִּמִמְּצ ֵ֣פּה ִגְלָ֔עד ָעַ֖בר ְבּ ֵ֥ני ַעֽמּוֹןַ :ו ִיּ ַ֨דּר ִיְפָ֥תּח ֶ֛נ ֶדר ַלי ֹ
ִתּ ֵ ֛תּן ֶאת־ְבּ ֵ֥ני ַע֖מּוֹן ְבּ ָי ִֽדיְ :וָה ָ֣יה ַהיּוֵֹ֗צא ֲאֶ֨שׁר ֵיֵ֜צא ִמ ַדְּל ֵ ֤תי ֵביִת֙י ִלְק ָרא ִ֔תי
ה ָ֔וה ְוַהֲﬠִליִ֖תהוּ עוֹ ָֽלהַ :ו ַיֲּﬠֹ֥בר ִיְפ ָ ֛תּח
ה ַֽלי ֹ
ְבּשׁוִּ֥בי ְבָשׁ֖לוֹם ִמְבּ ֵ֣ני ַע֑מּוֹן ְוָה ָי ֙
ה ָ֖וה ְבּ ָי ֽדוַֹ :ו ַיֵּ֡כּם ֵמֲﬠרוֵֹע֩ר ְוַעד־בּוֲֹא ךָ ֙ך
ֶאל־ְבּ ֵ֥ני ַע֖מּוֹן ְלִה ָ֣לֶּחם ָ֑בּם ַו ִיְּתּ ֵ֥נם ְי ֹ
אד ַו ִיּ ָֽכְּנע֙וּ ְבּ ֵ֣ני ַע֔מּוֹן
ִמִ֜נּית ֶעְשׂ ִ֣רים ִ֗עיר ְוַע֙ד ָאֵ֣בל ְכּ ָרִ֔מים ַמ ָ֖כּה ְגּדוֹ ָ֣לה ְמ ֑ ֹ
ִמְפּ ֵ֖ני ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ָיּ ֨ב ֹא ִיְפָ֣תּח ַהִמְּצָפּ֘ה ֶאל־ֵבּית֒וֹ ְוִה ֵ֤נּה ִבתּ֙וֹ ֹיֵ֣צאת
ק ִ֣היא ְיִחי ָ֔דה ֵֽאין־֥לוֹ ִמ ֶ ֛מּנּוּ ֵ֖בּן אוֹ־ַֽבתַ :ו ְיִהי֩
ִלְק ָרא֔תוֹ ְבֻתִ֖פּים וִּבְמֹח֑לוֹת ְו ַר ֙
ִכ ְראוֹ֨תוֹ אוֹ ָ֜תהּ ַו ִי ְק ַ֣רע ֶאת־ְבּ ָג ָ֗דיו ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֲאָ֤ההּ ִבִּתּ֙י ַהְכ ֵ֣ר ַע ִהְכ ַרְע ִ֔תּ ִני ְוַ֖אְתּ
ה ָ֔וה ְו ֥ל ֹא אוּ ַ֖כל ָלֽשׁוּבַ :ו ֣תּ ֹאֶמר ֵאָ֗ליו
ָה ִ֣ייְת ְבֹּֽעְכ ָ֑רי ְוָאֹנִ֗כי ָפִּ֤ציִתי־ִפ֙י ֶאל־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ֲﬠֵ֣שׂה ִ֔לי ַכֲּאֶ֖שׁר ָיָ֣צא ִמ ִ֑פּיךָך ַאֲח ֵ֡רי ֲאֶ֣שׁר
ָאִב֙י ָפִּ֤ציָתה ֶאת־ִ֨פּי ךָ ֙ך ֶאל־ ְי ֹ
א ְיֶ֖ביךָך ִמְבּ ֵ֥ני ַעֽמּוֹןַ :ו ֨תּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ָא ִ֔ביָה ֵי ָ֥ﬠֶשׂה ִ֖לּי
ה ָ֧וה ְנָק֛מוֹת ֵמ ֹ
ה ְל ךָ ֙ך ְי ֹ
ָעָשׂ ֩
ה
ה ְו ָי ַר ְדִ֣תּי ַעל־ֶֽהָה ִ֔רים ְוֶאְבֶכּ ֙
ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֑זּה ַה ְרֵ֨פּה ִמֶ֜מּ ִנּי ְשׁ ַ֣נ ִים ֳח ָדִ֗שׁים ְוֵֽאְלָכ ֙
ַעל־ְבּתוַּ֔לי ָאֹנִ֖כי ְו ֵרֹעיָֽתי ] ְו ֵרעוָֹֽתי[ַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵ֔לִכי ַו ִיְּשׁ ַ֥לח אוָֹ֖תהּ ְשׁ ֵ֣ני ֳח ָדִ֑שׁים
א ְו ֵ֣רעוֹ ֶ֔תיָה ַוֵ֥תְּבְךּ ַעל־ְבּתוּ ֶ֖ליָה ַעל־ֶהָה ִֽריםַ :ו ְיִ֞הי ִמ ֵ֣קּץ ׀ ְשׁ ַ֣נ ִים
ַוֵ֤תֶּלךְך ִהי ֙
א ל ֹא־ ָי ְד ָ֣ﬠה
ֳח ָדִ֗שׁים ַו ָ֨תָּשׁ֙ב ֶאל־ָא ִ֔ביָה ַו ַ֣יַּעשׂ ָ֔להּ ֶאת־ ִנ ְד ֖רוֹ ֲאֶ֣שׁר ָנ ָ֑דר ְוִהי ֙
ה ְבּ ֣נוֹת ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְלַת ֕נּוֹת
ִ ֔אישׁ ַוְתִּהי־ֹ֖חק ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלִ :מ ָיִּ֣מים ׀ ָיִ֗מיָמה ֵתַּ֨לְכ ָנ ֙
ק ִ֣אישׁ ֶאְפ ַ֔ר ִים ַֽו ַיֲּﬠֹ֖בר
ְלַבת־ ִיְפָ֖תּח ַה ִגְּלָע ִ֑די ַא ְרַ֥בַּעת ָיִ֖מים ַבָּשּׁ ָֽנהַ :ו ִיָּצֵּע ֙
ת
ָצ֑פוֹ ָנה ַויּ ֹאְמ֨רוּ ְל ִיְפ ָ֜תּח ַמ ֣דּוּ ַע ׀ ָעַ֣ב ְרָתּ ׀ ְלִהָלֵּ֣חם ִבְּב ֵני־ַע֗מּוֹן ְוָ֨לנ֙וּ ֤ל ֹא ָק ָ֨רא ָ ֙
ח ֲאֵלי ֶ֔הם ִ֣אישׁ ִ֗ריב
ָל ֶ֣לֶכת ִעָ֔מּךְך ֵבּיְת֕ךָך ִנְשֹׂ֥רף ָע ֶ֖ליךָך ָבֵּֽאשַׁ :ו ֤יּ ֹאֶמר ִיְפָתּ ֙
אד ָוֶא ְז ַ֣ﬠק ֶאְתֶ֔כם ְו ֽל ֹא־הוַֹשְׁעֶ֥תּם אוִֹ֖תי
ָה ִ֛ייִתי ֲא ִ֛ני ְוַעִ֥מּי וְּב ֵֽני־ַע֖מּוֹן ְמ ֑ ֹ
ה ֶאל־ְבּ ֵ֣ני
ִמ ָיּ ָֽדםָֽ :וֶא ְר ֶ ֞אה ִ ֽכּי־ֵאי ְנ ךָ֣ך מוִֹ֗שׁי ַע ָוָאִ֨שׂיָמה ַנְפִ֤שׁי ְבַכִפּ֙י ַֽוֶאְעְבּ ָר ֙
ה ָ֖וה ְבּ ָי ִ֑די ְוָלָ֞מה ֲﬠִליֶ֥תם ֵא ַ֛לי ַה ֥יּוֹם ַה ֶ֖זּה ְלִה ָ֥לֶּחם ִ ֽבּיַ :ו ִיְּקֹ֤בּץ
ַע֔מּוֹן ַו ִיְּתּ ֵ֥נם ְי ֹ
ח ֶאת־ָכּל־ַא ְנֵ֣שׁי ִגְלָ֔עד ַו ִיּ ָ֖לֶּחם ֶאת־ֶאְפ ָ֑ר ִים ַו ַיּכּוּ֩ ַא ְנֵ֨שׁי ִגְלָ֜עד ֶאת־
ִיְפָתּ ֙
ם ַא ֶ֔תּם ִגְּלָ֕עד ְבּ֥תוֹךְך ֶאְפ ַ֖ר ִים ְבּ֥תוֹךְך ְמ ַנֶֽשּׁה:
ֶאְפ ַ֗ר ִים ִ֤כּי ָאְמר֙וּ ְפִּלי ֵ֤טי ֶאְפ ַ֨ר ִי ֙
ם
ַו ִיְּלֹ֥כּד ִגְּל ָ֛ﬠד ֶֽאת־ַמְעְבּ ֥רוֹת ַה ַיּ ְר ֵ֖דּן ְלֶאְפ ָ֑ר ִים ֠ ְֽוָה ָיה ִ֣כּי י ֹאְמ֞רוּ ְפִּלי ֵ֤טי ֶאְפ ַ֨ר ִי ֙

ֶאֱﬠֹ֔ב ָרה ַו ֨יּ ֹאְמרוּ ֧לוֹ ַא ְנֵֽשׁי־ ִגְל ָ֛ﬠד ַֽהֶאְפ ָרִ֥תי ַ֖אָתּה ַו ֥יּ ֹאֶֽמר ׀ ֽל ֹאַ :ו ֣יּ ֹאְמרוּ ל֩וֹ
ֱאָמר־ ֨ ָנא ִשֹׁ֜בֶּלת ַו ֣יּ ֹאֶמר ִסֹ֗בֶּלת ְו ֤ל ֹא ָיִכי֙ן ְל ַדֵ֣בּר ֵ֔כּן ַויּ ֹאֲח ֣זוּ אוֹ֔תוֹ ַו ִיְּשָׁח֖טוּהוּ
א ֵֽמֶאְפ ַ֔ר ִים ַא ְרָבִּ֥ﬠים וְּשׁ ַ֖נ ִים ָֽאֶלף:
ֶאל־ַמְעְבּ ֣רוֹת ַה ַיּ ְר ֵ֑דּן ַו ִיֹּ֞פּל ָבּ ֵ֤ﬠת ַהִהי ֙
ח ַה ִגְּלָע ִ֔די ַו ִיָּקֵּ֖בר ְבָּע ֵ֥רי
ַו ִיְּשֹׁ֥פּט ִיְפ ָ ֛תּח ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵ֣שׁשׁ ָשׁ ִ֑נים ַו ָ֗יָּמת ִיְפָתּ ֙
ִגְל ָֽﬠדַ :ו ִיְּשֹׁ֤פּט ַֽאֲח ָרי֙ו ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִאְבָ֖צן ִמֵ֥בּית ָֽלֶחםַ :ו ְיִהי־֞לוֹ ְשׁלִ֣שׁים
ת ִשׁ ַ֣לּח ַה֔חוָּצה וְּשׁלִ֣שׁים ָבּ ֔נוֹת ֵהִ֥ביא ְלָב ָ֖ניו ִמן־ַה֑חוּץ
ָבּ ֗ ִנים וְּשׁלִ֤שׁים ָבּנוֹ ֙
ַו ִיְּשֹׁ֥פּט ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֶ֥שַׁבע ָשׁ ִֽניםַ :ו ָ֣יָּמת ִאְבָ֔צן ַו ִיָּקֵּ֖בר ְבֵּ֥בית ָֽלֶחםַ :ו ִיְּשֹׁ֤פּט
ַֽאֲח ָרי֙ו ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֵאי֖לוֹן ַה ְזּֽבוֹּל ִ֑ני ַו ִיְּשֹׁ֥פּט ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֶ֥ﬠֶשׂר ָשׁ ִֽניםַ :ו ָ֖יָּמת
ֵא֣לוֹן ַה ְזּֽבוֹּל ִ֑ני ַו ִיָּקֵּ֥בר ְבַּא ָיּ֖לוֹן ְבֶּ֥א ֶרץ ְזבוּ ֻֽלןַ :ו ִיְּשֹׁ֥פּט ַאֲח ָ֖ריו ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
ם ְבּ ֵ֣ני ָב ֔ ִנים
ַעְב ֥דּוֹן ֶבּן־ִה ֵ֖לּל ַהִפּ ְרָעתוֹ ִֽניַ :ו ְיִהי־֞לוֹ ַא ְרָבִּ֣ﬠים ָבּ ֗ ִנים וְּשׁלִשׁי ֙
ֹרְכִ֖בים ַעל־ִשְׁבִ֣ﬠים ֲﬠ ָי ִ֑רם ַו ִיְּשֹׁ֥פּט ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְשֹׁמ ֶ֥נה ָשׁ ִֽניםַ :ו ָ֛יָּמת ַעְב ֥דּוֹן
ֶבּן־ִה ֵ֖לּל ַהִפּ ְרָעתוֹ ִ֑ני ַו ִיָּקּ ֵ֤בר ְבִּפ ְרָעתוֹ֙ן ְבֶּ֣א ֶרץ ֶאְפ ַ֔ר ִים ְבַּ֖הר ָהֲﬠָמֵל ִֽקיַ :וֹיִּ֨ספ֙וּ
הָ֛וה ְבּ ַיד־ְפִּלְשִׁ֖תים ַא ְרָבִּ֥ﬠים
הָ֑וה ַו ִיְּתּ ֵ֧נם ְי ֹ
ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַלֲﬠ֥שׂוֹת ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ָשׁ ָֽנהַ :ו ְיִה֩י ִ ֨אישׁ ֶאָ֧חד ִמָצּ ְר ָ֛ﬠה ִמִמְּשׁ ַ֥פַּחת ַה ָדּ ִ֖ני וְּשׁ֣מוֹ ָמ֑נוֹ ַח ְוִאְשׁ֥תּוֹ ֲﬠ ָק ָ֖רה
שּׁה ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאֶ֗ליָה ִה ֵנּה־ ָ֤נא ַאְתּ־
ה ָ֖וה ֶאל־ָהִא ָ ֑
ְו ֥ל ֹא ָי ָֽל ָדהַ :ו ֵיּ ָ֥רא ַמְלַאךְך־ ְי ֹ
ה ִהָ֣שְּׁמ ִרי ֔ ָנא ְוַאל־ִתְּשִׁ֖תּי ַ֣י ִין
ה ְו ֣ל ֹא ָיַ֔ל ְדְתּ ְוָה ִ֖רית ְו ָי ַ֥ל ְדְתּ ֵֽבּןְ :וַעָתּ ֙
ֲﬠָק ָר ֙
ה ל ֹא־ ַיֲﬠ ֶ֣לה
ְוֵשׁ ָ֑כר ְוַאל־תּ ֹאְכִ֖לי ָכּל־ָטֵֽמאִ :כּי֩ ִה ֨ ָנּךְך ָה ָ֜רה ְוֹי ַ֣ל ְדְתּ ֵ֗בּן וּמוֹ ָר ֙
ַעל־ר ֹא֔שׁוֹ ִ ֽכּי־ ְנ ִ֧זיר ֱאֹלִ֛הים ִיְה ֶ֥יה ַה ַ֖נַּער ִמן־ַה ָ֑בֶּטן ְו֗הוּא ָי ֵ֛חל ְלהוִֹ֥שׁי ַע ֶאת־
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִמ ַ֥יּד ְפִּלְשׁ ִ ֽתּיםַ :וָתּ ֣ב ֹא ָהִאָ֗שּׁה ַו ֣תּ ֹאֶמר ְלִאיָשׁ֘הּ ֵלאֹמ֒ר ִ֤אישׁ
אד ְו ֤ל ֹא
ם ָ֣בּא ֵאַ֔לי וַּמ ְר ֵ ֕אהוּ ְכַּמ ְר ֵ ֛אה ַמְלַ֥אךְך ָהֱאֹלִ֖הים נוֹ ָ֣רא ְמ ֑ ֹ
ָהֱאֹלִהי ֙
ְשִׁאְל ִ֨תּיה֙וּ ֵֽאי־ִמ ֶ֣זּה ֔הוּא ְוֶאת־ְשׁ֖מוֹ ֽל ֹא־ִה ִ֥גּיד ִ ֽליַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ִ֔לי ִה ָ֥נּ ךְך ָה ָ֖רה
ְוֹי ַ֣ל ְדְתּ ֵ֑בּן ְוַע ָ֞תּה ַאל־ִתְּשִׁ֣תּי ׀ ַ֣י ִין ְוֵשָׁ֗כר ְוַאל־ ֽתּ ֹאְכִל֙י ָכּל־ֻטְמ ָ ֔אה ִ ֽכּי־ ְנ ִ֤זיר
ה ָ֖וה ַויּ ֹא ַ ֑מר
ם ִיְה ֶ֣יה ַה ֔ ַנַּער ִמן־ַהֶ֖בֶּטן ַעד־ ֥יוֹם מוֹֽתוַֹ :ו ֶיְּעַ֥תּר ָמ֛נוֹ ַח ֶאל־ ְי ֹ
ֱאֹלִהי ֙
ִ֣בּי ֲאדוֹ ֔ ָני ִ֣אישׁ ָהֱאֹלִ֞הים ֲאֶ֣שׁר ָשַׁ֗לְחָתּ ָיבוֹא־ ָ֥נא עוֹ֙ד ֵאֵ֔לינוּ ְויוֹ ֵ֕רנוּ ַֽמה־
ַנֲּﬠֶ֖שׂה ַל ַ֥נַּער ַהיּוּ ָֽלּדַ :ו ִיְּשַׁ֥מע ָהֱאֹלִ֖הים ְבּ֣קוֹל ָמ ֑נוֹ ַח ַו ָיּ ֣ב ֹא ַמְלַא ךְ ֩ך ָהֱאֹל ִ֨הים
א יוֶֹ֣שֶׁבת ַבָּשּׂ ֶ֔דה וָּמ֥נוֹ ַח ִאיָ֖שׁהּ ֵ֥אין ִעָֽמּהַּ :וְתַּמֵה֙ר
֜עוֹד ֶאל־ָהִאָ֗שּׁה ְוִהי ֙

שׁהּ ַו ֣תּ ֹאֶמר ֵאָ֔ליו ִה ֨ ֵנּה ִנ ְרָ֤אה ֵאַל֙י ָה ִ ֔אישׁ ֲאֶשׁר־
ָֽהִאָ֔שּׁה ַוָ֖תּ ָרץ ַוַתּ ֵ֣גּד ְלִאי ָ ֑
א ֶאל־ָה ִ ֔אישׁ ַו ֣יּ ֹאֶמר ֗לוֹ
ָ֥בּא ַב ֖יּוֹם ֵא ָֽליַ :ו ָ֛יּ ָקם ַו ֵ֥יֶּלךְך ָמ ֖נוֹ ַח ַאֲח ֵ֣רי ִאְשׁ֑תּוֹ ַו ָיּב ֹ ֙
ַהַאָ֥תּה ָהִ֛אישׁ ֲאֶשׁר־ ִדַּ֥בּ ְרָתּ ֶאל־ָהִאָ֖שּׁה ַו ֥יּ ֹאֶמר ָֽא ִניַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָמ ֔נוֹ ַח ַעָ֖תּה
ה ָ֖וה ֶאל־
ָי ֣ב ֹא ְדָב ֶ֑ריךָך ַמה־ ִֽיְּה ֶ֥יה ִמְשַׁפּט־ַה ַ֖נַּער וַּמֲﬠֵֽשׂהוַּ :ו ֛יּ ֹאֶמר ַמְלַ֥אךְך ְי ֹ
א ִמ ֶ֨גֶּפן ַה ַ֜יּ ִין
ָמ ֑נוֹ ַח ִמֹ֛כּל ֲאֶשׁר־ָאַ֥מ ְרִתּי ֶאל־ָהִאָ֖שּׁה ִתָּשֵּֽׁמרִ :מֹ֣כּל ֲאֶשׁר־ ֵיֵצ ֩
֣ל ֹא ת ֹאַ֗כל ְו ַ֤י ִין ְוֵשָׁכ֙ר ַאל־ ֵ֔תְּשְׁתּ ְוָכל־ֻטְמָ֖אה ַאל־תּ ֹא ַ֑כל ֹ֥כּל ֲאֶשׁר־ִצ ִוּיִ֖תיָה
הָ֑וה ַנְעְצ ָרה־ ָ֣נּא אוֹ ָ֔תךְך ְו ַנֲﬠֶ֥שׂה ְלָפ ֶ֖ניךָך
ִתְּשֹֽׁמרַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ָמ ֖נוֹ ַח ֶאל־ַמְלַ֣אךְך ְי ֹ
א ַ֣כל ְבַּלְחֶ֔מךָך
ה ַ֜וה ֶאל־ָמ ֗נוֹ ַח ִאם־ַתְּעְצ ֵ֨ר ִנ֙י ל ֹא־ ֹ
ְגּ ִ֥די ִע ִֽזּיםַ :ויּ ֹאֶמ֩ר ַמְל ַ ֨אךְך ְי ֹ
ה ָ֖וה ֽהוּא:
ה ָ֖וה ַתֲּﬠ ֶ֑ל ָנּה ִ֚כּי ל ֹא־ ָי ַ֣דע ָמ ֔נוֹ ַח ִ ֽכּי־ַמְלַ֥אךְך ְי ֹ
ְוִאם־ַתֲּﬠֶ֣שׂה ֹעָ֔לה ַלי ֹ
ה ָ֖וה ִ֣מי ְשׁ ֶ ֑מךָך ִ ֽכּי־ ָי ֥ב ֹא ְדָב ְרי֖ךָך ] ְדָב ְר֖ךָך[ ְוִכַבּ ְד ֽנוּךָך:
ַו ֧יּ ֹאֶמר ָמ֛נוֹ ַח ֶאל־ַמְלַ֥אךְך ְי ֹ
ה ָ֔וה ָ֥לָמּה ֶ֖זּה ִתְּשַׁ֣אל ִלְשִׁ֑מי ְוהוּא־ ֶֽפִלאיַ :ו ִיּ ַ ֨קּח ָמ ֜נוֹ ַח
ַו ֤יּ ֹאֶמר ל֙וֹ ַמְלַ֣אךְך ְי ֹ
הָ֑וה וַּמְפִ֣לא ַלֲﬠ֔שׂוֹת
ם ְוֶאת־ַהִמּ ְנָ֔חה ַו ַ֥יַּעל ַעל־ַה֖צּוּר ַֽלי ֹ
ֶאת־ ְגּ ִ֤די ָהִע ִזּי ֙
וָּמ֥נוֹ ַח ְוִאְשׁ֖תּוֹ ֹר ִ ֽאיםַ :ו ְיִהי֩ ַבֲﬠ֨לוֹת ַהַ֜לַּהב ֵמ ַ֤ﬠל ַהִמּ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח ַהָשַּׁ֔מ ְיָמה ַו ַ֥יַּעל
ה ָ֖וה ְבּ ַ֣לַהב ַהִמּ ְז ֵ֑בּ ַח וָּמ ֤נוֹ ַח ְוִאְשׁתּ֙וֹ ֹר ִ ֔אים ַו ִיְּפּ֥לוּ ַעל־ְפּ ֵניֶ֖הם ָֽא ְרָצה:
ַמְלַאךְך־ ְי ֹ
אה ֶאל־ָמ ֣נוֹ ַח ְוֶאל־ִאְשׁ֑תּוֹ ָ֚אז ָי ַ֣דע ָמ ֔נוֹ ַח
ה ָ֔וה ְלֵה ָר ֖ ֹ
ְול ֹא־ ָ֤יַסף עוֹ֙ד ַמְלַ֣אךְך ְי ֹ
ה ָ֖וה ֽהוּאַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ָמ֛נוֹ ַח ֶאל־ִאְשׁ֖תּוֹ ֣מוֹת ָנ֑מוּת ִ֥כּי ֱאֹלִ֖הים
ִ ֽכּי־ַמְלַ֥אךְך ְי ֹ
ה ָ֤וה ַלֲהִמי ֵ֨תנ֙וּ ֽל ֹא־ָל ַ֤קח ִמ ָיּ ֵ֨דנ֙וּ ֹע ָ֣לה
ָר ִ ֽאינוַּ :ו ֧תּ ֹאֶמר ֣לוֹ ִאְשׁ֗תּוֹ לוּ֩ ָחֵ֨פץ ְי ֹ
וִּמ ְנָ֔חה ְו ֥ל ֹא ֶה ְרָ֖אנוּ ֶאת־ָכּל־ ֵ ֑אֶלּה ְוָכֵ֕עת ֥ל ֹא ִהְשִׁמי ָ֖ﬠנוּ ָכּ ֽז ֹאתַ :ו ֵ ֤תֶּלד
ה ָֽוהַ :ו ָ֨תֶּחל ֙
ה ֵ֔בּן ַוִתּ ְק ָ֥רא ֶאת־ְשׁ֖מוֹ ִשְׁמ֑שׁוֹן ַו ִיּ ְג ַ֣דּל ַה ֔ ַנַּער ַֽו ְיָב ְר ֵ֖כהוּ ְי ֹ
ָֽהִאָשּׁ ֙
אלַ :ו ֵ֥יּ ֶרד ִשְׁמ֖שׁוֹן
ה ָ֔וה ְלַפֲﬠ֖מוֹ ְבַּמֲח ֵנה־ ָ֑דן ֵ֥בּין ָצ ְר ָ֖ﬠה וֵּ֥בין ֶאְשָׁתּ ֽ ֹ
֣רוּ ַח ְי ֹ
שּׁה ְבִּתְמ ָ֖נָתה ִמְבּ֥נוֹת ְפִּלְשׁ ִ ֽתּיםַ :ו ַ֗יַּעל ַו ַיּ ֵגּ֙ד ְלָאִ֣ביו וְּלִא֔מּוֹ
ִתְּמ ָ֑נָתה ַו ַ֥יּ ְרא ִא ָ ֛
שּׁה ָרִ֥איִתי ְבִתְמ ָ֖נָתה ִמְבּ ֣נוֹת ְפִּלְשִׁ֑תּים ְוַע ָ֕תּה ְקחוּ־אוָֹ֥תהּ ִ֖לּי
ַו ֗יּ ֹאֶמר ִא ָ ֛
ְלִאָֽשּׁהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֜לוֹ ָאִ֣ביו ְוִא֗מּוֹ ַהֵאי֩ן ִבְּב ֨נוֹת ַא ֶ֤חיךָך וְּבָכל־ַעִמּ֙י ִאָ֔שּׁה ִ ֽכּי־
ַא ָ ֤תּה הוֵֹל ךְ ֙ך ָל ַ֣קַחת ִאָ֔שּׁה ִמְפִּלְשִׁ֖תּים ָהֲﬠ ֵר ִ֑לים ַו ֨יּ ֹאֶמר ִשְׁמ֤שׁוֹן ֶאל־ָאִבי֙ו
ה ִ֔היא
ה ָו ֙
אוָֹ֣תהּ ַֽקח־ִ֔לי ִ ֽכּי־ִ֖היא ָיְשׁ ָ֥רה ְבֵעי ָֽניְ :וָא ִ֨ביו ְוִא֜מּוֹ ֣ל ֹא ָי ְד֗עוּ ִ֤כּי ֵמ ְי ֹ
תֲא ָ֥נה ֽהוּא־ְמַב ֵ֖קּשׁ ִמְפִּלְשִׁ֑תּים וָּב ֵ֣ﬠת ַה ִ֔היא ְפִּלְשִׁ֖תּים מְשׁ ִ֥לים
ִכּי־ ֹ

ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֵ֧יּ ֶרד ִשְׁמ֛שׁוֹן ְוָאִ֥ביו ְוִא֖מּוֹ ִתְּמ ָ֑נָתה ַו ָיֹּ֨בא֙וּ ַעד־ַכּ ְרֵ֣מי ִתְמ ֔ ָנָתה
ה ָ֗וה ַֽו ְיַשְׁסֵּ֨עה֙וּ ְכַּשַׁ֣סּע
שֵׁ֖אג ִלְק ָראֽתוַֹ :וִתְּצַ֨לח ָעָ֜ליו ֣רוּ ַח ְי ֹ
ה ְכִּ֣פיר ֲא ָר ֔יוֹת ֹ
ְוִה ֵנּ ֙
ַה ְגּ ִ֔די וְּמ֖אוָּמה ֵ֣אין ְבּ ָי ֑דוֹ ְו ֤ל ֹא ִה ִגּי֙ד ְלָאִ֣ביו וְּלִא֔מּוֹ ֵ֖את ֲאֶ֥שׁר ָעָֽשׂהַ :ו ֵ֖יּ ֶרד
ם ְלַקְח ָ֔תּהּ ַו ָ֣יַּסר ִל ְר֔אוֹת
שּׁה ַוִתּיַ֖שׁר ְבֵּעי ֵ֥ני ִשְׁמֽשׁוֹןַ :ו ָ֤יָּשׁב ִמ ָיִּמי ֙
ַו ְי ַדֵ֣בּר ָלִא ָ ֑
ֵ֖את ַמ ֶ֣פֶּלת ָהַא ְר ֵ֑יה ְוִה ֨ ֵנּה ֲﬠ ַ֧דת ְדּבוֹ ִ֛רים ִבּ ְג ִו ַ֥יּת ָהַא ְר ֵ֖יה וּ ְדָֽבשַׁ :ו ִיּ ְר ֵ֣דּהוּ ֶאל־
ַכָּ֗פּיו ַו ֵ֤יֶּלךְך ָהלוֹ ךְ ֙ך ְוָאֹ֔כל ַו ֵ֨יֶּל ךְ ֙ך ֶאל־ָאִ֣ביו ְוֶאל־ִא֔מּוֹ ַו ִיֵּ֥תּן ָלֶ֖הם ַויּ ֹא ֵ֑כלוּ ְו ֽל ֹא־
שּׁה ַו ַ֨יַּעשׂ
ִה ִ֣גּיד ָל ֶ֔הם ִ֛כּי ִמ ְגּ ִו ַ֥יּת ָהַא ְר ֵ֖יה ָר ָ֥דה ַה ְדָּֽבשַׁ :ו ֵ֥יּ ֶרד ָאִ֖ביהוּ ֶאל־ָהִא ָ ֑
ָ֤שׁם ִשְׁמשׁוֹ֙ן ִמְשׁ ֶ֔תּה ִ֛כּי ֵ֥כּן ַיֲﬠ֖שׂוּ ַהַבּחוּ ִֽריםַ :ו ְיִ֖הי ִכּ ְראוָֹ֣תם אוֹ֑תוֹ ַו ִיְּקח֙וּ
ם ִשְׁמ֔שׁוֹן ָאֽחוּ ָדה־ ָ֥נּא ָל ֶ֖כם ִחי ָ֑דה
ְשׁלִ֣שׁים ֵֽמ ֵרִ֔עים ַו ִיְּה ֖יוּ ִאֽתּוַֹ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָלֶה ֙
ם
ה וְּמָצא ֶ֔תם ְו ָנַתִ֤תּי ָלֶכ ֙
ִאם־ַה ֵ֣גּד ַתּ ִגּידוּ֩ אוֹ ָ֨תהּ ִ֜לי ִשְׁבַ֨עת ְיֵ֤מי ַהִמְּשֶׁתּ ֙
ְשׁלִ֣שׁים ְס ִדיִ֔נים וְּשׁלִ֖שׁים ֲחִלֹ֥פת ְבּ ָג ִֽדיםְ :וִאם־ ֣ל ֹא תוְּכל ֘וּ ְלַה ִ֣גּיד ִל֒י וְּנַת ֶ֨תּם
ַאֶ֥תּם ִל֙י ְשׁלִ֣שׁים ְס ִדי ֔ ִנים וְּשׁלִ֖שׁים ֲחִלי֣פוֹת ְבּ ָג ִ֑דים ַו ֣יּ ֹאְמרוּ ֔לוֹ ֥חוּ ָדה
אֵכל ֙ ָיָ֣צא ַמֲאָ֔כל וֵּמ ַ֖ﬠז ָיָ֣צא ָמ֑תוֹק ְו ֥ל ֹא
ִחי ָדְת֖ךָך ְו ִנְשָׁמ ֶֽﬠ ָנּהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָל ֶ֗הם ֵמָֽה ֹ
ָיְכ֛לוּ ְלַה ִ֥גּיד ַהִחי ָ֖דה ְשׁ֥לֶשׁת ָי ִ ֽמיםַ :ו ְיִ֣הי ׀ ַבּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁביִ֗עי ַויּ ֹאְמ ֤רוּ ְלֵֽאֶשׁת־
ִשְׁמשׁוֹ֙ן ַפִּ֣תּי ֶאת־ִאיֵ֗שׁךְך ְו ַי ֶגּד־ָ֨לנ֙וּ ֶאת־ַ֣הִחי ָ֔דה ֶפּן־ ִנְשֹׂ֥רף אוֹ ָ ֛תךְך ְוֶאת־ֵ֥בּית
ָאִ֖ביךְך ָבּ ֵ ֑אשׁ ַהְל ָי ְרֵ֕שׁנוּ ְק ָראֶ֥תם ָ֖לנוּ ֲה ֽל ֹאַ :וֵתְּבְ֩ךּ ֵ ֨אֶשׁת ִשְׁמ֜שׁוֹן ָעָ֗ליו ַו ֨תּ ֹאֶמ֙ר
תּ ִלְב ֵ֣ני ַעִ֔מּי ְוִ֖לי ֣ל ֹא ִה ַ֑גּ ְדָתּה ַו ֣יּ ֹאֶמר
ַרק־ְשׂ ֵנא ַ֨ת ִנ֙י ְו ֣ל ֹא ֲאַהְב ָ֔תּ ִני ַֽהִחי ָ֥דה ַ֨ח ְד ָ ֙
ָ֗להּ ִה ֨ ֵנּה ְלָאִ֧בי וְּלִאִ֛מּי ֥ל ֹא ִה ַ֖גּ ְדִתּי ְו ָ֥לךְך ַא ִֽגּידַ :וֵ֤תְּבְךּ ָעָלי֙ו ִשְׁב ַ֣ﬠת ַה ָיִּ֔מים
הּ ִ֣כּי ֱהִצי ַ ֔קְתהוּ
ֲאֶשׁר־ָה ָ֥יה ָלֶ֖הם ַהִמְּשׁ ֶ ֑תּה ַו ְיִ֣הי ׀ ַבּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁביִ֗עי ַו ַיּ ֶגּד־ָל ֙
ם
ַוַתּ ֵ֥גּד ַהִחי ָ֖דה ִלְב ֵ֥ני ַעָֽמּהַּ :ו ֣יּ ֹאְמרוּ ל֩וֹ ַא ְנֵ֨שׁי ָהִ֜עיר ַבּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁביִ֗עי ְבֶּ֨ט ֶר ֙
א ֲח ַרְשֶׁ֣תּם
ָי ֣ב ֹא ַהַ֔ח ְרָסה ַמה־ָמּ֣תוֹק ִמ ְדּ ַ֔בשׁ וֶּ֥מה ַ֖ﬠז ֵמֲא ִ֑רי ַו ֣יּ ֹאֶמר ָל ֶ֔הם לוֵּל ֙
ה ָ֗וה ַו ֵ֨יּ ֶרד ַאְשְׁק֜לוֹן ַו ַ֥יּ ךְך
ְבֶּע ְגָל ִ֔תי ֥ל ֹא ְמָצאֶ֖תם ִחי ָד ִ ֽתיַ :וִתְּצַ֨לח ָעָ֜ליו ֣רוּ ַח ְי ֹ
ח ֶאת־ֲחִ֣ליצוֹ ָ֔תם ַו ִיֵּתּ֙ן ַהֲחִלי֔פוֹת ְלַמ ִגּי ֵ֖די ַהִחי ָ֑דה
ֵמֶ֣הם ׀ ְשׁלִ֣שׁים ִ ֗אישׁ ַו ִיַּקּ ֙
ַו ִ֣יַּחר ַא֔פּוֹ ַו ַ֖יַּעל ֵ֥בּית ָא ִ ֽביהוַּ :וְתִּ֖הי ֵ֣אֶשׁת ִשְׁמ֑שׁוֹן ְלֵ֣מ ֵרֵ֔עהוּ ֲאֶ֥שׁר ֵר ָ֖ﬠה ֽלוֹ:
ַו ְי ִ֨הי ִמ ָיִּ֜מים ִבּיֵ֣מי ְקִציר־ִחִ֗טּים ַו ִיְּפֹ֨קד ִשְׁמ֤שׁוֹן ֶאת־ִאְשׁתּ֙וֹ ִבּ ְג ִ֣די ִע ִ֔זּים
ַו ֕יּ ֹאֶמר ָאֹ֥בָאה ֶאל־ִאְשִׁ֖תּי ֶה ָ֑ח ְד ָרה ְו ֽל ֹא־ ְנָת֥נוֹ ָאִ֖ביָה ָלֽבוֹאַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָא ִ֗ביָה

ה
ָאֹ֤מר ָאַ֨מ ְרִתּ֙י ִכּי־ָשׂ ֣נ ֹא ְשׂ ֵנא ָ֔תהּ ָוֶאְתּ ֶ֖נ ָנּה ְלֵמ ֵר ֶ֑ﬠךָך ֲה ֨ל ֹא ֲאֹחָ֤תּהּ ַהְקַּט ָנּ ֙
ם ִשְׁמ֔שׁוֹן ִנ ֵ֥קּיִתי ַה ַ֖פַּעם
טוָֹ֣בה ִמֶ֔מּ ָנּה ְתִּהי־ ָ֥נא ְל֖ךָך ַתְּחֶֽתּיָהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָלֶה ֙
ִמְפִּלְשִׁ֑תּים ִ ֽכּי־ֹעֶ֥שׂה ֲא ִ֛ני ִעָ֖מּם ָר ָֽﬠהַ :ו ֵ֣יֶּלךְך ִשְׁמ֔שׁוֹן ַו ִיְּלֹ֖כּד ְשׁלשׁ־ֵמ֣אוֹת
שׁוָּע ִ֑לים ַו ִיּ ַ֣קּח ַלִפּ ִ֗דים ַו ֶ֤יֶּפן ָז ָנ֙ב ֶאל־ ָז ֔ ָנב ַו ָ֨יֶּשׂם ַלִ֥פּיד ֶא ָ֛חד ֵבּין־ְשׁ ֵ֥ני ַה ְזּ ָנ֖בוֹת
שׁ ַבַּלִּפּי ִ֔דים ַו ְיַשׁ ַ֖לּח ְבָּק֣מוֹת ְפִּלְשִׁ֑תּים ַו ַיְּב ֵ֛ﬠר ִמ ָגּ ִ֥דישׁ ְוַעד־
ַבָּֽתּ ֶוךְךַ :ו ַיְּבֶער־ֵא ֙
ת ַויּ ֹאְמ֗רוּ ִשְׁמשׁוֹ֙ן ֲחַ֣תן
ָקָ֖מה ְוַעד־ ֶ֥כּ ֶרם ָֽז ִיתַ :ויּ ֹאְמ ֣רוּ ְפִלְשִׁתּי֘ם ִ֣מי ָ֣ﬠָשׂה ז ֹא ֒
ַהִתְּמ ֔ ִני ִ֚כּי ָל ַ֣קח ֶאת־ִאְשׁ֔תּוֹ ַֽו ִיְּתּ ָ֖נהּ ְלֵמ ֵר ֵ֑ﬠהוּ ַו ַיֲּﬠ֣לוּ ְפִלְשׁ ִ֔תּים ַו ִיְּשׂ ְר֥פוּ אוֹ ָ ֛תהּ
ם ִשְׁמ֔שׁוֹן ִ ֽאם־ַתֲּﬠ֖שׂוּן ָכּ ֑ז ֹאת ִ֛כּי ִאם־ ִנ ַ֥קְּמִתּי
ְוֶאת־ָאִ֖ביָה ָבֵּֽאשַׁ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָלֶה ֙
ָב ֶ֖כם ְוַאַ֥חר ֶאְח ָֽדּלַ :ו ַ֨יּךְך אוָֹ֥תם ֛שׁוֹק ַעל־ ָי ֵ֖רךְך ַמ ָ֣כּה ְגדוֹ ָ֑לה ַו ֵ֣יּ ֶרד ַו ֵ֔יֶּשׁב ִבְּסִ֖ﬠיף
ֶ֥סַלע ֵעיָֽטםַ :ו ַיֲּﬠ֣לוּ ְפִלְשׁ ִ֔תּים ַֽו ַיֲּח ֖נוּ ִבּיהוּ ָ֑דה ַו ִיּ ָנְּט֖שׁוּ ַבּ ֶֽלִּחיַ :ו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ִ֣אישׁ
ְיהוּ ָ֔דה ָלָ֖מה ֲﬠִליֶ֣תם ָע ֵ֑לינוּ ַויּ ֹאְמ֗רוּ ֶלֱא֤סוֹר ֶאת־ִשְׁמשׁוֹ֙ן ָעִ֔לינוּ ַלֲﬠ֣שׂוֹת ֔לוֹ
ם
ת ֲאָלִ֨פים ִ ֜אישׁ ִ ֽמיהוּ ָ֗דה ֶאל־ְסִעי֘ף ֶ֣סַלע ֵעיָט ֒
ַכֲּאֶ֖שׁר ָ֥ﬠָשׂה ָֽלנוַּ :ו ֵיּ ְר֡דוּ ְשׁלֶשׁ ֩
תּ ִ ֽכּי־מְשִׁ֥לים ָ֨בּנ֙וּ ְפִּלְשׁ ִ֔תּים וַּמה־ ֖זּ ֹאת ָעִ֣שׂיָת
ַויּ ֹאְמ ֣רוּ ְלִשְׁמ֗שׁוֹן ֲה ֤ל ֹא ָי ַ֨דְע ָ ֙
ָ֑לּנוּ ַו ֣יּ ֹאֶמר ָל ֶ֔הם ַכֲּאֶשׁ֙ר ָ֣ﬠשׂוּ ִ֔לי ֵ֖כּן ָעִ֥שׂיִתי ָלֶֽהםַ :ו ֤יּ ֹאְמרוּ ל֙וֹ ֶלֱאָס ְר ךָ֣ך ָי ַ֔ר ְדנוּ
ם ִשְׁמ֔שׁוֹן ִהָשְּׁב֣עוּ ִ֔לי ֶֽפּן־ִתְּפ ְגּ֥עוּן ִ֖בּי ַאֶֽתּם:
ְלִתְתּ֖ךָך ְבּ ַיד־ְפִּלְשִׁ֑תּים ַו ֤יּ ֹאֶמר ָלֶה ֙
ַו ֧יּ ֹאְמרוּ ֣לוֹ ֵלאֹ֗מר ֤ל ֹא ִ ֽכּי־ָאֹ֤סר ֶֽנֱאָס ְר ךָ ֙ך וּ ְנַת ֣נּוּךָך ְב ָי ָ֔דם ְוָהֵ֖מת ֣ל ֹא ְנִמי ֶ ֑תךָך
ם ֲﬠֹבִ֣תים ֲח ָדִ֔שׁים ַֽו ַיֲּﬠ֖לוּהוּ ִמן־ַהָֽסַּלע :הוּא־ָ֣בא ַעד־ֶ֔לִחי
ַו ַיַּאְס ֻ֗רהוּ ִבְּשׁ ֨ ַנ ִי ֙
ה ָ֗וה ַוִתְּה ֶ֨יי ָנה ָהֲﬠֹב ִ֜תים
וְּפִלְשִׁ֖תּים ֵה ִ֣ריעוּ ִלְק ָרא֑תוֹ ַוִתְּצַ֨לח ָעָ֜ליו ֣רוּ ַח ְי ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ָבֲּﬠ ֣רוּ ָב ֵ ֔אשׁ ַו ִיַּ֥מּסּוּ ֱאסוּ ָ֖ריו ֵמ ַ֥ﬠל ָי ָֽדיו:
ֲאֶ֣שׁר ַעל־ ְזרוֹעוֹ ָ֗תיו ַכִּפְּשִׁתּי ֙
ַו ִיְּמָ֥צא ְל ִ ֽחי־ֲח֖מוֹר ְט ִר ָ֑יּה ַו ִיְּשׁ ַ֤לח ָיד֙וֹ ַו ִיָּקֶּ֔חָה ַו ַיּךְך־ָ֖בּהּ ֶ֥אֶלף ִ ֽאישַׁ :ו ֣יּ ֹאֶמר
ִשְׁמ֔שׁוֹן ִבְּלִ֣חי ַהֲח֔מוֹר ֲח֖מוֹר ֲחֹמ ָר ָ ֑ת ִים ִבְּלִ֣חי ַהֲח֔מוֹר ִה ֵ֖כּיִתי ֶ֥אֶלף ִ ֽאישׁ:
ַֽו ְיִה֙י ְכַּכֹלּ֣תוֹ ְל ַד ֵ֔בּר ַו ַיְּשׁ ֵ֥לךְך ַהְלִּ֖חי ִמ ָיּ ֑דוֹ ַו ִיּ ְק ָ֛רא ַלָמּ֥קוֹם ַה֖הוּא ָ֥רַמת ֶֽלִחי:
ה ָנַ֣תָתּ ְב ַֽיד־ַעְב ְדּ֔ךָך ֶאת־
ה ַויּ ֹאַ֔מר ַאָתּ ֙
ה ָו ֙
א֒ד ַו ִיּ ְק ָ֤רא ֶאל־ ְי ֹ
ַו ִיְּצָמ֘א ְמ ֹ
ה ָא֣מוּת ַבָּצָּ֔מא ְו ָנַפְלִ֖תּי ְבּ ַ֥יד ָהֲﬠ ֵר ִ ֽליםַ :ו ִיְּב ַ ֨קע
ַהְתּשׁוּ ָ֥ﬠה ַה ְגֹּד ָ֖לה ַה ֑זּ ֹאת ְוַעָתּ ֙
ם ַו ֵ֔יְּשְׁתּ ַוָ֥תָּשׁב רוּ֖חוֹ ַו ֶ֑יִּחי
ֱאֹל ִ֜הים ֶאת־ַהַמְּכֵ֣תּשׁ ֲאֶשׁר־ַבֶּ֗לִּחי ַו ֵיְּצ֨אוּ ִמֶ֤מּנּוּ ַ֨מ ִי ֙
א ֲאֶ֣שׁר ַבֶּ֔לִּחי ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַ :ו ִיְּשֹׁ֧פּט ֶאת־
ַעל־ ֵ֣כּן ׀ ָק ָ֣רא ְשָׁ֗מהּ ֵ֤ﬠין ַהקּוֹ ֵר ֙

ם ִאָ֣שּׁה
ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ִבּיֵ֥מי ְפִלְשִׁ֖תּים ֶעְשׂ ִ֥רים ָשׁ ָֽנהַ :ו ֵ֥יֶּלךְך ִשְׁמ֖שׁוֹן ַעָ֑זָּתה ַו ַיּ ְרא־ָשׁ ֙
זוֹ ֔ ָנה ַו ָיּ ֖ב ֹא ֵא ֶֽליָהַֽ :לַע ָזִּ֣תים ׀ ֵלאֹ֗מר ָ֤בּא ִשְׁמשׁוֹ֙ן ֵ֔ה ָנּה ַו ָיֹּ֛סבּוּ ַו ֶיֶּא ְרבוּ־֥לוֹ ָכל־
ה ֵלאֹ֔מר ַעד־֥אוֹר ַהֹ֖בֶּקר
ַה ַ֖לּ ְיָלה ְבַּ֣שַׁער ָהִ֑ﬠיר ַו ִיְּתָח ְר֤שׁוּ ָכל־ַהַ֨לּ ְיָל ֙
ה ַו ָ֣יּ ָקם ׀ ַבֲּחִ֣צי ַהַ֗לּ ְיָלה ַו ֶיֱּאֹ֞חז
ַוֲה ַר ְג ֻֽנהוַּ :ו ִיְּשׁ ַ֣כּב ִשְׁמשׁוֹ ֘ן ַעד־ֲחִ֣צי ַהַלּ ְיָל ֒
ם ִ ֽﬠם־ַהְבּ ִ֔רי ַח ַו ָ֖יֶּשׂם ַעל־ְכֵּת ָ֑פיו
ְבּ ַדְל֤תוֹת ַֽשַׁער־ָהִעי֙ר וִּבְשֵׁ֣תּי ַהְמּזוּ ֔זוֹת ַו ִיָּסֵּע ֙
ם ֶאל־ ֣ר ֹאשׁ ָה ָ֔הר ֲאֶ֖שׁר ַעל־ְפּ ֵ֥ני ֶחְב ֽרוֹןַֽ :ו ְיִה֙י ַאֲח ֵרי־ֵ֔כן ַו ֶיֱּאַ֥הב ִאָ֖שּׁה
ַֽו ַיֲּﬠֵל ֙
ְבּ ַ֣נַחל שׂ ֵ֑רק וְּשָׁ֖מהּ ְדִּלי ָֽלהַ :ו ַיֲּﬠ֨לוּ ֵאֶ֜ליָה ַס ְר ֵ֣ני ְפִלְשׁ ִ֗תּים ַו ֨יּ ֹאְמרוּ ָ֜להּ ַפִּ֣תּי
ה ֣נוַּכל ֔לוֹ ַוֲאַס ְר ֻ֖נהוּ ְלַעֹנּ֑תוֹ ַוֲא ֨ ַנְחנ֙וּ ִנַתּן־
ה ֹכּ֣חוֹ ָג֔דוֹל וַּבֶמּ ֙
אוֹ֗תוֹ וּ ְרִא֙י ַבֶּמּ ֙
ה ֶאל־ִשְׁמ֔שׁוֹן ַה ִֽגּי ָדה־ ָ֣נּא ִ֔לי ַבֶּ֖מּה
ָ֔לךְך ִ ֕אישׁ ֶ֥אֶלף וֵּמָ֖אה ָֽכֶּסףַ :ו ֤תּ ֹאֶמר ְדִּליָל ֙
ה ִשְׁמ֔שׁוֹן ִאם־ ַיַאְס ֻ֗ר ִני
ֹכֲּח ךָ֣ך ָג ֑דוֹל וַּבֶ֥מּה ֵתָאֵ֖סר ְלַענּוֶֹֽתךָךַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֵאֶ֨לי ָ ֙
ְבִּשְׁב ָ֛ﬠה ְיָת ִ֥רים ַלִ֖חים ֲאֶ֣שׁר ל ֹא־ֹח ָ֖רבוּ ְוָחִ֥ליִתי ְוָה ִ֖ייִתי ְכַּאַ֥חד ָהָא ָֽדם:
ַו ַיֲּﬠלוּ־ָ֞להּ ַס ְר ֵ֣ני ְפִלְשׁ ִ֗תּים ִשְׁב ָ֛ﬠה ְיָת ִ֥רים ַלִ֖חים ֲאֶ֣שׁר ל ֹא־ֹח ָ֑רבוּ ַוַתַּאְס ֵ֖רהוּ
ק
הּ ַבֶּ֔ח ֶדר ַו ֣תּ ֹאֶמר ֵאָ֔ליו ְפִּלְשִׁ֥תים ָע ֶ֖ליךָך ִשְׁמ֑שׁוֹן ַו ְי ַנֵתּ ֙
א ֵ֗רב יֵ֥שׁב ָל ֙
ָבֶּֽהםְ :וָה ֹ
ת ַבֲּה ִרי֣חוֹ ֵ ֔אשׁ ְו ֥ל ֹא נוֹ ַ֖דע ֹכּֽחוֹ:
ֶאת־ַה ְיָת ִ֔רים ַכֲּאֶ֨שׁר ִי ָנֵּ֤תק ְפּ ִ ֽתיל־ַה ְנֹּ֨ע ֶר ֙
ה
ה ֵהַ֣תְלָתּ ִ֔בּי ַוְתּ ַדֵ֥בּר ֵא ַ֖לי ְכּ ָזִ֑בים ַעָתּ ֙
ה ֶאל־ִשְׁמ֔שׁוֹן ִה ֵנּ ֙
ַו ֤תּ ֹאֶמר ְדִּליָל ֙
ַה ִֽגּי ָדה־ ָ֣נּא ִ֔לי ַבֶּ֖מּה ֵתָּאֵֽסרַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאֶ֔ליָה ִאם־ָא֤סוֹר ַיַאְס֨רוּ ִנ֙י ַבֲּﬠֹבִ֣תים
שׁר ֽל ֹא־ ַנֲﬠָ֥שׂה ָבֶ֖הם ְמָלא ָ֑כה ְוָחִ֥ליִתי ְוָה ִ֖ייִתי ְכַּאַ֥חד ָהָא ָֽדם:
ֲח ָדִ֔שׁים ֲא ֶ ֛
ה ֲﬠֹב ִ֨תים ֲח ָדִ֜שׁים ַוַתַּאְס ֵ֣רהוּ ָב ֶ֗הם ַו ֤תּ ֹאֶמר ֵאָלי֙ו ְפִּלְשִׁ֤תּים
ַוִתּ ַ֣קּח ְדִּליָל ֩
א ֵ֖רב יֵ֣שׁב ֶבּ ָ֑ח ֶדר ַֽו ְי ַנְתּ ֵ֛קם ֵמ ַ֥ﬠל ְזֹרֹעָ֖תיו ַכּֽחוּטַ :ו ֨תּ ֹאֶמר
ָעֶ֨לי ךָ ֙ך ִשְׁמ֔שׁוֹן ְוָה ֹ
ְדִּליָ֜לה ֶאל־ִשְׁמ֗שׁוֹן ַעד־ ֵ֜ה ָנּה ֵה ַ ֤תְלָתּ ִבּ֙י ַוְתּ ַד ֵ֤בּר ֵאַל֙י ְכּ ָז ִ֔בים ַה ִ֣גּי ָדה ִ֔לּי ַבֶּ֖מּה
שַׁבע ַמְחְל֥פוֹת ר ֹאִ֖שׁי ִעם־ַהַמָּֽסֶּכת:
ֵתָּא ֵ֑סר ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאֶ֔ליָה ִאם־ַתַּא ְר ִ֗גי ֶאת־ ֶ ֛
ַוִתְּתַק֙ע ַבּ ָיּ ֵ֔תד ַו ֣תּ ֹאֶמר ֵאָ֔ליו ְפִּלְשִׁ֥תּים ָע ֶ֖ליךָך ִשְׁמ֑שׁוֹן ַו ִייַק֙ץ ִמְשּׁ ָנ֔תוֹ ַו ִיּ ַ֛סּע
ֶאת־ַה ְיַ֥תד ָהֶ֖א ֶרג ְוֶאת־ַהַמָּֽסֶּכתַ :ו ֣תּ ֹאֶמר ֵאָ֗ליו ֵ֚איךְך תּ ֹאַ֣מר ֲאַהְב ִ֔תּיךְך ְוִלְבּ֖ךָך
ם ֵהַ֣תְלָתּ ִ֔בּי ְול ֹא־ִה ַ֣גּ ְדָתּ ִ֔לּי ַבֶּ֖מּה ֹכֲּח ךָ֥ך ָג ֽדוֹלַ ֠ :ו ְיִהי
ֵ֣אין ִאִ֑תּי ֶ֣זה ָשׁ֤לשׁ ְפָּעִמי ֙
ִ ֽכּי־ֵהִ֨ציָקה ֧לּוֹ ִב ְדָב ֶ֛ריָה ָכּל־ַה ָיִּ֖מים ַוְתַּֽאֲל ֵ֑צהוּ ַוִתְּקַ֥צר ַנְפ֖שׁוֹ ָלֽמוּתַ :ו ַיּ ֶגּד־
ה ֽל ֹא־ָע ָ֣לה ַעל־ר ֹאִ֔שׁי ִ ֽכּי־ ְנ ִ֧זיר ֱאֹלִ֛הים
הּ מוֹ ָר ֙
ָ֣להּ ֶאת־ָכּל־ִל֗בּוֹ ַו ֤יּ ֹאֶמר ָל ֙

ֲא ִ֖ני ִמֶ֣בֶּטן ִאִ֑מּי ִאם־ ֻגַּ֨לְּחִתּ֙י ְוָ֣סר ִמֶ֣מּ ִנּי ֹכִ֔חי ְוָחִ֥ליִתי ְוָה ִ֖ייִתי ְכָּכל־ָהָא ָֽדם:
א ְלַס ְר ֨ ֵני ְפִלְשִׁ֤תּים
ַוֵ֣תּ ֶרא ְדִּליָ֗לה ִ ֽכּי־ִה ִ֣גּיד ָל֘הּ ֶאת־ָכּל־ִלבּ֒וֹ ַוִתְּשַׁ֡לח ַוִתְּק ָר ֩
ה ַס ְר ֵ֣ני
ֵלאֹמ֙ר ֲﬠ֣לוּ ַהַ֔פַּעם ִ ֽכּי־ִה ִ֥גּיד ִ֖לה ]ִ֖לי[ ֶאת־ָכּל־ִל֑בּוֹ ְוָע֤לוּ ֵאֶ֨לי ָ ֙
ְפִלְשׁ ִ֔תּים ַו ַיֲּﬠ֥לוּ ַה ֶ֖כֶּסף ְבּ ָי ָֽדםַ :וְתּ ַיְשּׁ ֨ ֵנה֙וּ ַעל־ִבּ ְרֶ֔כיָה ַוִתּ ְק ָ֣רא ָל ִ ֔אישׁ ַוְתּ ַגַ֕לּח
ֶאת־ֶ֖שַׁבע ַמְחְל֣פוֹת ר ֹא֑שׁוֹ ַו ָ֨תֶּחל ֙ ְלַענּוֹ֔תוֹ ַו ָ֥יַּסר ֹכּ֖חוֹ ֵמָע ָֽליוַ :ו ֕תּ ֹאֶמר
ם ְוִא ָנֵּ֔ער
ְפִּלְשִׁ֥תּים ָע ֶ֖ליךָך ִשְׁמ֑שׁוֹן ַו ִיּ ַ֣קץ ִמְשּׁ ָנ֗תוֹ ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֵאֵ֞צא ְכּ ַ֤פַעם ְבַּ֨פַע ֙
ה ָ֖וה ָ֥סר ֵמָע ָֽליוַ :ויּ ֹאֲח ֣זוּהוּ ְפִלְשׁ ִ֔תּים ַֽו ְי ַנְקּ ֖רוּ ֶאת־ֵעי ָ֑ניו
א ֣ל ֹא ָי ַ֔דע ִ֥כּי ְי ֹ
ְוהוּ ֙
ַויּוֹ ִ֨רידוּ אוֹ֜תוֹ ַע ָ֗זָּתה ַו ַיַּאְס֨רוּה֙וּ ַֽבּ ְנֻחְשׁ ַ֔תּ ִים ַו ְיִ֥הי טוֵֹ֖חן ְבֵּ֥בית ָהֲאסיּ ִֽרים
]ָהֲאסוּ ִֽרים[ַ :ו ָ֧יֶּחל ְשַׂער־ר ֹא֛שׁוֹ ְלַצֵ֖מּ ַח ַכֲּאֶ֥שׁר ֻגּ ָֽלּחְ :וַס ְר ֵ֣ני ְפִלְשׁ ִ֗תּים ֶֽנֶאְספ֙וּ
ִל ְזֹ֧בּ ַח ֶֽזַבח־ ָגּ ֛דוֹל ְל ָד֥גוֹן ֱאֹלֵהיֶ֖הם וְּלִשְׂמ ָ֑חה ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ָנ ַ ֤תן ֱאֹל ֵ֨הינ֙וּ ְבּ ָי ֵ֔דנוּ ֶ֖את
את֙וֹ ָהָ֔עם ַֽו ְיַהְל֖לוּ ֶאת־ֱאֹלֵהי ֶ ֑הם ִ֣כּי ָאְמ֗רוּ ָנ ַ֨תן
ִשְׁמ֥שׁוֹן אוֹ ְי ֵֽבינוַּ :ו ִיּ ְר֤אוּ ֹ
ת ַמֲח ִ֣ריב ַא ְרֵ֔צנוּ ַוֲאֶ֥שׁר ִה ְרָ֖בּה ֶאת־ֲחָל ֵֽלינוּ:
ֱאֹלֵ֤הינוּ ְב ָי ֵ֨דנ֙וּ ֶאת־֣אוֹ ְי ֵ֔בנוּ ְוֵא ֙
ַֽו ְיִה֙י ְכּי ֣טוֹב ]ְכּ֣טוֹב[ ִל ָ֔בּם ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ִק ְר֥אוּ ְלִשְׁמ֖שׁוֹן ִויַֽשֶׂחק־ ָ֑לנוּ ַו ִיְּק ְר֨אוּ
ק ִלְפ ֵני ֶ֔הם ַו ַיֲּﬠִ֥מידוּ אוֹ֖תוֹ ֵ֥בּין
ְלִשְׁמ֜שׁוֹן ִמֵ֣בּית ָהֲאסיּ ִ֗רים ]ָהֲאסוּ ִ֗רים[ ַו ְיַצֵח ֙
ָהַעמּוּ ִֽדיםַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ִשְׁמ֜שׁוֹן ֶאל־ַה ֨ ַנַּער ַהַמֲּח ִ֣זיק ְבּ ָיד֘וֹ ַה ִ֣נּיָחה אוִֹת֒י ַוֲהיִמֵ֨שׁ ִנ֙י
] ַוֲהִמֵ֨שׁ ִנ֙י[ ֶאת־ָֽהַעֻמּ ִ֔דים ֲאֶ֥שׁר ַהַ֖בּ ִית ָנ֣כוֹן ֲﬠֵלי ֶ ֑הם ְוֶאָשּׁ ֵ֖ﬠן ֲﬠֵליֶֽהםְ :וַה ַ֗בּ ִית
ם ְוַהָנִּ֔שׁים ְוָ֕שָׁמּה ֹ֖כּל ַס ְר ֵ֣ני ְפִלְשִׁ֑תּים ְוַעל־ַה ָ֗גּג ִכְּשׁ֤לֶשׁת
ָמ ֵ֤לא ָֽהֲאָנִשׁי ֙
ה ָ֖וה
ם ִ֣אישׁ ְוִאָ֔שּׁה ָהֹרִ֖אים ִבְּשׂ֥חוֹק ִשְׁמֽשׁוֹןַ :ו ִיּ ְק ָ֥רא ִשְׁמ֛שׁוֹן ֶאל־ ְי ֹ
ֲאָלִפי ֙
ה ָהֱאֹל ִ֔הים ְוִא ָנְּקָ֧מה
א ְוַח ְזּ ֵ ֨ק ִני ֜ ָנא ַ֣אךְך ַה ַ֤פַּעם ַה ֶזּ ֙
ַויּ ֹא ַ ֑מר ֲאֹד ָ֣ני ֱיה ִ֡וֹה ָזְכ ֵ֣ר ִני ָנ ֩
ְנַקם־ַא ַ֛חת ִמְשֵּׁ֥תי ֵעי ַ֖ני ִמְפִּלְשׁ ִ ֽתּיםַ :ו ִיְּלֹ֨פּת ִשְׁמ֜שׁוֹן ֶאת־ְשׁ ֵ֣ני ׀ ַעמּוּ ֵ֣די ַה ָ֗תּ ֶוךְך
ת ָנ֣כוֹן ֲﬠֵלי ֶ֔הם ַו ִיָּסֵּ֖מךְך ֲﬠֵלי ֶ ֑הם ֶאָ֥חד ִבּיִמי ֖נוֹ ְוֶאָ֥חד ִבְּשׂמ ֹאֽלוֹ:
ֲאֶ֤שׁר ַה ַ֨בּ ִי ֙
ת ַעל־
ם ַו ֵ֣יּט ְבֹּ֔כ ַח ַו ִיֹּ֤פּל ַה ַ֨בּ ִי ֙
ַו ֣יּ ֹאֶמר ִשְׁמ֗שׁוֹן ָתּ֣מוֹת ַנְפִשׁ ֘י ִעם־ְפִּלְשִׁתּי ֒
ם ֲאֶ֣שׁר ֵהִ֣מית ְבּמוֹ֔תוֹ ַר ִ֕בּים
ַהְסּ ָר ֔ ִנים ְוַעל־ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ֲאֶשׁר־֑בּוֹ ַו ִיְּה ֤יוּ ַהֵמִּתי ֙
את֒וֹ ַֽו ַיֲּﬠ֣לוּ ׀
ֵמֲאֶ֥שׁר ֵהִ֖מית ְבַּח ָֽיּיוַ :ו ֵיּ ְר֨דוּ ֶאָ֜חיו ְוָכל־ֵ֣בּית ָאִביה ֘וּ ַו ִיְּשׂ֣אוּ ֹ
אל ְבּ ֶ֖קֶבר ָמ ֣נוֹ ַח ָאִ֑ביו ְו֛הוּא ָשׁ ַ֥פט ֶאת־
ה וֵּ֣בין ֶאְשָׁתּ ֔ ֹ
ַו ִיְּקְבּ ֣רוּ אוֹ֗תוֹ ֵ֤בּין ָצ ְרָע ֙
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֶעְשׂ ִ֥רים ָשׁ ָֽנהַֽ :ו ְיִהי־ִ֥אישׁ ֵֽמַהר־ֶאְפ ָ֖ר ִים וְּשׁ֥מוֹ ִמי ָֽכ ְיהוַּ :ו ֣יּ ֹאֶמר

ם ָאַ֣מ ְרְתּ
ת ְו ַג ֙
ְלִא֡מּוֹ ֶאֶל֩ף וֵּמ ָ ֨אה ַהֶ֜כֶּסף ֲאֶ֣שׁר ֻֽל ַֽקּח־ָ֗לךְך ְוַ֤אְתּי ] ְוַ֤אְתּ[ ָאִלי ֙
ה ָֽוהַ :ו ָ֛יֶּשׁב
ְבָּא ְז ֔ ַני ִה ֵֽנּה־ַה ֶ֥כֶּסף ִאִ֖תּי ֲא ִ֣ני ְלַקְחִ֑תּיו ַו ֣תּ ֹאֶמר ִא֔מּוֹ ָבּ ֥רוּךְך ְבּ ִ֖ני ַלי ֹ
ֶאת־ֶֽאֶלף־וֵּמָ֥אה ַה ֶ֖כֶּסף ְלִא֑מּוֹ ַו ֣תּ ֹאֶמר ִא֡מּוֹ ַהְק ֵ֣דּשׁ ִהְק ַ֣דְּשִׁתּי ֶאת־ַהֶכֶּס֩ף
ת ֶ֣פֶּסל וַּמֵסָּ֔כה ְוַעָ֖תּה ֲאִשׁיֶ֥בנּוּ ָֽלךְךַ :ו ָ֥יֶּשׁב ֶאת־
ה ָ֨וה ִמ ָיּ ִ֜די ִלְב ֗ ִני ַֽלֲﬠשׂוֹ ֙
ַלי ֹ
ַה ֶ֖כֶּסף ְלִא֑מּוֹ ַוִתּ ַ֣קּח ִאמּ֩וֹ ָמא ַ֨ת ִים ֶ֜כֶּסף ַוִתְּתּ ֵ֣נהוּ ַלצּוֹ ֵ֗רף ַֽו ַיֲּﬠֵ֨שׂה֙וּ ֶ֣פֶּסל וַּמֵסָּ֔כה
ַו ְיִ֖הי ְבֵּ֥בית ִמי ָֽכ ְיהוְּ :וָהִ֣אישׁ ִמיָ֔כה ֖לוֹ ֵ֣בּית ֱאֹלִ֑הים ַו ַ֤יַּעשׂ ֵאפוֹ֙ד וְּת ָרִ֔פים
ַו ְיַמֵ֗לּא ֶאת־ ַ֤יד ַאַח֙ד ִמָבּ ֔ ָניו ַו ְיִהי־֖לוֹ ְלֹכֵֽהןַ :בּ ָיִּ֣מים ָה ֵ֔הם ֵ֥אין ֶ֖מֶלךְך ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
ם ְיהוּ ָ֔דה ִמִמְּשׁ ַ֖פַּחת ְיהוּ ָ֑דה
ִ֛אישׁ ַה ָיָּ֥שׁר ְבֵּעי ָ֖ניו ַיֲﬠֶֽשׂהַ :ו ְיִהי־ ֗ ַנַער ִמֵ֥בּית ֶ֨לֶח ֙
ם ְיהוּ ָ֔דה ָל ֖גוּר
ְו֥הוּא ֵל ִ֖וי ְו֥הוּא ָֽג ר־ָֽשׁםַ :ו ֵ֨יֶּלךְך ָה ִ ֜אישׁ ֵמָהִ֗עיר ִמֵ֥בּית ֶ֨לֶח ֙
ַבֲּאֶ֣שׁר ִיְמ ָ֑צא ַו ָיּ ֧ב ֹא ַהר־ֶאְפ ַ֛ר ִים ַעד־ֵ֥בּית ִמי ָ֖כה ַלֲﬠ֥שׂוֹת ַדּ ְרֽכּוַֹ :ויּ ֹאֶמר־֥לוֹ
הֵ֔לךְך
ם ְיהוּ ָ֔דה ְוָאֹנִ֣כי ֹ
ִמי ָ֖כה ֵמַ֣א ִין ָתּ֑בוֹא ַו ֨יּ ֹאֶמר ֵאָ֜ליו ֵל ִ֣וי ָאֹ֗נִכי ִמֵ֥בּית ֶ֨לֶח ֙
ָל ֖גוּר ַבֲּאֶ֥שׁר ֶאְמָֽצאַ :ויּ ֹאֶמ֩ר ֨לוֹ ִמיָ֜כה ְשָׁ֣בה ִעָמּ ִ֗די ֶֽוְה ֵיה־ִל ֘י ְלָ֣אב וְּלֹכֵה֒ן
ְוָאֹנִ֨כי ֶֽאֶתּן־ְל֜ךָך ֲﬠֶ֤שׂ ֶרת ֶ֨כֶּס֙ף ַל ָיִּ֔מים ְו ֵ֥ﬠ ֶרךְך ְבּ ָג ִ֖דים וִּמְח ָי ֶ ֑תךָך ַו ֵ֖יֶּלךְך ַהֵלּ ִֽויַ :ו ֥יּוֶֹאל
ה ֶאת־
ַהֵלּ ִ֖וי ָלֶ֣שֶׁבת ֶאת־ָהִ֑אישׁ ַו ְיִ֤הי ַה ֨ ַנַּע֙ר ֔לוֹ ְכַּאַ֖חד ִמָבּ ָֽניוַ :ו ְיַמ ֵ֤לּא ִמיָכ ֙
ַ֣יד ַהֵלּ ִ֔וי ַו ְיִהי־֥לוֹ ַה ַ֖נַּער ְלֹכ ֵ ֑הן ַו ְיִ֖הי ְבֵּ֥בית ִמי ָֽכהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ִמיָ֔כה ַעָ֣תּה ָי ַ֔דְעִתּי
ה ָ֖וה ִ֑לי ִ֧כּי ָה ָיה־ ִ֛לי ַהֵלּ ִ֖וי ְלֹכֵֽהןַ :בּ ָיִ֣מים ָה ֵ֔הם ֵ֥אין ֶ֖מֶלךְך ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
ִ ֽכּי־ ֵייִ֥טיב ְי ֹ
ה ָלֶ֔שֶׁבת ִכּי֩ ֽל ֹא־ ֨ ָנְפָלה ֜לּוֹ ַעד־
וַּב ָיִּ֣מים ָה ֵ֗הם ֵ֣שֶׁבט ַה ָדּ ֞ ִני ְמַבֶקּשׁ־֤לוֹ ַֽנֲחָל ֙
ַה ֥יּוֹם ַה֛הוּא ְבּתוֹךְך־ִשְׁבֵ֥טי ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְבּ ַנֲח ָֽלהַ :ו ִיְּשְׁל֣חוּ ְב ֵני־ ָ֣דן ׀ ִ ֽמִמְּשַׁפְּח ָ֡תּם
אל ְל ַר ֵ֤גּל ֶאת־
ם ֲא ָנִ֨שׁים ְבּ ֵני־ַ֜ח ִיל ִמָצּ ְר ָ֣ﬠה וֵּֽמֶאְשָׁתּ ֗ ֹ
ֲחִמָ֣שּׁה ֲא ָנִ֣שׁים ִמְקצוָֹת ֩
ם
ָה ָ ֨א ֶר֙ץ וְּלָחְק ָ֔רהּ ַויּ ֹאְמ ֣רוּ ֲאֵל ֶ֔הם ְל֖כוּ ִחְק ֣רוּ ֶאת־ָה ָ ֑א ֶרץ ַו ָיֹּ֤באוּ ַהר־ֶאְפ ַ֨ר ִי ֙
ַעד־ֵ֣בּית ִמיָ֔כה ַו ָיּ ִ֖לינוּ ָֽשׁםֵ֚ :הָמּה ִעם־ֵ֣בּית ִמיָ֔כה ְוֵ֣הָמּה ִהִ֔כּירוּ ֶאת־֥קוֹל
שׂה ָבּ ֶ֖זה
ַה ַ֖נַּער ַהֵלּ ִ֑וי ַו ָיּ֣סוּרוּ ָ֗שׁם ַו ֤יּ ֹאְמרוּ ל֙וֹ ִ ֽמי־ֱהִביֲא ךָ֣ך ֲהֹ֔לם וָּֽמה־ַאָ֥תּה ֹע ֶ ֛
וַּמה־ְלּ ךָ֥ך ֹֽפהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵל ֶ֔הם ָכֹּ֣זה ְוָכ ֶ֔זה ָ֥ﬠָשׂה ִ֖לי ִמי ָ֑כה ַו ִיְּשְׂכּ ֵ֕ר ִני ָוֱאִהי־֖לוֹ
ְלֹכֵֽהןַ :ו ֥יּ ֹאְמרוּ ֖לוֹ ְשַׁאל־ ָ֣נא ֵבאֹלִ֑הים ְו ֵ֣נ ְדָ֔עה ֲהַתְצִ֣לי ַח ַדּ ְרֵ֔כּנוּ ֲאֶ֥שׁר ֲא ַ֖נְחנוּ
ה ָ֔וה ַדּ ְרְכּ ֶ֖כם ֲאֶ֥שׁר
הְלִ֥כים ָע ֶֽליָהַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ָל ֶ ֛הם ַהֹכֵּ֖הן ְל֣כוּ ְלָשׁ֑לוֹם ֹ֣נַכח ְי ֹ
ֹ
ֵֽתְּלכוּ־ָֽבהַּ :ו ֵיְּלכ֙וּ ֲחֵ֣מֶשׁת ָהֲא ָנִ֔שׁים ַו ָיֹּ֖באוּ ָ֑ל ְיָשׁה ַו ִיּ ְר֣אוּ ֶאת־ָה ָ֣ﬠם ֲאֶשׁר־

שׁ ֵ֣קט ׀ וֹּבֵ֗ט ַח ְוֵאין־ַמְכִ֨לים ָדּ ָ֤בר
ְבִּק ְרָ֣בּהּ יוֶֹֽשֶׁבת ֠־ָלֶבַטח ְכִּמְשַׁ֨פּט ִצֹד ֜ ִנים ֹ
ה ִמִ֣צֹּד ֔ ִנים ְו ָדָ֥בר ֵאין־ָלֶ֖הם ִעם־ָא ָֽדםַ :ו ָיֹּ֨בא֙וּ
ָבּ ָ ֨א ֶר֙ץ יוֹ ֵ֣רשׁ ֶ֔עֶצר וּ ְרֹח ִ֥קים ֵ֨הָמּ ֙
אל ַויּ ֹאְמ ֥רוּ ָל ֶ ֛הם ֲאֵחיֶ֖הם ָ֥מה ַאֶֽתּםַ :ויּ ֹאְמ֗רוּ
ֶאל־ֲאֵחי ֶ֔הם ָצ ְר ָ֖ﬠה ְוֶאְשָׁתּ ֑ ֹ
אד ְוַאֶ֣תּם
֚קוָּמה ְו ַנֲﬠ ֶ֣לה ֲﬠֵלי ֶ֔הם ִ֤כּי ָר ִ ֨אינ֙וּ ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ְוִה ֵ֥נּה טוָֹ֖בה ְמ ֑ ֹ
ַמְחִ֔שׁים ַאל־ֵתּ ָ֣ﬠְצ֔לוּ ָל ֶ֥לֶכת ָל ֖ב ֹא ָל ֶ֥רֶשׁת ֶאת־ָהָֽא ֶרץְ :כֹּבֲאֶ֞כם ָתֹּ֣באוּ ׀ ֶאל־
ם ֲאֶ֣שׁר ֵֽאין־
ַ֣ﬠם ֹבֵּ֗ט ַח ְוָה ָ ֨א ֶר֙ץ ַרֲח ַ֣בת ָי ַ֔ד ִים ִ ֽכּי־ ְנָת ָ֥נהּ ֱאֹלִ֖הים ְבּ ֶי ְד ֶ֑כם ָמקוֹ ֙
ם ִמִמְּשׁ ַ֣פַּחת ַה ָדּ ֔ ִני ִמָצּ ְר ָ֖ﬠה
ָ֣שׁם ַמְח֔סוֹר ָכּל־ ָדָּ֖בר ֲאֶ֥שׁר ָבָּֽא ֶרץַ :ו ִיְּס֤עוּ ִמָשּׁ ֙
אל ֵֽשׁשׁ־ֵמ֣אוֹת ִ ֔אישׁ ָח ֖גוּר ְכּ ֵ֥לי ִמְלָחָֽמהַֽ :ו ַיֲּﬠ֗לוּ ַֽו ַיֲּח֛נוּ ְבִּק ְר ַ֥ית
וֵּמֶאְשָׁתּ ֑ ֹ
ְיָע ִ֖רים ִ ֽבּיהוּ ָ֑דה ַעל־ֵ֡כּן ָק ְראוּ֩ ַלָמּ֨קוֹם ַה֜הוּא ַמֲחֵנה־ ָ֗דן ַ֚ﬠד ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֔זּה ִהֵ֕נּה
ַאֲח ֵ֖רי ִק ְר ַ֥ית ְיָע ִֽריםַ :ו ַיַּעְב ֥רוּ ִמָ֖שּׁם ַהר־ֶאְפ ָ֑ר ִים ַו ָיֹּ֖באוּ ַעד־ֵ֥בּית ִמי ָֽכהַֽ :ו ַיֲּﬠ ֞נוּ
שׁ ַו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ֶאל־ֲאֵחי ֶ֔הם
הְלִכי֘ם ְל ַר ֵגּ֘ל ֶאת־ָהָ֣א ֶרץ ַל ִי ֒
ֲחֵ֣מֶשׁת ָהֲא ָנִ֗שׁים ַה ֹ
ה ֵא֣פוֹד וְּת ָרִ֔פים וּ ֶ֖פֶסל וַּמֵסּ ָ֑כה ְוַעָ֖תּה ְדּ֥עוּ
ַה ְי ַדְע ֶ֗תּם ִ֠כּי ֵ֣ישׁ ַבָּבִּ֤תּים ָה ֵ ֨אֶלּ ֙
ַֽמה־ַתֲּﬠֽשׂוַּ :ו ָיּ֣סוּרוּ ָ֔שָׁמּה ַו ָיֹּ֛באוּ ֶאל־ֵֽבּית־ַה ַ֥נַּער ַהֵלּ ִ֖וי ֵ֣בּית ִמי ָ֑כה ַו ִיְּשֲׁאלוּ־
שַּׁער
ם ְכּ ֵ֣לי ִמְלַחְמ ָ֔תּם ִנָצִּ֖בים ֶ֣פַּתח ַה ָ ֑
֖לוֹ ְלָשֽׁלוֹםְ :וֵשׁשׁ־ֵמ֣אוֹת ִ ֗אישׁ ֲחגוּ ִרי ֙
הְלִכי֘ם ְל ַר ֵ֣גּל ֶאת־ָהָא ֶר֒ץ ָ֣בּאוּ
ֲאֶ֖שׁר ִמְבּ ֵני־ ָֽדןַֽ :ו ַיֲּﬠ֞לוּ ֲחֵ֣מֶשׁת ָהֲא ָנִ֗שׁים ַה ֹ
ָ֔שָׁמּה ָלְק֗חוּ ֶאת־ַהֶ֨פֶּסל ֙ ְוֶאת־ָ֣הֵא֔פוֹד ְוֶאת־ַהְתּ ָרִ֖פים ְוֶאת־ַהַמֵּסּ ָ֑כה ְוַהֹכּ ֵ֗הן
ִנָצּ֙ב ֶ֣פַּתח ַהַ֔שַּׁער ְוֵשׁשׁ־ֵמ֣אוֹת ָה ִ ֔אישׁ ֶהָח ֖גוּר ְכּ ֵ֥לי ַהִמְּלָחָֽמהְ :ו ֵ ֗אֶלּה ָ֚בּאוּ
ֵ֣בּית ִמיָ֔כה ַו ִיְּקח֙וּ ֶאת־ ֶ֣פֶּסל ָהֵא֔פוֹד ְוֶאת־ַהְתּ ָרִ֖פים ְוֶאת־ַהַמֵּסּ ָ֑כה ַו ֤יּ ֹאֶמר
ם ַהֹכּ ֵ֔הן ָ֥מה ַאֶ֖תּם ֹע ִ ֽשׂיםַ :ויּ ֹאְמרוּ֩ ֨לוֹ ַהֲח ֵ֜רשׁ ִ ֽשׂים־ ָי ְד ךָ֤ך ַעל־ִ֨פּי ךָ ֙ך ְו ֵ֣לךְך
ֲאֵליֶה ֙
ת ִ֣אישׁ ֶאָ֔חד ֚אוֹ ֱהיוְֹת ךָ֣ך
ִעָ֔מּנוּ ֶֽוְה ֵיה־ ָ֖לנוּ ְלָ֣אב וְּלֹכ ֵ ֑הן ֲה֣טוֹב ׀ ֱהיוְֹת ךָ֣ך ֹכ ֵ֗הן ְלֵבי ֙
ח ֶאת־ָ֣הֵא֔פוֹד ְוֶאת־
ֹכ ֵ֔הן ְלֵ֥שֶׁבט וְּלִמְשָׁפָּ֖חה ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיּיַט֙ב ֵ֣לב ַהֹכּ ֵ֔הן ַו ִיַּקּ ֙
ַהְתּ ָרִ֖פים ְוֶאת־ַה ָ֑פֶּסל ַו ָיּ ֖ב ֹא ְבּ ֶ֥ק ֶרב ָה ָֽﬠםַ :ו ִיְּפ ֖נוּ ַו ֵיּ ֵ֑לכוּ ַו ָיִּ֨שׂימוּ ֶאת־ַהַ֧טּף
ְוֶאת־ַהִמּ ְק ֶ֛נה ְוֶאת־ַהְכּבוּ ָ֖דּה ִלְפֵניֶֽהםֵ֥ :הָמּה ִה ְרִ֖חיקוּ ִמֵ֣בּית ִמי ָ֑כה
ם ֲאֶשׁ֙ר ִעם־ֵ֣בּית ִמיָ֔כה ִֽנ ְזֲﬠ֔קוּ ַו ַיּ ְדִ֖בּיקוּ ֶאת־ְבּ ֵני־ ָֽדן:
ְוָהֲא ָנִ֗שׁים ֲאֶ֤שׁר ַבָּבִּתּי ֙
ַֽו ִיְּק ְרא֙וּ ֶאל־ְבּ ֵני־ ָ֔דן ַו ַיֵּ֖סּבּוּ ְפּ ֵני ֶ ֑הם ַויּ ֹאְמ ֣רוּ ְלִמיָ֔כה ַמה־ְלּ֖ךָך ִ֥כּי ִנ ְז ָֽﬠְקָתּ:
ַו ֡יּ ֹאֶמר ֶאת־ֱאֹלַהי֩ ֲאֶשׁר־ָעִ֨שׂיִתי ְלַקְחֶ֧תּם ְֽוֶאת־ַהֹכּ ֵ ֛הן ַוֵתְּל֖כוּ וַּמה־ִ֣לּי ֑עוֹד

וַּמה־ֶ֛זּה תּ ֹאְמ ֥רוּ ֵא ַ֖לי ַמה־ ָֽלּךְךַ :ויּ ֹאְמ ֤רוּ ֵאָלי֙ו ְבּ ֵני־ ָ֔דן ַאל־ַתְּשַׁ֥מע קוְֹל֖ךָך ִע ָ ֑מּנוּ
ם ָ֣מ ֵרי ֔ ֶנֶפשׁ ְוָאַסְפָ֥תּה ַנְפְשׁ֖ךָך ְו ֶ֥נֶפשׁ ֵבּיֶֽתךָךַ :ו ֵיְּל֥כוּ ְב ֵני־
ֶֽפּן־ ִיְפ ְגּ֣עוּ ָבֶ֗כם ֲא ָנִשׁי ֙
ה ִמֶ֔מּנּוּ ַו ִ֖יֶּפן ַו ָ֥יָּשׁב ֶאל־ֵבּיֽתוְֹ :ו ֵ֨הָמּה
ָ֖דן ְל ַד ְר ָ֑כּם ַו ַ֣יּ ְרא ִמיָ֗כה ִכּי־ֲח ָז ִ֥קים ֵ֨הָמּ ֙
ָלְק֜חוּ ֵ֧את ֲאֶשׁר־ָעָ֣שׂה ִמיָ֗כה ְֽוֶאת־ַהֹכֵּה ֘ן ֲאֶ֣שׁר ָה ָיה־ל֒וֹ ַו ָיֹּ֣באוּ ַעל־ַ֗ל ִישׁ
ם ֹ
ַעל־ַע ֙
שׁ ֵ֣קט וֹּבֵ֔ט ַח ַו ַיּ֥כּוּ אוָֹ֖תם ְלִפי־ ָ֑ח ֶרב ְוֶאת־ָהִ֖ﬠיר ָשׂ ְר֥פוּ ָבֵֽאשְׁ :ו ֵ ֨אין
ם ִעם־ָא ָ֔דם ְו ִ֕היא ָבּ ֵ֖ﬠֶמק ֲאֶ֣שׁר
ַמִ֜צּיל ִ֧כּי ְֽרחוָֹקה־ִ֣היא ִמִצּי֗דוֹן ְו ָד ָ֤בר ֵאין־ָלֶה ֙
ם ָ֣דּן
ְלֵבית־ ְר֑חוֹב ַו ִיְּב֥נוּ ֶאת־ָהִ֖ﬠיר ַו ֵ֥יְּשׁבוּ ָֽבהַּ :ו ִיְּק ְר֤אוּ ֵשׁם־ָהִעי֙ר ָ֔דּן ְבֵּשׁ ֙
שׁ ָֽנהַ :ו ָיּ ִ֧קימוּ ָל ֶ ֛הם
ֲאִבי ֶ֔הם ֲאֶ֥שׁר יוּ ַ֖לּד ְל ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְואוּ ָ֛לם ַ֥ל ִישׁ ֵשׁם־ָהִ֖ﬠיר ָל ִרא ֹ
ם
שׁם ֶבּן־ְמ ַנֶ֜שּׁה ֣הוּא וָּב ֗ ָניו ָה ֤יוּ ֹכֲה ִני ֙
ְבּ ֵני־ ָ֖דן ֶאת־ַה ָ֑פֶּסל ֠ ִויהוֹ ָנָתן ֶבּן־ ֵגּ ְר ֨ ֹ
ְלֵ֣שֶׁבט ַה ָדּ ֔ ִני ַעד־ ֖יוֹם ְגּ֥לוֹת ָהָֽא ֶרץַ :ו ָיִּ֣שׂימוּ ָל ֶ֔הם ֶאת־ ֶ֥פֶּסל ִמי ָ֖כה ֲאֶ֣שׁר
שׂה ָכּל־ ְי ֵ ֛מי ֱה ֥יוֹת ֵבּית־ָהֱאֹלִ֖הים ְבִּשֹֽׁלהַ :ו ְיִה֙י ַבּ ָיִּ֣מים ָה ֵ֔הם וֶּ֖מֶלךְך ֵ֣אין
ָע ָ ֑
ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ְיִ֣הי ׀ ִ֣אישׁ ֵל ִ֗וי ֚ ָגּר ְבּ ַי ְרְכֵּ֣תי ַהר־ֶאְפ ַ֔ר ִים ַו ִֽיּ ַֽקּח־ל֙וֹ ִאָ֣שּׁה ִפיֶ֔ל ֶגשׁ
ִמֵ֥בּית ֶ֖לֶחם ְיהוּ ָֽדהַ :וִתּ ְז ֶ֤נה ָעָלי֙ו ִ ֽפּיַל ְג֔שׁוֹ ַוֵ֤תֶּלךְך ֵֽמִאתּ֙וֹ ֶאל־ֵ֣בּית ָא ִ֔ביָה ֶאל־
ֵ֥בּית ֶ֖לֶחם ְיהוּ ָ֑דה ַוְתִּהי־ָ֕שׁם ָיִ֖מים ַא ְרָבּ ָ֥ﬠה ֳח ָד ִ ֽשׁיםַ :ו ָ֨יָּקם ִאיָ֜שׁהּ ַו ֵ֣יֶּלךְך
הּ ַלֲהִשׁי ָ֔בוּ ]ַלֲהִשׁי ָ֔בהּ[ ְו ַנֲﬠ ֥רוֹ ִע֖מּוֹ ְוֶ֣צֶמד ֲחֹמ ִ֑רים
ַאֲח ֶ֗ריָה ְל ַד ֵ֤בּר ַעל־ִלָבּ ֙
ַוְתִּבי ֵ ֨אה֙וּ ֵ֣בּית ָא ִ֔ביָה ַו ִיּ ְר ֵ ֨אה֙וּ ֲאִ֣בי ַֽה ַנֲּﬠ ָ֔רה ַו ִיְּשַׂ֖מח ִלְק ָראֽתוַֹ :ו ֶיֱּח ַזק־֤בּוֹ
ֹֽחְתנ֙וֹ ֲאִ֣בי ַֽה ַנֲּﬠ ָ֔רה ַו ֵ֥יֶּשׁב ִא֖תּוֹ ְשׁ֣לֶשׁת ָיִ֑מים ַויּ ֹאְכל֙וּ ַו ִיְּשׁ֔תּוּ ַו ָיִּ֖לינוּ ָֽשׁם:
ַֽו ְיִה֙י ַבּ ֣יּוֹם ָה ְרִביִ֔עי ַו ַיְּשִׁ֥כּימוּ ַבֹ֖בֶּקר ַו ָ֣יּ ָקם ָל ֶ֑לֶכת ַויּ ֹאֶמ֩ר ֲא ִ֨בי ַֽה ַנֲּﬠ ָ֜רה ֶאל־
ֲחָת ֗נוֹ ְס ָ֧ﬠד ִלְבּ ךָ֛ך ַפּת־ ֶ֖לֶחם ְוַאַ֥חר ֵתּ ֵֽלכוַּ :ו ֵיְּשׁ֗בוּ ַויּ ֹאְכ֧לוּ ְשׁ ֵני ֶ ֛הם ַיְח ָ֖דּו ַו ִיְּשׁ֑תּוּ
ה ֶאל־ָה ִ ֔אישׁ ֽהוֶֹאל־ ָ֥נא ְוִ֖לין ְו ִיַ֥טב ִלֶֽבּךָךַ :ו ָ֥יּ ָקם ָהִ֖אישׁ
ַו ֜יּ ֹאֶמר ֲאִ֤בי ַֽה ַנֲּﬠ ָר ֙
ת
ָל ֶ֑לֶכת ַו ִיְּפַצר־בּ֙וֹ ֹחְת ֔נוֹ ַו ָ֖יָּשׁב ַו ָ֥יֶּלן ָֽשׁםַ :ו ַיְּשֵׁ֨כּם ַבֹּ֜בֶּקר ַבּ ֣יּוֹם ַהֲחִמיִשׁ ֘י ָלֶלֶכ ֒
א ְלָ֣בְב֔ךָך ְו ִ ֽהְתַמְהְמ֖הוּ ַעד־ ְנ֣טוֹת ַה ֑יּוֹם ַויּ ֹאְכ֖לוּ
ַו ֣יּ ֹאֶמר ׀ ֲאִ֣בי ַֽה ַנֲּﬠ ָ֗רה ְסָעד־ ָנ ֙
שׁ ָלֶ֔לֶכת ֥הוּא וִּפיַל ְג֖שׁוֹ ְו ַנֲﬠ ֑רוֹ ַו ֣יּ ֹאֶמר ֣לוֹ ֹחְת֣נוֹ ֲאִ֣בי
ְשׁ ֵניֶֽהםַ :ו ָ֤יּ ָקם ָהִאי ֙
ה ְו ִייַ֣טב
ם ִ֥לין ֹפּ ֙
א ָרָ֨פה ַה ֜יּוֹם ַלֲﬠֹ֗רב ִ ֽלינוּ־ ֞ ָנא ִה ֨ ֵנּה ֲח ֤נוֹת ַהיּוֹ ֙
ַֽה ַנֲּﬠ ָ֡רה ִה ֵ֣נּה ָנ ֩
שׁ ָל֔לוּן
אָה ֶֽלךָךְ :ו ֽל ֹא־ָא ָ֤בה ָהִאי ֙
ְלָב ֶ֔בךָך ְוִהְשַׁכְּמֶ֤תּם ָמָח֙ר ְל ַד ְרְכֶּ֔כם ְוָהַלְכָ֖תּ ְל ֹ
ם ֲחבוִּ֔שׁים
א ַעד־ֹ֣נַכח ְי֔בוּס ִ֖היא ְירוָּשׁ ָ֑לִם ְוִע֗מּוֹ ֶ֤צֶמד ֲחמוֹ ִרי ֙
ַו ָ֣יּ ָקם ַו ֵ֗יֶּלךְך ַו ָיּב ֹ ֙

אד ַו ֨יּ ֹאֶמר ַה ֜ ַנַּער ֶאל־ֲאֹד ֗ ָניו ְלָכה־
וִּפיַל ְג֖שׁוֹ ִעֽמּוֵֹ֣ :הם ִעם־ ְי֔בוּס ְוַה ֖יּוֹם ַ֣רד ְמ ֑ ֹ
ָ֛נּא ְו ָנ֛סוּ ָרה ֶאל־ ִ ֽﬠיר־ַה ְיבוִּ֥סי ַה ֖זּ ֹאת ְו ָנִ֥לין ָֽבּהַּ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֵאָלי֙ו ֲאֹד ֔ ָניו ֤ל ֹא ָנסוּ֙ר
שׁר ֽל ֹא־ִמְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵ ֑ה ָנּה ְוָעַ֖ב ְרנוּ ַעד־ ִגְּב ָֽﬠהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר
ֶאל־ִ֣ﬠיר ָנְכ ִ֔רי ֲא ֶ ֛
ְל ַנֲﬠ֔רוֹ ְל ךָ֥ך ְו ִנְק ְרָ֖בה ְבַּאַ֣חד ַהְמֹּק֑מוֹת ְו ַ֥לנּוּ ַב ִגְּב ָ֖ﬠה ֥אוֹ ָב ָרָֽמהַ :ו ַיַּעְב ֖רוּ ַו ֵיּ ֵ֑לכוּ
ם ַהֶ֔שֶּׁמשׁ ֵ֥אֶצל ַה ִגְּב ָ֖ﬠה ֲאֶ֥שׁר ְלִב ְנ ָי ִ ֽמןַ :ו ָיֻּ֣סרוּ ָ֔שׁם ָל֖בוֹא ָל֣לוּן
ַוָתּ ֤ב ֹא ָלֶה ֙
ַבּ ִגְּב ָ֑ﬠה ַו ָיּ ֗ב ֹא ַו ֵ֨יֶּשׁ֙ב ִבּ ְר֣חוֹב ָהִ֔עיר ְוֵ֥אין ִ֛אישׁ ְמַאֵֽסּף־אוָֹ֥תם ַהַ֖בּ ְיָתה ָלֽלוּן:
שׁ ֵמַ֣הר ֶאְפ ַ֔ר ִים
ה ָבֶּ֔ע ֶרב ְוָהִאי ֙
ְוִה ֵ֣נּה ׀ ִ֣אישׁ ָז ֵ ֗קן ָ֣בּא ִ ֽמן־ַמֲﬠֵ֤שׂהוּ ִמן־ַהָשּׂ ֶד ֙
ְוהוּא־ ָ֖ג ר ַבּ ִגְּב ָ֑ﬠה ְוַא ְנֵ֥שׁי ַהָמּ ֖קוֹם ְבּ ֵ֥ני ְיִמי ִֽניַ :ו ִיָּ֣שּׂא ֵעי ֗ ָניו ַו ַ֛יּ ְרא ֶאת־ָהִ֥אישׁ
א ֵ֖ר ַח ִבּ ְרֹ֣חב ָהִ֑ﬠיר ַו ֨יּ ֹאֶמר ָהִ֧אישׁ ַה ָזּ ֵ֛קן ָ֥א ָנה ֵת ֵ֖לךְך וֵּמַ֥א ִין ָתּֽבוֹאַ :ו ֣יּ ֹאֶמר
ָה ֹ
ם ִמָ֣שּׁם ָאֹ֔נִכי
ֵאָ֗ליו ֹעְב ִ֨רים ֲא ֜ ַנְחנוּ ִמֵֽבּית־ ֶ֣לֶחם ְיהוּ ָד֘ה ַעד־ ַי ְרְכֵּ֣תי ַהר־ֶאְפ ַר ִי ֒
הֵ֔לךְך ְוֵ֣אין ִ ֔אישׁ ְמַאֵ֥סּף
ה ֲא ִ֣ני ֹ
ה ָו ֙
ָוֵאֵ֕לךְך ַעד־ֵ֥בּית ֶ֖לֶחם ְיהוּ ָ֑דה ְוֶאת־ ֵ֤בּית ְי ֹ
א ֵ֣ישׁ ַלֲחמוֹ ֵ֔רינוּ ֠ ְו ַגם ֶ֣לֶחם ָו ַ֤י ִין ֶישׁ־ִל֙י
אוִֹ֖תי ַהָֽבּ ְיָתהְ :ו ַגם־ֶ֤תֶּבן ַגּם־ִמְספּוֹ ֙
ְו ַֽלֲאָמ ֶ֔תךָך ְוַל ַ֖נַּער ִעם־ֲﬠָב ֶ֑דיךָך ֵ֥אין ַמְח֖סוֹר ָכּל־ ָדָּֽברַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָהִ֤אישׁ ַה ָזֵּק֙ן
ָשׁ֣לוֹם ָ֔לךְך ַ֥רק ָכּל־ַמְחסוֹ ְר֖ךָך ָע ָ֑לי ַ֥רק ָבּ ְר֖חוֹב ַאל־ָתּ ַֽלןַ :ו ְיִביֵ֣אהוּ ְלֵבי֔תוֹ ַו ָיָּ֖בול
ם
] ַו ָ֖יָּבל[ ַלֲחמוֹ ִ֑רים ַֽו ִיּ ְרֲחצ֙וּ ַר ְגֵלי ֶ֔הם ַויּ ֹאְכ֖לוּ ַו ִיְּשֽׁתּוֵּ :הָמּ֘ה ֵמיִטיִ֣בים ֶאת־ִלָבּ ֒
ה ַא ְנֵ֨שׁי ָהִ֜עיר ַא ְנֵ֣שׁי ְב ֵֽני־ְבִל ַ֗יַּעל ָנַ֨סבּ֙וּ ֶאת־ַה ַ֔בּ ִית ִ ֽמְת ַדְּפּ ִ֖קים ַעל־
ְוִה ֵנּ ֩
ַה ָ֑דֶּלת ַויּ ֹאְמ֗רוּ ֶאל־ָ֠הִאישׁ ַ֣בַּעל ַה ַ֤בּ ִית ַה ָזֵּק֙ן ֵלאֹ֔מר הוֵֹ֗צא ֶאת־ָהִ֛אישׁ
שׁ ַ֣בַּעל ַה ַ֔בּ ִית ַו ֣יּ ֹאֶמר
ֲאֶשׁר־ָ֥בּא ֶאל־ֵבּיְת֖ךָך ְו ֵנ ָד ֶֽﬠנּוַּ :ו ֵיֵּ֣צא ֲאֵלי ֶ֗הם ָהִאי ֙
ה ֶאל־ֵבּי ִ֔תי ַֽאל־
ֲאֵל ֶ֔הם ַאל־ַאַ֖חי ַאל־ָתּ ֵ֣רעוּ ָ֑נא ַ֠אֲח ֵרי ֲאֶשׁר־ָ֞בּא ָהִ֤אישׁ ַה ֶזּ ֙
ה ִב ִ֨תּי ַהְבּתוָּ֜לה וּ ִ ֽפיַל ְגֵ֗שׁהוּ אוֹ ִ ֽציָאה־ ָ֤נּא
ַתֲּﬠ֖שׂוּ ֶאת־ַה ְנָּב ָ֥לה ַה ֽזּ ֹאתִ :ה ֵנּ ֩
ה ֣ל ֹא ַתֲﬠ֔שׂוּ ְדּ ַ֖בר
ם ְוַע֣נּוּ אוֹ ָ֔תם ַוֲﬠ֣שׂוּ ָל ֶ֔הם ַה֖טּוֹב ְבֵּעי ֵני ֶ֑כם ְוָלִ֤אישׁ ַה ֶזּ ֙
אוָֹת ֙
שׁ ְבִּ֣פיַל ְג֔שׁוֹ ַוֹיֵּ֥צא
ם ִלְשֹׁ֣מ ַֽﬠ ֔לוֹ ַו ַיֲּח ֵ֤זק ָהִאי ֙
ַה ְנָּב ָ֥לה ַה ֽזּ ֹאתְ :ו ֽל ֹא־ָא֤בוּ ָהֲא ָנִשׁי ֙
ה ַעד־ַהֹ֔בֶּקר ַֽו ְיַשְׁלּ֖חוָּה
ֲאֵליֶ֖הם ַה֑חוּץ ַו ֵיּ ְד֣עוּ ֠אוָֹתהּ ַו ִֽיְּתַעְלּלוּ־ ָ֤בהּ ָכּל־ַהַ֨לּ ְיָל ֙
ַבֲּﬠ֥לוֹת ]ַכֲּﬠ֥לוֹת[ ַהָֽשַּׁחרַ :וָתּ ֥ב ֹא ָהִאָ֖שּׁה ִלְפ ֣נוֹת ַהֹ֑בֶּקר ַוִתֹּ֞פּל ֶ֧פַּתח ֵבּית־
ח ַדְּל֣תוֹת
ָהִ֛אישׁ ֲאֶשׁר־ֲאדוֹ ֶ֥ניָה ָ֖שּׁם ַעד־ָהֽאוֹרַ :ו ָ֨יָּקם ֲאֹד ֜ ֶניָה ַבֹּ֗בֶּקר ַו ִיְּפַתּ ֙
ת ֶ֣פַּתח ַה ַ֔בּ ִית ְו ָי ֶ֖דיָה
ַה ַ֔בּ ִית ַו ֵיֵּ֖צא ָל ֶ֣לֶכת ְל ַד ְר֑כּוֹ ְוִה ֵ֧נּה ָהִאָ֣שּׁה ִ ֽפיַל ְג֗שׁוֹ ֹנֶ֨פֶל ֙

ה ַֽﬠל־ַהֲח֔מוֹר ַו ָ֣יּ ָקם
ַעל־ַהַֽסּףַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ֵא ֶ֛ליָה ֥קוִּמי ְו ֵנ ֵ֖לָכה ְוֵ֣אין ֹע ֶ֑נה ַו ִיָּקֶּ֨ח ָ ֙
ת ַו ַיֲּח ֵ֣זק ְבּ ִ ֽפיַל ְג֔שׁוֹ
ָה ִ ֔אישׁ ַו ֵ֖יֶּלךְך ִלְמֹקֽמוַֹ :ו ָיּ ֣ב ֹא ֶאל־ֵבּי֗תוֹ ַו ִיּ ַ֤קּח ֶאת־ַֽהַמֲּאֶ֨כֶל ֙
ה ַלֲﬠָצֶ֔מיָה ִלְשׁ ֵ֥נים ָעָ֖שׂר ְנָתִ֑חים ַֽו ְיַשְׁלֶּ֔חָה ְבֹּ֖כל ְגּ֥בוּל ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וָה ָ֣יה
ַֽו ְי ַנְתֶּ֨ח ָ ֙
ה ָכּ ֔ז ֹאת ְלִמ ֞יּוֹם ֲﬠ֤לוֹת ְבּ ֵֽני־
ָכל־ָהֹר ֶ ֗אה ְוָאַמ֙ר ֽל ֹא־ ִנְה ְיָ֤תה ְו ֽל ֹא־ ִנ ְרֲאָת ֙
ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ַ֖ﬠד ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ִ ֽשׂימוּ־ָל ֶ֥כם ָע ֶ֖ליָה ֻ֥ﬠצוּ ְו ַדֵֽבּרוַּ :ו ֵיְּצא ֘וּ
ָכּל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ַוִתָּקּ ֵ֨הל ָהֵע ָ֜דה ְכִּ֣אישׁ ֶאָ֗חד ְלִמ ָדּ֙ן ְוַעד־ְבֵּ֣אר ֶ֔שַׁבע ְוֶ֖א ֶרץ
ה ָ֖וה ַהִמְּצ ָֽפּהַ :ו ִֽיְּת ַיְצּ֞בוּ ִפּ ֣נּוֹת ָכּל־ָהָ֗עם ֹ֚כּל ִשְׁבֵ֣טי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ַה ִגְּל ָ֑ﬠד ֶאל־ ְי ֹ
שׁ ֵֽלף ָֽח ֶרבַֽ :ו ִיְּשְׁמע֙וּ ְבּ ֵ֣ני
ִבְּקַ֖הל ַ֣ﬠם ָהֱאֹלִ֑הים ַא ְר ַ֨בּע ֵמ֥אוֹת ֶ ֛אֶלף ִ֥אישׁ ַר ְגִ֖לי ֥ ֹ
ִב ְנ ָיִ֔מן ִ ֽכּי־ָע֥לוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַהִמְּצ ָ֑פּה ַו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַדְּבּ֕רוּ ֵאי ָ֥כה
ִנְה ְיָ֖תה ָה ָר ָ֥ﬠה ַה ֽזּ ֹאתַ :ו ַ֜יַּען ָהִ֣אישׁ ַהֵלּ ִ֗וי ִ֛אישׁ ָהִאָ֥שּׁה ַה ִנּ ְרָצָ֖חה ַויּ ֹא ַ ֑מר
ה ֲאֶ֣שׁר ְלִב ְנ ָיִ֔מן ָ֛בּאִתי ֲא ִ֥ני וּ ִ ֽפיַל ְגִ֖שׁי ָלֽלוּןַ :ו ָיּ ֻ֤קמוּ ָעַל֙י ַבֲּﬠ ֵ֣לי ַה ִגְּבָ֔עה
ַה ִגְּבָ֨עָת ֙
ַו ָיֹּ֧סבּוּ ָע ַ֛לי ֶאת־ַהַ֖בּ ִית ָ֑ל ְיָלה אוִֹת֙י ִדּ֣מּוּ ַלֲהֹ֔רג ְוֶאת־ִפּיַל ְגִ֥שׁי ִע ֖נּוּ ַוָתֹּֽמת:
א ֵ֤חז ְבּ ִ ֽפיַל ְגִשׁ֙י ָֽוֲא ַנְתֶּ֔חָה ָֽוֲאַשְׁלֶּ֔חָה ְבָּכל־ְשׂ ֵ֖דה ַנֲח ַ֣לת ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִ֥כּי ָע֛שׂוּ ִזָ֥מּה
ָֽו ֹ
ם
וּ ְנָב ָ֖לה ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלִ :ה ֵ֥נּה ֻכְלּ ֶ֖כם ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ָה֥בוּ ָל ֶ֛כם ָדָּ֥בר ְוֵעָ֖צה ֲהֹֽלםַ :ו ָ֨יָּק ֙
ָכּל־ָהָ֔עם ְכִּ֥אישׁ ֶאָ֖חד ֵלאֹ֑מר ֤ל ֹא ֵנֵל ךְ ֙ך ִ֣אישׁ ְלָאֳה֔לוֹ ְו ֥ל ֹא ָנ֖סוּר ִ֥אישׁ ְלֵביֽתוֹ:
ה ֲא ָנִ֨שׁים
ְוַע ָ֕תּה ֶ֣זה ַה ָדּ ָ֔בר ֲאֶ֥שׁר ַנֲﬠֶ֖שׂה ַל ִגְּב ָ֑ﬠה ָע ֶ֖ליָה ְבּגוֹ ָֽרלְ :וָל ַ֣קְחנוּ ֲﬠָשׂ ָר ֩
ַלֵמּ ָ ֜אה ְלֹ֣כל ׀ ִשְׁבֵ֣טי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל וֵּמָ֤אה ָל ֶ ֨אֶל֙ף ְוֶ֣אֶלף ָל ְרָב ָ֔בה ָל ַ֥קַחת ֵצ ָ֖דה ָל ָ֑ﬠם
ם ְל ֶ֣גַבע ִבּ ְנ ָיִ֔מן ְכָּכל־ ַ֨ה ְנָּבָ֔לה ֲאֶ֥שׁר ָעָ֖שׂה ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֵֽיָּאֵ֞סף
ַלֲﬠ֗שׂוֹת ְלבוָֹא ֙
ָכּל־ִ֤אישׁ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֶאל־ָהִ֔עיר ְכִּ֥אישׁ ֶאָ֖חד ֲחֵב ִֽריםַֽ :ו ִיְּשְׁל֞חוּ ִשְׁב ֵ֤טי ִיְשׂ ָרֵאל ֙
ֲא ָנִ֔שׁים ְבָּכל־ִשְׁבֵ֥טי ִב ְנ ָיִ֖מן ֵלאֹ֑מר ָ֚מה ָה ָר ָ֣ﬠה ַה ֔זּ ֹאת ֲאֶ֥שׁר ִנְה ְיָ֖תה ָב ֶֽכם:
ה וּ ְנִמי ֵ֔תם וּ ְנַבֲﬠ ָ֥רה ָר ָ֖ﬠה
ְוַע ָ֡תּה ְתּנוּ֩ ֶאת־ָהֲא ָנִ֨שׁים ְבּ ֵֽני־ְבִל ַ֜יַּעל ֲאֶ֤שׁר ַבּ ִגְּבָע ֙
ִמ ִיְּשׂ ָר ֵ ֑אל ְו ֤ל ֹא ָאב֙וּ ְ◌ ֵ◌֣◌ ]ְבּ ֵ֣ני[ ִבּ ְנ ָיִ֔מן ִלְשֹׁ֕מ ַע ְבּ ֖קוֹל ֲאֵחיֶ֥הם ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ַו ֵיָּאְס֧פוּ ְב ֵֽני־ִב ְנ ָיִ֛מן ִמן־ֶהָע ִ֖רים ַה ִגְּב ָ֑ﬠָתה ָלֵ֥צאת ַלִמְּלָחָ֖מה ִעם־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאל:
שׁ ֵֽלף
א ֵמֶ֣הָע ִ֔רים ֶעְשׂ ִ֨רים ְוִשָׁ֥שּׁה ֶ ֛אֶלף ִ֖אישׁ ֣ ֹ
ַו ִיְּת ָֽפְּקדוּ֩ ְב ֨ ֵני ִב ְנ ָיִ֜מן ַבּ ֤יּוֹם ַההוּ ֙
ה ִהְת ָ֣פְּק֔דוּ ְשַׁ֥בע ֵמ֖אוֹת ִ֥אישׁ ָבּֽחוּרִ :מֹ֣כּל ׀ ָה ָ֣ﬠם
ָ֑ח ֶרב ְ֠לַבד ִמיְּשׁ ֵ֤בי ַה ִגְּבָע ֙
ת ִ֣אישׁ ָבּ֔חוּר ִאֵ֖טּר ַיד־ ְיִמי ֑נוֹ ָכּל־ ֶ֗זה ֹק ֵ֧ל ַע ָבּ ֶ ֛אֶבן ֶאל־
ַה ֶ֗זּה ְשׁ ַ֤בע ֵמאוֹ ֙

ַֽהַשֲּׂﬠ ָ֖רה ְו ֥ל ֹא ַיֲח ִ ֽטאְ :ו ִ ֨אישׁ ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ִהְת ָֽפְּק֗דוּ ְלַב֙ד ִמִבְּנ ָיִ֔מן ַא ְר ַ֨בּע ֵמ֥אוֹת
שׁ ֵֽלף ָ֑ח ֶרב ָכּל־ ֶ֖זה ִ֥אישׁ ִמְלָחָֽמהַ :ו ָיּ ֻ ֜קמוּ ַו ַיֲּﬠ֣לוּ ֵֽבית־ֵא֘ל ַו ִיְּשֲׁא֣לוּ
ֶ ֛אֶלף ִ֖אישׁ ֣ ֹ
ם ַו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ֚מי ַיֲﬠֶלה־ ָ֣לּנוּ ַבְתִּחָ֔לּה ַלִמְּלָחָ֖מה ִעם־ְבּ ֵ֣ני
ֵבאֹלִהי ֒
ִב ְנ ָיִ֑מן ַו ֥יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ה ָ֖וה ְיהוּ ָ֥דה ַבְתִּח ָֽלּהַ :ו ָיּ֥קוּמוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַבֹּ֑בֶּקר ַו ַֽיֲּח ֖נוּ ַעל־
א ִ֣אישׁ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַלִמְּלָחָ֖מה ִעם־ִבּ ְנ ָיִ֑מן ַו ַיַּע ְר֨כוּ ִאָ֧תּם ִ ֽאישׁ־
ַה ִגְּב ָֽﬠהַ :ו ֵיֵּצ ֙
ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ִמְלָחָ֖מה ֶאל־ַה ִגְּב ָֽﬠהַ :ו ֵיְּצ֥אוּ ְב ֵֽני־ִב ְנ ָיִ֖מן ִמן־ַה ִגְּב ָ֑ﬠה ַו ַיְּשִׁ֨חיתוּ
ְב ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ַבּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ְשׁ ֨ ַנ ִים ְוֶעְשׂ ִ֥רים ֶ ֛אֶלף ִ֖אישׁ ָֽא ְרָצהַ :ו ִיְּתַח ֵ֥זּק ָה ָ֖ﬠם ִ֣אישׁ
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַוֹיִּ֨ספ֙וּ ַלֲﬠֹ֣רךְך ִמְלָחָ֔מה ַבָּמּ֕קוֹם ֲאֶשׁר־ ָ֥ﬠ ְרכוּ ָ֖שׁם ַבּ ֥יּוֹם ָה ִראֽשׁוֹןַ :ו ַיֲּﬠ֣לוּ
ה ֵלאֹ֔מר ַהאוִֹ֗סיף
ה ָו ֙
ה ָו֘ה ַעד־ָהֶע ֶר֒ב ַו ִיְּשֲׁא֤לוּ ַֽבי ֹ
ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַו ִיְּב֣כּוּ ִלְפ ֵֽני־ ְי ֹ
ה ָ֖וה ֲﬠ֥לוּ ֵא ָֽליוַ :ו ִיְּק ְר֧בוּ ְב ֵֽני־
ת ַלִמְּלָחָ֔מה ִעם־ְבּ ֵ֥ני ִב ְנ ָיִ֖מן ָאִ֑חי ַו ֥יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ָל ֶ֨גֶשׁ ֙
א ִב ְנ ָיִ֨מן ׀ ִלְק ָראָ֥תם ׀ ִ ֽמן־ַה ִגְּבָע֘ה
ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֶאל־ְבּ ֵ֥ני ִב ְנ ָיִ֖מן ַבּ ֥יּוֹם ַהֵשּׁ ִֽניַ :ו ֵיֵּצ ֩
ַבּ ֣יּוֹם ַהֵשִּׁנ֒י ַו ַיְּשִׁחיתוּ֩ ִבְב ֨ ֵני ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ֗עוֹד ְשֹׁמַ֨נת ָעָ֥שׂר ֶ ֛אֶלף ִ֖אישׁ ָ ֑א ְרָצה ָכּל־
שְׁלֵפי ָֽח ֶרבַ :ו ַיֲּﬠ֣לוּ ָכל־ְבּ ֵני֩ ִיְשׂ ָר ֵ ֨אל ְוָכל־ָהָ֜עם ַו ָיֹּ֣באוּ ֵֽבית־ ֵ ֗אל ַו ִיְּבכּ֙וּ
ֵ֖אֶלּה ֥ ֹ
ה ָ֔וה ַו ָיּ֥צוּמוּ ַביּוֹם־ַה֖הוּא ַעד־ָה ָ֑ﬠ ֶרב ַֽו ַיֲּﬠ֛לוּ ֹע֥לוֹת וְּשָׁלִ֖מים
ם ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ַו ֵ֤יְּשׁבוּ ָשׁ ֙
הָ֑וה ְוָ֗שׁם ֲארוֹ֙ן ְבּ ִ֣רית ָהֱאֹל ִ֔הים ַבּ ָיִּ֖מים
ה ָֽוהַ :ו ִיְּשֲׁא֥לוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַֽבּי ֹ
ִלְפ ֵ֥ני ְי ֹ
ָהֵֽהם֠ :וִּפי ְנָחס ֶבּן־ֶאְלָע ָ֨זר ֶֽבּן־ַאֲהֹ֜רן ֹעֵ֣מד ׀ ְלָפ ֗ ָניו ַבּ ָיִּ֣מים ָהֵה֘ם ֵלאֹמ֒ר
ה
ה ָו ֙
ַהאוִֹ֨סף ֜עוֹד ָלֵ֧צאת ַלִמְּלָח ָ ֛מה ִעם־ְבּ ֵֽני־ִב ְנ ָיִ֥מן ָאִ֖חי ִאם־ֶאְח ָ֑דּל ַו ֤יּ ֹאֶמר ְי ֹ
א ְר ִ֔בים ֶאל־ַה ִגְּב ָ֖ﬠה ָס ִ ֽביבַ :ו ַיֲּﬠ֧לוּ
ֲﬠ֔לוּ ִ֥כּי ָמָ֖חר ֶאְתּ ֶ֥ננּוּ ְב ָי ֶֽדךָךַ :ו ָ֤יֶּשׂם ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֽ ֹ
ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֶאל־ְבּ ֵ֥ני ִב ְנ ָיִ֖מן ַבּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁליִ֑שׁי ַו ַיַּע ְר֥כוּ ֶאל־ַה ִגְּב ָ֖ﬠה ְכּ ַ֥פַעם
ת
ְבּ ָֽפַעםַ :ו ֵיְּצ֤אוּ ְב ֵֽני־ִב ְנ ָיִמ֙ן ִל ְק ַ֣ראת ָהָ֔עם ָה ְנְתּ ֖קוּ ִמן־ָהִ֑ﬠיר ַו ָיֵּ֡חלּוּ ְלַהכּוֹ ֩
ת ֲאֶ֨שׁר ַאַ֜חת ֹע ָ֣לה ֵֽבית־ ֵ ֗אל ְוַא ַ֤חת
ֵמָהָ֨עם ֲחָלִ֜לים ְכּ ַ֣פַעם ׀ ְבַּ֗פַעם ַֽבְּמִסלּוֹ ֙
ה ַבָּשּׂ ֶ֔דה ִכְּשׁלִ֥שׁים ִ֖אישׁ ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ְבּ ֵ֣ני ִב ְנ ָיִ֔מן ִנ ָגִּ֥פים ֵ ֛הם
ִגְּבָ֨עָת ֙
ה ֽוּ ְנַתְקּ ֔ ֻנהוּ ִמן־ָהִ֖ﬠיר ֶאל־
שׁ ָ֑נה וְּב ֵ֧ני ִיְשׂ ָרֵ֣אל ָאְמ֗רוּ ָנ ֨נוָּס ֙
ְלָפ ֵ֖נינוּ ְכָּב ִרא ֹ
א ֵ֧רב
ַֽהְמִסֽלּוֹתְ :וֹ֣כל ׀ ִ֣אישׁ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ָ֚קמוּ ִמְמּקוֹ֔מוֹ ַו ַיַּע ְר֖כוּ ְבַּ֣בַעל ָתּ ָ ֑מר ְו ֹ
ת ֲאָלִ֨פים
ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֵמ ִ֥גי ַח ִמְמֹּק֖מוֹ ִמַֽמֲּﬠ ֵרה־ ָֽגַבעַ :ו ָיֹּבאוּ֩ ִמ ֨ ֶנּ ֶגד ַל ִגְּבָ֜עה ֱﬠֶשׂ ֶר ֩
ם ֣ל ֹא ָי ְד֔עוּ ִ ֽכּי־ֹנ ַ֥גַעת ֲﬠֵליֶ֖הם
ִ֤אישׁ ָבּחוּ֙ר ִמָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוַהִמְּלָחָ֖מה ָכּ ֵ֑ב ָדה ְוֵה ֙

ה ָ֥וה ׀ ֶֽאת־ִבּ ְנ ָיִמ ֘ן ִלְפ ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ַו ַיְּשִׁחיתוּ֩ ְב ֨ ֵני ִיְשׂ ָרֵ֤אל ְבִּב ְנ ָיִמ֙ן
ָה ָר ָֽﬠהַ :ו ִיּ ֨גֹּף ְי ֹ
שֵׁלף ָֽח ֶרבַ :ו ִיּ ְר֥אוּ
ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ֶעְשׂ ִ֨רים ַוֲחִמָ֥שּׁה ֶ ֛אֶלף וֵּמָ֖אה ִ֑אישׁ ָכּל־ֵ֖אֶלּה ֥ ֹ
א ֵ֔רב
ם ְלִב ְנ ָיִ֔מן ִ֤כּי ָֽבְטח֙וּ ֶאל־ָ֣ה ֹ
ְב ֵֽני־ִב ְנ ָיִ֖מן ִ֣כּי ִנ ָ֑גּפוּ ַו ִיְּתּ ֨נוּ ִ ֽאישׁ־ ִיְשׂ ָרֵ֤אל ָמקוֹ ֙
א ֵ֔רב
שׁ ךְ ֙ך ָה ֹ
א ֵ֣רב ֵהִ֔חישׁוּ ַֽו ִיְּפְשׁ֖טוּ ֶאל־ַה ִגְּב ָ֑ﬠה ַו ִיְּמ ֹ
ֲאֶשׁר ָ֖שׂמוּ ֶאל־ַה ִגְּב ָֽﬠהְ :וָה ֹ
א ֵ֑רב ֶ֕ה ֶרב
ַו ַ֥יּ ךְך ֶאת־ָכּל־ָהִ֖ﬠיר ְלִפי־ָֽח ֶרבְ :וַהמּוֵֹ֗עד ָה ָ֛יה ְלִ֥אישׁ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִעם־ָה ֹ
ְלַהֲﬠלוֹ ָ ֛תם ַמְשַׂ֥את ֶהָעָ֖שׁן ִמן־ָה ִ ֽﬠירַ :ו ַיֲּהֹ֥פךְך ִ ֽאישׁ־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַבִּמְּלָח ָ ֑מה וִּב ְנ ָיִ֡מן
ֵהֵחל ֩ ְלַה֨כּוֹת ֲחָל ִ֤לים ְבּ ִ ֽאישׁ־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִכְּשׁלִ֣שׁים ִ ֔אישׁ ִ֣כּי ָאְמ֔רוּ ַא ךְ ֩ך ִנ ֨גּוֹף ִנ ָ֥גּ ף
שׁ ָֽנהְ :וַהַמְּשׂ ֵ ֗את ֵה ֵ֛חָלּה ַלֲﬠ֥לוֹת ִמן־ָהִ֖ﬠיר ַע֣מּוּד
א ְלָפ ֔ ֵנינוּ ַכִּמְּלָחָ֖מה ָה ִרא ֹ
הוּ ֙
שׁן ַו ִ֤יֶּפן ִבּ ְנ ָיִמ֙ן ַאֲח ָ֔ריו ְוִה ֵ֛נּה ָע ָ֥לה ְכִליל־ָהִ֖ﬠיר ַהָשָּֽׁמ ְיָמהְ :וִ֤אישׁ ִיְשׂ ָרֵאל ֙
ָע ָ ֑
ָהַ֔פךְך ַו ִיָּבֵּ֖הל ִ֣אישׁ ִבּ ְנ ָיִ֑מן ִ֣כּי ָר ָ ֔אה ִ ֽכּי־ ָנ ְג ָ֥ﬠה ָע ָ֖ליו ָה ָר ָֽﬠהַ :ו ִיְּפ ֞נוּ ִלְפ ֨ ֵני ִ֤אישׁ
ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֶאל־ ֶ֣דּ ֶרךְך ַהִמּ ְד ָ֔בּר ְוַהִמְּלָחָ֖מה ִה ְדִבּי ָ֑קְתהוּ ַוֲאֶשׁ֙ר ֵמֶ֣הָע ִ֔רים
ַמְשִׁחיִ֥תים אוֹ֖תוֹ ְבּתוֹֽכוִֹ :כְּתּ ֤רוּ ֶאת־ִבּ ְנ ָיִמ֙ן ִה ְר ִדיֻ֔פהוּ ְמנוָּ֖חה ִה ְד ִרי ֻ֑כהוּ ַ֛ﬠד
ֹ֥נַכח ַה ִגְּב ָ֖ﬠה ִמִמּ ְז ַרח־ָֽשֶׁמשַֽׁ :ו ִיְּפּל֙וּ ִמִבּ ְנ ָיִ֔מן ְשֹׁמ ָֽנה־ָעָ֥שׂר ֶ֖אֶלף ִ֑אישׁ ֶאת־
ה ֶאל־ֶ֣סַלע ָֽה ִר֔מּוֹן ַו ְיֹֽעְלֻ֨לה֙וּ
ָכּל־ֵ֖אֶלּה ַא ְנֵשׁי־ָֽח ִילַ :ו ִיְּפ ֞נוּ ַו ָיּ ֻ֤נסוּ ַהִמּ ְד ָ֨בּ ָר ֙
ַֽבְּמִס֔לּוֹת ֲחֵ֥מֶשׁת ֲאָלִ֖פים ִ֑אישׁ ַו ַיּ ְדִ֤בּיקוּ ַאֲח ָרי֙ו ַעד־ ִגּ ְדֹ֔עם ַו ַיּ֥כּוּ ִמֶ֖מּנּוּ ַאְל ַ֥פ ִים
שׁ ֵֽלף ֶ֖ח ֶרב ַבּ ֣יּוֹם
ם ַוֲחִמָ֨שּׁה ֶ֥אֶלף ִ֛אישׁ ֥ ֹ
ִ ֽאישַׁ :ו ְיִהי֩ ָכל־ַהֹ֨נְּפִ֜לים ִמִבּ ְנ ָיִ֗מן ֶעְשׂ ִרי ֩
ה ֶאל־ֶ֣סַלע ָֽה ִר֔מּוֹן
ַה֑הוּא ֶֽאת־ָכּל־ֵ֖אֶלּה ַא ְנֵשׁי־ָֽח ִילַ :ו ִיְּפ ֞נוּ ַו ָיּ ֻ֤נסוּ ַהִמּ ְד ָ֨בּ ָר ֙
ֵ֥שׁשׁ ֵמ֖אוֹת ִ֑אישׁ ַו ֵֽיְּשׁב֙וּ ְבֶּ֣סַלע ִר֔מּוֹן ַא ְרָבּ ָ֖ﬠה ֳח ָד ִ ֽשׁיםְ :ו ִ ֨אישׁ ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ָ֣שׁבוּ
ם ַעד־ְבֵּהָ֔מה ַ֖ﬠד ָכּל־ַה ִנְּמ ָ֑צא ַ֛גּם
ת ֙
ֶאל־ְבּ ֵ֤ני ִב ְנ ָיִמ֙ן ַו ַיּ֣כּוּם ְלִפי־ֶ֔ח ֶרב ֵמִ֤ﬠיר ְמ ֹ
ָכּל־ֶהָע ִ֥רים ַה ִנְּמָצ֖אוֹת ִשְׁלּ֥חוּ ָבֵֽאשְׁ :וִ֣אישׁ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִנְשַׁ֥בּע ַבִּמְּצ ָ֖פּה ֵלאֹ֑מר
ם
ם ֵֽבּית־ ֵ ֔אל ַו ֵ֤יְּשׁבוּ ָשׁ ֙
ִ֣אישׁ ִמֶ֔מּנּוּ ל ֹא־ ִיֵ֥תּן ִבּ֛תּוֹ ְלִב ְנ ָיִ֖מן ְלִאָֽשּׁהַ :ו ָיּ ֤ב ֹא ָהָע ֙
ה
ה ָו ֙
ַעד־ָהֶ֔ע ֶרב ִלְפ ֵ֖ני ָהֱאֹלִ֑הים ַו ִיְּשׂ֣אוּ קוָֹ֔לם ַו ִיְּב֖כּוּ ְבִּ֥כי ָג ֽדוֹלַ :ו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ָלָ֗מה ְי ֹ
ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָ֥ה ְיָתה ֖ז ֹאת ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְלִהָפּ ֵ֥קד ַה ֛יּוֹם ִמ ִיְּשׂ ָרֵ֖אל ֵ֥שֶׁבט ֶאָֽחד:
ַֽו ְיִה֙י ִ ֽמָמֳּח ָ֔רת ַו ַיְּשִׁ֣כּימוּ ָהָ֔עם ַו ִיְּבנוּ־ָ֖שׁם ִמ ְז ֵ֑בּ ַח ַו ַיֲּﬠ֥לוּ ֹע֖לוֹת וְּשָׁל ִ ֽמים:
ַו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ֠מי ֲאֶ֨שׁר ל ֹא־ָע ָ֧לה ַבָקּ ָ ֛הל ִמָכּל־ִשְׁבֵ֥טי ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֶאל־
ה ָ֧וה ַהִמְּצ ָ֛פּה
הָ֑וה ִכּי֩ ַהְשּׁבוָּ֨עה ַה ְגּדוָֹ֜לה ָה ְי ָ֗תה ַ֠לֲאֶשׁר ל ֹא־ָעָ֨לה ֶאל־ ְי ֹ
ְי ֹ

ֵלאֹ֖מר ֥מוֹת יוָּֽמתַ :ו ִיּ ָֽנֲּחמ֙וּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֶאל־ִבּ ְנ ָיִ֖מן ָאִ֑חיו ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ִנ ְג ַ֥דּע ַה ֛יּוֹם
ֵ֥שֶׁבט ֶאָ֖חד ִמ ִיְּשׂ ָרֵֽאלַ :מה־ ַנֲּﬠֶ֥שׂה ָל ֶ ֛הם ַלנּוָֹת ִ֖רים ְל ָנִ֑שׁים ַוֲא ֨ ַנְחנ֙וּ ִנְשַׁ֣בְּענוּ
ה ָ֔וה ְלִבְלִ֛תּי ֵתּת־ָלֶ֥הם ִמְבּנוֵֹ֖תינוּ ְל ָנ ִ ֽשׁיםַ :ו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ִ֗מי ֶאָח֙ד ִמִשְּׁבֵ֣טי
ַֽבי ֹ
ה ָ֖וה ַהִמְּצ ָ֑פּה ֠ ְוִה ֵנּה ֣ל ֹא ָבא־ִ֧אישׁ ֶאל־ַֽהַמֲּח ֶ֛נה
שׁר ֽל ֹא־ָע ָ֥לה ֶאל־ ְי ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲא ֶ ֛
ם ִ ֔אישׁ ִמיּוְֹשֵׁ֖בי ָיֵ֥בשׁ
ִמ ָיֵּ֥בישׁ ִגְּל ָ֖ﬠד ֶאל־ַהָקָּֽהלַ :ו ִיְּתָפּ ֵ֖קד ָה ָ֑ﬠם ְוִה ֵ֤נּה ֵֽאין־ָשׁ ֙
ִגְּל ָֽﬠדַ :ו ִיְּשְׁלחוּ־ָ֣שׁם ָהֵע ָ֗דה ְשׁ ֵנים־ָעָ֥שׂר ֶ ֛אֶלף ִ֖אישׁ ִמְבּ ֵ֣ני ֶה ָ֑ח ִיל ַו ְיַצ ֨וּוּ אוֹ ָ֜תם
ֵלאֹ֗מר ְ֠לכוּ ְוִהִכּי ֶ֞תם ֶאת־יוְֹשׁ ֵ֨בי ָי ֵ֤בשׁ ִגְּלָע֙ד ְלִפי־ֶ֔ח ֶרב ְוַה ָנִּ֖שׁים ְוַהָֽטּףְ :ו ֶ֥זה
שּׁה ֹי ַ֥דַעת ִמְשַׁכּב־ ָז ָ֖כר ַתֲּח ִֽרימוַּֽ :ו ִיְּמְצ֞אוּ
ַה ָדָּ֖בר ֲאֶ֣שׁר ַתֲּﬠ֑שׂוּ ָכּל־ ָזָ֗כר ְוָכל־ִא ָ ֛
ת ַנֲﬠ ָ֣רה ְבתוָּ֔לה ֲאֶ֧שׁר ֽל ֹא־ ָי ְד ָ֛ﬠה ִ֖אישׁ
ִמיּוְֹשֵׁ֣בי ׀ ָיֵ֣בישׁ ִגְּלָ֗עד ַא ְר ַ֤בּע ֵמאוֹ ֙
ה ִשֹׁ֔לה ֲאֶ֖שׁר ְבֶּ֥א ֶרץ ְכּ ָֽנַעןַֽ :ו ִיְּשְׁלח֙וּ
ְלִמְשׁ ַ֣כּב ָז ָ֑כר ַו ָיּ ִ֨ביאוּ אוֹ ָ ֤תם ֶאל־ַֽהַמֲּח ֶנ ֙
ָכּל־ָ֣הֵע ָ֔דה ַֽו ְי ַדְבּר֙וּ ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִב ְנ ָיִ֔מן ֲאֶ֖שׁר ְבֶּ֣סַלע ִר֑מּוֹן ַו ִיְּק ְר֥אוּ ָלֶ֖הם ָשֽׁלוֹם:
ם ַה ָנִּ֔שׁים ֲאֶ֣שׁר ִח ֔יּוּ ִמ ְנֵּ֖שׁי ָיֵ֣בשׁ ִגְּל ָ֑ﬠד
ַו ָ֤יָּשׁב ִבּ ְנ ָיִמ֙ן ָבּ ֵ֣ﬠת ַה ִ֔היא ַו ִיְּתּ ֤נוּ ָלֶה ֙
הָ֛וה ֶ֖פּ ֶרץ ְבִּשְׁבֵ֥טי
ְו ֽל ֹא־ָמְצ֥אוּ ָלֶ֖הם ֵֽכּןְ :וָה ָ֥ﬠם ִנָ֖חם ְלִב ְנ ָיִ֑מן ִ ֽכּי־ָעָ֧שׂה ְי ֹ
ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֽיּ ֹאְמ֨רוּ ִז ְק ֵ֣ני ָהֵע ָ֔דה ַמה־ ַנֲּﬠֶ֥שׂה ַלנּוָֹת ִ֖רים ְל ָנִ֑שׁים ִ ֽכּי־ ִנְשְׁמ ָ֥דה
ִמִבְּנ ָיִ֖מן ִאָֽשּׁהַ :ו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ְי ֻרַ֥שּׁת ְפֵּליָ֖טה ְלִבְנ ָיִ֑מן ְו ֽל ֹא־ ִיָמֶּ֥חה ֵ֖שֶׁבט ִמ ִיְּשׂ ָרֵֽאל:
ַוֲא ֗ ַנְחנוּ ֥ל ֹא נוּ ַ֛כל ָלֵתת־ָלֶ֥הם ָנִ֖שׁים ִמְבּנוֹ ֵ ֑תינוּ ִ ֽכּי־ ִנְשְׁבּ֤עוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙
ה ָ֨וה ְבִּשׁ֜לוֹ ִמ ָיִּ֣מים ׀
ה ַחג־ ְי ֹ
ֵלאֹ֔מר ָא֕רוּר ֹנֵ֥תן ִאָ֖שּׁה ְלִב ְנ ָי ִ ֽמןַ :ויּ ֹאְמ֡רוּ ִה ֵנּ ֩
ָיִ֗מיָמה ֲאֶ֞שׁר ִמְצּ֤פוֹ ָנה ְלֵֽבית־ֵאל ֙ ִמ ְז ְרָ֣חה ַהֶ֔שֶּׁמשׁ ִלְמִסָ֔לּה ָהֹע ָ֥לה ִמֵֽבּית־
ֵ֖אל ְשׁ ֶ֑כָמה וִּמ ֶ֖נּ ֶגב ִלְלבוֹ ָֽנהַ :ו ְיַצ ֻ֕וּ ] ַו ְיַצ ֻ֕וּו[ ֶאת־ְבּ ֵ֥ני ִב ְנ ָיִ֖מן ֵלאֹ֑מר ְל֖כוּ ַוֲא ַרְבֶ֥תּם
ם
ת ִֽויָצאֶת ֙
ַבְּכּ ָר ִ ֽמים :וּ ְרִאי ֶ֗תם ֠ ְוִה ֵנּה ִאם־ ֵ֨יְצ֥אוּ ְבנוֹת־ִשׁיל֘וֹ ָל֣חוּל ַבְּמֹּחלוֹ ֒
ִמן־ַהְכּ ָרִ֔מים ַוֲחַטְפֶ֥תּם ָל ֶ֛כם ִ֥אישׁ ִאְשׁ֖תּוֹ ִמְבּ ֣נוֹת ִשׁי֑לוֹ ַוֲהַלְכֶ֖תּם ֶ֥א ֶרץ ִבּ ְנ ָי ִ ֽמן:
ם
ם ֨אוֹ ֲאֵחי ֶ֜הם ָל ִ֣רוב׀ ]ָל ִ֣ריב[ ׀ ֵאֵ֗לינוּ ְוָאַ֤מ ְרנוּ ֲאֵליֶה ֙
ְוָה ָ֡יה ִ ֽכּי־ ָיֹ֣באוּ ֲאבוָֹת ֩
ָח ֣נּוּנוּ אוֹ ָ֔תם ִ֣כּי ֥ל ֹא ָל ַ֛קְחנוּ ִ֥אישׁ ִאְשׁ֖תּוֹ ַבִּמְּלָח ָ ֑מה ִ֣כּי ֥ל ֹא ַא ֶ ֛תּם ְנַתֶ֥תּם ָלֶ֖הם
ם ְלִמְסָפּ ָ֔רם ִמן־ַהְמֹּחְל֖לוֹת
ָכּ ֵ֥ﬠת ֶתְּאָֽשׁמוַּ :ו ַֽיֲּﬠשׂוּ־ֵכ֙ן ְבּ ֵ֣ני ִב ְנ ָיִ֔מן ַו ִיְּשׂ֤אוּ ָנִשׁי ֙
ֲאֶ֣שׁר ָגָּ֑זלוּ ַו ֵיְּל֗כוּ ַו ָיּ֨שׁוּב֙וּ ֶאל־ ַ֣נֲחָל ָ֔תם ַו ִיְּבנ֙וּ ֶאת־ֶ֣הָע ִ֔רים ַו ֵיְּשׁ֖בוּ ָבֶּֽהם:
ַו ִיְּתַהְלּ֨כוּ ִמָ֤שּׁם ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ָבּ ֵ֣ﬠת ַה ִ֔היא ִ֥אישׁ ְלִשְׁב֖טוֹ וְּלִמְשַׁפְּח֑תּוֹ ַו ֵיְּצ֣אוּ

ִמָ֔שּׁם ִ֖אישׁ ְל ַנֲחָלֽתוַֹ :בּ ָיִּ֣מים ָה ֵ֔הם ֵ֥אין ֶ֖מֶלךְך ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִ֛אישׁ ַה ָיָּ֥שׁר ְבֵּעי ָ֖ניו
ַיֲﬠֶֽשׂהַ :ו ְיִהי֩ ִ ֨אישׁ ֶאָ֜חד ִמן־ָה ָֽרָמ ַ ֛ת ִים צוִֹ֖פים ֵמַ֣הר ֶאְפ ָ֑ר ִים וְּשׁ֡מוֹ ֶ֠אְלָק ָ pנה
ת
תּחוּ ֶבן־֖צוּף ֶאְפ ָר ִ ֽתיְ :ול֙וֹ ְשֵׁ֣תּי ָנִ֔שׁים ֵ֤שׁם ַאַח ֙
ֶבּן־ ְיֹרָ֧חם ֶבּן־ֱאִלי֛הוּא ֶבּן־ ֥ ֹ
ה ָה ִ ֨אישׁ
ה ְיָל ִ֔דים וְּלַח ָ֖נּה ֵ֥אין ְיָל ִֽדיםְ :וָעָל ֩
ַח ֔ ָנּה ְוֵ֥שׁם ַהֵשּׁ ִ֖נית ְפּ ִנ ָ֑נּה ַו ְיִ֤הי ִלְפ ִנ ָנּ ֙
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ְבִּשֹׁ֑לה
ַה֤הוּא ֵֽמִעיר֙וֹ ִמ ָיִּ֣מים ׀ ָיִ֔מיָמה ְלִהְשַֽׁתֲּח ֧וֹת ְוִל ְזֹ֛בּ ַח ַֽלי ֹ
ה ָֽוהַ :ו ְיִ֣הי ַה ֔יּוֹם ַו ִיּ ְזַ֖בּח ֶאְל ָק ָ֑נה
ְוָ֞שׁם ְשׁ ֵ֣ני ְב ֵֽני־ֵעִ֗לי ָחְפ ִנ֙י וִּ֣פ ְנָ֔חס ֹֽכֲּה ִ֖נים ַלי ֹ
ְו ָנ ַ֞תן ִלְפ ִנ ָ֣נּה ִאְשׁ֗תּוֹ וְּלָכל־ָבּ ֶ֛ניָה וְּבנוֶֹ֖תיָה ָמ ֽנוֹת :וְּלַח ֕ ָנּה ִי ֵ ֛תּן ָמ ָ֥נה ַאַ֖חת
ַא ָ֑פּ ִים ִ֤כּי ֶאת־ַח ָנּ ֙
הּ ַגּם־ַ֔כַּעס
ה ָ֖וה ָס ַ֥ג ר ַרְחָֽמהְּ :ו ִ ֽכֲﬠ ַ֤סָתּה ָֽצ ָרָת ֙
ה ָא ֵ֔הב ַֽוי ֹ
ה ָ֖וה ְבּ ַ֥ﬠד ַרְחָֽמהְּ :וֵ֨כן ַֽיֲﬠֶ֜שׂה ָשׁ ָ֣נה ְבָשׁ ֗ ָנה ִמ ֵ֤דּי
ַֽבֲּﬠ֖בוּר ַה ְרִּע ָ ֑מהּ ִ ֽכּי־ָס ַ֥ג ר ְי ֹ
ה ָ֔וה ֵ֖כּן ַתְּכִע ֶ֑ס ָנּה ַוִתְּב ֶ֖כּה ְו ֥ל ֹא ת ֹא ַֽכלַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָ֜להּ ֶאְל ָק ָ֣נה
הּ ְבֵּ֣בית ְי ֹ
ֲﬠֹלָת ֙
ה ֣ל ֹא ֽת ֹאְכִ֔לי ְו ָ֖לֶמה ֵי ַ֣רע ְלָב ֵ֑בךְך ֲה֤לוֹא ָֽאֹנִכ֙י
ה ָ֣לֶמה ִתְבִ֗כּי ְוָ֨לֶמ ֙
ִאיָ֗שׁהּ ַח ָנּ ֙
תה ְוֵעִ֣לי
֣טוֹב ָ֔לךְך ֵֽמֲﬠָשׂ ָ֖רה ָבּ ִֽניםַ :וָ֣תָּקם ַח ֔ ָנּה ַֽאֲח ֵ֛רי ָאְכ ָ֥לה ְבִשֹׁ֖לה ְוַֽאֲח ֵ֣רי ָשׁ ֑ ֹ
ה ָֽוהְ :וִ֖היא ָ֣מ ַרת ָ֑נֶפשׁ ַוִתְּתַפּ ֵ֥לּל
ַהֹכּ ֵ֗הן יֵשׁ֙ב ַעל־ַהִכֵּ֔סּא ַעל־ְמזוּ ַ֖זת ֵהי ַ֥כל ְי ֹ
אה ִת ְרֶ֣אה
ה ָ֨וה ְצָב֜אוֹת ִאם־ ָר ֥ ֹ
ה ָ֖וה וָּבֹ֥כה ִתְב ֶֽכּהַ :וִתֹּ֨דּר ֜ ֶנ ֶדר ַותּ ֹאַ֗מר ְי ֹ
ַעל־ ְי ֹ
׀ ָבֳּﬠ ִ֣ני ֲאָמ ֶ֗תךָך וּ ְזַכ ְר ַ֨תּ ִנ֙י ְו ֽל ֹא־ִתְשׁ ַ֣כּח ֶאת־ֲאָמ ֶ֔תךָך ְו ָֽנַתָ֥תּה ַֽלֲאָֽמְת֖ךָך ֶ֣ז ַרע
ה ִ֣כּי
ה ָכּל־ ְיֵ֣מי ַח ָ֔יּיו וּמוֹ ָ֖רה ל ֹא־ ַֽיֲﬠ ֶ֥לה ַעל־ר ֹאֽשׁוְֹ :וָה ָי ֙
ה ָו ֙
ֲא ָנִ֑שׁים וּ ְנַתִ֤תּיו ַֽלי ֹ
שֵׁ֥מר ֶאת־ ִ ֽפּיָהְ :וַח ֗ ָנּה ִ֚היא ְמ ַדֶ֣בּ ֶרת
הָ֑וה ְוֵע ִ֖לי ֹ
ִה ְרְבּ ָ֔תה ְלִהְתַפּ ֵ֖לּל ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ַעל־ִל ָ֔בּהּ ֚ ַרק ְשָׂפֶ֣תיָה ָנּ֔עוֹת ְוקוֹ ָ֖להּ ֣ל ֹא ִיָשּׁ ֵ ֑מ ַע ַו ַיְּחְשֶׁ֥בָה ֵע ִ֖לי ְלִשֹׁכּ ָֽרהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר
ה ֵעִ֔לי ַעד־ָמַ֖תי ִתְּשַׁתָּכּ ִ֑רין ָהִ֥סי ִרי ֶאת־ ֵיי ֵ֖נ ךְך ֵֽמָע ָֽל ִיךְךַ :ו ַ֨תַּען ַח ָ֤נּה ַו ֨תּ ֹאֶמ֙ר
ֵאֶ֨לי ָ ֙
֣ל ֹא ֲאֹד ֔ ִני ִאָ֤שּׁה ְקַשׁת־֨רוּ ַ֙ח ָאֹ֔נִכי ְו ַ֥י ִין ְוֵשׁ ָ֖כר ֣ל ֹא ָשִׁ֑תיִתי ָֽוֶאְשֹׁ֥פּךְך ֶאת־ ַנְפִ֖שׁי
ה ָֽוהַ :אל־ִתֵּתּ֙ן ֶאת־ֲאָ֣מְת֔ךָך ִלְפ ֵ֖ני ַבּת־ְבִּל ָ֑יַּעל ִ֣כּי ֵמֹ֥רב ִשׂיִ֛חי ְוַכְעִ֖סי
ִלְפ ֵ֥ני ְי ֹ
ִדַּ֥בּ ְרִתּי ַעד־ֵֽה ָנּהַ :ו ַ֧יַּען ֵע ִ֛לי ַו ֖יּ ֹאֶמר ְלִ֣כי ְלָשׁ֑לוֹם ֵואֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ִיֵתּ֙ן ֶאת־
ֵ֣שָׁל ֵ֔תךְך ֲאֶ֥שׁר ָשַׁ֖אְלְתּ ֵֽמִעֽמּוַֹ :ו ֕תּ ֹאֶמר ִתְּמָ֧צא ִשְׁפָֽחְת ךָ֛ך ֵ֖חן ְבֵּעי ֶ֑ניךָך ַו ֵ֨תֶּלךְך
הּ ַותּ ֹאַ֔כל וָּפ ֶ֥ניָה ל ֹא־ָֽהיוּ־ ָ֖להּ ֽעוֹדַ :ו ַיְּשִׁ֣כּמוּ ַבֹ֗בֶּקר ַו ִֽיְּשַֽׁתֲּחו֙וּ
ָהִאָ֤שּׁה ְל ַד ְרָכּ ֙
ה ֶאת־ַח ָ֣נּה ִאְשׁ֔תּוֹ
שׁבוּ ַו ָיֹּ֥באוּ ֶאל־ֵבּיָ֖תם ָֽה ָר ָ ֑מָתה ַו ֵ֤יּ ַדע ֶאְלָק ָנ ֙
ה ָ֔וה ַו ָיּ ֻ ֛
ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ה ָֽוהַֽ :ו ְיִה֙י ִלְתֻק֣פוֹת ַה ָיִּ֔מים ַוַ֥תַּהר ַח ָ֖נּה ַוֵ֣תֶּלד ֵ֑בּן ַוִתּ ְק ָ֤רא ֶאת־
ַֽו ִיּ ְזְכּ ֶ֖רָה ְי ֹ

ה ָ֖וה ְשִׁאְל ִ ֽתּיוַ :ו ַ֛יַּעל ָהִ֥אישׁ ֶאְל ָק ָ֖נה ְוָכל־ֵבּי֑תוֹ ִל ְזֹ֧בּ ַח
ְשׁמ֙וֹ ְשׁמוּ ֵ ֔אל ִ֥כּי ֵֽמ ְי ֹ
הָ֛וה ֶאת־ ֶ֥זַבח ַה ָיִּ֖מים ְוֶאת־ ִנ ְד ֽרוְֹ :וַח ָ֖נּה ֣ל ֹא ָע ָ֑לָתה ִכּי־ָֽאְמ ָ֣רה ְלִאיָ֗שׁהּ
ַֽלי ֹ
ה ָ֔וה ְו ָ֥יַשׁב ָ֖שׁם ַעד־עוֹ ָֽלם:
ה ֶאת־ְפּ ֵ֣ני ְי ֹ
א ִ֗תיו ְו ִנ ְרָא ֙
ַ֣ﬠד ִי ָגֵּ֤מל ַה ֨ ַנַּע֙ר ַֽוֲהִב ֹ
א֔תוֹ ַ ֛אךְך ָי ֵ֥קם
הּ ֶאְלָק ֨ ָנה ִאיָ֜שׁהּ ֲﬠִ֧שׂי ַה֣טּוֹב ְבֵּעי ֗ ַנ ִיךְך ְשִׁב֙י ַעד־ ָגְּמ ֵ֣לךְך ֹ
ַו ֣יּ ֹאֶמר ָל ֩
אֽתוַֹ :וַֽתֲּﬠֵ֨להוּ
ה ַוֵ֣תּי ֶנק ֶאת־ְבּ ֔ ָנהּ ַעד־ ָגְּמ ָ֖להּ ֹ
ה ָ֖וה ֶאת־ ְדָּב ֑רוֹ ַו ֵ ֤תֶּשׁב ָֽהִאָשּׁ ֙
ְי ֹ
ח ְו ֵ֣נֶבל ַ֔י ִין ַוְתִּבֵ֥אהוּ
ה ְוֵאיָ֨פה ַאַ֥חת ֶ ֨קַמ ֙
ִעָ֜מּהּ ַֽכֲּאֶ֣שׁר ְגָּמַ֗לתּוּ ְבָּפ ִ֤רים ְשׁלָשׁ ֙
ה ָ֖וה ִשׁ֑לוֹ ְוַה ַ֖נַּער ָֽנַערַֽ :ו ִיּ ְ ֽשֲׁח֖טוּ ֶאת־ַה ָ֑פּר ַו ָיִּ֥ביאוּ ֶאת־ַה ַ֖נַּער ֶאל־
ֵֽבית־ ְי ֹ
ה ָבּ ֶ֔זה
ֵע ִֽליַ :ו ֨תּ ֹאֶמ֙ר ִ֣בּי ֲאֹד ֔ ִני ֵ֥חי ַנְפְשׁ֖ךָך ֲאֹד ִ֑ני ֲא ִ֣ני ָֽהִאָ֗שּׁה ַה ִנּ ֶ֤צֶּבת ִעְמָּכ ֙
ה ָ֥וה ִל֙י ֶאת־ְשֵׁ֣אָל ִ֔תי
ה ָֽוהֶ :אל־ַה ַ֥נַּער ַה ֶ֖זּה ִהְתַפּ ָ֑לְּלִתּי ַו ִיּ ֵ֨תּן ְי ֹ
ְלִהְתַפּ ֵ֖לּל ֶאל־ ְי ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ָה ָ֔יה
ה ָ֔וה ָכּל־ַה ָיִּמי ֙
ֲאֶ֥שׁר ָשַׁ֖אְלִתּי ֵֽמִעֽמּוְֹ :ו ַ֣גם ָֽאֹנִ֗כי ִהְשִׁאְל ִ֨תּה֙וּ ַֽלי ֹ
ה ַותּ ֹאַ֔מר ָע ַ֤לץ ִלִבּ֙י
ה ָֽוהַ :וִתְּתַפּ ֵ֤לּל ַח ָנּ ֙
הָ֑וה ַו ִיְּשַׁ֥תּחוּ ָ֖שׁם ַלי ֹ
֥הוּא ָשׁ֖אוּל ַֽלי ֹ
הָ֑וה ָ֤רַחב ִפּ֙י ַעל־֣אוֹ ְי ַ֔בי ִ֥כּי ָשַׂ֖מְחִתּי ִבּיֽשׁוָּעֶֽתךָךֵֽ :אין־
ה ָ֔וה ָ֥רָמה ַק ְר ִ֖ני ַֽבּי ֹ
ַֽבּי ֹ
ה ָ֖וה ִכּי־ֵ֣אין ִבְּל ֶ ֑תּךָך ְוֵ֥אין ֖צוּר ֵֽכּאֹלֵֽהינוַּ :אל־ַתּ ְר֤בּוּ ְת ַדְבּר֙וּ ְגֹּבָ֣הה
ָק ֥דוֹשׁ ַכּי ֹ
ה ָ֔וה ְו ֥ל ֹא ] ְו֥לוֹ[ ִנְתְכּ ֖נוּ ֲﬠִלֽלוֹתֶ֥ :קֶשׁת
ת ְי ֹ
ְגֹב ָ֔הה ֵיֵ֥צא ָעָ֖תק ִמִפּי ֶ֑כם ִ֣כּי ֵ֤אל ֵדּעוֹ ֙
ם ִנְשָׂ֔כּרוּ וּ ְרֵעִ֖בים ָח ֵ֑דלּוּ
ִגֹּבּ ִ֖רים ַחִ֑תּים ְו ִנְכָשִׁ֖לים ָֽא ְזרוּ־ָֽח ִילְ :שֵׂבִ֤ﬠים ַבֶּ֨לֶּח ֙
ה ָ֖וה ֵמִ֣מית וְּמַח ֶ֑יּה מוֹ ִ֥ריד
ה ָיְל ָ֣דה ִשְׁבָ֔עה ְו ַרַ֥בּת ָבּ ִ֖נים ֻאְמ ָֽלָלהְ :י ֹ
ַעד־ֲﬠָק ָר ֙
ה ָ֖וה מוֹ ִ֣רישׁ וַּֽמֲﬠִ֑שׁיר ַמְשִׁ֖פּיל ַאף־ְמרוֵֹֽמםֵ :מ ִ ֨קים ֵמָעָ֜פר ָ֗דּל
ְשׁ֖אוֹל ַו ָֽיַּעלְ :י ֹ
ה
ה ָו ֙
ת ָי ִ֣רים ֶאְב ֔יוֹן ְלהוִֹשׁי֙ב ִעם־ ְנ ִדי ִ֔בים ְוִכֵ֥סּא ָכ֖בוֹד ַי ְנִח ֵ֑לם ִ֤כּי ַֽלי ֹ
ֵֽמַאְשֹׁפּ ֙
ְמ ֻ ֣צֵקי ֶ ֔א ֶרץ ַו ָ֥יֶּשׁת ֲﬠֵליֶ֖הם ֵתֵּֽבלַ :ר ְג ֵ֤לי ֲֽחִסי ָד֙ו ] ֲֽחִסי ָדי֙ו[ ִיְשֹׁ֔מר וּ ְרָשִׁ֖ﬠים
ה ָ֞וה ֵיַ֣חתּוּ ְמ ִרי ָ֗בו ]ְמ ִרי ָ֗ביו[ ָעָל֙ו
ַבּ֣חֶשׁךְך ִי ָ֑דּמּוּ ִכּי־ ֥ל ֹא ְבֹ֖כ ַח ִי ְגַבּר־ ִ ֽאישְׁ :י ֹ
ה ָ֖וה ָי ִ֣דין ַאְפֵסי־ ָ ֑א ֶרץ ְו ִיֶתּן־ֹ֣עז ְלַמְל֔כּוֹ ְו ָי ֵ֖רם ֶ֥ק ֶרן
]ָעָלי֙ו[ ַבָּשַּׁ֣מ ִים ַי ְרֵ֔עם ְי ֹ
ה ָ֔וה
ת ֶאת־ ְי ֹ
ְמִשׁיֽחוַֹ :ו ֵ֧יֶּלךְך ֶאְל ָק ָ֛נה ָֽה ָרָ֖מָתה ַעל־ֵבּי֑תוֹ ְוַה ֗ ַנַּער ָה ָ֤יה ְמָשׁ ֵר ֙
ה ָֽוה :וִּמְשׁ ַ֥פּט
ֶאת־ְפּ ֵ֖ני ֵעִ֥לי ַהֹכֵּֽהן :וְּב ֵ֥ני ֵעִ֖לי ְבּ ֵ֣ני ְבִל ָ֑יַּעל ֥ל ֹא ָֽי ְד֖עוּ ֶאת־ ְי ֹ
ַהֹֽכֲּה ִ֖נים ֶאת־ָה ָ֑ﬠם ָכּל־ ִ ֞אישׁ ֹז ֵ֣ב ַח ֶ֗זַבח וּ ָ֨בא ַ֤נַער ַהֹכֵּה֙ן ְכַּבֵ֣שּׁל ַהָבָּ֔שׂר
ת ֣אוֹ ַבָפּ֔רוּר
ְוַהַמּ ְז ֵ֛לג ְשׁ֥לשׁ־ַהִשּׁ ַ֖נּ ִים ְבּ ָי ֽדוְֹ :וִהָ֨כּה ַבִכּ ֜יּוֹר ֣אוֹ ַב֗דּוּד ֤אוֹ ַבַקַּ֨לַּח ֙
ֹ֚כּל ֲאֶ֣שׁר ַֽיֲﬠ ֶ֣לה ַהַמּ ְזֵ֔לג ִי ַ֥קּח ַהֹכֵּ֖הן ֑בּוֹ ָ֚כָּכה ַֽיֲﬠ֣שׂוּ ְלָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַהָבִּ֥אים ָ֖שׁם

ְבִּשֹֽׁלהַ :גּ֘ם ְבֶּט ֶר֘ם ַיְקִט ֣רוּן ֶאת־ַהֵחֶל֒ב וָּ֣בא ׀ ַ֣נַער ַהֹכּ ֵ֗הן ְוָאַמ֙ר ָלִ֣אישׁ ַהֹזּ ֵ֔ב ַח
ְתּ ָ֣נה ָבָ֔שׂר ִלְצ֖לוֹת ַלֹכּ ֵ ֑הן ְול ֹא־ ִי ַ֧קּח ִמְמּ ךָ֛ך ָבָּ֥שׂר ְמֻבָ֖שּׁל ִ֥כּי ִאם־ָֽחיַ :ו ֨יּ ֹאֶמר
שׁךָך ְוָאַ֥מר
ם ַהֵ֔חֶלב ְו ַ ֨קח־ְל֔ךָך ַֽכֲּאֶ֥שׁר ְתַּא ֶ֖וּה ַנְפ ֶ ֑
ֵאָ֜ליו ָה ִ ֗אישׁ ַקֵ֨טּר ַיְקִטי ֤רוּן ַכּיּוֹ ֙
א[ ִ֚כּי ַעָ֣תּה ִת ֵ֔תּן ְוִאם־ ֖ל ֹא ָל ַ֥קְחִתּי ְבָח ְז ָֽקהַ :וְתּ ִ֨הי ַחַ֧טּאת ַהְנָּע ִ֛רים
׀ ל֙וֹ ]ל ֹ ֙
ה ָֽוה :וְּשׁמוּ ֵ ֕אל
הָ֑וה ִ֤כּי ִֽנֲאצ֙וּ ָֽהֲא ָנִ֔שׁים ֵ֖את ִמ ְנַ֥חת ְי ֹ
אד ֶאת־ְפּ ֵ֣ני ְי ֹ
ְגּדוֹ ָ֥לה ְמ ֖ ֹ
הָ֑וה ֕ ַנַער ָח ֖גוּר ֵא֥פוֹד ָֽבּד :וְּמִ֤ﬠיל ָקֹט֙ן ַֽתֲּﬠֶשׂה־֣לּוֹ ִא֔מּוֹ
ְמָשׁ ֵ֖רת ֶאת־ְפּ ֵ֣ני ְי ֹ
הּ ֶאת־ִאיָ֔שׁהּ ִל ְזֹ֖בּ ַח ֶאת־ ֶ֥זַבח ַה ָיּ ִ ֽמים:
ְוַֽהַעְלָ֥תה ֖לוֹ ִמ ָיִּ֣מים ׀ ָיִ֑מיָמה ַֽבֲּﬠלוָֹת ֙
ה ָ֨וה ְל ךָ֥ך ֶ֨ז ַר֙ע ִמן־ָהִאָ֣שּׁה
ם ְי ֹ
וֵּב ַ֨רךְך ֵעִ֜לי ֶאת־ֶאְל ָק ָ֣נה ְוֶאת־ִאְשׁ֗תּוֹ ְוָאַמ֙ר ָיֵשׂ ֩
ה
ה ָו ֙
הָ֑וה ְוָֽהְל֖כוּ ִלְמֹקֽמוֹֽ ִ :כּי־ָפ ַ֤קד ְי ֹ
ַה ֔זּ ֹאת ַ֚תַּחת ַהְשֵּׁאָ֔לה ֲאֶ֥שׁר ָשַׁ֖אל ַֽלי ֹ
ֶאת־ַח ֔ ָנּה ַו ַ ֛תַּהר ַוֵ֥תֶּלד ְשׁלָֽשׁה־ָב ִ֖נים וְּשֵׁ֣תּי ָב ֑נוֹת ַו ִיּ ְג ַ֛דּל ַה ַ֥נַּער ְשׁמוֵּ֖אל ִעם־
ת ָכּל־ֲאֶ֨שׁר ַֽיֲﬠ֤שׂוּן ָבּ ָני֙ו ְלָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוֵ֤את
אד ְוָשַׁ֗מע ֵא ֩
ה ָֽוהְ :וֵעִ֖לי ָז ֵ֣קן ְמ ֑ ֹ
ְי ֹ
אֶהל מוֹ ֵֽﬠדַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָל ֶ֔הם ָ֥לָמּה
ֲאֶֽשׁר־ ִיְשְׁכֻּב֙ן ֶאת־ַה ָנִּ֔שׁים ַהֹ֣צְּב֔אוֹת ֶ֖פַּתח ֥ ֹ
שֵׁ֨מ ַ֙ע ֶאת־ ִדְּב ֵרי ֶ֣כם ָרִ֔עים ֵמֵ֖את ָכּל־
ַֽתֲﬠ֖שׂוּן ַכּ ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֑אֶלּה ֲאֶ֨שׁר ָֽאֹנ ִ֤כי ֹ
שֵׁ֔מ ַע ַֽמֲﬠִב ִ֖רים
ה ֲאֶ֣שׁר ָֽאֹנִ֣כי ֹ
ָה ָ֥ﬠם ֵֽאֶלּהַ֖ :אל ָבּ ָ֑ני ִ֠כּי ֽלוֹא־טוֹ ָ֤בה ַהְשֻּׁמָע ֙
ה ֶֽיֱחָטא־ ִ ֔אישׁ
ה ָו ֙
שׁ וּ ִ ֽפְל֣לוֹ ֱאֹל ִ֔הים ְוִ֤אם ַֽלי ֹ
ה ָֽוהִ :אם־ ֶיֱחָ֨טא ִ֤אישׁ ְלִאי ֙
ַעם־ ְי ֹ
ה ָ֖וה ַֽלֲהִמיָֽתםְ :וַה ַ֣נַּער
ִ֖מי ִיְתַפֶּלּל־֑לוֹ ְו ֤ל ֹא ִיְשְׁמע֙וּ ְל֣קוֹל ֲאִבי ֶ֔הם ִ ֽכּי־ָח ֵ֥פץ ְי ֹ
ה ָ֔וה ְו ַ֖גם ִעם־ֲא ָנ ִ ֽשׁיםַ :ו ָיּ ֥ב ֹא ִ ֽאישׁ־ֱאֹלִ֖הים
ה ֵ֥לךְך ְו ָג ֵ֖דל ָו֑טוֹב ֚ ַגּם ִעם־ ְי ֹ
ְשׁמוּ ֵ ֔אל ֹ
ה ָ֔וה ֲה ִנ ְגֹ֤לה ִנ ְגֵ֨ליִת֙י ֶאל־ֵ֣בּית ָא ִ֔ביךָך
ֶאל־ֵע ִ֑לי ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאָ֗ליו ֹ֚כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
אתוֹ ִמָכּל־ִשְׁבֵ֨טי ִיְשׂ ָרֵ֥אל ִל֙י ְלֹכ ֵ֔הן
ִ ֽבְּהיוָֹ֥תם ְבִּמְצ ַ֖ר ִים ְלֵ֥בית ַפּ ְרֹֽעה :וָּבֹ֣חר ֠ ֹ
ה ְלֵ֣בית ָא ִ֔ביךָך
ַֽלֲﬠ֣לוֹת ַעל־ִמ ְזְבִּ֗חי ְלַהְקִ֥טיר ְקֹ֛ט ֶרת ָלֵ֥שׂאת ֵא֖פוֹד ְלָפ ָ֑ני ָֽוֶאְתּ ָנ ֙
ֶאת־ָכּל־ִאֵ֖שּׁי ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלָ֣ :לָמּה ִת ְ ֽבֲﬠ֗טוּ ְבּ ִזְבִח֙י וְּבִמ ְנָח ִ֔תי ֲאֶ֥שׁר ִצ ִ֖וּיִתי ָמ֑עוֹן
ַוְתַּכ ֵ֤בּד ֶאת־ָבּ ֨ ֶני ךָ ֙ך ִמֶ֔מּ ִנּי ְלַהְב ִֽר ֽיֲאֶ֗כם ֵֽמ ֵראִ֛שׁית ָכּל־ִמ ְנַ֥חת ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְלַע ִ ֽמּי:
ה ָו֘ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ָא֣מוֹר ָאַ֔מ ְרִתּי ֵֽבּיְת ךָ ֙ך וֵּ֣בית ָא ִ֔ביךָך ִיְתַהְלּ֥כוּ
ָלֵ֗כן ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָחִ֣ליָלה ִ֔לּי ִ ֽכּי־ְמַכְבּ ַ֥די ֲאַכֵ֖בּד וֹּב ַ֥זי ֵי ָֽקלּוּ:
ה ָו ֙
ְלָפ ַ֖ני ַעד־עוֹ ָ֑לם ְוַע ָ ֤תּה ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָיִ֣מים ָבּ ִ ֔אים ְו ָֽג ַדְעִתּ֙י ֶאת־ ְֽ֣זֹרֲﬠ֔ךָך ְוֶאת־ ְזֹ֖ר ַע ֵ֣בּית ָאִ֑ביךָך ִ ֽמְה ֥יוֹת ָז ֵ֖קן
ִה ֵנּ ֙
תּ ַ֣צר ָמ֔עוֹן ְבֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ ֵייִ֖טיב ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְו ֽל ֹא־ ִֽיְה ֶ֥יה ָז ֵ֛קן
ְבֵּביֶֽתךָךְ :וִהַבְּט ָ ֙

ְבֵּביְת֖ךָך ָכּל־ַה ָיּ ִ ֽמיםְ :ו ִ ֗אישׁ ֽל ֹא־ַאְכ ִ֤רית ְל ךָ ֙ך ֵמִ֣ﬠם ִמ ְזְבִּ֔חי ְלַכ֥לּוֹת ֶאת־ֵעי ֶ֖ניךָך
שׁךָך ְוָכל־ַמ ְרִ֥בּית ֵֽבּיְת֖ךָך ָי֥מוּתוּ ֲא ָנ ִ ֽשׁיםְ :ו ֶזה־ְלּ ךָ֣ך ָה֗אוֹת
ְו ַֽלֲא ִ֣דיב ֶאת־ ַנְפ ֶ ֑
א ֶאל־ְשׁ ֵ֣ני ָב ֔ ֶניךָך ֶאל־ָחְפ ִ֖ני וּ ִ ֽפי ְנ ָ֑חס ְבּ ֥יוֹם ֶאָ֖חד ָי֥מוּתוּ ְשׁ ֵניֶֽהם:
ֲאֶ֤שׁר ָיב ֹ ֙
שׂה וָּב ִ֤ניִתי ל֙וֹ ַ֣בּ ִית ֶנֱאָ֔מן
שׁר ִבְּלָבִ֥בי וְּב ַנְפִ֖שׁי ַֽיֲﬠ ֶ ֑
ַֽוֲֽהִקיֹמִ֥תי ִל֙י ֹכֵּ֣הן ֶנֱאָ֔מן ַֽכֲּא ֶ ֛
א
ְוִהְתַה ֵ֥לּךְך ִלְפ ֵֽני־ְמִשׁיִ֖חי ָכּל־ַה ָיּ ִ ֽמיםְ :וָה ָ֗יה ָכּל־ַהנּוָֹת֙ר ְבֵּ֣ביְת֔ךָך ָיבוֹ ֙
ְלִהְשַֽׁתֲּח ֣וֹת ֔לוֹ ַֽלֲא֥גוֹ ַרת ֶ֖כֶּסף ְוִכַכּר־ ָ֑לֶחם ְוָאַ֗מר ְסָפֵ֥ח ִני ָ֛נא ֶאל־ַאַ֥חת
ה ָ֖וה ִלְפ ֵ֣ני ֵע ִ֑לי
ַהְכֻּה ֖נּוֹת ֶלֱאֹ֥כל ַפּת־ ָֽלֶחםְ :וַה ַ֧נַּער ְשׁמוּ ֵ ֛אל ְמָשׁ ֵ֥רת ֶאת־ ְי ֹ
ה ָ֗וה ָה ָ֤יה ָיָק֙ר ַבּ ָיִּ֣מים ָה ֵ֔הם ֵ֥אין ָח ֖זוֹן ִנְפ ָֽרץַ :ו ְיִה֙י ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ְוֵעִ֖לי
וּ ְדַבר־ ְי ֹ
ֹ
ם
שׁ ֵ֣כב ִבְּמקוֹ֑מוֹ ְוֵעי ָנ֙ו ] ְוֵעי ָני֙ו[ ֵהֵ֣חלּוּ ֵכ֔הוֹת ֥ל ֹא יוּ ַ֖כל ִל ְרֽאוֹתְ :ו ֵ֤נ ר ֱאֹלִהי ֙
ה ָ֔וה ֲאֶשׁר־ָ֖שׁם ֲא ֥רוֹן ֱאֹל ִ ֽהיםַ :ו ִיּ ְק ָ֧רא
שׁ ֵ֑כב ְבֵּהי ַ֣כל ְי ֹ
ֶ֣ט ֶרם ִיְכ ֶ֔בּה וְּשׁמוֵּ֖אל ֹ
הָ֛וה ֶאל־ְשׁמוֵּ֖אל ַו ֥יּ ֹאֶמר ִה ֵֽנּ ִניַ :ו ָ֣יּ ָרץ ֶאל־ֵעִ֗לי ַו ֤יּ ֹאֶמר ִה ְנּ ִנ֙י ִ ֽכּי־ ָק ָ֣ראָת ִ֔לּי
ְי ֹ
ה ָ֗וה ְק ֣ר ֹא עוֹ֘ד ְשׁמוֵּאל ֒
ַו ֥יּ ֹאֶמר ֽל ֹא־ ָק ָ֖ראִתי ֣שׁוּב ְשׁ ָ֑כב ַו ֵ֖יֶּלךְך ַו ִיְּשׁ ָֽכּבַ :וֹ֣יֶּסף ְי ֹ
ַו ָ֤יּ ָקם ְשׁמוֵּאל ֙ ַו ֵ֣יֶּלךְך ֶאל־ֵעִ֔לי ַו ֣יּ ֹאֶמר ִה ְנ ֔ ִני ִ֥כּי ָק ָ֖ראָת ִ֑לי ַו ֛יּ ֹאֶמר ֽל ֹא־ ָק ָ֥ראִתי
ה ָֽוה:
הָ֑וה ְו ֶ֛ט ֶרם ִי ָגּ ֶ֥לה ֵא ָ֖ליו ְדַּבר־ ְי ֹ
ְב ִ֖ני ֥שׁוּב ְשׁ ָֽכב :וְּשׁמוּ ֵ ֕אל ֶ֖ט ֶרם ָי ַ֣דע ֶאת־ ְי ֹ
ם ַו ֵ֣יֶּלךְך ֶאל־ֵעִ֔לי ַו ֣יּ ֹאֶמר ִה ְנ ֔ ִני ִ֥כּי
ת ַו ָ֨יָּק ֙
ה ָ֥וה ְק ֽר ֹא־ְשׁמוֵּא֘ל ַבְּשִּׁלִשׁי ֒
ַו ֨יֶֹּסף ְי ֹ
ה ָ֖וה ֹק ֵ֥רא ַל ָֽנַּערַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֵעִ֣לי ִלְשׁמוֵּא֘ל ֵ֣לךְך ְשָׁכ֒ב
ָק ָ֖ראָת ִ֑לי ַו ָ֣יֶּבן ֵעִ֔לי ִ֥כּי ְי ֹ
שֵׁ֖מ ַע ַעְב ֶ֑דּךָך ַו ֵ֣יֶּלךְך ְשׁמוּ ֵ ֔אל
ה ָ֔וה ִ֥כּי ֹ
תּ ַדֵּ֣בּר ְי ֹ
ה ִאם־ ִי ְק ָ֣רא ֵאֶ֔ליךָך ְוָֽאַמ ְר ָ ֙
ְוָה ָי ֙
ה ַו ִיְּת ַיַ֔צּב ַו ִיּ ְק ָ֥רא ְכ ַֽפַעם־ְבּ ַ֖פַעם ְשׁמוֵּ֣אל ׀ ְשׁמוּ ֵ ֑אל
ה ָו ֙
ַו ִיְּשׁ ַ֖כּב ִבְּמקוֹֽמוַֹ :ו ָיּ ֤ב ֹא ְי ֹ
ה ֶאל־ְשׁמוּ ֵ ֔אל ִה ֵ֧נּה ָֽאֹנ ִ֛כי
ה ָו ֙
שֵׁ֖מ ַע ַעְב ֶ֑דּךָךַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ַו ֤יּ ֹאֶמר ְשׁמוֵּאל ֙ ַדּ ֵ֔בּר ִ֥כּי ֹ
א
שְׁמ֔עוֹ ְתִּצ ֶ֖לּי ָנה ְשֵׁ֥תּי ָא ְז ָֽניוַ :בּ ֤יּוֹם ַההוּ ֙
ֹעֶ֥שׂה ָדָ֖בר ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֲאֶשׁ֙ר ָכּל־ ֣ ֹ
ָא ִ֣קים ֶאל־ֵעִ֔לי ֵ ֛את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ִדַּ֖בּ ְרִתּי ֶאל־ֵבּי֑תוֹ ָהֵ֖חל ְוַכ ֵֽלּהְ :וִה ַ֣גּ ְדִתּי ֔לוֹ
ם ָבּ ֔ ָניו
שׁ ֵ֥פט ֲא ִ֛ני ֶאת־ֵבּי֖תוֹ ַעד־עוֹ ָ֑לם ַֽבֲּﬠ ֣וֹן ֲאֶשׁר־ ָי ַ֗דע ִ ֽכּי־ְמַקְל ִ֤לים ָלֶה ֙
ִ ֽכּי־ ֹ
ְו ֥ל ֹא ִכָ֖הה ָֽבּםְ :וָל ֵ֥כן ִנְשַׁ֖בְּעִתּי ְלֵ֣בית ֵע ִ֑לי ִ ֽאם־ ִיְתַכֵּ֞פּר ֲﬠ ֧וֹן ֵבּית־ֵע ִ֛לי ְבּ ֶ֥זַבח
וְּבִמ ְנָ֖חה ַעד־עוֹ ָֽלםַ :ו ִיְּשׁ ַ֤כּב ְשׁמוֵּאל ֙ ַעד־ַהֹ֔בֶּקר ַו ִיְּפַ֖תּח ֶאת־ ַדְּל֣תוֹת ֵֽבּית־
הָ֑וה וְּשׁמוֵּ֣אל ָי ֵ֔רא ֵֽמַה ִ֥גּיד ֶאת־ַהַמּ ְרָ֖אה ֶאל־ֵע ִ ֽליַ :ו ִיּ ְק ָ֤רא ֵעִל֙י ֶאת־ְשׁמוּ ֵ ֔אל
ְי ֹ
ַו ֖יּ ֹאֶמר ְשׁמוֵּ֣אל ְבּ ִ֑ני ַו ֖יּ ֹאֶמר ִה ֵֽנּ ִניַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ָ֤מה ַה ָדָּב֙ר ֲאֶ֣שׁר ִדֶּ֣בּר ֵאֶ֔ליךָך ַאל־

ם ְוֹ֣כה יוִֹ֔סיף ִאם־ְתַּכ ֵ֤חד ִמֶ֨מּ ִנּ֙י ָדּ ָ֔בר
ָ֥נא ְתַכֵ֖חד ִמ ֶ ֑מּ ִנּי ֹ֣כּה ַֽיֲﬠֶשׂה־ְלּ ךָ֤ך ֱאֹלִהי ֙
ִמָכּל־ַה ָדָּ֖בר ֲאֶשׁר־ ִדֶּ֥בּר ֵא ֶֽליךָךַ :ו ַיּ ֶגּד־֤לוֹ ְשׁמוֵּאל ֙ ֶאת־ָכּל־ַה ְדָּב ִ֔רים ְו ֥ל ֹא
ה
ה ָו ֙
ה ָ֣וה ֔הוּא ַה֥טּוֹב ְבֵּעי ָ֖נו ַֽיֲﬠֶֽשׂהַ :ו ִיּ ְג ַ֖דּל ְשׁמוּ ֵ ֑אל ַֽוי ֹ
ִכֵ֖חד ִמ ֶ ֑מּנּוּ ַוי ֹאַ֕מר ְי ֹ
ָה ָ֣יה ִע֔מּוֹ ְו ֽל ֹא־ִהִ֥פּיל ִמָכּל־ ְדָּב ָ֖ריו ָֽא ְרָצהַ :ו ֵ֨יּ ַד֙ע ָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִמ ָ֖דּן ְוַעד־ְבֵּ֣אר
אה ְבִשֹׁ֑לה ִ ֽכּי־ ִנ ְגָ֨לה
ה ָ֖וה ְלֵֽה ָר ֣ ֹ
ה ָֽוהַ :וֹ֥יֶּסף ְי ֹ
שַׁבע ִכּי־ ֶנֱאָ֣מן ְשׁמוּ ֵ ֔אל ְל ָנִ֖ביא ַלי ֹ
ָ֑
ה ָֽוהַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ְשׁמוֵּ֖אל ְלָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
ה ָ֧וה ֶאל־ְשׁמוּ ֵ ֛אל ְבִּשׁ֖לוֹ ִבּ ְדַ֥בר ְי ֹ
ְי ֹ
ַו ֵיֵּ֣צא ִיְשׂ ָרֵאל ֩ ִלְק ַ֨ראת ְפִּלְשׁ ִ֜תּים ַלִמְּלָחָ֗מה ַו ַֽיֲּחנ֙וּ ַעל־ָהֶ֣אֶבן ָהֶ֔ע ֶזר וְּפִלְשִׁ֖תּים
שׁ ַהִמְּלָחָ֔מה ַו ִיּ ָ֥נּ ֶגף
ָח֥נוּ ַֽבֲא ֵֽפקַ :ו ַֽיַּע ְר֨כוּ ְפִלְשׁ ִ֜תּים ִל ְק ַ֣ראת ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַוִתּטּ ֙
ה ַבָּשּׂ ֶ֔דה ְכַּא ְרַ֥בַּעת ֲאָלִ֖פים ִ ֽאישַׁ :ו ָיּ ֣ב ֹא
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִלְפ ֵ֣ני ְפִלְשִׁ֑תּים ַו ַיּ֤כּוּ ַבַֽמֲּﬠ ָרָכ ֙
הָ֛וה ַה ֖יּוֹם ִלְפ ֵ֣ני
ה ַו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ִז ְק ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָ֣לָמּה ְנ ָג ָ֧פנוּ ְי ֹ
ָהָע֘ם ֶאל־ַֽהַֽמֲּח ֶנ ֒
ה ָ֔וה ְו ָי ֣ב ֹא ְבִק ְר ֵ֔בּנוּ ְו ֽיִשׁ ֵ֖ﬠנוּ
ְפִלְשִׁ֑תּים ִנְקָ֧חה ֵא ֵ֣לינוּ ִמִשֹּׁ֗לה ֶאת־ֲארוֹ֙ן ְבּ ִ֣רית ְי ֹ
א ְיֵֽבינוַּ :ו ִיְּשׁ ַ֤לח ָהָע ֙
ִמ ַ֥כּף ֽ ֹ
הָ֛וה ְצָב֖אוֹת
ם ִשֹׁ֔לה ַו ִיְּשׂ֣אוּ ִמָ֗שּׁם ֵ֣את ֲא ֧רוֹן ְבּ ִרית־ ְי ֹ
יֵ֣שׁב ַהְכּ ֻרִ֑בים ְוָ֞שׁם ְשׁ ֵ֣ני ְב ֵֽני־ֵעִ֗לי ִעם־ֲארוֹ֙ן ְבּ ִ֣רית ָֽהֱאֹל ִ֔הים ָחְפ ִ֖ני וּ ִ ֽפי ְנָֽחס:
ה ֶאל־ַֽהַֽמֲּח ֔ ֶנה ַו ָיּ ִ֥רעוּ ָכל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְתּרוּ ָ֣ﬠה
ה ָו ֙
ַו ְי ִ֗הי ְכּ֨בוֹא ֲא ֤רוֹן ְבּ ִרית־ ְי ֹ
ם ֶאת־֣קוֹל ַהְתּרוָּ֔עה ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ֶ֠מה
הם ָהָֽא ֶרץַ :ו ִיְּשְׁמ֤עוּ ְפִלְשִׁתּי ֙
ְגדוֹ ָ֑לה ַוֵתּ ֖ ֹ
ה ָ֔וה ָ֖בּא
֣קוֹל ַהְתּרוּ ָ֧ﬠה ַה ְגּדוֹ ָ֛לה ַה ֖זּ ֹאת ְבַּֽמֲח ֵ֣נה ָֽהִעְב ִ֑רים ַו ֵ֣יּ ְד֔עוּ ִ֚כּי ֲא ֣רוֹן ְי ֹ
ֶאל־ַֽהַֽמֲּח ֶֽנהַ :ו ִֽיּ ְרא֙וּ ַהְפִּלְשׁ ִ֔תּים ִ֣כּי ָֽאְמ֔רוּ ָ֥בּא ֱאֹלִ֖הים ֶאל־ַֽהַֽמֲּח ֶ֑נה ַו ֽיּ ֹאְמר֙וּ
שׁם֣ :אוֹי ָ֔לנוּ ִ֣מי ַיִצּיֵ֔לנוּ ִמ ַ֛יּד
֣אוֹי ָ֔לנוּ ִ֣כּי ֥ל ֹא ָֽה ְי ָ ֛תה ָכּ ֖ז ֹאת ֶאְת֥מוֹל ִשְׁל ֽ ֹ
ָֽהֱאֹלִ֥הים ָֽהַא ִדּי ִ֖רים ָה ֵ ֑אֶלּה ֵ֧אֶלּה ֵ֣הם ָֽהֱאֹל ִ֗הים ַהַמִּ֧כּים ֶאת־ִמְצ ַ֛ר ִים ְבָּכל־
ם ְפִּלְשׁ ִ֔תּים ֶ֚פּן ַתַּעְב ֣דוּ ָֽלִעְב ִ֔רים ַֽכֲּאֶ֥שׁר
ַמ ָ֖כּה ַבִּמּ ְדָֽבּרִ :הְתַח ְזּ֞קוּ ִֽוְה ֤יוּ ַֽלֲאָנִשׁי ֙
ָֽﬠְב ֖דוּ ָל ֶ֑כם ִֽוְה ִייֶ֥תם ַֽלֲא ָנִ֖שׁים ְוִנְלַחְמֶֽתּםַ :ו ִיּ ָֽלֲּח֣מוּ ְפִלְשׁ ִ֗תּים ַו ִיּ ָ֤נּ ֶגף ִיְשׂ ָרֵאל ֙
אד ַו ִיֹּפּל ֙ ִמ ִיְּשׂ ָר ֵ ֔אל ְשׁלִ֥שׁים ֶ֖אֶלף
אָהָ֔ליו ַוְתִּ֥הי ַהַמּ ָ֖כּה ְגּדוֹ ָ֣לה ְמ ֑ ֹ
ַו ָיּ ֨ ֻנס֙וּ ִ֣אישׁ ְל ֽ ֹ
ַר ְג ִ ֽליַֽ :וֲא ֥רוֹן ֱאֹלִ֖הים ִנְל ָ֑קח וְּשׁ ֵ֤ני ְב ֵֽני־ֵעִל֙י ֵ֔מתוּ ָחְפ ִ֖ני וּ ִ ֽפי ְנָֽחסַ :ו ָ֤יּ ָרץ ִ ֽאישׁ־
ִבּ ְנ ָיִמ֙ן ֵֽמַהַ֣מֲּﬠ ָרָ֔כה ַו ָיּ ֥ב ֹא ִשֹׁ֖לה ַבּ ֣יּוֹם ַה֑הוּא וַּמ ָ֣דּיו ְק ֻרִ֔עים ַֽוֲא ָדָ֖מה ַעל־ר ֹאֽשׁוֹ:
ַו ָיּ֗בוֹא ְוִה ֵ֣נּה ֵ֠עִלי יֵ֨שׁב ַעל־ַהִכֵּ֜סּא ַ֥י ך ] ַ֥יד[ ֶ֨דּ ֶר ךְ ֙ך ְמַצֶ֔פּה ִ ֽכּי־ָה ָ֤יה ִלבּ֙וֹ ָח ֵ֔רד
ַ֖ﬠל ֲא ֣רוֹן ָהֱאֹלִ֑הים ְוָה ִ ֗אישׁ ָ֚בּא ְלַה ִ֣גּיד ָבִּ֔עיר ַוִתּ ְז ַ֖ﬠק ָכּל־ָה ִ ֽﬠירַ :ו ִיְּשַׁ֤מע ֵעִל֙י

ֶאת־֣קוֹל ַהְצָּע ָ ֔קה ַו ֕יּ ֹאֶמר ֶ ֛מה ֥קוֹל ֶֽהָה֖מוֹן ַה ֶ֑זּה ְוָהִ֣אישׁ ִמ ַ֔הר ַו ָיּ ֖ב ֹא ַו ַיּ ֵ֥גּד
ְלֵע ִ ֽליְ :וֵעִ֕לי ֶבּן־ִתְּשִׁ֥ﬠים וְּשֹׁמ ֶ֖נה ָשׁ ָ֑נה ְוֵעי ָ֣ניו ָ ֔קָמה ְו ֥ל ֹא ָי֖כוֹל ִל ְרֽאוֹתַ :ו ֨יּ ֹאֶמר
ָה ִ ֜אישׁ ֶאל־ֵעִ֗לי ָֽאֹנִכ֙י ַהָ֣בּא ִמן־ַהַֽמֲּﬠ ָרָ֔כה ַֽוֲא ֕ ִני ִמן־ַהַֽמֲּﬠ ָר ָ֖כה ַ֣נְסִתּי ַה ֑יּוֹם
ַו ֛יּ ֹאֶמר ֶֽמה־ָה ָ֥יה ַה ָדָּ֖בר ְבּ ִֽניַ :ו ַ֨יַּען ַֽהְמַבֵ֜שּׂר ַו ֗יּ ֹאֶמר ָ֤נס ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִלְפ ֵ֣ני
ְפִלְשׁ ִ֔תּים ְו ַ֛גם ַמ ֵגּ ָ֥פה ְגדוֹ ָ֖לה ָֽה ְיָ֣תה ָב ָ֑ﬠם ְו ַגם־ְשׁ ֨ ֵני ָב ֜ ֶניךָך ֵ֗מתוּ ָחְפ ִנ֙י וִּ֣פי ְנָ֔חס
ַֽוֲא ֥רוֹן ָהֱאֹלִ֖הים ִנְל ָֽקָחהַ :ו ְיִ֞הי ְכַּה ְזִכּי ֣רוֹ ׀ ֶאת־ֲא ֣רוֹן ָֽהֱאֹל ִ֗הים ַו ִיֹּ֣פּל ֵמַעל־
ַ֠הִכֵּסּא ֲאֹ֨ח ַר ֜ ִנּית ְבּ ַ֣ﬠד ׀ ַ֣יד ַהַ֗שַּׁער ַוִתָּשּׁ ֵ֤בר ַמְפ ַרְקתּ֙וֹ ַו ָיֹּ֔מת ִ ֽכּי־ ָז ֵ֥קן ָהִ֖אישׁ
ְוָכ ֵ֑בד ְו֛הוּא ָשׁ ַ֥פט ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַא ְרָבִּ֥ﬠים ָשׁ ָֽנהְ :וַכָלּ֣תוֹ ֵֽאֶשׁת־ִפּי ְנָח֘ס ָה ָ֣רה
שׁהּ
ח ֲא ֣רוֹן ָֽהֱאֹל ִ֔הים וֵּ֥מת ָחִ֖מיָה ְוִאי ָ ֑
ת ַוִתְּשַׁ֣מע ֶאת־ַהְשּׁמוָּ֔עה ֶאל־ִהָלַּק ֙
ָלַל ֒
ה ַה ִנָּצּ֣בוֹת
ַוִתְּכ ַ֣רע ַו ֵ֔תֶּלד ִ ֽכּי־ ֶֽנֶהְפ֥כוּ ָע ֶ֖ליָה ִצ ֶֽריָה :וְּכ ֵ֣ﬠת מוּ ָ֗תהּ ַוְתּ ַד ֵ֨בּ ְר ָנ ֙
ָעֶ֔ליָה ַאל־ ִ ֽתּי ְרִ֖אי ִ ֽכּי־ֵ֣בן ָי ָ֑ל ְדְתּ ְו ֥ל ֹא ָֽﬠ ְנָ֖תה ְו ֽל ֹא־ָ֥שָׁתה ִלָֽבּהַּ :וִתּ ְק ָ֣רא ַל ֗ ַנַּער
ח ֲא ֣רוֹן ָֽהֱאֹל ִ֔הים ְוֶאל־ָחִ֖מיָה
ִ֚אי ָכבוֹ֙ד ֵלאֹ֔מר ָגּ ָ֥לה ָכ֖בוֹד ִמ ִיְּשׂ ָר ֵ ֑אל ֶאל־ִהָלַּק ֙
ם
ְוִאיָֽשׁהַּ :ו ֕תּ ֹאֶמר ָגּ ָ֥לה ָכ֖בוֹד ִמ ִיְּשׂ ָר ֵ ֑אל ִ֥כּי ִנְל ַ֖קח ֲא ֥רוֹן ָֽהֱאֹל ִ ֽהים :וְּפִלְשִׁתּי ֙
ם
ָֽלְק֔חוּ ֵ֖את ֲא ֣רוֹן ָֽהֱאֹלִ֑הים ַו ְיִב ֻ ֛אהוּ ֵמֶ֥אֶבן ָה ֶ֖ﬠ ֶזר ַאְשׁ ֽדּוֹ ָדהַ :ו ִיְּק֤חוּ ְפִלְשִׁתּי ֙
א֖תוֹ ֵ֥אֶצל ָדּ ֽגוֹןַ :ו ַיְּשׁ ִ֤כּמוּ
א֖תוֹ ֵ֣בּית ָדּ ֑גוֹן ַו ַיִּ֥צּיגוּ ֹ
ֶאת־ֲא ֣רוֹן ָֽהֱאֹל ִ֔הים ַו ָיִּ֥ביאוּ ֹ
הָ֑וה ַו ִיְּקח֙וּ
ם ִמָ֣מֳּח ָ֔רת ְוִה ֵ֣נּה ָד ֗גוֹן ֹנ ֵ֤פל ְלָפ ָני֙ו ַ ֔א ְרָצה ִלְפ ֵ֖ני ֲא ֣רוֹן ְי ֹ
ַאְשׁדּוֹ ִדי ֙
ת ְוִה ֵ֣נּה ָד ֗גוֹן ֹנ ֵ֤פל
א֖תוֹ ִלְמקוֹֽמוַֹ :ו ַיְּשִׁ֣כּמוּ ַבֹבֶּק֘ר ִמָֽמֳּח ָר ֒
ֶאת־ ָדּ ֔גוֹן ַו ָיִּ֥שׁבוּ ֹ
ת ֶאל־
הָ֑וה ְו ֨ר ֹאשׁ ָדּ ֜גוֹן וְּשֵׁ֣תּי ׀ ַכּ֣פּוֹת ָי ָ֗דיו ְכּ ֻרתוֹ ֙
ְלָפ ָני֙ו ַ ֔א ְרָצה ִלְפ ֵ֖ני ֲא ֣רוֹן ְי ֹ
ַהִמְּפ ָ֔תּן ַ֥רק ָדּ ֖גוֹן ִנְשַׁ֥אר ָע ָֽליוַ :על־ֵ֡כּן ֽל ֹא־ ִי ְד ְרכוּ֩ ֹֽכֲה ֨ ֵני ָד ֜גוֹן ְוָכל־ַהָבִּ֧אים
הָ֛וה ֶאל־
ֵֽבּית־ ָדּ֛גוֹן ַעל־ִמְפַ֥תּן ָדּ ֖גוֹן ְבַּאְשׁ ֑דּוֹד ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַ :וִתְּכַ֧בּד ַיד־ ְי ֹ
ם ַֽבְּעֹפִ֔לים ]ַֽבְּטֹּח ִ֔רים[ ֶאת־ַאְשׁ ֖דּוֹד ְוֶאת־
אָת ֙
ָֽהַאְשׁדּוֹ ִ֖דים ַו ְיִשׁ ֵ ֑מּם ַו ַ֤יּ ךְך ֹ
ְגּבוּ ֶֽליָהַ :ו ִיּ ְר֥אוּ ַא ְנֵֽשׁי־ַאְשׁ ֖דּוֹד ִכּי־ ֵ֑כן ְוָֽאְמ֗רוּ ֽל ֹא־ ֵיֵ֞שׁב ֲא֨רוֹן ֱאֹלֵ֤הי ִיְשׂ ָרֵאל ֙
ִעָ֔מּנוּ ִ ֽכּי־ ָֽקְשָׁ֤תה ָיד֙וֹ ָעֵ֔לינוּ ְו ַ֖ﬠל ָדּ֥גוֹן ֱאֹלֵֽהינוַּ :ו ִיְּשְׁל֡חוּ ַו ַֽיַּאְספוּ֩ ֶאת־ָכּל־
ַס ְר ֨ ֵני ְפִלְשׁ ִ֜תּים ֲאֵלי ֶ֗הם ַו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ַמה־ ַֽנֲּﬠֶ֗שׂה ַֽלֲארוֹ֙ן ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ
ַ֣גּת ִיֹ֔סּב ֲא ֖רוֹן ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ַיֵּ֕סּבּוּ ֶאת־ֲא ֖רוֹן ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְיִ֞הי ַֽאֲח ֵ֣רי ׀
אד ַו ַיּ ךְ ֙ך ֶאת־ַא ְנֵ֣שׁי
ה ְגּדוֹ ָ֣לה ְמ ֔ ֹ
ה ָ֤וה ׀ ָבִּעי֙ר ְמהוָּמ ֙
א֗תוֹ ַוְתּ ִ֨הי ַיד־ ְי ֹ
ֵהַ֣סבּוּ ֹ

ָהִ֔עיר ִמָקֹּ֖טן ְוַעד־ ָגּ ֑דוֹל ַו ִיָּֽשְּׂת ֥רוּ ָלֶ֖הם ֲﬠֹפ ִ ֽלים ]ְטֹח ִֽרים[ַ :ו ְיַשְׁלּ֛חוּ ֶאת־ֲא ֥רוֹן
ם ֶעְק֔רוֹן ַו ִיּ ְֽזֲﬠ֨קוּ ָֽהֶעְקֹר ֜ ִנים ֵלאֹ֗מר
ָֽהֱאֹלִ֖הים ֶעְק ֑רוֹן ַו ְי ִ֗הי ְכּ֨בוֹא ֲא ֤רוֹן ָֽהֱאֹלִהי ֙
ֵה ַ֤סבּוּ ֵאַל֙י ֶאת־ֲארוֹ֙ן ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַֽלֲהִמיֵ֖ת ִני ְוֶאת־ַע ִ ֽמּיַ :ו ִיְּשְׁל֨חוּ ַו ַֽיַּאְס֜פוּ
שׁב
ֶאת־ָכּל־ַס ְר ֵ֣ני ְפִלְשׁ ִ֗תּים ַו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ַשְׁלּ֞חוּ ֶאת־ֲא֨רוֹן ֱאֹלֵ֤הי ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְו ָי ֣ ֹ
ת ְבָּכל־ָהִ֔עיר
אִ֖תי ְוֶאת־ַעִ֑מּי ִ ֽכּי־ָֽה ְי ָ ֤תה ְמֽהוַּמת־ָ֨מ ֶו ֙
ִלְמֹק֔מוֹ ְו ֽל ֹא־ ָיִ֥מית ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ֵ֔מתוּ ֻה֖כּוּ ַבֲּﬠֹפ ִ֑לים
אד ַ֥יד ָֽהֱאֹלִ֖הים ָֽשׁםְ :וָֽהֲאָנִשׁי ֙
ָֽכְּב ָ֥דה ְמ ֛ ֹ
הָ֛וה ִבְּשׂ ֵ֥דה ְפִלְשִׁ֖תּים
]ַבְּטֹּח ִ֑רים[ ַו ַ ֛תַּעל ַֽשׁ ְו ַ֥ﬠת ָהִ֖ﬠיר ַהָשָּֽׁמ ִיםַ :ו ְיִ֧הי ֲא ֽרוֹן־ ְי ֹ
ם ֵלאֹ֔מר ַמה־ ַֽנֲּﬠֶ֖שׂה
ִשְׁב ָ֥ﬠה ֳח ָד ִ ֽשׁיםַ :ו ִיְּק ְר֣אוּ ְפִלְשׁ ִ֗תּים ַלֹֽכֲּה ִ֤נים ְוַלֹֽקְּסִמי ֙
הָ֑וה ֽהוֹ ִדֻ֕ענוּ ַבֶּ֖מּה ְנַשְׁלֶּ֥חנּוּ ִלְמקוֹֽמוַֹ :ו ֽיּ ֹאְמ֗רוּ ִאם־ְמַשְׁלִּ֞חים ֶאת־
ַֽלֲא ֣רוֹן ְי ֹ
שׁם ָ֤אז
את֙וֹ ֵרי ָ ֔קם ִ ֽכּי־ָהֵ֥שׁב ָתִּ֛שׁיבוּ ֖לוֹ ָא ָ ֑
ֲא֨רוֹן ֱאֹלֵ֤הי ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַאל־ְתַּשְׁלּ֤חוּ ֹ
ֵתּ ָֽרְפא֙וּ ְונוֹ ַ֣דע ָלֶ֔כם ָ֛לָמּה ֽל ֹא־ָת֥סוּר ָי ֖דוֹ ִמ ֶֽכּםַ :ו ֽיּ ֹאְמ֗רוּ ָ֣מה ָֽהָאָשׁ֘ם ֲאֶ֣שׁר
ה ֲﬠֹפ ֵ֣לי ]ְטֹח ֵ֣רי[ ָז ָ֔הב ַֽוֲחִמָ֖שּׁה
ָנִ֣שׁיב ל֒וֹ ַו ֽיּ ֹאְמ֗רוּ ִמְסַפּ֙ר ַס ְר ֵ֣ני ְפִלְשׁ ִ֔תּים ֲחִמָשּׁ ֙
ם ַצְלֵ֨מי ֲﬠֹֽפֵליֶ֜כם
ַעְכְבּ ֵ֣רי ָז ָ ֑הב ִ ֽכּי־ַמ ֵגּ ָ֥פה ַא ַ֛חת ְלֻכ ָ֖לּם וְּלַס ְר ֵני ֶֽכםַֽ :וֲﬠִשׂיֶת ֩
ם ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ וּ ְנַת ֶ ֛תּם ֵֽלאֹלֵ֥הי
]ְטֹֽח ֵריֶ֜כם[ ְוַצְלֵ֣מי ַעְכְבּ ֵריֶ֗כם ַהַמְּשִׁחיִת ֙
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָכּ֑בוֹד אוַּ֗לי ָי ֵ֤קל ֶאת־ ָיד֙וֹ ֵֽמֲﬠֵליֶ֔כם וֵּמ ַ֥ﬠל ֱאֹֽלֵהי ֶ֖כם וֵּמ ַ֥ﬠל ַא ְרְצ ֶֽכם:
א
ְו ָ֤לָמּה ְתַכְבּד֙וּ ֶאת־ְלַבְבֶ֔כם ַֽכֲּאֶ֧שׁר ִכְּבּ ֛דוּ ִמְצ ַ֥ר ִים וַּפ ְרֹ֖עה ֶאת־ִל ָ֑בּם ֲהלוֹ ֙
ה ֶאָ֔חת
ַֽכֲּאֶ֣שׁר ִהְתַע ֵ֣לּל ָבּ ֶ֔הם ַו ְיַשְׁלּ֖חוּם ַו ֵיּ ֵֽלכוְּ :וַע ָ֗תּה ְק֨חוּ ַֽוֲﬠ֜שׂוּ ֲﬠ ָג ָ֤לה ֲח ָדָשׁ ֙
ת
שׁר ֽל ֹא־ָע ָ֥לה ֲﬠֵליֶ֖הם ֹ֑על ַֽוֲאַס ְרֶ֤תּם ֶאת־ַהָפּרוֹ ֙
ת ָע֔לוֹת ֲא ֶ ֛
וְּשֵׁ֤תּי ָפרוֹ ֙
ה ָ֗וה
ָֽבֲּﬠ ָגָ֔לה ַֽוֲהֵֽשׁיֹבֶ֧תם ְבּ ֵני ֶ ֛הם ֵמַֽאֲח ֵריֶ֖הם ַהָֽבּ ְיָתה :וְּלַקְח ֶ֞תּם ֶאת־ֲא ֣רוֹן ְי ֹ
את֙וֹ ֶאל־ָ֣הֲﬠ ָגָ֔לה ְוֵ֣את ׀ ְכּ ֵ֣לי ַה ָזּ ָ֗הב ֲאֶ֨שׁר ֲהֵשֹׁבֶ֥תם ל֙וֹ ָאָ֔שׁם ָתִּ֥שׂימוּ
וּ ְנַתֶ֤תּם ֹ
ה ֵ֣בּית
א֖תוֹ ְוָה ָֽלךְך :וּ ְרִאי ֶ֗תם ִאם־ ֶ֨דּ ֶרךְך ְגּבוּ֤לוֹ ַֽיֲﬠֶל ֙
ָֽבַא ְר ַ֖גּז ִמִצּ ֑דּוֹ ְוִשַׁלְּחֶ֥תּם ֹ
ֶ֔שֶׁמשׁ ֚הוּא ָ֣ﬠָשׂה ָ֔לנוּ ֶאת־ָֽה ָר ָ֥ﬠה ַה ְגּדוֹ ָ֖לה ַה ֑זּ ֹאת ְוִאם־ ֗ל ֹא ְו ָי ַ֨דְענ֙וּ ִ֣כּי ֤ל ֹא
ת
ם ֵ֔כּן ַו ִיְּק֗חוּ ְשׁ ֵ ֤תּי ָפרוֹ ֙
ָיד֙וֹ ָ֣נ ְגָעה ָ֔בּנוּ ִמ ְק ֶ֥רה ֖הוּא ָ֥ה ָיה ָֽלנוַּ :ו ַֽיֲּﬠ֤שׂוּ ָֽהֲא ָנִשׁי ֙
ה ָ֖וה
ָע֔לוֹת ַו ַֽיַּאְס ֖רוּם ָֽבֲּﬠ ָג ָ֑לה ְוֶאת־ְבּ ֵניֶ֖הם ָכּ֥לוּ ַבָֽבּ ִיתַ :ו ָיִּ֛שׂמוּ ֶאת־ֲא ֥רוֹן ְי ֹ
ת ַעְכְבּ ֵ֣רי ַה ָזּ ָ֔הב ְוֵ֖את ַצְלֵ֥מי ְטֹח ֵריֶֽהםַ :ו ִיַּ֨שּׁ ְר ָנה
ֶאל־ָֽהֲﬠ ָג ָ֑לה ְוֵ֣את ָהַא ְר ַ֗גּז ְוֵא ֙
ַהָפּ֜רוֹת ַבּ ֶ֗דּ ֶרךְך ַעל־ ֶ֨דּ ֶר ךְ ֙ך ֵ֣בּית ֶ֔שֶׁמשׁ ִבְּמִס ָ֣לּה ַאַ֗חת ָֽהְל֤כוּ ָהֹל ךְ ֙ך ְו ָג֔עוֹ ְו ֽל ֹא־

הְלִ֣כים ַֽאֲח ֵרי ֶ֔הם ַעד־ ְגּ֖בוּל ֵ֥בּית ָֽשֶׁמשׁ:
ם ֹֽ
ָ֖סרוּ ָיִ֣מין וְּשׂ ֑מ ֹאול ְוַס ְר ֵ֤ני ְפִלְשִׁתּי ֙
וֵּ֣בית ֶ֔שֶׁמשׁ ֹֽקְצ ִ֥רים ְקִציר־ִחִ֖טּים ָבּ ֵ֑ﬠֶמק ַו ִיְּשׂ֣אוּ ֶאת־ֵעי ֵני ֶ֗הם ַו ִיּ ְרא֙וּ ֶאת־
ָ֣הָא֔רוֹן ַו ִיְּשְׂמ֖חוּ ִל ְרֽאוֹתְ :וָֽהֲﬠ ָגָ֡לה ָ֠בָּאה ֶאל־ְשׂ ֵ֨דה ְיהוֹֻ֤שׁ ַע ֵֽבּית־ַהִשְּׁמִשׁ֙י
ַוַֽתֲּﬠֹ֣מד ָ֔שׁם ְוָ֖שׁם ֶ֣אֶבן ְגּדוֹ ָ֑לה ַו ְיַבְקּע֙וּ ֶאת־ֲﬠֵ֣צי ָֽהֲﬠ ָגָ֔לה ְוֶאת־ ַ֨הָפּ֔רוֹת ֶהֱﬠ֥לוּ
ה ָ֗וה ְוֶאת־ָֽהַא ְר ַ֤גּז ֲאֶשׁר־ִאתּ֙וֹ
ה ָֽוהְ :וַֽהְל ִו ִ֞יּם הוֹ ִ֣רידוּ ׀ ֶאת־ֲא ֣רוֹן ְי ֹ
ֹע ָ֖לה ַֽלי ֹ
ֲאֶשׁר־֣בּוֹ ְכ ֵֽלי־ ָז ָ֔הב ַו ָיִּ֖שׂמוּ ֶאל־ָהֶ֣אֶבן ַה ְגּדוֹ ָ֑לה ְוַא ְנֵ֣שׁי ֵֽבית־ֶ֗שֶׁמשׁ ֶהֱﬠ֨לוּ
ה ָֽוהַֽ :וֲחִמָ֥שּׁה ַס ְר ֵֽני־ְפִלְשִׁ֖תּים ָר֑אוּ
ֹע֜לוֹת ַו ִיּ ְזְבּ֧חוּ ְזָבִ֛חים ַבּ ֥יּוֹם ַה֖הוּא ַֽלי ֹ
ה ְטֹח ֵ֣רי ַה ָזּ ָ֔הב ֲאֶ֨שׁר ֵהִ֧שׁיבוּ ְפִלְשִׁ֛תּים ָאָ֖שׁם
שׁבוּ ֶעְק ֖רוֹן ַבּ ֥יּוֹם ַהֽהוּאְ :ו ֵ ֨אֶלּ ֙
ַו ָיּ ֻ ֥
הָ֑וה ְלַאְשׁ֨דּוֹד ֶאָ֔חד ְלַע ָ֤זּה ֶאָח֙ד ְלַאְשְׁק֣לוֹן ֶאָ֔חד ְל ַ֥גת ֶאָ֖חד ְלֶעְק ֥רוֹן ֶאָֽחד:
ַֽלי ֹ
ם ַֽלֲחֵ֣מֶשׁת ַהְסּ ָר ֔ ִנים ֵמִ֣ﬠיר ִמְבָ֔צר ְו ַ֖ﬠד
ְוַעְכְבּ ֵ֣רי ַה ָזּ ָ֗הב ִמְסַ֞פּר ָכּל־ָע ֵ֤רי ְפִלְשִׁתּי ֙
ה ָ֔וה ַ֚ﬠד
ה ֵ֚את ֲא ֣רוֹן ְי ֹ
ֹ֣כֶּפר ַהְפּ ָר ִ֑זי ְו ַ֣ﬠד ׀ ָאֵ֣בל ַה ְגּדוָֹ֗לה ֲאֶ֨שׁר ִה ִ֤נּיחוּ ָעֶ֨לי ָ ֙
ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֔זּה ִבְּשׂ ֵ֥דה ְיהוֹֻ֖שׁ ַע ֵֽבּית־ַהִשְּׁמ ִ ֽשׁיַ :ו ַ֞יּךְך ְבַּא ְנֵ֣שׁי ֵֽבית־ֶ֗שֶׁמשׁ ִ֤כּי ָרא֙וּ
ם ִשְׁבִ֣ﬠים ִ ֔אישׁ ֲחִמִ֥שּׁים ֶ֖אֶלף ִ֑אישׁ ַו ִיְּתַאְבּ֣לוּ ָהָ֔עם ִ ֽכּי־
ה ָ֔וה ַו ַ֤יּ ךְך ָבָּע ֙
ַֽבֲּא ֣רוֹן ְי ֹ
ִה ָ֧כּה ְי ֹ
הָ֛וה ָבּ ָ֖ﬠם ַמ ָ֥כּה ְגדוֹ ָֽלהַ :ו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ַא ְנֵ֣שׁי ֵֽבית־ֶ֔שֶׁמשׁ ִ֚מי יוּ ַ֣כל ַֽלֲﬠֹ֔מד
ה ָ֧וה ָֽהֱאֹלִ֛הים ַהָקּ ֖דוֹשׁ ַה ֶ֑זּה ְוֶאל־ִ֖מי ַֽיֲﬠ ֶ֥לה ֵמָע ֵֽלינוַּ :ו ִיְּשְׁלח֙וּ ַמְלָאִ֔כים
ִלְפ ֨ ֵני ְי ֹ
ה ָ֔וה ְר֕דוּ ַֽהֲﬠ֥לוּ
ם ֶאת־ֲא ֣רוֹן ְי ֹ
ֶאל־ ֽיוְֹשֵׁ֥בי ִק ְר ַית־ ְיָע ִ֖רים ֵלאֹ֑מר ֵהִ֤שׁבוּ ְפִלְשִׁתּי ֙
א֔תוֹ
ה ָ֔וה ַו ָיִּ֣באוּ ֹ
א֖תוֹ ֲאֵלי ֶֽכםַ :ו ָיֹּ֜באוּ ַא ְנֵ֣שׁי ׀ ִק ְר ַ֣ית ְיָע ִ֗רים ַו ַֽיֲּﬠל֙וּ ֶאת־ֲא ֣רוֹן ְי ֹ
ֹ
ה ָֽוה:
ֶאל־ֵ֥בּית ֲאִבי ָנ ָ֖דב ַבּ ִגְּב ָ֑ﬠה ְוֶאת־ֶאְלָע ָ֤ז ר ְבּנ֙וֹ ִק ְדּ֔שׁוּ ִלְשֹׁ֖מר ֶאת־ֲא ֥רוֹן ְי ֹ
ַו ְי ִ֗הי ִמ ֞יּוֹם ֶ֤שֶׁבת ָֽהָארוֹ֙ן ְבִּק ְר ַ֣ית ְיָע ִ֔רים ַו ִיּ ְרבּ֙וּ ַה ָיִּ֔מים ַו ִֽיְּה ֖יוּ ֶעְשׂ ִ֣רים ָשׁ ָ֑נה
ה ָֽוהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְשׁמוּ ֵ ֗אל ֶאל־ָכּל־ֵ֣בּית ִיְשׂ ָרֵא֘ל
ַו ִיּ ָנּ֛הוּ ָכּל־ֵ֥בּית ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַֽאֲח ֵ֥רי ְי ֹ
ה ָ֔וה ָהִ֜סירוּ ֶאת־ֱאֹלֵ֧הי ַה ֵנּ ָ֛כר
ם ֶאל־ ְי ֹ
ֵלאֹמ֒ר ִאם־ְבָּכל־ְלַבְבֶ֗כם ַא ֶ ֤תּם ָשִׁבי ֙
ה ְוִעְב ֻ֣דהוּ ְלַב֔דּוֹ ְו ַיֵ֥צּל ֶאְת ֶ֖כם
ה ָו ֙
ִמֽתּוְֹכ ֶ֖כם ְוָֽהַעְשָׁתּ ֑רוֹת ְוָהִ֨כינוּ ְלַבְב ֶ֤כם ֶאל־ ְי ֹ
ִמ ַ֥יּד ְפִּלְשׁ ִ ֽתּיםַ :ו ָיִּ֨סיר֙וּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֶאת־ַהְבָּעִ֖לים ְוֶאת־ָֽהַעְשָׁתֹּ֑רת ַו ַֽיַּעְב ֥דוּ
ה ָ֖וה ְלַב ֽדּוַֹ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְשׁמוּ ֵ ֔אל ִקְב֥צוּ ֶאת־ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַהִמְּצ ָ֑פָּתה ְוֶאְתַפּ ֵ֥לּל
ֶאת־ ְי ֹ
ה ָ֗וה
ה ָֽוהַ :ו ִי ָֽקְּב֣צוּ ַ֠הִמְּצָפָּתה ַו ִֽיּ ְ ֽשֲׁאבוּ־ַ֜מ ִים ַו ִיְּשְׁפּ֣כוּ ׀ ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ַֽבַּע ְד ֶ֖כם ֶאל־ ְי ֹ
הָ֑וה ַו ִיְּשֹׁ֧פּט ְשׁמוּ ֵ ֛אל ֶאת־ְבּ ֵ֥ני
ַו ָיּ֨צוּמ֙וּ ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ַו ֣יּ ֹאְמרוּ ָ֔שׁם ָחָ֖טאנוּ ַֽלי ֹ

ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַבִּמְּצ ָֽפּהַ :ו ִיְּשְׁמ֣עוּ ְפִלְשׁ ִ֗תּים ִ ֽכּי־ִהְתַקְבּ֤צוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַהִמְּצָ֔פָּתה
ַו ַֽיֲּﬠ֥לוּ ַס ְר ֵֽני־ְפִלְשִׁ֖תּים ֶאל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ִיְּשְׁמע֙וּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ִֽיּ ְר֖אוּ ִמְפּ ֵ֥ני
ְפִלְשׁ ִ ֽתּיםַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֤רוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֶאל־ְשׁמוּ ֵ ֔אל ַאל־ַֽתֲּח ֵ֣רשׁ ִמֶ֔מּנּוּ ִמ ְזֹּ֖עק ֶאל־
ְי ֹ
ה ָ֣וה ֱאֹל ֵ ֑הינוּ ְוֹֽיִשׁ ֵ֖ﬠנוּ ִמ ַ֥יּד ְפִּלְשׁ ִ ֽתּיםַ :ו ִיּ ַ֣קּח ְשׁמוּ ֵ ֗אל ְט ֵ֤לה ָחָל֙ב ֶאָ֔חד ַו ַֽיֲּﬠ ֵ֧לֻה
ה ְבּ ַ֣ﬠד ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ַֽיֲּﬠ ֵ֖נהוּ
ה ָו ֙
הָ֑וה ַו ִיּ ְזַ֨עק ְשׁמוֵּ֤אל ֶאל־ ְי ֹ
] ַו ַֽיֲּﬠ ֵ֧להוּ[ עוֹ ָ֛לה ָכִּ֖ליל ַֽלי ֹ
ה ָֽוהַ :ו ְיִ֤הי ְשׁמוֵּאל ֙ ַֽמֲﬠ ֶ֣לה ָֽהעוָֹ֔לה וְּפִלְשִׁ֣תּים ִנ ְגּ֔שׁוּ ַלִמְּלָחָ֖מה ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
ְי ֹ
ם ַו ְיֻהֵ֔מּם ַו ִיּ ָֽנּ ְג֖פוּ ִלְפ ֵ֥ני
ה ָ֣וה ׀ ְבּקוֹל־ ָגּדrוֹל ַבּ ֨יּוֹם ַה֤הוּא ַעל־ְפִּלְשִׁתּי ֙
ַו ַיּ ְר ֵ֣ﬠם ְי ֹ
ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֵ֨יְּצ֜אוּ ַא ְנֵ֤שׁי ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִמן־ַהִמְּצָ֔פּה ַו ִיּ ְר ְדּ֖פוּ ֶאת־ְפִּלְשִׁ֑תּים ַו ַיּ֕כּוּם ַעד־
ה וֵּ֣בין ַהֵ֔שּׁן
ִמַ֖תַּחת ְלֵ֥בית ָֽכּרַ :ו ִיּ ַ ֨קּח ְשׁמוּ ֵ ֜אל ֶ֣אֶבן ַאַ֗חת ַו ָ֤יֶּשׂם ֵֽבּין־ַהִמְּצָפּ ֙
ה ָֽוהַ :ו ִיּ ָֽכּ ְנע֙וּ
ַו ִיּ ְק ָ֥רא ֶאת־ְשָׁ֖מהּ ֶ֣אֶבן ָה ָ֑ﬠ ֶזר ַויּ ֹאַ֕מר ַעד־ֵ֖ה ָנּה ֲﬠ ָז ָ֥רנוּ ְי ֹ
ה ַבְּפִּלְשׁ ִ֔תּים
ה ָו ֙
ַהְפִּלְשׁ ִ֔תּים ְו ֽל ֹא־ ָֽיְס֣פוּ ֔עוֹד ָל֖בוֹא ִבּ ְג֣בוּל ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַוְתִּ֤הי ַיד־ ְי ֹ
ם ֵמ ֵ ֨את ִיְשׂ ָרֵ֤אל ׀
שְׁב ָנה ֶהָע ִ֡רים ֲאֶ֣שׁר ָֽלְקחוּ־ְפִלְשִׁתּי ֩
ֹ֖כּל ְיֵ֥מי ְשׁמוֵּֽאלַ :וָתּ ֣ ֹ
ְל ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֵֽמֶעְק ֣רוֹן ְוַעד־ ַ֔גּת ְו ֶ ֨את־ ְגּבוָּ֔לן ִהִ֥צּיל ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִמ ַ֣יּד ְפִּלְשִׁ֑תּים ַו ְיִ֣הי
ָשׁ֔לוֹם ֵ֥בּין ִיְשׂ ָרֵ֖אל וּ ֵ֥בין ָֽהֱאֹמ ִֽריַ :ו ִיְּשֹׁ֤פּט ְשׁמוֵּאל ֙ ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֹ֖כּל ְיֵ֥מי ַח ָֽיּיו:
ה ְבָּשׁ ֔ ָנה ְוָסַב֙ב ֵֽבּית־ ֵ ֔אל ְוַה ִגְּל ָ֖גּל ְוַהִמְּצ ָ֑פּה ְוָשַׁפ֙ט ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ְוָהַ֗לךְך ִמ ֵ֤דּי ָשׁ ָנ ֙
ה ִ ֽכּי־ָ֣שׁם ֵבּי֔תוֹ ְוָ֖שׁם ָשׁ ָ֣פט
ֵ֥את ָכּל־ַהְמּקוֹ֖מוֹת ָהֵֽאֶלּה :וְּתֻֽשָׁב֤תוֹ ָֽה ָרָ֨מָת ֙
ה ָֽוהַ :ו ְי ִ֕הי ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָז ֵ֖קן ְשׁמוּ ֵ ֑אל ַו ָ֧יֶּשׂם ֶאת־
ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ִֽיֶּבן־ָ֥שׁם ִמ ְזֵ֖בּ ַח ַֽלי ֹ
שְׁפִ֖טים ְל ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְיִ֞הי ֶשׁם־ְבּ ֤נוֹ ַהְבּכוֹ֙ר יוֹ ֵ ֔אל ְוֵ֥שׁם ִמְשׁ ֵ֖נהוּ ֲאִב ָ֑יּה
ָבּ ָ֛ניו ֽ ֹ
שְׁפִ֖טים ִבְּבֵ֥אר ָֽשַׁבעְ :ו ֽל ֹא־ָֽהְל֤כוּ ָב ָני֙ו ִבּ ְד ָרָ֔כו ]ִבּ ְד ָרָ֔כיו[ ַו ִיּ֖טּוּ ַֽאֲח ֵ֣רי ַה ָ֑בַּצע
ֹֽ
שַׁחד ַו ַיּ֖טּוּ ִמְשׁ ָֽפּטַ :ו ִֽיְּתַקְבּ֔צוּ ֹ֖כּל ִז ְק ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ָיֹּ֥באוּ ֶאל־ְשׁמוֵּ֖אל
ַו ִ֨יְּקחוּ־ ֔ ֹ
ה ַאָ֣תּה ָז ַ ֔ק ְנָתּ וָּב ֕ ֶניךָך ֥ל ֹא ָֽהְל֖כוּ ִבּ ְד ָר ֶ֑כיךָך ַע ָ֗תּה
ָֽה ָרָֽמָתהַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ֵאָ֗ליו ִה ֵנּ ֙
ִ ֽשׂיָמה־ ָ֥לּנוּ ֶ ֛מֶלךְך ְלָשְׁפֵ֖טנוּ ְכָּכל־ַהגּוֹ ִֽיםַ :ו ֵ֤יּ ַרע ַה ָדָּב֙ר ְבֵּעי ֵ֣ני ְשׁמוּ ֵ ֔אל ַֽכֲּאֶ֣שׁר
ה
ה ָו ֙
ה ָֽוהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ָֽאְמ֔רוּ ְתּ ָנה־ ָ֥לּנוּ ֶ֖מֶלךְך ְלָשְׁפ ֵ֑טנוּ ַו ִיְּתַפּ ֵ֥לּל ְשׁמוֵּ֖אל ֶאל־ ְי ֹ
אְת ךָ ֙ך ָמ ָ ֔אסוּ
ֶאל־ְשׁמוּ ֵ ֔אל ְשַׁמ֙ע ְבּ֣קוֹל ָהָ֔עם ְלֹ֥כל ֲאֶשׁר־ ֽי ֹאְמ ֖רוּ ֵא ֶ֑ליךָך ִ֣כּי ֤ל ֹא ֽ ֹ
ם ַֽהֲﬠֹל ִ֨תי
אִ֥תי ָֽמֲא֖סוּ ִמְמֹּ֥לךְך ֲﬠֵליֶֽהםְ :כָּכל־ַהַֽמֲּﬠִ֣שׂים ֲאֶשׁר־ָע֗שׂוּ ִמיּוֹ ֩
ִכּי־ ֹ
ם ְוַעד־ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֔זּה ַו ַ֣יַּע ְז ֻ֔ב ִני ַו ַֽיַּעְב ֖דוּ ֱאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֑רים ֵ֛כּן ֵ֥הָמּה
א ָ ֤תם ִמִמְּצ ַ֨ר ִי ֙
ֹ

ֹעִ֖שׂים ַגּם־ ָֽלךְךְ :וַעָ֖תּה ְשַׁ֣מע ְבּקוֹ ָ֑לם ַ ֗אךְך ִ ֽכּי־ָה ֵ֤ﬠד ָתִּעי֙ד ָבּ ֶ֔הם ְוִה ַגּ ְדָ֣תּ ָל ֶ֔הם
הָ֑וה
ִמְשׁ ַ֣פּט ַהֶ֔מֶּלךְך ֲאֶ֥שׁר ִיְמֹ֖לךְך ֲﬠֵליֶֽהםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְשׁמוּ ֵ ֔אל ֵ֖את ָכּל־ ִדְּב ֵ֣רי ְי ֹ
ה ִמְשׁ ַ֣פּט ַהֶ֔מֶּלךְך ֲאֶ֥שׁר ִיְמֹ֖לךְך
שֲּׁאִ֥לים ֵֽמִא֖תּוֹ ֶֽמֶלךְךַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ֶ֗זה ִֽיְה ֶי ֙
ֶאל־ָהָ֕עם ַה ֽ ֹ
ֲﬠֵלי ֶ֑כם ֶאת־ְבּ ֵני ֶ֣כם ִי ָ ֗קּח ְוָ֥שׂם ל֙וֹ ְבֶּמ ְרַכְּב֣תּוֹ וְּב ָֽפ ָרָ֔שׁיו ְו ָר֖צוּ ִלְפ ֵ֥ני ֶמ ְרַכְּבֽתּוֹ:
ְוָל֣שׂוּם ֔לוֹ ָשׂ ֵ֥רי ֲאָלִ֖פים ְוָשׂ ֵ֣רי ֲחִמִ֑שּׁים ְו ַֽלֲח ֤רשׁ ֲח ִרישׁ֙וֹ ְוִלְקֹ֣צר ְקִצי֔רוֹ
ְו ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ְכּ ֵֽלי־ִמְלַחְמ֖תּוֹ וְּכ ֵ֥לי ִרְכֽבּוְֹ :וֶאת־ְבּ ֽנוֵֹתי ֶ֖כם ִי ָ֑קּח ְל ַרָקּ֥חוֹת וְּלַטָבּ֖חוֹת
אֽפוֹתְ :וֶאת־ְ֠שׂ ֽדוֵֹתיֶכם ְוֶאת־ַכּ ְרֵמי ֶ֧כם ְו ֵֽזיֵתי ֶ֛כם ַהטּוִֹ֖בים ִי ָ֑קּח ְו ָנַ֖תן
וְּל ֹ
ם
שׂר ְו ָנַ֥תן ְלָֽס ִריָ֖סיו ְו ַֽלֲﬠָב ָֽדיוְ :וֶאת־ַעְב ֵדיֶכ ֩
ַֽלֲﬠָב ָֽדיוְ :ו ַז ְרֵעי ֶ֥כם ְוַכ ְרֵמי ֶ֖כם ַיְע ֑ ֹ
ְוֶאת־ִשְׁפ֨חוֵֹתיֶ֜כם ְוֶאת־ַבּֽחוּ ֵרי ֶ֧כם ַהטּוִֹ֛בים ְוֶאת־ֲחֽמוֹ ֵרי ֶ֖כם ִי ָ֑קּח ְוָעָ֖שׂה
ם ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא
שׂר ְוַאֶ֖תּם ִ ֽתְּהיוּ־֥לוֹ ַֽלֲﬠָב ִֽדים :וּ ְזַעְקֶתּ ֙
ִלְמַלאְכֽתּוֹ :צ ֹא ְנ ֶ֖כם ַיְע ֑ ֹ
הָ֛וה ֶאְת ֶ֖כם ַבּ ֥יּוֹם ַהֽהוּא:
ִמִלְּפ ֵ֣ני ַמְלְכֶּ֔כם ֲאֶ֥שׁר ְבַּח ְרֶ֖תּם ָל ֶ֑כם ְו ֽל ֹא־ ַֽיֲﬠ ֶ֧נה ְי ֹ
ַו ְיָֽמֲא ֣נוּ ָהָ֔עם ִלְשֹׁ֖מ ַע ְבּ֣קוֹל ְשׁמוּ ֵ ֑אל ַו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ֔לּ ֹא ִ֥כּי ִאם־ֶ֖מֶלךְך ִֽיְה ֶ֥יה ָע ֵֽלינוּ:
ְוָה ִ֥יינוּ ַגם־ֲא ַ֖נְחנוּ ְכָּכל־ַהגּוֹ ִ֑ים וְּשָׁפ ָ֤טנוּ ַמְלֵ֨כּנ֙וּ ְו ָיָ֣צא ְלָפ ֔ ֵנינוּ ְו ִנְלַ֖חם ֶאת־
ה ָֽוה:
ִמ ְ ֽלֲחֹמֵֽתנוַּ :ו ִיְּשַׁ֣מע ְשׁמוּ ֵ ֔אל ֵ֖את ָכּל־ ִדְּב ֵ֣רי ָה ָ֑ﬠם ַו ְי ַדְבּ ֵ֖רם ְבָּא ְז ֵ֥ני ְי ֹ
ה ָ֤וה ֶאל־ְשׁמוֵּאל ֙ ְשַׁ֣מע ְבּקוָֹ֔לם ְוִהְמַלְכָ֥תּ ָלֶ֖הם ֶ ֑מֶלךְך ַו ֤יּ ֹאֶמר ְשׁמוֵּאל ֙
ַו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ֶאל־ַא ְנֵ֣שׁי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְל֖כוּ ִ֥אישׁ ְלִעי ֽרוַֹֽ :ו ְיִהי־ִ֣אישׁ ִמִבּן ָיִ֗מין ]ִמִבּ ְנ ָיִ֗מין[ ֠וְּשׁמוֹ
ִ֣קישׁ ֶבּן־ֲאִבי ֵ ֞אל ֶבּן־ְצ ֧רוֹר ֶבּן־ְבּכוֹ ַ֛רת ֶבּן־ֲאִ֖פי ַח ֶבּן־ִ֣אישׁ ְיִמי ִ֑ני ִגּ֖בּוֹר ָֽח ִיל:
ְוֽלוֹ־ָה ָ֨יה ֵ֜בן וְּשׁ֤מוֹ ָשׁאוּל ֙ ָבּ֣חוּר ָו֔טוֹב ְוֵ֥אין ִ֛אישׁ ִמְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֣טוֹב ִמ ֶ ֑מּנּוּ
ת ֔נוֹת ְל ִ֖קישׁ ֲאִ֣בי ָשׁ֑אוּל
ה ָֽהֲא ֹ
ִמִשְּׁכ֣מוֹ ָוַ֔מְעָלה ָגֹּ֖ב ַהּ ִמָכּל־ָה ָֽﬠםַ :ו ֽתּ ֹא ַ֨ב ְדָנ ֙
ַו ֨יּ ֹאֶמר ִ ֜קישׁ ֶאל־ָשׁ֣אוּל ְבּ ֗נוֹ ַקח־ ָ֤נא ִאְתּ ךָ ֙ך ֶאת־ַאַ֣חד ֵֽמַה ְנָּע ִ֔רים ְו֣קוּם ֵ֔לךְך
תֹֽנתַ :ו ַֽיֲּﬠֹ֧בר ְבַּהר־ֶאְפ ַ֛ר ִים ַו ַֽיֲּﬠֹ֥בר ְבֶּֽא ֶרץ־ָשִׁ֖לָשׁה ְו ֣ל ֹא ָמ ָ֑צאוּ
ַבּ ֵ֖קּשׁ ֶאת־ָֽהֲא ֹ
ם ָו ַ ֔א ִין ַו ַֽיֲּﬠֹ֥בר ְבֶּֽא ֶרץ־ ְיִמי ִ֖ני ְו ֥ל ֹא ָמָֽצאוֵּ֗ :הָמּה ָ֚בּאוּ
ַו ַֽיַּעְב ֤רוּ ְבֶֽא ֶרץ־ַֽשֲׁﬠִלי ֙
ְבֶּ֣א ֶרץ ֔צוּף ְוָשׁ֥אוּל ָא ַ ֛מר ְל ַֽנֲﬠ ֥רוֹ ֲאֶשׁר־ִע֖מּוֹ ְל ָ֣כה ְוָנ֑שׁוָּבה ֶפּן־ ֶיְח ַ֥דּל ָאִ֛בי ִמן־
ם ָבִּ֣ﬠיר ַה ֔זּ ֹאת ְוָהִ֣אישׁ
ת ֖נוֹת ְו ָ֥דַאג ָֽלנוַּ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֗לוֹ ִה ֵנּה־ ָ֤נא ִאישׁ־ֱאֹלִהי ֙
ָֽהֲא ֹ
ה ֵ֣נְלָכה ָ֔שּׁם אוַּל֙י ַי ִ֣גּיד ָ֔לנוּ ֶאת־ ַדּ ְר ֵ֖כּנוּ
ִנְכ ָ֔בּד ֹ֥כּל ֲאֶשׁר־ ְי ַדֵ֖בּר ֣בּוֹא ָי֑בוֹא ַעָתּ ֙
שׁ ִ֤כּי
ֲאֶשׁר־ָה ַ֥לְכנוּ ָע ֶֽליָהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָשׁ֜אוּל ְל ַֽנֲﬠ֗רוֹ ְוִה ֵ֣נּה ֵנֵל֘ךְך וַּמה־ ָנִּ֣ביא ָלִאי ֒

ם ָא ַ֣זל ִמֵכֵּ֔לינוּ וְּתשׁוּ ָ֥רה ֵֽאין־ְלָהִ֖ביא ְלִ֣אישׁ ָֽהֱאֹלִ֑הים ָ֖מה ִאָֽתּנוַּ :וֹ֤יֶּסף
ַהֶ֨לֶּח ֙
ה ִנְמָ֣צא ְב ָי ִ֔די ֶ֖רַבע ֶ֣שֶׁקל ָ֑כֶּסף ְו ָֽנַתִתּ֙י
ַה ֨ ַנַּע֙ר ַֽלֲﬠ ֣נוֹת ֶאת־ָשׁ֔אוּל ַו ֕יּ ֹאֶמר ִה ֵנּ ֙
שׁ
ְלִ֣אישׁ ָֽהֱאֹל ִ֔הים ְוִה ִ֥גּיד ָ֖לנוּ ֶאת־ ַדּ ְר ֵֽכּנוְּ :לָפ ִ֣נים ׀ ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֹֽכּה־ָאַ֤מר ָהִאי ֙
א ַה ֔יּוֹם ִי ָקּ ֵ֥רא ְלָפ ִ֖נים
ְבֶּלְכתּ֙וֹ ִל ְד ֣רוֹשׁ ֱאֹל ִ֔הים ְל֥כוּ ְו ֵֽנְל ָ֖כה ַעד־ָֽהֹר ֶ ֑אה ִ֤כּי ַל ָנִּבי ֙
ָֽהֹרֶֽאהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָשׁ֧אוּל ְל ַֽנֲﬠ ֛רוֹ ֥טוֹב ְדָּֽב ְר֖ךָך ְל ָ֣כה ׀ ֵנ ֵ֑לָכה ַו ֵֽיְּלכ֙וּ ֶאל־ָהִ֔עיר
ה ָֽמְצ֣אוּ ְנָע֔רוֹת
ם ְבַּֽמֲﬠ ֵ֣לה ָהִ֔עיר ְו ֵ֨הָמּ ֙
ֲאֶשׁר־ָ֖שׁם ִ֥אישׁ ָֽהֱאֹל ִ ֽהיםֵ֗ :הָמּה ֹעִלי ֙
אב ָ ֑מ ִים ַו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ָל ֶ֔הן ֲה ֵ֥ישׁ ָבּ ֶ֖זה ָֽהֹרֶֽאהַ :וַֽתֲּﬠ ֶ֧ניָנה אוֹ ָ ֛תם
ֹֽיְצ֖אוֹת ִלְשׁ ֣ ֹ
ם ָ֣בּא ָלִ֔עיר ִ֣כּי ֶ֧זַבח ַה ֛יּוֹם
ַותּ ֹאַ֥מ ְר ָנה ֵ֖יּשׁ ִה ֵ֣נּה ְלָפ ֶ֑ניךָך ַמֵ֣הר ׀ ַע ָ֗תּה ִ֤כּי ַהיּוֹ ֙
ם ַֽיֲﬠֶ֨לה ַהָבָּ֜מָתה ֶלֱאֹ֗כל
א֡תוֹ ְבֶּט ֶר ֩
ָל ָ֖ﬠם ַבָּבָּֽמהְ :כֹּֽבֲא ֶ֣כם ָהִ֣ﬠיר ֵ֣כּן ִתְּמְצ֣אוּן ֹ
ִ֠כּי ֽל ֹא־י ֹא ַ֤כל ָהָע ֙
א ְיָב ֵ֣רךְך ַה ֶ֔זַּבח ַֽאֲח ֵרי־ ֵ֖כן ֽי ֹאְכ֣לוּ ַהְקּ ֻרִ֑אים
ם ַעד־ֹבּ֔אוֹ ִכּי־הוּ ֙
ם ְבּ֣תוֹךְך
אֽתוַֹֽ :ו ַֽיֲּﬠ֖לוּ ָהִ֑ﬠיר ֵ֗הָמּה ָבִּאי ֙
א֥תוֹ ְכַה ֖יּוֹם ִתְּמְצ֥אוּן ֹ
ְוַעָ֣תּה ֲﬠ֔לוּ ִ ֽכּי־ ֹ
א ֶזן
ה ָ֔וה ָגּ ָ֖לה ֶאת־ ֣ ֹ
ָהִ֔עיר ְוִה ֵ֤נּה ְשׁמוֵּאל ֙ ֹיֵ֣צא ִלְק ָרא ָ֔תם ַֽלֲﬠ֖לוֹת ַהָבָּֽמהַֽ :וי ֹ
ח ֵאֶ֨ליךָך ִ ֜אישׁ
ְשׁמוּ ֵ ֑אל ֣יוֹם ֶאָ֔חד ִלְפ ֵ֥ני ֽבוֹא־ָשׁ֖אוּל ֵלאֹֽמרָ :כּ ֵ֣ﬠת ׀ ָמָ֡חר ֶאְשַׁל ֩
ֵמֶ֣א ֶרץ ִבְּנ ָיִ֗מן וְּמַשְׁח֤תּוֹ ְלָנ ִגי֙ד ַעל־ַעִ֣מּי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוהוִֹ֥שׁי ַע ֶאת־ַעִ֖מּי ִמ ַ֣יּד
ְפִּלְשִׁ֑תּים ִ֤כּי ָר ִ ֨איִת֙י ֶאת־ַעִ֔מּי ִ֛כּי ָ֥בָּאה ַֽצֲﬠָק֖תוֹ ֵא ָֽלי :וְּשׁמוֵּ֖אל ָרָ֣אה ֶאת־
שׁ ֲאֶ֣שׁר ָאַ֣מ ְרִתּי ֵאֶ֔ליךָך ֶ֖זה ַיְעֹ֥צר ְבַּע ִ ֽמּיַ :ו ִיּ ַ֥גּשׁ
ה ָ֣וה ָע ֔ ָנהוּ ִה ֵ֤נּה ָהִאי ֙
ָשׁ֑אוּל ַֽוי ֹ
שַּׁער ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ַה ִֽגּי ָדה־ ָ֣נּא ִ֔לי ֵאי־ ֶ֖זה ֵ֥בּית ָֽהֹרֶֽאה:
ָשׁ֛אוּל ֶאת־ְשׁמוֵּ֖אל ְבּ֣תוֹךְך ַה ָ ֑
ַו ַ֨יַּען ְשׁמוּ ֵ ֜אל ֶאת־ָשׁ֗אוּל ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ָֽאֹנִ֣כי ָֽהֹר ֶ ֔אה ֲﬠ ֵ֤לה ְלָפ ַנ֙י ַהָבָּ֔מה ַֽוֲאַכְלֶ֥תּם
ת ֞נוֹת
ִעִ֖מּי ַה ֑יּוֹם ְוִשַׁלְּחִ֣תּיךָך ַבֹ֔בֶּקר ְוֹ֛כל ֲאֶ֥שׁר ִבְּלָֽבְב֖ךָך ַא ִ֥גּיד ָֽלךְךְ :ו ָֽלֲא ֹ
ם ְשׁ֣לֶשׁת ַה ָיִּ֔מים ַאל־ָ֧תֶּשׂם ֶאת־ִלְבּ ךָ֛ך ָלֶ֖הם ִ֣כּי ִנְמ ָ֑צאוּ
אְב ֣דוֹת ְל֗ךָך ַהיּוֹ ֙
ָה ֽ ֹ
וְּלִמ֙י ָכּל־ֶחְמ ַ֣דּת ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲה֣לוֹא ְל֔ךָך וְּלֹ֖כל ֵ֥בּית ָא ִ ֽביךָךַ :ו ַ֨יַּען ָשׁ֜אוּל ַו ֗יּ ֹאֶמר
ֲה֨לוֹא ֶבן־ ְיִמי ִ֤ני ָֽ ֨אֹנִכ֙י ִמְקַּט ֵנּ֙י ִשְׁבֵ֣טי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל וִּמְשַׁפְּחִתּ֙י ַהְצִּע ָ֔רה ִמָכּל־
ה ִדַּ֣בּ ְרָתּ ֵאַ֔לי ַכּ ָדָּ֖בר ַה ֶֽזּהַ :ו ִיּ ַ֤קּח ְשׁמוֵּאל ֙ ֶאת־
ִמְשְׁפּ֖חוֹת ִשְׁבֵ֣טי ִבְנ ָיִ֑מן ְוָ֨לָמּ ֙
ם ְבּ ֣ר ֹאשׁ ַהְקּרוּ ִ ֔אים
ָשׁ֣אוּל ְוֶאת־ ַֽנֲﬠ֔רוֹ ַו ְיִביֵ֖אם ִלְשׁ ָ֑כָּתה ַו ִיּ ֵ֨תּן ָלֶ֤הם ָמקוֹ ֙
ה ֶאת־ַהָמּ ֔ ָנה ֲאֶ֥שׁר ָנַ֖תִתּי
ְוֵ֖הָמּה ִכְּשׁלִ֥שׁים ִ ֽאישַׁ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְשׁמוֵּאל ֙ ַלַטּ ָ֔בּח ְתּ ָנ ֙
אָ֖תהּ ִעָֽמּךְךַ :ו ָ֣יּ ֶרם ַ֠הַטָּבּח ֶאת־ַה֨שּׁוֹק ְוֶֽהָעֶ֜ליָה
ָ֑לךְך ֲאֶשׁ֙ר ָאַ֣מ ְרִתּי ֵאֶ֔ליךָך ִ֥שׂים ֹ

ַו ָ֣יֶּשׂם ׀ ִלְפ ֵ֣ני ָשׁ֗אוּל ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ִה ֵ֤נּה ַה ִנְּשָׁא֙ר ִ ֽשׂים־ְלָפ ֶ֣ניךָך ֱאֹ֔כל ִ֧כּי ַלמּוֹ ֵ֛ﬠד
ָֽשׁמוּר־ְל ךָ֥ך ֵלאֹ֖מר ָה ָ֣ﬠם ׀ ָק ָ֑ראִתי ַו ֧יּ ֹאַכל ָשׁ֛אוּל ִעם־ְשׁמוֵּ֖אל ַבּ ֥יּוֹם ַהֽהוּא:
ַו ֵֽיּ ְר ֥דוּ ֵֽמַהָבָּ֖מה ָהִ֑ﬠיר ַו ְי ַדֵ֥בּר ִעם־ָשׁ֖אוּל ַעל־ַה ָֽגּגַ :ו ַיְּשִׁ֗כּמוּ ַו ְיִ֞הי ַֽכֲּﬠ֤לוֹת
ַהַ֨שַּׁח֙ר ַו ִיְּק ָ֨רא ְשׁמוֵּ֤אל ֶאל־ָשׁאוּל ֙ ַה ָ֣גּ ָג ]ַה ָ֣גּ ָגה[ ֵלאֹ֔מר ֖קוָּמה ַֽוֲאַשְׁלּ ֶ֑חָךּ ַו ָ֣יּ ָקם
ם ִבְּקֵ֣צה ָהִ֔עיר
ָשׁ֗אוּל ַו ֵֽיְּצ֧אוּ ְשׁ ֵני ֶ ֛הם ֥הוּא וְּשׁמוֵּ֖אל ַהֽחוָּצהֵ֗ :הָמּה ֽיוֹ ְר ִדי ֙
ה ֲﬠֹ֣מד
וְּשׁמוּ ֵ ֞אל ָאַ֣מר ֶאל־ָשׁ֗אוּל ֱאֹ֥מר ַל ַ֛נַּער ְו ַֽיֲﬠֹ֥בר ְלָפ ֵ֖נינוּ ַו ַֽיֲּﬠֹ֑בר ְוַאָתּ ֙
שֶּׁמן ַו ִיֹּ֥צק ַעל־
ַכּ ֔יּוֹם ְוַאְשִׁמ ֽיֲﬠ֖ךָך ֶאת־ ְדַּ֥בר ֱאֹל ִ ֽהיםַ :ו ִיּ ַ ֨קּח ְשׁמוּ ֵ ֜אל ֶאת־ ַ֥פּךְך ַה ֶ ֛
הָ֛וה ַעל־ ַֽנֲחָל֨תוֹ ְל ָנ ִֽגידְ :בֶּלְכְתּ ךָ֤ך
ר ֹא֨שׁוֹ ַו ִיָּשּׁ ֵ֑קהוּ ַו ֕יּ ֹאֶמר ֲה֗לוֹא ִ ֽכּי־ְמָֽשֲׁח ךָ֧ך ְי ֹ
ת ְשׁ ֨ ֵני ֲא ָנִ֜שׁים ִעם־ְקֻב ַ֥רת ָר ֵ֛חל ִבּ ְג֥בוּל ִבּ ְנ ָיִ֖מן ְבֶּצְל ַ֑צח
ם ֵֽמִעָמּ ִ֔די וָּמָצא ָ ֩
ַהיּוֹ ֙
ת ֲאֶ֣שׁר ָה ַ֣לְכָתּ ְלַב ֵ ֔קּשׁ ְוִה ֨ ֵנּה ָנ ַ֤טשׁ ָא ִ֨בי ךָ ֙ך ֶאת־
תנוֹ ֙
ְוָֽאְמ ֣רוּ ֵאֶ֗ליךָך ִנְמְצ֤אוּ ָֽהֲא ֹ
תּ ִמָ֜שּׁם ָו ָ֗הְלָאה
ם ֵלאֹ֔מר ָ֥מה ֶאֱﬠֶ֖שׂה ִלְב ִֽניְ :וָֽחַלְפ ָ ֙
ת ֔נוֹת ְו ָדַ֤אג ָלֶכ ֙
ִדְּב ֵ֣רי ָֽהֲא ֹ
ם ְשׁלָ֣שׁה ֲא ָנִ֔שׁים ֹעִ֥לים ֶאל־ָֽהֱאֹלִ֖הים
ת ַעד־ֵא֣לוֹן ָתּ֔בוֹר וְּמָצ֤אוּךָך ָשּׁ ֙
וּ ָ֨בא ָ ֙
ת ִכְּכּ ֣רוֹת ֶ֔לֶחם ְוֶאָ֥חד
ֵֽבּית־ ֵ ֑אל ֶאָ֞חד ֹנֵ֣שׂא ׀ ְשׁלָ֣שׁה ְג ָד ִ֗יים ְוֶאָח֙ד ֹנֵ֗שׂא ְשׁ֨לֶשׁ ֙
ֹנֵ֖שׂא ֵֽנֶבל־ ָֽי ִיןְ :וָֽשֲׁא֥לוּ ְל֖ךָך ְלָשׁ֑לוֹם ְו ָֽנְת ֤נוּ ְל ךָ ֙ך ְשֵׁתּי־ֶ֔לֶחם ְוָלַקְחָ֖תּ ִמ ָיּ ָֽדםַ֣ :אַחר
א ִגְּב ַ֣ﬠת ָֽהֱאֹל ִ֔הים ֲאֶשׁר־ָ֖שׁם ְנִצֵ֣בי ְפִלְשִׁ֑תּים ִויִהי֩ ְכֹֽבֲא ךָ ֙ך ָ֜שׁם ָהִ֗עיר
ֵ֗כּן ָתּבוֹ ֙
ת֙ף ְוָחִ֣ליל ְוִכ ֔נּוֹר ְוֵ֖הָמּה
ם ֹֽי ְר ִ֣דים ֵֽמַהָבָּ֔מה ְוִלְפ ֵני ֶ֞הם ֵ֤נֶבל ְו ֹ
וּ ָֽפ ַגְע ָ֞תּ ֶ֤חֶבל ְנִביִאי ֙
ה ָ֔וה ְוִהְת ַנִ֖בּיָת ִע ָ ֑מּם ְו ֶנְהַפְּכָ֖תּ ְלִ֥אישׁ ַאֵֽחר:
ִ ֽמְת ַנְבּ ִ ֽאיםְ :וָֽצְל ָ֤חה ָעֶ֨לי ךָ ֙ך ֣רוּ ַח ְי ֹ
א֥תוֹת ָהֵ֖אֶלּה ָ֑לךְך ֲﬠֵ֤שׂה ְל ךָ ֙ך ֲאֶ֣שׁר ִתְּמָ֣צא
ְוָה ָ֗יה ִ֥כּי ָת ֛ב ֹאי ָנה ]ָת ֛ב ֹא ָנה[ ָֽה ֹ
ָי ֶ֔דךָך ִ֥כּי ָֽהֱאֹלִ֖הים ִעָֽמּךְךְ :ו ָֽי ַר ְדָ֣תּ ְלָפ ַנ ֘י ַה ִגְּל ָגּל ֒ ְוִה ֵ֤נּה ָֽאֹנִכ֙י ֹי ֵ֣רד ֵאֶ֔ליךָך ְלַֽהֲﬠ֣לוֹת
ֹע֔לוֹת ִל ְזֹ֖בּ ַח ִזְבֵ֣חי ְשָׁלִ֑מים ִשְׁבַ֨עת ָיִ֤מים תּוֵֹחל ֙ ַעד־בּוִֹ֣אי ֵאֶ֔ליךָך ְוֽהוֹ ַדְעִ֣תּי
ת ֵמִ֣ﬠם ְשׁמוּ ֵ ֔אל ַו ַֽיֲּהָפךְך־
ְל֔ךָך ֵ֖את ֲאֶ֥שׁר ַֽתֲּﬠֶֽשׂהְ :וָה ָ֗יה ְכַּהְפֹנ֤תוֹ ִשְׁכמ֙וֹ ָלֶ֨לֶכ ֙
ם
א֥תוֹת ָהֵ֖אֶלּה ַבּ ֥יּוֹם ַהֽהוּאַ :ו ָיֹּ֤באוּ ָשׁ ֙
֥לוֹ ֱאֹלִ֖הים ֵ֣לב ַא ֵ֑חר ַו ָיֹּ֛באוּ ָכּל־ָֽה ֹ
ַה ִגְּבָ֔עָתה ְוִה ֵ֥נּה ֶֽחֶבל־ ְנִבִ֖אים ִלְק ָרא֑תוֹ ַוִתְּצ ַ֤לח ָעָלי֙ו ֣רוּ ַח ֱאֹל ִ֔הים ַו ִיְּת ַנֵ֖בּא
שׁם ַו ִיּ ְר֕אוּ ְוִה ֵ֥נּה ִעם־ ְנִבִ֖אים ִנ ָ֑בּא
ְבּתוֹ ָֽכםַ :ו ְי ִ֗הי ָכּל־ ֽיוֹ ְדע֙וֹ ֵֽמִאְתּ֣מוֹל ִשְׁל ֔ ֹ
ה ָה ָ֣יה ְלֶבן־ ִ ֔קישׁ ֲה ַ֥גם ָשׁ֖אוּל ַבּ ְנִּבי ִ ֽאים:
ַו ֨יּ ֹאֶמר ָהָ֜עם ִ֣אישׁ ֶאל־ ֵרֵ֗עהוּ ַמה־ ֶזּ ֙
שּׁם ַו ֖יּ ֹאֶמר וִּ֣מי ֲאִבי ֶ ֑הם ַעל־ֵכּ֙ן ָֽה ְיָ֣תה ְלָמָ֔שׁל ֲה ַ֥גם ָשׁ֖אוּל
ַו ַ֨יַּען ִ֥אישׁ ִמ ָ ֛

ַבּ ְנִּב ִ ֽאיםַ :ו ְיַכל ֙ ֵֽמִהְת ַנ֔בּוֹת ַו ָיּ ֖ב ֹא ַהָבָּֽמהַ :ויּ ֹאֶמ֩ר ֨דּוֹד ָשׁ֥אוּל ֵא ָ֛ליו ְוֶאל־ ַֽנֲﬠ ֖רוֹ
ת ֔נוֹת ַו ִנּ ְרֶ֣אה ִכי־ ַ ֔א ִין ַו ָנּ֖בוֹא ֶאל־
שׁ ֶאת־ָ֣הֲא ֹ
ָ֣אן ֲהַלְכ ֶ ֑תּם ַו ֕יּ ֹאֶמר ְלַבֵקּ ֙
ְשׁמוֵּֽאלַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ֣דּוֹד ָשׁ֑אוּל ַה ִֽגּי ָדה־ ָ֣נּא ִ֔לי ָֽמה־ָאַ֥מר ָל ֶ֖כם ְשׁמוֵּֽאלַ :ו ֤יּ ֹאֶמר
ה
ת ֑נוֹת ְוֶאת־ ְדּ ַ֤בר ַהְמּלוָּכ ֙
ָשׁאוּל ֙ ֶאל־דּוֹ֔דוֹ ַה ֵ֤גּד ִה ִגּי֙ד ָ֔לנוּ ִ֥כּי ִנְמְצ֖אוּ ָֽהֲא ֹ
ה ָ֖וה
ֽל ֹא־ִה ִ֣גּיד ֔לוֹ ֲאֶ֖שׁר ָאַ֥מר ְשׁמוֵּֽאלַ :ו ַיְּצ ֵ֤ﬠק ְשׁמוֵּאל ֙ ֶאת־ָהָ֔עם ֶאל־ ְי ֹ
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָֽאֹנ ִ֛כי
ה ָו ֙
ַהִמְּצ ָֽפּהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ׀ ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֹֽכּה־ָאַ֤מר ְי ֹ
ם ִמ ַ֣יּד ִמְצ ַ֔ר ִים וִּמ ַיּ֙ד ָכּל־
ֶהֱﬠ ֵ֥ליִתי ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִמִמְּצ ָ֑ר ִים ָֽוַאִ֤צּיל ֶאְתֶכ ֙
ַהַמְּמָל֔כוֹת ַהֹֽלֲּחִ֖צים ֶאְת ֶֽכםְ :וַא ֶ֨תּם ַה ֜יּוֹם ְמַאְסֶ֣תּם ֶאת־ֱאֹֽלֵהיֶ֗כם ֲאֶשׁר־
ם ַו ֣תּ ֹאְמרוּ ֔לוֹ ִכּי־ֶ֖מֶלךְך ָתִּ֣שׂים
֣הוּא מוִֹ֣שׁי ַע ָלֶכ֘ם ִמָכּל־ ָרֽעוֵֹתי ֶ֣כם ְוָצֹֽרֵתיֶכ ֒
ה ָ֔וה ְלִשְׁבֵטי ֶ֖כם וְּלַאְלֵפי ֶֽכםַ :ו ַיּ ְק ֵ֣רב ְשׁמוּ ֵ ֔אל
ָע ֵ֑לינוּ ְוַע ָ֗תּה ִ ֽהְת ַיְצּב֙וּ ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ֵ֖את ָכּל־ִשְׁבֵ֣טי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ִיָּלּ ֵ֖כד ֵ֥שֶׁבט ִבּ ְנ ָי ִ ֽמןַ :ו ַיְּק ֵ֞רב ֶאת־ֵ֤שֶׁבט ִבּ ְנ ָיִמ֙ן
ְלִמְשְׁפֹּח ָ֔תו ]ְלִמְשְׁפֹּח ָ֔תיו[ ַוִתָּלּ ֵ֖כד ִמְשׁ ַ֣פַּחת ַהַמְּט ִ֑רי ַו ִיָּלֵּכ֙ד ָשׁ֣אוּל ֶבּן־ ִ ֔קישׁ
ה ָ֔וה ֲהָ֥בא ֖עוֹד ֲהֹ֣לם ִ֑אישׁ ַו ֣יּ ֹאֶמר
שׁהוּ ְו ֥ל ֹא ִנְמָֽצאַ :ו ִיּ ְ ֽשֲׁאלוּ־עוֹ֙ד ַֽבּי ֹ
ַו ְיַבְק ֻ ֖
ה ָ֔וה ִה ֵנּה־֥הוּא ֶנְחָ֖בּא ֶאל־ַהֵכּ ִ ֽליםַ :ו ָיּ ֻ֨רצ֙וּ ַו ִיָּקֻּ֣חהוּ ִמָ֔שּׁם ַו ִיְּת ַיֵ֖צּב ְבּ֣תוֹךְך
ְי ֹ
ָה ָ֑ﬠם ַו ִיּ ְגַבּ ֙
הּ ִמָכּל־ָהָ֔עם ִמִשְּׁכ֖מוֹ ָוָֽמְעָלהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְשׁמוּ ֵ ֜אל ֶאל־ָכּל־ָהָ֗עם
ה ָ֔וה ִ֛כּי ֵ֥אין ָכֹּ֖מהוּ ְבָּכל־ָה ָ֑ﬠם ַו ָיּ ִ֧רעוּ ָכל־ָה ָ֛ﬠם
ם ֲאֶ֣שׁר ָֽבַּחר־֣בּוֹ ְי ֹ
ַה ְרִּאיֶת ֙
תּב
ַו ֽיּ ֹאְמ ֖רוּ ְיִ֥חי ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ְי ַד ֵ֨בּר ְשׁמוּ ֵ ֜אל ֶאל־ָהָ֗עם ֵ֚את ִמְשׁ ַ֣פּט ַהְמֻּלָ֔כה ַו ִיְּכ ֣ ֹ
הָ֑וה ַו ְיַשׁ ַ֧לּח ְשׁמוּ ֵ ֛אל ֶאת־ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ִ֥אישׁ ְלֵביֽתוְֹ :ו ַ֨גם־
ַבֵּ֔סֶּפר ַו ַיּ ַ֖נּח ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ָשׁ֔אוּל ָה ַ֥לךְך ְלֵבי֖תוֹ ִגְּב ָ֑ﬠָתה ַו ֵֽיְּל֣כוּ ִע֔מּוֹ ַהַ֕ח ִיל ֲאֶשׁר־ ָנ ַ֥גע ֱאֹלִ֖הים ְבִּלָֽבּם :וְּב ֵ֧ני
ְבִל ַ֣יַּעל ָֽאְמ֗רוּ ַמה־ ֽיִּשֵׁ֨ענ֙וּ ֶ֔זה ַו ִיְּב ֻ֕זהוּ ְו ֽל ֹא־ֵהִ֥ביאוּ ֖לוֹ ִמ ְנ ָ֑חה ַו ְיִ֖הי ְכַּֽמֲח ִֽרישׁ:
שׁ ֶאל־ ָנָ֔חשׁ
שׁ ָֽהַעמּוֹ ֔ ִני ַו ִ֖יַּחן ַעל־ ָיֵ֣בישׁ ִגְּל ָ֑ﬠד ַו ֨יּ ֹאְמ֜רוּ ָכּל־ַא ְנֵ֤שׁי ָיֵבי ֙
ַו ַ֗יַּעל ָנָח ֙
ת ֶאְכֹ֣רת ָלֶ֔כם
שׁ ָֽהַעמּוֹ ֔ ִני ְבּז ֹא ֙
ְכּ ָרת־ ָ֥לנוּ ְב ִ֖רית ְו ַֽנַעְב ֶֽדָךַּ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵלי ֶ֗הם ָנָח ֙
ִבּ ְנ֥קוֹר ָל ֶ֖כם ָכּל־ ֵ֣ﬠין ָיִ֑מין ְוַשְׂמִ֥תּיָה ֶח ְר ָ֖פּה ַעל־ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֽיּ ֹאְמ֨רוּ ֵאָ֜ליו
ה ַמְלָאִ֔כים ְבֹּ֖כל ְגּ֣בוּל ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
ִז ְק ֵ֣ני ָי ֵ֗בישׁ ֶ֤ה ֶרף ָ֨לנ֙וּ ִשְׁב ַ֣ﬠת ָיִ֔מים ְו ִנְשְׁלָח ֙
ם ִגְּב ַ֣ﬠת ָשׁ֔אוּל
אָ֖תנוּ ְו ָיָ֥צאנוּ ֵא ֶֽליךָךַ :ו ָיֹּ֤באוּ ַהַמְּלָאִכי ֙
ְוִאם־ֵ֥אין מוִֹ֛שׁי ַע ֹ
ַו ְי ַדְבּ ֥רוּ ַה ְדָּב ִ֖רים ְבָּא ְז ֵ֣ני ָה ָ֑ﬠם ַו ִיְּשׂ֧אוּ ָכל־ָה ָ֛ﬠם ֶאת־קוֹ ָ֖לם ַו ִיְּבֽכּוְּ :וִה ֵ֣נּה

ָשׁ֗אוּל ָ֣בּא ַֽאֲח ֵ֤רי ַהָבָּק֙ר ִמן־ַהָשּׂ ֶ֔דה ַו ֣יּ ֹאֶמר ָשׁ֔אוּל ַמה־ָלּ ָ֖ﬠם ִ֣כּי ִיְב֑כּוּ
ם ַעל־ָשׁ֔אוּל ְבָּשְׁמ֖עוֹ
ַו ְיַ֨סְפּרוּ־֔לוֹ ֶאת־ ִדְּב ֵ֖רי ַא ְנֵ֥שׁי ָיֵֽבישַׁ :וִתְּצ ַ֤לח ֽרוּ ַח־ֱאֹלִהי ֙
ח ֶ֨צֶמד ָבּ ָ ֜קר ַֽו ְי ַנְתֵּ֗חהוּ
אדַ :ו ִיַּקּ ֩
]ְכָּשְׁמ֖עוֹ[ ֶאת־ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֑אֶלּה ַו ִ֥יַּחר ַא֖פּוֹ ְמ ֽ ֹ
ַו ְיַשַׁ֞לּח ְבָּכל־ ְגּ֣בוּל ִיְשׂ ָרֵא֘ל ְבּ ַ֣יד ַהַמְּלָאִ֣כים ׀ ֵלאֹמ֒ר ֲאֶשׁ֩ר ֵאי ֨ ֶננּוּ ֹיֵ֜צא ַֽאֲח ֵ֤רי
ה ַעל־ָהָ֔עם ַו ֵֽיְּצ֖אוּ
ה ָו ֙
ָשׁאוּל ֙ ְוַאַ֣חר ְשׁמוּ ֵ ֔אל ֹ֥כּה ֵֽיָעֶ֖שׂה ִלְבָק ֑רוֹ ַו ִיֹּ֤פּל ַֽפַּחד־ ְי ֹ
ְכִּ֥אישׁ ֶאָֽחדַֽ :ו ִיְּפְק ֵ֖דם ְבּ ָ֑ב ֶזק ַו ִֽיְּה ֤יוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְשׁ֣לשׁ ֵמ֣אוֹת ֶ ֔אֶלף ְוִ֥אישׁ
שׁ ָיֵ֣בישׁ
ְיהוּ ָ֖דה ְשׁלִ֥שׁים ָֽאֶלףַ :ו ֽיּ ֹאְמ֞רוּ ַלַמְּלָאִ֣כים ַהָבּ ִ ֗אים ֹ֤כּה ֽת ֹאְמרוּ֙ן ְלִאי ֙
שֶּׁמשׁ ַו ָיֹּ֣באוּ ַהַמְּלָאִ֗כים
ִגְּלָ֔עד ָמ ָ֛חר ִ ֽתְּה ֶיה־ָל ֶ֥כם ְתּשׁוּ ָ֖ﬠה ְבֹּ֣חם ]ְכֹּ֣חם[ ַה ָ ֑
ַו ַיּ ִ֛גּידוּ ְלַא ְנֵ֥שׁי ָיֵ֖בישׁ ַו ִיְּשָֽׂמחוַּ :ו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ַא ְנֵ֣שׁי ָי ֵ֔בישׁ ָמָ֖חר ֵנֵ֣צא ֲאֵלי ֶ֑כם
ַֽוֲﬠִשׂיֶ֣תם ָ֔לּנוּ ְכָּכל־ַה֖טּוֹב ְבֵּעי ֵני ֶֽכםַ :ו ְיִ֣הי ִמָֽמֳּח ָ֗רת ַו ָ֨יֶּשׂם ָשׁ֣אוּל ֶאת־ָהָע֘ם
ה ְבַּאְשֹׁ֣מ ֶרת ַהֹ֔בֶּקר ַו ַיּ֥כּוּ ֶאת־ַע֖מּוֹן
ם ַו ָיֹּ֤באוּ ְבֽתוֹךְך־ַֽהַֽמֲּח ֶנ ֙
ְשׁלָ֣שׁה ָראִשׁי ֒
ם ַו ָיֻּ֔פצוּ ְו ֥ל ֹא ִנ ְ ֽשֲׁארוּ־ָ֖בם ְשׁ ַ֥נ ִים ָֽיַחדַ :ו ֤יּ ֹאֶמר
ַעד־ֹ֣חם ַה ֑יּוֹם ַו ְיִ֤הי ַה ִנְּשָׁא ִרי ֙
ם ֶאל־ְשׁמוּ ֵ ֔אל ִ֣מי ָֽה ֹ
ָהָע ֙
אֵ֔מר ָשׁ֖אוּל ִיְמֹ֣לךְך ָע ֵ֑לינוּ ְתּ֥נוּ ָֽהֲא ָנִ֖שׁים וּ ְנִמיֵֽתם:
ה ָ֥וה ְתּשׁוּ ָ֖ﬠה
ַו ֣יּ ֹאֶמר ָשׁ֔אוּל ֽל ֹא־יוַּ֥מת ִ֖אישׁ ַבּ ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ִ֥כּי ַה ֛יּוֹם ָעָֽשׂה־ ְי ֹ
ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְשׁמוֵּאל ֙ ֶאל־ָהָ֔עם ְל֖כוּ ְו ֵֽנְל ָ֣כה ַה ִגְּל ָ֑גּל וּ ְנַח ֵ֥דּשׁ ָ֖שׁם
ה ַבּ ִגְּל ָ֔גּל
ה ָו ֙
ַהְמּלוּ ָֽכהַ :ו ֵיְּל֨כוּ ָכל־ָהָ֜עם ַה ִגְּל ָ֗גּל ַו ַיְּמִלכוּ֩ ָ֨שׁם ֶאת־ָשׁ֜אוּל ִלְפ ֵ֤ני ְי ֹ
הָ֑וה ַו ִיְּשַׂ֨מח ָ֥שׁם ָשׁ֛אוּל ְוָכל־ַא ְנֵ֥שׁי
שׁם ְזָבִ֥חים ְשָׁלִ֖מים ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ַו ִיּ ְזְבּחוּ־ ָ ֛
ה ָשַׁ֣מְעִתּי ְבֹֽקְלֶ֔כם
אדַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְשׁמוֵּאל ֙ ֶאל־ָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִה ֵנּ ֙
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַעד־ְמ ֽ ֹ
ְלֹ֥כל ֲאֶשׁר־ֲאַמ ְרֶ֖תּם ִ֑לי ָֽוַאְמִ֥ליךְך ֲﬠֵלי ֶ֖כם ֶֽמֶלךְךְ :וַע ָ֞תּה ִה ֵ֥נּה ַהֶ֣מֶּלךְך ׀ ִמְתַה ֵ֣לּךְך
ִלְפ ֵניֶ֗כם ַֽוֲא ִנ֙י ָז ַ֣ק ְנִתּי ָוַ֔שְׂבִתּי וָּב ַ֖ני ִה ָ֣נּם ִאְתּ ֶ֑כם ַֽוֲא ִנ֙י ִהְתַה ַ֣לְּכִתּי ִלְפ ֵניֶ֔כם
ה ָ֜וה ְו ֶ֣נ ֶגד ְמִשׁי֗חוֹ ֶאת־שׁוֹ֩ר ׀ ִ֨מי
ִמְנֻּע ַ֖רי ַעד־ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהִ :הְנִ֣ני ֲﬠ֣נוּ ִבי֩ ֨ ֶנ ֶגד ְי ֹ
ָל ַ ֜קְחִתּי ַֽוֲח֧מוֹר ִ֣מי ָל ַ ֗קְחִתּי ְוֶאת־ִ֤מי ָעַ֨שְׁקִתּ֙י ֶאת־ִ֣מי ַר֔צּוִֹתי וִּמ ַיּד־ִמ֙י
ָל ַ֣קְחִתּי ֹ֔כֶפר ְוַאְעִ֥לים ֵעי ַ֖ני ֑בּוֹ ְוָאִ֖שׁיב ָל ֶֽכםַ :ו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ֥ל ֹא ֲﬠַשְׁקָ֖תּנוּ ְו ֣ל ֹא
ה ָ֣וה ָבֶּ֗כם ְו ֵ֤ﬠד
ַרצּוֹ ָ ֑תנוּ ְו ֽל ֹא־ָל ַ֥קְחָתּ ִמ ַיּד־ִ֖אישׁ ְמֽאוָּמהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֲאֵלי ֶ֜הם ֵ֧ﬠד ְי ֹ
ְמִשׁיח֙וֹ ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֔זּה ִ֣כּי ֧ל ֹא ְמָצא ֶ ֛תם ְבּ ָי ִ֖די ְמ֑אוָּמה ַו ֖יּ ֹאֶמר ֵֽﬠדַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ְשׁמוֵּ֖אל
ה ֶאת־ֹמֶ֣שׁה ְוֶאת־ַֽאֲהֹ֔רן ַֽוֲאֶ֧שׁר ֶהֱﬠ ָ֛לה ֶאת־
ה ָ֗וה ֲאֶ֤שׁר ָעָשׂ ֙
ֶאל־ָה ָ֑ﬠם ְי ֹ

הָ֑וה ֵ֚את
ֲאבוֵֹתי ֶ֖כם ֵמֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםְ :וַע ָ֗תּה ִ ֽהְת ַיְצּ֛בוּ ְוִאָֽשְּׁפָ֥טה ִאְתּ ֶ֖כם ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ה ָ֔וה ֲאֶשׁר־ָעָ֥שׂה ִאְתּ ֶ֖כם ְוֶאת־ֲאֹבֵתי ֶֽכםַֽ :כֲּאֶשׁר־ָ֥בּא ַֽיֲﬠֹ֖קב
ָכּל־ִצ ְד֣קוֹת ְי ֹ
ה ָ֜וה ֶאת־ֹמֶ֣שׁה ְוֶֽאת־ַֽאֲהֹ֗רן
ה ָ֔וה ַו ִיְּשַׁ֨לח ְי ֹ
ם ֶאל־ ְי ֹ
ִמְצ ָ֑ר ִים ַו ִיּ ְֽזֲﬠ֤קוּ ֲאֹֽבֵתיֶכ ֙
ה ָ֣וה
ם ִמִמְּצ ַ֔ר ִים ַוֹֽיִּשׁ֖בוּם ַבָּמּ֥קוֹם ַה ֶֽזּהַ :ו ִיְּשְׁכּ֖חוּ ֶאת־ ְי ֹ
ַויּוִֹ֤ציאוּ ֶאת־ֲאֽבוֵֹתיֶכ ֙
א ַשׂר־ְצ ָ֨בא ָח֜צוֹר וְּב ַיד־ְפִּלְשׁ ִ֗תּים וְּב ַי֙ד
א ָ֡תם ְבּ ַ֣יד ִ ֽסיְס ָר ֩
ֱאֹֽלֵהי ֶ ֑הם ַו ִיְּמֹ֣כּר ֹ
ה ַו ֽיּ ֹאְמ ֻ֣ר ] ַו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ[ ָחָ֔טאנוּ ִ֤כּי ָע ַ֨זְבנ֙וּ
ה ָו ֙
ֶ֣מֶלךְך מוֹ ָ ֔אב ַו ִיּ ָֽלֲּח֖מוּ ָֽבּםַ :ו ִיּ ְֽזֲﬠ֤קוּ ֶאל־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ַו ַֽנֲּﬠֹ֥בד ֶאת־ַהְבָּעִ֖לים ְוֶאת־ָֽהַעְשָׁתּ ֑רוֹת ְוַע ָ֗תּה ַהִצּי ֵ֛לנוּ ִמ ַ֥יּד
ֶאת־ ְי ֹ
ה ֶאת־ ְי ֻרַ֣בַּעל ְוֶאת־ְבּ ָ֔דן ְוֶאת־ ִיְפָ֖תּח ְוֶאת־
ה ָו ֙
א ְיֵ֖בינוּ ְו ַֽנַעְב ֶֽדָךַּ :ו ִיְּשׁ ַ֤לח ְי ֹ
ֹֽ
ם ִמָסּ ִ֔ביב ַוֵֽתְּשׁ֖בוּ ֶֽבַּטחַ :וִתּ ְר֗אוּ ִ֣כּי ָנָ֞חשׁ
א ְיֵביֶכ ֙
ְשׁמוּ ֵ ֑אל ַו ַיֵּ֨צּל ֶאְתֶ֜כם ִמ ַ֤יּד ֽ ֹ
ה ָ֥וה
ם ַו ֣תּ ֹאְמרוּ ִ֔לי ֕ל ֹא ִכּי־ֶ֖מֶלךְך ִיְמֹ֣לךְך ָע ֵ֑לינוּ ַֽוי ֹ
ֶ֣מֶלךְך ְבּ ֵֽני־ַעמּוֹ ֘ן ָ֣בּא ֲﬠֵליֶכ ֒
ֱאֹֽלֵהי ֶ֖כם ַמְלְכּ ֶֽכםְ :וַע ָ֗תּה ִה ֵ֥נּה ַה ֶ ֛מֶּלךְך ֲאֶ֥שׁר ְבַּח ְרֶ֖תּם ֲאֶ֣שׁר ְשֶׁאְל ֶ ֑תּם ְוִה ֨ ֵנּה
את֙וֹ וְּשַׁמְעֶ֣תּם
ה ָ֗וה ַֽוֲﬠַב ְד ֶ ֤תּם ֹ
הָ֛וה ֲﬠֵלי ֶ֖כם ֶֽמֶלךְךִ :אם־ ִ ֽתּי ְר֣אוּ ֶאת־ ְי ֹ
ָנַ֧תן ְי ֹ
הָ֑וה ִֽוְה ִיֶ֣תם ַגּם־ַא ֶ֗תּם ְו ַגם־ַהֶ֨מֶּל֙ך ֲאֶ֣שׁר ָמ ַ֣לךְך
ְבֹּק֔לוֹ ְו ֥ל ֹא ַתְמ ֖רוּ ֶאת־ִ֣פּי ְי ֹ
ֲﬠֵליֶ֔כם ַאַ֖חר ְי ֹ
ה ָ֔וה וְּמ ִריֶ֖תם ֶאת־
ה ָ֥וה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכםְ :וִאם־ ֤ל ֹא ִתְשְׁמע֙וּ ְבּ֣קוֹל ְי ֹ
ה ִהְת ַיְצּ֣בוּ וּ ְר֔אוּ ֶאת־
הָ֛וה ָבּ ֶ֖כם וַּֽבֲאֹֽבֵתי ֶֽכםַ :גּם־ַעָתּ ֙
הָ֑וה ְוָה ְיָ֧תה ַיד־ ְי ֹ
ִ֣פּי ְי ֹ
ם ַה ֔יּוֹם
ה ָ֔וה ֹעֶ֖שׂה ְל ֵֽﬠי ֵני ֶֽכםֲ :ה֤לוֹא ְקִציר־ִחִטּי ֙
ַה ָדָּ֥בר ַה ָגּ ֖דוֹל ַה ֶ֑זּה ֲאֶ֣שׁר ְי ֹ
ה ֲאֶ֤שׁר
ה ָ֔וה ְו ִיֵ֥תּן ֹק֖לוֹת וָּמ ָ֑טר וּ ְד֣עוּ וּ ְר֗אוּ ִ ֽכּי־ ָרַעְת ֶ֤כם ַרָבּ ֙
א ֶאל־ ְי ֹ
ֶאְק ָר ֙
ה ָ֔וה ַו ִיֵּ֧תּן
ה ָ֔וה ִלְשׁ֥אוֹל ָל ֶ֖כם ֶֽמֶלךְךַ :ו ִיּ ְק ָ֤רא ְשׁמוֵּאל ֙ ֶאל־י ֹ
ם ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ֲﬠִשׂיֶת ֙
ה ָ֖וה ְוֶאת־
אד ֶאת־ ְי ֹ
הָ֛וה ֹקֹ֥לת וָּמָ֖טר ַבּ ֣יּוֹם ַה֑הוּא ַו ִיּי ָ֨רא ָכל־ָה ָ֥ﬠם ְמ ֛ ֹ
ְי ֹ
ה ָ֥וה
ְשׁמוֵּֽאלַ :ו ֽיּ ֹאְמ֨רוּ ָכל־ָהָ֜עם ֶאל־ְשׁמוּ ֵ ֗אל ִהְתַפּ ֵ֧לּל ְבַּעד־ֲﬠָב ֶ֛דיךָך ֶאל־ ְי ֹ
אל ָ֖לנוּ ֶֽמֶלךְך:
ֱאֹלֶ֖היךָך ְוַאל־ ָנ֑מוּת ִ ֽכּי־ ָי ַ֤סְפנוּ ַעל־ָכּל־ַחטּ ֹא ֵ֨תינ֙וּ ָרָ֔עה ִלְשׁ ֥ ֹ
ם ַאל־ִתּי ָ֔ראוּ ַאֶ֣תּם ֲﬠִשׂי ֶ֔תם ֵ֥את ָכּל־ָֽה ָר ָ֖ﬠה ַה ֑זּ ֹאת
ַו ֨יּ ֹאֶמר ְשׁמוֵּ֤אל ֶאל־ָהָע ֙
ה ָ֖וה ְבָּכל־ְלַבְב ֶֽכםְ :ו ֖ל ֹא ָתּ֑סוּרוּ
ה ָ֔וה ַֽוֲﬠַב ְדֶ֥תּם ֶאת־ ְי ֹ
ַ ֗אךְך ַאל־ָתּ֨סוּר֙וּ ֵמַֽאֲח ֵ֣רי ְי ֹ
תהוּ ֵֽהָמּהִ֠ :כּי ֽל ֹא־ ִיֹ֤טּשׁ
תּהוּ ֲאֶ֧שׁר ֽל ֹא־יוִֹ֛ﬠילוּ ְו ֥ל ֹא ַיִ֖צּילוּ ִכּי־ ֥ ֹ
ִ֣כּי ׀ ַֽאֲח ֵ֣רי ַה ֗ ֹ
ה ָ֔וה ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ֶאְת ֶ֛כם ֖לוֹ
ה ֶאת־ַע֔מּוֹ ַֽבֲּﬠ֖בוּר ְשׁ֣מוֹ ַה ָגּ ֑דוֹל ִ֚כּי הוִֹ֣איל ְי ֹ
ה ָו ֙
ְי ֹ
ה ָ֔וה ֵֽמֲחֹ֖דל ְלִהְתַפּ ֵ֣לּל ַֽבַּע ְד ֶ֑כם ְוֽהוֹ ֵריִ֣תי
ְל ָֽﬠםַ֣ :גּם ָֽאֹנִ֗כי ָח ִ֤ליָלה ִלּ֙י ֵֽמֲח ֣ט ֹא ַֽלי ֹ

א֛תוֹ ֶבֱּאֶ֖מת
ה ָ֗וה ַֽוֲﬠַב ְדֶ֥תּם ֹ
ֶאְתֶ֔כם ְבּ ֶ֥ד ֶרךְך ַהטּוָֹ֖בה ְוַה ְיָשׁ ָֽרהַ֣ :אךְך ׀ ְי ֣ראוּ ֶאת־ ְי ֹ
ְבָּכל־ְלַבְב ֶ֑כם ִ֣כּי ְר֔אוּ ֵ֥את ֲאֶשׁר־ִה ְג ִ֖דּל ִעָמּ ֶֽכםְ :וִאם־ָה ֵ֖ר ַע ָתּ ֵ֑רעוּ ַגּם־ַאֶ֥תּם
ַגּם־ַמְלְכּ ֶ֖כם ִתָּֽסּפוֶּ :בּן־ָשׁ ָ֖נה ָשׁ֣אוּל ְבָּמְל֑כוֹ וְּשֵׁ֣תּי ָשׁ ֔ ִנים ָמ ַ֖לךְך ַעל־ ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ַו ִיְּבַחר־֨לוֹ ָשׁ֜אוּל ְשׁ֣לֶשׁת ֲאָלִפי֘ם ִמ ִיְּשׂ ָרֵאל ֒ ַו ִֽיְּה ֨יוּ ִעם־ָשׁ֜אוּל ַאְלַ֗פּ ִים
שׂ וְּבַ֣הר ֵֽבּית־ ֵ ֔אל ְו ֶ ֗אֶלף ָהי֙וּ ִעם־ ֣יוֹ ָנ ָ֔תן ְבּ ִגְב ַ֖ﬠת ִבּ ְנ ָיִ֑מין ְו ֶ֣יֶתר ָהָ֔עם
ְבִּמְכָמ ֙
ם ֲאֶ֣שׁר ְבּ ֶ֔גַבע ַו ִיְּשְׁמ֖עוּ
אָה ָֽליוַ :ו ַ֣יּ ךְך ֽיוֹ ָנ ָ֗תן ֵ֣את ְנִ֤ציב ְפִּלְשִׁתּי ֙
ִשׁ ַ֖לּח ִ֥אישׁ ְל ֽ ֹ
ְפִּלְשִׁ֑תּים ְוָשׁאוּל ֩ ָתּ ַ ֨קע ַבּשּׁוֹ ָ֤פר ְבָּכל־ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ֵלאֹ֔מר ִיְשְׁמ֖עוּ ָֽהִעְב ִֽריםְ :וָכל־
ִיְשׂ ָר ֵ ֞אל ָֽשְׁמ֣עוּ ֵלאֹ֗מר ִה ָ֤כּה ָשׁאוּל ֙ ֶאת־ ְנִ֣ציב ְפִּלְשׁ ִ֔תּים ְו ַגם־ ִנְבַאשׁ ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ַבְּפִּלְשִׁ֑תּים ַו ִיָּֽצֲּﬠ֥קוּ ָה ָ֛ﬠם ַֽאֲח ֵ֥רי ָשׁ֖אוּל ַה ִגְּל ָֽגּל :וְּפִלְשׁ ִ֞תּים ֶֽנֶאְס֣פוּ ׀ ְלִהָלֵּ֣חם
ם ָפּ ָרִ֔שׁים ְוָ֕עם ַכּ֛חוֹל ֲאֶ֥שׁר
ִעם־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְשׁלִ֨שׁים ֶ֤אֶלף ֶ֨רֶכ֙ב ְוֵ֤שֶׁשׁת ֲאָלִפי ֙
ַעל־ְשַׂפת־ַה ָ֖יּם ָלֹ֑רב ַו ַֽיֲּﬠל֙וּ ַו ַֽיֲּח ֣נוּ ְבִמְכָ֔משׂ ִק ְדַ֖מת ֵֽבּית־ָֽא ֶוןְ :ו ִ ֨אישׁ ִיְשׂ ָרֵ֤אל
ם וַּבְסָּלִ֔עים
ָרא֙וּ ִ֣כּי ַצר־֔לוֹ ִ֥כּי ִנ ַ֖גּשׂ ָה ָ֑ﬠם ַו ִיְּתַחְבּ֣אוּ ָהָ֗עם ַבְּמָּע ֤רוֹת וַּֽבֲח ָוִחי ֙
וַּבְצּ ִרִ֖חים וַּבֹבּ ֽרוֹתְ :וִעְב ִ֗רים ָֽﬠְבר֙וּ ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ֶ֥א ֶרץ ָ֖גּד ְו ִגְל ָ֑ﬠד ְוָשׁאוּל ֙ עוֹ ֶ֣דנּוּ
ַב ִגְּל ָ֔גּל ְוָכל־ָה ָ֖ﬠם ָֽח ְר ֥דוּ ַֽאֲח ָֽריוַ :וֹ֣יּיֶחל ] ַו ֣יּוֶֹחל[ ׀ ִשְׁב ַ֣ﬠת ָיִ֗מים ַלמּוֵֹע֙ד ֲאֶ֣שׁר
ְשׁמוּ ֵ ֔אל ְול ֹא־ ָ֥בא ְשׁמוֵּ֖אל ַה ִגְּל ָ֑גּל ַו ָ֥יֶּפץ ָה ָ֖ﬠם ֵֽמָע ָֽליוַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָשׁ֔אוּל ַה ִ֣גּשׁוּ
ֵאַ֔לי ָֽהֹע ָ֖לה ְוַהְשָּׁלִ֑מים ַו ַ֖יַּעל ָֽהֹע ָֽלהַ :ו ְי ִ֗הי ְכַּכֹלּת֙וֹ ְלַֽהֲﬠ֣לוֹת ָֽהֹעָ֔לה ְוִה ֵ֥נּה
ְשׁמוֵּ֖אל ָ֑בּא ַו ֵיֵּ֥צא ָשׁ֛אוּל ִלְק ָרא֖תוֹ ְלָב ְרֽכוַֹ :ו ֥יּ ֹאֶמר ְשׁמוֵּ֖אל ֶ֣מה ָעִ֑שׂיָת ַו ֣יּ ֹאֶמר
ת ְלמוֹ ֵ֣ﬠד ַה ָיִּ֔מים
ה ֽל ֹא־ ָ֨בא ָ ֙
ָשׁ֡אוּל ִ ֽכּי־ ָרִאיִתי֩ ִ ֽכי־ ָנַ֨פץ ָהָ֜עם ֵֽמָעַ֗לי ְוַאָתּ ֙
אַ֗מר ַ֠עָתּה ֵֽי ְר֨דוּ ְפִלְשִׁ֤תּים ֵאַל֙י ַה ִגְּל ָ֔גּל וְּפ ֵ֥ני
וְּפִלְשִׁ֖תּים ֶנֱאָסִ֥פים ִמְכָֽמשָֽׂ :ו ֹ
ה ָ֖וה ֣ל ֹא ִח ִ֑לּיִתי ָֽוֶאְתַאַ֔פּק ָֽוַֽאֲﬠ ֶ֖לה ָֽהֹע ָֽלהַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ְשׁמוּ ֵ ֛אל ֶאל־ָשׁ֖אוּל
ְי ֹ
ה ָ֧וה
ה ָ֤וה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ֲאֶ֣שׁר ִצ ָ֔וּךְך ִ֣כּי ַע ָ֗תּה ֵהִ֨כין ְי ֹ
ִנְס ָ֑כְּלָתּ ֣ל ֹא ָשַׁ֗מ ְרָתּ ֶאת־ִמְצ ַ֞ות ְי ֹ
שׁ
ֶאת־ַֽמְמַלְכְתּ ךָ֛ך ֶאל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַעד־עוֹ ָֽלםְ :וַעָ֖תּה ַמְמַלְכְתּ ךָ֣ך ֽל ֹא־ָת֑קוּם ִבֵּקּ ֩
ה ָ֤וה ְל ָנ ִגי֙ד ַעל־ַע֔מּוֹ ִ֚כּי ֣ל ֹא ָשַׁ֔מ ְרָתּ ֵ֥את ֲאֶֽשׁר־
ה ָ֨וה ֜לוֹ ִ֣אישׁ ִכְּלָב֗בוֹ ַו ְיַצ ֵ֨וּהוּ ְי ֹ
ְי ֹ
ה ָֽוהַ :ו ָ֣יּ ָקם ְשׁמוּ ֵ ֗אל ַו ַ֛יַּעל ִמן־ַה ִגְּל ָ֖גּל ִגְּב ַ֣ﬠת ִבּ ְנ ָיִ֑מן ַו ִיְּפֹ֣קד ָשׁ֗אוּל ֶאת־
ִצ ְוּ֖ךָך ְי ֹ
ם ַה ִנְּמָ֣צא
ם ַה ִנְּמְצִ֣אים ִע֔מּוֹ ְכֵּ֥שׁשׁ ֵמ֖אוֹת ִ ֽאישְׁ :וָשׁ֞אוּל ְו ֽיוֹ ָנָ֣תן ְבּ ֗נוֹ ְוָהָע ֙
ָהָע ֙
ִעָ֔מּם ֹֽיְשִׁ֖בים ְבּ ֶ֣גַבע ִבְּנ ָיִ֑מן וְּפִלְשִׁ֖תּים ָח֥נוּ ְבִמְכָֽמשַׂ :ו ֵיֵּ֧צא ַהַמְּשִׁ֛חית ִמַֽמֲּח ֵ֥נה

ְפִלְשִׁ֖תּים ְשׁלָ֣שׁה ָראִ֑שׁים ָה ֨ר ֹאשׁ ֶאָ֥חד ִיְפ ֶ֛נה ֶאל־ ֶ֥דּ ֶרךְך ָעְפ ָ֖רה ֶאל־ֶ֥א ֶרץ
ה ֶ֣דּ ֶרךְך ַה ְגּ֔בוּל
שׁוּ ָֽﬠלְ :וָה ֤ר ֹאשׁ ֶאָח֙ד ִיְפ ֔ ֶנה ֶ֖דּ ֶרךְך ֵ֣בּית ֹח ֑רוֹן ְוָה ֨ר ֹאשׁ ֶא ָ֤חד ִיְפ ֶנ ֙
שׁ ֣ל ֹא ִיָמֵּ֔צא ְבֹּ֖כל ֶ֣א ֶרץ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִכּי־
ַה ִנְּשׁ ָ֛קף ַעל־ ֵ֥גּי ַהְצֹּבִ֖ﬠים ַהִמּ ְדָֽבּ ָרהְ :וָח ָר ֙
ָֽאְמ ֻ֣ר ]ָֽאְמ ֣רוּ[ ְפִלְשׁ ִ֔תּים ֶ֚פּן ַֽיֲﬠ֣שׂוּ ָֽהִעְב ִ֔רים ֶ֖ח ֶרב ֥אוֹ ֲח ִֽניתַ :ו ֵֽיּ ְר ֥דוּ ָכל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ַהְפִּלְשִׁ֑תּים ִ֠לְלטוֹשׁ ִ֣אישׁ ֶאת־ַֽמֲח ַרְשׁ֤תּוֹ ְוֶאת־ֵאת֙וֹ ְוֶאת־ַק ְר ֻדּ֔מּוֹ ְוֵ֖את
ת ְו ָ֣לֵא ִ֔תים ְוִלְשׁ֥לשׁ ִקְלּ֖שׁוֹן
שׁ ֙
ַֽמֲח ֵֽרָשֽׁתוְֹֽ :וָה ְי ָ֞תה ַהְפִּ֣צי ָרה ִ֗פים ַלַֽמֲּח ֵר ֹ
ת
ה ְבּ ֣יוֹם ִמְלֶ֔חֶמת ְו ֨ל ֹא ִנְמָ֜צא ֶ֤ח ֶרב ַֽוֲח ִני ֙
וְּלַהַקּ ְר ֻדִּ֑מּים וְּלַהִ֖צּיב ַה ָֽדּ ְרָֽבןְ :וָה ָי ֙
ְבּ ַ֣יד ָכּל־ָהָ֔עם ֲאֶ֥שׁר ֶאת־ָשׁ֖אוּל ְוֶאת־ ֽיוֹ ָנ ָ ֑תן ַוִתָּמֵּ֣צא ְלָשׁ֔אוּל וְּל ֽיוֹ ָנָ֖תן ְבּ ֽנוֹ:
א ַמַ֣צּב ְפִּלְשׁ ִ֔תּים ֶֽאל־ַֽמֲﬠַ֖בר ִמְכָֽמשַׂ :ו ְיִ֣הי ַה ֗יּוֹם ַו ֨יּ ֹאֶמר ֽיוֹ ָנ ָ ֤תן ֶבּן־ָשׁאוּל ֙
ַו ֵיֵּצ ֙
ה ֶאל־ַמַ֣צּב ְפִּלְשׁ ִ֔תּים ֲאֶ֖שׁר ֵמ ֵ֣ﬠֶבר ַה ָ֑לּז
ֶאל־ַה ֨ ַנַּע֙ר ֹנֵ֣שׂא ֵכָ֔ליו ְלָ֗כה ְו ַנְעְבּ ָר ֙
וְּלָאִ֖ביו ֥ל ֹא ִה ִֽגּידְ :וָשׁ֗אוּל יוֵֹשׁ֙ב ִבְּקֵ֣צה ַה ִגְּבָ֔עה ַ֥תַּחת ָֽה ִר֖מּוֹן ֲאֶ֣שׁר ְבִּמ ְג ֑רוֹן
ם ֲאֶ֣שׁר ִע֔מּוֹ ְכֵּ֥שׁשׁ ֵמ֖אוֹת ִ ֽאישַֽׁ :וֲאִח ָ֣יּה ֶבן־ֲאִח֡טוּב ֲאִ֡חי ִ ֽאיָכ֣בוֹד ׀ ֶבּן־
ְוָהָע ֙
ִפּי ְנָ֨חס ֶבּן־ֵעִ֜לי ֹכֵּ֧הן ׀ ְי ֹ
ם ֣ל ֹא ָי ַ֔דע ִ֥כּי ָה ַ֖לךְך ֽיוֹ ָנָֽתן:
הָ֛וה ְבִּשׁ֖לוֹ ֹנֵ֣שׂא ֵא֑פוֹד ְוָהָע ֙
וֵּ֣בין ַהַמְּעְבּ֗רוֹת ֲאֶ֨שׁר ִבּ ֵ֤קּשׁ ֽיוֹ ָנָת֙ן ַֽלֲﬠֹב֙ר ַעל־ַמַ֣צּב ְפִּלְשׁ ִ֔תּים ֵשׁן־ַה ֶ֤סַּלע
ֵֽמָהֵ֨עֶב֙ר ִמ ֶ֔זּה ְוֵשׁן־ַהֶ֥סַּלע ֵֽמָה ֵ֖ﬠֶבר ִמֶ֑זּה ְוֵ֤שׁם ָֽהֶאָח֙ד בּוֵֹ֔צץ ְוֵ֥שׁם ָֽהֶאָ֖חד ֶֽס ֶנּה:
ַהֵ֧שּׁן ָֽהֶא ָ֛חד ָמ֥צוּק ִמָצּ֖פוֹן ֣מוּל ִמְכ ָ ֑משׂ ְוָֽהֶאָ֥חד ִמ ֶ֖נּ ֶגב ֥מוּל ָֽגַּבעַ :ו ֨יּ ֹאֶמר
ה ְו ַנְעְבּ ָ֗רה ֶאל־ַמַצּ֙ב ָֽהֲﬠ ֵרִ֣לים ָה ֵ ֔אֶלּה
ְיֽהוֹ ָנ ָ֜תן ֶאל־ַה ַ֣נַּער ׀ ֹנֵ֣שׂא ֵכָ֗ליו ְלָכ ֙
ה ַמְע֔צוֹר ְלהוִֹ֥שׁי ַע ְבּ ַ֖רב ֥אוֹ ִבְמ ָֽﬠט:
ה ָו ֙
ה ָ֖וה ָ֑לנוּ ִ֣כּי ֵ֤אין ַֽלי ֹ
אוּ ַ֛לי ַֽיֲﬠֶ֥שׂה ְי ֹ
ַו ֤יּ ֹאֶמר ל֙וֹ ֹנֵ֣שׂא ֵכָ֔ליו ֲﬠֵ֖שׂה ָכּל־ֲאֶ֣שׁר ִבְּלָב ֶ֑בךָך ְנֵ֣טה ָ֔לךְך ִה ְנ ִ֥ני ִעְמּ֖ךָך ִכְּלָבֶֽבךָך:
ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ְי֣הוֹ ָנ ָ֔תן ִה ֵ֛נּה ֲא ַ֥נְחנוּ ֹֽעְב ִ֖רים ֶאל־ָֽהֲא ָנִ֑שׁים ְו ִנ ְגִ֖לינוּ ֲאֵליֶֽהםִ :אם־ֹ֤כּה
ֽי ֹאְמר֙וּ ֵאֵ֔לינוּ ֹ֕דּמּוּ ַעד־ַה ִגּי ֵ֖ﬠנוּ ֲאֵלי ֶ֑כם ְוָעַ֣מ ְדנוּ ַתְח ֵ֔תּינוּ ְו ֥ל ֹא ַֽנֲﬠ ֶ֖לה ֲאֵליֶֽהם:
ה ָ֖וה ְבּ ָי ֵ֑דנוּ ְו ֶֽזה־ ָ֖לּנוּ ָהֽאוֹת:
ְוִאם־ֹ֨כּה ֽי ֹאְמ֜רוּ ֲﬠ֤לוּ ָעֵ֨לינ֙וּ ְוָעִ֔לינוּ ִ ֽכּי־ ְנָת ָ֥נם ְי ֹ
ם ֹֽיְצ ִ ֔אים
ַו ִיּ ָגּ֣לוּ ְשׁ ֵני ֶ֔הם ֶאל־ַמַ֖צּב ְפִּלְשִׁ֑תּים ַו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ְפִלְשׁ ִ֔תּים ִה ֵ֤נּה ִעְב ִרי ֙
ִמן־ַֽהֹח ִ֖רים ֲאֶ֥שׁר ִהְתַחְבּאוּ־ָֽשׁםַ :ו ַֽיֲּﬠנוּ֩ ַאְנֵ֨שׁי ַהַמָּצּ ָ֜בה ֶאת־ ֽיוָֹנָ֣תן ׀ ְוֶאת־
ֹנֵ֣שׂא ֵכָ֗ליו ַו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ֲﬠ֣לוּ ֵאֵ֔לינוּ ְונוֹ ִ֥דיָעה ֶאְת ֶ֖כם ָדּ ָ֑בר ַו ֨יּ ֹאֶמר ֽיוֹ ָנ ָ֜תן ֶאל־ֹנֵ֤שׂא
ה ָ֖וה ְבּ ַ֥יד ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ַ֣יַּעל ֽיוֹ ָנ ָ֗תן ַעל־ ָי ָדי֙ו ְוַעל־
ֵכָלי֙ו ֲﬠ ֵ֣לה ַֽאֲח ַ֔רי ִ ֽכּי־ ְנָת ָ֥נם ְי ֹ

ַר ְגָ֔ליו ְוֹנֵ֥שׂא ֵכ ָ֖ליו ַֽאֲח ָ֑ריו ַו ִיְּפּל֙וּ ִלְפ ֵ֣ני ֽיוֹ ָנ ָ֔תן ְוֹנֵ֥שׂא ֵכ ָ֖ליו ְממוֵֹ֥תת ַֽאֲח ָֽריו:
שׁ ֗ ָנה ֲאֶ֨שׁר ִה ָ֧כּה ֽיוֹ ָנ ָ ֛תן ְוֹנֵ֥שׂא ֵכ ָ֖ליו ְכֶּעְשׂ ִ֣רים ִ֑אישׁ ְכַּֽבֲחִ֥צי
ַוְתִּ֞הי ַהַמּ ָ֣כּה ָה ִֽרא ֹ
ה וְּבָכל־ָהָ֔עם ַהַמָּצּ֙ב
ַֽמֲﬠ ָ֖נה ֶ֥צֶמד ָשׂ ֶֽדהַ :וְתִּהי֩ ֲח ָר ָ֨דה ַֽבַֽמֲּח ֶ֤נה ַבָשּׂ ֶד ֙
ְוַהַמְּשִׁ֔חית ָֽח ְר ֖דוּ ַגּם־ ֵ ֑הָמּה ַוִתּ ְר ַ֣גּז ָה ָ ֔א ֶרץ ַוְתִּ֖הי ְלֶח ְר ַ֥דּת ֱאֹל ִ ֽהיםַ :ו ִיּ ְר֤אוּ
ם ְלָשׁ֔אוּל ְבּ ִגְב ַ֖ﬠת ִבּ ְנ ָיִ֑מן ְוִה ֵ֧נּה ֶֽהָה֛מוֹן ָנ֖מוֹג ַו ֵ֥יֶּלךְך ַֽוֲהֹֽלםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָשׁ֗אוּל
ַהֹצִּפי ֙
ם ֲאֶ֣שׁר ִא֔תּוֹ ִפְּקדוּ־ ָ֣נא וּ ְר֔אוּ ִ֖מי ָה ַ֣לךְך ֵֽמִע ָ ֑מּנוּ ַֽו ִיְּפְק֔דוּ ְוִה ֵ֛נּה ֵ֥אין ֽיוֹ ָנָ֖תן
ָלָע ֙
ְוֹנֵ֥שׂא ֵכ ָֽליוַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָשׁאוּל ֙ ַֽלֲאִח ָ֔יּה ַה ִ֖גּיָשׁה ֲא ֣רוֹן ָהֱאֹלִ֑הים ִ ֽכּי־ָה ָ֞יה ֲא ֧רוֹן
ָֽהֱאֹלִ֛הים ַבּ ֥יּוֹם ַה֖הוּא וְּב ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְי ִ֗הי ַ֣ﬠד ִדּ ֶ֤בּר ָשׁאוּל ֙ ֶאל־ַהֹכּ ֵ֔הן ְוֶֽהָה֗מוֹן
ֲאֶשׁ֙ר ְבַּֽמֲח ֵ֣נה ְפִלְשׁ ִ֔תּים ַו ֵ֥יֶּלךְך ָה֖לוֹךְך ָו ָ֑רב ַו ֧יּ ֹאֶמר ָשׁ֛אוּל ֶאל־ַהֹכֵּ֖הן ֱאֹ֥סף ָי ֶֽדךָך:
ם ֲאֶ֣שׁר ִא֔תּוֹ ַו ָיֹּ֖באוּ ַעד־ַהִמְּלָח ָ ֑מה ְוִה ֨ ֵנּה ָֽה ְי ָ֜תה ֶ֤ח ֶרב
ַו ִיּ ָזּ ֵ֣ﬠק ָשׁ֗אוּל ְוָכל־ָהָע ֙
ם ְכֶּאְת֣מוֹל
אדְ :וָֽהִעְב ִ֗רים ָה ֤יוּ ַלְפִּלְשִׁתּי ֙
שׁ ְבּ ֵרֵ֔עהוּ ְמהוָּ֖מה ְגּדוֹ ָ֥לה ְמ ֽ ֹ
ִאי ֙
ת ִעם־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲאֶ֥שׁר
ִשְׁל֔שׁוֹם ֲאֶ֨שׁר ָע֥לוּ ִע ָ ֛מּם ַֽבַּֽמֲּח ֶ֖נה ָסִ֑ביב ְו ַגם־ ֵ֗הָמּה ִ ֽלְהיוֹ ֙
ם ָֽשְׁמ֔עוּ ִכּי־
ִעם־ָשׁ֖אוּל ְו ֽיוֹ ָנָֽתןְ :וֹכל ֩ ִ ֨אישׁ ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ַהִמְּתַחְבִּ֤אים ְבַּהר־ֶאְפ ַ֨ר ִי ֙
הָ֛וה ַבּ ֥יּוֹם
ָ֖נסוּ ְפִּלְשִׁ֑תּים ַו ַיּ ְדְבּ֥קוּ ַגם־ ֵ ֛הָמּה ַֽאֲח ֵריֶ֖הם ַבִּמְּלָחָֽמהַ :ו ֧יּוַֹשׁע ְי ֹ
ַה֖הוּא ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְו ַ֨הִמְּלָחָ֔מה ָֽﬠְב ָ֖רה ֶאת־ֵ֥בּית ָֽא ֶוןְ :ו ִ ֽאישׁ־ ִיְשׂ ָרֵ֥אל ִנ ַ֖גּשׂ
ַבּ ֣יּוֹם ַה֑הוּא ַוֹיֶּאל ֩ ָשׁ֨אוּל ֶאת־ָהָ֜עם ֵלאֹ֗מר ָא ֣רוּר ָ֠הִאישׁ ֲאֶשׁר־ ֨י ֹאַכל ֶ֜לֶחם
א ְי ַ֔בי ְו ֽל ֹא ָט ַ֥ﬠם ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ָֽלֶחםְ :וָכל־ָהָ֖א ֶרץ ָ֣בּאוּ ַב ָ֑יַּער
ַעד־ָהֶ֗ע ֶרב ְו ִנַקְּמִתּ֙י ֵמ ֣ ֹ
ם ֶאל־ַה ַ֔יַּער ְוִה ֵ֖נּה ֵ֣הֶלךְך ְדּ ָ֑בשׁ ְוֵאין־
ַו ְיִ֥הי ְדַ֖בשׁ ַעל־ְפּ ֵ֥ני ַהָשּׂ ֶֽדהַ :ו ָיּ ֤ב ֹא ָהָע ֙
ַמִ֤שּׂיג ָיד֙וֹ ֶאל־ִ֔פּיו ִ ֽכּי־ ָי ֵ֥רא ָה ָ֖ﬠם ֶאת־ַהְשֻּׁב ָֽﬠהְ :ו ֽיוֹ ָנָ֣תן ל ֹא־ָשַׁ֗מע ְבַּהְשִׁ֣בּי ַע
ה ֲאֶ֣שׁר ְבּ ָי֔דוֹ ַו ִיְּטֹ֥בּל אוָֹ֖תהּ ְבּ ַיְע ַ֣רת
ם ַו ִיְּשַׁ֗לח ֶאת־ְק ֵ֤צה ַהַמֶּטּ ֙
ָאִבי ֘ו ֶאת־ָהָע ֒
א ְר ָנה[ ֵעי ָֽניוַ :ו ַיַּע֩ן ִ ֨אישׁ ֵֽמָהָ֜עם
ַה ְדּ ָ֑בשׁ ַו ָ֤יֶּשׁב ָיד֙וֹ ֶאל־ִ֔פּיו ַוָתֹּ֖רְא ָנה ] ַוָתּ ֖ ֹ
ם ֵלאֹ֔מר ָא ֥רוּר ָהִ֛אישׁ ֲאֶשׁר־ ֥י ֹאַכל
ַו ֗יּ ֹאֶמר ַהְשֵׁבּ ַ֩ע ִהְשׁ ִ֨בּי ַע ָאִ֤ביךָך ֶאת־ָהָע ֙
ארוּ
א ִכּי־ ֣ ֹ
ֶ֖לֶחם ַה ֑יּוֹם ַו ָ֖יַּעף ָה ָֽﬠםַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֽיוֹ ָנ ָ֔תן ָע ַ֥כר ָאִ֖בי ֶאת־ָה ָ ֑א ֶרץ ְראוּ־ ָנ ֙
ם ָהָ֔עם ִמְשּׁ ַ֥לל
א ָאֹ֨כל ָא ַ֤כל ַהיּוֹ ֙
ֵעי ֔ ַני ִ֣כּי ָטַ֔עְמִתּי ְמ ַ֖ﬠט ְדַּ֥בשׁ ַה ֶֽזּה֗ ַ :אף ִ֡כּי לוּ ֩
א
א ְיָ֖ביו ֲאֶ֣שׁר ָמ ָ֑צא ִ ֽכּי־ַע ָ ֛תּה ֽל ֹא־ ָֽרְבָ֥תה ַמ ָ֖כּה ַבְּפִּלְשׁ ִ ֽתּיםַ :ו ַיּ֞כּוּ ַבּ ֤יּוֹם ַההוּ ֙
ֹֽ
ם ֶאל־ ַָשָּׁ֔לל
אדַ :ו ַ֤יַּעשׂ ] ַו ַ֤יַּעט[ ָהָע ֙
ַבְּפִּלְשׁ ִ֔תּים ִמִמְּכָ֖משׂ ַא ָיֹּ֑ל ָנה ַו ָ֥יַּעף ָה ָ֖ﬠם ְמ ֽ ֹ

]ַהָשָּׁ֔לל[ ַו ִיְּק֨חוּ ֧צ ֹאן וָּב ָ֛קר וְּב ֵ֥ני ָב ָ֖קר ַו ִיּ ְ ֽשֲׁחטוּ־ ָ ֑א ְרָצה ַו ֥יּ ֹאַכל ָה ָ֖ﬠם ַעל־ַה ָֽדּם:
ה ָ֖וה ֶלֱאֹ֣כל ַעל־ַה ָ֑דּם ַו ֣יּ ֹאֶמר
ַו ַיּ ִ֤גּידוּ ְלָשׁאוּל ֙ ֵלאֹ֔מר ִה ֵ֥נּה ָה ָ֛ﬠם ֹחִ֥טאים ַֽלי ֹ
ְבּ ַג ְד ֶ֔תּם ֹגּלּוּ־ֵא ַ֥לי ַה ֖יּוֹם ֶ֥אֶבן ְגּדוֹ ָֽלהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָשׁ֣אוּל ֻ֣פּצוּ ָבָ֡עם ַֽוֲאַמ ְרֶ֣תּם ָל ֶ֡הם
ה ַֽוֲאַכְל ֶ֔תּם ְו ֽל ֹא־ֶֽתֶחְט֥אוּ
ַה ִ֣גּישׁוּ ֵאַלי֩ ִ ֨אישׁ שׁוֹ֜רוֹ ְוִ֣אישׁ ְשׂ ֵ֗יהוּ וְּשַׁחְט ֶ ֤תּם ָבּ ֶז ֙
ה ָ֖וה ֶלֱאֹ֣כל ֶאל־ַה ָ֑דּם ַו ַיּ ִ֨גּשׁוּ ָכל־ָהָ֜עם ִ֣אישׁ שׁוֹ ֧רוֹ ְב ָ֛ידוֹ ַה ַ֖לּ ְיָלה ַו ִיּ ְ ֽשֲׁחטוּ־
ַֽלי ֹ
ה ָֽוהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָשׁ֡אוּל
א֣תוֹ ֵהֵ֔חל ִלְב֥נוֹת ִמ ְזֵ֖בּ ַח ַֽלי ֹ
הָ֑וה ֹ
ָֽשׁםַ :ו ִ֧יֶּבן ָשׁ֛אוּל ִמ ְזֵ֖בּ ַח ַֽלי ֹ
ֵֽנ ְר ָ֣דה ַֽאֲח ֵרי֩ ְפִלְשׁ ִ֨תּים ַ֜ל ְיָלה ְֽו ָנֹ֥ב ָזה ָבֶ֣הם ׀ ַעד־֣אוֹר ַהֹ֗בֶּקר ְו ֽל ֹא־ ַנְשֵׁ֤אר
שׂה ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ַהֹכּ ֵ֔הן ִנְק ְרָ֥בה ֲהֹ֖לם ֶאל־
ם ִ ֔אישׁ ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ָכּל־ַה֥טּוֹב ְבֵּעי ֶ֖ניךָך ֲﬠ ֵ ֑
ָבֶּה ֙
ָֽהֱאֹל ִ ֽהיםַ :ו ִיְּשַׁ֤אל ָשׁאוּל ֙ ֵֽבּאֹל ִ֔הים ַֽהֵא ֵר֙ד ַֽאֲח ֵ֣רי ְפִלְשׁ ִ֔תּים ֲהִתְתּ ֵ֖נם ְבּ ַ֣יד
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְו ֥ל ֹא ָע ָ֖נהוּ ַבּ ֥יּוֹם ַהֽהוּאַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָשׁ֔אוּל ֹ֣גּֽשׁוּ ֲהֹ֔לם ֹ֖כּל ִפּ ֣נּוֹת ָה ָ֑ﬠם
ה ָ֗וה ַהמּוִֹ֨שׁי ַ֙ע ֶאת־
וּ ְד֣עוּ וּ ְר֔אוּ ַבָּ֗מּה ָֽה ְי ָ ֛תה ַֽהַחָ֥טּאת ַה ֖זּ ֹאת ַה ֽיּוֹםִ֣ :כּי ַחי־ ְי ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ֧כּי ִאם־ ֶיְשׁ֛נוֹ ְבּ ֽיוֹ ָנָ֥תן ְבּ ִ֖ני ִ֣כּי ֣מוֹת ָי֑מוּת ְוֵ֥אין ֹע ֵ֖נהוּ ִמָכּל־ָה ָֽﬠם:
ם ִ ֽתְּהי֙וּ ְל ֵ֣ﬠֶבר ֶאָ֔חד ַֽוֲא ִנ֙י ְו ֽיוֹ ָנָ֣תן ְבּ ֔ ִני ִֽנְה ֶ֖יה
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֶאל־ָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַאֶתּ ֙
ְל ֵ֣ﬠֶבר ֶא ָ֑חד ַו ֽיּ ֹאְמ ֤רוּ ָהָע ֙
ם ֶאל־ָשׁ֔אוּל ַה֥טּוֹב ְבֵּעי ֶ֖ניךָך ֲﬠֵֽשׂהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָשׁ֗אוּל
הָ֛וה ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָ֣הָבה ָתִ֑מים ַו ִיָּלּ ֵ֧כד ֽיוֹ ָנ ָ ֛תן ְוָשׁ֖אוּל ְוָה ָ֥ﬠם ָיָֽצאוּ:
ֶאל־ ְי ֹ
ַו ֣יּ ֹאֶמר ָשׁ֔אוּל ַהִ֕פּילוּ ֵבּי ֕ ִני וֵּ֖בין ֽיוֹ ָנָ֣תן ְבּ ִ֑ני ַו ִיָּלּ ֵ֖כד ֽיוֹ ָנָֽתןַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָשׁאוּל ֙ ֶאל־
ֽיוֹ ָנ ָ֔תן ַה ִ֥גּי ָדה ִ֖לּי ֶ֣מה ָעִ֑שׂיָתה ַו ַיּ ֶגּד־֣לוֹ ֽיוֹ ָנ ָ֗תן ַויּ ֹאֶמ֩ר ָטֹ֨עם ָטַ֜עְמִתּי ִבְּקֵ֨צה
ַהַמֶּ֧טּה ֲאֶשׁר־ְבּ ָי ִ֛די ְמ ַ֥ﬠט ְדַּ֖בשׁ ִה ְנ ִ֥ני ָאֽמוּתַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָשׁ֔אוּל ֹֽכּה־ ַֽיֲﬠֶ֥שׂה
ֱאֹלִ֖הים ְוֹ֣כה יוִֹ֑סף ִכּי־֥מוֹת ָתּ֖מוּת ֽיוֹ ָנָֽתןַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָהָ֜עם ֶאל־ָשׁ֗אוּל ֲה ֽיוֹ ָנ ָ ֤תן ׀
ה ִאם־
ה ָו ֙
ת ֲאֶ֣שׁר ָ֠עָשׂה ַה ְישׁוָּ֨עה ַה ְגּדוֹ ָ֣לה ַהזּ ֹא֘ת ְבּ ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ָחִ֗ליָלה ַחי־ ְי ֹ
ָימוּ ֙
ִיֹ֞פּל ִמַֽשֲּׂﬠ ַ֤רת ר ֹאשׁ֙וֹ ַ ֔א ְרָצה ִכּי־ִעם־ֱאֹלִ֥הים ָעָ֖שׂה ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ַו ִיְּפ ֥דּוּ ָה ָ֛ﬠם
ֶאת־ ֽיוֹ ָנָ֖תן ְו ֽל ֹא־ֵֽמתַ :ו ַ֣יַּעל ָשׁ֔אוּל ֵֽמַֽאֲח ֵ֖רי ְפִּלְשִׁ֑תּים ְוְפִלְשִׁ֖תּים ָֽהְל֥כוּ
א ְי ָ֡ביו
ִלְמקוָֹֽמםְ :וָשׁ֛אוּל ָל ַ֥כד ַהְמּלוּ ָ֖כה ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ִיּ ָ֣לֶּחם ָסִ֣ביב ׀ ְ ֽבָּכל־ ֹ
ה וַּבְפִּלְשׁ ִ֔תּים וְּבֹ֥כל ֲאֶשׁר־ ִיְפ ֶ֖נה
ְבּמוָֹ֣אב ׀ וִּבְב ֵֽני־ַע֨מּוֹן וֶּבֱא֜דוֹם וְּבַמְל ֵ֤כי צוָֹב ֙
שֵֽׁסהוַּ :ו ִֽיְּהי֙וּ ְבּ ֵ֣ני
ַי ְר ִ ֽשׁי ַעַ :ו ַ֣יַּעשׂ ַ֔ח ִיל ַו ַ֖יּ ךְך ֶאת־ֲﬠָמ ֵ֑לק ַו ַיֵּ֥צּל ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִמ ַ֥יּד ֹ
ה ֵמ ַ֔רב ְוֵ֥שׁם
ם ְשֵׁ֣תּי ְבֹנ ָ֔תיו ֵ֤שׁם ַהְבִּכי ָר ֙
ָשׁ֔אוּל ֽיוֹ ָנָ֥תן ְו ִיְשׁ ִ֖וי וַּמְלִכּי־֑שׁוּ ַע ְוֵשׁ ֙

ם ֵ֣אֶשׁת ָשׁ֔אוּל ֲאִחיֹ֖נַעם ַבּת־ֲאִחי ָ ֑מַעץ ְוֵ֤שׁם ַשׂר־ְצָבא֙וֹ
ַהְקַּט ָ֖נּה ִמי ַֽכלְ :וֵשׁ ֙
ֲאִבי ֔ ֵנר ֶבּן־ ֵ֖נ ר ֥דּוֹד ָשֽׁאוּלְ :ו ִ֧קישׁ ֲא ִ ֽבי־ָשׁ֛אוּל ְו ֵ֥נ ר ֲא ִ ֽבי־ַאְב ֵ֖נ ר ֶבּן־ֲאִביֵֽאל:
ה ֲח ָז ָ֣קה ַעל־ְפִּלְשׁ ִ֔תּים ֹ֖כּל ְיֵ֣מי ָשׁ֑אוּל ְו ָר ָ ֨אה ָשׁ֜אוּל ָכּל־ִ֤אישׁ
ַוְתִּ֤הי ַהִמְּלָחָמ ֙
א ִ֨תי ָשׁ ַ֤לח
ִגּבּוֹ֙ר ְוָכל־ֶבּן־ַ֔ח ִיל ַו ַֽיַּאְס ֵ֖פהוּ ֵא ָֽליוַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְשׁמוֵּאל ֙ ֶאל־ָשׁ֔אוּל ֹ
ה ָֽוה:
ה ִלְמָשֳׁח ךָ֣ך ְלֶ֔מֶלךְך ַעל־ַע֖מּוֹ ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוַעָ֣תּה ְשַׁ֔מע ְל ֖קוֹל ִדְּב ֵ֥רי ְי ֹ
ה ָו ֙
ְי ֹ
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ָפּ ַ ֕ק ְדִתּי ֵ ֛את ֲאֶשׁר־ָעָ֥שׂה ֲﬠָמ ֵ֖לק ְל ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֲאֶשׁר־ָ֥שׂם
ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ְי ֹ
ם ֶֽאת־
ה ֵ֨לךְך ְוִהִכּי ָ֜תה ֶאת־ֲﬠָמֵ֗לק ְוַֽהֲח ַרְמֶתּ ֙
ל֙וֹ ַבּ ֶ֔דּ ֶרךְך ַֽבֲּﬠֹל֖תוֹ ִמִמְּצ ָֽר ִיםַ :עָתּ ֩
ָכּל־ֲאֶשׁר־֔לוֹ ְו ֥ל ֹא ַתְחֹ֖מל ָע ָ֑ליו ְוֵֽהַמ ָ֞תּה ֵמִ֣אישׁ ַעד־ִאָ֗שּׁה ֵֽמֹעֵלל ֙ ְוַעד־יוֹ ֔ ֵנק
ם
ִמ֣שּׁוֹר ְוַעד־ֶ֔שׂה ִמ ָגָּ֖מל ְוַעד־ֲחֽמוֹרַ :ו ְיַשַׁ֤מּע ָשׁאוּל ֙ ֶאת־ָהָ֔עם ַֽו ִיְּפְק ֵד ֙
ַבְּטָּל ִ ֔אים ָמאַ֥ת ִים ֶ֖אֶלף ַר ְג ִ֑לי ַֽוֲﬠֶ֥שׂ ֶרת ֲאָלִ֖פים ֶאת־ִ֥אישׁ ְיהוּ ָֽדהַ :ו ָיּ ֥ב ֹא ָשׁ֖אוּל
ַעד־ִ֣ﬠיר ֲﬠָמ ֵ֑לק ַו ָ֖יּ ֶרב ַבּ ָֽנַּחלַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָשׁ֣אוּל ֶאל־ַהֵקּי ֡ ִני ְלכוּ֩ ֻ֨סּרוּ ְר֜דוּ ִמ֣תּוֹךְך
א ִ ֽסְפ ךָ ֙ך ִע֔מּוֹ ְוַא ָ֞תּה ָעִ֤שׂיָתה ֶ֨חֶס֙ד ִעם־ָכּל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַֽבֲּﬠלוָֹ֖תם
ֲﬠָֽמֵל ִ ֗קי ֶפּן־ ֹ
ה ֽבּוֲֹא ךָ֣ך
ִמִמְּצ ָ֑ר ִים ַו ָ֥יַּסר ֵקי ִ֖ני ִמ֥תּוֹךְך ֲﬠָמ ֵֽלקַ :ו ַ֥יּ ךְך ָשׁ֖אוּל ֶאת־ֲﬠָמ ֵ֑לק ֵֽמֲח ִויָל ֙
֔שׁוּר ֲאֶ֖שׁר ַעל־ְפּ ֵ֥ני ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ִיְּתֹ֛פּשׂ ֶאת־ֲא ַ֥גג ֶֽמֶלךְך־ֲﬠָמ ֵ֖לק ָ֑חי ְוֶאת־ָכּל־
ָה ָ֖ﬠם ֶהֱח ִ֥רים ְלִפי־ָֽח ֶרבַ :ו ַיְּחֹמל ֩ ָשׁ֨אוּל ְוָהָ֜עם ַעל־ֲא ָ֗גג ְוַעל־ֵמיַ֣טב ַהצּ ֹא֩ן
ם ְוַעל־ָכּל־ַה֔טּוֹב ְו ֥ל ֹא ָא֖בוּ ַֽהֲח ִרי ָ ֑מם ְוָכל־
ְוַהָבּ ָ ֨קר ְוַהִמְּשׁ ִ֤נים ְוַעל־ַהָכּ ִרי ֙
ה ָ֔וה ֶאל־ְשׁמוֵּ֖אל
אָ֥תהּ ֶהֱח ִֽרימוַּֽ :ו ְיִה֙י ְדַּבר־ ְי ֹ
ַהְמָּלא ָ֛כה ְנִמְב ָ֥זה ְו ָנֵ֖מס ֹ
ֵלאֹֽמרִ :נַ֗חְמִתּי ִ ֽכּי־ִהְמ ַ֤לְכִתּי ֶאת־ָשׁאוּל ֙ ְלֶ֔מֶלךְך ִכּי־ָשׁ֙ב ֵמַֽאֲח ַ֔רי ְוֶאת־ ְדָּב ַ֖רי
ה ָ֖וה ָכּל־ַה ָֽלּ ְיָלהַ :ו ַיְּשׁ ֵ֧כּם ְשׁמוּ ֵ ֛אל
֣ל ֹא ֵה ִ֑קים ַו ִ֨יַּח֙ר ִלְשׁמוּ ֵ ֔אל ַו ִיּ ְז ַ֥ﬠק ֶאל־ ְי ֹ
ה ְוִה ֨ ֵנּה
ִל ְק ַ֥ראת ָשׁ֖אוּל ַבֹּ֑בֶּקר ַו ֻיּ ַ֨גּד ִלְשׁמוּ ֵ ֜אל ֵלאֹ֗מר ָֽבּא־ָשׁ֤אוּל ַהַכּ ְרֶ֨מָל ֙
ַמִ֥צּיב ל֙וֹ ָ֔יד ַו ִיֹּסּ֙ב ַו ַֽיֲּﬠֹ֔בר ַו ֵ֖יּ ֶרד ַה ִגְּל ָֽגּלַ :ו ָיּ ֥ב ֹא ְשׁמוֵּ֖אל ֶאל־ָשׁ֑אוּל ַו ֧יּ ֹאֶמר ֣לוֹ
ה ָֽוהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְשׁמוּ ֵ ֔אל וּ ֶ ֛מה
ה ָ֔וה ֲהִקיֹ֖מִתי ֶאת־ ְדַּ֥בר ְי ֹ
ה ַֽלי ֹ
ָשׁ֗אוּל ָבּ ֤רוּךְך ַאָתּ ֙
שֵֽׁמ ַעַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָשׁ֜אוּל
ֽקוֹל־ַה ֥צּ ֹאן ַה ֶ֖זּה ְבָּא ְז ָ֑ני ְו֣קוֹל ַהָבּ ָ ֔קר ֲאֶ֥שׁר ָֽאֹנִ֖כי ֹ
ם ַעל־ֵמי ַ֤טב ַהצּ ֹא֙ן ְוַהָבּ ָ ֔קר ְלַ֥מַען ְזֹ֖ב ַח
ֵֽמֲﬠָמֵל ִ֣קי ֱהִבי֗אוּם ֲאֶ֨שׁר ָחַ֤מל ָהָע ֙
ה ָ֣וה ֱאֹל ֶ ֑היךָך ְוֶאת־ַהיּוֵֹ֖תר ֶהֱח ַֽרְמנוַּ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְשׁמוֵּאל ֙ ֶאל־ָשׁ֔אוּל ֶ֚ה ֶרף
ַלי ֹ
הָ֛וה ֵא ַ֖לי ַה ָ֑לּ ְיָלה ַו ֥יּ ֹאֶמרו ] ַו ֥יּ ֹאֶמר[ ֖לוֹ ַדֵּֽבּר:
ת ֲאֶ֨שׁר ִדֶּ֧בּר ְי ֹ
ְוַא ִ֣גּי ָדה ְלּ֔ךָך ֵא ֩

ה ְבֵּעי ֔ ֶניךָך ֛ר ֹאשׁ ִשְׁבֵ֥טי ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָ ֑אָתּה
ַו ֣יּ ֹאֶמר ְשׁמוּ ֵ ֔אל ֲה֗לוֹא ִאם־ָקֹ֤טן ַאָתּ ֙
ה ָ֖וה ְבּ ָ֑ד ֶרךְך ַו ֗יּ ֹאֶמר ֵ֣לךְך
הָ֛וה ְלֶ֖מֶלךְך ַעל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיְּשׁ ָֽלֲח ךָ֥ך ְי ֹ
ַו ִיְּמָֽשֲׁח ךָ֧ך ְי ֹ
אָֽתםְ :ו ָ֥לָמּה
ם ֶאת־ֲﬠָמֵ֔לק ְו ִנְלַחְמָ֣תּ ֔בוֹ ַ֥ﬠד ַכּלּוָֹ֖תם ֹ
ְוַֽהֲח ַרְמ ָ֞תּה ֶאת־ַֽהַחָטִּאי ֙
ה ָֽוהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר
הָ֑וה ַו ַ֨תַּע֙ט ֶאל־ַהָשָּׁ֔לל ַוַ֥תַּעשׂ ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֥ני ְי ֹ
ֽל ֹא־ָשַׁ֖מְעָתּ ְבּ֣קוֹל ְי ֹ
ה ָ֔וה ָֽוֵאֵ֕לךְך ַבּ ֶ֖דּ ֶרךְך ֲאֶשׁר־ְשָׁלַ֣ח ִני
ָשׁ֜אוּל ֶאל־ְשׁמוּ ֵ ֗אל ֲאֶ֤שׁר ָשַׁ֨מְעִתּ֙י ְבּ֣קוֹל ְי ֹ
ְי ֹ
הָ֑וה ָֽוָא ִ֗ביא ֶאת־ֲא ַג֙ג ֶ֣מֶלךְך ֲﬠָמֵ֔לק ְוֶאת־ֲﬠָמ ֵ֖לק ֶהֱח ַֽרְמִתּיַ :ו ִיּ ַ ֨קּח ָה ָ֧ﬠם
ה ָ֥וה ֱאֹלֶ֖היךָך ַבּ ִגְּל ָֽגּלַ :ו ֣יּ ֹאֶמר
ֵֽמַהָשּׁ ָ֛לל ֥צ ֹאן וָּב ָ֖קר ֵראִ֣שׁית ַה ֵ֑ח ֶרם ִל ְזֹ֛בּ ַח ַֽלי ֹ
הָ֑וה ִה ֵ֤נּה ְשֹׁ֨מ ַ֙ע ִמ ֶ֣זַּבח
ה ְבֹּע֣לוֹת וּ ְזָבִ֔חים ִכְּשֹׁ֖מ ַע ְבּ֣קוֹל ְי ֹ
ה ָו ֙
ְשׁמוּ ֵ ֗אל ַה ֵ֤חֶפץ ַֽלי ֹ
ם ֶ֔מ ִרי ְוָ֥א ֶון וְּת ָרִ֖פים ַהְפ ַ֑צר ַ֗יַען
֔טוֹב ְלַהְקִ֖שׁיב ֵמֵ֥חֶלב ֵאי ִ ֽליםִ֤ :כּי ַֽחַטּאת־ ֶ ֨קֶס ֙
ה ָ֔וה ַו ִֽיְּמָֽאְס֖ךָך ִמֶֽמֶּלךְךַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָשׁ֤אוּל ֶאל־ְשׁמוֵּאל ֙ ָחָ֔טאִתי
תּ ֶאת־ ְדַּ֣בר ְי ֹ
ָמ ַ ֨אְס ָ ֙
ִ ֽכּי־ָעַ֥ב ְרִתּי ֶאת־ ִ ֽפּי־ ְי ֹ
ה ָ֖וה ְוֶאת־ ְדָּב ֶ֑ריךָך ִ֤כּי ָי ֵ֨ראִת֙י ֶאת־ָהָ֔עם ָֽוֶאְשַׁ֖מע
ה ָֽוהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר
ְבּקוֹ ָֽלםְ :וַע ָ֕תּה ָ֥שׂא ָ֖נא ֶאת־ַחָטּאִ֑תי ְו֣שׁוּב ִעִ֔מּי ְוֶֽאְשַֽׁתֲּח ֶ֖וה ַֽלי ֹ
ה ָ֔וה ַו ִיְּמָֽאְס ךָ֣ך
ה ֶאת־ ְדַּ֣בר ְי ֹ
ְשׁמוֵּאל ֙ ֶאל־ָשׁ֔אוּל ֥ל ֹא ָא֖שׁוּב ִע ָ ֑מּךְך ִ֤כּי ָמ ַ ֨אְסָתּ ֙
ְי ֹ
ה ָ֔וה ִ ֽמְה ֥יוֹת ֶ֖מֶלךְך ַעל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיֹּ֥סּב ְשׁמוֵּ֖אל ָל ֶ֑לֶכת ַו ַֽיֲּח ֵ֥זק ִבְּכ ַנף־ְמִעי֖לוֹ
ה ָ֜וה ֶאת־ַמְמְל֧כוּת ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֵֽמָע ֶ֖ליךָך ַה ֑יּוֹם
ַו ִיּ ָקּ ַֽרעַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֵאָלי֙ו ְשׁמוּ ֵ ֔אל ָק ַ֨רע ְי ֹ
ם ֵ֣נַצח ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֥ל ֹא ְיַשׁ ֵ֖קּר ְו ֣ל ֹא ִי ָנּ ֵ֑חם ִ֣כּי ֥ל ֹא
וּ ְנָת ֕ ָנהּ ְל ֵֽרֲﬠ֖ךָך ַה֥טּוֹב ִמֶֽמָּךְּ :ו ַג ֙
ָא ָ֛דם ֖הוּא ְלִה ָנֵּֽחםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָחָ֔טאִתי ַע ָ֗תּה ַכְּבּ ֵ֥ד ִני ָ֛נא ֶֽנ ֶגד־ ִז ְק ֵ֥ני ַעִ֖מּי ְו ֶ֣נ ֶגד
ה ָ֥וה ֱאֹלֶֽהיךָךַ :ו ָ֥יָּשׁב ְשׁמוֵּ֖אל ַֽאֲח ֵ֣רי ָשׁ֑אוּל
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְו֣שׁוּב ִעִ֔מּי ְו ִ ֽהְשַֽׁתֲּח ֵ֖ויִתי ַֽלי ֹ
ה ָֽוהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְשׁמוּ ֵ ֗אל ַה ִ֤גּישׁוּ ֵאַל֙י ֶאת־ֲא ַג֙ג ֶ֣מֶלךְך ֲﬠָמֵ֔לק
ַו ִיְּשַׁ֥תּחוּ ָשׁ֖אוּל ַֽלי ֹ
ַו ֵ֣יֶּלךְך ֵאָ֔ליו ֲא ַ֖גג ַֽמֲﬠ ַדֹ֑נּת ַו ֣יּ ֹאֶמר ֲא ָ֔גג ָא ֵ֖כן ָ֥סר ַמר־ַהָֽמּ ֶותַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְשׁמוּ ֵ ֔אל
ם ַח ְר ֶ֔בּךָך ֵכּן־ִתְּשׁ ַ֥כּל ִמ ָנִּ֖שׁים ִא ֶ ֑מּךָך ַו ְיַשֵׁ֨סּף ְשׁמוֵּ֧אל ֶאת־
ַֽכֲּאֶ֨שׁר ִשְׁכּ ָ֤לה ָנִשׁי ֙
ה ָ֖וה ַבּ ִגְּל ָֽגּלַ :ו ֵ֥יֶּלךְך ְשׁמוֵּ֖אל ָֽה ָר ָ ֑מָתה ְוָשׁ֛אוּל ָע ָ֥לה ֶאל־ֵבּי֖תוֹ ִגְּב ַ֥ﬠת
ֲא ָ֛גג ִלְפ ֵ֥ני ְי ֹ
ָשֽׁאוּלְ :ו ֽל ֹא־ ָיַ֨סף ְשׁמוּ ֵ ֜אל ִל ְר֤אוֹת ֶאת־ָשׁאוּל ֙ ַעד־ ֣יוֹם מוֹ֔תוֹ ִכּי־ִהְתַא ֵ֥בּל
ה ָ֣וה ִנָ֔חם ִ ֽכּי־ִהְמִ֥ליךְך ֶאת־ָשׁ֖אוּל ַעל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֨יּ ֹאֶמר
ְשׁמוֵּ֖אל ֶאל־ָשׁ֑אוּל ַֽוי ֹ
ה ִמְתַאֵ֣בּל ֶאל־ָשׁ֔אוּל ַֽוֲא ִ֣ני ְמַאְס ִ֔תּיו ִמְמֹּ֖לךְך
ה ָ֜וה ֶאל־ְשׁמוּ ֵ ֗אל ַעד־ָמַת֙י ַאָתּ ֙
ְי ֹ
ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַמֵ֨לּא ַק ְר ְנ֜ךָך ֶ֗שֶׁמן ְו ֵ֤לךְך ֶאְשׁ ָֽלֲח ךָ ֙ך ֶאל־ ִיַ֣שׁי ֵבּית־ַהַלְּחִ֔מי ִ ֽכּי־

ָרִ֧איִתי ְבָּב ָ֛ניו ִ֖לי ֶֽמֶלךְךַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְשׁמוֵּאל ֙ ֵ֣איךְך ֵאֵ֔לךְך ְוָשַׁ֥מע ָשׁ֖אוּל ַֽוֲה ָר ָ֑ג ִני
ה ָ֖וה ָֽבּאִתיְ :ו ָק ָ֥ראָת
ה ָ֗וה ֶע ְג ַ֤לת ָבָּק֙ר ִתּ ַ֣קּח ְבּ ָי ֶ֔דךָך ְוָ֣אַמ ְר ָ֔תּ ִל ְזֹ֥בּ ַח ַֽלי ֹ
ַו ֣יּ ֹאֶמר ְי ֹ
אַ֖מר
ְל ִיַ֖שׁי ַבּ ָ֑זַּבח ְוָֽאֹנִ֗כי אוֹ ִֽד ֽיֲﬠ ךָ ֙ך ֵ֣את ֲאֶֽשׁר־ַֽתֲּﬠֶ֔שׂה וָּֽמַשְׁחָ֣תּ ִ֔לי ֵ֥את ֲאֶשׁר־ ֹ
ה ָ֔וה ַו ָיּ ֖ב ֹא ֵ֣בּית ָ֑לֶחם ַו ֶֽיֶּח ְר֞דוּ ִז ְק ֵ֤ני
ֵא ֶֽליךָךַ :ו ַ֣יַּעשׂ ְשׁמוּ ֵ ֗אל ֵ֚את ֲאֶ֣שׁר ִדֶּ֣בּר ְי ֹ
ה ָ֔בּאִתי
ה ָו ֙
ָהִעי֙ר ִלְק ָרא֔תוֹ ַו ֖יּ ֹאֶמר ָשֹׁ֥לם בּוֶֹֽאךָךַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ׀ ָשׁ֗לוֹם ִל ְזֹ֤בּ ַח ַֽלי ֹ
ִהְתַק ְדּ֔שׁוּ וָּבאֶ֥תם ִאִ֖תּי ַבּ ָ֑זַּבח ַו ְיַק ֵ֤דּשׁ ֶאת־ ִיַשׁ֙י ְוֶאת־ָבּ ֔ ָניו ַו ִיּ ְק ָ֥רא ָלֶ֖הם
ה ָ֖וה ְמִשׁיֽחוַֹ :ו ֨יּ ֹאֶמר
ַל ָֽזַּבחַ :ו ְיִ֣הי ְבּבוֹ ָ ֔אם ַו ַ֖יּ ְרא ֶאת־ֱאִלי ָ ֑אב ַו ֕יּ ֹאֶמר ַ ֛אךְך ֶ֥נ ֶגד ְי ֹ
ה ָ֜וה ֶאל־ְשׁמוּ ֵ ֗אל ַאל־ַתֵּ֧בּט ֶאל־ַמ ְר ֵ ֛אהוּ ְוֶאל־ ְגֹּ֥ב ַהּ ֽקוָֹמ֖תוֹ ִ֣כּי ְמַאְסִ֑תּיהוּ
ְי ֹ
ִ֣כּי ׀ ֗ל ֹא ֲאֶ֤שׁר ִי ְרֶא ֙
ה ָ֖וה ִי ְרֶ֥אה ַלֵלָּֽבב:
ם ִי ְרֶ֣אה ַלֵעי ֔ ַנ ִים ַוי ֹ
ה ָֽהָא ָ֔דם ִ֤כּי ָֽהָא ָד ֙
ַו ִיּ ְק ָ֤רא ִיַשׁ֙י ֶאל־ֲאִ֣בי ָנ ָ֗דב ַו ַֽיֲּﬠִב ֵ֖רהוּ ִלְפ ֵ֣ני ְשׁמוּ ֵ ֑אל ַו ֕יּ ֹאֶמר ַגּם־ָבּ ֶ֖זה ֽל ֹא־ָבַ֥חר
שׁי ִשְׁב ַ֥ﬠת
ה ָֽוהַ :ו ַֽיֲּﬠֵ֥בר ִי ַ ֛
ה ָֽוהַ :ו ַֽיֲּﬠֵ֥בר ִיַ֖שׁי ַשׁ ָ ֑מּה ַו ֕יּ ֹאֶמר ַגּם־ָבּ ֶ֖זה ֽל ֹא־ָבַ֥חר ְי ֹ
ְי ֹ
ה ָ֖וה ָבֵּֽאֶלּהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר
ָבּ ָ֖ניו ִלְפ ֵ֣ני ְשׁמוּ ֵ ֑אל ַו ֤יּ ֹאֶמר ְשׁמוֵּאל ֙ ֶאל־ ִיַ֔שׁי ֽל ֹא־ָבַ֥חר ְי ֹ
ם ַו ֗יּ ֹאֶמר ֚עוֹד ָשַׁ֣אר ַהָקָּ֔טן ְוִה ֵ֥נּה ֹר ֶ֖ﬠה ַבּ ֑צּ ֹאן
ְשׁמוֵּ֣אל ֶאל־ ִיַשׁ ֘י ֲהַ֣תמּוּ ַהְנָּע ִרי ֒
ַו ֨יּ ֹאֶמר ְשׁמוֵּ֤אל ֶאל־ ִיַשׁ֙י ִשְׁלָ֣חה ְוָקֶ֔חנּוּ ִ֥כּי ל ֹא־ ָנֹ֖סב ַעד־ֹבּ֥אוֹ ֹֽפהַ :ו ִיְּשׁ ַ֤לח
הָ֛וה ֥קוּם ְמָשֵׁ֖חהוּ
ַו ְיִבי ֵ ֨אה֙וּ ְו֣הוּא ַא ְדמוֹ ֔ ִני ִעם־ ְי ֵ֥פה ֵעי ַ֖נ ִים ְו֣טוֹב ֹ֑רִאי ַו ֧יּ ֹאֶמר ְי ֹ
את֘וֹ ְבּ ֶ֣ק ֶרב ֶאָחי֒ו ַוִתְּצ ַ֤לח
ִ ֽכּי־ ֶ֥זה ֽהוּאַ :ו ִיּ ַ ֨קּח ְשׁמוּ ֵ ֜אל ֶאת־ ֶ֣ק ֶרן ַהֶ֗שֶּׁמן ַו ִיְּמַ֣שׁח ֹ
ה ֶאל־ ָדּ ִ֔וד ֵֽמַה ֥יּוֹם ַה֖הוּא ָו ָ ֑מְעָלה ַו ָ֣יּ ָקם ְשׁמוּ ֵ ֔אל ַו ֵ֖יֶּלךְך ָֽה ָרָֽמָתה:
ה ָו ֙
ֽרוּ ַח־ ְי ֹ
ה ָֽוהַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֥רוּ
הָ֛וה ָ֖ס ָרה ֵמִ֣ﬠם ָשׁ֑אוּל וּ ִ ֽבֲﬠַ֥תתּוּ ֽרוּ ַח־ ָר ָ֖ﬠה ֵמֵ֥את ְי ֹ
ְו ֧רוּ ַח ְי ֹ
ַעְב ֵֽדי־ָשׁ֖אוּל ֵא ָ֑ליו ִה ֵנּה־ ָ֧נא ֽרוּ ַח־ֱאֹלִ֛הים ָר ָ֖ﬠה ְמַֽבִעֶֽתּךָךֽ :י ֹאַמר־ ָ֤נא ֲאֹד ֨ ֵננ֙וּ
ֲﬠָב ֶ֣דיךָך ְלָפ ֔ ֶניךָך ְיַבְק֕שׁוּ ִ ֕אישׁ ֹי ֵ֖ד ַע ְמ ַנ ֵ֣גּ ן ַבִּכּ ֑נּוֹר ְוָה ָ֗יה ִ ֽבְּה ֨יוֹת ָע ֶ֤ליךָך ֽרוּ ַח־
ם ָרָ֔עה ְו ִנ ֵ֥גּ ן ְבּ ָי ֖דוֹ ְו֥טוֹב ָֽלךְךַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ָשׁ֖אוּל ֶאל־ֲﬠָב ָ֑דיו ְראוּ־ ָ֣נא ִ֗לי ִ֚אישׁ
ֱאֹלִהי ֙
ֵמיִ֣טיב ְלַנ ֵ֔גּן ַֽוֲהִביאוֶֹ֖תם ֵא ָֽליַ :ו ַיַּע֩ן ֶאָ֨חד ֵֽמַה ְנָּע ִ֜רים ַו ֗יּ ֹאֶמר ִה ֨ ֵנּה ָר ִ ֜איִתי ֵ֣בּן
ְל ִיַשׁ ֘י ֵ֣בּית ַהַלְּחִמ֒י ֹי ֵ֣ד ַע ֠ ַנ ֵגּן ְו ִג֨בּוֹר ַ֜ח ִיל ְוִ֧אישׁ ִמְלָח ָ ֛מה וּ ְנ֥בוֹן ָדָּ֖בר ְוִ֣אישׁ
שׁי ַו ֕יּ ֹאֶמר ִשְׁלָ֥חה ֵא ַ֛לי ֶאת־
ה ָ֖וה ִעֽמּוַֹ :ו ִיְּשׁ ַ֥לח ָשׁ֛אוּל ַמְלָאִ֖כים ֶאל־ ִי ָ ֑
תַּאר ַֽוי ֹ
ֹ֑
ם ְו ֣נ ֹאד ַ֔י ִין וּ ְג ִ֥די ִע ִ֖זּים ֶא ָ֑חד
ָדּ ִ֥וד ִבּ ְנ֖ךָך ֲאֶ֥שׁר ַבּ ֽצּ ֹאןַ :ו ִיּ ַ ֨קּח ִיַ֜שׁי ֲח֥מוֹר ֶ֨לֶח ֙
ַו ִיְּשׁ ַ֛לח ְבּ ַיד־ ָדּ ִ֥וד ְבּ ֖נוֹ ֶאל־ָשֽׁאוּלַ :ו ָיּ ֤ב ֹא ָד ִו֙ד ֶאל־ָשׁ֔אוּל ַו ַֽיֲּﬠֹ֖מד ְלָפ ָ֑ניו

אד ַֽו ְיִהי־֖לוֹ ֹנֵ֥שׂא ֵכ ִ ֽליםַ :ו ִיְּשׁ ַ֣לח ָשׁ֔אוּל ֶאל־ ִיַ֖שׁי ֵלאֹ֑מר ַֽיֲﬠָמד־
ַו ֶיֱּאָהֵ֣בהוּ ְמ ֔ ֹ
ם ֶאל־ָשׁ֔אוּל
ָ֤נא ָד ִו֙ד ְלָפ ֔ ַני ִ ֽכּי־ָ֥מָצא ֵ֖חן ְבֵּעי ָֽניְ :וָה ָ֗יה ִ ֽבְּה ֤יוֹת ֽרוּ ַח־ֱאֹלִהי ֙
ְוָל ַ֥קח ָדּ ִ֛וד ֶאת־ַהִכּ ֖נּוֹר ְו ִנ ֵ֣גּ ן ְבּ ָי ֑דוֹ ְו ָר ַ֤וח ְלָשׁאוּל ֙ ְו֣טוֹב ֔לוֹ ְוָ֥ס ָרה ֵמָע ָ֖ליו ֥רוּ ַח
ם ַלִמְּלָחָ֔מה ַו ֵיָּ֣אְס֔פוּ שֹׂ֖כה ֲאֶ֣שׁר
ָה ָר ָֽﬠהַ :ו ַֽיַּאְס֨פוּ ְפִלְשִׁ֤תּים ֶאת־ַֽמֲח ֵניֶה ֙
ִ ֽליהוּ ָ֑דה ַו ַֽיֲּח֛נוּ ֵבּין־שׂוֹֹ֥כה וֵּבין־ֲﬠ ֵז ָ֖קה ְבֶּ֥אֶפס ַדּ ִ ֽמּיםְ :וָשׁ֤אוּל ְוִאישׁ־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙
ֶֽנֶאְס֔פוּ ַו ַֽיֲּח ֖נוּ ְבּ ֵ֣ﬠֶמק ָֽהֵא ָ֑לה ַו ַֽיַּע ְר֥כוּ ִמְלָחָ֖מה ִל ְק ַ֥ראת ְפִּלְשׁ ִ ֽתּים :וְּפִלְשׁ ִ֞תּים
ֹעְמ ִ֤דים ֶאל־ָהָה֙ר ִמ ֶ֔זּה ְו ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֹֽעְמ ִ֥דים ֶאל־ָהָ֖הר ִמֶ֑זּה ְוַה ַ֖גּ ְיא ֵֽבּי ֵניֶֽהם:
ם ִמַֽמֲּח ֣נוֹת ְפִּלְשׁ ִ֔תּים ָגְּל ָ֥ית ְשׁ֖מוֹ ִמ ַ֑גּת ָגְּב֕הוֹ ֵ֥שׁשׁ ַא֖מּוֹת
ַו ֵיּ ֵ֤צא ִאישׁ־ַהֵבּ ֨ ַנ ִי ֙
ת ַעל־ר ֹא֔שׁוֹ ְוִשׁ ְר ֥יוֹן ַקְשַׂקִ֖שּׂים ֣הוּא ָל֑בוּשׁ וִּמְשַׁקל ֙
ָו ָֽז ֶרתְ :ו֤כוַֹבע ְנ֨חֶשׁ ֙
ַהִשּׁ ְר ֔יוֹן ֲחֵֽמֶשׁת־ֲאָלִ֥פים ְשָׁקִ֖לים ְנֽחֶֽשׁת :וִּמְצַ֥חת ְנ֖חֶשׁת ַעל־ ַר ְג ָ֑ליו ְוִכי ֥דוֹן
א ְר ִ֔גים ְוַלֶ֣הֶבת ֲח ִני֔תוֹ ֵֽשׁשׁ־
ְנ֖חֶשׁת ֵ֥בּין ְכֵּת ָֽפיוְ :וֵ֣חץ ] ְו ֵ֣ﬠץ[ ֲח ִני֗תוֹ ִכְּמנוֹ֙ר ֽ ֹ
א ֶאל־ַֽמַע ְרֹ֣כת
ה ֵ֥לךְך ְלָפ ָֽניוַ :ו ַֽיֲּﬠֹ֗מד ַו ִיְּק ָר ֙
ֵמ֥אוֹת ְשָׁקִ֖לים ַבּ ְרֶ֑זל ְוֹנֵ֥שׂא ַהִצּ ָ֖נּה ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ֣יּ ֹאֶמר ָל ֶ֔הם ָ֥לָמּה ֵֽתְצ֖אוּ ַֽלֲﬠֹ֣רךְך ִמְלָח ָ ֑מה ֲה֧לוֹא ָֽאֹנִ֣כי ַהְפִּלְשׁ ִ֗תּי
ם ֲﬠָב ִ֣דים ְלָשׁ֔אוּל ְבּרוּ־ָל ֶ֥כם ִ֖אישׁ ְו ֵי ֵ֥רד ֵא ָֽליִ :אם־יוַּ֞כל ְלִהָלּ ֵ֤חם ִאִתּ֙י
ְוַאֶתּ ֙
ְוִהָ֔כּ ִני ְוָה ִ֥יינוּ ָל ֶ֖כם ַֽלֲﬠָב ִ֑דים ְוִאם־ֲא ִ֤ני ֽאוַּכל־ל֙וֹ ְוִהִכּי ִ֔תיו ִֽוְה ִ֤ייֶתם ָ֨לנ֙וּ
אָֽתנוַּ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ַהְפִּלְשׁ ִ֔תּי ֲא ֗ ִני ֵח ַ֛רְפִתּי ֶאת־ַֽמַע ְר֥כוֹת
ַֽלֲﬠָב ִ֔דים ַֽוֲﬠַב ְדֶ֖תּם ֹ
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ְתּנוּ־ִ֣לי ִ ֔אישׁ ְו ִנ ָֽלֲּחָ֖מה ָֽיַחדַ :ו ִיְּשַׁ֤מע ָשׁאוּל ֙ ְוָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ד ֶבּן־ ִ ֨אישׁ ֶאְפ ָר ִ֜תי ַה ֶ֗זּה
אדְ :ו ָד ִו ֩
ֶאת־ ִדְּב ֵ֥רי ַהְפִּלְשִׁ֖תּי ָה ֵ ֑אֶלּה ַו ֵיַּ֥חתּוּ ַו ִֽיּ ְראוּ ְמ ֽ ֹ
שׁ ִבּיֵ֣מי ָשׁ֔אוּל ָז ֵ֖קן ָ֥בּא
ם ְיהוּ ָ֔דה וְּשׁ֣מוֹ ִיַ֔שׁי ְו֖לוֹ ְשֹׁמ ָ֣נה ָב ִ֑נים ְוָהִאי ֙
ִמֵ֥בּית ֶ֨לֶח ֙
ַֽבֲא ָנ ִ ֽשׁיםַ :ו ֵ֨יְּל֜כוּ ְשׁ֤לֶשׁת ְבּ ֵֽני־ ִיַשׁ֙י ַה ְגֹּדִ֔לים ָֽהְל֥כוּ ַֽאֲח ֵרי־ָשׁ֖אוּל ַלִמְּלָח ָ ֑מה
ְוֵ֣שׁם ׀ ְשׁ֣לֶשׁת ָבּ ֗ ָניו ֲאֶ֤שׁר ָֽהְלכ֙וּ ַבִּמְּלָחָ֔מה ֱאִליָ֣אב ַהְבּ֗כוֹר וִּמְשׁ ֨ ֵנה֙וּ ֲאִ֣בי ָנ ָ֔דב
ה ַה ְגֹּדִ֔לים ָֽהְל֖כוּ ַֽאֲח ֵ֥רי ָשֽׁאוּלְ :ו ָד ִ֛וד
ְוַהְשִּׁלִ֖שׁי ַשָֽׁמּהְ :ו ָד ִ֖וד ֣הוּא ַהָקּ ָ֑טן וְּשׁלָשׁ ֙
ה ֵ֥לךְך ָוָ֖שׁב ֵמ ַ֣ﬠל ָשׁ֑אוּל ִל ְר֛עוֹת ֶאת־ ֥צ ֹאן ָאִ֖ביו ֵֽבּית־ ָֽלֶחםַ :ו ִיּ ַ֥גּשׁ ַהְפִּלְשִׁ֖תּי
ֹ
ַהְשׁ ֵ֣כּם ְוַֽהֲﬠ ֵ֑רב ַו ִיְּת ַיֵ֖צּב ַא ְרָבִּ֥ﬠים ֽיוֹםַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ִיַ֜שׁי ְל ָד ִ֣וד ְבּ ֗נוֹ ַקח־ ָ֣נא ְלַאֶ֨חי ךָ ֙ך
א ַה ֶ֔זּה ַֽוֲﬠָשׂ ָ֥רה ֶ֖לֶחם ַה ֶ֑זּה ְוָה ֵ֥רץ ַֽהַֽמֲּח ֶ֖נה ְלַאֶֽחיךָךְ ֠ :וֵאת ֲﬠֶ֜שׂ ֶרת
ֵאי ַ֤פת ַהָקִּלי ֙
ֲח ִר ֵ֤צי ֶֽהָחָל֙ב ָה ֵ ֔אֶלּה ָתִּ֖ביא ְלַשׂר־ָה ָ ֑אֶלף ְוֶאת־ַאֶ֨חי ךָ ֙ך ִתְּפֹ֣קד ְלָשׁ֔לוֹם ְוֶאת־

ה ְוָכל־ִ֣אישׁ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְבּ ֵ֖ﬠֶמק ָֽהֵא ָ֑לה ִנְלָחִ֖מים ִעם־
ֲﬠ ֻרָבָּ֖תם ִתּ ָֽקּחְ :וָשׁ֤אוּל ְו ֵ֨הָמּ ֙
שֵׁ֔מר ַו ִיָּ֣שּׂא ַו ֵ֔יֶּלךְך ַֽכֲּאֶ֥שׁר
ְפִּלְשׁ ִ ֽתּיםַ :ו ַיְּשֵׁ֨כּם ָדּ ִ֜וד ַבֹּ֗בֶּקר ַו ִיֹּ֤טּשׁ ֶאת־ַהצּ ֹא֙ן ַעל־ ֹ
א ֶאל־ַהַ֣מֲּﬠ ָרָ֔כה ְוֵה ֵ֖רעוּ ַבִּמְּלָחָֽמה:
א ַהַמְּע ָ֔גָּלה ְוַהַ֗ח ִיל ַהֹיֵּצ ֙
שׁי ַו ָיּב ֹ ֙
ִצ ָ֖וּהוּ ִי ָ ֑
שׁ ָדּ ִ֨וד ֶאת־
ַוַֽתֲּﬠֹ֤רךְך ִיְשׂ ָרֵאל ֙ וְּפִלְשׁ ִ֔תּים ַֽמֲﬠ ָר ָ֖כה ִל ְק ַ֥ראת ַֽמֲﬠ ָר ָֽכהַ :ו ִיֹּטּ ֩
ַהֵכִּ֜לים ֵֽמָעָ֗ליו ַעל־ ַי֙ד שׁוֵֹ֣מר ַהֵכִּ֔לים ַו ָ֖יּ ָרץ ַהַֽמֲּﬠ ָר ָ֑כה ַו ָיּ ֕ב ֹא ַו ִיְּשַׁ֥אל ְלֶאָ֖חיו
ת ַהְפִּלְשׁ ִ֨תּי ְשׁ֤מוֹ
ְלָשֽׁלוֹםְ :ו֣הוּא ׀ ְמ ַדֵ֣בּר ִעָ֗מּם ְוִה ֵ֣נּה ִ֣אישׁ ַהֵבּ ֡ ַנ ִים עוֶֹ֞לה ָגְּל ָי ֩
ת ִמַֽמַּע ְר ֣וֹת ]ִמַֽמַּע ְר֣כוֹת[ ְפִּלְשׁ ִ֔תּים ַו ְי ַדֵ֖בּר ַכּ ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֑אֶלּה ַו ִיְּשַׁ֖מע ָדּ ִֽוד:
ִמ ַגּ ֙
אדַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ׀
ְוָכל ֙ ִ֣אישׁ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִבּ ְראוָֹ֖תם ֶאת־ָהִ֑אישׁ ַו ָיּ ֨ ֻנס֙וּ ִמָפּ ֔ ָניו ַו ִֽיּי ְר֖אוּ ְמ ֽ ֹ
ה ַה ֶ֔זּה ִ֛כּי ְלָח ֵ֥רף ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֹע ֶ֑לה
ם ָהִ֤אישׁ ָֽהֹעֶל ֙
ִ֣אישׁ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַה ְרִּאיֶת ֙
֠ ְֽוָה ָיה ָה ִ ֨אישׁ ֲאֶשׁר־ ַיֶ֜כּנּוּ ַיְעְשׁ ֶ֥רנּוּ ׀ ַהֶ֣מֶּלךְך ׀ ֹ֣עֶשׁר ָגּ֗דוֹל ְוֶאת־ִבּתּ֙וֹ ִיֶתּן־֔לוֹ
ת ֵ֣בּית ָא ִ֔ביו ַֽיֲﬠֶ֥שׂה ָחְפִ֖שׁי ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֗וד ֶאל־ָֽהֲא ָנִ֞שׁים ָהֹֽעְמ ִ֣דים
ְוֵא ֙
ה ֶאת־ַהְפִּלְשִׁ֣תּי ַהָ֔לּז ְוֵהִ֥סיר ֶח ְר ָ֖פּה
שׁ ֲאֶ֤שׁר ַיֶכּ ֙
ִעמּ֘וֹ ֵלאֹמ֒ר ַמה־ ֵֽיָּעֶ֗שׂה ָלִאי ֙
ֵמ ַ֣ﬠל ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִ֣כּי ִ֗מי ַהְפִּלְשִׁ֤תּי ֶֽהָע ֵרל ֙ ַה ֶ֔זּה ִ֣כּי ֵח ֵ֔רף ַֽמַע ְר֖כוֹת ֱאֹלִ֥הים ַח ִֽיּים:
ַו ֤יּ ֹאֶמר ל֙וֹ ָהָ֔עם ַכּ ָדָּ֥בר ַה ֶ֖זּה ֵלאֹ֑מר ֹ֣כּה ֵֽיָעֶ֔שׂה ָלִ֖אישׁ ֲאֶ֥שׁר ַי ֶֽכּנּוַּ :ו ִיְּשַׁ֤מע
ֱאִליָא֙ב ָאִ֣חיו ַה ָגּ֔דוֹל ְבּ ַדְבּ ֖רוֹ ֶאל־ָֽהֲא ָנִ֑שׁים ַו ִֽיַחר־ַא֩ף ֱאִלי ָ ֨אב ְבּ ָד ִ֜וד ַו ֣יּ ֹאֶמר
ה ַבִּמּ ְד ָ֔בּר ֲאִ֧ני ָי ַ֣דְעִתּי
׀ ָלָמה־ ֶ֣זּה ָי ַ֗ר ְדָתּ ְוַעל־ִ֨מי ָנַ֜טְשָׁתּ ְמַ֨עט ַה ֤צּ ֹאן ָה ֵ֨הָנּ ֙
ת ֹ֣ר ַע ְלָב ֶ֔בךָך ִ֗כּי ְל ַ ֛מַען ְר֥אוֹת ַהִמְּלָחָ֖מה ָֽי ָֽר ְדָתַּ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֔וד ֶ֥מה
ֶאת־ ְזֹֽד ְנ֗ךָך ְוֵא ֙
ָעִ֖שׂיִתי ָ֑ﬠָתּה ֲה֖לוֹא ָדָּ֥בר ֽהוּאַ :ו ִיֹּ֤סּב ֵֽמֶאְצל֙וֹ ֶאל־֣מוּל ַאֵ֔חר ַו ֖י ֹאֶמר ַכּ ָדָּ֣בר
ם ָדּ ָ֔בר ַכּ ָדָּ֖בר ָֽה ִראֽשׁוֹןַ :ו ִיָּֽשְּׁמע֙וּ ַה ְדָּב ִ֔רים ֲאֶ֖שׁר ִדֶּ֣בּר ָדּ ִ֑וד
ַה ֶ֑זּה ַו ְיִשׁ ֻ֤בהוּ ָהָע ֙
ַו ַיּ ִ֥גּדוּ ִלְפ ֵֽני־ָשׁ֖אוּל ַו ִיָּקֵּֽחהוַּ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָדּ ִו֙ד ֶאל־ָשׁ֔אוּל ַאל־ ִיֹ֥פּל ֵלב־ָא ָ֖דם ָע ָ֑ליו
ַעְב ְדּ ךָ֣ך ֵיֵ֔לךְך ְו ִנְלַ֖חם ִעם־ַהְפִּלְשִׁ֥תּי ַה ֶֽזּהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָשׁ֜אוּל ֶאל־ ָדּ ִ֗וד ֤ל ֹא תוַּכל ֙
ת ֶאל־ַהְפִּלְשִׁ֣תּי ַה ֶ֔זּה ְלִהָלֵּ֖חם ִע֑מּוֹ ִכּי־ ַ֣נַער ַ ֔אָתּה ְו֛הוּא ִ֥אישׁ ִמְלָחָ֖מה
ָלֶ֨לֶכ ֙
ִמְנֻּע ָֽריוַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָדּ ִו֙ד ֶאל־ָשׁ֔אוּל ֹרֶ֨עה ָה ָ֧יה ַעְב ְדּ ךָ֛ך ְלָאִ֖ביו ַבּ ֑צּ ֹאן וּ ָ֤בא ָֽהֲא ִר֙י
ְוֶאת־ַה֔דּוֹב ְו ָנָ֥שׂא ֶ֖שׂה ֵמָה ֵֽﬠ ֶדרְ :ו ָיָ֧צאִתי ַֽאֲח ָ֛ריו ְוִהִכִּ֖תיו ְוִהַ֣צְּלִתּי ִמִ֑פּיו ַו ָ֣יּ ָקם
ָעַ֔לי ְוֶהֱח ַ֨זְקִתּ֙י ִבּ ְזָק ֔נוֹ ְוִהִכִּ֖תיו ַֽוֲהִמי ִ ֽתּיוַ֧ :גּם ֶֽאת־ָֽהֲא ִ֛רי ַגּם־ַה ֖דּוֹב ִה ָ֣כּה
ה ְכַּאַ֣חד ֵמ ֶ֔הם ִ֣כּי ֵח ֵ֔רף ַֽמַע ְרֹ֖כת ֱאֹלִ֥הים
ַעְב ֶ֑דּךָך ֠ ְֽוָה ָיה ַהְפִּלְשׁ ִ֨תּי ֶֽהָע ֵ֤רל ַה ֶזּ ֙

ה ָ֗וה ֲאֶ֨שׁר ִהִצַּ֜ל ִני ִמ ַ֤יּד ָֽהֲא ִר֙י וִּמ ַ֣יּד ַהֹ֔דּב ֣הוּא ַיִצּיֵ֔ל ִני
ַח ִֽיּיםַ :ויּ ֹאֶמ֘ר ָדּ ִו֒ד ְי ֹ
ה ָ֖וה ִֽיְה ֶ֥יה ִעָֽמּךְךַ :ו ַיְּל ֵ֨בּשׁ
ִמ ַ֥יּד ַהְפִּלְשִׁ֖תּי ַה ֶ֑זּה ַו ֨יּ ֹאֶמר ָשׁ֤אוּל ֶאל־ ָדּ ִו֙ד ֵ֔לךְך ַֽוי ֹ
א֖תוֹ ִשׁ ְר ֽיוֹן:
ָשׁ֤אוּל ֶאת־ ָדּ ִו֙ד ַמ ָ֔דּיו ְו ָנ ַ ֛תן ֥קוַֹבע ְנ֖חֶשׁת ַעל־ר ֹא֑שׁוֹ ַו ַיְּלֵ֥בּשׁ ֹ
ה ַו ֨יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֜וד
ַו ַיְּחֹ֣גּר ָדּ ִ֣וד ֶאת־ַ֠ח ְרבּוֹ ֵמַ֨על ְלַמ ָ֜דּיו ַו ֣יֶֹּאל ָלֶלֶכ֘ת ִ֣כּי ֽל ֹא־ ִנָסּ ֒
ֶאל־ָשׁ֗אוּל ֽל ֹא־אוּ ַ֛כל ָל ֶ֥לֶכת ָבֵּ֖אֶלּה ִ֣כּי ֣ל ֹא ִנִ֑סּיִתי ַו ְיִס ֵ֥רם ָדּ ִ֖וד ֵֽמָע ָֽליוַ :ו ִיּ ַ ֨קּח
אָתם ִבְּכִ֨לי
ַמְק֜לוֹ ְבּ ָי֗דוֹ ַו ִיְּבַחר־֣לוֹ ֲחִמָ֣שּׁה ַחֻלּ ֵ֣קי ֲאָבִ֣נים ׀ ִמן־ַהַ֡נַּחל ַו ָ֣יֶּשׂם ֠ ֹ
ָֽהֹרִ֧ﬠים ֲאֶשׁר־֛לוֹ וַּב ַיְּל ֖קוּט ְוַקְלּ֣עוֹ ְב ָי ֑דוֹ ַו ִיּ ַ֖גּשׁ ֶאל־ַהְפִּלְשׁ ִ ֽתּיַ :ו ֵ֨יֶּל ךְ ֙ך ַהְפִּלְשׁ ִ֔תּי
ה ֵ֥לךְך ְו ָק ֵ֖רב ֶאל־ ָדּ ִ֑וד ְוָהִ֛אישׁ ֹנֵ֥שׂא ַהִצּ ָ֖נּה ְלָפ ָֽניוַ :ו ַיֵּ֧בּט ַהְפִּלְשִׁ֛תּי ַו ִיּ ְרֶ֥אה ֶאת־
ֹ
ָדּ ִ֖וד ַו ִיְּב ֵ֑זהוּ ִ ֽכּי־ָה ָ֣יה ֔ ַנַער ְוַא ְדֹמ ִ֖ני ִעם־ ְי ֵ֥פה ַמ ְרֶֽאהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ַהְפִּלְשִׁתּ֙י ֶאל־
ָדּ ִ֔וד ֲה ֶ֣כֶלב ָאֹ֔נִכי ִ ֽכּי־ַאָ֥תּה ָֽבא־ֵא ַ֖לי ַבַּמְּק֑לוֹת ַו ְיַק ֵ֧לּל ַהְפִּלְשִׁ֛תּי ֶאת־ ָדּ ִ֖וד
ה ֶאת־ְבָּ֣שׂ ְר֔ךָך ְל֥עוֹף
ֵֽבּאֹלָֽהיוַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ַהְפִּלְשִׁ֖תּי ֶאל־ ָדּ ִ֑וד ְל ָ֣כה ֵאַ֔לי ְוֶאְתּ ָנ ֙
ה ָ֣בּא ֵאַ֔לי ְבֶּ֖ח ֶרב
ַהָשַּׁ֖מ ִים וְּלֶבֱהַ֥מת ַהָשּׂ ֶֽדהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָדּ ִו֙ד ֶאל־ַהְפִּלְשׁ ִ֔תּי ַאָתּ ֙
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ֱאֹל ֵ ֛הי ַמַע ְר֥כוֹת
ם ְי ֹ
וַּֽבֲח ִ֣נית וְּבִכי ֑דוֹן ְוָאֹנִ֣כי ָבא־ֵאֶ֗ליךָך ְבֵּשׁ ֙
ה ָ֨וה ְבּ ָי ִ֜די ְוִהִכּי ִ֗תךָך ַֽוֲה ִ ֽסֹרִ֤תי ֶאת־
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֲאֶ֥שׁר ֵח ַֽרְפָתַּ :ה ֣יּוֹם ַה ֶ֡זּה ְיַס ֶגּ ְר ךָ ֩ך ְי ֹ
ם ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֔זּה ְל֥עוֹף ַהָשַּׁ֖מ ִים וְּלַח ַ֣יּת
ֽר ֹאְשׁ ךָ ֙ך ֵֽמָעֶ֔ליךָך ְו ֨ ָנַת ִ֜תּי ֶ֣פּ ֶגר ַֽמֲח ֵ֤נה ְפִלְשִׁתּי ֙
ָה ָ ֑א ֶרץ ְו ֵֽי ְדע֙וּ ָכּל־ָה ָ ֔א ֶרץ ִ֛כּי ֵ֥ישׁ ֱאֹלִ֖הים ְל ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :ו ֵֽי ְדע֙וּ ָכּל־ַהָקָּ֣הל ַה ֶ֔זּה
ה ַהִמְּלָחָ֔מה ְו ָנַ֥תן ֶאְת ֶ֖כם
ה ָו ֙
הָ֑וה ִ֤כּי ַֽלי ֹ
ִכּי־ ֛ל ֹא ְבֶּ֥ח ֶרב וַּֽבֲח ִ֖נית ְיהוִֹ֣שׁי ַע ְי ֹ
ה ִכּי־ ָ֣קם ַהְפִּלְשׁ ִ֔תּי ַו ֵ֥יֶּלךְך ַו ִיּ ְק ַ֖רב ִל ְק ַ֣ראת ָדּ ִ֑וד ַו ְיַמֵ֣הר ָדּ ִ֔וד ַו ָ֥יּ ָרץ
ְבּ ָי ֵֽדנוְּ :וָה ָי ֙
ח ָדּ ִ֨וד ֶאת־ ָי֜דוֹ ֶאל־ַהֶ֗כִּלי ַו ִיּ ַ ֨קּח ִמָ֥שּׁם
ַהַֽמֲּﬠ ָר ָ֖כה ִל ְק ַ֥ראת ַהְפִּלְשׁ ִ ֽתּיַ :ו ִיְּשַׁל ֩
ֶ ֨אֶב֙ן ַו ְיַקַ֔לּע ַו ַ֥יּ ךְך ֶאת־ַהְפִּלְשִׁ֖תּי ֶאל־ִמְצ֑חוֹ ַוִתְּט ַ֤בּע ָה ֶ ֨אֶב֙ן ְבִּמְצ֔חוֹ ַו ִיֹּ֥פּל ַעל־
ָפּ ָ֖ניו ָֽא ְרָצהַ :ו ֶיֱּח ַ֨זק ָדּ ִ֤וד ִמן־ַהְפִּלְשִׁתּ֙י ַבּ ֶ֣קַּלע וָּב ֶ ֔אֶבן ַו ַ֥יּ ךְך ֶאת־ַהְפִּלְשִׁ֖תּי
ַו ְיִמי ֵ ֑תהוּ ְוֶ֖ח ֶרב ֵ֥אין ְבּ ַיד־ ָדּ ִֽודַ :ו ָ֣יּ ָרץ ֠ ָדּ ִוד ַו ַֽיֲּﬠֹ֨מד ֶאל־ַהְפִּלְשׁ ִ֜תּי ַו ִיּ ַ֣קּח ֶאת־
הּ ַו ְיֹ֣מְת ֵ֔תהוּ ַו ִיְּכ ָרת־ָ֖בּהּ ֶאת־ר ֹא֑שׁוֹ ַו ִיּ ְר֧אוּ ַהְפִּלְשִׁ֛תּים
ַ֠ח ְרבּוֹ ַו ִיְּשְׁל ָ֤פהּ ִמַתְּע ָר ֙
ִכּי־ֵ֥מת ִגּבּוֹ ָ֖רם ַו ָיּ ֻֽנסוַּ :ו ָיּ ֻ֣קמוּ ַא ְנֵשׁי֩ ִיְשׂ ָר ֵ ֨אל ִֽויהוּ ָ֜דה ַו ָיּ ִ֗רעוּ ַו ִיּ ְר ְדּפ֙וּ ֶאת־
ם ְבּ ֶ֣ד ֶרךְך
ַהְפִּלְשׁ ִ֔תּים ַעד־בּוֲֹא ךָ֣ך ַ֔ג ְיא ְו ַ֖ﬠד ַֽשֲׁﬠ ֵ֣רי ֶעְק ֑רוֹן ַו ִיְּפּ֞לוּ ַחְל ֵ֤לי ְפִלְשִׁתּי ֙
ַֽשֲׁﬠ ַ֔ר ִים ְוַעד־ ַ֖גּת ְוַעד־ֶעְק ֽרוֹןַ :ו ָיֻּ֨שׁב֙וּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִמ ְדֹּ֖לק ַֽאֲח ֵ֣רי ְפִלְשִׁ֑תּים

שׁסּוּ ֶאת־ַֽמֲח ֵניֶֽהםַ :ו ִיּ ַ֤קּח ָדּ ִו֙ד ֶאת־ ֣ר ֹאשׁ ַהְפִּלְשׁ ִ֔תּי ַו ְיִבֵ֖אהוּ ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם
ַו ָיּ ֖ ֹ
א ִל ְק ַ֣ראת ַהְפִּלְשׁ ִ֔תּי
ְוֶאת־ֵכּ ָ֖ליו ָ֥שׂם ְבָּֽאֳהֽלוְֹ :וִכ ְר֨אוֹת ָשׁ֜אוּל ֶאת־ ָדּ ִ֗וד ֹיֵצ ֙
ָאַ֗מר ֶאל־ַאְב ֵנ֙ר ַ֣שׂר ַהָצּ ָ֔בא ֶבּן־ִמי־ ֶ֥זה ַה ַ֖נַּער ַאְב ֵ֑נ ר ַו ֣יּ ֹאֶמר ַאְב ֔ ֵנר ֵֽחי־ ַנְפְשׁ ךָ֥ך
ַהֶ֖מֶּלךְך ִאם־ ָי ָֽדְעִתּיַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ַה ֶ ֑מֶּלךְך ְשַׁ֣אל ַא ָ֔תּה ֶבּן־ִמי־ ֶ֖זה ָה ָֽﬠֶלם :וְּכ֣שׁוּב
ָדּ ִ֗וד ֵֽמַהכּוֹ ֙
את֙וֹ ַאְב ֔ ֵנר ַו ְיִבֵ֖אהוּ ִלְפ ֵ֣ני ָשׁ֑אוּל ְו ֥ר ֹאשׁ
ת ֶאת־ַהְפִּלְשׁ ִ֔תּי ַו ִיּ ַ֤קּח ֹ
ַהְפִּלְשִׁ֖תּי ְבּ ָי ֽדוַֹ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֵאָלי֙ו ָשׁ֔אוּל ֶבּן־ִ֥מי ַאָ֖תּה ַה ָ֑נַּער ַו ֣יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֔וד ֶבּן־
שׁ ְי֣הוֹ ָנ ָ֔תן
ַעְב ְדּ ךָ֥ך ִיַ֖שׁי ֵ֥בּית ַהַלְּח ִ ֽמיַ :ו ְי ִ֗הי ְכַּכֹלּת֙וֹ ְל ַדֵ֣בּר ֶאל־ָשׁ֔אוּל ְו ֨ ֶנֶפ ֙
ִנְקְשׁ ָ֖רה ְבּ ֶ֣נֶפשׁ ָדּ ִ֑וד ַו ֶיֱּאָהֵ֥בוּ ] ַו ֶיֱּאָהֵ֥בהוּ[ ְיֽהוֹ ָנָ֖תן ְכּ ַנְפֽשׁוַֹ :ו ִיָּקֵּ֥חהוּ ָשׁ֖אוּל ַבּ ֣יּוֹם
ַה֑הוּא ְו ֣ל ֹא ְנָת ֔נוֹ ָל֖שׁוּב ֵ֥בּית ָא ִ ֽביוַ :ו ִיְּכֹ֧רת ְיֽהוֹ ָנ ָ ֛תן ְו ָד ִ֖וד ְבּ ִ֑רית ְבַּֽאֲהָב֥תוֹ
א֖תוֹ ְכּ ַנְפֽשׁוַֹ :ו ִיְּתַפֵּ֣שּׁט ְיֽהוֹ ָנ ָ֗תן ֶֽאת־ַהְמִּעיל ֙ ֲאֶ֣שׁר ָעָ֔ליו ַו ִיְּתּ ֵ֖נהוּ ְל ָד ִ֑וד וַּמ ָ֕דּיו
ֹ
ְוַעד־ַח ְר֥בּוֹ ְוַעד־ַקְשׁ֖תּוֹ ְוַעד־ֲחֹג ֽרוַֹ :ו ֵיֵּ֨צא ָד ִ֜וד ְבֹּכל ֩ ֲאֶ֨שׁר ִיְשָׁל ֶ֤חנּוּ ָשׁאוּל ֙
ַיְשִׂ֔כּיל ַו ְיִשֵׂ֣מהוּ ָשׁ֔אוּל ַ֖ﬠל ַא ְנֵ֣שׁי ַהִמְּלָח ָ ֑מה ַו ִיּיַט֙ב ְבֵּעי ֵ֣ני ָכל־ָהָ֔עם ְו ַ֕גם
ְבֵּעי ֵ֖ני ַעְב ֵ֥די ָשֽׁאוּלַ :ו ְיִ֣הי ְבּבוֹ ָ ֗אם ְבּ֤שׁוּב ָדּ ִו֙ד ֵֽמַה֣כּוֹת ֶאת־ַהְפִּלְשׁ ִ֔תּי
ַוֵתֶּ֨צא ָנה ַה ָנִּ֜שׁים ִמָכּל־ָע ֵ֤רי ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ָלִ֣שׁור ]ָלִ֣שׁיר[ ְוַהְמֹּח֔לוֹת ִל ְק ַ֖ראת
ָשׁ֣אוּל ַה ֶ ֑מֶּלךְך ְבֻּתִ֥פּים ְבִּשְׂמָ֖חה וְּבָשִׁל ִ ֽשׁיםַ :וַֽתֲּﬠ ֶ֛ני ָנה ַה ָנִּ֥שׁים ַֽהְמַֽשֲׂח ֖קוֹת
ַותּ ֹא ַ ֑מ ְרן ָ◌ ִה ָ֤כּה ָשׁאוּל ֙ ַֽבֲּאָלָ֔פו ]ַֽבֲּאָלָ֔פיו[ ְו ָד ִ֖וד ְבּ ִֽרְבֹבָֽתיוַ :ו ִ֨יַּחר ְלָשׁ֜אוּל
אד ַו ֵ֤יּ ַרע ְבֵּעיָני֙ו ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֔זּה ַו ֗יּ ֹאֶמר ָֽנְת֤נוּ ְל ָד ִו֙ד ְרָב֔בוֹת ְוִ֥לי ָֽנְת ֖נוּ ָֽהֲאָלִ֑פים
ְמ ֗ ֹ
ְו֥עוֹד ֖לוֹ ַ֥אךְך ַהְמּלוּ ָֽכהַ :ו ְיִ֥הי ָשׁ֖אוּל ע ֵ֣וֹן ]עוֹ ֵ֣י ן[ ֶאת־ ָדּ ִ֑וד ֵֽמַה ֥יּוֹם ַה֖הוּא
ָוָֽהְלָאהַ :ו ְיִ֣הי ִמָֽמֳּח ָ֗רת ַוִתְּצ ַ֣לח רוּ ַ֩ח ֱאֹל ִ֨הים ׀ ָר ָ֤ﬠה ׀ ֶאל־ָשׁאוּל ֙ ַו ִיְּת ַנֵ֣בּא
ְבתוֹךְך־ַה ַ֔בּ ִית ְו ָד ִ֛וד ְמ ַנ ֵ֥גּ ן ְבּ ָי ֖דוֹ ְכּ ֣יוֹם ׀ ְבּ ֑יוֹם ְוַֽהֲח ִ֖נית ְבּ ַיד־ָשֽׁאוּלַ :ו ָ֤יֶּטל ָשׁאוּל ֙
ֶֽאת־ַֽהֲח ֔ ִנית ַו ֕יּ ֹאֶמר ַא ֶ֥כּה ְב ָד ִ֖וד וַּב ִ֑קּיר ַו ִיֹּ֥סּב ָדּ ִ֛וד ִמָפּ ָ֖ניו ַֽפֲּﬠָֽמ ִיםַ :ו ִיּ ָ֥רא ָשׁ֖אוּל
ה ִע֔מּוֹ וֵּמִ֥ﬠם ָשׁ֖אוּל ָֽסרַ :ו ְיִס ֵ֤רהוּ ָשׁאוּל ֙ ֵֽמִע֔מּוֹ
ה ָו ֙
ִמִלְּפ ֵ֣ני ָד ִ֑וד ִ ֽכּי־ָה ָ֤יה ְי ֹ
ַו ְיִשֵׂ֥מהוּ ֖לוֹ ַשׂר־ָֽאֶלף ַו ֵיֵּ֥צא ַו ָיּ ֖ב ֹא ִלְפ ֵ֥ני ָה ָֽﬠםַ :ו ְיִ֥הי ָד ִ֛וד ְלָכל־ ְדּ ָר ָ֖כו ] ְדּ ָר ָ֖כיו[
אד ַו ָ֖יּ ָגר ִמָפּ ָֽניוְ :וָכל־
ה ָ֖וה ִעֽמּוַֹ :ו ַ֣יּ ְרא ָשׁ֔אוּל ֲאֶשׁר־֖הוּא ַמְשִׂ֣כּיל ְמ ֑ ֹ
ַמְשׂ ִ֑כּיל ַֽוי ֹ
אֵ֖הב ֶאת־ ָדּ ִ֑וד ִ ֽכּי־֛הוּא יוֵֹ֥צא ָוָ֖בא ִלְפ ֵניֶֽהםַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָשׁ֜אוּל
ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִֽויהוּ ָ֔דה ֹ
הּ ֶאֶתּן־ְל ךָ֣ך ְלִאָ֔שּׁה ַ֚אךְך ֱה ֵיה־ִ֣לּי ְלֶבן־
אָת ֙
ה ִב ִ֨תּי ַה ְגּדוֹ ָ֤לה ֵמ ַר֙ב ֹ
ֶאל־ ָדּ ִ֗וד ִה ֵנּ ֩

הָ֑וה ְוָשׁ֣אוּל ָאַ֗מר ַאל־ְתִּ֤הי ָי ִד֙י ֔בּוֹ וְּתִהי־֖בוֹ ַיד־
ַ֔ח ִיל ְוִהָלֵּ֖חם ִמ ְ ֽלֲח֣מוֹת ְי ֹ
ְפִּלְשׁ ִ ֽתּיםַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֜וד ֶאל־ָשׁ֗אוּל ִ֤מי ָֽאֹנִכ֙י וִּ֣מי ַח ַ֔יּי ִמְשׁ ַ֥פַּחת ָאִ֖בי ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
ִ ֽכּי־ֶֽאְה ֶ֥יה ָחָ֖תן ַלֶֽמֶּלךְךַ :ו ְי ִ֗הי ְבּ ֵ֥ﬠת ֵ ֛תּת ֶאת־ֵמ ַ֥רב ַבּת־ָשׁ֖אוּל ְל ָד ִ֑וד ְוִ֧היא
ִנְתּ ָ֛נה ְלַע ְד ִריֵ֥אל ַהְמֹּֽחָלִ֖תי ְלִאָֽשּׁהַ :וֶתֱּא ַ ֛הב ִמי ַ֥כל ַבּת־ָשׁ֖אוּל ֶאת־ ָדּ ִ֑וד ַו ַיּ ִ֣גּדוּ
ְלָשׁ֔אוּל ַו ִיַּ֥שׁר ַה ָדָּ֖בר ְבֵּעי ָֽניוַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָשׁ֜אוּל ֶאְתּ ֶ֤נ ָנּה לּ֙וֹ וְּתִהי־֣לוֹ ְלמוֹ ֵ ֔קשׁ
וְּתִהי־֖בוֹ ַיד־ְפִּלְשִׁ֑תּים ַו ֤יּ ֹאֶמר ָשׁאוּל ֙ ֶאל־ ָדּ ִ֔וד ִבְּשׁ ַ ֛תּ ִים ִתְּתַחֵ֥תּן ִ֖בּי ַה ֽיּוֹם:
ַו ְיַ֨צו ָשׁ֜אוּל ֶאת־ֲﬠָב ָ֗דו ]ֲﬠָב ָ֗דיו[ ַדְּבּ֨רוּ ֶאל־ ָדּ ִ֤וד ַבָּלּ֙ט ֵלאֹ֔מר ִה ֨ ֵנּה ָח ֵ֤פץ ְבּ ךָ ֙ך
ַהֶ֔מֶּלךְך ְוָכל־ֲﬠָב ָ֖דיו ֲאֵה֑בוּךָך ְוַעָ֖תּה ִהְתַחֵ֥תּן ַבֶּֽמֶּלךְךַ :ו ְי ַדְבּ֞רוּ ַעְב ֵ֤די ָשׁאוּל ֙
ם ִהְתַחֵ֣תּן
ְבָּא ְז ֵ֣ני ָד ִ֔וד ֶאת־ַה ְדָּב ִ֖רים ָה ֵ ֑אֶלּה ַו ֣יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֗וד ַֽה ְנַק ָ֤לּה ְב ֵֽﬠי ֵניֶכ ֙
ַבֶּ֔מֶּלךְך ְוָֽאֹנִ֖כי ִאישׁ־ ָ֥רשׁ ְו ִנְק ֶֽלהַ :ו ַיּ ִ֜גּדוּ ַעְב ֵ֥די ָשׁ֛אוּל ֖לוֹ ֵלאֹ֑מר ַכּ ְדָּב ִ֥רים ָהֵ֖אֶלּה
ִדֶּ֥בּר ָדּ ִֽודַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָשׁ֜אוּל ֹֽכּה־ת ֹאְמ ֣רוּ ְל ָד ִ֗וד ֵֽאין־ ֵ֤חֶפץ ַלֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ְבֹּ֔מַהר ִ֗כּי
א ְיֵ֣בי ַה ֶ ֑מֶּלךְך ְוָשׁ֣אוּל ָחַ֔שׁב ְלַהִ֥פּיל ֶאת־
ה ָע ְר֣לוֹת ְפִּלְשׁ ִ֔תּים ְלִה ָנּ ֵ֖קם ְבּ ֽ ֹ
ְבֵּמָא ֙
ָדּ ִ֖וד ְבּ ַיד־ְפִּלְשׁ ִ ֽתּיםַ :ו ַיּ ִ֨גּדוּ ֲﬠָב ָ֤דיו ְל ָד ִו֙ד ֶאת־ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֔אֶלּה ַו ִיַּ֤שׁר ַה ָדָּב֙ר
ְבֵּעי ֵ֣ני ָד ִ֔וד ְלִהְתַחֵ֖תּן ַבּ ֶ ֑מֶּלךְך ְו ֽל ֹא־ָֽמְל֖אוּ ַה ָיּ ִ ֽמיםַ :ו ָ֨יָּקם ָדּ ִ֜וד ַו ֵ֣יֶּלךְך ׀ ֣הוּא
שׁ ַו ָיּ ֵ֤בא ָד ִו֙ד ֶאת־ָע ְרֹ֣לֵתי ֶ֔הם ַו ְיַמְל֣אוּם
ַֽוֲא ָנָ֗שׁיו ַו ַ֣יּ ךְך ַבְּפִּלְשִׁתּי֘ם ָמאַ֣ת ִים ִאי ֒
ַלֶ֔מֶּלךְך ְלִהְתַחֵ֖תּן ַבּ ֶ ֑מֶּלךְך ַו ִיֶתּן־֥לוֹ ָשׁ֛אוּל ֶאת־ִמי ַ֥כל ִבּ֖תּוֹ ְלִאָֽשּׁהַ :ו ַ֤יּ ְרא ָשׁאוּל ֙
ה ָ֖וה ִעם־ ָדּ ִ֑וד וִּמי ַ֥כל ַבּת־ָשׁ֖אוּל ֲאֵהַֽבְתהוַּ :ו ֣יּ ֹאֶסף ָשׁ֗אוּל ֵל ֛ר ֹא
ַו ֵ֔יּ ַדע ִ֥כּי ְי ֹ
א ֵ֥יב ֶאת־ ָד ִ֖וד ָכּל־ַה ָיּ ִ ֽמיםַ :ו ֵֽיְּצ֖אוּ ָשׂ ֵ֣רי ְפִלְשִׁ֑תּים
ִמְפּ ֵ֥ני ָד ִ֖וד ֑עוֹד ַו ְיִ֥הי ָשׁ֛אוּל ֹ
אדַ :ו ְי ַד ֵ֣בּר
ַו ְיִ֣הי ׀ ִמ ֵ֣דּי ֵצא ָ֗תם ָשׂ ַ֤כל ָדּ ִו֙ד ִמֹכּל ֙ ַעְב ֵ֣די ָשׁ֔אוּל ַו ִיּי ַ֥קר ְשׁ֖מוֹ ְמ ֽ ֹ
ָשׁ֗אוּל ֶאל־ ֽיוֹ ָנ ָ ֤תן ְבּנ֙וֹ ְוֶאל־ָכּל־ֲﬠָב ָ֔דיו ְלָהִ֖מית ֶאת־ ָדּ ִ֑וד ִויֽהוֹ ָנָת֙ן ֶבּן־ָשׁ֔אוּל
אדַ :ו ַיּ ֵ֤גּד ְיֽהוֹ ָנָת֙ן ְל ָד ִ֣וד ֵלאֹ֔מר ְמַב ֵ֛קּשׁ ָשׁ֥אוּל ָאִ֖בי ַֽלֲהִמי ֶ ֑תךָך
ָח ֵ֥פץ ְבּ ָד ִ֖וד ְמ ֽ ֹ
ה ִהָֽשֶּׁמר־ ָ֣נא ַבֹ֔בֶּקר ְו ָֽיַשְׁבָ֥תּ ַבֵ֖סֶּתר ְו ַנְחֵֽבּאָתַֽ :וֲא ֨ ִני ֵאֵ֜צא ְוָעַמ ְדִ֣תּי ְל ַיד־
ְוַעָתּ ֙
ה ֲאֶ֣שׁר ַאָ֣תּה ָ֔שׁם ַֽוֲא ֕ ִני ֲא ַדֵ֥בּר ְבּ֖ךָך ֶאל־ָאִ֑בי ְו ָרִ֥איִתי ָ֖מה ְוִה ַ֥גּ ְדִתּי
ָא ִ֗בי ַבָּשּׂ ֶד ֙
ָֽלךְךַ :ו ְי ַד ֵ֨בּר ְיֽהוֹ ָנ ָ ֤תן ְבּ ָד ִו֙ד ֔טוֹב ֶאל־ָשׁ֖אוּל ָאִ֑ביו ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵ֠אָליו ַאל־ ֶיֱחָ֨טא
ם
אדַ :ו ָיֶּשׂ ֩
א ָ֔לךְך ְוִ֥כי ַֽמֲﬠָ֖שׂיו טוֹב־ְל ךָ֥ך ְמ ֽ ֹ
ַהֶ֜מֶּלךְך ְבַּעְב ֣דּוֹ ְב ָד ִ֗וד ִ֣כּי ֤לוֹא ָחָט ֙
ה ְלָכל־
ה ָ֜וה ְתּשׁוּ ָ֤ﬠה ְגדוָֹל ֙
ֶאת־ ַנְפ֨שׁוֹ ְבַכ֜פּוֹ ַו ַ֣יּ ךְך ֶאת־ַהְפִּלְשׁ ִ֗תּי ַו ַ֨יַּעשׂ ְי ֹ

א ְבּ ָ֣דם ָנ ִ ֔קי ְלָהִ֥מית ֶאת־ ָד ִ֖וד ִח ָֽנּם:
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָרִ֖איָת ַוִתְּשׂ ָ ֑מח ְו ָ֤לָמּה ֶֽתֱחָט ֙
ה ָ֖וה ִאם־יוָּֽמתַ :ו ִיּ ְק ָ֤רא
ַו ִיְּשַׁ֥מע ָשׁ֖אוּל ְבּ֣קוֹל ְיֽהוֹ ָנ ָ ֑תן ַו ִיָּשַּׁ֣בע ָשׁ֔אוּל ַחי־ ְי ֹ
ְיֽהוֹ ָנָת֙ן ל ָד ִ֔וד ַו ַיּ ֶגּד־ל֙וֹ ְי֣הוֹ ָנ ָ֔תן ֵ֥את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֖רים ָה ֵ ֑אֶלּה ַו ָיּ ֵ֨בא ְיֽהוֹ ָנָ֤תן ֶאת־
ָדּ ִו֙ד ֶאל־ָשׁ֔אוּל ַו ְיִ֥הי ְלָפ ָ֖ניו ְכֶּאְת֥מוֹל ִשְׁלֽשׁוֹםַ :ו֥תּוֶֹסף ַהִמְּלָחָ֖מה ִ ֽלְה ֑יוֹת
ם ַמ ָ֣כּה ְגדוָֹ֔לה ַו ָיּ ֻ֖נסוּ ִמָפּ ָֽניוַ :וְתִּהי֩ ֨רוּ ַח
ַו ֵיֵּ֨צא ָד ִ֜וד ַו ִיּ ָ֣לֶּחם ַבְּפִּלְשׁ ִ֗תּים ַו ַ֤יּ ךְך ָבֶּה ֙
א ְבֵּבי֣תוֹ יוֵֹ֔שׁב ַֽוֲח ִני֖תוֹ ְבּ ָי ֑דוֹ ְו ָד ִ֖וד ְמ ַנ ֵ֥גּ ן ְבּ ָֽיד:
ה ֶאל־ָשׁ֔אוּל ְוהוּ ֙
ה ָ֤וה ׀ ָרָע ֙
ְי ֹ
ת ְבּ ָד ִ֣וד וַּב ִ ֔קּיר ַו ִיְּפַט֙ר ִמְפּ ֵ֣ני ָשׁ֔אוּל ַו ַ֥יּ ךְך ֶֽאת־
ַו ְיַב ֵ ֨קּשׁ ָשׁ֜אוּל ְלַה֤כּוֹת ַֽבֲּח ִני ֙
ח ָשׁ֨אוּל ַמְלָאִ֜כים ֶאל־
ַֽהֲח ִ֖נית ַבּ ִ֑קּיר ְו ָד ִ֛וד ָ֥נס ַו ִיָּמּ ֵ֖לט ַבּ ַ֥לּ ְיָלה ֽהוּאַ :ו ִיְּשַׁל ֩
ֵ֤בּית ָדּ ִו֙ד ְלָשְׁמ֔רוֹ ְו ַֽלֲהִמי֖תוֹ ַבֹּ֑בֶּקר ַוַתּ ֵ֣גּד ְל ָד ִ֗וד ִמי ַ֤כל ִאְשׁתּ֙וֹ ֵלאֹ֔מר ִאם־
תּ ֶרד ִמי ַ֛כל ֶאת־ ָדּ ִ֖וד
ֵ ֨אי ְנ֜ךָך ְמַמ ֵ֤לּט ֶאת־ ַנְפְשׁ ךָ ֙ך ַהַ֔לּ ְיָלה ָמָ֖חר ַאָ֥תּה מוָּֽמתַ :ו ֧ ֹ
ם ֶאל־
ְבּ ַ֣ﬠד ַהַח֑לּוֹן ַו ֵ֥יֶּלךְך ַו ִיְּב ַ֖רח ַו ִיָּמּ ֵֽלטַ :וִתּ ַ ֨קּח ִמיַ֜כל ֶאת־ַהְתּ ָרִ֗פים ַו ָ֨תֶּשׂ ֙
שׁ ָ ֑תיו ַוְתּ ַ֖כס ַבָּֽבּ ֶגדַ :ו ִיְּשׁ ַ֥לח ָשׁ֛אוּל
ת ְכִּ֣ביר ָֽהִע ִ֔זּים ָ֖שָׂמה ְמ ַֽרֲא ֹ
ַהִמָּ֔טּה ְוֵא ֙
ַמְלָאִ֖כים ָל ַ֣קַחת ֶאת־ ָדּ ִ֑וד ַו ֖תּ ֹאֶמר ֹח ֶ֥לה ֽהוּאַ :ו ִיְּשׁ ַ֤לח ָשׁאוּל ֙ ֶאת־ַהַמְּלָאִ֔כים
א֧תוֹ ַבִמּ ָ֛טּה ֵא ַ֖לי ַֽלֲהִמֽתוַֹ :ו ָיֹּ֨בא֙וּ ַהַמְּלָאִ֔כים
ִל ְר֥אוֹת ֶאת־ ָדּ ִ֖וד ֵלאֹ֑מר ַֽהֲﬠ֨לוּ ֹ
שָֽׁתיוַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָשׁ֜אוּל ֶאל־
ְוִה ֵ֥נּה ַהְתּ ָרִ֖פים ֶאל־ַהִמּ ָ֑טּה וְּכִ֥ביר ָהִע ִ֖זּים ְמ ַֽרֲא ֹ
א ְיִ֖בי ַו ִיָּמּ ֵ֑לט ַו ֤תּ ֹאֶמר ִמיַכל ֙ ֶאל־
ה ִרִמּי ִ֔תִני ַוְתַּשְׁלִּ֥חי ֶאת־ ֽ ֹ
ִמיַ֗כל ָ֤לָמּה ָ֨כָּכ ֙
ָשׁ֔אוּל ֽהוּא־ָאַ֥מר ֵא ַ֛לי ַשְׁלִּ֖ח ִני ָלָ֥מה ֲאִמיֵֽתךְךְ :ו ָד ִ֨וד ָבּ ַ֜רח ַו ִיָּמֵּ֗לט ַו ָיּ ֤ב ֹא ֶאל־
א וְּשׁמוּ ֵ ֔אל
ְשׁמוֵּאל ֙ ָֽה ָרָ֔מָתה ַו ַ֨יּ ֶגּד־֔לוֹ ֵ ֛את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ָֽﬠָשׂה־֖לוֹ ָשׁ֑אוּל ַו ֵ֤יֶּלךְך הוּ ֙
ַו ֵֽיְּשׁ֖בוּ ְבּ ָנוֹֽית ]ְבּ ָנ ֽיוֹת[ַ :ו ֻיּ ַ֥גּד ְלָשׁ֖אוּל ֵלאֹ֑מר ִה ֵ֣נּה ָד ִ֔וד ְבּ ָנ ֖וֹית ]ְבּ ָנ ֖יוֹת[ ָֽבּ ָרָֽמה:
ם ִנְבּ ִ ֔אים
ַו ִיְּשַׁ֨לח ָשׁ֣אוּל ַמְלָאִכי֘ם ָל ַ֣קַחת ֶאת־ ָדּ ִו֒ד ַו ַ֗יּ ְרא ֶאת־ ַֽלֲה ַ֤קת ַה ְנִּביִאי ֙
וְּשׁמוּ ֵ ֕אל ֹעֵ֥מד ִנָ֖צּב ֲﬠֵלי ֶ ֑הם ַוְתִּ֞הי ַעל־ַמ ְ ֽלֲא ֵ֤כי ָשׁאוּל ֙ ֣רוּ ַח ֱאֹל ִ֔הים ַו ִיְּת ַנְבּ֖אוּ
ח ַמְלָאִ֣כים ֲאֵח ִ֔רים ַו ִיְּת ַנְבּ֖אוּ ַגּם־ ֵ ֑הָמּה ַוֹ֣יֶּסף
ַגּם־ֵֽהָמּהַ :ו ַיּ ִ֣גּדוּ ְלָשׁ֗אוּל ַו ִיְּשַׁל ֙
ח ַמְלָאִ֣כים ְשִׁלִ֔שׁים ַו ִֽיְּת ַנְבּ֖אוּ ַגּם־ֵֽהָמּהַ :ו ֵ֨יֶּלךְך ַגּם־֜הוּא ָֽה ָרָ֗מָתה
ָשׁ֗אוּל ַויְּשַׁל ֙
א ַעד־֤בּוֹר ַה ָגּדוֹל ֙ ֲאֶ֣שׁר ַבֶּ֔שּׂכוּ ַו ִיְּשַׁ֣אל ַו ֔יּ ֹאֶמר ֵאיֹ֥פה ְשׁמוֵּ֖אל ְו ָד ִ֑וד
ַו ָיּב ֹ ֙
ַו ֕יּ ֹאֶמר ִה ֵ֖נּה ְבּ ָנ ֥וֹית ]ְבּ ָנ ֥יוֹת[ ָֽבּ ָרָֽמהַ :ו ֵ֣יֶּלךְך ָ֔שׁם ֶאל־ ָנ ֖וֹית ] ָנ ֖יוֹת[ ָֽבּ ָר ָ ֑מה ַוְתִּהי֩
ָעָ֨ליו ַגּם־֜הוּא ֣רוּ ַח ֱאֹל ִ֗הים ַו ֵ֤יֶּלךְך ָהלוֹ ךְ ֙ך ַו ִיְּת ַנ ֵ֔בּא ַעד־ֹבּ֖אוֹ ְבּ ָנ ֥וֹית ]ְבּ ָנ ֥יוֹת[

א ִלְפ ֵ֣ני ְשׁמוּ ֵ ֔אל ַו ִיֹּ֣פּל ָעֹ֔רם
ָבּ ָרָֽמהַ :ו ִיְּפַ֨שׁט ַגּם־֜הוּא ְבּ ָג ָ֗דיו ַו ִיְּת ַנ ֵ֤בּא ַגם־הוּ ֙
ָכּל־ַה ֥יּוֹם ַה֖הוּא ְוָכל־ַה ָ֑לּ ְיָלה ַעל־ֵכּ֙ן ֽי ֹאְמ֔רוּ ֲה ַ֥גם ָשׁ֖אוּל ַבּ ְנִּבי ִ ֽאםַ :ו ִיְּב ַ֣רח
ָדּ ִ֔וד ִמ ָנּ ֖ווֹת ]ִמ ָנּ ֖יוֹת[ ָֽבּ ָר ָ ֑מה ַו ָיּ ֞ב ֹא ַו ֣יּ ֹאֶמר ׀ ִלְפ ֵ֣ני ְיֽהוֹ ָנ ָ֗תן ֶ֤מה ָעִ֨שׂיִת֙י ֶמה־
ֲﬠוֹ ִ֤ני וֶּמה־ַחָטּאִת֙י ִלְפ ֵ֣ני ָא ִ֔ביךָך ִ֥כּי ְמַב ֵ֖קּשׁ ֶאת־ ַנְפ ִ ֽשׁיַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֣לוֹ ָחִליָל֘ה ֣ל ֹא
ת ִה ֡ ֵנּה ֽלוֹ ] ֽל ֹא[ ַעֲ◌ֶ֨שׂה ] ַֽיֲﬠֶ֨שׂה[ ָא ִ֜בי ָדָּ֣בר ָגּ֗דוֹל ֚אוֹ ָדָּ֣בר ָקֹ֔טן ְו ֥ל ֹא
ָתמוּ ֒
ִי ְג ֶ֖לה ֶאת־ָא ְז ִ֑ני וַּמדּוּ ַ֩ע ַיְס ִ֨תּיר ָאִ֥בי ִמ ֶ ֛מּ ִנּי ֶאת־ַה ָדָּ֥בר ַה ֶ֖זּה ֵ֥אין ֽז ֹאתַ :ו ִיָּשּׁ ַ֨בע
֜עוֹד ָדּ ִ֗וד ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ָיֹ֨ד ַע ָי ַ֜דע ָא ִ֗ביךָך ִ ֽכּי־ָמ ָ֤צאִתי ֵח֙ן ְבֵּעי ֔ ֶניךָך ַו ֛יּ ֹאֶמר ַאל־ ֵֽי ַדע־
ה ְוֵ֣חי ַנְפֶ֔שׁךָך ִ֣כּי ְכֶ֔פַשׂע ֵבּי ִ֖ני וֵּ֥בין
ה ָו ֙
֥ז ֹאת ְיֽהוֹ ָנָ֖תן ֶפּן־ ֵֽיָע ֵ֑צב ְואוָּ֗לם ַחי־ ְי ֹ
ַהָֽמּ ֶותַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ְיֽהוֹ ָנָ֖תן ֶאל־ ָדּ ִ֑וד ַמה־תּ ֹאַ֥מר ַנְפְשׁ֖ךָך ְוֶֽאֱﬠֶשׂה־ ָֽלּךְךַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֜וד
שׁב־ֵאֵ֥שׁב ִעם־ַהֶ֖מֶּלךְך ֶלֱא֑כוֹל
שׁ ָמָ֔חר ְוָֽאֹנ ִ֛כי ָי ֽ ֹ
ֶאל־ ְיֽהוֹ ָנ ָ֗תן ִ ֽה ֵנּה־ֹ֨ח ֶד ֙
ְוִשַׁלְּח ַ֨תּ ִנ֙י ְו ִנְסַתּ ְרִ֣תּי ַבָשּׂ ֶ֔דה ַ֖ﬠד ָה ֶ֥ﬠ ֶרב ַהְשִּׁל ִ ֽשׁיתִ :אם־ָפֹּ֥קד ִיְפְק ֵ֖ד ִני ָאִ֑ביךָך
ְוָֽאַמ ְר ָ֗תּ ִנְשׁ ֹ
אל ֩ ִנְשׁ ַ ֨אל ִמֶ֤מּ ִנּי ָד ִו֙ד ָלרוּ֙ץ ֵֽבּית־ ֶ֣לֶחם ִעי֔רוֹ ִ֣כּי ֶ֧זַבח ַה ָיִּ֛מים ָ֖שׁם
ה ֔לוֹ ַ֕דּע
ְלָכל־ַהִמְּשָׁפָּֽחהִ :אם־ֹ֥כּה י ֹא ַ ֛מר ֖טוֹב ָשׁ֣לוֹם ְלַעְב ֶ֑דּךָך ְוִאם־ָחֹ֤רה ֶֽיֱח ֶר ֙
ה ָ֔וה ֵהֵ֥באָת
ִכּי־ ָֽכְלָ֥תה ָֽה ָר ָ֖ﬠה ֵֽמִעֽמּוְֹ :וָעִ֤שׂיָת ֶ֨חֶס֙ד ַעל־ַעְב ֶ֔דּךָך ִ֚כּי ִבְּב ִ֣רית ְי ֹ
ֶאת־ַעְב ְדּ֖ךָך ִע ָ ֑מּךְך ְוִאם־ ֶישׁ־ִ֤בּי ָעוֹ֙ן ֲהִמיֵ֣ת ִני ַ ֔אָתּה ְוַעד־ָאִ֖ביךָך ָֽלָמּה־ ֶ֥זּה
ְתִביֵֽא ִניַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ְיֽהוֹ ָנָ֖תן ָחִ֣ליָלה ָ֑לּךְך ִ֣כּי ׀ ִאם־ ָיֹ֣ד ַע ֵא ַ֗דע ִ ֽכּי־ ָֽכְל ָ֨תה ָֽה ָרָ֜עה
אָ֖תהּ ַא ִ֥גּיד ָֽלךְךַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָדּ ִו֙ד ֶאל־ ְי֣הוָֹנ ָ֔תן ִ֖מי
ֵמִ֤ﬠם ָאִב֙י ָל֣בוֹא ָעֶ֔ליךָך ְו ֥ל ֹא ֹ
ַי ִ֣גּיד ִ֑לי ֛אוֹ ַמה־ ַֽיַּע ְנ ךָ֥ך ָאִ֖ביךָך ָקָֽשׁהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיֽהוֹ ָנָת֙ן ֶאל־ ָדּ ִ֔וד ְל ָ֖כה ְו ֵנֵ֣צא
ה ָ֞וה ֱאֹלֵ֤הי ִיְשׂ ָרֵאל ֙
ַהָשּׂ ֶ֑דה ַו ֵֽיְּצ֥אוּ ְשׁ ֵניֶ֖הם ַהָשּׂ ֶֽדהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְיֽהוֹ ָנ ָ֜תן ֶאל־ ָדּ ִ֗וד ְי ֹ
ִכּי־ֶאְחֹ֣קר ֶאת־ָא ִ֗בי ָכּ ֵ֤ﬠת ׀ ָמָח֙ר ַהְשִּׁלִ֔שׁית ְוִהֵנּה־֖טוֹב ֶאל־ ָדּ ִ֑וד ְול ֹא־ָא֙ז
ה ָ֨וה ִליֽהוֹ ָנ ָ֜תן ְוֹ֣כה ֹיִ֗סיף ִכּי־
ה ְי ֹ
ֶאְשׁ ַ֣לח ֵאֶ֔ליךָך ְו ָגִ֖ליִתי ֶאת־ָא ְז ֶֽנ ךָךֹֽ :כּה־ ַֽיֲﬠֶשׂ ֩
ה ָעֶ֔ליךָך ְו ָגִ֨ליִת֙י ֶאת־ָא ְז ֔ ֶנךָך ְוִשַׁלְּחִ֖תּיךָך ְוָהַלְכָ֣תּ
ֵייִ֨טב ֶאל־ָאִ֤בי ֶאת־ָֽה ָרָע ֙
ה ִעָ֔מּךְך ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָה ָ֖יה ִעם־ָא ִ ֽביְ :ו ֖ל ֹא ִאם־עוֹ ֶ֣ד ִנּי ָ֑חי ְו ֽל ֹא־
ה ָו ֙
ְלָשׁ֑לוֹם ִויִ֤הי ְי ֹ
ה ָ֖וה ְו ֥ל ֹא ָאֽמוּתְ :ו ֽל ֹא־ַתְכ ִ֧רת ֶאת־ַחְס ְדּ ךָ֛ך ֵמִ֥ﬠם ֵבּיִ֖תי
ַֽתֲﬠֶ֧שׂה ִעָמּ ִ֛די ֶ֥חֶסד ְי ֹ
א ְיֵ֣בי ָד ִ֔וד ִ ֕אישׁ ֵמ ַ֖ﬠל ְפּ ֵ֥ני ָֽהֲא ָדָֽמהַ :ו ִיְּכֹ֥רת
ה ֶאת־ ֽ ֹ
ה ָו ֙
ַעד־עוֹ ָ֑לם ְו ֗ל ֹא ְבַּהְכ ִ֤רת ְי ֹ
א ְיֵ֥בי ָד ִֽודַ :ו ֤יּוֶֹסף ְיֽהוֹ ָנָת֙ן ְלַהְשִׁ֣בּי ַע
ה ָ֔וה ִמ ַ֖יּד ֽ ֹ
ְיֽהוֹ ָנָ֖תן ִעם־ֵ֣בּית ָדּ ִ֑וד וִּב ֵ֣קּשׁ ְי ֹ

א֑תוֹ ִ ֽכּי־ַֽאֲהַ֥בת ַנְפ֖שׁוֹ ֲאֵהֽבוַֹ :ו ֽיּ ֹאֶמר־֥לוֹ ְיֽהוֹ ָנָ֖תן ָמָ֣חר
ֶאת־ ָדּ ִ֔וד ְבַּֽאֲהָב֖תוֹ ֹ
ת ֶאל־ַהָמּ֔קוֹם
אד וָּבא ָ ֙
תּ ֵתּ ֵ֣רד ְמ ֔ ֹ
ֹ֑ח ֶדשׁ ְו ֨ ִנְפַק ְד ָ֔תּ ִ֥כּי ִיָפּ ֵ֖קד ֽמוָֹשֶֽׁבךָךְ :וִשַׁלְּשׁ ָ ֙
שׂה ְו ָ֣יַשְׁב ָ֔תּ ֵ֖אֶצל ָהֶ֥אֶבן ָהָֽא ֶזלַֽ :וֲא ֕ ִני ְשׁ֥לֶשׁת
ֲאֶשׁר־ ִנְסַ֥תּ ְרָתּ ָ֖שּׁם ְבּ ֣יּוֹם ַהַֽמֲּﬠ ֶ ֑
ה ֶאְשׁ ַ֣לח ֶאת־ַה ֔ ַנַּער ֵ֖לךְך ְמָ֣צא
ה ֵנּ ֙
ַֽהִחִ֖צּים ִצ ָ֣דּה אוֹ ֶ֑רה ְלַֽשׁ ַֽלּח־ִ֖לי ְלַמָטּ ָֽרהְ :ו ֹ
אַ֨מר ַל ֜ ַנַּער ִה ֵ֥נּה ַהִחִ֣צּים ׀ ִמְמּ ךָ֣ך ָו ֵ֗ה ָנּה ָקֶ֧חנּוּ ׀ ָוֹ֛בָאה
ֶאת־ַֽהִחִ֑צּים ִאם־ָאֹמ֩ר ֹ
אַמ֙ר ָלֶ֔עֶלם ִה ֵ֥נּה ַהִחִ֖צּים ִמְמּ ךָ֣ך
ה ָֽוהְ :וִאם־ֹ֤כּה ֹ
ִ ֽכּי־ָשׁ֥לוֹם ְל ךָ֛ך ְוֵ֥אין ָדָּ֖בר ַחי־ ְי ֹ
ָו ָ ֑הְלָאה ֵ֕לךְך ִ֥כּי ִ ֽשׁ ַֽלֲּח֖ךָך ְי ֹ
הָ֛וה
ה ָֽוהְ :ו ַ֨ה ָדּ ָ֔בר ֲאֶ֥שׁר ִדַּ֖בּ ְרנוּ ֲא ִ֣ני ָו ָ ֑אָתּה ִה ֵ֧נּה ְי ֹ
ֵבּי ִ֥ני וֵּֽבי ְנ֖ךָך ַעד־עוֹ ָֽלםַ :ו ִיָּסֵּ֥תר ָדּ ִ֖וד ַבָּשּׂ ֶ֑דה ַו ְיִ֣הי ַהֹ֔ח ֶדשׁ ַו ֵ֧יֶּשׁב ַה ֶ ֛מֶּלךְך ֶעל
]ֶאל[ ַה ֶ֖לֶּחם ֶלֱאֽכוֹלַ :ו ֵ֣יֶּשׁב ַ֠הֶמֶּלךְך ַעל־ֽ֨מוָֹשׁ֜בוֹ ְכּ ַ֣פַעם ׀ ְבַּ֗פַעם ֶאל־מוַֹשׁ֙ב
ם ְי֣הוֹ ָנ ָ֔תן ַו ֵ֥יֶּשׁב ַאְב ֵ֖נ ר ִמַ֣צּד ָשׁ֑אוּל ַו ִיָּפּ ֵ֖קד ְמ֥קוֹם ָדּ ִֽודְ :ו ֽל ֹא־ ִדֶ֥בּר
ַה ִ ֔קּיר ַו ָ֨יָּק ֙
ָשׁ֛אוּל ְמ֖אוָּמה ַבּ ֣יּוֹם ַה֑הוּא ִ֤כּי ָאַמ֙ר ִמ ְק ֶ֣רה ֔הוּא ִבְּלִ֥תּי ָט֛הוֹר ֖הוּא ִכּי־ ֥ל ֹא
שׁ ַהֵשּׁ ֔ ִני ַו ִיָּפּ ֵ֖קד ְמ֣קוֹם ָדּ ִ֑וד ַו ֤יּ ֹאֶמר ָשׁאוּל ֙ ֶאל־
ָטֽהוֹרַ :ו ְי ִ֗הי ִמָֽמֳּח ַ֤רת ַהֹ֨ח ֶד ֙
שׁי ַגּם־ְתּ֥מוֹל ַגּם־ַה ֖יּוֹם ֶאל־ַה ָֽלֶּחםַ :ו ַ֥יַּען
ְיֽהוֹ ָנָ֣תן ְבּ ֔נוֹ ַמ֜דּוּ ַע ל ֹא־ָ֧בא ֶבן־ ִי ַ ֛
אל ִנְשַׁ֥אל ָדּ ִ֛וד ֵֽמִעָמּ ִ֖די ַעד־ֵ֥בּית ָֽלֶחםַ :ו ֡יּ ֹאֶמר ַשְׁלֵּ֣ח ִני
ְיֽהוֹ ָנָ֖תן ֶאת־ָשׁ֑אוּל ִנְשׁ ֨ ֹ
ח ִמְשָׁפָּ֨חה ָ֜לנוּ ָבִּ֗עיר ְו֤הוּא ִצ ָוּה־ִל֙י ָאִ֔חי ְוַע ָ֗תּה ִאם־ָמ ָ֤צאִתי ֵח֙ן
֡ ָנא ִ֣כּי ֶזַב ֩
ְבֵּעי ֔ ֶניךָך ִאָ֥מְּלָטה ָ֖נּא ְוֶא ְרֶ֣אה ֶאת־ֶא ָ֑חי ַעל־ ֵ֣כּן ל ֹא־ ָ֔בא ֶאל־ֻשְׁלַ֖חן ַהֶֽמֶּלךְך:
ַו ִֽיַּחר־ַ֤אף ָשׁאוּל ֙ ִבּי֣הוֹ ָנ ָ֔תן ַו ֣יּ ֹאֶמר ֔לוֹ ֶֽבּן־ ַֽנֲﬠ ַ֖ות ַהַמּ ְר ֑דּוּת ֲה֣לוֹא ָי ַ֗דְעִתּי ִ ֽכּי־
ה ְלֶבן־ ִיַ֔שׁי ְל ָ֨בְשְׁתּ֔ךָך וְּלֹ֖בֶשׁת ֶע ְר ַ֥ות ִאֶֽמּךָךִ֣ :כּי ָכל־ַה ָיִּ֗מים ֲאֶ֤שׁר ֶבּן־
ֹב ֵ֤חר ַאָתּ ֙
את֙וֹ ֵאַ֔לי
ִיַשׁ֙י ַ֣חי ַעל־ָֽהֲא ָדָ֔מה ֥ל ֹא ִת֖כּוֹן ַאָ֣תּה וַּמְלכוּ ֶ ֑תךָך ְוַע ָ֗תּה ְשַׁ֨לח ְו ַ֤קח ֹ
ִ֥כּי ֶבן־ָ֖מ ֶות ֽהוּאַ :ו ַ֨יַּע֙ן ְי֣הוֹ ָנ ָ֔תן ֶאת־ָשׁ֖אוּל ָאִ֑ביו ַו ֧יּ ֹאֶמר ֵא ָ֛ליו ָ֥לָמּה יוַּ֖מת
ֶ֥מה ָעָֽשׂהַ :ו ָ֨יֶּטל ָשׁ֧אוּל ֶֽאת־ַֽהֲח ִ֛נית ָע ָ֖ליו ְלַהֹכּ֑תוֹ ַו ֵ֨יּ ַד֙ע ְי֣הוֹ ָנ ָ֔תן ִכּי־ ָ֥כָלה ִ֛היא
ֵמִ֥ﬠם ָאִ֖ביו ְלָהִ֥מית ֶאת־ ָדּ ִֽודַ :ו ָ֧יּ ָקם ְיֽהוָֹנ ָ ֛תן ֵמִ֥ﬠם ַהֻשְּׁלָ֖חן ָֽבֳּח ִרי־ ָ ֑אף ְו ֽל ֹא־
ָאַ֞כל ְבּ ֽיוֹם־ַהֹ֤ח ֶדשׁ ַהֵשּׁ ִנ֙י ֶ֔לֶחם ִ֤כּי ֶנְעַצ֙ב ֶאל־ ָדּ ִ֔וד ִ֥כּי ִהְכִל֖מוֹ ָא ִ ֽביוַ :ו ְיִ֣הי
ַבֹ֔בֶּקר ַו ֵיֵּ֧צא ְיֽהוֹ ָנ ָ ֛תן ַהָשּׂ ֶ֖דה ְלמוֹ ֵ֣ﬠד ָדּ ִ֑וד ְו ַ֥נַער ָקֹ֖טן ִעֽמּוַֹ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְל ַֽנֲﬠ֔רוֹ ֻ֗רץ
א ֶאת־ַ֣הִחִ֔צּים ֲאֶ֥שׁר ָֽאֹנִ֖כי מוֹ ֶ֑רה ַה ַ֣נַּער ָ֔רץ ְוֽהוּא־ ָֽי ָ֥רה ַֽהֵ֖חִצי
ְמָ֥צא ָנ ֙
ְלַֽהֲﬠִב ֽרוַֹ :ו ָיּ ֤ב ֹא ַה ֨ ַנַּע֙ר ַעד־ְמ֣קוֹם ַהֵ֔חִצי ֲאֶ֥שׁר ָֽי ָ֖רה ְיֽהוֹ ָנ ָ ֑תן ַו ִיְּק ָ֨רא ְיֽהוֹ ָנ ָ֜תן

ַֽאֲח ֵ֤רי ַה ֨ ַנַּע֙ר ַו ֔יּ ֹאֶמר ֲה֥לוֹא ַֽהֵ֖חִצי ִמְמּ ךָ֥ך ָוָֽהְלָאהַ :ו ִיּ ְק ָ֤רא ְיֽהוֹ ָנָת֙ן ַֽאֲח ֵ֣רי ַה ֔ ַנַּער
ְמֵה ָ֥רה ֖חוָּשׁה ַֽאל־ַֽתֲּﬠֹ֑מד ַו ְיַל ֵ ֞קּט ַ֤נַער ְיֽהוָֹנָת֙ן ֶאת־ַ֣הִחִ֔צּי ]ַ֣הִחִ֔צּים[ ַו ָיּ ֖ב ֹא
ֶאל־ֲאֹד ָֽניוְ :וַה ַ֖נַּער ֽל ֹא־ ָי ַ֣דע ְמ֑אוָּמה ַ֤אךְך ְיֽהוֹ ָנָת֙ן ְו ָד ִ֔וד ָֽי ְד֖עוּ ֶאת־ַה ָדָּֽבר:
ַו ִיּ ֵ ֤תּן ְיֽהוֹ ָנָת֙ן ֶאת־ֵכָּ֔ליו ֶאל־ַה ַ֖נַּער ֲאֶשׁר־֑לוֹ ַו ֣יּ ֹאֶמר ֔לוֹ ֵ֖לךְך ָהֵ֥ביא ָה ִ ֽﬠיר:
ַה ַנַּע֘ר ָבּ ֒
א ְו ָד ִ֗וד ָ֚קם ֵמֵ֣אֶצל ַה ֔ ֶנּ ֶגב ַו ִיֹּ֨פּל ְלַא ָ֥פּיו ַ ֛א ְרָצה ַו ִיְּשַׁ֖תּחוּ ָשׁ֣לשׁ ְפָּעִ֑מים
ַו ִיְּשּׁ֣קוּ ׀ ִ֣אישׁ ֶאת־ ֵרֵ֗עהוּ ַו ִיְּבכּ֙וּ ִ֣אישׁ ֶאת־ ֵרֵ֔עהוּ ַעד־ ָדּ ִ֖וד ִה ְג ִֽדּילַ :ו ֧יּ ֹאֶמר
ה ֵלאֹ֔מר
ה ָו ֙
ְיֽהוֹ ָנ ָ ֛תן ְל ָד ִ֖וד ֵ֣לךְך ְלָשׁ֑לוֹם ֲאֶשׁ֩ר ִנְשׁ ַ֨בְּענוּ ְשׁ ֜ ֵנינוּ ֲא ֗ ַנְחנוּ ְבֵּ֤שׁם ְי ֹ
ה ָ֞וה ִֽיְה ֶ֣יה ׀ ֵבּי ִ֣ני וֵּבי ֗ ֶנךָך וֵּ֥בין ַז ְרִ֛ﬠי וֵּ֥בין ַז ְֽרֲﬠ֖ךָך ַעד־עוֹ ָֽלםַ :ו ָ֖יּ ָקם ַו ֵיּ ַ֑לךְך ִויֽהוֹ ָנָ֖תן
ְי ֹ
ָ֥בּא ָה ִ ֽﬠירַ :ו ָיּ ֤ב ֹא ָד ִו֙ד ֹ֔נֶבה ֶאל־ֲאִחיֶ֖מֶלךְך ַהֹכּ ֵ ֑הן ַו ֶיֱּח ַ֨רד ֲאִחיֶ֜מֶלךְך ִל ְק ַ֣ראת
ה ְלַב ֶ֔דּךָך ְוִ֖אישׁ ֵ֥אין ִאָֽתּךְךַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֜וד ַֽלֲאִחיֶ֣מֶלךְך
ָדּ ִ֗וד ַו ֤יּ ֹאֶמר ל֙וֹ ַמ ֤דּוּ ַע ַאָתּ ֙
ַהֹכּ ֵ֗הן ַהֶמֶּל֘ךְך ִצ ַ֣וּ ִני ָדָב֒ר ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֗לי ִ֣אישׁ ַאל־ ֵ֧י ַדע ְמ֛אוָּמה ֶאת־ַה ָדּ ָ֛בר
שׁ ֵֽלֲח֖ךָך ַֽוֲאֶ֣שׁר ִצ ִוּיִ֑תךָך ְוֶאת־ַה ְנָּע ִ֣רים יוֹ ַ֔דְעִתּי ֶאל־ְמ֥קוֹם ְפֹּל ִ֖ני
ֲאֶשׁר־ָֽאֹנִ֥כי ֹ
ַאְלמוֹ ִֽניְ :וַע ָ֗תּה ַמה־ ֵ֧יּשׁ ַֽתַּחת־ ָֽי ְד ךָ֛ך ֲחִמָשּׁה־ ֶ֖לֶחם ְתּ ָ֣נה ְב ָי ִ֑די ֖אוֹ ַה ִנְּמָֽצא:
שׁ
ַו ַ֨יַּען ַהֹכֵּ֤הן ֶאת־ ָדּ ִו֙ד ַו ֔יּ ֹאֶמר ֵאין־ ֶ֥לֶחם ֹ֖חל ֶאל־ַ֣תַּחת ָי ִ֑די ִ ֽכּי־ִאם־ ֶ֤לֶחם ֹ֨ק ֶד ֙
ֵ֔ישׁ ִאם־ ִנְשְׁמ ֥רוּ ַה ְנָּע ִ֖רים ַ֥אךְך ֵֽמִאָֽשּׁהַ :ו ַיַּע֩ן ָדּ ִ֨וד ֶאת־ַהֹכּ ֵ֜הן ַו ֣יּ ֹאֶמר ֗לוֹ ִ֣כּי
שׁם ְבֵּצא ִ֕תי ַו ִֽיְּה ֥יוּ ְכ ֵֽלי־ַה ְנָּע ִ֖רים ֹ֑ק ֶדשׁ
ִאם־ִאָ֤שּׁה ֲﬠֻֽצ ָרה־ָ֨לנ֙וּ ִכְּת֣מוֹל ִשְׁל ֔ ֹ
א ֶ֣דּ ֶרךְך ֹ֔חל ְו ַ ֕אף ִ֥כּי ַה ֖יּוֹם ִיְק ַ֥דּשׁ ַבּ ֶֽכִּליַ :ו ִיֶּתּן־֥לוֹ ַהֹכֵּ֖הן ֹ֑ק ֶדשׁ ִכּי֩ ל ֹא־ ָ֨ה ָיה
ְוהוּ ֙
ם ֶ֣לֶחם ֹ֔חם ְבּ ֖יוֹם
ה ָ֔וה ָלשׂוּ ֙
ם ִמִלְּפ ֵ֣ני ְי ֹ
ם ַהֽמּוָּס ִרי ֙
ָ֜שׁם ֶ֗לֶחם ִ ֽכּי־ִאם־ ֶ֤לֶחם ַהָפּ ִני ֙
ה ָ֔וה וְּשׁ֖מוֹ ֹדֵּ֣אג
שׁ ֵֽמַעְב ֵ֨די ָשׁ֜אוּל ַבּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ֶנְעָצ֙ר ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ִהָלְּקֽחוְֹ :וָ֡שׁם ִאי ֩
ָֽהֲאֹדִ֑מי ַאִ֥בּיר ָֽהֹרִ֖ﬠים ֲאֶ֥שׁר ְלָשֽׁאוּלַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָדּ ִו֙ד ַֽלֲאִחיֶ֔מֶלךְך ְוִ֛אין ֶישׁ־ֹ֥פּה
ַֽתַחת־ ָֽי ְד֖ךָך ֲח ִ֣נית אוֹ־ ָ֑ח ֶרב ִ֣כּי ַגם־ַח ְרִ֤בּי ְו ַגם־ֵכַּל֙י ֽל ֹא־ָל ַ֣קְחִתּי ְב ָי ִ֔די ִ ֽכּי־
ָה ָ֥יה ְדַבר־ַהֶ֖מֶּלךְך ָנֽחוּץַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַהֹכּ ֵ֗הן ֶח ֶר֩ב ָגְּל ָ֨ית ַהְפִּלְשׁ ִ֜תּי ֲאֶשׁר־ִהִ֣כּיָת ׀
אָ֤תהּ ִ ֽתַּקּח־
ְבּ ֵ֣ﬠֶמק ָהֵאָ֗לה ִה ֵנּה־ִ֞היא לוָּ֣טה ַבִשְּׂמָל֘ה ַֽאֲח ֵ֣רי ָֽהֵאפוֹ֒ד ִאם־ ֹ
ְל ךָ ֙ך ָ ֔קח ִ֣כּי ֵ֥אין ַא ֶ֛ח ֶרת ֽזוָּלָ֖תהּ ָבּ ֶ֑זה ַו ֧יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֛וד ֵ֥אין ָכּ֖מוָֹה ְתּ ֶ֥נ ָנּה ִ ֽלּיַ :ו ָ֣יּ ָקם
ָדּ ִ֔וד ַו ִיְּב ַ֥רח ַֽבּיּוֹם־ַה֖הוּא ִמְפּ ֵ֣ני ָשׁ֑אוּל ַו ָיּ ֕ב ֹא ֶאל־ָאִ֖כישׁ ֶ֥מֶלךְך ַֽגּתַ :ו ֨יּ ֹאְמ֜רוּ
ת
שׁ ֵאָ֔ליו ֲהֽלוֹא־ ֶ֥זה ָד ִ֖וד ֶ֣מֶלךְך ָה ָ ֑א ֶרץ ֲה֣לוֹא ָל ֶ֗זה ַֽיֲﬠ ֤נוּ ַבְמֹּחלוֹ ֙
ַעְב ֵ֤די ָאִכי ֙

ֵלאֹ֔מר ִה ָ֤כּה ָשׁאוּל ֙ ַֽבֲּאָלָ֔פו ]ַֽבֲּאָלָ֔פיו[ ְו ָד ִ֖וד ְבּ ִרְבֹבָֽתו ]ְבּ ִרְבֹבָֽתיו[ַ :ו ָ֧יֶּשׂם ָדּ ִ֛וד
אד ִמְפּ ֵ֖ני ָאִ֥כישׁ ֶֽמֶלךְך־ ַֽגּתַ :ו ְיַשׁ ֤נּוֹ ֶאת־
ֶאת־ַה ְדָּב ִ֥רים ָהֵ֖אֶלּה ִבְּלָב֑בוֹ ַו ִיּ ָ֣רא ְמ ֔ ֹ
ה ֵ֖לל ְבּ ָי ָ֑דם ַו ְיָת֙ו ] ַו ְיָתי֙ו[ ַעל־ ַדְּל֣תוֹת ַהַ֔שַּׁער ַו ֥יּוֹ ֶרד ִרי ֖רוֹ
ַטְעמ֙וֹ ְבּ ֵ֣ﬠי ֵני ֶ֔הם ַו ִיְּת ֹ
ֶאל־ ְזָק ֽנוַֹ :ו ֥יּ ֹאֶמר ָאִ֖כישׁ ֶאל־ֲﬠָב ָ֑דיו ִה ֵ֤נּה ִת ְרא֙וּ ִ֣אישׁ ִמְשַׁתּ ֵ֔גּ ַע ָ֛לָמה ָתִּ֥ביאוּ
ם ָ ֔א ִני ִ ֽכּי־ֲהֵבאֶ֣תם ֶאת־ ֶ֔זה ְלִהְשַׁתּ ֵ֖גּ ַע ָע ָ֑לי ֲה ֶ֖זה ָי֥בוֹא
א֖תוֹ ֵא ָֽליֲ :ח ַ֤סר ְמֻשׁ ָגִּעי ֙
ֹ
ֶאל־ֵבּי ִ ֽתיַ :ו ֵ֤יֶּלךְך ָדּ ִו֙ד ִמָ֔שּׁם ַו ִיָּמּ ֵ֖לט ֶאל־ְמָע ַ֣רת ֲﬠ ֻד ָ֑לּם ַו ִיְּשְׁמ֤עוּ ֶאָחי֙ו ְוָכל־
ֵ֣בּית ָא ִ֔ביו ַו ֵֽיּ ְר ֥דוּ ֵא ָ֖ליו ָֽשָׁמּהַ :ו ִיְּתַקְבּ֣צוּ ֵ֠אָליו ָכּל־ ִ ֨אישׁ ָמ֜צוֹק ְוָכל־ ִ ֨אישׁ
ֲאֶשׁר־֤לוֹ ֹנֶשׁ ֙
שׂר ַו ִיְּה ֣יוּ ִע֔מּוֹ ְכַּא ְרַ֥בּע
א ְוָכל־ִ֣אישׁ ַמר־ ֔ ֶנֶפשׁ ַו ְֽיִ֥הי ֲﬠֵליֶ֖הם ְל ָ ֑
ֵמ֖אוֹת ִ ֽאישַׁ :ו ֵ֧יֶּלךְך ָדּ ִ֛וד ִמָ֖שּׁם ִמְצ ֵ֣פּה מוֹ ָ ֑אב ַו ֣יּ ֹאֶמר ׀ ֶאל־ֶ֣מֶלךְך מוֹ ָ ֗אב ֵֽיֵצא־
֞ ָנא ָאִ֤בי ְוִאִמּ֙י ִאְתֶּ֔כם ַ֚ﬠד ֲאֶ֣שׁר ֵא ַ֔דע ַמה־ ַֽיֲּﬠֶשׂה־ִ֖לּי ֱאֹל ִ ֽהיםַ :ו ַיּ ְנֵ֕חם ֶאת־
ְפּ ֵ֖ני ֶ֣מֶלךְך מוֹ ָ ֑אב ַו ֵֽיְּשׁ֣בוּ ִע֔מּוֹ ָכּל־ ְיֵ֥מי ֱהיוֹת־ ָדּ ִ֖וד ַבְּמּצוּ ָֽדהַ :ויּ ֹאֶמ֩ר ָ֨גּד ַה ָנּ ִ֜ביא
ֶאל־ ָדּ ִ֗וד ֤ל ֹא ֵתֵשׁ֙ב ַבְּמּצוּ ָ֔דה ֵ֥לךְך וָּֽבאָת־ְלּ֖ךָך ֶ֣א ֶרץ ְיהוּ ָ֑דה ַו ֵ֣יֶּלךְך ָדּ ִ֔וד ַו ָיּ ֖ב ֹא ַ֥יַער
ָֽח ֶרתַ :ו ִיְּשַׁ֣מע ָשׁ֔אוּל ִ֚כּי נוֹ ַ֣דע ָדּ ִ֔וד ַֽוֲא ָנִ֖שׁים ֲאֶ֣שׁר ִא֑תּוֹ ְוָשׁאוּל ֩ יוֵֹ֨שׁב ַבּ ִגְּבָ֜עה
ה ַֽוֲח ִני֣תוֹ ְב ָי֔דוֹ ְוָכל־ֲﬠָב ָ֖דיו ִנָצִּ֥בים ָע ָֽליוַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָשׁ֗אוּל
ַֽתַּחת־ָהֵ֤אֶשׁל ָֽבּ ָרָמ ֙
ַֽלֲﬠָב ָדי֙ו ַה ִנָּצִּ֣בים ָעָ֔ליו ִשְׁמעוּ־ ָ֖נא ְבּ ֵ֣ני ְיִמי ִ֑ני ַגּם־ְלֻכְלֶּ֗כם ִיֵ֤תּן ֶבּן־ ִיַשׁ֙י ָשׂ ֣דוֹת
וְּכ ָרִ֔מים ְלֻכְלּ ֶ֣כם ָיִ֔שׂים ָשׂ ֵ֥רי ֲאָלִ֖פים ְוָשׂ ֵ֥רי ֵמֽאוֹתִ :כּי֩ ְקַשׁ ְר ֶ֨תּם ֻכְּלֶּ֜כם ָעַ֗לי
ְוֵֽאין־ֹגּ ֶ֤לה ֶאת־ָא ְז ִנ֙י ִבְּכ ָרת־ְבּ ִ֣ני ִעם־ֶבּן־ ִיַ֔שׁי ְוֵאין־ֹח ֶ֥לה ִמ ֶ֛כּם ָע ַ֖לי ְוֹג ֶ֣לה
א ֵ֖רב ַכּ ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַ :ו ַ֜יַּען ֹדֵּ֣אג ָֽהֲאֹדִ֗מי
ם ְבּ ֨ ִני ֶאת־ַעְב ִ֥דּי ָע ַ֛לי ְל ֹ
ֶאת־ָא ְז ִ֑ני ִ֣כּי ֵהִקי ֩
ְו֛הוּא ִנָ֥צּב ַעל־ַעְב ֵֽדי־ָשׁ֖אוּל ַויּ ֹא ַ ֑מר ָר ִ ֨איִת֙י ֶאת־ֶבּן־ ִיַ֔שׁי ָ֣בּא ֹ֔נֶבה ֶאל־
ה ָ֔וה ְוֵצי ָ֖דה ָ֣נַתן ֑לוֹ ְו ֵ ֗את ֶ֛ח ֶרב ָגְּל ָ֥ית
ֲאִחיֶ֖מֶלךְך ֶבּן־ֲאִחֽטוּבַ :ו ִיְּשַׁאל־ל֙וֹ ַֽבּי ֹ
א ֶאת־ֲאִחיֶ֨מֶלךְך ֶבּן־ֲאִחי֜טוּב ַהֹכּ ֵ֗הן
ַהְפִּלְשִׁ֖תּי ָ֥נַתן ֽלוַֹ :ו ִיְּשׁ ַ֣לח ַהֶ֡מֶּלךְך ִלְקר ֹ ֩
ְו ֵ ֨את ָכּל־ֵ֥בּית ָאִ֛ביו ַהֹֽכֲּה ִ֖נים ֲאֶ֣שׁר ְבֹּ֑נב ַו ָיֹּ֥באוּ ֻכ ָ֖לּם ֶאל־ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ֣יּ ֹאֶמר
ָשׁ֔אוּל ְ ֽשַֽׁמע־ ָ֖נא ֶבּן־ֲאִחי֑טוּב ַו ֖יּ ֹאֶמר ִה ְנ ִ֥ני ֲאֹד ִֽניַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֵאָל֙ו ]ֵאָלי֙ו[ ָשׁ֔אוּל
שׁי ְבִּתְתּ ךָ ֙ך ֜לוֹ ֶ֣לֶחם ְוֶ֗ח ֶרב ְוָשׁ֥אוֹל ל֙וֹ ֵֽבּאֹל ִ֔הים
ָ֚לָמּה ְקַשׁ ְרֶ֣תּם ָעַ֔לי ַאָ֖תּה וֶּבן־ ִי ָ ֑
א ֵ֖רב ַכּ ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַ :ו ַ֧יַּען ֲאִחי ֶ ֛מֶלךְך ֶאת־ַהֶ֖מֶּלךְך ַויּ ֹא ַ ֑מר וִּ֤מי ְבָכל־
ָל֥קוּם ֵא ַ֛לי ְל ֹ
ֲﬠָב ֶ֨די ךָ ֙ך ְכּ ָד ִ֣וד ֶנֱאָ֔מן ַֽוֲחַ֥תן ַה ֶ ֛מֶּלךְך ְוָ֥סר ֶאל־ִמְשַׁמְעֶ֖תּךָך ְו ִנְכָ֥בּד ְבֵּביֶֽתךָךַ :ה ֧יּוֹם

ם ַהֶ֨מֶּלךְך ְבַּעְב ֤דּוֹ
ַהִחֹ֛לִּתי ִלְשָׁאול ]ִלְשָׁאל[ ֥לוֹ ֵֽבאֹלִ֖הים ָחִ֣ליָלה ִ֑לּי ַאל־ ָיֵשׂ ֩
ָדָב֙ר ְבָּכל־ֵ֣בּית ָא ִ֔בי ִ֠כּי ֽל ֹא־ ָי ַ֤דע ַעְב ְדּ ךָ ֙ך ְבָּכל־ ֔ז ֹאת ָדָּ֥בר ָקֹ֖טן ֥אוֹ ָג ֽדוֹל:
ַו ֣יּ ֹאֶמר ַהֶ֔מֶּלךְך ֥מוֹת ָתּ֖מוּת ֲאִחי ֶ ֑מֶלךְך ַאָ֖תּה ְוָכל־ֵ֥בּית ָא ִ ֽביךָךַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַהֶ֡מֶּלךְך
ם ִעם־ ָדּ ִ֔וד ְו ִ֤כי
ה ָ֗וה ִ֤כּי ַגם־ ָי ָד ֙
ם ַה ִנָּצּ ִ֨בים ָעָ֜ליו ֹ֥סבּוּ ְוָהִ֣מיתוּ ׀ ֹֽכֲּה ֵ֣ני ְי ֹ
ָֽל ָרִצי ֩
ָֽי ְדע֙וּ ִ ֽכּי־ֹב ֵ֣ר ַח ֔הוּא ְו ֥ל ֹא ָג֖לוּ ֶאת־ָא ְז ִ֑נו ]ָא ְז ִ֑ני[ ְו ֽל ֹא־ָא֞בוּ ַעְב ֵ֤די ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ִלְשֹׁ֣ל ַח
ה ָֽוהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ְלדוֹ ֵ֔יג ]ְלדוֹ ֵ ֔אג[ ֹ֣סב ַא ָ֔תּה וְּפ ַ֖גע
ֶאת־ ָי ָ֔דם ִלְפ ֖גֹ ַע ְבֹּֽכֲה ֵ֥ני ְי ֹ
א ַבֹּֽ֣כֲּה ֔ ִנים ַו ָ֣יֶּמת ׀ ַבּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא
ַבֹּֽכֲּה ִ֑נים ַו ִיֹּ֞סּב דּוֹ ֵ֣יג ]דּוֵֹ֣אג[ ָֽהֲאֹדִ֗מי ַו ִיְּפ ַגּע־הוּ ֙
ם ִה ָ֣כּה ְלִפי־
ְשֹׁמ ִ֤נים ַֽוֲחִמָשּׁה ִ ֔אישׁ ֹנֵ֖שׂא ֵא֥פוֹד ָֽבּדְ :ו ֵ ֨את ֹ֤נב ִעיר־ַהֹֽכֲּה ִני ֙
שׁ ְוַעד־ִאָ֔שּׁה ֵֽמעוֹ ֵ֖לל ְוַעד־יוֹ ֵ֑נק ְו֧שׁוֹר ַֽוֲח֛מוֹר ָוֶ֖שׂה ְלִפי־ָֽח ֶרב:
ֶ֔ח ֶרב ֵמִאי ֙
ַו ִיָּמּ ֵ֣לט ֵבּן־ֶאָ֗חד ַֽלֲאִחיֶ֨מֶל ךְ ֙ך ֶבּן־ֲאִח֔טוּב וְּשׁ֖מוֹ ֶאְב ָי ָ ֑תר ַו ִיְּב ַ֖רח ַֽאֲח ֵ֥רי ָד ִֽוד:
ה ָֽוהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֜וד ְלֶאְב ָי ָ֗תר
ַו ַיּ ֵ֥גּד ֶאְב ָיָ֖תר ְל ָד ִ֑וד ִ֚כּי ָה ַ֣רג ָשׁ֔אוּל ֵ֖את ֹֽכֲּה ֵ֥ני ְי ֹ
ם דּוֹ ֵ֣יג ]דּוֵֹ֣אג[ ָֽהֲאֹדִ֔מי ִ ֽכּי־ַה ֵ֥גּד ַי ִ֖גּיד ְלָשׁ֑אוּל ָֽאֹנִ֣כי
א ִ ֽכּי־ָשׁ ֙
ָי ַ֜דְעִתּי ַבּ ֤יּוֹם ַההוּ ֙
ַסֹ֔בִּתי ְבָּכל־ ֶ֖נֶפשׁ ֵ֥בּית ָא ִ ֽביךָךְ :שׁ ָ֤בה ִאִתּ֙י ַאל־ִתּי ָ֔רא ִ֛כּי ֲאֶשׁר־ ְיַב ֵ֥קּשׁ ֶאת־
שׁךָך ִ ֽכּי־ִמְשֶׁ֥מ ֶרת ַאָ֖תּה ִעָמּ ִֽדיַ :ו ַיּ ִ֥גּדוּ ְל ָד ִ֖וד ֵלאֹ֑מר ִה ֵ֤נּה
ַנְפִ֖שׁי ְיַב ֵ֣קּשׁ ֶאת־ ַנְפ ֶ ֑
ה
ה ָו ֙
שִׁ֥סים ֶאת־ַה ֳגּ ָר ֽנוֹתַ :ו ִיְּשׁ ַ ֨אל ָדּ ִ֤וד ַֽבּי ֹ
ם ִנְלָחִ֣מים ִבְּקִעיָ֔לה ְוֵ֖הָמּה ֹ
ְפִלְשִׁתּי ֙
ה ָ֜וה ֶאל־ ָדּ ִ֗וד ֵ֚לךְך ְוִהִ֣כּיָת
ֵלאֹ֔מר ַהֵא ֵ֣לךְך ְוִהֵ֔כּיִתי ַבְּפִּלְשִׁ֖תּים ָה ֵ ֑אֶלּה ַו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ַבְפִּלְשׁ ִ֔תּים ְוֽהוַֹשְׁעָ֖תּ ֶאת־ְקִעי ָֽלהַ :ו ֨יּ ֹאְמ֜רוּ ַא ְנֵ֤שׁי ָד ִו֙ד ֵאָ֔ליו ִה ֨ ֵנּה ֲא ַ֥נְחנוּ ֹ֛פה
ִ ֽבּיהוּ ָ֖דה ְי ֵרִ֑אים ְוַא֙ף ִ ֽכּי־ ֵנ ֵ֣לךְך ְקִעָ֔לה ֶאל־ַֽמַע ְר֖כוֹת ְפִּלְשׁ ִ ֽתּיםַ :ו ֨יּוֶֹסף ֤עוֹד ָדּ ִו֙ד
הָ֑וה ַו ֗יּ ֹאֶמר ֚קוּם ֵ֣רד ְקִעיָ֔לה ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני ֹנ ֵ ֛תן ֶאת־
ה ָ֔וה ַו ַֽיֲּﬠ ֵ֖נהוּ ְי ֹ
אל ַֽבּי ֹ
ִלְשׁ ֣ ֹ
ד ַֽוֲא ָנָ֨שׁו ] ַֽוֲא ָנָ֨שׁיו[ ְקִעיָ֜לה ַו ִיּ ָ֣לֶּחם ַבְּפִּלְשׁ ִ֗תּים ַו ִיּ ְנַה֙ג
ְפִּלְשִׁ֖תּים ְבּ ָי ֶֽדךָךַ :ו ֵ֣יֶּלךְך ָדּ ִו ֩
ֶאת־ִמְק ֵני ֶ֔הם ַו ַ֥יּ ךְך ָבֶּ֖הם ַמ ָ֣כּה ְגדוֹ ָ֑לה ַוֹ֣יַּשׁע ָדּ ִ֔וד ֵ֖את ֹֽיְשֵׁ֥בי ְקִעי ָֽלהַ :ו ְי ִ֗הי
ִ֠בְּבֹר ַח ֶאְב ָיָ֧תר ֶבּן־ֲאִחי ֶ ֛מֶלךְך ֶאל־ ָדּ ִ֖וד ְקִעי ָ֑לה ֵא֖פוֹד ָי ַ֥רד ְבּ ָי ֽדוַֹ :ו ֻיּ ַ֣גּד ְלָשׁ֔אוּל
ם ְבּ ָי ִ֔די ִ֚כּי ִנְס ַ֣גּ ר ָל֔בוֹא
א֤תוֹ ֱאֹלִהי ֙
ִכּי־ָ֥בא ָד ִ֖וד ְקִעי ָ֑לה ַו ֣יּ ֹאֶמר ָשׁ֗אוּל ִנַ֨כּר ֹ
ְבִּ֖ﬠיר ְדָּלַ֥ת ִים וְּב ִֽרי ַחַ :ו ְיַשַׁ֥מּע ָשׁ֛אוּל ֶאת־ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ַלִמְּל ָ֑חָמה ָל ֶ֣ר ֶדת ְקִעיָ֔לה
ָל֥צוּר ֶאל־ ָדּ ִ֖וד ְוֶאל־ֲא ָנָֽשׁיוַ :ו ֵ֣יּ ַדע ָדּ ִ֔וד ִ֣כּי ָעָ֔ליו ָשׁ֖אוּל ַֽמֲח ִ֣רישׁ ָֽה ָר ָ֑ﬠה ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָשֹׁ֤מ ַע
ה ָו ֙
ֶאל־ֶאְב ָיָ֣תר ַהֹכּ ֵ֔הן ַה ִ֖גּיָשׁה ָֽהֵאֽפוֹדַ :ויּ ֹאֶמ֘ר ָדּ ִו֒ד ְי ֹ

ָשַׁמ֙ע ַעְב ְדּ֔ךָך ִכּי־ְמַב ֵ֥קּשׁ ָשׁ֖אוּל ָל֣בוֹא ֶאל־ְקִעי ָ֑לה ְלַשֵׁ֥חת ָלִ֖ﬠיר ַֽבֲּﬠבוּ ִֽרי:
ה ֱאֹלֵ֣הי
ה ָו ֙
ֲה ַיְס ִגּ ֻ֣ר ִני ַֽבֲﬠֵלי֩ ְקִעיָ֨לה ְב ָי֜דוֹ ֲה ֵי ֵ֣רד ָשׁ֗אוּל ַֽכֲּאֶשׁ֙ר ָשַׁ֣מע ַעְב ֶ֔דּךָך ְי ֹ
ה ָ֖וה ֵי ֵֽרדַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֔וד ֲה ַיְס ִ֜גּרוּ ַֽבֲּﬠ ֵ֧לי
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַה ֶגּד־ ָ֖נא ְלַעְב ֶ֑דּךָך ַו ֥יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ם ָדּ ִ֨וד
ה ָ֖וה ַיְס ִֽגּירוַּ :ו ָיָּק ֩
אִ֥תי ְוֶאת־ֲא ָנַ֖שׁי ְבּ ַיד־ָשׁ֑אוּל ַו ֥יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ְקִעי ָ֛לה ֹ
ַֽוֲא ָנָ֜שׁיו ְכֵּֽשׁשׁ־ֵמ֣אוֹת ִ ֗אישׁ ַו ֵֽיְּצא֙וּ ִמְקִּעָ֔לה ַו ִיְּתַהְלּ֖כוּ ַֽבֲּאֶ֣שׁר ִיְתַה ָ֑לּכוּ
וְּלָשׁ֣אוּל ֻה ַ֗גּד ִ ֽכּי־ ִנְמ ַ֤לט ָדּ ִו֙ד ִמְקִּעיָ֔לה ַו ֶיְּח ַ֖דּל ָלֵֽצאתַ :ו ֵ֨יֶּשׁב ָדּ ִ֤וד ַבִּמּ ְדָבּ֙ר
ַבְּמָּצ֔דוֹת ַו ֵ֥יֶּשׁב ָבָּ֖הר ְבִּמ ְדַבּר־ ִ֑זיף ַו ְיַבְקֵ֤שׁהוּ ָשׁאוּל ֙ ָכּל־ַה ָיִּ֔מים ְו ֽל ֹא־ ְנָת֥נוֹ
ֱאֹלִ֖הים ְבּ ָי ֽדוַֹ :ו ַ֣יּ ְרא ָדּ ִ֔וד ִ ֽכּי־ ָיָ֥צא ָשׁ֖אוּל ְלַב ֵ֣קּשׁ ֶאת־ ַנְפ֑שׁוֹ ְו ָד ִ֥וד ְבִּמ ְדַבּר־
ם ְיהוֹ ָנָ֣תן ֶבּן־ָשׁ֔אוּל ַו ֵ֥יֶּלךְך ֶאל־ ָדּ ִ֖וד ֹ֑ח ְרָשׁה ַו ְיַח ֵ֥זּק ֶאת־ ָי ֖דוֹ
ִ֖זיף ַבֹּֽח ְרָשׁהַ :ו ָ֨יָּק ֙
ה
ֵבּאֹל ִ ֽהיםַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֵאָ֜ליו ַאל־ִתּי ָ֗רא ִ֠כּי ֤ל ֹא ִתְמָֽצֲא ךָ ֙ך ֚ ַיד ָשׁ֣אוּל ָא ִ֔בי ְוַאָתּ ֙
ִתְּמֹ֣לךְך ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוָֽאֹנִ֖כי ֶֽאְה ֶיה־ְלּ ךָ֣ך ְלִמְשׁ ֶ֑נה ְו ַגם־ָשׁ֥אוּל ָאִ֖בי ֹי ֵ֥ד ַע ֵֽכּן:
הָ֑וה ַו ֵ֤יֶּשׁב ָדּ ִו֙ד ַבֹּ֔ח ְרָשׁה ִויֽהוֹ ָנָ֖תן ָה ַ֥לךְך ְלֵביֽתוֹ:
ַו ִיְּכ ְר֧תוּ ְשׁ ֵני ֶ ֛הם ְבּ ִ֖רית ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ת
ם ֶאל־ָשׁ֔אוּל ַה ִגְּב ָ֖ﬠָתה ֵלאֹ֑מר ֲה֣לוֹא ֠ ָד ִוד ִמְסַתּ ֵ֨תּר ִעָ֤מּנוּ ַבְמָּצדוֹ ֙
ַו ַֽיֲּﬠ֤לוּ ִזִפי ֙
ת ַֽהֲחִכיָ֔לה ֲאֶ֖שׁר ִמיִ֥מין ַה ְיִשׁיֽמוֹןְ ֠ :וַעָתּה ְלָכל־ַא ַ֨וּת ַנְפְשׁ ךָ֥ך
ַבֹּ֔ח ְרָשׁה ְבּ ִגְבַע ֙
ַה ֶ ֛מֶּלךְך ָל ֶ֖ר ֶדת ֵ֑רד ְו ָ֥לנוּ ַהְס ִגּי ֖רוֹ ְבּ ַ֥יד ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָשׁ֔אוּל ְבּרוִּ֥כים ַאֶ֖תּם
הָ֑וה ִ֥כּי ֲחַמְלֶ֖תּם ָע ָֽליְ :לכוּ־ ֞ ָנא ָהִ֣כינוּ ֗עוֹד וּ ְד֤עוּ וּ ְרא֙וּ ֶאת־ְמקוֹמ֙וֹ ֲאֶ֣שׁר
ַֽלי ֹ
שׁם ִ֚כּי ָאַ֣מר ֵאַ֔לי ָעֹ֥רם ַיְע ִ֖רם ֽהוּא :וּ ְר֣אוּ וּ ְד֗עוּ ִמֹ֤כּל
ִ ֽתְּה ֶ֣יה ַר ְג֔לוֹ ִ֥מי ָרָ֖אהוּ ָ ֑
ה
ם ֲאֶ֣שׁר ִיְתַחֵ֣בּא ָ֔שׁם ְוַשְׁבֶ֤תּם ֵאַל֙י ֶאל־ ָנ֔כוֹן ְוָֽהַלְכִ֖תּי ִאְתּ ֶ֑כם ְוָה ָי ֙
ַֽהַֽמֲּחֹבִאי ֙
א֔תוֹ ְבֹּ֖כל ַאְל ֵ֥פי ְיהוּ ָֽדהַ :ו ָיּ֛קוּמוּ ַו ֵֽיְּל֥כוּ ִ֖זיָפה ִלְפ ֵ֣ני
ִאם־ ֶיְשׁ ֣נוֹ ָב ָ ֔א ֶרץ ְוִחַפְּשִׂ֣תּי ֹ
ָשׁ֑אוּל ְו ָד ִ֨וד ַֽוֲא ָנָ֜שׁיו ְבִּמ ְד ַ֤בּר ָמעוֹ֙ן ָֽבֲּﬠ ָר ָ֔בה ֶ֖אל ְיִ֥מין ַה ְיִשׁיֽמוֹןַ :ו ֵ֨יֶּלךְך ָשׁ֣אוּל
שׁ ַו ַי ִ֣גּדוּ ְל ָד ִ֔וד ַו ֵ֣יּ ֶרד ַהֶ֔סַּלע ַו ֵ֖יֶּשׁב ְבִּמ ְדַ֣בּר ָמ֑עוֹן ַו ִיְּשַׁ֣מע ָשׁ֔אוּל
ַֽוֲא ָנָשׁי ֘ו ְלַבֵקּ ֒
שׁיו
ַו ִיּ ְרֹ֥דּף ַֽאֲח ֵֽרי־ ָד ִ֖וד ִמ ְדַ֥בּר ָמֽעוֹןַ :ו ֵ֨יֶּלךְך ָשׁ֜אוּל ִמ ַ֤צּד ָהָה֙ר ִמ ֶ֔זּה ְו ָד ִ֧וד ַֽוֲא ָנ ָ ֛
ת ִמְפּ ֵ֣ני ָשׁ֔אוּל ְוָשׁ֣אוּל ַֽוֲאָנָ֗שׁיו ֹֽעְט ִ֛רים
ִמַ֥צּד ָהָ֖הר ִמֶ֑זּה ַו ְי ִ֨הי ָד ִ֜וד ֶנְח ָ֤פּז ָלֶ֨לֶכ ֙
ֶאל־ ָדּ ִ֥וד ְוֶאל־ֲא ָנָ֖שׁיו ְלָתְפָֽשׂם :וַּמְלָ֣אךְך ָ֔בּא ֶאל־ָשׁ֖אוּל ֵלאֹ֑מר ַֽמֲה ָ֣רה ְוֵ֔לָכה
ִכּי־ ָֽפְשׁ֥טוּ ְפִלְשִׁ֖תּים ַעל־ָהָֽא ֶרץַ :ו ָ֣יָּשׁב ָשׁ֗אוּל ִ ֽמ ְרֹד֙ף ַֽאֲח ֵ֣רי ָד ִ֔וד ַו ֵ֖יֶּלךְך
ִל ְק ַ֣ראת ְפִּלְשִׁ֑תּים ַעל־ֵ֗כּן ָֽק ְרא֙וּ ַלָמּ֣קוֹם ַה֔הוּא ֶ֖סַלע ַהַמְּחְלֽקוֹתַ :ו ַ֥יַּעל ָדּ ִ֖וד

שּׁם ַו ֵ֖יֶּשׁב ִבְּמָצ ֥דוֹת ֵֽﬠין־ ֶֽגּ ִדיַ :ו ְי ִ֗הי ַֽכֲּאֶשׁ֙ר ָ֣שׁב ָשׁ֔אוּל ֵמַֽאֲח ֵ֖רי ְפִּלְשִׁ֑תּים
ִמ ָ ֑
ַו ַיּ ִ֤גּדוּ ל֙וֹ ֵלאֹ֔מר ִה ֵ֣נּה ָד ִ֔וד ְבִּמ ְדַ֖בּר ֵ֥ﬠין ֶֽגּ ִדיַ :ו ִיּ ַ֣קּח ָשׁ֗אוּל ְשׁ֧לֶשׁת ֲאָלִ֛פים
ִ֥אישׁ ָבּ֖חוּר ִמָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ֵ֗יֶּלךְך ְלַב ֵ֤קּשׁ ֶאת־ ָדּ ִו֙ד ַֽוֲא ָנָ֔שׁיו ַעל־ְפּ ֵ֖ני צוּ ֵ֥רי
ַה ְיֵּע ִ ֽליםַ ֠ :ו ָיּב ֹא ֶאל־ ִגּ ְד֨רוֹת ַה ֤צּ ֹאן ַעל־ַה ֶ֨דּ ֶר ךְ ֙ך ְוָ֣שׁם ְמָע ָ֔רה ַו ָיּ ֥ב ֹא ָשׁ֖אוּל ְלָהֵ֣סךְך
ֶאת־ ַר ְג ָ֑ליו ְו ָד ִו֙ד ַֽוֲא ָנָ֔שׁיו ְבּ ַי ְרְכֵּ֥תי ַהְמָּע ָ֖רה ֹֽיְשׁ ִ ֽביםַ :ו ֽיּ ֹאְמרוּ֩ ַא ְנֵ֨שׁי ָד ִ֜וד ֵאָ֗ליו
א ִיְב ךָ ֙ך[
א ִיְבי ךָ ֙ך ] ֽ ֹ
ה ָ֣וה ֵאֶ֗ליךָך ִה ֨ ֵנּה ָֽאֹנִ֜כי ֹנֵ֤תן ֶאת־ ֽ ֹ
ִה ֨ ֵנּה ַה ֜יּוֹם ֲאֶשׁר־ָאַ֧מר ְי ֹ
ְבּ ָי ֶ֔דךָך ְוָעִ֣שׂיָת ֔לּוֹ ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִיַ֣טב ְבֵּעי ֶ֑ניךָך ַו ָ֣יּ ָקם ָדּ ִ֗וד ַו ִיְּכֹ֛רת ֶאת־ְכּ ַנף־ַהְמִּ֥ﬠיל
א֑תוֹ ַ֚ﬠל ֲאֶ֣שׁר ָכּ ַ֔רת ֶאת־
ֲאֶשׁר־ְלָשׁ֖אוּל ַבּ ָֽלּטַ :ו ְיִה֙י ַֽאֲח ֵרי־ֵ֔כן ַו ַ֥יּ ךְך ֵלב־ ָדּ ִ֖וד ֹ
ה ֶאת־
ה ָ֗וה ִאם־ֶאֱﬠֶשׂ ֩
ָכּ ָ֖נ ף ֲאֶ֥שׁר ְלָשֽׁאוּלַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ַֽלֲא ָנָ֜שׁיו ָח ִ֧ליָלה ִ֣לּי ֵֽמ ְי ֹ
ה ָ֖וה ֽהוּא:
ה ָ֔וה ִלְשֹׁ֥ל ַח ָי ִ֖די ֑בּוֹ ִ ֽכּי־ְמִ֥שׁי ַח ְי ֹ
ַה ָדּ ָ֨בר ַה ֶ֤זּה ַֽלאֹד ִנ֙י ִלְמִ֣שׁי ַח ְי ֹ
ַו ְיַשַׁ֨סּע ָדּ ִ֤וד ֶאת־ֲא ָנָשׁי֙ו ַבּ ְדָּב ִ֔רים ְו ֥ל ֹא ְנָת ָ֖נם ָל֣קוּם ֶאל־ָשׁ֑אוּל ְוָשׁ֛אוּל ָ֥קם
א ֵֽמן ַהְמָּע ָ֔רה ]ֵֽמַהְמָּע ָ֔רה[
ֵֽמַהְמָּע ָ֖רה ַו ֵ֥יֶּלךְך ַבּ ָֽדּ ֶרךְךַ :ו ָ֨יָּקם ָדּ ִ֜וד ַֽאֲח ֵרי־ֵ֗כן ַו ֵיֵּצ ֙
ַו ִיּ ְק ָ֧רא ַֽאֲח ֵרי־ָשׁ֛אוּל ֵלאֹ֖מר ֲאֹד ִ֣ני ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ַיּ ֵ֤בּט ָשׁאוּל ֙ ַֽאֲח ָ֔ריו ַו ִיֹּ֨קּד ָדּ ִ֥וד
ַא ַ֛פּ ִים ַ֖א ְרָצה ַו ִיְּשָֽׁתּחוַּ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָדּ ִו֙ד ְלָשׁ֔אוּל ָ֧לָמּה ִתְשׁ ַ ֛מע ֶאת־ ִדְּב ֵ֥רי ָא ָ֖דם
ה ַה ֨יּוֹם ַה ֶ֜זּה ָר֣אוּ ֵעי ֗ ֶניךָך ֵ֣את ֲאֶשׁר־
ֵלאֹ֑מר ִה ֵ֣נּה ָד ִ֔וד ְמַב ֵ֖קּשׁ ָרָעֶֽתךָךִ :ה ֵנּ ֩
אַ֗מר ֽל ֹא־
ה ָ֨וה ׀ ַה ֤יּוֹם ׀ ְבּ ָי ִד֙י ַבְּמָּע ָ֔רה ְוָאַ֥מר ַֽלֲה ָר ְג֖ךָך ַוָ֣תָּחס ָע ֶ֑ליךָך ָֽו ֹ
ְנָֽת ְנ ךָ ֩ך ְי ֹ
ה ָ֖וה ֽהוּאְ :וָאִ֣בי ְר ֵ ֔אה ַ֗גּם ְר ֵ ֛אה ֶאת־ְכּ ַ֥נ ף
ֶאְשׁ ַ֤לח ָי ִד֙י ַֽבּאֹד ֔ ִני ִ ֽכּי־ְמִ֥שׁי ַח ְי ֹ
ה ִכּי֩ ֵ ֨אין
ְמִעיְל֖ךָך ְבּ ָי ִ֑די ִ֡כּי ְבָּכ ְרִתי֩ ֶאת־ְכּ ֨ ַנף ְמ ִ ֽﬠיְל֜ךָך ְו ֣ל ֹא ֲה ַר ְג ִ֗תּיךָך ַ֤דּע וּ ְרֵא ֙
ְבּ ָי ִ֜די ָר ָ֤ﬠה ָוֶ֨פַשׁ֙ע ְו ֽל ֹא־ָחָ֣טאִתי ָ֔לךְך ְוַא ָ ֛תּה ֹצ ֶ֥דה ֶאת־ ַנְפִ֖שׁי ְלַקְחָֽתּהִּ :יְשֹׁ֤פּט
ה ָ֖וה ִמ ֶ ֑מָּךּ ְו ָי ִ֖די ֥ל ֹא ִ ֽתְה ֶיה־ָֽבּךְךַֽ :כֲּאֶ֣שׁר י ֹאַ֗מר
ה ֵבּי ִ֣ני וֵּבי ֔ ֶנךָך וּ ְנָקַ֥מ ִני ְי ֹ
ה ָו ֙
ְי ֹ
א ֶ֣מֶלךְך
ְמַשׁל ֙ ַהַקּ ְדֹמ ֔ ִני ֵמ ְרָשִׁ֖ﬠים ֵ֣יֵצא ֶ֑רַשׁע ְו ָי ִ֖די ֥ל ֹא ִ ֽתְה ֶיה־ָֽבּךְךַֽ :אֲח ֵ֨רי ִ֤מי ָיָצ ֙
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַֽאֲח ֵ֥רי ִ֖מי ַאָ֣תּה ֹר ֵ֑דף ַֽאֲח ֵר֙י ֶ֣כֶּלב ֵ֔מת ַֽאֲח ֵ֖רי ַפּ ְרֹ֥עשׁ ֶאָֽחדְ :וָה ָ֤יה
א ְו ָי ֵ֣רב ֶאת־ ִרי ִ֔בי ְו ִיְשְׁפֵּ֖ט ִני ִמ ָיּ ֶֽדךָךַ :ו ְיִ֣הי ׀
ה ְל ַד ָ֔יּן ְוָשׁ ַ֖פט ֵבּי ִ֣ני וֵּבי ֶ֑נ ךָך ְו ֵ֨י ֶר ֙
ה ָו ֙
ְי ֹ
ה ֶאל־ָשׁ֔אוּל ַו ֣יּ ֹאֶמר ָשׁ֔אוּל ֲֽהֹקְל ךָ֥ך
ְכַּכ֣לּוֹת ָדּ ִ֗וד ְל ַדֵ֞בּר ֶאת־ַה ְדָּב ִ֤רים ָה ֵ ֨אֶלּ ֙
ֶ֖זה ְבּ ִ֣ני ָד ִ֑וד ַו ִיָּ֥שּׂא ָשׁ֛אוּל ֹק֖לוֹ ַו ֵֽיְּבְךַּ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ ָדּ ִ֔וד ַצ ִ֥דּיק ַאָ֖תּה ִמ ֶ ֑מּ ִנּי ִ֤כּי
ה[ ִה ַ֣גּ ְדָתּ ַה ֔יּוֹם ֵ ֛את
תּ ] ְוַאָתּ ֙
ה ְגַּמְלַ֣תּ ִני ַהטּוֹ ָ֔בה ַֽוֲא ִ֖ני ְגַּמְלִ֥תּיךָך ָֽה ָר ָֽﬠהְ :וַא ָ ֙
ַאָתּ ֙

הָ֛וה ְבּ ָֽי ְד֖ךָך ְו ֥ל ֹא ֲה ַר ְגָֽתּ ִניְ :ו ִ ֽכי־
ת ֲאֶ֨שׁר ִס ְגּ ַ֧ר ִני ְי ֹ
ֲאֶשׁר־ָעִ֥שׂיָתה ִאִ֖תּי טוֹ ָ֑בה ֵא ֩
ה ְיַשֶׁלְּמ ךָ֣ך טוֹ ָ֔בה ַ֚תַּחת ַה ֣יּוֹם
ה ָו ֙
א ְי֔בוֹ ְוִשְׁלּ֖חוֹ ְבּ ֶ֣ד ֶרךְך טוֹ ָ֑בה ַֽוי ֹ
שׁ ֶאת־ ֣ ֹ
ִיְמָ֥צא ִאי ֙
ַה ֶ֔זּה ֲאֶ֥שׁר ָעִ֖שׂיָתה ִ ֽליְ :וַעָתּ ֙
ה ְבּ ָ֣י ְד֔ךָך
ה ִה ֵ֣נּה ָי ַ֔דְעִתּי ִ֥כּי ָמֹ֖לךְך ִתְּמ֑לוֹךְך ְו ָ ֨קָמ ֙
ה ָ֔וה ִאם־ַתְּכ ִ֥רית ֶאת־ ַז ְרִ֖ﬠי ַֽאֲח ָ֑רי
ַמְמ ֶ֖לֶכת ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וַע ָ֗תּה ִהָ֤שְּׁבָעה ִלּ֙י ַֽבּי ֹ
ְוִאם־ַתְּשִׁ֥מיד ֶאת־ְשִׁ֖מי ִמֵ֥בּית ָא ִ ֽביַ :ו ִיָּשַּׁ֥בע ָדּ ִ֖וד ְלָשׁ֑אוּל ַו ֵ֤יֶּלךְך ָשׁאוּל ֙ ֶאל־
ֵבּי֔תוֹ ְו ָד ִו֙ד ַֽוֲא ָנָ֔שׁיו ָע֖לוּ ַעל־ַהְמּצוּ ָֽדהַ :ו ָ֣יָּמת ְשׁמוּ ֵ ֔אל ַו ִיּ ָֽקְּב֤צוּ ָכל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙
ַו ִיְּסְפּדוּ־֔לוֹ ַו ִיְּקְבּ ֻ֥רהוּ ְבֵּבי֖תוֹ ָבּ ָר ָ ֑מה ַו ָ֣יּ ָקם ָדּ ִ֔וד ַו ֵ֖יּ ֶרד ֶאל־ִמ ְדַ֥בּר ָפּא ָֽרןְ :ו ִ ֨אישׁ
אד ְו֛לוֹ ֥צ ֹאן ְשֽׁלֶשׁת־ֲאָלִ֖פים ְוֶ֣אֶלף
שׁ ָגּ ֣דוֹל ְמ ֔ ֹ
ְבָּמ֜עוֹן וַּֽמֲﬠֵ֣שׂהוּ ַבַכּ ְרֶ֗מל ְוָהִאי ֙
שׁ ָנ ָ֔בל ְוֵ֥שׁם ִאְשׁ֖תּוֹ ֲאִב ָ֑ג ִיל
ִע ִ֑זּים ַו ְיִ֛הי ִבּ ְגֹ֥זז ֶאת־צ ֹא ֖נוֹ ַבַּכּ ְרֶֽמלְ :וֵ֤שׁם ָהִאי ֙
שׁה ְו ַ֥רע ַֽמֲﬠָלִ֖לים ְו֥הוּא ָכִל ִ ֽבּו
תַּאר ְוָהִ֥אישׁ ָק ֶ ֛
ְוָהִאָ֤שּׁה ֽטוַֹבת־ֶ֨שֶׂכל ֙ ִ֣ויַפת ֔ ֹ
]ָכִל ִ ֽבּי[ַ :ו ִיְּשַׁ֥מע ָדּ ִ֖וד ַבִּמּ ְד ָ֑בּר ִ ֽכּי־ֹג ֵ֥זז ָנָ֖בל ֶאת־צ ֹא ֽנוַֹ :ו ִיְּשׁ ַ֥לח ָדּ ִ֖וד ֲﬠָשׂ ָ֣רה
ה וָּבאֶ֣תם ֶאל־ ָנ ָ֔בל וְּשֶׁאְלֶתּם־֥לוֹ
ְנָע ִ֑רים ַו ֨יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֜וד ַל ְנָּע ִ֗רים ֲﬠ֤לוּ ַכ ְרֶ֨מָל ֙
ם וֵּֽביְת ךָ֣ך ָשׁ֔לוֹם ְוֹ֥כל ֲאֶשׁר־
ִבְשִׁ֖מי ְלָשֽׁלוֹםַֽ :וֲאַמ ְרֶ֥תּם ֹ֖כּה ֶל ָ֑חי ְוַאָ֤תּה ָשׁלוֹ ֙
ְל֖ךָך ָשֽׁלוֹםְ :וַעָ֣תּה ָשַׁ֔מְעִתּי ִ֥כּי ֹֽג ְז ִ֖זים ָ֑לךְך ַע ָ֗תּה ָֽהֹרִ֤ﬠים ֲאֶשׁר־ְל ךָ ֙ך ָה ֣יוּ ִעָ֔מּנוּ
ם ְמ֔אוָּמה ָכּל־ ְיֵ֖מי ֱהיוָֹ֥תם ַבַּכּ ְרֶֽמלְ :שׁ ַ ֨אל ֶאת־
֣ל ֹא ֶהְכַלְמ ֗נוּם ְו ֽל ֹא־ ִנְפ ַ֤קד ָלֶה ֙
ְנָע ֶ֜ריךָך ְו ַי ִ֣גּידוּ ָ֗לךְך ְו ִיְמְצ֨אוּ ַה ְנָּע ִ֥רים ֵח֙ן ְבֵּעי ֔ ֶניךָך ִ ֽכּי־ַעל־ ֥יוֹם ֖טוֹב ָ֑בּנוּ ] ָ֑בּאנוּ[
ת ֲאֶ֨שׁר ִתְּמ ָ֤צא ָֽי ְד ךָ ֙ך ַֽלֲﬠָב ֶ֔דיךָך וְּלִב ְנ֖ךָך ְל ָד ִֽודַ :ו ָיֹּ֨בא֙וּ ַֽנֲﬠ ֵ֣רי ָד ִ֔וד
ְתּ ָנה־ ֗ ָנּא ֵא ֩
ַו ְי ַדְבּ ֧רוּ ֶאל־ ָנ ָ֛בל ְכָּכל־ַה ְדָּב ִ֥רים ָהֵ֖אֶלּה ְבֵּ֣שׁם ָדּ ִ֑וד ַו ָיּ ֽנוּחוַּ :ו ַ֨יַּען ָנ ָ֜בל ֶאת־
ם ַר֣בּוּ ֲﬠָב ִ֔דים ַהִמְּת ָ֣פּ ְרִ֔צים ִ֖אישׁ
שׁי ַהיּוֹ ֙
ַעְב ֵ֤די ָד ִו֙ד ַו ֔יּ ֹאֶמר ִ֥מי ָד ִ֖וד וִּ֣מי ֶבן־ ִי ָ ֑
ת ִטְבָח ִ֔תי ֲאֶ֥שׁר ָטַ֖בְחִתּי
ִמְפּ ֵ֥ני ֲאֹד ָֽניוְ :ו ָֽלַקְחִ֤תּי ֶאת־ַלְחִמ֙י ְוֶאת־ֵמיַ֔מי ְוֵא ֙
ְלֹֽג ְזָ֑זי ְו ָֽנַתִתּ֙י ַֽלֲא ָנִ֔שׁים ֲאֶשׁ֙ר ֣ל ֹא ָי ַ֔דְעִתּי ֵ֥אי ִמ ֶ֖זּה ֵֽהָמּהַ :ו ַֽיַּהְפ֥כוּ ַֽנֲﬠ ֵֽרי־ ָד ִ֖וד
ְל ַד ְר ָ֑כּם ַו ָיֻּ֨שׁב֙וּ ַו ָיֹּ֔באוּ ַו ַיּ ִ֣גּדוּ ֔לוֹ ְכֹּ֖כל ַה ְדָּב ִ֥רים ָהֵֽאֶלּהַ :ויּ ֹאֶמ֩ר ָדּ ִ֨וד ַֽלֲא ָנָ֜שׁיו
ִח ְג ֣רוּ ׀ ִ֣אישׁ ֶאת־ַח ְר֗בּוֹ ַו ַיְּח ְגּר֙וּ ִ֣אישׁ ֶאת־ַח ְר֔בּוֹ ַו ַיְּחֹ֥גּר ַגּם־ ָדּ ִ֖וד ֶאת־ַח ְר֑בּוֹ
ת ִ ֔אישׁ וָּמאַ֖ת ִים ָֽיְשׁ֥בוּ ַעל־ַהֵכּ ִ ֽלים:
ַֽו ַֽיֲּﬠ֣לוּ ׀ ַֽאֲח ֵ֣רי ָד ִ֗וד ְכַּא ְר ַ֤בּע ֵמאוֹ ֙
ח ָדּ ִ֨וד
ְו ַֽלֲאִבי ַ֨ג ִיל ֙ ֵ֣אֶשׁת ָנ ָ֔בל ִה ִ֧גּיד ַֽנַער־ֶא ָ֛חד ֵֽמַה ְנָּע ִ֖רים ֵלאֹ֑מר ִה ֵ֣נּה ָשַׁל ֩
ַמְלָאִ֧כים ׀ ֵֽמַהִמּ ְד ָ֛בּר ְלָב ֵ֥רךְך ֶאת־ֲאֹד ֵ֖נינוּ ַו ָ֥יַּעט ָבֶּֽהםְ :ו ָֽ֣הֲא ָנִ֔שׁים ֹטִ֥בים ָ֖לנוּ

אד ְו ֤ל ֹא ָהְכַ֨לְמנ֙וּ ְו ֽל ֹא־ָפ ַ֣ק ְדנוּ ְמ֔אוָּמה ָכּל־ ְיֵמ֙י ִהְתַה ַ֣לְּכנוּ ִא ָ֔תּם ִ ֽבְּהיוֵֹ֖תנוּ
ְמ ֑ ֹ
ה ָה ֣יוּ ָעֵ֔לינוּ ַגּם־ ַ֖ל ְיָלה ַגּם־יוֹ ָ ֑מם ָכּל־ ְי ֵ ֛מי ֱהיוֵֹ֥תנוּ ִעָ֖מּם ֹרִ֥ﬠים
ַבָּשּׂ ֶֽדה :חוָֹמ ֙
ַה ֽצּ ֹאןְ :וַע ָ֗תּה ְדִּ֤ﬠי וּ ְרִא֙י ַֽמה־ַֽתֲּﬠִ֔שׂי ִכּי־ ָֽכְלָ֧תה ָֽה ָר ָ֛ﬠה ֶאל־ֲאֹד ֵ֖נינוּ ְו ַ֣ﬠל ָכּל־
ח
א ֶבּן־ְבִּל ַ֔יַּעל ִמ ַדֵּ֖בּר ֵא ָֽליוַ :וְתַּמֵ֣הר ֲֽאִבו ַ֡ג ִיל ] ֲֽאִבי ַ֡ג ִיל[ ַוִתַּקּ ֩
ֵבּי֑תוֹ ְוהוּ ֙
ם
ת[ ְוָחֵ֤משׁ ְסִאי ֙
ת ] ֲֽﬠשׂוּיוֹ ֙
ָמא ַ֨ת ִים ֶ֜לֶחם וְּשׁ ַ֣נ ִים ִנְבֵלי־ ַ֗י ִין ְוָחֵ֨משׁ ֤צ ֹאן ֲֽﬠשׂוּוֹ ֙
ה
ָקִ֔לי וֵּמָ֥אה ִצֻמּ ִ֖קים וָּמאַ֣ת ִים ְדֵּב ִ֑לים ַוָ֖תֶּשׂם ַעל־ַֽהֲחֹמ ִֽריםַ :ו ֤תּ ֹאֶמר ִל ְנָע ֶ֨רי ָ ֙
ִעְב ֣רוּ ְלָפ ֔ ַני ִה ְנ ִ֖ני ַֽאֲח ֵרי ֶ֣כם ָבּ ָ ֑אה וְּלִאיָ֥שׁהּ ָנָ֖בל ֥ל ֹא ִה ִֽגּי ָדהְ :וָה ָ֞יה ִ֣היא ׀
ת ְבֵּ֣סֶתר ָה ָ֔הר ְוִה ֵ֤נּה ָד ִו֙ד ַֽוֲאָנָ֔שׁיו ֹֽי ְר ִ֖דים ִלְק ָרא ָ ֑תהּ
ֹר ֶ֣כֶבת ַעל־ַֽהֲח֗מוֹר ְוֹי ֶ֨ר ֶד ֙
ה ַבִּמּ ְד ָ֔בּר
אָֽתםְ :ו ָד ִ֣וד ָאַ֗מר ַא ךְ ֩ך ַלֶ֨שֶּׁקר ָשַׁ֜מ ְרִתּי ֶאת־ָכּל־ֲאֶ֤שׁר ָל ֶז ֙
ַוִתְּפ ֖גֹּשׁ ֹ
ְו ֽל ֹא־ ִנְפ ַ֥קד ִמָכּל־ֲאֶשׁר־֖לוֹ ְמ֑אוָּמה ַו ָֽיֶּשׁב־ִ֥לי ָר ָ֖ﬠה ַ֥תַּחת טוָֹֽבהֹ :כּה־ ַֽיֲﬠֶ֧שׂה
א ְיֵ֥בי ָד ִ֖וד ְוֹ֣כה ֹיִ֑סיף ִאם־ַאְשִׁ֧איר ִמָכּל־ֲאֶשׁר־֛לוֹ ַעד־ַהֹ֖בֶּקר
ֱאֹלִ֛הים ְל ֽ ֹ
ַמְשִׁ֥תּין ְבּ ִֽקירַ :ו ֵ ֤תּ ֶרא ֲאִבי ַ֨ג ִיל ֙ ֶאת־ ָדּ ִ֔וד ַוְתַּמ ֵ֕הר ַוֵ֖תּ ֶרד ֵמ ַ֣ﬠל ַֽהֲח֑מוֹר ַוִתֹּ֞פּל
ְלַא ֵ֤פּי ָד ִו֙ד ַעל־ָפּ ֔ ֶניָה ַוִתְּשַׁ֖תּחוּ ָֽא ֶרץַ :וִתֹּפּל ֙ ַעל־ ַר ְגָ֔ליו ַו ֕תּ ֹאֶמר ִבּי־ֲא ִ֥ני ֲאֹד ִ֖ני
ֶֽהָע ֑וֹן וְּת ַדֶבּר־ ָ֤נא ֲאָֽמְת ךָ ֙ך ְבָּא ְז ֔ ֶניךָך וְּשַׁ֕מע ֵ֖את ִדְּב ֵ֥רי ֲאָמֶֽתךָךַ :אל־ ָ֣נא ָיִ֣שׂים
שׁ ַהְבִּל ַ֨יַּעל ַה ֶ֜זּה ַעל־ ָנ ָ֗בל ִ֤כּי ִכְשׁמ֙וֹ ֶכּן־֔הוּא ָנָ֣בל
ֲאֹד ִ֣ני ׀ ֶאת־ִל֡בּוֹ ֶאל־ִאי ֩
ְשׁ֔מוֹ וּ ְנָב ָ֖לה ִע֑מּוֹ ַֽוֲא ִנ֙י ֲאָ֣מְת֔ךָך ֽל ֹא־ ָרִ֛איִתי ֶאת־ ַֽנֲﬠ ֵ֥רי ֲאֹד ִ֖ני ֲאֶ֥שׁר ָשׁ ָֽלְחָתּ:
ה ִמ֣בּוֹא ְב ָדִ֔מים ְוהוֵֹ֥שׁ ַע
ה ָו ֙
ה ָ֤וה ְוֵחי־ ַנְפְשׁ ךָ ֙ך ֲאֶ֨שׁר ְמ ָֽנֲﬠ ךָ֤ך ְי ֹ
ְוַעָ֣תּה ֲאֹד ֗ ִני ַחי־ ְי ֹ
ה
א ְי ֶ֔ביךָך ְוַֽהְמַבְקִ֥שׁים ֶאל־ֲאֹד ִ֖ני ָר ָֽﬠהְ :וַעָתּ ֙
ָֽי ְד֖ךָך ָ֑לךְך ְוַע ָ֗תּה ִֽיְה ֤יוּ ְכ ָנָבל ֙ ֽ ֹ
ה ַל ְנָּע ִ֔רים ַהִמְּתַהְלִּ֖כים
ַהְבּ ָר ָ֣כה ַה ֔זּ ֹאת ֲאֶשׁר־ֵהִ֥ביא ִשְׁפָֽחְת֖ךָך ַֽלאֹד ִ֑ני ְו ִנְתּ ָנ ֙
ה ָ֨וה ַֽלאֹד ֜ ִני ַ֣בּ ִית
ה ְי ֹ
ְבּ ַר ְג ֵ֥לי ֲאֹד ִֽניָ֥ :שׂא ָ֖נא ְל ֶ֣פַשׁע ֲאָמ ֶ ֑תךָך ִ ֽכּי־ָע֣שׂה ַֽיֲﬠֶשׂ ֩
ה ֲאֹד ִ֣ני ִנְלָ֔חם ְו ָר ָ֛ﬠה ֽל ֹא־ִתָמֵּ֥צא ְב֖ךָך ִמ ָיֶּֽמיךָךַ :ו ָ֤יּ ָקם
ה ָו ֙
ֶנֱאָ֗מן ִ ֽכּי־ִמ ְ ֽלֲח֤מוֹת ְי ֹ
ה ֨ ֶנֶפשׁ ֲאֹד ֜ ִני ְצרוּ ָ֣רה ׀ ִבְּצ ֣רוֹר ַהַח ִ֗יּים
שׁךָך ְֽוָה ְיָת ֩
ם ִל ְר ָדְפ֔ךָך וְּלַב ֵ֖קּשׁ ֶאת־ ַנְפ ֶ ֑
ָא ָד ֙
א ְי ֶ֨בי ךָ ֙ך ְיַקְלֶּ֔ע ָנּה ְבּ֖תוֹךְך ַ֥כּף ַה ָֽקַּלעְ :וָה ָ֗יה ִ ֽכּי־
ה ָ֣וה ֱאֹל ֶ֔היךָך ְו ֵ ֨את ֶ֤נֶפשׁ ֽ ֹ
ֵ֚את ְי ֹ
ה ַֽלאֹד ֔ ִני ְכֹּ֛כל ֲאֶשׁר־ ִדֶּ֥בּר ֶאת־ַהטּוָֹ֖בה ָע ֶ֑ליךָך ְוִצ ְוּ ךָ֥ך ְל ָנ ִ֖גיד ַעל־
ה ָו ֙
ַֽיֲﬠֶ֤שׂה ְי ֹ
ם
ה וְּלִמְכ֨שׁוֹל ֵ֜לב ַֽלאֹד ֗ ִני ְוִלְשָׁפּךְך־ ָדּ ֙
ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :ו ֽל ֹא־ִתְה ֶ֣יה ֣ז ֹאת ׀ ְל֡ךָך ְלפוָּק ֩
ה ַֽלאֹד ֔ ִני ְו ָזַכ ְרָ֖תּ ֶאת־ֲאָמֶֽתךָךַ :ו ֥יּ ֹאֶמר
ה ָו ֙
ִח ֔ ָנּם וְּלהוִֹ֥שׁי ַע ֲאֹד ִ֖ני ֑לוֹ ְוֵהיִ֤טב ְי ֹ

ָדּ ִ֖וד ַֽלֲאִבי ַ֑גל ָבּ ֤רוּךְך ְי ֹ
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲאֶ֧שׁר ְשָׁל ֵ֛חךְך ַה ֥יּוֹם ַה ֶ֖זּה ִלְק ָרא ִ ֽתי:
ה ָו ֙
ה ִמ֣בּוֹא ְב ָדִ֔מים ְוהֵ֥שׁ ַע
וָּב ֥רוּךְך ַטְעֵ֖מךְך וְּברוּ ָ֣כה ָ ֑אְתּ ֲאֶ֨שׁר ְכִּל ִ֜ת ִני ַה ֤יּוֹם ַה ֶזּ ֙
א ָ ֑תךְך ִ֣כּי ׀ לוּ ֵ֣לי
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲאֶ֣שׁר ְמ ָנַ֔ע ִני ֵֽמָה ַ֖רע ֹ
ה ָו ֙
ָי ִ֖די ִ ֽליְ :ואוָּ֗לם ַחי־ ְי ֹ
ת[ ִלְק ָרא ִ֔תי ִ֣כּי ִאם־נוַֹ֧תר ְלָנ ָ֛בל ַעד־֥אוֹר ַהֹ֖בֶּקר
ִמ ַ֗ה ְרְתּ ַוָתּב ֹא֨תי ] ַוָתּב ֹא ֙
ם
ַמְשִׁ֥תּין ְבּ ִֽקירַ :ו ִיּ ַ֤קּח ָדּ ִו֙ד ִמ ָיּ ָ֔דהּ ֵ֥את ֲאֶשׁר־ֵהִ֖ביָאה ֑לוֹ ְו ָ֣להּ ָאַ֗מר ֲﬠ ִ֤לי ְלָשׁלוֹ ֙
ְלֵבי ֵ֔תךְך ְרִא֙י ָשַׁ֣מְעִתּי ְבקוֵֹ֔לךְך ָֽוֶאָ֖שּׂא ָפּ ָֽנ ִיךְךַ :וָתּ ֣ב ֹא ֲאִבי ַ֣ג ִיל ׀ ֶאל־ ָנ ָ֡בל ְוִה ֵנּה־
אד
ל֩וֹ ִמְשׁ ֶ֨תּה ְבֵּבי֜תוֹ ְכִּמְשֵׁ֣תּה ַהֶ֗מֶּלךְך ְו ֵ֤לב ָנָבל ֙ ֣טוֹב ָעָ֔ליו ְו֥הוּא ִשֹׁ֖כּר ַעד־ְמ ֑ ֹ
ְו ֽל ֹא־ִה ִ֣גּי ָדה ֗לּוֹ ָדָּ֥בר ָקֹ֛טן ְו ָג ֖דוֹל ַעד־֥אוֹר ַהֹֽבֶּקרַ :ו ְיִ֣הי ַבֹ֗בֶּקר ְבּ ֵ֤צאת ַה ַ֨יּ ִי֙ן
ִמָנּ ָ֔בל ַוַתּ ֶגּד־֣לוֹ ִאְשׁ֔תּוֹ ֶאת־ַה ְדָּב ִ֖רים ָה ֵ ֑אֶלּה ַו ָ֤יָּמת ִלבּ֙וֹ ְבִּק ְר֔בּוֹ ְו֖הוּא ָה ָ֥יה
הָ֛וה ֶאת־ ָנָ֖בל ַו ָיֹּֽמתַ :ו ִיְּשַׁ֣מע ָדּ ִו֘ד ִ֣כּי ֵ֣מת
ְלָֽאֶבןַ :ו ְיִ֖הי ַֽכֲּﬠֶ֣שׂ ֶרת ַה ָיִּ֑מים ַו ִיֹּ֧גּף ְי ֹ
ה ָ֡וה ֲאֶ֣שׁר ָר֩ב ֶאת־ ִ֨ריב ֶח ְרָפּ ִ֜תי ִמ ַ֣יּד ָנ ָ֗בל ְוֶאת־ַעְבדּ֙וֹ
ָנָבל ֒ ַו ֡יּ ֹאֶמר ָבּ ֣רוּךְך ְי ֹ
ה ָ֖וה ְבּר ֹא֑שׁוֹ ַו ִיְּשׁ ַ֤לח ָדּ ִו֙ד ַו ְי ַדֵ֣בּר
ת ָר ַ֣ﬠת ָנ ָ֔בל ֵהִ֥שׁיב ְי ֹ
ָחַ֣שׂךְך ֵֽמ ָרָ֔עה ְוֵא ֙
ַֽבֲּאִבי ַ֔ג ִיל ְלַקְחָ֥תּהּ ֖לוֹ ְלִאָֽשּׁהַ :ו ָיֹּ֜באוּ ַעְב ֵ֥די ָד ִ֛וד ֶאל־ֲאִבי ַ֖ג ִיל ַהַכּ ְר ֶ ֑מָלה
ַו ְי ַדְבּ ֤רוּ ֵאֶ֨לי ָ ֙
ה ֵלאֹ֔מר ָדּ ִו֙ד ְשָׁלָ֣חנוּ ֵאַ֔ל ִיךְך ְלַקְחֵ֥תּךְך ֖לוֹ ְלִאָֽשּׁהַ :ו ָ֕תָּקם ַוִתְּשַׁ֥תּחוּ
ַא ַ֖פּ ִים ָ ֑א ְרָצה ַו ֗תּ ֹאֶמר ִה ֵ֤נּה ֲאָֽמְת ךָ ֙ך ְלִשְׁפָ֔חה ִל ְרֹ֕חץ ַר ְג ֵ֖לי ַעְב ֵ֥די ֲאֹד ִֽניַ :וְתַּמ ֵ֞הר
הְל֖כוֹת ְל ַר ְג ָ֑להּ ַו ֵ֗תֶּלךְך
שׁ ַֽנֲﬠֹר ֶ֔תיָה ַה ֽ ֹ
ַוָ֣תָּקם ֲאִבי ַ֗ג ִיל ַוִתּ ְרַכּ֙ב ַעל־ַֽהֲח֔מוֹר ְוָחֵמ ֙
ַֽאֲח ֵר֙י ַמ ְֽלֲא ֵ֣כי ָד ִ֔וד ַוְתִּהי־֖לוֹ ְלִאָֽשּׁהְ :וֶאת־ֲאִחיֹ֛נַעם ָל ַ֥קח ָדּ ִ֖וד ִמ ִיּ ְז ְר ֶ֑ﬠאל
ַו ִ ֽתְּה ֶ֛יין ָ◌ ַֽגּם־ְשֵׁתּיֶ֥הן ֖לוֹ ְל ָנ ִ ֽשׁיםְ :וָשׁ֗אוּל ָנ ַ ֛תן ֶאת־ִמי ַ֥כל ִבּ֖תּוֹ ֵ֣אֶשׁת ָדּ ִ֑וד
ם ֶאל־ָשׁ֔אוּל ַה ִגְּב ָ֖ﬠָתה ֵלאֹ֑מר
ְלַפְלִ֥טי ֶבן־ ַ֖ל ִישׁ ֲאֶ֥שׁר ִמ ַגּ ִ ֽלּיםַ :ו ָיֹּ֤באוּ ַה ִזִּפי ֙
ֲה֨לוֹא ָד ִ֤וד ִמְסַתֵּתּ֙ר ְבּ ִגְב ַ֣ﬠת ַֽהֲחִכיָ֔לה ַ֖ﬠל ְפּ ֵ֥ני ַה ְיִשׁיֹֽמןַ :ו ָ֣יּ ָקם ָשׁ֗אוּל ַו ֵ֨יּ ֶר֙ד
ֶאל־ִמ ְדַבּר־ ִ֔זיף ְוִא֛תּוֹ ְשֽׁלֶשׁת־ֲאָלִ֥פים ִ֖אישׁ ְבּחוּ ֵ֣רי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְלַב ֵ֥קּשׁ ֶאת־ ָדּ ִ֖וד
שׁר ַעל־ְפּ ֵ֥ני ַה ְיִשׁיֹ֖מן ַעל־
ְבִּמ ְדַבּר־ ִֽזיףַ :ו ִ֨יַּחן ָשׁ֜אוּל ְבּ ִגְב ַ֣ﬠת ַֽהֲחִכיָ֗לה ֲא ֶ ֛
ַה ָ֑דּ ֶרךְך ְו ָד ִו֙ד יֵ֣שׁב ַבִּמּ ְד ָ֔בּר ַו ַ֕יּ ְרא ִ֣כּי ָ֥בא ָשׁ֛אוּל ַֽאֲח ָ֖ריו ַהִמּ ְדָֽבּ ָרהַ :ו ִיְּשׁ ַ֥לח ָדּ ִ֖וד
ְמ ַר ְגּ ִ֑לים ַו ֵ֕יּ ַדע ִכּי־ָ֥בא ָשׁ֖אוּל ֶאל־ ָנֽכוֹןַ :ו ָ֣יּ ָקם ָדּ ִ֗וד ַו ָיּב ֹ֘א ֶאל־ַהָמּקוֹ֘ם ֲאֶ֣שׁר
ם ֲאֶ֣שׁר ָֽשַׁכב־ָ֣שׁם ָשׁ֔אוּל ְוַאְב ֵ֥נ ר ֶבּן־
ָֽח ָנה־ָ֣שׁם ָשׁאוּל ֒ ַו ַ֣יּ ְרא ָדּ ִ֗וד ֶאת־ַהָמּקוֹ ֙
שׁ ֵ֣כב ַבַּֽמְּע ָ֔גּל ְוָה ָ֖ﬠם ֹח ִ֥נים ְס ִ ֽביֹבָֽתו ]ְס ִ ֽביֹבָֽתיו[ַ :ו ַ֨יַּען
ֵ֖נ ר ַשׂר־ְצָב֑אוֹ ְוָשׁאוּל ֙ ֹ

ָדּ ִ֜וד ַו ֣יּ ֹאֶמר ׀ ֶאל־ֲאִחיֶ֣מֶלךְך ַֽהִח ִ֗תּי ְוֶאל־ֲאִביַ֨שׁי ֶבּן־ְצרוּ ָ֜יה ֲאִ֤חי יוָֹא֙ב ֵלאֹ֔מר
א
ִ ֽמי־ ֵי ֵ֥רד ִאִ֛תּי ֶאל־ָשׁ֖אוּל ֶאל־ַֽהַֽמֲּח ֶ֑נה ַו ֣יּ ֹאֶמר ֲאִביַ֔שׁי ֲא ִ֖ני ֵא ֵ֥רד ִעָֽמּךְךַ :ו ָיּב ֹ ֩
שׁ ֵ֤כב ָיֵשׁ֙ן ַבַּמְּע ָ֔גּל ַֽוֲח ִני֥תוֹ
ה ְוִה ֵ֣נּה ָשׁ֗אוּל ֹ
ָד ִ֨וד ַֽוֲאִביַ֥שׁי ׀ ֶאל־ָהָע֘ם ַל ְיָל ֒
ְמעוָּכה־ָבָ֖א ֶרץ ְמ ַֽרֲא ֹ
שְׁכִ֖בים ְס ִ ֽביֹבָֽתו
שׁ ָ ֑תיו[ ְוַאְב ֵ֣נ ר ְוָהָ֔עם ֽ ֹ
שׁ ָ ֑תו ]ְמ ַֽרֲא ֹ
א ִיְב֖ךָך ְבּ ָי ֶ֑דךָך
]ְס ִ ֽביֹבָֽתיו[ַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֲאִביַשׁ֙י ֶאל־ ָדּ ִ֔וד ִס ַ֨גּר ֱאֹלִ֥הים ַה ֛יּוֹם ֶאת־ ֹ
ה ַאֶ֨כּנּוּ ֜ ָנא ַֽבֲּח ִ֤נית וָּב ָ ֨א ֶר֙ץ ַ֣פַּעם ַאַ֔חת ְו ֥ל ֹא ֶאְשׁ ֶ֖נה ֽלוַֹ :ו ֧יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֛וד ֶאל־
ְוַעָתּ ֩
ה ָ֖וה ְו ִנ ָֽקּהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָדּ ִו֙ד
ֲאִביַ֖שׁי ַאל־ַתְּשִׁחי ֵ ֑תהוּ ִ֠כּי ִ֣מי ָשׁ ַ֥לח ָי ֛דוֹ ִבְּמִ֥שׁי ַח ְי ֹ
א ָוֵ֔מת ֧אוֹ ַבִמְּלָח ָ ֛מה ֵי ֵ֖רד ְו ִנְס ָֽפּה:
ה ָ֖וה ִי ָגּ ֶ֑פנּוּ אוֹ־יוֹ֤מוֹ ָיבוֹ ֙
ה ָ֔וה ִ֥כּי ִאם־ ְי ֹ
ַחי־ ְי ֹ
הָ֑וה ֠ ְוַעָתּה ַקח־ ֨ ָנא ֶֽאת־ַֽהֲח ֜ ִנית
ה ָ֔וה ִמְשֹּׁ֥ל ַח ָי ִ֖די ִבְּמִ֣שׁי ַח ְי ֹ
ָח ִ֤ליָלה ִלּ֙י ֵֽמי ֹ
ח ָדּ ִ֨וד ֶאת־
שׁ ָ ֛תיו[ ְוֶאת־ַצ ַ֥פַּחת ַהַ֖מּ ִים ְו ֵ֥נְלָכה ָֽלּנוַּ :ו ִיַּקּ ֩
שׁ ָ ֛תו ]ְמ ַֽרֲא ֹ
ֲאֶ֧שׁר ְמ ַֽרֲא ֹ
ה ְו ֵ ֨אין
שֵׁ֣תי ָשׁ֔אוּל ַו ֵֽיְּל֖כוּ ָל ֶ ֑הם ְוֵ֣אין ֹרֶא ֩
ם ֵמ ַֽרֲא ֹ
ַֽהֲח ֜ ִנית ְוֶאת־ַצ ַ֤פַּחת ַהַ֨מּ ִי ֙
ה ָ֔וה ָֽנְפ ָ֖לה ֲﬠֵליֶֽהםַ :ו ַֽיֲּﬠֹ֤בר
ם ְיֵשִׁ֔נים ִ֚כּי ַתּ ְר ֵדַּ֣מת ְי ֹ
יוֹ ֵ֜ד ַע ְוֵ֣אין ֵמ ִ ֗קיץ ִ֤כּי ֻכָלּ ֙
ָדּ ִו֙ד ָהֵ֔עֶבר ַו ַֽיֲּﬠֹ֥מד ַעל־ ֽר ֹאשׁ־ָהָ֖הר ֵֽמ ָרֹ֑חק ַ֥רב ַהָמּ ֖קוֹם ֵֽבּי ֵניֶֽהםַ :ו ִיְּק ָ֨רא ָד ִ֜וד
ֶאל־ָהָ֗עם ְוֶאל־ַאְב ֵ֤נ ר ֶבּן־ ֵנ֙ר ֵלאֹ֔מר ֲה֥לוֹא ַֽתֲﬠ ֶ֖נה ַאְב ֵ֑נ ר ַו ַ֤יַּען ַאְב ֵנ֙ר ַו ֔יּ ֹאֶמר
ִ֥מי ַאָ֖תּה ָק ָ֥ראָת ֶאל־ַהֶֽמֶּלךְךַ :ויּ ֹאֶמ֩ר ָדּ ִ֨וד ֶאל־ַאְב ֜ ֵנר ֲהֽלוֹא־ִ֣אישׁ ַא ָ֗תּה וִּ֤מי
א ַאַ֣חד ָהָ֔עם
ה ֣ל ֹא ָשַׁ֔מ ְרָתּ ֶאל־ֲאֹד ֶ֖ניךָך ַה ֶ ֑מֶּלךְך ִכּי־ָב ֙
ָכ֨מוֹ ךָ ֙ך ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוָ֨לָמּ ֙
ה ָ֗וה
ת ַחי־ ְי ֹ
ְלַהְשִׁ֖חית ֶאת־ַהֶ֥מֶּלךְך ֲאֹד ֶֽניךָךֽ :ל ֹא־֞טוֹב ַה ָדּ ָ֣בר ַה ֶזּ֘ה ֲאֶ֣שׁר ָעִשׂי ָ ֒
הָ֑וה ְוַעָ֣תּה
ת ַא ֶ֔תּם ֲאֶ֧שׁר ֽל ֹא־ְשַׁמ ְר ֶ ֛תּם ַעל־ֲאֹֽד ֵני ֶ֖כם ַעל־ְמִ֣שׁי ַח ְי ֹ
ִ֤כּי ְב ֵני־ָ֨מ ֶו ֙
שָֽׁתיו[:
שָֽׁתו ]ְמ ַֽרֲא ֹ
׀ ְר ֵ ֗אה ֵֽאי־ֲח ִ֥נית ַה ֶ ֛מֶּלךְך ְוֶאת־ַצ ַ֥פַּחת ַהַ֖מּ ִים ֲאֶ֥שׁר ְמ ַֽרֲא ֹ
ַו ַיּ ֵ֤כּר ָשׁאוּל ֙ ֶאת־֣קוֹל ָדּ ִ֔וד ַו ֕יּ ֹאֶמר ֲהֽקוְֹל ךָ֥ך ֶ֖זה ְבּ ִ֣ני ָד ִ֑וד ַו ֣יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֔וד קוִֹ֖לי
ֲאֹד ִ֥ני ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ָ֥לָמּה ֶ֛זּה ֲאֹד ִ֥ני ֹר ֵ֖דף ַֽאֲח ֵ֣רי ַעְב ֑דּוֹ ִ֚כּי ֶ֣מה ָעִ֔שׂיִתי וַּמה־
ה ָ֞וה
א ֲאֹד ִ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך ֵ֖את ִדְּב ֵ֣רי ַעְב ֑דּוֹ ִאם־ ְי ֹ
ְבּ ָי ִ֖די ָר ָֽﬠהְ :וַע ָ֗תּה ִֽיְשַֽׁמע־ ָנ ֙
ה ָ֔וה ִ ֽכּי־
ם ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ֱה ִ ֽסיְת ךָ֥ך ִב֙י ָי ַ֣רח ִמ ְנָ֔חה ְוִ֣אם ׀ ְבּ ֵ֣ני ָֽהָא ָ֗דם ֲארוּ ִ֥רים ֵה ֙
ה ֵלאֹ֔מר ֵ֥לךְך ֲﬠֹ֖בד ֱאֹלִ֥הים ֲאֵח ִֽרים:
ה ָו ֙
ֵג ְר֣שׁוּ ִני ַה ֗יּוֹם ֵֽמִהְסַתֵּ֜פּ ַח ְבּ ַֽנֲח ַ֤לת ְי ֹ
שׁ
הָ֑וה ִ ֽכּי־ ָיָ֞צא ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְלַבֵקּ ֙
ְוַע ָ֗תּה ַאל־ ִיֹ֤פּל ָדִּמ֙י ַ ֔א ְרָצה ִמ ֶ֖נּ ֶגד ְפּ ֵ֣ני ְי ֹ
שׁר ִי ְרֹ֥דּף ַהֹקּ ֵ֖רא ֶבָּה ִֽריםַ :ויּ ֹאֶמ֩ר ָשׁ֨אוּל ָחָ֜טאִתי ֣שׁוּב
ֶאת־ַפּ ְרֹ֣עשׁ ֶאָ֔חד ַֽכֲּא ֶ ֛

ְבּ ִֽני־ ָד ִ֗וד ִ֠כּי ֽל ֹא־ָא ַ֤רע ְל ךָ ֙ך ֔עוֹד ַ֠תַּחת ֲאֶ֨שׁר ָֽי ְק ָ֥רה ַנְפִ֛שׁי ְבֵּעי ֶ֖ניךָך ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה
אדַ :ו ַ֤יַּען ָדּ ִו֙ד ַו ֔יּ ֹאֶמר ִה ֵ֖נּה ֽהֲח ִ֣נית ] ֲֽח ִ֣נית[
ִה ֵ֥נּה ִהְס ַ֛כְּלִתּי ָֽוֶאְשׁ ֶ֖גּה ַה ְרֵ֥בּה ְמ ֽ ֹ
ה ָיִ֣שׁיב ָל ִ ֔אישׁ ֶאת־ִצ ְדָק֖תוֹ
ה ָו ֙
ַה ֶ ֑מֶּלךְך ְו ַֽיֲﬠֹ֛בר ֶאָ֥חד ֵֽמַה ְנָּע ִ֖רים ְו ִיָקֶּֽחָהַֽ :וי ֹ
ם ְבּ ָ֔יד ְו ֣ל ֹא ָא ִ֔ביִתי ִלְשֹׁ֥ל ַח ָי ִ֖די ִבְּמִ֥שׁי ַח
ה ָ֤וה ׀ ַהיּוֹ ֙
ְוֶאת־ֱאֻמ ָנ֑תוֹ ֲאֶשׁ֩ר ְנָֽת ְנ ךָ ֙ך ְי ֹ
ה ָֽוהְ :וִה ֗ ֵנּה ַֽכֲּאֶ֨שׁר ָֽגּ ְד ָ֧לה ַנְפְשׁ ךָ֛ך ַה ֥יּוֹם ַה ֶ֖זּה ְבֵּעי ָ֑ני ֵ֣כּן ִתּ ְג ַ֤דּל ַנְפִשׁ֙י ְבֵּעי ֵ֣ני
ְי ֹ
ה ְבּ ִ֣ני ָד ִ֔וד ֚ ַגּם
ה ָ֔וה ְו ַיִצּ ֵ֖ל ִני ִמָכּל־ָצ ָֽרהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָשׁ֜אוּל ֶאל־ ָדּ ִ֗וד ָבּ ֤רוּךְך ַאָתּ ֙
ְי ֹ
ָע֣שׂה ַֽתֲﬠֶ֔שׂה ְו ַ֖גם ָיֹ֣כל תּוּ ָ֑כל ַו ֵ֤יֶּלךְך ָדּ ִו֙ד ְל ַד ְר֔כּוֹ ְוָשׁ֖אוּל ָ֥שׁב ִלְמקוֹֽמוַֹ :ו ֤יּ ֹאֶמר
ָדּ ִו֙ד ֶאל־ִל֔בּוֹ ַע ָ ֛תּה ֶאָסּ ֶ֥פה ֽיוֹם־ֶאָ֖חד ְבּ ַיד־ָשׁ֑אוּל ֵֽאין־ִ֨לי ֜טוֹב ִ֣כּי ִהָמּ ֵ֥לט
ִאָמּ ֵ֣לט ׀ ֶאל־ֶ֣א ֶרץ ְפִּלְשׁ ִ֗תּים ְונוֹ ַ ֨אשׁ ִמֶ֤מּ ִנּי ָשׁאוּל ֙ ְלַבְקֵ֤שׁ ִני עוֹ֙ד ְבָּכל־ ְגּ֣בוּל
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְו ִנְמַלְטִ֖תּי ִמ ָיּ ֽדוַֹ :ו ָ֣יּ ָקם ָדּ ִ֔וד ַו ַֽיֲּﬠֹ֣בר ֔הוּא ְוֵֽשׁשׁ־ֵמ֥אוֹת ִ֖אישׁ ֲאֶ֣שׁר
ִע֑מּוֹ ֶאל־ָאִ֥כישׁ ֶבּן־ָמ֖עוֹךְך ֶ֥מֶלךְך ַֽגּתַ :ו ֵיֶּשׁ֩ב ָדּ ִ֨וד ִעם־ָאִ֥כישׁ ְבּ ַ֛גת ֥הוּא ַֽוֲא ָנָ֖שׁיו
ם ַה ִיּ ְז ְרֵעאִ֔לית ַֽוֲאִבי ַ֥ג ִיל ֵֽאֶשׁת־ ָנָ֖בל
ִ֣אישׁ וֵּבי֑תוֹ ָדּ ִו֙ד וְּשֵׁ֣תּי ָנָ֔שׁיו ֲאִחיֹ֨נַע ֙
ַֽהַכּ ְרְמ ִ ֽליתַ :ו ֻיּ ַ֣גּד ְלָשׁ֔אוּל ִ ֽכּי־ָב ַ֥רח ָדּ ִ֖וד ַ֑גּת ְו ֽל ֹא־ ָיוַ֥סף ] ָיַ֥סף[ ֖עוֹד ְלַבְקֽשׁוֹ:
א ָמָ֨צאִתי ֵ֤חן ְבֵּעי ֨ ֶני ךָ ֙ך ִיְתּנוּ־ִ֣לי ָמ֗קוֹם ְבַּא ַ֛חת
ַו ֨יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֜וד ֶאל־ָאִ֗כישׁ ִאם־ ָנ ֩
שּׁם ְוָ֨לָמּה ֵיֵ֧שׁב ַעְב ְדּ ךָ֛ך ְבִּ֥ﬠיר ַהַמְּמָל ָ֖כה ִעָֽמּךְךַ :ו ִיֶּתּן־֥לוֹ
ָע ֵ֥רי ַהָשּׂ ֶ֖דה ְוֵ֣אְשָׁבה ָ ֑
ָא ִ֛כישׁ ַבּ ֥יּוֹם ַה֖הוּא ֶאת־ִצְק ָ֑לג ָלֵ֞כן ָֽה ְיָ֤תה ִצְקַל֙ג ְלַמְל ֵ֣כי ְיהוּ ָ֔דה ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם
ַה ֶֽזּהַ :ו ְיִה֙י ִמְס ַ֣פּר ַה ָיִּ֔מים ֲאֶשׁר־ ָיַ֥שׁב ָדּ ִ֖וד ִבְּשׂ ֵ֣דה ְפִלְשִׁ֑תּים ָיִ֖מים ְוַא ְרָבּ ָ֥ﬠה
ֳח ָד ִ ֽשׁיםַ :ו ַ֤יַּעל ָדּ ִו֙ד ַֽוֲא ָנָ֔שׁיו ַֽו ִיְּפְשׁ֛טוּ ֶאל־ַה ְגּשׁוּ ִ֥רי ְוַה ִגּ ְר ִ֖זי ] ְוַה ִגּ ְז ִ֖רי[ ְוָֽהֲﬠָמֵל ִ֑קי
ִ֣כּי ֵ֜ה ָנּה ֹֽיְשׁ֤בוֹת ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ֲאֶ֣שׁר ֵֽמעוָֹ֔לם ֽבּוֲֹא ךָ֥ך ֖שׁוּ ָרה ְוַעד־ֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםְ :וִה ָ֤כּה
ם
ח ֨צ ֹאן וָּב ָ ֜קר ַֽוֲחֹמ ִ֤רים וּ ְגַמִלּי ֙
שּׁה ְוָלַק ֩
ָד ִו֙ד ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ְו ֥ל ֹא ְיַח ֶ֖יּה ִ֣אישׁ ְוִא ָ ֑
וְּב ָג ִ֔דים ַו ָ֖יָּשׁב ַו ָיּ ֥ב ֹא ֶאל־ָא ִ ֽכישַׁ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָאִ֔כישׁ ַאל־ְפַּשְׁטֶ֖תּם ַה ֑יּוֹם ַו ֣יּ ֹאֶמר
ה ְוַעל־ ֶ֣נ ֶגב ַה ְיּ ַרְחְמֵאִ֔לי ְוֶאל־ ֶ֖נ ֶגב ַהֵקּי ִֽניְ :ו ִ ֨אישׁ ְוִאָ֜שּׁה
ָדּ ִ֗וד ַעל־ ֶ֤נ ֶגב ְיהוּ ָד ֙
ת ֵלאֹ֔מר ֶפּן־ ַי ִ֥גּדוּ ָע ֵ֖לינוּ ֵלאֹ֑מר ֹֽכּה־ָעָ֤שׂה ָד ִו֙ד ְוֹ֣כה
ֽל ֹא־ ְיַח ֶ֣יּה ָד ִ֗וד ְלָהִ֥ביא ַג ֙
ִמְשָׁפּ֔טוֹ ָכּל־ ַ֨ה ָיִּ֔מים ֲאֶ֥שׁר ָיַ֖שׁב ִבְּשׂ ֵ֥דה ְפִלְשׁ ִ ֽתּיםַ :ו ַֽיֲּאֵ֥מן ָאִ֖כישׁ ְבּ ָד ִ֣וד ֵלאֹ֑מר
שׁ ְבַּע֣מּוֹ ְב ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוָ֥ה ָיה ִ֖לי ְל ֶ֥ﬠֶבד עוֹ ָֽלםַֽ :ו ְיִה֙י ַבּ ָיִּ֣מים ָה ֵ֔הם
ַהְבֵ֤אשׁ ִהְבִאי ֙
שׁ ֶאל־
ם ַלָצּ ָ֔בא ְלִהָלֵּ֖חם ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ֤יּ ֹאֶמר ָאִכי ֙
ַו ִיְּקְבּ֨צוּ ְפִלְשִׁ֤תּים ֶאת־ַֽמֲח ֵניֶה ֙

ָדּ ִ֔וד ָיֹ֣ד ַע ֵתּ ַ֗דע ִ֤כּי ִאִתּ֙י ֵתֵּ֣צא ַֽבַֽמֲּח ֔ ֶנה ַאָ֖תּה ַֽוֲא ָנֶֽשׁיךָךַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָדּ ִו֙ד ֶאל־ָאִ֔כישׁ
שֵׁ֧מר
שׁ ֶאל־ ָדּ ִ֔וד ָלֵ֗כן ֹ
ָלֵכ֙ן ַאָ֣תּה ֵת ַ֔דע ֵ֥את ֲאֶשׁר־ ַֽיֲﬠֶ֖שׂה ַעְב ֶ֑דּךָך ַו ֤יּ ֹאֶמר ָאִכי ֙
ְלר ֹאִ֛שׁי ֲא ִ ֽשׂיְמ֖ךָך ָכּל־ַה ָיּ ִ ֽמים :וְּשׁמוֵּ֣אל ֵ֔מת ַֽו ִיְּסְפּדוּ־ל֙וֹ ָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ִיְּקְבּ ֻ֥רהוּ
א֥בוֹת ְוֶאת־ַֽה ִיּ ְדֹּע ִ֖נים ֵֽמָהָֽא ֶרץַ :ו ִיּ ָֽקְּב֣צוּ
ָֽב ָרָ֖מה וְּבִעי ֑רוֹ ְוָשׁ֗אוּל ֵהִ֛סיר ָֽה ֹ
ְפִלְשׁ ִ֔תּים ַו ָיֹּ֖באוּ ַו ַֽיֲּח ֣נוּ ְבשׁוּ ֵ֑נם ַו ִיְּקֹ֤בּץ ָשׁאוּל ֙ ֶאת־ָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ַֽיֲּח ֖נוּ ַבּ ִגְּלֹֽבּ ַע:
אדַ :ו ִיְּשַׁ֤אל ָשׁאוּל ֙
ַו ַ֥יּ ְרא ָשׁ֖אוּל ֶאת־ַֽמֲח ֵ֣נה ְפִלְשִׁ֑תּים ַו ִיּ ָ֕רא ַו ֶיֱּח ַ֥רד ִל֖בּוֹ ְמ ֽ ֹ
ה ָ֔וה ְו ֥ל ֹא ָע ָ֖נהוּ ְי ֹ
ַֽבּי ֹ
הָ֑וה ַ֧גּם ַֽבֲּחֹל֛מוֹת ַ֥גּם ָֽבּאוּ ִ֖רים ַ֥גּם ַבּ ְנִּבי ִ ֽאםַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָשׁ֜אוּל
ַֽלֲﬠָב ָ֛דיו ַבְּקּשׁוּ־ִל֙י ֵ֣אֶשׁת ַֽבֲּﬠַלת־֔אוֹב ְוֵֽאְל ָ֥כה ֵא ֶ֖ליָה ְוֶא ְד ְרָשׁה־ ָ֑בּהּ ַו ֽיּ ֹאְמ ֤רוּ
שׁ
ֲﬠָב ָדי֙ו ֵאָ֔ליו ִה ֵ֛נּה ֵ֥אֶשׁת ַֽבֲּﬠַלת־֖אוֹב ְבּ ֵ֥ﬠין ֽדּוֹרַ :ו ִיְּתַח ֵ֣פּשׂ ָשׁ֗אוּל ַו ִיְּלַבּ ֙
ם ִע֔מּוֹ ַו ָיֹּ֥באוּ ֶאל־ָֽהִאָ֖שּׁה ָ֑ל ְיָלה ַויּ ֹאֶמר
ְבּ ָג ִ֣דים ֲאֵח ִ֔רים ַו ֵ֣יֶּלךְך ֗הוּא וְּשֵׁ֚ני ֲא ָנשׁי ֙
אַ֖מר ֵא ָֽל ִיךָךַ :ו ֨תּ ֹאֶמר
ָֽקֳסוִמי ] ָֽקֳסִמי־[ ָ֥נא ִל֙י ָבּ֔אוֹב ְוַ֣הֲﬠִלי ִ֔לי ֵ֥את ֲאֶשׁר־ ֹ
תּ ֵ֣את ֲאֶשׁר־ָעָ֣שׂה ָשׁ֔אוּל ֲאֶ֥שׁר ִהְכ ִ֛רית ֶאת־
ָֽהִאָ֜שּׁה ֵאָ֗ליו ִה ֨ ֵנּה ַאָ֤תּה ָי ַ֨דְע ָ ֙
א֥בוֹת ְוֶאת־ַה ִיּ ְדֹּע ִ֖ני ִמן־ָה ָ ֑א ֶרץ ְוָלָ֥מה ַא ָ ֛תּה ִמְת ַנ ֵ֥קּשׁ ְבּ ַנְפִ֖שׁי ַֽלֲהִמיֵֽת ִני:
ָֽה ֹ
ה ָ֕וה ִאם־ ִי ְקּ ֵ֥רךְך ָע ֖וֹן ַבּ ָדָּ֥בר ַה ֶֽזּה:
ה ָ֖וה ֵלאֹ֑מר ַחי־ ְי ֹ
הּ ָשׁ֔אוּל ַֽבּי ֹ
ַו ִיָּ֤שַּֽׁבע ָל ֙
ַו ֨תּ ֹאֶמ֙ר ָֽהִאָ֔שּׁה ֶאת־ִ֖מי ַֽאֲﬠֶלה־ ָ֑לּךְך ַו ֕יּ ֹאֶמר ֶאת־ְשׁמוֵּ֖אל ַֽהֲﬠִלי־ ִ ֽליַ :ו ֵ ֤תּ ֶרא
ה ֶאת־ְשׁמוּ ֵ ֔אל ַוִתּ ְז ַ֖ﬠק ְבּ֣קוֹל ָגּ ֑דוֹל ַותּ ֹאֶמ֩ר ָהִאָ֨שּׁה ֶאל־ָשׁ֧אוּל ֵלאֹ֛מר
ָֽהִאָשּׁ ֙
ָ֥לָמּה ִרִמּיָ֖ת ִני ְוַאָ֥תּה ָשֽׁאוּלַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָ֥להּ ַה ֶ ֛מֶּלךְך ַאל־ ִ ֽתּי ְרִ֖אי ִ֣כּי ָ֣מה ָרִ֑אית
הּ
ה ֶאל־ָשׁ֔אוּל ֱאֹלִ֥הים ָרִ֖איִתי ֹע ִ֥לים ִמן־ָהָֽא ֶרץַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָל ֙
ַו ֤תּ ֹאֶמר ָֽהִאָשּׁ ֙
ַֽמה־ָֽתֳּא֔רוֹ ַו ֗תּ ֹאֶמר ִ֤אישׁ ָזֵק֙ן ֹעֶ֔לה ְו֥הוּא ֹעֶ֖טה ְמִ֑ﬠיל ַו ֵ֤יּ ַדע ָשׁאוּל ֙ ִ ֽכּי־ְשׁמוֵּ֣אל
֔הוּא ַו ִיֹּ֥קּד ַא ַ֛פּ ִים ַ֖א ְרָצה ַו ִיְּשָֽׁתּחוַּ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְשׁמוֵּאל ֙ ֶאל־ָשׁ֔אוּל ָ֥לָמּה ִה ְר ַגּ ְזַ֖תּ ִני
אד וְּפִלְשִׁ֣תּים ׀ ִנְלָחִ֣מים ִ֗בּי ֵֽואֹלִ֞הים
אִ֑תי ַו ֣יּ ֹאֶמר ָ֠שׁאוּל ַצר־ִ֨לי ְמ ֜ ֹ
ְלַֽהֲﬠ֣לוֹת ֹ
ם ַגּם־ַ֣בֲּחֹל֔מוֹת ָוֶאְק ָרֶ֣אה ְל֔ךָך
ָ֤סר ֵֽמָעַל֙י ְו ֽל ֹא־ָע ָ֣נ ִני ֗עוֹד ַ֣גּם ְבּ ַ֤יד ַה ְנִּביִאי ֙
הָ֛וה ָ֥סר ֵֽמָע ֶ֖ליךָך
ְלֽהוֹ ִדי ֵ֖ﬠ ִני ָ֥מה ֶאֱﬠֶֽשׂהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְשׁמוּ ֵ ֔אל ְו ָ֖לָמּה ִתְּשָׁא ֵ֑ל ִני ַֽוי ֹ
ה
ה ָ֤וה ֶאת־ַהַמְּמָלָכ ֙
ה ֔לוֹ ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִדֶּ֣בּר ְבּ ָי ִ֑די ַו ִיְּק ַ֨רע ְי ֹ
ה ָו ֙
ַו ְיִ֥הי ָע ֶֽרךָךַ :ו ַ֤יַּעשׂ ְי ֹ
ה ָ֔וה ְו ֽל ֹא־ָעִ֥שׂיָת
תּ ְבּ֣קוֹל ְי ֹ
ִמ ָיּ ֶ֔דךָך ַו ִיְּתּ ָ֖נהּ ְל ֵֽרֲﬠ ךָ֥ך ְל ָד ִֽודַֽ :כֲּאֶ֤שׁר ֽל ֹא־ָשַׁ֨מְע ָ ֙
ה ָ֖וה ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהְ :ו ִיֵ֣תּן
ֲחרוֹן־ַא֖פּוֹ ַֽבֲּﬠָמ ֵ֑לק ַעל־ֵכּ֙ן ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֔זּה ָעָֽשׂה־ְל ךָ֥ך ְי ֹ

ה ָוה ַ֣גּם ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֤אל ִעְמּ ךָ ֙ך ְבּ ַיד־ְפִּלְשׁ ִ֔תּים וָּמָ֕חר ַאָ֥תּה וָּב ֶ֖ניךָך ִעִ֑מּי ֚ ַגּם ֶאת־
֠ ְי ֹ
ה ָ֖וה ְבּ ַיד־ְפִּלְשׁ ִ ֽתּיםַ :ו ְיַמֵ֣הר ָשׁ֗אוּל ַו ִיֹּ֤פּל ְמל ֹא־ֽקוָֹמת֙וֹ
ַֽמֲח ֵ֣נה ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִיֵ֥תּן ְי ֹ
אד ִמ ִדְּב ֵ֣רי ְשׁמוּ ֵ ֑אל ַגּם־ֹ֨כּ ַ֙ח ֽל ֹא־ָ֣ה ָיה ֔בוֹ ִ֣כּי ֤ל ֹא ָאַכל ֙ ֶ֔לֶחם
ַ ֔א ְרָצה ַו ִיּ ָ֥רא ְמ ֖ ֹ
אד
ה ֶאל־ָשׁ֔אוּל ַוֵ֖תּ ֶרא ִ ֽכּי־ ִנְבַ֣הל ְמ ֑ ֹ
ָכּל־ַה ֖יּוֹם ְוָכל־ַה ָֽלּ ְיָלהַ :וָתּ֤בוֹא ָֽהִאָשּׁ ֙
ַו ֣תּ ֹאֶמר ֵאָ֗ליו ִה ֨ ֵנּה ָֽשְׁמ ָ֤ﬠה ִשְׁפָֽחְת ךָ ֙ך ְבּקוֶֹ֔לךָך ָֽוָאִ֤שׂים ַנְפִשׁ֙י ְבַּכִ֔פּי ָֽוֶאְשַׁמ֙ע
ה ְבּ֣קוֹל ִשְׁפָח ֶ֔תךָך
ֶאת־ ְדָּב ֶ֔ריךָך ֲאֶ֥שׁר ִדַּ֖בּ ְרָתּ ֵא ָֽליְ :וַע ָ֗תּה ְשַׁמע־ ָ֤נא ַגם־ַאָתּ ֙
ְוָאִ֧שָׂמה ְלָפ ֶ֛ניךָך ַפּת־ ֶ֖לֶחם ֶוֱא֑כוֹל ִויִ֤הי ְב ךָ ֙ך ֹ֔כּ ַח ִ֥כּי ֵת ֵ֖לךְך ַבּ ָֽדּ ֶרךְךַ :ו ְיָּמ ֵ ֗אן ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר
֣ל ֹא ֹ
ם ֵֽמָה ָ ֔א ֶרץ ַו ֵ֖יֶּשׁב
אַ֔כל ַו ִיְּפ ְרצוּ־֤בוֹ ֲﬠָב ָדי֙ו ְו ַגם־ָ֣הִאָ֔שּׁה ַו ִיְּשַׁ֖מע ְלֹק ָ֑לם ַו ָ֨יָּק ֙
ק ַבּ ַ֔בּ ִית ַוְתַּמֵ֖הר ַוִתּ ְזָבּ ֵ֑חהוּ ַוִתַּקּח־ ֶ֣קַמח
ֶאל־ַהִמָּֽטּהְ :ו ָֽלִאָ֤שּׁה ֵֽﬠ ֶגל־ַמ ְרֵבּ ֙
תּ ֵ֖פהוּ ַמֽצּוֹתַ :וַתּ ֵ֧גּשׁ ִלְפ ֵֽני־ָשׁ֛אוּל ְוִלְפ ֵ֥ני ֲﬠָב ָ֖דיו ַויּ ֹא ֵ֑כלוּ ַו ָיּ ֻ֥קמוּ ַו ֵֽיְּל֖כוּ
ַו ָ֔תָּלשׁ ַו ֹ
ַבּ ַ֥לּ ְיָלה ַהֽהוּאַ :ו ִיְּקְבּ֧צוּ ְפִלְשִׁ֛תּים ֶאת־ָכּל־ַֽמֲח ֵניֶ֖הם ֲא ֵ֑פָקה ְו ִיְשׂ ָרֵ֣אל ֹח ֔ ִנים
ם ֹֽעְב ִ֔רים ְלֵמ֖אוֹת ְו ַֽלֲאָלִ֑פים ְו ָד ִ֣וד
ַבּ ַ֖ﬠ ִין ֲאֶ֥שׁר ְבּ ִי ְז ְר ֶֽﬠאלְ :וַס ְר ֵ֤ני ְפִלְשִׁתּי ֙
ַֽוֲא ָנָ֗שׁיו ֹֽעְב ִ֛רים ָבַּֽאֲחֹר ָ֖נה ִעם־ָא ִ ֽכישַׁ :ו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ָשׂ ֵ֣רי ְפִלְשׁ ִ֔תּים ָ֖מה ָֽהִעְב ִ֣רים
ָה ֵ ֑אֶלּה ַו ֨יּ ֹאֶמר ָאִ֜כישׁ ֶאל־ָשׂ ֵ֣רי ְפִלְשׁ ִ֗תּים ֲהלוֹא־ ֶ֨זה ָד ִ֜וד ֶ֣ﬠֶבד ׀ ָשׁ֣אוּל ֶֽמֶלךְך־
ם אוֹ־ ֶ֣זה ָשׁ ֔ ִנים ְו ֽל ֹא־ָמ ָ֤צאִתי ב֙וֹ ְמ֔אוָּמה
ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֲאֶ֨שׁר ָה ָ֤יה ִאִתּ֙י ֶ֤זה ָיִמי ֙
ִמ ֥יּוֹם ָנְפ֖לוֹ ַעד־ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַ :ו ִיְּקְצ֨פוּ ָעָ֜ליו ָשׂ ֵ֣רי ְפִלְשׁ ִ֗תּים ַו ֣יּ ֹאְמרוּ ל֩וֹ ָשׂ ֵ֨רי
שׁ֙ב ֶאל־ְמקוֹמ֙וֹ ֲאֶ֣שׁר ִהְפַק ְד֣תּוֹ ָ֔שׁם ְו ֽל ֹא־ ֵי ֵ֤רד
ְפִלְשׁ ִ֜תּים ָהֵ֣שׁב ֶאת־ָה ִ ֗אישׁ ְו ָי ֹ
ה ֶאל־
ִעָ֨מּנ֙וּ ַבִּמְּלָחָ֔מה ְו ֽל ֹא־ ִֽיְה ֶיה־ ָ֥לּנוּ ְלָשָׂ֖טן ַבִּמְּלָח ָ ֑מה וַּבֶ֗מּה ִיְת ַרֶ֥צּה ֶז ֙
ֲאֹד ֔ ָניו ֲה֕לוֹא ְבּ ָראֵ֖שׁי ָֽהֲא ָנִ֥שׁים ָהֵֽהםֲ :הֽלוֹא־ ֶ֣זה ָד ִ֔וד ֲאֶ֧שׁר ַֽיֲﬠנוּ־֛לוֹ
ַבְּמֹּח֖לוֹת ֵלאֹ֑מר ִה ָ֤כּה ָשׁאוּל ֙ ַֽבֲּאָלָ֔פיו ְו ָד ִ֖וד ְבּ ִרְבֹבָֽתו ]ְבּ ִרְבֹבָֽתיו[ַ :ו ִיְּק ָ֨רא
ה ָ֞וה ִכּי־ ָיָ֣שׁר ַא ָ֗תּה ְו֣טוֹב ְ֠בֵּעי ַני ֵֽצאְת ךָ ֙ך
ָאִ֜כישׁ ֶאל־ ָדּ ִ֗וד ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵ֠אָליו ַחי־ ְי ֹ
וֹּֽבֲא ךָ֤ך ִאִתּ֙י ַֽבַּֽמֲּח ֔ ֶנה ִ֠כּי ֽל ֹא־ָמ ָ֤צאִתי ְב ךָ ֙ך ָרָ֔עה ִמ ֛יּוֹם ֹֽבֲּא ךָ֥ך ֵא ַ֖לי ַעד־ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה
וְּבֵעי ֵ֥ני ַהְסּ ָר ִ֖נים ל ֹא־֥טוֹב ָֽאָתּהְ :וַעָ֥תּה ֖שׁוּב ְו ֵ֣לךְך ְבָּשׁ֑לוֹם ְו ֽל ֹא־ַֽתֲﬠֶ֣שׂה ָ֔רע
ְבֵּעי ֵ֖ני ַס ְר ֵ֥ני ְפִלְשׁ ִ ֽתּיםַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֜וד ֶאל־ָאִ֗כישׁ ִ֣כּי ֶ֤מה ָעִ֨שׂיִת֙י וַּמה־ָמָּ֣צאָת
א ְו ִנְלַ֔חְמִתּי
ם ֲאֶ֣שׁר ָה ִ֣ייִתי ְלָפ ֔ ֶניךָך ַ֖ﬠד ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ִ֣כּי ֤ל ֹא ָאבוֹ ֙
ְבַעְב ְדּ֔ךָך ִמיּוֹ ֙
א ְיֵ֖בי ֲאֹד ִ֥ני ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ַ֣יַּען ָאִכי֘שׁ ַו ֣יּ ֹאֶמר ֶאל־ ָדּ ִו֒ד ָי ַ֕דְעִתּי ִ֣כּי ֥טוֹב ַא ָ ֛תּה ְבֵּעי ַ֖ני
ְבּ ֽ ֹ

ה
ם ָֽאְמ֔רוּ ֽל ֹא־ ַֽיֲﬠ ֶ֥לה ִעָ֖מּנוּ ַבִּמְּלָחָֽמהְ :וַעָתּ ֙
ְכַּמְלַ֣אךְך ֱאֹלִ֑הים ַ֣אךְך ָשׂ ֵ֤רי ְפִלְשִׁתּי ֙
ַהְשׁ ֵ֣כּם ַבֹּ֔בֶּקר ְוַעְב ֵ֥די ֲאֹד ֶ֖ניךָך ֲאֶשׁר־ָ֣בּאוּ ִא ָ ֑תּךְך ְוִהְשַׁכְּמֶ֣תּם ַבֹּ֔בֶּקר ְו֥אוֹר ָל ֶ֖כם
ָו ֵֽלכוַּ :ו ַיְּשֵׁ֨כּם ָדּ ִ֜וד ֤הוּא ַֽוֲא ָנָשׁי֙ו ָל ֶ֣לֶכת ַבֹּ֔בֶּקר ָל֖שׁוּב ֶאל־ֶ֣א ֶרץ ְפִּלְשִׁ֑תּים
שׁיו ִצְק ַ֖לג ַבּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁליִ֑שׁי
וְּפִלְשִׁ֖תּים ָע֥לוּ ִי ְז ְר ֶֽﬠאלַ :ו ְיִ֞הי ְבּ ֨ב ֹא ָד ִ֧וד ַֽוֲא ָנ ָ ֛
אָ֖תהּ ָבֵּֽאשׁ:
ַֽוֲﬠָמֵל ִ֣קי ָֽפְשׁ֗טוּ ֶאל־ ֨ ֶנ ֶג֙ב ְוֶאל־ִ֣צְקַ֔לג ַו ַיּכּ֙וּ ֶאת־ִ֣צְקַ֔לג ַו ִיְּשׂ ְר֥פוּ ֹ
הּ ִמָקֹּ֣טן ְוַעד־ ָגּ֔דוֹל ֥ל ֹא ֵהִ֖מיתוּ ִ֑אישׁ ַו ִֽיּ ְֽנֲה ֔גוּ
ַו ִיְּשׁ֨בּוּ ֶאת־ַה ָנִּ֤שׁים ֲאֶשׁר־ָבּ ֙
ַו ֵֽיְּל֖כוּ ְל ַד ְר ָֽכּםַ :ו ָיּ ֨ב ֹא ָד ִ֤וד ַֽוֲא ָנָשׁי֙ו ֶאל־ָהִ֔עיר ְוִה ֵ֥נּה ְשׂרוּ ָ֖פה ָבּ ֵ ֑אשׁ וּ ְנֵשׁי ֶ ֛הם
וְּב ֵניֶ֥הם וְּבֹֽנֵתיֶ֖הם ִנְשֽׁבּוַּ :ו ִיָּ֨שּׂא ָד ִ֜וד ְוָה ָ֧ﬠם ֲאֶשׁר־ִא֛תּוֹ ֶאת־קוֹ ָ֖לם ַו ִיְּב֑כּוּ ַ֣ﬠד
ם ַה ִיּ ְז ְרֵעִ֔לית
ֲאֶ֧שׁר ֵֽאין־ָבּ ֶ ֛הם ֹ֖כּ ַח ִלְבֽכּוֹת :וְּשֵׁ֥תּי ְנֵֽשׁי־ ָד ִ֖וד ִנְשׁ֑בּוּ ֲאִחיֹ֨נַע ֙
ם ְלָסְק֔לוֹ ִ ֽכּי־
אד ִ ֽכּי־ָֽאְמ ֤רוּ ָהָע ֙
ַֽוֲאִבי ַ֕ג ִיל ֵ֖אֶשׁת ָנָ֥בל ַהַכּ ְרְמ ִ ֽליַ :ו ֵ֨תֶּצר ְל ָד ִ֜וד ְמ ֗ ֹ
ָ֨מ ָר ֙
ה ָ֖וה
ה ֶ֣נֶפשׁ ָכּל־ָהָ֔עם ִ֖אישׁ ַעל־ָבּ ָ֣נו ]ָבּ ָ֣ניו[ ְוַעל־ְבֹּנ ָ ֑תיו ַו ִיְּתַח ֵ֣זּק ָדּ ִ֔וד ַֽבּי ֹ
ֱאֹלָֽהיוַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֗וד ֶאל־ֶאְב ָי ָ ֤תר ַהֹכֵּה֙ן ֶבּן־ֲאִחיֶ֔מֶלךְך ַה ִֽגּיָשׁה־ ָ֥נּא ִ֖לי ָֽהֵאֹ֑פד
ה ֵלאֹ֔מר ֶא ְרֹ֛דּף ַֽאֲח ֵ֥רי
ה ָו ֙
ַו ַיּ ֵ֧גּשׁ ֶאְב ָי ָ ֛תר ֶאת־ָֽהֵאֹ֖פד ֶאל־ ָדּ ִֽודַ :ו ִיְּשׁ ַ ֨אל ָדּ ִ֤וד ַֽבּי ֹ
ַה ְגּדוּד־ַה ֶ֖זּה ַֽהַאִשּׂ ֶ֑גנּוּ ַו ֤יּ ֹאֶמר ל֙וֹ ְרֹ֔דף ִ ֽכּי־ַהֵ֥שּׂג ַתִּ֖שּׂיג ְוַהֵ֥צּל ַתּ ִ ֽצּילַ :ו ֵ֣יֶּלךְך
שׁ ֲאֶ֣שׁר ִא֔תּוֹ ַו ָיֹּ֖באוּ ַעד־ ַ֣נַחל ַהְבּ֑שׂוֹר ְוַה ֽנּוָֹת ִ֖רים
ָדּ ִ֗וד ֤הוּא ְוֵֽשׁשׁ־ֵמ֥אוֹת ִאי ֙
ָעָֽמדוַּ :ו ִיּ ְרֹ֣דּף ָדּ ִ֔וד ֖הוּא ְוַא ְרַבּע־ֵמ֣אוֹת ִ֑אישׁ ַו ַֽיַּעְמד֙וּ ָמאַ֣ת ִים ִ ֔אישׁ ֲאֶ֣שׁר
א֖תוֹ ֶאל־
ִפּ ְגּ֔רוּ ֵֽמֲﬠֹ֖בר ֶאת־ ַ֥נַחל ַהְבּֽשׂוֹרַ :ו ִיְּמְצ֤אוּ ִאישׁ־ִמְצ ִר֙י ַבָּשּׂ ֶ֔דה ַו ִיְּק֥חוּ ֹ
ם
ם ַו ֔יּ ֹאַכל ַו ַיְּשׁ ֻ֖קהוּ ָֽמ ִיםַ :ו ִיְּתּנוּ־ל֩וֹ ֶ֨פַלח ְדֵּבָ֜לה וְּשׁ ֵ֤ני ִצֻמִּקי ֙
ָדּ ִ֑וד ַו ִיְּתּנוּ־֥לוֹ ֶ֨לֶח ֙
ם ְו ֽל ֹא־ָ֣שָׁתה ַ֔מ ִים ְשׁלָ֥שׁה ָיִ֖מים
ַו ֔יּ ֹאַכל ַוָ֥תָּשׁב רוּ֖חוֹ ֵא ָ֑ליו ִ֠כּי ֽל ֹא־ָ֤אַכל ֶ֨לֶח ֙
וְּשׁלָ֥שׁה ֵליֽלוֹתַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֤לוֹ ָד ִו֙ד ְֽלִמי־ ַ ֔אָתּה ְוֵ֥אי ִמ ֶ֖זּה ָ ֑אָתּה ַו ֜יּ ֹאֶמר ַ֧נַער ִמְצ ִ֣רי
ָאֹ֗נִכי ֶ֚ﬠֶבד ְלִ֣אישׁ ֲﬠָֽמֵל ִ ֔קי ַו ַֽיַּע ְזֵ֧ב ִני ֲאֹד ִ֛ני ִ֥כּי ָחִ֖ליִתי ַה ֥יּוֹם ְשׁלָֽשׁהֲ :אַ֡נְחנוּ
ָפַּ֜שְׁטנוּ ֶ֧נ ֶגב ַהְכּ ֵרִ֛תי ְוַעל־ֲאֶ֥שׁר ִ ֽליהוּ ָ֖דה ְוַעל־ ֶ֣נ ֶגב ָכּ ֵ֑לב ְוֶאת־ִצְק ַ֖לג ָשׂ ַ֥רְפנוּ
ה ִ֨לּי
ָבֵֽאשַׁ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֵאָלי֙ו ָדּ ִ֔וד ֲהֽתוֹ ִר ֵ֖ד ִני ֶאל־ַה ְגּ ֣דוּד ַה ֶ֑זּה ַו ֡יּ ֹאֶמר ִהָֽשְּׁבָע ֩
ֵֽבאֹל ִ֜הים ִאם־ְתִּמי ֵ֗ת ִני ְוִאם־ַתְּס ִגּ ֵ֨ר ִנ֙י ְבּ ַיד־ֲאֹד ֔ ִני ְואוֹ ִֽר ְד֖ךָך ֶאל־ַה ְגּ ֥דוּד ַה ֶֽזּה:
ם ְוֹ֣ח ְג ִ֔גים ְבָּכל ֙
שִׁתי ֙
אְכ ִ֤לים ְו ֹ
ַוֹ֣יּ ִר ֵ֔דהוּ ְוִה ֵ֥נּה ְנֻטִ֖שׁים ַעל־ְפ ֵ֣ני ָכל־ָה ָ ֑א ֶרץ ֹ
ַהָשּׁ ָ֣לל ַה ָגּ֔דוֹל ֲאֶ֥שׁר ָֽלְק֛חוּ ֵמֶ֥א ֶרץ ְפִּלְשִׁ֖תּים וֵּמֶ֥א ֶרץ ְיהוּ ָֽדהַ :ו ַיּ ֵ֥כּם ָדּ ִ֛וד

ם ִ ֔אישׁ ִכּי֩ ִאם־ַא ְר ַ֨בּע ֵמ֧אוֹת
ֵֽמַה ֶ֥נֶּשׁף ְוַעד־ָה ֶ֖ﬠ ֶרב ְלָֽמֳח ָר ָ ֑תם ְו ֽל ֹא־ ִנְמ ַ֤לט ֵמֶה ֙
ִאישׁ־ ַ֛נַער ֲאֶשׁר־ ָֽרְכ֥בוּ ַעל־ַה ְגַּמִ֖לּים ַו ָיּ ֻֽנסוַּ :ו ַיֵּ֣צּל ָדּ ִ֔וד ֵ ֛את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ָֽלְק֖חוּ
ֲﬠָמ ֵ֑לק ְוֶאת־ְשֵׁ֥תּי ָנָ֖שׁיו ִהִ֥צּיל ָדּ ִֽודְ :ו ֣ל ֹא ֶנְע ַדּר ֠־ָלֶהם ִמן־ַהָקֹּ֨טן ְוַעד־ַה ָגּ֜דוֹל
ת וִּמָשָּׁ֔לל ְו ַ֛ﬠד ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ָֽלְק֖חוּ ָל ֶ ֑הם ַהֹ֖כּל ֵהִ֥שׁיב ָדּ ִֽודַ :ו ִיּ ַ֣קּח
ְוַעד־ָבּ ִ֤נים וָּבנוֹ ֙
ָדּ ִ֔וד ֶאת־ָכּל־ַה ֖צּ ֹאן ְוַהָבּ ָ֑קר ָֽנֲה ֗גוּ ִלְפ ֵנ֙י ַהִמּ ְק ֶ֣נה ַה֔הוּא ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ֶ֖זה ְשׁ ַ֥לל
ָדּ ִֽודַ :ו ָיּ ֣ב ֹא ָד ִ֗וד ֶאל־ָמא ַ֨ת ִים ָֽהֲא ָנִ֜שׁים ֲאֶֽשׁר־ִפּ ְגּ ֣רוּ ׀ ִמ ֶ֣לֶּכת ׀ ַֽאֲח ֵ֣רי ָד ִ֗וד
ם ְבּ ַ֣נַחל ַהְבּ֔שׂוֹר ַו ֵיְּצא֙וּ ִל ְק ַ֣ראת ָדּ ִ֔וד ְוִל ְק ַ֖ראת ָה ָ֣ﬠם ֲאֶשׁר־ִא֑תּוֹ ַו ִיּ ַ֤גּשׁ
ַוֹֽיִּשׁיֻב ֙
ָדּ ִו֙ד ֶאת־ָהָ֔עם ַו ִיְּשַׁ֥אל ָלֶ֖הם ְלָשֽׁלוֹםַ :ו ַ֜יַּען ָכּל־ִ֣אישׁ ׀ ָ֣רע וְּבִל ַ֗יַּעל ֵֽמָֽהֲא ָנִשׁי֘ם
ֲאֶ֣שׁר ָֽהְל֣כוּ ִעם־ ָדּ ִו֒ד ַו ֽיּ ֹאְמ֗רוּ ֚ ַיַען ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ָֽהְל֣כוּ ִעִ֔מּי ֽל ֹא־ ִנֵ֣תּן ָל ֶ֔הם
ֵֽמַהָשּׁ ָ֖לל ֲאֶ֣שׁר ִה ַ֑צְּלנוּ ִ֣כּי ִאם־ִ֤אישׁ ֶאת־ִאְשׁתּ֙וֹ ְוֶאת־ָבּ ֔ ָניו ְו ִי ְֽנֲה ֖גוּ ְו ֵי ֵֽלכוּ:
א ָ֔תנוּ ַו ִיּ ֵ֗תּן
ה ָ֥וה ָ֨לנ֙וּ ַו ִיְּשֹׁ֣מר ֹ
ַו ֣יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֔וד ֽל ֹא־ַֽתֲﬠ֥שׂוּ ֵ֖כן ֶא ָ֑חי ֵ֠את ֲאֶשׁר־ ָנ ַ֨תן ְי ֹ
ֶאת־ַה ְגּ ֛דוּד ַהָ֥בּא ָע ֵ֖לינוּ ְבּ ָי ֵֽדנוּ :וִּמ֙י ִיְשַׁ֣מע ָלֶ֔כם ַל ָדָּ֖בר ַה ֶ֑זּה ִ֞כּי ְכֵּ֣חֶלק ׀
ַהֹיּ ֵ֣רד ַבִּמְּלָחָ֗מה וְּכ ֵ֛חֶלק ַהֹיֵּ֥שׁב ַעל־ַהֵכִּ֖לים ַיְח ָ֥דּו ַֽיֲחֹֽלקוַּ :ו ְי ִ֕הי ֵֽמַה ֥יּוֹם ַה֖הוּא
ָו ָ ֑מְעָלה ַו ְיִשֶׂ֜מָה ְלֹ֤חק וְּלִמְשָׁפּ֙ט ְל ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַ :ו ָיּ ֤ב ֹא ָד ִו֙ד ֶאל־
ם ְבּ ָרָ֔כה ִמְשּׁ ַ֖לל
ִ֣צְקַ֔לג ַו ְיַשׁ ַ֧לּח ֵֽמַהָשּׁ ָ֛לל ְל ִז ְק ֵ֥ני ְיהוּ ָ֖דה ְל ֵר ֵ֣ﬠהוּ ֵלאֹ֑מר ִה ֵ֤נּה ָלֶכ ֙
ה ָֽוהַֽ :לֲאֶ֧שׁר ְבֵּֽבית־ ֵ ֛אל ְו ַֽלֲאֶ֥שׁר ְבּ ָרֽמוֹת־ ֶ֖נ ֶגב ְו ַֽלֲאֶ֥שׁר ְבּ ַי ִ ֽתּרְ :ו ַֽלֲאֶ֧שׁר
א ְיֵ֥בי ְי ֹ
ֹֽ
ַֽבֲּﬠֹר ֵ֛ﬠר ְו ַֽלֲאֶ֥שׁר ְבּ ִ ֽשְׂפ֖מוֹת ְו ַֽלֲאֶ֥שׁר ְבֶּאְשְׁתֹּֽמ ַעְ :ו ַֽלֲאֶ֣שׁר ְבּ ָרָ֗כל ְו ַֽלֲאֶשׁ֙ר ְבָּע ֵ֣רי
ַה ְיּ ַרְחְמֵאִ֔לי ְו ַֽלֲאֶ֖שׁר ְבָּע ֵ֥רי ַהֵקּי ִֽניְ :ו ַֽלֲאֶ֧שׁר ְבָּח ְר ָ ֛מה ְו ַֽלֲאֶ֥שׁר ְבּכוֹר־ָעָ֖שׁן
ְו ַֽלֲאֶ֥שׁר ַֽבֲּﬠָֽתךְךְ :ו ַֽלֲאֶ֖שׁר ְבֶּחְב ֑רוֹן וְּלָכל־ַהְמֹּק֛מוֹת ֲאֶשׁר־ִהְתַהֶלּךְך־ָ֥שׁם ָדּ ִ֖וד
֥הוּא ַֽוֲא ָנָֽשׁיו :וְּפִלְשִׁ֖תּים ִנְלָחִ֣מים ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ָיּ ֜ ֻנסוּ ַא ְנֵ֤שׁי ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִמְפּ ֵ֣ני
ְפִלְשׁ ִ֔תּים ַו ִיְּפּ֥לוּ ֲחָלִ֖לים ְבַּ֥הר ַה ִגְּלֹֽבּ ַעַ :ו ַיּ ְדְבּ֣קוּ ְפִלְשׁ ִ֔תּים ֶאת־ָשׁ֖אוּל ְוֶאת־
ָבּ ָ֑ניו ַו ַיּ֣כּוּ ְפִלְשׁ ִ֗תּים ֶאת־ ְיֽהוֹ ָנָ֧תן ְוֶאת־ֲאִבי ָנ ָ֛דב ְוֶאת־ַמְלִכּי־֖שׁוּ ַע ְבּ ֵ֥ני ָשֽׁאוּל:
אד
ה ֶאל־ָשׁ֔אוּל ַו ִיְּמָצ ֻ ֥אהוּ ַהמּוֹ ִ֖רים ֲא ָנִ֣שׁים ַבּ ָ֑קֶּשׁת ַו ָ֥יֶּחל ְמ ֖ ֹ
ַוִתְּכ ַ֤בּד ַהִמְּלָחָמ ֙
ֵֽמַהמּוֹ ִֽריםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָשׁאוּל ֩ ְלֹנֵ֨שׂא ֵכָ֜ליו ְשֹֽׁלף־ַח ְרְבּ ךָ֣ך ׀ ְו ָד ְק ֵ֣ר ִני ָ֗בהּ ֶפּן־֠ ָיבוֹאוּ
אד
ה ֹנֵ֣שׂא ֵכָ֔ליו ִ֥כּי ָי ֵ֖רא ְמ ֑ ֹ
ָֽהֲﬠ ֵרִ֨לים ָהֵ֤אֶלּה וּ ְדָק ֻ֨ר ִנ֙י ְוִהְתַעְלּלוּ־ ִ֔בי ְו ֤ל ֹא ָאָב ֙
ַו ִיּ ַ֤קּח ָשׁאוּל ֙ ֶאת־ַהֶ֔ח ֶרב ַו ִיֹּ֖פּל ָע ֶֽליָהַ :ו ַ֥יּ ְרא ֹנֵֽשׂא־ֵכ ָ֖ליו ִכּי־ֵ֣מת ָשׁ֑אוּל ַו ִיֹּ֥פּל

ַגּם־֛הוּא ַעל־ַח ְר֥בּוֹ ַו ָ֥יָּמת ִעֽמּוַֹ :ו ָ֣יָּמת ָשׁ֡אוּל וְּשׁ֣לֶשׁת ָבּ ָניו֩ ְוֹנֵ֨שׂא ֵכָ֜ליו ַ֧גּם
שׁיו ַבּ ֥יּוֹם ַה֖הוּא ַיְח ָֽדּוַ :ו ִיּ ְר֣אוּ ַא ְנֵשׁי־֠ ִיְשׂ ָרֵאל ֲאֶשׁר־ְבֵּ֨עֶבר ָהֵ֜עֶמק
ָכּל־ֲא ָנ ָ ֛
ַֽוֲאֶ֣שׁר ׀ ְבּ ֵ֣ﬠֶבר ַה ַיּ ְר ֵ֗דּן ִכּי־ ֨ ָנס֙וּ ַא ְנֵ֣שׁי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוִכי־ֵ֖מתוּ ָשׁ֣אוּל וָּב ָ֑ניו ַו ַיַּע ְז֤בוּ
ם ַו ָיּ ֔ ֻנסוּ ַו ָיֹּ֣באוּ ְפִלְשׁ ִ֔תּים ַו ֵֽיְּשׁ֖בוּ ָבֶּֽהןַ :ו ְיִה֙י ִ ֽמָ֣מֳּח ָ֔רת ַו ָיֹּ֣באוּ
ֶאת־ֶֽהָע ִרי ֙
ְפִלְשׁ ִ֔תּים ְלַפֵ֖שּׁט ֶאת־ַֽהֲחָל ִ֑לים ַו ִיְּמְצ֤אוּ ֶאת־ָשׁאוּל ֙ ְוֶאת־ְשׁ֣לֶשׁת ָבּ ֔ ָניו
ֹנְפִ֖לים ְבַּ֥הר ַה ִגְּלֹֽבּ ַעַ :ו ִיְּכ ְרת֙וּ ֶאת־ר ֹא֔שׁוֹ ַו ַיְּפִ֖שׁיטוּ ֶאת־ֵכּ ָ֑ליו ַֽו ְיַשְׁלּ֨חוּ
שּׂר ֵ֥בּית ֲﬠַצֵבּיֶ֖הם ְוֶאת־ָה ָֽﬠםַ :ו ָיִּ֨שׂמ֙וּ ֶאת־ֵכָּ֔ליו
ְבֶֽא ֶרץ־ְפִּלְשׁ ִ֜תּים ָס ִ֗ביב ְלַב ֵ ֛
ֵ֖בּית ַעְשָׁתּ ֑רוֹת ְוֶאת־ ְגּ ִו ָיּת֙וֹ ָֽתְּק֔עוּ ְבּחוַֹ֖מת ֵ֥בּית ָֽשׁןַ :ו ִיְּשְׁמ֣עוּ ֵאָ֔ליו ֹֽיְשֵׁ֖בי
ָיֵ֣בישׁ ִגְּל ָ֑ﬠד ֵ ֛את ֲאֶשׁר־ָע֥שׂוּ ְפִלְשִׁ֖תּים ְלָשֽׁאוּלַ :ו ָיּ֜קוּמוּ ָכּל־ִ֣אישׁ ַח ִי֘ל ַו ֵֽיְּל֣כוּ
שׁן ַו ָיֹּ֣באוּ
ת ְגּ ִוֹ֣יּת ָבּ ֔ ָניו ֵֽמחוַֹ֖מת ֵ֣בּית ָ ֑
ה ַו ִיְּק֞חוּ ֶאת־ ְגּ ִו ַ֣יּת ָשׁ֗אוּל ְוֵא ֙
ָכל־ַהַלּ ְיָל ֒
אָ֖תם ָֽשׁםַ :ו ִיְּקח֙וּ ֶאת־ַעְצֹ֣מֵתי ֶ֔הם ַו ִיְּקְבּ ֥רוּ ַֽתַחת־ָהֵ֖אֶשׁל
ָי ֵ֔בָשׁה ַו ִיְּשׂ ְר֥פוּ ֹ
ְבּ ָי ֵ֑בָשׁה ַו ָיּ ֻ ֖צמוּ ִשְׁב ַ֥ﬠת ָי ִ ֽמיםַ :ו ְי ִ֗הי ַֽאֲח ֵר֙י ֣מוֹת ָשׁ֔אוּל ְו ָד ִ֣וד ָ֔שׁב ֵֽמַה֖כּוֹת ֶאת־
ה ִ ֨אישׁ
ָֽהֲﬠָמ ֵ֑לק ַו ֵ֧יֶּשׁב ָדּ ִ֛וד ְבִּצְק ָ֖לג ָיִ֥מים ְשׁ ָֽנ ִיםַ :ו ְיִ֣הי ׀ ַבּ ֣יוֹם ַהְשִּׁליִ֗שׁי ְוִה ֵנּ ֩
ה ֵמִ֣ﬠם ָשׁ֔אוּל וְּב ָג ָ֣דיו ְק ֻרִ֔עים ַֽוֲא ָדָ֖מה ַעל־ר ֹא֑שׁוֹ ַו ְיִה֙י ְבֹּב֣אוֹ
ָ֤בּא ִמן־ַֽהַֽמֲּח ֶנ ֙
ֶאל־ ָדּ ִ֔וד ַו ִיֹּ֥פּל ַ֖א ְרָצה ַו ִיְּשָֽׁתּחוַּ :ו ֤יּ ֹאֶמר ל֙וֹ ָדּ ִ֔וד ֵ֥אי ִמ ֶ֖זּה ָתּ֑בוֹא ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאָ֔ליו
ִמַֽמֲּח ֵ֥נה ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִנְמ ָֽלְטִתּיַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֵא ָ֥ליו ָדּ ִ֛וד ֶֽמה־ָה ָ֥יה ַה ָדָּ֖בר ַה ֶגּד־ ָ֣נא ִ֑לי
ם ַו ָיֻּ֔מתוּ ְו ַ֗גם
֠ ַויּ ֹאֶמר ֲאֶשׁר־ ֨ ָנס ָהָע֜ם ִמן־ַהִמְּלָחָ֗מה ְו ַגם־ַה ְרֵ֞בּה ָנ ַ֤פל ִמן־ָהָע ֙
ָשׁ֛אוּל ִויֽהוֹ ָנָ֥תן ְבּ ֖נוֹ ֵֽמתוַּ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֔וד ֶאל־ַה ַ֖נַּער ַהַמּ ִ֣גּיד ֑לוֹ ֵ֣איךְך ָי ַ֔דְעָתּ ִכּי־
ֵ֥מת ָשׁ֖אוּל ִויֽהוֹ ָנָ֥תן ְבּ ֽנוַֹ :ו ֜יּ ֹאֶמר ַה ַ֣נַּער ׀ ַהַמּ ִ֣גּיד ֗לוֹ ִנְק ֤ר ֹא ִנְק ֵ֨ריִת֙י ְבַּ֣הר
ַה ִגְּלֹ֔בּ ַע ְוִה ֵ֥נּה ָשׁ֖אוּל ִנְשׁ ָ֣ﬠן ַעל־ֲח ִני֑תוֹ ְוִה ֵ֥נּה ָה ֶ֛רֶכב וַּֽבֲﬠ ֵ֥לי ַה ָֽפּ ָרִ֖שׁים
אַ֖מר ִה ֵֽנּ ִניַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ִ֖לי ִמי־ ָ ֑אָתּה
ִה ְדִבּ ֻֽקהוַּ :ו ִ֥יֶּפן ַֽאֲח ָ֖ריו ַו ִיּ ְר ֵ ֑א ִני ַו ִיּ ְק ָ֣רא ֵאָ֔לי ָֽו ֹ
אַ֣מר[ ֵאָ֔ליו ֲﬠָמֵל ִ֖קי ָאֹֽנִכיַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֗לי ֲﬠָמד־ ָ֤נא ָעַל֙י וֹּ֣מְת ֵ֔ת ִני ִ֥כּי
אַ֣מר ] ָו ֹ
ָויּ ֹ
ֲאָח ַ֖ז ִני ַהָשּׁ ָ֑בץ ִ ֽכּי־ָכל־֥עוֹד ַנְפִ֖שׁי ִ ֽבּיָ :וֶאֱﬠֹ֤מד ָעָלי֙ו ַֽוֲאֹ֣מְת ֵ֔תהוּ ִ֣כּי ָי ַ֔דְעִתּי ִ֛כּי
ה ֲאֶ֣שׁר ַעל־
֥ל ֹא ִֽיְח ֶ֖יה ַֽאֲח ֵ֣רי ִנְפ֑לוֹ ָוֶא ַ ֞קּח ַה ֵ֣נּ ֶזר ׀ ֲאֶ֣שׁר ַעל־ר ֹא֗שׁוֹ ְוֶאְצָע ָד ֙
ְזֹר֔עוֹ ָֽוֲאִביֵ֥אם ֶאל־ֲאֹד ִ֖ני ֵֽה ָנּהַ :ו ַֽיֲּח ֵ֥זק ָדּ ִ֛וד ִבְּב ָג ָ֖דו ]ִבְּב ָג ָ֖דיו[ ַו ִיְּק ָר ֵ֑ﬠם ְו ַ֥גם
ָכּל־ָֽהֲא ָנִ֖שׁים ֲאֶ֥שׁר ִאֽתּוַֹֽ :ו ִיְּסְפּד֙וּ ַו ִיְּב֔כּוּ ַו ָיֻּ֖צמוּ ַעד־ָה ָ֑ﬠ ֶרב ַעל־ָשׁ֞אוּל ְוַעל־

ה ְוַעל־ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ֥כּי ָֽנְפ֖לוּ ֶבָּֽח ֶרבַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֗וד
ה ָו ֙
ְיֽהוֹ ָנָ֣תן ְבּ ֗נוֹ ְוַעל־ ַ֤ﬠם ְי ֹ
ֶאל־ַה ֨ ַנַּע֙ר ַהַמּ ִ֣גּיד ֔לוֹ ֵ֥אי ִמ ֶ֖זּה ָ ֑אָתּה ַו ֕יּ ֹאֶמר ֶבּן־ִ֛אישׁ ֵ֥גּ ר ֲﬠָמֵל ִ֖קי ָאֹֽנִכי:
ה ָֽוה:
ַו ֥יּ ֹאֶמר ֵא ָ֖ליו ָדּ ִ֑וד ֵ֚איךְך ֣ל ֹא ָי ֵ֔ראָת ִלְשֹׁ֨ל ַ֙ח ָֽי ְד֔ךָך ְלַשֵׁ֖חת ֶאת־ְמִ֥שׁי ַח ְי ֹ
ַו ִיּ ְק ָ֣רא ָד ִ֗וד ְלַאַח֙ד ֵֽמַה ְנָּע ִ֔רים ַו ֖יּ ֹאֶמר ַ֣גּשׁ ְפּ ַגע־֑בּוֹ ַו ַיּ ֵ֖כּהוּ ַו ָיֹּֽמתַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֵאָלי֙ו
שׁךָך ִ֣כּי ִ֗פיךָך ָע ָ֤נה ְב ךָ ֙ך ֵלאֹ֔מר ָאֹנִ֥כי ֹמַ֖תִתּי ֶאת־
ָדּ ִ֔וד ָדְּמי֖ךָך ] ָדְּמ֖ךָך[ ַעל־ר ֹא ֶ ֑
ה ָֽוהַ :ו ְיֹק ֵ֣נ ן ָדּ ִ֔וד ֶאת־ַהִקּי ָ֖נה ַה ֑זּ ֹאת ַעל־ָשׁ֖אוּל ְוַעל־ ְיֽהוָֹנָ֥תן ְבּֽנוֹ:
ְמִ֥שׁי ַח ְי ֹ
ַו ֕יּ ֹאֶמר ְלַלֵ֥מּד ְבּ ֵֽני־ ְיהוּ ָ֖דה ָ֑קֶשׁת ִה ֵ֥נּה ְכתוָּ֖בה ַעל־ֵ֥סֶפר ַה ָיָּֽשׁרַ :הְצִּב֙י
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַעל־ָֽבּמוֶֹ֖תיךָך ָח ָ֑לל ֵ֖איךְך ָֽנְפ֥לוּ ִגבּוֹ ִֽריםַ :אל־ַתּ ִ֣גּידוּ ְב ַ֔גת ַֽאל־ְתַּבְשּׂ ֖רוּ
ה ְבּ ֣נוֹת ְפִּלְשׁ ִ֔תּים ֶֽפּן־ַֽתֲּﬠֹ֖ל ְז ָנה ְבּ֥נוֹת ָֽהֲﬠ ֵר ִ ֽלים:
ְבּחוֹּ֣צת ַאְשְׁק֑לוֹן ֶפּן־ִתְּשַׂ֨מְח ָנ ֙
ָה ֵ֣רי ַב ִגְּלֹ֗בּ ַע ַאל־ַ֧טל ְוַאל־ָמ ָ֛טר ֲﬠֵלי ֶ֖כם וְּשׂ ֵ֣די ְתרוֹּ֑מת ִ֣כּי ָ֤שׁם ִנ ְגַעל ֙ ָמ ֵ֣ג ן
ִגּבּוֹ ִ֔רים ָמ ֵ֣ג ן ָשׁ֔אוּל ְבִּ֖לי ָמִ֥שׁי ַח ַבָּֽשֶּׁמןִ :מ ַ֣דּם ֲחָלִ֗לים ֵמֵ֨חֶל֙ב ִגּבּוֹ ִ֔רים ֶ֚קֶשׁת
ְי֣הוֹ ָנ ָ֔תן ֥ל ֹא ָנ֖שׂוֹג ָא֑חוֹר ְוֶ֣ח ֶרב ָשׁ֔אוּל ֥ל ֹא ָת֖שׁוּב ֵרי ָֽקםָ :שׁ֣אוּל ִויֽהוֹ ָנ ָ֗תן
ם ְבַּח ֵיּי ֶ֔הם וְּבמוָֹ֖תם ֣ל ֹא ִנְפ ָ֑רדוּ ִמ ְנָּשׁ ִ֣רים ַ ֔קלּוּ ֵֽמֲא ָר ֖יוֹת
ַה ֶנֱּאָהִ֤בים ְוַה ְנִּעיִמ ֙
ה
ת ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֶאל־ָשׁ֖אוּל ְבּ ֶ֑כי ָנה ַהַמְּלִבְּשׁ ֶ֤כם ָשׁ ִנ֙י ִעם־ֲﬠ ָֽד ֔ ִנים ַהַֽמֲּﬠֶל ֙
ָגֵּֽברוְּ :בּנוֹ ֙
ֲﬠ ִ֣די ָז ָ֔הב ַ֖ﬠל ְלבוְּשׁ ֶֽכןֵ֚ :איךְך ָֽנְפ֣לוּ ִגֹבּ ִ֔רים ְבּ֖תוֹךְך ַהִמְּלָח ָ ֑מה ְי֣הוֹ ָנ ָ֔תן ַעל־
אד ִנְפְלַ֤אָתה ַֽאֲהָֽבְת ךָ ֙ך
ָֽבּמוֶֹ֖תיךָך ָח ָֽללַ :צר־ִ֣לי ָעֶ֗ליךָך ָאִח֙י ְי֣הוֹ ָנ ָ֔תן ָנ ַ֥ﬠְמָתּ ִ֖לּי ְמ ֑ ֹ
ִ֔לי ֵמַֽאֲהַ֖בת ָנ ִ ֽשׁיםֵ֚ :איךְך ָנְפ֣לוּ ִגבּוֹ ִ֔רים ַו ֽיּ ֹאְב ֖דוּ ְכּ ֵ֥לי ִמְלָחָֽמהַ :ו ְיִ֣הי ַֽאֲח ֵרי־ֵ֗כן
הָ֛וה ֵא ָ֖ליו
ת ָע ֵ֣רי ְיהוּ ָ֔דה ַו ֧יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ה ָ֤וה ׀ ֵלאֹמ֙ר ַהֶאֱﬠֶ֗לה ְבַּאַח ֙
ַו ִיְּשַׁאל ֩ ָדּ ִ֨וד ַֽבּי ֹ
שׁ יו
ם ָדּ ִ֔וד ְו ַ֖גם ְשֵׁ֣תּי ָנ ָ ֑
ֲﬠ ֵ֑לה ַו ֧יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֛וד ָ֥א ָנה ֶאֱﬠ ֶ֖לה ַו ֥יּ ֹאֶמר ֶחְבֹֽר ָנהַ :ו ַ֤יַּעל ָשׁ ֙
ם ַה ִיּ ְז ְרֵעִ֔לית ַֽוֲאִבי ַ֕ג ִיל ֵ֖אֶשׁת ָנָ֥בל ַֽהַכּ ְרְמ ִ ֽליַֽ :וֲא ָנָ֧שׁיו ֲאֶשׁר־ִע֛מּוֹ
ֲאִחיֹ֨נַע ֙
ֶהֱﬠ ָ֥לה ָד ִ֖וד ִ֣אישׁ וֵּבי֑תוֹ ַו ֵֽיְּשׁ֖בוּ ְבָּע ֵ֥רי ֶחְב ֽרוֹןַ :ו ָיֹּ֨בא֙וּ ַא ְנֵ֣שׁי ְיהוּ ָ֔דה ַו ִיְּמְשׁחוּ־
ָ֧שׁם ֶאת־ ָדּ ִ֛וד ְלֶ֖מֶלךְך ַעל־ֵ֣בּית ְיהוּ ָ֑דה ַו ַיּ ִ֤גּדוּ ְל ָד ִו֙ד ֵלאֹ֔מר ַא ְנֵשׁ֙י ָיֵ֣בישׁ ִגְּלָ֔עד
ֲאֶ֥שׁר ָֽקְב ֖רוּ ֶאת־ָשֽׁאוּלַ :ו ִיְּשׁ ַ֤לח ָדּ ִו֙ד ַמְלָאִ֔כים ֶאל־ַא ְנֵ֖שׁי ָיֵ֣בישׁ ִגְּל ָ֑ﬠד ַו ֣יּ ֹאֶמר
ם ִעם־
ה ָ֔וה ֲאֶ֨שׁר ֲﬠִשׂי ֶ֜תם ַהֶ֣חֶסד ַה ֶ֗זּה ִעם־ֲאֹֽד ֵניֶכ ֙
ם ַֽלי ֹ
ֲאֵלי ֶ֗הם ְבּ ֻר ִ֤כים ַאֶתּ ֙
ה ָ֥וה ִעָמּ ֶ֖כם ֶ֣חֶסד ֶוֱא ֶ ֑מת ְו ַ֣גם ָאֹנִ֗כי
אֽתוְֹ :וַע ָ֕תּה ַֽיַעשׂ־ ְי ֹ
ָשׁ֔אוּל ַוִתְּקְבּ ֖רוּ ֹ
ם ַהטּוָֹ֣בה ַה ֔זּ ֹאת ֲאֶ֥שׁר ֲﬠִשׂיֶ֖תם ַה ָדָּ֥בר ַה ֶֽזּהְ :וַעָ֣תּה ׀ ֶתֱּח ַ֣ז ְק ָנה
ֶאֱﬠֶ֤שׂה ִאְתֶּכ ֙

א ִ֗תי ָֽמְשׁ֧חוּ ֵֽבית־ ְיהוּ ָ֛דה
ְי ֵדיֶ֗כם ִֽוְהי֙וּ ִלְב ֵני־ַ֔ח ִיל ִכּי־ֵ֖מת ֲאֹד ֵני ֶ֣כם ָשׁ֑אוּל ְו ַגם־ ֹ
ת
ְלֶ֖מֶלךְך ֲﬠֵליֶֽהםְ :וַאְב ֵ֣נ ר ֶבּן־ ֔ ֵנר ַשׂר־ָצָ֖בא ֲאֶ֣שׁר ְלָשׁ֑אוּל ָל ַ ֗קח ֶאת־ִ֥אישׁ ֹ֨בֶּשׁ ֙
ֶבּן־ָשׁ֔אוּל ַו ַֽיֲּﬠִב ֵ֖רהוּ ַֽמֲח ָֽנ ִיםַ :ו ַיְּמִלֵ֨כה֙וּ ֶאל־ַה ִגְּלָ֔עד ְוֶאל־ָֽהֲאשׁוּ ִ֖רי ְוֶאל־
ם ְוַעל־ִבּ ְנ ָיִ֔מן ְוַעל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֻכֹּֽלּהֶ :בּן־ַא ְרָבִּ֨עים ָשׁ ֜ ָנה
ִי ְז ְר ֶ֑ﬠאל ְוַעל־ֶאְפ ַ֨ר ִי ֙
ִ ֽאישׁ־ֹ֣בֶּשׁת ֶבּן־ָשׁ֗אוּל ְבָּמְלכ֙וֹ ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל וְּשַׁ֥תּ ִים ָשׁ ִ֖נים ָמ ָ֑לךְך ַ֚אךְך ֵ֣בּית
ְיהוּ ָ֔דה ָה ֖יוּ ַֽאֲח ֵ֥רי ָד ִֽודַ :ו ְיִה֙י ִמְס ַ֣פּר ַה ָיִּ֔מים ֲאֶשׁ֩ר ָה ָ֨יה ָד ִ֥וד ֶ ֛מֶלךְך ְבֶּחְב ֖רוֹן
א ַאְב ֵ֣נ ר ֶבּן־ ֔ ֵנר ְוַעְב ֵ֖די
ַעל־ֵ֣בּית ְיהוּ ָ֑דה ֶ֥שַׁבע ָשׁ ִ֖נים ְוִשָׁ֥שּׁה ֳח ָד ִ ֽשׁיםַ :ו ֵיֵּצ ֙
ִ ֽאישׁ־ֹ֣בֶּשׁת ֶבּן־ָשׁ֑אוּל ִמַֽמֲּח ַ֖נ ִים ִגְּבֽעוֹ ָנהְ :ויוֹ ָ ֨אב ֶבּן־ְצרוּ ָ֜יה ְוַעְב ֵ֤די ָד ִו֙ד ָֽיְצ֔אוּ
ה ִמ ֶ֔זּה ְוֵ֥אֶלּה ַעל־
ַו ִיְּפ ְגּ֛שׁוּם ַעל־ְבּ ֵר ַ֥כת ִגְּב֖עוֹן ַיְח ָ֑דּו ַו ֵ֨יְּשׁ֜בוּ ֵ֤אֶלּה ַעל־ַהְבּ ֵרָכ ֙
א ַה ְנָּע ִ֔רים ִויַֽשֲׂח ֖קוּ ְלָפ ֵ֑נינוּ
ַהְבּ ֵר ָ֖כה ִמ ֶֽזּהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ַאְב ֵנ֙ר ֶאל־יוֹ ָ ֔אב ָי֤קוּמוּ ָנ ֙
ת
ַו ֥יּ ֹאֶמר יוָֹ֖אב ָי ֻֽקמוַּ :ו ָיּ ֻ֖קמוּ ַו ַֽיַּעְב ֣רוּ ְבִמְס ָ֑פּר ְשׁ ֵ֧נים ָעָ֣שׂר ְלִב ְנ ָיִ֗מן וְּלִ֥אישׁ ֹ֨בֶּשׁ ֙
ֶבּן־ָשׁ֔אוּל וְּשׁ ֵ֥נים ָעָ֖שׂר ֵֽמַעְב ֵ֥די ָד ִֽודַ :ו ַֽיֲּח ִ֜זקוּ ִ֣אישׁ ׀ ְבּ ֣ר ֹאשׁ ֵרֵ֗עהוּ ְוַח ְרבּ֙וֹ
א ַלָמּ֣קוֹם ַה֔הוּא ֶחְל ַ֥קת ַהֻצּ ִ֖רים ֲאֶ֥שׁר ְבּ ִגְבֽעוֹן:
ְבַּ֣צד ֵרֵ֔עהוּ ַו ִיְּפּ֖לוּ ַיְח ָ֑דּו ַו ִיְּק ָר ֙
אד ַבּ ֣יּוֹם ַה֑הוּא ַו ִיּ ָ֤נּ ֶגף ַאְב ֵנ֙ר ְוַא ְנֵ֣שׁי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ַוְתִּ֧הי ַהִמְּלָח ָ ֛מה ָקָ֥שׁה ַעד־ְמ ֖ ֹ
ה ְבּ ֵ֣ני ְצרוּ ָ֔יה יוָֹ֥אב ַֽוֲאִביַ֖שׁי ַֽוֲﬠָשׂה ֵ ֑אל
ִלְפ ֵ֖ני ַעְב ֵ֥די ָד ִֽודַ :ו ִ֣יְּהיוּ־ָ֗שׁם ְשׁלָשׁ ֙
ַֽוֲﬠָשׂהֵאל ֙ ַ֣קל ְבּ ַר ְגָ֔ליו ְכַּאַ֥חד ַהְצָּב ִ֖ים ֲאֶ֥שׁר ַבָּשּׂ ֶֽדהַ :ו ִיּ ְרֹ֥דּף ֲﬠָשׂהֵ֖אל ַֽאֲח ֵ֣רי
ַאְב ֵ֑נ ר ְו ֽל ֹא־ ָנָ֣טה ָלֶ֗לֶכת ַעל־ַה ָיִּמי֙ן ְו ַֽﬠל־ַהְשּׂ ֔מ ֹאול ֵמַֽאֲח ֵ֖רי ַאְב ֵֽנ רַ :ו ִ֤יֶּפן ַאְב ֵנ֙ר
ַֽאֲח ָ֔ריו ַו ֕יּ ֹאֶמר ַֽהַאָ֥תּה ֶ֖זה ֲﬠָשׂה ֵ ֑אל ַו ֖יּ ֹאֶמר ָאֹֽנִכיַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ֣לוֹ ַאְב ֗ ֵנר ְנ ֵ֤טה ְל ךָ ֙ך
ַעל־ ְי ִ ֽמי ְנ ךָ ֙ך ֣אוֹ ַעל־ְשׂמ ֹאֶ֔לךָך ֶוֱאֹ֣חז ְל֗ךָך ֶאָח֙ד ֵֽמַה ְנָּע ִ֔רים ְוַקח־ְל֖ךָך ֶאת־ֲח ִ ֽלָצ֑תוֹ
ְו ֽל ֹא־ָאָ֣בה ֲﬠָשׂה ֵ ֔אל ָל֖סוּר ֵמַֽאֲח ָֽריוַ :וֹ֧יֶּסף ֣עוֹד ַאְב ֗ ֵנר ֵלאֹמ֙ר ֶאל־ֲﬠָשׂה ֵ ֔אל
ה ַ ֔א ְרָצה ְוֵאי ךְ ֙ך ֶאָ֣שּׂא ָפ ֔ ַני ֶאל־יוָֹ֖אב ָא ִ ֽחיךָךַ :ו ְיָמֵ֣אן
֥סוּר ְל֖ךָך ֵמַֽאֲח ָ֑רי ָ֤לָמּה ַאֶ֨כָּכּ ֙
ת ֵמַֽאֲח ָ֔ריו
ָל֗סוּר ַו ַיּ ֵ֣כּהוּ ַאְב ֵנ֩ר ְבַּֽאֲח ֵ֨רי ַֽהֲח ֜ ִנית ֶאל־ַהֹ֗חֶמשׁ ַוֵתּ ֵ֤צא ַֽהֲח ִני ֙
ם ֲאֶשׁר־ ֨ ָנַפל ָ֧שׁם
ַו ִיָּפּל־ָ֖שׁם ַו ָ֣יָּמת ַתְּח ָ ֑תּו ]ַתְּח ָ ֑תּיו[ ַו ְי ִ֡הי ָכּל־ַהָ֣בּא ֶאל־ַהָמּקוֹ ֩
ֲﬠָשׂה ֵ ֛אל ַו ָיֹּ֖מת ַו ַֽיֲּﬠֹֽמדוַּ :ו ִיּ ְר ְדּ֛פוּ יוָֹ֥אב ַֽוֲאִביַ֖שׁי ַֽאֲח ֵ֣רי ַאְב ֵ֑נ ר ְוַהֶ֣שֶּׁמשׁ ָ֔בָּאה
ְו ֵ֗הָמּה ָ֚בּאוּ ַעד־ ִגְּב ַ֣ﬠת ַאָ֔מּה ֲאֶשׁ֙ר ַעל־ְפּ ֵני־ ִ֔גי ַח ֶ֖דּ ֶרךְך ִמ ְדַ֥בּר ִגְּבֽעוֹןַ :ו ִיְּתַקְבּ֤צוּ
ְב ֵֽני־ִב ְנ ָיִמ֙ן ַֽאֲח ֵ֣רי ַאְב ֔ ֵנר ַו ִֽיְּה ֖יוּ ַֽלֲא ֻג ָ֣דּה ֶא ָ֑חת ַו ַ֣יַּעְמ֔דוּ ַ֥ﬠל ר ֹאשׁ־ ִגְּב ָ֖ﬠה ֶאָֽחת:

ח ֣תּ ֹאַכל ֶ֔ח ֶרב ֲה֣לוֹא ָי ַ֔דְעָתּה ִ ֽכּי־ָמ ָ֥רה
ַו ִיְּק ָ֨רא ַאְב ֜ ֵנר ֶאל־יוֹ ָ ֗אב ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֲהָל ֨ ֶנַצ ֙
ִ ֽתְה ֶ֖יה ָבַּֽאֲחרוֹ ָ֑נה ְוַעד־ָמַת֙י ֽל ֹא־ת ֹאַ֣מר ָלָ֔עם ָל֖שׁוּב ֵמַֽאֲח ֵ֥רי ֲאֵחיֶֽהםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר
יוֹ ָ ֔אב ַ֚חי ָֽהֱאֹל ִ֔הים ִ֥כּי לוּ ֵ֖לא ִדּ ַ֑בּ ְרָתּ ִ֣כּי ָ֤אז ֵֽמַהֹ֨בֶּק֙ר ַֽנֲﬠ ָ֣לה ָהָ֔עם ִ֖אישׁ ֵמַֽאֲח ֵ֥רי
ָא ִ ֽחיוַ :ו ִיְּת ַ֤קע יוָֹא֙ב ַבּשּׁוָֹ֔פר ַו ַֽיַּעְמד֙וּ ָכּל־ָהָ֔עם ְו ֽל ֹא־ ִי ְר ְדּ֥פוּ ֖עוֹד ַֽאֲח ֵ֣רי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
ְו ֽל ֹא־ ָֽיְס֥פוּ ֖עוֹד ְלִהָלֵּֽחםְ :וַאְב ֵ֣נ ר ַֽוֲא ָנָ֗שׁיו ָֽהְלכ֙וּ ָֽבֲּﬠ ָר ָ֔בה ֹ֖כּל ַה ַ֣לּ ְיָלה ַה֑הוּא
ַו ַֽיַּעְב ֣רוּ ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֗דּן ַו ֵֽיְּלכ֙וּ ָכּל־ַהִבְּת֔רוֹן ַו ָיֹּ֖באוּ ַֽמֲח ָֽנ ִיםְ :ויוֹ ָ ֗אב ָ֚שׁב ֵמַֽאֲח ֵ֣רי
ַאְב ֔ ֵנר ַו ִיְּקֹ֖בּץ ֶאת־ָכּל־ָה ָ֑ﬠם ַו ִיּ ֨ ָֽפְּק֜דוּ ֵֽמַעְב ֵ֥די ָד ִ֛וד ִתְּשׁ ָֽﬠה־ָעָ֥שׂר ִ֖אישׁ
ַֽוֲﬠָשׂהֵֽאלְ :וַעְב ֵ֣די ָד ִ֗וד ִהכּ֙וּ ִמִבּ ְנ ָיִ֔מן וְּבַא ְנֵ֖שׁי ַאְב ֵ֑נ ר ְשֹֽׁלשׁ־ֵמ֧אוֹת ְוִשִׁ֛שּׁים
ִ֖אישׁ ֵֽמתוַּ :ו ִיְּשׂא֙וּ ֶאת־ֲﬠָשׂה ֵ ֔אל ַו ִיְּקְבּ ֻ֨רה֙וּ ְבּ ֶ֣קֶבר ָא ִ֔ביו ֲאֶ֖שׁר ֵ֣בּית ָ֑לֶחם
ה ֲא ֻרָ֔כּה
אר ָלֶ֖הם ְבֶּחְב ֽרוֹןַ :וְתִּ֤הי ַהִמְּלָחָמ ֙
ַו ֵֽיְּל֣כוּ ָכל־ַהַ֗לּ ְיָלה יוָֹא֙ב ַֽוֲא ָנָ֔שׁיו ַו ֵיּ ֥ ֹ
הְלִ֥כים ְו ַד ִ ֽלּים:
ה ֵ֣לךְך ְוָח ֵ֔זק וֵּ֥בית ָשׁ֖אוּל ֽ ֹ
ֵ֚בּין ֵ֣בּית ָשׁ֔אוּל וֵּ֖בין ֵ֣בּית ָדּ ִ֑וד ַו ָד ִו֙ד ֹ
ַו ִָיְּל ֧דוּ ] ַו ִיּ ָֽוְּל ֧דוּ[ ְל ָד ִו ֛ד ָבּ ִ֖נים ְבֶּחְב ֑רוֹן ַו ְיִ֤הי ְבכוֹר֙וֹ ַאְמ ֔נוֹן ַֽלֲאִחיֹ֖נַעם
ַה ִיּ ְז ְרֵעא ִ ֽלת :וִּמְשׁ ֵ֣נהוּ ִכְּל ָ ֔אב ַֽלֲאִבי ִַ֕גל ] ַֽלֲאִבי ַ֕ג ִיל[ ֵ֖אֶשׁת ָנָ֣בל ַֽהַכּ ְרְמ ִ֑לי
ְוַהְשִּׁלִשׁ֙י ַאְבָשׁ֣לוֹם ֶֽבּן־ַֽמֲﬠָ֔כה ַבּת־ַתְּלַ֖מי ֶ֥מֶלךְך ְגּֽשׁוּרְ :וָֽה ְרִביִ֖ﬠי ֲאֹד ִנ ָ֣יּה ֶבן־
ַח ִ֑גּית ְוַֽהֲחִמיִ֖שׁי ְשַׁפְט ָ֥יה ֶבן־ֲאִביָֽטלְ :וַהִשִּׁ֣שּׁי ִיְת ְרָ֔עם ְלֶע ְג ָ֖לה ֵ֣אֶשׁת ָדּ ִ֑וד
ת ַהִמְּלָחָ֔מה ֵ֚בּין ֵ֣בּית ָשׁ֔אוּל וֵּ֖בין ֵ֣בּית
ֵ ֛אֶלּה ֻיְלּ ֥דוּ ְל ָד ִ֖וד ְבֶּחְב ֽרוֹןַ :ו ְי ִ֗הי ִ ֽבְּהיוֹ ֙
ָדּ ִ֑וד ְוַאְב ֵ֛נ ר ָה ָ֥יה ִמְתַח ֵ֖זּק ְבֵּ֥בית ָשֽׁאוּל :וְּלָשׁ֣אוּל ִפֶּ֔ל ֶגשׁ וְּשָׁ֖מהּ ִרְצ ָ֣פּה ַבת־
אד
ַא ָ֑יּה ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ַאְב ֔ ֵנר ַמ ֥דּוּ ַע ָ֖בּאָתה ֶאל־ִפּי ֶ֥ל ֶגשׁ ָא ִ ֽביַ :ו ִיַּח֩ר ְלַאְב ֨ ֵנר ְמ ֜ ֹ
ה ַה ֨יּוֹם
ַעל־ ִדְּב ֵ֣רי ִ ֽאישׁ־ֹ֗בֶּשׁת ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֲה ֨ר ֹאשׁ ֶ֥כֶּלב ָֽאֹנִכ ֘י ֲאֶ֣שׁר ִֽליהוּ ָד ֒
ֶֽאֱﬠֶשׂה־ֶ֜חֶסד ִעם־ֵ֣בּית ׀ ָשׁ֣אוּל ָא ִ֗ביךָך ֶאל־ֶאָחי֙ו ְוֶאל־ֵ֣מ ֵרֵ֔עהוּ ְו ֥ל ֹא ִהְמִציִ֖תךָך
ם ְלַאְב ֔ ֵנר ְוֹ֖כה
ְבּ ַיד־ ָדּ ִ֑וד ַוִתְּפֹ֥קד ָע ַ֛לי ֲﬠ ֥וֹן ָֽהִאָ֖שּׁה ַה ֽיּוֹםֹֽ :כּה־ ַֽיֲﬠֶ֤שׂה ֱאֹלִהי ֙
ה ְל ָד ִ֔וד ִכּי־ ֵ֖כן ֶֽאֱﬠֶשׂה־ֽלּוְֹ :לַֽהֲﬠִ֥ביר ַהַמְּמָל ָ֖כה
ה ָו ֙
ֹיִ֣סיף ֑לוֹ ִ֗כּי ַֽכֲּאֶ֨שׁר ִנְשׁ ַ֤בּע ְי ֹ
ִמֵ֣בּית ָשׁ֑אוּל וְּלָה ִ ֞קים ֶאת־ִכֵּ֣סּא ָד ִ֗וד ַעל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְוַעל־ ְיהוּ ָ֔דה ִמ ָ֖דּן ְוַעד־
ח
אֽתוַֹ :ו ִיְּשַׁל ֩
ְבֵּ֥אר ָֽשַׁבעְ :ו ֽל ֹא־ ָיֹ֣כל ֔עוֹד ְלָהִ֥שׁיב ֶאת־ַאְב ֵ֖נ ר ָדּ ָ֑בר ִמ ִיּ ְרָא֖תוֹ ֹ
ַאְב ֨ ֵנר ַמְלָאִ֧כים ׀ ֶאל־ ָדּ ִ֛וד ַתְּחָ֥תּו ]ַתְּחָ֥תּיו[ ֵלאֹ֖מר ְלִמי־ ָ ֑א ֶרץ ֵלאֹ֗מר ָכּ ְרָ֤תה
ה ָי ִ֣די ִעָ֔מּךְך ְלָהֵ֥סב ֵא ֶ֖ליךָך ֶאת־ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֔טוֹב
ְב ִֽריְת ךָ ֙ך ִא ִ֔תּי ְוִה ֵנּ ֙

שׁ ֵ ֨אל ֵֽמִאְתּ ךָ֤ך ֵלאֹמ֙ר ֽל ֹא־
ֲא ֕ ִני ֶאְכֹ֥רת ִאְתּ֖ךָך ְבּ ִ֑רית ַ֣אךְך ָדָּ֣בר ֶאָ֡חד ָֽאֹנִכי֩ ֹ
ִת ְרֶ֣אה ֶאת־ָפּ ֔ ַני ִ֣כּי ׀ ִאם־ִלְפ ֵ֣ני ֱהִב ֽיֲא֗ךָך ֵ֚את ִמי ַ֣כל ַבּת־ָשׁ֔אוּל ְבֹּֽבֲא֖ךָך ִל ְר֥אוֹת
ֶאת־ָפּ ָֽניַ :ו ִיְּשׁ ַ֤לח ָדּ ִו֙ד ַמְלָאִ֔כים ֶאל־ ִ ֽאישׁ־ֹ֥בֶּשׁת ֶבּן־ָשׁ֖אוּל ֵלאֹ֑מר ְתּ ָ֤נה ֶאת־
ח ִ֣אישׁ
ִאְשִׁתּ֙י ֶאת־ִמיַ֔כל ֲאֶשׁ֙ר ֵא ַ֣רְשִׂתּי ִ֔לי ְבֵּמָ֖אה ָע ְר֥לוֹת ְפִּלְשׁ ִ ֽתּיםַ :ו ִיְּשַׁל ֙
ֹ֔בֶּשׁת ַו ִיָּקֶּ֖חָה ֵמִ֣ﬠם ִ֑אישׁ ֵמִ֖ﬠם ַפְּלִטיֵ֥אל ֶבּן־ ָֽל ִושׁ ] ָֽל ִישׁ[ַ :ו ֵ֨יֶּלךְך ִא ָ֜תּהּ ִאיָ֗שׁהּ
שׁב :וּ ְדַבר־
ָה֧לוֹךְך וָּבֹ֛כה ַֽאֲח ֶ֖ריָה ַעד־ַֽבֻּח ִ֑רים ַו ֨יּ ֹאֶמר ֵא ָ֥ליו ַאְב ֵ֛נ ר ֵ֥לךְך ֖שׁוּב ַו ָיּ ֽ ֹ
שׁם ֱה ִיי ֶ֞תם
ַאְב ֵ֣נ ר ָה ָ֔יה ִעם־ ִז ְק ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵלאֹ֑מר ַגּם־ְתּמוֹל ֙ ַגּם־ִשְׁל ֔ ֹ
ה ָ֗וה ָאַ֤מר ֶאל־ ָדּ ִו֙ד
ְמַבְקִ֧שׁים ֶאת־ ָדּ ִ֛וד ְלֶ֖מֶלךְך ֲﬠֵלי ֶֽכםְ :וַעָ֖תּה ֲﬠ֑שׂוּ ִ֣כּי ְי ֹ
ֵלאֹ֔מר ְבּ ַ֣יד ׀ ָדּ ִ֣וד ַעְב ִ֗דּי הוִֹ֜שׁי ַע ֶאת־ַעִ֤מּי ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִמ ַ֣יּד ְפִּלְשׁ ִ֔תּים וִּמ ַ֖יּד ָכּל־
א ְיֵביֶֽהםַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ַגּם ַאְב ֵ֖נ ר ְבָּא ְז ֵ֣ני ִב ְנ ָיִ֑מין ַו ֵ֣יֶּלךְך ַגּם־ַאְב ֗ ֵנר ְל ָדֵ֞בּר ְבָּא ְז ֵ֤ני ָד ִו֙ד
ֹֽ
ְבֶּחְב֔רוֹן ֵ֤את ָכּל־ֲאֶשׁר־טוֹ֙ב ְבֵּעי ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל וְּבֵעי ֵ֖ני ָכּל־ֵ֥בּית ִבּ ְנ ָי ִ ֽמןַ :ו ָיּ ֨ב ֹא
ַאְב ֵ֤נ ר ֶאל־ ָדּ ִו֙ד ֶחְב֔רוֹן ְוִא֖תּוֹ ֶעְשׂ ִ֣רים ֲא ָנִ֑שׁים ַו ַ֨יַּעשׂ ָדּ ִ֧וד ְלַאְב ֵ֛נ ר ְו ַֽלֲא ָנִ֥שׁים
ה ֶאל־
ֲאֶשׁר־ִא֖תּוֹ ִמְשֶֽׁתּהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַאְב ֵ֣נ ר ֶאל־ ָדּ ִ֡וד ָא֣קוָּמה ׀ ְֽוֵאֵ֡לָכה ְוֶאְקְבָּצ ֩
ֲאֹד ֨ ִני ַהֶ֜מֶּלךְך ֶאת־ָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְו ִיְכ ְר֤תוּ ִאְתּ ךָ ֙ך ְבּ ִ֔רית וָּ֣מַלְכ ָ֔תּ ְבֹּ֥כל ֲאֶשׁר־
ה ַעְב ֵ֨די ָד ִ֤וד ְויוָֹא֙ב
שׁךָך ַו ְיַּשׁ ַ֥לּח ָדּ ִ֛וד ֶאת־ַאְב ֵ֖נ ר ַו ֵ֥יֶּלךְך ְבָּשֽׁלוֹםְ :וִה ֵנּ ֩
ְתַּא ֶ֖וּה ַנְפ ֶ ֑
ָ֣בּא ֵֽמַה ְגּ֔דוּד ְוָשׁ ָ֥לל ָ֖רב ִעָ֣מּם ֵהִ֑ביאוּ ְוַאְב ֗ ֵנר ֵאי ֶ֤ננּוּ ִעם־ ָדּ ִו֙ד ְבֶּחְב֔רוֹן ִ֥כּי
ִשְׁלּ֖חוֹ ַו ֵ֥יֶּלךְך ְבָּשֽׁלוֹםְ :ויוֹ ָ ֛אב ְוָכל־ַהָצָּ֥בא ֲאֶשׁר־ִא֖תּוֹ ָ֑בּאוּ ַו ַיּ ִ֤גּדוּ ְליוָֹא֙ב ֵלאֹ֔מר
ָֽבּא־ַאְב ֵ֤נ ר ֶבּן־ ֵנ֙ר ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ַו ְיַשְׁלֵּ֖חהוּ ַו ֵ֥יֶּלךְך ְבָּשֽׁלוֹםַ :ו ָיּ ֤ב ֹא יוָֹא֙ב ֶאל־
ַהֶ֔מֶּלךְך ַו ֖יּ ֹאֶמר ֶ֣מה ָעִ֑שׂיָתה ִה ֵנּה־ ָ֤בא ַאְב ֵנ֙ר ֵאֶ֔ליךָך ָֽלָמּה־ ֶ֥זּה ִשַׁלְּח֖תּוֹ ַו ֵ֥יֶּלךְך
תְּת֖ךָך ָ֑בּא ְוָל ַ֜דַעת ֶאת־מוָֹֽצֲא ךָ ֙ך ְוֶאת־
תּ ֶאת־ַאְב ֵ֣נ ר ֶבּן־ ֔ ֵנר ִ֥כּי ְלַפ ֽ ֹ
ָהֽלוֹךְךָ :י ַ֨דְע ָ ֙
ֹ֣מָבו ֶ ֔אךָך ]֣מוָֹב ֶ ֔אךָך[ ְוָל ַ֕דַעת ֵ ֛את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ַאָ֖תּה ֹעֶֽשׂהַ :ו ֵיּ ֵ֤צא יוָֹא֙ב ֵמִ֣ﬠם ָדּ ִ֔וד
א֖תוֹ ִמ֣בּוֹר ַהִסּ ָ֑רה ְו ָד ִ֖וד ֥ל ֹא ָי ָֽדעַ :ו ָ֤יָּשׁב
ם ַֽאֲח ֵ֣רי ַאְב ֔ ֵנר ַו ָיִּ֥שׁבוּ ֹ
ַו ִיְּשׁ ַ֤לח ַמְלָאִכי ֙
ם
שִּׁלי ַו ַיּ ֵ֤כּהוּ ָשׁ ֙
ַאְב ֵנ֙ר ֶחְב֔רוֹן ַו ַיּ ֵ֤טהוּ יוָֹא֙ב ֶאל־֣תּוֹךְך ַהַ֔שַּׁער ְל ַדֵּ֥בּר ִא֖תּוֹ ַבּ ֶ ֑
ַהֹ֔חֶמשׁ ַו ָ֕יָּמת ְבּ ַ֖דם ֲﬠָשׂהֵ֥אל ָא ִ ֽחיוַ :ו ִיְּשַׁ֤מע ָדּ ִו֙ד ֵמ ַֽ֣אֲח ֵרי ֵ֔כן ַו ֕יּ ֹאֶמר ָנ ִ ֨קי ָֽאֹנִ֧כי
ה ָ֖וה ַעד־עוֹ ָ֑לם ִמ ְדֵּ֖מי ַאְב ֵ֥נ ר ֶבּן־ ֵֽנ רָ :יֻ֨חל֙וּ ַעל־ ֣ר ֹאשׁ יוֹ ָ ֔אב
וַּמְמַלְכִ֛תּי ֵמִ֥ﬠם ְי ֹ
ְוֶ֖אל ָכּל־ֵ֣בּית ָאִ֑ביו ְוַאל־ ִיָכּ ֵ֣רת ִמֵ֣בּית יוֹ ָ ֡אב ֠ ָזב וְּמֹצ ָ֞רע וַּֽמֲח ִ֥זיק ַבּ ֶ֛פֶּלךְך ְוֹנ ֵ֥פל

ַבֶּ֖ח ֶרב ַֽוֲחַסר־ ָֽלֶחםְ :ויוָֹא֙ב ַֽוֲאִביַ֣שׁי ָאִ֔חיו ָֽה ְר ֖גוּ ְלַאְב ֵ֑נ ר ַעל ֩ ֲאֶ֨שׁר ֵהִ֜מית
ֶאת־ֲﬠָשׂהֵ֧אל ֲאִחי ֶ ֛הם ְבּ ִגְב֖עוֹן ַבִּמְּלָחָֽמהַ :ויּ ֹאֶמ֩ר ָדּ ִ֨וד ֶאל־יוֹ ָ ֜אב ְוֶאל־ָכּל־
ם ְוִח ְג ֣רוּ ַשׂ ִ ֔קּים ְוִסְפ ֖דוּ ִלְפ ֵ֣ני ַאְב ֵ֑נ ר ְוַהֶ֣מֶּלךְך
ָה ָ֣ﬠם ֲאֶשׁר־ִא֗תּוֹ ִק ְר֤עוּ ִב ְג ֵדיֶכ ֙
ה ֵ֖לךְך ַֽאֲח ֵ֥רי ַהִמָּֽטּהַ :ו ִיְּקְבּ ֥רוּ ֶאת־ַאְב ֵ֖נ ר ְבֶּחְב ֑רוֹן ַו ִיָ֧שּׂא ַהֶ֣מֶּלךְך ֶאת־קוֹ֗לוֹ
ָדּ ִ֔וד ֹ
ַו ֵיְּבְ֙ךּ ֶאל־ ֶ֣קֶבר ַאְב ֔ ֵנר ַו ִיְּב֖כּוּ ָכּל־ָה ָֽﬠםַ :ו ְיֹק ֵ֥נ ן ַה ֶ ֛מֶּלךְך ֶאל־ַאְב ֵ֖נ ר ַויּ ֹא ַ ֑מר
ַהְכּ֥מוֹת ָנָ֖בל ָי֥מוּת ַאְב ֵֽנ רָ :י ֶ֣דךָך ֽל ֹא־ֲאֻס֗רוֹת ְו ַר ְגֶ֨לי ךָ ֙ך ֽל ֹא־ִל ְנֻחְשַׁ֣תּ ִים ֻה ָ֔גּשׁוּ
ִכּ ְנ֛פוֹל ִלְפ ֵ֥ני ְב ֵֽני־ַע ְו ָ֖לה ָנ ָ֑פְלָתּ ַוֹיִּ֥ספוּ ָכל־ָה ָ֖ﬠם ִלְב֥כּוֹת ָע ָֽליוַ :ו ָיּ ֣ב ֹא ָכל־ָהָ֗עם
ְלַהְב ֧רוֹת ֶאת־ ָדּ ִ֛וד ֶ֖לֶחם ְבּ֣עוֹד ַה ֑יּוֹם ַו ִיָּשּׁ ַ֨בע ָדּ ִ֜וד ֵלאֹ֗מר ֹ֣כּה ַֽיֲﬠֶשׂה־ ִ֤לּי
שֶּׁמשׁ ֶאְטַעם־ ֶ֖לֶחם ֥אוֹ ָכל־ְמֽאוָּמה:
ם ְוֹ֣כה ֹיִ֔סיף ִ֣כּי ִאם־ִלְפ ֵ֧ני ֽבוֹא־ַה ֶ ֛
ֱאֹלִהי ֙
ְוָכל־ָה ָ֣ﬠם ִהִ֔כּירוּ ַו ִיּיַ֖טב ְבּ ֵֽﬠי ֵני ֶ ֑הם ְכֹּכל ֙ ֲאֶ֣שׁר ָעָ֣שׂה ַהֶ֔מֶּלךְך ְבֵּעי ֵ֥ני ָכל־ָה ָ֖ﬠם
ה ֵֽמַהֶ֔מֶּלךְך
ֽטוֹבַ :ו ֵֽיּ ְד֧עוּ ָכל־ָה ָ֛ﬠם ְוָכל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַבּ ֣יּוֹם ַה֑הוּא ִ֣כּי ֤ל ֹא ָֽה ְיָת ֙
ְלָהִ֖מית ֶאת־ַאְב ֵ֥נ ר ֶבּן־ ֵֽנ רַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ַהֶ֖מֶּלךְך ֶאל־ֲﬠָב ָ֑דיו ֲה֣לוֹא ֵֽת ְד֔עוּ ִ ֽכּי־ַ֣שׂר
ְו ָג֗דוֹל ָנ ַ֛פל ַה ֥יּוֹם ַה ֶ֖זּה ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וָֽאֹנִ֨כי ַה ֥יּוֹם ַר ךְ ֙ך וָּמ֣שׁוּ ַח ֶ֔מֶלךְך ְוָֽהֲא ָנִ֥שׁים
הָ֛וה ְלֹעֵ֥שׂה ָֽה ָר ָ֖ﬠה ְכּ ָֽרָעֽתוַֹ :ו ִיְּשַׁ֣מע
ָה ֵ ֛אֶלּה ְבּ ֵ֥ני ְצרוּ ָ֖יה ָקִ֣שׁים ִמ ֶ ֑מּ ִנּי ְיַשׁ ֵ֧לּם ְי ֹ
ֶבּן־ָשׁ֗אוּל ִ֣כּי ֵ֤מת ַאְב ֵנ֙ר ְבֶּחְב֔רוֹן ַו ִיּ ְר֖פּוּ ָי ָ֑דיו ְוָכל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִנְבָֽהלוּ :וְּשׁ ֵ֣ני
ם ָֽהֶאָ֨חד ַֽבֲּﬠ ֜ ָנה ְוֵ֧שׁם ַהֵשּׁ ִ֣ני ֵרָ֗כב ְבּ ֵ֛ני
ֲא ָנִ֣שׁים ָשׂ ֵרי־ ְגדוּ ִ֣דים ָה ֢יוּ ֶבן־ָשׁ֟אוּל ֵשׁ ֩
ִר֥מּוֹן ַהְבֵּֽאֹרִ֖תי ִמְבּ ֵ֣ני ִב ְנ ָיִ֑מן ִ֚כּי ַגּם־ְבֵּא֔רוֹת ֵֽתָּחֵ֖שׁב ַעל־ִבּ ְנ ָי ִ ֽמןַ :ו ִיְּב ְר֥חוּ
ַהְבֵּֽאֹרִ֖תים ִגּ ָ ֑תּ ְיָמה ַֽו ִיְּהיוּ־ָ֣שׁם ָגּ ִ֔רים ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהְ :וִליֽהוֹ ָנָת֙ן ֶבּן־ָשׁ֔אוּל ֵ֖בּן
ת ָשׁ֨אוּל ִויֽהוֹ ָנ ָ֜תן ִמ ִיּ ְז ְרֶ֗עאל
ְנ ֵ֣כה ַר ְג ָ֑ל ִים ֶבּן־ָחֵ֣משׁ ָשׁ ִ֣נים ָה ָ֡יה ְבּ ֣ב ֹא ְשֻׁמַע ֩
אַמ ְנתּ֙וֹ ַוָתֹּ֔נס ַו ְיִ֞הי ְבָּחְפ ָ֥זהּ ָל֛נוּס ַו ִיֹּ֥פּל ַו ִיָּפֵּ֖ס ַח וְּשׁ֥מוֹ ְמִפיֹֽבֶשׁת:
ַוִתָּשֵּׂ֤אהוּ ֽ ֹ
ַו ֵ֨יְּל֜כוּ ְבּ ֵֽני־ ִר֤מּוֹן ַהְבֵּֽאֹרִת֙י ֵר ָ֣כב וַּֽבֲﬠ ֔ ָנה ַו ָיֹּ֨בא֙וּ ְכֹּ֣חם ַה ֔יּוֹם ֶאל־ֵ֖בּית ִ֣אישׁ
ת ֹֽלְקֵ֣חי
שֵׁ֔כב ֵ֖את ִמְשׁ ַ֥כּב ַהָֽצֳּה ָֽר ִיםְ ֠ :וֵה ָנּה ָ֜בּאוּ ַעד־֤תּוֹךְך ַה ַ֨בּ ִי ֙
ֹ֑בֶּשׁת ְו֣הוּא ֹ
ִחִ֔טּים ַו ַיּ ֻ֖כּהוּ ֶאל־ַהֹ֑חֶמשׁ ְו ֵר ָ֛כב וַּֽבֲﬠ ָ֥נה ָאִ֖חיו ִנְמ ָֽלטוַּ :ו ָיֹּ֣באוּ ַה ַ֗בּ ִית ְוֽהוּא־
שׁ ֵ֤כב ַעל־ִמָטּת֙וֹ ַֽבֲּח ַ֣דר ִמְשָׁכּ֔בוֹ ַו ַיֻּ֨כּה֙וּ ַו ְיִמ ֻ֔תהוּ ַו ָיִּ֖סירוּ ֶאת־ר ֹא֑שׁוֹ ַו ִיְּקח֙וּ
ֹ
ֶאת־ר ֹא֔שׁוֹ ַו ֵֽיְּל֛כוּ ֶ֥דּ ֶרךְך ָֽהֲﬠ ָרָ֖בה ָכּל־ַה ָֽלּ ְיָלהַ ֠ :ו ָיִּבאוּ ֶאת־ ֨ר ֹאשׁ ִ ֽאישׁ־֥בֶּשׁת
א ִיְב֔ךָך
ֶאל־ ָדּ ִו֘ד ֶחְברוֹ֒ן ַו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ִה ֵנּה־ ֣ר ֹאשׁ ִ ֽאישׁ־ֹ֗בֶּשׁת ֶבּן־ָשׁאוּל ֙ ֽ ֹ

ת ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֔זּה ִמָשּׁ֖אוּל
ה ָוה ַֽלאֹד ֨ ִני ַהֶ֤מֶּלךְך ְנָקמוֹ ֙
שׁךָך ַו ִיֵּ֣תּן ֠ ְי ֹ
ֲאֶ֥שׁר ִבּ ֵ֖קּשׁ ֶאת־ ַנְפ ֶ ֑
וִּמ ַזּ ְרֽעוַֹ :ו ַ֨יַּען ָדּ ִ֜וד ֶאת־ ֵר ָ֣כב ׀ ְוֶאת־ַֽבֲּﬠ ָ֣נה ָאִ֗חיו ְבּ ֵ֛ני ִר֥מּוֹן ַהְבֵּֽאֹרִ֖תי ַו ֣יּ ֹאֶמר
ד ִ֨לי ֵלאֹ֜מר
ה ָ֕וה ֲאֶשׁר־ָפּ ָ֥דה ֶאת־ ַנְפִ֖שׁי ִמָכּל־ָצ ָֽרהִ֣ :כּי ַהַמּ ִגּי ֩
ָל ֶ ֑הם ַחי־ ְי ֹ
אֲח ָ֣זה ֔בוֹ ָֽוֶאְה ְר ֵ֖גהוּ ְבִּצְק ָ֑לג
ִה ֵנּה־ֵ֣מת ָשׁ֗אוּל ְוֽהוּא־ָה ָ֤יה ִכְמַבֵשּׂ֙ר ְבֵּעי ֔ ָניו ָו ֽ ֹ
שׂ ָֽרה֞ ַ :אף ִ ֽכּי־ֲא ָנִ֣שׁים ְרָשִׁ֗עים ָֽה ְר ֧גוּ ֶאת־ִאישׁ־ַצ ִ֛דּיק
ֲאֶ֥שׁר ְלִתִתּי־֖לוֹ ְבּ ֹ
ְבֵּבי֖תוֹ ַעל־ִמְשָׁכּ֑בוֹ ְוַע ָ֗תּה ֲה֨לוֹא ֲאַב ֵ֤קּשׁ ֶאת־ ָדּמ֙וֹ ִמ ֶיּ ְדֶ֔כם וּ ִ ֽבַע ְרִ֥תּי ֶאְת ֶ֖כם
ם ְוֶאת־
ִמן־ָהָֽא ֶרץַ :ו ְיַצו֩ ָדּ ִ֨וד ֶאת־ַה ְנָּע ִ֜רים ַו ַֽיַּה ְר ֗גוּם ַו ְיַקְצּ֤צוּ ֶאת־ ְי ֵדיֶה ֙
ת ָל ָ ֔קחוּ ַו ִיְּקְבּ ֥רוּ
ַר ְגֵלי ֶ֔הם ַו ִיְּת֥לוּ ַעל־ַהְבּ ֵר ָ֖כה ְבֶּחְב ֑רוֹן ְו ֶ ֨את ֤ר ֹאשׁ ִ ֽאישׁ־֨בֶּשׁ ֙
ְב ֶֽקֶבר־ַאְב ֵ֖נ ר ְבֶּחְב ֽרוֹןַ :ו ָיֹּ֜באוּ ָכּל־ִשְׁבֵ֧טי ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֶאל־ ָדּ ִ֖וד ֶחְב ֑רוֹ ָנה ַו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ
ֵלאֹ֔מר ִה ְנ֛נוּ ַעְצְמ ךָ֥ך וְּבָֽשׂ ְר֖ךָך ֲא ָֽנְחנוַּ :גּם־ֶאְת֣מוֹל ַגּם־ִשְׁל֗שׁוֹם ִ ֽבְּה ֨יוֹת ָשׁ֥אוּל
ֶ֨מֶל ךְ ֙ך ָעֵ֔לינוּ ַא ָ֗תּה ָה ִ֛ייָתה ]ָה ִ֛ייָת[ ַמּוִֹ֥ציא ]ַהמּוִֹ֥ציא[ ְוַהֵמִּ֖בי ] ְוַהֵמִּ֖ביא[ ֶאת־
ה ָ֜וה ְל֗ךָך ַא ָ֨תּה ִת ְר ֶ֤ﬠה ֶאת־ַעִמּ֙י ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוַא ָ ֛תּה ִ ֽתְּה ֶ֥יה
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ְל ָנ ִ֖גיד ַעל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ ֠ :ו ָיֹּבאוּ ָכּל־ ִזְק ֨ ֵני ִיְשׂ ָרֵ֤אל ֶאל־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֶחְב֔רוֹ ָנה ַו ִיְּכֹ֣רת
הָ֑וה ַו ִיְּמְשׁ֧חוּ ֶאת־ ָדּ ִ֛וד ְלֶ֖מֶלךְך ַעל־
ם ַהֶ֨מֶּלךְך ָדּ ִ֥וד ְבּ ִ֛רית ְבֶּחְב ֖רוֹן ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ָלֶה ֩
ִיְשׂ ָרֵֽאלֶ :בּן־ְשׁלִ֥שׁים ָשׁ ָ֛נה ָדּ ִ֖וד ְבָּמְל֑כוֹ ַא ְרָבִּ֥ﬠים ָשׁ ָ֖נה ָמ ָֽלךְךְ :בֶּחְברוֹ֙ן ָמ ַ֣לךְך
שׁ
ַעל־ ְיהוּ ָ֔דה ֶ֥שַׁבע ָשׁ ִ֖נים ְוִשָׁ֣שּׁה ֳח ָדִ֑שׁים וִּבירוָּשׁ ַ֣לם ָמַ֗לךְך ְשׁלִ֤שׁים ְוָשׁל ֙
ָשׁ ֔ ָנה ַ֥ﬠל ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִויהוּ ָֽדהַ :ו ֵ֨יֶּלךְך ַהֶ֤מֶּלךְך ַֽוֲא ָנָשׁי֙ו ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ֶאל־ַה ְיֻבִ֖סי
יוֵֹ֣שׁב ָה ָ ֑א ֶרץ ַו ֨יּ ֹאֶמר ְל ָד ִ֤וד ֵלאֹמ֙ר ֽל ֹא־ָת֣בוֹא ֵ֔ה ָנּה ִ֣כּי ִאם־ֱה ִ ֽסי ְר֗ךָך ַהִע ְו ִ֤רים
ם ֵלאֹ֔מר ֽל ֹא־ ָי֥בוֹא ָד ִ֖וד ֵֽה ָנּהַ :ו ִיְּלֹ֣כּד ָדּ ִ֔וד ֵ֖את ְמֻצ ַ֣דת ִצ ֑יּוֹן ִ֖היא ִ֥ﬠיר
ְוַהִפְּסִחי ֙
ם
ָדּ ִֽודַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֜וד ַבּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ָכּל־ַמ ֵ֤כּה ְיֻבִס֙י ְו ִי ַ֣גּע ַבִּצּ ֔נּוֹר ְוֶאת־ַהִפְּסִחי ֙
ְוֶאת־ַ֣הִע ְו ִ֔רים ְשׂ ֻנֵ֖או ]ְשׂ ֻנֵ֖אי[ ֶ֣נֶפשׁ ָדּ ִ֑וד ַעל־ֵכּ֙ן ֽי ֹאְמ֔רוּ ִע ֵ֣וּ ר וִּפֵ֔סּ ַח ֥ל ֹא ָי֖בוֹא
ֶאל־ַהָֽבּ ִיתַ :ו ֵ֤יֶּשׁב ָדּ ִו֙ד ַבְּמֻּצ ָ֔דה ַו ִיְּק ָרא־ ָ֖להּ ִ֣ﬠיר ָדּ ִ֑וד ַו ִ֤יֶּבן ָדּ ִו֙ד ָס ִ֔ביב ִמן־
הָ֛וה ֱאֹלֵ֥הי ְצָב֖אוֹת ִעֽמּוַֹ ֠ :ו ִיְּשַׁלח
ַהִמּ֖לּוֹא ָוָֽב ְיָתהַ :ו ֵ֥יֶּלךְך ָדּ ִ֖וד ָה֣לוֹךְך ְו ָג ֑דוֹל ַֽוי ֹ
ִחי ָ֨רם ֶֽמֶלךְך־ֹ֥צר ַמְלָאִכי֘ם ֶאל־ ָדּ ִו֒ד ַֽוֲﬠֵ֣צי ֲא ָר ִ֔זים ְוָֽח ָרֵ֣שׁי ֵ֔עץ ְוָֽח ָרֵ֖שׁי ֶ֣אֶבן ִ֑קיר
הָ֛וה ְלֶ֖מֶלךְך ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוִכ֙י ִנֵ֣שּׂא
ַו ִיְּבנוּ־ַ֖ב ִית ְל ָד ִֽודַ :ו ֵ֣יּ ַדע ָדּ ִ֔וד ִ ֽכּי־ֱהִכי ֧נוֹ ְי ֹ
ם ִמי ֣רוָּשַׁ֔לם
ח ָדּ ִ֨וד ֜עוֹד ִפַּל ְגִ֤שׁים ְוָנִשׁי ֙
ַמְמַלְכ֔תּוֹ ַֽבֲּﬠ֖בוּר ַע֥מּוֹ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיַּקּ ֩

ַֽאֲח ֵ֖רי ֹבּ֣אוֹ ֵֽמֶחְב ֑רוֹן ַו ִיּ ָ֥וְּלדוּ ֛עוֹד ְל ָד ִ֖וד ָבּ ִ֥נים וָּב ֽנוֹתְ :ו ֵ ֗אֶלּה ְשׁ֛מוֹת ַה ִיֹּלּ ִ֥דים
֖לוֹ ִבּירוָּשׁ ָ֑לם ַשׁ֣מּוּ ַע ְושׁוֹ ָ֔בב ְו ָנָ֖תן וְּשֹׁלֹֽמהְ :ו ִיְבָ֥חר ֶוֱאִלי֖שׁוּ ַע ְו ֶ֥נֶפג ְו ָי ִ ֽפי ַע:
ֶוֱאִליָשָׁ֥מע ְוֶאְל ָי ָ֖דע ֶוֱאִלי ָֽפֶלטַ :ו ִיְּשְׁמ֣עוּ ְפִלְשׁ ִ֗תּים ִכּי־ָֽמְשׁ֨חוּ ֶאת־ ָדּ ִ֤וד ְלֶ֨מֶל ךְ ֙ך
ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ַֽיֲּﬠ֥לוּ ָכל־ְפִּלְשִׁ֖תּים ְלַב ֵ֣קּשׁ ֶאת־ ָדּ ִ֑וד ַו ִיְּשַׁ֣מע ָדּ ִ֔וד ַו ֵ֖יּ ֶרד ֶאל־
ה ֵלאֹ֔מר
ה ָו ֙
ַהְמּצוּ ָֽדה :וְּפִלְשִׁ֖תּים ָ֑בּאוּ ַו ִיּ ָֽנְּט֖שׁוּ ְבּ ֵ֥ﬠֶמק ְרָפ ִ ֽאיםַ :ו ִיְּשׁ ַ ֨אל ָדּ ִ֤וד ַֽבּי ֹ
תן
ה ָ֤וה ֶאל־ ָדּ ִו֙ד ֲﬠֵ֔לה ִ ֽכּי־ ָנ ֥ ֹ
ה ֶאל־ְפִּלְשׁ ִ֔תּים ֲהִתְתּ ֵ֖נם ְבּ ָי ִ֑די ַו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ַֽהֶֽאֱﬠֶל ֙
ֶא ֵ ֛תּן ֶאת־ַהְפִּלְשִׁ֖תּים ְבּ ָי ֶֽדךָךַ :ו ָי ֨ב ֹא ָד ִ֥וד ְבַּֽבַעל־ְפּ ָרִצי֘ם ַו ַיּ ֵ֣כּם ָ֣שׁם ָדּ ִו֒ד ַו ֕יּ ֹאֶמר
א ְי ַ֛בי ְלָפ ַ֖ני ְכּ ֶ֣פ ֶרץ ָ ֑מ ִים ַעל־ֵ֗כּן ָק ָ֛רא ֵֽשׁם־ַהָמּ֥קוֹם ַה֖הוּא ַ֥בַּעל
ה ָ֧וה ֶאת־ ֽ ֹ
ָפּ ַ֨רץ ְי ֹ
ְפּ ָר ִ ֽציםַ :ו ַֽיַּע ְזבוּ־ָ֖שׁם ֶאת־ֲﬠַצֵבּי ֶ ֑הם ַו ִיָּשֵּׂ֥אם ָדּ ִ֖וד ַֽוֲא ָנָֽשׁיוַ :וֹיִּ֥ספוּ ֛עוֹד
ה ָ֔וה ַו ֖יּ ֹאֶמר ֣ל ֹא
ְפִּלְשִׁ֖תּים ַֽלֲﬠ֑לוֹת ַו ִיּ ָֽנְּט֖שׁוּ ְבּ ֵ֥ﬠֶמק ְרָפ ִ ֽאיםַ :ו ִיְּשַׁ֤אל ָדּ ִו֙ד ַֽבּי ֹ
ַֽתֲﬠ ֶ֑לה ָהֵס֙ב ֶאל־ ַֽ֣אֲח ֵרי ֶ֔הם וָּ֥באָת ָלֶ֖הם ִמ֥מּוּל ְבָּכ ִ ֽאיםִ ֠ :ויִהי ְ ֽבָּשׁ ְ ֽמֲﬠ֞ךָך
ה
ה ָו ֙
] ְ ֽכָּשׁ ְ ֽמֲﬠ֞ךָך[ ֶאת־֧קוֹל ְצָע ָ֛דה ְבּ ָראֵ֥שׁי ַהְבָּכִ֖אים ָ֣אז ֶתֱּח ָ֑רץ ִ֣כּי ָ ֗אז ָי ָ֤צא ְי ֹ
הָ֑וה ַו ַיּ ךְ ֙ך ֶאת־
ְלָפ ֔ ֶניךָך ְלַה֖כּוֹת ְבַּֽמֲח ֵ֥נה ְפִלְשׁ ִ ֽתּיםַ :ו ַ֤יַּעשׂ ָדּ ִו֙ד ֵ֔כּן ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִצ ָ֖וּהוּ ְי ֹ
ְפִּלְשׁ ִ֔תּים ִמ ֶ֖גַּבע ַעד־ֹֽבֲּא ךָ֥ך ָֽג ֶזרַ :ו ֨יֶֹּסף ֥עוֹד ָדּ ִ֛וד ֶאת־ָכּל־ָבּ֥חוּר ְבּ ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ם ֲאֶ֣שׁר ִא֔תּוֹ ִמַֽבֲּﬠ ֵ֖לי ְיהוּ ָ֑דה
ְשׁלִ֥שׁים ָֽאֶלףַ :ו ָ֣יּ ָקם ׀ ַו ֵ֣יֶּלךְך ָדּ ִ֗וד ְוָכל־ָהָע ֙
ה ָ֧וה ְצָב֛אוֹת
ְלַֽהֲﬠ֣לוֹת ִמָ֗שּׁם ֵ֚את ֲא ֣רוֹן ָֽהֱאֹל ִ֔הים ֲאֶשׁר־ ִנ ְק ָ֣רא ֵ֗שׁם ֵ֣שׁם ְי ֹ
ם ֶאל־ֲﬠ ָג ָ֣לה ֲח ָדָ֔שׁה ַו ִיָּשּׂ ֻ ֔אהוּ
יֵ֥שׁב ַהְכּ ֻרִ֖בים ָע ָֽליוַ :ו ַיּ ְרִ֜כּבוּ ֶאת־ֲא ֤רוֹן ָֽהֱאֹלִהי ֙
ִמֵ֥בּית ֲא ִ ֽביָנ ָ֖דב ֲאֶ֣שׁר ַבּ ִגְּב ָ֑ﬠה ְוֻע ָ֣זּא ְוַאְח ֗יוֹ ְבּ ֵנ֙י ֲאִ֣ביָנ ָ֔דב ֹֽנֲה ִ֖גים ֶאת־ָֽהֲﬠ ָג ָ֥לה
ֲח ָדָֽשׁהַ :ו ִיָּשּׂ ֻ ֗אהוּ ִמ ֵ֤בּית ֲא ִ ֽבי ָנ ָד֙ב ֲאֶ֣שׁר ַבּ ִגְּבָ֔עה ִ֖ﬠם ֲא ֣רוֹן ָֽהֱאֹלִ֑הים ְוַאְח ֕יוֹ
ה ָ֔וה ְבֹּ֖כל ֲﬠֵ֣צי
ם ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ה ֵ֖לךְך ִלְפ ֵ֥ני ָהָא ֽרוֹןְ :ו ָד ִ֣וד ׀ ְוָכל־ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְמַֽשֲׂחִקי ֙
ֹ
ם וְּבֻתִ֔פּים וִּבְמ ַֽנַע ְנִ֖ﬠים וְּבֶצְלֶצ ִ ֽליםַ :ו ָיֹּ֖באוּ ַעד־
ְברוִֹ֑שׁים וְּבִכֹנּ ֤רוֹת וִּב ְנָבִלי ֙
ם ַו ֣יּ ֹאֶחז ֔בּוֹ ִ֥כּי ָֽשְׁמ֖טוּ ַהָבּ ָֽקרַ :ו ִֽיַּחר־
ֹ֣גּ ֶרן ָנ֑כוֹן ַו ִיְּשַׁ֨לח ֻע ָ֜זּה ֶאל־ֲא ֤רוֹן ָֽהֱאֹלִהי ֙
שּׁל ַו ָ֣יָּמת ָ֔שׁם ִ֖ﬠם ֲא ֥רוֹן
שׁם ָֽהֱאֹלִ֖הים ַעל־ַה ַ ֑
ה ְבֻּע ָ֔זּה ַו ַיּ ֵ֥כּהוּ ָ ֛
ה ָו ֙
ַ֤אף ְי ֹ
א
הָ֛וה ֶ֖פּ ֶרץ ְבֻּעָ֑זּה ַו ִיְּק ָ֞רא ַלָמּ֤קוֹם ַההוּ ֙
ָהֱאֹל ִ ֽהיםַ :ו ִ֣יַּחר ְל ָד ִ֔וד ַעל ֩ ֲאֶ֨שׁר ָפּ ַ֧רץ ְי ֹ
ה ָ֖וה ַבּ ֣יּוֹם ַה֑הוּא ַו ֕יּ ֹאֶמר ֵ ֛איךְך
ֶ֣פּ ֶרץ ֻע ָ֔זּה ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַ :ו ִיּ ָ֥רא ָדּ ִ֛וד ֶאת־ ְי ֹ
ה ָ֖וה ַעל־
ה ָֽוהְ :ו ֽל ֹא־ָא ָ֣בה ָד ִ֗וד ְלָהִ֥סיר ֵא ָ֛ליו ֶאת־ֲא ֥רוֹן ְי ֹ
ָי֥בוֹא ֵא ַ֖לי ֲא ֥רוֹן ְי ֹ

ה ָ֜וה ֵ֣בּית ֹעֵ֥בד
ִ֣ﬠיר ָדּ ִ֑וד ַו ַיֵּ֣טּהוּ ָד ִ֔וד ֵ֥בּית ֹעֵֽבד־ֱא ֖דוֹם ַה ִגּ ִ ֽתּיַ :ו ֵיֶּשׁ֩ב ֲא֨רוֹן ְי ֹ
הָ֛וה ֶאת־ֹעֵ֥בד ֱאֹ֖דם ְוֶאת־ָכּל־ֵבּיֽתוֹ:
ֱאֹ֛דם ַה ִגִּ֖תּי ְשׁלָ֣שׁה ֳח ָדִ֑שׁים ַו ְיָ֧ב ֶרךְך ְי ֹ
ם ְוֶאת־ָכּל־ֲאֶשׁר־֔לוֹ
ה ָ֗וה ֶאת־ ֵ֨בּית ֹע ֵ֤בד ֱאֹד ֙
ַו ֻיּ ַ֞גּד ַלֶ֣מֶּלךְך ָדּ ִו֘ד ֵלאֹמ֒ר ֵבּ ַ֣רךְך ְי ֹ
ַֽבֲּﬠ֖בוּר ֲא ֣רוֹן ָֽהֱאֹלִ֑הים ַו ֵ֣יֶּלךְך ָדּ ִ֗וד ַו ַיַּעל ֩ ֶאת־ֲא֨רוֹן ָהֱאֹל ִ֜הים ִמ ֵ֨בּית ֹעֵ֥בד ֱאֹ֛דם
ה ָ֖וה ִשָׁ֣שּׁה ְצָע ִ֑דים ַו ִיּ ְז ַ֥בּח
ִ֥ﬠיר ָדּ ִ֖וד ְבִּשְׂמָֽחהַ :ו ְי ִ֗הי ִ֧כּי ָֽצֲﬠ ֛דוּ ֹֽנְשֵׂ֥אי ֲא ֽרוֹן־ ְי ֹ
הָ֑וה ְו ָד ִ֕וד ָח ֖גוּר ֵא֥פוֹד ָֽבּדְ :ו ָד ִו֙ד
֖שׁוֹר וְּמ ִֽריאְ :ו ָד ִ֛וד ְמַכ ְר ֵ֥כּר ְבָּכל־ֹ֖עז ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ה
הָ֑וה ִבְּתרוּ ָ֖ﬠה וְּב֥קוֹל שׁוֹ ָֽפרְ :וָה ָי ֙
ְוָכל־ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַֽמֲﬠִ֖לים ֶאת־ֲא ֣רוֹן ְי ֹ
ה ָ֔וה ָ֖בּא ִ֣ﬠיר ָדּ ִ֑וד וִּמיַ֨כל ַבּת־ָשׁ֜אוּל ִנְשְׁק ָ֣פה ׀ ְבּ ַ֣ﬠד ַֽהַח֗לּוֹן ַו ֵ֨תּ ֶרא
ֲא ֣רוֹן ְי ֹ
ה ָ֔וה ַוִ֥תֶּבז ֖לוֹ ְבִּלָֽבּהַּ :ו ָיּ ִ֜באוּ ֶאת־ֲא ֣רוֹן
ֶאת־ַהֶ֤מֶּלךְך ָדּ ִו֙ד ְמַפ ֵ֤זּז וְּמַכ ְרֵכּ֙ר ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
אֶהל ֲאֶ֥שׁר ָֽנָטה־֖לוֹ ָדּ ִ֑וד ַו ַ֨יַּעל ָדּ ִ֥וד ֹע֛לוֹת
את֙וֹ ִבְּמקוֹ֔מוֹ ְבּ֣תוֹךְך ָה ֔ ֹ
ה ָ֗וה ַו ַיִּ֤צּגוּ ֹ
ְי ֹ
ה ָ֖וה וְּשָׁל ִ ֽמיםַ :ו ְי ַ֣כל ָדּ ִ֔וד ֵמַֽהֲﬠ֥לוֹת ָֽהעוֹ ָ֖לה ְוַהְשָּׁלִ֑מים ַו ְיָ֣ב ֶרךְך ֶאת־
ִלְפ ֵ֥ני ְי ֹ
ה ָ֥וה ְצָבֽאוֹתַ :ו ְיַחֵ֨לּק ְלָכל־ָהָ֜עם ְלָכל־ֲה֣מוֹן ִיְשׂ ָרֵא֘ל ְלֵמִ֣אישׁ
ָהָ֔עם ְבֵּ֖שׁם ְי ֹ
ְוַעד־ִאָשּׁ ֒
ם ַאַ֔חת ְוֶאְשׁ ָ֣פּר ֶאָ֔חד ַֽוֲאִשׁיָ֖שׁה ֶא ָ֑חת ַו ֵ֥יֶּלךְך ָכּל־
ה ְל ִ ֗אישׁ ַח ַ֥לּת ֶ֨לֶח ֙
ָה ָ֖ﬠם ִ֥אישׁ ְלֵביֽתוַֹ :ו ָ֥יָּשׁב ָדּ ִ֖וד ְלָב ֵ֣רךְך ֶאת־ֵבּי֑תוֹ ַוֵתֵּ֞צא ִמי ַ֤כל ַבּת־ָשׁאוּל ֙
ם ְלֵעי ֨ ֵני
ִל ְק ַ֣ראת ָדּ ִ֔וד ַו ֗תּ ֹאֶמר ַמה־ ִנְּכ ַ֨בּד ַה ֜יּוֹם ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֲאֶ֨שׁר ִנ ְג ָ֤לה ַהיּוֹ ֙
ַאְמ֣הוֹת ֲﬠָב ָ֔דיו ְכִּה ָגּ֥לוֹת ִנ ְג֖לוֹת ַאַ֥חד ָה ֵר ִֽקיםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָדּ ִו֘ד ֶאל־ִמיַכל ֒ ִלְפ ֵ֣ני
ה ָ֖וה
אִ֥תי ָנ ִ֛גיד ַעל־ ַ֥ﬠם ְי ֹ
ה ָ֗וה ֲאֶ֨שׁר ָֽבַּחר־ִ֤בּי ֵֽמָאִבי ךְ ֙ך וִּמָכּל־ֵבּי֔תוֹ ְלַצ ֨וּ ֹת ֹ
ְי ֹ
ה ָֽוה :וּ ְנַקֹ֤לִּתי עוֹ֙ד ִמ ֔זּ ֹאת ְוָה ִ֥ייִתי ָשׁ ָ֖פל ְבֵּעי ָ֑ני
ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְו ִ ֽשַׂחְקִ֖תּי ִלְפ ֵ֥ני ְי ֹ
ת ֲאֶ֣שׁר ָאַ֔מ ְרְתּ ִעָ֖מּם ִאָכֵּֽב ָדה :וְּלִמיַכל ֙ ַבּת־ָשׁ֔אוּל ֽל ֹא־ָ֥ה ָיה
ְוִעם־ָֽהֲאָמהוֹ ֙
הָ֛וה ֵה ִֽני ַח־֥לוֹ ִמָסִּ֖ביב
ָ֖להּ ָ֑יֶלד ַ֖ﬠד ֥יוֹם מוָֹֽתהַּ :ו ְי ִ֕הי ִ ֽכּי־ ָיַ֥שׁב ַהֶ֖מֶּלךְך ְבֵּבי֑תוֹ ַֽוי ֹ
א ְיָֽביוַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֶאל־ ָנָ֣תן ַה ָנּ ִ֔ביא ְרֵ֣אה ֔ ָנא ָֽאֹנִ֥כי יוֵֹ֖שׁב ְבֵּ֣בית
ִמָכּל־ ֽ ֹ
ֲא ָר ִ֑זים ַֽוֲארוֹ֙ן ָֽהֱאֹל ִ֔הים יֵ֖שׁב ְבּ֥תוֹךְך ַה ְי ִרי ָֽﬠהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָנָת֙ן ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ֹ֛כּל
ה ָ֔וה
ה ָ֖וה ִעָֽמּךְךַ :ו ְיִ֖הי ַבּ ַ֣לּ ְיָלה ַה֑הוּא ַֽו ְיִה֙י ְדַּבר־ ְי ֹ
שׂה ִ֥כּי ְי ֹ
ֲאֶ֥שׁר ִבְּלָֽבְב֖ךָך ֵ֣לךְך ֲﬠ ֵ ֑
הָ֑וה ַֽהַא ָ ֛תּה
תּ ֶאל־ַעְב ִ֣דּי ֶאל־ ָדּ ִ֔וד ֹ֖כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ֶאל־ ָנָ֖תן ֵלאֹֽמרֵ֤ :לךְך ְוָֽאַמ ְר ָ ֙
ִתְּב ֶנה־ִ֥לּי ַ֖ב ִית ְלִשְׁב ִ ֽתּיִ֣ :כּי ֤ל ֹא ָיַ֨שְׁבִתּ֙י ְבּ ַ֔ב ִית ְ֠לִמיּוֹם ַֽהֲﬠֹל ִ֞תי ֶאת־ְבּ ֵ֤ני
אֶהל וְּבִמְשׁ ָֽכּןְ :בֹּ֥כל
ה ִמְתַהֵ֔לּךְך ְבּ ֖ ֹ
ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִמִמְּצ ַ֔ר ִים ְו ַ֖ﬠד ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ָוֶֽאְה ֶי ֙

ֲאֶֽשׁר־ִהְתַהַלְּכִתּ ֘י ְבָּכל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ֲה ָדָ֣בר ִדּ ַ֗בּ ְרִתּי ֶאת־ַאַח֙ד ִשְׁבֵ֣טי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ֲאֶ֣שׁר ִצ ִ֗וּיִתי ִל ְר֛עוֹת ֶאת־ַעִ֥מּי ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵלאֹ֑מר ָ֛לָמּה ֽל ֹא־ְב ִניֶ֥תם ִ֖לי ֵ֥בּית
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ֲא ִ֤ני
ֲא ָר ִֽזיםְ ֠ :וַעָתּה ֹֽכּה־ת ֹאַ֞מר ְלַעְב ִ֣דּי ְל ָד ִ֗וד ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ְי ֹ
ְלַקְח ִ֨תּי ךָ ֙ך ִמן־ַה ָנּ ֶ֔וה ֵֽמַאַ֖חר ַה ֑צּ ֹאן ִ ֽלְה ֣יוֹת ָנ ִ֔גיד ַעל־ַעִ֖מּי ַעל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלָ :וֶֽאְה ֶ֣יה
א ְיֶ֖ביךָך ִמָפּ ֶ֑ניךָך ְוָעִ֤שִׂתי ְל ךָ ֙ך ֵ֣שׁם
ִעְמּ֗ךָך ְבֹּכל ֙ ֲאֶ֣שׁר ָהַ֔לְכָתּ ָֽוַאְכ ִ֥רָתה ֶאת־ָכּל־ ֽ ֹ
ָגּ֔דוֹל ְכֵּ֥שׁם ַה ְגֹּדִ֖לים ֲאֶ֥שׁר ָבָּֽא ֶרץְ :וַשְׂמִ֣תּי ָ֠מקוֹם ְלַעִ֨מּי ְל ִיְשׂ ָרֵ֤אל וּ ְנַטְעִתּי֙ו
ה ְלַענּוֹ֔תוֹ ַֽכֲּאֶ֖שׁר
ְוָשׁ ַ֣כן ַתְּח ָ֔תּיו ְו ֥ל ֹא ִי ְר ַ֖גּז ֑עוֹד ְו ֽל ֹא־ֹיִ֤סיפוּ ְב ֵֽני־ַע ְוָל ֙
ם ַעל־ַעִ֣מּי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַֽוֲה ִניֹ֥חִתי ְל֖ךָך
שְׁפִטי ֙
ָבּ ִֽראשׁוֹ ָֽנה :וְּלִמן־ַה ֗יּוֹם ֲאֶ֨שׁר ִצ ִ֤וּיִתי ֽ ֹ
ה ָֽוהִ֣ :כּי ׀ ִיְמְל֣אוּ ָיֶ֗מיךָך
ה ָ֔וה ִכּי־ַ֖ב ִית ַֽיֲﬠֶשׂה־ְלּ ךָ֥ך ְי ֹ
א ְי ֶ֑ביךָך ְוִה ִ֤גּיד ְל ךָ ֙ך ְי ֹ
ִמָכּל־ ֽ ֹ
תּ ֶאת־ֲאֹב ֶ֔תיךָך ַֽוֲה ִֽקיֹמִ֤תי ֶֽאת־ ַז ְֽרֲﬠ ךָ ֙ך ַֽאֲח ֶ֔ריךָך ֲאֶ֥שׁר ֵיֵ֖צא ִמֵמּ ֶ֑ﬠיךָך
ְוָֽשַׁכְב ָ ֙
ַֽוֲה ִ ֽכיֹנִ֖תי ֶאת־ַמְמַלְכֽתּוֹ֥ :הוּא ִיְב ֶנה־ַ֖בּ ִית ִלְשִׁ֑מי ְוֹֽכ ַנ ְנִ֛תּי ֶאת־ִכֵּ֥סּא ַמְמַלְכ֖תּוֹ
הַכְחִתּי֙ו
ַעד־עוֹ ָֽלםֲ :א ִנ֙י ֶֽאְה ֶיה־֣לּוֹ ְל ָ ֔אב ְו֖הוּא ִֽיְה ֶיה־ ִ֣לּי ְל ֵ֑בן ֲאֶשׁ֙ר ְבּ ַֽ֣הֲﬠוֹ֔תוֹ ְו ֽ ֹ
ְבֵּ֣שֶׁבט ֲא ָנִ֔שׁים וְּב ִנ ְג ֵ֖ﬠי ְבּ ֵ֥ני ָא ָֽדםְ :וַחְס ִ֖דּי ֽל ֹא־ ָי֣סוּר ִמ ֶ ֑מּנּוּ ַֽכֲּאֶ֤שׁר ֲהִסֹ֨רִת֙י
ֵמִ֣ﬠם ָשׁ֔אוּל ֲאֶ֥שׁר ֲהִסֹ֖רִתי ִמְלָּפ ֶֽניךָךְ :ו ֶֽנְאַ֨מן ֵבּיְת ךָ֧ך וַּמְמַלְכְתּ ךָ֛ך ַעד־עוֹ ָ֖לם
ְלָפ ֶ֑ניךָך ִ ֽכּ ְ ֽסֲא֔ךָך ִיְה ֶ֥יה ָנ֖כוֹן ַעד־עוֹ ָֽלםְ :כֹּכל ֙ ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֔אֶלּה וְּכֹ֖כל ַהִח ָזּ ֣יוֹן ַה ֶ֑זּה
הָ֑וה ַו ֗יּ ֹאֶמר ִ֣מי ָֽאֹנִ֞כי
א ַהֶ֣מֶּלךְך ָדּ ִ֔וד ַו ֵ֖יֶּשׁב ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ֵ֛כּן ִדֶּ֥בּר ָנָ֖תן ֶאל־ ָדּ ִֽודַ :ו ָיּב ֹ ֙
אַ֖ת ִני ַעד־ֲהֹֽלםַ :וִתְּקַט֩ן ֨עוֹד ֤ז ֹאת ְבֵּעי ֨ ֶני ךָ ֙ך
ה וִּ֣מי ֵבי ִ֔תי ִ֥כּי ֲה ִ ֽבי ֹ
ה ִו ֙
ֲאֹד ָ֤ני ְי ֶ ֹ
ה ִ֔וה ַוְתּ ַד ֵ֛בּר ַ֥גּם ֶאל־ֵֽבּית־ַעְב ְדּ֖ךָך ְלֵֽמ ָר֑חוֹק ְו ֛ז ֹאת תּוֹ ַ֥רת ָֽהָא ָ֖דם ֲאֹד ָ֥ני
ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ה ִֽוה :וַּמה־יּוִֹ֥סיף ָדּ ִ֛וד ֖עוֹד ְל ַדֵ֣בּר ֵא ֶ֑ליךָך ְוַא ָ ֛תּה ָי ַ֥דְעָתּ ֶֽאת־ַעְב ְדּ֖ךָך ֲאֹד ָ֥ני
ְי ֶ ֹ
ה ִֽוהַֽ :בֲּﬠ֤בוּר ְדָּֽב ְר ךָ ֙ך וְּכִלְבּ֔ךָך ָעִ֕שׂיָת ֵ֥את ָכּל־ַה ְגּדוּ ָ֖לּה ַה ֑זּ ֹאת ְלהוֹ ִ֖די ַע ֶאת־
ְי ֶ ֹ
ם זוָּל ֶ֔תךָך ְבֹּ֥כל
ה ָ֣וה ֱאֹל ִ֔הים ִכּי־ֵ֣אין ָכּ֗מוֹךָך ְוֵ֤אין ֱאֹלִהי ֙
ַעְב ֶֽדּךָךַ :על־ ֵ֥כּן ָגּ ַ֖דְלָתּ ְי ֹ
ֲאֶשׁר־ָשַׁ֖מְענוּ ְבָּא ְז ֵֽנינוּ :וִּ֤מי ְכַעְמּ ךָ ֙ך ְכּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֥גּוֹי ֶאָ֖חד ָבּ ָ ֑א ֶרץ ֲאֶ֣שׁר ָֽהְלכוּ־
ת
ֱ֠אֹלִהים ִלְפ ֽדּוֹת־֨לוֹ ְלָ֜עם ְוָל֧שׂוּם ֣לוֹ ֵ֗שׁם ְו ַֽלֲﬠ֨שׂוֹת ָלֶ֜כם ַה ְגּדוּ ָ֤לּה ְוֹֽנ ָראוֹ ֙
ְלַא ְרֶ֔צךָך ִמְפּ ֵ֣ני ַעְמּ֗ךָך ֲאֶ֨שׁר ָפּ ִ֤דיָת ְלּ ךָ ֙ך ִמִמְּצ ַ֔ר ִים גּוֹ ִ֖ים ֵואֹלָֽהיוַ :וְתּ֣כוֹ ֵנן ְ֠לךָך ֶאת־
ה
ה ָ֔וה ָה ִ֥ייָת ָלֶ֖הם ֵלאֹל ִ ֽהיםְ :וַעָתּ ֙
ַעְמּ ךָ ֙ך ִיְשׂ ָרֵ֧אל ׀ ְל ךָ֛ך ְל ָ֖ﬠם ַעד־עוֹ ָ֑לם ְוַאָ֣תּה ְי ֹ
ה ָ֣וה ֱאֹל ִ֔הים ַה ָדּ ָ֗בר ֲאֶ֨שׁר ִדּ ַ֤בּ ְרָתּ ַֽﬠל־ַעְב ְדּ ךָ ֙ך ְוַעל־ֵבּי֔תוֹ ָה ֵ֖קם ַעד־עוֹ ָ֑לם
ְי ֹ

ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ֱאֹלִ֖הים
ם ֵלאֹ֔מר ְי ֹ
ַֽוֲﬠֵ֖שׂה ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִדּ ַ֤בּ ְרָתְּ :ו ִי ְג ַ֨דּל ִשְׁמ ךָ֤ך ַעד־עוָֹל ֙
ה ָ֨וה ְצָב֜אוֹת
ה ְי ֹ
ת ַעְב ְדּ ךָ֣ך ָדּ ִ֔וד ִֽיְה ֶ֥יה ָנ֖כוֹן ְלָפ ֶֽניךָךֽ ִ :כּי־ַאָתּ ֩
ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל וֵּבי ֙
א ֶזן ַעְב ְדּ ךָ ֙ך ֵלאֹ֔מר ַ֖בּ ִית ֶאְב ֶנה־ ָ֑לּךְך ַעל־ֵ֗כּן ָמ ָ֤צא
ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ָגִּ֜ליָתה ֶאת־ ֤ ֹ
ה ִ֗וה
ַעְב ְדּ ךָ ֙ך ֶאת־ִל֔בּוֹ ְלִהְתַפּ ֵ֣לּל ֵאֶ֔ליךָך ֶאת־ַהְתִּפ ָ֖לּה ַה ֽזּ ֹאתְ :וַעָ֣תּה ׀ ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
א ָֽהֱאֹל ִ֔הים וּ ְדָב ֶ֖ריךָך ִֽיְה ֣יוּ ֱא ֶ ֑מת ַוְתּ ַדֵבּ֙ר ֶֽאל־ַעְב ְדּ֔ךָך ֶאת־ַהטּוֹ ָ֖בה
ַאָתּה־הוּ ֙
ַה ֽזּ ֹאתְ :וַע ָ֗תּה הוֵֹאל ֙ וָּב ֵר ךְ ֙ך ֶאת־ֵ֣בּית ַעְב ְדּ֔ךָך ִ ֽלְה ֥יוֹת ְלעוֹ ָ֖לם ְלָפ ֶ֑ניךָך ִ ֽכּי־ַא ָ֞תּה
ה ִדּ ַ֔בּ ְרָתּ וִּמִבּ ְר ָ֣כְת֔ךָך ְיֹב ַ֥רךְך ֵֽבּית־ַעְב ְדּ֖ךָך ְלעוֹ ָֽלםַֽ :ו ְיִה֙י ַֽאֲח ֵרי־ֵ֔כן ַו ַ֥יּ ךְך
ה ִו ֙
ֲאֹד ָ֤ני ְי ֶ ֹ
ָדּ ִ֛וד ֶאת־ְפִּלְשִׁ֖תּים ַו ַיְּכ ִני ֵ֑ﬠם ַו ִיּ ַ֥קּח ָדּ ִ֛וד ֶאת־ֶ֥מֶתג ָֽהַאָ֖מּה ִמ ַ֥יּד ְפִּלְשׁ ִ ֽתּים:
ם
ַו ַ֣יּ ךְך ֶאת־מוֹ ָ ֗אב ַו ְיַמ ְדּ ֵ֤דם ַבֶּ֨חֶבל ֙ ַהְשׁ ֵ֣כּב אוָֹ֣תם ַ ֔א ְרָצה ַו ְיַמ ֵ֤דּד ְשׁ ֵֽני־ֲחָבִלי ֙
ְלָהִ֔מית וְּמ ֥ל ֹא ַהֶ֖חֶבל ְלַֽהֲח ֑יוֹת ַוְתִּ֤הי מוָֹא֙ב ְל ָד ִ֔וד ַֽלֲﬠָב ִ֖דים ֹֽנְשֵׂ֥אי ִמ ְנָֽחה:
ַו ַ֣יּ ךְך ָדּ ִ֔וד ֶאת־ֲה ַד ְד ֶ֥ﬠ ֶזר ֶבּן־ ְרֹ֖חב ֶ֣מֶלךְך צוֹ ָ֑בה ְבֶּלְכ֕תּוֹ ְלָהִ֥שׁיב ָי ֖דוֹ ִ ֽבּ ְנַהר־
ת ָֽפּ ָרִ֔שׁים
ְ◌ ָ◌ֽ◌ )קרי ולא כתיבְ (:פּ ָֽרתַ :ו ִיְּלֹ֨כּד ָדּ ִ֜וד ִמֶ֗מּנּוּ ֶ֤אֶלף וְּשַׁבע־ֵמאוֹ ֙
ְוֶעְשׂ ִ֥רים ֶ֖אֶלף ִ֣אישׁ ַר ְג ִ֑לי ַו ְיַע ֵ֤קּר ָדּ ִו֙ד ֶאת־ָכּל־ָה ֶ֔רֶכב ַויּוֵֹ֥תר ִמֶ֖מּנּוּ ֵ֥מָאה
א ֲא ַ֣רם ַדֶּ֔מֶּשׂק ַלְע ֕ז ֹר ַֽלֲה ַד ְד ֶ֖ﬠ ֶזר ֶ֣מֶלךְך צוֹ ָ֑בה ַו ַ֤יּ ךְך ָדּ ִו֙ד ַֽבֲּא ָ֔רם
ָֽרֶכבַ :וָתּב ֹ ֙
ם
ם ַֽבֲּא ַ֣רם ַדֶּ֔מֶּשׂק ַוְתִּ֤הי ֲא ָר ֙
ֶעְשׂ ִֽרים־וְּשׁ ַ֥נ ִים ֶ֖אֶלף ִ ֽאישַׁ :ו ָ֨יֶּשׂם ָדּ ִ֤וד ְנִצִבי ֙
ה ֶאת־ ָדּ ִ֔וד ְבֹּ֖כל ֲאֶ֥שׁר ָה ָֽלךְךַ :ו ִיּ ַ֣קּח
ה ָו ֙
ְל ָד ִ֔וד ַֽלֲﬠָב ִ֖דים ֽנוְֹשֵׂ֣אי ִמ ְנ ָ֑חה ַוֹ֤יַּשׁע ְי ֹ
ָדּ ִ֗וד ֵ֚את ִשְׁלֵ֣טי ַה ָזּ ָ֔הב ֲאֶ֣שׁר ָה ֔יוּ ֶ֖אל ַעְב ֵ֣די ֲה ַד ְד ָ֑ﬠ ֶזר ַו ְיִביֵ֖אם ְי ֽרוָּשׁ ָֽלם:
אדַ :ו ִיְּשַׁ֕מע
וִּמֶ֥בַּטח וִּמֵֽבֹּרַ֖תי ָע ֵ֣רי ֲה ַד ְד ָ֑ﬠ ֶזר ָל ַ ֞קח ַהֶ֧מֶּלךְך ָדּ ִ֛וד ְנ֖חֶשׁת ַה ְרֵ֥בּה ְמ ֽ ֹ
תִּעי ֶאת־
תִּעי ֶ֣מֶלךְך ֲח ָ ֑מת ִ֚כּי ִה ָ֣כּה ָד ִ֔וד ֵ֖את ָכּל־ֵ֥חיל ֲה ַד ְד ָֽﬠ ֶזרַ :ו ִיְּשׁ ַ֣לח ֣ ֹ
ֹ֖
יוֹ ָרם־ְבּ ֣נוֹ ֶאל־ַהֶמֶּלךְך ֠ ָדּ ִוד ִלְשָׁאל־֨לוֹ ְלָשׁ֜לוֹם וְּלָֽב ֲר֗כוֹ ַעל ֩ ֲאֶ֨שׁר ִנְל ַ֤חם
תִּעי ָה ָ֣יה ֲה ַד ְד ָ֑ﬠ ֶזר וְּב ָי֗דוֹ ָה ֛יוּ ְכֵּלי־ ֶ֥כֶסף
ַֽבֲּה ַד ְדֶ֨ע ֶז֙ר ַו ַיֵּ֔כּהוּ ִ ֽכּי־ִ֛אישׁ ִמ ְ ֽלֲח֥מוֹת ֖ ֹ
הָ֑וה ִעם־ַה ֶ֤כֶּסף
א ָ֕תם ִהְק ִ֛דּישׁ ַהֶ֥מֶּלךְך ָדּ ִ֖וד ַֽלי ֹ
וְּכ ֵֽלי־ ָזָ֖הב וְּכ ֵ֥לי ְנֹֽחֶשׁתַ :גּם־ ֹ
ְוַה ָזָּה֙ב ֲאֶ֣שׁר ִהְק ִ֔דּישׁ ִמָכּל־ַהגּוֹ ִ֖ים ֲאֶ֥שׁר ִכֵּֽבּשֵֽׁ :מֲא ָ֤רם וִּממּוָֹא֙ב וִּמְבּ ֵ֣ני ַע֔מּוֹן
וִּמְפִּלְשִׁ֖תּים וֵּֽמֲﬠָמ ֵ֑לק וִּמְשּׁ ַ֛לל ֲה ַד ְד ֶ֥ﬠ ֶזר ֶבּן־ ְרֹ֖חב ֶ֥מֶלךְך צוָֹֽבהַ :ו ַ֤יַּעשׂ ָדּ ִו֙ד ֵ֔שׁם
ְבֻּשׁ֕בוֹ ֵֽמַהכּוֹ֥תוֹ ֶאת־ֲא ָ֖רם ְבּ ֵגיא־ ֶ ֑מַלח ְשׁמוֹ ָ֥נה ָעָ֖שׂר ָֽאֶלףַ :ו ָ֨יֶּשׂם ֶבֱּא֜דוֹם
ה
ה ָו ֙
ם ָ֣שׂם ְנִצ ִ֔בים ַו ְיִ֥הי ָכל־ֱא ֖דוֹם ֲﬠָב ִ֣דים ְל ָד ִ֑וד ַו ֤יּוַֹשׁע ְי ֹ
ְנִצ ִ֗בים ְבָּכל־ֱאדוֹ ֙

שׂה
ֶאת־ ָדּ ִ֔וד ְבֹּ֖כל ֲאֶ֥שׁר ָה ָֽלךְךַ :ו ִיְּמֹ֥לךְך ָדּ ִ֖וד ַעל־ָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ְיִ֣הי ָד ִ֗וד ֹע ֶ ֛
ִמְשׁ ָ֥פּט וְּצ ָד ָ֖קה ְלָכל־ַעֽמּוְֹ :ויוָֹ֥אב ֶבּן־ְצרוּ ָ֖יה ַעל־ַהָצּ ָ֑בא ִויֽהוָֹשׁ ָ֥פט ֶבּן־
ֲאִחי֖לוּד ַמ ְז ִ ֽכּירְ :וָצ ֧דוֹק ֶבּן־ֲאִחי֛טוּב ַֽוֲאִחיֶ֥מֶלךְך ֶבּן־ֶאְב ָיָ֖תר ֹֽכֲּה ִ֑נים וְּשׂ ָר ָ֖יה
סוֹ ֵֽפר :וְּב ָנ ָ֨יה֙וּ ֶבּן־ ְי֣הוֹ ָי ָ֔דע ְוַהְכּ ֵרִ֖תי ְוַהְפֵּלִ֑תי וְּב ֵ֥ני ָד ִ֖וד ֹֽכֲּה ִ֥נים ָה ֽיוַּ :ו ֣יּ ֹאֶמר
ָדּ ִ֔וד ֲהִ֣כי ֶישׁ־֔עוֹד ֲאֶ֥שׁר נוַֹ֖תר ְלֵ֣בית ָשׁ֑אוּל ְוֶאֱﬠֶ֤שׂה ִעמּ֙וֹ ֶ֔חֶסד ַֽבֲּﬠ֖בוּר
ְיֽהוֹ ָנָֽתן :וְּל ֵ֨בית ָשׁ֥אוּל ֶ֨עֶב֙ד וְּשׁ֣מוֹ ִצי ָ֔בא ַו ִיְּק ְראוּ־֖לוֹ ֶאל־ ָדּ ִ֑וד ַו ֨יּ ֹאֶמר ַהֶ֧מֶּלךְך
שׁ ְלֵ֣בית
ֵא ָ֛ליו ַֽהַאָ֥תּה ִציָ֖בא ַו ֥יּ ֹאֶמר ַעְב ֶֽדּךָךַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַהֶ֗מֶּלךְך ַה ֶ ֨אֶפס ֥עוֹד ִאי ֙
א ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ֛עוֹד ֵ֥בּן ִליֽהוֹ ָנָ֖תן
ָשׁ֔אוּל ְוֶאֱﬠֶ֥שׂה ִע֖מּוֹ ֶ֣חֶסד ֱאֹלִ֑הים ַו ֤יּ ֹאֶמר ִציָב ֙
א ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ִה ֵנּה־
ְנ ֵ֥כה ַר ְג ָֽל ִיםַ :ו ֽיּ ֹאֶמר־֥לוֹ ַהֶ֖מֶּלךְך ֵאיֹ֣פה ֑הוּא ַו ֤יּ ֹאֶמר ִציָב ֙
֗הוּא ֵ֛בּית ָמִ֥כיר ֶבּן־ַעִמּיֵ֖אל ְבּ֥לוֹ ְדָֽברַ :ו ִיְּשׁ ַ֖לח ַהֶ֣מֶּלךְך ָדּ ִ֑וד ַו ִיָּקֵּ֗חהוּ ִמ ֵ֛בּית
ָמִ֥כיר ֶבּן־ַעִמּיֵ֖אל ִמ֥לּוֹ ְדָֽברַ ֠ :ו ָיּב ֹא ְמִפיֹ֨בֶשׁת ֶבּן־ ְיֽהוָֹנ ָ ֤תן ֶבּן־ָשׁאוּל ֙ ֶאל־ ָדּ ִ֔וד
ַו ִיֹּ֥פּל ַעל־ָפּ ָ֖ניו ַו ִיְּשׁ ָ ֑תּחוּ ַו ֤יּ ֹאֶמר ָדּ ִו֙ד ְמִפיֹ֔בֶשׁת ַו ֖יּ ֹאֶמר ִה ֵ֥נּה ַעְב ֶֽדּךָךַ :ויּ ֹאֶמ֩ר ֨לוֹ
ה ֶאֱﬠֶ֨שׂה ִעְמּ ךָ֥ך ֶ֨חֶס֙ד ַֽבֲּﬠבוּ֙ר ְיֽהוֹ ָנָ֣תן ָא ִ֔ביךָך ַֽוֲהִשֹׁבִ֣תי
שׂ ֩
ָד ִ֜וד ַאל־ִתּי ָ֗רא ִ֣כּי ָע ֹ
ְל֔ךָך ֶאת־ָכּל־ְשׂ ֵ֖דה ָשׁ֣אוּל ָאִ֑ביךָך ְוַא ָ֗תּה ֥תּ ֹאַכל ֶ֛לֶחם ַעל־ֻשְׁלָח ִ֖ני ָתּ ִ ֽמיד:
ַו ִיְּשׁ ַ֕תּחוּ ַו ֖יּ ֹאֶמר ֶ֣מה ַעְב ֶ֑דּךָך ִ֣כּי ָפ ֔ ִניָת ֶאל־ַה ֶ֥כֶּלב ַהֵ֖מּת ֲאֶ֥שׁר ָכּֽמוֹ ִניַ :ו ִיּ ְק ָ֣רא
ַהֶ֗מֶּלךְך ֶאל־ִצי ָ֛בא ַ֥נַער ָשׁ֖אוּל ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵא ָ֑ליו ֹכּל ֩ ֲאֶ֨שׁר ָה ָ֤יה ְלָשׁאוּל ֙ וְּלָכל־
ה וָּב ֨ ֶניךָך ַֽוֲﬠָב ֶ֜דיךָך
ֵבּי֔תוֹ ָנַ֖תִתּי ְלֶבן־ֲאֹד ֶֽניךָךְ :וָעַ֣ב ְדָתּ ֣לּוֹ ֶאת־ָֽהֲא ָדָ֡מה ַאָתּ ֩
ת ֶבּן־ֲאֹד ֔ ֶניךָך י ֹא ַ֥כל ָתִּ֛מיד
ם ַֽוֲאָכ֔לוֹ וְּמִפיֹ֨בֶשׁ ֙
ְוֵה ֵ֗באָת ְוָה ָ֨יה ְלֶבן־ֲאֹד ֶ֤ניךָך ֶ֨לֶּח ֙
א
שׂר ָבּ ִ֖נים ְוֶעְשׂ ִ֥רים ֲﬠָב ִֽדיםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ִציָב ֙
ֶ֖לֶחם ַעל־ֻשְׁלָח ִ֑ני וְּלִצי ָ֗בא ֲחִמָ֥שּׁה ָע ָ ֛
ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ְכֹּכל ֩ ֲאֶ֨שׁר ְיַצ ֶ֜וּה ֲאֹד ִ֤ני ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֶאת־ַעְב֔דּוֹ ֵ֖כּן ַֽיֲﬠֶ֣שׂה ַעְב ֶ֑דּךָך
אֵכל ֙ ַעל־ֻשְׁלָח ֔ ִני ְכַּאַ֖חד ִמְבּ ֵ֥ני ַהֶֽמֶּלךְךְ :וִלְמִפיֹ֥בֶשׁת ֵבּן־ָקָ֖טן וְּשׁ֣מוֹ
וְּמִפיֹ֗בֶשׁת ֹ
ִמי ָ֑כא ְוֹכל ֙ מוַֹ֣שׁב ֵֽבּית־ִצי ָ֔בא ֲﬠָב ִ֖דים ִלְמִפיֹֽבֶשׁת :וְּמִפי֗בֶשׁת יֵשׁ֙ב ִבּי ֣רוָּשַׁ֔לם
א ֵ֑כל ְו֥הוּא ִפֵּ֖סּ ַח ְשֵׁ֥תּי ַר ְג ָֽליוַֽ :ו ְיִה֙י ַֽאֲח ֵרי־
ִ֣כּי ַעל־ֻשְׁלַ֥חן ַה ֶ ֛מֶּלךְך ָתִּ֖מיד ֣הוּא ֹ
ֵ֔כן ַו ָ֕יָּמת ֶ֖מֶלךְך ְבּ ֵ֣ני ַע֑מּוֹן ַו ִיְּמֹ֛לךְך ָח֥נוּן ְבּ ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֜וד ֶאֱﬠֶשׂה־ֶ֣חֶסד
׀ ִעם־ָח ֣נוּן ֶבּן־ ָנָ֗חשׁ ַֽכֲּאֶשׁ֩ר ָעָ֨שׂה ָאִ֤ביו ִעָמּ ִד֙י ֶ֔חֶסד ַו ִיְּשַׁ֨לח ָדּ ִ֧וד ְל ַֽנֲח֛מוֹ ְבּ ַיד־
ֲﬠָב ָ֖דיו ֶאל־ָאִ֑ביו ַו ָיֹּ֨בא֙וּ ַעְב ֵ֣די ָד ִ֔וד ֶ֖א ֶרץ ְבּ ֵ֥ני ַעֽמּוֹןַ :ו ֽיּ ֹאְמרוּ֩ ָשׂ ֵ֨רי ְב ֵֽני־ַע֜מּוֹן

ֶאל־ָח ֣נוּן ֲאֹֽד ֵני ֶ֗הם ַֽהְמַכ ֵ֨בּד ָדּ ִ֤וד ֶאת־ָא ִ֨בי ךָ ֙ך ְבֵּעי ֔ ֶניךָך ִ ֽכּי־ָשׁ ַ֥לח ְל֖ךָך ְמ ַֽנֲחִ֑מים
ֲ֠הלוֹא ַֽבֲּﬠ֞בוּר ֲח֤קוֹר ֶאת־ָהִעי֙ר וְּל ַר ְגּ ָ֣להּ וְּלָהְפָ֔כהּ ָשׁ ַ֥לח ָדּ ִ֛וד ֶאת־ֲﬠָב ָ֖דיו
ח ֶאת־ֲחִ֣צי ְזָק ֔ ָנם ַו ִיְּכֹ֧רת ֶאת־ַמ ְד ֵוי ֶ ֛הם
ֵא ֶֽליךָךַ :ו ִיּ ַ ֨קּח ָח ֜נוּן ֶאת־ַעְב ֵ֣די ָד ִ֗וד ַו ְי ַגַלּ ֙
ַבֵּ֖חִצי ַ֣ﬠד ְשֽׁתוֵֹתי ֶ ֑הם ַו ְיַשְׁלֵּֽחםַ :ו ַיּ ִ֤גּדוּ ְל ָד ִו֙ד ַו ִיְּשׁ ַ֣לח ִלְק ָרא ָ֔תם ִ ֽכּי־ָה ֥יוּ
אד ַו ֤יּ ֹאֶמר ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ְשׁ֣בוּ ִ ֽבי ֵרחוֹ ַעד־ ְיַצַ֥מּח ְזַק ְנ ֶ֖כם
ָֽהֲא ָנִ֖שׁים ִנְכָלִ֣מים ְמ ֑ ֹ
ְוַשְׁבֶֽתּםַ :ו ִיּ ְרא֙וּ ְבּ ֵ֣ני ַע֔מּוֹן ִ֥כּי ִנ ְ ֽבֲא֖שׁוּ ְבּ ָד ִ֑וד ַו ִיְּשְׁל֣חוּ ְב ֵֽני־ַע֡מּוֹן ַו ִיְּשְׂכּרוּ֩ ֶאת־
ה
ֲא ַ֨רם ֵֽבּית־ ְר֜חוֹב ְוֶאת־ֲא ַ֣רם צוֹ ָ֗בא ֶעְשׂ ִ֥רים ֶ ֨אֶל֙ף ַר ְגִ֔לי ְוֶאת־ֶ֤מֶלךְך ַֽמֲﬠָכ ֙
ח ֶאת־יוֹ ָ ֔אב
ֶ֣אֶלף ִ ֔אישׁ ְוִ֣אישׁ ֔טוֹב ְשׁ ֵֽנים־ָעָ֥שׂר ֶ֖אֶלף ִ ֽאישַׁ :ו ִיְּשַׁ֖מע ָדּ ִ֑וד ַו ִיְּשַׁל ֙
שַּׁער
ְוֵ֥את ָכּל־ַהָצָּ֖בא ַה ִגֹּבּ ִֽריםַ :ו ֵֽיְּצא֙וּ ְבּ ֵ֣ני ַע֔מּוֹן ַו ַֽיַּע ְר֥כוּ ִמְלָחָ֖מה ֶ֣פַּתח ַה ָ ֑
ַֽוֲא ַ֨רם צוֹ ָ֤בא וּ ְרחוֹ֙ב ְו ִ ֽאישׁ־֣טוֹב וַּֽמֲﬠָ֔כה ְלַב ָ֖דּם ַבָּשּׂ ֶֽדהַ :ו ַ֣יּ ְרא יוֹ ָ ֗אב ִ ֽכּי־ָֽה ְיָ֤תה
ֵאָלי֙ו ְפּ ֵ֣ני ַהִמְּלָחָ֔מה ִמָפּ ִ֖נים וֵּֽמָא֑חוֹר ַו ִיְּבַ֗חר ִמֹכּל ֙ ְבּחוּ ֵ֣רי ב ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ] ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל[
ַו ַֽיֲּﬠֹ֖רךְך ִל ְק ַ֥ראת ֲא ָֽרםְ :וֵא ֙
ת ֶ֣יֶתר ָהָ֔עם ָנ ַ֕תן ְבּ ַ֖יד ַאְבַ֣שׁי ָאִ֑חיו ַו ַֽיֲּﬠֹ֕רךְך ִל ְק ַ֖ראת
ם ִמֶ֔מּ ִנּי ְוָה ִ֥יָתה ִ֖לּי ִ ֽלישׁוּ ָ֑ﬠה ְוִאם־ְבּ ֵ֤ני ַעמּוֹ֙ן
ְבּ ֵ֥ני ַעֽמּוֹןַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ִאם־ֶתֱּח ַ֤זק ֲא ָר ֙
ק ְבַּעד־ַעֵ֔מּנוּ וְּב ַ֖ﬠד ָע ֵ֣רי
ֶיֱח ְז֣קוּ ִמְמּ֔ךָך ְוָהַלְכִ֖תּי ְלהוִֹ֥שׁי ַע ָֽלךְךֲ :ח ַ֤זק ְו ִנְתַח ַזּ ֙
ם ֲאֶ֣שׁר ִע֔מּוֹ ַלִמְּלָחָ֖מה
ה ָ֔וה ַֽיֲﬠֶ֥שׂה ַה֖טּוֹב ְבֵּעי ָֽניוַ :ו ִיּ ַ֣גּשׁ יוֹ ָ ֗אב ְוָהָע ֙
ֱאֹל ֵ ֑הינוּ ַֽוי ֹ
ַֽבֲּא ָ֑רם ַו ָיּ ֻ֖נסוּ ִמָפּ ָֽניו :וְּב ֨ ֵני ַע֤מּוֹן ָרא֙וּ ִכּי־ ָ֣נס ֲא ָ֔רם ַו ָיּ ֨ ֻנס֙וּ ִמְפּ ֵ֣ני ֲאִביַ֔שׁי ַו ָיֹּ֖באוּ
ָהִ֑ﬠיר ַו ָ֣יָּשׁב יוֹ ָ ֗אב ֵמַעל ֙ ְבּ ֵ֣ני ַע֔מּוֹן ַו ָיּ ֖ב ֹא ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ַ֣יּ ְרא ֲא ָ֔רם ִ֥כּי ִנ ַ֖גּ ף ִלְפ ֵ֣ני
ם ֲאֶשׁ֙ר ֵמ ֵ֣ﬠֶבר ַה ָנּ ָ֔הר
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ֵיָּֽאְס֖פוּ ָֽיַחדַ :ו ִיְּשׁ ַ֣לח ֲה ַד ְדֶ֗ע ֶזר ַוֹיּ ֵ֤צא ֶאת־ֲא ָר ֙
ַו ָיֹּ֖באוּ ֵחי ָ֑לם ְושׁוֹ ַ֛בךְך ַשׂר־ְצָ֥בא ֲה ַד ְד ֶ֖ﬠ ֶזר ִלְפ ֵניֶֽהםַ :ו ֻיּ ַ֣גּד ְל ָד ִ֗וד ַו ֶיֱּאֹ֤סף ֶאת־
ם ִל ְק ַ֣ראת ָדּ ִ֔וד
ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַו ַֽיֲּﬠֹ֣בר ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ַו ָיּ ֖ב ֹא ֵח ָ֑לאָמה ַו ַֽיַּע ְר֤כוּ ֲא ָר ֙
ת ֶ֔רֶכב
ַו ִיּ ָֽלֲּח֖מוּ ִעֽמּוַֹ :ו ָ֣יּ ָנס ֲא ָר֘ם ִמְפּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ַו ַֽיֲּהֹ֨רג ָדּ ִ֜וד ֵֽמֲא ָ֗רם ְשׁ ַ֤בע ֵמאוֹ ֙
ְוַא ְרָבִּ֥ﬠים ֶ֖אֶלף ָֽפּ ָרִ֑שׁים ְו ֵ ֨את שׁוַֹ֧בךְך ַשׂר־ְצָב֛אוֹ ִה ָ֖כּה ַו ָ֥יָּמת ָֽשׁםַ :ו ִיּ ְר֨אוּ ָכל־
ַהְמָּלִ֜כים ַעְב ֵ֣די ֲה ַד ְדֶ֗ע ֶזר ִ֤כּי ִנ ְגּפ֙וּ ִלְפ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ַיְּשִׁ֥למוּ ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ַו ַֽיַּעְב ֑דוּם ַו ִֽיּ ְר֣אוּ ֲא ָ֔רם ְלהוִֹ֥שׁי ַע ֖עוֹד ֶאת־ְבּ ֵ֥ני ַעֽמּוֹןַ :ו ְיִהי֩ ִלְתשׁוּ ַ֨בת ַהָשּׁ ֜ ָנה
ְל ֵ֣ﬠת ׀ ֵ֣צאת ַהְמָּלאִ֗כים ַו ִיְּשׁ ַ֣לח ָדּ ִ֡וד ֶאת־יוָֹא֩ב ְוֶאת־ֲﬠָב ָ֨דיו ִע֜מּוֹ ְוֶאת־ָכּל־
ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַו ַיְּשִׁ֨חת֙וּ ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ַע֔מּוֹן ַו ָיּ ֻ ֖צרוּ ַעל־ ַר ָ֑בּה ְו ָד ִ֖וד יוֵֹ֥שׁב ִבּירוָּשׁ ָֽלםַ :ו ְיִ֣הי

׀ ְל ֵ֣ﬠת ָהֶ֗ע ֶרב ַו ָ֨יָּקם ָדּ ִ֜וד ֵמ ַ֤ﬠל ִמְשָׁכּב֙וֹ ַו ִיְּתַהֵלּ ךְ ֙ך ַעל־ ַ֣גּג ֵֽבּית־ַהֶ֔מֶּלךְך ַו ַ֥יּ ְרא
אדַ :ו ִיְּשׁ ַ֣לח ָדּ ִ֔וד ַו ִיּ ְדֹ֖רשׁ
שּׁה ֹרֶ֖חֶצת ֵמ ַ֣ﬠל ַה ָ֑גּג ְוָ֣הִאָ֔שּׁה טוַֹ֥בת ַמ ְרֶ֖אה ְמ ֽ ֹ
ִא ָ ֛
ת ַבּת־ֶ֣שַׁבע ַבּת־ֱאִליָ֔עם ֵ֖אֶשׁת ֽאוּ ִר ָ֥יּה ַהִח ִ ֽתּי:
שּׁה ַו ֗יּ ֹאֶמר ֲהֽלוֹא־ז ֹא ֙
ָֽלִא ָ ֑
ח ָדּ ִ֨וד ַמְלָאִ֜כים ַו ִיָּקֶּ֗חָה ַוָתּ֤בוֹא ֵאָלי֙ו ַו ִיְּשׁ ַ֣כּב ִעָ֗מּהּ ְוִ֥היא ִמְתַק ֶ֖דֶּשׁת
ַו ִיְּשַׁל ֩
ח ַוַתּ ֵ֣גּד ְל ָד ִ֔וד ַו ֖תּ ֹאֶמר
שּׁה ַוִתְּשַׁל ֙
ִמֻטְּמָא ָ ֑תהּ ַוָ֖תָּשׁב ֶאל־ֵבּיָֽתהַּ :וַ֖תַּהר ָֽהִא ָ ֑
ָה ָ֥רה ָאֹֽנִכיַ :ו ִיְּשׁ ַ֤לח ָדּ ִו֙ד ֶאל־יוֹ ָ ֔אב ְשׁ ַ֣לח ֵאַ֔לי ֶאת־ֽאוּ ִר ָ֖יּה ַֽהִחִ֑תּי ַו ִיְּשׁ ַ֥לח
יוֹ ָ ֛אב ֶאת־ֽאוּ ִר ָ֖יּה ֶאל־ ָדּ ִֽודַ :ו ָיּ ֥ב ֹא ֽאוּ ִר ָ֖יּה ֵא ָ֑ליו ַו ִיְּשַׁ֣אל ָדּ ִ֗וד ִלְשׁ֤לוֹם יוָֹא֙ב
ְוִלְשׁ֣לוֹם ָהָ֔עם ְוִלְשׁ֖לוֹם ַהִמְּלָחָֽמהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָדּ ִו֙ד ְל֣אוּ ִר ָ֗יּה ֵ֥רד ְלֵֽביְת֖ךָך וּ ְרַ֣חץ
ה ִמֵ֣בּית ַהֶ֔מֶּלךְך ַוֵתֵּ֥צא ַֽאֲח ָ֖ריו ַמְשַׂ֥את ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ִיְּשׁ ַ֣כּב
ַר ְג ֶ֑ליךָך ַו ֵיּ ֵ֤צא ֽאוּ ִר ָיּ ֙
ֽאוּ ִר ָ֗יּה ֶ֚פַּתח ֵ֣בּית ַהֶ֔מֶּלךְך ֵ֖את ָכּל־ַעְב ֵ֣די ֲאֹד ָ֑ניו ְו ֥ל ֹא ָי ַ֖רד ֶאל־ֵבּיֽתוַֹ :ו ַיּ ִ֤גּדוּ
ְל ָד ִו֙ד ֵלאֹ֔מר ֽל ֹא־ ָי ַ֥רד אוּ ִר ָ֖יּה ֶאל־ֵבּי֑תוֹ ַו ֨יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֜וד ֶאל־ֽאוּ ִר ָ֗יּה ֲה֤לוֹא
ִמ ֶ֨דּ ֶר ךְ ֙ך ַאָ֣תּה ָ֔בא ַמ ֖דּוּ ַע ֽל ֹא־ ָי ַ֥ר ְדָתּ ֶאל־ֵבּיֶֽתךָךַ :ו ֨יּ ֹאֶמר אוּ ִר ָ֜יּה ֶאל־ ָדּ ִ֗וד
ָ֠הָארוֹן ְו ִיְשׂ ָר ֵ ֨אל ִֽויהוּ ָ֜דה ֹֽיְשִׁ֣בים ַבֻּסּ֗כּוֹת ַואֹד ֨ ִני יוֹ ָ ֜אב ְוַעְב ֵ֤די ֲאֹד ֨ ִני ַעל־ְפּ ֵ֤ני
ה ֹח ֔ ִנים ַֽוֲא ֞ ִני ָא֧בוֹא ֶאל־ֵבּיִ֛תי ֶלֱאֹ֥כל ְוִלְשׁ֖תּוֹת ְוִלְשׁ ַ֣כּב ִעם־ִאְשִׁ֑תּי ַח ֶ֨יּ ךָ ֙ך
ַהָשּׂ ֶד ֙
ְוֵ֣חי ַנְפֶ֔שׁךָך ִאם־ֶאֱﬠֶ֖שׂה ֶאת־ַה ָדָּ֥בר ַה ֶֽזּהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֜וד ֶאל־ֽאוּ ִר ָ֗יּה ֵ֥שׁב ָבּ ֶ֛זה
ַגּם־ַה ֖יּוֹם וָּמָ֣חר ֲאַשְׁלּ ֶ֑חָךּ ַו ֵ֨יֶּשׁב ֽאוּ ִר ָ֧יּה ִבירוָּשׁ ַ֛לם ַבּ ֥יּוֹם ַה֖הוּא וּ ִ ֽמָֽמֳּח ָֽרת:
ַו ִיְּק ָרא־֣לוֹ ָד ִ֗וד ַו ֧יּ ֹאַכל ְלָפ ָ֛ניו ַו ֵ֖יְּשְׁתּ ַו ְיַשְׁכּ ֵ֑רהוּ ַו ֵיֵּ֣צא ָבֶ֗ע ֶרב ִלְשׁ ַ֤כּב ְבִּמְשָׁכּב֙וֹ
תּב ָדּ ִ֛וד ֵ֖סֶפר ֶאל־
ִעם־ַעְב ֵ֣די ֲאֹד ֔ ָניו ְוֶאל־ֵבּי֖תוֹ ֥ל ֹא ָֽי ָֽרדַ :ו ְיִ֣הי ַבֹ֔בֶּקר ַו ִיְּכ ֥ ֹ
תּב ַבֵּ֖סֶּפר ֵלאֹ֑מר ָה֣בוּ ֶאת־ֽאוּ ִר ָ֗יּה ֶאל־מוּל ֙
יוֹ ָ ֑אב ַו ִיְּשׁ ַ֖לח ְבּ ַ֥יד ֽאוּ ִר ָֽיּהַ :ו ִיְּכ ֥ ֹ
ה ַֽהֲח ָז ָ ֔קה ְוַשְׁבֶ֥תּם ֵמַֽאֲח ָ֖ריו ְו ִנ ָ֥כּה ָוֵֽמתַ :ו ְי ִ֕הי ִבְּשׁ֥מוֹר יוָֹ֖אב ֶאל־
ְפּ ֵ֤ני ַהִמְּלָחָמ ֙
ם ֲאֶ֣שׁר ָי ַ֔דע ִ֥כּי ַא ְנֵשׁי־ַ֖ח ִיל ָֽשׁםַ :ו ֵ֨יְּצא ֜וּ
ָהִ֑ﬠיר ַו ִיֵּתּ֙ן ֶאת־֣אוּ ִר ָ֔יּה ֶאל־ַהָמּקוֹ ֙
ַא ְנֵ֤שׁי ָהִעי֙ר ַו ִיּ ָֽלֲּח֣מוּ ֶאת־יוֹ ָ ֔אב ַו ִיֹּ֥פל ִמן־ָה ָ֖ﬠם ֵֽמַעְב ֵ֣די ָד ִ֑וד ַו ָ֕יָּמת ַ֖גּם ֽאוּ ִר ָ֥יּה
ַֽהִח ִ ֽתּיַ :ו ִיְּשׁ ַ֖לח יוֹ ָ ֑אב ַו ַיּ ֵ֣גּד ְל ָד ִ֔וד ֵֽאת ָכּל־ ִדְּב ֵ֖רי ַהִמְּלָחָֽמהַ :ו ְיַ֥צו ֶאת־ַהַמְּלָ֖אךְך
ֵלאֹ֑מר ְכַּכֽלּוְֹת֗ךָך ֵ ֛את ָכּל־ ִדְּב ֵ֥רי ַהִמְּלָחָ֖מה ְל ַדֵ֥בּר ֶאל־ַהֶֽמֶּלךְךְ :וָה ָ֗יה ִאם־
ה ֲחַ֣מת ַהֶ֔מֶּלךְך ְוָאַ֣מר ְל֔ךָך ַמ ֛דוּ ַע ִנ ַגְּשֶׁ֥תּם ֶאל־ָהִ֖ﬠיר ְלִהָלּ ֵ֑חם ֲה֣לוֹא
ַֽתֲּﬠֶל ֙
ְי ַדְע ֶ֔תּם ֵ֥את ֲאֶשׁר־ֹי ֖רוּ ֵמ ַ֥ﬠל ַֽהחוָֹֽמהֽ ִ :מי־ִהָ֞כּה ֶאת־ֲאִביֶ֣מֶלךְך ֶבּן־ ְי ֻר ֶ֗בֶּשׁת

ה ַו ָ֣יָּמת ְבֵּת ֵ֔בץ ָ֥לָמּה
ֲה֣לוֹא ִאָ֡שּׁה ִהְשׁ ִ֣ליָכה ָעָליו֩ ֶ֨פַּלח ֶ֜רֶכב ֵמ ַ֤ﬠל ַֽהחוָֹמ ֙
ִנ ַגְּשֶׁ֖תּם ֶאל־ַֽהחוֹ ָ ֑מה ְוָ֣אַמ ְר ָ֔תּ ַ֗גּם ַעְב ְדּ ךָ֛ך ֽאוּ ִר ָ֥יּה ַֽהִחִ֖תּי ֵֽמתַ :ו ֵ֖יֶּלךְך ַהַמְּל ָ ֑אךְך
א ַו ַיּ ֵ֣גּד ְל ָד ִ֔וד ֵ ֛את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ְשָׁל֖חוֹ יוָֹֽאבַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ַהַמְּלָא ךְ ֙ך ֶאל־ ָדּ ִ֔וד ִ ֽכּי־
ַו ָיּב ֹ ֙
ָֽגְב ֤רוּ ָעֵ֨לינ֙וּ ָֽהֲאָנִ֔שׁים ַו ֵֽיְּצ֥אוּ ֵא ֵ֖לינוּ ַהָשּׂ ֶ֑דה ַו ִֽנְּה ֶ֥יה ֲﬠֵליֶ֖הם ַעד־ ֶ֥פַּתח ַהָֽשַׁער:
ַוֹיּר֨אוּ ] ַוֹיּ֨רוּ[ ַהמּוֹ ִ֤ראים ]ַהמּוֹ ִ֤רים[ ֶאל־ֲﬠָב ֶ֨ד ךָ ֙ך ֵמ ַ֣ﬠל ַהחוָֹ֔מה ַו ָיּ֖מוּתוּ ֵֽמַעְב ֵ֣די
ַה ֶ ֑מֶּלךְך ְו ַ֗גם ַעְב ְדּ ךָ֛ך ֽאוּ ִר ָ֥יּה ַֽהִחִ֖תּי ֵֽמתַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֜וד ֶאל־ַהַמְּל ָ ֗אךְך ֹֽכּה־ת ֹאַ֤מר
ֶאל־יוָֹא֙ב ַאל־ ֵי ַ֤רע ְבֵּעי ֨ ֶני ךָ ֙ך ֶאת־ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֔זּה ִ ֽכּי־ָכֹ֥זה ְוָכ ֶ֖זה תּ ֹא ַ֣כל ֶה ָ֑ח ֶרב
ַֽהֲח ֵ֨זק ִמְלַחְמְתּ ךָ֧ך ֶאל־ָהִ֛ﬠיר ְוָה ְרָ֖סהּ ְוַח ְזּ ֵֽקהוַּ :וִתְּשַׁמ֙ע ֵ֣אֶשׁת ֽאוּ ִר ָ֔יּה ִכּי־ֵ֖מת
שׁהּ ַוִתְּסֹ֖פּד ַעל־ַבְּע ָֽלהַּ :ו ַֽיֲּﬠֹ֣בר ָה ֵ ֗אֶבל ַו ִיְּשַׁ֨לח ָדּ ִ֜וד ַו ַֽיַּאְס ָ֤פהּ ֶאל־
ֽאוּ ִר ָ֣יּה ִאי ָ ֑
ֵבּית֙וֹ ַוְתִּהי־֣לוֹ ְלִאָ֔שּׁה ַוֵ֥תֶּלד ֖לוֹ ֵ֑בּן ַו ֵ֧יּ ַרע ַה ָדּ ָ֛בר ֲאֶשׁר־ָעָ֥שׂה ָד ִ֖וד ְבֵּעי ֵ֥ני
הָ֛וה ֶאת־ ָנָ֖תן ֶאל־ ָדּ ִ֑וד ַו ָיּ ֣ב ֹא ֵאָ֗ליו ַו ֤יּ ֹאֶמר ל֙וֹ ְשׁ ֵ֣ני ֲא ָנִ֗שׁים
ה ָֽוהַ :ו ִיְּשׁ ַ֧לח ְי ֹ
ְי ֹ
ָהי֙וּ ְבִּ֣ﬠיר ֶאָ֔חת ֶאָ֥חד ָעִ֖שׁיר ְוֶאָ֥חד ָֽראשְׁ :לָעִ֗שׁיר ָה ָ֛יה ֥צ ֹאן וָּב ָ֖קר ַה ְרֵ֥בּה
ְמ ֽ ֹ
ה ֲאֶ֣שׁר ָק ֔ ָנה ַו ְיַח ֶ֕יָּה ַוִתּ ְג ַ֥דּל
אדְ :וָל ָ֣רשׁ ֵֽאין־ֹ֗כּל ִכּי֩ ִאם־ִכְּבָ֨שׂה ַא ַ֤חת ְקַט ָנּ ֙
ה וְּבֵחי֣קוֹ ִתְשָׁ֔כּב ַוְתִּהי־֖לוֹ
ִע֛מּוֹ ְוִעם־ָבּ ָ֖ניו ַיְח ָ֑דּו ִמִפּ֨תּוֹ ת ֹאַ֜כל וִּמֹכּ֤סוֹ ִתְשֶׁתּ ֙
ְכַּֽבתַ :ו ָ֣יּב ֹא ֵהֶל֘ךְך ְלִ֣אישׁ ֶֽהָעִשׁי֒ר ַו ַיְּחֹ֗מל ָל ַ֤קַחת ִמצּ ֹאנ֙וֹ וִּמְבָּק֔רוֹ ַֽלֲﬠ֕שׂוֹת
ת ָהִ֣אישׁ ָה ָ֔ראשׁ ַו ַֽיֲּﬠֶ֔שָׂה ָלִ֖אישׁ ַהָ֥בּא ֵא ָֽליו:
א ֵ֖ר ַח ַהָבּא־֑לוֹ ַו ִיּ ַ ֗קּח ֶאת־ִכְּבַשׂ ֙
ָל ֹ
ה ָ֕וה ִ֣כּי ֶבן־ָ֔מ ֶות ָהִ֖אישׁ
אד ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ ָנ ָ֔תן ַחי־ ְי ֹ
ַו ִֽיַּחר־ַ֥אף ָדּ ִ֛וד ָבִּ֖אישׁ ְמ ֑ ֹ
ה ֶאת־ַה ָדָּ֣בר
ָֽהֹעֶ֥שׂה ֽז ֹאתְ :וֶאת־ַהִכְּבָ֖שׂה ְיַשׁ ֵ֣לּם ַא ְרַבְּע ָ ֑תּ ִים ֵ֗עֶקב ֲאֶ֤שׁר ָעָשׂ ֙
ה ָ֜וה
ַה ֶ֔זּה ְו ַ֖ﬠל ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ָחָֽמלַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ָנ ָ ֛תן ֶאל־ ָדּ ִ֖וד ַאָ֣תּה ָהִ֑אישׁ ֹֽכּה־ָאַ֨מר ְי ֹ
ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ָֽאֹנִ֞כי ְמַשְׁחִ֤תּיךָך ְלֶ֨מֶל ךְ ֙ך ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוָאֹנִ֥כי ִהַצְּלִ֖תּיךָך ִמ ַ֥יּד
ָשֽׁאוּלָֽ :וֶאְתּ ֨ ָנה ְל֜ךָך ֶאת־ֵ֣בּית ֲאֹד ֗ ֶניךָך ְוֶאת־ ְנֵ֤שׁי ֲאֹד ֨ ֶני ךָ ֙ך ְבֵּחי ֶ ֔קךָך ָֽוֶאְתּ ָ֣נה ְל֔ךָך
אִ֥סָפה ְלּ֖ךָך ָכֵּ֥ה ָנּה ְוָכֵֽה ָנּהַ :מ֜דּוּ ַע ָבּ ִ֣זיָת
ֶאת־ֵ֥בּית ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִֽויהוּ ָ֑דה ְו ִ ֨אם־ְמָ֔עט ְו ֹ
ה ָ֗וה ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת ָה ַר֘ע ְבֵּעיַנ֒ו ]ְבֵּעיַנ֒י[ ֵ֣את ֽאוּ ִר ָ֤יּה ַֽהִחִתּ֙י ִהִ֣כּיָת
׀ ֶאת־ ְדַּ֣בר ְי ֹ
א֣תוֹ ָה ַ֔ר ְגָתּ ְבֶּ֖ח ֶרב ְבּ ֵ֥ני ַעֽמּוֹןְ :וַע ָ֗תּה
שּׁה ְו ֹ
ַבֶ֔ח ֶרב ְו ֶ ֨את־ִאְשׁ֔תּוֹ ָל ַ֥קְחָתּ ְלּ֖ךָך ְלִא ָ ֑
ת ֽאוּ ִר ָ֣יּה
ֽל ֹא־ָת֥סוּר ֶ֛ח ֶרב ִמֵֽבּיְת֖ךָך ַעד־עוֹ ָ֑לם ֵ֚ﬠֶקב ִ֣כּי ְב ִז ָ֔ת ִני ַוִתּ ַ ֗קּח ֶאת־ ֵ ֨אֶשׁ ֙
ה ִמֵבּי ֶ֔תךָך
ה ָ֗וה ִה ְנ ִני֩ ֵמ ִ ֨קים ָע ֶ֤ליךָך ָרָע ֙
ַֽהִח ִ֔תּי ִ ֽלְה ֥יוֹת ְל֖ךָך ְלִאָֽשּׁהֹ֣ :כּה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ

ְו ָֽלַקְחִ֤תּי ֶאת־ ָנֶ֨שׁי ךָ ֙ך ְלֵעי ֔ ֶניךָך ְו ָֽנַתִ֖תּי ְל ֵר ֶ֑ﬠיךָך ְוָשַׁכ֙ב ִעם־ ָנֶ֔שׁיךָך ְלֵעי ֵ֖ני ַהֶ֥שֶּׁמשׁ
ה ֶאת־ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֔זּה ֶ֥נ ֶגד ָכּל־
ַה ֽזּ ֹאתִ֥ :כּי ַאָ֖תּה ָעִ֣שׂיָת ַב ָ֑סֶּתר ַֽוֲא ֗ ִני ֶאֱﬠֶשׂ ֙
הָ֑וה ַו ֨יּ ֹאֶמר ָנ ָ֜תן ֶאל־
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְו ֶ֥נ ֶגד ַהָֽשֶּׁמשַׁ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָדּ ִו֙ד ֶאל־ ָנ ָ֔תן ָחָ֖טאִתי ַֽלי ֹ
א ְיֵ֣בי
תּ ֶאת־ ֽ ֹ
הָ֛וה ֶהֱﬠִ֥ביר ַחָֽטּאְת֖ךָך ֥ל ֹא ָתֽמוּת֗ ֶ :אֶפס ִ ֽכּי־ ִנֵ֤אץ ִנ ַ ֨אְצ ָ ֙
ָדּ ִ֗וד ַגּם־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ַבּ ָדָּ֖בר ַה ֶ֑זּה ַ֗גּם ַה ֵ֛בּן ַה ִיּ֥לּוֹד ְל֖ךָך ֥מוֹת ָיֽמוּתַ :ו ֵ֥יֶּלךְך ָנָ֖תן ֶאל־ֵבּי֑תוֹ ַו ִיֹּ֣גּף
ְי ֹ
ה ָ֗וה ֶאת־ַה ֶ֜יֶּלד ֲאֶ֨שׁר ָֽיְל ָ֧דה ֵֽאֶשׁת־ֽאוּ ִר ָ֛יּה ְל ָד ִ֖וד ַו ֵֽיָּא ַֽנשַׁ :ו ְיַב ֵ֥קּשׁ ָדּ ִ֛וד ֶאת־
ְי ֹ
ָֽהֱאֹלִ֖הים ְבּ ַ֣ﬠד ַה ָ֑נַּער ַו ָ֤יָּצם ָדּ ִו֙ד ֔צוֹם וָּ֥בא ְו ָ֖לן ְוָשׁ ַ֥כב ָֽא ְרָצהַ :ו ָיּ ֻ ֜קמוּ ִז ְק ֵ֤ני
ֵבית֙וֹ ָעָ֔ליו ַֽלֲהִקי֖מוֹ ִמן־ָה ָ ֑א ֶרץ ְו ֣ל ֹא ָא ָ֔בה ְו ֽל ֹא־ָב ָ֥רה ִאָ֖תּם ָֽלֶחםַ :ו ְיִ֛הי ַבּ ֥יּוֹם
ַהְשִּׁביִ֖ﬠי ַו ָ֣יָּמת ַה ָ֑יֶּלד ַו ִֽיּ ְראוּ֩ ַעְב ֵ֨די ָד ִ֜וד ְלַה ִ֥גּיד ֣לוֹ ׀ ִכּי־ֵ֣מת ַה ֶ֗יֶּלד ִ֤כּי ָֽאְמר֙וּ
ה ִ ֽבְה ֨יוֹת ַה ֶ֜יֶּלד ַ֗חי ִדּ ַ֤בּ ְרנוּ ֵאָלי֙ו ְו ֽל ֹא־ָשַׁ֣מע ְבּקוֵֹ֔לנוּ ְו ֵ ֨איךְך נ ֹאַ֥מר ֵא ָ֛ליו
ִה ֵנּ ֩
ֵ֥מת ַה ֶ֖יֶּלד ְוָעָ֥שׂה ָר ָֽﬠהַ :ו ַ֣יּ ְרא ָדּ ִ֗וד ִ֤כּי ֲﬠָב ָדי֙ו ִמְת ַֽלֲחִ֔שׁים ַו ָ֥יֶּבן ָדּ ִ֖וד ִ֣כּי ֵ֣מת
ם ָדּ ִ֨וד ֵֽמָה ָ ֜א ֶרץ
ַה ָ֑יֶּלד ַו ֨יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֧וד ֶאל־ֲﬠָב ָ֛דיו ֲהֵ֥מת ַה ֶ֖יֶּלד ַו ֥יּ ֹאְמרוּ ֵֽמתַ :ו ָיָּק ֩
א ֶאל־
ה ָ֖וה ַו ִיְּשׁ ָ ֑תּחוּ ַו ָיּב ֹ ֙
ַו ִיּ ְרַ֣חץ ַו ָ֗יֶּסךְך ַו ְיַחֵלּ֙ף ִשְׂמֹל ָ֔תו ]ִשְׂמֹל ָ֔תיו[ ַו ָיּ ֥ב ֹא ֵֽבית־ ְי ֹ
ֵבּי֔תוֹ ַו ִיְּשׁ ַ ֕אל ַו ָיִּ֥שׂימוּ ֛לוֹ ֶ֖לֶחם ַויּ ֹא ַֽכלַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֤רוּ ֲﬠָב ָדי֙ו ֵאָ֔ליו ָֽמה־ַה ָדָּ֥בר ַה ֶ֖זּה
ֲאֶ֣שׁר ָעִ֑שׂיָתה ַֽבֲּﬠ֞בוּר ַה ֶ֤יֶּלד ַח֙י ַ֣צְמָתּ ַו ֵ֔תְּבְךּ ְו ַֽכֲאֶשׁ֙ר ֵ֣מת ַה ֶ֔יֶּלד ַ֖קְמָתּ ַו ֥תּ ֹאַכל
ָֽלֶחםַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ְבּעוֹ֙ד ַה ֶ֣יֶּלד ַ֔חי ַ֖צְמִתּי ָֽוֶאְב ֶ֑כּה ִ֤כּי ָאַ֨מ ְרִתּ֙י ִ֣מי יוֹ ֵ֔ד ַע ְיַח ַ֥נּ ִני
ה ֲא ִ֣ני ָ֔צם ַֽהאוּ ַ֥כל ַֽלֲהִשׁי֖בוֹ
ה ָ֖וה ְוַ֥חי ַה ָֽיֶּלדְ :וַעָ֣תּה ׀ ֵ֗מת ָ֤לָמּה ֶזּ ֙
] ְוַח ַ֥נּ ִני[ ְי ֹ
ה ֵ֣לךְך ֵאָ֔ליו ְו֖הוּא ֽל ֹא־ ָי֥שׁוּב ֵא ָֽליַ :ו ְי ַנֵ֣חם ָדּ ִ֗וד ֵ֚את ַבּת־ֶ֣שַׁבע ִאְשׁ֔תּוֹ
֑עוֹד ֲא ִנ֙י ֹ
ה ָ֖וה
ַו ָיּ ֥ב ֹא ֵא ֶ֖ליָה ַו ִיְּשׁ ַ֣כּב ִע ָ ֑מּהּ ַוֵ֣תֶּלד ֵ֗בּן ַו ִיּ ְק ָ֤רא ] ַוִתּ ְק ָ֤רא[ ֶאת־ְשׁמ֙וֹ ְשֹׁלֹ֔מה ַֽוי ֹ
ה ָֽוה:
ֲאֵהֽבוַֹ :ו ִיְּשַׁ֗לח ְבּ ַי֙ד ָנָ֣תן ַה ָנּ ִ֔ביא ַו ִיּ ְק ָ֥רא ֶאת־ְשׁ֖מוֹ ְי ִ֣די ְד ָ֑יהּ ַֽבֲּﬠ֖בוּר ְי ֹ
ַו ִיּ ָ֣לֶּחם יוֹ ָ ֔אב ְבּ ַרַ֖בּת ְבּ ֵ֣ני ַע֑מּוֹן ַו ִיְּלֹ֖כּד ֶאת־ִ֥ﬠיר ַהְמּלוּ ָֽכהַ :ו ִיְּשׁ ַ֥לח יוֹ ָ ֛אב
ַמְלָאִ֖כים ֶאל־ ָדּ ִ֑וד ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ִנְלַ֣חְמִתּי ְב ַר ָ֔בּה ַגּם־ָל ַ֖כ ְדִתּי ֶאת־ִ֥ﬠיר ַהָֽמּ ִים:
ְוַע ָ֗תּה ֱאֹס֙ף ֶאת־ ֶ֣יֶתר ָהָ֔עם ַֽוֲח ֵ֥נה ַעל־ָהִ֖ﬠיר ְוָלְכ ָ֑דהּ ֶפּן־ֶאְלֹ֤כּד ֲא ִנ֙י ֶאת־
ָהִ֔עיר ְו ִנ ְק ָ֥רא ְשִׁ֖מי ָע ֶֽליָהַ :ו ֶיֱּאֹ֥סף ָדּ ִ֛וד ֶאת־ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ַו ֵ֣יֶּלךְך ַר ָ֑בָּתה ַו ִיּ ָ֥לֶּחם
ם ֵמַ֨על ר ֹא֜שׁוֹ וִּמְשָׁקָ֨להּ ִכּ ַ֤כּר ָזָה֙ב ְוֶ֣אֶבן
ָ֖בּהּ ַו ִיְּלְכּ ָֽדהַּ :ו ִיּ ַ֣קּח ֶאת־ֲﬠֶֽט ֶרת־ַמְלָכּ ֩
אדְ :וֶאת־ָהָ֨עם
ְיָק ָ֔רה ַוְתִּ֖הי ַעל־ ֣ר ֹאשׁ ָדּ ִ֑וד וְּשׁ ַ֥לל ָהִ֛ﬠיר הוִֹ֖ציא ַה ְרֵ֥בּה ְמ ֽ ֹ

ֲאֶשׁר־ ָ֜בּהּ הוִֹ֗ציא ַו ָ֣יֶּשׂם ַ֠בְּמּ ֵג ָרה וַּֽבֲח ִרֵ֨צי ַהַבּ ְר ֶ֜זל וְּבַמ ְג ְזֹ֣רת ַהַבּ ְר ֶ֗זל ְוֶהֱﬠִ֤ביר
ם ַבַּמְּלֵ֔כּן ]ַבַּמְּל ֵ֔בּן[ ְו ֵ֣כן ַֽיֲﬠֶ֔שׂה ְלֹ֖כל ָע ֵ֣רי ְב ֵֽני־ַע֑מּוֹן ַו ָ֧יָּשׁב ָדּ ִ֛וד ְוָכל־ָה ָ֖ﬠם
אוָֹת ֙
ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ְיִ֣הי ַֽאֲח ֵרי־ֵ֗כן וְּלַאְבָשׁ֧לוֹם ֶבּן־ ָדּ ִ֛וד ָא֥חוֹת ָי ָ֖פה וְּשָׁ֣מהּ ָתּ ָ ֑מר
ַו ֶיֱּאָהֶ֖בָה ַאְמ֥נוֹן ֶבּן־ ָדּ ִֽודַ :ו ֵ֨יֶּצר ְלַאְמ ֜נוֹן ְלִהְתַח֗לּוֹת ַֽבֲּﬠבוּ֙ר ָתָּ֣מר ֲאֹח֔תוֹ ִ֥כּי
ְבתוּ ָ֖לה ִ֑היא ַו ִיָּפֵּל ֙
א ְבֵּעי ֵ֣ני ַאְמ ֔נוֹן ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ָ֖להּ ְמֽאוָּמה :וְּלַאְמ֣נוֹן ֵ֗ר ַע וְּשׁמ֙וֹ
אדַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֗לוֹ ַמ ֣דּוּ ַע ַ֠אָתּה
֣יוֹ ָנ ָ֔דב ֶבּן־ִשְׁמ ָ֖ﬠה ֲאִ֣חי ָד ִ֑וד ְו ֣יוֹ ָנ ָ֔דב ִ֥אישׁ ָח ָ֖כם ְמ ֽ ֹ
ָ֣כָּכה ַ֤דּל ֶבּן־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ַבֹּ֣בֶּקר ַבֹּ֔בֶּקר ֲה֖לוֹא ַתּ ִ֣גּיד ִ֑לי ַו ֤יּ ֹאֶמר ל֙וֹ ַאְמ ֔נוֹן ֶאת־
אֵֽהבַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ל֙וֹ ְי֣הוֹ ָנ ָ֔דב ְשׁ ַ֥כב ַעל־ִמְשׁ ָֽכְּב֖ךָך
ָתָּ֗מר ֲא֛חוֹת ַאְבָשֹׁ֥לם ָאִ֖חי ֲא ִ֥ני ֹ
א ָתָ֨מר ֲאחוֹ ִ֜תי ְוַתְב ֵ֣ר ִני
ְוִהְת ָ֑חל וָּ֧בא ָאִ֣ביךָך ִל ְראוֹ ֶ֗תךָך ְוָאַמ ְרָ֣תּ ֵאָ֡ליו ָ֣תּב ֹא ָנ ֩
ֶ֗לֶחם ְו ָֽﬠְשׂ ָ ֤תה ְלֵעי ַנ֙י ֶאת־ַהִבּ ְר ָ֔יה ְלַ֨מַע֙ן ֲאֶ֣שׁר ֶא ְר ֶ ֔אה ְוָֽאַכְלִ֖תּי ִמ ָיּ ָֽדהַּ :ו ִיְּשׁ ַ֥כּב
ַאְמ ֖נוֹן ַו ִיְּת ָ֑חל ַו ָיּ ֨ב ֹא ַהֶ֜מֶּלךְך ִל ְראוֹ֗תוֹ ַו ֨יּ ֹאֶמר ַאְמ ֤נוֹן ֶאל־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ָֽתּבוֹא־ ֞ ָנא
ָתָּ֣מר ֲאֹח ִ֗תי וְּתַל ֵ֤בּב ְלֵעי ַנ֙י ְשֵׁ֣תּי ְלִב֔בוֹת ְוֶאְב ֶ֖רה ִמ ָיּ ָֽדהַּ :ו ִיְּשׁ ַ֥לח ָדּ ִ֛וד ֶאל־
ָתָּ֖מר ַהַ֣בּ ְיָתה ֵלאֹ֑מר ְלִ֣כי ֗ ָנא ֵ֚בּית ַאְמ ֣נוֹן ָאִ֔חיךְך ַֽוֲﬠִשׂי־֖לוֹ ַהִבּ ְר ָֽיהַ :וֵ֣תֶּלךְך
שׁ[
שׁ ] ַו ָ֨תָּל ֙
שׁ ֵ֑כב ַוִתּ ַ ֨קּח ֶאת־ַהָבּ ֵ֤צק ַו ָ֨תָּלו ֙
ָתָּ֗מר ֵ֛בּית ַאְמ֥נוֹן ָאִ֖חיָה ְו֣הוּא ֹ
ת ַוִתֹּ֣צק ְלָפ ֔ ָניו
ַוְתַּלֵ֣בּב ְלֵעי ֔ ָניו ַוְתַּבֵ֖שּׁל ֶאת־ַהְלִּבֽבוֹתַ :וִתּ ַ֤קּח ֶאת־ַהַמְּשׂ ֵר ֙
שׁ ֵֽמָעַ֔לי ַו ֵֽיְּצ֥אוּ ָכל־ִ֖אישׁ ֵֽמָע ָֽליו:
ַו ְיָמֵ֖אן ֶלֱא֑כוֹל ַו ֣יּ ֹאֶמר ַאְמ ֗נוֹן הוִֹ֤ציאוּ ָכל־ִאי ֙
ה ַהֶח ֶ֔דר ְוֶאְב ֶ֖רה ִמ ָיּ ֵ֑דךְך ַוִתּ ַ֣קּח ָתָּ֗מר
ַו ֨יּ ֹאֶמר ַאְמ ֜נוֹן ֶאל־ָתָּ֗מר ָהִ֤ביִאי ַהִבּ ְר ָי ֙
ת ֲאֶ֣שׁר ָעָ֔שָׂתה ַוָתּ ֵ֛בא ְלַאְמ֥נוֹן ָאִ֖חיָה ֶהָֽח ְד ָרהַ :וַתּ ֵ֥גּשׁ ֵא ָ֖ליו
ֶאת־ַהְלִּבבוֹ ֙
הּ ַו ֣יּ ֹאֶמר ָ֔להּ ֛בּוִֹאי ִשְׁכִ֥בי ִעִ֖מּי ֲאחוֹ ִ ֽתיַ :ו ֣תּ ֹאֶמר ֗לוֹ ַאל־ָאִח֙י
ֶֽלֱאֹ֑כל ַו ַֽיֲּח ֶזק־ָבּ ֙
ַאל־ְתַּע ֔ ֵנּ ִני ִ֛כּי ל ֹא־ ֵֽיָעֶ֥שׂה ֵ֖כן ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַאל־ַֽתֲּﬠֵ֖שׂה ֶאת־ַה ְנָּב ָ֥לה ַה ֽזּ ֹאת:
ַֽוֲא ֗ ִני ָ֤א ָנה אוִֹלי ךְ ֙ך ֶאת־ֶח ְרָפּ ִ֔תי ְוַא ָ֗תּה ִתְּה ֶ֛יה ְכַּאַ֥חד ַה ְנָּבִ֖לים ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
ה ַדֶּבּר־ ָ֣נא ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ִ֛כּי ֥ל ֹא ִיְמ ָנ ֵ֖ﬠ ִני ִמֶֽמָּךְּ :ו ֥ל ֹא ָאָ֖בה ִלְשֹׁ֣מ ַע ְבּקוֹ ָ֑להּ
ְוַעָתּ ֙
אד ִ֣כּי
ה ְגּדוֹ ָ֣לה ְמ ֔ ֹ
אָֽתהַּ :ו ִיְּשׂ ָנֶ֣אָה ַאְמ ֗נוֹן ִשׂ ְנָא ֙
ה ַו ְיַע ֔ ֶנָּה ַו ִיְּשׁ ַ֖כּב ֹ
ַו ֶיֱּח ַ֤זק ִמֶ֨מּ ָנּ ֙
ה ֲאֶ֣שׁר ְשׂ ֵנ ָ ֔אהּ ֵמַֽאֲהָ֖בה ֲאֶ֣שׁר ֲאֵה ָ֑בהּ ַו ֽיּ ֹאֶמר־ ָ֥להּ ַאְמ ֖נוֹן ֥קוִּמי
ְגדוָֹ֗לה ַהִשּׂ ְנָא ֙
ה ַה ֔זּ ֹאת ֵֽמַא ֶ֛ח ֶרת ֲאֶשׁר־ָעִ֥שׂיָת
ֵֽלִכיַ :ו ֣תּ ֹאֶמר ֗לוֹ ַאל־אוֹֹ֞דת ָֽה ָר ָ֤ﬠה ַה ְגּדוָֹל ֙
ִעִ֖מּי ְלַשְׁלּ ֵ֑ח ִני ְו ֥ל ֹא ָאָ֖בה ִלְשֹׁ֥מ ַֽﬠ ָֽלהַּ :ו ִיְּק ָ֗רא ֶאת־ ַֽנֲﬠר֙וֹ ְמָ֣שׁ ְר֔תוֹ ַו ֕יּ ֹאֶמר

תֶנת
ה ְכּ ֣ ֹ
ִשְׁלחוּ־ ָ֥נא ֶאת־ ֛ז ֹאת ֵֽמָע ַ֖לי ַה֑חוָּצה וּ ְנֹ֥על ַה ֶ֖דֶּלת ַֽאֲח ֶֽריָהְ :וָעֶ֨לי ָ ֙
ַפִּ֔סּים ִכּי֩ ֵ֨כן ִתְּלַ֧בְּשׁן ָ◌ ְבּנוֹת־ַה ֶ ֛מֶּלךְך ַהְבּתוֹּ֖לת ְמִעי ִ֑לים ַוֹיֵּ֨צא אוָֹ֤תהּ ְמָֽשׁ ְרת֙וֹ
ת ֶנת ַהַפִּ֛סּים
ַה֔חוּץ ְו ָנ ַ֥ﬠל ַה ֶ֖דֶּלת ַֽאֲח ֶֽריָהַ :וִתּ ַ ֨קּח ָתָּ֥מר ֵ ֨אֶפ֙ר ַעל־ר ֹאָ֔שׁהּ וְּכ ֧ ֹ
הּ ַעל־ר ֹאָ֔שׁהּ ַוֵ֥תֶּלךְך ָה֖לוֹךְך ְו ָז ָֽﬠָקהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר
ֲאֶ֥שׁר ָע ֶ֖ליָה ָק ָ֑רָעה ַו ָ ֤תֶּשׂם ָי ָד ֙
ֵאֶ֜ליָה ַאְבָשׁ֣לוֹם ָאִ֗חיָה ַֽהֲאִמי ֣נוֹן ָאִחי֘ךְך ָה ָ֣יה ִעָמּ ךְ ֒ך ְוַע ָ֞תּה ֲאחוִֹ֤תי ַֽהֲח ִ֨ריִשׁ֙י
שֵׁמָ֔מה ֵ֖בּית
ָאִ֣חיךְך ֔הוּא ַאל־ָתִּ֥שׁיִתי ֶאת־ִלֵ֖בּךְך ַל ָדָּ֣בר ַה ֶ֑זּה ַוֵ֤תֶּשׁב ָתָּמ֙ר ְו ֣ ֹ
אד:
ַאְבָשׁ֥לוֹם ָא ִ ֽחיָהְ :וַהֶ֣מֶּלךְך ָדּ ִ֔וד ָשַׁ֕מע ֵ֥את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֖רים ָה ֵ ֑אֶלּה ַו ִ֥יַּחר ֖לוֹ ְמ ֽ ֹ
ם ֶאת־
ְו ֽל ֹא־ ִדֶ֧בּר ַאְבָשׁ֛לוֹם ִעם־ַאְמ ֖נוֹן ְלֵמ ָ֣רע ְוַעד־֑טוֹב ִ ֽכּי־ָשׂ ֵ֤נא ַאְבָשׁלוֹ ֙
ַאְמ ֔נוֹן ַעל־ ְדַּב֙ר ֲאֶ֣שׁר ִע ֔ ָנּה ֵ֖את ָתָּ֥מר ֲאֹחֽתוַֹֽ :ו ְיִה֙י ִלְשׁ ָנַ֣ת ִים ָיִ֔מים ַו ִיְּה ֤יוּ
ם ְלַאְבָשׁ֔לוֹם ְבַּ֥בַעל ָח֖צוֹר ֲאֶ֣שׁר ִעם־ֶאְפ ָ֑ר ִים ַו ִיּ ְק ָ֥רא ַאְבָשׁ֖לוֹם ְלָכל־ְבּ ֵ֥ני
ֹֽג ְז ִזי ֙
ם ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ַו ֕יּ ֹאֶמר ִה ֵנּה־ ָ֥נא ֹֽג ְז ִ֖זים ְלַעְב ֶ֑דּךָך ֵֽיֶלךְך־ ָ֥נא
ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ָיּ ֤ב ֹא ַאְבָשׁלוֹ ֙
ַה ֶ ֛מֶּלךְך ַֽוֲﬠָב ָ֖דיו ִעם־ַעְב ֶֽדּךָךַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ַהֶ֜מֶּלךְך ֶאל־ַאְבָשׁ֗לוֹם ַאל־ְבּ ִנ֙י ַאל־ ָ֤נא
ֵנֵל ךְ ֙ך ֻכָּ֔לּנוּ ְו ֥ל ֹא ִנְכַ֖בּד ָע ֶ֑ליךָך ַו ִיְּפ ָרץ־֛בּוֹ ְו ֽל ֹא־ָאָ֥בה ָל ֶ֖לֶכת ַו ְיָֽב ֲר ֵֽכהוַּ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר
ַאְבָשׁ֔לוֹם ָו ֕ל ֹא ֵֽיֶלךְך־ ָ֥נא ִאָ֖תּנוּ ַאְמ ֣נוֹן ָאִ֑חי ַו ֤יּ ֹאֶמר ל֙וֹ ַהֶ֔מֶּלךְך ָ֥לָמּה ֵי ֵ֖לךְך ִעָֽמּךְך:
ַו ִיְּפ ָרץ־֖בּוֹ ַאְבָשׁ֑לוֹם ַו ִיְּשׁ ַ֤לח ִאתּ֙וֹ ֶאת־ַאְמ ֔נוֹן ְוֵ֖את ָכּל־ְבּ ֵ֥ני ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ְיַצו֩
ַאְבָשׁ֨לוֹם ֶאת־ ְנָע ָ֜ריו ֵלאֹ֗מר ְר֣אוּ ֠ ָנא ְכּ֨טוֹב ֵלב־ַאְמ ֤נוֹן ַבּ ַ֨יּ ִי֙ן ְוָֽאַמ ְרִ֣תּי ֲאֵליֶ֔כם
א֖תוֹ ַאל־ִתּי ָ֑ראוּ ֲה֗לוֹא ִ֤כּי ָֽאֹנִכ֙י ִצ ִ֣וּיִתי ֶאְתֶ֔כם
ַה֧כּוּ ֶאת־ַאְמ֛נוֹן ַֽוֲהִמֶ֥תּם ֹ
ם ְלַאְמ ֔נוֹן ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִצ ָ֖וּה ַאְבָשׁ֑לוֹם
ִח ְז ֖קוּ ִֽוְה ֥יוּ ִלְב ֵני־ָֽח ִילַֽ :ו ַֽיֲּﬠ֞שׂוּ ַֽנֲﬠ ֵ֤רי ַאְבָשׁלוֹ ֙
ַו ָיּ ֻ֣קמוּ ׀ ָכּל־ְבּ ֵ֣ני ַהֶ֗מֶּלךְך ַֽו ִיּ ְרְכּ֛בוּ ִ֥אישׁ ַעל־ִפּ ְר ֖דּוֹ ַו ָיּ ֻֽנסוַּ :ו ְיִה֙י ֵ֣הָמּה ַב ֶ֔דּ ֶרךְך
ם ֶאת־ָכּל־ְבּ ֵ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך ְו ֽל ֹא־
ְוַהְשֻּׁמ ָ֣ﬠה ָ֔בָאה ֶאל־ ָדּ ִ֖וד ֵלאֹ֑מר ִה ָ֤כּה ַאְבָשׁלוֹ ֙
נוַֹ֥תר ֵמֶ֖הם ֶאָֽחדַ :ו ָ֧יּ ָקם ַה ֶ ֛מֶּלךְך ַו ִיּ ְק ַ֥רע ֶאת־ְבּ ָג ָ֖דיו ַו ִיְּשׁ ַ֣כּב ָ ֑א ְרָצה ְוָכל־ֲﬠָב ָ֥דיו
ִנָצִּ֖בים ְק ֻר ֵ֥ﬠי ְב ָג ִֽדיםַ :ו ַ֡יַּען ֽיוֹ ָנ ָ֣דב ׀ ֶבּן־ִשְׁמָ֨עה ֲאִחי־ ָד ִ֜וד ַו ֗יּ ֹאֶמר ַאל־י ֹאַ֤מר
ֲאֹד ִנ֙י ֵ֣את ָכּל־ַה ְנָּע ִ֤רים ְבּ ֵֽני־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֵהִ֔מיתוּ ִ ֽכּי־ַאְמ֥נוֹן ְלַב ֖דּוֹ ֵ ֑מת ִ ֽכּי־ַעל־ ִ֤פּי
ם ַעֹנּ֔תוֹ ֵ֖את ָתָּ֥מר ֲאֹחֽתוְֹ :וַע ָ֡תּה ַאל־
ם ָֽה ְיָ֣תה שׂיָּמה ]שׂוָּ֔מה[ ִמיּוֹ ֙
ַאְבָשׁלוֹ ֙
ם ֲאֹד ֨ ִני ַהֶ֤מֶּלךְך ֶאל־ִלבּ֙וֹ ָדָּ֣בר ֵלאֹ֔מר ָכּל־ְבּ ֵ֥ני ַהֶ֖מֶּלךְך ֵ ֑מתוּ ִ ֽכּי־)כתיב ולא
ָיֵשׂ ֩
ה ֶאת־ֵעי ֔ ָנו
קרי (:אם ַאְמ֥נוֹן ְלַב ֖דּוֹ ֵֽמתַ :ו ִיְּב ַ֖רח ַאְבָשׁ֑לוֹם ַו ִיָּ֞שּׂא ַה ַ֤נַּער ַהֹצֶּפ ֙

הְלִ֥כים ִמ ֶ֛דּ ֶרךְך ַֽאֲח ָ֖ריו ִמַ֥צּד ָהָֽהרַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֽיוֹ ָנ ָד֙ב
]ֵעי ֔ ָניו[ ַו ַ֗יּ ְרא ְוִה ֨ ֵנּה ַעם־ ַ֜רב ֽ ֹ
ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ִה ֵ֥נּה ְב ֵֽני־ַהֶ֖מֶּלךְך ָ֑בּאוּ ִכּ ְדַ֥בר ַעְב ְדּ֖ךָך ֵ֥כּן ָה ָֽיהַ :ו ְיִ֣הי ׀ ְכַּכֹלּ֣תוֹ ְל ַד ֵ֗בּר
ְוִה ֵ֤נּה ְב ֵֽני־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ָ֔בּאוּ ַו ִיְּשׂ֥אוּ קוֹ ָ֖לם ַו ִיְּב֑כּוּ ְו ַגם־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ְוָכל־ֲﬠָב ָ֔דיו ָבּ֕כוּ ְבִּ֖כי
אדְ :וַאְבָשׁ֣לוֹם ָבּ ַ֔רח ַו ֵ֛יֶּלךְך ֶאל־ַתְּלַ֥מי ֶבּן־ַעִמּי֖חוּר ]ַעִמּי֖הוּד[ ֶ֣מֶלךְך
ָגּ ֥דוֹל ְמ ֽ ֹ
ְגּ֑שׁוּר ַו ִיְּתַאֵ֥בּל ַעל־ְבּ ֖נוֹ ָכּל־ַה ָיּ ִ ֽמיםְ :וַאְבָשׁ֥לוֹם ָבּ ַ֖רח ַו ֵ֣יֶּלךְך ְגּ֑שׁוּר ַו ְיִהי־ָ֖שׁם
ָשׁ֥לשׁ ָשׁ ִֽניםַ :וְתַּכל ֙ ָדּ ִ֣וד ַהֶ֔מֶּלךְך ָלֵ֖צאת ֶאל־ַאְבָשׁ֑לוֹם ִ ֽכּי־ ִנַ֥חם ַעל־ַאְמ ֖נוֹן
ִכּי־ֵֽמתַ :ו ֵ֖יּ ַדע יוָֹ֣אב ֶבּן־ְצ ֻר ָ֑יה ִכּי־ ֵ֥לב ַהֶ֖מֶּלךְך ַעל־ַאְבָשֽׁלוֹםַ :ו ִיְּשׁ ַ֤לח יוָֹא֙ב
ְתּ֔קוָֹעה ַו ִיּ ַ֥קּח ִמָ֖שּׁם ִאָ֣שּׁה ֲחָכ ָ ֑מה ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵ֠אֶליָה ִ ֽהְתַאְבִּלי־ ֞ ָנא ְוִלְבִשׁי־ ָ֣נא
ִב ְג ֵדי־ ֵ ֗אֶבל ְוַאל־ָתּ֨סוִּכ֙י ֶ֔שֶׁמן ְוָה ִ֕יית ְכִּאָ֗שּׁה ֚ ֶזה ָיִ֣מים ַר ִ֔בּים ִמְתַאֶ֖בֶּלת ַעל־
ת ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ְו ִדַ֥בּ ְרְתּ ֵא ָ֖ליו ַכּ ָדָּ֣בר ַה ֶ֑זּה ַו ָ֧יֶּשׂם יוֹ ָ ֛אב ֶאת־ַה ְדָּב ִ֖רים
ֵֽמת :וָּבא ֙
ת ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ַוִתֹּ֧פּל ַעל־ַא ֶ֛פּיָה ַ֖א ְרָצה
ְבּ ִ ֽפיָהַ ֠ :ותּ ֹאֶמר ָֽהִאָ֤שּׁה ַהְתֹּקִעי ֙
ַוִתְּשׁ ָ ֑תּחוּ ַו ֖תּ ֹאֶמר הוִֹ֥שָׁעה ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ֽיּ ֹאֶמר־ ָ֥להּ ַהֶ֖מֶּלךְך ַמה־ ָ֑לּךְך ַו ֗תּ ֹאֶמר ֲא ָ֛בל
ם ַבָּשּׂ ֶ֔דה
ִאָֽשּׁה־ַאְלָמ ָ֥נה ָ֖א ִני ַו ָ֥יָּמת ִאי ִ ֽשׁי :וְּלִשְׁפָֽחְת ךָ ֙ך ְשׁ ֵ֣ני ָב ֔ ִנים ַו ִיּ ָנּ֤צוּ ְשׁ ֵניֶה ֙
ה ָ ֨קָמה ָכל־
אֽתוְֹ :וִה ֵנּ ֩
ְוֵ֥אין ַמִ֖צּיל ֵֽבּי ֵני ֶ ֑הם ַו ַיּ֧כּוֹ ָֽהֶא ָ֛חד ֶאת־ָֽהֶאָ֖חד ַו ָ֥יֶּמת ֹ
ַהִמְּשָׁפָּ֜חה ַעל־ִשְׁפָח ֶ֗תךָך ַו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ְתּ ִ֣ני ׀ ֶאת־ַמ ֵ֣כּה ָאִ֗חיו וּ ְנִמ ֵ֨תה֙וּ ְבּ ֶ֤נֶפשׁ ָאִחי֙ו
ֲאֶ֣שׁר ָה ָ֔רג ְו ַנְשִׁ֖מי ָדה ַ֣גּם ֶאת־ַהיּוֹ ֵ֑רשׁ ְוִכ֗בּוּ ֶאת־ ַֽגַּחְלִתּ֙י ֲאֶ֣שׁר ִנְשׁ ָ ֔א ָרה
ְלִבְלִ֧תּי ִ ֽשׂום ] ִ ֽשׂים[ ְלִאיִ֛שׁי ֵ֥שׁם וְּשֵׁא ִ֖רית ַעל־ְפּ ֵ֥ני ָֽהֲא ָדָֽמהַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ַה ֶ ֛מֶּלךְך
ת ֶאל־
ֶאל־ָֽהִאָ֖שּׁה ְלִ֣כי ְלֵבי ֵ ֑תךְך ַֽוֲא ִ֖ני ֲאַצ ֶ֥וּה ָע ָֽל ִיךְךַ :ו ֜תּ ֹאֶמר ָֽהִאָ֤שּׁה ַהְתּקוִֹעי ֙
ַהֶ֔מֶּלךְך ָעַ֞לי ֲאֹד ִ֥ני ַה ֶ ֛מֶּלךְך ֶֽהָע ֖וֹן ְוַעל־ֵ֣בּית ָאִ֑בי ְוַהֶ֥מֶּלךְך ְוִכְס֖אוֹ ָנ ִֽקיַ :ו ֖יּ ֹאֶמר
ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַֽהְמ ַד ֵ֤בּר ֵאַ֨ל ִי ךְ ֙ך ַֽוֲהֵבא֣תוֹ ֵאַ֔לי ְו ֽל ֹא־ֹיִ֥סיף ֖עוֹד ָל ַ֥גַעת ָֽבּךְךַ :ותּ ֹאֶמ֩ר
ם ְלַשֵׁ֔חת
ה ָ֣וה ֱאֹל ֶ֗היךָך ֵֽמַה ְרַ֞בּית ]ֵֽמַה ְרַ֞בּת[ ֹגֵּ֤אל ַה ָדּ ֙
ִי ְזָכּר־ ֨ ָנא ַהֶ֜מֶּלךְך ֶאת־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ִאם־ ִיֹ֛פּל ִמַֽשֲּׂﬠ ַ֥רת ְבּ ֵ֖נ ךְך ָֽא ְרָצה:
ְו ֥ל ֹא ַיְשִׁ֖מידוּ ֶאת־ְבּ ִ֑ני ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ַחי־ ְי ֹ
ַו ֨תּ ֹאֶמ֙ר ָֽהִאָ֔שּׁה ְתּ ַדֶבּר־ ָ֧נא ִשְׁפָֽחְת ךָ֛ך ֶאל־ֲאֹד ִ֥ני ַהֶ֖מֶּלךְך ָדּ ָ֑בר ַו ֖יּ ֹאֶמר ַדֵּֽבּ ִרי:
שְׁבָתּה ָכּ ֖ז ֹאת ַעל־ ַ֣ﬠם ֱאֹלִ֑הים וִּמ ַדּ ֵ֨בּר ַהֶ֜מֶּלךְך ַה ָדּ ָ֤בר
ַו ֨תּ ֹאֶמ֙ר ָֽהִאָ֔שּׁה ְו ָ֧לָמּה ָח ַ ֛
ם ַה ִנּ ָגּ ִ֣רים
ה ְכָּאֵ֔שׁם ְלִבְלִ֛תּי ָהִ֥שׁיב ַהֶ֖מֶּלךְך ֶֽאת־ ִנ ְדּֽחוֹֽ ִ :כּי־֣מוֹת ָנ֔מוּת ְוַכַ֨מּ ִי ֙
ַה ֶזּ ֙
ם ֔ ֶנֶפשׁ ְוָחַשׁ֙ב ַֽמֲחָשׁ֔בוֹת ְלִבְלִ֛תּי
ַ ֔א ְרָצה ֲאֶ֖שׁר ֣ל ֹא ֵֽיָא ֵ֑ספוּ ְו ֽל ֹא־ ִיָ֤שּׂא ֱאֹלִהי ֙

ִי ַ֥דּח ִמֶ֖מּנּוּ ִנ ָֽדּחְ ֠ :וַעָתּה ֲאֶשׁר־ ָ֜בּאִתי ְל ַד ֵ֨בּר ֶאל־ַהֶ֤מֶּלךְך ֲאֹד ִנ֙י ֶאת־ַה ָדָּ֣בר
ַה ֶ֔זּה ִ֥כּי ֵֽי ְרֻ֖א ִני ָה ָ֑ﬠם ַו ֤תּ ֹאֶמר ִשְׁפָֽחְת ךָ ֙ך ֲא ַדְבּ ָרה־ ָ֣נּא ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך אוּ ַ֛לי ַֽיֲﬠֶ֥שׂה
ַהֶ֖מֶּלךְך ֶאת־ ְדַּ֥בר ֲאָמֽתוִֹ֚ :כּי ִיְשַׁ֣מע ַהֶ֔מֶּלךְך ְלַהִ֥צּיל ֶאת־ֲאָמ֖תוֹ ִמ ַ֣כּף ָהִ֑אישׁ
אִ֤תי ְוֶאת־ְבּ ִנ֙י ַ֔יַחד ִ ֽמ ַֽנֲּח ַ֖לת ֱאֹל ִ ֽהיםַ :ו ֨תּ ֹאֶמ֙ר ִשְׁפָ֣חְת֔ךָך ִֽיְה ֶיה־ ָ֛נּא
ְלַהְשִׁ֨מיד ֹ
ְדַּבר־ֲאֹד ִ֥ני ַהֶ֖מֶּלךְך ִלְמ ֻנ ָ֑חה ִ֣כּי ׀ ְכַּמְלַ֣אךְך ָֽהֱאֹל ִ֗הים ֵ֣כּן ֲאֹד ִ֤ני ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ִלְשֹׁ֨מ ַ֙ע
ה ָ֥וה ֱאֹלֶ֖היךָך ְיִ֥הי ִעָֽמּךְךַ :ו ַ֣יַּען ַהֶ֗מֶּלךְך ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ָ֣הִאָ֔שּׁה ַאל־
ַה֣טּוֹב ְוָה ָ֔רע ַֽוי ֹ
א ָ ֑תךְך ַו ֨תּ ֹאֶמ֙ר ָ֣הִאָ֔שּׁה ְי ַדֶבּר־ ָ֖נא
שֵׁ֣אל ֹ
֨ ָנא ְת ַֽכֲח ִ֤די ִמֶ֨מּ ִנּ֙י ָדּ ָ֔בר ֲאֶ֥שׁר ָֽאֹנִ֖כי ֹ
ֲאֹד ִ֥ני ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַהֶ֔מֶּלךְך ֲה ַ֥יד יוֹ ָ ֛אב ִאָ֖תּךְך ְבָּכל־ ֑ז ֹאת ַוַ֣תַּען ָֽהִאָ֣שּׁה
ַו ֡תּ ֹאֶמר ֵ֣חי ַנְפְשׁ ךָ ֩ך ֲאֹד ֨ ִני ַהֶ֜מֶּלךְך ִאם־ִ֣אשׁ ׀ ְלֵהִ֣מין וְּלַהְשִׂ֗מיל ִמֹ֤כּל ֲאֶשׁר־
ִדֶּבּ֙ר ֲאֹד ִ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך ִ ֽכּי־ַעְב ְדּ ךָ֤ך יוָֹא֙ב ֣הוּא ִצ ָ֔וּ ִני ְו֗הוּא ָ֚שׂם ְבִּ֣פי ִשְׁפָֽחְת֔ךָך ֵ֥את
שׂה ַעְב ְדּ ךָ֥ך יוָֹ֖אב ֶאת־
ָכּל־ַה ְדָּב ִ֖רים ָהֵֽאֶלּהְ :לַֽבֲﬠ֤בוּר ַסֵבּ֙ב ֶאת־ְפּ ֵ֣ני ַה ָדּ ָ֔בר ָע ָ ֛
ת ַמְלַ֣אךְך ָֽהֱאֹל ִ֔הים ָל ַ֖דַעת ֶאת־ָכּל־ֲאֶ֥שׁר
ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֑זּה ַֽואֹד ִ֣ני ָחָ֗כם ְכָּחְכַמ ֙
ָבָּֽא ֶרץַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֶאל־יוֹ ָ ֔אב ִה ֵנּה־ ָ֥נא ָעִ֖שׂיִתי ֶאת־ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֑זּה ְו ֵ֛לךְך ָהֵ֥שׁב
ֶאת־ַה ַ֖נַּער ֶאת־ַאְבָשֽׁלוֹםַ :ו ִיֹּפּל ֩ יוֹ ָ ֨אב ֶאל־ָפּ ָ֥ניו ַ ֛א ְרָצה ַו ִיְּשַׁ֖תּחוּ ַו ְיָ֣ב ֶרךְך ֶאת־
ם ָי ַ֨דע ַעְב ְדּ֜ךָך ִ ֽכּי־ָמָ֨צאִתי ֵ֤חן ְבֵּעי ֨ ֶני ךָ ֙ך ֲאֹד ִ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך
ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ֣יּ ֹאֶמר יוֹ ָ ֡אב ַהיּוֹ ֩
ֲאֶשׁר־ָעָ֥שׂה ַהֶ֖מֶּלךְך ֶאת־ ְדַּ֥בר ַעְב ֶֽדּ ָו ]ַעְב ֶֽדּךָך[ַ :ו ָ֥יּ ָקם יוָֹ֖אב ַו ֵ֣יֶּלךְך ְגּ֑שׁוּ ָרה ַו ָיֵּ֥בא
ֶאת־ַאְבָשׁ֖לוֹם ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ִיֹ֣סּב ֶאל־ֵבּי֔תוֹ וָּפ ַ֖ני ֣ל ֹא ִי ְר ֶ ֑אה ַו ִיֹּ֤סּב
ם ֶאל־ֵבּי֔תוֹ וְּפ ֵ֥ני ַהֶ֖מֶּלךְך ֥ל ֹא ָרָֽאה :וְּכַאְבָשׁ֗לוֹם ֽל ֹא־ָה ָ֧יה ִ ֽאישׁ־ ָי ֶ֛פה
ַאְבָשׁלוֹ ֙
אד ִמ ַ֤כּף ַר ְגל֙וֹ ְו ַ֣ﬠד ָק ְדֳק֔דוֹ ֽל ֹא־ָ֥ה ָיה ֖בוֹ ֽמוּם :וְּב ַגְלּח֘וֹ
ְבָּכל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְלַה ֵ֣לּל ְמ ֑ ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ְי ַגֵ֔לּ ַח ִ ֽכּי־ָכֵ֥בד ָע ָ֖ליו ְו ִגְלּ֑חוֹ ְוָשַׁקל ֙
ֶאת־ר ֹאשׁ֒וֹ ֠ ְוָה ָיה ִמֵקּ֙ץ ָיִ֤מים ׀ ַל ָיִּמי ֙
ם ְשׁלוָֹ֣שׁה
ֶאת־ְשׂ ַ֣ﬠר ר ֹא֔שׁוֹ ָמאַ֥ת ִים ְשָׁקִ֖לים ְבֶּ֥אֶבן ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ִיּ ָֽוְּל ֤דוּ ְלַאְבָשׁלוֹ ֙
ָב ֔ ִנים וַּ֥בת ַאַ֖חת וְּשָׁ֣מהּ ָתּ ָ ֑מר ִ֣היא ָֽה ְי ָ֔תה ִאָ֖שּׁה ְי ַ֥פת ַמ ְרֶֽאהַ :ו ֵ֧יֶּשׁב ַאְבָשׁ֛לוֹם
ִבּי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ְשׁ ָנַ֣ת ִים ָיִ֑מים וְּפ ֵ֥ני ַהֶ֖מֶּלךְך ֥ל ֹא ָרָֽאהַ :ו ִיְּשַׁ֨לח ַאְבָשׁ֜לוֹם ֶאל־יוֹ ָ ֗אב
את֙וֹ ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ְו ֥ל ֹא ָאָ֖בה ָל֣בוֹא ֵא ָ֑ליו ַו ִיְּשׁ ַ֥לח עוֹ֙ד ֵשׁ ֔ ִנית ְו ֥ל ֹא ָאָ֖בה
ִלְשֹׁ֤ל ַח ֹ
ָלֽבוֹאַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֶאל־ֲﬠָב ָ֜דיו ְראוּ֩ ֶחְל ַ ֨קת יוָֹ֤אב ֶאל־ ָי ִד֙י ְולוֹ־ָ֣שׁם ְשֹׂע ִ֔רים ְל֖כוּ
ְוַהוִצּ֣תיָּה ] ְוַהִצּי֣תוָּה[ ָב ֵ ֑אשׁ ַו ַיִּ֜צּתוּ ַעְב ֵ֧די ַאְבָשׁ֛לוֹם ֶאת־ַֽהֶחְל ָ֖קה ָבֵּֽאשׁ:

ַו ָ֣יּ ָקם יוֹ ָ ֔אב ַו ָיּ ֥ב ֹא ֶאל־ַאְבָשׁ֖לוֹם ַה ָ֑בּ ְיָתה ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאָ֔ליו ָ֣לָמּה ִהִ֧צּיתוּ ֲﬠָב ֶ֛דיךָך
ֶאת־ַֽהֶחְל ָ֥קה ֲאֶשׁר־ִ֖לי ָבֵּֽאשַׁ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַאְבָשׁ֣לוֹם ֶאל־יוֹ ָ ֡אב ִה ֵ֣נּה ָשׁ ַ֣לְחִתּי
אְת ךָ ֙ך ֶאל־ַהֶ֜מֶּלךְך ֵלאֹ֗מר ָ֤לָמּה ָ֨בּאִת֙י
ה ֹֽ
ֵא ֶ֣ליךָך ׀ ֵלאֹ֡מר ֣בּ ֹא ֵ֠ה ָנּה ְוֶאְשְׁלָח ֩
ה ְפּ ֵ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך ְוִאם־ ֶישׁ־ִ֥בּי ָע ֖וֹן
שׁם ְוַע ָ֗תּה ֶא ְרֶא ֙
ִמ ְגּ֔שׁוּר ֥טוֹב ִ֖לי ֹ֣עד ֲא ִני־ ָ ֑
ם ַו ָיּ ֣ב ֹא ֶאל־
ֶוֱהִמָֽת ִניַ :ו ָיּ ֨ב ֹא יוָֹ֣אב ֶאל־ַהֶמֶּל֘ךְך ַו ַיּ ֶגּד־ל֒וֹ ַו ִיּ ְק ָ֤רא ֶאל־ַאְבָשׁלוֹ ֙
ַהֶ֔מֶּלךְך ַו ִיְּשׁ ַ֨תּחוּ ֧לוֹ ַעל־ַא ָ֛פּיו ַ֖א ְרָצה ִלְפ ֵ֣ני ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ִיַּ֥שּׁק ַהֶ֖מֶּלךְך ְלַאְבָשֽׁלוֹם:
ַו ְיִה֙י ֵמ ַֽ֣אֲח ֵרי ֵ֔כן ַו ַ֤יַּעשׂ ל֙וֹ ַאְבָשׁ֔לוֹם ֶמ ְרָכָּ֖בה ְוֻסִ֑סים ַֽוֲחִמִ֥שּׁים ִ֖אישׁ ָרִ֥צים
שַּׁער ַו ְי ִ֡הי ָכּל־ָהִ֣אישׁ ֲאֶֽשׁר־
ם ַאְבָשׁ֔לוֹם ְוָעַ֕מּד ַעל־ ַ֖יד ֶ֣דּ ֶרךְך ַה ָ ֑
ְלָפ ָֽניוְ :וִהְשִׁכּי ֙
ִיְה ֶיה־לּוֹ־ ִרי֩ב ָל֨בוֹא ֶאל־ַהֶ֜מֶּלךְך ַלִמְּשָׁ֗פּט ַו ִיְּק ָ֨רא ַאְבָשׁ֤לוֹם ֵאָלי֙ו ַו ֔יּ ֹאֶמר ֵֽאי־
ִמ ֶ֥זּה ִעי֙ר ַ ֔אָתּה ַו ֕יּ ֹאֶמר ֵמַאַ֥חד ִשְׁבֵטי־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַעְב ֶֽדּךָךַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֵאָלי֙ו ַאְבָשׁ֔לוֹם
שֵׁ֥מ ַע ֵאין־ְל֖ךָך ֵמֵ֥את ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ַאְבָשׁ֔לוֹם
ְרֵ֥אה ְדָב ֶ֖ריךָך טוִֹ֣בים וּ ְנֹכִ֑חים ְו ֹ
שׁ ֵ֖פט ָבּ ָ ֑א ֶרץ ְוָעַ֗לי ָי֥בוֹא ָכל־ִ֛אישׁ ֲאֶֽשׁר־ ִֽיְה ֶיה־֥לּוֹ ִֽריב־וִּמְשׁ ָ֖פּט
ִמי־ ְיִשֵׂ֥מִני ֹ
ְוִהְצ ַדְּק ִ ֽתּיוְ :וָה ָי ֙
ה ִ ֽבְּק ָרב־ ִ ֔אישׁ ְלִהְשַֽׁתֲּח ֖וֹת ֑לוֹ ְוָשׁ ַ֧לח ֶאת־ ָי ֛דוֹ ְוֶהֱח ִ֥זיק ֖לוֹ
ה ְלָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲאֶשׁר־ ָיֹ֥באוּ ַלִמְּשׁ ָ֖פּט
ְו ָנַשׁק־ֽלוַֹ :ו ַ֨יַּעשׂ ַאְבָשׁ֜לוֹם ַכּ ָדּ ָ֤בר ַה ֶזּ ֙
ֶאל־ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ְי ַג ֵנּ֙ב ַאְבָשׁ֔לוֹם ֶאת־ ֵ֖לב ַא ְנֵ֥שׁי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְי ִ֕הי ִמ ֵ֖קּץ ַא ְרָבִּ֣ﬠים
ם ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ֵ֣אְלָכה ֗ ָנּא ַֽוֲאַשֵׁלּם ֶאת־ ִנ ְד ִ֛רי ֲאֶשׁר־
ָשׁ ָ֑נה ַו ֤יּ ֹאֶמר ַאְבָשׁלוֹ ֙
ה ָ֖וה ְבֶּחְב ֽרוֹןֽ ִ :כּי־ ֨ ֵנ ֶד֙ר ָנ ַ֣דר ַעְב ְדּ֔ךָך ְבִּשְׁבִ֥תּי ִב ְג֛שׁוּר ַֽבֲּא ָ֖רם ֵלאֹ֑מר
ָנ ַ֥ד ְרִתּי ַֽלי ֹ
ה ָֽוהַ :ו ֽיּ ֹאֶמר־֥לוֹ
ה ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ְו ָֽﬠַב ְדִ֖תּי ֶאת־ ְי ֹ
ה ָו ֙
שׁיב ] ָי֨שׁוֹב[ ְיִשׁי ֵ֤ב ִני ְי ֹ
ִאם־ ָי ֨ ֹ
ם ְמ ַר ְגִּ֔לים ְבָּכל־
ַהֶ֖מֶּלךְך ֵ֣לךְך ְבָּשׁ֑לוֹם ַו ָ֖יּ ָקם ַו ֵ֥יֶּלךְך ֶחְב ֽרוֹ ָנהַ :ו ִיְּשׁ ַ֤לח ַאְבָשׁלוֹ ֙
שָּׁ֔פר ַֽוֲאַמ ְר ֶ֕תּם ָמ ַ֥לךְך ַאְבָשׁ֖לוֹם
ם ֶאת־֣קוֹל ַה ֹ
ִשְׁבֵ֥טי ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵלאֹ֑מר ְכָּשׁ ְ ֽמֲﬠֶכ ֙
הְלִ֣כים
שׁ ִמי ֣רוָּשַׁ֔לם ְק ֻרִ֖אים ְו ֽ ֹ
ְבֶּחְב ֽרוֹןְ :וֶאת־ַאְבָשׁ֗לוֹם ָֽהְל֞כוּ ָמא ַ ֤ת ִים ִאי ֙
תֶפל ַה ִֽגּילֹ ֜ ִני יוֹ ֵ֣ﬠץ
ְלֻת ָ ֑מּם ְו ֥ל ֹא ָֽי ְד֖עוּ ָכּל־ ָדָּֽברַ :ו ִיְּשׁ ַ֣לח ַ֠אְבָשׁלוֹם ֶאת־ֲאִחי ֨ ֹ
ָדּ ִ֗וד ֵֽמִעיר֙וֹ ִמ ִגֹּ֔לה ְבּ ָזְב֖חוֹ ֶאת־ַה ְזָּבִ֑חים ַו ְיִ֤הי ַה ֶ ֨קֶּשׁ֙ר ַאִ֔מּץ ְוָהָ֕עם הוֹ ֵ֥לךְך ָו ָ֖רב
א ַהַמּ ִ֔גּיד ֶאל־ ָדּ ִ֖וד ֵלאֹ֑מר ָה ָ֛יה ֶלב־ִ֥אישׁ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַֽאֲח ֵ֥רי
ֶאת־ַאְבָשֽׁלוֹםַ :ו ָיּב ֹ ֙
ם ֣קוּמוּ ְו ִנְב ָ֔רָחה ִ֛כּי
ַאְבָשֽׁלוֹםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֠ ָדּ ִוד ְלָכל־ֲﬠָב ָ֨דיו ֲאֶשׁר־ִא֤תּוֹ ִבי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ֽל ֹא־ ִ ֽתְה ֶיה־ ָ֥לּנוּ ְפֵליָ֖טה ִמְפּ ֵ֣ני ַאְבָשֹׁ֑לם ַֽמֲה ֣רוּ ָלֶ֗לֶכת ֶפּן־ ְיַמֵ֤הר ְוִהִשּׂ ָ֨גנ֙וּ

ְוִה ִ֤דּי ַח ָעֵ֨לינ֙וּ ֶאת־ָ֣ה ָרָ֔עה ְוִה ָ֥כּה ָהִ֖ﬠיר ְלִפי־ָֽח ֶרבַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֥רוּ ַעְב ֵֽדי־ַהֶ֖מֶּלךְך ֶאל־
ַה ֶ ֑מֶּלךְך ְכֹּ֧כל ֲאֶשׁר־ ִיְב ַ֛חר ֲאֹד ִ֥ני ַהֶ֖מֶּלךְך ִה ֵ֥נּה ֲﬠָב ֶֽדיךָךַ :ו ֵיֵּ֥צא ַה ֶ ֛מֶּלךְך ְוָכל־ֵבּי֖תוֹ
ְבּ ַר ְג ָ֑ליו ַו ַֽיֲּﬠֹ֣זב ַהֶ֗מֶּלךְך ֵ֣את ֶ֧ﬠֶשׂר ָנִ֛שׁים ִפַּל ְגִ֖שׁים ִלְשֹׁ֥מר ַהָֽבּ ִיתַ :ו ֵיֵּ֥צא ַה ֶ ֛מֶּלךְך
ְוָכל־ָה ָ֖ﬠם ְבּ ַר ְג ָ֑ליו ַו ַֽיַּעְמ ֖דוּ ֵ֥בּית ַהֶמּ ְרָֽחקְ :וָכל־ֲﬠָב ָדי֙ו ֹֽעְב ִ֣רים ַעל־ ָי֔דוֹ ְוָכל־
ַהְכּ ֵרִ֖תי ְוָכל־ַהְפֵּלִ֑תי ְוָכל־ַה ִגּ ִ֞תּים ֵֽשׁשׁ־ֵמ֣אוֹת ִ ֗אישׁ ֲאֶשׁר־ ָ֤בּאוּ ְב ַר ְגל֙וֹ ִמ ַ֔גּת
ֹֽעְב ִ֖רים ַעל־ְפּ ֵ֥ני ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֶאל־ִאַ֣תּי ַה ִגּ ִ֔תּי ָ֧לָמה ֵת ֵ֛לךְך ַגּם־ַאָ֖תּה
ִא ָ ֑תּנוּ ֣שׁוּב ְוֵ֤שׁב ִעם־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ִ ֽכּי־ ָנְכ ִ֣רי ַ ֔אָתּה ְו ַגם־ֹגּ ֶ֥לה ַאָ֖תּה ִלְמקוֶֹֽמךָךְ :תּ֣מוֹל
׀ בּוֹ ֶ ֗אךָך ְוַה ֞יּוֹם ֲֽא ִֽנ ֽוֲﬠ ךָ֤ך ] ֲֽא ִֽנ ֽיֲﬠ ךָ֤ך[ ִעָ֨מּנ֙וּ ָלֶ֔לֶכת ַֽוֲא ִ֣ני הוֵֹ֔לךְך ַ֥ﬠל ֲאֶשׁר־ֲא ִ֖ני הוֹ ֵ֑לךְך
֣שׁוּב ְוָהֵ֧שׁב ֶאת־ַא ֶ֛חיךָך ִעָ֖מּךְך ֶ֥חֶסד ֶוֱאֶֽמתַ :ו ַ֧יַּען ִא ַ ֛תּי ֶאת־ַהֶ֖מֶּלךְך ַויּ ֹא ַ ֑מר ַחי־
ה ָ֗וה ְוֵח֙י ֲאֹד ִ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך ִ֠כּי )כתיב ולא קרי (:אם ִבְּמ֞קוֹם ֲאֶ֥שׁר ִֽיְה ֶיה־ָ֣שּׁם ׀
ְי ֹ
ת ִאם־ְלַח ִ֔יּים ִכּי־ָ֖שׁם ִֽיְה ֶ֥יה ַעְב ֶֽדּךָךַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֛וד ֶאל־
ֲאֹד ִ֣ני ַהֶ֗מֶּלךְך ִאם־ְלָ֨מ ֶו ֙
ִאַ֖תּי ֵ֣לךְך ַֽוֲﬠֹ֑בר ַו ַֽיֲּﬠֹ֞בר ִא ַ ֤תּי ַה ִגִּתּ֙י ְוָכל־ֲא ָנָ֔שׁיו ְוָכל־ַהַ֖טּף ֲאֶ֥שׁר ִאֽתּוְֹ :וָכל־
ם ֣קוֹל ָגּ֔דוֹל ְוָכל־ָה ָ֖ﬠם ֹֽעְב ִ֑רים ְוַהֶ֗מֶּלךְך ֹעֵב֙ר ְבּ ַ֣נַחל ִק ְד֔רוֹן ְוָכל־
ָה ָ ֗א ֶרץ בּוִֹכי ֙
ם ֹֽעְב ִ֔רים ַעל־ְפּ ֵני־ ֶ֖ד ֶרךְך ֶאת־ַהִמּ ְדָֽבּרְ :וִה ֨ ֵנּה ַגם־ָצ֜דוֹק ְוָכל־ַֽהְל ִו ִ֣יּם ִא֗תּוֹ
ָהָע ֙
ם ֶאת־ֲארוֹ֙ן ְבּ ִ֣רית ָֽהֱאֹל ִ֔הים ַו ַיִּ֨צּק֙וּ ֶאת־ֲא ֣רוֹן ָֽהֱאֹל ִ֔הים ַו ַ֖יַּעל ֶאְב ָי ָ ֑תר
ֹֽנְשִׂאי ֙
שׁב ֶאת־ֲא ֥רוֹן
תּם ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ַֽלֲﬠ֥בוֹר ִמן־ָה ִ ֽﬠירַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ְלָצ֔דוֹק ָה ֵ ֛
ַעד־ ֥ ֹ
א֖תוֹ ְוֶאת־
ה ָ֔וה ֶוֱהִשׁ ַ֕ב ִני ְוִה ְרַ֥א ִני ֹ
ָֽהֱאֹלִ֖הים ָהִ֑ﬠיר ִאם־ֶאְמָ֥צא ֵח֙ן ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ם ֹ֣כּה י ֹאַ֔מר ֥ל ֹא ָח ַ֖פְצִתּי ָ֑בּךְך ִה ְנ ֕ ִני ַֽיֲﬠֶשׂה־ִ֕לּי ַֽכֲּאֶ֥שׁר ֖טוֹב ְבֵּעי ָֽניו:
ָנ ֵֽוהוְּ :וִא ֙
ַו ֤יּ ֹאֶמר ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֶאל־ָצ ֣דוֹק ַהֹכּ ֵ֔הן ֲהרוֶֹ֣אה ַא ָ֔תּה ֻ֥שָׁבה ָהִ֖ﬠיר ְבָּשׁ֑לוֹם ַֽוֲאִחיַ֨מַעץ
ִבּ ְנ֜ךָך ִויֽהוֹ ָנָ֧תן ֶבּן־ֶאְב ָי ָ ֛תר ְשׁ ֵ֥ני ְב ֵני ֶ֖כם ִאְתּ ֶֽכםְ :רא֙וּ ָֽאֹנִ֣כי ִמְתַמְהֵ֔מ ַהּ ְבַּעְב ֖רוֹת
]ְבַּע ְר֖בוֹת[ ַהִמּ ְד ָ֑בּר ַ֣ﬠד ֥בּוֹא ָד ָ֛בר ֵֽמִעָמּ ֶ֖כם ְלַה ִ֥גּיד ִ ֽליַ :ו ָ֨יֶּשׁב ָצ ֧דוֹק ְוֶאְב ָי ָ ֛תר
ה ְבַֽמֲﬠֵ֨לה ַה ֵזּי ִ֜תים ֹע ֶ֣לה
ֶאת־ֲא ֥רוֹן ָֽהֱאֹלִ֖הים ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ַו ֵֽיְּשׁ֖בוּ ָֽשׁםְ :ו ָד ִ֡וד ֹעֶל ֩
ה ֵ֣לךְך ָי ֵ֑חף ְוָכל־ָה ָ֣ﬠם ֲאֶשׁר־ִא֗תּוֹ ָחפ֙וּ ִ֣אישׁ
׀ וּבוֶֹ֗כה ְו ֥ר ֹאשׁ ל֙וֹ ָח֔פוּי ְו֖הוּא ֹ
תֶפל ַֽבֹּקְּשׁ ִ֖רים ִעם־ַאְבָשׁ֑לוֹם
ר ֹא֔שׁוֹ ְוָע֥לוּ ָעֹ֖לה וָּבֹֽכהְ :ו ָד ִו֙ד ִה ִ֣גּיד ֵלאֹ֔מר ֲאִחי ֥ ֹ
ה ָֽוהַ :ו ְיִ֤הי ָד ִו֙ד ָ֣בּא ַעד־ָה ֔ר ֹאשׁ
תֶפל ְי ֹ
ַו ֣יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֔וד ַסֶכּל־ ָ֛נא ֶאת־ֲﬠַ֥צת ֲאִחי ֖ ֹ
ֲאֶֽשׁר־ ִיְשַֽׁתֲּח ֶ֥וה ָ֖שׁם ֵֽלאֹלִ֑הים ְוִה ֵ֤נּה ִלְק ָראת֙וֹ חוַּ֣שׁי ָֽהַא ְרִ֔כּי ָק֨רוּ ַ֙ע ֻכָּתּ ְנ֔תּוֹ

ַֽוֲא ָדָ֖מה ַעל־ר ֹאֽשׁוַֹ :ו ֥יּ ֹאֶמר ֖לוֹ ָדּ ִ֑וד ִ֚אם ָעַ֣ב ְרָתּ ִא ִ֔תּי ְוָה ִ֥יָת ָע ַ֖לי ְלַמָֽשּׂאְ :וִאם־
ם ַעְב ְדּ ךָ ֙ך ֲא ִ֤ני ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֶֽאְה ֶ֔יה ֶ֣ﬠֶבד ָאִ֤ביךָך ַֽוֲא ִנ֙י
ָהִ֣ﬠיר ָתּ֗שׁוּב ְוָֽאַמ ְר ָ ֤תּ ְלַאְבָשׁלוֹ ֙
תֶפלַֽ :וֲה֤לוֹא ִעְמּ ךָ ֙ך ָ֔שׁם
ֵמ ָ ֔אז ְוַעָ֖תּה ַֽוֲא ִ֣ני ַעְב ֶ֑דּךָך ְוֵֽהַפ ְרָ֣תּה ִ֔לי ֵ֖את ֲﬠַ֥צת ֲאִחי ֽ ֹ
ָצ ֥דוֹק ְוֶאְב ָיָ֖תר ַהֹֽכֲּה ִ֑נים ְוָה ָ֗יה ָכּל־ַה ָדָּב֙ר ֲאֶ֤שׁר ִתְּשַׁמ֙ע ִמֵ֣בּית ַהֶ֔מֶּלךְך ַתּ ִ֕גּיד
ם ְשׁ ֵ֣ני ְב ֵני ֶ֔הם ֲאִחיַ֣מַעץ ְלָצ֔דוֹק
ְלָצ ֥דוֹק וְּלֶאְב ָיָ֖תר ַהֹֽכֲּה ִֽניםִ :ה ֵנּה־ָ֤שׁם ִעָמּ ֙
שׁי
ם ֵאַ֔לי ָכּל־ ָדּ ָ֖בר ֲאֶ֥שׁר ִתְּשָֽׁמעוַּ :ו ָיּ ֥ב ֹא חוּ ַ ֛
ִויֽהוֹ ָנָ֖תן ְלֶאְב ָי ָ ֑תר וְּשַׁלְח ֶ ֤תּם ְבּ ָי ָד ֙
ֵר ֶ֥ﬠה ָד ִ֖וד ָהִ֑ﬠיר ְוַאְבָשׁ֔לוֹם ָי ֖ב ֹא ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםְ :ו ָד ִ֗וד ָע ַ֤בר ְמַע֙ט ֵֽמָה ֔ר ֹאשׁ ְוִה ֵ֥נּה
ם ָמא ַ֨ת ִים ֶ֜לֶחם
ִצי ָ֛בא ַ֥נַער ְמִפיֹ֖בֶשׁת ִלְק ָרא֑תוֹ ְוֶ֨צֶמד ֲחֹמ ִ֜רים ֲחֻבִ֗שׁים ַֽוֲﬠֵליֶה ֩
וֵּמָ֧אה ִצמּוּ ִ֛קים וֵּ֥מָאה ַ֖ק ִיץ ְו ֵ֥נֶבל ָֽי ִיןַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ַה ֶ ֛מֶּלךְך ֶאל־ִציָ֖בא ָמה־ֵ֣אֶלּה ָ֑לּךְך
ַו ֣יּ ֹאֶמר ִ֠ציָבא ַֽהֲחמוֹ ִ֨רים ְלֵֽבית־ַהֶ֜מֶּלךְך ִל ְרֹ֗כּב ְולַה ֶ֤לֶּחם ] ְוַה ֶ֤לֶּחם[ ְוַה ַ ֨קּ ִי֙ץ
ֶלֱא֣כוֹל ַה ְנָּע ִ֔רים ְוַה ַ֕יּ ִין ִלְשׁ֥תּוֹת ַה ָיּ ֵ֖ﬠף ַבִּמּ ְדָֽבּרַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַהֶ֔מֶּלךְך ְוַא ֵ֖יּה ֶבּן־
ה יוֵֹ֣שׁב ִבּי ֽרוָּשַׁ֔לם ִ֣כּי ָאַ֔מר ַה ֗יּוֹם ָיִ֤שׁיבוּ
ֲאֹד ֶ֑ניךָך ַו ֨יּ ֹאֶמר ִצי ָ֜בא ֶאל־ַהֶ֗מֶּלךְך ִה ֵנּ ֙
ִל֙י ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֵ֖את ַמְמְל֥כוּת ָא ִ ֽביַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ְלִצ ָ֔בא ִה ֵ֣נּה ְל֔ךָך ֹ֖כּל ֲאֶ֣שׁר
א ִ ֽהְשַֽׁתֲּח ֵ֔ויִתי ֶאְמָצא־ֵ֥חן ְבֵּעי ֶ֖ניךָך ֲאֹד ִ֥ני ַהֶֽמֶּלךְך :וּ ָ֛בא
ִלְמִפי֑בֶשׁת ַו ֤יּ ֹאֶמר ִציָב ֙
ם ִ ֨אישׁ יוֵֹ֜צא ִמִמְּשׁ ַ֣פַּחת ֵֽבּית־ָשׁ֗אוּל
ַהֶ֥מֶּלךְך ָדּ ִ֖וד ַעד־ַֽבּחוּ ִ֑רים ְוִה ֵ֣נּה ִמָשּׁ ֩
ם ֶאת־ ָדּ ִ֔וד ְוֶאת־
וְּשׁמ֙וֹ ִשְׁמִ֣ﬠי ֶבן־ ֵגּ ָ֔רא ֹיֵ֥צא ָי֖צוֹא וְּמַק ֵֽלּלַ :ו ְיַס ֵ֤קּל ָֽבֲּאָב ִני ֙
ם ְוָכל־ַה ִגֹּבּ ִ֔רים ִ ֽמיִמי ֖נוֹ וִּמְשּׂמ ֹאֽלוְֹ :וֹֽכה־ָאַ֥מר
ָכּל־ַעְב ֵ֖די ַהֶ֣מֶּלךְך ָדּ ִ֑וד ְוָכל־ָהָע ֙
ה ָ֜וה ֹ֣כּל
ִשְׁמִ֖ﬠי ְבַּקְל֑לוֹ ֵ֥צא ֵ֛צא ִ֥אישׁ ַה ָדִּ֖מים ְוִ֥אישׁ ַהְבִּל ָֽיַּעלֵ :הִשׁי֩ב ָעֶ֨ליךָך ְי ֹ
ה ֶאת־ַהְמּלוָּ֔כה
ה ָו ֙
תּ ַתְּח ָ֔תּו ]ַתְּח ָ֔תּיו[ ַו ִיּ ֵ ֤תּן ְי ֹ
׀ ְדֵּ֣מי ֵֽבית־ָשׁ֗אוּל ֲאֶ֤שׁר ָמַ֨לְכ ָ ֙
ְבּ ַ֖יד ַאְבָשׁ֣לוֹם ְבּ ֶ֑נ ךָך ְוִה ְנּ ךָ ֙ך ְבּ ָ֣רָע ֶ֔תךָך ִ֛כּי ִ֥אישׁ ָדִּ֖מים ָֽאָתּהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֲאִביַ֤שׁי ֶבּן־
ת ַה ֶ֔זּה ֶאת־ֲאֹד ִ֖ני ַה ֶ ֑מֶּלךְך ֶאְעְבּ ָרה־
ה ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ָ֣לָמּה ְיַקֵ֞לּל ַה ֶ֤כֶּלב ַהֵמּ ֙
ְצרוּ ָי ֙
ָ֖נּא ְוָאִ֥סי ָרה ֶאת־ר ֹאֽשׁוַֹ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַהֶ֔מֶּלךְך ַמה־ִ֥לּי ְוָל ֶ֖כם ְבּ ֵ֣ני ְצ ֻר ָ֑יה ֹ֣כּי ]ֹ֣כּה[
ה ָ֤אַמר ל֙וֹ ַק ֵ֣לּל ֶאת־ ָדּ ִ֔וד וִּ֣מי י ֹאַ֔מר ַמ ֖דּוּ ַע ָעִ֥שׂיָתה ֵֽכּן:
ה ָו ֙
ְיַקֵ֗לּל וֹ֤כּי ] ִ֤כּי[ ְי ֹ
ַו ֨יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֤וד ֶאל־ֲאִביַשׁ֙י ְוֶאל־ָכּל־ֲﬠָב ָ֔דיו ִה ֵ֥נּה ְב ִ֛ני ֲאֶשׁר־ ָיָ֥צא ִמֵמּ ַ֖ﬠי ְמַב ֵ֣קּשׁ
ה ָֽוה:
ֶאת־ ַנְפִ֑שׁי ְו ַ ֨אף ִ ֽכּי־ַע ָ֜תּה ֶבּן־ַה ְיִמי ֗ ִני ַה ִ֤נּחוּ ל֙וֹ ִֽויַקֵ֔לּל ִ ֽכּי ָ֥אַמר־֖לוֹ ְי ֹ
ה ָ֥וה ִל֙י טוֹ ָ֔בה ַ֥תַּחת ִקְלָל֖תוֹ ַה ֥יּוֹם
ה ָ֖וה ְבֵּעו ִ֑ני ]ְבֵּעי ִ֑ני[ ְוֵהִ֨שׁיב ְי ֹ
אוּ ַ֛לי ִי ְרֶ֥אה ְי ֹ

הֵל ךְ ֩ך ְבֵּ֨צַלע ָה ָ֜הר ְלֻעָמּ֗תוֹ ָהלוֹ ךְ ֙ך ַו ְיַקֵ֔לּל
ַה ֶֽזּהַ :ו ֵ֧יֶּלךְך ָדּ ִ֛וד ַֽוֲא ָנָ֖שׁיו ַבּ ָ֑דּ ֶרךְך ְוִשְׁמִ֡עי ֹ
ם ְלֻעָמּ֔תוֹ ְוִע ַ֖פּר ֶבָּע ָֽפרַ :ו ָיּ ֥ב ֹא ַה ֶ ֛מֶּלךְך ְוָכל־ָה ָ֥ﬠם ֲאֶשׁר־ִא֖תּוֹ
ַו ְיַס ֵ֤קּל ָֽבֲּאָב ִני ֙
ם ִ֣אישׁ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָ֖בּאוּ ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם
ֲﬠ ֵי ִ֑פים ַו ִיּ ָנּ ֵ֖פשׁ ָֽשׁםְ :וַאְבָשׁ֗לוֹם ְוָכל־ָהָע ֙
תֶפל ִאֽתּוַֹ :ו ְי ִ֗הי ַֽכֲּאֶשׁר־ָ֞בּא חוַּ֧שׁי ָֽהַא ְר ִ֛כּי ֵר ֶ֥ﬠה ָד ִ֖וד ֶאל־ַאְבָשֹׁ֑לם
ַֽוֲאִחי ֖ ֹ
ם ֶאל־
ַו ֤יּ ֹאֶמר חוַּשׁ֙י ֶאל־ַאְבָשֹׁ֔לם ְיִ֥חי ַהֶ֖מֶּלךְך ְיִ֥חי ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ַאְבָשׁלוֹ ֙
חוַּ֔שׁי ֶ֥זה ַחְס ְדּ֖ךָך ֶאת־ ֵר ֶ֑ﬠךָך ָ֥לָמּה ֽל ֹא־ָה ַ֖לְכָתּ ֶאת־ ֵר ֶֽﬠךָךַ :ו ֣יּ ֹאֶמר חוַּשׁ ֘י ֶאל־
הָ֛וה ְוָה ָ֥ﬠם ַה ֶ֖זּה ְוָכל־ִ֣אישׁ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֥ל ֹא ]֥לוֹ[
ם ֕ל ֹא ִכּי֩ ֲאֶ֨שׁר ָבַּ֧חר ְי ֹ
ַאְבָשֹׁל ֒
ֶֽאְה ֶ֖יה ְוִא֥תּוֹ ֵאֵֽשׁבְ :וַהֵשּׁ ֗ ִנית ְלִמ֙י ֲא ִ֣ני ֶֽאֱﬠֹ֔בד ֲה֖לוֹא ִלְפ ֵ֣ני ְב ֑נוֹ ַֽכֲּאֶ֤שׁר ָע ַ֨ב ְדִתּ֙י
תֶפל ָה֥בוּ ָל ֶ֛כם ֵעָ֖צה
ִלְפ ֵ֣ני ָא ִ֔ביךָך ֵ֖כּן ֶֽאְה ֶ֥יה ְלָפ ֶֽניךָךַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ַאְבָשׁ֖לוֹם ֶאל־ֲאִחי ֑ ֹ
תֶפל ֙ ֶאל־ַאְבָשֹׁ֔לם ֚בּוֹא ֶאל־ִפַּל ְגֵ֣שׁי ָא ִ֔ביךָך ֲאֶ֥שׁר
ַמה־ ַֽנֲּﬠֶֽשׂהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֲאִחי ֨ ֹ
ִה ִ֖נּי ַח ִלְשׁ֣מוֹר ַה ָ֑בּ ִית ְוָשַׁ֤מע ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִ ֽכּי־ ִנְבַ֣אְשָׁתּ ֶאת־ָא ִ֔ביךָך ְוָ֣ח ְז֔קוּ ְי ֵ֖די
ם ֶאל־ִפַּל ְגֵ֣שׁי
אֶהל ַעל־ַה ָ֑גּג ַו ָיּ ֤ב ֹא ַאְבָשׁלוֹ ֙
ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ִאָֽתּךְךַ :ו ַיּ֧טּוּ ְלַאְבָשׁ֛לוֹם ָה ֖ ֹ
תֶפל ֲאֶ֤שׁר ָיַע֙ץ ַבּ ָיִּ֣מים ָה ֵ֔הם ַֽכֲּאֶ֥שׁר
ָא ִ֔ביו ְלֵעי ֵ֖ני ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַֽ :וֲﬠַ֣צת ֲאִחי ֗ ֹ
תֶפל ַגּם־ְל ָד ִ֖וד ַ֥גּם
ִיְשַׁאל ]ִ֖אישׁ[ ִבּ ְדַ֣בר ָהֱאֹלִ֑הים ֵ֚כּן ָכּל־ֲﬠַ֣צת ֲאִחי ֔ ֹ
תֶפל ֶאל־ַאְבָשֹׁ֑לם ֶא ְ ֽבֲח ָ֣רה ֗ ָנּא ְשׁ ֵנים־ָעָ֥שׂר ֶ ֨אֶל֙ף
ְלַאְבָשֹֽׁלםַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ֲאִחי ֖ ֹ
ִ ֔אישׁ ְוָא֛קוָּמה ְוֶא ְר ְדּ ָ֥פה ַֽאֲח ֵרי־ ָד ִ֖וד ַה ָֽלּ ְיָלהְ :וָא֣בוֹא ָעָ֗ליו ְו֤הוּא ָי ֵ֨ג ַ֙ע וּ ְר ֵ֣פה
א֔תוֹ ְו ָ֖נס ָכּל־ָה ָ֣ﬠם ֲאֶשׁר־ִא֑תּוֹ ְוִהֵכּיִ֥תי ֶאת־ַהֶ֖מֶּלךְך ְלַב ֽדּוֹ:
ָי ַ֔ד ִים ְוַֽהֲח ַר ְדִ֣תּי ֹ
שׁ ֲאֶ֣שׁר ַאָ֣תּה ְמַב ֵ ֔קּשׁ ָכּל־ָה ָ֖ﬠם
ְוָאִ֥שׁיָבה ָכל־ָה ָ֖ﬠם ֵא ֶ֑ליךָך ְכּ֣שׁוּב ַהֹ֔כּל ָהִאי ֙
ִֽיְה ֶ֥יה ָשֽׁלוֹםַ :ו ִיּיַ֥שׁר ַה ָדָּ֖בר ְבֵּעי ֵ֣ני ַאְבָשֹׁ֑לם וְּבֵעי ֵ֖ני ָכּל־ ִז ְק ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר
ַאְבָשׁ֔לוֹם ְק ָ֣רא ֔ ָנא ַ֖גּם ְלחוַּ֣שׁי ָֽהַא ְר ִ֑כּי ְו ִנְשְׁמ ָ֥ﬠה ַמה־ְבִּ֖פיו ַגּם־ֽהוּאַ :ו ָיּ ֣ב ֹא
תֶפל
ה ִדֶּ֣בּר ֲאִחי ֔ ֹ
ם ַויּ ֹאֶמ֩ר ַאְבָשׁ֨לוֹם ֵאָ֜ליו ֵלאֹ֗מר ַכּ ָדּ ָ֤בר ַה ֶזּ ֙
חוַּשׁ ֘י ֶאל־ַאְבָשׁלוֹ ֒
ֲה ַֽנֲﬠֶ֖שׂה ֶאת־ ְדָּב ֑רוֹ ִאם־ַ֖א ִין ַאָ֥תּה ַדֵֽבּרַ :ו ֥יּ ֹאֶמר חוַּ֖שׁי ֶאל־ַאְבָשׁ֑לוֹם ֽל ֹא־
תֶפל ַבּ ַ֥פַּעם ַה ֽזּ ֹאתַ :ו ֣יּ ֹאֶמר חוַּ֗שׁי ַאָ֣תּה ֠ ָי ַדְעָתּ
טוָֹ֧בה ָֽהֵע ָ֛צה ֲאֶשׁר־ ָי ַ֥ﬠץ ֲאִחי ֖ ֹ
שׁ ֵ֔הָמּה ְכֹּ֥דב ַשׁ֖כּוּל ַבָּשּׂ ֶ֑דה
ֶאת־ָא ִ֨ביךָך ְוֶאת־ֲא ָנָ֜שׁיו ִ֧כּי ִגֹבּ ִ֣רים ֵ֗הָמּה וָּמ ֵ֥רי ֨ ֶנֶפ ֙
א ְבַּאַ֣חת
ְוָא ִ֨בי ךָ ֙ך ִ֣אישׁ ִמְלָחָ֔מה ְו ֥ל ֹא ָיִ֖לין ֶאת־ָה ָֽﬠםִ :ה ֨ ֵנּה ַעָ֤תּה ֽהוּא־ ֶנְחָבּ ֙
שֵּׁ֨מ ַ֙ע
ם ַבְּתִּחָ֔לּה ְוָשַׁ֤מע ַה ֹ
ַהְפָּח ִ֔תים ֖אוֹ ְבַּאַ֣חד ַהְמּקוֹֹ֑מת ְוָה ָ֗יה ִכּ ְנֹ֤פל ָבֶּה ֙

ה ַמ ֵגָּ֔פה ָבָּ֕עם ֲאֶ֖שׁר ַֽאֲח ֵ֥רי ַאְבָשֹֽׁלםְ :ו֣הוּא ַגם־ֶבּן־ַ֗ח ִיל ֲאֶ֥שׁר ִל֛בּוֹ
ְוָאַ֔מר ָֽה ְיָת ֙
ְכּ ֵ֥לב ָֽהַא ְר ֵ֖יה ִהֵ֣מּס ִי ָ ֑מּס ִ ֽכּי־ֹי ֵ֤ד ַע ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִכּי־ ִג֣בּוֹר ָא ִ֔ביךָך וְּב ֵני־ַ֖ח ִיל ֲאֶ֥שׁר
ִאֽתּוִֹ֣ :כּי ָיַ֗עְצִתּי ֵ֠הָאֹסף ֵיָאֵ֨סף ָע ֶ֤ליךָך ָכל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִמ ָדּ֙ן ְוַעד־ְבֵּ֣אר ֶ֔שַׁבע ַכּ֥חוֹל
הְלִ֖כים ַבּ ְק ָֽרב :וָּ֣באנוּ ֵאָ֗ליו ְבַּא ַ֤חת ]ְבַּא ַ֤חד[
ֲאֶשׁר־ַעל־ַה ָ֖יּם ָלֹ֑רב וָּפ ֶ֥ניךָך ֽ ֹ
שׁר ִיֹ֥פּל ַהַ֖טּל ַעל־ָֽהֲא ָד ָ ֑מה ְו ֽל ֹא־
ת ֲאֶ֣שׁר ִנְמָ֣צא ָ֔שׁם ְו ַ֣נְחנוּ ָעָ֔ליו ַֽכֲּא ֶ ֛
ַהְמּקוֹֹמ ֙
֥נוַֹתר ֛בּוֹ וְּבָכל־ָֽהֲא ָנִ֥שׁים ֲאֶשׁר־ִא֖תּוֹ ַגּם־ֶאָֽחדְ :וִאם־ֶאל־ִעי֙ר ֵֽיָאֵ֔סף
את֙וֹ ַעד־ַה ֔ ַנַּחל ַ֛ﬠד
ְוִהִ֧שּׂיאוּ ָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֶאל־ָהִ֥ﬠיר ַהִ֖היא ֲחָב ִ֑לים ְוָס ַ֤חְבנוּ ֹ
ם ְוָכל־ִ֣אישׁ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל טוֹ ָ֗בה
ֲאֶֽשׁר־ ֽל ֹא־ ִנְמָ֥צא ָ֖שׁם ַגּם־ְצ ֽרוֹרַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ַאְבָשׁלוֹ ֙
תֶפל ֙
ה ָ֣וה ִצ ָ֗וּה ְלָהֵ֞פר ֶאת־ֲﬠ ַ֤צת ֲאִחי ֨ ֹ
תֶפל ַוי ֹ
ת חוַּ֣שׁי ָֽהַא ְרִ֔כּי ֵֽמֲﬠַ֖צת ֲאִחי ֑ ֹ
ֲﬠַצ ֙
הָ֛וה ֶאל־ַאְבָשׁ֖לוֹם ֶאת־ָֽה ָר ָֽﬠהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר חוַּ֗שׁי ֶאל־
ַהטּוֹ ָ֔בה ְלַֽבֲﬠ֗בוּר ָהִ֧ביא ְי ֹ
תֶפל ֙ ֶאת־ַאְבָשֹׁ֔לם ְוֵ֖את
ָצ ֤דוֹק ְוֶאל־ֶאְב ָיָת֙ר ַהֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים ָכּ ֣ז ֹאת ְוָכ ֗ז ֹאת ָי ַ֤ﬠץ ֲאִחי ֨ ֹ
ה ְוַה ִ֨גּידוּ ְל ָד ִ֜וד
ִז ְק ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוָכ ֥ז ֹאת ְוָכ ֖ז ֹאת ָי ַ֥ﬠְצִתּי ָֽא ִניְ :וַע ָ֡תּה ִשְׁל֣חוּ ְמֵה ָר ֩
ה ְבַּע ְר֣בוֹת ַהִמּ ְד ָ֔בּר ְו ַ֖גם ָע֣בוֹר ַֽתֲּﬠ֑בוֹר ֶ֚פּן ְיֻב ַ֣לּע ַלֶ֔מֶּלךְך
ֵלאֹ֗מר ַאל־ ָ ֤תֶּלן ַהַ֨לּ ְיָל ֙
וְּלָכל־ָה ָ֖ﬠם ֲאֶ֥שׁר ִאֽתּוִֹ :ויֽהוֹ ָנ ָ֨תן ַֽוֲאִחיַ֜מַעץ ֹֽעְמ ִ֣דים ְבֵּעין־ֹר ֵ֗גל ְוָהְל ָ֤כה
ם ֵֽיְל֔כוּ ְוִה ִ֖גּידוּ ַלֶ֣מֶּלךְך ָדּ ִ֑וד ִ֣כּי ֥ל ֹא ֽיוְּכ֛לוּ ְלֵֽה ָר֖אוֹת
ה ְוִה ִ֣גּי ָדה ָל ֶ֔הם ְוֵה ֙
ַהִשְּׁפָח ֙
ם ֔ ַנַער ַו ַיּ ֵ֖גּד ְלַאְבָשֹׁ֑לם ַו ֵֽיְּלכוּ֩ ְשׁ ֵני ֶ֨הם ְמֵה ָ֜רה ַו ָיֹּ֣באוּ
אָת ֙
ָל֥בוֹא ָה ִ ֽﬠי ָרהַ :ו ַ֤יּ ְרא ֹ
׀ ֶאל־ֵֽבּית־ִ֣אישׁ ְבַּֽבֻח ִ֗רים ְו֥לוֹ ְב ֵ ֛אר ַֽבֲּחֵצ ֖רוֹ ַו ֵ֥יּ ְרדוּ ָֽשׁםַ :וִתּ ַ֣קּח ָֽהִאָ֗שּׁה
ַוִתְּפֹ֤רשׂ ֶאת־ַהָמָּס ךְ ֙ך ַעל־ְפּ ֵ֣ני ַהְבּ ֵ ֔אר ַוִתְּשַׁ֥טח ָע ָ֖ליו ָֽה ִר֑פוֹת ְו ֥ל ֹא נוֹ ַ֖דע ָדָּֽבר:
ַו ָיֹּ֣באוּ ַעְב ֵדי֩ ַאְבָשׁ֨לוֹם ֶאל־ָֽהִאָ֜שּׁה ַה ַ֗בּ ְיָתה ַו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ַא ֵ֗יּה ֲאִחיַ֨מַע֙ץ ִוי֣הוֹ ָנ ָ֔תן
שׁבוּ ְי ֽרוָּשׁ ָֽלם:
ם ָֽהִאָ֔שּׁה ָעְב ֖רוּ ִמי ַ֣כל ַה ָ ֑מּ ִים ַו ְיַבְקשׁ֙וּ ְו ֣ל ֹא ָמָ֔צאוּ ַו ָיּ ֻ ֖
ַו ֤תּ ֹאֶמר ָלֶה ֙
ַו ְיִ֣הי ׀ ַֽאֲח ֵ֣רי ֶלְכ ָ֗תּם ַו ַֽיֲּﬠל֙וּ ֵֽמַהְבּ ֵ ֔אר ַו ֵ֣יְּל֔כוּ ַו ַיּ ִ֖גּדוּ ַלֶ֣מֶּלךְך ָדּ ִ֑וד ַו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ֶאל־ ָדּ ִ֗וד
תֶפלַ :ו ָ֣יּ ָקם ָדּ ִ֗וד
ה ֶאת־ַהַ֔מּ ִים ִ ֽכּי־ ָ֛כָכה ָי ַ֥ﬠץ ֲﬠֵלי ֶ֖כם ֲאִחי ֽ ֹ
֣קוּמוּ ְוִעְב ֤רוּ ְמֵה ָר ֙
ם ֲאֶ֣שׁר ִא֔תּוֹ ַו ַֽיַּעְב ֖רוּ ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֑דּן ַעד־֣אוֹר ַהֹ֗בֶּקר ַעד־ַאַח֙ד ֣ל ֹא
ְוָכל־ָהָע ֙
תֶפל ָר ָ ֗אה ִ֣כּי ֽל ֹא־ ֶנֶעְשָׂת֘ה ֲﬠָצת֒וֹ
ֶנְע ָ֔דּר ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ָעַ֖בר ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵֽדּןַֽ :וֲאִחי ֣ ֹ
ַו ַֽיֲּחֹ֣בשׁ ֶֽאת־ַֽהֲח֗מוֹר ַו ָ֜יָּקם ַו ֵ֤יֶּלךְך ֶאל־ֵבּית֙וֹ ֶאל־ִעי֔רוֹ ַו ְיַ֥צו ֶאל־ֵבּי֖תוֹ ַו ֵֽיָּח ַ֑נק
ַו ָ֕יָּמת ַו ִיָּקֵּ֖בר ְבּ ֶ֥קֶבר ָא ִ ֽביוְ :ו ָד ִ֖וד ָ֣בּא ַֽמֲח ָ֑נ ְיָמה ְוַאְבָשֹׁ֗לם ָעַב֙ר ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן

֕הוּא ְוָכל־ִ֥אישׁ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִעֽמּוְֹ :וֶאת־ֲﬠָמָ֗שׂא ָ֧שׂם ַאְבָשֹׁ֛לם ַ֥תַּחת יוָֹ֖אב ַעל־
א ֶאל־ֲאִבי ַ֣גל ַבּת־
ַהָצּ ָ֑בא ַֽוֲﬠָמָ֣שׂא ֶבן־ ִ ֗אישׁ וְּשׁמ֙וֹ ִיְת ָ֣רא ַה ִיְּשׂ ְרֵאִ֔לי ֲאֶשׁר־ָבּ ֙
ָנָ֔חשׁ ֲא֥חוֹת ְצרוּ ָ֖יה ֵ֥אם יוָֹֽאבַ :ו ִ֤יַּחן ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְוַאְבָשֹׁ֔לם ֶ֖א ֶרץ ַה ִגְּל ָֽﬠדַ :ו ְי ִ֕הי
שׁ ִ֨בי ֶבן־ ָנָ֜חשׁ ֵֽמ ַרַ֣בּת ְבּ ֵֽני־ַע֗מּוֹן וָּמ ִ֤כיר ֶבּן־ַעִמּיֵאל ֙
ְכּ֥בוֹא ָד ִ֖וד ַֽמֲח ָ֑נ ְיָמה ְו ֹ
ת וְּכ ִ֣לי יוֵֹ֔צר ְוִחִ֥טּים
ִמ ֣לּ ֹא ְד ָ֔בר וַּב ְר ִז ַ֥לּי ַה ִגְּלָע ִ֖די ֵמֹֽר ְג ִ ֽליםִ :מְשׁ ָ֤כּב ְוַספּוֹ ֙
וְּשֹׂע ִ֖רים ְו ֶ֣קַמח ְוָק ִ֑לי וּ֥פוֹל ַֽוֲﬠ ָדִ֖שׁים ְוָק ִֽלי :וּ ְד ַ֣בשׁ ְוֶחְמ ָ ֗אה ְוצ ֹא֙ן וְּשׁ֣פוֹת ָבּ ָ ֔קר
ִה ִ֧גּישׁוּ ְל ָד ִ֛וד ְוָל ָ֥ﬠם ֲאֶשׁר־ִא֖תּוֹ ֶלֱא֑כוֹל ִ֣כּי ָֽאְמ֔רוּ ָהָ֗עם ָר ֵ֛ﬠב ְוָע ֵ֥י ף ְוָצֵ֖מא
ַבִּמּ ְדָֽבּרַ :ו ִיְּפֹ֣קד ָדּ ִ֔וד ֶאת־ָה ָ֖ﬠם ֲאֶ֣שׁר ִא֑תּוֹ ַו ָ֣יֶּשׂם ֲﬠֵלי ֶ֔הם ָשׂ ֵ֥רי ֲאָלִ֖פים ְוָשׂ ֵ֥רי
ֵמֽאוֹתַ :ו ְיַשַׁ֨לּח ָדּ ִ֜וד ֶאת־ָהָ֗עם ַהְשִּׁלִ֤שׁית ְבּ ַיד־יוָֹא֙ב ֠ ְוַהְשִּׁלִשׁית ְבּ ַ֨יד ֲאִביַ֤שׁי
ה ֲאִ֣חי יוֹ ָ ֔אב ְו ַ֨הְשִּׁלִ֔שׁת ְבּ ַ֖יד ִאַ֣תּי ַה ִגִּ֑תּי ַו ֤יּ ֹאֶמר ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֶאל־ָהָ֔עם
ֶבּן־ְצרוּ ָי ֙
ָי ֥צ ֹא ֵא ֵ֛צא ַגּם־ֲא ִ֖ני ִעָמּ ֶֽכםַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָהָ֜עם ֣ל ֹא ֵתֵ֗צא ִכּי֩ ִאם־ֹ֨נס ָנ ֜נוּס ֽל ֹא־
ָיִ֧שׂימוּ ֵא ֵ֣לינוּ ֵ֗לב ְוִאם־ ָי ֻ ֤מתוּ ֶחְצ ֵ֨ינ֙וּ ֽל ֹא־ ָיִ֤שׂימוּ ֵאֵ֨לינ֙וּ ֵ֔לב ִ ֽכּי־ַעָ֥תּה ָכֹ֖מנוּ
ֲﬠָשׂ ָ֣רה ֲאָל ִ֑פים ְוַעָ֣תּה ֔טוֹב ִכּי־ ִ ֽתְה ֶיה־ ָ֥לּנוּ ֵמִ֖ﬠיר ַלְעֹֽזיר ]ַלְע ֽזוֹר[ַ :ו ֤יּ ֹאֶמר
שׂה ַו ַֽיֲּﬠֹ֤מד ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֶאל־ ַ֣יד ַהַ֔שַּׁער
ם ַהֶ֔מֶּלךְך ֲאֶשׁר־ ִייַ֥טב ְבּ ֵֽﬠי ֵני ֶ֖כם ֶאֱﬠ ֶ ֑
ֲאֵליֶה ֙
ם ָֽיְצ֔אוּ ְלֵמ֖אוֹת ְו ַֽלֲאָל ִ ֽפיםַ :ו ְיַ֣צו ַהֶ֡מֶּלךְך ֶאת־֠יוָֹאב ְוֶאת־ֲאִביַ֤שׁי
ְוָכל־ָהָע ֙
ְוֶאת־ִאַתּ֙י ֵלאֹ֔מר ְלַאט־ִ֖לי ַל ַ֣נַּער ְלַאְבָשׁ֑לוֹם ְוָכל־ָה ָ֣ﬠם ָֽשְׁמ֗עוּ ְבַּצֹ֥וּת ַה ֶ ֛מֶּלךְך
ֶאת־ָכּל־ַהָשּׂ ִ֖רים ַעל־ ְדַּ֥בר ַאְבָשֽׁלוֹםַ :ו ֵיֵּ֥צא ָה ָ֛ﬠם ַהָשּׂ ֶ֖דה ִל ְק ַ֣ראת ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
ם ַ֣ﬠם ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִלְפ ֵ֖ני ַעְב ֵ֣די ָד ִ֑וד
ַוְתִּ֥הי ַהִמְּלָחָ֖מה ְבּ ַ֥יַער ֶאְפ ָֽר ִיםַ :ו ִיּ ָ֤נּ ְגפוּ ָשׁ ֙
ַוְתִּהי־ָ֞שׁם ַהַמּ ֵגּ ָ֧פה ְגדוֹ ָ֛לה ַבּ ֥יּוֹם ַה֖הוּא ֶעְשׂ ִ֥רים ָֽאֶלףַ :וְתּ ִ ֽהי־ָ֧שׁם ַהִמְּלָח ָ ֛מה
ָנֹ֖פֶצות ] ָנ֖פוֶֹצת[ ַעל־ְפּ ֵ֣ני ָכל־ָה ָ ֑א ֶרץ ַו ֶ֤יּ ֶרב ַה ַ֨יַּע֙ר ֶלֱאֹ֣כל ָבָּ֔עם ֵֽמֲאֶ֥שׁר ָֽאְכ ָ֛לה
א ַאְבָשׁ֔לוֹם ִלְפ ֵ֖ני ַעְב ֵ֣די ָד ִ֑וד ְוַאְבָשׁ֞לוֹם ֹר ֵ֣כב ַעל־
ַהֶ֖ח ֶרב ַבּ ֥יּוֹם ַהֽהוּאַ :ו ִיָּקּ ֵר ֙
ַהֶ֗פּ ֶרד ַו ָיּ ֣ב ֹא ַהֶ֡פּ ֶרד ַ֣תַּחת שׂוֶֹב ךְ ֩ך ָֽהֵאָ֨לה ַה ְגּדוָֹ֜לה ַו ֶיֱּח ַ֧זק ר ֹא֣שׁוֹ ָֽבֵאָ֗לה ַו ֻיַּתּ֙ן
א ִ֣אישׁ ֶאָ֔חד ַו ַיּ ֵ֖גּד
ם וֵּ֣בין ָה ָ ֔א ֶרץ ְוַה ֶ֥פּ ֶרד ֲאֶשׁר־ַתְּחָ֖תּיו ָעָֽברַ :ו ַיּ ְר ֙
ֵ֤בּין ַהָשַּׁ֨מ ִי ֙
שׁ
ה ָרִ֣איִתי ֶאת־ַאְבָשֹׁ֔לם ָתּ֖לוּי ָֽבֵּא ָֽלהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר יוֹ ָ ֗אב ָלִאי ֙
ְליוֹ ָ ֑אב ַו ֗יּ ֹאֶמר ִה ֵנּ ֙
ַהַמּ ִ֣גּיד ֔לוֹ ְוִה ֵ֣נּה ָר ִ ֔איָת וַּמ ֛דּוּ ַע ֽל ֹא־ִהִכּי֥תוֹ ָ֖שׁם ָ ֑א ְרָצה ְוָעַ֗לי ָ֤לֶתת ְל ךָ ֙ך ֲﬠָ֣שׂ ָרה
שׁ ֵ֤קל ַעל־ַכַּפּ֙י
שׁ ֶאל־יוֹ ָ ֔אב ְוֻ֨לא ] ְו֨לוּ[ ָֽאֹנִ֜כי ֹ
ֶ֔כֶסף ַֽוֲחֹג ָ֖רה ֶאָֽחתַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָהִאי ֙

אְתךָך
ֶ֣אֶלף ֶ֔כֶּסף ֽל ֹא־ֶאְשׁ ַ֥לח ָי ִ֖די ֶאל־ֶבּן־ַה ֶ ֑מֶּלךְך ִ֣כּי ְבָא ְז ֜ ֵנינוּ ִצ ָ֣וּה ַהֶ֗מֶּלךְך ֠ ֹ
ְוֶאת־ֲאִביַ֤שׁי ְוֶאת־ִאַתּ֙י ֵלאֹ֔מר ִשְׁמרוּ־ִ֕מי ַבּ ַ֖נַּער ְבַּאְבָשֽׁלוֹםֽ :אוֹ־ָעִ֤שׂיִתי
ְב ַנְפִשׁ֙ו ]ְב ַנְפִשׁ֙י[ ֶ֔שֶׁקר ְוָכל־ ָדָּ֖בר ֽל ֹא־ ִיָכֵּ֣חד ִמן־ַה ֶ ֑מֶּלךְך ְוַאָ֖תּה ִתְּת ַיֵ֥צּב ִמ ֶֽנּ ֶגד:
ם
ח ְשׁלָ֨שׁה ְשָׁבִ֜טים ְבַּכ֗פּוֹ ַו ִיְּתָקֵע ֙
אִ֣חיָלה ְלָפ ֶ֑ניךָך ַו ִיַּקּ ֩
ַו ֣יּ ֹאֶמר יוֹ ָ ֔אב ל ֹא־ ֵ֖כן ֹ
ְבּ ֵ֣לב ַאְבָשׁ֔לוֹם עוֹ ֶ֥דנּוּ ַ֖חי ְבּ ֵ֥לב ָֽהֵא ָֽלהַ :ו ָיֹּ֨סבּ֙וּ ֲﬠָשׂ ָ֣רה ְנָע ִ֔רים ֹֽנְשֵׂ֖אי ְכּ ֵ֣לי יוֹ ָ ֑אב
שָּׁ֔פר ַו ָ֣יָּשׁב ָהָ֔עם ִ ֽמ ְרֹ֖דף ַֽאֲח ֵ֣רי
ַו ַיּ֥כּוּ ֶאת־ַאְבָשׁ֖לוֹם ַו ְיִמיֻֽתהוַּ :ו ִיְּת ַ֤קע יוָֹא֙ב ַבּ ֹ
א֤תוֹ ַב ַ֨יַּע֙ר
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִ ֽכּי־ָחַ֥שׂךְך יוָֹ֖אב ֶאת־ָה ָֽﬠםַ :ו ִיְּק֣חוּ ֶאת־ַאְבָשׁ֗לוֹם ַו ַיְּשִׁ֨ליכוּ ֹ
אד ְוָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָ֖נסוּ ִ֥אישׁ
ֶאל־ַה ַ֣פַּחת ַה ָגּ֔דוֹל ַו ַיִּ֧צּבוּ ָע ָ֛ליו ַגּל־ֲאָב ִ֖נים ָגּ ֣דוֹל ְמ ֑ ֹ
ת ֲאֶ֣שׁר
אָה ָֽליו[ְ :וַאְבָשֹׁ֣לם ָל ַ ֗קח ַו ַיֶּצּב־֤לוֹ ְבַח ָיּ֙ו ]ְבַח ָיּי֙ו[ ֶאת־ַמֶ֨צֶּב ֙
אָה ָֽלו ]ְל ֽ ֹ
ְל ֽ ֹ
ת ַעל־
ְבּ ֵֽﬠֶמק־ַהֶ֔מֶּלךְך ִ֤כּי ָאַמ֙ר ֵֽאין־ִ֣לי ֵ֔בן ַֽבֲּﬠ֖בוּר ַה ְזִ֣כּיר ְשִׁ֑מי ַו ִיּ ְק ָ֤רא ַלַמֶּ֨צֶּב ֙
ק ָאַ֔מר
הּ ַ֣יד ַאְבָשֹׁ֔לם ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַֽ :וֲאִחיַ֤מַעץ ֶבּן־ָצדוֹ ֙
ְשׁ֔מוֹ ַו ִיּ ָ֤קּ ֵרא ָל ֙
א ְיָֽביוַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ֣לוֹ
ה ָ֖וה ִמ ַ֥יּד ֽ ֹ
ָא ֣רוָּצה ֔ ָנּא ַֽוֲאַבְשּׂ ָ֖רה ֶאת־ַה ֶ ֑מֶּלךְך ִ ֽכּי־ְשָׁפ֥טוֹ ְי ֹ
ה ֣ל ֹא
ה ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֔זּה וִּבַשּׂ ְרָ֖תּ ְבּ ֣יוֹם ַא ֵ֑חר ְוַה ֤יּוֹם ַה ֶזּ ֙
שׂ ָ֤רה ַאָתּ ֙
א ִ ֨אישׁ ְבּ ֹ
יוֹ ָ ֗אב ל ֹ ֩
ְתַבֵ֔שּׂר ִ ֽכּי־ַעל )קרי ולא כתיבֵ֥ ] (:כּן[ ֶבּן־ַהֶ֖מֶּלךְך ֵֽמתַ :ו ֤יּ ֹאֶמר יוָֹא֙ב ַלכּוִּ֔שׁי
ֵ֛לךְך ַה ֵ֥גּד ַלֶ֖מֶּלךְך ֲאֶ֣שׁר ָרִ֑איָתה ַו ִיְּשַׁ֧תּחוּ כוִּ֛שׁי ְליוָֹ֖אב ַו ָיֹּֽרץַ :ו ֨יֶֹּסף ֜עוֹד
ק ַו ֣יּ ֹאֶמר ֶאל־יוֹ ָ ֔אב ִ֣ויִהי ָ֔מה ָא ֻֽרָצה־ ָ֥נּא ַגם־ָ֖א ִני ַֽאֲח ֵ֣רי
ֲאִחיַ֤מַעץ ֶבּן־ָצדוֹ ֙
ַהכּוִּ֑שׁי ַו ֣יּ ֹאֶמר יוֹ ָ ֗אב ָ֣לָמּה ֶ֞זּה ַאָ֥תּה ָר֙ץ ְבּ ֔ ִני וְּל ָ֖כה ֵֽאין־ְבּשׂוֹ ָ֥רה ֹמֵֽצאת:
ִֽויִהי־ָ֣מה ָא֔רוּץ ַו ֥יּ ֹאֶמר ֖לוֹ ֑רוּץ ַו ָ֤יּ ָרץ ֲאִחיַ֨מַע֙ץ ֶ֣דּ ֶרךְך ַהִכָּ֔כּר ַו ַֽיֲּﬠֹ֖בר ֶאת־
ַהכּוּ ִ ֽשׁיְ :ו ָד ִ֥וד יוֵֹ֖שׁב ֵבּין־ְשׁ ֵ֣ני ַהְשָּׁע ִ֑רים ַו ֵ֨יֶּלךְך ַהֹצֶּ֜פה ֶאל־ ַ֤גּג ַהַ֨שַּׁע֙ר ֶאל־
ה ַו ַיּ ֵ֣גּד
ַ֣החוָֹ֔מה ַו ִיָּ֤שּׂא ֶאת־ֵעי ָני֙ו ַו ַ֔יּ ְרא ְוִה ֵנּה־ִ֖אישׁ ָ֥רץ ְלַב ֽדּוַֹ :ו ִיּ ְק ָ֤רא ַהֹצֶּפ ֙
ַלֶ֔מֶּלךְך ַו ֣יּ ֹאֶמר ַהֶ֔מֶּלךְך ִאם־ְלַב ֖דּוֹ ְבּשׂוֹ ָ֣רה ְבּ ִ֑פיו ַו ֵ֥יֶּלךְך ָה֖לוֹךְך ְו ָק ֵֽרבַ :ו ַ֣יּ ְרא ַהֹצֶּפ֘ה
שֵּׁ֔ער ַו ֕יּ ֹאֶמר ִהֵנּה־ִ֖אישׁ ָ֣רץ ְלַב ֑דּוֹ
ה ֶאל־ַה ֹ
ִאישׁ־ַאֵ֣חר ָר֒ץ ַו ִיּ ְק ָ֤רא ַהֹצֶּפ ֙
ה ֶאת־ְמרוַּ֣צת ָֽה ִרא֔שׁוֹן
ַו ֥יּ ֹאֶמר ַהֶ֖מֶּלךְך ַגּם־ ֶ֥זה ְמַבֵֽשּׂרַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ַהֹצֶּ֔פה ֲא ִ֤ני ֹרֶא ֙
ִכְּמ ֻרַ֖צת ֲאִחיַ֣מַעץ ֶבּן־ָצ ֑דוֹק ַו ֤יּ ֹאֶמר ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ִ ֽאישׁ־֣טוֹב ֶ֔זה ְוֶאל־ְבּשׂוֹ ָ֥רה טוָֹ֖בה
ָיֽבוֹאַ :ו ִיּ ְק ָ֣רא ֲאִחיַ֗מַעץ ַו ֤יּ ֹאֶמר ֶאל־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ָשׁ֔לוֹם ַו ִיְּשַׁ֧תּחוּ ַל ֶ ֛מֶּלךְך ְלַא ָ֖פּיו
ה ָ֣וה ֱאֹל ֶ֔היךָך ֲאֶ֤שׁר ִס ַגּ֙ר ֶאת־ ָֽ֣הֲא ָנִ֔שׁים ֲאֶשׁר־ ָֽנְשׂ֥אוּ
ָ ֑א ְרָצה ַו ֗יּ ֹאֶמר ָבּרוּ ךְ ֙ך ְי ֹ

ֶאת־ ָי ָ֖דם ַֽבּאֹד ִ֥ני ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַהֶ֔מֶּלךְך ָשׁ֥לוֹם ַל ַ֖נַּער ְלַאְבָשׁ֑לוֹם ַו ֣יּ ֹאֶמר
ֲאִחיַ֡מַעץ ָרִאיִתי֩ ֶֽהָה֨מוֹן ַה ָגּ֜דוֹל ִ֠לְשֹׁל ַח ֶאת־ֶ֨עֶבד ַהֶ֤מֶּלךְך יוָֹא֙ב ְוֶאת־ַעְב ֶ֔דּךָך
ְו ֥ל ֹא ָי ַ֖דְעִתּי ָֽמהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַהֶ֔מֶּלךְך ֹ֖סב ִהְת ַיֵ֣צּב ֹ֑כּה ַו ִיֹּ֖סּב ַֽו ַֽיֲּﬠֹֽמדְ :וִה ֵ֥נּה ַהכּוִּ֖שׁי
ה ַה ֔יּוֹם ִמ ַ֖יּד ָכּל־
ה ָו ֙
ָ֑בּא ַו ֣יּ ֹאֶמר ַהכּוִּ֗שׁי ִיְתַבֵּשּׂ֙ר ֲאֹד ִ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך ִ ֽכּי־ְשָׁפְט ךָ֤ך ְי ֹ
ַהָקִּ֥מים ָע ֶֽליךָךַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֶאל־ַהכּוִּ֔שׁי ֲהָשׁ֥לוֹם ַל ַ֖נַּער ְלַאְבָשׁ֑לוֹם ַו ֣יּ ֹאֶמר
א ְיֵב֙י ֲאֹד ִ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך ְוֹ֛כל ֲאֶשׁר־ ָ֥קמוּ ָע ֶ֖ליךָך ְל ָר ָֽﬠהַ :ו ִיּ ְר ַ֣גּז
ַהכּוִּ֗שׁי ִֽיְה ֤יוּ ַכ ֨ ַנַּע֙ר ֽ ֹ
ם ְבּ ִ֣ני
ַהֶ֗מֶּלךְך ַו ַ֛יַּעל ַעל־ֲﬠִל ַ֥יּת ַהַ֖שַּׁער ַו ֵ֑יְּבְךּ ְוֹ֣כה ׀ ָאַ֣מר ְבֶּלְכ֗תּוֹ ְבּ ִ֤ני ַאְבָשׁלוֹ ֙
ְב ִ֣ני ַאְבָשׁ֔לוֹם ִ ֽמי־ ִי ֵ ֤תּן מוִּת֙י ֲא ִ֣ני ַתְח ֶ֔תּיךָך ַאְבָשׁ֖לוֹם ְבּ ִ֥ני ְב ִֽניַ :ו ֻיּ ַ֖גּד ְליוֹ ָ ֑אב
ִה ֨ ֵנּה ַהֶ֧מֶּלךְך ֹבּ ֶ֛כה ַו ִיְּתַאֵ֖בּל ַעל־ַאְבָשֽׁלוֹםַ :וְתּ ִ֨הי ַהְתֻּשָׁ֜עה ַבּ ֥יּוֹם ַה֛הוּא ְלֵ֖אֶבל
א ֵלאֹ֔מר ֶנֱﬠַ֥צב ַהֶ֖מֶּלךְך ַעל־ְבּ ֽנוַֹ :ו ִיְּת ַגּ ֵ֥נּב
ְלָכל־ָה ָ֑ﬠם ִ ֽכּי־ָשַׁ֣מע ָהָ֗עם ַבּ ֤יּוֹם ַההוּ ֙
ם ַה ִנְּכָלִ֔מים ְבּנוָּ֖סם
ָה ָ֛ﬠם ַבּ ֥יּוֹם ַה֖הוּא ָל֣בוֹא ָהִ֑ﬠיר ַֽכֲּאֶ֣שׁר ִיְת ַגּ ֗ ֵנּב ָהָע ֙
ַבִּמְּלָחָֽמהְ :וַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ָלַ֣אט ֶאת־ָפּ ֔ ָניו ַו ִיּ ְז ַ֥ﬠק ַהֶ֖מֶּלךְך ֣קוֹל ָגּ ֑דוֹל ְבּ ִנ֙י ַאְבָשׁ֔לוֹם
ה ַ֨בְשָׁתּ ַה ֜יּוֹם ֶאת־
ַאְבָשׁ֖לוֹם ְבּ ִ֥ני ְב ִֽניַ :ו ָיּ ֥ב ֹא יוֹ ָ ֛אב ֶאל־ַהֶ֖מֶּלךְך ַה ָ֑בּ ִית ַויּ ֹאֶמ֩ר ֹ
ְפּ ֵ֣ני ָכל־ֲﬠָב ֶ֗דיךָך ַֽהְמַמְלִּ֤טים ֶֽאת־ ַנְפְשׁ ךָ ֙ך ַה ֔יּוֹם ְו ֵ ֨את ֶ֤נֶפשׁ ָבּ ֨ ֶני ךָ ֙ך וְּבֹנ ֶ֔תיךָך ְו ֶ֣נֶפשׁ
אֲה ֶ֑ביךָך ִ֣כּי ׀ ִה ַ֣גּ ְדָתּ
שׂ ְנ ֶ ֔איךָך ְוִלְשׂ ֖נ ֹא ֶאת־ ֽ ֹ
ה ֶאת־ ֣ ֹ
ָנֶ֔שׁיךָך ְו ֶ֖נֶפשׁ ִפַּל ְגֶֽשׁיךָךְ :לַֽאֲהָב ֙
ַה ֗יּוֹם ִ֣כּי ֵ֤אין ְל ךָ ֙ך ָשׂ ִ֣רים ַֽוֲﬠָב ִ֔דים ִ֣כּי ׀ ָי ַ֣דְעִתּי ַה ֗יּוֹם ִ֠כּי ֻ֣לא ]֣לוּ[ ַאְבָשׁ֥לוֹם ַח֙י
ה ֣קוּם ֵ֔צא ְו ַדֵ֖בּר ַעל־ ֵ֣לב ֲﬠָב ֶ֑דיךָך
ם ֵמ ִ֔תים ִכּי־ָ֖אז ָיָ֥שׁר ְבֵּעי ֶֽניךָךְ :וַעָתּ ֙
ְוֻכ ָ֤לּנוּ ַהיּוֹ ֙
ה ָ֨וה ִנְשׁ ַ֜בְּעִתּי ִ ֽכּי־ֵֽאי ְנ ךָ֣ך יוֵֹ֗צא ִאם־ ָיִ֨לין ִ֤אישׁ ִאְתּ ךָ ֙ך ַהַ֔לּ ְיָלה ְו ָר ָ֧ﬠה ְל ךָ֣ך
ִכּי֩ ַֽבי ֹ
ה ֲאֶשׁר־ָ֣בָּאה ָעֶ֔ליךָך ִמ ְנֻּע ֶ֖ריךָך ַעד־ ָֽﬠָתּהַ :ו ָ֥יּ ָקם ַהֶ֖מֶּלךְך ַו ֵ֣יֶּשׁב
֗ז ֹאת ִמָכּל־ָֽה ָרָע ֙
ם
שַּׁער ֽוְּלָכל־ָהָ֞עם ִה ִ֣גּידוּ ֵלאֹ֗מר ִה ֵ֤נּה ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך יוֵֹ֣שׁב ַבַּ֔שַּׁער ַו ָיּ ֤ב ֹא ָכל־ָהָע ֙
ַבּ ָ ֑
ם ָנ֔דוֹן ְבָּכל־ִשְׁבֵ֥טי
אָה ָֽליוַ :ו ְיִ֤הי ָכל־ָהָע ֙
ִלְפ ֵ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך ְו ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָ֖נס ִ֥אישׁ ְל ֹ
א ְי ֵ֗בינוּ ְו֤הוּא ִמְלָּ֨טנ֙וּ ִמ ַ֣כּף ְפִּלְשׁ ִ֔תּים
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵלאֹ֑מר ַהֶ֨מֶּלךְך ִהִצּי ָ֣לנוּ ׀ ִמ ַ֣כּף ֽ ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ָמַ֣שְׁחנוּ ָעֵ֔לינוּ ֵ֖מת
ְוַע ָ ֛תּה ָבּ ַ֥רח ִמן־ָהָ֖א ֶרץ ֵמ ַ֥ﬠל ַאְבָשֽׁלוֹםְ :וַאְבָשׁלוֹ ֙
ַבִּמְּלָח ָ ֑מה ְוַע ָ֗תּה ָלָ֥מה ַא ֶ ֛תּם ַֽמֲח ִרִ֖שׁים ְלָהִ֥שׁיב ֶאת־ַהֶֽמֶּלךְךְ :וַהֶ֣מֶּלךְך ָדּ ִ֗וד
ה ֵלאֹ֔מר
ָ֠שַׁלח ֶאל־ָצ֨דוֹק ְוֶאל־ֶאְב ָיָ֥תר ַהֹֽכֲּה ִני֘ם ֵלאֹמ֒ר ַדְּבּ֞רוּ ֶאל־ ִז ְק ֵ֤ני ְיהוּ ָד ֙
ָ֤לָמּה ִ ֽתְהי֙וּ ַֽאֲחֹר ֔ ִנים ְלָהִ֥שׁיב ֶאת־ַהֶ֖מֶּלךְך ֶאל־ֵבּי֑תוֹ וּ ְדַב֙ר ָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָ֥בּא

ֶאל־ַהֶ֖מֶּלךְך ֶאל־ֵבּיֽתוַֹ :אַ֣חי ַא ֶ֔תּם ַעְצִ֥מי וְּבָשׂ ִ֖רי ַא ֶ ֑תּם ְו ָ֧לָמּה ִ ֽתְה ֛יוּ ַֽאֲחֹר ִ֖נים
תְּמ֔רוּ ֲה֛לוֹא ַעְצִ֥מי וְּבָשׂ ִ֖רי ָ ֑אָתּה ֹ֣כּה ַֽיֲﬠֶשׂה־
א ֹֽ
ְלָהִ֥שׁיב ֶאת־ַהֶֽמֶּלךְךְ :ו ַֽלֲﬠָמָשׂ ֙
ם ְוֹ֣כה יוִֹ֔סיף ִאם ֠־ל ֹא ַשׂר־ָצָ֞בא ִ ֽתְּה ֶ֧יה ְלָפ ַ֛ני ָכּל־ַה ָיִּ֖מים ַ֥תַּחת
ִ֤לּי ֱאֹלִהי ֙
יוָֹֽאבַ :ו ַ֛יּט ֶאת־ְלַ֥בב ָכּל־ ִ ֽאישׁ־ ְיהוּ ָ֖דה ְכִּ֣אישׁ ֶא ָ֑חד ַֽו ִיְּשְׁלח֙וּ ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ֥שׁוּב
ַאָ֖תּה ְוָכל־ֲﬠָב ֶֽדיךָךַ :ו ָ֣יָּשׁב ַהֶ֔מֶּלךְך ַו ָיּ ֖ב ֹא ַעד־ַה ַיּ ְר ֵ֑דּן ִֽויהוּ ָ֞דה ָ֣בּא ַה ִגְּל ָ֗גָּלה
ת ִל ְק ַ֣ראת ַהֶ֔מֶּלךְך ְלַֽהֲﬠִ֥ביר ֶאת־ַהֶ֖מֶּלךְך ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵֽדּןַ :ו ְיַמ ֵ֗הר ִשְׁמִ֤ﬠי ֶבן־
ָלֶ֨לֶכ ֙
א ֶבּן־ַה ְיִמי ֔ ִני ֲאֶ֖שׁר ִמַֽבּחוּ ִ֑רים ַו ֵ֨יּ ֶר֙ד ִעם־ִ֣אישׁ ְיהוּ ָ֔דה ִל ְק ַ֖ראת ַהֶ֥מֶּלךְך
ֵגּ ָר ֙
ָדּ ִֽודְ :ו ֶ ֨אֶלף ִ֣אישׁ ִעמּ֘וֹ ִמִבּ ְנ ָיִמ֒ן ְוִצי ָ֗בא ַ֚נַער ֵ֣בּית ָשׁ֔אוּל ַֽוֲחֵ֨מֶשׁת ָעָ֥שׂר ָבּ ָ֛ניו
ְוֶעְשׂ ִ֥רים ֲﬠָב ָ֖דיו ִא֑תּוֹ ְוָֽצְל֥חוּ ַה ַיּ ְר ֵ֖דּן ִלְפ ֵ֥ני ַהֶֽמֶּלךְךְ :ו ָֽﬠְב ָ֣רה ָֽהֲﬠָב ָ֗רה ַֽלֲﬠִבי֙ר
ֶאת־ֵ֣בּית ַהֶ֔מֶּלךְך ְו ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ַה֖טּוֹב ְבֵּעי ָ֑נו ]ְבֵּעי ָ֑ניו[ ְוִשְׁמִ֣ﬠי ֶבן־ ֵגּ ָ֗רא ָנַפל ֙ ִלְפ ֵ֣ני
ַהֶ֔מֶּלךְך ְבָּעְב ֖רוֹ ַבּ ַיּ ְר ֵֽדּןַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֶאל־ַהֶ֗מֶּלךְך ַאל־ ַֽיֲחָשׁב־ִ֣לי ֲאֹד ִנ ֘י ָעוֹ֒ן ְוַאל־
ִתּ ְזֹ֗כּר ֵ֚את ֲאֶ֣שׁר ֶהֱﬠ ָ֣וה ַעְב ְדּ֔ךָך ַבּ ֕יּוֹם ֲאֶשׁר־ ָיָ֥צא ֲאֹד ִני־ַהֶ֖מֶּלךְך ִמי ֽרוָּשׁ ָ֑לם
ָל֥שׂוּם ַהֶ֖מֶּלךְך ֶאל־ִלֽבּוִֹ֚ :כּי ָי ַ֣דע ַעְב ְדּ֔ךָך ִ֖כּי ֲא ִ֣ני ָח ָ֑טאִתי ְוִה ֵֽנּה־ָ֣באִתי ַה ֗יּוֹם
ה
ִראשׁוֹ֙ן ְלָכל־ֵ֣בּית יוֵֹ֔סף ָל ֶ֛ר ֶדת ִל ְק ַ֖ראת ֲאֹד ִ֥ני ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ַ֨יַּען ֲאִביַ֤שׁי ֶבּן־ְצרוּ ָי ֙
ה ָֽוהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֗וד
ַו ֔יּ ֹאֶמר ֲהַ֣תַחת ֔ז ֹאת ֥ל ֹא יוַּ֖מת ִשְׁמִ֑ﬠי ִ֥כּי ִק ֵ֖לּל ֶאת־ְמִ֥שׁי ַח ְי ֹ
שׁ
ם ְבּ ֵ֣ני ְצרוּ ָ֔יה ִכּי־ ִ ֽתְהיוּ־ִ֥לי ַה ֖יּוֹם ְלָשׂ ָ֑טן ַה ֗יּוֹם ֤יוַּמת ִאי ֙
ַמה־ ִ֤לּי ְוָלֶכ ֙
ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ֚כּי ֲה֣לוֹא ָי ַ֔דְעִתּי ִ֥כּי ַה ֖יּוֹם ֲא ִני־ֶ֥מֶלךְך ַעל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ַה ֶ ֛מֶּלךְך
ת ֶבּן־ָשׁ֔אוּל ָי ַ֖רד ִל ְק ַ֣ראת
ֶאל־ִשְׁמִ֖ﬠי ֣ל ֹא ָת֑מוּת ַו ִיָּ֥שַּׁבע ֖לוֹ ַהֶֽמֶּלךְך :וְּמִפֹ֨בֶשׁ ֙
ם
ַה ֶ ֑מֶּלךְך ְו ֽל ֹא־ָעָ֨שׂה ַר ְגָ֜ליו ְו ֽל ֹא־ָעָ֣שׂה ְשָׂפ֗מוֹ ְוֶאת־ְבּ ָג ָדי֙ו ֣ל ֹא ִכ ֵ֔בּס ְלִמן־ַהיּוֹ ֙
ֶ֣לֶכת ַהֶ֔מֶּלךְך ַעד־ַה ֖יּוֹם ֲאֶשׁר־ָ֥בּא ְבָשֽׁלוֹםַ :ו ְיִ֛הי ִכּי־ָ֥בא ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ִל ְק ַ֣ראת
ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ֤יּ ֹאֶמר ל֙וֹ ַהֶ֔מֶּלךְך ָ֛לָמּה ל ֹא־ָה ַ֥לְכָתּ ִעִ֖מּי ְמִפיֹֽבֶשׁתַ :ויּ ֹאַ֕מר ֲאֹד ִ֥ני
ה ְוֵא ֵ֣לךְך
ַהֶ֖מֶּלךְך ַעְב ִ֣דּי ִר ָ ֑מּ ִני ִ ֽכּי־ָאַ֨מר ַעְב ְדּ֜ךָך ֶאְחְבָּשׁה־ִלּי֩ ַֽהֲח֨מוֹר ְוֶא ְר ַ֤כּב ָעֶ֨לי ָ ֙
ֶאת־ַהֶ֔מֶּלךְך ִ֥כּי ִפֵ֖סּ ַח ַעְב ֶֽדּךָךַ :ו ְי ַר ֵ֣גּל ְבַּעְב ְדּ֔ךָך ֶאל־ֲאֹד ִ֖ני ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַֽואֹד ִ֤ני ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך
ְכַּמְלַ֣אךְך ָֽהֱאֹל ִ֔הים ַֽוֲﬠֵ֥שׂה ַה֖טּוֹב ְבֵּעי ֶֽניךָךִ :כּי֩ ֨ל ֹא ָה ָ֜יה ָכּל־ֵ֣בּית ָא ִ֗בי ִ֤כּי ִאם־
אְכ ֵ֖לי ֻשְׁלָח ֶ֑נ ךָך וַּמה־ ֶיּשׁ־ִ֥לי
ת ֶאת־ַעְב ְדּ֔ךָך ְבּ ֽ ֹ
ת ַֽלאֹד ִ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך ַו ָ֨תֶּשׁ ֙
ַא ְנֵשׁי־ָ֨מ ֶו ֙
עוֹ֙ד ְצ ָד ָ ֔קה ְוִל ְזֹ֥עק ֖עוֹד ֶאל־ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ל֙וֹ ַהֶ֔מֶּלךְך ָ֛לָמּה ְתּ ַדֵ֥בּר ֖עוֹד

ת ֶאל־
ְדָּב ֶ֑ריךָך ָאַ֕מ ְרִתּי ַאָ֣תּה ְוִצי ָ֔בא ַתְּחְל ֖קוּ ֶאת־ַהָשּׂ ֶֽדהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְמִפיֹ֨בֶשׁ ֙
ַהֶ֔מֶּלךְך ַ֥גּם ֶאת־ַהֹ֖כּל ִי ָ֑קּח ַֽ֠אֲח ֵרי ֲאֶשׁר־ָ֞בּא ֲאֹד ִ֥ני ַה ֶ ֛מֶּלךְך ְבָּשׁ֖לוֹם ֶאל־ֵבּיֽתוֹ:
וַּב ְר ִזַלּ֙י ַה ִגְּלָע ִ֔די ָי ַ֖רד ֵמֹר ְג ִ֑לים ַו ַֽיֲּﬠֹ֤בר ֶאת־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ְלַשְׁלּ֖חוֹ ֶאת־ַב ַיּ ְר ֵֽדּן
אד ֶבּן־ְשֹׁמ ִ֖נים ָשׁ ָ֑נה ְוֽהוּא־ִכְל ַ֤כּל ֶאת־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך
]ַה ַיּ ְר ֵֽדּן[ :וַּב ְר ִזַלּ֙י ָז ֵ֣קן ְמ ֔ ֹ
ה
אדַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ַהֶ֖מֶּלךְך ֶאל־ַבּ ְר ִז ָ֑לּי ַאָתּ ֙
ְבּ ִ ֽשׁיָב֣תוֹ ְבַֽמֲח ֔ ַנ ִים ִ ֽכּי־ִ֛אישׁ ָגּ ֥דוֹל ֖הוּא ְמ ֽ ֹ
אְת ךָ֛ך ִעָמּ ִ֖די ִבּירוָּשׁ ָֽלםַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ַבּ ְר ִז ַ֖לּי ֶאל־ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַכָּ֗מּה
ֲﬠֹ֣בר ִא ִ֔תּי ְוִכְלַכְּלִ֥תּי ֽ ֹ
ה ָֽאֹנִ֨כי ַה ֜יּוֹם
ְיֵמ֙י ְשׁ ֵ֣ני ַח ַ֔יּי ִכּי־ֶאֱﬠ ֶ֥לה ֶאת־ַהֶ֖מֶּלךְך ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםֶ :בּן־ְשֹׁמ ִ֣נים ָשׁ ָנ ֩
אַכל ֙ ְוֶאת־ֲאֶ֣שׁר ֶאְשׁ ֶ֔תּה
ַֽהֵא ַ֣דע ׀ ֵבּין־֣טוֹב ְל ָ֗רע ִאם־ ִיְט ַ֤ﬠם ַעְב ְדּ ךָ ֙ך ֶאת־ֲאֶ֤שׁר ֹ
ה ִֽיְה ֶ֨יה ַעְב ְדּ ךָ֥ך עוֹ֙ד ְלַמָ֔שּׂא ֶאל־
ִאם־ֶאְשַׁ֣מע ֔עוֹד ְבּ ֖קוֹל ָשׁ ִ֣רים ְוָשׁ ֑רוֹת ְוָלָמּ ֩
ה ִי ְגְמ ֵ֣ל ִני
ֲאֹד ִ֖ני ַהֶֽמֶּלךְךִ :כְּמַ֞עט ַֽיֲﬠֹ֧בר ַעְב ְדּ ךָ֛ך ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֖דּן ֶאת־ַה ֶ ֑מֶּלךְך ְוָ֨לָמּ ֙
ַהֶ֔מֶּלךְך ַה ְגּמוּ ָ֖לה ַה ֽזּ ֹאתָֽ :יָשׁב־ ָ֤נא ַעְב ְדּ ךָ ֙ך ְוָאֻ֣מת ְבִּעי ִ֔רי ִ֛ﬠם ֶ֥קֶבר ָאִ֖בי ְוִאִ֑מּי
ְוִה ֵ֣נּה ׀ ַעְב ְדּ ךָ֣ך ִכְמ ָ֗הם ַֽיֲﬠֹב֙ר ִעם־ֲאֹד ִ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך ַֽוֲﬠֵשׂה־֕לוֹ ֵ֥את ֲאֶשׁר־֖טוֹב
ְבֵּעי ֶֽניךָךַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַהֶ֗מֶּלךְך ִאִתּ֙י ַֽיֲﬠֹ֣בר ִכְּמ ָ֔הם ַֽוֲא ִנ֙י ֶאֱﬠֶשׂה־֔לּוֹ ֶאת־ַה֖טּוֹב
ְבֵּעי ֶ֑ניךָך ְוֹ֛כל ֲאֶשׁר־ִתְּבַ֥חר ָע ַ֖לי ֶֽאֱﬠֶשׂה־ ָֽלּךְךַ :ו ַֽיֲּﬠֹ֧בר ָכּל־ָה ָ֛ﬠם ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֖דּן
ְוַהֶ֣מֶּלךְך ָע ָ֑בר ַו ִיַּ֨שּׁק ַהֶ֤מֶּלךְך ְלַב ְר ִזַלּ֙י ַו ְי ָֽ֣ב ֲרֵ֔כהוּ ַו ָ֖יָּשׁב ִלְמֹקֽמוַֹ :ו ַֽיֲּﬠֹ֤בר ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך
ה ֶויֱﬠִ֣ברוּ ]ֶהֱﬠִ֣בירוּ[ ֶאת־ַהֶ֔מֶּלךְך
ַה ִגְּל ָ֔גָּלה ְוִכְמָ֖הן ָעַ֣בר ִע֑מּוֹ ְוָכל־ ַ֤ﬠם ְיהוּ ָד ֙
ְו ַ֕גם ֲחִ֖צי ַ֥ﬠם ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וִה ֵ֛נּה ָכּל־ִ֥אישׁ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָבִּ֣אים ֶאל־ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַויּ ֹאְמ ֣רוּ
ֶאל־ַהֶ֡מֶּלךְך ַמדּוּ ַ֩ע ְגּ ָנ֨בוּךָך ַאֵ֜חינוּ ִ֣אישׁ ְיהוּ ָ֗דה ַו ַֽיֲּﬠ ִ֨ברוּ ֶאת־ַהֶ֤מֶּלךְך ְוֶאת־ֵבּית֙וֹ
ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ְוָכל־ַא ְנֵ֥שׁי ָד ִ֖וד ִעֽמּוַֹ :ו ַיַּע֩ן ָכּל־ ִ ֨אישׁ ְיהוּ ָ֜דה ַעל־ִ֣אישׁ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל
ה ָח ָ֣רה ְל֔ךָך ַעל־ַה ָדָּ֖בר ַה ֶ֑זּה ֶהָא֤כוֹל ָאַ֨כְלנ֙וּ ִמן־
ִ ֽכּי־ָק ֤רוֹב ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֵאַ֔לי ְו ָ֤לָמּה ֶזּ ֙
ַהֶ֔מֶּלךְך ִאם־ ִנֵ֥שּׂאת ִנָ֖שּׂא ָֽלנוַּ :ו ַ֣יַּען ִ ֽאישׁ־ ִיְשׂ ָרֵאל ֩ ֶאת־ ִ ֨אישׁ ְיהוּ ָ֜דה ַו ֗יּ ֹאֶמר
ֶֽﬠֶשׂר־ ָי֨דוֹת ִ֣לי ַבֶמֶּל֘ךְך ְו ַגם־ְבּ ָד ִו֘ד ֲא ִ֣ני ִמְמּ ךָ ֒ך וַּמ֨דּוּ ַ֙ע ֲהִקֹלּ ַ֔ת ִני ְו ֽל ֹא־ָה ָ֨יה ְדָב ִ֥רי
שׁ ְדַּבר־ִ֣אישׁ ְיהוּ ָ֔דה ִמ ְדַּ֖בר ִ֥אישׁ ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ִרא֛שׁוֹן ִ֖לי ְלָהִ֣שׁיב ֶאת־ַמְל ִ֑כּי ַו ִ֨יֶּק ֙
ְוָ֨שׁם ִנְק ָ֜רא ִ֣אישׁ ְבִּל ַ֗יַּעל וְּשׁ֛מוֹ ֶ֥שַׁבע ֶבּן־ִבְּכ ִ֖רי ִ֣אישׁ ְיִמי ִ֑ני ַו ִיְּת ַ֣קע ַבּשּׁוָֹ֗פר
אָה ָ֖ליו ִיְשׂ ָרֵֽאל:
֠ ַויּ ֹאֶמר ֵֽאין־ָ֨לנוּ ֵ֜חֶלק ְבּ ָד ִ֗וד ְו ֤ל ֹא ַֽנֲחָלה־ָ֨לנ֙וּ ְבֶּבן־ ִיַ֔שׁי ִ֥אישׁ ְל ֽ ֹ
ה
ַו ַ֜יַּעל ָכּל־ִ֤אישׁ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֵֽמַֽאֲח ֵ֣רי ָד ִ֔וד ַֽאֲח ֵ֖רי ֶ֣שַׁבע ֶבּן־ִבְּכ ִ֑רי ְוִ֤אישׁ ְיהוּ ָד ֙

ם ַו ִיּ ַ֣קּח
ָֽדְּב֣קוּ ְבַמְלָ֔כּם ִמן־ַה ַיּ ְר ֵ֖דּן ְוַעד־ ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ָיּ ֨ב ֹא ָד ִ֣וד ֶאל־ֵבּית֘וֹ ְי ֽרוָּשַׁל ֒
ַהֶ֡מֶּלךְך ֵ֣את ֶֽﬠֶשׂר־ ָנִ֣שׁים ׀ ִפַּל ְגִ֡שׁים ֲאֶ֣שׁר ִה ִנּי ַ֩ח ִלְשֹׁ֨מר ַה ַ֜בּ ִית ַו ִיְּתּ ֵ֤נם ֵבּית־
ִמְשֶׁ֨מ ֶר ֙
ת ַו ְיַכְלְכֵּ֔לם ַֽוֲאֵליֶ֖הם ל ֹא־ ָ֑בא ַו ִ ֽתְּה ֶ֧יי ָנה ְצ ֻר ֛רוֹת ַעד־ ֥יוֹם ֻמָ֖תן
ַאְלְמ֥נוּת ַח ֽיּוּתַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֶאל־ֲﬠָמָ֔שׂא ַה ְזֶעק־ִ֥לי ֶאת־ ִ ֽאישׁ־ ְיהוּ ָ֖דה
ְשׁ֣לֶשׁת ָיִ֑מים ְוַאָ֖תּה ֹ֥פּה ֲﬠֹֽמדַ :ו ֵ֥יֶּלךְך ֲﬠָמָ֖שׂא ְלַה ְזִ֣ﬠיק ֶאת־ ְיהוּ ָ֑דה ַו ֕יֹּיֶחר
] ַו ֕יּוֶֹחר[ ִמן־ַהמּוֹ ֵ֖ﬠד ֲאֶ֥שׁר ְיָע ֽדוַֹ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָדּ ִו֙ד ֶאל־ֲאִביַ֔שׁי ַע ָ֗תּה ֵ֧י ַרע ָ֛לנוּ ֶ֥שַׁבע
ֶבּן־ִבְּכ ִ֖רי ִמן־ַאְבָשׁ֑לוֹם ַ֠אָתּה ַ ֞קח ֶאת־ַעְב ֵ֤די ֲאֹד ֨ ֶני ךָ ֙ך וּ ְרֹ֣דף ַֽאֲח ָ֔ריו ֶפּן־ָ֥מָצא
֛לוֹ ָע ִ֥רים ְבֻּצ ֖רוֹת ְוִהִ֥צּיל ֵעי ֵֽננוַּ :ו ֵֽיְּצ֤אוּ ַֽאֲח ָרי֙ו ַא ְנֵ֣שׁי יוֹ ָ ֔אב ְוַהְכּ ֵרִ֥תי ְוַהְפֵּלִ֖תי
ְוָכל־ַה ִגֹּבּ ִ֑רים ַו ֵֽיְּצא֙וּ ִמי ֣רוָּשַׁ֔לם ִל ְרֹ֕דּף ַֽאֲח ֵ֖רי ֶ֥שַׁבע ֶבּן־ִבְּכ ִֽריֵ֗ :הם ִעם־ָהֶ֤אֶבן
ה ֲאֶ֣שׁר ְבּ ִגְב֔עוֹן ַֽוֲﬠָמָ֖שׂא ָ֣בּא ִלְפ ֵני ֶ ֑הם ְויוֹ ָ ֞אב ָח ֣גוּר ׀ ִמ ֣דּוֹ ְלֻב֗שׁוֹ ְוָעָ֞לו
ַה ְגּדוָֹל ֙
] ְוָעָ֞ליו[ ֲח֥גוֹר ֶ֨ח ֶר֙ב ְמֻצֶ֤מּ ֶדת ַעל־ָמְת ָני֙ו ְבַּתְע ָ֔רהּ ְו֥הוּא ָיָ֖צא ַוִתֹּֽפּלַ :ו ֤יּ ֹאֶמר
תֶּחז ַיד־ ְיִ֥מין יוֹ ָ ֛אב ִבּ ְז ַ֥קן ֲﬠָמָ֖שׂא ִל ְנָשׁק־
יוָֹא֙ב ַֽלֲﬠָמָ֔שׂא ֲהָשׁ֥לוֹם ַאָ֖תּה ָאִ֑חי ַו ֜ ֹ
ֽלוַֹֽ :וֲﬠָמָ֨שׂא ֽל ֹא־ ִנְשַׁ֜מר ַבֶּ֣ח ֶרב ׀ ֲאֶ֣שׁר ְבּ ַיד־יוֹ ָ ֗אב ַו ַיֵּכּהוּ֩ ָ֨בהּ ֶאל־ַהֹ֜חֶמשׁ
ַו ִיְּשֹׁ֨פּךְך ֵמ ָ֥ﬠיו ַ ֛א ְרָצה ְו ֽל ֹא־ָ֥שׁ ָנה ֖לוֹ ַו ָיֹּ֑מת ְויוָֹא֙ב ַֽוֲאִביַ֣שׁי ָאִ֔חיו ָר ַ֕דף ַֽאֲח ֵ֖רי
שׁ ָעַ֣מד ָעָ֔ליו ִמ ַֽנֲּﬠ ֵ֖רי יוֹ ָ ֑אב ַו ֗יּ ֹאֶמר ִמ֩י ֲאֶ֨שׁר ָח ֵ֧פץ ְבּיוֹ ָ ֛אב
ֶ֥שַׁבע ֶבּן־ִבְּכ ִֽריְ :וִאי ֙
שׂא ִמְתֹגּ ֵ֥לל ַבּ ָ֖דּם ְבּ֣תוֹךְך ַֽהְמִּס ָ֑לּה ַו ַ֨יּ ְרא
וִּ֥מי ֲאֶשׁר־ְל ָד ִ֖וד ַֽאֲח ֵ֥רי יוָֹֽאבַֽ :וֲﬠָמ ָ ֛
ה ַו ַיְּשׁ ֵ֤לךְך
ָה ִ ֜אישׁ ִ ֽכּי־ָעַ֣מד ָכּל־ָהָ֗עם ַו ַיֵּסּ֩ב ֶאת־ֲﬠָמָ֨שׂא ִמן־ַֽהְמִס ָ֤לּה ַהָשּׂ ֶד ֙
ה ָ֖גּה ִמן־ַֽהְמִס ָ֑לּה ָע ַ֤בר
ָעָלי֙ו ֶ֔בּ ֶגד ַֽכֲּאֶ֣שׁר ָר ָ ֔אה ָכּל־ַהָ֥בּא ָע ָ֖ליו ְוָעָֽמדַֽ :כֲּאֶ֥שׁר ֹ
שׁ ַֽאֲח ֵ֣רי יוֹ ָ ֔אב ִל ְרֹ֕דּף ַֽאֲח ֵ֖רי ֶ֥שַׁבע ֶבּן־ִבְּכ ִֽריַ :ו ַֽיֲּﬠֹ֞בר ְבָּכל־ִשְׁבֵ֣טי
ָכּל־ִאי ֙
ִיְשׂ ָר ֵ֣ ֗אל ָא ֵ֛בָלה וֵּ֥בית ַֽמֲﬠ ָ֖כה ְוָכל־ַהֵבּ ִ֑רים ַו ִיּ ָ֣קּ֔הוּ ] ַו ִיּ ָֽ֣קֲּה֔לוּ[ ַו ָיֹּ֖באוּ ַאף־ַֽאֲח ָֽריו:
ה ֶאל־ָהִ֔עיר ַוַֽתֲּﬠֹ֖מד
ה ֵ֣בּית ַהַֽמֲּﬠָ֔כה ַו ִיְּשְׁפּ֤כוּ ֹֽסְלָל ֙
ַו ָיֹּ֜באוּ ַו ָיּ ֻ ֣צרוּ ָעָ֗ליו ְבָּא ֵ֨בָל ֙
ם ֲאֶ֣שׁר ֶאת־יוֹ ָ ֔אב ַמְשִׁחיִ֖תם ְלַהִ֥פּיל ַֽהחוָֹֽמהַ :וִתּ ְק ָ֛רא ִאָ֥שּׁה
ַבּ ֵ֑חל ְוָכל־ָהָע ֙
ֲחָכָ֖מה ִמן־ָהִ֑ﬠיר ִשְׁמ֤עוּ ִשְׁמע֙וּ ִאְמרוּ־ ָ֣נא ֶאל־יוֹ ָ ֔אב ְק ַ֣רב ַעד־ ֵ֔ה ָנּה ַֽוֲא ַדְבּ ָ֖רה
שּׁה ַֽהַאָ֥תּה יוָֹ֖אב ַו ֣יּ ֹאֶמר ָ ֑א ִני ַו ֣תּ ֹאֶמר ֗לוֹ
ֵא ֶֽליךָךַ :ו ִיּ ְק ַ֣רב ֵאֶ֔ליָה ַו ֧תּ ֹאֶמר ָֽהִא ָ ֛
שֵׁ֥מ ַע ָאֹֽנִכיַ :ו ֖תּ ֹאֶמר ֵלאֹ֑מר ַדּ ֵ֨בּר ְי ַדְבּ ֤רוּ
ְשַׁמ֙ע ִדְּב ֵ֣רי ֲאָמ ֶ֔תךָך ַו ֖יּ ֹאֶמר ֹ
ה ֵלאֹ֔מר ָשׁ֧אוֹל ְיָֽשֲׁא֛לוּ ְבָּאֵ֖בל ְו ֵ֥כן ֵהַֽתמוָּֽ :אֹנִ֕כי ְשֻׁלֵ֖מי ֱאמוּ ֵ֣ני
שׁ ָנ ֙
ָב ִֽרא ֹ

ה ָֽוה:
ם ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָ֥לָמּה ְתַב ַ֖לּע ַֽנֲח ַ֥לת ְי ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַאָ֣תּה ְמַב ֵ ֗קּשׁ ְלָהִ֨מית ִ֤ﬠיר ְוֵא ֙
ה ִ֔לי ִאם־ֲאַב ַ֖לּע ְוִאם־ַאְשׁ ִ ֽחית :ל ֹא־ ֵ֣כן
ַו ַ֥יַּען יוָֹ֖אב ַויּ ֹא ַ ֑מר ָח ִ֤ליָלה ָחִ֨ליָל ֙
שׁ ֵמ ַ֨הר ֶאְפ ַ֜ר ִים ֶ֧שַׁבע ֶבּן־ִבְּכ ִ֣רי ְשׁ֗מוֹ ָנָ֤שׂא ָיד֙וֹ ַבֶּ֣מֶּלךְך ְבּ ָד ִ֔וד
ַה ָדּ ָ֗בר ִ֡כּי ִאי ֩
ה ֶאל־יוֹ ָ ֔אב ִה ֵ֥נּה ר ֹא֛שׁוֹ
א֣תוֹ ְלַב֔דּוֹ ְוֵֽאְל ָ֖כה ֵמ ַ֣ﬠל ָהִ֑ﬠיר ַו ֤תּ ֹאֶמר ָֽהִאָשּׁ ֙
ְתּנוּ־ ֹ
א ָֽהִאָ֨שּׁה ֶאל־ָכּל־ָהָ֜עם ְבָּחְכָמ ָ֗תהּ ַו ִיְּכ ְר֞תוּ
ֻמְשׁ ָ֥לךְך ֵא ֶ֖ליךָך ְבּ ַ֥ﬠד ַהחוָֹֽמהַ :וָתּבוֹ ֩
שָּׁ֔פר ַו ָיּ ֻ֥פצוּ ֵֽמַעל־
ֶאת־ ֨ר ֹאשׁ ֶ֤שַׁבע ֶבּן־ִבְּכ ִר֙י ַו ַיְּשִׁ֣לכוּ ֶאל־יוֹ ָ ֔אב ַו ִיְּתַק֙ע ַבּ ֹ
אָה ָ֑ליו ְויוֹ ָ ֛אב ָ֥שׁב ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ֶאל־ַהֶֽמֶּלךְךְ :ויוֹ ָ ֕אב ֶ֥אל ָכּל־ַהָצָּ֖בא
ָהִ֖ﬠיר ִ֣אישׁ ְל ֽ ֹ
ה ֶבּן־ ְי֣הוֹ ָי ָ֔דע ַעל־ַהְכּ ֵר ִ֖י ]ַהְכּ ֵרִ֖תי[ ְוַעל־ַהְפֵּל ִ ֽתיַֽ :וֲאֹד ָ֖רם ַעל־
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל וְּב ָנ ָי ֙
ַה ַ ֑מּס ִויֽהוָֹשׁ ָ֥פט ֶבּן־ֲאִחי֖לוּד ַהַמּ ְז ִ ֽכּיר :וְּשׁ ָ֖יא ]וְּשׁ ָ֖וא[ ֹס ֵ֑פר ְוָצ ֥דוֹק ְוֶאְב ָיָ֖תר
א ַה ָ֣יִּא ִ֔רי ָה ָ֥יה ֹכֵ֖הן ְל ָד ִֽודַ :ו ְיִ֣הי ָרָע֩ב ִבּיֵ֨מי ָד ִ֜וד ָשׁ֣לשׁ ָשׁ ֗ ִנים
ֹֽכֲּה ִֽניםְ :ו ַ֗גם ִעי ָר ֙
ה ָ֗וה ֶאל־ָשׁאוּל ֙ ְוֶאל־
הָ֑וה ַו ֣יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ה ַֽאֲח ֵ֣רי ָשׁ ֔ ָנה ַו ְיַב ֵ֥קּשׁ ָדּ ִ֖וד ֶאת־ְפּ ֵ֣ני ְי ֹ
ָשׁ ָנ ֙
ֵ֣בּית ַה ָדִּ֔מים ַעל־ֲאֶשׁר־ֵהִ֖מית ֶאת־ַה ִגְּבֹע ִֽניםַ :ו ִיּ ְק ָ֥רא ַה ֶ ֛מֶּלךְך ַל ִגְּבֹע ִ֖נים
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵלי ֶ ֑הם ְוַה ִגְּבֹע ֞ ִנים ֣ל ֹא ִמְבּ ֵ֧ני ִיְשׂ ָרֵ֣אל ֵ֗הָמּה ִ֚כּי ִאם־ִמ ֶ֣יֶּתר ָֽהֱאֹמ ִ֔רי
וְּב ֵ֤ני ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִנְשְׁבּ֣עוּ ָל ֶ֔הם ַו ְיַב ֵ֤קּשׁ ָשׁאוּל ֙ ְלַהֹכּ ָ֔תם ְבַּקנּ ֹא֥תוֹ ִלְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ִֽויהוּ ָֽדהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָדּ ִו֙ד ֶאל־ַה ִגְּבֹע ֔ ִנים ָ֥מה ֶאֱﬠֶ֖שׂה ָל ֶ֑כם וַּבָ֣מּה ֲאַכֵ֔פּר וָּב ְר֖כוּ
ה ָֽוהַ :ו ֧יּ ֹאְמרוּ ֣לוֹ ַה ִגְּבֹע ֗ ִנים ֵֽאין־ָ֜ליּ ]ָ֜לנוּ[ ֶ֤כֶּסף ְו ָזָה֙ב ִעם־ָשׁ֣אוּל
ֶאת־ ַֽנֲח ַ֥לת ְי ֹ
אְמ ִ֖רים
ְוִעם־ֵבּי֔תוֹ ְוֵֽאין־ ָ֥לנוּ ִ֖אישׁ ְלָהִ֣מית ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ֛יּ ֹאֶמר ָֽמה־ַאֶ֥תּם ֽ ֹ
שׁ ֲאֶ֣שׁר ִכָּ֔לּנוּ ַֽוֲאֶ֖שׁר ִדָּמּה־ ָ֑לנוּ
ֱאֱﬠֶ֥שׂה ָל ֶֽכםַ :ו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ָהִאי ֙
ם ִמָבּ ֔ ָניו
ִנְשַׁ֕מ ְדנוּ ֵֽמִהְת ַיֵ֖צּב ְבָּכל־ ְגּ ֻ֥בל ִיְשׂ ָרֵֽאלֻ :ינַתּן ] ֻיַתּן[ ָ֜לנוּ ִשְׁב ָ֤ﬠה ֲא ָנִשׁי ֙
הָ֑וה ַו ֥יּ ֹאֶמר ַהֶ֖מֶּלךְך ֲא ִ֥ני ֶאֵֽתּן:
ה ָ֔וה ְבּ ִגְב ַ֥ﬠת ָשׁ֖אוּל ְבִּ֣חיר ְי ֹ
ם ַֽלי ֹ
ְוהוֹ ַֽקֲﬠנוּ ֙
ה ֲאֶ֣שׁר
ה ָו ֙
ַו ַיְּחֹ֣מל ַהֶ֔מֶּלךְך ַעל־ְמִפיֹ֖בֶשׁת ֶבּן־ ְיֽהוֹ ָנָ֣תן ֶבּן־ָשׁ֑אוּל ַעל־ְשֻׁב ַ֤ﬠת ְי ֹ
ֵֽבּיֹנ ָ֔תם ֵ֣בּין ָדּ ִ֔וד וֵּ֖בין ְיֽהוֹ ָנָ֥תן ֶבּן־ָשֽׁאוּלַ :ו ִיּ ַ֣קּח ַהֶ֡מֶּלךְך ֶאת־ְ֠שׁ ֵני ְבּ ֨ ֵני ִרְצ ָ֤פּה
ה ֲאֶ֣שׁר ָֽיְל ָ֣דה ְלָשׁ֔אוּל ֶאת־ַא ְרֹמ ִ֖ני ְוֶאת־ְמִפֹ֑בֶשׁת ְוֶאת־ֲחֵ֗מֶשׁת ְבּ ֵנ֙י
ַבת־ַא ָיּ ֙
ִמי ַ֣כל ַבּת־ָשׁ֔אוּל ֲאֶ֥שׁר ָֽיְל ָ֛דה ְלַע ְד ִריֵ֥אל ֶבּן־ַבּ ְר ִז ַ֖לּי ַהְמֹּֽחָל ִ ֽתיַ :ו ִיְּתֵּ֞נם ְבּ ַ֣יד
ם
ה ָ֔וה ַו ִיְּפּ֥לוּ ְשַׁבְעָ֖תּים ]ְשַׁבְעָ֖תּם[ ָ֑יַחד ְוֵה ָ ֙
ַה ִגְּבֹע ֗ ִנים ַוֹֽיִּקי ֻ֤ﬠם ָבָּה֙ר ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
שׁ ֔ ִנים ְִתִח ַ֖לּת ]ִבְּתִח ַ֖לּת[ ְקִ֥ציר ְשֹׂע ִֽרים:
] ְו ֵ֨הָמּה[ ֻהְמ֜תוּ ִבּיֵ֤מי ָקִצי֙ר ָבּ ִ֣רא ֹ

ה ַבת־ַא ָ֨יּה ֶאת־ַהַ֜שּׂק ַוַתֵּ֨טּהוּ ָ֤להּ ֶאל־ַהצּוּ֙ר ִמְתִּח ַ֣לּת ָקִ֔ציר ַ֛ﬠד
ַוִתּ ַ֣קּח ִרְצָפּ ֩
ם יוָֹ֔מם
ה ֨עוֹף ַהָשַּׁ֜מ ִים ָל ֤נוּ ַח ֲﬠֵליֶה ֙
ִנַתּךְך־ַ֥מ ִים ֲﬠֵליֶ֖הם ִמן־ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ְו ֽל ֹא־ ָֽנְתָנ ֩
ְוֶאת־ַח ַ֥יּת ַהָשּׂ ֶ֖דה ָֽל ְיָלהַ :ו ֻיּ ַ֖גּד ְל ָד ִ֑וד ֵ֧את ֲאֶשׁר־ ָֽﬠְשׂ ָ ֛תה ִרְצ ָ֥פּה ַבת־ַא ָ֖יּה
ת ְיֽהוֹ ָנָ֣תן ְבּ ֔נוֹ
ִפּ ֶ֥ל ֶגשׁ ָשֽׁאוּלַ :ו ֵ֣יֶּלךְך ָדּ ִ֗וד ַו ִיּ ַ ֞קּח ֶאת־ַעְצ֤מוֹת ָשׁאוּל ֙ ְוֶאת־ַעְצמוֹ ֙
א ָ֜תם ֵֽמ ְרֹ֣חב ֵֽבּית־ַ֗שׁן ֲאֶ֨שׁר ְתָּל ֥וּם
ֵמ ֵ ֕את ַֽבֲּﬠ ֵ֖לי ָיֵ֣בישׁ ִגְּל ָ֑ﬠד ֲאֶשׁ֩ר ָֽגְּנ֨בוּ ֹ
ה[ הְפִּלְשׁ ִ֔תּים ]ְפִּלְשׁ ִ֔תּים[ ְבּ ֨יוֹם ַה֧כּוֹת ְפִּלְשִׁ֛תּים ֶאת־
ם ]ָ֨שָׁמּ ֙
]ְתָּל֥אוּם[ ָ֨שׁ ָ ֙
ם ֶאת־ַעְצ֣מוֹת ָשׁ֔אוּל ְוֶאת־ַעְצ֖מוֹת ְיֽהוֹ ָנָ֣תן ְבּ ֑נוֹ
ָשׁ֖אוּל ַבּ ִגְּלֹֽבּ ַעַ :ו ַ֤יַּעל ִמָשּׁ ֙
ַו ַ֣יַּאְס֔פוּ ֶאת־ַעְצ֖מוֹת ַהֽמּוָּק ִ ֽﬠיםַ :ו ִיְּקְבּ ֣רוּ ֶאת־ַעְצֽמוֹת־ָשׁ֣אוּל ִויֽהוֹ ָנָ֣תן ְ֠בּנוֹ
ְבּ ֶ ֨א ֶרץ ִבּ ְנ ָיִ֜מן ְבֵּצָ֗לע ְבּ ֶ ֨קֶב֙ר ִ֣קישׁ ָא ִ֔ביו ַֽו ַֽיֲּﬠ֔שׂוּ ֹ֥כּל ֲאֶשׁר־ִצ ָ֖וּה ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ֵֽיָּעֵ֧תר
ֱאֹלִ֛הים ָלָ֖א ֶרץ ַֽאֲח ֵרי־ ֵֽכןַ :וְתִּהי־֧עוֹד ִמְלָח ָ ֛מה ַלְפִּלְשִׁ֖תּים ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ֵ֨יּ ֶרד
ָדּ ִ֜וד ַֽוֲﬠָב ָ֥דיו ִע֛מּוֹ ַו ִיּ ָֽלֲּח֥מוּ ֶאת־ְפִּלְשִׁ֖תּים ַו ָ֥יַּעף ָדּ ִֽודְ :ו ִיְשׁ ִ֨בּו ] ְו ִיְשׁ ִ֨בּי[ ְבֹּ֜נב
ת ִמְשׁ ַ֣קל ְנ֔חֶשׁת ְו֖הוּא ָח ֣גוּר
ֲאֶ֣שׁר ׀ ִ ֽבּיִלי ֵ֣די ָה ָרָ֗פה וִּמְשׁ ַ֤קל ֵקינ֙וֹ ְשׁ֤לשׁ ֵמאוֹ ֙
שׁה ַו ֖יּ ֹאֶמר ְלַה֥כּוֹת ֶאת־ ָדּ ִֽודַ :ו ַֽיֲּﬠ ָזר־ל֙וֹ ֲאִביַ֣שׁי ֶבּן־ְצרוּ ָ֔יה ַו ַ֥יּ ךְך ֶאת־
ֲח ָד ָ ֑
ַהְפִּלְשִׁ֖תּי ַו ְיִמי ֵ ֑תהוּ ָ֣אז ִנְשְׁבּעוּ֩ ַא ְנֵשׁי־ ָד ִ֨וד ֜לוֹ ֵלאֹ֗מר ֽל ֹא־ֵתֵ֨צא ֤עוֹד ִא ָ֨תּנ֙וּ
ַלִמְּלָחָ֔מה ְו ֥ל ֹא ְתַכֶ֖בּה ֶאת־ ֵ֥נ ר ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְיִה֙י ַֽאֲח ֵרי־ֵ֔כן ַוְתִּהי־֧עוֹד ַהִמְּלָח ָ ֛מה
ְבּ ֖גוֹב ִעם־ְפִּלְשִׁ֑תּים ָ֣אז ִהָ֗כּה ִסְבַּכ֙י ַה ֻ ֣חָשׁ ִ֔תי ֶאת־ַ֕סף ֲאֶ֖שׁר ִ ֽבּיִל ֵ֥די ָֽה ָר ָֽפה:
א ְר ִ֜גים ֵ֣בּית
ַוְתִּהי־֧עוֹד ַהִמְּלָח ָ ֛מה ְבּ ֖גוֹב ִעם־ְפִּלְשִׁ֑תּים ַו ַ֡יּךְך ֶאְלָח ָנ֩ן ֶבּן־ ַיְע ֵר֙י ֽ ֹ
א ְר ִֽגיםַ :וְתִּהי־֥עוֹד ִמְלָחָ֖מה
ַהַלְּחִ֗מי ֵ֚את ָגְּל ָ֣ית ַה ִגּ ִ֔תּי ְו ֵ֣ﬠץ ֲח ִני֔תוֹ ִכְּמ ֖נוֹר ֽ ֹ
ְבּ ַ֑גת ַו ְיִ֣הי ׀ ִ֣אישׁ ָמֹ֗דין ]ָמ֗דוֹן[ ְוֶאְצְבּ֣עוֹת ָי ָדיו֩ ְוֶאְצְבֹּ֨עת ַר ְגָ֜ליו ֵ֣שׁשׁ ָוֵ֗שׁשׁ
ֶעְשׂ ִ֤רים ְוַא ְרַבּ֙ע ִמְסָ֔פּר ְו ַגם־֖הוּא ֻי ַ֥לּד ְלָֽה ָר ָֽפהַ :ו ְיָח ֵ֖רף ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ַיֵּ֨כּה֙וּ
ְי֣הוֹ ָנ ָ֔תן ֶבּן־ִשְׁמ ָ֖ﬠי ]ִשְׁמ ָ֖ﬠה[ ֲאִ֥חי ָד ִֽודֶ :את־ַא ְרַ֥בַּעת ֵ ֛אֶלּה ֻיְלּ ֥דוּ ְלָה ָר ָ֖פה ְבּ ַ֑גת
ה ָ֔וה ֶאת־ ִדְּב ֵ֖רי ַהִשּׁי ָ֣רה ַה ֑זּ ֹאת
ַו ִיְּפּ֥לוּ ְב ַיד־ ָדּ ִ֖וד וְּב ַ֥יד ֲﬠָב ָֽדיוַ :ו ְי ַד ֵ֤בּר ָדּ ִו֙ד ַֽלי ֹ
הָ֛וה ַסְלִ֥ﬠי
א ְיָ֖ביו וִּמ ַ֥כּף ָשֽׁאוּלַ :ויּ ֹא ַ ֑מר ְי ֹ
א֛תוֹ ִמ ַ֥כּף ָכּל־ ֽ ֹ
ה ָ֥וה ֹ
ם ִהִ֨צּיל ְי ֹ
ְבּיוֹ ֩
וְּמֻֽצ ָדִ֖תי וְּמַפְלִטי־ ִֽליֱ :אֹלֵ֥הי צוּ ִ֖רי ֶֽאֱחֶסה־֑בּוֹ ָמ ִג ֞ ִנּי ְו ֶ֣ק ֶרן ִיְשִׁ֗עי ִמְשׂ ַגִּבּ֙י
א ְיַ֖בי ִא ָוֵּֽשׁ ַעִ֥ :כּי ֲאָפ ֻ֖פ ִני
הָ֑וה וֵּמ ֽ ֹ
תִּשׁ ֵֽﬠ ִניְ :מֻה ָ֖לּל ֶא ְק ָ֣רא ְי ֹ
וְּמנוִּ֔סי ֹֽמִשִׁ֕עי ֵֽמָחָ֖מס ֽ ֹ
ִמְשְׁבּ ֵרי־ ָ ֑מ ֶות ַֽנֲח ֵ֥לי ְבִל ַ֖יַּעל ְיַֽבֲﬠֻֽת ִניֶ :חְב ֵ֥לי ְשׁ֖אוֹל ַס ֻ֑בּ ִני ִק ְדּ ֻ ֖מ ִני ֹֽמְקֵשׁי־ָֽמ ֶות:

ה ָ֔וה ְוֶאל־ֱאֹלַ֖הי ֶא ְק ָ֑רא ַו ִיְּשַׁ֤מע ֵמֵֽהיָכל֙וֹ קוִֹ֔לי ְוַשׁ ְוָעִ֖תי
ַבַּצּר־ִל֙י ֶא ְק ָ֣רא ְי ֹ
שׁ ָה ָ ֔א ֶרץ ֽמוְֹס ֥דוֹת ַהָשַּׁ֖מ ִים ִי ְר ָ֑גּזוּ ַו ִיְּת ָֽגֲּﬠ֖שׁוּ
ְבָּא ְז ָֽניוִַ :וְת ָגּ ַ֤ﬠשׁ ] ַו ִיְּת ָגּ ַ֤ﬠשׁ[ ַוִתּ ְרַע ֙
ִכּי־ָ֥ח ָרה ֽלוָֹ :ע ָ֤לה ָעָשׁ֙ן ְבַּא֔פּוֹ ְוֵ֥אשׁ ִמִ֖פּיו תּ ֹא ֵ֑כל ֶֽגָּח ִ֖לים ָֽבֲּﬠ ֥רוּ ִמֶֽמּנּוַּ :ו ֵ֥יּט
ָשַׁ֖מ ִים ַו ֵיּ ַ֑רד ַֽוֲﬠ ָר ֶ֖פל ַ֥תַּחת ַר ְג ָֽליוַ :ו ִיּ ְר ַ֥כּב ַעל־ְכּ ֖רוּב ַו ָיֹּ֑עף ַו ֵיּ ָ֖רא ַעל־ַכְּנֵפי־
ֽרוּ ַחַ :ו ָ֥יֶּשׁת ֹ֛חֶשׁךְך ְס ִ ֽביֹבָ֖תיו ֻס֑כּוֹת ַחְשׁ ַרת־ַ֖מ ִים ָעֵ֥בי ְשָׁח ִֽקיםִ :מֹ֖נּ ַגהּ ֶנ ְג ֑דּוֹ
הָ֑וה ְוֶעְל ֖יוֹן ִיֵ֥תּן קוֹֽלוַֹ :ו ִיְּשׁ ַ֥לח ִחִ֖צּים
ָֽבֲּﬠ ֖רוּ ַֽגֲּחֵלי־ֵֽאשַׁ :י ְר ֵ֥ﬠם ִמן־ָשַׁ֖מ ִים ְי ֹ
הם[ַ :ו ֵֽיּ ָרא֙וּ ֲאִ֣פֵקי ָ֔ים ִי ָגּ֖לוּ ֹֽמְס ֣דוֹת ֵתּ ֵ֑בל ְבּ ַֽגֲﬠ ַ֣רת
המם ] ַו ָיּ ֽ ֹ
ַו ְיִפי ֵ֑צם ָבּ ָ֖רק ַו ָיּ ֽ ֹ
ה ָ֔וה ִמ ִנְּשַׁ֖מת ֥רוּ ַח ַאֽפּוִֹ :יְשׁ ַ֥לח ִמָמּ ֖רוֹם ִי ָֽקּ ֵ֑ח ִני ַיְמֵ֖שׁ ִני ִמַ֥מּ ִים ַר ִ ֽבּיםַ :יִצּיֵ֕ל ִני
ְי ֹ
הָ֛וה ִמְשׁ ָ֖ﬠן
א ְיִ֖בי ָ֑ﬠז ִמ֣שְּׂנ ַ ֔אי ִ֥כּי ָֽאְמ֖צוּ ִמֶֽמִּניְ :יַק ְדּ ֻ ֖מִני ְבּ ֣יוֹם ֵאי ִ֑די ַו ְיִ֧הי ְי ֹ
ֵמ ֽ ֹ
ה ָ֖וה ְכִּצ ְדָקִ֑תי ְכֹּ֥בר ָי ַ֖די
אִ֑תי ְיַחְלֵּ֖צ ִני ִ ֽכּי־ָ֥ח ֵֽפץ ִ ֽבּיִ :י ְגְמ ֵ֥ל ִני ְי ֹ
ִ ֽליַ :וֹיֵּ֥צא ַלֶמּ ְרָ֖חב ֹ
הָ֑וה ְו ֥ל ֹא ָרַ֖שְׁעִתּי ֵמֱאֹלָֽהיִ֥ :כּי ָכל־ִמְשָׁפָּ֖טו
ָיִ֥שׁיב ִ ֽליִ֥ :כּי ָשַׁ֖מ ְרִתּי ַדּ ְר ֵ֣כי ְי ֹ
]ִמְשָׁפָּ֖טיו[ ְל ֶנ ְג ִ֑דּי ְוֻחֹקָּ֖תיו ֽל ֹא־ָא֥סוּר ִמֶֽמּ ָנּהָ :וֶֽאְה ֶ֥יה ָתִ֖מים ֑לוֹ ָֽוֶאְשַׁתְּמּ ָ֖רה
הָ֛וה ִ֖לי ְכִּצ ְדָקִ֑תי ְכֹּב ִ֖רי ְל ֶ֥נ ֶגד ֵעי ָֽניוִ :עם־ָחִ֖סיד ִתְּתַח ָ֑סּד ִעם־
ֵֽמֲﬠוֹ ִֽניַ :ו ָ֧יֶּשׁב ְי ֹ
ִגּ֥בּוֹר ָתִּ֖מים ִתַּתָּֽמּםִ :עם־ ָנָ֖בר ִתָּתּ ָ֑בר ְוִעם־ִע ֵ֖קּשׁ ִתַּתּ ָֽפּלְ :וֶאת־ ַ֥ﬠם ָע ִ֖ני
ה ָ֖וה ַי ִ֥גּי ַהּ ָחְשׁ ִ ֽכּי:
הָ֑וה ַֽוי ֹ
תּוִֹ֑שׁי ַע ְוֵעי ֶ֖ניךָך ַעל־ ָרִ֥מים ַתְּשׁ ִ ֽפּילֽ ִ :כּי־ַאָ֥תּה ֵני ִ֖רי ְי ֹ
ה
ה ָו ֙
ִ֥כּי ְב ָ֖כה ָא ֣רוּץ ְגּ ֑דוּד ֵֽבּאֹלַ֖הי ֲא ַדֶלּג־ֽשׁוּרָ :הֵ֖אל ָתִּ֣מים ַדּ ְר֑כּוֹ ִאְמ ַ֤רת ְי ֹ
הָ֑וה וִּ֥מי ֖צוּר
ְצרוָּ֔פה ָמ ֵ֣ג ן ֔הוּא ְלֹ֖כל ַהֹֽחִ֥סים ֽבּוִֹ֥ :כּי ִמי־ֵ֖אל ִמַבּ ְ ֽלֲﬠ ֵ֣די ְי ֹ
ִמַבּ ְ ֽלֲﬠ ֵ֥די ֱאֹלֵֽהינוָּ :הֵ֥אל ָֽמעוּ ִ֖זּי ָ֑ח ִיל ַו ַיֵּ֥תּר ָתִּ֖מים ַדּ ְר ִ ֽכּו ] ַדּ ְר ִ ֽכּי[ְ :מַשׁ ֶ֥וּה ַר ְג ַ֖ליו
] ַר ְג ַ֖לי[ ָֽכַּא ָיּ֑לוֹת ְו ַ֥ﬠל ָֽבּמוַֹ֖תי ַֽיֲﬠִמ ֵֽד ִניְ :מַלֵ֥מּד ָי ַ֖די ַלִמְּלָח ָ ֑מה ְו ִנַ֥חת ֶֽקֶשׁת־
ְנחוָּ֖שׁה ְזֹֽרֹעָֽתיַ :וִתֶּתּן־ִ֖לי ָמ ֵ֣ג ן ִיְשׁ ֶ֑ﬠךָך ַֽוֲﬠֹֽנְת֖ךָך ַתּ ְרֵֽבּ ִניַ :תּ ְרִ֥חיב ַֽצֲﬠ ִ֖די ַתְּח ֵ ֑תּ ִני
א ְיַ֖בי ָֽוַאְשִׁמי ֵ֑דם ְו ֥ל ֹא ָא֖שׁוּב ַעד־ַכּלּוָֹֽתם:
ְו ֥ל ֹא ָֽמֲﬠ ֖דוּ ַק ְרֻס ָֽלּיֶ :א ְר ְדּ ָ֥פה ֽ ֹ
ָֽוֲאַכ ֵ֥לּם ָֽוֶאְמָחֵ֖צם ְו ֣ל ֹא ְיקוּ֑מוּן ַו ִיְּפ֖לוּ ַ֥תַּחת ַר ְג ָֽליַ :וַתּ ְז ֵ֥ר ִני ַ֖ח ִיל ַלִמְּלָח ָ ֑מה
א ְי ַ֔בי ַ֥תָּתּה ִ֖לּי ֹ֑ע ֶרף ְמַשׂ ְנַ֖אי ָוַאְצִמיֵֽתםִ :יְשׁ֖עוּ ְוֵ֣אין
ַתְּכ ִ֥רי ַע ָקַ֖מי ַתְּחֵֽתּ ִניְ :ו ֣ ֹ
ה ָ֖וה ְו ֽל ֹא־ָע ָֽנםְ :וֶאְשָׁח ֵ֖קם ַֽכֲּﬠַפר־ ָ ֑א ֶרץ ְכּ ִ ֽטיט־חוּ֥צוֹת ֲא ִד ֵ֖קּם
מִ֑שׁי ַע ֶאל־ ְי ֹ
ֶא ְרָק ֵֽﬠםַ :וְתַּפְלֵּ֔ט ִני ֵֽמ ִריֵ֖בי ַעִ֑מּי ִתְּשְׁמ ֵ֨ר ִנ֙י ְל ֣ר ֹאשׁ גּוֹ ִ֔ים ַ֥ﬠם ֽל ֹא־ ָי ַ֖דְעִתּי
א ֶזן ִיָ֥שְּׁמעוּ ִ ֽליְ :בּ ֵ֥ני ֵנ ָ֖כר ִיֹ֑בּלוּ ְו ַיְח ְגּ ֖רוּ
ַֽיַעְב ֻֽד ִניְ :בּ ֵ֥ני ֵנ ָ֖כר ִיְת ַֽכֲּחשׁוּ־ ִ֑לי ִלְשׁ֥מוֹ ַע ֖ ֹ

ה ָ֖וה וָּב ֣רוּךְך צוּ ִ֑רי ְו ָי ֻ֕רם ֱאֹלֵ֖הי ֥צוּר ִיְשׁ ִ ֽﬠיָ :ה ֵ ֕אל ַהֹנֵּ֥תן
ִמִמְּס ְגּרוָֹֽתםַ :חי־ ְי ֹ
א ְי ָ֑בי וִּמָקַּמ֙י ְתּ ֣רוְֹמֵ֔מ ִני ֵמִ֥אישׁ
ְנָקֹ֖מת ִ֑לי וֹּמ ִ֥ריד ַעִ֖מּים ַתְּחֵֽתּ ִני :וּֽמוִֹציִ֖אי ֵמ ֽ ֹ
ה ָ֖וה ַבּגּוֹ ִ֑ים וְּלִשְׁמ֖ךָך ֲא ַזֵֽמּרִ :מ ְגֹ֖דּיל ]ִמ ְג ֖דּוֹל[
ֲחָמִ֖סים ַתִּצּי ֵֽל ִניַ :על־ ֵ֛כּן אוֹ ְד ךָ֥ך ְי ֹ
ְישׁוּ֣עוֹת ַמְל֑כּוֹ ְוֹֽעֶשׂה־ֶ֧חֶסד ִלְמִשׁי֛חוֹ ְל ָד ִ֥וד וְּל ַז ְר֖עוֹ ַעד־עוֹ ָֽלםְ :ו ֵ ֛אֶלּה ִדְּב ֵ֥רי
ָד ִ֖וד ָֽהַֽאֲחֹר ִ֑נים ְנ ֻ ֧אם ָדּ ִ֣וד ֶבּן־ ִיַ֗שׁי וּ ְנ ֻ ֤אם ַה ֶ֨גֶּב֙ר ֻ ֣הַקם ָ֔על ְמִ֨שׁי ַ֙ח ֱאֹלֵ֣הי ַֽיֲﬠֹ֔קב
ה ָ֖וה ִדֶּבּר־ִ֑בּי וִּמָלּ֖תוֹ ַעל־ְלשׁוֹ ִֽניָ :אַמ֙ר ֱאֹלֵ֣הי
וּ ְנִ֖ﬠים ְזִמ ֥רוֹת ִיְשׂ ָרֵֽאל֥ :רוּ ַח ְי ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ֥לי ִדֶ֖בּר ֣צוּר ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל מוֵֹשׁל ֙ ָ֣בָּא ָ֔דם ַצ ִ֕דּיק מוֵֹ֖שׁל ִי ְרַ֥את ֱאֹל ִ ֽהים:
שֶׁמשׁ ֹ֚בֶּקר ֣ל ֹא ָע֔בוֹת ִמֹ֥נּ ַגהּ ִמָמָּ֖טר ֶ֥דֶּשׁא ֵמָֽא ֶרץִ :כּי־
וְּכ֥אוֹר ֹ֖בֶּקר ִי ְז ַרח־ ָ ֑
ל ֹא־ ֵ֥כן ֵבּיִ֖תי ִעם־ ֵ ֑אל ִכּי֩ ְב ִ֨רית עוָֹ֜לם ָ֣שׂם ִ֗לי ֲﬠרוּ ָ֤כה ַבֹכּל ֙ וְּשֻׁמ ָ֔רה ִ ֽכּי־ָכל־
ִיְשִׁ֥ﬠי ְוָכל־ֵ֖חֶפץ ִכּי־ ֥ל ֹא ַיְצ ִ ֽמי ַח :וְּבִל ַ֕יַּעל ְכּ֥קוֹץ ֻמ ָ֖נד ֻכּ ָ֑לַּהם ִכּי־ ֥ל ֹא ְב ָ֖יד ִי ָֽקּחוּ:
שׁ ִי ַ֣גּע ָבּ ֶ֔הם ִיָמּ ֵ֥לא ַב ְר ֶ֖זל ְו ֵ֣ﬠץ ֲח ִ֑נית וָּב ֵ ֕אשׁ ָשׂ ֥רוֹף ִיָֽשּׂ ְר֖פוּ ַבָּֽשֶּׁבת֛ ֵ :אֶלּה
ְוִאי ֙
ְשׁ֥מוֹת ַה ִגֹּבּ ִ֖רים ֲאֶ֣שׁר ְל ָד ִ֑וד יֵ֨שׁב ַבֶּ֜שֶּׁבת ַתְּחְכֹּמִ֣ני ׀ ֣ר ֹאשׁ ַהָֽשִּׁלִ֗שׁי ֚הוּא
ֲﬠ ִדי ֣נוֹ ָֽהֶעְצ ֔ ִנו ]ָֽהֶעְצ ֔ ִני[ ַעל־ְשֹׁמ ֶ֥נה ֵמ֛אוֹת ָח ָ֖לל ְבּ ַ֥פַעם ֶאָֽחד ]ֶאָֽחת[ְ :וַֽאֲח ָ֛רו
] ְוַֽאֲח ָ֛ריו[ ֶאְלָע ָ֥ז ר ֶבּן־ֹדֹּ֖די ]ֹדּ ֖דוֹ[ ֶבּן־ֲאֹחִ֑חי ִבְּשׁלָ֨שׁה ִַגֹּבּ ִ֜רים ]ַה ִגֹּבּ ִ֜רים[ ִעם־
ָדּ ִ֗וד ְבָּֽח ְר ָ֤פם ַבְּפִּלְשִׁתּים ֶֽנֶאְספוּ־ָ֣שׁם ַלִמְּלָחָ֔מה ַו ַֽיֲּﬠ֖לוּ ִ֥אישׁ ִיְשׂ ָרֵֽאל֣ :הוּא
הָ֛וה
ם ַו ַ֨יּךְך ַבְּפִּלְשׁ ִ֜תּים ַ֣ﬠד ׀ ִכּי־ ָי ְג ָ֣ﬠה ָי֗דוֹ ַוִתּ ְד ַ֤בּק ָיד֙וֹ ֶאל־ַהֶ֔ח ֶרב ַו ַ֧יַּעשׂ ְי ֹ
ָק ֩
ְתּשׁוּ ָ֥ﬠה ְגדוֹ ָ֖לה ַבּ ֣יּוֹם ַה֑הוּא ְוָה ָ֛ﬠם ָיֻ֥שׁבוּ ַֽאֲח ָ֖ריו ַאךְך־ְלַפֵֽשּׁטְ :וַֽאֲח ָ֛ריו ַשָׁ֥מּא
ה ְמֵלָ֣אה
ֶבן־ָא ֵ֖גא ָֽה ָר ִ֑רי ַו ֵֽיָּאְס֨פוּ ְפִלְשׁ ִ֜תּים ַֽלַח ָ֗יּה ַוְתִּהי־ָ֞שׁם ֶחְל ַ֤קת ַהָשּׂ ֶד ֙
ה ַו ַיִּצּיֶ֔לָה ַו ַ֖יּ ךְך ֶאת־
ֲﬠ ָדִ֔שׁים ְוָה ָ֥ﬠם ָ֖נס ִמְפּ ֵ֥ני ְפִלְשׁ ִ ֽתּיםַ :ו ִיְּת ַי ֵ֤צּב ְבּֽתוֹךְך־ַֽהֶחְלָק ֙
ה ָ֖וה ְתּשׁוּ ָ֥ﬠה ְגדוֹ ָֽלהַ :ו ֵֽיּ ְר֨דוּ ְשֹׁלָ֜שׁים ]ְשֹׁלָ֜שׁה[ ֵֽמַהְשֹּׁלִ֣שׁים
ְפִּלְשִׁ֑תּים ַו ַ֥יַּעשׂ ְי ֹ
֗ר ֹאשׁ ַו ָיֹּ֤באוּ ֶאל־ָקִצי֙ר ֶאל־ ָדּ ִ֔וד ֶאל־ְמָע ַ֖רת ֲﬠ ֻד ָ֑לּם ְוַח ַ֣יּת ְפִּלְשׁ ִ֔תּים ֹח ָ֖נה
ְבּ ֵ֥ﬠֶמק ְרָפ ִ ֽאיםְ :ו ָד ִ֖וד ָ֣אז ַבְּמּצוּ ָ֑דה וַּמַ֣צּב ְפִּלְשׁ ִ֔תּים ָ֖אז ֵ֥בּית ָֽלֶחםַ :ו ִיְּתַא ֶ֥וּה
ָד ִ֖וד ַויּ ֹא ַ ֑מר ִ֚מי ַיְשׁ ֵ֣ק ִני ַ֔מ ִים ִמ ֥בּ ֹאר ֵֽבּית־ ֶ֖לֶחם ֲאֶ֥שׁר ַבָּֽשַּׁערַ :ו ִיְּבְקעוּ֩ ְשׁ֨לֶשׁת
ם ֲאֶ֣שׁר ַבַּ֔שַּׁער
ם ִמ ֤בּ ֹאר ֵֽבּית־ֶ֨לֶח ֙
ַה ִגֹּבּ ִ֜רים ְבַּֽמֲח ֵ֣נה ְפִלְשׁ ִ֗תּים ַו ִֽיּ ְ ֽשֲׁאבוּ־ַ֨מ ִי ֙
ה ָֽוהַ :ו ֡יּ ֹאֶמר
אָ֖תם ַֽלי ֹ
ה ִלְשׁתּוֹ ָ֔תם ַו ַיֵּ֥סּךְך ֹ
ַו ִיְּשׂ֖אוּ ַו ָיִּ֣באוּ ֶאל־ ָדּ ִ֑וד ְו ֤ל ֹא ָאָב ֙
הְלִ֣כים ְבּ ַנְפשׁוֹ ָ֔תם ְו ֥ל ֹא
ם ַה ֽ ֹ
ה ָ֜וה ֵֽמֲﬠ֣שִׂתי ֗ז ֹאת ֲה ַ֤דם ָֽהֲא ָנִשׁי ֙
ה ִ֨לּי ְי ֹ
ָחִליָל ֩

ָאָ֖בה ִלְשׁתּוֹ ָ ֑תם ֵ֣אֶלּה ָע֔שׂוּ ְשׁ֖לֶשׁת ַה ִגֹּבּ ִֽריםַֽ :וֲאִביַ֞שׁי ֲאִ֣חי ׀ יוָֹ֣אב ֶבּן־ְצרוּ ָ֗יה
א עוֹ ֵ֣רר ֶאת־ֲח ִני֔תוֹ ַעל־ְשׁ֥לשׁ ֵמ֖אוֹת
֚הוּא ֣ר ֹאשׁ ַהְשּׁלָ֔שׁי ]ַהְשּׁלָ֔שׁה[ ְוהוּ ֙
שׂר ְוַעד־
ה ֲהִ֣כי ִנְכ ָ֔בּד ַו ְיִ֥הי ָלֶ֖הם ְל ָ ֑
ָח ָ֑לל ְולוֹ־ֵ֖שׁם ַבְּשּׁלָֽשׁהִ :מן־ַהְשּׁלָשׁ ֙
ַהְשּׁלָ֖שׁה ל ֹא־ָֽבא :וְּב ָנ ָ֨יהוּ ֶבן־ ְיֽהוֹ ָי ָ֧דע ֶבּן־ ִ ֽאישׁ־ ַ֛ח ִי ] ַ֛ח ִיל[ ַרב־ְפָּעִ֖לים
ִמַקְּבְצ ֵ ֑אל ֣הוּא ִהָ֗כּה ֵ֣את ְשׁ ֵ֤ני ֲא ִרֵאל ֙ מוֹ ָ ֔אב ֠ ְוהוּא ָי ַ֞רד ְוִה ָ֧כּה ֶֽאת־ָֽהֲא ִ֛ריה
ה ֶאת־ ִ ֨אישׁ ִמְצ ִ֜רי ִ֣אשׁר ]ִ֣אישׁ[
]ָֽהֲא ִ֛רי[ ְבּ֥תוֹךְך ַה ֖בּ ֹאר ְבּ ֥יוֹם ַהָֽשֶּׁלגְ :ו֣הוּא ִהָכּ ֩
ת ִמ ַ֣יּד
שֶּׁבט ַו ִיּ ְגֹ֤זל ֶֽאת־ַֽהֲחִני ֙
ַמ ְר ֶ ֗אה וְּב ַ֤יד ַהִמְּצ ִר֙י ֲחִ֔נית ַו ֵ֥יּ ֶרד ֵא ָ֖ליו ַבּ ָ ֑
ַהִמְּצ ִ֔רי ַו ַֽיַּה ְר ֵ֖גהוּ ַֽבֲּח ִניֽתוֵֹ֣ :אֶלּה ָעָ֔שׂה ְבּ ָנ ָ֖יהוּ ֶבּן־ ְיֽהוֹ ָי ָ֑דע ְולוֹ־ֵ֖שׁם ִבְּשׁלָ֥שׁה
ַה ִגֹּבּ ִֽריםִ :מן־ַהְשּׁלִ֣שׁים ִנְכ ָ֔בּד ְוֶאל־ַהְשּׁלָ֖שׁה ל ֹא־ ָ֑בא ַו ְיִשֵׂ֥מהוּ ָד ִ֖וד ֶאל־
ה
ִמְשַׁמְעֽתּוֲֹ :ﬠָשׂהֵ֥אל ֲא ִ ֽחי־יוָֹ֖אב ַבְּשּׁלִ֑שׁים ֶאְלָח ָ֥נ ן ֶבּן־ֹדּ ֖דוֹ ֵ֥בּית ָֽלֶחםַ :שָׁמּ ֙
ַֽהֲחֹר ִ֔די ֱאִלי ָ֖קא ַֽהֲחֹר ִֽדיֶ֚ :חֶלץ ַהַפְּלִ֔טי ִעי ָ֥רא ֶבן־ִע ֵ֖קּשׁ ַהְתּקוֹ ִ ֽﬠיֲ :אִביֶ֨ע ֶז֙ר
ת ִ֔תי ְמֻב ַ֖נּי ַהֻחָשׁ ִ ֽתיַ :צְלמוֹ֙ן ָֽהֲאֹחִ֔חי ַמְה ַ֖רי ַה ְנֹּֽטָפ ִ ֽתיֵ֥ :חֶלב ֶֽבּן־ַֽבֲּﬠ ָ֖נה
ָֽהַע ְנּ ֹ
ת ֔ ִני ִה ַ֖דּי ִמ ַֽ֥נּ ֲחֵלי
ַה ְנֹּֽטָפִ֑תי ִאַתּ֙י ֶבּן־ ִרי ַ֔בי ִמ ִגְּב ַ֖ﬠת ְבּ ֵ֥ני ִב ְנ ָי ִ ֽמןְ :בּ ָנ ָ֨יה֙וּ ִפּ ְר ָ֣ﬠ ֹ
א ַהַ֣שַּׁעְלֹבִ֔ני ְבּ ֵ֥ני ָיֵ֖שׁן
ָֽגַעשֲׁ :א ִ ֽבי־ַעְלבוֹ֙ן ָֽהַע ְרָב ִ֔תי ַע ְזָ֖מ ֶות ַהַבּ ְרֻח ִ ֽמיֶ :אְל ַיְחָבּ ֙
ה ַֽהֲה ָר ִ֔רי ֲאִחיָ֥אם ֶבּן־ָשׁ ָ֖רר ָֽהא ָר ִֽריֱ :אִלי ֶ֥פֶלט ֶבּן־ֲאַחְסַ֖בּי ֶבּן־
ְיֽהוֹ ָנָֽתןַ :שָׁמּ ֙
תֶפל ַה ִגֹּל ִֽניֶ :חְצ ַר֙ו ]ֶחְצ ַר֙י[ ַֽהַכּ ְרְמִ֔לי ַֽפֲּﬠ ַ֖רי ָֽהַא ְר ִ ֽבּי:
ַהַֽמֲּﬠָכִ֑תי ֱאִלי ָ֥ﬠם ֶבּן־ֲאִחי ֖ ֹ
ִי ְגָ֤אל ֶבּן־ ָנָת֙ן ִמֹצּ ָ֔בה ָבּ ִ֖ני ַה ָגּ ִֽדיֶ֖ :צֶלק ָֽהַעֹמּ ִ֑ני ַנְח ַר֙י ַהְבֵּ֣אֹר ִ֔תי ֹנֵ֕שׂאי ]ֹנֵ֕שׂא[
ה ַֽהִח ִ֔תּי ֹ֖כּל ְשׁלִ֥שׁים
א ַה ִיְּת ִ֔רי ָגּ ֵ֖רב ַה ִיְּת ִֽריֽ :אוּ ִר ָיּ ֙
ְכּ ֵ֖לי יוָֹ֥אב ֶבּן־ְצ ֻר ָֽיהִ :עי ָר ֙
ם ֵלאֹ֔מר ֵ֛לךְך
ה ָ֔וה ַֽלֲח ֖רוֹת ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ָ֨יֶּסת ֶאת־ ָדּ ִ֤וד ָבֶּה ֙
ְוִשְׁב ָֽﬠהַ :ו ֨יֶֹּס֙ף ַאף־ ְי ֹ
ְמ ֵ֥נה ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְוֶאת־ ְיהוּ ָֽדהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ַהֶ֜מֶּלךְך ֶאל־יוָֹ֣אב ׀ ַשׂר־ַהַ֣ח ִיל
ֲאֶשׁר־ִא֗תּוֹ ֽשׁוּט־ ֞ ָנא ְבָּכל־ִשְׁב ֵ֤טי ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִמ ָדּ֙ן ְוַעד־ְבֵּ֣אר ֶ֔שַׁבע וִּפְק ֖דוּ ֶאת־
ה ֱאֹל ֶ֨היךָך
ה ָו ֩
ָה ָ֑ﬠם ְו ָ֣י ַדְע ִ֔תּי ֵ֖את ִמְס ַ֥פּר ָה ָֽﬠםַ :ו ֨יּ ֹאֶמר יוֹ ָ ֜אב ֶאל־ַהֶ֗מֶּלךְך ְויוֵֹ֣סף ְי ֹ
ם ֵמָ֣אה ְפָעִ֔מים ְוֵעי ֵ֥ני ֲאֹד ִֽני־ַהֶ֖מֶּלךְך ֹר֑אוֹת ַֽואֹד ִ֣ני
ֶאל־ָהָ֜עם ָכֵּ֤הם ׀ ְוָכֵה ֙
ַהֶ֔מֶּלךְך ָ֥לָמּה ָח ֵ֖פץ ַבּ ָדָּ֥בר ַה ֶֽזּהַ :ו ֶיֱּח ַ֤זק ְדַּבר־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֶאל־יוֹ ָ ֔אב ְו ַ֖ﬠל ָשׂ ֵ֣רי ֶה ָ֑ח ִיל
ַו ֵיֵּ֨צא יוֹ ָ ֜אב ְוָשׂ ֵ֤רי ַהַ֨ח ִיל ֙ ִלְפ ֵ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך ִלְפֹ֥קד ֶאת־ָה ָ֖ﬠם ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ַֽיַּעְב ֖רוּ
שׁר ְבּֽתוֹךְך־ַה ַ֥נַּחל ַה ָ֖גּד ְוֶאל־ ַיְע ֵֽז ר:
ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵ֑דּן ַו ַֽיֲּח ֣נוּ ַֽבֲﬠרוֵֹ֗ער ְיִ֥מין ָהִ֛ﬠיר ֲא ֶ ֛

ַו ָיֹּ֨בא֙וּ ַה ִגְּלָ֔ע ָדה ְוֶאל־ֶ֥א ֶרץ ַתְּחִ֖תּים ָח ְדִ֑שׁי ַו ָיֹּ֨בא֙וּ ָ֣דּ ָנה ַ֔יַּען ְוָסִ֖ביב ֶאל־ִצי ֽדוֹן:
ַו ָיֹּ֨באוּ ִמְבַצר־ֹ֔צר ְוָכל־ָע ֵ֥רי ַהִח ִ֖וּי ְוַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִ֑ני ַו ֵֽיְּצ֛אוּ ֶאל־ ֶ֥נ ֶגב ְיהוּ ָ֖דה ְבֵּ֥אר
ָֽשַׁבעַ :ו ָיֻּ֖שׁטוּ ְבָּכל־ָה ָ ֑א ֶרץ ַו ָיֹּ֜באוּ ִמְקֵ֨צה ִתְשׁ ָ֧ﬠה ֳח ָדִ֛שׁים ְוֶעְשׂ ִ֥רים ֖יוֹם
ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ִיֵּ֥תּן יוֹ ָ ֛אב ֶאת־ִמְס ַ֥פּר ִמְפַקד־ָה ָ֖ﬠם ֶאל־ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַוְתִּ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֡אל
שׁ ֵֽלף ֶ֔ח ֶרב ְוִ֣אישׁ ְיהוּ ָ֔דה ֲחֵמשׁ־ֵמ֥אוֹת ֶ֖אֶלף
ה ֵמ֨אוֹת ֶ֤אֶלף ִאישׁ־ַ֨ח ִיל ֙ ֣ ֹ
ְשֹׁמ ֶנ ֩
ה ָ֗וה
א֔תוֹ ַֽאֲח ֵרי־ ֵ֖כן ָס ַ֣פר ֶאת־ָה ָ֑ﬠם ַו ֨יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֜וד ֶאל־ ְי ֹ
ִ ֽאישַׁ :ו ַ֤יּ ךְך ֵלב־ ָדּ ִו֙ד ֹ
א ֶאת־ֲﬠ ֣וֹן ַעְב ְדּ֔ךָך ִ֥כּי
ה ָ֔וה ַֽהֲﬠֶבר־ ָנ ֙
א֙ד ֲאֶ֣שׁר ָעִ֔שׂיִתי ְוַעָ֣תּה ְי ֹ
ָח ָ֤טאִתי ְמ ֹ
ה ֶאל־ ָ֣גּד ַה ָנּ ִ֔ביא ֹח ֶ֥זה ָד ִ֖וד
ה ָ֗וה ָה ָי ֙
אדַ :ו ָ֥יּ ָקם ָדּ ִ֖וד ַבֹּ֑בֶּקר וּ ְדַבר־ ְי ֹ
ִנְס ַ֖כְּלִתּי ְמ ֽ ֹ
ה ָ֔וה ָשׁ֕לשׁ ָאֹנִ֖כי נוֵֹ֣טל ָע ֶ֑ליךָך ְבַּחר־
ֵלאֹֽמרָ :ה֞לוֹךְך ְו ִדַבּ ְרָ֣תּ ֶאל־ ָדּ ִ֗וד ֹ֚כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ְל ךָ֥ך ַֽאַחת־ֵמֶ֖הם ְוֶֽאֱﬠֶשׂה־ ָֽלּךְךַ :ו ָיּ ֽב ֹא־ ָ֥גד ֶאל־ ָדּ ִ֖וד ַו ַיּ ֶגּד־֑לוֹ ַו ֣יּ ֹאֶמר ֡לוֹ ֲהָת֣בוֹא
ְל ךָ֣ך ֶֽשַׁבע ָשׁ ִ֣נים ׀ ָר ָ֣ﬠב ׀ ְבַּא ְרֶ֡צךָך ִאם־ְשׁלָ֣שׁה ֳ֠ח ָדִשׁים ֻֽנְס ךָ ֙ך ִלְפ ֵֽני־ָצ ֶ֜ריךָך ְו֣הוּא
ה ַ֣דּע וּ ְר ֵ ֔אה ָמה־ָאִ֥שׁיב
ֹֽר ְדֶ֗פךָך ְוִאם־ֱ֠היוֹת ְשׁ֨לֶשׁת ָיִ֥מים ֶ֨דֶּב֙ר ְבַּא ְרֶ֔צךָך ַעָתּ ֙
ה ִ ֽכּי־
ה ָו ֙
אד ִנְפָּלה־ ָ֤נּא ְב ַיד־ ְי ֹ
שְׁלִ֖חי ָדָּֽברַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֛וד ֶאל־ ָ֖גּד ַצר־ִ֣לי ְמ ֑ ֹ
ֹֽ
ה ָ֥וה ֶ֨דֶּב֙ר ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ַרִ֣בּים ַֽרֲחָ֔מו ] ַֽרֲחָ֔מיו[ וְּב ַיד־ָא ָ֖דם ַאל־ֶאֹֽפָּלהַ :ו ִיּ ֵ֨תּן ְי ֹ
ֵֽמַהֹ֖בֶּקר ְוַעד־ ֵ֣ﬠת מוֹ ֵ֑ﬠד ַו ָ֣יָּמת ִמן־ָהָ֗עם ִמ ָדּ֙ן ְוַעד־ְבֵּ֣אר ֶ֔שַׁבע ִשְׁבִ֥ﬠים ֶ֖אֶלף
ה ֶאל־ָ֣ה ָרָ֔עה
ה ָו ֙
הּ ַו ִיּ ָ֤נֶּחם ְי ֹ
ח ָי֨דוֹ ַהַמְּלָ֥אךְך ׀ ְי ֽרוָּשַׁל֘ם ְלַֽשֲׁחָת ֒
ִ ֽאישַׁ :ו ִיְּשַׁל ֩
ה ָה ָ֔יה ִעם־
ה ָו ֙
ם ַ֔רב ַעָ֖תּה ֶ֣ה ֶרף ָי ֶ֑דךָך וַּמְלַ֤אךְך ְי ֹ
֠ ַויּ ֹאֶמר ַלַמְּל ָ ֞אךְך ַהַמְּשִׁ֤חית ָבָּע ֙
א֣תוֹ ׀ ֶֽאת־
ה ָ֜וה ִבּ ְר ֹ
֖גֹּ ֶרן ָֽהֲא ַ֥ו ְרָנה ]ָֽהֲא ַ֥ר ְוָנה[ ַה ְיֻב ִ ֽסיַ :ויּ ֹאֶמ֩ר ָדּ ִ֨וד ֶאל־ ְי ֹ
ַהַמְּלָ֣אךְך ׀ ַהַמּ ֶ֣כּה ָבָ֗עם ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ִה ֨ ֵנּה ָאֹנ ִ֤כי ָחָ֨טאִת֙י ְוָֽאֹנִ֣כי ֶהֱﬠ ֵ֔ויִתי ְוֵ֥אֶלּה
ַה ֖צּ ֹאן ֶ֣מה ָע֑שׂוּ ְתּ ִ֨הי ָ֥נא ָֽי ְד ךָ֛ך ִ֖בּי וְּבֵ֥בית ָא ִ ֽביַ :ו ָיּ ֽב ֹא־ ָ֥גד ֶאל־ ָדּ ִ֖וד ַבּ ֣יּוֹם ַה֑הוּא
ה ִמ ְז ֵ֔בּ ַח ְבּ ֖גֹ ֶרן ֲֽא ַ֥ר ְנ ָיה ]ֲֽא ַ֥ר ְו ָנה[ ַה ְיֻב ִ ֽסיַ :ו ַ֤יַּעל ָדּ ִו֙ד
ה ָו ֙
ה ָה ֵ֤קם ַֽלי ֹ
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֗לוֹ ֲﬠֵל ֙
ה ָֽוהַ :ו ַיְּשׁ ֵ֣קף ֲא ַ֗ר ְו ָנה ַו ַ֤יּ ְרא ֶאת־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ְוֶאת־ֲﬠָב ָ֔דיו
ִכּ ְדַבר־ ָ֔גּד ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִצ ָ֥וּה ְי ֹ
ֹֽעְב ִ֖רים ָע ָ֑ליו ַו ֵיֵּ֣צא ֲא ַ֔ר ְו ָנה ַו ִיְּשַׁ֧תּחוּ ַל ֶ ֛מֶּלךְך ַא ָ֖פּיו ָֽא ְרָצהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֲא ַ֔ר ְו ָנה ַמ ֛דּוּ ַע
ָ֥בּא ֲאֹד ִֽני־ַהֶ֖מֶּלךְך ֶאל־ַעְב ֑דּוֹ ַו ֨יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֜וד ִלְק ֧נוֹת ֵמִעְמּ ךָ֣ך ֶאת־ַה ֗גֹּ ֶרן ִלְב ֤נוֹת
ה ֶאל־ ָדּ ִ֔וד ִי ַ֥קּח ְו ַ֛יַעל
ה ָ֔וה ְוֵֽתָעַ֥צר ַהַמּ ֵגּ ָ֖פה ֵמ ַ֥ﬠל ָה ָֽﬠםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֲא ַ֨ר ְוָנ ֙
ִמ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח ַֽלי ֹ
ה ַהָבּ ָ֣קר ָֽלֹעָ֔לה ְוַהֹֽמּ ִר ִ֛גּים וְּכ ֵ֥לי ַהָבּ ָ֖קר
ֲאֹד ִ֥ני ַהֶ֖מֶּלךְך ַה֣טּוֹב ְבֵּעי ָ֑נו ]ְבֵּעי ָ֑ניו[ ְרֵא ֙

ה ָ֥וה
ה ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ְי ֹ
ָֽלֵע ִ ֽציםַ :הֹ֗כּל ָנ ַ ֛תן ֲא ַ֥ר ְו ָנה ַהֶ֖מֶּלךְך ַל ֶ ֑מֶּלךְך ַו ֤יּ ֹאֶמר ֲא ַ֨ר ְו ָנ ֙
ֱאֹלֶ֖היךָך ִי ְרֶֽצךָךַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ַהֶ֜מֶּלךְך ֶאל־ֲא ַ֗ר ְו ָנה ֤ל ֹא ִכּי־ָק ֨נוֹ ֶא ְק ֶ֤נה ֵמֽאוְֹת ךָ ֙ך ִבְּמִ֔חיר
ְו ֧ל ֹא ַֽאֲﬠ ֶ֛לה ַֽלי ֹ
ה ָ֥וה ֱאֹלַ֖הי ֹע֣לוֹת ִח ָ֑נּם ַו ִ֨יֶּקן ָדּ ִ֤וד ֶאת־ַה ֨גֹּ ֶר֙ן ְוֶאת־ַהָבּ ָ ֔קר ְבּ ֶ֖כֶסף
ה ָ֔וה ַו ַ֥יַּעל ֹע֖לוֹת וְּשָׁלִ֑מים ַו ֵֽיָּע ֵ ֤תר
ְשָׁק ִ֥לים ֲחִמ ִ ֽשּׁיםַ :ו ִיֶּב֩ן ָ֨שׁם ָדּ ִ֤וד ִמ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח ַֽלי ֹ
ה ָל ָ ֔א ֶרץ ַוֵֽתָּעַ֥צר ַהַמּ ֵגּ ָ֖פה ֵמ ַ֥ﬠל ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וַהֶ֤מֶּלךְך ָדּ ִו֙ד ָז ֵ ֔קן ָ֖בּא ַבּ ָיִּ֑מים
ה ָו ֙
ְי ֹ
ַו ְיַכֻ֨סּה֙וּ ַבְּבּ ָג ִ֔דים ְו ֥ל ֹא ִיַ֖חם ֽלוַֹ :ו ֧יּ ֹאְמרוּ ֣לוֹ ֲﬠָב ָ֗דיו ְיַבְק֞שׁוּ ַלאֹד ִ֤ני ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ַֽנֲﬠ ָ֣רה
ה ִלְפ ֵ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך וְּתִהי־֖לוֹ ֹס ֶ֑כ ֶנת ְוָֽשְׁכָ֣בה ְבֵחי ֶ ֔קךָך ְוַ֖חם ַֽלאֹד ִ֥ני
ְבתוָּ֔לה ְו ָֽﬠְמ ָד ֙
ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ְיַבְקשׁ֙וּ ַֽנֲﬠ ָ֣רה ָיָ֔פה ְבֹּ֖כל ְגּ֣בוּל ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ִיְּמְצ֗אוּ ֶאת־ֲאִביַשׁ֙ג
ת
אד ַוְתּ ִ֨הי ַלֶ֤מֶּלךְך ֹסֶ֨כ ֶנ ֙
אָ֖תהּ ַלֶֽמֶּלךְךְ :וַה ַֽנֲּﬠ ָ֖רה ָי ָ֣פה ַעד־ְמ ֑ ֹ
ַה֣שּׁוּ ַנִ֔מּית ַו ָיִּ֥באוּ ֹ
ַוְתָּ֣שׁ ְר ֵ֔תהוּ ְוַהֶ֖מֶּלךְך ֥ל ֹא ְי ָד ָֽﬠהַּֽ :וֲאֹֽד ִנ ָ֧יּה ֶבן־ַח ִ֛גּית ִמְת ַנֵ֥שּׂא ֵלאֹ֖מר ֲא ִ֣ני ֶאְמֹ֑לךְך
ַו ַ֣יַּעשׂ ֗לוֹ ֚ ֶרֶכב וּ ָ֣פ ָרִ֔שׁים ַֽוֲחִמִ֥שּׁים ִ֖אישׁ ָרִ֥צים ְלָפ ָֽניוְ :ו ֽל ֹא־ֲﬠָצ֨בוֹ ָאִ֤ביו ִמ ָיָּמי֙ו
א֥תוֹ ָֽיְל ָ֖דה ַֽאֲח ֵ֥רי
אד ְו ֹ
תַּא֙ר ְמ ֔ ֹ
ֵלאֹ֔מר ַמ ֖דּוּ ַע ָ֣כָּכה ָעִ֑שׂיָת ְו ַגם־֤הוּא ֽטוֹב־ ֨ ֹ
ַאְבָשֽׁלוֹםַ :ו ִֽיְּה ֣יוּ ְדָב ָ֔ריו ִ֚ﬠם יוָֹ֣אב ֶבּן־ְצרוּ ָ֔יה ְוִ֖ﬠם ֶאְב ָיָ֣תר ַהֹכּ ֵ ֑הן ַֽו ַיְּע ְז֔רוּ ַֽאֲח ֵ֖רי
א ְוִשְׁמִ֣ﬠי ְו ֵרִ֔עי
ֲאֹֽד ִנ ָֽיּהְ :וָצ ֣דוֹק ַ֠הֹכֵּהן וְּב ָנ ָ֨יהוּ ֶבן־ ְיֽהוֹ ָי ָ֜דע ְו ָנָ֤תן ַה ָנִּבי ֙
ְוַה ִגּבּוֹ ִ֖רים ֲאֶ֣שׁר ְל ָד ִ֑וד ֥ל ֹא ָה ֖יוּ ִעם־ֲאֹֽד ִנ ָֽיּהוַּ :ו ִיּ ְזַ֣בּח ֲאֹֽד ִנ ָ֗יּהוּ ֤צ ֹאן וָּבָק֙ר
וְּמ ִ֔ריא ִ֚ﬠם ֶ֣אֶבן ַהֹזֶּ֔חֶלת ֲאֶֽשׁר־ֵ֖אֶצל ֵ֣ﬠין ֹר ֵ֑גל ַו ִיְּק ָ֗רא ֶאת־ָכּל־ֶאָחי֙ו ְבּ ֵ֣ני
ַהֶ֔מֶּלךְך וְּלָכל־ַא ְנֵ֥שׁי ְיהוּ ָ֖דה ַעְב ֵ֥די ַהֶֽמֶּלךְךְֽ :וֶאת־ ָנָת֩ן ַה ָנּ ִ֨ביא וְּב ָנ ָ֜יהוּ ְוֶאת־
ַה ִגּבּוֹ ִ֛רים ְוֶאת־ְשֹׁלֹ֥מה ָאִ֖חיו ֥ל ֹא ָק ָֽראַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָנ ָ֗תן ֶאל־ַבּת־ֶ֤שַׁבע ֵֽאם־
ה ֵלאֹ֔מר ֲה֣לוֹא ָשַׁ֔מַעְתּ ִ֥כּי ָמ ַ֖לךְך ֲאֹֽד ִנ ָ֣יּהוּ ֶבן־ַח ִ֑גּית ַֽוֲאֹד ֵ֥נינוּ ָד ִ֖וד ֥ל ֹא
ְשֹׁלֹמ ֙
ָי ָֽדעְ :וַע ָ֕תּה ְל ִ֛כי ִ ֽאיָעֵ֥צךְך ָ֖נא ֵע ָ֑צה וַּמְלִּט֙י ֶאת־ ַנְפֵ֔שׁךְך ְוֶאת־ ֶ֥נֶפשׁ ְבּ ֵ֖נ ךְך ְשֹׁלֹֽמה:
ְלִ֞כי וֹּ֣בִאי ׀ ֶאל־ַהֶ֣מֶּלךְך ָדּ ִ֗וד ְוָאַ֤מ ְרְתּ ֵאָלי֙ו ֲה ֽל ֹא־ַא ָ֞תּה ֲאֹד ִ֣ני ַהֶ֗מֶּלךְך ִנְשׁ ַ֤בְּעָתּ
ַֽלֲאָֽמְת ךָ ֙ך ֵלאֹ֔מר ִ ֽכּי־ְשֹׁלֹ֤מה ְב ֵנ ךְ ֙ך ִיְמֹ֣לךְך ַֽאֲח ַ֔רי ְו֖הוּא ֵיֵ֣שׁב ַעל־ִכְּסִ֑אי וַּמ ֖דּוּ ַע
ָמ ַ֥לךְך ֲאֹֽד ִנ ָֽיּהוִּ :ה ֗ ֵנּה עוֹ ָ֛דךְך ְמ ַדֶ֥בּ ֶרת ָ֖שׁם ִעם־ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַֽוֲא ִנ֙י ָא֣בוֹא ַֽאֲח ַ֔ר ִיךְך
וִּמֵלּאִ֖תי ֶאת־ ְדָּב ָֽר ִיךְךַ :וָתּ ֨ב ֹא ַבת־ֶ֤שֶׁבע ֶאל־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ַהַ֔ח ְד ָרה ְוַהֶ֖מֶּלךְך ָז ֵ֣קן
אד ַֽוֲאִביַשׁ֙ג ַה֣שּׁוּ ַנִ֔מּית ְמָשׁ ַ֖רת ֶאת־ַהֶֽמֶּלךְךַ :וִתֹּ֣קּד ַבּת־ֶ֔שַׁבע ַוִתְּשַׁ֖תּחוּ
ְמ ֑ ֹ
ה ָ֤וה
ַל ֶ ֑מֶּלךְך ַו ֥יּ ֹאֶמר ַהֶ֖מֶּלךְך ַמה־ ָֽלּךְךַ :ו ֣תּ ֹאֶמר ֗לוֹ ֲאֹד ִנ֙י ַא ָ֨תּה ִנְשׁ ַ֜בְּעָתּ ַֽבּי ֹ

ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ַֽלֲאָמ ֶ֔תךָך ִ ֽכּי־ְשֹׁלֹ֥מה ְב ֵ֖נ ךְך ִיְמֹ֣לךְך ַֽאֲח ָ֑רי ְו֖הוּא ֵיֵ֥שׁב ַעל־ִכְּס ִ ֽאיְ :וַע ָ֕תּה
ִה ֵ֥נּה ֲאֹד ִנ ָ֖יּה ָמ ָ֑לךְך ְוַע ָ ֛תּה ֲאֹד ִ֥ני ַהֶ֖מֶּלךְך ֥ל ֹא ָי ָֽדְעָתַּ ֠ :ו ִיּ ְזַבּח ֥שׁוֹר וְּמ ִֽריא־ ְוצ ֹא ֘ן
ָלֹר֒ב ַו ִיְּק ָר ֙
א ְלָכל־ְבּ ֵ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך וְּלֶאְב ָיָת֙ר ַהֹכּ ֵ֔הן וְּלֹיָ֖אב ַ֣שׂר ַהָצּ ָ֑בא ְוִלְשֹׁלֹ֥מה
ה ֲאֹד ִ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך ֵעי ֵ֥ני ָכל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָע ֶ֑ליךָך ְלַה ִ֣גּיד ָל ֶ֔הם
ַעְב ְדּ֖ךָך ֥ל ֹא ָק ָֽראְ :וַאָתּ ֙
שׁב ַעל־ִכֵּ֥סּא ֲאֹד ִֽני־ַהֶ֖מֶּלךְך ַֽאֲח ָֽריוְ :וָה ָ֕יה ִכְּשׁ ַ֥כב ֲאֹד ִֽני־ַהֶ֖מֶּלךְך ִעם־
ִ֗מי ֵי ֵ ֛
ֲאֹב ָ ֑תיו ְוָה ִ֗ייִתי ֲא ִ֛ני וְּב ִ֥ני ְשֹׁלֹ֖מה ַחָטּ ִ ֽאיםְ :וִה ֵ֛נּה עוֹ ֶ֥ד ָנּה ְמ ַדֶ֖בּ ֶרת ִעם־ַה ֶ ֑מֶּלךְך
א ִלְפ ֵ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך
ְו ָנָ֥תן ַה ָנִּ֖ביא ָֽבּאַ :ו ַיּ ִ֤גּידוּ ַלֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֵלאֹ֔מר ִה ֵ֖נּה ָנָ֣תן ַה ָנִּ֑ביא ַו ָיּב ֹ ֙
ַו ִיְּשַׁ֧תּחוּ ַל ֶ ֛מֶּלךְך ַעל־ַא ָ֖פּיו ָֽא ְרָצהַ :ויּ ֹאֶמ֘ר ָנָת֒ן ֲאֹד ִ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך ַאָ֣תּה ָאַ֔מ ְרָתּ
ֲאֹֽד ִנ ָ֖יּהוּ ִיְמֹ֣לךְך ַֽאֲח ָ֑רי ְו֖הוּא ֵיֵ֥שׁב ַעל־ִכְּס ִ ֽאיִ֣ :כּי ׀ ָי ַ֣רד ַה ֗יּוֹם ֠ ַו ִיּ ְזַבּח ֥שׁוֹר
א וְּלֶאְב ָיָ֣תר ַהֹכּ ֵ֔הן
א ְלָכל־ְבּ ֨ ֵני ַהֶ֜מֶּלךְך וְּלָשׂ ֵ֤רי ַהָצָּב ֙
וְּמ ִֽריא־ ְוצ ֹא ֘ן ָלֹר֒ב ַו ִיְּק ָר ֩
שִׁ֖תים ְלָפ ָ֑ניו ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ְיִ֖חי ַהֶ֥מֶּלךְך ֲאֹד ִנ ָֽיּהוְּ :וִ֣לי ֲא ִֽני־ַ֠עְב ֶדּךָך
אְכִ֥לים ְו ֹ
ְוִה ָ֛נּם ֹ
ת
וְּלָצֹ֨דק ַהֹכּ ֵ֜הן ְוִלְב ָנ ָ֧יהוּ ֶבן־ ְיֽהוֹ ָי ָ֛דע ְוִלְשֹׁלֹ֥מה ַעְב ְדּ֖ךָך ֥ל ֹא ָק ָֽרא֗ ִ :אם ֵמֵא ֙
שׁב
תּ ֶֽאת־ַעְב ְדּי֔ךָך ]ַעְב ְדּ֔ךָך[ ִ֗מי ֵי ֵ ֛
ֲאֹד ִ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך ִֽנְה ָ֖יה ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֑זּה ְו ֤ל ֹא הוֹ ַ֨דְע ָ ֙
ַעל־ִכֵּ֥סּא ֲאֹד ִֽני־ַהֶ֖מֶּלךְך ַֽאֲח ָֽריוַ :ו ַ֨יַּען ַהֶ֤מֶּלךְך ָדּ ִו֙ד ַו ֔יּ ֹאֶמר ִק ְראוּ־ִ֖לי ְלַבת־
א ִלְפ ֵ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך ַֽוַֽתֲּﬠֹ֖מד ִלְפ ֵ֥ני ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ִיָּשַּׁ֥בע ַהֶ֖מֶּלךְך ַויּ ֹא ַ ֑מר ַחי־
שַׁבע ַוָתּב ֹ ֙
ָ֑
ה ָ֨וה
ה ָ֕וה ֲאֶשׁר־ָפּ ָ֥דה ֶאת־ ַנְפִ֖שׁי ִמָכּל־ָצ ָֽרהִ֡ :כּי ַֽכֲּאֶשׁ֩ר ִנְשׁ ַ֨בְּעִתּי ָ֜לךְך ַֽבּי ֹ
ְי ֹ
ֱאֹלֵ֤הי ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֵלאֹ֔מר ִ ֽכּי־ְשֹׁלֹ֤מה ְב ֵנ ךְ ֙ך ִיְמֹ֣לךְך ַֽאֲח ַ֔רי ְו֛הוּא ֵיֵ֥שׁב ַעל־ִכְּסִ֖אי
ם ֶ ֔א ֶרץ ַוִתְּשַׁ֖תּחוּ
ַתְּח ָ ֑תּי ִ֛כּי ֵ֥כּן ֶאֱﬠֶ֖שׂה ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַ :וִתֹּ֨קּד ַבּת־ֶ֤שַׁבע ַאַ֨פּ ִי ֙
ַל ֶ ֑מֶּלךְך ַו ֕תּ ֹאֶמר ְיִ֗חי ֲאֹד ִ֛ני ַהֶ֥מֶּלךְך ָדּ ִ֖וד ְלֹע ָֽלםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ׀ ַהֶ֣מֶּלךְך ָדּ ִ֗וד ִק ְראוּ־ִ֞לי
ְלָצ ֤דוֹק ַהֹכֵּה֙ן וְּל ָנָ֣תן ַה ָנּ ִ֔ביא ְוִלְב ָנ ָ֖יהוּ ֶבּן־ ְיֽהוֹ ָי ָ֑דע ַו ָיֹּ֖באוּ ִלְפ ֵ֥ני ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ֨יּ ֹאֶמר
ם ֶאת־ְשֹׁלֹ֣מה ְב ֔ ִני
ם ֶאת־ַעְב ֵ֣די ֲאֹֽד ֵניֶ֔כם ְוִה ְרַכְּבֶתּ ֙
ַהֶ֜מֶּלךְך ָל ֶ֗הם ְק֤חוּ ִעָמֶּכ ֙
א֣תוֹ ָ֠שׁם ָצ֨דוֹק
א֖תוֹ ֶאל־ ִגּֽחוֹן :וָּמַ֣שׁח ֹ
ַעל־ַהִפּ ְר ָ֖דּה ֲאֶֽשׁר־ ִ֑לי ְוֽהוֹ ַר ְדֶ֥תּם ֹ
ם ַבּשּׁוָֹ֔פר ַֽוֲאַמ ְר ֶ֕תּם ְיִ֖חי
ַהֹכּ ֵ֜הן ְו ָנָ֧תן ַה ָנִּ֛ביא ְלֶ֖מֶלךְך ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל וְּתַקְעֶתּ ֙
א ְו ָיַ֣שׁב ַעל־ִכְּס ִ ֔אי ְו֖הוּא ִיְמֹ֣לךְך ַתְּח ָ ֑תּי
ַהֶ֥מֶּלךְך ְשֹׁלֹֽמהַֽ :וֲﬠִליֶ֣תם ַֽאֲח ָ֗ריו וָּב ֙
א֤תוֹ ִצ ִ֨וּיִת֙י ִ ֽלְה ֣יוֹת ָנ ִ֔גיד ַעל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְוַעל־ ְיהוּ ָֽדהַ :ו ַ֨יַּען ְבּ ָנ ָ֧יהוּ ֶבן־ ְיֽהוֹ ָי ָ֛דע
ְו ֹ
ה ָ֔וה ֱאֹלֵ֖הי ֲאֹד ִ֥ני ַהֶֽמֶּלךְךַֽ :כֲּאֶ֨שׁר ָה ָ֤יה
ֶאת־ַהֶ֖מֶּלךְך ַו ֣יּ ֹאֶמר ׀ ָא ֵ ֑מן ֵ֚כּן י ֹאַ֣מר ְי ֹ

ה ִעם־ֲאֹד ִ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך ֵ֖כּן ִֽיְה ֶ֣י ] ִֽיְה ֶ֣יה[ ִעם־ְשֹׁלֹ֑מה ִוי ַג ֵדּל ֙ ֶאת־ִכְּס֔אוֹ ִ֨מִכֵּ֔סּא
ה ָו ֙
ְי ֹ
ֲאֹד ִ֖ני ַהֶ֥מֶּלךְך ָדּ ִֽודַ :ו ֵ֣יּ ֶרד ָצ ֣דוֹק ַ֠הֹכֵּהן ְו ָנ ָ֨תן ַה ָנּ ִ֜ביא וְּב ָנ ָ֣יהוּ ֶבן־ ְיֽהוֹ ָי ָ֗דע
א֖תוֹ
ְוַהְכּ ֵרִת֙י ְוַהְפֵּל ִ֔תי ַו ַיּ ְרִ֨כּב֙וּ ֶאת־ְשֹׁלֹ֔מה ַעל־ִפּ ְר ַ֖דּת ַהֶ֣מֶּלךְך ָדּ ִ֑וד ַוֹיִּ֥לכוּ ֹ
אֶהל ַו ִיְּמַ֖שׁח ֶאת־ְשֹׁלֹ֑מה
ח ָצ֨דוֹק ַהֹכּ ֵ֜הן ֶאת־ ֶ֤ק ֶרן ַהֶ֨שֶּׁמ֙ן ִמן־ָה ֔ ֹ
ַעל־ ִגּֽחוֹןַ :ו ִיַּקּ ֩
ם ַֽאֲח ָ֔ריו
ַו ִיְּתְקע֙וּ ַבּשּׁוָֹ֔פר ַו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ָכּל־ָהָ֔עם ְיִ֖חי ַהֶ֥מֶּלךְך ְשֹׁלֹֽמהַ :ו ַֽיֲּﬠ֤לוּ ָכל־ָהָע ֙
ם ְמַחְלִּ֣לים ַֽבֲּחִלִ֔לים וְּשֵׂמִ֖חים ִשְׂמָ֣חה ְגדוֹ ָ֑לה ַוִתָּבּ ַ֥קע ָהָ֖א ֶרץ ְבּקוֹ ָֽלם:
ְוָהָע ֙
ם ֲאֶ֣שׁר ִא֔תּוֹ ְוֵ֖הם ִכּ֣לּוּ ֶלֱאֹ֑כל ַו ִיְּשַׁ֤מע יוָֹא֙ב
ַו ִיְּשַׁ֣מע ֲאֹֽד ִנ ָ֗יּהוּ ְוָכל־ַהְקּ ֻרִאי ֙
ֶאת־֣קוֹל ַהשּׁוָֹ֔פר ַו ֕יּ ֹאֶמר ַמ ֥דּוּ ַע ֽקוֹל־ַהִקּ ְר ָ֖יה הוָֹֽמה :עוֹ ֶ֣דנּוּ ְמ ַד ֵ֔בּר ְוִה ֵ֧נּה
ֽיוֹ ָנ ָ ֛תן ֶבּן־ֶאְב ָיָ֥תר ַהֹכֵּ֖הן ָ֑בּא ַו ֤יּ ֹאֶמר ֲאֹֽד ִנ ָ֨יּה֙וּ ֔בּ ֹא ִ֣כּי ִ֥אישׁ ַ֛ח ִיל ַ֖אָתּה ְו֥טוֹב
ְתַּבֵֽשּׂרַ :ו ַ֨יַּע֙ן ֽיוֹ ָנ ָ֔תן ַו ֖יּ ֹאֶמר ַֽלֲאֹֽד ִנ ָ֑יּהוּ ֲא ָ֕בל ֲאֹד ֵ֥נינוּ ַהֶֽמֶּלךְך־ ָדּ ִ֖וד ִהְמִ֥ליךְך ֶאת־
ְשֹׁלֹֽמהַ :ו ִיְּשׁ ַ֣לח ִאֽתּוֹ־ַ֠הֶמֶּלךְך ֶאת־ָצ֨דוֹק ַהֹכּ ֵ֜הן ְוֶאת־ ָנָ֣תן ַה ָנּ ִ֗ביא וְּב ָנ ָ֨יה֙וּ ֶבּן־
א֡תוֹ
א֔תוֹ ַ֖ﬠל ִפּ ְר ַ֥דּת ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ִיְּמְשׁ֣חוּ ֹ
ְי֣הוֹ ָי ָ֔דע ְוַהְכּ ֵרִ֖תי ְוַהְפֵּלִ֑תי ַו ַיּ ְרִ֣כּבוּ ֹ
הם ַהִקּ ְר ָ֑יה
ם ְשֵׂמִ֔חים ַוֵתּ ֖ ֹ
ָצ ֣דוֹק ַהֹכֵּ֣הן ְו ָנָת֩ן ַה ָנּ ִ֨ביא ְלֶ֜מֶלךְך ְבּ ִג֗חוֹן ַו ַֽיֲּﬠ֤לוּ ִמָשּׁ ֙
ם ָיַ֣שׁב ְשֹׁלֹ֔מה ַ֖ﬠל ִכֵּ֥סּא ַהְמּלוּ ָֽכהְ :ו ַגם־ ָ֜בּאוּ
֥הוּא ַה ֖קּוֹל ֲאֶ֥שׁר ְשַׁמְעֶֽתּםְ :ו ַג ֙
ַעְב ֵ֣די ַהֶ֗מֶּלךְך ְ֠לָב ֵרךְך ֶאת־ֲאֹד ֜ ֵנינוּ ַהֶ֣מֶּלךְך ָדּ ִו֘ד ֵלאֹמ֒ר ֵייֵ֨טב ֱאֹל ִ֜היך ]ֱאֹל ִ֜הים[
ה ִמְשֶּׁ֔מךָך ִֽוי ַג ֵ֥דּל ֶאת־ִכְּס֖אוֹ ִמִכְּס ֶ ֑אךָך ַו ִיְּשַׁ֥תּחוּ ַהֶ֖מֶּלךְך ַעל־
ֶאת־ֵ֤שׁם ְשֹׁלֹמ ֙
ה ָ֜וה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֲאֶ֨שׁר ָנַ֥תן ַה ֛יּוֹם
ַהִמְּשׁ ָֽכּבְ :ו ַגם־ ָ֖כָּכה ָאַ֣מר ַה ֶ ֑מֶּלךְך ָבּ֨רוּךְך ְי ֹ
ֹיֵ֥שׁב ַעל־ִכְּסִ֖אי ְוֵעי ַ֥ני ֹרֽאוֹתַ :ו ֶֽיֶּח ְרד֙וּ ַו ָיּ ֻ ֔קמוּ ָכּל־ ַ֨הְקּ ֻר ִ ֔אים ֲאֶ֖שׁר ַֽלֲאֹֽד ִנ ָ֑יּהוּ
ַו ֵֽיְּל֖כוּ ִ֥אישׁ ְל ַד ְרֽכּוַֹֽ :וֲאֹ֣ד ִנ ָ֔יּהוּ ָי ֵ֖רא ִמְפּ ֵ֣ני ְשֹׁלֹ֑מה ַו ָ֣יּ ָקם ַו ֵ֔יֶּלךְך ַו ַֽיֲּח ֵ֖זק ְבַּק ְר֥נוֹת
ה ֲאֹֽד ִנ ָ֔יּהוּ ָי ֵ֖רא ֶאת־ַהֶ֣מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֑מה ֠ ְוִה ֵנּה
ה ֵלאֹ֔מר ִה ֵנּ ֙
ַהִמּ ְזֵֽבּ ַחַ :ו ֻיּ ַ֤גּד ִלְשֹׁלֹמ ֙
ם ַהֶ֣מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֔מה ִאם־ ָיִ֥מית ֶאת־
ָאַ֞חז ְבַּק ְר ֤נוֹת ַהִמּ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח ֵלאֹ֔מר ִיָֽשַּׁבע־ ִ֤לי ַכיּוֹ ֙
ַעְב ֖דּוֹ ֶבָּֽח ֶרבַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְשֹׁלֹ֔מה ִ֚אם ִֽיְה ֶ֣יה ְלֶבן־ַ֔ח ִיל ֽל ֹא־ ִיֹ֥פּל ִמַֽשֲּׂﬠ ָר֖תוֹ ָ ֑א ְרָצה
ְוִאם־ ָר ָ֥ﬠה ִתָֽמֵּצא־֖בוֹ ָוֵֽמתַ :ו ִיְּשַׁ֞לח ַהֶ֣מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֗מה ַוֹֽיּ ִר ֻ֨דה֙וּ ֵמ ַ֣ﬠל ַהִמּ ְז ֵ֔בּ ַח
ַו ָיּ ֕ב ֹא ַו ִיְּשַׁ֖תּחוּ ַלֶ֣מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֑מה ַו ֽיּ ֹאֶמר־֥לוֹ ְשֹׁלֹ֖מה ֵ֥לךְך ְלֵביֶֽתךָךַ :ו ִיְּק ְר֥בוּ ְיֵֽמי־
הֵ֔לךְך ְבּ ֶ֖ד ֶרךְך ָכּל־ָה ָ ֑א ֶרץ ְוָֽח ַזְקָ֖תּ
ָד ִ֖וד ָל֑מוּת ַו ְי ַ֛צו ֶאת־ְשֹׁלֹ֥מה ְב ֖נוֹ ֵלאֹֽמרָֽ :אֹנִ֣כי ֹ
ה ָ֣וה ֱאֹל ֶ֗היךָך ָל ֶ֤לֶכת ִבּ ְד ָרָכי֙ו ִלְשֹׁ֨מר
ְוָה ִ֥ייָת ְל ִ ֽאישְׁ :וָֽשַׁמ ְר ָ֞תּ ֶאת־ִמְשֶׁ֣מ ֶרת ׀ ְי ֹ

שׁה ְלַ֣מַען ַתְּשִׂ֗כּיל ֵ֚את
ֻחֹקָּ֤תיו ִמְצוָֹתי֙ו וִּמְשָׁפָּ֣טיו ְו ֵֽﬠ ְדוֹ ָ֔תיו ַכָּכּ֖תוּב ְבּתוֹ ַ֣רת ֹמ ֶ ֑
ה ָ֜וה ֶאת־ ְדָּב֗רוֹ
ָכּל־ֲאֶ֣שׁר ַֽתֲּﬠֶ֔שׂה ְו ֵ ֛את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ִתְּפ ֶ֖נה ָֽשׁםְ :לַמַע֩ן ָי ִ ֨קים ְי ֹ
ֲאֶ֨שׁר ִדֶּ֣בּר ָעַל ֘י ֵלאֹמ֒ר ִאם־ ִיְשְׁמ֨רוּ ָב ֜ ֶניךָך ֶאת־ ַדּ ְרָ֗כּם ָל ֶ֤לֶכת ְלָפ ַנ֙י ֶֽבֱּאֶ֔מת
שׁם ֵלאֹ֕מר ֽל ֹא־ ִיָכּ ֵ֤רת ְל ךָ ֙ך ִ ֔אישׁ ֵמ ַ֖ﬠל ִכֵּ֥סּא ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ְבָּכל־ְלָבָ֖בם וְּבָכל־ ַנְפ ָ ֑
ת ֲאֶשׁר־ָ֨עָשׂה ִ֜לי יוָֹ֣אב ֶבּן־ְצרוּ ָ֗יה ֲאֶ֣שׁר ָעָ֣שׂה ִלְשׁ ֵֽני־
ְו ַ֣גם ַאָ֣תּה ָי ַ֡דְעָתּ ֵא ֩
ָשׂ ֵ֣רי ִצְב֣אוֹת ֠ ִיְשׂ ָרֵאל ְלַאְב ֨ ֵנר ֶבּן־ ֜ ֵנר ְו ַֽלֲﬠָמָ֤שׂא ֶבן־ ֶ֨יֶת֙ר ַו ַ֣יַּה ְר ֵ֔גם ַו ָ֥יֶּשׂם ְדֵּמי־
ִמְלָחָ֖מה ְבָּשֹׁ֑לם ַו ִיּ ֵ֞תּן ְדֵּ֣מי ִמְלָחָ֗מה ַֽבֲּחֹֽג ָרת֙וֹ ֲאֶ֣שׁר ְבָּמְתָ֔ניו וְּב ַֽנֲﬠ֖לוֹ ֲאֶ֥שׁר
אלְ :וִלְב ֨ ֵני ַב ְר ִז ַ֤לּי
ְבּ ַר ְג ָֽליוְ :וָעִ֖שׂיָת ְכָּחְכָמ ֶ ֑תךָך ְו ֽל ֹא־תוֹ ֵ֧רד ֵֽשׂיָב֛תוֹ ְבָּשֹׁ֖לם ְשׁ ֽ ֹ
אְכ ֵ֣לי ֻשְׁלָח ֶ֑נ ךָך ִכּי־ֵכ֙ן ָֽק ְר֣בוּ ֵאַ֔לי ְבָּב ְרִ֕חי ִמְפּ ֵ֖ני
ַה ִגְּלָע ִד֙י ַֽתֲּﬠֶשׂה־ֶ֔חֶסד ְוָה ֖יוּ ְבּ ֽ ֹ
ם ְו֤הוּא
ַאְבָשׁ֥לוֹם ָא ִ ֽחיךָךְ :וִה ֵ֣נּה ִ֠עְמּךָך ִשְׁמִ֨עי ֶבן־ ֵגּ ָ֥רא ֶבן־ַה ְיִמי ִנ ֘י ִמַֽבֻּח ִרי ֒
ִקְלַ֨ל ִנ֙י ְקָל ָ֣לה ִנְמ ֶ֔רֶצת ְבּ ֖יוֹם ֶלְכִ֣תּי ַֽמֲח ָ֑נ ִים ְוֽהוּא־ ָי ַ֤רד ִלְק ָראִת֙י ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן
ה ַאל־ְתּ ַנ ֵ ֔קּהוּ ִ֛כּי ִ֥אישׁ
ה ֵלאֹ֔מר ִאם־ֲא ִ ֽמיְת֖ךָך ֶבָּֽח ֶרבְ :וַעָתּ ֙
ה ָו ֙
ָוֶאָ֨שַּֽׁבע ֤לוֹ ַֽבי ֹ
תּ ֵ֣את ֲאֶ֣שׁר ַֽתֲּﬠֶשׂה־֔לּוֹ ְוֽהוֹ ַר ְדָ֧תּ ֶאת־ֵֽשׂיָב֛תוֹ ְבּ ָ֖דם ְשֽׁאוֹל:
ָח ָ֖כם ָ ֑אָתּה ְו ָֽי ַדְע ָ ֙
ַו ִיְּשׁ ַ֥כּב ָדּ ִ֖וד ִעם־ֲאֹב ָ ֑תיו ַו ִיָּקֵּ֖בר ְבִּ֥ﬠיר ָדּ ִֽודְ :וַה ָיִּ֗מים ֲאֶ֨שׁר ָמ ַ֤לךְך ָדּ ִו֙ד ַעל־
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַא ְרָבִּ֖ﬠים ָשׁ ָ֑נה ְבֶּחְב ֤רוֹן ָמַל ךְ ֙ך ֶ֣שַׁבע ָשׁ ֔ ִנים וִּבי ֽרוָּשׁ ַ֣לם ָמַ֔לךְך ְשֹׁלִ֥שׁים
אדַ :ו ָיּ ֞ב ֹא
ְוָשֹׁ֖לשׁ ָשׁ ִֽנים :וְּשֹׁלֹ֕מה ָיַ֕שׁב ַעל־ִכֵּ֖סּא ָדּ ִ֣וד ָאִ֑ביו ַוִתֹּ֥כּן ַמְלֻכ֖תוֹ ְמ ֽ ֹ
ֲאֹֽד ִנ ָ֣יּהוּ ֶבן־ַח ִ֗גּית ֶאל־ַבּת־ֶ֨שַׁב֙ע ֵֽאם־ְשֹׁלֹ֔מה ַו ֖תּ ֹאֶמר ֲהָשׁ֣לוֹם ֹבּ ֶ ֑אךָך ַו ֖יּ ֹאֶמר
תּ ִכּי־ִל֙י ָֽה ְיָ֣תה
ָשֽׁלוֹםַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ָדָּ֥בר ִ֖לי ֵא ָ֑ל ִיךְך ַו ֖תּ ֹאֶמר ַדֵּֽבּרַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ַ֤אְתּ ָי ַ֨דַע ְ ֙
ה ַוְתִּ֣הי ְלָאִ֔חי
ַהְמּלוָּ֔כה ְוָעַ֞לי ָ֧שׂמוּ ָֽכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ְפּ ֵניֶ֖הם ִלְמֹ֑לךְך ַוִתֹּ֤סּב ַהְמּלוָּכ ֙
שֵׁ֣אל ֵֽמִא ָ֔תּךְך ַאל־ָתִּ֖שִׁבי
ת ָֽאֹנִכ֙י ֹ
ה ָ֖וה ָ֥ה ְיָתה ֽלּוְֹ :וַע ָ֗תּה ְשֵׁא ָ֤לה ַאַח ֙
ִ֥כּי ֵמ ְי ֹ
א ִלְשֹׁלֹ֣מה ַהֶ֔מֶּלךְך ִ֥כּי ֽל ֹא־ ָיִ֖שׁיב
ֶאת־ָפּ ָ֑ני ַו ֥תּ ֹאֶמר ֵא ָ֖ליו ַדֵּֽבּרַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ִאְמ ִרי־ ָנ ֙
ֶאת־ָפּ ָ֑נ ִיךְך ְו ִיֶתּן־ ִ֛לי ֶאת־ֲאִביַ֥שׁג ַהֽשּׁוּ ַנִ֖מּית ְלִאָֽשּׁהַ :ו ֥תּ ֹאֶמר ַבּת־ֶ֖שַׁבע ֑טוֹב
ָֽאֹנִ֕כי ֲא ַדֵ֥בּר ָע ֶ֖ליךָך ֶאל־ַהֶֽמֶּלךְךַ :וָתּ ֤ב ֹא ַבת־ֶ֨שַׁב֙ע ֶאל־ַהֶ֣מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֔מה ְל ַדֶבּר־
ם ַהֶ֨מֶּלךְך ִלְק ָרא ָ֜תהּ ַו ִיְּשַׁ֣תּחוּ ָ֗להּ ַו ֵ֨יֶּשׁ֙ב ַעל־ִכְּס֔אוֹ ַו ָ֤יֶּשׂם
֖לוֹ ַעל־ֲאֹֽד ִנ ָ֑יּהוּ ַו ָיָּק ֩
שֶׁ֣אֶלת
ה ָֽאֹנִכ֙י ֹ
א ְלֵ֣אם ַהֶ֔מֶּלךְך ַוֵ֖תֶּשׁב ִ ֽליִמי ֽנוַֹ :ו ֗תּ ֹאֶמר ְשֵׁאָ֨לה ַא ַ֤חת ְקַט ָנּ ֙
ִכֵּסּ ֙
ֵֽמִא ָ֔תּךְך ַאל־ָ֖תֶּשׁב ֶאת־ָפּ ָ֑ני ַויּ ֹאֶמר־ ָ֤להּ ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ַֽשֲׁאִ֣לי ִאִ֔מּי ִ֥כּי ֽל ֹא־ָאִ֖שׁיב

ֶאת־ָפּ ָֽנ ִיךְךַ :ו ֕תּ ֹאֶמר ֻיַ֖תּן ֶאת־ֲאִביַ֣שׁג ַהֻֽשּׁ ַנִ֑מּית ַֽלֲאֹֽד ִנ ָ֥יּהוּ ָאִ֖חיךָך ְלִאָֽשּׁהַ :ו ַיַּע֩ן
ת
שׁ ֶ ֜אֶלת ֶאת־ֲאִביַ֤שׁג ַהֻֽשּׁ ַנִמּי ֙
ה ַ ֨אְתּ ֹ
ַהֶ֨מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֜מה ַו ֣יּ ֹאֶמר ְלִא֗מּוֹ ְוָלָמ ֩
ַֽלֲאֹ֣ד ִנ ָ֔יּהוּ ְוַֽשֲׁאִלי־ל֙וֹ ֶאת־ַהְמּלוָּ֔כה ִ֛כּי ֥הוּא ָאִ֖חי ַה ָגּ ֣דוֹל ִמ ֶ ֑מּ ִנּי ְול֙וֹ וְּלֶאְב ָיָ֣תר
ה ָ֖וה ֵלאֹ֑מר ֹ֣כּה ַֽיֲﬠֶשׂה־
ַהֹכּ ֵ֔הן וְּליוָֹ֖אב ֶבּן־ְצרוּ ָֽיהַ :ו ִיָּשַּׁב֙ע ַהֶ֣מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֔מה ַֽבּי ֹ
ם ְוֹ֣כה יוִֹ֔סיף ִ֣כּי ְב ַנְפ֔שׁוֹ ִדֶּבּ֙ר ֲאֹ֣ד ִנ ָ֔יּהוּ ֶאת־ַה ָדָּ֖בר ַה ֶֽזּהְ :וַע ָ֗תּה ַחי־
ִ֤לּי ֱאֹלִהי ֙
ה ָו ֙
ְי ֹ
א ָדּ ִ֣וד ָא ִ֔בי ַֽוֲאֶ֧שׁר ָֽﬠָשׂה־
ה ֲאֶ֣שׁר ֱהִכי ֗ ַנ ִני ַו ֽיּוִֹשׁי ַ֨בי ִנ֙י ] ַו ֽיּוִֹשׁי ַ֨ב ִנ֙י[ ַעל־ִכֵּסּ ֙
ח ַהֶ֣מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֔מה ְבּ ַ֖יד
ִ֛לי ַ֖בּ ִית ַֽכֲּאֶ֣שׁר ִדּ ֵ֑בּר ִ֣כּי ַה ֔יּוֹם יוַּ֖מת ֲאֹד ִנ ָֽיּהוַּ :ו ִיְּשַׁל ֙
ת ֵ֣לךְך
ת ֙
ְבּ ָנ ָ֣יהוּ ֶבן־ ְיֽהוֹ ָי ָ֑דע ַו ִיְּפ ַגּע־֖בּוֹ ַו ָיֹּֽמת :וְּלֶאְב ָי ָ֨תר ַהֹכּ ֵ֜הן ָאַ֣מר ַהֶ֗מֶּלךְך ֲﬠ ָנ ֹ
ַעל־ָשׂ ֶ֔דיךָך ִ֛כּי ִ֥אישׁ ָ֖מ ֶות ָ ֑אָתּה וַּב ֨יּוֹם ַה ֶ֜זּה ֣ל ֹא ֲאִמי ֶ֗תךָך ִ ֽכּי־ ָנָ֜שׂאָת ֶאת־ֲא֨רוֹן
ה ִלְפ ֵנ֙י ָדּ ִ֣וד ָא ִ֔בי ְוִ֣כי ִהְתַע ֔ ִנּיָת ְבֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ִהְתַע ָ֖נּה ָא ִ ֽביַ :ו ְי ָ֤ג ֶרשׁ
ֲאֹד ָ֤ני ְיֶה ִוֹ ֙
ְשֹׁלֹמ ֙
ה ָ֔וה ֲאֶ֥שׁר ִדּ ֶ֛בּר
א ֶאת־ ְדַּ֣בר ְי ֹ
הָ֑וה ְלַמֵלּ ֙
ה ֶאת־ֶאְב ָי ָ֔תר ִ ֽמְה ֥יוֹת ֹכֵּ֖הן ַֽלי ֹ
ה ַֽאֲח ֵ֣רי ֲאֹֽד ִנ ָ֔יּה
ה ָ֣בָּאה ַעד־יוֹ ָ ֔אב ִ֣כּי יוֹ ָ ֗אב ָנָט ֙
ַעל־ֵ֥בּית ֵעִ֖לי ְבִּשֹֽׁלהְ :וַהְשֻּׁמָע ֙
ה ָ֔וה ַו ַֽיֲּח ֵ֖זק ְבַּק ְר֥נוֹת
אֶהל ְי ֹ
ְוַֽאֲח ֵ֥רי ַאְבָשׁ֖לוֹם ֣ל ֹא ָנ ָ֑טה ַו ָ֤יּ ָנס יוָֹא֙ב ֶאל־ ֣ ֹ
ה ָ֔וה ְוִה ֵ֖נּה ֵ֣אֶצל ַהִמּ ְז ֵ֑בּ ַח
אֶהל ְי ֹ
ַהִמּ ְזֵֽבּ ַחַ :ו ֻיּ ַ֞גּד ַלֶ֣מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֗מה ִ֣כּי ָ֤נס יוָֹא֙ב ֶאל־ ֣ ֹ
ַו ִיְּשַׁ֨לח ְשֹׁלֹ֜מה ֶאת־ְבּ ָנ ָ֧יהוּ ֶבן־ ְיהוֹ ָי ָ֛דע ֵלאֹ֖מר ֵ֥לךְך ְפּ ַגע־ֽבּוַֹ :ו ָיּ ֨ב ֹא ְב ָנ ָ֜יהוּ ֶאל־
ה ָ֗וה ַו ֨יּ ֹאֶמר ֵאָ֜ליו ֹֽכּה־ָאַ֤מר ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֵ֔צא ַו ֥יּ ֹאֶמר ׀ ֖ל ֹא ִ֣כּי ֹ֣פה ָא֑מוּת
אֶהל ְי ֹ
ֹ֣
ַו ָ֨יֶּשׁב ְבּ ָנ ָ֤יהוּ ֶאת־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ָדָּ֣בר ֵלאֹ֔מר ֹֽכּה־ ִדֶ֥בּר יוָֹ֖אב ְוֹ֥כה ָע ָֽנ ִניַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ֣לוֹ
ה ַֽכֲּאֶ֣שׁר ִדּ ֶ֔בּר וְּפ ַגע־֖בּוֹ וְּקַב ְר֑תּוֹ ַֽוֲהִסיֹ֣רָת ׀ ְדֵּ֣מי ִח ֗ ָנּם ֲאֶשׁ֙ר ָשׁ ַ֣פךְך
ַהֶ֗מֶּלךְך ֲﬠֵשׂ ֙
ה ָ֨וה ֶאת־ ָדּ֜מוֹ ַעל־ר ֹא֗שׁוֹ ֲאֶ֣שׁר ָפּ ַ֣גע
יוֹ ָ ֔אב ֵמָעַ֕לי וֵּמ ַ֖ﬠל ֵ֥בּית ָא ִ ֽביְ :וֵהִשׁי֩ב ְי ֹ
ִבְּשׁ ֵֽני־ֲ֠א ָנִשׁים ַצ ִדּ ִ ֨קים ְוֹטִ֤בים ִמֶ֨מּנּ֙וּ ַו ַֽיַּה ְר ֵ֣גם ַבֶּ֔ח ֶרב ְוָאִ֥בי ָד ִ֖וד ֣ל ֹא ָי ָ֑דע ֶאת־
ַאְב ֵ֤נ ר ֶבּן־ ֵנ֙ר ַשׂר־ְצָ֣בא ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוֶאת־ֲﬠָמָ֥שׂא ֶבן־ ֶ֖יֶתר ַשׂר־ְצָ֥בא ְיהוּ ָֽדה:
ם ְבּ ֣ר ֹאשׁ יוֹ ָ ֔אב וְּב ֥ר ֹאשׁ ַז ְר֖עוֹ ְלֹע ָ֑לם וְּל ָד ִ֡וד ֠וְּל ַז ְרעוֹ וְּלֵבי֨תוֹ
ְוָ֤שׁבוּ ְדֵמיֶה ֙
ה ָֽוהַ :ו ַ֗יַּעל ְבּ ָנ ָ֨יה֙וּ ֶבּן־ ְי֣הוֹ ָי ָ֔דע ַו ִיְּפ ַגּע־
וְּלִכְס֜אוֹ ִֽיְה ֶ֥יה ָשׁ֛לוֹם ַעד־עוֹ ָ֖לם ֵמִ֥ﬠם ְי ֹ
֖בּוֹ ַו ְיִמ ֵ ֑תהוּ ַו ִיָּקֵּ֥בר ְבֵּבי֖תוֹ ַבִּמּ ְדָֽבּרַ :ו ִיּ ֵ֨תּן ַהֶ֜מֶּלךְך ֶאת־ְבּ ָנ ָ֧יהוּ ֶבן־ ְיֽהוֹ ָי ָ֛דע
ַתְּחָ֖תּיו ַעל־ַהָצּ ָ֑בא ְוֶאת־ָצ ֤דוֹק ַהֹכֵּה֙ן ָנַ֣תן ַהֶ֔מֶּלךְך ַ֖תַּחת ֶאְב ָיָֽתרַ :ו ִיְּשׁ ַ֤לח
שׁם ְו ֽל ֹא־
ת ִבּי ֣רוָּשַׁ֔לם ְו ָיַשְׁבָ֖תּ ָ ֑
ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ַו ִיּ ְק ָ֣רא ְלִשְׁמִ֔עי ַו ֣יּ ֹאֶמר ֗לוֹ ְ ֽבּ ֵנה־ְל ךָ֥ך ַ֨ב ִי ֙

תּ ֶאת־ ַ֣נַחל ִק ְד֔רוֹן ָיֹ֥ד ַע
ֵתֵ֥צא ִמָ֖שּׁם ָ֥א ֶנה ָוָֽא ָנהְ :וָה ָ֣יה ׀ ְבּ ֣יוֹם ֵצאְת֗ךָך ְו ָֽﬠַב ְר ָ ֙
ֵתּ ַ֖דע ִ֣כּי ֣מוֹת ָתּ֑מוּת ָֽדְּמ֖ךָך ִֽיְה ֶ֥יה ְבר ֹאֶֽשׁךָךַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ִשְׁמִ֤ﬠי ַלֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֣טוֹב ַה ָדּ ָ֔בר
ַֽכֲּאֶ֤שׁר ִדֶּבּ֙ר ֲאֹד ִ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך ֵ֖כּן ַֽיֲﬠֶ֣שׂה ַעְב ֶ֑דּךָך ַו ֵ֧יֶּשׁב ִשְׁמִ֛ﬠי ִבּירוָּשׁ ַ֖לם ָיִ֥מים
ם ְלִשְׁמִ֔עי ֶאל־ָאִ֥כישׁ ֶֽבּן־
ַר ִ ֽבּיםַ :ו ְי ִ֗הי ִמֵקּ֙ץ ָשֹׁ֣לשׁ ָשׁ ֔ ִנים ַו ִיְּב ְר֤חוּ ְשׁ ֵֽני־ֲﬠָב ִדי ֙
ַֽמֲﬠ ָ֖כה ֶ֣מֶלךְך ַ֑גּת ַו ַיּ ִ֤גּידוּ ְלִשְׁמִע֙י ֵלאֹ֔מר ִה ֵ֥נּה ֲﬠָב ֶ֖דיךָך ְבּ ַֽגתַ :ו ָ֣יּ ָקם ִשְׁמִ֗עי
ַו ַֽיֲּחב ֙
ה ֶאל־ָאִ֔כישׁ ְלַב ֵ֖קּשׁ ֶאת־ֲﬠָב ָ֑דיו ַו ֵ֣יֶּלךְך ִשְׁמִ֔עי
שׁ ֶאת־ֲחֹמ֔רוֹ ַו ֵ֤יֶּלךְך ַ֨גָּתּ ֙
שׁ ב:
ַו ָיֵּ֥בא ֶאת־ֲﬠָב ָ֖דיו ִמ ַֽגּתַ :ו ֻיּ ַ֖גּד ִלְשֹׁלֹ֑מה ִ ֽכּי־ָהַ֨לךְך ִשְׁמִ֧ﬠי ִמי ֽרוָּשׁ ַ֛לם ַ֖גּת ַו ָיּ ֽ ֹ
ה ָ֗וה ָֽוָאִ֤ﬠד
ַו ִיְּשַׁ֨לח ַהֶ֜מֶּלךְך ַו ִיּ ְק ָ֣רא ְלִשְׁמִ֗עי ַו ֨יּ ֹאֶמר ֵאָ֜ליו ֲה֧לוֹא ִהְשַׁבְּעִ֣תּיךָך ַֽבי ֹ
תּ ָ֣א ֶנה ָו ָ ֔א ָנה ָיֹ֥ד ַע ֵתּ ַ֖דע ִכּי־֣מוֹת ָתּ֑מוּת
ְבּ ךָ ֙ך ֵלאֹ֔מר ְבּ ֣יוֹם ֵֽצאְת֗ךָך ְוָֽהַלְכ ָ ֙
הָ֑וה
ַו ֧תּ ֹאֶמר ֵא ַ֛לי ֥טוֹב ַה ָדָּ֖בר ָשָֽׁמְעִתּי :וַּמ֕דּוּ ַע ֣ל ֹא ָשַׁ֔מ ְרָתּ ֵ֖את ְשֻׁב ַ֣ﬠת ְי ֹ
תּ ֵ֣את
ְוֶאת־ַהִמְּצ ָ֖וה ֲאֶשׁר־ִצ ִ֥וּיִתי ָע ֶֽליךָךַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ַהֶ֜מֶּלךְך ֶאל־ִשְׁמִ֗עי ַאָ֤תּה ָי ַ֨דְע ָ ֙
הָ֛וה ֶאת־
ָכּל־ָֽה ָרָ֗עה ֲאֶ֤שׁר ָי ַד֙ע ְלָ֣בְב֔ךָך ֲאֶ֥שׁר ָעִ֖שׂיָת ְל ָד ִ֣וד ָאִ֑בי ְוֵהִ֧שׁיב ְי ֹ
ה ָ֖וה
ָר ָֽﬠְת֖ךָך ְבּר ֹאֶֽשׁךָךְ :וַהֶ֥מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֖מה ָבּ ֑רוּךְך ְוִכֵ֣סּא ָד ִ֗וד ִֽיְה ֶ֥יה ָנ֛כוֹן ִלְפ ֵ֥ני ְי ֹ
ַעד־עוֹ ָֽלםַ :ו ְיַ֣צו ַהֶ֗מֶּלךְך ֶאת־ְבּ ָנ ָ֨יה֙וּ ֶבּן־ ְי֣הוֹ ָי ָ֔דע ַו ֵיֵּ֕צא ַו ִיְּפ ַגּע־֖בּוֹ ַו ָיֹּ֑מת
ְוַהַמְּמָל ָ֥כה ָנ֖כוֹ ָנה ְבּ ַיד־ְשֹׁלֹֽמהַ :ו ִיְתַחֵ֣תּן ְשֹׁלֹ֔מה ֶאת־ַפּ ְרֹ֖עה ֶ֣מֶלךְך ִמְצ ָ֑ר ִים
ה ֶאל־ִ֣ﬠיר ָדּ ִ֔וד ַ֣ﬠד ַכֹּלּ֗תוֹ ִלְב ֤נוֹת ֶאת־ֵבּית֙וֹ
ַו ִיּ ַ֣קּח ֶאת־ַבּת־ַפּ ְרֹ֗עה ַו ְיִבי ֶ ֨א ָ ֙
ה ָ֔וה ְוֶאת־חוַֹ֥מת ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ָס ִ ֽביבַ֣ :רק ָהָ֔עם ְמ ַזְבִּ֖חים ַבָּבּ֑מוֹת ִ֠כּי
ְוֶאת־ֵ֣בּית ְי ֹ
ה ָ֔וה
ה ֶאת־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ַ֖ﬠד ַה ָיִּ֥מים ָהֵֽהםַ :ו ֶֽיֱּאַ֤הב ְשֹׁלֹמ ֙
ת ְלֵ֣שׁם ְי ֹ
ֽל ֹא־ ִנְב ָ֥נה ַ֨ב ִי ֙
ָלֶ֕לֶכת ְבֻּח ֖קּוֹת ָדּ ִ֣וד ָאִ֑ביו ֚ ַרק ַבָּבּ֔מוֹת ֥הוּא ְמ ַזֵ֖בּ ַח וַּמְק ִ ֽטירַ :ו ֵ֨יֶּלךְך ַהֶ֤מֶּלךְך
ת ַֽיֲﬠ ֶ֣לה ְשֹׁלֹ֔מה ַ֖ﬠל
ה ִל ְזֹ֣בּ ַח ָ֔שׁם ִ֥כּי ִ֖היא ַהָבָּ֣מה ַה ְגּדוֹ ָ֑לה ֶ֤אֶלף ֹעלוֹ ֙
ִגְּבֹ֨ע ָנ ֙
ַהִמּ ְזֵ֥בּ ַח ַהֽהוּאְ :בּ ִגְב֗עוֹן ִנ ְרָ֧אה ְיה ָוֹ֛ה ֶאל־ְשֹׁלֹ֖מה ַֽבֲּח֣לוֹם ַה ָ֑לּ ְיָלה ַו ֣יּ ֹאֶמר
ֱאֹל ִ֔הים ְשַׁ֖אל ָ֥מה ֶאֶתּן־ ָֽלךְךַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְשֹׁלֹ֗מה ַא ָ֨תּה ָעִ֜שׂיָת ִעם־ַעְב ְדּ ךָ ֙ך ָד ִ֣וד
ָאִב ֘י ֶ֣חֶסד ָגּדוֹל ֒ ַֽכֲּאֶשׁ֩ר ָהַ֨לךְך ְלָפ ֜ ֶניךָך ֶֽבֱּאֶ֧מת וִּבְצ ָד ָ֛קה וְּב ִיְשׁ ַ֥רת ֵלָ֖בב ִע ָ ֑מּךְך
ַוִתְּשָׁמר־֗לוֹ ֶאת־ַה ֶ֤חֶסד ַה ָגּדוֹל ֙ ַה ֶ֔זּה ַו ִ ֽתֶּתּן־֥לוֹ ֵ֛בן ֹיֵ֥שׁב ַעל־ִכְּס֖אוֹ ַכּ ֥יּוֹם ַה ֶֽזּה:
ה ִהְמ ַ֣לְכָתּ ֶאת־ַעְב ְדּ֔ךָך ַ֖תַּחת ָדּ ִ֣וד ָאִ֑בי ְוָֽאֹנִכ֙י ַ֣נַער
ה ָ֣וה ֱאֹל ָ֔הי ַאָתּ ֙
ה ְי ֹ
ְוַעָתּ ֙
ָקֹ֔טן ֥ל ֹא ֵא ַ֖דע ֵ֥צאת ָו ֽב ֹאְ :וַ֨עְב ְדּ֔ךָך ְבּ֥תוֹךְך ַעְמּ֖ךָך ֲאֶ֣שׁר ָבּ ָ֑ח ְרָתּ ַעם־ ָ֕רב ֲאֶ֧שׁר

שֵׁ֨מ ַ֙ע ִלְשֹׁ֣פּט ֶאת־ַעְמּ֔ךָך ְלָהִ֖בין
ֽל ֹא־ ִיָמּ ֶ֛נה ְו ֥ל ֹא ִיָסּ ֵ֖פר ֵמֹֽרבְ :ו ָֽנַתָ֣תּ ְלַעְב ְדּ֜ךָך ֵ֤לב ֹ
ֵבּין־֣טוֹב ְל ָ֑רע ִ֣כּי ִ֤מי יוַּכל ֙ ִלְשֹׁ֔פּט ֶאת־ַעְמּ ךָ֥ך ַהָכֵּ֖בד ַה ֶֽזּהַ :ו ִיּיַ֥טב ַה ָדָּ֖בר ְבֵּעי ֵ֣ני
ֲאֹד ָ֑ני ִ֚כּי ָשַׁ֣אל ְשֹׁלֹ֔מה ֶאת־ַה ָדָּ֖בר ַה ֶֽזּהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֱאֹל ִ֜הים ֵאָ֗ליו ַיַע֩ן ֲאֶ֨שׁר
ָשׁ ַ ֜אְלָתּ ֶאת־ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֗זּה ְו ֽל ֹא־ָשׁ ַ ֨אְלָתּ ְלּ֜ךָך ָיִ֣מים ַר ִ֗בּים ְו ֽל ֹא־ָשַׁ֤אְלָתּ ְלּ ךָ ֙ך ֹ֔עֶשׁר
א ְי ֶ֑ביךָך ְוָשַׁ֧אְלָתּ ְלּ ךָ֛ך ָהִ֖בין ִלְשֹׁ֥מ ַע ִמְשׁ ָֽפּטִ :ה ֵ֥נּה ָעִ֖שׂיִתי
ְו ֥ל ֹא ָשַׁ֖אְלָתּ ֶ֣נֶפשׁ ֽ ֹ
ִכּ ְדָב ֶ֑ריךָך ִה ֵ֣נּה ׀ ָנַ֣תִתּי ְל֗ךָך ֵ֚לב ָח ָ֣כם ְו ָנ֔בוֹן ֲאֶ֤שׁר ָכּ֨מוֹ ךָ ֙ך ל ֹא־ָה ָ֣יה ְלָפ ֔ ֶניךָך
תּ ָנַ֣תִתּי ָ֔לךְך ַגּם־ֹ֖עֶשׁר ַגּם־
ְוַֽאֲח ֶ֖ריךָך ֽל ֹא־ ָי֥קוּם ָכּֽמוֹךָךְ :ו ַ֨גם ֲאֶ֤שׁר ֽל ֹא־ָשׁ ַ ֨אְל ָ ֙
ָכּ֑בוֹד ֲ֠אֶשׁר ֽל ֹא־ָה ָ֨יה ָכ֥מוֹךָך ִ֛אישׁ ַבְּמָּלִ֖כים ָכּל־ ָיֶֽמיךָךְ :וִ֣אם ׀ ֵתּ ֵ֣לךְך ִבּ ְד ָרַ֗כי
ִלְשֹׁ֤מר ֻחַקּ֙י וִּמְצוֹ ַ֔תי ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָה ַ֖לךְך ָדּ ִ֣ויד ָאִ֑ביךָך ְוַֽהֲא ַרְכִ֖תּי ֶאת־ ָיֶֽמיךָךַ :ו ִיּ ַ֥קץ
ְשֹׁלֹ֖מה ְוִה ֵ֣נּה ֲח֑לוֹם ַו ָיּ֨בוֹא ְי ֽרוָּשַׁ֜לם ַו ַֽיֲּﬠֹ֣מד ׀ ִלְפ ֵ֣ני ׀ ֲא ֣רוֹן ְבּ ִֽרית־ֲאֹדָ֗ני ַו ַ֤יַּעל
ת ַו ַ֣יַּעשׂ ְשָׁלִ֔מים ַו ַ֥יַּעשׂ ִמְשֶׁ֖תּה ְלָכל־ֲﬠָב ָֽדיוָ֣ :אז ָתּ ֗ב ֹא ָנה ְשׁ ַ ֛תּ ִים ָנִ֥שׁים
ֹעלוֹ ֙
ת ִ֣בּי ֲאֹד ֔ ִני ֲא ִנ֙י
ֹז ֖נוֹת ֶאל־ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַוַֽתֲּﬠֹ֖מ ְד ָנה ְלָפ ָֽניוַ :ו ֜תּ ֹאֶמר ָֽהִאָ֤שּׁה ָֽהַאַח ֙
ְוָֽהִאָ֣שּׁה ַה ֔זּ ֹאת ֹֽיְשֹׁ֖בת ְבַּ֣ב ִית ֶא ָ֑חד ָֽוֵא ֵ֥לד ִעָ֖מּהּ ַבָּֽבּ ִיתַ :ו ְיִ֞הי ַבּ ֤יּוֹם ַהְשִּׁליִשׁ֙י
ְלִל ְד ִ֔תּי ַוֵ֖תֶּלד ַגּם־ָֽהִאָ֣שּׁה ַה ֑זּ ֹאת ַֽוֲא ַ֣נְחנוּ ַיְח ָ֗דּו ֵֽאין־ ָ֤ז ר ִא ָ֨תּנ֙וּ ַבּ ַ֔בּ ִית ֽזוָּלִ֥תי
ְשַֽׁתּ ִים־ֲא ַ֖נְחנוּ ַבּ ָֽבּ ִיתַ :ו ָ֛יָּמת ֶבּן־ָֽהִאָ֥שּׁה ַה ֖זּ ֹאת ָ֑ל ְיָלה ֲאֶ֥שׁר ָֽשְׁכָ֖בה ָע ָֽליו:
ם ְבּ֨תוֹךְך ַהַ֜לּ ְיָלה ַוִתּ ַ֧קּח ֶאת־ְבּ ִ֣ני ֵֽמֶאְצִ֗לי ַֽוֲאָֽמְת ךָ ֙ך ְיֵשׁ ֔ ָנה ַוַתְּשִׁכּיֵב֖הוּ
ַוָתָּק ֩
ְבֵּחי ָ֑קהּ ְוֶאת־ְבּ ָ֥נהּ ַהֵ֖מּת ִהְשִׁ֥כּיָבה ְבֵחי ִֽקיָֽ :וָא ֻ֥קם ַבֹּ֛בֶּקר ְלֵהיִ֥ניק ֶאת־ְבִּ֖ני
ְוִה ֵנּה־ ֵ ֑מת ָֽוֶאְתבּוֹ ֵ֤נ ן ֵאָלי֙ו ַבֹּ֔בֶּקר ְוִה ֵ֛נּה ֽל ֹא־ָה ָ֥יה ְב ִ֖ני ֲאֶ֥שׁר ָי ָֽל ְדִתּיַ :ותּ ֹאֶמ֩ר
ת ֣ל ֹא ִ֔כי ְבּ ֵ֥נ ךְך
אֶ֨מ ֶר ֙
ָֽהִאָ֨שּׁה ָֽהַאֶ֜ח ֶרת ֣ל ֹא ִ֗כי ְבּ ִ֤ני ַהַח֙י וְּב ֵ֣נ ךְך ַהֵ֔מּת ְו ֤ז ֹאת ֹ
אֶ֔מ ֶרת ֶזה־ְבּ ִ֥ני
ַהֵ֖מּת וְּב ִ֣ני ֶה ָ֑חי ַוְתּ ַדֵ֖בּ ְר ָנה ִלְפ ֵ֥ני ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַהֶ֔מֶּלךְך ֣ז ֹאת ֹ
ת ֣ל ֹא ִ֔כי ְבּ ֵ֥נ ךְך ַהֵ֖מּת וְּב ִ֥ני ֶהָֽחיַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ַהֶ֖מֶּלךְך
אֶ֨מ ֶר ֙
ַהַ֖חי וְּב ֵ֣נ ךְך ַה ֵ ֑מּת ְו ֤ז ֹאת ֹ
ְק֣חוּ ִלי־ָֽח ֶרב ַו ָיִּ֥באוּ ַהֶ֖ח ֶרב ִלְפ ֵ֥ני ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ַהֶ֖מֶּלךְך ִגּ ְז ֛רוּ ֶאת־ַה ֶ֥יֶּלד ַהַ֖חי
ה ֲאֶשׁר־
ִלְשׁ ָ֑נ ִים וְּת ֤נוּ ֶאת־ַֽהֲחִצ֙י ְלַאַ֔חת ְוֶאת־ַֽהֲחִ֖צי ְלֶאָֽחתַ :ו ֣תּ ֹאֶמר ָֽהִאָשּׁ ֩
הּ ַו ֣תּ ֹאֶמר ׀ ִ֣בּי ֲאֹד ֗ ִני ְתּנוּ־
ְבּ ֨ ָנהּ ַהַ֜חי ֶאל־ַהֶ֗מֶּלךְך ִ ֽכּי־ ִנְכְמ ֣רוּ ַֽרֲחֶמי ָ֘ה ַעל־ְבּ ָנ ֒
אֶ֗מ ֶרת ַגּם־ִ֥לי ַגם־ ָ֛לךְך ֥ל ֹא
הּ ֶאת־ַה ָיּ֣לוּד ַהַ֔חי ְוָהֵ֖מת ַאל־ְתִּמי ֻ ֑תהוּ ְו ֣ז ֹאת ֹ
ָל ֙
הּ ֶאת־ַה ָיּ֣לוּד ַהַ֔חי ְוָהֵ֖מת ֣ל ֹא
ִֽיְה ֶ֖יה ְגֹּֽזרוַּ :ו ַ֨יַּען ַהֶ֜מֶּלךְך ַו ֗יּ ֹאֶמר ְתּנוּ־ָל ֙

ְתִמי ֻ ֑תהוּ ִ֖היא ִאֽמּוַֹ :ו ִיְּשְׁמ֣עוּ ָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֶאת־ַהִמְּשָׁפּ֙ט ֲאֶ֣שׁר ָשׁ ַ֣פט ַהֶ֔מֶּלךְך
ַו ִֽיּ ְר֖אוּ ִמְפּ ֵ֣ני ַה ֶ ֑מֶּלךְך ִ֣כּי ָר֔אוּ ִ ֽכּי־ָחְכַ֧מת ֱאֹלִ֛הים ְבִּק ְר֖בּוֹ ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ִמְשׁ ָֽפּטַֽ :ו ְיִה֙י
ַהֶ֣מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֔מה ֶ֖מֶלךְך ַעל־ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וֵ֥אֶלּה ַהָשּׂ ִ֖רים ֲאֶשׁר־֑לוֹ ֲﬠ ַז ְר ָ֥יהוּ ֶבן־
ָצ ֖דוֹק ַהֹכֵּֽהןֱ :אִליֹ֧ח ֶרף ַֽוֲאִח ָ֛יּה ְבּ ֵ֥ני ִשׁיָ֖שׁא ֹֽסְפ ִ֑רים ְיֽהוָֹשׁ ָ֥פט ֶבּן־ֲאִחי֖לוּד
ַהַמּ ְז ִ ֽכּיר :וְּב ָנ ָ֥יהוּ ֶבן־ ְיֽהוֹ ָי ָ֖דע ַעל־ַהָצּ ָ֑בא ְוָצ ֥דוֹק ְוֶאְב ָיָ֖תר ֹֽכֲּה ִֽניםַֽ :וֲﬠ ַז ְר ָ֥יהוּ
ֶבן־ ָנָ֖תן ַעל־ַה ִנָּצִּ֑בים ְו ָז֧בוּד ֶבּן־ ָנ ָ ֛תן ֹכֵּ֖הן ֵר ֶ֥ﬠה ַהֶֽמֶּלךְךַֽ :וֲאִחיָ֖שׁר ַעל־ַה ָ֑בּ ִית
ם ַעל־ָכּל־
ַֽוֲאֹֽד ִני ָ֥רם ֶבּן־ַעְב ָ֖דּא ַעל־ַהַֽמּסְ :וִלְשֹׁלֹ֞מה ְשׁ ֵֽנים־ָעָ֤שׂר ִנָצִּבי ֙
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוִכְלְכּ֥לוּ ֶאת־ַהֶ֖מֶּלךְך ְוֶאת־ֵבּי֑תוֹ ֹ֧ח ֶדשׁ ַבָּשּׁ ָ֛נה ִיְה ֶ֥יה ַעל־ֶָאָ֖חד
]ָהֶאָ֖חד[ ְלַכְל ֵֽכּלְ :וֵ֣אֶלּה ְשׁמוֹ ָ֔תם ֶבּן־֖חוּר ְבַּ֥הר ֶאְפ ָֽר ִיםֶ :בּן־ ֶ֛דֶּקר ְבָּמ ַ֥קץ
שֹׂ֖כה ְוָכל־
שֶׁמשׁ ְוֵאי֖לוֹן ֵֽבּית־ָח ָֽנ ןֶ :בּן־ֶ֖חֶסד ָֽבֲּא ֻר֑בּוֹת ֥לוֹ ֹ
וְּבַֽשַׁעְלִ֖בים וֵּ֣בית ָ ֑
ת ַבּת־ְשֹׁלֹ֔מה ָ֥ה ְיָתה ֖לּוֹ ְלִאָֽשּׁה:
ֶ֥א ֶרץ ֵֽחֶפרֶ :בּן־ֲא ִ ֽבי ָנ ָ֖דב ָכּל־ ָ֣נַפת ֑דּ ֹאר ָטַפ ֙
א ֶבּן־ֲאִחי֔לוּד ַתְּע ַ֖נ ךְך וְּמ ִג ֑דּוֹ ְוָכל־ֵ֣בּית ְשׁ ָ ֡אן ֲאֶשׁ֩ר ֵ ֨אֶצל ָֽצ ְר ַ֜ת ָנה ִמַ֣תַּחת
ַֽבֲּﬠ ָנ ֙
ְל ִי ְז ְרֶ֗עאל ִמ ֵ֤בּית ְשָׁא֙ן ַ֚ﬠד ָאֵ֣בל ְמחוָֹ֔לה ַ֖ﬠד ֵמ ֵ֥ﬠֶבר ְל ָיְקֳמ ָֽﬠםֶ :בּן־ ֶ֖גֶּבר ְבּ ָרֹ֣מת
ת ָי ִ ֨איר ֶבּן־ְמ ַנֶ֜שּׁה ֲאֶ֣שׁר ַבּ ִגְּלָ֗עד ֚לוֹ ֶ֤חֶבל ַא ְרֹגּ֙ב ֲאֶ֣שׁר ַבָּבָּ֔שׁן
ִגְּל ָ֑ﬠד ֡לוֹ ַחֹוּ ֩
ם ָע ִ֣רים ְגֹּד֔לוֹת חוָֹ֖מה וְּב ִ֥רי ַח ְנֹֽחֶשׁתֲ :א ִ ֽחי ָנ ָ֥דב ֶבּן־ִע ֖דּ ֹא ַֽמֲח ָֽנ ְיָמה:
ִשִׁשּׁי ֙
א
ֲאִחיַ֖מַעץ ְבּ ַנְפָתּ ִ֑לי ַגּם־֗הוּא ָל ַ֛קח ֶאת־ָֽבְּשַׂ֥מת ַבּת־ְשֹׁלֹ֖מה ְלִאָֽשּׁהַֽ :בֲּﬠ ָנ ֙
ֶבּן־חוָּ֔שׁי ְבָּאֵ֖שׁר וְּבָעֽלוֹתְ :יֽהוָֹשׁ ָ֥פט ֶבּן־ָפּ ֖רוּ ַח ְבּ ִיָשׂשׂ ָֽכרִ :שְׁמִ֥ﬠי ֶבן־ֵא ָ֖לא
ְבִּב ְנ ָי ִ ֽמןֶ֥ :גֶּבר ֶבּן־ֻא ִ֖רי ְבֶּ֣א ֶרץ ִגְּל ָ֑ﬠד ֶ ֜א ֶרץ ִסי֣חוֹן ׀ ֶ֣מֶלךְך ָֽהֱאֹמ ִ֗רי ְוֹע֙ג ֶ֣מֶלךְך
ַהָבָּ֔שׁן וּ ְנִ֥ציב ֶאָ֖חד ֲאֶ֥שׁר ָבָּֽא ֶרץְ :יהוּ ָ֤דה ְו ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַר ִ֔בּים ַכּ֥חוֹל ֲאֶשׁר־ַעל־
שִׁ֖תים וְּשֵׂמ ִ ֽחים :וְּשֹׁלֹ֗מה ָה ָ֤יה מוֵֹשׁל ֙ ְבָּכל־ַהַמְּמָל֔כוֹת
אְכִ֥לים ְו ֹ
ַה ָ֖יּם ָלֹ֑רב ֽ ֹ
ִמן־ַהָנָּה֙ר ֶ֣א ֶרץ ְפִּלְשׁ ִ֔תּים ְו ַ֖ﬠד ְגּ֣בוּל ִמְצ ָ֑ר ִים ַמ ִגִּ֥שׁים ִמ ְנ ָ֛חה ְוֹעְב ִ֥דים ֶאת־
ְשֹׁלֹ֖מה ָכּל־ ְיֵ֥מי ַח ָֽיּיוַ :ו ְיִ֥הי ֶֽלֶחם־ְשֹׁלֹ֖מה ְל ֣יוֹם ֶא ָ֑חד ְשֹׁלִ֥שׁים ֹכּ֙ר ֹ֔סֶלת
ְוִשִׁ֥שּׁים ֹ֖כּר ָֽקַמחֲ :ﬠָשׂ ָ֨רה ָב ָ ֜קר ְבּ ִר ִ ֗אים ְוֶעְשׂ ִ֥רים ָבּ ָ֛קר ְרִ֖ﬠי וֵּ֣מָאה ֑צ ֹאן ְ֠לַבד
ֵֽמַא ָ֤יּל וְּצִב֙י ְו ַיְח֔מוּר וַּב ְרֻבּ ִ֖רים ֲאבוּ ִ ֽסיםִ :כּי־֞הוּא ֹר ֶ֣דה ׀ ְבָּכל־ ֵ֣ﬠֶבר ַה ָנּ ָ֗הר
ח ְוַעד־ַע ָ֔זּה ְבָּכל־ַמְל ֵ֖כי ֵ֣ﬠֶבר ַהָנּ ָ ֑הר ְוָשׁ֗לוֹם ָ֥ה ָיה ֛לוֹ ִמָכּל־ֲﬠָב ָ֖ריו
ִמִתְּפַס ֙
ִמָסּ ִ ֽביבַ :ו ֵיֶּשׁ֩ב ְיהוּ ָ֨דה ְו ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ָל ֶ֗בַטח ִ֣אישׁ ַ ֤תַּחת ַגְּפנ֙וֹ ְוַ֣תַחת ְתֵּֽא ָנ֔תוֹ ִמ ָ֖דּן

שַׁבע ֹ֖כּל ְיֵ֥מי ְשֹׁלֹֽמהַ :ו ְיִ֣הי ִלְשֹׁלֹ֗מה ַא ְרָבִּ֥ﬠים ֶ ֛אֶלף ֻא ְר ֥וֹת סוִּ֖סים
ְוַעד־ְבֵּ֣אר ָ ֑
ְלֶמ ְרָכּ֑בוֹ וְּשׁ ֵֽנים־ָעָ֥שׂר ֶ֖אֶלף ָֽפּ ָר ִ ֽשׁיםְ :וִכְלְכּלוּ֩ ַה ִנָּצּ ִ֨בים ָה ֵ ֜אֶלּה ֶאת־ַהֶ֣מֶּלךְך
ְשֹׁלֹ֗מה ְוֵ֧את ָכּל־ַה ָקּ ֵ֛רב ֶאל־ֻשְׁלַ֥חן ַהֶֽמֶּלךְך־ְשֹׁלֹ֖מה ִ֣אישׁ ָח ְד֑שׁוֹ ֥ל ֹא ְיַע ְדּ ֖רוּ
ם ֲאֶ֣שׁר ִֽיְה ֶיה־ָ֔שּׁם
ָדָּֽברְ :וַהְשֹּׂע ִ֣רים ְוַה ֶ֔תֶּבן ַלסּוִּ֖סים ְוָל ָ֑רֶכשׁ ָי ִ֗באוּ ֶאל־ַהָמּקוֹ ֙
אד ְוֹ֣רַחב
ִ֖אישׁ ְכִּמְשָׁפּֽטוַֹ :ו ִיֵּתּ֩ן ֱאֹל ִ֨הים ָחְכָ֧מה ִלְשֹׁלֹ֛מה וְּתבוּ ָ֖נה ַה ְרֵ֣בּה ְמ ֑ ֹ
ֵ֔לב ַכּ֕חוֹל ֲאֶ֖שׁר ַעל־ְשׂ ַ֥פת ַה ָֽיּםַ :ו ֵ֨תּ ֶר֙ב ָחְכַ֣מת ְשֹׁלֹ֔מה ֵֽמָחְכַ֖מת ָכּל־ְבּ ֵֽני־ ֶ֑ק ֶדם
ם ֵֽמֵאיָ֣תן ָֽהֶא ְז ָרִ֗חי ְוֵהיָ֧מן ְוַכְלֹ֛כּל
וִּמֹ֖כּל ָחְכַ֥מת ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ֶיְּחַכּ֘ם ִמָכּל־ָֽהָא ָד ֒
ְו ַד ְר ַ֖דּע ְבּ ֵ֣ני ָמ֑חוֹל ַֽו ְיִהי־ְשׁ֥מוֹ ְב ָֽכל־ַהגּוֹ ִ֖ים ָס ִ ֽביבַ :ו ְי ַד ֵ֕בּר ְשֹׁ֥לֶשׁת ֲאָלִ֖פים
ם ִמן־ָה ֶ ֨א ֶר֙ז ֲאֶ֣שׁר ַבְּלָּב ֔נוֹן
שׁל ַו ְיִ֥הי ִשׁי ֖רוֹ ֲחִמָ֥שּׁה ָוָֽאֶלףַ :ו ְי ַדֵבּ֘ר ַעל־ָֽהֵעִצי ֒
ָמ ָ ֑
ְוַע֙ד ָֽהֵא ֔זוֹב ֲאֶ֥שׁר ֹיֵ֖צא ַבּ ִ֑קּיר ַו ְי ַדֵבּ֙ר ַעל־ַהְבֵּהָ֣מה ְוַעל־ָה֔עוֹף ְוַעל־ָה ֶ֖רֶמשׂ
ת ָכּל־ַמְל ֵ֣כי
ְוַעל־ַה ָדּ ִֽגיםַ :ו ָיֹּ֨בא֙וּ ִמָכּל־ָ֣הַעִ֔מּים ִלְשֹׁ֕מ ַע ֵ֖את ָחְכַ֣מת ְשֹׁלֹ֑מה ֵמֵא ֙
ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ָֽשְׁמ֖עוּ ֶאת־ָחְכָמֽתוַֹ ֠ :ו ִיְּשַׁלח ִחי ָ֨רם ֶֽמֶלךְך־֤צוֹר ֶאת־ֲﬠָב ָדי֙ו ֶאל־
א ֵ֗הב ָה ָ֥יה ִחי ָ֛רם
א֛תוֹ ָֽמְשׁ֥חוּ ְלֶ֖מֶלךְך ַ֣תַּחת ָאִ֑ביהוּ ִ֣כּי ֹ
ְשֹׁלֹ֔מה ִ֣כּי ָשַׁ֔מע ִ֥כּי ֹ
ְל ָד ִ֖וד ָכּל־ַה ָיּ ִ ֽמיםַ :ו ִיְּשׁ ַ֣לח ְשֹׁלֹ֔מה ֶאל־ִחי ָ֖רם ֵלאֹֽמרַ :א ָ֨תּה ָי ַ֜דְעָתּ ֶאת־ ָדּ ִ֣וד
ה ָ֣וה ֱאֹל ָ֔היו ִמְפּ ֵ֥ני ַהִמְּלָחָ֖מה ֲאֶ֣שׁר
ם ְי ֹ
ָא ִ֗בי ִ֣כּי ֤ל ֹא ָיֹכל ֙ ִלְב ֣נוֹת ַ֗בּ ִית ְלֵשׁ ֙
ה ָ֧וה
א ָ֔תם ַ֖תַּחת ַכּ֥פּוֹת ַר ְג ָֽלו ] ַר ְג ָֽלי[ְ :וַע ָ֕תּה ֵה ֨ ִני ַח ְי ֹ
ה ֹ
ה ָו ֙
ְסָב ֻ֑בהוּ ַ֤ﬠד ֵתּת־ ְי ֹ
אֵ֔מר ִלְב ֣נוֹת ַ֔בּ ִית ְלֵ֖שׁם
ֱאֹל ַ ֛הי ִ֖לי ִמָסִּ֑ביב ֵ֣אין ָשָׂ֔טן ְוֵ֖אין ֶ֥פּ ַגע ָֽרעְ :וִה ְנ ִ֣ני ֹ
ה ָ֗וה ֶאל־ ָדּ ִ֤וד ָאִב֙י ֵלאֹ֔מר ִבּ ְנ֗ךָך ֲאֶ֨שׁר ֶא ֵ ֤תּן
ה ָ֣וה ֱאֹל ָ ֑הי ַֽכֲּאֶ֣שׁר ׀ ִדֶּ֣בּר ְי ֹ
ְי ֹ
ה ְו ִיְכ ְרתוּ־ִ֨לי ֲא ָר ִ֜זים
ַתְּח ֶ֨תּי ךָ ֙ך ַעל־ִכְּס ֶ ֔אךָך ֽהוּא־ ִיְב ֶ֥נה ַהַ֖בּ ִית ִלְשׁ ִ ֽמיְ :וַע ָ֡תּה ַצ ֵוּ ֩
ִמן־ַהְלָּב ֗נוֹן ַֽוֲﬠָב ַד֙י ִֽיְה ֣יוּ ִעם־ֲﬠָב ֶ֔דיךָך וְּשׂ ַ֤כר ֲﬠָב ֶ֨די ךָ ֙ך ֶאֵ֣תּן ְל֔ךָך ְכֹּ֖כל ֲאֶ֣שׁר
תּ ֹא ֵ ֑מר ִ֣כּי ׀ ַאָ֣תּה ָי ַ֗דְעָתּ ִ֣כּי ֵ֥אין ָ֛בּנוּ ִ֛אישׁ ֹי ֵ֥ד ַע ִלְכ ָרת־ֵעִ֖צים ַכּ ִ ֽצֹּד ִֽניםַ :ו ְיִ֞הי
ה ַה ֔יּוֹם
ה ָו ֙
אד ַו ֗יּ ֹאֶמר ָבּ ֤רוּךְך ְי ֹ
ִכְּשֹׁ֧מ ַע ִחי ָ֛רם ֶאת־ ִדְּב ֵ֥רי ְשֹׁלֹ֖מה ַו ִיְּשַׂ֣מח ְמ ֑ ֹ
ם ֶאל־ְשֹׁלֹ֣מה
ֲאֶ֨שׁר ָנ ַ ֤תן ְל ָד ִו֙ד ֵ֣בּן ָחָ֔כם ַעל־ָה ָ֥ﬠם ָה ָ֖רב ַה ֶֽזּהַ :ו ִיְּשׁ ַ֤לח ִחי ָר ֙
ה ֶאת־ָכּל־ֶחְפְצ֔ךָך ַֽבֲּﬠֵ֥צי
ֵלאֹ֔מר ָשַׁ֕מְעִתּי ֵ֥את ֲאֶשׁר־ָשׁ ַ֖לְחָתּ ֵא ָ֑לי ֲא ִ֤ני ֶֽאֱﬠֶשׂ ֙
ֲא ָר ִ֖זים וַּֽבֲﬠֵ֥צי ְברוֹ ִ ֽשׁיםֲ֠ :ﬠָב ַדי ֹי ִ֨רדוּ ִמן־ַהְלָּב ֜נוֹן ָ֗יָמה ֠ ַֽוֲא ִני ֲאִשׂיֵ֨מם ֹֽדְּב ֤רוֹת
ה
שּׂא ְוַאָתּ ֙
ם ַעד־ַהָמּ֞קוֹם ֲאֶֽשׁר־ִתְּשׁ ַ֥לח ֵא ַ֛לי ְו ִנַפְּצִ֥תּים ָ֖שׁם ְוַאָ֣תּה ִת ָ ֑
ַבּ ָיּ ֙

ַֽתֲּﬠֶ֣שׂה ֶאת־ֶחְפִ֔צי ָלֵ֖תת ֶ֥לֶחם ֵבּי ִ ֽתיַ :ו ְי ִ֨הי ִחי֜רוֹם ֹנֵ֣תן ִלְשֹׁלֹ֗מה ֲﬠֵ֧צי ֲא ָר ִ֛זים
ם ַמֹ֣כֶּלת
ם ֶ ֨אֶלף ֹ֤כּר ִחִטּי ֙
ה ָנ ַ֨תן ְלִחי ָ֜רם ֶעְשׂ ִרי ֩
ַֽוֲﬠֵ֥צי ְברוִֹ֖שׁים ָכּל־ֶחְפֽצוֹ :וְּשֹׁלֹמ ֩
ה ָ֗וה
ְלֵבי֔תוֹ ְוֶעְשׂ ִ֥רים ֹ֖כּר ֶ֣שֶׁמן ָכִּ֑תית ֹֽכּה־ ִיֵ֧תּן ְשֹׁלֹ֛מה ְלִחי ָ֖רם ָשׁ ָ֥נה ְבָשׁ ָֽנהַֽ :וי ֹ
ם וֵּ֣בין ְשֹׁלֹ֔מה
ה ִלְשֹׁלֹ֔מה ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִדֶּבּר־֑לוֹ ַו ְיִ֣הי ָשֹׁ֗לם ֵ֤בּין ִחי ָר ֙
ָנַ֤תן ָחְכָמ ֙
ַו ִיְּכ ְר֥תוּ ְב ִ֖רית ְשׁ ֵניֶֽהםַ :ו ַ֨יַּעל ַהֶ֧מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֛מה ַ֖מס ִמָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ְיִ֣הי ַהַ֔מּס
שׁ ֲחִלי֔פוֹת ֹ֚ח ֶדשׁ
ְשֹׁלִ֥שׁים ֶ֖אֶלף ִ ֽאישַׁ :ו ִיְּשָׁלֵ֣חם ְלָב ֗נוֹ ָנה ֲﬠֶ֨שׂ ֶרת ֲאָלִ֤פים ַבֹּ֨ח ֶד ֙
ִֽיְה ֣יוּ ַבְלָּב ֔נוֹן ְשׁ ַ֥נ ִים ֳח ָדִ֖שׁים ְבֵּבי֑תוֹ ַֽוֲאֹֽד ִני ָ֖רם ַעל־ַהַֽמּסַ :ו ְיִ֧הי ִלְשֹׁלֹ֛מה
ִשְׁבִ֥ﬠים ֶ֖אֶלף ֹנֵ֣שׂא ַס ָ֑בּל וְּשֹׁמ ִ֥נים ֶ֖אֶלף ֹחֵ֥צב ָבָּֽהרְ֠ :לַבד ִמָשּׂ ֵ֨רי ַהִנָּצִּ֤בים
ִלְשֹׁלֹמ ֙
ה ֲאֶ֣שׁר ַעל־ַהְמָּלאָ֔כה ְשֹׁ֥לֶשׁת ֲאָלִ֖פים וְּשֹׁ֣לשׁ ֵמ֑אוֹת ָהֹר ִ֣דים ָבָּ֔עם
ָֽהֹעִ֖שׂים ַבְּמָּלא ָֽכהַ :ו ְיַ֣צו ַהֶ֡מֶּלךְך ַו ַיִּסּעוּ֩ ֲאָב ֨ ִנים ְגֹּד֜לוֹת ֲאָב ִ֧נים ְיָק ֛רוֹת ְל ַיֵ֥סּד
ַהָ֖בּ ִית ַאְב ֵ֥ני ָג ִֽזיתַ :ו ִֽיְּפְס֞לוּ ֹבּ ֵ֧ני ְשֹׁלֹ֛מה וֹּב ֵ֥ני ִחי ֖רוֹם ְוַה ִגְּב ִ֑לים ַו ָיּ ִ֛כינוּ ָֽהֵעִ֥צים
ְוָֽהֲאָב ִ֖נים ִלְב֥נוֹת ַהָֽבּ ִיתַ :ו ְיִ֣הי ִבְשׁמוֹ ִ֣נים ָשׁ ָ֣נה ְוַא ְרַ֣בּע ֵמ֣אוֹת ָשׁ ֡ ָנה ְלֵ֣צאת
ם ַבָּשּׁ ֨ ָנה ָֽה ְרִביִ֜עית ְבֹּ֣ח ֶדשׁ ִ֗זו ֚הוּא ַהֹ֣ח ֶדשׁ ַהֵשּׁ ֔ ִני
ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֣אל ֵמֶֽא ֶרץ־ִמְצ ַר ִי ֩
ה ָֽוהְ :וַה ַ֗בּ ִית ֲאֶ֨שׁר ָבּ ֜ ָנה ַהֶ֤מֶּלךְך
ִלְמֹ֥לךְך ְשֹׁלֹ֖מה ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ִ֥יֶּבן ַהַ֖בּ ִית ַלי ֹ
ה ָ֔וה ִשִׁשּׁים־ַאָ֥מּה ָא ְר֖כּוֹ ְוֶעְשׂ ִ֤רים ָרְח֑בּוֹ וְּשֹׁלִ֥שׁים ַאָ֖מּה קוָֹמֽתוֹ:
ה ַֽלי ֹ
ְשֹׁלֹמ ֙
ה ָא ְר֔כּוֹ ַעל־ְפּ ֵ֖ני ֹ֣רַחב ַה ָ֑בּ ִית ֶ֧ﬠֶשׂר
ְוָֽהאוָּ֗לם ַעל־ְפּ ֵנ֙י ֵהי ַ֣כל ַה ַ֔בּ ִית ֶעְשׂ ִ֣רים ַאָמּ ֙
ָֽבַּא ָ ֛מּה ָרְח֖בּוֹ ַעל־ְפּ ֵ֥ני ַהָֽבּ ִיתַ :ו ַ֣יַּעשׂ ַל ָ֔בּ ִית ַחלּוֹ ֵ֖ני ְשֻׁקִ֥פים ֲאֻט ִ ֽמיםַ :ו ִיֶּב֩ן ַעל־
ת ָס ִ֔ביב ַֽלֵהי ָ֖כל ְוַל ְדִּ֑ביר
ִ ֨קיר ַה ַ֤בּ ִית ָיִ֨צו ַ֙ע ] ָיִ֨צי ַ֙ע[ ָס ִ֔ביב ֶאת־ִקי ֤רוֹת ַה ַ֨בּ ִי ֙
תּ ֜ ָנה ָחֵ֧משׁ ָֽבַּאָ֣מּה ָרְח ָ֗בּהּ
ַו ַ֥יַּעשׂ ְצָל֖עוֹת ָס ִ ֽביבַ :ה ָיִּ֨צו ַע ]ַה ָיִּ֨צי ַע[ ַהַתְּח ֹ
ת
ה ָרְח ָ֔בּהּ ְו ַ֨הְשִּׁליִ֔שׁית ֶ֥שַׁבע ָֽבַּאָ֖מּה ָרְח ָ֑בּהּ ִ֡כּי ִמ ְג ָרעוֹ ֩
ה ֵ֤שׁשׁ ָֽבַּאָמּ ֙
ְוַה ִ ֽתּיֹכָנ ֙
ת ְבִּהָ֣בֹּנ֔תוֹ ֶ֥אֶבן
ָנ ַ֨תן ַל ַ֤בּ ִית ָסִבי֙ב ֔חוָּצה ְלִבְלִ֥תּי ֲאֹ֖חז ְבִּקי ֥רוֹת ַהָֽבּ ִיתְ :וַה ַ֨בּ ִי ֙
ְשֵׁלָ֖מה ַמָ֣סּע ִנְב ָ֑נה וַּמָקּ֤בוֹת ְוַה ַגּ ְר ֶז֙ן ָכּל־ְכִּ֣לי ַב ְר ֶ֔זל ֽל ֹא־ ִנְשַׁ֥מע ַבַּ֖בּ ִית
ְבִּהָבֹּנֽתוֶֹ֗ :פַּתח ַהֵצָּל֙ע ַהִ֣תּיֹכ ֔ ָנה ֶאל־ ֶ֥כֶּתף ַהַ֖בּ ִית ַה ְיָמ ִ֑נית וְּבלוִּ֗לּים ַֽיֲﬠל֙וּ
ַעל־ַהִ֣תּיֹכ ֔ ָנה וִּמן־ַה ִ ֽתּיֹכ ָ֖נה ֶאל־ַהְשִֹּׁל ִ ֽשׁיםַ :ו ִ֥יֶּבן ֶאת־ַהַ֖בּ ִית ַו ְיַכ ֵ֑לּהוּ ַו ִיְּסֹ֤פּן
ת ֵגּ ִ֔בים וְּשׂ ֵדֹ֖רת ָֽבֲּא ָר ִֽזיםַ :ו ִ֤יֶּבן ֶאת־ַה ָיִּ֨צו ַ֙ע ]ַה ָיִּ֨צי ַ֙ע[ ַעל־ָכּל־ַה ַ֔בּ ִית
ֶאת־ַה ַ֨בּ ִי ֙
ה ָ֔וה ֶאל־
ָחֵ֥משׁ ַא֖מּוֹת ֽקוָֹמ֑תוֹ ַו ֶֽיֱּאֹ֥חז ֶאת־ַהַ֖בּ ִית ַֽבֲּﬠֵ֥צי ֲא ָר ִֽזיםַ :ו ְיִה֙י ְדַּבר־ ְי ֹ

ְשֹׁלֹ֖מה ֵלאֹֽמרַ :ה ַ֨בּ ִית ַה ֶ֜זּה ֲאֶשׁר־ַאָ֣תּה ֹב ֗ ֶנה ִאם־ֵתּ ֵ֤לךְך ְבֻּחֹקַּת֙י ְוֶאת־
ִמְשָׁפַּ֣טי ַֽתֲּﬠֶ֔שׂה ְוָֽשַׁמ ְרָ֥תּ ֶאת־ָכּל־ִמְצוַֹ֖תי ָל ֶ֣לֶכת ָבּ ֶ ֑הם ַֽוֲה ִֽקֹמִ֤תי ֶאת־ ְדָּב ִר֙י
ִא ָ֔תּךְך ֲאֶ֥שׁר ִדַּ֖בּ ְרִתּי ֶאל־ ָדּ ִ֥וד ָא ִ ֽביךָךְ :וָ֣שַׁכ ְנ ִ֔תּי ְבּ֖תוֹךְך ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְו ֥ל ֹא ֶֽאֱﬠ ֖ז ֹב
ֶאת־ַעִ֥מּי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִ֧יֶּבן ְשֹׁלֹ֛מה ֶאת־ַהַ֖בּ ִית ַו ְיַכ ֵֽלּהוַּ :ו ִיֶּב֩ן ֶאת־ִקי֨רוֹת ַה ַ֤בּ ִית
ת ַעד־ִקי ֣רוֹת ַהִסֻּ֔פּן ִצ ָ֥פּה ֵ֖ﬠץ ִמ ָ֑בּ ִית
ה ְבַּצְל֣עוֹת ֲא ָר ִ֔זים ִמַקּ ְר ַ֤קע ַה ַ֨בּ ִי ֙
ִמ ַ֨בּ ְיָת ֙
ַו ְי ַ֛צף ֶאת־ַק ְר ַ֥קע ַהַ֖בּ ִית ְבַּצְל֥עוֹת ְבּרוֹ ִ ֽשׁיםַ :ו ִיֶּב֩ן ֶאת־ֶעְשׂ ִ֨רים ַאָ֜מּה ִ ֽמ ַיּ ְרְכּו ֵ ֤תי
] ִ ֽמ ַיּ ְרְכֵּ֤תי[ ַה ַ֨בּ ִי ֙
ת ְבַּצְל֣עוֹת ֲא ָר ִ֔זים ִמן־ַהַקּ ְר ַ֖קע ַעד־ַהִקּי ֑רוֹת ַו ִ֤יֶּבן ל֙וֹ ִמ ַ֣בּ ִית
ִל ְד ִ֔ביר ְלֹ֖ק ֶדשׁ ַהֳקּ ָד ִ ֽשׁיםְ :וַא ְרָבִּ֥ﬠים ָֽבַּאָ֖מּה ָה ָ֣יה ַה ָ֑בּ ִית ֖הוּא ַֽהֵהי ָ֥כל ִלְפ ָֽני:
ת ְפּ ֔ ִניָמה ִמְק ַ֣לַעת ְפָּקִ֔עים וְּפטוּ ֵ֖רי ִצִ֑צּים ַהֹ֣כּל ֶ ֔א ֶרז ֵ֥אין ֶ֖אֶבן
ְוֶ֤א ֶרז ֶאל־ַה ַ֨בּ ִי ֙
ִנ ְרָֽאה :וּ ְדִ֧ביר ְבּֽתוֹךְך־ַה ַ֛בּ ִית ִמְפּ ִ֖ניָמה ֵה ִ֑כין ְלִתֵ֣תּן ָ֔שׁם ֶאת־ֲא ֖רוֹן ְבּ ִ֥רית
ה
א ֶרךְך ְוֶעְשׂ ִ֧רים ַאָ֣מּה ֹ֗רַחב ְוֶעְשׂ ִ֤רים ַאָמּ ֙
ם ַאָ֨מּה ֜ ֹ
ה ָֽוהְ :וִלְפ ֵ֣ני ַה ְדּ ִ֡ביר ֶעְשׂ ִרי ֩
ְי ֹ
ֽקוָֹמ֔תוֹ ַו ְיַצ ֵ֖פּהוּ ָזָ֣הב ָס ֑גוּר ַו ְיַ֥צף ִמ ְזֵ֖בּ ַח ָֽא ֶרזַ :ו ְיַ֨צף ְשֹׁלֹ֧מה ֶאת־ַה ַ֛בּ ִית ִמְפּ ִ֖ניָמה
ָזָ֣הב ָס ֑גוּר ַו ְיַעֵ֞בּר ְבּ ַרתּיּ֤קוֹת ]ְבּ ַרתּוּ֤קוֹת[ ָזָה֙ב ִלְפ ֵ֣ני ַה ְדּ ִ֔ביר ַו ְיַצ ֵ֖פּהוּ ָזָֽהב:
תּם ָכּל־ַה ָ֑בּ ִית ְוָכל־ַהִמּ ְזֵ֥בּ ַח ֲאֶֽשׁר־ַל ְדִּ֖ביר
ְוֶאת־ָכּל־ַה ַ֛בּ ִית ִצ ָ֥פּה ָזָ֖הב ַעד־ ֣ ֹ
שֶׁמן ֶ֥ﬠֶשׂר ַא֖מּוֹת ֽקוָֹמֽתוְֹ :וָחֵ֣משׁ
ִצ ָ֥פּה ָזָֽהבַ :ו ַ֣יַּעשׂ ַבּ ְדּ ִ֔ביר ְשׁ ֵ֥ני ְכרוִּ֖בים ֲﬠֵצי־ ָ ֑
ַא֗מּוֹת ְכּ ַ֤נ ף ַהְכּרוּ֙ב ָ֣הֶאָ֔חת ְוָחֵ֣משׁ ַא֔מּוֹת ְכּ ַ֥נ ף ַהְכּ ֖רוּב ַהֵשּׁ ִ֑נית ֶ֣ﬠֶשׂר ַא֔מּוֹת
ִמְק֥צוֹת ְכָּנ ָ֖פיו ְוַעד־ְק֥צוֹת ְכָּנ ָֽפיוְ :וֶ֨עֶשׂ֙ר ָֽבַּאָ֔מּה ַהְכּ ֖רוּב ַהֵשּׁ ִ֑ני ִמ ָ֥דּה ַא ַ֛חת
ת ַהְכּ ֣רוּב ָֽהֶאָ֔חד ֶ֖ﬠֶשׂר ָֽבַּא ָ ֑מּה ְו ֵ֖כן ַהְכּ ֥רוּב
ְו ֶ֥קֶצב ֶאָ֖חד ִלְשׁ ֵ֥ני ַהְכּ ֻר ִ ֽבים :קוַֹמ ֙
ַהֵשּׁ ִֽניַ :ו ִיּ ֵ֨תּן ֶאת־ַהְכּרוּ ִ֜בים ְבּ֣תוֹךְך ׀ ַהַ֣בּ ִית ַהְפּ ִניִ֗מי ַו ִיְּפ ְרשׂ ֘וּ ֶאת־ַכּ ְנ ֵ֣פי
ם ַוִתּ ַ֤גּע ְכּ ַנף־ָֽהֶאָח֙ד ַבּ ִ ֔קּיר וְּכ ַנ֙ף ַהְכּ ֣רוּב ַהֵשּׁ ֔ ִני ֹנ ַ֖גַעת ַבּ ִ֣קּיר ַהֵשּׁ ִ֑ני
ַהְכּ ֻרִבי ֒
ם ֶאל־֣תּוֹךְך ַה ַ֔בּ ִית ֹֽנ ְגֹ֖עת ָכּ ָ֥נ ף ֶאל־ָכּ ָֽנ ףַ :ו ְיַ֥צף ֶאת־ַהְכּרוִּ֖בים ָזָֽהב:
ְוַכ ְנֵפיֶה ֙
ת ְכּרוִּ֣בים ְוִתֹמֹ֔רת
ת ָכּל־ִקי֨רוֹת ַה ַ֜בּ ִית ֵמַ֣סב ׀ ָקַ֗לע ִפּתּוֵּח֙י ִמְקְלעוֹ ֙
ְוֵא ֩
וְּפטוּ ֵ֖רי ִצִ֑צּים ִמִלְּפ ִ֖נים ְו ַֽלִחיֽצוֹןְ :וֶאת־ַק ְר ַ֥קע ַהַ֖בּ ִית ִצ ָ֣פּה ָז ָ ֑הב ִלְפ ִ֖ניָמה
שֶׁמן ָהַ֥א ִיל ְמזוּ ֖זוֹת ֲחִמ ִ ֽשׁית:
ת ֶ֣פַּתח ַה ְדּ ִ֔ביר ָעָ֖שׂה ַדְּל֣תוֹת ֲﬠֵצי־ ָ ֑
ְו ַֽלִחיֽצוֹןְ :וֵא ֙
וְּשֵׁתּ ֘י ַדְּל֣תוֹת ֲﬠֵצי־ֶשֶׁמ֒ן ְוָק ַ֣לע ֲ֠ﬠֵליֶהם ִמְקְל֞עוֹת ְכּרוִּ֧בים ְוִתֹמֹ֛רת וְּפטוּ ֵ֥רי
שׂה
ִצִ֖צּים ְוִצ ָ֣פּה ָז ָ ֑הב ַו ָ֛יּ ֶרד ַעל־ַהְכּרוִּ֥בים ְוַעל־ַהִתֹּמ ֖רוֹת ֶאת־ַה ָזָּֽהבְ :ו ֵ֥כן ָע ָ ֛

שֶׁמן ֵמֵ֖את ְרִב ִ ֽﬠית :וְּשֵׁ֥תּי ַדְל֖תוֹת ֲﬠֵ֣צי ְברוִֹ֑שׁים
ְל ֶ֥פַתח ַֽהֵהי ָ֖כל ְמזוּ ֣זוֹת ֲﬠֵצי־ ָ ֑
ת ְגִּליִ֔לים וְּשׁ ֵ֧ני ְקָלִ֛ﬠים ַה ֶ֥דֶּלת ַהֵשִּׁ֖נית ְגִּלי ִ ֽלים:
ְשׁ ֨ ֵני ְצָלִ֜עים ַה ֶ֤דֶּלת ָֽהַאַח ֙
ם ְוִ֣תֹמ֔רוֹת וְּפֻט ֵ֖רי ִצִ֑צּים ְוִצ ָ֣פּה ָז ָ֔הב ְמ ֻיָ֖שּׁר ַעל־ַהְמֻּח ֶֽקּהַ :ו ִ֨יֶּב֙ן
ְוָק ַ֤לע ְכּרוִּבי ֙
ה
תת ֲא ָר ִֽזיםַ :בָּשּׁ ָנ ֙
ֶאת־ֶֽהָחֵ֣צר ַהְפּ ִניִ֔מית ְשֹׁלָ֖שׁה טוּ ֵ֣רי ָג ִ֑זית ְו֖טוּר ְכּ ֻר ֥ ֹ
ה ָֽהַאַ֨חת ֶעְשׂ ֵ֜רה ְבּ ֶ֣י ַרח ֗בּוּל ֚הוּא
הָ֑וה ְבּ ֶ֖י ַרח ִֽזו :וַּבָשּׁ ָנ ֩
ָֽה ְרִביִ֔עית ֻיַ֖סּד ֵ֣בּית ְי ֹ
ַהֹ֣ח ֶדשׁ ַהְשִּׁמי ֔ ִני ָכּ ָ֣לה ַה ַ֔בּ ִית ְלָכל־ ְדָּב ָ֖ריו וְּלָכל־ִמְשָׁפּ ָ֑טו ]ִמְשָׁפּ ָ֑טיו[ ַו ִיְב ֵ֖נהוּ
ֶ֥שַׁבע ָשׁ ִֽניםְ :וֶאת־ֵבּית֙וֹ ָבּ ָ֣נה ְשֹׁלֹ֔מה ְשֹׁ֥לשׁ ֶעְשׂ ֵ֖רה ָשׁ ָ֑נה ַו ְי ַ֖כל ֶאת־ָכּל־
ה ָרְח֔בּוֹ
ֵבּיֽתוַֹ :ו ִ֜יֶּבן ֶאת־ֵ֣בּית ׀ ַ֣יַער ַהְלָּב ֗נוֹן ֵמ ָ ֨אה ַאָ֤מּה ָא ְרכּ֙וֹ ַֽוֲחִמִ֤שּׁים ַאָמּ ֙
ה טוּ ֵר֙י ַעמּוּ ֵ֣די ֲא ָר ִ֔זים וְּכ ֻר֥תוֹת ֲא ָר ִ֖זים
וְּשֹׁלִ֥שׁים ַאָ֖מּה ֽקוָֹמ֑תוֹ ַ֗על ַא ְרָבָּע ֙
ת ֲאֶ֣שׁר ַעל־ָֽהַעמּוּ ִ֔דים
ַעל־ָֽהַעמּוּ ִֽדיםְ :וָס ֻ֣פן ָבּ ֶ ֗א ֶרז ִמַ֨מַּעל ֙ ַעל־ַהְצָּלֹע ֙
שּׁה ֲחִמָ֥שּׁה ָעָ֖שׂר ַהֽטּוּר :וְּשֻׁקִ֖פים ְשֹׁלָ֣שׁה טוּ ִ֑רים וֶּמֱח ָ֥זה ֶאל־
ַא ְרָבִּ֖ﬠים ַֽוֲחִמ ָ ֑
שֶׁקף וּ֧מוּל ֶֽמֱחָ֛זה
ֶמֱח ָ֖זה ָשֹׁ֥לשׁ ְפָּע ִ ֽמיםְ :וָכל־ַהְפָּתִ֥חים ְוַהְמּזוּ ֖זוֹת ְרֻבִ֣ﬠים ָ ֑
ה ָא ְר֔כּוֹ
ם ָעָ֔שׂה ֲחִמִ֤שּׁים ַאָמּ ֙
ֶאל־ֶֽמֱח ָ֖זה ָשֹׁ֥לשׁ ְפָּע ִ ֽמיםְ :ו ֵ ֨את אוּ ָ֤לם ָֽהַעמּוּ ִדי ֙
ם ַעל־ְפּ ֵני ֶ֔הם ְוַעֻמּ ִ֥דים ְו ָ֖ﬠב ַעל־ְפֵּניֶֽהםְ :ואוּ ָ֤לם
וְּשֹׁלִ֥שׁים ַאָ֖מּה ָרְח֑בּוֹ ְואוָּל ֙
שׂה ְוָס֣פוּן ָבּ ֶ ֔א ֶרז ֵֽמַהַקּ ְר ַ֖קע ַעד־
א ֲאֶ֣שׁר ִיְשָׁפּט־ָ֔שׁם ֻא ָ֥לם ַהִמְּשׁ ָ֖פּט ָע ָ ֑
ַהִכֵּסּ ֙
ת ָֽלאוָּ֔לם ַכַּֽמֲּﬠֶ֥שׂה ַה ֶ֖זּה
ַהַקּ ְר ָֽקע :וֵּבית֩וֹ ֲאֶשׁר־ ֵ֨יֶשׁב ָ֜שׁם ָחֵ֣צר ָֽהַאֶ֗ח ֶרת ִמֵבּי ֙
ה ֲאֶ֣שׁר ָל ַ֣קח ְשֹׁלֹ֔מה ָֽכּאוּ ָ֖לם ַה ֶֽזּהָ :כּל־ ֵ ֜אֶלּה
ָה ָ֑יה וּ ַ֜ב ִית ַֽיֲﬠֶ֤שׂה ְלַבת־ַפּ ְרֹע ֙
ת ְכִּמ ֣דּוֹת ָגּ ִ֔זית ְמֹֽג ָר ֥רוֹת ַבְּמּ ֵג ָ֖רה ִמַ֣בּ ִית וִּמ֑חוּץ וִּמַמַּסּ֙ד ַעד־
ֲאָב ִ֤נים ְיָקֹר ֙
ַהְטָּפ֔חוֹת וִּמ֖חוּץ ַעד־ֶֽהָחֵ֥צר ַה ְגּדוֹ ָֽלה :וְּמ ֻיָ֕סּד ֲאָב ִ֥נים ְיָק ֖רוֹת ֲאָב ִ֣נים ְגֹּד֑לוֹת
ַאְב ֵנ֙י ֶ֣ﬠֶשׂר ַא֔מּוֹת ְוַאְב ֵ֖ני ְשֹׁמ ֶ֥נה ַאֽמּוֹת :וִּמְלַ֗מְעָלה ֲאָב ִ֧נים ְיָק ֛רוֹת ְכִּמ ֥דּוֹת
תת ֲא ָר ִ֑זים
ה טוּ ִ֣רים ָגּ ִ֔זית ְו֖טוּר ְכּ ֻר ֣ ֹ
ָגּ ִ֖זית ָוָֽא ֶרזְ :וָחֵ֨צר ַה ְגּדוָֹ֜לה ָס ִ֗ביב ְשֹׁלָשׁ ֙
ח ַהֶ֣מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֔מה ַו ִיּ ַ֥קּח
הָ֛וה ַהְפּ ִניִ֖מית וְּלֻא ָ֥לם ַהָֽבּ ִיתַ :ו ִיְּשַׁל ֙
ְו ַֽלֲחַ֧צר ֵבּית־ ְי ֹ
ה ַאְלָמ ֨ ָנה ֜הוּא ִמַמֵּ֣טּה ַנְפָתִּ֗לי ְוָאִ֣ביו ִ ֽאישׁ־ֹצ ִר ֘י
ֶאת־ִחי ָ֖רם ִמֹֽצּרֶ :בּן־ִאָשּׁ ֩
ה ְוֶאת־ַה ַ֔דַּעת ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ָכּל־
ת ֠ ַו ִיָּמֵּלא ֶאת־ַֽהָחְכָ֤מה ְוֶאת־ַהְתּבוּ ָנ ֙
ֹח ֵ֣רשׁ ְנֹחֶשׁ ֒
א ֶאל־ַהֶ֣מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֔מה ַו ַ֖יַּעשׂ ֶאת־ָכּל־ְמַלאְכֽתּוַֹ :ו ָ֛יַּצר
ְמָלא ָ֖כה ַבּ ְנֹּ֑חֶשׁת ַו ָיּבוֹ ֙
ת ָֽהַע֣מּוּד ָהֶאָ֔חד ְוחוּ֙ט
ֶאת־ְשׁ ֵ֥ני ָֽהַעמּוּ ִ֖דים ְנֹ֑חֶשׁת ְשֹׁמ ֨ ֶנה ֶעְשׂ ֵ֜רה ַאָ֗מּה קוַֹמ ֙

ְשֵֽׁתּים־ֶעְשׂ ֵ֣רה ַאָ֔מּה ָיֹ֖סב ֶאת־ָֽהַע֥מּוּד ַהֵשּׁ ִֽני :וְּשׁ ֵ֨תּי ֹֽכָתֹ֜רת ָעָ֗שׂה ָל ֵ ֛תת ַעל־
ת ַהֹכֶּ֣ת ֶרת ָהֶאָ֔חת ְוָחֵ֣משׁ
ָראֵ֥שׁי ָֽהַעמּוּ ִ֖דים ֻמַ֣צק ְנֹ֑חֶשׁת ָחֵ֣משׁ ַא֗מּוֹת קוַֹמ ֙
ם ַֽמֲﬠֵ֣שׂה
ַא֔מּוֹת קוַֹ֖מת ַהֹכֶּ֥ת ֶרת ַהֵשּׁ ִֽניתְ :שָׂבִ֞כים ַֽמֲﬠֵ֣שׂה ְשָׂבָ֗כה ְגּ ִדִלי ֙
ה ַלֹכֶּ֣ת ֶרת ָֽהֶאָ֔חת
ַשׁ ְרְשׁ֔רוֹת ַלֹ֣כָּתֹ֔רת ֲאֶ֖שׁר ַעל־ ֣ר ֹאשׁ ָֽהַעמּוּ ִ֑דים ִשְׁבָע ֙
ְוִשְׁב ָ֖ﬠה ַלֹכֶּ֥ת ֶרת ַהֵשּׁ ִֽניתַ :ו ַ֖יַּעשׂ ֶאת־ָֽהַעמּוּ ִ֑דים וְּשׁ ֵני֩ טוּ ִ֨רים ָס ִ֜ביב ַעל־
ת ֲאֶשׁ֙ר ַעל־ ֣ר ֹאשׁ ָֽה ִרֹמּ ֔ ִנים ְו ֵ֣כן ָעָ֔שׂה
ַהְשָּׂב ָ֣כה ָֽהֶאָ֗חת ְלַכ֤סּוֹת ֶאת־ַהֹֽכָּתֹר ֙
ַלֹכֶּ֖ת ֶרת ַהֵשּׁ ִֽניתְ :וֹֽכָתֹ֗רת ֲאֶשׁ֙ר ַעל־ ֣ר ֹאשׁ ָהַעמּוּ ִ֔דים ַֽמֲﬠֵ֖שׂה שׁוַּ֣שׁן ָֽבּאוּ ָ֑לם
ַא ְרַ֖בּע ַאֽמּוֹתְ :וֹֽכָתֹ֗רת ַעל־ְשׁ ֵנ֙י ָֽהַעמּוּ ִ֔דים ַגּם־ִמַ֨מַּעל ֙ ִמְלֻּעַ֣מּת ַה ֶ֔בֶּטן ֲאֶ֖שׁר
ם ֻט ִ֣רים ָס ִ֔ביב ַ֖ﬠל ַהֹכֶּ֥ת ֶרת
ְל ֵ֣ﬠֶבר ְַשָּׂב ָ֑כה ]ַהְשָּׂב ָ֑כה[ ְוָה ִרמּוֹ ִ֤נים ָמא ַ֨ת ִי ֙
ם ֶאת־ָֽהַעֻמּ ִ֔דים ְלֻא ָ֖לם ַֽהֵהי ָ֑כל ַו ָ֜יֶּקם ֶאת־ָֽהַע֣מּוּד ַה ְיָמ ֗ ִני
ַהֵשּׁ ִֽניתַ :ו ָ֨יֶּק ֙
ם ֶאת־ָֽהַע֣מּוּד ַהְשָּׂמאִ֔לי ַו ִיּ ְק ָ֥רא ֶאת־ְשׁ֖מוֹ ֹֽבַּעז:
ַו ִיּ ְק ָ֤רא ֶאת־ְשׁמ֙וֹ ָיִ֔כין ַו ָ֨יֶּק ֙
תּם ְמ ֶ֥לאֶכת ָֽהַעמּוּ ִֽדיםַ :ו ַ֥יַּעשׂ ֶאת־
שׁן ַוִתּ ֖ ֹ
ְו ַ֛ﬠל ֥ר ֹאשׁ ָֽהַעמּוּ ִ֖דים ַֽמֲﬠֵ֣שׂה שׁוֹ ָ ֑
ה
ַה ָ֖יּם מוּ ָ֑צק ֶ֣ﬠֶשׂר ָ֠בַּאָמּה ִמְשָּׂפ֨תוֹ ַעד־ְשָׂפ֜תוֹ ָעֹ֣גל ׀ ָס ִ֗ביב ְוָחֵ֤משׁ ָֽבַּאָמּ ֙
ם ִמ ַ֨תַּחת ִלְשָׂפ֤תוֹ
א֖תוֹ ָס ִ ֽביב :וְּפָקִעי ֩
ה ] ְוָק֙ו[ ְשֹׁלִ֣שׁים ָֽבַּאָ֔מּה ָיֹ֥סב ֹ
ֽקוָֹמ֔תוֹ ְוָקו ֙
ם
א֔תוֹ ֶ֚ﬠֶשׂר ָֽבַּאָ֔מּה ַמִקִּ֥פים ֶאת־ַה ָ֖יּם ָסִ֑ביב ְשׁ ֵ֤ני טוּ ִרי ֙
׀ ָסִבי֙ב ֹֽסְבִ֣בים ֹ
ַהְפָּקִ֔עים ְיֻצ ִ֖קים ִ ֽבּיֻֽצָקֽתוֹֹ :עֵ֞מד ַעל־ְשׁ ֵ֧ני ָעָ֣שׂר ָבּ ָ ֗קר ְשֹׁלָ֣שׁה ֹפ ִ֣נים ׀ ָצ֡פוֹ ָנה
ה ֹפּ ִ֣נים ִמ ְז ָ֔רָחה ְוַה ָ֥יּם
ה ֹפ ֨ ִנים ָ֜יָמּה וְּשֹׁלָ֣שׁה ׀ ֹפּ ִ֣נים ֗ ֶנ ְגָבּה וְּשֹׁלָשׁ ֙
וְּשֹׁלָשׁ ֩
ֲﬠֵליֶ֖הם ִמְל ָ ֑מְעָלה ְוָכל־ֲאֹֽח ֵריֶ֖הם ָֽבּ ְיָתהְ :וָעְב ֣יוֹ ֶ֔טַפח וְּשָׂפ֛תוֹ ְכַּֽמֲﬠֵ֥שׂה ְשַׂפת־
שׁן ַאְל ַ֥פּ ִים ַ֖בּת ָי ִ ֽכילַ :ו ַ֧יַּעשׂ ֶאת־ַהְמֹּכ֛נוֹת ֶ֖ﬠֶשׂר ְנֹ֑חֶשׁת ַא ְרַ֣בּע
֖כּוֹס ֶ֣פּ ַרח שׁוֹ ָ ֑
ה ָרְח ָ֔בּהּ ְוָשֹׁ֥לשׁ ָֽבַּאָ֖מּה ֽקוָֹמָֽתהּ:
א ֶרךְך ַהְמּכוֹ ָ֣נה ָֽהֶאָ֔חת ְוַא ְר ַ֤בּע ָֽבַּאָמּ ֙
ָֽבַּאָ֗מּה ֚ ֹ
ְו ֶ֛זה ַֽמֲﬠֵ֥שׂה ַהְמּכוֹ ָ֖נה ִמְס ְגֹּ֣רת ָל ֶ ֑הם וִּמְס ְגֹּ֖רת ֵ֥בּין ַהְשַׁל ִ ֽבּיםְ :וַעל־ַהִמְּס ְגּ֞רוֹת
ֲאֶ֣שׁר ׀ ֵ֣בּין ַהְשַׁל ִ֗בּים ֲא ָר ֤יוֹת ׀ ָבָּק֙ר וְּכרוּ ִ֔בים ְוַעל־ַהְשַׁלִ֖בּים ֵ֣כּן ִמ ָ ֑מַּעל
ה ֽאוַֹפ ֨ ֵנּי ְנֹ֜חֶשׁת
ת ַֽלֲא ָר ֣יוֹת ְוַלָבּ ָ ֔קר ֹל ֖יוֹת ַֽמֲﬠֵ֥שׂה מוֹ ָֽרדְ :וַא ְרָבָּע ֩
וִּמ ַ֨תַּח ֙
ת ְוַס ְר ֵ֣ני ְנֹ֔חֶשׁת ְוַא ְרָבּ ָ֥ﬠה ַֽפֲﬠֹמָ֖תיו ְכֵּתֹ֣פת ָל ֶ ֑הם ִמַ֤תַּחת ַלִכֹּיּ֙ר
ַלְמּכוֹ ָ֤נה ָֽהַאַח ֙
ה ָֽבַּאָ֔מּה
ַהְכֵּתֹ֣פת ְיֻצ֔קוֹת ֵמ ֵ֥ﬠֶבר ִ֖אישׁ ֹל ֽיוֹת֠ :וִּפיהוּ ִמ ֵ֨בּית ַלֹכֶּ֤ת ֶרת ָוַ֨מְעָל ֙
ה ִמְקָל֔עוֹת
ה ָעֹ֣גל ַֽמֲﬠֵשׂה־ֵ֔כן ַאָ֖מּה ַֽוֲחִ֣צי ָֽהַא ָ ֑מּה ְו ַגם־ַעל־ִ֨פּי ָ ֙
וִּ֨פי ָ ֙

ת ַֽלִמְּס ְגּ֔רוֹת
וִּמְס ְגֹּֽרֵתיֶ֥הם ְמ ֻרָבּ֖עוֹת ֽל ֹא־ֲﬠ ֻגֽלּוֹתְ :וַא ְרַ֣בַּעת ָהֽאוַֹפ ֗ ִנּים ְלִמ ַ֨תַּח ֙
ה
ת ָֽהאוֹ ַ֣פן ָֽהֶאָ֔חד ַאָ֖מּה ַֽוֲחִ֥צי ָהַאָֽמּה :וַּֽמֲﬠֵשׂ ֙
ִוי ֥דוֹת ָהֽאוַֹפ ִ֖נּים ַבְּמּכוֹ ָ֑נה ְוקוַֹמ ֙
ָה֣אוַֹפ ֔ ִנּים ְכַּֽמֲﬠֵ֖שׂה אוֹ ַ֣פן ַהֶמּ ְרָכּ ָ֑בה ְידוָֹ֣תם ְו ַגֵבּי ֶ֗הם ְוִחֻֽשֵּׁקי ֶ ֛הם ְוִחֻֽשּׁ ֵריֶ֖הם
ַהֹ֥כּל מוָּֽצקְ :וַא ְרַ֣בּע ְכֵּת֔פוֹת ֶ֚אל ַא ְרַ֣בּע ִפּ ֔נּוֹת ַהְמֹּכ ָ֖נה ָֽהֶא ָ֑חת ִמן־ַהְמֹּכ ָ֖נה
ה
ְכֵּת ֶֽפיָה :וְּב ֣ר ֹאשׁ ַהְמּכוֹ ֗ ָנה ֲחִ֧צי ָֽהַא ָ ֛מּה קוָֹ֖מה ָעֹ֣גל ָסִ֑ביב ְוַ֨על ֤ר ֹאשׁ ַהְמֹּכ ָנ ֙
ת ְיֹד ֶ֔תיָה ְוַעל ֙ וִמְס ְגֹּר ֶ֔תיָה
ְיֹד ֶ֔תיָה וִּמְס ְגֹּרֶ֖תיָה ִמֶֽמּ ָנּהַ :ו ְיַפ ַ ֤תּח ַעל־ַהֻלֹּח ֙
]ִמְס ְגֹּר ֶ֔תיָה[ ְכּרוִּ֖בים ֲא ָר ֣יוֹת ְוִתֹמֹ֑רת ְכַּֽמַער־ִ֥אישׁ ְוֹל ֖יוֹת ָס ִ ֽביבָ :כּ ֣ז ֹאת ָעָ֔שׂה
ֵ֖את ֶ֣ﬠֶשׂר ַהְמֹּכ ֑נוֹת מוָּ֨צק ֶאָ֜חד ִמ ָ֥דּה ַא ַ֛חת ֶ֥קֶצב ֶאָ֖חד ְלֻכ ָֽלְּה ָנהַ :ו ַ֛יַּעשׂ
ה
ֲﬠָשׂ ָ֥רה ִכֹיּ ֖רוֹת ְנֹ֑חֶשׁת ַא ְרָבִּ֨עים ַ֜בּת ָיִ֣כיל ׀ ַהִכּ ֣יּוֹר ָֽהֶאָ֗חד ַא ְר ַ֤בּע ָֽבַּאָמּ ֙
ַהִכּ ֣יּוֹר ָהֶאָ֔חד ִכּ ֤יּוֹר ֶאָח֙ד ַעל־ַהְמּכוֹ ָ֣נה ָהַאַ֔חת ְל ֶ֖ﬠֶשׂר ַהְמֹּכ ֽנוֹתַ :ו ִיֵּתּ֙ן ֶאת־
ת ִמ ָיִּ֔מין ְוָח ֵ ֛משׁ ַעל־ ֶ֥כֶּתף ַהַ֖בּ ִית ִמְשּׂמ ֹא֑לוֹ
ַהְמֹּכ ֔נוֹת ָחֵ֞משׁ ַעל־ ֶ֤כֶּתף ַה ַ֨בּ ִי ֙
ְוֶאת־ַה ָ֗יּם ָנ ַ֞תן ִמֶ֨כֶּתף ַהַ֧בּ ִית ַה ְיָמ ִ֛נית ֵ֖ק ְדָמה ִמ֥מּוּל ֶֽנ ֶגבַ :ו ַ֣יַּעשׂ ִחי֔רוֹם ֶאת־
ת ֶאת־ָכּל־
ַ֨הִכֹּיּ֔רוֹת ְוֶאת־ַה ָיִּ֖ﬠים ְוֶאת־ַהִמּ ְז ָר֑קוֹת ַו ְי ַ֣כל ִחי ָ֗רם ַֽלֲﬠשׂוֹ ֙
ה ָֽוהַ :עֻמּ ִ֣דים ְשׁ ֔ ַנ ִים ְו ֻגֹ֧לּת
שׂה ַלֶ֥מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֖מה ֵ֥בּית ְי ֹ
ַהְמָּלאָ֔כה ֲאֶ֥שׁר ָע ָ ֛
ַהֹֽכָּתֹ֛רת ֲאֶֽשׁר־ַעל־ ֥ר ֹאשׁ ָֽהַעֻמּ ִ֖דים ְשׁ ָ ֑תּ ִים ְוַהְשָּׂב֣כוֹת ְשׁ ַ֔תּ ִים ְלַכ֗סּוֹת ֶאת־
ְשֵׁתּ֙י ֻגֹּ֣לּת ַהֹֽכָּתֹ֔רת ֲאֶ֖שׁר ַעל־ ֥ר ֹאשׁ ָֽהַעמּוּ ִֽדיםְ :וֶאת־ָֽה ִרֹמּ ִ֛נים ַא ְר ַ֥בּע ֵמ֖אוֹת
ם ַלְשָּׂב ָ֣כה ָֽהֶאָ֔חת ְלַכ֗סּוֹת ֶאת־ְשֵׁתּ֙י ֻגֹּ֣לּת
ִלְשֵׁ֣תּי ַהְשָּׂב֑כוֹת ְשׁ ֵֽני־טוּ ִ֤רים ִרֹמּ ִני ֙
ַהֹֽכָּתֹ֔רת ֲאֶ֖שׁר ַעל־ְפּ ֵ֥ני ָֽהַעמּוּ ִֽדיםְ :וֶאת־ַהְמֹּכ ֖נוֹת ָ֑ﬠֶשׂר ְוֶאת־ַהִכֹּיֹּ֥רת ֲﬠָשׂ ָ֖רה
ַעל־ַהְמֹּכ ֽנוֹתְ :וֶאת־ַה ָ֖יּם ָֽהֶא ָ֑חד ְוֶאת־ַהָבּ ָ֥קר ְשׁ ֵֽנים־ָעָ֖שׂר ַ֥תַּחת ַה ָֽיּםְ :וֶאת־
ת ָכּל־ַהֵכִּ֣לים ָה ֵ ֔אֶהל ]ָה ֵ ֔אֶלּה[
ַהִסּי֨רוֹת ְוֶאת־ַה ָיִּ֜עים ְוֶאת־ַהִמּ ְז ָר֗קוֹת ְוֵא ֙
הָ֑וה ְנֹ֖חֶשׁת ְמֹמ ָֽרטְ :בִּכ ַ֤כּר ַה ַיּ ְר ֵדּ֙ן
ֲאֶ֨שׁר ָעָ֥שׂה ִחי ָ֛רם ַלֶ֥מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֖מה ֵ֣בּית ְי ֹ
ה ֶאת־ָכּל־
ְיָצ ָ֣קם ַהֶ֔מֶּלךְך ְבַּֽמֲﬠֵ֖בה ָֽהֲא ָד ָ ֑מה ֵ֥בּין ֻס֖כּוֹת וֵּ֥בין ָצ ְרָֽתןַ :ו ַיּ ַ֤נּח ְשֹׁלֹמ ֙
אד ֥ל ֹא ֶנְח ַ֖קר ִמְשׁ ַ֥קל ַה ְנֹּֽחֶשׁתַ :ו ַ֣יַּעשׂ ְשֹׁלֹ֔מה ֵ֚את ָכּל־
אד ְמ ֑ ֹ
ַהֵכִּ֔לים ֵמֹ֖רב ְמ ֣ ֹ
הָ֑וה ֵ֚את ִמ ְזַ֣בּח ַה ָזּ ָ֔הב ְוֶאת־ַהֻשְּׁלָ֗חן ֲאֶ֥שׁר ָע ָ֛ליו ֶ֥לֶחם
ַהֵכִּ֔לים ֲאֶ֖שׁר ֵ֣בּית ְי ֹ
ַהָפּ ִ֖נים ָזָֽהבְ :וֶאת־ַ֠הְמֹּנרוֹת ָחֵ֨משׁ ִמ ָיִּ֜מין ְוָחֵ֧משׁ ִמְשּׂ ֛מ ֹאול ִלְפ ֵ֥ני ַה ְדִּ֖ביר ָזָ֣הב
ָס ֑גוּר ְוַה ֶ֧פּ ַרח ְוַה ֵנֹּ֛רת ְוַהֶמְּלָקַ֖ח ִים ָזָֽהבְ ֠ :וַהִסּפּוֹת ְוַֽהְמ ַזְמּ ֧רוֹת ְוַהִמּ ְז ָר֛קוֹת

ת ַה ַ֨בּ ִית ַהְפּ ִניִ֜מי ְלֹ֣ק ֶדשׁ
ְוַהַכּ֥פּוֹת ְוַהַמְּח֖תּוֹת ָזָ֣הב ָס ֑גוּר ְוַהֹפּ֡תוֹת ְל ַדְלתוֹ ֩
שׂה
ם ָכּל־ַהְמָּלאָ֔כה ֲאֶ֥שׁר ָע ָ ֛
ַהֳקּ ָדִ֗שׁים ְל ַדְלֵ֥תי ַה ַ֛בּ ִית ַֽלֵהי ָ֖כל ָזָֽהבַ :וִתְּשַׁל ֙
הָ֑וה ַו ָיּ ֵ֨בא ְשֹׁלֹ֜מה ֶאת־ָק ְדֵ֣שׁי ׀ ָדּ ִ֣וד ָא ִ֗ביו ֶאת־ַה ֶ֤כֶּסף
ַהֶ֥מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֖מה ֵ֣בּית ְי ֹ
ה ָֽוהָ֣ :אז ַיְקֵ֣הל ְשֹׁלֹ֣מה ֶאת־
אְצ ֖רוֹת ֵ֥בּית ְי ֹ
ְוֶאת־ַה ָזָּה֙ב ְוֶאת־ַהֵכִּ֔לים ָנ ַ֕תן ְבּ ֽ ֹ
ת ְנִשׂי ֵ ֨אי ָֽהָא֜בוֹת ִלְב ֵ֧ני ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֶאל־
ִז ְק ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֡אל ֶאת־ָכּל־ ָראֵ֣שׁי ַהַמּטּוֹ ֩
הָ֛וה ֵמִ֥ﬠיר ָדּ ִ֖וד ִ֥היא
ַהֶ֥מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֖מה ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְ ֽלַֽהֲﬠ֞לוֹת ֶאת־ֲא ֧רוֹן ְבּ ִֽרית־ ְי ֹ
ה ָכּל־ִ֣אישׁ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְבּ ֶ֥י ַרח ָהֵֽאָת ִ֖נים ֶבּ ָ֑חג ֖הוּא
ִצ ֽיּוֹןַ :ו ִיּ ָֽ֨קֲּה֜לוּ ֶאל־ַהֶ֤מֶּלךְך ְשֹׁלֹמ ֙
ַהֹ֥ח ֶדשׁ ַהְשִּׁבי ִ ֽﬠיַ :ו ָיֹּ֕באוּ ֹ֖כּל ִז ְק ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ִיְשׂ֥אוּ ַהֹֽכֲּה ִ֖נים ֶאת־ָֽהָא ֽרוֹןַֽ :ו ַֽיֲּﬠ֞לוּ
אֶהל ַו ַֽיֲּﬠ֣לוּ
אֶהל מוֵֹ֔עד ְוֶאת־ָכּל־ְכּ ֵ֥לי ַהֹ֖קּ ֶדשׁ ֲאֶ֣שׁר ָבּ ֑ ֹ
ה ְוֶאת־ ֣ ֹ
ה ָו ֙
ֶאת־ֲא ֤רוֹן ְי ֹ
א ָ֔תם ַהֹֽכֲּה ִ֖נים ְוַהְל ִו ִֽיּםְ :וַהֶ֣מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֗מה ְוָכל־ֲﬠ ַ֤דת ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַה ֽנּוָֹע ִ֣דים ָעָ֔ליו
ֹ
ם ֣צ ֹאן וָּב ָ ֔קר ֲאֶ֧שׁר ֽל ֹא־ ִיָֽסְּפ ֛רוּ ְו ֥ל ֹא ִיָמּ ֖נוּ ֵמֹֽרב:
ִא֖תּוֹ ִלְפ ֵ֣ני ָֽהָא ֑רוֹן ְמ ַזְבִּחי ֙
ה ָ֧וה ֶאל־ְמקוֹ֛מוֹ ֶאל־ ְדִּ֥ביר ַהַ֖בּ ִית ֶאל־
ַו ָיִּ֣באוּ ַ֠הֹֽכֲּה ִנים ֶאת־ֲא֨רוֹן ְבּ ִרית־ ְי ֹ
ם ֹֽפּ ְרִ֣שׂים ְכּ ָנַ֔פ ִים ֶאל־
ֹ֣ק ֶדשׁ ַהֳקּ ָדִ֑שׁים ֶאל־ַ֖תַּחת ַכְּנ ֵ֥פי ַהְכּרוּ ִ ֽביםִ֤ :כּי ַהְכּרוִּבי ֙
ְמ ֖קוֹם ָֽהָא ֑רוֹן ַו ָיֹּ֧סכּוּ ַהְכּ ֻרִ֛בים ַעל־ָֽהָא ֥רוֹן ְוַעל־ַבּ ָ֖דּיו ִמְלָֽמְעָלהַֽ :ו ַֽיֲּא ִרכ ֘וּ
שׁ ַעל־ְפּ ֵ֣ני ַה ְדּ ִ֔ביר ְו ֥ל ֹא ֵֽי ָר֖אוּ ַה֑חוָּצה
ם ַו ֵֽיּ ָראוּ֩ ָראֵ֨שׁי ַהַבּ ִ֤דּים ִמן־ַהֹ֨קּ ֶד ֙
ַהַבּ ִדּי ֒
ַו ִ֣יְּהיוּ ָ֔שׁם ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהֵ֚ :אין ָֽבָּא֔רוֹן ַ֗רק ְשׁ ֵנ֙י ֻל֣חוֹת ָֽהֲאָב ֔ ִנים ֲאֶ֨שׁר ִה ִ֥נּ ַח
ה ִעם־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְבֵּצאָ֖תם ֵמֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִים:
ה ָו ֙
שׁם ֹמֶ֖שׁה ְבֹּח ֵ֑רב ֲאֶ֨שׁר ָכּ ַ֤רת ְי ֹ
ָ֛
ה ָֽוהְ :ו ֽל ֹא־ ָֽיְכ֧לוּ
ַו ְי ִ֕הי ְבֵּ֥צאת ַהֹֽכֲּה ִ֖נים ִמן־ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ְוֶֽהָע ָ֥נ ן ָמ ֵ֖לא ֶאת־ֵ֥בּית ְי ֹ
ה ָֽוה:
ה ָ֖וה ֶאת־ֵ֥בּית ְי ֹ
ַהֹֽכֲּה ִ֛נים ַֽלֲﬠֹ֥מד ְלָשׁ ֵ֖רת ִמְפּ ֵ֥ני ֶֽהָע ָ֑נ ן ִ ֽכּי־ָמ ֵ֥לא ְכֽבוֹד־ ְי ֹ
ה ָ֣וה ָאַ֔מר ִלְשֹׁ֖כּן ָֽבֲּﬠ ָר ֶֽפלָ :בֹּ֥נה ָב ִ֛ניִתי ֵ֥בּית ְז ֻ֖בל ָ֑לךְך ָמ֥כוֹן
ָ֖אז ָאַ֣מר ְשֹׁלֹ֑מה ְי ֹ
ְלִשְׁבְתּ֖ךָך עוָֹל ִ ֽמיםַ :ו ַיּ ֵ֤סּב ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֶאת־ָפּ ֔ ָניו ַו ְי ָ֕ב ֶרךְך ֵ֖את ָכּל־ְקַ֣הל ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוָכל־
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲאֶשׁ֙ר ִדֶּ֣בּר ְבִּ֔פיו ֵ֖את
ה ָו ֙
ְקַ֥הל ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֹעֵֽמדַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ָבּ ֤רוּךְך ְי ֹ
ָדּ ִ֣וד ָאִ֑בי וְּב ָי ֥דוֹ ִמ ֵ֖לּא ֵלאֹֽמרִ :מן־ַה ֗יּוֹם ֲאֶ֨שׁר הוֵֹ֜צאִתי ֶאת־ַעִ֣מּי ֶאת־
ם ֽל ֹא־ָבַ֣ח ְרִתּי ְבִ֗עיר ִמֹכּל ֙ ִשְׁבֵ֣טי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִלְב֣נוֹת ַ֔בּ ִית ִ ֽלְה ֥יוֹת
ִיְשׂ ָרֵא֘ל ִמִמְּצ ַר ִי ֒
שׁם ָֽוֶאְבַ֣חר ְבּ ָד ִ֔וד ִ ֽלְה ֖יוֹת ַעל־ַעִ֥מּי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְי ִ֕הי ִעם־ְלַ֖בב ָדּ ִ֣וד ָאִ֑בי
ְשִׁ֖מי ָ ֑
ה ֶאל־ ָדּ ִ֣וד ָא ִ֔בי ַ֗יַען
ה ָו ֙
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ִלְב ֣נוֹת ַ֔בּ ִית ְלֵ֥שׁם ְי ֹ

ה ִעם־ְלָ֣בְב֔ךָך ִלְב֥נוֹת ַ֖בּ ִית ִלְשִׁ֑מי ֱהִטיֹ֕בָת ִ֥כּי ָה ָ֖יה ִעם־ְלָבֶֽבךָךַ֣ :רק
ֲאֶ֤שׁר ָה ָי ֙
ַא ָ֔תּה ֥ל ֹא ִתְב ֶ֖נה ַה ָ֑בּ ִית ִ֤כּי ִאם־ִבּ ְנ ךָ ֙ך ַהֹיֵּ֣צא ֵֽמֲחָלֶ֔ציךָך ֽהוּא־ ִיְב ֶ֥נה ַהַ֖בּ ִית
ִלְשׁ ִ ֽמיַ :ו ָ֣יּ ֶקם ְי ֹ
ת ָדּ ִ֨וד ָא ִ֜בי ָֽוֵאֵ֣שׁב ַעל־
ה ָ֔וה ֶאת־ ְדָּב ֖רוֹ ֲאֶ֣שׁר ִדּ ֵ֑בּר ָוָא ֻ ֡קם ַתַּח ֩
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ה ָ֔וה ָֽוֶאְב ֶ֣נה ַה ַ֔בּ ִית ְלֵ֥שׁם ְי ֹ
ִכֵּ֣סּא ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַֽכֲּאֶשׁ֙ר ִדֶּ֣בּר ְי ֹ
ת ִעם־ֲאֹב ֵ֔תינוּ
הָ֑וה ֲאֶ֤שׁר ָכּ ַר ֙
ם ָֽלָא֔רוֹן ֲאֶֽשׁר־ָ֖שׁם ְבּ ִ֣רית ְי ֹ
ָֽוָאִ֨שׂם ָ֤שׁם ָמקוֹ ֙
ה ָ֔וה ֶ֖נ ֶגד ָכּל־
אָ֖תם ֵמֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ַֽיֲּﬠֹ֣מד ְשֹׁלֹ֗מה ִלְפ ֵנ֙י ִמ ְזַ֣בּח ְי ֹ
ְבּֽהוִֹצי֥אוֹ ֹ
ה ָ֞וה ֱאֹלֵ֤הי ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֵֽאין־ָכּ֣מוֹךָך
ְקַ֣הל ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ִיְּפֹ֥רשׂ ַכּ ָ֖פּיו ַהָשָּֽׁמ ִיםַ :ויּ ֹאַ֗מר ְי ֹ
ת ְֽוַהֶ֔חֶסד ַֽלֲﬠָב ֶ֕דיךָך
שֵׁ֤מר ַהְבּ ִרי ֙
ֱאֹל ִ֔הים ַבָּשַּׁ֣מ ִים ִמַ֔מַּעל ְוַעל־ָהָ֖א ֶרץ ִמ ָ ֑תַּחת ֹ
הְלִ֥כים ְלָפ ֶ֖ניךָך ְבָּכל־ִלָֽבּםֲ :אֶ֣שׁר ָשַׁ֗מ ְרָתּ ְלַעְב ְדּ ךָ ֙ך ָדּ ִ֣וד ָא ִ֔בי ֵ֥את ֲאֶֽשׁר־
ַה ֽ ֹ
ה ָ֣וה ׀ ֱאֹלֵ֣הי
ִדַּ֖בּ ְרָתּ ֑לוֹ ַוְתּ ַדֵ֥בּר ְבּ ִ֛פיךָך וְּב ָֽי ְד ךָ֥ך ִמ ֵ֖לּאָת ַכּ ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהְ :וַע ָ֞תּה ְי ֹ
ת ֲאֶ֨שׁר ִדּ ַ֤בּ ְרָתּ לּ֙וֹ ֵלאֹ֔מר ֽל ֹא־ ִיָכּ ֵ֨רת ְל ךָ֥ך
ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְ֠שֹׁמר ְלַעְב ְדּ ךָ ֙ך ָד ִ֤וד ָאִב֙י ֵא ֩
ם ָל ֶ֣לֶכת
שׁ ִמְלָּפ ֔ ַני ֹיֵ֖שׁב ַעל־ִכֵּ֣סּא ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֠ ַרק ִאם־ ִיְשְׁמ֨רוּ ָב ֶ֤ניךָך ֶאת־ ַדּ ְרָכּ ֙
ִאי ֙
א ְדָּ֣ב ְרי֔ךָך ] ְדָּ֣ב ְר֔ךָך[
ְלָפ ֔ ַני ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָה ַ֖לְכָתּ ְלָפ ָֽניְ :וַעָ֖תּה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֵיָ֤אֶמן ָנ ֙
ֲאֶ֣שׁר ִדּ ַ֔בּ ְרָתּ ְלַעְב ְדּ֖ךָך ָדּ ִ֥וד ָא ִ ֽביִ֚ :כּי ַֽהֻאְמ ֔ ָנם ֵיֵ֥שׁב ֱאֹלִ֖הים ַעל־ָה ָ ֑א ֶרץ ִ֠ה ֵנּה
ם ֣ל ֹא ְיַכְלְכּ֔לוּךָך ַ ֕אף ִ ֽכּי־ַהַ֥בּ ִית ַה ֶ֖זּה ֲאֶ֥שׁר ָבּ ִֽניִתי :וָּפ ֜ ִניָת
ַהָשַּׁ֜מ ִים וְּשֵׁ֤מי ַהָשַּׁ֨מ ִי ֙
ה ְוֶאל־
ה ָ֣וה ֱאֹל ָ ֑הי ִלְשֹׁ֤מ ַע ֶאל־ָֽה ִר ָנּ ֙
ֶאל־ְתִּפ ַ֧לּת ַעְב ְדּ ךָ֛ך ְוֶאל־ְתִּח ָנּ֖תוֹ ְי ֹ
ת ֵעי ֨ ֶנךָך ְפֻתֹ֜חת ֶאל־ַה ַ֤בּ ִית
ַהְתִּפָ֔לּה ֲאֶ֧שׁר ַעְב ְדּ ךָ֛ך ִמְתַפּ ֵ֥לּל ְלָפ ֶ֖ניךָך ַה ֽיּוֹםֽ ִ :לְהיוֹ ֩
שׁם ִלְשֹׁ֨מ ַ֙ע ֶאל־
ה ַ֣ל ְיָלה ָו ֔יוֹם ֶ ֨אל־ַהָמּ֔קוֹם ֲאֶ֣שׁר ָאַ֔מ ְרָתּ ִֽיְה ֶ֥יה ְשִׁ֖מי ָ ֑
ַה ֶזּ ֙
ַהְתִּפָ֔לּה ֲאֶ֣שׁר ִיְתַפּ ֵ֣לּל ַעְב ְדּ֔ךָך ֶאל־ַהָמּ ֖קוֹם ַה ֶֽזּהְ :וָ֨שַׁמְע ָ֜תּ ֶאל־ְתִּח ַ֤נּת ַעְב ְדּ ךָ ֙ך
ְוַעְמּ ךָ֣ך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲאֶ֥שׁר ִיְת ַֽפְּל֖לוּ ֶאל־ַהָמּ֣קוֹם ַה ֶ֑זּה ֠ ְוַאָתּה ִתְּשַׁ֞מע ֶאל־ְמ֤קוֹם
שׁ ְל ֵרֵ֔עהוּ ְו ָֽנָשׁא־
ת ֲאֶ֨שׁר ֶֽיֱחָ֥טא ִאי ֙
ִשְׁבְתּ ךָ ֙ך ֶאל־ַהָשַּׁ֔מ ִים ְוָֽשַׁמְעָ֖תּ ְוָס ָֽלְחָתֵּ :א ֩
֥בוֹ ָא ָ֖לה ְלַֽהֲאֹל֑תוֹ וּ ָ֗בא ָא ָ֛לה ִלְפ ֵ֥ני ִ ֽמ ְזַֽבֲּח֖ךָך ַבַּ֥בּ ִית ַה ֶֽזּהְ :וַאָ֣תּה ׀ ִתְּשַׁ֣מע
ת ְוָֽשַׁפְטָ֣תּ ֶאת־ֲﬠָב ֶ֔דיךָך ְלַה ְרִ֣שׁי ַע ָרָ֔שׁע ָלֵ֥תת ַדּ ְר֖כּוֹ ְבּר ֹא֑שׁוֹ
ַהָשַּׁ֗מ ִים ְוָעִ֨שׂי ָ ֙
וְּלַהְצ ִ֣דּיק ַצ ִ֔דּיק ָ֥לֶתת ֖לוֹ ְכִּצ ְדָקֽתוֹֽ ְ :בִּה ָנּ ֵ֞גף ַעְמּ ךָ֧ך ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ִלְפ ֵ֥ני אוֹ ֵ֖יב ֲאֶ֣שׁר
ֶֽיֶחְטאוּ־ ָ֑לךְך ְוָ֤שׁבוּ ֵאֶ֨לי ךָ ֙ך ְוהוֹ ֣דוּ ֶאת־ְשֶׁ֔מךָך ְו ִ ֽהְת ַֽפְּל֧לוּ ְו ִ ֽהְתַח ְנּ֛נוּ ֵא ֶ֖ליךָך ַבַּ֥בּ ִית
ם ֶאל־
ה ִתְּשַׁ֣מע ַהָשַּׁ֔מ ִים ְוָ֣סַלְח ָ֔תּ ְלַחַ֖טּאת ַעְמּ ךָ֣ך ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַֽוֲהֵֽשֹׁבָת ֙
ַה ֶֽזּהְ :וַאָתּ ֙

ָֽ֣הֲא ָדָ֔מה ֲאֶ֥שׁר ָנַ֖תָתּ ַֽלֲאבוָֹֽתםְ :בֵּֽהָעֵ֥צר ָשׁ ַ ֛מ ִים ְו ֽל ֹא־ ִֽיְה ֶ֥יה ָמָ֖טר ִ֣כּי ֶֽיֶחְטאוּ־
ה ְוהוֹ ֣דוּ ֶאת־ְשֶׁ֔מךָך וֵּֽמַחָטּאָ֥תם ְישׁוּ֖בוּן ִ֥כּי
ָ֑לךְך ְוִהְת ַֽפְּל֞לוּ ֶאל־ַהָמּ֤קוֹם ַה ֶזּ ֙
ַֽתֲﬠ ֵֽנםְ :וַאָ֣תּה ׀ ִתְּשַׁ֣מע ַהָשַּׁ֗מ ִים ְוָ֨סַלְח ָ֜תּ ְלַח ַ֤טּאת ֲﬠָב ֶ֨די ךָ ֙ך ְוַעְמּ ךָ֣ך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ֥כּי
תוֹ ֵ֛רם ֶאת־ַה ֶ֥דּ ֶרךְך ַהטּוָֹ֖בה ֲאֶ֣שׁר ֵֽיְלכוּ־ ָ֑בהּ ְו ָֽנַת ָ ֤תּה ָמָט֙ר ַעל־ַא ְרְצ֔ךָך ֲאֶֽשׁר־
ָנַ֥תָתּה ְלַעְמּ֖ךָך ְל ַֽנֲח ָֽלהָ :רָ֞עב ִ ֽכּי־ ִֽיְה ֶ֣יה ָב ָ ֗א ֶרץ ֶ֣דֶּבר ִ ֽכּי־֠ ִיְה ֶיה ִשׁ ָדּ֨פוֹן ֵֽי ָר֜קוֹן
א ְי֖בוֹ ְבֶּ֣א ֶרץ ְשָׁע ָ֑ריו ָכּל־ ֶ֖נ ַגע ָכּל־ַֽמֲח ָֽלה:
ַא ְר ֶ֤בּה ָחִסיל ֙ ִ֣כּי ִֽיְה ֶ֔יה ִ֧כּי ָֽיַצר־֛לוֹ ֽ ֹ
ה ְלָכל־ָ֣הָא ָ֔דם ְלֹ֖כל ַעְמּ ךָ֣ך ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֲאֶ֣שׁר
ָכּל־ְתִּפ ָ֣לּה ָכל־ְתִּח ֗ ָנּה ֲאֶ֤שׁר ִ ֽתְּה ֶי ֙
ֵֽי ְד֗עוּן ִ֚אישׁ ֶ֣נ ַגע ְלָב֔בוֹ וָּפ ַ֥רשׂ ַכּ ָ֖פּיו ֶאל־ַהַ֥בּ ִית ַה ֶֽזּהְ ֠ :וַאָתּה ִתְּשַׁ֨מע ַהָשַּׁ֜מ ִים
שׁ ְכָּכל־ ְדּ ָרָ֔כיו ֲאֶ֥שׁר ֵתּ ַ֖דע ֶאת־
ְמ֤כוֹן ִשְׁב ֶ֨תּ ךָ ֙ך ְוָֽסַלְחָ֣תּ ְוָעִ֔שׂיָת ְו ָֽנַתָ֤תּ ָלִאי ֙
תּ ְלַב ְדּ֔ךָך ֶאת־ְלַ֖בב ָכּל־ְבּ ֵ֥ני ָֽהָא ָֽדםְ :לַ֨מַע֙ן ִֽי ָר֔אוּךָך ָ֨כּל־
ְלָב֑בוֹ ִ ֽכּי־ַאָ֤תּה ָי ַ֨דְע ָ ֙
ם ֶאל־
ַה ָיִּ֔מים ֲאֶשׁר־ֵ֥הם ַח ִ֖יּים ַעל־ְפּ ֵ֣ני ָֽהֲא ָד ָ ֑מה ֲאֶ֥שׁר ָנַ֖תָתּה ַֽלֲאֹבֵֽתינוְּ :ו ַג ֙
שׁר ֽל ֹא־ֵֽמַעְמּ ךָ֥ך ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֑הוּא וּ ָ֛בא ֵמֶ֥א ֶרץ ְרחוֹ ָ֖קה ְלַ֥מַען ְשֶֽׁמךָךִ֤ :כּי
ַה ָנְּכ ִ֔רי ֲא ֶ ֛
ִיְשְׁמעוּ֙ן ֶאת־ִשְׁמ ךָ֣ך ַה ָגּ֔דוֹל ְוֶאת־ ָֽי ְד ךָ ֙ך ַֽהֲח ָז ָ ֔קה וּ ְזֹֽרֲﬠ֖ךָך ַה ְנּטוּ ָ֑יה וָּ֥בא ְוִהְתַפּ ֵ֖לּל
ם ְמ֣כוֹן ִשְׁב ֶ֔תּךָך ְוָעִ֕שׂיָת ְכֹּ֛כל ֲאֶֽשׁר־
ֶאל־ַהַ֥בּ ִית ַה ֶֽזּהַ :א ָ֞תּה ִתְּשַׁ֤מע ַהָשַּׁ֨מ ִי ֙
אְת ךָ ֙ך
ִי ְק ָ֥רא ֵא ֶ֖ליךָך ַה ָנְּכ ִ֑רי ְלַ֣מַען ֵֽי ְדעוּ֩ן ָכּל־ַעֵ֨מּי ָה ָ ֜א ֶרץ ֶאת־ְשֶׁ֗מךָך ְל ִי ְרָ֤אה ֽ ֹ
ְכַּעְמּ ךָ֣ך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוָל ַ֕דַעת ִכּי־ִשְׁמ ךָ֣ך ִנְק ָ֔רא ַעל־ַהַ֥בּ ִית ַה ֶ֖זּה ֲאֶ֥שׁר ָבּ ִֽניִתיֽ ִ :כּי־
ה ָ֗וה
א ְי֔בוֹ ַבּ ֶ֖דּ ֶרךְך ֲאֶ֣שׁר ִתְּשָׁל ֵ֑חם ְוִהְתַפְּל֣לוּ ֶאל־ ְי ֹ
ה ַעל־ ֣ ֹ
ֵיֵ֨צא ַעְמּ ךָ֤ך ַלִמְּלָחָמ ֙
תּ ַהָשַּׁ֔מ ִים
ֶ֤דּ ֶרךְך ָהִעי֙ר ֲאֶ֣שׁר ָבַּ֣ח ְרָתּ ָ֔בּהּ ְוַהַ֖בּ ִית ֲאֶֽשׁר־ָבּ ִ֥נִתי ִלְשֶֽׁמךָךְ :וָֽשַׁמְע ָ ֙
ם
ֶאת־ְתִּפָלָּ֖תם ְוֶאת־ְתִּח ָנּ ָ ֑תם ְוָעִ֖שׂיָת ִמְשָׁפָּֽטםִ֣ :כּי ֶֽיֶחְטאוּ־ָ֗לךְך ִ֣כּי ֵ֤אין ָא ָד ֙
ם ֶאל־ֶ֣א ֶרץ
שֵׁביֶה ֙
ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ ֶֽיֱחָ֔טא ְוָֽא ַנְפָ֣תּ ָ֔בם וּ ְנַתָ֖תּם ִלְפ ֵ֣ני אוֹ ֵ֑יב ְוָשׁ֤בוּם ֽ ֹ
שׁם ְוָ֣שׁבוּ
ָֽהאוֹ ֵ֔יב ְרחוֹ ָ֖קה ֥אוֹ ְקרוָֹֽבהְ :וֵהִ֨שׁיב֙וּ ֶאל־ִל ָ֔בּם ָבָּ֖א ֶרץ ֲאֶ֣שׁר ִנְשׁבּוּ־ ָ ֑
ם ֵלאֹ֔מר ָחָ֥טאנוּ ְוֶֽהֱﬠ ִ֖וינוּ ָרָֽשְׁענוְּ :וָ֣שׁבוּ ֵאֶ֗ליךָך
שֵׁביֶה ֙
׀ ְוִהְתַחְנּ֣נוּ ֵאֶ֗ליךָך ְבֶּ֤א ֶרץ ֽ ֹ
א ָ ֑תם ְו ִ ֽהְת ַֽפְּל֣לוּ ֵאֶ֗ליךָך
א ְיֵביֶ֖הם ֲאֶֽשׁר־ָשׁ֣בוּ ֹ
ם וְּבָכל־ ַנְפָ֔שׁם ְבֶּ֥א ֶרץ ֽ ֹ
ְבָּכל־ְלָבָב ֙
ם ֲאֶשׁר־ ָנַ֣תָתּה ַֽלֲאבוֹ ָ֔תם ָהִעי֙ר ֲאֶ֣שׁר ָבַּ֔ח ְרָתּ ְוַהַ֖בּ ִית ֲאֶשׁר־ָבּ ִ֥ניִת
ֶ֤דּ ֶרךְך ַא ְרָצ ֙
ם ְמ֣כוֹן ִשְׁבְתּ֔ךָך ֶאת־ְתִּפָלָּ֖תם ְוֶאת־ְתִּח ָנּ ָ ֑תם
]ָבּ ִ֥ניִתי[ ִלְשֶֽׁמךָךְ :וָֽשַׁמְעָ֤תּ ַהָשַּׁ֨מ ִי ֙
ְוָעִ֖שׂיָת ִמְשָׁפָּֽטםְ :וָֽסַלְחָ֤תּ ְלַעְמּ ךָ ֙ך ֲאֶ֣שׁר ָֽחְטאוּ־ָ֔לךְך וְּלָכל־ִפְּשֵׁעיֶ֖הם ֲאֶ֣שׁר

שֵׁביֶ֖הם ְו ִֽרֲחֽמוּםֽ ִ :כּי־ַעְמּ ךָ֥ך ְו ַֽנֲח ָֽלְת֖ךָך ֵ ֑הם
ָֽפְּשׁעוּ־ ָ֑בךְך וּ ְנַתָ֧תּם ְל ַֽרֲחִ֛מים ִלְפ ֵ֥ני ֽ ֹ
ת ֶאל־
ת ִמִמְּצ ַ֔ר ִים ִמ֖תּוֹךְך ֥כּוּר ַהַבּ ְר ֶֽזלֽ ִ :לְה ֨יוֹת ֵעי ֶ֤ניךָך ְפֻתחוֹ ֙
ֲאֶ֤שׁר הוֵֹ֨צא ָ ֙
ְתִּח ַ֣נּת ַעְב ְדּ֔ךָך ְוֶאל־ְתִּח ַ֖נּת ַעְמּ ךָ֣ך ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִלְשֹׁ֣מ ַע ֲאֵלי ֶ֔הם ְבֹּ֖כל ָק ְרָ֥אם ֵא ֶֽליךָך:
ִ ֽכּי־ַא ָ֞תּה ִהְב ַדְּלָ֤תּם ְל ךָ ֙ך ְ ֽל ַֽנֲחָ֔לה ִמֹ֖כּל ַעֵ֣מּי ָה ָ ֑א ֶרץ ַֽכֲּאֶ֨שׁר ִדּ ַ֜בּ ְרָתּ ְבּ ַ֣יד ׀ ֹמֶ֣שׁה
ה ִֽוהַ :ו ְיִ֣הי ׀ ְכַּכ֣לּוֹת ְשֹׁלֹ֗מה
ַעְב ֶ֗דּךָך ְבּֽהוֹ ִ ֽצ ֽיֲא ךָ֧ך ֶאת־ֲאֹב ֵ ֛תינוּ ִמִמְּצ ַ֖ר ִים ֲאֹד ָ֥ני ְי ֶ ֹ
ה ָ֔וה ֵ ֛את ָכּל־ַהְתִּפ ָ֥לּה ְוַהְתִּח ָ֖נּה ַה ֑זּ ֹאת ָ ֞קם ִמִלְּפֵ֨ני ִמ ְז ַ֤בּח
ְלִהְתַפֵּלּל ֙ ֶאל־ ְי ֹ
ה ִמְכֹּ֣ר ַע ַעל־ִבּ ְרָ֔כּיו ְוַכ ָ֖פּיו ְפּ ֻר֥שׂוֹת ַהָשָּֽׁמ ִיםַ :ו ַֽיֲּﬠֹ֕מד ַו ְי ָ֕ב ֶרךְך ֵ֖את ָכּל־ְקַ֣הל
ה ָו ֙
ְי ֹ
ה ְלַע֣מּוֹ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְכֹּ֖כל
ה ָ֗וה ֲאֶ֨שׁר ָנַ֤תן ְמנוָּח ֙
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֥קוֹל ָגּ ֖דוֹל ֵלאֹֽמרָ :בּ ֣רוּךְך ְי ֹ
ֲאֶ֣שׁר ִדּ ֵ֑בּר ֽל ֹא־ ָנַ֞פל ָדָּ֣בר ֶאָ֗חד ִמֹכּל ֙ ְדָּב ֣רוֹ ַה֔טּוֹב ֲאֶ֣שׁר ִדּ ֶ֔בּר ְבּ ַ֖יד ֹמֶ֥שׁה
ה ָ֤וה ֱאֹל ֵ֨הינ֙וּ ִעָ֔מּנוּ ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָה ָ֖יה ִעם־ֲאֹב ֵ ֑תינוּ ַאל־ ַֽיַע ְזֵ֖בנוּ ְוַאל־
ַעְב ֽדּוְֹ :י ִ֨הי ְי ֹ
ִיְטֵּֽשׁנוְּ :לַה֥טּוֹת ְלָבֵ֖בנוּ ֵא ָ֑ליו ָל ֶ֣לֶכת ְבָּכל־ ְדּ ָרָ֗כיו ְוִלְשֹׁ֨מר ִמְצוֹ ָ ֤תיו ְוֻחָקּי֙ו
וִּמְשָׁפָּ֔טיו ֲאֶ֥שׁר ִצ ָ֖וּה ֶאת־ֲאֹבֵֽתינוְּ :ו ִֽיְה ֨יוּ ְדָב ַ֜רי ֵ ֗אֶלּה ֲאֶ֤שׁר ִהְתַח ֨ ַנּ ְנִתּ֙י ִלְפ ֵ֣ני
ה ָ֥וה ֱאֹלֵ֖הינוּ יוָֹ֣מם ָו ָ֑ל ְיָלה ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת ׀ ִמְשׁ ַ֣פּט ַעְב֗דּוֹ וִּמְשׁ ַ֛פּט
ה ָ֔וה ְקֹרִ֛בים ֶאל־ ְי ֹ
ְי ֹ
ה ָ֖וה ֣הוּא
ַע֥מּוֹ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְדַּבר־ ֥יוֹם ְבּיוֹֽמוְֹ :לַ֗מַען ֚ ַדַּעת ָכּל־ַעֵ֣מּי ָה ָ ֔א ֶרץ ִ֥כּי ְי ֹ
ה ָ֣וה ֱאֹל ֵ ֑הינוּ ָל ֶ֧לֶכת ְבֻּח ָ֛קּיו
ם ָשֵׁ֔לם ִ֖ﬠם ְי ֹ
ָֽהֱאֹלִ֑הים ֵ֖אין ֽעוֹדְ :וָה ָ֤יה ְלַבְבֶכ ֙
ְוִלְשֹׁ֥מר ִמְצוָֹ֖תיו ַכּ ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהְ :וַהֶ֕מֶּלךְך ְוָכל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִע֑מּוֹ ֹֽזְבִ֥חים ֶ֖זַבח ִלְפ ֵ֥ני
ה ָבּ ָ ֗קר ֶעְשׂ ִ֤רים
ה ָו ֒
ה ָֽוהַ :ו ִיּ ְזַ֣בּח ְשֹׁלֹ֗מה ֵ֣את ֶ֣זַבח ַהְשָּׁלִמי֘ם ֲאֶ֣שׁר ָזַ֣בח ַלי ֹ
ְי ֹ
ה ָ֔וה ַהֶ֖מֶּלךְך ְוָכל־
ם ֶ ֔אֶלף ְו ֕צ ֹאן ֵמָ֥אה ְוֶעְשׂ ִ֖רים ָֽאֶלף ַֽו ַיְּח ְנכ֙וּ ֶאת־ֵ֣בּית ְי ֹ
וְּשׁ ֨ ַנ ִי ֙
ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :בּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ִק ַ֨דּשׁ ַהֶ֜מֶּלךְך ֶאת־֣תּוֹךְך ֶהָחֵ֗צר ֲאֶשׁ֙ר ִלְפ ֵ֣ני ֵֽבית־
ה ְוֶאת־ַהִמּ ְנָ֔חה ְוֵ֖את ֶחְלֵ֣בי ַהְשָּׁלִ֑מים ִ ֽכּי־
ה ָ֔וה ִ ֽכּי־ ָ֣ﬠָשׂה ָ֗שׁם ֶאת־ָֽהֹעָל ֙
ְי ֹ
ה ָ֔וה ָקֹ֗טן ֵֽמָהִכיל ֙ ֶאת־ָהֹע ָ֣לה ְוֶאת־ַהִמּ ְנָ֔חה
ת ֲאֶ֣שׁר ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ִמ ְז ַ֤בּח ַה ְנֹּ֨חֶשׁ ֙
ְוֵ֖את ֶחְלֵ֥בי ַהְשָּׁל ִ ֽמיםַ :ו ַ֣יַּעשׂ ְשֹׁלֹ֣מה ָבֵעת־ַהִ֣היא ׀ ֶאת־ֶהָ֡חג ְוָכל־ ִיְשׂ ָרֵ֣אל
ה ָ֣וה ֱאֹל ֵ֔הינוּ ִשְׁב ַ֥ﬠת
ִעמּ֩וֹ ָק ָ֨הל ָגּ֜דוֹל ִמְלּ֥בוֹא ֲחָ֣מת ׀ ַעד־ ַ֣נַחל ִמְצ ַ֗ר ִים ִלְפ ֵנ֙י ְי ֹ
ָיִ֖מים ְוִשְׁב ַ֣ﬠת ָיִ֑מים ַא ְרָבּ ָ֥ﬠה ָעָ֖שׂר ֽיוֹםַ :בּ ֤יּוֹם ַהְשִּׁמי ִנ֙י ִשׁ ַ֣לּח ֶאת־ָהָ֔עם
ם ְו֣טוֵֹבי ֵ֔לב ַ֣ﬠל ָכּל־ַהטּוֹ ָ֗בה
ַו ְיָֽב ֲר֖כוּ ֶאת־ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ֵֽיְּל֣כוּ ְלָֽאֳהֵלי ֶ֗הם ְשֵׂמִחי ֙
ה ְל ָד ִ֣וד ַעְב֔דּוֹ וְּל ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַעֽמּוַֹ :ו ְיִה֙י ְכַּכ֣לּוֹת ְשֹׁלֹ֔מה ִלְב֛נוֹת
ה ָו ֙
ֲאֶ֨שׁר ָעָ֤שׂה ְי ֹ

ת ָכּל־ֵ֣חֶשׁק ְשֹׁלֹ֔מה ֲאֶ֥שׁר ָח ֵ֖פץ ַֽלֲﬠֽשׂוֹת:
ה ָ֖וה ְוֶאת־ֵ֣בּית ַה ֶ ֑מֶּלךְך ְוֵא ֙
ֶאת־ֵ֥בּית ְי ֹ
ה ָ֜וה
שׁר ִנ ְרָ֥אה ֵא ָ֖ליו ְבּ ִגְבֽעוֹןַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
הָ֛וה ֶאל־ְשֹׁלֹ֖מה ֵשׁ ִ֑נית ַֽכֲּא ֶ ֛
ַו ֵיּ ָ֧רא ְי ֹ
ֵאָ֗ליו ָ֠שַׁמְעִתּי ֶאת־ְתִּפ ָֽלְּת ךָ֣ך ְוֶאת־ְתִּח ָֽנְּת֘ךָך ֲאֶ֣שׁר ִהְתַח ַ֣נּ ְנָתּה ְלָפ ַנ֒י ִהְק ַ֗דְּשִׁתּי
ה ֲאֶ֣שׁר ָבּ ֔ ִנָתה ָלֽשׂוּם־ְשִׁ֥מי ָ֖שׁם ַעד־עוֹ ָ֑לם ְוָה ֨יוּ ֵעי ַ֧ני ְוִלִ֛בּי
ֶאת־ַה ַ֤בּ ִית ַה ֶזּ ֙
ָ֖שׁם ָכּל־ַה ָיּ ִ ֽמיםְ :וַא ָ֞תּה ִאם־ֵתּ ֵ֣לךְך ְלָפ ֗ ַני ַֽכֲּאֶ֨שׁר ָהַ֜לךְך ָדּ ִ֤וד ָא ִ֨בי ךָ ֙ך ְבָּתם־ֵלָ֣בב
וְּב ֔יֶֹשׁר ַֽלֲﬠ֕שׂוֹת ְכֹּ֖כל ֲאֶ֣שׁר ִצ ִוּיִ֑תיךָך ֻח ַ֥קּי וִּמְשָׁפַּ֖טי ִתְּשֹֽׁמרַֽ :וֲה ִ ֨קֹמ ִ֜תי ֶאת־
ִכֵּ֧סּא ַֽמְמַלְכְתּ ךָ֛ך ַעל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְלֹע ָ֑לם ַֽכֲּאֶ֣שׁר ִדּ ַ֗בּ ְרִתּי ַעל־ ָדּ ִ֤וד ָא ִ֨בי ךָ ֙ך ֵלאֹ֔מר
ם
ֽל ֹא־ ִיָכּ ֵ֤רת ְל ךָ ֙ך ִ ֔אישׁ ֵמ ַ֖ﬠל ִכֵּ֥סּא ִיְשׂ ָרֵֽאלִ :אם־֨שׁוֹב ְתֻּשׁ֜בוּן ַאֶ֤תּם וְּב ֵניֶכ ֙
ם
ֵמַֽאֲח ַ֔רי ְו ֤ל ֹא ִתְשְׁמר֙וּ ִמְצוַֹ֣תי ֻחֹקּ ַ֔תי ֲאֶ֥שׁר ָנַ֖תִתּי ִלְפֵני ֶ֑כם ַֽוֲהַלְכ ֶ֗תּם ַֽוֲﬠַב ְדֶתּ ֙
ֱאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים ְוִהְשַֽׁתֲּח ִויֶ֖תם ָלֶֽהםְ :וִהְכ ַרִ֣תּי ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֵמַ֨על ְפּ ֵ֤ני
ת ֲאֶ֣שׁר ִהְק ַ֣דְּשִׁתּי ִלְשִׁ֔מי ֲאַשׁ ַ֖לּח ֵמ ַ֣ﬠל
ה ֲאֶ֣שׁר ָנַ֣תִתּי ָל ֶ֔הם ְוֶאת־ַה ַ֨בּ ִי ֙
ָֽהֲא ָדָמ ֙
ה ִֽיְה ֶ֣יה ֶעְל ֔יוֹן
ָפּ ָ֑ני ְוָה ָ֧יה ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ְלָמָ֥שׁל ְוִלְשׁ ִני ָ֖נה ְבָּכל־ָֽהַע ִ ֽמּיםְ :וַה ַ֤בּ ִית ַה ֶזּ ֙
ה ָ֔כָּכה ָלָ֥א ֶרץ ַה ֖זּ ֹאת
ה ָו ֙
שּׁם ְוָשׁ ָ֑רק ְוָֽאְמ֗רוּ ַעל־ֶ֨מה ָעָ֤שׂה ְי ֹ
ָכּל־ֹעֵ֥בר ָע ָ֖ליו ִי ֣ ֹ
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהי ֶ֗הם ֲאֶ֨שׁר הוִֹ֣ציא ֶאת־
ְוַלַ֥בּ ִית ַה ֶֽזּהְ :וָֽאְמ֗רוּ ַעל ֩ ֲאֶ֨שׁר ָֽﬠ ְז֜בוּ ֶאת־ ְי ֹ
ֲאֹבָת֘ם ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַר ִי ֒
ם ַו ַֽיֲּח ִ֨זק֙וּ ֵבּאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים ַו ִיְּשַֽׁתֲּח ֥וּ ] ַו ִיְּשַֽׁתֲּח ֥ווּ[ ָלֶ֖הם
ה
ה ֲﬠֵלי ֶ֔הם ֵ֥את ָכּל־ָֽה ָר ָ֖ﬠה ַה ֽזּ ֹאתַ :ו ְי ִ֗הי ִמְקֵצ ֙
ה ָו ֙
ַו ַֽיַּעְב ֻ֑דם ַעל־ֵ֗כּן ֵהִ֤ביא ְי ֹ
ה ָ֖וה ְוֶאת־
ֶעְשׂ ִ֣רים ָשׁ ֔ ָנה ֲאֶשׁר־ָבּ ָ֥נה ְשֹׁלֹ֖מה ֶאת־ְשׁ ֵ֣ני ַהָבִּ֑תּים ֶאת־ֵ֥בּית ְי ֹ
ֵ֥בּית ַהֶֽמֶּלךְךִ :חי ָ֣רם ֶֽמֶלךְך־ֹ֠צר ִנָ֨שּׂא ֶאת־ְשׁלֹ֜מה ַֽבֲּﬠֵצי֩ ֲא ָר ִ֨זים וַּֽבֲﬠֵ֧צי ְברוִֹ֛שׁים
ם ֶעְשׂ ִ֣רים ִ֔עיר ְבֶּ֖א ֶרץ ַה ָגּ ִ ֽליל:
וַּב ָזָּ֖הב ְלָכל־ֶחְפ֑צוֹ ָ ֡אז ִיֵתּ֩ן ַהֶ֨מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֤מה ְלִחי ָר ֙
ת ֶאת־ֶ֣הָע ִ֔רים ֲאֶ֥שׁר ָֽנַתן־֖לוֹ ְשֹׁלֹ֑מה ְו ֥ל ֹא ָיְשׁ ֖רוּ
ם ִמֹ֔צּר ִל ְראוֹ ֙
ַו ֵיּ ֵ֤צא ִחי ָר ֙
ם ֶ֣א ֶרץ
ְבֵּעי ָֽניוַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ָ֚מה ֶהָע ִ֣רים ָה ֵ ֔אֶלּה ֲאֶשׁר־ ָנַ֥תָתּה ִ֖לּי ָאִ֑חי ַו ִיּ ְק ָ֤רא ָלֶה ֙
ָכּ֔בוּל ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַ :ו ִיְּשׁ ַ֥לח ִחי ָ֖רם ַל ֶ ֑מֶּלךְך ֵמָ֥אה ְוֶעְשׂ ִ֖רים ִכּ ַ֥כּר ָזָֽהבְ :ו ֶ֨זה
ה ָ֤וה ְוֶאת־ֵבּית֙וֹ
ת ֶאת־ ֵ֨בּית ְי ֹ
ְדַבר־ַהַ֜מּס ֲאֶֽשׁר־ֶֽהֱﬠ ָ֣לה ׀ ַהֶ֣מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֗מה ִלְבנוֹ ֩
ְוֶאת־ַהִמּ֔לּוֹא ְוֵ֖את חוַֹ֣מת ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוֶאת־ָחֹ֥צר ְוֶאת־ְמ ִג ֖דּוֹ ְוֶאת־ ָֽגּ ֶזרַ :פּ ְרֹ֨עה
ֶֽמֶלךְך־ִמְצ ַ֜ר ִים ָעָ֗לה ַו ִיְּלֹ֤כּד ֶאת־ ֶ֨גּ ֶז֙ר ַו ִיְּשׂ ְר ָ֣פהּ ָבּ ֵ ֔אשׁ ְוֶאת־ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִ֛ני ַהֹיֵּ֥שׁב
ה ֶאת־ ָ֔גּ ֶזר ְוֶאת־
הּ ִשֻׁלִּ֔חים ְלִב֖תּוֹ ֵ֥אֶשׁת ְשֹׁלֹֽמהַ :ו ִ֤יֶּבן ְשֹׁלֹמ ֙
ָבִּ֖ﬠיר ָה ָ֑רג ַו ִיְּתּ ָנ ֙

ֵ֥בּית ֹחֹ֖רן ַתְּחֽתּוֹןְ :וֶאת־ַֽבֲּﬠ ָ֛לת ְוֶאת־ַתּ ְֹ֥מר ]ַתּ ְדֹ֥מר[ ַבִּמּ ְדָ֖בּר ָבָּֽא ֶרץְ :ו ֵ ֨את
ת ָע ֵ֣רי ָה ֶ֔רֶכב ְוֵ֖את ָע ֵ֣רי ַה ָֽפּ ָרִ֑שׁים
ת ֲאֶ֣שׁר ָה ֣יוּ ִלְשֹׁלֹ֔מה ְוֵא ֙
ָכּל־ָע ֵ֤רי ַֽהִמְּסְכּנוֹ ֙
ם וַּבְלָּב ֔נוֹן וְּבֹ֖כל ֶ֥א ֶרץ
ק ִלְב ֤נוֹת ִבּירוָּשַׁ֨ל ֙
ְוֵ֣את ׀ ֵ֣חֶשׁק ְשֹׁלֹ֗מה ֲאֶ֤שׁר ָחַשׁ ֙
שׁר
ֶמְמַשְׁלֽתּוָֹ :כּל־ָ֠הָעם ַהנּוֹ ָ֨תר ִמן־ָֽהֱאֹמ ִ֜רי ַֽהִחִ֤תּי ַהְפּ ִר ִזּ֙י ַֽהִח ִ֣וּי ְוַה ְיבוִּ֔סי ֲא ֶ ֛
ם ָבּ ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֧שׁר ֽל ֹא־
ֽל ֹא־ִמְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵֽהָמּהְ :בּ ֵני ֶ֗הם ֲאֶ֨שׁר ֹֽנְת ֤רוּ ַֽאֲח ֵריֶה ֙
ה ְלַמס־ֹע ֵ֔בד ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּה :וִּמְבּ ֵנ֙י
ָֽיְכ֛לוּ ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְלַֽהֲח ִרי ָ ֑מם ַו ַֽיֲּﬠ ֵ֤לם ְשֹׁלֹמ ֙
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֽל ֹא־ ָנַ֥תן ְשֹׁלֹ֖מה ָ֑ﬠֶבד ִכּי־ ֵ֞הם ַא ְנֵ֣שׁי ַהִמְּלָחָ֗מה ַֽוֲﬠָב ָדי֙ו ְוָשׂ ָ֣ריו
ה
ְוָֽשִׁלָ֔שׁיו ְוָשׂ ֵ֥רי ִרְכ֖בּוֹ וּ ָֽפ ָרָֽשׁיוֵ֣ :אֶלּה ׀ ָשׂ ֵ֣רי ַה ִנָּצּ ִ֗בים ֲאֶ֤שׁר ַעל־ַהְמָּלאָכ ֙
ִלְשֹׁלֹ֔מה ֲחִמִ֖שּׁים ַֽוֲחֵ֣משׁ ֵמ֑אוֹת ָֽהֹר ִ֣דים ָבָּ֔עם ָֽהֹעִ֖שׂים ַבְּמָּלא ָֽכהַ֣ :אךְך ַבּת־
ה ֵמִ֣ﬠיר ָדּ ִ֔וד ֶאל־ֵבּיָ֖תהּ ֲאֶ֣שׁר ָֽבּ ָנה־ ָ֑להּ ָ֖אז ָבּ ָ֥נה ֶאת־ַהִמּֽלּוֹא:
ַפּ ְרֹ֗עה ָֽﬠְלָת ֙
שׁ ְפָּעִ֨מים ַבָּשּׁ ֜ ָנה ֹע֣לוֹת וְּשָׁלִ֗מים ַעל־ַהִמּ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח ֲאֶ֣שׁר ָבּ ָ֣נה
ְוֶֽהֱﬠ ָ֣לה ְשֹׁלֹ֡מה ָשֹׁל ֩
ה ַהֶ֨מֶּלךְך
הָ֑וה ְוִשׁ ַ֖לּם ֶאת־ַהָֽבּ ִיתָֽ :וֳא ֡ ִני ָעָשׂ ֩
ה ָ֔וה ְוַהְקֵ֣טיר ִא֗תּוֹ ֲאֶ֖שׁר ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ַֽלי ֹ
ְשֹׁלֹ֜מה ְבֶּעְצ ֽיוֹן־ ֶ֨גֶּבר ֲאֶ֧שׁר ֶאת־ֵא֛לוֹת ַעל־ְשׂ ַ֥פת ַים־֖סוּף ְבֶּ֥א ֶרץ ֱא ֽדוֹם:
ַו ִיְּשַׁ֨לח ִחי ָ֤רם ָֽבֳּא ִנ֙י ֶאת־ֲﬠָב ָ֔דיו ַא ְנֵ֣שׁי ֳא ִנ ֔יּוֹת ֹֽי ְד ֵ֖ﬠי ַה ָ֑יּם ִ֖ﬠם ַעְב ֵ֥די ְשֹׁלֹֽמה:
ם ָז ָ֔הב ַא ְרַבּע־ֵמ֥אוֹת ְוֶעְשׂ ִ֖רים ִכּ ָ֑כּר ַו ָיִּ֖באוּ ֶאל־
ַו ָיֹּ֣באוּ אוִֹ֔פי ָרה ַו ִיְּק֤חוּ ִמָשּׁ ֙
הָ֑וה ַוָתּ ֥ב ֹא
שׁ ַ ֛מַעת ֶאת־ֵ֥שַׁמע ְשֹׁלֹ֖מה ְלֵ֣שׁם ְי ֹ
ַהֶ֥מֶּלךְך ְשֹׁלֹֽמה :וַּֽמְלַכּת־ְשׁ ָ֗בא ֹ
א֒ד ֠ ְגַּמִלּים ֹֽנְשׂ ִ ֨אים ְבָּשִׂ֧מים
ְל ַנֹסּ֖תוֹ ְבִּחי ֽדוֹתַ :וָתּ ֣ב ֹא ְי ֽרוָּשַׁל ְָמה ְבַּח ִי֘ל ָכֵּ֣בד ְמ ֹ
א ֶאל־ְשֹׁלֹ֔מה ַוְתּ ַדֵ֣בּר ֵאָ֔ליו ֵ ֛את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר
אד ְוֶ֣אֶבן ְי ָק ָ֑רה ַוָתּב ֹ ֙
ְו ָז ָ ֛הב ַרב־ְמ ֖ ֹ
ָה ָ֖יה ִעם־ְלָבָֽבהַּ :ו ַיּ ֶגּד־ ָ֥להּ ְשֹׁלֹ֖מה ֶאת־ָכּל־ ְדָּב ֶ֑ריָה ֽל ֹא־ָה ָ֤יה ָדָּב֙ר ֶנְע ָ֣לם ִמן־
א ַֽמְלַכּת־ְשׁ ָ֔בא ֵ֖את ָכּל־ָחְכַ֣מת ְשֹׁלֹ֑מה
ַהֶ֔מֶּלךְך ֲאֶ֧שׁר ֹ֥ל֥◌א ִה ִ֖גּיד ָֽלהַּ :ו ֵ֨תּ ֶר ֙
ְוַהַ֖בּ ִית ֲאֶ֥שׁר ָבּ ָֽנה :וַּֽמֲא ַ֣כל ֻשְׁלָח ֡נוֹ וּמוַֹ֣שׁב ֲﬠָב ָדיו֩ וַּֽמֲﬠַ֨מד ְמָֽשׁ ְר ָ֜תו
הָ֑וה ְו ֽל ֹא־ָ֥ה ָיה
ם וַּמְשׁ ָ ֔קיו ְוֹ֣עָל֔תוֹ ֲאֶ֥שׁר ַֽיֲﬠ ֶ֖לה ֵ֣בּית ְי ֹ
]ְמָֽשׁ ְר ָ֜תיו[ וַּמְל ֻֽבֵּשׁיֶה ֙
ת ָה ָ֣יה ַה ָדּ ָ֔בר ֲאֶ֥שׁר ָשַׁ֖מְעִתּי ְבַּא ְרִ֑צי
ָ֛בהּ ֖עוֹד ֽרוּ ַחַ :ו ֨תּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ֱאֶמ ֙
ַעל־ ְדָּב ֶ֖ריךָך ְוַעל־ָחְכָמֶֽתךָךְ :ו ֽל ֹא־ֶֽהֱאַ֣מ ְנִתּי ַל ְדָּב ִ֗רים ַ֤ﬠד ֲאֶֽשׁר־ ָ֨בּאִת֙י
ה ָו֔טוֹב ֶאל־ַהְשּׁמוּ ָ֖ﬠה
ַוִתּ ְרֶ֣אי ָנה ֵעי ֔ ַני ְוִה ֵ֥נּה ֽל ֹא־ֻה ַגּד־ִ֖לי ַה ֵ֑חִצי הוֹ ַ֤סְפָתּ ָחְכָמ ֙
ֲאֶ֥שׁר ָשָֽׁמְעִתּיַ :אְשׁ ֵ֣רי ֲא ָנֶ֔שׁיךָך ַאְשׁ ֵ֖רי ֲﬠָב ֶ֣דיךָך ֵ ֑אֶלּה ָהֹֽעְמ ִ֤דים ְלָפ ֨ ֶני ךָ ֙ך ָתִּ֔מיד

ַה ֽ ֹ
ה ָ֤וה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ָבּ֔רוּךְך ֲאֶשׁ֙ר ָח ֵ֣פץ ְבּ֔ךָך ְלִתְתּ֖ךָך ַעל־
שְּׁמִ֖ﬠים ֶאת־ָחְכָמֶֽתךָךְ :י ִ֨הי ְי ֹ
ה ָ֤וה ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְלֹעָ֔לם ַו ְי ִ ֽשׂיְמ ךָ֣ך ְלֶ֔מֶלךְך ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת
ִכֵּ֣סּא ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְבַּֽאֲה ַ֨בת ְי ֹ
ִמְשׁ ָ֖פּט וְּצ ָד ָֽקהַ :וִתּ ֵ֨תּן ַלֶ֜מֶּלךְך ֵמָ֥אה ְוֶעְשׂ ִ֣רים ׀ ִכּ ַ֣כּר ָז ָ֗הב וְּבָשִׂ֛מים ַה ְרֵ֥בּה
א ַכֹ֨בֶּשׂם ַה֥הוּא עוֹ֙ד ָלֹ֔רב ֲאֶשׁר־ ָֽנְת ָ֥נה ַֽמְלַכּת־
אד ְוֶ֣אֶבן ְי ָק ָ֑רה ל ֹא־ָב ֩
ְמ ֖ ֹ
אִ֜פיר
ם ֳא ִ֣ני ִחי ָ֔רם ֲאֶשׁר־ ָנָ֥שׂא ָזָ֖הב ֵֽמאוֹ ִ֑פיר ֵה ִ֨ביא ֵֽמ ֹ
ְשָׁ֖בא ַלֶ֥מֶּלךְך ְשֹׁלֹֽמהְ :ו ַג ֙
אד ְוֶ֥אֶבן ְי ָק ָֽרהַ :ו ַ֣יַּעשׂ ַ֠הֶמֶּלךְך ֶאת־ֲﬠֵ֨צי ָֽהַאְלֻמ ִ֜גּים
ֲﬠֵ֧צי ַאְלֻמ ִ֛גּים ַה ְרֵ֥בּה ְמ ֖ ֹ
ה וְּלֵ֣בית ַהֶ֔מֶּלךְך ְוִכֹנּ ֥רוֹת וּ ְנָבִ֖לים ַלָשּׁ ִ֑רים ֽל ֹא־ָ֣בא ֵ֗כן ֲﬠ ֵ֤צי
ה ָו ֙
ִמְס ָ֤ﬠד ְלֵֽבית־ ְי ֹ
ַאְלֻמ ִגּים ְו ֣ל ֹא ִנ ְר ָ ֔אה ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהְ :וַהֶ֨מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֜מה ָנַ֣תן ְלַֽמְלַכּת־ְשׁ ָ֗בא ֶאת־
ָכּל־ֶחְפָצ ֙
הּ ֲאֶ֣שׁר ָשׁ ָ ֔אָלה ִמְלַּב֙ד ֲאֶ֣שׁר ָֽנַתן־ָ֔להּ ְכּ ַ֖יד ַהֶ֣מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֑מה ַו ֵ ֛תֶּפן
ַוֵ֥תֶּלךְך ְלַא ְרָ֖צהּ ִ֥היא ַֽוֲﬠָב ֶֽדיָהַֽ :ו ְיִה֙י ִמְשׁ ַ֣קל ַה ָזּ ָ֔הב ֲאֶשׁר־ָ֥בּא ִלְשֹׁלֹ֖מה ְבָּשׁ ָ֣נה
ֶא ָ֑חת ֵ֥שׁשׁ ֵמ֛אוֹת ִשִׁ֥שּׁים ָוֵ֖שׁשׁ ִכּ ַ֥כּר ָזָֽהבְ :לַב֙ד ֵֽמַא ְנֵ֣שׁי ַהָתּ ִ֔רים וִּמְסַ֖חר
ָהֹֽרְכ ִ֑לים ְוָכל־ַמְל ֵ֥כי ָה ֶ֖ﬠ ֶרב וַּפ֥חוֹת ָהָֽא ֶרץַ :ו ַ֨יַּעשׂ ַהֶ֧מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֛מה ָמאַ֥ת ִים ִצ ָ֖נּה
ם
ָזָ֣הב ָשׁ֑חוּט ֵֽשׁשׁ־ֵמ֣אוֹת ָז ָ֔הב ַֽיֲﬠ ֶ֖לה ַעל־ַהִצּ ָ֥נּה ָֽהֶאָֽחת :וְּשֹֽׁלשׁ־ֵמ֤אוֹת ָֽמ ִג ִנּי ֙
ם ָז ָ֔הב ַֽיֲﬠ ֶ֖לה ַעל־ַהָמּ ֵ֣ג ן ָֽהֶא ָ֑חת ַו ִיְּתּ ֵ֣נם ַהֶ֔מֶּלךְך ֵ֖בּית
ָזָ֣הב ָשׁ֔חוּט ְשֹׁ֤לֶשׁת ָמ ִני ֙
ַ֥יַער ַהְלָּב ֽנוֹןַ :ו ַ֧יַּעשׂ ַה ֶ ֛מֶּלךְך ִכֵּסּא־ֵ֖שׁן ָגּ ֑דוֹל ַו ְיַצ ֵ֖פּהוּ ָזָ֥הב מוּ ָֽפזֵ֧ :שׁשׁ ַֽמֲﬠ֣לוֹת
שֶּׁבת
ה ֵמַֽאֲח ָ֔ריו ְו ָיֹ֛דת ִמ ֶ֥זּה וִּמ ֶ֖זּה ֶאל־ְמ֣קוֹם ַה ָ ֑
ַלִכֵּ֗סּה ְור ֹאשׁ־ָעֹ֤גל ַלִכֵּסּ ֙
שׁם ַעל־
וְּשׁ ַ֣נ ִים ֲא ָר ֔יוֹת ֹֽעְמ ִ֖דים ֵ֥אֶצל ַה ָיּ ֽדוֹת :וְּשׁ ֵ֧נים ָעָ֣שׂר ֲא ָר ִ֗יים ֹֽעְמ ִ֥דים ָ ֛
ֵ֥שׁשׁ ַהַֽמֲּﬠ֖לוֹת ִמ ֶ֣זּה וִּמֶ֑זּה ֽל ֹא־ ַֽנֲﬠָ֥שׂה ֵ֖כן ְלָכל־ַמְמָלֽכוֹתְ ֠ :וֹכל ְכֵּ֞לי ַמְשׁ ֵ ֨קה
ה ָז ָ֔הב ְוֹ֗כל ְכּ ֵ֛לי ֵֽבּית־ ַ֥יַער ַהְלָּב ֖נוֹן ָזָ֣הב ָס ֑גוּר ֵ֣אין ֶ֗כֶּסף ֥ל ֹא
ַהֶ֤מֶּלךְך ְשֹׁלֹמ ֙
שׁב ִבּיֵ֥מי ְשֹׁלֹ֖מה ִלְמֽאוָּמהִ :כּי֩ ֳא ֨ ִני ַת ְרִ֤שׁישׁ ַלֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ַבּ ָ֔יּם ִ֖ﬠם ֳא ִ֣ני ִחי ָ֑רם
ֶנְח ָ ֛
ת ָזָ֣הב ָוֶ֔כֶסף ֶשׁ ְנַהִ֥בּים ְוֹקִ֖פים
ת ְלָשֹׁ֨לשׁ ָשׁ ֜ ִנים ָתּ֣בוֹא ׀ ֳא ִ֣ני ַת ְרִ֗שׁישׁ ֹֽנְשֵׂא ֙
ַאַח ֩
ְוֻתִכּ ִֽיּיםַ :ו ִיּ ְג ַדּל ֙ ַהֶ֣מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֔מה ִמֹ֖כּל ַמְל ֵ֣כי ָה ָ ֑א ֶרץ ְלֹ֖עֶשׁר וְּלָחְכָֽמהְ :וָ֨כל־
ָה ָ ֔א ֶרץ ְמַבְקִ֖שׁים ֶאת־ְפּ ֵ֣ני ְשֹׁלֹ֑מה ִלְשֹׁ֨מ ַ֙ע ֶאת־ָחְכָמ֔תוֹ ֲאֶֽשׁר־ ָנַ֥תן ֱאֹלִ֖הים
ת ְו ֵ֣נֶשׁק
ְבִּלֽבּוְֹ :וֵ֣הָמּה ְמִבִ֣אים ִ֣אישׁ ִמ ְנָח֡תוֹ ְכּ ֵ֣לי ֶכֶס֩ף וְּכֵ֨לי ָזָ֤הב וְּשָׂלמוֹ ֙
ם
וְּבָשִׂ֔מים סוִּ֖סים וְּפ ָר ִ֑דים ְדַּבר־ָשׁ ָ֖נה ְבָּשׁ ָֽנהַ :ו ֶֽיֱּאֹ֣סף ְשֹׁלֹמ֘ה ֶ֣רֶכב וּ ָֽפ ָרִשׁי ֒
ם ְבָּע ֵ֣רי
ת ֶ֔רֶכב וְּשׁ ֵֽנים־ָעָ֥שׂר ֶ֖אֶלף ָֽפּ ָרִ֑שׁים ַו ַיּ ְנֵח ֙
ַֽו ְיִהי־֗לוֹ ֶ֤אֶלף ְוַא ְרַבּע־ֵמאוֹ ֙

ָה ֶ֔רֶכב ְוִעם־ַהֶ֖מֶּלךְך ִבּירוָּשׁ ָֽלםַ :ו ִיּ ֵ֨תּן ַהֶ֧מֶּלךְך ֶאת־ַה ֶ֛כֶּסף ִבּי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ַֽכֲּאָב ִ֑נים
ְוֵ֣את ָֽהֲא ָר ִ֗זים ָנ ַ ֛תן ַכִּשְּׁקִ֥מים ֲאֶֽשׁר־ַבְּשֵּׁפ ָ֖לה ָלֹֽרב :וּמוָֹ֧צא ַהסּוִּ֛סים ֲאֶ֥שׁר
ִלְשֹׁלֹ֖מה ִמִמְּצ ָ֑ר ִים וִּמְק ֵ֕וה ֹֽסֲח ֵ֣רי ַהֶ֔מֶּלךְך ִיְק֥חוּ ִמ ְק ֵ֖וה ִבְּמ ִ ֽחירַ ֠ :וַֽתֲּﬠֶלה ַוֵתֵּ֨צא
ם ְבֵּ֣שׁשׁ ֵמ֣אוֹת ֶ֔כֶּסף ְו֖סוּס ַֽבֲּחִמִ֣שּׁים וֵּמ ָ ֑אה ֠ ְוֵכן ְלָכל־ַמְל ֵ֧כי
ֶמ ְרָכּ ָ֤בה ִמִמְּצ ַ֨ר ִי ֙
ַהִחִ֛תּים וְּלַמְל ֵ֥כי ֲא ָ֖רם ְבּ ָי ָ֥דם ֹי ִ ֽצאוְּ :וַהֶ֣מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֗מה ָא ַ֞הב ָנִ֧שׁים ָנְכ ִר ֛יּוֹת
ת ֲאֹ֣דִמ ֔יֹּת ֵֽצ ְד ִנ ֖יֹּת ִחִתֹּֽיּתִ :מן־
ַר֖בּוֹת ְוֶאת־ַבּת־ַפּ ְרֹ֑עה ֽמוֲֹאִב ֤יּוֹת ַעֳמּ ִניּוֹ ֙
ם ֽל ֹא־ ָיֹ֣באוּ
ה ֶאל־ְבּ ֨ ֵני ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ֽל ֹא־ָתֹ֣באוּ ָב ֶ֗הם ְוֵה ֙
ה ָו ֩
ַהגּוֹ ִ֗ים ֲאֶ֣שׁר ָאַמר־ ְי ֹ
ָבֶ֔כם ָאֵכ֙ן ַי֣טּוּ ֶאת־ְלַבְבֶ֔כם ַֽאֲח ֵ֖רי ֱאֹֽלֵהי ֶ ֑הם ָבּ ֶ ֛הם ָדַּ֥בק ְשֹׁלֹ֖מה ְלַֽאֲהָֽבה:
ת ְשַׁ֣בע ֵמ֔אוֹת וּ ִ ֽפַל ְגִ֖שׁים ְשֹׁ֣לשׁ ֵמ֑אוֹת ַו ַי֥טּוּ ָנָ֖שׁיו ֶאת־
ַו ְיִהי־֣לוֹ ָנִ֗שׁים ָשׂרוֹ ֙
ִלֽבּוַֹ :ו ְי ִ֗הי ְלֵע ֙
ת ִז ְק ַ֣נת ְשֹׁלֹ֔מה ָנָשׁי֙ו ִה֣טּוּ ֶאת־ְלָב֔בוֹ ַֽאֲח ֵ֖רי ֱאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֑רים
ה ָ֣וה ֱאֹל ָ֔היו ִכְּלַ֖בב ָדּ ִ֥ויד ָא ִ ֽביוַ :ו ֵ֣יֶּלךְך ְשֹׁלֹ֔מה
ם ִעם־ ְי ֹ
ְול ֹא־ָה ָ֨יה ְלָב֤בוֹ ָשֵׁל ֙
תּ ֶרת ֱאֹלֵ֖הי ִ ֽצֹד ִ֑נים ְוַֽאֲח ֵ֣רי ִמְלֹ֔כּם ִשׁ ֻ֖קּץ ַעֹמּ ִֽניםַ :ו ַ֧יַּעשׂ ְשֹׁלֹ֛מה
ַֽאֲח ֵ֣רי ַעְשׁ ֔ ֹ
ה ָ֖וה ְכּ ָד ִ֥וד ָא ִ ֽביוָ :א֩ז ִיְב ֨ ֶנה ְשֹׁלֹ֜מה ָבָּ֗מה
הָ֑וה ְו ֥ל ֹא ִמ ֵ֛לּא ַֽאֲח ֵ֥רי ְי ֹ
ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
שׁ ִשׁ ֻ֣קּץ מוֹ ָ ֔אב ָבּ ָ֕הר ֲאֶ֖שׁר ַעל־ְפּ ֵ֣ני ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם וְּלֹ֕מֶלךְך ִשׁ ֻ֖קּץ ְבּ ֵ֥ני ַעֽמּוֹן:
ִלְכמוֹ ֙
ְו ֵ֣כן ָעָ֔שׂה ְלָכל־ ָנָ֖שׁיו ַה ָנְּכ ִר ֑יּוֹת ַמְקִטי ֥רוֹת וְּמ ַזְבּ֖חוֹת ֵלאֹֽלֵהיֶֽהןַ :ו ִיְּתַא ַ֥נּ ף
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַה ִנּ ְרָ֥אה ֵא ָ֖ליו
ה ָו ֙
ה ָ֖וה ִבְּשֹׁלֹ֑מה ִ ֽכּי־ ָנָ֣טה ְלָב֗בוֹ ֵמִ֤ﬠם ְי ֹ
ְי ֹ
ַֽפֲּﬠָֽמ ִיםְ :וִצ ָ֤וּה ֵאָלי֙ו ַעל־ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֔זּה ְל ִ֨בְלִתּי־ֶ֔לֶכת ַֽאֲח ֵ֖רי ֱאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֑רים
ה ָ֜וה ִלְשֹׁלֹ֗מה ֚ ַיַען ֲאֶ֣שׁר ָֽה ְיָתה־
ה ָֽוהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ְו ֣ל ֹא ָשַׁ֔מר ֵ֥את ֲאֶשׁר־ִצ ָ֖וּה ְי ֹ
תּ ְבּ ִריִ֣תי ְוֻחֹקּ ַ֔תי ֲאֶ֥שׁר ִצ ִ֖וּיִתי ָע ֶ֑ליךָך ָקֹ֨ר ַע ֶא ְק ַ֤רע ֶאת־
֣זּ ֹאת ִעָ֔מּךְך ְו ֤ל ֹא ָשַׁ֨מ ְר ָ ֙
ה ֵֽמָעֶ֔ליךָך וּ ְנַתִ֖תּיָה ְלַעְב ֶֽדּךָךַ :אךְך־ְבּ ָיֶ֨מי ךָ ֙ך ֣ל ֹא ֶֽאֱﬠֶ֔שׂ ָנּה ְלַ֖מַען ָדּ ִ֣וד
ַהַמְּמָלָכ ֙
ה ֣ל ֹא ֶאְק ָ֔רע ֵ֥שֶׁבט ֶאָ֖חד
ָאִ֑ביךָך ִמ ַ֥יּד ִבּ ְנ֖ךָך ֶאְק ָר ֶֽﬠ ָנּהַ֤ :רק ֶאת־ָכּל־ַהַמְּמָלָכ ֙
ה ָ֤וה ָשָׂט֙ן
ֶאֵ֣תּן ִלְב ֶ֑נ ךָך ְלַ֨מַע֙ן ָדּ ִ֣וד ַעְב ִ֔דּי וְּלַ֥מַען ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ֲאֶ֥שׁר ָבָּֽח ְרִתּיַ :ו ָ֨יֶּקם ְי ֹ
ִלְשֹׁלֹ֔מה ֵ֖את ֲה ַ֣דד ָֽהֲאֹדִ֑מי ִמ ֶ֧זּ ַרע ַה ֶ ֛מֶּלךְך ֖הוּא ֶֽבֱּא ֽדוֹםַ :ו ְי ִ֗הי ִ ֽבְּה ֤יוֹת ָדּ ִו֙ד
ֶאת־ֱא֔דוֹם ַֽבֲּﬠ֗לוֹת יוָֹא֙ב ַ֣שׂר ַהָצּ ָ֔בא ְלַקֵ֖בּר ֶאת־ַֽהֲחָל ִ֑לים ַו ַ֥יּ ךְך ָכּל־ ָז ָ֖כר
ֶבֱּא ֽדוֹםֽ ִ :כּי־ֵ֧שֶׁשׁת ֳח ָדִ֛שׁים ָֽיַשׁב־ָ֥שׁם יוָֹ֖אב ְוָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַעד־ִהְכ ִ֥רית ָכּל־
א ַֽוֲא ָנִ֨שׁים ֲאֹֽדִמ ִ֜יּים ֵֽמַעְב ֵ֥די ָאִ֛ביו ִא֖תּוֹ ָל֣בוֹא
ָז ָ֖כר ֶֽבֱּא ֽדוֹםַ :ו ִיְּב ַ֣רח ֲא ַ֡דד הוּ ֩

ִמְצ ָ֑ר ִים ַֽוֲה ַ֖דד ַ֥נַער ָקָֽטןַ :ו ָיּ ֻ ֨קמ֙וּ ִמִמּ ְד ָ֔ין ַו ָיֹּ֖באוּ ָפּא ָ֑רן ַו ִיְּקחוּ֩ ֲא ָנִ֨שׁים ִעָ֜מּם
ם ָ֣אַמר ֔לוֹ
ם ֶאל־ַפּ ְרֹ֣עה ֶֽמֶלךְך־ִמְצ ַ֔ר ִים ַו ִיֶּתּן־֣לוֹ ַ֗ב ִית ְוֶ֨לֶח ֙
ִמָפּא ָ֗רן ַו ָיֹּ֤באוּ ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ה ֶאת־ֲא֣חוֹת
אד ַו ִיֶּתּן־֤לוֹ ִאָשּׁ ֙
א ֲה ַ֥דד ֵ֛חן ְבֵּעי ֵ֥ני ַפ ְרֹ֖עה ְמ ֑ ֹ
ְוֶ֖א ֶרץ ָ֥נַתן ֽלוַֹ :ו ִיְּמָצ ֙
ִאְשׁ֔תּוֹ ֲא֖חוֹת ַתְּחְפּ ֵ֥ניס ַה ְגִּבי ָֽרהַ :ו ֵ֨תֶּלד ֜לוֹ ֲא֣חוֹת ַתְּחְפּ ֗ ֵניס ֵ֚את ְגּ ֻנַ֣בת ְבּ ֔נוֹ
ת ֵ֣בּית ַפּ ְרֹ֔עה ְבּ֖תוֹךְך ְבּ ֵ֥ני
ַוִתּ ְגְמ ֵ֣להוּ ַתְחְפּ ֔ ֵנס ְבּ֖תוֹךְך ֵ֣בּית ַפּ ְרֹ֑עה ַו ְיִ֤הי ְג ֻנַב ֙
ַפ ְרֹֽעהַֽ :וֲה ַ֞דד ָשַׁ֣מע ְבִּמְצ ַ֗ר ִים ִ ֽכּי־ָשׁ ַ֤כב ָדּ ִו֙ד ִעם־ֲאֹב ָ֔תיו ְוִכי־ֵ֖מת יוָֹ֣אב ַשׂר־
ַהָצּ ָ֑בא ַו ֤יּ ֹאֶמר ֲה ַד֙ד ֶאל־ַפּ ְרֹ֔עה ַשְׁלֵּ֖ח ִני ְוֵא ֵ֥לךְך ֶאל־ַא ְר ִ ֽציַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ֣לוֹ ַפ ְרֹ֗עה
ִ֠כּי ָמה־ַא ָ ֤תּה ָחֵס֙ר ִעִ֔מּי ְוִה ְנּ ךָ֥ך ְמַב ֵ֖קּשׁ ָל ֶ֣לֶכת ֶאל־ַא ְר ֶ֑צךָך ַו ֣יּ ֹאֶמר ׀ ֔ל ֹא ִ֥כּי
ַשׁ ֵ֖לּ ַח ְתַּשְׁלֵּֽח ִניַ :ו ָ֨יֶּקם ֱאֹלִ֥הים ל֙וֹ ָשָׂ֔טן ֶאת־ ְר ֖זוֹן ֶבּן־ֶאְל ָי ָ֑דע ֲאֶ֣שׁר ָבּ ַ֗רח ֵמ ֵ ֛את
ֲה ַד ְד ֶ֥ﬠ ֶזר ֶֽמֶלךְך־צוָֹ֖בה ֲאֹד ָֽניוַ :ו ִיְּקֹ֤בּץ ָעָלי֙ו ֲא ָנִ֔שׁים ַו ְיִ֣הי ַשׂר־ ְגּ֔דוּד ַֽבֲּהֹ֥רג ָדּ ִ֖וד
ק ַו ֵ֣יְּשׁבוּ ָ֔בהּ ַֽו ִיְּמְל֖כוּ ְבּ ַדָֽמֶּשׂקַ :ו ְי ִ֨הי ָשׂ ָ֤טן ְל ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ָכּל־
א ָ ֑תם ַו ֵֽיְּל֤כוּ ַדֶ֨מֶּשׂ ֙
ֹ
ְיֵ֣מי ְשֹׁלֹ֔מה ְוֶאת־ָה ָר ָ֖ﬠה ֲאֶ֣שׁר ֲה ָ֑דד ַו ָ֨יָּק֙ץ ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ִיְּמֹ֖לךְך ַעל־ֲא ָֽרם:
ְו ָֽי ָרְבָע ֙
ה ִאָ֣שּׁה ַאְלָמ ֔ ָנה ֶ֖ﬠֶבד
ם ֶבּן־ ְנ ָ֨בט ֶאְפ ָר ִ֜תי ִמן־ַהְצּ ֵר ָ֗דה ְוֵ֤שׁם ִאמּ֙וֹ ְצרוָּע ֙
ה ָבּ ָ֣נה
ִלְשֹׁלֹ֑מה ַו ָ֥יּ ֶרם ָ֖יד ַבֶּֽמֶּלךְךְ :ו ֶ֣זה ַה ָדּ ָ֔בר ֲאֶשׁר־ֵה ִ֥רים ָ֖יד ַבּ ֶ ֑מֶּלךְך ְשֹׁלֹמ ֙
ֶאת־ַהִמּ֔לּוֹא ָס ַ֕גר ֶאת־ֶ֕פּ ֶרץ ִ֖ﬠיר ָדּ ִ֥וד ָא ִ ֽביוְ :וָהִ֥אישׁ ָֽי ָרְב ָ֖ﬠם ִגּ֣בּוֹר ָ֑ח ִיל ַו ַ֨יּ ְרא
א֔תוֹ ְלָכל־ֵ֖סֶבל ֵ֥בּית יוֵֹֽסף:
ה ֔הוּא ַו ַיְּפ ֵ֣קד ֹ
ְשֹׁלֹ֜מה ֶאת־ַה ֗ ַנַּער ִ ֽכּי־ֹעֵ֤שׂה ְמָלאָכ ֙
ה ַה ִ ֽשּׁילֹ ֨ ִני
א֡תוֹ ֲאִח ָיּ ֩
ַו ְיִה֙י ָבּ ֵ֣ﬠת ַה ִ֔היא ְו ָֽי ָרְב ָ֖ﬠם ָיָ֣צא ִמירוָּשׁ ָ֑לם ַו ִיְּמָ֣צא ֹ
ה ְבַּשְׂלָ֣מה ֲח ָדָ֔שׁה וְּשׁ ֵניֶ֥הם ְלַב ָ֖דּם ַבָּשּׂ ֶֽדה:
ַה ָנּ ִ֜ביא ַבּ ֶ֗דּ ֶרךְך ְו֤הוּא ִמְתַכֶּסּ ֙
ַו ִיְּתֹ֣פּשׂ ֲאִח ָ֔יּה ַבַּשְּׂלָ֥מה ַֽהֲח ָדָ֖שׁה ֲאֶ֣שׁר ָע ָ֑ליו ַו ִ֨יְּק ָרֶ֔עָה ְשׁ ֵ֥נים ָעָ֖שׂר ְק ָר ִ ֽﬠים:
ה ָ֜וה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל
ה ָאַ֨מר ְי ֹ
ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ְל ָֽי ָרְבָ֔עם ַקח־ְל֖ךָך ֲﬠָשׂ ָ֣רה ְק ָרִ֑ﬠים ִ֣כּי ֹכ ֩
ה ִמ ַ֣יּד ְשֹׁלֹ֔מה ְו ָֽנַתִ֣תּי ְל֔ךָך ֵ֖את ֲﬠָשׂ ָ֥רה ַהְשָּׁב ִ ֽטים:
ִה ְנ ֨ ִני ֹק ֵ֤ר ַע ֶאת־ַהַמְּמָלָכ ֙
ְוַהֵ֥שֶּׁבט ָֽהֶאָ֖חד ִֽיְה ֶיה־֑לּוֹ ְלַ֣מַען ׀ ַעְב ִ֣דּי ָד ִ֗וֹד וְּלַ֨מַע֙ן ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ָהִעי֙ר ֲאֶ֣שׁר
תּ ֶר֘ת
ָבַּ֣ח ְרִתּי ָ֔בהּ ִמֹ֖כּל ִשְׁבֵ֥טי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ֣ :יַען ׀ ֲאֶ֣שׁר ֲﬠ ָז֗בוּ ִני ַו ִיְּשַֽׁתֲּחו ֘וּ ְלַעְשׁ ֹ
שׁ ֱאֹלֵ֣הי מוֹ ָ ֔אב וְּלִמְלֹ֖כּם ֱאֹלֵ֣הי ְב ֵֽני־ַע֑מּוֹן ְו ֽל ֹא־ָהְל֣כוּ
ֱאֹלֵ֣הי ִ ֽצֹד ִני֒ן ִלְכמוֹ ֙
ִב ְד ָרַ֗כי ַֽלֲﬠ֨שׂוֹת ַה ָיָּ֧שׁר ְבֵּעי ַ֛ני ְוֻחֹקַּ֥תי וִּמְשָׁפַּ֖טי ְכּ ָד ִ֥וד ָא ִ ֽביוְ :ו ֽל ֹא־ֶא ַ֥קּח ֶאת־
ָכּל־ַהַמְּמָל ָ֖כה ִמ ָיּ ֑דוֹ ִ֣כּי ׀ ָנִ֣שׂיא ֲאִשׁ ֶ֗תנּוּ ֹ֚כּל ְיֵ֣מי ַח ָ֔יּיו ְלַ֨מַען ָדּ ִ֤וד ַעְב ִדּ֙י ֲאֶ֣שׁר

א֔תוֹ ֲאֶ֥שׁר ָשַׁ֖מר ִמְצוַֹ֥תי ְוֻחֹקָּֽתיְ :ו ָֽלַקְחִ֥תּי ַהְמּלוּ ָ֖כה ִמ ַ֣יּד ְבּ ֑נוֹ
ָבַּ֣ח ְרִתּי ֹ
וּ ְנַתִ֣תּיָה ְלּ֔ךָך ֵ֖את ֲﬠֶ֥שׂ ֶרת ַהְשָּׁב ִ ֽטיםְ :וִלְב ֖נוֹ ֶאֵ֣תּן ֵֽשֶׁבט־ֶא ָ֑חד ְלַ֣מַען ֱה ֽיוֹת־ ִ֣ניר
ְל ָֽד ִויד־ַ֠עְב ִדּי ָֽכּל־ַה ָיִּ֤מים ׀ ְלָפ ַנ֙י ִבּי ֣רוָּשַׁ֔לם ָהִעי֙ר ֲאֶ֣שׁר ָבַּ֣ח ְרִתּי ִ֔לי ָל֥שׂוּם
שׁךָך ְוָה ִ֥ייָת ֶ֖מֶּלךְך ַעל־
אְת ךָ֣ך ֶא ַ ֔קּח וָּ֣מַלְכ ָ֔תּ ְבֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ְתַּא ֶ֖וּה ַנְפ ֶ ֑
ְשִׁ֖מי ָֽשׁםְ :ו ֽ ֹ
ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וָה ָ֗יה ִאם־ִתְּשַׁמ֘ע ֶאת־ָכּל־ֲאֶ֣שׁר ֲאַצ ֶוּ ךָ ֒ך ְוָֽהַלְכָ֣תּ ִב ְד ָרַ֗כי ְוָעִ֨שׂיָת
ַה ָיָּ֤שׁר ְבֵּעי ַנ֙י ִלְשׁ֤מוֹר ֻחקּוַֹת֙י וִּמְצוֹ ַ֔תי ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָעָ֖שׂה ָדּ ִ֣וד ַעְב ִ֑דּי ְוָה ִ֣ייִתי ִעָ֗מּךְך
וָּב ֨ ִניִתי ְל ךָ֤ך ַֽב ִית־ ֶנֱאָמ֙ן ַֽכֲּאֶ֣שׁר ָבּ ִ֣ניִתי ְל ָד ִ֔וד ְו ָֽנַתִ֥תּי ְל֖ךָך ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַֽ :ואַע ֶ֛נּה
ֶאת־ ֶ֥ז ַרע ָדּ ִ֖וד ְלַ֣מַען ֑ז ֹאת ַ֖אךְך ֥ל ֹא ָכל־ַה ָיּ ִ ֽמיםַ :ו ְיַב ֵ֥קּשׁ ְשֹׁלֹ֖מה ְלָהִ֣מית ֶאת־
ם ֶאל־ִשׁיַ֣שׁק ֶֽמֶלךְך־ִמְצ ַ֔ר ִים ַו ְיִ֥הי ְבִמְצ ַ֖ר ִים
ָֽי ָרְב ָ֑ﬠם ַו ָ֣יּ ָקם ָֽי ָרְבָ֗עם ַו ִיְּב ַ֤רח ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ַעד־֥מוֹת ְשֹׁלֹֽמהְ :ו ֶ֨יֶתר ִדְּב ֵ֧רי ְשֹׁלֹ֛מה ְוָכל־ֲאֶ֥שׁר ָעָ֖שׂה ְוָחְכָמ֑תוֹ ֲהֽלוֹא־ֵ֣הם
ם ַעל־
ְכֻּת ִ֔בים ַעל־ֵ֖סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ְשֹׁלֹֽמהְ :וַה ָיִּ֗מים ֲאֶשׁ֩ר ָמַ֨לךְך ְשֹׁלֹ֤מה ִבירוָּשַׁ֨ל ֙
ה ִעם־ֲאֹב ָ֔תיו ַו ִ֨יָּקּ ֵ֔בר ְבִּ֖ﬠיר ָדּ ִ֣וד
ָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַא ְרָבִּ֖ﬠים ָשׁ ָֽנהַ :ו ִיְּשׁ ַ֤כּב ְשֹׁלֹמ ֙
ָאִ֑ביו ַו ִיְּמֹ֛לךְך ְרַחְב ָ֥ﬠם ְבּ ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוַ :ו ֵ֥יֶּלךְך ְרַחְב ָ֖ﬠם ְשׁ ֶ֑כם ִ֥כּי ְשׁ ֶ֛כם ָ֥בּא ָכל־
א עוֹ ֶ֣דנּוּ ְבִמְצ ַ֔ר ִים
אֽתוַֹ :ו ְיִ֞הי ִכְּשֹׁ֣מ ַע ׀ ָֽי ָרְב ָ֣ﬠם ֶבּן־ ְנ ָ֗בט ְוהוּ ֙
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְלַהְמִ֥ליךְך ֹ
ֲאֶ֣שׁר ָבּ ַ֔רח ִמְפּ ֵ֖ני ַהֶ֣מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֑מה ַו ֵ֥יֶּשׁב ָֽי ָרְב ָ֖ﬠם ְבִּמְצ ָֽר ִיםַֽ :ו ִיְּשְׁלח֙וּ ַו ִיְּק ְראוּ־
֔לוֹ ַו ָיּ ֥ב ֹאו ] ַו ָיּ ֥ב ֹא[ ָֽי ָרְב ָ֖ﬠם ְוָכל־ְקַ֣הל ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַֽו ְי ַדְבּ֔רוּ ֶאל־ ְרַחְב ָ֖ﬠם ֵלאֹֽמר:
ָאִ֖ביךָך ִהְקָ֣שׁה ֶאת־ֻע ֵ֑לּנוּ ְוַא ָ֡תּה ַעָ֣תּה ָהֵקל ֩ ֵֽמֲﬠֹב ַ֨דת ָא ִ֜ביךָך ַהָקָּ֗שׁה וֵּֽמֻע֧לּוֹ
ַהָכּ ֵ֛בד ֲאֶשׁר־ ָנַ֥תן ָע ֵ֖לינוּ ְו ַֽנַעְב ֶֽדָךַּ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵלי ֶ֗הם ְל֥כוּ ֹ֛עד ְשֹׁלָ֥שׁה ָיִ֖מים
ם ֲאֶֽשׁר־ָה ֣יוּ
ְו֣שׁוּבוּ ֵא ָ֑לי ַו ֵֽיְּל֖כוּ ָה ָֽﬠםַ :ו ִיּ ָוַּ֞עץ ַהֶ֣מֶּלךְך ְרַחְבָ֗עם ֶאת־ַה ְזֵּק ִני ֙
ֹֽעְמ ִ֗דים ֶאת־ְפּ ֵנ֙י ְשֹׁלֹ֣מה ָא ִ֔ביו ִ ֽבְּהֹי֥תוֹ ַ֖חי ֵלאֹ֑מר ֵ֚איךְך ַאֶ֣תּם ֽנוָֹעִ֔צים ְלָהִ֥שׁיב
ֶאת־ָהָעם־ַה ֶ֖זּה ָדָּֽברַ :ו ְי ַדְבּ ֻ֙ר ] ַו ְי ַדְבּר֙וּ[ ֵאָ֜ליו ֵלאֹ֗מר ִאם־ַ֠היּוֹם ִ ֽתְּה ֶיה־ֶ֜עֶבד
ה ַֽוֲﬠַב ְד ָ֔תּם ַֽוֲﬠ ִני ָ֕תם ְו ִדַבּ ְרָ֥תּ ֲאֵליֶ֖הם ְדָּב ִ֣רים טוִֹ֑בים ְוָה ֥יוּ ְל ךָ֛ך ֲﬠָב ִ֖דים
ָל ָ֤ﬠם ַה ֶזּ ֙
ם ֲאֶ֣שׁר
ָכּל־ַה ָיּ ִ ֽמיםַ :ו ַֽיֲּﬠֹ֛זב ֶאת־ֲﬠַ֥צת ַה ְזּ ֵק ִ֖נים ֲאֶ֣שׁר ְיָע ֻ֑צהוּ ַו ִיּ ָוַּ֗עץ ֶאת־ַה ְיָל ִדי ֙
ָֽגּ ְד֣לוּ ִא֔תּוֹ ֲאֶ֥שׁר ָהֹֽעְמ ִ֖דים ְלָפ ָֽניוַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵלי ֶ֗הם ָ֚מה ַאֶ֣תּם ֽנוָֹעִ֔צים ְוָנִ֥שׁיב
ָדָּ֖בר ֶאת־ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֑זּה ֲאֶ֨שׁר ִדְּבּ ֤רוּ ֵאַל֙י ֵלאֹ֔מר ָהֵקל ֙ ִמן־ָהֹ֔על ֲאֶֽשׁר־ ָנַ֥תן ָאִ֖ביךָך
ם ֲאֶ֨שׁר ָֽגּ ְד֣לוּ ִאתּ֘וֹ ֵלאֹמ֒ר ֹֽכּה־ת ֹאַ֣מר ָל ָ֣ﬠם ַה ֶ֡זּה
ָע ֵֽלינוַּ :ו ְי ַדְבּ ֣רוּ ֵאָ֗ליו ַה ְיָל ִדי ֙

ֲאֶשׁ֩ר ִדְּבּ֨רוּ ֵאֶ֜ליךָך ֵלאֹ֗מר ָא ִ֨בי ךָ ֙ך ִהְכִ֣בּיד ֶאת־ֻעֵ֔לּנוּ ְוַאָ֖תּה ָה ֵ֣קל ֵֽמָע ֵ֑לינוּ ֹ֚כּה
ם ֹ֣על ָכּ ֵ֔בד
ְתּ ַדֵ֣בּר ֲאֵלי ֶ֔הם ָקָט ִ֥נּי ָעָ֖בה ִמָמְּת ֵ֥ני ָא ִ ֽביְ :וַע ָ֗תּה ָאִב֙י ֶהְעִ֤מיס ֲﬠֵליֶכ ֙
ם ַבּשּׁוִֹ֔טים ַֽוֲא ֕ ִני ֲא ַיֵ֥סּר ֶאְת ֶ֖כם
ַֽוֲא ִ֖ני אוִֹ֣סיף ַעל־ֻעְלּ ֶ֑כם ָא ִ֗בי ִי ַ֤סּר ֶאְתֶכ ֙
ָֽבַּעְק ַר ִ ֽבּיםַ :ו ָיּ֨בוֹ ] ַו ָיּ֨בוֹא[ ָֽי ָרְב ָ֧ﬠם ְוָכל־ָה ָ֛ﬠם ֶאל־ ְרַחְב ָ֖ﬠם ַבּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁליִ֑שׁי
ַֽכֲּאֶ֨שׁר ִדּ ֶ֤בּר ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֵלאֹ֔מר ֥שׁוּבוּ ֵא ַ֖לי ַבּ ֥יּוֹם ַהְשִּׁלי ִ ֽשׁיַ :ו ַ֧יַּען ַה ֶ ֛מֶּלךְך ֶאת־ָה ָ֖ﬠם
ם
שׁה ַו ַֽיֲּﬠֹ֛זב ֶאת־ֲﬠַ֥צת ַה ְזּ ֵק ִ֖נים ֲאֶ֥שׁר ְיָעֻֽצהוַּ :ו ְי ַדֵ֣בּר ֲאֵלי ֶ֗הם ַֽכֲּﬠ ַ֤צת ַה ְיָל ִדי ֙
ָק ָ ֑
ם
אִ֣סיף ַעל־ֻעְלּ ֶ֑כם ָא ִ֗בי ִי ַ֤סּר ֶאְתֶכ ֙
ֵלאֹ֔מר ָאִב֙י ִהְכִ֣בּיד ֶאת־ֻעְלֶּ֔כם ַֽוֲא ִ֖ני ֹ
ַבּשּׁוִֹ֔טים ַֽוֲא ֕ ִני ֲא ַיֵ֥סּר ֶאְת ֶ֖כם ָֽבַּעְק ַר ִ ֽבּיםְ :ו ֽל ֹא־ָשַׁ֥מע ַהֶ֖מֶּלךְך ֶאל־ָה ָ֑ﬠם ִ ֽכּי־
ה ְבּ ַי֙ד ֲאִח ָ֣יּה
ה ָו ֙
ה ָ֔וה ְלַ֜מַען ָה ִ֣קים ֶאת־ ְדָּב֗רוֹ ֲאֶ֨שׁר ִדּ ֶ֤בּר ְי ֹ
ה ֵמִ֣ﬠם ְי ֹ
ָֽה ְיָ֤תה ִסָבּ ֙
ַה ִ ֽשּׁילֹ ֔ ִני ֶאל־ ָֽי ָרְב ָ֖ﬠם ֶבּן־ ְנָֽבטַ :ו ַ֣יּ ְרא ָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ִ֠כּי ֽל ֹא־ָשַׁ֣מע ַהֶמֶּל֘ךְך
ֲאֵליֶה ֒
ם ַו ָיִּ֣שׁבוּ ָה ָ֣ﬠם ֶאת־ַהֶ֣מֶּלךְך ָדָּ֣בר ׀ ֵלאֹ֡מר ַמה־ָלּנוּ֩ ֵ֨חֶלק ְבּ ָד ִ֜וד ְו ֽל ֹא־
אָהֶ֨לי ךָ ֙ך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַע ָ֕תּה ְרֵ֥אה ֵֽביְת֖ךָך ָדּ ִ֑וד ַו ֵ֥יֶּלךְך ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ַֽנֲח ָ֣לה ְבֶּבן־ ִיַ֗שׁי ְל ֽ ֹ
אָה ָֽליו :וְּב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַהֹֽיְּשִׁ֖בים ְבָּע ֵ֣רי ְיהוּ ָ֑דה ַו ִיְּמֹ֥לךְך ֲﬠֵליֶ֖הם ְרַחְב ָֽﬠם:
ְל ֽ ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ַעל־ַהַ֔מּס ַו ִיּ ְר ְגּ֨מוּ ָכל־ ִיְשׂ ָרֵ֥אל ֛בּוֹ
ַו ִיְּשַׁ֞לח ַהֶ֣מֶּלךְך ְרַחְבָ֗עם ֶאת־ֲאֹד ָר ֙
ֶ֖אֶבן ַו ָיֹּ֑מת ְוַהֶ֣מֶּלךְך ְרַחְבָ֗עם ִהְתַאֵמּ֙ץ ַֽלֲﬠ֣לוֹת ַבֶּמּ ְרָכּ ָ֔בה ָל ֖נוּס ְי ֽרוָּשׁ ָֽלם:
ַו ִיְּפְשׁ֤עוּ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְבֵּ֣בית ָדּ ִ֔וד ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַ :ו ְיִ֞הי ִכְּשֹׁ֤מ ַע ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִכּי־ָ֣שׁב
א֖תוֹ ַעל־ָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֤ל ֹא
את֙וֹ ֶאל־ָ֣הֵע ָ֔דה ַו ַיְּמִ֥ליכוּ ֹ
ָֽי ָרְבָ֔עם ַו ִיְּשְׁל֗חוּ ַו ִיְּק ְר֤אוּ ֹ
ה ַֽאֲח ֵ֣רי ֵבית־ ָדּ ִ֔וד זוָּלִ֥תי ֵֽשֶׁבט־ ְיהוּ ָ֖דה ְלַב ֽדּוַֹ :ו ָיּ ֣ב ֹאו ] ַו ָיּ ֣ב ֹא[ ְרַחְבָע֘ם
ָה ָי ֙
ם ַו ַיְּקֵהל ֩ ֶאת־ָכּל־ ֵ֨בּית ְיהוּ ָ֜דה ְוֶאת־ֵ֣שֶׁבט ִבּ ְנ ָיִ֗מן ֵמ ָ ֨אה וְּשֹׁמ ִ֥נים ֶ ֛אֶלף
ְי ֽרוָּשַׁל ִ ֒
ם ִעם־ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְלָהִשׁי֙ב ֶאת־ַהְמּלוָּ֔כה
ָבּ֖חוּר ֹעֵ֣שׂה ִמְלָח ָ ֑מה ְלִהָלֵּח ֙
ִל ְרַחְב ָ֖ﬠם ֶבּן־ְשֹׁלֹֽמהַ :ו ְיִה֙י ְדַּ֣בר ָֽהֱאֹל ִ֔הים ֶאל־ְשַׁמְע ָ֥יה ִ ֽאישׁ־ָֽהֱאֹלִ֖הים
ה ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֔דה ְוֶאל־ָכּל־ֵ֥בּית ְיהוּ ָ֖דה
ֵלאֹֽמרֱ :אֹ֗מר ֶאל־ ְרַחְב ָ֤ﬠם ֶבּן־ְשֹׁלֹמ ֙
ה ָ֡וה ֽל ֹא־ַֽתֲﬠלוּ֩ ְו ֽל ֹא־ִת ֨ ָֽלֲּח֜מוּן ִעם־
וִּב ְנ ָיִ֑מין ְו ֶ֥יֶתר ָה ָ֖ﬠם ֵלאֹֽמרֹ֣ :כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ֲאֵחי ֶ֣כם ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֚שׁוּבוּ ִ֣אישׁ ְלֵבי֔תוֹ ִ֧כּי ֵֽמִאִ֛תּי ִֽנְה ָ֖יה ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֑זּה ַו ִיְּשְׁמע֙וּ
ה ָֽוהַ :ו ִ֨יֶּבן ָֽי ָרְב ָ֧ﬠם ֶאת־ְשׁ ֶ֛כם ְבַּ֥הר
שׁבוּ ָל ֶ֖לֶכת ִכּ ְדַ֥בר ְי ֹ
ה ָ֔וה ַו ָיּ ֻ ֥
ֶאת־ ְדַּ֣בר ְי ֹ
ֶאְפ ַ֖ר ִים ַו ֵ֣יֶּשׁב ָ֑בּהּ ַו ֵיֵּ֣צא ִמָ֔שּׁם ַו ִ֖יֶּבן ֶאת־ְפּנוֵּֽאלַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ָֽי ָרְב ָ֖ﬠם ְבִּל֑בּוֹ ַע ָ ֛תּה

ָתּ֥שׁוּב ַהַמְּמָל ָ֖כה ְלֵֽבית־ ָדּ ִֽודִ :אם־ ַֽיֲﬠ ֶ֣לה ׀ ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֗זּה ַֽלֲﬠ֨שׂוֹת ְזָבִ֤חים ְבֵּֽבית־
ה ֶאל־ֲאֹ֣ד ֵני ֶ֔הם ֶאל־ ְרַחְב ָ֖ﬠם ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה
ה ִבּי ֣רוָּשַׁ֔לם ֠ ְוָשׁב ֵ֣לב ָה ָ֤ﬠם ַה ֶזּ ֙
ה ָו ֙
ְי ֹ
ַֽוֲה ָר ֻ֕ג ִני ְוָ֖שׁבוּ ֶאל־ ְרַחְב ָ֥ﬠם ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָֽדהַ :ו ִיּ ָוּ ַ֣ﬠץ ַהֶ֔מֶּלךְך ַו ַ֕יַּעשׂ ְשׁ ֵ֖ני ֶע ְג ֵ֣לי ָז ָ ֑הב
ם ֵֽמֲﬠ֣לוֹת ְי ֽרוָּשַׁ֔לם ִה ֵ֤נּה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲאֶ֥שׁר ֶֽהֱﬠ֖לוּךָך
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵל ֶ֗הם ַרב־ָלֶכ ֙
ֵמֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ָ֥יֶּשׂם ֶאת־ָֽהֶאָ֖חד ְבֵּֽבית־ ֵ ֑אל ְוֶאת־ָֽהֶאָ֖חד ָנַ֥תן ְבּ ָֽדןַ :ו ְיִ֛הי
ַה ָדָּ֥בר ַה ֶ֖זּה ְלַח ָ֑טּאת ַו ֵֽיְּל֥כוּ ָה ָ֛ﬠם ִלְפ ֵ֥ני ָֽהֶאָ֖חד ַעד־ ָֽדּןַ :ו ַ֖יַּעשׂ ֶאת־ֵ֣בּית ָבּ֑מוֹת
ם ִמְק֣צוֹת ָהָ֔עם ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ָה ֖יוּ ִמְבּ ֵ֥ני ֵל ִֽויַ :ו ַ֣יַּעשׂ ָֽי ָרְב ָ֣ﬠם ׀ ָ֡חג
ַו ַ֤יַּעשׂ ֹֽכֲּה ִני ֙
ַבֹּ֣ח ֶדשׁ ַהְשִּׁמי ִ֣ני ַֽבֲּחִמָֽשּׁה־ָעָשׂ֩ר ֨יוֹם ׀ ַלֹ֜ח ֶדשׁ ֶכָּ֣חג ׀ ֲאֶ֣שׁר ִבּיהוּ ָ֗דה ַו ַ֨יַּעל ֙
שׂה ְוֶֽהֱﬠִמי֙ד ְבּ ֵ֣בית
ה ְבֵּֽבית־ ֵ ֔אל ְל ַזֵ֖בּ ַח ָֽלֲﬠ ָגִ֣לים ֲאֶשׁר־ָע ָ ֑
ַעל־ַהִמּ ְז ֵ֔בּ ַח ֵ֤כּן ָעָשׂ ֙
ֵ ֔אל ֶאת־ֹֽכֲּה ֵ֥ני ַהָבּ֖מוֹת ֲאֶ֥שׁר ָעָֽשׂהַ :ו ַ֜יַּעל ַעל־ַהִמּ ְזֵ֣בּ ַח ׀ ֲאֶֽשׁר־ָעָ֣שׂה ְבֵּֽבית־
ם ַבֹּ֣ח ֶדשׁ ַהְשִּׁמי ֔ ִני ַבֹּ֖ח ֶדשׁ ֲאֶשׁר־ָבּ ָ֣דא ִמִלֹּ֑בּד ]ִמִלּ֑בּוֹ[
ֵ ֗אל ַֽבֲּחִמָ֨שּׁה ָעָ֥שׂר יוֹ ֙
ַו ַ֤יַּעשׂ ָח֙ג ִלְב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ַ֥יַּעל ַעל־ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ְלַהְק ִ ֽטירְ :וִה ֵ֣נּה ׀ ִ֣אישׁ ֱאֹל ִ֗הים
ה ָ֖וה ֶאל־ֵ֣בּית ֵ ֑אל ְו ָֽי ָרְב ָ֛ﬠם ֹעֵ֥מד ַעל־ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ְלַהְק ִ ֽטיר:
ָ֧בּא ִ ֽמיהוּ ָ֛דה ִבּ ְדַ֥בר ְי ֹ
ַו ִיּ ְק ָ֤רא ַעל־ַהִמּ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח ִבּ ְדַ֣בר ְי ֹ
הָ֑וה ִה ֵנּה־
ה ָ֔וה ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ִמ ְזֵ֣בּ ַח ִמ ְז ֵ֔בּ ַח ֹ֖כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ת ַהַמְּקִט ִ֣רים
ֵ֞בן נוֹ ָ֤לד ְלֵֽבית־ ָדּ ִו֙ד ֽי ֹאִשׁ ָ֣יּהוּ ְשׁ֔מוֹ ְו ָזַ֣בח ָעֶ֗ליךָך ֶאת־ֹֽכֲּה ֵ֤ני ַהָבּמוֹ ֙
ת ֵלאֹ֔מר ֶ֣זה
ָעֶ֔ליךָך ְוַעְצ֥מוֹת ָא ָ֖דם ִיְשׁ ְר֥פוּ ָע ֶֽליךָךְ :ו ָנַת֩ן ַבּ ֨יּוֹם ַה֤הוּא מוֵֹפ ֙
הָ֑וה ִה ֵ֤נּה ַהִמּ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח ִנְק ָ֔רע ְו ִנְשׁ ַ֖פּךְך ַה ֶ֥דֶּשׁן ֲאֶשׁר־ָע ָֽליו:
ַהמּוֵֹ֔פת ֲאֶ֖שׁר ִדֶּ֣בּר ְי ֹ
ַו ְיִהי֩ ִכְשֹׁ֨מ ַע ַהֶ֜מֶּלךְך ֶאת־ ְדַּ֣בר ִאישׁ־ָֽהֱאֹל ִ֗הים ֲאֶ֨שׁר ָק ָ֤רא ַעל־ַהִמּ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח
שׂהוּ ַוִתּי ַ֤בשׁ
ְבֵּֽבית־ ֵ ֔אל ַו ִיְּשַׁ֨לח ָֽי ָרְב ָ֧ﬠם ֶאת־ ָי ֛דוֹ ֵמ ַ֥ﬠל ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ֵלאֹ֣מר ׀ ִתְּפ ֻ ֑
ָיד֙וֹ ֲאֶ֣שׁר ָשׁ ַ֣לח ָעָ֔ליו ְו ֥ל ֹא ָיֹ֖כל ַֽלֲהִשׁיָ֥בהּ ֵא ָֽליוְ :וַהִמּ ְזֵ֣בּ ַח ִנְק ָ֔רע ַו ִיָּשּׁ ֵ֥פךְך ַה ֶ֖דֶּשׁן
ה ָֽוהַ :ו ַ֨יַּען ַהֶ֜מֶּלךְך
ִמן־ַהִמּ ְז ֵ֑בּ ַח ַכּמּוֵֹ֗פת ֲאֶ֥שׁר ָנ ַ ֛תן ִ֥אישׁ ָֽהֱאֹלִ֖הים ִבּ ְדַ֥בר ְי ֹ
ה ָ֤וה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ְוִהְתַפּ ֵ֣לּל ַֽבֲּﬠ ִ֔די
ַו ֣יּ ֹאֶמר ׀ ֶאל־ִ֣אישׁ ָֽהֱאֹל ִ֗הים ַחל־ ֞ ָנא ֶאת־ְפּ ֨ ֵני ְי ֹ
ה ָ֔וה ַו ָ ֤תָּשׁב ַיד־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֵאָ֔ליו
ם ֶאת־ְפּ ֵ֣ני ְי ֹ
שׁב ָי ִ֖די ֵא ָ֑לי ַו ְי ַ֤חל ִ ֽאישׁ־ָֽהֱאֹלִהי ֙
ְוָת ֥ ֹ
שׁ ָֽנהַ :ו ְי ַד ֵ֤בּר ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֶאל־ִ֣אישׁ ָֽהֱאֹל ִ֔הים ֹֽבָּאה־ִאִ֥תּי ַהַ֖בּ ְיָתה
ַוְתִּ֖הי ְכָּב ִֽרא ֹ
ם ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ִאם־ִתֶּתּן־ִל֙י
ֽוֳּס ָ֑ﬠ ָדה ְוֶאְתּ ָ֥נה ְל֖ךָך ַמָֽתּתַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ִאישׁ־ָֽהֱאֹלִהי ֙
ם ְו ֣ל ֹא ֶאְשֶׁתּה־ַ֔מּ ִים ַבָּמּ ֖קוֹם
אַכל ֶ֨לֶח ֙
ֶאת־ֲחִ֣צי ֵבי ֶ֔תךָך ֥ל ֹא ָא ֖ב ֹא ִע ָ ֑מּךְך ְו ֽל ֹא־ ֤ ֹ

ה ֵלאֹ֔מר ל ֹא־ ֥ת ֹאַכל ֶ֖לֶחם ְו ֣ל ֹא ִתְשֶׁתּה־
ה ָו ֙
א ִ֗תי ִבּ ְד ַ֤בר ְי ֹ
ַה ֶֽזּהֽ ִ :כּי־ ֵ֣כן ׀ ִצ ָ֣וּה ֹ
ָ ֑מּ ִים ְו ֣ל ֹא ָת֔שׁוּב ַבּ ֶ֖דּ ֶרךְך ֲאֶ֥שׁר ָה ָֽלְכָתַּ :ו ֵ֖יֶּלךְך ְבּ ֶ֣ד ֶרךְך ַא ֵ֑חר ְול ֹא־ָ֣שׁב ַבּ ֶ֔דּ ֶרךְך
שׁר ָ֥בּא ָ֖בהּ ֶאל־ֵֽבּית־ֵֽאלְ :ו ָנִ֤ביא ֶאָח֙ד ָז ֵ ֔קן ֹיֵ֖שׁב ְבֵּֽבית־ ֵ ֑אל ַו ָיּ֣בוֹא ְב ֡נוֹ
ֲא ֶ ֛
ה ִאישׁ־ָֽהֱאֹל ִ֨הים ׀ ַה ֜יּוֹם ְבֵּֽבית־ ֵ ֗אל
ַו ְיַסֶפּר־֣לוֹ ֶאת־ָכּל־ַהַֽמֲּﬠֶ֣שׂה ֲאֶשׁר־ָעָשׂ ֩
ם
ם ֲאֶ֣שׁר ִדֶּ֣בּר ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ַו ְיַסְפּ ֖רוּם ַֽלֲאִביֶֽהםַ :ו ְי ַד ֵ֤בּר ֲאֵלֶה ֙
ֶאת־ַה ְדָּב ִרי ֙
ֲאִבי ֶ֔הם ֵאי־ ֶ֥זה ַה ֶ֖דּ ֶרךְך ָה ָ֑לךְך ַו ִיּ ְר֣אוּ ָב ֗ ָניו ֶאת־ַה ֶ֨דּ ֶר ךְ ֙ך ֲאֶ֤שׁר ָהַל ךְ ֙ך ִ֣אישׁ
ָֽהֱאֹל ִ֔הים ֲאֶשׁר־ָ֖בּא ִ ֽמיהוּ ָֽדהַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ָבּ ֔ ָניו ִחְבשׁוּ־ִ֖לי ַֽהֲח֑מוֹר ַֽו ַיְּחְבּשׁוּ־
֣לוֹ ַֽהֲח֔מוֹר ַו ִיּ ְר ַ֖כּב ָע ָֽליוַ :ו ֵ֗יֶּלךְך ַֽאֲח ֵר֙י ִ֣אישׁ ָֽהֱאֹל ִ֔הים ַו ִ֨יְּמָצ ֵ ֔אהוּ ֹיֵ֖שׁב ַ֣תַּחת
ָֽהֵא ָ֑לה ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאָ֗ליו ַֽהַאָ֧תּה ִאישׁ־ָֽהֱאֹלִ֛הים ֲאֶשׁר־ָ֥בּאָת ִ ֽמיהוּ ָ֖דה ַו ֥יּ ֹאֶמר
ָֽא ִניַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאָ֔ליו ֵ֥לךְך ִאִ֖תּי ַה ָ֑בּ ְיָתה ֶֽוֱאֹ֖כל ָֽלֶחםַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ֥ל ֹא אוּ ַ֛כל ָל֥שׁוּב
אַכל ֶ֗לֶחם ְו ֽל ֹא־ֶאְשֶׁ֤תּה ִאְתּ ךָ ֙ך ַ֔מ ִים ַבָּמּ ֖קוֹם ַה ֶֽזּה:
ִאָ֖תּךְך ְוָל֣בוֹא ִא ָ ֑תּךְך ְו ֽל ֹא־ ֣ ֹ
ה ָ֔וה ֽל ֹא־ת ֹא ַ֣כל ֶ֔לֶחם ְו ֽל ֹא־ִתְשֶׁ֥תּה ָ֖שׁם ָ ֑מ ִים ֽל ֹא־
ִ ֽכּי־ ָד ָ֤בר ֵאַל֙י ִבּ ְדַ֣בר ְי ֹ
ָת֣שׁוּב ָלֶ֔לֶכת ַבּ ֶ֖דּ ֶרךְך ֲאֶֽשׁר־ָה ַ֥לְכָתּ ָֽבּהַּ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֗לוֹ ַגּם־ֲא ִ֣ני ָנִבי֘א ָכּמוֹ ךָ ֒ך
ה ָ֜וה ֵלאֹ֗מר ֲהִשׁ ֵ֤בהוּ ִאְתּ ךָ ֙ך ֶאל־ֵבּי ֶ֔תךָך ְו ֥י ֹאַכל ֶ֖לֶחם
וַּמְל ָ ֡אךְך ִדֶּ֣בּר ֵאַלי֩ ִבּ ְד ַ֨בר ְי ֹ
ְו ֵ֣יְשְׁתּ ָ ֑מ ִים ִכֵּ֖חשׁ ֽלוַֹ :ו ָ֣יָּשׁב ִא֗תּוֹ ַו ֥יּ ֹאַכל ֶ֛לֶחם ְבֵּבי֖תוֹ ַו ֵ֥יְּשְׁתּ ָֽמ ִיםַ :ו ְי ִ֕הי ֵ֥הם
ה ָ֔וה ֶאל־ַה ָנִּ֖ביא ֲאֶ֥שׁר ֱהִשׁיֽבוַֹ :ו ִיְּק ָ֞רא ֶאל־
ֹֽיְשִׁ֖בים ֶאל־ַהֻשְּׁל ָ֑חן ַֽו ְיִה֙י ְדַּ֣בר ְי ֹ
ת ִ֣פּי
הָ֑וה ַ֗יַען ִ֤כּי ָמ ִ֨רי ָ ֙
ה ֵלאֹ֔מר ֹ֖כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ִ֣אישׁ ָֽהֱאֹל ִ֗הים ֲאֶשׁר־ ָ֤בּא ִ ֽמיהוּ ָד ֙
ה ָ֥וה ֱאֹלֶֽהיךָךַ :ו ָ֗תָּשׁב ַו ֤תּ ֹאַכל
תּ ֶאת־ַהִמְּצ ָ֔וה ֲאֶ֥שׁר ִצ ְוּ֖ךָך ְי ֹ
ה ָ֔וה ְו ֤ל ֹא ָשַׁ֨מ ְר ָ ֙
ְי ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ִדֶּ֣בּר ֵאֶ֔ליךָך ַאל־ ֥תּ ֹאַכל ֶ֖לֶחם ְוַאל־ֵ֣תְּשְׁתּ
ם ַוֵ֣תְּשְׁתּ ַ֔מ ִים ַבָּמּקוֹ ֙
ֶ֨לֶח ֙
ָ ֑מ ִים ֽל ֹא־ָת֥בוֹא ִנְב ָֽלְת֖ךָך ֶאל־ ֶ֥קֶבר ֲאֹבֶֽתיךָךַ :ו ְי ִ֗הי ַֽאֲח ֵ֛רי ָאְכ֥לוֹ ֶ֖לֶחם ְוַֽאֲח ֵ֣רי
ְשׁתוֹ֑תוֹ ַו ַֽיֲּחָבשׁ־֣לוֹ ַֽהֲח֔מוֹר ַל ָנִּ֖ביא ֲאֶ֥שׁר ֱהִשׁיֽבוַֹ :ו ֵ֕יֶּלךְך ַו ִיְּמָצֵ֧אהוּ ַא ְר ֵ֛יה
ַבּ ֶ֖דּ ֶרךְך ַו ְיִמי ֵ ֑תהוּ ַוְתִּ֤הי ִנְבָלת֙וֹ ֻמְשׁ ֶ֣לֶכת ַבּ ֶ֔דּ ֶרךְך ְוַֽהֲחמוֹ֙ר ֹעֵ֣מד ֶאְצָ֔להּ ְוָ֣הַא ְר ֵ֔יה
ה ֻמְשׁ ֶ֣לֶכת
ִעֵ֖מד ֵ֥אֶצל ַה ְנֵּב ָֽלהְ :וִה ֵ֧נּה ֲאָנִ֣שׁים ֹֽעְב ִ֗רים ַו ִיּ ְר֤אוּ ֶאת־ַהְנֵּבָל ֙
שׁר ַה ָנִּ֥ביא
ַבּ ֶ֔דּ ֶרךְך ְוֶאת־ָ֣הַא ְר ֵ֔יה ֹעֵ֖מד ֵ֣אֶצל ַה ְנֵּב ָ֑לה ַו ָיֹּ֨בא֙וּ ַו ְי ַדְבּ ֣רוּ ָבִ֔עיר ֲא ֶ ֛
ַה ָזּ ֵ֖קן ֹיֵ֥שׁב ָֽבּהַּ :ו ִיְּשַׁ֣מע ַה ָנִּבי֘א ֲאֶ֣שׁר ֱהִשׁי֣בוֹ ִמן־ַה ֶדּ ֶר ךְ ֒ך ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ִ֣אישׁ
ה ָ֜וה ָֽלַא ְר ֵ֗יה ַו ִיְּשְׁבּ ֵ֨רה֙וּ
הָ֑וה ַו ִיְּתּ ֨ ֵנהוּ ְי ֹ
ָֽהֱאֹלִ֣הים ֔הוּא ֲאֶ֥שׁר ָמ ָ֖רה ֶאת־ִ֣פּי ְי ֹ

ה ָ֖וה ֲאֶ֥שׁר ִדֶּבּר־ֽלוַֹ :ו ְי ַד ֵ֤בּר ֶאל־ָבּ ָני֙ו ֵלאֹ֔מר ִחְבשׁוּ־ִ֖לי ֶאת־
ַו ְיִמ ֵ֔תהוּ ִכּ ְדַ֥בר ְי ֹ
ַֽהֲח֑מוֹר ַו ַֽיֲּחֽבשׁוַּ :ו ֵ֗יֶּלךְך ַו ִיְּמ ָ֤צא ֶאת־ ִנְבָלת֙וֹ ֻמְשׁ ֶ֣לֶכת ַבּ ֶ֔דּ ֶרךְך ַֽוֲחמוֹ֙ר ְוָ֣הַא ְר ֵ֔יה
ה ֶאת־ַה ְנֵּבָ֔לה ְו ֥ל ֹא ָשַׁ֖בר ֶאת־ַֽהֲחֽמוֹר:
ֹֽעְמ ִ֖דים ֵ֣אֶצל ַה ְנֵּב ָ֑לה ֽל ֹא־ָא ַ֤כל ָֽהַא ְר ֵי ֙
ַו ִיָּ֨שּׂא ַה ָנּ ִ֜ביא ֶאת־ ִנְב ַ֧לת ִ ֽאישׁ־ָֽהֱאֹלִ֛הים ַו ַיּ ִנֵּ֥חהוּ ֶאל־ַֽהֲח֖מוֹר ַו ְיִשׁי ֵ֑בהוּ
ַו ָיּ ֗ב ֹא ֶאל־ִעי֙ר ַה ָנִּ֣ביא ַה ָזּ ֵ ֔קן ִלְסֹ֖פּד וְּלָקְב ֽרוַֹ :ו ַיּ ַ֥נּח ֶאת־ ִנְבָל֖תוֹ ְבִּקְב ֑רוֹ ַו ִיְּסְפּ ֥דוּ
את֒וֹ ַו ֤יּ ֹאֶמר ֶאל־ָבּ ָני֙ו ֵלאֹ֔מר ְבּמוִֹת֙י
ָע ָ֖ליו ֥הוֹי ָא ִ ֽחיַ :ו ְיִה ֘י ַֽאֲח ֵ֣רי ָקְב ֣רוֹ ֹ
שׁר ִ֥אישׁ ָֽהֱאֹלִ֖הים ָק֣בוּר ֑בּוֹ ֵ֚אֶצל ַעְצֹמ ָ֔תיו ַה ִ֖נּיחוּ
א ִ֔תי ַבּ ֶ ֕קֶבר ֲא ֶ ֛
וְּקַב ְרֶ֣תּם ֹ
ה ָ֔וה ַעל־ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח
א ִבּ ְדַ֣בר ְי ֹ
ֶאת־ַעְצֹמָֽתיִ :כּי֩ ָה ֨יֹה ִֽיְה ֶ֜יה ַה ָדּ ָ֗בר ֲאֶ֤שׁר ָק ָר ֙
שְׁמ ֽרוֹןַ :אַח֙ר ַה ָדָּ֣בר
ֲאֶ֣שׁר ְבֵּֽבית־ ֵ ֑אל ְוַעל ֙ ָכּל־ָבֵּ֣תּי ַהָבּ֔מוֹת ֲאֶ֖שׁר ְבָּע ֵ֥רי ֽ ֹ
ם ֹֽכֲּה ֵ֣ני ָב֔מוֹת
ַה ֶ֔זּה ֽל ֹא־ָ֥שׁב ָֽי ָרְב ָ֖ﬠם ִמ ַדּ ְר֣כּוֹ ָה ָר ָ֑ﬠה ֠ ַו ָיָּשׁב ַו ַ֜יַּעשׂ ִמְק֤צוֹת ָהָע ֙
ֶֽהָחֵפ֙ץ ְיַמ ֵ֣לּא ֶאת־ ָי֔דוֹ ִויִ֖הי ֹֽכֲּה ֵ֥ני ָבֽמוֹתַ :ו ְיִה֙י ַבּ ָדָּ֣בר ַה ֶ֔זּה ְלַחַ֖טּאת ֵ֣בּית
ָֽי ָרְב ָ֑ﬠם וְּלַהְכִחי֙ד וְּלַהְשִׁ֔מיד ֵמ ַ֖ﬠל ְפּ ֵ֥ני ָֽהֲא ָדָֽמהָ :בּ ֵ֣ﬠת ַה ִ֔היא ָח ָ֖לה ֲאִב ָ֥יּה
א ְוִהְשַׁתּ ֔ ִנּית ְו ֣ל ֹא ֵֽי ְד֔עוּ ִכּי־ַ֖אְתּי
ֶבן־ ָֽי ָרְב ָֽﬠםַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָֽי ָרְבָ֜עם ְלִאְשׁ֗תּוֹ ֤קוִּמי ָנ ֙
ם ֲאִח ָ֣יּה ַה ָנּ ִ֔ביא ֽהוּא־ ִדֶ֥בּר ָע ַ֛לי
]ַ֖אְתּ[ ֵ֣אֶשׁת ָֽי ָרְב ָ֑ﬠם ְוָה ַ֣לְכְתּ ִשֹׁ֗לה ִה ֵנּה־ָשׁ ֙
ְלֶ֖מֶלךְך ַעל־ָה ָ֥ﬠם ַה ֶֽזּהְ :וָל ַ֣קַחְתּ ְ֠בּ ָי ֵדךְך ֲﬠָשׂ ָ֨רה ֶ֧לֶחם ְו ִנֻקּ ִ֛דים וַּבְק ֻ֥בּק ְדַּ֖בשׁ
ם
וָּ֣באת ֵא ָ֑ליו ֚הוּא ַי ִ֣גּיד ָ֔לךְך ַמה־ ִֽיְּה ֶ֖יה ַל ָֽנַּערַ :וַ֤תַּעשׂ ֵכּ֙ן ֵ֣אֶשׁת ָֽי ָרְבָ֔עם ַו ָ֨תָּק ֙
ַוֵ֣תֶּלךְך ִשֹׁ֔לה ַוָתּ ֖ב ֹא ֵ֣בּית ֲאִח ָ֑יּה ַֽוֲאִח ָ֨יּה֙וּ ֽל ֹא־ ָיֹ֣כל ִל ְר֔אוֹת ִ֛כּי ָ֥קמוּ ֵעי ָ֖ניו
שׁ ָדּ ָ֨בר
ה ָ֞וה ָאַ֣מר ֶאל־ֲאִח ָ֗יּהוּ ִה ֵ֣נּה ֵ֣אֶשׁת ָֽי ָרְבָ֡עם ָבָּ֣אה ִל ְדֹר ֩
ִמֵשּׂיֽבוַֹ :ו ֽי ֹ
הּ ִ ֽכּי־ֹח ֶ֣לה ֔הוּא ָכֹּ֥זה ְוָכ ֶ֖זה ְתּ ַדֵ֣בּר ֵא ֶ֑ליָה ִויִ֣הי ְכֹב ָ ֔אהּ ְוִ֖היא
ֵֽמִעְמּ ךָ֤ך ֶאל־ְבּ ָנ ֙
ה ָבָּ֣אה ַבֶ֔פַּתח ַו ֕יּ ֹאֶמר ֹ֖בִּאי
ִמְת ַנֵכּ ָֽרהַ :ו ְיִהי֩ ִכְשֹׁ֨מ ַע ֲאִח ָ֜יּהוּ ֶאת־֤קוֹל ַר ְגֶ֨לי ָ ֙
ֵ֣אֶשׁת ָֽי ָרְב ָ֑ﬠם ָ֣לָמּה ֶ֗זּה ַ֚אְתּ ִמְת ַנֵכּ ָ֔רה ְוָ֣אֹנִ֔כי ָשׁ֥לוּ ַח ֵא ַ֖ל ִיךְך ָקָֽשׁהְ :לִ֞כי ִאְמ ִ֣רי
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַ֛יַען ֲאֶ֥שׁר ֲֽה ִריֹמִ֖תיךָך ִמ֣תּוֹךְך ָה ָ֑ﬠם
ה ָו ֙
ְל ָֽי ָרְבָ֗עם ֹֽכּה־ָאַ֤מר ְי ֹ
ה ִמ ֵ֣בּית ָדּ ִ֔וד ָֽוֶאְתּ ֶ֖נָה
ָֽוֶאֶתּ ְנ ךָ֣ך ָנ ִ֔גיד ַ֖ﬠל ַעִ֥מּי ִיְשׂ ָרֵֽאלָֽ :וֶא ְק ַ֤רע ֶאת־ַהַמְּמָלָכ ֙
ָ֑לךְך ְו ֨ל ֹא ָה ִ֨ייָת ְכַּעְב ִ֣דּי ָד ִ֗וד ֲאֶשׁ֩ר ָשַׁ֨מר ִמְצוֹ ַ֜תי ַֽוֲאֶשׁר־ָה ַ֤לךְך ַֽאֲח ַר֙י ְבָּכל־
ְלָב֔בוֹ ַֽלֲﬠ֕שׂוֹת ַ֖רק ַה ָיָּ֥שׁר ְבֵּעי ָֽניַ :וָ֣תּ ַרע ַֽלֲﬠ֔שׂוֹת ִמֹ֖כּל ֲאֶֽשׁר־ָה ֣יוּ ְלָפ ֶ֑ניךָך ַו ֵ֡תֶּלךְך
אִ֥תי ִהְשׁ ַ֖לְכָתּ ַֽאֲח ֵ֥רי ַג ֶֽוּ ךָך:
ת ְלַהְכִעיֵ֔ס ִני ְו ֹ
ַוַֽתֲּﬠֶשׂה־ְלּ ךָ ֩ך ֱאֹל ִ֨הים ֲאֵח ִ֤רים וַּמֵסּכוֹ ֙

ם ַמְשִׁ֣תּין ְבּ ִ ֔קיר
ה ֶאל־ֵ֣בּית ָֽי ָרְבָ֔עם ְוִהְכ ַרִ֤תּי ְל ָֽי ָרְבָע ֙
ָלֵ֗כן ִה ְנ ֨ ִני ֵמִ֤ביא ָרָע ֙
שׁר ְיַב ֵ֥ﬠר ַה ָגּ ָ֖לל ַעד־
ָע֥צוּר ְוָע ֖זוּב ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל וּ ִ ֽבַע ְרִתּ֙י ַֽאֲח ֵ֣רי ֵֽבית־ ָֽי ָרְבָ֔עם ַֽכֲּא ֶ ֛
ת ַבָּשּׂ ֶ֔דה ֽי ֹאְכ֖לוּ ֣עוֹף
ֻתּֽמּוַֹ :הֵ֨מּת ְל ָֽי ָרְב ָ֤ﬠם ָבִּעי֙ר ֽי ֹאְכ֣לוּ ַהְכָּל ִ֔בים ְוַהֵמּ ֙
ה ָ֖וה ִדֵּֽבּרְ :וַ֥אְתּ ֖קוִּמי ְלִ֣כי ְלֵבי ֵ ֑תךְך ְבֹּבָ֥אה ַר ְג ַ֛ל ִיךְך ָהִ֖ﬠי ָרה וֵּ֥מת
ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ִ֥כּי ְי ֹ
א֔תוֹ ִ ֽכּי־ ֶ֣זה ְלַב֔דּוֹ ָי ֥ב ֹא ְל ָֽי ָרְב ָ֖ﬠם ֶאל־
ַה ָֽיֶּלדְ :וָֽסְפדוּ־֤לוֹ ָכל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְו ָֽקְב ֣רוּ ֹ
הָ֛וה ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְבֵּ֥בית ָֽי ָרְב ָֽﬠם:
ָ֑קֶבר ַ֣יַען ִנְמָצא־֞בוֹ ָדָּ֣בר ֗טוֹב ֶאל־ ְי ֹ
ה ָ֨וה ֥לוֹ ֶ֨מֶל ךְ ֙ך ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲאֶ֧שׁר ַיְכ ִ֛רית ֶאת־ֵ֥בּית ָֽי ָרְב ָ֖ﬠם ֶ֣זה ַה ֑יּוֹם
ם ְי ֹ
ְוֵהִקי ֩
ם ְו ָנַ֣תשׁ
ה ָ֜וה ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַֽכֲּאֶ֨שׁר ָי֣נוּד ַהָקֶּנ֘ה ַבַּמּ ִי ֒
וֶּ֖מה ַגּם־ ָֽﬠָתּהְ :וִהָ֨כּה ְי ֹ
ת ֲאֶ֤שׁר ָנַת֙ן ַֽלֲא֣בוֵֹתי ֶ֔הם ְו ֵז ָ֖רם
ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֵ֠מַעל ָֽהֲא ָדָ֨מה ַהטּוֹ ָ֤בה ַהזּ ֹא ֙
ה ָֽוהְ :ו ִיֵ֖תּן ֶאת־
ֵמ ֵ֣ﬠֶבר ַל ָנּ ָ ֑הר ַ֗יַען ֲאֶ֤שׁר ָעשׂ֙וּ ֶאת־ֲאֵ֣שׁ ֵרי ֶ֔הם ַמְכִעיִ֖סים ֶאת־ ְי ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ָחָ֔טא ַֽוֲאֶ֥שׁר ֶֽהֱחִ֖טיא ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִבּ ְגַ֞לל ַח ֤טּ ֹאות ָֽי ָרְבָע ֙
ם ֵ֣אֶשׁת ָֽי ָרְבָ֔עם ַוֵ֖תֶּלךְך ַוָתּ ֣ב ֹא ִת ְר ָ֑צָתה ִ֛היא ָבָּ֥אה ְבַסף־ַהַ֖בּ ִית ְוַה ַ֥נַּער
ַו ָ֨תָּק ֙
ה ֲאֶ֣שׁר ִדּ ֶ֔בּר ְבּ ַיד־
ה ָו ֙
א֛תוֹ ַו ִיְּסְפּדוּ־֖לוֹ ָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִכּ ְד ַ֤בר ְי ֹ
ֵֽמתַ :ו ִיְּקְבּ ֥רוּ ֹ
ַעְב ֖דּוֹ ֲאִח ָ֥יּהוּ ַה ָנּ ִ ֽביאְ :ו ֶ֨יֶת֙ר ִדְּב ֵ֣רי ָֽי ָרְבָ֔עם ֲאֶ֥שׁר ִנְלַ֖חם ַֽוֲאֶ֣שׁר ָמ ָ֑לךְך ִה ָ֣נּם
ם ֲאֶשׁר־ָמ ַ֣לךְך ָֽי ָרְבָ֔עם
ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֥כי ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וַה ָיִּמי ֙
ם
ֶעְשׂ ִ֥רים וְּשַׁ֖תּ ִים ָשׁ ָ֑נה ַו ִיְּשַׁכּ֙ב ִעם־ֲאֹב ָ֔תיו ַו ִיְּמֹ֛לךְך ָנ ָ֥דב ְבּ ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיו :וּ ְרַחְבָע ֙
ה ְרַחְבָ֨עם ְבָּמְל֜כוֹ ֽוְּשׁ ַ֨בע
ֶבּן־ְשֹׁלֹ֔מה ָמ ַ֖לךְך ִ ֽבּיהוּ ָ֑דה ֶבּן־ַא ְרָבִּ֣ﬠים ְוַאַ֣חת ָשׁ ָנ ֩
ם
ה ָ֜וה ָל֨שׂוּם ֶאת־ְשׁ֥מוֹ ָשׁ ֙
ֶעְשׂ ֵ֥רה ָשׁ ָ֣נה ׀ ָמ ַ֣לךְך ִבּירוָּשַׁ֗לם ָ֠הִעיר ֲאֶשׁר־ָבַּ֨חר ְי ֹ
ִמֹכּל ֙ ִשְׁבֵ֣טי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוֵ֣שׁם ִא֔מּוֹ ַֽנֲﬠָ֖מה ָֽהַעֹמּ ִ ֽניתַ :ו ַ֧יַּעשׂ ְיהוּ ָ֛דה ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֣ני
א֗תוֹ ִמֹכּל ֙ ֲאֶ֣שׁר ָע֣שׂוּ ֲאֹב ָ֔תם ְבַּחטּ ֹאָ֖תם ֲאֶ֥שׁר ָחָֽטאוַּ :ו ִיְּב ֨נוּ
הָ֑וה ַו ְיַק ְנ֣אוּ ֹ
ְי ֹ
ַגם־ֵ֧הָמּה ָל ֶ ֛הם ָבּ֥מוֹת וַּמֵצּ֖בוֹת ַֽוֲאֵשׁ ִ֑רים ַ֚ﬠל ָכּל־ ִגְּב ָ֣ﬠה ְגֹב ָ֔הה ְוַ֖תַחת ָכּל־
ֵ֥ﬠץ ַֽרֲﬠ ָֽנ ןְ :ו ַגם־ָק ֵ֖דשׁ ָה ָ֣יה ָב ָ ֑א ֶרץ ָע֗שׂוּ ְכֹּכל ֙ ַהֽתּוֲֹﬠֹ֣בת ַהגּוֹ ִ֔ים ֲאֶשׁ֙ר הוֹ ִ֣רישׁ
ה ָ֔וה ִמְפּ ֵ֖ני ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְיִ֛הי ַבָּשּׁ ָ֥נה ַֽהֲחִמיִ֖שׁית ַלֶ֣מֶּלךְך ְרַחְב ָ֑ﬠם ָע ָ֛לה ִשׁוַ֥שׁק
ְי ֹ
ה ָ֗וה ְוֶאת־
אְצ ֣רוֹת ֵבּית־ ְי ֹ
]ִשׁיַ֥שׁק[ ֶֽמֶלךְך־ִמְצ ַ֖ר ִים ַעל־ ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ִיּ ַ ֞קּח ֶאת־ ֽ ֹ
ח ֶאת־ָכּל־ָֽמ ִג ֵ֣נּי ַה ָזּ ָ֔הב ֲאֶ֥שׁר ָעָ֖שׂה
ת ֵ֣בּית ַהֶ֔מֶּלךְך ְוֶאת־ַהֹ֖כּל ָל ָ֑קח ַו ִיַּקּ ֙
ֽאוְֹצרוֹ ֙
ם ַתְּח ָ֔תּם ָֽמ ִג ֵ֖נּי ְנֹ֑חֶשׁת ְוִהְפ ִ ֗קיד ַעל־ ַי֙ד ָשׂ ֵ֣רי
ְשֹׁלֹֽמהַ :ו ַ֨יַּעשׂ ַהֶ֤מֶּלךְך ְרַחְבָע ֙

ם
הָ֑וה ִיָשּׂאוּ ֙
שְּׁמ ִ֔רים ֶ֖פַּתח ֵ֥בּית ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ְיִ֛הי ִמ ֵדּי־ ֥ב ֹא ַהֶ֖מֶּלךְך ֵ֣בּית ְי ֹ
ָֽה ָרִ֔צים ַה ֣ ֹ
שׂה
ָֽה ָרִ֔צים ֶֽוֱהִשׁי֖בוּם ֶאל־ָ֥תּא ָֽה ָר ִ ֽציםְ :ו ֶ֛יֶתר ִדְּב ֵ֥רי ְרַחְב ָ֖ﬠם ְוָכל־ֲאֶ֣שׁר ָע ָ ֑
ֲהל ֹא־ֵ֣הָמּה ְכתוּ ִ֗בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֥כי ְיהוּ ָֽדה :וִּמְלָחָ֨מה ָֽה ְיָ֧תה
ֵֽבין־ ְרַחְב ָ֛ﬠם וֵּ֥בין ָֽי ָרְב ָ֖ﬠם ָכּל־ַה ָיּ ִ ֽמיםַ :ו ִיְּשַׁ֨כּב ְרַחְבָ֜עם ִעם־ֲאֹב ָ֗תיו ַו ִיָּקּ ֵ֤בר
ִעם־ֲאֹבָתי֙ו ְבִּ֣ﬠיר ָדּ ִ֔וד ְוֵ֣שׁם ִא֔מּוֹ ַֽנֲﬠָ֖מה ָֽהַעֹמּ ִ֑נית ַו ִיְּמֹ֛לךְך ֲאִב ָ֥יּם ְבּ ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיו:
וִּבְשׁ ַנ ֙
ת ְשֹׁמ ֶ֣נה ֶעְשׂ ֵ֔רה ַלֶ֖מֶּלךְך ָֽי ָרְב ָ֣ﬠם ֶבּן־ ְנ ָ֑בט ָמ ַ֥לךְך ֲאִב ָ֖יּם ַעל־ ְיהוּ ָֽדהָ :שֹׁ֣לשׁ
ָשׁ ֔ ִנים ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוֵ֣שׁם ִא֔מּוֹ ַֽמֲﬠ ָ֖כה ַבּת־ֲאִביָשֽׁלוֹםַ :ו ֵ֕יֶּלךְך ְבָּכל־ַח ֥טּ ֹאות
ה ָ֣וה ֱאֹל ָ֔היו ִכְּלַ֖בב ָדּ ִ֥וד
ם ִעם־ ְי ֹ
ָאִ֖ביו ֲאֶשׁר־ָעָ֣שׂה ְלָפ ָ֑ניו ְו ֽל ֹא־ָה ָ֨יה ְלָב֤בוֹ ָשֵׁל ֙
ה ָ֨וה ֱאֹלָ֥היו ֛לוֹ ִ֖ניר ִבּירוָּשׁ ָ֑לם ְלָה ִ֤קים ֶאת־ְבּנ֙וֹ
ָא ִ ֽביוִ֚ :כּי ְלַ֣מַען ָדּ ִ֔וד ָנַת֩ן ְי ֹ
הָ֑וה
ַֽאֲח ָ֔ריו וְּלַֽהֲﬠִ֖מיד ֶאת־ ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםֲ :אֶ֨שׁר ָעָ֥שׂה ָד ִ֛וד ֶאת־ַה ָיָּ֖שׁר ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ְול ֹא־ָ֞סר ִמֹ֣כּל ׀ ֲאֶ֣שׁר ִצ ָ֗וּהוּ ֹ֚כּל ְיֵ֣מי ַח ָ֔יּיו ַ֕רק ִבּ ְדַ֖בר ֽאוּ ִר ָ֥יּה ַֽהִח ִ ֽתּי :וִּמְלָחָ֨מה
ם ְוָכל־ֲאֶ֣שׁר
ָֽה ְיָ֧תה ֵֽבין־ ְרַחְב ָ֛ﬠם וֵּ֥בין ָֽי ָרְב ָ֖ﬠם ָכּל־ ְיֵ֥מי ַח ָֽיּיוְ :ו ֶ֨יֶתר ִדְּב ֵ֤רי ֲאִב ָיּ ֙
ָעָ֔שׂה ֲהֽלוֹא־ֵ֣הם ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֣כי ְיהוּ ָ֑דה וִּמְלָחָ֧מה
א֖תוֹ ְבִּ֣ﬠיר
ם ִעם־ֲאֹב ָ֔תיו ַו ִיְּקְבּ ֥רוּ ֹ
ָה ְי ָ ֛תה ֵ֥בּין ֲאִב ָ֖יּם וֵּ֥בין ָֽי ָרְב ָֽﬠםַ :ו ִיְּשׁ ַ֤כּב ֲאִב ָיּ ֙
ָדּ ִ֑וד ַו ִיְּמֹ֛לךְך ָאָ֥סא ְב ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיו :וִּבְשׁ ַ֣נת ֶעְשׂ ִ֔רים ְל ָֽי ָרְב ָ֖ﬠם ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ָמ ַ֥לךְך
ת ָשׁ ֔ ָנה ָמ ַ֖לךְך ִבּירוָּשׁ ָ֑לם ְוֵ֣שׁם ִא֔מּוֹ ַֽמֲﬠ ָ֖כה
ָאָ֖סא ֶ֥מֶלךְך ְיהוּ ָֽדהְ :וַא ְרָבִּ֤ﬠים ְוַאַח ֙
הָ֑וה ְכּ ָד ִ֖וד ָא ִ ֽביוַ :ו ַֽיֲּﬠֵ֥בר ַהְקּ ֵדִ֖שׁים
ַבּת־ֲא ִ ֽביָשֽׁלוֹםַ :ו ַ֧יַּעשׂ ָא ָ֛סא ַה ָיָּ֖שׁר ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ִמן־ָה ָ ֑א ֶרץ ַו ָ֨יַּס֙ר ֶאת־ָכּל־ַה ִגֻּלִּ֔לים ֲאֶ֥שׁר ָע֖שׂוּ ֲאֹבָֽתיוְ :ו ַ֣גם ׀ ֶאת־ַֽמֲﬠ ָ֣כה ִא֗מּוֹ
א ֶאת־ִמְפַלְצ ָ֔תּהּ
ה ִמ ְגִּבי ָ֔רה ֲאֶשׁר־ ָֽﬠְשָׂ֥תה ִמְפ ֶ֖לֶצת ַֽלֲאֵשׁ ָ֑רה ַו ִיְּכֹ֤רת ָאָס ֙
ַו ְיִס ֶ֨ר ָ ֙
ה ָ֖וה
ַו ִיְּשֹׂ֖רף ְבּ ַ֥נַחל ִק ְד ֽרוֹןְ :וַהָבּ֖מוֹת ֽל ֹא־ ָ֑סרוּ ַ֣רק ְלַבב־ָאָ֗סא ָה ָ֥יה ָשׁ ֵ֛לם ִעם־ ְי ֹ
הָ֑וה ֶ֥כֶּסף ְו ָזָ֖הב
א ֶאת־ָק ְדֵ֣שׁי ָא ִ֔ביו ְוָק ְדֵ֖שׁו ] ְוָק ְדֵ֖שׁי[ ֵ֣בּית ְי ֹ
ָכּל־ ָיָֽמיוַ :ו ָיֵּב ֙
ְוֵכ ִ ֽלים :וִּמְלָחָ֨מה ָֽה ְי ָ֜תה ֵ֣בּין ָאָ֗סא וּ ֵ֛בין ַֽבְּעָ֥שׁא ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָכּל־ ְיֵמיֶֽהם:
ַו ַ֨יַּעל ַבְּעָ֤שׁא ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַעל־ ְיהוּ ָ֔דה ַו ִ֖יֶּבן ֶאת־ָֽה ָר ָ ֑מה ְלִבְל ִ֗תּי ֵ֚תּת ֹיֵ֣צא
ָו ָ֔בא ְלָאָ֖סא ֶ֥מֶלךְך ְיהוּ ָֽדהַ :ו ִיּ ַ֣קּח ָ֠אָסא ֶאת־ָכּל־ַהֶ֨כֶּסף ְוַה ָזּ ָ֜הב ַה ֽנּוָֹת ִ֣רים ׀
ת ֵ֣בּית ֶַ֔מֶּלךְך ]ַהֶ֔מֶּלךְך[ ַו ִיְּתּ ֵ֖נם ְבּ ַיד־ֲﬠָב ָ֑דיו
ה ָ֗וה ְוֶאת־ֽאוְֹצרוֹ ֙
ְבּֽאוְֹצ ֣רוֹת ֵֽבּית־ ְי ֹ
ַו ִיְּשָׁלֵ֞חם ַהֶ֣מֶּלךְך ָאָ֗סא ֶאל־ֶבּן־ֲ֠ה ַדד ֶבּן־ַטְב ִרֹ֤מּן ֶבּן־ֶח ְזיוֹ֙ן ֶ֣מֶלךְך ֲא ָ֔רם ַהֹיֵּ֥שׁב

ה ָשַׁ֨לְח ִ ֽתּי ְל ךָ֥ך
ת ֵבּי ִ֣ני וֵּבי ֔ ֶנךָך ֵ֥בּין ָאִ֖בי וֵּ֣בין ָאִ֑ביךָך ִה ֵנּ ֩
ְבּ ַדֶ֖מֶּשׂק ֵלאֹֽמרְ :בּ ִרי ֙
שַׁח֙ד ֶ֣כֶּסף ְו ָז ָ֔הב ֵ֣לךְך ָהֵ֗פ ָרה ֶאת־ְבּ ִֽריְת ךָ ֙ך ֶאת־ַבְּעָ֣שׁא ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְו ַֽיֲﬠ ֶ֖לה
ֹ֨
ֵֽמָע ָֽליַ :ו ִיְּשַׁ֨מע ֶבּן־ֲה ַ֜דד ֶאל־ַהֶ֣מֶּלךְך ָאָ֗סא ֠ ַו ִיְּשַׁלח ֶאת־ָשׂ ֵ֨רי ַֽהֲח ָי ִ֤לים ֲאֶֽשׁר־
ת ָכּל־
ל֙וֹ ַעל־ָע ֵ֣רי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ַיּ ךְ ֙ך ֶאת־ִע ֣יּוֹן ְוֶאת־ ָ֔דּן ְוֵ֖את ָאֵ֣בל ֵֽבּית־ַֽמֲﬠ ָ֑כה ְוֵא ֙
ִכּ ְנ֔רוֹת ַ֖ﬠל ָכּל־ֶ֥א ֶרץ ַנְפָתּ ִֽליַ :ו ְיִה֙י ִכְּשֹׁ֣מ ַע ַבְּעָ֔שׁא ַו ֶיְּח ַ֕דּל ִמְבּ ֖נוֹת ֶאת־ָֽה ָר ָ ֑מה
ה ֵ֣אין ָנ ִ ֔קי ַו ִיְּשׂ֞אוּ ֶאת־
ַו ֵ֖יֶּשׁב ְבִּת ְרָֽצהְ :וַהֶ֨מֶּלךְך ָאָ֜סא ִהְשִׁ֤מי ַע ֶאת־ָכּל־ ְיהוּ ָד ֙
ם ַהֶ֣מֶּלךְך ָאָ֔סא ֶאת־ ֶ֥גַּבע
שׁא ַו ִ֤יֶּבן ָבּ ֙
ה ְוֶאת־ֵעֶ֔ציָה ֲאֶ֥שׁר ָבּ ָ֖נה ַבְּע ָ ֑
ַאְב ֵ֤ני ָֽה ָרָמ ֙
ִבּ ְנ ָיִ֖מן ְוֶאת־ַהִמְּצ ָֽפּהְ :ו ֶ֣יֶתר ָכּל־ ִדְּב ֵ֣רי ָ֠אָסא ְוָכל־ ְגּ֨בוּ ָר֜תוֹ ְוָכל־ֲאֶ֣שׁר ָעָ֗שׂה
ם ֲאֶ֣שׁר ָבּ ֔ ָנה ֲה ֽל ֹא־ֵ֣הָמּה ְכתוּ ִ֗בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֣כי
ְוֶֽהָע ִרי ֙
א ִעם־ֲאֹב ָ֔תיו ַו ִיָּקֵּב֙ר
ְיהוּ ָ֑דה ֚ ַרק ְל ֵ֣ﬠת ִזְק ָנ֔תוֹ ָח ָ֖לה ֶאת־ ַר ְג ָֽליוַ :ו ִיְּשׁ ַ֤כּב ָאָס ֙
ִעם־ֲאֹב ָ֔תיו ְבִּ֖ﬠיר ָדּ ִ֣וד ָאִ֑ביו ַו ִיְּמֹ֛לךְך ְיהוָֹשׁ ָ֥פט ְבּ ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוְ :ו ָנ ָ֣דב ֶבּן־ ָֽי ָרְבָ֗עם
ָמַל ךְ ֙ך ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִבְּשׁ ַ֣נת ְשׁ ַ֔תּ ִים ְלָאָ֖סא ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה ַו ִיְּמֹ֥לךְך ַעל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל
הָ֑וה ַו ֵ֨יֶּל ךְ ֙ך ְבּ ֶ֣ד ֶרךְך ָא ִ֔ביו ֨וְּבַחָטּא֔תוֹ ֲאֶ֥שׁר ֶֽהֱחִ֖טיא
ְשׁ ָנָֽת ִיםַ :ו ַ֥יַּעשׂ ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ה ְל ֵ֣בית ִיָשּׂשָׂ֔כר ַו ַיּ ֵ֣כּהוּ ַבְעָ֔שׁא
שׁר ָעָ֜ליו ַבְּעָ֤שׁא ֶבן־ֲאִח ָיּ ֙
ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיְּק ֨ ֹ
ְבּ ִגְבּ֖תוֹן ֲאֶ֣שׁר ַלְפִּלְשִׁ֑תּים ְו ָנ ָד֙ב ְוָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָצ ִ֖רים ַעל־ ִגְּבּֽתוֹןַ :ו ְיִמֵ֣תהוּ
ה
ַבְעָ֔שׁא ִבְּשׁ ַ֣נת ָשֹׁ֔לשׁ ְלָאָ֖סא ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה ַו ִיְּמֹ֖לךְך ַתְּחָֽתּיוַ :ו ְיִ֣הי ְכָמְל֗כוֹ ִהָכּ ֙
ֶאת־ָכּל־ֵ֣בּית ָֽי ָרְבָ֔עם ֽל ֹא־ִהְשִׁ֧איר ָכּל־ ְנָשׁ ָ ֛מה ְל ָֽי ָרְב ָ֖ﬠם ַעד־ִהְשִׁמ ֑דוֹ ִכּ ְדַ֣בר
ם ֲאֶ֣שׁר ָחָ֔טא
ה ָ֔וה ֲאֶ֣שׁר ִדּ ֶ֔בּר ְבּ ַיד־ַעְב ֖דּוֹ ֲאִח ָ֥יּה ַה ִ ֽשּׁיֹל ִֽניַ :על־ַח ֤טּ ֹאות ָֽי ָרְבָע ֙
ְי ֹ
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ַֽוֲאֶ֥שׁר ֶֽהֱחִ֖טיא ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְבּ ַֽכְע֕סוֹ ֲאֶ֣שׁר ִהְכִ֔עיס ֶאת־ ְי ֹ
שׂה ֲהל ֹא־ֵ֣הם ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים
ְו ֶ֛יֶתר ִדְּב ֵ֥רי ָנ ָ֖דב ְוָכל־ֲאֶ֣שׁר ָע ָ ֑
ְלַמְל ֵ֥כי ִיְשׂ ָרֵֽאל :וִּמְלָחָ֨מה ָֽה ְי ָ֜תה ֵ֣בּין ָאָ֗סא וּ ֵ֛בין ַבְּעָ֥שׁא ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָכּל־
ְיֵמיֶֽהםִ :בְּשׁ ַ֣נת ָשֹׁ֔לשׁ ְלָאָ֖סא ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה ָ֠מַלךְך ַבְּעָ֨שׁא ֶבן־ֲאִח ָ֤יּה ַעל־ָכּל־
הָ֑וה ַו ֵ֨יֶּל ךְ ֙ך ְבּ ֶ֣ד ֶרךְך
ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְבִּת ְרָ֔צה ֶעְשׂ ִ֥רים ְוַא ְרַ֖בּע ָשׁ ָֽנהַ :ו ַ֥יַּעשׂ ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ה ֶאל־ ֵי֣הוּא
ה ָו ֙
ָֽי ָרְבָ֔עם ֨וְּבַחָטּא֔תוֹ ֲאֶ֥שׁר ֶֽהֱחִ֖טיא ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְיִ֤הי ְדַבר־ ְי ֹ
ֶבן־ֲח ֔ ָנ ִני ַעל־ַבְּעָ֖שׁא ֵלאֹֽמרַ֗ :יַען ֲאֶ֤שׁר ֲה ִֽריֹמ ִ֨תי ךָ ֙ך ִמן־ֶ֣הָעָ֔פר ָֽוֶאֶתּ ְנ ךָ֣ך ָנ ִ֔גיד
א ֶאת־ַעִ֣מּי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְלַהְכִעיֵ֖ס ִני
ַ֖ﬠל ַעִ֣מּי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַוֵ֣תֶּלךְך ׀ ְבּ ֶ֣ד ֶרךְך ָֽי ָרְבָ֗עם ַוַֽתֲּחִט ֙

ְבַּחטּ ֹאָֽתםִ :ה ְנ ִ֥ני ַמְבִ֛ﬠיר ַֽאֲח ֵ֥רי ַבְעָ֖שׁא ְוַֽאֲח ֵ֣רי ֵבי֑תוֹ ְו ָֽנַתִתּ֙י ֶאת־ֵ֣בּיְת֔ךָך
א ָבִּ֔עיר ֽי ֹאְכ֖לוּ ַהְכָּלִ֑בים ְוַהֵ֥מּת ל֙וֹ
ְכֵּ֖בית ָֽי ָרְב ָ֥ﬠם ֶבּן־ ְנָֽבטַ :הֵ֤מּת ְלַבְעָשׁ ֙
שׁא ַֽוֲאֶ֥שׁר ָעָ֖שׂה וּ ְגֽבוּ ָר֑תוֹ ֲהל ֹא־
ַבָּשּׂ ֶ֔דה ֽי ֹאְכ֖לוּ ֥עוֹף ַהָשָּֽׁמ ִיםְ :ו ֶ֨יֶתר ִדְּב ֵ֧רי ַבְע ָ ֛
א ִעם־
ֵ֣הם ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֥כי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיְּשׁ ַ֤כּב ַבְּעָשׁ ֙
ֲאֹב ָ֔תיו ַו ִיָּקֵּ֖בר ְבִּת ְר ָ֑צה ַו ִיְּמֹ֛לךְך ֵא ָ֥לה ְב ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוְ :ו ַ֡גם ְבּ ַיד־ ֵי֨הוּא ֶבן־ֲח ֜ ָנ ִני
ה ֶאל־ַבְּעָ֨שׁא ְוֶאל־ֵבּי֜תוֹ ְו ַ֥ﬠל ָכּל־ָֽה ָר ָ֣ﬠה ׀ ֲאֶשׁר־
ה ָ֡וה ָה ָי ֩
ַה ָנּ ִ֗ביא ְדַּבר־ ְי ֹ
ה ָ֗וה ְלַהְכִעיס֙וֹ ְבַּֽמֲﬠֵ֣שׂה ָי ָ֔דיו ִֽלְה ֖יוֹת ְכֵּ֣בית ָֽי ָרְב ָ֑ﬠם ְו ַ֥ﬠל
ָעָ֣שׂה ׀ ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
שׁ ָשׁ ֔ ָנה ְלָאָ֖סא ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה ָ֠מַלךְך ֵאָ֨לה
אֽתוִֹ :בְּשׁ ֨ ַנת ֶעְשׂ ִ֤רים ָוֵשׁ ֙
ֲאֶשׁר־ִה ָ֖כּה ֹ
שׁר ָעָלי֙ו ַעְב ֣דּוֹ ִזְמ ִ֔רי ַ֖שׂר
ֶבן־ַבְּעָ֧שׁא ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ְבִּת ְרָ֖צה ְשׁ ָנָֽת ִיםַ :ו ִיְּק ֤ ֹ
שֶׁ֣תה ִשׁ֔כּוֹר ֵ֣בּית ַא ְרָ֔צא ֲאֶ֥שׁר ַעל־ַהַ֖בּ ִית
ה ֹ
ַֽמֲחִ֣צית ָה ָ֑רֶכב ְו֤הוּא ְבִת ְרָצ ֙
ת ֶעְשׂ ִ֣רים ָוֶ֔שַׁבע ְלָאָ֖סא ֶ֣מֶלךְך
ְבִּת ְרָֽצהַ :ו ָיּ ֤ב ֹא ִזְמ ִר֙י ַו ַיּ ֵ֣כּהוּ ַו ְיִמי ֵ֔תהוּ ִבְּשׁ ַנ ֙
ה ֶאת־ָכּל־ֵ֣בּית
ְיהוּ ָ֑דה ַו ִיְּמֹ֖לךְך ַתְּחָֽתּיוַ :ו ְי ִ֨הי ְבָמְל֜כוֹ ְכִּשְׁב֣תּוֹ ַעל־ִכְּס֗אוֹ ִהָכּ ֙
ַבְּעָ֔שׁא ֽל ֹא־ִהְשִׁ֥איר ֖לוֹ ַמְשִׁ֣תּין ְבּ ִ֑קיר ְוֹֽגֲא ָ֖ליו ְו ֵר ֵֽﬠהוַּ :ו ַיְּשֵׁ֣מד ִזְמ ִ֔רי ֵ֖את ָכּל־
ה ֲאֶ֣שׁר ִדֶּ֣בּר ֶאל־ַבְּעָ֔שׁא ְבּ ַ֖יד ֵי֥הוּא ַה ָנּ ִ ֽביאֶ֚ :אל ָכּל־
ה ָו ֙
שׁא ִכּ ְד ַ֤בר ְי ֹ
ֵ֣בּית ַבְּע ָ ֑
ַח ֣טּ ֹאות ַבְּעָ֔שׁא ְוַח ֖טּ ֹאות ֵא ָ֣לה ְב ֑נוֹ ֲאֶ֣שׁר ָֽחְט֗אוּ ַֽוֲאֶ֤שׁר ֶֽהֱחִ֨טיא֙וּ ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
הָ֛וה ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְבַּהְבֵליֶֽהםְ :ו ֶ֛יֶתר ִדְּב ֵ֥רי ֵא ָ֖לה ְוָכל־ֲאֶ֣שׁר
ְלַהְכִ֗עיס ֶאת־ ְי ֹ
ת
שׂה ֲהֽלוֹא־ֵ֣הם ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֥כי ִיְשׂ ָרֵֽאלִ :בְּשׁ ַנ ֩
ָע ָ ֑
א ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֔דה ָמ ַ֥לךְך ִזְמ ִ֛רי ִשְׁב ַ֥ﬠת ָיִ֖מים ְבִּת ְר ָ֑צה
ֶעְשׂ ִ֨רים ָוֶ֜שַׁבע ָשׁ ֗ ָנה ְלָאָס ֙
ם ַהֹח ִ֣נים ֵלאֹ֔מר ָקַ֣שׁר
ְוָה ָ֣ﬠם ֹח ֔ ִנים ַֽﬠל־ ִגְּבּ֖תוֹן ֲאֶ֥שׁר ַלְפִּלְשׁ ִ ֽתּיםַ :ו ִיְּשַׁ֤מע ָהָע ֙
ִזְמ ִ֔רי ְו ַ֖גם ִה ָ֣כּה ֶאת־ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ַיְּמִ֣לכוּ ָכל־֠ ִיְשׂ ָרֵאל ֶאת־ָעְמ ִ֨רי ַשׂר־ָצָ֧בא ַעל־
ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ַבּ ֥יּוֹם ַה֖הוּא ַֽבַּֽמֲּח ֶֽנהַ :ו ַֽיֲּﬠ ֶ֥לה ָעְמ ִ֛רי ְוָכל־ ִיְשׂ ָרֵ֥אל ִע֖מּוֹ ִמ ִגְּבּ֑תוֹן ַו ָיּ ֻ ֖צרוּ
ַעל־ִתּ ְרָֽצהַ :ו ְיִ֞הי ִכּ ְר֤אוֹת ִזְמ ִר֙י ִ ֽכּי־ ִנְלְכּ ָ֣דה ָהִ֔עיר ַו ָיּ ֖ב ֹא ֶאל־ַא ְר֣מוֹן ֵֽבּית־
ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ִיְּשֹׂ֨רף ָע ָ֧ליו ֶאת־ֵֽבּית־ ֶ ֛מֶלךְך ָבֵּ֖אשׁ ַו ָיֹּֽמתַ :על־ַחטּ ֹאָת֙ו ]ַחטּ ֹאָתי֙ו[
ת ְבּ ֶ֣ד ֶרךְך ָֽי ָרְבָ֔עם וְּבַחָטּאת֙וֹ ֲאֶ֣שׁר
הָ֑וה ָלֶ֨לֶכ ֙
ֲאֶ֣שׁר ָחָ֔טא ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
שׁר ֲהל ֹא־
ָעָ֔שׂה ְלַֽהֲחִ֖טיא ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :ו ֶ֨יֶת֙ר ִדְּב ֵ֣רי ִזְמ ִ֔רי ְוִקְשׁ ֖רוֹ ֲאֶ֣שׁר ָק ָ ֑
ֵ֣הם ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֥כי ִיְשׂ ָרֵֽאלָ֧ :אז ֵֽיָח ֵ֛לק ָה ָ֥ﬠם ִיְשׂ ָרֵ֖אל

ת ְלַהְמִלי֔כוֹ ְוַֽהֲחִ֖צי ַֽאֲח ֵ֥רי ָעְמ ִֽרי:
ַל ֵ֑חִצי ֲחִ֨צי ָהָ֜עם ָ֠ה ָיה ַֽאֲח ֵ֨רי ִתְב ִ֤ני ֶבן־ ִגּי ַנ ֙
ם ֲאֶ֣שׁר ַֽאֲח ֵ֣רי ָעְמ ִ֔רי ֶאת־ָהָ֕עם ֲאֶ֥שׁר ַֽאֲח ֵ֖רי ִתְּב ִ֣ני ֶבן־ ִגּי ַ֑נת ַו ָ֣יָּמת
ַו ֶֽיֱּח ַ֤זק ָהָע ֙
א ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֔דה ָמ ַ֤לךְך
ת ְשֹׁלִ֨שׁים ְוַאַ֜חת ָשׁ ֗ ָנה ְלָאָס ֙
ִתְּב ֔ ִני ַו ִיְּמֹ֖לךְך ָעְמ ִֽריִ :בְּשׁ ַנ ֩
ָעְמ ִר֙י ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְשֵׁ֥תּים ֶעְשׂ ֵ֖רה ָשׁ ָ֑נה ְבִּת ְרָ֖צה ָמ ַ֥לךְך ֵשׁשׁ־ָשׁ ִֽניםַ :ו ִ֜יֶּקן ֶאת־
שְׁמ ֛רוֹן ֵ֥מֶאת ֶ֖שֶׁמר ְבִּכְכּ ַ֣ר ִים ָ֑כֶּסף ַו ִ֨יֶּב֙ן ֶאת־ָה ָ֔הר ַו ִיְּק ָ֗רא ֶאת־ֵ֤שׁם
ָהָ֥הר ֽ ֹ
שְׁמ ֽרוֹןַ :ו ַֽיֲּﬠֶ֥שׂה ָעְמ ִ֛רי ָה ַ֖רע
ָהִעי֙ר ֲאֶ֣שׁר ָבּ ֔ ָנה ַ֣ﬠל ֶשׁם־ֶ֔שֶׁמר ֲאֹד ֵ֖ני ָהָ֥הר ֽ ֹ
ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
הָ֑וה ַו ָ֕יּ ַרע ִמֹ֖כּל ֲאֶ֥שׁר ְלָפ ָֽניוַ :ו ֵ֗יֶּלךְך ְבָּכל־ ֶ֨דּ ֶר ךְ ֙ך ָֽי ָרְב ָ֣ﬠם ֶבּן־ ְנ ָ֔בט
הָ֛וה
תיו ]וְּבַחָטּא֔תוֹ[ ֲאֶ֥שׁר ֶֽהֱחִ֖טיא ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְלַהְכִ֗עיס ֶאת־ ְי ֹ
וְּבַחָטּא ֔ ֹ
ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְבַּהְבֵליֶֽהםְ :ו ֶ֨יֶתר ִדְּב ֵ֤רי ָעְמ ִר֙י ֲאֶ֣שׁר ָעָ֔שׂה וּ ְגֽבוּ ָר֖תוֹ ֲאֶ֣שׁר
שׂה ֲה ֽל ֹא־ֵ֣הם ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֥כי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיְּשׁ ַ֤כּב
ָע ָ ֑
שְׁמ ֑רוֹן ַו ִיְּמֹ֛לךְך ַאְחָ֥אב ְבּ ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוְ :וַאְחָ֣אב ֶבּן־
ָעְמ ִר֙י ִעם־ֲאֹב ָ֔תיו ַו ִיָּקֵּ֖בר ְבּ ֽ ֹ
ה ָשׁ ֔ ָנה ְלָאָ֖סא ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה
ָעְמ ִ֗רי ָמַל ךְ ֙ך ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִבְּשׁ ֨ ַנת ְשֹׁלִ֤שׁים וְּשֹׁמ ֶנ ֙
שְׁמ֔רוֹן ֶעְשׂ ִ֥רים וְּשַׁ֖תּ ִים ָשׁ ָֽנהַ :ו ַ֨יַּעשׂ
֠ ַו ִיְּמֹלךְך ַאְח ָ ֨אב ֶבּן־ָעְמ ִ֤רי ַעל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְבּ ֣ ֹ
הָ֑וה ִמֹ֖כּל ֲאֶ֥שׁר ְלָפ ָֽניוַ :ו ְיִה֙י ֲה ָנ ֵ֣קל ֶלְכ֔תּוֹ
ַאְחָ֧אב ֶבּן־ָעְמ ִ֛רי ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ְבַּח ֖טּ ֹאות ָֽי ָרְב ָ֣ﬠם ֶבּן־ ְנ ָ֑בט ַו ִיּ ַ ֨קּח ִאָ֜שּׁה ֶאת־ִאי ֶ֗זֶבל ַבּת־ֶאְת ַ֨בַּעל ֙ ֶ֣מֶלךְך
ִ ֽציֹד ֔ ִנים ַו ֵ֨יֶּל ךְ ֙ך ַו ַֽיֲּﬠֹ֣בד ֶאת־ַה ַ֔בַּעל ַו ִיְּשַׁ֖תּחוּ ֽלוַֹ :ו ָ֥יּ ֶקם ִמ ְזֵ֖בּ ַח ַל ָ֑בַּעל ֵ֣בּית ַה ַ֔בַּעל
שְׁמ ֽרוֹןַ :ו ַ֥יַּעשׂ ַאְחָ֖אב ֶאת־ָֽהֲאֵשׁ ָ֑רה ַו ֨יּוֶֹסף ַאְח ָ ֜אב ַֽלֲﬠ֗שׂוֹת
ֲאֶ֥שׁר ָבּ ָ֖נה ְבּ ֽ ֹ
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִמֹ֨כּל ַמְל ֵ֣כי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲאֶ֥שׁר ָה ֖יוּ ְלָפ ָֽניו:
ה ָו ֙
ְלַהְכִעי֙ס ֶאת־ ְי ֹ
ְבּ ָיָ֞מיו ָבּ ָ֥נה ִחי ֵ ֛אל ֵ֥בּית ָֽהֱאִ֖לי ֶאת־ ְי ִריֹ֑חה ַֽבֲּאִבי ָ֨רם ְבֹּכ֜רוֹ ִיְסּ ָ֗דהּ וִּבְשׂ ֤גיּב
שׁ ַע ִבּן־ ֽנוּן:
ה ָ֔וה ֲאֶ֣שׁר ִדּ ֶ֔בּר ְבּ ַ֖יד ְיהוֹ ֻ ֥
]וִּבְשׂ ֤גוּב[ ְצִעיר֙וֹ ִהִ֣צּיב ְדָּל ֶ֔תיָה ִכּ ְדַ֣בר ְי ֹ
ה ָ֞וה ֱאֹלֵ֤הי ִיְשׂ ָרֵאל ֙
תָּשֵׁ֣בי ִגְלָע֘ד ֶאל־ַאְחָא֒ב ַחי־ ְי ֹ
ַויּ ֹאֶמ֩ר ֵאִל ָ֨יּהוּ ַהִתְּשׁ ִ֜בּי ִמ ֽ ֹ
ֲאֶ֣שׁר ָעַ֣מ ְדִתּי ְלָפ ֔ ָניו ִאם־ ִֽיְה ֶ֛יה ַהָשּׁ ִ֥נים ָהֵ֖אֶלּה ַ֣טל וָּמ ָ֑טר ִ֖כּי ִאם־ְלִ֥פי ְדָב ִֽרי:
תּ ְבּ ַ֣נַחל
ה ָ֖וה ֵא ָ֥ליו ֵלאֹֽמרֵ֣ :לךְך ִמ ֶ֔זּה וָּפ ִ֥ניָת ְלּ֖ךָך ֵ֑ק ְדָמה ְו ִנְסַתּ ְר ָ ֙
ַו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ְכּ ִ֔רית ֲאֶ֖שׁר ַעל־ְפּ ֵ֥ני ַה ַיּ ְר ֵֽדּןְ :וָה ָ֖יה ֵֽמַה ַ֣נַּחל ִתְּשׁ ֶ ֑תּה ְוֶאת־ָהֹֽע ְרִ֣בים ִצ ִ֔וּיִתי
הָ֑וה ַו ֵ֗יֶּלךְך ַו ֵ֨יֶּשׁ֙ב ְבּ ַ֣נַחל ְכּ ִ֔רית ֲאֶ֖שׁר ַעל־
ְלַכְלֶכְּל֖ךָך ָֽשׁםַ :ו ֵ֥יֶּלךְך ַו ַ֖יַּעשׂ ִכּ ְדַ֣בר ְי ֹ
ְפּ ֵ֥ני ַה ַיּ ְר ֵֽדּןְ :וָהֹֽע ְר ִ֗בים ְמִבי ִ ֨אים ֜לוֹ ֶ֤לֶחם וָּבָשׂ֙ר ַבֹּ֔בֶּקר ְו ֶ֥לֶחם וָּבָ֖שׂר ָבּ ָ֑ﬠ ֶרב

וִּמן־ַה ַ֖נַּחל ִיְשֶֽׁתּהַ :ו ְיִ֛הי ִמ ֵ֥קּץ ָיִ֖מים ַו ִיּיַ֣בשׁ ַה ָ֑נַּחל ִ֛כּי ֽל ֹא־ָה ָ֥יה ֶ֖גֶשׁם ָבָּֽא ֶרץ:
ַו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
שׁם
ה ֲאֶ֣שׁר ְלִצי֔דוֹן ְו ָֽיַשְׁבָ֖תּ ָ ֑
ה ָ֖וה ֵא ָ֥ליו ֵלאֹֽמר֣ :קוּם ֵ֤לךְך ָצ ְרָ֨פָת ֙
א ֶאל־
שׁם ִאָ֥שּׁה ַאְלָמ ָ֖נה ְלַכְלְכּ ֶֽלךָךַ :ו ָ֣יּ ָקם ׀ ַו ֵ֣יֶּלךְך ָצ ְרָ֗פָתה ַו ָיּב ֹ ֙
ִה ֨ ֵנּה ִצ ִ֥וּיִתי ָ ֛
ה ַויּ ֹאַ֔מר
שׁם ִאָ֥שּׁה ַאְלָמ ָ֖נה ְמֹקֶ֣שֶׁשׁת ֵעִ֑צים ַו ִיּ ְק ָ֤רא ֵאֶ֨לי ָ ֙
ֶ֣פַּתח ָהִ֔עיר ְוִה ֵנּה־ ָ ֛
ה ַויּ ֹאַ֔מר
ְקִחי־ ֨ ָנא ִ֧לי ְמַעט־ ַ ֛מ ִים ַבְּכִּ֖לי ְוֶאְשֶֽׁתּהַ :וֵ֖תֶּלךְך ָל ַ֑קַחת ַו ִיּ ְק ָ֤רא ֵאֶ֨לי ָ ֙
ה ָ֤וה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ִאם־ ֶישׁ־ִ֣לי ָמ֔עוֹג
ִ ֽלְקִחי־ ָ֥נא ִ֛לי ַפּת־ ֶ֖לֶחם ְבּ ָי ֵֽדךְךַ :ו ֗תּ ֹאֶמר ַחי־ ְי ֹ
ח ַבַּ֔כּד וְּמַעט־ֶ֖שֶׁמן ַבַּצּ ָ֑פַּחת ְוִה ְנִ֨ני ְמֹקֶ֜שֶׁשׁת ְשׁ ַ֣נ ִים
ִ֣כּי ִאם־ְמ ֤ל ֹא ַכף־ ֶ ֨קַמ ֙
ֵעִ֗צים וּ ָ֨באִת֙י ַֽוֲﬠִשׂי ִ֨תיה֙וּ ִ֣לי ְוִלְב ֔ ִני ַֽוֲאַכְל ֻ֖נהוּ ָוָֽמְתנוַּ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֵא ֶ֤ליָה ֵֽאִל ָ֨יּה֙וּ
ה
שׁ ָנ ֙
ַאל־ִ֣תּי ְר ִ ֔אי ֹ֖בִּאי ֲﬠִ֣שׂי ִכ ְדָב ֵ֑רךְך ַ֣אךְך ֲﬠִשׂי־ִ֣לי ִ֠מָשּׁם ֻע ָ֨גה ְקַט ָ֤נּה ָב ִֽרא ֹ
ה ָ֜וה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל
ה ָאַ֨מר ְי ֹ
ְוהוֵֹ֣צאת ִ֔לי ְו ָ֣לךְך ְוִלְב ֔ ֵנךְך ַֽתֲּﬠִ֖שׂי ָבַּֽאֲחֹר ָֽנהִ֣ :כּי ֹכ ֩
הָ֛וה
ח ֣ל ֹא ִתְכָ֔לה ְוַצ ַ֥פַּחת ַהֶ֖שֶּׁמן ֣ל ֹא ֶתְח ָ֑סר ַ֠עד ֧יוֹם ֵתּתן ]ֵתּת[ ְי ֹ
ַ֤כּד ַה ֶ ֨קַּמ ֙
ֶ֖גֶּשׁם ַעל־ְפּ ֵ֥ני ָֽהֲא ָדָֽמהַ :וֵ֥תֶּלךְך ַוַֽתֲּﬠֶ֖שׂה ִכּ ְדַ֣בר ֵֽאִל ָ֑יּהוּ ַו ֧תּ ֹאַכל ִ ֽהוא ] ִ ֽהיא[
ח ֣ל ֹא ָכָ֔לָתה ְוַצ ַ֥פַּחת ַהֶ֖שֶּׁמן ֣ל ֹא ָח ֵ֑סר
ָו֛היּא ] ָו֛הוּא[ וֵּביָ֖תהּ ָי ִ ֽמיםַ֤ :כּד ַה ֶ ֨קַּמ ֙
ה ָ֔וה ֲאֶ֥שׁר ִדֶּ֖בּר ְבּ ַ֥יד ֵאִל ָֽיּהוַּ :ו ְי ִ֗הי ַאַח֙ר ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֔אֶלּה ָחָ֕לה ֶבּן־
ִכּ ְדַ֣בר ְי ֹ
אד ַ֛ﬠד ֲאֶ֥שׁר ל ֹא־ ֽנוְֹת ָרה־֖בּוֹ ְנָשָֽׁמה:
ָֽהִאָ֖שּׁה ַֽבֲּﬠ ַ֣לת ַה ָ֑בּ ִית ַו ְיִ֤הי ָחְלי֙וֹ ָח ָ֣זק ְמ ֔ ֹ
ַו ֨תּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ֵ֣אִל ָ֔יּהוּ ַמה־ִ֥לּי ָו ָ֖לךְך ִ֣אישׁ ָֽהֱאֹלִ֑הים ָ֧בּאָת ֵא ַ֛לי ְלַה ְזִ֥כּיר ֶאת־
ֲﬠוֹ ִ֖ני וְּלָהִ֥מית ֶאת־ְבּ ִֽניַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ֵא ֶ֖ליָה ְתּ ִֽני־ִ֣לי ֶאת־ְבּ ֵ֑נ ךְך ַו ִיָּקֵּ֣חהוּ ֵֽמֵחי ָ ֗קהּ
א ֹיֵ֣שׁב ָ֔שׁם ַו ַיְּשִׁכֵּ֖בהוּ ַעל־ִמָטּֽתוַֹ :ו ִיּ ְק ָ֥רא ֶאל־
ַו ַֽיֲּﬠֵ֨לה֙וּ ֶאל־ָֽהֲﬠִל ָ֗יּה ֲאֶשׁר־הוּ ֙
ה ָ֣וה ֱאֹל ָ֔הי ֲ֠ה ַגם ַעל־ָהַאְלָמ ֞ ָנה ֲאֶשׁר־ֲא ֨ ִני ִמְתגּוֹ ֵ֥רר ִע ָ ֛מּהּ
ה ָ֖וה ַויּ ֹא ַ ֑מר ְי ֹ
ְי ֹ
ֲה ֵר֖עוָֹת ְלָהִ֥מית ֶאת־ְבּ ָֽנהַּ :ו ִיְּתֹמ ֵ֤דד ַעל־ַה ֶ֨יֶּל֙ד ָשֹׁ֣לשׁ ְפָּעִ֔מים ַו ִיּ ְק ָ֥רא ֶאל־
ה ָ֣וה ֱאֹל ָ֔הי ָֽתָּשׁב־ ָ֛נא ֶֽנֶפשׁ־ַה ֶ֥יֶּלד ַה ֶ֖זּה ַעל־ִק ְרֽבּוַֹ :ו ִיְּשַׁ֥מע
ה ָ֖וה ַויּ ֹא ַ ֑מר ְי ֹ
ְי ֹ
ה ָ֖וה ְבּ֣קוֹל ֵֽאִל ָ֑יּהוּ ַוָ֧תָּשׁב ֶֽנֶפשׁ־ַה ֶ֛יֶּלד ַעל־ִק ְר֖בּוֹ ַו ֶֽיִּחיַ :ו ִיּ ַ ֨קּח ֵֽאִל ָ֜יּהוּ ֶאת־
ְי ֹ
ה ַה ַ֔בּ ְיָתה ַֽו ִיְּתּ ֵ֖נהוּ ְלִא֑מּוֹ ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֵ֣אִל ָ֔יּהוּ ְרִ֖אי ַ֥חי
ַה ֶ֗יֶּלד ַוֹֽיּ ִר ֵ֤דהוּ ִמן־ָֽהֲﬠִל ָיּ ֙
ה ֶ֣זה ָי ַ֔דְעִתּי ִ֛כּי ִ֥אישׁ ֱאֹלִ֖הים ָ ֑אָתּה
ה ֶאל־ֵ֣אִל ָ֔יּהוּ ַעָתּ ֙
ְבּ ֵֽנ ךְךַ :ו ֤תּ ֹאֶמר ָֽהִאָשּׁ ֙
ה ֶאל־ֵ֣אִל ָ֔יּהוּ
ה ָ֗וה ָה ָי ֙
ה ָ֥וה ְבִּ֖פיךָך ֱאֶֽמתַֽ :ו ְיִה֙י ָיִ֣מים ַר ִ֔בּים וּ ְדַבר־ ְי ֹ
וּ ְדַבר־ ְי ֹ
ַבָּשּׁ ָ֥נה ַהְשִּׁליִ֖שׁית ֵלאֹ֑מר ֵ֚לךְך ֵֽה ָרֵ֣אה ֶאל־ַאְח ָ ֔אב ְוֶאְתּ ָ֥נה ָמָ֖טר ַעל־ְפּ ֵ֥ני

שְׁמ ֽרוֹןַ :ו ִיּ ְק ָ֣רא
ָֽהֲא ָדָֽמהַ :ו ֵ֨יֶּל ךְ ֙ך ֵ֣אִל ָ֔יּהוּ ְלֵֽה ָר֖אוֹת ֶאל־ַאְח ָ ֑אב ְוָֽה ָר ָ֖ﬠב ָח ָ֥זק ְבּ ֽ ֹ
אד:
ה ָ֖וה ְמ ֽ ֹ
ַאְח ָ ֔אב ֶאל־ֹֽעַב ְד ָ֖יהוּ ֲאֶ֣שׁר ַעל־ַה ָ֑בּ ִית ְוֹֽעַב ְד ָ֗יהוּ ָה ָ֥יה ָי ֵ֛רא ֶאת־ ְי ֹ
הָ֑וה ַו ִיּ ַ ֨קּח ֹֽעַב ְד ָ֜יהוּ ֵמָ֣אה ְנִבי ִ ֗אים
ַו ְיִה֙י ְבַּהְכ ִ֣רית ִאי ֶ֔זֶבל ֵ֖את ְנִביֵ֣אי ְי ֹ
שׁ ַבְּמָּע ָ֔רה ְוִכְלְכּ ָ֖לם ֶ֥לֶחם ָוָֽמ ִיםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ַאְחָא֙ב ֶאל־
ַו ַיְּחִבּי ֵ ֞אם ֲחִמִ֥שּׁים ִאי ֙
ֹ֣עַב ְד ָ֔יהוּ ֵ֤לךְך ָבּ ָ ֨א ֶר֙ץ ֶאל־ָכּל־ַמְע ְי ֵ֣ני ַהַ֔מּ ִים ְוֶ֖אל ָכּל־ַה ְנָּח ִ֑לים אוּ ַ֣לי ׀ ִנְמָ֣צא
ה ֣סוּס ָוֶ֔פ ֶרד ְו֥לוֹא ַנְכ ִ֖רית ֵמַהְבֵּהָֽמהַ :ו ְיַחְלּ֥קוּ ָל ֶ ֛הם ֶאת־ָהָ֖א ֶרץ
ָחִ֗ציר וּ ְנַח ֶיּ ֙
ַֽלֲﬠָבר־ ָ֑בּהּ ַאְח ָ ֞אב ָהַ֨לךְך ְבּ ֶ֤ד ֶרךְך ֶאָח֙ד ְלַב֔דּוֹ ְוֹֽעַב ְד ָ֛יהוּ ָה ַ֥לךְך ְבּ ֶֽד ֶרךְך־ֶאָ֖חד ְלַב ֽדּוֹ:
ַו ְיִ֤הי ֹֽעַב ְד ָ֨יה֙וּ ַבּ ֶ֔דּ ֶרךְך ְוִה ֵ֥נּה ֵֽאִל ָ֖יּהוּ ִלְק ָרא֑תוֹ ַו ַיִּכּ ֵ֨רה֙וּ ַו ִיֹּ֣פּל ַעל־ָפּ ֔ ָניו ַו ֕יּ ֹאֶמר
ַֽהַאָ֥תּה ֶ֖זה ֲאֹד ִ֥ני ֵֽאִל ָֽיּהוַּ :ו ֥יּ ֹאֶמר ֖לוֹ ָ ֑א ִני ֵ֛לךְך ֱאֹ֥מר ַֽלאֹד ֶ֖ניךָך ִה ֵ֥נּה ֵֽאִל ָֽיּהוּ:
ַו ֖יּ ֹאֶמר ֶ֣מה ָח ָ֑טאִתי ִ ֽכּי־ַא ָ֞תּה ֹנֵ֧תן ֶאת־ַעְב ְדּ ךָ֛ך ְבּ ַיד־ַאְחָ֖אב ַֽלֲהִמיֵֽת ִניַ֣ :חי ׀
ם ְלַבֶקְּשׁ֔ךָך
ה ֲ֠אֶשׁר ֽל ֹא־ָשַׁ֨לח ֲאֹד ִ֥ני ָשׁ ֙
ה ָ֣וה ֱאֹל ֶ֗היךָך ִאם־ ֶישׁ־ ֤גּוֹי וַּמְמָלָכ ֙
ְי ֹ
ה ְוֶאת־ַה ֔גּוֹי ִ֖כּי ֥ל ֹא ִיְמָצֶֽאָכּהְ :וַעָ֖תּה
ְוָֽאְמ ֖רוּ ָ ֑א ִין ְוִהְשִׁ֤בּי ַע ֶאת־ַהַמְּמָלָכ ֙
ַאָ֣תּה ֹ
א ֵ ֑מר ֵ֛לךְך ֱאֹ֥מר ַֽלאֹד ֶ֖ניךָך ִה ֵ֥נּה ֵֽאִל ָֽיּהוְּ :וָה ָ֞יה ֲא ִ֣ני ׀ ֵא ֵ֣לךְך ֵמִא ָ֗תּךְך ְו֨רוּ ַח
ה ָ֤וה ׀ ִֽיָֽשֲּׂא ךָ ֙ך ַ֚ﬠל ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ֵא ָ֔דע וּ ָ֨באִתי ְלַה ִ֧גּיד ְלַאְח ָ ֛אב ְו ֥ל ֹא ִֽיְמָֽצֲא֖ךָך
ְי ֹ
ה ָ֖וה ִמ ְנֻּע ָֽריֲ :ה ֽל ֹא־ֻה ַ֤גּד ַֽלאֹד ִנ֙י ֵ֣את ֲאֶשׁר־ָעִ֔שׂיִתי
ַֽוֲה ָר ָ֑ג ִני ְוַעְב ְדּ ךָ֛ך ָי ֵ֥רא ֶאת־ ְי ֹ
ה ָ֜וה ֵ֣מָאה ִ ֗אישׁ ֲחִמִ֨שּׁים
א ִמ ְנִּבי ֵ ֨אי ְי ֹ
הָ֑וה ָֽוַאְחִבּ ֩
ַֽבֲּהֹ֣רג ִאי ֶ֔זֶבל ֵ֖את ְנִביֵ֣אי ְי ֹ
אֵ֔מר ֵ֛לךְך ֱאֹ֥מר
ה ַאָ֣תּה ֹ
שׁ ַבְּמָּע ָ֔רה ָֽוֲאַכְלְכּ ֵ֖לם ֶ֥לֶחם ָוָֽמ ִיםְ :וַעָתּ ֙
ֲחִמִ֥שּׁים ִאי ֙
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ֲאֶ֥שׁר ָעַ֖מ ְדִתּי
ַֽלאֹד ֶ֖ניךָך ִה ֵ֣נּה ֵֽאִל ָ֑יּהוּ ַֽוֲה ָר ָֽג ִניַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֵֽאִל ָ֔יּהוּ ַ֚חי ְי ֹ
ְלָפ ָ֑ניו ִ֥כּי ַה ֖יּוֹם ֵֽא ָרֶ֥אה ֵא ָֽליוַ :ו ֵ֧יֶּלךְך ֹֽעַב ְד ָ֛יהוּ ִל ְק ַ֥ראת ַאְחָ֖אב ַו ַיּ ֶגּד־֑לוֹ ַו ֵ֥יֶּלךְך
ַאְחָ֖אב ִל ְק ַ֥ראת ֵֽאִל ָֽיּהוַּ :ו ְיִ֛הי ִכּ ְר֥אוֹת ַאְחָ֖אב ֶאת־ֵֽאִל ָ֑יּהוּ ַו ֤יּ ֹאֶמר ַאְחָא֙ב
ֵאָ֔ליו ַֽהַאָ֥תּה ֶ֖זה ֹע ֵ֥כר ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ֤ל ֹא ָעַ֨כ ְרִתּ֙י ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ֥כּי ִאם־
ה ָ֔וה ַוֵ֖תֶּלךְך ַֽאֲח ֵ֥רי ַהְבָּע ִ ֽליםְ :וַע ָ֗תּה
ם ֶאת־ִמְצ ֣וֹת ְי ֹ
ַאָ֖תּה וֵּ֣בית ָאִ֑ביךָך ַֽבֲּﬠ ָזְבֶכ ֙
ְשַׁ֨לח ְקֹ֥בץ ֵא ַ֛לי ֶאת־ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֶאל־ַ֣הר ַהַכּ ְר ֶ ֑מל ְוֶאת־ ְנִבי ֵ ֨אי ַה ַ֜בַּעל
אְכ ֵ֖לי ֻשְׁלַ֥חן ִאי ָֽזֶבל:
ה ַא ְרַ֣בּע ֵמ֔אוֹת ֽ ֹ
ַא ְרַבּע־ֵמ֣אוֹת ַֽוֲחִמִ֗שּׁים וּ ְנִביֵ֤אי ָֽהֲאֵשׁ ָר ֙
ַו ִיְּשׁ ַ֥לח ַאְחָ֖אב ְבָּכל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ִיְּקֹ֥בּץ ֶאת־ַה ְנִּביִ֖אים ֶאל־ַ֥הר ַהַכּ ְרֶֽמל:
ַו ִיּ ַ֨גּשׁ ֵֽאִל ָ֜יּהוּ ֶאל־ָכּל־ָהָ֗עם ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ַעד־ָמ ַ֞תי ַאֶ֣תּם ֹֽפְּסִחי֘ם ַעל־ְשֵׁ֣תּי

ם ְל֣כוּ ַֽאֲח ָ֔ריו ְוִאם־ַהַ֖בַּעל ְל֣כוּ ַֽאֲח ָ֑ריו ְו ֽל ֹא־ָע֥נוּ
ה ָ֤וה ָֽהֱאֹלִהי ֙
ם ִאם־ ְי ֹ
ַהְסִּעִפּי ֒
ה ָ֖וה ְלַב ִ֑דּי
א֖תוֹ ָדָּֽברַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֵֽאִל ָ֨יּה֙וּ ֶאל־ָהָ֔עם ֲא ֞ ִני נוַֹ֧ת ְרִתּי ָנִ֛ביא ַֽלי ֹ
ָה ָ֛ﬠם ֹ
וּ ְנִביֵ֣אי ַה ַ֔בַּעל ַא ְרַבּע־ֵמ֥אוֹת ַֽוֲחִמִ֖שּׁים ִ ֽאישְׁ :ו ִיְתּנוּ־ָ֜לנוּ ְשׁ ַ֣נ ִים ָפּ ִ֗רים ְו ִי ְ ֽבֲח ֣רוּ
ם ַהָ֨פּר ָֽהֶאָ֜חד ִֽוי ַנְתֻּ֗חהוּ ְו ָיִ֨שׂימ֙וּ ַעל־ָ֣הֵעִ֔צים ְוֵ֖אשׁ ֣ל ֹא ָיִ֑שׂימוּ ַֽוֲא ֞ ִני
ָלֶה ֩
ֶֽאֱﬠֶ֣שׂה ׀ ֶאת־ַה ָ֣פּר ָֽהֶאָ֗חד ְו ָֽנַתִתּ֙י ַעל־ָ֣הֵעִ֔צים ְוֵ֖אשׁ ֥ל ֹא ָא ִ ֽשׂים :וְּק ָרא ֶ֞תם
ה ָ֔וה ְוָה ָ֧יה ָֽהֱאֹלִ֛הים ֲאֶשׁר־ ַֽיֲﬠ ֶ֥נה ָבֵ֖אשׁ
ְבֵּ֣שׁם ֱאֹֽלֵהיֶ֗כם ַֽוֲא ִנ֙י ֶא ְק ָ֣רא ְבֵשׁם־ ְי ֹ
֣הוּא ָֽהֱאֹלִ֑הים ַו ַ֧יַּען ָכּל־ָה ָ֛ﬠם ַו ֽיּ ֹאְמ ֖רוּ ֥טוֹב ַה ָדָּֽברַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֵֽאִל ָ֜יּהוּ ִל ְנִביֵ֣אי
שׁ ֔ ָנה ִ֥כּי ַאֶ֖תּם ָֽה ַרִ֑בּים ְוִק ְרא֙וּ ְבֵּ֣שׁם
ַה ַ֗בַּעל ַֽבֲּח֨רוּ ָלֶ֜כם ַה ָ֤פּר ָֽהֶאָח֙ד ַֽוֲﬠ֣שׂוּ ִֽרא ֹ
ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם ְוֵ֖אשׁ ֥ל ֹא ָת ִ ֽשׂימוַּ ֠ :ו ִיְּקחוּ ֶאת־ַהָ֨פּר ֲאֶשׁר־ ָנַ֣תן ָלֶה֘ם ַו ַֽיֲּﬠשׂ֒וּ ַו ִיְּק ְר֣אוּ
ְבֵֽשׁם־ַ֠הַבַּעל ֵֽמַהֹ֨בֶּקר ְוַעד־ַהָֽצֳּה ַ֤ר ִים ֵלאֹמ֙ר ַהַ֣בַּעל ֲﬠ ֔ ֵננוּ ְוֵ֥אין ֖קוֹל ְוֵ֣אין ֹע ֶ֑נה
ַו ְיַפְסּ֔חוּ ַעל־ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ֲאֶ֥שׁר ָעָֽשׂהַ :ו ְי ִ֨הי ַבָֽצֳּה ַ֜ר ִים ַו ְיַהֵ֧תּל ָבֶּ֣הם ֵֽאִל ָ֗יּהוּ ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר
ִק ְר֤אוּ ְבֽקוֹל־ ָגּדוֹל ֙ ִ ֽכּי־ֱאֹלִ֣הים ֔הוּא ִ ֽכּי־ִ֧שׂי ַח ְוִכי־ִ֛שׂיג ֖לוֹ ְו ִ ֽכי־ ֶ֣ד ֶרךְך ֑לוֹ אוּ ַ֛לי
ָיֵ֥שׁן ֖הוּא ְו ִי ָֽקץַ :ו ִיְּק ְרא֙וּ ְבּ֣קוֹל ָגּ֔דוֹל ַו ִֽיְּתֹגּ ְדד֙וּ ְכִּמְשָׁפָּ֔טם ַֽבֲּח ָר֖בוֹת וּ ָֽב ְרָמִ֑חים
ַעד־ְשָׁפךְך־ ָ֖דּם ֲﬠֵליֶֽהםַֽ :ו ְיִה֙י ַֽכֲּﬠֹ֣בר ַהָֽצֳּה ַ֔ר ִים ַו ִֽיְּת ַנְבּ֔אוּ ַ֖ﬠד ַֽלֲﬠ֣לוֹת ַהִמּ ְנ ָ֑חה
ם ְגּ֣שׁוּ ֵאַ֔לי ַו ִיּ ְגּ֥שׁוּ
ְוֵאין־֥קוֹל ְוֵאין־ֹע ֶ֖נה ְוֵ֥אין ָֽקֶשׁבַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֵֽאִל ָ֤יּהוּ ְלָכל־ָהָע ֙
ה
ה ָ֖וה ֶֽהָה ֽרוּסַ :ו ִיּ ַ֣קּח ֵֽאִל ָ֗יּהוּ ְשֵׁ֤תּים ֶעְשׂ ֵר ֙
ָכל־ָה ָ֖ﬠם ֵא ָ֑ליו ַו ְי ַר ֵ֛פּא ֶאת־ִמ ְזַ֥בּח ְי ֹ
ה ָ֤וה ֵאָלי֙ו ֵלאֹ֔מר
ֲאָב ֔ ִנים ְכִּמְס ַ֖פּר ִשְׁבֵ֣טי ְב ֵֽני־ ַֽיֲﬠֹ֑קב ֲאֶשׁ֩ר ָה ָ֨יה ְדַבר־ ְי ֹ
הָ֑וה ַו ַ֣יַּעשׂ ְתָּעָ֗לה
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִֽיְה ֶ֥יה ְשֶֽׁמךָךַ :ו ִיְּב ֶ֧נה ֶאת־ָֽהֲאָב ִ֛נים ִמ ְזֵ֖בּ ַח ְבֵּ֣שׁם ְי ֹ
ח ֶאת־ַהָ֔פּר
ת ָסאַ֣ת ִים ֶ֔ז ַרע ָסִ֖ביב ַלִמּ ְזֵֽבּ ַחַ :ו ַֽיֲּﬠֹ֖רךְך ֶאת־ָֽהֵעִ֑צים ַו ְי ַנַתּ ֙
ְכֵּבי ֙
ם ַ֔מ ִים ְו ִֽיְצ֥קוּ ַעל־ָֽהֹע ָ֖לה ְוַעל־
ַו ָ֖יֶּשׂם ַעל־ָֽהֵע ִ ֽציםַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ִמְל֨אוּ ַא ְרָבּ ָ֤ﬠה ַכ ִדּי ֙
ָֽהֵעִ֑צים ַו ֤יּ ֹאֶמר ְשׁנ֙וּ ַו ִיְּשׁ ֔נוּ ַו ֥יּ ֹאֶמר ַשׁ ֵ֖לּשׁוּ ַו ְיַשׁ ֵֽלּשׁוַּ :ו ֵֽיְּל֣כוּ ַהַ֔מּ ִים ָסִ֖ביב
ַלִמּ ְז ֵ֑בּ ַח ְו ַ֥גם ֶאת־ַהְתָּע ָ֖לה ִמֵלּא־ָֽמ ִיםַ :ו ְיִ֣הי ׀ ַֽבֲּﬠ֣לוֹת ַהִמּ ְנָ֗חה ַו ִיּ ַ֞גּשׁ ֵֽאִל ָ֣יּהוּ
ם ִיְצָ֣חק ְו ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַה ֣יּוֹם ִי ָוּ ַ֗דע ִ ֽכּי־ַאָ֧תּה
ה ָ֗וה ֱאֹלֵה֙י ַאְב ָרָה ֙
ַה ָנִּבי֘א ַויּ ֹאַמ֒ר ְי ֹ
ֱאֹלִ֛הים ְבּ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַֽוֲא ִ֣ני ַעְב ֶ֑דּךָך וִּב ְדָב ְרי ךָ֣ך ]וִּב ְדָב ְר ךָ֣ך[ ָעִ֔שׂיִתי ֵ֥את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֖רים
ה ָ֖וה ָֽהֱאֹלִ֑הים ְוַא ָ ֛תּה
ה ֲﬠ ֔ ֵנ ִני ְו ֵֽי ְדע֙וּ ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֔זּה ִ ֽכּי־ַאָ֥תּה ְי ֹ
ה ָו ֙
ָהֵֽאֶלּהֲ :ﬠ ֵ֤נ ִני ְי ֹ
ה ְוֶאת־
ה ָ֗וה ַו ֤תּ ֹאַכל ֶאת־ָֽהֹעָל ֙
ֲהִסֹ֥בָּת ֶאת־ִלָ֖בּם ֲאֹֽח ַר ִֽנּיתַ :וִתֹּ֣פּל ֵאשׁ־ ְי ֹ

א
ָֽהֵעִ֔צים ְוֶאת־ָֽהֲאָב ִ֖נים ְוֶאת־ֶֽהָע ָ֑פר ְוֶאת־ַהַ֥מּ ִים ֲאֶשׁר־ַבְּתָּע ָ֖לה ִלֵֽחָכהַ :ו ַיּ ְר ֙
ה ָ֖וה ֥הוּא
ה ֣הוּא ָֽהֱאֹל ִ֔הים ְי ֹ
ה ָו ֙
ָכּל־ָהָ֔עם ַו ִיְּפּ֖לוּ ַעל־ְפּ ֵני ֶ ֑הם ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ְי ֹ
ָֽהֱאֹל ִ ֽהיםַ :ויּ ֹאֶמ֩ר ֵֽאִל ָ֨יּהוּ ָל ֶ֜הם ִתְּפ֣שׂוּ ׀ ֶאת־ ְנִביֵ֣אי ַה ַ֗בַּעל ִ֛אישׁ ַאל־ ִיָמּ ֵ֥לט
ֵמֶ֖הם ַו ִיְּתְפּ֑שׂוּם ַו ֽיּוֹ ִר ֵ֤דם ֵאִל ָ֨יּה֙וּ ֶאל־ ַ֣נַחל ִקי֔שׁוֹן ַו ִיְּשָׁחֵ֖טם ָֽשׁםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֵאִל ָ֨יּה֙וּ
ְלַאְח ָ ֔אב ֲﬠ ֵ֖לה ֱאֹ֣כל וְּשׁ ֵ ֑תה ִכּי־ ֖קוֹל ֲה֥מוֹן ַה ָֽגֶּשׁםַ :ו ַֽיֲּﬠ ֶ֥לה ַאְחָ֖אב ֶֽלֱאֹ֣כל
ְוִלְשׁ֑תּוֹת ְו ֵ ֨אִל ָ֔יּהוּ ָעָ֨לה ֶאל־ ֤ר ֹאשׁ ַהַכּ ְרֶמל ֙ ַו ִיּ ְגַ֣הר ַ ֔א ְרָצה ַו ָ֥יֶּשׂם ָפּ ָ֖ניו ֵ֥בּין ִבּ ְר ָֽכּו
א ַהֵ֣בּט ֶֽדּ ֶרךְך־ ָ֔ים ַו ַ֨יַּעל ֙ ַו ַיּ ֵ֔בּט ַו ֖יּ ֹאֶמר ֵ֣אין
]ִבּ ְר ָֽכּיו[ַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֶאל־ ַֽנֲﬠ֗רוֹ ֲﬠֵלה־ ָנ ֙
ְמ֑אוָּמה ַו ֕יּ ֹאֶמר ֻ֖שׁב ֶ֥שַׁבע ְפָּע ִ ֽמיםַֽ :ו ְיִה֙י ַבְּשִּׁבִ֔עית ַו ֗יּ ֹאֶמר ִה ֵנּה־ ָ֛ﬠב ְקַט ָ֥נּה
ְכַּכף־ִ֖אישׁ ֹע ָ֣לה ִמ ָ֑יּם ַו ֗יּ ֹאֶמר ֲﬠֵ֨לה ֱאֹ֤מר ֶאל־ַאְחָא֙ב ֱאֹ֣סר ָו ֵ֔רד ְו ֥ל ֹא ַֽיַעָצ ְר ָ֖כה
ם ִהְתַק ְדּר֙וּ ָעִ֣בים ְו֔רוּ ַח ַו ְיִ֖הי ֶ֣גֶּשׁם
ַה ָֽגֶּשׁםַ :ו ְיִ֣הי ׀ ַעד־ֹ֣כּה ְוַעד־ֹ֗כּה ְוַהָשַּׁ֨מ ִי ֙
ה ֶאל־ֵ֣אִל ָ֔יּהוּ ַו ְיַשׁ ֵ֖נּס
ה ָ֗וה ָֽה ְיָת ֙
ָגּ ֑דוֹל ַו ִיּ ְר ַ֥כּב ַאְחָ֖אב ַו ֵ֥יֶּלךְך ִי ְז ְר ֶֽﬠאָלהְ :ו ַיד־ ְי ֹ
ָמְת ָ֑ניו ַו ָ֨יּ ָר֙ץ ִלְפ ֵ֣ני ַאְח ָ ֔אב ַעד־ֹֽבֲּא ָ֖כה ִי ְז ְר ֶֽﬠאָלהַ :ו ַיּ ֵ֤גּד ַאְחָא֙ב ְלִאי ֶ֔זֶבל ֵ ֛את
ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ָעָ֖שׂה ֵֽאִל ָ֑יּהוּ ְו ֵ ֨את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ָה ַ֛רג ֶאת־ָכּל־ַה ְנִּביִ֖אים ֶבָּֽח ֶרב:
ם ְוֹ֣כה ֽיוִֹס֔פוּן
ַוִתְּשׁ ַ֤לח ִאי ֶ֨זֶבל ֙ ַמְל ָ ֔אךְך ֶאל־ֵֽאִל ָ֖יּהוּ ֵלאֹ֑מר ֹֽכּה־ ַֽיֲﬠ֤שׂוּן ֱאֹלִהי ֙
ם ַו ֵ֣יֶּלךְך ֶאל־
ִ ֽכּי־ָכ ֵ֤ﬠת ָמָח֙ר ָאִ֣שׂים ֶאת־ ַנְפְשׁ֔ךָך ְכּ ֶ֖נֶפשׁ ַאַ֥חד ֵמֶֽהםַ :ו ַ֗יּ ְרא ַו ָ֨יָּק ֙
ַנְפ֔שׁוֹ ַו ָ֕יּב ֹא ְבֵּ֥אר ֶ֖שַׁבע ֲאֶ֣שׁר ִ ֽליהוּ ָ֑דה ַו ַיּ ַ֥נּח ֶֽאת־ ַֽנֲﬠ ֖רוֹ ָֽשׁםְ :וֽהוּא־ָה ַ֤לךְך
ַבִּמּ ְדָבּ֙ר ֶ֣דּ ֶרךְך ֔יוֹם ַו ָיּ ֕ב ֹא ַו ֵ֕יֶּשׁב ַ֖תַּחת ֹ֣רֶתם ֶא ָ֑חת ]ֶא ָ֑חד[ ַו ִיְּשַׁ֤אל ֶאת־ ַנְפשׁ֙וֹ
ה ַ֣קח ַנְפִ֔שׁי ִ֛כּי ֽל ֹא־֥טוֹב ָֽאֹנִ֖כי ֵֽמֲאֹבָֽתיַ :ו ִיְּשַׁכּ֙ב
ה ָו ֙
ָל֔מוּת ַו ֣יּ ֹאֶמר ׀ ַ֗רב ַע ָ ֤תּה ְי ֹ
ַו ִיּיַ֔שׁן ַ֖תַּחת ֹ֣רֶתם ֶא ָ֑חד ְוִה ֵֽנּה־ ֶ֤זה ַמְלָא ךְ ֙ך ֹנ ֵ֣ג ַע ֔בּוֹ ַו ֥יּ ֹאֶמר ֖לוֹ ֥קוּם ֱאֽכוֹלַ :ו ַיּ ֵ֕בּט
שׁ ָ ֛תיו ֻע ַ֥גת ְרָצִ֖פים ְוַצ ַ֣פַּחת ָ ֑מ ִים ַו ֣יּ ֹאַכל ַו ֵ֔יְּשְׁתּ ַו ָ֖יָּשׁב ַו ִיְּשׁ ָֽכּבַ :ו ָיָּשׁ֩ב
ְוִה ֵ֧נּה ְמ ַֽרֲא ֹ
ת ַו ִֽיּ ַגּע־֔בּוֹ ַו ֖יּ ֹאֶמר ֣קוּם ֱאֹ֑כל ִ֛כּי ַ֥רב ִמְמּ֖ךָך ַה ָֽדּ ֶרךְךַ :ו ָ֖יּ ָקם
ה ָ֤וה ׀ ֵשׁ ִני ֙
ַמְל ַ ֨אךְך ְי ֹ
ם ְוַא ְרָבִּ֣ﬠים ַ֔ל ְיָלה
ַו ֣יּ ֹאַכל ַו ִיְּשׁ ֶ ֑תּה ַו ֵ֜יֶּלךְך ְבֹּ֣כ ַח ׀ ָֽהֲאִכי ָ֣לה ַה ִ֗היא ַא ְרָבִּ֥ﬠים יוֹ ֙
ה
ה ָו ֙
שׁם ְוִה ֵ֤נּה ְדַבר־ ְי ֹ
ַ֛ﬠד ַ֥הר ָֽהֱאֹלִ֖הים ֹח ֵֽרבַ :ו ָֽיּב ֹא־ָ֥שׁם ֶאל־ַהְמָּע ָ֖רה ַו ָ֣יֶּלן ָ ֑
ה ָ֣וה ׀ ֱאֹלֵ֣הי
ֵאָ֔ליו ַו ֣יּ ֹאֶמר ֔לוֹ ַמה־ְלּ ךָ֥ך ֹ֖פה ֵֽאִל ָֽיּהוַּ :ויּ ֹאֶמ֩ר ַק ֨נּ ֹא ִק ֜ ֵנּאִתי ַֽלי ֹ
ְצָב֗אוֹת ִ ֽכּי־ ָֽﬠ ְז֤בוּ ְב ִֽריְת ךָ ֙ך ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֶאת־ִמ ְזְבֹּחֶ֣תיךָך ָה ָ֔רסוּ ְוֶאת־ ְנִביֶ֖איךָך
ָֽה ְר ֣גוּ ֶב ָ֑ח ֶרב ָֽוִא ָוֵּ֤תר ֲא ִנ֙י ְלַב ִ֔דּי ַו ְיַבְק֥שׁוּ ֶאת־ ַנְפִ֖שׁי ְלַקְחָֽתּהַּ :ו ֗יּ ֹאֶמר ֵ֣צא

ק ָה ִ֨רים
ה ָ֣וה ֹע ֵ֗בר ְו ֣רוּ ַח ְגּדוָֹ֡לה ְוָח ָ֞זק ְמָפ ֵר ֩
ה ְוִה ֵ֧נּה ְי ֹ
ה ָו ֒
ְו ָֽﬠַמ ְדָ֣תּ ָבָה֘ר ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
הָ֑וה ְוַא ַ֤חר ָה֨רוּ ַ֙ח ַ֔רַעשׁ ֥ל ֹא ָב ַ֖רַעשׁ
ה ָ֔וה ֥ל ֹא ָב ֖רוּ ַח ְי ֹ
ם ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
וְּמַשׁ ֵ֤בּר ְסָלִעי ֙
הָ֑וה ְוַאַ֣חר ָה ֵ ֔אשׁ ֖קוֹל ְדָּמָ֥מה ַד ָֽקּה:
שׁ ֵ ֔אשׁ ֥ל ֹא ָבֵ֖אשׁ ְי ֹ
ה ָֽוהְ :וַא ַ֤חר ָה ַ֨רַע ֙
ְי ֹ
ַו ְיִ֣הי ׀ ִכְּשֹׁ֣מ ַע ֵֽאִל ָ֗יּהוּ ַו ָ֤יֶּלט ָפּ ָני֙ו ְבַּא ַדּ ְר֔תּוֹ ַו ֵיֵּ֕צא ַֽו ַֽיֲּﬠֹ֖מד ֶ֣פַּתח ַהְמָּע ָ֑רה ְוִה ֵ֤נּה
ה ָ֣וה ׀ ֱאֹלֵ֣הי
ֵאָלי֙ו ֔קוֹל ַו ֕יּ ֹאֶמר ַמה־ְלּ ךָ֥ך ֹ֖פה ֵֽאִל ָֽיּהוַּr :ויּ ֹאֶמ֩ר ַק ֨נּ ֹא ִק ֜ ֵנּאִתי ַֽלי ֹ
ְצָב֗אוֹת ִ ֽכּי־ ָֽﬠ ְז֤בוּ ְב ִֽריְת ךָ ֙ך ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֶאת־ִמ ְזְבֹּחֶ֣תיךָך ָה ָ֔רסוּ ְוֶאת־ ְנִביֶ֖איךָך
ה
ה ָו ֙
ָֽה ְר ֣גוּ ֶב ָ֑ח ֶרב ָֽוִא ָוֵּ֤תר ֲא ִנ֙י ְלַב ִ֔דּי ַו ְיַבְק֥שׁוּ ֶאת־ ַנְפִ֖שׁי ְלַקְחָֽתּהַּ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ֵאָ֔ליו ֵ֛לךְך ֥שׁוּב ְל ַד ְרְכּ֖ךָך ִמ ְדַ֣בּ ָרה ַד ָ ֑מֶּשׂק וּ ָ֗באָת וָּֽמַשְׁחָ֧תּ ֶאת־ֲח ָז ֵ ֛אל ְלֶ֖מֶלךְך
ת ֵי֣הוּא ֶבן־ ִנְמִ֔שׁי ִתְּמַ֥שׁח ְלֶ֖מֶלךְך ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוֶאת־ֱאִליָ֤שׁע
ַעל־ֲא ָֽרםְ :וֵא ֙
ֶבּן־ָשָׁפ֙ט ֵמָאֵ֣בל ְמחוָֹ֔לה ִתְּמַ֥שׁח ְל ָנִ֖ביא ַתְּחֶֽתּיךָךְ :וָה ָ֗יה ַה ִנְּמ ָ֛לט ֵמֶ֥ח ֶרב ֲח ָזֵ֖אל
ָיִ֣מית ֵי֑הוּא ְוַה ִנְּמ ָ֛לט ֵמֶ֥ח ֶרב ֵי֖הוּא ָיִ֥מית ֱאִליָֽשׁעְ :וִהְשַׁא ְרִ֥תּי ְב ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ִשְׁב ַ֣ﬠת ֲאָל ִ֑פים ָכּל־ַהִבּ ְרַ֗כּ ִים ֲאֶ֤שׁר ל ֹא־ ָֽכ ְרע֙וּ ַל ַ֔בַּעל ְוָ֨כל־ַהֶ֔פּה ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־
ָנַ֖שׁק ֽלוַֹ :ו ֵ֣יֶּלךְך ִ֠מָשּׁם ַו ִיְּמָ֞צא ֶאת־ֱאִליָ֤שׁע ֶבּן־ָשָׁפ֙ט ְו֣הוּא ֹח ֵ֔רשׁ ְשׁ ֵֽנים־ָעָ֤שׂר
שׂר ַו ַֽיֲּﬠֹ֤בר ֵֽאִל ָ֨יּה֙וּ ֵאָ֔ליו ַו ַיְּשׁ ֵ֥לךְך ַא ַדּ ְר֖תּוֹ
ם ְלָפ ֔ ָניו ְו֖הוּא ִבְּשׁ ֵ֣נים ֶֽהָע ָ ֑
ְצָמ ִדי ֙
א ְלָאִ֣בי וְּלִאִ֔מּי
ֵא ָֽליוַ :ו ַֽיֲּﬠֹ֣זב ֶאת־ַהָבּ ָ ֗קר ַו ָ֨יּ ָר֙ץ ַֽאֲח ֵ֣רי ֵֽאִל ָ֔יּהוּ ַו ֗יּ ֹאֶמר ֶֽאֳשָּׁקה־ ָנּ ֙
ְוֵֽאְל ָ֖כה ַֽאֲח ֶ֑ריךָך ַו ֤יּ ֹאֶמר ל֙וֹ ֵ֣לךְך ֔שׁוּב ִ֥כּי ֶֽמה־ָעִ֖שׂיִתי ָֽלךְךַ :ו ָ֨יָּשׁב ֵמַֽאֲח ָ֜ריו ַו ִיּ ַ֣קּח
ֶאת־ֶ֧צֶמד ַהָבּ ָ֣קר ַו ִיּ ְזָבֵּ֗חהוּ וִּבְכ ִ֤לי ַהָבָּק֙ר ִבְּשּׁ ָ֣לם ַהָבָּ֔שׂר ַו ִיֵּ֥תּן ָל ָ֖ﬠם ַויּ ֹא ֵ֑כלוּ
ַו ָ֗יָּקם ַו ֵ֛יֶּלךְך ַֽאֲח ֵ֥רי ֵאִל ָ֖יּהוּ ַו ְיָֽשׁ ְרֵֽתהוּ :וֶּבן־ֲה ַ֣דד ֶֽמֶלךְך־ֲא ָ֗רם ָקַב֙ץ ֶאת־ָכּל־
שְׁמ֔רוֹן ַו ִיּ ָ֖לֶּחם
ֵחי֔לוֹ וְּשֹׁלִ֨שׁים וְּשׁ ַ֥נ ִים ֶ ֛מֶלךְך ִא֖תּוֹ ְו֣סוּס ָו ָ֑רֶכב ַו ַ֗יַּעל ַו ָ֨יַּצ֙ר ַעל־ ֣ ֹ
ָֽבּהַּ :ו ִיְּשׁ ַ֧לח ַמְלָא ִ֛כים ֶאל־ַאְחָ֥אב ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָה ִ ֽﬠי ָרהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֗לוֹ ֹ֚כּה ָאַ֣מר
ֶבּן־ֲה ַ֔דד ַכְּסְפּ ךָ֥ך וּ ְזָֽהְב֖ךָך ִ ֽלי־֑הוּא ְו ָנֶ֧שׁיךָך וָּב ֶ֛ניךָך ַהטּוִֹ֖בים ִלי־ֵֽהםַ :ו ַ֤יַּען ֶֽמֶלךְך־
ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַו ֔יּ ֹאֶמר ִכּ ְדָֽב ְר֖ךָך ֲאֹד ִ֣ני ַה ֶ ֑מֶּלךְך ְל ךָ֥ך ֲא ִ֖ני ְוָכל־ֲאֶשׁר־ ִ ֽליַ :ו ָיֻּ֨שׁב֙וּ
ַהַמְּלָאִ֔כים ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ֹֽכּה־ָאַ֥מר ֶבּן־ֲה ַ֖דד ֵלאֹ֑מר ִ ֽכּי־ָשׁ ַ֤לְחִתּי ֵאֶ֨לי ךָ ֙ך ֵלאֹ֔מר
ַכְּסְפּ ךָ֧ך וּ ְזָֽהְב ךָ֛ך ְו ָנֶ֥שׁיךָך וָּב ֶ֖ניךָך ִ֥לי ִתֵֽתּןִ֣ :כּי ׀ ִאם־ָכּ ֵ֣ﬠת ָמָ֗חר ֶאְשׁ ַ֤לח ֶאת־ֲﬠָב ַד֙י
ה ָכּל־ַמְחַ֣מד ֵעי ֔ ֶניךָך ָיִ֥שׂימוּ
ֵאֶ֔ליךָך ְוִחְפּשׂ֙וּ ֶאת־ֵ֣בּיְת֔ךָך ְוֵ֖את ָבֵּ֣תּי ֲﬠָב ֶ֑דיךָך ְוָה ָי ֙
ְב ָי ָ֖דם ְוָל ָֽקחוַּ :ו ִיּ ְק ָ֤רא ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְלָכל־ ִז ְק ֵ֣ני ָה ָ ֔א ֶרץ ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ְדּֽעוּ־ ָ֣נא וּ ְר֔אוּ

ִ֥כּי ָר ָ֖ﬠה ֶ֣זה ְמַב ֵ֑קּשׁ ִ ֽכּי־ָשַׁ֨לח ֵאַ֜לי ְל ָנַ֤שׁי וְּלָב ַנ֙י וְּלַכְסִ֣פּי ְוִל ְזָה ִ֔בי ְו ֥ל ֹא ָמ ַ֖נְעִתּי
ִמֶֽמּנּוַּ :ו ֽיּ ֹאְמ ֥רוּ ֵא ָ֛ליו ָכּל־ַה ְזּ ֵק ִ֖נים ְוָכל־ָה ָ֑ﬠם ַאל־ִתְּשַׁ֖מע ְו֥לוֹא ת ֹאֶֽבה:
ַו ֜יּ ֹאֶמר ְלַמ ְ ֽלֲא ֵ֣כי ֶבן־ֲה ַ֗דד ִאְמ֞רוּ ַֽלאֹד ִ֤ני ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֹכּל ֩ ֲאֶשׁר־ָשַׁ֨לְחָתּ ֶאל־ַעְב ְדּ ךָ֤ך
ה ֶֽאֱﬠֶ֔שׂה ְוַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֔זּה ֥ל ֹא אוּ ַ֖כל ַֽלֲﬠ֑שׂוֹת ַו ֵֽיְּלכ֙וּ ַהַמְּלָאִ֔כים ַו ְיִשׁ ֻ֖בהוּ
שׁ ָנ ֙
ָב ִֽרא ֹ
ָדָּֽברַ :ו ִיְּשׁ ַ֤לח ֵאָלי֙ו ֶבּן־ֲה ַ֔דד ַו ֕יּ ֹאֶמר ֹֽכּה־ ַֽיֲﬠ֥שׂוּן ִ֛לי ֱאֹלִ֖הים ְוֹ֣כה יוִֹ֑ספוּ ִאם־
שְׁמ֔רוֹן ִלְשָׁעִ֕לים ְלָכל־ָה ָ֖ﬠם ֲאֶ֥שׁר ְבּ ַר ְג ָֽליַ :ו ַ֤יַּען ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙
ק ֲﬠ ַ֣פר ֽ ֹ
ִיְשֹׂפּ ֙
ַו ֣יּ ֹאֶמר ַדְּבּ֔רוּ ַאל־ ִיְתַה ֵ֥לּל ֹח ֵ֖ג ר ִכְּמַפֵֽתּ ַחַ :ו ְי ִ֗הי ִכְּשֹׁ֨מ ַ֙ע ֶאת־ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֔זּה ְו֥הוּא
ֹ
שׁ ֶ ֛תה ֥הוּא ְוַהְמָּלִ֖כים ַבֻּסּ֑כּוֹת ַו ֤יּ ֹאֶמר ֶאל־ֲﬠָב ָדי֙ו ִ֔שׂימוּ ַו ָיִּ֖שׂימוּ ַעל־ָה ִ ֽﬠיר:
ה ָ֔וה
ְוִה ֵ֣נּה ׀ ָנִ֣ביא ֶאָ֗חד ִנ ַגּ֘שׁ ֶאל־ַאְחָ֣אב ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ַו ֗יּ ֹאֶמר ֹ֚כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ֲ ֽה ָר ִ ֕איָת ֵ ֛את ָכּל־ֶֽהָה֥מוֹן ַה ָגּ ֖דוֹל ַה ֶ֑זּה ִה ְנ ֨ ִני ֹֽנְת ֤נוֹ ְב ָֽי ְד ךָ ֙ך ַה ֔יּוֹם ְו ָֽי ַדְעָ֖תּ ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני
ה ָ֔וה ְבּ ַֽנֲﬠ ֵ֖רי ָשׂ ֵ֣רי ַהְמּ ִדי ֑נוֹת
ה ָֽוהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ַאְחָא֙ב ְבִּ֔מי ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֹֽכּה־ָאַ֣מר ְי ֹ
ְי ֹ
ַו ֛יּ ֹאֶמר ִמי־ ֶיְאֹ֥סר ַהִמְּלָחָ֖מה ַו ֥יּ ֹאֶמר ָֽאָתּהַ :ו ִיְּפֹ֗קד ֶֽאת־ ַֽנֲﬠ ֵר֙י ָשׂ ֵ֣רי ַהְמּ ִדי ֔נוֹת
ַו ִֽיְּה ֕יוּ ָמאַ֖ת ִים ְשׁ ַ֣נ ִים וְּשֹׁלִ֑שׁים ְוַֽאֲח ֵרי ֶ֗הם ָפּ ַ֧קד ֶאת־ָכּל־ָה ָ֛ﬠם ָכּל־ְבּ ֵ֥ני
שׁ ֶ֨תה ִשׁ֜כּוֹר ַבֻּסּ֗כּוֹת ֧הוּא
ד ֹ
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִשְׁב ַ֥ﬠת ֲאָל ִ ֽפיםַ :ו ֵֽיְּצ֖אוּ ַבָּֽצֳּה ָ֑ר ִים וֶּבן־ֲה ַד ֩
אֽתוַֹ :ו ֵֽיְּצ֗אוּ ַֽנֲﬠ ֵ֛רי ָשׂ ֵ֥רי ַהְמּ ִדי ֖נוֹת
ְוַהְמָּל ִ֛כים ְשֹׁל ִ ֽשׁים־וְּשׁ ַ֥נ ִים ֶ֖מֶלךְך ֹע ֵ֥ז ר ֹ
שְּׁמ ֽרוֹןַ :ו ֛יּ ֹאֶמר
שׁ ָ֑נה ַו ִיְּשׁ ַ֣לח ֶבּן־ֲה ַ֗דד ַו ַיּ ִ֤גּידוּ ל֙וֹ ֵלאֹ֔מר ֲא ָנִ֕שׁים ָֽיְצ֖אוּ ִמ ֽ ֹ
ָבּ ִֽרא ֹ
ה
ִאם־ְלָשׁ֥לוֹם ָיָ֖צאוּ ִתְּפ֣שׂוּם ַח ִ֑יּים ְוִ֧אם ְלִמְלָח ָ ֛מה ָיָ֖צאוּ ַח ִ֥יּים ִתְּפֽשׂוּםְ :ו ֵ ֨אֶלּ ֙
ָֽיְצ֣אוּ ִמן־ָהִ֔עיר ַֽנֲﬠ ֵ֖רי ָשׂ ֵ֣רי ַהְמּ ִדי ֑נוֹת ְוַהַ֖ח ִיל ֲאֶ֥שׁר ַֽאֲח ֵריֶֽהםַ :ו ַיּכּ֙וּ ִ֣אישׁ
ִאי֔שׁוֹ ַו ָיּ ֻ֣נסוּ ֲא ָ֔רם ַֽו ִיּ ְר ְדּ ֵ֖פם ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ִיָּמֵּ֗לט ֶבּן־ֲה ַד֙ד ֶ֣מֶלךְך ֲא ָ֔רם ַעל־֖סוּס
א ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ַ֥יּ ךְך ֶאת־ַה֖סּוּס ְוֶאת־ָה ָ֑רֶכב ְוִה ָ֥כּה ַֽבֲא ָ֖רם ַמ ָ֥כּה
וּ ָֽפ ָר ִ ֽשׁיםַ :ו ֵיֵּצ ֙
א ֶאל־ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ֤יּ ֹאֶמר ל֙וֹ ֵ֣לךְך ִהְתַח ַ֔זּק ְו ַ֥דע וּ ְרֵ֖אה
ְגדוֹ ָֽלהַ :ו ִיּ ַ֤גּשׁ ַה ָנִּבי ֙
שׂה ִ֚כּי ִלְתשׁוַּ֣בת ַהָשּׁ ֔ ָנה ֶ֥מֶלךְך ֲא ָ֖רם ֹע ֶ֥לה ָע ֶֽליךָךְ :וַעְב ֵ֨די ֶֽמֶלךְך־
ֵ֣את ֲאֶֽשׁר־ַֽתֲּﬠ ֶ ֑
ם ֱאֹ֣לֵהי ֶ֔הם ַעל־ ֵ֖כּן ָֽח ְז֣קוּ ִמ ֶ ֑מּנּוּ ְואוָּ֗לם ִנָלּ ֵ֤חם
ֲא ָ֜רם ָֽאְמ ֣רוּ ֵאָ֗ליו ֱאֹלֵ֤הי ָה ִרי ֙
ם
שׂה ָה ֵ֤סר ַהְמָּלִכי ֙
ם ַבִּמּי֔שׁוֹר ִאם־ ֥ל ֹא ֶֽנֱח ַ֖זק ֵמֶֽהםְ :וֶאת־ַה ָדָּ֥בר ַה ֶ֖זּה ֲﬠ ֵ ֑
ִאָתּ ֙
ִ֣אישׁ ִמְמֹּק֔מוֹ ְוִ֥שׂים ַפּ֖חוֹת ַתְּחֵתּיֶֽהםְ :וַאָ֣תּה ִ ֽתְמ ֶנה־ְלךָך ׀ ַ֡ח ִיל ַֽכַּח ִיל ֩ ַהֹנֵּ֨פל
ם ַבִּמּי֔שׁוֹר ִאם־ ֥ל ֹא ֶֽנֱח ַ֖זק
ֵֽמאוֹ ָ֜תךְך ְו֥סוּס ַכּ֣סּוּס ׀ ְו ֶ֣רֶכב ָכּ ֶ֗רֶכב ְו ִנ ָֽלֲּחָ֤מה אוָֹת ֙

ֵמ ֶ ֑הם ַו ִיְּשַׁ֥מע ְלֹק ָ֖לם ַו ַ֥יַּעשׂ ֵֽכּןַ :ו ְיִה֙י ִלְתשׁוַּ֣בת ַהָשָּׁ֔נה ַו ִיְּפֹ֥קד ֶבּן־ֲה ַ֖דד ֶאת־
ֲא ָ֑רם ַו ַ֣יַּעל ֲאֵ֔פָקה ַלִמְּלָחָ֖מה ִעם־ ִיְשׂ ָרֵֽאל :וְּב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ָהְת ָֽפְּקד֙וּ ְוָכְלְכּ֔לוּ
ַו ֵֽיְּל֖כוּ ִלְק ָרא ָ ֑תם ַו ַֽיֲּח ֨נוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ֶנ ְג ָ֗דּם ִכְּשׁ ֵנ֙י ֲחִשׂ ֵ֣פי ִע ִ֔זּים ַֽוֲא ָ֖רם ִמְל֥אוּ
ֶאת־ָהָֽא ֶרץַ :ו ִיּ ַ֞גּשׁ ִ֣אישׁ ָֽהֱאֹל ִ֗הים ַויּ ֹאֶמ֘ר ֶאל־ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ַו ֜יּ ֹאֶמר ֹֽכּה־ָאַ֣מר
ה ָ֔וה ְו ֽל ֹא־ֱאֹלֵ֥הי ֲﬠָמ ִ֖קים ֑הוּא
ם ְי ֹ
ם ֱאֹלֵ֤הי ָה ִרי ֙
ה ָ֗וה ֠ ַיַען ֲאֶ֨שׁר ָֽאְמ ֤רוּ ֲא ָר ֙
ְי ֹ
ה ָֽוהַ :ו ַֽיֲּח ֧נוּ
ה ְבּ ָי ֶ֔דךָך ִֽוי ַדְעֶ֖תּם ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני ְי ֹ
֠ ְו ָֽנַתִתּי ֶאת־ָכּל־ֶֽהָה֨מוֹן ַה ָ֤גּדוֹל ַה ֶזּ ֙
ֵ֥אֶלּה ֹ֥נַכח ֵ֖אֶלּה ִשְׁב ַ֣ﬠת ָיִ֑מים ַו ְיִ֣הי ׀ ַבּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁביִ֗עי ַוִתְּק ַר֙ב ַהִמְּלָחָ֔מה ַו ַיּ֨כּוּ
ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֧אל ֶאת־ֲא ָ֛רם ֵֽמָאה־ֶ֥אֶלף ַר ְג ִ֖לי ְבּ ֥יוֹם ֶאָֽחדַ :ו ָיּ ֨ ֻנסוּ ַה ֽנּוָֹת ִ֥רים ׀
ֲאֵפָק֘ה ֶאל־ָהִעי֒ר ַוִתֹּפּל ֙ ַֽהחוָֹ֔מה ַעל־ֶעְשׂ ִ֨רים ְוִשְׁב ָ֥ﬠה ֶ ֛אֶלף ִ֖אישׁ ַהנּוָֹת ִ֑רים
וֶּבן־ֲה ַ֣דד ֔ ָנס ַו ָיּ ֥ב ֹא ֶאל־ָהִ֖ﬠיר ֶ֥ח ֶדר ְבָּֽח ֶדרַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ֵאָלי ֘ו ֲﬠָב ָדי֒ו ִה ֵנּה־ ָ֣נא
א ַשׂ ִ ֨קּים
ָשַׁ֔מְענוּ ִ֗כּי ַמְלֵכ֙י ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ ֽכּי־ַמְל ֵ֥כי ֶ֖חֶסד ֵ ֑הם ָנִ֣שׂיָמה ָנּ ֩
א ֶאל־ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל אוּ ַ֖לי ְיַח ֶ֥יּה ֶאת־ ַנְפֶֽשׁךָך:
ְבָּמְת ֜ ֵנינוּ ַֽוֲחָבִ֣לים ְבּר ֹאֵ֗שׁנוּ ְו ֵנֵצ ֙
ַו ַיְּח ְגּרוּ֩ ַשׂ ִ ֨קּים ְבָּמְת ֵני ֶ֜הם ַֽוֲחָבִ֣לים ְבּ ָֽראֵשׁי ֶ֗הם ַו ָיֹּ֨בא֙וּ ֶאל־ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ַעְב ְדּ ךָ֧ך ֶבן־ֲה ַ֛דד ָאַ֖מר ְתִּחי־ ָ֣נא ַנְפִ֑שׁי ַו ֛יּ ֹאֶמר ַֽהעוֹ ֶ֥דנּוּ ַ֖חי ָאִ֥חי ֽהוּא:
ם ְי ַֽנֲח֨שׁוּ ַֽו ְיַֽמֲה֜רוּ ַֽו ַיְּחְל֣טוּ ֲהִמֶ֗מּנּוּ ַו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ָאִ֣חיךָך ֶבן־ֲה ַ֔דד ַו ֖יּ ֹאֶמר
ְוָֽהֲא ָנִשׁי ֩
ֹ֣בּאוּ ָק ֻ֑חהוּ ַו ֵיּ ֵ֤צא ֵאָלי֙ו ֶבּן־ֲה ַ֔דד ַו ַֽיֲּﬠ ֵ֖להוּ ַעל־ַהֶמּ ְרָכָּֽבהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאָ֡ליו ֶהָע ִ֣רים
ק ַֽכֲּאֶשׁר־
ֲאֶֽשׁר־ ָֽלַקח־ָאִבי֩ ֵמ ֵ ֨את ָא ִ֜ביךָך ָאִ֗שׁיב ֠ ְוחוּצוֹת ָתִּ֨שׂים ְל ךָ֤ך ְב ַדֶ֨מֶּשׂ ֙
שְׁמ֔רוֹן ַֽוֲא ִ֖ני ַבְּבּ ִ֣רית ֲאַשְׁלּ ֶ֑חָךּ ַו ִיְּכ ָרת־֥לוֹ ְב ִ֖רית ַו ְיַשְׁלֵּֽחהוְּ :ו ִ ֨אישׁ
ָ֤שׂם ָאִב֙י ְבּ ֣ ֹ
ה ָ֖וה ַה ֵ֣כּי ִני ָ֑נא ַו ְיָמֵ֥אן ָהִ֖אישׁ
ֶאָ֜חד ִמְבּ ֵ֣ני ַה ְנִּבי ִ ֗אים ָאַ֧מר ֶאל־ ֵר ֵ֛ﬠהוּ ִבּ ְדַ֥בר ְי ֹ
ה ָ֔וה ִה ְנּ ךָ֤ך הוֵֹל ךְ ֙ך ֵֽמִא ִ֔תּי
תּ ְבּ֣קוֹל ְי ֹ
ְלַהֹכּֽתוַֹ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֗לוֹ ֚ ַיַען ֲאֶ֤שׁר ֽל ֹא־ָשַׁ֨מְע ָ ֙
א ִ֣אישׁ ַאֵ֔חר
ְוִהְכּ֖ךָך ָֽהַא ְר ֵ֑יה ַו ֵ֨יֶּל ךְ ֙ך ֵֽמֶאְצ֔לוֹ ַו ִיְּמָצֵ֥אהוּ ָֽהַא ְר ֵ֖יה ַו ַיּ ֵֽכּהוַּ :ו ִיְּמָצ ֙
ַו ֖יּ ֹאֶמר ַה ֵ֣כּי ִני ָ֑נא ַו ַיּ ֵ֥כּהוּ ָהִ֖אישׁ ַה ֵ֥כּה וָּפֹֽצ ַעַ :ו ֵ֨יֶּל ךְ ֙ך ַה ָנּ ִ֔ביא ַו ַֽיֲּﬠֹ֥מד ַלֶ֖מֶּלךְך ַעל־
ַה ָ֑דּ ֶרךְך ַו ִיְּתַח ֵ֥פּשׂ ָֽבֲּא ֵ֖פר ַעל־ֵעי ָֽניוַ :ו ְיִ֤הי ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֹע ֵ֔בר ְו֖הוּא ָצ ַ֣ﬠק ֶאל־ַה ֶ ֑מֶּלךְך
ַו ֜יּ ֹאֶמר ַעְב ְדּךָך ׀ ָיָ֣צא ְב ֶֽק ֶרב־ַהִמְּלָחָ֗מה ְוִה ֵֽנּה־ ִ ֨אישׁ ָ֜סר ַו ָיֵּ֧בא ֵא ַ֣לי ִ ֗אישׁ
ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ְשֹׁמ֙ר ֶאת־ָהִ֣אישׁ ַה ֶ֔זּה ִאם־ִהָפֵּק֙ד ִיָפּ ֵ ֔קד ְוָֽה ְיָ֤תה ַנְפְשׁ ךָ ֙ך ַ֣תַּחת ַנְפ֔שׁוֹ
֥אוֹ ִכַכּר־ ֶ֖כֶּסף ִתְּשֽׁקוֹלַ :ו ְיִ֣הי ַעְב ְדּ֗ךָך ֹעֵ֥שׂה ֵ ֛ה ָנּה ָוֵ֖ה ָנּה ְו֣הוּא ֵאי ֶ֑ננּוּ ַו ֨יּ ֹאֶמר

ֵא ָ֧ליו ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֵ֥כּן ִמְשָׁפֶּ֖טךָך ַאָ֥תּה ָח ָֽרְצָתַּ :ו ְיַמ ֵ֕הר ַו ָ֨יַּס֙ר ֶאת־ ָֽ֣הֲאֵ֔פר ֵֽמֲﬠ ֵ֖ל
את֙וֹ ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ֥כּי ֵֽמַה ְנִּבִ֖אים ֽהוּאַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאָ֗ליו ֹ֚כּה
]ֵֽמֲﬠ ֵ֖לי[ ֵעי ָ֑ניו ַו ַיּ ֵ֤כּר ֹ
ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ָ֔וה ַ֛יַען ִשׁ ַ֥לְּחָתּ ֶֽאת־ ִ ֽאישׁ־ֶח ְרִ֖מי ִמ ָ֑יּד ְוָֽה ְיָ֤תה ַנְפְשׁ ךָ ֙ך ַ֣תַּחת ַנְפ֔שׁוֹ
שְׁמ ֽרוֹ ָנה:
ְוַעְמּ֖ךָך ַ֥תַּחת ַעֽמּוַֹ :ו ֵ֧יֶּלךְך ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ַעל־ֵבּי֖תוֹ ַ֣סר ְו ָז ֵ֑ﬠף ַו ָיּ ֖ב ֹא ֽ ֹ
ַו ְי ִ֗הי ַאַח֙ר ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֔אֶלּה ֶ֧כּ ֶרם ָה ָ֛יה ְל ָנ֥בוֹת ַֽה ִיּ ְז ְרֵעאִ֖לי ֲאֶ֣שׁר ְבּ ִי ְז ְר ֶ֑ﬠאל
שְׁמ ֽרוֹןַ :ו ְי ַדֵ֣בּר ַאְחָ֣אב ֶאל־ ָנ֣בוֹת ׀ ֵלאֹמר ְתּ ָנה־ִ֨לּי
ֵ֚אֶצל ֵהי ַ֣כל ַאְח ָ ֔אב ֶ֖מֶלךְך ֽ ֹ
ֶאת־ַכּ ְרְמ֜ךָך ִֽויִהי־ִ֣לי ְל ַגן־ ָֽי ָ֗רק ִ֣כּי ֤הוּא ָקרוֹ֙ב ֵ֣אֶצל ֵבּי ִ֔תי ְוֶאְתּ ָ֤נה ְל ךָ ֙ך ַתְּח ָ֔תּיו
ֶ֖כּ ֶרם ֣טוֹב ִמ ֶ ֑מּנּוּ ִ֚אם ֣טוֹב ְבֵּעי ֔ ֶניךָך ֶאְתּ ָנה־ְל ךָ֥ך ֶ֖כֶסף ְמִ֥חיר ֶֽזהַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ָנ֖בוֹת
א ַאְח ָ ֨אב
ה ָ֔וה ִמִתִּ֛תּי ֶאת־ ַֽנֲח ַ֥לת ֲאֹבַ֖תי ָֽלךְךַ :ו ָיּב ֹ ֩
ֶאל־ַאְח ָ ֑אב ָח ִ֤ליָלה ִלּ֙י ֵֽמי ֹ
ת ַה ִיּ ְז ְרֵעאִ֔לי ַו ֕יּ ֹאֶמר
ֶאל־ֵבּי֜תוֹ ַ֣סר ְו ָזֵ֗עף ַעל־ַה ָדָּב֙ר ֲאֶֽשׁר־ ִדֶּ֣בּר ֵאָ֗ליו ָנבוֹ ֙
ֽל ֹא־ֶאֵ֥תּן ְל֖ךָך ֶאת־ ַֽנֲח ַ֣לת ֲאבוֹ ָ ֑תי ַו ִיְּשַׁכּ֙ב ַעל־ִמָטּ֔תוֹ ַו ַיֵּ֥סּב ֶאת־ָפּ ָ֖ניו ְו ֽל ֹא־
ה ֽר ֽוֲּח ךָ֣ך ָס ָ֔רה
ָ֥אַכל ָֽלֶחםַ :וָתּ ֥ב ֹא ֵא ָ֖ליו ִאי ֶ֣זֶבל ִאְשׁ֑תּוֹ ַוְתּ ַדֵ֣בּר ֵאָ֗ליו ַמה־ ֶזּ ֙
אַמר ֗לוֹ
א ֵ֥כל ָֽלֶחםַ :ו ְי ַדֵ֣בּר ֵאֶ֗ליָה ִכּי־ֲ֠א ַדֵבּר ֶאל־ ָנ֨בוֹת ַה ִיּ ְז ְרֵעאִ֜לי ָו ֣ ֹ
ְוֵֽאי ְנ֖ךָך ֹ
ְתּ ָנה־ ִ֤לּי ֶאת־ַכּ ְרְמ ךָ ֙ך ְבֶּ֔כֶסף ֚אוֹ ִאם־ָח ֵ֣פץ ַא ָ֔תּה ֶאְתּ ָנה־ְל ךָ֥ך ֶ֖כ ֶרם ַתְּח ָ ֑תּיו
ַו ֕יּ ֹאֶמר ֽל ֹא־ֶאֵ֥תּן ְל֖ךָך ֶאת־ַכּ ְר ִ ֽמיַ :ו ֤תּ ֹאֶמר ֵאָלי֙ו ִאי ֶ֣זֶבל ִאְשׁ֔תּוֹ ַא ָ֕תּה ַע ָ ֛תּה
ם ְו ִיַ֣טב ִל ֶ֔בּךָך ֲא ִנ֙י ֶאֵ֣תּן ְל֔ךָך ֶאת־
ַֽתֲּﬠֶ֥שׂה ְמלוּ ָ֖כה ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֤קוּם ֱאָכל־ֶ֨לֶח ֙
תּם ְבֹּֽחָת֑מוֹ
ם ְבֵּ֣שׁם ַאְח ָ ֔אב ַוַתְּח ֖ ֹ
תּב ְסָפ ִרי ֙
ֶ֖כּ ֶרם ָנ֥בוֹת ַֽה ִיּ ְז ְרֵעא ִ ֽליַ :וִתְּכ ֤ ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ְבִּעי֔רוֹ ַהֹֽיְּשִׁ֖בים
ַוִתְּשׁ ַ֣לח הְסָפ ִ֗רים ]ְסָפ ִ֗רים[ ֶאל־ַה ְזּ ֵק ִ֤נים ְוֶאל־ַֽהֹח ִרי ֙
הִ֥שׁיבוּ ֶאת־ ָנ֖בוֹת ְבּ ֥ר ֹאשׁ
תּב ַבְּסָּפ ִ֖רים ֵלאֹ֑מר ִק ְראוּ־֔צוֹם ְו ֹ
ֶאת־ ָנֽבוֹתַ :וִתְּכ ֥ ֹ
ָה ָֽﬠםְ ֠ :והוִֹשׁיבוּ ְשׁ ֨ ַנ ִים ֲא ָנִ֥שׁים ְבּ ֵֽני־ְבִל ַיַּע֘ל ֶנ ְגדּ֒וֹ ִֽויִע ֻ֣דהוּ ֵלאֹ֔מר ֵבּ ַ֥רְכָתּ
ֱאֹלִ֖הים ָו ֶ ֑מֶלךְך ְוֽהוִֹציֻ֥אהוּ ְוִסְק ֻ֖להוּ ְו ָיֹֽמתַ :ו ַֽיֲּﬠשׂוּ֩ ַא ְנֵ֨שׁי ִעי֜רוֹ ַה ְזּ ֵק ִ֣נים ְוַהֹח ִ֗רים
שׁר ָֽשְׁלָ֥חה ֲאֵליֶ֖הם ִאיָ֑זֶבל ַֽכֲּאֶ֤שׁר ָכּתוּ֙ב ַבְּסָּפ ִ֔רים
ם ְבִּעי֔רוֹ ַֽכֲּא ֶ ֛
ֲאֶ֤שׁר ַהֹֽיְּשִׁבי ֙
הִ֥שׁיבוּ ֶאת־ ָנ֖בוֹת ְבּ ֥ר ֹאשׁ ָה ָֽﬠםַ ֠ :ו ָיֹּבאוּ
ֲאֶ֥שׁר ָֽשְׁלָ֖חה ֲאֵליֶֽהםָֽ :ק ְר֖אוּ ֑צוֹם ְו ֹ
ְשׁ ֨ ֵני ָֽהֲאָנִ֥שׁים ְבּ ֵֽני־ְבִל ַיַּע֘ל ַו ֵֽיְּשׁ֣בוּ ֶנ ְגדּ֒וֹ ַו ְיִע ֻדהוּ֩ ַאְנֵ֨שׁי ַהְבִּל ַ֜יַּעל ֶאת־ ָנ֗בוֹת
ם ֵלאֹ֔מר ֵבּ ַ֥רךְך ָנ֛בוֹת ֱאֹלִ֖הים ָו ֶ ֑מֶלךְך ַוֹֽיִּצ ֻ ֨אה֙וּ ִמ֣חוּץ ָלִ֔עיר ַו ִיְּסְק ֻ֥להוּ
ֶ֤נ ֶגד ָהָע ֙
ָֽבֲאָב ִ֖נים ַו ָיֹּֽמתַ :ו ִיְּשְׁל֖חוּ ֶאל־ִאי ֶ֣זֶבל ֵלאֹ֑מר ֻס ַ֥קּל ָנ֖בוֹת ַו ָיֹּֽמתַ :ו ְיִה֙י ִכְּשֹׁ֣מ ַע

ִאי ֶ֔זֶבל ִ ֽכּי־ֻס ַ֥קּל ָנ֖בוֹת ַו ָיֹּ֑מת ַו ֨תּ ֹאֶמר ִאי ֶ֜זֶבל ֶאל־ַאְח ָ ֗אב ֣קוּם ֵ֞רשׁ ֶאת־ ֶ֣כּ ֶרם
׀ ָנ֣בוֹת ַה ִי ְז ְרֵעאִ֗לי ֲאֶ֤שׁר ֵמֵא֙ן ָֽלֶתת־ְל ךָ֣ך ְבֶ֔כֶסף ִ֣כּי ֵ֥אין ָנ֛בוֹת ַ֖חי ִכּי־ֵֽמת:
ַו ְיִ֛הי ִכְּשֹׁ֥מ ַע ַאְחָ֖אב ִ֣כּי ֵ֣מת ָנ֑בוֹת ַו ָ֣יּ ָקם ַאְח ָ ֗אב ָל ֶ֧ר ֶדת ֶאל־ ֶ֛כּ ֶרם ָנ֥בוֹת
ה ָ֔וה ֶאל־ֵֽאִל ָ֥יּהוּ ַהִתְּשִׁ֖בּי ֵלאֹֽמר֣ :קוּם ֵ֗רד
ַה ִיּ ְז ְרֵעאִ֖לי ְל ִרְשֽׁתּוַֹ :ו ְיִה֙י ְדַּבר־ ְי ֹ
ה ְבּ ֶ֣כ ֶרם ָנ֔בוֹת ֲאֶֽשׁר־ ָ֥י ַרד
שְׁמ ֑רוֹן ִה ֵנּ ֙
ִל ְק ַ֛ראת ַאְחָ֥אב ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֲאֶ֣שׁר ְבּ ֽ ֹ
ה ָ֔וה ֲה ָרַ֖צְחָתּ ְו ַגם־ ָֽי ָ֑רְשָׁתּ
תּ ֵאָ֜ליו ֵלאֹ֗מר ֹ֚כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ָ֖שׁם ְל ִרְשֽׁתּוְֹ :ו ִדַבּ ְר ָ ֙
ם ֶאת־ ַ֣דּם
ה ָ֔וה ִבְּמ֗קוֹם ֲאֶ֨שׁר ָלְק֤קוּ ַהְכָּלִבי ֙
תּ ֵאָ֜ליו ֵלאֹ֗מר ֹ֚כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ְו ִדַבּ ְר ָ ֙
ָנ֔בוֹת ָיֹ֧לקּוּ ַהְכָּלִ֛בים ֶאת־ ָֽדְּמ֖ךָך ַגּם־ָֽאָתּהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ַאְחָא֙ב ֶאל־ֵ֣אִל ָ֔יּהוּ
ה ָֽוה:
א ְיִ֑בי ַו ֣יּ ֹאֶמר ָמָ֔צאִתי ֚ ַיַען ִהְתַמֶכּ ְר֔ךָך ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֥ני ְי ֹ
ַֽהְמָצאַ֖ת ִני ֽ ֹ
ִה ְנ ֨ ִני ֵמִ֤בי ]ֵמִ֤ביא[ ֵאֶ֨לי ךָ ֙ך ָרָ֔עה וּ ִ ֽבַע ְרִ֖תּי ַֽאֲח ֶ֑ריךָך ְוִהְכ ַרִ֤תּי ְלַאְחָא֙ב ַמְשִׁ֣תּין
ת ָֽי ָרְב ָ֣ﬠם ֶבּן־ ְנ ָ֔בט
ְבּ ִ ֔קיר ְוָע֥צוּר ְוָע ֖זוּב ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :ו ָֽנַתִ֣תּי ֶאת־ֵֽבּיְת֗ךָך ְכֵּבי ֙
וְּכֵ֖בית ַבְּעָ֣שׁא ֶבן־ֲאִח ָ֑יּה ֶאל־ַהַ֨כַּע֙ס ֲאֶ֣שׁר ִהְכַ֔עְסָתּ ַוַֽתֲּחִ֖טא ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ה ָ֖וה ֵלאֹ֑מר ַהְכָּלִ֛בים ֽי ֹאְכ֥לוּ ֶאת־ִאי ֶ֖זֶבל ְבֵּ֥חל ִי ְז ְר ֶֽﬠאל:
ְו ַ֨גם־ְלִאי ֶ֔זֶבל ִדֶּ֥בּר ְי ֹ
ת ַבָּשּׂ ֶ֔דה ֽי ֹאְכ֖לוּ ֥עוֹף ַהָשָּֽׁמ ִים:
ַהֵ֤מּת ְלַאְחָא֙ב ָבִּ֔עיר ֽי ֹאְכ֖לוּ ַהְכָּלִ֑בים ְוַהֵמּ ֙
הָ֑וה ֲאֶֽשׁר־
֚ ַרק ֽל ֹא־ָה ָ֣יה ְכַאְח ָ ֔אב ֲאֶ֣שׁר ִהְתַמֵ֔כּר ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
אד ָל ֶ֖לֶכת ַֽאֲח ֵ֣רי ַה ִגֻּלּ ִ֑לים ְכֹּכל ֙ ֲאֶ֣שׁר
א֖תוֹ ִאי ֶ֥זֶבל ִאְשֽׁתּוַֹ :ו ַיְּת ֵ֣ﬠב ְמ ֔ ֹ
ֵהַ֥סָתּה ֹ
ה ָ֔וה ִמְפּ ֵ֖ני ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְיִהי֩ ִכְשֹׁ֨מ ַע ַאְח ָ ֜אב
ָע֣שׂוּ ָהֱאֹמ ִ֔רי ֲאֶשׁ֙ר הוֹ ִ֣רישׁ ְי ֹ
ה ַו ִיּ ְק ַ֣רע ְבּ ָג ָ֔דיו ַו ָֽיֶּשׂם־ַ֥שׂק ַעל־ְבָּשׂ ֖רוֹ ַו ָיּ֑צוֹם ַו ִיְּשׁ ַ֣כּב
ֶאת־ַה ְדָּב ִ֤רים ָה ֵ ֨אֶלּ ֙
ה ָ֔וה ֶאל־ֵֽאִל ָ֥יּהוּ ַהִתְּשִׁ֖בּי ֵלאֹֽמרֲ :ה ָר ִ ֔איָת ִ ֽכּי־
ַבָּ֔שּׂק ַו ְיַה ֵ֖לּךְך ַֽאטַ :ו ְיִה֙י ְדַּבר־ ְי ֹ
ה ְבּ ָיָ֔מיו ִבּיֵ֣מי
ִנְכ ַ֥נע ַאְחָ֖אב ִמְלָּפ ָ֑ני ַ֜יַען ִ ֽכּי־ ִנְכ ַ֣נע ִמָפּ ֗ ַני ֽל ֹא־ָאִבי ]ָאִ֤ביא[ ָֽה ָרָע ֙
ְב ֔נוֹ ָאִ֥ביא ָֽה ָר ָ֖ﬠה ַעל־ֵבּיֽתוַֹ :ו ֵיְּשׁ֖בוּ ָשֹׁ֣לשׁ ָשׁ ִ֑נים ֵ֚אין ִמְלָחָ֔מה ֵ֥בּין ֲא ָ֖רם וֵּ֥בין
ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְיִ֖הי ַבָּשּׁ ָ֣נה ַהְשִּׁליִ֑שׁית ַו ֵ֛יּ ֶרד ְיֽהוָֹשׁ ָ֥פט ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֖דה ֶאל־ֶ֥מֶלךְך
ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֶאל־ֲﬠָב ָ֔דיו ַה ְי ַדְע ֶ֕תּם ִ ֽכּי־ ָ֖לנוּ ָרֹ֣מת ִגְּל ָ֑ﬠד
א ָ֔תהּ ִמ ַ֖יּד ֶ֥מֶלךְך ֲא ָֽרםַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ ְי֣הוָֹשָׁ֔פט ֲהֵת ֵ֥לךְך
ַֽוֲא ַ֣נְחנוּ ַמְחִ֔שׁים ִמ ַ֣קַּחת ֹ
ִאִ֛תּי ַלִמְּלָחָ֖מה ָרֹ֣מת ִגְּל ָ֑ﬠד ַו ֤יּ ֹאֶמר ְיֽהוָֹשָׁפ֙ט ֶאל־ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָכּ֧מוֹ ִני ָכ֛מוֹךָך
ְכַּעִ֥מּי ְכַעֶ֖מּךָך ְכּסוַּ֥סי ְכּסוֶּֽסיךָךַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ְיֽהוָֹשׁ ָ֖פט ֶאל־ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְדּ ָרשׁ־ ָ֥נא

ה ָֽוהַ :ו ִיְּקֹ֨בּץ ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵ֥אל ֶאת־ַה ְנִּביִאי֘ם ְכַּא ְרַ֣בּע ֵמ֣אוֹת
ַכ ֖יּוֹם ֶאת־ ְדַּ֥בר ְי ֹ
ִאי ֒
שׁ ַו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵל ֶ֗הם ַהֵאֵ֞לךְך ַעל־ ָרֹ֥מת ִגְּל ָ֛ﬠד ַלִמְּלָחָ֖מה ִאם־ֶאְח ָ֑דּל ַו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ
ה ָ֖וה ֑עוֹד
ֲﬠֵ֔לה ְו ִיֵ֥תּן ֲאֹד ָ֖ני ְבּ ַ֥יד ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ְי֣הוָֹשָׁ֔פט ַה ֵ ֨אין ֹ֥פּה ָנִ֛ביא ַֽלי ֹ
ְו ִנ ְד ְרָ֖שׁה ֵֽמאוֹֽתוַֹ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵ֣אל ׀ ֶאל־ ְיֽהוָֹשָׁ֡פט ֣עוֹד ִ ֽאישׁ־ֶאָ֡חד
א֜תוֹ ַֽוֲא ִ֣ני ְשׂ ֵנא ִ֗תיו ִ֠כּי ֽל ֹא־ ִיְת ַנ ֵ֨בּא ָע ַ֥לי טוֹ֙ב ִ֣כּי ִאם־ ָ֔רע
ה ָ֨וה ֵמ ֹ
שׁ ֶאת־ ְי ֹ
ִל ְדֹר ֩
א ֶ֣מֶלךְך
ִמי ָ֖כ ְיהוּ ֶבּן־ ִיְמ ָ֑לה ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ְי֣הוָֹשָׁ֔פט ַאל־י ֹאַ֥מר ַהֶ֖מֶּלךְך ֵֽכּןַ :ו ִיְּק ָר ֙
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֶאל־ָס ִ֖ריס ֶא ָ֑חד ַו ֕יּ ֹאֶמר ַֽמֲה ָ֖רה ִמי ָ֥כ ְיהוּ ֶבן־ ִיְמ ָֽלה :וֶּ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֡אל
ם ְבּ ֔גֹ ֶרן ֶ֖פַּתח
ם ִ ֨אישׁ ַעל־ִכְּס֜אוֹ ְמֻלָבִּ֤שׁים ְבּ ָג ִדי ֙
ִויֽהוָֹשׁ ָ֣פט ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֡דה ֹֽיְשִׁבי ֩
שְׁמ ֑רוֹן ְוָ֨כל־ַה ְנִּבי ִ ֔אים ִ ֽמְת ַנְבִּ֖אים ִלְפֵניֶֽהםַ :ו ַ֥יַּעשׂ ֛לוֹ ִצ ְד ִק ָ֥יּה ֶבן־
ַ֣שַׁער ֽ ֹ
ה ָ֔וה ְבּ ֵ ֛אֶלּה ְתּ ַנ ַ֥גּח ֶאת־ֲא ָ֖רם ַעד־
ְכּ ַֽנֲﬠ ָ֖נה ַק ְר ֵ֣ני ַב ְרֶ֑זל ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֹֽכּה־ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ָ֖וה
ַכֹּלָּֽתםְ :וָ֨כל־ַה ְנִּב ִ ֔אים ִנְבִּ֥אים ֵ֖כּן ֵלאֹ֑מר ֲﬠֵ֞לה ָרֹ֤מת ִגְּלָע֙ד ְוַהְצַ֔לח ְו ָנַ֥תן ְי ֹ
ְבּ ַ֥יד ַהֶֽמֶּלךְךְ :וַהַמְּל ָ ֞אךְך ֲאֶֽשׁר־ָה ַ֣לךְך ׀ ִלְק ֣ר ֹא ִמיָ֗כ ְיהוּ ִדּ ֶ֤בּר ֵאָלי֙ו ֵלאֹ֔מר ִה ֵנּה־
֞ ָנא ִדְּב ֵ֧רי ַה ְנִּביִ֛אים ֶֽפּה־ֶאָ֥חד ֖טוֹב ֶאל־ַה ֶ ֑מֶּלךְך ְיִהי־ ָ֣נא ְדָֽב ְרי֗ךָך ] ְדָֽב ְר֗ךָך[
ה ָ֕וה ִ֠כּי ֶאת־ֲאֶ֨שׁר
ִכּ ְד ַ֛בר ַאַ֥חד ֵמֶ֖הם ְו ִדַ֥בּ ְרָתּ ֽטּוֹבַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ִמי ָ֑כ ְיהוּ ַחי־ ְי ֹ
הָ֛וה ֵא ַ֖לי ֹ
י ֹאַ֧מר ְי ֹ
א֥תוֹ ֲא ַדֵֽבּרַ :ו ָיּבוֹ֘א ֶאל־ַהֶמֶּל ךְ ֒ך ַו ֨יּ ֹאֶמר ַהֶ֜מֶּלךְך ֵאָ֗ליו ִמיָ֨כ ְיה֙וּ
ֲה ֵנֵ֞לךְך ֶאל־ ָרֹ֥מת ִגְּל ָ֛ﬠד ַלִמְּלָחָ֖מה ִאם־ ֶנְח ָ֑דּל ַו ֤יּ ֹאֶמר ֵאָלי֙ו ֲﬠ ֵ֣לה ְוַהְצַ֔לח ְו ָנַ֥תן
ה ָ֖וה ְבּ ַ֥יד ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֵאָלי֙ו ַהֶ֔מֶּלךְך ַעד־ַכֶּ֥מּה ְפָעִ֖מים ֲא ִ֣ני ַמְשִׁבּ ֶ֑ﬠךָך ֲ֠אֶשׁר
ְי ֹ
ה ָֽוהַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ָרִ֤איִתי ֶאת־ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙
ֽל ֹא־ְת ַדֵ֥בּר ֵא ַ֛לי ַרק־ֱאֶ֖מת ְבֵּ֥שׁם ְי ֹ
ה ֽל ֹא־ֲאֹד ִ֣נים
ה ָו ֙
ְנֹפִ֣צים ֶאל־ֶֽהָה ִ֔רים ַכּ ֕צּ ֹאן ֲאֶ֥שׁר ֵֽאין־ָלֶ֖הם ֹר ֶ֑ﬠה ַו ֤יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ָל ֵ ֔אֶלּה ָי֥שׁוּבוּ ִ ֽאישׁ־ְלֵבי֖תוֹ ְבָּשֽׁלוֹםַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֶאל־ ְיֽהוָֹשׁ ָ֑פט
א ָאַ֣מ ְרִתּי ֵאֶ֔ליךָך ֽלוֹא־ ִיְת ַנֵ֥בּא ָע ַ֛לי ֖טוֹב ִ֥כּי ִאם־ ָֽרעַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ָל ֵ֖כן ְשַׁ֣מע
ֲהלוֹ ֙
ם ֹעֵ֣מד ָעָ֔ליו
ה ֹיֵ֣שׁב ַעל־ִכְּס֔אוֹ ְוָכל־ְצ ָ֤בא ַהָשַּׁ֨מ ִי ֙
ה ָו ֙
הָ֑וה ָרִ֤איִתי ֶאת־ ְי ֹ
ְדַּבר־ ְי ֹ
ה ֶאת־ַאְח ָ ֔אב ְו ַ֕יַעל ְו ִיֹ֖פּל ְבּ ָרֹ֣מת
ה ָ֗וה ִ֤מי ְיַפֶתּ ֙
ִ ֽמיִמי ֖נוֹ וִּמְשּׂמ ֹאֽלוַֹ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ה ָ֔וה ַו ֖יּ ֹאֶמר
אֵ֖מר ְבֹּֽכהַ :ו ֵיֵּ֣צא ָה֗רוּ ַח ַו ַֽיֲּﬠֹמ֙ד ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ה ְבֹּ֔כה ְו ֶ֥זה ֹ
ִגְּל ָ֑ﬠד ַו ֤יּ ֹאֶמר ֶז ֙
א ְוָה ִ֨ייִת֙י ֣רוּ ַח ֶ֔שֶׁקר ְבִּ֖פי
הָ֛וה ֵא ָ֖ליו ַבָּֽמּהַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ֵאֵצ ֙
ֲא ִ֣ני ֲאַפ ֶ ֑תּנּוּ ַו ֧יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ה
ה ָו ֙
ה ְו ַגם־תּוָּ֔כל ֵ֖צא ַֽוֲﬠֵשׂה־ ֵֽכןְ :וַע ָ֗תּה ִה ֨ ֵנּה ָנַ֤תן ְי ֹ
ָכּל־ ְנִבי ָ ֑איו ַו ֗יּ ֹאֶמר ְתַּפֶתּ ֙

שׁ ִצ ְד ִק ָ֣יּהוּ ֶֽבן־
ה ָ֔וה ִדֶּ֥בּר ָע ֶ֖ליךָך ָר ָֽﬠהַ :ו ִיּ ַגּ ֙
֣רוּ ַח ֶ֔שֶׁקר ְבִּ֖פי ָכּל־ ְנִביֶ֣איךָך ֵ ֑אֶלּה ַֽוי ֹ
הָ֛וה ֵֽמִאִ֖תּי
ְכּ ַֽנֲﬠ ֔ ָנה ַו ַיּ ֶ֥כּה ֶאת־ִמי ָ֖כ ְיהוּ ַעל־ַה ֶ֑לִּחי ַו ֕יּ ֹאֶמר ֵאי־ ֶ֨זה ָע ַ֧בר ֽרוּ ַח־ ְי ֹ
ְל ַדֵ֥בּר אוָֹֽתךְךַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ִמיָ֔כ ְיהוּ ִה ְנּ ךָ֥ך ֹרֶ֖אה ַבּ ֣יּוֹם ַה֑הוּא ֲאֶ֥שׁר ָתּ ֛ב ֹא ֶ֥ח ֶדר ְבֶּ֖ח ֶדר
ְלֵֽהָחֵֽבהַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַ֚קח ֶאת־ִמיָ֔כ ְיהוּ ַֽוֲהִשׁיֵ֖בהוּ ֶאל־ָאֹ֣מן ַשׂר־
ָהִ֑ﬠיר ְוֶאל־יוָֹ֖אשׁ ֶבּן־ַהֶֽמֶּלךְךְ :וָאַמ ְר ָ֗תּ ֹ֚כּה ָאַ֣מר ַהֶ֔מֶּלךְך ִ֥שׂימוּ ֶאת־ ֶ֖זה ֵ֣בּית
ַה ֶ֑כֶּלא ְוַֽהֲאִכיֻ֨להוּ ֶ֤לֶחם ַ֨לַח֙ץ וַּ֣מ ִים ַ֔לַחץ ַ֖ﬠד ֹבִּ֥אי ְבָשֽׁלוֹםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ִמיָ֔כ ְיהוּ
ה ָ֖וה ִ֑בּי ַו ֕יּ ֹאֶמר ִשְׁמ֖עוּ ַעִ֥מּים ֻכּ ָֽלּםַ :ו ַ֧יַּעל
ִאם־֤שׁוֹב ָתּשׁוּ֙ב ְבָּשׁ֔לוֹם ֽל ֹא־ ִדֶ֥בּר ְי ֹ
ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ְויֽהוָֹשׁ ָ֥פט ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֖דה ָרֹ֥מת ִגְּל ָֽﬠדַ :ויּ ֹאֶמ֩ר ֶ֨מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ֶאל־
שׂ ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
שׂ ָו ֣ב ֹא ַבִמְּלָחָ֔מה ְוַאָ֖תּה ְלַ֣בשׁ ְבּ ָג ֶ֑דיךָך ַו ִיְּתַחֵפּ ֙
ְיֽהוָֹשָׁ֗פט ִהְתַחֵפּ ֙
ם
ַו ָיּ֖בוֹא ַבִּמְּלָחָֽמה :וֶּ֣מֶלךְך ֲא ָ֡רם ִצ ָ֣וּה ֶאת־ָשׂ ֵרי֩ ָה ֶ֨רֶכב ֲאֶשׁר־֜לוֹ ְשִֹׁלִ֤שׁים וְּשׁ ֨ ַנ ִי ֙
ֵלאֹ֔מר ֚ל ֹא ִתּ ָֽ֣לֲּח֔מוּ ֶאת־ָקֹ֖טן ְוֶאת־ ָגּ ֑דוֹל ִ֛כּי ִ ֽאם־ֶאת־ֶ֥מֶלךְך ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְלַב ֽדּוֹ:
ת ָשׂ ֵ֨רי ָה ֶ֜רֶכב ֶאת־ ְיֽהוָֹשָׁ֗פט ְוֵ֤הָמּה ָֽאְמר֙וּ ַ֣אךְך ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵ֣אל ֔הוּא
ַו ְי ִ֡הי ִכּ ְראוֹ ֩
ת ָשׂ ֵ֣רי ָה ֶ֔רֶכב ִ ֽכּי־ ֽל ֹא־ֶ֥מֶלךְך
ַו ָיּ ֻ ֥סרוּ ָע ָ֖ליו ְלִהָלּ ֵ֑חם ַו ִיּ ְז ַ֖ﬠק ְיֽהוָֹשׁ ָֽפטַ :ו ְי ִ֗הי ִכּ ְראוֹ ֙
ה ֶאת־ֶ֣מֶלךְך
ת ְלֻת֔מּוֹ ַו ַיֶּכּ ֙
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֑הוּא ַו ָיּ֖שׁוּבוּ ֵמַֽאֲח ָֽריוְ :ו ִ ֗אישׁ ָמַ֤שׁךְך ַבּ ֶ ֨קֶּשׁ ֙
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֵ֥בּין ַה ְדָּב ִ֖קים וֵּ֣בין ַהִשּׁ ְר ָ֑י ן ַו ֣יּ ֹאֶמר ְל ַרָכּ֗בוֹ ֲהֹ֥פךְך ָי ְד ךָ֛ך ְוֽהוִֹציֵ֥א ִני ִמן־
ה ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ְוַהֶ֗מֶּלךְך ָה ָ֧יה ָֽמֳﬠ ָ ֛מד
ַהַֽמֲּח ֶ֖נה ִ֥כּי ָֽהֳח ֵֽליִתיַ :וַֽתֲּﬠ ֶ֤לה ַהִמְּלָחָמ ֙
ַבֶּמּ ְרָכָּ֖בה ֹ֣נַכח ֲא ָ֑רם ַו ָ֣יָּמת ָבֶּ֔ע ֶרב ַו ִ֥יֶּצק ַדּם־ַהַמּ ָ֖כּה ֶאל־ֵ֥חיק ָה ָֽרֶכבַ :ו ַֽיֲּﬠֹ֤בר
ה ַבַּֽמֲּח ֔ ֶנה ְכּ ֥ב ֹא ַהֶ֖שֶּׁמשׁ ֵלאֹ֑מר ִ֥אישׁ ֶאל־ִעי ֖רוֹ ְוִ֥אישׁ ֶאל־ַא ְרֽצוַֹ :ו ָ֣יָּמת
ָֽה ִר ָנּ ֙
שְׁמ ֽרוֹןַ :ו ִיְּשֹׁ֨טף ֶאת־ָה ֶ֜רֶכב ַ֣ﬠל ׀
שְׁמ ֑רוֹן ַו ִיְּקְבּ ֥רוּ ֶאת־ַהֶ֖מֶּלךְך ְבּ ֽ ֹ
ַהֶ֔מֶּלךְך ַו ָיּ֖בוֹא ֽ ֹ
ה ָ֖וה ֲאֶ֥שׁר
ם ֶאת־ ָדּ֔מוֹ ְוַהֹזּ ֖נוֹת ָר ָ֑חצוּ ִכּ ְדַ֥בר ְי ֹ
שְׁמ֗רוֹן ַו ָיֹּ֤לקּוּ ַהְכָּלִבי ֙
ְבּ ֵר ַ֣כת ֽ ֹ
ִדֵּֽבּרְ :ו ֶיֶת֩ר ִדְּב ֵ֨רי ַאְח ָ ֜אב ְוָכל־ֲאֶ֣שׁר ָעָ֗שׂה וּ ֵ֤בית ַהֵשּׁ֙ן ֲאֶ֣שׁר ָבּ ֔ ָנה ְוָכל־
ֶֽהָע ִ֖רים ֲאֶ֣שׁר ָבּ ָ֑נה ֲהלוֹא־ֵ֣הם ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֥כי
ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיְּשׁ ַ֥כּב ַאְחָ֖אב ִעם־ֲאֹב ָ ֑תיו ַו ִיְּמֹ֛לךְך ֲאַח ְז ָ֥יהוּ ְב ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוִ :ויֽהוָֹשָׁפ֙ט
ֶבּן־ָאָ֔סא ָמ ַ֖לךְך ַעל־ ְיהוּ ָ֑דה ִבְּשׁ ַ֣נת ַא ְר ַ֔בּע ְלַאְחָ֖אב ֶ֥מֶלךְך ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :יֽהוָֹשָׁ֗פט
שׁ ָשׁ ֔ ָנה ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוֵ֣שׁם
ה ְבָּמְל֔כוֹ ְוֶעְשׂ ִ֤רים ְוָחֵמ ֙
ֶבּן־ְשֹׁלִ֨שׁים ְוָחֵ֤משׁ ָשׁ ָנ ֙
ִא֔מּוֹ ֲﬠזוָּ֖בה ַבּת־ִשְׁל ִ ֽחיַ :ו ֵ֗יֶּלךְך ְבָּכל־ ֶ֛דּ ֶרךְך ָאָ֥סא ָאִ֖ביו ל ֹא־ָ֣סר ִמ ֶ ֑מּנּוּ ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת

ה ָֽוהַ֥ :אךְך ַהָבּ֖מוֹת ֽל ֹא־ ָ֑סרוּ ֥עוֹד ָה ָ֛ﬠם ְמ ַזְבִּ֥חים וְּמַקְטּ ִ֖רים
ַה ָיָּ֖שׁר ְבֵּעי ֵ֥ני ְי ֹ
ַבָּבּֽמוֹתַ :ו ַיְּשׁ ֵ֥לם ְיֽהוָֹשׁ ָ֖פט ִעם־ֶ֥מֶלךְך ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :ו ֶ֨יֶתר ִדְּב ֵ֧רי ְיֽהוָֹשׁ ָ֛פט וּ ְגֽבוּ ָר֥תוֹ
ֲאֶשׁר־ָעָ֖שׂה ַֽוֲאֶ֣שׁר ִנְל ָ֑חם ֲה ֽל ֹא־ֵ֣הם ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֥כי
ְיהוּ ָֽדהְ :ו ֶ֨יֶת֙ר ַהָקּ ֵ֔דשׁ ֲאֶ֣שׁר ִנְשׁ ַ ֔אר ִבּיֵ֖מי ָאָ֣סא ָאִ֑ביו ִבּ ֵ֖ﬠר ִמן־ָהָֽא ֶרץ :וֶּ֥מֶלךְך
ה[ ֳא ִנ ֨יּוֹת ַתּ ְרִ֜שׁישׁ ָל ֶ֧לֶכת
ֵ ֛אין ֶֽבֱּא ֖דוֹם ִנָ֥צּב ֶֽמֶלךְךְ :יהוָֹשָׁ֡פט ָעָשׂ֩ר ]ָעָשׂ ֩
אוֹ ִ֛פי ָרה ַל ָזָּ֖הב ְו ֣ל ֹא ָה ָ֑לךְך ִ ֽכּי־ ִנְשְׁבּ ֻ֥רה ] ִנְשְׁבּ ֥רוּ[ ֳא ִנ ֖יּוֹת ְבֶּעְצ ֥יוֹן ָֽגֶּברָ֠ :אז ָאַ֞מר
ֲאַח ְז ָ֤יהוּ ֶבן־ַאְחָא֙ב ֶאל־ ְי֣הוָֹשָׁ֔פט ֵֽיְל֧כוּ ֲﬠָב ַ֛די ִעם־ֲﬠָב ֶ֖דיךָך ָֽבֳּא ִנ ֑יּוֹת ְו ֥ל ֹא ָאָ֖בה
ְיֽהוָֹשׁ ָֽפטַ :ו ִיְּשׁ ַ֤כּב ְיֽהוָֹשָׁפ֙ט ִעם־ֲאֹב ָ֔תיו ַו ִיָּקֵּב֙ר ִעם־ֲאֹב ָ֔תיו ְבִּ֖ﬠיר ָדּ ִ֣וד ָאִ֑ביו
שְׁמ֔רוֹן
ַו ִיְּמֹ֛לךְך ְיהוֹ ָ֥רם ְבּ ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוֲ :אַח ְז ָ֣יהוּ ֶבן־ַאְח ָ ֗אב ָמ ַ֤לךְך ַעל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְבּ ֣ ֹ
ת ְשַׁ֣בע ֶעְשׂ ֵ֔רה ִליֽהוָֹשׁ ָ֖פט ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה ַו ִיְּמֹ֥לךְך ַעל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְשׁ ָנָֽת ִים:
ִבְּשׁ ַנ ֙
הָ֑וה ַו ֵ֗יֶּלךְך ְבּ ֶ֤ד ֶרךְך ָאִבי֙ו וְּב ֶ֣ד ֶרךְך ִא֔מּוֹ וְּב ֶ֨ד ֶר ךְ ֙ך ָֽי ָרְב ָ֣ﬠם ֶבּן־
ַו ַ֥יַּעשׂ ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ְנ ָ֔בט ֲאֶ֥שׁר ֶֽהֱחִ֖טיא ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ַֽיֲּﬠֹב֙ד ֶאת־ַה ַ֔בַּעל ַו ִיְּשַֽׁתֲּח ֶ֖וה ֑לוֹ ַו ַיְּכֵ֗עס
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְכֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ָעָ֖שׂה ָא ִ ֽביוַ :ו ִיְּפַ֤שׁע מוָֹא֙ב ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ה ָו ֙
ֶאת־ ְי ֹ
שְׁמ ֖רוֹן ַו ָ֑יַּחל
שָּׂבָ֗כה ַֽבֲּﬠִל ָיּ֛תוֹ ֲאֶ֥שׁר ְבּ ֽ ֹ
ַֽאֲח ֵ֖רי ֥מוֹת ַאְחָֽאבַ :ו ִיֹּ֨פּל ֲאַח ְז ָ֜יה ְבּ ַ֣ﬠד ַה ְ ֹ
ם ְל֣כוּ ִד ְר֗שׁוּ ְבּ ַ֤בַעל ְזבוּ֙ב ֱאֹלֵ֣הי ֶעְק֔רוֹן ִאם־
ַו ִיְּשׁ ַ֣לח ַמְלָאִ֔כים ַו ֤יּ ֹאֶמר ֲאֵלֶה ֙
ה ָ֗וה ִדֶּבּ֙ר ֶאל־ֵֽאִל ָ֣יּה ַהִתְּשׁ ִ֔בּי ֣קוּם ֲﬠֵ֔לה ִל ְק ַ֖ראת
ֶֽאְח ֶ֖יה ֵֽמֳח ִ֥לי ֶֽזה :וַּמְלַ֣אךְך ְי ֹ
ם
ם ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַאֶתּ ֙
שְׁמ ֑רוֹן ְו ַדֵ֣בּר ֲאֵל ֶ֔הם ֲ ֽהִמְבּ ִ֤לי ֵֽאין־ֱאֹלִהי ֙
ַמ ְ ֽלֲא ֵ֣כי ֶֽמֶלךְך־ ֽ ֹ
ה ָ֔וה ַהִמָּ֞טּה ֲאֶֽשׁר־
הְלִ֔כים ִל ְד֕רשׁ ְבַּ֥בַעל ְז֖בוּב ֱאֹלֵ֥הי ֶעְק ֽרוֹןְ :וָלֵכ֙ן ֹֽכּה־ָאַ֣מר ְי ֹ
ֹֽ
שּׁם ֽל ֹא־ֵת ֵ֥רד ִמֶ֖מּ ָנּה ִ֣כּי ֣מוֹת ָתּ֑מוּת ַו ֵ֖יֶּלךְך ֵאִל ָֽיּהַ :ו ָיּ֥שׁוּבוּ ַהַמְּלָאִ֖כים
ָעִ֥ליָת ָ ֛
ֵא ָ֑ליו ַו ֥יּ ֹאֶמר ֲאֵליֶ֖הם ַמה־ ֶ֥זּה ַשְׁבֶֽתּםַ :ו ֽיּ ֹאְמ֨רוּ ֵאָ֜ליו ִ֣אישׁ ׀ ָע ָ֣לה ִלְק ָרא ֵ֗תנוּ
ם ְו ִדַבּ ְרֶ֣תּם ֵאָ֗ליו ֹ֚כּה
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאֵלינ ֘וּ ְל֣כוּ שׁוּב ֘וּ ֶאל־ַהֶ֣מֶּלךְך ֲאֶֽשׁר־ָשׁ ַ֣לח ֶאְתֶכ ֒
שֵׁ֔ל ַח ִל ְד֕רשׁ ְבַּ֥בַעל ְז֖בוּב
ם ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַאָ֣תּה ֹ
ה ָ֔וה ֲֽהִמְבּ ִ֤לי ֵֽאין־ֱאֹלִהי ֙
ָאַ֣מר ְי ֹ
שּׁם ֽל ֹא־ֵת ֵ֥רד ִמֶ֖מּ ָנּה ִכּי־֥מוֹת ָתּֽמוּת:
ֱאֹלֵ֣הי ֶעְק ֑רוֹן ָ֠לֵכן ַהִמָּ֞טּה ֲאֶֽשׁר־ָע ִ֥ליָת ָ ֛
ַו ְי ַדֵ֣בּר ֲאֵל ֶ֔הם ֶ֚מה ִמְשׁ ַ֣פּט ָה ִ ֔אישׁ ֲאֶ֥שׁר ָע ָ֖לה ִלְק ַראְת ֶ֑כם ַו ְי ַדֵ֣בּר ֲאֵליֶ֔כם ֶאת־
ַה ְדָּב ִ֖רים ָהֵֽאֶלּהַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ֵאָ֗ליו ִ֚אישׁ ַ֣בַּעל ֵשָׂ֔ער ְוֵא ֥זוֹר ֖עוֹר ָא ֣זוּר ְבָּמְת ָ֑ניו
שּׁיו ַו ַ֣יַּעל ֵאָ֗ליו
ַויּ ֹאַ֕מר ֵֽאִל ָ֥יּה ַהִתְּשִׁ֖בּי ֽהוּאַ :ו ִיְּשׁ ַ֥לח ֵא ָ֛ליו ַשׂר־ֲחִמִ֖שּׁים ַֽוֲחִמ ָ ֑

ה ֹיֵשׁ֙ב ַעל־ ֣ר ֹאשׁ ָה ָ֔הר ַו ְי ַדֵ֣בּר ֵאָ֔ליו ִ֚אישׁ ָֽהֱאֹל ִ֔הים ַהֶ֥מֶּלךְך ִדֶּ֖בּר ֵֽר ָדה:
ְוִה ֵנּ ֙
שׁ
ם ָ ֔א ִני ֵ֤תּ ֶרד ֵא ֙
ם ְוִאם־ִ֤אישׁ ֱאֹלִהי ֙
ַו ַֽיֲּﬠ ֶ֣נה ֵֽאִל ָ֗יּהוּ ַו ְי ַדֵבּ֘ר ֶאל־ַ֣שׂר ַֽהֲחִמִשּׁי ֒
שׁ ִמן־ַהָשַּׁ֔מ ִים ַו ֥תּ ֹאַכל
שּׁיךָך ַו ֵ ֤תּ ֶרד ֵא ֙
אְת֖ךָך ְוֶאת־ֲחִמ ֶ ֑
ִמן־ַהָשַּׁ֔מ ִים ְות ֹא ַ֥כל ֽ ֹ
שּׁיו ַו ַ֨יַּע֙ן
א֖תוֹ ְוֶאת־ֲחִמָֽשּׁיוַ :ו ָ֜יָּשׁב ַו ִיְּשׁ ַ֥לח ֵא ָ֛ליו ַשׂר־ֲחִמִ֥שּׁים ַאֵ֖חר ַֽוֲחִמ ָ ֑
ֹ
ַו ְי ַדֵ֣בּר ֵאָ֔ליו ִ֚אישׁ ָֽהֱאֹל ִ֔הים ֹֽכּה־ָאַ֥מר ַהֶ֖מֶּלךְך ְמֵה ָ֥רה ֵֽר ָדהַ :ו ַ֣יַּען ֵֽאִל ָיּ֘ה ַו ְי ַדֵ֣בּר
ֲאֵליֶה ֒
אְת֖ךָך ְוֶאת־
שׁ ִמן־ַהָשַּׁ֔מ ִים ְות ֹא ַ֥כל ֽ ֹ
ם ָ ֔א ִני ֵ֤תּ ֶרד ֵא ֙
ם ִאם־ִ֤אישׁ ָֽהֱאֹלִהי ֙
א֖תוֹ ְוֶאת־ֲחִמָֽשּׁיוַ :ו ָ֗יָּשׁב
ם ִמן־ַהָשַּׁ֔מ ִים ַו ֥תּ ֹאַכל ֹ
שּׁיךָך ַוֵ֤תּ ֶרד ֵאשׁ־ֱאֹלִהי ֙
ֲחִמ ֶ ֑
א ַשׂר־ַֽהֲחִמִ֨שּׁים ַהְשִּׁליִ֜שׁי
שּׁיו ַו ַ֡יַּעל ַו ָיּב ֹ ֩
ַו ִיְּשׁ ַ֛לח ַשׂר־ֲחִמִ֥שּׁים ְשִׁלִ֖שׁים ַֽוֲחִמ ָ ֑
ַו ִיְּכ ַ֥רע ַעל־ִבּ ְר ָ֣כּיו ׀ ְל ֶ֣נ ֶגד ֵֽאִל ָ֗יּהוּ ַו ִיְּתַח ֵ֤נּ ן ֵאָלי֙ו ַו ְי ַדֵ֣בּר ֵאָ֔ליו ִ֚אישׁ ָֽהֱאֹל ִ֔הים
שׁ ִמן־
ִ ֽתּיַקר־ ָ֣נא ַנְפִ֗שׁי ְו ֨ ֶנֶפשׁ ֲﬠָב ֶ֥דיךָך ֵ ֛אֶלּה ֲחִמִ֖שּׁים ְבֵּעי ֶֽניךָךִ֠ :ה ֵנּה ָ֤י ְר ָדה ֵא ֙
שׁ ִ֖נים ְוֶאת־ֲחִמֵשּׁי ֶ ֑הם ְוַע ָ֕תּה
ַהָשַּׁ֔מ ִים ֠ ַותּ ֹאַכל ֶאת־ְשׁ ֞ ֵני ָשׂ ֵ֧רי ַֽהֲחִמִ֛שּׁים ָה ִרא ֹ
ה ֶאל־ֵ֣אִל ָ֔יּהוּ ֵ֣רד אוֹ֔תוֹ ַאל־ִתּי ָ֖רא
ה ָו ֙
ִתּי ַ֥קר ַנְפִ֖שׁי ְבֵּעי ֶֽניךָךַ :ו ְי ַדֵ֞בּר ַמְלַ֤אךְך ְי ֹ
ה ָ֗וה ַ֜יַען ֲאֶשׁר־
ִמָפּ ָ֑ניו ַו ָ֛יּ ָקם ַו ֵ֥יּ ֶרד אוֹ֖תוֹ ֶאל־ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ְי ַד ֵ֨בּר ֵאָ֜ליו ֹֽכּה־ָאַ֣מר ְי ֹ
ם
ָשׁ ַ֣לְחָתּ ַמְלָאִכי֘ם ִל ְדֹר֘שׁ ְבַּ֣בַעל ְזבוּ֘ב ֱאֹלֵ֣הי ֶעְקרוֹ֒ן ֲֽהִמְבּ ִ֤לי ֵֽאין־ֱאֹלִהי ֙
שּׁם ֽל ֹא־ֵת ֵ֥רד ִמֶ֖מּ ָנּה ִכּי־
ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִל ְדֹ֖רשׁ ִבּ ְדָב ֑רוֹ ָ֠לֵכן ַהִמָּ֞טּה ֲאֶשׁר־ָעִ֥ליָת ָ ֛
ם ַתְּח ָ֔תּיו
ה ָ֣וה ׀ ֲאֶֽשׁר־ ִדֶּ֣בּר ֵֽאִל ָ֗יּהוּ ַו ִיְּמֹ֤לךְך ְיהוֹ ָר ֙
֥מוֹת ָתּֽמוּתַ :ו ָ֜יָּמת ִכּ ְדַ֥בר ְי ֹ
ִבְּשׁ ַ֣נת ְשׁ ַ֔תּ ִים ִ ֽליהוֹ ָ֥רם ֶבּן־ ְיֽהוָֹשׁ ָ֖פט ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה ִ֛כּי ֽל ֹא־ָ֥ה ָיה ֖לוֹ ֵֽבּןְ :ו ֶ֛יֶתר
שׂה ֲהלוֹא־ֵ֣הָמּה ְכתוּ ִ֗בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים
ִדְּב ֵ֥רי ֲאַח ְז ָ֖יהוּ ֲאֶ֣שׁר ָע ָ ֑
ה ֶאת־ֵ֣אִל ָ֔יּהוּ ַֽבֳּסָע ָ֖רה ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ַו ֵ֧יֶּלךְך
ה ָו ֙
ְלַמְל ֵ֥כי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְי ִ֗הי ְבַּֽהֲﬠ֤לוֹת ְי ֹ
ה
ה ָו ֙
ֵאִל ָ֛יּהוּ ֶֽוֱאִליָ֖שׁע ִמן־ַה ִגְּל ָֽגּלַ :ויּ ֹאֶמ֩ר ֵֽאִל ָ֨יּהוּ ֶאל־ֱאִליָ֜שׁע ֵֽשׁב־ ָ֣נא ֹ֗פה ִ֤כּי ְי ֹ
ה ָ֥וה ְוֵֽחי־ ַנְפְשׁ֖ךָך ִאם־ֶֽאֶע ְז ֶ֑בָךּ
ְשָׁלַ֣ח ִני ַעד־ֵֽבּית־ ֵ ֔אל ַו ֣יּ ֹאֶמר ֱאִליָ֔שׁע ַחי־ ְי ֹ
ַו ֵֽיּ ְר ֖דוּ ֵֽבּית־ֵֽאלַ :ו ֵֽיְּצ֨אוּ ְב ֵֽני־ַה ְנִּביִ֥אים ֲאֶשׁר־ֵֽבּית־ֵא֘ל ֶאל־ֱאִליָשׁ֒ע ַֽויּ ֹאְמ ֣רוּ
שׁךָך ַו ֛יּ ֹאֶמר ַגּם־ֲא ִ֥ני
הָ֛וה ֹל ֵ֥ק ַח ֶאת־ֲאֹד ֶ֖ניךָך ֵמ ַ֣ﬠל ר ֹא ֶ ֑
ֵאָ֔ליו ֲה ָי ַ֕דְעָתּ ִ֣כּי ַה ֗יּוֹם ְי ֹ
ה ְשָׁלַ֣ח ִני
ה ָו ֙
ָי ַ֖דְעִתּי ֶֽהֱחֽשׁוַּ :ויּ ֹאֶמ֩ר ֨לוֹ ֵאִל ָ֜יּהוּ ֱאִליָ֣שׁע ׀ ֵֽשׁב־ ָ֣נא ֹ֗פה ִ֤כּי ְי ֹ
ה ָ֥וה ְוֵֽחי־ ַנְפְשׁ֖ךָך ִאם־ֶֽאֶע ְז ֶ֑בָךּ ַו ָיֹּ֖באוּ ְי ִריֽחוַֹ :ו ִיּ ְגּ֨שׁוּ ְב ֵֽני־
ְי ִרי֔חוֹ ַו ֕יּ ֹאֶמר ַחי־ ְי ֹ
הָ֛וה
ַה ְנִּביִ֥אים ׀ ֲאֶ֣שׁר ִ ֽבּי ִריח֘וֹ ֶאל־ֱאִליָשׁ֒ע ַו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ֵאָ֔ליו ֲה ָי ַ֕דְעָתּ ִ֣כּי ַה ֗יּוֹם ְי ֹ

שׁךָך ַו ֛יּ ֹאֶמר ַגּם־ֲא ִ֥ני ָי ַ֖דְעִתּי ֶֽהֱחֽשׁוַּ :ויּ ֹאֶמ֩ר ֨לוֹ
ֹל ֵ֥ק ַח ֶאת־ֲאֹד ֶ֖ניךָך ֵמ ַ֣ﬠל ר ֹא ֶ ֑
ה ָ֥וה ְוֵֽחי־ ַנְפְשׁ֖ךָך
ה ְשָׁלַ֣ח ִני ַה ַיּ ְר ֵ֔דּ ָנה ַו ֕יּ ֹאֶמר ַחי־ ְי ֹ
ה ָו ֙
ֵֽאִל ָ֜יּהוּ ֵֽשׁב־ ָ֣נא ֹ֗פה ִ֤כּי ְי ֹ
ם ָֽהְל֔כוּ ַו ַֽיַּעְמ ֥דוּ
ִאם־ֶֽאֶע ְז ֶ֑בָךּ ַו ֵֽיְּל֖כוּ ְשׁ ֵניֶֽהםַֽ :וֲחִמִ֨שּׁים ִ ֜אישׁ ִמְבּ ֵ֤ני ַה ְנִּביִאי ֙
ם
ח ֵֽאִל ָ֨יּהוּ ֶאת־ַא ַדּ ְר֤תּוֹ ַו ִיּ ְגֹל ֙
ִמ ֶ֖נּ ֶגד ֵֽמ ָר֑חוֹק וְּשׁ ֵניֶ֖הם ָֽﬠְמ ֥דוּ ַעל־ַה ַיּ ְר ֵֽדּןַ :ו ִיַּקּ ֩
ַו ַיּ ֶ֣כּה ֶאת־ַהַ֔מּ ִים ַו ֵֽיָּח֖צוּ ֵ֣ה ָנּה ָו ֵ ֑ה ָנּה ַו ַֽיַּעְב ֥רוּ ְשׁ ֵניֶ֖הם ֶֽבָּח ָרָֽבהַ :ו ְיִ֣הי ְכָעְב ָ֗רם
ְו ֵ ֨אִל ָ֜יּהוּ ָאַ֤מר ֶאל־ֱאִליָשׁ֙ע ְשַׁאל ֙ ָ֣מה ֶֽאֱﬠֶשׂה־ָ֔לּךְך ְבֶּ֖ט ֶרם ֶאָלּ ַ֣קח ֵֽמִע ָ ֑מּךְך
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֱאִליָ֔שׁע ִֽויִהי־ ָ֛נא ִ ֽפּי־ְשׁ ַ֥נ ִים ְבּ ֽר ֽוֲּח֖ךָך ֵא ָֽליַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ִהְקִ֣שׁיָת ִלְשׁ֑אוֹל
א ִ֜תי ֻל ָ֤קּח ֵֽמִאָתּ ךְ ֙ך ְי ִ ֽהי־ְל ךָ֣ך ֵ֔כן ְוִאם־ַ֖א ִין ֥ל ֹא ִֽיְה ֶֽיהַ :ו ְי ִ֗הי ֵ֣הָמּה
ִאם־ִתּ ְר ֶ ֨אה ֹ
שׁ ְו֣סוֵּסי ֵ ֔אשׁ ַו ַיְּפ ִ֖רדוּ ֵ֣בּין ְשׁ ֵני ֶ ֑הם ַו ַ֨יַּעל ֙
הְל ִ֤כים ָהלוֹ ךְ ֙ך ְו ַד ֵ֔בּר ְוִה ֵ֤נּה ֶֽרֶכב־ֵא ֙
ֹֽ
ק ָאִ֣בי ׀ ָא ִ֗בי ֶ֤רֶכב
ֵ֣אִל ָ֔יּהוּ ַֽבֳּסָע ָ֖רה ַהָשָּֽׁמ ִיםֶֽ :וֱאִליָ֣שׁע ֹר ֶ ֗אה ְו֤הוּא ְמַצֵע ֙
ק ִבְּב ָג ָ֔דיו ַו ִיְּק ָר ֵ֖ﬠם ִלְשׁ ַ֥נ ִים ְק ָר ִ ֽﬠים:
ִיְשׂ ָרֵאל ֙ וּ ָ֣פ ָרָ֔שׁיו ְו ֥ל ֹא ָרָ֖אהוּ ֑עוֹד ַו ַֽיֲּח ֵז ֙
ם ֶאת־ַא ֶ֣דּ ֶרת ֵֽאִל ָ֔יּהוּ ֲאֶ֥שׁר ָֽנְפ ָ֖לה ֵֽמָע ָ֑ליו ַו ָ֥יָּשׁב ַו ַֽיֲּﬠֹ֖מד ַעל־ְשׂ ַ֥פת ַה ַיּ ְר ֵֽדּן:
ַו ָ֨יּ ֶר ֙
ח ֶאת־ַא ֶ֨דּ ֶרת ֵֽאִל ָ֜יּהוּ ֲאֶשׁר־ ָֽנְפ ָ֤לה ֵֽמָעָלי֙ו ַו ַיּ ֶ֣כּה ֶאת־ַהַ֔מּ ִים ַויּ ֹאַ֕מר ַא ֵ֕יּה
ַו ִיַּקּ ֩
ְי ֹ
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֣הי ֵֽאִל ָ֑יּהוּ ַאף־֣הוּא ׀ ַו ַיּ ֶ֣כּה ֶאת־ַהַ֗מּ ִים ַו ֵֽיָּחצ֙וּ ֵ֣ה ָנּה ָו ֵ֔ה ָנּה ַו ַֽיֲּﬠֹ֖בר
ֱאִליָֽשׁעַ :ו ִיּ ְר ֻ ֨אהוּ ְב ֵֽני־ַה ְנִּביִ֤אים ֲאֶשׁר־ ִ ֽבּי ִריח֙וֹ ִמ ֔ ֶנּ ֶגד ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ָ֛נָחה ֥רוּ ַח
שׁע ַו ָיֹּ֨בא֙וּ ִלְק ָרא֔תוֹ ַו ִיְּשַֽׁתֲּחווּ־֖לוֹ ָֽא ְרָצהַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ֵאָ֡ליו
ֵֽאִל ָ֖יּהוּ ַעל־ֱאִלי ָ ֑
ִה ֵנּה־ ָ֣נא ֵֽישׁ־ֶאת־ֲﬠָב ֶדי ךָ ֩ך ֲחִמִ֨שּׁים ֲא ָנִ֜שׁים ְבּ ֵֽני־ַ֗ח ִיל ֵ֣יְלכוּ ָנ֘א ִֽויַבְק֣שׁוּ ֶאת־
ה ָ֔וה ַו ַיְּשִׁלֵ֨כה֙וּ ְבַּאַ֣חד ֶֽהָה ִ֔רים ֖אוֹ ְבַּאַ֣חת ַה ֵגּיָא ֑וֹת
ֲאֹד ֶני ךָ ֒ך ֶפּן־ ְנָשׂא֙וֹ ֣רוּ ַח ְי ֹ
]ַה ֵגָּא ֑יוֹת[ ַו ֖יּ ֹאֶמר ֥ל ֹא ִתְשׁ ָֽלחוַּ :ו ִיְּפְצרוּ־֥בוֹ ַעד־ֹ֖בּשׁ ַו ֣יּ ֹאֶמר ְשׁ ָ֑לחוּ ַֽו ִיְּשְׁלח֙וּ
ֲחִמִ֣שּׁים ִ ֔אישׁ ַו ְיַבְק֛שׁוּ ְשֹׁלָֽשׁה־ ָיִ֖מים ְו ֥ל ֹא ְמָצֻֽאהוַּ :ו ָיֻּ֣שׁבוּ ֵאָ֔ליו ְו֖הוּא ֹיֵ֣שׁב
ִ ֽבּי ִרי֑חוֹ ַו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵל ֶ֔הם ֲהֽלוֹא־ָאַ֥מ ְרִתּי ֲאֵלי ֶ֖כם ַאל־ֵתּ ֵֽלכוַּ :ו ֨יּ ֹאְמ֜רוּ ַא ְנֵ֤שׁי
ָהִעי֙ר ֶאל־ֱאִליָ֔שׁע ִה ֵנּה־ ֞ ָנא מוַֹ֤שׁב ָהִעי֙ר ֔טוֹב ַֽכֲּאֶ֥שׁר ֲאֹד ִ֖ני ֹר ֶ ֑אה ְוַהַ֥מּ ִים
ָרִ֖ﬠים ְוָהָ֥א ֶרץ ְמַשׁ ָֽכֶּלתַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ְקחוּ־ִל֙י ְצֹלִ֣חית ֲח ָדָ֔שׁה ְוִ֥שׂימוּ ָ֖שׁם ֶ ֑מַלח
א ֶאל־מוָֹ֣צא ַהַ֔מּ ִים ַו ַיְּשֶׁלךְך־ָ֖שׁם ֶ ֑מַלח ַו ֜יּ ֹאֶמר ֹֽכּה־ָאַ֣מר
ַו ִיְּק֖חוּ ֵא ָֽליוַ :ו ֵיֵּצ ֙
שּׁם ֖עוֹד ָ֥מ ֶות וְּמַשׁ ָֽכֶּלתַ :ו ֵֽיּ ָר֣פוּ
ה ָ֗וה ִרִ֨פּאִת֙י ַלַ֣מּ ִים ָה ֵ ֔אֶלּה ֽל ֹא־ ִֽיְה ֶ֥יה ִמ ָ ֛
ְי ֹ
ַהַ֔מּ ִים ַ֖ﬠד ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ִכּ ְדַ֥בר ֱאִליָ֖שׁע ֲאֶ֥שׁר ִדֵּֽבּרַ :ו ַ֥יַּעל ִמָ֖שּׁם ֵֽבּית־ ֵ ֑אל ְו֣הוּא

ם ָֽיְצ֣אוּ ִמן־ָהִ֔עיר ַו ִיְּתַקְלּסוּ־ב֙וֹ ַו ֣יּ ֹאְמרוּ ֔לוֹ ֲﬠ ֵ֥לה
׀ ֹע ֶ֣לה ַב ֶ֗דּ ֶרךְך וּ ְנָע ִ֤רים ְקַט ִנּי ֙
הָ֑וה ַוֵתֶּ֜צא ָנה ְשַׁ֤תּ ִים
ֵק ֵ֖ר ַח ֲﬠ ֵ֥לה ֵק ֵֽר ַחַ :ו ִ֤יֶּפן ַֽאֲח ָרי֙ו ַו ִיּ ְר ֵ ֔אם ַֽו ְיַקְל ֵ֖לם ְבֵּ֣שׁם ְי ֹ
ם ִמן־ַה ַ֔יַּער ַוְתַּב ַ֣קְּע ָנה ֵמ ֶ֔הם ַא ְרָבִּ֥ﬠים וְּשׁ ֵ֖ני ְיָל ִֽדיםַ :ו ֵ֥יֶּלךְך ִמָ֖שּׁם ֶאל־ַ֣הר
ֻדִּבּי ֙
שְׁמ֔רוֹן
שְׁמ ֽרוֹןִֽ :ויהוֹ ָ֣רם ֶבּן־ַאְח ָ ֗אב ָמ ַ֤לךְך ַעל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְבּ ֣ ֹ
ַהַכּ ְר ֶ ֑מל וִּמָ֖שּׁם ָ֥שׁב ֽ ֹ
ת ְשֹׁמ ֶ֣נה ֶעְשׂ ֵ֔רה ִליֽהוָֹשׁ ָ֖פט ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה ַו ִיְּמֹ֖לךְך ְשֵֽׁתּים־ֶעְשׂ ֵ֥רה ָשׁ ָֽנה:
ִבְּשׁ ַנ ֙
ה ָ֔וה ַ֕רק ֥ל ֹא ְכָאִ֖ביו וְּכִא֑מּוֹ ַו ָ֨יַּס֙ר ֶאת־ַמְצַּ֣בת ַה ַ֔בַּעל
ַו ַֽיֲּﬠֶ֤שׂה ָה ַר֙ע ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ֲאֶ֥שׁר ָעָ֖שׂה ָא ִ ֽביוַ ֠ :רק ְבַּח ֞טּ ֹאות ָֽי ָרְב ָ֧ﬠם ֶ֥בּן־ ְנ ָ֛בט ֲאֶשׁר־ֶֽהֱחִ֥טיא ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ָדּ ֵ֑בק ֽל ֹא־ָ֖סר ִמֶֽמּ ָנּה :וֵּמיַ֥שׁע ֶֽמֶלךְך־מוָֹ֖אב ָה ָ֣יה ֹנ ֵ֑קד ְוֵהִ֤שׁיב ְלֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙
ֵֽמָאה־ֶ֣אֶלף ָכּ ִ֔רים וֵּ֥מָאה ֶ֖אֶלף ֵאיִ֥לים ָֽצֶמרַ :ו ְיִ֖הי ְכּ֣מוֹת ַאְח ָ ֑אב ַו ִיְּפַ֥שׁע ֶֽמֶלךְך־
שְּׁמ ֑רוֹן ַו ִיְּפֹ֖קד ֶאת־
מוָֹ֖אב ְבֶּ֥מֶלךְך ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֵיֵּ֞צא ַהֶ֧מֶּלךְך ְיהוֹ ָ֛רם ַבּ ֥יּוֹם ַה֖הוּא ִמ ֽ ֹ
ח ֶאל־ ְיֽהוָֹשָׁ֨פט ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֜דה ֵלאֹ֗מר ֶ֤מֶלךְך מוָֹא֙ב
ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֵ֡יֶּלךְך ַו ִיְּשַׁל ֩
ָפַּ֣שׁע ִ֔בּי ֲהֵת ֵ֥לךְך ִאִ֛תּי ֶאל־מוָֹ֖אב ַלִמְּלָח ָ ֑מה ַו ֣יּ ֹאֶמר ֶֽאֱﬠֶ֔לה ָכּ֧מוֹ ִני ָכ֛מוֹךָך ְכַּעִ֥מּי
ְכַעֶ֖מּךָך ְכּסוַּ֥סי ְכּסוֶּֽסיךָךַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ֵאי־ ֶ֥זה ַה ֶ֖דּ ֶרךְך ַֽנֲﬠ ֶ֑לה ַו ֕יּ ֹאֶמר ֶ֖דּ ֶרךְך ִמ ְדַ֥בּר
ה וֶּ֣מֶלךְך ֱא֔דוֹם ַו ָיֹּ֕סבּוּ ֶ֖דּ ֶרךְך ִשְׁב ַ֣ﬠת
ֱא ֽדוֹםַ :ו ֵיֶּל ךְ ֩ך ֶ֨מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל וֶּֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָד ֙
ָיִ֑מים ְול ֹא־ָה ָ֨יה ַ֧מ ִים ַלַֽמֲּח ֶ֛נה ְוַלְבֵּהָ֖מה ֲאֶ֥שׁר ְבּ ַר ְגֵליֶֽהםַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ֶ֣מֶלךְך
ת ַהְמָּלִ֣כים ָה ֵ ֔אֶלּה ָלֵ֥תת אוָֹ֖תם ְבּ ַיד־
ה ָ֗וה ִלְשֹׁ֨לֶשׁ ֙
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֲא ָ֕ההּ ִ ֽכּי־ ָק ָ֣רא ְי ֹ
ה ָ֖וה ֵֽמאוֹ֑תוֹ
ה ָ֔וה ְו ִנ ְד ְרָ֥שׁה ֶאת־ ְי ֹ
א ַֽלי ֹ
מוָֹֽאבַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְיֽהוָֹשָׁ֗פט ַה ֵ ֨אין ֹ֤פּה ָנִבי ֙
֠ ַו ַיַּען ֶאָ֞חד ֵֽמַעְב ֵ֤די ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַו ֔יּ ֹאֶמר ֹ֚פּה ֱאִליָ֣שׁע ֶבּן־ָשָׁ֔פט ֲאֶשׁר־ ָ֥יַצק
הָ֑וה ַו ֵֽיּ ְר ֣דוּ ֵאָ֗ליו
ַ֖מ ִים ַעל־ ְי ֵ֥די ֵֽאִל ָֽיּהוַּ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ְי֣הוָֹשָׁ֔פט ֵ֥ישׁ אוֹ֖תוֹ ְדַּבר־ ְי ֹ
ֶ֧מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ִויֽהוָֹשׁ ָ֖פט וֶּ֥מֶלךְך ֱא ֽדוֹםַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֱאִליָ֜שׁע ֶאל־ֶ֤מֶלךְך ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַמה־
ִ֣לּי ָוָ֔לךְך ֵ֚לךְך ֶאל־ ְנִביֵ֣אי ָא ִ֔ביךָך ְוֶאל־ ְנִביֵ֖אי ִא ֶ ֑מּךָך ַו ֤יּ ֹאֶמר ל֙וֹ ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַ ֗אל
ת ַהְמָּלִ֣כים ָה ֵ ֔אֶלּה ָלֵ֥תת אוָֹ֖תם ְבּ ַיד־מוָֹֽאבַ :ו ֣יּ ֹאֶמר
ה ִלְשֹׁ֨לֶשׁ ֙
ה ָו ֙
ִ ֽכּי־ ָק ָ֤רא ְי ֹ
ת ֲאֶ֣שׁר ָעַ֣מ ְדִתּי ְלָפ ֔ ָניו ִ֗כּי לוּ ֵ֛לי ְפּ ֵֽני ְיֽהוָֹשׁ ָ֥פט ֶֽמֶלךְך־
ה ָ֤וה ְצָבאוֹ ֙
ֱאִליָ֗שׁע ַחי־ ְי ֹ
ה
שׂא ִאם־ַאִ֥בּיט ֵא ֶ֖ליךָך ְוִאם־ֶא ְרֶֽאָךְּ :וַעָ֖תּה ְקחוּ־ִ֣לי ְמ ַנ ֵ֑גּ ן ְוָה ָי ֙
ְיהוּ ָ֖דה ֲא ִ֣ני ֹנ ֵ ֑
הָ֑וה ָע֛שׂה ַה ַ֥נַּחל ַה ֶ֖זּה
ה ָֽוהַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ֹ֖כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ְכּ ַנ ֵ֣גּ ן ַֽהְמ ַנ ֵ֔גּן ַוְתִּ֥הי ָע ָ֖ליו ַיד־ ְי ֹ
ה ָ֗וה ֽל ֹא־ִת ְר֥אוּ ֨רוּ ַ֙ח ְו ֽל ֹא־ִת ְר֣אוּ ֶ֔גֶשׁם ְוַה ַ֥נַּחל
ֵגִּ֥בים ׀ ֵגּ ִ ֽביםִ :כּי־ֹ֣כה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ

ַה֖הוּא ִיָ֣מֵּלא ָ ֑מ ִים וְּשִׁתי ֶ ֛תם ַאֶ֥תּם וִּמְק ֵני ֶ֖כם וְּבֶהְמְתּ ֶֽכםְ :ו ָנ ַ֥קל ֖ז ֹאת ְבֵּעי ֵ֣ני
הָ֑וה ְו ָנַ֥תן ֶאת־מוָֹ֖אב ְבּ ֶי ְד ֶֽכםְ :וִהִכּי ֶ֞תם ָכּל־ִ֤ﬠיר ִמְבָצ֙ר ְוָכל־ִ֣ﬠיר ִמְב֔חוֹר
ְי ֹ
תּמוּ ְוֹכל ֙ ַהֶחְל ָ֣קה ַהטּוֹ ָ֔בה ַתְּכִ֖אבוּ
ְוָכל־ ֵ֥ﬠץ טוֹ֙ב ַתִּ֔פּילוּ ְוָכל־ַמְע ְי ֵני־ַ֖מ ִים ִתְּס ֑ ֹ
ָֽבֲּאָב ִֽניםַ :ו ְיִ֤הי ַבֹ֨בֶּק֙ר ַֽכֲּﬠ֣לוֹת ַהִמּ ְנָ֔חה ְוִה ֵנּה־ַ֥מ ִים ָבִּ֖אים ִמ ֶ֣דּ ֶרךְך ֱא ֑דוֹם
ַוִתָּמּ ֵ֥לא ָהָ֖א ֶרץ ֶאת־ַהָֽמּ ִיםְ :וָכל־מוָֹא֙ב ָֽשְׁמ֔עוּ ִ ֽכּי־ָע֥לוּ ַהְמָּלִ֖כים ְלִה ָ֣לֶּחם ָ֑בּם
ה ָוַ֔מְעָלה ַו ַֽיַּעְמ ֖דוּ ַעל־ַה ְגּֽבוּלַ :ו ַיְּשִׁ֣כּימוּ ַבֹ֔בֶּקר
ַו ִיָּֽצֲּﬠ֗קוּ ִמֹ֨כּל ֹח ֵ֤ג ר ֲחֹג ָר ֙
ְוַהֶ֖שֶּׁמשׁ ָֽז ְרָ֣חה ַעל־ַה ָ ֑מּ ִים ַו ִיּ ְר֨אוּ מוָֹ֥אב ִמ ֶ֛נּ ֶגד ֶאת־ַהַ֖מּ ִים ֲא ֻדִ֥מּים ַכּ ָֽדּם:
ַו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ָ֣דּם ֶ֔זה ָֽהֳח ֵ֤רב ֶֽנֶח ְרב֙וּ ַהְמָּלִ֔כים ַו ַיּ֖כּוּ ִ֣אישׁ ֶאת־ ֵר ֵ֑ﬠהוּ ְוַעָ֥תּה ַלָשּׁ ָ֖לל
מוָֹֽאבַ :ו ָיֹּבא ֘וּ ֶאל־ַֽמֲח ֵ֣נה ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ַו ָיּ ֻ֤קמוּ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַו ַיּ֣כּוּ ֶאת־מוֹ ָ ֔אב ַו ָיּ ֻ֖נסוּ
ִמְפֵּני ֶ ֑הם ַו ַיּבּוּ ] ַו ַיּכּוּ[ ָ֔בהּ ְוַה֖כּוֹת ֶאת־מוָֹֽאבְ :וֶהָע ִ֣רים ַֽיֲהֹ֡רסוּ ְוָכל־ֶחְל ָ֣קה
תּמ֙וּ ְוָכל־ ֵֽﬠץ־֣טוֹב
֠טוָֹבה ַיְשִׁ֨ליכוּ ִאישׁ־ַאְב ֜נוֹ וִּמְל֗אוָּה ְוָכל־ַמְע ַין־ַ֤מ ִים ִיְס ֨ ֹ
א ֶ֣מֶלךְך
ַיִ֔פּילוּ ַעד־ִהְשִׁ֧איר ֲאָב ֶ֛ניָה ַבּ ִ֖קּיר ֲח ָ֑רֶשׂת ַו ָיֹּ֥סבּוּ ַהַקָּלִּ֖ﬠים ַו ַיּֽכּוָּהַ :ו ַיּ ְר ֙
שׁ ֵֽלף ֶ֗ח ֶרב
מוֹ ָ ֔אב ִ ֽכּי־ָח ַ֥זק ִמֶ֖מּנּוּ ַהִמְּלָח ָ ֑מה ַו ִיּ ַ֣קּח ֠אוֹתוֹ ְשַׁבע־ֵמ֨אוֹת ִ ֜אישׁ ֣ ֹ
ח ֶאת־ְבּ ֨נוֹ ַהְבּ֜כוֹר ֲאֶשׁר־ ִיְמֹ֣לךְך
ְלַהְב ִ֛קי ַע ֶאל־ֶ֥מֶלךְך ֱא ֖דוֹם ְו ֥ל ֹא ָיֹֽכלוַּ :ו ִיַּקּ ֩
ַתְּח ָ֗תּיו ַו ַֽיֲּﬠ ֵ֤להוּ ֹעָל ֙
ה ַעל־ַ֣הֹחָ֔מה ַו ְיִ֥הי ֶקֶצף־ ָגּ ֖דוֹל ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ִיְּסע֙וּ ֵֽמָעָ֔ליו
שׁבוּ ָלָֽא ֶרץְ :וִאָ֣שּׁה ַאַ֣חת ִמ ְנֵּ֣שׁי ְב ֵֽני־ַ֠ה ְנִּביִאים ָֽצֲﬠ ָ ֨קה ֶאל־ֱאִליָ֜שׁע ֵלאֹ֗מר
ַו ָיּ ֻ ֖
הָ֑וה ְו ַ֨הֹנֶּ֔שׁה ָ֗בּא
ַעְב ְדּ ךָ֤ך ִאיִשׁ֙י ֵ֔מת ְוַאָ֣תּה ָי ַ֔דְעָתּ ִ֣כּי ַעְב ְדּ֔ךָך ָה ָ֥יה ָי ֵ֖רא ֶאת־ ְי ֹ
ָל ַ ֜קַחת ֶאת־ְשׁ ֵ֧ני ְיָל ַ֛די ֖לוֹ ַֽלֲﬠָב ִֽדיםַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֵא ֶ֤ליָה ֱאִליָשׁ֙ע ָ֣מה ֶֽאֱﬠֶשׂה־ָ֔לּךְך
ַה ִ֣גּי ִדי ִ֔לי ַמה־ ֶיּשׁ־ ָ֖לְכי ] ָ֖לךְך[ ַבּ ָ֑בּ ִית ַו ֗תּ ֹאֶמר ֵ֣אין ְלִשְׁפָֽחְת ךָ֥ך ֹכל ֙ ַבּ ַ֔בּ ִית ִ֖כּי
ם ִמן־ַה֔חוּץ ֵמֵ֖את ָכּל־ְשֵׁכ ָ֑נ ִיְכי
ִאם־ָא֥סוּךְך ָֽשֶׁמןַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ְלִ֨כי ַֽשֲׁאִלי־ ָ֤לךְך ֵכִּלי ֙
ת ַֽבֲּﬠ ֵ֣דךְך וְּבַעד־
]ְשֵׁכ ָ֑נ ִיךְך[ ֵכִּ֥לים ֵר ִ֖קים ַאל־ַתְּמ ִ ֽﬠיִטי :וּ ָ֗באת ְוָס ַ֤ג ְרְתּ ַה ֶ֨דֶּל ֙
ָבּ ֔ ַנ ִיךְך ְו ָיַ֕צְקְתּ ַ֥ﬠל ָכּל־ַהֵכִּ֖לים ָה ֵ ֑אֶלּה ְוַהָמּ ֵ֖לא ַתּ ִ ֽסּיִעיַ :ו ֵ֨תֶּל ךְ ֙ך ֵֽמִא֔תּוֹ ַוִתְּסֹ֣גּר
ַה ֶ֔דֶּלת ַֽבֲּﬠ ָ֖דהּ וְּב ַ֣ﬠד ָבּ ֶ֑ניָה ֵ ֛הם ַמ ִגִּ֥שׁים ֵא ֶ֖ליָה ְוִ֥היא ֹמיָֽצֶקת ]מוָֹֽצֶקת[ַ :ו ְיִ֣הי
הּ ַה ִ֨גּיָשׁה ֵא ַ֥לי עוֹ֙ד ֶ֔כִּלי ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאֶ֔ליָה ֵ֥אין
׀ ִכְּמ ֣ל ֹאת ַהֵכִּ֗לים ַו ֤תּ ֹאֶמר ֶאל־ְבָּנ ֙
֖עוֹד ֶ֑כִּלי ַו ַֽיֲּﬠֹ֖מד ַהָֽשֶּׁמןַ :וָתּ ֗ב ֹא ַוַתּ ֵגּ֙ד ְלִ֣אישׁ ָֽהֱאֹל ִ֔הים ַו ֗יּ ֹאֶמר ְלִכ֙י ִמְכ ִ֣רי
ֶאת־ַהֶ֔שֶּׁמן ְוַשְׁלִּ֖מי ֶאת־ ִנְשׁ ֵ֑יְכי ] ִנְשׁ ֵ֑י ךְך[ ְוַ֣אְתּ ָֻב ֔ ַנ ִיְכי ]וָּב ֔ ַנ ִיךְך[ ִ ֽתְּח ִ֖יי ַבּנּוָֹֽתר:

ם ִאָ֣שּׁה ְגדוָֹ֔לה ַוַֽתֲּח ֶזק־֖בּוֹ ֶֽלֱאָכל־
ַו ְי ִ֨הי ַה ֜יּוֹם ַו ַֽיֲּﬠֹ֧בר ֱאִליָ֣שׁע ֶאל־שׁוּ ֗ ֵנם ְוָשׁ ֙
ָ֑לֶחם ַֽו ְיִה֙י ִמ ֵ֣דּי ָעְב֔רוֹ ָי ֻ ֥סר ָ֖שָׁמּה ֶֽלֱאָכל־ ָֽלֶחםַ :ו ֨תּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ִאיָ֔שׁהּ ִה ֵנּה־ ָ֣נא
ָי ַ֔דְעִתּי ִ֛כּי ִ֥אישׁ ֱאֹלִ֖הים ָק ֣דוֹשׁ ֑הוּא ֹעֵ֥בר ָע ֵ֖לינוּ ָתּ ִ ֽמידַֽ :נֲﬠֶשׂה־ ָ֤נּא ֲﬠִל ַיּת־
שׁם ִמָ֥טּה ְוֻשְׁלָ֖חן ְוִכֵ֣סּא וְּמנוֹ ָ֑רה ְוָה ָ֛יה ְבֹּב֥אוֹ ֵא ֵ֖לינוּ
ִקי֙ר ְקַט ֔ ָנּה ְו ָנִ֨שׂים ֥לוֹ ָ ֛
שָׁמּה ַו ָ֥יַּסר ֶאל־ָֽהֲﬠִל ָ֖יּה ַו ִיְּשַׁכּב־ָֽשָׁמּהַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר
ָי֥סוּר ָֽשָׁמּהַ :ו ְיִ֥הי ַה ֖יּוֹם ַו ָ֣יּב ֹא ָ ֑
ֶאל־ ֵגּ ֽיֲח ִ֣זי ַֽנֲﬠ֔רוֹ ְק ָ֖רא ַלֽשּׁוּ ַנִ֣מּית ַה ֑זּ ֹאת ַו ִיְּק ָרא־ָ֔להּ ַֽוַֽתֲּﬠֹ֖מד ְלָפ ָֽניוַ :ו ֣יּ ֹאֶמר
ת ֶ֚מה
֗לוֹ ֱאָמר־ ָ֣נא ֵאֶלי ָ֘ה ִה ֨ ֵנּה ָח ַ֣ר ְדְתּ ׀ ֵאֵלינ ֘וּ ֶאת־ָכּל־ַֽהֲח ָר ָ֣דה ַהזּ ֹא ֒
ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת ָ֔לךְך ֲה ֵ֤ישׁ ְל ַדֶבּר־ָל ךְ ֙ך ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ֖אוֹ ֶאל־ַ֣שׂר ַהָצּ ָ֑בא ַו ֕תּ ֹאֶמר ְבּ֥תוֹךְך
ַעִ֖מּי ָֽאֹנִ֥כי ֹיָֽשֶׁבתַ :ו ֕יּ ֹאֶמר וֶּ֖מה ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת ָ֑להּ ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵֽגּ ֽיֲח ִ֗זי ֲא ָ֛בל ֵ֥בּן ֵאין־ ָ֖להּ
ְוִאיָ֥שׁהּ ָז ֵֽקןַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ְק ָרא־ ָ֑להּ ַו ִ֨יְּק ָרא־ָ֔להּ ַֽוַֽתֲּﬠֹ֖מד ַבּ ָֽפַּתחַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ַלמּוֹ ֵ֤ﬠד
ה ָכּ ֵ֣ﬠת ַח ָ֔יּה ַ֖אְתּי ]ַ֖אְתּ[ ֹחֶ֣בֶקת ֵ֑בּן ַו ֗תּ ֹאֶמר ַאל־ֲאֹד ִנ֙י ִ֣אישׁ ָֽהֱאֹל ִ֔הים
ַה ֶזּ ֙
ה ָכּ ֵ֣ﬠת ַח ָ֔יּה ֲאֶשׁר־
ַאל־ְתַּכ ֵ֖זּב ְבִּשְׁפָחֶֽתךָךַ :וַ֥תַּהר ָהִאָ֖שּׁה ַוֵ֣תֶּלד ֵ֑בּן ַלמּוֹ ֵ֤ﬠד ַה ֶזּ ֙
ִדֶּ֥בּר ֵא ֶ֖ליָה ֱאִליָֽשׁעַ :ו ִיּ ְג ַ֖דּל ַה ָ֑יֶּלד ַו ְיִ֣הי ַה ֔יּוֹם ַו ֵיֵּ֥צא ֶאל־ָאִ֖ביו ֶאל־ַהֹֽקְּצ ִֽרים:
ַו ֥יּ ֹאֶמר ֶאל־ָאִ֖ביו ר ֹאִ֣שׁי ׀ ר ֹאִ֑שׁי ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ַה ֔ ַנַּער ָשֵׂ֖אהוּ ֶאל־ִאֽמּוֹ:
ַ֨ו ִיָּשּׂ ֵ ֔אהוּ ַו ְיִביֵ֖אהוּ ֶאל־ִא֑מּוֹ ַו ֵ֧יֶּשׁב ַעל־ִבּ ְר ֶ֛כּיָה ַעד־ַֽהָֽצֳּה ַ֖ר ִים ַו ָיֹּֽמתַ :ו ַ֨תַּעל ֙
ַוַתְּשִׁכּ ֵ֔בהוּ ַעל־ִמַ֖טּת ִ֣אישׁ ָֽהֱאֹלִ֑הים ַוִתְּסֹ֥גּר ַֽבֲּﬠ ֖דוֹ ַוֵתֵּֽצאַ :וִתְּק ָר֘א ֶאל־
ת ֑נוֹת ְוָא ֛רוָּצה
הּ ַו ֗תּ ֹאֶמר ִשְׁלָ֨חה ָ֥נא ִל֙י ֶאָ֣חד ִמן־ַה ְנָּע ִ֔רים ְוַאַ֖חת ָֽהֲא ֹ
ִאיָשׁ ֒
ה ֶ֤לֶכת[
ה ֶ֤לֶכתי ] ֹ
ַעד־ִ֥אישׁ ָֽהֱאֹלִ֖הים ְוָאֽשׁוָּבהַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ַ֠מ pדּוּ ַע ַ֣אְתּי ]ַ֣אְתּ[ ֹ
שׁ ָֽהָא֔תוֹן ַו ֥תּ ֹאֶמר
ֵאָלי֙ו ַה ֔יּוֹם ֽל ֹא־ֹ֖ח ֶדשׁ ְו ֣ל ֹא ַשׁ ָ֑בּת ַו ֖תּ ֹאֶמר ָשֽׁלוֹםַֽ :וַֽתֲּחֹב ֙
ֶֽאל־ ַֽנֲﬠ ָ֖רהּ ְנַ֣הג ָו ֵ֑לךְך ַאל־ַֽתֲּﬠָצר־ִ֣לי ִל ְרֹ֔כּב ִ֖כּי ִאם־ָאַ֥מ ְרִתּי ָֽלךְךַ :ו ֵ֗תֶּלךְך ַוָתּ֛בוֹא
הּ
אָת ֙
ֶאל־ִ֥אישׁ ָֽהֱאֹלִ֖הים ֶאל־ַ֣הר ַהַכּ ְר ֶ ֑מל ֠ ַו ְיִה pי ִכּ ְר֨אוֹת ִאישׁ־ָהֱאֹלִ֤הים ֹ
הּ
ִמֶ֔נּ ֶגד ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ ֵֽגּ ֽיֲח ִ֣זי ַֽנֲﬠ֔רוֹ ִה ֵ֖נּה ַהֽשּׁוַּנִ֥מּית ַה ָֽלּזַ :עָתּ֘ה ֽרוּץ־ ָ֣נא ִלְק ָראָת ֒
ֶוֱאָמר־ָ֗להּ ֲהָשׁ֥לוֹם ָ֛לךְך ֲהָשׁ֥לוֹם ְלִאיֵ֖שׁךְך ֲהָשׁ֣לוֹם ַל ָ֑יֶּלד ַו ֖תּ ֹאֶמר ָשֽׁלוֹםַ :וָתּ ֞ב ֹא
ם ֶאל־ָה ָ֔הר ַֽוַֽתֲּח ֵ֖זק ְבּ ַר ְג ָ֑ליו ַו ִיּ ַ֨גּשׁ ֵֽגּ ֽיֲח ִ֜זי ְלָה ְדָ֗פהּ ַו rיּ ֹאֶמ֩ר
ֶאל־ִ֤אישׁ ָֽהֱאֹלִהי ֙
ה ֶהְעִ֣לים ִמֶ֔מּ ִנּי ְו ֥ל ֹא
ה ָו ֙
הּ ִ ֽכּי־ ַנְפָ֣שׁהּ ָֽמ ָרה־ָ֔להּ ַֽוי ֹ
ִ ֨אישׁ ָֽהֱאֹלִ֤הים ַה ְרֵפּה־ָל ֙
א ִ ֽתי:
ִה ִ֖גּיד ִֽליַ :ו ֕תּ ֹאֶמר ֲהָשַׁ֥אְלִתּי ֵ֖בן ֵמֵ֣את ֲאֹד ִ֑ני ֲה ֣ל ֹא ָאַ֔מ ְרִתּי ֥ל ֹא ַתְשׁ ֶ֖לה ֹ

שׁ ֣ל ֹא
ַו ֨יּ ֹאֶמר ְל ֵֽג ֽיֲח ִ֜זי ֲחֹ֣גר ָמְת ֗ ֶניךָך ְו ַ ֨קח ִמְשַׁע ְנִ֣תּי ְב ָֽי ְד֘ךָך ָוֵל ךְ ֒ך ִ֤כּי ִתְמָצא־ִאי ֙
ְתָֽב ֲרֶ֔כנּוּ ְו ִ ֽכי־ ְיָֽב ֶרְכ ךָ֥ך ִ֖אישׁ ֣ל ֹא ַֽתֲﬠ ֶנ ֑נּוּ ְוַשְׂמָ֥תּ ִמְשַׁע ְנִ֖תּי ַעל־ְפּ ֵ֥ני ַה ָֽנַּער:
ה ָ֥וה ְוֵֽחי־ ַנְפְשׁ֖ךָך ִאם־ֶֽאֶע ְז ֶ֑בָךּ ַו ָ֖יּ ָקם ַו ֵ֥יֶּלךְך ַֽאֲח ֶֽריָה:
ַו ֨תּ ֹאֶמ֙ר ֵ֣אם ַה ֔ ַנַּער ַחי־ ְי ֹ
ת ַעל־ְפּ ֵ֣ני ַה ֔ ַנַּער ְוֵ֥אין ֖קוֹל ְוֵ֣אין
ְו ֵֽגֲח ִ֞זי ָעַ֣בר ִלְפ ֵני ֶ֗הם ַו ָ֤יֶּשׂם ֶאת־ַהִמְּשֶׁ֨ע ֶנ ֙
ָ֑קֶשׁב ַו ָ֤יָּשׁב ִלְק ָראת֙וֹ ַו ַיּ ֶגּד־֣לוֹ ֵלאֹ֔מר ֥ל ֹא ֵה ִ֖קיץ ַה ָֽנַּערַ :ו ָיּ ֥ב ֹא ֱאִליָ֖שׁע ַה ָ֑בּ ְיָתה
ְוִה ֵ֤נּה ַה ֨ ַנַּע֙ר ֵ֔מת ֻמְשׁ ָ֖כּב ַעל־ִמָטּֽתוַֹ :ו ָיּ ֕ב ֹא ַו ִיְּסֹ֥גּר ַה ֶ֖דֶּלת ְבּ ַ֣ﬠד ְשׁ ֵני ֶ ֑הם
ם ִ֨פּיו ַעל־ִ֜פּיו ְוֵעי ָ֤ניו ַעל־
ה ָֽוהַ :ו ַ֜יַּעל ַו ִיְּשׁ ַ֣כּב ַעל־ַה ֶ֗יֶּלד ַrו ָיֶּשׂ ֩
ַו ִיְּתַפּ ֵ֖לּל ֶאל־ ְי ֹ
ֵעי ָני֙ו ְוַכ ָ֣פּיו ַעל־ַכָּ֔פּו ]ַכָּ֔פּיו[ ַו ִיּ ְגַ֖הר ָע ָ֑ליו ַו ָ֖יָּחם ְבַּ֥שׂר ַה ָֽיֶּלדַ :ו ָ֜יָּשׁב ַו ֵ֣יֶּלךְך ַבּ ַ֗בּ ִית
ה ְוַאַ֣חת ֵ֔ה ָנּה ַו ַ֖יַּעל ַו ִיּ ְגַ֣הר ָע ָ֑ליו ַו ְיזוֹ ֵ֤רר ַה ֨ ַנַּע֙ר ַעד־ֶ֣שַׁבע ְפָּעִ֔מים
ַאַ֥חת ֵ֨ה ָנּ ֙
א ֶאל־ַהֻֽשַּׁנִ֣מּית
ַו ִיְּפ ַ֥קח ַה ַ֖נַּער ֶאת־ֵעי ָֽניוַ :ו ִיּ ְק ָ֣רא ֶאל־ ֵֽגּ ֽיֲח ִ֗זי ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ְק ָר ֙
א ַוִתֹּ֣פּל ַעל־ ַר ְגָ֔ליו
ַה ֔זּ ֹאת ַו ִיְּק ָרֶ֖אָה ַוָתּ֣בוֹא ֵא ָ֑ליו ַו ֖יּ ֹאֶמר ְשִׂ֥אי ְב ֵֽנ ךְךַ :וָתּב ֹ ֙
ה ְוָֽה ָר ָ֣ﬠב
ַוִתְּשַׁ֖תּחוּ ָ ֑א ְרָצה ַוִתָּ֥שּׂא ֶאת־ְבּ ָ֖נהּ ַוֵתֵּֽצאֶֽ :וֱאִליָ֞שׁע ָ֤שׁב ַה ִגְּל ָ֨גָּל ֙
ת ַהִ֣סּיר ַה ְגּדוָֹ֔לה
ָבּ ָ ֔א ֶרץ וְּב ֵנ֙י ַה ְנִּבי ִ ֔אים ֹֽיְשִׁ֖בים ְלָפ ָ֑ניו ַו ֣יּ ֹאֶמר ְל ַֽנֲﬠ֗רוֹ ְשֹׁפ ֙
א ֶ֣גֶּפן
ת ַו ִיְּמָצ ֙
אֹר ֒
וַּבֵ֥שּׁל ָנ ִ֖זיד ִלְב ֵ֥ני ַה ְנִּבי ִ ֽאיםַ :ו ֵיֵּ֨צא ֶאָ֣חד ֶאל־ַהָשּׂ ֶד֘ה ְלַל ֵ֣קּט ֹ
ָשׂ ֶ֔דה ַו ְיַל ֵ֥קּט ִמ ֶ ֛מּנּוּ ַפֻּקֹּ֥עת ָשׂ ֶ֖דה ְמ ֣ל ֹא ִב ְג ֑דוֹ ַו ָיּ ֗ב ֹא ַו ְיַפ ַ֛לּח ֶאל־ִ֥סיר ַהָנּ ִ֖זיד
ִ ֽכּי־ ֥ל ֹא ָי ָֽדעוַּ :ו ִֽיְּצ֥קוּ ַֽלֲא ָנִ֖שׁים ֶלֱא֑כוֹל ֠ ַו ְיִהי ְכָּאְכָ֨לם ֵֽמַה ָנּ ִ֜זיד ְוֵ֣הָמּה ָצָ֗עקוּ
ַו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ָ֤מ ֶות ַבִּסּי֙ר ִ֣אישׁ ָֽהֱאֹל ִ֔הים ְו ֥ל ֹא ָֽיְכ֖לוּ ֶֽלֱאֹֽכלַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר וְּקחוּ־ ֶ ֔קַמח
ם ְוי ֹאֵ֔כלוּ ְו ֥ל ֹא ָה ָ֛יה ָדָּ֥בר ָ֖רע ַבּ ִ ֽסּירְ :ו ִ ֨אישׁ
ַו ַיְּשׁ ֵ֖לךְך ֶאל־ַהִ֑סּיר ַו ֗יּ ֹאֶמר ַ֤צק ָלָע ֙
ם ֶעְשׂ ִרים־ ֶ֣לֶחם
א ְל ִ ֨אישׁ ָֽהֱאֹל ִ֜הים ֶ֤לֶחם ִבּכּוּ ִרי ֙
ָ֜בּא ִמַ֣בַּעל ָשִׁ֗לָשׁה ַו ָיֵּב ֩
ְשֹׂע ִ֔רים ְוַכ ְרֶ֖מל ְבִּצְקֹל ֑נוֹ ַו ֕יּ ֹאֶמר ֵ֥תּן ָל ָ֖ﬠם ְוי ֹא ֵֽכלוַּ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ְמָ֣שׁ ְר֔תוֹ ָ֚מה ֶאֵ֣תּן
ה ָ֖וה ָא֥כוֹל ְוהוֵֹֽתר:
ם ְוי ֹאֵ֔כלוּ ִ֣כּי ֹ֥כה ָא ַ ֛מר ְי ֹ
ֶ֔זה ִלְפ ֵ֖ני ֵ֣מָאה ִ֑אישׁ ַו ֗יּ ֹאֶמר ֵ ֤תּן ָלָע ֙
ה ָֽוהְ ֠ :ו ַֽנֲﬠָמן ַשׂר־ְצ ָ֨בא ֶֽמֶלךְך־ֲא ָ֜רם ָה ָ֣יה
ַו ִיֵּ֧תּן ִלְפ ֵני ֶ ֛הם ַו ֽיּ ֹאְכ֥לוּ ַויּוִֹ֖תרוּ ִכּ ְדַ֥בר ְי ֹ
ה ָ֥וה ְתּשׁוּ ָ֖ﬠה ַֽלֲא ָ֑רם ְוָה ִ ֗אישׁ
שׁ ָגּ֨דוֹל ִלְפ ֵ֤ני ֲאֹד ָני֙ו וּ ְנֻ֣שׂא ָפ ֔ ִנים ִכּי־֛בוֹ ָֽנַתן־ ְי ֹ
ִאי ֩
ם ָֽיְצ֣אוּ ְגדוּ ִ֔דים ַו ִיְּשׁ֛בּוּ ֵמֶ֥א ֶרץ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַֽנֲﬠ ָ֣רה
ָה ָ֛יה ִגּ֥בּוֹר ַ֖ח ִיל ְמֹצ ָֽרעַֽ :וֲא ָר ֙
ְקַט ָ֑נּה ַוְתּ ִ֕הי ִלְפ ֵ֖ני ֵ֥אֶשׁת ַֽנֲﬠָֽמןַ :ו ֨תּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ ְגִּב ְר ָ֔תּהּ ַֽאֲח ֵ֣לי ֲאֹד ֔ ִני ִלְפ ֵ֥ני
א֖תוֹ ִמָֽצּ ַרְעֽתּוַֹ :ו ָיּ ֕ב ֹא ַו ַיּ ֵ֥גּד ַֽלאֹד ָ֖ניו ֵלאֹ֑מר
שְׁמ ֑רוֹן ָ ֛אז ֶיֱאֹ֥סף ֹ
ַה ָנִּ֖ביא ֲאֶ֣שׁר ְבּ ֽ ֹ

ם ֶלךְך־
ת ִדְּבּ ָ֣רה ַה ַֽנֲּﬠ ָ֔רה ֲאֶ֖שׁר ֵמֶ֥א ֶרץ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֶֽמֶלךְך־ֲא ָר ֙
ָכּ ֤ז ֹאת ְוָכז ֹא ֙
֔בּ ֹא ְוֶאְשְׁלָ֥חה ֵ֖סֶפר ֶאל־ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ֵיֶּל ךְ ֩ך ַו ִיּ ַ ֨קּח ְבּ ָי֜דוֹ ֶ֣ﬠֶשׂר ִכְּכּ ֵרי־ֶ֗כֶסף
ם ָז ָ֔הב ְו ֶ֖ﬠֶשׂר ֲחִלי֥פוֹת ְבּ ָג ִֽדיםַ :ו ָיֵּ֣בא ַהֵ֔סֶּפר ֶאל־ֶ֥מֶלךְך ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ְוֵ֤שֶׁשׁת ֲאָלִפי ֙
ה ֵאֶ֔ליךָך ִה ֨ ֵנּה ָשׁ ַ֤לְחִתּי ֵאֶ֨לי ךָ ֙ך ֶאת־ ַֽנֲﬠָ֣מן ַעְב ִ֔דּי
ֵלאֹ֑מר ְוַע ָ֗תּה ְכּ֨בוֹא ַה ֵ֤סֶּפר ַה ֶזּ ֙
א ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָר ֵ ֨אל ֶאת־ַהֵ֜סֶּפר ַו ִיּ ְק ַ֣רע ְבּ ָג ָ֗דיו
ַֽוֲאַסְפ֖תּוֹ ִמָֽצּ ַרְעֽתּוַֹ :ו ְי ִ֡הי ִכְּקר ֹ ֩
שׁ ֵ֣ל ַח ֵאַ֔לי ֶֽלֱאֹ֥סף ִ֖אישׁ
ה ֹ
ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ַֽהֱאֹלִ֥הים ָ ֨א ִנ֙י ְלָהִ֣מית וְּלַֽהֲח ֔יוֹת ִ ֽכּי־ ֶז ֙
א וּ ְר֔אוּ ִ ֽכּי־ִמְתַא ֶ֥נּה ֖הוּא ִ ֽליַ :ו ְיִ֞הי ִכְּשֹׁ֣מ ַע ׀ ֱאִליָ֣שׁע
ִמָֽצּ ַרְע֑תּוֹ ִ֤כּי ַאךְך־ ְדּֽעוּ־ ָנ ֙
ח ֶאל־ַהֶ֣מֶּלךְך ֵלאֹ֔מר
ִ ֽאישׁ־ָֽהֱאֹל ִ֗הים ִ ֽכּי־ ָק ַ֤רע ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֶאת־ְבּ ָג ָ֔דיו ַו ִיְּשַׁל ֙
ָ֥לָמּה ָק ַ֖רְעָתּ ְבּ ָג ֶ֑דיךָך ָי ֽב ֹא־ ָ֣נא ֵאַ֔לי ְו ֵי ַ֕דע ִ֛כּי ֵ֥ישׁ ָנִ֖ביא ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ָיּ ֥ב ֹא ַֽנֲﬠָ֖מן
ְבּסוָּ֣סו ]ְבּסוָּ֣סיו[ וְּב ִרְכ֑בּוֹ ַו ַֽיֲּﬠֹ֥מד ֶֽפַּתח־ַהַ֖בּ ִית ֶֽלֱאִליָֽשׁעַ :ו ִיְּשׁ ַ֥לח ֵא ָ֛ליו ֱאִליָ֖שׁע
שׁב ְבָּֽשׂ ְר ךָ֛ך ְל֖ךָך וְּטָֽהר:
ם ַבּ ַיּ ְר ֵ֔דּן ְו ָי ֧ ֹ
ַמְלָ֣אךְך ֵלאֹ֑מר ָה֗לוֹךְך ְו ָֽרַחְצָ֤תּ ֶֽשַׁבע־ְפָּעִמי ֙
א ְבֵּֽשׁם־
ַו ִיְּקֹ֥צף ַֽנֲﬠָ֖מן ַו ֵיּ ַ֑לךְך ַויּ ֹאֶמ֩ר ִה ֨ ֵנּה ָאַ֜מ ְרִתּי ֵא ַ֣לי ׀ ֵיֵ֣צא ָי֗צוֹא ְוָעַמ֙ד ְוָק ָר ֙
ְי ֹ
ה ָ֣וה ֱאֹל ָ֔היו ְוֵה ִ֥ניף ָי ֛דוֹ ֶאל־ַהָמּ ֖קוֹם ְוָאַ֥סף ַהְמֹּצ ָֽרעֲ :ה ֡ל ֹא טוֹ֩ב ֲֽאָב ֨ ָנה
]ֲֽאָמ ֨ ָנה[ וַּפ ְרַ֜פּר ַֽנֲה ֣רוֹת ַדֶּ֗מֶּשׂק ִמֹכּל ֙ ֵמיֵ֣מי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲה ֽל ֹא־ֶא ְרַ֥חץ ָבֶּ֖הם
ְוָט ָ ֑ה ְרִתּי ַו ִ֖יֶּפן ַו ֵ֥יֶּלךְך ְבֵּחָֽמהַ :ו ִיּ ְגּ֣שׁוּ ֲﬠָב ָדי ֘ו ַו ְי ַדְבּ ֣רוּ ֵאָלי֒ו ַו ֽיּ ֹאְמ֗רוּ ָאִב֙י ָדָּ֣בר
שׂה ְו ַ ֛אף ִ ֽכּי־ָאַ֥מר ֵא ֶ֖ליךָך ְרַ֥חץ וְּטָֽהר:
ָגּ֗דוֹל ַה ָנִּ֛ביא ִדֶּ֥בּר ֵא ֶ֖ליךָך ֲה֣לוֹא ַֽתֲﬠ ֶ ֑
שׂר
ַו ֵ֗יּ ֶרד ַו ִיְּטֹ֤בּל ַבּ ַיּ ְר ֵדּ֙ן ֶ֣שַׁבע ְפָּעִ֔מים ִכּ ְדַ֖בר ִ֣אישׁ ָֽהֱאֹלִ֑הים ַו ָ֣יָּשׁב ְבָּשׂ֗רוֹ ִכְּב ַ ֛
ַ֥נַער ָקֹ֖טן ַו ִיְּטָֽהרַ :ו ָיָּשׁ֩ב ֶאל־ ִ ֨אישׁ ָֽהֱאֹל ִ֜הים ֣הוּא ְוָכל־ַֽמֲח ֗ ֵנהוּ ַו ָיּב ֹ֘א ַו ַֽיֲּﬠֹ֣מד
ם ְבָּכל־ָה ָ ֔א ֶרץ ִ֖כּי ִאם־ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
ְלָפ ָני֒ו ַו ֗יּ ֹאֶמר ִה ֵנּה־ ָ֤נא ָי ַ֨דְעִתּ֙י ִ֣כּי ֵ֤אין ֱאֹלִהי ֙
הָ֛וה ֲאֶשׁר־ָעַ֥מ ְדִתּי ְלָפ ָ֖ניו
ְוַע ָ ֛תּה ַקח־ ָ֥נא ְב ָר ָ֖כה ֵמֵ֥את ַעְב ֶֽדּךָךַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ַחי־ ְי ֹ
ִאם־ֶא ָ֑קּח ַו ִיְּפַצר־֥בּוֹ ָל ַ֖קַחת ַו ְיָמֵֽאןַ :ויּ ֹאֶמ֘ר ַֽנֲﬠָמ֒ן ָו ֕ל ֹא ֻיַתּן־ ָ֣נא ְלַעְב ְדּ֔ךָך ַמָ֥שּׂא
ח ֵֽלאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים
ה ֨עוֹד ַעְב ְדּ֜ךָך ֹע ָ֤לה ָו ֶ֨זַב ֙
ֶֽצֶמד־ְפּ ָר ִ֖דים ֲא ָד ָ ֑מה ִ֡כּי ֽלוֹא־ ַֽיֲﬠֶשׂ ֩
ה ָ֖וה ְלַעְב ֶ֑דּךָך ְבּ֣בוֹא ֲאֹד ִ֣ני ֵֽבית־ ִרמּוֹ֩ן
ה ָֽוהַ :ל ָדָּ֣בר ַה ֶ֔זּה ִיְס ַ֥לח ְי ֹ
ִ֖כּי ִאם־ ַֽלי ֹ
ְלִהְשַֽׁתֲּח֨וֹת ָ֜שָׁמּה ְו֣הוּא ׀ ִנְשׁ ָ֣ﬠן ַעל־ ָי ִ֗די ְוִהְשַֽׁתֲּח ֵ֨ויִת֙י ֵ֣בּית ִרֹ֔מּן
ה ָ֥וה ְלַעְב ְדּ֖ךָך ַבּ ָדָּ֥בר ַה ֶֽזּה:
ְבִּהְשַֽׁתֲּח ָו ָ֨יִת֙י ֵ֣בּית ִרֹ֔מּן ִיְסַלח־)כתיב ולא קריְ (:י ֹ
ַו ֥יּ ֹאֶמר ֖לוֹ ֵ֣לךְך ְלָשׁ֑לוֹם ַו ֵ֥יֶּלךְך ֵֽמִא֖תּוֹ ִכְּב ַרת־ָֽא ֶרץַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵֽגּ ֽיֲח ִ֗זי ַנַע֘ר ֱאִליָ֣שׁע

ם ִה ֵ֣נּה ׀ ָחַ֣שׂךְך ֲאֹד ֗ ִני ֵֽאת־ ַֽנֲﬠָ֤מן ָֽהֲא ַרִמּ֙י ַה ֶ֔זּה ִמ ַ֥קַּחת ִמ ָיּ ֖דוֹ ֵ֣את
ִ ֽאישׁ־ָֽהֱאֹלִהי ֒
ה ִ ֽכּי־ִאם־ ַ֣רְצִתּי ַֽאֲח ָ֔ריו ְו ָֽלַקְחִ֥תּי ֵֽמִא֖תּוֹ ְמֽאוָּמה:
ה ָו ֙
ֲאֶֽשׁר־ֵהִ֑ביא ַחי־ ְי ֹ
ַו ִיּ ְרֹ֥דּף ֵֽגּ ֽיֲח ִ֖זי ַֽאֲח ֵ֣רי ַֽנֲﬠ ָ ֑מן ַו ִיּ ְרֶ֤אה ַֽנֲﬠָמ֙ן ָ֣רץ ַֽאֲח ָ֔ריו ַו ִיֹּ֞פּל ֵמ ַ֧ﬠל ַהֶמּ ְרָכּ ָ֛בה
ִלְק ָרא֖תוֹ ַו ֥יּ ֹאֶמר ֲהָשֽׁלוֹםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ׀ ָשׁ֗לוֹם ֲאֹד ִנ ֘י ְשָׁלַ֣ח ִני ֵלאֹמ֒ר ִה ֵ֣נּה ַע ָ֡תּה
ם ִכַּכּר־
֠ ֶזה ָ֣בּאוּ ֵא ַ֧לי ְשׁ ֵֽני־ ְנָע ִ֛רים ֵמַ֥הר ֶאְפ ַ֖ר ִים ִמְבּ ֵ֣ני ַהְנִּביִ֑אים ְתָּנה־ ָ֤נּא ָלֶה ֙
ֶ֔כֶּסף וְּשֵׁ֖תּי ֲחִל֥פוֹת ְבּ ָג ִֽדיםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַֽנֲﬠָ֔מן הוֵֹ֖אל ַ֣קח ִכָּכּ ָ֑ר ִים ַו ִיְּפ ָרץ־֗בּוֹ ַו ָיַּצ֩ר
ִכְּכּ ַ֨ר ִים ֶ֜כֶּסף ִבְּשׁ ֵ֣ני ֲח ִרִ֗טים וְּשֵׁתּ֙י ֲחִל֣פוֹת ְבּ ָג ִ֔דים ַו ִיֵּתּ֙ן ֶאל־ְשׁ ֵ֣ני ְנָע ָ֔ריו ַו ִיְּשׂ֖אוּ
א ֶאל־ָהֹ֔עֶפל ַו ִיּ ַ֥קּח ִמ ָיּ ָ֖דם ַו ִיְּפֹ֣קד ַבּ ָ֑בּ ִית ַו ְיַשׁ ַ֥לּח ֶאת־ָֽהֲא ָנִ֖שׁים
ְלָפ ָֽניוַ :ו ָיּב ֹ ֙
א ַו ַֽיֲּﬠֹ֣מד ֶאל־ֲאֹד ֔ ָניו ַו ֤יּ ֹאֶמר ֵאָלי֙ו ֱאִליָ֔שׁע ֵמַא ִן ]ֵמַ֖א ִין[ ֵֽגֲּח ִ֑זי
ַו ֵיּ ֵֽלכוְּ :וֽהוּא־ָב ֙
ַו ֕יּ ֹאֶמר ֽל ֹא־ָה ַ֥לךְך ַעְב ְדּ֖ךָך ָ֥א ֶנה ָוָֽא ָנהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֵאָלי֙ו ֽל ֹא־ִלִ֣בּי ָהַ֔לךְך ַֽכֲּאֶ֧שׁר
ָֽהַפךְך־ִ֛אישׁ ֵמ ַ֥ﬠל ֶמ ְרַכְּב֖תּוֹ ִלְק ָרא ֶ ֑תךָך ַהֵ֞עת ָל ַ֤קַחת ֶאת־ַהֶ֨כֶּס֙ף ְוָל ַ֣קַחת ְבּ ָג ִ֔דים
ם ְו ֣צ ֹאן וָּב ָ ֔קר ַֽוֲﬠָב ִ֖דים וְּשָׁפֽחוֹתְ :וָצ ַ֤רַעת ַֽנֲﬠָמ֙ן ִ ֽתּ ְדַבּק־ְבּ֔ךָך
ְו ֵזיִ֤תים וְּכ ָרִמי ֙
וְּב ַז ְֽרֲﬠךָך ְלעוֹ ָ֑לם ַו ֵיֵּ֥צא ִמְלָּפ ָ֖ניו ְמֹצ ָ֥רע ַכָּֽשֶּׁלגַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֥רוּ ְב ֵֽני־ַה ְנִּביִ֖אים ֶאל־
שׁם ְלָפ ֶ֖ניךָך ַ֥צר ִמֶֽמּנּוֵּֽ :נְלָכה־
שׁע ִה ֵֽנּה־ ָ֣נא ַהָמּ֗קוֹם ֲאֶֽ֨שׁר ֲא ֜ ַנְחנוּ ֹֽיְשִׁ֥בים ָ ֛
ֱאִלי ָ ֑
שׁם ָמ ֖קוֹם
ם ִ֚אישׁ קוֹ ָ֣רה ֶאָ֔חת ְו ַֽנֲﬠֶשׂה־ ָ֥לּנוּ ָ ֛
ָ֣נּא ַעד־ַה ַיּ ְר ֵ֗דּן ְו ִנְק ָ֤חה ִמָשּׁ ֙
שׁם ַו ֖יּ ֹאֶמר ֵֽלכוַּ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ָֽהֶאָ֔חד ֥הוֶֹאל ָ֖נא ְו ֵ֣לךְך ֶאת־ֲﬠָב ֶ֑דיךָך ַו ֖יּ ֹאֶמר
ָלֶ֣שֶׁבת ָ ֑
ֲא ִ֥ני ֵא ֵֽלךְךַ :ו ֵ֖יֶּלךְך ִא ָ ֑תּם ַו ָיֹּ֨בא֙וּ ַה ַיּ ְר ֵ֔דּ ָנה ַֽו ִיּ ְג ְז ֖רוּ ָֽהֵע ִ ֽציםַ :ו ְיִ֤הי ָֽהֶאָח֙ד ַמִ֣פּיל
ַהקּוֹ ָ֔רה ְוֶאת־ַהַבּ ְר ֶ֖זל ָנ ַ֣פל ֶאל־ַה ָ ֑מּ ִים ַו ִיְּצ ַ֥ﬠק ַו ֛יּ ֹאֶמר ֲאָ֥ההּ ֲאֹד ִ֖ני ְו֥הוּא ָשֽׁאוּל:
ַו ֥יּ ֹאֶמר ִ ֽאישׁ־ָֽהֱאֹלִ֖הים ָ֣א ָנה ָנ ָ֑פל ַו ַיּ ְר ֵ ֨אה֙וּ ֶאת־ַהָמּ֔קוֹם ַו ִיְּקָצב־ֵע֙ץ ַו ַיְּשֶׁלךְך־
ָ֔שָׁמּה ַו ָ֖יֶּצף ַהַבּ ְר ֶֽזלַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ָ֣ה ֶרם ָ֑לךְך ַו ִיְּשׁ ַ֥לח ָי ֖דוֹ ַו ִיָּקֵּֽחהוּ :וֶּ֣מֶלךְך ֲא ָ֔רם ָה ָ֥יה
ִנְלָ֖חם ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ִיּ ָוַּע֙ץ ֶאל־ֲﬠָב ָ֣דיו ֵלאֹ֔מר ֶאל־ְמ֛קוֹם ְפֹּל ִ֥ני ַאְלֹמ ִ֖ני ַֽתֲּחֹנ ִ ֽתי:
ַו ִיְּשַׁ֞לח ִ֣אישׁ ָֽהֱאֹל ִ֗הים ֶאל־ֶ֤מֶלךְך ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֵלאֹ֔מר ִהָ֕שֶּׁמר ֵֽמֲﬠֹ֖בר ַהָמּ֣קוֹם ַה ֶ֑זּה
ִ ֽכּי־ָ֖שׁם ֲא ָ֥רם ְנִח ִ ֽתּיםַ :ו ִיְּשַׁ֞לח ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֶֽאל־ַהָמּ֞קוֹם ֲאֶ֨שׁר ָֽאַמר־֧לוֹ
שׁם ֽל ֹא־ַאַ֖חת ְו ֥ל ֹא ְשָֽׁתּ ִים:
ִאישׁ־ָֽהֱאֹלִ֛הים ְוִה ְזִהיֹ֖רה ] ְוִה ְזִהי ֖רוֹ[ ְו ִנְשַׁ֣מר ָ ֑
ַו ִיָּסֵּע֙ר ֵ֣לב ֶֽמֶלךְך־ֲא ָ֔רם ַעל־ַה ָדָּ֖בר ַה ֶ֑זּה ַו ִיּ ְק ָ֤רא ֶאל־ֲﬠָב ָדי֙ו ַו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵלי ֶ֔הם
א ַתּ ִ֣גּידוּ ִ֔לי ִ֥מי ִמֶשּׁ ָ֖לּנוּ ֶאל־ֶ֥מֶלךְך ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ַאַ֣חד ֵֽמֲﬠָב ָ֔דיו ֖לוֹא
ֲהלוֹ ֙

א ֲאֶ֣שׁר ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַי ִגּי֙ד ְלֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֶאת־
ֲאֹד ִ֣ני ַה ֶ ֑מֶּלךְך ִ ֽכּי־ֱאִליָ֤שׁע ַה ָנִּבי ֙
ַ֨ה ְדָּב ִ֔רים ֲאֶ֥שׁר ְתּ ַדֵ֖בּר ַֽבֲּח ַ֥דר ִמְשָׁכֶּֽבךָךַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ְל֤כוּ וּ ְרא֙וּ ֵאיֹ֣כה ֔הוּא ְוֶאְשׁ ַ֖לח
שָׁמּה סוִּ֥סים ְו ֶ֖רֶכב ְוַ֣ח ִיל ָכּ ֵ֑בד
ְוֶאָקּ ֵ֑חהוּ ַו ֻיּ ַגּד־֥לוֹ ֵלאֹ֖מר ִה ֵ֥נּה ְבֹדָֽתןַ :ו ִיְּשַׁלח־ ָ ֛
ם ַו ֵיֵּ֕צא
ַו ָיֹּ֣באוּ ַ֔ל ְיָלה ַו ַיּ ִ֖קּפוּ ַעל־ָה ִ ֽﬠירַ ֠ :ו ַיְּשֵׁכּם ְמָשׁ ֵ֨רת ִ֣אישׁ ָֽהֱאֹלִהי֘ם ָלקוּ ֒
ְו ִ ֽה ֵנּה־ ַ֛ח ִיל סוֵֹ֥בב ֶאת־ָהִ֖ﬠיר ְו֣סוּס ָו ָ֑רֶכב ַו ֨יּ ֹאֶמר ַֽנֲﬠ ֥רוֹ ֵא ָ֛ליו ֲאָ֥ההּ ֲאֹדִ֖ני
ם ֲאֶ֣שׁר ִא ָ֔תּנוּ ֵֽמֲאֶ֖שׁר אוָֹֽתם:
ֵאי ָ֥כה ַֽנֲﬠֶֽשׂהַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ַאל־ִתּי ָ֑רא ִ֤כּי ַרִבּי ֙
ה ֶאת־
ה ָו ֙
ה ָ֕וה ְפַּקח־ ָ֥נא ֶאת־ֵעי ָ֖ניו ְו ִי ְר ֶ ֑אה ַו ִיְּפ ַ֤קח ְי ֹ
ַו ִיְּתַפּ ֵ֤לּל ֱאִליָשׁ֙ע ַויּ ֹאַ֔מר ְי ֹ
ֵעי ֵ֣ני ַה ֔ ַנַּער ַו ַ֗יּ ְרא ְוִה ֨ ֵנּה ָה ָ֜הר ָמֵ֨לא סוִּ֥סים ְו ֶ֛רֶכב ֵ֖אשׁ ְסִביֹ֥בת ֱאִליָֽשׁעַ :ו ֵֽיּ ְרד ֘וּ
ה ַויּ ֹאַ֔מר ַהךְך־ ָ֥נא ֶאת־ַה ֽגּוֹי־ַה ֶ֖זּה ַבַּסּ ְנ ֵו ִ֑רים
ה ָו ֙
ֵאָלי֒ו ַו ִיְּתַפֵּ֨לּל ֱאִליָ֤שׁע ֶאל־ ְי ֹ
ַו ַיּ ֵ֥כּם ַבַּסּ ְנ ֵו ִ֖רים ִכּ ְדַ֥בר ֱאִליָֽשׁעַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֲאֵל ֶ֜הם ֱאִליָ֗שׁע ֣ל ֹא ֶ֣זה ַה ֶדּ ֶר֘ךְך ְו ֽל ֹא־
ֹ֣זה ָהִעי֒ר ְל֣כוּ ַֽאֲח ַ֔רי ְואוִֹ֣ליָכה ֶאְתֶ֔כם ֶאל־ָהִ֖אישׁ ֲאֶ֣שׁר ְתַּבֵקּ֑שׁוּן ַוֹ֥יֶּלךְך אוָֹ֖תם
ה ָ֕וה ְפּ ַ֥קח ֶאת־ ֵֽﬠי ֵני־ֵ֖אֶלּה
שְׁמרוֹ֒ן ַו ֣יּ ֹאֶמר ֱאִליָ֔שׁע ְי ֹ
שְׁמ ֽרוֹ ָנהַ :ו ְיִה ֘י ְכֹּבָ֣אם ֽ ֹ
ֹֽ
שְׁמ ֽרוֹןַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֶֽמֶלךְך־
ה ֶאת־ ֵ֣ﬠי ֵני ֶ֔הם ַו ִיּ ְר֕אוּ ְוִה ֵ֖נּה ְבּ֥תוֹךְך ֽ ֹ
ה ָו ֙
ְו ִי ְר֑אוּ ַו ִיְּפ ַ֤קח ְי ֹ
א֖תוֹ אוֹ ָ ֑תם ַֽהַא ֶ֥כּה ַא ֶ֖כּה ָא ִ ֽביַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֣ל ֹא ַתֶ֔כּה
ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֶאל־ֱאִליָ֔שׁע ִכּ ְר ֹ
ם ֶ֨לֶחם ָוַ֜מ ִים ִלְפ ֵני ֶ֗הם
ַֽהֲאֶ֥שׁר ָשִׁ֛ביָת ְבַּח ְרְבּ ךָ֥ך וְּבַקְשְׁתּ֖ךָך ַאָ֣תּה ַמ ֶ֑כּה ִשׂי ֩
ְו ֽי ֹאְכל֙וּ ְו ִיְשׁ֔תּוּ ְו ֵֽיְל֖כוּ ֶאל־ֲאֹֽד ֵניֶֽהםַ :ו ִיְּכ ֶ֨רה ָל ֶ֜הם ֵכּ ָ֣רה ְגדוָֹ֗לה ַו ֽיּ ֹאְכל֙וּ ַו ִיְּשׁ֔תּוּ
ַֽו ְיַשְׁלֵּ֔חם ַו ֵֽיְּל֖כוּ ֶאל־ֲאֹֽד ֵני ֶ ֑הם ְול ֹא־ ָ֤יְספוּ עוֹ֙ד ְגּדוּ ֵ֣די ֲא ָ֔רם ָל֖בוֹא ְבֶּ֥א ֶרץ
ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְיִה֙י ַֽאֲח ֵרי־ֵ֔כן ַו ִיְּקֹ֛בּץ ֶבּן־ֲה ַ֥דד ֶֽמֶלךְך־ֲא ָ֖רם ֶאת־ָכּל־ַֽמֲח ֵ֑נהוּ ַו ַ֕יַּעל
שְׁמ֔רוֹן ְוִה ֵ֖נּה ָצ ִ֣רים ָע ֶ֑ליָה ַ֣ﬠד ֱה ֤יוֹת
שְׁמ ֽרוֹןַ :ו ְי ִ֨הי ָר ָ֤ﬠב ָגּדוֹל ֙ ְבּ ֣ ֹ
ַו ָ֖יַּצר ַעל־ ֽ ֹ
ֽר ֹאשׁ־ֲחמוֹ֙ר ִבְּשֹׁמ ִ֣נים ֶ֔כֶּסף ְוֹ֛רַבע ַה ַ֥קּב ִח ְרייוֹ ִ֖נים ] ִדְּביוֹ ִ֖נים[ ַֽבֲּחִמָשּׁה־ ָֽכֶסף:
ַֽו ְיִה֙י ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֹעֵ֖בר ַעל־ַֽהֹח ָ ֑מה ְוִאָ֗שּׁה ָֽצֲﬠ ָ֤קה ֵאָלי֙ו ֵלאֹ֔מר הוִֹ֖שׁיָעה
ה ָ֔וה ֵמַ֖א ִין ֽאוִֹשׁי ֵ֑ﬠךְך ֲהִמן־ַה ֖גֹּ ֶרן ֥אוֹ ִמן־
ֲאֹד ִ֥ני ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ַאל־ ֽיוִֹשׁ ֵ֣ﬠךְך ְי ֹ
ַה ָֽיּ ֶקבַ :ו ֽיּ ֹאֶמר־ ָ֥להּ ַהֶ֖מֶּלךְך ַמה־ ָ֑לּךְך ַו ֗תּ ֹאֶמר ָֽהִאָ֨שּׁה ַה ֜זּ ֹאת ָֽאְמ ָ֣רה ֵאַ֗לי ְתּ ִ֤ני
ֶאת־ְבּ ֵנ ךְ ֙ך ְו ֽנ ֹאְכ ֶ֣לנּוּ ַה ֔יּוֹם ְוֶאת־ְבִּ֖ני נ ֹא ַ֥כל ָמָֽחרַ :וְנַּבֵ֥שּׁל ֶאת־ְבּ ִ֖ני ַו ֽנּ ֹאְכ ֵ֑להוּ
אַ֨מר ֵאֶ֜ליָה ַבּ ֣יּוֹם ָֽהַאֵ֗חר ְתּ ִ֤ני ֶאת־ְבּ ֵנ ךְ ֙ך ְו ֣נ ֹאְכֶ֔לנּוּ ַוַתְּחִ֖בּא ֶאת־ְבּ ָֽנהַּ :ו ְיִהי֩
ָו ֹ
ה ַו ִיּ ְק ַ֣רע ֶאת־ְבּ ָג ָ֔דיו ְו֖הוּא ֹעֵ֣בר ַעל־ַֽהֹח ָ ֑מה
ִכְשֹׁ֨מ ַע ַהֶ֜מֶּלךְך ֶאת־ ִדְּב ֵ֤רי ָֽהִאָשּׁ ֙

שּׂק ַעל־ְבָּשׂ ֖רוֹ ִמָֽבּ ִיתַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ֹֽכּה־ ַֽיֲﬠֶשׂה־ִ֥לּי ֱאֹלִ֖הים
ַו ַ֣יּ ְרא ָהָ֔עם ְוִה ֵ֥נּה ַה ַ ֛
ְוֹ֣כה יוִֹ֑סף ִאם־ ַֽיֲﬠֹ֞מד ֣ר ֹאשׁ ֱאִליָ֧שׁע ֶבּן־ָשׁ ָ֛פט ָע ָ֖ליו ַה ֽיּוֹםֶֽ :וֱאִליָשׁ֙ע ֹיֵ֣שׁב
א ַהַמְּל ָ ֨אךְך
ְבֵּבי֔תוֹ ְוַה ְזּ ֵק ִ֖נים ֹֽיְשִׁ֣בים ִא֑תּוֹ ַו ִיְּשַׁ֨לח ִ ֜אישׁ ִמְלָּפ ֗ ָניו ְבֶּ֣ט ֶרם ָיב ֹ ֩
ה ְלָהִ֣סיר
ם ִ ֽכּי־ָשַׁ֞לח ֶבּן־ַֽהְמ ַר ֵ֤צּ ַח ַה ֶזּ ֙
ֵאָ֜ליו ְו֣הוּא ׀ ָאַ֣מר ֶאל־ַה ְזֵּק ֗ ִנים ַה ְרִּאיֶת ֙
את֙וֹ ַבּ ֶ֔דֶּלת ֲה֗לוֹא
ת וְּלַחְצֶ֤תּם ֹ
ֶאת־ר ֹאִ֔שׁי ְר֣אוּ ׀ ְכּ ֣ב ֹא ַהַמְּל ָ ֗אךְך ִס ְג ֤רוּ ַה ֶ֨דֶּל ֙
֛קוֹל ַר ְג ֵ֥לי ֲאֹד ָ֖ניו ַֽאֲח ָֽריו :עוֹ ֶ֨דנּ֙וּ ְמ ַדֵ֣בּר ִעָ֔מּם ְוִה ֵ֥נּה ַהַמְּלָ֖אךְך ֹי ֵ֣רד ֵא ָ֑ליו ַו ֗יּ ֹאֶמר
ה ָ֖וה ֽעוֹדַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֱאִליָ֔שׁע
ה ָ֔וה ָמה־אוִֹ֥חיל ַֽלי ֹ
ה ֵמֵ֣את ְי ֹ
ִה ֵנּה־ ֤ז ֹאת ָֽה ָרָע ֙
ה ָ֗וה ָכּ ֵ֤ﬠת ׀ ָמָח֙ר ְסָאה־ֹ֣סֶלת ְבֶּ֗שֶׁקל ְוָסאַ֧ת ִים
הָ֑וה ֹ֣כּה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
ִשְׁמ֖עוּ ְדַּבר־ ְי ֹ
שְׁמ ֽרוֹןַ :ו ַ֣יַּען ַהָשִּׁ֡לישׁ ֲאֶשׁר־ַלֶמֶּל ךְ ֩ך ִנְשָׁ֨ען ַעל־ ָי֜דוֹ
ְשֹׁע ִ֛רים ְבֶּ֖שֶׁקל ְבַּ֥שַׁער ֹ
ת ַבָּשַּׁ֔מ ִים ֲה ִֽיְה ֶ֖יה ַה ָדָּ֣בר
ה ָ֗וה ֹעֶ֤שׂה ֲא ֻרבּוֹ ֙
ֶאת־ִ֣אישׁ ָֽהֱאֹלִהי֘ם ַויּ ֹאַמ֒ר ִה ֵ֣נּה ְי ֹ
ה ְבֵּעי ֔ ֶניךָך וִּמָ֖שּׁם ֥ל ֹא ת ֹא ֵֽכלְ :וַא ְרָבּ ָ֧ﬠה ֲא ָנִ֛שׁים ָה ֥יוּ
ַה ֶ֑זּה ַו ֗יּ ֹאֶמר ִה ְנּ ָ֤כה ֹרֶא ֙
שַּׁער ַו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ִ֣אישׁ ֶאל־ ֵרֵ֔עהוּ ָ֗מה ֲא ַ֛נְחנוּ ֹֽיְשִׁ֥בים ֹ֖פּה ַעד־
ְמֹצ ָרִ֖ﬠים ֶ֣פַּתח ַה ָ ֑
ָֽמְתנוִּ :אם־ָאַמ ְרנוּ֩ ָנ֨בוֹא ָהִ֜עיר ְוָֽה ָר ָ֤ﬠב ָבִּעי֙ר ָוַ֣מְתנוּ ָ֔שׁם ְוִאם־ ָיַ֥שְׁבנוּ ֹ֖פה
ה ֶאל־ַֽמֲח ֵ֣נה ֲא ָ֔רם ִאם־ ְיַח ֻ֣יּנוּ ִֽנְח ֶ֔יה ְוִאם־ ְיִמי ֻ֖תנוּ
ָו ָ ֑מְתנוּ ְוַע ָ֗תּה ְלכ֙וּ ְו ִנְפָּל ֙
ה ַֽמֲח ֵ֣נה ֲא ָ֔רם
ָוָֽמְתנוַּ :ו ָיּ֣קוּמוּ ַב ֔ ֶנֶּשׁף ָל֖בוֹא ֶאל־ַֽמֲח ֵ֣נה ֲא ָ֑רם ַו ָיֹּ֗באוּ ַעד־ְקֵצ ֙
ְוִה ֵ֥נּה ֵֽאין־ָ֖שׁם ִ ֽאישַֽׁ :ואֹד ֞ ָני ִהְשִׁ֣מי ַע ׀ ֶאת־ַֽמֲח ֵ֣נה ֲא ָ֗רם ֥קוֹל ֶ֨רֶכ֙ב ֣קוֹל ֔סוּס
֖קוֹל ַ֣ח ִיל ָגּ ֑דוֹל ַו ֽיּ ֹאְמ֞רוּ ִ֣אישׁ ֶאל־ָאִ֗חיו ִה ֵ֣נּה ָֽשַׂכר־ָעֵלינוּ֩ ֶ֨מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ֶאת־
ַמְל ֵ֧כי ַֽהִחִ֛תּים ְוֶאת־ַמְל ֵ֥כי ִמְצ ַ֖ר ִים ָל֥בוֹא ָע ֵֽלינוַּ :ו ָיּקוּמ ֘וּ ַו ָיּ֣נוּסוּ ַבֶנֶּשׁ֒ף ַו ַֽיַּע ְז֣בוּ
ם ְוֶאת־ֲחֹ֣מ ֵרי ֶ֔הם ַֽהַֽמֲּח ֶ֖נה ַֽכֲּאֶשׁר־ִ֑היא ַו ָיּ ֻ֖נסוּ
ֶאת־ָֽאֳהֵלי ֶ֗הם ְוֶאת־ֽסוֵּסיֶה ֙
אֶהל
ֶאל־ ַנְפָֽשׁםַ :ו ָיֹּבאוּ֩ ַֽהְמֹֽצ ָרִ֨עים ָה ֵ ֜אֶלּה ַעד־ְקֵ֣צה ַֽהַֽמֲּח ֗ ֶנה ַו ָיֹּ֜באוּ ֶאל־ ֤ ֹ
ֶאָח֙ד ַו ֽיּ ֹאְכ֣לוּ ַו ִיְּשׁ֔תּוּ ַו ִיְּשׂ֣אוּ ִמָ֗שּׁם ֶ֤כֶּסף ְו ָזָה֙ב וְּב ָג ִ֔דים ַו ֵֽיְּל֖כוּ ַו ַיְּטִ֑מנוּ ַו ָיֻּ֗שׁבוּ
אֶהל ַאֵ֔חר ַו ִיְּשׂ֣אוּ ִמָ֔שּׁם ַו ֵֽיְּל֖כוּ ַו ַיְּט ִ ֽמנוַּ :ו ֽיּ ֹאְמרוּ֩ ִ ֨אישׁ ֶאל־ ֵרֵ֜עהוּ
ַו ָיֹּ֨בא֙וּ ֶאל־ ֣ ֹ
שׂ ָ֣רה ֔הוּא ַֽוֲא ַ֣נְחנוּ ַמְחִ֗שׁים ְוִח ִ֛כּינוּ
ה ֽיוֹם־ְבּ ֹ
ֽל ֹא־ ֵ֣כן ׀ ֲא ַ֣נְחנוּ ֹעִ֗שׂים ַה ֤יּוֹם ַה ֶזּ ֙
ה ְל֣כוּ ְו ָנֹ֔בָאה ְו ַנ ִ֖גּי ָדה ֵ֥בּית ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ָיֹּ֗באוּ
ַעד־֥אוֹר ַהֹ֖בֶּקר וְּמָצָ֣אנוּ ָע ֑ווֹן ְוַעָתּ ֙
ם ֵלאֹ֔מר ָ֚בּאנוּ ֶאל־ַֽמֲח ֵ֣נה ֲא ָ֔רם ְוִה ֵ֥נּה
שׁ ֵ֣ﬠר ָהִעי֒ר ַו ַיּ ִ֤גּידוּ ָלֶה ֙
ַֽו ִיְּק ְרא ֘וּ ֶאל־ ֹ
אָה ִ֖לים
שׁם ִ֖אישׁ ְו֣קוֹל ָא ָ֑דם ִ֣כּי ִאם־ַה֤סּוּס ָאסוּ֙ר ְוַֽהֲח֣מוֹר ָא֔סוּר ְו ֽ ֹ
ֵֽאין־ ָ ֛

שֲּׁﬠ ִ֑רים ַו ַיּ ִ֕גּידוּ ֵ֥בּית ַהֶ֖מֶּלךְך ְפּ ִֽניָמהַ :ו ָ֨יָּקם ַהֶ֜מֶּלךְך
ַֽכֲּאֶשׁר־ֵֽהָמּהַ :ו ִיּ ְק ָ֖רא ַה ֽ ֹ
ַ֗ל ְיָלה ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ֲﬠָב ָ֔דיו ַא ִֽגּי ָדה־ ָ֣נּא ָלֶ֔כם ֵ ֛את ֲאֶֽשׁר־ ָ֥ﬠשׂוּ ָ֖לנוּ ֲא ָ֑רם ָֽי ְד֞עוּ
ה[ ֵלאֹ֔מר ִ ֽכּי־
ה ]ַבָשּׂ ֶד ֙
ה ְלֵֽהָח ֵ֤בה ַבהָשּׂ ֶד ֙
ִ ֽכּי־ ְרֵעִ֣בים ֲא ֗ ַנְחנוּ ַו ֵֽיְּצ֤אוּ ִמן־ַֽהַֽמֲּח ֶנ ֙
ֵיְצ֤אוּ ִמן־ָהִעי֙ר ְו ִנְתְפֵּ֣שׂם ַח ִ֔יּים ְוֶאל־ָהִ֖ﬠיר ָנ ֽב ֹאַ :ו ַיַּע֩ן ֶאָ֨חד ֵֽמֲﬠָב ָ֜דיו ַו ֗יּ ֹאֶמר
הּ ִה ֗ ָנּם ְכָּכל־
ְו ִיְקחוּ־ ֞ ָנא ֲחִמָ֣שּׁה ִמן־ַהסּוִּסי֘ם ַה ִנְּשָׁא ִרי֘ם ֲאֶ֣שׁר ִנ ְ ֽשֲׁארוּ־ָב ֒
ֽהֲה֤מוֹן ] ֲֽה֤מוֹן[ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֲאֶ֣שׁר ִנ ְ ֽשֲׁארוּ־ ָ֔בהּ ִה ֕ ָנּם ְכָּכל־ֲה֥מוֹן ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֲאֶֽשׁר־
ָ ֑תּמּוּ ְו ִנְשְׁלָ֖חה ְו ִנ ְרֶֽאהַ :ו ִיְּק֕חוּ ְשׁ ֵ֖ני ֶ֣רֶכב סוִּ֑סים ַו ִיְּשַׁ֨לח ַהֶ֜מֶּלךְך ַֽאֲח ֵ֧רי ַֽמֲח ֵֽנה־
ֲא ָ֛רם ֵלאֹ֖מר ְל֥כוּ וּ ְרֽאוַּ :ו ֵֽיְּל֣כוּ ַֽאֲח ֵריֶה֘ם ַעד־ַה ַיּ ְר ֵדּ֒ן ְוִה ֵ֣נּה ָכל־ַה ֶ֗דּ ֶרךְך ְמֵלָ֤אה
ְב ָג ִדי ֙
ם ְוֵכִ֔לים ֲאֶֽשׁר־ִהְשִׁ֥ליכוּ ֲא ָ֖רם ְבּהָחְפָ֑זם ]ְבָּחְפ ָ֑זם[ ַו ָיֻּ֨שׁב֙וּ ַהַמְּלָאִ֔כים
ַו ַיּ ִ֖גּדוּ ַלֶֽמֶּלךְךַ :ו ֵיֵּ֣צא ָהָ֔עם ַו ָיֹּ֕בזּוּ ֵ֖את ַֽמֲח ֵ֣נה ֲא ָ֑רם ַו ְי ִrהי ְס ָ ֨אה ֹ֜סֶלת ְבֶּ֗שֶׁקל
ה ָֽוהְ :וַהֶמֶּל ךְ ֩ך ִהְפ ִ ֨קיד ֶאת־ַהָשִּׁ֜לישׁ ֲאֶשׁר־
ְוָסאַ֧ת ִים ְשֹׂע ִ֛רים ְבֶּ֖שֶׁקל ִכּ ְדַ֥בר ְי ֹ
ִנְשׁ ָ֤ﬠן ַעל־ ָיד֙וֹ ַעל־ַהַ֔שַּׁער ַו ִיּ ְרְמֻ֧סהוּ ָה ָ֛ﬠם ַבַּ֖שַּׁער ַו ָיֹּ֑מת ַֽכֲּאֶ֤שׁר ִדֶּבּ֙ר ִ֣אישׁ
ָהֱאֹל ִ֔הים ֲאֶ֣שׁר ִדּ ֶ֔בּר ְבּ ֶ֥ר ֶדת ַהֶ֖מֶּלךְך ֵא ָֽליוַ :ו ְי ִ֗הי ְכּ ַדֵבּ֙ר ִ֣אישׁ ָֽהֱאֹל ִ֔הים ֶאל־
ה ָכּ ֵ֣ﬠת ָמָ֔חר
ת ְבֶּ֔שֶׁקל ִֽיְה ֶי ֙
ַהֶ֖מֶּלךְך ֵלאֹ֑מר ָסא ַ֨ת ִים ְשֹׂע ִ֜רים ְבֶּ֗שֶׁקל ֽוְּסָאה־ֹ֨סֶל ֙
ה ָ֗וה ֹעֶ֤שׂה
שְׁמ ֽרוֹןַ :ו ַ֨יַּען ַהָשִּׁ֜לישׁ ֶאת־ִ֣אישׁ ָֽהֱאֹלִהי֘ם ַויּ ֹאַמ֒ר ְוִה ֵ֣נּה ְי ֹ
ְבַּ֖שַׁער ֽ ֹ
ה ְבֵּעי ֔ ֶניךָך וִּמָ֖שּׁם ֥ל ֹא
ת ַבָּשַּׁ֔מ ִים ֲה ִֽיְה ֶ֖יה ַכּ ָדָּ֣בר ַה ֶ֑זּה ַו ֗יּ ֹאֶמר ִה ְנּ ךָ֤ך ֹרֶא ֙
ֲא ֻרבּוֹ ֙
א֥תוֹ ָה ָ֛ﬠם ַבַּ֖שַּׁער ַו ָיֹּֽמתֶֽ :וֱאִליָ֡שׁע ִדֶּ֣בּר ֶאל־
ת ֹא ֵֽכלַ :ו ְיִהי־֖לוֹ ֵ֑כּן ַו ִיּ ְרְמ֨סוּ ֹ
ה ֲאֶשׁר־ֶֽהֱח ָ֨יה ֶאת־ְבּ ֜ ָנהּ ֵלאֹ֗מר ֤קוִּמי וְּלִכ֙י ַ֣אְתּי ]ַ֣אְתּ[ וֵּבי ֵ֔תךְך ְו ֖גוּ ִרי
ָֽהִאָשּׁ ֩
ם
ה ָֽל ָרָ֔עב ְו ַגם־ָ֥בּא ֶאל־ָהָ֖א ֶרץ ֶ֥שַׁבע ָשׁ ִֽניםַ :ו ָ֨תָּק ֙
ה ָו ֙
ַֽבֲּאֶ֣שׁר ָתּ ֑גוּ ִרי ִ ֽכּי־ ָק ָ֤רא ְי ֹ
א וֵּבי ָ֔תהּ ַוָ֥תּ ָגר ְבֶּֽא ֶרץ־
ָ֣הִאָ֔שּׁה ַו ַ֕תַּעשׂ ִכּ ְדַ֖בר ִ֣אישׁ ָֽהֱאֹלִ֑הים ַוֵ֤תֶּלךְך ִהי ֙
ה ֶ֣שַׁבע ָשׁ ֔ ִנים ַוָ֥תָּשׁב ָֽהִאָ֖שּׁה ֵמֶ֣א ֶרץ
ְפִּלְשִׁ֖תּים ֶ֥שַׁבע ָשׁ ִֽניםַ :ו ְי ִ֗הי ִמְקֵצ ֙
א ִלְצֹ֣עק ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ֶאל־ֵבּיָ֖תהּ ְוֶאל־ָשׂ ָֽדהְּ :וַהֶ֗מֶּלךְך ְמ ַדֵבּ֙ר
ְפִּלְשִׁ֑תּים ַוֵתֵּצ ֙
ֶאל־ ֵ֣גֲּח ִ֔זי ַ֥נַער ִאישׁ־ָֽהֱאֹלִ֖הים ֵלאֹ֑מר ַסְפּ ָרה־ ָ֣נּא ִ֔לי ֵ֥את ָכּל־ַה ְגֹּד֖לוֹת ֲאֶשׁר־
ת ְוִה ֨ ֵנּה
ָעָ֥שׂה ֱאִליָֽשׁעַ ֠ :ו ְיִהי ֥הוּא ְמַס ֵ֣פּר ַלֶמֶּל֘ךְך ֵאת־ֲאֶ֣שׁר ֶֽהֱח ָ֣יה ֶאת־ַהֵמּ ֒
הּ ֹצ ֶ֣ﬠֶקת ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ַעל־ֵבּיָ֖תהּ ְוַעל־ָשׂ ָ֑דהּ
ָהִאָ֜שּׁה ֲאֶשׁר־ֶֽהֱח ָ֤יה ֶאת־ְבּ ָנ ֙
ַו ֤יּ ֹאֶמר ֵֽגֲּח ִז֙י ֲאֹד ִ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך ֚ז ֹאת ָֽהִאָ֔שּׁה ְו ֶזה־ְבּ ָ֖נהּ ֲאֶשׁר־ֶֽהֱח ָ֥יה ֱאִליָֽשׁע:

ַו ִיְּשַׁ֥אל ַה ֶ ֛מֶּלךְך ָֽלִאָ֖שּׁה ַוְתַּסֶפּר־֑לוֹ ַו ִֽיֶּתּן־ ָ֣להּ ַהֶמֶּל ךְ ֩ך ָס ִ֨ריס ֶאָ֜חד ֵלאֹ֗מר ָהֵ֤שׁיב
את ַהָשּׂ ֶ֔דה ִמ ֛יּוֹם ָע ְזָ֥בה ֶאת־ָהָ֖א ֶרץ ְוַעד־
ת ָכּל־ְתּבוּ ֣ ֹ
הּ ְוֵא ֙
ֶאת־ָכּל־ֲאֶשׁר־ָל ֙
ָֽﬠָתּהַ :ו ָיּ ֤ב ֹא ֱאִליָשׁ֙ע ַדֶּ֔מֶּשׂק וֶּבן־ֲה ַ֥דד ֶֽמֶלךְך־ֲא ָ֖רם ֹח ֶ֑לה ַו ֻיּ ַגּד־֣לוֹ ֵלאֹ֔מר ָ֛בּא
ִ֥אישׁ ָֽהֱאֹלִ֖הים ַעד־ֵֽה ָנּהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ַהֶ֜מֶּלךְך ֶאל־ֲח ָזה ֵ ֗אל ַ֤קח ְבּ ָֽי ְד ךָ ֙ך ִמ ְנָ֔חה ְוֵ֕לךְך
ה ָ֤וה ֵֽמאוֹת֙וֹ ֵלאֹ֔מר ַֽהֶאְח ֶ֖יה ֵֽמֳחִ֥לי
תּ ֶאת־ ְי ֹ
ִל ְק ַ֖ראת ִ֣אישׁ ָֽהֱאֹלִ֑הים ְו ָֽד ַרְשׁ ָ ֙
ֶֽזהַ :ו ֵ֣יֶּלךְך ֲח ָזֵא֘ל ִלְק ָראת֒וֹ ַו ִיּ ַ ֨קּח ִמ ְנ ָ֤חה ְב ָיד֙וֹ ְוָכל־֣טוּב ַדֶּ֔מֶּשׂק ַמָ֖שּׂא ַא ְרָבִּ֣ﬠים
ם ְשָׁל ַ֤ח ִני ֵאֶ֨לי ךָ ֙ך
א ַו ַֽיֲּﬠֹ֣מד ְלָפ ֔ ָניו ַו ֗יּ ֹאֶמר ִבּ ְנ ךָ ֙ך ֶבן־ֲה ַ֤דד ֶֽמֶלךְך־ֲא ָר ֙
ָגּ ָ ֑מל ַו ָיּב ֹ ֙
ֵלאֹ֔מר ַֽהֶאְח ֶ֖יה ֵֽמֳחִ֥לי ֶֽזהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֵאָלי֙ו ֱאִליָ֔שׁע ֵ֥לךְך ֱאָמר־ ֖ל ֹא ]֖לוֹ[ ָחֹ֣יה
ה ָ֖וה ִ ֽכּי־֥מוֹת ָיֽמוּתַ :ו ַֽיֲּﬠֵ֥מד ֶאת־ָפּ ָ֖ניו ַו ָ֣יֶּשׂם ַעד־ֹ֑בּשׁ ַו ֵ֖יְּבְךּ
ִתְח ֶ֑יה ְוִה ְרַ֥א ִני ְי ֹ
ִ֥אישׁ ָֽהֱאֹל ִ ֽהיםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֲח ָז ֵ ֔אל ַמ ֖דּוּ ַע ֲאֹדִ֣ני ֹב ֶ֑כה ַו ֡יּ ֹאֶמר ִ֣כּי ָי ַ֡דְעִתּי ֵ֣את ֲאֶֽשׁר־
ם ַבֶּ֣ח ֶרב ַֽתֲּהֹ֔רג
שׁ וַּבֻֽח ֵריֶה ֙
ה ִלְב ֨ ֵני ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ָרָ֗עה ִמְבְצ ֵרי ֶ֞הם ְתַּשׁ ַ֤לּח ָבֵּא ֙
ַֽתֲּﬠֶשׂ ֩
ְוֹֽעְלֵליֶ֣הם ְתּ ַרֵ֔טּשׁ ְוָהֹֽרֵתיֶ֖הם ְתַּב ֵֽקּ ַעַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֲח ָזה ֵ ֔אל ִ֣כּי ָ֤מה ַעְב ְדּ ךָ ֙ך ַהֶ֔כֶּלב ִ֣כּי
אְת֖ךָך ֶ֥מֶלךְך ַעל־
הָ֛וה ֽ ֹ
ַֽיֲﬠֶ֔שׂה ַה ָדָּ֥בר ַה ָגּ ֖דוֹל ַה ֶ֑זּה ַו ֣יּ ֹאֶמר ֱאִליָ֔שׁע ִה ְרַ֧א ִני י ֹ
שׁע
א ֶאל־ֲאֹד ֔ ָניו ַו ֣יּ ֹאֶמר ֔לוֹ ָמה־ָאַ֥מר ְל֖ךָך ֱאִלי ָ ֑
ֲא ָֽרםַ :ו ֵ֣יֶּלךְך ׀ ֵמֵ֣את ֱאִליָ֗שׁע ַו ָיּב ֹ ֙
ַו ֕יּ ֹאֶמר ָ֥אַמר ִ֖לי ָחֹ֥יה ִ ֽתְח ֶֽיהַ :ו ְי ִ֨הי ִמָ֣מֳּח ָ֔רת ַו ִיּ ַ֤קּח ַהַמְּכֵבּ֙ר ַו ִיְּטֹ֣בּל ַבַּ֔מּ ִים
ַו ִיְּפֹ֥רשׂ ַעל־ָפּ ָ֖ניו ַו ָיֹּ֑מת ַו ִיְּמֹ֥לךְך ֲח ָזהֵ֖אל ַתְּחָֽתּיו :וִּבְשׁ ַ֣נת ָחֵ֗משׁ ְליוֹ ָ֤רם ֶבּן־
ַאְחָא֙ב ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִויֽהוָֹשׁ ָ֖פט ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה ָמ ַ֛לךְך ְיהוֹ ָ֥רם ֶבּן־ ְיֽהוָֹשׁ ָ֖פט ֶ֥מֶלךְך
ְיהוּ ָֽדהֶ :בּן־ְשֹׁלִ֥שׁים וְּשׁ ַ ֛תּ ִים ָשׁ ָ֖נה ָה ָ֣יה ְבָמְל֑כוֹ וְּשֹׁמ ֶ֣נה ָשׁ ֔ ִנה ]ָשׁ ֔ ִנים[ ָמ ַ֖לךְך
ִבּי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ֵ֨יֶּלךְך ְבּ ֶ֣ד ֶרךְך ׀ ַמְל ֵ֣כי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַֽכֲּאֶ֤שׁר ָעשׂ֙וּ ֵ֣בּית ַאְח ָ ֔אב ִ֚כּי ַבּת־
ה
ה ָו ֙
ה ָֽוהְ :ו ֽל ֹא־ָא ָ֤בה ְי ֹ
שּׁה ַו ַ֥יַּעשׂ ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֥ני ְי ֹ
ַאְח ָ ֔אב ָֽה ְיָתה־֖לּוֹ ְלִא ָ ֑
ְלַהְשִׁ֣חית ֶאת־ ְיהוּ ָ֔דה ְלַ֖מַען ָדּ ִ֣וד ַעְב ֑דּוֹ ַֽכֲּאֶ֣שׁר ָֽאַמר־֗לוֹ ָל ֵ֨תת ֥לוֹ ִ֛ניר וְלָב ָ֖ניו
ָכּל־ַה ָיּ ִ ֽמיםְ :בּ ָיָמי֙ו ָפַּ֣שׁע ֱא֔דוֹם ִמַ֖תַּחת ַיד־ ְיהוּ ָ֑דה ַו ַיְּמִ֥לכוּ ֲﬠֵליֶ֖הם ֶֽמֶלךְך:
ם ָצִ֔עי ָרה ְוָכל־ָה ֶ֖רֶכב ִע֑מּוֹ ַו ְיִהי־֞הוּא ָ֣קם ַ֗ל ְיָלה ַו ַיֶּ֨כּה ֶאת־ֱא֜דוֹם
ַו ַֽיֲּﬠֹ֤בר יוֹ ָר ֙
ת
אָה ָֽליוַ :ו ִיְּפַ֣שׁע ֱא֗דוֹם ִמ ַ֨תַּח ֙
ת ָשׂ ֵ֣רי ָה ֶ֔רֶכב ַו ָ֥יּ ָנס ָה ָ֖ﬠם ְל ֽ ֹ
ַהֹסּ ֵ֤ביב ֵאָלי֙ו ְוֵא ֙
ַיד־ ְיהוּ ָ֔דה ַ֖ﬠד ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ָ ֛אז ִתְּפַ֥שׁע ִלְב ָ֖נה ָבּ ֵ֥ﬠת ַה ִ ֽהיאְ :ו ֶ֛יֶתר ִדְּב ֵ֥רי יוֹ ָ֖רם
שׂה ֲה ֽל ֹא־ֵ֣הם ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֥כי ְיהוּ ָֽדה:
ְוָכל־ֲאֶ֣שׁר ָע ָ ֑

ם ִעם־ֲאֹב ָ֔תיו ַו ִיָּקֵּ֥בר ִעם־ֲאֹבָ֖תיו ְבִּ֣ﬠיר ָדּ ִ֑וד ַו ִיְּמֹ֛לךְך ֲאַח ְז ָ֥יהוּ ְב ֖נוֹ
ַו ִיְּשׁ ַ֤כּב יוֹ ָר ֙
ת ְשֵֽׁתּים־ֶעְשׂ ֵ֣רה ָשׁ ֔ ָנה ְליוֹ ָ֥רם ֶבּן־ַאְחָ֖אב ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ָמ ַ֛לךְך
ַתְּחָֽתּיוִ :בְשׁ ַנ ֙
ה ֲאַח ְז ָ֣יהוּ ְבָמְל֔כוֹ
ֲאַח ְז ָ֥יהוּ ֶבן־ ְיהוֹ ָ֖רם ֶ֥מֶלךְך ְיהוּ ָֽדהֶ :בּן־ֶעְשׂ ִ֨רים וְּשַׁ֤תּ ִים ָשׁ ָנ ֙
ְוָשׁ ָ֣נה ַאַ֔חת ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוֵ֤שׁם ִאמּ֙וֹ ֲﬠַתְל ָ֔יהוּ ַבּת־ָעְמ ִ֖רי ֶ֥מֶלךְך ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ה ָ֖וה ְכֵּ֣בית ַאְח ָ ֑אב ִ֛כּי ֲחַ֥תן ֵֽבּית־
ַו ֵ֗יֶּלךְך ְבּ ֶ֨ד ֶר ךְ ֙ך ֵ֣בּית ַאְח ָ ֔אב ַו ַ֧יַּעשׂ ָה ַ֛רע ְבֵּעי ֵ֥ני ְי ֹ
ַאְחָ֖אב ֽהוּאַ :ו ֵ֜יֶּלךְך ֶאת־יוֹ ָ֣רם ֶבּן־ַאְח ָ ֗אב ַלִמְּלָח ָ ֛מה ִעם־ֲח ָזֵ֥אל ֶֽמֶלךְך־ֲא ָ֖רם
ְבּ ָרֹ֣מת ִגְּל ָ֑ﬠד ַו ַיּ֥כּוּ ֲא ַרִ֖מּים ֶאת־יוֹ ָֽרםַ :ו ָיָּשׁ֩ב יוֹ ָ֨רם ַהֶ֜מֶּלךְך ְלִהְת ַר ֵ֣פּא ְב ִי ְז ְרֶ֗עאל
ִמן־ַהַמִּכּי ֙
ם ָֽבּ ָרָ֔מה ְבִּה ָ֣לֲּח֔מוֹ ֶאת־ֲח ָזהֵ֖אל ֶ֣מֶלךְך ֲא ָ֑רם
ם ֲאֶ֨שׁר ַי ֻ֤כּהוּ ֲא ַרִמּי ֙
ַֽוֲאַח ְז ָ֨יהוּ ֶבן־ ְיהוֹ ָ֜רם ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֗דה ָי ַ֡רד ִל ְר֞אוֹת ֶאת־יוֹ ָ֧רם ֶבּן־ַאְח ָ ֛אב
ְבּ ִי ְז ְר ֶ֖ﬠאל ִ ֽכּי־ֹח ֶ֥לה ֽהוּאֶ :וֱאִליָשׁ֙ע ַה ָנּ ִ֔ביא ָק ָ֕רא ְלַאַ֖חד ִמְבּ ֵ֣ני ַה ְנִּביִ֑אים
ה ְבּ ָי ֶ֔דךָך ְו ֵ֖לךְך ָרֹ֥מת ִגְּל ָֽﬠד :וָּ֖באָת
ַו ֨יּ ֹאֶמר ֜לוֹ ֲחֹ֣גר ָמְת ֗ ֶניךָך ֠ ְוַקח ַ֣פּךְך ַהֶ֤שֶּׁמן ַה ֶזּ ֙
ת ַֽוֲה ֵֽקֹמת֙וֹ ִמ֣תּוֹךְך ֶאָ֔חיו
שָׁמּה וּ ְרֵֽאה־ָ֠שׁם ֵי֨הוּא ֶבן־ ְיהוָֹשָׁ֜פט ֶבּן־ ִנְמִ֗שׁי וּ ָ֨בא ָ ֙
ָ֑
תּ
א֖תוֹ ֶ֥ח ֶדר ְבָּֽח ֶדרְ :וָלַקְח ָ ֤תּ ַפךְך־ַהֶ֨שֶּׁמ֙ן ְו ָיַצְקָ֣תּ ַעל־ר ֹא֔שׁוֹ ְוָֽאַמ ְר ָ ֙
ְוֵהֵביאָ֥ת ֹ
ה ָ֔וה ְמַשְׁחִ֥תּי ךָֽך ְלֶ֖מֶלךְך ֶאל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל וָּפַתְחָ֥תּ ַה ֶ֛דֶּלת ְו ַ֖נְסָתּה ְו ֥ל ֹא
ֹֽכּה־ָאַ֣מר ְי ֹ
ְתַח ֶֽכּהַ :ו ֵ֧יֶּלךְך ַה ַ֛נַּער ַה ַ֥נַּער ַה ָנִּ֖ביא ָרֹ֥מת ִגְּל ָֽﬠדַ :ו ָיּ ֗ב ֹא ְוִה ֨ ֵנּה ָשׂ ֵ֤רי ַהַ֨ח ִיל ֙
א ֶאל־ִ֣מי ִמֻכָּ֔לּנוּ ַו ֖יּ ֹאֶמר
שּׂר ַו ֤יּ ֹאֶמר ֵיהוּ ֙
ֽיְשׁ ִ֔בים ַו ֕יּ ֹאֶמר ָדָּ֥בר ִ֛לי ֵא ֶ֖ליךָך ַה ָ ֑
ם ַו ָיּ ֣ב ֹא ַה ַ֔בּ ְיָתה ַו ִיֹּ֥צק ַהֶ֖שֶּׁמן ֶאל־ר ֹא֑שׁוֹ ַו ֣יּ ֹאֶמר ֗לוֹ ֹֽכּה־
ֵא ֶ֥ליךָך ַהָֽשּׂרַ :ו ָ֨יָּק ֙
ה ָ֖וה ֶאל־ ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְמַשְׁחִ֧תּי ךָֽך ְל ֶ ֛מֶלךְך ֶאל־ ַ֥ﬠם ְי ֹ
ה ָו ֙
ָאַ֤מר ְי ֹ
ְו ִ֨הִכּי ָ֔תה ֶאת־ֵ֥בּית ַאְחָ֖אב ֲאֹד ֶ֑ניךָך ְו ִנַקְּמ ִ֞תּי ְדֵּ֣מי ׀ ֲﬠָב ַ֣די ַה ְנִּבי ִ ֗אים וּ ְד ֵ ֛מי ָכּל־
ה ָ֖וה ִמ ַ֥יּד ִאי ָֽזֶבלְ :וָאַ֖בד ָכּל־ֵ֣בּית ַאְח ָ ֑אב ְוִהְכ ַרִ֤תּי ְלַאְחָא֙ב ַמְשִׁ֣תּין
ַעְב ֵ֥די ְי ֹ
ְבּ ִ ֔קיר ְוָע֥צוּר ְוָע ֖זוּב ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :ו ָֽנַתִתּ֙י ֶאת־ֵ֣בּית ַאְח ָ ֔אב ְכֵּ֖בית ָֽי ָרְב ָ֣ﬠם ֶבּן־
ְנ ָ֑בט וְּכֵ֖בית ַבְּעָ֥שׁא ֶבן־ֲאִח ָֽיּהְ :וֶאת־ִאי ֶ֜זֶבל י ֹאְכ֧לוּ ַהְכָּלִ֛בים ְבֵּ֥חֶלק ִי ְז ְר ֶ֖ﬠאל
א ֶאל־ַעְב ֵ֣די ֲאֹד ֔ ָניו ַו ֤יּ ֹאֶמר ל֙וֹ
ְוֵ֣אין ֹק ֵ֑בר ַו ִיְּפַ֥תּח ַה ֶ֖דֶּלת ַו ָיֹּֽנסְ :ו ֵי֗הוּא ָיָצ ֙
ֲהָשׁ֔לוֹם ַמ ֛דּוּ ַע ָֽבּא־ַהְמֻשׁ ָ֥גּע ַה ֶ֖זּה ֵא ֶ֑ליךָך ַו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵלי ֶ֔הם ַא ֶ ֛תּם ְי ַדְעֶ֥תּם ֶאת־
ת ָאַ֤מר
ָהִ֖אישׁ ְוֶאת־ִשׂיֽחוַֹ :ויּ ֹאְמ ֣רוּ ֶ֔שֶׁקר ַה ֶגּד־ ָ֖נא ָ֑לנוּ ַו ֗יּ ֹאֶמר ָכּ ֤ז ֹאת ְוָכז ֹא ֙
ה ָ֔וה ְמַשְׁחִ֥תּי ךָֽך ְלֶ֖מֶלךְך ֶאל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַֽ :ו ְיַֽמֲה֗רוּ ַו ִיְּקח֙וּ
ֵאַל֙י ֵלאֹ֔מר ֹ֚כּה ָאַ֣מר ְי ֹ

ִ֣אישׁ ִבּ ְג֔דוֹ ַו ָיִּ֥שׂימוּ ַתְחָ֖תּיו ֶאל־ ֶ֣גּ ֶרם ַֽהַֽמֲּﬠ֑לוֹת ַֽו ִיְּתְקע֙וּ ַבּשּׁוָֹ֔פר ַויּ ֹאְמ ֖רוּ ָמ ַ֥לךְך
שֵׁ֜מר
ם ָה ָ֨יה ֹ
ֵיֽהוּאַ :ו ִיְּתַקֵ֗שּׁר ֵי֛הוּא ֶבּן־ ְיהוָֹשׁ ָ֥פט ֶבּן־ ִנְמִ֖שׁי ֶאל־יוֹ ָ֑רם ְויוֹ ָר ֩
ְבּ ָרֹ֣מת ִגְּלָ֗עד ֚הוּא ְוָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִמְפּ ֵ֥ני ֲח ָזֵ֖אל ֶֽמֶלךְך־ֲא ָֽרםַ :ו ָיָּשׁ֩ב ְיהוֹ ָ֨רם ַהֶ֜מֶּלךְך
ם ֲאֶ֣שׁר ַי ֻ֣כּהוּ ֲא ַרִ֔מּים ְבִּה ָֽ֣לֲּח֔מוֹ ֶאת־ֲח ָזֵ֖אל
ְלִהְת ַר ֵ֣פּא ִב ְי ְז ְרֶ֗עאל ִמן־ַהַמִּכּי ֙
א ִאם־ ֵ֣ישׁ ַנְפְשֶׁ֔כם ַאל־ ֵי ֵ֤צא ָפִלי֙ט ִמן־ָהִ֔עיר ָל ֶ֖לֶכת
ֶ֣מֶלךְך ֲא ָ֑רם ַו ֤יּ ֹאֶמר ֵיהוּ ֙
שָׁמּה
שׁ ֵ֣כב ָ ֑
א ַו ֵ֣יֶּלךְך ִי ְז ְרֶ֔עאָלה ִ֥כּי יוֹ ָ֖רם ֹ
ֲֽל ִ֥גּיד ]ְלַה ִ֥גּיד[ ְבּ ִי ְז ְר ֶֽﬠאלַ :ו ִיּ ְר ַ֤כּב ֵיהוּ ֙
ה ֹעֵ֨מד ַעל־ַהִמּ ְג ָ֜דּל
ה ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֔דה ָי ַ֖רד ִל ְר֥אוֹת ֶאת־יוֹ ָֽרםְ :וַהֹצֶּפ ֩
ַֽוֲאַח ְז ָי ֙
א ְבֹּב֔אוֹ ַו ֕יּ ֹאֶמר ִשְׁפ ַ֖ﬠת ֲא ִ֣ני ֹר ֶ ֑אה ַו ֣יּ ֹאֶמר
ְבּ ִי ְז ְרֶ֗עאל ַו ַ֞יּ ְרא ֶאת־ִשְׁפ ַ֤ﬠת ֵיהוּ ֙
ְיהוֹ ָ֗רם ַ֥קח ַר ָ֛כּב ֽוְּשׁ ַ֥לח ִלְק ָראָ֖תם ְוי ֹאַ֥מר ֲהָשֽׁלוֹםַ :ו ֵיֶּל ךְ ֩ך ֹרֵ֨כב ַה֜סּוּס ִלְק ָרא֗תוֹ
ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֹֽכּה־ָאַ֤מר ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֲהָשׁ֔לוֹם ַו ֧יּ ֹאֶמר ֵי֛הוּא ַמה־ְלּ ךָ֥ך וְּלָשׁ֖לוֹם ֹ֣סב ֶאל־
ה ֵלאֹ֔מר ָֽבּא־ַהַמְּלָ֥אךְך ַעד־ֵ֖הם ְו ֽל ֹא־ָֽשׁבַ :ו ִיְּשַׁ֗לח ֹר ֵ֣כב סוּ֘ס
ַֽאֲח ָ֑רי ַו ַי ֵ֤גּד ַהֹצֶּפ ֙
ֵשׁ ִנ֒י ַו ָיּ ֣ב ֹא ֲאֵל ֶ֔הם ַו ֛יּ ֹאֶמר ֹֽכּה־ָאַ֥מר ַהֶ֖מֶּלךְך ָשׁ֑לוֹם ַו ֧יּ ֹאֶמר ֵי֛הוּא ַמה־ְלּ ךָ֥ך
שׁב
ה ֵלאֹ֔מר ָ֥בּא ַעד־ֲאֵליֶ֖הם ְו ֽל ֹא־ ָ ֑
וְּלָשׁ֖לוֹם ֹ֥סב ֶאל־ַֽאֲח ָֽריַ :ו ַי ֵ֤גּד ַהֹצֶּפ ֙
ם ֱאֹ֔סר
ְוַהִמּ ְנ ָ֗הג ְכִּמ ְנַה֙ג ֵי֣הוּא ֶבן־ ִנְמִ֔שׁי ִ֥כּי ְבִשׁ ָגּ֖עוֹן ִי ְנָֽהגַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְיהוֹ ָר ֙
ַו ֶיְּאֹ֖סר ִרְכ֑בּוֹ ַו ֵיֵּ֣צא ְיהוֹ ָ֣רם ֶֽמֶלךְך־֠ ִיְשׂ ָרֵאל ַֽוֲאַח ְז ָ֨יהוּ ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֜דה ִ֣אישׁ ְבּ ִרְכ֗בּוֹ
ַו ֵֽיְּצא֙וּ ִל ְק ַ֣ראת ֵי֔הוּא ַו ִ֨יְּמָצ ֻ ֔אהוּ ְבֶּחְל ַ֖קת ָנ֥בוֹת ַה ִיּ ְז ְרֵעא ִ ֽליַ :ו ְיִ֞הי ִכּ ְר֤אוֹת
ם ֶאת־ ֵי֔הוּא ַו ֖יּ ֹאֶמר ֲהָשׁ֣לוֹם ֵי֑הוּא ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ָ֣מה ַהָשּׁ֔לוֹם ַעד־ ְזנוּ ֞ ֵני ִאי ֶ֧זֶבל
ְיהוֹ ָר ֙
ִאְמּ ךָ֛ך וְּכָשׁ ֶ֖פיָה ָֽה ַר ִ ֽבּיםַ :ו ַֽיֲּהֹ֧פךְך ְיהוֹ ָ֛רם ָי ָ֖דיו ַו ָיֹּ֑נס ַו ֥יּ ֹאֶמר ֶאל־ֲאַח ְז ָ֖יהוּ ִמ ְרָ֥מה
ם ֵ֣בּין ְזֹרָ֔עיו ַו ֵיֵּ֥צא ַהֵ֖חִצי
ֲאַח ְז ָֽיהְ :ו ֵי֞הוּא ִמ ֵ֧לּא ָי ֣דוֹ ַב ֶ ֗קֶּשׁת ַו ַ֤יּ ךְך ֶאת־ ְיהוֹ ָר ֙
שׁה ]ָֽשִׁל֔שׁוֹ[ ָ֚שׂא ַהְשִׁלֵ֔כהוּ
ִמִלּ֑בּוֹ ַו ִיְּכ ַ֖רע ְבּ ִרְכֽבּוַֹ :ו ֗יּ ֹאֶמר ֶאל־ִבּ ְדַק֙ר ָֽשִׁל ֔ ֹ
ם
ְבֶּחְל ַ ֕קת ְשׂ ֵ֖דה ָנ֣בוֹת ַה ִיּ ְז ְרֵעא ִ֑לי ִ֣כּי ְזֹ֞כר ֲא ִ֣ני ָו ַ ֗אָתּה ֵ֣את ֹֽרְכִ֤בים ְצָמ ִדי ֙
ה ָנָ֣שׂא ָעָ֔ליו ֶאת־ַהַמָּ֖שּׂא ַה ֶֽזּהִ :אם־ ֡ל ֹא ֶאת־ ְדֵּ֣מי
ה ָו ֙
ַֽאֲח ֵר֙י ַאְחָ֣אב ָא ִ֔ביו ַֽוי ֹ
ה ָ֔וה ְוִשַׁלְּמִ֥תּי ְל ךָ֛ך ַֽבֶּחְל ָ֥קה ַה ֖זּ ֹאת
שׁ ְנֻאם־ ְי ֹ
ת ְוֶאת־ ְדֵּ֨מי ָב ֜ ָניו ָרִ֤איִתי ֶ ֨אֶמ ֙
ָנבוֹ ֩
ה
ה ָֽוהַֽ :וֲאַח ְז ָ֤יה ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָד ֙
הָ֑וה ְוַע ָ֗תּה ָ֧שׂא ַהְשִׁל ֵ֛כהוּ ַֽבֶּחְל ָ֖קה ִכּ ְדַ֥בר ְי ֹ
ְנֻאם־ ְי ֹ
א֞תוֹ ַה ֻ֣כּהוּ ֶאל־
ָר ָ ֔אה ַו ָ֕יּ ָנס ֶ֖דּ ֶרךְך ֵ֣בּית ַה ָ֑גּ ן ַו ִיּ ְרֹ֨דּף ַֽאֲח ָ֜ריו ֵי֗הוּא ֠ ַויּ ֹאֶמר ַגּם־ ֹ
ַהֶמּ ְרָכּ ָ֗בה ְבַּֽמֲﬠֵלה־גוּ֙ר ֲאֶ֣שׁר ֶאת־ ִיְבְלָ֔עם ַו ָ֥יּ ָנס ְמ ִג ֖דּוֹ ַו ָ֥יָּמת ָֽשׁםַ :ו ַיּ ְרִ֧כּבוּ

א֧תוֹ ִבְּק ֻֽב ָר֛תוֹ ִעם־ֲאֹבָ֖תיו ְבִּ֥ﬠיר ָדּ ִֽוד:
א֛תוֹ ֲﬠָב ָ֖דיו ְי ֽרוָּשׁ ְָ֑לָמה ַו ִיְּקְבּ֨רוּ ֹ
ֹ
ת ַאַחת־ֶעְשׂ ֵ֣רה ָשׁ ֔ ָנה ְליוֹ ָ֖רם ֶבּן־ַאְח ָ ֑אב ָמ ַ֥לךְך ֲאַח ְז ָ֖יה ַעל־ ְיהוּ ָֽדה:
וִּבְשׁ ַנ ֙
ה ַוֵ֣תּיֶטב ֶאת־
ַו ָיּ֥בוֹא ֵי֖הוּא ִי ְז ְר ֶ֑ﬠאָלה ְוִאי ֶ֣זֶבל ָֽשְׁמָ֗עה ַו ָ֨תֶּשׂם ַבּ֤פּוּךְך ֵעי ֨ ֶני ָ ֙
ה ֵ֥רג
שַּׁער ַו ֣תּ ֹאֶמר ֲהָשׁ֔לוֹם ִזְמ ִ֖רי ֹ
ר ֹאָ֔שׁהּ ַוַתְּשׁ ֵ֖קף ְבּ ַ֥ﬠד ַהַחֽלּוֹןְ :ו ֵי֖הוּא ָ֣בּא ַב ָ ֑
ֲאֹד ָֽניוַ :ו ִיָּ֤שּׂא ָפ ָני֙ו ֶאל־ַ֣הַח֔לּוֹן ַו ֕יּ ֹאֶמר ִ֥מי ִאִ֖תּי ִ֑מי ַו ַיְּשׁ ִ֣קיפוּ ֵאָ֔ליו ְשׁ ַ֥נ ִים
ְשֹׁלָ֖שׁה ָֽס ִרי ִ ֽסיםַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ִשְׁמ ֻ֖טָהו ]ִשְׁמ֖טוָּה[ ַו ִיְּשְׁמ֑טוָּה ַו ִ֨יּז ִמ ָדָּ֧מהּ ֶאל־ַה ִ֛קּיר
ְוֶאל־ַהסּוִּ֖סים ַו ִיּ ְרְמֶֽס ָנּהַ :ו ָיּ ֖ב ֹא ַו ֣יּ ֹאַכל ַו ֵ֑יְּשְׁתּ ַו ֗יּ ֹאֶמר ִפְּקדוּ־ ֞ ָנא ֶאת־ָֽהֲארוּ ָ֤רה
ת ְוִקְב֔רוָּה ִ֥כּי ַבת־ֶ֖מֶלךְך ִ ֽהיאַ :ו ֵֽיְּל֖כוּ ְלָקְב ָ֑רהּ ְו ֽל ֹא־ָ֣מְצאוּ ָ֗בהּ ִ֧כּי ִאם־
ַהזּ ֹא ֙
ה ָ֣וה ֔הוּא
ַה ֻגְּלֹ֛גֶּלת ְוָֽה ַר ְג ַ֖ל ִים ְוַכ֥פּוֹת ַה ָיּ ָֽד ִיםַ :ו ָיֻּשׁב ֘וּ ַו ַיּ ִ֣גּידוּ ל֒וֹ ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ְדַּבר־ ְי ֹ
ֲאֶ֣שׁר ִדּ ֶ֗בּר ְבּ ַיד־ַעְב ֛דּוֹ ֵֽאִל ָ֥יּהוּ ַהִתְּשִׁ֖בּי ֵלאֹ֑מר ְבֵּ֣חֶלק ִי ְז ְרֶ֔עאל ֽי ֹאְכ֥לוּ
ַהְכָּלִ֖בים ֶאת־ְבַּ֥שׂר ִאי ָֽזֶבלְֽ :וָה ְי ָ֞ת ] ְֽוָה ְי ָ֞תה[ ִנְב ַ֣לת ִאי ֶ֗זֶבל ְכֹּ֛דֶמן ַעל־ְפּ ֵ֥ני
ַהָשּׂ ֶ֖דה ְבֵּ֣חֶלק ִי ְז ְר ֶ֑ﬠאל ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ ֽי ֹאְמ ֖רוּ ֥ז ֹאת ִאי ָֽזֶבל :וְּלַאְח ָ ֛אב ִשְׁבִ֥ﬠים
שְׁמ֗רוֹן ֶאל־ָשׂ ֵ֤רי ִי ְז ְרֶעאל ֙
תּ֩ב ֵי֨הוּא ְסָפ ִ֜רים ַו ִיְּשׁ ַ֣לח ֽ ֹ
שְׁמ ֑רוֹן ַו ִיְּכ ֹ
ָבּ ִ֖נים ְבּ ֽ ֹ
ה ֲאֵליֶ֔כם
אְמ ִ֥נים ַאְחָ֖אב ֵלאֹֽמרְ :וַע ָ֗תּה ְכּ ֨ב ֹא ַה ֵ֤סֶּפר ַה ֶזּ ֙
ַה ְזֵּק ֔ ִנים ְוֶאל־ָה ֽ ֹ
ם ָה ֶ֣רֶכב ְוַהסּוִּ֔סים ְוִ֥ﬠיר ִמְבָ֖צר ְוַה ָֽנֶּשׁק :וּ ְרִאי ֶ֞תם
ְוִאְתּ ֶ֖כם ְבּ ֵ֣ני ֲאֹֽד ֵני ֶ֑כם ְוִאְתֶּכ ֙
ַה֤טּוֹב ְוַה ָיָּשׁ֙ר ִמְבּ ֵ֣ני ֲאֹֽד ֵניֶ֔כם ְוַשְׂמֶ֖תּם ַעל־ִכֵּ֣סּא ָאִ֑ביו ְוִה ָֽלֲּח֖מוּ ַעל־ֵ֥בּית
ה ְשׁ ֵ֣ני ַהְמָּלִ֔כים ֥ל ֹא ָֽﬠְמ ֖דוּ ְלָפ ָ֑ניו
אד ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ִה ֵנּ ֙
אד ְמ ֔ ֹ
ֲאֹֽד ֵני ֶֽכםַ :ו ִֽיּ ְרא֙וּ ְמ ֣ ֹ
ם
שׁר ַעל־ָהִעיר ְוַה ְזֵּק ִני ֩
ְוֵ֖איךְך ַֽנֲﬠֹ֥מד ֲא ָֽנְחנוַּ :ו ִיְּשׁ ַ֣לח ֲאֶשׁר־ַעל־ַהַ֣בּ ִית ַֽוֲא ֶ ֢
שׂה
אְמ ֨ ִנים ֶאל־ ֵי֤הוּא ׀ ֵלאֹמ֙ר ֲﬠָב ֶ֣דיךָך ֲא ֔ ַנְחנוּ ְוֹ֛כל ֲאֶֽשׁר־תּ ֹאַ֥מר ֵא ֵ֖לינוּ ַֽנֲﬠ ֶ ֑
ְוָה ֽ ֹ
ם ֵ֨סֶפר ׀ ֵשׁ ֜ ִנית ֵלאֹ֗מר
תּב ֲאֵליֶה ֩
ֽל ֹא־ ַנְמִ֣ליךְך ִ ֔אישׁ ַה֥טּוֹב ְבֵּעי ֶ֖ניךָך ֲﬠֵֽשׂהַ :ו ִיְּכ ֣ ֹ
שְׁמִ֗עים ְקח֙וּ ֶאת־ ָראֵשׁ֙י ַא ְנֵ֣שׁי ְב ֵֽני־ֲאֹֽד ֵניֶ֔כם
ִאם־ִ֨לי ַא ֶ֜תּם וְּלֹקִ֣לי ׀ ַאֶ֣תּם ֽ ֹ
וֹּ֧באוּ ֵא ַ֛לי ָכּ ֵ֥ﬠת ָמָ֖חר ִי ְז ְר ֶ֑ﬠאָלה וְּב ֵ֤ני ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ִשְׁבִ֣ﬠים ִ ֔אישׁ ֶאת־ ְגֹּד ֵ֥לי ָהִ֖ﬠיר
ְמ ַג ְדִּ֥לים אוָֹֽתםַ :ו ְי ִ֗הי ְכּ ֤ב ֹא ַהֵ֨סֶּפ֙ר ֲאֵלי ֶ֔הם ַֽו ִיְּקח֙וּ ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך ַֽו ִיּ ְ ֽשֲׁח֖טוּ
ם ַבּדּוּ ִ֔דים ַו ִיְּשְׁל֥חוּ ֵא ָ֖ליו ִי ְז ְר ֶֽﬠאָלהַ :ו ָיּ ֤ב ֹא
ִשְׁבִ֣ﬠים ִ֑אישׁ ַו ָיִּ֤שׂימוּ ֶאת־ ָֽראֵשׁיֶה ֙
א ָ֞תם ְשׁ ֵ֧ני
ַהַמְּלָא ךְ ֙ך ַו ַיּ ֶגּד־֣לוֹ ֵלאֹ֔מר ֵהִ֖ביאוּ ָראֵ֣שׁי ְב ֵֽני־ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ֗יּ ֹאֶמר ִ֣שׂימוּ ֹ
ִצֻבּ ִ֛רים ֶ֥פַּתח ַהַ֖שַּׁער ַעד־ַהֹֽבֶּקרַ :ו ְיִ֤הי ַבֹ֨בֶּק֙ר ַו ֵיֵּ֣צא ַו ַֽיֲּﬠֹ֔מד ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ָכּל־

ָהָ֔עם ַצ ִדּ ִ֖קים ַא ֶ ֑תּם ִה ֨ ֵנּה ֲא ֜ ִני ָקַ֤שׁ ְרִתּי ַעל־ֲאֹד ִנ֙י ָֽוֶאְה ְר ֵ֔גהוּ וִּ֥מי ִה ָ֖כּה ֶאת־
ה ָ֖וה ַעל־
ה ַ ֔א ְרָצה ֲאֶשׁר־ ִדֶּ֥בּר ְי ֹ
ה ָו ֙
ָכּל־ֵֽאֶלּהְ :דּ֣עוּ ֵא֗פוֹא ִכּי֩ ֨ל ֹא ִיֹ֜פּל ִמ ְדּ ַ֤בר ְי ֹ
ה ָ֣וה ָעָ֔שׂה ֵ֚את ֲאֶ֣שׁר ִדּ ֶ֔בּר ְבּ ַ֖יד ַעְב ֥דּוֹ ֵֽאִל ָֽיּהוַּ :ו ַ֣יּ ךְך ֵי֗הוּא ֵ֣את
ֵ֣בּית ַאְח ָ ֑אב ַֽוי ֹ
ָכּל־ַה ִנְּשָׁא ִ֤רים ְלֵֽבית־ַאְחָא֙ב ְבּ ִי ְז ְרֶ֔עאל ְוָכל־ ְגֹּד ָ֖ליו וְּמ ֻי ָדּ ָ֣ﬠיו ְוֹֽכֲה ָ֑ניו ַעד־
שְׁמ ֑רוֹן ֛הוּא ֵֽבּית־ ֵ֥ﬠֶקד ָֽהֹרִ֖ﬠים
ם ַו ָיּ ֔ב ֹא ַו ֵ֖יֶּלךְך ֽ ֹ
ִבְּלִ֥תּי ִהְשׁ ִ ֽאיר־֖לוֹ ָשׂ ִֽרידַ :ו ָ֨יָּק ֙
א ֶאת־ֲאֵח֙י ֲאַח ְז ָ֣יהוּ ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֔דה ַו ֖יּ ֹאֶמר ִ֣מי ַא ֶ ֑תּם ַו ֽיּ ֹאְמ֗רוּ
ַבּ ָֽדּ ֶרךְךְ :ו ֵי֗הוּא ָמָצ ֙
ֲא ֵ֤חי ֲאַח ְז ָ֨יה֙וּ ֲא ֔ ַנְחנוּ ַו ֵ֛נּ ֶרד ִלְשׁ֥לוֹם ְבּ ֵני־ַהֶ֖מֶּלךְך וְּב ֵ֥ני ַה ְגִּבי ָֽרהַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר
ִתְּפ֣שׂוּם ַח ִ֔יּים ַֽו ִיְּתְפּ֖שׂוּם ַח ִ֑יּים ַו ִיְּשָׁח֞טוּם ֶאל־֣בּוֹר ֵבּית־ֵ֗עֶקד ַא ְרָבִּ֤ﬠים
ם ִ ֔אישׁ ְו ֽל ֹא־ִהְשִׁ֥איר ִ֖אישׁ ֵמֶֽהםַ :ו ֵ֣יֶּלךְך ִמָ֡שּׁם ַו ִיְּמָ֣צא ֶאת־ ְיהוֹ ָנ ָד֩ב ֶבּן־
וְּשׁ ֨ ַנ ִי ֙
ֵרָ֨כב ִלְק ָרא֜תוֹ ַו ְיָֽב ְרֵ֗כהוּ ַו ֨יּ ֹאֶמר ֵאָ֜ליו ֲה ֵ֧ישׁ ֶאת־ְלָֽבְב ךָ֣ך ָיָ֗שׁר ַֽכֲּאֶ֤שׁר ְלָבִב֙י
ִעם־ְלָב ֶ֔בךָך ַו ֨יּ ֹאֶמר ְיהוֹ ָנ ָ֥דב ֵ֛ישׁ ָו ֵ֖ישׁ ְתּ ָ֣נה ֶאת־ ָי ֶ֑דךָך ַו ִיֵּ֣תּן ָי֔דוֹ ַו ַֽיֲּﬠ ֵ֥להוּ ֵא ָ֖ליו
א֖תוֹ
הָ֑וה ַו ַיּ ְרִ֥כּבוּ ֹ
ֶאל־ַהֶמּ ְרָכָּֽבהַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ְל ָ֣כה ִא ִ֔תּי וּ ְרֵ֖אה ְבִּק ְנָאִ֣תי ַֽלי ֹ
שְׁמ ֖רוֹן ַעד־
שְׁמ֔רוֹן ֠ ַו ַיּךְך ֶאת־ָכּל־ַה ִנְּשָׁא ִ֧רים ְלַאְח ָ ֛אב ְבּ ֽ ֹ
א ֹֽ
ְבּ ִרְכֽבּוַֹ :ו ָיּב ֹ ֙
א ֶאת־ָכּל־ָהָ֔עם
ה ָ֔וה ֲאֶ֥שׁר ִדֶּ֖בּר ֶאל־ֵאִל ָֽיּהוַּ :ו ִיְּקֹ֤בּץ ֵיהוּ ֙
ִהְשִׁמי ֑דוֹ ִכּ ְדַ֣בר ְי ֹ
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵל ֶ֔הם ַאְח ָ ֕אב ָעַ֥בד ֶאת־ַהַ֖בַּעל ְמ ָ֑ﬠט ֵי֖הוּא ַֽיַעְב ֶ֥דנּוּ ַה ְרֵֽבּהְ :וַעָ֣תּה
ָכל־ ְנִביֵ֣אי ַה ַ֡בַּעל ָכּל־ֹֽעְב ָ֣דיו ְוָכל־ֹֽכֲּה ָניו֩ ִק ְר֨אוּ ֵאַ֜לי ִ֣אישׁ ַאל־ ִיָפּ ֵ ֗קד ִכּי֩ ֶ֨זַבח
א ָעָ֣שׂה ְבָעְק ָ֔בּה ְלַ֥מַען ַֽהֲאִ֖ביד
ָגּ ֥דוֹל ִל֙י ַל ַ֔בַּעל ֹ֥כּל ֲאֶשׁר־ ִיָפּ ֵ֖קד ֣ל ֹא ִֽיְח ֶ֑יה ְו ֵיהוּ ֙
א
ֶאת־ֹֽעְב ֵ֥די ַהָֽבַּעלַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵי֗הוּא ַק ְדּ֧שׁוּ ֲﬠָצ ָ֛רה ַלַ֖בַּעל ַו ִיּ ְק ָֽראוַּ :ו ִיְּשׁ ַ֤לח ֵיהוּ ֙
ְבָּכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ָיֹּ֨בא֙וּ ָכּל־ֹֽעְב ֵ֣די ַה ַ֔בַּעל ְו ֽל ֹא־ ִנְשַׁ֥אר ִ֖אישׁ ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ ָ֑בא ַו ָיֹּ֨בא֙וּ
ֵ֣בּית ַה ַ֔בַּעל ַו ִיָּמּ ֵ֥לא ֵֽבית־ַהַ֖בַּעל ֶ֥פּה ָל ֶֽפהַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ַֽלֲאֶשׁ֙ר ַעל־ַהֶמְּלָתָּ֔חה
הוֵֹ֣צא ְל֔בוּשׁ ְלֹ֖כל ֹֽעְב ֵ֣די ַה ַ֑בַּעל ַוֹיֵּ֥צא ָלֶ֖הם ַהַמְּלֽבּוּשַׁ :ו ָיּ ֥ב ֹא ֵי֛הוּא ִויֽהוֹ ָנ ָ֥דב
ם
ֶבּן־ ֵר ָ֖כב ֵ֣בּית ַה ָ֑בַּעל ַו ֜יּ ֹאֶמר ְלֹֽעְב ֵ֣די ַה ַ֗בַּעל ַחְפּ֤שׂוּ וּ ְרא֙וּ ֶפּן־ ֶישׁ־ֹ֤פּה ִעָמֶּכ ֙
ה ָ֔וה ִ֛כּי ִאם־ֹֽעְב ֵ֥די ַהַ֖בַּעל ְלַב ָֽדּםַ :ו ָיֹּ֕באוּ ַֽלֲﬠ֖שׂוֹת ְזָבִ֣חים ְוֹע֑לוֹת
ֵֽמַעְב ֵ֣די ְי ֹ
ְו ֵי֞הוּא ָֽשׂם־֤לוֹ ַבחוּ֙ץ ְשֹׁמ ִ֣נים ִ ֔אישׁ ַו ֗יּ ֹאֶמר ָהִ֤אישׁ ֲאֶֽשׁר־ ִיָמֵּל֙ט ִמן־ָֽהֲא ָנִ֗שׁים
ֲאֶ֤שׁר ֲא ִנ֙י ֵמִ֣ביא ַעל־ ְי ֵדיֶ֔כם ַנְפ֖שׁוֹ ַ֥תַּחת ַנְפֽשׁוַֹ :ו ְיִ֞הי ְכַּכֹלּ֣תוֹ ׀ ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת ָֽהֹעָ֗לה
ם ִ֣אישׁ ַאל־ ֵיֵ֔צא ַו ַיּ֖כּוּם ְלִפי־ ָ֑ח ֶרב
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֠ ֵיהוּא ָֽל ָרִ֨צים ְוַלָֽשִּׁלִ֜שׁים ֹ֤בּאוּ ַהכּוּ ֙

ם ְוַהָ֣שִּׁלִ֔שׁים ַו ֵֽיְּל֖כוּ ַעד־ִ֥ﬠיר ֵבּית־ַהָֽבַּעלַ :וֹיִּ֛צאוּ ֶאת־ַמְצּ֥בוֹת
ַו ַיְּשִׁ֗לכוּ ָֽה ָרִצי ֙
ֵֽבּית־ַהַ֖בַּעל ַֽו ִיְּשׂ ְרֽפוָּהַֽ :ו ִיְּתּ֔צוּ ֵ֖את ַמְצַּ֣בת ַה ָ֑בַּעל ַֽו ִיְּתּצ֙וּ ֶאת־ֵ֣בּית ַה ַ֔בַּעל
ַו ְיִשׂ ֻ ֥מהוּ ְלֹֽמָחר֖אוֹת ]ְלֽמוָֹצ֖אוֹת[ ַעד־ַה ֽיּוֹםַ :ו ַיְּשֵׁ֥מד ֵי֛הוּא ֶאת־ַהַ֖בַּעל
ִמ ִיְּשׂ ָרֵֽאלַ ֠ :רק ֲחָט ֵ ֞אי ָֽי ָרְב ָ֤ﬠם ֶבּן־ְנָב֙ט ֲאֶ֣שׁר ֶֽהֱחִ֣טיא ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֽל ֹא־ָ֥סר
ה ָ֜וה ֶאל־
ֵי֖הוּא ֵמַֽאֲח ֵרי ֶ ֑הם ֶע ְגֵל֙י ַה ָזּ ָ֔הב ֲאֶ֥שׁר ֵֽבּית־ֵ֖אל ַֽוֲאֶ֥שׁר ְבּ ָֽדןַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ת ַֽלֲﬠ֤שׂוֹת ַה ָיָּשׁ֙ר ְבֵּעי ֔ ַני ְכֹּכל ֙ ֲאֶ֣שׁר ִבְּלָב ִ֔בי ָעִ֖שׂיָת
ֵי֗הוּא ַ֤יַען ֲאֶשׁר־ֱהִטיֹ֨ב ָ ֙
ְלֵ֣בית ַאְח ָ ֑אב ְבּ ֵ֣ני ְרִבִ֔עים ֵֽיְשׁ֥בוּ ְל֖ךָך ַעל־ִכֵּ֥סּא ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :ו ֵי֗הוּא ֥ל ֹא ָשׁ ַ ֛מר
ָל ֶ֛לֶכת ְבּֽתוֹ ַרת־ ְי ֹ
ה ָ֥וה ֱאֹלֵֽהי־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְבָּכל־ְלָב֑בוֹ ֣ל ֹא ָ֗סר ֵמַעל ֙ ַח ֣טּ ֹאות
ה ָ֔וה ְלַק֖צּוֹת
ָֽי ָרְבָ֔עם ֲאֶ֥שׁר ֶֽהֱחִ֖טיא ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :בּ ָיִּ֣מים ָה ֵ֔הם ֵהֵ֣חל ְי ֹ
ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ַיּ ֵ֥כּם ֲח ָזֵ֖אל ְבָּכל־ ְגּ֥בוּל ִיְשׂ ָרֵֽאלִ :מן־ַה ַיּ ְר ֵדּ֙ן ִמ ְז ַ֣רח ַהֶ֔שֶּׁמשׁ ֵ֚את ָכּל־
ֶ֣א ֶרץ ַה ִגְּלָ֔עד ַה ָגּ ִ֥די ְוָה ֽראוֵּב ִ֖ני ְוַֽהְמ ַנִ֑שּׁי ֵֽמֲﬠֹרֵע֙ר ֲאֶ֣שׁר ַעל־ ַ֣נַחל ַא ְרֹ֔נן ְוַה ִגְּל ָ֖ﬠד
ְוַהָבָּֽשׁןְ :ו ֶ֨יֶתר ִדְּב ֵ֥רי ֵי֛הוּא ְוָכל־ֲאֶ֥שׁר ָעָ֖שׂה ְוָכל־ ְגּֽבוּ ָר֑תוֹ ֲהֽלוֹא־ֵ֣הם ְכּתוּ ִ֗בים
א ִעם־ֲאֹב ָ֔תיו ַו ִיְּקְבּ ֥רוּ
ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֥כי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיְּשׁ ַ֤כּב ֵיהוּ ֙
א ַעל־
שְׁמ ֑רוֹן ַו ִיְּמֹ֛לךְך ְיֽהוָֹאָ֥חז ְבּ ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוְ :וַה ָיִּ֗מים ֲאֶ֨שׁר ָמ ַ֤לךְך ֵיהוּ ֙
א֖תוֹ ְבּ ֽ ֹ
ֹ
ה ֵ֣אם ֲאַח ְז ָ֔יהוּ ו ָֽרֲאָ֖תה
שְׁמ ֽרוֹןַֽ :וֲﬠַתְל ָי ֙
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֶעְשׂ ִ֥רים וְּשֹׁמ ֶֽנה־ָשׁ ָ֖נה ְבּ ֽ ֹ
ם ַוְתַּא ֵ֔בּד ֵ֖את ָכּל־ ֶ֥ז ַרע ַהַמְּמָל ָֽכהַ :וִתּ ַ֣קּח ְיהוֶֹ֣שַׁבע
] ָֽרֲאָ֖תה[ ִ֣כּי ֵ֣מת ְבּ ָ֑נהּ ַו ָ֨תָּק ֙
את֙וֹ ִמ֤תּוֹךְך
ַבּת־ַהֶֽמֶּלךְך־֠יוֹ ָרם ֲא֨חוֹת ֲאַח ְז ָ֜יהוּ ֶאת־יוָֹ֣אשׁ ֶבּן־ֲאַח ְז ָ֗יה ַוִתּ ְגֹ֤נב ֹ
א֥תוֹ ְוֶאת־ֵמ ִנְק֖תּוֹ ַֽבֲּח ַ֣דר ַהִמּ֑טּוֹת
ְבּ ֵֽני־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ַהֻ֣מָּמו ִ֔תתים ]ַה֣מּוָּמ ִ֔תים[ ֹ
ה ָ֔וה ִמְתַחֵ֖בּא
הּ ֵ֣בּית ְי ֹ
א֛תוֹ ִמְפּ ֵ֥ני ֲﬠַתְל ָ֖יהוּ ְו ֥ל ֹא הוָּֽמתַ :ו ְיִ֤הי ִאָתּ ֙
ַו ַיְּסִ֧תּרוּ ֹ
ֵ֣שׁשׁ ָשׁ ִ֑נים ַֽוֲﬠַתְל ָ֖יה ֹמ ֶ֥לֶכת ַעל־ָהָֽא ֶרץ :וַּבָשּׁ ָ֣נה ַ֠הְשִּׁביִעית ָשַׁ֨לח ְיֽהוֹ ָי ָ֜דע
א ָ ֛תם ֵא ָ֖ליו ֵ֣בּית
איות ]ַהֵמּ֗אוֹת[ ַלָכּ ִר֙י ְו ָֽל ָרִ֔צים ַו ָיֵּ֥בא ֹ
ַו ִיּ ַ֣קּח ׀ ֶאת־ָשׂ ֵ֣רי ַהֵמּ ֗ ֹ
אָ֖תם ֶאת־ֶבּן־
ה ָ֔וה ַו ַ֥יּ ְרא ֹ
ם ְבֵּ֣בית ְי ֹ
אָת ֙
ת ָל ֶ֨הם ְבּ ִ֜רית ַו ַיְּשׁ ַ֤בּע ֹ
הָ֑וה ַו ִיְּכֹר ֩
ְי ֹ
ם ָבֵּ֣אי ַהַשּׁ ָ֔בּת
ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ְיַצ ֵ֣וּם ֵלאֹ֔מר ֶ֥זה ַה ָדָּ֖בר ֲאֶ֣שׁר ַֽתֲּﬠ֑שׂוּן ַהְשִּׁלִ֤שׁית ִמֶכּ ֙
ת ְבַּ֣שַׁער ֔סוּר ְוַהְשִּׁלִ֥שׁית ַבַּ֖שַּׁער
שְׁמ ֵ֔רי ִמְשֶׁ֖מ ֶרת ֵ֥בּית ַהֶֽמֶּלךְךְ :וַהְשִּׁלִשׁי ֙
ְו ֣ ֹ
ת ָבֶּ֔כם ֹ֖כּל
ַאַ֣חר ָֽה ָרִ֑צים וְּשַׁמ ְר ֶ ֛תּם ֶאת־ִמְשֶׁ֥מ ֶרת ַהַ֖בּ ִית ַמָֽסּח :וְּשֵׁ֤תּי ַה ָיּדוֹ ֙
ה ָ֖וה ֶאל־ַהֶֽמֶּלךְךְ :וִהַקְּפ ֶ֨תּם ַעל־
ֹֽיְצֵ֣אי ַהַשּׁ ָ֑בּת ְוָֽשְׁמ ֛רוּ ֶאת־ִמְשֶׁ֥מ ֶרת ֵֽבּית־ ְי ֹ

ַהֶ֜מֶּלךְך ָס ִ֗ביב ִ֚אישׁ ְוֵכ ָ֣ליו ְבּ ָי֔דוֹ ְוַהָ֥בּא ֶאל־ַהְשּׂ ֵד ֖רוֹת יוּ ָ ֑מת ִֽוְה ֥יוּ ֶאת־ַהֶ֖מֶּלךְך
איות ]ַהֵמּ֗אוֹת[ ְכֹּ֣כל ֲאֶשׁר־ִצ ָוּ֘ה ְיֽהוֹ ָי ָ֣דע
ְבֵּצא֥תוֹ וְּבֹבֽאוַֹ :ו ַֽיֲּﬠ֞שׂוּ ָשׂ ֵ֣רי ַהֵמּ ֗ ֹ
ַהֹכֵּה֒ן ַו ִיְּקח֙וּ ִ֣אישׁ ֶאת־ֲא ָנָ֔שׁיו ָבֵּ֣אי ַהַשּׁ ָ֔בּת ִ֖ﬠם ֹֽיְצֵ֣אי ַהַשּׁ ָ֑בּת ַו ָיֹּ֖באוּ ֶאל־
ת ְוֶאת־
איות ]ַהֵמּ֗אוֹת[ ֶאת־ַֽהֲח ִני ֙
ְיֽהוֹ ָי ָ֥דע ַהֹכֵּֽהןַ :ו ִיּ ֵ֨תּן ַהֹכּ ֵ֜הן ְלָשׂ ֵ֣רי ַהֵמּ ֗ ֹ
ה ָֽוהַ :ו ַֽיַּעְמ֨דוּ ָֽה ָרִ֜צים ִ֣אישׁ ׀ ְוֵכ ָ֣ליו
ַהְשָּׁלִ֔טים ֲאֶ֖שׁר ַלֶ֣מֶּלךְך ָדּ ִ֑וד ֲאֶ֖שׁר ְבֵּ֥בית ְי ֹ
ת ַהְשָּׂמאִ֔לית ַלִמּ ְזֵ֖בּ ַח ְוַל ָ֑בּ ִית
ת ַעד־ ֶ֤כֶּתף ַה ַ֨בּ ִי ֙
ְבּ ָי֗דוֹ ִמֶ֨כֶּתף ַה ַ֤בּ ִית ַה ְיָמ ִני ֙
ַעל־ַהֶ֖מֶּלךְך ָס ִ ֽביבַ :ויּוִֹ֣צא ֶאת־ֶבּן־ַהֶ֗מֶּלךְך ַו ִיֵּ֤תּן ָעָלי֙ו ֶאת־ַה ֨ ֵנּ ֶז֙ר ְוֶאת־ָ֣הֵע֔דוּת
א֖תוֹ ַו ִיְּמָשׁ ֻ֑חהוּ ַו ַ֨יּכּוּ־ָ֔כף ַו ֽיּ ֹאְמ ֖רוּ ְיִ֥חי ַהֶֽמֶּלךְךַ :וִתְּשַׁ֣מע ֲﬠַתְל ָ֔יה ֶאת־
ַו ַיְּמִ֥לכוּ ֹ
ה ָֽוהַ :ו ֵ֡תּ ֶרא ְוִה ֵ֣נּה ַהֶמֶּל ךְ ֩ך ֹעֵ֨מד ַֽﬠל־
֥קוֹל ָֽה ָרִ֖צין ָה ָ֑ﬠם ַוָתּ ֥ב ֹא ֶאל־ָה ָ֖ﬠם ֵ֥בּית ְי ֹ
ת ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ְוָכל־ ַ֤ﬠם ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ָשֵׂ֔מ ַח
ָֽהַע֜מּוּד ַכִּמְּשָׁ֗פּט ְוַהָשּׂ ִ֤רים ְוַֽהֲחֹֽצְצרוֹ ֙
ה ֶאת־ְבּ ָג ֶ֔דיָה ַוִתּ ְק ָ֖רא ֶ֥קֶשׁר ָֽקֶשׁרַ :ו ְיַצו֩
ת ֵ֖ק ַע ַֽבֲּחֹֽצְצ ֑רוֹת ַוִתּ ְק ַ֤רע ֲﬠַתְל ָי ֙
ְו ֹ
ם
ְיֽהוֹ ָי ָ֨דע ַהֹכּ ֵ֜הן ֶאת־ָשׂ ֵ֥רי ַהֵמּי֣אוֹת ]ַהֵמּ֣אוֹת[ ׀ ְפֻּק ֵ֣די ַהַ֗ח ִיל ַו ֤יּ ֹאֶמר ֲאֵליֶה ֙
הּ ֶאל־ִמֵ֣בּית ַלְשּׂ ֵדֹ֔רת ְוַהָ֥בּא ַֽאֲח ֶ֖ריָה ָהֵ֣מת ֶבּ ָ֑ח ֶרב ִ֚כּי ָאַ֣מר
אָת ֙
הוִֹ֤ציאוּ ֹ
הּ ָי ַ֔ד ִים ַוָתּ֛בוֹא ֶֽדּ ֶרךְך־ְמ֥בוֹא ַהסּוִּ֖סים
ה ָֽוהַ :ו ָיִּ֤שׂמוּ ָל ֙
ַהֹכּ ֵ֔הן ַאל־תּוַּ֖מת ֵ֥בּית ְי ֹ
ה וֵּ֣בין ַהֶ֔מֶּלךְך
ה ָו ֙
ֵ֣בּית ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַותּוַּ֖מת ָֽשׁםַ :ו ִיְּכֹ֨רת ְיֽהוֹ ָי ָ֜דע ֶאת־ַהְבּ ִ֗רית ֵ֤בּין ְי ֹ
ם ָה ָ ֨א ֶרץ
הָ֑וה וֵּ֥בין ַהֶ֖מֶּלךְך וֵּ֥בין ָה ָֽﬠםַ :ו ָיֹּ֣באוּ ָכל־ַע ֩
וֵּ֣בין ָהָ֔עם ִ ֽלְה ֥יוֹת ְל ָ֖ﬠם ַֽלי ֹ
ֵֽבּית־ַה ַ֜בַּעל ַֽו ִיְּתֻּ֗צהוּ ֶאת־ִמ ְזְבֹּחָ֤תו ]ִמ ְזְבֹּחָ֤תיו[ ְוֶאת־ְצָלָמי֙ו ִשְׁבּ ֣רוּ ֵהיֵ֔טב
ְו ֵ ֗את ַמָתּ֙ן ֹכֵּ֣הן ַה ַ֔בַּעל ָֽה ְר ֖גוּ ִלְפ ֵ֣ני ַֽהִמּ ְזְבּ֑חוֹת ַו ָ֧יֶּשׂם ַהֹכּ ֵ ֛הן ְפֻּקֹ֖דּת ַעל־ֵ֥בּית
ה ָֽוהַ :ו ִיּ ַ֣קּח ֶאת־ָשׂ ֵ֣רי ַ֠הֵמּpאוֹת ְוֶאת־ַהָכּ ִ֨רי ְוֶאת־ָֽה ָרִ֜צים ְוֵ֣את ׀ ָכּל־ ַ֣ﬠם
ְי ֹ
ה ָ֔וה ַו ָיּ֛בוֹאוּ ֶֽדּ ֶרךְך־ַ֥שַׁער ָֽה ָרִ֖צים ֵ֣בּית
ָה ָ ֗א ֶרץ ַוֹיּ ִ֤רידוּ ֶאת־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ִמֵ֣בּית ְי ֹ
ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ֵ֖יֶּשׁב ַעל־ִכֵּ֥סּא ַהְמָּל ִ ֽכיםַ :ו ִיְּשַׂ֥מח ָכּל־ַעם־ָהָ֖א ֶרץ ְוָהִ֣ﬠיר ָשׁ ָ֑קָטה
ְוֶאת־ֲﬠַתְל ָ֛יהוּ ֵהִ֥מיתוּ ַבֶ֖ח ֶרב ֵ֥בּית ֶ ַ ֽמֶּלךְך ]ַהֶֽמֶּלךְך[ֶ :בּן־ֶ֥שַׁבע ָשׁ ִ֖נים ְיהוָֹ֥אשׁ
א ָמ ַ֣לךְך ְיהוֹ ָ ֔אשׁ ְוַא ְרָבִּ֣ﬠים ָשׁ ֔ ָנה ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם
ְבָּמְלֽכוִֹ :בְּשׁ ַנת־ֶ֤שַׁבע ְל ֵיהוּ ֙
ה ָ֖וה ָכּל־ ָי ָ ֑מיו
שׁר ְבֵּעי ֵ֥ני ְי ֹ
ְוֵ֣שׁם ִא֔מּוֹ ִצְב ָ֖יה ִמְבֵּ֥אר ָֽשַׁבעַ :ו ַ֨יַּעשׂ ְיהוָֹ֧אשׁ ַה ָיּ ָ ֛
ֲאֶ֣שׁר הוֹ ָ֔רהוּ ְיֽהוֹ ָי ָ֖דע ַהֹכֵּֽהןַ֥ :רק ַהָבּ֖מוֹת ֽל ֹא־ ָ֑סרוּ ֥עוֹד ָה ָ֛ﬠם ְמ ַזְבִּ֥חים
ֽוְּמַקְטּ ִ֖רים ַבָּבּֽמוֹתַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְיהוֹ ָ ֜אשׁ ֶאל־ַהֹֽכֲּה ֗ ִנים ֹכּל ֩ ֶ֨כֶּסף ַהֳקּ ָדִ֜שׁים ֲאֶ֨שׁר

ה
ה ֶ֣כֶּסף עוֹ ֵ֔בר ִ ֕אישׁ ֶ֥כֶּסף ַנְפ֖שׁוֹת ֶע ְר֑כּוֹ ָכּל־ֶ֗כֶּסף ֲאֶ֤שׁר ַֽיֲﬠֶל ֙
ה ָו ֙
יוּ ָ֤בא ֵֽבית־ ְי ֹ
ם ַהֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים ִ֖אישׁ ֵמֵ֣את ַמָכּ ֑רוֹ ְו ֵ֗הם
ה ָֽוהִ :יְק֤חוּ ָלֶה ֙
ַ֣ﬠל ֶלב־ ִ ֔אישׁ ְלָהִ֖ביא ֵ֥בּית ְי ֹ
ְיַח ְזּק֙וּ ֶאת־ֶ֣בּ ֶדק ַה ַ֔בּ ִית ְלֹ֛כל ֲאֶשׁר־ ִיָמֵּ֥צא ָ֖שׁם ָֽבּ ֶדקַ :ו ְי ִ֗הי ִבְּשׁ ֨ ַנת ֶעְשׂ ִ֧רים
א
ְוָשֹׁ֛לשׁ ָשׁ ָ֖נה ַלֶ֣מֶּלךְך ְיהוֹ ָ ֑אשׁ ֽל ֹא־ִח ְזּ֥קוּ ַהֹֽכֲּה ִ֖נים ֶאת־ֶ֥בּ ֶדק ַהָֽבּ ִיתַ :ו ִיְּק ָר ֩
ַהֶ֨מֶּלךְך ְיהוֹ ָ ֜אשׁ ִליֽהוֹ ָי ָ֤דע ַהֹכֵּה֙ן ְוַלֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים ַו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵל ֶ֔הם ַמ ֛דּוּ ַע ֵֽאי ְנ ֶ֥כם
ְמַח ְזּ ִ֖קים ֶאת־ֶ֣בּ ֶדק ַה ָ֑בּ ִית ְוַע ָ֗תּה ַאל־ִתְּקחוּ־ֶ֨כֶס֙ף ֵמֵ֣את ַמ ָֽכּ ֵריֶ֔כם ִ ֽכּי־ְלֶ֥ב ֶדק
אתוּ ַהֹֽכֲּה ִ֑נים ְלִבְלִ֤תּי ְקַחת־ֶ֨כֶּס֙ף ֵמֵ֣את ָהָ֔עם וְּלִבְלִ֥תּי ַח ֵ֖זּק
ַהַ֖בּ ִית ִתְּתּ ֻֽנהוַּ :ו ֵיּ ֖ ֹ
ֶאת־ֶ֥בּ ֶדק ַהָֽבּ ִיתַ :ו ִיּ ַ ֞קּח ְיֽהוֹ ָי ָ֤דע ַהֹכֵּה֙ן ֲא ֣רוֹן ֶאָ֔חד ַו ִיֹּ֥קּב ֹ֖חר ְבּ ַדְל֑תּוֹ ַו ִיֵּ֣תּן
ה ָ֔וה ְו ָֽנְתנוּ־ָ֤שָׁמּה
שׁ ֵ֣בּית ְי ֹ
את֩וֹ ֵ ֨אֶצל ַהִמּ ְז ֵ֜בּ ַח ִב ָיִּ֗מין ]ִמ ָיִּ֗מין[ ְבּבוֹא־ִאי ֙
ֹ
ה ָֽוהַֽ :ו ְיִה֙י ִכּ ְראוֹ ָ֔תם
שְׁמ ֵ֣רי ַהַ֔סּף ֶאת־ָכּל־ַה ֶ֖כֶּסף ַהמּוָּ֥בא ֵֽבית־ ְי ֹ
ם ֹֽ
ַהֹֽכֲּה ִני ֙
ִכּי־ ַ֥רב ַה ֶ֖כֶּסף ָֽבָּא ֑רוֹן ַו ַ֨יַּעל ֹס ֵ֤פר ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ְוַהֹכֵּ֣הן ַה ָגּ֔דוֹל ַו ָיֻּ֨צר֙וּ ַו ִיְּמ ֔נוּ ֶאת־
ה ָֽוהְ :ו ָֽנְתנ֙וּ ֶאת־ַה ֶ֣כֶּסף ַֽהְמֻתָ֔כּן ַעל־ ְי ֵ֙ד ] ְי ֵד֙י[ ֹעֵ֣שׂי
ַה ֶ֖כֶּסף ַה ִנְּמָ֥צא ֵֽבית־ ְי ֹ
הָ֑וה ַו ֽיּוִֹצי ֻ ֜אהוּ ְלָֽח ָרֵ֤שׁי ָהֵע֙ץ ְוַלֹבּ ֔ ִנים
ַהְמָּלאָ֔כה ַה ְֻפָק ִ֖דים ]ַהֻמְּפָק ִ֖דים[ ֵ֣בּית ְי ֹ
ם ְוַאְב ֵ֣ני ַמְחֵ֔צב
ם וְּלֹחְצֵ֣בי ָה ֶ ֔אֶבן ְוִלְק ֤נוֹת ֵעִצי ֙
ה ָֽוהְ :וַלֹֽגּ ְד ִרי ֙
ָֽהֹעִ֖שׂים ֵ֥בּית ְי ֹ
הָ֑וה וְּלֹ֛כל ֲאֶשׁר־ ֵיֵ֥צא ַעל־ַהַ֖בּ ִית ְלָח ְז ָֽקהַ :א ךְ ֩ך ֨ל ֹא
ְלַח ֵ֖זּק ֶאת־ֶ֣בּ ֶדק ֵֽבּית־ ְי ֹ
ת ֲחֹ֣צְצ֔רוֹת ָכּל־ְכִּ֥לי ָזָ֖הב וְּכִלי־
ה ָ֗וה ִס֥פּוֹת ֶ֨כֶּס֙ף ְמ ַזְמּ ֤רוֹת ִמ ְז ָרקוֹ ֙
ֵֽיָעֶ֜שׂה ֵ֣בּית ְי ֹ
ה ָֽוהֽ ִ :כּי־ְלֹעֵ֥שׂי ַהְמָּלא ָ֖כה ִיְתּ ֻ֑נהוּ ְוִח ְזּקוּ־֖בוֹ
ָ֑כֶסף ִמן־ַה ֶ֖כֶּסף ַהמּוָּ֥בא ֵֽבית־ ְי ֹ
ה ָֽוהְ :ו ֧ל ֹא ְיַחְשּׁ֣בוּ ֶאת־ָֽהֲא ָנִ֗שׁים ֲאֶ֨שׁר ִיְתּ ֤נוּ ֶאת־ַהֶ֨כֶּס֙ף ַעל־ ָי ָ֔דם
ֶאת־ֵ֥בּית ְי ֹ
ם ְו ֶ֣כֶסף ַחָטּ֔אוֹת ֥ל ֹא
ָלֵ֖תת ְלֹעֵ֣שׂי ַהְמָּלא ָ֑כה ִ֥כּי ֶֽבֱאֻמ ָ֖נה ֵ֥הם ֹע ִ ֽשׂיםֶ֤ :כֶּסף ָאָשׁ ֙
הָ֑וה ַלֹֽכֲּה ִ֖נים ִֽיְה ֽיוָּ֣ :אז ַֽיֲﬠֶ֗לה ֲח ָזֵאל ֙ ֶ֣מֶלךְך ֲא ָ֔רם ַו ִיּ ָ֥לֶּחם ַעל־ ַ֖גּת
יוָּ֖בא ֵ֣בּית ְי ֹ
ַו ִיְּלְכּ ָ֑דהּ ַו ָ֤יֶּשׂם ֲח ָזֵאל ֙ ָפּ ֔ ָניו ַֽלֲﬠ֖לוֹת ַעל־ ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ִיּ ַ ֞קּח ְיהוָֹ֣אשׁ ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֗דה
ם ַֽוֲאַח ְז ָ֨יהוּ ֲאֹב ָ֜תיו ַמְל ֵ֤כי
ֵ֣את ָכּל־ַהֳקּ ָדִ֡שׁים ֲאֶשׁר־ִהְק ִ֣דּישׂוּ ְיֽהוָֹשׁ ָ֣פט ִֽויהוֹ ָר ֩
ה ָ֖וה וֵּ֣בית
אְצ ֥רוֹת ֵֽבּית־ ְי ֹ
ה ְוֶאת־ֳק ָדָ֔שׁיו ְוֵ֣את ָכּל־ַה ָזּ ָ֗הב ַה ִנְּמ ָ֛צא ְבּ ֽ ֹ
ְיהוּ ָד ֙
ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ִיְּשׁ ַ֤לח ַֽלֲח ָזֵאל ֙ ֶ֣מֶלךְך ֲא ָ֔רם ַו ַ֖יַּעל ֵמ ַ֥ﬠל ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםְ :ו ֶ֛יֶתר ִדְּב ֵ֥רי יוָֹ֖אשׁ
שׂה ֲהֽלוֹא־ֵ֣הם ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֥כי ְיהוּ ָֽדה:
ְוָכל־ֲאֶ֣שׁר ָע ָ ֑
ַו ָיּ ֻ֥קמוּ ֲﬠָב ָ֖דיו ַו ִיְּקְשׁרוּ־ ָ֑קֶשׁר ַו ַיּכּ֙וּ ֶאת־יוֹ ָ ֔אשׁ ֵ֥בּית ִמ ֖לּ ֹא ַהיּוֹ ֵ֥רד ִס ָֽלּאְ :ויוֹ ָז ָ֣כר

א֛תוֹ ִעם־ֲאֹבָ֖תיו
שֵׁ֤מר ׀ ֲﬠָב ָדי֙ו ִה ֻ֣כּהוּ ַו ָיֹּ֔מת ַו ִיְּקְבּ ֥רוּ ֹ
ֶבּן־ִ֠שְׁמָעת ִויֽהוֹ ָז ָ֨בד ֶבּן־ ֹ
שׁ ָשׁ ֔ ָנה ְליוָֹ֥אשׁ
ְבִּ֣ﬠיר ָדּ ִ֑וד ַו ִיְּמֹ֛לךְך ֲאַמְצ ָ֥יה ְב ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוִ :בְּשׁ ֨ ַנת ֶעְשׂ ִ֤רים ְוָשֹׁל ֙
שְׁמ֔רוֹן ְשַׁ֥בע
ֶבּן־ֲאַח ְז ָ֖יהוּ ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה ָ֠מַלךְך ְיֽהוָֹאָ֨חז ֶבּן־ ֵי֤הוּא ַעל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְבּ ֣ ֹ
הָ֑וה ֠ ַו ֵיֶּלךְך ַאַ֨חר ַח ֜טּ ֹאת ָֽי ָרְב ָ֧ﬠם ֶבּן־ ְנ ָ֛בט
ֶעְשׂ ֵ֖רה ָשׁ ָֽנהַ :ו ַ֥יַּעשׂ ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ה ָ֖וה ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ִיְּתֵּ֞נם
ֲאֶשׁר־ֶֽהֱחִ֥טיא ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ל ֹא־ָ֥סר ִמֶֽמּ ָנּהַ :ו ִֽיַּחר־ַ֥אף ְי ֹ
ְבּ ַ֣יד ׀ ֲח ָזֵ֣אל ֶֽמֶלךְך־ֲא ָ֗רם וְּב ַ֛יד ֶבּן־ֲה ַ֥דד ֶבּן־ֲח ָזֵ֖אל ָכּל־ַה ָיּ ִ ֽמיםַ :ו ְיַ֥חל ְיֽהוָֹאָ֖חז
אָ֖תם
ה ֶאת־ ַ֣לַחץ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ ֽכּי־ָלַ֥חץ ֹ
ה ָ֔וה ִ֤כּי ָרָא ֙
הָ֑וה ַו ִיְּשַׁ֤מע ֵאָלי֙ו ְי ֹ
ֶאת־ְפּ ֵ֣ני ְי ֹ
ה ָ֤וה ְל ִיְשׂ ָרֵאל ֙ מוִֹ֔שׁי ַע ַו ֵ֣יְּצ֔אוּ ִמַ֖תַּחת ַיד־ֲא ָ֑רם ַו ֵֽיְּשׁ֧בוּ ְב ֵֽני־
ֶ֥מֶלךְך ֲא ָֽרםַ :ו ִיּ ֵ֨תּן ְי ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ְבָּֽאֳהֵליֶ֖הם ִכְּת֥מוֹל ִשְׁלֽשׁוֹםַ֠ :אךְך ל ֹא־ָ֜סרוּ ֵֽמַח ֧טּ ֹאות ֵֽבּית־ ָֽי ָרְב ָ֛ﬠם
שְׁמ ֽרוֹן:
ם ָֽהֲאֵשׁ ָ֔רה ָֽﬠְמ ָ֖דה ְבּ ֽ ֹ
ֲאֶשׁר־ֱהֱחִ֥טי ]ֱהֱחִ֥טיא[ ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָ֣בּהּ ָה ָ֑לךְך ְו ַג ֙
ם ַֽוֲﬠָ֣שׂ ָרה ֶ֔רֶכב ַֽוֲﬠֶ֥שׂ ֶרת
א ִהְשׁ ִ ֨איר ִליֽהוָֹאָ֜חז ָ֗עם ִ֣כּי ִאם־ֲחִמִ֤שּׁים ָֽפּ ָרִשׁי ֙
ִ֣כּי ל ֹ ֩
ם ֶ֣מֶלךְך ֲא ָ֔רם ַו ְיִשֵׂ֥מם ֶֽכָּע ָ֖פר ָל ֻֽדשְׁ :ו ֶ֨יֶתר ִדְּב ֵ֧רי ְיֽהוָֹא ָ֛חז
ֲאָלִ֖פים ַר ְג ִ֑לי ִ֤כּי ִאְבּ ָד ֙
ְוָכל־ֲאֶ֥שׁר ָעָ֖שׂה וּ ְגֽבוּ ָר֑תוֹ ֲהלוֹא־ֵ֣הם ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֥כי
שְׁמ ֑רוֹן ַו ִיְּמֹ֛לךְך יוָֹ֥אשׁ ְבּ ֖נוֹ
ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיְּשׁ ַ֤כּב ְיֽהוָֹאָח֙ז ִעם־ֲאֹב ָ֔תיו ַו ִיְּקְבּ ֻ֖רהוּ ְבּ ֽ ֹ
ַתְּחָֽתּיוִ :בְּשׁ ֨ ַנת ְשֹׁלִ֤שׁים ָוֶ֨שַׁב֙ע ָשׁ ֔ ָנה ְליוָֹ֖אשׁ ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה ָ֠מַלךְך ְיהוֹ ָ ֨אשׁ ֶבּן־
הָ֑וה
שְׁמ֔רוֹן ֵ֥שׁשׁ ֶעְשׂ ֵ֖רה ָשׁ ָֽנהַ :ו ַֽיֲּﬠֶ֥שׂה ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ְיֽהוָֹא ָ֤חז ַעל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְבּ ֣ ֹ
֣ל ֹא ָ֗סר ִמָכּל־ַח ֞טּ ֹאות ָֽי ָרְב ָ֧ﬠם ֶבּן־ ְנ ָ֛בט ֲאֶשׁר־ֶהֱחִ֥טיא ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָ֥בּהּ ָה ָֽלךְך:
שׁ ְוָכל־ֲאֶ֣שׁר ָעָ֔שׂה וּ ְג֣בוּ ָר֔תוֹ ֲאֶ֣שׁר ִנְלַ֔חם ִ֖ﬠם ֲאַמְצ ָ֣יה ֶֽמֶלךְך־
ְו ֶ֨יֶתר ִדְּב ֵ֤רי יוָֹא ֙
ְיהוּ ָ֑דה ֲה ֽל ֹא־ֵ֣הם ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֥כי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיְּשׁ ַ֤כּב
שְׁמ֔רוֹן ִ֖ﬠם ַמְל ֵ֥כי
שׁ ְבּ ֣ ֹ
שׁ ִעם־ֲאֹב ָ֔תיו ְו ָֽי ָרְב ָ֖ﬠם ָיַ֣שׁב ַעל־ִכְּס֑אוֹ ַו ִיָּקּ ֵ֤בר יוָֹא ֙
יוָֹא ֙
ִיְשׂ ָרֵֽאלֶֽ :וֱאִליָשׁ֙ע ָח ָ֣לה ֶאת־ָחְל ֔יוֹ ֲאֶ֥שׁר ָי֖מוּת ֑בּוֹ ַו ֵ֨יּ ֶרד ֵאָ֜ליו יוָֹ֣אשׁ ֶֽמֶלךְך־
ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַו ֵ֤יְּבְךּ ַעל־ָפּ ָני֙ו ַויּ ֹאַ֔מר ָאִ֣בי ׀ ָא ִ֔בי ֶ֥רֶכב ִיְשׂ ָרֵ֖אל וּ ָֽפ ָרָֽשׁיוַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ל֙וֹ
ֱאִליָ֔שׁע ַ֖קח ֶ֣קֶשׁת ְוִחִ֑צּים ַו ִיּ ַ֥קּח ֵא ָ֖ליו ֶ֥קֶשׁת ְוִח ִ ֽצּיםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ׀ ְלֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל
שׁע ָי ָ֖דיו ַעל־ ְי ֵ֥די ַהֶֽמֶּלךְך:
ַה ְר ֵ֤כּב ָֽי ְד ךָ ֙ך ַעל־ַה ֶ ֔קֶּשׁת ַו ַיּ ְר ֵ֖כּב ָי ֑דוֹ ַו ָ֧יֶּשׂם ֱאִלי ָ ֛
ה ַו ֔יּוֹר ַו ֗יּ ֹאֶמר ֵחץ־
ַו ֗יּ ֹאֶמר ְפַּ֧תח ַֽהַח֛לּוֹן ֵ֖ק ְדָמה ַו ִיְּפ ָ ֑תּח ַו ֤יּ ֹאֶמר ֱאִליָ֤שׁע ְי ֵר ֙
ה ְוֵחץ־ְתּשׁוּ ָ֣ﬠה ַֽבֲא ָ֔רם ְוִהִכּיָ֧ת ֶאת־ֲא ָ֛רם ַֽבֲּא ֵ֖פק ַעד־ַכּ ֵֽלּה:
ה ָו ֙
ְתּשׁוּ ָ֤ﬠה ַֽלי ֹ

ַו ֛יּ ֹאֶמר ַ֥קח ַֽהִחִ֖צּים ַו ִיּ ָ֑קּח ַו ֤יּ ֹאֶמר ְלֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַהךְך־ ַ ֔א ְרָצה ַו ַ֥יּ ךְך ָֽשֹׁלשׁ־
שׁ
ְפָּעִ֖מים ַו ַֽיֲּﬠֹֽמדַ :ו ִיְּקֹ֨צף ָעָ֜ליו ִ֣אישׁ ָֽהֱאֹל ִ֗הים ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ְלַה֨כּוֹת ָחֵ֤משׁ אוֹ־ֵשׁ ֙
ְפָּעִ֔מים ָ ֛אז ִהִ֥כּיָת ֶאת־ֲא ָ֖רם ַעד־ַכּ ֵ֑לּה ְוַע ָ֕תּה ָשֹׁ֥לשׁ ְפָּעִ֖מים ַתּ ֶ֥כּה ֶאת־ֲא ָֽרם:
ַו ָ֥יָּמת ֱאִליָ֖שׁע ַו ִיְּקְבּ ֻ֑רהוּ וּ ְגדוּ ֵ֥די מוֹ ָ ֛אב ָיֹ֥באוּ ָבָ֖א ֶרץ ָ֥בּא ָשׁ ָֽנהַ :ו ְיִ֞הי ֵ֣הם ׀
שׁע
ה ָר֣אוּ ֶֽאת־ַה ְגּ֔דוּד ַו ַיְּשִׁ֥ליכוּ ֶאת־ָהִ֖אישׁ ְבּ ֶ֣קֶבר ֱאִלי ָ ֑
ֹֽקְב ִ֣רים ִ ֗אישׁ ְוִהֵנּ ֙
שׁ ְבַּעְצ֣מוֹת ֱאִליָ֔שׁע ַו ְיִ֖חי ַו ָ֥יּ ָקם ַעל־ ַר ְג ָֽליוַֽ :וֲח ָזֵאל ֙ ֶ֣מֶלךְך ֲא ָ֔רם
ַו ֵ֜יֶּלךְך ַו ִיּ ַ֤גּע ָהִאי ֙
ם ַו ִ֣יֶּפן ֲאֵלי ֶ֔הם
א ָ ֤תם ַֽו ְי ַֽרֲחֵמ ֙
ה ָ֨וה ֹ
ָלַ֖חץ ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֹ֖כּל ְיֵ֥מי ְיֽהוָֹאָֽחזַ :ו ָיָּח֩ן ְי ֹ
ה ַהְשִׁחי ָ֔תם ְו ֽל ֹא־ִהְשִׁלי ָ֥כם
ְלַ֣מַען ְבּ ִרי֔תוֹ ֶאת־ַאְב ָרָ֖הם ִיְצָ֣חק ְו ַֽיֲﬠֹ֑קב ְו ֤ל ֹא ָאָב ֙
ֵמַעל־ָפּ ָ֖ניו ַעד־ ָֽﬠָתּהַ :ו ָ֖יָּמת ֲח ָזֵ֣אל ֶֽמֶלךְך־ֲא ָ֑רם ַו ִיְּמֹ֛לךְך ֶבּן־ֲה ַ֥דד ְבּ ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיו:
ם ִמ ַיּ֙ד ֶבּן־ֲה ַ֣דד ֶבּן־ֲח ָז ֵ ֔אל ֲאֶ֣שׁר
ַו ָ֜יָּשׁב ְיהוָֹ֣אשׁ ֶבּן־ ְיֽהוָֹאָ֗חז ַו ִיּ ַ֤קּח ֶאת־ֶֽהָע ִרי ֙
ם ִה ָ֣כּהוּ יוֹ ָ ֔אשׁ ַו ָ֖יֶּשׁב ֶאת־
ָל ַ ֗קח ִמ ַ֛יּד ְיֽהוָֹאָ֥חז ָאִ֖ביו ַבִּמְּלָח ָ ֑מה ָשֹׁ֤לשׁ ְפָּעִמי ֙
ָע ֵ֥רי ִיְשׂ ָרֵֽאלִ :בְּשׁ ַ֣נת ְשׁ ַ֔תּ ִים ְליוָֹ֥אשׁ ֶבּן־ ֽיוָֹאָ֖חז ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ָמ ַ֛לךְך ֲאַמְצ ָ֥יהוּ
ה ָה ָ֣יה ְבָמְל֔כוֹ ְוֶעְשׂ ִ֤רים ָו ֵ֨תַשׁ֙ע
ֶבן־יוָֹ֖אשׁ ֶ֥מֶלךְך ְיהוּ ָֽדהֶ :בּן־ֶעְשׂ ִ֨רים ְוָחֵ֤משׁ ָשׁ ָנ ֙
ָשׁ ֔ ָנה ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוֵ֣שׁם ִא֔מּוֹ ְיֽהוַֹע ָ֖דּין ] ְיֽהוַֹע ָ֖דּן[ ִמן־ ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ַ֤יַּעשׂ ַה ָיָּשׁ֙ר
שׂה יוָֹ֥אשׁ ָאִ֖ביו ָעָֽשׂהַ֥ :רק
ה ָ֔וה ַ֕רק ֖ל ֹא ְכּ ָד ִ֣וד ָאִ֑ביו ְכֹּ֧כל ֲאֶשׁר־ָע ָ ֛
ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
שׁר ָֽח ְז ָ֥קה
ַהָבּ֖מוֹת ֽל ֹא־ ָ֑סרוּ ֥עוֹד ָה ָ֛ﬠם ְמ ַזְבִּ֥חים וְּמַקְטּ ִ֖רים ַבָּבּֽמוֹתַ :ו ְי ִ֕הי ַֽכֲּא ֶ ֛
ַהַמְּמָל ָ֖כה ְבּ ָי ֑דוֹ ַו ַיּ ךְ ֙ך ֶאת־ֲﬠָב ָ֔דיו ַהַמִּ֖כּים ֶאת־ַהֶ֥מֶּלךְך ָא ִ ֽביוְ :וֶאת־ְבּ ֵ֥ני ַהַמִּ֖כּים
ה ָ֜וה ֵלאֹ֗מר ֽל ֹא־ ֽיוְּמ֨תוּ
֣ל ֹא ֵהִ֑מית ַכָּכּ֣תוּב ְבֵּ֣סֶפר ֽתּוֹ ַרת־ֹ֠מֶשׁה ֲאֶשׁר־ִצ ָ֨וּה ְי ֹ
ם ֽל ֹא־ ֽיוְּמ֣תוּ ַעל־ָא֔בוֹת ִ֛כּי ִאם־ִ֥אישׁ ְבֶּחְט֖אוֹ ֻיָֽמות
ם וָּב ִני ֙
ָא֤בוֹת ַעל־ָבּ ִני ֙
ח[ ֲﬠֶ֣שׂ ֶרת ֲאָלִ֔פים ְוָת ַ֥פשׂ
ח ]ֶ֨מַל ֙
]יוָּֽמת[ֽ :הוּא־ִהָ֨כּה ֶאת־ֱא ֤דוֹם ְבּ ֵֽגי־הֶ֨מַל ֙
הּ ָיְקְת ֵ ֔אל ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהָ֣ :אז ָשׁ ַ֤לח
ֶאת־ַהֶ֖סַּלע ַבִּמְּלָח ָ ֑מה ַו ִיּ ְק ָ֤רא ֶאת־ְשָׁמ ֙
ה ַמְלָאִ֔כים ֶאל־ ְיהוֹ ָ ֨אשׁ ֶבּן־ ְיֽהוָֹאָ֧חז ֶבּן־ ֵי֛הוּא ֶ֥מֶלךְך ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵלאֹ֑מר
ֲאַמְצ ָי ֙
ְל ָ֖כה ִנְת ָרֶ֥אה ָפ ִֽניםַ :ו ִיְּשַׁ֞לח ְיהוָֹ֣אשׁ ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֶאל־ֲאַמְצ ָ֣יהוּ ֶֽמֶלךְך־
ְיהוּ ָד֘ה ֵלאֹמ֒ר ַה֜חוֹ ַח ֲאֶ֣שׁר ַבְּלָּב ֗נוֹן ָ֠שַׁלח ֶאל־ָה ֶ ֜א ֶרז ֲאֶ֤שׁר ַבְּלָּבנוֹ֙ן ֵלאֹ֔מר
ה ֲאֶ֣שׁר ַבְּלָּב ֔נוֹן ַוִתּ ְרֹ֖מס
שּׁה ַוַֽתֲּﬠֹ֞בר ַח ַ֤יּת ַהָשּׂ ֶד ֙
ְתּ ָֽנה־ֶאת־ִבְּתּ ךָ֥ך ְלְב ִ֖ני ְלִא ָ ֑
ת ֶאת־ֱא֔דוֹם וּ ְנָֽשֲׂא֖ךָך ִל ֶ֑בּךָך ִהָכֵּב֙ד ְוֵ֣שׁב ְבֵּבי ֶ֔תךָך ְו ָ֤לָמּה
ֶאת־ַהֽחוֹ ַחַ :ה ֵ֤כּה ִהִ֨כּי ָ ֙

ִתְת ָגּ ֶר ֙
ה ְבּ ָרָ֔עה ְו ָ֣נַפְל ָ֔תּה ַאָ֖תּה ִֽויהוּ ָ֥דה ִעָֽמּךְךְ :ו ֽל ֹא־ָשַׁ֣מע ֲאַמְצ ָ֔יהוּ ַו ַ֨יַּעל
ְיהוָֹ֤אשׁ ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַו ִיְּת ָר֣אוּ ָפ ֔ ִנים ֖הוּא ַֽוֲאַמְצ ָ֣יהוּ ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֑דה ְבֵּ֥בית
אָה ָֽלו
ֶ֖שֶׁמשׁ ֲאֶ֥שׁר ִליהוּ ָֽדהַ :ו ִיּ ָ֥נּ ֶגף ְיהוּ ָ֖דה ִלְפ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ָיּ ֻ֖נסוּ ִ֥אישׁ ְל ֽ ֹ
]ְל ֽ ֹ
ת ֲאַמְצ ָ֨יהוּ ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֜דה ֶבּן־ ְיהוָֹ֣אשׁ ֶבּן־ֲאַח ְז ָ֗יהוּ ָתּ ַ֛פשׂ ְיהוָֹ֥אשׁ
אָה ָֽליו[ְ :וֵא ֩
א[ ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ַו ִיְּפֹר֩ץ ְבּחוַֹ֨מת ְי ֽרוָּשַׁ֜לם
שֶׁמשׁ ַו ָיּב ֹ֨או ] ַו ָיּב ֹ ֙
ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְבֵּ֣בית ָ ֑
ם ַעד־ַ֣שַׁער ַהִפּ ֔ ָנּה ַא ְרַ֥בּע ֵמ֖אוֹת ַאָֽמּהְ :וָל ַ֣קח ֶאת־ָכּל־ַה ָזָּ֣הב
ְבַּ֤שַׁער ֶאְפ ַ֨ר ִי ֙
ת ֵ֣בּית ַהֶ֔מֶּלךְך ְוֵ֖את
ה ָ֗וה וְּבֽאוְֹצרוֹ ֙
֠ ְוַהֶכֶּסף ְו ֵ ֨את ָכּל־ַהֵכִּ֜לים ַה ִנְּמְצִ֣אים ֵֽבּית־ ְי ֹ
ה וּ ְג֣בוּ ָר֔תוֹ
שְׁמ ֽרוֹ ָנהְ :ו ֶיֶת֩ר ִדְּב ֵ֨רי ְיהוֹ ָ ֜אשׁ ֲאֶ֤שׁר ָעָשׂ ֙
ְבּ ֵ֣ני ַהַֽתֲּﬠ ֻר֑בוֹת ַו ָ֖יָּשׁב ֽ ֹ
ַֽוֲאֶ֣שׁר ִנְלַ֔חם ִ֖ﬠם ֲאַמְצ ָ֣יהוּ ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֑דה ֲהל ֹא־ֵ֣הם ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי
שְׁמ֔רוֹן ִ֖ﬠם
שׁ ִעם־ֲאֹב ָ֔תיו ַו ִיָּקֵּב֙ר ְבּ ֣ ֹ
ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֥כי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיְּשׁ ַ֤כּב ְיהוָֹא ֙
שׁ ֶ֣מֶלךְך
ַמְל ֵ֣כי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ִיְּמֹ֛לךְך ָֽי ָרְב ָ֥ﬠם ְבּ ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוַ :ו ְיִ֨חי ֲאַמְצ ָ֤יהוּ ֶבן־יוָֹא ֙
ְיהוּ ָ֔דה ַֽאֲח ֵ֣רי ֔מוֹת ְיהוָֹ֥אשׁ ֶבּן־ ְיֽהוָֹאָ֖חז ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֲחֵ֥משׁ ֶעְשׂ ֵ֖רה ָשׁ ָֽנה:
ְו ֶ֖יֶתר ִדְּב ֵ֣רי ֲאַמְצ ָ֑יהוּ ֲהל ֹא־ֵ֣הם ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֥כי
ְיהוּ ָֽדהַ :ו ִיְּקְשׁ֨רוּ ָע ָ֥ליו ֶ֛קֶשׁר ִבּי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ַו ָ֣יּ ָנס ָל ִ֑כיָשׁה ַו ִיְּשְׁל֤חוּ ַֽאֲח ָרי֙ו ָלִ֔כיָשׁה
א֖תוֹ ַעל־ַהסּוִּ֑סים ַו ִיָּקֵּ֧בר ִבּי ֽרוָּשׁ ַ֛לם ִעם־ֲאֹבָ֖תיו ְבִּ֥ﬠיר
ַו ְיִמ ֻ ֖תהוּ ָֽשׁםַ :ו ִיְּשׂ֥אוּ ֹ
ה ֶאת־ֲﬠ ַז ְר ָ֔יה ְו֕הוּא ֶבּן־ֵ֥שׁשׁ ֶעְשׂ ֵ֖רה ָשׁ ָ֑נה ַו ַיְּמִ֣לכוּ
ָדּ ִֽודַ :ו ִיְּק֞חוּ ָכּל־ ַ֤ﬠם ְיהוּ ָד ֙
א֔תוֹ ַ֖תַּחת ָאִ֥ביו ֲאַמְצ ָֽיהוּ֚ :הוּא ָבּ ָ֣נה ֶאת־ֵאיַ֔לת ַו ְיִשֶׁ֖בָה ִ ֽליהוּ ָ֑דה ַֽאֲח ֵ֥רי
ֹ
ת ֲחֵֽמשׁ־ֶעְשׂ ֵ֣רה ָשׁ ֔ ָנה ַֽלֲאַמְצ ָ֥יהוּ ֶבן־יוָֹ֖אשׁ
ְשַׁכב־ַהֶ֖מֶּלךְך ִעם־ֲאֹבָֽתיוִ :בְּשׁ ַנ ֙
שְׁמ֔רוֹן ַא ְרָבִּ֥ﬠים ְוַאַ֖חת
ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה ָ֠מַלךְך ָֽי ָרְבָ֨עם ֶבּן־יוָֹ֤אשׁ ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְבּ ֣ ֹ
ת ָֽי ָרְב ָ֣ﬠם ֶבּן־ ְנ ָ֔בט ֲאֶ֥שׁר
הָ֑וה ֣ל ֹא ָ֗סר ִמָכּל־ַחטּ ֹאו ֙
ָשׁ ָֽנהַ :ו ַ֥יַּעשׂ ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ֶֽהֱחִ֖טיא ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵֽאל֗ :הוּא ֵהִשׁי֙ב ֶאת־ ְגּ֣בוּל ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִמְלּ֥בוֹא ֲחָ֖מת ַעד־ ָ֣ים
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲאֶ֣שׁר ִדּ ֶ֗בּר ְבּ ַיד־ַעְב֞דּוֹ יוֹ ָ֤נה ֶבן־ֲאִמַתּ֙י
ה ָו ֙
ָֽהֲﬠ ָר ָ֑בה ִכּ ְד ַ֤בר ְי ֹ
אד ְוֶ֤אֶפס
הָ֛וה ֶאת־ֳﬠ ִ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֹמ ֶ֣רה ְמ ֑ ֹ
ַה ָנּ ִ֔ביא ֲאֶ֖שׁר ִמ ַ֥גּת ַהֵֽחֶפרֽ ִ :כּי־ ָרָ֧אה ְי ֹ
ת ֶאת־ֵ֣שׁם
ה ָ֔וה ִלְמחוֹ ֙
ָעצוּ֙ר ְוֶ֣אֶפס ָע ֔זוּב ְוֵ֥אין ֹע ֵ֖ז ר ְל ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :ו ֽל ֹא־ ִדֶ֣בּר ְי ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִמַ֖תַּחת ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ַו ֣יּוִֹשׁיֵ֔עם ְבּ ַ֖יד ָֽי ָרְב ָ֥ﬠם ֶבּן־יוָֹֽאשְׁ :ו ֶיֶת֩ר ִדְּב ֵ֨רי
ה וּ ְגֽבוּ ָר֣תוֹ ֲאֶשׁר־ ִנְלָ֔חם ַֽוֲאֶ֨שׁר ֵהִ֜שׁיב ֶאת־ ַדֶּ֧מֶּשׂק
ָֽי ָרְבָ֜עם ְוָכל־ֲאֶ֤שׁר ָעָשׂ ֙

ְוֶאת־ֲח ָ ֛מת ִ ֽליהוּ ָ֖דה ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֲהל ֹא־ֵ֣הם ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים
ם ִעם־ֲאֹב ָ֔תיו ִ֖ﬠם ַמְל ֵ֣כי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ִיְּמֹ֛לךְך ְזַכ ְר ָ֥יה
ְלַמְל ֵ֥כי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיְּשׁ ַ֤כּב ָֽי ָרְבָע ֙
ְב ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוִ :בְּשׁ ֨ ַנת ֶעְשׂ ִ֤רים ָוֶ֨שַׁב֙ע ָשׁ ֔ ָנה ְל ָֽי ָרְב ָ֖ﬠם ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ָמ ַ֛לךְך ֲﬠ ַז ְר ָ֥יה
ם
ה ָה ָ֣יה ְבָמְל֔כוֹ ַֽוֲחִמִ֤שּׁים וְּשׁ ַ֨תּ ִי ֙
ֶבן־ֲאַמְצ ָ֖יה ֶ֥מֶלךְך ְיהוּ ָֽדהֶ :בּן־ֵ֨שׁשׁ ֶעְשׂ ֵ֤רה ָשׁ ָנ ֙
הָ֑וה
ָשׁ ֔ ָנה ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוֵ֣שׁם ִא֔מּוֹ ְיָכְל ָ֖יהוּ ִמי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ַ֥יַּעשׂ ַה ָיָּ֖שׁר ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ְכֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ָעָ֖שׂה ֲאַמְצ ָ֥יהוּ ָא ִ ֽביוַ֥ :רק ַהָבּ֖מוֹת ל ֹא־ ָ֑סרוּ ֥עוֹד ָה ָ֛ﬠם ְמ ַזְבִּ֥חים
ה ָ֜וה ֶאת־ַהֶ֗מֶּלךְך ַו ְיִ֤הי ְמֹצ ָר֙ע ַעד־ ֣יוֹם ֹמ֔תוֹ ַו ֵ֖יֶּשׁב
ֽוְּמַקְטּ ִ֖רים ַבָּבּֽמוֹתַ :ו ְי ַנ ַ֨גּע ְי ֹ
שׁ ֵ֖פט ֶאת־ ַ֥ﬠם ָהָֽא ֶרץְ :ו ֶ֛יֶתר
ְבֵּ֣בית ַֽהָחְפִ֑שׁית ְויוֹ ָ ֤תם ֶבּן־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ַעל־ַה ַ֔בּ ִית ֹ
שׂה ֲה ֽל ֹא־ֵ֣הם ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים
ִדְּב ֵ֥רי ֲﬠ ַז ְר ָ֖יהוּ ְוָכל־ֲאֶ֣שׁר ָע ָ ֑
א֛תוֹ ִעם־ֲאֹבָ֖תיו ְבִּ֣ﬠיר
ה ִעם־ֲאֹב ָ֔תיו ַו ִיְּקְבּ ֥רוּ ֹ
ְלַמְל ֵ֥כי ְיהוּ ָֽדהַ :ו ִיְּשׁ ַ֤כּב ֲﬠ ַז ְר ָי ֙
ה ָשׁ ֔ ָנה ַֽלֲﬠ ַז ְר ָ֖יהוּ ֶ֣מֶלךְך
ָדּ ִ֑וד ַו ִיְּמֹ֛לךְך יוָֹ֥תם ְבּ ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוִ :בְּשׁ ֨ ַנת ְשֹׁלִ֤שׁים וְּשֹׁמ ֶנ ֙
שְׁמ ֖רוֹן ִשָׁ֥שּׁה ֳח ָד ִ ֽשׁיםַ :ו ַ֤יַּעשׂ
ְיהוּ ָ֑דה ָ֠מַלךְך ְזַכ ְר ָ֨יהוּ ֶבן־ ָֽי ָרְב ָ֧ﬠם ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ְבּ ֽ ֹ
ת ָֽי ָרְב ָ֣ﬠם ֶבּן־ ְנ ָ֔בט
ה ָ֔וה ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָע֖שׂוּ ֲאֹב ָ ֑תיו ֣ל ֹא ָ֗סר ֵֽמַחטּ ֹאו ֙
ָה ַר֙ע ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
שׁר ָעָלי֙ו ַשׁ ֻ֣לּם ֶבּן־ ָי ֵ֔בשׁ ַו ַיּ ֵ֥כּהוּ ָֽקָבְל ָ֖ﬠם
ֲאֶ֥שׁר ֶֽהֱחִ֖טיא ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיְּק ֤ ֹ
ַו ְיִמי ֵ ֑תהוּ ַו ִיְּמֹ֖לךְך ַתְּחָֽתּיוְ :ו ֶ֖יֶתר ִדְּב ֵ֣רי ְזַכ ְר ָ֑יה ִה ָ֣נּם ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי
א ֵלאֹ֔מר ְבּ ֵ֣ני
ה ָ֗וה ֲאֶ֨שׁר ִדּ ֶ֤בּר ֶאל־ ֵיהוּ ֙
ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֥כי ִיְשׂ ָרֵֽאל֣ :הוּא ְדַבר־ ְי ֹ
שׁ ָמַ֔לךְך ִבְּשׁ ֨ ַנת
ְרִביִ֔עים ֵֽיְשׁ֥בוּ ְל֖ךָך ַעל־ִכֵּ֣סּא ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַֽו ְיִהי־ ֵֽכןַ :שׁ֤לּוּם ֶבּן־ ָיֵב ֙
שְׁמ ֽרוֹןַr :ו ַיַּעל ֩
ְשֹׁלִ֤שׁים ָו ֵ֨תַשׁ֙ע ָשׁ ֔ ָנה ְלֻע ִז ָ֖יּה ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה ַו ִיְּמֹ֥לךְך ֶֽי ַרח־ ָיִ֖מים ְבּ ֽ ֹ
שְׁמ ֑רוֹן
שְׁמ֔רוֹן ַו ַ֛יּ ךְך ֶאת־ַשׁ֥לּוּם ֶבּן־ ָיֵ֖בישׁ ְבּ ֽ ֹ
א ֹֽ
ְמ ַנֵ֨חם ֶבּן־ ָגּ ִ֜די ִמִתּ ְרָ֗צה ַו ָיּב ֹ ֙
שׁר ִה ָ֣נּם ְכֻּת ִ֗בים
ַו ְיִמיֵ֖תהוּ ַו ִיְּמֹ֥לךְך ַתְּחָֽתּיוְ :ו ֶ֨יֶת֙ר ִדְּב ֵ֣רי ַשׁ֔לּוּם ְוִקְשׁ ֖רוֹ ֲאֶ֣שׁר ָק ָ ֑
ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֥כי ִיְשׂ ָרֵֽאלָ֣ :אז ַי ֶֽכּה־ְ֠מ ַנֵחם ֶאת־ִתְּפַ֨סח ְוֶאת־
ה ִמִתּ ְרָ֔צה ִ֛כּי ֥ל ֹא ָפַ֖תח ַו ַ֑יּ ךְך ֵ ֛את ָכּל־ֶהָֽהרוֶֹ֖תיָה
ָכּל־ֲאֶשׁר־ ָ֤בּהּ ְוֶאת־ ְגּבוֶּ֨לי ָ ֙
ִבּ ֵֽקּ ַעִ :בְּשׁ ֨ ַנת ְשֹׁלִ֤שׁים ָו ֵ֨תַשׁ֙ע ָשׁ ֔ ָנה ַֽלֲﬠ ַז ְר ָ֖יה ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה ָ֠מַלךְך ְמ ַנֵ֨חם ֶבּן־ ָגּ ִ֧די
הָ֑וה ֽל ֹא־ָ֠סר ֵמַ֨על
שְׁמ ֽרוֹןַ :ו ַ֥יַּעשׂ ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֶ֥ﬠֶשׂר ָשׁ ִ֖נים ְבּ ֽ ֹ
ַח ֜טּ ֹאות ָֽי ָרְב ָ֧ﬠם ֶבּן־ ְנ ָ֛בט ֲאֶשׁר־ֶֽהֱחִ֥טיא ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָכּל־ ָיָֽמיוָ֣ :בּא ֤פוּל
ם ְל֔פוּל ֶ֖אֶלף ִכַּכּר־ ָ֑כֶּסף ִ ֽלְה ֤יוֹת ָי ָדי֙ו ִא֔תּוֹ
ֶֽמֶלךְך־ַאשּׁוּ֙ר ַעל־ָה ָ ֔א ֶרץ ַו ִיֵּ֤תּן ְמ ַנֵח ֙

א ְמ ַנֵ֨חם ֶאת־ַהֶ֜כֶּסף ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַ֚ﬠל ָכּל־ ִגּבּוֹ ֵ֣רי
ְלַֽהֲח ִ֥זיק ַהַמְּמָל ָ֖כה ְבּ ָי ֽדוַֹ :וֹיֵּצ ֩
ת ְלֶ֣מֶלךְך ַא֔שּׁוּר ֲחִמִ֧שּׁים ְשָׁק ִ֛לים ֶ֖כֶּסף ְלִ֣אישׁ ֶא ָ֑חד ַו ָ֨יָּשׁ֙ב ֶ֣מֶלךְך
ַהַ֔ח ִיל ָלֵת ֙
שׂה ֲהלוֹא־
ַא֔שּׁוּר ְו ֽל ֹא־ ָ֥ﬠַמד ָ֖שׁם ָבָּֽא ֶרץְ :ו ֶ֛יֶתר ִדְּב ֵ֥רי ְמ ַנֵ֖חם ְוָכל־ֲאֶ֣שׁר ָע ָ ֑
ֵ֣הם ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֥כי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיְּשׁ ַ֥כּב ְמ ַנֵ֖חם ִעם־
ת ֲחִמִ֣שּׁים ָשׁ ֔ ָנה ַֽלֲﬠ ַז ְר ָ֖יה ֶ֣מֶלךְך
ֲאֹב ָ ֑תיו ַו ִיְּמֹ֛לךְך ְפַּקְח ָ֥יה ְב ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוִ :בְּשׁ ַנ ֙
שְׁמ ֖רוֹן ְשׁ ָנָֽת ִיםַ :ו ַ֥יַּעשׂ ָה ַ֖רע
ְיהוּ ָ֑דה ָ֠מַלךְך ְפַּקְח ָ֨יה ֶבן־ְמ ַנֵ֧חם ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ְבּ ֽ ֹ
ת ָֽי ָרְב ָ֣ﬠם ֶבּן־ ְנ ָ֔בט ֲאֶ֥שׁר ֶהֱחִ֖טיא ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵֽאל:
הָ֑וה ֣ל ֹא ָ֗סר ֵֽמַחטּ ֹאו ֙
ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ַו ִיְּק ֣ ֹ
שְׁמ֜רוֹן ְבַּא ְר֤מוֹן ֵבּית־ֶַ֨מֶּל ךְ ֙ך
שׁר ָעָליו֩ ֶ֨פַּקח ֶבּן־ ְרַמְל ָ֜יהוּ ָשִׁלי֗שׁוֹ ַו ַיֵּ֨כּהוּ ְב ֽ ֹ
]ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך[ ֶאת־ַא ְרֹ֣גּב ְוֶאת־ָ֣הַא ְר ֵ֔יה ְוִע֛מּוֹ ֲחִמִ֥שּׁים ִ֖אישׁ ִמְבּ ֵ֣ני ִגְלָע ִ֑דים
שׂה ִה ָ֣נּם ְכּתוּ ִ֗בים
ַו ְיִמיֵ֖תהוּ ַו ִיְּמֹ֥לךְך ַתְּחָֽתּיוְ :ו ֶ֛יֶתר ִדְּב ֵ֥רי ְפַקְח ָ֖יה ְוָכל־ֲאֶ֣שׁר ָע ָ ֑
ם ָשׁ ֔ ָנה
ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֥כי ִיְשׂ ָרֵֽאלִ :בְּשׁ ֨ ַנת ֲחִמִ֤שּׁים וְּשׁ ַ֨תּ ִי ֙
שְׁמ ֖רוֹן ֶעְשׂ ִ֥רים
ַֽלֲﬠ ַז ְר ָ֖יה ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה ָ֠מַלךְך ֶ֣פַּקח ֶבּן־ ְרַמְל ָ֧יהוּ ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ְבּ ֽ ֹ
ָשׁ ָֽנהַ :ו ַ֥יַּעשׂ ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ת ָֽי ָרְב ָ֣ﬠם ֶבּן־ ְנ ָ֔בט ֲאֶ֥שׁר
הָ֑וה ֣ל ֹא ָ֗סר ִמן־ַחטּ ֹאו ֙
ֶֽהֱחִ֖טיא ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵֽאלִ :בּיֵ֞מי ֶ֣פַּקח ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ָבּ֘א ִתּ ְג ַ֣לת ִפְּלֶאֶס֘ר ֶ֣מֶלךְך
ַאשּׁוּ֒ר ַו ִיּ ַ֣קּח ֶאת־ִע ֡יּוֹן ְוֶאת־ָאֵ֣בל ֵבּית־ַֽמֲﬠָ֡כה ְוֶאת־֠ ָי pנוֹ ַח ְוֶאת־ ֶ ֨ק ֶדשׁ ְוֶאת־
ָח֤צוֹר ְוֶאת־ַה ִגְּלָע֙ד ְוֶאת־ַה ָגִּ֔ליָלה ֹ֖כּל ֶ֣א ֶרץ ַנְפָתּ ִ֑לי ַו ַיּ ְג ֵ֖לם ַאֽשּׁוּ ָרהַ :ו ִיְּקָשׁר־
ח ֶבּן־ ְרַמְל ָ֔יהוּ ַו ַיֵּ֨כּה֙וּ ַו ְיִמי ֵ֔תהוּ ַו ִיְּמֹ֖לךְך ַתְּח ָ ֑תּיו
ֶ ֜קֶשׁר הוֵֹ֣שׁ ַע ֶבּן־ֵאָ֗לה ַעל־ֶ֨פַּק ֙
שׂה ִה ָ֣נּם
ִבְּשׁ ַ֣נת ֶעְשׂ ִ֔רים ְליוָֹ֖תם ֶבּן־ֻע ִז ָֽיּהְ :ו ֶ֥יֶתר ִדְּב ֵרי־ ֶ֖פַקח ְוָכל־ֲאֶ֣שׁר ָע ָ ֑
ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֥כי ִיְשׂ ָרֵֽאלִ :בְּשׁ ַ֣נת ְשׁ ַ֔תּ ִים ְל ֶ֥פַקח ֶבּן־
ְרַמְל ָ֖יהוּ ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ָמ ַ֛לךְך יוָֹ֥תם ֶבּן־ֻע ִז ָ֖יּהוּ ֶ֥מֶלךְך ְיהוּ ָֽדהֶ :בּן־ֶעְשׂ ִ֨רים ְוָחֵ֤משׁ
ה ָה ָ֣יה ְבָמְל֔כוֹ ְוֵשׁשׁ־ֶעְשׂ ֵ֣רה ָשׁ ֔ ָנה ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוֵ֣שׁם ִא֔מּוֹ ְי ֽרוָּ֖שׁא
ָשׁ ָנ ֙
שׂה ֻע ִז ָ֥יּהוּ ָאִ֖ביו ָעָֽשׂה:
הָ֑וה ְכֹּ֧כל ֲאֶשׁר־ָע ָ ֛
ַבּת־ָצ ֽדוֹקַ :ו ַ֥יַּעשׂ ַה ָיָּ֖שׁר ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ת ֣ל ֹא ָ֔סרוּ ֗עוֹד ָה ָ֛ﬠם ְמ ַזְבִּ֥חים ֽוְּמַקְטּ ִ֖רים ַבָּבּ֑מוֹת ֗הוּא ָבּ ָ֛נה ֶאת־
ַ֤רק ַהָבּמוֹ ֙
שׂה ֲהל ֹא־ֵ֣הם ְכּתוּ ִ֗בים
ה ָ֖וה ָהֶעְל ֽיוֹןְ :ו ֶ֛יֶתר ִדְּב ֵ֥רי יוָֹ֖תם ֲאֶ֣שׁר ָע ָ ֑
ַ֥שַׁער ֵֽבּית־ ְי ֹ
ה ָ֗וה ְלַהְשִׁ֨לי ַ֙ח
ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֥כי ְיהוּ ָֽדהַ :בּ ָיִּ֣מים ָה ֵ֔הם ֵהֵ֣חל ְי ֹ
ם ִעם־ֲאֹב ָ֔תיו
ִ ֽבּיהוּ ָ֔דה ְרִ֖צין ֶ֣מֶלךְך ֲא ָ֑רם ְוֵ֖את ֶ֥פַּקח ֶבּן־ ְרַמְל ָֽיהוַּ :ו ִיְּשׁ ַ֤כּב יוָֹת ֙

ת ְשַׁבע־
ַו ִיָּקֵּב֙ר ִעם־ֲאֹב ָ֔תיו ְבִּ֖ﬠיר ָדּ ִ֣וד ָאִ֑ביו ַו ִיְּמֹ֛לךְך ָאָ֥חז ְבּ ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוִ :בְּשׁ ַנ ֙
ֶעְשׂ ֵ֣רה ָשׁ ֔ ָנה ְל ֶ֖פַקח ֶבּן־ ְרַמְל ָ֑יהוּ ָמ ַ֛לךְך ָאָ֥חז ֶבּן־יוָֹ֖תם ֶ֥מֶלךְך ְיהוּ ָֽדהֶ :בּן־
ה ָאָ֣חז ְבָּמְל֔כוֹ ְוֵֽשׁשׁ־ֶעְשׂ ֵ֣רה ָשׁ ֔ ָנה ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְו ֽל ֹא־ָעָ֣שׂה
ֶעְשׂ ִ֤רים ָשׁ ָנ ֙
ה ָ֥וה ֱאֹלָ֖היו ְכּ ָד ִ֥וד ָא ִ ֽביוַ :ו ֵ֕יֶּלךְך ְבּ ֶ֖ד ֶרךְך ַמְל ֵ֣כי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְו ַ֤גם ֶאת־
ַה ָיָּ֗שׁר ְבֵּעי ֵ֛ני י ֹ
א ָ֔תם ִמְפּ ֵ֖ני ְבּ ֵ֥ני
ה ֹ
ה ָו ֙
ת ַהגּוֹ ִ֔ים ֲאֶ֨שׁר הוֹ ִ֤רישׁ ְי ֹ
תֲﬠבוֹ ֙
ְבּנ֙וֹ ֶהֱﬠִ֣ביר ָבּ ֵ ֔אשׁ ְכּ ֽ ֹ
ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְי ַזֵ֧בּ ַח ַו ְיַק ֵ֛טּר ַבָּבּ֖מוֹת ְוַעל־ַה ְגָּב֑עוֹת ְוַ֖תַחת ָכּל־ ֵ֥ﬠץ ַֽרֲﬠ ָֽנ ןָ֣ :אז ַֽיֲﬠ ֶ֣לה
ְרִ֣צין ֶֽמֶלךְך־ֲ֠א ָpרם וֶּ֨פַקח ֶבּן־ ְרַמְל ָ֧יהוּ ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ַלִמְּלָח ָ ֑מה ַו ָיֻּ֨צר֙וּ
ת
ַעל־ָאָ֔חז ְו ֥ל ֹא ָֽיְכ֖לוּ ְלִהָלֵּֽחםָ :בּ ֵ֣ﬠת ַה ִ֗היא ֵ֠הִpשׁיב ְרִ֨צין ֶֽמֶלךְך־ֲא ָ֤רם ֶאת־ֵאיַל ֙
ם[ ָ֣בּאוּ ֵאיַ֔לת
ם ] ַֽוֲאדוִֹמי ֙
ַֽלֲא ָ֔רם ַו ְי ַנֵ֥שּׁל ֶאת־ַה ְיהוּ ִ֖דים ֵֽמֵאי֑לוֹת ַֽוֲארוִֹמי ֙
ַו ֵ֣יְּשׁבוּ ָ֔שׁם ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַ :ו ִיְּשַׁ֨לח ָאָ֜חז ַמְלָאִ֗כים ֶאל־ִ֠תּ ְגַpלת ְפּ ֶ֤לֶסר ֶֽמֶלךְך־
ַאשּׁוּ֙ר ֵלאֹ֔מר ַעְב ְדּ ךָ֥ך וִּב ְנ֖ךָך ָ ֑א ִני ֲﬠֵ֨לה ְוֽהוִֹשֵׁ֜ע ִני ִמ ַ֣כּף ֶֽמֶלךְך־ֲא ָ֗רם וִּמַכּ֙ף ֶ֣מֶלךְך
ה ָ֔וה
א ֵ֣בּית ְי ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַהקּוִֹ֖מים ָע ָֽליַ :ו ִיּ ַ ֨קּח ָאָ֜חז ֶאת־ַה ֶ֣כֶּסף ְוֶאת־ַה ָזּ ָ֗הב ַה ִנְּמָצ ֙
שַׁחדַ :ו ִיְּשַׁ֤מע ֵאָלי֙ו ֶ֣מֶלךְך ַא֔שּׁוּר
אְצ ֖רוֹת ֵ֣בּית ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ִיְּשׁ ַ֥לח ְלֶֽמֶלךְך־ַא֖שּׁוּר ֽ ֹ
וְּב ֽ ֹ
ק ַֽו ִיְּתְפֶּ֔שָׂה ַו ַיּ ְג ֶ֖לָה ִ֑קי ָרה ְוֶאת־ ְרִ֖צין ֵה ִ ֽמיתַ :ו ֵ֣יֶּלךְך
ַו ַיַּעל ֩ ֶ֨מֶלךְך ַא֤שּׁוּר ֶאל־ ַדֶּ֨מֶּשׂ ֙
ַהֶ֣מֶּלךְך ָאָ֡חז ִ֠לְק ַראת ִתּ ְגַ֨לת ִפְּלֶ֤אֶסר ֶֽמֶלךְך־ַאשּׁוּ֙ר דּוֶּ֔מֶּשׂק ַו ַ֥יּ ְרא ֶאת־ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח
ח ַהֶ֨מֶּלךְך ָאָ֜חז ֶאל־ֽאוּ ִר ָ֣יּה ַהֹכּ ֵ֗הן ֶאת־ ְדּ֧מוּת ַהִמּ ְז ֵ֛בּ ַח
ֲאֶ֣שׁר ְבּ ַד ָ ֑מֶּשׂק ַו ִיְּשַׁל ֩
ְוֶאת־ַתְּב ִני֖תוֹ ְל ָֽכל־ַֽמֲﬠֵֽשׂהוַּ :ו ִ֛יֶּבן ֽאוּ ִר ָ֥יּה ַהֹכֵּ֖הן ֶאת־ַהִמּ ְז ֵ֑בּ ַח ְכֹּ֣כל ֲאֶשׁר־
ה ֽאוּ ִר ָ֣יּה ַהֹכּ ֵ֔הן ַעד־֥בּוֹא ַהֶֽמֶּלךְך־ָאָ֖חז
ח ַהֶ֨מֶּלךְך ָאָ֜חז ִמ ַדֶּ֗מֶּשׂק ֵ֤כּן ָעָשׂ ֙
ָשַׁל ֩
ִמ ַדָּֽמֶּשׂקַ :ו ָיּ ֤ב ֹא ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ִמ ַדֶּ֔מֶּשׂק ַו ַ֥יּ ְרא ַהֶ֖מֶּלךְך ֶאת־ַהִמּ ְז ֵ֑בּ ַח ַו ִיּ ְק ַ֥רב ַה ֶ ֛מֶּלךְך
ַעל־ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ַו ַ֥יַּעל ָע ָֽליוַ :ו ַיְּק ֵ֤טר ֶאת־ֹֽעָלת֙וֹ ְוֶאת־ִמ ְנָח֔תוֹ ַו ַיֵּ֖סּךְך ֶאת־ ִנְס֑כּוֹ
ַו ִיּ ְזֹ֛רק ֶאת־ ַֽדּם־ַהְשָּׁלִ֥מים ֲאֶשׁר־֖לוֹ ַעל־ַהִמּ ְזֵֽבּ ַחְ :ו ֵ ֨את ַהִמּ ְזַ֣בּח ַה ְנֹּחֶשׁ֘ת
הָ֑וה
ת ְפּ ֵ֣ני ַה ַ֔בּ ִית ִמֵבּי֙ן ַהִמּ ְז ֵ֔בּ ַח וִּמֵ֖בּין ֵ֣בּית ְי ֹ
ה ַו ַיְּק ֵ֗רב ֵמֵא ֙
ה ָו ֒
ֲאֶ֣שׁר ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
א֛תוֹ ַעל־ ֶ֥י ֶרךְך ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ָצֽפוֹ ָנהַ :ו ְיַצ ֶ֣וּהו ] ַו ְיַצ ֶ֣וּה[ ַהֶֽמֶּלךְך־ָ֠אָחז ֶאת־ֽאוּ ִר ָ֨יּה
ַו ִיֵּ֥תּן ֹ
ַהֹכּ ֵ֜הן ֵלאֹ֗מר ַ֣ﬠל ַהִמּ ְזֵ֣בּ ַח ַה ָגּ֡דוֹל ַהְקֵ֣טר ֶאת־ֹֽעַלת־ַהֹבֶּק֩ר ְוֶאת־ִמ ְנַ֨חת
ָהֶ֜ע ֶרב ְֽוֶאת־ֹע ַ֧לת ַהֶ֣מֶּלךְך ְוֶאת־ִמ ְנָח֗תוֹ ֠ ְוֵאת ֹעַ֞לת ָכּל־ ַ֤ﬠם ָה ָ ֨א ֶר֙ץ וִּמ ְנָחָ֣תם
ְו ִנְסֵכּי ֶ֔הם ְוָכל־ ַ֥דּם ֹע ָ֛לה ְוָכל־ ַדּם־ ֶ֖זַבח ָע ָ֣ליו ִתּ ְזֹ֑רק וִּמ ְזַ֧בּח ַה ְנֹּ֛חֶשׁת ִֽיְה ֶיה־

ִ֖לּי ְלַב ֵֽקּרַ :ו ַ֖יַּעשׂ ֽאוּ ִר ָ֣יּה ַהֹכּ ֵ ֑הן ְכֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ִצ ָ֖וּה ַהֶ֥מֶּלךְך ָאָֽחזַ :ו ְיַקֵצּ֩ץ ַהֶ֨מֶּלךְך
ם וֶאת ]ֶאת[ ַהִכּ ֔יֹּר ְוֶאת־ַה ָ֣יּם
ָאָ֜חז ֶאת־ַֽהִמְּס ְגּ ֣רוֹת ַהְמֹּכ ֗נוֹת ַו ָ֤יַּסר ֵֽמֲﬠֵליֶה ֙
א֔תוֹ ַ֖ﬠל ַמ ְרֶ֥צֶפת ֲאָב ִֽנים:
הוֹ ִ֔רד ֵמ ַ֛ﬠל ַהָבּ ָ֥קר ַה ְנֹּ֖חֶשׁת ֲאֶ֣שׁר ַתְּח ֶ ֑תּיָה ַו ִיֵּ֣תּן ֹ
ְוֶאת־מיַּ֨סךְך ]מוַּ֨סךְך[ ַהַשּׁ ָ֜בּת ֲאֶשׁר־ָבּ ֣נוּ ַב ַ֗בּ ִית ְוֶאת־ְמ֤בוֹא ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ַֽהִחי֔צוֹ ָנה
שׂה ֲהל ֹא־ֵ֣הם
הָ֑וה ִמְפּ ֵ֖ני ֶ֥מֶלךְך ַאֽשּׁוּרְ :ו ֶ֛יֶתר ִדְּב ֵ֥רי ָאָ֖חז ֲאֶ֣שׁר ָע ָ ֑
ֵהֵ֖סב ֵ֣בּית ְי ֹ
ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֥כי ְיהוּ ָֽדהַ :ו ִיְּשׁ ַ֤כּב ָאָח֙ז ִעם־ֲאֹב ָ֔תיו
ת ְשֵׁ֣תּים
ַו ִיָּקֵּ֥בר ִעם־ֲאֹבָ֖תיו ְבִּ֣ﬠיר ָדּ ִ֑וד ַו ִיְּמֹ֛לךְך ִח ְז ִק ָ֥יּהוּ ְב ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוִ :בְּשׁ ַנ ֙
שְׁמ ֛רוֹן ַעל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵ֥תַּשׁע
ֶעְשׂ ֵ֔רה ְלָאָ֖חז ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה ָ֠מַלךְך הוֵֹ֨שׁ ַע ֶבּן־ֵא ָ֧לה ְב ֽ ֹ
הָ֑וה ַ֗רק ֚ל ֹא ְכַּמְל ֵ֣כי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲאֶ֥שׁר ָה ֖יוּ ְלָפ ָֽניו:
ָשׁ ִֽניםַ :ו ַ֥יַּעשׂ ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ָע ָ֣ליו ָעָ֔לה ַשְׁלַמ ְנֶ֖אֶסר ֶ֣מֶלךְך ַא֑שּׁוּר ַֽו ְיִהי־֤לוֹ הוֵֹ֨שׁ ַ֙ע ֶ֔עֶבד ַו ָ֥יֶּשׁב ֖לוֹ ִמ ְנָֽחה:
ם ֶאל־֣סוֹא ֶֽמֶלךְך־
א ֶֽמֶלךְך־ַא֨שּׁוּר ְבּהוֵֹ֜שׁ ַע ֶ ֗קֶשׁר ֲאֶ֨שׁר ָשׁ ַ֤לח ַמְלָאִכי ֙
ַו ִיְּמָצ ֩
ִמְצ ַ֔ר ִים ְו ֽל ֹא־ֶֽהֱﬠ ָ֥לה ִמ ְנ ָ֛חה ְלֶ֥מֶלךְך ַא֖שּׁוּר ְכָּשׁ ָ֣נה ְבָשׁ ָ֑נה ַו ַֽיַּעְצ ֵ֨רה֙וּ ֶ֣מֶלךְך ַא֔שּׁוּר
שְׁמ֔רוֹן ַו ָ֥יַּצר ָע ֶ֖ליָה
ַו ַֽיַּאְס ֵ֖רהוּ ֵ֥בּית ֶֽכֶּלאַ :ו ַ֥יַּעל ֶֽמֶלךְך ַא֖שּׁוּר ְבָּכל־ָה ָ ֑א ֶרץ ַו ַ֨יַּעל ֙ ֹ
שְׁמ֔רוֹן ַו ֶ֥יּ ֶגל
ָשֹׁ֥לשׁ ָשׁ ִֽניםִ :בְּשׁ ֨ ַנת ַהְתִּשׁיִ֜עית ְלהוֵֹ֗שׁ ַע ָל ַ֤כד ֶֽמֶלךְך־ַאשּׁוּ֙ר ֶאת־ ֣ ֹ
ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַא֑שּׁוּ ָרה ַו ֨יֶֹּשׁב אוֹ ָ֜תם ַֽבְּח ַ֧לח וְּבָח֛בוֹר ְנַ֥הר גּוֹ ָ֖ז ן ְוָע ֵ֥רי ָמ ָֽדיַ :ו ְי ִ֗הי
ם ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים
אָת ֙
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהי ֶ֔הם ַהַֽמֲּﬠ ֶ֤לה ֹ
ִ ֽכּי־ָֽחְט֤אוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַֽלי ֹ
ִמ ַ֕תַּחת ַ֖יד ַפּ ְרֹ֣עה ֶֽמֶלךְך־ִמְצ ָ֑ר ִים ַו ִֽיּי ְר֖אוּ ֱאֹלִ֥הים ֲאֵח ִֽריםַ :ו ֵֽיְּלכ֙וּ ְבֻּח֣קּוֹת
ה ָ֔וה ִמְפּ ֵ֖ני ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל וַּמְל ֵ֥כי ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֲאֶ֥שׁר ָעֽשׂוּ:
ַהגּוֹ ִ֔ים ֲאֶשׁ֙ר הוֹ ִ֣רישׁ ְי ֹ
ה ָ֖וה ֱאֹֽלֵהי ֶ ֑הם ַו ִיְּב ֨נוּ ָלֶ֤הם
ם ֲאֶ֣שׁר ל ֹא־ֵ֔כן ַעל־ ְי ֹ
ַו ְיַחְפּ֣אוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְדָּב ִרי ֙
ת ְבָּכל־ ָ֣ﬠ ֵרי ֶ֔הם ִמִמּ ְג ַ֥דּל נוְֹצ ִ֖רים ַעד־ִ֥ﬠיר ִמְבָֽצרַ :ו ַיִּ֧צּבוּ ָל ֶ ֛הם ַמֵצּ֖בוֹת
ָבּמוֹ ֙
ם ְבָּכל־ָבּ֔מוֹת
ַֽוֲאֵשׁ ִ֑רים ַ֚ﬠל ָכּל־ ִגְּב ָ֣ﬠה ְגֹב ָ֔הה ְוַ֖תַחת ָכּל־ ֵ֥ﬠץ ַֽרֲﬠ ָֽנ ןַ :ו ְיַקְטּרוּ־ָשׁ ֙
ה ָֽוה:
ה ָ֖וה ִמְפּ ֵני ֶ ֑הם ַו ַֽיֲּﬠשׂ֙וּ ְדָּב ִ֣רים ָרִ֔עים ְלַהְכִ֖ﬠיס ֶאת־ ְי ֹ
ַכּגּוֹ ִ֕ים ֲאֶשׁר־ֶה ְג ָ֥לה ְי ֹ
ה ָל ֶ֔הם ֥ל ֹא ַֽתֲﬠ֖שׂוּ ֶאת־ַה ָדָּ֥בר ַה ֶֽזּהַ :ו ָ֣יַּעד
ה ָו ֙
ַו ַֽיַּעְב ֖דוּ ַה ִגֻּלּ ִ֑לים ֲאֶ֨שׁר ָאַ֤מר ְי ֹ
ד ָכּל־ ְנִבי ֵ ֨או ] ְנִבי ֵ ֨אי[ ָכל־ֹח ֶ֜זה ֵלאֹ֗מר ֠ ֻ֜שׁבוּ
ה ָ֡וה ְבּ ִיְשׂ ָרֵ֣אל וּ ִ ֽביהוּ ָ֡דה ְבּ ַי ֩
ְי ֹ
ם ְוִשְׁמר֙וּ ִמְצוַֹ֣תי ֻחקּוֹ ַ֔תי ְכָּ֨כל־ַהתּוֹ ָ֔רה ֲאֶ֥שׁר ִצ ִ֖וּיִתי ֶאת־
ִמ ַדּ ְרֵכי ֶ֤כם ָֽה ָרִעי ֙
ֲאֹֽבֵתי ֶ֑כם ַֽוֲאֶשׁ֙ר ָשׁ ַ֣לְחִתּי ֲאֵליֶ֔כם ְבּ ַ֖יד ֲﬠָב ַ֥די ַה ְנִּבי ִ ֽאיםְ :ו ֖ל ֹא ָשׁ ֵ ֑מעוּ ַו ַיְּק֤שׁוּ

ה ָ֖וה ֱאֹלֵהיֶֽהםַ :ו ִיּ ְ ֽמֲא֣סוּ
ם ְכֹּ֣ע ֶרף ֲאבוֹ ָ֔תם ֲאֶשׁ֙ר ֣ל ֹא ֶֽהֱאִ֔מינוּ ַֽבּי ֹ
ֶאת־ָע ְרָפּ ֙
ת ֵֽﬠ ְדוֹ ָ֔תיו ֲאֶ֥שׁר ֵהִ֖ﬠיד
ֶאת־ֻח ָ ֗קּיו ְוֶאת־ְבּ ִרית֙וֹ ֲאֶ֣שׁר ָכּ ַ֣רת ֶאת־ֲאבוֹ ָ֔תם ְוֵא ֙
ם ֲאֶ֣שׁר ְס ִ ֽביֹב ָ֔תם ֲאֶ֨שׁר ִצ ָ֤וּה
ָ֑בּם ַו ֵ֨יְּלכ ֜וּ ַֽאֲח ֵ֤רי ַה ֶ֨הֶבל ֙ ַו ֶיְּה ָ֔בּלוּ ְוַֽאֲח ֵ֤רי ַהגּוֹ ִי ֙
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהי ֶ֔הם
ת ְי ֹ
א ָ֔תם ְלִבְלִ֖תּי ֲﬠ֥שׂוֹת ָכֶּֽהםַ :ו ַֽיַּע ְז֗בוּ ֶאת־ָכּל־ִמְצוֹ ֙
ה ֹ
ה ָו ֙
ְי ֹ
ַו ַֽיֲּﬠ֥שׂוּ ָל ֶ ֛הם ַמֵסּ ָ֖כה ְשׁ ֵ֣נים ]ְשׁ ֵ֣ני[ ֲﬠ ָג ִ֑לים ַו ַֽיֲּﬠ֣שׂוּ ֲאֵשׁי ָ֗רה ַו ִיְּשַֽׁתֲּחו֙וּ ְלָכל־ְצָ֣בא
ם ָבּ ֵ ֔אשׁ
ַהָשַּׁ֔מ ִים ַו ַֽיַּעְב ֖דוּ ֶאת־ַהָֽבַּעלַ ֠ :ו ַֽיֲּﬠִבירוּ ֶאת־ְבּ ֵניֶ֤הם ְוֶאת־ְבּ ֽנוֵֹתיֶה ֙
ה ָ֖וה ְלַהְכִעיֽסוֹ:
ַו ִיְּקְס֥מוּ ְקָסִ֖מים ַו ְי ַנ ֵ֑חשׁוּ ַו ִֽיְּתַמְכּ֗רוּ ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ָה ַ֛רע ְבֵּעי ֵ֥ני ְי ֹ
א֙ד ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ְיִס ֵ֖רם ֵמ ַ֣ﬠל ָפּ ָ֑ניו ֣ל ֹא ִנְשׁ ַ ֔אר ַ֛רק ֵ֥שֶׁבט ְיהוּ ָ֖דה
ה ָ֤וה ְמ ֹ
ַו ִיְּתַא ֨ ַנּף ְי ֹ
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהי ֶ ֑הם ַו ֵ֣יְּל֔כוּ ְבֻּח֥קּוֹת
ְלַב ֽדּוַֹ :גּם־ ְיהוּ ָ֕דה ֣ל ֹא ָשַׁ֔מר ֶאת־ִמְצ ֖וֹת ְי ֹ
ה ָ֜וה ְבָּכל־ ֶ֤ז ַרע ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַו ְיַע ֔ ֵנּם ַו ִיְּתּ ֵ֖נם ְבּ ַיד־
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֲאֶ֥שׁר ָעֽשׂוַּ :ו ִיְּמ ַ ֨אס ְי ֹ
שִׁ֑סים ַ֛ﬠד ֲאֶ֥שׁר ִהְשִׁלי ָ֖כם ִמָפּ ָֽניוֽ ִ :כּי־ ָק ַ֣רע ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֵמַעל ֙ ֵ֣בּית ָדּ ִ֔וד ַו ַיְּמִ֖ליכוּ
ֹ
ה ָ֔וה
ֶאת־ ָֽי ָרְב ָ֣ﬠם ֶבּן־ ְנ ָ֑בט ַו ַיּ ַ֨דּא ] ַו ַיּ ַ֨דּח[ ָֽי ָרְב ָ֤ﬠם ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֵמַֽאֲח ֵ֣רי ְי ֹ
ְוֶהֱחִטיָ֖אם ֲחָטָ֥אה ְגדוֹ ָֽלהַ :ו ֵֽיְּלכ֙וּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְבָּכל־ַח ֥טּ ֹאות ָֽי ָרְב ָ֖ﬠם ֲאֶ֣שׁר
ה ָ֤וה ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֵמ ַ֣ﬠל ָפּ ֔ ָניו ַֽכֲּאֶ֣שׁר
שׂה ל ֹא־ָ֖סרוּ ִמֶֽמּ ָנּהַ֠ :עד ֲאֶשׁר־ֵהִ֨סיר ְי ֹ
ָע ָ ֑
ִדּ ֶ֔בּר ְבּ ַ֖יד ָכּל־ֲﬠָב ָ֣דיו ַה ְנִּביִ֑אים ַו ִ֨יּ ֶגל ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ֵמ ַ֤ﬠל ַא ְדָמת֙וֹ ַא֔שּׁוּ ָרה ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם
ת ]וּמְסַפ ְר ַ֔ו ִים[
ַה ֶֽזּהַ :ו ָיֵּ֣בא ֶֽמֶלךְך־ַא֡שּׁוּר ִמָבּ ֶ֡בל ֠וִּמ pכּוָּתה וֵּֽמַע ָ֤וּא וֵּֽמֲחָמ ֙
שְׁמ֔רוֹן ַו ֵֽיְּשׁ֖בוּ
שְׁמ֔רוֹן ַ֖תַּחת ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ִֽיּ ְרשׁ֙וּ ֶאת־ ֽ ֹ
וְּסַפ ְר ַ֔ו ִים ַו ֨יֶֹּשׁ֙ב ְבָּע ֵ֣רי ֽ ֹ
ם
ה ָ֤וה ָבֶּה ֙
הָ֑וה ַו ְיַשַׁ֨לּח ְי ֹ
ת ִשְׁבָ֣תּם ָ֔שׁם ֥ל ֹא ָֽי ְר֖אוּ ֶאת־ ְי ֹ
ְבָּע ֶֽריָהַ :ו ְי ִ֗הי ִבְּתִחַלּ ֙
ה ְר ִ֖גים ָבֶּֽהםַ :ו ֽיּ ֹאְמ֗רוּ ְלֶ֣מֶלךְך ַאשּׁוּ֘ר ֵלאֹמ֒ר ַהגּוֹ ִ֗ים ֲאֶ֤שׁר
ֶאת־ ָֽ֣הֲא ָר ֔יוֹת ַו ִֽיְּה ֥יוּ ֽ ֹ
שְׁמ֔רוֹן ֣ל ֹא ָֽי ְד֔עוּ ֶאת־ִמְשׁ ַ֖פּט ֱאֹלֵ֣הי ָה ָ ֑א ֶרץ ַו ְיַשַׁלּח־
ת ַו֨תּוֶֹשׁ֙ב ְבָּע ֵ֣רי ֽ ֹ
ִה ְגִ֨לי ָ ֙
ם ְמִמיִ֣תים אוֹ ָ֔תם ַֽכֲּאֶשׁ֙ר ֵאי ָ֣נם ֹֽי ְדִ֔עים ֶאת־ִמְשׁ ַ֖פּט
ָ֣בּם ֶאת־ָֽהֲא ָר ֗יוֹת ְוִה ָנּ ֙
ם ֲאֶ֣שׁר
ה ֶא ָ֤חד ֵֽמַהֹֽכֲּה ִני ֙
ה ִ֤ליכוּ ָ֨שָׁמּ ֙
ֱאֹלֵ֥הי ָהָֽא ֶרץַ :ו ְיַ֨צו ֶֽמֶלךְך־ַא֜שּׁוּר ֵלאֹ֗מר ֹ
שׁם ְוֹי ֵ֕רם ֶאת־ִמְשׁ ַ֖פּט ֱאֹלֵ֥הי ָהָֽא ֶרץַ :ו ָיּ ֞ב ֹא ֶאָ֣חד
ִה ְגִליֶ֣תם ִמָ֔שּׁם ְו ֵֽיְל֖כוּ ְו ֵ֣יְשׁבוּ ָ ֑
א ָ֔תם ֵ֖איךְך
שְּׁמ֔רוֹן ַו ֵ֖יֶּשׁב ְבֵּֽבית־ ֵ ֑אל ַו ְיִה֙י מוֹ ֶ֣רה ֹ
ֵֽמַהֹֽכֲּה ֗ ִנים ֲאֶ֤שׁר ִה ְגל֙וּ ִמ ֣ ֹ
ה ָֽוהַ :ו ִיְּה ֣יוּ ֹעִ֔שׂים ֥גּוֹי ֖גּוֹי ֱאֹל ָ ֑היו ַו ַיּ ִ֣נּיחוּ ׀ ְבֵּ֣בית ַהָבּ֗מוֹת ֲאֶ֤שׁר
ִֽיי ְר֥אוּ ֶאת־ ְי ֹ
שׁר ֵ֥הם ֹֽיְשִׁ֖בים ָֽשׁםְ :וַא ְנֵ֣שׁי ָב ֶ֗בל ָעשׂ֙וּ
שְּׁמֹר ֔ ִנים ֥גּוֹי גּוֹ֙י ְבּ ָ֣ﬠ ֵרי ֶ֔הם ֲא ֶ ֛
ָעשׂ֙וּ ַה ֣ ֹ

ֶאת־ֻס֣כּוֹת ְבּ ֔נוֹת ְוַא ְנֵשׁי־֔כוּת ָע֖שׂוּ ֶאת־ ֵֽנ ְר ַ֑גל ְוַא ְנֵ֥שׁי ֲחָ֖מת ָע֥שׂוּ ֶאת־
ם
שׁ ְר ִ֤פים ֶאת־ְבּ ֵניֶה ֙
ֲאִשׁיָֽמאְ :וָֽהַע ִ֛וּים ָע֥שׂוּ ִנְבַ֖חז ְוֶאת־ַתּ ְר ָ ֑תּק ְוַֽהְסַפ ְר ִ֗וים ֽ ֹ
ָבּ ֵ ֔אשׁ ְלַא ְד ַרֶ֥מֶּלךְך ַֽוֲﬠ ַנֶ֖מֶּלךְך ֱאֹלֵ֥ה ]ֱאֹלֵ֥הי[ ְסַפ ֳֽר ִים ]ְסַפ ְר ָֽו ִים[ַ :ו ִֽיְּה ֥יוּ ְי ֵרִ֖אים
ם ֹֽכֲּה ֵ֣ני ָב֔מוֹת ַו ִֽיְּה ֛יוּ ֹעִ֥שׂים ָלֶ֖הם ְבֵּ֥בית
הָ֑וה ַו ַֽיֲּﬠ֨שׂוּ ָלֶ֤הם ִמְקצוָֹת ֙
ֶאת־ ְי ֹ
ַהָבּֽמוֹתֶ :את־ ְי ֹ
ם ָה ֣יוּ ֹֽעְב ִ֔דים ְכִּמְשַׁפּ֙ט ַהגּוֹ ִ֔ים
ה ָ֖וה ָה ֣יוּ ְי ֵרִ֑אים ְוֶאת־ֱאֹֽלֵהיֶה ֙
שׁ ִ֑נים
ה ֵ֣הם ֹעִ֔שׂים ַכִּמְּשָׁפִּ֖טים ָה ִֽרא ֹ
אָ֖תם ִמָֽשּׁםַ֣ :ﬠד ַה ֤יּוֹם ַה ֶזּ ֙
ֲאֶשׁר־ִה ְג֥לוּ ֹ
ם וְּכִמְשָׁפָּ֔טם ְוַכתּוֹ ָ֣רה ְוַכִמְּצ ָ֗וה
ה ָ֔וה ְוֵאי ָ֣נם ֹעִ֗שׂים ְכֻּחֹקָּת ֙
ם ֶאת־ ְי ֹ
ֵאי ָ֤נם ְי ֵרִאי ֙
ם
ה ָ֤וה ִאָתּ ֙
ה ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ַֽיֲﬠֹ֔קב ֲאֶשׁר־ָ֥שׁם ְשׁ֖מוֹ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיְּכֹ֨רת ְי ֹ
ה ָו ֙
ֲאֶ֨שׁר ִצ ָ֤וּה ְי ֹ
ְבּ ִ֔רית ַו ְיַצ ֵ֣וּם ֵלאֹ֔מר ֥ל ֹא ִ ֽתי ְר֖אוּ ֱאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֑רים ְו ֽל ֹא־ִתְשַֽׁתֲּח ֣ווּ ָל ֶ֔הם ְו ֣ל ֹא
ה ָ֗וה ֲאֶשׁ֩ר ֶֽהֱﬠָ֨לה ֶאְתֶ֜כם ֵמֶ֧א ֶרץ
ַֽתַעְב֔דוּם ְו ֥ל ֹא ִת ְזְבּ֖חוּ ָלֶֽהםִ֣ :כּי ׀ ִאם־ֶאת־ ְי ֹ
א֣תוֹ ִתי ָ֑ראוּ ְו֥לוֹ ִתְשַֽׁתֲּח ֖ווּ ְו֥לוֹ ִת ְזָֽבּחוּ:
ִמְצ ַ֛ר ִים ְבֹּ֥כ ַח ָגּ ֛דוֹל וִּב ְז ֥רוֹ ַע ְנטוּ ָ֖יה ֹ
ה ֲאֶ֣שׁר ָכַּ֣תב ָלֶ֔כם ִתְּשְׁמ ֥רוּן
ְוֶאת־ַֽהֻח ִ ֨קּים ְוֶאת־ַהִמְּשָׁפִּ֜טים ְוַהתּוֹ ָ֤רה ְוַהִמְּצ ָו ֙
ַֽלֲﬠ֖שׂוֹת ָכּל־ַה ָיִּ֑מים ְו ֥ל ֹא ִ ֽתי ְר֖אוּ ֱאֹלִ֥הים ֲאֵח ִֽריםְ :וַהְבּ ִ֛רית ֲאֶשׁר־ָכּ ַ֥רִתּי
ה ָ֥וה
ִאְתּ ֶ֖כם ֣ל ֹא ִתְשׁ ָ֑כּחוּ ְו ֥ל ֹא ִ ֽתי ְר֖אוּ ֱאֹלִ֥הים ֲאֵח ִֽריםִ֛ :כּי ִאם־ֶאת־ ְי ֹ
א ְיֵבי ֶֽכםְ :ו ֖ל ֹא ָשׁ ֵ ֑מעוּ ִ֛כּי ִאם־
א ַיִ֣צּיל ֶאְתֶ֔כם ִמ ַ֖יּד ָכּל־ ֽ ֹ
ֱאֹֽלֵהי ֶ֖כם ִתּי ָ֑ראוּ ְוהוּ ֙
ה ָ֔וה
ם ֶאת־ ְי ֹ
ְכִּמְשָׁפָּ֥טם ָֽה ִרא֖שׁוֹן ֵ֥הם ֹע ִ ֽשׂיםַ :ו ִֽיְּה ֣יוּ ׀ ַהגּוֹ ִ֣ים ָה ֵ ֗אֶלּה ְי ֵרִאי ֙
ם
ְוֶאת־ְפּ ִ ֽסיֵליֶ֖הם ָה ֣יוּ ֹֽעְב ִ֑דים ַגּם־ְבּ ֵניֶ֣הם ׀ וְּב ֵ֣ני ְב ֵני ֶ֗הם ַֽכֲּאֶ֨שׁר ָע֤שׂוּ ֲאֹבָת ֙
ֵ֣הם ֹעִ֔שׂים ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַֽ :ו ְיִה֙י ִבְּשׁ ַ֣נת ָשֹׁ֔לשׁ ְלהוֵֹ֥שׁ ַע ֶבּן־ֵא ָ֖לה ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
ה ָה ָ֣יה ְבַמְל֔כוֹ
ָמ ַ֛לךְך ִח ְז ִק ָ֥יּה ֶבן־ָאָ֖חז ֶ֥מֶלךְך ְיהוּ ָֽדהֶ :בּן־ֶעְשׂ ִ֨רים ְוָחֵ֤משׁ ָשׁ ָנ ֙
ְוֶעְשׂ ִ֤רים ָו ֵ֨תַשׁ֙ע ָשׁ ֔ ָנה ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוֵ֣שׁם ִא֔מּוֹ ֲאִ֖בי ַבּת־ ְזַכ ְר ָֽיהַ :ו ַ֥יַּעשׂ
הָ֑וה ְכֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ָעָ֖שׂה ָדּ ִ֥וד ָא ִ ֽביו֣ :הוּא ׀ ֵהִ֣סיר ֶאת־ַהָבּ֗מוֹת
ַה ָיָּ֖שׁר ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ת ְנַ֨חשׁ ַה ְנֹּ֜חֶשׁת ֲאֶשׁר־ָעָ֣שׂה
ְוִשַׁבּ֙ר ֶאת־ַהַמֵּצֹּ֔בת ְוָכ ַ֖רת ֶאת־ָֽהֲאֵשׁ ָ֑רה וִכַּתּ ֩
ה ָה ֤יוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְמַקְטּ ִ֣רים ֔לוֹ ַו ִיְּק ָרא־֖לוֹ
ֹמֶ֗שׁה ִ֣כּי ַעד־ַה ָיִּ֤מים ָה ֵ֨הָמּ ֙
ה ָ֥וה ֱאֹלֵֽהי־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָבּ ָ֑טח ְוַֽאֲח ָ֞ריו ֽל ֹא־ָה ָ֣יה ָכֹ֗מהוּ ְבֹּכל ֙ ַמְל ֵ֣כי
ְנֻחְשָֽׁתּןַ :בּי ֹ
ה ָ֔וה ֽל ֹא־ָ֖סר ֵמַֽאֲח ָ֑ריו ַו ִיְּשֹׁמ֙ר ִמְצוֹ ָ֔תיו
ק ַֽבּי ֹ
ְיהוּ ָ֔דה ַֽוֲאֶ֥שׁר ָה ֖יוּ ְלָפ ָֽניוַ :ו ִיּ ְדַבּ ֙
ה ִע֔מּוֹ ְבֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ ֵיֵ֖צא ַיְשׂ ִ֑כּיל ַו ִיְּמֹ֥רד
ה ָו ֙
ה ָ֖וה ֶאת־ֹמֶֽשׁהְ :וָה ָ֤יה ְי ֹ
ֲאֶשׁר־ִצ ָ֥וּה ְי ֹ

ְבֶּֽמֶלךְך־ַא֖שּׁוּר ְו ֥ל ֹא ֲﬠָב ֽדוֹֽ :הוּא־ִה ָ֧כּה ֶאת־ְפִּלְשִׁ֛תּים ַעד־ַע ָ֖זּה ְוֶאת־ ְגּבוּ ֶ֑ליָה
ת ַלֶ֣מֶּלךְך ִח ְזִק ָ֔יּהוּ ִ֚היא
ִמִמּ ְג ַ֥דּל ֽנוְֹצ ִ֖רים ַעד־ִ֥ﬠיר ִמְבָֽצרַ :ו ְיִ֞הי ַבָּשׁ ָ֤נה ָֽה ְרִביִעי ֙
ַהָשּׁ ָ֣נה ַהְשִּׁביִ֔עית ְלהוֵֹ֥שׁ ַע ֶבּן־ֵא ָ֖לה ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ָעָ֞לה ַשְׁלַמ ְנֶ֧אֶסר ֶֽמֶלךְך־
ה ָשֹׁ֣לשׁ ָשׁ ֔ ִנים ִבְּשׁ ַנת־ֵ֖שׁשׁ
שְׁמ ֖רוֹן ַו ָ֥יַּצר ָע ֶֽליָהַ :ו ִיְּלְכּ ֻ֗דָה ִמְקֵצ ֙
ַא֛שּׁוּר ַעל־ ֽ ֹ
שְׁמ ֽרוֹןַ :ו ֶ֧יּ ֶגל ֶֽמֶלךְך־
ְלִח ְז ִק ָ֑יּה ִ֣היא ְשׁ ַנת־ ֵ֗תַּשׁע ְלהוֵֹ֨שׁ ַ֙ע ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִנְלְכּ ָ֖דה ֹ
ַא֛שּׁוּר ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַא֑שּׁוּ ָרה ַו ַיּ ְנֵ֞חם ַבְּח ַ֧לח וְּבָח֛בוֹר ְנַ֥הר גּוֹ ָ֖ז ן ְוָע ֵ֥רי ָמ ָֽדיַ֣ :ﬠל
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהי ֶ֔הם ַו ַֽיַּעְבר֙וּ ֶאת־ְבּ ִרי֔תוֹ ֵ֚את ָכּל־ֲאֶ֣שׁר
׀ ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ָֽשְׁמ֗עוּ ְבּקוֹל ֙ ְי ֹ
הָ֑וה ְו ֥ל ֹא ָֽשְׁמ֖עוּ ְו ֥ל ֹא ָעֽשׂוּ :וְּבַא ְרַבּ֩ע ֶעְשׂ ֵ֨רה ָשָׁ֜נה ַלֶ֣מֶּלךְך
ִצ ָ֔וּה ֹמֶ֖שׁה ֶ֣ﬠֶבד ְי ֹ
ִח ְזִק ָ֗יּה ָעָ֞לה ַס ְנֵח ִ֤ריב ֶֽמֶלךְך־ַאשּׁוּ֙ר ַ֣ﬠל ָכּל־ָע ֵ֧רי ְיהוּ ָ֛דה ַהְבֻּצ ֖רוֹת ַו ִיְּתְפֵּֽשׂם:
ַו ִיְּשׁ ַ֣לח ִח ְז ִק ָ֣יּה ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֣דה ֶאל־ֶֽמֶלךְך־ַאשּׁוּ֩ר ׀ ָלִ֨כיָשׁה ׀ ֵלאֹ֤מר ׀ ָחָ֨טאִת֙י
שּׂא ַו ָ֨יֶּשׂם ֶֽמֶלךְך־ַא֜שּׁוּר ַעל־ִח ְז ִק ָ֣יּה ֶֽמֶלךְך־
֣שׁוּב ֵֽמָעַ֔לי ֵ ֛את ֲאֶשׁר־ִתֵּ֥תּן ָע ַ֖לי ֶא ָ ֑
ת ִכַּכּר־ֶ֔כֶּסף וְּשֹׁלִ֖שׁים ִכּ ַ֥כּר ָזָֽהבַ :ו ִיֵּתּ֙ן ִח ְזִק ָ֔יּה ֶאת־ָכּל־
ְיהוּ ָ֗דה ְשֹׁ֤לשׁ ֵמאוֹ ֙
הָ֑וה וְּבאוְֹצ ֖רוֹת ֵ֥בּית ַהֶֽמֶּלךְךָ :בּ ֵ֣ﬠת ַה ִ֗היא ִקַ֨צּץ ִח ְזִק ָ֜יּה
ַה ֶ֖כֶּסף ַה ִנְּמָ֣צא ֵֽבית־ ְי ֹ
אְמ ֔נוֹת ֲאֶ֣שׁר ִצָ֔פּה ִח ְז ִק ָ֖יּה ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה
ה ְוֶאת־ָה ֣ ֹ
ה ָו ֙
ֶאת־ ַדְּל֨תוֹת ֵהי ַ֤כל ְי ֹ
ַו ִיְּתּ ֵ֖נם ְלֶ֥מֶלךְך ַאֽשּׁוּרַ :ו ִיְּשׁ ַ֣לח ֶֽמֶלךְך־ַא֡שּׁוּר ֶאת־ַתּ ְרָ֥תּן ְוֶאת־ ַרב־ָס ִ֣רי֩ס ׀
ְוֶאת־ ַרְבָשׁ ֵ ֨קה ִמן־ָלִ֜כישׁ ֶאל־ַהֶ֧מֶּלךְך ִח ְז ִק ָ֛יּהוּ ְבֵּ֥חיל ָכֵּ֖בד ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ַו ַֽיֲּﬠל֙וּ
ת ַהְבּ ֵר ָ֣כה ָֽהֶעְליוֹ ֔ ָנה ֲאֶ֕שׁר
ַו ָיֹּ֣באוּ ְי ֽרוָּשַׁ֔לם ַו ַֽיֲּﬠ֣לוּ ַו ָיֹּ֗באוּ ַו ַֽיַּעְמד֙וּ ִבְּתָעַל ֙
ִבְּמִס ַ֖לּת ְשׂ ֵ֥דה כוֵֹֽבסַ :ו ִיְּק ְרא֙וּ ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ַו ֵיֵּ֧צא ֲאֵל ֶ ֛הם ֶאְל ָי ִ֥קים ֶבּן־ִחְל ִק ָ֖יּהוּ
ם
ה ַהֹסֵּ֔פר ְויוָֹ֥אח ֶבּן־ָאָ֖סף ַהַמּ ְז ִ ֽכּירַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֲאֵלֶה ֙
ֲאֶ֣שׁר ַעל־ַה ָ֑בּ ִית ְוֶשְׁב ָנ ֙
ַרְבָשׁ ֵ ֔קה ִאְמרוּ־ ָ֖נא ֶאל־ִח ְז ִק ָ֑יּהוּ ֹֽכּה־ָאַ֞מר ַהֶ֤מֶּלךְך ַה ָגּדוֹל ֙ ֶ֣מֶלךְך ַא֔שּׁוּר ָ֧מה
תּ ַאךְך־ ְדַּ֣בר ְשָׂפ ַ֔ת ִים ֵעָ֥צה וּ ְגבוּ ָ֖רה
ַהִבָּטּ֛חוֹן ַה ֶ֖זּה ֲאֶ֥שׁר ָבָּֽטְחָתָּ :אַ֨מ ְר ָ ֙
ה ַעל־ִ֣מי ָבַ֔טְחָתּ ִ֥כּי ָמ ַ֖ר ְדָתּ ִ ֽבּיַ :ע ָ֡תּה ִה ֵ֣נּה ָבַ֣טְחָתּ ְלּ֡ךָך ַעל־
ַלִמְּלָח ָ ֑מה ַעָתּ ֙
שׁ ָעָ֔ליו וָּ֥בא ְבַכ֖פּוֹ
ה ַעל־ִמְצ ַ֔ר ִים ֲאֶ֨שׁר ִיָסֵּ֥מךְך ִאי ֙
ת ַהָקּ ֨ ֶנה ָֽה ָר֤צוּץ ַה ֶזּ ֙
ִמְשֶׁע ֶנ ֩
וּ ְנָק ָ֑בהּ ֵ֚כּן ַפּ ְרֹ֣עה ֶֽמֶלךְך־ִמְצ ַ֔ר ִים ְלָכל־ַהֹֽבְּטִ֖חים ָע ָֽליוְ :ו ִ ֽכי־ ֽת ֹאְמ ֣רוּן ֵאַ֔לי ֶאל־
ה ָ֥וה ֱאֹלֵ֖הינוּ ָבּ ָ֑טְחנוּ ֲהֽלוֹא־֗הוּא ֲאֶ֨שׁר ֵהִ֤סיר ִח ְזִק ָ֨יּה֙וּ ֶאת־ָֽבֹּמָ֣תיו ְוֶאת־
ְי ֹ
ה ְוִלי ֣רוָּשַׁ֔לם ִלְפֵנ֙י ַהִמּ ְזֵ֣בּ ַח ַה ֶ֔זּה ִתְּשַֽׁתֲּח ֖ווּ
ִמ ְזְבֹּח ָ֔תיו ַו ֤יּ ֹאֶמר ִ ֽליהוּ ָד ֙

ה ִהְת ָ֣ﬠ ֶרב ֔ ָנא ֶאת־ֲאֹד ִ֖ני ֶאת־ֶ֣מֶלךְך ַא֑שּׁוּר ְוֶאְתּ ָ֤נה ְל ךָ ֙ך
ִבּירוָּשׁ ָֽלםְ :וַעָתּ ֙
ַאְל ַ֣פּ ִים סוִּ֔סים ִאם־תּוַּ֕כל ָ֥לֶתת ְל֖ךָך ֹֽרְכִ֥בים ֲﬠֵליֶֽהםְ :וֵ֣איךְך ָתִּ֗שׁיב ֵ֠את ְפּ ֨ ֵני
ַפַ֥חת ַא ַ֛חד ַעְב ֵ֥די ֲאֹד ִ֖ני ַהְקַּט ִ֑נּים ַוִתְּב ַ֤טח ְל ךָ ֙ך ַעל־ִמְצ ַ֔ר ִים ְל ֶ֖רֶכב וְּל ָֽפ ָר ִ ֽשׁים:
ה ָאַ֣מר ֵאַ֔לי
ה ָו ֙
ה ָ֔וה ָע ִ֛ליִתי ַעל־ַהָמּ֥קוֹם ַה ֶ֖זּה ְלַהְשִׁח֑תוֹ ְי ֹ
ה ֲהִמַבּ ְֽלֲﬠ ֵ֣די ְי ֹ
ַעָתּ ֙
ֲﬠ ֵ֛לה ַעל־ָהָ֥א ֶרץ ַה ֖זּ ֹאת ְוַהְשִׁחיָֽתהַּ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֶאְל ָי ִ֣קים ֶבּן־ִ֠חְלִק ָיּהוּ ְוֶשְׁב ֨ ָנה
שְׁמִ֖ﬠים ֲא ָ֑נְחנוּ ְוַאל־
ְויוֹ ָ ֜אח ֶאל־ ַרְבָשׁ ֵ ֗קה ַדֶּבּר־ ָ֤נא ֶאל־ֲﬠָב ֶ֨די ךָ ֙ך ֲא ָרִ֔מית ִ֥כּי ֽ ֹ
ְתּ ַד ֵ֤בּר ִעָ֨מּנ֙וּ ְיהוּ ִ֔דית ְבָּא ְז ֵ֣ני ָהָ֔עם ֲאֶ֖שׁר ַעל־ַֽהֹחָֽמהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֲאֵלי ֶ֜הם ַרְבָשׁ ֵ ֗קה
ַהַ֨על ֲאֹד ֶ֤ניךָך ְוֵאֶ֨לי ךָ ֙ך ְשָׁלַ֣ח ִני ֲאֹד ֔ ִני ְל ַדֵ֖בּר ֶאת־ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֑אֶלּה ֲה ֣ל ֹא ַעל־
ם ַעל־ַ֣הֹחָ֔מה ֶֽלֱאֹ֣כל ֶאת־ֹח ָרי ָ֗הם ]צוָֹא ָ֗תם[ ְוִלְשׁ֛תּוֹת ֶאת־
ָֽהֲא ָנִ֗שׁים ַהֹֽיְּשִׁבי ֙
ֵֽשׁ ֵי ְנ ֵיֶ֖הם ]ֵמיֵֽמי ַר ְגֵליֶ֖הם[ ִעָמּ ֶֽכםַ :ו ַֽיֲּﬠֹמ֙ד ַרְבָשׁ ֵ ֔קה ַו ִיּ ְק ָ֥רא ְבקוֹל־ ָגּ ֖דוֹל
ְיהוּ ִ֑דית ַו ְי ַדֵ֣בּר ַו ֔יּ ֹאֶמר ִשְׁמ֛עוּ ְדַּבר־ַהֶ֥מֶּלךְך ַה ָגּ ֖דוֹל ֶ֥מֶלךְך ַאֽשּׁוּרֹ֚ :כּה ָאַ֣מר
ַהֶ֔מֶּלךְך ַאל־ ַיִ֥שּׁיא ָל ֶ֖כם ִח ְז ִק ָ֑יּהוּ ִכּי־ ֣ל ֹא יוַּ֔כל ְלַהִ֥צּיל ֶאְת ֶ֖כם ִמ ָיּ ֽדוְֹ :וַאל־
הָ֑וה ְו ֤ל ֹא ִת ָנֵּת֙ן ֶאת־
ה ָ֣וה ֵלאֹ֔מר ַהֵ֥צּל ַיִצּי ֵ֖לנוּ ְי ֹ
ַיְבַ֨טח ֶאְת ֶ֤כם ִח ְזִק ָ֨יּה֙וּ ֶאל־ ְי ֹ
ָהִ֣ﬠיר ַה ֔זּ ֹאת ְבּ ַ֖יד ֶ֥מֶלךְך ַאֽשּׁוּרַ :אל־ִתְּשְׁמ֖עוּ ֶאל־ִח ְז ִק ָ֑יּהוּ ִכּי֩ ֹ֨כה ָאַ֜מר ֶ֣מֶלךְך
ה וְּצ֣אוּ ֵאַ֔לי ְוִאְכ֤לוּ ִאישׁ־ ַגְּפנ֙וֹ ְוִ֣אישׁ ְתֵּֽא ָנ֔תוֹ וְּשׁ֖תוּ
ַא֗שּׁוּר ֲﬠ֨שׂוּ ִאִ֤תּי ְב ָרָכ ֙
ִ֥אישׁ ֵֽמי־בוֹ ֽרוַֹ :עד־ֹבִּאי֩ ְו ָֽלַקְח ִ֨תּי ֶאְתֶ֜כם ֶאל־ֶ֣א ֶרץ ְכַּא ְרְצֶ֗כם ֶא ֶר֩ץ ָדּ ָ֨גן
ְוִתי֜רוֹשׁ ֶ֧א ֶרץ ֶ֣לֶחם וְּכ ָרִ֗מים ֶ֣א ֶרץ ֵ֤זית ִיְצָה֙ר וּ ְד ַ֔בשׁ ִֽוְח ֖יוּ ְו ֣ל ֹא ָת ֻ ֑מתוּ ְוַאל־
ה ָ֖וה ַיִצּי ֵֽלנוַּֽ :הַהֵ֥צּל ִהִ֛צּילוּ
ם ֵלאֹ֔מר ְי ֹ
ִתְּשְׁמע֙וּ ֶאל־ִח ְזִק ָ֔יּהוּ ִ ֽכּי־ ַיִ֤סּית ֶאְתֶכ ֙
ה ֱאֹל ֵ֨הי ֲחָ֜מת ְוַא ְרָ֗פּד
ֱאֹלֵ֥הי ַהגּוֹ ִ֖ים ִ֣אישׁ ֶאת־ַא ְר֑צוֹ ִמ ַ֖יּד ֶ֥מֶלךְך ַאֽשּׁוּרַ :א ֵיּ ֩
שְׁמ ֖רוֹן ִמ ָיּ ִֽדיִ֚ :מי ְבָּכל־ֱאֹלֵ֣הי
ַא ֵ֛יּה ֱאֹלֵ֥הי ְסַפ ְר ַ֖ו ִים ֵה ַ֣נע ְוִעָ֑וּה ִ ֽכּי־ִהִ֥צּילוּ ֶאת־ ֽ ֹ
הָ֛וה ֶאת־ ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ִמ ָיּ ִֽדי:
ָֽהֲא ָר֔צוֹת ֲאֶשׁר־ִהִ֥צּילוּ ֶאת־ַא ְרָ֖צם ִמ ָיּ ִ֑די ִ ֽכּי־ ַיִ֧צּיל ְי ֹ
א֖תוֹ ָדּ ָ֑בר ִ ֽכּי־ִמְצ ַ֨ות ַהֶ֥מֶּלךְך ִ֛היא ֵלאֹ֖מר ֥ל ֹא
ְוֶֽהֱח ִ֣רישׁוּ ָהָ֔עם ְו ֽל ֹא־ָע֥נוּ ֹ
ַֽתֲﬠ ֻֽנהוַּ :ו ָיּ ֣ב ֹא ֶאְל ָי ִ֣קים ֶבּן־ִחְל ִק ָ֣יּה ֲאֶשׁר־ַעל־ַ֠הַpבּ ִית ְוֶשְׁב ֨ ָנא ַהֹסֵּ֜פר ְויוֹ ָ ֨אח
ֶבּן־ָאָ֧סף ַהַמּ ְז ִ֛כּיר ֶאל־ִח ְז ִק ָ֖יּהוּ ְקרוּ ֵ֣ﬠי ְב ָג ִ֑דים ַו ַיּ ִ֣גּדוּ ֔לוֹ ִדְּב ֵ֖רי ַרְבָשׁ ֵֽקהַ :ו ְי ִ֗הי
ה ָֽוה:
ִכְּשֹׁ֨מ ַ֙ע ַהֶ֣מֶּלךְך ִח ְזִק ָ֔יּהוּ ַו ִיּ ְק ַ֖רע ֶאת־ְבּ ָג ָ֑דיו ַו ִיְּת ַ֣כּס ַבָּ֔שּׂק ַו ָיּ ֖ב ֹא ֵ֥בּית ְי ֹ
ת ִז ְק ֵ֣ני ַהֹֽכֲּה ֔ ִנים
֠ ַו ִיְּשַׁלח ֶאת־ֶאְל ָי ִ ֨קים ֲאֶשׁר־ַעל־ַה ַ֜בּ ִית ְוֶשְׁב ָ֣נא ַהֹסֵּ֗פר ְוֵא ֙

ִמְתַכִּ֖סּים ַבַּשּׂ ִ֑קּים ֶאל־ ְיַשְׁע ָ֥יהוּ ַהָנִּ֖ביא ֶבּן־ָאֽמוֹץַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ֵאָ֗ליו ֹ֚כּה ָאַ֣מר
ם ַעד־ַמְשׁ ֵ֔בּר ְוֹ֥כ ַח
ִח ְזִק ָ֔יּהוּ יוֹם־ָצ ָ֧רה ְוֽתוֵֹכ ָ֛חה וּ ְנָאָ֖צה ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ִ֣כּי ָ֤באוּ ָב ִני ֙
ה ָ֨וה ֱאֹל ֶ֜היךָך ֵ֣את ׀ ָכּל־ ִדְּב ֵ֣רי ַרְבָשׁ ֵ ֗קה ֲאֶשׁ֩ר ְשָׁל֨חוֹ
ַ֖א ִין ְלֵל ָֽדה :אוַּ֡לי ִיְשַׁמ֩ע ְי ֹ
ה ָ֣וה
ֶֽמֶלךְך־ַא֤שּׁוּר ׀ ֲאֹד ָני֙ו ְלָח ֵר֙ף ֱאֹלִ֣הים ַ֔חי ְוהוִֹ֨כי ַ֙ח ַבּ ְדָּב ִ֔רים ֲאֶ֥שׁר ָשַׁ֖מע ְי ֹ
ֱאֹל ֶ ֑היךָך ְו ָנָ֣שׂאָת ְתִפָ֔לּה ְבּ ַ֥ﬠד ַהְשֵּׁא ִ֖רית ַה ִנְּמָצָֽאהַ :ו ָיֹּ֗באוּ ַעְב ֵ֛די ַהֶ֥מֶּלךְך
ם ְיַשְׁע ָ֔יהוּ ֹ֥כּה ֽת ֹאְמ ֖רוּן ֶאל־ֲאֹֽד ֵני ֶ֑כם ֹ֣כּה ׀
ִח ְז ִק ָ֖יּהוּ ֶאל־ ְיַשְׁע ָֽיהוַּ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָלֶה ֙
ם ֲאֶ֣שׁר ָשַׁ֗מְעָתּ ֲאֶ֧שׁר ִגּ ְדּ֛פוּ ַֽנֲﬠ ֵ֥רי ֶֽמֶלךְך־
א ִמְפּ ֵ֤ני ַה ְדָּב ִרי ֙
ה ָ֗וה ַאל־ִתּי ָר ֙
ָאַ֣מר ְי ֹ
ַא֖שּׁוּר ֹ
א ִ ֽתיִ :ה ְנ ֨ ִני ֹנֵ֥תן בּ֙וֹ ֔רוּ ַח ְוָשַׁ֥מע ְשׁמוּ ָ֖ﬠה ְוָ֣שׁב ְלַא ְר֑צוֹ ְוִהַפְּלִ֥תּיו ַבֶּ֖ח ֶרב
א ֶאת־ֶ֣מֶלךְך ַא֔שּׁוּר ִנְלָ֖חם ַעל־ִלְב ָ֑נה ִ֣כּי ָשַׁ֔מע
ְבַּא ְרֽצוַֹ :ו ָ֨יָּשׁ֙ב ַרְבָשׁ ֵ ֔קה ַו ִיְּמָצ ֙
שׁ ֵלאֹ֔מר ִה ֵ֥נּה ָיָ֖צא ְלִהָלֵּ֣חם
ִ֥כּי ָנַ֖סע ִמָלּ ִ ֽכישַׁ :ו ִיְּשַׁ֗מע ֶאל־ִתּ ְרָ֤הָקה ֶֽמֶלךְך־כּוּ ֙
ִא ָ ֑תּךְך ַו ָ֨יָּשׁ֙ב ַו ִיְּשׁ ַ֣לח ַמְלָאִ֔כים ֶאל־ִח ְז ִק ָ֖יּהוּ ֵלאֹֽמרֹ֣ :כּה ֽת ֹאְמ֗רוּן ֶאל־ִח ְז ִק ָ֤יּהוּ
ה ֵלאֹ֔מר ַאל־ ַי ִ ֽשֲּׁא ךָ֣ך ֱאֹל ֶ֔היךָך ֲאֶ֥שׁר ַא ָ ֛תּה ֹבֵּ֥ט ַח ֖בּוֹ ֵלאֹ֑מר ֤ל ֹא
ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָד ֙
ת ֲאֶ֨שׁר ָע֜שׂוּ ַמְל ֵ֥כי
ִת ָנֵּת֙ן ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ְבּ ַ֖יד ֶ֥מֶלךְך ַאֽשּׁוּרִ :ה ֵ֣נּה ׀ ַאָ֣תּה ָשַׁ֗מְעָתּ ֵא ֩
ם
א ָ֜תם ֱאֹלֵ֤הי ַהגּוֹ ִי ֙
ַא֛שּׁוּר ְלָכל־ָֽהֲא ָר֖צוֹת ְלַֽהֲח ִרי ָ ֑מם ְוַאָ֖תּה ִתּ ָנֵּֽצלַֽ :הִהִ֨צּילוּ ֹ
ֲאֶ֣שׁר ִ ֽשֲׁח֣תוּ ֲאבוֹ ַ֔תי ֶאת־גּוֹ ָ֖ז ן ְוֶאת־ָח ָ֑רן ְו ֶ֥רֶצף וְּב ֵֽני־ ֶ֖ﬠ ֶדן ֲאֶ֥שׁר ִבְּתַלאָֽשּׂר:
ת וֶּ֣מֶלךְך ַא ְרָ֔פּד וֶּ֖מֶלךְך ָלִ֣ﬠיר ְסַפ ְרָ֑ו ִים ֵה ַ֖נע ְוִע ָֽוּהַ :ו ִיּ ַ ֨קּח ִח ְז ִק ָ֧יּהוּ
ַא ֤יּוֹ ֶֽמֶלךְך־ֲחָמ ֙
ה ָ֔וה ַו ִיְּפ ְרֵ֥שׂהוּ ִח ְז ִק ָ֖יּהוּ
ֶאת־ַהְסָּפ ִ֛רים ִמ ַ֥יּד ַהַמְּלָאִ֖כים ַו ִיְּק ָר ֵ ֑אם ַו ַ֨יַּעל ֙ ֵ֣בּית ְי ֹ
ה ָ֞וה ֱאֹלֵ֤הי ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֹיֵ֣שׁב
ה ָו֘ה ַויּ ֹאַמ֒ר ְי ֹ
ה ָֽוהַ :ו ִיְּתַפֵּ֨לּל ִח ְזִק ָ֜יּהוּ ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ִלְפ ֵ֥ני ְי ֹ
ם ְלַב ְדּ֔ךָך ְלֹ֖כל ַמְמְל֣כוֹת ָה ָ ֑א ֶרץ ַאָ֣תּה ָעִ֔שׂיָת
ַהְכּ ֻר ִ֔בים ַאָתּה־֤הוּא ָֽהֱאֹלִהי ֙
הָ֛וה ֵעי ֶ֖ניךָך
ה ָ֤וה ׀ ָא ְז ְנ ךָ ֙ך ֽוֲּשָׁ֔מע ְפּ ַ֧קח ְי ֹ
ֶאת־ַהָשַּׁ֖מ ִים ְוֶאת־ָהָֽא ֶרץַ :הֵ֨טּה ְי ֹ
וּ ְר ֵ ֑אה וְּשַׁ֗מע ֵ֚את ִדְּב ֵ֣רי ַס ְנֵח ִ֔ריב ֲאֶ֣שׁר ְשָׁל֔חוֹ ְלָח ֵ֖רף ֱאֹלִ֥הים ָֽחיָ :אְמ ָ֖נם
הָ֑וה ֶהֱח ִ֜ריבוּ ַמְל ֵ֥כי ַא֛שּׁוּר ֶאת־ַהגּוֹ ִ֖ים ְוֶאת־ַא ְרָֽצםְ :ו ָֽנְת֥נוּ ֶאת־ֱאֹלֵהיֶ֖הם
ְי ֹ
ָבּ ֵ ֑אשׁ ִכּי֩ ֨ל ֹא ֱאֹל ִ֜הים ֵ֗הָמּה ִ֣כּי ִאם־ַֽמֲﬠֵ֧שׂה ְי ֵֽדי־ָא ָ֛דם ֵ֥ﬠץ ָוֶ֖אֶבן ַו ְיַאְבּ ֽדוּם:
ה ָ֣וה ֱאֹל ֵ֔הינוּ ֽהוִֹשׁי ֵ֥ﬠנוּ ָ֖נא ִמ ָיּ ֑דוֹ ְו ֵֽי ְדע֙וּ ָכּל־ַמְמְל֣כוֹת ָה ָ ֔א ֶרץ ִ֥כּי ַא ָ ֛תּה
ה ְי ֹ
ְוַעָתּ ֙
ח ְיַשְׁע ָ֣יהוּ ֶבן־ָא֔מוֹץ ֶאל־ִח ְז ִק ָ֖יּהוּ ֵלאֹ֑מר ֹֽכּה־
ה ָ֥וה ֱאֹלִ֖הים ְלַב ֶֽדּךָךַ :ו ִיְּשַׁל ֙
ְי ֹ
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲאֶ֨שׁר ִהְתַפּ ַ֧לְּלָתּ ֵא ַ֛לי ֶאל־ַס ְנֵח ִ֥רב ֶֽמֶלךְך־ַא֖שּׁוּר
ה ָו ֙
ָאַ֤מר ְי ֹ

ת ַבּת־
ה ָ֖וה ָע ָ֑ליו ָבּ ָ֨זה ְל֜ךָך ָֽלֲﬠ ָ֣גה ְל֗ךָך ְבּתוַּל ֙
ָשָֽׁמְעִתּיֶ֣ :זה ַה ָדּ ָ֔בר ֲאֶשׁר־ ִדֶּ֥בּר ְי ֹ
תּ ְו ִג ַ֔דְּפָתּ ְוַעל־ִ֖מי
ִצ ֔יּוֹן ַֽאֲח ֶ֨רי ךָ ֙ך ֣ר ֹאשׁ ֵה ֔ ִניָעה ַ֖בּת ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםֶ :את־ִ֤מי ֵח ַ֨רְפ ָ ֙
ֲה ִרי֣מוָֹת ֑קּוֹל ַוִתָּ֥שּׂא ָמ ֛רוֹם ֵעי ֶ֖ניךָך ַעל־ְק ֥דוֹשׁ ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :בּ ַ֣יד ַמְלָאֶכי֘ךָך ֵח ַ֣רְפָתּ
׀ ֲאֹדָנ֒י ַו ֗תּ ֹאֶמר ְבֹּ֥רכב ]ְבֹּ֥רב[ ִרְכִ֛בּי ֲאִ֥ני ָע ִ֛ליִתי ְמ ֥רוֹם ָה ִ֖רים ַי ְרְכֵּ֣תי ְלָב֑נוֹן
ה ְמ֣לוֹן ִקֹ֔צּה ַ֖יַער ַכּ ְרִמֽלּוֲֹ :א ִ֣ני
ְוֶאְכֹ֞רת קוַֹ֤מת ֲא ָר ָזי֙ו ִמְב֣חוֹר ְבֹּרָ֔שׁיו ְוָא֨בוָֹא ֙
א ֵ֥רי ָמֽצוֹרֲ :ה ֽל ֹא־ָשַׁ֤מְעָתּ
ַ ֔ק ְרִתּי ְוָשִׁ֖תיִתי ַ֣מ ִים ָז ִ֑רים ְוַֽאְח ִר֙ב ְבַּכף־ְפָּעַ֔מי ֹ֖כּל ְי ֹ
אָ֣תהּ ָעִ֔שׂיִתי ְלִ֥מיֵמי ֶ֖ק ֶדם ִֽויַצ ְרִ֑תּיָה ַעָ֣תּה ֲהֵביא ִ֗תיָה וְּת ִ֗הי
ק ֹ
ְלֵֽמ ָרחוֹ ֙
ַלְה֛שׁוֹת ַגִּ֥לּים ִנִ֖צּים ָע ִ֥רים ְבֻּצ ֽרוֹתְ :וֹֽיְשֵׁביֶה֙ן ִקְצ ֵרי־ ָ֔יד ַ֖חתּוּ ַו ֵיֹּ֑בשׁוּ ָה ֞יוּ ֵ֤ﬠֶשׂב
ה ִ֣וי ַרק ֶ֔דֶּשׁא ֲחִ֣ציר ַגּ ֔גּוֹת וְּשׁ ֵד ָ֖פה ִלְפ ֵ֥ני ָקָֽמהְ :וִשְׁבְתּ ךָ֛ך ְוֵֽצאְת ךָ֥ך וֹּֽבֲא֖ךָך
ָשׂ ֶד ֙
ָי ָ֑דְעִתּי ְוֵ֖את ִ ֽהְת ַר ֶגּ ְז ךָ֥ך ֵא ָֽליַ ֚ :יַען ִהְת ַר ֶגּ ְז ךָ֣ך ֵאַ֔לי ְוַֽשֲׁא ַנ ְנ֖ךָך ָע ָ֣לה ְבָא ְז ָ֑ני ְוַשְׂמ ִ֨תּי
ַחִ֜חי ְבַּאֶ֗פּךָך וִּמְת ִגּ֙י ִבְּשָׂפ ֶ֔תיךָך ַֽוֲהִ֣שֹׁב ִ֔תיךָך ַבּ ֶ֖דּ ֶרךְך ֲאֶשׁר־ָ֥בּאָת ָֽבּהְּ :ו ֶזה־ְלּ ךָ֣ך
ה ָסִ֔פי ַח וַּבָשּׁ ָ֥נה ַהֵשּׁ ִ֖נית ָסִ֑חישׁ וַּבָשּׁ ָ֣נה ַהְשִּׁליִ֗שׁית ִז ְר֧עוּ
ָה֔אוֹת ָא֤כוֹל ַהָשּׁ ָנ ֙
ְוִקְצ ֛רוּ ְו ִנְט֥עוּ ְכ ָרִ֖מים ְוִאְכ֥לוּ ִפ ְר ָֽיםְ :ו ָ֨יְסָ֜פה ְפֵּליַ֧טת ֵבּית־ ְיהוּ ָ֛דה ַה ִנְּשָׁא ָ֖רה
ֹ֣
ם ֵתֵּ֣צא ְשֵׁא ִ֔רית וְּפֵליָ֖טה ֵמַ֣הר
שׁ ֶרשׁ ְל ָ ֑מָטּה ְוָעָ֥שׂה ְפ ִ֖רי ְלָֽמְעָלהִ֤ :כּי ִמי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ִצ ֑יּוֹן ִק ְנ ַ ֛את ְי ֹ
ה ֶאל־
ה ָו ֙
ה ָ֥וה ְ◌ ָ◌֖◌ ]ְצָב֖אוֹת[ ַֽתֲּﬠֶשׂה־ ֽזּ ֹאתָ :לֵ֗כן ֹֽכּה־ָאַ֤מר ְי ֹ
א ֶאל־ָהִ֣ﬠיר ַה ֔זּ ֹאת ְו ֽל ֹא־יוֹ ֶ֥רה ָ֖שׁם ֵ֑חץ ְו ֽל ֹא־ ְיַק ְדֶּ֣מ ָנּה
ֶ֣מֶלךְך ַא֔שּׁוּר ֤ל ֹא ָיב ֹ ֙
ָמ ֵ֔גן ְו ֽל ֹא־ ִיְשֹׁ֥פּךְך ָע ֶ֖ליָה ֹֽסְל ָֽלהַ :בּ ֶ֥דּ ֶרךְך ֲאֶשׁר־ ָי ֖ב ֹא ָ֣בּהּ ָי֑שׁוּב ְוֶאל־ָהִ֥ﬠיר ַה ֛זּ ֹאת
ה ָֽוהְ :ו ַגנּוִֹ֛תי ֶאל־ָהִ֥ﬠיר ַה ֖זּ ֹאת ְלֽהוִֹשׁי ָ֑ﬠהּ ְלַֽמֲﬠ ֔ ִני וְּלַ֖מַען ָדּ ִ֥וד
֥ל ֹא ָי ֖ב ֹא ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָ֗וה ַו ַיּ ךְ ֙ך ְבַּֽמֲח ֵ֣נה ַא֔שּׁוּר ֵמ ָ ֛אה
א ַו ֵיֵּ֣צא ׀ ַמְלַ֣אךְך ְי ֹ
ַעְב ִֽדּיַ :ו ְיִה ֘י ַבּ ַ֣לּ ְיָלה ַההוּ ֒
ְשׁמוֹ ִ֥נים ַֽוֲחִמָ֖שּׁה ָ ֑אֶלף ַו ַיְּשִׁ֣כּימוּ ַבֹ֔בֶּקר ְוִה ֵ֥נּה ֻכ ָ֖לּם ְפּ ָג ִ֥רים ֵמ ִ ֽתיםַ :ו ִיַּ֣סּע ַו ֵ֔יֶּלךְך
ַו ָ֖יָּשׁב ַס ְנֵח ִ֣ריב ֶֽמֶלךְך־ַא֑שּׁוּר ַו ֵ֖יֶּשׁב ְבּ ִֽני ְנ ֵֽוהַ :ו ְיִהי֩ ֨הוּא ִמְשַֽׁתֲּח ֶ֜וה ֵ֣בּית ׀ ִנְסֹ֣רךְך
◌ ]ָבּ ָני֙ו[ ִה ֻ֣כּהוּ ַבֶ֔ח ֶרב ְוֵ֥הָמּה ִנְמְל֖טוּ ֶ֣א ֶרץ
ֱאֹל ָ֗היו ְֽוַא ְד ַרֶ֨מֶּלךְך ְוַשׂ ְרֶ֤אֶצר ָ◌ ָ◌ ֙
ֲא ָר ָ֑רט ַו ִיְּמֹ֛לךְך ֵֽאַסר־ַחֹ֥דּן ְבּ ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוַ :בּ ָיִּ֣מים ָה ֵ֔הם ָח ָ֥לה ִח ְז ִק ָ֖יּהוּ ָל֑מוּת
ה ַ֣צו
ה ָו ֙
ַו ָיּ ֣ב ֹא ֵ֠אָליו ְיַשְׁע ָ֨יהוּ ֶבן־ָא֜מוֹץ ַה ָנּ ִ֗ביא ַו ֨יּ ֹאֶמר ֵאָ֜ליו ֹֽכּה־ָאַ֤מר ְי ֹ
ְלֵבי ֶ֔תךָך ִ֛כּי ֵ֥מת ַאָ֖תּה ְו ֥ל ֹא ִ ֽתְח ֶֽיהַ :ו ַיֵּ֥סּב ֶאת־ָפּ ָ֖ניו ֶאל־ַה ִ֑קּיר ַו ִ֨יְּתַפֵּ֔לּל ֶאל־
ת
ה ָ֗וה ְזָכר־ ֞ ָנא ֵ֣את ֲאֶ֧שׁר ִהְתַה ַ֣לְּכִתּי ְלָפ ֗ ֶניךָך ֶֽבֱּאֶמ ֙
ה ָ֖וה ֵלאֹֽמרָ :א ָ֣נּה ְי ֹ
ְי ֹ

וְּבֵלָ֣בב ָשֵׁ֔לם ְוַה֥טּוֹב ְבֵּעי ֶ֖ניךָך ָעִ֑שׂיִתי ַו ֵ֥יְּבְךּ ִח ְז ִק ָ֖יּהוּ ְבִּ֥כי ָג ֽדוֹלַ :ו ְיִ֣הי ְיַשְׁע ָ֔יהוּ
ה ָ֔וה ָה ָ֥יה ֵא ָ֖ליו ֵלאֹֽמר֣ :שׁוּב ְוָֽאַמ ְר ָ֞תּ
֣ל ֹא ָיָ֔צא ָה ֵ֖ﬠיר ]ָחֵ֖צר[ ַה ִ ֽתּיֹכ ָ֑נה וּ ְדַבר־ ְי ֹ
ה ֱאֹלֵה֙י ָדּ ִ֣וד ָא ִ֔ביךָך ָשַׁ֨מְעִתּ֙י ֶאת־
ה ָו ֙
ֶאל־ִח ְז ִק ָ֣יּהוּ ְנ ִגיד־ַעִ֗מּי ֹֽכּה־ָאַ֤מר ְי ֹ
ם ַהְשִּׁליִ֔שׁי ַֽתֲּﬠ ֶ֖לה ֵ֥בּית
ְתִּפָלּ ֶ֔תךָך ָרִ֖איִתי ֶאת־ ִדְּמָע ֶ ֑תךָך ִה ְנ ִנ֙י ֹ֣רֵפא ָ֔לךְך ַבּיּוֹ ֙
ה ָשׁ ֔ ָנה וִּמ ַ֤כּף ֶֽמֶלךְך־ַאשּׁוּ֙ר ַאִ֣צּיְל֔ךָך ְוֵ֖את
הַסְפִ֣תּי ַעל־ ָיֶ֗מיךָך ֲחֵ֤משׁ ֶעְשׂ ֵר ֙
ה ָֽוהְ :ו ֽ ֹ
ְי ֹ
ָהִ֣ﬠיר ַה ֑זּ ֹאת ְו ַגנּוִֹת֙י ַעל־ָהִ֣ﬠיר ַה ֔זּ ֹאת ְל ַֽ֣מֲﬠ ֔ ִני וְּלַ֖מַען ָדּ ִ֥וד ַעְב ִֽדּיַ :ו ֣יּ ֹאֶמר
ְיַשְׁע ָ֔יהוּ ְק֖חוּ ְדֶּ֣בֶלת ְתֵּא ִ֑נים ַו ִיְּק֛חוּ ַו ָיִּ֥שׂימוּ ַעל־ַהְשִּׁ֖חין ַו ֶֽיִּחיַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ִח ְזִק ָ֨יּה֙וּ
ה ָֽוה:
ה ָ֖וה ִ֑לי ְוָע ִ֛ליִתי ַבּ ֥יּוֹם ַהְשִּׁליִ֖שׁי ֵ֥בּית ְי ֹ
ֶאל־ ְיַשְׁע ָ֔יהוּ ָ֣מה ֔אוֹת ִכּי־ ִי ְר ָ֥פּא ְי ֹ
ה ָ֔וה ֶאת־ַה ָדָּ֖בר ֲאֶ֣שׁר
ה ָ֔וה ִ֚כּי ַֽיֲﬠֶ֣שׂה ְי ֹ
ת ֵמֵ֣את ְי ֹ
ַו ֣יּ ֹאֶמר ְיַשְׁע ָ֗יהוּ ֶזה־ְלּ ךָ֤ך ָהאוֹ ֙
ִדּ ֵ֑בּר ָה ַ֤לךְך ַהֵצּל ֙ ֶ֣ﬠֶשׂר ַֽמֲﬠ֔לוֹת ִאם־ ָי֖שׁוּב ֶ֥ﬠֶשׂר ַֽמֲﬠֽלוֹתַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ְיִח ְזִק ָ֔יּהוּ ָנ ֵ֣קל
ַלֵ֔צּל ִל ְנ֖טוֹת ֶ֣ﬠֶשׂר ַֽמֲﬠ֑לוֹת ֣ל ֹא ִ֔כי ָי֥שׁוּב ַה ֵ֛צּל ֲאֹֽח ַר ִ֖נּית ֶ֥ﬠֶשׂר ַֽמֲﬠֽלוֹתַ :ו ִיּ ְק ָ֛רא
הָ֑וה ַו ָ֣יֶּשׁב ֶאת־ַהֵ֗צּל ַ֠בַּֽמֲּﬠלוֹת ֲאֶ֨שׁר ָֽי ְר ָ֜דה ְבַּֽמֲﬠ֥לוֹת
ְיַשְׁע ָ֥יהוּ ַה ָנִּ֖ביא ֶאל־ ְי ֹ
ָא ָ֛חז ֲאֹֽח ַר ִ֖נּית ֶ֥ﬠֶשׂר ַֽמֲﬠֽלוֹתָ :בּ ֵ֣ﬠת ַה ִ֡היא ָשַׁ֡לח ְבּר ֹא ַ֣דךְך ַ֠בּ ְ ֽלֲא ָדן ֶֽבּן־ַבּ ְ ֽלֲא ָ֧דן
ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֛בל ְסָפ ִ֥רים וִּמ ְנָ֖חה ֶאל־ִח ְז ִק ָ֑יּהוּ ִ֣כּי ָשַׁ֔מע ִ֥כּי ָח ָ֖לה ִח ְז ִק ָֽיּהוַּ :ו ִיְּשַׁ֣מע
תה ]ְנֹכ֡תוֹ[ ֶאת־ַהֶכֶּס֩ף ְוֶאת־ַה ָזּ ָ֨הב
ֲﬠֵליֶה֘ם ִח ְזִק ָיּה֒וּ ַו ַיּ ְרֵ֣אם ֶאת־ָכּל־ֵ֣בּית ְנֹכ ֡ ֹ
ת ֵ֣בּית ֵכָּ֔ליו ְו ֵ ֛את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ִנְמָ֖צא
ְוֶאת־ַהְבָּשִׂ֜מים ְוֵ֣את ׀ ֶ֣שֶׁמן ַה֗טּוֹב ְוֵא ֙
ְבּֽאוְֹצֹר ָ ֑תיו ֽל ֹא־ָה ָ֣יה ָד ָ֗בר ֲ֠אֶשׁר ֽל ֹא־ֶה ְרָ֧אם ִח ְז ִק ָ֛יּהוּ ְבֵּבי֖תוֹ וְּבָכל־
א ְיַשְׁע ָ֣יהוּ ַה ָנּ ִ֔ביא ֶאל־ַהֶ֖מֶּלךְך ִח ְז ִק ָ֑יּהוּ ַו ֨יּ ֹאֶמר ֵאָ֜ליו ָ֥מה ָֽאְמ ֣רוּ
ֶמְמַשְׁלֽתּוַֹ :ו ָיּב ֹ ֙
׀ ָֽהֲאָנִ֣שׁים ָה ֵ ֗אֶלּה וֵּמ ַ ֨א ִי֙ן ָיֹ֣באוּ ֵאֶ֔ליךָך ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ִח ְזִק ָ֔יּהוּ ֵמֶ֧א ֶרץ ְרחוֹ ָ֛קה ָ֖בּאוּ
ִמָבֶּֽבלַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ָ֥מה ָר֖אוּ ְבֵּבי ֶ ֑תךָך ַו ֣יּ ֹאֶמר ִח ְזִק ָ֗יּהוּ ֵ֣את ָכּל־ֲאֶ֤שׁר ְבֵּביִת֙י ָר֔אוּ
אְצֹרָֽתיַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ְיַשְׁע ָ֖יהוּ ֶאל־ִח ְז ִק ָ֑יּהוּ
ֽל ֹא־ָה ָ֥יה ָד ָ֛בר ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ִה ְרִאיִ֖תם ְבּ ֽ ֹ
ם ְו ִנָ֣שּׂא ׀ ָכּל־ֲאֶ֣שׁר ְבֵּבי ֶ֗תךָך ַֽוֲאֶ֨שׁר ָֽאְצ ֧רוּ
ה ָֽוהִ :ה ֵנּ֘ה ָיִ֣מים ָבִּאי ֒
ְשַׁ֖מע ְדַּבר־ ְי ֹ
ה ָֽוה :וִּמָבּ ֜ ֶניךָך ֲאֶ֨שׁר
ֲאֹב ֶ ֛תיךָך ַעד־ַה ֥יּוֹם ַה ֶ֖זּה ָבּ ֶ֑בָלה ֽל ֹא־ ִי ָוֵּ֥תר ָדָּ֖בר ָאַ֥מר ְי ֹ
ֵֽיְצ֧אוּ ִמְמּ ךָ֛ך ֲאֶ֥שׁר תּוִֹ֖ליד ִי ָ֑קֻּח ] ִי ָ֑קּחוּ[ ְוָהי֙וּ ָֽס ִריִ֔סים ְבֵּהי ַ֖כל ֶ֥מֶלךְך ָבֶּֽבלַ :ו ֤יּ ֹאֶמר
ה ָ֖וה ֲאֶ֣שׁר ִדּ ַ֑בּ ְרָתּ ַו ֕יּ ֹאֶמר ֲה֛לוֹא ִאם־ָשׁ֥לוֹם
ִח ְזִק ָ֨יּה֙וּ ֶאל־ ְיַשְׁע ָ֔יהוּ ֥טוֹב ְדַּבר־ ְי ֹ
ֶֽוֱאֶ֖מת ִֽיְה ֶ֥יה ְב ָיָֽמיְ :ו ֶ֨יֶתר ִדְּב ֵ֤רי ִח ְזִק ָ֨יּה֙וּ ְוָכל־ ְגּ֣בוּ ָר֔תוֹ ַֽוֲאֶ֣שׁר ָעָ֗שׂה ֶאת־

ַהְבּ ֵרָכ ֙
ה ְוֶאת־ַהְתָּעָ֔לה ַו ָיֵּ֥בא ֶאת־ַהַ֖מּ ִים ָהִ֑ﬠי ָרה ֲהל ֹא־ֵ֣הם ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־
ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֥כי ְיהוּ ָֽדהַ :ו ִיְּשׁ ַ֥כּב ִח ְז ִק ָ֖יּהוּ ִעם־ֲאֹב ָ ֑תיו ַו ִיְּמֹ֛לךְך ְמ ַנֶ֥שּׁה
שׁ ָשׁ ֔ ָנה
ה ְמ ַנֶ֣שּׁה ְבָמְל֔כוֹ ַֽוֲחִמִ֤שּׁים ְוָחֵמ ֙
ְב ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוֶ :בּן־ְשׁ ֵ֨תּים ֶעְשׂ ֵ֤רה ָשׁ ָנ ֙
ת
הָ֑וה ְכּֽתוֲֹﬠֹב ֙
ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוֵ֥שׁם ִא֖מּוֹ ֶחְפִצי־ ָֽבהַּ :ו ַ֥יַּעשׂ ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ה ָ֔וה ִמְפּ ֵ֖ני ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ָ֗יָּשׁב ַו ִ֨יֶּב֙ן ֶאת־ַהָבּ֔מוֹת ֲאֶ֥שׁר
ַהגּוֹ ִ֔ים ֲאֶשׁ֙ר הוֹ ִ֣רישׁ ְי ֹ
ה ַֽכֲּאֶ֣שׁר ָעָ֗שׂה ַאְחָא֙ב
ִאַ֖בּד ִח ְז ִק ָ֣יּהוּ ָאִ֑ביו ַו ָ֨יֶּקם ִמ ְזְבֹּ֜חת ַל ַ֗בַּעל ַו ַ֤יַּעשׂ ֲאֵשׁ ָר ֙
אָֽתם :וָּב ָ֥נה ִמ ְזְבֹּ֖חת ְבֵּ֣בית
ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ִיְּשׁ ַ֨תּח֙וּ ְלָכל־ְצָ֣בא ַהָשַּׁ֔מ ִים ַו ַֽיֲּﬠֹ֖בד ֹ
ה ָ֔וה ִבּי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ָאִ֥שׂים ֶאת־ְשׁ ִ ֽמיַ :ו ִ֥יֶּבן ִמ ְזְבּ֖חוֹת ְלָכל־
הָ֑וה ֲאֶשׁ֙ר ָאַ֣מר ְי ֹ
ְי ֹ
ה ָֽוהְ :וֶֽהֱﬠִ֤ביר ֶאת־ְבּנ֙וֹ ָבּ ֵ ֔אשׁ ְועוֹ ֵ֣נ ן
ְצ ָ֣בא ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ִבְּשֵׁ֖תּי ַחְצ ֥רוֹת ֵֽבּית־ ְי ֹ
ה ָ֖וה ְלַהְכ ִ ֽﬠיסַ :ו ָ֕יֶּשׂם
ְו ִנֵ֔חשׁ ְו ָ֥ﬠָשׂה ֖אוֹב ְו ִי ְדֹּע ִ֑נים ִה ְר ָ֗בּה ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ָה ַ֛רע ְבֵּעי ֵ֥ני ְי ֹ
ה ֶאל־ ָדּ ִו֙ד ְוֶאל־
ה ָו ֙
שׂה ַבּ ַ֗בּ ִית ֲאֶ֨שׁר ָאַ֤מר ְי ֹ
ֶאת־ ֶ֥פֶּסל ָֽהֲאֵשׁ ָ֖רה ֲאֶ֣שׁר ָע ָ ֑
ְשֹׁלֹ֣מה ְב ֔נוֹ ַבּ ַ֨בּ ִית ַה ֶ֜זּה וִּבי ֣רוָּשַׁ֗לם ֲאֶ֤שׁר ָבַּ֨ח ְרִתּ֙י ִמֹכּל ֙ ִשְׁבֵ֣טי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָאִ֥שׂים
אִ֗סיף ְלָה ִני֙ד ֶ֣ר ֶגל ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִמן־ ָֽ֣הֲא ָדָ֔מה ֲאֶ֥שׁר ָנַ֖תִתּי
ֶאת־ְשִׁ֖מי ְלעוֹ ָֽלםְ :ו ֣ל ֹא ֹ
ַֽלֲאבוֹ ָ ֑תם ַ֣רק ׀ ִאם־ ִיְשְׁמ ֣רוּ ַֽלֲﬠ֗שׂוֹת ְכֹּכל ֙ ֲאֶ֣שׁר ִצ ִוּי ִ֔תים וְּלָכל־ ַ֨התּוֹ ָ֔רה ֲאֶשׁר־
ה ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת ֶאת־ָה ָ֔רע ִמן־
אָ֖תם ַעְב ִ֥דּי ֹמֶֽשׁהְ :ו ֖ל ֹא ָשׁ ֵ ֑מעוּ ַו ַיְּת ֵ֤ﬠם ְמ ַנֶשּׁ ֙
ִצ ָ֥וּה ֹ
הָ֛וה ְבּ ַיד־ֲﬠָב ָ֥דיו
ה ָ֔וה ִמְפּ ֵ֖ני ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְי ַדֵ֧בּר ְי ֹ
ַ֨הגּוֹ ִ֔ים ֲאֶשׁ֙ר ִהְשִׁ֣מיד ְי ֹ
תֵּע֣בוֹת ָה ֵ ֔אֶלּה
ה ַה ֽ ֹ
ַה ְנִּביִ֖אים ֵלאֹֽמרַ :יַע֩ן ֲאֶ֨שׁר ָעָ֜שׂה ְמ ַנֶ֤שּׁה ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָד ֙
ֵה ַ֕רע ִמֹ֛כּל ֲאֶֽשׁר־ָע֥שׂוּ ָֽהֱאֹמ ִ֖רי ֲאֶ֣שׁר ְלָפ ָ֑ניו ַו ַֽיֲּחִ֥טא ַֽגם־ֶאת־ ְיהוּ ָ֖דה ְבּ ִגלּוּ ָֽליו:
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִה ְנ ִנ֙י ֵמִ֣ביא ָרָ֔עה ַעל־ ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ִֽויהוּ ָ֑דה
ה ָו ֙
ָלֵ֗כן ֹֽכּה־ָאַ֤מר ְי ֹ
שְׁמָ֔עהּ[ ִתַּ֖צְּל ָנה ְשֵׁ֥תּי ָא ְז ָֽניוְ :ו ָנִ֣טיִתי ַעל־ ְי ֽרוָּשַׁ֗לם ֵ֚את
שְׁמָ֔עיּו ] ֣ ֹ
ֲאֶשׁ֙ר ָכּל־ ֣ ֹ
שְׁמ֔רוֹן ְוֶאת־ִמְשֹׁ֖קֶלת ֵ֣בּית ַאְח ָ ֑אב וָּמִ֨חיִתי ֶאת־ ְי ֽרוָּשַׁ֜לם ַֽכֲּאֶשׁר־ ִיְמ ֶ֤חה
ַ֣קו ֽ ֹ
ת ָמָ֔חה ְוָה ַ֖פךְך ַעל־ָפּ ֶֽניָהְ :ו ָֽנַטְשׁ ִ֗תּי ֵ֚את ְשֵׁא ִ֣רית ַֽנֲחָל ִ֔תי וּ ְנַתִ֖תּים
ֶאת־ַהַצַּ֨לַּח ֙
א ְיֵביֶֽהםַ֗ :יַען ֲאֶ֨שׁר ָע֤שׂוּ ֶאת־ָה ַר֙ע
א ְיֵבי ֶ ֑הם ְוָה ֥יוּ ְל ַ֛בז ְוִלְמִשָׁ֖סּה ְלָכל־ ֽ ֹ
ְבּ ַ֣יד ֽ ֹ
ם ִמִמְּצ ַ֔ר ִים ְו ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם
אִ֑תי ִמן־ַה ֗יּוֹם ֲאֶ֨שׁר ָֽיְצ֤אוּ ֲאבוָֹת ֙
ְבֵּעי ֔ ַני ַו ִֽיְּה ֥יוּ ַמְכִעִ֖סים ֹ
אד ַ֛ﬠד ֲאֶשׁר־ִמ ֵ֥לּא ֶאת־ ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם
ה ַה ְרֵ֣בּה ְמ ֔ ֹ
ם ָ֨דּם ָנ ִ ֜קי ָשׁ ַ֤פךְך ְמ ַנֶשּׁ ֙
ַה ֶֽזּהְ :ו ַג ֩
ֶ֣פּה ָל ֶ֑פה ְל ַ֤בד ֵֽמַחָטּאת֙וֹ ֲאֶ֣שׁר ֶֽהֱחִ֣טיא ֶאת־ ְיהוּ ָ֔דה ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֥ני

ה ְוָכל־ֲאֶ֣שׁר ָעָ֔שׂה ְוַחָטּא֖תוֹ ֲאֶ֣שׁר ָח ָ֑טא ֲהל ֹא־ֵ֣הם
ה ָֽוהְ :ו ֶ֨יֶתר ִדְּב ֵ֤רי ְמ ַנֶשּׁ ֙
ְי ֹ
ה ִעם־ֲאֹב ָ֔תיו
ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֥כי ְיהוּ ָֽדהַ :ו ִיְּשׁ ַ֤כּב ְמ ַנֶשּׁ ֙
ַו ִיָּקֵּ֥בר ְבּ ַגן־ֵבּי֖תוֹ ְבּ ַגן־ֻעָ֑זּא ַו ִיְּמֹ֛לךְך ָא֥מוֹן ְבּ ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוֶ :בּן־ֶעְשׂ ִ֨רים וְּשׁ ַ ֤תּ ִים
ה ָא֣מוֹן ְבָּמְל֔כוֹ וְּשַׁ֣תּ ִים ָשׁ ֔ ִנים ָמ ַ֖לךְך ִבּירוָּשׁ ָ֑לם ְוֵ֣שׁם ִא֔מּוֹ ְמֻשׁ ֶ֥לֶּמת ַבּת־
ָשׁ ָנ ֙
הָ֑וה ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָעָ֖שׂה ְמ ַנֶ֥שּׁה ָא ִ ֽביוַ :ו ֵ֕יֶּלךְך
ָח ֖רוּץ ִמן־ ָיְטָֽבהַ :ו ַ֥יַּעשׂ ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ָעַ֣בד ָא ִ֔ביו ַו ִיְּשַׁ֖תּחוּ
ְבָּכל־ַה ֶ֖דּ ֶרךְך ֲאֶשׁר־ָה ַ֣לךְך ָאִ֑ביו ַו ַֽיֲּﬠֹ֗בד ֶאת־ַה ִגֻּלִּלי ֙
ָלֶֽהםַ :ו ַֽיֲּﬠ ֕ז ֹב ֶאת־ ְי ֹ
ה ָֽוהַ :ו ִיְּקְשׁ ֥רוּ ַעְב ֵֽדי־
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֣הי ֲאֹב ָ ֑תיו ְו ֥ל ֹא ָה ַ֖לךְך ְבּ ֶ֥ד ֶרךְך ְי ֹ
ָא֖מוֹן ָע ָ֑ליו ַו ָיִּ֥מיתוּ ֶאת־ַהֶ֖מֶּלךְך ְבֵּביֽתוַֹ :ו ַיּ ךְ ֙ך ַעם־ָה ָ ֔א ֶרץ ֵ֥את ָכּל־ַהֽקְּשׁ ִ֖רים
ַעל־ַהֶ֣מֶּלךְך ָא֑מוֹן ַו ַיְּמִ֧ליכוּ ַעם־ָה ָ ֛א ֶרץ ֶאת־ ֽי ֹאִשׁ ָ֥יּהוּ ְב ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוְ :ו ֶ֛יֶתר ִדְּב ֵ֥רי
שׂה ֲהל ֹא־ֵ֣הם ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֥כי ְיהוּ ָֽדה:
ָא֖מוֹן ֲאֶ֣שׁר ָע ָ ֑
ה
א֛תוֹ ִבְּקֻב ָר֖תוֹ ְבּ ַגן־ֻעָ֑זּא ַו ִיְּמֹ֛לךְך ֽי ֹאִשׁ ָ֥יּהוּ ְב ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוֶ :בּן־ְשֹׁמ ֶ֤נה ָשׁ ָנ ֙
ַו ִיְּקֹ֥בּר ֹ
ת ָשׁ ֔ ָנה ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוֵ֣שׁם ִא֔מּוֹ ְי ִדי ָ֥דה
י ֹאִשׁ ָ֣יּהוּ ְבָמְל֔כוֹ וְּשֹׁלִ֤שׁים ְוַאַח ֙
הָ֑וה ַו ֵ֗יֶּלךְך ְבָּכל־ ֶ֨דּ ֶר ךְ ֙ך ָדּ ִ֣וד ָא ִ֔ביו
ַבת־ֲﬠ ָ֖ד ָיה ִמָבְּצ ַֽקתַ :ו ַ֥יַּעשׂ ַה ָיָּ֖שׁר ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ה ָשׁ ֔ ָנה ַלֶ֖מֶּלךְך ֽי ֹאִשׁ ָ֑יּהוּ ָשׁ ַ֣לח
ְול ֹא־ָ֖סר ָיִ֥מין וְּשׂ ֽמ ֹאולַ :ו ְי ִ֗הי ִבְּשֹׁמ ֶ֤נה ֶעְשׂ ֵר ֙
ה ָ֖וה ֵלאֹֽמרֲ :ﬠֵ֗לה ֶאל־
ם ַהֹסֵּ֔פר ֵ֥בּית ְי ֹ
ַ֠הֶמֶּלךְך ֶאת־ָשָׁ֨פן ֶבּן־ֲאַצְל ָ֤יהוּ ֶבן־ְמֻשָׁלּ ֙
הָ֑וה ֲאֶ֥שׁר ָֽאְס֛פוּ
ִחְלִק ָ֨יּה֙וּ ַהֹכֵּ֣הן ַה ָגּ֔דוֹל ְו ַיֵ֣תּם ֶאת־ַהֶ֔כֶּסף ַהמּוָּ֖בא ֵ֣בּית ְי ֹ
שְׁמ ֵ֥רי ַהַ֖סּף ֵמֵ֥את ָה ָֽﬠםְ :ו ִיְתּ ֗ ֻנֻה ] ְו ִיְתּ ֗ ֻנהוּ[ ַעל־ ַי֙ד ֹעֵ֣שׂי ַהְמָּלאָ֔כה ַהֻמְּפָק ִ֖דים
ֹֽ
ה ָ֔וה ְלַח ֵ֖זּק
ה ֲאֶשׁ֙ר ְבּ ֵ֣בית ְי ֹ
א֗תוֹ ְלֹעֵ֤שׂי ַהְמָּלאָכ ֙
הָ֑וה ְו ִיְתּ֣נוּ ֹ
בֵ֣בּית ] ֵ֣בּית[ ְי ֹ
ם ְוַאְב ֵ֣ני ַמְחֵ֔צב ְלַח ֵ֖זּק
ֶ֥בּ ֶדק ַהָֽבּ ִיתֶ :לָ֣ח ָרִ֔שׁים ְוַלֹבּ ִ֖נים ְוַלֹֽגּ ְד ִ֑רים ְוִלְק ֤נוֹת ֵעִצי ֙
ֶאת־ַהָֽבּ ִיתַ֚ :אךְך ֽל ֹא־ ֵֽיָחֵ֣שׁב ִא ָ֔תּם ַה ֶ֖כֶּסף ַה ִנָּ֣תּן ַעל־ ָי ָ֑דם ִ֥כּי ֶֽבֱאמוּ ָ֖נה ֵ֥הם
ֹע ִ ֽשׂיםַ ֠ :ויּ ֹאֶמר ִחְלִק ָ֜יּהוּ ַהֹכֵּ֤הן ַה ָגּדוֹל ֙ ַעל־ָשׁ ָ֣פן ַהֹסֵּ֔פר ֵ֧סֶפר ַהתּוֹ ָ֛רה ָמָ֖צאִתי
הָ֑וה ַו ִיּ ֵ֨תּן ִחְל ִק ָ֧יּה ֶאת־ַה ֵ֛סֶּפר ֶאל־ָשׁ ָ֖פן ַו ִיְּק ָרֵֽאהוַּ :ו ָיּ ֞ב ֹא ָשׁ ָ֤פן ַהֹסֵּפ֙ר
ְבֵּ֣בית ְי ֹ
ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ַו ָ֥יֶּשׁב ֶאת־ַהֶ֖מֶּלךְך ָדּ ָ֑בר ַו ֗יּ ֹאֶמר ִהִ֤תּיכוּ ֲﬠָב ֶ֨די ךָ ֙ך ֶאת־ַהֶ֨כֶּס֙ף
ה ָֽוהַ :ו ַיּ ֵ֞גּד
ַה ִנְּמָ֣צא ַב ַ֔בּ ִית ַו ִיְּתּ ֗ ֻנהוּ ַעל־ ַי֙ד ֹעֵ֣שׂי ַהְמָּלאָ֔כה ַהֻמְּפָק ִ֖דים ֵ֥בּית ְי ֹ
ָשׁ ָ֤פן ַהֹסֵּפ֙ר ַלֶ֣מֶּלךְך ֵלאֹ֔מר ֵ֚סֶפר ָ֣נַתן ִ֔לי ִחְל ִק ָ֖יּה ַהֹכּ ֵ ֑הן ַו ִיְּק ָרֵ֥אהוּ ָשׁ ָ֖פן ִלְפ ֵ֥ני
ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ְיִה֙י ִכְּשֹׁ֣מ ַע ַהֶ֔מֶּלךְך ֶאת־ ִדְּב ֵ֖רי ֵ֣סֶפר ַהתּוֹ ָ֑רה ו ִיּ ְק ַ֖רע ֶאת־ְבּ ָג ָֽדיוַ :ו ְיַ֣צו

ַהֶ֡מֶּלךְך ֶאת־ִחְל ִק ָ֣יּה ַהֹכּ ֵ֡הן ְוֶאת־ֲאִחי ָ֣קם ֶבּן־ָ֠שָׁpפן ְוֶאת־ַעְכ֨בּוֹר ֶבּן־ ִ ֽמיָכ ָ֜יה
ה ָ֜וה
ְוֵ֣את ׀ ָשׁ ָ֣פן ַהֹסֵּ֗פר ְו ֵ ֛את ֲﬠָשׂ ָ֥יה ֶֽﬠֶבד־ַהֶ֖מֶּלךְך ֵלאֹֽמרְ :לכוּ֩ ִד ְר֨שׁוּ ֶאת־ ְי ֹ
ַֽבֲּﬠ ִ֣די וְּבַעד־ָהָ֗עם וְּבַע֙ד ָכּל־ ְיהוּ ָ֔דה ַעל־ ִדְּב ֵ֛רי ַהֵ֥סֶּפר ַה ִנְּמָ֖צא ַה ֶ֑זּה ִ ֽכּי־
א ִנְצָּ֣תה ָ֔בנוּ ַעל ֩ ֲאֶ֨שׁר ֽל ֹא־ָֽשְׁמ֜עוּ ֲאֹב ֵ֗תינוּ ַעל־
ה ָ֗וה ֲאֶשׁר־ִהי ֙
ְגדוָֹ֞לה ֲחַ֣מת ְי ֹ
ִדְּב ֵר֙י ַהֵ֣סֶּפר ַה ֶ֔זּה ַֽלֲﬠ֖שׂוֹת ְכָּכל־ַהָכּ֥תוּב ָע ֵֽלינוַּ :ו ֵ֣יֶּלךְך ִחְל ִק ָ֣יּהוּ ַ֠הֹכֵּהן ַֽוֲאִחי ָ ֨קם
ְוַעְכ֜בּוֹר ְוָשׁ ָ֣פן ַֽוֲﬠָשׂ ָ֗יה ֶאל־ֻחְל ָ֨דּה ַה ְנִּבי ָ ֜אה ֵ֣אֶשׁת ׀ ַשׁ ֻ֣לּם ֶבּן־ִתְּק ָ֗וה ֶבּן־
שֵׁ֣מר ַהְבּ ָג ִ֔דים ְוִ֛היא ֹיֶ֥שֶׁבת ִבּי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ַבִּמְּשׁ ֶ֑נה ַו ְי ַדְבּ ֖רוּ ֵא ֶֽליָה:
ַח ְרַח֙ס ֹ
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִאְמ ֣רוּ ָל ִ ֔אישׁ ֲאֶשׁר־ָשׁ ַ֥לח
ַו ֣תּ ֹאֶמר ֲאֵלי ֶ֔הם ֹֽכּה־ָאַ֥מר ְי ֹ
ה ָ֔וה ִה ְנ ֨ ִני ֵמִ֥ביא ָר ָ֛ﬠה ֶאל־ַהָמּ֥קוֹם ַה ֶ֖זּה ְוַעל־ֹֽיְשׁ ָ֑ביו
ֶאְת ֶ֖כם ֵא ָֽליֹ֚ :כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ֵ֚את ָכּל־ ִדְּב ֵ֣רי ַהֵ֔סֶּפר ֲאֶ֥שׁר ָק ָ֖רא ֶ֥מֶלךְך ְיהוּ ָֽדהַ֣ :תַּחת ׀ ֲאֶ֣שׁר ֲﬠ ָז֗בוּ ִני ַֽו ְיַקְטּר֙וּ
ֵֽלאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים ְלַ֨מַע֙ן ַהְכִעיֵ֔ס ִני ְבֹּ֖כל ַֽמֲﬠֵ֣שׂה ְי ֵדי ֶ ֑הם ְו ִנְצָּ֧תה ֲחָמִ֛תי ַבָּמּ֥קוֹם
ה ָ֔וה ֹ֥כּה
ם ִל ְד ֣רשׁ ֶאת־ ְי ֹ
שּׁ ֵ֤ל ַח ֶאְתֶכ ֙
ַה ֶ֖זּה ְו ֥ל ֹא ִתְכֶֽבּהְ :וֶאל־ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֗דה ַה ֹ
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַה ְדָּב ִ֖רים ֲאֶ֥שׁר ָשָֽׁמְעָתַּ ֠ :יַען
ה ָו ֙
ֽת ֹאְמ ֖רוּ ֵא ָ֑ליו ֹֽכּה־ָאַ֤מר ְי ֹ
ה ָ֗וה ְבָּשׁ ְ ֽמֲﬠ֡ךָך ֲאֶ֣שׁר ִדַּבּ ְרִתּי֩ ַעל־ַהָמּ֨קוֹם ַה ֶ֜זּה
ַרךְך־ְל ָ֨בְב֜ךָך ַוִתָּכּ ַ֣נע ׀ ִמְפּ ֵ֣ני ְי ֹ
ה ְוִלְקָלָ֔לה ַוִתְּק ַר֙ע ֶאת־ְבּ ָג ֶ֔דיךָך ַוִתְּב ֶ֖כּה ְלָפ ָ֑ני ְו ַ֧גם
ְוַעל־ֹֽיְשׁ ָ֗ביו ִלְה ֤יוֹת ְלַשָׁמּ ֙
אִסְפ֜ךָך ַעל־ֲאֹב ֶ֗תיךָך ְו ֶֽנֱאַסְפָ֣תּ ֶאל־
ה ָֽוהָ :לֵכ֩ן ִה ְנ ֨ ִני ֽ ֹ
ָֽאֹנ ִ֛כי ָשַׁ֖מְעִתּי ְנֻאם־ ְי ֹ
ם ְו ֽל ֹא־ִת ְרֶ֣אי ָנה ֵעי ֔ ֶניךָך ְבֹּכל ֙ ָֽה ָרָ֔עה ֲאֶשׁר־ֲא ִ֥ני ֵמִ֖ביא ַעל־
ִקְבֹרֶתי֘ךָך ְבָּשׁלוֹ ֒
ַהָמּ֣קוֹם ַה ֶ֑זּה ַו ָיִּ֥שׁיבוּ ֶאת־ַהֶ֖מֶּלךְך ָדָּֽברַ :ו ִיְּשׁ ַ֖לח ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ַֽיַּאְס֣פוּ ֵאָ֔ליו ָכּל־
ה ְוָכל־ֹֽיְשׁ ֵ֨בי
ה ָ֡וה ְוָכל־ִ֣אישׁ ְיהוּ ָד ֩
ִז ְק ֵ֥ני ְיהוּ ָ֖דה ִוי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ַ֣יַּעל ַהֶ֣מֶּלךְך ֵֽבּית־ ְי ֹ
ם ְוַה ְנִּבי ִ ֔אים ְוָכל־ָה ָ֖ﬠם ְלִמָקֹּ֣טן ְוַעד־ ָגּ ֑דוֹל ַו ִיּ ְק ָ֣רא
ְי ֽרוָּשַׁ֜לם ִא֗תּוֹ ְוַהֹֽכֲּה ִני ֙
ה ָֽוהַ :ו ַֽיֲּﬠֹ֣מד ַ֠הֶמֶּלךְך
ְבָא ְז ֵני ֶ֗הם ֶאת־ָכּל־ ִדְּב ֵר֙י ֵ֣סֶפר ַהְבּ ִ֔רית ַה ִנְּמָ֖צא ְבֵּ֥בית ְי ֹ
ה ְוִלְשֹׁ֨מר
ה ָו ֙
ה ָ֗וה ָלֶ֜לֶכת ַא ַ֤חר ְי ֹ
ַעל־ ָ֨הַע֜מּוּד ַו ִיְּכֹ֥רת ֶֽאת־ַהְבּ ִ֣רית ׀ ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ִמְצוֹ ָ֜תיו ְוֶאת־ ֵֽﬠ ְדוֹ ָ ֤תיו ְוֶאת־ֻחֹקָּתי֙ו ְבָּכל־ ֵ֣לב וְּבָכל־ֶ֔נֶפשׁ ְלָה ִ ֗קים ֶאת־ ִדְּב ֵר֙י
ַהְבּ ִ֣רית ַה ֔זּ ֹאת ַהְכֻּתִ֖בים ַעל־ַהֵ֣סֶּפר ַה ֶ֑זּה ַו ַֽיֲּﬠֹ֥מד ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ַבְּבּ ִֽריתַ :ו ְיַ֣צו
שְׁמ ֵ֣רי ַהַסּ֒ף
ַהֶ֡מֶּלךְך ֶאת־ִחְלִק ָיּהוּ֩ ַהֹכּ ֵ֨הן ַה ָגּ֜דוֹל ְוֶאת־ֹֽכֲּה ֵ֣ני ַהִמְּשׁ ֶנ֘ה ְוֶאת־ ֽ ֹ
ם ַלַ֣בַּעל ְו ָֽלֲאֵשׁ ָ֔רה וְּלֹ֖כל ְצָ֣בא
ה ָ֔וה ֵ֣את ָכּל־ַהֵכִּ֗לים ָֽהֲﬠשׂוּ ִי ֙
א ֵֽמֵהי ַ֣כל ְי ֹ
ְלהוִֹצי ֙

ם ְבַּשׁ ְד֣מוֹת ִק ְד֔רוֹן ְו ָנָ֥שׂא ֶאת־ֲﬠָפ ָ֖רם ֵֽבּית־
ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ַו ִיְּשׂ ְרֵ֞פם ִמ֤חוּץ ִלי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ת ְבָּע ֵ֣רי
ֵֽאלְ :וִהְשִׁ֣בּית ֶאת־ַהְכָּמ ִ֗רים ֲאֶ֤שׁר ָֽנְתנ֙וּ ַמְל ֵ֣כי ְיהוּ ָ֔דה ַו ְיַק ֵ֤טּר ַבָּבּמוֹ ֙
ְיהוּ ָ֔דה וְּמִסֵ֖בּי ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוֶאת־ַֽהְמַקְטּ ִ֣רים ַל ַ֗בַּעל ַלֶ֤שֶּׁמשׁ ְוַל ָיּ ֵ֨ר ַ֙ח ְוַלַמּ ָזּ֔לוֹת
ם ֶאל־
ה ָ֜וה ִמ֤חוּץ ִלי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ה ִמ ֵ֨בּית ְי ֹ
וְּלֹ֖כל ְצ ָ֥בא ַהָשָּֽׁמ ִיםַ :וֹיֵּ֣צא ֶאת־ָֽהֲאֵשׁ ָר ֩
א ָ ֛תהּ ְבּ ַ֥נַחל ִק ְד ֖רוֹן ַו ָ֣יּ ֶדק ְלָע ָ֑פר ַו ַיְּשֵׁל ךְ ֙ך ֶאת־ֲﬠָפ ָ֔רהּ ַעל־
ַ֣נַחל ִק ְד֔רוֹן ַו ִיְּשֹׂ֥רף ֹ
הָ֑וה ֲאֶ֣שׁר ַהָנִּ֗שׁים
תּ֙ץ ֶאת־ָבֵּ֣תּי ַהְקּ ֵדִ֔שׁים ֲאֶ֖שׁר ְבֵּ֣בית ְי ֹ
ֶ֖קֶבר ְבּ ֵ֥ני ָה ָֽﬠםַ :ו ִיּ ֹ
ם ֵֽמָע ֵ֣רי ְיהוּ ָ֔דה ַו ְיַטֵ֣מּא
שׁם ָבִּ֖תּים ָֽלֲאֵשׁ ָֽרהַ :ו ָיּ ֵ֤בא ֶאת־ָכּל־ַהֹֽכֲּה ִני ֙
א ְר֥גוֹת ָ ֛
ֹֽ
שַׁבע ְוָנ ַ֞תץ ֶאת־
ה ַהֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים ִמ ֶ֖גַּבע ַעד־ְבֵּ֣אר ָ ֑
ֶאת־ַהָבּ֗מוֹת ֲאֶ֤שׁר ִקְטּרוּ־ָ֨שָׁמּ ֙
ָבּ֣מוֹת ַהְשָּׁע ִ֗רים ֲאֶשׁר־ֶ֜פַּתח ַ֤שַׁער ְיהוֹֻ֨שׁ ַ֙ע ַשׂר־ָהִ֔עיר ֲאֶֽשׁר־ַעל־ְשׂ ֥מ ֹאול
ה ָ֖וה ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם
ִ֖אישׁ ְבַּ֥שַׁער ָה ִ ֽﬠיר֗ ַ :אךְך ֤ל ֹא ַֽיֲﬠל֙וּ ֹֽכֲּה ֵ֣ני ַהָבּ֔מוֹת ֶאל־ִמ ְזַ֥בּח ְי ֹ
תֶּפת ֲאֶ֖שׁר ְבּ ֵ֣גי ֶבני ]ֶבן[
ִ֛כּי ִאם־ָֽאְכ֥לוּ ַמ֖צּוֹת ְבּ֥תוֹךְך ֲאֵחיֶֽהםְ :וִטֵ֣מּא ֶאת־ַה ֔ ֹ
ִהֹ֑נּם ְלִבְל ִ֗תּי ְלַֽהֲﬠ ִ֨ביר ִ ֜אישׁ ֶאת־ְבּ ֧נוֹ ְוֶאת־ִבּ֛תּוֹ ָבֵּ֖אשׁ ַלֹֽמֶּלךְךַ :ו ַיְּשֵׁ֣בּת ֶאת־
ת ְנַתן־
ה ָ֔וה ֶאל־ִלְשַׁכּ ֙
שׁ ִמ ֣בּ ֹא ֵבית־ ְי ֹ
ַהסּוִּ֗סים ֲאֶ֣שׁר ָֽנְתנוּ֩ ַמְלֵ֨כי ְיהוּ ָ֤דה ַלֶ֨שֶּׁמ ֙
ֶ֣מֶלךְך ַהָסּ ִ֔ריס ֲאֶ֖שׁר ַבַּפּ ְר ָו ִ֑רים ְוֶאת־ַמ ְרְכּ֥בוֹת ַהֶ֖שֶּׁמשׁ ָשׂ ַ֥רף ָבֵּֽאשְֽׁ :וֶאת־
ַהִמּ ְזְבּ֡חוֹת ֲאֶ֣שׁר ַעל־ַה ָגּ֩ג ֲﬠִל ַ֨יּת ָאָ֜חז ֲאֶשׁר־ָע֣שׂוּ ׀ ַמְל ֵ֣כי ְיהוּ ָ֗דה ְוֶאת־
ה ָ֖וה ָנַ֣תץ ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ָ֣יּ ָרץ
ת ֲאֶשׁר־ָעָ֣שׂה ְמ ַנֶ֔שּׁה ִבְּשׁ ֵ ֛תּי ַחְצ ֥רוֹת ֵֽבּית־ ְי ֹ
ַהִמּ ְזְבּחוֹ ֙
ִמָ֔שּׁם ְוִהְשִׁ֥ליךְך ֶאת־ֲﬠָפ ָ֖רם ֶאל־ ַ֥נַחל ִק ְד ֽרוֹןְֽ :וֶאת־ַהָבּ֞מוֹת ֲאֶ֣שׁר ׀ ַעל־ְפּ ֵ֣ני
ת ֲאֶ֣שׁר ָ֠בּ ָנה ְשֹׁלֹ֨מה ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל
ְי ֽרוָּשַׁ֗לם ֲאֶשׁ֘ר ִמיִ֣מין ְלַהר־ַהַמְּשִׁחי ֒
שׁ ִשׁ ֻ֣קּץ מוֹ ָ ֔אב וְּלִמְלֹ֖כּם ֽתּוֲֹﬠַ֣בת ְבּ ֵני־ַע֑מּוֹן
תּ ֶרת ׀ ִשׁ ֻ֣קּץ ִ ֽציֹד ֗ ִנים ְוִלְכמוֹ ֙
ְלַעְשׁ ֣ ֹ
ִטֵ֖מּא ַהֶֽמֶּלךְךְ :וִשַׁבּ֙ר ֶאת־ַהַמֵּצּ֔בוֹת ַו ִיְּכֹ֖רת ֶאת־ָֽהֲאֵשׁ ִ֑רים ַו ְיַמ ֵ֥לּא ֶאת־
ה ֲאֶ֨שׁר ָעָ֜שׂה
ְמקוָֹ֖מם ַעְצ֥מוֹת ָא ָֽדםְ :ו ַ֨גם ֶאת־ַהִמּ ְז ֵ֜בּ ַח ֲאֶ֣שׁר ְבֵּֽבית־ ֵ ֗אל ַהָבָּמ ֙
ָֽי ָרְב ָ֤ﬠם ֶבּן־ ְנָב֙ט ֲאֶ֣שׁר ֶֽהֱחִ֣טיא ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַ֣גּם ֶאת־ַהִמּ ְז ֵ֧בּ ַח ַה֛הוּא ְוֶאת־
ַהָבָּ֖מה ָנ ָ ֑תץ ַו ִיְּשֹׂ֧רף ֶאת־ַהָבּ ָ ֛מה ֵה ַ֥דק ְלָע ָ֖פר ְוָשׂ ַ֥רף ֲאֵשׁ ָֽרהַ :ו ִ֣יֶּפן ֽי ֹאִשׁ ָ֗יּהוּ
ת ִמן־
ם ָבּ ָ֔הר ַו ִיְּשַׁ֗לח ַו ִיּ ַ֤קּח ֶאת־ָֽהֲﬠָצמוֹ ֙
ַו ַ֨יּ ְרא ֶאת־ַהְקָּב ִ֤רים ֲאֶשׁר־ָשׁ ֙
א ִ֣אישׁ
ה ָ֗וה ֲאֶ֤שׁר ָק ָר ֙
ַהְקָּב ִ֔רים ַו ִיְּשֹׂ֥רף ַעל־ַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ַֽו ְיַטְמּ ֵ ֑אהוּ ִכּ ְדַ֣בר ְי ֹ
ָֽהֱאֹל ִ֔הים ֲאֶ֣שׁר ָק ָ֔רא ֶאת־ַה ְדָּב ִ֖רים ָהֵֽאֶלּהַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ָ֚מה ַהִצּ ֣יּוּן ַהָ֔לּז ֲאֶ֖שׁר

ם ֲאֶשׁר־ָ֣בּא
ֲא ִ֣ני ֹר ֶ ֑אה ַו ֽיּ ֹאְמ֨רוּ ֵאָ֜ליו ַא ְנֵ֣שׁי ָהִ֗עיר ַה ֶ֤קֶּבר ִ ֽאישׁ־ָֽהֱאֹלִהי ֙
ה ֲאֶ֣שׁר ָעִ֔שׂיָת ַ֖ﬠל ַהִמּ ְזַ֥בּח ֵֽבּית־ֵֽאל:
ִ ֽמיהוּ ָ֔דה ַו ִיְּק ָ֗רא ֶאת־ַה ְדָּב ִ֤רים ָה ֵ ֨אֶלּ ֙
ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ַה ִ֣נּיחוּ ֔לוֹ ִ֖אישׁ ַאל־ ָי ַ֣נע ַעְצֹמ ָ ֑תיו ַֽו ְיַמְלּט֙וּ ַעְצֹמ ָ֔תיו ֵ֚את ַעְצ֣מוֹת
שְׁמ֗רוֹן
ם ֶאת־ָכּל־ָבּ ֵ֨תי ַהָבּ֜מוֹת ֲאֶ֣שׁר ׀ ְבָּע ֵ֣רי ֽ ֹ
שְּׁמ ֽרוֹןְ :ו ַג ֩
ַה ָנּ ִ֔ביא ֲאֶשׁר־ָ֖בּא ִמ ֽ ֹ
ֲאֶ֨שׁר ָע֜שׂוּ ַמְל ֵ֤כי ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְלַהְכִ֔עיס ֵהִ֖סיר ֽי ֹאִשׁ ָ֑יּהוּ ַו ַ֣יַּעשׂ ָל ֶ֔הם ְכָּכל־
ם
ַהַֽמֲּﬠִ֔שׂים ֲאֶ֥שׁר ָעָ֖שׂה ְבֵּֽבית־ֵֽאלַ ֠ :ו ִיּ ְזַבּח ֶאת־ָכּל־ֹֽכֲּה ֨ ֵני ַהָבּ֤מוֹת ֲאֶשׁר־ָשׁ ֙
ַעל־ַֽהִמּ ְזְבּ֔חוֹת ַו ִיְּשֹׂ֛רף ֶאת־ַעְצ֥מוֹת ָא ָ֖דם ֲﬠֵלי ֶ ֑הם ַו ָ֖יָּשׁב ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ְי ַ֤צו ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך
ה ָ֖וה ֱאֹֽלֵהי ֶ֑כם ַכָּכּ֕תוּב ַ֛ﬠל ֵ֥סֶפר ַהְבּ ִ֖רית
ֶאת־ָכּל־ָה ָ֣ﬠם ֵלאֹ֔מר ֲﬠ֣שׂוּ ֶ֔פַסח ַֽלי ֹ
שְּׁפִ֔טים ֲאֶ֥שׁר ָֽשְׁפ֖טוּ ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
ה ַכּ ֶ֣פַּסח ַה ֶ֔זּה ִמיֵמ֙י ַה ֣ ֹ
ַה ֶֽזּהִ֣ :כּי ֤ל ֹא ַֽנֲﬠָשׂ ֙
ה ָשׁ ֔ ָנה ַלֶ֖מֶּלךְך
ְוֹ֗כל ְי ֵ ֛מי ַמְל ֵ֥כי ִיְשׂ ָרֵ֖אל וַּמְל ֵ֥כי ְיהוּ ָֽדהִ֗ :כּי ִאם־ִבְּשֹׁמ ֶ֤נה ֶעְשׂ ֵר ֙
א֣בוֹת ְוֶאת־
ה ָ֖וה ִבּי ֽרוָּשׁ ָֽלםְ :ו ַ֣גם ֶאת־ָֽה ֹ
ֽי ֹאִשׁ ָ֑יּהוּ ַֽנֲﬠָ֞שׂה ַה ֶ֧פַּסח ַה ֶ֛זּה ַֽלי ֹ
ַ֠ה ִיּ ְדֹּע ִנים ְוֶאת־ַהְתּ ָרִ֨פים ְוֶאת־ַה ִגֻּלִּ֜לים ְוֵ֣את ָכּל־ַהִשֻּׁקִּ֗צים ֲאֶ֤שׁר ִנ ְרא֙וּ
ְבֶּ֤א ֶרץ ְיהוּ ָד ֙
ה
ה וִּבי ֣רוָּשַׁ֔לם ִבּ ֵ֖ﬠר ֽי ֹאִשׁ ָ֑יּהוּ ְ֠לַמַען ָה ִ ֞קים ֶאת־ ִדְּב ֵ֤רי ַהתּוֹ ָר ֙
ה ָֽוהְ :וָכֹמהוּ֩ ֽל ֹא־ָה ָ֨יה
ַהְכֻּתִ֣בים ַעל־ַהֵ֔סֶּפר ֲאֶ֥שׁר ָמ ָ֛צא ִחְל ִק ָ֥יּהוּ ַהֹכֵּ֖הן ֵ֥בּית ְי ֹ
א֔דוֹ ְכֹּ֖כל
ה ְבָּכל־ְלָב֤בוֹ וְּבָכל־ ַנְפשׁ֙וֹ וְּבָכל־ְמ ֹ
ה ָו ֙
ְלָפ ֜ ָניו ֶ֗מֶלךְך ֲאֶשׁר־ָ֤שׁב ֶאל־ ְי ֹ
ה ָ֗וה ֵֽמֲח ֤רוֹן ַאפּ֙וֹ ַה ָגּ֔דוֹל
שׁה ְוַֽאֲח ָ֖ריו ֽל ֹא־ ָ֥קם ָכֹּֽמהוַּ֣ :אךְך ׀ ֽל ֹא־ָ֣שׁב ְי ֹ
תּוֹ ַ֣רת ֹמ ֶ ֑
ֲאֶשׁר־ָח ָ֥רה ַא֖פּוֹ ִ ֽבּיהוּ ָ֑דה ַ֚ﬠל ָכּל־ַהְכָּעִ֔סים ֲאֶ֥שׁר ִהְכִעי֖סוֹ ְמ ַנֶֽשּׁהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר
ה ָאִסי֙ר ֵמ ַ֣ﬠל ָפּ ֔ ַני ַֽכֲּאֶ֥שׁר ֲהִסֹ֖רִתי ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֠וָּמַאְסִתּי
ה ָ֗וה ַ֤גּם ֶאת־ ְיהוּ ָד ֙
ְי ֹ
ֶאת־ָהִ֨עיר ַה ֤זּ ֹאת ֲאֶשׁר־ָבַּ֨ח ְרִתּ֙י ֶאת־ ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ְוֶאת־ַה ַ֔בּ ִית ֲאֶ֣שׁר ָאַ֔מ ְרִתּי
שׂה ֲהל ֹא־ֵ֣הם ְכּתוּ ִ֗בים
ִֽיְה ֶ֥יה ְשִׁ֖מי ָֽשׁםְ :ו ֶ֛יֶתר ִדְּב ֵ֥רי ֽי ֹאִשׁ ָ֖יּהוּ ְוָכל־ֲאֶ֣שׁר ָע ָ ֑
ה ַפ ְרֹ֨עה ְנֹ֧כה ֶֽמֶלךְך־ִמְצ ַ֛ר ִים
ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֥כי ְיהוּ ָֽדהְ :בּ ָיָ֡מיו ָעָל ֩
ַעל־ֶ֥מֶלךְך ַא֖שּׁוּר ַעל־ ְנַהר־ְפּ ָ֑רת ַו ֵ֨יֶּלךְך ַהֶ֤מֶּלךְך ֽי ֹאִשׁ ָ֨יּה֙וּ ִלְק ָרא֔תוֹ ַו ְיִמי ֵ֨תה֙וּ
ת ִמְמּ ִג֔דּוֹ ַו ְיִב ֻ ֨אה֙וּ ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ַו ִיְּקְבּ ֻ֖רהוּ
אֽתוַֹ :ו ַיּ ְרִכּ ֻ֨בהוּ ֲﬠָב ָ֥דיו ֵמ ֙
א֖תוֹ ֹ
ִבְּמ ִג֔דּוֹ ִכּ ְר ֹ
א֛תוֹ ַו ַיְּמִ֥ליכוּ
ִבְּק ֻֽב ָר֑תוֹ ַו ִיּ ַ֣קּח ַעם־ָה ָ ֗א ֶרץ ֶאת־ ְיֽהוָֹאָח֙ז ֶבּן־ ֣י ֹאִשׁ ָ֔יּהוּ ַו ִיְּמְשׁ֥חוּ ֹ
ה ְיֽהוָֹאָ֣חז ְבָּמְל֔כוֹ וְּשֹׁלָ֣שׁה ֳח ָדִ֔שׁים
א֖תוֹ ַ֥תַּחת ָא ִ ֽביוֶ :בּן־ֶעְשׂ ִ֨רים ְוָשֹׁ֤לשׁ ָשׁ ָנ ֙
ֹ
ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוֵ֣שׁם ִא֔מּוֹ ֲחמוַּ֥טל ַבּת־ ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ִמִלְּב ָֽנהַ :ו ַ֥יַּעשׂ ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֣ני

ה ְבֶּ֣א ֶרץ ֲחָ֔מת
הָ֑וה ְכֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ָע֖שׂוּ ֲאֹבָֽתיוַ :ו ַֽיַּאְס ֵרהוּ֩ ַפ ְרֹ֨עה ְנֹ֤כה ְב ִרְבָל ֙
ְי ֹ
שׁ ַעל־ָה ָ ֔א ֶרץ ֵמָ֥אה ִכַכּר־ ֶ֖כֶּסף ְוִכ ַ֥כּר ָזָֽהב:
ִבְמֹּ֖לךְך ]ִמְמֹּ֖לךְך[ ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ַו ִיֶּתּן־ֹ֨ע ֶנ ֙
ַו ַיְּמֵל ךְ ֩ך ַפּ ְרֹ֨עה ְנֹ֜כה ֶאת־ֶאְל ָי ִ֣קים ֶבּן־ ֽי ֹאִשׁ ָ֗יּהוּ ַ֚תַּחת ֽי ֹאִשׁ ָ֣יּהוּ ָא ִ֔ביו ַו ַיֵּ֥סּב
ֶאת־ְשׁ֖מוֹ ְיהוֹ ָי ִ֑קים ְוֶאת־ ְיֽהוָֹאָ֣חז ָל ַ ֔קח ַו ָיּ ֥ב ֹא ִמְצ ַ֖ר ִים ַו ָ֥יָּמת ָֽשׁםְ :וַה ֶ֣כֶּסף
ם ְלַפ ְרֹ֔עה ַ֚אךְך ֶהֱﬠ ִ֣ריךְך ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ָלֵ֥תת ֶאת־ַה ֶ֖כֶּסף ַעל־
ְוַה ָזּ ָ֗הב ָנַ֤תן ְיֽהוֹ ָיִקי ֙
ִ֣פּי ַפ ְרֹ֑עה ִ֣אישׁ ְכֶּע ְר֗כּוֹ ָנ ַ֞גשׂ ֶאת־ַה ֶ֤כֶּסף ְוֶאת־ַה ָזָּה֙ב ֶאת־ ַ֣ﬠם ָה ָ ֔א ֶרץ ָלֵ֖תת
ה ָשׁ ֔ ָנה
ְלַפ ְרֹ֥עה ְנֹֽכהֶ :בּן־ֶעְשׂ ִ֨רים ְוָחֵ֤משׁ ָשׁ ֨ ָנה ְיֽהוֹ ָי ִ֣קים ְבָּמְל֔כוֹ ְוַא ַ֤חת ֶעְשׂ ֵר ֙
ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוֵ֣שׁם ִא֔מּוֹ ְזביּ ָ֥דּה ] ְזבוּ ָ֥דּה[ ַבת־ְפּ ָד ָ֖יה ִמן־רוָּֽמהַ :ו ַ֥יַּעשׂ ָה ַ֖רע
הָ֑וה ְכֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ָע֖שׂוּ ֲאֹבָֽתיוְ :בּ ָיָ֣מיו ָעָ֔לה ְנ ֻֽבַכ ְד ֶנאַ֖צּר ֶ֣מֶלךְך ָבּ ֶ֑בל
ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ה ָ֣וה ׀ ֡בּוֹ
ַו ְיִהי־֨לוֹ ְיֽהוֹ ָי ִ֥קים ֶ֨עֶב֙ד ָשֹׁ֣לשׁ ָשׁ ֔ ִנים ַו ָ֖יָּשׁב ַו ִיְּמ ָרד־ֽבּוַֹ :ו ְיַשׁ ַ֣לּח ְי ֹ
ת ְגּדוּ ֵ֣די ְב ֵֽני־
ם ְוֶאת־ ְגּדוּ ֵ֨די ֲא ָ֜רם ְוֵ֣את ׀ ְגּדוּ ֵ֣די מוֹ ָ ֗אב ְוֵא ֙
ֶאת־ ְגּדוּ ֵ֣די ַכְשׂ ִדּי ֩
ה ָ֔וה ֲאֶ֣שׁר ִדּ ֶ֔בּר ְבּ ַ֖יד ֲﬠָב ָ֥דיו
ַע֔מּוֹן ַו ְיַשְׁלֵּ֥חם ִ ֽבּיהוּ ָ֖דה ְלַֽהֲאִבי ֑דוֹ ִכּ ְדַ֣בר ְי ֹ
ה ִ ֽבּיהוּ ָ֔דה ְלָהִ֖סיר ֵמ ַ֣ﬠל ָפּ ָ֑ניו ְבַּח ֣טּ ֹאת
ה ָ֗וה ָֽה ְיָת ֙
ַה ְנִּבי ִ ֽאיםַ֣ :אךְך ׀ ַעל־ִ֣פּי ְי ֹ
ְמַנֶ֔שּׁה ְכֹּ֖כל ֲאֶ֥שׁר ָעָֽשׂהְ :ו ַ֤גם ַדּם־ַה ָנִּק֙י ֲאֶ֣שׁר ָשָׁ֔פךְך ַו ְיַמ ֵ֥לּא ֶאת־ ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם
שׂה
ה ָ֖וה ִלְסֹֽל ַחְ :ו ֶ֛יֶתר ִדְּב ֵ֥רי ְיֽהוֹ ָי ִ֖קים ְוָכל־ֲאֶ֣שׁר ָע ָ ֑
ָ֣דּם ָנ ִ֑קי ְו ֽל ֹא־ָאָ֥בה ְי ֹ
ֲהל ֹא־ֵ֣הם ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים ְלַמְל ֵ֥כי ְיהוּ ָֽדהַ :ו ִיְּשׁ ַ֥כּב ְיֽהוֹ ָי ִ֖קים
הִ֥סיף עוֹ֙ד ֶ֣מֶלךְך ִמְצ ַ֔ר ִים ָלֵ֖צאת
ִעם־ֲאֹב ָ ֑תיו ַו ִיְּמֹ֛לךְך ְיֽהוֹ ָיִ֥כין ְבּ ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוְ :ו ֽל ֹא־ ֹ
ם ַעד־ ְנַהר־ְפּ ָ֔רת ֹ֛כּל ֲאֶ֥שׁר ָֽה ְיָ֖תה
ֵֽמַא ְר֑צוֹ ִ ֽכּי־ָל ַ ֞קח ֶ֣מֶלךְך ָבּ ֶ֗בל ִמ ַ֤נַּחל ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ה ְיֽהוֹ ָיִ֣כין ְבָּמְל֔כוֹ וְּשֹׁלָ֣שׁה ֳח ָדִ֔שׁים
ְלֶ֥מֶלךְך ִמְצ ָֽר ִיםֶ :בּן־ְשֹׁמ ֨ ֶנה ֶעְשׂ ֵ֤רה ָשׁ ָנ ֙
ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוֵ֣שׁם ִא֔מּוֹ ְנֻחְשָׁ֥תּא ַבת־ֶאְל ָנָ֖תן ִמי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ַ֥יַּעשׂ ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֣ני
הָ֑וה ְכֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ָעָ֖שׂה ָא ִ ֽביוָ :בּ ֵ֣ﬠת ַה ִ֔היא ָעֻ֗לה ]ָע֗לוּ[ ַעְב ֵ֛די ְנֻבַכ ְד ֶנאַ֥צּר
ְי ֹ
ֶֽמֶלךְך־ָבֶּ֖בל ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ַוָתּ ֥ב ֹא ָהִ֖ﬠיר ַבָּמּֽצוֹרַ :ו ָיּ ֛ב ֹא ְנֻבַכ ְד ֶנאַ֥צּר ֶֽמֶלךְך־ָבֶּ֖בל ַעל־
ה ַעל־ֶ֣מֶלךְך ָבּ ֶ֔בל ֣הוּא
ָהִ֑ﬠיר ַֽוֲﬠָב ָ֖דיו ָצ ִ֥רים ָע ֶֽליָהַ :ו ֵיֵּ֞צא ְיֽהוֹ ָי ִ֤כין ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָד ֙
את֙וֹ ֶ֣מֶלךְך ָבּ ֶ֔בל ִבְּשׁ ַ֥נת ְשֹׁמ ֶ֖נה ְלָמְלֽכוֹ:
ְוִא֔מּוֹ ַֽוֲﬠָב ָ֖דיו ְוָשׂ ָ֣ריו ְוָֽס ִרי ָ֑סיו ַו ִיּ ַ֤קּח ֹ
ה ָ֔וה ְוֽאוְֹצ ֖רוֹת ֵ֣בּית ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ְיַקֵ֞צּץ ֶאת־
ת ֵ֣בּית ְי ֹ
ַויּוֵֹ֣צא ִמָ֗שּׁם ֶאת־ָכּל־ֽאוְֹצרוֹ ֙
ה ָ֔וה ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִדֶּ֥בּר
ָכּל־ְכּ ֵ֣לי ַה ָזּ ָ֗הב ֲאֶ֨שׁר ָעָ֜שׂה ְשֹׁלֹ֤מה ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְבֵּהי ַ֣כל ְי ֹ

ְי ֹ
ה ָֽוהְ :וִה ְג ָ֣לה ֶאת־ָכּל־֠ ְי ֽרוָּשַׁל ִם ְֽוֶאת־ָכּל־ַהָשּׂ ִ֞רים ְוֵ֣את ׀ ָכּל־ ִגּבּוֹ ֵ֣רי ַהַ֗ח ִיל
ם גּוֶֹ֔לה ְוָכל־ֶֽהָח ָ֖רשׁ ְוַהַמְּס ֵ֑גּ ר ֣ל ֹא ִנְשׁ ַ ֔אר זוּ ַ֖לת ַדּ ַ֥לּת
ֲֽﬠֶ֤שׂ ֶרה ] ֲֽﬠֶ֤שׂ ֶרת[ ֲאָלִפי ֙
ַעם־ָהָֽא ֶרץַ :ו ֶ֥יּ ֶגל ֶאת־ ְיֽהוֹ ָיִ֖כין ָבּ ֶ֑בָלה ְוֶאת־ֵ֣אם ַ֠הֶמֶּלךְך ְוֶאת־ ְנֵ֨שׁי ַהֶ֜מֶּלךְך
ת
ת ֵאו ֵ֣לי ]ֵאי ֵ֣לי[ ָה ָ ֔א ֶרץ הוֹ ִ֛ליךְך גּוֹ ָ֥לה ִמי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ָבֶּֽבָלהְ :וֵא ֩
ְוֶאת־ָֽס ִריָ֗סיו ְוֵא ֙
ָכּל־ַא ְנֵ֨שׁי ַהַ֜ח ִיל ִשְׁב ַ֣ﬠת ֲאָלִ֗פים ְוֶֽהָח ָ֤רשׁ ְוַהַמְּס ֵגּ֙ר ֶ ֔אֶלף ַהֹ֕כּל ִגּבּוֹ ִ֖רים ֹעֵ֣שׂי
ִמְלָח ָ ֑מה ַו ְיִביֵ֧אם ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֛בל גּוֹ ָ֖לה ָבֶּֽבָלהַ :ו ַיְּמ ֵ֧לךְך ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֛בל ֶאת־ַמַתּ ְנ ָ֥יה
ה ִצ ְד ִק ָ֣יּהוּ
ֹד ֖דוֹ ַתְּח ָ ֑תּיו ַו ַיֵּ֥סּב ֶאת־ְשׁ֖מוֹ ִצ ְד ִק ָֽיּהוֶּ :בּן־ֶעְשׂ ִ֨רים ְוַא ַ֤חת ָשׁ ָנ ֙
ה ָשׁ ֔ ָנה ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוֵ֣שׁם ִא֔מּוֹ ֲֽחמיַּ֥טל ] ֲֽחמוַּ֥טל[ ַבּת־
ְבָמְל֔כוֹ ְוַא ַ֤חת ֶעְשׂ ֵר ֙
הָ֑וה ְכֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ָעָ֖שׂה ְיהוֹ ָי ִֽקיםִ֣ :כּי ׀
ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ִמִלְּב ָֽנהַ :ו ַ֥יַּעשׂ ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
אָ֖תם ֵמ ַ֣ﬠל ָפּ ָ֑ניו
ם וִּ֣ביהוּ ָ֔דה ַעד־ִהְשִׁל֥כוֹ ֹ
ה ָ֗וה ָֽה ְיָ֤תה ִבי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ַעל־ַ֣אף ְי ֹ
ַו ִיְּמֹ֥רד ִצ ְד ִק ָ֖יּהוּ ְבֶּ֥מֶלךְך ָבֶּֽבלַ :ו ְיִהי֩ ִבְשׁ ֨ ַנת ַהְתִּשׁיִ֜עית ְלָמְל֗כוֹ ַבֹּ֣ח ֶדשׁ ָֽהֲﬠִשׂי ִר ֘י
שׁ ָ֠בּא ְנ ֻֽבַכ ְד ֶנאַ֨צּר ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֜בל ֧הוּא ְוָכל־ֵחי֛לוֹ ַעל־ ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ַו ִ֣יַּחן
ֶֽבָּע֣שׂוֹר ַלֹח ֶד ֒
ָע ֶ֑ליָה ַו ִיְּב֥נוּ ָע ֶ֖ליָה ָדּ ֵ֥יק ָס ִ ֽביבַ :וָתּ ֥ב ֹא ָהִ֖ﬠיר ַבָּמּ֑צוֹר ַ֚ﬠד ַעְשֵׁ֣תּי ֶעְשׂ ֵ֣רה ָשׁ ֔ ָנה
ַלֶ֖מֶּלךְך ִצ ְד ִק ָֽיּהוְּ :בִּתְשׁ ָ֣ﬠה ַלֹ֔ח ֶדשׁ ַו ֶֽיֱּח ַ֥זק ָֽה ָר ָ֖ﬠב ָבִּ֑ﬠיר ְול ֹא־ָ֥ה ָיה ֶ֖לֶחם ְל ַ֥ﬠם
ה ֶ֜דּ ֶרךְך ַ֣שַׁער ׀ ֵ֣בּין
ָהָֽא ֶרץַ :וִתָּבּ ַ֣קע ָהִ֗עיר ְוָכל־ַא ְנֵ֨שׁי ַהִמְּלָחָ֤מה ׀ ַהַ֨לּ ְיָל ֙
ַהֹֽחֹמ ַ֗ת ִים ֲאֶשׁ֙ר ַעל־ ַ֣גּ ן ַהֶ֔מֶּלךְך ְוַכְשׂ ִ֥דּים ַעל־ָהִ֖ﬠיר ָסִ֑ביב ַו ֵ֖יֶּלךְך ֶ֥דּ ֶרךְך ָֽהֲﬠ ָרָֽבה:
א֖תוֹ ְבַּע ְר֣בוֹת ְי ֵר֑חוֹ ְוָכל־ֵחי֔לוֹ ָנֹ֖פצוּ
ם ַאַ֣חר ַהֶ֔מֶּלךְך ַו ַיִּ֥שׂגוּ ֹ
ַו ִיּ ְר ְדּ֤פוּ ֵחיל־ַכְּשׂ ִדּי ֙
א֛תוֹ ֶאל־ֶ֥מֶלךְך ָבֶּ֖בל ִרְב ָ֑לָתה ַו ְי ַדְבּ ֥רוּ ִא֖תּוֹ
ֵֽמָע ָֽליוַֽ :ו ִיְּתְפּשׂ֙וּ ֶאת־ַהֶ֔מֶּלךְך ַו ַֽיֲּﬠ֥לוּ ֹ
ִמְשׁ ָֽפּטְ :וֶאת־ְבּ ֵנ֙י ִצ ְדִק ָ֔יּהוּ ָֽשֲׁח֖טוּ ְלֵעי ָ֑ניו ְוֶאת־ֵעי ֵ֤ני ִצ ְדִק ָ֨יּה֙וּ ִע ֵ֔וּר ַו ַֽיַּאְס ֵ֨רה֙וּ
ת
ַֽבּ ְנֻחְשׁ ַ֔תּ ִים ַו ְיִבֵ֖אהוּ ָבֶּֽבל :וַּבֹ֤ח ֶדשׁ ַֽהֲחִמיִשׁ֙י ְבִּשְׁב ָ֣ﬠה ַלֹ֔ח ֶדשׁ ִ֗היא ְשׁ ַנ ֙
ְתַּֽשׁע־ֶעְשׂ ֵ֣רה ָשׁ ֔ ָנה ַלֶ֖מֶּלךְך ְנ ֻֽבַכ ְד ֶנאַ֣צּר ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֑בל ָ֞בּא ְנֽבוּ ַז ְֽרֲא ָ֧דן ַרב־ַטָבִּ֛חים
ה ָ֖וה ְוֶאת־ֵ֣בּית ַה ֶ ֑מֶּלךְך ְו ֵ ֨את
ֶ֥ﬠֶבד ֶֽמֶלךְך־ָבֶּ֖בל ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ִיְּשֹׂ֛רף ֶאת־ֵבּית־ ְי ֹ
ָכּל־ָבֵּ֧תּי ְי ֽרוָּשׁ ַ֛לם ְוֶאת־ָכּל־ֵ֥בּית ָגּ ֖דוֹל ָשׂ ַ֥רף ָבֵּֽאשְׁ :וֶאת־חוֹֹ֥מת ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם
ת ֶ֨יֶתר ַהָ֜עם ַה ִנְּשָׁא ִ֣רים
ָסִ֑ביב ָֽנְתצ֙וּ ָכּל־ֵ֣חיל ַכְּשׂ ִ֔דּים ֲאֶ֖שׁר ַרב־ַטָבּ ִ ֽחיםְ :וֵא ֩
ם ֲאֶ֤שׁר ָֽנְפל֙וּ ַעל־ַהֶ֣מֶּלךְך ָבּ ֶ֔בל ְוֵ֖את ֶ֣יֶתר ֶֽהָה֑מוֹן ֶה ְגָ֕לה
ָבִּ֗עיר ְוֶאת־ַהֹֽנְּפִלי ֙
ְנֽבוּ ַז ְֽרֲא ָ֖דן ַרב־ַטָבּ ִ ֽחים :וִּמ ַדּ ַ֣לּת ָה ָ ֔א ֶרץ ִהְשִׁ֖איר ַרב־ַטָבִּ֑חים ְלֹֽכ ְרִ֖מים וְּל ְגִבים

ה ָ֗וה ְֽוֶאת־ַהְמֹּכ ֞נוֹת ְוֶאת־ ָ֧ים
]וְּלֹי ְג ִ ֽבים[ ְ :וֵאת־ַעמּוּ ֵ֨די ַה ְנֹּ֜חֶשׁת ֲאֶ֣שׁר ֵֽבּית־ ְי ֹ
ה ָ֖וה ִשְׁבּ ֣רוּ ַכְשׂ ִ֑דּים ַו ִיְּשׂ֥אוּ ֶאת־ ְנֻחְשָּׁ֖תּם ָבֶּֽבָלה:
ַה ְנֹּ֛חֶשׁת ֲאֶ֥שׁר ְבֵּבית־ ְי ֹ
ְוֶאת־ַהִסּיֹ֨רת ְוֶאת־ַה ָיִּ֜עים ְוֶאת־ַֽהְמ ַזְמּ ֣רוֹת ְוֶאת־ַהַכּ֗פּוֹת ְו ֵ ֨את ָכּל־ְכּ ֵ֧לי
ת ְוֶאת־ַהִמּ ְז ָר֗קוֹת ֲאֶ֤שׁר
ַה ְנֹּ֛חֶשׁת ֲאֶ֥שׁר ְיָ֥שׁ ְרתוּ ָ֖בם ָל ָֽקחוְּ :וֶאת־ַהַמְּחתּוֹ ֙
ָזָה֙ב ָז ָ֔הב ַֽוֲאֶשׁר־ ֶ֖כֶּסף ָ֑כֶּסף ָל ַ֖קח ַרב־ַטָבּ ִ ֽחיםָֽ :הַעמּוּ ִ֣דים ׀ ְשׁ ֗ ַנ ִים ַה ָ֤יּם ָֽהֶאָח֙ד
הָ֑וה ֽל ֹא־ָה ָ֣יה ִמְשׁ ָ ֔קל ִל ְנֹ֖חֶשׁת ָכּל־
ְוַהְמֹּכ ֔נוֹת ֲאֶשׁר־ָעָ֥שׂה ְשֹׁלֹ֖מה ְלֵ֣בית ְי ֹ
ה ֶעְשׂ ֵ֨רה ַאָ֜מּה קוַֹ֣מת ׀ ָֽהַע֣מּוּד ָֽהֶאָ֗חד ְוֹכ ֶ֨ת ֶרת ָע ָ֥ליו ׀
ַהֵכִּ֥לים ָהֵֽאֶלּהְ :שֹׁמ ֶנ ֩
ת[ וְּשָׂבָ֨כה ְו ִֽרֹמּ ִ֧נים ַֽﬠל־ַהֹכּ ֶ ֛ת ֶרת
ה ]ַאמּוֹ ֒
ְנֹחֶשׁ֘ת ְוקוַֹ֣מת ַהֹכֶּת ֶר֘ת ָשֹׁ֣לשׁ ַאֹמּ ֒
ָסִ֖ביב ַהֹ֣כּל ְנֹ֑חֶשׁת ְוָכ ֵ ֛אֶלּה ָֽלַע֥מּוּד ַהֵשּׁ ִ֖ני ַעל־ַהְשָּׁב ָֽכהַ :ו ִיּ ַ֣קּח ַרב־ַטָבִּ֗חים
ֶאת־ְשׂ ָר ָי ֙
שְׁמ ֵ֥רי ַהַֽסּף:
ה ֹכֵּ֣הן ָה ֔ר ֹאשׁ ְוֶאת־ְצַפְנ ָ֖יהוּ ֹכֵּ֣הן ִמְשׁ ֶ֑נה ְוֶאת־ְשֹׁ֖לֶשׁת ֽ ֹ
ח ָס ִ֨ריס ֶאָ֜חד ֲאֶשׁר־֥הוּא ָפ ִ֣קיד ׀ ַעל־ַא ְנֵ֣שׁי ַהִמְּלָחָ֗מה
וִּמן־ָהִ֡עיר ָלַק ֩
ַֽוֲחִמָ֨שּׁה ֲא ָנִ֜שׁים ֵֽמֹרֵ֤אי ְפ ֵֽני־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֲאֶ֣שׁר ִנְמְצ֣אוּ ָבִ֔עיר ְו ֵ ֗את ַהֹסֵּפ֙ר ַ֣שׂר
שׁ ֵמ ַ֣ﬠם ָה ָ ֔א ֶרץ ַה ִנְּמְצִ֖אים ָבּ ִ ֽﬠיר:
ַהָצּ ָ֔בא ַהַמְּצִ֖בּא ֶאת־ ַ֣ﬠם ָה ָ ֑א ֶרץ ְוִשִׁ֥שּׁים ִאי ֙
א ָ ֛תם ַעל־ֶ֥מֶלךְך ָבֶּ֖בל ִרְב ָֽלָתהַ :ו ַ֣יּ ךְך
א ָ֔תם ְנֽבוּ ַז ְֽרֲא ָ֖דן ַרב־ַטָבִּ֑חים ַוֹ֧יֶּלךְך ֹ
ַו ִיּ ַ֣קּח ֹ
ם ֶ֨מֶלךְך ָבֶּ֧בל ַו ְיִמי ֵ ֛תם ְבּ ִרְב ָ֖לה ְבֶּ֣א ֶרץ ֲח ָ ֑מת ַו ִ֥יּ ֶגל ְיהוּ ָ֖דה ֵמ ַ֥ﬠל ַא ְדָמֽתוֹ:
אָת ֩
ֹ
ְוָהָ֗עם ַה ִנְּשָׁא֙ר ְבֶּ֣א ֶרץ ְיהוּ ָ֔דה ֲאֶ֣שׁר ִהְשׁ ִ ֔איר ְנֽבוַּכ ְד ֶנאַ֖צּר ֶ֣מֶלךְך ָבּ ֶ֑בל ַו ַיְּפ ֵ֣קד
ֲﬠֵלי ֶ֔הם ֶאת־ ְגּ ַדְל ָ֖יהוּ ֶבּן־ֲאִחי ָ֥קם ֶבּן־ָשׁ ָֽפןַ :ו ִיְּשְׁמעוּ֩ ָכל־ָשׂ ֵ֨רי ַֽהֲח ָיִ֜לים ֵ֣הָמּה
ְוָֽהֲא ָנִ֗שׁים ִ ֽכּי־ִהְפ ִ֤קיד ֶֽמֶלךְך־ָבֶּבל ֙ ֶאת־ ְגּ ַדְל ָ֔יהוּ ַו ָיֹּ֥באוּ ֶאל־ ְגּ ַדְל ָ֖יהוּ ַהִמְּצ ָ֑פּה
ְו ִיְשָׁמ ֵ֣ﬠאל ֶבּן־ ְנַת ְנ ָ֡יה ְו ֽיוָֹח ָ֣נ ן ֶבּן־ָ֠ק ֵר ַח וְּשׂ ָר ָ֨יה ֶבן־ַתּ ְנֻ֜חֶמת ַה ְנֹּֽטָפ ִ֗תי ְו ַֽיֲא ַז ְנ ָ֨יה֙וּ
ֶבּן־ַהַֽמֲּﬠָכ ִ֔תי ֵ֖הָמּה ְוַא ְנֵשׁיֶֽהםַ :ו ִיָּשּׁ ַ֨בע ָלֶ֤הם ְגּ ַדְל ָ֨יה֙וּ וְּלַא ְנֵשׁי ֶ֔הם ַו ֣יּ ֹאֶמר ָל ֶ֔הם
ַאל־ ִ ֽתּי ְר֖אוּ ֵֽמַעְב ֵ֣די ַהַכְּשׂ ִ֑דּים ְשׁ֣בוּ ָב ָ ֗א ֶרץ ְוִעְב ֛דוּ ֶאת־ֶ֥מֶלךְך ָבֶּ֖בל ְו ִיַ֥טב ָל ֶֽכם:
ַו ְיִ֣הי ׀ ַבֹּ֣ח ֶדשׁ ַהְשִּׁביִ֗עי ָ֣בּא ִיְשָׁמ ֵ֣ﬠאל ֶבּן־֠ ְנַת ְנ ָיה ֶבּן־ֱאִ֨ליָשָׁ֜מע ִמ ֶ֣זּ ַרע
ם
ם ִא֔תּוֹ ַו ַיּ֥כּוּ ֶאת־ ְגּ ַדְל ָ֖יהוּ ַו ָיֹּ֑מת ְוֶאת־ַה ְיּהוּ ִדי ֙
ַהְמּלוָּ֗כה ַֽוֲﬠָשׂ ָ֤רה ֲא ָנִשׁי ֙
ְוֶאת־ַהַכְּשׂ ִ֔דּים ֲאֶֽשׁר־ָה ֥יוּ ִא֖תּוֹ ַבִּמְּצ ָֽפּהַ :ו ָיּ ֻ ֨קמוּ ָכל־ָהָ֜עם ִמָקֹּ֤טן ְוַעד־ ָגּדוֹל ֙
ְוָשׂ ֵ֣רי ַֽהֲח ָיִ֔לים ַו ָיֹּ֖באוּ ִמְצ ָ֑ר ִים ִ֥כּי ָֽי ְר֖אוּ ִמְפּ ֵ֥ני ַכְשׂ ִֽדּיםַ :ו ְיִהי֩ ִבְשֹׁלִ֨שׁים ָוֶ֜שַׁבע
ת ְיֽהוֹ ָיִ֣כין ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֔דה ִבְּשׁ ֵ֤נים ָעָשׂ֙ר ֹ֔ח ֶדשׁ ְבֶּעְשׂ ִ֥רים ְוִשְׁב ָ֖ﬠה
ָשׁ ֗ ָנה ְל ָגלוּ ֙

ַלֹ֑ח ֶדשׁ ָנָ֡שׂא ֱא ִ֣ויל ְמֹר ַד ךְ ֩ך ֶ֨מֶלךְך ָבּ ֶ֜בל ִבְּשׁ ַ֣נת ָמְל֗כוֹ ֶאת־ ֛ר ֹאשׁ ְיֽהוֹ ָיִ֥כין ֶֽמֶלךְך־
ְיהוּ ָ֖דה ִמֵ֥בּית ֶֽכֶּלאַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ִא֖תּוֹ ֹט֑בוֹת ַו ִיֵּתּ֙ן ֶאת־ִכְּס֔אוֹ ֵמַ֗על ִכֵּ֧סּא ַהְמָּל ִ֛כים
ֲאֶ֥שׁר ִא֖תּוֹ ְבָּבֶֽבלְ :וִשׁ ֕ ָנּא ֵ֖את ִבּ ְג ֵ֣די ִכְל֑אוֹ ְוָאַ֨כל ֶ֧לֶחם ָתִּ֛מיד ְלָפ ָ֖ניו ָכּל־ ְיֵ֥מי
ַח ָֽיּיוַֽ :וֲא ֻרָח֗תוֹ ֲא ֻרַ֨חת ָתִּ֧מיד ִנְתּ ָנה־֛לּוֹ ֵמֵ֥את ַהֶ֖מֶּלךְך ְדַּבר־ ֣יוֹם ְבּיוֹ֑מוֹ ֹ֖כּל
ְיֵ֥מי ַח ָֽיּוֲ :חזוֹ֙ן ְיַשְׁע ָ֣יהוּ ֶבן־ָא֔מוֹץ ֲאֶ֣שׁר ָח ָ֔זה ַעל־ ְיהוּ ָ֖דה ִוירוָּשׁ ָ֑לם ִבּיֵ֨מי
ם ְוַֽהֲא ִ֣זי ִני ֶ ֔א ֶרץ ִ֥כּי
ֻע ִזּ ָ֧יּהוּ יוֹ ָ ֛תם ָאָ֥חז ְיִח ְז ִק ָ֖יּהוּ ַמְל ֵ֥כי ְיהוּ ָֽדהִ :שְׁמ֤עוּ ָשַׁ֨מ ִי ֙
ם ִגּ ַ֣דְּלִתּי ְורוַֹ֔מְמִתּי ְוֵ֖הם ָ֥פְּשׁעוּ ִ ֽביָ :י ַ֥דע שׁוֹ֙ר ֹק ֔ ֵנהוּ ַֽוֲח֖מוֹר
ה ָ֖וה ִדּ ֵ֑בּר ָבּ ִני ֙
ְי ֹ
ֵא֣בוּס ְבָּע ָ֑ליו ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֣ל ֹא ָי ַ֔דע ַעִ֖מּי ֥ל ֹא ִהְתבּוֹ ָֽנ ן֣ :הוֹי ׀ ֣גּוֹי ֹחֵ֗טא ַ֚ﬠם ֶ֣כֶּבד
ה ָ֗וה ִֽנֲא֛צוּ ֶאת־ְק ֥דוֹשׁ ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ָע֔וֹן ֶ֣ז ַרע ְמ ֵרִ֔עים ָבּ ִ֖נים ַמְשִׁחיִ֑תים ָע ְז֣בוּ ֶאת־ ְי ֹ
ָנֹ֥זרוּ ָאֽחוֹרַֽ :ﬠל־ֶ֥מה ֻת֛כּוּ ֖עוֹד תּוִֹ֣סיפוּ ָס ָ֑רה ָכּל־ ֣ר ֹאשׁ ָלֳחִ֔לי ְוָכל־ֵל ָ֖בב ַדּ ָֽוּי:
תם ֶ֥פַּצע ְוַחבּוּ ָ֖רה וַּמ ָ֣כּה ְט ִר ָ֑יּה ל ֹא־ ֨ז ֹר֙וּ ְו ֣ל ֹא
שׁ ֵאין־֣בּוֹ ְמ ֔ ֹ
ִמַכּף־ ֶ֤ר ֶגל ְוַעד־ר ֹא ֙
ֻח ָ֔בּשׁוּ ְו ֥ל ֹא ֻרְכּ ָ֖כה ַבָּֽשֶּׁמןַ :א ְרְצ ֶ֣כם ְשָׁמָ֔מה ָע ֵרי ֶ֖כם ְשׂ ֻר֣פוֹת ֵ ֑אשׁ ַא ְדַמְתֶ֗כם
א ָ֔תהּ וְּשָׁמָ֖מה ְכַּמְהֵפּ ַ֥כת ָז ִֽריםְ :ו ֽנוְֹת ָ֥רה ַבת־ִצ ֖יּוֹן
אְכִ֣לים ֹ
ם ֹֽ
ם ָז ִרי ֙
ְל ֶנ ְג ְדֶּכ ֙
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת הוִֹ֥תיר
ְכֻּס ָ֣כּה ְב ָ֑כ ֶרם ִכְּמלוּ ָ֥נה ְבִמְקָ֖שׁה ְכִּ֥ﬠיר ְנצוּ ָֽרה :לוֵּל֙י ְי ֹ
ה ָ֖וה ְקִצי ֵ֣ני
ָ֛לנוּ ָשׂ ִ֖ריד ִכְּמ ָ֑ﬠט ִכְּסֹ֣דם ָה ִ֔יינוּ ַֽלֲﬠֹמ ָ֖רה ָדּ ִ ֽמינוִּ :שְׁמ֥עוּ ְדַבר־ ְי ֹ
ה ָ֔וה
ם י ֹאַ֣מר ְי ֹ
ְסֹ֑דם ַֽהֲא ִ֛זינוּ תּוֹ ַ֥רת ֱאֹלֵ֖הינוּ ַ֥ﬠם ֲﬠֹמ ָֽרהָ :לָמּה־ ִ֤לּי ֹֽרב־ ִזְבֵחיֶכ ֙
ָשׂ ַ֛בְעִתּי ֹע֥לוֹת ֵאיִ֖לים ְוֵ֣חֶלב ְמ ִריִ֑אים ְו ַ֨דם ָפּ ִ֧רים וְּכָבִ֛שׂים ְוַעתּוּ ִ֖דים ֥ל ֹא
ָח ָֽפְצִתּיִ֣ :כּי ָתֹ֔באוּ ֵֽל ָר֖אוֹת ָפּ ָ֑ני ִ ֽמי־ִב ֵ֥קּשׁ ֛ז ֹאת ִמ ֶיּ ְד ֶ֖כם ְרֹ֥מס ֲחֵצ ָֽרי֣ :ל ֹא
ת ְק ֣ר ֹא ִמְק ָ֔רא
א ִמְנַחת־ָ֔שׁ ְוא ְקֹ֧ט ֶרת ֽתּוֵֹע ָ֛בה ִ֖היא ִ֑לי ֹ֤ח ֶדשׁ ְוַשָׁבּ ֙
תוִֹ֗סיפוּ ָהִבי ֙
ם ָשׂ ְנָ֣אה ַנְפִ֔שׁי ָה ֥יוּ ָע ַ֖לי ָלֹ֑ט ַרח
ֽל ֹא־אוּ ַ֥כל ָ֖א ֶון ַֽוֲﬠָצ ָֽרהָ :ח ְדֵשׁי ֶ֤כם וּֽמוֲֹﬠ ֵדיֶכ ֙
ִנְלֵ֖איִתי ְנֽשׂא :וְּבָפ ִרְשׂ ֶ֣כם ַכֵּפּיֶ֗כם ַאְע ִ֤לים ֵעי ַנ֙י ִמֶ֔כּם ַ֛גּם ִ ֽכּי־ַת ְר֥בּוּ ְתִפ ָ֖לּה
שׁ ֵ ֑מ ַע ְי ֵדי ֶ֖כם ָדִּ֥מים ָמ ֵֽלאוַּֽ :רֲחצ֙וּ ִה ַזּ֔כּוּ ָהִ֛סירוּ ֹ֥ר ַע ַֽמַעְלֵלי ֶ֖כם ִמ ֶ֣נּ ֶגד
ֵאי ֶ֣נ ִנּי ֹ
ֵעי ָ֑ני ִח ְד֖לוּ ָה ֵֽר ַעִ :לְמ ֥דוּ ֵהי ֵ֛טב ִדּ ְר֥שׁוּ ִמְשׁ ָ֖פּט ַאְשּׁ ֣רוּ ָח֑מוֹץ ִשְׁפ֣טוּ ָי֔תוֹם ִ֖ריבוּ
ם ַכֶּ֣שֶּׁלג
הָ֑וה ִאם־ ִֽיְה ֨יוּ ֲחָֽטֵאי ֶ֤כם ַכָּשּׁ ִני ֙
ַאְלָמ ָֽנהְ :לכוּ־ ָ֛נא ְו ִנ ָֽוְּכָ֖חה י ֹאַ֣מר ְי ֹ
ַיְל ִ֔בּינוּ ִאם־ ַיְא ִ֥דּימוּ ַכתּוֹ ָ֖לע ַכֶּ֥צֶּמר ִיְה ֽיוִּ :אם־תּ ֹא֖בוּ וְּשַׁמְע ֶ ֑תּם ֥טוּב ָהָ֖א ֶרץ
ה ָֽה ְיָ֣תה
ה ָ֖וה ִדֵּֽבּרֵ :איָכ ֙
תּ ֹא ֵֽכלוְּ :וִאם־ְתָּֽמֲא ֖נוּ וְּמ ִרי ֶ ֑תם ֶ֣ח ֶרב ְתֻּאְכּ֔לוּ ִ֛כּי ִ֥פּי ְי ֹ

ְלזוֹ ֔ ָנה ִק ְר ָ֖יה ֶנֱאָמ ָ֑נה ְמ ֵֽלֲאִ֣תי ִמְשָׁ֗פּט ֶ֛צ ֶדק ָיִ֥לין ָ֖בּהּ ְוַעָ֥תּה ְמ ַרְצּ ִ ֽחיםַ :כְּס ֵ֖פּךְך
אֵ֣הב
ָה ָ֣יה ְלִסי ִ֑גים ָסְבֵ֖אךְך ָמ֥הוּל ַבָּֽמּ ִיםָ :שׂ ַ֣ר ִיךְך ֽסוֹ ְר ִ֗רים ְוַחְב ֵר֙י ַגּ ָנּ ִ֔בים ֻכּלּ֙וֹ ֹ
ם ֣ל ֹא ִיְשֹׁ֔פּטוּ ְו ִ֥ריב ַאְלָמ ָ֖נה ֽל ֹא־ ָי֥בוֹא ֲאֵליֶֽהםָ :לֵ֗כן
שַׁחד ְוֹר ֵ֖דף ַשְׁלֹמ ִ֑נים ָיתוֹ ֙
ֹ֔
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ֲאִ֖ביר ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֚הוֹי ֶא ָנֵּ֣חם ִמָצּ ַ֔רי ְוִא ָֽנּ ְקָ֖מה
ְנֻ֤אם ָֽהָאדוֹ֙ן ְי ֹ
ֵמֽאוֹ ְיָֽביְ :וָאִ֤שׁיָבה ָי ִד֙י ָעַ֔ל ִיךְך ְוֶאְצֹ֥רף ַכֹּ֖בּר ִסי ָ֑ג ִיךְך ְוָאִ֖סי ָרה ָכּל־ְבּ ִדי ָֽל ִיךְך:
ְוָאִ֤שׁיָבה ֽ ֹ
שׁ ֔ ָנה ְוֹֽיֲﬠַ֖צ ִיךְך ְכַּבְתִּח ָ֑לּה ַֽאֲח ֵרי־ֵ֗כן ִי ָ֤קּ ֵרא ָל ךְ ֙ך ִ֣ﬠיר
שְׁפַ֨ט ִי ךְ ֙ך ְכָּב ִ֣רא ֹ
ַהֶ֔צּ ֶדק ִק ְר ָ֖יה ֶנֱאָמ ָֽנהִ :צ ֖יּוֹן ְבִּמְשׁ ָ֣פּט ִתָּפּ ֶ֑דה ְוָשֶׁ֖ביָה ִבְּצ ָד ָֽקהְ :וֶ֧שֶׁבר ֹפְּשִׁ֛ﬠים
ה ָ֖וה ִיְכֽלוִּ֣ :כּי ֵיֹ֔בשׁוּ ֵמֵאיִ֖לים ֲאֶ֣שׁר ֲחַמ ְד ֶ ֑תּם ְו ַ֨תְחְפּ֔רוּ
ְוַחָטִּ֖אים ַיְח ָ֑דּו ְוֹֽע ְזֵ֥בי ְי ֹ
ֵמַה ַגּ ֖נּוֹת ֲאֶ֥שׁר ְבַּח ְרֶֽתּםִ֣ :כּי ִ ֽתְה ֔יוּ ְכֵּא ָ֖לה ֹנֶ֣בֶלת ָע ֶ֑לָה וְּכ ַגָ֔נּה ֲאֶשׁר־ַ֖מ ִים ֵ֥אין
ָֽלהְּ :וָה ָ֤יה ֶהָחֹס֙ן ִל ְנֹ֔ע ֶרת וֹּֽפֲﬠ֖לוֹ ְל ִני֑צוֹץ וָּֽבֲﬠ ֧רוּ ְשׁ ֵני ֶ ֛הם ַיְח ָ֖דּו ְוֵ֥אין ְמַכֶֽבּה:
ַה ָדָּב֙ר ֲאֶ֣שׁר ָח ָ֔זה ְיַשְׁע ָ֖יהוּ ֶבּן־ָא֑מוֹץ ַעל־ ְיהוּ ָ֖דה ִוירוָּשׁ ָֽלםְ :וָה ָ֣יה ׀ ְבַּֽאֲח ִ֣רית
ה ְבּ ֣ר ֹאשׁ ֶהָה ִ֔רים ְו ִנָ֖שּׂא ִמ ְגָּב֑עוֹת ְו ָֽנֲה ֥רוּ
ה ָו ֙
ַה ָיִּ֗מים ָנ֨כוֹן ִֽיְה ֶ֜יה ַ֤הר ֵֽבּית־ ְי ֹ
ה ָ֗וה
ֵא ָ֖ליו ָכּל־ַהגּוֹ ִֽיםְ :וָֽהְל֞כוּ ַעִ֣מּים ַר ִ֗בּים ְוָֽאְמר֙וּ ְל֣כוּ ׀ ְו ַֽנֲﬠ ֶ֣לה ֶאל־ַהר־ ְי ֹ
א ְרֹח ָ ֑תיו ִ֤כּי ִמִצּיּוֹ֙ן ֵתֵּ֣צא תוֹ ָ֔רה
ת ֱאֹלֵ֣הי ַֽיֲﬠֹ֔קב ְוֹי ֵ֨רנ֙וּ ִמ ְדּ ָרָ֔כיו ְו ֵֽנְל ָ֖כה ְבּ ֽ ֹ
ֶאל־ֵבּי ֙
ה ָ֖וה ִמירוָּשׁ ָֽלםְ :וָשַׁפ֙ט ֵ֣בּין ַהגּוֹ ִ֔ים ְוהוִֹ֖כי ַח ְלַעִ֣מּים ַרִ֑בּים ְוִכְתּ֨תוּ
וּ ְדַבר־ ְי ֹ
ם ְלַמ ְזֵמ֔רוֹת ֽל ֹא־ ִיָ֨שּׂא ֤גוֹי ֶאל־גּוֹ֙י ֶ֔ח ֶרב ְו ֽל ֹא־
ַח ְרבוֹ ָ֜תם ְלִא ִ֗תּים ַֽוֲח ִניֽתוֵֹתיֶה ֙
ה ָֽוהִ֣ :כּי ָנַ֗טְשָׁתּה ַעְמּ ךָ ֙ך
ִיְלְמ ֥דוּ ֖עוֹד ִמְלָחָֽמהֵ֖ :בּית ַֽיֲﬠֹ֑קב ְל֥כוּ ְו ֵֽנְל ָ֖כה ְבּ֥אוֹר ְי ֹ
ֵ֣בּית ַֽיֲﬠֹ֔קב ִ֤כּי ָֽמְלא֙וּ ִמ ֶ ֔קּ ֶדם ְוֹֽע ְנ ִ֖נים ַכְּפִּלְשִׁ֑תּים וְּב ַיְל ֵ֥די ָנְכ ִ֖רים ַיְשׂ ִ ֽפּיקוּ:
אְצֹר ָ ֑תיו ַוִתָּמּ ֵ֤לא ַא ְרצ֙וֹ סוִּ֔סים ְוֵ֥אין
ַוִתָּמּ ֵ֤לא ַא ְרצ֙וֹ ֶ֣כֶּסף ְו ָז ָ֔הב ְוֵ֥אין ֵ֖קֶצה ְל ֽ ֹ
ֵ֖קֶצה ְלַמ ְרְכֹּבָֽתיוַ :וִתָּמּ ֵ֥לא ַא ְר֖צוֹ ֱאִלי ִ֑לים ְלַֽמֲﬠֵ֤שׂה ָי ָדי֙ו ִיְשַֽׁתֲּח ֔ווּ ַֽלֲאֶ֥שׁר ָע֖שׂוּ
ֶאְצְבֹּעָֽתיוַ :ו ִיַּ֥שּׁח ָא ָ֖דם ַו ִיְּשַׁפּל־ִ֑אישׁ ְוַאל־ִתָּ֖שּׂא ָלֶֽהם֣ :בּוֹא ַב֔צּוּר ְוִהָטֵּ֖מן
ם ָשֵׁ֔פל ְוַ֖שׁח ֣רוּם
א ֽנוֵֹ :עי ֞ ֵני ַגְּב֤הוּת ָא ָד ֙
ה ָ֔וה וֵּֽמֲה ַ֖דר ְגּ ֹ
ֶֽבָּע ָ֑פר ִמְפּ ֵנ֙י ַ֣פַּחד ְי ֹ
ה ָ֧וה ְצָב֛אוֹת ַ֥ﬠל ָכּל־ ֵגֶּ֖אה
הָ֛וה ְלַב ֖דּוֹ ַבּ ֥יּוֹם ַהֽהוּאִ֣ :כּי ֞יוֹם ַלי ֹ
ֲא ָנִ֑שׁים ְו ִנְשׂ ַ֧גּב ְי ֹ
ָו ָ֑רם ְו ַ֖ﬠל ָכּל־ ִנָ֥שּׂא ְוָשׁ ֵֽפלְ :וַעל ֙ ָכּל־ַא ְר ֵ֣זי ַהְלָּב ֔נוֹן ָֽה ָרִ֖מים ְוַה ִנָּשִּׂ֑אים ְו ַ֖ﬠל ָכּל־
ַאלּוֹ ֵ֥ני ַהָבָּֽשׁןְ :ו ַ֖ﬠל ָכּל־ֶהָה ִ֣רים ָה ָרִ֑מים ְו ַ֖ﬠל ָכּל־ַה ְגָּב֥עוֹת ַה ִנָּשּֽׂאוֹתְ :ו ַ֖ﬠל
ָכּל־ִמ ְג ָ֣דּל ָגֹּ֑ב ַהּ ְו ַ֖ﬠל ָכּל־חוָֹ֥מה ְבצוּ ָֽרהְ :ו ַ֖ﬠל ָכּל־ֳא ִנ ֣יּוֹת ַתּ ְרִ֑שׁישׁ ְו ַ֖ﬠל ָכּל־

הָ֛וה ְלַב ֖דּוֹ
ח ַגְּב֣הוּת ָהָא ָ֔דם ְוָשׁ ֵ֖פל ֣רוּם ֲא ָנִ֑שׁים ְוִנְשׂ ַ֧גּב ְי ֹ
ְשִׂכ ֥יּוֹת ַֽהֶחְמ ָֽדּהְ :וַשׁ ֙
ַבּ ֥יּוֹם ַהֽהוּאְ :וָהֱאִליִ֖לים ָכִּ֥ליל ַֽיֲחֹֽלף :וּ ָ֨בא֙וּ ִבְּמָע ֣רוֹת ֻצ ִ֔רים וִּבְמִח֖לּוֹת ָע ָ֑פר
א ַיְשִׁ֣ליךְך
ה וֵּֽמֲה ַ֣דר ְגּאוֹ ֔נוֹ ְבּקוּ֖מוֹ ַֽלֲﬠֹ֥רץ ָהָֽא ֶרץַ :בּ ֤יּוֹם ַההוּ ֙
ה ָו ֙
ִמְפֵּ֞ני ַ֤פַּחד ְי ֹ
ָהָא ָ֔דם ֵ֚את ֱאִלי ֵ֣לי ַכְס֔פּוֹ ְוֵ֖את ֱאִלי ֵ֣לי ְזָה֑בוֹ ֲאֶ֤שׁר ָֽﬠשׂוּ־ל֙וֹ ְל ִ ֽהְשַֽׁתֲּח֔וֹת ַלְחֹ֥פּר
ה
ה ָו ֙
א ְבּ ִנְק ֣רוֹת ַהֻצּ ִ֔רים וִּבְסִע ֵ֖פי ַהְסָּלִ֑ﬠים ִמְפּ ֞ ֵני ַ֤פַּחד ְי ֹ
ֵפּ ֖רוֹת ְו ָֽלֲﬠַטֵלּ ִ ֽפיםָ :לבוֹ ֙
ם ִמן־ָ֣הָא ָ֔דם ֲאֶ֥שׁר ְנָשָׁ֖מה
וֵּֽמֲה ַ֣דר ְגּאוֹ ֔נוֹ ְבּקוּ֖מוֹ ַֽלֲﬠֹ֥רץ ָהָֽא ֶרץִ :ח ְד֤לוּ ָלֶכ ֙
ם
ה ָ֣וה ְצָב֗אוֹת ֵמִ֤סיר ִמירוָּשַׁ֨ל ֙
ְבַּא֑פּוֹ ִ ֽכּי־ַבֶ֥מּה ֶנְחָ֖שׁב ֽהוּאִ :כּי֩ ִה ֨ ֵנּה ָהָא֜דוֹן ְי ֹ
וִּ֣מיהוּ ָ֔דה ַמְשׁ ֵ֖ﬠן וַּמְשֵׁע ָ֑נה ֹ֚כּל ִמְשַׁען־ֶ֔לֶחם ְוֹ֖כל ִמְשַׁען־ָֽמ ִיםִ :גּ֖בּוֹר ְוִ֣אישׁ
ִמְלָח ָ ֑מה שׁוֹ ֵ֥פט ְוָנִ֖ביא ְוֹקֵ֥סם ְו ָז ֵֽקןַ :שׂר־ֲחִמִ֖שּׁים וְּנ֣שׂוּא ָפ ִ֑נים ְויוֹ ֵ֛ﬠץ ַֽוֲח ַ֥כם
ֲח ָרִ֖שׁים וּ ְנ֥בוֹן ָֽלַחשְׁ :ו ָנַתִ֥תּי ְנָע ִ֖רים ָֽשׂ ֵרי ֶ ֑הם ְוַֽתֲﬠלוִּ֖לים ִיְמְשׁלוּ־ָֽבםְ :ו ִנ ַ֣גּשׂ
ָהָ֔עם ִ֥אישׁ ְבִּ֖אישׁ ְוִ֣אישׁ ְבּ ֵר ֵ֑ﬠהוּ ִי ְֽרֲה֗בוּ ַה ֨ ַנַּע֙ר ַבּ ָזּ ֵ ֔קן ְוַה ִנְּק ֶ֖לה ַבּ ִנְּכָֽבּדֽ ִ :כּי־
ִיְתֹ֨פּשׂ ִ֤אישׁ ְבָּאִחי֙ו ֵ֣בּית ָא ִ֔ביו ִשְׂמ ָ֣לה ְלָ֔כה ָקִ֖צין ִ ֽתְּה ֶיה־ ָ֑לּנוּ ְוַהַמְּכֵשׁ ָ֥לה
א ַב ֨יּוֹם ַה֤הוּא ׀ ֵלאֹמ֙ר ֽל ֹא־ֶאְה ֶ֣יה ֹח ֵ֔בשׁ וְּבֵבי ִ֕תי ֵ֥אין
ַה ֖זּ ֹאת ַ֥תַּחת ָי ֶֽדךָךִ :יָשּׂ ֩
ה ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ִֽויהוּ ָ֖דה ָנ ָ֑פל
ֶ֖לֶחם ְוֵ֣אין ִשְׂמ ָ֑לה ֥ל ֹא ְתִשׂי ֻ ֖מ ִני ְקִ֥צין ָֽﬠםִ֤ :כּי ָֽכְשָׁל ֙
ם ָ֣ﬠ ְנָתה
ה ָ֔וה ַלְמ ֖רוֹת ֵע ֵ֥ני ְכבוֹ ֽדוַֹ :הָכּ ַ֤רת ְפּ ֵניֶה ֙
ם ֶאל־ ְי ֹ
ִ ֽכּי־ְלשׁוֹ ָ֤נם וַּֽמַעְלֵליֶה ֙
ָ֔בּם ְוַחָטּא ָ ֛תם ִכְּסֹ֥דם ִה ִ֖גּידוּ ֣ל ֹא ִכ ֵ֑חדוּ ֣אוֹי ְל ַנְפָ֔שׁם ִ ֽכּי־ ָגְמ֥לוּ ָלֶ֖הם ָר ָֽﬠה:
ִאְמ ֥רוּ ַצ ִ֖דּיק ִכּי־֑טוֹב ִ ֽכּי־ְפ ִ֥רי ַֽמַעְלֵליֶ֖הם י ֹא ֵֽכלוּ֖ :אוֹי ְל ָרָ֣שׁע ָ֑רע ִ ֽכּי־ ְג֥מוּל
ָי ָ֖דיו ֵי ָ֥ﬠֶשׂה ֽלּוַֹ :עִמּ֙י ֹֽנ ְגָ֣שׂיו ְמעוֵֹ֔לל ְו ָנִ֖שׁים ָ֣מְשׁלוּ ֑בוֹ ַעִמּ֙י ְמַאְשּׁ ֶ֣ריךָך ַמְתִ֔עים
ה ְבִּמְשׁ ָ֣פּט
ה ָו ֙
הָ֑וה ְוֹעֵ֖מד ָל ִ֥דין ַע ִ ֽמּיםְ :י ֹ
א ְרֹחֶ֖תיךָך ִבּ ֵֽלּעוִּ :נָ֥צּב ָל ִ֖ריב ְי ֹ
ְו ֶ֥ד ֶרךְך ֽ ֹ
ם ִבַּע ְרֶ֣תּם ַהֶ֔כּ ֶרם ְגּ ֵז ַ֥לת ֶֽהָע ִ֖ני ְבָּבֵתּי ֶֽכם:
ָי֔בוֹא ִעם־ ִז ְק ֵ֥ני ַע֖מּוֹ ְוָשׂ ָ֑ריו ְוַאֶתּ ֙
ה ִ֖וה ְצָבֽאוֹת:
ם[ ְתּ ַדְכּ֣אוּ ַעִ֔מּי וְּפ ֵ֥ני ֲﬠִנ ִ֖יּים ִתְּט ָ֑חנוּ ְנֻאם־ֲאֹד ָ֥ני ְי ֶ ֹ
ם ]ַמה ָלֶּכ ֙
ַמָלֶּכ ֙
ה ְנטוּ ֣וֹת ] ְנטוּ ֣יוֹת[ ָגּ֔רוֹן
ה ָ֗וה ֚ ַיַען ִ֤כּי ָֽגְבה֙וּ ְבּ ֣נוֹת ִצ ֔יּוֹן ַוֵתַּ֨לְכ ָנ ֙
ַו ֣יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ֽוְּמַשְׂקּ ֖רוֹת ֵעי ָ֑נ ִים ָה֤לוֹךְך ְוָטפוֹ֙ף ֵתַּ֔לְכ ָנה וְּב ַר ְגֵליֶ֖הם ְתַּע ַֽכְּס ָנהְ :וִשׂ ַ֣פּח ֲאֹד ֔ ָני
ה ָ֖וה ָפְּתֵ֥הן ְיָע ֶֽרהַ :בּ ֨יּוֹם ַה֜הוּא ָיִ֣סיר ֲאֹד ֗ ָני ֵ֣את ִתְּפֶ֧א ֶרת
ָק ְדֹ֖קד ְבּ ֣נוֹת ִצ ֑יּוֹן ַֽוי ֹ
ָֽהֲﬠָכִ֛סים ְוַהְשִּׁביִ֖סים ְוַהַֽשֲּׂהֹר ִֽניםַ :ה ְנִּטי֥פוֹת ְוַהֵשּׁי ֖רוֹת ְוָֽה ְרָעֽלוֹתַ :הְפֵּא ִ֤רים
ת ְוַהִקֻּשּׁ ִ֔רים וָּבֵ֥תּי ַה ֶ֖נֶּפשׁ ְוַהְלָּח ִ ֽשׁיםַ :הַטָּבּ֖עוֹת ְו ִנ ְזֵ֥מי ָהָֽאף:
ְוַהְצָּעדוֹ ֙

ם ְוַהְסּ ִדי ֔ ִנים
ת ְוַהמֲּﬠָט֔פוֹת ְוַהִמְּטָפּ֖חוֹת ְוָֽהֲח ִרי ִ ֽטיםְ :וַה ִגְּלֹי ִני ֙
ַהַֽמֲּחָלצוֹ ַֽ֣ ֙
ה
ה ַ֨תַחת ֹ֜בֶּשׂם ַ֣מק ִֽיְה ֶ֗יה ְו ַ֨תַחת ֲחגוֹ ָ֤רה ִנְקָפּ ֙
ְוַהְצּ ִני֖פוֹת ְוָֽה ְר ִדי ִֽדיםְ :וָה ָי ֩
שׂק ִכּי־ַ֖תַחת ֹֽיִפי:
ה ָק ְרָ֔חה ְוַ֥תַחת ְפִּתי ִ֖גיל ַֽמֲחֹ֣ג ֶרת ָ ֑
ְו ַ֨תַחת ַֽמֲﬠֶ֤שׂה ִמְקֶשׁ ֙
ְמַ֖ת ִיךְך ַבֶּ֣ח ֶרב ִיֹ֑פּלוּ וּ ְגֽבוּ ָרֵ֖תךְך ַבִּמְּלָחָֽמהְ :וָא֥נוּ ְוָֽאְב֖לוּ ְפָּת ֶ֑חיָה ְו ִנ ָ֖קָּתה ָלָ֥א ֶרץ
א ֵלאֹ֔מר ַלְחֵ֣מנוּ נ ֹאֵ֔כל
ֵתֵּֽשׁבְ :וֶהֱח ִזיקוּ֩ ֶ֨שַׁבע ָנִ֜שׁים ְבִּ֣אישׁ ֶאָ֗חד ַבּ ֤יּוֹם ַההוּ ֙
ה
ְוִשְׂמָלֵ֖תנוּ ִנְל ָ֑בּשׁ ַ֗רק ִי ָקּ ֵ֤רא ִשְׁמ ךָ ֙ך ָעֵ֔לינוּ ֱאֹ֖סף ֶח ְרָפֵּֽתנוַּ :בּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ִֽיְה ֶי ֙
ה ָ֔וה ִלְצִ֖בי וְּלָכ֑בוֹד וְּפ ִ֤רי ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ְל ָג֣אוֹן וְּלִתְפ ֶ ֔א ֶרת ִלְפֵליַ֖טת ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ֶ֣צַמח ְי ֹ
ְוָה ָ֣יה ׀ ַה ִנְּשָׁ֣אר ְבִּצ ֗יּוֹן ְוַהנּוָֹת֙ר ִבּי ֣רוָּשַׁ֔לם ָק ֖דוֹשׁ ֵיָ֣אֶמר ֑לוֹ ָכּל־ַהָכּ֥תוּב ַלַח ִ֖יּים
ִבּירוָּשׁ ָֽלםִ֣ :אם ׀ ָרַ֣חץ ֲאֹד ֗ ָני ֵ֚את ֹצַ֣את ְבּ ֽנוֹת־ִצ ֔יּוֹן ְוֶאת־ ְדֵּ֥מי ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ָי ִ֣די ַח
ה ָ֡וה ַעל ֩ ָכּל־ְמ֨כוֹן ַהר־ִצ ֜יּוֹן ְוַעל־
ִמִקּ ְר ָ֑בּהּ ְבּ ֥רוּ ַח ִמְשׁ ָ֖פּט וְּב ֥רוּ ַח ָבּ ֵֽﬠר :וָּב ָ֣רא ְי ֹ
ם ְוָעָ֔שׁן ְוֹ֛נ ַגהּ ֵ֥אשׁ ֶֽלָהָ֖בה ָ֑ל ְיָלה ִ֥כּי ַעל־ָכּל־ָכּ֖בוֹד ֻח ָֽפּה:
ִמְק ָר ֶ ֗אָה ָע ָ֤נ ן ׀ יוָֹמ ֙
ה וְּלִמְס֔תּוֹר ִמ ֶ֖זּ ֶרם וִּמָמָּֽטרָ :אִ֤שׁי ָרה
ְוֻס ָ֛כּה ִתְּה ֶ֥יה ְלֵצל־יוָֹ֖מם ֵמֹ֑ח ֶרב וְּלַמְחֶס ֙
א ִ ֽלי ִדי ִ֔די ִשׁי ַ֥רת דּוֹ ִ֖די ְלַכ ְר֑מוֹ ֶ֛כּ ֶרם ָה ָ֥יה ִ ֽלי ִדי ִ֖די ְבּ ֶ֥ק ֶרן ֶבּן־ָֽשֶׁמןַ :ו ְיַע ְזּ ֵ֣קהוּ
ָנּ ֙
שׂ ֵ֔רק ַו ִ֤יֶּבן ִמ ְג ָדּל ֙ ְבּתוֹ֔כוֹ ְו ַגם־ ֶ֖י ֶקב ָחֵ֣צב ֑בּוֹ ַו ְי ַ֛קו ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת
ַו ְיַסְקֵּ֗להוּ ַו ִיָּטֵּ֨עה֙וּ ֹ
ֲﬠָנִ֖בים ַו ַ֥יַּעשׂ ְבֻּא ִ ֽשׁיםְ :וַע ָ ֛תּה יוֵֹ֥שׁב ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ְוִ֣אישׁ ְיהוּ ָ֑דה ִשְׁפטוּ־ָ֕נא ֵבּיִ֖ני
וֵּ֥בין ַכּ ְר ִ ֽמיַ :מה־ ַֽלֲּﬠ֥שׂוֹת עוֹ֙ד ְלַכ ְרִ֔מי ְו ֥ל ֹא ָעִ֖שׂיִתי ֑בּוֹ ַמ ֧דּוּ ַע ִק ֵ֛וּיִתי ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת
ה אוֹ ִֽדיָעה־ ָ֣נּא ֶאְתֶ֔כם ֵ ֛את ֲאֶשׁר־ֲא ִ֥ני ֹעֶ֖שׂה
ֲﬠָנִ֖בים ַו ַ֥יַּעשׂ ְבֻּא ִ ֽשׁיםְ :וַעָתּ ֙
ְלַכ ְרִ֑מי ָה ֵ֤סר ְמשׂוָּכּת֙וֹ ְוָה ָ֣יה ְלָבֵ֔ער ָפֹּ֥רץ ְגּ ֵד ֖רוֹ ְוָה ָ֥יה ְלִמ ְרָֽמסַֽ :וֲאִשׁיֵ֣תהוּ
ם ֲאַצ ֶ֔וּה ֵֽמַהְמִ֥טיר
שׁ ִית ְו ַ֤ﬠל ֶֽהָעִבי ֙
ָב ָ֗תה ֤ל ֹא ִי ָזֵּמ֙ר ְו ֣ל ֹא ֵֽיָע ֵ֔דר ְוָע ָ֥לה ָשִׁ֖מיר ָו ָ ֑
ת ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוִ֣אישׁ ְיהוּ ָ֔דה ְנַ֖טע ַֽשֲׁﬠשׁוּ ָ֑ﬠיו
ה ָ֤וה ְצָבאוֹ ֙
ָע ָ֖ליו ָמָֽטרִ֣ :כּי ֶ֜כ ֶרם ְי ֹ
ת ְבּ ַ֔ב ִית
ַו ְי ַ֤קו ְלִמְשָׁפּ֙ט ְוִה ֵ֣נּה ִמְשָׂ֔פּח ִלְצ ָד ָ֖קה ְוִה ֵ֥נּה ְצָע ָֽקה֗ :הוֹי ַמ ִגּי ֵ֥ﬠי ַ֨ב ִי ֙
ָשׂ ֶ֥דה ְבָשׂ ֶ֖דה ַי ְק ִ֑ריבוּ ַ֚ﬠד ֶ֣אֶפס ָמ֔קוֹם ְוֽהוַּשְׁבֶ֥תּם ְלַב ְדּ ֶ֖כם ְבּ ֶ֥ק ֶרב ָהָֽא ֶרץ:
ם ְלַשָׁ֣מּה ִֽיְה ֔יוּ ְגֹּדִ֥לים ְוטוִֹ֖בים ֵמֵ֥אין
ה ָ֣וה ְצָב֑אוֹת ִאם־ ֞ל ֹא ָבִּ֤תּים ַרִבּי ֙
ְבָּא ְז ָ֖ני ְי ֹ
ת ִצְמ ֵדּי־ֶ֔כ ֶרם ַֽיֲﬠ֖שׂוּ ַ֣בּת ֶא ָ֑חת ְו ֶ֥ז ַרע ֹ֖חֶמר ַֽיֲﬠֶ֥שׂה ֵאי ָֽפה֛ :הוֹי
יוֵֹֽשׁבִ֗ :כּי ֲﬠֶ֨שׂ ֶר ֙
ַמְשִׁכּיֵ֥מי ַבֹ֖בֶּקר ֵשׁ ָ֣כר ִי ְרֹ֑דּפוּ ְמַֽאֲח ֵ֣רי ַב ֔ ֶנֶּשׁף ַ֖י ִין ַי ְדִלי ֵֽקםְ :וָה ָ֨יה ִכ ֜נּוֹר ָו ֗ ֶנֶבל
ה ֣ל ֹא ַי ִ֔בּיטוּ וַּֽמֲﬠֵ֥שׂה ָי ָ֖דיו ֥ל ֹא ָרֽאוּ:
ה ָו ֙
תּף ְוָח ִ֛ליל ָו ַ֖י ִין ִמְשֵׁתּי ֶ ֑הם ְו ֵ ֨את ֹ֤פַּעל ְי ֹ
ֹ֧

ָל ֵ֛כן ָגּ ָ֥לה ַעִ֖מּי ִמְבִּלי־ ָ֑דַעת וְּכבוֹד֙וֹ ְמֵ֣תי ָרָ֔עב ַֽוֲהמוֹ ֖נוֹ ִצֵ֥חה ָצָֽמאָ :לֵ֗כן
ִה ְרִ֤חיָבה ְשּׁאוֹל ֙ ַנְפָ֔שׁהּ וּ ָֽפֲﬠ ָ֥רה ִ֖פיָה ִלְבִלי־ֹ֑חק ְו ָי ַ֨רד ֲה ָד ָ֧רהּ ַֽוֲהמוֹ ָ֛נהּ וְּשׁאוֹ ָ֖נהּ
ה ָ֥וה
ְוָע ֵ֥לז ָֽבּהַּ :ו ִיַּ֥שּׁח ָא ָ֖דם ַו ִיְּשַׁפּל־ִ֑אישׁ ְוֵעי ֵ֥ני ְגֹבִ֖הים ִתְּשׁ ַֽפְּל ָנהַ :ו ִיּ ְג ַ֛בּהּ ְי ֹ
ְצָב֖אוֹת ַבִּמְּשׁ ָ֑פּט ְוָהֵאל ֙ ַהָקּ֔דוֹשׁ ִנְק ָ֖דּשׁ ִבְּצ ָד ָֽקהְ :ו ָר֥עוּ ְכָבִ֖שׂים ְכּ ָדְב ָ֑רם
שּׁ ְוא ְו ַֽכֲﬠ֥בוֹת
ְוָח ְר֥בוֹת ֵמִ֖חים ָגּ ִ֥רים י ֹא ֵֽכלוּ֛ :הוֹי ֹמְשׁ ֵ֥כי ֶֽהָע ֖וֹן ְבַּחְב ֵ֣לי ַה ָ ֑
אְמ ִ֗רים ְיַמֵ֧הר ׀ ָיִ֛חיָשׁה ַֽמֲﬠֵ֖שׂהוּ ְלַ֣מַען ִנ ְר ֶ ֑אה ְוִת ְק ַ֣רב
ָֽהֲﬠ ָג ָ֖לה ַחָטָּֽאהָ :ה ֽ ֹ
אְמ ִ֥רים ָל ַ֛רע ֖טוֹב ְוַל֣טּוֹב ָ֑רע
ְוָת֗בוָֹאה ֲﬠ ַ֛צת ְק ֥דוֹשׁ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְו ֵנ ָֽדָעה֣ :הוֹי ָה ֽ ֹ
ָשִׂ֨מים ֹ֤חֶשׁךְך ְלאוֹ֙ר ְו֣אוֹר ְלֹ֔חֶשׁךְך ָשִׂ֥מים ַ ֛מר ְלָמ֖תוֹק וָּמ֥תוֹק ְלָֽמר֖ :הוֹי ֲחָכִ֣מים
ְבּ ֵֽﬠי ֵני ֶ ֑הם ְו ֶ֥נ ֶגד ְפּ ֵניֶ֖הם ְנֹב ִֽנים֕ :הוֹי ִגּבּוֹ ִ֖רים ִלְשׁ֣תּוֹת ָ֑י ִין ְוַא ְנֵשׁי־ַ֖ח ִיל ִלְמֹ֥סךְך
שַׁחד ְוִצ ְד ַ֥קת ַצ ִדּי ִ֖קים ָיִ֥סירוּ ִמֶֽמּנּוָּ :לֵכ֩ן ֶכֱּאֹ֨כל
ֵשׁ ָֽכרַ :מְצ ִדּי ֵ֥קי ָרָ֖שׁע ֵ֣ﬠֶקב ֑ ֹ
ם ַכָּ֣מּק ִֽיְה ֶ֔יה וִּפ ְרָ֖חם ָכָּאָ֣בק ַֽיֲּﬠ ֶ֑לה
ה ִי ְרֶ֔פּה ָשׁ ְרָשׁ ֙
ַ ֜קשׁ ְל֣שׁוֹן ֵ ֗אשׁ ַֽוֲחַ֤שׁשׁ ֶֽלָהָב ֙
ת ְי ֹ
ִ֣כּי ָֽמֲא֗סוּ ֵ֚את תּוֹ ַר ֙
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ְו ֵ ֛את ִאְמ ַ֥רת ְק ֽדוֹשׁ־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִנֵֽאצוַּ :על־
ה ָ֨וה ְבַּע֜מּוֹ ַו ֵ֥יּט ָי ֧דוֹ ָע ָ֣ליו ַו ַיֵּ֗כּהוּ ַֽו ִיּ ְר ְגּז֙וּ ֶֽהָה ִ֔רים ַוְתִּ֧הי ִנְבָל ָ ֛תם
ה ַאף־ ְי ֹ
ֵ֡כּן ָח ָר ֩
ת ֽל ֹא־ָ֣שׁב ַא֔פּוֹ ְו֖עוֹד ָי ֥דוֹ ְנטוּ ָֽיהְ :ו ָֽנָשׂא־ ֵ֤נס
ַכּסּוָּ֖חה ְבּ ֶ֣ק ֶרב חוּ֑צוֹת ְבָּכל־ז ֹא ֙
ם ֵֽמ ָר֔חוֹק ְוָ֥שׁ ַרק ֖לוֹ ִמְקֵ֣צה ָה ָ ֑א ֶרץ ְוִה ֵ֥נּה ְמֵה ָ֖רה ַ֥קל ָיֽבוֹאֵ :אין־ָע ֵ֤י ף
ַלגּוֹ ִי ֙
ח ֵא ֣זוֹר ֲחָלָ֔ציו ְו ֥ל ֹא ִנַ֖תּק ְשׂ ֥רוֹךְך
שׁן ְו ֤ל ֹא ִנְפַתּ ֙
ְוֵאין־כּוֵֹשׁל ֙ ֔בּוֹ ֥ל ֹא ָי ֖נוּם ְו ֣ל ֹא ִיי ָ ֑
תָ֖תיו ְדּ ֻר֑כוֹת ַפּ ְר֤סוֹת סוָּסי֙ו ַכַּ֣צּר ֶנְחָ֔שׁבוּ
ְנָע ָֽליוֲ :אֶ֤שׁר ִחָצּי֙ו ְשׁנוּ ֔ ִנים ְוָכל־ַקְשּׁ ֹ
ם ְוי ֹאֵ֣חז
ה ֙
ְו ַגְל ִגּ ָ֖לּיו ַכּסּוּ ָֽפהְ :שָׁא ָ֥גה ֖לוֹ ַכָּלִּ֑ביא ִוְשׁ ַ ֨אג ] ִיְשׁ ַ ֨אג[ ַכְּכִּפי ִ֤רים ְו ִי ְנ ֹ
הם ָע ָ֛ליו ַבּ ֥יּוֹם ַה֖הוּא ְכּ ַֽנֲהַמת־ ָ֑ים ְו ִנ ַ֤בּט ָל ָ ֨א ֶר֙ץ
ֶ֔ט ֶרף ְו ַיְפִ֖ליט ְוֵ֥אין ַמ ִ ֽצּילְ :ו ִי ְנ ֥ ֹ
ת ַהֶ֣מֶּלךְך ֻע ִזּ ָ֔יּהוּ ָֽוֶא ְרֶ֧אה
ְוִה ֵנּה־֔חֶשׁךְך ַ֣צר ָו֔אוֹר ָחַ֖שׁךְך ַֽבֲּﬠ ִרי ֶֽפיָהִ :בְּשׁ ַנת־מוֹ ֙
שּׂא ְושׁוּ ָ֖ליו ְמֵלִ֥אים ֶאת־ַהֵהי ָֽכלְ :שׂ ָרִ֨פים
ֶאת־ֲאֹד ָ֛ני יֵ֥שׁב ַעל־ִכֵּ֖סּא ָ֣רם ְו ִנ ָ ֑
ֹֽעְמ ִ֤דים ׀ ִמַ֨מַּעל ֙ ֔לוֹ ֵ֧שׁשׁ ְכּ ָנ ַ֛פ ִים ֵ֥שׁשׁ ְכּ ָנ ַ֖פ ִים ְלֶא ָ֑חד ִבְּשַׁ֣תּ ִים ׀ ְיַכֶ֣סּה ָפ ֗ ָניו
ה ְוָאַ֔מר ָק ֧דוֹשׁ ׀
וִּבְשׁ ַ ֛תּ ִים ְיַכֶ֥סּה ַר ְג ָ֖ליו וִּבְשַׁ֥תּ ִים ְיעוֹ ֵֽפףְ :וָק ָ֨רא ֶ֤זה ֶאל־ ֶז ֙
ה ָ֣וה ְצָב֑אוֹת ְמ ֥ל ֹא ָכל־ָהָ֖א ֶרץ ְכּבוֹ ֽדוַֹ :ו ָיּ ֨ ֻנע֙וּ ַא֣מּוֹת ַהִסִּ֔פּים
ָק ֛דוֹשׁ ָק ֖דוֹשׁ ְי ֹ
אַ֞מר ֽאוֹי־ִ֣לי ִ ֽכי־ ִנ ְדֵ֗מיִתי ִ֣כּי ִ֤אישׁ ְטֵֽמא־
ִמ ֖קּוֹל ַהקּוֹ ֵ֑רא ְוַהַ֖בּ ִית ִיָמּ ֵ֥לא ָעָֽשׁןָֽ :ו ֹ
ה ָ֥וה
שׁב ִ֧כּי ֶאת־ַה ֶ ֛מֶּלךְך ְי ֹ
ם ָאֹ֔נִכי וְּבתוֹ ךְ ֙ך ַעם־ְטֵ֣מא ְשָׂפ ַ֔ת ִים ָאֹנִ֖כי ֹי ֵ ֑
ְשָׂפ ַ֨ת ִי ֙

ְצָב֖אוֹת ָר֥אוּ ֵעי ָֽניַ :ו ָ֣יָּעף ֵאַ֗לי ֶאָח֙ד ִמן־ַהְשּׂ ָרִ֔פים וְּב ָי ֖דוֹ ִרְצ ָ֑פּה ְבֶּ֨מְלָקַ֔ח ִים
ָל ַ֖קח ֵמ ַ֥ﬠל ַהִמּ ְזֵֽבּ ַחַ :ו ַיּ ַ֣גּע ַעל־ִ֔פּי ַו ֕יּ ֹאֶמר ִה ֵ֛נּה ָנ ַ֥גע ֶ֖זה ַעל־ְשָׂפ ֶ ֑תיךָך ְוָ֣סר ֲﬠוֹ ֔ ֶנךָך
אֵ֔מר ֶאת־ִ֥מי ֶאְשׁ ַ֖לח וִּ֣מי ֵֽיֶלךְך־
ְוַחָטּאְת֖ךָך ְתֻּכ ָֽפּרָֽ :וֶאְשַׁ֞מע ֶאת־֤קוֹל ֲאֹד ָנ֙י ֹ
אַ֖מר ִ ֽה ְנ ִ֥ני ְשָׁלֵֽח ִניַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ֵ֥לךְך ְוָֽאַמ ְרָ֖תּ ָל ָ֣ﬠם ַה ֶ֑זּה ִשְׁמ֤עוּ ָשׁ֨מוֹ ַ֙ע ְוַאל־
ָ֑לנוּ ָֽו ֹ
ָתּ ִ֔בינוּ וּ ְר֥אוּ ָר֖אוֹ ְוַאל־ֵתּ ָֽדעוַּ :הְשֵׁמ֙ן ֵֽלב־ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֔זּה ְוָא ְז ָ֥ניו ַהְכֵ֖בּד ְוֵעי ָ֣ניו
אַ֕מר
שׁע ֶפּן־ ִי ְר ֶ ֨אה ְבֵעי ֜ ָניו וְּבָא ְז ָ֣ניו ִיְשָׁ֗מע וְּלָב֥בוֹ ָיִ֛בין ָוָ֖שׁב ְו ָ֥רָפא ֽלוָֹֽ :ו ֹ
ָה ַ ֑
ם ֵמֵ֣אין
ַעד־ָמַ֖תי ֲאֹד ָ֑ני ַו ֡יּ ֹאֶמר ַ֣ﬠד ֲאֶשׁ֩ר ִאם־ָשׁ֨אוּ ָע ִ֜רים ֵמֵ֣אין יוֵֹ֗שׁב וָּבִתּי ֙
ה ָ֖וה ֶאת־ָהָא ָ֑דם ְו ַרָ֥בּה ָֽהֲﬠזוָּ֖בה
ָא ָ֔דם ְוָֽהֲא ָדָ֖מה ִתָּשֶּׁ֥אה ְשָׁמָֽמהְ :ו ִרַ֥חק ְי ֹ
הּ ֲﬠִ֣שׂ ִר ָ֔יּה ְוָ֖שָׁבה ְוָֽה ְיָ֣תה ְלָב ֵ֑ﬠר ָֽכֵּא ָ֣לה ְו ָֽכַא֗לּוֹן ֲאֶ֤שׁר
ְבּ ֶ֥ק ֶרב ָהָֽא ֶרץְ :ו֥עוֹד ָבּ ֙
ת ַמֶ֣צֶּבת ָ֔בּם ֶ֥ז ַרע ֹ֖ק ֶדשׁ ַמַצְּבָֽתּהַּ :ו ְי ִ֡הי ִבּיֵ֣מי ָ֠אָחז ֶבּן־יוֹ ָ֨תם ֶבּן־ֻע ִזּ ָ֜יּהוּ
ְבַּשֶׁ֨לֶּכ ֙
ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֗דה ָע ָ֣לה ְרִ֣צין ֶֽמֶלךְך־ֲ֠א ָרם וֶּ֨פַקח ֶבּן־ ְרַמְל ָ֤יהוּ ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְי ֣רוָּשַׁ֔לם
ַלִמְּלָחָ֖מה ָע ֶ֑ליָה ְו ֥ל ֹא ָיֹ֖כל ְלִהָלֵּ֥חם ָע ֶֽליָהַ :ו ֻיּ ַ֗גּד ְל ֵ֤בית ָדּ ִו֙ד ֵלאֹ֔מר ָ֥נָחה ֲא ָ֖רם
ה ָו֘ה
ַעל־ֶאְפ ָ֑ר ִים ַו ָ֤יּ ַנע ְלָבב֙וֹ וְּלַ֣בב ַע֔מּוֹ ְכּ֥נוֹ ַע ֲﬠֵצי־ ַ֖יַער ִמְפּ ֵני־ ֽרוּ ַחַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ת
א ִל ְק ַ֣ראת ָאָ֔חז ַא ָ֕תּה וְּשָׁ֖אר ָי֣שׁוּב ְבּ ֶ֑נ ךָך ֶאל־ְקֵ֗צה ְתָּעַל ֙
ֶאל־ ְיַשְׁע ָיה֒וּ ֵצא־ ָנ ֙
ַהְבּ ֵר ָ֣כה ָֽהֶעְליוֹ ֔ ָנה ֶאל־ְמִס ַ֖לּת ְשׂ ֵ֥דה כוֵֹֽבסְ :וָאַמ ְרָ֣תּ ֵ֠אָליו ִהָשֵּׁ֨מר ְוַהְשׁ ֵ ֜קט
ַאל־ִתּי ָ֗רא וְּלָֽבְב ךָ ֙ך ַאל־ ֵי ַ֔רךְך ִמְשּׁ ֨ ֵני ַז ְנ֧בוֹת ָֽהאוּ ִ֛דים ָֽהֲﬠֵשׁ ִ֖נים ָה ֵ ֑אֶלּה ָֽבֳּח ִרי־
ַ ֛אף ְרִ֥צין ַֽוֲא ָ֖רם וֶּבן־ ְרַמְל ָֽיהוַּ֗ :יַען ִ ֽכּי־ ָי ַ֥ﬠץ ָע ֶ֛ליךָך ֲא ָ֖רם ָר ָ֑ﬠה ֶאְפ ַ֥ר ִים וֶּבן־
ה וּ ְנִקיֶ֔צ ָנּה ְו ַנְבִק ֶ֖ﬠ ָנּה ֵא ֵ֑לינוּ ְו ַנְמִ֥ליךְך ֶ֨מֶל ךְ ֙ך
ְרַמְל ָ֖יהוּ ֵלאֹֽמרַֽ :נֲﬠ ֶ֤לה ִ ֽביהוּ ָד ֙
ְבּתוָֹ֔כהּ ֵ֖את ֶבּן־ָֽטְבַֽאלֹ֥ :כּה ָאַ֖מר ֲאֹד ָ֣ני ְיֶה ִ֑וֹה ֥ל ֹא ָת ֖קוּם ְו ֥ל ֹא ִ ֽתְה ֶֽיהִ֣ :כּי
שׁ ָשׁ ֔ ָנה ֵיַ֥חת
ם ַדֶּ֔מֶּשׂק ְו ֥ר ֹאשׁ ַדֶּ֖מֶּשׂק ְרִ֑צין וְּב֗עוֹד ִשִׁ֤שּׁים ְוָחֵמ ֙
֤ר ֹאשׁ ֲא ָר ֙
שְׁמ ֖רוֹן ֶבּן־ ְרַמְל ָ֑יהוּ ִ֚אם ֣ל ֹא
שְׁמ֔רוֹן ְו ֥ר ֹאשׁ ֽ ֹ
ם ֹֽ
ֶאְפ ַ֖ר ִים ֵמ ָֽﬠםְ :ו ֤ר ֹאשׁ ֶאְפ ַ֨ר ִי ֙
ה ָ֔וה ַדֵּ֥בּר ֶאל־ָאָ֖חז ֵלאֹֽמרְ :שַׁאל־ְל ךָ֣ך ֔אוֹת
ַֽתֲאִ֔מינוּ ִ֖כּי ֥ל ֹא ֵֽתָאֵֽמנוַּ :ו ֣יּוֶֹסף ְי ֹ
ה ָ֣וה ֱאֹל ֶ ֑היךָך ַֽהְעֵ֣מק ְשׁ ָ ֔אָלה ֖אוֹ ַה ְגֵ֥בּ ַהּ ְלָֽמְעָלהַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ָא ָ֑חז ֽל ֹא־
ֵמִ֖ﬠם ְי ֹ
ם
ה ָֽוהַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ִשְׁמעוּ־ ָ֖נא ֵ֣בּית ָדּ ִ֑וד ַהְמ ַ֤ﬠט ִמֶכּ ֙
ֶאְשַׁ֥אל ְו ֽל ֹא־ֲא ַנֶ֖סּה ֶאת־ ְי ֹ
ַהְל֣אוֹת ֲא ָנִ֔שׁים ִ֥כּי ַתְל֖אוּ ַ֥גּם ֶאת־ֱאֹלָֽהיָ֠ :לֵכן ִי ֵ֨תּן ֲאֹד ָ֥ני ֛הוּא ָל ֶ֖כם ֑אוֹת
ה ְוֹי ֶ֣ל ֶדת ֵ֔בּן ְו ָק ָ֥ראת ְשׁ֖מוֹ ִעָ֥מּנוּ ֵֽאלֶ :חְמָ֥אה וּ ְדַ֖בשׁ י ֹא ֵ֑כל
ִה ֵ֣נּה ָֽהַעְלָ֗מה ָה ָר ֙

אס ָבּ ָ֖רע וָּבֹ֣חר
ְל ַדְע֛תּוֹ ָמ֥אוֹס ָבּ ָ֖רע וָּב֥חוֹר ַבּֽטּוֹבִ֠ :כּי ְבֶּ֨ט ֶרם ֵי ַ֥דע ַה ַ֛נַּער ָמ ֥ ֹ
ה ָ֜וה ָעֶ֗ליךָך
ה ֲאֶ֣שׁר ַאָ֣תּה ָ ֔קץ ִמְפּ ֵ֖ני ְשׁ ֵ֥ני ְמָל ֶֽכיָהָ :י ִ֨ביא ְי ֹ
ַבּ֑טּוֹב ֵֽתָּע ֵ֤זב ָֽהֲא ָדָמ ֙
ם ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ ָ֔באוּ ְלִמ ֥יּוֹם סוּר־ֶאְפ ַ֖ר ִים ֵמ ַ֣ﬠל
ְו ַֽﬠל־ַעְמּ֘ךָך ְוַעל־ֵ֣בּית ָאִבי ךָ ֒ך ָיִמי ֙
ה ַל ְזּ֔בוּב ֲאֶ֥שׁר ִבְּקֵ֖צה
ה ָו ֙
ְיהוּ ָ֑דה ֵ֖את ֶ֥מֶלךְך ַאֽשּׁוּרְ :וָה ָ֣יה ׀ ַבּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ִיְשֹׁ֤רק ְי ֹ
ְי ֹ
ם ְבּ ַֽנֲח ֵ֣לי ַהַבּ֔תּוֹת
א ֵ֣רי ִמְצ ָ֑ר ִים ְוַ֨ל ְדּבוֹ ָ֔רה ֲאֶ֖שׁר ְבֶּ֥א ֶרץ ַאֽשּׁוּר :וּ ָ֨באוּ ְו ָנ֤חוּ ֻכָלּ ֙
וִּב ְנִקי ֵ֖קי ַהְסָּלִ֑ﬠים וְּבֹכל ֙ ַה ַֽ֣נּ ֲﬠצוִּ֔צים וְּבֹ֖כל ַה ַֽנֲּהֹל ִֽליםַ :בּ ֣יּוֹם ַה֡הוּא ְי ַג ַ֣לּח
ֲאֹד ָני֩ ְבּ ַ֨תַער ַהְשִּׂכי ָ֜רה ְבֶּעְב ֵ֤רי ָנָה֙ר ְבֶּ֣מֶלךְך ַא֔שּׁוּר ֶאת־ָה ֖ר ֹאשׁ ְוַ֣שַׂער
ָֽה ַר ְג ָ֑ל ִים ְו ַ֥גם ֶאת־ַה ָזּ ָ֖קן ִתְּס ֶֽפּהְ :וָה ָ֖יה ַבּ ֣יּוֹם ַה֑הוּא ְיַח ֶיּה־ִ֛אישׁ ֶע ְג ַ֥לת ָבּ ָ֖קר
שׁ י ֹאֵ֔כל
וְּשֵׁתּי־ ֽצ ֹאןְ :וָה ָ֗יה ֵמֹ֛רב ֲﬠ֥שׂוֹת ָח ָ֖לב י ֹא ַ֣כל ֶחְמ ָ ֑אה ִ ֽכּי־ֶחְמָ֤אה וּ ְדַב ֙
ה ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ִֽיְה ֶ֣יה ָכל־ָמ֗קוֹם ֲאֶ֧שׁר ִֽיְה ֶיה־
ָכּל־ַהנּוָֹ֖תר ְבּ ֶ֥ק ֶרב ָהָֽא ֶרץְ :וָה ָי ֙
שָׁמּה
שּׁם ֶ֥אֶלף ֶ֖גֶּפן ְבֶּ֣אֶלף ָ֑כֶּסף ַלָשִּׁ֥מיר ְוַלַ֖שּׁ ִית ִֽיְה ֶֽיהַ :בִּחִ֥צּים וַּב ֶ֖קֶּשׁת ָ֣יבוֹא ָ ֑
ָ֛
ִ ֽכּי־ָשִׁ֥מיר ָוַ֖שׁ ִית ִ ֽתְּה ֶ֥יה ָכל־ָהָֽא ֶרץְ :וֹ֣כל ֶֽהָה ִ֗רים ֲאֶ֤שׁר ַבַּמְּע ֵדּ֙ר ֵי ָ֣ﬠ ֵד֔רוּן ֽל ֹא־
ה ְלִמְשׁ ַ֣לח ֔שׁוֹר וְּלִמ ְרַ֖מס ֶֽשׂהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר
שׁ ִית ְוָה ָי ֙
ָת֣בוֹא ָ֔שָׁמּה ִי ְרַ֖את ָשִׁ֣מיר ָו ָ ֑
תב ָעָלי֙ו ְבֶּ֣ח ֶרט ֱא ֔נוֹשׁ ְלַמֵ֥הר ָשׁ ָ֖לל ָ֥חשׁ
ה ֵאַ֔לי ַקח־ְל֖ךָך ִגָּלּ ֣יוֹן ָגּ ֑דוֹל וְּכ ֤ ֹ
ה ָו ֙
ְי ֹ
ַֽבּזְ :וָאִ֣ﬠי ָדה ִ֔לּי ֵע ִ֖דים ֶנֱאָמ ִ֑נים ֵ֚את ֽאוּ ִר ָ֣יּה ַהֹכּ ֵ֔הן ְוֶאת־ ְזַכ ְר ָ֖יהוּ ֶ֥בּן ְיֶב ֶרְכ ָֽיהוּ:
ה ֵאַ֔לי ְק ָ֣רא ְשׁ֔מוֹ ַמֵ֥הר
ה ָו ֙
ָֽוֶאְק ַר֙ב ֶאל־ַה ְנִּבי ָ ֔אה ַוַ֖תַּהר ַוֵ֣תֶּלד ֵ֑בּן ַו ֤יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ם ֵי ַ֣דע ַה ֔ ַנַּער ְק ֖ר ֹא ָאִ֣בי ְוִאִ֑מּי ִיָ֣שּׂא ׀ ֶאת־ֵ֣חיל ַדֶּ֗מֶּשׂק
ָשׁ ָ֖לל ָ֥חשׁ ַֽבּזִ֗ :כּי ְבֶּ֨ט ֶר ֙
ה ָ֔וה ַדֵּ֥בּר ֵא ַ֛לי ֖עוֹד ֵלאֹֽמרַ֗ :יַען
שְׁמ֔רוֹן ִלְפ ֵ֖ני ֶ֥מֶלךְך ַאֽשּׁוּרַ :וֹ֣יֶּסף ְי ֹ
ת ְשׁ ַ֣לל ֽ ֹ
ְוֵא ֙
הְלִ֖כים ְל ַ ֑אט וְּמ֥שׂוֹשׂ ֶאת־ ְרִ֖צין וֶּבן־
ִ֤כּי ָמַא֙ס ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֔זּה ֵ֚את ֵ֣מי ַהִשֹּׁ֔ל ַח ַה ֽ ֹ
ם ְוָ֣ה ַר ִ֔בּים
ְרַמְל ָֽיהוְּ :וָלֵ֡כן ִה ֵ֣נּה ֲאֹד ָני֩ ַֽמֲﬠֶ֨לה ֲﬠֵלי ֶ֜הם ֶאת־ֵ֣מי ַה ָנּ ָ֗הר ָֽהֲﬠצוִּמי ֙
ה ַעל־ָכּל־ֲאִפי ָ ֔קיו ְוָה ַ֖לךְך ַעל־ָכּל־
ֶאת־ֶ֥מֶלךְך ַא֖שּׁוּר ְוֶאת־ָכּל־ְכּבוֹ ֑דוֹ ְוָעָל ֙
ה ֻמ֣טּוֹת ְכּ ָנָ֔פיו ְמל ֹא־
ה ָשַׁ֣טף ְוָע ַ֔בר ַעד־ַצ ָ֖וּאר ַי ִ֑גּי ַע ְוָה ָי ֙
ְגּדוָֹֽתיוְ :וָח ַ֤לף ִ ֽבּיהוּ ָד ֙
ם ָוֹ֔חתּוּ ְוַֽהֲא ִ֔זינוּ ֹ֖כּל ֶמ ְרַחֵקּי־ ָ ֑א ֶרץ ִהְתַא ְזּ ֣רוּ
ֹ֥רַחב ַא ְרְצ֖ךָך ִעָ֥מּנוֵּֽאלֹ֤ :רעוּ ַעִמּי ֙
ָוֹ֔חתּוּ ִהְתַא ְזּ ֖רוּ ָוֹֽחתּוֻּ֥ :ﬠצוּ ֵעָ֖צה ְוֻת ָ֑פר ַדְּבּ ֤רוּ ָדָב֙ר ְו ֣ל ֹא ָי֔קוּם ִ֥כּי ִעָ֖מּנוּ ֵֽאל:
הָ֛וה ֵא ַ֖לי ְבֶּח ְז ַ֣קת ַה ָ֑יּד ְו ִיְסּ ֵ֕ר ִני ִמ ֶ֛לֶּכת ְבּ ֶ֥ד ֶרךְך ָֽהָעם־ַה ֶ֖זּה ֵלאֹֽמר:
ִכּי֩ ֹ֨כה ָאַ֧מר ְי ֹ
ֽל ֹא־ ֽת ֹאְמ ֣רוּן ֶ ֔קֶשׁר ְלֹ֧כל ֲאֶשׁר־י ֹא ַ ֛מר ָה ָ֥ﬠם ַה ֶ֖זּה ָ֑קֶשׁר ְוֶאת־ֽמוֹ ָר֥אוֹ ֽל ֹא־

א֣תוֹ ַתְק ִ֑דּישׁוּ ְו֥הוּא מוֹ ַֽרֲא ֶ֖כם ְו֥הוּא
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ֹ
ִ ֽתי ְר֖אוּ ְו ֥ל ֹא ַֽתֲﬠ ִֽריצוֶּ :את־ ְי ֹ
ַֽמֲﬠ ִרְצ ֶֽכםְ :וָה ָ֖יה ְלִמְק ָ֑דּשׁ וְּלֶ֣אֶבן ֠ ֶנ ֶגף וְּל֨צוּר ִמְכ֜שׁוֹל ִלְשׁ ֨ ֵני ָבֵ֤תּי ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְל ַ֣פח
וְּלמוֹ ֵ ֔קשׁ ְליוֵֹ֖שׁב ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםְ :ו ָ֥כְשׁלוּ ָ֖בם ַרִ֑בּים ְו ָנְפ֣לוּ ְו ִנְשׁ ָ֔בּרוּ ְו ֽנוְֹק֖שׁוּ ְו ִנְל ָֽכּדוּ:
ה ָ֔וה ַהַמְּסִ֥תּיר ָפּ ָ֖ניו ִמֵ֣בּית
֖צוֹר ְתּעוּ ָ֑דה ֲח֥תוֹם תּוֹ ָ֖רה ְבִּלֻמּ ָֽדיְ :וִחִ֨כּיִת֙י ַֽלי ֹ
א֥תוֹת
ה ָ֔וה ְל ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ָֽנַתן־ִ֣לי ְי ֹ
ַֽיֲﬠֹ֑קב ְו ִק ֵ֖וּיִתי־ֽלוִֹ :ה ֵ֣נּה ָֽאֹנִ֗כי ְוַה ְיָל ִדי ֙
שּׁ ֵ֖כן ְבַּ֥הר ִצ ֽיּוֹןְ :ו ִ ֽכי־ ֽי ֹאְמ ֣רוּ
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ַה ֹ
ם ְי ֹ
וְּלֽמוְֹפִ֖תים ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֵמִע ֙
ם
ת ְוֶאל־ַה ִיּ ְדֹּע ֔ ִנים ַֽהְמַצְפְצִ֖פים ְוַהַמְּה ִ֑גּים ֲהלוֹא־ַע ֙
אבוֹ ֙
ֲאֵליֶ֗כם ִדּ ְר֤שׁוּ ֶאל־ָֽה ֹ
ֶאל־ֱאֹלָ֣היו ִי ְדֹ֔רשׁ ְבּ ַ֥ﬠד ַהַח ִ֖יּים ֶאל־ַהֵמּ ִ ֽתיםְ :לתוֹ ָ֖רה ְוִלְתעוּ ָ֑דה ִאם־ ֤ל ֹא
ֽי ֹאְמר֙וּ ַכּ ָדָּ֣בר ַה ֶ֔זּה ֲאֶ֥שׁר ֵאין־֖לוֹ ָֽשַׁחרְ :ו ָ֥ﬠַבר ָ֖בּהּ ִנְקֶ֣שׁה ְו ָר ֵ֑ﬠב ְוָה ָ֨יה ִ ֽכי־
ִי ְרַ֜עב ְוִהְתַקַ֗צּף ְוִק ֵ֧לּל ְבַּמְל֛כּוֹ וֵּֽבאֹלָ֖היו וָּפ ָ֥נה ְלָֽמְעָלהְ :וֶאל־ֶ֖א ֶרץ ַיִ֑בּיט ְוִה ֨ ֵנּה
ָצ ָ֤רה ַֽוֲחֵשָׁכ ֙
הּ
ה ְמ֣עוּף צוּ ָ ֔קה ַֽוֲאֵפ ָ֖לה ְמ ֻנ ָֽדּחִ֣ :כּי ֣ל ֹא מוָּע֘ף ַֽלֲאֶ֣שׁר מוָּ֣צק ָל ֒
ם
ָכּ ֵ֣ﬠת ָה ִרא֗שׁוֹן ֵה ַ ֞קל ַ֤א ְרָצה ְזֻבלוּ֙ן ְוַ֣א ְרָצה ַנְפָתִּ֔לי ְוָהַֽאֲח ֖רוֹן ִהְכִ֑בּיד ֶ֤דּ ֶרךְך ַה ָיּ ֙
הְלִ֣כים ַבֹּ֔חֶשׁךְך ָר֖אוּ ֣אוֹר ָגּ ֑דוֹל ֹֽיְשֵׁב֙י ְבֶּ֣א ֶרץ
ם ַה ֽ ֹ
ֵ֣ﬠֶבר ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ְגִּ֖ליל ַהגּוֹ ִֽיםָ :הָע ֙
ַצְלָ֔מ ֶות ֖אוֹר ָנ ַ֥גהּ ֲﬠֵליֶֽהםִ :ה ְרִ֣בּיָת ַה ֔גּוֹי ֖ל ֹא ]֖לוֹ[ ִה ְג ַ֣דְּלָתּ ַהִשְּׂמ ָ֑חה ָשְׂמ֤חוּ
ת
ְלָפ ֨ ֶני ךָ ֙ך ְכִּשְׂמַ֣חת ַבָּקִּ֔ציר ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָי ִ֖גילוּ ְבַּחְלּ ָ֥קם ָשׁ ָֽללִ֣ :כּי ׀ ֶאת־ֹ֣על ֻסֳבּ֗לוֹ ְוֵא ֙
תָּת ְכּ ֥יוֹם ִמ ְד ָֽי ןִ֤ :כּי ָכל־ְסאוֹ֙ן ֹסֵ֣אן ְבּ ַ֔רַעשׁ
ַמֵ֣טּה ִשְׁכ֔מוֹ ֵ֖שֶׁבט ַהֹנּ ֵ֣גשׂ ֑בּוֹ ַהִח ֖ ֹ
ְוִשְׂמ ָ֖לה ְמ ֽגוָֹל ָ֣לה ְב ָדִ֑מים ְוָֽה ְיָ֥תה ִלְשׂ ֵר ָ֖פה ַֽמֲאֹ֥כֶלת ֵֽאשִׁ :כּי־ ֶ֣יֶלד ֻיַלּד־ָ֗לנוּ
ֵ֚בּן ִנַתּן־ָ֔לנוּ ַוְתִּ֥הי ַהִמְּשׂ ָ֖רה ַעל־ִשְׁכ֑מוֹ ַו ִיְּק ָ֨רא ְשׁ֜מוֹ ֶ֠פֶּלא יוֵֹע֙ץ ֵ֣אל ִגּ֔בּוֹר
ֲאִבי־ ַ֖ﬠד ַשׂר־ָשֽׁלוֹםְ :לַם ְר ֵ֨בּה ]ְלַמ ְר ֵ֨בּה[ ַהִמְּשׂ ָ֜רה וְּלָשׁ֣לוֹם ֵֽאין־ ֵ ֗קץ ַעל־ִכּ ֵ֤סּא
ה ְוַעד־
הּ ֽוְּלַֽסֲﬠ ָ֔דהּ ְבִּמְשׁ ָ֖פּט וִּבְצ ָד ָ֑קה ֵֽמַעָתּ ֙
אָת ֙
ָד ִו֙ד ְוַעל־ַמְמַלְכ֔תּוֹ ְלָה ִ֤כין ֹ
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ַֽתֲּﬠֶשׂה־ ֽזּ ֹאתָ :דּ ָ֛בר ָשׁ ַ֥לח ֲאֹד ָ֖ני ְבּ ַֽיֲﬠֹ֑קב ְו ָנ ַ֖פל
עוָֹ֔לם ִקְנ ַ ֛את ְי ֹ
שְׁמ ֑רוֹן ְבּ ַֽגֲאָ֛וה וְּבֹ֥ג ֶדל ֵלָ֖בב ֵלאֹֽמר:
ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :ו ָֽי ְדע֙וּ ָה ָ֣ﬠם ֻכּ֔לּוֹ ֶאְפ ַ֖ר ִים ְויוֵֹ֣שׁב ֹ
הָ֛וה ֶאת־
ְלֵב ִ֥נים ָנ ָ֖פלוּ ְו ָג ִ֣זית ִנְב ֶ֑נה ִשְׁקִ֣מים ֻגּ ָ֔דּעוּ ַֽוֲא ָר ִ֖זים ַֽנֲח ִ ֽליףַ :ו ְיַשׂ ֵ֧גּב ְי ֹ
ם ֵֽמָא֔חוֹר ַו ֽיּ ֹאְכ֥לוּ
א ְי ָ֖ביו ְיַסְכֵֽסךְךֲ :א ָ֣רם ִמ ֶ ֗קּ ֶדם וְּפִלְשִׁתּי ֙
ָצ ֵ֥רי ְרִ֖צין ָע ָ֑ליו ְוֶאת־ ֽ ֹ
ת ל ֹא־ָ֣שׁב ַא֔פּוֹ ְו֖עוֹד ָי ֥דוֹ ְנטוּ ָֽיהְ :וָה ָ֥ﬠם ל ֹא־
ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְבָּכל־ ֶ֑פּה ְבָּכל־ז ֹא ֙
ה ָ֜וה ִמ ִיְּשׂ ָר ֵ ֗אל ֧ר ֹאשׁ
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ֥ל ֹא ָד ָֽרשׁוַּ :ו ַיְּכ ֵ֨רת ְי ֹ
ָ֖שׁב ַעד־ַהַמּ ֵ֑כּהוּ ְוֶאת־ ְי ֹ

ְו ָז ָ֛נב ִכּ ָ֥פּה ְוַא ְג֖מוֹן ֥יוֹם ֶאָֽחדָ :ז ֵ֥קן וּ ְנֽשׂוּא־ָפ ִ֖נים ֣הוּא ָה ֑ר ֹאשׁ ְו ָנִ֥ביא ֽמוֹ ֶרה־
ֶ֖שֶּׁקר ֥הוּא ַה ָזּ ָֽנבַ :ו ִֽיְּה ֛יוּ ְמַאְשּׁ ֵ֥רי ָֽהָעם־ַה ֶ֖זּה ַמְתִ֑ﬠים וְּמֻאָשּׁ ָ֖ריו ְמֻבָלּ ִ ֽﬠים:
תָ֤מיו ְוֶאת־ַאְלְמֹנָתי֙ו ֣ל ֹא
ַעל־ֵ֨כּן ַעל־ַבּחוּ ָ֜ריו ֽל ֹא־ ִיְשַׂ֣מח ׀ ֲאֹד ֗ ָני ְוֶאת־ ְי ֹ
ת ל ֹא־ָ֣שׁב ַא֔פּוֹ ְו֖עוֹד
ְי ַרֵ֔חם ִ֤כּי ֻכלּ֙וֹ ָח ֵ֣נ ף וֵּמ ַ֔רע ְוָכל־ ֶ֖פּה ֹדֵּ֣בר ְנָב ָ֑לה ְבָּכל־ז ֹא ֙
ת ְבּ ִ ֽסְב ֵ֣כי ַה ַ֔יַּער
שׁ ִרְשָׁ֔עה ָשִׁ֥מיר ָוַ֖שׁ ִית תּ ֹא ֵ֑כל ַוִתַּצּ ֙
ָי ֥דוֹ ְנטוּ ָֽיהֽ ִ :כּי־ָֽבֲﬠ ָ֤רה ָכֵא ֙
ם
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ֶנְעַ֣תּם ָ ֑א ֶרץ ַו ְיִ֤הי ָהָע ֙
ַו ִֽיְּתַאְבּ֖כוּ ֵגּ֥אוּת ָעָֽשׁןְ :בֶּעְב ַ֛רת ְי ֹ
ְכַּֽמֲאֹ֣כֶלת ֵ ֔אשׁ ִ֥אישׁ ֶאל־ָאִ֖חיו ֥ל ֹא ַיְחֹֽמלוַּ :ו ִיּ ְגֹ֤זר ַעל־ ָיִמי֙ן ְו ָרֵ֔עב ַו ֥יּ ֹאַכל ַעל־
ם
ְשׂ ֖מ ֹאול ְו ֣ל ֹא ָשׂ ֵ֑בעוּ ִ֥אישׁ ְבַּשׂר־ ְזֹר֖עוֹ י ֹא ֵֽכלוְּ :מַנֶ֣שּׁה ֶאת־ֶאְפ ַ֗ר ִים ְוֶאְפ ַ֨ר ִי ֙
ת ל ֹא־ָ֣שׁב ַא֔פּוֹ ְו֖עוֹד ָי ֥דוֹ ְנטוּ ָֽיה:
ֶאת־ְמ ַנֶ֔שּׁה ַיְח ָ֥דּו ֵ֖הָמּה ַעל־ ְיהוּ ָ֑דה ְבָּכל־ז ֹא ֙
֥הוֹי ַהֹֽחְק ִ֖קים ִחְקֵקי־ ָ ֑א ֶון ֽוְּמַכְתִּ֥בים ָעָ֖מל ִכֵּֽתּבוְּ :לַה֤טּוֹת ִמ ִדּי֙ן ַדִּ֔לּים ְוִל ְג ֕ז ֹל
ת ְשָׁלָ֔לם ְוֶאת־ ְיתוִֹ֖מים ָיֹֽבזּוּ :וַּמה־ַֽתֲּﬠשׂ֙וּ
ִמְשׁ ַ֖פּט ֲﬠִנ ֵ֣יּי ַעִ֑מּי ִלְה ֤יוֹת ַאְלָמנוֹ ֙
ְל ֣יוֹם ְפֻּק ָ֔דּה וְּלשׁוָֹ֖אה ִמֶמּ ְרָ֣חק ָתּ֑בוֹא ַעל־ִמ֙י ָתּ ֣נוּסוּ ְלֶע ְז ָ֔רה ְוָ֥א ָנה ַֽתַע ְז֖בוּ
ת ל ֹא־ָ֣שׁב
ְכּבוֹ ְד ֶֽכםִ :בְּלִ֤תּי ָכ ַר֙ע ַ֣תַּחת ַאִ֔סּיר ְוַ֥תַחת ֲהרוּ ִ֖גים ִיֹ֑פּלוּ ְבָּכל־ז ֹא ֙
ַא֔פּוֹ ְו֖עוֹד ָי ֥דוֹ ְנטוּ ָֽיה֥ :הוֹי ַא֖שּׁוּר ֵ֣שֶׁבט ַא ִ֑פּי וַּמֶטּה־֥הוּא ְב ָי ָ֖דם ַזְע ִ ֽמיְ :בּ ֤גוֹי
ָח ֵנ֙ף ֲאַשְׁלֶּ֔חנּוּ ְוַעל־ ַ֥ﬠם ֶעְב ָרִ֖תי ֲאַצֶ֑וּנּוּ ִלְשֹׁ֤לל ָשָׁלל ֙ ְוָלֹ֣בז ַ֔בּז וְּלשׂיּ֥מוֹ
שׁב
א ל ֹא־ ֵ֣כן ְי ַדֶ֔מּה וְּלָב֖בוֹ ל ֹא־ ֵ֣כן ַיְח ֑ ֹ
]וְּלשׂוּ֥מוֹ[ ִמ ְרָ֖מס ְכֹּ֥חֶמר חוּֽצוֹתְ :והוּ ֙
ִ֚כּי ְלַהְשִׁ֣מיד ִבְּלָב֔בוֹ וְּלַהְכ ִ֥רית גּוֹ ִ֖ים ֥ל ֹא ְמ ָֽﬠטִ֖ :כּי י ֹא ַ ֑מר ֲה ֥ל ֹא ָשׂ ַ֛רי ַיְח ָ֖דּו
ְמָל ִ ֽכיםֲ :ה ֥ל ֹא ְכַּכ ְרְכִּ֖מישׁ ַכְּל֑נוֹ ִאם־ ֤ל ֹא ְכַא ְרַפּ֙ד ֲחָ֔מת ִאם־ ֥ל ֹא ְכ ַדֶ֖מֶּשׂק
שְׁמ ֽרוֹןַֽ :כֲּאֶשׁ֙ר ָֽמְצָ֣אה ָי ִ֔די ְלַמְמְלֹ֖כת ָהֱא ִ֑ליל וְּפִ֣סיֵלי ֶ֔הם ִמי ֽרוָּשׁ ַ֖לם
ֹֽ
שְׁמ ֖רוֹן ְוֶלֱאִלי ֶ֑ליָה ֵ֛כּן ֶאֱﬠֶ֥שׂה ִלירוָּשׁ ַ֖לם
שְּׁמ ֽרוֹןֲ :ה ֗ל ֹא ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָעִ֛שׂיִתי ְל ֽ ֹ
וִּמ ֹ
ְו ַֽלֲﬠַצֶֽבּיָהְ :וָה ָ֗יה ִ ֽכּי־ ְיַב ַ֤צּע ֲאֹד ָנ֙י ֶאת־ָכּל־ַֽמֲﬠֵ֔שׂהוּ ְבַּ֥הר ִצ ֖יּוֹן וִּבירוָּשׁ ָ֑לם
ֶאְפֹ֗קד ַעל־ְפּ ִרי־ ֨גֹ ֶדל ֙ ְלַ֣בב ֶֽמֶלךְך־ַא֔שּׁוּר ְוַעל־ִתְּפֶ֖א ֶרת ֥רוּם ֵעי ָֽניוִ֣ :כּי ָאַ֗מר
ם
ְבֹּ֤כ ַח ָי ִד֙י ָעִ֔שׂיִתי וְּבָחְכָמִ֖תי ִ֣כּי ְנֻב ֑נוִֹתי ְוָאִ֣סיר ׀ ְגּבוֹּ֣לת ַעִ֗מּים ַֽוֲﬠֽתיֹּֽדֵתיֶה ֙
ם[ שׁוֵֹ֔שִׂתי ְואוֹ ִ֥ריד ַכּאִ֖בּיר ]ַכִּ֖בּיר[ יוְֹשׁ ִ ֽביםַ :וִתְּמָ֨צא ַכ ֵ֤קּן ׀ ָי ִד֙י
] ַֽוֲﬠֽתוּ ֽדוֵֹתיֶה ֙
ה ֹנ ֵ֣דד
ְלֵ֣חיל ָֽהַעִ֔מּים ְוֶכֱאֹס֙ף ֵבּיִ֣צים ֲﬠ ֻז֔בוֹת ָכּל־ָהָ֖א ֶרץ ֲא ִ֣ני ָא ָ֑סְפִתּי ְו ֤ל ֹא ָה ָי ֙
ָכּ ֔ ָנף וֹּפֶ֥צה ֶ֖פה וְּמַצְפֵֽצףֲ :ה ִיְתָפֵּא֙ר ַה ַגּ ְר ֶ֔זן ַ֖ﬠל ַהֹחֵ֣צב ֑בּוֹ ִאם־ ִיְת ַגּ ֵ֤דּל ַהַמּשּׂוֹ֙ר

ַעל־ְמ ִני֔פוֹ ְכָּה ִ֥ניף ֵ֨שֶׁב֙ט ְוֶאת־ְמ ִריָ֔מיו ְכָּה ִ֥רים ַמֶ֖טּה ל ֹא־ ֵֽﬠץָ֠ :לֵכן ְיַשַׁ֨לּח
ה ָ֧וה ְצָב֛אוֹת ְבִּמְשַׁמ ָ֖נּיו ָר ֑זוֹן ְוַ֧תַחת ְכֹּב ֛דוֹ ֵי ַ֥קד ְיֹ֖קד ִכּי֥קוֹד ֵֽאשׁ:
ָהָא֜דוֹן ְי ֹ
ְוָה ָ֤יה ֽאוֹר־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְל ֵ ֔אשׁ וְּקדוֹ֖שׁוֹ ְל ֶֽלָה ָ֑בה וָּֽבֲﬠ ָ֗רה ְוָֽאְכ ָ֛לה ִשׁי֥תוֹ וְּשִׁמי ֖רוֹ
ְבּ ֥יוֹם ֶאָֽחד :וְּכ֤בוֹד ַיְער֙וֹ ְוַכ ְרִמ֔לּוֹ ִמ ֶ֥נֶּפשׁ ְוַעד־ָבָּ֖שׂר ְיַכ ֶ֑לּה ְוָה ָ֖יה ִכְּמֹ֥סס ֹנֵֽסס:
וְּשָׁ֥אר ֵ֛ﬠץ ַיְע ֖רוֹ ִמְס ָ֣פּר ִֽיְה ֑יוּ ְו ַ֖נַער ִיְכְתֵּֽבםְ :וָה ָ֣יה ׀ ַבּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ֽל ֹא־יוִֹ֨סיף
הָ֛וה
֜עוֹד ְשָׁ֤אר ִיְשׂ ָרֵאל ֙ וְּפֵליַ֣טת ֵֽבּית־ ַֽיֲﬠֹ֔קב ְלִהָשּׁ ֵ֖ﬠן ַעל־ַמ ֵ֑כּהוּ ְו ִנְשַׁ֗ען ַעל־ ְי ֹ
ְק ֥דוֹשׁ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֶבֱּאֶֽמתְ :שָׁ֥אר ָי֖שׁוּב ְשָׁ֣אר ַֽיֲﬠֹ֑קב ֶאל־ֵ֖אל ִגּֽבּוֹרִ֣ :כּי ִאם־ ִֽיְה ֶ֞יה
ַעְמּ ךָ֤ך ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְכּ֣חוֹל ַה ָ֔יּם ְשָׁ֖אר ָי֣שׁוּב ֑בּוֹ ִכָּלּ ֥יוֹן ָח ֖רוּץ שׁוֵֹ֥טף ְצ ָד ָֽקהִ֥ :כּי ָכ ָ֖לה
ה ְצָב֔אוֹת ֹעֶ֖שׂה ְבּ ֶ֥ק ֶרב ָכּל־ָהָֽא ֶרץָ :לֵ֗כן ֹֽכּה־ָאַ֞מר ֲאֹד ָ֤ני
ְו ֶנֱח ָר ָ֑צה ֲאֹד ָ֤ני ְיֶה ִוֹ ֙
ְיֶה ִוֹ ֙
ה ְצָב֔אוֹת ַאל־ִתּי ָ֥רא ַעִ֛מּי יֵ֥שׁב ִצ ֖יּוֹן ֵֽמַא֑שּׁוּר ַבֵּ֣שֶּׁבט ַיֶ֔כָּכּה וַּמֵ֥טּהוּ ִיָֽשּׂא־
ָע ֶ֖ליךָך ְבּ ֶ֥ד ֶרךְך ִמְצ ָֽר ִיםִ :כּי־֖עוֹד ְמ ַ֣ﬠט ִמ ְז ָ֑ﬠר ְו ָ֣כָלה ַ֔זַעם ְוַאִ֖פּי ַעל־ַתְּבִליָֽתם:
ת ֔שׁוֹט ְכַּמ ַ֥כּת ִמ ְד ָ֖י ן ְבּ֣צוּר עוֹ ֵ֑רב וַּמֵ֨טּה֙וּ ַעל־ַה ָ֔יּם
ה ָ֤וה ְצָבאוֹ ֙
ְועוֹ ֵ֨רר ָעָ֜ליו ְי ֹ
וּ ְנָשׂ֖אוֹ ְבּ ֶ֥ד ֶרךְך ִמְצ ָֽר ִיםְ :וָה ָ֣יה ׀ ַבּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ָי֤סוּר ֻסֳבּל֙וֹ ֵמ ַ֣ﬠל ִשְׁכֶ֔מךָך ְוֻע֖לּוֹ
ֵמ ַ֣ﬠל ַצ ָוּא ֶ֑רךָך ְוֻחַ֥בּל ֹ֖על ִמְפּ ֵני־ָֽשֶׁמןָ֥ :בּא ַעל־ַע ַ֖יּת ָעַ֣בר ְבִּמ ְג ֑רוֹן ְלִמְכָ֖משׂ
ה ָֽה ָרָ֔מה ִגְּב ַ֥ﬠת ָשׁ֖אוּל ָֽנָסה:
ַיְפ ִ֥קיד ֵכּ ָֽליוָֽ :ﬠְבר֙וּ ַמְעָבּ ָ֔רה ֶ֖גַּבע ָמ֣לוֹן ָ֑לנוּ ָֽח ְר ָד ֙
ַֽצֲהִ֥לי קוֹ ֵ֖לךְך ַבּת־ ַגּ ִ֑לּים ַהְקִ֥שׁיִבי ַ֖ל ְיָשׁה ֲﬠ ִנ ָ֥יּה ֲﬠ ָנֽתוֹתָֽ :נ ְד ָ֖דה ַמ ְדֵמ ָ֑נה ֹֽיְשֵׁ֥בי
ַה ֵגִּ֖בים ֵה ִ ֽﬠיזוּ֥ :עוֹד ַה ֖יּוֹם ְבֹּ֣נב ַֽלֲﬠֹ֑מד ְיֹנ ֵ֤פף ָיד֙וֹ ַ֣הר ַבּית ]ַבּת[ ִצ ֔יּוֹן ִגְּב ַ֖ﬠת
ה
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ְמָס ֵ֥ﬠף ֻפּא ָ֖רה ְבַּֽמֲﬠ ָר ָ֑צה ְו ָרֵ֤מי ַהקּוָֹמ ֙
ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםִ :ה ֵ֤נּה ָֽהָאדוֹ֙ן ְי ֹ
ְגּדוִּ֔עים ְוַה ְגֹּבִ֖הים ִיְשׁ ָֽפּלוְּ :ו ִנ ַ֛קּף ִ ֽסְב ֵ֥כי ַה ַ֖יַּער ַבַּבּ ְרֶ֑זל ְוַהְלָּב ֖נוֹן ְבַּא ִ֥דּיר ִיֽפּוֹל:
הָ֑וה ֧רוּ ַח
שׁי ְו ֵ֖נֶצר ִמָֽשּׁ ָרָ֥שׁיו ִיְפ ֶֽרהְ :ו ָנָ֥חה ָע ָ֖ליו ֣רוּ ַח ְי ֹ
ְו ָיָ֥צא ֹ֖חֶטר ִמ ֶ֣גּ ַזע ִי ָ ֑
ה ָֽוהַֽ :וֲה ִרי֖חוֹ ְבּ ִי ְרַ֣את
ה וּ ְגבוּ ָ֔רה ֥רוּ ַח ַ֖דַּעת ְו ִי ְרַ֥את ְי ֹ
ָחְכָ֣מה וִּבי ֗ ָנה ֤רוּ ַח ֵעָצ ֙
ק
הָ֑וה ְו ֽל ֹא־ְלַמ ְרֵ֤אה ֵעי ָני֙ו ִיְשׁ֔פּוֹט ְו ֽל ֹא־ְלִמְשַׁ֥מע ָא ְז ָ֖ניו יוֹ ִ ֽכי ַחְ :וָשׁ ַ֤פט ְבֶּ֨צ ֶד ֙
ְי ֹ
ַדִּ֔לּים ְוהוִֹ֥כי ַח ְבִּמי֖שׁוֹר ְלַע ְנ ֵוי־ ָ ֑א ֶרץ ְוִהָכּה־ ֶ ֨א ֶר֙ץ ְבֵּ֣שֶׁבט ִ֔פּיו וְּב ֥רוּ ַח ְשָׂפָ֖תיו
ָיִ֥מית ָרָֽשׁעְ :וָ֥ה ָיה ֶ֖צ ֶדק ֵא ֣זוֹר ָמְת ָ֑ניו ְוָהֱאמוּ ָ֖נה ֵא ֥זוֹר ֲחָלָֽציוְ :ו ָ֤ג ר ְזֵא֙ב ִעם־
א ַיְח ָ֔דּו ְו ַ֥נַער ָקֹ֖טן ֹנֵ֥הג ָֽבּם:
ֶ֔כֶּבשׂ ְו ָנֵ֖מר ִעם־ ְגּ ִ֣די ִי ְר ָ֑בּץ ְוֵ֨ע ֶגל וְּכ ִ֤פיר וְּמ ִרי ֙
וָּפ ָ֤רה ָוֹד֙ב ִתּ ְרֶ֔עי ָנה ַיְח ָ֖דּו ִי ְרְבּ֣צוּ ַיְל ֵדי ֶ ֑הן ְוַא ְר ֵ֖יה ַכָּבּ ָ֥קר ֽי ֹאַכל־ֶֽתֶּבןְ :ו ִ ֽשֲׁﬠַ֥שׁע

יוֹ ֵ֖נק ַעל־ֻ֣חר ָ֑פֶּתן ְוַעל ֙ ְמאוּ ַ֣רת ִצְפעוֹ ֔ ִני ָגּ֖מוּל ָי ֥דוֹ ָה ָֽדהֽ :ל ֹא־ ָי ֵ֥רעוּ ְו ֽל ֹא־
ה ָ֔וה ַכַּ֖מּ ִים ַל ָ֥יּם
ה ֶאת־ ְי ֹ
ַיְשִׁ֖חיתוּ ְבָּכל־ַ֣הר ָק ְדִ֑שׁי ִ ֽכּי־ָֽמְלָ֣אה ָה ָ ֗א ֶרץ ֵדָּע ֙
שׁ ֶרשׁ ִיַ֗שׁי ֲאֶ֤שׁר ֹעֵמ֙ד ְל ֵ֣נס ַעִ֔מּים ֵא ָ֖ליו גּוֹ ִ֣ים
ה ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ֣ ֹ
ְמַכ ִ ֽסּיםְ :וָה ָי ֙
ת ָי֔דוֹ
ִי ְדֹ֑רשׁוּ ְוָֽה ְיָ֥תה ְמ ֻנָח֖תוֹ ָכּֽבוֹדְ :וָה ָ֣יה ׀ ַבּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא יוִֹ֨סיף ֲאֹד ָ֤ני ׀ ֵשׁ ִני ֙
ִלְק ֖נוֹת ֶאת־ְשָׁ֣אר ַע֑מּוֹ ֲאֶ֣שׁר ִיָשֵּׁא֩ר ֵֽמַא֨שּׁוּר וִּמִמְּצ ַ֜ר ִים וִּמַפְּת ֣רוֹס וִּמ֗כּוּשׁ
שָׂא ֵנ֙ס ַלגּוֹ ִ֔ים ְוָאַ֖סף ִנ ְדֵ֣חי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
וֵּֽמֵעי ָ֤לם וִּמִשּׁ ְנָע֙ר וֵּ֣מֲחָ֔מת וֵּֽמִא ֵ֖יּי ַה ָֽיּםְ :ו ָנ ֚
ה ִק ְנַ֣את ֶאְפ ַ֔ר ִים ְוֹֽצ ְר ֵ֥רי
ה ְיַק ֵ֔בּץ ֵֽמַא ְרַ֖בּע ַכּ ְנ֥פוֹת ָהָֽא ֶרץְ :וָ֨ס ָר ֙
וּ ְנֻפ֤צוֹת ְיהוּ ָד ֙
ם ֽל ֹא־ ְי ַק ֵ֣נּא ֶאת־ ְיהוּ ָ֔דה ִֽויהוּ ָ֖דה ֽל ֹא־ ָיֹ֥צר ֶאת־ֶאְפ ָֽר ִים:
ְיהוּ ָ֖דה ִיָכּ ֵ֑רתוּ ֶאְפ ַ֨ר ִי ֙
ם ָ֔יָמּה ַיְח ָ֖דּו ָיֹ֣בזּוּ ֶאת־ְבּ ֵני־ ֶ֑ק ֶדם ֱא ֤דוֹם וּמוָֹא֙ב ִמְשׁ֣לוֹ ַח
ְוָע֨פוּ ְבָכ ֵ ֤תף ְפִּלְשִׁתּי ֙
ה ָ֗וה ֵ֚את ְל֣שׁוֹן ָים־ִמְצ ַ֔ר ִים ְוֵה ִ֥ניף ָי ֛דוֹ
ָי ָ֔דם וְּב ֵ֥ני ַע֖מּוֹן ִמְשַׁמְעָֽתּםְ :וֶהֱח ִ֣רים ְי ֹ
ַעל־ַה ָנָּ֖הר ַבְּע ָ֣ים רוּ֑חוֹ ְוִהָ֨כּה֙וּ ְלִשְׁב ָ֣ﬠה ְנָחִ֔לים ְוִה ְד ִ֖ריךְך ַבּ ְנָּע ִ ֽליםְ :וָֽה ְיָ֣תה
ה ְל ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְבּ ֥יוֹם ֲﬠֹל֖תוֹ
ְמִסָ֔לּה ִלְשָׁ֣אר ַע֔מּוֹ ֲאֶ֥שׁר ִיָשֵּׁ֖אר ֵֽמַא֑שּׁוּר ַֽכֲּאֶ֤שׁר ָֽה ְיָת ֙
שׁב ַאְפּ֖ךָך
ה ָ֔וה ִ֥כּי ָא ַ֖נְפָתּ ִ֑בּי ָי ֥ ֹ
תּ ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא אוֹ ְד ךָ֣ך ְי ֹ
ֵמֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםְ :וָֽאַמ ְר ָ ֙
ה ָ֔וה
ת ָ֣יהּ ְי ֹ
ֽוְּת ַֽנֲחֵֽמ ִניִ :ה ֨ ֵנּה ֵ֧אל ְיֽשׁוָּעִ֛תי ֶאְבַ֖טח ְו ֣ל ֹא ֶאְפ ָ֑חד ִ֣כּי ָע ִ֤זּי ְו ִזְמ ָר ֙
ַֽו ְיִהי־ִ֖לי ִלישׁוּ ָֽﬠה :וְּשַׁאְבֶתּם־ַ֖מ ִים ְבָּשׂ֑שׂוֹן ִמַֽמַּע ְי ֵ֖ני ַה ְישׁוּ ָֽﬠהַֽ :וֲאַמ ְר ֶ֞תּם
ה ִק ְר֣אוּ ִבְשׁ֔מוֹ הוֹ ִ֥דיעוּ ָֽבַעִ֖מּים ֲﬠ ִ ֽליֹל ָ ֑תיו ַה ְזִ֕כּירוּ ִ֥כּי
ה ָו ֙
ַבּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא הוֹ ֤דוּ ַֽלי ֹ
שׂה מיּ ַ֥דַעת ]מוּ ַ֥דַעת[ ֖ז ֹאת ְבָּכל־ָהָֽא ֶרץ:
ה ָ֔וה ִ֥כּי ֵג֖אוּת ָע ָ ֑
ִנְשׂ ָ֖גּב ְשֽׁמוַֹ :זְמּ ֣רוּ ְי ֹ
ַֽצֲהִ֥לי ָוֹ֖ר ִנּי יוֶֹ֣שֶׁבת ִצ ֑יּוֹן ִ ֽכּי־ ָג ֥דוֹל ְבִּק ְרֵ֖בּךְך ְק ֥דוֹשׁ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :מָ֖שּׂא ָבּ ֶ֑בל ֲאֶ֣שׁר
ה ְ ֽשׂאוּ־ ֔ ֵנס ָה ִ֥רימוּ ֖קוֹל ָל ֶ ֑הם ָה ִ֣ניפוּ
ָח ָ֔זה ְיַשְׁע ָ֖יהוּ ֶבּן־ָאֽמוֹץַ֤ :ﬠל ַהר־ ִנְשֶׁפּ ֙
שׁי ַ֣גּם ָק ָ֤ראִתי ִגבּוֹ ַר֙י ְלַאִ֔פּי
ָ֔יד ְו ָיֹ֖באוּ ִפְּתֵ֥חי ְנ ִדי ִ ֽביםֲ :א ִ֥ני ִצ ֵ֖וּיִתי ִלְמֻק ָדּ ָ ֑
ם
ַעִלּי ֵ֖זי ַֽגֲּא ָו ִ ֽתי֥ :קוֹל ָה֛מוֹן ֶֽבָּה ִ֖רים ְדּ֣מוּת ַעם־ ָ֑רב ֠קוֹל ְשׁ֞אוֹן ַמְמְל֤כוֹת גּוֹ ִי ֙
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ְמַפ ֵ֖קּד ְצָ֥בא ִמְלָחָֽמהָ :בִּ֛אים ֵמֶ֥א ֶרץ ֶמ ְרָ֖חק ִמְקֵ֣צה
ֶֽנֱאָסִ֔פים ְי ֹ
הָ֑וה
ה וְּכ ֵ֣לי ַזְע֔מוֹ ְלַחֵ֖בּל ָכּל־ָהָֽא ֶרץֵ :היִ֕לילוּ ִ֥כּי ָק ֖רוֹב ֣יוֹם ְי ֹ
ה ָו ֙
ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ְי ֹ
שׁד ִמַשּׁ ַ֥דּי ָיֽבוֹאַ :על־ ֵ֖כּן ָכּל־ ָי ַ֣ד ִים ִתּ ְר ֶ֑פּי ָנה ְוָכל־ְלַ֥בב ֱא ֖נוֹשׁ ִיָֽמּסְֽ :ו ִנְב ָ֓הלוּ
ְכּ ֖ ֹ
ם ֽי ֹאֵח ֔זוּן ַכּיּוֵֹל ָ֖דה ְיִחי֑לוּן ִ֤אישׁ ֶאל־ ֵרֵ֨עה֙וּ ִיְתָ֔מהוּ ְפּ ֵ֥ני ְלָהִ֖בים
׀ ִצי ִ֤רים ַֽוֲחָבִלי ֙
ה ָ֔בּא ַאְכ ָז ִ֥רי ְוֶעְב ָ֖רה ַֽוֲח ֣רוֹן ָ ֑אף ָל֤שׂוּם ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ְלַשָׁ֔מּה
ה ָו ֙
ְפּ ֵניֶֽהםִ :ה ֵ֤נּה ֽיוֹם־ ְי ֹ

ם וְּכִ֣סיֵלי ֶ֔הם ֥ל ֹא ָיֵ֖הלּוּ אוֹ ָ֑רם ָחַ֤שׁךְך
ְוַחָטֶּ֖איָה ַיְשִׁ֥מיד ִמֶֽמּ ָנּהֽ ִ :כּי־ֽכוְֹכ ֵ֤בי ַהָשַּׁ֨מ ִי ֙
שׁ ְבֵּצא֔תוֹ ְו ָי ֵ֖ר ַח ֽל ֹא־ ַי ִ֥גּי ַה אוֹ ֽרוֹ :וּ ָֽפַק ְדִ֤תּי ַעל־ֵתֵּבל ֙ ָרָ֔עה ְוַעל־ ְרָשִׁ֖ﬠים
ַהֶ֨שֶּׁמ ֙
ֲﬠוֹ ָ֑נם ְוִהְשַׁבִּתּ֙י ְגּ֣אוֹן ֵז ִ֔דים ְו ַֽגֲא ַ֥ות ָֽﬠ ִריִ֖צים ַאְשׁ ִ ֽפּיל :אוֹ ִ֥קיר ֱא ֖נוֹשׁ ִמ ָ֑פּז ְוָא ָ֖דם
ה ָ֣וה
ת ְי ֹ
ִמ ֶ֥כֶּתם אוֹ ִ ֽפירַ :על־ֵכּ֙ן ָשַׁ֣מ ִים ַא ְר ִ֔גּיז ְוִת ְר ַ֥ﬠשׁ ָהָ֖א ֶרץ ִמְמּקוֹ ָ ֑מהּ ְבֶּעְב ַר ֙
ה ִכְּצִ֣בי ֻמ ָ֔דּח וְּכ ֖צ ֹאן ְוֵ֣אין ְמַק ֵ֑בּץ ִ֤אישׁ ֶאל־
ְצָב֔אוֹת וְּב ֖יוֹם ֲח ֥רוֹן ַאֽפּוְֹ :וָה ָי ֙
ַעמּ֙וֹ ִיְפ ֔נוּ ְוִ֥אישׁ ֶאל־ַא ְר֖צוֹ ָי ֽנוּסוָּ :כּל־ַה ִנְּמָ֖צא ִי ָדּ ֵ֑קר ְוָכל־ַה ִנְּס ֶ֖פּה ִי֥פּוֹל
ֶבָּֽח ֶרבְ :וֹֽעְלֵליֶ֥הם ְי ֻרְטּ֖שׁוּ ְל ֵֽﬠי ֵני ֶ ֑הם ִיַ֨שּׁסּ֙וּ ָֽבֵּתּי ֶ֔הם וּ ְנֵשׁיֶ֖הם ִתָּשּׁ ַֽגְל ָנה
שׁבוּ ְו ָזָ֖הב ֥ל ֹא
]ִתָּשּׁ ַֽכְב ָנה[ִ :ה ְנ ִ֛ני ֵמִ֥ﬠיר ֲﬠֵליֶ֖הם ֶאת־ָמ ָ֑די ֲאֶשׁר־ֶ֨כֶּס֙ף ֣ל ֹא ַיְח ֔ ֹ
ַיְחְפּצוּ־ֽבוֹ :וְּקָשׁ֖תוֹת ְנָע ִ֣רים ְתּ ַר ַ֑טְּשׁ ָנה וְּפ ִרי־ ֶ֨בֶט֙ן ֣ל ֹא ְי ַרֵ֔חמוּ ַעל־ָבּ ִ֖נים ֽל ֹא־
ָת֥חוּס ֵעי ָֽנםְ :וָה ְי ָ ֤תה ָבֶבל ֙ ְצִ֣בי ַמְמָל֔כוֹת ִתְּפֶ֖א ֶרת ְגּ֣אוֹן ַכְּשׂ ִ֑דּים ְכַּמְהֵפּ ַ֣כת
ֱאֹל ִ֔הים ֶאת־ְסֹ֖דם ְוֶאת־ֲﬠֹמ ָֽרהֽ :ל ֹא־ֵתֵ֣שׁב ָל ֔ ֶנַצח ְו ֥ל ֹא ִתְשֹׁ֖כּן ַעד־ ֣דּוֹר ָו ֑דוֹר
ם ֲﬠ ָר ִ֔בי ְוֹרִ֖ﬠים ֽל ֹא־ ַי ְרִ֥בּצוּ ָֽשׁםְ :ו ָֽרְבצוּ־ָ֣שׁם ִצ ִ֔יּים וָּמְל֥אוּ
ְו ֽל ֹא־ ַיֵ֥הל ָשׁ ֙
ם
ם ְבּ ֣נוֹת ַֽיֲﬠ ֔ ָנה וְּשִׂעי ִ֖רים ְי ַרְקּדוּ־ָֽשׁםְ :וָע ָ֤נה ִא ִיּי ֙
אִ֑חים ְוָ֤שְׁכנוּ ָשׁ ֙
ָֽבֵתּיֶ֖הם ֹ
א ִע ָ֔תּהּ ְו ָיֶ֖מיָה ֥ל ֹא ִיָמֵּֽשׁכוִּ :כּי֩
ְבַּאְלְמנוֹ ָ֔תיו ְוַת ִ֖נּים ְבֵּ֣היְכֵלי ֹ֑ע ֶנג ְוָק ֤רוֹב ָלבוֹ ֙
ה ָ֜וה ֶֽאת־ ַֽיֲﬠֹ֗קב וָּבַ֥חר עוֹ֙ד ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוִה ִנּיָ֖חם ַעל־ַא ְדָמ ָ ֑תם ְו ִנְל ָ֤וה
ְי ַרֵ֨חם ְי ֹ
ם
ַה ֵגּ֙ר ֲﬠֵלי ֶ֔הם ְו ִנְסְפּ֖חוּ ַעל־ֵ֥בּית ַֽיֲﬠֹֽקב :וְּלָק֣חוּם ַעִמּי֘ם ֶוֱהִבי֣אוּם ֶאל־ְמקוָֹמ ֒
שִׁ֣בים
ה ָ֔וה ַֽלֲﬠָב ִ֖דים ְוִלְשָׁפ֑חוֹת ְוָהי֙וּ ֹ
ְוִהְת ַֽנֲח֣לוּם ֵֽבּית־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַ֚ﬠל ַא ְדַ֣מת ְי ֹ
ה ְל֔ךָך ֵֽמָעְצְבּ֖ךָך וּ ְ ֽמ ָר ְגֶ֑ז ךָך וִּמן־
ה ָו ֙
שֵׁבי ֶ֔הם ְו ָר ֖דוּ ְבֹּֽנ ְגֵשׂיֶֽהםְ :וָה ָ֗יה ְבּ ֨יוֹם ָה ִ֤ני ַח ְי ֹ
ְל ֽ ֹ
ָֽהֲﬠֹב ָ֥דה ַהָקָּ֖שׁה ֲאֶ֥שׁר ֻעַבּד־ָֽבּךְךְ :ו ָנָ֜שׂאָת ַהָמָּ֥שׁל ַה ֶ֛זּה ַעל־ֶ֥מֶלךְך ָבֶּ֖בל ְוָא ָ ֑מ ְרָתּ
ה ָ֖וה ַמֵ֣טּה ְרָשִׁ֑ﬠים ֵ֖שֶׁבט ֹמְשׁ ִ ֽלים:
ֵ֚איךְך ָשַׁ֣בת ֹנ ֵ֔גשׂ ָשְׁבָ֖תה ַמ ְדֵהָֽבהָ :שַׁ֥בר ְי ֹ
ם ְבֶּעְב ָ֔רה ַמ ַ֖כּת ִבְּלִ֣תּי ָס ָ֑רה ֹר ֶ֤דה ָבַא֙ף גּוֹ ִ֔ים ֻמ ְר ָ֖דּף ְבִּ֥לי ָחָֽשׂךְך:
ַמ ֶ֤כּה ַעִמּי ֙
ָ֥נָחה ָֽשְׁקָ֖טה ָכּל־ָה ָ ֑א ֶרץ ָֽפְּצ֖חוּ ִר ָֽנּהַ :גּם־ְבּרוִֹ֛שׁים ָשְׂמ֥חוּ ְל֖ךָך ַא ְר ֵ֣זי ְלָב ֑נוֹן ֵמָ֣אז
ָשַׁ֔כְבָתּ ֽל ֹא־ ַֽיֲﬠ ֶ֥לה ַהֹכּ ֵ֖רת ָע ֵֽלינוְּ :שׁ֗אוֹל ִמ ַ ֛תַּחת ָֽר ְג ָ֥זה ְל֖ךָך ִל ְק ַ֣ראת בּוֹ ֶ ֑אךָך
ם ִמִכְּסאוֹ ָ֔תם ֹ֖כּל ַמְל ֵ֥כי גוֹ ִֽיםֻ :כּ ָ֣לּם
ם ָכּל־ַע֣תּוּ ֵדי ָ ֔א ֶרץ ֵהִקי ֙
עוֹ ֵ֨רר ְל ךָ֤ך ְרָפִאי ֙
ַֽיֲﬠ ֔נוּ ְו ֽי ֹאְמ ֖רוּ ֵא ֶ֑ליךָך ַגּם־ַא ָ ֛תּה ֻח ֵ֥לּיָת ָכ֖מוֹנוּ ֵא ֵ֥לינוּ ִנְמָֽשְׁלָתּ :הוּ ַ֥רד ְשׁ֛אוֹל
ְגאוֹ ֶ֖נ ךָך ֶהְמ ַ֣ית ְנָב ֶ֑ליךָך ַתְּח ֶ֨תּי ךָ ֙ך ֻיַ֣צּע ִרָ֔מּה וְּמַכֶ֖סּיךָך ֽתּוֵֹל ָֽﬠה֛ ֵ :איךְך ָנ ַ֥פְלָתּ

שַׁחר ִנ ְג ַ֣דְּעָתּ ָל ָ ֔א ֶרץ חוֹ ֵ֖לשׁ ַעל־גּוֹ ִֽיםְ :וַא ָ֞תּה ָאַ֤מ ְרָתּ
ִמָשַּׁ֖מ ִים ֵהי ֵ֣לל ֶבּן־ ָ ֑
ִבְלָֽבְב ךָ ֙ך ַהָשַּׁ֣מ ִים ֶֽאֱﬠֶ֔לה ִמַ֥מַּעל ְלֽכוְֹכֵבי־ֵ֖אל ָא ִ֣רים ִכְּסִ֑אי ְוֵאֵ֥שׁב ְבַּהר־מוֹ ֵ֖ﬠד
ְבּ ַי ְרְכֵּ֥תי ָצֽפוֹןֶ :אֱﬠ ֶ֖לה ַעל־ָ֣בֳּמֵתי ָ֑ﬠב ֶא ַדֶּ֖מּה ְלֶעְל ֽיוֹןַ֧ :אךְך ֶאל־ְשׁ֛אוֹל תּוּ ַ֖רד
שׁ ַמ ְר ִ֣גּיז
ֶאל־ ַי ְרְכֵּתי־ֽבוֹרֹ :ר ֶ ֨אי ךָ ֙ך ֵא ֶ֣ליךָך ַיְשׁ ִ֔גּיחוּ ֵא ֶ֖ליךָך ִיְתבּוֹ ָ֑ננוּ ֲה ֶ֤זה ָהִאי ֙
ָה ָ ֔א ֶרץ ַמ ְרִ֖ﬠישׁ ַמְמָלֽכוֹתָ֥ :שׂם ֵתּ ֵ֛בל ַכִּמּ ְדָ֖בּר ְוָע ָ֣ריו ָה ָ֑רס ֲאִסי ָ֖ריו ֽל ֹא־ ָ֥פַתח
ָֽבּ ְיָתהָ :כּל־ַמְל ֵ֥כי גוֹ ִ֖ים ֻכּ ָ֑לּם ָֽשְׁכ֥בוּ ְבָכ֖בוֹד ִ֥אישׁ ְבֵּביֽתוְֹ :וַא ָ֞תּה ָהְשׁ ַ֤לְכָתּ
ִמִקְּב ְר ךָ ֙ך ְכּ ֵ֣נֶצר ִנְתָ֔עב ְל֥בוּשׁ ֲה ֻר ִ֖גים ְמֹֽ֣טֲﬠ ֵני ָ֑ח ֶרב ֽיוֹ ְר ֵ֥די ֶאל־ַאְב ֵני־֖בוֹר ְכּ ֶ֥פ ֶגר
ם ִבְּקבוּ ָ֔רה ִ ֽכּי־ַא ְרְצ ךָ֥ך ִשַׁ֖חָתּ ַעְמּ ךָ֣ך ָה ָ֑ר ְגָתּ ֽל ֹא־ ִי ָקּ ֵ֥רא
מוָּֽבסֽ :ל ֹא־ֵת ַ֤חד ִאָתּ ֙
ְלעוֹ ָ֖לם ֶ֥ז ַרע ְמ ֵר ִ ֽﬠיםָ :הִ֧כינוּ ְלָב ָ֛ניו ַמְטֵ֖בּ ַח ַֽבֲּﬠ ֣וֹן ֲאבוֹ ָ ֑תם ַבּל־ ָי ֻ ֨קמ֙וּ ְו ָ֣י ְרשׁוּ
ה ָ֣וה ְצָב֑אוֹת ְוִהְכ ַר ִ֨תּי
ָ ֔א ֶרץ וָּֽמְל֥אוּ ְפ ֵֽני־ֵתֵ֖בל ָע ִֽריםְ :וַקְמִ֣תּי ֲﬠֵלי ֶ֔הם ְנֻ֖אם ְי ֹ
ה ָֽוהְ :וַשְׂמִ֛תּיָה ְלמוֹ ַ֥רשׁ ִקֹ֖פּד ְוַא ְגֵמי־ ָ ֑מ ִים
ְלָב ֶ֜בל ֵ֥שׁם וְּשׁ ָ ֛אר ְו ִ֥נין ָו ֶ֖נֶכד ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת
ה ָ֥וה ְצָבֽאוֹתִ :נְשׁ ַ֛בּע ְי ֹ
ה ְבַּמ ְ ֽטֲאֵ֣טא ַהְשֵׁ֔מד ְנ ֻ ֖אם ְי ֹ
ְוֵֽטאֵטא ִ֨תי ָ ֙
ֵלאֹ֑מר ִאם־ ֞ל ֹא ַֽכֲּאֶ֤שׁר ִדִּ֨מּיִת֙י ֵ֣כּן ָה ָ֔יָתה ְו ַֽכֲאֶ֥שׁר ָי ַ֖ﬠְצִתּי ִ֥היא ָתֽקוּםִ :לְשֹׁ֤בּר
ם ֻע֔לּוֹ ְוֻ֨סֳבּ֔לוֹ ֵמ ַ֥ﬠל ִשְׁכ֖מוֹ ָיֽסוּר:
ַאשּׁוּ֙ר ְבַּא ְרִ֔צי ְוַעל־ָה ַ֖רי ֲאבוּ ֶ֑סנּוּ ְו ָ֤סר ֵֽמֲﬠֵליֶה ֙
֛ז ֹאת ָֽהֵעָ֥צה ַה ְיּעוָּ֖צה ַעל־ָכּל־ָה ָ ֑א ֶרץ ְו ֛ז ֹאת ַה ָ֥יּד ַהְנּטוּ ָ֖יה ַעל־ָכּל־ַהגּוֹ ִֽיםֽ ִ :כּי־
ה ָ֧וה ְצָב֛אוֹת ָי ָ֖ﬠץ וִּ֣מי ָי ֵ֑פר ְו ָי ֥דוֹ ַה ְנּטוּ ָ֖יה וִּ֥מי ְיִשׁיֶֽב ָנּהִ :בְּשׁ ַנת־֖מוֹת ַהֶ֣מֶּלךְך
ְי ֹ
ת ֻכֵּלּךְך ִ֥כּי ִנְשַׁ֖בּר ֵ֣שֶׁבט ַמ ֵ֑כּךְך ִ ֽכּי־
ָא ָ֑חז ָה ָ֖יה ַהַמָּ֥שּׂא ַה ֶֽזּהַ :אל־ִתְּשְׂמִ֤חי ְפֶ֨לֶשׁ ֙
שׁ ֵ֣יֵצא ֶ֔צַפע וִּפ ְר ֖יוֹ ָשׂ ָ֥רף ְמעוֹ ֵֽפףְ :ו ָרע֙וּ ְבּכוֹ ֵ֣רי ַדִ֔לּים ְוֶאְביוִֹ֖נים
שּׁ ֶרשׁ ָנָח ֙
ִמ ֤ ֹ
ָלֶ֣בַטח ִי ְר ָ֑בּצוּ ְוֵהַמִ֤תּי ָֽב ָרָע֙ב ָשׁ ְרֵ֔שׁךְך וְּשֵֽׁא ִריֵ֖תךְך ַֽיֲהֹֽרגֵ :הי ִ֤לי ִֽלי ַ֨שַׁע֙ר ַֽזֲﬠִקי־
ִ֔עיר ָנ֖מוֹג ְפּ ֶ֣לֶשׁת ֻכּ ֵ֑לּךְך ִ֤כּי ִמָצּפוֹ֙ן ָעָ֣שׁן ָ֔בּא ְוֵ֥אין בּוֹ ֵ֖דד ְבּמוָֹע ָֽדיו :וַּמה־ ַֽיֲּﬠ ֶ֖נה
ה ִיַ֣סּד ִצ ֔יּוֹן וָּ֥בהּ ֶיֱח֖סוּ ֲﬠִנ ֵ֥יּי ַעֽמּוַֹ :מָ֖שּׂא מוֹ ָ ֑אב ִ֠כּי ְבֵּ֞ליל
ה ָו ֙
ַמ ְ ֽלֲאֵכי־ ֑גוֹי ִ֤כּי ְי ֹ
ֻשׁ ַ֨דּד ָ֤ﬠר מוָֹא֙ב ִנ ְדָ֔מה ִ֗כּי ְבּ ֵ֛ליל ֻשׁ ַ֥דּד ִקיר־מוָֹ֖אב ִנ ְדָֽמהָ :עָ֨לה ַהַ֧בּ ִית ְו ִדיֹ֛בן
א מוָֹ֣אב ְי ֵיִ֔ליל ְבָּכל־ר ֹאָ֣שׁיו ָק ְרָ֔חה ָכּל־
ַהָבּ֖מוֹת ְל ֶ֑בִכי ַעל־ ְנ֞בוֹ ְו ַ֤ﬠל ֵֽמי ְדָב ֙
שׂק ַ֣ﬠל ַגּגּוֶֹ֧תיָה וִּב ְרֹֽחֹב ֶ ֛תיָה ֻכֹּ֥לּה ְי ֵיִ֖ליל ֹי ֵ֥רד
ָז ָ֖קן ְגּרוּ ָֽﬠהְ :בּחוֹּצָ֖תיו ָ֣ח ְגרוּ ָ ֑
ַבֶּֽבִּכיַ :וִתּ ְז ַ֤ﬠק ֶחְשׁבּוֹ֙ן ְוֶאְלָעֵ֔לה ַעד־ ַ֖יַהץ ִנְשַׁ֣מע קוֹ ָ֑לם ַעל־ֵ֗כּן ֲחֻל ֵ֤צי מוָֹא֙ב
ָי ִ֔ריעוּ ַנְפ֖שׁוֹ ָ֥י ְרָעה ֽלּוִֹ :לִבּ֙י ְלמוָֹ֣אב ִי ְזָ֔עק ְבּ ִריֶ֕חָה ַעד־ֹ֖צַער ֶע ְג ַ֣לת ְשִׁלִשׁ ָ֑יּה

ִ֣כּי ׀ ַֽמֲﬠ ֵ֣לה ַהלּוִּ֗חית ִבְּבִכ֙י ַֽיֲﬠֶלה־֔בּוֹ ִ֚כּי ֶ֣דּ ֶרךְך חוֹֹר ֔ ַנ ִים ַֽזֲﬠַקת־ֶ֖שֶׁבר ְיֹע ֵֽﬠרוּ:
ִ ֽכּי־ֵ֥מי ִנְמ ִ֖רים ְמַשׁ֣מּוֹת ִֽיְה ֑יוּ ִ ֽכּי־ ָי ֵ֤בשׁ ָחִצי֙ר ָ֣כָּלה ֶ֔דֶשׁא ֶ֖י ֶרק ֥ל ֹא ָה ָֽיהַ :על־
שׂה וְּפֻק ָדּ ָ֔תם ַ֛ﬠל ַ֥נַחל ָֽהֲﬠ ָרִ֖בים ִיָשּֽׂאוּםֽ ִ :כּי־ִה ִ֥קּיָפה ַה ְזָּע ָ֖קה
ֵ֖כּן ִיְת ָ֣רה ָע ָ ֑
ם ִיְלָל ָ֔תהּ וְּבֵ֥אר ֵאי ִ֖לים ִיְלָלָֽתהִּ֣ :כּי ֵ֤מי ִדימוֹ֙ן
ֶאת־ ְגּ֣בוּל מוֹ ָ ֑אב ַעד־ֶא ְגַ֨ל ִי ֙
ָ֣מְלאוּ ָ֔דם ִ ֽכּי־ָאִ֥שׁית ַעל־ ִדּי֖מוֹן ֽנוָֹס֑פוֹת ִלְפֵלי ַ֤טת מוָֹא֙ב ַא ְר ֵ֔יה ְוִלְשֵׁא ִ֖רית
ֲא ָדָֽמהִ :שְׁלחוּ־ ַ֥כר מֵֽשׁל־ֶ֖א ֶרץ ִמֶ֣סַּלע ִמ ְד ָ֑בּ ָרה ֶאל־ַ֖הר ַבּת־ִצ ֽיּוֹןְ :וָה ָ֥יה
ה ְבּ ֣נוֹת מוֹ ָ ֔אב ַמְעָבֹּ֖רת ְלַא ְר ֽנוֹןָ :הִ֤ביִאו
ְכעוֹף־נוֹ ֵ֖דד ֵ֣קן ְמֻשׁ ָ֑לּח ִ ֽתְּה ֶ֨יי ָנ ֙
ה ֲֽﬠשׂי ] ֲֽﬠ֣שׂוּ[ ְפִליָ֔לה ִ֧שׁיִתי ַכ ַ֛לּ ִיל ִצ ֵ֖לּךְך ְבּ֣תוֹךְך ָֽצֳה ָ֑ר ִים ַסְתּ ִר֙י
]ָהִ֤ביִאי[ ֵעָצ ֙
ִנ ָדִּ֔חים ֹנ ֵ֖דד ַאל־ְתּ ַג ִ ֽלּיָ :י ֤גוּרוּ ָב ךְ ֙ך ִנ ָדַּ֔חי מוֹ ָ ֛אב ֱה ִוי־ֵ֥סֶתר ָ֖למוֹ ִמְפּ ֵ֣ני שׁוֹ ֵ֑דד
שׁד ַ֥תּמּוּ ֹרֵ֖מס ִמן־ָהָֽא ֶרץְ :והוּ ַ֤כן ַבֶּ֨חֶס֙ד ִכֵּ֔סּא ְו ָיַ֥שׁב ָע ָ֛ליו
ִ ֽכּי־ָא ֵ֤פס ַהֵמּ֙ץ ָ֣כָּלה ֔ ֹ
שׁ ֵ֛פט ְוֹד ֵ֥רשׁ ִמְשׁ ָ֖פּט וְּמִ֥הר ֶֽצ ֶדקָ :שַׁ֥מְענוּ ְגאוֹן־מוָֹ֖אב ֵ֣גּא
אֶהל ָדּ ִ֑וד ֹ
ֶבֱּאֶ֖מת ְבּ ֣ ֹ
ְמ ֑ ֹ
אד ַֽגֲּא ָו֧תוֹ וּ ְגאוֹ֛נוֹ ְוֶעְב ָר֖תוֹ ל ֹא־ ֵ֥כן ַבּ ָֽדּיוָ :לֵ֗כן ְי ֵי ִ֥ליל מוֹ ָ ֛אב ְלמוָֹ֖אב ֻכֹּ֣לּה
ת ֶחְשׁ֨בּוֹן ֻאְמָ֜לל
ְי ֵי ִ֑ליל ַֽלֲאִשׁיֵ֧שׁי ִקיר־ֲח ֶ֛רֶשׂת ֶתְּה ֖גּוּ ַאךְך־ ְנָכ ִ ֽאיםִ֣ :כּי ַשׁ ְדמוֹ ֩
ם ָהְל֣מוּ ְשׂרוּ ֶ ֔קּיָה ַעד־ ַיְע ֵ֥ז ר ָנ ָ֖געוּ ָ֣תּעוּ ִמ ְד ָ֑בּר ְשׁ ֻ֣לחוֹ ֶ֔תיָה
ֶ֣גֶּפן ִשְׂבָ֗מה ַֽבֲּﬠ ֵ֤לי גוֹ ִי ֙
ִנְטּ֖שׁוּ ָ֥ﬠְברוּ ָֽיםַ :על־ֵ֡כּן ֶאְבֶ֞כּה ִבְּב ִ֤כי ַיְע ֵז֙ר ֶ֣גֶּפן ִשְׂבָ֔מה ֲא ַר ָ֨יּ ֶו ךְ ֙ך ִדְּמָע ִ֔תי ֶחְשׁ֖בּוֹן
ְוֶאְלָע ֵ֑לה ִ֧כּי ַעל־ֵקי ֵ֛צךְך ְוַעל־ְקִצי ֵ֖רךְך ֵהי ָ֥דד ָנ ָֽפלְ :ו ֶנֱאַ֨סף ִשְׂמ ָ֤חה ָו ִגיל ֙ ִמן־
ַהַכּ ְרֶ֔מל וַּבְכּ ָרִ֥מים ֽל ֹא־ ְי ֻר ָ֖נּ ן ֣ל ֹא ְיֹר ָ֑ﬠע ַ֗י ִין ַבּ ְיָקִ֛בים ֽל ֹא־ ִי ְדֹ֥רךְך ַהֹדּ ֵ֖רךְך ֵהי ָ֥דד
ִהְשַֽׁבִּתּיַ :על־ֵכּ֙ן ֵמ ַ֣ﬠי ְלמוֹ ָ ֔אב ַכִּכּ ֖נּוֹר ֶֽיֱה֑מוּ ְוִק ְרִ֖בּי ְל ִ֥קיר ָֽח ֶרשְׂ :וָה ָ֧יה ִ ֽכי־
ִנ ְר ָ ֛אה ִ ֽכּי־ ִנְלָ֥אה מוָֹ֖אב ַעל־ַהָבּ ָ ֑מה וָּ֧בא ֶאל־ִמְק ָדּ֛שׁוֹ ְלִהְתַפּ ֵ֖לּל ְו ֥ל ֹא יוּ ָֽכל:
ה ָו֘ה ֵלאֹמ֒ר ְבָּשׁ֤לשׁ
הָ֛וה ֶאל־מוָֹ֖אב ֵמָֽאזְ :וַע ָ֗תּה ִדֶּ֣בּר ְי ֹ
ֶ֣זה ַה ָדּ ָ֗בר ֲאֶ֨שׁר ִדֶּ֧בּר ְי ֹ
ה ְכּ֣בוֹד מוֹ ָ ֔אב ְבֹּ֖כל ֶהָה֣מוֹן ָה ָ֑רב וְּשָׁ֥אר ְמ ַ֛ﬠט ִמ ְז ָ֖ﬠר
ם ִכְּשׁ ֵ֣ני ָשִׂ֔כיר ְוִנְקָל ֙
ָשׁ ִני ֙
ק מוָּ֣סר ֵמִ֔עיר ְוָֽה ְיָ֖תה ְמִ֥ﬠי ַמָפּ ָֽלה:
֥לוֹא ַכ ִ ֽבּירַ :מָ֖שּׂא ַדּ ָ ֑מֶּשׂק ִה ֵ֤נּה ַדֶ֨מֶּשׂ ֙
ֲﬠ ֻז֖בוֹת ָע ֵ֣רי ֲﬠֹר ֵ֑ﬠר ַֽלֲﬠ ָד ִ֣רים ִ ֽתְּה ֶ֔יי ָנה ְו ָֽרְב֖צוּ ְוֵ֥אין ַֽמֲח ִֽרידְ :ו ִנְשׁ ַ֤בּת ִמְבָצ֙ר
ֵֽמֶאְפ ַ֔ר ִים וַּמְמָל ָ֥כה ִמ ַדֶּ֖מֶּשׂק וְּשָׁ֣אר ֲא ָ֑רם ִכְּכ֤בוֹד ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִֽיְה ֔יוּ ְנֻ֖אם
ה ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ִי ַ֖דּל ְכּ֣בוֹד ַֽיֲﬠֹ֑קב וִּמְשַׁ֥מן ְבָּשׂ ֖רוֹ ֵי ָר ֶֽזהְ :וָה ָ֗יה
ה ָ֥וה ְצָבֽאוֹתְ :וָה ָי ֙
ְי ֹ
ֶֽכֱּאֹס֙ף ָקִ֣ציר ָקָ֔מה וּ ְזֹר֖עוֹ ִשֳׁבִּ֣לים ִיְק֑צוֹר ְוָה ָ֛יה ִכְּמַל ֵ֥קּט ִשֳׁבִּ֖לים ְבּ ֵ֥ﬠֶמק

שׁה ַגּ ְר ְגּ ִ֖רים ְבּ ֣ר ֹאשׁ ָאִ֑מיר
ת ְכֹּ֣נֶקף ַ֔ז ִית ְשׁ ַ֧נ ִים ְשׁל ָ ֛
ְרָפ ִ ֽאיםְ :ו ִנְשַׁאר־֤בּוֹ ֽעוֵֹלֹל ֙
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :בּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא
ה ֹֽפּ ִר ָ֔יּה ְנֻאם־ ְי ֹ
ַא ְרָבּ ָ֣ﬠה ֲחִמָ֗שּׁה ִבְּסִעֶ֨פי ָ ֙
שׂהוּ ְוֵעי ֕ ָניו ֶאל־ְק ֥דוֹשׁ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִתּ ְרֶֽאי ָנהְ :ו ֣ל ֹא ִיְשֶׁ֔עה
ִיְשׁ ֶ֥ﬠה ָהָא ָ֖דם ַעל־ֹע ֵ ֑
ֶאל־ַֽהִמּ ְזְבּ֖חוֹת ַֽמֲﬠֵ֣שׂה ָי ָ֑דיו ַֽוֲאֶ֨שׁר ָע֤שׂוּ ֶאְצְבֹּעָתי֙ו ֣ל ֹא ִי ְר ֶ ֔אה ְוָֽהֲאֵשׁ ִ֖רים
שׁ ְוָ֣הָאִ֔מיר ֲאֶ֣שׁר
ְוָהַחָמּ ִֽניםַ :בּ ֨יּוֹם ַה֜הוּא ִיְה ֣יוּ ׀ ָע ֵ֣רי ָמֻע ֗זּוֹ ַֽכֲּﬠזוּ ַ֤בת ַהֹ֨ח ֶר ֙
תּ ֱאֹלֵ֣הי ִיְשֵׁ֔עךְך ְו֥צוּר ָֽמֻע ֵ֖זּ ךְך
ָֽﬠ ְז֔בוּ ִמְפּ ֵ֖ני ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוָֽה ְיָ֖תה ְשָׁמָֽמהִ֤ :כּי ָשַׁ֨כַח ְ ֙
֣ל ֹא ָז ָ֑כ ְרְתּ ַעל־ֵ֗כּן ִתְּטִּע֙י ִנְט ֵ֣ﬠי ַֽנֲﬠָמ ֔ ִנים וּ ְזֹ֥מ ַרת ָ֖ז ר ִתּ ְז ָר ֶֽﬠנּוְּ :בּ ֤יוֹם ִנְטֵע ךְ ֙ך
ְתַּשׂ ְגֵ֔שׂ ִגי וַּבֹ֖בֶּקר ַז ְר ֵ֣ﬠךְך ַתְּפ ִ֑ריִחי ֵ֥נד ָקִ֛ציר ְבּ ֥יוֹם ַֽנֲח ָ֖לה וְּכֵ֥אב ָא ֽנוּשׁ֗ :הוֹי
ֲהמוֹ֙ן ַעִ֣מּים ַר ִ֔בּים ַֽכֲּה֥מוֹת ַיִ֖מּים ֶיֱהָמ ֑יוּן וְּשׁ֣אוֹן ְלֻאִ֔מּים ִכְּשׁ֛אוֹן ַ֥מ ִים ַכִּבּי ִ֖רים
ם ִיָשּׁ֔אוּן ְו ָ֥גַער ֖בּוֹ ְו ָ֣נס ִמֶמּ ְר ָ֑חק ְו ֻר ַ֗דּף ְכֹּ֤מץ
ִיָשּֽׁאוּןְ :לֻאִ֗מּים ִכְּשׁ֞אוֹן ַ֤מ ִים ַרִבּי ֙
ם ִלְפ ֵני־֔רוּ ַח וְּכ ַגְל ַ֖גּל ִלְפ ֵ֥ני סוּ ָֽפהְ :ל ֵ֥ﬠת ֶ֨ע ֶר֙ב ְוִה ֵ֣נּה ַבָלּ ָ֔הה ְבֶּ֥ט ֶרם ֹ֖בֶּקר
ָה ִרי ֙
ֵאי ֶ֑ננּוּ ֚ ֶזה ֵ֣חֶלק שׁוֵֹ֔סינוּ ְוגוֹ ָ֖רל ְלֹֽב ְז ֵֽזינוּ֥ :הוֹי ֶ֖א ֶרץ ִצְלַ֣צל ְכּ ָנ ָ֑פ ִים ֲאֶ֥שׁר ֵמ ֵ֖ﬠֶבר
ם ְל֣כוּ ׀ ַמְלָאִ֣כים
שֵּׁ֨ל ַח ַבּ ָ֜יּם ִצי ִ֗רים וִּבְכֵלי־ֹגֶמ֘א ַעל־ְפ ֵני־ַמ ִי ֒
ְל ַֽנֲה ֵרי־ֽכוּשַׁ :ה ֹ
ַקִ֗לּים ֶאל־גּוֹ֙י ְמֻמָ֣שּׁךְך וּמוֹ ָ֔רט ֶאל־ ַ֥ﬠם נוֹ ָ֖רא ִמן־֣הוּא ָו ָ ֑הְלָאה ֚גּוֹי ַקו־ ָ֣קו
שְׁכ ֵני ָ ֑א ֶרץ ִכּ ְנשׂ ֹא־ ֵ֤נס
וְּמבוָּ֔סה ֲאֶשׁר־ָֽבּ ְז֥אוּ ְנָה ִ֖רים ַא ְרֽצוָֹ :כּל־ֹֽיְשֵׁ֥בי ֵתֵ֖בל ְו ֣ ֹ
ה ֵאַ֔לי ֶאְשֳׁקוָ֖טה
ה ָו ֙
ם ִתּ ְר֔אוּ ְוִכְתֹ֥ק ַע שׁוֹ ָ֖פר ִתְּשָֽׁמעוִּ :כּי֩ ֹ֨כה ָאַ֤מר ְי ֹ
ָה ִרי ֙
ח ֲﬠֵלי־֔אוֹר ְכּ ָ֥ﬠב ַ֖טל ְבֹּ֥חם ָק ִ ֽצירֽ ִ :כּי־
]ֶאְשֳׁקָ֖טה[ ְוַאִ֣בּיָטה ִבְמכוֹ ִ֑ני ְכֹּ֥חם ַצ ֙
ם ַבַּמּ ְזֵמ֔רוֹת
ִלְפ ֵ֤ני ָקִצי֙ר ְכָּתם־ֶ֔פּ ַרח וֹּ֥בֶסר ֹגֵּ֖מל ִֽיְה ֶ֣יה ִנ ָ֑צּה ְוָכ ַ֤רת ַה ַזְּל ַזִלּי ֙
ְוֶאת־ַה ְנִּטי֖שׁוֹת ֵהִ֥סיר ֵהַֽתזֵ :י ָֽﬠ ְז֤בוּ ַיְח ָדּ֙ו ְל ֵ֣ﬠיט ָה ִ֔רים ֽוְּלֶבֱהַ֖מת ָה ָ ֑א ֶרץ ְו ָ֤קץ
ה ָ֣וה
ת ַה ִ֨היא ֽיוַּבל־ַ֜שׁי ַלי ֹ
ָעָלי֙ו ָהַ֔ע ִיט ְוָכל־ֶבֱּהַ֥מת ָהָ֖א ֶרץ ָע ָ֥ליו ֶתֱּח ָֽרףָ :בֵּע ֩
ְצָב֗אוֹת ַ֚ﬠם ְמֻמָ֣שּׁךְך וּמוֹ ָ֔רט וֵּמ ַ֥ﬠם נ ָוֹ ֖רא ִמן־֣הוּא ָו ָ ֑הְלָאה ֣גּוֹי ׀ ַקו־ ָ֣קו וְּמבוָּ֗סה
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ַהר־ִצ ֽיּוֹןַ :מָ֖שּׂא
ם ַא ְר֔צוֹ ֶאל־ְמ֛קוֹם ֵשׁם־ ְי ֹ
ֲאֶ֨שׁר ָֽבּ ְז֤אוּ ְנָה ִרי ֙
ם ִמָפּ ֔ ָניו
ה ָ֜וה ֹרֵ֨כב ַעל־ ָ֥ﬠב ַקל ֙ וָּ֣בא ִמְצ ַ֔ר ִים ְו ָנ֞עוּ ֱאִלי ֵ֤לי ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ִמְצ ָ֑ר ִים ִהֵ֨נּה ְי ֹ
ם ְבִּמְצ ַ֔ר ִים ְו ִנ ְֽלֲח֥מוּ ִ ֽאישׁ־ְבָּאִ֖חיו
וְּל ַ֥בב ִמְצ ַ֖ר ִים ִיַ֥מּס ְבִּק ְרֽבּוְֹ :וִסְכַסְכִ֤תּי ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ם ְבִּק ְר֔בּוֹ
ְוִ֣אישׁ ְבּ ֵר ֵ֑ﬠהוּ ִ֣ﬠיר ְבִּ֔עיר ַמְמָל ָ֖כה ְבַּמְמָל ָֽכהְ :ו ָֽנְב ָ֤קה ֽרוּ ַח־ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
א֖בוֹת ְוֶאל־
ם ְוֶאל־ָ֣הִאִ֔טּים ְוֶאל־ָֽה ֹ
ַֽוֲﬠָצ֖תוֹ ֲאַב ֵ֑לּ ַע ְו ָֽד ְר֤שׁוּ ֶאל־ָֽהֱאִליִלי ֙

שׁה וֶּ֤מֶלךְך ַע֙ז ִיְמָשׁל־ ָ֔בּם ְנ ֻ ֥אם
ַה ִיּ ְדֹּע ִֽניםְ :וִסַכּ ְרִתּ֙י ֶאת־ִמְצ ַ֔ר ִים ְבּ ַ֖יד ֲאֹד ִ֣נים ָק ֶ ֑
ה ָ֥וה ְצָבֽאוֹתְ :ו ִנְשּׁתוּ־ַ֖מ ִים ֵֽמַה ָ֑יּם ְו ָנָ֖הר ֶיֱח ַ֥רב ְו ָיֵֽבשְׁ :וֶֽהֶא ְז ִ֣ניחוּ
ָֽהָא ֖דוֹן ְי ֹ
א ֵ֣רי ָמ֑צוֹר ָק ֶ֥נה ָו֖סוּף ָקֵֽמלוָּ :ע ֥רוֹת ַעל־ ְי֖אוֹר ַעל־ִ֣פּי
ְנָה֔רוֹת ָדְּל֥לוּ ְוָֽח ְר֖בוּ ְי ֹ
ְי֑אוֹר ְוֹכל ֙ ִמ ְז ַ֣רע ְי֔אוֹר ִייַ֥בשׁ ִנ ַ֖דּף ְוֵאי ֶֽננּוְּ :וָאנ֙וּ ַה ַדּ ָיּ ִ֔גים ְוָ֣אְב֔לוּ ָכּל־ַמְשִׁלי ֵ֥כי
ַב ְי֖אוֹר ַח ָ֑כּה וֹּפ ְרֵ֥שׂי ִמְכֹ֛מ ֶרת ַעל־ְפּ ֵני־ַ֖מ ִים ֻאְמ ָֽללוּ :וֹּ֛בשׁוּ ֹֽעְב ֵ֥די ִפְשִׁ֖תּים
תֶ֖תיָה ְמ ֻדָכִּ֑אים ָכּל־ֹ֥עֵשׂי ֶ֖שֶׂכר ַא ְגֵמי־ ָֽנֶפשׁ:
א ְר ִ֖גים חוֹ ָֽריְ :וָה ֥יוּ ָֽשׁ ֹ
ְשׂ ִרי֑קוֹת ְו ֽ ֹ
ם ָ֣שׂ ֵרי ֹ֔צַען ַחְכֵמ֙י ֹֽיֲﬠֵ֣צי ַפ ְרֹ֔עה ֵעָ֖צה ִנְבָע ָ֑רה ֵ֚איךְך ֽתּ ֹאְמ ֣רוּ ֶאל־
ַאךְך־ֱא ִוִלי ֙
ם ֵא֣פוֹא ֲחָכֶ֔מיךָך ְו ַי ִ֥גּידוּ ָ֖נא ָ֑לךְך
ַפּ ְרֹ֔עה ֶבּן־ֲחָכִ֥מים ֲא ִ֖ני ֶבּן־ַמְלֵכי־ ֶֽק ֶדםַ :א ָיּ ֙
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ַעל־ִמְצ ָֽר ִיםֽ :נוֲֹאל֙וּ ָ֣שׂ ֵרי ֹ֔צַען ִנְשּׁ֖אוּ ָ֣שׂ ֵרי ֹ֑נף
ְו ֵ֣י ְד֔עוּ ַמה־ ָיּ ַ֛ﬠץ ְי ֹ
הָ֛וה ָמַ֥סךְך ְבִּק ְרָ֖בּהּ ֣רוּ ַח ִע ְוִ֑ﬠים ְוִהְת֤עוּ
ִהְת֥עוּ ֶאת־ִמְצ ַ֖ר ִים ִפּ ַ֥נּת ְשָׁבֶֽטיָהְ :י ֹ
ם ְבָּכל־ַֽמֲﬠֵ֔שׂהוּ ְכִּהָתּ֥עוֹת ִשׁ֖כּוֹר ְבִּקיֽאוְֹ :ו ֽל ֹא־ ִֽיְה ֶ֥יה ְלִמְצ ַ֖ר ִים
ֶאת־ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
שׂה ֥ר ֹאשׁ ְו ָז ָ֖נב ִכּ ָ֥פּה ְוַא ְגֽמוֹןַ :בּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ִֽיְה ֶ֥יה ִמְצ ַ֖ר ִים
שׂה ֲאֶ֧שׁר ַֽיֲﬠ ֶ ֛
ַֽמֲﬠ ֶ ֑
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ֲאֶשׁר־֖הוּא ֵמ ִ֥ניף ָע ָֽליו:
ת ַיד־ ְי ֹ
ַכּ ָנִּ֑שׁים ְוָח ַ֣רד ׀ וָּפַ֗חד ִמְפּ ֵנ֙י ְתּנוַּפ ֙
א ָ ֛תהּ ֵא ָ֖ליו ִיְפ ָ֑חד
ם ְלָח ָ֔גּא ֹכּל ֩ ֲאֶ֨שׁר ַי ְזִ֥כּיר ֹ
֠ ְוָה ְיָתה ַא ְדַ֨מת ְיהוּ ָ֤דה ְלִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ֲאֶשׁר־֖הוּא יוֹ ֵ֥ﬠץ ָע ָֽליוַ :בּ ֣יּוֹם ַה֡הוּא ִיְהיוּ֩ ָחֵ֨משׁ
ת ְי ֹ
ִמְפֵּ֗ני ֲﬠַצ ֙
ה ָ֣וה ְצָב֑אוֹת ִ֣ﬠיר
ת ְשׂ ַ֣פת ְכּ ֔ ַנַען ְו ִנְשָׁבּ֖עוֹת ַֽלי ֹ
ָע ִ֜רים ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֗ר ִים ְמ ַדְבּרוֹ ֙
ה ָ֔וה ְבּ֖תוֹךְך ֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים
ַה ֶ֔ה ֶרס ֵיָאֵ֖מר ְלֶאָֽחתַ :בּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ִֽיְה ֶ֤יה ִמ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח ַֽלי ֹ
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ְבֶּ֣א ֶרץ
ה ָֽוהְ :וָה ָ֨יה ְל֥אוֹת וְּל ֵ֛ﬠד ַֽלי ֹ
וַּמֵצָּ֥בה ֵֽאֶצל־ ְגּבוּ ָ֖להּ ַֽלי ֹ
ה ִמְפּ ֵ֣ני ֹֽלֲחִ֔צים ְו ִיְשׁ ַ֥לח ָל ֶ ֛הם מוִֹ֥שׁי ַע ָו ָ֖רב
ה ָו ֙
ִמְצ ָ֑ר ִים ִ ֽכּי־ ִי ְ ֽצֲﬠ֤קוּ ֶאל־ ְי ֹ
ה ָ֖וה ַבּ ֣יּוֹם ַה֑הוּא ְו ָֽﬠְבד֙וּ
ה ְלִמְצ ַ֔ר ִים ְו ָֽי ְד֥עוּ ִמְצ ַ֛ר ִים ֶאת־ ְי ֹ
ה ָו ֙
ְוִהִצּי ָֽלםְ :ונוֹ ַ֤דע ְי ֹ
הָ֛וה ֶאת־ִמְצ ַ֖ר ִים ָנֹ֣גף ְו ָר֑פוֹא
ה ָ֖וה ְוִשׁ ֵֽלּמוְּ :ו ָנ ַ֧ג ף ְי ֹ
ֶ֣זַבח וִּמ ְנָ֔חה ְו ָֽנ ְדרוּ־ ֵ֥נ ֶדר ַֽלי ֹ
ם
ה ָ֔וה ְו ֶנְעַ֥תּר ָלֶ֖הם וּ ְרָפָֽאםַ :בּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ִ ֽתְּה ֶ֨יה ְמִס ָ֤לּה ִמִמְּצ ַ֨ר ִי ֙
ְוָ֨שׁב֙וּ ַעד־ ְי ֹ
ַא֔שּׁוּ ָרה וָּֽבא־ַא֥שּׁוּר ְבִּמְצ ַ֖ר ִים וִּמְצ ַ֣ר ִים ְבַּא֑שּׁוּר ְו ָֽﬠְב ֥דוּ ִמְצ ַ֖ר ִים ֶאת־ַאֽשּׁוּר:
ַבּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ִֽיְה ֶ֤יה ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְשִׁ֣ליִשׁ ָ֔יּה ְלִמְצ ַ֖ר ִים וְּלַא֑שּׁוּר ְבּ ָר ָ֖כה ְבּ ֶ֥ק ֶרב ָהָֽא ֶרץ:
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ֵלאֹ֑מר ָבּ֨רוּךְך ַעִ֜מּי ִמְצ ַ֗ר ִים וַּֽמֲﬠֵ֤שׂה ָי ַד֙י ַא֔שּׁוּר
ֲאֶ֧שׁר ֵֽבּ ֲר֛כוֹ ְי ֹ
א֔תוֹ ַס ְר ֖גוֹן ֶ֣מֶלךְך ַא֑שּׁוּר
ְו ַֽנֲחָלִ֖תי ִיְשׂ ָרֵֽאלִ :בְּשׁ ֨ ַנת ֤בּ ֹא ַת ְרָתּ֙ן ַאְשׁ֔דּוֹ ָדה ִבְּשֹׁ֣לח ֹ

ה ָו֘ה ְבּ ַ֣יד ְיַשְׁע ָ֣יהוּ ֶבן־ָאמוֹ֘ץ
ַו ִיּ ָ֥לֶּחם ְבַּאְשׁ ֖דּוֹד ַֽו ִיְּלְכּ ָֽדהָּ :בּ ֵ֣ﬠת ַה ִ֗היא ִדֶּ֣בּר ְי ֹ
ק ֵמ ַ֣ﬠל ָמְת ֔ ֶניךָך ְו ַנַעְל ךָ֥ך ַֽתֲחֹ֖לץ ֵמ ַ֣ﬠל ַר ְג ֶ֑לךָך ַו ַ֣יַּעשׂ ֵ֔כּן
ֵלאֹמ֒ר ֵ֗לךְך וִּפַתְּח ָ ֤תּ ַהַשּׂ ֙
ה ָ֔וה ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָה ַ֛לךְך ַעְב ִ֥דּי ְיַשְׁע ָ֖יהוּ ָע ֣רוֹם ְו ָי ֵ֑חף ָשׁ֤לשׁ
ָהֹ֖לךְך ָע ֥רוֹם ְו ָיֵֽחףַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ם ֣אוֹת וּמוֵֹ֔פת ַעל־ִמְצ ַ֖ר ִים ְוַעל־ֽכּוּשֵׁ֣ :כּן ִי ְנַ֣הג ֶֽמֶלךְך־ַ֠אשּׁוּר ֶאת־ְשׁ ִ֨בי
ָשׁ ִני ֙
ִמְצ ַ֜ר ִים ְוֶאת־ ָגּ֥לוּת ֛כּוּשׁ ְנָע ִ֥רים וּ ְז ֵק ִ֖נים ָע ֣רוֹם ְו ָי ֵ֑חף ַֽוֲחשׂוּ ַ֥פי ֵ֖שׁת ֶע ְר ַ֥ות
שׁ ַמָבָּ֔טם וִּמן־ִמְצ ַ֖ר ִים ִתְּפַא ְרָֽתּםְ ֠ :וָאַמר יֵ֨שׁב ָהִ֣אי
ִמְצ ָֽר ִיםְ :וַח֖תּוּ ָוֹ֑בשׁוּ ִמכּוּ ֙
ם ְלֶע ְז ָ֔רה ְל ִ֨ה ָנֵּ֔צל ִמְפּ ֵ֖ני
א ִה ֵנּה־ֹ֣כה ַמָבֵּ֗טנוּ ֲאֶשׁר־ ַ֤נְסנוּ ָשׁ ֙
ַה ֶזּ֘ה ַבּ ֣יּוֹם ַההוּ ֒
ֶ֣מֶלךְך ַא֑שּׁוּר ְוֵ֖איךְך ִנָמּ ֵ֥לט ֲא ָֽנְחנוַּ :מָ֖שּׂא ִמ ְדַבּר־ ָ֑ים ְכּסוּ֤פוֹת ַבּ ֨ ֶנּ ֶג֙ב ַֽלֲחֹ֔לף
ִמִמּ ְדָ֣בּר ָ֔בּא ֵמֶ֖א ֶרץ ֽנוֹ ָרָֽאהָ :ח ֥זוּת ָקָ֖שׁה ֻה ַגּד־ ִ֑לי ַהבּוֹ ֵ֤גד ׀ בּוֹ ֵג֙ד ְוַהשּׁוֹ ֵ֣דד ׀
ם צוּ ִ֣רי ָמ ַ֔די ָכּל־ַאְנָחָ֖תה ִהְשַֽׁבִּתּיַ :על־ֵ֗כּן ָֽמְל֤אוּ ָמְתַנ֙י
שׁוֹ ֵ֔דד ֲﬠ ִ֤לי ֵעיָל ֙
ַחְלָחָ֔לה ִצי ִ֣רים ֲאָח ֔זוּ ִני ְכִּצי ֵ֖רי ֽיוֵֹל ָ֑דה ַֽנֲﬠ ֵ֣ויִתי ִמְשֹּׁ֔מ ַע ִנְבַ֖הְלִתּי ֵֽמ ְרֽאוֹתָ :תּ ָ֣ﬠה
ְלָב ִ֔בי ַפָּלּ֖צוּת ִ ֽבֲּﬠ ָ ֑תְת ִני ֵ֚את ֶ֣נֶשׁף ִחְשׁ ִ ֔קי ָ֥שׂם ִ֖לי ַֽלֲח ָר ָֽדהָ :עֹ֧רךְך ַהֻשְּׁל ָ֛חן ָצֹ֥פה
תה ֥קוּמוּ ַהָשּׂ ִ֖רים ִמְשׁ֥חוּ ָמ ֵֽג ןִ֣ :כּי ֹ֥כה ָא ַ ֛מר ֵא ַ֖לי ֲאֹד ָ֑ני ֵ֚לךְך
ַהָצִּ֖פית ָא֣כוֹל ָשׁ ֑ ֹ
ַֽהֲﬠֵ֣מד ַֽהְמַצֶ֔פּה ֲאֶ֥שׁר ִי ְרֶ֖אה ַי ִֽגּידְ :ו ָ֣רָאה ֶ֗רֶכב ֶ֚צֶמד ָֽפּ ָרִ֔שׁים ֶ֥רֶכב ֲח֖מוֹר ֶ֣רֶכב
ָגּ ָ ֑מל ְוִהְקִ֥שׁיב ֶ֖קֶשׁב ַרב־ ָֽקֶשׁבַ :ו ִיּ ְק ָ֖רא ַא ְר ֵ֑יה ַעל־ִמְצ ֶ֣פּה ׀ ֲאֹד ֗ ָני ָֽאֹנִ֞כי ֹעֵ֤מד
א ֶ֣רֶכב ִ ֔אישׁ
ָתִּמי֙ד יוָֹ֔מם ְוַעל־ִ֨מְשַׁמ ְר ִ֔תּי ָֽאֹנִ֥כי ִנָ֖צּב ָכּל־ַהֵלּיֽלוֹתְ :וִה ֵנּה־ ֶ֥זה ָב ֙
ה ָבּ ֶ֔בל ְוָכל־ְפִּסי ֵ֥לי ֱאֹלֶ֖היָה ִשַׁ֥בּר ָלָֽא ֶרץ:
ֶ֖צֶמד ָֽפּ ָרִ֑שׁים ַו ַ֣יַּען ַו ֗יּ ֹאֶמר ָֽנְפ ָ֤לה ָֽנְפָל ֙
ה ָ֧וה ְצָב֛אוֹת ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִה ַ֥גּ ְדִתּי
ְמ ֻדָשִׁ֖תי וֶּבן־ ָגּ ְר ִ֑ני ֲאֶ֣שׁר ָשַׁ֗מְעִתּי ֵמ ֵ ֨את ְי ֹ
שֵׁ֖מר ַמה־ִמּ ֵֽלּיל:
שֵׁמ֙ר ַמה־ִמַּ֔לּ ְיָלה ֹ
ָל ֶֽכםַ :מָ֖שּׂא דּוּ ָ ֑מה ֵאַל֙י ֹק ֵ֣רא ִמֵשִּׂ֔עיר ֹ
שֵׁ֔מר ָאָ֥תא ֹ֖בֶקר ְו ַגם־ ָ֑ל ְיָלה ִאם־ִתְּבָע ֥יוּן ְבּ ָ֖ﬠיוּ ֻ֥שׁבוּ ֵאָֽתיוַּ :מָ֖שּׂא
ָאַ֣מר ֹ
א ְר֖חוֹת ְדּ ָֽד ִֽניםִ :ל ְק ַ֥ראת ָצֵ֖מא ֵהָ֣תיוּ ָ ֑מ ִים ֹֽיְשֵׁב֙י
ַבְּע ָ֑רב ַבּ ַ֤יַּער ַבְּע ַר֙ב ָתִּ֔לינוּ ֽ ֹ
ֶ֣א ֶרץ ֵתּיָ֔מא ְבַּלְח֖מוֹ ִק ְדּ֥מוּ ֹנ ֵֽדדֽ ִ :כּי־ִמְפּ ֵ֥ני ֲח ָר֖בוֹת ָנ ָ֑דדוּ ִמְפּ ֵ֣ני ׀ ֶ֣ח ֶרב ְנטוָּ֗שׁה
וִּמְפּ ֵנ֙י ֶ֣קֶשׁת ְדּרוָּ֔כה וִּמְפּ ֵ֖ני ֹ֥כֶּבד ִמְלָחָֽמהִ :כּי־ֹ֛כה ָאַ֥מר ֲאֹד ָ֖ני ֵא ָ֑לי ְבּ֤עוֹד
ה ִכְּשׁ ֵ֣ני ָשִׂ֔כיר ְוָכ ָ֖לה ָכּל־ְכּ֥בוֹד ֵק ָֽדר :וְּשָׁ֧אר ִמְסַפּר־ ֶ֛קֶשׁת ִגּבּוֹ ֵ֥רי ְב ֵֽני־
ָשׁ ָנ ֙
ה ָ֥וה ֱאֹלֵֽהי־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִדֵּֽבּרַ :מָ֖שּׂא ֵ֣גּיא ִח ָזּ ֑יוֹן ַמה־ ָ֣לּךְך ֵא֔פוֹא
ֵק ָ֖דר ִיְמ ָ֑ﬠטוּ ִ֛כּי ְי ֹ
ִ ֽכּי־ָעִ֥לית ֻכּ ָ֖לּךְך ַל ַגּ ֽגּוֹתְ :תֻּשׁ֣אוֹת ׀ ְמֵל ָ ֗אה ִ֚ﬠיר ֽהוִֹמ ָ֔יּה ִק ְר ָ֖יה ַעִלּיָ֑זה ֲחָלַ֨ל ִי ךְ ֙ך

֣ל ֹא ַחְלֵלי־ֶ֔ח ֶרב ְו ֖ל ֹא ֵמֵ֥תי ִמְלָחָֽמהָ :כּל־ְקִצי ַ֥נ ִיךְך ָֽנ ְדדוּ־ ַ֖יַחד ִמ ֶ֣קֶּשׁת ֻא ָ֑סּרוּ
ָכּל־ ִנְמָצ ַ ֨א ִי ךְ ֙ך ֻאְסּ ֣רוּ ַיְח ָ֔דּו ֵמ ָר֖חוֹק ָבּ ָֽרחוַּ :על־ ֵ֥כּן ָא ַ ֛מ ְרִתּי ְשׁ֥עוּ ִמ ִ֖נּי ֲאָמ ֵ֣רר
ם ְמהוָּ֨מה וְּמבוָּ֜סה
שׁד ַבּת־ַע ִ ֽמּיִ֣ :כּי יוֹ ֩
ַבּ ֶ֑בִּכי ַאל־ָתִּ֣איצוּ ְל ַֽנֲחֵ֔מ ִני ַעל־ ֖ ֹ
וְּמבוָּ֗כה ַֽלאֹד ָ֧ני ְיֶה ִ֛וֹה ְצָב֖אוֹת ְבּ ֵ֣גיא ִח ָזּ ֑יוֹן ְמַק ְר ַ֥קר ִ֖קר ְו֥שׁוֹ ַע ֶאל־ָהָֽהר:
ם ָנָ֣שׂא ַאְשָׁ֔פּה ְבּ ֶ֥רֶכב ָא ָ֖דם ָֽפּ ָרִ֑שׁים ְו ִ֥קיר ֵע ָ֖רה ָמ ֵֽג ןַ :ו ְיִ֥הי ִמְבַחר־
ְוֵעיָל ֙
שׁת ָ֥שׁתוּ ַהָֽשְּׁע ָרהַ :ו ְי ַ֕גל ֵ֖את ָמַ֣סךְך ְיהוּ ָ֑דה
ֲﬠָמ ַ֖ק ִיךְך ָ֣מְלאוּ ָ֑רֶכב ְוַה ָ֣פּ ָרִ֔שׁים ֖ ֹ
ַוַתֵּבּ֙ט ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ֶאל־ ֶ֖נֶשׁק ֵ֥בּית ַה ָֽיַּערְ :ו ֵ ֨את ְבִּקי ֵ֧ﬠי ִעיר־ ָדּ ִ֛וד ְרִאיֶ֖תם ִכּי־
ָ֑רבּוּ ַֽוְתַּקְבּ֔צוּ ֶאת־ֵ֥מי ַהְבּ ֵר ָ֖כה ַהַתְּחתּוֹ ָֽנהְ :וֶאת־ָבֵּ֥תּי ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ְסַפ ְר ֶ ֑תּם
ַוִתְּתצ֙וּ ַהָ֣בּ ִ֔תּים ְלַבֵ֖צּר ַהחוָֹֽמה :וִּמ ְק ָ֣וה ׀ ֲﬠִשׂי ֶ֗תם ֵ֚בּין ַהֹ֣חֹמ ַ֔ת ִים ְלֵ֖מי ַהְבּ ֵר ָ֣כה
ם ֶאל־ֹעֶ֔שׂיָה ְוֹֽיְצ ָ֥רהּ ֵֽמ ָר֖חוֹק ֥ל ֹא ְרִאיֶֽתםַ :ו ִיְּק ָ֗רא ֲאֹד ָ֧ני
ַה ְיָשׁ ָ֑נה ְו ֤ל ֹא ִהַבְּטֶתּ ֙
ְיה ִ֛וֹה ְצָב֖אוֹת ַבּ ֣יּוֹם ַה֑הוּא ִלְבִכ֙י וְּלִמְסֵ֔פּד וְּלָק ְרָ֖חה ְו ַֽלֲחֹ֥גר ָֽשׂקְ :וִה ֵ֣נּה ׀
ָשׂ֣שׂוֹן ְוִשְׂמָ֗חה ָהֹ֤רג ׀ ָבָּק֙ר ְוָשֹׁ֣חט ֔צ ֹאן ָאֹ֥כל ָבָּ֖שׂר ְוָשׁ֣תוֹת ָ֑י ִין ָא֣כוֹל ְוָשׁ֔תוֹ
ם ַעד־
ה ָ֣וה ְצָב֑אוֹת ִאם־֠ ְיֻכַפּר ֶהָעוֹ֙ן ַה ֶ֤זּה ָלֶכ ֙
ִ֥כּי ָמָ֖חר ָנֽמוּתְ :ו ִנ ְג ָ֥לה ְבָא ְז ָ֖ני ְי ֹ
א
ְתֻּמ֔תוּן ָא ַ ֛מר ֲאֹד ָ֥ני ְיֶה ִ֖וֹה ְצָבֽאוֹתֹ֥ :כּה ָא ַ ֛מר ֲאֹד ָ֥ני ְיֶה ִ֖וֹה ְצָב֑אוֹת ֶלךְך־בּ ֹ ֙
ה וִּ֣מי ְל ךָ֣ך ֹ֔פה ִ ֽכּי־
ֶאל־ַהֹסּ ֵ֣כן ַה ֶ֔זּה ַעל־ֶשְׁב ָ֖נא ֲאֶ֥שׁר ַעל־ַהָֽבּ ִיתַ :מה־ְלּ ךָ֥ך ֹפ ֙
ה
ה ָו ֙
ם ִקְב֔רוֹ ֹֽחְק ִ֥קי ַבֶ֖סַּלע ִמְשׁ ָ֥כּן ֽלוִֹ :ה ֵ֤נּה ְי ֹ
ָחַ֧צְבָתּ ְלּ ךָ֛ך ֹ֖פּה ָ֑קֶבר ֹֽחְצִ֤בי ָמרוֹ ֙
ְמַטְלֶטְל֔ךָך ַטְלֵט ָ֖לה ָ֑גֶּבר ְוֹֽעְט֖ךָך ָעֹֽטהָ :צ ֤נוֹף ִיְצ ָנְפ ךָ ֙ך ְצ ֵנָ֔פה ַכּ֕דּוּר ֶאל־ֶ֖א ֶרץ ַֽרֲחַ֣בת
ה ַמ ְרְכּ֣בוֹת ְכּבוֹ ֶ֔דךָך ְק֖לוֹן ֵ֥בּית ֲאֹד ֶֽניךָךַֽ :וֲה ַדְפִ֖תּיךָך
ָי ָ֑ד ִים ָ֣שָׁמּה ָת֗מוּת ְוָ֨שָׁמּ ֙
ִמַמָּצּ ֶ֑בךָך וּ ִ ֽמַֽמֲּﬠָֽמ ְד֖ךָך ֶֽיֶה ְרֶֽסךָךְ :וָה ָ֖יה ַבּ ֣יּוֹם ַה֑הוּא ְו ָק ָ֣ראִתי ְלַעְב ִ֔דּי ְלֶאְל ָי ִ֖קים
ֶבּן־ִחְל ִק ָֽיּהוְּ :וִהְלַבְּשִׁ֣תּיו ֻכָּתּ ְנ ֶ֗תּךָך ְוַאְב ֵֽנְט ךָ ֙ך ֲאַח ְזּ ֶ ֔קנּוּ וֶּֽמְמַשְׁלְתּ֖ךָך ֶאֵ֣תּן ְבּ ָי ֑דוֹ
ְוָה ָ֥יה ְל ָ ֛אב ְליוֵֹ֥שׁב ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם וְּלֵ֥בית ְיהוּ ָֽדהְ :ו ָֽנַתִ֛תּי ַמְפֵ֥תּ ַח ֵבּית־ ָדּ ִ֖וד ַעל־
ח ְוֵ֣אין ֹס ֵ֔גר ְוָס ַ֖ג ר ְוֵ֥אין ֹפֵּֽת ַח :וְּתַקְעִ֥תּיו ָיֵ֖תד ְבָּמ֣קוֹם ֶנֱא ָ ֑מן ְוָה ָ֛יה
ִשְׁכ֑מוֹ וָּפַת ֙
ם
ְלִכֵ֥סּא ָכ֖בוֹד ְלֵ֥בית ָא ִ ֽביוְ :וָת֨לוּ ָעָ֜ליו ֹ֣כּל ׀ ְכּ֣בוֹד ֵֽבּית־ָא ִ֗ביו ַהֶֽצֱּאָצִאי ֙
ְוַהְצִּפ֔עוֹת ֹ֖כּל ְכּ ֵ֣לי ַהָקּ ָ֑טן ִמְכֵּל֙י ָֽהַא ָגּ ֔נוֹת ְו ַ֖ﬠד ָכּל־ְכּ ֵ֥לי ַה ְנָּב ִ ֽליםַ :בּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא
שׁ ַה ָיּ ֵ֔תד ַהְתּקוּ ָ֖ﬠה ְבָּמ֣קוֹם ֶנֱא ָ ֑מן ְו ִנ ְג ְדּ ָ֣ﬠה ְו ָֽנְפָ֗לה
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ָתּמוּ ֙
ם ְי ֹ
ְנֻא ֙
ה ָ֖וה ִדֵּֽבּרַ :מָ֖שּׂא ֹ֑צר ֵהיִ֣לילוּ ׀ ֳא ִנ ֣יּוֹת
ת ַהַמָּ֣שּׂא ֲאֶשׁר־ָעֶ֔ליָה ִ֥כּי ְי ֹ
ְו ִנְכ ַר ֙

ת ִמ֔בּוֹא ֵמֶ֥א ֶרץ ִכִּ֖תּים ִנ ְגָלה־ ָֽלמוֹֹ֖ :דּמּוּ ֣יְשֵׁבי ִ֑אי
ַתּ ְרִ֗שׁישׁ ִ ֽכּי־ֻשׁ ַ֤דּד ִמ ַ֨בּ ִי ֙
ם ֶ֣ז ַרע ִשֹׁ֔חר ְקִ֥ציר ְי֖אוֹר ְתּֽבוָּא ָ ֑תהּ
ֹסֵ֥חר ִצי ֛דוֹן ֹעֵ֥בר ָ֖ים ִמְלֽאוּךְך :וְּבַ֤מ ִים ַרִבּי ֙
ַוְתִּ֖הי ְסַ֥חר גּוֹ ִֽים֣ :בּוִֹשׁי ִצי֔דוֹן ִ ֽכּי־ָאַ֣מר ָ֔ים ָמ֥עוֹז ַה ָ֖יּם ֵלאֹ֑מר ֽל ֹא־ַ֣חְלִתּי
ְו ֽל ֹא־ ָיַ֗ל ְדִתּי ְו ֥ל ֹא ִג ַ֛דְּלִתּי ַֽבּחוּ ִ֖רים רוַֹ֥מְמִתּי ְבתוּֽלוֹתַֽ :כֲּאֶשׁר־ֵ֖שַׁמע ְלִמְצ ָ֑ר ִים
ָיִ֖חילוּ ְכֵּ֥שַׁמע ֹֽצרִ :עְב ֖רוּ ַתּ ְרִ֑שׁיָשׁה ֵהיִ֖לילוּ ֥יְשֵׁבי ִ ֽאיֲ :ה ֥ז ֹאת ָל ֶ֖כם ַעִלּיָ֑זה
הּ ֹֽיִב֣לוָּה ַר ְגֶ֔ליָה ֵֽמ ָר֖חוֹק ָל ֽגוּרִ֚ :מי ָי ַ֣ﬠץ ֔ז ֹאת ַעל־ֹ֖צר
ִ ֽמיֵמי־ ֶ֤ק ֶדם ַק ְדָמָת ֙
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ְיָע ָ֑צהּ
ה ָשׂ ִ֔רים ִכּ ְנָע ֶ֖ניָה ִנְכַבּ ֵדּי־ָֽא ֶרץְ :י ֹ
ַהַֽמֲּﬠִטי ָ֑רה ֲאֶ֤שׁר ֹֽסֲח ֶ֨רי ֙
אר ַבּת־
ְלַחֵלּל ֙ ְגּ֣אוֹן ָכּל־ְצ ִ֔בי ְלָה ֵ֖קל ָכּל־ ִנְכַבּ ֵדּי־ָֽא ֶרץִ :עְב ִ֥רי ַא ְרֵ֖צךְך ַכּ ְי ֑ ֹ
ה ִצ ָ֣וּה ֶאל־
ה ָו ֙
ַתּ ְרִ֕שׁישׁ ֵ֖אין ֵ֥מ ַזח ֽעוֹדָ :יד֙וֹ ָנָ֣טה ַעל־ַה ָ֔יּם ִה ְר ִ֖גּיז ַמְמָל֑כוֹת ְי ֹ
ְכּ ֔ ַנַען ַלְשִׁ֖מד ָֽמֻע ְז ֶֽניָהַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ֽל ֹא־תוִֹ֥סיִפי ֖עוֹד ַֽלֲﬠ֑לוֹז ַֽהְמֻעָשּׁ ָ ֞קה ְבּתוּ ַ֣לת
ם[ ֣קוִּמי ֲﬠֹ֔ב ִרי ַגּם־ָ֖שׁם ֽל ֹא־ ָי֥נוַּֽח ָֽלךְךֵ֣ :הן ׀ ֶ֣א ֶרץ
ם ]ִכִּתּי ֙
ַבּת־ִצי֗דוֹן ִכִּתּיי ֙
ם ֣ל ֹא ָה ָ֔יה ַא֖שּׁוּר ְיָס ָ֣דהּ ְלִצ ִ֑יּים ֵה ִ֣קימוּ ַבחיּ ֗ ָניו ]ַבחוּ ֗ ָניו[
ַכְּשׂ ִ֗דּים ֶ֤זה ָהָע ֙
עוֹ ְרר֙וּ ַא ְרְמנוֹ ֶ֔תיָה ָשָׂ֖מהּ ְלַמֵפּ ָֽלהֵ :היִ֖לילוּ ֳאִנ ֣יּוֹת ַתּ ְרִ֑שׁישׁ ִ֥כּי ֻשׁ ַ֖דּד ָֽמֻע ְזּ ֶֽכן:
ה ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ְו ִנְשׁ ַ֤כַּחת ֹצ֙ר ִשְׁבִ֣ﬠים ָשׁ ֔ ָנה ִכּיֵ֖מי ֶ֣מֶלךְך ֶא ָ֑חד ִמ ֵ ֞קּץ ִשְׁבִ֤ﬠים
ְוָה ָי ֙
ָשׁ ָנ ֙
ה ִֽיְה ֶ֣יה ְלֹ֔צר ְכִּשׁי ַ֖רת ַהזּוֹ ָֽנהְ :קִ֥חי ִכ֛נּוֹר ֹ֥סִבּי ִ֖ﬠיר זוֹ ָ֣נה ִנְשָׁכּ ָ֑חה ֵהיִ֤טיִבי
ה ֶאת־
ה ָו ֙
ַנ ֵגּ֙ן ַה ְרִבּי־ִ֔שׁיר ְלַ֖מַען ִתּ ָזּ ֵֽכ ִריְ :וָה ָ֞יה ִמ ֵ֣קּץ ׀ ִשְׁבִ֣ﬠים ָשׁ ֗ ָנה ִיְפֹ֤קד ְי ֹ
ֹ֔צר ְוָשָׁ֖בה ְלֶאְת ַנ ָ֑נּה ְו ָֽז ְנ ָ ֛תה ֶאת־ָכּל־ַמְמְל֥כוֹת ָהָ֖א ֶרץ ַעל־ְפּ ֵ֥ני ָֽהֲא ָדָֽמה:
ה ָ֔וה ֥ל ֹא ֵֽיָאֵ֖צר ְו ֣ל ֹא ֵֽיָח ֵ֑סן ִ֣כּי ַלֹֽיְּשִׁ֞בים ִלְפ ֵ֤ני
ְוָה ָ֨יה ַסְח ָ֜רהּ ְוֶאְת ַנ ֗ ָנּהּ ֹ֚ק ֶדשׁ ַֽלי ֹ
הָ֛וה בּוֹ ֵ֥קק ָהָ֖א ֶרץ
ה ִֽיְה ֶ֣יה ַסְח ָ֔רהּ ֶלֱאֹ֥כל ְלָשְׂב ָ֖ﬠה ְוִלְמַכֶ֥סּה ָע ִ ֽתיקִ :ה ֵ֧נּה ְי ֹ
ה ָו ֙
ְי ֹ
ם ַכֹּכּ ֵ֔הן ַכֶּ֨עֶב֙ד ַֽכּאֹד ֔ ָניו ַכִּשְּׁפָ֖חה
וּֽבוְֹל ָ֑קהּ ְוִע ָ֣וּה ָפ ֔ ֶניָה ְוֵהִ֖פיץ ֹֽיְשֶֽׁביָהְ :וָה ָ֤יה ָכָע ֙
ה ַכּלּ ֶ֔וֹה ַכֹּנֶּ֕שׁה ַֽכֲּאֶ֖שׁר ֹנֶ֥שׁא ֽבוִֹ :ה֧בּוֹק ׀ ִתּ֛בּוֹק
ה ַכּמּוֵֹ֔כר ַכַּמְּל ֶו ֙
ַכּ ְגִּב ְר ָ ֑תּהּ ַכּקּוֹ ֶנ ֙
ה ָה ָ ֔א ֶרץ
ה ָ֔וה ִדֶּ֖בּר ֶאת־ַה ָדָּ֥בר ַה ֶֽזּהָֽ :אְב ָ֤לה ָֽנְבָל ֙
ָהָ֖א ֶרץ ְוִה֣בּוֹז ׀ ִתּ֑בּוֹז ִ֣כּי ְי ֹ
ֻאְמְל ָ֥לה ָֽנְב ָ֖לה ֵתּ ֵ֑בל ֻאְמ ָ֖ללוּ ְמ ֥רוֹם ַעם־ָהָֽא ֶרץְ :וָהָ֥א ֶרץ ָֽח ְנ ָ֖פה ַ֣תַּחת ֹֽיְשׁ ֶ֑ביָה
ה ָ֣אְכָלה ֶ ֔א ֶרץ
ת ָ֣חְלפוּ ֹ֔חק ֵה ֵ֖פרוּ ְבּ ִ֥רית עוֹ ָֽלםַ :על־ֵ֗כּן ָאָל ֙
ִ ֽכּי־ ָֽﬠְב ֤רוּ תוֹֹר ֙
ַו ֶיְּאְשׁ֖מוּ ֣יְשֵׁבי ָ֑בהּ ַעל־ֵ֗כּן ָחר֙וּ ֣יְשֵׁבי ֶ ֔א ֶרץ ְו ִנְשַׁ֥אר ֱא ֖נוֹשׁ ִמ ְז ָֽﬠרָ :אַ֥בל ִתּי ֖רוֹשׁ
ת ְמ֣שׂוֹשׂ ֻתִּ֔פּים ָח ַ֖דל ְשׁ֣אוֹן ַעִלּי ִ֑זים
ֻאְמְלָלה־ ָ֑גֶפן ֶֽנֶא ְנ֖חוּ ָכּל־ִשְׂמֵחי־ ֵֽלבָ :שַׁב ֙

שָֽׁתיוִ :נְשְׁבּ ָ֖רה ִק ְר ַית־
ָשׁ ַ֖בת ְמ֥שׂוֹשׂ ִכּ ֽנּוֹרַ :בִּ֖שּׁיר ֣ל ֹא ִיְשׁתּוּ־ ָ֑י ִין ֵיַ֥מר ֵשׁ ָ֖כר ְל ֹ
ֹ֑
ה ָכּל־ִשְׂמָ֔חה ָגּ ָ֖לה
תּהוּ ֻס ַ֥גּ ר ָכּל־ַ֖בּ ִית ִמֽבּוֹאְ :צ ָוָ֥חה ַעל־ַה ַ֖יּ ִין ַֽבּחוּ֑צוֹת ָֽﬠ ְרָב ֙
ְמ֥שׂוֹשׂ ָהָֽא ֶרץִ :נְשָׁ֥אר ָבִּ֖ﬠיר ַשׁ ָ ֑מּה וְּשִׁא ָ֖יּה ֻיַכּת־ָֽשַׁערִ :כּי־ֹ֥כה ִֽיְה ֶ֛יה ְבּ ֶ֥ק ֶרב
ָהָ֖א ֶרץ ְבּ֣תוֹךְך ָֽהַעִ֑מּים ְכֹּ֣נֶקף ַ֔ז ִית ְכּעוֵֹלֹ֖לת ִאם־ָכּ ָ֥לה ָב ִ ֽציר֛ ֵ :הָמּה ִיְשׂ֥אוּ קוֹ ָ֖לם
הָ֑וה ְבִּא ֵ֣יּי ַה ָ֔יּם ֵ֥שׁם
ה ָ֔וה ָֽצֲה֖לוּ ִמ ָֽיּםַ :על־ ֵ֥כּן ָֽבֻּא ִ֖רים ַכְּבּ ֣דוּ ְי ֹ
ָיֹ֑רנּוּ ִבּ ְג֣אוֹן ְי ֹ
א ַ ֛מר ָר ִזי־ִ֥לי
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵֽאלִ :מְכּ ֨ ַנף ָה ָ ֜א ֶרץ ְזִמֹ֤רת ָשַׁ֨מְענ֙וּ ְצִ֣בי ַלַצּ ִ֔דּיק ָו ֹ
ְי ֹ
ָֽר ִזי־ִ֖לי ֣אוֹי ִ֑לי ֹֽבּ ְג ִ֣דים ָבּ ָ֔גדוּ וֶּ֥ב ֶגד ֽבּוֹ ְג ִ֖דים ָבּ ָֽגדוַּ֥ :פַּחד ָו ַ֖פַחת ָו ָ֑פח ָע ֶ֖ליךָך יוֵֹ֥שׁב
ה ִמ֣תּוֹךְך ַהַ֔פַּחת
ָהָֽא ֶרץְֽ ֠ :וָה ָיה ַה ֞ ָנּס ִמ֤קּוֹל ַהַ֨פַּח֙ד ִיֹ֣פּל ֶאל־ַהַ֔פַּחת ְוָֽהעוֶֹל ֙
ם ִנְפ ָ֔תּחוּ ַֽו ִיּ ְֽרֲﬠ֖שׁוּ ֥מוְֹס ֵדי ָֽא ֶרץֹ֥ :רָעה ִהְתֹֽרֲﬠ ָ֖ﬠה
ִיָלּ ֵ֖כד ַבּ ָ֑פּח ִ ֽכּי־ֲא ֻר֤בּוֹת ִמָמּרוֹ ֙
ה ֶ ֔א ֶרץ ֥מוֹט ִהְתֽמוְֹטָ֖טה ָֽא ֶרץ֣ :נוֹ ַע ָתּ ֤נוּ ַע ֶ ֨א ֶר֙ץ ַכִּשּׁ֔כּוֹר
ָה ָ ֑א ֶרץ ֤פּוֹר ִהְתֽפּוֹ ְר ָר ֙
ה ַבּ ֣יּוֹם
תִ֥סיף ֽקוּםְ :וָה ָי ֙
ה ִפְּשָׁ֔עהּ ְו ָנְפ ָ֖לה ְו ֽל ֹא־ ֹ
ְו ִ ֽהְתנוֹ ְד ָ֖דה ַכְּמּלוּ ָ֑נה ְוָכ ַ֤בד ָעֶ֨לי ָ ֙
הָ֛וה ַעל־ְצָ֥בא ַהָמּ ֖רוֹם ַבָּמּ ֑רוֹם ְוַעל־ַמְל ֵ֥כי ָֽהֲא ָדָ֖מה ַעל־
ַה֔הוּא ִיְפֹ֧קד ְי ֹ
ָֽהֲא ָדָֽמהְ :וֻאְסּ֨פוּ ֲאֵס ָ֤פה ַאִסּי֙ר ַעל־֔בּוֹר ְוֻס ְגּ ֖רוּ ַעל־ַמְס ֵ֑גּ ר וֵּמֹ֥רב ָיִ֖מים ִיָפּ ֵֽקדוּ:
ה ָ֣וה ְצָב֗אוֹת ְבַּ֤הר ִציּוֹ֙ן וִּבי ֣רוָּשַׁ֔לם
ה ַהְלָּב ֔ ָנה וּבוָֹ֖שׁה ַֽהַח ָ ֑מּה ִ ֽכּי־ָמַ֞לךְך ְי ֹ
ְוָֽחְפ ָר ֙
ְו ֶ֥נ ֶגד ְז ֵק ָ֖ניו ָכּֽבוֹדְ :י ֹ
ה ָ֤וה ֱאֹלַה֙י ַא ָ֔תּה ֲא ֽרוִֹמְמ ךָ ֙ך אוֹ ֶ֣דה ִשְׁמ֔ךָך ִ֥כּי ָעִ֖שׂיָת ֶ֑פֶּלא
אֶמןִ֣ :כּי ַ֤שְׂמָתּ ֵמִעי֙ר ַל ָ֔גּל ִק ְר ָ֥יה ְבצוּ ָ֖רה ְלַמֵפּ ָ֑לה ַא ְר֤מוֹן
ֵע֥צוֹת ֵֽמ ָרֹ֖חק ֱא֥מוּ ָנה ֽ ֹ
ם ֵמִ֔עיר ְלעוֹ ָ֖לם ֥ל ֹא ִיָבּ ֶֽנהַ :על־ ֵ֖כּן ְיַכְבּ ֣דוּךָך ַעם־ ָ֑ﬠז ִק ְר ַ֛ית גּוֹ ִ֥ים ָֽﬠ ִריִ֖צים
ָז ִרי ֙
ם ֵ֣צל ֵמֹ֔ח ֶרב
ִיי ָרֽאוּךָךֽ ִ :כּי־ָה ִ֨ייָת ָמ֥עוֹז ַל ָ֛דּל ָמ֥עוֹז ָֽלֶאְב ֖יוֹן ַבַּצּר־֑לוֹ ַמְח ֶ֤סה ִמ ֶ֨זּ ֶר ֙
ִ֛כּי ֥רוּ ַח ָע ִריִ֖צים ְכּ ֶ֥ז ֶרם ִֽקירְ :כֹּ֣ח ֶרב ְבָּצ ֔יוֹן ְשׁ֥אוֹן ָז ִ֖רים ַתְּכ ִ֑ני ַע ֹ֚ח ֶרב ְבֵּ֣צל ָ֔עב
ם ָבָּ֣הר ַה ֶ֔זּה ִמְשֵׁ֥תּה
ה ָ֨וה ְצָב֜אוֹת ְלָכל־ָֽהַעִמּי ֙
ה ְי ֹ
ְזִ֥מיר ָֽﬠ ִריִ֖צים ַֽיֲﬠ ֶֽנהְ :וָעָשׂ ֩
ם ְמֻ֣מָח ִ֔ים ְשָׁמ ִ֖רים ְמ ֻזָקּ ִֽקים :וִּבַלּ֙ע ָבָּ֣הר ַה ֶ֔זּה
ְשָׁמ ִ֖נים ִמְשֵׁ֣תּה ְשָׁמ ִ֑רים ְשָׁמ ִני ֙
ְפּ ֵֽני־ַה֥לּוֹט ׀ ַה֖לּוֹט ַעל־ָכּל־ָֽהַעִ֑מּים ְוַהַמֵּסּ ָ֥כה ַה ְנּסוּ ָ֖כה ַעל־ָכּל־ַהגּוֹ ִֽיםִ :בּ ַ֤לּע
ת ָל ֔ ֶנַצח וָּמָ֨חה ֲאֹד ָ֧ני ְיֶה ִ֛וֹה ִדְּמ ָ֖ﬠה ֵמ ַ֣ﬠל ָכּל־ָפּ ִ֑נים ְוֶח ְר ַ֣פּת ַע֗מּוֹ ָיִסי֙ר
ַהָ֨מּ ֶו ֙
ה ָ֖וה ִדֵּֽבּרְ :וָאַמ֙ר ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ִהֵ֨נּה ֱאֹלֵ֥הינוּ ֶ֛זה ִק ִ֥וּינוּ
ֵמ ַ֣ﬠל ָכּל־ָה ָ ֔א ֶרץ ִ֥כּי ְי ֹ
ה ִק ִ֣וּינוּ ֔לוֹ ָנ ִ֥גיָלה ְו ִנְשְׂמָ֖חה ִבּיֽשׁוָּעֽתוֹֽ ִ :כּי־ָת֥נוּ ַח ַיד־
ה ָו ֙
֖לוֹ ְו ֽיוִֹשׁי ֵ֑ﬠנוּ ֶ֤זה ְי ֹ
ה ָ֖וה ָבָּ֣הר ַה ֶ֑זּה ְו ָ֤נדוֹשׁ מוָֹא֙ב ַתְּח ָ֔תּיו ְכִּה ֥דּוּשׁ ַמְתֵ֖בּן ְבֹּ֥מי ]ְבּ֥מוֹ[ ַמ ְדֵמ ָֽנה:
ְי ֹ

שֶּׂ֖חה ִלְשׂ֑חוֹת ְוִהְשִׁפּיל ֙ ַֽגֲּא ָו֔תוֹ ִ֖ﬠם
שׁר ְיָפ ֵ֥רשׂ ַה ֹ
וֵּפ ַ֤רשׂ ָי ָדי֙ו ְבִּק ְר֔בּוֹ ַֽכֲּא ֶ ֛
ָא ְר֥בּוֹת ָי ָֽדיו :וִּמְבַ֞צר ִמְשׂ ַ֣גּב ֽחוֹֹמ ֶ֗תיךָך ֵהַ֥שׁח ִהְשׁ ִ֛פּיל ִה ִ֥גּי ַע ָלָ֖א ֶרץ ַעד־ָע ָֽפר:
ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא יוַּ֥שׁר ַהִשּׁיר־ַה ֶ֖זּה ְבֶּ֣א ֶרץ ְיהוּ ָ֑דה ִ֣ﬠיר ָעז־ָ֔לנוּ ְישׁוּ ָ֥ﬠה ָיִ֖שׁית
שֵׁ֥מר ֱאֻמ ִֽניםֵ֣ :יֶצר ָס֔מוּךְך ִתֹּ֖צּר
חוֹ֥מוֹת ָוֵֽחלִ :פְּת֖חוּ ְשָׁע ִ֑רים ְו ָי ֥ב ֹא ֽגוֹי־ַצ ִ֖דּיק ֹ
ה ָ֔וה ֖צוּר
ה ָ֖וה ֲﬠ ֵדי־ ַ֑ﬠד ִ֚כּי ְבּ ָ֣יהּ ְי ֹ
ָשׁ֣לוֹם ׀ ָשׁ֑לוֹם ִ֥כּי ְב֖ךָך ָבּֽטוּ ַחִ :בְּט֥חוּ ַֽבי ֹ
הּ ַעד־ ֶ ֔א ֶרץ
ח ֹֽיְשֵׁ֣בי ָמ֔רוֹם ִק ְר ָ֖יה ִנְשׂ ָגּ ָ֑בה ַיְשִׁפּי ֶ֤ל ָנּה ַיְשִׁפּיָל ֙
ֽעוָֹל ִ ֽמיםִ֤ :כּי ֵהַשׁ ֙
א ַרח ַלַצּ ִ֖דּיק
ַי ִגּי ֶ֖ﬠ ָנּה ַעד־ָע ָֽפרִ :תּ ְרְמֶ֖ס ָנּה ָ֑ר ֶגל ַר ְג ֵ֥לי ָע ִ֖ני ַֽפֲּﬠֵ֥מי ַד ִ ֽלּיםֹ ֥ :
ה ָ֖וה ִק ִוּי ֑נוּךָך ְלִשְׁמ ךָ֥ך
א ַרח ִמְשָׁפּ ֶ֛טיךָך ְי ֹ
ֵֽמיָשׁ ִ֑רים ָיָ֕שׁר ַמְע ַ֥גּל ַצ ִ֖דּיק ְתַּפ ֵֽלּסַ֣ :אף ֧ ֹ
ֽוְּל ִזְכ ְר֖ךָך ַֽתֲּא ַות־ ָֽנֶפשַׁ :נְפִ֤שׁי ִא ִוּי ִ֨תי ךָ ֙ך ַבַּ֔לּ ְיָלה ַאף־רוִּ֥חי ְבִק ְרִ֖בּי ֲאַֽשֲׁח ֶ֑רָךּ ִ֞כּי
ַֽכֲּאֶ֤שׁר ִמְשָׁפֶּ֨טי ךָ ֙ך ָל ָ ֔א ֶרץ ֶ֥צ ֶדק ָלְמ ֖דוּ ֹֽיְשֵׁ֥בי ֵתֵֽבלֻ :י ַ֤חן ָרָשׁ֙ע ַבּל־ָלַ֣מד ֶ֔צ ֶדק
הָ֛וה ָ֥רָמה ָֽי ְד֖ךָך ַבּל־ ֶיֱח ָז ֑יוּן ֶיֱח ֤זוּ
ה ָֽוהְ :י ֹ
ְבֶּ֥א ֶרץ ְנֹכ֖חוֹת ְיַעֵ֑וּל וַּבל־ ִי ְרֶ֖אה ֵגּ֥אוּת ְי ֹ
ה ָ֕וה ִתְּשֹׁ֥פּת ָשׁ֖לוֹם ָ֑לנוּ ִ֛כּי ַ֥גּם
ְו ֵיֹ֨בשׁ֙וּ ִק ְנַאת־ָ֔עם ַאף־ֵ֖אשׁ ָצ ֶ֥ריךָך ֽת ֹאְכ ֵֽלםְ :י ֹ
ה ָ֣וה ֱאֹל ֵ֔הינוּ ְבָּע֥לוּנוּ ֲאֹד ִ֖נים ֽזוָּל ֶ ֑תךָך ְלַבד־ְבּ֖ךָך
ָכּל־ַֽמֲﬠֵ֖שׂינוּ ָפּ ַ֥ﬠְלָתּ ָֽלּנוְּ :י ֹ
תּ ַוַתְּשִׁמי ֵ֔דם
ם ַבּל־ ִ֣יְח ֔יוּ ְרָפִ֖אים ַבּל־ ָי ֻ֑קמוּ ָל ֵ֤כן ָפּ ַ ֨ק ְד ָ ֙
ַנ ְזִ֥כּיר ְשֶֽׁמךָךֵ :מִתי ֙
ה ָ֔וה ָיַ֥סְפָתּ ַל ֖גּוֹי ִנְכ ָ֑בּ ְדָתּ ִרַ֖חְקָתּ ָכּל־
ַוְתַּאֵ֥בּד ָכּל־ ֵ֖זֶכר ָֽלמוָֹ :י ַ֤סְפָתּ ַלגּוֹ֙י ְי ֹ
ה ַתּ ְק ִ֣ריב
ה ָ֖וה ַבַּ֣צּר ְפָּק ֑דוּךָך ָצ֣קוּן ַ֔לַחשׁ מוָּֽס ְר֖ךָך ָֽלמוְֹ :כּ֤מוֹ ָה ָר ֙
ַקְצ ֵוי־ָֽא ֶרץְ :י ֹ
ה ָֽוהָ :ה ִ֣רינוּ ַ֔חְלנוּ ְכּ֖מוֹ ָי ַ֣ל ְדנוּ
ָלֶ֔ל ֶדת ָתִּ֥חיל ִתּ ְז ַ֖ﬠק ַֽבֲּחָב ֶ֑ליָה ֵ֛כּן ָה ִ֥יינוּ ִמָפּ ֶ֖ניךָך ְי ֹ
ת ַבּל־ ַ֣נֲﬠֶשׂה ֶ ֔א ֶרץ וַּֽבל־ ִיְפּ֖לוּ ֹֽיְשֵׁ֥בי ֵתֵֽבלִֽ :יְח ֣יוּ ֵמ ֶ֔תיךָך ְנֵֽבָלִ֖תי
֑רוּ ַח ְישׁוֹּע ֙
ת ַטֶ֔לּךָך ָוָ֖א ֶרץ ְרָפִ֥אים ַתּ ִ ֽפּילֵ֤ :לךְך
שְׁכ ֵ֣ני ָעָ֗פר ִ֣כּי ַ֤טל אוֹֹר ֙
ְיקוּ֑מוּן ָה ִ ֨קיצוּ ְו ַר ְנּ ֜נוּ ֽ ֹ
ַעִמּ֙י ֣בּ ֹא ַֽבֲח ָד ֶ֔ריךָך ֽוְּסֹ֥גר ְדּ ָֽלְתי֖ךָך ] ְדּ ָֽלְת֖ךָך[ ַֽבֲּﬠ ֶ֑דךָך ֲחִ֥בי ִכְמַעט־ ֶ֖ר ַגע ַעד־ ַֽיֲﬠָבור
ה ֹיֵ֣צא ִמְמּקוֹ֔מוֹ ִלְפֹ֛קד ֲﬠ ֥וֹן ֽיֵשׁב־ָהָ֖א ֶרץ ָע ָ֑ליו
ה ָו ֙
] ַֽיֲﬠָבר[ ָֽזַעםֽ ִ :כּי־ִה ֵ֤נּה ְי ֹ
ְו ִגְלּ ָ ֤תה ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ֶאת־ ָדֶּ֔מיָה ְו ֽל ֹא־ְתַכֶ֥סּה ֖עוֹד ַעל־ֲהרוּ ֶֽגיָהַ :בּ ֣יּוֹם ַה֡הוּא ִיְפֹ֣קד
ה ְבַּח ְר֨בּוֹ ַהָקָּ֜שׁה ְוַה ְגּדוֹ ָ֣לה ְוַֽהֲח ָז ָ ֗קה ַ֤ﬠל ִל ְו ָיָת֙ן ָנָ֣חשׁ ָבּ ִ֔ר ַח ְוַעל ֙ ִל ְו ָי ָ֔תן
ה ָו ֩
ְי ֹ
ָנָ֖חשׁ ֲﬠַקָלּ֑תוֹן ְוָה ַ֥רג ֶאת־ַהַתּ ִ֖נּין ֲאֶ֥שׁר ַבּ ָֽיּםַ :בּ ֖יּוֹם ַה֑הוּא ֶ֥כּ ֶרם ֶ֖חֶמד ַענּוּ־
ה ֹֽנְצ ָ֔רהּ ִל ְר ָגִ֖ﬠים ַאְשׁ ֶ֑ק ָנּה ֶ֚פּן ִיְפֹ֣קד ָעֶ֔ליָה ַ֥ל ְיָלה ָו ֖יוֹם ֶאֳצּ ֶֽר ָנּה:
ה ָו ֙
ָֽלהֲּ :א ִ֤ני ְי ֹ
ת ַבִּמְּלָחָ֔מה ֶאְפֳשׂ ָ֥ﬠה ָ֖בהּ ֲאִציֶ֥ת ָנּה ָֽיַּחד:
ֵחָ֖מה ֵ֣אין ִ֑לי ִ ֽמי־ ִיְתּ ֨ ֵנ ִני ָשִׁ֥מיר ַ֨שׁ ִי ֙

ם ַיְשׁ ֵ֣רשׁ ַֽיֲﬠֹ֔קב
֚אוֹ ַֽיֲח ֵ֣זק ְבָּמעוּ ִ֔זּי ַֽיֲﬠֶ֥שׂה ָשׁ֖לוֹם ִ֑לי ָשׁ֖לוֹם ַֽיֲﬠֶשׂה־ ִֽלּיַ :הָבִּאי ֙
ָיִ֥ציץ וָּפ ַ֖רח ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל וָּֽמְל֥אוּ ְפ ֵני־ֵתֵ֖בל ְתּנוָּֽבהַ :הְכַּמ ַ֥כּת ַמ ֵ֖כּהוּ ִה ָ֑כּהוּ ִאם־
ה ָֽרגְ :בַּסאְסָּ֖אה ְבַּשְׁלָ֣חהּ ְתּ ִרי ֶ֑ב ָנּה ָה ָ֛גה ְבּרוּ֥חוֹ ַהָקָּ֖שׁה ְבּ ֥יוֹם
ְכֶּ֥ה ֶרג ֲה ֻר ָ֖גיו ֹ
ת ְיֻכ ַ֣פּר ֲﬠ ֽוֹן־ ַֽיֲﬠֹ֔קב ְו ֶ֕זה ָכּל־ְפּ ִ֖רי ָהִ֣סר ַחָטּא֑תוֹ ְבּשׂוּ֣מוֹ ׀ ָכּל־
ָק ִֽדיםָ :לֵ֗כן ְבּז ֹא ֙
ה
ַאְב ֵ֣ני ִמ ְז ֵ֗בּ ַח ְכַּאְב ֵני־ ִג֙ר ְמ ֻנָפּ֔צוֹת ֽל ֹא־ ָי ֻ֥קמוּ ֲאֵשׁ ִ֖רים ְוַחָמּ ִֽניםִ֣ :כּי ִ֤ﬠיר ְבּצוּ ָר ֙
ָבּ ָ֔דד ָנ ֶ֕וה ְמֻשׁ ָ֥לּח ְו ֶנֱﬠ ָ֖זב ַכִּמּ ְד ָ֑בּר ָ֣שׁם ִי ְר ֶ֥ﬠה ֵ֛ﬠ ֶגל ְוָ֥שׁם ִי ְרָ֖בּץ ְוִכ ָ֥לּה ְסִע ֶֽפיָה:
ת
הּ ִתָּשּׁ ַ֔ב ְר ָנה ָנִ֕שׁים ָבּ֖אוֹת ְמִאי ֣רוֹת אוֹ ָ ֑תהּ ִ֣כּי ֤ל ֹא ַעם־ִבּינוֹ ֙
ִבּיֹ֤בשׁ ְקִצי ָר ֙
ה ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ַיְחֹ֧בּט
֔הוּא ַעל־ֵכּ֙ן ֽל ֹא־ ְי ַֽרֲחֶ֣מנּוּ ֹעֵ֔שׂהוּ ְוֹֽיְצ ֖רוֹ ֥ל ֹא ְיֻח ֶֽנּנּוְּ :וָה ָי ֙
הָ֛וה ִמִשֹּׁ֥בֶּלת ַה ָנָּ֖הר ַעד־ ַ֣נַחל ִמְצ ָ֑ר ִים ְוַאֶ֧תּם ְתֻּלְקּ֛טוּ ְלַאַ֥חד ֶאָ֖חד ְבּ ֵ֥ני
ְי ֹ
ם ְבֶּ֣א ֶרץ
אְב ִדי ֙
ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וָה ָ֣יה ׀ ַבּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ִיָתַּק֘ע ְבּשׁוֹ ָ֣פר ָגּדוֹל ֒ וּ ָ֗באוּ ָה ֽ ֹ
הָ֛וה ְבַּ֥הר ַהֹ֖קּ ֶדשׁ ִבּירוָּשׁ ָֽלם:
ַא֔שּׁוּר ְוַה ִנּ ָדִּ֖חים ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ְוִהְשַֽׁתֲּח ֧ווּ ַלי ֹ
שׁר ַעל־ ֥ר ֹאשׁ
ת ִשֹׁכּ ֵ֣רי ֶאְפ ַ֔ר ִים ְוִ֥ציץ ֹנֵ֖בל ְצִ֣בי ִתְפַא ְר֑תּוֹ ֲא ֶ ֛
֗הוֹי ֲﬠ ֶ֤ט ֶרת ֵגּאוּ ֙
ֵֽגּיא־ְשָׁמִ֖נים ֲה֥לוֵּמי ָֽי ִיןִ :הֵ֨נּה ָח ָ֤זק ְוַאִמּ֙ץ ַֽלאֹד ֔ ָני ְכּ ֶ֥ז ֶרם ָבּ ָ֖רד ַ֣שַׂער ָ֑קֶטב
שְׁט ִ֛פים ִה ִ֥נּי ַח ָלָ֖א ֶרץ ְבּ ָֽידְ :בּ ַר ְג ַ֖ל ִים ֵֽתּ ָר ַ ֑מְס ָנה ֲﬠֶ֥ט ֶרת
ְ֠כּ ֶז ֶרם ַ֣מ ִים ַכִּבּי ִ֥רים ֹ
ֵגּ֖אוּת ִשׁכּוֹ ֵ֥רי ֶאְפ ָֽר ִיםְֽ :ו ָ֨ה ְי ָ֜תה ִצי ַ֤צת ֹנֵבל ֙ ְצִ֣בי ִתְפַא ְר֔תּוֹ ֲאֶ֥שׁר ַעל־ ֖ר ֹאשׁ ֵ֣גּיא
ה אוֹ ָ֔תהּ ְבּעוֹ ָ֥דהּ ְבַּכ֖פּוֹ
הּ ְבֶּ֣ט ֶרם ַ ֔ק ִיץ ֲאֶ֨שׁר ִי ְרֶ֤אה ָֽהֹרֶא ֙
ְשָׁמ ִ֑נים ְכִּבכּוּ ָר ֙
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ַֽלֲﬠֶ֣ט ֶרת ְצ ִ֔בי ְוִלְצִפי ַ֖רת ִתְּפָא ָ֑רה
ה ְי ֹ
ִיְבָל ֶֽﬠ ָנּהַ :בּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ִֽיְה ֶי ֙
ִלְשָׁ֖אר ַעֽמּוֹ :וְּל ֖רוּ ַח ִמְשׁ ָ֑פּט ַליּוֵֹשׁ֙ב ַעל־ַהִמְּשָׁ֔פּט ְוִ֨ל ְגבוּ ָ֔רה ְמִשׁיֵ֥בי ִמְלָחָ֖מה
א ָשׁ ֨גוּ ַבֵשָּׁ֜כר ִנְבְל֣עוּ ִמן־
ה ַבּ ַ֣יּ ִין ָשׁ ֔גוּ וַּבֵשּׁ ָ֖כר ָתּ֑עוּ ֹכֵּ֣הן ְו ָנִבי ֩
ָֽשְׁע ָרהְ :ו ַגם־ ֵ ֨אֶלּ ֙
ַה ַ֗יּ ִין ָתּע֙וּ ִמן־ַהֵשָּׁ֔כר ָשׁג֙וּ ָֽבֹּר ֶ ֔אה ָפּ ֖קוּ ְפּ ִ ֽליִל ָֽיּהִ֚ :כּי ָכּל־ֻשְׁלָח ֔נוֹת ָמְל֖אוּ ִ֣קיא
ֹצ ָ ֑אה ְבִּ֖לי ָמֽקוֹםֶ :את־ִמ֙י יוֹ ֶ֣רה ֵדָ֔עה ְוֶאת־ִ֖מי ָיִ֣בין ְשׁמוּ ָ֑ﬠה ְגּמוֵּל֙י ֵֽמָחָ֔לב
ַעִתּי ֵ֖קי ִמָשּׁ ָֽד ִיםִ֣ :כּי ַ֤צו ָלָצ֙ו ַ֣צו ָלָ֔צו ַ֥קו ָל ָ֖קו ַ֣קו ָל ָ֑קו ְז ֵ֥ﬠיר ָ֖שׁם ְז ֵ֥ﬠיר ָֽשׁםִ֚ :כּי
ְבּ ַֽלֲﬠ ֵ֣גי ָשָׂ֔פה וְּבָל֖שׁוֹן ַא ֶ֑ח ֶרת ְי ַדֵ֖בּר ֶאל־ָה ָ֥ﬠם ַה ֶֽזּהֲ :אֶ֣שׁר ׀ ָאַ֣מר ֲאֵלי ֶ֗הם
ה ָה ִ֣ניחוּ ֶֽלָע ֵ֔יף ְו ֖ז ֹאת ַהַמּ ְר ֵגּ ָ֑ﬠה ְו ֥ל ֹא ָא֖בוּא ְשֽׁמוֹ ַעְ :וָה ָ֨יה ָל ֶ֜הם
֤ז ֹאת ַהְמּנוָּח ֙
שׁם ְלַ֨מַען ֵֽיְל֜כוּ
ה ָ֗וה ַ֣צו ָלָ֞צו ַ֤צו ָלָצ֙ו ַ֤קו ָלָק֙ו ַ֣קו ָל ָ ֔קו ְז ֵ֥ﬠיר ָ֖שׁם ְז ֵ֣ﬠיר ָ ֑
ְדַּבר־ ְי ֹ
ה ָ֖וה ַא ְנֵ֣שׁי ָל֑צוֹן
ְוָכְשׁ֤לוּ ָאחוֹ֙ר ְו ִנְשׁ ָ֔בּרוּ ְונוְֹק֖שׁוּ ְו ִנְל ָֽכּדוָּ :ל ֵ֛כן ִשְׁמ֥עוּ ְדַבר־ ְי ֹ

ת ֶאת־ָ֔מ ֶות ְוִעם־
ֹֽמְשֵׁל֙י ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֔זּה ֲאֶ֖שׁר ִבּירוָּשׁ ָֽלםִ֣ :כּי ֲאַמ ְר ֶ֗תּם ָכּ ַ֤רְתנוּ ְב ִרי ֙
שׁיט ]֣שׁוֹט[ שׁוֹ ֵ֤טף ִ ֽכּי־ ַעֲ◌ֹב֙ר ] ַֽיֲﬠֹב֙ר[ ֣ל ֹא ְיבוֹ ֵ ֔אנוּ ִ֣כּי ַ֧שְׂמנוּ
ְשׁ֖אוֹל ָעִ֣שׂינוּ ֹחֶ֑זה ֣ ֹ
שֶּׁקר ִנְסָֽתּ ְרנוָּ :לֵ֗כן ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְיֶה ִ֔וֹה ִה ְנ ִ֛ני ִיַ֥סּד ְבִּצ ֖יּוֹן
ָכ ָ֛זב ַמְחֵ֖סנוּ וַּב ֶ ֛
ת מוָּ֣סד מוָּ֔סּד ַהַֽמֲּאִ֖מין ֥ל ֹא ָי ִ ֽחישְׁ :וַשְׂמִ֤תּי ִמְשָׁפּ֙ט
ָ ֑אֶבן ֶ֣אֶבן ֹ֨בַּחן ִפּ ַ֤נּת ִיְק ַר ֙
ְל ָ ֔קו וְּצ ָד ָ֖קה ְלִמְשׁ ָ֑קֶלת ְו ָי ָ֣ﬠה ָב ָר֙ד ַמְחֵ֣סה ָכ ָ֔זב ְוֵ֥סֶתר ַ֖מ ִים ִיְשֹֽׁטפוְּ :וֻכ ַ֤פּר
ם ֶאת־ָ֔מ ֶות ְוָח ֽזוְּת ֶ֥כם ֶאת־ְשׁ֖אוֹל ֣ל ֹא ָת֑קוּם ֤שׁוֹט שׁוֵֹט֙ף ִ֣כּי ַֽיֲﬠֹ֔בר
ְבּ ִֽריְתֶכ ֙
ִֽוְה ִ֥ייֶתם ֖לוֹ ְלִמ ְרָֽמסִ :מ ֵ֤דּי ָעְבר֙וֹ ִי ַ֣קּח ֶאְתֶ֔כם ִ ֽכּי־ַבֹ֧בֶּקר ַבֹּ֛בֶּקר ַֽיֲﬠֹ֖בר ַבּ ֣יּוֹם
וַּב ָ֑לּ ְיָלה ְוָה ָ֥יה ַרק־ ְז ָו ָ֖ﬠה ָהִ֥בין ְשׁמוּ ָֽﬠהֽ ִ :כּי־ָקַ֥צר ַהַמָּ֖צּע ֵֽמִהְשָׂתּ ֵ֑ר ַע ְוַהַמֵּסּ ָ֥כה
ה ָ֔וה ְכּ ֵ֖ﬠֶמק ְבּ ִגְב֧עוֹן ִי ְר ָ֑גּז ַֽלֲﬠ֤שׂוֹת
ם ָי֣קוּם ְי ֹ
ָ֖צ ָרה ְכִּהְתַכּ ֵֽנּסִ֤ :כּי ְכַהר־ְפּ ָרִצי ֙
ה ַאל־ִתְּתלוָֹ֔צצוּ
ַֽמֲﬠֵ֨שׂה֙וּ ָ֣ז ר ַֽמֲﬠֵ֔שׂהוּ ְו ַֽלֲﬠֹב֙ד ֲﬠֹ֣ב ָד֔תוֹ ָנְכ ִר ָ֖יּה ֲﬠֹב ָדֽתוְֹ :וַעָתּ ֙
ֶֽפּן־ ֶֽיְח ְז ֖קוּ ֽמוְֹס ֵרי ֶ֑כם ִ ֽכּי־ָכָ֨לה ְו ֶנֱח ָרָ֜צה ָשַׁ֗מְעִתּי ֵמ ֵ ֨את ֲאֹד ָ֧ני ְיֶה ִ֛וֹה ְצָב֖אוֹת
ַעל־ָכּל־ָהָֽא ֶרץַֽ :הֲא ִ֥זינוּ ְוִשְׁמ֖עוּ קוֹ ִ֑לי ַהְקִ֥שׁיבוּ ְוִשְׁמ֖עוּ ִאְמ ָר ִ ֽתיֲ :הֹ֣כל ַה ֔יּוֹם
א ִאם־ִשׁ ָ֣וּה ָפ ֔ ֶניָה ְוֵהִ֥פיץ
ַֽיֲחֹ֥רשׁ ַהֹח ֵ֖רשׁ ִל ְזֹ֑ר ַע ְיַפַ֥תּח ִֽויַשׂ ֵ֖דּד ַא ְדָמֽתוֲֹ :הלוֹ ֙
ה וְּשֹׂע ָ֣רה ִנְסָ֔מן ְוֻכֶ֖סֶּמת ְגֻּבָלֽתוְֹ :ו ִיְסּ ֥רוֹ
ֶ֖קַצח ְוַכֹ֣מּן ִי ְזֹ֑רק ְוָ֨שׂם ִח ָ֤טּה שׂוֹ ָר ֙
ַלִמְּשׁ ָ֖פּט ֱאֹלָ֥היו יוֹ ֶֽרנּוִּ֣ :כּי ֤ל ֹא ֶֽבָחרוּ֙ץ ֣יוּ ַדשׁ ֶ ֔קַצח ְואוֹ ַ֣פן ֲﬠ ָגָ֔לה ַעל־ַכֹּ֖מּן יוּ ָ֑סּב
שׁנּוּ
ִ֧כּי ַבַמּ ֶ֛טּה ֵיָ֥חֶבט ֶ֖קַצח ְוַכֹ֥מּן ַבָּֽשֶּׁבטֶ֣ :לֶחם יוּ ָ֔דק ִ֛כּי ֥ל ֹא ָל ֶ֖נַצח ָא ֣דוֹשׁ ְידוּ ֶ ֑
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ָי ָ֑צָאה
֠ ְוָהַמם ִגְּל ַ֧גּל ֶע ְגָל֛תוֹ וָּפ ָרָ֖שׁיו ֽל ֹא־ ְי ֻד ֶֽקּנּוַּ :גּם־ ֕ז ֹאת ֵמִ֛ﬠם ְי ֹ
ִהְפ ִ֣ליא ֵעָ֔צה ִה ְג ִ֖דּיל ֽתּוִּשׁ ָֽיּה֚ :הוֹי ֲא ִריֵ֣אל ֲא ִרי ֵ ֔אל ִק ְר ַ֖ית ָח ָ֣נה ָד ִ֑וד ְס֥פוּ ָשׁ ָ֛נה
ה ַֽוֲא ִנ ָ֔יּה ְוָ֥ה ְיָתה
ַעל־ָשׁ ָ֖נה ַח ִ֥גּים ִי ְנֹֽקפוַּֽ :וֲה ִ ֽצי ֖קוִֹתי ַֽלֲא ִרי ֵ ֑אל ְוָֽה ְיָ֤תה ַֽתֲא ִנ ָיּ ֙
ִ֖לּי ַֽכֲּא ִריֵֽאלְ :וָח ִ֥ניִתי ַכ ֖דּוּר ָע ָ֑ל ִיךְך ְוַצ ְרִ֤תּי ָעַ֨ל ִי ךְ ֙ך ֻמָ֔צּב ַֽוֲה ִֽקיֹמִ֥תי ָע ַ֖ל ִיךְך ְמֻצֹֽרת:
תּ ֵמֶ֣א ֶרץ ְתּ ַד ֵ֔בּ ִרי וֵּֽמָע ָ֖פר ִתַּ֣שּׁח ִאְמ ָר ֵ ֑תךְך ֠ ְֽוָה ָיה ְכּ֤אוֹב ֵמ ֶ ֨א ֶר֙ץ קוֵֹ֔לךְך
ְוָשַׁפְל ְ ֙
וֵּמָע ָ֖פר ִאְמ ָרֵ֥תךְך ְתַּצְפֵֽצףְ :וָה ָ֛יה ְכָּאָ֥בק ַ֖דּק ֲה֣מוֹן ָז ָ֑ר ִיךְך וְּכֹ֤מץ ֹעֵב֙ר ֲה֣מוֹן
ת ִתָּפּ ֵ ֔קד ְבּ ַ֥רַעם וְּב ַ֖רַעשׁ ְו֣קוֹל
ה ָ֤וה ְצָבאוֹ ֙
אםֵ :מִ֨עם ְי ֹ
ָֽﬠ ִריִ֔צים ְוָה ָ֖יה ְל ֶ֥פַתע ִפְּת ֽ ֹ
ם ֲח ֣זוֹן ַ֔ל ְיָלה ֲהמוֹ֙ן ָכּל־
ה וְּסָע ָ֔רה ְו ַ֖לַהב ֵ֥אשׁ אוֵֹכ ָֽלהְ :וָה ָ֗יה ַֽכֲּחלוֹ ֙
ָגּ ֑דוֹל סוָּפ ֙
ה וְּמֹ֣צ ָד ָ֔תהּ ְוַהְמִּצי ִ֖קים ָֽלהְּ :וָה ָ֡יה
ַהגּוֹ ִ֔ים ַהֹֽצְּבִ֖אים ַעל־ֲא ִרי ֵ ֑אל ְוָכל־ֹצ ֶ֨בי ָ ֙
א
ַֽכֲּאֶשׁ֩ר ַֽיֲחֹ֨לם ָֽה ָרֵ֜עב ְוִה ֵ֣נּה אוֵֹ֗כל ְוֵהִקי֘ץ ְו ֵרי ָ֣קה ַנְפשׁ֒וֹ ְו ַֽכֲאֶ֨שׁר ַֽיֲחֹ֤לם ַהָצֵּמ ֙

שׁ ֶ֔תה ְוֵהִקי֙ץ ְוִה ֵ֣נּה ָע ֵ֔יף ְו ַנְפ֖שׁוֹ ֽשׁוֵֹק ָ֑קה ֵ֣כּן ִֽיְה ֶ֗יה ֲהמוֹ֙ן ָכּל־ַהגּוֹ ִ֔ים
ְוִה ֵ֣נּה ֹ
שׁעוּ ָֽשְׁכ ֣רוּ ְול ֹא־
ַהֹֽצְּבִ֖אים ַעל־ַ֥הר ִצ ֽיּוֹןִ :הְתַמְהְמ֣הוּ וְּתָ֔מהוּ ִהְשַֽׁתַּעְשׁ֖עוּ ָו ֑ ֹ
ה ֣רוּ ַח ַתּ ְר ֵדָּ֔מה ַו ְיַעֵ֖צּם ֶאת־ ֵֽﬠי ֵני ֶ֑כם
ה ָו ֙
ַ֔י ִין ָנ֖עוּ ְו ֥ל ֹא ֵשׁ ָֽכרֽ ִ :כּי־ ָנַ֨סךְך ֲﬠֵלי ֶ֤כם ְי ֹ
ֶאת־ַה ְנִּביִ֛אים ְוֶאת־ ָֽראֵשׁי ֶ֥כם ַֽהֹח ִ֖זים ִכָּֽסּהַ :וְתּ ִ֨הי ָלֶ֜כם ָח ֣זוּת ַהֹ֗כּל ְכּ ִדְב ֵר ֘י
א֗תוֹ ֶאל־יוֹ ֵ֥ד ַע ה ֵ֛סֶפר ] ֵ֛סֶפר[ ֵלאֹ֖מר ְק ָ֣רא ָנא־
ם ֲאֶשׁר־ ִיְתּ ֣נוּ ֹ
ַהֵ֣סֶּפר ֶֽהָחתוּ ֒
ֶ֑זה ְוָאַמ֙ר ֣ל ֹא אוַּ֔כל ִ֥כּי ָח֖תוּם ֽהוּאְ :ו ִנַ֣תּן ַהֵ֗סֶּפר ַעל ֩ ֲאֶ֨שׁר ֽל ֹא־ ָי ַ֥דע ֵ֛סֶפר
שׁ ָה ָ֣ﬠם
ֵלאֹ֖מר ְק ָ֣רא ָנא־ ֶ֑זה ְוָאַ֕מר ֥ל ֹא ָי ַ֖דְעִתּי ֵֽסֶפרַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֹד ֗ ָני ֚ ַיַען ִ֤כּי ִנ ַגּ ֙
א ִ֔תי ִמְצ ַ֥ות
ם ֹ
ַה ֶ֔זּה ְבּ ִ֤פיו וִּבְשָׂפָתי֙ו ִכְּבּ֔דוּ ִני ְוִל֖בּוֹ ִרַ֣חק ִמ ֶ ֑מּ ִנּי ַוְתִּ֤הי ִי ְרָאָת ֙
ֲא ָנִ֖שׁים ְמֻלָמּ ָֽדהָ :לֵ֗כן ִה ְנ ִ֥ני יוִֹ֛סף ְלַהְפִ֥ליא ֶאת־ָהָעם־ַה ֶ֖זּה ַהְפ ֵ֣לא ָו ֶ֑פֶלא
ה ָ֖וה ַלְסִ֣תּר
ה ָחְכַ֣מת ֲחָכָ֔מיו וִּבי ַ֥נת ְנֹב ָ֖ניו ִתְּסַתָּֽתּר֛ :הוֹי ַהַֽמֲּﬠִמי ִ֥קים ֵֽמי ֹ
ְוָֽאְב ָד ֙
ֵע ָ֑צה ְוָה ָ֤יה ְבַמְחָשׁ ךְ ֙ך ַֽמֲﬠֵשׂי ֶ֔הם ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ִ֥מי ֹרֵ֖אנוּ וִּ֥מי ֹֽי ְד ֵֽﬠנוַּ֨ :הְפְכֶּ֔כם ִאם־
שׁב ִ ֽכּי־י ֹאַ֨מר ַֽמֲﬠֶ֤שׂה ְלֹעֵ֨שׂה֙וּ ֣ל ֹא ָעָ֔שׂ ִני ְו ֵ֛יֶצר ָאַ֥מר ְלֹֽיְצ ֖רוֹ
ְכֹּ֥חֶמר ַהֹיֵּ֖צר ֵֽיָח ֵ ֑
֥ל ֹא ֵה ִ ֽביןֲ :הל ֹא־עוֹ֙ד ְמ ַ֣ﬠט ִמ ְזָ֔ער ְוָ֥שׁב ְלָב ֖נוֹן ַלַכּ ְר ֶ ֑מל ְוַהַכּ ְרֶ֖מל ַל ַ֥יַּער ֵיָחֵֽשׁב:
אֶפל וֵּמֹ֔חֶשׁךְך ֵעי ֵ֥ני ִע ְו ִ֖רים
ְוָֽשְׁמ֧עוּ ַב ֽיּוֹם־ַה֛הוּא ַהֵֽח ְרִ֖שׁים ִדְּב ֵרי־ ֵ֑סֶפר וֵּמ ֣ ֹ
ה ָ֖וה ִשְׂמ ָ֑חה ְוֶאְביוֹ ֵ֣ני ָא ָ֔דם ִבְּק ֥דוֹשׁ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָי ִֽגילוּ:
ִתּ ְרֶֽאי ָנהְ :ו ָֽיְס֧פוּ ֲﬠ ָנ ִ֛וים ַֽבּי ֹ
ם ְבּ ָד ָ֔בר
שְׁק ֵדי ָֽא ֶוןַֽ :מֲחִטיֵ֤אי ָא ָד ֙
ִ ֽכּי־ָא ֵ֥פס ָע ִ֖ריץ ְו ָ֣כָלה ֵ֑לץ ְו ִנְכ ְר֖תוּ ָכּל־ ֥ ֹ
ה ֶאל־ֵ֣בּית
ה ָו ֙
תּהוּ ַצ ִֽדּיקָ :לֵ֗כן ֹֽכּה־ָאַ֤מר ְי ֹ
ְוַלמּוִֹ֥כי ַח ַבַּ֖שַּׁער ְיֹק֑שׁוּן ַו ַיּ֥טּוּ ַב ֖ ֹ
שׁ ַֽיֲﬠֹ֔קב ְו ֥ל ֹא ַעָ֖תּה ָפּ ָ֥ניו ֶיֱח ָֽו רוּ:
ַֽיֲﬠֹ֔קב ֲאֶ֥שׁר ָפּ ָ֖דה ֶאת־ַאְב ָר ָ ֑הם ֽל ֹא־ַע ָ ֤תּה ֵיבוֹ ֙
אתוֹ ְיָל ָ֞דיו ַֽמֲﬠֵ֥שׂה ָי ַ֛די ְבִּק ְר֖בּוֹ ַיְק ִ֣דּישׁוּ ְשִׁ֑מי ְוִהְק ִ֨דּישׁ֙וּ ֶאת־ְק ֣דוֹשׁ
ִ֣כּי ִ֠ב ְר ֹ
תֵעי־ ֖רוּ ַח ִבּי ָ֑נה ְו ֽרוֹ ְג ִ֖נים ִיְלְמדוּ־
ַֽיֲﬠֹ֔קב ְוֶאת־ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַֽיֲﬠ ִֽריצוְּ :ו ָֽי ְד֥עוּ ֽ ֹ
ה ְו ֣ל ֹא ִמ ֔ ִנּי ְוִל ְנֹ֥סךְך ַמֵסּ ָ֖כה
ה ָ֔וה ַֽלֲﬠ֤שׂוֹת ֵעָצ ֙
ם ְנֻאם־ ְי ֹ
ֶֽלַקח֣ :הוֹי ָבּ ִ֤נים ֽסוֹ ְר ִרי ֙
ם ָל ֶ֣ר ֶדת ִמְצ ַ֔ר ִים וִּ֖פי ֣ל ֹא
הְלִכי ֙
ְו ֣ל ֹא רוִּ֑חי ְל ַ ֛מַען ְס֥פוֹת ַחָ֖טּאת ַעל־ַחָֽטּאתַ :ה ֽ ֹ
ָשׁ ָ ֑אלוּ ָלעוֹ֙ז ְבָּמ֣עוֹז ַפּ ְרֹ֔עה ְוַלְח֖סוֹת ְבֵּ֥צל ִמְצ ָֽר ִיםְ :וָה ָ֥יה ָל ֶ֛כם ָמ֥עוֹז ַפּ ְרֹ֖עה
ְלֹ֑בֶשׁת ְוֶֽהָח֥סוּת ְבֵּצל־ִמְצ ַ֖ר ִים ִלְכִלָֽמּהֽ ִ :כּי־ָה ֥יוּ ְבֹ֖צַען ָשׂ ָ֑ריו וַּמְלָא ָ֖כיו ָח ֵ֥נס
ה ִ֔באישׁ ַעל־ ַ֖ﬠם ל ֹא־יוִֹ֣ﬠילוּ ָ֑למוֹ ֤ל ֹא ְלֵ֨ע ֶז֙ר ְו ֣ל ֹא ְלהוִֹ֔עיל ִ֥כּי ְלֹ֖בֶשׁת
ַי ִֽגּיעוֹּ֣ :כּל ֹ
ְו ַגם־ְלֶח ְר ָֽפּהַ :מָ֖שּׂא ַֽבֲּה֣מוֹת ֶ֑נ ֶגב ְבֶּא ֶר֩ץ ָצ ָ֨רה ְוצוּ ָ ֜קה ָלִ֧ביא ָו ַ֣ל ִישׁ ֵמ ֶ֗הם

ה ְוָשׂ ָ֣רף ְמעוֵֹ֔פף ִיְשׂאוּ֩ ַעל־ֶ֨כֶּתף ֲֽﬠ ָו ִ֜רים ] ֲֽﬠ ָי ִ֜רים[ ֵֽחיֵל ֶ֗הם ְוַעל־ ַדּ ֶ֤בֶּשׁת
ֶאְפֶע ֙
ם ֽאוְֹצֹר ָ֔תם ַעל־ ַ֖ﬠם ֥ל ֹא יוֹ ִ ֽﬠילוּ :וִּמְצ ַ֕ר ִים ֶ֥הֶבל ָו ִ֖ריק ַיְעֹ֑זרוּ ָלֵכ֙ן ָק ָ֣ראִתי
ְגַּמִלּי ֙
ָל ֹ֔זאת ַ֥רַהב ֵ֖הם ָֽשֶׁבתַ :ע ָ֗תּה ֣בּוֹא ָכְתָ֥בהּ ַעל־֛לוּ ַח ִאָ֖תּם ְוַעל־ֵ֣סֶפר ֻח ָ֑קּהּ
וְּתִה֙י ְל ֣יוֹם ַֽאֲח֔רוֹן ָל ַ֖ﬠד ַעד־עוֹ ָֽלםִ֣ :כּי ַ֤ﬠם ְמ ִר֙י ֔הוּא ָבּ ִ֖נים ֶֽכָּחִ֑שׁים ָבּ ֕ ִנים
ם ֣ל ֹא ִת ְר֔אוּ ְו ַ֣לֹח ִ֔זים ֥ל ֹא
ה ָֽוהֲ :אֶ֨שׁר ָֽאְמ ֤רוּ ָֽלֹרִאי ֙
ֽל ֹא־ָא֥בוּ ְשׁ֖מוֹ ַע תּוֹ ַ֥רת ְי ֹ
ֶתֱחזוּ־ ָ֖לנוּ ְנֹכ֑חוֹת ַדְּבּרוּ־ ָ֣לנוּ ֲחָל֔קוֹת ֲח ֖זוּ ַֽמֲהַתֽלּוֹת֚ :סוּרוּ ִמ ֵנּי־ ֶ֔ד ֶרךְך ַה֖טּוּ
א ַרח ַהְשִׁ֥בּיתוּ ִמָפּ ֵ֖נינוּ ֶאת־ְק ֥דוֹשׁ ִיְשׂ ָרֵֽאלָ :לֵ֗כן ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ְק ֣דוֹשׁ
ִמֵנּי־ ֑ ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַ֥יַען ָֽמָאְס ֶ֖כם ַבּ ָדָּ֣בר ַה ֶ֑זּה ַוִתְּבְטח֙וּ ְבֹּ֣עֶשׁק ְו ָנ֔לוֹז ַו ִ ֽתָּֽשֲּׁﬠ ֖נוּ ָע ָֽליוָ :לֵ֗כן
אם ְל ֶ֖פַתע
ם ֶהָע ֣וֹן ַה ֶ֔זּה ְכּ ֶ֣פ ֶרץ ֹנֵ֔פל ִנְב ֶ֖ﬠה ְבּחוָֹ֣מה ִנְשׁ ָגּ ָ֑בה ֲאֶשׁר־ִפְּת ֥ ֹ
ִֽיְה ֶ֤יה ָלֶכ ֙
ָי֥בוֹא ִשְׁב ָֽרהּ֠ :וְּשָׁב ָרהּ ְכֵּ֨שֶׁבר ֵ֧נֶבל ֽיוְֹצ ִ֛רים ָכּ֖תוּת ֣ל ֹא ַיְחֹ֑מל ְו ֽל ֹא־ ִיָמּ ֵ֤צא
שׁ ִמ ָיּ֔קוּד ְוַלְח֥שׂף ַ֖מ ִים ִמ ֶֽגֶּבאִ֣ :כּי ֹֽכה־ָאַמ֩ר ֲאֹד ֨ ָני
ִבְמִכָתּת֙וֹ ֶ֔ח ֶרשׂ ַלְח֥תּוֹת ֵא ֙
ת ִתּ ָ֣וֵּשׁ֔עוּן ְבַּהְשֵׁק֙ט וְּבִבְטָ֔חה ִ ֽתְּה ֶ֖יה
ְיֶה ִ֜וֹה ְק ֣דוֹשׁ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְבּשׁוּ ָ֤בה ָו ֨ ַנַח ֙
ְגּֽבוּ ַרְת ֶ֑כם ְו ֖ל ֹא ֲאִביֶֽתםַ :ו ֽ֨תּ ֹאְמ ֥רוּ ֽל ֹא־ ִ֛כי ַעל־֥סוּס ָנ ֖נוּס ַעל־ ֵ֣כּן ְתּנוּ֑סוּן ְוַעל־
ַ֣קל ִנ ְרָ֔כּב ַעל־ ֵ֖כּן ִי ַ֥קּלּוּ ֹֽר ְדֵפי ֶֽכםֶ֣ :אֶלף ֶאָ֗חד ִמְפּ ֵנ֙י ַֽגֲּﬠ ַ֣רת ֶאָ֔חד ִמְפּ ֵ֛ני ַֽגֲּﬠ ַ֥רת
תּ ֶר֙ן ַעל־ ֣ר ֹאשׁ ָה ָ֔הר ְוַכ ֵ֖נּס ַעל־ַה ִגְּב ָֽﬠה:
ֲחִמָ֖שּׁה ָתּ ֻ֑נסוּ ַ֣ﬠד ִאם־ ֽנוַֹת ְר ֶ֗תּם ַכּ ֨ ֹ
ה ָ֔וה
ה ַֽלֲח ַנ ְנֶ֔כם ְוָל ֵ֥כן ָי ֖רוּם ְל ַֽרֶחְמ ֶ֑כם ִ ֽכּי־ֱאֹלֵ֤הי ִמְשָׁפּ֙ט ְי ֹ
ה ָו ֙
ְוָלֵ֞כן ְיַח ֶ֤כּה ְי ֹ
ַאְשׁ ֵ֖רי ָכּל־֥חוֵֹכי ֽלוִֹ :כּי־ ַ֛ﬠם ְבִּצ ֥יּוֹן ֵיֵ֖שׁב ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ָבּ֣כוֹ ֽל ֹא־ִתְבֶ֗כּה ָח ֤נוֹן ָיְח ְנ ךָ ֙ך
ְל֣קוֹל ַֽזֲﬠ ֶ ֔קךָך ְכָּשְׁמָע֖תוֹ ָע ָֽנ ךְךְ :ו ָנ ַ֨תן ָל ֶ֧כם ֲאֹד ָ֛ני ֶ֥לֶחם ָ֖צר וַּ֣מ ִים ָ֑לַחץ ְו ֽל ֹא־ ִיָכּ ֵ֥נ ף
עוֹ֙ד מוֹ ֶ֔ריךָך ְוָה ֥יוּ ֵעי ֶ֖ניךָך ֹר֥אוֹת ֶאת־מוֹ ֶֽריךָךְ :וָא ְז ֨ ֶני ךָ ֙ך ִתְּשַׁ֣מְע ָנה ָד ָ֔בר ֵמַֽאֲח ֶ֖ריךָך
ֵלאֹ֑מר ֶ֤זה ַה ֶ֨דּ ֶר ךְ ֙ך ְל֣כוּ ֔בוֹ ִ֥כּי ַֽתֲאִ֖מינוּ ְוִ֥כי ַתְשְׂמ ִ ֽאילוְּ :וִטֵמּא ֶ֗תם ֶאת־ִצפּוּ֙י
ם ְכּ֣מוֹ ָד ָ֔וה ֵ֖צא ֥תּ ֹאַמר ֽלוֹ:
ְפִּסי ֵ֣לי ַכְסֶ֔פּךָך ְוֶאת־ֲאֻפ ַ֖דּת ַמֵסּ ַ֣כת ְזָה ֶ֑בךָך ִתּ ְז ֵר ֙
ם ְתּבוַּ֣את ָֽהֲא ָדָ֔מה ְוָה ָ֥יה
ְו ָנַת֩ן ְמַ֨טר ַז ְֽרֲﬠ֜ךָך ֲאֶשׁר־ִתּ ְז ַ֣רע ֶאת־ָֽהֲא ָדָ֗מה ְוֶ֨לֶח ֙
ָדֵ֖שׁן ְוָשׁ ֵ ֑מן ִי ְר ֶ֥ﬠה ִמ ְק ֶ֛ניךָך ַבּ ֥יּוֹם ַה֖הוּא ַ֥כּר ִנ ְרָֽחבְ :וָֽהֲאָלִ֣פים ְוָֽהֲﬠ ָי ִ֗רים ֹֽעְב ֵד֙י
ָֽהֲא ָדָ֔מה ְבִּ֥ליל ָחִ֖מיץ י ֹא ֵ֑כלוּ ֲאֶשׁר־ֹז ֶ֥רה ָב ַ֖רַחת וַּבִמּ ְז ֶֽרהְ :וָה ָ֣יה ׀ ַעל־ָכּל־
ם ֶ֣ה ֶרג ָ֔רב ִבּ ְנֹ֖פל
ַ֣הר ָגֹּ֗ב ַהּ ְוַעל ֙ ָכּל־ ִגְּב ָ֣ﬠה ִנָשּׂ ָ ֔אה ְפָּל ִ֖גים ִיְבֵלי־ ָ ֑מ ִים ְבּיוֹ ֙
ה ִֽיְה ֶ֣יה ִשְׁבָע ַ֔ת ִים
ה ְכּ֣אוֹר ַֽהַחָ֔מּה ְו֤אוֹר ַֽהַחָמּ ֙
ִמ ְג ָדּ ִ ֽליםְ :וָה ָ֤יה ֽאוֹר־ַהְלָּבָנ ֙

ה ֶאת־ֶ֣שֶׁבר ַע֔מּוֹ וַּ֥מַחץ ַמָכּ֖תוֹ ִי ְר ָֽפּא:
ה ָו ֙
ְכּ֖אוֹר ִשְׁב ַ֣ﬠת ַה ָיִּ֑מים ְבּ ֗יוֹם ֲחֹ֤בשׁ ְי ֹ
ה ָ֣בּא ִמֶמּ ְרָ֔חק ֹבּ ֵ֣ﬠר ַא֔פּוֹ ְוֹ֖כֶבד ַמָשּׂ ָ ֑אה ְשָׂפָתי֙ו ָ֣מְלאוּ ַ֔זַעם
ה ָו ֙
ִה ֵ֤נּה ֵֽשׁם־ ְי ֹ
א ָֽכֶלתְ :ורוּ֞חוֹ ְכּ ַ֤נַחל שׁוֵֹט֙ף ַעד־ַצ ָ֣וּאר ֶֽיֱחֶ֔צה ַֽלֲה ָנ ָ֥פה גוֹ ִ֖ים
וְּלשׁוֹ ֖נוֹ ְכֵּ֥אשׁ ֹ
ְבּ ָ֣נַפת ָ ֑
שׁ ְוא ְו ֶ֣רֶסן ַמְתֶ֔עה ַ֖ﬠל ְלָח ֵ֥יי ַע ִ ֽמּיםַ :הִשּׁי֙ר ִֽיְה ֶ֣יה ָלֶ֔כם ְכּ ֵ֖ליל ִהְתַק ֶדּשׁ־
ה ָ֖וה ֶאל־֥צוּר ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ָ֑חג ְוִשְׂמַ֣חת ֵל ָ֗בב ַֽכּהוֵֹל ךְ ֙ך ֶֽבָּחִ֔ליל ָל֥בוֹא ְבַהר־ ְי ֹ
ה ָ֜וה ֶאת־֣הוֹד קוֹ֗לוֹ ְו ַ֤נַחת ְזרוֹע֙וֹ ַי ְר ֶ ֔אה ְבּ ַ֣זַעף ַ ֔אף ְו ַ֖לַהב ֵ֣אשׁ
ְוִהְשִׁ֨מי ַע ְי ֹ
ה ָ֖וה ֵיַ֣חת ַא֑שּׁוּר ַבֵּ֖שֶּׁבט ַי ֶֽכּהְ :וָה ָ֗יה
ֽאוֵֹכ ָ֑לה ֶ֥נֶפץ ָו ֶ֖ז ֶרם ְוֶ֥אֶבן ָבּ ָֽרדֽ ִ :כּי־ִמ֥קּוֹל ְי ֹ
ה ָעָ֔ליו ְבֻּתִ֖פּים וְּבִכֹנּ ֑רוֹת וְּבִמ ְֽלֲח֥מוֹת
ה ָו ֙
ֹ֤כּל ַֽמֲﬠַב֙ר ַמֵ֣טּה ֽמוָּס ָ֔דה ֲאֶ֨שׁר ָי ִ֤ני ַח ְי ֹ
ְתּנוּ ָ֖פה ִנְלַחם־ָֽבּה ]ָֽבּם[ֽ ִ :כּי־ָע ֤רוּךְך ֵֽמֶאְתמוּל ֙ ָתְּפ ֶ֔תּה ַגּם־ִ֛הוא ]ִ֛היא[ ַלֶ֥מֶּלךְך
ה ְכּ ַ֣נַחל ָגְּפ ִ֔רית
ה ָו ֙
ם ַה ְר ֵ֔בּה ִנְשַׁ֤מת ְי ֹ
הוּ ָ֖כן ֶהְעִ֣מיק ִה ְרִ֑חב ְמ ֻד ָר ָ֗תהּ ֵ֤אשׁ ְוֵעִצי ֙
ם ְלֶע ְז ָ֔רה ַעל־סוִּ֖סים ִיָשּׁ ֵ֑ﬠנוּ ַו ִיְּבְט֨חוּ ַעל־ ֶ֜רֶכב
ֹֽבֲּﬠ ָ֖רה ָֽבּהּ֣ :הוֹי ַהֹֽיּ ְר ִ֤דים ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ה ָ֖וה
אד ְו ֤ל ֹא ָשׁע֙וּ ַעל־ְק ֣דוֹשׁ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוֶאת־ ְי ֹ
ם ִ ֽכּי־ ָֽﬠְצ֣מוּ ְמ ֔ ֹ
ִ֣כּי ָ֗רב ְו ַ֤ﬠל ָֽפּ ָרִשׁי ֙
ם ַעל־ֵ֣בּית
ם ַו ָ֣יֵּבא ָ֔רע ְוֶאת־ ְדָּב ָ֖ריו ֣ל ֹא ֵהִ֑סיר ְוָק ֙
֥ל ֹא ָד ָֽרשׁוְּ :ו ַגם־֤הוּא ָחָכ ֙
ם ְֽול ֹא־ ֵ ֔אל ְוסוֵּסיֶ֥הם ָבָּ֖שׂר ְול ֹא־
ְמ ֵרִ֔עים ְוַעל־ֶע ְז ַ֖רת ֹֽ֥פֲּﬠֵלי ָֽא ֶון :וִּמְצ ַ֤ר ִים ָא ָד ֙
ה ָ֞וה ַיֶ֣טּה ָי֗דוֹ ְוָכַ֤שׁל עוֹ ֵז֙ר ְו ָנ ַ֣פל ָע ֻ֔זר ְו ַיְח ָ֖דּו ֻכּ ָ֥לּם ִיְכָל ֽיוּןֽ ִ :כּי־ֹ֣כה ָֽאַמר־
֑רוּ ַח ַֽוי ֹ
ה ָֽהַא ְר ֵ֨יה ְוַהְכִּ֜פיר ַעל־ַט ְר֗פּוֹ ֲאֶ֨שׁר ִי ָקּ ֵ֤רא ָעָלי֙ו ְמ ֣ל ֹא
ה ָ֣וה ׀ ֵאַ֡לי ַֽכֲּאֶ֣שׁר ֶיְה ֶגּ ֩
ְי ֹ
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ִלְצ ֥בּ ֹא
ם ֣ל ֹא ֵיָ֔חת וֵּֽמֲהמוֹ ָ֖נם ֣ל ֹא ַֽיֲﬠ ֶ֑נה ֵ֗כּן ֵי ֵר֙ד ְי ֹ
ֹרִ֔עים ִמקּוָֹל ֙
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ַעל־ ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם
ַעל־ַהר־ִצ ֖יּוֹן ְוַעל־ ִגְּבָעָֽתהְּ :כִּצֳפּ ִ֣רים ָע֔פוֹת ֵ֗כּן ָי ֵ֛ג ן ְי ֹ
שׁר ֶֽהְעִ֥מיקוּ ָס ָ֖רה ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלִ֚ :כּי
ָגּ֥נוֹן ְוִהִ֖צּיל ָפּ֥סוֹ ַח ְוִהְמ ִ ֽליט֗ :שׁוּבוּ ַֽלֲא ֶ ֛
ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ִיְמָא֗סוּן ִ֚אישׁ ֱאִלי ֵ֣לי ַכְס֔פּוֹ ֶֽוֱאִלי ֵ֖לי ְזָה֑בוֹ ֲאֶ֨שׁר ָע֥שׂוּ ָל ֶ֛כם ְי ֵדי ֶ֖כם
ֵֽחְטאְ :ו ָנ ַ֤פל ַאשּׁוּ֙ר ְבֶּ֣ח ֶרב ֽל ֹא־ ִ ֔אישׁ ְוֶ֥ח ֶרב ֽל ֹא־ָא ָ֖דם ֽתּ ֹאְכ ֶ֑לנּוּ ְו ָ֥נס ל֙וֹ ִמְפּ ֵני־
ה ָ֗וה
ֶ֔ח ֶרב וַּבחוּ ָ֖ריו ָלַ֥מס ִיְה ֽיוְּ :וַסְלע֙וֹ ִמָמּ ֣גוֹר ַֽיֲﬠ֔בוֹר ְוַח֥תּוּ ִמ ֵ֖נּס ָשׂ ָ֑ריו ְנֻאם־ ְי ֹ
ֲאֶשׁר־֥אוּר ל֙וֹ ְבִּצ ֔יּוֹן ְוַת֥נּוּר ֖לוֹ ִבּירוָּשׁ ָֽלםֵ֥ :הן ְלֶ֖צ ֶדק ִיְמָלךְך־ ֶ ֑מֶלךְך וְּלָשׂ ִ֖רים
ְלִמְשׁ ָ֥פּט ָיֽשׂרוְּ :וָֽה ָיה־ִ֥אישׁ ְכַּֽמֲחֵבא־ ֖רוּ ַח ְוֵ֣סֶתר ָ֑ז ֶרם ְכַּפְל ֵגי־ַ֣מ ִים ְבָּצ ֔יוֹן ְכֵּ֥צל
שְׁמִ֖ﬠים ִתְּקַֽשְׁב ָנה:
ֶֽסַלע־ָכֵּ֖בד ְבֶּ֥א ֶרץ ֲﬠ ֵי ָֽפהְ :ו ֥ל ֹא ִתְשׁ ֶ֖ﬠי ָנה ֵעי ֵ֣ני ֹרִ֑אים ְוָא ְז ֵ֥ני ֽ ֹ
וְּל ַ֥בב ִנְמָה ִ֖רים ָיִ֣בין ָל ָ֑דַעת וְּל֣שׁוֹן ִעְלּ ִ֔גים ְתַּמֵ֖הר ְל ַד ֵ֥בּר ָצֽחוֹתֽ :ל ֹא־ ִי ָקּ ֵ֥רא

֛עוֹד ְל ָנָ֖בל ָנ ִ֑דיב וְּלִכיַ֕לי ֥ל ֹא ֵֽיָאֵ֖מר ֽשׁוֹ ַעִ֤ :כּי ָנָבל ֙ ְנָב ָ֣לה ְי ַד ֵ֔בּר ְוִל֖בּוֹ ַֽיֲﬠֶשׂה־
ק ֶ֣נֶפשׁ ָרֵ֔עב וַּמְשׁ ֵ֥קה ָצֵ֖מא
ה תּוָֹ֔עה ְלָה ִרי ֙
ה ָו ֙
ָ ֑א ֶון ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת ֹ֗ח ֶנף וְּל ַד ֵ֤בּר ֶאל־ ְי ֹ
ם[ ְבִּאְמ ֵרי־ֶ֔שֶׁקר
ם ] ֲֽﬠ ִנ ִיּי ֙
ַיְח ִ ֽסירְ :וֵכ ַ֖לי ֵכּ ָ֣ליו ָרִ֑ﬠים ֚הוּא ִז֣מּוֹת ָיָ֔עץ ְלַח ֵ֤בּל ֲֽﬠ ִנ ִוּי ֙
ם
וְּב ַדֵ֥בּר ֶאְב ֖יוֹן ִמְשׁ ָֽפּטְ :ו ָנ ִ֖דיב ְנ ִדי֣בוֹת ָי ָ֑ﬠץ ְו֖הוּא ַעל־ ְנ ִדי֥בוֹת ָיֽקוּםָ :נִשׁי ֙
ם ַעל־
ת ֹֽבְּט֔חוֹת ַהְא ֵ֖ז ָנּה ִאְמ ָר ִ ֽתיָ :יִמי ֙
ַֽשֲׁאַנ ֔נּוֹת ֹ֖קְמ ָנה ְשַׁ֣מְע ָנה קוֹ ִ֑לי ָבּנוֹ ֙
אֶסף ְבִּ֥לי ָיֽבוֹאִ :ח ְרד֙וּ ַֽשֲׁא ַנ ֔נּוֹת ְר ָ֖ג ָזה
ָשׁ ֔ ָנה ִתּ ְר ַ֖גּ ְז ָנה ֹֽבְּט֑חוֹת ִ֚כּי ָכּ ָ֣לה ָבִ֔ציר ֖ ֹ
שָֽׁטה ְוֹ֔ע ָרה ַֽוֲח ֖גוֹ ָרה ַעל־ֲחָלָֽצ ִיםַ :על־ָשׁ ַ֖ד ִים ֹֽסְפ ִ֑דים ַעל־ְשׂ ֵדי־
ֹֽבְּט֑חוֹת ְפּ ֣ ֹ
ֶ֕חֶמד ַעל־ ֶ֖גֶּפן ֹפּ ִר ָֽיּהַ֚ :ﬠל ַא ְדַ֣מת ַעִ֔מּי ֥קוֹץ ָשִׁ֖מיר ַֽתֲּﬠ ֶ֑לה ִ֚כּי ַעל־ָכּל־ָבֵּ֣תּי
ָמ֔שׂוֹשׂ ִק ְר ָ֖יה ַעִלּי ָֽזהֽ ִ :כּי־ַא ְר֣מוֹן ֻנָ֔טּשׁ ֲה֥מוֹן ִ֖ﬠיר ֻע ָ֑זּב ֹ֣עֶפל ָו ַ֜בַחן ָה ָ֨יה ְב ַ֤ﬠד
ת ַעד־עוָֹ֔לם ְמ֥שׂוֹשׂ ְפּ ָרִ֖אים ִמ ְר ֵ֥ﬠה ֲﬠ ָד ִֽריםַ :עד־ ֨ ֵֽיָע ֶ֥רה ָע ֵ֛לינוּ ֖רוּ ַח
ְמָערוֹ ֙
ִמָמּ ֑רוֹם ְוָה ָ֤יה ִמ ְדָבּ֙ר ַלַכּ ְרֶ֔מל ֽ ֲוַכּ ְרֶ֖מל ] ְוַהַכּ ְרֶ֖מל[ ַל ַ֥יַּער ֵיָחֵֽשׁבְ :וָשׁ ַ֥כן ַבִּמּ ְדָ֖בּר
ת ַהְצּ ָד ָ ֔קה
ִמְשׁ ָ֑פּט וְּצ ָד ָ֖קה ַבַּכּ ְרֶ֥מל ֵתֵּֽשׁבְ :וָה ָ֛יה ַֽמֲﬠֵ֥שׂה ַהְצּ ָד ָ֖קה ָשׁ֑לוֹם ַֽוֲﬠֹב ַד ֙
ת ִמְבַטִ֔חים
ַהְשׁ ֵ֥קט ָוֶ֖בַטח ַעד־עוֹ ָֽלםְ :ו ָיַ֥שׁב ַעִ֖מּי ִבּ ְנ ֵ֣וה ָשׁ֑לוֹם ֽוְּבִמְשְׁכּנוֹ ֙
וִּבְמנוֹּ֖חת ַֽשֲׁא ַנ ֽנּוֹת :וָּב ַ֖רד ְבּ ֶ֣ר ֶדת ַה ָ֑יַּער וַּבִשְּׁפ ָ֖לה ִתְּשׁ ַ֥פּל ָה ִ ֽﬠירַ :אְשׁ ֵריֶ֕כם
ה ֣ל ֹא
ֹֽז ְר ֵ֖ﬠי ַעל־ָכּל־ ָ ֑מ ִים ְמַשְׁלֵּ֥חי ֶֽר ֶגל־ַה֖שּׁוֹר ְוַֽהֲחֽמוֹר֣ :הוֹי שׁוֹ ֵ֗דד ְוַאָתּ ֙
ָשׁ֔דוּד וּבוֹ ֵ֖גד ְול ֹא־ָ֣ב ְגדוּ ֑בוֹ ַֽכֲּה ִ ֽתְמ ךָ֤ך שׁוֹ ֵד֙ד תּוַּ֔שּׁד ַכּ ְנֹּֽלְת ךָ֥ך ִלְב ֖גֹּד ִיְב ְגּדוּ־ָֽבךְך:
ם ַלְבָּק ִ֔רים ַאף־ ְיֽשׁוָּעֵ֖תנוּ ְבּ ֵ֥ﬠת ָצ ָֽרהִ :מ֣קּוֹל
ה ָ֥וה ָח ֵ֖נּנוּ ְל ךָ֣ך ִק ִ֑וּינוּ ֱה ֵ֤יה ְזֹרָע ֙
ְי ֹ
אֶסף ֶֽהָחִ֑סיל ְכַּמַ֥שּׁק
ָה֔מוֹן ָֽנ ְד ֖דוּ ַעִ֑מּים ֵמ ֣רוְֹמֻמ ֶ֔תךָך ָנְפ֖צוּ גּוֹ ִֽיםְ :וֻאַ֣סּף ְשַׁלְלֶ֔כם ֖ ֹ
ה
שׁ ֵ֖כן ָמ ֑רוֹם ִמ ֵ֣לּא ִצ ֔יּוֹן ִמְשׁ ָ֖פּט וְּצ ָד ָֽקהְ :וָה ָי ֙
ה ָ֔וה ִ֥כּי ֹ
שׁ ֵ֥קק ֽבּוִֹ :נְשׂ ָ֣גּב ְי ֹ
ֵגִּ֖בים ֹ
ה ָ֖וה ִ֥היא אוָֹצ ֽרוֵֹ֚ :הן
ֱאמוּ ַ֣נת ִע ֶ֔תּיךָך ֹ֥חֶסן ְישׁוֹּ֖עת ָחְכַ֣מת ָו ָ֑דַעת ִי ְרַ֥את ְי ֹ
ֶא ְרֶאָ֔לּם ָֽצֲﬠ ֖קוּ ֻ֑חָצה ַמ ְ ֽלֲא ֵ֣כי ָשׁ֔לוֹם ַ֖מר ִיְבָכּ ֽיוּןָ :נַ֣שׁמּוּ ְמִס֔לּוֹת ָשַׁ֖בת ֹעֵ֣בר
ה ָ ֔א ֶרץ ֶהְחִ֥פּיר
ת ָמַ֣אס ָע ִ֔רים ֥ל ֹא ָחַ֖שׁב ֱא ֽנוֹשָׁ :א ַ֤בל ֻאְמְלָל ֙
א ַרח ֵה ֵ֤פר ְבּ ִרי ֙
ֹ֑
הָ֑וה
ְלָב ֖נוֹן ָק ַ ֑מל ָה ָ֤יה ַהָשּׁרוֹ֙ן ָֽכֲּﬠ ָר ָ֔בה ְוֹנ ֵ֥ﬠר ָבָּ֖שׁן ְוַכ ְרֶֽמלַ :עָ֥תּה ָא ֖קוּם י ֹאַ֣מר ְי ֹ
ה ֵֽארוָֹ֔מם ַעָ֖תּה ֶא ָנֵּֽשׂאַֽ :תֲּה ֥רוּ ֲחַ֖שׁשׁ ֵ֣תְּלדוּ ַ֑קשׁ ֽר ֽוֲּחֶ֕כם ֵ֖אשׁ ֽתּ ֹאַכְל ֶֽכם:
ַעָתּ ֙
ְוָה ֥יוּ ַעִ֖מּים ִמְשׂ ְר֣פוֹת ִ֑שׂיד קוִֹ֥צים ְכּסוִּ֖חים ָבֵּ֥אשׁ ִיַֽצּתּוִּ :שְׁמ֥עוּ ְרחוֹ ִ֖קים ֲאֶ֣שׁר
ָעִ֑שׂיִתי וּ ְד֥עוּ ְקרוִֹ֖בים ְגּ ֻֽב ָר ִ ֽתיָֽ :פֲּח ֤דוּ ְבִציּוֹ֙ן ַחָטּ ִ ֔אים ָֽאֲח ָ֥זה ְרָע ָ֖דה ֲח ֵנ ִ֑פים ִ֣מי

ה ֵ֣לךְך ְצ ָד֔קוֹת ְוֹדֵ֖בר
׀ ָי ֣גוּר ָ֗לנוּ ֵ֚אשׁ ֽאוֵֹכָ֔לה ִ ֽמי־ ָי֥גוּר ָ֖לנוּ ֽמוְֹק ֵ֥די עוֹ ָֽלםֹ :
א ֵ֤טם ָא ְזנ֙וֹ ִמְשֹּׁ֣מ ַע
שַּׁחד ֹ
ֵֽמיָשׁ ִ֑רים ֹמ ֵ ֞אס ְבֶּ֣בַצע ַֽמֲﬠַשׁ֗קּוֹת ֹנ ֵ֤ﬠר ַכָּפּי֙ו ִמְתֹּ֣מךְך ַבּ ֔ ֹ
ָדִּ֔מים ְוֹעֵ֥צם ֵעי ָ֖ניו ֵֽמ ְר֥אוֹת ְבּ ָֽרע֚ :הוּא ְמרוִֹ֣מים ִיְשֹׁ֔כּן ְמָצ ֥דוֹת ְסָלִ֖ﬠים ִמְשׂ ַגּ֑בּוֹ
ַלְח֣מוֹ ִנ ָ֔תּן ֵמיָ֖מיו ֶנֱאָמ ִֽניםֶ֥ :מֶלךְך ְבּ ָיְפ ֖יוֹ ֶתֱּח ֶ֣זי ָנה ֵעי ֶ֑ניךָך ִתּ ְרֶ֖אי ָנה ֶ֥א ֶרץ
שׁ ֵ ֔קל ַא ֵ֖יּה ֹס ֵ֥פר ֶאת־ַהִמּ ְג ָדּ ִ ֽלים:
ַמ ְרַח ִֽקּיםִ :לְבּ֖ךָך ֶיְה ֶ֣גּה ֵאי ָ ֑מה ַא ֵ֤יּה ֹסֵפ֙ר ַא ֵ֣יּה ֹ
ה ִמְשּׁ֔מוֹ ַע ִנְל ַ֥ﬠג ָל֖שׁוֹן ֵ֥אין ִבּי ָֽנה:
ֶאת־ ַ֥ﬠם נוֹ ָ֖ﬠז ֣ל ֹא ִת ְר ֶ ֑אה ַ֣ﬠם ִעְמ ֵ֤קי ָשָׂפ ֙
אֶהל ַבּל־ ִיְצָע֙ן
ֲח ֵ֣זה ִצ ֔יּוֹן ִק ְר ַ֖ית ֽמוֲֹﬠ ֵ֑דנוּ ֵעי ֶני ךָ ֩ך ִת ְר ֶ ֨אי ָנה ְי ֽרוָּשַׁ֜לם ָנ ֶ֣וה ַֽשֲׁא ֗ ָנן ֤ ֹ
ה ָ֔לנוּ
ה ָו ֙
ַבּל־ ִי ַ֤סּע ְיֵֽתֹדָתי֙ו ָל ֔ ֶנַצח ְוָכל־ֲחָב ָ֖ליו ַבּל־ ִי ָנֵּֽתקוִּ֣ :כּי ִאם־ָ֞שׁם ַא ִ֤דּיר ְי ֹ
א ִ֖רים ַֽרֲחֵ֣בי ָי ָ֑ד ִים ַבּל־ ֵ ֤תֶּלךְך בּ֙וֹ ֳא ִני־ַ֔שׁ ִיט ְוִ֥צי ַא ִ֖דּיר ֥ל ֹא
ְמקוֹם־ ְנָה ִ֥רים ְי ֹ
ה ָו ֙
ַיַעְב ֶֽרנּוִּ֤ :כּי ְי ֹ
ה ָ֥וה ַמְל ֵ֖כּנוּ ֥הוּא ֽיוִֹשׁי ֵֽﬠנוִּ :נְטּ֖שׁוּ
ה ָ֖וה ְמֹֽחְק ֵ֑קנוּ ְי ֹ
שְׁפֵ֔טנוּ ְי ֹ
ה ֹֽ
ם ַבּל־ ָ֣פּ ְרשׂוּ ֔ ֵנס ָ֣אז ֻח ַ֤לּק ַעד־ָשָׁלל ֙ ַמ ְר ֶ֔בּה ִפְּסִ֖חים
ֲחָב ָ֑ל ִיךְך ַבּל־ ְיַח ְזּ֤קוּ ֵכן־ָתּ ְר ָנ ֙
ם
שׂא ָע ֽוֹןִ :ק ְר֤בוּ גוֹ ִי ֙
ָ֥בּ ְזזוּ ַֽבז :וַּבל־י ֹאַ֥מר ָשׁ ֵ֖כן ָח ִ֑ליִתי ָה ָ֛ﬠם ַהיֵּ֥שׁב ָ֖בּהּ ְנ ֻ ֥
ִלְשֹׁ֔מ ַע וְּלֻאִ֖מּים ַהְקִ֑שׁיבוּ ִתְּשַׁ֤מע ָה ָ ֨א ֶר֙ץ וְּמֹל ָ ֔אהּ ֵתֵּ֖בל ְוָכל־ֶצֱאָצֶֽאיָהִ֣ :כּי
ה ַעל־ָכּל־ַהגּוֹ ִ֔ים ְוֵחָ֖מה ַעל־ָכּל־ְצָב ָ ֑אם ֶהֱח ִריָ֖מם ְנָת ָ֥נם ַלָֽטַּבח:
ה ָו ֙
ֶ֤קֶצף ַֽלי ֹ
שׁם ְו ָנַ֥מסּוּ ָה ִ֖רים ִמ ָדָּֽמםְ :ו ָנַ֨מקּ֙וּ ָכּל־
ְוַחְלֵליֶ֣הם ֻיְשָׁ֔לכוּ וִּפ ְג ֵריֶ֖הם ַֽיֲﬠ ֶ֣לה ָבְא ָ ֑
ה ִמ ֶ֔גֶּפן
ְצ ָ֣בא ַהָשַּׁ֔מ ִים ְו ָנֹ֥גלּוּ ַכֵ֖סֶּפר ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ְוָכל־ְצָבָ֣אם ִי֔בּוֹל ִכּ ְנֹ֤בל ָעֶל ֙
ה ַעל־ֱא ֣דוֹם ֵתּ ֵ֔רד ְוַעל־ ַ֥ﬠם
וְּכֹנֶ֖בֶלת ִמְתֵּא ָֽנהֽ ִ :כּי־ ִר ְוָּ֥תה ַבָשַּׁ֖מ ִים ַח ְרִ֑בּי ִה ֵנּ ֙
ם
ם ֻה ַ֣דְּשׁ ָנה ֵמֵ֔חֶלב ִמ ַ֤דּם ָכּ ִרי ֙
ה ָ֞וה ָֽמְלָ֥אה ָד ֙
ֶח ְרִ֖מי ְלִמְשׁ ָֽפּטֶ֣ :ח ֶרב ַֽלי ֹ
ה ְבָּבְצ ָ֔רה ְוֶ֥טַבח ָגּ ֖דוֹל ְבֶּ֥א ֶרץ
ה ָו ֙
ְוַעתּוּ ִ֔דים ֵמֵ֖חֶלב ִכְּל ֣יוֹת ֵאי ִ֑לים ִ֣כּי ֶ֤זַבח ַֽלי ֹ
ם ִמ ָ֔דּם ַֽוֲﬠָפ ָ֖רם
ם ִעָ֔מּם וָּפ ִ֖רים ִעם־ַאִבּי ִ֑רים ְו ִר ְוָּ֤תה ַא ְרָצ ֙
ֱא ֽדוֹםְ :ו ָי ְר ֤דוּ ְרֵאִמי ֙
ה
הָ֑וה ְשׁ ַ֥נת ִשׁלּוִּ֖מים ְל ִ֥ריב ִצ ֽיּוֹןְ :ו ֶֽנֶהְפ֤כוּ ְנָחֶ֨לי ָ ֙
ֵמֵ֥חֶלב ְי ֻדָֽשּׁןִ֛ :כּי ֥יוֹם ָנ ָ֖קם ַֽלי ֹ
ם ֣ל ֹא ִתְכ ֶ֔בּה
ְל ֶ֔זֶפת ַֽוֲﬠָפ ָ֖רהּ ְל ָגְפ ִ֑רית ְוָֽה ְיָ֣תה ַא ְרָ֔צהּ ְל ֶ֖זֶפת ֹֽבֵּע ָֽרהַ֤ :ל ְיָלה ְויוָֹמ ֙
ה
ְלעוֹ ָ֖לם ַֽיֲﬠ ֶ֣לה ֲﬠָשׁ ָ֑נהּ ִמ ֤דּוֹר ָלדוֹ֙ר ֶתֱּח ָ֔רב ְל ֵ֣נַצח ְנָצִ֔חים ֵ֥אין ֹעֵ֖בר ָֽבּהִּֽ :וי ֵר֨שׁוּ ָ ֙
תהוּ ְוַאְב ֵני־ֹֽבהוּ:
ָקַ֣את ְוִק֔פּוֹד ְו ַי ְנ֥שׁוֹף ְוֹע ֵ֖רב ִיְשְׁכּנוּ־ ָ֑בהּ ְו ָנָ֥טה ָע ֶ֛ליָה ַקו־ ֖ ֹ
ה
ֹח ֶ֥ריָה ְוֵאין־ָ֖שׁם ְמלוּ ָ֣כה ִי ְק ָ֑ראוּ ְוָכל־ָשׂ ֶ֖ריָה ִ֥יְהיוּ ָֽאֶפסְ :ו ָֽﬠְלָ֤תה ַא ְרְמֹנ ֶ֨תי ָ ֙
ה ְנ ֵ֣וה ַתִ֔נּים ָחִ֖ציר ִלְב֥נוֹת ַֽיֲﬠ ָֽנה :וּ ָֽפ ְג֤שׁוּ
ִסי ִ֔רים ִק֥מּוֹשׂ ָו֖חוֹ ַח ְבִּמְבָצ ֶ֑ריָה ְוָֽה ְיָת ֙

ם ִה ְר ִ֣גּיָעה ִלּיִ֔לית וָּֽמְצָ֥אה
ם ֶאת־ִא ִ֔יּים ְוָשִׂ֖ﬠיר ַעל־ ֵר ֵ֣ﬠהוּ ִי ְק ָ֑רא ַאךְך־ָשׁ ֙
ִצ ִיּי ֙
שׁם ִנְקְבּ֥צוּ
ָ֖להּ ָמ ֽנוֹ ַחָ֣ :שָׁמּה ִק ְנּ ָ֤נה ִקפּוֹ֙ז ַוְתַּמֵ֔לּט וָּֽבְק ָ֖ﬠה ְו ָֽד ְג ָ֣רה ְבִצ ָ֑לּהּ ַאךְך־ ָ ֛
ה ֣ל ֹא ֶנְע ָ֔דּ ָרה
ה ֽוְּק ָ֔ראוּ ַא ַ֤חת ֵמ ֵ֨ה ָנּ ֙
ה ָו ֙
ַד ֖יּוֹת ִאָ֥שּׁה ְרעוָּֽתהִּ :דּ ְר֨שׁוּ ֵֽמַעל־ ֵ֤סֶפר ְי ֹ
ִאָ֥שּׁה ְרעוָּ֖תהּ ֣ל ֹא ָפ ָ֑קדוּ ִכּי־ִפ֙י ֣הוּא ִצ ָ֔וּה ְורוּ֖חוֹ ֥הוּא ִקְבָּֽצןְ :וֽהוּא־ִה ִ֤פּיל ָלֶה֙ן
ם ִֽיי ָר֔שׁוָּה ְל ֥דוֹר ָו ֖דוֹר ִיְשְׁכּנוּ־ָֽבהּ:
גּוֹ ָ֔רל ְו ָי ֛דוֹ ִחְלּ ַ֥קָתּה ָלֶ֖הם ַבּ ָ֑קּו ַעד־עוָֹל ֙
ְיֻשׂ֥שׂוּם ִמ ְדָ֖בּר ְוִצ ָ֑יּה ְוָת ֵ֧גל ֲﬠ ָר ָ֛בה ְוִתְפ ַ֖רח ַֽכֲּחַבָֽצֶּלתָ :פֹּ֨ר ַח ִתְּפ ַ֜רח ְוָת ֵ֗גל ַ֚אף
ִגּי ַ֣לת ְו ַר ֔ ֵנּן ְכּ֤בוֹד ַהְלָּבנוֹ֙ן ִנַתּן־ָ֔להּ ֲה ַ֥דר ַהַכּ ְרֶ֖מל ְוַהָשּׁ ֑רוֹן ֵ ֛הָמּה ִי ְר֥אוּ ְכבוֹד־
ה ָ֖וה ֲה ַ֥דר ֱאֹלֵֽהינוַּ :ח ְזּ ֖קוּ ָי ַ֣ד ִים ָר֑פוֹת וִּב ְר ַ֥כּ ִים ֽכְּשׁ֖לוֹת ַאֵֽמּצוִּ :אְמר֙וּ
ְי ֹ
ם ָנ ָ֣קם ָי֔בוֹא ְגּ֣מוּל ֱאֹל ִ֔הים ֥הוּא
ְל ִנ ְ ֽמֲה ֵרי־ֵ֔לב ִח ְז ֖קוּ ַאל־ִתּי ָ֑ראוּ ִה ֵ֤נּה ֱאֹֽלֵהיֶכ ֙
ָי֖בוֹא ְוֹיַֽשֲׁﬠ ֶֽכםָ֥ :אז ִתָּפּ ַ֖קְח ָנה ֵעי ֵ֣ני ִע ְו ִ֑רים ְוָא ְז ֵ֥ני ֵֽח ְרִ֖שׁים ִתָּפַּֽתְח ָנהָ֣ :אז ְי ַד ֵ֤לּג
ָֽכַּא ָיּל ֙ ִפֵּ֔סּ ַח ְוָתֹ֖רן ְל֣שׁוֹן ִא ֵ֑לּם ִ ֽכּי־ִנְבְק֤עוּ ַבִמּ ְדָבּ֙ר ַ֔מ ִים וְּנָחִ֖לים ָֽבֲּﬠ ָרָֽבהְ :וָה ָ֤יה
ם ִרְבָ֔צהּ ָחִ֖ציר ְל ָק ֶ֥נה ָוֹֽגֶמא:
ַהָשּׁ ָר֙ב ַֽלֲא ַ֔גם ְוִצָמּ֖אוֹן ְלַמ֣בּוֵּעי ָ ֑מ ִים ִבּ ְנ ֵ֤וה ַת ִנּי ֙
שׁ ִי ָ֣קּ ֵרא ָ֔להּ ֽל ֹא־ ַֽיַעְב ֶ֥רנּוּ ָטֵ֖מא ְוהוּא־
ְוָֽה ָיה־ָ֞שׁם ַמְס֣לוּל ָו ֶ֗ד ֶרךְך ְו ֶ֤ד ֶרךְך ַהֹ֨קּ ֶד ֙
ת ַבּל־
ה ֵ֥לךְך ֶ֛דּ ֶרךְך ֶוֱא ִויִ֖לים ֥ל ֹא ִיְתֽעוּֽ :ל ֹא־ ִיְה ֶ֨יה ָ֜שׁם ַא ְר ֵ֗יה וְּפ ִ֤ריץ ַחיּוֹ ֙
ָ֑למוֹ ֹ
ה ָ֜וה ְיֻשׁ֗בוּן וּ ָ֤באוּ ִציּוֹ֙ן ְבּ ִר ֔ ָנּה
שׁם ְוָהְל֖כוּ ְגּאוּ ִ ֽלים :וְּפדוּ ֵ֨יי ְי ֹ
ַֽיֲﬠֶ֔ל ָנּה ֥ל ֹא ִתָמֵּ֖צא ָ ֑
ה ַיִ֔שּׂיגוּ ְו ָ֖נסוּ ָי֥גוֹן ַֽוֲא ָנָֽחהַ :ו ְי ִ֡הי
שׁם ָשׂ֤שׂוֹן ְוִשְׂמָח ֙
ְוִשְׂמַ֥חת עוֹ ָ֖לם ַעל־ר ֹא ָ ֑
ְבַּא ְרַבּ֩ע ֶעְשׂ ֵ֨רה ָשׁ ֜ ָנה ַלֶ֣מֶּלךְך ִח ְזִק ָ֗יּהוּ ָעָ֞לה ַס ְנֵח ִ֤ריב ֶֽמֶלךְך־ַאשּׁוּ֙ר ַ֣ﬠל ָכּל־ָע ֵ֧רי
ְיהוּ ָ֛דה ַהְבֻּצ ֖רוֹת ַֽו ִיְּתְפֵּֽשׂםַ :ו ִיְּשׁ ַ֣לח ֶֽמֶלךְך־ַא֣שּׁוּר ׀ ֶאת־ ַרבָשׁ ֵ ֨קה ִמָלִּ֧כישׁ
ת ַהְבּ ֵר ָ֣כה
ְי ֽרוָּשַׁל ְָמה ֶאל־ַהֶ֥מֶּלךְך ִח ְז ִק ָ֖יּהוּ ְבֵּ֣חיל ָכּ ֵ֑בד ַֽו ַֽיֲּﬠֹ֗מד ִבְּתָעַל ֙
ָֽהֶעְליוֹ ֔ ָנה ִבְּמִס ַ֖לּת ְשׂ ֵ֥דה כוֵֹֽבסַ :ו ֵיֵּ֥צא ֵא ָ֛ליו ֶאְל ָי ִ֥קים ֶבּן־ִחְל ִק ָ֖יּהוּ ֲאֶ֣שׁר ַעל־
ם ַרבָשׁ ֵ ֔קה
א ַהֹסֵּ֔פר ְויוָֹ֥אח ֶבּן־ָאָ֖סף ַהַמּ ְז ִ ֽכּירַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֲאֵליֶה ֙
ַה ָ֑בּ ִית ְוֶשְׁב ָנ ֙
ִאְמרוּ־ ָ֖נא ֶאל־ִח ְז ִק ָ֑יּהוּ ֹֽכּה־ָאַ֞מר ַהֶ֤מֶּלךְך ַה ָגּדוֹל ֙ ֶ֣מֶלךְך ַא֔שּׁוּר ָ֧מה ַהִבָּטּ֛חוֹן
ה
ַה ֶ֖זּה ֲאֶ֥שׁר ָבָּֽטְחָתָּ :אַ֨מ ְרִתּ֙י ַאךְך־ ְדַּ֣בר ְשָׂפ ַ֔ת ִים ֵעָ֥צה וּ ְגבוּ ָ֖רה ַלִמְּלָח ָ ֑מה ַעָתּ ֙
ה
ת ַהָקּ ֨ ֶנה ָֽה ָר֤צוּץ ַה ֶזּ ֙
ַעל־ִ֣מי ָבַ֔טְחָתּ ִ֥כּי ָמ ַ֖ר ְדָתּ ִ ֽבּיִ :ה ֵ֣נּה ָבַ֡טְחָתּ ַעל־ִמְשֶׁע ֶנ ֩
שׁ ָעָ֔ליו וָּ֥בא ְבַכ֖פּוֹ וּ ְנָק ָ֑בהּ ֵ֚כּן ַפּ ְרֹ֣עה ֶֽמֶלךְך־ִמְצ ַ֔ר ִים
ַעל־ִמְצ ַ֔ר ִים ֲאֶ֨שׁר ִיָסֵּ֥מךְך ִאי ֙
ה ָ֥וה ֱאֹלֵ֖הינוּ ָבּ ָ֑טְחנוּ ֲהלוֹא־֗הוּא
ְלָכל־ַהֹֽבְּטִ֖חים ָע ָֽליוְ :ו ִ ֽכי־ת ֹאַ֣מר ֵאַ֔לי ֶאל־ ְי ֹ

ֲאֶ֨שׁר ֵהִ֤סיר ִח ְזִק ָ֨יּה֙וּ ֶאת־ָבֹּמָ֣תיו ְוֶאת־ִמ ְזְבֹּח ָ֔תיו ַו ֤יּ ֹאֶמר ִ ֽליהוּ ָ֨דה ְוִלי ֣רוָּשַׁ֔לם
ה ִהְת ָ֣ﬠ ֶרב ֔ ָנא ֶאת־ֲאֹד ִ֖ני ַהֶ֣מֶּלךְך ַא֑שּׁוּר
ִלְפ ֵ֛ני ַהִמּ ְזֵ֥בּ ַח ַה ֶ֖זּה ִ ֽתְּשַֽׁתֲּח ֽווְּ :וַעָתּ ֙
ְוֶאְתּ ָ֤נה ְל ךָ ֙ך ַאְל ַ֣פּ ִים סוִּ֔סים ִאם־תּוַּ֕כל ָ֥לֶתת ְל֖ךָך ֹֽרְכִ֥בים ֲﬠֵליֶֽהםְ :וֵ֣איךְך ָתִּ֗שׁיב
ֵ֠את ְפּ ֨ ֵני ַפַ֥חת ַא ַ֛חד ַעְב ֵ֥די ֲאֹד ִ֖ני ַהְקַט ִ֑נּים ַוִתְּב ַ֤טח ְל ךָ ֙ך ַעל־ִמְצ ַ֔ר ִים ְל ֶ֖רֶכב
ה ָ֔וה ָע ִ֛ליִתי ַעל־ָהָ֥א ֶרץ ַה ֖זּ ֹאת ְלַהְשִׁחי ָ ֑תהּ
ה ֲהִמַבּ ְֽלֲﬠ ֵ֣די ְי ֹ
וְּלָפ ָר ִ ֽשׁיםְ :וַעָתּ ֙
ם ְוֶשְׁב ֨ ָנא
ה ָאַ֣מר ֵאַ֔לי ֲﬠ ֵ֛לה ֶאל־ָהָ֥א ֶרץ ַה ֖זּ ֹאת ְוַהְשִׁחיָֽתהַּ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֶאְל ָיִקי ֩
ה ָו ֙
ְי ֹ
שְׁמִ֖ﬠים ֲא ָ֑נְחנוּ ְוַאל־
ְויוֹ ָ ֜אח ֶאל־ ַרבָשׁ ֵ ֗קה ַדֶּבּר־ ָ֤נא ֶאל־ֲﬠָב ֶ֨די ךָ ֙ך ֲא ָרִ֔מית ִ֥כּי ֽ ֹ
ְתּ ַד ֵ֤בּר ֵאֵ֨לינ֙וּ ְיהוּ ִ֔דית ְבָּא ְז ֵ֣ני ָהָ֔עם ֲאֶ֖שׁר ַעל־ַהחוָֹֽמהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַרבָשׁ ֵ ֗קה ַה ֶ ֨אל
ֲאֹד ֶ֤ניךָך ְוֵאֶ֨לי ךָ ֙ך ְשָׁלַ֣ח ִני ֲאֹד ֔ ִני ְל ַדֵ֖בּר ֶאת־ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֑אֶלּה ֲה ֣ל ֹא ַעל־ָֽהֲא ָנִ֗שׁים
ם ַעל־ַ֣החוָֹ֔מה ֶלֱאֹ֣כל ֶאת־ֹח ָראי ָ֗הם ]צוָֹא ָ֗תם[ ְוִלְשׁ֛תּוֹת ֶאת־
ַה ֽיְּשִׁבי ֙
ֵשׁ ֵ֥י ַנ ְֵיֶ֖הם ]ֵמיֵ֥מי ַר ְגֵליֶ֖הם[ ִעָמּ ֶֽכםַ :ו ַֽיֲּﬠֹמ֙ד ַרבָשׁ ֵ ֔קה ַו ִיּ ְק ָ֥רא ְבקוֹל־ ָגּ ֖דוֹל
ְיהוּ ִ֑דית ַו ֕יּ ֹאֶמר ִשְׁמ֗עוּ ֶאת־ ִדְּב ֵ֛רי ַהֶ֥מֶּלךְך ַה ָגּ ֖דוֹל ֶ֥מֶלךְך ַאֽשּׁוּרֹ֚ :כּה ָאַ֣מר
ַהֶ֔מֶּלךְך ַאל־ ַיִ֥שּׁא ָל ֶ֖כם ִח ְז ִק ָ֑יּהוּ ִ֥כּי ֽל ֹא־יוּ ַ֖כל ְלַהִ֥צּיל ֶאְת ֶֽכםְ :וַאל־ ַיְבַ֨טח
הָ֑וה ֤ל ֹא ִת ָנֵּת֙ן ָהִ֣ﬠיר ַה ֔זּ ֹאת
ה ָ֣וה ֵלאֹ֔מר ַהֵ֥צּל ַיִצּי ֵ֖לנוּ ְי ֹ
ֶאְת ֶ֤כם ִח ְזִק ָ֨יּה֙וּ ֶאל־ ְי ֹ
ְבּ ַ֖יד ֶ֥מֶלךְך ַאֽשּׁוּרַֽ :אל־ִתְּשְׁמ֖עוּ ֶאל־ִח ְז ִק ָ֑יּהוּ ִכּי֩ ֹ֨כה ָאַ֜מר ַהֶ֣מֶּלךְך ַא֗שּׁוּר ֲﬠשׂוּ־
ה וְּצ֣אוּ ֵאַ֔לי ְוִאְכ֤לוּ ִאישׁ־ ַגְּפנ֙וֹ ְוִ֣אישׁ ְתֵּא ָנ֔תוֹ וְּשׁ֖תוּ ִ֥אישׁ ֵמי־
ִאִ֤תּי ְב ָרָכ ֙
בוֹ ֽרוַֹ :עד־ֹבּ ִ ֕אי ְוָלַקְחִ֥תּי ֶאְת ֶ֖כם ֶאל־ֶ֣א ֶרץ ְכַּא ְרְצ ֶ֑כם ֶ֤א ֶרץ ָדּ ָג֙ן ְוִתי֔רוֹשׁ ֶ֥א ֶרץ
ֶ֖לֶחם וְּכ ָר ִ ֽמיםֶ :פּן־ ַיִ֨סּית ֶאְת ֶ֤כם ִח ְזִק ָ֨יּה֙וּ ֵלאֹ֔מר ְיה ָ֖וֹה ַיִצּי ֵ֑לנוּ ַֽהִהִ֜צּילוּ ֱאֹלֵ֤הי
ת ְוַא ְרָ֔פּד ַא ֵ֖יּה
ם ִ֣אישׁ ֶאת־ַא ְר֔צוֹ ִמ ַ֖יּד ֶ֥מֶלךְך ַאֽשּׁוּרַ :א ֵ֞יּה ֱאֹלֵ֤הי ֲחָמ ֙
ַהגּוֹ ִי ֙
ת
שְׁמ ֖רוֹן ִמ ָיּ ִֽדיִ֗ :מי ְבָּכל־ֱאֹלֵ֤הי ָֽהֲא ָרצוֹ ֙
ֱאֹלֵ֣הי ְסַפ ְרָ֑ו ִים ְו ִ ֽכי־ִהִ֥צּילוּ ֶאת־ ֽ ֹ
הָ֛וה ֶאת־ ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ִמ ָיּ ִֽדי:
ָה ֵ ֔אֶלּה ֲאֶשׁר־ִהִ֥צּילוּ ֶאת־ַא ְרָ֖צם ִמ ָיּ ִ֑די ִ ֽכּי־ ַיִ֧צּיל ְי ֹ
א֖תוֹ ָדּ ָ֑בר ִ ֽכּי־ִמְצ ַ֨ות ַהֶ֥מֶּלךְך ִ֛היא ֵלאֹ֖מר ֥ל ֹא ַֽתֲﬠ ֻֽנהוַּ :ו ָיּ ֣ב ֹא
ַו ַֽיֲּח ִ֔רישׁוּ ְו ֽל ֹא־ָע֥נוּ ֹ
ֶאְל ָי ִ֣קים ֶבּן־ִחְל ִק ָ֣יּהוּ ֲאֶשׁר־ַעל־ַ֠הַבּ ִית ְוֶשְׁב ֨ ָנא ַהסּוֵֹ֜פר ְויוֹ ָ ֨אח ֶבּן־ָאָ֧סף
ַהַמּ ְז ִ֛כּיר ֶאל־ִח ְז ִק ָ֖יּהוּ ְקרוּ ֵ֣ﬠי ְב ָג ִ֑דים ַו ַיּ ִ֣גּידוּ ֔לוֹ ֵ֖את ִדְּב ֵ֥רי ַרבָשׁ ֵֽקהַ :ו ְי ִ֗הי
ה ָֽוה:
ִכְּשֹׁ֨מ ַ֙ע ַהֶ֣מֶּלךְך ִח ְזִק ָ֔יּהוּ ַו ִיּ ְק ַ֖רע ֶאת־ְבּ ָג ָ֑דיו ַו ִיְּת ַ֣כּס ַבָּ֔שּׂק ַו ָיּ ֖ב ֹא ֵ֥בּית ְי ֹ
ת ִז ְק ֵ֣ני
֠ ַו ִיְּשַׁלח ֶאת־ֶאְל ָי ִ ֨קים ֲאֶשׁר־ַעל־ַה ַ֜בּ ִית ְוֵ֣את ׀ ֶשְׁב ָ֣נא ַהסּוֵֹ֗פר ְוֵא ֙

ַהֹֽכֲּה ֔ ִנים ִמְתַכִּ֖סּים ַבַּשּׂ ִ֑קּים ֶאל־ ְיַשְׁע ָ֥יהוּ ֶבן־ָא֖מוֹץ ַה ָנּ ִ ֽביאַ :ויּ ֹאְמ ֣רוּ ֵאָ֗ליו ֹ֚כּה
ם ַעד־
ָאַ֣מר ִח ְזִק ָ֔יּהוּ יוֹם־ָצ ָ֧רה ְותוֵֹכ ָ֛חה וּ ְנָאָ֖צה ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ִ֣כּי ָ֤באוּ ָב ִני ֙
ה ָ֨וה ֱאֹל ֶ֜היךָך ֵ֣את ׀ ִדְּב ֵ֣רי ַרבָשׁ ֵ ֗קה
ַמְשׁ ֵ֔בּר ְוֹ֥כ ַח ַ֖א ִין ְלֵל ָֽדה :אוַּ֡לי ִיְשַׁמ֩ע ְי ֹ
ֲאֶשׁ֩ר ְשָׁל֨חוֹ ֶֽמֶלךְך־ַא֤שּׁוּר ׀ ֲאֹד ָני֙ו ְלָח ֵר֙ף ֱאֹלִ֣הים ַ֔חי ְוהוִֹ֨כי ַ֙ח ַבּ ְדָּב ִ֔רים ֲאֶ֥שׁר
ה ָ֣וה ֱאֹל ֶ ֑היךָך ְו ָנָ֣שׂאָת ְתִפָ֔לּה ְבּ ַ֥ﬠד ַהְשֵּׁא ִ֖רית ַה ִנְּמָצָֽאהַ :ו ָיֹּ֗באוּ ַעְב ֵ֛די
ָשַׁ֖מע ְי ֹ
ם ְיַשְׁע ָ֔יהוּ ֹ֥כּה ת ֹאְמ ֖רוּן ֶאל־
ַהֶ֥מֶּלךְך ִח ְז ִק ָ֖יּהוּ ֶאל־ ְיַשְׁע ָֽיהוַּ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֲאֵליֶה ֙
ם ֲאֶ֣שׁר ָשַׁ֔מְעָתּ ֲאֶ֧שׁר
א ִמְפּ ֵ֤ני ַה ְדָּב ִרי ֙
ה ָ֗וה ַאל־ִתּי ָר ֙
ֲאֹֽד ֵני ֶ֑כם ֹ֣כּה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
ִגּ ְדּ֛פוּ ַֽנֲﬠ ֵ֥רי ֶֽמֶלךְך־ַא֖שּׁוּר אוֹ ִ ֽתיִ :ה ְנ ֨ ִני נוֵֹ֥תן בּ֙וֹ ֔רוּ ַח ְוָשַׁ֥מע ְשׁמוּ ָ֖ﬠה ְוָ֣שׁב ֶאל־
א ֶאת־ֶ֣מֶלךְך ַא֔שּׁוּר
ַא ְר֑צוֹ ְוִהַפְּלִ֥תּיו ַבֶּ֖ח ֶרב ְבַּא ְרֽצוַֹ :ו ָ֨יָּשׁ֙ב ַרבָשׁ ֵ ֔קה ַו ִיְּמָצ ֙
שׁ
ִנְלָ֖חם ַעל־ִלְב ָ֑נה ִ֣כּי ָשַׁ֔מע ִ֥כּי ָנַ֖סע ִמָלּ ִ ֽכישַׁ :ו ִיְּשַׁ֗מע ַעל־ִתּ ְרָ֤הָקה ֶֽמֶלךְך־כּוּ ֙
ֵלאֹ֔מר ָיָ֖צא ְלִהָלֵּ֣חם ִא ָ ֑תּךְך ַו ִיְּשַׁמ֙ע ַו ִיְּשׁ ַ֣לח ַמְלָאִ֔כים ֶאל־ִח ְז ִק ָ֖יּהוּ ֵלאֹֽמרֹ֣ :כּה
ה ֵלאֹ֔מר ַאל־ ַי ִ ֽשֲּׁא ךָ֣ך ֱאֹל ֶ֔היךָך ֲאֶ֥שׁר ַא ָ ֛תּה
ֽת ֹאְמ֗רוּן ֶאל־ִח ְז ִק ָ֤יּהוּ ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָד ֙
בּוֵֹ֥ט ַח ֖בּוֹ ֵלאֹ֑מר ֤ל ֹא ִת ָנֵּת֙ן ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ְבּ ַ֖יד ֶ֥מֶלךְך ַאֽשּׁוּרִ :ה ֵ֣נּה ׀ ַאָ֣תּה ָשַׁ֗מְעָתּ
ֲאֶ֨שׁר ָע֜שׂוּ ַמְל ֵ֥כי ַא֛שּׁוּר ְלָכל־ָֽהֲא ָר֖צוֹת ְלַֽהֲח ִרי ָ ֑מם ְוַאָ֖תּה ִתּ ָנֵּֽצלַֽ :הִהִ֨צּילוּ
ם ֲאֶ֣שׁר ִהְשִׁ֣חיתוּ ֲאבוֹ ַ֔תי ֶאת־גּוֹ ָ֖ז ן ְוֶאת־ָח ָ֑רן ְו ֶ֥רֶצף וְּב ֵני־
אוֹ ָ֜תם ֱאֹלֵ֤הי ַהגּוֹ ִי ֙
ת וֶּ֣מֶלךְך ַא ְרָ֔פּד וֶּ֖מֶלךְך ָלִ֣ﬠיר ְסַפ ְרָ֑ו ִים ֵה ַ֖נע
ֶ֖ﬠ ֶדן ֲאֶ֥שׁר ִבְּתַלָֽשּׂרַ :א ֵ֤יּה ֶֽמֶלךְך־ֲחָמ ֙
ְוִע ָֽוּהַ :ו ִיּ ַ ֨קּח ִח ְז ִק ָ֧יּהוּ ֶאת־ַהְסָּפ ִ֛רים ִמ ַ֥יּד ַהַמְּלָאִ֖כים ַו ִיְּק ָר ֵ ֑אהוּ ַו ַ֨יַּעל ֙ ֵ֣בּית
ה ָ֖וה ֵלאֹֽמר:
ה ָֽוהַ :ו ִיְּתַפֵּלּל ֙ ִח ְזִק ָ֔יּהוּ ֶאל־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ַו ִיְּפ ְרֵ֥שׂהוּ ִח ְז ִק ָ֖יּהוּ ִלְפ ֵ֥ני ְי ֹ
ְי ֹ
ם ְלַב ְדּ ךָ ֙ך ְלֹ֖כל
ה ָ֨וה ְצָב֜אוֹת ֱאֹלֵ֤הי ִיְשׂ ָרֵאל ֙ יֵ֣שׁב ַהְכּ ֻר ִ֔בים ַאָתּה־֤הוּא ָֽהֱאֹלִהי ֙
ְי ֹ
ה ָ֤וה ׀ ָא ְז ְנ ךָ ֙ך
ַמְמְל֣כוֹת ָה ָ ֑א ֶרץ ַאָ֣תּה ָעִ֔שׂיָת ֶאת־ַהָשַּׁ֖מ ִים ְוֶאת־ָהָֽא ֶרץַ :הֵ֨טּה ְי ֹ
הָ֛וה ֵעי ֶ֖נ ךָך וּ ְר ֵ ֑אה וְּשַׁ֗מע ֵ֚את ָכּל־ ִדְּב ֵ֣רי ַס ְנֵח ִ֔ריב ֲאֶ֣שׁר ָשַׁ֔לח
וְּשָׁ֔מע ְפּ ַ֧קח ְי ֹ
הָ֑וה ֶהֱח ִ֜ריבוּ ַמְל ֵ֥כי ַא֛שּׁוּר ֶאת־ָכּל־ָֽהֲא ָר֖צוֹת
ְלָח ֵ֖רף ֱאֹלִ֥הים ָֽחיָ :אְמ ָ֖נם ְי ֹ
תן ֶאת־ֱאֹֽלֵהיֶ֖הם ָבּ ֵ ֑אשׁ ִכּי֩ ֨ל ֹא ֱאֹל ִ֜הים ֵ֗הָמּה ִ֣כּי ִאם־ַֽמֲﬠֵ֧שׂה
ְוֶאת־ַא ְרָֽצםְ :ו ָנ ֥ ֹ
ה ָ֣וה ֱאֹל ֵ֔הינוּ ֽהוִֹשׁי ֵ֖ﬠנוּ ִמ ָיּ ֑דוֹ ְו ֵֽי ְדע֙וּ
ה ְי ֹ
ְי ֵֽדי־ָא ָ֛דם ֵ֥ﬠץ ָוֶ֖אֶבן ַו ְיַאְבּ ֽדוּםְ :וַעָתּ ֙
ח ְיַשְׁע ָ֣יהוּ ֶבן־ָא֔מוֹץ ֶאל־
ה ָ֖וה ְלַב ֶֽדּךָךַ :ו ִיְּשַׁל ֙
ָכּל־ַמְמְל֣כוֹת ָה ָ ֔א ֶרץ ִ ֽכּי־ַאָ֥תּה ְי ֹ
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲאֶשׁ֙ר ִהְתַפּ ַ֣לְּלָתּ ֵאַ֔לי ֶאל־
ה ָו ֙
ִח ְז ִק ָ֖יּהוּ ֵלאֹ֑מר ֹֽכּה־ָאַ֤מר ְי ֹ

ה ָ֖וה ָע ָ֑ליו ָבּ ָ֨זה ְל֜ךָך ָֽלֲﬠ ָ֣גה ְל֗ךָך
ַס ְנֵח ִ֖ריב ֶ֥מֶלךְך ַאֽשּׁוּרֶ֣ :זה ַה ָדּ ָ֔בר ֲאֶשׁר־ ִדֶּ֥בּר ְי ֹ
ְבּתוַּל ֙
תּ ְו ִג ַ֔דְּפָתּ
ת ַבּת־ִצ ֔יּוֹן ַֽאֲח ֶ֨רי ךָ ֙ך ֣ר ֹאשׁ ֵה ֔ ִניָעה ַ֖בּת ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםֶ :את־ִ֤מי ֵח ַ֨רְפ ָ ֙
ְוַעל־ִ֖מי ֲה ִרי֣מוָֹתה ֑קּוֹל ַוִתָּ֥שּׂא ָמ ֛רוֹם ֵעי ֶ֖ניךָך ֶאל־ְק ֥דוֹשׁ ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :בּ ַ֣יד ֲﬠָב ֶדי֘ךָך
ֵח ַ֣רְפָתּ ׀ ֲאֹד ָנ֒י ַו ֗תּ ֹאֶמר ְבֹּ֥רב ִרְכִ֛בּי ֲא ִ֥ני ָע ִ֛ליִתי ְמ ֥רוֹם ָה ִ֖רים ַי ְרְכֵּ֣תי ְלָב ֑נוֹן
א ְמ ֣רוֹם ִק֔צּוֹ ַ֖יַער ַכּ ְרִמֽלּוֲֹ :א ִ֥ני
ְוֶאְכֹ֞רת קוַֹ֤מת ֲא ָר ָזי֙ו ִמְבַ֣חר ְבֹּרָ֔שׁיו ְוָאבוֹ ֙
א ֵ֥רי ָמֽצוֹרֲ :הֽלוֹא־ָשַׁ֤מְעָתּ
ַ֖ק ְרִתּי ְוָשִׁ֣תיִתי ָ ֑מ ִים ְוַאְח ִר֙ב ְבַּכף־ְפָּעַ֔מי ֹ֖כּל ְי ֹ
ק אוָֹ֣תהּ ָעִ֔שׂיִתי ִ֥מיֵמי ֶ֖ק ֶדם ִֽויַצ ְרִ֑תּיָה ַעָ֣תּה ֲהֵבא ִ֔תיָה וְּת ִ֗הי
ְלֵֽמ ָרחוֹ ֙
ְלַהְשׁ֛אוֹת ַגִּ֥לּים ִנִ֖צּים ָע ִ֥רים ְבֻּצ ֽרוֹתְ :וֹֽיְשֵׁביֶה֙ן ִקְצ ֵרי־ ָ֔יד ַ֖חתּוּ ָוֹ֑בשׁוּ ָה ֞יוּ
ה ִ֣וי ַרק ֶ֔דֶּשׁא ֲחִ֣ציר ַגּ ֔גּוֹת וְּשׁ ֵדָ֖מה ִלְפ ֵ֥ני ָקָֽמהְ :וִשְׁבְתּ ךָ֛ך ְוֵצאְת ךָ֥ך
ֵ֤ﬠֶשׂב ָשׂ ֶד ֙
וּֽבוֲֹא֖ךָך ָי ָ֑דְעִתּי ְוֵ֖את ִהְת ַר ֶגּ ְז ךָ֥ך ֵא ָֽליַ ֚ :יַען ִהְת ַר ֶגּ ְז ךָ֣ך ֵאַ֔לי ְוַֽשֲׁא ַנ ְנ֖ךָך ָע ָ֣לה ְבָא ְז ָ֑ני
ְוַשְׂמ ִ֨תּי ַחִ֜חי ְבַּאֶ֗פּךָך וִּמְת ִגּ֙י ִבְּשָׂפ ֶ֔תיךָך ַֽוֲהִ֣שׁיֹב ִ֔תיךָך ַבּ ֶ֖דּ ֶרךְך ֲאֶשׁר־ָ֥בּאָת ָֽבּהּ:
ה ָסִ֔פי ַח וַּבָשּׁ ָ֥נה ַהֵשּׁ ִ֖נית ָשִׁ֑חיס וַּבָשּׁ ָ֣נה
ְו ֶזה־ְלּ ךָ֣ך ָה֔אוֹת ָא֤כוֹל ַהָשּׁ ָנ ֙
ַהְשִּׁליִ֗שׁית ִז ְר֧עוּ ְוִקְצ ֛רוּ ְו ִנְט֥עוּ ְכ ָרִ֖מים ְוִאְכו ֻ֥ל ] ְוִאְכ֥לוּ[ ִפ ְר ָֽיםְ :ו ָ֨יְסָ֜פה ְפֵּליַ֧טת
ם ֵתֵּ֣צא
שׁ ֶרשׁ ְל ָ ֑מָטּה ְוָעָ֥שׂה ְפ ִ֖רי ְלָֽמְעָלהִ֤ :כּי ִמי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ֵֽבּית־ ְיהוּ ָ֛דה ַה ִנְּשָׁא ָ֖רה ֣ ֹ
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ַֽתֲּﬠֶשׂה־ ֽזּ ֹאתָ :לֵ֗כן ֹֽכּה־
ְשֵׁא ִ֔רית וְּפֵליָ֖טה ֵמַ֣הר ִצ ֑יּוֹן ִק ְנ ַ ֛את ְי ֹ
א ֶאל־ָהִ֣ﬠיר ַה ֔זּ ֹאת ְו ֽל ֹא־יוֹ ֶ֥רה ָ֖שׁם ֵ֑חץ
ה ֶאל־ֶ֣מֶלךְך ַא֔שּׁוּר ֤ל ֹא ָיבוֹ ֙
ה ָו ֙
ָאַ֤מר ְי ֹ
ְו ֽל ֹא־ ְיַק ְדֶּ֣מ ָנּה ָמ ֵ֔גן ְו ֽל ֹא־ ִיְשֹׁ֥פּךְך ָע ֶ֖ליָה ֹֽסְל ָֽלהַ :בּ ֶ֥דּ ֶרךְך ֲאֶשׁר־ָ֖בּא ָ֣בּהּ ָי֑שׁוּב
ה ָֽוהְ :ו ַגנּוִֹ֛תי ַעל־ָהִ֥ﬠיר ַה ֖זּ ֹאת ְלֽהוִֹשׁי ָ֑ﬠהּ
ְוֶאל־ָהִ֥ﬠיר ַה ֛זּ ֹאת ֥ל ֹא ָי֖בוֹא ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ְבַּֽמֲח ֵ֣נה ַא֔שּׁוּר ֵמ ָ ֛אה
ה ָ֗וה ַו ַיֶּכּ ֙
ְלַֽמֲﬠ ֔ ִני וְּלַ֖מַען ָדּ ִ֥וד ַעְב ִֽדּיַ :ו ֵיֵּ֣צא ׀ ַמְלַ֣אךְך ְי ֹ
וְּשֹׁמ ִ֥נים ַֽוֲחִמָ֖שּׁה ָ ֑אֶלף ַו ַיְּשִׁ֣כּימוּ ַבֹ֔בֶּקר ְוִה ֵ֥נּה ֻכ ָ֖לּם ְפּ ָג ִ֥רים ֵמ ִ ֽתיםַ :ו ִיַּ֣סּע ַו ֵ֔יֶּלךְך
ַו ָ֖יָּשׁב ַס ְנֵח ִ֣ריב ֶֽמֶלךְך־ַא֑שּׁוּר ַו ֵ֖יֶּשׁב ְבּ ִֽני ְנ ֵֽוהַ :ו ְיִהי֩ ֨הוּא ִמְשַֽׁתֲּח ֶ֜וה ֵ֣בּית ׀ ִנְסֹ֣רךְך
ֱאֹל ָ֗היו ְֽוַא ְד ַרֶ֨מֶּלךְך ְוַשׂ ְרֶ֤אֶצר ָבּ ָני֙ו ִה ֻ֣כּהוּ ַבֶ֔ח ֶרב ְוֵ֥הָמּה ִנְמְל֖טוּ ֶ֣א ֶרץ ֲא ָר ָ֑רט
ַו ִיְּמֹ֛לךְך ֵֽאַסר־ַחֹ֥דּן ְבּ ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוַ :בּ ָיִּ֣מים ָה ֵ֔הם ָח ָ֥לה ִח ְז ִק ָ֖יּהוּ ָל֑מוּת ַו ָיּ֣בוֹא ֵ֠אָליו
ה ַ֣צו ְלֵבי ֶ֔תךָך ִ֛כּי ֵ֥מת
ה ָו ֙
ְיַשְׁע ָ֨יהוּ ֶבן־ָא֜מוֹץ ַה ָנּ ִ֗ביא ַו ֨יּ ֹאֶמר ֵאָ֜ליו ֹֽכּה־ָאַ֤מר ְי ֹ
ה ָֽוהַ :ויּ ֹאַ֗מר
ַאָ֖תּה ְו ֥ל ֹא ִ ֽתְח ֶֽיהַ :ו ַיֵּ֧סּב ִח ְז ִק ָ֛יּהוּ ָפּ ָ֖ניו ֶאל־ַה ִ֑קּיר ַו ִיְּתַפּ ֵ֖לּל ֶאל־ ְי ֹ
ת וְּב ֵ֣לב ָשֵׁ֔לם ְוַה֥טּוֹב
ה ְזָכר־ ֞ ָנא ֵ֣את ֲאֶ֧שׁר ִהְתַה ַ֣לְּכִתּי ְלָפ ֗ ֶניךָך ֶֽבֱּאֶמ ֙
ה ָו ֙
ָא ָ֤נּה ְי ֹ

ה ָ֔וה ֶאל־ ְיַשְׁע ָ֖יהוּ
ְבֵּעי ֶ֖ניךָך ָעִ֑שׂיִתי ַו ֵ֥יְּבְךּ ִח ְז ִק ָ֖יּהוּ ְבִּ֥כי ָג ֽדוֹלַ :ו ְיִה֙י ְדַּבר־ ְי ֹ
ה ֱאֹלֵה֙י ָדּ ִ֣וד ָא ִ֔ביךָך
ה ָו ֙
ֵלאֹֽמרָ :ה֞לוֹךְך ְוָאַמ ְרָ֣תּ ֶאל־ִח ְזִק ָ֗יּהוּ ֹֽכּה־ָאַ֤מר ְי ֹ
ָשַׁ֨מְעִתּ֙י ֶאת־ְתִּפָלּ ֶ֔תךָך ָרִ֖איִתי ֶאת־ ִדְּמָע ֶ ֑תךָך ִה ְנ ִנ֙י יוִֹ֣סף ַעל־ ָיֶ֔מיךָך ֲחֵ֥משׁ
ֶעְשׂ ֵ֖רה ָשׁ ָֽנה :וִּמ ַ֤כּף ֶֽמֶלךְך־ַאשּׁוּ֙ר ַאִ֣צּיְל֔ךָך ְוֵ֖את ָהִ֣ﬠיר ַה ֑זּ ֹאת ְו ַגנּוִֹ֖תי ַעל־ָהִ֥ﬠיר
ה ָ֔וה ֶאת־ַה ָדּ ָ֥בר ַה ֶ֖זּה ֲאֶ֥שׁר
הָ֑וה ֲאֶשׁ֙ר ַֽיֲﬠֶ֣שׂה ְי ֹ
ַה ֽזּ ֹאתְ :ו ֶזה־ְלּ ךָ֥ך ָה֖אוֹת ֵמֵ֣את ְי ֹ
שֶּׁמשׁ
ה ְבַֽמֲﬠ֨לוֹת ָאָ֥חז ַבּ ֶ ֛
ִדֵּֽבּרִ :ה ְנ ִ֣ני ֵמִ֣שׁיב ֶאת־ֵ֣צל ַֽהַֽמֲּﬠ֡לוֹת ֲאֶ֣שׁר ָי ְר ָד ֩
שׁ ֶ֣ﬠֶשׂר ַֽמֲﬠ֔לוֹת ַֽבַּֽמֲּﬠ֖לוֹת ֲאֶ֥שׁר ָֽי ָֽר ָדה:
ֲאֹֽח ַר ִ֖נּית ֶ֣ﬠֶשׂר ַֽמֲﬠ֑לוֹת ַו ָ ֤תָּשׁב ַהֶ֨שֶּׁמ ֙
ִמְכָ֖תּב ְלִח ְז ִק ָ֣יּהוּ ֶֽמֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה ַֽבֲּחֹל֕תוֹ ַו ְיִ֖חי ֵמָחְל ֽיוֲֹ :א ִ֣ני ָאַ֗מ ְרִתּי ִבּ ְדִ֥מי ָי ַ ֛מי
ֵא ֵ֖לָכה ְבַּֽשֲׁﬠ ֵ֣רי ְשׁ֑אוֹל ֻפּ ַ֖קּ ְדִתּי ֶ֥יֶתר ְשׁנוָֹֽתיָ :אַ֨מ ְרִתּ֙י ֽל ֹא־ֶא ְרֶ֣אה ָ֔יהּ ָ֖יהּ ְבֶּ֣א ֶרץ
אֶהל
ַֽהַח ִ֑יּים ֽל ֹא־ַאִ֥בּיט ָא ָ֛דם ֖עוֹד ִעם־ ֥יוְֹשֵׁבי ָֽח ֶדל :דּוֹ ִ֗רי ִנַ֧סּע ְו ִנ ְג ָ֛לה ִמ ִ֖נּי ְכּ ֣ ֹ
א ֵ֤רג ַח ַיּ֙י ִמ ַדּ ָ֣לּה ְיַבְצֵּ֔עִני ִמ ֥יּוֹם ַעד־ ַ֖ל ְיָלה ַתְּשִׁליֵֽמִניִ :שׁ ִ֤וּיִתי
ֹרִ֑ﬠי ִקַ֨פּ ְדִתּי ָֽכ ֹ
ַעד־ֹ֨בֶּק֙ר ָֽכֲּא ִ֔רי ֵ֥כּן ְיַשֵׁ֖בּר ָכּל־ַעְצמוֹ ָ ֑תי ִמ ֥יּוֹם ַעד־ ַ֖ל ְיָלה ַתְּשִׁליֵֽמ ִניְ :כּ֤סוּס
ָעגוּ֙ר ֵ֣כּן ֲאַצְפֵ֔צף ֶאְה ֶ֖גּה ַכּיּוֹ ָ֑נה ַדּ֤לּוּ ֵעי ַנ֙י ַלָמּ֔רוֹם ֲאֹד ָ֖ני ָֽﬠְשָׁקה־ ִ֥לּי ָע ְר ֵֽבִני:
שׂה ֶא ַדּ ֶ֥דּה ָכל־ְשׁנוַֹ֖תי ַעל־ַ֥מר ַנְפ ִ ֽשׁיֲ :אֹד ָ֖ני
ָֽמה־ֲא ַדֵ֥בּר ְוָֽאַמר־ִ֖לי ְו֣הוּא ָע ָ ֑
ֲﬠֵליֶ֣הם ִֽיְח ֑יוּ וְּלָכל־ָבֶּה֙ן ַח ֵ֣יּי רוִּ֔חי ְוַֽתֲחִליֵ֖מ ִני ְוַֽהֲח ֵֽי ִניִ :ה ֵ֥נּה ְלָשׁ֖לוֹם ַמר־ ִ֣לי
ָ ֑מר ְוַא ָ֞תּה ָחַ֤שְׁקָתּ ַנְפִשׁ֙י ִמַ֣שַּׁחת ְבִּ֔לי ִ ֽכּי־ִהְשׁ ַ֛לְכָתּ ַֽאֲח ֵ֥רי ֵֽג ְו֖ךָך ָכּל־ֲחָטָֽאי:
ִ ֽכּי־ ֥ל ֹא ְשׁ֛אוֹל תּוֹ ֶ֖דָךּ ָ֣מ ֶות ְיַהְל ֶ֑לָךּ ֽל ֹא־ ְיַשְׂבּ ֥רוּ ֽיוֹ ְר ֵדי־֖בוֹר ֶאל־ֲאִמֶֽתּךָךַ֥ :חי
ה ָ֖וה ְלֽהוִֹשׁי ֵ֑ﬠ ִני
ַ֛חי ֥הוּא יוֹ ֶ֖דךָך ָכּ֣מוֹ ִני ַה ֑יּוֹם ָ֣אב ְלָב ֔ ִנים יוֹ ִ֖די ַע ֶאל־ֲאִמֶֽתּךָךְ :י ֹ
ה ָֽוהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְיַשְׁע ָ֔יהוּ ִיְשׂ֖אוּ ְדֶּ֣בֶלת
וּ ְנ ִֽגינוַֹ֧תי ְנ ַנ ֵ֛גּ ן ָכּל־ ְיֵ֥מי ַח ֵ֖יּינוּ ַעל־ֵ֥בּית ְי ֹ
ְתֵּא ִ֑נים ְו ִיְמ ְר֥חוּ ַעל־ַהְשִּׁ֖חין ְו ֶֽיִחיַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ִח ְז ִק ָ֖יּהוּ ָ֣מה ֑אוֹת ִ֥כּי ֶאֱﬠ ֶ֖לה ֵ֥בּית
ה ָֽוהָ :בּ ֵ֣ﬠת ַה ִ֡הוא ָשַׁ֡לח ְמֹר ַ֣דךְך ַ֠בּ ְ ֽלֲא ָדן ֶֽבּן־ַבּ ְ ֽלֲא ָ֧דן ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֛בל ְסָפ ִ֥רים
ְי ֹ
וִּמ ְנָ֖חה ֶאל־ִח ְז ִק ָ֑יּהוּ ַו ִיְּשַׁ֕מע ִ֥כּי ָח ָ֖לה ַו ֶיֱּח ָֽזקַ :ו ִיְּשַׂ֣מח ֲﬠֵליֶה֘ם ִח ְזִק ָיּה֒וּ ַו ַיּ ְרֵ֣אם
תה ] ְנֹכ֡תוֹ[ ֶאת־ַהֶכֶּס֩ף ְוֶאת־ַה ָזּ ָ֨הב ְוֶאת־ַהְבָּשִׂ֜מים ְוֵ֣את ׀
ֶאת־ֵ֣בּית ְנֹכ ֡ ֹ
ת ָכּל־ֵ֣בּית ֵכָּ֔ליו ְו ֵ ֛את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ִנְמָ֖צא ְבּֽאוְֹצֹר ָ ֑תיו ֽל ֹא־ָה ָ֣יה
ַהֶ֣שֶּׁמן ַה֗טּוֹב ְוֵא ֙
א ְיַשְׁע ָ֣יהוּ
ָד ָ֗בר ֲ֠אֶשׁר ֽל ֹא־ֶה ְרָ֧אם ִח ְז ִק ָ֛יּהוּ ְבֵּבי֖תוֹ וְּבָכל־ֶמְמַשְׁלֽתּוַֹ :ו ָיּב ֹ ֙
ַה ָנּ ִ֔ביא ֶאל־ַהֶ֖מֶּלךְך ִח ְז ִק ָ֑יּהוּ ַו ֨יּ ֹאֶמר ֵאָ֜ליו ָ֥מה ָֽאְמ ֣רוּ ׀ ָֽהֲא ָנִ֣שׁים ָה ֵ ֗אֶלּה וֵּמ ַ ֨א ִי֙ן

ָיֹ֣באוּ ֵאֶ֔ליךָך ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ִח ְזִק ָ֔יּהוּ ֵמֶ֧א ֶרץ ְרחוֹ ָ֛קה ָ֥בּאוּ ֵא ַ֖לי ִמָבֶּֽבלַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ָ֥מה ָר֖אוּ
ְבֵּבי ֶ ֑תךָך ַו ֣יּ ֹאֶמר ִח ְזִק ָ֗יּהוּ ֵ֣את ָכּל־ֲאֶ֤שׁר ְבֵּביִת֙י ָר֔אוּ ֽל ֹא־ָה ָ֥יה ָד ָ֛בר ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־
ה ָ֥וה
ִה ְרִאיִ֖תים ְבּאוְֹצֹרָֽתיַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ְיַשְׁע ָ֖יהוּ ֶאל־ִח ְז ִק ָ֑יּהוּ ְשַׁ֖מע ְדַּבר־ ְי ֹ
ם ְו ִנָ֣שּׂא ׀ ָכּל־ֲאֶ֣שׁר ְבֵּבי ֶ֗תךָך ַֽוֲאֶ֨שׁר ָֽאְצ ֧רוּ ֲאֹב ֶ ֛תיךָך
ְצָבֽאוֹתִ :ה ֵנּ֘ה ָיִ֣מים ָבִּאי ֒
ה ָֽוה :וִּמָבּ ֜ ֶניךָך ֲאֶ֨שׁר ֵֽיְצ֧אוּ ִמְמּ ךָ֛ך
ַעד־ַה ֥יּוֹם ַה ֶ֖זּה ָבּ ֶ֑בל ֽל ֹא־ ִי ָוֵּ֥תר ָדָּ֖בר ָאַ֥מר ְי ֹ
ֲאֶ֥שׁר תּוִֹ֖ליד ִי ָ֑קּחוּ ְוָהי֙וּ ָֽס ִריִ֔סים ְבֵּהי ַ֖כל ֶ֥מֶלךְך ָבֶּֽבלַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ִח ְזִק ָ֨יּה֙וּ ֶאל־
ה ָ֖וה ֲאֶ֣שׁר ִדּ ַ֑בּ ְרָתּ ַו ֕יּ ֹאֶמר ִ֥כּי ִיְה ֶ֛יה ָשׁ֥לוֹם ֶוֱאֶ֖מת ְבּ ָיָֽמי:
ְיַשְׁע ָ֔יהוּ ֥טוֹב ְדַּבר־ ְי ֹ
ם ְוִק ְר֣אוּ ֵאֶ֔ליָה ִ֤כּי
ַֽנֲח֥מוּ ַֽנֲח֖מוּ ַעִ֑מּי י ֹאַ֖מר ֱאֹלֵהי ֶֽכםַ :דְּבּ֞רוּ ַעל־ ֵ֤לב ְי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ה ָ֔וה ִכְּפ ַ֖ל ִים ְבָּכל־ַחטּ ֹאֶֽתיָה:
ה ִמ ַ֣יּד ְי ֹ
ה ְצָב ָ ֔אהּ ִ֥כּי ִנ ְרָ֖צה ֲﬠוֹ ָ֑נהּ ִ֤כּי ָֽלְקָח ֙
ָֽמְלָא ֙
א
הָ֑וה ַיְשּׁר֙וּ ָֽבֲּﬠ ָר ָ֔בה ְמִס ָ֖לּה ֵֽלאֹלֵֽהינוָּ :כּל־ ֶגּי ֙
֣קוֹל קוֹ ֵ֔רא ַבִּמּ ְד ָ֕בּר ַפּ ֖נּוּ ֶ֣דּ ֶרךְך ְי ֹ
ִי ָנֵּ֔שׂא ְוָכל־ַ֥הר ְו ִגְב ָ֖ﬠה ִיְשׁ ָ֑פּלוּ ְוָה ָ֤יה ֶֽהָעֹק֙ב ְלִמי֔שׁוֹר ְוָֽה ְרָכִ֖סים ְלִבְק ָֽﬠה:
אֵ֣מר ְק ָ֔רא
ה ָ֖וה ִדֵּֽבּר֚ :קוֹל ֹ
הָ֑וה ְו ָר֤אוּ ָכל־ָבָּשׂ֙ר ַיְח ָ֔דּו ִ֛כּי ִ֥פּי ְי ֹ
ְו ִנ ְג ָ֖לה ְכּ֣בוֹד ְי ֹ
ְוָאַ֖מר ָ֣מה ֶא ְק ָ֑רא ָכּל־ַהָבָּ֣שׂר ָחִ֔ציר ְוָכל־ַחְס ֖דּוֹ ְכִּ֥ציץ ַהָשּׂ ֶֽדהָ :י ֵ֤בשׁ ָחִצי֙ר
ה ָ֖וה ָ֣נְשָׁבה ֑בּוֹ ָא ֵ֥כן ָחִ֖ציר ָה ָֽﬠםָ :יֵ֥בשׁ ָחִ֖ציר ָ֣נֵֽבל ִ֑ציץ
ָ֣נֵֽבל ִ֔ציץ ִ֛כּי ֥רוּ ַח ְי ֹ
וּ ְדַבר־ֱאֹלֵ֖הינוּ ָי֥קוּם ְלעוֹ ָֽלםַ֣ :ﬠל ַהר־ ָגֹּ֤ב ַה ֲﬠִלי־ָל ךְ ֙ך ְמַבֶ֣שּׂ ֶרת ִצ ֔יּוֹן ָה ִ֤ריִמי
ַבֹ֨כּ ַ֙ח קוֵֹ֔לךְך ְמַבֶ֖שּׂ ֶרת ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ָה ִ֨ריִמ֙י ַאל־ִתּי ָ֔רִאי ִאְמ ִר֙י ְלָע ֵ֣רי ְיהוּ ָ֔דה ִה ֵ֖נּה
ה ְבָּח ָ֣זק ָי֔בוֹא וּ ְזֹר֖עוֹ ֹ֣מְשָׁלה ֑לוֹ ִה ֵ֤נּה ְשָׂכר֙וֹ ִא֔תּוֹ
ֱאֹלֵהי ֶֽכםִ :ה ֨ ֵנּה ֲאֹד ָ֤ני ְיֶה ִוֹ ֙
שּׂא ָע֖לוֹת
ה ֶע ְד ֣רוֹ ִי ְרֶ֔עה ִבּ ְזֹרע֙וֹ ְיַקֵ֣בּץ ְטָל ִ ֔אים וְּבֵחי ֖קוֹ ִי ָ ֑
וְּפֻעָלּ֖תוֹ ְלָפ ָֽניוְ :כֹּרֶע ֙
ם ַבּ ֶ֣זּ ֶרת ִתֵּ֔כּן ְו ָ֥כל ַבָּשִּׁ֖לשׁ ֲﬠ ַ֣פר ָה ָ ֑א ֶרץ
ְי ַנֵֽהלֽ ִ :מי־ָמ ַ֨דד ְבָּשֳׁﬠ֜לוֹ ַ֗מ ִים ְוָשַׁ֨מ ִי ֙
הָ֑וה ְוִ֥אישׁ ֲﬠָצ֖תוֹ
ְוָשׁ ַ֤קל ַבֶּ֨פֶּל֙ס ָה ִ֔רים וּ ְגָב֖עוֹת ְבּמ ֹא ְז ָֽנ ִיםֽ ִ :מי־ִת ֵ֥כּן ֶאת־ ֖רוּ ַח ְי ֹ
א ַרח ִמְשׁ ָ֑פּט ַו ְיַלְמּ ֵ֣דהוּ ַ֔דַעת ְו ֶ֥ד ֶרךְך
יוֹ ִדי ֶֽﬠנּוֶּ :את־ִ֤מי נוַֹע֙ץ ַו ְיִבי ֔ ֵנהוּ ַֽו ְיַלְמּ ֵ֖דהוּ ְבּ ֣ ֹ
שׁבוּ ֵ֥הן ִא ִ֖יּים
ם ְכַּ֣מר ִמ ְדִּ֔לי וְּכַ֥שַׁחק מ ֹא ְז ַ֖נ ִים ֶנְח ָ ֑
ְתּבוּ ֖נוֹת יו ִדי ֶֽﬠנּוֵּ֤ :הן גּוֹ ִי ֙
ַכּ ַ֥דּק ִיֽטּוֹל :וְּלָב ֕נוֹן ֵ֥אין ֵ֖דּי ָבּ ֵ֑ﬠר ְוַח ָיּ֔תוֹ ֵ֥אין ֵ֖דּי עוֹ ָֽלהָ :כּל־ַהגּוֹ ִ֖ים ְכַּ֣א ִין ֶנ ְג ֑דּוֹ
תהוּ ֶנְחְשׁבוּ־ֽלוְֹ :וֶאל־ִ֖מי ְתּ ַדְמּ ֣יוּן ֵ ֑אל וַּמה־ ְדּ֖מוּת ַ֥תַּע ְרכוּ ֽלוַֹ :הֶ֨פֶּסל ֙
ֵמֶ֥אֶפס ָו ֖ ֹ
ָנַ֣סךְך ָח ָ֔רשׁ ְוֹצ ֵ֖רף ַבּ ָזָּ֣הב ְי ַרְקּ ֶ֑ﬠנּוּ וּ ְרֻת֥קוֹת ֶ֖כֶּסף צוֹ ֵֽרףַֽ :הְמֻס ָ֣כּן ְתּרוָּ֔מה ֵ֥ﬠץ
ם ְיַבֶקּשׁ־֔לוֹ ְלָהִ֥כין ֶ֖פֶּסל ֥ל ֹא ִיֽמּוֹטֲ :ה֤לוֹא ֵֽת ְדע֙וּ
ֽל ֹא־ ִי ְר ַ֖קב ִיְב ָ֑חר ָח ָ֤רשׁ ָחָכ ֙

א ֲהִ֣ביֹנ ֶ֔תם מוְֹס ֖דוֹת ָהָֽא ֶרץ:
ֲה֣לוֹא ִתְשָׁ֔מעוּ ֲה֛לוֹא ֻה ַ֥גּד ֵמ ֖ר ֹאשׁ ָל ֶ֑כם ֲהלוֹ ֙
אֶהל
ק ָשַׁ֔מ ִים ַו ִיְּמָתֵּ֥חם ָכּ ֖ ֹ
ַהיֵּשׁ֙ב ַעל־֣חוּג ָה ָ ֔א ֶרץ ְוֹֽיְשֶׁ֖ביָה ַֽכֲּח ָגִ֑בים ַהנּוֹ ֶ֤טה ַכֹדּ ֙
תּהוּ ָעָֽשׂהַ֣ :אף ַבּל־ ִנָ֗טּעוּ ַ֚אף ַבּל־
שְׁפֵטי ֶ֖א ֶרץ ַכּ ֥ ֹ
ָלָֽשֶׁבתַ :הנּוֵֹ֥תן ֽרוֹ ְז ִ֖נים ְל ָ ֑א ִין ֥ ֹ
ם ַו ִיּ ָ֔בשׁוּ וְּסָע ָ֖רה ַכּ ַ֥קּשׁ
שׁ ֵ֥רשׁ ָבָּ֖א ֶרץ ִגּ ְז ָ֑ﬠם ְו ַגם־ ָנַ֤שׁף ָבֶּה ֙
ֹז ָ֔רעוּ ַ ֛אף ַבּל־ ֹ
ִתָּשֵּֽׂאםְ :וֶאל־ִ֥מי ְת ַדְמּ ֖יוּ ִני ְוֶאְשֶׁ֑וה י ֹאַ֖מר ָק ֽדוֹשְׁ :שׂאוּ־ָמ֨רוֹם ֵעי ֵני ֶ֤כם וּ ְרא֙וּ
ם
ם ְבֵּ֣שׁם ִיְק ָ֔רא ֵמֹ֤רב אוֹ ִני ֙
ִמי־ָב ָ֣רא ֵ ֔אֶלּה ַהמּוִֹ֥ציא ְבִמְס ָ֖פּר ְצָב ָ ֑אם ְלֻכָלּ ֙
ְוַאִ֣מּיץ ֹ֔כּ ַח ִ֖אישׁ ֥ל ֹא ֶנְע ָֽדּרָ֤ :לָמּה ת ֹאַמ֙ר ַֽיֲﬠֹ֔קב וְּת ַדֵ֖בּר ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִנְסְתּ ָ֤רה
ה ָ֔וה וֵּֽמֱאֹלַ֖הי ִמְשָׁפִּ֥טי ַֽיֲﬠֽבוֹרֲ :ה֨לוֹא ָי ַ֜דְעָתּ ִאם־ ֣ל ֹא ָשַׁ֗מְעָתּ ֱאֹל ֵ֨הי
ַד ְרִכּ֙י ֵֽמ ְי ֹ
א ְק֣צוֹת ָה ָ ֔א ֶרץ ֥ל ֹא ִיי ַ֖ﬠף ְו ֣ל ֹא ִיי ָ֑גע ֵ֥אין ֵ֖חֶקר ִלְתבוּ ָנֽתוֹ:
ה בּוֹ ֵר ֙
ה ָו ֙
עוֹ ָ֤לם ׀ ְי ֹ
ֹנֵ֥תן ַל ָיּ ֵ֖ﬠף ֹ֑כּ ַח וְּלֵ֥אין אוֹ ִ֖נים ָעְצָ֥מה ַי ְרֶֽבּהְ :ו ִֽיֲﬠ֥פוּ ְנָע ִ֖רים ְו ִי ָ֑געוּ וַּֽבחוּ ִ֖רים ָכּ֥שׁוֹל
ה ָו ֙
ִיָכֵּֽשׁלוְּ :וק ֵוֹ֤י ְי ֹ
ה ַֽיֲחִ֣ליפוּ ֹ֔כ ַח ַֽיֲﬠ֥לוּ ֵ֖אֶבר ַכּ ְנָּשׁ ִ֑רים ָי֨רוּצ֙וּ ְו ֣ל ֹא ִיי ָ֔געוּ ֵיְל֖כוּ
ְו ֥ל ֹא ִיי ָֽﬠפוַּֽ :הֲח ִ֤רישׁוּ ֵאַל֙י ִא ִ֔יּים וְּלֻאִ֖מּים ַֽיֲחִ֣ליפוּ ֹ֑כ ַח ִי ְגּשׁ֙וּ ָ֣אז ְי ַד ֵ֔בּרוּ ַיְח ָ֖דּו
ם
ַלִמְּשׁ ָ֥פּט ִנ ְק ָֽרָבהִ֤ :מי ֵהִעי֙ר ִמִמּ ְז ָ֔רח ֶ֖צ ֶדק ִיְק ָרֵ֣אהוּ ְל ַר ְג֑לוֹ ִי ֵ֨תּן ְלָפ ָ֤ניו גּוֹ ִי ֙
א ַרח
וְּמָלִ֣כים ַ֔י ְר ְדּ ִיֵ֤תּן ֶֽכָּעָפ֙ר ַח ְר֔בּוֹ ְכּ ַ֥קשׁ ִנ ָ֖דּף ַקְשֽׁתּוִֹ :י ְר ְדּ ֵ֖פם ַֽיֲﬠ֣בוֹר ָשׁ֑לוֹם ֥ ֹ
ה ִרא֔שׁוֹן
ה ָו ֙
ְבּ ַר ְג ָ֖ליו ֥ל ֹא ָיֽבוֹאֽ ִ :מי־ָפ ַ֣ﬠל ְוָעָ֔שׂה ֹק ֵ֥רא ַהֹדּ ֖רוֹת ֵמ ֑ר ֹאשׁ ֲא ִ֤ני ְי ֹ
ם ְו ִיי ָ֔ראוּ ְק֥צוֹת ָהָ֖א ֶרץ ֶיֱח ָ֑רדוּ ָֽק ְר֖בוּ
ְוֶאת־ַֽאֲחֹר ִ֖נים ֲא ִני־ֽהוּאָ :ר֤אוּ ִא ִיּי ֙
שׁ ֶאת־ֹצ ֵ֔רף
ַו ֶיֱּאָת ֽיוּןִ֥ :אישׁ ֶאת־ ֵר ֵ֖ﬠהוּ ַיְעֹ֑זרוּ וְּלָאִ֖חיו י ֹאַ֥מר ֲח ָֽזקַ :ו ְיַח ֵ֤זּק ָח ָר ֙
ק ֣טוֹב ֔הוּא ַו ְיַח ְזּ ֵ֥קהוּ ְבַמְסְמ ִ֖רים
אֵ֤מר ַל ֶ֨דֶּב ֙
ַֽמֲחִ֥ליק ַפִּ֖טּישׁ ֶאת־֣הוֶֹלם ָ֑פַּעם ֹ
אֲה ִ ֽבי:
ה ִיְשׂ ָרֵ֣אל ַעְב ִ֔דּי ַֽיֲﬠֹ֖קב ֲאֶ֣שׁר ְבַּח ְרִ֑תּיךָך ֶ֖ז ַרע ַאְב ָרָ֥הם ֽ ֹ
֥ל ֹא ִיֽמּוֹטְ :וַאָתּ ֙
אַמר ְל ךָ ֙ך ַעְב ִדּי־ ַ ֔אָתּה
ֲאֶ֤שׁר ֶהֱח ַזְק ִ֨תּי ךָ ֙ך ִמְק֣צוֹת ָה ָ ֔א ֶרץ וֵּֽמֲאִצי ֶ֖ליָה ְק ָראִ֑תיךָך ָֽו ֤ ֹ
א ִ֣כּי ִעְמּךָך־ ָ ֔א ִני ַאל־ִתְּשָׁ֖תּע ִ ֽכּי־ֲא ִ֣ני
ְבַּח ְרִ֖תּיךָך ְו ֥ל ֹא ְמַאְס ִ ֽתּיךָךַ :אל־ִתּי ָר ֙
ֱאֹל ֶ ֑היךָך ִאַמְּצ ִ֨תּי ךָ ֙ך ַאף־ֲﬠ ַז ְר ִ֔תּיךָך ַאף־ְתַּמְכִ֖תּיךָך ִבּיִ֥מין ִצ ְד ִֽקיֵ֤ :הן ֵיֹ֨בשׁ֙וּ ְו ִי ָ֣כְּל֔מוּ
ם ְו ֣ל ֹא ִתְמָצ ֵ ֔אם
ֹ֖כּל ַה ֶנֱּח ִ֣רים ָ֑בּךְך ִֽיְה ֥יוּ ְכ ַ ֛א ִין ְו ֽי ֹאְב ֖דוּ ַא ְנֵ֥שׁי ִריֶֽבךָךְ :תַּבְקֵשׁ ֙
ה ָ֥וה ֱאֹלֶ֖היךָך
ַא ְנֵ֖שׁי ַמֻצּ ֶ ֑תךָך ִיְה ֥יוּ ְכ ַ ֛א ִין וְּכֶ֖אֶפס ַא ְנֵ֥שׁי ִמְלַחְמֶֽתּךָךִ֗ :כּי ֲא ִ֛ני ְי ֹ
אֵ֥מר ְל ךָ֛ך ַאל־ִתּי ָ֖רא ֲא ִ֥ני ֲﬠ ַז ְר ִ ֽתּיךָךַ :אל־ ִ ֽתּי ְרִא֙י תּוֹ ַ֣לַעת
ַֽמֲח ִ֣זיק ְיִמי ֶ֑נ ךָך ָֽה ֹ
ה ָ֔וה ְוֹֽגֲא ֵ֖לךְך ְק ֥דוֹשׁ ִיְשׂ ָרֵֽאלִ :ה ֵ֣נּה
ַֽיֲﬠֹ֔קב ְמֵ֖תי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֲא ִ֤ני ֲﬠ ַז ְרִתּי ךְ ֙ך ְנֻאם־ ְי ֹ

ם ְוָתֹ֔דק וּ ְגָב֖עוֹת ַכֹּ֥מּץ
ַשְׂמ ִ֗תּיךְך ְלמוֹ ַר֙ג ָח ֣רוּץ ָח ָ֔דשׁ ַ֖בַּעל ִ ֽפּיִפ ֑יּוֹת ָתּ ֤דוּשׁ ָה ִרי ֙
ה ָ֔וה
ה ָתּ ִ֣גיל ַֽבּי ֹ
ם ְו ֣רוּ ַח ִתָּשּׂ ֵ ֔אם וְּסָע ָ֖רה ָתִּ֣פיץ אוֹ ָ ֑תם ְוַאָתּ ֙
ָתּ ִ ֽשׂיםִ :תּ ְז ֵר ֙
ם ָו ַ ֔א ִין ְלשׁוֹ ָ֖נם
ִבְּק ֥דוֹשׁ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִתְּתַה ָֽלּלָֽ :הֲﬠ ִנ ִ֨יּים ְוָֽהֶאְביוֹ ֜ ִנים ְמַבְקִ֥שׁים ַ֨מ ִי ֙
ה ֶאֱﬠ ֔ ֵנם ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֥ל ֹא ֶֽאֶע ְזֵֽבםֶ :אְפ ַ ֤תּח ַעל־
ה ָו ֙
שָׁתּה ֲא ִ֤ני ְי ֹ
ַבָּצָּ֣מא ָנ ָ ֑
ם ְנָה֔רוֹת וְּב֥תוֹךְך ְבָּק֖עוֹת ַמְע ָי ֑נוֹת ָאִ֤שׂים ִמ ְדָבּ֙ר ַֽלֲא ַגם־ַ֔מ ִים ְוֶ֥א ֶרץ ִצ ָ֖יּה
ְשָׁפ ִיי ֙
שֶׁמן ָאִ֣שׂים ָֽבֲּﬠ ָר ָ֗בה ְבּ ֛רוֹשׁ
ְלמוָֹ֥צֵאי ָֽמ ִיםֶ :א ֵ ֤תּן ַבִּמּ ְדָבּ֙ר ֶ֣א ֶרז ִשָׁ֔טּה ַֽוֲה ַ֖דס ְו ֵ֣ﬠץ ָ ֑
ִתּ ְדָ֥הר וְּתַא֖שּׁוּר ַיְח ָֽדּוְ :לַ֧מַען ִי ְר֣אוּ ְו ֵֽי ְד֗עוּ ְו ָיִ֤שׂימוּ ְו ַיְשִׂ֨כּיל֙וּ ַיְח ָ֔דּו ִ֥כּי ַיד־
הָ֑וה ַה ִ֨גּישׁ֙וּ
ה ָ֖וה ָ֣ﬠְשָׂתה ֑זּ ֹאת וְּק ֥דוֹשׁ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְבּ ָרָֽאהָּ :ק ְר֥בוּ ִֽריְב ֶ֖כם י ֹאַ֣מר ְי ֹ
ְי ֹ
ֲﬠֻצ֣מוֵֹתיֶ֔כם י ֹאַ֖מר ֶ֥מֶלךְך ַֽיֲﬠֹֽקבַ :י ִ֨גּישׁ֙וּ ְו ַי ִ֣גּידוּ ָ֔לנוּ ֵ֖את ֲאֶ֣שׁר ִתּ ְק ֶ֑רי ָנה
שׁ ֣נוֹת ׀ ָ֣מה ֵ֗ה ָנּה ַה ִ֜גּידוּ ְו ָנִ֤שׂיָמה ִל ֵ֨בּנ֙וּ ְו ֵֽנ ְד ָ֣ﬠה ַֽאֲח ִרי ָ֔תן ֥אוֹ ַהָבּ֖אוֹת
ָה ִֽרא ֹ
אִת ֣יּוֹת ְלָא֔חוֹר ְו ֵ֣נ ְדָ֔עה ִ֥כּי ֱאֹלִ֖הים ַא ֶ ֑תּם ַאף־ֵתּיִ֣טיבוּ
ַהְשִׁמי ֻֽﬠנוַּ :ה ִ֨גּיד֙וּ ָה ֽ ֹ
ְוָת ֵ֔רעוּ ְו ִנְשָׁ֖תָּעה ְו ִנ ְרֶ֥א ] ְו ִנ ְרֶ֥אה[ ַיְח ָֽדּוֵ :הן־ַאֶ֣תּם ֵמ ַ ֔א ִין וּ ָֽפָעְל ֶ֖כם ֵמ ָ ֑אַפע
ֽתּוֵֹעָ֖בה ִיְבַ֥חר ָבּ ֶֽכםַ :הִעי ֤רוִֹתי ִמָצּפוֹ֙ן ַו ַ֔יּאת ִמִמּ ְז ַרח־ֶ֖שֶׁמשׁ ִי ְק ָ֣רא ִבְשִׁ֑מי
ְו ָי ֤ב ֹא ְס ָג ִני ֙
שׁ ְו ֵנ ָ֔דָעה
ם ְכּמוֹ־ֹ֔חֶמר וְּכ֥מוֹ יוֵֹ֖צר ִי ְרָמס־ ִ ֽטיטֽ ִ :מי־ִה ִ֤גּיד ֵמר ֹא ֙
שֵׁ֖מ ַע
וִּמְלָּפ ִ֖נים ְונ ֹאַ֣מר ַצ ִ֑דּיק ַ֣אף ֵאין־ַמ ִ֗גּיד ַ֚אף ֵ֣אין ַמְשִׁ֔מי ַע ַ֥אף ֵאין־ ֹ
א ְוֵ֣אין ִ ֔אישׁ
ִאְמ ֵרי ֶֽכםִ :רא֥שׁוֹן ְלִצ ֖יּוֹן ִה ֵ֣נּה ִה ָ֑נּם ְוִלירוָּשׁ ַ֖לם ְמַבֵ֥שּׂר ֶאֵֽתּןְ :ו ֵ ֨א ֶר ֙
וֵּמֵ֖אֶלּה ְוֵ֣אין יוֹ ֵ֑ﬠץ ְוֶאְשָׁא ֵ֖לם ְו ָיִ֥שׁיבוּ ָדָֽברֵ֣ :הן ֻכָּ֔לּם ָ֥א ֶון ֶ֖אֶפס ַֽמֲﬠֵשׂי ֶ ֑הם ֥רוּ ַח
תהוּ ִנְסֵכּיֶֽהםֵ֤ :הן ַעְב ִדּ֙י ֶאְתָמךְך־֔בּוֹ ְבִּחי ִ֖רי ָרְצָ֣תה ַנְפִ֑שׁי ָנַ֤תִתּי רוִּח֙י ָעָ֔ליו
ָו ֖ ֹ
שּׂא ְו ֽל ֹא־ ַיְשִׁ֥מי ַע ַבּ֖חוּץ קוֹֽלוָֹ :ק ֶ֤נה
ִמְשׁ ָ֖פּט ַלגּוֹ ִ֥ים יוֹ ִ ֽציא֥ :ל ֹא ִיְצ ַ֖ﬠק ְו ֣ל ֹא ִי ָ ֑
ה
ָרצוּ֙ץ ֣ל ֹא ִיְשׁ֔בּוֹר וִּפְשָׁ֥תּה ֵכָ֖הה ֣ל ֹא ְיַכ ֶ֑בּ ָנּה ֶלֱאֶ֖מת יוִֹ֥ציא ִמְשׁ ָֽפּט֤ :ל ֹא ִיְכֶה ֙
ְו ֣ל ֹא ָי֔רוּץ ַעד־ ָיִ֥שׂים ָבָּ֖א ֶרץ ִמְשׁ ָ֑פּט וְּלתוֹ ָר֖תוֹ ִא ִ֥יּים ְי ַיֵֽחילוֹּֽ :כּה־ָאַ֞מר ָהֵ֣אל
ה ָל ָ֣ﬠם
ם ְו ֣נוֵֹטי ֶ֔הם ֹר ַ֥קע ָהָ֖א ֶרץ ְוֶצֱאָצ ֶ ֑איָה ֹנ ֵ ֤תן ְנָשָׁמ ֙
ה ָ֗וה בּוֹ ֵ֤רא ַהָשַּׁ֨מ ִי ֙
׀ ְי ֹ
הָ֛וה ְק ָראִ֥תיךָך ְבֶ֖צ ֶדק ְוַאְח ֵ֣זק ְבּ ָי ֶ֑דךָך ְוֶאָצּ ְר֗ךָך
הְלִ֥כים ָֽבּהֲּ :א ִ֧ני ְי ֹ
ָעֶ֔ליָה ְו ֖רוּ ַח ַל ֹ
ְוֶאֶתּ ְנ ךָ֛ך ִלְב ִ֥רית ָ֖ﬠם ְל֥אוֹר גּוֹ ִֽיםִ :לְפֹ֖ק ַח ֵעי ַ֣נ ִים ִע ְו ֑רוֹת ְלהוִֹ֤ציא ִמַמְּס ֵגּ֙ר ַאִ֔סּיר
ה ָ֖וה ֣הוּא ְשִׁ֑מי וְּכבוֹ ִד֙י ְלַאֵ֣חר ֽל ֹא־ֶא ֵ֔תּן
ִמֵ֥בּית ֶ֖כֶּלא ֥יְשֵׁבי ֽחֶשׁךְךֲ :א ִ֥ני ְי ֹ
ת ֲא ִ֣ני ַמ ִ֔גּיד ְבֶּ֥ט ֶרם
שׁ ֖נוֹת ִה ֵנּה־ ָ֑באוּ ַֽוֲח ָדשׁוֹ ֙
וְּתִהָלִּ֖תי ַלְפִּסי ִ ֽליםָ :ה ִֽרא ֹ

ה ִ֣שׁיר ָח ָ֔דשׁ ְתִּהָלּ֖תוֹ ִמְקֵ֣צה ָה ָ ֑א ֶרץ
ה ָו ֙
ִתְּצַ֖מְח ָנה ַאְשִׁ֥מיע ֶאְת ֶֽכםִ֤ :שׁירוּ ַֽלי ֹ
ם וְּמֹל֔אוֹ ִא ִ֖יּים ְוֹֽיְשֵׁביֶֽהםִ :יְשׂ֤אוּ ִמ ְדָבּ֙ר ְוָע ָ֔ריו ֲחֵצ ִ֖רים ֵתֵּ֣שׁב ֵק ָ֑דר
ֽיוֹ ְר ֵ֤די ַה ָיּ ֙
ה ָ֖וה ָכּ֑בוֹד וְּתִהָלּ֖תוֹ ָֽבִּא ִ֥יּים
ָיֹ֨רנּ֙וּ ֣יְשֵׁבי ֶ֔סַלע ֵמ ֥ר ֹאשׁ ָה ִ֖רים ִיְצ ָֽוחוָּ :יִ֥שׂימוּ ַֽלי ֹ
ה ָו ֙
ַי ִֽגּידוְּ :י ֹ
ה ַכּ ִגּ֣בּוֹר ֵיֵ֔צא ְכִּ֥אישׁ ִמְלָח֖מוֹת ָיִ֣ﬠיר ִק ְנ ָ ֑אה ָי ִ֨רי ַ֙ע ַאף־ ַיְצ ִ֔רי ַח ַעל־
שּׁם
א ְיָ֖ביו ִיְת ַגָּֽבּרֶ :הֱחֵ֨שׁיִת֙י ֵֽמעוָֹ֔לם ַֽאֲח ִ֖רישׁ ֶאְתַא ָ֑פּק ַכּ ֽיּוֵֹל ָ֣דה ֶאְפֶ֔עה ֶא ֥ ֹ
ֹֽ
ת
ם וּ ְגָב֔עוֹת ְוָכל־ֶעְשָׂ֖בּם אוִֹ֑בישׁ ְוַשְׂמִ֤תּי ְנָהרוֹ ֙
ְוֶאְשַׁ֖אף ָֽיַחדַֽ :אֲח ִ֤ריב ָה ִרי ֙
ָֽלִא ִ֔יּים ַֽוֲא ַגִ֖מּים אוֹ ִ ֽבישְׁ :וֽהוַֹלְכִ֣תּי ִע ְו ִ֗רים ְבּ ֶ֨ד ֶר ךְ ֙ך ֣ל ֹא ָי ָ֔דעוּ ִבּ ְנִתי֥בוֹת ל ֹא־
ם ְלִמי֔שׁוֹר ֵ֚אֶלּה
ם ַמְחָ֨שׁךְך ִלְפ ֵני ֶ֜הם ָל֗אוֹר וַּֽמֲﬠַקִשּׁי ֙
ָי ְד֖עוּ ַא ְד ִרי ֵ֑כם ָאִשׂי ֩
ַה ְדָּב ִ֔רים ֲﬠִשׂיִ֖תם ְו ֥ל ֹא ֲﬠ ַזְב ִ ֽתּיםָ :נֹ֤סגוּ ָאחוֹ֙ר ֵיֹ֣בשׁוּ ֹ֔בֶשׁת ַהֹֽבְּטִ֖חים ַבּ ָ֑פֶּסל
אְמ ִ֥רים ְלַמֵסּ ָ֖כה ַאֶ֥תּם ֱאֹלֵֽהינוַּ :הֵֽח ְרִ֖שׁים ְשׁ ָ ֑מעוּ ְוַֽהִע ְו ִ֖רים ַהִ֥בּיטוּ ִל ְרֽאוֹת:
ָה ֽ ֹ
ִ֤מי ִע ֵוּ֙ר ִ֣כּי ִאם־ַעְב ִ֔דּי ְוֵח ֵ֖רשׁ ְכַּמְלָאִ֣כי ֶאְשׁ ָ֑לח ִ֤מי ִע ֵוּ֙ר ִכְּמֻשָׁ֔לּם ְוִע ֵ֖וּ ר ְכּ ֶ֥ﬠֶבד
ה ָֽוהָ :ר ֥ ֹ
ְי ֹ
ה ָ֥וה
אית ] ָר֥אוֹת[ ַר֖בּוֹת ְו ֣ל ֹא ִתְשֹׁ֑מר ָפּ֥קוֹ ַח ָא ְז ַ֖נ ִים ְו ֥ל ֹא ִיְשָֽׁמעְ :י ֹ
ם
ָח ֵ֖פץ ְלַ֣מַען ִצ ְד֑קוֹ ַי ְג ִ֥דּיל תּוֹ ָ֖רה ְו ַיְא ִֽדּירְ :והוּ֘א ַעם־ָבּ ֣זוּז ְוָשׁסוּ֒י ָה ֵ֤פ ַח ַֽבּחוּ ִרי ֙
אֵ֥מר ָהַֽשׁב:
ֻכָּ֔לּם וְּבָבֵ֥תּי ְכָלִ֖אים ָהְח ָ֑בּאוּ ָה ֤יוּ ָלַב֙ז ְוֵ֣אין ַמִ֔צּיל ְמִשָׁ֖סּה ְוֵאין־ ֹ
ִ֥מי ָב ֶ֖כם ַֽיֲא ִ֣זין ֑ז ֹאת ַיְקִ֥שׁב ְו ִיְשַׁ֖מע ְלָאֽחוֹרֽ ִ :מי־ ָנ ַ֨תן ִלְמִשׁוָ֧סּה ]ִלְמִשָׁ֧סּה[
הָ֑וה ֚זוּ ָחָ֣טאנוּ ֔לוֹ ְו ֽל ֹא־ָא֤בוּ ִב ְד ָרָכי֙ו ָה֔לוֹךְך
ַֽיֲﬠֹ֛קב ְו ִיְשׂ ָרֵ֥אל ְלֹֽב ְז ִ֖זים ֲה֣לוֹא ְי ֹ
ְו ֥ל ֹא ָשְׁמ֖עוּ ְבּֽתוֹ ָרֽתוַֹ :ו ִיְּשֹׁ֤פּךְך ָעָלי֙ו ֵחָ֣מה ַא֔פּוֹ ֶוֱﬠ ֖זוּז ִמְלָח ָ ֑מה ַוְתּ ַֽלֲה ֵ֤טהוּ
ה
ה ָו ֙
ִמָסִּבי֙ב ְו ֣ל ֹא ָי ָ֔דע ַוִתְּבַער־֖בּוֹ ְו ֽל ֹא־ ָיִ֥שׂים ַעל־ ֵֽלבְ :וַע ָ֗תּה ֹֽכּה־ָאַ֤מר ְי ֹ
א ִ֣כּי ְגַאְל ִ֔תּיךָך ָק ָ֥ראִתי ְבִשְׁמ֖ךָך ִלי־
ֹבּ ַֽרֲא ךָ֣ך ַֽיֲﬠֹ֔קב ְוֹֽיֶצ ְר֖ךָך ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַאל־ִתּי ָר ֙
ם ִאְתּךָך־ ָ ֔א ִני וַּב ְנָּה ֖רוֹת ֣ל ֹא ִיְשְׁט֑פוּךָך ִ ֽכּי־ֵת ֵ֤לךְך ְבּמוֹ־
ָֽאָתּהִ :כּי־ַֽתֲﬠֹ֤בר ַבַּ֨מּ ִי ֙
ה ָ֣וה ֱאֹל ֶ֔היךָך ְק ֥דוֹשׁ ִיְשׂ ָרֵ֖אל
שׁ ֣ל ֹא ִתָכּ ֶ֔וה ְוֶלָהָ֖בה ֥ל ֹא ִתְבַער־ָֽבּךְךִ֗ :כּי ֲא ִנ֙י ְי ֹ
ֵא ֙
ֽמוִֹשׁי ֶ֑ﬠךָך ָנ ַ ֤תִתּי ָכְפ ְר ךָ ֙ך ִמְצ ַ֔ר ִים ֥כּוּשׁ וְּסָ֖בא ַתְּחֶֽתּיךָךֵֽ :מֲאֶ֨שׁר ָי ַ֧ק ְרָתּ ְבֵעי ַ֛ני
ם ַתְּח ֶ֔תּיךָך וְּלֻאִ֖מּים ַ֥תַּחת ַנְפֶֽשׁךָךַ :אל־
ִנְכַ֖בּ ְדָתּ ַֽוֲא ִ֣ני ֲאַהְבִ֑תּיךָך ְוֶא ֵ ֤תּן ָא ָד ֙
אַ֤מר ַלָצּפוֹ֙ן
ח ָאִ֣ביא ַז ְרֶ֔עךָך וּ ִ ֽמַֽמֲּﬠ ָ֖רב ֲאַקְבֶּֽצָךֹּ :
ִתּי ָ֖רא ִ ֽכּי־ִאְתּךָך־ ָ ֑א ִני ִמִמּ ְז ָר ֙
ֵ֔תּ ִני וְּלֵתיָ֖מן ַאל־ִתְּכ ָ֑לִאי ָהִ֤ביִאי ָב ַנ֙י ֵמ ָר֔חוֹק וְּבנוַֹ֖תי ִמְקֵ֥צה ָהָֽא ֶרץֹ֚ :כּל
ַה ִנּ ְק ָ֣רא ִבְשִׁ֔מי ְוִלְכבוֹ ִ֖די ְבּ ָראִ֑תיו ְיַצ ְרִ֖תּיו ַאף־ֲﬠִשׂי ִ ֽתיו :הוִֹ֥ציא ַעם־ִע ֵ֖וּ ר

ְוֵעי ַ֣נ ִים ֵ֑ישׁ ְוֵֽח ְרִ֖שׁים ְוָא ְז ַ֥נ ִים ָֽלמוָֹֽ :כּל־ַהגּוֹ ִ֞ים ִנְקְבּ֣צוּ ַיְח ָ֗דּו ְו ֵיָֽאְספ֙וּ ְלֻאִ֔מּים
ם ְו ִיְצ ָ֔דּקוּ ְו ִיְשְׁמ֖עוּ
שׁ ֖נוֹת ַיְשִׁמי ֻ֑ﬠנוּ ִיְתּ ֣נוּ ֵֽﬠ ֵדיֶה ֙
ם ַי ִ֣גּיד ֔ז ֹאת ְו ִֽרא ֹ
ִ֤מי ָבֶה ֙
ה ָ֔וה ְוַעְב ִ֖דּי ֲאֶ֣שׁר ָבּ ָ֑ח ְרִתּי ְלַ֣מַען ֵ֠תּ ְדעוּ
ְו ֽי ֹאְמ ֥רוּ ֱאֶֽמתַ :אֶ֣תּם ֵע ַד֙י ְנֻאם־ ְי ֹ
ְוַֽתֲאִ֨מינוּ ִ֤לי ְוָת ִ֨בינ֙וּ ִ ֽכּי־ֲא ִ֣ני ֔הוּא ְלָפ ַנ֙י ֽל ֹא־ ֣נוַֹצר ֵ ֔אל ְוַֽאֲח ַ֖רי ֥ל ֹא ִֽיְה ֶֽיהָֽ :אֹנִ֥כי
הָ֑וה ְוֵ֥אין ִמַבְּלָע ַ֖די מוֹ ִ ֽשׁי ַעָֽ :אֹנִ֞כי ִה ַ֤גּ ְדִתּי ְוהוַֹ֨שְׁעִתּ֙י ְוִהְשַׁ֔מְעִתּי ְוֵ֥אין
ָֽאֹנִ֖כי ְי ֹ
ם ֲא ִ֣ני ֔הוּא ְוֵ֥אין ִמ ָיּ ִ֖די
ה ָ֖וה ַֽוֲא ִני־ֵֽאלַ :גּם־ִמיּוֹ ֙
ָבּ ֶ֖כם ָ֑ז ר ְוַאֶ֥תּם ֵע ַ֛די ְנֻאם־ ְי ֹ
הָ֛וה ֹֽגַּאְל ֶ֖כם ְק ֣דוֹשׁ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְלַֽמַעְנֶ֞כם
ַמִ֑צּיל ֶאְפ ַ֖ﬠל וִּ֥מי ְיִשׁיֶֽבָנּהֹֽ :כּה־ָאַ֧מר ְי ֹ
ה ָ֖וה
ם ֻכָּ֔לּם ְוַכְשׂ ִ֖דּים ָֽבֳּא ִנ ֥יּוֹת ִר ָנָּֽתםֲ :אִ֥ני ְי ֹ
ִשׁ ַ֣לְּחִתּי ָב ֶ֗בָלה ְוֽהוֹ ַר ְדִ֤תּי ָֽב ִריִחי ֙
ה ָ֔וה ַהנּוֵֹ֥תן ַבּ ָ֖יּם ָ֑דּ ֶרךְך וְּבַ֥מ ִים
ְק ֽדוְֹשׁ ֶ֑כם בּוֹ ֵ֥רא ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַמְלְכּ ֶֽכםֹ֚ :כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ַע ִ֖זּים ְנִתיָֽבהַ :המּוִֹ֥ציא ֶֽרֶכב־ ָו֖סוּס ַ֣ח ִיל ְוִע ֑זּוּז ַיְח ָ֤דּו ִיְשְׁכּב֙וּ ַבּל־ ָי֔קוּמוּ ָֽדֲּﬠ֖כוּ
שׁ ֑נוֹת ְוַק ְדֹֽמ ִנ ֖יּוֹת ַאל־ִתְּתֹבּ ָֽננוִּ :ה ְנ ֨ ִני ֹעֶ֤שׂה
ַכִּפְּשָׁ֥תּה ָכֽבוַּֽ :אל־ִתּ ְזְכּ ֖רוּ ִֽרא ֹ
ֲח ָדָשׁ ֙
ה ַעָ֣תּה ִתְצָ֔מח ֲה֖לוֹא ֵֽתּ ָד֑עוָּה ַ֣אף ָאִ֤שׂים ַבִּמּ ְדָבּ֙ר ֶ֔דּ ֶרךְך ִ ֽבּיִשׁ֖מוֹן
ְנָה ֽרוֹתְ :תַּכְבּ ֵ֨ד ִנ֙י ַח ַ֣יּת ַהָשּׂ ֶ֔דה ַתּ ִ֖נּים וְּב ֣נוֹת ַֽיֲﬠ ָ֑נה ִ ֽכּי־ ָנ ַ֨תִתּי ַבִמּ ְד ָ֜בּר ַ֗מ ִים
ת ִ ֽבּיִשׁיֹ֔מן ְלַהְשׁ ֖קוֹת ַעִ֥מּי ְבִחי ִֽריַ :עם־ז֙וּ ָיַ֣צ ְרִתּי ִ֔לי ְתִּהָלִּ֖תי ְיַס ֵֽפּרוּ:
ְנָהרוֹ ֙
אִ֥תי ָק ָ֖ראָת ַֽיֲﬠֹ֑קב ִ ֽכּי־ ָי ַ֥גְעָתּ ִ֖בּי ִיְשׂ ָרֵֽאלֽ :ל ֹא־ֵה ֵ֤ביאָת ִלּ֙י ֵ֣שׂה ֹֽעֹל ֶ֔תיךָך
ְו ֽל ֹא־ ֹ
וּ ְזָבֶ֖חיךָך ֣ל ֹא ִכַבּ ְד ָ ֑תּ ִני ֤ל ֹא ֶהֱﬠַב ְד ִ֨תּי ךָ ֙ך ְבִּמ ְנָ֔חה ְו ֥ל ֹא ֽהוֹ ַגְעִ֖תּיךָך ִבְּלבוֹ ָֽנהֽ :ל ֹא־
ָק ֨ ִניָת ִ֤לּי ַבֶ֨כֶּס֙ף ָק ֔ ֶנה ְוֵ֥חֶלב ְזָבֶ֖חיךָך ֣ל ֹא ִה ְר ִוי ָ ֑ת ִני ַ ֗אךְך ֶהֱﬠַב ְד ַ֨תּ ִנ֙י ְבַּחטּ ֹאו ֶ֔תיךָך
ֽהוֹ ַגְעַ֖תּ ִני ַֽבֲּﬠוֹֹנֶֽתיךָךָ :אֹנִ֨כי ָאֹנִ֥כי ֛הוּא ֹמֶ֥חה ְפָשׁ ֶ֖ﬠיךָך ְלַֽמֲﬠ ִ֑ני ְוַחטּ ֹאֶ֖תיךָך ֥ל ֹא
ֶא ְזֹֽכּרַ :ה ְזִכּי ֵ֕ר ִני ִנָֽשְּׁפָ֖טה ָ֑יַחד ַס ֵ֥פּר ַאָ֖תּה ְלַ֥מַען ִתְּצ ָֽדּקָ :אִ֥ביךָך ָֽה ִרא֖שׁוֹן ָח ָ֑טא
ם ַֽיֲﬠֹ֔קב ְו ִיְשׂ ָרֵ֖אל
וְּמִליֶ֖ציךָך ָ֥פְּשׁעוּ ִ ֽביַֽ :וֲאַח ֵ֖לּל ָ֣שׂ ֵרי ֹ֑ק ֶדשׁ ְוֶאְתּ ָ֤נה ַלֵ֨ח ֶר ֙
ה ָ֥וה
ְל ִגדּוּ ִ ֽפיםְ :וַעָ֥תּה ְשַׁ֖מע ַֽיֲﬠֹ֣קב ַעְב ִ֑דּי ְו ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָבַּ֥ח ְרִתּי ֽבוֹֹ :כּה־ָאַ֨מר ְי ֹ
א ַעְב ִ֣דּי ַֽיֲﬠֹ֔קב ִֽויֻשׁ ֖רוּן ָבַּ֥ח ְרִתּי ֽבוִֹ֤ :כּי
שׂךָך ְוֹֽיֶצ ְר ךָ֥ך ִמֶ֖בֶּטן ַיְע ְז ֶ֑רָךּ ַאל־ִתּי ָר ֙
ֹע ֶ ֛
שׁה ֶאֹ֤צּק רוִּח֙י ַעל־ ַז ְרֶ֔עךָך וִּב ְרָכִ֖תי ַעל־
ם ַעל־ָצֵ֔מא ְונוֹ ְזִ֖לים ַעל־ ַיָבּ ָ ֑
ֶאָצּק־ַ֨מ ִי ֙
ה ָ֣וה ָ ֔א ִני
ֶצֱאָצֶֽאיךָךְ :וָֽצְמ֖חוּ ְבֵּ֣בין ָחִ֑ציר ַֽכֲּﬠ ָרִ֖בים ַעל־ ִיְבֵלי־ָֽמ ִיםֶ֤ :זה י ֹאַמ֙ר ַֽלי ֹ
ה ָ֔וה וְּבֵ֥שׁם ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְיַכ ֶֽנּהֹֽ :כּה־
תּב ָיד֙וֹ ַֽלי ֹ
ְו ֶ֖זה ִי ְק ָ֣רא ְבֵשׁם־ ַֽיֲﬠֹ֑קב ְו ֶ֗זה ִיְכ ֤ ֹ
ה ָ֣וה ְצָב֑אוֹת ֲא ִ֤ני ִראשׁוֹ֙ן ַֽוֲא ִ֣ני ַֽאֲח֔רוֹן
ה ָ֧וה ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ְוֹֽגֲא֖לוֹ ְי ֹ
ָאַ֨מר ְי ֹ

ה ִ֔לי ִמשּׂוִּ֖מי ַעם־
וִּמַבְּלָע ַ֖די ֵ֥אין ֱאֹל ִ ֽהים :וּ ִ ֽמי־ָכ֣מוֹ ִני ִיְק ָ֗רא ְו ַי ִגּי ֶ֤דָה ְו ַיְע ְרֶ֨כ ָ ֙
אִת ֛יּוֹת ַֽוֲאֶ֥שׁר ָתּ ֖ב ֹאָנה ַי ִ֥גּידוּ ָֽלמוַֹ :אל־ִתּ ְ ֽפֲחד֙וּ ְוַאל־ִתּ ְר֔הוּ ֲה ֥ל ֹא ֵמ ָ ֛אז
עוֹ ָ֑לם ְו ֹ
ִהְשַׁמְעִ֥תּיךָך ְוִה ַ֖גּ ְדִתּי ְוַאֶ֣תּם ֵע ָ֑די ֲה ֵ֤ישׁ ֱא֨לוֹ ַ֙הּ ִמַבְּלָע ַ֔די ְוֵ֥אין ֖צוּר ַבּל־ ָי ָֽדְעִתּי:
ם ֹ֔
ֹֽיְצ ֵרי־ ֶ֤פֶסל ֻכָּלּ ֙
תּהוּ ַֽוֲחֽמוּ ֵדיֶ֖הם ַבּל־יוִֹ֑ﬠילוּ ְו ֵֽﬠ ֵדיֶ֣הם ֵ֗הָמּה ַבּל־ ִי ְר֛אוּ וַּבל־
ֵֽי ְד֖עוּ ְלַ֥מַען ֵיֹֽבשׁוּֽ ִ :מי־ ָיַ֥צר ֵ֖אל וּ ֶ֣פֶסל ָנ ָ֑סךְך ְלִבְלִ֖תּי הוֹ ִ ֽﬠילֵ֤ :הן ָכּל־ֲחֵב ָרי֙ו
ם ַֽיֲﬠֹ֔מדוּ ִי ְ ֽפֲח ֖דוּ ֵיֹ֥בשׁוּ ָֽיַחדָ :ח ַ֤רשׁ
ֵיֹ֔בשׁוּ ְוָֽח ָרִ֥שׁים ֵ֖הָמּה ֵֽמָא ָ֑דם ִיְתַקְבּ֤צוּ ֻכָלּ ֙
ַבּ ְר ֶזל ֙ ַֽמֲﬠָ֔צד וָּפַעל ֙ ַבֶּפָּ֔חם וַּבַמָּקּ֖בוֹת ִיְצּ ֵ֑רהוּ ַו ִיְּפָעֵ֨לה֙וּ ִבּ ְז ֣רוֹ ַע ֹכּ֔חוֹ ַגּם־ ָרֵע֙ב
וֵ֣אין ֹ֔כּ ַח ל ֹא־ָ֥שָׁתה ַ֖מ ִים ַו ִיּי ָֽﬠףָ :ח ַ֣רשׁ ֵעִצי֘ם ָ֣נָטה ָק֒ו ְיָֽתֲא ֵ֣רהוּ ַבֶ֔שּׂ ֶרד ַֽיֲﬠֵ֨שׂה֙וּ
ַבַּמְּקֻצ֔עוֹת וַּבְמּחוּ ָ֖גה ְיָֽתֳא ֵ֑רהוּ ַֽו ַֽיֲּﬠֵ֨שׂה֙וּ ְכַּתְב ִ֣נית ִ ֔אישׁ ְכִּתְפֶ֥א ֶרת ָא ָ֖דם
ה ְוַא֔לּוֹן ַו ְיַאֶמּץ־֖לוֹ ַֽבֲּﬠֵצי־ ָ֑יַער ָנַ֥טע
ָלֶ֥שֶׁבת ָֽבּ ִיתִ :לְכ ָרת־֣לוֹ ֲא ָר ִ֔זים ַו ִיּ ַ֤קּח ִתּ ְר ָז ֙
ם ַו ָ֔יָּחם ַאף־ ַיִ֖שּׂיק ְוָ֣אָפה
ם ְלָבֵ֔ער ַו ִיּ ַ֤קּח ֵמֶה ֙
א ֶרן ְו ֶ֥גֶשׁם ְי ַג ֵֽדּלְ :וָה ָ֤יה ְלָא ָד ֙
ֹ֖
ָ֑לֶחם ַאף־ ִיְפַעל־ֵאל ֙ ַו ִיְּשׁ ָ֔תּחוּ ָעָ֥שׂהוּ ֶ֖פֶסל ַו ִיְּס ָגּד־ ָֽלמוֶֹ :חְצי֙וֹ ָשׂ ַ֣רף ְבּמוֹ־ ֵ ֔אשׁ
ם ְוי ֹאַ֣מר ֶה ָ ֔אח ַחמּוִֹ֖תי
ַעל־ֶחְצי֙וֹ ָבָּ֣שׂר י ֹאֵ֔כל ִיְצ ֶ֥לה ָצ ִ֖לי ְו ִיְשׂ ָ֑בּע ַאף־ ָיֹח ֙
ָרִ֥איִתי ֽאוּר :וְּשֵׁ֣א ִרי֔תוֹ ְלֵ֥אל ָעָ֖שׂה ְלִפְס֑לוֹ ִיְס ָגּוד ] ִיְס ָגּד[ ֤לוֹ ְו ִיְשׁ ַ֨תּח֙וּ ְו ִיְתַפּ ֵ֣לּל
ת
ֵאָ֔ליו ְוי ֹאַמ֙ר ַהִצּיֵ֔ל ִני ִ֥כּי ֵאִ֖לי ָֽאָתּה֥ :ל ֹא ָֽי ְד֖עוּ ְו ֣ל ֹא ָיִ֑בינוּ ִ֣כּי ַ֤טח ֵֽמ ְראוֹ ֙
ֵֽﬠיֵני ֶ֔הם ֵֽמַהְשִׂ֖כּיל ִלֹבָּֽתםְ :ו ֽל ֹא־ ָיִ֣שׁיב ֶאל־ִל֗בּוֹ ְו ֨ל ֹא ַ֥דַעת ְו ֽל ֹא־ְתבוּ ָנ֘ה ֵלאֹמ֒ר
א ֵ֑כל
ֶחְצ ֞יוֹ ָשׂ ַ֣רְפִתּי ְבמוֹ־ ֵ ֗אשׁ ֠ ְוַאף ָא ִ֤פיִתי ַעל־ ֶגָּחָלי֙ו ֶ֔לֶחם ֶאְצ ֶ֥לה ָבָ֖שׂר ְו ֹ
ְו ִיְתר֙וֹ ְלֽתוֵֹעָ֣בה ֶאֱﬠֶ֔שׂה ְל֥בוּל ֵ֖ﬠץ ֶאְס ֽגּוֹדֹ :ר ֶ֣ﬠה ֵ ֔אֶפר ֵ֥לב הוַּ֖תל ִה ָ֑טּהוּ ְו ֽל ֹא־
ַיִ֤צּיל ֶאת־ ַנְפשׁ֙וֹ ְו ֣ל ֹא י ֹאַ֔מר ֲה֥לוֹא ֶ֖שֶׁקר ִ ֽבּיִמי ִֽניְ :זָכר־ֵ֣אֶלּה ַֽיֲﬠֹ֔קב ְו ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ִ֣כּי ַעְב ִדּי־ ָ ֑אָתּה ְיַצ ְרִ֤תּיךָך ֶֽﬠֶבד־ִל֙י ַ ֔אָתּה ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֥ל ֹא ִת ָנֵּֽשׁ ִניָ :מִ֤חיִתי ָכָע֙ב
ה ָ֗וה
ְפָּשֶׁ֔עיךָך ְו ֶֽכָע ָ֖נ ן ַחטּ ֹאו ֶ ֑תיךָך שׁוָּ֥בה ֵא ַ֖לי ִ֥כּי ְגַאְל ִ ֽתּיךָךָ :ר ֨נּוּ ָשַׁ֜מ ִים ִ ֽכּי־ָעָ֣שׂה ְי ֹ
ה ַֽיֲﬠֹ֔קב
ה ָו ֙
ם ִר ֔ ָנּה ַ֖יַער ְוָכל־ ֵ֣ﬠץ ֑בּוֹ ִ ֽכּי־ ָגַ֤אל ְי ֹ
ָה ִ֨ריע֙וּ ַתְּחִתּ ֣יּוֹת ָ ֔א ֶרץ ִפְּצ֤חוּ ָה ִרי ֙
ה ֹ֣עֶשׂה
ה ָו ֙
ה ֹֽגֲּאֶ֔לךָך ְוֹֽיֶצ ְר֖ךָך ִמ ָ֑בֶּטן ָֽאֹנ ִ֤כי ְי ֹ
ה ָו ֙
וְּב ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִיְתָפָּֽארֹֽ :כּה־ָאַ֤מר ְי ֹ
א֣תוֹת ַבּ ִ֔דּים
ם ְלַב ִ֔דּי ֹר ַ֥קע ָהָ֖א ֶרץ ֵמי ִא ִ ֽתּי ]ֵֽמִא ִ ֽתּי[ֵ :מֵפ֙ר ֹ
ֹ֔כּל ֹנ ֶ֤טה ָשַׁ֨מ ִי ֙
ם ְדַּ֣בר ַעְב֔דּוֹ ַֽוֲﬠַ֥צת
ְוֹֽקְסִ֖מים ְיהוֹ ֵ֑לל ֵמִ֧שׁיב ֲחָכִ֛מים ָא֖חוֹר ְו ַדְעָ֥תּם ְיַֹס ֵֽכּלֵ :מִקי ֙
ה ִתָּבֶּ֔ניָנה ְוָח ְרבוֶֹ֖תיָה
אֵ֨מר ִלירוָּשַׁ֜לם תּוָּ֗שׁב וְּלָע ֵ֤רי ְיהוּ ָד ֙
ַמְלָא ָ֖כיו ַיְשׁ ִ֑לים ָה ֹ

שׁ ֹרִ֔עי ְוָכל־
אֵ֤מר ְל֨כוֹ ֶר ֙
אֵ֥מר ַלצּוּ ָ֖לה ֳח ָ֑רִבי ְו ַֽנֲהֹרַ֖ת ִיךְך אוֹ ִ ֽבישָֽׁ :ה ֹ
ֲאקוֵֹֽמםָ :ה ֹ
ה ָו֘ה
ם ִתָּבּ ֔ ֶנה ְוֵהי ָ֖כל ִתּ ָוֵּֽסדֹֽ :כּה־ָאַ֣מר ְי ֹ
ֶחְפִ֖צי ַיְשׁ ִ֑לם ְוֵלאֹ֤מר ִלירוָּשַׁ֨ל ֙
ִלְמִשׁיח֘וֹ ְל֣כוֹ ֶרשׁ ֲאֶשׁר־ֶהֱח ַ֣ז ְקִתּי ִ ֽביִמי ֗נוֹ ְל ַרד־ְלָפ ָני֙ו גּוֹ ִ֔ים וָּמְת ֵ֥ני ְמָלִ֖כים
תּ ַח ְלָפ ָני֙ו ְדָּל ַ֔ת ִים וְּשָׁע ִ֖רים ֥ל ֹא ִיָסּ ֵֽג רוֲּ :א ִנ֙י ְלָפ ֶ֣ניךָך ֵאֵ֔לךְך ַֽוֲהדוּ ִ֖רים
ֲאַפ ֵ ֑תּ ַח ִלְפ ֤ ֹ
ה ֲאַשׁ ֵ֔בּר וְּב ִריֵ֥חי ַב ְר ֶ֖זל ֲא ַג ֵֽדּ ַעְ :ו ָנַתִ֤תּי ְל ךָ ֙ך
שּׁר[ ַדְּל֤תוֹת ְנחוָּשׁ ֙
שּׁר ] ֲֽא ַי ֵ ֑
ֲֽא ַו ֵ ֑
הָ֛וה ַהקּוֹ ֵ֥רא ְבִשְׁמ֖ךָך
אוְֹצ ֣רוֹת ֹ֔חֶשׁךְך וַּמְטֻמ ֵ֖ני ִמְסָתּ ִ֑רים ְלַ֣מַען ֵתּ ַ֗דע ִ֣כּי ֲא ִ֧ני ְי ֹ
ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :לַ֨מַע֙ן ַעְב ִ֣דּי ַֽיֲﬠֹ֔קב ְו ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְבִּחי ִ֑רי ָוֶא ְק ָ֤רא ְל ךָ ֙ך ִבְּשֶׁ֔מךָך ֲאַכ ְנּ֖ךָך
ה ְוֵ֣אין ֔עוֹד ֽזוָּלִ֖תי ֵ֣אין ֱאֹלִ֑הים ֲאַא ֶזּ ְר֖ךָך ְו ֥ל ֹא ְי ַדְעָֽתּ ִני:
ה ָו ֙
ְו ֥ל ֹא ְי ַדְעָֽתּ ִניֲ :א ִ֤ני ְי ֹ
ְלַ֣מַען ֵֽי ְד֗עוּ ִמִמּ ְז ַרח־ֶ֨שֶׁמ ֙
ה ָ֖וה ְוֵ֥אין ֽעוֹד:
שׁ וִּמַ֣מֲּﬠ ָר ָ֔בה ִכּי־ֶ֖אֶפס ִבְּלָע ָ֑די ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ה ָ֖וה ֹעֶ֥שׂה ָכל־ֵֽאֶלּה:
יוֵֹ֥צר אוֹ֙ר וּבוֹ ֵ֣רא ֹ֔חֶשׁךְך ֹעֶ֥שׂה ָשׁ֖לוֹם וּ֣בוֹ ֵרא ָ֑רע ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ם ִמַ֔מַּעל וְּשָׁח ִ֖קים ִי ְזּלוּ־ ֶ֑צ ֶדק ִתְּפַתּח־ֶ֣א ֶרץ ְו ִיְפרוּ־ ֶ֗יַשׁע וְּצ ָד ָ֤קה
ַה ְרִ֤ﬠיפוּ ָשַׁ֨מ ִי ֙
ה ָ֖וה ְבּ ָרא ִ ֽתיו֗ :הוֹי ֚ ָרב ֶאת־ֹ֣יְצ֔רוֹ ֶ֖ח ֶרשׂ ֶאת־ַח ְרֵ֣שׂי ֲא ָד ָ ֑מה
ַתְצִ֨מי ַ֙ח ַ֔יַחד ֲא ִ֥ני ְי ֹ
אֵ֥מר ְלָ֖אב ַמה־
ֲהי ֹאַ֨מר ֹ֤חֶמר ְלֹֽיְצר֙וֹ ַֽמה־ַֽתֲּﬠֶ֔שׂה וָּפָעְל֖ךָך ֵאין־ ָי ַ֥ד ִים ֽלוֹ֛ :הוֹי ֹ
הָ֛וה ְק ֥דוֹשׁ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְויוְֹצ ֑רוֹ
תּוֹ ִ֑ליד וְּלִאָ֖שּׁה ַמה־ְתִּחי ִ ֽליןֹֽ :כּה־ָאַ֧מר ְי ֹ
אִת ֣יּוֹת ְשָׁא֔לוּ ִני ַעל־ָבּ ַ֛ני ְוַעל־ֹ֥פַּעל ָי ַ֖די ְתַּצ ֻֽוּ ִניָֽ :אֹנִכ֙י ָעִ֣שׂיִתי ֶ ֔א ֶרץ ְוָא ָ֖דם
ָה ֽ ֹ
ָע ֶ֣ליָה ָב ָ֑ראִתי ֲא ֗ ִני ָי ַד֙י ָנ֣טוּ ָשַׁ֔מ ִים ְוָכל־ְצָבָ֖אם ִצ ֵֽוּיִתיָ :אֹנִכ֙י ַה ִ ֽﬠיֹרִ֣תהוּ ְבֶ֔צ ֶדק
שַׁחד
שּׁר ֽהוּא־ ִיְב ֶ֤נה ִעי ִר֙י ְו ָֽגלוִּ֣תי ְיַשֵׁ֔לּ ַח ֤ל ֹא ִבְמִחי֙ר ְו ֣ל ֹא ְב ֔ ֹ
ְוָכל־ ְדּ ָר ָ֖כיו ֲא ַי ֵ ֑
ה ָ֗וה ְי ִ֨גי ַע ִמְצ ַ֥ר ִים ֽוְּסַחר־כּוּ֘שׁ וְּסָבִאי֘ם
ה ָ֥וה ְצָבֽאוֹתֹ֣ :כּה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
ָאַ֖מר ְי ֹ
ה ָע ַ֤ל ִיךְך ַֽיֲﬠֹ֨בר֙וּ ְו ָ֣לךְך ִֽיְה ֔יוּ ַֽאֲח ַ֣ר ִיךְך ֵיֵ֔לכוּ ַבּ ִזּ ִ֖קּים ַֽיֲﬠֹ֑ברוּ ְוֵא ַ֤ל ִיךְך
ַא ְנֵ֣שׁי ִמ ָדּ ֒
ִיְשַֽׁתֲּחו֙וּ ֵא ַ֣ל ִיךְך ִיְתַפָּ֔לּלוּ ַ֣אךְך ָ֥בּךְך ֵ ֛אל ְוֵ֥אין ֖עוֹד ֶ֥אֶפס ֱאֹל ִ ֽהיםָ :אֵ֕כן ַאָ֖תּה ֵ֣אל
ִמְסַתּ ֵ ֑תּר ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵ֖אל מוֹ ִ ֽשׁי ַע֥ :בּוֹשׁוּ ְו ַגם־ִנְכְל֖מוּ ֻכּ ָ֑לּם ַיְח ָדּ֙ו ָֽהְל֣כוּ ַבְכִּלָ֔מּה
ה ָ֔וה ְתּשׁוּ ַ֖ﬠת ֽעוָֹלִ֑מים ֽל ֹא־ֵת֥בשׁוּ ְו ֽל ֹא־
ָֽח ָרֵ֖שׁי ִצי ִֽריםִ :יְשׂ ָרֵאל ֙ נוַֹ֣שׁע ַֽבּי ֹ
ה ָוה בּוֹ ֵ֨רא ַהָשַּׁ֜מ ִים ֣הוּא ָהֱאֹל ִ֗הים
ִת ָֽכְּל֖מוּ ַעד־֥עוְֹלֵמי ַֽﬠדִ :כּי־ֹ֣כה ָאַמר־֠ ְי ֹ
ה ָ֖וה ְוֵ֥אין
תהוּ ְב ָרָ֖אהּ ָלֶ֣שֶׁבת ְיָצ ָ֑רהּ ֲא ִ֥ני ְי ֹ
הּ ֣הוּא ֽכוֹ ְנ ֔ ָנהּ ֽל ֹא־ ֥ ֹ
ֹיֵ֨צר ָהָ֤א ֶרץ ְוֹעָשׂ ֙
תּהוּ
ם ֶ֣א ֶרץ ֔חֶשׁךְך ֥ל ֹא ָא ַ ֛מ ְרִתּי ְל ֶ֥ז ַרע ַֽיֲﬠֹ֖קב ֣ ֹ
ֽעוֹד֧ :ל ֹא ַבֵ֣סֶּתר ִדּ ַ֗בּ ְרִתּי ִבְּמקוֹ ֙
ה ֹדֵּ֣בר ֶ֔צ ֶדק ַמ ִ֖גּיד ֵֽמיָשׁ ִֽריםִ :ה ָֽקְּב֥צוּ ָוֹ֛באוּ ִהְת ַנ ְגּ֥שׁוּ ַיְח ָ֖דּו
ה ָו ֙
ַבְקּ֑שׁוּ ִני ֲא ִ֤ני ְי ֹ

ם ֶאת־ ֵ֣ﬠץ ִפְּסָ֔לם וּ ִ ֽמְתַפְּלִ֔לים ֶאל־ֵ֖אל ֥ל ֹא
ְפִּליֵ֣טי ַהגּוֹ ִ֑ים ֣ל ֹא ָֽי ְד֗עוּ ַהֹֽנְּשִׂאי ֙
יוֹ ִ ֽשׁי ַעַ :ה ִ֣גּידוּ ְוַה ִ֔גּישׁוּ ַ֥אף ִֽי ָֽוֲּﬠ֖צוּ ַיְח ָ֑דּו ִ֣מי ִהְשִׁמי ַ֩ע ֨ז ֹאת ִמ ֶ ֜קּ ֶדם ֵמָ֣אז ִה ִגּי ָ֗דהּ
ם ִמַבְּלָע ַ֔די ֵאל־ַצ ִ֣דּיק וּמוִֹ֔שׁי ַע ַ֖א ִין זוָּל ִ ֽתי:
ה ְוֵֽאין־֤עוֹד ֱאֹלִהי ֙
ה ָו ֙
ֲה֨לוֹא ֲא ִ֤ני ְי ֹ
ְפּ ֽנוּ־ֵא ַ֥לי ְוִה ָֽוְּשׁ֖עוּ ָכּל־ַאְפֵסי־ ָ ֑א ֶרץ ִ֥כּי ֲא ִני־ֵ֖אל ְוֵ֥אין ֽעוֹדִ֣ :בּי ִנְשׁ ַ֔בְּעִתּי ָיָ֨צא
ִמִ֧פּי ְצ ָד ָ֛קה ָדָּ֖בר ְו ֣ל ֹא ָי֑שׁוּב ִכּי־ִל֙י ִתְּכ ַ֣רע ָכּל־ ֶ֔בּ ֶרךְך ִתָּשַּׁ֖בע ָכּל־ָלֽשׁוֹןַ֧ :אךְך
הָ֛וה
הָ֛וה ִ֥לי ָאַ֖מר ְצ ָד֣קוֹת ָוֹ֑עז ָע ָדי֙ו ָי֣בוֹא ְו ֵיֹ֔בשׁוּ ֹ֖כּל ַה ֶנֱּח ִ֥רים ֽבּוַֹ :בּי ֹ
ַֽבּי ֹ
ִיְצ ְדּ֥קוּ ְו ִיְתַֽהְל֖לוּ ָכּל־ ֶ֥ז ַרע ִיְשׂ ָרֵֽאלָ :כּ ַ֥רע ֵבּל ֙ ֹק ֵ֣רס ְנ֔בוֹ ָהי֙וּ ֲﬠַצֵבּי ֶ֔הם ַלַח ָ֖יּה
אֵתי ֶ֣כם ֲﬠמוּ֔סוֹת ַמָ֖שּׂא ַֽלֲﬠ ֵי ָֽפהָֽ :ק ְר֤סוּ ָֽכ ְרע֙וּ ַיְח ָ֔דּו ֥ל ֹא ָיְכ֖לוּ
ְוַלְבֵּה ָ ֑מה ְנֻשׂ ֽ ֹ
שּׂא ְוַנְפָ֖שׁם ַבְּשִּׁ֥בי ָה ָֽלָכהִ :שְׁמ֤עוּ ֵאַל֙י ֵ֣בּית ַֽיֲﬠֹ֔קב ְוָכל־ְשֵׁא ִ֖רית ֵ֣בּית
ַמ ֵ֣לּט ַמ ָ ֑
ה ֲא ִ֣ני ֔הוּא ְוַעד־
ם ִמ ִנּי־ ֶ֔בֶטן ַה ְנֻּשִׂ֖אים ִמ ִנּי־ ָֽרַחםְ :וַעד־ ִזְק ָנ ֙
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַֽהֲﬠֻמִסי ֙
ֵשׂי ָ֖בה ֲא ִ֣ני ֶאְסֹ֑בּל ֲא ִ֤ני ָעִ֨שׂיִת֙י ַֽוֲאִ֣ני ֶאָ֔שּׂא ַֽוֲא ִ֥ני ֶאְסֹ֖בּל ַֽוֲאַמ ֵֽלּטְ :לִ֥מי
ְת ַדְמּ ֖יוּ ִני ְוַתְשׁ ֑ווּ ְוַתְמִשׁ֖לוּ ִני ְו ִנ ְדֶֽמהַ :ה ָזּ ִ֤לים ָזָה֙ב ִמִ֔כּיס ְו ֶ֖כֶסף ַבּ ָקּ ֶ֣נה ִיְשֹׁ֑קלוּ
ִיְשְׂכּ ֤רוּ צוֹ ֵר֙ף ְו ַֽיֲﬠֵ֣שׂהוּ ֵ ֔אל ִיְס ְגּ ֖דוּ ַאף־ ִיְשַֽׁתֲּח ֽווִּ ֠ :יָשֻּׂאהוּ ַעל־ָכּ ֵ֨תף ִיְסְבֻּ֜להוּ
ְו ַי ִנּי ֻ֤חהוּ ַתְחָתּי֙ו ְו ַֽיֲﬠֹ֔מד ִמְמּקוֹ֖מוֹ ֣ל ֹא ָיִ֑מישׁ ַאף־ ִיְצ ַ֤ﬠק ֵאָלי֙ו ְו ֣ל ֹא ַֽיֲﬠ ֔ ֶנה
שׁשׁוּ ָהִ֥שׁיבוּ ֽפוְֹשִׁ֖ﬠים ַעל־ ֵֽלבִ :זְכ ֥רוּ
א ָ֑
ִמָֽצּ ָר֖תוֹ ֥ל ֹא ֽיוִֹשׁי ֶֽﬠנּוִּ :זְכרוּ־ ֖ז ֹאת ְו ִ ֽהְת ֹ
שׁ ֖נוֹת ֵֽמעוֹ ָ֑לם ִ֣כּי ָֽאֹנִ֥כי ֵאל ֙ ְוֵ֣אין ֔עוֹד ֱאֹלִ֖הים ְוֶ֥אֶפס ָכּֽמוֹ ִניַ :מ ִ֤גּיד
ִרא ֹ
אֵמ֙ר ֲﬠָצִ֣תי ָת֔קוּם ְוָכל־ֶחְפִ֖צי
ת ַֽאֲח ִ֔רית וִּמ ֶ֖קּ ֶדם ֲאֶ֣שׁר ל ֹא־ ַֽנֲﬠ֑שׂוּ ֹ
ֵֽמ ֵראִשׁי ֙
ח ַ֔ע ִיט ֵמֶ֥א ֶרץ ֶמ ְרָ֖חק ִ֣אישׁ ֲֽﬠָצִ֑תו ] ֲֽﬠָצִ֑תי[ ַאף־ ִדּ ַ֨בּ ְרִתּ֙י
ֶאֱﬠֶֽשׂהֹ :ק ֵ֤רא ִמִמּ ְז ָר ֙
ַאף־ֲאִבי ֶ ֔א ָנּה ָיַ֖צ ְרִתּי ַאף־ֶאֱﬠֶֽשׂ ָנּהִ :שְׁמ֥עוּ ֵא ַ֖לי ַאִ֣בּי ֵרי ֵ֑לב ָֽה ְרחוֹ ִ֖קים
ִמְצּ ָד ָֽקהֵ :ק ַ֤רְבִתּי ִצ ְדָקִת֙י ֣ל ֹא ִת ְרָ֔חק וְּתֽשׁוָּעִ֖תי ֣ל ֹא ְתַא ֵ֑חר ְו ָנַתִ֤תּי ְבִציּוֹ֙ן
ת ַבּת־ָבּ ֶ֔בל ְשׁ ִ ֽבי־
ְתּשׁוָּ֔עה ְל ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִתְּפַא ְר ִ ֽתּיְ :ר ִ֣די ׀ וְּשִׁ֣בי ַעל־ָעָ֗פר ְבּתוַּל ֙
ָלָ֥א ֶרץ ֵאין־ִכֵּ֖סּא ַבּת־ַכְּשׂ ִ֑דּים ִ֣כּי ֤ל ֹא תוִֹ֨סיִפ֙י ִיְק ְראוּ־ָ֔לךְך ַר ָ֖כּה ַֽוֲﬠ ֻנ ָֽגּהְ :קִ֥חי
שֶׁבל ַגִּלּי־֖שׁוֹק ִעְב ִ֥רי ְנָה ֽרוֹתִ :תּ ָגּל ֙
ֵרַ֖ח ִים ְו ַֽ֣טֲח ִני ָ֑קַמח ַגִּ֨לּי ַצָמֵּ֧תךְך ֶחְשִׂפּי־ ֛ ֹ
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת
ֶע ְר ָו ֵ֔תךְך ַ֥גּם ֵתּ ָרֶ֖אה ֶח ְרָפּ ֵ ֑תךְך ָנ ָ֣קם ֶא ָ ֔קּח ְו ֥ל ֹא ֶאְפ ַ֖גּע ָא ָֽדםֹֽ :גֲּאֵ֕לנוּ ְי ֹ
ְשׁ֑מוֹ ְק ֖דוֹשׁ ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :שִׁ֥בי דוּ ָ ֛מם וֹּ֥בִאי ַבֹ֖חֶשׁךְך ַבּת־ַכְּשׂ ִ֑דּים ִ֣כּי ֤ל ֹא תוִֹ֨סיִפ֙י
ִיְק ְראוּ־ָ֔לךְך ְגֶּ֖ב ֶרת ַמְמָלֽכוֹתָ :קַ֣צְפִתּי ַעל־ַעִ֗מּי ִחַ֨לְּלִתּ֙י ַֽנֲחָל ִ֔תי ָֽוֶאְתּ ֵ֖נם ְבּ ָי ֵ֑דךְך

אדַ :ו ֣תּ ֹאְמ ִ֔רי ְלעוֹ ָ֖לם ֶאְה ֶ֣יה
ם ַֽרֲחִ֔מים ַעל־ ָז ֵ ֕קן ִהְכַ֥בּ ְדְתּ ֻע ֵ֖לּךְך ְמ ֽ ֹ
ל ֹא־ַ֤שְׂמְתּ ָלֶה ֙
ה ַעל־ִל ֵ֔בּךְך ֥ל ֹא ָז ַ֖כ ְרְתּ ַֽאֲח ִריָֽתהְּ :וַע ָ֞תּה ִשְׁמִעי־
ְג ָ֑ב ֶרת ַ֣ﬠד ל ֹא־ַ֥שְׂמְתּ ֵ ֨אֶלּ ֙
ה ִבְּל ָ֔בָבהּ ֲאִ֖ני ְוַאְפִ֣סי ֑עוֹד ֤ל ֹא ֵאֵשׁ֙ב
אְמ ָר ֙
ה ַהיּוֶֹ֣שֶׁבת ָל ֶ֔בַטח ָה ֽ ֹ
֤ז ֹאת ֲﬠ ִדי ָנ ֙
ה ָ֨לּךְך ְשֵׁתּי־ֵ֥אֶלּה ֶ֛ר ַגע ְבּ ֥יוֹם ֶאָ֖חד ְשׁ֣כוֹל
ַאְלָמ ֔ ָנה ְו ֥ל ֹא ֵא ַ֖דע ְשֽׁכוֹלְ :וָתב ֹא ָנ ֩
אדַ :וִתְּבְטִ֣חי
ם ָ֣בּאוּ ָעַ֔ל ִיךְך ְבֹּ֣רב ְכָּשַׁ֔פ ִיךְך ְבָּעְצַ֥מת ֲחָב ַ֖ר ִיךְך ְמ ֽ ֹ
ְוַאְלֹ֑מן ְכֻּתָמּ ֙
תּ ֵ֣אין ֹר ָ ֔א ִני ָחְכָמֵ֥תךְך ְו ַדְעֵ֖תּךְך ִ֣היא ֽשׁוְֹב ָ֑בֶתךְך ַו ֽתּ ֹאְמ ִ֣רי ְבִל ֵ֔בּךְך
ְב ָֽרָע ֵ֗תךְך ָאַמ ְר ְ ֙
ֲא ִ֖ני ְוַאְפִ֥סי ֽעוֹד :וָּ֧בא ָע ַ֣ל ִיךְך ָרָ֗עה ֤ל ֹא ֵֽת ְדִע֙י ַשְׁח ָ֔רהּ ְוִתֹ֤פּל ָעַ֨ל ִי ךְ ֙ך ה ָ֔וֹה ֥ל ֹא
אם שׁוָֹ֖אה ֥ל ֹא ֵת ָֽדִעיִ :עְמ ִדי־ ָ֤נא ַֽבֲחָב ַ֨ר ִי ךְ ֙ך
ֽתוְּכִ֖לי ַכְּפּ ָ֑רהּ ְוָת ֨ב ֹא ָע ַ֧ל ִיךְך ִפְּת ֛ ֹ
וְּבֹ֣רב ְכָּשַׁ֔פ ִיךְך ַֽבֲּאֶ֥שׁר ָי ַ֖גַעְתּ ִמ ְנּעוּ ָ֑ר ִיךְך אוּ ַ֛לי ֽתּוְּכִ֥לי הוִֹ֖ﬠיל אוּ ַ֥לי ַֽתֲּﬠ ֽרוִֹצי:
ם
הְב ֵ֣רי[ ָשַׁ֗מ ִים ַֽהֹח ִזי ֙
הְב ֵ֣רו ] ֹ
ִנְלֵ֖אית ְבֹּ֣רב ֲﬠָצ ָ ֑ת ִיךְך ַֽיַעְמדוּ־ ֨ ָנא ְו ֽיוִֹשׁיֻ֜עךְך ֽ ֹ
שׁ ֵ֣אשׁ
ם ֶלֳח ָדִ֔שׁים ֵֽמֲאֶ֥שׁר ָיֹ֖באוּ ָע ָֽל ִיךְךִ :ה ֨ ֵנּה ָה ֤יוּ ְכַק ֙
ַבּ֣כּוָֹכ ִ֔בים ֽמוֹ ִדיִעי ֙
ְשׂ ָרָ֔פַתם ֽל ֹא־ ַיִ֥צּילוּ ֶאת־ ַנְפָ֖שׁם ִמ ַ֣יּד ֶֽלָה ָ֑בה ֵאין־ ַגֶּ֣חֶלת ַלְחָ֔מם ֖אוּר ָלֶ֥שֶׁבת
ֶנ ְג ֽדּוֵֹ֥ :כּן ָֽהיוּ־ ָ֖לךְך ֲאֶ֣שׁר ָי ָ֑גַעְתּ ֹֽסֲח ַ֣ר ִיךְך ִמ ְנּעוּ ַ֗ר ִיךְך ִ֤אישׁ ְלֶעְבר֙וֹ ָתּ֔עוּ ֵ֖אין
ם ְבֵּ֣שׁם ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל וִּמֵ֥מּי ְיהוּ ָ֖דה
ֽמוִֹשׁי ֵֽﬠךְךִ :שְׁמעוּ־ ֣ז ֹאת ֵבּית־ ַֽיֲﬠֹ֗קב ַה ִנְּק ָרִאי ֙
ה ָ֗וה וֵּֽבאֹלֵ֤הי ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַי ְזִ֔כּירוּ ֥ל ֹא ֶבֱאֶ֖מת ְו ֥ל ֹא
ָי ָ֑צאוּ ַה ִנְּשָׁבִּ֣ﬠים ׀ ְבֵּ֣שׁם ְי ֹ
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת
שׁ ִנְק ָ֔ראוּ ְוַעל־ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִנְס ָ ֑מכוּ ְי ֹ
ִבְצ ָד ָֽקהֽ ִ :כּי־ֵמִ֤ﬠיר ַהֹ֨קּ ֶד ֙
אם ָעִ֖שׂיִתי
ת ֵמָ֣אז ִה ַ֔גּ ְדִתּי וִּמִ֥פּי ָֽיְצ֖אוּ ְוַאְשִׁמי ֵ֑ﬠם ִפְּת ֥ ֹ
שׁנוֹ ֙
ְשֽׁמוָֹ :ה ִֽרא ֹ
ַוָתּ ֽב ֹא ָנהִ :מ ַדְּע ִ֕תּי ִ֥כּי ָקֶ֖שׁה ָ ֑אָתּה ְו ִ֤גיד ַבּ ְר ֶזל ֙ ָע ְרֶ֔פּךָך וִּמ ְ ֽצֲח֖ךָך ְנחוָּֽשׁהָֽ :וַא ִ֤גּיד
ְל ךָ ֙ך ֵמ ָ ֔אז ְבֶּ֥ט ֶרם ָתּ֖בוֹא ִהְשַׁמְעִ֑תּיךָך ֶפּן־תּ ֹאַמ֙ר ָעְצִ֣בּי ָעָ֔שׂם וִּפְסִ֥לי ְו ִנְסִ֖כּי ִצ ָֽוּם:
ת ֵמַ֔עָתּה וּ ְנֻצ ֖רוֹת
ה ֻכָּ֔לּהּ ְוַאֶ֖תּם ֲה֣לוֹא ַת ִ֑גּידוּ ִהְשַׁמְעִ֤תּיךָך ֲח ָדשׁוֹ ֙
ָשַׁ֤מְעָתּ ֲח ֵז ֙
ְו ֥ל ֹא ְי ַדְעָֽתּםַ :ע ָ ֤תּה ִנְב ְרא֙וּ ְו ֣ל ֹא ֵמ ָ ֔אז ְוִלְפ ֵני־ ֖יוֹם ְו ֣ל ֹא ְשַׁמְע ָ ֑תּם ֶפּן־תּ ֹאַ֖מר
ִה ֵ֥נּה ְי ַדְע ִ ֽתּיןַ֣ :גּם ֽל ֹא־ָשַׁ֗מְעָתּ ֚ ַגּם ֣ל ֹא ָי ַ֔דְעָתּ ַ֕גּם ֵמָ֖אז ֽל ֹא־ִפְתָּ֣חה ָא ְז ֶ֑נ ךָך ִ֤כּי
ָי ַ֨דְעִתּ֙י ָבּ ֣גוֹד ִתְּב ֔גּוֹד וֹּפֵ֥שׁ ַע ִמֶ֖בֶּטן ֹ֥ק ָרא ָֽלךְךְ :לַ֤מַען ְשִׁמ֙י ַֽאֲא ִ֣ריךְך ַאִ֔פּי וְּתִהָלִּ֖תי
ֶאֱחָטם־ ָ֑לךְך ְלִבְלִ֖תּי ַהְכ ִריֶֽתךָךִ :ה ֵ֥נּה ְצ ַרְפִ֖תּיךָך ְו ֣ל ֹא ְב ָ֑כֶסף ְבַּח ְרִ֖תּיךָך ְבּ֥כוּר ֹֽע ִני:
ְלַֽמֲﬠ ִ֧ני ְלַֽמֲﬠ ִ֛ני ֶאֱﬠֶ֖שׂה ִ֣כּי ֵ֣איךְך ֵי ָ֑חל וְּכבוֹ ִ֖די ְלַאֵ֥חר ֽל ֹא־ֶאֵֽתּןְ :שַׁ֤מע ֵאַל֙י ַֽיֲﬠֹ֔קב
א ֲא ִ֣ני ִרא֔שׁוֹן ַ֖אף ֲא ִ֥ני ַֽאֲח ֽרוֹןַ :אף־ ָי ִד֙י ָ֣יְס ָדה ֶ ֔א ֶרץ
ְו ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְמֹֽק ָרִ֑אי ֲא ִני־הוּ ֙

ם ֽוְּשָׁ֔מעוּ
ִֽויִמי ִ֖ני ִטְפָּ֣חה ָשׁ ָ ֑מ ִים ֹק ֵ֥רא ֲא ִ֛ני ֲאֵליֶ֖הם ַֽיַעְמ ֥דוּ ַיְח ָֽדּוִ :ה ָֽקְּב֤צוּ ֻכְלֶּכ ֙
ה ָ֣וה ֲאֵה֔בוֹ ַֽיֲﬠֶ֤שׂה ֶחְפצ֙וֹ ְבָּב ֶ֔בל וּ ְזֹר֖עוֹ ַכְּשׂ ִֽדּים:
ִ֥מי ָבֶ֖הם ִה ִ֣גּיד ֶאת־ ֵ ֑אֶלּה ְי ֹ
אִ֖תיו ְוִהְצִ֥לי ַח ַדּ ְרֽכּוִֹ :ק ְר֧בוּ ֵא ַ֣לי ִשְׁמעוּ־
ֲא ִ֥ני ֲא ִ֛ני ִדַּ֖בּ ְרִתּי ַאף־ְק ָראִ֑תיו ֲה ִ ֽבי ֹ
שׁ ַבֵּ֣סֶּתר ִדּ ַ֔בּ ְרִתּי ֵמ ֵ֥ﬠת ֱהיוָֹ֖תהּ ָ֣שׁם ָ ֑א ִני ְוַע ָ֗תּה ֲאֹד ָ֧ני ְיֶה ִ֛וֹה
֗ז ֹאת ֤ל ֹא ֵמר ֹא ֙
ה ָ֤וה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך
הָ֛וה ֹֽגַּאְל֖ךָך ְק ֣דוֹשׁ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֲא ֨ ִני ְי ֹ
ְשָׁלַ֖חִני ְורוּֽחוֹֹֽ :כּה־ָאַ֧מר ְי ֹ
ְמַלֶמּ ְד ךָ֣ך ְלהוִֹ֔עיל ַמ ְד ִֽריְכ֖ךָך ְבּ ֶ֥ד ֶרךְך ֵתּ ֵֽלךְך֥ :לוּא ִהְקַ֖שְׁבָתּ ְלִמְצוֹ ָ ֑תי ַו ְיִ֤הי ַכ ָנָּה֙ר
ְשׁלוֶֹ֔מךָך ְוִצ ְד ָֽקְת֖ךָך ְכּ ַג ֵ֥לּי ַה ָֽיּםַ :ו ְיִ֤הי ַכחוֹל ֙ ַז ְרֶ֔עךָך ְוֶצֱאָצֵ֥אי ֵמ ֶ֖ﬠיךָך ִכְּמעוֹ ָ ֑תיו ֽל ֹא־
ם ְבּ֣קוֹל ִר ֗ ָנּה
ִיָכּ ֵ֧רת ְו ֽל ֹא־ ִיָשּׁ ֵ ֛מד ְשׁ֖מוֹ ִמְלָּפ ָֽניְ :צ֣אוּ ִמָבֶּב֘ל ִבּ ְר֣חוּ ִמַכְּשׂ ִדּי ֒
ה ָ֖וה ַעְב ֥דּוֹ
ַה ִ֤גּידוּ ַהְשִׁ֨מיע֙וּ ֔ז ֹאת ֽהוִֹצי֖אוָּה ַעד־ְקֵ֣צה ָה ָ ֑א ֶרץ ִאְמ֕רוּ ָגַּ֥אל ְי ֹ
ת ֽהוִֹליָ֔כם ַ֥מ ִים ִמ֖צּוּר ִה ִ֣זּיל ָ֑למוֹ ַו ִ֨יְּבַקע־֔צוּר ַו ָיּ ֻ֖זבוּ
ַֽיֲﬠֹֽקבְ :ו ֣ל ֹא ָֽצְמ֗אוּ ָֽבֳּח ָרבוֹ ֙
ם ֵאַ֔לי ְוַהְקִ֥שׁיבוּ ְלֻאִ֖מּים
ה ָ֖וה ָל ְרָשׁ ִ ֽﬠיםִ :שְׁמ֤עוּ ִא ִיּי ֙
ָֽמ ִיםֵ֣ :אין ָשׁ֔לוֹם ָאַ֥מר ְי ֹ
ה ִמֶ֣בֶּטן ְק ָר ָ ֔א ִני ִמְמּ ֵ֥ﬠי ִאִ֖מּי ִה ְזִ֥כּיר ְשׁ ִ ֽמיַ :ו ָ֤יֶּשׂם ִפּ֙י ְכֶּ֣ח ֶרב ַח ָ֔דּה
ה ָו ֙
ֵֽמ ָר֑חוֹק ְי ֹ
ְבֵּ֥צל ָי ֖דוֹ ֶהְחִבּי ָ ֑א ִני ַו ְיִשׂיֵ֨מ ִנ֙י ְלֵ֣חץ ָבּ֔רוּר ְבַּאְשָׁפּ֖תוֹ ִהְסִתּי ָֽר ִניַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ִ֖לי
תהוּ
ַעְב ִדּי־ ָ ֑אָתּה ִיְשׂ ָר ֵ ֕אל ֲאֶשׁר־ְבּ֖ךָך ֶאְתָפָּֽארַֽ :וֲא ִ֤ני ָאַ֨מ ְרִתּ֙י ְל ִ֣ריק ָי ַ֔גְעִתּי ְל ֥ ֹ
ה ָ֔וה וְּפֻעָלִּ֖תי ֶאת־ֱאֹלָֽהיְ :וַעָ֣תּה ׀ ָאַ֣מר
ְוֶ֖הֶבל ֹכִּ֣חי ִכ ֵ֑לּיִתי ָאֵכ֙ן ִמְשָׁפִּ֣טי ֶאת־ ְי ֹ
ה ָ֗וה ֹֽיְצ ִ֤רי ִמ ֶ֨בֶּט֙ן ְל ֶ֣ﬠֶבד ֔לוֹ ְלשׁוֹ ֵ֤בב ַֽיֲﬠֹק֙ב ֵאָ֔ליו ְו ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֣ל ֹא ]֣לוֹ[ ֵיָא ֵ֑סף
ְי ֹ
ם
ה ָ֔וה ֵֽואֹלַ֖הי ָה ָ֥יה ֻע ִֽזּיַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ָנ ֵ ֨קל ִ ֽמְה ֽיוְֹת ךָ֥ך ִל֙י ֶ֔עֶבד ְלָהִקי ֙
ְוֶאָכֵּב֙ד ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ֶאת־ִשְׁבֵ֣טי ַֽיֲﬠֹ֔קב וּ ְנציּ ֵ֥רי ]וּ ְנצוּ ֵ֥רי[ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְלָהִ֑שׁיב וּ ְנַת ִ֨תּי ךָ ֙ך ְל֣אוֹר גּוֹ ִ֔ים
ה ֹגּ ֵ ֨אל ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ְקדוֹ֗שׁוֹ
ה ָו ֩
ִ ֽלְה ֥יוֹת ְיֽשׁוָּעִ֖תי ַעד־ְקֵ֥צה ָהָֽא ֶרץֹ֣ :כּה ָֽאַמר־ ְי ֹ
ם ִי ְר֣אוּ ָו ָ ֔קמוּ ָשׂ ִ֖רים ְו ִֽיְשַֽׁתֲּח ֑ווּ
ִלְבֹזה־ ֜ ֶנֶפשׁ ִלְמ ָ ֤ת ֵֽﬠב גּוֹ֙י ְל ֶ֣ﬠֶבד ֹֽמְשִׁ֔לים ְמָלִכי ֙
ה ָ֗וה ְבּ ֵ֤ﬠת ָרצוֹ֙ן
ה ֲאֶ֣שׁר ֶנֱאָ֔מן ְקֹ֥דשׁ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַו ִיְּבָח ֶֽרָךֹּ֣ :כּה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ָו ֙
ְלַ֤מַען ְי ֹ
ֲﬠ ִני ִ֔תיךָך וְּב ֥יוֹם ְישׁוּ ָ֖ﬠה ֲﬠ ַז ְרִ֑תּיךָך ְוֶאָצּ ְר֗ךָך ְוֶאֶתּ ְנ ךָ ֙ך ִלְב ִ֣רית ָ֔עם ְלָה ִ֣קים ֶ ֔א ֶרץ
ם ֵ֔צאוּ ַֽלֲאֶ֥שׁר ַבֹּ֖חֶשׁךְך ִה ָגּ֑לוּ ַעל־
שֵׁמֽמוֹתֵ :לאֹ֤מר ַֽלֲאסוּ ִרי ֙
ְלַה ְנִ֖חיל ְנָח֥לוֹת ֽ ֹ
ְדּ ָרִ֣כים ִי ְר֔עוּ וְּבָכל־ְשָׁפ ִ֖יים ַמ ְרִעיָֽתם֤ :ל ֹא ִי ְרָ֨עב֙וּ ְו ֣ל ֹא ִיְצָ֔מאוּ ְו ֽל ֹא־ ַי ֵ֥כּם ָשׁ ָ֖רב
שֶׁמשׁ ִ ֽכּי־ְמ ַֽרֲחָ֣מם ְי ַֽנֲה ֵ֔גם ְוַעל־ַמ֥בּוֵּעי ַ֖מ ִים ְי ַֽנֲה ֵֽלםְ :וַשְׂמִ֥תּי ָכל־ָה ַ֖רי ַל ָ֑דּ ֶרךְך
ָו ָ ֑
ה ִמָצּ֣פוֹן וִּמ ָ֔יּם ְוֵ֖אֶלּה
וְּמִסֹלַּ֖תי ְי ֻרֽמוּןִ :ה ֵנּה־ ֵ ֕אֶלּה ֵמ ָר֖חוֹק ָיֹ֑באוּ ְוִה ֵנּה־ ֵ ֨אֶלּ ֙

ם ְו ִ֣גיִלי ָ ֔א ֶרץ יִּפְצ֥חוּ ]וִּפְצ֥חוּ[ ָה ִ֖רים ִר ָ֑נּה ִ ֽכּי־ִנ ַ֤חם
ֵמֶ֥א ֶרץ ִסי ִ ֽניםָ :ר֤נּוּ ָשַׁ֨מ ִי ֙
ה ָו ֙
ְי ֹ
הָ֑וה ַֽואֹד ָ֖ני ְשֵׁכָֽח ִניֲ :הִתְשׁ ַ֤כּח
ה ַע֔מּוֹ ַֽוֲﬠ ִנ ָ֖יּו ְי ַרֵֽחםַ :ו ֥תּ ֹאֶמר ִצ ֖יּוֹן ֲﬠ ָז ַ֣ב ִני ְי ֹ
ה עוָּ֔להּ ֵֽמ ַרֵ֖חם ֶבּן־ִבְּט ָ֑נהּ ַגּם־ֵ֣אֶלּה ִתְשַׁ֔כְּח ָנה ְוָֽאֹנִ֖כי ֥ל ֹא ֶאְשָׁכֵּֽחךְךֵ֥ :הן
ִאָשּׁ ֙
ַעל־ַכּ ַ֖פּ ִים ַחֹקִּ֑תיךְך ֽחוֹֹמַ֥ת ִיךְך ֶנ ְג ִ֖דּי ָתּ ִ ֽמידֽ ִ :מֲה ֖רוּ ָבּ ָ֑נ ִיךְך ְמָֽה ְרַ֥ס ִיךְך וַּֽמֲח ִרַ֖ב ִיךְך
ִמֵ֥מּךְך ֵיֵֽצאוְּ :שִׂאי־ָסִ֤ביב ֵעי ֨ ַנ ִי ךְ ֙ך וּ ְר ִ ֔אי ֻכּ ָ֖לּם ִנְקְבּ֣צוּ ָֽבאוּ־ ָ֑לךְך ַחי־ָ֣א ִני ְנֻאם־
שְׁמֹמ ַ֔ת ִיךְך
ם ַֽכֲּﬠ ִ֣די ִתְל ָ֔בִּשׁי ֽוְּתַקְשּׁ ִ֖רים ַכַּכּ ָֽלּהִ֤ :כּי ָח ְרֹב ַ֨ת ִי ךְ ֙ך ְו ֣ ֹ
ה ָ֗וה ִ֤כּי ֻכָלּ ֙
ְי ֹ
ְוֶ֖א ֶרץ ֲה ִֽרֻס ֵ ֑תיךְך ִ֤כּי ַעָתּ ֙
ה ֵֽתְּצ ִ֣רי ִמיּוֵֹ֔שׁב ְו ָֽרֲח ֖קוּ ְמַבְלּ ָֽﬠ ִיךְך֚ :עוֹד ֽי ֹאְמ ֣רוּ ְבָא ְז ֔ ַנ ִיךְך
ְבּ ֵ֖ני ִשֻׁכּ ָ֑ל ִיךְך ַצר־ִ֥לי ַהָמּ ֖קוֹם ְגָּשׁה־ִ֥לּי ְוֵאֵֽשָׁבהְ :וָאַ֣מ ְרְתּ ִבְּלָב ֵ֗בךְך ִ֤מי ָֽיַלד־ִל֙י
ה ִ֣מי ִג ֵ֔דּל ֵ֤הן ֲא ִנ֙י
ֶאת־ ֵ ֔אֶלּה ַֽוֲא ִ֥ני ְשׁכוּ ָ֖לה ְו ַגְלמוּ ָ֑דה ֹגּ ָ֣לה ׀ ְוסוּ ָ֗רה ְו ֵ ֨אֶלּ ֙
ם
ִנְשַׁ֣א ְרִתּי ְלַב ִ֔דּי ֵ֖אֶלּה ֵאיֹ֥פה ֵֽהםֹֽ :כּה־ָאַ֞מר ֲאֹד ָ֣ני ְיֶה ִ֗וֹה ִה ֨ ֵנּה ֶאָ֤שּׂא ֶאל־גּוֹ ִי ֙
ָי ִ֔די ְוֶאל־ַעִ֖מּים ָא ִ֣רים ִנִ֑סּי ְוֵהִ֤ביאוּ ָב ֨ ַנ ִי ךְ ֙ך ְבֹּ֔חֶצן וְּבֹנַ֖ת ִיךְך ַעל־ָכֵּ֥תף ִתּ ָנֶּֽשׂא ָנה:
ְוָה ֨יוּ ְמָלִ֜כים ֽ ֹ
ם ֵמי ִ֣ניֹק ַ֔ת ִיךְך ַאַ֗פּ ִים ֶ֚א ֶרץ ִיְשַׁ֣תֲּחווּ ָ֔לךְך ַֽוֲﬠ ַ֥פר
אְמ ֗ ַנ ִיךְך ְוָשׂ ֽרוֵֹתיֶה ֙
ה ָ֔וה ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ ֵיֹ֖בשׁוּ ק ָֽוֹיֲ :ה ֻי ַ֥קּח ִמ ִגּ֖בּוֹר
תּ ִ ֽכּי־ֲא ִ֣ני ְי ֹ
ַר ְג ַ֖ל ִיךְך ְיַל ֵ֑חכוּ ְו ָי ַ֨דַע ְ ֙
ה ָ֗וה ַגּם־ְשִׁ֤בי ִגבּוֹ֙ר ֻי ָ ֔קּח
ַמְל֑קוֹ ַח ְוִאם־ְשִׁ֥בי ַצ ִ֖דּיק ִיָמּ ֵֽלטִ :כּי־ֹ֣כה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
וַּמְל֥קוֹ ַח ָע ִ֖ריץ ִיָמּ ֵ֑לט ְוֶאת־ ְי ִריֵב ךְ ֙ך ָֽאֹנִ֣כי ָא ִ֔ריב ְוֶאת־ָבּ ַ֖נ ִיךְך ָֽאֹנִ֥כי אוֹ ִ ֽשׁי ַע:
ְוַֽהֲאַכְלִ֤תּי ֶאת־מוֹ ֨ ַנ ִי ךְ ֙ך ֶאת־ְבָּשׂ ָ֔רם ְו ֶֽכָעִ֖סיס ָדָּ֣מם ִיְשָׁכּ ֑רוּן ְו ָֽי ְד֣עוּ ָכל־ָבָּ֗שׂר ִ֣כּי
ה ָ֗וה ֵ֣אי ֠ ֶזה ֵ֣סֶפר
ה ֽמוִֹשׁיֵ֔עךְך ְוֹֽגֲא ֵ֖לךְך ֲאִ֥ביר ַֽיֲﬠֹֽקבֹ֣ :כּה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ָו ֙
ֲא ִ֤ני ְי ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ִשַׁלְּח ִ֔תּיָה ֚אוֹ ִ֣מי ִמנּוַֹ֔שׁי ֲאֶשׁר־ָמ ַ֥כ ְרִתּי ֶאְת ֶ֖כם ֑לוֹ ֵ֤הן
ְכּ ִרי֤תוּת ִאְמֶּכ ֙
ם ִנְמַכּ ְר ֶ֔תּם וְּבִפְשֵׁעי ֶ֖כם ֻשְׁלָּ֥חה ִאְמּ ֶֽכםַ :מ֨דּוּ ַע ָ֜בּאִתי ְוֵ֣אין ִ ֗אישׁ
ַֽבֲּﬠוֹֹֽנֵתיֶכ ֙
ה ֲהָק֨צוֹר ָֽקְצ ָ֤רה ָי ִד֙י ִמְפּ֔דוּת ְוִאם־ֵֽאין־ִ֥בּי ֹ֖כ ַח ְלַהִ֑צּיל ֵ֣הן
ָק ָראִת ֘י ְוֵ֣אין עוֹ ֶנ ֒
ם ֵמֵ֣אין ַ֔מ ִים ְוָתֹ֖מת
ת ִמ ְד ָ֔בּר ִתְּבַ֤אשׁ ְדּ ָגָת ֙
ְבּ ַֽגֲﬠ ָר ִ֞תי ַֽאֲח ִ֣ריב ָ֗ים ָאִ֤שׂים ְנָהרוֹ ֙
ַבָּצָּֽמאַ :אְלִ֥בּישׁ ָשַׁ֖מ ִים ַק ְד ֑רוּת ְוַ֖שׂק ָאִ֥שׂים ְכּסוָּֽתםֲ :אֹד ָ֣ני ְיֶה ִ֗וֹה ָ֤נַתן ִל֙י
א ֶזן
ְל֣שׁוֹן ִלמּוּ ִ֔דים ָל ַ֛דַעת ָל֥עוּת ֶאת־ ָי ֵ֖ﬠף ָדּ ָ֑בר ָיִ֣ﬠיר ׀ ַבֹּ֣בֶּקר ַבֹּ֗בֶּקר ָיִ֥ﬠיר ִל֙י ֔ ֹ
א ֶזן ְוָֽאֹנִ֖כי ֣ל ֹא ָמ ִ֑ריִתי ָא֖חוֹר ֥ל ֹא
ה ָֽפַּתח־ִ֣לי ֔ ֹ
ִלְשֹׁ֖מ ַע ַכִּלּמּוּ ִֽדיםֲ :אֹד ָ֤ני ְיֶה ִוֹ ֙
ְנסוֹּֽגִתיֵ :גּ ִו֙י ָנַ֣תִתּי ְלַמִ֔כּים וְּלָח ַ֖יי ְלֹֽמ ְרִ֑טים ָפּ ַנ֙י ֣ל ֹא ִהְס ַ֔תּ ְרִתּי ִמְכִּל֖מּוֹת ָוֹֽרק:
ה ַֽיֲﬠ ָזר־ִ֔לי ַעל־ ֵ֖כּן ֣ל ֹא ִנְכ ָ֑לְמִתּי ַעל־ֵ֞כּן ַ֤שְׂמִתּי ָפ ַנ֙י ַֽכַּחָלִּ֔מישׁ ָֽוֵא ַ֖דע
ַֽואֹד ָ֤ני ְיֶה ִוֹ ֙

ִכּי־ ֥ל ֹא ֵאֽבוֹשָׁ :קרוֹ֙ב ַמְצ ִדּי ִ ֔קי ִ ֽמי־ ָי ִ֥ריב ִאִ֖תּי ַ֣נַעְמ ָדה ָ֑יַּחד ִ ֽמי־ַ֥בַעל ִמְשָׁפִּ֖טי
ם ַכֶּ֣בּ ֶגד ִיְב֔לוּ
ה ַֽיֲﬠ ָזר־ִ֔לי ִמי־֖הוּא ַי ְרִשׁי ֵ֑ﬠ ִני ֵ֤הן ֻכָּלּ ֙
ִי ַ֥גּשׁ ֵא ָֽליֵ֣ :הן ֲאֹד ָ֤ני ְיֶה ִוֹ ֙
שֵׁ֖מ ַע ְבּ֣קוֹל ַעְב ֑דּוֹ ֲאֶ֣שׁר ׀ ָה ַ֣לךְך ֲחֵשִׁ֗כים
ה ָ֔וה ֹ
ם ְי ֵ֣רא ְי ֹ
ָ֖ﬠשׁ ֽי ֹאְכ ֵֽלםִ֤ :מי ָבֶכ ֙
ח ְבֵּ֣שׁם ְי ֹ
הּ ֔לוֹ ִיְבַט ֙
ְוֵ֥אין ֹ֨נ ַג ֙
ה ָ֔וה ְו ִיָשּׁ ֵ֖ﬠן ֵֽבּאֹלָֽהיוֵ֧ :הן ֻכְּלּ ֶ֛כם ֹ֥ק ְדֵחי ֵ֖אשׁ ְמַא ְזּ ֵ֣רי
ת ִ ֽבַּע ְר ֶ֔תּם ִמ ָיּ ִד֙י ָֽה ְיָתה־ ֣זּ ֹאת ָלֶ֔כם
ִזי֑קוֹת ְל֣כוּ ׀ ְבּ֣אוּר ֶאְשֶׁ֗כם וְּב ִזיקוֹ ֙
הָ֑וה ַה ִ֨בּיט֙וּ ֶאל־֣צוּר
ְלַֽמֲﬠֵצָ֖בה ִתְּשָׁכּֽבוּןִ :שְׁמ֥עוּ ֵא ַ֛לי ֹ֥ר ְדֵפי ֶ֖צ ֶדק ְמַבְקֵ֣שׁי ְי ֹ
ֻחַצְּב ֶ֔תּם ְוֶאל־ַמ ֶ֥קֶּבת ֖בּוֹר ֻנַקּ ְרֶֽתּםַ :ה ִ֨בּיט֙וּ ֶאל־ַאְב ָרָ֣הם ֲאִביֶ֔כם ְוֶאל־ָשׂ ָ֖רה
ם
ה ָ֜וה ִצ ֗יּוֹן ִנַח ֙
ְתּֽחוֶֹלְל ֶ֑כם ִ ֽכּי־ֶאָ֣חד ְק ָרא ִ֔תיו ַֽוֲאָב ְר ֵ֖כהוּ ְוַא ְרֵֽבּהוּֽ ִ :כּי־ ִנַ֨חם ְי ֹ
ה ִיָ֣מֵּצא
הָ֑וה ָשׂ֤שׂוֹן ְוִשְׂמָח ֙
הּ ְכֵּ֔ע ֶדן ְוַע ְרָבָ֖תהּ ְכּ ַגן־ ְי ֹ
ָכּל־ָח ְרֹב ֶ֔תיָה ַו ָ֤יֶּשׂם ִמ ְדָבּ ָר ֙
ה
ָ֔בהּ תּוֹ ָ֖דה ְו֥קוֹל ִזְמ ָֽרהַ :הְקִ֤שׁיבוּ ֵאַל֙י ַעִ֔מּי וְּלאוִּ֖מּי ֵא ַ֣לי ַֽהֲא ִ֑זינוּ ִ֤כּי תוֹ ָר ֙
ֵמִאִ֣תּי ֵתֵ֔צא וִּמְשָׁפִּ֔טי ְל֥אוֹר ַעִ֖מּים ַא ְר ִֽגּי ַעָ :ק ֤רוֹב ִצ ְדִק֙י ָיָ֣צא ִיְשִׁ֔עי וּ ְזֹר ַ֖ﬠי
ַעִ֣מּים ִיְשֹׁ֑פּטוּ ֵאַל֙י ִא ִ֣יּים ְיַק ֔וּוּ ְוֶאל־ ְזֹרִ֖ﬠי ְי ַיֵחֽלוּןְ :שׂאוּ֩ ַלָשַּׁ֨מ ִים ֵֽﬠי ֵניֶ֜כם
ְוַהִ֧בּיטוּ ֶאל־ָהָ֣א ֶרץ ִמ ַ֗תַּחת ִ ֽכּי־ָשַׁ֜מ ִים ֶכָּעָ֤שׁן ִנְמָ֨לח֙וּ ְוָה ָ ֨א ֶר֙ץ ַכֶּ֣בּ ֶגד ִתְּבֶ֔לה
ְוֹֽיְשֶׁ֖ביָה ְכּמוֹ־ ֵ֣כן ְימוּ֑תוּן ִויֽשׁוָּעִת֙י ְלעוֹ ָ֣לם ִ ֽתְּה ֶ֔יה ְוִצ ְדָקִ֖תי ֥ל ֹא ֵתָֽחתִ :שְׁמ֤עוּ
ֵאַל֙י ֹ֣י ְדֵעי ֶ֔צ ֶדק ַ֖ﬠם תּוֹ ָרִ֣תי ְבִל ָ֑בּם ַאל־ ִ ֽתּי ְרא֙וּ ֶח ְר ַ֣פּת ֱא ֔נוֹשׁ וִּמ ִגּ ֻדֹּפָ֖תם ַאל־
ֵתָּֽחתּוִּ֤ :כּי ַכ ֶ֨בּ ֶג֙ד ֽי ֹאְכ ֵ֣לם ָ֔עשׁ ְוַכֶ֖צֶּמר ֽי ֹאְכ ֵ֣לם ָ֑סס ְוִצ ְדָקִת֙י ְלעוֹ ָ֣לם ִ ֽתְּה ֶ֔יה
ה ָ֔וה ֚עוּ ִרי ִ֣כּיֵמי ֶ ֔ק ֶדם
ִויֽשׁוָּעִ֖תי ְל ֥דוֹר דּוֹ ִֽרים :עוּ ִ֨רי עוּ ִ֤רי ִלְבִשׁי־ֹע֙ז ְז ֣רוֹ ַע ְי ֹ
דּוֹ ֖רוֹת עוָֹלִ֑מים ֲה֥לוֹא ַאְתּ־ִ֛היא ַהַמְּחֶ֥צֶבת ַ֖רַהב ְמחוֹ ֶ֥לֶלת ַתּ ִֽנּיןֲ :ה֤לוֹא ַאְתּ־
ה ַֽמֲﬠַמֵקּי־ ָ֔ים ֶ֖דּ ֶרךְך ַֽלֲﬠֹ֥בר ְגּאוּ ִ ֽלים:
א ַהַֽמֲּח ֶ֣רֶבת ָ֔ים ֵ֖מי ְתּ֣הוֹם ַר ָ֑בּה ַהָ֨שָּׂמ ֙
ִהי ֙
שׁם ָשׂ֤שׂוֹן
ה ָ֜וה ְישׁוּ֗בוּן וּ ָ֤באוּ ִציּוֹ֙ן ְבּ ִר ֔ ָנּה ְוִשְׂמַ֥חת עוֹ ָ֖לם ַעל־ר ֹא ָ ֑
וְּפדוּ ֵ֨יי ְי ֹ
ה ַיִשּׂי ֔גוּן ָ֖נסוּ ָי֥גוֹן ַֽוֲא ָנָֽחהָ :אֹנִ֧כי ָאֹנ ִ֛כי ֖הוּא ְמ ַנֶחְמ ֶ֑כם ִמי־ַ֤אְתּ ַו ִ ֽתּי ְרִא֙י
ְוִשְׂמָח ֙
ה ָ֣וה ֹעֶ֗שׂךָך נוֶֹ֣טה ָשַׁמ ִי֘ם
ֵמֱא ֣נוֹשׁ ָי֔מוּת וִּמֶבּן־ָא ָ֖דם ָחִ֥ציר ִי ָנֵּֽתןַ :וִתְּשַׁ֞כּח ְי ֹ
ְוֹיֵ֣סד ָא ֶר֒ץ ַוְתַּפֵ֨חד ָתִּ֜מיד ָכּל־ַה ֗יּוֹם ִמְפּ ֵנ֙י ֲחַ֣מת ַהֵמִּ֔ציק ַֽכֲּאֶ֥שׁר כּוֹ ֵ֖נ ן
ְלַהְשִׁ֑חית ְוַא ֵ֖יּה ֲחַ֥מת ַהֵמּ ִ ֽציקִ :מַ֥הר ֹצ ֶ֖ﬠה ְלִהָפּ ֵ ֑ת ַח ְו ֽל ֹא־ ָי֣מוּת ַלַ֔שַּׁחת ְו ֥ל ֹא
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ְשֽׁמוֹ:
ה ָ֣וה ֱאֹל ֶ֔היךָך ֹר ַ֣גע ַה ָ֔יּם ַו ֶיֱּה֖מוּ ַגּ ָ֑לּיו ְי ֹ
ֶיְחַ֖סר ַלְחֽמוְֹ :וָֽאֹנִכ֙י ְי ֹ
ם ְוִליֹ֣סד ָ ֔א ֶרץ ְוֵלאֹ֥מר
ָֽוָאִ֤שׂים ְדָּב ַר֙י ְבִּ֔פיךָך וְּבֵ֥צל ָי ִ֖די ִכִּסּיִ֑תיךָך ִל ְנֹ֤ט ַע ָשַׁ֨מ ִי ֙

ְלִצ ֖יּוֹן ַעִמּי־ָֽאָתּהִ :הְתֽעוֹ ְר ִ֣רי ִ ֽהְתֽעוֹ ְר ִ֗רי ֚קוִּמי ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ֲאֶ֥שׁר ָשִׁ֛תית ִמ ַ֥יּד
ה ָ֖וה ֶאת־֣כּוֹס ֲחָמ֑תוֹ ֶאת־ֻק ַ֜בַּעת ֧כּוֹס ַהַתּ ְרֵע ָ֛לה ָשִׁ֖תית ָמ ִ ֽציתֵ :אין־ְמ ַנֵ֣הל
ְי ֹ
ה
ק ְבּ ָי ָ֔דהּ ִמָכּל־ָבּ ִ֖נים ִגּ ֵֽדָּלהְ :שׁ ַ ֤תּ ִים ֵ֨ה ָנּ ֙
ָ֔להּ ִמָכּל־ָבּ ִ֖נים ָי ָ֑ל ָדה ְוֵ֤אין ַֽמֲח ִזי ֙
שֶּׁבר ְוָֽה ָר ָ֥ﬠב ְוַהֶ֖ח ֶרב ִ֥מי ֲא ַֽנֲחֵֽמךְךָ :בּ ֜ ַנ ִיךְך ֻעְלּ֥פוּ
שּׁד ְוַה ֶ ֛
א ַ֔ת ִיךְך ִ֖מי ָי ֣נוּד ָ֑לךְך ַה ֧ ֹ
ֹֽק ְר ֹ
ה ָ֖וה ַֽגֲּﬠ ַ֥רת ֱאֹלָֽה ִיךְך:
ָֽשְׁכ֛בוּ ְבּ ֥ר ֹאשׁ ָכּל־חוּ֖צוֹת ְכּ֣תוֹא ִמְכ ָ ֑מר ַֽהְמֵלִ֥אים ֲחַמת־ ְי ֹ
ה ָ֗וה
ָל ֵ֛כן ִשְׁמִעי־ ָ֥נא ֖ז ֹאת ֲﬠ ִנ ָ֑יּה וְּשֻׁכ ַ֖רת ְו ֥ל ֹא ִמ ָֽיּ ִיןֹֽ :כּה־ָאַ֞מר ֲאֹד ַ֣נ ִיךְך ְי ֹ
ת ֣כּוֹס
ֵֽואֹל ַ֨ה ִי ךְ ֙ך ָי ִ֣ריב ַע֔מּוֹ ִה ֵ֥נּה ָל ַ֛קְחִתּי ִמ ָיּ ֵ֖דךְך ֶאת־֣כּוֹס ַהַתּ ְרֵע ָ֑לה ֶאת־ֻק ַ֨בַּע ֙
ה ְבּ ַיד־מוֹ ַ֔ג ִיךְך ֲאֶשׁר־ָֽאְמ ֥רוּ
ֲחָמ ִ֔תי ֽל ֹא־תוִֹ֥סיִפי ִלְשׁתּוָֹ֖תהּ ֽעוֹדְ :וַשְׂמ ִ֨תּי ָ ֙
ְל ַנְפֵ֖שׁךְך ְשִׁ֣חי ְו ַֽנֲﬠֹ֑ב ָרה ַוָתִּ֤שׂיִמי ָכ ָ ֨א ֶר֙ץ ֵגּ ֵ֔וךְך ְוַכ֖חוּץ ַלֹֽעְב ִֽרים :עוּ ִ֥רי עוּ ִ֛רי ִלְבִ֥שׁי
ם ִ֣ﬠיר ַהֹ֔קּ ֶדשׁ ִ֣כּי ֥ל ֹא יוִֹ֛סיף ָי ֽב ֹא־
ֻע ֵ֖זּ ךְך ִצ ֑יּוֹן ִלְבִ֣שׁי ׀ ִבּ ְג ֵ֣די ִתְפַא ְר ֵ֗תּךְך ְי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ָ֥בךְך ֖עוֹד ָע ֵ֥רל ְוָטֵֽמאִ :הְת ַֽנֲﬠ ִ֧רי ֵמָע ָ֛פר ֥קוִּמי ְשִּׁ֖בי ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ִ ֽהְתַפְּתִּח֙ו
ה ָ֔וה ִח ָ֖נּם
ה ָאַ֣מר ְי ֹ
] ִ ֽהְתַפְּתִּח֙י[ מוְֹס ֵ֣רי ַצ ָוּא ֵ֔רךְך ְשִׁב ָ֖יּה ַבּת־ִצ ֽיּוֹןִ :כּי־ֹכ ֙
ִנְמַכּ ְר ֶ ֑תּם ְו ֥ל ֹא ְב ֶ֖כֶסף ִתּ ָגֵּֽאלוִּ֣ :כּי ֹ֤כה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְיֶה ִ֔וֹה ִמְצ ַ֛ר ִים ָֽי ַרד־ַעִ֥מּי
ה ְנֻאם־
שׁם ְוַא֖שּׁוּר ְבֶּ֥אֶפס ֲﬠָשֽׁקוְֹ :וַע ָ ֤תּה ַמי ]ַמה[ ִלּי־ֹפ ֙
שׁ ָ֖נה ָל ֣גוּר ָ ֑
ָב ִֽרא ֹ
ה ָ֔וה ְוָתִ֥מיד ָכּל־
ה ָ֔וה ִ ֽכּי־ֻל ַ֥קּח ַעִ֖מּי ִח ָ֑נּם מְשׁ ָ֤לו ]מְשׁ ָ֤ליו[ ְיֵהיִ֨ליל֙וּ ְנֻאם־ ְי ֹ
ְי ֹ
ַה ֖יּוֹם ְשִׁ֥מי ִמֹנָּֽאץָ :ל ֵ֛כן ֵי ַ֥דע ַעִ֖מּי ְשִׁ֑מי ָלֵכ֙ן ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ִ ֽכּי־ֲא ִני־֥הוּא ַֽהְמ ַדֵ֖בּר
ִה ֵֽנּ ִניַ :מה־ ָנּא ֨ווּ ַעל־ֶהָה ִ֜רים ַר ְג ֵ֣לי ְמַבֵ֗שּׂר ַמְשִׁ֧מי ַע ָשׁ֛לוֹם ְמַבֵ֥שּׂר ֖טוֹב
אֵ֥מר ְלִצ ֖יּוֹן ָמ ַ֥לךְך ֱאֹלָֽה ִיךְך֥ :קוֹל ֹצ ַ֛פ ִיךְך ָ֥נְשׂאוּ ֖קוֹל ַיְח ָ֣דּו ְי ַר ֵ֑נּנוּ
ַמְשִׁ֣מי ַע ְישׁוּ ָ֑ﬠה ֹ
ה ָ֖וה ִצ ֽיּוֹןִ :פְּצ֤חוּ ַר ְנּנ֙וּ ַיְח ָ֔דּו ָח ְר֖בוֹת ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ִ ֽכּי־
ִ֣כּי ַ֤ﬠ ִין ְבַּ֨ע ִי֙ן ִי ְר֔אוּ ְבּ֥שׁוּב ְי ֹ
ה ֶאת־ ְז ֣רוֹ ַע ָק ְד֔שׁוֹ ְלֵעי ֵ֖ני ָכּל־ַהגּוֹ ִ֑ים
ה ָו ֙
ה ַע֔מּוֹ ָגַּ֖אל ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםָ :חַ֤שׂף ְי ֹ
ה ָו ֙
ִנ ַ֤חם ְי ֹ
ְו ָרא֙וּ ָכּל־ַאְפֵסי־ ָ ֔א ֶרץ ֵ֖את ְישׁוּ ַ֥ﬠת ֱאֹלֵֽהינוּ֤ :סוּרוּ ֨סוּר֙וּ ְצ֣אוּ ִמָ֔שּׁם ָטֵ֖מא ַאל־
ה ָֽוהִ֣ :כּי ֤ל ֹא ְבִחָפּזוֹ֙ן ֵתֵּ֔צאוּ וִּבְמנוָּ֖סה
ִתּ ָ֑גּעוּ ְצ֣אוּ ִמתּוָֹ֔כהּ ִה ָ֕בּרוּ ֹֽנְשֵׂ֖אי ְכּ ֵ֥לי ְי ֹ
ה ָ֔וה וְּמַאִסְּפ ֶ֖כם ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵֽאלִ :ה ֵ֥נּה ַיְשִׂ֖כּיל
ם ְי ֹ
ה ֵ֤לךְך ִלְפ ֵניֶכ ֙
֣ל ֹא ֵתֵל֑כוּן ִ ֽכּי־ ֹ
אדַֽ :כֲּאֶ֨שׁר ָֽשְׁמ֤מוּ ָעֶ֨לי ךָ ֙ך ַר ִ֔בּים ֵכּן־ִמְשַׁ֥חת ֵמִ֖אישׁ
שּׂא ְו ָגַ֖בהּ ְמ ֽ ֹ
ַעְב ִ֑דּי ָי ֧רוּם ְו ִנ ָ ֛
ה גּוֹ ִ֣ים ַר ִ֔בּים ָע ָ֛ליו ִיְקְפּ֥צוּ ְמָלִ֖כים ִפּי ֶ ֑הם
תֲא ֖רוֹ ִמְבּ ֵ֥ני ָא ָֽדםֵ֤ :כּן ַי ֶזּ ֙
ַמ ְר ֵ ֑אהוּ ְו ֽ ֹ
ם ָר֔אוּ ַֽוֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ָֽשְׁמ֖עוּ ִהְתבּוֹ ָֽננוִּ֥ :מי ֶהֱאִ֖מין
ִ֠כּי ֲאֶ֨שׁר ֽל ֹא־ֻס ַ֤פּר ָלֶה ֙

שׁ ֵמֶ֣א ֶרץ
שּׁ ֶר ֙
ה ָ֖וה ַעל־ִ֥מי ִנ ְג ָֽלָתהַ :ו ַ֨יַּעל ַכּיּוֹ ֜ ֵנק ְלָפ ֗ ָניו ְוַכ ֨ ֹ
ִלְשֻֽׁמָע ֵ ֑תנוּ וּ ְז ֥רוֹ ַע ְי ֹ
ה ַֽוֲח ַ֣דל
תַאר ֖לוֹ ְו ֣ל ֹא ָה ָ֑דר ְו ִנ ְרֵ֥אהוּ ְו ֽל ֹא־ַמ ְרֶ֖אה ְו ֶנְחְמ ֵֽדהוִּ :נְב ֶז ֙
ִצ ָ֔יּה ל ֹא־ ֥ ֹ
ם ִמֶ֔מּנּוּ ִנְב ֶ֖זה ְו ֥ל ֹא ֲחַשְׁב ֻֽנהוּ:
א֖בוֹת ִוי ֣דוּ ַע ֹ֑חִלי וְּכַמְסֵ֤תּר ָפּ ִני ֙
ִאיִ֔שׁים ִ֥אישׁ ַמְכ ֹ
אֵ֖בינוּ ְסָב ָ֑לם ַֽוֲא ַ֣נְחנוּ ֲחַשְׁב ֔ ֻנהוּ ָנ֛גוּ ַע ֻמ ֵ֥כּה ֱאֹלִ֖הים
ָא ֵ֤כן ֳחָל ֵ֨ינ֙וּ ֣הוּא ָנָ֔שׂא וַּמְכ ֹ
וְּמֻע ֶֽנּהְ :והוּ ֙
א ְמֹח ָ֣לל ִמְפָּשֵׁ֔ענוּ ְמ ֻד ָ֖כּא ֵֽמֲﬠ ֽוֹֹנ ֵ ֑תינוּ מוּ ַ֤סר ְשׁלוֵֹ֨מנ֙וּ ָעָ֔ליו
ה ִהְפ ִ֣גּי ַע
ה ָו ֙
וַּֽבֲח ֻֽב ָר֖תוֹ ִנ ְרָפּא־ ָֽלנוֻּ :כָּ֨לּנ֙וּ ַכּ ֣צּ ֹאן ָתִּ֔עינוּ ִ֥אישׁ ְל ַד ְר֖כּוֹ ָפּ ִ֑נינוּ ַֽוי ֹ
ה ַלֶ֣טַּבח יוּ ָ֔בל וְּכ ָרֵ֕חל
֔בּוֹ ֵ֖את ֲﬠ ֥וֹן ֻכּ ָֽלּנוִּ :נ ַ֨גּשׂ ְו֣הוּא ַֽנֲﬠ ֶנ֘ה ְו ֣ל ֹא ִיְפַתּח־ִפּי֒ו ַכֶּשּׂ ֙
ִלְפ ֵ֥ני ֹֽג ְז ֶ֖זיָה ֶנֱא ָ֑לָמה ְו ֥ל ֹא ִיְפַ֖תּח ִ ֽפּיוֵ :מֹ֤עֶצר וִּמִמְּשָׁפּ֙ט ֻל ָ ֔קּח ְוֶאת־דּוֹ ֖רוֹ ִ֣מי
ם ִקְב֔רוֹ
ְישׂוֹ ֵ֑ח ַח ִ֤כּי ִנ ְג ַז֙ר ֵמֶ֣א ֶרץ ַח ִ֔יּים ִמ ֶ֥פַּשׁע ַעִ֖מּי ֶ֥נ ַגע ָֽלמוַֹ :ו ִיֵּ֤תּן ֶאת־ ְרָשִׁעי ֙
ה ָ֞וה ָח ֵ֤פץ ַדְּכּא֙וֹ
ְוֶאת־ָעִ֖שׁיר ְבֹּמ ָ ֑תיו ַ֚ﬠל ֽל ֹא־ָחָ֣מס ָעָ֔שׂה ְו ֥ל ֹא ִמ ְרָ֖מה ְבּ ִ ֽפיוַֽ :וי ֹ
ה ָ֖וה ְבּ ָי ֥דוֹ
ם ַנְפ֔שׁוֹ ִי ְרֶ֥אה ֶ֖ז ַרע ַֽיֲא ִ֣ריךְך ָיִ֑מים ְוֵ֥חֶפץ ְי ֹ
ֶֽהֱחִ֔לי ִאם־ָתִּ֤שׂים ָאָשׁ ֙
ִיְצ ָֽלחֵֽ :מֲﬠַ֤מל ַנְפשׁ֙וֹ ִי ְרֶ֣אה ִיְשׂ ָ֔בּע ְבּ ַדְע֗תּוֹ ַיְצ ִ֥דּיק ַצ ִ֛דּיק ַעְב ִ֖דּי ָֽל ַרִ֑בּים ַֽוֲﬠוֹֹנָ֖תם
֥הוּא ִיְסֹֽבּלָ :לֵ֞כן ֲאַחֶלּק־֣לוֹ ָֽב ַר ִ֗בּים ְוֶאת־ֲﬠצוִּמי֘ם ְיַח ֵ֣לּק ָשָׁלל ֒ ַ֗תַּחת ֲאֶ֨שׁר
א ֵחְטא־ ַרִ֣בּים ָנָ֔שׂא ְוַלֹֽפְּשִׁ֖ﬠים
ת ַנְפ֔שׁוֹ ְוֶאת־ֹֽפְּשִׁ֖ﬠים ִנְמ ָ֑נה ְוהוּ ֙
ֶהֱﬠ ָ֤רה ַלָ֨מּ ֶו ֙
ַיְפ ִֽגּי ַעָ :ר ִ֥נּי ֲﬠ ָק ָ֖רה ֣ל ֹא ָי ָ֑ל ָדה ִפְּצִ֨חי ִר ָ֤נּה ְוַֽצֲהִל֙י ל ֹא־ָ֔חָלה ִ ֽכּי־ ַרִ֧בּים ְ ֽבּ ֵני־
ה ָֽוהַ :ה ְרִ֣חיִבי ׀ ְמ֣קוֹם ָאֳהֵ֗לךְך ִֽוי ִרי֧עוֹת
שׁוֵֹמ ָ ֛מה ִמְבּ ֵ֥ני ְבעוּ ָ֖לה ָאַ֥מר ְי ֹ
ִמְשְׁכּנוֹ ַ ֛ת ִיךְך ַי֖טּוּ ַאל־ַתְּח֑שִׂכי ַֽהֲא ִ֨ריִכ֙י ֵֽמיָת ַ֔ר ִיךְך ִויֵֽתֹדַ֖ת ִיךְך ַח ֵֽזּ ִקיִ :כּי־ ָיִ֥מין
וְּשׂ ֖מ ֹאול ִתְּפֹ֑רִצי ְו ַז ְרֵע ךְ ֙ך גּוֹ ִ֣ים ִיי ָ֔רשׁ ְוָע ִ֥רים ְנַשׁ֖מּוֹת יוֹ ִ ֽשׁיבוַּ :אל־ ִ ֽתּי ְרִא֙י ִכּי־
֣ל ֹא ֵת֔בוִֹשׁי ְוַאל־ִתּ ָֽכְּלִ֖מי ִ֣כּי ֣ל ֹא ַתְח ִ֑פּי ִרי ִ֣כּי ֹ֤בֶשׁת ֲﬠלוַּ֨מ ִי ךְ ֙ך ִתְּשָׁ֔כִּחי ְוֶח ְר ַ֥פּת
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ְשׁ֑מוֹ ְוֹֽגֲאֵל ךְ ֙ך
ַאְלְמנוַּ֖ת ִיךְך ֥ל ֹא ִת ְזְכּ ִרי־ֽעוֹדִ֤ :כּי ֹֽבֲﬠַ֨ל ִי ךְ ֙ך ֹעַ֔שׂ ִיךְך ְי ֹ
ְק ֣דוֹשׁ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֱאֹלֵ֥הי ָכל־ָהָ֖א ֶרץ ִי ָקּ ֵֽראֽ ִ :כּי־ְכִאָ֧שּׁה ֲﬠזוּ ָ֛בה ַֽוֲﬠ֥צוַּבת ֖רוּ ַח
הָ֑וה ְוֵ֧אֶשׁת ְנעוּ ִ֛רים ִ֥כּי ִתָמֵּ֖אס ָאַ֥מר ֱאֹלָֽה ִיךְךְ :בּ ֶ֥ר ַגע ָקֹ֖טן ֲﬠ ַזְבִ֑תּיךְך
ְק ָרָ֣אךְך ְי ֹ
וְּב ַֽרֲחִ֥מים ְגֹּדִ֖לים ֲאַקְבֵּֽצךְךְ :בֶּ֣שֶׁצף ֶ ֗קֶצף ִהְס ַ֨תּ ְרִתּי ָפ ַ֥ני ֶ֨ר ַג֙ע ִמֵ֔מּךְך וְּבֶ֥חֶסד
ה ָֽוהִ :כּי־ֵ֥מי ֹ֨נ ַ֙ח ֣ז ֹאת ִ֔לי ֲאֶ֣שׁר ִנְשׁ ַ֗בְּעִתּי ֵֽמֲﬠֹ֥בר
עוֹ ָ֖לם ִֽרַחְמִ֑תּיךְך ָאַ֥מר ֹֽגֲּא ֵ֖לךְך ְי ֹ
ם
ֵמי־ֹ֛נ ַח ֖עוֹד ַעל־ָה ָ ֑א ֶרץ ֵ֥כּן ִנְשׁ ַ֛בְּעִתּי ִמְקֹּ֥צף ָע ַ֖ל ִיךְך וִּמ ְגָּער־ָֽבּךְךִ֤ :כּי ֶֽהָה ִרי ֙
ָי֔מוּשׁוּ ְוַה ְגָּב֖עוֹת ְתּמוּ ֶ֑טי ָנה ְוַחְס ִ֞דּי ֵמִאֵ֣תּךְך ֽל ֹא־ ָי֗מוּשׁ וְּב ִ֤רית ְשׁלוִֹמ֙י ֣ל ֹא

ה ָֽוהֲ :ﬠ ִנ ָ֥יּה ֹֽסֲﬠ ָ֖רה ֣ל ֹא ֻנ ָ֑חָמה ִה ֨ ֵנּה ָאֹנִ֜כי ַמ ְרִ֤בּיץ ַבּפּוּ ךְ ֙ך
ָת֔מוּט ָאַ֥מר ְמ ַֽרֲחֵ֖מךְך ְי ֹ
שׁ ַ֔ת ִיךְך וְּשָׁע ַ֖ר ִיךְך ְלַאְב ֵ֣ני
ֲאָב ֔ ַנ ִיךְך ִֽויַס ְדִ֖תּיךְך ַבַּסִּפּי ִֽריםְ :וַשְׂמִ֤תּי ַֽכּ ְדֹכ֙ד ִשְׁמ ֹ
הָ֑וה ְו ַ֖רב ְשׁ֥לוֹם ָבּ ָֽנ ִיךְך:
ֶאְק ָ֑דּח ְוָכל־ ְגּבוּ ֵ֖לךְך ְלַאְב ֵני־ֵֽחֶפץְ :וָכל־ָבּ ַ֖נ ִיךְך ִלמּוּ ֵ֣די ְי ֹ
ק ִכּי־ ֣ל ֹא ִתי ָ֔רִאי וִּ֨מְמִּח ָ֔תּה ִ֥כּי ֽל ֹא־ִת ְק ַ֖רב
ִבְּצ ָד ָ֖קה ִתּכּוֹ ָ֑נ ִני ַֽרֲח ִ֤קי ֵמֹ֨עֶשׁ ֙
ֵא ָֽל ִיךְךֵ֣ :הן ֥גּוֹר ָי֛גוּר ֶ֖אֶפס ֵֽמאוִֹ֑תי ִמי־ ָ֥ג ר ִאָ֖תּךְך ָע ַ֥ל ִיךְך ִיֽפּוֹלִ :הן ֵ ֤ ]ִה ֵ֤נּה[ ָֽאֹנִכ֙י
שׂהוּ ְוָאֹנ ִ֛כי ָבּ ָ֥ראִתי ַמְשִׁ֖חית
ָבּ ָ֣ראִתי ָח ָ֔רשׁ ֹנֵ֨פ ַ֙ח ְבֵּ֣אשׁ ֶפָּ֔חם וּמוִֹ֥ציא ְכִ֖לי ְלַֽמֲﬠ ֵ ֑
ְלַחֵֽבּלָ :כּל־ְכִּ֞לי יוּ ַ֤צר ָעַ֨ל ִי ךְ ֙ך ֣ל ֹא ִיְצָ֔לח ְוָכל־ָל֛שׁוֹן ָֽתּקוּם־ִאָ֥תּךְך ַלִמְּשׁ ָ֖פּט
א
ה ָֽוה֤ :הוֹי ָכּל־ָצֵמ ֙
ה ָ֧וה ְוִצ ְדָק ָ ֛תם ֵמִאִ֖תּי ְנֻאם־ ְי ֹ
ת ַעְב ֵ֨די ְי ֹ
ַתּ ְרִ֑שׁיִעי ֡ז ֹאת ַֽנֲחַל ֩
ְל֣כוּ ַלַ֔מּ ִים ַֽוֲאֶ֥שׁר ֵאין־֖לוֹ ָ֑כֶּסף ְל֤כוּ ִשְׁבר֙וּ ֶֽוֱאֹ֔כלוּ וְּל֣כוּ ִשְׁב֗רוּ ְבּלוֹא־ ֶ֛כֶסף
וְּב֥לוֹא ְמִ֖חיר ַ֥י ִין ְוָח ָֽלבָ֤ :לָמּה ִתְשְׁקלוּ־ֶ֨כֶס֙ף ְבּלוֹא־ֶ֔לֶחם ִוי ִג ֽיֲﬠ ֶ֖כם ְבּ֣לוֹא
ם
ְלָשְׂב ָ֑ﬠה ִשְׁמ֨עוּ ָשׁ֤מוֹ ַע ֵאַל֙י ְוִאְכלוּ־֔טוֹב ְוִתְתַע ַ֥נּג ַבּ ֶ֖דֶּשׁן ַנְפְשׁ ֶֽכםַ :ה֤טּוּ ָא ְז ְנֶכ ֙
ם ְבּ ִ֣רית עוָֹ֔לם ַחְס ֵ֥די ָד ִ֖וד
וְּל֣כוּ ֵאַ֔לי ִשְׁמ֖עוּ וְּתִ֣חי ַנְפְשׁ ֶ֑כם ְוֶאְכ ְרָ֤תה ָלֶכ ֙
ַה ֶנֱּאָמ ִֽנים֛ ֵ :הן ֵ֥ﬠד ְלאוִּ֖מּים ְנַתִ֑תּיו ָנ ִ֥גיד וְּמַצ ֵ֖וּה ְלֻא ִ ֽמּיםֵ֣ :הן ֤גּוֹי ֽל ֹא־ֵת ַד֙ע
ה ָ֣וה ֱאֹל ֶ֔היךָך ְוִלְק ֥דוֹשׁ ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ִתְּק ָ֔רא ְו֥גוֹי ֽל ֹא־ ְי ָד֖עוּךָך ֵא ֶ֣ליךָך ָי ֑רוּצוּ ְלַ֨מַע֙ן ְי ֹ
ה ָ֖וה ְבִּהָמְּצ֑אוֹ ְק ָרֻ֖אהוּ ִ ֽבְּהיוֹ֥תוֹ ָק ֽרוֹבַֽ :יֲﬠֹ֤זב ָרָשׁ֙ע ַדּ ְר֔כּוֹ
ִ֥כּי ֵֽפֲא ָֽרךְךִ :דּ ְר֥שׁוּ ְי ֹ
ה ִוי ַֽרֲחֵ֔מהוּ ְוֶאל־ֱאֹלֵ֖הינוּ ִ ֽכּי־ ַי ְרֶ֥בּה
ה ָו ֙
שׁב ֶאל־ ְי ֹ
ְוִ֥אישׁ ָ֖א ֶון ַמְחְשֹׁב ָ ֑תיו ְו ָי ֤ ֹ
ה ָֽוה:
ִלְסֽלוֹ ַחִ֣ :כּי ֤ל ֹא ַמְחְשׁבוַֹת֙י ַמְחְשׁ֣בוֵֹתיֶ֔כם ְו ֥ל ֹא ַד ְרֵכי ֶ֖כם ְדּ ָר ָ֑כי ְנ ֻ ֖אם ְי ֹ
ִ ֽכּי־ ָֽגְב֥הוּ ָשַׁ֖מ ִים ֵמ ָ ֑א ֶרץ ֵ֣כּן ָֽגְּב֤הוּ ְד ָרַכ֙י ִמ ַדּ ְרֵכיֶ֔כם וַּמְחְשֹׁבַ֖תי ִ ֽמַמְּחְשֹֽׁבֵתי ֶֽכם:
ה ֣ל ֹא ָי֔שׁוּב ִ֚כּי ִאם־ִה ְר ָ֣וה
ד ַה ֶ֨גֶּשׁם ְוַהֶ֜שֶּׁלג ִמן־ַהָשַּׁ֗מ ִים ְוָ֨שָׁמּ ֙
ִ֡כּי ַֽכֲּאֶ֣שׁר ֵי ֵר ֩
א ֵֽכלֵ֣ :כּן ִֽיְה ֶ֤יה ְדָב ִר֙י
ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ְוהוִֹלי ָ֖דהּ ְוִהְצִמי ָ֑חהּ ְו ָ֤נַתן ֶ֨ז ַר֙ע ַלֹזּ ֵ֔ר ַע ְו ֶ֖לֶחם ָֽל ֹ
ה ֶאת־ֲאֶ֣שׁר ָחַ֔פְצִתּי
ֲאֶ֣שׁר ֵיֵ֣צא ִמִ֔פּי ֽל ֹא־ ָי֥שׁוּב ֵא ַ֖לי ֵרי ָ֑קם ִ֤כּי ִאם־ָעָשׂ ֙
ְוִהְצִ֖לי ַח ֲאֶ֥שׁר ְשַׁלְח ִ ֽתּיוֽ ִ :כּי־ְבִשְׂמָ֣חה ֵתֵ֔צאוּ וְּבָשׁ֖לוֹם ֽתּוָּב֑לוּן ֶֽהָה ִ֣רים
ם ִר ֔ ָנּה ְוָכל־ֲﬠֵ֥צי ַהָשּׂ ֶ֖דה ִי ְ ֽמֲחאוּ־ ָֽכף֤ ַ :תַּחת ַֽה ַֽנֲּﬠצוּ֙ץ
ְוַה ְגָּב֗עוֹת ִיְפְצ֤חוּ ִלְפ ֵניֶכ ֙
ה ְלֵ֔שׁם ְל֥אוֹת
ה ָו ֙
ַֽיֲﬠ ֶ֣לה ְב֔רוֹשׁ ַ ְ ֥תַחת ] ְוַ֥תַחת[ ַהִסּ ְר ָ֖פּד ַֽיֲﬠ ֶ֣לה ֲה ַ֑דס ְוָה ָ֤יה ַֽלי ֹ
ה ָ֔וה ִשְׁמ ֥רוּ ִמְשׁ ָ֖פּט ַֽוֲﬠ֣שׂוּ ְצ ָד ָ֑קה ִ ֽכּי־ְקרוֹ ָ֤בה
עוֹ ָ֖לם ֥ל ֹא ִיָכּ ֵֽרתֹ֚ :כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
שׁ ַֽיֲﬠֶשׂה־ ֔זּ ֹאת וֶּבן־ָא ָ֖דם ַֽיֲח ִ֣זיק
ְיֽשׁוָּעִת֙י ָל֔בוֹא ְוִצ ְדָקִ֖תי ְלִה ָגּֽלוֹתַ :אְשׁ ֵ֤רי ֱאנוֹ ֙

שֵׁ֥מר ָי ֖דוֹ ֵֽמֲﬠ֥שׂוֹת ָכּל־ ָֽרעְ :וַאל־י ֹאַ֣מר ֶבּן־ַה ֵנָּ֔כר
ת ֵֽמַחְלּ֔לוֹ ְו ֹ
שֵׁ֤מר ַשָׁבּ ֙
ָ֑בּהּ ֹ
ה ָ֖וה ֵמ ַ֣ﬠל ַע֑מּוֹ ְוַאל־י ֹאַמ֙ר ַהָסּ ִ֔ריס
ה ֵלאֹ֔מר ַהְב ֵ֧דּל ַיְב ִדּי ַ֛ל ִני ְי ֹ
ה ָו ֙
ַה ִנְּל ָ֤וה ֶאל־ ְי ֹ
ם ֲאֶ֤שׁר ִיְשְׁמר֙וּ ֶאת־ַשְׁבּתוֹ ַ֔תי
ה ָ֗וה ַלָֽסּ ִריִסי ֙
ֵ֥הן ֲא ִ֖ני ֵ֥ﬠץ ָיֵֽבשִׁ :כּי־ֹ֣כה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
וָּֽבֲח ֖רוּ ַֽבֲּאֶ֣שׁר ָח ָ֑פְצִתּי וַּֽמֲח ִזי ִ֖קים ִבְּב ִרי ִ ֽתיְ :ו ָֽנַת ִ֨תּי ָל ֶ֜הם ְבֵּביִ֤תי וְּבֽחוֹֹמַת֙י
ם ֶאֶתּן־֔לוֹ ֲאֶ֖שׁר ֥ל ֹא ִיָכּ ֵֽרת :וְּב ֵ֣ני ַה ֵנָּ֗כר
ָ֣יד ָוֵ֔שׁם ֖טוֹב ִמָבּ ִ֣נים וִּמָבּ ֑נוֹת ֵ֤שׁם עוָֹל ֙
ה ָ֔וה ִ ֽלְה ֥יוֹת ֖לוֹ ַֽלֲﬠָב ִ֑דים ָכּל־
ה ֶאת־ֵ֣שׁם ְי ֹ
ה ְלָ֣שׁ ְר֔תוֹ ֽוְּלַֽאֲהָב ֙
ה ָו ֙
ַה ִנְּל ִ֤וים ַעל־ ְי ֹ
ת ֵֽמַחְלּ֔לוֹ וַּֽמֲח ִזי ִ֖קים ִבְּב ִרי ִ ֽתיַֽ :וֲה ִ ֽביאוֹ ִ֞תים ֶאל־ַ֣הר ָק ְדִ֗שׁי
שֵׁ֤מר ַשָׁבּ ֙
ֹ
ְוִשַׂמְּחִתּי ֙
ם ְבֵּ֣בית ְתִּפָלּ ִ֔תי עוֹֹלֵתיֶ֧הם ְו ִזְבֵחי ֶ ֛הם ְל ָר֖צוֹן ַעל־ִמ ְזְבִּ֑חי ִ֣כּי ֵבי ִ֔תי
ם ֲאֹד ָ֣ני ְיֶה ִ֔וֹה ְמַקֵ֖בּץ ִנ ְדֵ֣חי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֛עוֹד
ֵבּית־ְתִּפ ָ֥לּה ִי ָקּ ֵ֖רא ְלָכל־ָהַע ִ ֽמּיםְ :נֻא ֙
ֲאַקֵ֥בּץ ָע ָ֖ליו ְל ִנְקָבָּֽציוֹ֖ :כּל ַח ְי֣תוֹ ָשׂ ָ֑די ֵא ָ֕תיוּ ֶלֱאֹ֥כל ָכּל־ַח ְי֖תוֹ ַבּ ָֽיַּערֹ :צָ֞פו
ם
ה ִזי ֙
ם ְכָּלִ֣בים ִאְלִּ֔מים ֥ל ֹא ֽיוְּכ֖לוּ ִל ְנֹ֑בּ ַח ֹ
ם ֣ל ֹא ָי ָ֔דעוּ ֻכָּלּ ֙
]ֹצָ֞פיו[ ִע ְו ִ֤רים ֻכָּלּ ֙
אֲהֵ֖בי ָל ֽנוּםְ :וַהְכָּלִ֣בים ַע ֵזּי־ ֗ ֶנֶפשׁ ֤ל ֹא ָֽי ְדע֙וּ ָשְׂבָ֔עה ְוֵ֣הָמּה ֹרִ֔עים ֥ל ֹא
שְׁכ ִ֔בים ֽ ֹ
ֹֽ
ם ְל ַד ְר ָ֣כּם ָפּ ֔נוּ ִ֥אישׁ ְלִבְצ֖עוֹ ִמָקֵּֽצהוֵּ :אָ֥תיוּ ֶאְקָחה־ ַ֖י ִין
ָֽי ְד֖עוּ ָהִ֑בין ֻכָּלּ ֙
אדַ :הַצּ ִ֣דיק ָא ָ֔בד ְוֵ֥אין ִ֖אישׁ
ה ֣יוֹם ָמָ֔חר ָגּ ֖דוֹל ֶ֥יֶתר ְמ ֽ ֹ
ְו ִנְסְבָּ֣אה ֵשׁ ָ֑כר ְוָה ָ֤יה ָכ ֶז ֙
ם ְבֵּ֣אין ֵמ ִ֔בין ִ ֽכּי־ִמְפּ ֵ֥ני ָה ָר ָ֖ﬠה ֶנֱאַ֥סף
ָ֣שׂם ַעל־ ֵ֑לב ְוַאְנֵשׁי־ ֶ֤חֶסד ֶֽנֱאָסִפי ֙
ה ֵ֖לךְך ְנֹכֽחוְֹ :וַאֶ֥תּם ִק ְרבוּ־ֵ֖ה ָנּה
ַהַצּ ִֽדּיקָ :י֣בוֹא ָשׁ֔לוֹם ָי ֖נוּחוּ ַעל־ִמְשְׁכּבוֹ ָ ֑תם ֹ
ְבּ ֵ֣ני ֹע ְנ ָ֑נה ֶ֥ז ַרע ְמ ָנֵ֖אף ַוִתּ ְז ֶֽנהַ :על־ִמ֙י ִתְּתַע ֔ ָנּגוּ ַעל־ִ֛מי ַתּ ְרִ֥חיבוּ ֶ֖פה ַֽתֲּא ִ֣ריכוּ
ם ָֽבֵּאִ֔לים ַ֖תַּחת ָכּל־ ֵ֣ﬠץ
ָל֑שׁוֹן ֲהֽלוֹא־ַאֶ֥תּם ִיְל ֵדי־ ֶ֖פַשׁע ֶ֥ז ַרע ָֽשֶׁקרַ :ה ֵֽנָּחִמי ֙
ם ַבּ ְנָּחִ֔לים ַ֖תַּחת ְסִע ֵ֥פי ַהְסָּל ִ ֽﬠיםְ :בַּחְלֵּקי־ ַ֣נַחל ֶחְל ֵ ֔קךְך
שֲׁח ֵ֤טי ַה ְיָל ִדי ֙
ַֽרֲﬠ ָ֑נ ן ֽ ֹ
ֵ֥הם ֵ֖הם ֽגּוֹ ָר ֵ֑לךְך ַגּם־ָל ֶ֞הם ָשׁ ַ֥פְכְתּ ֨ ֶנֶס ךְ ֙ך ֶהֱﬠִ֣לית ִמ ְנָ֔חה ַ֥הַעל ֵ֖אֶלּה ֶא ָנֵּֽחםַ֤ :ﬠל
ת
ַהר־ ָגֹּ֨ב ַ֙הּ ְו ִנָ֔שּׂא ַ֖שְׂמְתּ ִמְשָׁכּ ֵ֑בךְך ַגּם־ָ֥שׁם ָעִ֖לית ִל ְזֹ֥בּ ַח ָֽזַבחְ :וַא ַ֤חר ַה ֶ֨דֶּל ֙
ְוַהְמּזוּ ָ֔זה ַ֖שְׂמְתּ ִזְכרוֹ ֵ֑נ ךְך ִ֣כּי ֵמִא ִ֞תּי ִגִּ֣לּית ַֽוַֽתֲּﬠִ֗לי ִה ְר ַ֤חְבְתּ ִמְשָׁכֵּב ךְ ֙ך ַוִתְּכ ָרת־
שׁ ִרי ַלֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ַבֶּ֔שֶּׁמן ַוַתּ ְרִ֖בּי ִרֻקּ ָ֑ח ִיךְך
ָ֣לךְך ֵמ ֶ֔הם ָאַ֥הְבְתּ ִמְשָׁכָּ֖בם ָ֥יד ָח ִֽזיתַ :וָתּ ֻ ֤
ַוְתַּשְׁלִּ֤חי ִצי ַ֨ר ִי ךְ ֙ך ַעד־ֵ֣מ ָרֹ֔חק ַוַתְּשִׁ֖פּיִלי ַעד־ְשֽׁאוֹלְ :בֹּ֤רב ַדּ ְרֵכּ ךְ ֙ך ָי ַ֔גַעְתּ ֥ל ֹא
ָאַ֖מ ְרְתּ נוֹ ָ ֑אשׁ ַח ַ֤יּת ָי ֵד ךְ ֙ך ָמָ֔צאת ַעל־ ֵ֖כּן ֥ל ֹא ָח ִ ֽליתְ :וֶאת־ִ֞מי ָדַּ֤א ְגְתּ ַו ִ ֽתּי ְרִא֙י
ה וֵּ֣מֹעָ֔לם
ִ֣כּי ְתַכ ֵ֔זִּבי ְואוִֹת֙י ֣ל ֹא ָזַ֔כ ְרְתּ ל ֹא־ַ֖שְׂמְתּ ַעל־ִל ֵ֑בּךְך ֲה ֨ל ֹא ֲא ִ֤ני ַמְחֶשׁ ֙

ְואוִֹ֖תי ֥ל ֹא ִתי ָֽרִאיֲ :א ִ֥ני ַא ִ֖גּיד ִצ ְדָק ֵ ֑תךְך ְוֶאת־ַֽמֲﬠַ֖שׂ ִיךְך ְו ֥ל ֹא ֽיוִֹעיֽלוּךְךְ :בּ ַֽזֲﬠֵק ךְ ֙ך
ַיִצּי ֻ֣לךְך ִקבּוַּ֔צ ִיךְך ְוֶאת־ֻכּ ָ֥לּם ִיָשּׂא־ ֖רוּ ַח ִיַקּח־ ָ ֑הֶבל ְוַהחוֶֹ֥סה ִב֙י ִי ְנַחל־ ֶ ֔א ֶרץ
ְו ִיי ַ֖רשׁ ַהר־ָק ְד ִ ֽשׁיְ :וָאַ֥מר ֹֽסלּוּ־ֹ֖סלּוּ ַפּנּוּ־ ָ֑ד ֶרךְך ָה ִ֥רימוּ ִמְכ֖שׁוֹל ִמ ֶ֥דּ ֶרךְך ַע ִ ֽמּיִ :כּי֩
א
שׁ ֵ֥כן ַע֙ד ְוָק ֣דוֹשׁ ְשׁ֔מוֹ ָמ ֥רוֹם ְוָק ֖דוֹשׁ ֶאְשׁ֑כּוֹן ְוֶאת־ ַדָּכּ ֙
ֹ֨כה ָאַ֜מר ָ֣רם ְו ִנָ֗שּׂא ֹ
ם
ת ֣רוּ ַח ְשָׁפִ֔לים וְּלַֽהֲח ֖יוֹת ֵ֥לב ִנ ְדָכּ ִ ֽאיםִ֣ :כּי ֤ל ֹא ְלעוָֹל ֙
וְּשַׁפל־֔רוּ ַח ְלַֽהֲחיוֹ ֙
ָא ִ֔ריב ְו ֥ל ֹא ָל ֶ֖נַצח ֶאְקּ֑צוֹף ִכּי־֨רוּ ַ֙ח ִמְלָּפ ַ֣ני ַֽיֲﬠ֔טוֹף וּ ְנָשׁ֖מוֹת ֲא ִ֥ני ָע ִ ֽשׂיִתיַֽ :בֲּﬠ ֥וֹן
ִבְּצ֛עוֹ ָקַ֥צְפִתּי ְוַא ֵ֖כּהוּ ַהְסֵ֣תּר ְוֶאְקֹ֑צף ַו ֵ֥יֶּלךְך שׁוָֹ֖בב ְבּ ֶ֥ד ֶרךְך ִלֽבּוְֹ :דּ ָר ָ֥כיו ָרִ֖איִתי
ְוֶא ְרָפּ ֵ ֑אהוּ ְוַא ְנֵ֕חהוּ ַֽוֲאַשׁ ֵ֧לּם ִֽנֻחִ֛מים ֖לוֹ ְו ַֽלֲאֵב ָֽליו :בּוֹ ֵ֖רא ִ֣נוב ] ִ֣ניב[ ְשָׂפ ָ ֑ת ִים
ה ָ֖וה וּ ְרָפא ִ ֽתיוְ :וָה ְרָשִׁ֖ﬠים ַכּ ָ֣יּם ִנ ְג ָ֑רשׁ
ָשׁ֨לוֹם ׀ ָשׁ֜לוֹם ָֽל ָר֧חוֹק ְוַלָקּ ֛רוֹב ָאַ֥מר ְי ֹ
ִ֤כּי ַהְשֵׁק֙ט ֣ל ֹא יוָּ֔כל ַו ִיּ ְג ְר֥שׁוּ ֵמיָ֖מיו ֶ֥רֶפשׁ ָו ִ ֽטיטֵ֣ :אין ָשׁ֔לוֹם ָאַ֥מר ֱאֹלַ֖הי
שׂךְך ַכּשּׁוֹ ָ֖פר ָה ֵ֣רם קוֹ ֶ֑לךָך ְוַה ֵ֤גּד ְלַעִמּ֙י ִפְּשָׁ֔עם
ָל ְרָשׁ ִ ֽﬠיםְ :ק ָ֤רא ְב ָגרוֹ֙ן ַאל־ַתְּח ֔ ֹ
ם ִי ְדֹר֔שׁוּן ְו ַ֥דַעת ְדּ ָר ַ֖כי ֶיְחָפּ֑צוּן ְכּ ֞גוֹי
וְּל ֵ֥בית ַֽיֲﬠֹ֖קב ַחטּ ֹאָֽתםְ :ואוֹ ִ֗תי ֥יוֹם יוֹ ֙
ֲאֶשׁר־ְצ ָד ָ֣קה ָעָ֗שׂה וִּמְשׁ ַ֤פּט ֱאֹלָהי֙ו ֣ל ֹא ָע ָ֔זב ִיְשָׁא֨לוּ ִנ֙י ִמְשְׁפֵּטי־ֶ֔צ ֶדק ִק ְרַ֥בת
ֱאֹלִ֖הים ֶיְחָפּֽצוּןָ֤ :לָמּה ַ֨צְּמנ֙וּ ְו ֣ל ֹא ָר ִ ֔איָת ִע ִ֥נּינוּ ַנְפֵ֖שׁנוּ ְו ֣ל ֹא ֵת ָ֑דע ֵ֣הן ְבּ ֤יוֹם
ה ָתּ֔צוּמוּ וְּלַה֖כּוֹת
ם ִתְּמְצאוּ־ֵ֔חֶפץ ְוָכל־ַעְצֵּבי ֶ֖כם ִתּ ְנֹֽגּשׂוֵּ֣ :הן ְל ִ֤ריב וַּמָצּ ֙
ֹֽצְמֶכ ֙
ה ֣צוֹם
ְבֶּא ְגֹ֣רף ֶ֑רַשׁע ֽל ֹא־ָת֣צוּמוּ ַכ ֔יּוֹם ְלַהְשִׁ֥מי ַע ַבָּמּ ֖רוֹם קוְֹל ֶֽכםֲ :הָכ ֶ֗זה ִֽיְה ֶי ֙
ה
ֶאְבָח ֵ֔רהוּ ֛יוֹם ַע֥נּוֹת ָא ָ֖דם ַנְפ֑שׁוֹ ֲהָלֹ֨כף ְכַּא ְגֹ֜מן ר ֹא֗שׁוֹ ְוַ֤שׂק ָו ֵ ֨אֶפ֙ר ַיִ֔צּי ַע ֲהָל ֶז ֙
ה ָֽוהֲ :ה֣לוֹא ֶז֘ה ֣צוֹם ֶאְבָח ֵרה֒וּ ַפּ ֵ֨תּ ַ֙ח ַח ְרֻצ֣בּוֹת ֶ֔רַשׁע
ִתְּק ָרא־֔צוֹם ְו ֥יוֹם ָר֖צוֹן ַלי ֹ
ם ָחְפִ֔שׁים ְוָכל־מוָֹ֖טה ְתּ ַנֵֽתּקוֲּ :ה֨לוֹא ָפֹ֤רס
ַהֵ֖תּר ֲא ֻג ֣דּוֹת מוֹ ָ֑טה ְוַשׁ ַ֤לּח ְרצוִּצי ֙
ם ְוִכִסּי֔תוֹ וִּמְבָּשׂ ְר֖ךָך
ָֽל ָרֵע֙ב ַלְחֶ֔מךָך ַֽוֲﬠ ִנ ִ֥יּים ְמרוּ ִ֖דים ָ֣תִּביא ָ֑ב ִית ִ ֽכּי־ִת ְרֶ֤אה ָעֹר ֙
֥ל ֹא ִתְתַע ָֽלּםָ֣ :אז ִיָבּ ַ֤קע ַכַּ֨שַּׁח֙ר אוֹ ֶ֔רךָך ַֽוֲא ֻרָכְת֖ךָך ְמֵה ָ֣רה ִתְצ ָ ֑מח ְוָה ַ֤לךְך ְלָפ ֨ ֶני ךָ ֙ך
ה ָ֣וה ַֽיֲﬠ ֔ ֶנה ְתַּשׁ ַ֖וּע ְוי ֹאַ֣מר ִה ֵ֑נּ ִני ִאם־
א ַֽוי ֹ
ה ָ֖וה ַֽיַאְס ֶֽפךָךָ֤ :אז ִתְּק ָר ֙
ִצ ְד ֶ ֔קךָך ְכּ֥בוֹד ְי ֹ
ָתִּ֤סיר ִמֽתּוְֹכ ךָ ֙ך מוָֹ֔טה ְשׁ ַ֥לח ֶאְצַ֖בּע ְו ַדֶבּר־ָֽא ֶוןְ :וָת ֵ֤פק ָֽל ָרֵע֙ב ַנְפֶ֔שׁךָך ְו ֶ֥נֶפשׁ
ה ָו֘ה ָתִּמי֒ד
ַֽנֲﬠ ָ֖נה ַתְּשִׂ֑בּי ַע ְו ָז ַ֤רח ַבֹּ֨חֶשׁ ךְ ֙ך אוֹ ֶ֔רךָך ַֽוֲאֵפָלְת֖ךָך ַֽכָּצֳּה ָֽר ִיםְ :ו ָֽנֲח ךָ֣ך ְי ֹ
ת ְכּ ַ֣ג ן ָר ֶ֔וה וְּכמוָֹ֣צא ַ֔מ ִים
ת ַנְפֶ֔שׁךָך ְוַעְצֹמֶ֖תיךָך ַֽיֲח ִ֑ליץ ְוָה ִ֨יי ָ ֙
ְוִהְשִׂ֤בּי ַע ְבַּצְחָצחוֹ ֙
ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ ְיַכ ְזּ֖בוּ ֵמיָֽמיו :וָּב ֤נוּ ִמְמּ ךָ ֙ך ָח ְר֣בוֹת עוָֹ֔לם ֽמוְֹס ֵ֥די דוֹר־ ָו ֖דוֹר ְתּקוֹ ֵ ֑מם

ת ַר ְגֶ֔לךָך
ְוֹק ָ֤רא ְל ךָ ֙ך ֹגּ ֵ֣דר ֶ֔פּ ֶרץ ְמשׁוֵֹ֥בב ְנִתי֖בוֹת ָלָֽשֶׁבתִ :אם־ָתִּ֤שׁיב ִמַשָּׁבּ ֙
ה ְמֻכ ָ֔בּד ְוִכַבּ ְדתּ֙וֹ
ה ָו ֙
ֲﬠ֥שׂוֹת ֲחָפֶ֖ציךָך ְבּ ֣יוֹם ָק ְדִ֑שׁי ְוָק ָ֨ראָת ַלַשּׁ ָ֜בּת ֹ֗ע ֶנג ִלְק ֤דוֹשׁ ְי ֹ
ה ָ֔וה ְוִה ְרַכְּבִ֖תּיךָך
ֵֽמֲﬠ֣שׂוֹת ְדּ ָרֶ֔כיךָך ִמְמּ֥צוֹא ֶחְפְצ֖ךָך ְו ַדֵ֥בּר ָדָּֽבר֗ ָ :אז ִתְּתַע ַנּ֙ג ַעל־ ְי ֹ
ה ָ֖וה ִדֵּֽבּר:
ת ַֽיֲﬠֹ֣קב ָא ִ֔ביךָך ִ֛כּי ִ֥פּי ְי ֹ
ַעל־ָ֣בֳּמוֵתי ]ָ֣בֳּמֵתי[ ָ ֑א ֶרץ ְוַֽהֲאַכְל ִ֗תּיךָך ַֽנֲחַל ֙
ה ָ֖וה ֵֽמהוִֹ֑שׁי ַע ְול ֹא־ ָֽכְב ָ֥דה ָא ְז ֖נוֹ ִמְשּֽׁמוֹ ַעִ֤ :כּי ִאם־
ֵ ֛הן ל ֹא־ ָֽקְצ ָ֥רה ַיד־ ְי ֹ
ֲﬠוֹֹֽנֵתיֶכ ֙
ם ָה ֣יוּ ַמְב ִדִּ֔לים ֵֽבּי ֵנֶ֕כם ְלֵ֖בין ֱאֹֽלֵהי ֶ֑כם ְוַח ֽטּ ֹאוֵתיֶ֗כם ִהְסִ֧תּירוּ ָפ ִ֛נים
ם
ם ְנֹֽגֲא֣לוּ ַב ָ֔דּם ְוֶאְצְבּֽעוֵֹתי ֶ֖כם ֶֽבָּע ֑וֹן ִשְׂפֽתוֵֹתיֶכ ֙
ִמ ֶ֖כּם ִמְשּֽׁמוֹ ַעִ֤ :כּי ַכֵפּיֶכ ֙
ִדְּבּרוּ־ֶ֔שֶׁקר ְלֽשׁוֹ ְנ ֶ֖כם ַע ְו ָ֥לה ֶתְה ֶֽגּהֵ :אין־ֹק ֵ֣רא ְבֶ֔צ ֶדק ְוֵ֥אין ִנְשׁ ָ֖פּט ֶבֱּאמוּ ָ֑נה
תּה֙וּ ְו ַדֶבּר־ָ֔שׁ ְוא ָה ֥רוֹ ָעָ֖מל ְוהוֹ ֵ֥ליד ָֽא ֶוןֵ :בּי ֵ֤צי ִצְפעוֹ ִנ֙י ִבּ ֵ ֔קּעוּ ְוקוּ ֵ֥רי
ָבּ֤טוֹ ַח ַעל־ ֨ ֹ
ם ל ֹא־
ם ָי֔מוּת ְוַהזּוּ ֶ֖רה ִתָּבּ ַ֥קע ֶאְפ ֶֽﬠהֽ :קוּ ֵריֶה ֙
א ֵ֤כל ִמֵֽבּיֵציֶה ֙
ַעָכִּ֖בישׁ ֶיֱאֹ֑רגוּ ָֽה ֹ
ם ַֽמֲﬠֵשׂי־ ָ ֔א ֶון וֹּ֥פַעל ָחָ֖מס
ִיְה ֣יוּ ְל ֶ֔ב ֶגד ְו ֥ל ֹא ִיְתַכּ֖סּוּ ְבַּֽמֲﬠֵשׂי ֶ ֑הם ַֽמֲﬠֵשׂיֶה ֙
ם ַמְחְשׁ֣בוֹת
ם ָל ַ֣רע ָי ֻ֔רצוּ ִֽויַֽמֲה֔רוּ ִלְשֹׁ֖פּךְך ָ֣דּם ָנ ִ֑קי ַמְחְשֹֽׁבֵתיֶה ֙
ְבַּכֵפּיֶֽהםַ :ר ְגֵליֶה ֙
ם ֣ל ֹא ָי ָ֔דעוּ ְוֵ֥אין ִמְשׁ ָ֖פּט ְבַּמְע ְגֹּל ָ ֑תם
שׁד ָוֶ֖שֶׁבר ִבְּמִסלּוָֹֽתםֶ֤ :דּ ֶרךְך ָשׁלוֹ ֙
ָ ֔א ֶון ֥ ֹ
ם ִעְקּ֣שׁוּ ָל ֶ֔הם ֹ֚כּל ֹדּ ֵ֣רךְך ָ֔בּהּ ֥ל ֹא ָי ַ֖דע ָשֽׁלוֹםַ :על־ֵ֗כּן ָר ַ֤חק ִמְשָׁפּ֙ט
ְנִתיֽבוֵֹתיֶה ֙
ִמֶ֔מּנּוּ ְו ֥ל ֹא ַתִשּׂי ֵ֖גנוּ ְצ ָד ָ֑קה ְנ ַק ֶ֤וּה ָלאוֹ֙ר ְוִה ֵנּה־ֹ֔חֶשׁךְך ִל ְנֹג֖הוֹת ַֽבֲּאֵפ֥לוֹת ְנַה ֵֽלּךְך:
ם ַכּ ֔ ֶנֶּשׁף
שָּׁשׁה ָכַּ֤שְׁלנוּ ַֽבָצֳּה ַ֨ר ִי ֙
ם ִ ֔קיר וְּכֵ֥אין ֵעי ַ֖נ ִים ְנ ַג ֵ ֑
ְנ ַֽגְשָׁ֤שׁה ַֽכִע ְו ִרי ֙
ם ֻכָּ֔לּנוּ ְוַכיּוֹ ִ֖נים ָהֹ֣גה ֶנְה ֶ֑גּה ְנ ַק ֶ֤וּה ַלִמְּשָׁפּ֙ט
ָֽבַּאְשַׁמ ִ֖נּים ַכֵּמּ ִ ֽתיםֶ :נֱהֶ֤מה ַכ ֻדִּבּי ֙
ָו ַ ֔א ִין ִ ֽלישׁוּ ָ֖ﬠה ָֽרֲח ָ֥קה ִמֶֽמּנּוּֽ ִ :כּי־ ַר֤בּוּ ְפָשֵׁ֨עינ֙וּ ֶנ ְג ֶ֔דּךָך ְוַחטּ ֹאוֵ֖תינוּ ָ֣ﬠ ְנָתה ָ֑בּנוּ
ה ָ֔וה ְו ָנ֖סוֹג ֵֽמַאַ֣חר
שׁ ַֽבּי ֹ
שׁ ַע ְוַכֵח ֙
ִ ֽכּי־ְפָשׁ ֵ֣ﬠינוּ ִא ָ֔תּנוּ ַֽוֲﬠ ֽוֹֹנֵ֖תינוּ ְי ַֽדֲﬠ ֽנוּםָ :פּ ֤ ֹ
ה ֛גוֹ ִמ ֵ֖לּב ִדְּב ֵרי־ָֽשֶׁקרְ :וֻה ַ֤סּג ָֽאחוֹ֙ר ִמְשָׁ֔פּט
ה ֧רוֹ ְו ֹ
ֱאֹל ֵ ֑הינוּ ַדֶּבּר־ֹ֣עֶשׁק ְוָס ָ֔רה ֹ
וְּצ ָד ָ֖קה ֵֽמ ָר֣חוֹק ַֽתֲּﬠֹ֑מד ִכּי־ ָֽכְשׁ ָ֤לה ָֽב ְרחוֹ֙ב ֱאֶ֔מת וּ ְנֹכָ֖חה ֽל ֹא־תוּ ַ֥כל ָלֽבוֹא:
הָ֛וה ַו ֵ֥יּ ַרע ְבֵּעי ָ֖ניו ִכּי־ֵ֥אין
ת ֶנְע ֶ֔דּ ֶרת ְוָ֥סר ֵמ ָ֖רע ִמְשׁתּוֹ ֵ֑לל ַו ַ֧יּ ְרא ְי ֹ
ַוְתִּ֤הי ָֽהֱאֶמ ֙
א ִ ֽכּי־ֵ֣אין ִ ֔אישׁ ַו ִיְּשׁתּוֵֹ֖מם ִ֣כּי ֵ֣אין ַמְפ ִ֑גּי ַע ַו֤תּוַֹֽשׁע ל֙וֹ ְזֹר֔עוֹ ְוִצ ְדָק֖תוֹ
ִמְשׁ ָֽפּטַ :ו ַיּ ְר ֙
ה ַכִּשּׁ ְר ָ֔ין ְו֥כוַֹבע ְישׁוּ ָ֖ﬠה ְבּר ֹא֑שׁוֹ ַו ִיְּלַ֞בּשׁ ִבּ ְג ֵ֤די
ִ֥היא ְסָמ ָֽכְתהוַּ :ו ִיְּל ַ֤בּשׁ ְצ ָדָק ֙
ת ְכּ ַ֣ﬠל ְיַשֵׁ֔לּם ֵחָ֣מה ְלָצ ָ֔ריו
ם ִתְּלֹ֔בֶּשׁת ַו ַ֥יַּעט ַכְּמִ֖ﬠיל ִק ְנָֽאהְ :כּ ַ֤ﬠל ְגֻּמלוֹ ֙
ָנָק ֙
ה ָ֔וה וִּמִמּ ְז ַרח־
א ְי ָ֑ביו ָֽלִא ִ֖יּים ְגּ֥מוּל ְיַשׁ ֵֽלּםְ :ו ִֽיי ְר֤אוּ ִמַֽמֲּﬠ ָר֙ב ֶאת־ֵ֣שׁם ְי ֹ
ְגּ֖מוּל ְל ֽ ֹ

ה ָ֖וה ֹ֥נְסָסה ֽבוֹ :וּ ָ֤בא ְלִציּוֹ֙ן גּוֹ ֵ ֔אל
ֶ֖שֶׁמשׁ ֶאת־ְכּבוֹ ֑דוֹ ִ ֽכּי־ ָי֤בוֹא ַכ ָנָּה֙ר ָ֔צר ֥רוּ ַח ְי ֹ
ה ָ֔וה רוִּח֙י
ם ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ָֽוהַֽ :וֲא ֗ ִני ֣ז ֹאת ְבּ ִריִ֤תי אוָֹת ֙
וְּלָשׁ ֵ֥בי ֶ֖פַשׁע ְבּ ַֽיֲﬠֹ֑קב ְנֻ֖אם ְי ֹ
ֲאֶ֣שׁר ָעֶ֔ליךָך וּ ְדָב ַ֖רי ֲאֶשׁר־ַ֣שְׂמִתּי ְבּ ִ֑פיךָך ֽל ֹא־ ָי֡מוּשׁוּ ִמִפּי ךָ ֩ך וִּמִ֨פּי ַז ְֽרֲﬠ֜ךָך וִּמִ֨פּי
ה ָ֔וה ֵמַעָ֖תּה ְוַעד־עוֹ ָֽלם֥ :קוִּמי ֖אוֹ ִרי ִ ֽכּי־ָ֣בא אוֹ ֵ֑רךְך וְּכ֥בוֹד
ֶ֤ז ַרע ַז ְֽרֲﬠ ךָ ֙ך ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ָ֖וה ָע ַ֥ל ִיךְך ָז ָֽרחֽ ִ :כּי־ִה ֵ֤נּה ַהֹ֨חֶשׁ ךְ ֙ך ְיַכֶסּה־ ֶ ֔א ֶרץ ַֽוֲﬠ ָר ֶ֖פל ְלֻאִ֑מּים ְוָעַ֨ל ִי ךְ ֙ך ִי ְז ַ֣רח
ְי ֹ
ְי ֹ
ה ָ֔וה וְּכבוֹ ֖דוֹ ָע ַ֥ל ִיךְך ֵי ָרֶֽאהְ :וָֽהְל֥כוּ גוֹ ִ֖ים ְלאוֹ ֵ֑רךְך וְּמָלִ֖כים ְלֹ֥נ ַגהּ ַז ְרֵֽחךְךְ :שִׂאי־
ָסִ֤ביב ֵעי ֨ ַנ ִי ךְ ֙ך וּ ְר ִ ֔אי ֻכּ ָ֖לּם ִנְקְבּ֣צוּ ָֽבאוּ־ ָ֑לךְך ָבּ ֨ ַנ ִי ךְ ֙ך ֵמ ָר֣חוֹק ָיֹ֔באוּ וְּבֹנַ֖ת ִיךְך ַעל־ַ֥צד
ֵתָּאַֽמ ָנהָ֤ :אז ִתּ ְרִא֙י ְו ָנ ַ֔ה ְרְתּ וָּפַ֥חד ְו ָרַ֖חב ְלָב ֵ֑בךְך ִכּי־ ֵֽיָה ֵ֤פךְך ָעַ֨ל ִי ךְ ֙ך ֲה֣מוֹן ָ֔ים ֵ֥חיל
גּוֹ ִ֖ים ָיֹ֥באוּ ָֽלךְךֽ ִ :שְׁפַ֨עת ְגַּמִ֜לּים ְתַּכֵ֗סּךְך ִבְּכ ֵ֤רי ִמ ְד ָי֙ן ְוֵעיָ֔פה ֻכּ ָ֖לּם ִמְשָּׁ֣בא ָיֹ֑באוּ
ה ָ֖וה ְיַבֵֽשּׂרוָּ :כּל־ ֤צ ֹאן ֵק ָד֙ר ִי ָ֣קְּבצוּ ָ֔לךְך ֵאי ֵ֥לי
ה ִיָ֔שּׂאוּ וְּתִה֥לּוֹת ְי ֹ
ָזָ֤הב וְּלבוֹ ָנ ֙
ְנָב ֖יוֹת ְיָשׁ ְר֑תוּ ֶנךְך ַֽיֲﬠ֤לוּ ַעל־ ָרצוֹ֙ן ִמ ְזְבִּ֔חי וֵּ֥בית ִתְּפַא ְרִ֖תּי ֲאָפֵֽארִ :מי־ֵ֖אֶלּה
שׁ
ָכּ ָ֣ﬠב ְתּעוּ ֶ֑פי ָנה ְוַכיּוֹ ִ֖נים ֶאל־ֲא ֻרֹֽבֵּתיֶֽהםִ :כּי־ ִ֣לי ׀ ִא ִ֣יּים ְיַק ֗וּוּ ָֽוֳא ִנ ֤יּוֹת ַתּ ְרִשׁי ֙
ה ָ֣וה ֱאֹל ַ֔ה ִיךְך
ם ְי ֹ
שׁ ֔ ָנה ְלָהִ֤ביא ָב ֨ ַנ ִי ךְ ֙ך ֵֽמ ָר֔חוֹק ַכְּס ָ֥פּם וּ ְזָהָ֖בם ִא ָ ֑תּם ְלֵשׁ ֙
ָבּ ִ֣רא ֹ
ְוִלְק ֥דוֹשׁ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִ֥כּי ֵֽפֲא ָֽרךְך :וָּב ֤נוּ ְב ֵֽני־ ֵנָכ֙ר ֹ֣חֹמ ַ֔ת ִיךְך וַּמְלֵכיֶ֖הם ְיָשׁ ְר֑תוּ ֶנךְך ִ֤כּי
ְבִקְצִפּ֙י ִהִכּי ִ֔תיךְך וִּב ְרצוֹ ִ֖ני ִֽרַחְמ ִ ֽתּיךְך :וִּפְתּ֨חוּ ְשָׁע ַ֧ר ִיךְך ָתִּ֛מיד יוָֹ֥מם ָו ַ֖ל ְיָלה ֣ל ֹא
ִיָסּ ֵ֑ג רוּ ְלָהִ֤ביא ֵאַ֨ל ִי ךְ ֙ך ֵ֣חיל גּוֹ ִ֔ים וַּמְלֵכיֶ֖הם ְנהוּ ִֽגיםֽ ִ :כּי־ַה ֧גּוֹי ְוַהַמְּמָל ָ֛כה ֲאֶ֥שׁר
ל ֹא־ ַֽיַעְב ֖דוּךְך י ֹא ֵ֑בדוּ ְוַהגּוֹ ִ֖ים ָחֹ֥רב ֶיֱח ָֽרבוְּ :כּ֤בוֹד ַהְלָּבנוֹ֙ן ֵא ַ֣ל ִיךְך ָי֔בוֹא ְבּ ֛רוֹשׁ
ִתּ ְדָ֥הר וְּתַא֖שּׁוּר ַיְח ָ֑דּו ְלָפֵא֙ר ְמ֣קוֹם ִמְק ָדִּ֔שׁי וְּמ֥קוֹם ַר ְג ַ֖לי ֲאַכֵֽבּדְ :וָהְל֨כוּ
ֵא ַ֤ל ִיךְך ְשׁ֨חוֹ ַ֙ח ְבּ ֵ֣ני ְמַע ֔ ַנּ ִיךְך ְו ִ ֽהְשַֽׁתֲּח ֛ווּ ַעל־ַכּ֥פּוֹת ַר ְג ַ֖ל ִיךְך ָכּל־ְמ ַֽנֲא ָ֑צ ִיךְך ְו ָ֤ק ְראוּ
ה ָ֔וה ִצ ֖יּוֹן ְק ֥דוֹשׁ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ֧ :תַּחת ֱהיוֹ ֵ ֛תךְך ֲﬠזוָּ֥בה וְּשׂנוָּ֖אה ְוֵ֣אין עוֹ ֵ֑בר
ָל ךְ ֙ך ִ֣ﬠיר ְי ֹ
שׁד ְמָלִ֖כים
תּ ֲח ֵ֣לב גּוֹ ִ֔ים ְו ֥ ֹ
ְוַשְׂמִתּי ךְ ֙ך ִל ְג֣אוֹן עוָֹ֔לם ְמ֖שׂוֹשׂ ֥דּוֹר ָו ֽדוֹרְ :ו ָֽי ַנְק ְ ֙
ה ֽמוִֹשׁיֵ֔עךְך ְוֹֽגֲא ֵ֖לךְך ֲאִ֥ביר ַֽיֲﬠֹֽקבַ֣ :תַּחת ַה ְנֹּ֜חֶשׁת
ה ָו ֙
ִתּי ָ֑נ ִקי ְו ָי ַ֗דַעְתּ ִ֣כּי ֲא ִ֤ני ְי ֹ
ם ְנֹ֔חֶשׁת ְוַ֥תַחת ָֽהֲאָב ִ֖נים
ָאִ֣ביא ָז ָ֗הב ְוַ֤תַחת ַהַבּ ְר ֶזל ֙ ָ֣אִביא ֶ֔כֶסף ְוַ֤תַחת ָֽהֵעִצי ֙
ַבּ ְרֶ֑זל ְוַשְׂמִ֤תּי ְפֻק ָדֵּת ךְ ֙ך ָשׁ֔לוֹם ְוֹנ ְגַ֖שׂ ִיךְך ְצ ָד ָֽקה :ל ֹא־ ִיָשַּׁ֨מע ֤עוֹד ָחָמ֙ס ְבַּא ְרֵ֔צךְך
ה חוֹֹמ ַ֔ת ִיךְך וְּשָׁע ַ֖ר ִיךְך ְתִּה ָֽלּהֽ :ל ֹא־ ִֽיְה ֶיה־
שׁד ָוֶ֖שֶׁבר ִבּ ְגבוּ ָ֑ל ִיךְך ְו ָק ָ֤ראת ְישׁוָּע ֙
ֹ֥
ה
ה ָו ֙
שׁ ְל֣אוֹר יוָֹ֔מם וְּל ֹ֕נ ַגהּ ַה ָיּ ֵ֖ר ַח ֽל ֹא־ ָיִ֣איר ָ֑לךְך ְוָה ָיה־ ָ֤לךְך ְי ֹ
ָ֨לּךְך ֤עוֹד ַהֶ֨שֶּׁמ ֙

ְל֣אוֹר עוָֹ֔לם ֵֽואֹלַ֖ה ִיךְך ְלִתְפַא ְרֵֽתּךְךֽ :ל ֹא־ ָי֥בוֹא עוֹ֙ד ִשְׁמֵ֔שׁךְך ִֽוי ֵרֵ֖חךְך ֣ל ֹא ֵֽיָא ֵ֑סף
ה ָ֗וה ִֽיְה ֶיה־ָלּ ךְ ֙ך ְל֣אוֹר עוָֹ֔לם ְוָֽשְׁל֖מוּ ְיֵ֥מי ֶאְב ֵֽלךְךְ :וַעֵמּ ךְ ֙ך ֻכּ ָ֣לּם ַצ ִדּי ִ ֔קים
ִ֣כּי ְי ֹ
ְלעוֹ ָ֖לם ִ֣יי ְרשׁוּ ָ ֑א ֶרץ ֵ֧נֶצר ַמָטּ ַ֛ﬠו ]ַמָטּ ַ֛ﬠי[ ַֽמֲﬠֵ֥שׂה ָי ַ֖די ְלִהְתָפֵּֽארַ :הָקֹּט֙ן ִֽיְה ֶ֣יה
ה ָ֖וה ְבִּעָ֥תּהּ ֲאִחיֶֽשׁ ָנּה֛ :רוּ ַח ֲאֹד ָ֥ני ְיֶה ִ֖וֹה ָע ָ֑לי
ָל ֶ ֔אֶלף ְוַהָצִּ֖ﬠיר ְל ֣גוֹי ָע֑צוּם ֲא ִ֥ני ְי ֹ
א ִ֜תי ְלַבֵ֣שּׂר ֲﬠ ָנ ִ֗וים ְשָׁלַ֨ח ִנ֙י ַֽלֲחֹ֣בשׁ ְל ִנְשְׁבּ ֵרי־ֵ֔לב ִלְק ֤ר ֹא
ה ָ֨וה ֹ
ח ְי ֹ
ַ֡יַען ָמַשׁ ֩
ה ָ֔וה ְו ֥יוֹם ָנ ָ֖קם
ם ְדּ֔רוֹר ְו ַֽלֲאסוּ ִ֖רים ְפַּקח־ֽקוֹ ַחִ :לְק ֤ר ֹא ְשׁ ַנת־ ָרצוֹ֙ן ַֽלי ֹ
ִלְשׁבוּ ִי ֙
ת ָל ֶ֨הם ְפּ ֵ ֜אר ַ֣תַּחת
ֵֽלאֹל ֵ ֑הינוּ ְל ַנֵ֖חם ָכּל־ֲאֵב ִ ֽליםָ :ל֣שׂוּם ׀ ַֽלֲאֵב ֵ֣לי ִצ ֗יּוֹן ָלֵת ֩
ם
ֵ ֗אֶפר ֶ֤שֶׁמן ָשׂשׂוֹ֙ן ַ֣תַּחת ֵ ֔אֶבל ַֽמֲﬠֵ֣טה ְתִהָ֔לּה ַ֖תַּחת ֣רוּ ַח ֵכּ ָ ֑הה ְוֹק ָ֤רא ָלֶה ֙
שׁ ִ֖נים
שְׁמ֥מוֹת ִֽרא ֹ
ה ָ֖וה ְלִהְתָפֵּֽאר :וָּבנ֙וּ ָח ְר֣בוֹת עוָֹ֔לם ֽ ֹ
ֵאי ֵ֣לי ַהֶ֔צּ ֶדק ַמַ֥טּע ְי ֹ
שְׁמ֖מוֹת ֥דּוֹר ָו ֽדוֹרְ :ו ָֽﬠְמ ֣דוּ ָז ִ֔רים ְו ָר֖עוּ ֽצ ֹא ְנ ֶ֑כם
ְיקוֹ ֵ ֑ממוּ ְוִח ְדּשׁ֙וּ ָ֣ﬠ ֵרי ֹ֔ח ֶרב ֽ ֹ
ה ִתָּקּ ֵ֔ראוּ ְמָֽשׁ ְרֵ֣תי ֱאֹל ֵ֔הינוּ
ה ָו ֙
וְּב ֵ֣ני ֵנָ֔כר ִאָכּ ֵרי ֶ֖כם ְוֹֽכ ְרֵמי ֶֽכםְ :וַא ֶ֗תּם ֹֽכֲּה ֵ֤ני ְי ֹ
ם ִמְשׁ ֔ ֶנה
ם תּ ֹאֵ֔כלוּ וִּבְכבוֹ ָ֖דם ִתְּת ַיָֽמּרוּ֤ ַ :תַּחת ָבְּשְׁתֶּכ ֙
ֵיָאֵ֖מר ָל ֶ֑כם ֵ֤חיל גּוֹ ִי ֙
ם ִמְשׁ ֶ֣נה ִיי ָ֔רשׁוּ ִשְׂמַ֥חת עוֹ ָ֖לם ִתְּה ֶ֥יה ָלֶֽהם:
וְּכִלָ֖מּה ָיֹ֣רנּוּ ֶחְל ָ֑קם ָל ֵ֤כן ְבַּא ְרָצ ֙
ם ֶבֱּאֶ֔מת וְּב ִ֥רית
שׂ ֵ֥נא ָג ֵ֖זל ְבּעוֹ ָ֑לה ְו ָנַתִ֤תּי ְפֻעָלָּת ֙
אֵ֣הב ִמְשָׁ֔פּט ֹ
ה ֹ
ה ָו ֙
ִ֣כּי ֲא ִ֤ני ְי ֹ
ם ַז ְרָ֔עם ְוֶצֱאָצֵאיֶ֖הם ְבּ֣תוֹךְך ָהַעִ֑מּים ָכּל־
עוֹ ָ֖לם ֶאְכ ֥רוֹת ָלֶֽהםְ :ונוֹ ַ֤דע ַבּגּוֹ ִי ֙
ה ָ֗וה ָתּ ֵ֤גל ַנְפִשׁ֙י
ה ָֽוה֧ :שׂוֹשׂ ָאִ֣שׂישׂ ַֽבּי ֹ
ם ַיִכּי֔רוּם ִ֛כּי ֵ֥הם ֶ֖ז ַרע ֵבּ ַ֥רךְך ְי ֹ
ֹֽרֵאיֶה ֙
ֵֽבּאֹל ַ֔הי ִ֤כּי ִהְלִבּיַ֨שׁ ִנ֙י ִבּ ְג ֵדי־ ֶ֔יַשׁע ְמִ֥ﬠיל ְצ ָד ָ֖קה ְיָע ָ֑ט ִני ֶֽכָּחָת֙ן ְיַכֵ֣הן ְפּ ֵ ֔אר
ְוַכַכּ ָ֖לּה ַתְּע ֶ֥דּה ֵכ ֶֽליָהִ֤ :כּי ָכ ָ ֨א ֶר֙ץ תּוִֹ֣ציא ִצְמָ֔חהּ וְּכ ַג ָ֖נּה ֵזרוּ ֶ֣ﬠיָה ַתְצִ֑מי ַח ֵ֣כּן ׀
ה וְּתִהָ֔לּה ֶ֖נ ֶגד ָכּל־ַהגּוֹ ִֽיםְ :לַ֤מַען ִציּוֹ֙ן ֣ל ֹא ֶאֱחֶ֔שׁה
ה ִ֗וה ַיְצִ֤מי ַח ְצ ָדָק ֙
ֲאֹד ָ֣ני ֱי ֹ
הּ ִצ ְד ָ ֔קהּ ִוישׁוָּעָ֖תהּ ְכַּלִ֥פּיד ִיְב ָֽﬠר:
וְּלַ֥מַען ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ֣ל ֹא ֶאְשׁ֑קוֹט ַעד־ ֵי ֵ֤צא ַכֹ֨נּ ַג ֙
ה ָ֖וה
שׁר ִ֥פּי ְי ֹ
ם ִצ ְד ֵ ֔קךְך ְוָכל־ְמָלִ֖כים ְכּבוֹ ֵ֑דךְך ְוֹ֤ק ָרא ָל ךְ ֙ך ֵ֣שׁם ָח ָ֔דשׁ ֲא ֶ ֛
ְו ָר֤אוּ גוֹ ִי ֙
הָ֑וה וְּצ ִ֥נוף ]וְּצ ִ֥ניף[ ְמלוּ ָ֖כה ְבַּכף־
ִיֳקֶּֽבנּוְּ :וָה ִ֛יית ֲﬠֶ֥ט ֶרת ִתְּפֶ֖א ֶרת ְבּ ַיד־ ְי ֹ
ֱאֹלָֽה ִיךְך :ל ֹא־ ֵֽיָאֵמ֩ר ָ֨לךְך ֜עוֹד ֲﬠזוּ ָ֗בה וְּלַא ְרֵצ ךְ ֙ך ל ֹא־ ֵֽיָאֵ֥מר עוֹ֙ד ְשָׁמָ֔מה ִ֣כּי ָ֗לךְך
ה ָ֔בּךְך ְוַא ְרֵ֖צךְך ִתָּבּ ֵֽﬠלֽ ִ :כּי־
ה ָו ֙
א ֶחְפִצי־ ָ֔בהּ וְּלַא ְרֵ֖צךְך ְבּעוּ ָ֑לה ִ ֽכּי־ָח ֵ֤פץ ְי ֹ
ִיָקּ ֵר ֙
ִיְב ַ֤ﬠל ָבּחוּ֙ר ְבּתוָּ֔לה ִיְבָע֖לוּךְך ָבּ ָ֑נ ִיךְך וְּמ֤שׂוֹשׂ ָחָת֙ן ַעל־ַכָּ֔לּה ָיִ֥שׂישׂ ָע ַ֖ל ִיךְך
שְׁמ ִ֔רים ָכּל־ַה ֧יּוֹם ְוָכל־ַה ַ֛לּ ְיָלה
ֱאֹלָֽה ִיךְךַ :על־ֽחוֹֹמַ֣ת ִיךְך ְי ֽרוָּשַׁ֗לם ִהְפ ַ ֨ק ְדִתּ֙י ֽ ֹ

ה ָ֔וה ַאל־ֳדִּ֖מי ָל ֶֽכםְ :וַאל־ִתְּתּ֥נוּ ֳדִ֖מי ֑לוֹ
ם ֶאת־ ְי ֹ
ָתִּ֖מיד ֣ל ֹא ֶיֱח֑שׁוּ ַהַמּ ְזִכּ ִרי ֙
הָ֛וה ִ ֽבּיִמי ֖נוֹ
ַעד־ ְיכוֹ ֞ ֵנן ְוַעד־ ָיִ֧שׂים ֶאת־ ְי ֽרוָּשׁ ַ֛לם ְתִּה ָ֖לּה ָבָּֽא ֶרץִ :נְשַׁ֧בּע ְי ֹ
א ְי ַ֔ב ִיךְך ְוִאם־ ִיְשׁ֤תּוּ ְב ֵֽני־ ֵנָכ֙ר
וִּב ְז ֣רוֹ ַע ֻע ֑זּוֹ ִאם־ֶאֵתּ֩ן ֶאת־ ְדּ ָג ֨ ֵנךְך ֤עוֹד ַֽמֲאָכל ֙ ְל ֣ ֹ
הָ֑וה וְּמַקְבָּ֥ציו
ִ ֽתּירוֵֹ֔שׁךְך ֲאֶ֥שׁר ָי ַ֖גַעְתּ ֽבּוִֹ֤ :כּי ְמַאְסָפי֙ו ֽי ֹאְכֻ֔להוּ ְו ִ ֽהְל֖לוּ ֶאת־ ְי ֹ
ִיְשׁ ֻ֖תּהוּ ְבַּחְצ ֥רוֹת ָק ְד ִ ֽשׁיִ :עְב ֤רוּ ִעְבר֙וּ ַבְּשָּׁע ִ֔רים ַפּ ֖נּוּ ֶ֣דּ ֶרךְך ָה ָ֑ﬠם ֹ֣סלּוּ ֹ֤סלּוּ
ַֽהְמִסָלּ ֙
ה ָ֗וה ִהְשִׁ֨מי ַ֙ע ֶאל־ְקֵ֣צה
ה ַסְקּ֣לוּ ֵמ ֶ ֔אֶבן ָה ִ֥רימוּ ֵ֖נס ַעל־ָהַע ִ ֽמּיםִ :ה ֵ֣נּה ְי ֹ
ָה ָ ֔א ֶרץ ִאְמר֙וּ ְלַבת־ִצ ֔יּוֹן ִה ֵ֥נּה ִיְשׁ ֵ֖ﬠךְך ָ֑בּא ִה ֵ֤נּה ְשָׂכר֙וֹ ִא֔תּוֹ וְּפֻעָלּ֖תוֹ ְלָפ ָֽניו:
הָ֑וה ְוָל ךְ ֙ך ִי ָקּ ֵ֣רא ְדרוָּ֔שׁה ִ֖ﬠיר ֥ל ֹא ֶנֱﬠ ָֽזָבה:
ְוָק ְר֥אוּ ָל ֶ ֛הם ַעם־ַהֹ֖קּ ֶדשׁ ְגּאוּ ֵ֣לי ְי ֹ
ם ִמָבְּצ ָ֔רה ֚ ֶזה ָה ֣דוּר ִבְּלבוּ֔שׁוֹ ֹצ ֶ֖ﬠה ְבֹּ֣רב
ִמי־ ֶ֣זה ׀ ָ֣בּא ֵמֱא֗דוֹם ֲח֤מוּץ ְבּ ָג ִדי ֙
שׁךָך וְּב ָג ֶ֖דיךָך ְכֹּד ֵ֥רךְך
ֹכּ֑חוֹ ֲא ִ֛ני ְמ ַדֵ֥בּר ִבְּצ ָד ָ֖קה ַ֥רב ְלהוֹ ִ ֽשׁי ַעַ :מ ֥דּוּ ַע ָאֹ֖דם ִלְלבוּ ֶ ֑
ם ֵאין־ִ֣אישׁ ִא ִ֔תּי ְוֶא ְד ְר ֵ֣כם ְבַּאִ֔פּי
ְבּ ַֽגת :פּוּ ָ֣רה ׀ ָדּ ַ֣רְכִתּי ְלַב ִ֗דּי וֵּֽמַעִמּי ֙
ם ַעל־ְבּ ָג ַ֔די ְוָכל־ַמְלבּוַּ֖שׁי ֶא ְגָֽאְלִתּיִ֛ :כּי ֥יוֹם ָנ ָ֖קם
ְוֶא ְרְמֵ֖סם ַֽבֲּחָמִ֑תי ְו ֵ֤יז ִנְצָח ֙
ְבִּלִ֑בּי וְּשׁ ַ֥נת ְגּאוּ ַ֖לי ָֽבָּאהְ :וַאִבּי֙ט ְוֵ֣אין ֹע ֵ֔זר ְוֶאְשׁתּוֵֹ֖מם ְוֵ֣אין סוֹ ֵ ֑מךְך ַו֤תּוַֹֽשׁע
ם ְבַּאִ֔פּי ַֽוֲאַשְׁכּ ֵ֖רם ַֽבֲּחָמִ֑תי
ִל֙י ְזֹרִ֔עי ַֽוֲחָמִ֖תי ִ֥היא ְסָמ ָֽכְת ִניְ :וָא֤בוּס ַעִמּי ֙
ה ָ֔וה ְכַּ֕על ֹ֥כּל ֲאֶשׁר־
ה ָ֤וה ׀ ַא ְזִכּי֙ר ְתִּהֹ֣לּת ְי ֹ
ְואוֹ ִ֥ריד ָלָ֖א ֶרץ ִנְצָֽחםַֽ :חְס ֵ֨דּי ְי ֹ
הָ֑וה ְו ַרב־טוּ֙ב ְלֵ֣בית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲאֶשׁר־ ְגָּמ ָ֥לם ְ ֽכּ ַֽרֲחָ֖מיו וְּכֹ֥רב ֲחָס ָֽדיו:
ְגָּמ ָ֖לנוּ ְי ֹ
ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ַאךְך־ַעִ֣מּי ֵ֔הָמּה ָבּ ִ֖נים ֣ל ֹא ְיַשׁ ֵ֑קּרוּ ַו ְיִ֥הי ָלֶ֖הם ְלמוֹ ִ ֽשׁי ַעֽ ְ :בָּכל־ָצ ָרָ֣תם ׀
֣ל ֹא ]֣לוֹ[ ָ֗צר וַּמְלַ֤אךְך ָפּ ָני֙ו ֽהוִֹשׁיָ֔עם ְבַּֽאֲהָב֥תוֹ וְּבֶחְמָל֖תוֹ ֣הוּא ְגָא ָ֑לם ַֽו ְי ַנְטּ ֵ֥לם
ַֽו ְי ַנְשֵּׂ֖אם ָכּל־ ְיֵ֥מי עוֹ ָֽלםְ :ו ֵ ֛הָמּה ָמ ֥רוּ ְוִעְצּ֖בוּ ֶאת־ ֣רוּ ַח ָק ְד֑שׁוֹ ַו ֵֽיָּה ֵ֥פךְך ָל ֶ ֛הם
ְלאוֹ ֵ֖יב ֥הוּא ִנְלַחם־ָֽבּםַ :ו ִיּ ְזֹ֥כּר ְיֵֽמי־עוֹ ָ֖לם ֹמֶ֣שׁה ַע֑מּוֹ ַא ֵ֣יּה ׀ ַֽהַֽמֲּﬠ ֵ֣לם ִמ ָ֗יּם
ֵ֚את ֹר ֵ֣ﬠי צ ֹא ֔נוֹ ַא ֵ֛יּה ַהָ֥שּׂם ְבִּק ְר֖בּוֹ ֶאת־ ֥רוּ ַח ָק ְדֽשׁוֹ :מוִֹלי ךְ ֙ך ִליִ֣מין ֹמֶ֔שׁה ְז ֖רוֹ ַע
ה֑מוֹת
ם ִמְפּ ֵני ֶ֔הם ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ֖לוֹ ֵ֥שׁם עוֹ ָֽלםֽ :מוִֹלי ָ֖כם ַבְּתּ ֹ
ִתְּפַא ְר֑תּוֹ ֤בּוֹ ֵֽק ַע ַ֨מ ִי ֙
ה ָ֖וה ְתּ ִני ֶ֑חנּוּ ֶ֚כּן
ה ַבִּבְּק ָ֣ﬠה ֵת ֵ֔רד ֥רוּ ַח ְי ֹ
ַכּ֥סּוּס ַבִּמּ ְדָ֖בּר ֥ל ֹא ִיָכֵּֽשׁלוַּ :כְּבֵּהָמ ֙
ם וּ ְר ֵ ֔אה ִמ ְזּ ֻ֥בל ָק ְדְשׁ֖ךָך
ִנַ֣ה ְגָתּ ַעְמּ֔ךָך ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ְל֖ךָך ֵ֥שׁם ִתְּפָֽא ֶרתַ :ה ֵ֤בּט ִמָשַּׁ֨מ ִי ֙
ְוִתְפַא ְר ֶ ֑תּךָך ַא ֵ֤יּה ִק ְנָֽאְת ךָ ֙ך וּ ְג֣בוֹּר ֶ֔תךָך ֲה֥מוֹן ֵמ ֶ֛ﬠיךָך ְֽו ַֽרֲחֶ֖מיךָך ֵא ַ֥לי ִהְתַא ָֽפּקוּֽ ִ :כּי־
ה ָא ִ֔בינוּ
ה ָו ֙
ם ֣ל ֹא ְי ָדָ֔ענוּ ְו ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֣ל ֹא ַיִכּי ָ֑רנוּ ַאָ֤תּה ְי ֹ
ַאָ֣תּה ָא ִ֔בינוּ ִ֤כּי ַאְב ָרָה ֙

ה ִמ ְדּ ָרֶ֔כיךָך ַתְּקִ֥שׁי ַח ִלֵ֖בּנוּ ִמ ִיּ ְרָא ֶ ֑תךָך
ה ָו ֙
ֹֽגֲּא ֵ֥לנוּ ֵֽמעוֹ ָ֖לם ְשֶֽׁמךָךָ֣ :לָמּה ַתְת ֵ֤ﬠנוּ ְי ֹ
שׁךָך ָצ ֵ֕רינוּ ֽבּוְֹס֖סוּ
֚שׁוּב ְלַ֣מַען ֲﬠָב ֶ֔דיךָך ִשְׁבֵ֖טי ַֽנֲחָלֶֽתךָךַ :לִמְּצָ֕ער ָֽי ְר֖שׁוּ ַעם־ָק ְד ֶ ֑
ם ֽל ֹא־ָמַ֣שְׁלָתּ ָ֔בּם ֽל ֹא־ ִנ ְק ָ֥רא ִשְׁמ֖ךָך ֲﬠֵלי ֶ ֑הם לוּא־
ִמְק ָדֶּֽשׁךָךָ :ה ִ֗יינוּ ֵֽמעוָֹל ֙
ָק ַ֤רְעָתּ ָשַׁ֨מ ִי ֙
ם ָי ַ֔ר ְדָתּ ִמָפּ ֶ֖ניךָך ָה ִ֥רים ָנֹֽזלּוִּ :כְּקֹ֧ד ַח ֵ֣אשׁ ֲהָמִ֗סים ַ֚מ ִים ִתְּבֶעה־
ֵ ֔אשׁ ְלהוֹ ִ֥די ַע ִשְׁמ֖ךָך ְלָצ ֶ֑ריךָך ִמָפּ ֶ֖ניךָך גּוֹ ִ֥ים ִי ְר ָֽגּזוַּֽ :בֲּﬠֽשׂוְֹת ךָ֥ך ֽנוֹ ָר֖אוֹת ֣ל ֹא ְנ ַק ֶ֑וּה
ָי ַ֕ר ְדָתּ ִמָפּ ֶ֖ניךָך ָה ִ֥רים ָנֹֽזלּוּ :וֵּֽמעוֹ ָ֥לם ל ֹא־ָשְׁמ֖עוּ ֣ל ֹא ֶהֱא ִ֑זינוּ ַ֣ﬠ ִין ֽל ֹא־ ָר ָ ֗אָתה
שׂ ְוֹ֣עֵשׂה ֶ֔צ ֶדק ִבּ ְד ָר ֶ֖כיךָך
ם זוּ ָ֣לְת֔ךָך ַֽיֲﬠֶ֖שׂה ִלְמַחֵכּה־ֽלוָֹ :פּ ַ֤גְעָתּ ֶאת־ָשׂ ֙
ֱאֹלִהי ֙
א ֻכָּ֔לּנוּ וְּכֶ֥ב ֶגד
תּ ַֽו ֶנֱּחָ֔טא ָבֶּ֥הם עוֹ ָ֖לם ְו ִנ ָוֵּֽשׁ ַעַ :ו ְנִּ֤הי ַכָטֵּמ ֙
ִי ְזְכּ ֑רוּךָך ֵהן־ַאָ֤תּה ָקַ֨צְפ ָ ֙
ה ֻכָּ֔לּנוּ ַֽוֲﬠוֹ ֵ֖ננוּ ָכּ ֥רוּ ַח ִיָשֻּֽׂאנוְּ :וֵאין־קוֹ ֵ֣רא
ִע ִ֖דּים ָכּל־ִצ ְדֹק ֵ ֑תינוּ ַו ָ֤נֶּבל ֶֽכָּעֶל ֙
ְבִשְׁמ֔ךָך ִמְתעוֹ ֵ֖רר ְלַֽהֲח ִ֣זיק ָ֑בּךְך ִ ֽכּי־ִהְסַ֤תּ ְרָתּ ָפ ֨ ֶני ךָ ֙ך ִמֶ֔מּנּוּ ַוְתּמוּ ֵ֖גנוּ ְבּ ַיד־ֲﬠוֹ ֵֽננוּ:
ה ָ֖וה ָאִ֣בינוּ ָ ֑אָתּה ֲא ַ֤נְחנוּ ַהֹ֨חֶמ֙ר ְוַאָ֣תּה ֹֽיְצ ֵ֔רנוּ וַּֽמֲﬠֵ֥שׂה ָי ְד֖ךָך ֻכּ ָֽלּנוּ:
ְוַעָ֥תּה ְי ֹ
אד ְוַאל־ָל ַ֖ﬠד ִתּ ְזֹ֣כּר ָע ֑וֹן ֵ֥הן ַהֶבּט־ ָ֖נא ַעְמּ ךָ֥ך ֻכ ָֽלּנוּ:
ה ַעד־ְמ ֔ ֹ
ה ָו ֙
ַאל־ִתְּקֹ֤צף ְי ֹ
ָע ֵ֥רי ָק ְדְשׁ֖ךָך ָה ֣יוּ ִמ ְד ָ֑בּר ִציּוֹ֙ן ִמ ְדָ֣בּר ָה ָ֔יָתה ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ְשָׁמָֽמהֵ֧ :בּית ָק ְדֵ֣שׁנוּ
ְוִתְפַא ְר ֵ֗תּנוּ ֲאֶ֤שׁר ִ ֽהְל֨לוּ ךָ ֙ך ֲאֹב ֵ֔תינוּ ָה ָ֖יה ִלְשׂ ֵ֣רַפת ֵ ֑אשׁ ְוָכל־ַֽמֲחַמ ֵ֖דּינוּ ָה ָ֥יה
אדִ :נ ְד ַ֨רְשִׁתּ֙י
הָ֑וה ֶתֱּחֶ֥שׁה וְּתַע ֵ֖נּנוּ ַעד־ְמ ֽ ֹ
ְלָח ְרָֽבּהַ :הַעל־ֵ֥אֶלּה ִתְתַא ַ֖פּק ְי ֹ
שׁ ִני ָאַ֨מ ְרִתּ֙י ִה ֵ֣נּ ִני ִה ֔ ֵנּ ִני ֶאל־ ֖גּוֹי ֽל ֹא־ֹק ָ֥רא
ְל֣לוֹא ָשׁ ָ ֔אלוּ ִנְמֵ֖צאִתי ְל ֣ל ֹא ִבְק ֻ ֑
ם ַה ֶ֣דּ ֶרךְך ל ֹא־֔טוֹב ַאַ֖חר
הְלִכי ֙
ִבְשׁ ִ ֽמיֵ :פּ ַ֧רְשִׂתּי ָי ַ֛די ָכּל־ַה ֖יּוֹם ֶאל־ ַ֣ﬠם סוֹ ֵ֑רר ַה ֽ ֹ
ם ַבּ ַגּ ֔נּוֹת
ַמְחְשֹֽׁבֵתיֶֽהםָ :הָ֗עם ַהַמְּכִעיִ֥סים אוִֹ֛תי ַעל־ָפּ ַ֖ני ָתִּ֑מיד ֹֽזְבִחי ֙
ם ְבַּ֣שׂר
אְכִלי ֙
ם ַבְּקָּב ִ֔רים וַּב ְנּצוּ ִ֖רים ָי ִ֑לינוּ ָה ֽ ֹ
ֽוְּמַקְטּ ִ֖רים ַעל־ַהְלֵּב ִֽניםַ :הֹֽיְּשִׁבי ֙
ם ְק ַ֣רב ֵאֶ֔ליךָך ַאל־ִתּ ַגּשׁ־ִ֖בּי ִ֣כּי
אְמ ִרי ֙
ַֽהֲח ִ֔זיר וְּפ ַ֥רק ]וְּמ ַ֥רק[ ִפּ ֻגִּ֖לים ְכֵּליֶֽהםָ :ה ֽ ֹ
ְק ַדְשִׁ֑תּיךָך ֵ֚אֶלּה ָעָ֣שׁן ְבַּאִ֔פּי ֵ֥אשׁ ֹי ֶ֖ק ֶדת ָכּל־ַה ֽיּוֹםִ :ה ֵ֥נּה ְכתוָּ֖בה ְלָפ ָ֑ני ֤ל ֹא
ה ִ֣כּי ִאם־ִשַׁ֔לְּמִתּי ְוִשַׁלְּמִ֖תּי ַעל־ֵחי ָֽקםֲ֠ :ﬠוֹֹנֵתיֶכם ַֽוֲﬠוֹֹ֨נת ֲאבוֵֹתי ֶ֤כם
ֶאֱחֶשׂ ֙
ה ָ֔וה ֲאֶ֤שׁר ִקְטּר֙וּ ַעל־ֶ֣הָה ִ֔רים ְוַעל־ַה ְגָּב֖עוֹת ֵֽח ְר֑פוּ ִני וַּמֹדִּ֧תי
ַיְח ָדּ֙ו ָאַ֣מר ְי ֹ
שׁ
ה ָ֗וה ַֽכֲּאֶ֨שׁר ִיָמּ ֵ֤צא ַהִתּירוֹ ֙
שׁ ָ֖נה ֶעל ]ֶאל[ ֵחי ָֽקםֹ֣ :כּה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
ְפֻעָלּ ָ ֛תם ִֽרא ֹ
ה ְלַ֣מַען ֲﬠָב ַ֔די ְלִבְלִ֖תּי
ָֽבֶּאְשׁ֔כּוֹל ְוָאַמ֙ר ַאל־ַתְּשִׁחי ֵ֔תהוּ ִ֥כּי ְב ָר ָ֖כה ֑בּוֹ ֵ֤כּן ֶֽאֱﬠֶשׂ ֙
ַֽהְשִׁ֥חית ַהֹֽכּלְ :וֽהוֵֹצאִ֤תי ִמ ַֽיֲּﬠֹק֙ב ֶ֔ז ַרע וּ ִ ֽמיהוּ ָ֖דה יוֹ ֵ֣רשׁ ָה ָ֑רי ִֽוי ֵר֣שׁוָּה ְבִחי ַ֔רי

ַֽוֲﬠָב ַ֖די ִיְשְׁכּנוּ־ָֽשָׁמּהְ :וָה ָ֤יה ַהָשּׁרוֹ֙ן ִל ְנ ֵוה־ ֔צ ֹאן ְו ֵ֥ﬠֶמק ָע֖כוֹר ְל ֵ֣רֶבץ ָבּ ָ֑קר ְלַעִ֖מּי
ה ָ֔וה ַהְשֵּׁכִ֖חים ֶאת־ַ֣הר ָק ְדִ֑שׁי ַהֹֽע ְר ִ֤כים ַל ַגּ֙ד
ם ֹע ְזֵ֣בי ְי ֹ
ֲאֶ֥שׁר ְדּ ָרֽשׁוּ ִניְ :וַאֶתּ ֙
ם ַלֶ֣טַּבח ִתְּכ ָ֔רעוּ
ֻשְׁלָ֔חן ְוַֽהְמַמְלִ֖אים ַלְמ ִ֥ני ִמְמָֽסךְך :וָּמ ֨ ִניִתי ֶאְתֶ֜כם ַלֶ֗ח ֶרב ְוֻכְלֶּכ ֙
ַ֤יַען ָק ָ֨ראִת֙י ְו ֣ל ֹא ֲﬠ ִני ֶ֔תם ִדַּ֖בּ ְרִתּי ְו ֣ל ֹא ְשַׁמְע ֶ ֑תּם ַוַֽתֲּﬠ֤שׂוּ ָה ַר֙ע ְבֵּעי ֔ ַני וַּֽבֲאֶ֥שׁר
ֽל ֹא־ָח ַ֖פְצִתּי ְבַּח ְרֶֽתּםָ :לֵ֞כן ֹֽכּה־ָאַ֣מר ׀ ֲאֹד ָ֣ני ְיֶה ִ֗וֹה ִה ֨ ֵנּה ֲﬠָב ַ֤די ׀ י ֹאֵ֨כל֙וּ ְוַאֶ֣תּם
ִתּ ְרָ֔עבוּ ִה ֵ֧נּה ֲﬠָב ַ֛די ִיְשׁ֖תּוּ ְוַאֶ֣תּם ִתְּצ ָ ֑מאוּ ִה ֵ֧נּה ֲﬠָב ַ֛די ִיְשָׂ֖מחוּ ְוַאֶ֥תּם ֵתּֽבשׁוּ:
ִה ֵ֧נּה ֲﬠָב ַ֛די ָיֹ֖רנּוּ ִמ֣טּוּב ֵ֑לב ְוַא ֶ ֤תּם ִתּ ְ ֽצֲﬠק֙וּ ִמְכֵּ֣אב ֵ֔לב וִּמֵ֥שֶּׁבר ֖רוּ ַח ְתּ ֵי ִ ֽלילוּ:
ה ִלְבִחי ַ֔רי ֶוֱהִמיְת֖ךָך ֲאֹד ָ֣ני ְיֶה ִ֑וֹה ְו ַֽלֲﬠָב ָ֥דיו ִי ְק ָ֖רא
ְוִה ַנְּח ֶ֨תּם ִשְׁמ ֶ֤כם ִלְשׁבוָּע ֙
ֵ֥שׁם ַאֵֽחרֲ :אֶ֨שׁר ַהִמְּתָבּ ֵ֜רךְך ָבּ ָ ֗א ֶרץ ִיְתָבּ ֵר ךְ ֙ך ֵֽבּאֹלֵ֣הי ָאֵ֔מן ְוַהִנְּשָׁ֣בּע ָבּ ָ ֔א ֶרץ
שׁ ֔נוֹת ְוִ֥כי ִנְסְתּ ֖רוּ ֵמֵעי ָֽניֽ ִ :כּי־
ת ָה ִ֣רא ֹ
ִיָשַּׁ֖בע ֵֽבּאֹלֵ֣הי ָא ֵ ֑מן ִ֣כּי ִנְשְׁכּ֗חוּ ַהָצּרוֹ ֙
שׁ ֔נוֹת ְו ֥ל ֹא
ה ָה ִ֣רא ֹ
שׁה ְו ֤ל ֹא ִת ָזַּ֨כ ְר ָנ ֙
ִה ְנ ִ֥ני בוֹ ֵ֛רא ָשַׁ֥מ ִים ֲח ָדִ֖שׁים ָוָ֣א ֶרץ ֲח ָד ָ ֑
ַֽתֲﬠ ֶ֖לי ָנה ַעל־ ֵֽלבֽ ִ :כּי־ִאם־ִ֤שׂישׂוּ ְו ִ֨גיל֙וּ ֲﬠ ֵדי־ַ֔עד ֲאֶ֖שׁר ֲא ִ֣ני בוֹ ֵ֑רא ִכּי֩ ִה ְנ ֨ ִני
בוֹ ֵ֧רא ֶאת־ ְי ֽרוָּשׁ ַ֛לם ִגּי ָ֖לה ְוַעָ֥מּהּ ָמֽשׂוֹשְׂ :ו ַגְלִ֥תּי ִבירוָּשׁ ַ֖לם ְוַשְׂשִׂ֣תּי ְבַעִ֑מּי
ם
הּ ֔עוֹד ֥קוֹל ְבִּ֖כי ְו֥קוֹל ְזָע ָֽקה :ל ֹא־ ִֽיְה ֶ֨יה ִמָ֜שּׁם ֗עוֹד ֤עוּל ָיִמי ֙
ְו ֽל ֹא־ ִיָשַּׁ֥מע ָבּ ֙
ה ָי֔מוּת ְוַ֣החוֶֹ֔טא ֶבּן־
ְו ָז ֵ ֔קן ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ ְיַמ ֵ֖לּא ֶאת־ ָי ָ ֑מיו ִ֣כּי ַה ֗ ַנַּער ֶבּן־ֵמָ֤אה ָשׁ ָנ ֙
שׁבוּ ְוָנְט֣עוּ ְכ ָרִ֔מים ְוָֽאְכ֖לוּ ִפּ ְר ָֽים֤ :ל ֹא ִיְבנ֙וּ
ֵמָ֥אה ָשׁ ָ֖נה ְיֻק ָֽלּל :וָּב֥נוּ ָבִ֖תּים ְו ָי ָ ֑
ְוַאֵ֣חר ֵיֵ֔שׁב ֥ל ֹא ִיְטּ֖עוּ ְוַאֵ֣חר י ֹא ֵ֑כל ִ ֽכּי־ִכיֵ֤מי ָהֵע֙ץ ְיֵ֣מי ַעִ֔מּי וַּֽמֲﬠֵ֥שׂה ְי ֵדיֶ֖הם
ה ֵ֔הָמּה
ה ָו ֙
ְיַב֥לּוּ ְבִחי ָֽרי֤ :ל ֹא ִֽיי ְגע֙וּ ָל ִ֔ריק ְו ֥ל ֹא ֵיְל ֖דוּ ַלֶבָּה ָ֑לה ִ֣כּי ֶ֜ז ַרע ְבּרוּ ֵ֤כי ְי ֹ
ְוֶצֱאָצֵאיֶ֖הם ִאָֽתּםְ :וָה ָ֥יה ֶֽט ֶרם־ ִי ְק ָ֖ראוּ ַֽוֲא ִ֣ני ֶאֱﬠ ֶ֑נה ֛עוֹד ֵ֥הם ְמ ַדְבּ ִ֖רים ַֽוֲא ִ֥ני
ה ַכָּבּ ָ֣קר ֽי ֹאַכל־ ֶ֔תֶּבן ְו ָנָ֖חשׁ ָע ָ֣פר ַלְח֑מוֹ
ֶאְשָֽׁמעְ :ז ֵ ֨אב ְוָטֶ֜לה ִי ְר֣עוּ ְכֶאָ֗חד ְוַא ְר ֵי ֙
ה ָ֔וה ַהָשַּׁ֣מ ִים
ה ָֽוהֹ֚ :כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ֽל ֹא־ ָי ֵ֧רעוּ ְו ֽל ֹא־ ַיְשִׁ֛חיתוּ ְבָּכל־ַ֥הר ָק ְדִ֖שׁי ָאַ֥מר ְי ֹ
ת ֲאֶ֣שׁר ִתְּבנוּ־ִ֔לי ְוֵאי־ ֶ֥זה ָמ ֖קוֹם
ִכְּס ִ ֔אי ְוָהָ֖א ֶרץ ֲהֹ֣דם ַר ְג ָ֑לי ֵאי־ ֶ֥זה ַ֨ב ִי ֙
הָ֑וה ְוֶאל־ ֶ֣זה
ה ָי ִ֣די ָעָ֔שָׂתה ַו ִֽיְּה ֥יוּ ָכל־ֵ֖אֶלּה ְנֻאם־ ְי ֹ
ְמנוָּח ִ ֽתיְ :וֶאת־ָכּל־ ֵ ֨אֶלּ ֙
ַא ִ֔בּיט ֶאל־ָע ִנ֙י וּ ְנֵכה־֔רוּ ַח ְוָח ֵ֖רד ַעל־ ְדָּב ִֽרי :שׁוֵֹ֨חט ַה֜שּׁוֹר ַמֵכּה־ ִ ֗אישׁ זוֹ ֵ֤ב ַח
ה ַדּם־ֲח ִ֔זיר ַמ ְזִ֥כּיר ְלֹב ָ֖נה ְמָ֣ב ֵֽרךְך ָ ֑א ֶון ַגּם־ ֵ֗הָמּה
ה ֹ֣ע ֵֽרף ֶ֔כֶּלב ַֽמֲﬠ ֵ֤לה ִמ ְנָח ֙
ַהֶשּׂ ֙
ָֽבֲּחר֙וּ ְבּ ַד ְרֵכי ֶ֔הם וְּבִשֽׁקּוֵּציֶ֖הם ַנְפָ֥שׁם ָח ֵֽפָצהַ :גּם־ֲא ֞ ִני ֶאְבַ֣חר ְבַּֽתֲﬠ ֻֽלֵלי ֶ֗הם

ם ָאִ֣ביא ָל ֶ֔הם ַ֤יַען ָק ָ֨ראִת֙י ְוֵ֣אין עוֹ ֔ ֶנה ִדַּ֖בּ ְרִתּי ְו ֣ל ֹא ָשׁ ֵ ֑מעוּ ַו ַֽיֲּﬠ֤שׂוּ
וְּמ ֽגוֹּרָת ֙
ה ָ֔וה ַֽהֲח ֵר ִ֖דים ֶאל־
ָה ַר֙ע ְבֵּעי ֔ ַני וַּֽבֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ָח ַ֖פְצִתּי ָבָּֽחרוִּ :שְׁמע֙וּ ְדַּבר־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ְו ִנ ְרֶ֥אה
שׂ ְנֵאיֶ֜כם ְמ ַנ ֵדּיֶ֗כם ְלַ֤מַען ְשִׁמ֙י ִיְכַ֣בּד ְי ֹ
ְדָּב ֑רוֹ ָאְמרוּ֩ ֲאֵחיֶ֨כם ֽ ֹ
ה ָ֔וה ְמַשׁ ֵ֥לּם
ְבִשְׂמַחְת ֶ֖כם ְוֵ֥הם ֵיֹֽבשׁוּ֤ :קוֹל ָשׁאוֹ֙ן ֵמִ֔עיר ֖קוֹל ֵֽמֵהי ָ֑כל ֣קוֹל ְי ֹ
א ְיָֽביוְ :בֶּ֥ט ֶרם ָתִּ֖חיל ָי ָ֑ל ָדה ְבֶּ֨ט ֶרם ָי֥בוֹא ֵ֛חֶבל ָ֖להּ ְוִהְמִ֥ליָטה ָז ָֽכרֽ ִ :מי־
ְגּ֖מוּל ְל ֽ ֹ
ה ָכּ ֵ ֔אֶלּה ֲה ֤יוַּחל ֶ ֨א ֶר֙ץ ְבּ ֣יוֹם ֶאָ֔חד ִאם־ ִי ָ֥וּ ֵֽלד ֖גּוֹי ַ֣פַּעם
ָשַׁ֣מע ָכּ ֗ז ֹאת ִ֤מי ָרָא ֙
ֶא ָ֑חת ִכּי־ ָ֛חָלה ַגּם־ ָֽיְל ָ֥דה ִצ ֖יּוֹן ֶאת־ָבּ ֶֽניָהַֽ :הֲא ִ֥ני ַאְשִׁ֛בּיר ְו ֥ל ֹא אוִֹ֖ליד י ֹאַ֣מר
הָ֑וה ִאם־ֲא ִ֧ני ַהמּוֹ ִ֛ליד ְוָעַ֖צ ְרִתּי ָאַ֥מר ֱאֹלָֽה ִיךְךִ :שְׂמ֧חוּ ֶאת־ ְי ֽרוָּשׁ ַ֛לם ְו ִ֥גילוּ
ְי ֹ
הּ ָמ֔שׂוֹשׂ ָכּל־ַה ִ ֽמְּתַאְבִּ֖לים ָע ֶֽליָהְ :לַ֤מַען ִ ֽתּי ְנק֙וּ
אֲה ֶ֑ביָה ִ֤שׂישׂוּ ִאָתּ ֙
ָ֖בהּ ָכּל־ ֽ ֹ
וְּשַׂבְע ֶ֔תּם ִמ ֖ ֹ
שּׁד ַתּ ְנֻח ֶ ֑מיָה ְלַ֧מַען ָתֹּ֛מצּוּ ְוִהְתַע ַנּ ְגֶ֖תּם ִמ ִ֥זּיז ְכּבוֹ ָֽדהִּ :כּי־ֹ֣כה ׀
ה ָ֗וה ִה ְנ ִ֣ני ֹנֶֽטה־ֵ֠אֶליָה ְכּ ָנ ָ֨הר ָשׁ֜לוֹם וְּכ ַ֧נַחל שׁוֹ ֵ֛טף ְכּ֥בוֹד גּוֹ ִ֖ים ִֽוי ַנְק ֶ ֑תּם
ָאַ֣מר ְי ֹ
ַעל־ַצ֙ד ִתּ ָנֵּ֔שׂאוּ ְוַעל־ִבּ ְר ַ֖כּ ִים ְתָּשֳׁﬠָֽשׁעוְּ :כּ ִ ֕אישׁ ֲאֶ֥שׁר ִא֖מּוֹ ְתּ ַֽנֲח ֶ ֑מנּוּ ֵ֤כּן ָֽאֹנִכ֙י
ם ְוָ֣שׂשׂ ִלְבֶּ֔כם ְוַעְצֽמוֵֹתי ֶ֖כם ַכּ ֶ֣דֶּשׁא
ֲא ַ֣נֶחְמֶ֔כם וִּבי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ְתּ ֻנָֽחמוּ :וּ ְרִאיֶת ֙
ה
ה ָו ֙
א ְיָֽביוֽ ִ :כּי־ִה ֵ֤נּה ְי ֹ
ה ֶאת־ֲﬠָב ָ֔דיו ְו ָז ַ֖ﬠם ֶאת־ ֹ
ה ָו ֙
ִתְפ ַ֑רְח ָנה ְו ֽנוֹ ְד ָ֤ﬠה ַיד־ ְי ֹ
ה ַא֔פּוֹ ְו ַֽגֲﬠ ָר֖תוֹ ְבּ ַֽלֲהֵבי־ֵֽאשִׁ֤ :כּי
ָבֵּ֣אשׁ ָי֔בוֹא ְוַכסּוּ ָ֖פה ַמ ְרְכֹּב ָ ֑תיו ְלָהִ֤שׁיב ְבֵּחָמ ֙
ה ָֽוהַ :הִמְּתַק ְדִּ֨שׁים
שׂר ְו ַר֖בּוּ ַחְל ֵ֥לי ְי ֹ
ה ָ֣וה ִנְשָׁ֔פּט וְּבַח ְר֖בּוֹ ֶאת־ָכּל־ָבּ ָ ֑
שׁ ְי ֹ
ָבֵא ֙
אְכֵל֙י ְבַּ֣שׂר ַֽהֲח ִ֔זיר ְוַהֶ֖שֶּׁקץ
ת[ ַבּ ָ֔תּ ֶוךְך ֽ ֹ
ְוַה ִ ֽמַּֽטֲּה ִ֜רים ֶאל־ַה ַגּ ֗נּוֹת ַא ַ֤חר ַאַח֙ד ]ַאַח ֙
ם וַּמְחְשֹׁ֣בֵתי ֶ֔הם ָבּ ָ ֕אה ְלַקֵ֥בּץ
ה ָֽוהְ :וָֽאֹנִ֗כי ַֽמֲﬠֵשׂיֶה ֙
ְוָֽהַעְכ ָ֑בּר ַיְח ָ֥דּו ָיֻ֖ספוּ ְנֻאם־ ְי ֹ
שׁ ֑נוֹת וָּ֖באוּ ְו ָר֥אוּ ֶאת־ְכּבוֹ ִֽדיְ :וַשְׂמ ִ֨תּי ָב ֶ֜הם ֗אוֹת
ֶאת־ָכּל־ַהגּוֹ ִ֖ים ְוַהְלּ ֹ
ְוִשַׁלְּחִ֣תּי ֵמֶ֣הם ׀ ְ֠פֵּליִטים ֶאל־ַהגּוֹ ִ֞ים ַתּ ְרִ֨שׁישׁ ֥פּוּל ְו֛לוּד ֹ֥מְשֵׁכי ֶ֖קֶשׁת ֻתַּ֣בל
ְו ָיָ֑ו ן ָהִא ִ֣יּים ָֽה ְרֹח ִ ֗קים ֲאֶ֨שׁר ֽל ֹא־ָשְׁמ֤עוּ ֶאת־ִשְׁמִע֙י ְול ֹא־ ָר֣אוּ ֶאת־ְכּבוֹ ִ֔די
ְוִה ִ֥גּידוּ ֶאת־ְכּבוֹ ִ֖די ַבּגּוֹ ִֽיםְ :וֵהִ֣ביאוּ ֶאת־ָכּל־ֲאֵחי ֶ֣כם ִמָכּל־ַהגּוֹ ִ֣ים ׀ ִמ ְנָ֣חה
ה ָ֡וה ַבּסּוִּ֡סים ֠וָּב ֶרֶכב וַּבַצּ ִ֨בּים וַּבְפּ ָר ִ֜דים וַּבִכּ ְרָכּ֗רוֹת ַ֣ﬠל ַ֥הר ָק ְדִ֛שׁי ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם
ַֽלי ֹ
ה ָֽוה:
הָ֑וה ַֽכֲּאֶ֣שׁר ָיִביאוּ֩ ְב ֨ ֵני ִיְשׂ ָרֵ֧אל ֶאת־ַהִמּ ְנ ָ֛חה ִבְּכִ֥לי ָט֖הוֹר ֵ֥בּית ְי ֹ
ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ָֽוהִ֣ :כּי ַֽכֲאֶ֣שׁר ַהָשַּׁ֣מ ִים ַ֠הֳח ָדִשׁים
ְו ַגם־ֵמֶ֥הם ֶא ַ֛קּח ַלֹֽכֲּה ִ֥נים ַֽלְל ִו ִ֖יּם ָאַ֥מר ְי ֹ
הָ֑וה ֵ֛כּן ַֽיֲﬠֹ֥מד ַז ְֽרֲﬠ ֶ֖כם
שׂה ֹעְמ ִ֥דים ְלָפ ַ֖ני ְנֻאם־ ְי ֹ
ְוָה ָ ֨א ֶרץ ַֽהֲח ָדָ֜שׁה ֲאֶ֨שׁר ֲא ִ֥ני ֹע ֶ ֛

שׂר
שׁ ְבָּח ְד֔שׁוֹ וִּמ ֵ֥דּי ַשָׁ֖בּת ְבַּשַׁבּ֑תּוֹ ָי֧בוֹא ָכל־ָבּ ָ ֛
ְוִשְׁמ ֶֽכםְ :וָה ָ֗יה ִ ֽמ ֵדּי־ֹ֨ח ֶד ֙
ה ָֽוהְ :ו ָיְצ֣אוּ ְו ָר֔אוּ ְבִּפ ְג ֵר֙י ָֽהֲא ָנִ֔שׁים ַהֹפְּשִׁ֖ﬠים ִ֑בּי ִ֣כּי
ְלִהְשַֽׁתֲּח ֥וֹת ְלָפ ַ֖ני ָאַ֥מר ְי ֹ
ם ֣ל ֹא ִתְכ ֶ֔בּה ְוָה ֥יוּ ֵד ָר֖אוֹן ְלָכל־ָבָּֽשׂרִ :דְּב ֵ֥רי
תוַֹלְע ָ֞תּם ֣ל ֹא ָת֗מוּת ְוִאָשּׁ ֙
ם ֲאֶ֣שׁר ַֽבֲּﬠ ָנ֔תוֹת ְבֶּ֖א ֶרץ ִבּ ְנ ָי ִ ֽמןֲ :אֶ֨שׁר ָה ָ֤יה
ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ֶבּן־ִחְל ִק ָ֑יּהוּ ִמן־ַהֹֽכֲּה ִני ֙
ה ֵאָ֔ליו ִבּי ֵ ֛מי ֽי ֹאִשׁ ָ֥יּהוּ ֶבן־ָא֖מוֹן ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה ִבְּשׁלשׁ־ֶעְשׂ ֵ֥רה ָשׁ ָ֖נה
ה ָו ֙
ְדַבר־ ְי ֹ
ם ַעְשֵֽׁתּי־
תּ ֙
ְלָמְלֽכוַֹ :ו ְי ִ֗הי ִבּיֵ֨מי ְיֽהוֹ ָי ִ֤קים ֶבּן־ ֽי ֹאִשׁ ָ֨יּה֙וּ ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֔דה ַעד־ ֹ
ֶעְשׂ ֵ֣רה ָשׁ ֔ ָנה ְלִצ ְד ִק ָ֥יּהוּ ֶבן־ ֽי ֹאִשׁ ָ֖יּהוּ ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה ַעד־ ְגּ֥לוֹת ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ַבֹּ֥ח ֶדשׁ
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרְ :בֶּ֨ט ֶרם ֶאָצּו ְר ךָ֤ך ]ֶאָצּ ְר ךָ֤ך[ ַב ֶ֨בֶּט֙ן
ַֽהֲחִמי ִ ֽשׁיַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
הּ
אַ֗מר ֲאָה ֙
ְי ַדְע ִ֔תּיךָך וְּבֶ֥ט ֶרם ֵתֵּ֥צא ֵמ ֶ֖רֶחם ִהְק ַדְּשִׁ֑תּיךָך ָנִ֥ביא ַלגּוֹ ִ֖ים ְנַת ִ ֽתּיךָךָֽ :ו ֹ
ה ֵאַ֔לי ַאל־
ה ָו ֙
ֲאֶֹד ָ֣ני ְיה ִ֔וֹה ִה ֵ֥נּה ֽל ֹא־ ָי ַ֖דְעִתּי ַד ֵ֑בּר ִכּי־ ַ֖נַער ָאֹֽנִכיַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְי ֹ
תּ ֹאַ֖מר ַ֣נַער ָאֹ֑נִכי ִ֠כּי ַעל־ָכּל־ֲאֶ֤שׁר ֶֽאְשׁ ָֽלֲח ךָ ֙ך ֵתֵּ֔לךְך ְו ֵ ֛את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ֲאַצ ְוּ֖ךָך
ה
ה ָו ֙
ה ָֽוהַ :ו ִיְּשׁ ַ֤לח ְי ֹ
ְתּ ַדֵֽבּרַ :אל־ִתּי ָ֖רא ִמְפּ ֵני ֶ ֑הם ִ ֽכּי־ִאְתּ ךָ֥ך ֲא ִ֛ני ְלַהִצּ ֶ֖לךָך ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ֵאַ֔לי ִה ֵ֛נּה ָנַ֥תִתּי ְדָב ַ֖רי ְבּ ִ ֽפיךָךְ :ר ֵ ֞אה
ה ָו ֙
ֶאת־ ָי֔דוֹ ַו ַיּ ַ֖גּע ַעל־ ִ֑פּי ַו ֤יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ם ְוַעל־ַהַמְּמָל֔כוֹת ִל ְנ֥תוֹשׁ ְוִל ְנ֖תוֹץ
ִהְפַק ְדִ֣תּיךָך ׀ ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֗זּה ַעל־ַהגּוֹ ִי ֙
ה ֵא ַ֣לי ֵלאֹ֔מר ָֽמה־ַאָ֥תּה
ה ָו ֙
וְּלַֽהֲאִ֣ביד ְו ַֽלֲה ֑רוֹס ִלְב ֖נוֹת ְוִל ְנֽטוֹ ַעַ :ו ְיִ֤הי ְדַבר־ ְי ֹ
הָ֛וה ֵא ַ֖לי ֵהיַ֣טְבָתּ ִל ְר֑אוֹת
אַ֕מר ַמ ֵ֥קּל ָשׁ ֵ֖קד ֲא ִ֥ני ֹרֶֽאהַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ֹרֶ֖אה ִי ְרְמ ָ֑יהוּ ָֽו ֹ
ה ָ֤וה ׀ ֵאַל֙י ֵשׁ ִ֣נית ֵלאֹ֔מר ָ֥מה
שֽׂתוַֹ :ו ְי ִ֨הי ְדַבר־ ְי ֹ
שׁ ֵ֥קד ֲא ִ֛ני ַעל־ ְדָּב ִ֖רי ַֽלֲﬠ ֹ
ִ ֽכּי־ ֹ
ה ָ֖וה
אַ֗מר ִ֤סיר ָנ֨פוּ ַ֙ח ֲא ִ֣ני ֹר ֶ ֔אה וָּפ ָ֖ניו ִמְפּ ֵ֥ני ָצֽפוֹ ָנהַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ַאָ֖תּה ֹר ֶ ֑אה ָֽו ֹ
ֵא ָ֑לי ִמָצּפוֹ֙ן ִתָּפַּ֣תח ָֽה ָרָ֔עה ַ֥ﬠל ָכּל־ֹֽיְשֵׁ֖בי ָהָֽא ֶרץִ֣ :כּי ׀ ִה ְנ ִ֣ני ֹק ֵ֗רא ְל ָֽכל־
הָ֑וה וּ ָ֡באוּ ְֽוָנְתנוּ֩ ִ ֨אישׁ ִכְּס֜אוֹ ֶ֣פַּתח ׀ ַֽשֲׁﬠ ֵ֣רי
ִמְשְׁפּ֛חוֹת ַמְמְל֥כוֹת ָצ֖פוָֹנה ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָס ִ֔ביב ְו ַ֖ﬠל ָכּל־ָע ֵ֥רי ְיהוּ ָֽדהְ :ו ִדַבּ ְרִ֤תּי ִמְשָׁפַּט֙י
ְי ֽרוָּשַׁ֗לם ְו ַ֤ﬠל ָכּל־חוֹֹמ ֶֽ ֨תי ָ ֙
אוֹ ָ֔תם ַ֖ﬠל ָכּל־ ָֽרָע ָ ֑תם ֲאֶ֣שׁר ֲﬠ ָז֗בוּ ִני ַֽו ְיַקְטּר֙וּ ֵֽלאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים ַו ִֽיְּשַֽׁתֲּח ֖ווּ
תּ ְו ִדַבּ ְרָ֣תּ ֲאֵלי ֶ֔הם ֵ ֛את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר
ה ֶתְּאֹ֣זר ָמְת ֔ ֶניךָך ְוַקְמ ָ ֙
ְלַֽמֲﬠֵ֥שׂי ְי ֵדיֶֽהםְ :וַאָתּ ֙
ת ִמְפּ ֵני ֶ֔הם ֶֽפּן־ֲאִחְתּ֖ךָך ִלְפ ֵניֶֽהםַֽ :וֲא ֞ ִני ִה ֵ֧נּה ְנַתִ֣תּיךָך
ָֽאֹנִ֖כי ֲאַצֶ֑וּ ָךּ ַאל־ֵתַּח ֙
ַה ֗יּוֹם ְלִ֨עיר ִמְבָ֜צר וְּלַע֥מּוּד ַבּ ְרֶ֛זל וְּלֹח֥מוֹת ְנֹ֖חֶשׁת ַעל־ָכּל־ָה ָ ֑א ֶרץ ְלַמְל ֵ֤כי
ה ְלָשׂ ֶ֔ריָה ְלֹֽכֲה ֶ֖ניָה וְּל ַ֥ﬠם ָהָֽא ֶרץְ :ו ִנ ְ ֽלֲח֥מוּ ֵא ֶ֖ליךָך ְו ֽל ֹא־ ֣יוְּכלוּ ָ֑לךְך ִ ֽכּי־
ְיהוּ ָד ֙

ת
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרָ :הֹ֡לךְך ְֽו ָק ָרא ָ ֩
ה ָ֖וה ְלַהִצּי ֶֽלךָךַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ִאְתּ ךָ֥ך ֲא ִ֛ני ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ָז ַ֤כ ְרִתּי ָל ךְ ֙ך ֶ֣חֶסד ְנעוּ ַ֔ר ִיךְך ַֽאֲהַ֖בת
ְבָא ְז ֵנ֙י ְי ֽרוָּשַׁ֜לם ֵלאֹ֗מר ֹ֚כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ָ֔וה
ְכּלוֹּל ָ ֑ת ִיךְך ֶלְכ ֵ ֤תּךְך ַֽאֲח ַר֙י ַבִּמּ ְד ָ֔בּר ְבֶּ֖א ֶרץ ֥ל ֹא ְזרוּ ָֽﬠהֹ֤ :ק ֶדשׁ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַלי ֹ
ה ָֽוהִ :שְׁמ֥עוּ
אְכ ָ֣ליו ֶיְאָ֔שׁמוּ ָר ָ֛ﬠה ָתּ ֥ב ֹא ֲאֵליֶ֖הם ְנֻאם־ ְי ֹ
תה ָכּל־ ֽ ֹ
ֵראִ֖שׁית ְתּֽבוָּא ֑ ֹ
ה ָ֗וה ַמה־
ה ָ֖וה ֵ֣בּית ַֽיֲﬠֹ֑קב ְו ָֽכל־ִמְשְׁפּ֖חוֹת ֵ֥בּית ִיְשׂ ָרֵֽאלֹ֣ :כּה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
ְדַבר־ ְי ֹ
ָֽמְּצ֨אוּ ֲאֽבוֵֹתי ֶ֥כם ִבּ֙י ָ֔ע ֶול ִ֥כּי ָֽרֲח ֖קוּ ֵֽמָע ָ֑לי ַו ֵֽיְּל֛כוּ ַֽאֲח ֵ֥רי ַהֶ֖הֶבל ַו ֶיְּה ָֽבּלוְּ :ו ֣ל ֹא
א ָ֜תנוּ ַבִּמּ ְד ָ֗בּר
אָ֖תנוּ ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ַהמּוִֹ֨ליךְך ֹ
ה ָ֔וה ַהַֽמֲּﬠ ֶ֥לה ֹ
ָֽאְמ֔רוּ ַא ֵ֣יּה ְי ֹ
הּ ִ ֔אישׁ ְו ֽל ֹא־
ה ְבּ ֶ ֨א ֶר֙ץ ִצ ָ֣יּה ְוַצְלָ֔מ ֶות ְבּ ֶ ֗א ֶרץ ֽל ֹא־ ָ֤ﬠַבר ָבּ ֙
ְבּ ֶ ֨א ֶרץ ֲﬠ ָר ָ֤בה ְושׁוָּח ֙
ם ֶאל־ֶ֣א ֶרץ ַהַכּ ְרֶ֔מל ֶלֱאֹ֥כל ִפּ ְר ָ֖יהּ ְוטוּ ָ֑בהּ ַוָתֹּ֨בא֙וּ
ָיַ֥שׁב ָא ָ֖דם ָֽשׁםָֽ :וָאִ֤ביא ֶאְתֶכ ֙
ַוְתַּטְמּ֣אוּ ֶאת־ַא ְרִ֔צי ְו ַֽנֲחָלִ֥תי ַשְׂמֶ֖תּם ְלֽתוֵֹעָֽבהַ :הֹֽכֲּה ֗ ִנים ֤ל ֹא ָֽאְמר֙וּ ַא ֵ֣יּה
ה ָ֔וה ְו ֽ ֹ
ְי ֹ
ם ִנְבּ֣אוּ ַב ַ֔בַּעל
ה ֣ל ֹא ְי ָד֔עוּ ִני ְוָֽהֹרִ֖ﬠים ָ֣פְּשׁעוּ ִ֑בי ְוַה ְנִּביִאי ֙
תְפֵ֤שׂי ַהתּוֹ ָר ֙
הָ֑וה ְוֶאת־ְבּ ֵ֥ני ְב ֵני ֶ֖כם
ְוַֽאֲח ֵ֥רי ֽל ֹא־יוִֹ֖ﬠלוּ ָה ָֽלכוָּ :לֵ֗כן ֹ֛עד ָא ִ֥ריב ִאְתּ ֶ֖כם ְנֻאם־ ְי ֹ
אד וּ ְר֕אוּ ֵ֥הן
ם וּ ְר֔אוּ ְוֵק ָ֛דר ִשְׁל֥חוּ ְו ִ ֽהְתֽבּוֹ ְנ ֖נוּ ְמ ֑ ֹ
ָא ִֽריבִ֣ :כּי ִעְב֞רוּ ִא ֵ֤יּי ִכִתּ ִיּי ֙
ָֽה ְיָ֖תה ָכּ ֽז ֹאתַֽ :הֵהיִ֥מיר גּוֹ֙י ֱאֹל ִ֔הים ְוֵ֖הָמּה ֣ל ֹא ֱאֹלִ֑הים ְוַעִ֛מּי ֵהִ֥מיר ְכּבוֹ ֖דוֹ
ה ָֽוהֽ ִ :כּי־
אד ְנֻאם־ ְי ֹ
שׁמּוּ ָשַׁ֖מ ִים ַעל־ ֑ז ֹאת ְוַֽשֲׂﬠ ֛רוּ ָח ְר֥בוּ ְמ ֖ ֹ
ְבּ֥לוֹא יוֹ ִ ֽﬠילֹ ֥ :
ם בּ ֹא֔רוֹת
א ִ֨תי ָע ְז֜בוּ ְמ֣קוֹר ׀ ַ֣מ ִים ַח ִ֗יּים ַלְחֹ֤צב ָלֶה ֙
ְשַׁ֥תּ ִים ָר֖עוֹת ָעָ֣שׂה ַעִ֑מּי ֹ
ת ִנְשָׁבּ ִ֔רים ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ ָיִ֖כלוּ ַהָֽמּ ִיםַ :הֶ֨עֶב֙ד ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִאם־ ְיִ֥ליד ַ֖בּ ִית ֑הוּא
בּ ֹאֹר ֙
ַמ ֖דּוּ ַע ָה ָ֥יה ָלַֽבזָ :עָלי֙ו ִי ְ ֽשֲׁא ֣גוּ ְכִפ ִ֔רים ָֽנְת ֖נוּ קוֹ ָ֑לם ַו ָיִּ֤שׁיתוּ ַא ְרצ֙וֹ ְלַשָׁ֔מּה ָע ָ֥ריו
ִנְצּ ֻ֖תה ] ִנְצּ֖תוּ[ ִמְבִּ֥לי יֵֽשׁבַ :גּם־ְבּ ֵני־ֹ֖נף ְוַתְחַפּ ְנ ֵ֑ס ] ְוַתְחַפּ ְנ ֵ֑חס[ ִי ְר֖עוּךְך ָק ְדֹֽקד:
ה ָ֣וה ֱאֹל ַ֔ה ִיךְך ְבּ ֵ֖ﬠת מוִֹלי ֵ֥כךְך ַבּ ָֽדּ ֶרךְך:
ֲהלוֹא־ ֖ז ֹאת ַֽתֲּﬠֶשׂה־ ָ֑לּךְך ָע ְזֵב ךְ ֙ך ֶאת־ ְי ֹ
ְוַע ָ֗תּה ַמה־ָלּ ךְ ֙ך ְל ֶ֣ד ֶרךְך ִמְצ ַ֔ר ִים ִלְשׁ֖תּוֹת ֵ֣מי ִשׁ֑חוֹר וַּמה־ָלּ ךְ ֙ך ְל ֶ֣ד ֶרךְך ַא֔שּׁוּר
ִלְשׁ֖תּוֹת ֵ֥מי ָנָֽהרְ :תּ ַיְסּ ֵ֣רךְך ָֽרָע ֵ֗תךְך וְּמֻֽשׁבוֹ ַ֨ת ִי ךְ ֙ך ֽתּוִֹכֻ֔חךְך וּ ְדִ֤ﬠי וּ ְרִא֙י ִכּי־ ַ֣רע ָוָ֔מר
ה ִ֖וה ְצָבֽאוֹתִ֣ :כּי
ה ָ֣וה ֱאֹל ָ ֑ה ִיךְך ְו ֤ל ֹא ַפְח ָדִּת֙י ֵאַ֔ל ִיךְך ְנֻאם־ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ָע ְזֵ֖בךְך ֶאת־ ְי ֹ
ֵֽמעוָֹ֞לם ָשַׁ֣ב ְרִתּי ֻעֵ֗לּךְך ִנ ַ֨תְּקִתּ֙י ֽמוְֹסרוֹ ַ֔ת ִיךְך ַותּ ֹאְמ ִ֖רי ֣ל ֹא ֶאֱﬠ֑בוֹד ]ֶאֱﬠ֑בוֹר[ ִ֣כּי
ת ָכּל־ ֵ֣ﬠץ ַֽרֲﬠ ֔ ָנן ַ֖אְתּ ֹצ ָ֥ﬠה ֹז ָֽנהְ :וָֽאֹנִכ֙י ְנַטְעִ֣תּיךְך
ַעל־ָכּל־ ִגְּבָ֞עה ְגֹּב ָ֗הה ְו ַ֨תַח ֙
שׂוֹ ֵ֔רק ֻכֹּ֖לּה ֶ֣ז ַרע ֱא ֶ ֑מת ְוֵאי ךְ ֙ך ֶנְה ַ֣פְּכְתּ ִ֔לי סוּ ֵ֖רי ַה ֶ֥גֶּפן ָנְכ ִר ָֽיּהִ֤ :כּי ִאם־ְתַּכְבִּס֙י

ה ִֽוהֵ֣ :איךְך ֽתּ ֹאְמ ִ֞רי
ַבּ ֔ ֶנֶּתר ְוַת ְרִבּי־ ָ֖לךְך ֹבּ ִ֑רית ִנְכָ֤תּם ֲﬠוֹ ֵנ ךְ ֙ך ְלָפ ֔ ַני ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ם ֣ל ֹא ָהַ֔לְכִתּי ְרִ֤אי ַד ְרֵכּ ךְ ֙ך ַבּ ַ֔גּ ְיא ְדִּ֖ﬠי ֶ֣מה ָעִ֑שׂית
֣ל ֹא ִנְטֵ֗מאִתי ַֽאֲח ֵ֤רי ַהְבָּעִלי ֙
הּ[
ִבְּכ ָ֥רה ַק ָ֖לּה ְמָשׂ ֶ֥רֶכת ְדּ ָר ֶֽכיָהֶ֣ :פּ ֶרה ׀ ִלֻ֣מּד ִמ ְד ָ֗בּר ְבַּא ַ֤וּת ַנְפָשׁ֙וּ ] ַנְפָשׁ ֙
ה ֣ל ֹא ִייָ֔עפוּ ְבָּח ְדָ֖שׁהּ
ָֽשֲׁא ָ֣פה ֔רוּ ַח ַֽתֲּא ָנָ֖תהּ ִ֣מי ְיִשׁי ֶ֑ב ָנּה ָכּל־ְמַבְקֶ֨שׁי ָ ֙
ִיְמָצֽאוּ ְנָהִ :מ ְנִ֤ﬠי ַר ְגֵל ךְ ֙ך ִמ ָיֵּ֔חף וּ ְגוֹר ֵ֖נ ךְך ]וּ ְגרוֹ ֵ֖נ ךְך[ ִמִצְּמ ָ ֑אה ַותּ ֹאְמ ִ֣רי נוֹ ָ ֔אשׁ ֕לוֹא
הִ֖בישׁוּ ֵ֣בּית
ִ ֽכּי־ָאַ֥הְבִתּי ָז ִ֖רים ְוַֽאֲח ֵריֶ֥הם ֵא ֵֽלךְךְ :כֹּ֤בֶשׁת ַגּ ָנּ֙ב ִ֣כּי ִיָמֵּ֔צא ֵ֥כּן ֹ
אְמ ִ֨רים ָלֵ֜עץ ָ֣אִבי
ם ָֽשׂ ֵרי ֶ֔הם ְוֹֽכֲה ֵניֶ֖הם וּ ְנ ִ ֽביֵאיֶֽהםֹ ֽ :
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֵ֤הָמּה ַמְלֵכיֶה ֙
ַ ֗אָתּה ְוָל ֶ ֨אֶב֙ן ַ֣אְתּ ְיִל ְד ָ֔תּניּ ] ְיִל ְד ָ֔תּנוּ[ ִ ֽכּי־ָפ֥נוּ ֵא ַ֛לי ֹ֖ע ֶרף ְו ֣ל ֹא ָפ ִ֑נים וְּב ֵ֤ﬠת
ם ֽי ֹאְמ֔רוּ ֖קוָּמה ְוֽהוִֹשׁי ֵֽﬠנוְּ :וַא ֵ֤יּה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ֲאֶ֣שׁר ָעִ֣שׂיָת ָ֔לּךְך ָי֕קוּמוּ ִאם־
ָֽרָעָת ֙
ֽיוִֹשׁי֖עוּךָך ְבּ ֵ֣ﬠת ָֽרָע ֶ ֑תךָך ִ֤כּי ִמְס ַ֣פּר ָע ֶ֔ריךָך ָה ֥יוּ ֱאֹלֶ֖היךָך ְיהוּ ָֽדהָ֥ :לָמּה ָת ִ֖ריבוּ ֵא ָ֑לי
א ִה ֵ֣כּיִתי ֶאת־ְבּ ֵניֶ֔כם מוָּ֖סר ֣ל ֹא ָל ָ֑קחוּ
ה ָֽוהַ :לָשּׁ ְו ֙
ֻכְּלּ ֶ֛כם ְפַּשְׁעֶ֥תּם ִ֖בּי ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָ֔וה
ם ְר֣אוּ ְדַבר־ ְי ֹ
ָֽאְכ ָ֧לה ַח ְרְבּ ֶ֛כם ְנ ִ ֽביֵאי ֶ֖כם ְכַּא ְר ֵ֥יה ַמְשׁ ִ ֽחיתַ :ה֗דּוֹר ַאֶתּ ֙
ֲהִמ ְד ָ֤בּר ָה ִי ֨יִת֙י ְל ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ֛אם ֶ֥א ֶרץ ַמְא ֵ֖פְּל ָ֑יה ַמ֜דּוּ ַע ָאְמ ֤רוּ ַעִמּ֙י ַ֔ר ְדנוּ ֽלוֹא־
ה ֶע ְד ָ֔יהּ ַכּ ָ֖לּה ִקֻשּׁ ֶ֑ריָה ְוַעִ֣מּי ְשֵׁכ֔חוּ ִני ָיִ֖מים
ָנ֥בוֹא ֖עוֹד ֵא ֶֽליךָךֲ :הִתְשׁ ַ֤כּח ְבּתוָּל ֙
ֵ֥אין ִמְס ָֽפּרַ :מה־ֵתּיִ֥טִבי ַדּ ְר ֵ֖כּךְך ְלַב ֵ֣קּשׁ ַֽאֲה ָ֑בה ָלֵכ֙ן ַ֣גּם ֶאת־ָֽה ָר֔עוֹת ִלַ֖מּ ְדְתּי
]ִלַ֖מּ ְדְתּ[ ֶאת־ ְדּ ָר ָֽכ ִיךְךַ֤ :גּם ִבְּכ ָנַ֨פ ִי ךְ ֙ך ִנְמְצ֔אוּ ַ֛דּם ַנְפ֥שׁוֹת ֶאְביוֹ ִ֖נים ְנ ִק ִ֑יּים ֽל ֹא־
ַבַמְּחֶ֥תּ ֶרת ְמָצאִ֖תים ִ֥כּי ַעל־ָכּל־ֵֽאֶלּהַ :ו ֽתּ ֹאְמ ִר֙י ִ֣כּי ִנ ֵ ֔קּיִתי ַ ֛אךְך ָ֥שׁב ַא֖פּוֹ ִמ ֶ ֑מּ ִנּי
אד ְלַשׁ ֣נּוֹת ֶאת־
ִה ְנ ִנ֙י ִנְשׁ ָ֣פּט אוֹ ָ֔תךְך ַעל־ָאְמ ֵ֖רךְך ֥ל ֹא ָחָֽטאִתיַ :מה־ֵתּ ְזִ֥לי ְמ ֖ ֹ
ה ֵֽתְּצ ִ ֔אי ְו ָי ַ֖ד ִיךְך
ם ֵתֹּ֔בִשׁי ַֽכֲּאֶשׁר־֖בְּשְׁתּ ֵמַאֽשּׁוּרַ֣ :גּם ֵמֵ֥את ֶז ֙
ַדּ ְר ֵ֑כּךְך ַ֤גּם ִמִמְּצ ַ֨ר ִי ֙
ה ְבִּמְבַטַ֔ח ִיךְך ְו ֥ל ֹא ַתְצִ֖ליִחי ָלֶֽהםֵ :לאֹ֡מר ֵ֣הן ְיַשׁ ַ֣לּח
שׁךְך ִ ֽכּי־ָמַ֤אס ְיה ָוֹ ֙
ַעל־ר ֹא ֵ ֑
ה ֔עוֹד
ִ֣אישׁ ֶאת־ִאְשׁתּ֩וֹ ְוָֽהְלָ֨כה ֵמִא֜תּוֹ ְוָֽה ְיָ֣תה ְלִאישׁ־ַאֵ֗חר ֲה ָי֤שׁוּב ֵאֶ֨לי ָ ֙
ת ֵרִ֣ﬠים ַר ִ֔בּים ְו֥שׁוֹב ֵא ַ֖לי ְנֻאם־
ֲה֛לוֹא ָח֥נוֹף ֶתֱּח ַ֖נ ף ָהָ֣א ֶרץ ַהִ֑היא ְו ַ ֗אְתּ ָז ִני ֙
ם
ה ֣ל ֹא ֻשׁ ַ֔גְּלְתּ ]ֻשַׁ֔כְּבְתּ[ ַעל־ ְדּ ָרִכי ֙
ְיה ָֽוֹהְ :שׂ ִ ֽאי־ֵעי ֨ ַנ ִיךְך ַעל־ְשָׁפ ִ֜ים וּ ְר ִ ֗אי ֵאיֹפ ֙
ָיַ֣שְׁבְתּ ָל ֶ֔הם ַֽכֲּﬠ ָרִ֖בי ַבִּמ ְד ָ֑בּר ַוַֽתֲּח ִ֣ניִפי ֶ ֔א ֶרץ ִבּ ְזנוַּ֖ת ִיךְך וְּב ָרָעֵֽתךְךַ :ו ִיָּֽמּ ְנ֣עוּ
ה ָ֣ה ָיה ָ֔לךְך ֵמַ֖א ְנְתּ ִהָכּ ֵֽלםֲ :ה֣לוֹא
ְרִב ִ֔בים וַּמְל ֖קוֹשׁ ֣לוֹא ָה ָ֑יה וֵּ֨מַצח ִאָ֤שּׁה זוֹ ָנ ֙
ֵמַ֔עָתּה ָק ָ֥ראתי ] ָק ָ֥ראת[ ִ֖לי ָאִ֑בי ַא֥לּוּף ְנֻע ַ֖רי ָֽאָתּהֲ :ה ִיְנֹ֣טר ְלעוָֹ֔לם ִאם־

ה ָ֜וה
ִיְשֹׁ֖מר ָל ֶ֑נַצח ִה ֵ֥נּה ִד ַ֛בּ ְרְתּי ] ִד ַ֛בּ ְרְתּ[ ַוַֽתֲּﬠִ֥שׂי ָֽה ָר֖עוֹת ַותּוּ ָֽכלַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
הְלָ֨כה
ֵאַ֗לי ִבּיֵמ֙י ֽי ֹאִשׁ ָ֣יּהוּ ַהֶ֔מֶּלךְך ֲֽה ָר ִ ֔איָת ֲאֶ֥שׁר ָֽﬠְשָׂ֖תה ְמֻשָׁ֣בה ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֽ ֹ
אַ֗מר ַֽאֲח ֵ֨רי
ִ֜היא ַעל־ָכּל־ַ֣הר ָגֹּ֗ב ַהּ ְוֶאל־ ַ ֛תַּחת ָכּל־ ֵ֥ﬠץ ַֽרֲﬠ ָ֖נ ן ַוִתּ ְז ִני־ָֽשׁםָֽ :ו ֹ
ֲﬠ ֹ
שָׁבה ַו ֵ ֛תּ ֶראה ] ַו ֵ ֛תּ ֶרא[ ָבּגוֹ ָ֥דה
שָׂ֧תהּ ֶאת־ָכּל־ ֵ ֛אֶלּה ֵא ַ֥לי ָתּ֖שׁוּב ְול ֹא־ ָ ֑
ה ְמֻשָׁ֣בה ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ת ֲאֶ֤שׁר ִֽנֲאָפ ֙
אדוֹ ֙
ֲאחוָֹ֖תהּ ְיהוּ ָֽדהָ :ו ֵ ֗א ֶרא ִ֤כּי ַעל־ָכּל־ ֹ
ה
ִשַׁלְּח ִ֕תּיָה ָוֶא ֵ ֛תּן ֶאת־ֵ֥סֶפר ְכּ ִֽריֻתֶ֖תיָה ֵא ֶ֑ליָה ְו ֨ל ֹא ָֽי ְר ָ ֜אה ֹֽבּ ֵג ָ֤דה ְיהוּ ָד ֙
ה ִמֹ֣קּל ְזנוּ ָ֔תהּ ַוֶתֱּח ַ֖נ ף ֶאת־ָה ָ ֑א ֶרץ ַוִתּ ְנַ֥אף
ֲאחוֹ ָ֔תהּ ַוֵ֖תֶּלךְך ַוִ֥תּ ֶזן ַגּם־ ִ ֽהיאְ :וָה ָי ֙
ֶאת־ָהֶ֖אֶבן ְוֶאת־ָה ֵֽﬠץְ :ו ַגם־ְבָּכל־ ֗ז ֹאת ל ֹא־ָ֨שָׁבה ֵאַ֜לי ָֽבּגוֹ ָ֧דה ֲאחוֹ ָ ֛תהּ
ה ֵאַ֔לי ִצ ְדּ ָ֥קה
ה ָו ֙
ה ָֽוהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ְיהוּ ָ֖דה ְבָּכל־ִל ָ֑בּהּ ִ֥כּי ִאם־ְבֶּ֖שֶׁקר ְנֻאם־ ְי ֹ
ת ֶאת־ַה ְדָּב ִ֨רים ָה ֵ ֜אֶלּה
ַנְפָ֖שׁהּ ְמֻשָׁ֣בה ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִמֹבּ ֵג ָ֖דה ְיהוּ ָֽדהָ :הֹ֡לךְך ְֽו ָק ָרא ָ ֩
ה ָ֔וה ֽלוֹא־ַאִ֥פּיל ָפּ ַ֖ני ָבּ ֶ֑כם ִ ֽכּי־
ָצ֗פוֹ ָנה ֠ ְוָֽאַמ ְרָתּ ֣שׁוָּבה ְמֻשׁ ָ֤בה ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָ֥וה ֱאֹלַ֖ה ִיךְך
ה ָ֔וה ֥ל ֹא ֶא֖טּוֹר ְלעוֹ ָֽלםַ֚ :אךְך ְדִּ֣ﬠי ֲﬠוֹ ֔ ֵנךְך ִ֛כּי ַֽבּי ֹ
ָחִ֤סיד ֲא ִנ֙י ְנֻאם־ ְי ֹ
שַׁעְתּ ַוְתַּפ ְזּ ִ֨רי ֶאת־ ְדּ ָרַ֜כ ִיךְך ַל ָזּ ִ֗רים ַ֚תַּחת ָכּל־ ֵ֣ﬠץ ַֽרֲﬠ ֔ ָנן וְּבקוִֹ֥לי ֽל ֹא־ְשַׁמְעֶ֖תּם
ָפּ ָ ֑
ה ָ֔וה ִ֥כּי ָֽאֹנִ֖כי ָבּ ַ֣ﬠְלִתּי ָב ֶ֑כם ְו ָֽלַקְח ִ֨תּי
ם ְנֻאם־ ְי ֹ
ְנֻאם־ ְיה ָֽוֹה֣ :שׁוּבוּ ָב ִ֤נים ֽשׁוָֹבִבי ֙
ם ִמִמְּשָׁפָּ֔חה ְוֵֽהֵבאִ֥תי ֶאְת ֶ֖כם ִצ ֽיּוֹןְ :ו ָֽנַתִ֥תּי ָל ֶ֛כם
ֶאְתֶ֜כם ֶאָ֣חד ֵמִ֗עיר וְּשׁ ֨ ַנ ִי ֙
ֹרִ֖ﬠים ְכִּלִ֑בּי ְו ָר֥עוּ ֶאְת ֶ֖כם ֵדּ ָ֥ﬠה ְוַהְשׂ ֵֽכּילְ :וָה ָ֡יה ִ֣כּי ִת ְרבּוּ֩ וְּפ ִרי ֶ֨תם ָבּ ָ ֜א ֶרץ
ה ָ֔וה ְו ֥ל ֹא ַֽיֲﬠ ֶ֖לה
ה ָ֔וה ל ֹא־ ֣י ֹאְמרוּ ֗עוֹד ֲארוֹ֙ן ְבּ ִרית־ ְי ֹ
ה ְנֻאם־ ְי ֹ
ַבּ ָיִּ֤מים ָה ֵ֨הָמּ ֙
ַעל־ ֵ֑לב ְו ֤ל ֹא ִי ְזְכּרוּ־ב֙וֹ ְו ֣ל ֹא ִיְפֹ֔קדוּ ְו ֥ל ֹא ֵֽיָעֶ֖שׂה ֽעוֹדָ :בּ ֵ֣ﬠת ַה ִ֗היא ִיְק ְר֤אוּ
ה ָ֖וה ִלירוָּשׁ ָ֑לם ְול ֹא־
ה ָ֔וה ְו ִנְק ֨וּוּ ֵא ֶ֧ליָה ָכל־ַהגּוֹ ִ֛ים ְלֵ֥שׁם ְי ֹ
ם ִכֵּ֣סּא ְי ֹ
ִלירוָּשַׁ֨ל ֙
ֵֽיְל֣כוּ ֔עוֹד ַֽאֲח ֵ֕רי ְשׁ ִר ֖רוּת ִלָ֥בּם ָה ָֽרעַ :בּ ָיִּ֣מים ָה ֵ֔הָמּה ֵֽיְל֥כוּ ֵבית־ ְיהוּ ָ֖דה ַעל־
ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְו ָיֹ֤באוּ ַיְח ָדּ֙ו ֵמֶ֣א ֶרץ ָצ֔פוֹן ַעל־ָה ָ ֕א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ִה ְנַ֖חְלִתּי ֶאת־
ֲאבוֵֹתי ֶֽכםְ :וָֽאֹנִ֣כי ָאַ֗מ ְרִתּי ֵ֚איךְך ֲאִשׁיֵ֣תךְך ַבָּבּ ֔ ִנים ְוֶאֶתּן־ָל ךְ ֙ך ֶ֣א ֶרץ ֶחְמ ָ֔דּה ַֽנֲח ַ֥לת
אַ֗מר ָאִב֙י ִתְּק ְרִאו ]ִתְּק ְרִאי[ ִ֔לי וֵּמַֽאֲח ַ֖רי ֥ל ֹא ָתֽשׁוִּבו
ְצִ֖בי ִצְב֣אוֹת גּוֹ ִ֑ים ָו ֹ
ה ָֽוה:
]ָתֽשׁוִּבי[ָ :א ֵ֛כן ָֽבּ ְג ָ֥דה ִאָ֖שּׁה ֵֽמ ֵר ָ֑ﬠהּ ֵ֣כּן ְבּ ַג ְדֶ֥תּם ִ֛בּי ֵ֥בּית ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְנֻאם־ ְי ֹ
֚קוֹל ַעל־ְשָׁפ ִ֣יים ִנְשָׁ֔מע ְבִּ֥כי ַֽתֲחנוּ ֵ֖ני ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִ֤כּי ֶהֱﬠוּ֙וּ ֶאת־ ַדּ ְרָ֔כּם ָֽשְׁכ֖חוּ
ֶאת־ ְיה ָ֥וֹה ֱאֹֽלֵהיֶֽהם֚ :שׁוּבוּ ָבּ ִ֣נים ֽשׁוָֹב ִ֔בים ֶא ְר ָ֖פּה ְמשׁוֹּֽבֵתי ֶ֑כם ִה ְננ֙וּ ָאָ֣תנוּ

שֶּׁקר ִמ ְגָּב֖עוֹת ָה֣מוֹן ָה ִ֑רים ָאֵכ֙ן ַבּיה ָ֣וֹה
ָ֔לךְך ִ֥כּי ַאָ֖תּה ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֵֽהינוָּ :א ֵ֥כן ַל ֶ ֛
ֱאֹל ֵ֔הינוּ ְתּשׁוּ ַ֖ﬠת ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וַהֹ֗בֶּשׁת ָֽאְכ ָ֛לה ֶאת־ ְי ִ֥גי ַע ֲאבוֵֹ֖תינוּ ִמְנּעוּ ֵ֑רינוּ
ם ְוֶאת־ְבָּק ָ֔רם ֶאת־ְבּ ֵניֶ֖הם ְוֶאת־ְבּנוֵֹתיֶֽהםִ :נְשְׁכָּ֣בה ְבָּבְשׁ ֵ֗תּנוּ
ֶאת־צ ֹא ָנ ֙
ה ָ֨וה ֱאֹל ֵ֜הינוּ ָחָ֗טאנוּ ֲא ֨ ַנְחנ֙וּ ַֽוֲאבוֹ ֵ֔תינוּ ִמ ְנּעוּ ֵ֖רינוּ
ֽוְּתַכֵסּנ ֘וּ ְכִּלָמֵּתנ֒וּ ִכּי֩ ַלי ֹ
ְוַעד־ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ְו ֣ל ֹא ָשַׁ֔מְענוּ ְבּ ֖קוֹל ְיה ָ֥וֹה ֱאֹלֵֽהינוִּ :אם־ָתּ֨שׁוּב ִיְשׂ ָרֵ֧אל ׀
תּ ַחי־
הָ֛וה ֵא ַ֖לי ָתּ֑שׁוּב ְוִאם־ָתִּ֧סיר ִשׁקּוּ ֶ֛ציךָך ִמָפּ ַ֖ני ְו ֥ל ֹא ָת ֽנוּדְ :ו ִנְשׁ ַ֨בְּע ָ ֙
ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ֶבֱּאֶ֖מת ְבִּמְשׁ ָ֣פּט וִּבְצ ָד ָ֑קה ְוִהְתָ֥בּ ְרכוּ ֛בוֹ גּוֹ ִ֖ים וּ֥בוֹ ִיְתַה ָֽלּלוִּ :כּי־ֹ֣כה ׀
ְי ֹ
ה ְוִלי ֣רוָּשַׁ֔לם ִ֥נירוּ ָל ֶ֖כם ִ֑ניר ְוַאל־ִתּ ְז ְר֖עוּ ֶאל־ֹק ִ ֽצים:
ָאַ֣מר ְיֶה ָ֗וֹה ְלִ֤אישׁ ְיהוּ ָד ֙
ִהֹ֣מּלוּ ַֽליה ָ֗וֹה ְוָהִ֨סר֙וּ ָע ְר֣לוֹת ְלַבְבֶ֔כם ִ֥אישׁ ְיהוּ ָ֖דה ְוֹֽיְשֵׁ֣בי ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ֶפּן־ֵתֵּ֨צא
ה ְוֵ֣אין ְמַכ ֶ֔בּה ִמְפּ ֵ֖ני ֹ֥ר ַע ַֽמַעְלֵלי ֶֽכםַ :ה ִ֣גּידוּ ִ ֽביהוּ ָ֗דה
ָכ ֵ ֜אשׁ ֲחָמ ִ֗תי וָּֽבֲﬠ ָר ֙
ם ַהְשִׁ֔מיעוּ ְוִאְמ֕רוּ וִתְּק֥עוּ ]ִתְּק֥עוּ[ שׁוֹ ָ֖פר ָבּ ָ ֑א ֶרץ ִק ְר֤אוּ ַמְלא֙וּ ְוִאְמ֔רוּ
וִּבירוָּשַׁ֨ל ֙
ֵהָֽאְס֥פוּ ְו ָנ֖בוָֹאה ֶאל־ָע ֵ֥רי ַהִמְּבָֽצרְ :שׂאוּ־ ֵ֣נס ִצ ֔יּוֹ ָנה ָהִ֖ﬠיזוּ ַאל־ַֽתֲּﬠֹ֑מדוּ ִ֣כּי
ה ִ ֽמֻסְּבּ֔כוֹ וַּמְשִׁ֣חית גּוֹ ִ֔ים
ָרָ֗עה ָֽאֹנ ִ֛כי ֵמִ֥ביא ִמָצּ֖פוֹן ְוֶ֥שֶׁבר ָגּ ֽדוֹלָ :ע ָ֤לה ַא ְר ֵי ֙
ָנַ֖סע ָיָ֣צא ִמְמֹּק֑מוֹ ָל֤שׂוּם ַא ְרֵצ ךְ ֙ך ְלַשָׁ֔מּה ָע ַ֥ר ִיךְך ִתֶּ֖צּי ָנה ֵמֵ֥אין יוֵֹֽשׁבַ :על־ ֛ז ֹאת
שׁב ֲח ֥רוֹן ַאף־ ְיה ָ֖וֹה ִמֶֽמּנּוְּ :וָה ָ֤יה ַב ֽיּוֹם־
ִח ְג ֥רוּ ַשׂ ִ֖קּים ִסְפ ֣דוּ ְוֵהי ִ֑לילוּ ִ֥כּי ל ֹא־ ָ ֛
ה ָ֔וה י ֹאַ֥בד ֵלב־ַהֶ֖מֶּלךְך ְו ֵ֣לב ַהָשּׂ ִ֑רים ְו ָנַ֨שׁמּ֙וּ ַהֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים ְוַה ְנִּביִ֖אים
א ְנֻאם־ ְי ֹ
ַההוּ ֙
ה ְוִלירוָּשׁ ַ֣לם
ה ִ֗וה ָאֵכ֩ן ַהֵ֨שּׁא ִהֵ֜שּׁאָת ָל ָ֤ﬠם ַה ֶזּ ֙
אַ֞מר ֲאָ֣ההּ ׀ ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ִיְתָֽמהוָּֽ :ו ֹ
ֵלאֹ֔מר ָשׁ֖לוֹם ִֽיְה ֶ֣יה ָל ֶ֑כם ְו ָֽנ ְג ָ֥ﬠה ֶ֖ח ֶרב ַעד־ַה ָֽנֶּפשָׁ :בּ ֵ֣ﬠת ַה ִ֗היא ֵֽיָאֵ֤מר ָֽלָעם־
ם ַבִּמּ ְד ָ֔בּר ֶ֖דּ ֶרךְך ַבּת־ַעִ֑מּי ֥לוֹא ִל ְז ֖רוֹת ְו֥לוֹא
ה ְוִלי ֣רוָּשַׁ֔לם ֣רוּ ַח ַ֤צח ְשָׁפ ִי ֙
ַה ֶזּ ֙
ְלָהַֽבר֧ :רוּ ַח ָמ ֵ֛לא ֵמֵ֖אֶלּה ָ֣יבוֹא ִ֑לי ַע ָ֕תּה ַגּם־ֲא ִ֛ני ֲא ַדֵ֥בּר ִמְשָׁפִּ֖טים אוָֹֽתם:
ה ַמ ְרְכּבוֹ ָ֔תיו ַק֥לּוּ ִמ ְנָּשׁ ִ֖רים סוּ ָ֑סיו ֥אוֹי ָ֖לנוּ ִ֥כּי
ִה ֵ֣נּה ׀ ַֽכֲּﬠ ָנ ִ֣נים ַֽיֲﬠֶ֗לה ְוַכסּוָּפ ֙
שִׁעי ַעד־ָמ ַ ֛תי ָתִּ֥לין ְבִּק ְרֵ֖בּךְך
ֻשׁ ָֽדּ ְדנוַּ :כְּבִּ֨סי ֵֽמ ָר ָ֤ﬠה ִלֵבּ ךְ ֙ך ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ְלַ֖מַען ִתּ ָוּ ֵ ֑
ַמְחְשׁ֥בוֹת אוֹ ֵֽנ ךְךִ֛ :כּי ֥קוֹל ַמ ִ֖גּיד ִמ ָ֑דּן וַּמְשִׁ֥מי ַע ָ֖א ֶון ֵמַ֥הר ֶאְפ ָֽר ִיםַ :ה ְזִ֣כּירוּ
ה ַהְשִׁ֣מיעוּ ַעל־ ְי ֽרוָּשַׁ֔לם ֹֽנְצ ִ֥רים ָבִּ֖אים ֵמֶ֣א ֶרץ ַהֶמּ ְר ָ֑חק ַו ִיְּתּ֛נוּ ַעל־
ַלגּוֹ ִ֗ים ִה ֵנּ ֙
אִ֥תי ָמ ָ֖רָתה ְנֻאם־
שְׁמ ֵ֣רי ָשׂ ַ֔די ָה ֥יוּ ָע ֶ֖ליָה ִמָסִּ֑ביב ִ ֽכּי־ ֹ
ָע ֵ֥רי ְיהוּ ָ֖דה קוֹ ָֽלםְ :כּ ֽ ֹ
ה ָֽוהַ :דּ ְרֵכּ ךְ ֙ך וּ ַֽ֣מֲﬠָלַ֔ל ִיךְך ָע֥שׂוֹ ֵ֖אֶלּה ָ֑לךְך ֤ז ֹאת ָֽרָעֵת ךְ ֙ך ִ֣כּי ָ֔מר ִ֥כּי ָנ ַ֖גע ַעד־ִלֵֽבּךְך:
ְי ֹ

הֶמה־ִ֥לּי ִלִ֖בּי ֣ל ֹא ַֽאֲח ִ֑רישׁ ִ֣כּי ֤קוֹל
אִ֜חוָלה ]אוִֹ֜חיָלה[ ִקי ֥רוֹת ִלִ֛בּי ֽ ֹ
ֵמ ַ֣ﬠי ׀ ֵמַ֨עי ֹ
שׁוָֹפ֙ר ָשַׁ֣מַעְתּי ]ָשַׁ֣מַעְתּ[ ַנְפִ֔שׁי ְתּרוּ ַ֖ﬠת ִמְלָחָֽמהֶ֤ :שֶׁבר ַעל־ֶ֨שֶׁב֙ר ִנְק ָ֔רא ִ ֽכּי־
אָהַ֔לי ֶ֖ר ַגע ְי ִֽריֹעָֽתיַ :עד־ָמַ֖תי ֶא ְרֶאה־ ֵ֑נּס
ם ֻשׁ ְדּ ֣דוּ ֽ ֹ
א ֙
ֻשׁ ְדּ ָ֖דה ָכּל־ָה ָ ֑א ֶרץ ִפְּת ֹ
ם ֵ֔הָמּה ְו ֥ל ֹא
ֶאְשְׁמ ָ֖ﬠה ֥קוֹל שׁוֹ ָֽפרִ֣ :כּי ׀ ֱא ִ֣ויל ַעִ֗מּי אוִֹת֙י ֣ל ֹא ָי ָ֔דעוּ ָבּ ִ֤נים ְסָכִלי ֙
ה ְלָה ַ֔רע וְּלֵהיִ֖טיב ֥ל ֹא ָי ָֽדעוָּ :ר ִ ֨איִת֙י ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ
ְנבוֹ ִ֖נים ֵ ֑הָמּה ֲחָכִ֥מים ֵ֨הָמּ ֙
תהוּ ָוֹ֑בהוּ ְוֶאל־ַהָשַּׁ֖מ ִים ְוֵ֥אין אוֹ ָֽרםָ :ר ִ ֨איִת֙י ֶֽהָה ִ֔רים ְוִה ֵ֖נּה ֹֽרֲﬠִ֑שׁים
ְוִה ֵנּה־ ֖ ֹ
ְוָכל־ַה ְגָּב֖עוֹת ִהְתַקְל ָֽקלוָּ :ר ִ ֕איִתי ְוִה ֵ֖נּה ֵ֣אין ָֽהָא ָ֑דם ְוָכל־֥עוֹף ַהָשַּׁ֖מ ִים ָנ ָֽדדוּ:
ה ָ֔וה ִמְפּ ֵ֖ני ֲח ֥רוֹן ַאֽפּוֹ:
ָר ִ ֕איִתי ְוִה ֵ֥נּה ַהַכּ ְרֶ֖מל ַהִמּ ְד ָ֑בּר ְוָכל־ָע ָ֗ריו ִנְתּצ֙וּ ִמְפּ ֵ֣ני ְי ֹ
ת
ה ָ֔וה ְשָׁמָ֥מה ִ ֽתְה ֶ֖יה ָכּל־ָה ָ ֑א ֶרץ ְוָכ ָ֖לה ֥ל ֹא ֶאֱﬠֶֽשׂהַ :על־ז ֹא ֙
ה ָאַ֣מר ְי ֹ
ִכּי־ֹכ ֙
ֶתֱּאַ֣בל ָה ָ ֔א ֶרץ ְו ָֽק ְד ֥רוּ ַהָשַּׁ֖מ ִים ִמ ָ ֑מַּעל ַ֤ﬠל ִ ֽכּי־ ִד ַ֨בּ ְרִתּ֙י ַזֹ֔מִּתי ְו ֥ל ֹא ִנַ֖חְמִתּי ְו ֽל ֹא־
ת ָכּל־ָהִ֔עיר ָ֚בּאוּ ֶבָּע ִ֔בים
ָא֥שׁוּב ִמֶֽמּ ָנּהִ :מ֨קּוֹל ָפּ ָ֜רשׁ ְוֹ֣רֵמה ֶ ֗קֶשׁת ֹבּ ַ֨רַח ֙
וַּבֵכִּ֖פים ָע֑לוּ ָכּל־ָהִ֣ﬠיר ֲﬠזוּ ָ֔בה ְוֵאין־יוֵֹ֥שׁב ָבֵּ֖הן ִ ֽאישְׁ :ו ַ ֨אְתּי ] ְו ַ ֨אְתּ[ ָשׁ֜דוּד
ַמה־ַֽתֲּﬠִ֗שׂי ִ ֽכּי־ִתְלְבִּ֨שׁי ָשִׁ֜ני ִכּי־ַתְע ִ֣דּי ֲﬠ ִדי־ ָז ָ֗הב ִ ֽכּי־ִתְק ְרִ֤ﬠי ַבפּוּ ךְ ֙ך ֵעי ֔ ַנ ִיךְך
ַלָ֖שּׁ ְוא ִתְּת ַי ִ֑פּי ָֽמֲאסוּ־ָ֥בךְך ֹֽע ְגִ֖בים ַנְפֵ֥שׁךְך ְיַב ֵֽקּשׁוִּr :כּי ֨קוֹל ְכּחוָֹ֜לה ָשַׁ֗מְעִתּי
ה ְכַּמְבִכּי ָ֔רה ֧קוֹל ַבּת־ִצ ֛יּוֹן ִתְּת ַי ֵ֖פּ ַח ְתָּפ ֵ֣רשׂ ַכּ ֶ֑פּיָה אוֹי־ ָ֣נא ִ֔לי ִכּי־ ָֽﬠ ְי ָ֥פה
ָצ ָר ֙
ה ְר ִֽגים :שׁוְֹט֞טוּ ְבּחוּ֣צוֹת ְי ֽרוָּשַׁ֗לם וּ ְראוּ־ ָ֤נא וּ ְדע֙וּ וַּבְק֣שׁוּ ִב ְרֽחוֹבוֹ ֶ֔תיָה
ַנְפִ֖שׁי ְל ֽ ֹ
ִאם־ִתְּמְצ֣אוּ ִ ֔אישׁ ִאם־ ֵ֛ישׁ ֹעֶ֥שׂה ִמְשׁ ָ֖פּט ְמַב ֵ֣קּשׁ ֱאמוּ ָ֑נה ְוֶאְס ַ֖לח ָֽלהְּ :וִ֥אם
ה ִה ִ֤כּיָתה
ַחי־ ְיה ָ֖וֹה י ֹא ֵ ֑מרוּ ָל ֵ֥כן ַלֶ֖שֶּׁקר ִיָשֵּֽׁבעוְּ :יה ָ֗וֹה ֵעי ֶני֘ךָך ֲה֣לוֹא ֶלֱאמוּ ָנ ֒
ם ִמֶ֔סַּלע ֵֽמֲא ֖נוּ ָלֽשׁוּב:
ם ְֽול ֹא־ָ֔חלוּ ִכִּלּי ָ֕תם ֵֽמֲא ֖נוּ ַ֣קַחת מוּ ָ֑סר ִח ְזּ֤קוּ ְפ ֵניֶה ֙
אָת ֙
ֹ
ה ָ֔וה ִמְשׁ ַ֖פּט ֱאֹֽלֵהיֶֽהם:
ַֽוֲא ִ֣ני ָאַ֔מ ְרִתּי ַאךְך־ ַדִּ֖לּים ֵ ֑הם ֽנוֲֹא֕לוּ ִ֣כּי ֤ל ֹא ָֽי ְדע֙וּ ֶ֣דּ ֶרךְך ְי ֹ
ה ָ֔וה ִמְשׁ ַ֖פּט
ם ַֽוֲא ַדְבּ ָ֣רה אוֹ ָ֔תם ִ֣כּי ֵ֗הָמּה ָֽי ְדע֙וּ ֶ֣דּ ֶרךְך ְי ֹ
ֵֽאְלָכה־ ִ֤לּי ֶאל־ַה ְגֹּדִלי ֙
ֱאֹֽלֵהי ֶ ֑הם ַ֣אךְך ֵ֤הָמּה ַיְח ָדּ֙ו ָ֣שְׁברוּ ֹ֔על ִנְתּ ֖קוּ ֽמוֵֹס ֽרוֹתַ :על־ֵכּ֩ן ִהָ֨כּם ַא ְר ֵ֜יה ִמ ַ֗יַּער
שֵׁק֙ד ַעל־ ָ֣ﬠ ֵרי ֶ֔הם ָכּל־ַהיּוֵֹ֥צא ֵמֵ֖ה ָנּה ִיָטּ ֵ֑רף ִ֤כּי ַרבּ֙וּ
ת ְיָשׁ ְד ֵ֔דם ָנֵ֤מר ֹ
ְזֵ֤אב ֲﬠ ָרבוֹ ֙
ת ֶאְס ַֽלוח ]ֶאְס ַֽלח[ ָ֔לךְך
ִפְּשֵׁעי ֶ֔הם ָֽﬠְצ֖מוּ ְמֻשׁבוֵֹתיֶֽהם ]ְמשׁוּֽבוֵֹתיֶֽהם[ֵ֤ :אי ָלז ֹא ֙
ם ַו ִיּ ְנ ָ ֔אפוּ וֵּ֥בית זוֹ ָ֖נה
ָבּ ַ֣נ ִיךְך ֲﬠ ָז֔בוּ ִני ַו ִיָּֽשְּׁב֖עוּ ְבּ ֣ל ֹא ֱאֹלִ֑הים ָֽוַאְשִׂ֤בּ ַע אוָֹת ֙
ִיְתֹגּ ָֽדדוּ :סוִּ֥סים ְמ ֻו ָזּ ִ֖נים ]ְמ ֻי ָזּ ִ֖נים[ ַמְשִׁ֣כּים ָה ֑יוּ ִ֛אישׁ ֶאל־ֵ֥אֶשׁת ֵר ֵ֖ﬠהוּ ִיְצָֽהלוּ:

ם ְבּ ֣גוֹי ֲאֶשׁר־ָכּ ֶ֔זה ֥ל ֹא ִתְת ַנ ֵ֖קּם ַנְפ ִ ֽשׁי:
ַֽהַעל־ֵ֥אֶלּה ֽלוֹא־ֶאְפֹ֖קד ְנֻאם־ ְיה ָוֹ֑ה ְוִא ֙
ה ָ֖וה
ה ְוַשֵׁ֔חתוּ ְוָכ ָ֖לה ַֽאל־ַֽתֲּﬠ֑שׂוּ ָהִ֨סיר֙וּ ְנִ֣טישׁוֹ ֶ֔תיָה ִ֛כּי ֥לוֹא ַֽלי ֹ
ֲﬠ֤לוּ ְבָֽשׁרוֹ ֶ֨תי ָ ֙
ה ָֽוהֽ ִ :כֲּחשׁ֙וּ
ֵֽהָמּהִ :כּי֩ ָב ֨גוֹד ָֽבּ ְג֜דוּ ִ֗בּי ֵ֧בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל וֵּ֥בית ְיהוּ ָ֖דה ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ַויּ ֹאְמ ֖רוּ ל ֹא־֑הוּא ְו ֽל ֹא־ָת֤בוֹא ָעֵ֨לינ֙וּ ָרָ֔עה ְוֶ֥ח ֶרב ְו ָר ָ֖ﬠב ֥לוֹא ִנ ְרֶֽאה:
ַֽבּי ֹ
ם ִֽיְה ֣יוּ ְל֔רוּ ַח ְוַה ִדֵּ֖בּר ֵ֣אין ָבּ ֶ ֑הם ֹ֥כּה ֵֽיָעֶ֖שׂה ָלֶֽהםָ :לֵ֗כן ֹֽכּה־ָאַ֤מר
ְוַה ְנִּביִאי ֙
ה ָו ֙
ְי ֹ
ה ֱאֹלֵ֣הי ְצָב֔אוֹת ֚ ַיַען ַדֶּבּ ְרֶ֔כם ֶאת־ַה ָדָּ֖בר ַה ֶ֑זּה ִה ְנ ִ֣ני ֹנֵת֩ן ְדָּב ַ֨רי ְבִּ֜פיךָך
א ֲﬠֵליֶ֨כם ֧גּוֹי ִמֶמּ ְר ָ֛חק ֵ֥בּית
ְל ֵ ֗אשׁ ְוָה ָ֥ﬠם ַה ֶ֛זּה ֵעִ֖צים ַֽוֲאָכ ָֽלַתםִ :ה ְנ ִ֣ני ֵמִבי ֩
שׁ ֔נוֹ
ם ֔הוּא ֚גּוֹי ֽל ֹא־ֵת ַ֣דע ְל ֹ
הָ֑וה ֣גּוֹי ׀ ֵאיָ֣תן ֗הוּא ֤גּוֹי ֵֽמעוָֹל ֙
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְנֻאם־ ְי ֹ
ְו ֥ל ֹא ִתְשַׁ֖מע ַמה־ ְי ַדֵֽבּרַ :אְשָׁפּ֖תוֹ ְכּ ֶ֣קֶבר ָפּ֑תוּ ַח ֻכּ ָ֖לּם ִגּבּוֹ ִֽריםְ :וָאַ֨כל ְק ִ ֽצי ְר֜ךָך
ְוַלְחֶ֗מךָך ֽי ֹאְכל֙וּ ָבּ ֶ֣ניךָך וְּבנוֹ ֶ֔תיךָך י ֹא ַ֤כל ֽצ ֹא ְנ ךָ ֙ך וְּבָק ֶ֔רךָך י ֹא ַ֥כל ַגְּפ ְנ֖ךָך וְּתֵֽא ָנ ֶ ֑תךָך
ְירֵ֞שׁשׁ ָע ֵ֣רי ִמְבָצ ֶ֗ריךָך ֲאֶ֥שׁר ַא ָ ֛תּה בּוֵֹ֥ט ַח ָבֵּ֖ה ָנּה ֶבָּֽח ֶרבְ :ו ַ֛גם ַבּ ָיִּ֥מים ָהֵ֖הָמּה
ה ִ֣כּי ת ֹאְמ֔רוּ ַ֣תַּחת ֶ֗מה ָעָ֨שׂה ְיה ָ֧וֹה
ְנֻאם־ ְיה ָוֹ֑ה ֽל ֹא־ֶאֱﬠֶ֥שׂה ִאְתּ ֶ֖כם ָכּ ָֽלהְ :וָה ָי ֙
ֱאֹל ֵ ֛הינוּ ָ֖לנוּ ֶאת־ָכּל־ ֵ ֑אֶלּה ְוָאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵלי ֶ֗הם ַֽכֲּאֶ֨שׁר ֲﬠ ַזְבֶ֤תּם אוִֹת֙י ַוַֽתַּעְב֞דוּ
ֱאֹלֵ֤הי ֵנָכ֙ר ְבַּא ְרְצֶ֔כם ֵ֚כּן ַתַּעְב ֣דוּ ָז ִ֔רים ְבֶּ֖א ֶרץ ֥ל ֹא ָל ֶֽכםַ :ה ִ֥גּידוּ ֖ז ֹאת ְבֵּ֣בית
ַֽיֲﬠֹ֑קב ְוַהְשִׁמי֥עוָּה ִ ֽביהוּ ָ֖דה ֵלאֹֽמרִ :שְׁמעוּ־ ָ֣נא ֔ז ֹאת ַ֥ﬠם ָס ָ֖כל ְוֵ֣אין ֵ֑לב ֵעי ַ֤נ ִים
ם ְו ֣ל ֹא ִי ְר֔אוּ ָא ְז ַ֥נ ִים ָלֶ֖הם ְו ֥ל ֹא ִיְשָֽׁמעוַּֽ :האוֹ ִ֨תי ֽל ֹא־ִתי ָ֜ראוּ ְנֻאם־ ְיה ָ֗וֹה
ָלֶה ֙
ִ֤אם ִמָפּ ַנ֙י ֣ל ֹא ָתִ֔חילוּ ֲאֶשׁר־ַ֤שְׂמִתּי חוֹל ֙ ְגּ֣בוּל ַל ָ֔יּם ָחק־עוֹ ָ֖לם ְו ֣ל ֹא ַֽיַעְב ֶ֑ר ְנהוּ
ה ָה ָ֔יה ֵ֖לב סוֹ ֵ֣רר
ַו ִֽיְּת ָֽגֲּﬠשׁ֙וּ ְו ֣ל ֹא יוָּ֔כלוּ ְוָה֥מוּ ַג ָ֖לּיו ְו ֥ל ֹא ַֽיַעְב ֻֽר ְנהוְּ :וָל ָ֤ﬠם ַה ֶזּ ֙
ה ָ֣וה ֱאֹל ֵ֔הינוּ ַהֹנּ ֵ֗תן
א ֶאת־ ְי ֹ
וּמוֹ ֶ֑רה ָ֖סרוּ ַו ֵיּ ֵֽלכוְּ :ו ֽל ֹא־ָֽאְמ ֣רוּ ִבְלָב ָ֗בם ִ֤ני ָרא ָנ ֙
ֶ֛גֶּשׁם וֹי ֶ֥רה ]יוֹ ֶ֥רה[ וַּמְל ֖קוֹשׁ ְבִּע֑תּוֹ ְשֻׁבֹ֛עת ֻח֥קּוֹת ָקִ֖ציר ִיְשָׁמר־ ָֽלנוּ:
ֲﬠוֹ ֽנוֵֹתי ֶ֖כם ִהטּוּ־ ֵ ֑אֶלּה ְוַח ֣טּ ֹאוֵתיֶ֔כם ָֽמ ְנ֥עוּ ַה֖טּוֹב ִמ ֶֽכּםֽ ִ :כּי־ ִנְמְצ֥אוּ ְבַעִ֖מּי
ְרָשִׁ֑ﬠים ָישׁוּ֙ר ְכַּ֣שׁךְך ְיקוִּ֔שׁים ִהִ֥צּיבוּ ַמְשִׁ֖חית ֲאָנִ֥שׁים ִיְלֹֽכּדוִּ :כְּכלוּ֙ב ָ֣מֵלא
֔עוֹף ֵ֥כּן ָבֵּתּיֶ֖הם ְמֵלִ֣אים ִמ ְר ָ ֑מה ַעל־ ֵ֥כּן ָֽגּ ְד֖לוּ ַֽו ַֽיֲּﬠ ִ ֽשׁירוָּֽ :שְׁמ ֣נוּ ָֽﬠְשׁ֗תוּ ֚ ַגּם
ָֽﬠְב ֣רוּ ִדְב ֵרי־ ָ֔רע ִ֣דּין ֽל ֹא־ ָ֔דנוּ ִ֥דּין ָי֖תוֹם ְו ַיְצ ִ֑ליחוּ וִּמְשׁ ַ֥פּט ֶאְביוֹ ִ֖נים ֥ל ֹא ָשׁ ָֽפטוּ:
ַֽהַעל־ֵ֥אֶלּה ֽל ֹא־ֶאְפֹ֖קד ְנֻאם־ ְיה ָוֹ֑ה ִ֚אם ְבּ ֣גוֹי ֲאֶשׁר־ָכּ ֶ֔זה ֥ל ֹא ִתְת ַנ ֵ֖קּם ַנְפ ִ ֽשׁי:
ם ִי ְר ֣דּוּ ַעל־
ה ְוַֽ֣שֲׁﬠרוּ ָ֔רה ִֽנְה ְיָ֖תה ָבָּֽא ֶרץַ :ה ְנִּבי ִ ֞אים ִנְבּ֣אוּ־ַבֶ֗שֶּׁקר ְוַהֹֽכֲּה ִני ֙
ַשָׁמּ ֙

ְי ֵדי ֶ֔הם ְוַעִ֖מּי ָֽ֣אֲהבוּ ֵ֑כן וַּֽמה־ַֽתֲּﬠ֖שׂוּ ְלַֽאֲח ִריָֽתהָּ :הִ֣ﬠזוּ ׀ ְבּ ֵ֣ני ִב ְנ ָיִ֗מן ִמ ֶ ֨קּ ֶר֙ב
ְי ֣רוָּשַׁ֔לם וִּבְת֨קוֹ ַ֙ע ִתְּק֣עוּ שׁוָֹ֔פר ְוַעל־ֵ֥בּית ַה ֶ֖כּ ֶרם ְשׂ֣אוּ ַמְשׂ ֵ ֑את ִ֥כּי ָר ָ֛ﬠה
ה ְוַהְמֻּע ָנּ ָ֔גה ָדִּ֖מיִתי ַבּת־ִצ ֽיּוֹןֵ :א ֶ֛ליָה ָיֹ֥באוּ
ִנְשְׁק ָ֥פה ִמָצּ֖פוֹן ְוֶ֥שֶׁבר ָגּ ֽדוֹלַ :ה ָנּ ָו ֙
ה
ם ָס ִ֔ביב ָר֖עוּ ִ֥אישׁ ֶאת־ ָי ֽדוַֹ :ק ְדּ֤שׁוּ ָעֶ֨לי ָ ֙
אָהִלי ֙
ֹרִ֖ﬠים ְוֶע ְד ֵרי ֶ ֑הם ָֽתְּק֨עוּ ָע ֶ֤ליָה ֽ ֹ
ִמְלָחָ֔מה ֖קוּמוּ ְו ַֽנֲﬠ ֶ֣לה ַֽבָֽצֳּה ָ֑ר ִים ֥אוֹי ָ֨לנ֙וּ ִכּי־ָפ ָ֣נה ַה ֔יּוֹם ִ֥כּי ִיָנּ֖טוּ ִצְלֵלי־ ָֽﬠ ֶרב:
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת
֚קוּמוּ ְו ַֽנֲﬠ ֶ֣לה ַבָ֔לּ ְיָלה ְו ַנְשִׁ֖חיָתה ַא ְרְמנוֶֹֽתיָהִ֣ :כּי ֹ֤כה ָאַמ֙ר ְי ֹ
ִכּ ְר֣תוּ ֵעָ֔צה ְוִשְׁפ֥כוּ ַעל־ ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ֹֽסְל ָ֑לה ִ֚היא ָהִ֣ﬠיר ָהְפ ַ ֔קד ֻכּ ָ֖לּהּ ֥עֶשׁק
שׁד ִיָ֨שַּׁמע ָ֧בּהּ
ְבִּק ְרָֽבּהְּ :כָּה ִ֥קיר ַ֨בּ ִו֙ר ] ַ֨בּ ִי֙ר[ ֵמיֶ֔מיָה ֵ֖כּן ֵה ֵ֣ק ָרה ָרָע ָ ֑תהּ ָחָ֣מס ֠ ָו ֹ
ַעל־ָפּ ַ֛ני ָתִּ֖מיד ֳח ִ֥לי וַּמ ָֽכּהִ :ה ָֽוְּס ִר֙י ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ֶפּן־ֵתּ ַ֥קע ַנְפִ֖שׁי ִמ ֵ ֑מּךְך ֶפּן־ֲאִשׂיֵ֣מךְך
ְשָׁמָ֔מה ֶ֖א ֶרץ ֥לוֹא נוָֹֽשָׁבהֹ֤ :כּה ָאַמ֙ר ְיה ָ֣וֹה ְצָב֔אוֹת עוֹ ֵ֛לל ְיֽעוְֹל֥לוּ ַכ ֶ֖גֶּפן
ה
ְשֵׁא ִ֣רית ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ָהֵשׁ֙ב ָֽי ְד֔ךָך ְכּבוֵֹ֖צר ַעל־ַסְלִסֽלּוֹתַ :על־ִ֨מי ֲא ַדְבּ ָ֤רה ְוָאִ֨עי ָד ֙
ְו ִיְשָׁ֔מעוּ ִה ֵנּ ֙
ה ָ֗וה ָה ָ֥יה ָל ֶ ֛הם
ה ֲﬠ ֵר ָ֣לה ָא ְז ֔ ָנם ְו ֥ל ֹא ֽיוְּכ֖לוּ ְלַהְקִ֑שׁיב ִה ֵ֣נּה ְדַבר־ ְי ֹ
ה ָ֤וה ׀ ָמֵ֨לאִת֙י ִנְלֵ֣איִתי ָהִ֔כיל ְשֹׁ֤פךְך ַעל־
ת ֲחַ֨מת ְי ֹ
ְלֶח ְר ָ֖פּה ֥ל ֹא ַיְחְפּצוּ־ֽבוְֹ :וֵא ֩
ה ִיָלֵּ֔כדוּ ָז ֵ֖קן ִעם־
עוָֹלל ֙ ַבּ֔חוּץ ְו ַ֛ﬠל ֥סוֹד ַבּחוּ ִ֖רים ַיְח ָ֑דּו ִ ֽכּי־ ַגם־ִ֤אישׁ ִעם־ִאָשּׁ ֙
ם ַֽלֲאֵח ִ֔רים ָשׂ ֥דוֹת ְו ָנִ֖שׁים ַיְח ָ֑דּו ִ ֽכּי־ַאֶ֧טּה ֶאת־ ָי ִ֛די
ְמ ֵ֥לא ָי ִ ֽמיםְ :ו ָנ ַ֤סבּוּ ָֽבֵתּיֶה ֙
ם ְוַעד־ ְגּדוָֹ֔לם ֻכּ֖לּוֹ בּוֵֹ֣צ ַע ָ֑בַּצע
ה ָֽוהִ֤ :כּי ִמְקַּט ָנּ ֙
ַעל־ֹֽיְשֵׁ֥בי ָהָ֖א ֶרץ ְנֻאם־ ְי ֹ
א ְוַעד־ֹכּ ֵ֔הן ֻכּ֖לּוֹ ֹ֥עֶשׂה ָֽשֶּׁקרַֽ :ו ְי ַרְפּ֞אוּ ֶאת־ֶ֤שֶׁבר ַעִמּ֙י ַעל־ְנַקָ֔לּה ֵלאֹ֖מר
וִּמ ָנִּבי ֙
ה ִ֕בישׁוּ ִ֥כּי ֽתוֵֹע ָ֖בה ָע֑שׂוּ ַגּם־֣בּוֹשׁ ֽל ֹא־ ֵי֗בוֹשׁוּ
ָשׁ֣לוֹם ׀ ָשׁ֑לוֹם ְוֵ֖אין ָשֽׁלוֹםֹ :
ה ָֽוה:
ם ֣ל ֹא ָי ָ֔דעוּ ָלֵ֞כן ִיְפּ֧לוּ ַבֹֽנְּפ ִ֛לים ְבֵּעת־ְפַּק ְדִ֥תּים ִי ָֽכְּשׁ֖לוּ ָאַ֥מר ְי ֹ
ַגּם־ַהְכִלי ֙
ה ָ֡וה ִעְמדוּ֩ ַעל־ ְדּ ָרִ֨כים וּ ְר֜אוּ ְוַֽשֲׁא֣לוּ ׀ ִל ְנִת֣בוֹת עוָֹ֗לם ֵאי־ ֶ֨זה ֶ֤ד ֶרךְך
ֹ֣כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ם
ַהטּוֹ֙ב וְּלכוּ־ ָ֔בהּ וִּמְצ֥אוּ ַמ ְר ֖גּוֹ ַע ְל ַנְפְשׁ ֶ֑כם ַו ֽיּ ֹאְמ ֖רוּ ֥ל ֹא ֵנ ֵֽלךְךַֽ :וֲהִקֹמִ֤תי ֲﬠֵליֶכ ֙
ֹצִ֔פים ַהְקִ֖שׁיבוּ ְל֣קוֹל שׁוֹ ָ֑פר ַו ֽיּ ֹאְמ ֖רוּ ֥ל ֹא ַנְק ִ ֽשׁיבָ :ל ֵ֖כן ִשְׁמ֣עוּ ַהגּוֹ ִ֑ים וּ ְדִ֥ﬠי
ֵע ָ֖דה ֶאת־ֲאֶשׁר־ ָֽבּםִ :שְׁמִ֣ﬠי ָה ָ ֔א ֶרץ ִה ֨ ֵנּה ָאֹנִ֜כי ֵמִ֥ביא ָר ָ֛ﬠה ֶאל־ָה ָ֥ﬠם ַה ֶ֖זּה
ְפּ ִ֣רי ַמְחְשׁבוֹ ָ ֑תם ִ֤כּי ַעל־ ְדָּב ַר֙י ֣ל ֹא ִהְקִ֔שׁיבוּ ְוֽתוֹ ָרִ֖תי ַו ִיּ ְ ֽמֲאסוּ־ָֽבהָּֽ :לָמּה־ ֶ֨זּה
ם ֣ל ֹא ְל ָר֔צוֹן
ה ִמְשָּׁ֣בא ָת֔בוֹא ְו ָק ֶ֥נה ַה֖טּוֹב ֵמֶ֣א ֶרץ ֶמ ְר ָ֑חק ֹעֽלוֵֹתיֶכ ֙
ִ֤לי ְלבוֹ ָנ ֙
ה ָ֔וה ִה ְנ ִ֥ני ֹנ ֵ ֛תן ֶאל־ָה ָ֥ﬠם ַה ֶ֖זּה
ְו ִזְבֵחי ֶ֖כם ל ֹא־ ָ֥ﬠ ְרבוּ ִ ֽליָ :לֵ֗כן ֹ֚כּה ָאַ֣מר ְי ֹ

שׁ ִ֑לים ְו ָ֣כְשׁלוּ ָ֠בם ָא֨בוֹת וָּבִ֥נים ַיְח ָ֛דּו ָשׁ ֵ֥כן ְו ֵר֖עוֹ ְיָאָֽבדוּ ] ְוָאָֽבדוּ[ֹ֚ :כּה ָאַ֣מר
ִמְכ ֹ
ה ָ֔וה ִה ֵ֛נּה ַ֥ﬠם ָ֖בּא ֵמֶ֣א ֶרץ ָצ֑פוֹן ְו ֣גוֹי ָגּ֔דוֹל ֵי֖עוֹר ִמ ַיּ ְרְכֵּתי־ָֽא ֶרץֶ֣ :קֶשׁת ְוִכי֞דוֹן
ְי ֹ
ם ַכּ ָ֣יּם ֶיֱהֶ֔מה ְוַעל־סוִּ֖סים ִי ְר ָ֑כּבוּ ָע֗רוּךְך
א ְו ֣ל ֹא ְי ַרֵ֔חמוּ קוָֹל ֙
ַֽיֲח ִ֗זיקוּ ַאְכ ָז ִ֥רי הוּ ֙
ה
שׁ ַלִמְּלָחָ֔מה ָע ַ֖ל ִיךְך ַבּת־ִצ ֽיּוֹןָ :שַׁ֥מְענוּ ֶאת־ָשְׁמ֖עוֹ ָר֣פוּ ָי ֵ֑דינוּ ָצ ָר ֙
ְכִּאי ֙
ֶהֱח ִזי ַ ֔קְתנוּ ִ֖חיל ַכּ ֽיּוֵֹל ָֽדהַ :אל־ֵֽתְּצא֙יּ ]ֵֽתְּצא֙וּ[ ַהָשּׂ ֶ֔דה וַּב ֶ֖דּ ֶרךְך ַאל־ֵתּ ֵ֑לכיּ
ק ְוִהְתַפְּלִּ֣שׁי ָב ֵ ֔אֶפר
א ֵ֔יב ָמ ֖גוֹר ִמָסּ ִ ֽביבַ :בּת־ַעִ֤מּי ִח ְג ִרי־ָשׂ ֙
]ֵתּ ֵ֑לכוּ[ ִ֚כּי ֶ֣ח ֶרב ְל ֹ
שּׁ ֵ֖דד ָע ֵֽלינוָּ :בּ֛חוֹן
אם ָי ֥ב ֹא ַה ֹ
ֵ֤אֶבל ָיִחי֙ד ֲﬠִ֣שׂי ָ֔לךְך ִמְס ַ֖פּד ַתְּמרוּ ִ֑רים ִ֣כּי ִפְת ֔ ֹ
הְל ֵ֥כי
ם ָס ֵ֣רי ֽסוֹ ְר ִ֔רים ֽ ֹ
ְנַתִ֥תּיךָך ְבַעִ֖מּי ִמְב ָ֑צר ְוֵת ַ֕דע וָּֽבַח ְנָ֖תּ ֶאת־ ַדּ ְר ָֽכּםֻ :כָּלּ ֙
ָרִ֖כיל ְנ֣חֶשׁת וַּב ְרֶ֑זל ֻכּ ָ֥לּם ַמְשִׁחיִ֖תים ֵֽהָמּהָ :נַ֣חר ַמֻ֔פּ ַח ֵמֵ֖אשַׁ֣תּם ]ֵמֵ֖אשׁ ַ֣תּם[
א ָצ ַ֣רף ָצ֔רוֹף ְו ָרִ֖ﬠים ֥ל ֹא ִנָֽתּקוֶּ֣ :כֶּסף ִנְמ ָ ֔אס ָֽק ְר֖אוּ ָל ֶ ֑הם ִ ֽכּי־ָמַ֥אס
ֹע ָ֑פ ֶרת ַלָשּׁ ְו ֙
ה ָ֖וה ֵלאֹֽמרֲ :ﬠֹ֗מד ְבַּ֨שַׁע֙ר
ה ָ֖וה ָבֶּֽהםַ :ה ָדָּב֙ר ֲאֶ֣שׁר ָה ָ֣יה ֶֽאל־ ִי ְרְמ ָ֔יהוּ ֵמֵ֥את ְי ֹ
ְי ֹ
ה ָ֗וה ָכּל־
ה ָ֔וה ְו ָק ָ֣ראָת ָ֔שּׁם ֶאת־ַה ָדָּ֖בר ַה ֶ֑זּה ְוָאַמ ְר ָ֞תּ ִשְׁמ֣עוּ ְדַבר־ ְי ֹ
ֵ֣בּית ְי ֹ
ה ַהָבִּאי ֙
ְיהוּ ָד ֙
ה ָ֤וה
ה ָֽוהֹֽ :כּה־ָאַ֞מר ְי ֹ
ם ַבְּשָּׁע ִ֣רים ָה ֵ ֔אֶלּה ְל ִ ֽהְשַֽׁתֲּח ֖וֹת ַֽלי ֹ
ת ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֵהיִ֥טיבוּ ַד ְרֵכי ֶ֖כם וַּֽמַעְלֵלי ֶ֑כם ַֽוֲאַשְׁכּ ָ֣נה ֶאְתֶ֔כם ַבָּמּ֥קוֹם
ְצָבאוֹ ֙
ה ָ֔וה
ה ֵהי ַ֣כל ְי ֹ
ה ָו ֙
ַה ֶֽזּהַ :אל־ִתְּבְט֣חוּ ָלֶ֔כם ֶאל־ ִדְּב ֵ֥רי ַהֶ֖שֶּׁקר ֵלאֹ֑מר ֵהי ַ֤כל ְי ֹ
ה ָ֖וה ֵֽהָמּהִ֤ :כּי ִאם־ֵהיֵטי֙ב ֵתּיִ֔טיבוּ ֶאת־ ַדּ ְרֵכי ֶ֖כם ְוֶאת־ַֽמַעְלֵלי ֶ֑כם
ֵהי ַ֥כל ְי ֹ
שׁ קוּ
ה ֣ל ֹא ַֽתֲﬠ ֔ ֹ
ִאם־ָע֤שׂוֹ ַֽתֲﬠשׂ֙וּ ִמְשָׁ֔פּט ֵ֥בּין ִ֖אישׁ וֵּ֥בין ֵר ֵֽﬠהוֵּ֣ :גּ ר ָי֤תוֹם ְוַאְלָמ ָנ ֙
ְו ָ֣דם ָנ ִ ֔קי ַֽאל־ִתְּשְׁפּ֖כוּ ַבָּמּ֣קוֹם ַה ֶ֑זּה ְוַֽאֲח ֵ֨רי ֱאֹלִ֧הים ֲאֵח ִ֛רים ֥ל ֹא ֵֽתְל֖כוּ ְל ַ֥רע
ם ַבָּמּ֣קוֹם ַה ֶ֔זּה ָבּ ָ ֕א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ָנַ֖תִתּי ַֽלֲאֽבוֵֹתי ֶ֑כם ְלִמן־
ָל ֶֽכםְ :וִשַׁכּ ְנִ֤תּי ֶאְתֶכ ֙
שֶּׁקר ְלִבְלִ֖תּי הוֹ ִ ֽﬠיל:
ם ֹֽבְּטִ֣חים ָלֶ֔כם ַעל־ ִדְּב ֵ֖רי ַה ָ ֑
עוֹ ָ֖לם ְוַעד־עוֹ ָֽלםִ :ה ֵ֤נּה ַאֶתּ ֙
אף ְוִהָשֵּׁ֥ב ַע ַלֶ֖שֶּׁקר ְוַקֵ֣טּר ַל ָ֑בַּעל ְוָהֹ֗לךְך ַֽאֲח ֵ֛רי ֱאֹלִ֥הים ֲאֵח ִ֖רים
ֲה ָגֹ֤נב ׀ ָרֹ֨צ ַ֙ח ְֽו ָנ ֗ ֹ
ה ֲאֶ֣שׁר ִֽנ ְק ָרא־ְשִׁ֣מי
ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ ְי ַדְעֶֽתּם :וָּבא ֶ֞תם ַֽוֲﬠַמ ְדֶ֣תּם ְלָפ ֗ ַני ַבּ ַ֤בּ ִית ַה ֶזּ ֙
ָעָ֔ליו ַֽוֲאַמ ְרֶ֖תּם ִנ ַ֑צְּלנוּ ְלַ֣מַען ֲﬠ֔שׂוֹת ֵ֥את ָכּל־ַהֽתּוֵֹע֖בוֹת ָהֵֽאֶלּהַ :הְמָע ַ֣רת
ָֽפּ ִרִ֗צים ָה ָ֨יה ַהַ֧בּ ִית ַה ֶ֛זּה ֲאֶשׁר־ ִנְק ָרא־ְשִׁ֥מי ָע ָ֖ליו ְבּ ֵֽﬠי ֵני ֶ֑כם ַ֧גּם ָֽאֹנ ִ֛כי ִה ֵ֥נּה
ה ָֽוהִ֣ :כּי ְלכוּ־ ֗ ָנא ֶאל־ְמקוִֹמ֙י ֲאֶ֣שׁר ְבִּשׁי֔לוֹ ֲאֶ֨שׁר ִשׁ ַ֧כּ ְנ ִ ֽתּי ְשִׁ֛מי
ָרִ֖איִתי ְנֻאם־ ְי ֹ
ָ֖שׁם ָבּ ִֽראשׁוֹ ָ֑נה וּ ְרא֙וּ ֵ֣את ֲאֶשׁר־ָעִ֣שׂיִתי ֔לוֹ ִמְפּ ֕ ֵני ָר ַ֖ﬠת ַעִ֥מּי ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וַע ָ֗תּה

הָ֑וה ָֽוֲא ַד ֵ֨בּר ֲאֵליֶ֜כם ַהְשׁ ֵ֤כּם
ַ֧יַען ֲﬠשׂוְֹת ֶ֛כם ֶאת־ָכּל־ַהַֽמֲּﬠִ֥שׂים ָהֵ֖אֶלּה ְנֻאם־ ְי ֹ
ְו ַדֵבּ֙ר ְו ֣ל ֹא ְשַׁמְע ֶ֔תּם ָֽוֶא ְק ָ֥רא ֶאְת ֶ֖כם ְו ֥ל ֹא ֲﬠ ִניֶֽתםְ :וָעִ֜שׂיִתי ַלַ֣בּ ִית ׀ ֲאֶ֧שׁר
ם ֹֽבְּטִ֣חים ֔בּוֹ ְוַ֨לָמּ֔קוֹם ֲאֶשׁר־ ָנַ֥תִתּי ָל ֶ֖כם
ִֽנ ְק ָרא־ְשִׁ֣מי ָעָ֗ליו ֲאֶ֤שׁר ַאֶתּ ֙
ְו ַֽלֲאֽבוֵֹתי ֶ֑כם ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָעִ֖שׂיִתי ְלִשֽׁלוְֹ :וִהְשַׁלְכִ֥תּי ֶאְת ֶ֖כם ֵמ ַ֣ﬠל ָפּ ָ֑ני ַֽכֲּאֶ֤שׁר
ִהְשַׁ֨לְכִתּ֙י ֶאת־ָכּל־ֲאֵחיֶ֔כם ֵ֖את ָכּל־ ֶ֥ז ַרע ֶאְפ ָֽר ִיםְ :וַא ָ֞תּה ַאל־ִתְּתַפּ ֵ֣לּל ׀
ְבַּעד־ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֗זּה ְוַאל־ִתָּ֧שּׂא ַֽבֲﬠ ָ֛דם ִר ָ֥נּה וְּתִפ ָ֖לּה ְוַאל־ִתְּפ ַגּע־ִ֑בּי ִכּי־ֵאי ֶ֥נ ִנּי
אָֽתךְךַֽ :הֵֽאי ְנ ךָ֣ך ֹר ֶ ֔אה ָ ֛מה ֵ֥הָמּה ֹעִ֖שׂים ְבָּע ֵ֣רי ְיהוּ ָ֑דה וְּבֻח֖צוֹת ְי ֽרוָּשׁ ָֽלם:
שֵׁ֖מ ַע ֹ
ֹ
ת ְמַֽבֲﬠ ִ֣רים ֶאת־ָה ֵ ֔אשׁ ְוַה ָנִּ֖שׁים ָל֣שׁוֹת ָבּ ֵ֑צק
ַהָבּ ֞ ִנים ְמַלְקִּ֣טים ֵעִ֗צים ְוָֽהָאבוֹ ֙
ם ֵֽלאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים ְלַ֖מַען
ַֽלֲﬠ֨שׂוֹת ַכּ ָוּ ֜ ִנים ִלְמ ֶ֣לֶכת ַהָשַּׁ֗מ ִים ְוַה ֵ֤סּךְך ְנָסִכי ֙
א ָ֔תם ְלַ֖מַען ֹ֥בֶּשׁת ְפּ ֵניֶֽהם:
הָ֑וה ֲה֣לוֹא ֹ
אִ֛תי ֵ֥הם ַמְכִעִ֖סים ְנֻאם־ ְי ֹ
ַהְכִעֵֽס ִניַֽ :ה ֹ
ת ֶאל־ַהָמּ֣קוֹם ַה ֶ֔זּה ַעל־
ָלֵ֞כן ֹכּה־ָאַ֣מר ׀ ֲאֹד ָ֣ני ְיה ִ֗וֹה ִה ֨ ֵנּה ַא ִ֤פּי ַֽוֲחָמִת֙י ִנ ֶ֨תֶּכ ֙
ם ְוַעל־ַהְבֵּהָ֔מה ְוַעל־ ֵ֥ﬠץ ַהָשּׂ ֶ֖דה ְוַעל־ְפּ ִ֣רי ָֽהֲא ָד ָ ֑מה וָּֽבֲﬠ ָ֖רה ְו ֥ל ֹא
ָֽהָא ָד ֙
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֹעלוֵֹתי ֶ֛כם ְס֥פוּ ַעל־ ִזְבֵחי ֶ֖כם
ִתְכֶֽבּהֹ֥ :כּה ָא ַ ֛מר ְי ֹ
ם ְו ֣ל ֹא ִצ ִוּי ִ֔תים ְבּ ֛יוֹם הוִֹציִ֥א
ְוִאְכ֥לוּ ָבָֽשׂרִ֠ :כּי ֽל ֹא־ ִד ַ֤בּ ְרִתּי ֶאת־ֲאֽבוֵֹתיֶכ ֙
]הוִֹציִ֥אי[ אוָֹ֖תם ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ַעל־ ִדְּב ֵ֥רי עוֹ ָ֖לה ָו ָֽזַבחִ֣ :כּי ִאם־ֶאת־ַה ָדָּ֣בר
ם ֵֽלאֹל ִ֔הים ְוַאֶ֖תּם ִ ֽתְּהיוּ־
ַ֠ה ֶזּה ִצ ִ֨וּיִתי אוָֹ֤תם ֵלאֹמ֙ר ִשְׁמ֣עוּ ְבקוִֹ֔לי ְוָה ִ֤ייִתי ָלֶכ ֙
ִ֣לי ְל ָ֑ﬠם ַֽוֲהַלְכ ֶ֗תּם ְבָּכל־ַה ֶ֨דּ ֶר ךְ ֙ך ֲאֶ֣שׁר ֲאַצ ֶ֣וּה ֶאְתֶ֔כם ְלַ֖מַען ִייַ֥טב ָל ֶֽכםְ :ו ֤ל ֹא
ָֽשְׁמע֙וּ ְו ֽל ֹא־ִה֣טּוּ ֶאת־ָא ְז ֔ ָנם ַו ֵֽיְּלכ֙וּ ְבֹּ֣מֵע֔צוֹת ִבְּשׁ ִר ֖רוּת ִלָ֣בּם ָה ָ֑רע ַו ִֽיְּה ֥יוּ
ם ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ַ֖ﬠד
ְלָא֖חוֹר ְו ֥ל ֹא ְלָפ ִֽניםְ :לִמן־ַה ֗יּוֹם ֲאֶ֨שׁר ָֽיְצ֤אוּ ֲאֽבוֵֹתיֶכ ֙
ם ֶאת־ָכּל־ֲﬠָב ַ֣די ַה ְנִּבי ִ ֔אים ֖יוֹם ַהְשׁ ֵ֥כּם ְוָשֹֽׁל ַח:
ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ָֽוֶאְשׁ ַ֤לח ֲאֵליֶכ ֙
ְו֤לוֹא ָֽשְׁמע֙וּ ֵאַ֔לי ְו ֥ל ֹא ִה֖טּוּ ֶאת־ָא ְז ָ֑נם ַו ַיְּקשׁ֙וּ ֶאת־ָע ְרָ֔פּם ֵה ֵ֖רעוּ ֵֽמֲאבוָֹֽתם:
ם ֶאת־ָכּל־ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֔אֶלּה ְו ֥ל ֹא ִיְשְׁמ֖עוּ ֵא ֶ֑ליךָך ְו ָק ָ֥ראָת
ְו ִדַבּ ְר ָ ֤תּ ֲאֵליֶה ֙
ה ָ֣וה
ֲאֵליֶ֖הם ְו ֥ל ֹא ַֽיֲﬠ ֽנוָּכהְ :וָֽאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵלי ֶ֗הם ֶ֤זה ַהגּוֹ֙י ֲאֶ֣שׁר לוֹא־ָֽשְׁמ֗עוּ ְבּקוֹל ֙ ְי ֹ
ה ָֽהֱאמוּ ֔ ָנה ְו ִנְכ ְרָ֖תה ִמִפּיֶֽהםָ :גּ ִ֤זּי ִנ ְז ֵר ךְ ֙ך
ֱאֹל ָ֔היו ְו ֥ל ֹא ָלְק֖חוּ מוּ ָ֑סר ָֽאְב ָד ֙
ה ָ֔וה ַו ִיֹּ֖טּשׁ ֶאת־ ֥דּוֹר ֶעְב ָרֽתוֹ:
ְֽוַהְשִׁ֔ליִכי וְּשִׂ֥אי ַעל־ְשָׁפ ִ֖ים ִקי ָ֑נה ִ֚כּי ָמַ֣אס ְי ֹ
הָ֑וה ָ֣שׂמוּ ִשֽׁקּוֵּצי ֶ֗הם ַבּ ַ֛בּ ִית ֲאֶשׁר־
ִ ֽכּי־ָע֨שׂוּ ְב ֵֽני־ ְיהוּ ָ֥דה ָה ַ֛רע ְבֵּעי ַ֖ני ְנֻאום־ ְי ֹ

תֶּפת ֲאֶשׁ֙ר ְבּ ֵ֣גיא ֶבן־ִהֹ֔נּם ִלְשֹׂ֛רף
ִֽנ ְק ָרא־ְשִׁ֥מי ָע ָ֖ליו ְלַטְמּֽאוֹ :וָּב ֞נוּ ָבּ֣מוֹת ַה ֗ ֹ
ֶאת־ְבּ ֵניֶ֥הם ְוֶאת־ְבֹּֽנֵתיֶ֖הם ָבּ ֵ ֑אשׁ ֲאֶשׁ֙ר ֣ל ֹא ִצ ִ֔וּיִתי ְו ֥ל ֹא ָֽﬠְלָ֖תה ַעל־ִל ִ ֽבּיָ :לֵ֞כן
ת ְו ֵ֣גיא ֶבן־ִהֹ֔נּם ִ֖כּי ִאם־
תֶּפ ֙
ה ָ֔וה ְול ֹא־ ֵֽיָאֵ֨מר ֤עוֹד ַה ֨ ֹ
ם ְנֻאם־ ְי ֹ
ִה ֵֽנּה־ ָיִ֤מים ָבִּאי ֙
ה ְלַֽמֲאָ֔כל
תֶפת ֵמֵ֥אין ָמֽקוֹםְֽ :ו ָ֨ה ְי ָ֜תה ִנְבַ֨לת ָה ָ֤ﬠם ַה ֶזּ ֙
ֵ֣גּיא ַֽהֲה ֵר ָ֑גה ְו ָֽקְב ֥רוּ ְב ֖ ֹ
ְל֥עוֹף ַהָשַּׁ֖מ ִים וְּלֶבֱהַ֣מת ָה ָ ֑א ֶרץ ְוֵ֖אין ַֽמֲח ִֽרידְ :וִהְשַׁבִּ֣תּי ׀ ֵֽמָע ֵ֣רי ְיהוּ ָ֗דה
ת ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ֤קוֹל ָשׂשׂוֹ֙ן ְו֣קוֹל ִשְׂמָ֔חה ֥קוֹל ָחָ֖תן ְו֣קוֹל ַכּ ָ֑לּה ִ֥כּי ְלָח ְרָ֖בּה
וֵּֽמֻחצוֹ ֙
ה ָ֡וה וֹיִ֣ציאוּ ]יוִֹ֣ציאוּ[ ֶאת־ַעְצ֣מוֹת ַמְל ֵֽכי־
ִ ֽתְּה ֶ֥יה ָהָֽא ֶרץָ :בּ ֵ֣ﬠת ַהִ֣היא ְנֻאם־ ְי ֹ
ְיהוּ ָ֣דה ְוֶאת־ַעְצמוֹת־ָשׂ ָריו֩ ְוֶאת־ַעְצ֨מוֹת ַהֹֽכֲּה ֜ ִנים ְוֵ֣את ׀ ַעְצ֣מוֹת ַה ְנִּבי ִ ֗אים
ם ַלֶ֨שֶּׁמשׁ ְוַל ָיּ ֵ֜ר ַח וְּלֹ֣כל ׀
ְו ֵ ֛את ַעְצ֥מוֹת ֽיוְֹשֵׁבי־ ְי ֽרוָּשׁ ָ֖לם ִמִקְּב ֵריֶֽהם :וְּשָׁטחוּ ֩
ם ַֽוֲאֶשׁ֙ר ָֽהְל֣כוּ ַֽאֲח ֵרי ֶ֔הם ַֽוֲאֶ֣שׁר
ְצ ָ֣בא ַהָשַּׁ֗מ ִים ֲאֶ֨שׁר ֲאֵה֜בוּם ַֽוֲאֶ֤שׁר ֲﬠָבדוּ ֙
ְדּ ָר֔שׁוּם ַֽוֲאֶ֥שׁר ִ ֽהְשַֽׁתֲּח ֖ווּ ָל ֶ ֑הם ֤ל ֹא ֵיָֽאְספ֙וּ ְו ֣ל ֹא ִיָקּ ֵ֔ברוּ ְלֹ֛דֶמן ַעל־ְפּ ֵ֥ני ָֽהֲא ָדָ֖מה
ת ַה ִנְּשָׁא ִ֔רים ִמן־ַהִמְּשָׁפָּ֥חה ָֽה ָר ָ֖ﬠה
ת ֵֽמַח ִיּ ֔ים ְלֹ֗כל ַהְשֵּׁא ִרי ֙
ִֽיְה ֽיוְּ :ו ִנְבַ֥חר ָ֨מ ֶו ֙
ה ָ֥וה ְצָבֽאוֹת:
ם ֲאֶ֣שׁר ִה ַדְּחִ֣תּים ָ֔שׁם ְנֻ֖אם ְי ֹ
ַה ֑זּ ֹאת ְבָּכל־ַהְמֹּק֤מוֹת ַה ִנְּשָׁא ִרי ֙
ה ָ֔וה ֲה ִיְפּ֖לוּ ְו ֣ל ֹא ָי֑קוּמוּ ִאם־ ָי֖שׁוּב ְו ֥ל ֹא ָיֽשׁוּב:
ְוָאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵלי ֶ֗הם ֹ֚כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ַמ֨דּוּ ַע ֽשׁוְֹב ָ֜בה ָה ָ֥ﬠם ַה ֶ֛זּה ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ְמֻשָׁ֣בה ִנ ַ֑צַּחת ֶהֱח ִ֨זיק֙וּ ַבַּתּ ְרִ֔מית ֵֽמֲא ֖נוּ
ם ַעל־ ָ֣רָע֔תוֹ ֵלאֹ֖מר
ָלֽשׁוּבִ :הְקַ֤שְׁבִתּי ָֽוֶאְשָׁמ֙ע לוֹא־ ֵ֣כן ְי ַד ֵ֔בּרוּ ֵ֣אין ִ ֗אישׁ ִנָח ֙
ֶ֣מה ָעִ֑שׂיִתי ֻכֹּ֗לּה ָ֚שׁב ִבְּמ ֻ֣רָצו ָ֔תם ]ִבְּמר ֣וָּצ ָ֔תם[ ְכּ֥סוּס שׁוֵֹ֖טף ַבִּמְּלָחָֽמהַ :גּם־
תר ְוִסו֙ס ] ְוִסי֙ס[ ְוָע ֗גוּר ָֽשְׁמ ֖רוּ ֶאת־ ֵ֣ﬠת
ה ֽמוֲֹﬠ ֶ֔דיָה ְו ֤ ֹ
ֲחִסי ָ֣דה ַבָשַּׁ֗מ ִים ָֽי ְדָע ֙
ה ָֽוהֵ :אי ָ֤כה ֽת ֹאְמר֙וּ ֲחָכִ֣מים ֲא ֔ ַנְחנוּ
ֹבּ ָ ֑א ָנה ְוַעִ֕מּי ֣ל ֹא ָֽי ְד֔עוּ ֵ֖את ִמְשׁ ַ֥פּט ְי ֹ
הִ֣בישׁוּ ֲחָכִ֔מים
ה ָ֖וה ִא ָ ֑תּנוּ ָאֵכ֙ן ִה ֵ֣נּה ַלֶ֣שֶּׁקר ָעָ֔שׂה ֵ֖ﬠט ֶ֥שֶׁקר ֹֽסְפ ִֽריםֹ :
ְותוֹ ַ֥רת ְי ֹ
ה ָמ ָ ֔אסוּ ְוָחְכַמת־ֶ֖מה ָלֶֽהםָ :לֵכ֩ן ֶא ֵ֨תּן ֶאת־
ה ָו ֙
ַ֖חתּוּ ַו ִיָּלּ ֵ֑כדוּ ִה ֵ֤נּה ִב ְדַבר־ ְי ֹ
ם ְל ֣יוֹ ְרִ֔שׁים ִ֤כּי ִמָקֹּט֙ן ְוַעד־ ָגּ֔דוֹל ֻכֹּ֖לּה ֹבֵּ֣צ ַע ָ֑בַּצע
ְנֵשׁי ֶ֜הם ַֽלֲאֵח ִ֗רים ְשׂ ֽדוֵֹתיֶה ֙
א ְוַעד־ֹכּ ֵ֔הן ֻכֹּ֖לּה ֹ֥עֶשׂה ָֽשֶּׁקרַ :ו ְי ַר֞פּוּ ֶאת־ֶ֤שֶׁבר ַבּת־ַעִמּ֙י ַעל־ ְנַקָ֔לּה
ִמָנִּבי ֙
ה ִ֕בשׁוּ ִ֥כּי ֽתוֵֹעָ֖בה ָע֑שׂוּ ַגּם־֣בּוֹשׁ ֽל ֹא־
ֵלאֹ֖מר ָשׁ֣לוֹם ׀ ָשׁ֑לוֹם ְוֵ֖אין ָשֽׁלוֹםֹ :
ה ָֽוה:
ם ֣ל ֹא ָי ָ֔דעוּ ָלֵ֞כן ִיְפּ֣לוּ ַבֹֽנְּפִ֗לים ְבּ ֵ֧ﬠת ְפֻּק ָדּ ָ ֛תם ִי ָֽכְּשׁ֖לוּ ָאַ֥מר ְי ֹ
ֵי֗בשׁוּ ְוִהָכֵּל ֙
ה ָנ ֵ֔בל
ָאֹ֥סף ֲאִסי ֵ֖פם ְנֻאם־ ְיה ָוֹ֑ה ֵאי֩ן ֲﬠ ָנ ִ֨בים ַבּ ֶ֜גֶּפן ְוֵ֧אין ְתֵּא ִ֣נים ַבְּתֵּא ֗ ָנה ְוֶֽהָעֶל ֙

ה ֲא ַ֣נְחנוּ ֽיְשׁ ִ֔בים ֵהָֽאְס֗פוּ ְו ָנ֛בוֹא ֶאל־ָע ֵ֥רי ַהִמְּבָ֖צר
ָֽוֶאֵ֥תּן ָלֶ֖הם ַֽיַעְב ֽרוּםַ :על־ָמ ֙
ה ָֽוה:
ה ָ֨וה ֱאֹלֵ֤הינוּ ֲה ִדָ֨מּנ֙וּ ַו ַיְּשׁ ֵ֣קנוּ ֵמי־ ֔ר ֹאשׁ ִ֥כּי ָחָ֖טאנוּ ַֽלי ֹ
שּׁם ִכּי֩ ְי ֹ
ְו ִנ ְדָּמה־ ָ ֑
ַק ֵ֥וּה ְלָשׁ֖לוֹם ְוֵ֣אין ֑טוֹב ְל ֵ֥ﬠת ַמ ְר ֵ֖פּה ְוִה ֵ֥נּה ְבָעָֽתהִ :מ ָ֤דּן ִנְשַׁמ֙ע ַנְח ַ֣רת סוָּ֗סיו
ִמקּוֹל ֙ ִמ ְ ֽצֲה֣לוֹת ַאִבּי ָ֔ריו ָֽרֲﬠָ֖שׁה ָכּל־ָה ָ ֑א ֶרץ ַו ָיּ֗בוֹאוּ ַו ֽיּ ֹאְכל֙וּ ֶ֣א ֶרץ וְּמלוֹ ָ ֔אהּ
ם ִצְפֹע ֔ ִנים ֲאֶ֥שׁר ֵאין־ָלֶ֖הם ָ֑לַחשׁ
ִ֖ﬠיר ְו ֥יְשֵׁבי ָֽבהִּ :כּי֩ ִה ְנ ֨ ִני ְמַשֵׁ֜לּ ַח ָבֶּ֗כם ְנָחִשׁי ֙
ה ָֽוהַ :מְבִ֥לי ִגיִ֖תי ֲﬠ ֵ֣לי ָי ֑גוֹן ָע ַ֖לי ִלִ֥בּי ַד ָֽוּיִ :ה ֵנּה־֞קוֹל
ְו ִנְשּׁ֥כוּ ֶאְת ֶ֖כם ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ֵ֣אין ְבִּצ ֔יּוֹן ִאם־ַמְל ָ֖כּהּ ֵ֣אין ָ֑בּהּ
ה ָו ֙
ַֽשׁ ְו ַ֣ﬠת ַבּת־ַעִ֗מּי ֵמ ֶ ֨א ֶר֙ץ ַמ ְרַח ִ ֔קּים ַֽהי ֹ
ַמ֗דּוּ ַע ִהְכִע֛סוּ ִני ִבְּפ ִ ֽסֵליֶ֖הם ְבַּהְב ֵ֥לי ֵנ ָֽכרָ :עַ֥בר ָקִ֖ציר ָ֣כָּלה ָ֑ק ִיץ ַֽוֲא ַ֖נְחנוּ ֥לוֹא
נוָֹֽשְׁענוַּ :על־ֶ֥שֶׁבר ַבּת־ַעִ֖מּי ָהְשׁ ַ֑בּ ְרִתּי ָק ַ֕ד ְרִתּי ַשָׁ֖מּה ֶהֱח ִז ָֽקְת ִניַ :הֳצ ִר֙י ֵ֣אין
שׁם ִ֗כּי ַמ֨דּוּ ַ֙ע ֣ל ֹא ָֽﬠְל ָ֔תה ֲא ֻר ַ֖כת ַבּת־ַע ִ ֽמּיֽ ִ :מי־ ִי ֵ ֤תּן
ְבּ ִגְלָ֔עד ִאם־ֹר ֵ֖פא ֵ֣אין ָ ֑
ה יוָֹ֣מם ָוַ֔ל ְיָלה ֵ֖את ַֽחְל ֵ֥לי ַבת־ַע ִ ֽמּי:
ר ֹאִשׁ֙י ַ֔מ ִים ְוֵעי ִ֖ני ְמ֣קוֹר ִדְּמ ָ֑ﬠה ְוֶאְבֶכּ ֙
ם
ה ֶאת־ַעִ֔מּי ְוֵֽאְל ָ֖כה ֵמִא ָ ֑תּם ִ֤כּי ֻכָלּ ֙
א ְרִ֔חים ְוֶֽאֶע ְזָב ֙
ִ ֽמי־ ִיְתּ ֵ֣נ ִני ַבִמּ ְד ָ֗בּר ְמלוֹ֙ן ֽ ֹ
ם ַקְשָׁ֣תּם ֶ֔שֶׁקר ְו ֥ל ֹא ֶלֱאמוּ ָ֖נה
ְמ ָ֣נֲאִ֔פים ֲﬠֶ֖צ ֶרת ֹֽבּ ְג ִֽדיםַֽ :ו ַיּ ְד ְר֤כוּ ֶאת־ְלשׁוֹ ָנ ֙
ה ָֽוהִ֤ :אישׁ
אִ֥תי ֽל ֹא־ ָי ָ֖דעוּ ְנֻאם־ ְי ֹ
ָֽגְּב ֣רוּ ָב ָ ֑א ֶרץ ִכּי֩ ֵֽמ ָרָ֨עה ֶאל־ ָר ָ֧ﬠה ׀ ָי ָ֛צאוּ ְו ֹ
ח ָע֣קוֹב ַיְעֹ֔קב ְוָכל־ ֵ֖ר ַע
ֵֽמ ֵרֵ֨עה֙וּ ִהָשֵּׁ֔מרוּ ְוַעל־ָכּל־ָ֖אח ַאל־ִתְּב ָ֑טחוּ ִ֤כּי ָכל־ָא ֙
ָרִ֥כיל ַֽיֲהֹֽלךְךְ :וִ֤אישׁ ְבּ ֵרֵ֨עה֙וּ ְיָה ֵ֔תלּוּ ֶוֱאֶ֖מת ֣ל ֹא ְי ַד ֵ֑בּרוּ ִלְמּ ֧דוּ ְלשׁוֹ ָ֛נם ַדֶּבּר־
ֶ֖שֶׁקר ַֽהֲﬠ ֵ֥וה ִנְלֽאוִּ :שְׁבְתּ֖ךָך ְבּ֣תוֹךְך ִמ ְר ָ ֑מה ְבִּמ ְר ָ ֛מה ֵֽמֲא֥נוּ ַֽדַעת־אוִֹ֖תי ְנֻאם־
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ִה ְנ ִ֥ני ֽצוֹ ְר ָ֖פם וְּבַח ְנִ֑תּים ִכּי־ֵ֣איךְך ֶאֱﬠֶ֔שׂה
ה ָֽוהָ :לֵ֗כן ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ְי ֹ
ְי ֹ
ִמְפּ ֵ֖ני ַבּת־ַע ִ ֽמּיֵ֥ :חץ ָשׁו ֻ֛חט ]ָשׁ֛חוּט[ ְלשׁוֹ ָ֖נם ִמ ְרָ֣מה ִד ֵ֑בּר ְבִּ֗פיו ָשׁ֤לוֹם ֶאת־
הָ֑וה
ֵרֵ֨עה֙וּ ְי ַד ֵ֗בּר וְּבִק ְר֖בּוֹ ָיִ֥שׂים ָא ְרֽבּוַֹ :הַעל־ֵ֥אֶלּה ֽל ֹא־ֶאְפָקד־ָ֖בּם ְנֻאם־ ְי ֹ
ִ֚אם ְבּ ֣גוֹי ֲאֶשׁר־ָכּ ֶ֔זה ֥ל ֹא ִתְת ַנ ֵ֖קּם ַנְפ ִ ֽשׁיַ :על־ ֶ֨הָה ִ֜רים ֶאָ֧שּׂא ְבִ֣כי ָו ֗ ֶנִהי ְוַעל־
ְנ֤אוֹת ִמ ְדָבּ֙ר ִקי ֔ ָנה ִ֤כּי ִנְצּת֙וּ ִמְבִּלי־ִ֣אישׁ ֹע ֵ֔בר ְו ֥ל ֹא ָֽשְׁמ֖עוּ ֣קוֹל ִמ ְק ֶ֑נה ֵמ֤עוֹף
ם ְוַעד־ְבֵּהָ֔מה ָֽנ ְד ֖דוּ ָה ָֽלכוְּ :ו ָֽנַתִ֧תּי ֶאת־ ְי ֽרוָּשׁ ַ֛לם ְל ַגִ֖לּים ְמ֣עוֹן ַתּ ִ֑נּים
ַהָשַּׁ֨מ ִי ֙
ם ְו ָיֵ֣בן ֶאת־
ְוֶאת־ָע ֵ֧רי ְיהוּ ָ֛דה ֶאֵ֥תּן ְשָׁמָ֖מה ִמְבִּ֖לי יוֵֹֽשׁבֽ ִ :מי־ָהִ֤אישׁ ֶֽהָחָכ ֙
ה ָֽאְב ָ֣דה ָה ָ ֔א ֶרץ ִנְצָּ֥תה ַכִמּ ְד ָ֖בּר
הָ֛וה ֵא ָ֖ליו ְו ַי ִגּ ָ֑דהּ ַעל־ָמ ֙
֔ז ֹאת ַֽוֲאֶ֨שׁר ִדֶּ֧בּר ִ ֽפּי־ ְי ֹ
ם ֶאת־֣תּוֹ ָר ִ֔תי ֲאֶ֥שׁר ָנַ֖תִתּי ִלְפ ֵני ֶ ֑הם ְול ֹא־
ה ָ֔וה ַעל־ָע ְזָב ֙
ִמְבִּ֖לי ֹעֵֽברַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְי ֹ

ָֽשְׁמ֥עוּ ְבקוִֹ֖לי ְול ֹא־ָ֥הְלכוּ ָֽבהַּ :ו ֵ֣יְּל֔כוּ ַֽאֲח ֵ֖רי ְשׁ ִר ֣רוּת ִל ָ֑בּם ְוַֽאֲח ֵר֙י ַהְבָּעִ֔לים
ת ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִה ְנ ִ֧ני
ה ָ֤וה ְצָבאוֹ ֙
ֲאֶ֥שׁר ִלְמּ ֖דוּם ֲאבוָֹֽתםָ :לֵ֗כן ֹֽכּה־ָאַ֞מר ְי ֹ
ם ַבּגּוֹ ִ֔ים
ַֽמֲאִכי ָ֛לם ֶאת־ָה ָ֥ﬠם ַה ֶ֖זּה ַֽלֲﬠ ָ֑נה ְוִהְשִׁקיִ֖תים ֵמי־ ֽר ֹאשַֽׁ :וֲה ִ ֽפצוִֹתי ֙
ם ֶאת־ַהֶ֔ח ֶרב ַ֥ﬠד ַכּלּוִֹ֖תי
ֲאֶשׁ֙ר ֣ל ֹא ָֽי ְד֔עוּ ֵ֖הָמּה ַֽוֲאבוֹ ָ ֑תם ְוִשַׁלְּחִ֤תּי ַֽאֲח ֵריֶה ֙
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ִהְתֽבּוֹ ְנ֛נוּ ְוִק ְר֥אוּ ַלְמקוְֹנ ֖נוֹת וְּתבוֹ ֶ ֑אי ָנה ְוֶאל־
אוָֹֽתםֹ֤ :כּה ָאַמ֙ר ְי ֹ
ַֽהֲחָכ֥מוֹת ִשְׁל֖חוּ ְוָתֽבוֹא ָנה :וְּתַמ ֵ֕ה ְר ָנה ְוִתֶ֥שּׂ ָנה ָע ֵ֖לינוּ ֶ֑נִהי ְוֵת ַ֤ר ְד ָנה ֵעי ֨ ֵנינ֙וּ
ִדְּמָ֔עה ְוַעְפַע ֵ֖פּינוּ ִי ְזּלוּ־ָֽמ ִיםִ֣ :כּי ֥קוֹל ְנִ֛הי ִנְשַׁ֥מע ִמִצּ ֖יּוֹן ֵ֣איךְך ֻשׁ ָ֑דּ ְדנוּ ֹ֤בְּשׁ ֽנוּ
ה ָ֔וה
ם ְדַּבר־ ְי ֹ
א֙ד ִ ֽכּי־ָע ַ֣זְבנוּ ָ ֔א ֶרץ ִ֥כּי ִהְשִׁ֖ליכוּ ִמְשְׁכּנוֵֹֽתינוּֽ ִ :כּי־ְשַׁ֤מְעָנה ָנִשׁי ֙
ְמ ֹ
ם ֔ ֶנִהי ְוִאָ֥שּׁה ְרעוָּ֖תהּ ִקי ָֽנהִ :כּי־
ְוִת ַ֥קּח ָא ְז ְנ ֶ֖כם ְדַּבר־ִ֑פּיו ְוַלֵ֤מּ ְד ָנה ְב ֽנוֵֹתיֶכ ֙
ת ְבַּחלּוֹ ֔ ֵנינוּ ָ֖בּא ְבַּא ְרְמנוֹ ֵ ֑תינוּ ְלַהְכ ִ֤רית עוָֹלל ֙ ִמ֔חוּץ ַֽבּחוּ ִ֖רים
ָ֤ﬠָלה ָ֨מ ֶו ֙
ה ִנְב ַ֣לת ָֽהָא ָ֔דם ְכֹּ֖דֶמן ַעל־ְפּ ֵ֣ני ַהָשּׂ ֶ֑דה
ה ָ֔וה ְו ָֽנְפָל ֙
ֵֽמ ְרֹחֽבוֹתַ :דּ ֵ֗בּר ֹ֚כּה ְנֻאם־ ְי ֹ
ם
ה ָ֗וה ַאל־ ִיְתַה ֵ֤לּל ָחָכ ֙
וְּכָעִ֛מיר ֵמַֽאֲח ֵ֥רי ַהֹקֵּ֖צר ְוֵ֥אין ְמַאֵֽסּףֹ֣ :כּה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
ְבָּחְכָמ֔תוֹ ְוַאל־ ִיְתַה ֵ֥לּל ַה ִגּ֖בּוֹר ִבּ ְגֽבוּ ָר֑תוֹ ַאל־ ִיְתַה ֵ֥לּל ָעִ֖שׁיר ְבָּעְשׁ ֽרוִֹ֣ :כּי ִאם־
ה ָ֔וה ֹ֥עֶשׂה ֶ֛חֶסד ִמְשׁ ָ֥פּט
ְבּ ֞ז ֹאת ִיְתַה ֵ֣לּל ַהִמְּתַהֵ֗לּל ַהְשֵׂכּ֘ל ְו ָיֹ֣ד ַע אוִֹת֒י ִ֚כּי ֲא ִ֣ני ְי ֹ
הָ֑וה
ה ָֽוהִ :ה ֵ֛נּה ָיִ֥מים ָבִּ֖אים ְנֻאם־ ְי ֹ
וְּצ ָד ָ֖קה ָבּ ָ ֑א ֶרץ ִ ֽכּי־ְבֵ֥אֶלּה ָח ַ֖פְצִתּי ְנֻאם־ ְי ֹ
וּ ָ֣פַק ְד ִ֔תּי ַעל־ָכּל־֖מוּל ְבָּע ְר ָֽלהַ :על־ִמְצ ַ֣ר ִים ְוַעל־ ְיהוּ ָ֗דה ְוַעל־ֱא֞דוֹם ְוַעל־ְבּ ֵ֤ני
ם
ַעמּוֹ֙ן ְוַעל־מוֹ ָ ֔אב ְוַעל ֙ ָכּל־ְקצוֵּ֣צי ֵפ ָ ֔אה ַה ֽיְּשִׁ֖בים ַבִּמּ ְד ָ֑בּר ִ֤כּי ָכל־ַהגּוֹ ִי ֙
הָ֛וה
ֲﬠ ֵרִ֔לים ְוָכל־ ֵ֥בּית ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַע ְרֵלי־ ֵֽלבִ :שְׁמ֣עוּ ֶאת־ַה ָדּ ָ֗בר ֲאֶ֨שׁר ִדּ ֶ֧בּר ְי ֹ
ם ַאל־ִתְּלָ֔מדוּ
ה ָ֗וה ֶאל־ ֶ֤דּ ֶרךְך ַהגּוֹ ִי ֙
ֲﬠֵלי ֶ֖כם ֵ֥בּית ִיְשׂ ָרֵֽאלֹ֣ :כּה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
א֥תוֹת ַהָשַּׁ֖מ ִים ַאל־ֵתּ ָ֑חתּוּ ִ ֽכּי־ ֵיַ֥חתּוּ ַהגּוֹ ִ֖ים ֵמֵֽהָמּהֽ ִ :כּי־ֻח֥קּוֹת ָֽהַעִ֖מּים
וֵּֽמ ֹ
ֶ֣הֶבל ֑הוּא ִכּי־ֵע֙ץ ִמ ַ֣יַּער ְכּ ָר֔תוֹ ַֽמֲﬠֵ֥שׂה ְי ֵ֥די־ָח ָ֖רשׁ ַֽבַּֽמֲּﬠָֽצדְ :בּ ֶ֥כֶסף וְּב ָזָ֖הב
ה ְו ֣ל ֹא
תֶמר ִמְקָ֥שׁה ֵ֨הָמּ ֙
ְי ַי ֵ֑פּהוּ ְבַּמְסְמ ֧רוֹת וְּבַמָקּ֛בוֹת ְיַח ְזּ ֖קוּם ְו֥לוֹא ָי ִ ֽפיקְ :כּ ֨ ֹ
ם ִכּי־ ֣ל ֹא ָי ֵ֔רעוּ ְו ַגם־
ְי ַד ֵ֔בּרוּ ָנ֥שׂוֹא ִי ָנּ֖שׂוּא ִ֣כּי ֣ל ֹא ִיְצ ָ֑ﬠדוּ ַאל־ ִ ֽתּי ְר֤אוּ ֵמֶה ֙
הָ֑וה ָגּ ֥דוֹל ַא ָ ֛תּה ְו ָג ֥דוֹל ִשְׁמ֖ךָך ִבּ ְגבוּ ָֽרהִ֣ :מי
ֵהיֵ֖טיב ֵ֥אין אוָֹֽתםֵ :מֵ֥אין ָכּ֖מוֹךָך ְי ֹ
֤ל ֹא ִי ָֽרֲא ךָ ֙ך ֶ֣מֶלךְך ַהגּוֹ ִ֔ים ִ֥כּי ְל֖ךָך ָי ָ ֑אָתה ִ֣כּי ְבָכל־ַחְכֵ֧מי ַהגּוֹ ִ֛ים וְּבָכל־ַמְלכוָּ֖תם
ֵמֵ֥אין ָכּֽמוֹךָך :וְּבַאַ֖חת ִי ְ ֽבֲﬠ ֣רוּ ְו ִיְכ ָ֑סלוּ מוַּ֥סר ֲהָבִ֖לים ֵ֥ﬠץ ֽהוּאֶ֣ :כֶּסף ְמ ֻר ָ ֞קּע

ִמַתּ ְרִ֣שׁישׁ יוּ ָ֗בא ְו ָזָה֙ב ֵֽמאוָּ֔פז ַֽמֲﬠֵ֥שׂה ָח ָ֖רשׁ ִוי ֵ֣די צוֹ ֵ֑רף ְתּ ֵ֤כֶלת ְוַא ְר ָגָּמ֙ן
ם ֱאֶ֔מת ֽהוּא־ֱאֹלִ֥הים ַח ִ֖יּים וֶּ֣מֶלךְך
ה ָ֤וה ֱאֹלִהי ֙
ְלבוָּ֔שׁם ַֽמֲﬠֵ֥שׂה ֲחָכִ֖מים ֻכּ ָֽלּםַֽ :וי ֹ
ה ֵֽתּאְמ ֣רוּן ְל֔הוֹם
עוֹ ָ֑לם ִמִקְּצפּ֙וֹ ִתּ ְר ַ֣ﬠשׁ ָה ָ ֔א ֶרץ ְו ֽל ֹא־ ָיִ֥כלוּ גוֹ ִ֖ים ַזְעֽמוִֹ :כּ ְדָנ ֙
ֱא ָ֣לַה ָ֔יּא ִֽדּי־ְשַׁמ ָ֥יּא ְוַא ְר ָ֖קא ָ֣לא ֲﬠ ַ֑בדוּ ֵיאַ֧בדוּ ֵֽמַא ְר ָ֛ﬠא וִּמן־ְתּ֥חוֹת ְשַׁמ ָ֖יּא
ֵֽאֶלּהֹ :עֵ֥שׂה ֶ ֨א ֶר֙ץ ְבֹּכ֔חוֹ ֵמִ֥כין ֵתּ ֵ֖בל ְבָּחְכָמ֑תוֹ וִּבְתבוּ ָנ֖תוֹ ָנָ֥טה ָשָֽׁמ ִיםְ :ל֨קוֹל
ם ַבָּשַּׁ֔מ ִים ַו ַֽיֲּﬠ ֶ֥לה ְנִשִׂ֖אים ִמְקֵ֣צה ָאָ◌֑◌ ֶרץ ]ָה ָ ֑א ֶרץ[ ְבּ ָר ִ֤קים
ִתּ֜תּוֹ ֲה֥מוֹן ַ֨מ ִי ֙
הִ֥בישׁ ָכּל־צוֹ ֵ֖רף
ם ִמ ַ֔דַּעת ֹ
אְצֹרָֽתיוִ :נְב ַ֤ﬠר ָכּל־ָא ָד ֙
ַלָמָּט֙ר ָעָ֔שׂה ַו ֥יּוֵֹצא ֖רוּ ַח ֵמ ֹ
ִמ ָ֑פֶּסל ִ֛כּי ֶ֥שֶׁקר ִנְס֖כּוֹ ְול ֹא־ ֥רוּ ַח ָֽבּםֶ֣ :הֶבל ֵ֔הָמּה ַֽמֲﬠֵ֖שׂה ַתְּעֻתִּ֑ﬠים ְבּ ֵ֥ﬠת
ְפֻּק ָדָּ֖תם י ֹאֵֽבדוּֽ :ל ֹא־ְכ ֵ ֜אֶלּה ֵ֣חֶלק ַֽיֲﬠֹ֗קב ִ ֽכּי־יוֹ ֵ֤צר ַהֹכּל ֙ ֔הוּא ְו ִ֨יְשׂ ָר ֵ ֔אל ֵ֖שֶׁבט
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ְשֽׁמוִֹ :אְסִ֥פּי ֵמֶ֖א ֶרץ ִכּ ְנָע ֵ ֑תךְך יוֶֹ֖שֶׁבתי ]יוֶֹ֖שֶׁבת[ ַבָּמּֽצוֹר:
ַֽנֲחָל֑תוֹ ְי ֹ
ה ָ֔וה ִה ְנ ִ֥ני קוֹ ֵ֛ל ַע ֶאת־ ֽיוְֹשֵׁ֥בי ָהָ֖א ֶרץ ַבּ ַ֣פַּעם ַה ֑זּ ֹאת ַֽוֲהֵצֹ֥רִתי
ה ָאַ֣מר ְי ֹ
ִ ֽכּי־ֹכ ֙
ָלֶ֖הם ְלַ֥מַען ִיְמָֽצאוּ֥ :אוֹי ִל֙י ַעל־ִשְׁב ִ֔רי ַנְח ָ֖לה ַמָכִּ֑תי ַֽוֲא ִ֣ני ָאַ֔מ ְרִתּי ַ ֛אךְך ֶ֥זה
ֳחִ֖לי ְוֶאָשֶּֽׂאנּוָּֽ :אֳהִ֣לי ֻשׁ ָ֔דּד ְוָכל־ֵֽמיָת ַ֖רי ִנ ָ ֑תּקוּ ָבּ ַ֤ני ְיָצ ֻ ֨א ִנ֙י ְוֵאי ֔ ָנם ֵֽאין־ֹנֶ֥טה
ה ָ֖וה ֣ל ֹא ָד ָ֑רשׁוּ ַעל־
עוֹ֙ד ָֽאֳהִ֔לי וֵּמ ִ֖קים ְי ִֽריעוָֹֽתיִ֤ :כּי ִנ ְ ֽבֲﬠר֙וּ ָֽהֹרִ֔עים ְוֶאת־ ְי ֹ
ה ִה ֵ֣נּה ָב ָ ֔אה ְו ַ֥רַעשׁ ָגּ ֖דוֹל
ֵכּ֙ן ֣ל ֹא ִהְשִׂ֔כּילוּ ְוָכל־ַמ ְרִעיָ֖תם ָנֽפוָֹצה֤ :קוֹל ְשׁמוָּע ֙
ה ָ֔וה ִ֛כּי
ֵמֶ֣א ֶרץ ָצ֑פוֹן ָל֞שׂוּם ֶאת־ָע ֵ֧רי ְיהוּ ָ֛דה ְשָׁמָ֖מה ְמ֥עוֹן ַתּ ִֽנּיםָ :י ַ֣דְעִתּי ְי ֹ
ה ָ֖וה ַאךְך־
הֵ֔לךְך ְוָהִ֖כין ֶאת־ַֽצֲﬠ ֽדוַֹ :יְסּ ֵ֥ר ִני ְי ֹ
֥ל ֹא ָֽלָא ָ֖דם ַדּ ְר֑כּוֹ ֽל ֹא־ְלִ֣אישׁ ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ ְי ָד֔עוּךָך
ְבִּמְשׁ ָ֑פּט ַאל־ְבַּאְפּ֖ךָך ֶפּן־ַתְּמִעֵֽט ִניְ :שֹׁ֣פךְך ֲחָמְת֗ךָך ַעל־ַהגּוֹ ִי ֙
ְוַעל ֙ ִמְשָׁפּ֔חוֹת ֲאֶ֥שׁר ְבִּשְׁמ֖ךָך ֣ל ֹא ָק ָ֑ראוּ ִכּי־ָֽאְכ֣לוּ ֶאת־ ַֽיֲﬠֹ֗קב ַֽוֲאָכֻ֨לה֙וּ ַו ְיַכֻ֔לּהוּ
ה ָ֖וה ֵלאֹֽמרִ :שְׁמ֕עוּ
ְוֶאת־ ָנ ֵ֖והוּ ֵהַֽשׁמּוַּ :ה ָדָּב֙ר ֲאֶ֣שׁר ָה ָ֣יה ֶאל־ ִי ְרְמ ָ֔יהוּ ֵמֵ֥את ְי ֹ
ם ֶאל־ִ֣אישׁ ְיהוּ ָ֔דה ְוַעל־ֹֽיְשֵׁ֖בי ְי ֽרוָּשׁ ָֽלם:
ֶאת־ ִדְּב ֵ֖רי ַהְבּ ִ֣רית ַה ֑זּ ֹאת ְו ִדַבּ ְרֶתּ ֙
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ָא ֣רוּר ָה ִ ֔אישׁ ֲאֶשׁ֙ר ֣ל ֹא
ְוָֽאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵלי ֶ֔הם ֹֽכּה־ָאַ֥מר ְי ֹ
ִיְשַׁ֔מע ֶאת־ ִדְּב ֵ֖רי ַהְבּ ִ֥רית ַה ֽזּ ֹאתֲ :אֶ֣שׁר ִצ ִ֣וּיִתי ֶאת־ֲאֽבוֵֹתיֶ֡כם ְבּ ֣יוֹם
ם ִמ֨כּוּר ַהַבּ ְר ֶ֜זל ֵלאֹ֗מר ִשְׁמ֤עוּ ְבקוִֹל֙י ַֽוֲﬠִשׂיֶ֣תם
ֽהוִֹצי ִ ֽאי־אוָֹ֣תם ֵמֶֽא ֶרץ־ִמְצ ַר ִי ֩
אוֹ ָ֔תם ְכֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ֲאַצ ֶ֖וּה ֶאְת ֶ֑כם ִֽוְה ִ֤ייֶתם ִל֙י ְלָ֔עם ְוָ֣אֹנִ֔כי ֶֽאְה ֶ֥יה ָל ֶ֖כם
ֵֽלאֹל ִ ֽהיםְ :לַמַע֩ן ָה ִ ֨קים ֶאת־ַהְשּׁבוָּ֜עה ֲאֶשׁר־ ִנְשַׁ֣בְּעִתּי ַֽלֲאֽבוֵֹתיֶ֗כם ָל ֵ ֤תת

ה ָֽוהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר
אַ֖מר ָאֵ֥מן ׀ ְי ֹ
ם ֶ֣א ֶרץ ָזַ֥בת ָח ָ֛לב וּ ְדַ֖בשׁ ַכּ ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ָוַ֥אַען ָֽו ֹ
ָלֶה ֙
ה ְבָּע ֵ֣רי ְיהוּ ָ֔דה וְּבֻח֥צוֹת ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם
ה ֵאַ֔לי ְק ָ֨רא ֶאת־ָכּל־ַה ְדָּב ִ֤רים ָה ֵ ֨אֶלּ ֙
ה ָו ֙
ְי ֹ
ֵלאֹ֑מר ִשְׁמ֗עוּ ֶאת־ ִדְּב ֵר֙י ַהְבּ ִ֣רית ַה ֔זּ ֹאת ַֽוֲﬠִשׂיֶ֖תם אוָֹֽתםִ :כּי֩ ָהֵ֨עד ַֽהִעֹ֜דִתי
ם ְוַעד־ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֔זּה ַהְשׁ ֵ֥כּם
ם ַֽהֲﬠלוֹ ִ֨תי אוֹ ָ֜תם ֵמֶ֤א ֶרץ ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ַֽבֲּאֽבוֵֹתיֶ֗כם ְבּיוֹ ֩
ְוָה ֵ֖ﬠד ֵלאֹ֑מר ִשְׁמ֖עוּ ְבּקוֹ ִ ֽליְ :ו ֤ל ֹא ָֽשְׁמע֙וּ ְו ֽל ֹא־ִה֣טּוּ ֶאת־ָא ְז ֔ ָנם ַו ֵ֣יְּל֔כוּ ִ ֕אישׁ
ִבְּשׁ ִרי ֖רוּת ִלָ֣בּם ָה ָ֑רע ָֽוָא ִ֨ביא ֲﬠֵלי ֶ֜הם ֶֽאת־ָכּל־ ִדְּב ֵ֧רי ַהְבּ ִרית־ַה ֛זּ ֹאת ֲאֶשׁר־
ה ָ֖וה ֵא ָ֑לי ִֽנְמָצא־ ֶ ֨קֶשׁ֙ר ְבִּ֣אישׁ ְיהוּ ָ֔דה
ִצ ִ֥וּיִתי ַֽלֲﬠ֖שׂוֹת ְו ֥ל ֹא ָעֽשׂוַּ :ו ֥יּ ֹאֶמר ְי ֹ
שׁ ֗ ִנים ֲאֶ֤שׁר ֵֽמֲאנ֙וּ ִלְשׁ֣מוֹ ַע
וְּבֹֽיְשֵׁ֖בי ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםָr :שׁבוּ֩ ַעל־ֲﬠוֹֹ֨נת ֲאבוֹ ָ֜תם ָה ִֽרא ֹ
ֶאת־ ְדָּב ַ֔רי ְוֵ֣הָמּה ָֽהְל֗כוּ ַֽאֲח ֵ֛רי ֱאֹלִ֥הים ֲאֵח ִ֖רים ְלָעְב ָ֑דם ֵה ֵ֤פרוּ ֵבית־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙
ה ָ֔וה
וֵּ֣בית ְיהוּ ָ֔דה ֶאת־ְבּ ִרי ִ֕תי ֲאֶ֥שׁר ָכּ ַ֖רִתּי ֶאת־ֲאבוָֹֽתםָ :לֵ֗כן ֹ֚כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ִה ְנ ֨ ִני ֵמִ֤ביא ֲאֵליֶה ֙
ם ָרָ֔עה ֲאֶ֥שׁר ל ֹא־ ֽיוְּכ֖לוּ ָלֵ֣צאת ִמ ֶ ֑מּ ָנּה ְו ָֽזֲﬠ֣קוּ ֵאַ֔לי ְו ֥ל ֹא
ֶאְשַׁ֖מע ֲאֵליֶֽהםְֽ :וָֽהְל֞כוּ ָע ֵ֣רי ְיהוּ ָ֗דה ְוֹֽיְשֵׁב֙י ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ְו ָֽזֲﬠק֙וּ ֶאל־ָ֣הֱאֹל ִ֔הים
שׁ ַע ֽל ֹא־יוִֹ֥שׁיעוּ ָלֶ֖הם ְבּ ֵ֥ﬠת ָרָעָֽתםִ֚ :כּי ִמְס ַ֣פּר
שׁר ֵ֥הם ְמַקְטּ ִ֖רים ָל ֶ ֑הם ְוהוֹ ֵ ֛
ֲא ֶ ֛
ת ַלֹ֔בֶּשׁת
ָע ֶ֔ריךָך ָה ֥יוּ ֱאֹלֶ֖היךָך ְיהוּ ָ֑דה וִּמְסַ֞פּר ֻח֣צוֹת ְי ֽרוָּשַׁ֗לם ַשְׂמֶ֤תּם ִמ ְזְבּחוֹ ֙
ִמ ְזְבּ֖חוֹת ְלַקֵ֥טּר ַלָֽבַּעלְ :וַא ָ֗תּה ַאל־ִתְּתַפֵּלּל ֙ ְבַּעד־ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֔זּה ְוַאל־ִתָּ֥שּׂא
שֵׁ֗מ ַע ְבּ ֵ֛ﬠת ָק ְרָ֥אם ֵא ַ֖לי ְבּ ַ֥ﬠד ָֽרָעָֽתםֶ֣ :מה
ַֽבֲﬠ ָ֖דם ִר ָ֣נּה וְּתִפ ָ֑לּה ִ֣כּי ֵאי ֶ֣נ ִנּי ֹ
ה ָֽה ַר ִ֔בּים וְּבַשׂר־ֹ֖ק ֶדשׁ ַיַעְב ֣רוּ ֵֽמָע ָ֑ל ִיךְך ִ֥כּי
ִ ֽלי ִדי ִ֞די ְבֵּבי ִ֗תי ֲﬠשׂוָֹ֤תהּ ַֽהְמ ִזָ֨מָּת ֙
ה ָ֖וה ְשׁ ֵ ֑מךְך ְל֣קוֹל ׀
תַאר ָק ָ֥רא ְי ֹ
ָֽרָעֵ֖תִכי ָ֥אז ַֽתֲּﬠֹֽל ִזיַ֤ :ז ִית ַֽרֲﬠ ָנ֙ן ְי ֵ֣פה ְפ ִרי־ ֔ ֹ
ת ַהנּוֵֹ֣ט ַע אוֹ ָ֔תךְך
ה ָ֤וה ְצָבאוֹ ֙
שׁ ָעֶ֔ליָה ְו ָר֖עוּ ָדִּליּוָֹֽתיוַֽ :וי ֹ
ֲהמוּ ָ֣לּה ְגֹדָ֗לה ִהִ֥צּית ֵא ֙
ִדֶּ֥בּר ָע ַ֖ל ִיךְך ָר ָ֑ﬠה ִ֠בּ ְגַלל ָרַ֨עת ֵבּית־ ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל וֵּ֣בית ְיהוּ ָ֗דה ֲאֶ֨שׁר ָע֥שׂוּ ָל ֶ ֛הם
ה ָ֥וה ֽהוֹ ִדי ַ֖ﬠ ִני ָֽוֵא ָ֑דָעה ָ֖אז ִה ְרִאיַ֥ת ִני ַמַעְלֵליֶֽהם:
ְלַהְכִעֵ֖ס ִני ְלַקֵ֥טּר ַלָֽבַּעלַֽ :וי ֹ
ַֽוֲא ֕ ִני ְכּ ֶ֥כֶבשׂ ַא֖לּוּף יוַּ֣בל ִלְט֑בוֹ ַח ְו ֽל ֹא־ ָי ַ֜דְעִתּי ִ ֽכּי־ָע ַ֣לי ׀ ָֽחְשׁ֣בוּ ַֽמֲחָשׁ֗בוֹת
ה ָ֤וה
ַנְשִׁ֨חיָתה ֵ֤ﬠץ ְבַּלְחמ֙וֹ ְו ִנְכ ְר ֶ֨תנּ֙וּ ֵמֶ֣א ֶרץ ַח ִ֔יּים וְּשׁ֖מוֹ ֽל ֹא־ ִי ָזּ ֵ֥כר ֽעוֹדַֽ :וי ֹ
שׁ ֵ֣פט ֶ֔צ ֶדק ֹבֵּ֥חן ְכָּל ֖יוֹת ָו ֵ֑לב ֶא ְרֶ֤אה ִנְקָֽמְת ךָ ֙ך ֵמ ֶ֔הם ִ֥כּי ֵא ֶ֖ליךָך ִגִּ֥לּיִתי
ת ֹ
ְצָבאוֹ ֙
ה ַעל־ַא ְנֵ֣שׁי ֲﬠ ָנ֔תוֹת ַֽהְמַבְקִ֥שׁים ֶאת־ ַנְפְשׁ֖ךָך
ה ָו ֙
ֶאת־ ִרי ִ ֽביָ :לֵ֗כן ֹֽכּה־ָאַ֤מר ְי ֹ
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת
ה ָ֔וה ְו ֥ל ֹא ָת֖מוּת ְבּ ָי ֵֽדנוָּ :לֵ֗כן ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ְי ֹ
א ְבֵּ֣שׁם ְי ֹ
ֵלאֹ֑מר ֤ל ֹא ִת ָנֵּב ֙

ם וְּב ֣נוֵֹתי ֶ֔הם ָיֻ֖מתוּ ָֽבּ ָר ָֽﬠב:
ם ָיֻ֣מתוּ ַבֶ֔ח ֶרב ְבּ ֵניֶה ֙
ִה ְנ ִ֥ני ֹפ ֵ֖קד ֲﬠֵלי ֶ ֑הם ַהַֽבּחוּ ִרי ֙
וְּשֵׁא ִ֕רית ֥ל ֹא ִ ֽתְה ֶ֖יה ָל ֶ ֑הם ִ ֽכּי־ָאִ֥ביא ָר ָ֛ﬠה ֶאל־ַא ְנֵ֥שׁי ֲﬠ ָנ֖תוֹת ְשׁ ַ֥נת ְפֻּק ָדָּֽתם:
ם ֲא ַדֵ֣בּר אוֹ ָ֔תךְך ַמ֗דּוּ ַע ֶ֤דּ ֶרךְך
ה ָ֔וה ִ֥כּי ָא ִ֖ריב ֵא ֶ֑ליךָך ַ֤אךְך ִמְשָׁפִּטי ֙
ה ְי ֹ
ַצ ִ֤דּיק ַאָתּ ֙
שׁ ָ֔רשׁוּ ֵֽיְל֖כוּ ַגּם־ ָ֣ﬠשׂוּ ֶ֑פ ִרי
ם ַגּם־ ֹ
ם ָצֵ֔לָחה ָשׁ֖לוּ ָכּל־ֹ֥בּ ְג ֵדי ָֽב ֶגדְ :נַטְעָתּ ֙
ְרָשִׁעי ֙
ה ְי ַדְע ָ֔תּ ִני ִתּ ְר ֵ ֕א ִני
ה ָו ֙
ה ְבִּפי ֶ֔הם ְו ָר֖חוֹק ִמִכְּליוֵֹתיֶֽהםְ :וַא ָ ֤תּה ְי ֹ
ָק ֤רוֹב ַאָתּ ֙
ם ְכּ ֣צ ֹאן ְלִטְבָ֔חה ְוַהְק ִדֵּ֖שׁם ְל ֥יוֹם ֲה ֵר ָֽגהַ :עד־ָמַת֙י
וָּֽבַח ְנָ֥תּ ִלִ֖בּי ִא ָ ֑תּךְך ַהִתֵּק ֙
ת
ֶתֱּאַ֣בל ָה ָ ֔א ֶרץ ְו ֵ֥ﬠֶשׂב ָכּל־ַהָשּׂ ֶ֖דה ִיי ָ֑בשׁ ֵמ ָר ַ֣ﬠת ֽיְשֵׁבי־ ָ֗בהּ ָֽסְפ ָ ֤תה ְבֵהמוֹ ֙
ה ַו ַיְּל֔אוּךָך
ָו֔עוֹף ִ֣כּי ָֽאְמ֔רוּ ֥ל ֹא ִי ְרֶ֖אה ֶאת־ַֽאֲח ִריֵֽתנוִּ֣ :כּי ֶאת־ ַר ְגִ֥לים ׀ ַ֨רְצָתּ ֙
ם ַאָ֣תּה בוֵֹ֔ט ַח ְוֵ֥איךְך ַֽתֲּﬠֶ֖שׂה ִבּ ְג֥אוֹן
ְוֵ֥איךְך ְתַּֽתֲח ֶ֖רה ֶאת־ַהסּוִּ֑סים וְּבֶ֤א ֶרץ ָשׁלוֹ ֙
ה ָ֣בּ ְגדוּ ָ֔בךְך ַגּם־ ֵ ֛הָמּה ָֽק ְר֥אוּ
ַה ַיּ ְר ֵֽדּןִ֧ :כּי ַגם־ַאֶ֣חיךָך וֵּבית־ָא ִ֗ביךָך ַגּם־ ֵ֨הָמּ ֙
ַֽאֲח ֶ֖ריךָך ָמ ֵ֑לא ַאל־ַֽתֲּאֵ֣מן ָ֔בּם ִ ֽכּי־ ְי ַדְבּ ֥רוּ ֵא ֶ֖ליךָך טוֹֽבוֹתָ :ע ַ֨זְבִתּ֙י ֶאת־ֵבּי ִ֔תי
א ְי ֶֽביָהָֽ :ה ְיָתה־ ִ֥לּי
ָנַ֖טְשִׁתּי ֶאת־ ַֽנֲחָלִ֑תי ָנ ַ ֛תִתּי ֶאת־ ְי ִד ֥דוּת ַנְפִ֖שׁי ְבּ ַ֥כף ֽ ֹ
ַֽנֲחָלִ֖תי ְכַּא ְר ֵ֣יה ַב ָ֑יַּער ָֽנְת ָ֥נה ָע ַ֛לי ְבּקוֹ ָ֖להּ ַעל־ ֵ֥כּן ְשׂ ֵנא ִ ֽתיָהַ :הַ֨ע ִיט ָצ֤בוּ ַע
ַֽנֲחָלִת֙י ִ֔לי ַה ַ֖ﬠ ִיט ָסִ֣ביב ָע ֶ֑ליָה ְל֗כוּ ִאְס֛פוּ ָכּל־ַח ַ֥יּת ַהָשּׂ ֶ֖דה ֵהָ֥תיוּ ְלָאְכ ָֽלה:
ם ִ ֽשֲׁח֣תוּ ַכ ְרִ֔מי ֹֽבְּס֖סוּ ֶאת־ֶחְלָקִ֑תי ָֽנְת֛נוּ ֶאת־ֶחְל ַ֥קת ֶחְמ ָדִּ֖תי
ֹרִ֤ﬠים ַרִבּי ֙
ה ָכּל־ָה ָ ֔א ֶרץ ִ֛כּי
הּ ִלְשָׁמָ֔מה ָֽאְב ָ֥לה ָע ַ֖לי ְשֵׁמ ָ ֑מה ָנַ֨שָׁמּ ֙
ְלִמ ְדַ֥בּר ְשָׁמָֽמהָ :שָׂמ ֙
ה
ה ָו ֙
שׁ ְד ִ֔דים ִ֣כּי ֶ֤ח ֶרב ַֽלי ֹ
ֵ֥אין ִ֖אישׁ ָ֥שׂם ַעל־ ֵֽלבַֽ :ﬠל־ָכּל־ְשָׁפ ִ֣ים ַבִּמּ ְד ָ֗בּר ָ֚בּאוּ ֽ ֹ
ם
אְכָ֔לה ִמְקֵצה־ֶ֖א ֶרץ ְוַעד־ְקֵ֣צה ָה ָ ֑א ֶרץ ֵ֥אין ָשׁ֖לוֹם ְלָכל־ָבָּֽשׂרָֽ :ז ְר֤עוּ ִחִטּי ֙
ֹֽ
ה ָֽוהֹ֣ :כּה ׀
אֵתיֶ֔כם ֵֽמֲח ֖רוֹן ַאף־ ְי ֹ
ְוֹקִ֣צים ָקָ֔צרוּ ֶנְח֖לוּ ֣ל ֹא יוִֹ֑ﬠלוּ וֹּ֨בשׁ֙וּ ִמְתּבוּ ֣ ֹ
ם ַֽבּ ַֽנֲּחָ֔לה ֲאֶשׁר־ִה ְנַ֥חְלִתּי ֶאת־ַעִ֖מּי
ה ָ֗וה ַעל־ָכּל־ְשֵׁכ ַנ֙י ָֽה ָרִ֔עים ַהֹֽנּ ְגִעי ֙
ָאַ֣מר ְי ֹ
ם ֵמ ַ֣ﬠל ַא ְדָמ ָ֔תם ְוֶאת־ֵ֥בּית ְיהוּ ָ֖דה ֶא֥תּוֹשׁ ִמתּוֹ ָֽכם:
ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִה ְנ ִ֤ני ֹֽנְתָשׁ ֙
ְוָה ָ֗יה ַֽאֲח ֵר֙י ָנְתִ֣שׁי אוֹ ָ֔תם ָא֖שׁוּב ְו ִֽרַחְמִ֑תּים ַֽוֲה ִ ֽשֹׁבִ֛תים ִ֥אישׁ ְל ַֽנֲחָל֖תוֹ ְוִ֥אישׁ
ה ָ֔וה
ְלַא ְרֽצוְֹ :וָה ָ֡יה ִאם־ָלֹ֣מד ִיְלְמדוּ֩ ֶאת־ ַֽדּ ְרֵ֨כי ַעִ֜מּי ְלִהָשּׁ ֵ֤ב ַע ִבְּשִׁמ֙י ַחי־ ְי ֹ
ַֽכֲּאֶ֤שׁר ִלְמּד֙וּ ֶאת־ַעִ֔מּי ְלִהָשֵּׁ֖ב ַע ַבּ ָ֑בַּעל ְו ִנְב ֖נוּ ְבּ֥תוֹךְך ַע ִ ֽמּיְ :וִ֖אם ֣ל ֹא ִיְשׁ ָ ֑מעוּ
ה ָ֜וה ֵאַ֗לי
ה ָֽוהֹֽ :כּה־ָאַ֨מר ְי ֹ
ְו ֨ ָנַתְשׁ ִ֜תּי ֶאת־ַה֥גּוֹי ַה֛הוּא ָנ֥תוֹשׁ ְוַאֵ֖בּד ְנֻאם־ ְי ֹ
ָה֞לוֹךְך ְו ָק ִ֤ניָת ְלּ ךָ ֙ך ֵא ֣זוֹר ִפְּשׁ ִ֔תּים ְוַשְׂמ֖תּוֹ ַעל־ָמְת ֶ֑ניךָך וַּבַ֖מּ ִים ֥ל ֹא ְתִבֵֽאהוּ:

הָ֛וה ֵא ַ֖לי
הָ֑וה ָֽוָאִ֖שׂם ַעל־ָמְת ָֽניַ :ו ְיִ֧הי ְדַבר־ ְי ֹ
ָֽוֶא ְק ֶ֥נה ֶאת־ָֽהֵא ֖זוֹר ִכּ ְדַ֣בר ְי ֹ
ם ֵ֣לךְך
ֵשׁ ִ֥נית ֵלאֹֽמרַ֧ :קח ֶאת־ָֽהֵא ֛זוֹר ֲאֶ֥שׁר ָק ִ֖ניָת ֲאֶ֣שׁר ַעל־ָמְת ֶ֑ניךָך ְוקוּ ֙
ה ָ֖וה
שׁר ִצ ָ֥וּה ְי ֹ
ְפּ ָ֔רָתה ְוָטְמ ֵ֥נהוּ ָ֖שׁם ִבּ ְנ ִ֥קיק ַהָֽסַּלעָֽ :וֵאֵ֕לךְך ָֽוֶאְטְמ ֵ֖נהוּ ִבְּפ ָ֑רת ַֽכֲּא ֶ ֛
ם
ה ָ֜וה ֵאַ֗לי ֚קוּם ֵ֣לךְך ְפּ ָ֔רָתה ְו ַ֤קח ִמָשּׁ ֙
אוֹ ִ ֽתיַ :ו ְי ִ֕הי ִמ ֵ֖קּץ ָיִ֣מים ַרִ֑בּים ַו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ח ֶאת־
ֶאת־ָ֣הֵא ֔זוֹר ֲאֶ֥שׁר ִצ ִוּיִ֖תיךָך ְלָטְמנוֹ־ָֽשׁםָֽ :וֵא ֵ֣לךְך ְפּ ָ֔רָתה ָֽוֶאְחֹ֗פּר ָֽוֶאַקּ ֙
ה ִנְשַׁ֣חת ָֽהֵא ֔זוֹר ֥ל ֹא ִיְצ ַ֖לח
שָׁמּה ְוִה ֵנּ ֙
ָ֣הֵא ֔זוֹר ִמן־ַהָמּ ֖קוֹם ֲאֶשׁר־ְטַמ ְנִ֣תּיו ָ ֑
הָ֑וה ָ֠כָּכה ַאְשִׁ֞חית ֶאת־ ְגּ֧אוֹן
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֹ֖ :כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ַלֹֽכּלַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ם ַה ֶ֨זּה ָה ָ֜רע ַהֵֽמֲּא ִ֣נים ׀ ִלְשׁ֣מוֹ ַע ֶאת־
ְיהוּ ָ֛דה ְוֶאת־ ְגּ֥אוֹן ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ָה ָֽרבָ :הָע ֩
ם ִבְּשׁ ִר ֣רוּת ִל ָ֔בּם ַו ֵֽיְּל֗כוּ ַֽאֲח ֵר֙י ֱאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים ְלָעְב ָ֖דם
הְלִכי ֙
ְדָּב ַ֗רי ַה ֽ ֹ
וְּלִהְשַֽׁתֲּח ֣וֹת ָל ֶ ֑הם ִויִה֙י ָֽכֵּא ֣זוֹר ַה ֶ֔זּה ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ ִיְצ ַ֖לח ַלֹֽכּלִ֡ :כּי ַֽכֲּאֶשׁ֩ר ִי ְד ַ֨בּק
ָֽהֵא ֜זוֹר ֶאל־ָמְת ֵני־ ִ ֗אישׁ ֵ֣כּן ִה ְדַ֣בְּקִתּי ֵ֠אַpלי ֶאת־ָכּל־ ֵ֨בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ְוֶאת־ָכּל־
ה ָ֔וה ִ ֽלְה ֥יוֹת ִל֙י ְלָ֔עם וְּלֵ֥שׁם ְוִלְתִה ָ֖לּה וְּלִתְפ ָ ֑א ֶרת ְו ֖ל ֹא
ה ְנֻאם־ ְי ֹ
ֵ֤בּית ְיהוּ ָד ֙
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָכּל־
ה ָו ֙
תּ ֲאֵלי ֶ֜הם ֶאת־ַה ָדּ ָ֣בר ַה ֶ֗זּה ֹֽכּה־ָאַ֤מר ְי ֹ
ָשֵֽׁמעוְּ :וָאַמ ְר ָ ֙
תּ
ֵ֖נֶבל ִיָ֣מֵּלא ָ֑י ִין ְוָֽאְמ ֣רוּ ֵאֶ֔ליךָך ֲה ָיֹ֨ד ַ֙ע ֣ל ֹא ֵנ ַ֔דע ִ֥כּי ָכל־ ֵ֖נֶבל ִיָ֥מֵּלא ָֽי ִיןְ :וָֽאַמ ְר ָ ֙
ה ָ֗וה ִה ְנ ִ֣ני ְמַמ ֵ֣לּא ֶאת־ָכּל־ֹֽיְשֵׁ֣בי ָה ָ ֢א ֶרץ ַה pזּ ֹrאת ְוֶאת־
ֲאֵלי ֶ֜הם ֹֽכּה־ָאַ֣מר ְי ֹ
ם ְל ָד ִ֨וד ַעל־ִכְּס֜אוֹ ְוֶאת־ַהֹֽכֲּה ִ֣נים ְוֶאת־ַה ְנִּבי ִ ֗אים ְו ֵ ֛את ָכּל־
ַהְמָּלִ֣כים ַה ֽיְּשִׁבי ֩
ם ִ ֨אישׁ ֶאל־ָאִ֜חיו ְוָֽהָא֧בוֹת ְוַהָבּ ִ֛נים ַיְח ָ֖דּו
ֹֽיְשֵׁ֥בי ְי ֽרוָּשׁ ָ֖לם ִשָׁכּ ֽרוֹןְ :ו ִנַפְּצִתּי ֩
הָ֑וה ֽל ֹא־ֶאְח֧מוֹל ְו ֽל ֹא־ָא֛חוּס ְו ֥ל ֹא ֲא ַרֵ֖חם ֵמַהְשִׁחיָֽתםִ :שְׁמ֥עוּ ְוַֽהֲא ִ֖זינוּ
ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָ֨וה ֱאֹלֵהי ֶ֤כם ָכּבוֹ֙ד ְבֶּ֣ט ֶרם ַיְחִ֔שׁךְך וְּב ֶ֛ט ֶרם
ה ָ֖וה ִדֵּֽבּרְ :תּנוּ֩ ַֽלי ֹ
ַאל־ִתּ ְג ָ֑בּהוּ ִ֥כּי ְי ֹ
ִיְת ַנ ְגּ֥פוּ ַר ְגֵלי ֶ֖כם ַעל־ָ֣ה ֵרי ָ֑נֶשׁף ְוִק ִוּי ֶ ֤תם ְלאוֹ֙ר ְוָשָׂ֣מהּ ְלַצְלָ֔מ ֶות ְיִ֖שׁית ] ְוִ֖שׁית[
ם ֣ל ֹא ִתְשָׁמ֔עוָּה ְבִּמְסָתּ ִ֥רים ִתְּב ֶֽכּה־ ַנְפִ֖שׁי ִמְפּ ֵ֣ני ֵגָ֑וה ְו ָדֹ֨מ ַע ִתּ ְדַ֜מע
ַֽלֲﬠ ָר ֶֽפלְ :וִא ֙
ה ָֽוהֱ :אֹ֥מר ַל ֶ ֛מֶּלךְך ְוַל ְגִּבי ָ֖רה ַהְשִׁ֣פּילוּ
ְוֵת ַ֤רד ֵעי ִנ֙י ִדְּמָ֔עה ִ֥כּי ִנְשָׁ֖בּה ֵ֥ﬠ ֶדר ְי ֹ
שׁבוּ ִ֤כּי ָי ַר֙ד ַמ ְֽרֲא֣שׁוֵֹתיֶ֔כם ֲﬠֶ֖ט ֶרת ִ ֽתְּפַא ְרְתּ ֶֽכםָ :ע ֵ֥רי ַה ֶ֛נּ ֶגב ֻס ְגּ ֖רוּ ְוֵ֣אין ֹפּ ֵ ֑ת ַח
ֵ֑
ם וּ ְר֔איּ ]וּ ְר֔אוּ[
ָה ְג ָ֧לת ְיהוּ ָ֛דה ֻכּ ָ֖לּהּ ָה ְג ָ֥לת ְשׁלוֹ ִ ֽמיםְ :שׂ֤איּ ]ְשׂ֤אוּ[ ֵֽﬠי ֵניֶכ ֙
ַהָבִּ֖אים ִמָצּ֑פוֹן ַא ֵ֗יּה ָהֵ֨ע ֶד֙ר ִנַתּן־ָ֔לךְך ֖צ ֹאן ִתְּפַא ְרֵֽתּךְךַ :מה־ ֽתּ ֹאְמ ִר֙י ִ ֽכּי־ ִיְפֹ֣קד
ם י ֹאֱח ֔זוּךְך ְכּ֖מוֹ
אָ֥תם ָע ַ֛ל ִיךְך ַאֻלִּ֖פים ְל ֑ר ֹאשׁ ֲה֤לוֹא ֲחָבִלי ֙
ָעַ֔ל ִיךְך ֠ ְוַאְתּ ִלַ֨מּ ְדְתּ ֹ

ֵ֥אֶשׁת ֵל ָֽדהְ :ו ִ֤כי ֽת ֹאְמ ִר֙י ִבְּלָב ֵ֔בךְך ַמ ֖דּוּ ַע ְק ָר ֻ ֣א ִני ֵ ֑אֶלּה ְבֹּ֧רב ֲﬠוֹ ֵ֛נ ךְך ִנ ְג֥לוּ שׁוּ ַ֖ל ִיךְך
ם ֽתּוְּכ֣לוּ
ֶנְחְמ֥סוּ ֲﬠֵקָֽב ִיךְךֲ :ה ַֽיֲהֹ֤פךְך כּוִּשׁ֙י עוֹ֔רוֹ ְו ָנֵ֖מר ֲחַב ְרֻבֹּר ָ ֑תיו ַגּם־ַאֶתּ ֙
ְלֵהיִ֔טיב ִלֻמּ ֵ֖די ָה ֵֽר ַעַֽ :וֲאִפיֵ֖צם ְכּ ַ֣קשׁ עוֹ ֵ֑בר ְל ֖רוּ ַח ִמ ְדָֽבּרֶ֣ :זה ֽגוֹ ָר ֵ֧לךְך ְמ ָנת־
הָ֑וה ֲאֶשׁ֙ר ָשׁ ַ֣כַחְתּ אוֹ ִ֔תי ַוִתְּבְטִ֖חי ַבָּֽשֶּׁקרְ :ו ַגם־ֲא ִ֛ני
ִמ ַ֛דּ ִיךְך ֵֽמִאִ֖תּי ְנֻאם־ ְי ֹ
ָחַ֥שְׂפִתּי שׁוּ ַ֖ל ִיךְך ַעל־ָפּ ָ֑נ ִיךְך ְו ִנ ְרָ֖אה ְקלוֹ ֵֽנ ךְךִ :נֻא ַ֤פ ִיךְך וִּמ ְ ֽצֲהלוֹ ַ֨ת ִי ךְ ֙ך ִזַ֣מּת ְזנוּ ֵ֔תךְך
ת ַבָּשּׂ ֶ֔דה ָרִ֖איִתי ִשׁקּוּ ָ֑צ ִיךְך ֥אוֹי ָל ךְ ֙ך ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ֣ל ֹא ִת ְ ֽטֲה ִ֔רי ַֽאֲח ֵ֥רי ָמַ֖תי
ַעל־ ְגָּבעוֹ ֙
ה ֶֽאל־ ִי ְרְמ ָ֔יהוּ ַעל־ ִדְּב ֵ֖רי ַהַבָּצּ ֽרוֹתָֽ :אְב ָ֣לה ְיהוּ ָ֔דה
ה ָו ֙
ֹֽעדֲ :אֶ֨שׁר ָה ָ֤יה ְדַבר־ ְי ֹ
וְּשָׁע ֶ֥ריָה ֻאְמְל֖לוּ ָֽק ְד ֣רוּ ָל ָ ֑א ֶרץ ְוִצ ְוַ֥חת ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ָע ָֽלָתהְ :וַא ִ֣דּ ֵרי ֶ֔הם ָֽשְׁל֥חוּ
ם
ְצ ִ ֽﬠו ֵריֶ֖הם ]ְצִעי ֵריֶ֖הם[ ַל ָ ֑מּ ִים ָ֣בּאוּ ַעל־ ֵגִּ֞בים ל ֹא־ָ֣מְצאוּ ַ֗מ ִים ָ֤שׁבוּ ְכֵליֶה ֙
ה ַ֔חָתּה ִ֛כּי ֽל ֹא־ָה ָ֥יה ֶ֖גֶשׁם
ֵרי ָ ֔קם ֥בּשׁוּ ְוָהְכְל֖מוּ ְוָח֥פוּ ר ֹאָֽשׁםַֽ :בֲּﬠ֤בוּר ָֽהֲא ָדָמ ֙
ת ַבָּשּׂ ֶ֔דה ָיְל ָ֖דה ְוָע ֑זוֹב ִ֥כּי ֽל ֹא־
ָבּ ָ ֑א ֶרץ ֥בּשׁוּ ִאָכּ ִ֖רים ָח֥פוּ ר ֹאָֽשׁםִ֤ :כּי ַגם־ַא ֶ֨יֶּל ֙
ם ָֽﬠְמ ֣דוּ ַעל־ְשָׁפ ִ֔ים ָֽשֲׁא֥פוּ ֖רוּ ַח ַכַּתּ ִ֑נּים ָכּ֥לוּ ֵֽﬠי ֵניֶ֖הם ִכּי־
ָה ָ֖יה ֶֽדֶּשׁא :וְּפ ָרִאי ֙
ה ָ֕וה ֲﬠֵ֖שׂה ְלַ֣מַען ְשׁ ֶ ֑מךָך ִ ֽכּי־ ַר֥בּוּ ְמֽשׁוֹּבֵ֖תינוּ
ֵ֥אין ֵֽﬠֶשׂבִ :אם־ֲﬠוֹ ֨ ֵנינ֙וּ ָ֣ﬠנוּ ָ֔בנוּ ְי ֹ
ה ְכּ ֵ֣ג ר ָבּ ָ ֔א ֶרץ
ה ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֽמוִֹשׁי֖עוֹ ְבּ ֵ֣ﬠת ָצ ָ֑רה ָ֤לָמּה ִ ֽתְה ֶי ֙
ְל ךָ֥ך ָחָֽטאנוִּ :מְק ֵו ֙
ה ְכִּ֣אישׁ ִנ ְד ָ֔הם ְכּ ִג֖בּוֹר ֽל ֹא־יוּ ַ֣כל ְלהוִֹ֑שׁי ַע
א ֵ֖ר ַח ָנָ֥טה ָלֽלוּןָ֤ :לָמּה ִ ֽתְה ֶי ֙
וְּכ ֹ
ה ָ֜וה ָל ָ֣ﬠם
ה ָ֗וה ְוִשְׁמ ךָ֛ך ָע ֵ֥לינוּ ִנ ְק ָ֖רא ַאל־ַתּ ִנֵּֽחנוֹּֽ :כּה־ָאַ֨מר ְי ֹ
ְוַאָ֧תּה ְבִק ְרֵ֣בּנוּ ְי ֹ
ה ִי ְזֹ֣כּר ֲﬠוֹ ֔ ָנם
ה ֣ל ֹא ָרָ֔צם ַעָתּ ֙
ה ָו ֙
שׂכוּ ַוי ֹ
ַה ֶ֗זּה ֵ֤כּן ָֽאֲהב֙וּ ָל ֔נוּ ַע ַר ְגֵליֶ֖הם ֣ל ֹא ָח ָ ֑
ה ָ֖וה ֵא ָ֑לי ַאל־ִתְּתַפּ ֵ֛לּל ְבַּעד־ָה ָ֥ﬠם ַה ֶ֖זּה ְלטוֹ ָֽבהִ֣ :כּי
ְו ִיְפֹ֖קד ַחטּ ֹאָֽתםַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ְי ֹ
שֵׁ֨מ ַ֙ע ֶאל־ ִר ָנּ ָ֔תם ְוִ֧כי ַֽיֲﬠ֛לוּ ֹע ָ֥לה וִּמ ְנָ֖חה ֵאי ֶ֣נ ִנּי ֹר ָ֑צם ִ֗כּי ַבֶּ֨ח ֶר֙ב
ָיֻ֗צמוּ ֵאי ֶ֤נ ִנּי ֹ
ה ִ֗וה ִה ֨ ֵנּה ַה ְנִּב ִ ֜אים
אַ֞מר ֲאָ֣ההּ ׀ ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
וָּֽב ָר ָ֣ﬠב וַּב ֶ֔דֶּבר ָֽאֹנִ֖כי ְמַכ ֶ֥לּה אוָֹֽתםָֽ :ו ֹ
ת ֶאֵ֣תּן
ם ֽל ֹא־ִת ְר֣אוּ ֶ֔ח ֶרב ְו ָר ָ֖ﬠב ל ֹא־ ִֽיְה ֶ֣יה ָל ֶ֑כם ִ ֽכּי־ְשׁ֤לוֹם ֱאֶמ ֙
אְמ ִ֤רים ָלֶה ֙
ֹֽ
ם ִנְבִּ֣אים ִבְּשִׁ֔מי ֤ל ֹא
ה ָ֜וה ֵאַ֗לי ֶ֚שֶׁקר ַה ְנִּבִאי ֙
ָלֶ֔כם ַבָּמּ ֖קוֹם ַה ֶֽזּהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ם ְו ֣ל ֹא ִצ ִוּי ִ֔תים ְו ֥ל ֹא ִד ַ֖בּ ְרִתּי ֲאֵלי ֶ ֑הם ֲח ֨זוֹן ֶ֜שֶׁקר ְו ֶ֤קֶסם ֶֽוֱאִלול ֙ ] ֶֽוֱאִליל ֙[
ְשַׁלְחִתּי ֙
ה ָ֗וה ַעל־
ְוַת ְרִ֣מות ] ְוַת ְרִ֣מית[ ִל ָ֔בּם ֵ֖הָמּה ִ ֽמְת ַנְבִּ֥אים ָל ֶֽכםָ :לֵ֞כן ֹֽכּה־ָאַ֣מר ְי ֹ
אְמ ִ֔רים ֶ֣ח ֶרב ְו ָרָ֔עב ֥ל ֹא
ה ֹֽ
ם ְו ֵ֨הָמּ ֙
ַה ְנִּב ִ ֞אים ַה ִנְּבִּ֣אים ִבְּשִׁמ ֘י ַֽוֲא ִ֣ני ֽל ֹא־ְשַׁלְחִתּי ֒
ִֽיְה ֶ֖יה ָבָּ֣א ֶרץ ַה ֑זּ ֹאת ַבּ ֶ֤ח ֶרב וּ ָֽב ָרָע֙ב ִי ַ֔תּמּוּ ַהְנִּבִ֖אים ָהֵֽהָמּהְ :וָה ָ֣ﬠם ֲאֶשׁר־

ם ְבֻּח֨צוֹת ְי ֽרוָּשַׁ֜לם ִמְפּ ֵ֣ני ׀ ָה ָר ָ֣ﬠב ְוַהֶ֗ח ֶרב
ֵ֣הָמּה ִנְבִּ֣אים ָל ֶ֡הם ִֽיְה ֣יוּ ֻמְשָׁלִכי ֩
ְוֵ֤אין ְמַקֵבּ֙ר ָל ֵ֔הָמּה ֵ֣הָמּה ְנֵשׁי ֶ֔הם וְּב ֵניֶ֖הם וְּבֹֽנֵתי ֶ ֑הם ְוָֽשַׁפְכִ֥תּי ֲﬠֵליֶ֖הם ֶאת־
ם ֶאת־ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֔זּה ֵתּ ַ֨ר ְד ָנה ֵעי ַ֥ני ִדְּמ ָ֛ﬠה ַ֥ל ְיָלה ְויוָֹ֖מם
ָֽרָעָֽתםְ :וָֽאַמ ְרָ֤תּ ֲאֵליֶה ֙
אד:
ת ַבּת־ַעִ֔מּי ַמ ָ֖כּה ַנְח ָ֥לה ְמ ֽ ֹ
ְוַאל־ִתּ ְד ֶ ֑מי ָנה ִכּי֩ ֶ֨שֶׁבר ָגּ֜דוֹל ִנְשְׁבּ ָ֗רה ְבּתוַּל ֙
ם ָ֣בּאִתי ָהִ֔עיר ְוִה ֵ֖נּה ַֽתֲּחלוֵּ֣אי ָר ָ֑ﬠב
ה ַחְלֵלי־ֶ֔ח ֶרב ְוִא ֙
ִאם־ ָיָ֣צאִתי ַהָשּׂ ֶ֗דה ְוִה ֵנּ ֙
אס ָמ ַ ֜אְסָתּ ֶאת־ ְיהוּ ָ֗דה
ִ֣כּי ַגם־ ָנִ֧ביא ַגם־ֹכּ ֵ ֛הן ָֽסֲח ֥רוּ ֶאל־ֶ֖א ֶרץ ְו ֥ל ֹא ָי ָֽדעוֲּ :הָמ ֨ ֹ
ם ְוֵ֣אין
ִאם־ְבִּציּוֹ֙ן ָֽגֲּﬠ ָ֣לה ַנְפֶ֔שׁךָך ַמ֨דּוּ ַ֙ע ִהִכּי ָ֔תנוּ ְוֵ֥אין ָ֖לנוּ ַמ ְר ֵ֑פּא ַק ֵ֤וּה ְלָשׁלוֹ ֙
הָ֛וה ִרְשׁ ֵ֖ﬠנוּ ֲﬠ ֣וֹן ֲאבוֹ ֵ ֑תינוּ ִ֥כּי ָחָ֖טאנוּ
֔טוֹב וְּל ֵ֥ﬠת ַמ ְר ֵ֖פּא ְוִה ֵ֥נּה ְבָעָֽתהָ :י ַ֧דְענוּ ְי ֹ
ָֽלךְךַ :אל־ִתּ ְנַא֙ץ ְלַ֣מַען ִשְׁמ֔ךָך ַאל־ְתּ ַנֵ֖בּל ִכֵּ֣סּא ְכבוֹ ֶ֑דךָך ְזֹ֕כר ַאל־ָתּ ֵ֥פר ְבּ ִֽריְת֖ךָך
ם ַמ ְגִשִׁ֔מים ְוִאם־ַהָשַּׁ֖מ ִים ִיְתּ ֣נוּ ְרִבִ֑בים ֲה ֨ל ֹא
ִאָֽתּנוֲּ :ה ֵ֨ישׁ ְבַּהְב ֵ֤לי ַהגּוֹ ִי ֙
ה ָ֤וה ֱאֹל ֵ֨הינ֙וּ ֨וּ ְנַק ֶוּה־ָ֔לּךְך ִ ֽכּי־ַאָ֥תּה ָעִ֖שׂיָת ֶאת־ָכּל־ֵֽאֶלּהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר
ַאָתּה־֜הוּא ְי ֹ
ה ֵאַ֔לי ִאם־ ַֽיֲﬠֹ֨מד ֹמֶ֤שׁה וְּשׁמוֵּאל ֙ ְלָפ ֔ ַני ֵ֥אין ַנְפִ֖שׁי ֶאל־ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֑זּה ַשׁ ַ֥לּח
ה ָו ֙
ְי ֹ
תּ ֲאֵלי ֶ֜הם ֹֽכּה־
ֵֽמַעל־ָפּ ַ֖ני ְו ֵיֵֽצאוְּ :וָה ָ֛יה ִ ֽכּי־ ֽי ֹאְמ ֥רוּ ֵא ֶ֖ליךָך ָ֣א ָנה ֵנ ֵ֑צא ְוָֽאַמ ְר ָ ֙
ת ַֽוֲאֶ֤שׁר ַלֶ֨ח ֶר֙ב ַלֶ֔ח ֶרב ַֽוֲאֶ֤שׁר ָֽל ָרָע֙ב ָֽל ָרָ֔עב
ה ָ֗וה ֲאֶ֨שׁר ַלָ֤מּ ֶות ַלָ֨מּ ֶו ֙
ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ָ֔וה ֶאת־
ת ְנֻאם־ ְי ֹ
ַֽוֲאֶ֥שּׁר ַלְשִּׁ֖בי ַלֶֽשִּׁבי :וּ ָֽפַק ְד ִ֨תּי ֲﬠֵלי ֶ֜הם ַא ְר ַ֤בּע ִמְשָׁפּחוֹ ֙
ַהֶ֣ח ֶרב ַֽלֲהֹ֔רג ְוֶאת־ַהְכָּלִ֖בים ִלְסֹ֑חב ְוֶאת־֧עוֹף ַהָשּׁ ַ ֛מ ִים ְוֶאת־ֶבֱּהַ֥מת ָהָ֖א ֶרץ
ֶלֱאֹ֥כל וְּלַהְשׁ ִ ֽחית :וּ ְנַתִ֣תּים ְל ַֽז ֲוָ֔עה ]ְל ַֽזֲﬠ ָ֔וה[ ְלֹ֖כל ַמְמְל֣כוֹת ָה ָ ֑א ֶרץ ִ֠בּ ְגַלל
ְמ ַנֶ֤שּׁה ֶבן־ ְיִח ְזִק ָ֨יּה֙וּ ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֔דה ַ֥ﬠל ֲאֶשׁר־ָעָ֖שׂה ִבּירוָּשׁ ָֽלםִ֠ :כּי ִ ֽמי־ ַיְחֹ֤מל
אִ֛תי
אל ְלָשֹׁ֖לם ָֽלךְךַ֣ :אְתּ ָנַ֥טְשְׁתּ ֹ
ָעַ֨ל ִי ךְ ֙ך ְי ֣רוָּשַׁ֔לם וִּ֖מי ָי ֣נוּד ָ֑לךְך וִּ֣מי ָי֔סוּר ִלְשׁ ֥ ֹ
ה ָ֖וה ָא֣חוֹר ֵתּ ֵ֑לִכי ָו ַ ֨אט ֶאת־ ָי ִ֤די ָעַ֨ל ִי ךְ ֙ך ָֽוַאְשִׁחי ֵ֔תךְך ִנְלֵ֖איִתי ִה ָנֵּֽחם:
ְנֻאם־ ְי ֹ
ָֽוֶא ְז ֵ֥רם ְבִּמ ְז ֶ֖רה ְבַּֽשֲׁﬠ ֵ֣רי ָה ָ ֑א ֶרץ ִשׁ ַ֤כְּלִתּי ִא ַ֨בּ ְדִתּ֙י ֶאת־ַעִ֔מּי ִמ ַדּ ְרֵכיֶ֖הם לוֹא־
ָֽשׁבוָּֽ :ﬠְצמוּ־ ִ֤לי ַאְלְמנוָֹת֙ו ]ַאְלְמנוָֹתי֙ו[ ֵמ֣חוֹל ַיִ֔מּים ֵה ֵ֨באִתי ָלֶ֥הם ַעל־ ֵ ֛אם
אם ִ֖ﬠיר וֶּבָהֽלוֹתֻ :אְמְלָ֞לה ֹי ֶ֣ל ֶדת
ה ִפְּת ֔ ֹ
שׁ ֵ֣דד ַֽבָּֽצֳּה ָ֑ר ִים ִה ַ֤פְּלִתּי ָעֶ֨לי ָ ֙
ָבּ֖חוּר ֹ
שׁהּ ְבֹּ֥עד יוָֹ֖מם ֣בּוָֹשׁה ְוָח ֵ֑פ ָרה
שׁהּ ָ֥בּאה ]ָ֥בּא[ ִשְׁמ ָ ֛
ַהִשְּׁבָ֗עה ָֽנְפָ֥חה ַנְפ ָ ֛
ה ָֽוהֽ :אוֹי־ ִ֣לי ִאִ֔מּי ִ֣כּי ְיִל ְד ִ֗תּ ִני
א ְיֵביֶ֖הם ְנֻאם־ ְי ֹ
וְּשֵֽׁא ִרי ָ֗תם ַלֶ֧ח ֶרב ֶא ֵ ֛תּן ִלְפ ֵ֥ני ֽ ֹ
ִ֥אישׁ ִ֛ריב ְוִ֥אישׁ ָמ ֖דוֹן ְלָכל־ָה ָ ֑א ֶרץ ֽל ֹא־ ָנִ֥שׁיִתי ְול ֹא־ ָֽנשׁוּ־ִ֖בי ֻכֹּ֥לּה ְמַקְל ַֽל ְו ִני:

ה ָ֔וה ִאם־ ֥ל ֹא ֵֽשׁ ִרוִ֖תךָך ]ֵֽשׁ ִריִ֖תיךָך[ ְל֑טוֹב ִאם־֣לוֹא ׀ ִהְפ ַ֣גְּע ִ ֽתּי ְב֗ךָך ְבּ ֵ֥ﬠת־
ָאַ֣מר ְי ֹ
א ֵֽיבֲ :ה ָיֹ֨ר ַע ַבּ ְר ֶ֧זל ׀ ַבּ ְרֶ֛זל ִמָצּ֖פוֹן וּ ְנֽחֶשׁתֵ :חיְל ךָ֧ך
ָר ָ֛ﬠה וְּב ֵ֥ﬠת ָצ ָ֖רה ֶאת־ָֽה ֹ
ְואוְֹצרוֹ ֶ ֛תיךָך ָלַ֥בז ֶאֵ֖תּן ֣ל ֹא ִבְמִ֑חיר וְּבָכל־ַחטּ ֹאוֶ֖תיךָך וְּבָכל־ ְגּבוּ ֶֽליךָךְ :וַֽהֲﬠַב ְרִתּ֙י
א ְי ֶ֔ביךָך ְבֶּ֖א ֶרץ ֣ל ֹא ָי ָ֑דְעָתּ ִ ֽכּי־ ֵ ֛אשׁ ָֽק ְדָ֥חה ְבַאִ֖פּי ֲﬠֵלי ֶ֥כם תּוּ ָֽקדַ :אָ֧תּה
ֶאת־ ֣ ֹ
ה ָ֗וה ָזְכ ֵ֤ר ִני וָּפְק ֵ֨ד ִנ֙י ְוִה ָ֤נּ ֶקם ִל֙י ֵמֹ֣ר ְדַ֔פי ַאל־ְלֶ֥א ֶרךְך ַאְפּ֖ךָך ִתָּקּ ֵ֑ח ִני ַ֕דּע
ָי ַ֣דְעָתּ ְי ֹ
אְכֵ֔לם ַו ְיִ֤הי ְדָֽב ְרי ךָ ֙ך ] ְדָֽב ְר ךָ ֙ך[ ִ֔לי ְלָשׂ֖שׂוֹן
ְשֵׂאִ֥תי ָע ֶ֖ליךָך ֶח ְר ָֽפּהִ :נְמְצ֤אוּ ְדָב ֶ֨רי ךָ ֙ך ָו ֣ ֹ
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ְצָבֽאוֹתֽ :ל ֹא־ ָיַ֥שְׁבִתּי
וְּלִשְׂמַ֣חת ְלָבִ֑בי ִ ֽכּי־ ִנ ְק ָ֤רא ִשְׁמ ךָ ֙ך ָעַ֔לי ְי ֹ
ְבסוֹד־ְמַֽשֲׂח ִ֖קים ָֽוֶאְעֹ֑לז ִמְפּ ֵ֤ני ָֽי ְד ךָ ֙ך ָבּ ָ֣דד ָיַ֔שְׁבִתּי ִ ֽכּי־ ַ֖זַעם ִמֵלּאָֽתִניָ֣ :לָמּה
ה ֵֽה ָרֵ֔פא ָה ֨יוֹ ִ ֽתְה ֶ֥יה ִל֙י ְכּ֣מוֹ ַאְכ ָ֔זב ַ֖מ ִים
ה ֵֽמֲא ָנ ֙
שׁ ֙
ָה ָ֤יה ְכֵאִב֙י ֔ ֶנַצח וַּמָכִּ֖תי ֲאנוּ ָ ֑
ה ָ֗וה ִאם־ָתּ֤שׁוּב ַֽוֲא ִ ֽשׁיְב ךָ ֙ך ְלָפ ַ֣ני ַֽתֲּﬠֹ֔מד ְוִאם־
֥ל ֹא ֶנֱאָֽמנוָּ :לֵ֞כן ֹֽכּה־ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ֵאֶ֔ליךָך ְוַאָ֖תּה ֽל ֹא־ָת֥שׁוּב ֲאֵליֶֽהם:
שׁבוּ ֵ֨הָמּ ֙
תּוִֹ֥ציא ָי ָ֛קר ִמזּוֹ ֵ֖לל ְכִּ֣פי ִ ֽתְה ֶ֑יה ָי ֻ ֤
ת ְבּצוּ ָ֔רה ְו ִנ ְ ֽלֲח֥מוּ ֵא ֶ֖ליךָך ְול ֹא־ ֣יוְּכלוּ ָ֑לךְך ִ ֽכּי־
וּ ְנַת ִ֜תּיךָך ָל ָ֣ﬠם ַה ֶ֗זּה ְלחוַֹ֤מת ְנ֨חֶשׁ ֙
ה ָֽוהְ :וִהַצְּלִ֖תּיךָך ִמ ַ֣יּד ָרִ֑ﬠים וְּפ ִדִ֖תיךָך
ִאְתּ ךָ֥ך ֲא ִ֛ני ְלהוֹ ִ ֽשׁ ֽיֲﬠ ךָ֥ך וְּלַהִצּי ֶ֖לךָך ְנֻאם־ ְי ֹ
שּׁה ְול ֹא־ ִֽיְה ֤יוּ
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֽ :ל ֹא־ִת ַ֥קּח ְל֖ךָך ִא ָ ֑
ִמ ַ֥כּף ָע ִר ִ ֽציםַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ם ְוַעל־ַהָבּ ֔נוֹת
ה ָ֗וה ַעל־ַהָבּ ִני ֙
ְל ךָ ֙ך ָבּ ִ֣נים וָּב ֔נוֹת ַבָּמּ ֖קוֹם ַה ֶֽזּהִ :כּי־ֹ֣כה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
ַה ִיּלּוֹ ִ֖דים ַבָּמּ֣קוֹם ַה ֶ֑זּה ְוַעל־ִאֹמּ ָ֞תם ַהֹֽיְּל ֣דוֹת אוֹ ָ֗תם ְוַעל־ֲאבוֹ ָ ֛תם ַהֽמּוִֹל ִ֥דים
אוָֹ֖תם ָבָּ֥א ֶרץ ַה ֽזּ ֹאתְ :ממוֹ ֵ֨תי ַֽתֲחֻל ִ ֜אים ָיֻ֗מתוּ ֤ל ֹא ִיָֽסְּפד֙וּ ְו ֣ל ֹא ִיָקּ ֵ֔ברוּ ְלֹ֛דֶמן
ם ְלַֽמֲאָ֔כל ְל֥עוֹף
ַעל־ְפּ ֵ֥ני ָֽהֲא ָדָ֖מה ִֽיְה ֑יוּ וַּב ֶ֤ח ֶרב וָּֽב ָרָע֙ב ִיְכ֔לוּ ְוָֽה ְיָ֤תה ִנְבָלָת ֙
א ֵ֣בּית ַמ ְר ֵ֔ז ַח ְוַאל־
ה ָ֗וה ַאל־ָתּבוֹ ֙
ַהָשַּׁ֖מ ִים וְּלֶבֱהַ֥מת ָהָֽא ֶרץֽ ִ :כּי־ֹ֣כה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
ה
ֵתּ ֵ֣לךְך ִלְס֔פּוֹד ְוַאל־ָתֹּ֖נד ָל ֶ ֑הם ִ ֽכּי־ָאַ֨סְפִתּי ֶאת־ְשׁלוִֹ֜מי ֵמ ֵ ֨את ָה ָ֤ﬠם־ַה ֶזּ ֙
ה ָ֔וה ֶאת־ַהֶ֖חֶסד ְוֶאת־ָֽה ַֽרֲח ִ ֽמים :וֵּ֨מתוּ ְגֹדִ֧לים וְּקַט ִ֛נּים ָבָּ֥א ֶרץ ַה ֖זּ ֹאת
ְנֻאם־ ְי ֹ
֣ל ֹא ִיָקּ ֵ֑ברוּ ְו ֽל ֹא־ ִיְסְפּ ֣דוּ ָל ֶ֔הם ְו ֣ל ֹא ִיְתֹגּ ַ֔דד ְו ֥ל ֹא ִי ָקּ ֵ֖ר ַח ָלֶֽהםְ :ו ֽל ֹא־ ִיְפ ְר֥סוּ ָל ֶ ֛הם
ם ֣כּוֹס ַתּ ְנחוִּ֔מים ַעל־ָאִ֖ביו ְוַעל־
ַעל־ֵ֖אֶבל ְל ַֽנֲח֣מוֹ ַעל־ ֵ ֑מת ְול ֹא־ ַיְשׁ֤קוּ אוָֹת ֙
ִאֽמּוֹ :וֵּבית־ִמְשֶׁ֥תּה ֽל ֹא־ָת֖בוֹא ָלֶ֣שֶׁבת אוֹ ָ ֑תם ֶלֱאֹ֖כל ְוִלְשֽׁתּוֹתִ :כּ֩י ֹ֨כה ָאַ֜מר
ת ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִה ְנ ֨ ִני ַמְשׁ ִ֜בּית ִמן־ַהָמּ֥קוֹם ַה ֶ֛זּה ְל ֵֽﬠי ֵני ֶ֖כם
ה ָ֤וה ְצָבאוֹ ֙
ְי ֹ
וּ ִ ֽביֵמי ֶ֑כם ֤קוֹל ָשׂשׂוֹ֙ן ְו֣קוֹל ִשְׂמָ֔חה ֥קוֹל ָחָ֖תן ְו֥קוֹל ַכּ ָֽלּהְ :וָה ָ֗יה ִ֤כּי ַת ִגּי֙ד ָל ָ֣ﬠם

ה ָ֤וה ָעֵ֨לינ֙וּ ֵ֣את
ה ִד ֶ֨בּר ְי ֹ
ַה ֶ֔זּה ֵ֥את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֖רים ָה ֵ ֑אֶלּה ְוָֽאְמ ֣רוּ ֵאֶ֗ליךָך ַעל־ֶמ ֩
ה ָ֥וה
ה ַה ֔זּ ֹאת וֶּ֤מה ֲﬠוֹ ֨ ֵננ֙וּ וֶּ֣מה ַחָטּא ֵ֔תנוּ ֲאֶ֥שׁר ָחָ֖טאנוּ ַֽלי ֹ
ָכּל־ָֽה ָר ָ֤ﬠה ַה ְגּדוָֹל ֙
ה ָ֔וה ַו ֵֽיְּל֗כוּ
ֱאֹלֵֽהינוְּ :וָֽאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵלי ֶ֗הם ַעל ֩ ֲאֶשׁר־ ָֽﬠ ְז֨בוּ ֲאבוֵֹתי ֶ֤כם אוִֹת֙י ְנֻאם־ ְי ֹ
אִ֣תי ָע ָ֔זבוּ ְוֶאת־תּוֹ ָרִ֖תי ֥ל ֹא
ַֽאֲח ֵר֙י ֱאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים ַו ַיַּעְב ֖דוּם ַו ִיְּשַֽׁתֲּח ֣ווּ ָל ֶ ֑הם ְו ֹ
הְלִ֗כים ִ֚אישׁ ַֽאֲח ֵר֙י
ָשָֽׁמרוְּ :וַא ֶ ֛תּם ֲה ֵֽרֹעֶ֥תם ַֽלֲﬠ֖שׂוֹת ֵֽמֲאֽבוֵֹתי ֶ֑כם ְוִה ְנּ ֶ֣כם ֽ ֹ
ְשׁ ִר ֣רוּת ִלבּוֹ־ָה ָ֔רע ְלִבְלִ֖תּי ְשֹׁ֥מ ַע ֵא ָֽליְ :וֵֽהַטְלִ֣תּי ֶאְתֶ֗כם ֵמַעל ֙ ָהָ֣א ֶרץ ַה ֔זּ ֹאת
ַעל־ָה ָ ֕א ֶרץ ֲאֶשׁ֙ר ֣ל ֹא ְי ַדְע ֶ֔תּם ַאֶ֖תּם ַֽוֲאֽבוֵֹתי ֶ֑כם ַֽוֲﬠַב ְדֶתּם־ָ֞שׁם ֶאת־ֱאֹלִ֤הים
שׁר ֽל ֹא־ֶאֵ֥תּן ָל ֶ֖כם ֲח ִני ָֽנהָ :ל ֵ֛כן ִה ֵֽנּה־ ָיִ֥מים ָבִּ֖אים
ם יוָֹ֣מם ָוַ֔ל ְיָלה ֲא ֶ ֛
ֲאֵח ִרי ֙
ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ֲאֶ֧שׁר ֶהֱﬠ ָ֛לה ֶאת־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵמֶ֥א ֶרץ
הָ֑וה ְו ֽל ֹא־ ֵֽיָאֵ֥מר עוֹ֙ד ַחי־ ְי ֹ
ה ָ֗וה ֲאֶ֨שׁר ֶהֱﬠָ֜לה ֶאת־ְבּ ֵ֤ני ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֵמֶ֣א ֶרץ ָצ֔פוֹן וִּמֹכּל ֙
ִמְצ ָֽר ִיםִ֣ :כּי ִאם־ַחי־ ְי ֹ
ם ַעל־ַא ְדָמ ָ֔תם ֲאֶ֥שׁר ָנַ֖תִתּי
שָׁמּה ַֽוֲה ִ ֽשֹׁבִתי ֙
ָֽהֲא ָר֔צוֹת ֲאֶ֥שׁר ִה ִדּיָ֖חם ָ ֑
ה ָ֖וה ְו ִדי ֑גוּם ְוַֽאֲח ֵרי־
שֵׁ֜ל ַח ְל ַד ָוּ ִ֥גים ]ְל ַד ָיּ ִ֥גים[ ַרִ֛בּים ְנֻאם־ ְי ֹ
ַֽלֲאבוָֹֽתםִ :ה ְנ ֨ ִני ֹ
ח ְל ַרִ֣בּים ַצ ָיּ ִ֔דים ְוָצ֞דוּם ֵמ ַ֤ﬠל ָכּל־ַה֙ר וֵּמ ַ֣ﬠל ָכּל־ ִגְּבָ֔עה וִּמ ְנִּקי ֵ֖קי
ֵ֗כן ֶאְשַׁל ֙
ַהְסָּל ִ ֽﬠיםִ֤ :כּי ֵעי ַנ֙י ַעל־ָכּל־ ַדּ ְרֵכי ֶ֔הם ֥ל ֹא ִנְסְתּ ֖רוּ ִמְלָּפ ָ֑ני ְו ֽל ֹא־ ִנְצ ַ֥פּן ֲﬠוֹ ָ֖נם
ם ְוַחָטּא ָ֔תם ַ֖ﬠל ַחְלּ ָ֣לם ֶאת־ַא ְרִ֑צי
ִמ ֶ֥נּ ֶגד ֵעי ָֽניְ :וִשַׁלְּמִ֣תּי ִֽראשׁוָֹ֗נה ִמְשׁ ֵ֤נה ֲﬠוָֹנ ֙
ה ָ֞וה ֻע ִ֧זּי וָּֽמֻע ִ֛זּי וְּמנוִּ֖סי
ם ְוֽתוֲֹﬠ֣בוֵֹתי ֶ֔הם ָֽמְל֖אוּ ֶאת־ ַֽנֲחָל ִ ֽתיְ :י ֹ
ְבּ ִנְב ַ֤לת ִשֽׁקּוֵּציֶה ֙
ְבּ ֣יוֹם ָצ ָ֑רה ֵאֶ֗ליךָך גּוֹ ִ֤ים ָיֹ֨בא֙וּ ֵֽמַאְפֵסי־ ָ ֔א ֶרץ ְוי ֹאְמ֗רוּ ַאךְך־ֶ֨שֶׁק֙ר ָֽנֲח֣לוּ ֲאבוֹ ֵ֔תינוּ
ֶ֖הֶבל ְוֵֽאין־ָ֥בּם מוֹ ִ ֽﬠילֲ :ה ַֽיֲﬠֶשׂה־֥לּוֹ ָא ָ֖דם ֱאֹלִ֑הים ְוֵ֖הָמּה ֥ל ֹא ֱאֹל ִ ֽהיםָ :לֵכ֙ן
ִה ְנ ִ֣ני ֽמוֹ ִדיָ֔עם ַבּ ַ֣פַּעם ַה ֔זּ ֹאת ֽאוֹ ִדי ֵ֥ﬠם ֶאת־ ָי ִ֖די ְוֶאת־ ְגּֽבוּ ָרִ֑תי ְו ָֽי ְד֖עוּ ִ ֽכּי־ְשִׁ֥מי
ה ַעל־֣לוּ ַח
ה ָֽוהַ :חַ֣טּאת ְיהוּ ָ֗דה ְכּתוּ ָ֛בה ְבּ ֵ֥ﬠט ַבּ ְר ֶ֖זל ְבִּצֹ֣פּ ֶרן ָשִׁ֑מיר ֲחרוָּשׁ ֙
ְי ֹ
ם ִמ ְזְבּחוֹ ָ֔תם ַֽוֲאֵשׁ ֵריֶ֖הם ַעל־ ֵ֣ﬠץ
ִל ָ֔בּם וְּלַק ְר ֖נוֹת ִמ ְזְבּֽחוֵֹתי ֶֽכםִ :כּ ְזֹ֤כּר ְבּ ֵניֶה ֙
ַֽרֲﬠ ָ֑נ ן ַ֖ﬠל ְגָּב֥עוֹת ַה ְגֹּבֽהוֹתֲ :ה ָר ִר֙י ַבָּשּׂ ֶ֔דה ֵֽחיְל ךָ֥ך ָכל־ֽאוְֹצרוֶֹ֖תיךָך ָלַ֣בז ֶא ֵ ֑תּן
ָֽבֹּמ ֶ֕תיךָך ְבַּחָ֖טּאת ְבָּכל־ ְגּבוּ ֶֽליךָךְ :וָשַׁמְט ָ֗תּה וְּב ךָ ֙ך ִמ ַֽנֲּח ָֽלְת ךָ ֙ך ֲאֶ֣שׁר ָנַ֣תִתּי ָ֔לךְך
א ְי ֶ֔ביךָך ָבָּ֖א ֶרץ ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ ָי ָ֑דְעָתּ ִכּי־ ֵ ֛אשׁ ְק ַדְחֶ֥תּם ְבַּאִ֖פּי ַעד־
ְוַֽהֲﬠַב ְד ִ֨תּי ךָ ֙ך ֶאת־ ֣ ֹ
ה ָ֗וה ָא ֤רוּר ַה ֶ֨גֶּב֙ר ֲאֶ֣שׁר ִיְבַ֣טח ָֽבָּא ָ֔דם ְוָ֥שׂם ָבָּ֖שׂר
עוֹ ָ֥לם תּוּ ָֽקדֹ֣ :כּה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ְכַּע ְר ָ֣ﬠר ָֽבֲּﬠ ָר ָ֔בה ְו ֥ל ֹא ִי ְרֶ֖אה ִכּי־ ָי֣בוֹא ֑טוֹב
ה ָ֖וה ָי֥סוּר ִלֽבּוְֹ :וָה ָי ֙
ְזֹר֑עוֹ וִּמן־ ְי ֹ

ם ַבִּמּ ְד ָ֔בּר ֶ֥א ֶרץ ְמֵלָ֖חה ְו ֥ל ֹא ֵתֵֽשׁבָ :בּ ֣רוּךְך ַה ֶ֔גֶּבר ֲאֶ֥שׁר ִיְבַ֖טח
ְוָשׁ ַ֤כן ֲח ֵר ִרי ֙
ה ָ֖וה ִמְבַטֽחוְֹ :וָה ָ֞יה ְכּ ֵ֣ﬠץ ׀ ָשׁ֣תוּל ַעל־ַ֗מ ִים ְוַעל־יוַּבל ֙ ְיַשׁ ַ֣לּח
הָ֑וה ְוָה ָ֥יה ְי ֹ
ַֽבּי ֹ
ת ֣ל ֹא
ה[ ִ ֽכּי־ ָי ֣ב ֹא ֹ֔חם ְוָה ָ֥יה ָע ֵ֖להוּ ַֽרֲﬠ ָ֑נ ן וִּבְשׁ ַ֤נת ַבֹּ֨צּ ֶר ֙
א ] ִי ְרֶא ֙
ָֽשׁ ָרָ֔שׁיו ְו ֤ל ֹא ִי ְר ֶ ֙
ִי ְד ָ ֔אג ְו ֥ל ֹא ָיִ֖מישׁ ֵֽמֲﬠ֥שׂוֹת ֶֽפּ ִריָ :עֹ֥קב ַה ֵ֛לּב ִמֹ֖כּל ְוָא ֻ֣נשׁ ֑הוּא ִ֖מי ֵי ָד ֶֽﬠנּוֲּ :א ִ֧ני
שׁ ִכּ ְד ָרָ֔כו ]ִכּ ְד ָרָ֔כיו[ ִכְּפ ִ֖רי ַֽמֲﬠָל ָֽליו:
הָ֛וה ֹח ֵ֥קר ֵ֖לב ֹבֵּ֣חן ְכָּל ֑יוֹת ְוָל ֵ ֤תת ְלִאי ֙
ְי ֹ
ֹק ֵ֤רא ָד ַג֙ר ְו ֣ל ֹא ָיָ֔לד ֹ֥עֶשׂה ֖עֶשׁר ְו ֣ל ֹא ְבִמְשׁ ָ֑פּט ַֽבֲּחִ֤צי ָיָמ֙ו ] ָיָמי֙ו[ ַיַע ְז ֶ֔בנּוּ
וְּבַֽאֲח ִרי֖תוֹ ִֽיְה ֶ֥יה ָנָֽבלִ :כֵּ֣סּא ָכ֔בוֹד ָמ ֖רוֹם ֵֽמ ִרא֑שׁוֹן ְמ ֖קוֹם ִמְק ָדֵּֽשׁנוִּ :מ ְק ֵ֤וה
ה ָ֔וה ָכּל־ֹֽע ְזֶ֖ביךָך ֵי֑בשׁוּ ְיסוּ ַר֙י ] ְוסוּ ַר֙י[ ָבָּ֣א ֶרץ ִיָכּ ֵ֔תבוּ ִ֥כּי ָֽﬠ ְז֛בוּ ְמ֥קוֹר
ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְי ֹ
שָׁעה ִ֥כּי ְתִהָלִּ֖תי
ה ְוֵ֣א ָרֵ֔פא הוִֹשׁי ֵ֖ﬠ ִני ְוִא ָוּ ֵ ֑
ה ָו ֙
ה ָֽוהְ :רָפֵ֤א ִני ְי ֹ
ַֽמ ִים־ַח ִ֖יּים ֶאת־ ְי ֹ
ה ָ֖וה ָ֥יבוֹא ָֽנאַֽ :וֲא ֞ ִני ֽל ֹא־ַ֣אְצִתּי
אְמ ִ֖רים ֵא ָ֑לי ַא ֵ֥יּה ְדַבר־ ְי ֹ
ָֽאָתּהִ :ה ֵנּה־ ֵ֕הָמּה ֽ ֹ
׀ ֵֽמֹר ֶ֣ﬠה ַֽאֲח ֶ֗ריךָך ְו ֥יוֹם ָא֛נוּשׁ ֥ל ֹא ִהְתַא ֵ֖וּיִתי ַאָ֣תּה ָי ָ֑דְעָתּ מוָֹ֣צא ְשָׂפ ַ֔תי ֹ֥נַכח
ָפּ ֶ֖ניךָך ָה ָֽיהַ :אל־ ִ ֽתְּה ֵיה־ִ֖לי ִלְמִח ָ ֑תּה ַֽמֲחִסי־ַ֖אָתּה ְבּ ֥יוֹם ָר ָֽﬠהֵ :י֤בשׁוּ ֹֽר ְדַפ֙י
ם ֣יוֹם ָרָ֔עה
ְוַאל־ֵא֣בָשׁה ָ ֔א ִני ֵיַ֣חתּוּ ֵ֔הָמּה ְוַאל־ֵאַ֖חָתּה ָ ֑א ִני ָהִ֤ביא ֲﬠֵליֶה ֙
תּ ְבַּ֣שַׁער ְבּ ֵֽני־
ה ָ֜וה ֵאַ֗לי ָהֹ֤לךְך ְו ָֽﬠַמ ְד ָ ֙
וִּמְשׁ ֶ֥נה ִשָׁבּ ֖רוֹן ָשְׁב ֵֽרםֹֽ :כּה־ָאַ֨מר ְי ֹ
ָעָ◌֔◌ם ]ָהָ֔עם[ ֲאֶ֨שׁר ָיֹ֤באוּ ב֙וֹ ַמְל ֵ֣כי ְיהוּ ָ֔דה ַֽוֲאֶ֖שׁר ֵ֣יְצאוּ ֑בוֹ וְּבֹ֖כל ַֽשֲׁﬠ ֵ֥רי
ה ְוָכל־ ְיהוּ ָ֔דה ְוֹ֖כל
ה ָ֜וה ַמְל ֵ֤כי ְיהוּ ָד ֙
ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםְ :וָאַמ ְרָ֣תּ ֲ֠אֵליֶהם ִשְׁמ֨עוּ ְדַבר־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ִהָֽשְּׁמ ֖רוּ
ֹֽיְשֵׁ֣בי ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ַהָבִּ֖אים ַבְּשָּׁע ִ֥רים ָהֵֽאֶלּהֹ֚ :כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
א ְבּ ֣יוֹם ַהַשּׁ ָ֔בּת ַֽוֲהֵבאֶ֖תם ְבַּֽשֲׁﬠ ֵ֥רי ְי ֽרוָּשׁ ָֽלם:
ְבּ ַנְפֽשׁוֵֹתי ֶ֑כם ְוַאל־ִתְּשׂ֤אוּ ַמָשּׂ ֙
ם ְבּ ֣יוֹם ַהַשּׁ ָ֔בּת ְוָכל־ְמָלא ָ֖כה ֣ל ֹא ַֽתֲﬠ֑שׂוּ
ְו ֽל ֹא־תוִֹ֨ציאוּ ַמָ֤שּׂא ִמָֽבֵּתּיֶכ ֙
ם ֶאת־ ֣יוֹם ַהַשּׁ ָ֔בּת ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִצ ִ֖וּיִתי ֶאת־ֲאבוֵֹתי ֶֽכםְ :ו ֣ל ֹא ָֽשְׁמ֔עוּ ְו ֥ל ֹא
ְוִק ַדְּשֶׁתּ ֙
ִה֖טּוּ ֶאת־ָא ְז ָ֑נם ַו ַיְּקשׁ֙וּ ֶאת־ָע ְרָ֔פּם ְלִבְלִ֣תּי ְשׁוֹ֔מ ַע ]ְשׁמ֔וֹ ַע[ וְּלִבְלִ֖תּי ַ֥קַחת
ה ָ֔וה ְלִבְלִ֣תּי ׀ ָהִ֣ביא ַמָ֗שּׂא
מוָּֽסרְ ֠ :וָה ָיה ִאם־ָשֹׁ֨מ ַע ִתְּשְׁמ֤עוּן ֵאַל֙י ְנֻאם־ ְי ֹ
שׁ ֶאת־ ֣יוֹם ַהַשּׁ ָ֔בּת ְלִבְלִ֥תּי ֲﬠשׂוֹת־
ְבַּֽשֲׁﬠ ֵ֛רי ָהִ֥ﬠיר ַה ֖זּ ֹאת ְבּ ֣יוֹם ַהַשּׁ ָ֑בּת וְּלַק ֵדּ ֙
ם
ֹ֖בּה ]֖בּוֹ[ ָכּל־ְמָלא ָֽכה :וָּ֣באוּ ְבַֽשֲׁﬠ ֵ֣רי ָהִ֣ﬠיר ַה ֡זּ ֹאת ְמָלִ֣כים ׀ ְוָשׂ ִ֡רים ֹֽיְשִׁבי ֩
ַעל־ִכֵּ֨סּא ָד ִ֜וד ֹֽרְכִ֣בים ׀ ָבּ ֶ֣רֶכב וַּבסּוִּ֗סים ֵ֚הָמּה ְוָ֣שׂ ֵרי ֶ֔הם ִ֥אישׁ ְיהוּ ָ֖דה ְוֹֽיְשֵׁ֣בי
ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְו ָֽיְשָׁ֥בה ָֽהִעיר־ַה ֖זּ ֹאת ְלעוֹ ָֽלם :וָּ֣באוּ ֵֽמָע ֵֽרי־֠ ְיהוּ ָדה וִּמְסִּבי֨בוֹת

ְי ֽרוָּשַׁ֜לם וֵּמֶ֣א ֶרץ ִבּ ְנ ָיִ֗מן וִּמן־ַהְשֵּׁפ ָ֤לה וִּמן־ָהָה֙ר וִּמן־ַה ֔ ֶנּ ֶגב ְמִבִ֛אים עוֹ ָ֥לה
ה ָֽוהְ :וִאם־ ֨ל ֹא ִתְשְׁמ֜עוּ ֵאַ֗לי
ְו ֶ֖זַבח וִּמ ְנָ֣חה וְּלבוֹ ָ֑נה וְּמִבֵ֥אי תוֹ ָ֖דה ֵ֥בּית ְי ֹ
שׁ ֶאת־ ֣יוֹם ַהַשּׁ ָ֔בּת וְּלִבְלִ֣תּי ׀ ְשֵׂ֣את ַמָ֗שּׂא וּ ֛ב ֹא ְבַּֽשֲׁﬠ ֵ֥רי ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ְבּ ֣יוֹם
ְלַק ֵדּ ֙
ַהַשּׁ ָ֑בּת ְוִהַ֧צִּתּי ֵ֣אשׁ ִבְּשָׁע ֶ֗ריָה ְוָֽאְכ ָ֛לה ַא ְרְמ֥נוֹת ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ְו ֥ל ֹא ִתְכֶֽבּהַ :ה ָדָּב֙ר
ה ָ֖וה ֵלאֹֽמר֥ :קוּם ְו ָֽי ַר ְדָ֖תּ ֵ֣בּית ַהיּוֹ ֵ֑צר ְוָ֖שָׁמּה
ֲאֶ֣שׁר ָה ָ֣יה ֶֽאל־ ִי ְרְמ ָ֔יהוּ ֵמֵ֥את ְי ֹ
ַאְשׁ ִ ֽמ ֽיֲﬠ ךָ֥ך ֶאת־ ְדָּב ָֽריָֽ :וֵא ֵ֖רד ֵ֣בּית ַהיּוֹ ֵ֑צר ְוִה ֵנּ֛הוּ ] ְוִה ֵנּה ׀ה ֛וּא[ ֹעֶ֥שׂה ְמָלא ָ֖כה
שׂה ַבֹּ֖חֶמר ְבּ ַ֣יד ַהיּוֹ ֵ֑צר ְוָ֗שׁב
ַעל־ָֽהָאְב ָֽנ ִיםְ :ו ִנְשַׁ֣חת ַהְכִּ֗לי ֲאֶ֨שׁר ֥הוּא ֹע ֶ ֛
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי
שׁר ְבֵּעי ֵ֥ני ַהיּוֵֹ֖צר ַֽלֲﬠֽשׂוֹתַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ַֽו ַֽיֲּﬠֵ֨שׂה֙וּ ְכִּ֣לי ַאֵ֔חר ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָי ַ ֛
הָ֑וה ִה ֵ֤נּה
ֵלאֽמוֹרֲ :הַכיּוֵֹ֨צר ַה ֶ֜זּה ֽל ֹא־אוַּ֨כל ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ָל ֶ֛כם ֵ֥בּית ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְנֻאם־ ְי ֹ
ַכֹ֨חֶמ֙ר ְבּ ַ֣יד ַהיּוֵֹ֔צר ֵכּן־ַאֶ֥תּם ְבּ ָי ִ֖די ֵ֥בּית ִיְשׂ ָרֵֽאלֶ֣ :ר ַגע ֲא ַד ֵ֔בּר ַעל־ ֖גּוֹי ְוַעל־
ַמְמָל ָ֑כה ִלְנ֥תוֹשׁ ְוִלְנ֖תוֹץ ֽוְּלַֽהֲא ִ ֽבידְ :וָשׁ֙ב ַה ֣גּוֹי ַה֔הוּא ֵמ ָ֣רָע֔תוֹ ֲאֶ֥שׁר ִדַּ֖בּ ְרִתּי
ָע ָ֑ליו ְו ִֽנַחְמִתּ֙י ַעל־ָ֣ה ָרָ֔עה ֲאֶ֥שׁר ָחַ֖שְׁבִתּי ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ֽלוְֹ :ו ֶ֣ר ַגע ֲא ַד ֵ֔בּר ַעל־ ֖גּוֹי
ְוַעל־ַמְמָל ָ֑כה ִלְב ֖נוֹת ְוִל ְנֽטוֹ ַעְ :וָעָ֤שׂה ָה ַר֨עה ]ָה ַר֙ע[ ְבֵּעיַ֔ני ְלִבְלִ֖תּי ְשֹׁ֣מ ַע
ְבּקוֹ ִ֑לי ְו ִֽנַחְמִתּ֙י ַעל־ַהטּוֹ ָ֔בה ֲאֶ֥שׁר ָאַ֖מ ְרִתּי ְלֵהיִ֥טיב אוֹֽתוְֹ :וַע ָ֡תּה ֱאָמר־ ָ֣נא
ה ָ֔וה ִה ֨ ֵנּה ָֽאֹנִ֜כי
ה ְוַעל־ ֽיוְֹשׁ ֵ֨בי ְי ֽרוָּשַׁ֜לם ֵלאֹ֗מר ֹ֚כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ֶאל־ִאישׁ־ ְיהוּ ָד ֩
ם ָרָ֔עה ְוחֵ֥שׁב ֲﬠֵלי ֶ֖כם ַֽמֲחָשׁ ָ֑בה ֣שׁוּבוּ ֗ ָנא ִ֚אישׁ ִמ ַדּ ְר֣כּוֹ ָֽה ָרָ֔עה
יוֹ ֵ֤צר ֲﬠֵליֶכ ֙
ְוֵהיִ֥טיבוּ ַד ְרֵכי ֶ֖כם וַּֽמַעְלֵלי ֶֽכםְ :וָֽאְמ ֖רוּ נוֹ ָ ֑אשׁ ִכּי־ַֽאֲח ֵ֤רי ַמְחְשׁבוֹ ֵ֨תינ֙וּ ֵנֵ֔לךְך
א ַבּגּוֹ ִ֔ים ִ֥מי
ה ָ֔וה ַֽשֲׁאלוּ־ ָנ ֙
ְוִ֛אישׁ ְשׁ ִר ֥רוּת ִלֽבּוֹ־ָה ָ֖רע ַֽנֲﬠֶֽשׂהָ :לֵ֗כן ֹ֚כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
אד ְבּתוּ ַ֖לת ִיְשׂ ָרֵֽאלֲ :ה ַֽיֲﬠֹ֥זב ִמ֛צּוּר ָשׂ ַ֖די ֶ֣שֶׁלג
ת ָֽﬠְשָׂ֣תה ְמ ֔ ֹ
ָשַׁ֖מע ָכּ ֵ ֑אֶלּה ַֽשֲׁﬠ ֻר ִר ֙
ְלָב ֑נוֹן ִאם־ ִי ָנְּת֗שׁוּ ַ ֛מ ִים ָז ִ֥רים ָק ִ֖רים נוֹ ְז ִ ֽליםֽ ִ :כּי־ְשֵׁכ ֻ ֥ח ִני ַעִ֖מּי ַלָ֣שּׁ ְוא ְיַק ֵ֑טּרוּ
ם ְשִׁבוֵלי ]ְשִׁבי ֵ֣לי[ עוָֹ֔לם ָל ֶ֣לֶכת ְנִתי֔בוֹת ֶ֖דּ ֶרךְך ֥ל ֹא ְסלוּ ָֽלה:
ַו ַיְּכִשׁ֤לוּם ְבּ ַד ְרֵכיֶה ֙
שּׁם ְו ָי ִ֥ניד
ָל֥שׂוּם ַא ְר ָ֛צם ְלַשָׁ֖מּה ְשׁ ִרוֹ֣קת ]ְשׁ ִרי֣קוֹת[ עוֹ ָ֑לם ֹ֚כּל עוֵֹ֣בר ָעֶ֔ליָה ִי ֖ ֹ
ְבּר ֹאֽשׁוְֹ :כּ ֽרוּ ַח־ָק ִ֥דים ֲאִפיֵ֖צם ִלְפ ֵ֣ני אוֹ ֵ֑יב ֹ֧ע ֶרף ְו ֽל ֹא־ָפ ִ֛נים ֶא ְרֵ֖אם ְבּ ֥יוֹם
ת ִכּי֩ ֽל ֹא־ת ֹא ַ֨בד תּוֹ ָ֜רה
ֵאי ָֽדםַ :ו ֽיּ ֹאְמ֗רוּ ְל֨כוּ ְו ַנְחְשָׁ֣בה ַֽﬠל־ ִי ְרְמ ָיה ֘וּ ַֽמֲחָשׁבוֹ ֒
ה ֵֽמָחָ֔כם ְו ָדָ֖בר ִמָנִּ֑ביא ְלכ֙וּ ְוַנ ֵ֣כּהוּ ַבָלּ֔שׁוֹן ְוַאל־ַנְקִ֖שׁיָבה ֶאל־ָכּל־
ִמֹכּ ֵ֗הן ְוֵעָצ ֙
ה ָרָ֔עה
ה ָ֖וה ֵא ָ֑לי וְּשַׁ֖מע ְל֥קוֹל ְי ִריָֽביַֽ :ה ְיֻשׁ ַ֤לּם ַֽתַּחת־טוָֹב ֙
ְדָּב ָֽריוַ :הְקִ֥שׁיָבה ְי ֹ

ם טוֹ ָ֔בה ְלָהִ֥שׁיב ֶאת־
ִ ֽכּי־ָכ ֥רוּ שׁוָּ֖חה ְל ַנְפִ֑שׁי ְזֹ֣כר ׀ ָעְמ ִ֣די ְלָפ ֗ ֶניךָך ְל ַד ֵ֤בּר ֲﬠֵליֶה ֙
ֲחָֽמְת֖ךָך ֵמֶֽהםָ :לֵכ֩ן ֵ֨תּן ֶאת־ְבּ ֵני ֶ֜הם ָֽל ָרָ֗עב ְוַה ִגּ ֵר֘ם ַעל־ ְי ֵדי־ֶח ֶר֒ב ְו ִ ֽתְה ֶ֨י ָנה
ת ְוַאְלָמ ֔נוֹת ְו ַ ֨א ְנֵשׁי ֶ֔הם ִֽיְה ֖יוּ ֲה ֻ֣ר ֵגי ָ ֑מ ֶות ַבּ֣חוּ ֵרי ֶ֔הם ֻמֵכּי־ֶ֖ח ֶרב
ְנֵשׁיֶ֤הם ַשֻׁכּלוֹ ֙
אם ִ ֽכּי־ָכ ֤רוּ
ה ִמָ֣בֵּתּי ֶ֔הם ִ ֽכּי־ָתִ֧ביא ֲﬠֵלי ֶ ֛הם ְגּ ֖דוּד ִפְּת ֑ ֹ
ַבִּמְּלָחָֽמהִ :תָּשַּׁ֤מע ְזָעָק ֙
ה ָוpה ָי ַ֜דְעָתּ ֶֽאת־ָכּל־
ה[ ְלָלְכ ֵ֔דִני וַּפִ֖חים ָֽטְמ֥נוּ ְל ַר ְג ָֽליְ :וַאָ֣תּה ֠ ְי ֹ
ה ]שׁוָּח ֙
שׁיָּח ֙
ֲﬠָצ ָ ֤תם ָעַל֙י ַלָ֔מּ ֶות ַאל־ְתַּכֵפּ֙ר ַעל־ֲﬠוֹ ֔ ָנם ְוַחָטּאָ֖תם ִמְלָּפ ֶ֣ניךָך ַאל־ ֶ ֑תְּמִחי ְִוְה ֤יוּ
ה ָ֔וה ָה֛לוֹךְך ְו ָק ִ֥ניָת
ם ְלָפ ֔ ֶניךָך ְבּ ֵ֥ﬠת ַאְפּ֖ךָך ֲﬠֵ֥שׂה ָבֶֽהםֹ֚ :כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
] ְו ִיְה ֤יוּ[ ֻמְכָשִׁלי ֙
ת ֶאל־ ֵ֣גּיא ֶבן־ִהֹ֔נּם
ַבְק ֻ֖בּק יוֵֹ֣צר ָ֑ח ֶרשׂ וִּמ ִזּ ְק ֵ֣ני ָהָ֔עם וִּמ ִזּ ְק ֵ֖ני ַהֹֽכֲּה ִֽניםְ :ו ָיָ֨צא ָ ֙
ֲאֶ֕שׁר ֶ֖פַּתח ַ֣שַׁער ַֽהַח ְרִ֑סות ]ַֽהַח ְרִ֑סית[ ְו ָק ָ֣ראָת ָ֔שּׁם ֶאת־ַה ְדָּב ִ֖רים ֲאֶשׁר־
ה ָ֔וה ַמְל ֵ֣כי ְיהוּ ָ֔דה ְוֹֽיְשֵׁ֖בי ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ֹֽכּה־
תּ ִשְׁמ֣עוּ ְדַבר־ ְי ֹ
ֲא ַדֵ֥בּר ֵא ֶֽליךָךְ :וָֽאַמ ְר ָ ֙
ה ַעל־ַהָמּ֣קוֹם ַה ֶ֔זּה ֲאֶ֥שׁר
ה ָ֨וה ְצָב֜אוֹת ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ִה ְנ ֨ ִני ֵמִ֤ביא ָרָע ֙
ָאַמ֩ר ְי ֹ
ה
שְׁמ ָ֖ﬠהּ ִתַּ֥צְּל ָנה ָא ְז ָֽניוַ֣ :יַען ׀ ֲאֶ֣שׁר ֲﬠ ָז ֻ֗ב ִני ַֽו ְי ַנְכּ֞רוּ ֶאת־ַהָמּ֤קוֹם ַה ֶזּ ֙
ָכּל־ ֹ
ַֽו ְיַקְטּרוּ־ב֙וֹ ֵֽלאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים ֲאֶ֧שׁר ֽל ֹא־ ְי ָד֛עוּם ֵ֥הָמּה ַֽוֲאֽבוֵֹתיֶ֖הם וַּמְל ֵ֣כי
ְיהוּ ָ֑דה וָּֽמְל֛אוּ ֶאת־ַהָמּ֥קוֹם ַה ֶ֖זּה ַ֥דּם ְנ ִק ִֽיּם :וָּב ֞נוּ ֶאת־ָבּ֣מוֹת ַה ַ֗בַּעל ִלְשֹׂ֧רף
ֶאת־ְבּ ֵני ֶ ֛הם ָבֵּ֖אשׁ ֹע֣לוֹת ַל ָ֑בַּעל ֲאֶ֤שׁר ֽל ֹא־ִצ ִ֨וּיִת֙י ְו ֣ל ֹא ִד ַ֔בּ ְרִתּי ְו ֥ל ֹא ָֽﬠְלָ֖תה
א ַלָמּ֨קוֹם ַה ֶ֥זּה ֛עוֹד
ה ָ֔וה ְו ֽל ֹא־ ִיָקּ ֵר ֩
ם ְנֻאם־ ְי ֹ
ַעל־ִל ִ ֽבּיָ :לֵ֞כן ִה ֵֽנּה־ ָיִ֤מים ָבִּאי ֙
תֶּפת ְו ֵ֣גיא ֶבן־ִהֹ֑נּם ִ֖כּי ִאם־ ֵ֥גּיא ַֽהֲה ֵר ָֽגה֠ :וַּבֹקִּתי ֶאת־ֲﬠַ֨צת ְיהוּ ָ֤דה
ַה ֖ ֹ
שׁם
א ְיֵבי ֶ֔הם וְּב ַ֖יד ְמַבְקֵ֣שׁי ַנְפ ָ ֑
ם ַבָּמּ֣קוֹם ַה ֶ֔זּה ְוִהַפְּלִ֤תּים ַבֶּ֨ח ֶר֙ב ִלְפ ֵ֣ני ֽ ֹ
ִוירוָּשַׁ֨ל ֙
ם ְלַֽמֲאָ֔כל ְל֥עוֹף ַהָשַּׁ֖מ ִים וְּלֶבֱהַ֥מת ָהָֽא ֶרץְ :וַשְׂמִתּ֙י ֶאת־
ְו ָֽנַתִ֤תּי ֶאת־ ִנְבָלָת ֙
שּׁם ְו ִיְשֹׁ֖רק ַעל־ָכּל־ַמֹכֶּֽתָה:
ָהִ֣ﬠיר ַה ֔זּ ֹאת ְלַשָׁ֖מּה ְוִלְשׁ ֵר ָ֑קה ֹ֚כּל ֹעֵ֣בר ָעֶ֔ליָה ִי ֥ ֹ
ת ְבַּ֣שׂר ְבֹּֽנֵתי ֶ֔הם ְוִ֥אישׁ ְבַּשׂר־ ֵר ֵ֖ﬠהוּ י ֹא ֵ֑כלוּ
ְוַֽהֲאַכְל ִ֞תּים ֶאת־ְבַּ֣שׂר ְבּ ֵני ֶ֗הם ְוֵא ֙
א ְיֵביֶ֖הם וְּמַבְקֵ֥שׁי ַנְפָֽשׁםְ :וָשַׁב ְרָ֖תּ
ְבָּמצוֹ֙ר וְּבָמ֔צוֹק ֲאֶ֨שׁר ָיִ֧ציקוּ ָל ֶ ֛הם ֽ ֹ
ה ָ֣וה
תּ ֲאֵלי ֶ֜הם ֹֽכּה־ָאַ֣מר ׀ ְי ֹ
הְלִ֖כים אוָֹֽתךְךְ :וָֽאַמ ְר ָ ֙
ַהַבְּק ֻ֑בּק ְלֵעי ֵנ֙י ָֽהֲא ָנִ֔שׁים ַה ֽ ֹ
ה ְוֶאת־ָהִ֣ﬠיר ַה ֔זּ ֹאת ַֽכֲּאֶ֤שׁר ִיְשֹׁבּ֙ר ֶאת־
ְצָב֗אוֹת ָ֣כָּכה ֶאְשֹׁ֞בּר ֶאת־ָה ָ֤ﬠם ַה ֶזּ ֙
תֶפת ִיְקְבּ֔רוּ ֵמֵ֥אין ָמ ֖קוֹם ִלְקֽבּוֹר:
שׁר ֽל ֹא־יוּ ַ֥כל ְלֵֽה ָר ֵ֖פה ֑עוֹד וְּב ֣ ֹ
ְכּ ִ֣לי ַהיּוֵֹ֔צר ֲא ֶ ֛
ה ָ֖וה וְּל ֽיוְֹשׁ ָ֑ביו ְוָל ֵ ֛תת ֶאת־ָהִ֥ﬠיר ַה ֖זּ ֹאת
ֵכּן־ֶאֱﬠֶ֞שׂה ַלָמּ֥קוֹם ַה ֶ֛זּה ְנֻאם־ ְי ֹ

תֶּפת ַהְטֵּמִ֑אים
תֶפתְ :וָה ֞יוּ ָבֵּ֣תּי ְי ֽרוָּשַׁ֗לם וָּבֵתּ֙י ַמְל ֵ֣כי ְיהוּ ָ֔דה ִכְּמ֥קוֹם ַה ֖ ֹ
ְכּ ֽ ֹ
ם ְלֹכל ֙ ְצָ֣בא ַהָשַּׁ֔מ ִים ְוַהֵ֥סּךְך ְנָסִ֖כים
ְלֹ֣כל ַהָבּ ִ֗תּים ֲאֶ֨שׁר ִקְטּ֜רוּ ַעל־ ַגֹּֽגֵּתיֶה ֙
הָ֛וה ָ֖שׁם ְלִה ָנּ ֵ֑בא
תֶּפת ֲאֶ֨שׁר ְשָׁל֧חוֹ ְי ֹ
ֵֽלאֹלִ֥הים ֲאֵח ִֽריםַ :ו ָיּ ֤ב ֹא ִי ְרְמ ָ֨יה֙וּ ֵֽמַה ֔ ֹ
ת
ה ָ֤וה ְצָבאוֹ ֙
ה ָ֔וה ַו ֖יּ ֹאֶמר ֶאל־ָכּל־ָה ָֽﬠםֹֽ :כּה־ָאַ֞מר ְי ֹ
ַו ַֽיֲּﬠֹמ֙ד ַֽבֲּחַ֣צר ֵבּית־ ְי ֹ
ת ְוַעל־ָכּל־ָע ֶ֔ריָה ֵ֚את ָכּל־
ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִה ְנ ֨ ִני ֵמ ִ֜בי ]ֵמ ִ֜ביא[ ֶאל־ָהִ֤ﬠיר ַהזּ ֹא ֙
ָ֣ה ָרָ֔עה ֲאֶ֥שׁר ִדַּ֖בּ ְרִתּי ָע ֶ֑ליָה ִ֤כּי ִהְקשׁ֙וּ ֶאת־ָע ְרָ֔פּם ְלִבְלִ֖תּי ְשׁ֥מוֹ ַע ֶאת־ ְדָּב ָֽרי:
הָ֑וה ֶֽאת־ ִי ְרְמ ָ֔יהוּ
ַו ִיְּשַׁ֤מע ַפְּשׁחוּ֙ר ֶבּן־ִאֵ֣מּר ַהֹכּ ֵ֔הן ְוֽהוּא־ָפ ִ֥קיד ָנ ִ֖גיד ְבֵּ֣בית ְי ֹ
א֜תוֹ
ִנָ֖בּא ֶאת־ַה ְדָּב ִ֥רים ָהֵֽאֶלּהַ :ו ַיּ ֶ֣כּה ַפְשׁ֔חוּר ֵ֖את ִי ְרְמ ָ֣יהוּ ַה ָנִּ֑ביא ַו ִיּ ֵ֨תּן ֹ
ה ָֽוהַֽ :ו ְיִה֙י ִמָ֣מֳּח ָ֔רת
ַעל־ַהַמְּהֶ֗פֶּכת ֲאֶ֨שׁר ְבַּ֤שַׁער ִבּ ְנ ָיִמ֙ן ָֽהֶעְל ֔יוֹן ֲאֶ֖שׁר ְבֵּ֥בית ְי ֹ
ַוֹיֵּ֥צא ַפְשׁ֛חוּר ֶאת־ ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ִמן־ַהַמְּה ָ֑פֶּכת ַו ֨יּ ֹאֶמר ֵאָ֜ליו ִי ְרְמ ָ֗יהוּ ֤ל ֹא ַפְשׁחוּ֙ר
ה ָ֡וה ִה ְנ ִני֩ ֹֽנֶת ְנ ךָ ֙ך
ה ְשֶׁ֔מךָך ִ֖כּי ִאם־ָמ֥גוֹר ִמָסּ ִ ֽביבִ֣ :כּי ֹ֣כה ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ָו ֙
ָק ָ֤רא ְי ֹ
א ְיֵביֶ֖הם ְוֵעי ֶ֣ניךָך ֹר֑אוֹת ְוֶאת־ָכּל־
אֲה ֶ֗ביךָך ְו ָֽנְפ֛לוּ ְבֶּ֥ח ֶרב ֽ ֹ
ְלָמ ֜גוֹר ְל ךָ֣ך וְּלָכל־ ֽ ֹ
ְיהוּ ָ֗דה ֶאֵתּ֙ן ְבּ ַ֣יד ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֔בל ְוִה ְג ָ֥לם ָבֶּ֖בָלה ְוִה ָ֥כּם ֶבָּֽח ֶרבְ :ו ָֽנַת ִ֗תּי ֶאת־ָכּל־
ֹ֨חֶס֙ן ָהִ֣ﬠיר ַה ֔זּ ֹאת ְוֶאת־ָכּל־ ְי ִגי ָ֖ﬠהּ ְוֶאת־ָכּל־ ְי ָק ָ֑רהּ ְו ֵ ֨את ָכּל־ֽאוְֹצ֜רוֹת ַמְל ֵ֣כי
ְיהוּ ָ֗דה ֶאֵתּ֙ן ְבּ ַ֣יד ֽ ֹ
ם וְּלָק֔חוּם ֶוֱהִבי֖אוּם ָבֶּֽבָלהְ :וַאָ֣תּה ַפְשׁ֗חוּר
א ְיֵבי ֶ֔הם וְּב ָזזוּ ֙
ה
ת ְוָ֣שׁם ִתָּקּ ֵ֔בר ַאָתּ ֙
שִּׁבי וָּבֶ֣בל ָתּ֗בוֹא ְוָ֤שׁם ָתּמוּ ֙
ְוֹכל ֙ ֹֽיְשֵׁ֣בי ֵבי ֶ֔תךָך ֵֽתְּל֖כוּ ַבּ ֶ ֑
ה ָֽוֶאָ֔פּת ֲח ַזְקַ֖תּ ִני
ה ָו ֙
אֲה ֶ֔ביךָך ֲאֶשׁר־ ִנֵ֥בּאָת ָלֶ֖הם ַבָּֽשֶּׁקרִ :פִּתּי ַ ֤ת ִני ְי ֹ
ְוָכל־ ֽ֣ ֹ
ק ָכּל־ַה ֔יּוֹם ֻכֹּ֖לּה ֹל ֵ֥ﬠג ִ ֽליֽ ִ :כּי־ִמ ֵ֤דּי ֲא ַדֵבּ֙ר ֶא ְזָ֔עק ָחָ֥מס
ַותּוּ ָ֑כל ָה ִ֤ייִתי ִלְשׂחוֹ ֙
ה ָ֥וה ִ֛לי ְלֶח ְר ָ֥פּה וְּל ֶ֖קֶלס ָכּל־ַה ֽיּוֹםְ :וָֽאַמ ְרִ֣תּי
שׁד ֶא ְק ָ֑רא ִ ֽכּי־ָה ָ֨יה ְדַבר־ ְי ֹ
ָו ֖ ֹ
ֽל ֹא־ֶא ְזְכּ ֶ֗רנּוּ ְו ֽל ֹא־ֲא ַדֵ֥בּר עוֹ֙ד ִבְּשׁ֔מוֹ ְוָה ָ֤יה ְבִלִבּ֙י ְכֵּ֣אשׁ ֹבֶּ֔ע ֶרת ָע ֻ֖צר ְבַּעְצֹמ ָ ֑תי
ְו ִנְלֵ֥איִתי ַֽכְּל ֵ֖כל ְו ֥ל ֹא אוּ ָֽכלִ֣ :כּי ָשַׁ֜מְעִתּי ִדַּ֣בּת ַרִבּי֘ם ָמ ֣גוֹר ִמָסִּבי֒ב ַה ִ֨גּיד֙וּ
ה ְו ֣נוְּכָלה ֔לוֹ ְו ִנְקָ֥חה
שְׁמ ֵ֖רי ַצְלִ֑ﬠי אוּ ַ֤לי ְיֻפֶתּ ֙
ְו ַנ ִגּי ֶ֔דנּוּ ֹ֚כּל ֱא ֣נוֹשׁ ְשׁלוִֹ֔מי ֽ ֹ
ה ָ֤וה אוִֹת֙י ְכּ ִג֣בּוֹר ָע ִ֔ריץ ַעל־ ֵ֛כּן ֹֽר ְד ַ֥פי ִי ָֽכְּשׁ֖לוּ ְו ֣ל ֹא ֻי ָ֑כלוּ
ִנְקָמֵ֖תנוּ ִמֶֽמּנּוַּֽ :וי ֹ
ת ֹבֵּ֣חן
ה ָ֤וה ְצָבאוֹ ֙
א֙ד ִ ֽכּי־ ֣ל ֹא ִהְשִׂ֔כּילוּ ְכִּלַ֥מּת עוֹ ָ֖לם ֥ל ֹא ִתָשּׁ ֵֽכ ַחַֽ :וי ֹ
֚בּשׁוּ ְמ ֹ
ַצ ִ֔דּיק ֹרֶ֥אה ְכָל ֖יוֹת ָו ֵ֑לב ֶא ְרֶ֤אה ִנְקָֽמְת ךָ ֙ך ֵמ ֶ֔הם ִ֥כּי ֵא ֶ֖ליךָך ִגִּ֥לּיִתי ֶאת־ ִרי ִ ֽבי:
הָ֑וה ִ֥כּי ִהִ֛צּיל ֶאת־ ֶ֥נֶפשׁ ֶאְב ֖יוֹן ִמ ַ֥יּד ְמ ֵר ִ ֽﬠיםָ :א ֣רוּר
ה ָ֔וה ַֽהְל֖לוּ ֶאת־ ְי ֹ
ִ֚שׁירוּ ַֽלי ֹ

ַה ֔יּוֹם ֲאֶ֥שׁר ֻי ַ֖לּ ְדִתּי ֑בּוֹ ֛יוֹם ֲאֶשׁר־ ְיָל ַ֥דְת ִני ִאִ֖מּי ַאל־ ְיִ֥הי ָב ֽרוּךְךָ :א ֣רוּר ָה ִ ֗אישׁ
ה ָהִ֣אישׁ
ֲאֶ֨שׁר ִבַּ֤שּׂר ֶאת־ָאִב֙י ֵלאֹ֔מר ֻֽיַלּד־ְל֖ךָך ֵ֣בּן ָז ָ֑כר ַשֵׂ֖מּ ַח ִשֳׂמָּֽחהוְּ :וָה ָי ֙
ה ַבֹּ֔בֶּקר וְּתרוּ ָ֖ﬠה ְבּ ֵ֥ﬠת
ה ָ֖וה ְו ֣ל ֹא ִנ ָ֑חם ְוָשַׁ֤מע ְזָעָק ֙
ַה֔הוּא ֶֽכָּע ִ֛רים ֲאֶשׁר־ָה ַ֥פךְך ְי ֹ
ָצֳה ָֽר ִיםֲ :אֶ֥שׁר ל ֹא־ֽמוְֹתַ֖ת ִני ֵמ ָ֑רֶחם ַוְתִּהי־ ִ֤לי ִאִמּ֙י ִקְב ִ֔רי ְו ַרְחָ֖מה ֲה ַ֥רת עוֹ ָֽלם:
ָ֤לָמּה ֶזּ ֙
ה ֵמ ֶ֣רֶחם ָיָ֔צאִתי ִל ְר֥אוֹת ָעָ֖מל ְו ָי ֑גוֹן ַו ִיְּכ֥לוּ ְבֹּ֖בֶשׁת ָיָֽמיַ :ה ָדּ ָ֛בר ֲאֶשׁר־
הָ֑וה ִבְּשֹׁ֨ל ַח ֵאָ֜ליו ַהֶ֣מֶּלךְך ִצ ְדִק ָ֗יּהוּ ֶאת־ַפְּשׁחוּ֙ר ֶבּן־
ָה ָ֥יה ֶאל־ ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ֵמֵ֣את ְי ֹ
ה ָ֔וה
ַמְלִכּ ָ֔יּה ְוֶאת־ְצַפ ְנ ָ֧יה ֶבן־ַֽמֲﬠֵשׂ ָ֛יה ַהֹכֵּ֖הן ֵלאֹֽמרְ :דּ ָרשׁ־ ָ֤נא ַֽבֲﬠ ֵ֨דנ֙וּ ֶאת־ ְי ֹ
ה ָ֤וה אוֹ ָ֨תנ֙וּ ְכָּכל־
ִ֛כּי ְנֽבוַּכ ְד ֶראַ֥צּר ֶֽמֶלךְך־ָבֶּ֖בל ִנְלָ֣חם ָע ֵ֑לינוּ אוַּלי֩ ַֽיֲﬠֶ֨שׂה ְי ֹ
א ָ֔תיו ְו ַֽיֲﬠ ֶ֖לה ֵֽמָע ֵֽלינוַּ :ו ֥יּ ֹאֶמר ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ֲאֵלי ֶ ֑הם ֹ֥כּה ֽת ֹאְמ ֻ֖רן ֶאל־ִצ ְד ִק ָֽיּהוּ:
ִנְפְל ֹ
ֹֽכּה־ָאַ֨מר ְי ֹ
ם
ה ָ֜וה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ִה ְנ ִ֣ני ֵמֵס֘ב ֶאת־ְכּ ֵ֣לי ַהִמְּלָחָמ֘ה ֲאֶ֣שׁר ְבּ ֶי ְדֶכ ֒
ֲאֶ֨שׁר ַא ֶ֜תּם ִנְלָחִ֣מים ָ֗בּם ֶאת־ֶ֤מֶלךְך ָבֶּבל ֙ ְוֶאת־ַהַכְּשׂ ִ֔דּים ַהָצּ ִ֣רים ֲﬠֵליֶ֔כם
ִמ֖חוּץ ַֽלחוֹ ָ ֑מה ְוָֽאַסְפִ֣תּי אוֹ ָ֔תם ֶאל־֖תּוֹךְך ָהִ֥ﬠיר ַה ֽזּ ֹאתְ :ו ִנְלַחְמִ֤תּי ֲא ִנ֙י ִאְתֶּ֔כם
ְבּ ָ֥יד ְנטוּ ָ֖יה וִּב ְז ֣רוֹ ַע ֲח ָז ָ֑קה וְּבַ֥אף וְּבֵחָ֖מה וְּב ֶ֥קֶצף ָגּ ֽדוֹלְ :וִהֵכּי ִ֗תי ֶאת־ ֽיוְֹשֵׁב֙י
ָהִ֣ﬠיר ַה ֔זּ ֹאת ְוֶאת־ָֽהָא ָ֖דם ְוֶאת־ַהְבֵּה ָ ֑מה ְבּ ֶ֥דֶבר ָגּ ֖דוֹל ָיֻֽמתוְּ :וַֽאֲח ֵרי־ ֵ֣כן
ה ָ֡וה ֶאֵ֣תּן ֶאת־ִצ ְד ִק ָ֣יּהוּ ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֣דה ׀ ְוֶאת־ֲﬠָב ָ֣דיו ׀ ְוֶאת־ָהָ֡עם
ְנֻאם־ ְי ֹ
ם ָבִּ֨עיר ַה ֜זּ ֹאת ִמן־ַה ֶ֣דֶּבר ׀ ִמן־ַהֶ֣ח ֶרב וִּמן־ָֽה ָרָ֗עב ְבּ ַי֙ד
ְוֶאת־ַה ִנְּשָׁא ִרי ֩
שׁם ְוִה ָ֣כּם ְלִפי־ֶ֔ח ֶרב
א ְיֵבי ֶ֔הם וְּב ַ֖יד ְמַבְקֵ֣שׁי ַנְפ ָ ֑
ְנֽבוַּכ ְד ֶראַ֣צּר ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֔בל וְּב ַי֙ד ֽ ֹ
ה תּ ֹאַ֔מר ֹ֖כּה ָאַ֣מר
ֽל ֹא־ ָי֣חוּס ֲﬠֵלי ֶ֔הם ְו ֥ל ֹא ַיְחֹ֖מל ְו ֥ל ֹא ְי ַרֵֽחםְ :וֶאל־ָה ָ֤ﬠם ַה ֶזּ ֙
הָ֑וה ִה ְנ ִ֤ני ֹנֵת֙ן ִלְפ ֵניֶ֔כם ֶאת־ ֶ֥דּ ֶרךְך ַהַח ִ֖יּים ְוֶאת־ ֶ֥דּ ֶרךְך ַהָֽמּ ֶותַ :היֵּשׁ֙ב ָבִּ֣ﬠיר
ְי ֹ
א ְו ָנַ֨פל ַעל־ַהַכְּשׂ ִ֜דּים ַהָצּ ִ֤רים
ַה ֔זּ ֹאת ָי֕מוּת ַבֶּ֖ח ֶרב וָּֽב ָר ָ֣ﬠב וַּב ָ֑דֶּבר ְוַהיּוֵֹצ ֩
ם ְיָח ָ֔יה ] ְוָח ָ֔יה[ ְוָֽה ְיָתה־֥לּוֹ ַנְפ֖שׁוֹ ְלָשׁ ָֽללִ֣ :כּי ַ֣שְׂמִתּי ָ֠פ ַ pני ָבִּ֨עיר ַה ֧זּ ֹאת
ֲﬠֵליֶכ ֙
ת
הָ֑וה ְבּ ַיד־ֶ֤מֶלךְך ָבֶּבל ֙ ִתּ ָנּ ֵ֔תן וְּשׂ ָר ָ֖פהּ ָבֵּֽאשׁ :וְּלֵבי ֙
ְל ָר ָ֛ﬠה ְו ֥ל ֹא ְלטוָֹ֖בה ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ִ֤דּינוּ ַלֹ֨בֶּק֙ר ִמְשָׁ֔פּט
ה ָֽוהֵ֣ :בּית ָדּ ִ֗וד ֹ֚כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֔דה ִשְׁמ֖עוּ ְדַּבר־ ְי ֹ
ה ְוֵ֣אין ְמַכ ֶ֔בּה ִמְפּ ֵ֖ני ֹ֥ר ַע
שׁק ֶפּן־ֵתֵּ֨צא ָכ ֵ ֜אשׁ ֲחָמ ִ֗תי וָּֽבֲﬠ ָר ֙
ְוַהִ֥צּילוּ ָג ֖זוּל ִמ ַ֣יּד עוֹ ֵ ֑
הָ֑וה
שׁר ְנֻאם־ ְי ֹ
ַמַעְלֵליֶֽהם ]ַמַעְלֵלי ֶֽכם[ִ :ה ְנ ֨ ִני ֵאַ֜ל ִיךְך ֽיֶ֧שֶׁבת ָה ֵ֛ﬠֶמק ֥צוּר ַהִמּי ֖ ֹ
ם ִ ֽמי־ ֵיַ֣חת ָעֵ֔לינוּ וִּ֥מי ָי֖בוֹא ִבְּמֽעוֹנוֵֹֽתינוּ :וּ ָֽפַק ְדִ֧תּי ֲﬠֵלי ֶ֛כם ִכְּפ ִ֥רי
אְמ ִרי ֙
ָה ֽ ֹ

שׁ ְבּ ַיְע ָ֔רהּ ְוָֽאְכ ָ֖לה ָכּל־ְסִביֶֽביָהֹ֚ :כּה ָאַ֣מר
הָ֑וה ְוִה ַ֤צִּתּי ֵא ֙
ַמַעְלֵלי ֶ֖כם ְנֻאם־ ְי ֹ
תּ ְשַׁ֣מע
ה ָ֔וה ֵ֖רד ֵֽבּית־ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה ְו ִדַבּ ְרָ֣תּ ָ֔שׁם ֶאת־ַה ָדָּ֖בר ַה ֶֽזּהְ :וָֽאַמ ְר ָ ֙
ְי ֹ
ְדַּבר־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֔דה ַהיֵּ֖שׁב ַעל־ִכֵּ֣סּא ָד ִ֑וד ַא ָ ֤תּה ַֽוֲﬠָב ֶ֨די ךָ ֙ך ְוַעְמּ֔ךָך ַהָבִּ֖אים
ה ָ֗וה ֲﬠ֤שׂוּ ִמְשָׁפּ֙ט וְּצ ָד ָ ֔קה ְוַהִ֥צּילוּ ָג ֖זוּל ִמ ַ֣יּד
ַבְּשָּׁע ִ֥רים ָהֵֽאֶלּהֹ֣ :כּה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
תּנ֙וּ ַאל־ַתְּחֹ֔מסוּ ְו ָ֣דם ָנ ִ ֔קי ַאל־ִתְּשְׁפּ֖כוּ
ָע֑שׁוֹק ְו ֵג֩ר ָי֨תוֹם ְוַאְלָמ ָ֤נה ַאל־ ֹ
ַבָּמּ֥קוֹם ַה ֶֽזּהִ֤ :כּי ִאם־ָעשׂ֙וֹ ַֽתֲּﬠ֔שׂוּ ֶאת־ַה ָדָּ֖בר ַה ֶ֑זּה וָּ֣באוּ ְבַֽשֲׁﬠ ֵ֣רי ַהַ֣בּ ִית ַה ֶ֡זּה
ם ָבּ ֶ֣רֶכב וַּבסּוִּ֔סים ֥הוּא ַֽוֲﬠָב ָ֖דו
ם ֹֽיְשׁ ִ֨בים ְל ָד ִ֜וד ַעל־ִכְּס֗אוֹ ֹֽרְכִבי ֙
ְמָלִכי ֩
ם ֣ל ֹא ִתְשְׁמ֔עוּ ֶאת־ַה ְדָּב ִ֖רים ָה ֵ ֑אֶלּה ִ֤בּי ִנְשׁ ַ֨בְּעִתּ֙י ְנֻאם־
] ַֽוֲﬠָב ָ֖דיו[ ְוַעֽמּוְֹ :וִא ֙
ת ֶ֣מֶלךְך
ה ָ֗וה ַעל־ֵבּי ֙
ה ָ֔וה ִכּי־ְלָח ְרָ֥בּה ִֽיְה ֶ֖יה ַהַ֥בּית ַה ֶֽזּהֽ ִ :כּי־ֹ֣כה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
ְי ֹ
ְיהוּ ָ֔דה ִגְּל ָ֥ﬠד ַא ָ ֛תּה ִ֖לי ֣ר ֹאשׁ ַהְלָּב ֑נוֹן ִאם־ ֤ל ֹא ֲא ִ ֽשׁיְת ךָ ֙ך ִמ ְד ָ֔בּר ָע ִ֖רים ֥ל ֹא
נוָֹֽשֻׁבה ]נוָֹֽשׁבוּ[ְ :וִק ַדְּשִׁ֥תּי ָע ֶ֛ליךָך ַמְשִׁחִ֖תים ִ֣אישׁ ְוֵכ ָ֑ליו ְו ָֽכ ְרת֙וּ ִמְבַ֣חר ֲא ָר ֶ֔זיךָך
ְוִהִ֖פּילוּ ַעל־ָהֵֽאשְׁ :ו ָֽﬠְבר֙וּ גּוֹ ִ֣ים ַר ִ֔בּים ַ֖ﬠל ָהִ֣ﬠיר ַה ֑זּ ֹאת ְוָֽאְמר֙וּ ִ֣אישׁ ֶאל־
ה ָ֔כָּכה ָלִ֥ﬠיר ַה ְגּדוֹ ָ֖לה ַה ֽזּ ֹאתְ :וָ֣אְמ֔רוּ ַ֚ﬠל ֲאֶ֣שׁר
ה ָו ֙
ֵרֵ֔עהוּ ַעל־ֶ֨מה ָעָ֤שׂה ְי ֹ
ה ָ֖וה ֱאֹֽלֵהי ֶ ֑הם ַו ִֽיְּשַֽׁתֲּח ֛ווּ ֵֽלאֹלִ֥הים ֲאֵח ִ֖רים ַו ַֽיַּעְב ֽדוּםַ :אל־
ָֽﬠ ְז֔בוּ ֶאת־ְבּ ִ֥רית ְי ֹ
הֵ֔לךְך ִ֣כּי ֤ל ֹא ָישׁוּ֙ב ֔עוֹד ְו ָרָ֖אה ֶאת־
ִתְּב֣כּוּ ְלֵ֔מת ְוַאל־ָתּ ֻ֖נדוּ ֑לוֹ ְבּ֤כוּ ָבכ֙וֹ ַֽל ֹ
ה ָוה ֶאל־ַשֻׁ֨לּם ֶבּן־ ֽי ֹאִשׁ ָ֜יּהוּ ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֗דה
ֶ֥א ֶרץ מוַֹל ְדֽתּוִֹ :כּי־ֹ֣כה ָאַמר־֠ ְי ֹ
ַהֹמֵּל ךְ ֙ך ַ֚תַּחת י ֹאִשׁ ָ֣יּהוּ ָא ִ֔ביו ֲאֶ֥שׁר ָיָ֖צא ִמן־ַהָמּ֣קוֹם ַה ֶ֑זּה ֽל ֹא־ ָי֥שׁוּב ָ֖שׁם ֽעוֹד:
א֖תוֹ ָ֣שׁם ָי֑מוּת ְוֶאת־ָהָ֥א ֶרץ ַה ֖זּ ֹאת ֽל ֹא־ ִי ְרֶ֥אה ֽעוֹד:
ִ֗כּי ִבְּמ֛קוֹם ֲאֶשׁר־ִה ְג֥לוּ ֹ
֣הוֹי ֹבּ ֶ֤נה ֵבית֙וֹ ְ ֽבּל ֹא־ֶ֔צ ֶדק ַֽוֲﬠ ִ ֽליּוָֹ֖תיו ְבּ ֣ל ֹא ִמְשׁ ָ֑פּט ְבּ ֵרֵ֨עה֙וּ ַֽיֲﬠֹ֣בד ִח ֔ ָנּם וֹּֽפֲﬠ֖לוֹ
אֵ֗מר ֶאְב ֶנה־ִלּ֙י ֵ֣בּית ִמ֔דּוֹת ַֽוֲﬠִל ֖יּוֹת ְמ ֻר ָוִּ֑חים ְו ָ֤ק ַֽרע ל֙וֹ ַחלּוֹ ֔ ָני
֥ל ֹא ִיֶתּן־ֽלוָֹֽ :ה ֹ
ְוָס֣פוּן ָבּ ָ ֔א ֶרז וָּמ֖שׁוֹ ַח ַבָּשַּֽׁשׁרֲ :ה ִ ֽתְמֹ֔לךְך ִ֥כּי ַאָ֖תּה ְמַֽתֲח ֶ֣רה ָב ָ ֑א ֶרז ָא ִ֜ביךָך ֲה֧לוֹא
ָא ַ֣כל ְוָשׁ ָ֗תה ְוָעָ֤שׂה ִמְשָׁפּ֙ט וְּצ ָד ָ ֔קה ָ֖אז ֥טוֹב ֽלוָֹ֛ :דּן ִדּין־ָע ִ֥ני ְוֶאְב ֖יוֹן ָ֣אז ֑טוֹב
ה ָֽוהִ֣ :כּי ֵ֤אין ֵעי ֨ ֶני ךָ ֙ך ְוִלְבּ֔ךָך ִ֖כּי ִאם־ַעל־ִבְּצ ֶ֑ﬠךָך
אִ֖תי ְנֻאם־ ְי ֹ
ֲהלוֹא־ִ֛היא ַה ַ֥דַּעת ֹ
ְו ַ֤ﬠל ַֽדּם־ַה ָנִּק֙י ִלְשׁ֔פּוֹךְך ְוַעל־ָהֹ֥עֶשׁק ְוַעל־ַהְמּרוָּ֖צה ַֽלֲﬠֽשׂוֹתָ :לֵ֞כן ֹֽכּה־ָאַ֣מר
ה ָ֗וה ֶאל־ ְיהוֹ ָי ִ֤קים ֶבּן־ ֽי ֹאִשׁ ָ֨יּה֙וּ ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֔דה ֽל ֹא־ ִיְסְפּ ֣דוּ ֔לוֹ ֥הוֹי ָאִ֖חי ְו֣הוֹי
ְי ֹ
הֹֽדהְ :קבוּ ַ֥רת ֲח֖מוֹר ִיָקּ ֵ֑בר ָס֣חוֹב
ָא֑חוֹת ֽל ֹא־ ִיְסְפּ ֣דוּ ֔לוֹ ֥הוֹי ָא ֖דוֹן ְו֥הוֹי ֹ

ְוַהְשֵׁ֔לךְך ֵמָ֖הְלָאה ְלַֽשֲׁﬠ ֵ֥רי ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםֲ :ﬠ ִ֤לי ַהְלָּבנוֹ֙ן ֽוְּצָ֔עִקי וַּבָבָּ֖שׁן ְתּ ִ֣ני קוֹ ֵ֑לךְך
ְוַֽצֲﬠִק֙י ֵֽמֲﬠָב ִ֔רים ִ֥כּי ִנְשְׁבּ ֖רוּ ָכּל־ְמַֽאֲהָֽב ִיךְךִ :דּ ַ֤בּ ְרִתּי ֵאַ֨ל ִי ךְ ֙ך ְבַּשְׁלוֹ ַ֔ת ִיךְך ָאַ֖מ ְרְתּ
֣ל ֹא ֶאְשׁ ָ ֑מע ֶ֤זה ַד ְרֵכּ ךְ ֙ך ִמ ְנּעוּ ַ֔ר ִיךְך ִ֥כּי ֽל ֹא־ָשַׁ֖מַעְתּ ְבּקוֹ ִ ֽליָ :כּל־ֹרַ֨ע ִי ךְ ֙ך ִתּ ְרֶעה־
֔רוּ ַח ֽוְּמַֽאֲהַ֖ב ִיךְך ַבְּשִּׁ֣בי ֵי ֵ֑לכוּ ִ֣כּי ָ֤אז ֵתּ֨בִשׁ֙י ְו ִנְכַ֔לְמְתּ ִמֹ֖כּל ָֽרָעֵֽתךְך :יַשְׁבְתּ֙י
תּ ְבּב ֹא־ ָ֣לךְך ֲחָבִ֔לים
תּ[ ַבְּלָּב ֔נוֹן ְמ ֻק ַ֖נּ ְנְתּי ]ְמ ֻק ַ֖נּ ְנְתּ[ ָֽבֲּא ָר ִ֑זים ַמה־ ֵנַּח ְנ ְ ֙
]ֹיַשְׁב ְ ֙
ם ֶ֣מֶלךְך
ה ִ֣כּי ִאם־ ִֽיְה ֶ֞יה ָכּ ְנ ָ֤יהוּ ֶבן־ ְיֽהוֹ ָיִקי ֙
ה ָו ֒
ִ֖חיל ַֽכֹּיֵּל ָֽדהַ :חי־ָא ִנ ֘י ְנֻאם־ ְי ֹ
ְיהוּ ָ֔דה חוָֹ֖תם ַעל־ ַ֣יד ְיִמי ִ֑ני ִ֥כּי ִמָ֖שּׁם ֶאְתּ ֶֽק ְנָךּ :וּ ְנַת ִ֗תּיךָך ְבּ ַי֙ד ְמַבְקֵ֣שׁי ַנְפֶ֔שׁךָך
וְּב ַ֛יד ֲאֶשׁר־ַאָ֥תּה ָי ֖גוֹר ִמְפּ ֵני ֶ ֑הם וְּב ַ֛יד ְנֽבוַּכ ְד ֶראַ֥צּר ֶֽמֶלךְך־ָבֶּ֖בל וְּב ַ֥יד
ַהַכְּשׂ ִֽדּיםְ :וֵֽהַטְלִ֣תּי ֽ ֹ
אְת֗ךָך ְוֶאת־ִאְמּ ךָ ֙ך ֲאֶ֣שׁר ְיָל ַ֔דְתךָך ַ֚ﬠל ָהָ֣א ֶרץ ַאֶ֔ח ֶרת ֲאֶ֥שׁר
שׁם ְוָ֖שׁם ָתּֽמוּתוְּ :וַעל־ָה ָ ֗א ֶרץ ֲאֶשׁר־ ֵ ֛הם ְמ ַנְשִּׂ֥אים ֶאת־ ַנְפָ֖שׁם
ֽל ֹא־ ֻיַלּ ְדֶ֖תּם ָ ֑
ה ָכּ ְנ ָ֔יהוּ ִ ֨אם־ְכִּ֔לי
שׁם ָ֖שָׁמּה ֥ל ֹא ָיֽשׁוּבוַּ :הֶ֨עֶצב ִנְב ֶ֜זה ָנ֗פוּץ ָהִ֤אישׁ ַה ֶזּ ֙
ָל֣שׁוּב ָ ֑
ֵ֥אין ֵ֖חֶפץ ֑בּוֹ ַמ ֤דּוּ ַע ֽהוְּטל֙וּ ֣הוּא ְו ַז ְר֔עוֹ ְו ֻ֨הְשְׁל֔כוּ ַעל־ָהָ֖א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ ָי ָֽדעוּ:
ה
ה ָ֗וה ִכְּת֞בוּ ֶאת־ָהִ֤אישׁ ַה ֶזּ ֙
ה ָֽוהֹ֣ :כּה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
ֶ֥א ֶרץ ֶ֖א ֶרץ ָ ֑א ֶרץ ִשְׁמִ֖ﬠי ְדַּבר־ ְי ֹ
ֲﬠ ִרי ִ֔רי ֶ֖גֶּבר ֽל ֹא־ ִיְצ ַ֣לח ְבּ ָי ָ ֑מיו ִכּ֩י ֨ל ֹא ִיְצַ֜לח ִמ ַזּ ְר֗עוֹ ִ֚אישׁ יֵשׁ֙ב ַעל־ִכֵּ֣סּא ָד ִ֔וד
וּמֵ֥שׁל ֖עוֹד ִ ֽבּיהוּ ָֽדה֣ :הוֹי ֹרִ֗עים ְמַאְבּ ִ֧דים וְּמִפִ֛צים ֶאת־ ֥צ ֹאן ַמ ְרִעיִ֖תי ְנֻאם־
ה ָ֜וה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַֽﬠל־ָֽהֹרִעי֘ם ָֽהֹרִ֣ﬠים ֶאת־ַעִמּ֒י
ה ָֽוהָ֠ :לֵכן ֹֽכּה־ָאַ֨מר ְי ֹ
ְי ֹ
א ָ ֑תם ִה ְנ ֨ ִני ֹפ ֵ֧קד ֲﬠֵלי ֶ֛כם
ַא ֶ֞תּם ֲה ִ ֽפֹצֶ֤תם ֶאת־צ ֹא ִנ֙י ַוַתּ ִדּ֔חוּם ְו ֥ל ֹא ְפַק ְדֶ֖תּם ֹ
ה ָֽוהַֽ :וֲא ֗ ִני ֲאַקֵבּ֙ץ ֶאת־ְשֵׁא ִ֣רית צ ֹא ֔ ִני ִמֹכּל ֙
ֶאת־ֹ֥ר ַע ַֽמַעְלֵלי ֶ֖כם ְנֻאם־ ְי ֹ
שׁם ַֽוֲה ִ ֽשֹׁבִ֥תי ֶאְת ֶ ֛הן ַעל־ ְנ ֵוֶ֖הן וָּפ ֥רוּ ְו ָרֽבוּ:
אָ֖תם ָ ֑
ָֽהֲא ָר֔צוֹת ֲאֶשׁר־ִה ַ֥דְּחִתּי ֹ
ַֽוֲה ִֽקֹמִ֧תי ֲﬠֵלי ֶ ֛הם ֹרִ֖ﬠים ְו ָר֑עוּם ְול ֹא־ ִֽיי ְר֨אוּ ֧עוֹד ְו ֽל ֹא־ ֵי ַ֛חתּוּ ְו ֥ל ֹא ִיָפּ ֵ֖קדוּ ְנֻאם־
ה ָ֔וה ַֽוֲה ִֽקֹמִ֥תי ְל ָד ִ֖וד ֶ֣צַמח ַצ ִ֑דּיק וָּ֤מַלךְך ֶ֨מֶל ךְ ֙ך
ם ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָֽוהִ :ה ֨ ֵנּה ָיִ֤מים ָבִּאי ֙
ְי ֹ
שׂה ִמְשׁ ָ֥פּט וְּצ ָד ָ֖קה ָבָּֽא ֶרץְ :בּ ָיָמי֙ו ִתּ ָוַּ֣שׁע ְיהוּ ָ֔דה ְו ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִיְשֹׁ֣כּן
ְוִהְשִׂ֔כּיל ְוָע ָ ֛
ה ָ֥וה ׀ ִצ ְד ֵֽקנוָּ :ל ֵ֛כן ִה ֵֽנּה־ ָיִ֥מים ָבִּ֖אים ְנֻאם־
ָל ֶ֑בַטח ְו ֶזה־ְשּׁ֥מוֹ ֲ ֽאֶשׁר־ ִיְק ְר֖אוֹ ְי ֹ
ה ָ֔וה ֲאֶ֧שׁר ֶהֱﬠ ָ֛לה ֶאת־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵמֶ֥א ֶרץ
הָ֑וה ְול ֹא־ ֤י ֹאְמרוּ עוֹ֙ד ַחי־ ְי ֹ
ְי ֹ
ה ַֽוֲאֶ֨שׁר ֵה ִ֜ביא ֶאת־ ֶ֨ז ַרע ֵ֤בּית ִיְשׂ ָרֵאל ֙
ה ָ֗וה ֲאֶ֣שׁר ֶהֱﬠָל ֩
ִמְצ ָֽר ִיםִ֣ :כּי ִאם־ַחי־ ְי ֹ
שׁם ְו ָֽיְשׁ֖בוּ ַעל־ַא ְדָמָֽתם:
ֵמֶ֣א ֶרץ ָצ֔פוָֹנה וִּמֹכּל ֙ ָֽהֲא ָר֔צוֹת ֲאֶ֥שׁר ִה ַדְּחִ֖תּים ָ ֑

ַל ְנִּב ִ ֞אים ִנְשַׁ֧בּר ִלִ֣בּי ְבִק ְר ִ֗בּי ָֽרֲחפ֙וּ ָכּל־ַעְצמוֹ ַ֔תי ָה ִ֨ייִת֙י ְכִּ֣אישׁ ִשׁ֗כּוֹר וְּכ ֶ֖גֶבר
ם ָֽמְלָ֣אה ָה ָ ֔א ֶרץ ִ ֽכּי־
ה ָ֔וה וִּמְפּ ֵ֖ני ִדְּב ֵ֥רי ָק ְדֽשׁוִֹ֤ :כּי ְמ ָֽנֲאִפי ֙
ֲﬠָ֣ברוֹ ָ֑י ִין ִמְפּ ֵ֣ני ְי ֹ
ם ָרָ֔עה וּ ְגֽבוּ ָרָ֖תם
ה ָֽאְב ָ֣לה ָה ָ ֔א ֶרץ ָֽיְב֖שׁוּ ְנ֣אוֹת ִמ ְד ָ֑בּר ַוְתִּ֤הי ְמ ֽרוָּצָת ֙
ִמְפּ ֵ֤ני ָאָל ֙
ה ָֽוה:
ל ֹא־ ֵֽכןֽ ִ :כּי־ ַגם־ ָנִ֥ביא ַגם־ֹכֵּ֖הן ָח ֵ֑נפוּ ַגּם־ְבֵּביִ֛תי ָמָ֥צאִתי ָֽרָעָ֖תם ְנֻאם־ ְי ֹ
ת ָֽבֲּאֵפָ֔לה ִי ַ֖דּחוּ ְו ָ֣נְפלוּ ָ֑בהּ ִ ֽכּי־ָא ִ֨ביא
ָלֵכ֩ן ִֽיְה ֶ֨יה ַד ְרָ֜כּם ָל ֶ֗הם ַֽכֲּחַלְקַלקּוֹ ֙
שְׁמ ֖רוֹן ָרִ֣איִתי ִתְפ ָ֑לה
ה ָֽוה :וִּבְנִביֵ֥אי ֽ ֹ
ֲﬠֵליֶ֥הם ָר ָ֛ﬠה ְשׁ ַ֥נת ְפֻּק ָדָּ֖תם ְנֻאם־ ְי ֹ
ִה ַנְּבּ֣אוּ ַב ַ֔בַּעל ַו ַיְּת֥עוּ ֶאת־ַעִ֖מּי ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵֽאל :וִּב ְנִב ֵ ֨אי ְי ֽרוָּשַׁ֜לם ָרִ֣איִתי
ַֽשֲׁﬠרוּ ָ֗רה ָנ֞אוֹף ְוָהֹ֤לךְך ַבֶּ֨שֶּׁק֙ר ְוִח ְזּק֙וּ ְי ֵ֣די ְמ ֵרִ֔עים ְל ִ֨בְלִתּי־ָ֔שׁבוּ ִ֖אישׁ ֵמ ָֽרָע֑תוֹ
ת ַעל־
ה ָ֤וה ְצָבאוֹ ֙
ם ִכְּסֹ֔דם ְוֹֽיְשֶׁ֖ביָה ַֽכֲּﬠֹמ ָֽרהָ :לֵ֞כן ֹֽכּה־ָאַ֨מר ְי ֹ
ָֽהיוּ־ ִ֤לי ֻכָלּ ֙
ת ְנִביֵ֣אי
ם ַֽלֲﬠ ֔ ָנה ְוִהְשִׁקִ֖תים ֵמי־ ֑ר ֹאשׁ ִ֗כּי ֵמֵא ֙
ַה ְנִּב ִ ֔אים ִ ֽה ְנ ֨ ִני ַֽמֲא ִ֤כיל אוָֹת ֙
ה ָ֣וה ְצָב֗אוֹת ַאל־ִתְּשְׁמ֞עוּ
ְי ֽרוָּשַׁ֔לם ָיְצָ֥אה ֲח ֻנ ָ֖פּה ְלָכל־ָהָֽא ֶרץֹֽ :כּה־ָאַ֞מר ְי ֹ
ם ְי ַד ֵ֔בּרוּ
ם ַה ִנְּבִּ֣אים ָלֶ֔כם ַמְהִבּ ִ֥לים ֵ֖הָמּה ֶאְת ֶ֑כם ֲח ֤זוֹן ִלָבּ ֙
ַעל־ ִדְּב ֵ֤רי ַה ְנִּבִאי ֙
ה ָ֔וה ָשׁ֖לוֹם ִֽיְה ֶ֣יה ָל ֶ֑כם ֠ ְוֹכל
אְמ ִ֤רים ָאמוֹ֙ר ִלְמ ַֽנֲאַ֔צי ִדֶּ֣בּר ְי ֹ
ה ָֽוהֹ ֽ :
֖ל ֹא ִמִ֥פּי ְי ֹ
ה ָ֔וה
הֵ֞לךְך ִבְּשׁ ִר ֤רוּת ִלבּ֙וֹ ָֽאְמ֔רוּ ֽל ֹא־ָת֥בוֹא ֲﬠֵלי ֶ֖כם ָר ָֽﬠהִ֣ :כּי ִ֤מי ָעַמ֙ד ְבּ֣סוֹד ְי ֹ
ֹ
ְו ֵ֖י ֶרא ְו ִיְשַׁ֣מע ֶאת־ ְדָּב ֑רוֹ ִמי־ִהְקִ֥שׁיב ְדָּבֹ֖רי ] ְדָּב ֖רוֹ[ ַו ִיְּשָֽׁמעִ :ה ֵ֣נּה ׀ ַֽסֲﬠ ַ֣רת
ה ָ֣יְצ ָ ֔אה ְוַ֖סַער ִמְתחוֹ ֵ֑לל ַ֛ﬠל ֥ר ֹאשׁ ְרָשִׁ֖ﬠים ָיֽחוּל֤ :ל ֹא ָישׁוּ֙ב ַאף־
ה ָ֗וה ֵחָמ ֙
ְי ֹ
ת ַה ָיִּ֔מים ִתְּת֥בּוֹ ְננוּ ָ֖בהּ
שׂ֥תוֹ ְוַעד־ֲהִקי֖מוֹ ְמ ִז֣מּוֹת ִל֑בּוֹ ְבַּֽאֲח ִרי ֙
ה ָ֔וה ַעד־ֲﬠ ֹ
ְי ֹ
ִבּי ָֽנהֽ :ל ֹא־ָשׁ ַ֥לְחִתּי ֶאת־ַה ְנִּבִ֖אים ְוֵ֣הם ָ֑רצוּ ֽל ֹא־ ִדַ֥בּ ְרִתּי ֲאֵליֶ֖הם ְוֵ֥הם ִנָֽבּאוּ:
ם ִמ ַדּ ְר ָ֣כּם ָה ָ֔רע וֵּמֹ֖ר ַע
ְוִאם־ ָֽﬠְמ ֖דוּ ְבּסוֹ ִ֑די ְו ַיְשִׁ֤מעוּ ְדָב ַר֙י ֶאת־ַעִ֔מּי ִֽויִשׁבוּ ֙
הָ֑וה ְו ֥ל ֹא ֱאֹלֵ֖הי ֵמ ָרֹֽחקִ :אם־ ִיָסּ ֵ֨תר
ַֽמַעְלֵליֶֽהםַ :הֱאֹלֵ֧הי ִמָקֹּ֛רב ָ֖א ִני ְנֻאם־ ְי ֹ
הָ֑וה ֲה֨לוֹא ֶאת־ַהָשַּׁ֧מ ִים ְוֶאת־
ִ֧אישׁ ַבִּמְּסָתּ ִ֛רים ַֽוֲא ִ֥ני ֽל ֹא־ֶא ְרֶ֖אנּוּ ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָֽוהָ :שַׁ֗מְעִתּי ֵ֤את ֲאֶשׁר־ָֽאְמר֙וּ ַה ְנִּב ִ ֔אים ַה ִנְּבִּ֥אים
ָה ָ ֛א ֶרץ ֲא ִ֥ני ָמ ֵ֖לא ְנֻאם־ ְי ֹ
ִבְּשִׁ֛מי ֶ֖שֶׁקר ֵלאֹ֑מר ָח ַ֖לְמִתּי ָח ָֽלְמִתּיַ :עד־ָמ ַ֗תי ֲה ֵ֛ישׁ ְבּ ֵ֥לב ַה ְנִּבִ֖אים ִנְבֵּ֣אי
שֶּׁקר וּ ְנִביֵ֖אי ַתּ ְרִ֥מת ִלָֽבּםַ :הֽחְשׁ ִ֗בים ְלַהְשׁ ִ֤כּי ַח ֶאת־ַעִמּ֙י ְשִׁ֔מי ַֽבֲּח֣לוֹֹמ ָ֔תם
ַה ָ ֑
ֲאֶ֥שׁר ְיַסְפּ ֖רוּ ִ֣אישׁ ְל ֵר ֵ֑ﬠהוּ ַֽכֲּאֶ֨שׁר ָֽשְׁכ֧חוּ ֲאבוֹ ָ ֛תם ֶאת־ְשִׁ֖מי ַבָּֽבַּעלַ :ה ָנִּ֞ביא
ם ְיַס ֵ֣פּר ֲח֔לוֹם ַֽוֲאֶ֤שׁר ְדָּב ִר֙י ִא֔תּוֹ ְי ַדֵ֥בּר ְדָּב ִ֖רי ֱא ֶ ֑מת ַמה־
ֲאֶשׁר־ִא֤תּוֹ ֲחלוֹ ֙

הָ֑וה וְּכַפִ֖טּישׁ
ה ָֽוהֲ :ה֨לוֹא ֹ֧כה ְדָב ִ֛רי ָכֵּ֖אשׁ ְנֻאם־ ְי ֹ
ַלֶ֥תֶּבן ֶאת־ַהָ֖בּר ְנֻאם־ ְי ֹ
הָ֑וה ְמ ַג ְנֵּ֣בי ְדָב ַ֔רי ִ֖אישׁ ֵמֵ֥את
ְיֹ֥פֵֽצץ ָֽסַלעָ :ל ֵ֛כן ִ ֽה ְנ ִ֥ני ַעל־ַה ְנִּבִ֖אים ְנֻאם־ ְי ֹ
הָ֑וה ַהֹֽלְּקִ֣חים ְלשׁוֹ ֔ ָנם ַו ִיּ ְֽנֲא֖מוּ ְנֻֽאםֽ ִ ֠ :ה ְנ ִנ pי
ֵר ֵֽﬠהוּֽ ִ :ה ְנ ִ֥ני ַעל־ַה ְנִּביִ֖אם ְנֻאם־ ְי ֹ
ם ַו ַיְּת֣עוּ ֶאת־ַעִ֔מּי ְבִּשְׁק ֵריֶ֖הם
ה ָ֔וה ַֽו ְיַסְפּרוּ ֙
ַעל־ ִנְבּ ֵ ֞אי ֲחֹל֥מוֹת ֶ֨שֶׁק֙ר ְנֻאם־ ְי ֹ
וְּב ַֽפֲחזוּ ָ ֑תם ְוָֽאֹנִ֨כי ֽל ֹא־ְשַׁלְח ִ֜תּים ְו ֣ל ֹא ִצ ִוּי ִ֗תים ְוהוֹ ֵ֛ﬠיל ֽל ֹא־יוִֹ֥ﬠילוּ ָֽלָעם־ַה ֶ֖זּה
ה ָֽוהְ :ו ִ ֽכי־ ִיְשָֽׁאְל ךָ ֩ך ָהָ֨עם ַה ֶ֜זּה ֽאוֹ־ַה ָנִּ֤ביא ֽאוֹ־ֹכֵה֙ן ֵלאֹ֔מר ַמה־ַמָ֖שּׂא
ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָֽוהְ :וַה ָנִּ֤ביא
ם ֶאת־ַמה־ַמָ֔שּׂא ְו ָֽנַטְשִׁ֥תּי ֶאְת ֶ֖כם ְנֻאם־ ְי ֹ
הָ֑וה ְוָֽאַמ ְר ָ ֤תּ ֲאֵליֶה ֙
ְי ֹ
הָ֑וה וּ ָֽפַק ְדִ֛תּי ַעל־ָהִ֥אישׁ ַה֖הוּא ְוַעל־
ְוַהֹכֵּה֙ן ְוָהָ֔עם ֲאֶ֥שׁר י ֹאַ֖מר ַמָ֣שּׂא ְי ֹ
ה ָ֔וה וַּמה־
ֵבּיֽתוֹֹ֥ :כּה ֽת ֹאְמ ֛רוּ ִ֥אישׁ ַעל־ ֵר ֵ֖ﬠהוּ ְוִ֣אישׁ ֶאל־ָאִ֑חיו ֶמה־ָע ָ֣נה ְי ֹ
ה ְלִ֣אישׁ ְדָּב֔רוֹ
ה ָ֖וה ֣ל ֹא ִת ְזְכּרוּ־֑עוֹד ִ֣כּי ַהַמָּ֗שּׂא ִֽיְה ֶי ֙
ה ָֽוה :וַּמָ֥שּׂא ְי ֹ
ִדֶּ֖בּר ְי ֹ
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ֱאֹלֵֽהינוֹּ֥ :כּה ת ֹאַ֖מר ֶאל־
ַֽוֲהַפְכ ֶ֗תּם ֶאת־ ִדְּב ֵר֙י ֱאֹלִ֣הים ַח ִ֔יּים ְי ֹ
ה ָו֘ה תּ ֹאֵמר֒וּ ָלֵ֗כן ֹ֚כּה
ה ָֽוהְ :וִאם־ַמָ֣שּׂא ְי ֹ
ה ָ֔וה וַּמה־ ִדֶּ֖בּר ְי ֹ
ַה ָנִּ֑ביא ֶמה־ָע ָ֣נ ךְך ְי ֹ
ם ֵלאֹ֔מר
הָ֑וה ָֽוֶאְשׁ ַ֤לח ֲאֵליֶכ ֙
ה ָ֔וה ַ֧יַען ֲאָמ ְר ֶ֛כם ֶאת־ַה ָדָּ֥בר ַה ֶ֖זּה ַמָ֣שּׂא ְי ֹ
ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ָֽוהָ :ל ֵ֣כן ִה ְנ ֔ ִני ְו ָנִ֥שׁיִתי ֶאְת ֶ֖כם ָנ ֑שׁ ֹא ְו ָֽנַטְשִׁ֣תּי ֶאְתֶ֗כם
֥ל ֹא ֽת ֹאְמ ֖רוּ ַמָ֥שּׂא ְי ֹ
ְוֶאת־ָהִעי֙ר ֲאֶ֨שׁר ָנַ֧תִתּי ָל ֶ֛כם ְו ַֽלֲאֽבוֵֹתי ֶ֖כם ֵמ ַ֥ﬠל ָפּ ָֽניְ :ו ָֽנַתִ֥תּי ֲﬠֵלי ֶ֖כם ֶח ְר ַ֣פּת
ה ְוִה ֗ ֵנּה ְשׁ ֵנ֙י ֽדּוּ ָדֵ֣אי
ה ָו ֒
עוֹ ָ֑לם וְּכִל֣מּוּת עוָֹ֔לם ֲאֶ֖שׁר ֥ל ֹא ִתָשּׁ ֵֽכ ַחִ :ה ְרַא ִנ ֘י ְי ֹ
הָ֑וה ַֽאֲח ֵ֣רי ַה ְג֣לוֹת ְנֽבוַּכ ְד ֶראַ֣צּר ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֡בל
ְתֵא ֔ ִנים ֽמוָּע ִ֕דים ִלְפ ֵ֖ני ֵהי ַ֣כל ְי ֹ
ה ְוֶאת־ָשׂ ֵ֨רי ְיהוּ ָ֜דה ְוֶאת־ֶֽהָח ָ֤רשׁ
ֶאת־ ְיָכ ְנ ָ֣יהוּ ֶבן־ ְיֽהוֹ ָי ִ֣קים ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָד ֩
אד
ם ֹט֣בוֹת ְמ ֔ ֹ
ְוֶאת־ַהַמְּס ֵגּ֙ר ִמי ֣רוָּשַׁ֔לם ַו ְיִבֵ֖אם ָבֶּֽבלַ :ה ֣דּוּד ֶאָ֗חד ְתֵּא ִני ֙
אד ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ֵֽתָא ַ֖כְל ָנה ֵמֹֽר ַע:
ם ָר֣עוֹת ְמ ֔ ֹ
ִכְּתֵא ֵ֖ני ַהַבֻּכּ ֑רוֹת ְוַה ֣דּוּד ֶאָ֗חד ְתֵּא ִני ֙
ת
אַ֖מר ְתֵּא ִ֑נים ַהְתֵּא ִ֤נים ַהֹטּבוֹ ֙
ה ִי ְרְמ ָ֔יהוּ ָֽו ֹ
ה ָ֜וה ֵאַ֗לי ָמה־ַאָ֤תּה ֹרֶא ֙
ַו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ה ָ֖וה
אד ֲאֶ֥שׁר ל ֹא־ֵֽתָא ַ֖כְל ָנה ֵמֹֽר ַעַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ת ָר֣עוֹת ְמ ֔ ֹ
אד ְוָֽה ָרעוֹ ֙
ֹט֣בוֹת ְמ ֔ ֹ
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַכְּתֵּא ִ֥נים ַהֹטּ֖בוֹת ָה ֵ ֑אֶלּה ֵ֣כּן
ה ָו ֙
ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֹֽ :כּה־ָאַ֤מר ְי ֹ
ַאִ֞כּיר ֶאת־ ָגּ֣לוּת ְיהוּ ָ֗דה ֲאֶ֨שׁר ִשַׁ֜לְּחִתּי ִמן־ַהָמּ֥קוֹם ַה ֶ֛זּה ֶ֥א ֶרץ ַכְּשׂ ִ֖דּים
ם
ם ְלטוֹ ָ֔בה ַֽוֲה ִ ֽשֹׁבִ֖תים ַעל־ָהָ֣א ֶרץ ַה ֑זּ ֹאת וְּב ִניִתי ֙
ְלטוָֹֽבהְ :וַשְׂמ ִ֨תּי ֵעי ִ֤ני ֲﬠֵליֶה ֙
א ִ֗תי ִ֚כּי ֲא ִ֣ני
ְו ֣ל ֹא ֶאֱהֹ֔רס וּ ְנַטְעִ֖תּים ְו ֥ל ֹא ֶאֽתּוֹשְׁ :ו ָֽנַתִתּי֩ ָל ֶ֨הם ֵ֜לב ָל ַ֣דַעת ֹ

שׁבוּ ֵא ַ֖לי ְבָּכל־ִלָֽבּם:
ה ָ֔וה ְוָֽהיוּ־ִ֣לי ְלָ֔עם ְוָ֣אֹנִ֔כי ֶֽאְה ֶ֥יה ָלֶ֖הם ֵלאֹלִ֑הים ִ ֽכּי־ ָי ֻ ֥
ְי ֹ
ה ָ֗וה ֵ֣כּן ֶ֠אֵתּן
ם ָֽה ָר֔עוֹת ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ֵֽתָא ַ֖כְל ָנה ֵמֹ֑ר ַע ִכּי־ֹ֣כה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
ְוַכְתֵּא ִני ֙
ם
ֶאת־ִצ ְדִק ָ֨יּהוּ ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֤דה ְוֶאת־ָשׂ ָרי֙ו ְוֵ֣את ׀ ְשֵׁא ִ֣רית ְי ֽרוָּשַׁ֗לם ַה ִנְּשָׁא ִרי ֙
ם ְל ַֽז ֲו ָ֣ﬠה ]ְל ַֽזֲﬠ ָ֣וה[ ְל ָרָ֔עה ְלֹ֖כל
ָבָּ֣א ֶרץ ַה ֔זּ ֹאת ְוַה ֽיְּשִׁ֖בים ְבֶּ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִים :וּ ְנַתִתּי ֙
ַמְמְל֣כוֹת ָה ָ ֑א ֶרץ ְלֶח ְר ָ֤פּה וְּלָמָשׁל ֙ ִלְשִׁני ָ֣נה ְוִלְקָלָ֔לה ְבָּכל־ַהְמֹּק֖מוֹת ֲאֶֽשׁר־
ם
ַא ִדּיֵ֥חם ָֽשׁםְ :וִשׁ ַ֣לְּחִתּי ָ֔בם ֶאת־ַהֶ֖ח ֶרב ֶאת־ָֽה ָר ָ֣ﬠב ְוֶאת־ַה ָ֑דֶּבר ַעד־ֻתָּמּ ֙
ֵמ ַ֣ﬠל ָֽהֲא ָדָ֔מה ֲאֶשׁר־ ָנַ֥תִתּי ָלֶ֖הם ְו ַֽלֲאֽבוֵֹתיֶֽהםַ :ה ָדָּ֞בר ֲאֶשׁר־ָה ָ֤יה ַעל־
ה ָֽה ְרִבִ֔עית ִליֽהוֹ ָי ִ֥קים ֶבּן־ ֽי ֹאִשׁ ָ֖יּהוּ ֶ֣מֶלךְך
ִי ְרְמ ָ֨יה֙וּ ַעל־ָכּל־ ַ֣ﬠם ְיהוּ ָ֔דה ַבָּשּׁ ָנ ֙
שׁ ֔ ִנית ִל ְנֽבוַּכ ְד ֶראַ֖צּר ֶ֥מֶלךְך ָבֶּֽבלֲ :אֶ֨שׁר ִדּ ֶ֜בּר ִי ְרְמ ָ֤יהוּ
ה ָֽה ִ֣רא ֹ
ְיהוּ ָ֑דה ִ֗היא ַהָשּׁ ָנ ֙
א ַעל־ָכּל־ ַ֣ﬠם ְיהוּ ָ֔דה ְו ֶ ֛אל ָכּל־ֹֽיְשֵׁ֥בי ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ֵלאֹֽמרִ :מן־ְשׁ֣לשׁ ֶעְשׂ ֵ֣רה
ַה ָנִּבי ֙
ם
ָשׁ ֡ ָנה ְל ֽי ֹאִשׁ ָ֣יּהוּ ֶבן־ָאמוֹ֩ן ֶ֨מֶלךְך ְיהוּ ָ֜דה ְו ַ֣ﬠד ׀ ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֗זּה ֚ ֶזה ָשׁ֤לשׁ ְוֶעְשׂ ִרי ֙
ָשׁ ֔ ָנה ָה ָ֥יה ְדַבר־ ְי ֹ
ה ָ֖וה ֵא ָ֑לי ָֽוֲא ַדֵ֧בּר ֲאֵלי ֶ֛כם ַאְשׁ ֵ֥כּים ְו ַדֵ֖בּר ְו ֥ל ֹא ְשַׁמְעֶֽתּם:
ה ָ֨וה ֲאֵליֶ֜כם ֶֽאת־ָכּל־ֲﬠָב ָ֧דיו ַה ְנִּבִ֛אים ַהְשׁ ֵ֥כּם ְוָשֹׁ֖ל ַח ְו ֣ל ֹא ְשַׁמְע ֶ ֑תּם
ח ְי ֹ
ְוָשַׁל ֩
ה
ְו ֽל ֹא־ִהִטּיֶ֥תם ֶאת־ָא ְז ְנ ֶ֖כם ִלְשֹֽׁמ ַעֵ :לאֹ֗מר ֽשׁוּבוּ־ ֞ ָנא ִ֣אישׁ ִמ ַדּ ְר֤כּוֹ ָֽה ָרָע ֙
הָ֛וה ָל ֶ֖כם ְו ַֽלֲאֽבוֵֹתי ֶ֑כם ְלִמן־
וֵּמֹ֣ר ַע ַֽמַעְלֵליֶ֔כם וְּשׁב֙וּ ַעל־ ָֽ֣הֲא ָדָ֔מה ֲאֶ֨שׁר ָנַ֧תן ְי ֹ
עוֹ ָ֖לם ְוַעד־עוֹ ָֽלםְ :וַאל־ֵֽתְּל֗כוּ ַֽאֲח ֵר֙י ֱאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים ְלָעְב ָ֖דם וְּלִהְשַֽׁתֲּח ֣וֹת
ָל ֶ ֑הם ְו ֽל ֹא־ַתְכִ֤ﬠיסוּ אוִֹת֙י ְבַּֽמֲﬠֵ֣שׂה ְי ֵדיֶ֔כם ְו ֥ל ֹא ָא ַ֖רע ָל ֶֽכםְ :ו ֽל ֹא־ְשַׁמְעֶ֥תּם
הָ֑וה ְלַ֧מַען ַהְכִע ֵ֛סו ִני ]ַהְכִע ֵ֛ס ִני[ ְבַּֽמֲﬠֵ֥שׂה ְי ֵדי ֶ֖כם ְל ַ֥רע ָל ֶֽכםָ :לֵ֕כן
ֵא ַ֖לי ְנֻאם־ ְי ֹ
שֵׁ֡ל ַח
ה ָ֣וה ְצָב֑אוֹת ַ֕יַען ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ְשַׁמְעֶ֖תּם ֶאת־ ְדָּב ָֽריֽ ִ :ה ְנ ִ֣ני ֹ
ֹ֥כּה ָאַ֖מר ְי ֹ
ה ָ֗וה ְוֶאל־ ְנֽבוַּכ ְד ֶראַ֣צּר ֶֽמֶלךְך־ָבֶּב֘ל
ְו ָֽלַקְחִתּי֩ ֶאת־ָכּל־ִמְשְׁפּ֨חוֹת ָצ֜פוֹן ְנֻאם־ ְי ֹ
ת ְוַעל־ ֣יְשׁ ֶ֔ביָה ְו ַ֛ﬠל ָכּל־ַהגּוֹ ִ֥ים ָהֵ֖אֶלּה
א ִ֜תים ַעל־ָהָ֤א ֶרץ ַהזּ ֹא ֙
ַעְב ִדּ֒י ַֽוֲה ִ֨ב ֹ
ם ְלַשָׁ֣מּה ְוִלְשׁ ֵר ָ ֔קה וְּלָח ְר֖בוֹת עוֹ ָֽלםְ :וַֽהֲאַב ְדִ֣תּי
ָסִ֑ביב ְו ַֽ֣הֲח ַרְמ ִ֔תּים ְוַשְׂמִתּי ֙
ֵמ ֶ֗הם ֤קוֹל ָשׂשׂוֹ֙ן ְו֣קוֹל ִשְׂמָ֔חה ֥קוֹל ָחָ֖תן ְו֣קוֹל ַכּ ָ֑לּה ֥קוֹל ֵרַ֖ח ִים ְו֥אוֹר ֵֽנ ר:
ה ָכּל־ָהָ֣א ֶרץ ַה ֔זּ ֹאת ְלָח ְרָ֖בּה ְלַשׁ ָ ֑מּה ְוָ֨עְב֜דוּ ַהגּוֹ ִ֥ים ָה ֵ ֛אֶלּה ֶאת־ֶ֥מֶלךְך
ְוָֽה ְיָת ֙
ָבֶּ֖בל ִשְׁבִ֥ﬠים ָשׁ ָֽנהְ :וָה ָ֣יה ִכְמ ֣ל ֹאות ִשְׁבִ֣ﬠים ָשׁ ֡ ָנה ֶאְפֹ֣קד ַעל־ֶֽמֶלךְך־ָבֶּבל ֩
א֖תוֹ
הָ֛וה ֶאת־ֲﬠוֹ ָ֖נם ְוַעל־ֶ֣א ֶרץ ַכְּשׂ ִ֑דּים ְוַשְׂמִ֥תּי ֹ
ְוַעל־ַה ֨גּוֹי ַה֧הוּא ְנֻאם־ ְי ֹ

ְל ִ ֽשְׁמ֥מוֹת עוֹ ָֽלםְ :וֵֽהֵבאוִת֙י ] ְוֵֽהֵבאִת֙י[ ַעל־ָהָ֣א ֶרץ ַה ִ֔היא ֶאת־ָכּל־ ְדָּב ַ֖רי
ֲאֶשׁר־ ִדַּ֣בּ ְרִתּי ָע ֶ֑ליָה ֵ֤את ָכּל־ַהָכּתוּ֙ב ַבֵּ֣סֶּפר ַה ֶ֔זּה ֲאֶשׁר־ ִנָ֥בּא ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ַעל־
ה גּוֹ ִ֣ים ַר ִ֔בּים וְּמָלִ֖כים ְגּדוֹ ִ֑לים ְוִשַׁלְּמִ֥תּי
ָכּל־ַהגּוֹ ִֽיםִ֣ :כּי ָֽﬠְבדוּ־ ָ֤בם ַגּם־ ֵ֨הָמּ ֙
ה ָ֜וה ֱאֹלֵ֤הי ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֵאַ֔לי ַ֠קח
ה ָאַ֨מר ְי ֹ
ָל ֶ ֛הם ְכּ ָֽפֳﬠ ָ֖לם וְּכַֽמֲﬠֵ֥שׂה ְי ֵדיֶֽהםִ֣ :כּי ֹכ ֩
את֙וֹ ֶאת־ָכּל־ַהגּוֹ ִ֔ים ֲאֶ֧שׁר
ֶאת־֨כּוֹס ַה ַ֧יּ ִין ַֽהֵח ָ ֛מה ַה ֖זּ ֹאת ִמ ָיּ ִ֑די ְוִהְשִׁקי ָ ֤תה ֹ
שׁר
ה ָ֑ללוּ ִמְפּ ֵ֣ני ַהֶ֔ח ֶרב ֲא ֶ ֛
שׁ ֵ֥ל ַח ֽאוְֹת֖ךָך ֲאֵליֶֽהםְ :וָשׁ֕תוּ ְוִהְתֹֽגֲּﬠ֖שׁוּ ְוִהְת ֹ
ָֽאֹנ ִ֛כי ֹ
ה ֶאת־ָכּל־ַהגּוֹ ִ֔ים
הָ֑וה ָֽוַאְשֶׁק ֙
שׁ ֵ֖ל ַח ֵבּיֹנָֽתםָֽ :וֶא ַ֥קּח ֶאת־ַה֖כּוֹס ִמ ַ֣יּד ְי ֹ
ָֽאֹנִ֥כי ֹ
ם ְוֶאת־ָע ֵ֣רי ְיהוּ ָ֔דה ְוֶאת־ְמָל ֶ֖כיָה
ה ָ֖וה ֲאֵליֶֽהםֶ :את־ ְי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ֲאֶשׁר־ְשָׁלַ֥ח ִני ְי ֹ
א ָ֜תם ְלָח ְרָ֧בּה ְלַשׁ ָ ֛מּה ִלְשׁ ֵר ָ֥קה ְוִלְקָל ָ֖לה ַכּ ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהֶ :את־
ֶאת־ָשׂ ֶ֑ריָה ָל ֵ֨תת ֹ
ת ָכּל־ָהֶ֔ע ֶרב
ַפּ ְרֹ֧עה ֶֽמֶלךְך־ִמְצ ַ֛ר ִים ְוֶאת־ֲﬠָב ָ֥דיו ְוֶאת־ָשׂ ָ֖ריו ְוֶאת־ָכּל־ַעֽמּוְֹ :וֵא ֙
ְו ֵ ֕את ָכּל־ַמְל ֵ֖כי ֶ֣א ֶרץ ָה֑עוּץ ְו ֵ ֗את ָכּל־ַמְלֵכ֙י ֶ֣א ֶרץ ְפִּלְשׁ ִ֔תּים ְוֶאת־ַאְשְׁק֤לוֹן
ה ְוֶאת־ֶעְק֔רוֹן ְוֵ֖את ְשֵׁא ִ֥רית ַאְשׁ ֽדּוֹדֶ :את־ֱא ֥דוֹם ְוֶאת־מוָֹ֖אב ְוֶאת־
ְוֶאת־ַע ָזּ ֙
ת ַמְל ֵ֣כי ָה ִ ֔אי ֲאֶ֖שׁר
ת ָכּל־ַמְלֵכי־ֹ֔צר ְוֵ֖את ָכּל־ַמְל ֵ֣כי ִצי ֑דוֹן ְוֵא ֙
ְבּ ֵ֥ני ַעֽמּוֹןְ :וֵא ֙
א ְוֶאת־֔בּוּז ְוֵ֖את ָכּל־ְקצוֵּ֥צי ֵפָֽאהְ :וֵ֖את
ְבּ ֵ֥ﬠֶבר ַה ָֽיּםְ :וֶאת־ ְדּ ָ֤דן ְוֶאת־ֵתּיָמ ֙
שְּׁכ ִ֖נים ַבִּמּ ְדָֽבּרְ :וֵ֣את ׀ ָכּל־ַמְל ֵ֣כי
ת ָכּל־ַמְל ֵ֣כי ָהֶ֔ע ֶרב ַה ֽ ֹ
ָכּל־ַמְל ֵ֣כי ֲﬠ ָ֑רב ְוֵא ֙
ת ָכּל־ַמְל ֵ֣כי ֵעיָ֔לם ְוֵ֖את ָכּל־ַמְל ֵ֥כי ָמ ָֽדיְ :וֵ֣את ׀ ָכּל־ַמְל ֵ֣כי ַהָצּ֗פוֹן
ִזְמ ִ֗רי ְוֵא ֙
ת ָכּל־ַהַמְּמְל֣כוֹת ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֖שׁר ַעל־
ם ִ֣אישׁ ֶאל־ָאִ֔חיו ְוֵא ֙
ַהְקֹּרִ֤בים ְוָֽה ְרֹחִקי ֙
ה ָ֨וה
ְפּ ֵ֣ני ָֽהֲא ָד ָ ֑מה וֶּ֥מֶלךְך ֵשַׁ֖שׁךְך ִיְשֶׁ֥תּה ַֽאֲח ֵריֶֽהםְ :וָאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵלי ֶ֡הם ֹֽכּה־ָאַמ֩ר ְי ֹ
ְצָב֜אוֹת ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְשׁ֤תוּ ְוִשְׁכר֙וּ וְּק ֔יוּ ְו ִנְפ֖לוּ ְו ֣ל ֹא ָת֑קוּמוּ ִמְפּ ֵ֣ני ַהֶ֔ח ֶרב
שׁ ֵ֖ל ַח ֵבּי ֵני ֶֽכםְ :וָה ָ֗יה ִ֧כּי ְיָֽמֲא֛נוּ ָל ַֽקַחת־ַה֥כּוֹס ִמ ָֽיּ ְד֖ךָך ִלְשׁ֑תּוֹת
שׁר ָֽאֹנִ֥כי ֹ
ֲא ֶ ֛
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ָשׁ֥תוֹ ִתְשֽׁתּוִּ :כּי֩ ִה ֨ ֵנּה ָבִ֜עיר ֲאֶ֧שׁר
ְוָֽאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵלי ֶ֗הם ֹ֥כּה ָא ַ ֛מר ְי ֹ
ִנְק ָרא־ְשִׁ֣מי ָעֶ֗ליָה ָֽאֹנִכ֙י ֵמֵ֣חל ְלָה ַ֔רע ְוַאֶ֖תּם ִה ָנּ ֵ֣קה ִת ָנּ֑קוּ ֣ל ֹא ִת ָנּ֔קוּ ִ֣כּי ֶ֗ח ֶרב
ה ִתּ ָנֵּ֣בא ֲאֵלי ֶ֔הם
ה ָ֥וה ְצָבֽאוֹתְ :וַאָתּ ֙
א ַעל־ָכּל־ֹֽיְשֵׁ֣בי ָה ָ ֔א ֶרץ ְנ ֻ ֖אם ְי ֹ
ֲא ִ֤ני ֹק ֵר ֙
ה ָ֞וה ִמָמּ ֤רוֹם ִיְשָׁא֙ג וִּמְמּ֤עוֹן
ֵ֥את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֖רים ָה ֵ ֑אֶלּה ְוָֽאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵלי ֶ֗הם ְי ֹ
אג ִיְשַׁא֙ג ַעל־ ָנ ֵ֔והוּ ֵהי ָד֙ד ְכֹּֽד ְרִ֣כים ַֽיֲﬠ ֔ ֶנה ֶ֥אל ָכּל־ֹֽיְשֵׁ֖בי
ָק ְדשׁ֙וֹ ִיֵ֣תּן קוֹ֔לוֹ ָשׁ ֤ ֹ
ה ַבּגּוֹ ִ֔ים ִנְשׁ ָ֥פּט ֖הוּא ְלָכל־
ה ָו ֙
ָהָֽא ֶרץָ֤ :בּא ָשׁאוֹ֙ן ַעד־ְקֵ֣צה ָה ָ ֔א ֶרץ ִ֣כּי ִ֤ריב ַֽלי ֹ

ָבּ ָ ֑
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ִה ֵ֥נּה ָר ָ֛ﬠה
ה ָֽוהֹ֤ :כּה ָאַמ֙ר ְי ֹ
שׂר ָֽה ְרָשִׁ֛ﬠים ְנָת ָ֥נם ַלֶ֖ח ֶרב ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ַבּ ֣יּוֹם
ה ָו ֙
ֹיֵ֖צאת ִמ ֣גּוֹי ֶאל־ ֑גּוֹי ְוַ֣סַער ָגּ֔דוֹל ֵי֖עוֹר ִמ ַיּ ְרְכֵּתי־ָֽא ֶרץְ :וָה ֞יוּ ַחְל ֵ֤לי ְי ֹ
ַה֔הוּא ִמְקֵ֥צה ָהָ֖א ֶרץ ְוַעד־ְקֵ֣צה ָה ָ ֑א ֶרץ ֣ל ֹא ִיָֽסְּפ֗דוּ ְו ֤ל ֹא ֵיָֽאְספ֙וּ ְו ֣ל ֹא ִיָקּ ֵ֔ברוּ
ְלֹ֛דֶמן ַעל־ְפּ ֵ֥ני ָֽהֲא ָדָ֖מה ִֽיְה ֽיוֵּ :היִ֨לילוּ ָֽהֹרִ֜עים ְו ַֽזֲﬠ֗קוּ ְו ִ ֽהְתַפְּלּשׁ֙וּ ַא ִדּי ֵ֣רי ַה ֔צּ ֹאן
ִכּי־ָֽמְל֥אוּ ְיֵמי ֶ֖כם ִלְט֑בוֹ ַח וְּתפוֹ֣צוִֹתיֶ֔כם וּ ְנַפְלֶ֖תּם ִכְּכ ִ֥לי ֶחְמ ָֽדּהְ :וָאַ֥בד ָמ ֖נוֹס
ִמן־ָֽהֹרִ֑ﬠים וְּפֵליָ֖טה ֵֽמַא ִדּי ֵ֥רי ַה ֽצּ ֹאן֚ :קוֹל ַֽצֲﬠ ַ֣קת ָֽהֹרִ֔עים ִֽויְל ַ֖לת ַא ִדּי ֵ֣רי ַה ֑צּ ֹאן
ה ָֽוה:
ה ָ֖וה ֶאת־ַמ ְרִעיָֽתםְ :ו ָנ ַ֖דמּוּ ְנ֣אוֹת ַהָשּׁ֑לוֹם ִמְפּ ֵ֖ני ֲח ֥רוֹן ַאף־ ְי ֹ
שׁ ֵ֥דד ְי ֹ
ִ ֽכּי־ ֹ
ם ְלַשָׁ֔מּה ִמְפּ ֵנ֙י ֲח ֣רוֹן ַהיּוֹ ֔ ָנה וִּמְפּ ֵ֖ני ֲח ֥רוֹן
ָע ַ֥זב ַכְּכִּ֖פיר ֻס֑כּוֹ ִ ֽכּי־ָֽה ְיָ֤תה ַא ְרָצ ֙
ה ַה ָדָּ֣בר
ַאֽפּוְֹ :בּ ֵראִ֗שׁית ַמְמְל֛כוּת ְיֽהוֹ ָי ִ֥קים ֶבּן־ ֽי ֹאִשׁ ָ֖יּהוּ ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה ָה ָי ֙
ה ְו ִדַבּ ְר ָ֞תּ
ה ָו ֒
ה ָ֗וה ֲﬠֹמ֘ד ַֽבֲּחַ֣צר ֵֽבּית־ ְי ֹ
ה ָ֖וה ֵלאֹֽמרֹ֣ :כּה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
ַה ֶ֔זּה ֵמֵ֥את ְי ֹ
ה ָ֔וה ֵ֚את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֔רים ֲאֶ֥שׁר
ם ְלִהְשַֽׁתֲּח ֣וֹת ֵבּית־ ְי ֹ
ַעל־ָכּל־ָע ֵ֣רי ְיהוּ ָ֗דה ַהָבִּאי ֙
ִצ ִוּיִ֖תיךָך ְל ַדֵ֣בּר ֲאֵלי ֶ ֑הם ַאל־ִתּ ְג ַ֖רע ָדָּֽבר :אוּ ַ֣לי ִיְשְׁמ֔עוּ ְו ָיֻ֕שׁבוּ ִ֖אישׁ ִמ ַדּ ְר֣כּוֹ
ָֽה ָר ָ֑ﬠה ְו ִֽנַחְמִ֣תּי ֶאל־ָֽה ָרָ֗עה ֲאֶ֨שׁר ָֽאֹנ ִ֤כי ֹחֵשׁ֙ב ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת ָל ֶ֔הם ִמְפּ ֵ֖ני ֹ֥ר ַע
ת
הָ֑וה ִאם־ ֤ל ֹא ִתְשְׁמע֙וּ ֵאַ֔לי ָלֶ֨לֶכ ֙
ַֽמַעְלֵליֶֽהםְ :וָאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵלי ֶ֔הם ֹ֖כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ְבּ֣תוֹ ָר ִ֔תי ֲאֶ֥שׁר ָנַ֖תִתּי ִלְפ ֵני ֶֽכםִ :לְשֹׁ֗מ ַע ַעל־ ִדְּב ֵ֨רי ֲﬠָב ַ֣די ַה ְנִּב ִ ֔אים ֲאֶ֥שׁר ָאֹנִ֖כי
שׁ ֵ֣ל ַח ֲאֵלי ֶ֑כם ְוַהְשׁ ֵ֥כּם ְוָשֹׁ֖ל ַח ְו ֥ל ֹא ְשַׁמְעֶֽתּםְ :ו ָֽנַתִ֛תּי ֶאת־ַהַ֥בּ ִית ַה ֶ֖זּה ְכִּשֹׁ֑לה
ֹ
ת[ ֶאֵ֣תּן ִלְקָלָ֔לה ְלֹ֖כל גּוֹ ֵ֥יי ָהָֽא ֶרץַֽ :ו ִיְּשְׁמ֛עוּ
ְוֶאת־ָהִ֤ﬠיר ַהזּ ֹא֨תה ]ַהזּ ֹא ֙
ַהֹֽכֲּה ִ֥נים ְוַה ְנִּבִ֖אים ְוָכל־ָה ָ֑ﬠם ֶאת־ ִי ְרְמ ָ֔יהוּ ְמ ַד ֵ֛בּר ֶאת־ַה ְדָּב ִ֥רים ָהֵ֖אֶלּה
ה ָ֔וה ְל ַד ֵ֖בּר
ה ָֽוהַ :ו ְיִ֣הי ׀ ְכַּכ֣לּוֹת ִי ְרְמ ָ֗יהוּ ְל ַדֵבּ֙ר ֵ֣את ָכּל־ֲאֶשׁר־ִצ ָ֣וּה ְי ֹ
ְבֵּ֥בית ְי ֹ
א֜תוֹ ַהֹֽכֲּה ִ֧נים ְוַה ְנִּבִ֛אים ְוָכל־ָה ָ֥ﬠם ֵלאֹ֖מר ֥מוֹת
ֶאל־ָכּל־ָה ָ֑ﬠם ַו ִיְּתְפּ֨שׂוּ ֹ
ה ַהַ֣בּ ִית ַה ֶ֔זּה ְוָהִ֥ﬠיר
ה ָ֜וה ֵלאֹ֗מר ְכִּשׁל֙וֹ ִֽיְה ֶי ֙
ָתּֽמוּתַ :מדּוּ ַ֩ע ִנ ֵ֨בּיָת ְבֵֽשׁם־ ְי ֹ
ה ָֽוה:
שׁב ַו ִיָּקֵּ֧הל ָכּל־ָה ָ֛ﬠם ֶֽאל־ ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ְבֵּ֥בית ְי ֹ
ַה ֛זּ ֹאת ֶתֱּח ַ֖רב ֵמֵ֣אין יוֹ ֵ ֑
הָ֑וה
ַו ִיְּשְׁמ֣עוּ ׀ ָשׂ ֵ֣רי ְיהוּ ָ֗דה ֵ֚את ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֔אֶלּה ַו ַֽיֲּﬠ֥לוּ ִמֵבּית־ַהֶ֖מֶּלךְך ֵ֣בּית ְי ֹ
ם ֶאל־ַהָשּׂ ִ֔רים
ה ָ֖וה ֶֽהָח ָֽדשַׁ :ו ֨יּ ֹאְמ֜רוּ ַהֹֽכֲּה ִ֤נים ְוַה ְנִּבִאי ֙
ַו ֵֽיְּשׁ֛בוּ ְבּ ֶ֥פַתח ַֽשַׁער־ ְי ֹ
א ֶאל־ָהִ֣ﬠיר ַה ֔זּ ֹאת
ת ָלִ֣אישׁ ַה ֶ֔זּה ִ֤כּי ִנָבּ ֙
ְוֶאל־ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ֵלאֹ֑מר ִמְשַׁפּט־ָ֨מ ֶו ֙
ַֽכֲּאֶ֥שׁר ְשַׁמְעֶ֖תּם ְבָּא ְז ֵני ֶֽכםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ִי ְרְמ ָ֨יה֙וּ ֶאל־ָכּל־ַהָשּׂ ִ֔רים ְוֶאל־ָכּל־ָה ָ֖ﬠם

ה ְוֶאל־ָהִ֣ﬠיר ַה ֔זּ ֹאת ֵ֥את ָכּל־
ה ָ֣וה ְשָׁלַ֗ח ִני ְלִה ָנֵּ֞בא ֶאל־ַה ַ֤בּ ִית ַה ֶזּ ֙
ֵלאֹ֑מר ְי ֹ
ם וַּ֣מַעְלֵליֶ֔כם ְוִשְׁמ֕עוּ ְבּ ֖קוֹל
ַה ְדָּב ִ֖רים ֲאֶ֥שׁר ְשַׁמְעֶֽתּםְ :וַע ָ֗תּה ֵהיִ֤טיבוּ ַד ְרֵכיֶכ ֙
ה ָ֔וה ֶאל־ָ֣ה ָרָ֔עה ֲאֶ֥שׁר ִדֶּ֖בּר ֲﬠֵלי ֶֽכםַֽ :וֲא ִ֖ני ִ ֽה ְנ ִ֣ני
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהי ֶ֑כם ְו ִי ָנֵּ֣חם ְי ֹ
ְי ֹ
ְב ֶי ְד ֶ֑כם ֲﬠשׂוּ־ ִ֛לי ַכּ֥טּוֹב ְוַכ ָיָּ֖שׁר ְבּ ֵֽﬠי ֵני ֶֽכםַ֣ :אךְך ׀ ָיֹ֣ד ַע ֵֽתּ ְד֗עוּ ִ֣כּי ִאם־ְמִמִ֣תים
ם ֹֽנְת ִ֣נים ֲﬠֵליֶ֔כם ְוֶאל־ָהִ֥ﬠיר ַה ֖זּ ֹאת ְוֶאל־ֹֽיְשׁ ֶ֑ביָה
אִת֒י ִכּי־ ָ֣דם ָנ ִ ֗קי ַאֶתּ ֙
ַאֶתּ֘ם ֹ
ה ֲﬠֵליֶ֔כם ְל ַדֵבּ֙ר ְבָּא ְז ֵניֶ֔כם ֵ֥את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֖רים ָהֵֽאֶלּה:
ה ָו ֙
ִ֣כּי ֶבֱאֶ֗מת ְשָׁל ַ֤ח ִני ְי ֹ
ַו ֽיּ ֹאְמ ֤רוּ ַהָשּׂ ִרי ֙
ה
ם ְוָכל־ָהָ֔עם ֶאל־ַהֹֽכֲּה ִ֖נים ְוֶאל־ַה ְנִּביִ֑אים ֵֽאין־ָלִ֤אישׁ ַה ֶזּ ֙
ה ָ֥וה ֱאֹלֵ֖הינוּ ִדֶּ֥בּר ֵא ֵֽלינוַּ :ו ָיּ ֻ֣קמוּ ֲאָנִ֔שׁים ִמ ִזּ ְק ֵ֖ני
שׁם ְי ֹ
ִמְשַׁפּט־ָ֔מ ֶות ִ֗כּי ְבּ ֵ ֛
ה[ ַה֣מּוֹ ַרְשׁ ִ֔תּי ָה ָ֣יה
ה ]ִמיָכ ֙
ָה ָ ֑א ֶרץ ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ֶאל־ָכּל־ְקַ֥הל ָה ָ֖ﬠם ֵלאֹֽמרִ :מיָכי ֙
ם ְיהוּ ָ֨דה ֵלאֹ֜מר ֹֽכּה־
ִנ ָ֔בּא ִבּיֵ֖מי ִח ְז ִק ָ֣יּהוּ ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֑דה ַו ֣יּ ֹאֶמר ֶאל־ָכּל־ַע ֩
ם ִע ִ֣יּים ִ ֽתְּה ֶ֔יה ְוַ֥הר ַהַ֖בּ ִית
שׁ ִוירוָּשַׁ֨ל ִי ֙
ה ָ֣וה ְצָב֗אוֹת ִצ ֞יּוֹן ָשׂ ֶ֤דה ֵֽתָח ֵר ֙
ָאַ֣מר ׀ ְי ֹ
ְלָב֥מוֹת ָֽיַערֶֽ :הָהֵ֣מת ֱ֠הִמֻתהוּ ִח ְזִק ָ֨יּהוּ ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֜דה ְוָכל־ ְיהוּ ָ֗דה ֲהל ֹ֘א ָי ֵ֣רא
ה ָ֔וה ֶאל־ָֽה ָר ָ֖ﬠה ֲאֶשׁר־ ִדֶּ֣בּר ֲﬠֵלי ֶ ֑הם
ה ָ֔וה ַו ִיּ ָ֣נֶּחם ְי ֹ
ה ַו ְיַחל ֙ ֶאת־ְפּ ֵ֣ני ְי ֹ
ה ָו ֒
ֶאת־ ְי ֹ
א ְבֵּ֣שׁם
ַֽוֲא ֗ ַנְחנוּ ֹעִ֛שׂים ָר ָ֥ﬠה ְגדוֹ ָ֖לה ַעל־ ַנְפשׁוֵֹֽתינוְּ :ו ַגם־ ִ ֗אישׁ ָה ָ֤יה ִמְת ַנֵבּ ֙
ְי ֹ
ת ְוַעל־
ה ָ֔וה ֽאוּ ִר ָ֨יּה֙וּ ֶֽבּן־ְשַׁמְע ָ֔יהוּ ִמִקּ ְר ַ֖ית ַה ְיָּע ִ֑רים ַו ִיּ ָנֵּ֞בא ַעל־ָהִ֤ﬠיר ַהזּ ֹא ֙
ָהָ֣א ֶרץ ַה ֔זּ ֹאת ְכֹּ֖כל ִדְּב ֵ֥רי ִי ְרְמ ָֽיהוַּ :ו ִיְּשַׁ֣מע ַהֶמֶּלךְך־֠ ְיֽהוֹ ָיִקים ְוָכל־ ִגּבּוֹ ָ֤ריו ְוָכל־
ם ֶאת־ ְדָּב ָ֔ריו ַו ְיַב ֵ֥קּשׁ ַהֶ֖מֶּלךְך ֲהִמי֑תוֹ ַו ִיְּשַׁ֤מע ֽאוּ ִר ָ֨יּה֙וּ ַו ִיּ ָ֔רא ַו ִיְּב ַ֖רח
ַהָשּׂ ִרי ֙
ַו ָיּ ֥ב ֹא ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ִיְּשַׁ֞לח ַהֶ֧מֶּלךְך ְיֽהוֹ ָי ִ֛קים ֲא ָנִ֖שׁים ִמְצ ָ֑ר ִים ֶֽאת־ֶאְל ָנָ֧תן ֶבּן־
ַעְכ֛בּוֹר ַֽוֲא ָנִ֥שׁים ִא֖תּוֹ ֶאל־ִמְצ ָֽר ִיםַ :ויּוִֹ֨ציאוּ ֶאת־ֽאוּ ִר ָ֜יּהוּ ִמִמְּצ ַ֗ר ִים ַו ְיִב ֻ ֨אה֙וּ
ֶאל־ַהֶ֣מֶּלךְך ְיֽהוֹ ָי ִ ֔קים ַו ַיּ ֵ֖כּהוּ ֶבּ ָ֑ח ֶרב ַו ַיְּשֵׁל ךְ ֙ך ֶאת־ ִנְבָל֔תוֹ ֶאל־ִקְב ֵ֖רי ְבּ ֵ֥ני ָה ָֽﬠם:
א֥תוֹ ְב ַיד־ָה ָ֖ﬠם
ַ ֗אךְך ֚ ַיד ֲאִחי ָ֣קם ֶבּן־ָשָׁ֔פן ָֽה ְיָ֖תה ֶאת־ ִי ְרְמ ָ֑יהוּ ְלִבְלִ֛תּי ֵתּת־ ֹ
ַֽלֲהִמיֽתוְֹ :בּ ֵראִ֗שׁית ַמְמ ֶ֛לֶכת ְיֽהוֹ ָי ִ֥קם ֶבּן־י ֹאוִשׁ ָ֖יּהוּ ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה ָה ָ֞יה ַה ָדּ ָ֤בר
ה ֵאַ֔לי ֲﬠֵ֣שׂה ְל֔ךָך מוֵֹס ֖רוֹת
ה ָו ֙
ה ָ֖וה ֵלאֹֽמרֹֽ :כּה־ָאַ֤מר ְי ֹ
ה ֶֽאל־ ִי ְרְמ ָ֔יה ֵמֵ֥את ְי ֹ
ַה ֶזּ ֙
ם ֶאל־ֶ֨מֶלךְך ֱא֜דוֹם ְוֶאל־ֶ֣מֶלךְך מוֹ ָ ֗אב
וֹּמ֑טוֹת וּ ְנַתָ֖תּם ַעל־ַצ ָוּא ֶֽרךָךְ :וִשַׁלְּחָתּ ֩
ם ַהָבִּ֣אים
ְוֶאל־ֶ֨מֶל ךְ ֙ך ְבּ ֵ֣ני ַע֔מּוֹן ְוֶאל־ֶ֥מֶלךְך ֹ֖צר ְוֶאל־ֶ֣מֶלךְך ִצי ֑דוֹן ְבּ ַ֤יד ַמְלָאִכי ֙
א ָ֔תם ֶאל־ֲאֹֽד ֵניֶ֖הם ֵלאֹ֑מר ֹֽכּה־
ְי ֽרוָּשַׁ֔לם ֶאל־ִצ ְד ִק ָ֖יּהוּ ֶ֥מֶלךְך ְיהוּ ָֽדהְ :וִצ ִוּיָ֣ת ֹ

ת ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֹ֥כּה ֽת ֹאְמ ֖רוּ ֶאל־ֲאֹֽד ֵני ֶֽכםָֽ :אֹנִ֞כי ָעִ֣שׂיִתי
ה ָ֤וה ְצָבאוֹ ֙
ָאַ֞מר ְי ֹ
ה ֲאֶשׁ֙ר ַעל־ְפּ ֵ֣ני ָה ָ ֔א ֶרץ ְבֹּכִח֙י ַה ָגּ֔דוֹל
ֶאת־ָה ָ ֗א ֶרץ ֶאת־ָֽהָא ָ֤דם ְוֶאת־ַהְבֵּהָמ ֙
וִּב ְזרוִֹ֖ﬠי ַה ְנּטוּ ָ֑יה וּ ְנַת ִ֕תּיָה ַֽלֲאֶ֖שׁר ָיַ֥שׁר ְבֵּעי ָֽניְ :וַע ָ֗תּה ָֽאֹנִכ֙י ָנ ַ֨תִתּ֙י ֶאת־ָכּל־
ם ֶאת־ַח ַ֣יּת ַהָשּׂ ֶ֔דה
ָֽהֲא ָר֣צוֹת ָה ֵ ֔אֶלּה ְבּ ַ֛יד ְנֽבוַּכ ְד ֶנאַ֥צּר ֶֽמֶלךְך־ָבֶּ֖בל ַעְב ִ֑דּי ְו ַג ֙
את֙וֹ ָכּל־ַהגּוֹ ִ֔ים ְוֶאת־ְבּ ֖נוֹ ְוֶאת־ֶבּן־ְבּ ֑נוֹ ַ֣ﬠד בּ ֹא־
ָנַ֥תִתּי ֖לוֹ ְלָעְב ֽדוְֹ :ו ָֽﬠְב ֤דוּ ֹ
ֵ֤ﬠת ַא ְרצ֙וֹ ַגּם־֔הוּא ְו ָ֤ﬠְבדוּ ב֙וֹ גּוֹ ִ֣ים ַר ִ֔בּים וְּמָלִ֖כים ְגֹּד ִ ֽליםְ :וָה ָ֨יה ַה ֜גּוֹי
את֙וֹ ֶאת־ ְנֽבוַּכ ְד ֶנאַ֣צּר ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֔בל ְו ֵ ֨את ֲאֶ֤שׁר
ְוַהַמְּמָלָ֗כה ֲאֶ֨שׁר ל ֹא־ ַֽיַעְב ֤דוּ ֹ
ֽל ֹא־ ִיֵתּ֙ן ֶאת־ַצ ָוּא֔רוֹ ְבֹּ֖על ֶ֣מֶלךְך ָבּ ֶ֑בל ַבֶּח ֶר֩ב וָּֽב ָרָ֨עב וַּב ֶ֜דֶּבר ֶאְפֹ֨קד ַעל־ַה ֤גּוֹי
אָ֖תם ְבּ ָי ֽדוְֹ ֠ :וַאֶתּם ַאל־ִתְּשְׁמ֨עוּ ֶאל־ ְנ ִ ֽביֵאיֶ֜כם
ה ָ֔וה ַעד־ֻתִּ֥מּי ֹ
א ְנֻאם־ ְי ֹ
ַההוּ ֙
ְוֶאל־ֹֽקְסֵמיֶ֗כם ְוֶאל ֙ ֲחֹלֹ֣מֵתיֶ֔כם ְוֶאל־ֹֽע ְנ ֵני ֶ֖כם ְוֶאל־ַכָּֽשֵּׁפי ֶ֑כם ֲאֶשׁר־ ֵ֞הם
ם ֵלאֹ֔מר ֥ל ֹא ַֽתַעְב ֖דוּ ֶאת־ֶ֥מֶלךְך ָבֶּֽבלִ֣ :כּי ֶ֔שֶׁקר ֵ֖הם ִנְבִּ֣אים
אְמ ִ֤רים ֲאֵליֶכ ֙
ֹֽ
ם ֵמ ַ֣ﬠל ַא ְדַמְתֶ֔כם ְוִה ַדְּחִ֥תּי ֶאְת ֶ֖כם ַֽוֲאַב ְדֶֽתּםְ :וַה ֗גּוֹי
ָל ֶ֑כם ְלַ֨מַען ַה ְרִ֤חיק ֶאְתֶכ ֙
ֲאֶ֨שׁר ָיִ֧ביא ֶאת־ַצ ָוּא ֛רוֹ ְבֹּ֥על ֶֽמֶלךְך־ָבֶּ֖בל ַֽוֲﬠָב ֑דוֹ ְוִה ַנְּחִ֤תּיו ַעל־ַא ְדָמת֙וֹ ְנֻאם־
ה ִדּ ַ֔בּ ְרִתּי ְכָּכל־ַה ְדָּב ִ֥רים
ה ָ֔וה ַֽוֲﬠָב ָ֖דהּ ְו ָ֥יַשׁב ָֽבּהְּ :וֶאל־ִצ ְד ִק ָ֤יּה ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָד ֙
ְי ֹ
א֛תוֹ ְוַע֖מּוֹ ִֽוְח ֽיוּ:
ָהֵ֖אֶלּה ֵלאֹ֑מר ָה ִ֨ביאוּ ֶאת־ַצ ְוּא ֵריֶ֜כם ְבֹּ֣על ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֗בל ְוִעְב ֥דוּ ֹ
ה ָ֔וה ֶאל־ַה ֕גּוֹי
ָ֤לָמּה ָת֨מוּת֙וּ ַאָ֣תּה ְוַעֶ֔מּךָך ַבֶּ֖ח ֶרב ָֽבּ ָר ָ֣ﬠב וַּב ָ֑דֶּב֙ר ַֽכֲּאֶשׁ֙ר ִדֶּ֣בּר ְי ֹ
אְמ ִ֤רים
ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ ַֽיֲﬠֹ֖בד ֶאת־ֶ֥מֶלךְך ָבֶּֽבלְ :וַאל־ִתְּשְׁמ֞עוּ ֶאל־ ִדְּב ֵ֣רי ַה ְנִּב ִ ֗אים ָה ֽ ֹ
ם ֵלאֹ֔מר ֥ל ֹא ַֽתַעְב ֖דוּ ֶאת־ֶ֣מֶלךְך ָבּ ֶ֑בל ִ֣כּי ֶ֔שֶׁקר ֵ֖הם ִנְבִּ֥אים ָל ֶֽכםִ֣ :כּי ֤ל ֹא
ֲאֵליֶכ ֙
ם
שֶּׁקר ְלַ֨מַען ַה ִדּיִ֤חי ֶאְתֶכ ֙
ה ָ֔וה ְו ֵ ֛הם ִנְבִּ֥אים ִבְּשִׁ֖מי ַל ָ ֑
ם ְנֻאם־ ְי ֹ
ְשַׁלְחִתּי ֙
ם ְוֶאל־ָכּל־ָהָ֨עם ַה ֶ֜זּה
ַֽוֲאַב ְד ֶ֔תּם ַא ֶ֕תּם ְוַה ְנִּבִ֖אים ַֽה ִנְּבִּ֥אים ָל ֶֽכםְ :וֶאל־ַהֹֽכֲּה ִני ֩
ה ַאל־ִתְּשְׁמ֞עוּ ֶאל־ ִדְּב ֵ֣רי ְנ ִ ֽביֵאיֶ֗כם ַה ִנְּבִּ֤אים
ה ָו ֒
ִדַּ֣בּ ְרִתּי ֵלאֹ֗מר ֹכּ֘ה ָאַ֣מר ְי ֹ
הָ֛וה ֽמוָּשִׁ֥בים ִמָבֶּ֖בָלה ַעָ֣תּה ְמֵה ָ֑רה ִ֣כּי ֶ֔שֶׁקר
ם ֵלאֹ֔מר ִה ֨ ֵנּה ְכ ֵ֧לי ֵֽבית־ ְי ֹ
ָלֶכ ֙
ֵ֖הָמּה ִנְבִּ֥אים ָל ֶֽכםַ :אל־ִתְּשְׁמ֣עוּ ֲאֵלי ֶ֔הם ִעְב ֛דוּ ֶאת־ֶ֣מֶלךְך ָבֶּ֖בל ִֽוְח ֑יוּ ָ֧לָמּה
ה ָ֖וה ִא ָ ֑תּם
ִ ֽתְה ֶ֛יה ָהִ֥ﬠיר ַה ֖זּ ֹאת ָח ְרָֽבּהְ :וִאם־ ְנִבִ֣אים ֵ֔הם ְוִאם־ ֵ֥ישׁ ְדַּבר־ ְי ֹ
ה ָ֗וה
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ְלִבְלִתּי־ֹ֜באוּ ַהֵכִּ֣לים ׀ ַה ֽנּוָֹת ִ֣רים ְבֵּֽבית־ ְי ֹ
א ַֽבּי ֹ
ִיְפ ְגּעוּ־ ָנ ֙
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ֶאל־
וּ ֵ֨בית ֶ֧מֶלךְך ְיהוּ ָ֛דה וִּבירוָּשׁ ַ֖לם ָבֶּֽבָלהִ֣ :כי ֹ֤כה ָאַמ֙ר ְי ֹ

ָ֣הַעֻמּ ִ֔דים ְוַעל־ַה ָ֖יּם ְוַעל־ַהְמֹּכ ֑נוֹת ְוַעל ֙ ֶ֣יֶתר ַהֵכִּ֔לים ַה ֽנּוָֹת ִ֖רים ָבִּ֥ﬠיר ַה ֽזּ ֹאת:
ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ְלָקָ֗חם ְנֽבוַּכ ְד ֶנאַצּ֙ר ֶ֣מֶלךְך ָבּ ֶ֔בל ַ֠בּ ְגלוֹתוֹ ֶאת־ ְיָכו ְנ ָ֨יה ] ְיָכ ְנ ָ֨יה[ ֶבן־
ְיֽהוֹ ָי ִ֧קים ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֛דה ִמי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ָבּ ֶ֑בָלה ְו ֵ ֛את ָכּל־ֹח ֵ֥רי ְיהוּ ָ֖דה ִוירוָּשׁ ָֽלםִ֣ :כּי
ה ָ֔וה
ם ֵ֣בּית ְי ֹ
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַעל־ַהֵכִּ֗לים ַה ֽנּוָֹת ִרי ֙
ֹֽכה־ָא ַ ֛מר ְי ֹ
ם
אָת ֙
וֵּ֥בית ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֖דה ִוירוָּשׁ ָֽלםָ :בֶּ֥בָלה יוָּ֖באוּ ְוָ֣שָׁמּה ִֽיְה ֑יוּ ַ֠עד ֣יוֹם ָפְּק ִ֤די ֹ
ם ַֽוֲהִ֣שׁיֹב ִ֔תים ֶאל־ַהָמּ ֖קוֹם ַה ֶֽזּהַ :ו ְיִ֣הי ׀ ַבָּשּׁ ָ֣נה ַה ִ֗היא
ה ָ֔וה ְוַֽהֲﬠִליִתי ֙
ְנֻאם־ ְי ֹ
ה[ ָֽה ְרִבִ֔עית ַבֹּ֖ח ֶדשׁ
ת ]ַבָּשּׁ ָנ ֙
ת ִצ ְד ִק ָ֣יּה ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֔דה ַבָּשּׁ ָנ ֙
ת ַמְמֶ֨לֶכ ֙
ְבּ ֵראִשׁי ֙
ה ָ֔וה ְלֵעי ֵ֧ני
ה ֶבן־ַע ֨זּוּר ַה ָנּ ִ֜ביא ֲאֶ֤שׁר ִמ ִגְּבעוֹ֙ן ְבֵּ֣בית ְי ֹ
ַֽהֲחִמיִ֑שׁי ָאַ֣מר ֵאַ֡לי ֲח ַנ ְנ ָי ֩
ה ָ֧וה ְצָב֛אוֹת ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵלאֹ֑מר
ַהֹֽכֲּה ִ֛נים ְוָכל־ָה ָ֖ﬠם ֵלאֹֽמרֹֽ :כּה־ָאַ֞מר ְי ֹ
ָשׁ ַ֕ב ְרִתּי ֶאת־ֹ֖על ֶ֥מֶלךְך ָבֶּֽבלְ :בּ֣עוֹד ׀ ְשׁ ָנַ֣ת ִים ָיִ֗מים ֲא ִ֤ני ֵמִשׁי֙ב ֶאל־ַהָמּ֣קוֹם
הָ֑וה ֲאֶ֨שׁר ָל ַ ֜קח ְנֽבוַּכד ֶנא ַ֤צּר ֶֽמֶלךְך־ָבֶּבל ֙ ִמן־ַהָמּ֣קוֹם
ַה ֶ֔זּה ֶֽאת־ָכּל־ְכּ ֵ֖לי ֵ֣בּית ְי ֹ
ַה ֶ֔זּה ַו ְיִביֵ֖אם ָבֶּֽבלְ :וֶאת־ ְיָכ ְנ ָ֣יה ֶבן־ ְיֽהוֹ ָי ִ֣קים ֶֽמֶלךְך־֠ ְיהוּ ָדה ְוֶאת־ָכּל־ ָגּ֨לוּת
הָ֑וה ִ֣כּי ֶאְשֹׁ֔בּר
ְיהוּ ָ֜דה ַהָבִּ֣אים ָבּ ֶ֗בָלה ֲא ִ֥ני ֵמִ֛שׁיב ֶאל־ַהָמּ֥קוֹם ַה ֶ֖זּה ְנֻאם־ ְי ֹ
ֶאת־ֹ֖על ֶ֥מֶלךְך ָבֶּֽבלַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ִי ְרְמ ָ֣יה ַה ָנּ ִ֔ביא ֶאל־ֲח ַנ ְנ ָ֖יה ַה ָנִּ֑ביא ְלֵעי ֵ֤ני
ה ָֽוהַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ִי ְרְמ ָ֣יה ַה ָנּ ִ֔ביא ָאֵ֕מן
ם וְּלֵעי ֵ֣ני ָכל־ָהָ֔עם ָהֹֽעְמ ִ֖דים ְבֵּ֥בית ְי ֹ
ַהֹֽכֲּה ִני ֙
ה
ה ָו ֙
ה ֶאת־ ְדָּב ֶ֔ריךָך ֲאֶ֣שׁר ִנ ֵ֗בּאָת ְלָהִ֞שׁיב ְכּ ֵ֤לי ֵֽבית־ ְי ֹ
ה ָו ֙
הָ֑וה ָי ֵ֤קם ְי ֹ
ֵ֖כּן ַֽיֲﬠֶ֣שׂה ְי ֹ
א ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֔זּה ֲאֶ֥שׁר ָֽאֹנִ֖כי
ְוָכל־ַהגּוָֹ֔לה ִמָבֶּ֖בל ֶאל־ַהָמּ֥קוֹם ַה ֶֽזּהַ :אךְך־ְשַׁמע־ ָנ ֙
ֹדֵּ֣בר ְבָּא ְז ֶ֑ניךָך וְּבָא ְז ֵ֖ני ָכּל־ָה ָֽﬠםַ :ה ְנִּבי ִ ֗אים ֲאֶ֨שׁר ָה ֧יוּ ְלָפ ַ֛ני וְּלָפ ֶ֖ניךָך ִמן־ָֽהעוֹ ָ֑לם
ת ְוַעל־ַמְמָל֣כוֹת ְגֹּד֔לוֹת ְלִמְלָחָ֖מה וְּל ָר ָ֥ﬠה וְּל ָֽדֶבר:
ַו ִיּ ֨ ָנְּב֜אוּ ֶאל־ֲא ָר֤צוֹת ַרבּוֹ ֙
א ְדַּ֣בר ַה ָנּ ִ֗ביא ִי ָוּ ַד֙ע ַה ָנּ ִ֔ביא ֲאֶשׁר־ְשָׁל֥חוֹ
ַה ָנּ ִ֕ביא ֲאֶ֥שׁר ִי ָנֵּ֖בא ְלָשׁ֑לוֹם ְבּב ֹ ֙
א ֶאת־ַהמּוָֹ֔טה ֵמַ֕על ַצ ַ֖וּאר ִי ְרְמ ָ֣יה ַה ָנִּ֑ביא
ה ָ֖וה ֶבֱּאֶֽמתַ :ו ִיּ ַ ֞קּח ֲח ַנ ְנ ָ֤יה ַה ָנִּבי ֙
ְי ֹ
ה ָ֣כָּכה ֶאְשֹׁ֞בּר
ה ָו ֒
ה ְלֵעי ֨ ֵני ָכל־ָהָ֜עם ֵלאֹ֗מר ֹכּ֘ה ָאַ֣מר ְי ֹ
ַו ִיְּשְׁבּ ֵֽרהוַּ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֲח ַנ ְנ ָי ֩
ֶאת־ֹ֣על ׀ ְנ ֻֽבַכ ְד ֶנאַ֣צּר ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֗בל ְבּעוֹ֙ד ְשׁ ָנַ֣ת ִים ָיִ֔מים ֵמַ֕על־ַצ ַ֖וּאר ָכּל־ַהגּוֹ ִ֑ים
ה ָ֖וה ֶאל־ ִי ְרְמ ָ֑יה ַֽ֠אֲח ֵרי ְשׁ֞בוֹר
ַו ֵ֛יֶּלךְך ִי ְרְמ ָ֥יה ַה ָנִּ֖ביא ְל ַד ְרֽכּוַֹ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
תּ
א ֶאת־ַהמּוָֹ֔טה ֵמַ֗על ַצַ֛וּאר ִי ְרְמ ָ֥יה ַה ָנִּ֖ביא ֵלאֹֽמרָ :הלוֹ ךְ ֩ך ְוָֽאַמ ְר ָ ֙
ֲח ַנ ְנ ָ֤יה ַה ָנִּבי ֙
ה ָ֔וה מוֹֹ֥טת ֵ֖ﬠץ ָשׁ ָ֑ב ְרָתּ ְוָעִ֥שׂיָת ַתְחֵתּיֶ֖הן ֹמ֥טוֹת
ֶאל־ֲח ַנ ְנ ָ֜יה ֵלאֹ֗מר ֹ֚כּה ָאַ֣מר ְי ֹ

ה ָ֨וה ְצָב֜אוֹת ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֹ֣על ַבּ ְר ֶ֡זל ָנ ַ֜תִתּי ַעל־ַצ ַ֣וּאר
ַבּ ְר ֶֽזלִ֣ :כּי ֹֽכה־ָאַמ֩ר ְי ֹ
׀ ָכּל־ַהגּוֹ ִ֣ים ָה ֵ ֗אֶלּה ַֽלֲﬠֹ֛בד ֶאת־ ְנ ֻֽבַכ ְד ֶנאַ֥צּר ֶֽמֶלךְך־ָבֶּ֖בל ַֽוֲﬠָב ֻ֑דהוּ ְו ַ֛גם ֶאת־
ַח ַ֥יּת ַהָשּׂ ֶ֖דה ָנַ֥תִתּי ֽלוַֹ :ו ֨יּ ֹאֶמר ִי ְרְמ ָ֧יה ַה ָנִּ֛ביא ֶאל־ֲח ַנ ְנ ָ֥יה ַה ָנִּ֖ביא ְשַֽׁמע־ ָ֣נא
ה ָ֔וה ְוַא ָ֗תּה ִהְב ַ֛טְחָתּ ֶאת־ָה ָ֥ﬠם ַה ֶ֖זּה ַעל־ָֽשֶׁקרָ :לֵ֗כן ֹ֚כּה
ֲח ַנ ְנ ָ֑יה ֽל ֹא־ְשׁ ָֽלֲח ךָ֣ך ְי ֹ
ה ַאָ֣תּה ֵ֔מת ִ ֽכּי־ָס ָ֥רה
ה ָ֔וה ִ ֽה ְנ ִנ֙י ְמַֽשׁ ֵֽלֲּח֔ךָך ֵמ ַ֖ﬠל ְפּ ֵ֣ני ָֽהֲא ָד ָ ֑מה ַהָשּׁ ָנ ֙
ָאַ֣מר ְי ֹ
ה
ה ָֽוהַ :ו ָ֛יָּמת ֲח ַנ ְנ ָ֥יה ַה ָנִּ֖ביא ַבָּשּׁ ָ֣נה ַהִ֑היא ַבֹּ֖ח ֶדשׁ ַהְשִּׁבי ִ ֽﬠיְ :ו ֵ ֨אֶלּ ֙
ִדַ֖בּ ְרָתּ ֶאל־ ְי ֹ
ִדְּב ֵ֣רי ַהֵ֔סֶּפר ֲאֶ֥שׁר ָשׁ ַ֛לח ִי ְרְמ ָ֥יה ַה ָנִּ֖ביא ִמירוָּשׁ ָ֑לם ֶאל־ ֶ֜יֶתר ִז ְק ֵ֣ני ַהגּוָֹ֗לה
ם ְוֶאל־ָכּל־ָהָ֔עם ֲאֶ֨שׁר ֶה ְג ָ֧לה ְנֽבוַּכ ְד ֶנא ַ֛צּר
ְוֶאל־ַהֹֽכֲּה ִ֤נים ְוֶאל־ַה ְנִּביִאי ֙
ִמירוָּשׁ ַ֖לם ָבֶּֽבָלהַֽ :אֲח ֵ֣רי ֵ֣צאת ְיָכְנ ָֽיה־ַ֠הֶpמֶּלךְך ְוַה ְגִּבי ָ֨רה ְוַהָֽסּ ִריִ֜סים ָשׂ ֵ֨רי
ְיהוּ ָ֧דה ִוירוָּשׁ ַ֛לם ְוֶהָח ָ֥רשׁ ְוַהַמְּס ֵ֖גּ ר ִמירוָּשׁ ָֽלםְ :בּ ַי֙ד ֶאְלָעָ֣שׂה ֶבן־ָשָׁ֔פן
וּ ְגַמ ְר ָ֖יה ֶבּן־ִחְל ִק ָ֑יּה ֲאֶ֨שׁר ָשַׁ֜לח ִצ ְד ִק ָ֣יּה ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֗דה ֶאל־ ְנבוַּכ ְד ֶנא ַ֛צּר ֶ֥מֶלךְך
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְלָכל־ ַ֨הגּוָֹ֔לה
ָבֶּ֖בל ָבֶּ֥בָלה ֵלאֹֽמרֹ֥ :כּה ָא ַ ֛מר ְי ֹ
שׁבוּ ְו ִנְט֣עוּ ַג ֔נּוֹת ְוִאְכ֖לוּ ֶאת־
ֲאֶשׁר־ִה ְג ֵ֥ליִתי ִמירוָּשׁ ַ֖לם ָבֶּֽבָלהְ :בּ֥נוּ ָבִ֖תּים ְו ֵ ֑
ם
ת וְּק֨חוּ ִלְב ֵניֶ֜כם ָנִ֗שׁים ְוֶאת־ְבּ ֽנוֵֹתיֶכ ֙
ִפּ ְר ָֽי ןְ :ק֣חוּ ָנִ֗שׁים ְוֽהוִֹליד ֘וּ ָבּ ִ֣נים וָּבנוֹ ֒
ְתּ ֣נוּ ַֽלֲא ָנִ֔שׁים ְוֵת ַ֖ל ְד ָנה ָבּ ִ֣נים וָּב ֑נוֹת וּ ְרבוּ־ָ֖שׁם ְוַאל־ִתְּמ ָֽﬠטוְּ :ו ִד ְר֞שׁוּ ֶאת־
הָ֑וה ִ֣כּי
ם ָ֔שָׁמּה ְוִהְתַפְּל֥לוּ ַֽבֲﬠ ָ֖דהּ ֶאל־ ְי ֹ
ְשׁ֣לוֹם ָהִ֗עיר ֲאֶ֨שׁר ִה ְג ֵ֤ליִתי ֶאְתֶכ ֙
ת ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַאל־
ה ָ֤וה ְצָבאוֹ ֙
ִבְשׁלוָֹ֔מהּ ִֽיְה ֶ֥יה ָל ֶ֖כם ָשֽׁלוֹםִ :כּי֩ ֹ֨כה ָאַ֜מר ְי ֹ
ַיִ֧שּׁיאוּ ָל ֶ֛כם ְנ ִ ֽביֵאי ֶ֥כם ֲאֶשׁר־ְבִּק ְרְבּ ֶ֖כם ְוֹֽקְסֵמי ֶ֑כם ְוַאל־ִתְּשְׁמע֙וּ ֶאל־
ֲחֹלֹ֣מֵתיֶ֔כם ֲאֶ֥שׁר ַאֶ֖תּם ַמְחְל ִ ֽמיםִ֣ :כּי ְבֶ֔שֶׁקר ֵ ֛הם ִנְבִּ֥אים ָל ֶ֖כם ִבְּשִׁ֑מי ֥ל ֹא
ה ָ֔וה ִ֠כּי ְלִ֞פי ְמ ֧ל ֹאת ְלָב ֶ֛בל ִשְׁבִ֥ﬠים
ה ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ָֽוהִ :כּי־ֹכ ֙
ְשַׁלְחִ֖תּים ְנֻאם־ ְי ֹ
ם ֶאת־ ְדָּב ִ֣רי ַה֔טּוֹב ְלָהִ֣שׁיב ֶאְתֶ֔כם ֶאל־
ָשׁ ָ֖נה ֶאְפֹ֣קד ֶאְת ֶ֑כם ַֽוֲהִקֹמִ֤תי ֲﬠֵליֶכ ֙
ַהָמּ ֖קוֹם ַה ֶֽזּהִ :כּי֩ ָֽאֹנִ֨כי ָי ַ֜דְעִתּי ֶאת־ַהַֽמֲּחָשֹׁ֗בת ֲאֶ֧שׁר ָאֹנ ִ֛כי חֵ֥שׁב ֲﬠֵלי ֶ֖כם
ם ְו ֣ל ֹא ְל ָרָ֔עה ָלֵ֥תת ָל ֶ֖כם ַֽאֲח ִ֥רית ְוִת ְק ָֽוה:
הָ֑וה ַמְחְשׁ֤בוֹת ָשׁלוֹ ֙
ְנֻאם־ ְי ֹ
אִ֖תי
אִת֙י ַֽוֲהַלְכ ֶ֔תּם ְוִהְתַפַּלְּלֶ֖תּם ֵא ָ֑לי ְוָֽשַׁמְעִ֖תּי ֲאֵלי ֶֽכם :וִּבַקְּשֶׁ֥תּם ֹ
וְּק ָרא ֶ ֤תם ֹ
ה ְוַשְׁבִ֣תּי
ה ָו ֒
וְּמָצא ֶ ֑תם ִ֥כּי ִת ְד ְרֻ֖שׁ ִני ְבָּכל־ְלַבְב ֶֽכםְ :ו ִנְמֵ֣צאִתי ָלֶכ֘ם ְנֻאם־ ְי ֹ
ֶאת־ְשׁביְּתֶ֗כם ]ְשֽׁבוְּתֶ֗כם[ ְוִקַבְּצִ֣תּי ֶ֠אְתֶכם ִמָכּל־ַהגּוֹ ִ֞ים וִּמָכּל־ַהְמּקוֹ֗מוֹת

הָ֑וה ַֽוֲהִשֹׁבִ֣תי ֶאְתֶ֔כם ֶאל־ ַ֨הָמּ֔קוֹם ֲאֶשׁר־
ֲאֶ֨שׁר ִה ַ֧דְּחִתּי ֶאְת ֶ֛כם ָ֖שׁם ְנֻאם־ ְי ֹ
הָ֛וה ְנִבִ֖אים ָבֶּֽבָלהִ :כּי־ֹ֣כה
ִה ְג ֵ֥ליִתי ֶאְת ֶ֖כם ִמָֽשּׁםִ֖ :כּי ֲאַמ ְר ֶ ֑תּם ֵה ִ ֨קים ָ֧לנוּ ְי ֹ
ה ָ֗וה ֶאל־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ַהיּוֵֹשׁ֙ב ֶאל־ִכֵּ֣סּא ָד ִ֔וד ְוֶאל־ָכּל־ָהָ֔עם ַהיּוֵֹ֖שׁב ָבִּ֣ﬠיר
׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ִ ֽה ְנ ִנ֙י
שׁר ל ֹא־ ָֽיְצ֥אוּ ִאְתּ ֶ֖כם ַבּגּוֹ ָֽלהֹ֤ :כּה ָאַמ֙ר ְי ֹ
ַה ֑זּ ֹאת ֲאֵחיֶ֕כם ֲא ֶ ֛
ם
ְמַשׁ ֵ֣לּ ַח ָ֔בּם ֶאת־ַהֶ֖ח ֶרב ֶאת־ָֽה ָר ָ֣ﬠב ְוֶאת־ַה ָ֑דֶּבר ְו ָֽנַתִ֣תּי אוֹ ָ֗תם ַכְּתֵּא ִני ֙
שָּׁע ִ֔רים ֲאֶ֥שׁר ל ֹא־ֵֽתָא ַ֖כְל ָנה ֵמֹֽר ַעְ :ו ָֽר ַדְפִתּ֙י ַֽאֲח ֵרי ֶ֔הם ַבֶּ֖ח ֶרב ָֽבּ ָר ָ֣ﬠב וַּב ָ֑דֶּבר
ַה ֣ ֹ
ה ְוִלְשׁ ֵר ָ֣קה
וּ ְנַת ִ֨תּים ְל ַֽז ֲוָ֜עה ]ְל ַֽזֲﬠ ָ֜וה[ ְלֹ֣כל ׀ ַמְמְל֣כוֹת ָה ָ ֗א ֶרץ ְלָא ָ֤לה וְּלַשָׁמּ ֙
וְּלֶח ְרָ֔פּה ְבָּכל־ַהגּוֹ ִ֖ים ֲאֶשׁר־ִה ַדְּחִ֥תּים ָֽשׁם֛ ַ :תַּחת ֲאֶשׁר־ל ֹא־ָֽשְׁמ֥עוּ ֶאל־
ם ַהְשׁ ֵ֣כּם ְוָשֹׁ֔ל ַח
הָ֑וה ֲאֶשׁ֩ר ָשַׁ֨לְחִתּי ֲאֵלי ֶ֜הם ֶאת־ֲﬠָב ַ֤די ַה ְנִּבִאי ֙
ְדָּב ַ֖רי ְנֻאם־ ְי ֹ
הָ֑וה ָכּל־ ַ֨הגּוָֹ֔לה ֲאֶשׁר־
ה ָֽוהְ :וַאֶ֖תּם ִשְׁמ֣עוּ ְדַבר־ ְי ֹ
ְו ֥ל ֹא ְשַׁמְעֶ֖תּם ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָ֨וה ְצָב֜אוֹת ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֶאל־
ִשׁ ַ֥לְּחִתּי ִמירוָּשׁ ַ֖לם ָבּ ֶֽבָלהֹֽ :כּה־ָאַמ֩ר ְי ֹ
שֶׁקר
ה ְוֶאל־ִצ ְד ִק ָ֣יּהוּ ֶבן־ַֽמֲﬠֵשׂ ָ֔יה ַֽה ִנְּבִּ֥אים ָל ֶ֛כם ִבְּשִׁ֖מי ָ ֑
ַאְחָ֤אב ֶבּן־ֽקוָֹל ָי ֙
ם
א ָ֗תם ְבּ ַי֙ד ְנֽבוַּכ ְד ֶראַ֣צּר ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֔בל ְוִה ָ֖כּם ְל ֵֽﬠי ֵני ֶֽכםְ :וֻל ַ֤קּח ֵמֶה ֙
ִ ֽה ְנ ִ֣ני ׀ ֹנֵ֣תן ֹ
ה ְכִּצ ְד ִק ָ֣יּהוּ וְּכֶאָ֔חב
ה ָו ֙
ְקָלָ֔לה ְלֹכל ֙ ָגּ֣לוּת ְיהוּ ָ֔דה ֲאֶ֥שׁר ְבָּבֶ֖בל ֵלאֹ֑מר ְי ִ ֽשְׂמ ךָ֤ך ְי ֹ
ֲאֶשׁר־ָק ָ֥לם ֶֽמֶלךְך־ָבֶּ֖בל ָבֵּֽאשַׁ֡ :יַען ֲאֶשׁ֩ר ָע֨שׂוּ ְנָבָ֜לה ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַו ְי ַֽנֲאפ֙וּ ֶאת־
ְנֵ֣שׁי ֵֽרֵעי ֶ֔הם ַו ְי ַדְבּ֨רוּ ָד ָ֤בר ִבְּשִׁמ֙י ֶ֔שֶׁקר ֲאֶ֖שׁר ֣לוֹא ִצ ִוּיִ֑תם ְוָֽאֹנ ִ֛כי ַהֹוּי ֵ֥ד ַע
ה ָֽוהְ :וֶאל־ְשַׁמְע ָ֥יהוּ ַהֶנֱּחָלִ֖מי תּ ֹאַ֥מר ֵלאֹֽמרֹֽ :כּה־ָאַ֞מר
]ַהיּוֹ ֵ֥ד ַע[ ָו ֵ֖ﬠד ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָשַׁ֨לְחָתּ ְבִשְׁמָ֜כה ְסָפ ִ֗רים
ה ָ֧וה ְצָב֛אוֹת ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵלאֹ֑מר ַ֡יַען ֲאֶ֣שׁר ַאָתּ ֩
ְי ֹ
ה ַהֹכּ ֵ֔הן ְוֶ֥אל ָכּל־
ם ֲאֶ֣שׁר ִבּירוָּשַׁ֔לם ְוֶאל־ְצַפְנ ָ֤יה ֶבן־ַֽמֲﬠֵשׂ ָי ֙
ֶאל־ָכּל־ָהָע ֙
ם ֵ֣בּית
ה ָ֞וה ְנָֽת ְנ ךָ֣ך ֹכ ֵ֗הן ַ֚תַּחת ְיֽהוֹ ָי ָ֣דע ַהֹכּ ֵ֔הן ִ ֽלְה ֤יוֹת ְפִּק ִדי ֙
ַהֹֽכֲּה ִ֖נים ֵלאֹֽמרְ :י ֹ
א֛תוֹ ֶאל־ַהַמְּה ֶ֖פֶּכת ְוֶאל־ַהִצּיֹֽנק:
ה ָ֔וה ְלָכל־ִ֥אישׁ ְמֻשׁ ָ֖גּע וִּמְת ַנ ֵ֑בּא ְו ָֽנַתָ֥תּה ֹ
ְי ֹ
תִ֑תי ַהִמְּת ַנֵ֖בּא ָל ֶֽכםִ֣ :כּי ַעל־ֵ֞כּן ָשׁ ַ֥לח
ְוַע ָ֗תּה ָ֚לָמּה ֣ל ֹא ָגַ֔ע ְרָתּ ְבּ ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ָֽהֲﬠ ְנּ ֹ
ם ְוֵ֔שׁבוּ ְו ִנְט֣עוּ ַג ֔נּוֹת ְוִאְכ֖לוּ ֶאת־
ֵא ֵ֛לינוּ ָבֶּ֥בל ֵלאֹ֖מר ֲא ֻר ָ֣כּה ִ֑היא ְבּ ֤נוּ ָבִתּי ֙
ְפּ ִריֶֽהןַ :ו ִיּ ְק ָ֛רא ְצַפ ְנ ָ֥יה ַהֹכֵּ֖הן ֶאת־ַהֵ֣סֶּפר ַה ֶ֑זּה ְבָּא ְז ֵ֖ני ִי ְרְמ ָ֥יהוּ ַה ָנּ ִ ֽביאַֽ :ו ְיִה֙י
ה ָ֔וה
ה ֵלאֹ֔מר ֹ֚כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ָ֔וה ֶֽאל־ ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ֵלאֹֽמרְ :שׁ ַ֤לח ַעל־ָכּל־ַהגּוָֹל ֙
ְדַּבר־ ְי ֹ
ֶאל־ְשַׁמְע ָ֖יה ַה ֶנֱּחָלִ֑מי ַ֡יַען ֲאֶשׁ֩ר ִנ ָ֨בּא ָלֶ֜כם ְשַׁמְע ָ֗יה ַֽוֲא ִנ֙י ֣ל ֹא ְשַׁלְח ִ֔תּיו ַו ַיְּבַ֥טח

ה ָ֗וה ִ ֽה ְנ ֨ ִני ֹפ ֵ ֜קד ַעל־ְשַׁמְע ָ֣יה ַה ֶנֱּחָלִמ ֘י ְוַעל־
ֶאְת ֶ֖כם ַעל־ָֽשֶׁקרָ :לֵ֞כן ֹֽכּה־ָאַ֣מר ְי ֹ
ַז ְרע֒וֹ ֽל ֹא־ ִֽיְה ֶ֨יה ֜לוֹ ִ֣אישׁ ׀ יוֵֹ֣שׁב ׀ ְבּתוֹךְך־ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֗זּה ְו ֽל ֹא־ ִי ְרֶ֥אה ַב֛טּוֹב ֲאֶשׁר־
ה ָֽוהַ :ה ָדָּב֙ר ֲאֶ֣שׁר ָה ָ֣יה
הָ֑וה ִ ֽכּי־ָס ָ֥רה ִדֶ֖בּר ַעל־ ְי ֹ
ֲא ִ֥ני ֹעֶֽשׂה־ְלַעִ֖מּי ְנֻאם־ ְי ֹ
הָ֛וה ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵלאֹ֑מר
ה ָ֖וה ֵלאֹֽמרֹֽ :כּה־ָאַ֧מר ְי ֹ
ֶאל־ ִי ְרְמ ָ֔יהוּ ֵמֵ֥את ְי ֹ
ְכָּתב־ְל֗ךָך ֵ֧את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֛רים ֲאֶשׁר־ ִדַּ֥בּ ְרִתּי ֵא ֶ֖ליךָך ֶאל־ֵֽסֶפרִ֠ :כּי ִה ֨ ֵנּה ָיִ֤מים
הָ֑וה
ה ָ֔וה ֠ ְוַשְׁבִתּי ֶאת־ְשׁ֨בוּת ַעִ֧מּי ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ִֽויהוּ ָ֖דה ָאַ֣מר ְי ֹ
ם ְנֻאם־ ְי ֹ
ָבִּאי ֙
ַֽוֲה ִ ֽשֹׁב ִ֗תים ֶאל־ָה ָ ֛א ֶרץ ֲאֶשׁר ָנַ֥תִתּי ַֽלֲאבוָֹ֖תם ִֽוי ֵרֽשׁוָּהְ :וֵ֣אֶלּה ַה ְדָּב ִ֗רים ֲאֶ֨שׁר
ה ָ֔וה ֥קוֹל ֲח ָר ָ֖דה ָשׁ ָ ֑מְענוּ
ה ָאַ֣מר ְי ֹ
הָ֛וה ֶאל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְוֶאל־ ְיהוּ ָֽדהִ :כּי־ֹכ ֙
ִדֶּ֧בּר ְי ֹ
ַ֖פַּחד ְוֵ֥אין ָשֽׁלוֹםַֽ :שֲׁאלוּ־ ָ֣נא וּ ְר֔אוּ ִאם־ֹי ֵ֖לד ָז ָ֑כר ַמדּוּ ַ֩ע ָר ִ ֨איִתי ָכל־ ֶ֜גֶּבר ָי ָ֤דיו
ַעל־ֲחָלָצי֙ו ַכּ ֣יּוֵֹל ָ֔דה ְו ֶֽנֶהְפ֥כוּ ָכל־ָפּ ִ֖נים ְל ֵֽי ָרֽקוֹן֗ :הוֹי ִ֥כּי ָג ֛דוֹל ַה ֥יּוֹם ַה֖הוּא
ה ַב ֨יּוֹם ַה֜הוּא ְנ ֻ ֣אם
א ְל ַֽיֲﬠֹ֔קב וִּמֶ֖מָּנּה ִי ָוֵּֽשׁ ַעְ :וָה ָי ֩
ֵמַ֣א ִין ָכֹּ֑מהוּ ְו ֵֽﬠת־ָצ ָ֥רה ִהי ֙
ה ָ֣וה ְצָב֗אוֹת ֶאְשֹׁ֤בּר ֻעלּ֙וֹ ֵמ ַ֣ﬠל ַצ ָוּא ֶ֔רךָך וּֽמוְֹסרוֶֹ֖תיךָך ֲא ַנ ֵ ֑תּק ְול ֹא־ ַֽיַעְבדוּ־֥בוֹ
׀ ְי ֹ
ת ָדּ ִ֣וד ַמְלָ֔כּם ֲאֶ֥שׁר ָא ִ֖קים ָלֶֽהם:
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהי ֶ ֑הם ְוֵא ֙
֖עוֹד ָז ִֽריםְ :ו ָ֣ﬠְב֔דוּ ֵ֖את ְי ֹ
ה ְוַאל־ֵתַּ֣חת ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ֠כּי ִ ֽה ְנ ִ֤ני
א ַעְב ִ֨דּי ַֽיֲﬠֹ֤קב ְנֻאם־ ְיה ָוֹ ֙
ְוַא ָ֡תּה ַאל־ִתּי ָר ֩
מוֹ ִ ֽשׁ ֽיֲﬠ ךָ ֙ך ֵֽמ ָר֔חוֹק ְוֶאת־ ַז ְֽרֲﬠ֖ךָך ֵמֶ֣א ֶרץ ִשְׁב ָ֑ים ְוָ֧שׁב ַֽיֲﬠֹ֛קב ְוָשׁ ַ֥קט ְוַֽשֲׁא ַ֖נ ן ְוֵ֥אין
ה ָ֖וה ְלֽהוִֹשׁי ֶ֑ﬠךָך ִכּי֩ ֶאֱﬠֶ֨שׂה ָכָ֜לה ְבּ ָֽכל־ַהגּוֹ ִ֣ים ׀
ַֽמֲח ִֽרידֽ ִ :כּי־ִאְתּ ךָ֥ך ֲא ִ֛ני ְנֻאם־ ְי ֹ
אְת ךָ ֙ך ֽל ֹא־ֶאֱﬠֶ֣שׂה ָכָ֔לה ְו ִיַסּ ְר ִ֨תּי ךָ ֙ך ַלִמְּשָׁ֔פּט ְו ַנ ֵ֖קּה
ֲאֶ֧שׁר ֲהִפצוִֹ֣תיךָך ָ֗שּׁם ַ֤אךְך ֽ ֹ
ה ָ֖וה ָא ֣נוּשׁ ְלִשְׁב ֵ֑רךְך ַנְח ָ֖לה ַמָכֵּֽתךְךֵֽ :אין־ ָ֥דּן ִדּי ֵ֖נ ךְך
֥ל ֹא ֲא ַנ ֶֽקָּךִּ֣ :כּי ֹ֥כה ָא ַ ֛מר ְי ֹ
ְלָמ ֑זוֹר ְרֻפ֥אוֹת ְתָּע ָ֖לה ֵ֥אין ָֽלךְךָ :כּל־ְמַֽאֲהַ֣ב ִיךְך ְשֵׁכ֔חוּךְך אוָֹ֖תךְך ֣ל ֹא ִי ְדֹ֑רשׁוּ ִכּי֩
ק
ַמַ֨כּת אוֹ ֵ֤יב ִהִכּיִתי ךְ ֙ך מוַּ֣סר ַאְכ ָז ִ֔רי ַ֚ﬠל ֹ֣רב ֲﬠוֹ ֔ ֵנךְך ָֽﬠְצ֖מוּ ַחטּ ֹאָֽת ִיךְךַ :מה־ִתּ ְזַע ֙
א ֵ֑בךְך ַ֣ﬠל ׀ ֹ֣רב ֲﬠוֹ ֗ ֵנךְך ָֽﬠְצמ֙וּ ַחטּ ֹא ַ֔ת ִיךְך ָעִ֥שׂיִתי ֵ֖אֶלּה ָֽלךְך:
ַעל־ִשְׁב ֵ֔רךְך ָא ֖נוּשׁ ַמְכ ֹ
אְכַ֨ל ִי ךְ ֙ך ֵיָאֵ֔כלוּ ְוָכל־ָצ ַ֥ר ִיךְך ֻכּ ָ֖לּם ַבְּשִּׁ֣בי ֵי ֵ֑לכוּ ְוָה ֤יוּ שׁ ֹאַ֨ס ִי ךְ ֙ך ִלְמִשָׁ֔סּה
ָלֵ֞כן ָכּל־ ֽ ֹ
הָ֑וה
ְוָכל־ֹֽבּ ְז ַ֖ז ִיךְך ֶאֵ֥תּן ָלַֽבזִ :כּי֩ ַֽאֲﬠֶ֨לה ֲא ֻר ָ֥כה ָ֛לךְך וִּמַמּכּוַֹ֥ת ִיךְך ֶא ְרָפֵּ֖אךְך ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָ֗וה ִ ֽה ְנ ִני־ָשׁ֙ב
ה ָ֣ק ְראוּ ָ֔לךְך ִצ ֣יּוֹן ִ֔היא ֹדּ ֵ֖רשׁ ֵ֥אין ָֽלהֹּ֣ :כּה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
ִ֤כּי ִנ ָדָּח ֙
ת ָאֳה ֵ֣לי ַֽיֲﬠ֔קוֹב וִּמְשְׁכֹּנָ֖תיו ֲא ַר ֵ֑חם ְו ִנְב ְנָ֥תה ִעי֙ר ַעל־ִתָּ֔לּהּ ְוַא ְר֖מוֹן ַעל־
ְשׁבוּ ֙
ם ְו ֣ל ֹא ִיְמָ֔עטוּ
ִמְשָׁפּ֥טוֹ ֵיֵֽשׁבְ :ו ָיָ֥צא ֵמ ֶ ֛הם תּוֹ ָ֖דה ְו֣קוֹל ְמַֽשֲׂח ִ֑קים ְוִה ְרִבִּתי ֙

ְוִהְכַבּ ְדִ֖תּים ְו ֥ל ֹא ִיְצ ָֽﬠרוְּ :וָה ֤יוּ ָב ָני֙ו ְכּ ֶ ֔ק ֶדם ַֽוֲﬠ ָד֖תוֹ ְלָפ ַ֣ני ִתּ֑כּוֹן וּ ָ֣פַק ְד ִ֔תּי ַ֖ﬠל
ָכּל־ֹֽלֲחָֽציוְ :וָה ָ֨יה ַא ִדּי֜רוֹ ִמֶ֗מּנּוּ וּֽמְשׁל֙וֹ ִמִקּ ְר֣בּוֹ ֵיֵ֔צא ְוִהְק ַרְבִ֖תּיו ְו ִנ ַ֣גּשׁ ֵא ָ֑לי
ה ָֽוהִֽ :וְה ִ֥ייֶתם ִ֖לי ְל ָ֑ﬠם
ִכּי֩ ִ֨מי הוּא־ ֶ֜זה ָע ַ֧רב ֶאת־ִל֛בּוֹ ָל ֶ֥גֶשׁת ֵא ַ֖לי ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָֽיְצ ָ ֔אה ַ֖סַער ִמְתגּוֹ ֵ֑רר
ה ָ֗וה ֵחָמ ֙
ְוָ֣אֹנִ֔כי ֶֽאְה ֶ֥יה ָל ֶ֖כם ֵֽלאֹל ִ ֽהיםִ :ה ֵ֣נּה ׀ ַֽסֲﬠ ַ֣רת ְי ֹ
שׂ֥תוֹ ְוַעד־ֲהִקי֖מוֹ
ה ָ֔וה ַעד־ֲﬠ ֹ
ַ֛ﬠל ֥ר ֹאשׁ ְרָשִׁ֖ﬠים ָיֽחוּל֣ :ל ֹא ָי֗שׁוּב ֲחרוֹ֙ן ַאף־ ְי ֹ
ה
ה ָ֔וה ֶֽאְה ֶי ֙
א ְנֻאם־ ְי ֹ
ְמ ִז֣מּוֹת ִל֑בּוֹ ְבַּֽאֲח ִ֥רית ַה ָיִּ֖מים ִתְּת֥בּוְֹננוּ ָֽבהָּ :בּ ֵ֤ﬠת ַהִהי ֙
ה ָ֔וה ָמָ֥צא
ֵֽלאֹל ִ֔הים ְלֹ֖כל ִמְשְׁפּ֣חוֹת ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוֵ֖הָמּה ִֽיְהיוּ־ִ֥לי ְל ָֽﬠםֹ֚ :כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ָ֖וה ִנ ְרָ֣אה
ֵח֙ן ַבִּמּ ְד ָ֔בּר ַ֖ﬠם ְשׂ ִ֣רי ֵדי ָ֑ח ֶרב ָה֥לוֹךְך ְלַה ְר ִגּי֖עוֹ ִיְשׂ ָרֵֽאלֵ :מ ָר֕חוֹק ְי ֹ
ִ֑לי ְוַֽאֲה ַ֤בת עוָֹל ֙
ם ֲאַהְב ִ֔תּיךְך ַעל־ ֵ֖כּן ְמַשְׁכִ֥תּיךְך ָֽחֶסד֤ :עוֹד ֶאְב ֵנ ךְ ֙ך ְֽו ִנְב ֔ ֵנית
ְבּתוּ ַ֖לת ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֚עוֹד ַתְּע ִ֣דּי ֻתַ֔פּ ִיךְך ְו ָיָ֖צאת ִבְּמ֥חוֹל ְמַֽשֲׂח ִֽקים֚ :עוֹד ִתְּטִּ֣ﬠי
שְׁמ ֑רוֹן ָנְט֥עוּ ֹנְטִ֖ﬠים ְוִח ֵֽלּלוִּ֣ :כּי ֶישׁ־ ֔יוֹם ָֽק ְר֥אוּ ֹֽנְצ ִ֖רים ְבַּ֣הר
ְכ ָרִ֔מים ְבָּה ֵ֖רי ֽ ֹ
ה ָ֗וה ָר ֤נּוּ
ה ָ֖וה ֱאֹלֵֽהינוִּ :כּי־ֹ֣כה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
ֶאְפ ָ֑ר ִים ֚קוּמוּ ְו ַֽנֲﬠ ֶ֣לה ִצ ֔יּוֹן ֶאל־ ְי ֹ
ה
ה ָו ֙
ְל ַֽיֲﬠֹק֙ב ִשְׁמָ֔חה ְוַֽצֲה֖לוּ ְבּ ֣ר ֹאשׁ ַהגּוֹ ִ֑ים ַהְשִׁ֤מיעוּ ַֽהְלל֙וּ ְוִאְמ֔רוּ הוַֹ֤שׁע ְי ֹ
ֶֽאת־ַעְמּ֔ךָך ֵ֖את ְשֵׁא ִ֥רית ִיְשׂ ָרֵֽאלִ :ה ְנ ִני֩ ֵמ ִ֨ביא אוֹ ָ֜תם ֵמֶ֣א ֶרץ ָצ֗פוֹן ְוִקַבְּצִתּי֘ם
ִמ ַיּ ְרְכֵּתי־ָא ֶר֒ץ ָ֚בּם ִע ֵ֣וּ ר וִּפֵ֔סּ ַח ָה ָ֥רה ְוֹי ֶ֖ל ֶדת ַיְח ָ֑דּו ָקָ֥הל ָגּ ֖דוֹל ָי֥שׁוּבוּ ֵֽהָנּה:
ם ֶאל־ ַ֣נֲחֵלי ַ֔מ ִים ְבּ ֶ֣ד ֶרךְך ָיָ֔שׁר ֥ל ֹא
ם ֽאוִֹליֵכ ֙
ִבְּבִ֣כי ָיֹ֗באוּ ֽוְּבַֽתֲחנוּ ִני֘ם ֽאוִֹביֵל ֒
ה
ה ָו ֙
ִי ָֽכְּשׁ֖לוּ ָ֑בּהּ ִ ֽכּי־ָה ִי ֤יִתי ְל ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְל ָ ֔אב ְוֶאְפ ַ֖ר ִים ְבֹּ֥כ ִרי ֽהוּאִ :שְׁמ֤עוּ ְדַבר־ ְי ֹ
גּוֹ ִ֔ים ְוַה ִ֥גּידוּ ָֽבִא ִ֖יּים ִמֶמּ ְר ָ֑חק ְוִאְמ֗רוּ ְמ ָז ֵ֤רה ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְיַקְבֶּ֔צנּוּ וְּשָׁמ ֖רוֹ ְכֹּר ֶ֥ﬠה
ה ָ֖וה ֶֽאת־ ַֽיֲﬠֹ֑קב וּ ְגָא֕לוֹ ִמ ַ֖יּד ָח ָ֥זק ִמֶֽמּנּוּ :וָּבא ֘וּ ְו ִר ְנּ ֣נוּ ִבְמרוֹם־
ֶע ְד ֽרוֹֽ ִ :כּי־ָפ ָ֥דה ְי ֹ
ה ָ֗וה ַעל־ ָדּ ָג֙ן ְוַעל־ִתּיֹ֣רשׁ ְוַעל־ ִיְצ ָ֔הר ְוַעל־ְבֵּני־ ֖צ ֹאן
ִציּוֹ֒ן ְו ָֽנֲה֞רוּ ֶאל־֣טוּב ְי ֹ
ה
ם ְכּ ַ֣ג ן ָר ֶ֔וה ְו ֽל ֹא־יוִֹ֥סיפוּ ְל ַֽדֲאָ֖בה ֽעוֹדָ֣ :אז ִתְּשַׂ֤מח ְבּתוָּל ֙
וָּב ָ֑קר ְוָֽה ְיָ֤תה ַנְפָשׁ ֙
ְבָּמ֔חוֹל וַּבֻח ִ֥רים וּ ְז ֵק ִ֖נים ַיְח ָ֑דּו ְוָֽהַפְכ ִ֨תּי ֶאְב ָ֤לם ְלָשׂשׂוֹ֙ן ְו ִ֣נַחְמ ִ֔תּים ְוִשַׂמְּחִ֖תּים
ה ָֽוהֹ֣ :כּה
ִ ֽמיגוֹ ָֽנםְ :ו ִר ֵוּיִ֛תי ֶ֥נֶפשׁ ַהֹֽכֲּה ִ֖נים ָ֑דֶּשׁן ְוַעִ֛מּי ֶאת־טוִּ֥בי ִיְשָׂ֖בּעוּ ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָ֗וה ֣קוֹל ְבּ ָרָ֤מה ִנְשָׁמ֙ע ְנִה֙י ְבִּ֣כי ַתְמרוּ ִ֔רים ָרֵ֖חל ְמַב ָ֣כּה ַעל־ָבֶּנ ֑יָה
׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ָ֗וה ִמ ְנִ֤ﬠי קוֵֹל ךְ ֙ך ִמ ֶ֔בִּכי
ֵֽמֲא ָ֛נה ְלִה ָנֵּ֥חם ַעל־ָבּ ֶ֖ניָה ִ֥כּי ֵאי ֶֽננּוֹּ֣ :כּה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ָ֔וה ְוָ֖שׁבוּ ֵמֶ֥א ֶרץ אוֹ ֵֽיבְ :ו ֵישׁ־
ְוֵעי ַ֖נ ִיךְך ִמ ִדְּמ ָ֑ﬠה ִכּי֩ ֵ֨ישׁ ָשׂ ָ֤כר ִלְפֻעָלֵּת ךְ ֙ך ְנֻאם־ ְי ֹ

ם
הָ֑וה ְוָ֥שׁבוּ ָב ִ֖נים ִל ְגבוּ ָֽלםָ :שׁ֣מוֹ ַע ָשַׁ֗מְעִתּי ֶאְפ ַ֨ר ִי ֙
ִתּ ְק ָ֥וה ְלַֽאֲח ִריֵ֖תךְך ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָ֥וה
ִמְתנוֹ ֵ֔דד ִיַסּ ְר ַ֨תִּנ֙י ָֽוִא ָוֵּ֔סר ְכּ ֵ֖ﬠ ֶגל ֣ל ֹא ֻל ָ ֑מּד ֲהִשׁיֵ֣בִני ְוָא֔שׁוָּבה ִ֥כּי ַאָ֖תּה ְי ֹ
ֱאֹלָֽהיֽ ִ :כּי־ַֽאֲח ֵ֤רי שׁוִּב֙י ִנַ֔חְמִתּי ְוַֽאֲח ֵר֙י ִה ָ֣וּ ְדִ֔עי ָס ַ֖פְקִתּי ַעל־ ָי ֵ֑רךְך ֹ֚בְּשִׁתּי ְו ַגם־
ִנְכַ֔לְמִתּי ִ֥כּי ָנָ֖שׂאִתי ֶח ְר ַ֥פּת ְנעוּ ָֽריֲ :הֵב֩ן ַי ִ ֨קּיר ִ֜לי ֶאְפ ַ֗ר ִים ִ֚אם ֶ֣יֶלד ַֽשֲׁﬠֻשִׁ֔עים
ִ ֽכּי־ִמ ֵ֤דּי ַדְבּ ִר֙י ֔בּוֹ ָזֹ֥כר ֶא ְזְכּ ֶ֖רנּוּ ֑עוֹד ַעל־ֵ֗כּן ָה֤מוּ ֵמַע֙י ֔לוֹ ַרֵ֥חם ֲֽא ַֽרֲחֶ֖מנּוּ ְנֻאם־
ה ָֽוהַ :הִ֧צּיִבי ָ֣לךְך ִצ ֻיּ ֗ ִנים ִ֤שִׂמי ָל ךְ ֙ך ַתְּמרוּ ִ֔רים ִ֣שִׁתי ִל ֵ֔בּךְך ַֽלְמִס ָ֖לּה ֶ֣דּ ֶרךְך ָה ָ֑לְכְתּי
ְי ֹ
]ָה ָ֑לְכְתּ[ ֚שׁוִּבי ְבּתוּ ַ֣לת ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֻ֖שִׁבי ֶאל־ָע ַ֥ר ִיךְך ֵֽאֶלּהַ :עד־ָמַת֙י ִתְּתַחָמּ ִ ֔קין
ה ָבּ ָ ֔א ֶרץ ְנֵקָ֖בה ְתּ֥סוֵֹֽבב ָֽגֶּברֹֽ :כּה־ָאַ֞מר
ה ָ֤וה ֲח ָדָשׁ ֙
ַהַ֖בּת ַהֽשּׁוֵֹב ָ֑בה ִ ֽכּי־ָב ָ֨רא ְי ֹ
ה ָ֤וה ְצָבאוֹ ֙
ְי ֹ
ה
ת ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֣עוֹד ֽי ֹאְמ֞רוּ ֶאת־ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֗זּה ְבֶּ֤א ֶרץ ְיהוּ ָד ֙
הָ֛וה ְנ ֵוה־ֶ֖צ ֶדק ַ֥הר ַהֹֽקּ ֶדשְׁ :ו ָ֥יְשׁבוּ ָ֛בהּ
וְּבָע ָ֔ריו ְבּשׁוִּ֖בי ֶאת־ְשׁבוּ ָ ֑תם ְיָֽב ֶרְכ ךָ֧ך ְי ֹ
ְיהוּ ָ֥דה ְוָכל־ָע ָ֖ריו ַיְח ָ֑דּו ִאָכּ ִ֕רים ְו ָנְס֖עוּ ַבּ ֵֽﬠ ֶדרִ֥ :כּי ִה ְר ֵ֖ויִתי ֶ֣נֶפשׁ ֲﬠ ֵי ָ֑פה ְוָכל־
ֶ֥נֶפשׁ ָֽדֲּאָ֖בה ִמ ֵֽלּאִתיַ :על־ ֖ז ֹאת ֱהִקיֹ֣צִתי ָֽוֶא ְר ֶ ֑אה וְּשׁ ָנִ֖תי ָ֥ﬠ ְרָבה ִ ֽלּיִ :ה ֵ֛נּה
הָ֑וה ְו ָֽז ַרְע ִ֗תּי ֶאת־ ֵ֤בּית ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְוֶאת־ֵ֣בּית ְיהוּ ָ֔דה ֶ֥ז ַרע
ָיִ֥מים ָבִּ֖אים ְנֻאם־ ְי ֹ
ָא ָ֖דם ְו ֶ֥ז ַרע ְבֵּהָֽמהְ :וָה ָ֞יה ַֽכֲּאֶ֧שׁר ָשׁ ַ֣ק ְדִתּי ֲﬠֵלי ֶ֗הם ִל ְנ֧תוֹשׁ ְוִל ְנ֛תוֹץ ְו ַֽלֲהֹ֖רס
ה ָֽוהַ :בּ ָיִּ֣מים
וְּלַֽהֲאִ֣ביד וְּלָה ֵ֑ר ַע ֵ֣כּן ֶאְשֹׁ֧קד ֲﬠֵלי ֶ ֛הם ִלְב֥נוֹת ְוִל ְנ֖טוֹ ַע ְנֻאם־ ְי ֹ
ָה ֵ֔הם ל ֹא־ ֽי ֹאְמ ֣רוּ ֔עוֹד ָא֖בוֹת ָ֣אְכלוּ ֹ֑בֶסר ְוִשׁ ֵ֥נּי ָב ִ֖נים ִתְּקֶֽהי ָנהִ֛ :כּי ִאם־ִ֥אישׁ
א ֵ֥כל ַהֹ֖בֶּסר ִתְּקֶ֥היָנה ִשׁ ָֽנּיוִ :ה ֵ֛נּה ָיִ֥מים ָבִּ֖אים
ַֽבֲּﬠוֹ ֖נוֹ ָי֑מוּת ָכּל־ָֽהָא ָ֛דם ָה ֹ
הָ֑וה ְו ָֽכ ַר ִ֗תּי ֶאת־ֵ֧בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ְוֶאת־ֵ֥בּית ְיהוּ ָ֖דה ְבּ ִ֥רית ֲח ָדָֽשׁה֣ :ל ֹא
ְנֻאם־ ְי ֹ
ם ֶהֱח ִזי ִ֣קי ְב ָי ָ֔דם ְלֽהוִֹציָ֖אם ֵמֶ֖א ֶרץ
ַכְבּ ִ֗רית ֲאֶ֤שׁר ָכּ ַ֨רִתּ֙י ֶאת־ֲאבוֹ ָ֔תם ְבּיוֹ ֙
ה ָֽוהִ֣ :כּי
ִמְצ ָ֑ר ִים ֲאֶשׁר־ ֵ֜הָמּה ֵה ֵ֣פרוּ ֶאת־ְבּ ִרי ִ֗תי ְוָֽאֹנ ִ֛כי ָבּ ַ֥ﬠְלִתּי ָ֖בם ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָ֔וה
ם ְנֻאם־ ְי ֹ
ת ֶאת־ ֵ֨בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ַֽאֲח ֵ֨רי ַה ָיִּ֤מים ָהֵה ֙
֣ז ֹאת ַהְבּ ִ֡רית ֲאֶ֣שׁר ֶאְכֹר ֩
ם ֵֽלאֹל ִ֔הים
ָנַ֤תִתּי ֶאת־ֽתּוֹ ָרִת֙י ְבִּק ְר ָ֔בּם ְוַעל־ִלָ֖בּם ֶאְכֲתּ ֶ֑ב ָנּה ְוָה ִ֤ייִתי ָלֶה ֙
ְוֵ֖הָמּה ִֽיְהיוּ־ִ֥לי ְל ָֽﬠםְ :ו ֧ל ֹא ְיַלְמּ ֣דוּ ֗עוֹד ִ֣אישׁ ֶאת־ ֵרֵ֜עהוּ ְוִ֤אישׁ ֶאת־ָאִחי֙ו
ם ְנֻאם־
ם ֵֽי ְד֨עוּ אוֹ ִ֜תי ְלִמְקַט ָ֤נּם ְוַעד־ ְגּדוָֹל ֙
הָ֑וה ִ ֽכּי־כוָּלּ ֩
ֵלאֹ֔מר ְדּ֖עוּ ֶאת־ ְי ֹ
ה ָ֗וה ֹנֵ֥תן
ח ַֽלֲﬠוֹ ֔ ָנם וְּלַחָטּאָ֖תם ֥ל ֹא ֶא ְזָכּר־ֽעוֹדֹ֣ :כּה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ָ֔וה ִ֤כּי ֶאְסַל ֙
ְי ֹ
ם ַו ֶיֱּה֣מוּ ַגָ֔לּיו
שׁ ְל֣אוֹר יוָֹ֔מם ֻחֹ֛קּת ָי ֵ֥ר ַח ְוֽכוָֹכִ֖בים ְל֣אוֹר ָ֑ל ְיָלה ֹר ַ֤גע ַה ָיּ ֙
ֶ֨שֶׁמ ֙

ם ֶ֨ז ַרע
הָ֑וה ַגּ ֩
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ְשֽׁמוִֹ :אם־ ָיֻ֜משׁוּ ַֽהֻח ִ֥קּים ָה ֵ ֛אֶלּה ִמְלָּפ ַ֖ני ְנֻאם־ ְי ֹ
ְי ֹ
ה ָ֗וה ִאם־ ִיַ֤מּדּוּ
ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ִיְשְׁבּ֗תוּ ִ ֽמְה ֥יוֹת ֛גּוֹי ְלָפ ַ֖ני ָכּל־ַה ָיּ ִ ֽמיםֹ֣ :כּה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
ם ִמְלַ֔מְעָלה ְו ֵיָֽחְק ֥רוּ ֽמוְֹס ֵדי־ֶ֖א ֶרץ ְל ָ ֑מָטּה ַגּם־ֲא ֞ ִני ֶאְמ ַ ֨אס ְבָּכל־ ֶ֧ז ַרע
ָשַׁ֨מ ִי ֙
ה ָֽוהִ :ה ֵ֛נּה ָיִ֥מים ָ◌ ִ◌֖◌ ]ָבִּ֖אים[ ְנֻאם־
ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ַֽﬠל־ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ָע֖שׂוּ ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ִמִמּ ְג ַ֥דּל ֲח ַנ ְנֵ֖אל ַ֥שַׁער ַהִפּ ָֽנּהְ :ו ָיָ֨צא ֜עוֹד ַ֤קוה
הָ֑וה ְו ִנְב ְנ ָ ֤תה ָהִעי֙ר ַֽלי ֹ
ְי ֹ
ה ֶנ ְג֔דּוֹ ַ֖ﬠל ִגְּב ַ֣ﬠת ָגּ ֵ֑רב ְו ָנַ֖סב ֹגּ ָֽﬠָתהְ :וָכל־ָה ֵ֣ﬠֶמק ַהְפּ ָג ִ֣רים ׀ ְוַה ֶ֡דֶּשׁן
] ַ֤קו[ ַהִמּ ָדּ ֙
ם ִמ ְז ָ֔רָחה
ת[ ַעד־ ֨ ַנַחל ִק ְד֜רוֹן ַעד־ִפּ ֨ ַנּת ַ֤שַׁער ַהסּוִּסי ֙
ת ]ַהְשּׁ ֵדמוֹ ֩
ְו ָֽכל־ַהְשּׁ ֵרמוֹ ֩
הָ֑וה ֽל ֹא־ ִי ָנֵּ֧תשׁ ְֽול ֹא־ ֵיָה ֵ֛רס ֖עוֹד ְלעוֹ ָֽלםַ :ה ָדָּ֞בר ֲאֶשׁר־ָה ָ֤יה ֶֽאל־
ֹ֖ק ֶדשׁ ַֽלי ֹ
ה[ ָֽהֲﬠִשׂ ִ֔רית ְלִצ ְד ִק ָ֖יּהוּ ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה ִ֧היא
ת ]ַבָּשּׁ ָנ ֙
ה ָ֔וה ַבָּשּׁ ָנ ֙
ִי ְרְמ ָ֨יה֙וּ ֵמֵ֣את ְי ֹ
ַהָשּׁ ָ֛נה ְשֹׁמ ֶֽנה־ֶעְשׂ ֵ֥רה ָשׁ ָ֖נה ִל ְנֽבוַּכ ְד ֶראַֽצּרְ :ו ָ ֗אז ֵ֚חיל ֶ֣מֶלךְך ָבּ ֶ֔בל ָצ ִ֖רים ַעל־
א ַֽבֲּחַ֣צר ַהַמָּטּ ָ֔רה ֲאֶ֖שׁר ֵֽבּית־ֶ֥מֶלךְך
ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְו ִי ְרְמ ָ֣יהוּ ַה ָנּ ִ֗ביא ָה ָ֤יה ָכלוּ ֙
ְיהוּ ָֽדהֲ :אֶ֣שׁר ְכָּל֔אוֹ ִצ ְד ִק ָ֥יּהוּ ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֖דה ֵלאֹ֑מר ַמדּוּ ַ֩ע ַא ָ֨תּה ִנ ָ֜בּא ֵלאֹ֗מר
ה ָ֔וה ִ ֽה ְנ ֨ ִני ֹנ ֵ֜תן ֶאת־ָהִ֥ﬠיר ַה ֛זּ ֹאת ְבּ ַ֥יד ֶֽמֶלךְך־ָבֶּ֖בל וְּלָכ ָֽדהּ:
ֹ֚כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
תן ִי ָנֵּת֙ן ְבּ ַ֣יד ֶֽמֶלךְך־
ְוִצ ְדִק ָ֨יּה֙וּ ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֔דה ֥ל ֹא ִיָמּ ֵ֖לט ִמ ַ֣יּד ַהַכְּשׂ ִ֑דּים ִ֣כּי ִה ָנּ ֤ ֹ
ָבּ ֶ֔בל ְו ִדֶבּר־ִ֣פּיו ִעם־ִ֔פּיו ְוֵעי ָ֖ניו ֶאת־ֵעי ָ֥נו ]ֵעי ָ֥ניו[ ִתּ ְרֶֽאי ָנה :וָּבֶ֞בל יוֹ ִ֤לךְך ֶאת־
הָ֑וה ִ֧כּי ִ ֽת ָֽלֲּח֛מוּ ֶאת־ַהַכְּשׂ ִ֖דּים
א֖תוֹ ְנֻאם־ ְי ֹ
ִצ ְדִק ָ֨יּה֙וּ ְוָ֣שׁם ִֽיְה ֶ֔יה ַעד־ָפְּק ִ֥די ֹ
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרִ :ה ֵ֣נּה ֲח ַנְמ ֵ ֗אל ֶבּן־
֥ל ֹא ַתְצ ִ ֽליחוַּ :ו ֖יּ ֹאֶמר ִי ְרְמ ָ֑יהוּ ָה ָ֥יה ְדַּבר־ ְי ֹ
ם ֹֽדּ ְד֔ךָך ָ֥בּא ֵא ֶ֖ליךָך ֵלאֹ֑מר ְק ֵ֣נה ְל֗ךָך ֶאת־ָשׂ ִד֙י ֲאֶ֣שׁר ָֽבֲּﬠ ָנ֔תוֹת ִ֥כּי ְל ךָ֛ך ִמְשׁ ַ֥פּט
ַשֻׁלּ ֙
ה
ה ָו֘ה ֶאל־ֲחַ֣צר ַהַמָּטּ ָר ֒
ַה ְגֻּא ָ֖לּה ִלְק ֽנוֹתַ :ו ָיּ ֣ב ֹא ֵ֠אַלי ֲח ַנְמ ֵ ֨אל ֶבּן־ֹדּ ִ֜די ִכּ ְדַ֣בר ְי ֹ
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֡לי ְק ֵ֣נה ֠ ָנא ֶאת־ָשׂ ִ֨די ֲאֶשׁר־ַֽבֲּﬠ ָנ֜תוֹת ֲאֶ֣שׁר ׀ ְבֶּ֣א ֶרץ ִבּ ְנ ָיִ֗מין ִ֣כּי ְל֞ךָך
ה
ה ָ֖וה ֽהוּאָֽ :וֶאְק ֶנ ֙
שּׁה וְּל ךָ֥ך ַה ְגֻּא ָ֖לּה ְק ֵנה־ ָ֑לךְך ָֽוֵא ַ֕דע ִ֥כּי ְדַבר־ ְי ֹ
ִמְשׁ ַ֧פּט ַֽה ְי ֻר ָ ֛
ֶאת־ַהָשּׂ ֶ֔דה ֵמ ֵ ֛את ֲח ַנְמֵ֥אל ֶבּן־ֹדּ ִ֖די ֲאֶ֣שׁר ַֽבֲּﬠ ָנ֑תוֹת ָֽוֶא ְ ֽשֲׁקָלה־לּ֙וֹ ֶאת־ַהֶ֔כֶּסף
תּם ָֽוָא ֵ֖ﬠד ֵע ִ֑דים ָֽוֶאְשֹׁ֥קל
תּב ַבֵּ֨סֶּפ֙ר ָֽוֶאְח ֔ ֹ
ִשְׁב ָ֥ﬠה ְשָׁק ִ֖לים ַֽוֲﬠָשׂ ָ֥רה ַה ָֽכֶּסףָֽ :וֶאְכ ֤ ֹ
ַה ֶ֖כֶּסף ְבּ ֽמ ֹא ְז ָֽנ ִיםָֽ :וֶא ַ֖קּח ֶאת־ֵ֣סֶפר ַהִמּ ְק ָ֑נה ֶאת־ֶֽהָח֛תוּם ַהִמְּצ ָ֥וה ְוַֽהֻח ִ֖קּים
ה
ְוֶאת־ַה ָגּֽלוּיָֽ :וֶא ֵ֞תּן ֶאת־ַהֵ֣סֶּפר ַהִמְּק ֗ ָנה ֶאל־ָבּ ֣רוּךְך ֶבּן־ ֵֽנ ִר ָיּ֘ה ֶבּן־ַמְחֵס ָי ֒
ְלֵעי ֵנ֙י ֲח ַנְמֵ֣אל ֹדּ ִ֔די וְּלֵעי ֵנ֙י ָ֣הֵע ִ֔דים ַהֹֽכְּתִ֖בים ְבֵּ֣סֶפר ַהִמּ ְק ָ֑נה ְלֵעי ֵנ֙י ָכּל־

ה ֶאת ָבּ֔רוּךְך ְל ֵֽﬠי ֵניֶ֖הם ֵלאֹֽמרֹֽ :כּה־
ַה ְיּהוּ ִ֔דים ַהֹֽיְּשִׁ֖בים ַֽבֲּחַ֥צר ַהַמָּטּ ָֽרהָֽ :וֲאַצ ֶוּ ֙
ה ָ֨וה ְצָב֜אוֹת ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ָל֣קוֹ ַח ֶאת־ַהְסָּפ ִ֣רים ָה ֵ ֡אֶלּה ֵ֣את ֵסֶפ֩ר
ָאַמ֩ר ְי ֹ
ַהִמְּק ֨ ָנה ַה ֶ֜זּה ְוֵ֣את ֶֽהָח֗תוּם ְו ֵ ֨את ֵ֤סֶפר ַה ָגּלוּ֙י ַה ֶ֔זּה וּ ְנַתָ֖תּם ִבְּכִלי־ ָ֑ח ֶרשׂ ְלַ֥מַען
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֣עוֹד ִיָקּ֥נוּ
ַֽיַעְמ ֖דוּ ָיִ֥מים ַר ִ ֽבּיםִ֣ :כּי ֹ֥כה ָא ַ ֛מר ְי ֹ
הָ֑וה ַֽאֲח ֵ֤רי ִתִתּ֙י ֶאת־
ָבִ֛תּים ְוָשׂ ֥דוֹת וְּכ ָרִ֖מים ָבָּ֥א ֶרץ ַה ֽזּ ֹאתָֽ :וֶאְתַפּ ֵ֖לּל ֶאל־ ְי ֹ
ה ִה ֵ֣נּה ׀ ַאָ֣תּה
ה ִו ֒
ֵ֣סֶפר ַהִמְּק ֔ ָנה ֶאל־ָבּ ֥רוּךְך ֶבּן־ ֵנ ִר ָ֖יּה ֵלאֹֽמרֲ :אָה֘הּ ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ם ְוֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ְבֹּֽכֲח ךָ ֙ך ַה ָגּ֔דוֹל וִּב ְזֹֽרֲﬠ֖ךָך ַה ְנּטוּ ָ֑יה ֽל ֹא־ ִיָפּ ֵ֥לא
ָעִ֗שׂיָת ֶאת־ַהָשַּׁ֨מ ִי ֙
ם ֲﬠ ֣וֹן ָא֔בוֹת ֶאל־ֵ֥חיק ְבּ ֵניֶ֖הם
ִמְמּ֖ךָך ָכּל־ ָדָּֽברֹ֤ :עֶשׂה ֶ֨חֶס֙ד ַֽלֲאָלִ֔פים וְּמַשֵׁלּ ֙
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ְשֽׁמוְֹ :גֹּדל ֙ ָֽהֵעָ֔צה ְו ַ֖רב ָֽהֲﬠ ִֽליִל ָ֑יּה
ַֽאֲח ֵרי ֶ ֑הם ָהֵ֤אל ַה ָגּדוֹל ֙ ַה ִגּ֔בּוֹר ְי ֹ
שׁ ִכּ ְד ָרָ֔כיו ְוִכְפ ִ֖רי
ֲאֶשׁר־ֵעי ֶ֣ניךָך ְפֻק֗חוֹת ַעל־ָכּל־ ַדּ ְרֵכ֙י ְבּ ֵ֣ני ָא ָ֔דם ָלֵ֤תת ְלִאי ֙
ם ַעד־ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֔זּה
א֨תוֹת וֹּֽמְפִ֤תים ְבֶּ֤א ֶרץ ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ַֽמֲﬠָל ָֽליוֲ :אֶ֣שׁר ַ֠שְׂמָתּ ֹ
תּ ֵ֛צא ֶאת־ַעְמּ ךָ֥ך ֶאת־
וְּב ִיְשׂ ָרֵ֖אל וָּֽבָא ָ֑דם ַוַֽתֲּﬠֶשׂה־ְלּ ךָ֥ך ֵ֖שׁם ַכּ ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַ :ו ֹ
ה וְּבֶא ְז ֣רוֹ ַע ְנטוּ ָ֔יה
א֣תוֹת וְּבֽמוְֹפ ִ֗תים וְּב ָ֤יד ֲח ָזָק ֙
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ְבּ ֹ
ם ֶאת־ָהָ֣א ֶרץ ַה ֔זּ ֹאת ֲאֶשׁר־ ִנְשַׁ֥בְּעָתּ ַֽלֲאבוָֹ֖תם ָלֵ֣תת
וְּבמוֹ ָ֖רא ָגּ ֽדוֹלַ :וִתֵּ֤תּן ָלֶה ֙
א ָ֗תהּ ְו ֽל ֹא־ָשְׁמ֤עוּ ְבקוֶֹ֨ל ךָ ֙ך
ָל ֶ ֑הם ֶ ֛א ֶרץ ָזַ֥בת ָח ָ֖לב וּ ְדָֽבשַׁ :ו ָיֹּ֜באוּ ַו ִֽיּ ְר֣שׁוּ ֹ
ת ָכּל־ֲאֶ֨שׁר ִצ ִ֧וּיָתה ָל ֶ ֛הם ַֽלֲﬠ֖שׂוֹת ֣ל ֹא
ת ָרוְת ךָ֣ך ]וְּבתוֹ ָֽרְת ךָ֣ך[ ל ֹא־ָהָ֔לכוּ ֵא ֩
וְּב ֹ
הּ
א ָ֔תם ֵ֥את ָכּל־ָה ָר ָ֖ﬠה ַה ֽזּ ֹאתִ :ה ֵ֣נּה ַהֹֽסְּל֗לוֹת ָ֣בּאוּ ָהִעי֘ר ְלָלְכ ָד ֒
ָע֑שׂוּ ַוַתּ ְק ֵ֣רא ֹ
ם ַה ִנְּלָחִ֣מים ָעֶ֔ליָה ִמְפּ ֵ֛ני ַהֶ֥ח ֶרב ְוָֽה ָר ָ֖ﬠב ְוַה ָ֑דֶּבר
ְוָהִ֣ﬠיר ִנְתּ ֗ ָנה ְבּ ַ֤יד ַהַכְּשׂ ִדּי ֙
ה ִ֔וה ְק ֵֽנה־ְל ךָ֧ך
ַֽוֲאֶ֥שׁר ִדּ ַ֛בּ ְרָתּ ָה ָ֖יה ְוִה ְנּ ךָ֥ך ֹרֶֽאהְ :וַא ָ֞תּה ָאַ֤מ ְרָתּ ֵאַל֙י ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ה ָ֔וה
ַהָשּׂ ֶ֛דה ַבּ ֶ֖כֶּסף ְוָה ֵ֣ﬠד ֵע ִ֑דים ְוָהִ֥ﬠיר ִנְתּ ָ֖נה ְבּ ַ֥יד ַהַכְּשׂ ִֽדּיםַ :ו ְיִה֙י ְדַּבר־ ְי ֹ
שׂר ֲֽהִמֶ֔מִּנּי ִיָפּ ֵ֖לא ָכּל־ ָדָּֽבר:
ה ָ֔וה ֱאֹלֵ֖הי ָכּל־ָבּ ָ ֑
ה ֲא ִ֣ני ְי ֹ
ֶֽאל־ ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ֵלאֹֽמרִ :ה ֵנּ ֙
הָ֑וה ִ ֽה ְנ ִ֣ני ֹנֵת֩ן ֶאת־ָהִ֨עיר ַה ֜זּ ֹאת ְבּ ַ֣יד ַהַכְּשׂ ִ֗דּים וְּב ַ֛יד
ָלֵ֕כן ֹ֖כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ם ַעל־ָהִ֣ﬠיר ַה ֔זּ ֹאת
ְנֽבוַּכ ְד ֶראַ֥צּר ֶֽמֶלךְך־ָבֶּ֖בל וְּלָכ ָֽדהּ :וָּ֣באוּ ַהַכְּשׂ ִ֗דּים ַה ִנְּלָחִמי ֙
ְוִהִ֜צּיתוּ ֶאת־ָהִ֥ﬠיר ַה ֛זּ ֹאת ָבֵּ֖אשׁ וְּשׂ ָר֑פוָּה ְוֵ֣את ַהָבּ ִ֡תּים ֲאֶשׁ֩ר ִקְטּ֨רוּ ַעל־
ם ֵלאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים ְלַ֖מַען ַהְכִעֵֽס ִניֽ ִ :כּי־ָה ֨יוּ
ַגּ ֽגּוֵֹתי ֶ֜הם ַל ַ֗בַּעל ְוִהִ֤סּכוּ ְנָסִכי ֙
ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל וְּב ֵ֣ני ְיהוּ ָ֗דה ַ֣אךְך ֹעִ֥שׂים ָה ַ֛רע ְבֵּעי ַ֖ני ִמ ְנֻּעֹֽרֵתי ֶ ֑הם ִ֣כּי ְב ֵֽני־

ה ָֽוהִ֧ :כּי ַעל־ַאִ֣פּי ְוַעל־
אִ֛תי ְבַּֽמֲﬠֵ֥שׂה ְי ֵדיֶ֖הם ְנֻאם־ ְי ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַ֣אךְך ַמְכִעִ֥סים ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ָבּ ֣נוּ אוֹ ָ֔תהּ ְו ַ֖ﬠד ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה
ֲחָמ ִ֗תי ָ֤ה ְיָתה ִלּ֙י ָהִ֣ﬠיר ַה ֔זּ ֹאת ְלִמן־ַהיּוֹ ֙
ַֽלֲהִסי ָ֖רהּ ֵמ ַ֥ﬠל ָפּ ָֽניַ :על ֩ ָכּל־ ָרַ֨עת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל וְּב ֵ֣ני ְיהוּ ָ֗דה ֲאֶ֤שׁר ָעשׂ֙וּ
ם ָֽשׂ ֵרי ֶ֔הם ֹֽכֲּה ֵניֶ֖הם וּ ְנ ִ ֽביֵאי ֶ ֑הם ְוִ֣אישׁ ְיהוּ ָ֔דה ְוֹֽיְשֵׁ֖בי
ְלַהְכִעֵ֔ס ִני ֵ֤הָמּה ַמְלֵכיֶה ֙
ם ַהְשׁ ֵ֣כּם ְוַלֵ֔מּד ְוֵאי ָ֥נם
אָת ֙
ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ִיְּפ֥נוּ ֵא ַ֛לי ֹ֖ע ֶרף ְו ֣ל ֹא ָפ ִ֑נים ְוַלֵ֤מּד ֹ
שְׁמִ֖ﬠים ָל ַ֥קַחת מוָּֽסרַ :ו ָיִּ֣שׂימוּ ִשֽׁקּוֵּצי ֶ֗הם ַבּ ַ֛בּ ִית ֲאֶשׁר־ ִנ ְק ָֽרא־ְשִׁ֥מי ָע ָ֖ליו
ֹֽ
ְלַטְמּֽאוַֹ :ו ִיְּבנוּ֩ ֶאת־ָבּ֨מוֹת ַה ַ֜בַּעל ֲאֶ֣שׁר ׀ ְבּ ֵ֣גיא ֶבן־ִהֹ֗נּם ְ֠לַֽהֲﬠִביר ֶאת־ְבּ ֵניֶ֣הם
ה ַעל־ִל ִ֔בּי ַֽלֲﬠ֖שׂוֹת
ְוֶאת־ְבּ ֽנוֵֹתיֶה֘ם ַלֹמֶּל ךְ ֒ך ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ִצ ִוּי ִ֗תים ְו ֤ל ֹא ָֽﬠְלָת ֙
ַהֽתּוֵֹעָ֣בה ַה ֑זּ ֹאת ְלַ֖מַען ַֽהֲחִ֥טי ]ַֽהֲחִ֥טיא[ ֶאת־ ְיהוּ ָֽדהְ :וַע ָ֕תּה ָל ֵ֛כן ֹֽכּה־ָאַ֥מר
ה ְבּ ַ֣יד
אְמ ִ֗רים ִנְתּ ָנ ֙
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֶאל־ָהִ֨עיר ַה ֜זּ ֹאת ֲאֶ֣שׁר ׀ ַאֶ֣תּם ֽ ֹ
ְי ֹ
ם ִמָכּל־ ָֽ֣הֲא ָר֔צוֹת ֲאֶ֨שׁר
ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֔בל ַבֶּ֖ח ֶרב וָּֽב ָר ָ֥ﬠב וַּב ָֽדֶּברֽ ִ :ה ְנ ִ֤ני ְמַקְבָּצ ֙
ם ֶאל־ַהָמּ֣קוֹם ַה ֶ֔זּה
שׁם ְבַּאִ֥פּי וַּֽבֲחָמִ֖תי וְּב ֶ֣קֶצף ָגּ ֑דוֹל ַֽוֲה ִ ֽשֹׁבִתי ֙
ִה ַדְּחִ֥תּים ָ ֛
הַשְׁבִ֖תּים ָלֶֽבַטחְ :וָ֥היוּ ִ֖לי ְל ָ֑ﬠם ַֽוֲא ֕ ִני ֶֽאְה ֶ֥יה ָלֶ֖הם ֵלאֹל ִ ֽהיםְ :ו ָֽנַת ִ֨תּי ָל ֶ֜הם
ְו ֽ ֹ
ֵ֤לב ֶאָח֙ד ְו ֶ֣ד ֶרךְך ֶאָ֔חד ְל ִי ְרָ֥אה אוִֹ֖תי ָכּל־ַה ָיִּ֑מים ְל֣טוֹב ָל ֶ֔הם ְוִלְב ֵניֶ֖הם
ם ְבּ ִ֣רית עוָֹ֔לם ֲאֶ֤שׁר ֽל ֹא־ָאשׁוּ֙ב ֵמ ַֽ֣אֲח ֵרי ֶ֔הם ְלֵֽהיִטיִ֖בי
ַֽאֲח ֵריֶֽהםְ :ו ָֽכ ַרִ֤תּי ָלֶה ֙
אוֹ ָ ֑תם ְוֶאת־ ִי ְרָאִת֙י ֶאֵ֣תּן ִבְּלָב ָ֔בם ְלִבְלִ֖תּי ֥סוּר ֵֽמָע ָֽליְ :וַשְׂשִׂ֥תּי ֲﬠֵליֶ֖הם
ת ֶבֱּאֶ֔מת ְבָּכל־ִלִ֖בּי וְּבָכל־ ַנְפ ִ ֽשׁיִ :כּי־
ְלֵהִ֣טיב אוֹ ָ ֑תם וּ ְנַטְע ִ֞תּים ָבָּ֤א ֶרץ ַהזּ ֹא ֙
ה ָ֔וה ַֽכֲּאֶ֤שׁר ֵה ֵ֨באִת֙י ֶאל־ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֔זּה ֵ ֛את ָכּל־ָֽה ָר ָ֥ﬠה ַה ְגּדוֹ ָ֖לה
ה ָאַ֣מר ְי ֹ
ֹכ ֙
ם ֶאת־ָכּל־ַהטּוֹ ָ֔בה ֲאֶ֥שׁר ָֽאֹנִ֖כי ֹדֵּ֥בר ֲﬠֵליֶֽהם:
ַה ֑זּ ֹאת ֵ֣כּן ָֽאֹנִ֞כי ֵמִ֤ביא ֲﬠֵליֶה ֙
ם
א ֵמֵ֤אין ָא ָד ֙
אְמ ִ֗רים ְשָׁמָ֥מה ִהי ֙
ְו ִנ ְק ָ֥נה ַהָשּׂ ֶ֖דה ָבָּ֣א ֶרץ ַה ֑זּ ֹאת ֲאֶ֣שׁר ׀ ַאֶ֣תּם ֽ ֹ
וְּבֵהָ֔מה ִנְתּ ָ֖נה ְבּ ַ֥יד ַהַכְּשׂ ִֽדּיםָ :שׂ֞דוֹת ַבּ ֶ֣כֶּסף ִיְק ֗נוּ ְוָכ֨תוֹב ַבֵּ֥סֶּפר ׀ ְוָחתוֹ֘ם
ה וְּבָע ֵ֣רי ָה ָ֔הר
ם ְבּ ֶ ֨א ֶרץ ִבּ ְנ ָיִ֜מן וִּבְסִביֵ֣בי ְי ֽרוָּשַׁ֗לם וְּבָע ֵ֤רי ְיהוּ ָד ֙
ְוָה ֵ֣ﬠד ֵע ִדי ֒
ה ָֽוהַ :ו ְיִ֧הי
וְּבָע ֵ֥רי ַהְשֵּׁפ ָ֖לה וְּבָע ֵ֣רי ַה ֶ֑נּ ֶגב ִ ֽכּי־ָאִ֥שׁיב ֶאת־ְשׁבוָּ֖תם ְנֻאם־ ְי ֹ
א עוֹ ֶ֣דנּוּ ָע֔צוּר ַֽבֲּחַ֥צר ַהַמָּטּ ָ֖רה ֵלאֹֽמר:
הָ֛וה ֶֽאל־ ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ֵשׁ ִ֑נית ְוהוּ ֙
ְדַבר־ ְי ֹ
ה ָ֥וה ְשֽׁמוְֹ :ק ָ֥רא ֵא ַ֖לי
ה ָ֗וה יוֵֹ֥צר אוֹ ָ ֛תהּ ַֽלֲהִכי ָ֖נהּ ְי ֹ
שׂהּ ְי ֹ
ה ָ֖וה ֹע ָ ֑
ֹֽכּה־ָאַ֥מר ְי ֹ
ה ֱאֹלֵ֣הי
ה ָו ֙
ְוֶאֱﬠ ֶ֑נ ָךּ ְוַא ִ֧גּי ָדה ְלּ ךָ֛ך ְגֹּד֥לוֹת וְּבֻצ ֖רוֹת ֥ל ֹא ְי ַדְעָֽתּםִ :כּי֩ ֹ֨כה ָאַ֤מר ְי ֹ

ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַעל־ָבֵּתּ֙י ָהִ֣ﬠיר ַה ֔זּ ֹאת ְוַעל־ָבֵּ֖תּי ַמְל ֵ֣כי ְיהוּ ָ֑דה ַה ְנֻּתִ֕צים ֶאל־
ם ֶאת־ִפּ ְג ֵ֣רי
ם ֶאת־ַהַכְּשׂ ִ֔דּים וְּלַמְלָא ֙
ַהֹֽסְּל֖לוֹת ְוֶאל־ֶהָֽח ֶרבָ :בּ ִ ֗אים ְלִהָלֵּח ֙
ָֽהָא ָ֔דם ֲאֶשׁר־ִה ֵ֥כּיִתי ְבַאִ֖פּי וַּֽבֲחָמִ֑תי ַֽוֲאֶ֨שׁר ִהְסַ֤תּ ְרִתּי ָפ ַנ֙י ֵמָהִ֣ﬠיר ַה ֔זּ ֹאת
ַ֖ﬠל ָכּל־ ָֽרָעָֽתםֽ ִ :ה ְנ ִ֧ני ַֽמֲﬠֶלה־ ָ֛לּהּ ֲא ֻר ָ֥כה וַּמ ְר ֵ֖פּא וּ ְרָפאִ֑תים ְו ִגֵלּיִ֣תי ָל ֶ֔הם
ֲﬠֶ֥ת ֶרת ָשׁ֖לוֹם ֶוֱאֶֽמתַֽ :וֲה ִ ֽשֹׁבִת֙י ֶאת־ְשׁ֣בוּת ְיהוּ ָ֔דה ְוֵ֖את ְשׁ֣בוּת ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
שׁ ָֽנהְ :וִ֣טַה ְר ִ֔תּים ִמָכּל־ֲﬠוֹ ָ֖נם ֲאֶ֣שׁר ָֽחְטאוּ־ ִ֑לי ְוָסַלְח ִ֗תּי ְלָכול
וְּב ִנִ֖תים ְכָּב ִֽרא ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ָֽחְטאוּ־ִ֔לי ַֽוֲאֶ֖שׁר ָ֥פְּשׁעוּ ִ ֽביְ :וָ֣ה ְיָתה ִ֗לּי ְלֵ֤שׁם ָשׂשׂוֹ֙ן
]ְלָכל[ ֲﬠוֹֽנוֵֹתיֶה ֙
ִלְתִה ָ֣לּה וְּלִתְפ ֶ ֔א ֶרת ְלֹ֖כל גּוֹ ֵ֣יי ָה ָ ֑א ֶרץ ֲאֶ֨שׁר ִיְשְׁמ֜עוּ ֶאת־ָכּל־ַהטּוֹ ָ֗בה ֲאֶ֤שׁר
ה ְו ַ֣ﬠל ָכּל־ַהָשּׁ֔לוֹם ֲאֶ֥שׁר ָֽאֹנִ֖כי
א ָ֔תם וּ ָֽפֲח ֣דוּ ְו ָֽר ְג ֗זוּ ַ֤ﬠל ָכּל־ַהטּוָֹב ֙
ָֽאֹנִכ֙י ֹעֶ֣שׂה ֹ
אְמ ִ֔רים
ה ֲאֶשׁ֙ר ַאֶ֣תּם ֽ ֹ
ה ָ֗וה עוֹ֘ד ִיָשַּׁ֣מע ַבָּמּֽקוֹם־ַה ֶזּ ֒
ֹ֥עֶשׂה ָֽלּהֹּ֣ :כּה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
ה וְּבֻח֣צוֹת ְי ֽרוָּשַׁ֔לם
ָח ֵ֣רב ֔הוּא ֵמֵ֥אין ָא ָ֖דם וֵּמֵ֣אין ְבֵּה ָ ֑מה ְבָּע ֵ֤רי ְיהוּ ָד ֙
ַֽה ְנַשׁ֗מּוֹת ֵמֵ֥אין ָא ָ֛דם וֵּמֵ֥אין יוֵֹ֖שׁב וֵּמֵ֥אין ְבֵּהָֽמה֣ :קוֹל ָשׂ֞שׂוֹן ְו֣קוֹל ִשְׂמָ֗חה
ה
ה ָו ֙
ה ָ֨וה ְצָב֜אוֹת ִ ֽכּי־֤טוֹב ְי ֹ
אְמ ִ֡רים הוֹדוּ֩ ֶאת־ ְי ֹ
ה ֣קוֹל ֽ ֹ
֣קוֹל ָחָת ֘ן ְו֣קוֹל ַכָּלּ ֒
הָ֑וה ִ ֽכּי־ָאִ֧שׁיב ֶאת־ְשֽׁבוּת־ָה ָ ֛א ֶרץ
ִ ֽכּי־ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס֔דּוֹ ְמִבִ֥אים תּוֹ ָ֖דה ֵ֣בּית ְי ֹ
ת ֞עוֹד ִֽיְה ֶ֣יה ׀ ַבָּמּ֣קוֹם ַה ֶ֗זּה
ה ָ֣וה ְצָבאוֹ ֒
ה ָֽוהֹֽ :כּה־ָאַמ֘ר ְי ֹ
שׁ ָ֖נה ָאַ֥מר ְי ֹ
ְכָּב ִֽרא ֹ
ֶֽהָח ֵ֛רב ֵמֵֽאין־ָא ָ֥דם ְוַעד־ְבֵּהָ֖מה וְּבָכל־ָע ָ֑ריו ְנ ֵ֣וה ֹרִ֔עים ַמ ְרִבִּ֖צים ֽצ ֹאןְ :בָּע ֵ֨רי
ה וְּבָע ֵ֣רי ַה ֔ ֶנּ ֶגב וְּבֶ֧א ֶרץ ִבּ ְנ ָיִ֛מן וִּבְסִביֵ֥בי ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם וְּבָע ֵ֣רי
ָה ָ֜הר ְבָּע ֵ֤רי ַהְשֵּׁפָל ֙
ה ָֽוהִ :ה ֵ֛נּה ָיִ֥מים ָבִּ֖אים
ְיהוּ ָ֑דה ֹ֣עד ַֽתֲּﬠֹ֧ב ְר ָנה ַה ֛צּ ֹאן ַעל־ ְי ֵ֥די מוֹ ֶ֖נה ָאַ֥מר ְי ֹ
הָ֑וה ַֽוֲה ִֽקֹמִת֙י ֶאת־ַה ָדָּ֣בר ַה֔טּוֹב ֲאֶ֥שׁר ִדּ ַ֛בּ ְרִתּי ֶאל־ֵ֥בּית ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְוַעל־
ְנֻאם־ ְי ֹ
שׂה
ם וָּב ֵ֣ﬠת ַה ִ֔היא ַאְצִ֥מי ַח ְל ָד ִ֖וד ֶ֣צַמח ְצ ָד ָ֑קה ְוָע ָ ֛
ֵ֥בּית ְיהוּ ָֽדהַ :בּ ָיִּ֤מים ָהֵה ֙
ם ִתּ ָוַּ֣שׁע ְיהוּ ָ֔דה ִוירוָּשׁ ַ֖לם ִתְּשׁ֣כּוֹן ָל ֶ֑בַטח
ִמְשׁ ָ֥פּט וְּצ ָד ָ֖קה ָבָּֽא ֶרץַ :בּ ָיִּ֤מים ָהֵה ֙
הָ֑וה ֽל ֹא־ ִיָכּ ֵ֣רת ְל ָד ִ֔וד
ה ָ֥וה ׀ ִצ ְד ֵֽקנוִּ :כּי־ֹ֖כה ָאַ֣מר ְי ֹ
ְו ֶ֥זה ֲאֶשׁר־ ִיְק ָרא־ ָ֖להּ ְי ֹ
ם ַֽהְל ִו ִ֔יּם ֽל ֹא־ ִיָכּ ֵ֥רת ִ֖אישׁ ִמְלָּפ ָ֑ני
ִ ֕אישׁ יֵ֖שׁב ַעל־ִכֵּ֥סּא ֵֽבית־ ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וַלֹֽכֲּה ִני ֙
ה ָ֔וה ֶאל־
ַֽמֲﬠֶ֨לה עוָֹ֜לה וַּמְקִ֥טיר ִמ ְנ ָ֛חה ְוֹ֥עֶשׂה ֶ֖זַּבח ָכּל־ַה ָיּ ִ ֽמיםַֽ :ו ְיִה֙י ְדַּבר־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ִאם־ָתֵּ֨פר֙וּ ֶאת־ְבּ ִריִ֣תי ַה ֔יּוֹם ְוֶאת־ְבּ ִריִ֖תי
ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ֵלאֽמוֹרֹ֚ :כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ַה ָ֑לּ ְיָלה וְּלִבְלִ֛תּי ֱה ֥יוֹת יוָֹֽמם־ ָו ַ֖ל ְיָלה ְבִּעָֽתּםַ :גּם־ְבּ ִריִ֤תי ֻתַפ֙ר ֶאת־ ָדּ ִ֣וד ַעְב ִ֔דּי

ִ ֽמְהיוֹת־֥לוֹ ֵ֖בן ֹמ ֵ֣לךְך ַעל־ִכְּס֑אוֹ ְוֶאת־ַהְל ִו ִ֥יּם ַהֹֽכֲּה ִ֖נים ְמָֽשׁ ְרָֽתיֲ :אֶ֤שׁר ֽל ֹא־
ִיָסֵּפ֙ר ְצָ֣בא ַהָשַּׁ֔מ ִים ְו ֥ל ֹא ִיַ֖מּד ֣חוֹל ַה ָ֑יּם ֵ֣כּן ַא ְר ֶ֗בּה ֶאת־ ֶ֨ז ַר֙ע ָדּ ִ֣וד ַעְב ִ֔דּי ְוֶאת־
ה ָ֔וה ֶֽאל־ ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ֵלאֹֽמרֲ :ה֣לוֹא ָר ִ ֗איָת
א ִ ֽתיַֽ :ו ְיִה֙י ְדַּבר־ ְי ֹ
ַהְל ִו ִ֖יּם ְמָֽשׁ ְרֵ֥תי ֹ
הָ֛וה ָבֶּ֖הם
ה ִדְּבּ ֣רוּ ֵלאֹ֔מר ְשֵׁ֣תּי ַהִמְּשָׁפּ֗חוֹת ֲאֶ֨שׁר ָבַּ֧חר ְי ֹ
ָֽמה־ָה ָ֤ﬠם ַה ֶזּ ֙
ה ָ֔וה ִאם־
ַו ִיְּמָא ֵ֑סם ְוֶאת־ַעִמּ֙י ִי ְנָא֔צוּן ִ ֽמְה ֥יוֹת ֖עוֹד ֥גּוֹי ִלְפ ֵניֶֽהםֹ֚ :כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
֥ל ֹא ְב ִריִ֖תי יוָֹ֣מם ָו ָ֑ל ְיָלה ֻח֛קּוֹת ָשַׁ֥מ ִים ָוָ֖א ֶרץ ל ֹא־ָֽשְׂמִתּיַ :גּם־ ֶ֣ז ַרע ַֽיֲﬠקוֹ֩ב
ְו ָד ִ֨וד ַעְב ִ֜דּי ֶאְמ ַ ֗אס ִמ ַ֤קַּחת ִמ ַזּ ְרע֙וֹ ֹֽמְשִׁ֔לים ֶאל־ ֶ֥ז ַרע ַאְב ָרָ֖הם ִיְשָׂ֣חק ְו ַֽיֲﬠֹ֑קב
ִ ֽכּי־ָאִ֥שׁוב ]ָאִ֥שׁיב[ ֶאת־ְשׁבוָּ֖תם ְו ִֽרַחְמ ִ ֽתּיםַ :ה ָדּ ָ֛בר ֲאֶשׁר־ָה ָ֥יה ֶֽאל־ ִי ְרְמ ָ֖יהוּ
ֵמֵ֣את ְי ֹ
הָ֑וה וְּנֽבוַּכ ְד ֶראַ֣צּר ֶֽמֶלךְך־ָבֶּ֣בל ׀ ְוָכל־ֵחי֡לוֹ ְוָכל־ַמְמְל֣כוֹת ֶא ֶר֩ץ
ֶמְמֶ֨שֶׁלת ָי֜דוֹ ְוָכל־ָהַעִ֗מּים ִנְלָחִ֧מים ַעל־ ְי ֽרוָּשׁ ַ֛לם ְוַעל־ָכּל־ָע ֶ֖ריָה ֵלאֹֽמר:
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָהֹל ךְ ֙ך ְוָ֣אַמ ְר ָ֔תּ ֶאל־ִצ ְד ִק ָ֖יּהוּ ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה
ה ָו ֙
ֹֽכּה־ָאַ֤מר ְי ֹ
ת ְבּ ַ֣יד ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֔בל
ה ָ֔וה ִ ֽה ְנ ֨ ִני ֹנ ֵ֜תן ֶאת־ָהִ֤ﬠיר ַהזּ ֹא ֙
ְוָאַמ ְרָ֣תּ ֵאָ֗ליו ֹ֚כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
וְּשׂ ָר ָ֖פהּ ָבֵּֽאשְׁ :וַא ָ֗תּה ֚ל ֹא ִתָמֵּל֙ט ִמ ָיּ֔דוֹ ִ֚כּי ָתֹּ֣פשׂ ִתָּתֵּ֔פשׂ וְּב ָי ֖דוֹ ִתּ ָנּ ֵ ֑תן ֠ ְוֵעי ֶניךָך
ֶאת־ֵעי ֨ ֵני ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֜בל ִתּ ְר ֶ ֗אי ָנה וּ ִ֛פיהוּ ֶאת־ִ֥פּיךָך ְי ַדֵ֖בּר וָּבֶ֥בל ָתּֽבוֹאַ֚ :אךְך ְשַׁ֣מע
ה ָעֶ֔ליךָך ֥ל ֹא ָת֖מוּת ֶבָּֽח ֶרב:
ה ָו ֙
ה ָ֔וה ִצ ְד ִק ָ֖יּהוּ ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה ֹֽכּה־ָאַ֤מר ְי ֹ
ְדַּבר־ ְי ֹ
שׁ ֜ ִנים ֲאֶשׁר־ָה ֣יוּ ְלָפ ֗ ֶניךָך
ְבָּשׁ֣לוֹם ָתּ֗מוּת ֽוְּבִמְשׂ ְר֣פוֹת ֲ֠אבוֶֹתיךָך ַהְמָּלִ֨כים ָה ִֽרא ֹ
ה ָֽוה:
ֵ֚כּן ִיְשׂ ְרפוּ־ָ֔לךְך ְו֥הוֹי ָא ֖דוֹן ִיְסְפּדוּ־ ָ֑לךְך ִ ֽכּי־ ָדָ֥בר ֲא ִֽני־ ִדַ֖בּ ְרִתּי ְנֻאם־ ְי ֹ
ַו ְי ַדֵבּ֙ר ִי ְרְמ ָ֣יהוּ ַה ָנּ ִ֔ביא ֶאל־ִצ ְד ִק ָ֖יּהוּ ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה ֵ ֛את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֥רים ָהֵ֖אֶלּה
ם ַעל־ ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ְו ַ֛ﬠל ָכּל־ָע ֵ֥רי ְיהוּ ָ֖דה
ִבּירוָּשׁ ָֽלםְ :וֵ֣חיל ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֗בל ִנְלָחִמי ֙
שׁ ְוֶאל־ֲﬠ ֵז ָ ֔קה ִ֣כּי ֵ֗ה ָנּה ִנ ְ ֽשֲׁא ֛רוּ ְבָּע ֵ֥רי ְיהוּ ָ֖דה ָע ֵ֥רי ִמְבָֽצר:
ַה ֽנּוָֹת ֑רוֹת ֶאל־ָלִכי ֙
ת ַהֶ֨מֶּלךְך ִצ ְדִק ָ֜יּהוּ
הָ֑וה ַֽאֲח ֵ֡רי ְכֹּר ֩
ַה ָדּ ָ֛בר ֲאֶשׁר־ָה ָ֥יה ֶֽאל־ ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ֵמֵ֣את ְי ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ִבּי ֽרוָּשַׁ֔לם ִלְק ֥ר ֹא ָלֶ֖הם ְדּ ֽרוֹרְ֠ :לַשַׁלּח ִ֣אישׁ ֶאת־
ְבּ ִ֗רית ֶאת־ָכּל־ָהָע ֙
ַעְב֞דּוֹ ְוִ֧אישׁ ֶאת־ִשְׁפָח֛תוֹ ָֽהִעְב ִ֥רי ְוָֽהִעְב ִר ָ֖יּה ָחְפִ֑שׁים ְלִבְלִ֧תּי ֲﬠָבד־ ָ֛בּם
ִבּיהוּ ִ֥די ָאִ֖חיהוּ ִ ֽאישַׁ :ו ִיְּשְׁמעוּ֩ ָכל־ַהָשּׂ ִ֨רים ְוָכל־ָהָ֜עם ֲאֶשׁר־ָ֣בּאוּ ַבְבּ ִ֗רית
ְ֠לַשַׁלּח ִ֣אישׁ ֶאת־ַעְב֞דּוֹ ְוִ֤אישׁ ֶאת־ִשְׁפָחת֙וֹ ָחְפִ֔שׁים ְלִבְלִ֥תּי ֲﬠָבד־ ָ֖בּם ֑עוֹד
ם ְוֶאת־ַהְשָּׁפ֔חוֹת
ַו ִיְּשְׁמ֖עוּ ַו ְיַשׁ ֵֽלּחוַּ :ו ָיּ֨שׁוּב֙וּ ַֽאֲח ֵרי־ֵ֔כן ַו ָיִּ֗שׁבוּ ֶאת־ָֽהֲﬠָב ִדי ֙

ֲאֶ֥שׁר ִשְׁלּ֖חוּ ָחְפִ֑שׁים ַֽו ִיְּכְבּי֔שׁוּם ] ַו ִיְּכְבּ֔שׁוּם[ ַֽלֲﬠָב ִ֖דים ְוִלְשָׁפֽחוֹתַ :ו ְיִ֤הי ְדַבר־
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ָֽאֹנִ֗כי
ה ָ֖וה ֵלאֹֽמרֹֽ :כּה־ָאַ֥מר ְי ֹ
ה ֶֽאל־ ִי ְרְמ ָ֔יהוּ ֵמֵ֥את ְי ֹ
ה ָו ֙
ְי ֹ
ם ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ִמֵ֥בּית
ת ֶאת־ֲא֣בוֵֹתיֶ֔כם ְבּ ֨יוֹם ֽהוִֹצִ֤אי אוָֹת ֙
ָכּ ַ֤רִתּי ְב ִרי ֙
שׁ ֶאת־ָאִ֨חיו ָהִעְב ִ֜רי ֲאֶ֧שׁר
ֲﬠָב ִ֖דים ֵלאֹֽמרִ :מ ֵ֣קּץ ֶ֣שַׁבע ָשׁ ֡ ִנים ְ ֽתַּשְׁלּ֡חוּ ִאי ֩
ם
ִיָמּ ֵ֣כר ְל֗ךָך ַֽוֲﬠָֽב ְד ךָ ֙ך ֵ֣שׁשׁ ָשׁ ֔ ִנים ְוִשַׁלְּח֥תּוֹ ָחְפִ֖שׁי ֵֽמִע ָ ֑מּךְך ְול ֹא־ָֽשְׁמ֤עוּ ֲאֽבוֵֹתיֶכ ֙
ֵאַ֔לי ְו ֥ל ֹא ִה֖טּוּ ֶאת־ָא ְז ָֽנםַ :וָתֻּ֨שׁבוּ ַא ֶ֜תּם ַה ֗יּוֹם ַוַֽתֲּﬠ֤שׂוּ ֶאת־ַה ָיָּשׁ֙ר ְבֵּעי ֔ ַני
ת ְלָפ ֔ ַני ַבּ ַ֕בּ ִית ֲאֶשׁר־ ִנ ְק ָ֥רא ְשִׁ֖מי
ִלְק ֥ר ֹא ְד ֖רוֹר ִ֣אישׁ ְל ֵר ֵ֑ﬠהוּ ַוִתְּכ ְר֤תוּ ְב ִרי ֙
ָע ָֽליוַ :וָתֻּ֨שׁב֙וּ ַוְתַּחְלּ֣לוּ ֶאת־ְשִׁ֔מי ַוָתִּ֗שׁבוּ ִ֤אישׁ ֶאת־ַעְבדּ֙וֹ ְוִ֣אישׁ ֶאת־
א ָ֔תם ִ ֽלְה ֣יוֹת ָלֶ֔כם
שׁם ַוִתְּכְבּ֣שׁוּ ֹ
ִשְׁפָח֔תוֹ ֲאֶשׁר־ִשַׁלְּחֶ֥תּם ָחְפִ֖שׁים ְלַנְפ ָ ֑
ם ֽל ֹא־ְשַׁמְעֶ֣תּם ֵאַ֔לי ִלְק ֣ר ֹא
ה ַאֶתּ ֙
ה ָו ֒
ַֽלֲﬠָב ִ֖דים ְוִלְשָׁפֽחוֹתָ :לֵכ ֘ן ֹֽכּה־ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ָ֗וה ֶאל־
א ָלֶ֨כם ְדּ֜רוֹר ְנֻאם־ ְי ֹ
ְד֔רוֹר ִ֥אישׁ ְלָאִ֖חיו ְוִ֣אישׁ ְל ֵר ֵ֑ﬠהוּ ִה ְנ ִ֣ני ֹק ֵר ֩
ם ְל ַֽז ֲוָ֔עה ]ְל ַֽזֲﬠ ָ֔וה[ ְלֹ֖כל ַמְמְל֥כוֹת
ַהֶ֨ח ֶר֙ב ֶאל־ַה ֶ֣דֶּבר ְוֶאל־ָֽה ָרָ֔עב ְו ָֽנַתִ֤תּי ֶאְתֶכ ֙
ם ֶאת־ְבּ ִר ִ֔תי ֲאֶ֤שׁר ֽל ֹא־ֵה ִ ֨קימ֙וּ ֶאת־
ָהָֽא ֶרץְ :ו ָֽנַתִ֣תּי ֶאת־ָֽהֲא ָנִ֗שׁים ָהֹֽעְב ִרי ֙
ִדְּב ֵ֣רי ַהְבּ ִ֔רית ֲאֶ֥שׁר ָֽכּ ְר֖תוּ ְלָפ ָ֑ני ָהֵ֨ע ֶגל ֙ ֲאֶ֣שׁר ָֽכּ ְר֣תוּ ִלְשׁ ֔ ַנ ִים ַו ַֽיַּעְב ֖רוּ ֵ֥בּין
ם ְוַהֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים ְוֹ֖כל ַ֣ﬠם ָה ָ ֑א ֶרץ
ְבָּת ָֽריוָ :שׂ ֵ֨רי ְיהוּ ָ֜דה ְוָשׂ ֵ֣רי ְי ֽרוָּשַׁ֗לם ַהָֽסּ ִרִסי ֙
שׁם
א ְיֵבי ֶ֔הם וְּב ַ֖יד ְמַבְקֵ֣שׁי ַנְפ ָ ֑
ם ְבּ ַ֣יד ֽ ֹ
ָהֹ֣עְב ִ֔רים ֵ֖בּין ִבְּת ֵ֥רי ָה ֵֽﬠ ֶגלְ :ו ָֽנַתִ֤תּי אוָֹת ֙
ם ְלַֽמֲאָ֔כל ְל֥עוֹף ַהָשַּׁ֖מ ִים וְּלֶבֱהַ֥מת ָהָֽא ֶרץְ :וֶאת־ִצ ְדִק ָ֨יּהוּ
ְוָֽה ְי ָ ֤תה ִנְבָלָת ֙
שׁם וְּב ַיד ֵ֚חיל
א ְיֵבי ֶ֔הם וְּב ַ֖יד ְמַבְקֵ֣שׁי ַנְפ ָ ֑
ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֜דה ְוֶאת־ָשׂ ָ֗ריו ֶאֵתּ֙ן ְבּ ַ֣יד ֽ ֹ
ה ָ֗וה ַֽוֲה ֨ ִ ֽשֹׁב ִ֜תים ֶאל־ָהִ֤ﬠיר
ֶ֣מֶלךְך ָבּ ֶ֔בל ָֽהֹעִ֖לים ֵֽמֲﬠֵלי ֶֽכםֽ ִ :ה ְנ ֨ ִני ְמַצ ֶ֜וּה ְנֻאם־ ְי ֹ
ת ְו ִנ ְ ֽלֲח֣מוּ ָעֶ֔ליָה וְּלָכ ֖דוָּה וְּשׂ ָר ֻ֣פָה ָב ֵ ֑אשׁ ְוֶאת־ָע ֵ֧רי ְיהוּ ָ֛דה ֶאֵ֥תּן ְשָׁמָ֖מה
ַהזּ ֹא ֙
הָ֑וה ִבּיֵ֨מי ְיֽהוֹ ָי ִ֧קים ֶבּן־
ֵמֵ֥אין יֵֽשׁבַ :ה ָדּ ָ֛בר ֲאֶשׁר־ָה ָ֥יה ֶאל־ ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ֵמֵ֣את ְי ֹ
ם ְו ִדַבּ ְרָ֣תּ אוֹ ָ֔תם
ֽי ֹאִשׁ ָ֛יּהוּ ֶ֥מֶלךְך ְיהוּ ָ֖דה ֵלאֹֽמרָ :הלוֹ֘ךְך ֶאל־ֵ֣בּית ָה ֵֽרָכִבי ֒
ה ָ֔וה ֶאל־ַאַ֖חת ַהְלָּשׁ֑כוֹת ְוִהְשִׁקיָ֥ת אוָֹ֖תם ָֽי ִיןָֽ :וֶא ַ ֞קּח ֶאת־
ם ֵ֣בּית ְי ֹ
ַֽוֲה ִ ֽבאוָֹת ֙
ַֽיֲא ַז ְנ ָ֤יה ֶֽבן־ ִי ְרְמ ָ֨יה֙וּ ֶבּן־ֲחַבִצּ ְנ ָ֔יה ְוֶאת־ֶאָ֖חיו ְוֶאת־ָכּל־ָבּ ָ֑ניו ְוֵ֖את ָכּל־ֵ֥בּית
ה ָ֔וה ֶאל־ִלְשַׁ֗כּת ְבּ ֵ֛ני ָח ָ֥נ ן ֶבּן־ ִי ְג ַדְּל ָ֖יהוּ ִ֣אישׁ
ם ֵ֣בּית ְי ֹ
אָת ֙
ָה ֵֽרָכ ִ ֽביםָֽ :וָאִ֤בא ֹ
ָהֱאֹלִ֑הים ֲאֶשׁר־ ֵ ֨אֶצל ֙ ִלְשׁ ַ֣כּת ַהָשּׂ ִ֔רים ֲאֶ֣שׁר ִמַ֗מַּעל ְלִלְשׁ ַ֛כּת ַֽמֲﬠֵשׂ ָ֥יהוּ ֶבן־

שֵׁ֥מר ַהַֽסּףָֽ :וֶא ֵ֞תּן ִלְפ ֵ֣ני ׀ ְבּ ֵ֣ני ֵֽבית־ָה ֵֽרָכ ִ֗בים ְגִּבִ֛ﬠים ְמֵלִ֥אים ַ֖י ִין ְוֹכ֑סוֹת
ַשׁ ֻ֖לּם ֹ
אַ֥מר ֲאֵליֶ֖הם ְשׁתוּ־ ָֽי ִיןַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֖רוּ ֣ל ֹא ִנְשֶׁתּה־ ָ֑יּ ִין ִכּי֩ יוֹ ָנ ָ֨דב ֶבּן־ ֵרָ֜כב ָא ִ֗בינוּ
ָֽו ֹ
ִצ ָ֤וּה ָעֵ֨לינ֙וּ ֵלאֹ֔מר ֧ל ֹא ִתְשׁתּוּ־ ַ֛י ִין ַאֶ֥תּם וְּבֵני ֶ֖כם ַעד־עוֹ ָֽלם :וּ ַ֣ב ִית ֽל ֹא־ִתְב ֗נוּ
ְו ֶ֤ז ַרע ֽל ֹא־ִת ְז ָ֨רע֙וּ ְו ֶ֣כ ֶרם ֽל ֹא־ִתָ֔טּעוּ ְו ֥ל ֹא ִֽיְה ֶ֖יה ָל ֶ֑כם ִ֠כּי ָֽבֳּאָה ִ֤לים ֵֽתְּשׁב֙וּ ָכּל־
ם ַעל־ְפּ ֵ֣ני ָֽהֲא ָדָ֔מה ֲאֶ֥שׁר ַאֶ֖תּם ָגּ ִ֥רים ָֽשׁם:
ְיֵמיֶ֔כם ְלַ֨מַען ִ ֽתְּח ֜יוּ ָיִ֤מים ַרִבּי ֙
ַו ִנְּשַׁ֗מע ְבּ֨קוֹל ְיֽהוֹ ָנ ָ֤דב ֶבּן־ ֵרָכ֙ב ָא ִ֔בינוּ ְלֹ֖כל ֲאֶ֣שׁר ִצָ֑וּנוּ ְלִבְלִ֤תּי ְשֽׁתוֹת־ ַ֨י ִי֙ן
ָכּל־ ָיֵ֔מינוּ ֲא ַ֣נְחנוּ ָנֵ֔שׁינוּ ָבּ ֵ֖נינוּ וְּבֹנֵֽתינוּ :וְּלִבְלִ֛תּי ְבּ֥נוֹת ָבִּ֖תּים ְלִשְׁב ֵ ֑תּנוּ ְו ֶ֧כ ֶרם
ְוָשׂ ֶ֛דה ָו ֶ֖ז ַרע ֥ל ֹא ִֽיְה ֶיה־ ָֽלּנוַּ :ו ֵ֖נֶּשׁב ָֽבֳּאָה ִ֑לים ַו ִנְּשַׁ֣מע ַו ֔ ַנַּעשׂ ְכֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ִצ ָ֖וּנוּ
ֽיוֹ ָנ ָ֥דב ָא ִ ֽבינוַּ :ו ְי ִ֗הי ַֽבֲּﬠ֨לוֹת ְנֽבוַּכ ְד ֶראַ֥צּר ֶֽמֶלךְך־ָבֶּב֘ל ֶאל־ָהָא ֶר֒ץ ַו ֗נּ ֹאֶמר ֹ֚בּאוּ
ְו ָנ֣בוֹא ְי ֽרוָּשַׁ֔לם ִמְפּ ֵנ֙י ֵ֣חיל ַהַכְּשׂ ִ֔דּים וִּמְפּ ֵ֖ני ֵ֣חיל ֲא ָ֑רם ַו ֵ֖נֶּשׁב ִבּירוָּשׁ ָֽלםַ :ו ְיִה֙י
ְדַּבר־ ְי ֹ
ת ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָהֹ֤לךְך
ה ָ֤וה ְצָבאוֹ ֙
ה ָ֔וה ֶֽאל־ ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ֵלאֹֽמרֹֽ :כּה־ָאַ֞מר ְי ֹ
תּ ְלִ֣אישׁ ְיהוּ ָ֔דה וְּלֹֽיְשֵׁ֖בי ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ֲה֨לוֹא ִתְק֥חוּ מוּ ָ֛סר ִלְשֹׁ֥מ ַע ֶאל־
ְוָֽאַמ ְר ָ ֙
ה ָֽוה :הוּ ַ ֡קם ֶאת־ ִדְּב ֵ֣רי ְיֽהוֹ ָנ ָ֣דב ֶבּן־֠ ֵרָכב ֲאֶשׁר־ִצ ָ֨וּה ֶאת־ָבּ ֜ ָניו
ְדָּב ַ֖רי ְנֻאם־ ְי ֹ
ְלִבְלִ֣תּי ְשֽׁתוֹת־ ַ֗י ִין ְו ֤ל ֹא ָשׁת֙וּ ַעד־ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֔זּה ִ֣כּי ָֽשְׁמ֔עוּ ֵ֖את ִמְצ ַ֣ות ֲאִבי ֶ ֑הם
ם ַהְשׁ ֵ֣כּם ְו ַד ֵ֔בּר ְו ֥ל ֹא ְשַׁמְעֶ֖תּם ֵא ָֽליָֽ :וֶאְשׁ ַ֣לח ֲאֵלי ֶ֣כם
ְו ָ ֨אֹנִ֜כי ִדּ ַ֤בּ ְרִתּי ֲאֵליֶכ ֙
שׁ ִמ ַדּ ְר֨כּוֹ
ֶאת־ָכּל־ֲﬠָב ַ֣די ַה ְנִּבִ֣אים ׀ ַהְשׁ ֵ֣כּם ְוָשֹׁ֣ל ַח ׀ ֵלאֹ֡מר ֻֽשׁבוּ־ָ֡נא ִאי ֩
ם ְלָעְב ָ֔דם וְּשׁב֙וּ
ָֽה ָרָ֜עה ְוֵהיִ֣טיבוּ ַֽמַעְלֵליֶ֗כם ְוַאל־ ֵ֨תְּל֜כוּ ַֽאֲח ֵ֨רי ֱאֹלִ֤הים ֲאֵח ִרי ֙
ם ֶאת־ָא ְז ְנֶ֔כם ְו ֥ל ֹא
ֶאל־ָ֣הֲא ָדָ֔מה ֲאֶשׁר־ ָנַ֥תִתּי ָל ֶ֖כם ְו ַֽלֲאֹֽבֵתי ֶ֑כם ְו ֤ל ֹא ִהִטּיֶת ֙
ְשַׁמְעֶ֖תּם ֵא ָֽליִ֣ :כּי ֵה ִ ֗קימוּ ְבּ ֵנ֙י ְיֽהוֹ ָנ ָ֣דב ֶבּן־ ֵרָ֔כב ֶאת־ִמְצ ַ֥ות ֲאִביֶ֖הם ֲאֶ֣שׁר
ת ֱאֹלֵ֣הי
ה ָ֜וה ֱאֹלֵ֤הי ְצָבאוֹ ֙
ִצָ֑וּם ְוָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֔זּה ֥ל ֹא ָֽשְׁמ֖עוּ ֵא ָֽליָ֠ :לֵכן ֹֽכּה־ָאַ֨מר ְי ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ ֽה ְנ ִ֧ני ֵמִ֣ביא ֶאל־ ְיהוּ ָ֗דה ְוֶ֤אל ָכּל־ ֽיוְֹשֵׁב֙י ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ֵ֚את ָכּל־ָ֣ה ָרָ֔עה
ם ְו ֣ל ֹא ָשֵׁ֔מעוּ ָֽוֶא ְק ָ֥רא ָלֶ֖הם ְו ֥ל ֹא
ֲאֶ֥שׁר ִדַּ֖בּ ְרִתּי ֲﬠֵלי ֶ ֑הם ַ֣יַען ִדּ ַ֤בּ ְרִתּי ֲאֵליֶה ֙
ת ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ה ָ֤וה ְצָבאוֹ ֙
ָע ֽנוּ :וְּל ֵ֨בית ָה ֵֽרָכ ִ֜בים ָאַ֣מר ִי ְרְמ ָ֗יהוּ ֹֽכּה־ָאַ֞מר ְי ֹ
֚ ַיַען ֲאֶ֣שׁר ְשַׁמְע ֶ֔תּם ַעל־ִמְצ ַ֖ות ְיֽהוֹ ָנ ָ֣דב ֲאִבי ֶ֑כם ַוִתְּשְׁמר֙וּ ֶאת־ָכּל־ִמְצוֹ ָ֔תיו
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
ַוַֽתֲּﬠ֔שׂוּ ְכֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ִצ ָ֖וּה ֶאְת ֶֽכםָ :לֵ֗כן ֹ֥כּה ָא ַ ֛מר ְי ֹ
ֽל ֹא־ ִיָכּ ֵ֨רת ִ ֜אישׁ ְל ֽיוֹ ָנ ָ֧דב ֶבּן־ ֵר ָ֛כב ֹעֵ֥מד ְלָפ ַ֖ני ָכּל־ַה ָיּ ִ ֽמיםַֽ :ו ְיִה֙י ַבָּשּׁ ָ֣נה

ה ֶאל־ ִי ְרְמ ָ֔יהוּ
ָֽה ְרִביִ֔עת ִליֽהוֹ ָי ִ֥קים ֶבּן־ ֽי ֹאִשׁ ָ֖יּהוּ ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה ָה ָ֞יה ַה ָדּ ָ֤בר ַה ֶזּ ֙
ה ָ֖וה ֵלאֹֽמרַ :קח־ְל֘ךָך ְמ ִגַלּת־ֵסֶפ֒ר ְו ָֽכַתְבָ֣תּ ֵאֶ֗ליָה ֵ֣את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֞רים
ֵמֵ֥את ְי ֹ
ֲאֶשׁר־ ִדַּ֧בּ ְרִתּי ֵא ֶ֛ליךָך ַעל־ ִיְשׂ ָרֵ֥אל ְוַעל־ ְיהוּ ָ֖דה ְוַעל־ָכּל־ַהגּוֹ ִ֑ים ִמ ֞יּוֹם ִדּ ַ֤בּ ְרִתּי
ֵאֶ֨לי ךָ ֙ך ִמיֵ֣מי ֽי ֹאִשׁ ָ֔יּהוּ ְו ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּה :אוּ ַ֤לי ִיְשְׁמע֙וּ ֵ֣בּית ְיהוּ ָ֔דה ֵ֚את ָכּל־
שׁר ָֽאֹנִ֥כי חֵ֖שׁב ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת ָל ֶ ֑הם ְלַ֣מַען ָי֗שׁוּבוּ ִ֚אישׁ ִמ ַדּ ְר֣כּוֹ ָה ָרָ֔עה
ָ֣ה ָרָ֔עה ֲא ֶ ֛
תּב
ְוָֽסַלְחִ֥תּי ַֽלֲﬠוֹ ָ֖נם וְּלַחָטּאָֽתםַ :ו ִיּ ְק ָ֣רא ִי ְרְמ ָ֔יהוּ ֶאת־ָבּ ֖רוּךְך ֶבּן־ ֵֽנ ִר ָ֑יּה ַו ִיְּכ ֨ ֹ
הָ֛וה ֲאֶשׁר־ ִדֶּ֥בּר ֵא ָ֖ליו ַעל־ְמ ִגַלּת־ֵֽסֶפר:
ָבּ֜רוּךְך ִמִ֣פּי ִי ְרְמ ָ֗יהוּ ֵ֣את ָכּל־ ִדְּב ֵ֧רי ְי ֹ
ה ָֽוה:
ַו ְיַצ ֶ֣וּה ִי ְרְמ ָ֔יהוּ ֶאת־ָבּ ֖רוּךְך ֵלאֹ֑מר ֲא ִ֣ני ָע֔צוּר ֣ל ֹא אוַּ֔כל ָל֖בוֹא ֵ֥בּית ְי ֹ
ה ָ֜וה ְבָּא ְז ֵ֥ני
וָּבאָ֣ת ַא ָ֡תּה ְו ָק ָ֣ראָת ַבְמּ ִג ָ֣לּה ֲאֶשׁר־ָכַּֽתְבָתּ־ִמִפּ֩י ֶאת־ ִדְּב ֵ֨רי ְי ֹ
ה ָ֖וה ְבּ ֣יוֹם ֑צוֹם ְו ַ֨גם ְבָּא ְז ֵ֧ני ָכל־ ְיהוּ ָ֛דה ַהָבִּ֥אים ֵמ ָֽﬠ ֵריֶ֖הם
ָה ָ֛ﬠם ֵ֥בּית ְי ֹ
ה ָ֔וה ְו ָיֻ֕שׁבוּ ִ֖אישׁ ִמ ַדּ ְר֣כּוֹ ָֽה ָר ָ֑ﬠה ִ ֽכּי־
ם ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ִתְּק ָרֵֽאם :אוַּ֞לי ִתֹּ֤פּל ְתִּח ָנָּת ֙
ה ָ֖וה ֶאל־ָה ָ֥ﬠם ַה ֶֽזּהַ :ו ַ֗יַּעשׂ ָבּרוּ ךְ ֙ך ֶבּן־ ֵ֣נ ִר ָ֔יּה
ָג ֤דוֹל ָהַא֙ף ְוַֽהֵחָ֔מה ֲאֶשׁר־ ִדֶּ֥בּר ְי ֹ
ה ָ֖וה ֵ֥בּית ְיה ָֽוֹהַ :ו ְיִ֣הי
ְכֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ִצ ָ֖וּהוּ ִי ְרְמ ָ֣יהוּ ַה ָנִּ֑ביא ִלְק ֥ר ֹא ַב ֵ֛סֶּפר ִדְּב ֵ֥רי ְי ֹ
ה ַבֹּ֣ח ֶדשׁ ַהְתִּשִׁ֔עי ָֽק ְר֨אוּ
ַבָשּׁ ָ֣נה ַֽ֠הֲחִמִשׁית ִליֽהוֹ ָי ִ ֨קים ֶבּן־ ֽי ֹאִשׁ ָ֤יּהוּ ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָד ֙
הָ֛וה ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוָכל־ָהָ֗עם ַהָבִּ֛אים ֵֽמָע ֵ֥רי ְיהוּ ָ֖דה
֜צוֹם ִלְפ ֵ֧ני ְי ֹ
הָ֑וה ְבִּלְשַׁ֡כּת
ִבּירוָּשׁ ָֽלםַ :ו ִיְּק ָ֨רא ָב ֥רוּךְך ַבּ ֵ֛סֶּפר ֶאת־ ִדְּב ֵ֥רי ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ֵ֣בּית ְי ֹ
ה ֶֽהָח ָ֔דשׁ ְבָּא ְז ֵ֖ני
ה ָו ֙
ְגַּמ ְר ָיהוּ֩ ֶבן־ָשָׁ֨פן ַהֹסֵּ֜פר ֶֽבָּחֵ֣צר ָהֶעְל ֗יוֹן ֶ֣פַּתח ַ֤שַׁער ֵֽבּית־ ְי ֹ
ה ָ֖וה ֵמ ַ֥ﬠל
ָכּל־ָה ָֽﬠםַ ֠ :ו ִיְּשַׁpמע ִמָ֨כ ְיהוּ ֶבן־ ְגַּמ ְר ָ֧יהוּ ֶבן־ָשׁ ָ֛פן ֶאת־ָכּל־ ִדְּב ֵ֥רי ְי ֹ
ַהֵֽסֶּפרַ :ו ֵ֤יּ ֶרד ֵבּית־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ַעל־ִלְשׁ ַ֣כּת ַהֹסֵּ֔פר ְו ִ֨ה ֵנּה־ָ֔שׁם ָכּל־ַהָשּׂ ִ֖רים ֽיוְֹשִׁ֑בים
ֱא ִֽליָשָׁ֣מע ַהֹסֵּ֡פר וּ ְדָל ָ֣יהוּ ֶבן־ְ֠שַׁמְע ָ pיהוּ ְוֶאְל ָנ ָ֨תן ֶבּן־ַעְכ֜בּוֹר וּ ְגַמ ְר ָ֧יהוּ ֶבן־ָשׁ ָ֛פן
ם ִמָ֔כ ְיהוּ ֵ֥את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֖רים
ְוִצ ְד ִק ָ֥יּהוּ ֶבן־ֲח ַנ ְנ ָ֖יהוּ ְוָכל־ַהָשּׂ ִֽריםַ :ו ַיּ ֵ֤גּד ָלֶה ֙
ֲאֶ֣שׁר ָשׁ ֵ ֑מ ַע ִבְּק ֥ר ֹא ָב ֛רוּךְך ַבֵּ֖סֶּפר ְבָּא ְז ֵ֥ני ָה ָֽﬠםַ :ו ִיְּשְׁל֨חוּ ָכל־ַהָשּׂ ִ֜רים ֶאל־ָבּ֗רוּךְך
ֶאת־ ְיהוּ ִ֡די ֶבּן־֠ ְנַת ְנ ָיהוּ ֶבּן־ֶֽשֶׁלְמ ָ֣יהוּ ֶבן־כּוִּשׁ ֘י ֵלאֹמ֒ר ַהְמּ ִגָ֗לּה ֲאֶ֨שׁר ָק ָ֤ראָת
ה ְבּ ָי֔דוֹ
הּ ְבָּא ְז ֵ֣ני ָהָ֔עם ָקֶ֥ח ָנּה ְב ָֽי ְד֖ךָך ָו ֵ֑לךְך ֠ ַו ִיַּקּח ָבּ֨רוּךְך ֶבּן־ ֵנ ִר ָ֤יּהוּ ֶאת־ַהְמּ ִגָלּ ֙
ָבּ ֙
ַו ָיּ ֖ב ֹא ֲאֵליֶֽהםַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ֵאָ֔ליו ֵ֣שׁב ֔ ָנא וְּק ָרֶ֖א ָנּה ְבָּא ְז ֵ֑נינוּ ַו ִיּ ְק ָ֥רא ָב ֖רוּךְך
ם ֶאת־ָכּל־ַה ְדָּב ִ֔רים ָֽפֲּח ֖דוּ ִ֣אישׁ ֶאל־ ֵר ֵ֑ﬠהוּ ַו ֽיּ ֹאְמר֙וּ
ְבָּא ְז ֵניֶֽהםַ :ו ְי ִ֗הי ְכָּשְׁמָע ֙

ֶאל־ָבּ֔רוּךְך ַה ֵ֤גּיד ַנ ִגּי֙ד ַלֶ֔מֶּלךְך ֵ֥את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֖רים ָהֵֽאֶלּהְ :ו ֶ ֨את־ָבּ֔רוּךְך ָֽשֲׁא֖לוּ
ֵלאֹ֑מר ַה ֶגּד־ ָ֣נא ָ֔לנוּ ֵ ֗איךְך ָכּ ַ ֛תְבָתּ ֶאת־ָכּל־ַה ְדָּב ִ֥רים ָהֵ֖אֶלּה ִמ ִ ֽפּיוַ :ו ֤יּ ֹאֶמר
ם ָבּ֔רוּךְך ִמִפּי֙ו ִי ְק ָ֣רא ֵאַ֔לי ֵ֥את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֖רים ָה ֵ ֑אֶלּה ַֽוֲא ִ֛ני ֹכֵּ֥תב ַעל־ַהֵ֖סֶּפר
ָלֶה ֙
ם ֶאל־ָבּ֔רוּךְך ֵ֥לךְך ִהָסֵּ֖תר ַאָ֣תּה ְו ִי ְרְמ ָ֑יהוּ ְוִ֥אישׁ ַאל־ ֵי ַ֖דע
ַבּ ְדּ ֽיוַֹ :ו ֽיּ ֹאְמ ֤רוּ ַהָשּׂ ִרי ֙
ֵאיֹ֥פה ַאֶֽתּםַ :ו ָיֹּ֤באוּ ֶאל־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ָחֵ֔צ ָרה ְוֶאת־ַהְמּ ִג ָ֣לּה ִהְפ ִ ֔קדוּ ְבִּלְשׁ ַ֖כּת
ֱא ִ ֽליָשָׁ֣מע ַהֹסּ ֵ֑פר ַו ַיּ ִ֨גּיד֙וּ ְבָּא ְז ֵ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך ֵ֖את ָכּל־ַה ְדָּב ִֽריםַ :ו ִיְּשַׁ֨לח ַהֶ֜מֶּלךְך ֶאת־
ת ֶאת־ַהְמּ ִגָ֔לּה ַו ִ֨יָּקֶּ֔חָה ִמִלְּשׁ ַ֖כּת ֱא ִֽליָשָׁ֣מע ַהֹסּ ֵ֑פר ַו ִיְּק ָרֶ֤אָה ְיהוּ ִד֙י
ְיהוּ ִ֗די ָל ַ ֨קַח ֙
ְבָּא ְז ֵ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך וְּבָא ְז ֵנ֙י ָכּל־ַהָשּׂ ִ֔רים ָהֹֽעְמ ִ֖דים ֵמ ַ֥ﬠל ַהֶֽמֶּלךְךְ :וַהֶ֗מֶּלךְך יוֵֹשׁ֙ב ֵ֣בּית
ַהֹ֔ח ֶרף ַבֹּ֖ח ֶדשׁ ַהְתִּשׁיִ֑ﬠי ְוֶאת־ָהָ֖אח ְלָפ ָ֥ניו ְמֹב ָֽﬠ ֶרתַ :ו ְיִ֣הי ׀ ִכְּק ֣רוֹא ְיהוּ ִ֗די
ה ְבַּ֣תַער ַהֹסֵּ֔פר ְוַהְשֵׁ֕לךְך ֶאל־ָהֵ֖אשׁ ֲאֶ֣שׁר ֶאל־
ה ִיְק ָרֶ֨ע ָ ֙
ָשׁ֣לשׁ ְדָּלתוֹ֘ת ְוַא ְרָבָּע ֒
ם ָכּל־ַהְמּ ִגָ֔לּה ַעל־ָהֵ֖אשׁ ֲאֶ֥שׁר ַעל־ָהָֽאחְ :ו ֣ל ֹא ָֽפֲח֔דוּ ְו ֥ל ֹא ָֽק ְר֖עוּ
תּ ֙
ָה ָ ֑אח ַעד־ ֹ
ם
שְּׁמִ֔עים ֵ֥את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֖רים ָהֵֽאֶלּהְ :ו ַג ֩
ֶאת־ִבּ ְג ֵדי ֶ ֑הם ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ְוָכל־ֲﬠָב ָ֔דיו ַה ֣ ֹ
ֶאְל ָנ ָ֨תן וּ ְדָל ָ֤יהוּ וּ ְגַמ ְר ָ֨יה֙וּ ִהְפ ִ֣גּעוּ ַבֶ֔מֶּלךְך ְלִבְלִ֥תּי ְשֹׂ֖רף ֶאת־ַהְמּ ִג ָ֑לּה ְו ֥ל ֹא ָשַׁ֖מע
ֲאֵליֶֽהםַ :ו ְיַצ ֶ֣וּה ַ֠הֶמֶּלךְך ֶאת־ ְי ַרְחְמ ֵ ֨אל ֶבּן־ַהֶ֜מֶּלךְך ְוֶאת־ְשׂ ָר ָ֣יהוּ ֶבן־ַע ְז ִרי ֵ ֗אל
ת ֶאת־ָבּ ֣רוּךְך ַהֹסֵּ֔פר ְוֵ֖את ִי ְרְמ ָ֣יהוּ ַה ָנִּ֑ביא
ְוֶאת־ֶֽשֶׁלְמ ָ֨יה֙וּ ֶבּן־ַעְב ְדּ ֵ ֔אל ָל ַ ֨קַח ֙
ה ָ֖וה ֶאל־ ִי ְרְמ ָ֑יהוּ ַֽאֲח ֵ֣רי ׀ ְשֹׂ֣רף ַהֶ֗מֶּלךְך ֶאת־
ה ָֽוהַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ַו ַיְּסִתּ ֵ֖רם ְי ֹ
ה ְוֶאת־ַה ְדָּב ִ֔רים ֲאֶ֨שׁר ָכַּ֥תב ָבּ ֛רוּךְך ִמִ֥פּי ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ֵלאֹֽמר֥ :שׁוּב ַקח־ְל֖ךָך
ַהְמּ ִגָלּ ֙
שׁ ֔ ִנים ֲאֶ֣שׁר ָה ֗יוּ ַעל־
ם ָה ִ֣רא ֹ
תב ָעֶ֗ליָה ֵ֤את ָכּל־ַה ְדָּב ִרי ֙
ְמ ִג ָ֣לּה ַא ֶ֑ח ֶרת וְּכ ֣ ֹ
שׁ ֔ ָנה ֲאֶ֥שׁר ָשׂ ַ֖רף ְיֽהוֹ ָי ִ֥קים ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָֽדהְ :וַעל־ ְיֽהוֹ ָי ִ֤קים ֶֽמֶלךְך־
ה ָה ִ֣רא ֹ
ַהְמּ ִגָלּ ֙
ת ֵלאֹ֔מר
הָ֑וה ַ֠אָתּה ָשׂ ַ֜רְפָתּ ֶאת־ַהְמּ ִג ָ֤לּה ַהזּ ֹא ֙
ה תּ ֹאַ֔מר ֹ֖כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ְיהוּ ָד ֙
ת ֶאת־ָהָ֣א ֶרץ
ַמדּוּ ַ֩ע ָכּ ַ֨תְבָתּ ָעֶ֜ליָה ֵלאֹ֗מר ֽבּ ֹא־ ָי֤בוֹא ֶֽמֶלךְך־ָבֶּבל ֙ ְוִהְשִׁחי ֙
ם
ה ָ֗וה ַעל־ ְיֽהוֹ ָיִקי ֙
ַה ֔זּ ֹאת ְוִהְשִׁ֥בּית ִמֶ֖מּ ָנּה ָא ָ֥דם וְּבֵהָֽמהָ :לֵ֞כן ֹֽכּה־ָאַ֣מר ְי ֹ
ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֔דה ל ֹא־ ִֽיְה ֶיה־֥לּוֹ יוֵֹ֖שׁב ַעל־ִכֵּ֣סּא ָד ִ֑וד ְו ִנְבָלת֙וֹ ִ ֽתְּה ֶ֣יה ֻמְשֶׁ֔לֶכת
ַלֹ֥ח ֶרב ַבּ ֖יּוֹם ְוַל ֶ֥קּ ַרח ַבּ ָֽלּ ְיָלה :וּ ָֽפַק ְד ִ֨תּי ָע ָ֧ליו ְוַעל־ ַז ְר֛עוֹ ְוַעל־ֲﬠָב ָ֖דיו ֶאת־ֲﬠוֹ ָ֑נם
ְוֵֽהֵבאִ֣תי ֲ֠ﬠֵליֶהם ְוַעל־ֹֽיְשׁ ֵ֨בי ְי ֽרוָּשַׁ֜לם ְוֶאל־ִ֣אישׁ ְיהוּ ָ֗דה ֵ֧את ָכּל־ָֽה ָר ָ֛ﬠה
ֲאֶשׁר־ ִדַּ֥בּ ְרִתּי ֲאֵליֶ֖הם ְו ֥ל ֹא ָשֵֽׁמעוְּ :ו ִי ְרְמ ָ֜יהוּ ָל ַ֣קח ׀ ְמ ִג ָ֣לּה ַאֶ֗ח ֶרת ַו ִיְּתּ ָנ֘הּ

ה ִמִ֣פּי ִי ְרְמ ָ֔יהוּ ֵ֚את ָכּל־ ִדְּב ֵ֣רי ַהֵ֔סֶּפר
תּב ָעֶ֨לי ָ ֙
ֶאל־ָבּ ֣רוּךְך ֶבּן־ ֵֽנ ִר ָיּה ֘וּ ַהֹסֵּפ֒ר ַו ִיְּכ ֤ ֹ
ֲאֶ֥שׁר ָשׂ ַ֛רף ְיהוֹ ָי ִ֥קים ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֖דה ָבּ ֵ ֑אשׁ ְו֨עוֹד נוַֹ֧סף ֲﬠֵלי ֶ ֛הם ְדָּב ִ֥רים ַרִ֖בּים
ָכֵּֽהָמּהַ :ו ִ֨יְּמָלךְך־ֶ֔מֶלךְך ִצ ְד ִק ָ֖יּהוּ ֶבּן־ ֽי ֹאִשׁ ָ֑יּהוּ ַ֗תַּחת ָכּ ְנ ָ֨יה֙וּ ֶבּן־ ְי֣הוֹ ָי ִ ֔קים ֲאֶ֥שׁר
ִהְמ ִ֛ליךְך ְנֽבוַּכ ְד ֶראַ֥צּר ֶֽמֶלךְך־ָבֶּ֖בל ְבֶּ֥א ֶרץ ְיהוּ ָֽדהְ :ו ֥ל ֹא ָשׁ ַ ֛מע ֥הוּא ַֽוֲﬠָב ָ֖דיו ְו ַ֣ﬠם
ח ַהֶ֨מֶּלךְך
ה ָ֔וה ֲאֶ֣שׁר ִדּ ֶ֔בּר ְבּ ַ֖יד ִי ְרְמ ָ֥יהוּ ַה ָנּ ִ ֽביאַ :ו ִיְּשַׁל ֩
ָה ָ ֑א ֶרץ ֶאל־ ִדְּב ֵ֣רי ְי ֹ
ה ַהֹכּ ֵ֔הן ֶאל־
ִצ ְדִק ָ֜יּהוּ ֶאת־ ְיהוּ ַ֣כל ֶבּן־ֶֽשֶׁלְמ ָ֗יה ְוֶאת־ְצַפ ְנ ָ֤יהוּ ֶבן־ַֽמֲﬠֵשׂ ָי ֙
ה ָ֖וה ֱאֹלֵֽהינוְּ :ו ִי ְרְמ ָ֕יהוּ ָ֥בּא
ִי ְרְמ ָ֥יהוּ ַה ָנִּ֖ביא ֵלאֹ֑מר ִהְתַפֶּלּל־ ָ֣נא ַֽבֲﬠ ֵ֔דנוּ ֶאל־ ְי ֹ
א֖תוֹ ֵ֥בּית ַהְכּֽליּא ]ַהְכּֽלוּא[ְ :וֵ֥חיל ַפּ ְרֹ֖עה ָיָ֣צא
ְוֹיֵ֖צא ְבּ֣תוֹךְך ָה ָ֑ﬠם ְו ֽל ֹא־ ָֽנְת֥נוּ ֹ
ם ֶאת־ִשְׁמָ֔עם ַו ֵ֣יָּע֔לוּ ֵמ ַ֖ﬠל
ִמִמְּצ ָ֑ר ִים ַו ִיְּשְׁמ֨עוּ ַהַכְּשׂ ִ֜דּים ַהָצּ ִ֤רים ַעל־ ְי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ה
ה ָו ֙
ה ָ֔וה ֶאל־ ִי ְרְמ ָ֥יהוּ ַה ָנִּ֖ביא ֵלאֹֽמרֹֽ :כּה־ָאַ֤מר ְי ֹ
ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ְיִה֙י ְדַּבר־ ְי ֹ
שׁ ִני
שּׁ ֵ֧ל ַח ֶאְת ֶ֛כם ֵא ַ֖לי ְל ָד ְר ֵ ֑
ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֹ֚כּה ֽת ֹאְמר֙וּ ֶאל־ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֔דה ַה ֹ
ם ְלֶע ְז ָ֔רה ָ֥שׁב ְלַא ְר֖צוֹ ִמְצ ָֽר ִיםְ :וָ֨שׁב֙וּ ַהַכְּשׂ ִ֔דּים
ִה ֵ֣נּה ׀ ֵ֣חיל ַפּ ְרֹ֗עה ַהֹיּ ֵ֤צא ָלֶכ ֙
ה ָ֗וה ַאל־ַתִּ֤שּׁאוּ
ְו ִנ ְ ֽלֲח֖מוּ ַעל־ָהִ֣ﬠיר ַה ֑זּ ֹאת וְּלָכ ֻ֖דָה וְּשׂ ָר ֻ֥פָה ָבֵֽאשֹׁ֣ :כּה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
ם ֵלאֹ֔מר ָהֹ֛לךְך ֵֽיְל֥כוּ ֵֽמָע ֵ֖לינוּ ַהַכְּשׂ ִ֑דּים ִכּי־ ֖ל ֹא ֵי ֵֽלכוִּ֣ :כּי ִאם־ִהִכּי ֶ֞תם
שֵׁתיֶכ ֙
ַנְפ ֽ ֹ
ם ַה ִנְּלָחִ֣מים ִאְתֶּ֔כם ְו ֨ ִנ ְ ֽשֲׁארוּ ָ֔בם ֲא ָנִ֖שׁים ְמ ֻד ָקּ ִ֑רים ִ֤אישׁ
ָכּל־ ֵ֤חיל ַכְּשׂ ִדּי ֙
ת ֵ֣חיל ַהַכְּשׂ ִ֔דּים
ְבָּֽאֳהל֙וֹ ָי֔קוּמוּ ְוָֽשׂ ְר֛פוּ ֶאת־ָהִ֥ﬠיר ַה ֖זּ ֹאת ָבֵּֽאשְׁ :וָה ָ֗יה ְבֵּֽהָעלוֹ ֙
ֵמ ַ֖ﬠל ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ִמְפּ ֵ֖ני ֵ֥חיל ַפּ ְרֹֽעהַ :ו ֵיּ ֵ֤צא ִי ְרְמ ָ֨יה֙וּ ִמי ֣רוָּשַׁ֔לם ָל ֶ֖לֶכת ֶ֣א ֶרץ ִבּ ְנ ָיִ֑מן
ם ַ֣בַּעל ְפִּק ֻ֔דת וְּשׁמ֙וֹ
ַֽלֲחִ֥לק ִמָ֖שּׁם ְבּ֥תוֹךְך ָה ָֽﬠםַ :ו ְיִהי־֞הוּא ְבַּ֣שַׁער ִבּ ְנ ָיִ֗מן ְוָשׁ ֙
א ֵלאֹ֔מר ֶאל־
ִי ְרִא ָ֔יּיה ֶבּן־ֶֽשֶׁלְמ ָ֖יה ֶבּן־ֲח ַנ ְנ ָ֑יה ַו ִיְּתֹ֞פּשׂ ֶֽאת־ ִי ְרְמ ָ֤יהוּ ַה ָנִּבי ֙
ַהַכְּשׂ ִ֖דּים ַאָ֥תּה ֹנ ֵֽפלַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ִי ְרְמ ָ֜יהוּ ֶ֗שֶׁקר ֵאי ֶ֤נ ִנּי ֹנֵפל ֙ ַעל־ַהַכְּשׂ ִ֔דּים ְו ֥ל ֹא
ה ְבּ ִי ְרְמ ָ֔יהוּ ַו ְיִבֵ֖אהוּ ֶאל־ַהָשּׂ ִֽריםַ :ו ִיְּקְצ֧פוּ ַהָשּׂ ִ֛רים
ָשַׁ֖מע ֵא ָ֑ליו ַו ִיְּתֹ֤פּשׂ ִי ְרִא ָיּי ֙
א֑תוֹ ְו ָֽנְת ֨נוּ אוֹ֜תוֹ ֵ֣בּית ָֽהֵא֗סוּר ֵ֚בּית ְיֽהוֹ ָנָ֣תן ַהֹסֵּ֔פר ִ ֽכּי־
ַעל־ ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ְוִה֣כּוּ ֹ
א֥תוֹ ָע֖שׂוּ ְלֵ֥בית ַה ֶֽכֶּלאִ֣ :כּי ָ֧בא ִי ְרְמ ָ֛יהוּ ֶאל־ֵ֥בּית ַה֖בּוֹר ְוֶאל־ַֽהֲח ֻ֑ניוֹת ַו ֵֽיֶּשׁב־
ֹ
ח ַהֶ֨מֶּלךְך ִצ ְדִק ָ֜יּהוּ ַו ִיָּקֵּ֗חהוּ ַו ִיְּשָׁאֵ֨להוּ ַהֶ֤מֶּלךְך
ָ֥שׁם ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ָיִ֥מים ַר ִ ֽבּיםַ :ו ִיְּשַׁל ֩
הָ֑וה ַו ֤יּ ֹאֶמר ִי ְרְמ ָ֨יה֙וּ ֵ֔ישׁ ַו ֕יּ ֹאֶמר ְבּ ַ֥יד
ְבֵּבית֙וֹ ַבֵּ֔סֶּתר ַו ֕יּ ֹאֶמר ֲה ֵ֥ישׁ ָדָּ֖בר ֵמֵ֣את ְי ֹ
ה ָחָ֨טא ִ ֽתי ְל ךָ֤ך
ֶֽמֶלךְך־ָבֶּ֖בל ִתּ ָנֵּֽתןַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ִי ְרְמ ָ֔יהוּ ֶאל־ַהֶ֖מֶּלךְך ִצ ְד ִק ָ֑יּהוּ ֶמ ֩

ה[
ְו ַֽלֲﬠָב ֶ֨די ךָ ֙ך ְוָל ָ֣ﬠם ַה ֶ֔זּה ִ ֽכּי־ ְנַתֶ֥תּם אוִֹ֖תי ֶאל־ֵ֥בּית ַה ֶֽכֶּלאְ :וַא ֵיּ֙ו ] ְוַא ֵיּ ֙
ְנִ֣ביֵאיֶ֔כם ֲאֶשׁר־ ִנְבּ֥אוּ ָל ֶ֖כם ֵלאֹ֑מר ֽל ֹא־ ָי ֤ב ֹא ֶֽמֶלךְך־ָבֶּבל ֙ ֲﬠֵליֶ֔כם ְו ַ֖ﬠל ָהָ֥א ֶרץ
ַה ֽזּ ֹאתְ :וַע ָ֕תּה ְ ֽשַֽׁמע־ ָ֖נא ֲאֹד ִ֣ני ַה ֶ ֑מֶּלךְך ִתָּפּל־ ָ֤נא ְתִח ָנִּת֙י ְלָפ ֔ ֶניךָך ְוַאל־ְתִּשׁ ֵ֗ב ִני
ֵ֚בּית ְיֽהוֹ ָנָ֣תן ַהֹסֵּ֔פר ְו ֥ל ֹא ָא֖מוּת ָֽשׁםַ :ו ְיַצ ֶ֞וּה ַהֶ֣מֶּלךְך ִצ ְדִק ָ֗יּהוּ ַו ַיְּפ ִ֣קדוּ ֶאת־
תּם
אִ֔פים ַעד־ ֥ ֹ
ם ִמ֣חוּץ ָֽה ֹ
ת֩ן ֨לוֹ ִכַכּר־ ֶ֤לֶחם ַליּוֹ ֙
ה ְו ָנ ֹ
ִי ְרְמ ָיה ֘וּ ַֽבֲּחַ֣צר ַהַמָּטּ ָר ֒
ָכּל־ַה ֶ֖לֶּחם ִמן־ָהִ֑ﬠיר ַו ֵ֣יֶּשׁב ִי ְרְמ ָ֔יהוּ ַֽבֲּחַ֖צר ַהַמָּטּ ָֽרהַ :ו ִיְּשַׁ֞מע ְשַׁפְט ָ֣יה ֶבן־
ַמ ָ֗תּן וּ ְג ַדְל ָ֨יה֙וּ ֶבּן־ַפְּשׁ֔חוּר ְויוַּכל ֙ ֶבּן־ֶ֣שֶׁלְמ ָ֔יהוּ וַּפְשׁ֖חוּר ֶבּן־ַמְלִכּ ָ֑יּה ֶ ֨את־
ה ַהֹיֵּשׁ֙ב
ה ָו ֒
ַה ְדָּב ִ֔רים ֲאֶ֧שׁר ִי ְרְמ ָ֛יהוּ ְמ ַדֵ֥בּר ֶאל־ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ֵלאֹֽמרֹ :כּ֘ה ָאַ֣מר ְי ֹ
ם ְיָח ָ֔יה ] ְוָח ָ֔יה[
ָבִּ֣ﬠיר ַה ֔זּ ֹאת ָי֕מוּת ַבֶּ֖ח ֶרב ָֽבּ ָר ָ֣ﬠב וַּב ָ֑דֶּבר ְוַהֹיּ ֵ֤צא ֶאל־ַהַכְּשׂ ִדּי ֙
תן ִתּ ָנּ ֵ֜תן ָהִ֣ﬠיר ַה ֗זּ ֹאת ְבּ ַ֛יד
הָ֑וה ִה ָנּ ֨ ֹ
ְוָה ְיָתה־֥לּוֹ ַנְפ֛שׁוֹ ְלָשׁ ָ֖לל ָוָֽחיֹ֖ :כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ֵ֥חיל ֶֽמֶלךְך־ָבֶּ֖בל וְּלָכ ָֽדהַּ :ו ֽיּ ֹאְמ֨רוּ ַהָשּׂ ִ֜רים ֶאל־ַהֶ֗מֶּלךְך ֣יוַּמת ָנ֘א ֶאת־ָהִ֣אישׁ
ה ִ ֽכּי־ַעל־ֵ֡כּן ֽהוּא־ְמ ַרֵ֡פּא ֶאת־ ְי ֵדי֩ ַא ְנֵ֨שׁי ַהִמְּלָחָ֜מה ַֽה ִנְּשָׁא ִ֣רים ׀ ָבִּ֣ﬠיר
ַה ֶזּ ֒
ת ְי ֵ֣די ָכל־ָהָ֔עם ְל ַדֵ֣בּר ֲאֵלי ֶ֔הם ַכּ ְדָּב ִ֖רים ָה ֵ ֑אֶלּה ִ֣כּי ׀ ָהִ֣אישׁ ַה ֶ֗זּה
ַה ֗זּ ֹאת ְוֵא ֙
ֵאי ֨ ֶננּוּ ֹד ֵ֧רשׁ ְלָשׁ֛לוֹם ָל ָ֥ﬠם ַה ֶ֖זּה ִ֥כּי ִאם־ְל ָר ָֽﬠהַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ַהֶ֣מֶּלךְך ִצ ְדִק ָ֔יּהוּ ִה ֵנּה־
֖הוּא ְבּ ֶי ְד ֶ֑כם ִכּי־ֵ֣אין ַהֶ֔מֶּלךְך יוּ ַ֥כל ֶאְת ֶ֖כם ָדָּֽברַ :ו ִיְּק֣חוּ ֶאת־ ִי ְרְמ ָ֗יהוּ ַו ַיְּשִׁ֨לכוּ
א֜תוֹ ֶאל־ַה֣בּוֹר ׀ ַמְלִכּ ָ֣יּהוּ ֶבן־ַהֶ֗מֶּלךְך ֲאֶשׁ֙ר ַֽבֲּחַ֣צר ַהַמָּטּ ָ֔רה ַו ְיַשְׁלּ֥חוּ ֶֽאת־
ֹ
ם ִ֣כּי ִאם־ִ֔טיט ַו ִיְּטַ֥בּע ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ַבּ ִ ֽטּיטַ :ו ִיְּשַׁ֡מע
ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ַֽבֲּחָב ִ֑לים וַּב֤בּוֹר ֵאין־ַ֨מ ִי ֙
א ְבֵּ֣בית ַהֶ֔מֶּלךְך ִכּי־ ָֽנְת֥נוּ ֶאת־ ִי ְרְמ ָ֖יהוּ
ֶֽﬠֶבד־ֶ֨מֶלךְך ַהכּוִּ֜שׁי ִ֣אישׁ ָס ִ֗ריס ְוהוּ ֙
ֶאל־ַה֑בּוֹר ְוַהֶ֥מֶּלךְך יוֵֹ֖שׁב ְבַּ֥שַׁער ִבּ ְנ ָי ִ ֽמןַ :ו ֵיֵּ֥צא ֶֽﬠֶבד־ֶ֖מֶלךְך ִמֵ֣בּית ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ְי ַדֵ֥בּר
ה ֵ֣את ָכּל־ֲאֶ֤שׁר ָעשׂ֙וּ
ֶאל־ַהֶ֖מֶּלךְך ֵלאֹֽמרֲ :אֹד ִ֣ני ַהֶ֗מֶּלךְך ֵה ֵ֜רעוּ ָֽהֲא ָנִ֤שׁים ָה ֵ ֨אֶלּ ֙
ְל ִי ְרְמ ָ֣יהוּ ַה ָנּ ִ֔ביא ֵ֥את ֲאֶשׁר־ִהְשִׁ֖ליכוּ ֶאל־ַה֑בּוֹר ַו ָ֤יָּמת ַתְּחָתּי֙ו ִמְפּ ֵ֣ני ָֽה ָרָ֔עב
ִ֣כּי ֵ֥אין ַה ֶ֛לֶּחם ֖עוֹד ָבּ ִ ֽﬠירַ :ו ְיַצ ֶ֣וּה ַהֶ֔מֶּלךְך ֵ ֛את ֶֽﬠֶבד־ֶ֥מֶלךְך ַהכּוִּ֖שׁי ֵלאֹ֑מר ַ֣קח
ה ְשֹׁלִ֣שׁים ֲא ָנִ֔שׁים ְֽוַֽהֲﬠִ֜ליָת ֶאת־ ִי ְרְמ ָ֧יהוּ ַה ָנִּ֛ביא ִמן־ַה֖בּוֹר ְבֶּ֥ט ֶרם
ְבּ ָי ְד ךָ֤ך ִמ ֶזּ ֙
ָיֽמוּתַ :ו ִיּ ַ֣קּח ׀ ֶֽﬠֶבד־ֶ֨מֶלךְך ֶאת־ָֽהֲא ָנִ֜שׁים ְבּ ָי֗דוֹ ַו ָיּ ֤ב ֹא ֵֽבית־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֶאל־ַ֣תַּחת
ם ְבּלוֹ ֵ֣י הְסָח֔בוֹת ]ְסָח֔בוֹת[ וְּבלוֹ ֵ֖י ְמָלִ֑חים ַו ְיַשְׁלֵּ֧חם ֶאל־
ָֽהאוָֹ֔צר ַו ִיּ ַ֤קּח ִמָשּׁ ֙
ִי ְרְמ ָ֛יהוּ ֶאל־ַה֖בּוֹר ַֽבֲּחָב ִ ֽליםַ :ו ֡יּ ֹאֶמר ֶעֶבד־ֶ֨מֶלךְך ַהכּוִּ֜שׁי ֶאל־ ִי ְרְמ ָ֗יהוּ ִ֣שׂים

ם ַ֚תַּחת ַאִצּ֣לוֹת ָי ֶ֔דיךָך ִמַ֖תַּחת ַֽלֲחָב ִ֑לים ַו ַ֥יַּעשׂ
֠ ָנא ְבּלוֹ ֵ ֨אי ַהְסָּח֤בוֹת ְוַהְמָּלִחי ֙
א֖תוֹ ִמן־ַה֑בּוֹר ַו ֵ֣יֶּשׁב
ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ֵֽכּןַ :ו ִיְּמְשׁ֤כוּ ֶֽאת־ ִי ְרְמ ָ֨יה֙וּ ַֽבֲּחָבִ֔לים ַו ַֽיֲּﬠ֥לוּ ֹ
א
ִי ְרְמ ָ֔יהוּ ַֽבֲּחַ֖צר ַהַמָּטּ ָֽרהַ :ו ִיְּשַׁ֞לח ַהֶ֣מֶּלךְך ִצ ְדִק ָ֗יּהוּ ַו ִיּ ַ ֞קּח ֶֽאת־ ִי ְרְמ ָ֤יהוּ ַה ָנִּבי ֙
הָ֑וה ַו ֨יּ ֹאֶמר ַהֶ֜מֶּלךְך ֶאל־ ִי ְרְמ ָ֗יהוּ
א ַהְשִּׁליִ֔שׁי ֲאֶ֖שׁר ְבֵּ֣בית ְי ֹ
ֵאָ֔ליו ֶאל־ָמבוֹ ֙
אְת ךָ ֙ך ָדּ ָ֔בר ַאל־ְתַּכֵ֥חד ִמֶ֖מּ ִנּי ָדָּֽברַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ִי ְרְמ ָ֨יה֙וּ ֶאל־ִצ ְדִק ָ֔יּהוּ
שׁ ֵ ֨אל ֲא ִ֤ני ֽ ֹ
ֹ
ִ֚כּי ַא ִ֣גּיד ְל֔ךָך ֲה֖לוֹא ָהֵ֣מת ְתִּמי ֵ ֑ת ִני ְוִכ֙י ִאי ָ֣ﬠְצ֔ךָך ֥ל ֹא ִתְשַׁ֖מע ֵא ָֽליַ :ו ִיָּשַּׁ֞בע
ה ָ֞וה )כתיב ולא קריֵ (:את
ַהֶ֧מֶּלךְך ִצ ְד ִק ָ֛יּהוּ ֶֽאל־ ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ַבֵּ֣סֶּתר ֵלאֹ֑מר ַחי־ ְי ֹ
ת ִאם־ֲאִמי ֶ֔תךָך ְוִאם־ֶאֶתּ ְנ֗ךָך ְבּ ַי֙ד ָֽהֲא ָנִ֣שׁים
ֲאֶשׁ֩ר ָעָשׂה־ָ֨לנוּ ֶאת־ַה ֶ֤נֶּפשׁ ַהזּ ֹא ֙
ָה ֵ ֔אֶלּה ֲאֶ֥שׁר ְמַבְקִ֖שׁים ֶאת־ ַנְפֶֽשׁךָךַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ִי ְרְמ ָ֣יהוּ ֶאל־ִצ ְדִק ָ֡יּהוּ ֹֽכּה־ָאַ֣מר
ה ֱאֹל ֵ֨הי ְצָב֜אוֹת ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ִאם־ ָי ֨צ ֹא ֵתֵ֜צא ֶאל־ָשׂ ֵ֤רי ֶֽמֶלךְך־ָבֶּבל ֙
ה ָו ֩
ְי ֹ
ְוָֽח ְיָ֣תה ַנְפֶ֔שׁךָך ְוָהִ֣ﬠיר ַה ֔זּ ֹאת ֥ל ֹא ִתָשּׂ ֵ֖רף ָבּ ֵ ֑אשׁ ְוָח ִ֖יָתה ַאָ֥תּה וֵּביֶֽתךָךְ :וִ֣אם
ת ְבּ ַ֣יד ַהַכְּשׂ ִ֔דּים וְּשׂ ָר֖פוָּה
ֽל ֹא־ֵתֵ֗צא ֶאל־ָשׂ ֵר֙י ֶ֣מֶלךְך ָבּ ֶ֔בל ְו ִנְתּ ֞ ָנה ָהִ֤ﬠיר ַהזּ ֹא ֙
ָבּ ֵ ֑אשׁ ְוַאָ֖תּה ֽל ֹא־ִתָמּ ֵ֥לט ִמ ָיּ ָֽדםַ :ו ֛יּ ֹאֶמר ַהֶ֥מֶּלךְך ִצ ְד ִק ָ֖יּהוּ ֶֽאל־ ִי ְרְמ ָ֑יהוּ ֲא ִ֧ני
אִ֛תי ְבּ ָי ָ֖דם
ֹדֵ֣אג ֶאת־ַה ְיּהוּ ִ֗דים ֲאֶ֤שׁר ָֽנְפל֙וּ ֶאל־ַהַכְּשׂ ִ֔דּים ֶפּן־ ִיְתּ֥נוּ ֹ
ה ָ֗וה ַֽלֲאֶ֤שׁר ֲא ִנ֙י
ְוִהְתַעְלּלוּ־ ִ ֽביַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ֣ל ֹא ִי ֵ ֑תּנוּ ְ ֽשַֽׁמע־ ָ֣נא ׀ ְבּ֣קוֹל ְי ֹ
ֹדֵּ֣בר ֵאֶ֔ליךָך ְו ִ֥ייַטב ְל֖ךָך וְּתִ֥חי ַנְפֶֽשׁךָךְ :וִאם־ָמֵ֥אן ַאָ֖תּה ָל ֵ֑צאת ֶ֣זה ַה ָדּ ָ֔בר ֲאֶ֥שׁר
ה ָֽוהְ :וִה ֵ֣נּה ָכל־ַה ָנִּ֗שׁים ֲאֶ֤שׁר ִנ ְ ֽשֲׁאר֙וּ ְבֵּ֣בית ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֔דה ֽמוָּצ֕אוֹת
ִה ְרַ֖א ִני ְי ֹ
אְמ֗רוֹת ִהִסּי֜תוּךָך ְו ָֽיְכ֤לוּ ְל ךָ ֙ך ַא ְנֵ֣שׁי ְשֹׁלֶ֔מךָך ָהְטְבּ֥עוּ
ֶאל־ָשׂ ֵ֖רי ֶ֣מֶלךְך ָבּ ֶ֑בל ְוֵ֣ה ָנּה ֽ ֹ
ם ֶאל־ַהַכְּשׂ ִ֔דּים
ַבֹ֛בּץ ַר ְג ֶ֖לךָך ָנֹ֥סגוּ ָאֽחוֹרְ :וֶאת־ָכּל־ ָנֶ֣שׁיךָך ְוֶאת־ָבּ ֗ ֶניךָך ֽמוִֹצִאי ֙
ְוַאָ֖תּה ֽל ֹא־ִתָמּ ֵ֣לט ִמ ָיּ ָ֑דם ִ֣כּי ְב ַ֤יד ֶֽמֶלךְך־ָבֶּבל ֙ ִתָּתֵּ֔פשׂ ְוֶאת־ָהִ֥ﬠיר ַה ֖זּ ֹאת
ִתְּשֹׂ֥רף ָבֵּֽאשַׁ :ו ֨יּ ֹאֶמר ִצ ְדִק ָ֜יּהוּ ֶֽאל־ ִי ְרְמ ָ֗יהוּ ִ֛אישׁ ַאל־ ֵי ַ֥דע ַבּ ְדָּֽב ִרים־ָהֵ֖אֶלּה
ְו ֥ל ֹא ָתֽמוּתְ :ו ִ ֽכי־ ִיְשְׁמ֣עוּ ַהָשּׂ ִרי֘ם ִ ֽכּי־ ִדַ֣בּ ְרִתּי ִאָתּ ךְ ֒ך וָּ֣באוּ ֵא ֶ֣ליךָך ְֽוָֽאְמ ֢רוּ ֵ ֟אֶליךָך
ַה ִֽגּי ָדה־ ֨ ָנּא ָ֜לנוּ ַמה־ ִדַּ֧בּ ְרָתּ ֶאל־ַה ֶ ֛מֶּלךְך ַאל־ְתַּכֵ֥חד ִמֶ֖מּנּוּ ְו ֣ל ֹא ְנִמי ֶ ֑תךָך וַּמה־
ִדֶּ֥בּר ֵא ֶ֖ליךָך ַהֶֽמֶּלךְךְ :וָאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵלי ֶ֔הם ַמִפּיל־ֲא ִ֥ני ְתִח ָנִּ֖תי ִלְפ ֵ֣ני ַה ֶ ֑מֶּלךְך ְלִבְלִ֧תּי
ֲהִשׁי ֵ֛ב ִני ֵ֥בּית ְיֽהוֹ ָנָ֖תן ָל֥מוּת ָֽשׁםַ :ו ָיֹּ֨באוּ ָכל־ַהָשּׂ ִ֤רים ֶאל־ ִי ְרְמ ָ֨יה֙וּ ַו ִיּ ְ ֽשֲׁא֣לוּ
ם ְכָּכל־ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֔אֶלּה ֲאֶ֥שׁר ִצ ָ֖וּה ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ַֽיֲּח ִ֣רשׁוּ ִמֶ֔מּנּוּ ִ֥כּי
א֔תוֹ ַו ַיּ ֵ֤גּד ָלֶה ֙
ֹ

ֽל ֹא־ ִנְשַׁ֖מע ַה ָדָּֽברַ :ו ֵ֤יֶּשׁב ִי ְרְמ ָ֨יה֙וּ ַֽבֲּחַ֣צר ַהַמָּטּ ָ֔רה ַעד־ ֖יוֹם ֲאֶשׁר־ ִנְלְכּ ָ֣דה
ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוָה ָ֕יה ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִנְלְכּ ָ֖דה ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :בָּשּׁ ָ֣נה ַ֠הְתִּשִׁעית ְלִצ ְדִק ָ֨יּהוּ ֶמֶלךְך־
ְיהוּ ָ֜דה ַבֹּ֣ח ֶדשׁ ָֽהֲﬠִשׂ ִ֗רי ָ֠בּא ְנֽבוַּכ ְד ֶראַ֨צּר ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֤בל ְוָכל־ֵחיל֙וֹ ֶאל־ ְי ֣רוָּשַׁ֔לם
ה ְלִצ ְדִק ָ֔יּהוּ ַבֹּ֥ח ֶדשׁ ָֽה ְרִביִ֖ﬠי ְבִּתְשׁ ָ֣ﬠה
ַו ָיֻּ֖צרוּ ָע ֶֽליָהְ :בַּעְשֵֽׁתּי־ֶעְשׂ ֵ֤רה ָשׁ ָנ ֙
ַלֹ֑ח ֶדשׁ ָהְבְק ָ֖ﬠה ָה ִ ֽﬠירַ :ו ָיֹּ֗באוּ ֹ֚כּל ָשׂ ֵ֣רי ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֔בל ַו ֵיְּשׁ֖בוּ ְבַּ֣שַׁער ַה ָ ֑תּ ֶוךְך ֵנ ְר ַ֣גל
ַשׂ ְpרֶאֶצר ַסְמ ַגּ ְר־ ְנ֞בוֹ ַשׂ ְרְסִ֣כים ַרב־ָס ִ֗ריס ֵנ ְר ַ֤גל ַשׂ ְר ֶ ֨אֶצ֙ר ַרב־ָ֔מג ְוָכל־ְשֵׁא ִ֔רית
ָשׂ ֵ֖רי ֶ֥מֶלךְך ָבֶּֽבלַ :ו ְי ִ֡הי ַֽכֲּאֶ֣שׁר ֠ ָרָאם ִצ ְדִק ָ֨יּהוּ ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֜דה ְוֹ֣כל ׀ ַא ְנֵ֣שׁי
ַהִמְּלָחָ֗מה ֠ ַו ִיְּב ְרחוּ ַו ֵֽיְּצ֨אוּ ַ֤ל ְיָלה ִמן־ָהִעי֙ר ֚ ֶדּ ֶרךְך ַ֣גּ ן ַהֶ֔מֶּלךְך ְבַּ֖שַׁער ֵ֣בּין
ַהֹֽחֹמ ָ ֑ת ִים ַו ֵיֵּ֖צא ֶ֥דּ ֶרךְך ָֽהֲﬠ ָרָֽבהַ :ו ִיּ ְר ְדּ֨פוּ ֵחיל־ַכְּשׂ ִ֜דּים ַֽאֲח ֵרי ֶ֗הם ַו ַיִּ֣שּׂגוּ ֶאת־
ִצ ְדִק ָיּה ֘וּ ְבַּע ְר֣בוֹת ְי ֵרח֒וֹ ַו ִיְּק֣חוּ אוֹ֗תוֹ ֠ ַו ַֽיֲּﬠֻלהוּ ֶאל־ ְנֽבוַּכ ְד ֶראַ֧צּר ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֛בל
ט ֶ֨מֶלךְך ָבּ ֶ֜בל ֶאת־ְבּ ֵ֧ני
ִרְב ָ֖לָתה ְבֶּ֣א ֶרץ ֲח ָ ֑מת ַו ְי ַדֵ֥בּר ִא֖תּוֹ ִמְשָׁפּ ִ ֽטיםַ :ו ִיְּשַׁח ֩
ת ָכּל־ֹח ֵ֣רי ְיהוּ ָ֔דה ָשַׁ֖חט ֶ֥מֶלךְך ָבֶּֽבלְ :וֶאת־ֵעי ֵ֥ני
ִצ ְד ִק ָ֛יּהוּ ְבּ ִרְב ָ֖לה ְלֵעי ָ֑ניו ְוֵא ֙
א֖תוֹ ָבֶּֽבָלהְ :וֶאת־ ֵ֤בּית ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך
ִצ ְד ִק ָ֖יּהוּ ִעֵ֑וּ ר ַו ַֽיַּאְס ֵ֨רה֙וּ ַֽבּ ְנֻחְשׁ ַ֔תּ ִים ָלִ֥ביא ֹ
ת
ְוֶאת־ֵ֣בּית ָהָ֔עם ָֽשׂ ְר֥פוּ ַהַכְּשׂ ִ֖דּים ָבּ ֵ ֑אשׁ ְוֶאת־ֹח֥מוֹת ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ָנָֽתצוְּ :וֵא ֩
ם ֲאֶ֣שׁר ָֽנְפ֣לוּ ָעָ֔ליו ְו ֵ ֛את ֶ֥יֶתר ָה ָ֖ﬠם
ֶ֨יֶתר ָהָ֜עם ַה ִנְּשָׁא ִ֣רים ָבִּ֗עיר ְוֶאת־ַהֹֽנְּפִלי ֙
ַה ִנְּשָׁא ִ֑רים ֶה ְג ָ֛לה ְנֽבוּ ַז ְֽרֲא ָ֥דן ַרב־ַטָבִּ֖חים ָבֶּֽבל :וִּמן־ָה ָ֣ﬠם ַה ַדִּ֗לּים ֲאֶ֤שׁר ֵֽאין־
ם ְמ֔אוָּמה ִהְשִׁ֛איר ְנֽבוּ ַז ְֽרֲא ָ֥דן ַרב־ַטָבִּ֖חים ְבֶּ֣א ֶרץ ְיהוּ ָ֑דה ַו ִיֵּ֥תּן ָל ֶ ֛הם
ָלֶה ֙
ְכּ ָרִ֥מים ִֽוי ֵגִ֖בים ַבּ ֥יּוֹם ַהֽהוּאַ :ו ְי ַ֛צו ְנֽבוַּכ ְד ֶראַ֥צּר ֶֽמֶלךְך־ָבֶּ֖בל ַֽﬠל־ ִי ְרְמ ָ֑יהוּ ְבּ ַ֛יד
ְנֽבוּ ַז ְֽרֲא ָ֥דן ַרב־ַטָבִּ֖חים ֵלאֹֽמרָ :קֶ֗חנּוּ ְוֵעי ֨ ֶני ךָ ֙ך ִ֣שׂים ָעָ֔ליו ְוַאל־ַ֥תַּעשׂ ֖לוֹ
ְמ֣אוָּמה ָ֑רּע ִ֗כּי )כתיב ולא קריִ (:אם ַֽכֲּאֶשׁ֙ר ְי ַדֵ֣בּר ֵאֶ֔ליךָך ֵ֖כּן ֲﬠֵ֥שׂה ִעֽמּוֹ:
ַו ִיְּשַׁ֞לח ְנֽבוּ ַז ְֽרֲא ָ֣דן ַרב־ַטָבִּ֗חים וּ ְנֽבוַּשׁ ְזָבּ֙ן ַרב־ָס ִ֔ריס ְו ֵנ ְר ַ֥גל ַשׂ ְרֶ֖אֶצר ַרב־ ָ ֑מג
את֙וֹ
ְוֹ֖כל ַרֵ֥בּי ֶֽמֶלךְך־ָבֶּֽבלַ :ו ִיְּשְׁלחוּ֩ ַו ִיְּק֨חוּ ֶֽאת־ ִי ְרְמ ָ֜יהוּ ֵֽמֲחַ֣צר ַהַמָּטּ ָ֗רה ַו ִיְּתּ ֤נוּ ֹ
ֶאל־ ְגּ ַדְל ָ֨יה֙וּ ֶבּן־ֲאִחי ָ֣קם ֶבּן־ָשָׁ֔פן ְלֽהוִֹצֵ֖אהוּ ֶאל־ַה ָ֑בּ ִית ַו ֵ֖יֶּשׁב ְבּ֥תוֹךְך ָה ָֽﬠם:
הָ֑וה ִ ֽבְּהֹי֣תוֹ ָע֔צוּר ַֽבֲּחַ֥צר ַהַמָּטּ ָ֖רה ֵלאֹֽמרָ :ה֣לוֹךְך
ְוֶאל־ ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ָה ָ֣יה ְדַבר־ ְי ֹ
ת ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ה ָ֤וה ְצָבאוֹ ֙
ְוָאַמ ְר ָ֡תּ ְל ֶֽﬠֶבד־ֶ֨מֶלךְך ַהכּוִּ֜שׁי ֵלאֹ֗מר ֹֽכּה־ָאַ֞מר ְי ֹ
ִ ֽה ְנ ִני֩ ֵמ ִ֨בי ]ֵמ ִ֨ביא[ ֶאת־ ְדָּב ַ֜רי ֶאל־ָהִ֥ﬠיר ַה ֛זּ ֹאת ְל ָר ָ֖ﬠה ְו ֣ל ֹא ְלטוֹ ָ֑בה ְוָה ֥יוּ

הָ֑וה ְו ֤ל ֹא ִת ָנֵּת֙ן ְבּ ַ֣יד
ְלָפ ֶ֖ניךָך ַבּ ֥יּוֹם ַהֽהוּאְ :וִהַצְּלִ֥תּיךָך ַביּוֹם־ַה֖הוּא ְנֻאם־ ְי ֹ
ָֽהֲא ָנִ֔שׁים ֲאֶשׁר־ַאָ֥תּה ָי ֖גוֹר ִמְפּ ֵניֶֽהםִ֤ :כּי ַמֵלּ֙ט ֲאַמֶלְּט֔ךָך וַּבֶ֖ח ֶרב ֣ל ֹא ִתֹ֑פּל
ה ָֽוהַ :ה ָדָּ֞בר ֲאֶשׁר־ָה ָ֤יה ֶֽאל־
ְוָה ְי ָ֨תה ְל ךָ֤ך ַנְפְשׁ ךָ ֙ך ְלָשָׁ֔לל ִ ֽכּי־ָבַ֥טְחָתּ ִ֖בּי ְנֻאם־ ְי ֹ
א֗תוֹ ְנֽבוּ ַז ְֽרֲא ָ֛דן ַרב־ַטָבִּ֖חים ִמן־ָֽה ָר ָ ֑מה
ה ָ֔וה ַאַ֣חר ׀ ַשׁ ַ֣לּח ֹ
ִי ְרְמ ָ֨יה֙וּ ֵמֵ֣את ְי ֹ
ם ִֽויהוּ ָ֔דה
ם ְבּ֨תוֹךְך ָכּל־ ָגּ֤לוּת ְי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
א֗תוֹ ְוֽהוּא־ָא֤סוּר ָֽבּא ִזִקּי ֙
ְבַּקְח֣תּוֹ ֹ
ה ָ֣וה ֱאֹל ֶ֗היךָך ִדֶּבּ֙ר
ַהֻמּ ְגִ֖לים ָבֶּֽבָלהַ :ו ִיּ ַ֥קּח ַרב־ַטָבִּ֖חים ְל ִי ְרְמ ָ֑יהוּ ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאָ֔ליו ְי ֹ
ה ָ֖וה ַֽכֲּאֶ֣שׁר ִדּ ֵ֑בּר ִ ֽכּי־
ֶאת־ָֽה ָר ָ֣ﬠה ַה ֔זּ ֹאת ֶאל־ַהָמּ ֖קוֹם ַה ֶֽזּהַ :ו ָיֵּ֥בא ַו ַ֛יַּעשׂ ְי ֹ
ה ְו ֽל ֹא־ְשַׁמְעֶ֣תּם ְבּקוֹ֔לוֹ ְוָה ָ֥יה ָל ֶ֖כם ַָדָּ֥בר ]ַה ָדָּ֥בר[ ַה ֶֽזּהְ :וַע ָ֞תּה
ה ָו ֙
ֲחָטאֶ֤תם ַֽלי ֹ
ִה ֵ֧נּה ִפַתְּחִ֣תּיךָך ַה ֗יּוֹם ִמן־ָֽהא ִזִקּי֘ם ֲאֶ֣שׁר ַעל־ ָי ֶד ךָ ֒ך ִאם־֨טוֹב ְבֵּעי ֜ ֶניךָך ָל֧בוֹא
ִאִ֣תּי ָב ֶ֗בל ֚בּ ֹא ְוָאִ֤שׂים ֶאת־ֵעי ִנ֙י ָעֶ֔ליךָך ְוִאם־ ַ֧רע ְבֵּעי ֶ֛ניךָך ָלֽבוֹא־ִאִ֥תּי ָבֶ֖בל
ה ָכּל־ָהָ֣א ֶרץ ְלָפ ֔ ֶניךָך ֶאל־֨טוֹב ְוֶאל־ַה ָיָּ֧שׁר ְבֵּעי ֶ֛ניךָך ָל ֶ֥לֶכת ָ֖שָׁמּה ֵֽלךְך:
ֲח ָ֑דל ְרֵא ֙
ְועוֹ ֶ֣דנּוּ ֽל ֹא־ ָי֗שׁוּב ְוֻ֡שָׁבה ֶאל־ ְגּ ַדְל ָ֣יה ֶבן־ֲאִחי ָ֣קם ֶבּן־ָשָׁ֡פן ֲאֶשׁ֩ר ִהְפ ִ ֨קיד
ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֜בל ְבָּע ֵ֣רי ְיהוּ ָ֗דה ְוֵ֤שׁב ִאתּ֙וֹ ְבּ֣תוֹךְך ָהָ֔עם ֠אוֹ ֶאל־ָכּל־ַה ָיָּ֧שׁר ְבֵּעי ֶ֛ניךָך
ָל ֶ֖לֶכת ֵ֑לךְך ַו ִיֶּתּן־֧לוֹ ַרב־ַטָבִּ֛חים ֲא ֻרָ֥חה וַּמְשֵׂ֖את ַֽו ְיַשְׁלֵּֽחהוַּ :ו ָיּ ֧ב ֹא ִי ְרְמ ָ֛יהוּ
ֶאל־ ְגּ ַדְל ָ֥יה ֶבן־ֲאִחי ָ֖קם ַהִמְּצ ָ֑פָּתה ַו ֵ֤יֶּשׁב ִאתּ֙וֹ ְבּ֣תוֹךְך ָהָ֔עם ַה ִנְּשָׁא ִ֖רים ָבָּֽא ֶרץ:
ַו ִיְּשְׁמעוּ֩ ָכל־ָשׂ ֵ֨רי ַֽהֲח ָיִ֜לים ֲאֶ֣שׁר ַבָּשּׂ ֶ֗דה ֵ֚הָמּה ְוַא ְנֵשׁי ֶ֔הם ִ ֽכּי־ִהְפ ִ֧קיד ֶֽמֶלךְך־
ם ָוָ֔טף
ָבּ ֶ֛בל ֶאת־ ְגּ ַדְל ָ֥יהוּ ֶבן־ֲאִחי ָ֖קם ָבּ ָ ֑א ֶרץ ְוִ֣כי ׀ ִהְפ ִ֣קיד ִא֗תּוֹ ֲא ָנִ֤שׁים ְו ָנִשׁי ֙
וִּמ ַדּ ַ֣לּת ָה ָ ֔א ֶרץ ֵֽמֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ָה ְג֖לוּ ָבֶּֽבָלהַ :ו ָיֹּ֥באוּ ֶאל־ ְגּ ַדְל ָ֖יה ַהִמְּצ ָ֑פָּתה
ְו ִיְשָׁמ ֵ֣ﬠאל ֶבּן־ ְנַת ְנ ָ֡יהוּ ְו ֽיוָֹח ָ֣נ ן ְו ֽיוֹ ָנָ֣תן ְבּ ֵֽני־ָ֠ק ֵר ַח וְּשׂ ָר ָ֨יה ֶבן־ַתּ ְנֻ֜חֶמת וְּב ֵ֣ני ׀
ֵעו ַ֣פי ]ֵעי ַ֣פי[ ַה ְנֹּֽטָפ ִ֗תי ִֽוי ַז ְנ ָ֨יה֙וּ ֶבּן־ַהַ֣מֲּﬠָכ ִ֔תי ֵ֖הָמּה ְוַא ְנֵשׁיֶֽהםַ :ו ִיָּשּׁ ַ֨בע ָל ֶ֜הם
ְגּ ַדְל ָ֨יהוּ ֶבן־ֲאִחי ָ֤קם ֶבּן־ָשָׁפ֙ן וְּלַא ְנֵשׁיֶ֣הם ֵלאֹ֔מר ַאל־ ִ ֽתּי ְר֖אוּ ֵֽמֲﬠ֣בוֹד
ַהַכְּשׂ ִ֑דּים ְשׁ֣בוּ ָב ָ ֗א ֶרץ ְוִעְב ֛דוּ ֶאת־ֶ֥מֶלךְך ָבֶּ֖בל ְו ִייַ֥טב ָל ֶֽכםַֽ :וֲא ֗ ִני ִ ֽה ְנ ִ֤ני יֵשׁ֙ב
ַבִּמְּצָ֔פּה ַֽלֲﬠֹמ֙ד ִלְפ ֵ֣ני ַהַכְּשׂ ִ֔דּים ֲאֶ֥שׁר ָיֹ֖באוּ ֵא ֵ֑לינוּ ְוַא ֶ֡תּם ִאְספוּ֩ ַ֨י ִין ְו ַ ֜ק ִיץ
ְוֶ֗שֶׁמן ְוִ֨שׂמ֙וּ ִבְּכֵליֶ֔כם וְּשׁ֖בוּ ְבּ ָֽﬠ ֵרי ֶ֥כם ֲאֶשׁר־ְתַּפְשֶֽׂתּםְ :ו ַ֣גם ָכּל־ַה ְיּהוּ ִ֡דים
ת ָֽשְׁמ֔עוּ ִ ֽכּי־ ָנַ֧תן
ֲאֶשׁר־ְבּמוָֹ֣אב ׀ וִּבְב ֵֽני־ַע֨מּוֹן וֶּבֱא֜דוֹם ַֽוֲאֶ֤שׁר ְבָּכל־ָֽהֲא ָרצוֹ ֙
ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֛בל ְשֵׁא ִ֖רית ִ ֽליהוּ ָ֑דה ְוִכ֙י ִהְפ ִ֣קיד ֲﬠֵלי ֶ֔הם ֶאת־ ְגּ ַדְל ָ֖יהוּ ֶבּן־ֲאִחי ָ֥קם

ֶבּן־ָשׁ ָֽפןַ :ו ָיּ ֻ ֣
ת ֲאֶ֣שׁר ִנ ְדּחוּ־ָ֔שׁם ַו ָיֹּ֧באוּ ֶֽא ֶרץ־
שׁבוּ ָכל־ַה ְיּהוּ ִ֗דים ִמָכּל־ַהְמֹּקמוֹ ֙
אדְ :ו ֽיוָֹח ָנ֙ן ֶבּן־
ְיהוּ ָ֛דה ֶאל־ ְגּ ַדְל ָ֖יהוּ ַהִמְּצ ָ֑פָּתה ַו ַֽיַּאְס֛פוּ ַ֥י ִין ָו ַ֖ק ִיץ ַה ְרֵ֥בּה ְמ ֽ ֹ
ָק ֵ֔ר ַח ְוָכל־ָשׂ ֵ֥רי ַֽהֲח ָיִ֖לים ֲאֶ֣שׁר ַבָּשּׂ ֶ֑דה ָ֥בּאוּ ֶאל־ ְגּ ַדְל ָ֖יהוּ ַהִמְּצ ָֽפָּתהַ :ויּ ֹאְמ ֣רוּ
ח ֶאת־ ִיְשָׁמ ֵ֣ﬠאל ֶבּן־
ֵאָ֗ליו ֲה ָיֹ֤ד ַע ֵתּ ַד֙ע ִ֞כּי ַֽבֲּﬠִ֣ליס ׀ ֶ֣מֶלךְך ְבּ ֵֽני־ַע֗מּוֹן ָשַׁל ֙
ְנַת ְנ ָ֔יה ְלַהֹֽכְּת֖ךָך ָ֑נֶפשׁ ְול ֹא־ֶהֱאִ֣מין ָל ֶ֔הם ְגּ ַדְל ָ֖יהוּ ֶבּן־ֲאִחי ָֽקםְ :ו ֽיוָֹח ָ֣נ ן ֶבּן־ָק ֵ֡ר ַח
ה ֶאת־ ִיְשָׁמ ֵ֣ﬠאל
א ְוַאֶכּ ֙
ָאַ֣מר ֶאל־ ְגּ ַדְל ָיהוּ֩ ַבֵ֨סֶּתר ַבִּמְּצָ֜פּה ֵלאֹ֗מר ֵ֤אְלָכה ָנּ ֙
ֶבּן־ ְנַת ְנ ָ֔יה ְוִ֖אישׁ ֣ל ֹא ֵי ָ֑דע ָ֧לָמּה ַי ֶ֣כָּכּה ֗ ֶנֶּפשׁ ְו ָנֹ֨פצ֙וּ ָכּל־ ְיהוּ ָ֔דה ַה ִנְּקָבִּ֣צים
ם ֶאל־ ֽיוָֹח ָ֣נ ן ֶבּן־
ֵאֶ֔ליךָך ְוָֽאְב ָ֖דה ְשֵׁא ִ֥רית ְיהוּ ָֽדהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְגּ ַדְל ָ֤יהוּ ֶבן־ֲאִחיָק ֙
שֶׁקר ַאָ֥תּה ֹדֵ֖בר ֶאל־
ָק ֵ֔ר ַח ַאל־ַֽתֲּﬠֵ֖שׂ ]ַֽתֲּﬠֵ֖שׂה[ ֶאת־ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֑זּה ִ ֽכּי־ ֶ ֛
ִיְשָׁמ ֵֽﬠאלַ :ו ְיִ֣הי ׀ ַבֹּ֣ח ֶדשׁ ַהְשִּׁביִ֗עי ָ֣בּא ִיְשָׁמ ֵ֣ﬠאל ֶבּן־ ְנַת ְנ ָ֣יה ֶבן־ֱא ִ ֽליָשָׁ֣מע
ִמ ֶ֣זּ ַרע ַ֠הְמּלוָּכה ְו ַר ֵ֨בּי ַהֶ֜מֶּלךְך ַֽוֲﬠָשׂ ָ֨רה ֲא ָנִ֥שׁים ִא֛תּוֹ ֶאל־ ְגּ ַדְל ָ֥יהוּ ֶבן־ֲאִחי ָ֖קם
ם ִיְשָׁמֵ֨עאל ֶבּן־ ְנַת ְנ ָ֜יה
ַהִמְּצ ָ֑פָּתה ַו ֨יּ ֹאְכלוּ ָ֥שׁם ֶ֛לֶחם ַיְח ָ֖דּו ַבִּמְּצ ָֽפּהַ :ו ָיָּק ֩
ַֽוֲﬠֶ֥שׂ ֶרת ָֽהֲא ָנִ֣שׁים ׀ ֲאֶשׁר־ָה ֣יוּ ִא֗תּוֹ ֠ ַו ַיּכּוּ ֶאת־ ְגּ ַדְל ָ֨יהוּ ֶבן־ֲאִחי ָ֧קם ֶבּן־ָשׁ ָ֛פן
א֑תוֹ ֲאֶשׁר־ִהְפ ִ֥קיד ֶֽמֶלךְך־ָבֶּ֖בל ָבָּֽא ֶרץְ :וֵ֣את ָכּל־ַה ְיּהוּ ִ֗דים
ַבֶּ֖ח ֶרב ַו ָ֣יֶּמת ֹ
שׁם ֵ֚את
ֲאֶשׁר־ָה ֨יוּ ִא֤תּוֹ ֶאת־ ְגּ ַדְל ָ֨יה֙וּ ַבִּמְּצָ֔פּה ְוֶאת־ַהַכְּשׂ ִ֖דּים ֲאֶ֣שׁר ִנְמְצאוּ־ ָ ֑
ַא ְנֵ֣שׁי ַהִמְּלָחָ֔מה ִה ָ֖כּה ִיְשָׁמ ֵֽﬠאלַ :ו ְיִ֛הי ַבּ ֥יּוֹם ַהֵשּׁ ִ֖ני ְלָהִ֣מית ֶאת־ ְגּ ַדְל ָ֑יהוּ
שְּׁמרוֹ֙ן ְשֹׁמ ִ֣נים ִ ֔אישׁ ְמ ֻגְלֵּ֥חי
ְוִ֖אישׁ ֥ל ֹא ָי ָֽדעַ :ו ָיֹּ֣באוּ ֲ֠א ָנִשׁים ִמְשֶּׁ֞כם ִמִשּׁ֤לוֹ וִּמ ֽ ֹ
ה ָֽוה:
ה ְבּ ָי ָ֔דם ְלָהִ֖ביא ֵ֥בּית ְי ֹ
ָז ָ֛קן וְּק ֻר ֵ֥ﬠי ְב ָג ִ֖דים וִּמְתֹֽגּ ְד ִ֑דים וִּמ ְנ ָ֤חה וְּלבוֹ ָנ ֙
ה ֵ֥לךְך ָהֹ֖לךְך וֹּב ֶ֑כה ַֽו ְיִה֙י
ם ִמן־ַהִמְּצָ֔פּה ֹ
֠ ַו ֵיֵּצא ִיְשָׁמֵ֨עאל ֶבּן־ ְנַת ְנ ָ֤יה ִלְק ָראָת ֙
א ָ֔תם ַו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵלי ֶ֔הם ֹ֖בּאוּ ֶאל־ ְגּ ַדְל ָ֥יהוּ ֶבן־ֲאִחי ָֽקםַ :ו ְי ִ֕הי ְכּבוָֹ֖אם ֶאל־
ִכְּפֹ֣גשׁ ֹ
ה ֶאל־֣תּוֹךְך ַה֔בּוֹר ֖הוּא ְוָֽהֲא ָנִ֥שׁים
֣תּוֹךְך ָהִ֑ﬠיר ַו ִיְּשָׁחֵ֞טם ִיְשָׁמ ֵ֤ﬠאל ֶבּן־ ְנַת ְנ ָי ֙
ֲאֶשׁר־ִאֽתּוַֹֽ :וֲﬠָשׂ ָ֨רה ֲא ָנִ֜שׁים ִנְמְצאוּ־ ָ֗בם ַו ֽיּ ֹאְמ ֤רוּ ֶאל־ ִיְשָׁמֵעאל ֙ ַאל־ְתִּמ ֵ֔תנוּ
ם ַבָּשּׂ ֶ֔דה ִחִ֥טּים וְּשֹׂע ִ֖רים ְוֶ֣שֶׁמן וּ ְד ָ֑בשׁ ַו ֶיְּח ַ֕דּל ְו ֥ל ֹא
ִ ֽכּי־ ֶישׁ־ ָ֤לנוּ ַמְטֹמ ִני ֙
ֱהִמיָ֖תם ְבּ֥תוֹךְך ֲאֵחיֶֽהםְ :וַה֗בּוֹר ֲאֶשׁ֩ר ִהְשִׁ֨ליךְך ָ֤שׁם ִיְשָׁמֵעאל ֙ ֵ֣את ׀ ָכּל־ִפּ ְג ֵ֣רי
ה ַהֶ֣מֶּלךְך ָאָ֔סא ִמְפּ ֵ֖ני
ה ְבּ ַיד־ ְגּ ַדְל ָ֔יהוּ ֗הוּא ֲאֶ֤שׁר ָעָשׂ ֙
ָֽהֲא ָנִ֗שׁים ֲאֶ֤שׁר ִהָכּ ֙
א֗תוֹ ִמ ֵ֛לּא ִיְשָׁמ ֵ֥ﬠאל ֶבּן־ ְנַת ְנ ָ֖יהוּ ֲחָל ִ ֽליםַ :ו ִ֣יְּשְׁבּ ׀
ַבְּעָ֣שׁא ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֹ

֠ ִיְשָׁמֵעאל ֶאת־ָכּל־ְשֵׁא ִ֨רית ָהָ֜עם ֲאֶ֣שׁר ַבִּמְּצָ֗פּה ֶאת־ְבּ ֤נוֹת ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ְוֶאת־ָכּל־
ם ַה ִנְּשָׁא ִ֣רים ַבִּמְּצָ֔פּה ֲאֶ֣שׁר ִהְפ ִ ֗קיד ְנֽבוּ ַז ְֽרֲא ָד֙ן ַרב־ַטָבִּ֔חים ֶאת־ ְגּ ַדְל ָ֖יהוּ
ָהָע ֙
ם ִיְשָׁמ ֵ֣ﬠאל ֶבּן־ ְנַת ְנ ָ֔יה ַו ֵ֕יֶּלךְך ַֽלֲﬠֹ֖בר ֶאל־ְבּ ֵ֥ני ַעֽמּוֹןַ :ו ִיְּשַׁמ֙ע
ֶבּן־ֲאִחי ָ֑קם ַו ִיְּשֵׁבּ ֙
ה ֲאֶ֣שׁר ָעָ֔שׂה
ֽיוָֹח ָ֣נ ן ֶבּן־ָק ֵ֔ר ַח ְוָכל־ָשׂ ֵ֥רי ַֽהֲח ָיִ֖לים ֲאֶ֣שׁר ִא֑תּוֹ ֵ֤את ָכּל־ָֽה ָרָע ֙
ִיְשָׁמ ֵ֖ﬠאל ֶבּן־ ְנַת ְנ ָֽיהַ :ו ִיְּקח֙וּ ֶאת־ָכּל־ ָֽ֣הֲאָנִ֔שׁים ַו ֵ֣יְּל֔כוּ ְלִהָלֵּ֖חם ִעם־ ִיְשָׁמ ֵ֣ﬠאל
א֔תוֹ ֶאל־ַ֥מ ִים ַרִ֖בּים ֲאֶ֥שׁר ְבּ ִגְבֽעוֹןַ :ו ְי ִ֗הי ִכּ ְר֤אוֹת ָכּל־
ֶבּן־ ְנַת ְנ ָ֑יה ַו ִיְּמְצ֣אוּ ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ֶאת־ ִיְשָׁמֵ֔עאל ֶאת־ ֽיוָֹח ָנ֙ן ֶבּן־ָק ֵ֔ר ַח ְו ֵ ֛את ָכּל־ָשׂ ֵ֥רי ַֽהֲח ָיִ֖לים ֲאֶ֣שׁר
ָהָע ֙
ִא֑תּוֹ ַו ִיְּשָֽׂמחוַּ :ו ָיֹּ֨סבּ֙וּ ָכּל־ָהָ֔עם ֲאֶשׁר־ָשָׁ֥בה ִיְשָׁמ ֵ֖ﬠאל ִמן־ַהִמְּצ ָ֑פּה ַו ָיֻּ֨שׁב֙וּ
ַו ֵ֣יְּל֔כוּ ֶאל־ ֽיוָֹח ָ֖נ ן ֶבּן־ ָק ֵֽר ַחְ :ו ִיְשָׁמ ֵ֣ﬠאל ֶבּן־ ְנַת ְנ ָ֗יה ִנְמַל֙ט ִבְּשֹׁמ ָ֣נה ֲא ָנִ֔שׁים
ח יוָֹח ֨ ָנן ֶבּן־ָק ֵ֜ר ַח ְוָכל־ָשׂ ֵ֧רי ַֽהֲח ָיִ֣לים
ִמְפּ ֵ֖ני ֽיוָֹח ָ֑נ ן ַו ֵ֖יֶּלךְך ֶאל־ְבּ ֵ֥ני ַעֽמּוֹןַ :ו ִיַּקּ ֩
ה
ם ֲאֶ֣שׁר ֵ֠הִשׁיב ֵמ ֵ ֨את ִיְשָׁמ ֵ֤ﬠאל ֶבּן־ ְנַת ְנ ָי ֙
ֲאֶשׁר־ִא֗תּוֹ ֵ֣את ָכּל־ְשֵׁא ִ֤רית ָהָע ֙
ִמן־ַהִמְּצָ֔פּה ַאַ֣חר ִהָ֔כּה ֶאת־ ְגּ ַדְל ָ֖יה ֶבּן־ֲאִחי ָ֑קם ְגָּב ִ֞רים ַאְנֵ֣שׁי ַהִמְּלָחָ֗מה
ְו ָנִ֤שׁים ְוַט֙ף ְוָ֣ס ִרִ֔סים ֲאֶ֥שׁר ֵהִ֖שׁיב ִמ ִגְּבֽעוֹןַ :ו ֵֽיְּל֗כוּ ַו ֵֽיְּשׁב֙וּ ְבּ ֵג ֣רוּת ִכְּמו ָ֔הם
]ִכְּמ ָ֔הם[ ֲאֶשׁר־ֵ֖אֶצל ֵ֣בּית ָ֑לֶחם ָל ֶ֖לֶכת ָל֥בוֹא ִמְצ ָֽר ִיםִ :מְפּ ֵנ֙י ַהַכְּשׂ ִ֔דּים ִ֥כּי
ָֽי ְר֖אוּ ִמְפּ ֵני ֶ ֑הם ִ ֽכּי־ִהָ֞כּה ִיְשָׁמ ֵ֣ﬠאל ֶבּן־ ְנַת ְנ ָ֗יה ֶאת־ ְגּ ַדְל ָ֨יה֙וּ ֶבּן־ֲאִחי ָ ֔קם
ֲאֶשׁר־ִהְפ ִ֥קיד ֶֽמֶלךְך־ָבֶּ֖בל ָבָּֽא ֶרץַֽ :ו ִיּ ְגּשׁ֙וּ ָכּל־ָשׂ ֵ֣רי ַֽהֲח ָיִ֔לים ְו ֽיוָֹח ָנ֙ן ֶבּן־ָק ֵ֔ר ַח
ִֽוי ַז ְנ ָ֖יה ֶבּן־ֽהוַֹשְׁע ָ֑יה ְוָכל־ָה ָ֖ﬠם ִמָקֹּ֥טן ְוַעד־ ָגּ ֽדוֹלַ :ו ֽיּ ֹאְמ֞רוּ ֶֽאל־ ִי ְרְמ ָ֣יהוּ
ה ָ֣וה ֱאֹל ֶ֔היךָך ְבּ ַ֖ﬠד
ַה ָנּ ִ֗ביא ִתָּפּל־ ָ֤נא ְתִח ָנּ ֵ֨תנ֙וּ ְלָפ ֔ ֶניךָך ְוִהְתַפּ ֵ֤לּל ַֽבֲּﬠ ֵ֨דנ֙וּ ֶאל־ ְי ֹ
אָֽתנוּ:
ָכּל־ַהְשֵּׁא ִ֣רית ַה ֑זּ ֹאת ִ ֽכּי־ ִנְשַׁ֤א ְרנוּ ְמַע֙ט ֵֽמַה ְר ֵ֔בּה ַֽכֲּאֶ֥שׁר ֵעי ֶ֖ניךָך ֹר֥אוֹת ֹ
ה ָ֣וה ֱאֹל ֶ֔היךָך ֶאת־ַה ֶ֖דּ ֶרךְך ֲאֶ֣שׁר ֵֽנֶלךְך־ ָ֑בּהּ ְוֶאת־ַה ָדָּ֖בר ֲאֶ֥שׁר
ְו ַי ֶגּד־ָ֨לנ֙וּ ְי ֹ
ה ָ֥וה
א ָשַׁ֔מְעִתּי ִ ֽה ְנ ִ֧ני ִמְתַפּ ֵ֛לּל ֶאל־ ְי ֹ
ַֽנֲﬠֶֽשׂהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֲאֵלי ֶ֜הם ִי ְרְמ ָ֤יהוּ ַה ָנִּבי ֙
ם ַא ִ֣גּיד ָלֶ֔כם
ה ָ֤וה ֶאְתֶכ ֙
ֱאֹֽלֵהי ֶ֖כם ְכּ ִדְב ֵרי ֶ֑כם ְֽוָה ָ֡יה ָֽכּל־ַה ָדָּב֩ר ֲאֶשׁר־ ַֽיֲﬠ ֨ ֶנה ְי ֹ
ה ָ֔בּנוּ ְל ֵ֖ﬠד ֱאֶ֣מת
ה ָו ֙
ה ָֽאְמ ֣רוּ ֶֽאל־ ִי ְרְמ ָ֔יהוּ ְיִ֤הי ְי ֹ
ֽל ֹא־ֶאְמ ַ֥נע ִמ ֶ֖כּם ָדָּֽברְ :ו ֵ֨הָמּ ֙
ה ָ֧וה ֱאֹל ֶ ֛היךָך ֵא ֵ֖לינוּ ֵ֥כּן ַֽנֲﬠֶֽשׂה:
ְו ֶנֱא ָ ֑מן ִאם־ ֡ל ֹא ְ ֽכָּכל־ַ֠ה ָדָּבר ֲאֶ֨שׁר ִיְשׁ ָֽלֲח֜ךָך ְי ֹ
אְת ךָ֛ך
שְׁלִ֥חים ֽ ֹ
ה ָ֣וה ֱאֹל ֵ֗הינוּ ֲאֶ֨שׁר ֲֽא ֜ ַנ ְוּ ] ֲֽא ֜ ַנְחנוּ[ ֽ ֹ
ִאם־֣טוֹב ְוִאם־ ָ֔רע ְבּ֣קוֹל ׀ ְי ֹ
ה ָ֥וה ֱאֹלֵֽהינוַּ :ו ְי ִ֕הי ִמ ֵ֖קּץ
ֵא ָ֖ליו ִנְשׁ ָ ֑מע ְלַ֨מַע֙ן ֲאֶ֣שׁר ִֽייַטב־ָ֔לנוּ ִ֣כּי ִנְשַׁ֔מע ְבּ ֖קוֹל ְי ֹ

ה ָ֖וה ֶאל־ ִי ְרְמ ָֽיהוַּ :ו ִיְּק ָ֗רא ֶאל־ ֽיוָֹח ָנ֙ן ֶבּן־ָק ֵ֔ר ַח ְו ֶ ֛אל
ֲﬠֶ֣שׂ ֶרת ָיִ֑מים ַו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ָכּל־ָשׂ ֵ֥רי ַֽהֲח ָי ִ֖לים ֲאֶ֣שׁר ִא֑תּוֹ וְּלָ֨כל־ָהָ֔עם ְלִמָקֹּ֥טן ְוַעד־ ָגּ ֽדוֹלַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵלי ֶ֔הם
אִת֙י ֵאָ֔ליו ְלַהִ֥פּיל ְתִּח ַנְּת ֶ֖כם
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֲאֶ֨שׁר ְשַׁלְחֶ֤תּם ֹ
ֹֽכּה־ָאַ֥מר ְי ֹ
ם ְו ֣ל ֹא ֶאֱהֹ֔רס ְו ָֽנַטְעִ֥תּי
ְלָפ ָֽניוִ :אם־֤שׁוֹב ֵֽתְּשׁב֙וּ ָבָּ֣א ֶרץ ַה ֔זּ ֹאת וָּב ִ֤ניִתי ֶאְתֶכ ֙
ֶאְת ֶ֖כם ְו ֣ל ֹא ֶא֑תּוֹשׁ ִ֤כּי ִנַ֨חְמִתּ֙י ֶאל־ָ֣ה ָרָ֔עה ֲאֶ֥שׁר ָעִ֖שׂיִתי ָל ֶֽכםַ :אל־ ִ ֽתּי ְר֗אוּ
ה ָ֔וה
ִמְפּ ֵנ֙י ֶ֣מֶלךְך ָבּ ֶ֔בל ֲאֶשׁר־ַאֶ֥תּם ְי ֵרִ֖אים ִמָפּ ָ֑ניו ַאל־ ִ ֽתּי ְר֤אוּ ִמֶ֨מּנּ֙וּ ְנֻאם־ ְי ֹ
ִ ֽכּי־ִאְתּ ֶ֣כם ָ ֔א ִני ְלהוִֹ֧שׁי ַע ֶאְת ֶ֛כם וְּלַהִ֥צּיל ֶאְת ֶ֖כם ִמ ָיּ ֽדוְֹ :וֶאֵ֥תּן ָל ֶ֛כם ַֽרֲחִ֖מים
אְמ ִ֣רים ַא ֶ֔תּם ֥ל ֹא ֵנֵ֖שׁב
ְו ִרַ֣חם ֶאְת ֶ֑כם ְוֵהִ֥שׁיב ֶאְת ֶ֖כם ֶאל־ַא ְדַמְת ֶֽכםְ :וִאם־ ֽ ֹ
ם
ה ָ֥וה ֱאֹלֵהי ֶֽכםֵ :לאֹ֗מר ֚ל ֹא ִ֣כּי ֶ֤א ֶרץ ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ָבָּ֣א ֶרץ ַה ֑זּ ֹאת ְלִבְלִ֣תּי ְשֹׁ֔מ ַע ְבּ ֖קוֹל ְי ֹ
ה ִמְלָחָ֔מה ְו֥קוֹל שׁוֹ ָ֖פר ֣ל ֹא ִנְשׁ ָ ֑מע ְוַל ֶ֥לֶּחם ֽל ֹא־ ִנ ְר ָ֖ﬠב
ָנ֔בוֹא ֲאֶ֤שׁר ֽל ֹא־ ִנ ְרֶא ֙
ה ָ֨וה
ה ָ֖וה ְשֵׁא ִ֣רית ְיהוּ ָ֑דה ֹֽכּה־ָאַמ֩ר ְי ֹ
ְוָ֥שׁם ֵנֵֽשׁבְ :וַע ָ֕תּה ָל ֵ֛כן ִשְׁמ֥עוּ ְדַבר־ ְי ֹ
ם ָל ֣ב ֹא ִמְצ ַ֔ר ִים וָּבאֶ֖תם
ְצָב֜אוֹת ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ִאם־ַ֠אֶתּם ֣שׂוֹם ְתִּשׂ֤מוּן ְפּ ֵניֶכ ֙
שׁם ַתִּ֥שּׂיג ֶאְת ֶ֖כם
ם ְי ֵרִ֣אים ִמֶ֔מּ ָנּה ָ ֛
ָל֥גוּר ָֽשׁםְ :וָֽה ְיָ֣תה ַהֶ֗ח ֶרב ֲאֶ֤שׁר ַאֶתּ ֙
ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ְוָֽה ָרָ֞עב ֲאֶשׁר־ַאֶ֣תּם ׀ ֹֽדֲּא ִ֣גים ִמֶ֔מּנּוּ ָ֣שׁם ִי ְדַ֧בּק ַֽאֲח ֵרי ֶ֛כם
ִמְצ ַ֖ר ִים ְוָ֥שׁם ָתֻּֽמתוְּ :ו ִֽיְה ֣יוּ ָכל־ָֽהֲאָנִ֗שׁים ֲאֶשׁר־ָ֨שׂמוּ ֶאת־ְפֵּני ֶ֜הם ָל֤בוֹא
ם ָשׂ ִ֣ריד וָּפִ֔ליט
ם ָל ֣גוּר ָ֔שׁם ָי֕מוּתוּ ַבֶּ֖ח ֶרב ָֽבּ ָר ָ֣ﬠב וַּב ָ֑דֶּבר ְו ֽל ֹא־ ִיְה ֶ֤יה ָלֶה ֙
ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ה ָ֣וה ְצָבאוֹ֘ת ֱאֹלֵ֣הי
ִמְפֵּנ֙י ָֽה ָרָ֔עה ֲאֶ֥שׁר ֲאִ֖ני ֵמִ֥ביא ֲﬠֵליֶֽהםִ :כּי֩ ֹ֨כה ָאַ֜מר ְי ֹ
ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ַֽכֲּאֶשׁ֩ר ִנ ַ֨תּךְך ַאִ֜פּי ַֽוֲחָמ ִ֗תי ַעל־ ֽיְשֵׁב֙י ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ֵ֣כּן ִתַּ֤תּךְך ֲחָמִת֙י ֲﬠֵליֶ֔כם
ה ְוִלְקָל ָ֣לה וְּלֶח ְרָ֔פּה ְו ֽל ֹא־ִת ְר֣אוּ ֔עוֹד
ְבֹּֽבֲא ֶ֖כם ִמְצ ָ֑ר ִים ִֽוְה ִיי ֶ֞תם ְלָא ָ֤לה וְּלַשָׁמּ ֙
ם ְשֵׁא ִ֣רית ְיהוּ ָ֔דה ַאל־ָתֹּ֖באוּ ִמְצ ָ֑ר ִים
ה ָ֤וה ֲﬠֵליֶכ ֙
ֶאת־ַהָמּ ֖קוֹם ַה ֶֽזּהִ :דּ ֶ֨בּר ְי ֹ
ם
ָיֹ֨ד ַ֙ע ֵֽתּ ְד֔עוּ ִכּי־ַֽהִעיֹ֥דִתי ָב ֶ֖כם ַה ֽיּוֹםִ֣ :כּי ִהְתֵעֶתי֘ם ]ִהְתֵעיֶת֘ם[ ְבּ ַנְפֽשׁוֵֹתיֶכ ֒
ם ֵלאֹ֔מר ִהְתַפּ ֵ֣לּל ַֽבֲּﬠ ֵ֔דנוּ ֶאל־
ה ָ֤וה ֱאֹֽלֵהיֶכ ֙
א ִ֗תי ֶאל־ ְי ֹ
ִ ֽכּי־ַא ֶ֞תּם ְשַׁלְחֶ֣תּם ֹ
ה ָ֧וה ֱאֹל ֵ ֛הינוּ ֵ֥כּן ַה ֶגּד־ ָ֖לנוּ ְוָע ִ ֽשׂינוָּֽ :וַא ִ֥גּד
ה ָ֖וה ֱאֹל ֵ ֑הינוּ וְּכֹכל ֩ ֲאֶ֨שׁר י ֹאַ֜מר ְי ֹ
ְי ֹ
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם וְּלֹ֖כל ֲאֶשׁר־ְשָׁלַ֥ח ִני ֲאֵלי ֶֽכם:
ָל ֶ֖כם ַה ֑יּוֹם ְו ֣ל ֹא ְשַׁמְע ֶ֗תּם ְבּקוֹל ֙ ְי ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ֲחַפְצ ֶ֔תּם
ה ָיֹ֣ד ַע ֵֽתּ ְד֔עוּ ִ֗כּי ַבּ ֶ֛ח ֶרב ָֽבּ ָר ָ֥ﬠב וַּב ֶ֖דֶּבר ָתּ֑מוּתוּ ַבָּמּקוֹ ֙
ְוַעָתּ ֙
ָל֖בוֹא ָל֥גוּר ָֽשׁםַ :ו ְיִהי֩ ְכַּכ֨לּוֹת ִי ְרְמ ָ֜יהוּ ְל ַדֵ֣בּר ֶאל־ָכּל־ָהָ֗עם ֶאת־ָכּל־ ִדְּב ֵר֙י

ְי ֹ
ה ָ֥וה ֱאֹֽלֵהיֶ֖הם ֲאֵלי ֶ ֑הם ֵ֥את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֖רים
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהי ֶ֔הם ֲאֶ֧שׁר ְשָׁל֛חוֹ ְי ֹ
ה ְויוָֹח ָ֣נ ן ֶבּן־ָק ֵ֔ר ַח ְוָכל־ָֽהֲא ָנִ֖שׁים ַה ֵזּ ִ֑דים
ָהֵֽאֶלּהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֲﬠ ַז ְר ָ֤יה ֶבן־ֽהוַֹשְׁע ָי ֙
ה ָ֤וה ֱאֹל ֵ֨הינ֙וּ ֵלאֹ֔מר
אְמ ִ֣רים ֶאל־ ִי ְרְמ ָ֗יהוּ ֶ֚שֶׁקר ַאָ֣תּה ְמ ַד ֵ֔בּר ֣ל ֹא ְשׁ ָֽלֲח֞ךָך ְי ֹ
ֹ
אְת֖ךָך ָ֑בּנוּ ְלַמַע֩ן ֵ֨תּת
ֽל ֹא־ָתֹ֥באוּ ִמְצ ַ֖ר ִים ָל֥גוּר ָֽשׁםִ֗ :כּי ָבּרוּ ךְ ֙ך ֶבּן־ ֵ֣נ ִר ָ֔יּה ַמִ֥סּית ֽ ֹ
אָ֖תנוּ ָבֶּֽבלְ :ו ֽל ֹא־ָשַׁמ֩ע ֽיוָֹח ֨ ָנן
א ָ֔תנוּ וְּלַה ְג֥לוֹת ֹ
ם ְלָהִ֣מית ֹ
א ָ ֤תנוּ ְב ַיד־ַהַכְּשׂ ִדּי ֙
ֹ
הָ֑וה ָלֶ֖שֶׁבת ְבֶּ֥א ֶרץ ְיהוּ ָֽדה:
ֶבּן־ָק ֵ֜ר ַח ְוָכל־ָשׂ ֵ֧רי ַֽהֲח ָי ִ֛לים ְוָכל־ָה ָ֖ﬠם ְבּ֣קוֹל ְי ֹ
ַו ִיּ ַ ֞קּח ֽיוָֹח ָ֤נ ן ֶבּן־ָק ֵ֨ר ַ֙ח ְוָכל־ָשׂ ֵ֣רי ַֽהֲח ָיִ֔לים ֵ֖את ָכּל־ְשֵׁא ִ֣רית ְיהוּ ָ֑דה ֲאֶשׁר־ָ֗שׁבוּ
ם ֲאֶ֣שׁר ִנ ְדּחוּ־ָ֔שׁם ָל ֖גוּר ְבֶּ֥א ֶרץ ְיהוּ ָֽדהֶ :את־ַ֠ה ְגָּב ִרים ְוֶאת־
ִמָכּל־ַהגּוֹ ִי ֙
ַה ָנִּ֣שׁים ְוֶאת־ַהַטּ֘ף ְוֶאת־ְבּ ֣נוֹת ַהֶמֶּל ךְ ֒ך ְוֵ֣את ָכּל־ַה ֗ ֶנֶּפשׁ ֲאֶ֤שׁר ִה ֨ ִנּי ַ֙ח
ת ִי ְרְמ ָ֣יהוּ
ְנֽבוּ ַז ְֽרֲא ָ֣דן ַרב־ַטָבִּ֔חים ֶאת־ ְגּ ַדְל ָ֖יהוּ ֶבּן־ֲאִחי ָ֣קם ֶבּן־ָשׁ ָ֑פן ְוֵא ֙
הָ֑וה
ַה ָנּ ִ֔ביא ְוֶאת־ָבּ ֖רוּךְך ֶבּן־ ֵֽנ ִר ָֽיּהוַּ :ו ָיֹּ֨בא֙וּ ֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ִ֛כּי ֥ל ֹא ָשְׁמ֖עוּ ְבּ֣קוֹל ְי ֹ
ה ֶאל־ ִי ְרְמ ָ֔יהוּ ְבַּתְחַפּ ְנֵ֖חס ֵלאֹֽמרַ֣ :קח
ה ָו ֙
ַו ָיֹּ֖באוּ ַעד־ַתְּחַפּ ְנֵֽחסַ :ו ְיִ֤הי ְדַבר־ ְי ֹ
שׁר ְבּ ֶ֥פַתח ֵֽבּית־ַפּ ְרֹ֖עה
ְבּ ָי ְד֞ךָך ֲאָב ִ֣נים ְגֹּד֗לוֹת וְּטַמ ְנָ֤תּם ַבֶּ֨מֶּל֙ט ַבַּמְּל ֵ֔בּן ֲא ֶ ֛
ה ָ֨וה ְצָב֜אוֹת
ְבַּתְחַפּ ְנ ֵ֑חס ְלֵעי ֵ֖ני ֲא ָנִ֥שׁים ְיהוּ ִֽדיםְ :וָֽאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵלי ֶ֡הם ֹֽכּה־ָאַמ֩ר ְי ֹ
שֵׁ֨ל ַ֙ח ֠ ְו ָֽלַקְחִתּי ֶאת־ ְנֽבוַּכ ְד ֶרא ַ֤צּר ֶֽמֶלךְך־ָבֶּבל ֙ ַעְב ִ֔דּי
ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ִ ֽה ְנ ִ֤ני ֹ
ְוַשְׂמִ֣תּי ִכְס֔אוֹ ִמ ַ ֛מַּעל ָֽלֲאָב ִ֥נים ָהֵ֖אֶלּה ֲאֶ֣שׁר ָט ָ ֑מ ְנִתּי ְו ָנָ֥טה ֶאת־ַשְׁפ ִרו ֖רוֹ
]ַשְׁפ ִרי ֖רוֹ[ ֲﬠֵליֶֽהם :וּ ָ֕באה ]וּ ָ֕בא[ ְוִה ָ֖כּה ֶאת־ֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ֲאֶ֧שׁר ַלָ֣מּ ֶות ַלָ֗מּ ֶות
ַֽוֲאֶ֤שׁר ַלְשִּׁב֙י ַלֶ֔שִּׁבי ַֽוֲאֶ֥שׁר ַלֶ֖ח ֶרב ֶלָֽח ֶרבְ :וִהַ֣צִּתּי ֵ ֗אשׁ ְבָּבֵתּ֙י ֱאֹלֵ֣הי ִמְצ ַ֔ר ִים
ה ֶאת־ִבּ ְג֔דוֹ
ה ֶאת־ ֶ ֨א ֶרץ ִמְצ ַ֜ר ִים ַֽכֲּאֶשׁר־ ַֽיְע ֶ֤טה ָֽהֹרֶע ֙
וְּשׂ ָר ָ֖פם ְוָשׁ ָ֑בם ְוָעָט ֩
ת ֵ֣בּית ֶ֔שֶׁמשׁ ֲאֶ֖שׁר ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים
ְו ָיָ֥צא ִמָ֖שּׁם ְבָּשֽׁלוֹםְ :וִשׁ ַ֗בּר ֶאת־ַמְצּבוֹ ֙
ְוֶאת־ָבֵּ֥תּי ֱאֹלֵֽהי־ִמְצ ַ֖ר ִים ִיְשֹׂ֥רף ָבֵּֽאשַׁ :ה ָדָּב֙ר ֲאֶ֣שׁר ָה ָ֣יה ֶֽאל־ ִי ְרְמ ָ֔יהוּ ֶ֚אל
ָכּל־ַה ְיּהוּ ִ֔דים ַה ֽיְּשִׁ֖בים ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ַה ֽיְּשִׁ֤בים ְבִּמ ְגֹדּל ֙ וְּבַתְחַפּ ְנֵ֣חס וְּבֹ֔נף
ת ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַאֶ֣תּם ְרִאי ֶ֔תם
ה ָ֤וה ְצָבאוֹ ֙
וְּבֶ֥א ֶרץ ַפְּת ֖רוֹס ֵלאֹֽמרֹֽ :כּה־ָאַ֞מר ְי ֹ
ה
ה ֲאֶ֤שׁר ֵה ֵ֨באִת֙י ַעל־ ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ְו ַ֖ﬠל ָכּל־ָע ֵ֣רי ְיהוּ ָ֑דה ְוִה ָ֤נּם ָח ְרָבּ ֙
ֵ֤את ָכּל־ָֽה ָרָע ֙
ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֔זּה ְוֵ֥אין ָבֶּ֖הם יוֵֹֽשׁבִ :מְפּ ֵ֣ני ָֽרָע ָ֗תם ֲאֶ֤שׁר ָעשׂ֙וּ ְלַהְכִעֵ֔ס ִני ָל ֶ֣לֶכת ְלַקֵ֔טּר
ַֽלֲﬠֹ֖בד ֵֽלאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֑רים ֲאֶשׁ֙ר ֣ל ֹא ְי ָד֔עוּם ֵ֖הָמּה ַאֶ֥תּם ַֽוֲאֹבֵתי ֶֽכםָֽ :וֶאְשׁ ַ֤לח

ם ֶאת־ָכּל־ֲﬠָב ַ֣די ַה ְנִּבי ִ ֔אים ַהְשׁ ֵ֥כּים ְוָשֹׁ֖ל ַח ֵלאֹ֑מר ַאל־ ָ֣נא ַֽתֲﬠ֗שׂוּ ֵ ֛את
ֲאֵליֶכ ֙
ְדַּבר־ַה ֽ ֹ
תֵּעָ֥בה ַה ֖זּ ֹאת ֲאֶ֥שׁר ָשׂ ֵֽנאִתיְ :ו ֤ל ֹא ָֽשְׁמע֙וּ ְול ֹא־ִה֣טּוּ ֶאת־ָא ְז ֔ ָנם ָל֖שׁוּב
ֵמ ָֽרָע ָ ֑תם ְלִבְלִ֥תּי ַקֵ֖טּר ֵֽלאֹלִ֥הים ֲאֵח ִֽריםַ :וִתּ ַ ֤תּךְך ֲחָמִת֙י ְוַאִ֔פּי ַוִתְּבַע֙ר ְבָּע ֵ֣רי
ְיהוּ ָ֔דה וְּבֻח֖צוֹת ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ַו ִ ֽתְּה ֶ֛יי ָנה ְלָח ְרָ֥בּה ִלְשָׁמָ֖מה ַכּ ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהְ :וַע ָ֡תּה ֹֽכּה־
ה
ה ַא ֶ֨תּם ֹעִ֜שׂים ָר ָ֤ﬠה ְגדוָֹל ֙
ה ֱאֹל ֵ֨הי ְצָב֜אוֹת ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ָלָמ ֩
ה ָו ֩
ָאַ֣מר ְי ֹ
שּׁה עוֹ ֵ֥לל ְויוֹ ֵ֖נק ִמ֣תּוֹךְך ְיהוּ ָ֑דה ְלִבְלִ֛תּי
שֵׁתֶ֔כם ְלַהְכ ִ֨רית ָל ֶ֧כם ִאישׁ־ ְוִא ָ ֛
ֶאל־ ַנְפ ֣ ֹ
ם
הוִֹ֥תיר ָל ֶ֖כם ְשֵׁא ִֽריתְ :לַהְכִעֵ֨ס ִנ֙י ְבַּֽמֲﬠֵ֣שׂי ְי ֵדיֶ֔כם ְלַקֵ֞טּר ֵֽלאֹלִ֤הים ֲאֵח ִרי ֙
שׁם ְלַ֨מַע֙ן ַהְכ ִ֣רית ָלֶ֔כם וְּלַ֤מַען
ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ֲאֶשׁר־ַאֶ֥תּם ָבִּ֖אים ָל ֣גוּר ָ ֑
ם ֶאת־ ָר֨עוֹת ֲאֽבוֵֹתיֶ֜כם
ם ִלְקָל ָ֣לה וְּלֶח ְרָ֔פּה ְבֹּ֖כל גּוֹ ֵ֥יי ָהָֽא ֶרץַֽ :הְשַׁכְחֶתּ ֩
ֱה ֽיוְֹתֶכ ֙
ְוֶאת־ ָר֣עוֹת ׀ ַמְל ֵ֣כי ְיהוּ ָ֗דה ְוֵא ֙
ת ָרֹ֣עֵתֶ֔כם ְוֵ֖את ָרֹ֣עת ְנֵשׁי ֶ֑כם
ת ָר֣עוֹת ָנָ֔שׁיו ְוֵא ֙
ֲאֶ֤שׁר ָעשׂ֙וּ ְבֶּ֣א ֶרץ ְיהוּ ָ֔דה וְּבֻח֖צוֹת ְי ֽרוָּשׁ ָֽלם֣ :ל ֹא ֻדְכּ֔אוּ ַ֖ﬠד ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ְו ֣ל ֹא
ָֽי ְר֗אוּ ְול ֹא־ָֽהְל֤כוּ ְבֽתוֹ ָרִת֙י וְּבֻחֹקּ ַ֔תי ֲאֶשׁר־ ָנַ֥תִתּי ִלְפ ֵני ֶ֖כם ְוִלְפ ֵ֥ני ֲאבוֵֹתי ֶֽכם:
ת ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִה ְנ ֨ ִני ָ֥שׂם ָפּ ַ֛ני ָבּ ֶ֖כם ְל ָר ָ֑ﬠה
ה ָ֤וה ְצָבאוֹ ֙
ָלֵ֗כן ֹֽכּה־ָאַ֞מר ְי ֹ
וְּלַהְכ ִ֖רית ֶאת־ָכּל־ ְיהוּ ָֽדהְ :ו ָֽלַקְח ִ֞תּי ֶאת־ְשֵׁא ִ֣רית ְיהוּ ָ֗דה ֲאֶשׁר־ָ֨שׂמוּ
ם ְו ַ֨תמּוּ ֹ֜כל ְבֶּ֧א ֶרץ ִמְצ ַ֣ר ִים ִיֹ֗פּלוּ ַבּ ֶ֤ח ֶרב
ְפ ֵני ֶ֜הם ָל֣בוֹא ֶֽא ֶרץ־ִמְצ ַר ִי֘ם ָל ֣גוּר ָשׁ ֒
ָֽבּ ָרָע֙ב ִי ַ֔תּמּוּ ִמָקֹּט֙ן ְוַעד־ ָגּ֔דוֹל ַבֶּ֥ח ֶרב וָּֽב ָר ָ֖ﬠב ָי ֻ ֑מתוּ ְוָהי֙וּ ְלָא ָ֣לה ְלַשָׁ֔מּה
ם ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָפּ ַ֖ק ְדִתּי ַעל־
ְוִלְקָל ָ֖לה וְּלֶח ְר ָֽפּה :וּ ָֽפַק ְד ִ֗תּי ַ֤ﬠל ַה ֽיּוְֹשִׁבי ֙
ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ַבֶּ֥ח ֶרב ָֽבּ ָר ָ֖ﬠב וַּב ָֽדֶּברְ :ו ֨ל ֹא ִיְה ֶ֜יה ָפּ ִ֤ליט ְוָשׂ ִרי֙ד ִלְשֵׁא ִ֣רית ְיהוּ ָ֔דה
ַהָבִּ֥אים ָלגוּר־ָ֖שׁם ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ְוָל֣שׁוּב ׀ ֶ֣א ֶרץ ְיהוּ ָ֗דה ֲאֶשׁר־ ֵ֜הָמּה
ם ָלשׁוּ֙ב ָלֶ֣שֶׁבת ָ֔שׁם ִ֥כּי ֽל ֹא־ ָי֖שׁוּבוּ ִ֥כּי ִאם־ְפֵּל ִ ֽטיםַ :ו ַֽיֲּﬠ֣נוּ
ְמַנְשִּׂ֤אים ֶאת־ַנְפָשׁ ֙
ם ֵֽלאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים
ם ִ ֽכּי־ְמַקְטּ ֤רוֹת ְנֵשׁיֶה ֙
ֶֽאת־ ִי ְרְמ ָ֗יהוּ ָכּל־ָֽהֲא ָנִ֤שׁים ַהֹֽיּ ְדִעי ֙
ְוָכל־ַה ָנִּ֥שׁים ָהֹֽעְמ ֖דוֹת ָקָ֣הל ָגּ ֑דוֹל ְוָכל־ָה ָ֛ﬠם ַה ֽיְּשִׁ֥בים ְבֶּֽא ֶרץ־ִמְצ ַ֖ר ִים
שְׁמִ֖ﬠים
הָ֑וה ֵאי ֶ֥ננּוּ ֽ ֹ
ְבַּפְת ֥רוֹס ֵלאֹֽמרַ :ה ָדּ ָ֛בר ֲאֶשׁר־ ִדַּ֥בּ ְרָתּ ֵא ֵ֖לינוּ ְבֵּ֣שׁם ְי ֹ
ֵא ֶֽליךָךִr :כּי ָע֨שׂה ַֽנֲﬠֶ֜שׂה ֶאת־ָכּל־ַה ָדָּ֣בר ׀ ֲאֶשׁר־ ָיָ֣צא ִמִ֗פּינוּ ְלַקֵ֞טּר ִלְמ ֶ֣לֶכת
ם ַֽכֲּאֶ֨שׁר ָעִ֜שׂינוּ ֲא ַ֤נְחנוּ ַֽוֲאֹב ֵ֨תינ֙וּ ְמָל ֵ֣כינוּ ְוָשׂ ֵ֔רינוּ
ַהָשַּׁמ ִי֘ם ְוַהֵֽסּיךְך־ ָ֣להּ ְנָסִכי ֒
ם ַו ִֽנְּה ֶ֣יה טוֹ ִ֔בים ְו ָר ָ֖ﬠה ֥ל ֹא ָר ִ ֽאינוּ:
ְבָּע ֵ֣רי ְיהוּ ָ֔דה וְּבֻח֖צוֹת ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ַו ִנְּשַֽׂבּע־ֶ֨לֶח ֙

וִּמן־ ָ ֡אז ָח ַ֜דְלנוּ ְלַקֵ֨טּר ִלְמ ֶ֧לֶכת ַהָשּׁ ַ ֛מ ִים ְוַהֵֽסּךְך־ ָ֥להּ ְנָסִ֖כים ָחַ֣ס ְרנוּ ֹ֑כל וַּבֶ֥ח ֶרב
ם ִלְמ ֶ֣לֶכת ַהָשַּׁ֔מ ִים וְּלַהֵ֥סּךְך ָ֖להּ ְנָס ִ֑כים
וָּֽב ָר ָ֖ﬠב ָֽתְּמנוְּ :ו ִ ֽכי־ֲא ַ֤נְחנוּ ְמַקְטּ ִרי ֙
ם ְלַ֣הֲﬠִצ ָ֔בה ְוַהֵ֥סּךְך ָ֖להּ ְנָס ִ ֽכיםַ :ו ֥יּ ֹאֶמר
ֲה ִ ֽמַבּ ְֽלֲﬠ ֵ֣די ֲא ָנֵ֗שׁינוּ ָעִ֨שׂינוּ ָ֤להּ ַכּ ָוּ ִני ֙
א֛תוֹ
ם ְוַעל־ָכּל־ָהָ֔עם ָֽהֹע ִ֥נים ֹ
ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ֶאל־ָכּל־ָה ָ֑ﬠם ַעל־ַה ְגָּב ִ֤רים ְוַעל־ַה ָנִּשׁי ֙
ה וְּבֻח֣צוֹת
ָדָּ֖בר ֵלאֹֽמרֲ :ה֣לוֹא ֶאת־ַהִקֵּ֗טּר ֲאֶ֨שׁר ִקַטּ ְר ֶ֜תּם ְבָּע ֵ֤רי ְיהוּ ָד ֙
ה ָ֔וה
ם ָז ַ֣כר ְי ֹ
אָת ֙
ְי ֽרוָּשַׁ֔לם ַאֶ֧תּם ַֽוֲאֽבוֵֹתי ֶ֛כם ַמְלֵכי ֶ֥כם ְוָשׂ ֵרי ֶ֖כם ְו ַ֣ﬠם ָה ָ ֑א ֶרץ ֹ
ה ָ֨וה ֜עוֹד ָלֵ֗שׂאת ִמְפּ ֵנ֙י ֹ֣ר ַע ַֽמַעְלֵליֶ֔כם ִמְפּ ֵ֥ני
ַוַֽתֲּﬠ ֶ֖לה ַעל־ִלֽבּוְֹ :ו ֽל ֹא־יוַּכל ֩ ְי ֹ
ַהֽתּוֵֹעֹ֖בת ֲאֶ֣שׁר ֲﬠִשׂי ֶ ֑תם ַוְתִּ֣הי ַ֠א ְרְצֶכם ְלָח ְר ָ֨בּה וְּלַשָׁ֧מּה ְוִלְקָל ָ֛לה ֵמֵ֥אין
ה ָ֗וה ְו ֤ל ֹא
יוֵֹ֖שׁב ְכַּה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהִ :מְפּ ֵני֩ ֲאֶ֨שׁר ִקַטּ ְר ֶ֜תּם ַֽוֲאֶ֧שׁר ֲחָטאֶ֣תם ַֽלי ֹ
ת ָר֧תוֹ וְּבֻחֹקּ ָ ֛תיו וְּב ֵֽﬠ ְדוָֹ֖תיו ֣ל ֹא ֲהַלְכ ֶ ֑תּם ַעל־ֵ֞כּן
ה ָ֔וה וְּב ֽ ֹ
ם ְבּ֣קוֹל ְי ֹ
ְשַׁמְעֶתּ ֙
ָק ָ֥ראת ֶאְת ֶ֛כם ָֽה ָר ָ֥ﬠה ַה ֖זּ ֹאת ַכּ ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ִי ְרְמ ָ֨יה֙וּ ֶאל־ָכּל־ָהָ֔עם ְוֶ֖אל
ה ָ֔וה ָכּל־ ְיהוּ ָ֕דה ֲאֶ֖שׁר ְבֶּ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםֹֽ :כּה־ָאַ֣מר
ָכּל־ַה ָנִּ֑שׁים ִשְׁמע֙וּ ְדַּבר־ ְי ֹ
ת ֱאֹל ֵ֨הי ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ֵלאֹ֗מר ַא ֶ֨תּם וּ ְנֵשׁיֶ֜כם ַוְתּ ַדֵ֣בּ ְר ָנה ְבִּפיֶכ֘ם
ה ָֽוה־ְצָבאוֹ ֩
ְי ֹ
וּ ִ ֽבי ֵדי ֶ֣כם ִמֵלּאֶ֣תם ׀ ֵלאֹמ֒ר ָע֨שׂה ַֽנֲﬠֶ֜שׂה ֶאת־ ְנ ָד ֵ֗רינוּ ֲאֶ֤שׁר ָנ ַ֨ד ְרנ֙וּ ְלַקֵטּ֙ר
ה ֶאת־ ִנ ְד ֵריֶ֔כם ְוָע֥שׂה
ִלְמ ֶ֣לֶכת ַהָשַּׁ֔מ ִים וְּלַהֵ֥סּךְך ָ֖להּ ְנָס ִ֑כים ָה ֵ֤קים ָתּ ִ ֨קיְמ ָנ ֙
ה ָ֔וה ָכּל־ ְיהוּ ָ֕דה ַה ֽיְּשִׁ֖בים ְבֶּ֣א ֶרץ
ַֽתֲﬠֶ֖שׂי ָנה ֶאת־ ִנ ְד ֵרי ֶֽכםָ :לֵכ֙ן ִשְׁמ֣עוּ ְדַבר־ ְי ֹ
ה ֨עוֹד ְשִׁ֜מי ִנ ְק ָ֣רא
ה ָ֔וה ִאם־ ִֽיְה ֶי ֩
ִמְצ ָ֑ר ִים ִ ֽהְנ ֨ ִני ִנְשׁ ַ֜בְּעִתּי ִבְּשִׁ֤מי ַה ָגּדוֹל ֙ ָאַ֣מר ְי ֹ
שׁ ֵ֧קד
ה ִ֖וה ְבָּכל־ֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםֽ ִ :הְנִ֨ני ֹ
א ֵ ֛מר ַחי־ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
׀ ְבִּ֣פי ׀ ָכּל־ִ֣אישׁ ְיהוּ ָ֗דה ֹ
ֲﬠֵלי ֶ ֛הם ְל ָר ָ֖ﬠה ְו ֣ל ֹא ְלטוֹ ָ֑בה ְוַתמּוּ֩ ָכל־ ִ ֨אישׁ ְיהוּ ָ֜דה ֲאֶ֧שׁר ְבֶּֽא ֶרץ־ִמְצ ַ֛ר ִים
ַבֶּ֥ח ֶרב וָּב ָר ָ֖ﬠב ַעד־ְכּלוָֹֽתם :וְּפִליֵ֨טי ֶ֜ח ֶרב ְיֻשׁ֨בוּן ִמן־ֶ֧א ֶרץ ִמְצ ַ֛ר ִים ֶ֥א ֶרץ ְיהוּ ָ֖דה
ם ָל ֣גוּר ָ֔שׁם
ְמֵ֣תי ִמְס ָ֑פּר ְֽו ָי ְד֞עוּ ָכּל־ְשֵׁא ִ֣רית ְיהוּ ָ֗דה ַהָבִּ֤אים ְלֶֽא ֶרץ־ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ה ָ֔וה ִ ֽכּי־ֹפ ֵ֥קד ֲא ִ֛ני
ת ְנֻאם־ ְי ֹ
ְדַּבר־ִ֥מי ָי ֖קוּם ִמֶ֥מּ ִנּי וֵּמֶֽהםְ :וז ֹאת־ָל ֶ֤כם ָהאוֹ ֙
ֲﬠֵלי ֶ֖כם ַבָּמּ֣קוֹם ַה ֶ֑זּה ְלַ֨מַע֙ן ֵֽתּ ְד֔עוּ ִכּ֩י ֨קוֹם ָי֧קוּמוּ ְדָב ַ֛רי ֲﬠֵלי ֶ֖כם ְל ָר ָֽﬠהֹ֣ :כּה ׀
א ְי ָ֔ביו וְּב ַ֖יד
ם ְבּ ַ֣יד ֽ ֹ
ה ָ֗וה ִ ֽה ְנ ִ֣ני ֹ֠נֵתן ֶאת־ַפּ ְרֹ֨עה ָחְפ ַ֤רע ֶֽמֶלךְך־ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ָאַ֣מר ְי ֹ
ְמַבְקֵ֣שׁי ַנְפ֑שׁוֹ ַֽכֲּאֶ֨שׁר ָנ ַ֜תִתּי ֶאת־ִצ ְד ִק ָ֣יּהוּ ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֗דה ְבּ ַ֨יד ְנֽבוַּכ ְד ֶראַ֧צּר
א ְי֖בוֹ וְּמַב ֵ֥קּשׁ ַנְפֽשׁוַֹ :ה ָדּ ָ֗בר ֲאֶ֤שׁר ִדֶּבּ֙ר ִי ְרְמ ָ֣יהוּ ַה ָנּ ִ֔ביא ֶאל־ָבּ ֖רוּךְך
ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֛בל ֽ ֹ

ה
ֶֽבּן־ ֵֽנ ִר ָ֑יּה ְבָּכְתב֩וֹ ֶאת־ַה ְדָּב ִ֨רים ָהֵ֤אֶלּה ַעל־ֵ֨סֶפ֙ר ִמִ֣פּי ִי ְרְמ ָ֔יהוּ ַבָּשּׁ ָנ ֙
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֣הי
ָֽה ְרִבִ֔עית ִליֽהוֹ ָי ִ֧קים ֶבּן־י ֹאִשׁ ָ֛יּהוּ ֶ֥מֶלךְך ְיהוּ ָ֖דה ֵלאֹֽמרֹֽ :כּה־ָאַ֥מר ְי ֹ
אִ֑בי
הָ֛וה ָי ֖גוֹן ַעל־ַמְכ ֹ
תּ ֽאוֹי־ ָ֣נא ִ֔לי ִ ֽכּי־ ָיַ֧סף ְי ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ָע ֶ֖ליךָך ָבּ ֽרוּךְךָ :אַ֨מ ְר ָ ֙
ה ָ֔וה
ָי ַ֨גְעִתּ֙י ְבַּא ְנָח ִ֔תי וְּמנוָּ֖חה ֥ל ֹא ָמָֽצאִתיֹ֣ :כּה ׀ תּ ֹאַ֣מר ֵאָ֗ליו ֹ֚כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ֵ֔רס ְוֵ֥את ֲאֶשׁר־ ָנַ֖טְעִתּי ֲא ִ֣ני ֹנ ֵ ֑תשׁ ְוֶאת־ָכּל־ָהָ֖א ֶרץ
ִה ֵ֤נּה ֲאֶשׁר־ָבּ ֨ ִניִת֙י ֲא ִ֣ני ֹ
ִ ֽהיאְ :וַא ָ ֛תּה ְתַּבֶקּשׁ־ְל ךָ֥ך ְגֹד֖לוֹת ַאל־ְתַּב ֵ֑קּשׁ ִ֡כּי ִ ֽה ְנ ִני֩ ֵמ ִ֨ביא ָר ָ֤ﬠה ַעל־ָכּל־
ָבָּשׂ֙ר ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ְו ָֽנַת ִ֨תּי ְל ךָ֤ך ֶאת־ ַנְפְשׁ ךָ ֙ך ְלָשָׁ֔לל ַ֥ﬠל ָכּל־ַהְמֹּק֖מוֹת ֲאֶ֥שׁר
הָ֛וה ֶאל־ ִי ְרְמ ָ֥יהוּ ַה ָנִּ֖ביא ַעל־ַהגּוֹ ִֽיםְ :לִמְצ ַ֗ר ִים
ֵֽתֶּלךְך־ָֽשׁםֲ :אֶ֨שׁר ָה ָ֧יה ְדַבר־ ְי ֹ
ַעל־ֵ֨חיל ַפּ ְרֹ֤עה ְנכ֙וֹ ֶ֣מֶלךְך ִמְצ ַ֔ר ִים ֲאֶשׁר־ָה ָ֥יה ַעל־ ְנַהר־ְפּ ָ֖רת ְבַּכ ְרְכִּ֑משׁ ֲאֶ֣שׁר
ת ָֽה ְרִביִ֔עית ִליֽהוֹ ָי ִ֥קים ֶבּן־ ֽי ֹאִשׁ ָ֖יּהוּ ֶ֥מֶלךְך
ִהָ֗כּה ְנֽבוַּכ ְד ֶראַצּ֙ר ֶ֣מֶלךְך ָבּ ֶ֔בל ִבְּשׁ ַנ ֙
ְיהוּ ָֽדהִ :ע ְר֤כוּ ָמ ֵג֙ן ְוִצ ֔ ָנּה וּ ְג֖שׁוּ ַלִמְּלָחָֽמהִ :אְס ֣רוּ ַהסּוִּ֗סים ַֽוֲﬠל֙וּ ַה ָ֣פּ ָרִ֔שׁים
ְו ִ ֽהְת ַיְצּ֖בוּ ְבֹּֽכוָבִ֑ﬠים ִמ ְרק֙וּ ָֽה ְרָמִ֔חים ִלְב֖שׁוּ ַהִסּ ְרֹיֹֽנתַ :מ ֣דּוּ ַע ָר ִ ֗איִתי ֵ֣הָמּה
ַחִתּי֘ם ְנֹס ִ֣גים ָאחוֹ֒ר ְו ִגֽבּוֹ ֵריֶ֣הם ֻיַ֔כּתּוּ וָּמֹ֥נוס ָ֖נסוּ ְו ֣ל ֹא ִהְפ ֑נוּ ָמֹ֥גור ִמָסִּ֖ביב
ה ַעל־ ַ֣יד ְנַהר־ְפּ ָ֔רת
ה ָֽוהַ :אל־ ָי ֣נוּס ַה ַ ֔קּל ְוַאל־ ִיָמּ ֵ֖לט ַה ִגֹּ֑בּור ָצֹ֨פו ָנ ֙
ְנֻאם־ ְי ֹ
אר
ם ַכּ ְי ֣ ֹ
אר ַֽיֲﬠ ֶ֑לה ַכּ ְנָּהֹ֕רות ִיְת ָֽגֲּﬠ֖שׁוּ ֵמיָֽמיוִ :מְצ ַ֨ר ִי ֙
ָֽכְּשׁ֖לוּ ְוָנ ָֽפלוִּ :מי־ ֶ֖זה ַכּ ְי ֣ ֹ
אִ֥בי ָדה ִ֖ﬠיר
ה ֲאַכֶסּה־ ֶ ֔א ֶרץ ֹ
ַֽיֲﬠֶ֔לה ְוַכ ְנָּהֹ֖רות ִיְתֹ֣גֲּﬠשׁוּ ָ ֑מ ִים ַו ֗יּ ֹאֶמר ַֽאֲﬠֶל ֙
תְּפֵ֣שׂי
הְל֣לוּ ָה ֶ֔רֶכב ְו ֵֽיְצ֖אוּ ַה ִגּבּוֹ ִ֑רים ֤כּוּשׁ וּפוּ֙ט ֽ ֹ
ם ְוִהְת ֽ ֹ
ְוֹ֥יְשֵׁבי ָֽבהֲּ :ﬠ֤לוּ ַהסּוִּסי ֙
אות ֹ֤יום
ה ִ֣וה ְצָב ֗ ֹ
תְּפֵ֖שׂי ֹ֥דּ ְרֵכי ָֽקֶשׁתְֽ :וַה ֨יֹּום ַה֜הוּא ַֽלאֹד ָ֧ני ֱי ֹ
ָמ ֵ֔גן ְולוּ ִ֕דים ֽ ֹ
ה ְלִה ָנּ ֵ֣קם ִמָצּ ָ֔ריו ְוָאְכ ָ֥לה ֶ֨ח ֶר֙ב ְוָ֣שְׂבָ֔עה ְו ָֽר ְוָ֖תה ִמ ָדּ ָ ֑מם ִ֣כּי ֠ ֶזַבח ַלאֹד ֨ ָני
ְנָקָמ ֙
אות ְבֶּ֥א ֶרץ ָצֹ֖פון ֶאל־ ְנַהר־ְפּ ָֽרתֲ :ﬠ ִ֤לי ִגְלָע֙ד וְּקִ֣חי ֳצ ִ֔רי ְבּתוּ ַ֖לת
ה ִ֧וה ְצָב ֛ ֹ
ֱי ֹ
ם
אות ְתָּע ָ֖לה ֵ֥אין ָֽלךְךָֽ :שְׁמ֤עוּ גוֹ ִי ֙
א ִה ְרֵ֣בּיתי ]ִה ְרֵ֣בּית[ ְרֻפ ֔ ֹ
ַבּת־ִמְצ ָ֑ר ִים ַלָשּׁ ְו ֙
ְקלוֹ ֔ ֵנךְך ְוִצ ְוָחֵ֖תךְך ָֽמְלָ֣אה ָה ָ ֑א ֶרץ ִ ֽכּי־ ִגֹ֤בּור ְבּ ִגבּוֹ֙ר ָכָּ֔שׁלוּ ַיְח ָ֖דּיו ָנְפ֥לוּ ְשׁ ֵניֶֽהם:
ה ָ֔וה ֶֽאל־ ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ַה ָנִּ֑ביא ָלֹ֗בוא ְנֽבוַּכ ְד ֶראַצּ֙ר ֶ֣מֶלךְך ָבּ ֶ֔בל
ַה ָדָּב֙ר ֲאֶ֣שׁר ִדֶּ֣בּר ְי ֹ
ם ְוַהְשִׁ֣מיעוּ ְבִמ ְגֹ֔דּול ְוַהְשִׁ֥מיעוּ
ְלַהֹ֖כּות ֶאת־ֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםַ :ה ִ֤גּידוּ ְבִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ְבֹ֖נף וְּבַתְחַפּ ְנ ֵ֑חס ִאְמ֗רוּ ִהְת ַיֵצּ֙ב ְוָה ֵ֣כן ָ֔לךְך ִ ֽכּי־ָֽאְכ ָ֥לה ֶ֖ח ֶרב ְסִביֶֽביךָךַ :מ ֖דּוּ ַע
שׁל ַגּם־ ָנַ֞פל ִ֣אישׁ ֶאל־
ה ָ֖וה ֲה ָדֹֽפוִ :ה ְרָ֖בּה כּוֹ ֵ ֑
ִנְסַ֣חף ַאִבּי ֶ֑ריךָך ֣ל ֹא ָעַ֔מד ִ֥כּי ְי ֹ

ֵרֵ֗עהוּ ַו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ֣קוָּמה ׀ ְו ָנֻ֣שָׁבה ֶאל־ַעֵ֗מּנוּ ְוֶאל־ ֶ ֨א ֶר֙ץ ֹֽמוַל ְד ֵ֔תּנוּ ִמְפּ ֵ֖ני ֶ֥ח ֶרב
ַהיּוֹ ָֽנהָֽ :ק ְר֖אוּ ָ ֑
און ֶֽהֱﬠִ֖ביר ַהמּוֹ ֵֽﬠדַ :חי־ ָ ֨א ִנ֙י ְנֻאם־
ם ָשׁ ֔ ֹ
שׁם ַפּ ְרֹ֤עה ֶֽמֶלךְך־ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ה
אות ְשֹׁ֑מו ִ֚כּי ְכָּתֹ֣בור ֶֽבָּה ִ֔רים וְּכַכ ְרֶ֖מל ַבּ ָ֥יּם ָיֹֽבואְ :כּ ֵ֤לי גוָֹל ֙
ה ָ֥וה ְצָב ֖ ֹ
ַהֶ֔מֶּלךְך ְי ֹ
ֲﬠִ֣שׂי ָ֔לךְך יוֶֹ֖שֶׁבת ַבּת־ִמְצ ָ֑ר ִים ִ ֽכּי־ֹנ֙ף ְלַשָׁ֣מּה ִ ֽתְה ֶ֔יה ְו ִנְצָּ֖תה ֵמֵ֥אין יוֵֹֽשׁב:
הּ ְכֶּע ְג ֵ֣לי
ֶע ְג ָ֥לה ְי ֵֽפה־ִפ ָ֖יּה ִמְצ ָ֑ר ִים ֶ֥ק ֶרץ ִמָצֹּ֖פון ָ֥בּא ָֽבאַ :גּם־ְשִׂכ ֶ֤ריָה ְבִק ְרָבּ ֙
ַמ ְר ֵ֔בּק ִ ֽכּי־ ַגם־ֵ֧הָמּה ִהְפ֛נוּ ָ֥נסוּ ַיְח ָ֖דּיו ֣ל ֹא ָע ָ ֑מדוּ ִ֣כּי ֹ֥יום ֵאי ָ֛דם ָ֥בּא ֲﬠֵליֶ֖הם
ת ָ֣בּאוּ ָ֔להּ ְכֹּֽחְטֵ֖בי
ֵ֥ﬠת ְפֻּק ָדָּֽתם :קוֹ ָ֖להּ ַכּ ָנָּ֣חשׁ ֵי ֵ֑לךְך ִ ֽכּי־ְבַ֣ח ִיל ֵיֵ֔לכוּ וְּבַק ְר ֻדּמּוֹ ֙
ה ָ֔וה ִ֖כּי ֣ל ֹא ֵֽיָח ֵ֑קר ִ֤כּי ַרבּ֙וּ ֵֽמַא ְר ֶ֔בּה ְוֵ֥אין ָלֶ֖הם
הּ ְנֻאם־ ְי ֹ
ֵע ִ ֽציםָֽ :כּ ְר֤תוּ ַיְע ָר ֙
אות ֱאֹלֵ֣הי
ה ָ֨וה ְצָב ֜ ֹ
הִ֖ביָשׁה ַבּת־ִמְצ ָ֑ר ִים ִנְתּ ָ֖נה ְבּ ַ֥יד ַעם־ָצֹֽפוןָ :אַמ֩ר ְי ֹ
ִמְס ָֽפּרֹ :
ה ְוַעל־ִמְצ ַ֔ר ִים ְוַעל־ֱאֹלֶ֖היָה
ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ִה ְנ ִ֤ני פוֵֹק֙ד ֶאל־ָאֹ֣מון ִמ ֔נּ ֹא ְוַעל־ַפּ ְרֹע ֙
ְוַעל־ְמָל ֶ֑כיָה ְוַ֨על־ַפּ ְרֹ֔עה ְו ַ֥ﬠל ַהֹֽבְּטִ֖חים ֹֽבּו :וּ ְנַת ִ֗תּים ְבּ ַי֙ד ְמַבְקֵ֣שׁי ַנְפָ֔שׁם
וְּב ַ֛יד ְנֽבוַּכ ְד ֶראַ֥צּר ֶֽמֶלךְך־ָבֶּ֖בל ְוְב ַיד־ֲﬠָב ָ֑דיו ְוַֽאֲח ֵרי־ ֵ֛כן ִתְּשֹׁ֥כּן ִ ֽכּיֵמי־ ֶ֖ק ֶדם
ה ָֽוהְ ֠ :וַאָתּpה ַאל־ִתּי ָ֞רא ַעְב ִ֤דּי ַֽיֲﬠֹק֙ב ְוַאל־ֵתַּ֣חת ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ֠כּי ִ ֽה ְנ ִ֤ני
ְנֻאם־ ְי ֹ
ֽמוֹ ִ ֽשֲׁﬠ ךָ ֙ך ֵֽמ ָרֹ֔חוק ְוֶֽאת־ ַז ְרֲﬠ֖ךָך ֵמֶ֣א ֶרץ ִשְׁב ָ֑ים ְוָ֧שׁב ַיֲﬠֹ֛קוב ְוָשׁ ַ֥קט ְוַשֲׁא ַ֖נ ן ְוֵ֥אין
ה ָ֔וה ִ֥כּי ִאְתּ֖ךָך ָ ֑א ִני ִכּי֩ ֶאֱﬠֶ֨שׂה
ַמֲח ִֽרידַ֠ :אָתּpה ַאל־ִתּי ָ֞רא ַעְב ִ֤דּי ַֽיֲﬠֹק֙ב ְנֻאם־ ְי ֹ
אְת ךָ ֙ך ֽל ֹא־ֶאֱﬠֶ֣שׂה ָכָ֔לה ְו ִיַסּ ְר ִ֨תּי ךָ ֙ך
ָכָ֜לה ְבָּכל־ַהגּוֹ ִ֣ים ׀ ֲאֶ֧שׁר ִה ַדְּחִ֣תּיךָך ָ֗שָׁמּה ְו ֽ ֹ
הָ֛וה ֶאל־ ִי ְרְמ ָ֥יהוּ ַה ָנִּ֖ביא ֶאל־
ַלִמְּשָׁ֔פּט ְו ַנ ֵ֖קּה ֥ל ֹא ֲא ַנ ֶֽקָּךֲּ :אֶ֨שׁר ָה ָ֧יה ְדַבר־ ְי ֹ
ה ָ֗וה ִה ֵנּה־ַ֜מ ִים ֹע ִ֤לים
ְפִּלְשִׁ֑תּים ְבּ ֶ֛ט ֶרם ַי ֶ֥כּה ַפ ְרֹ֖עה ֶאת־ַע ָֽזּהֹ֣ :כּה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
ִמָצּפוֹ֙ן ְוָהי֙וּ ְל ַ֣נַחל שׁוֵֹ֔טף ְו ִיְשְׁטפ֙וּ ֶ֣א ֶרץ וְּמלוֹ ָ ֔אהּ ִ֖ﬠיר ְוֹ֣יְשֵׁבי ָ֑בהּ ְו ָֽזֲﬠק֙וּ ָֽהָא ָ֔דם
ת ַפּ ְרֹ֣סות ַאִבּי ָ֔ריו ֵמ ַ֣רַעשׁ ְל ִרְכֹ֔בּו ֲהֹ֖מון
ְוֵהיִ֕לל ֹ֖כּל יוֵֹ֥שׁב ָהָֽא ֶרץִ :מֹ֗קּול ַֽשֲׁﬠַט ֙
א ִלְשֹׁ֣דוד
ת ֶאל־ָבּ ֔ ִנים ֵֽמ ִרְפ ֖יֹון ָי ָֽד ִיםַ :על־ַה ֗יֹּום ַהָבּ ֙
ַגְּל ִגּ ָ֑לּיו ֽל ֹא־ִהְפ ֤נוּ ָאבוֹ ֙
ה
ה ָו ֙
שׁ ֵ֤דד ְי ֹ
ֶאת־ָכּל־ְפִּלְשׁ ִ֔תּים ְלַהְכ ִ֤רית ְלֹצ֙ר וְּלִציֹ֔דון ֹ֖כּל ָשׂ ִ֣ריד ֹעֵ֑ז ר ִ ֽכּי־ ֹ
ה ֶאל־ַע ָ֔זּה ִנ ְדְמָ֥תה ַאְשְׁקֹ֖לון
תּורָ֤ :בָּאה ָק ְרָח ֙
ֶאת־ְפִּלְשׁ ִ֔תּים ְשֵׁא ִ֖רית ִ֥אי ַכְפ ֽ ֹ
ה ָ֔וה ַעד־ָ֖א ָנה ֣ל ֹא ִתְשֹׁ֑קִטי
הוי ֶ֚ח ֶרב ַֽלי ֹ
ְשֵׁא ִ֣רית ִעְמ ָ֑קם ַעד־ָמַ֖תי ִתְּתגּוֹ ָֽד ִדיֹ ֗ :
ה ָ֖וה ִצ ָוּה־ ָ֑להּ ֶאל־ַאְשְׁקֹ֛לון
ֵהָֽאְסִפ֙י ֶאל־ַתְּע ֵ֔רךְך ֵה ָֽר ְגִ֖ﬠי ָוֹֽדִמּיֵ֣ :איךְך ִתְּשֹׁ֔קִטי ַֽוי ֹ
אות ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל
ה ָ֨וה ְצָב ֜ ֹ
ְוֶאל־ֹ֥חוף ַה ָ֖יּם ָ֥שׁם ְיָע ָֽדהְּ :למוֹ ָ ֡אב ֹֽכּה־ָאַמ֩ר ְי ֹ

הִ֥ביָשׁה ַהִמְּשׂ ָ֖גּב ָוָֽחָתּה:
הִ֥ביָשׁה ִנְלְכּ ָ֖דה ִק ְר ָי ָ ֑ת ִים ֹ
הוי ֶאל־ ְנב֙וֹ ִ֣כּי ֻשׁ ָ֔דּ ָדה ֹ
ֹ֤
ה ָרָ֔עה ְל֖כוּ ְו ַנְכ ִריֶ֣ת ָנּה ִמֹ֑גּוי ַגּם־
ֵ֣אין עוֹ֘ד ְתִּה ַ֣לּת מוָֹא֒ב ְבֶּחְשֹׁ֗בּון ָֽחְשׁ֤בוּ ָעֶ֨לי ָ ֙
שׁד ָוֶ֥שֶׁבר ָגֹּֽדול:
ַמ ְדֵ֣מן ִתֹּ֔דִּמּי ַֽאֲח ַ֖ר ִיךְך ֵ֥תֶּלךְך ָֽח ֶרבֹ֥ :קול ְצָע ָ֖קה ֵֽמֹחרוֹ ָ֑נ ִים ֖ ֹ
ִנְשְׁבּ ָ֖רה מוֹ ָ ֑אב ִהְשִׁ֥מיעוּ ְזָּע ָ֖קה ְצִעו ֶֽריָה ]ְצִעי ֶֽריָה[ִ֚ :כּי ַמֲﬠ ֵ֣לה ַהֻלִּ֔חות
]ַהֻלִּ֔חית[ ִבְּבִ֖כי ַֽיֲﬠֶלה־ ֶ֑בִּכי ִ֚כּי ְבּמוֹ ַ֣רד חוֹֹר ֔ ַנ ִים ָצ ֵ֥רי ַֽצֲﬠַקת־ֶ֖שֶׁבר ָשֵֽׁמעוֻּ֖ :נסוּ
ַמְלּ֣טוּ ַנְפְשׁ ֶ֑כם ְו ִ ֽתְה ֶ֕יי ָנה ַֽכֲּﬠרוֹ ֵ֖ﬠר ַבִּמּ ְדָֽבּרִ֠ :כּי ַ֣יַען ִבְּט ֵ֤חךְך ְבַּֽמֲﬠַ֨שׂ ִי ךְ ֙ך
שׁ[ ַבּגּוָֹ֔לה ֹֽכֲּה ָ֥ניו ְוָשׂ ָ֖ריו ַיְח ָֽדּ
שׁ ]ְכמוֹ ֙
אוְצרוֹ ַ֔ת ִיךְך ַגּם־ַ֖אְתּ ִתָּלּ ֵ֑כ ִדי ְו ָי ָ֤צא ְכֹמי ֙
וְּב ֣ ֹ
שׁ ֵ֜דד ֶאל־ָכּל־ִ֗עיר ְוִעי֙ר ֣ל ֹא ִתָמֵּ֔לט ְוָאַ֥בד ָה ֵ֖ﬠֶמק ְו ִנְשַׁ֣מד
] ַיְח ָֽדּיו[ְ :ו ָי ֨ב ֹא ֹ
ה ְלַשָׁ֣מּה
ה ָֽוהְ :תּנוּ־ִ֣ציץ ְלמוֹ ָ ֔אב ִ֥כּי ָנ ֖צ ֹא ֵתּ ֵ֑צא ְוָע ֶ֨רי ָ ֙
שׁר ֲאֶ֖שׁר ָאַ֥מר ְי ֹ
ַהִמּי ֑ ֹ
ה ָ֖וה ְרִמ ָ֑יּה ְוָא֕רוּר ֹמ ֵ֥נ ַע
שׂה ְמ ֶ֥לאֶכת ְי ֹ
ִ ֽתְה ֶ֔יי ָנה ֵמֵ֥אין יוֵֹ֖שׁב ָבֵּֽהןָ :א֗רוּר ֹע ֶ ֛
א ֶאל־ְשָׁמ ָ֔ריו ְו ֽל ֹא־הוּ ַ֤רק ִמְכִּל֙י
שׁ ֵ֥קט הוּ ֙
ַח ְרֹ֖בּו ִמ ָֽדּםַ :שֲׁא ֨ ַנן מוֹ ָ ֜אב ִמ ְנּעוּ ָ֗ריו ְו ֹ
ֶאל־ֶ֔כִּלי וַּבגּוֹ ָ֖לה ֣ל ֹא ָה ָ֑לךְך ַעל־ֵ֗כּן ָעַ֤מד ַטְעמ֙וֹ ֹ֔בּו ְו ֵריֹ֖חו ֥ל ֹא ָנָֽמרָ :לֵ֞כן ִה ֵֽנּה־
ה ָ֔וה ְוִשַׁלְּחִתּי־ֹ֥לו ֹצִ֖ﬠים ְוֵצ ֻ֑ﬠהוּ ְוֵכ ָ֣ליו ָי ִ֔ריקוּ ְו ִנְבֵליֶ֖הם
ם ְנֻאם־ ְי ֹ
ָיִ֤מים ָבִּאי ֙
ְי ַנ ֵֽפּצוּ :וֹּ֥בשׁ מוָֹ֖אב ִמְכֹּ֑מושׁ ַֽכֲּאֶשׁר־ֹ֨בּשׁ֙וּ ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִמֵ֥בּית ֵ֖אל ִמְבֶטָֽחם:
ֵ֚איךְך ֽתּ ֹאְמ֔רוּ ִגּבּוֹ ִ֖רים ֲא ָ֑נְחנוּ ְוַא ְנֵשׁי־ַ֖ח ִיל ַלִמְּלָחָֽמהֻ :שׁ ַ֤דּד מוָֹא֙ב ְוָע ֶ֣ריָה ָעָ֔לה
אות ְשֹֽׁמוָ :קֹ֥רוב ֵאיד־
ה ָ֥וה ְצָב ֖ ֹ
וִּמְבַ֥חר ַֽבּחוּ ָ֖ריו ָֽי ְר ֣דוּ ַל ָ֑טַּבח ְנ ֻ ֨אם־ַהֶ֔מֶּלךְך ְי ֹ
אדֻ֤ :נדוּ ל֙וֹ ָכּל־ְסִבי ָ֔ביו ְוֹ֖כל ֹֽי ְד ֵ֣ﬠי ְשֹׁ֑מו ִאְמ֗רוּ
תו ִ ֽמֲה ָ֖רה ְמ ֽ ֹ
מוָֹ֖אב ָלֹ֑בוא ְו ָ֣רָע ֔ ֹ
ֵאי ָ֤כה ִנְשַׁבּ֙ר ַמֵטּה־ֹ֔עז ַמ ֵ֖קּל ִתְּפָא ָֽרהְ :ר ִ֤די ִמָכּבוֹ֙ד יְּשִׁ֣בי ] ֽוְּשִׁ֣בי[ ַבָצָּ֔מא
שׁ ֵ֤דד מוָֹא֙ב ָ֣ﬠָלה ָ֔בךְך ִשֵׁ֖חת ִמְבָצ ָֽר ִיךְךֶ :אל־ ֶ֛דּ ֶרךְך ִעְמ ִ֥די
ֹיֶ֖שֶׁבת ַבּת־ ִדּיֹ֑בון ִ ֽכּי־ ֹ
הִ֥בישׁ מוֹ ָ ֛אב
ְוַצִ֖פּי יוֶֹ֣שֶׁבת ֲﬠרוֹ ֵ֑ﬠר ַשֲׁאִלי־ ָ֣נס ְו ִנְמָ֔לָטה ִאְמ ִ֖רי ַמה־ ִֽנְּה ָֽיָתהֹ :
ִכּי־ַ֖חָתּה ֵהיִ֣ליליּ ]ֵהיִ֣לילוּ[ ׀ וּ ְז ָ֑ﬠקיּ ]וּ ְז ָ֑ﬠקוּ[ ַה ִ֣גּידוּ ְבַא ְרֹ֔נון ִ֥כּי ֻשׁ ַ֖דּד מוָֹֽאב:
שׁר ֶאל־ֹחֹ֥לון ְוֶאל־ ַ֖יְהָצה ְוַעל־ֵמו ָֽפַעת ]ֵמי ָֽפַעת[:
וִּמְשׁ ָ֥פּט ָ֖בּא ֶאל־ֶ֣א ֶרץ ַהִמּי ֑ ֹ
ְוַעל־ ִדּיֹ֣בון ְוַעל־ ְנֹ֔בו ְוַעל־ֵ֖בּית ִדְּבָלָֽת ִיםְ :ו ַ֧ﬠל ִק ְר ָי ַ ֛ת ִים ְוַעל־ֵ֥בּית ָגּ֖מוּל ְוַעל־
ֵ֥בּית ְמֹֽעוןְ :וַעל־ְק ִר ֖יֹּות ְוַעל־ָבְּצ ָ֑רה ְוַ֗על ָכּל־ָע ֵר֙י ֶ֣א ֶרץ מוֹ ָ ֔אב ָֽה ְרֹחֹ֖קות
ה ָֽוהַ :הְשִׁכּי ֻ֕רהוּ ִ֥כּי ַעל־
ה ֶ֣ק ֶרן מוֹ ָ ֔אב וּ ְזֹרֹ֖עו ִנְשׁ ָ֑בּ ָרה ְנ ֻ ֖אם ְי ֹ
ְוַהְקֹּרֹֽבותִ :נ ְג ְדָּע ֙
או ְוָה ָ֥יה ִלְשֹׂ֖חק ַגּם־ֽהוּאְ :וִ֣אם ׀ ֹ֣לוא ַהְשֹׂ֗חק
ה ָ֖וה ִה ְג ִ֑דּיל ְוָס ַ֤פק מוָֹא֙ב ְבִּקי ֔ ֹ
ְי ֹ

ָה ָ֤יה ְל ךָ ֙ך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִאם־ְבּ ַג ָנִּ֖בים ִנְמ ָ֑צאה ] ִנְמ ָ֑צא[ ִ ֽכּי־ִמ ֵ֧דּי ְדָב ֶ֛ריךָך ֹ֖בּו ִתְּתנוֹ ָֽדד:
ם ְוִשְׁכ ֣נוּ ַבֶּ֔סַּלע ֹֽיְשֵׁ֖בי מוֹ ָ ֑אב ִֽוְה ֣יוּ ְכיוֹ ֔ ָנה ְתּ ַק ֵ֖נּ ן ְבֶּעְב ֵ֥רי ִפי־ ָֽפַחת:
ִע ְז֤בוּ ָע ִרי ֙
תו ְו ֻ֥רם ִלֹֽבּוֲ :א ִ֤ני ָי ַ֨דְע ִ֨תּי
הו וּ ְגאוֹֹ֛נו ְו ַגֲא ָו ֖ ֹ
אד ָגְּב ֧ ֹ
ָשַׁ֥מְענוּ ְגֽאוֹן־מוָֹ֖אב ֵגֶּ֣אה ְמ ֑ ֹ
תו ְול ֹא־ ֵ֑כן ַבּ ָ֖דּיו ל ֹא־ ֵ֥כן ָעֽשׂוַּ :על־ֵכּ֙ן ַעל־מוָֹ֣אב ֲא ֵיִ֔ליל
ה ָ֔וה ֶעְב ָר ֖ ֹ
ְנֻאם־ ְי ֹ
וְּלמוָֹ֥אב ֻכֹּ֖לּה ֶא ְז ָ֑ﬠק ֶאל־ַא ְנֵ֥שׁי ִקיר־ֶ֖ח ֶרשׂ ֶיְה ֶֽגּהִ :מְבִּ֨כי ַיְע ֵ֤ז ר ֶאְבֶכּה־ָלּ ךְ ֙ך
שׁ ַ֨ת ִי ךְ ֙ך ָ֣ﬠְברוּ ָ֔ים ַ֛ﬠד ָ֥ים ַיְע ֵ֖ז ר ָנ ָ֑געוּ ַעל־ֵקיֵ֥צךְך ְוַעל־ְבִּצי ֵ֖רךְך
ַה ֶ֣גֶּפן ִשְׂבָ֔מה ְנ ִ ֽטי ֹ
שׁ ֵ֖דד ָנ ָֽפלְ :ו ֶֽנֶאְסָ֨פה ִשְׂמָ֥חה ָו ִ֛גיל ִמַכּ ְרֶ֖מל וֵּמֶ֣א ֶרץ מוֹ ָ ֑אב ְו ַ֨י ִי֙ן ִ ֽמיָקִ֣בים
ֹ
ִהְשׁ ַ֔בִּתּי ֽל ֹא־ ִי ְדֹ֣רךְך ֵהי ָ֔דד ֵהי ָ֖דד ֥ל ֹא ֵהי ָֽדדִ :מ ַֽזֲּﬠ ַ ֨קת ֶחְשֹׁ֜בּון ַעד־ֶאְלָעֵ֗לה
ַעד־ ַ֨יַה֙ץ ָֽנְת ֣נוּ קוָֹ֔לם ִמֹ֨צַּע֙ר ַעד־ֹ֣חֹר ֔ ַנ ִים ֶע ְג ַ֖לת ְשׁ ִ ֽלִשׁ ָ֑יּה ִ֚כּי ַגּם־ֵ֣מי ִנְמ ִ֔רים
הָ֑וה ַֽמֲﬠ ֶ֣לה ָבָ֔מה וַּמְקִ֖טיר ֵֽלאֹלָֽהיו:
ִלְמַשֹׁ֖מּות ִֽיְה ֽיוְּ :וִהְשַׁבִּ֥תּי ְלמוָֹ֖אב ְנֻאם־ ְי ֹ
ַעל־ֵ֞כּן ִלִ֤בּי ְלמוָֹא֙ב ַֽכֲּחִלִ֣לים ֶֽיֱהֶ֔מה ְוִלִבּ֙י ֶאל־ַא ְנֵ֣שׁי ִקיר־ֶ֔ח ֶרשׂ ַֽכֲּחִליִ֖לים
שׁ ָק ְרָ֔חה ְוָכל־ ָז ָ֖קן ְגּ ֻר ָ֑ﬠה ַ֤ﬠל
ֶֽיֱה ֶ ֑מה ַעל־ ֵ֛כּן ִיְת ַ֥רת ָעָ֖שׂה ָאָֽבדוִּ֤ :כּי ָכל־ר ֹא ֙
ם ְגּ ֻדֹ֔דת ְוַעל־ָמְת ַ֖נ ִים ָֽשׂקַ֣ :ﬠל ָכּל־ ַגֹּ֥גּות מוֹ ָ ֛אב וִּב ְרֹֽחֹבֶ֖תיָה ֻכֹּ֣לּה
ָכּל־ ָי ַ֨ד ִי ֙
ה
ה ָֽוהֵ֥ :איךְך ַ֨חָתּ ֙
ִמְס ֵ֑פּד ִ ֽכּי־ָשַׁ֣ב ְרִתּי ֶאת־מוֹ ָ ֗אב ִכְּכ ִ֛לי ֵאין־ֵ֥חֶפץ ֹ֖בּו ְנֻאם־ ְי ֹ
ֵהיִ֔לילוּ ֵ ֛איךְך ִהְפ ָנה־ֹ֥ע ֶרף מוָֹ֖אב ֹ֑בּושׁ ְוָה ָ֥יה מוֹ ָ ֛אב ִלְשֹׂ֥חק ְוִלְמִחָ֖תּה ְלָכל־
ה ָ֔וה ִה ֵ֥נּה ַכ ֶ֖נֶּשׁר ִי ְד ֶ ֑אה וָּפ ַ֥רשׂ ְכּ ָנ ָ֖פיו ֶאל־מוָֹֽאב:
ה ָאַ֣מר ְי ֹ
ְסִביָֽביוִ :כּי־ֹכ ֙
ה ַהְקּ ִר ֔יֹּות ְוַהְמָּצֹ֖דות ִנְת ָ֑פָּשׂה ֠ ְֽוָה ָיה ֵ֞לב ִגּבּוֹ ֵ֤רי מוָֹא֙ב ַבֹּ֣יּום ַה֔הוּא ְכּ ֵ֖לב
ִנְלְכּ ָד ֙
ה ָ֖וה ִה ְג ִֽדּילַ֥ :פַּחד ָו ַ֖פַחת ָו ָ֑פח
ִאָ֥שׁה ְמֵצ ָֽרהְ :ו ִנְשַׁ֥מד מוָֹ֖אב ֵמ ָ֑ﬠם ִ֥כּי ַעל־ ְי ֹ
ה ָֽוהַ :ה ֞ ָנּיס ]ַה ֞ ָנּס[ ִמְפּ ֵ֤ני ַהַ֨פַּח֙ד ִיֹ֣פּל ֶאל־ַהַ֔פַּחת
ָע ֶ֛ליךָך יוֵֹ֥שׁב מוָֹ֖אב ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ִמן־ַהַ֔פַּחת ִיָלּ ֵ֖כד ַבּ ָ֑פּח ִ ֽכּי־ָא ִ֨ביא ֵא ֶ֧ליָה ֶאל־מוֹ ָ ֛אב ְשׁ ַ֥נת ְפֻּק ָדָּ֖תם
ְוָֽהֹעֶל ֙
ה
ה ָֽוהְ :בֵּ֥צל ֶחְשֹׁ֛בּון ָֽﬠְמ ֖דוּ ִמֹ֣כּ ַח ָנִ֑סים ִ ֽכּי־ ֵ ֞אשׁ ָיָ֣צא ֵֽמֶחְשֹׁ֗בּון ְו ֶֽלָהָב ֙
ְנֻאם־ ְי ֹ
אוןֽ :אוֹי־ְל ךָ֣ך מוֹ ָ ֔אב ָאַ֖בד
ִמֵ֣בּין ִסיֹ֔חון ַו ֨תּ ֹאַכל ֙ ְפַּ֣את מוֹ ָ ֔אב ְוָק ְדֹ֖קד ְבּ ֵ֥ני ָשׁ ֽ ֹ
ַעם־ְכֹּ֑מושׁ ִ ֽכּי־ֻלְקּ֤חוּ ָב ֨ ֶני ךָ ֙ך ַבֶּ֔שִׁבי וְּבֹנֶ֖תיךָך ַבִּשְׁב ָֽיהְ :וַשְׁבִ֧תּי ְשֽׁבוּת־מוֹ ָ ֛אב
הָ֑וה ַעד־ֵ֖ה ָנּה ִמְשׁ ַ֥פּט מוָֹֽאבִ֠ :לְב ֵ֣ני ַעֹ֗מּון ֹ֚כּה ָאַ֣מר
ְבַּֽאֲח ִ֥רית ַה ָיִּ֖מים ְנֻאם־ ְי ֹ
ם ֶאת־ ָ֔גּד
ה ָ֔וה ֲהָב ִ֥נים ֵאי֙ן ְל ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִאם־יוֹ ֵ֖רשׁ ֵ֣אין ֹ֑לו ַמ֗דּוּ ַע ָי ַ֤רשׁ ַמְלָכּ ֙
ְי ֹ
ה ָ֗וה ֠ ְוִהְשַׁמְעִpתּי ֶאל־ ַר ַ֨בּת
ה ָיִ֨מים ָבּ ִ ֜אים ְנֻאם־ ְי ֹ
ְוַעֹ֖מּו ְבָּע ָ֥ריו ָיָֽשׁבָ :לֵ֡כן ִה ֵנּ ֩

ה ְלֵ֣תל ְשָׁמָ֔מה וְּבֹנֶ֖תיָה ָבֵּ֣אשׁ ִתּ ַ֑צְּת ָנה
ְבּ ֵֽני־ַעֹ֜מּון ְתּרוּ ַ֣ﬠת ִמְלָחָ֗מה ְוָֽה ְיָת ֙
ה ָֽוהֵ :היִ֨ליִלי ֶחְשֹׁ֜בּון ִ֣כּי ֻשׁ ְדּ ָדה־ַ֗עי ְצַעְק ָנ֘ה
ְו ָי ַ֧רשׁ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֶאת־ֹֽי ְרָ֖שׁיו ָאַ֥מר ְי ֹ
ם ַבּגּוֹ ָ֣לה
ה ֲחֹ֣ג ְר ָנה ַשׂ ִ ֔קּים ְסֹ֕פ ְד ָנה ְוִהְתשׁוַֹ֖טְט ָנה ַבּ ְגּ ֵדֹ֑רות ִ֤כּי ַמְלָכּ ֙
ְבֹּ֣נות ַרָבּ ֒
שׁוֵב ָ֑בה
ֵיֵ֔לךְך ֹֽכֲּה ָ֥ניו ְוָשׂ ָ֖ריו ַיְח ָֽדּיוַ :מה־ִתְּתַֽהְלִל֙י ָֽבֲּﬠָמ ִ ֔קים ָ֣זב ִעְמ ֵ ֔קךְך ַהַ֖בּת ַה ֽ ֹ
ה ִ֛וה
אְצֹר ֶ֔תיָה ִ֖מי ָיֹ֥בוא ֵא ָֽליֽ ִ :ה ְנ ִני֩ ֵמ ִ֨ביא ָעַ֜ל ִיךְך ַ֗פַּחד ְנֻאם־ֲאֹד ָ֧ני ֱי ֹ
ה ְבּ ֣ ֹ
ַהֹֽבְּטָח ֙
ְצָב ֖ ֹ
ם ִ֣אישׁ ְלָפ ֔ ָניו ְוֵ֥אין ְמַקֵ֖בּץ ַלֹנּ ֵֽדדְ :וַֽאֲח ֵרי־ֵ֗כן
אות ִמָכּל־ְסִבי ָ֑ב ִיךְך ְו ִנ ַדְּחֶתּ ֙
אות
ה ָ֣וה ְצָב ֔ ֹ
ה ָֽוהֶֽ :לֱאֹ֗דום ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ְי ֹ
ָאִ֛שׁיב ֶאת־ְשׁ֥בוּת ְבּ ֵֽני־ַעֹ֖מּון ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ִמָבּ ֔ ִנים ִנְס ְרָ֖חה ָחְכָמָֽתםֻ֤ :נסוּ ָהְפנ֙וּ
ַהֵ֥אין ֹ֛עוד ָחְכָ֖מה ְבֵּתי ָ ֑מן ָאְב ָ֤דה ֵעָצ ֙
שׂו ֵהֵ֥באִתי ָע ָ֖ליו ֵ֥ﬠת ְפַּק ְד ִ ֽתּיוִ :אם־
ֶהְעִ֣מקוּ ָלֶ֔שֶׁבת ֹֽיְשֵׁ֖בי ְדּ ָ֑דן ִ֣כּי ֵ֥איד ֵע ָ ֛
ם ָ֣בּאוּ ָ֔לךְך ֥ל ֹא ַיְשִׁ֖ארוּ ֹֽעוֵלֹ֑לות ִאם־ ַגּ ָנִּ֥בים ַבּ ַ֖לּ ְיָלה ִהְשִׁ֥חיתוּ ַד ָֽיּםֽ ִ :כּי־
ֹֽבְּצ ִרי ֙
ֲא ֞ ִני ָחַ֣שְׂפִתּי ֶאת־ֵעָ֗שׂו ִגֵּ֨לּיִת֙י ֶאת־ִמְסָתּ ָ֔ריו ְו ֶנְחָ֖בּה ֣ל ֹא יוּ ָ֑כל ֻשׁ ַ֥דּד ַז ְרֹ֛עו
תֶ֖מיךָך ֲא ִ֣ני ֲאַח ֶ֑יּה ְוַאְלְמנוֶֹ֖תיךָך ָע ַ֥לי ִתְּבָֽטחוּ:
ְוֶאָ֥חיו וְּשֵׁכ ָ֖ניו ְוֵאי ֶֽננּוָּ :ע ְזָ֥בה ְי ֹ
תו ִיְשׁ֔תּוּ
תּות ַהכּוֹ֙ס ָשׁ ֣ ֹ
ה ָ֗וה ִ֠ה ֵנּה ֲאֶשׁר־ ֵ ֨אין ִמְשָׁפָּ֜טם ִלְשׁ ֤ ֹ
ִכּי־ֹ֣כה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
תה ִתְּשֶֽׁתּהִ֣ :כּי ִ֤בי ִנְשׁ ַ֨בְּעִתּ֙י ְנֻאם־
ְוַאָ֣תּה ֔הוּא ָנֹ֖קה ִתּ ָנּ ֶ֑קה ֣ל ֹא ִת ָנּ ֶ ֔קה ִ֥כּי ָשׁ ֖ ֹ
ה ָ֔וה ִ ֽכּי־ְלַשָׁ֧מּה ְלֶח ְר ָ֛פּה ְלֹ֥ח ֶרב ְוִלְקָל ָ֖לה ִ ֽתְּה ֶ֣יה ָבְצ ָ֑רה ְוָכל־ָע ֶ֥ריָה ִתְה ֶ֖יי ָנה
ְי ֹ
ה ָ֔וה ְוִ֖ציר ַבּגּוֹ ִ֣ים ָשׁ֑לוּ ַח ִהְתַקְבּצ֙וּ
ְלָח ְרֹ֥בות עוֹ ָֽלםְ :שׁמוּ ָ֤ﬠה ָשַׁ֨מְעִתּ֙י ֵמֵ֣את ְי ֹ
וֹּ֣באוּ ָעֶ֔ליָה ְו ֖קוּמוּ ַלִמְּלָחָֽמהֽ ִ :כּי־ִה ֵ֥נּה ָקֹ֛טן ְנַתִ֖תּיךָך ַבּגּוֹ ִ֑ים ָבּ ֖זוּי ָֽבָּא ָֽדם:
תְּפִ֖שׂי ְמֹ֣רום ִגְּב ָ֑ﬠה
שְׁכ ִנ֙י ְבַּח ְג ֵ֣וי ַהֶ֔סַּלע ֽ ֹ
אָת ךְ ֙ך ְזֹ֣דון ִל ֶ֔בּךָך ֽ ֹ
ִ ֽתְּפַלְצְתּ֞ךָך ִהִ֤שׁיא ֹ
ה ָֽוהְ :וָֽה ְיָ֥תה ֱאֹ֖דום ְלַשׁ ָ ֑מּה ֹ֚כּל
או ִֽרי ְד֖ךָך ְנֻאם־ ְי ֹ
ִ ֽכּי־ַת ְגִ֤בּי ַה ַכּ ֨ ֶנֶּשׁ֙ר ִק ֔ ֶנּךָך ִמָ֥שׁם ֹ
שׁם ְו ִיְשֹׁ֖רק ַעל־ָכּל־ַמכּוֶֹֽתָהֽ ְ :כַּמְהֵפַּ֞כת ְסֹ֧דם ַֽוֲﬠֹמ ָ֛רה וְּשֵׁכ ֶ֖ניָה
ֹעֵ֣בר ָעֶ֔ליָה ִי ֥ ֹ
ם ִ ֔אישׁ ְו ֽל ֹא־ ָי֥גוּר ָ֖בּהּ ֶבּן־ָא ָֽדםִ֠ :ה ֵנּה ְכַּא ְר ֵ֞יה ַֽיֲﬠֶ֨לה
הָ֑וה ֽל ֹא־ ֵיֵ֥שׁב ָשׁ ֙
ָאַ֣מר ְי ֹ
און ַה ַיּ ְר ֵדּ ֘ן ֶאל־ְנ ֵ֣וה ֵאיָת֒ן ִ ֽכּי־ַא ְר ִ֤גּיָעה ֲא ִריֶ֨צנּוּ ֵֽמָעֶ֔ליָה וִּ֥מי ָב֖חוּר ֵא ֶ֣ליָה
ִמ ְגּ ֣ ֹ
ֶאְפֹ֑קד ִ֣כּי ִ֤מי ָכֹ֨מו ִנ֙י וִּ֣מי ֹֽיִעי ֶ֔ד ִנּי וִּמי־ ֶ֣זה ֹרֶ֔עה ֲאֶ֥שׁר ַֽיֲﬠֹ֖מד ְלָפ ָֽניָ :לֵ֞כן ִשְׁמ֣עוּ
ה ָ֗וה ֲאֶ֤שׁר ָיַע֙ץ ֶאל־ֱאֹ֔דום וַּ֨מְחְשׁבוֹ ָ֔תיו ֲאֶ֥שׁר ָחַ֖שׁב ֶאל־ֹֽיְשׁ ֵ֣בי ֵתי ָ ֑מן
ֲﬠַצת־ ְי ֹ
ם ְצִעי ֵ֣רי ַה ֔צּ ֹאן ִאם־ ֥ל ֹא ַיִ֛שּׁים ֲﬠֵליֶ֖הם ְנ ֵוֶֽהםִ :מֹ֣קּול ִנְפָ֔לם
ִאם־ל ֤וֹא ִיְסָחבוּ ֙
ָֽרֲﬠָ֖שׁה ָה ָ ֑א ֶרץ ְצָע ָ ֕קה ְבּ ַים־֖סוּף ִנְשַׁ֥מע קוֹ ָֽלהִּ :ה ֵ֤נּה ַכ ֨ ֶנֶּשׁ֙ר ַֽיֲﬠ ֶ֣לה ְו ִי ְד ֶ ֔אה

ם ַבֹּ֣יּום ַה֔הוּא ְכּ ֵ֖לב ִאָ֥שּׁה
ְו ִיְפֹ֥רשׂ ְכּ ָנ ָ֖פיו ַעל־ָבְּצ ָ֑רה ֠ ְֽוָה ָיpה ֵ֞לב ִגּבּוֹ ֵ֤רי ֱאדוֹ ֙
ת ְוַא ְרָ֔פּד ִ ֽכּי־ְשֻׁמ ָ֥ﬠה ָר ָ֛ﬠה ָשְׁמ֖עוּ ָנֹ֑מגוּ ַבּ ָ֣יּם
ְמֵצ ָֽרהְ :ל ַדֶ֗מֶּשׂק ֹ֤בּוָֽשׁה ֲחָמ ֙
ְדָּא ָ֔גה ַהְשׁ ֵ֖קט ֥ל ֹא יוּ ָֽכלָֽ :רְפָ֥תה ַד ֶ ֛מֶּשׂק ִהְפ ְנָ֥תה ָל ֖נוּס ְו ֶ֣רֶטט ֶֽהֱח ִ֑זיָקה ָצ ָ֧רה
ַוֲחָב ִ֛לים ֲאָח ַ֖זָתּה ַכּ ֽיּוֵֹל ָֽדהֵ֥ :איךְך ֽל ֹא־ֻע ְזָּ֖בה ִ֣ﬠיר ְתִּה ָ֑לּה ]ְתִּה ָ֑לּת[ ִק ְר ַ֖ית
ְמשׂוֹ ִ ֽשׂיָ :ל ֵ֛כן ִיְפּ֥לוּ ַֽבחוּ ֶ֖ריָה ִבּ ְרֹֽחֹב ֶ ֑תיָה ְוָכל־ַאְנֵ֨שׁי ַהִמְּלָחָ֤מה ִי ַ֨דּמּ֙וּ ַבֹּ֣יּום
אותְ :וִהַ֥צִּתּי ֵ֖אשׁ ְבּחוַֹ֣מת ַדּ ָ ֑מֶּשׂק ְוָֽאְכ ָ֖לה ַא ְרְמֹ֥נות ֶבּן־
ה ָ֥וה ְצָב ֽ ֹ
ַה֔הוּא ְנֻ֖אם ְי ֹ
ה ְנֽבוַּכ ְד ֶראַ֣צּור ] ְנֽבוַּכ ְד ֶראַ֣צּר[
ֲה ָֽדדְ :לֵק ָ֣דר ׀ וְּלַמְמְלֹ֣כות ָחֹ֗צור ֲאֶ֤שׁר ִהָכּ ֙
הָ֑וה ֚קוּמוּ ֲﬠ֣לוּ ֶאל־ֵק ָ֔דר ְוָשׁ ְד ֖דוּ ֶאת־ְבּ ֵֽני־ ֶֽק ֶדם:
ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֔בל ֹ֖כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ָֽאֳהֵליֶ֤הם ְוצ ֹא ָנ ֙
ם ִי ָ ֔קּחוּ ְי ִריֽעוֵֹתיֶ֧הם ְוָכל־ְכֵּלי ֶ ֛הם וּ ְגַמֵלּיֶ֖הם ִיְשׂ֣אוּ ָל ֶ ֑הם
שֶׁבת ֹֽיְשֵׁ֥בי ָחֹ֖צור
אד ֶהְעִ֧מיקוּ ָל ֶ ֛
ְו ָֽק ְר֧אוּ ֲﬠֵלי ֶ ֛הם ָמ ֖גֹור ִמָסּ ִ ֽביבֻ :נסוּ֩ ֨ ֻנּדוּ ְמ ֜ ֹ
הָ֑וה ִ ֽכּי־ ָיַ֨עץ ֲﬠֵליֶ֜כם ְנֽבוַּכ ְד ֶרא ַ֤צּר ֶֽמֶלךְך־ָבֶּבל ֙ ֵעָ֔צה ְוָחַ֥שׁב ֲﬠֵליֶ֖הם
ְנֻאם־ ְי ֹ
הָ֑וה ֽל ֹא־
]ֲﬠֵלי ֶ֖כם[ ַֽמֲחָשָֽׁבה֣ :קוּמוּ ֲﬠ֗לוּ ֶאל־ֹ֥גּוי ְשׁ ֵ֛ליו יוֵֹ֥שׁב ָלֶ֖בַטח ְנֻאם־ ְי ֹ
ם ְלָשָׁ֔לל
ְדָלַ֧ת ִים ְו ֽל ֹא־ְב ִ֛רי ַח ֹ֖לו ָבּ ָ֥דד ִיְשֹֽׁכּנוְּ :וָה ֨יוּ ְגַמֵלּי ֶ֜הם ָל ַ֗בז ַוֲהֹ֤מון ִמְק ֵניֶה ֙
ה ָֽוה:
ְו ֵז ִרִ֥תים ְלָכל־ ֖רוּ ַח ְקצוֵּ֣צי ֵפ ָ ֑אה וִּמָכּל־ֲﬠָב ָ֛ריו ָאִ֥ביא ֶאת־ֵאי ָ֖דם ְנֻאם־ ְי ֹ
ם ִ ֔אישׁ ְו ֽל ֹא־ ָי֥גוּר
ְוָֽה ְי ָ֨תה ָחֹ֜צור ִלְמֹ֥עון ַתּ ִ֛נּים ְשָׁמָ֖מה ַעד־עוֹ ָ֑לם ֽל ֹא־ ֵיֵ֥שׁב ָשׁ ֙
הָ֛וה ֶאל־ ִי ְרְמ ָ֥יהוּ ַה ָנִּ֖ביא ֶאל־ֵעי ָ֑לם
ָ֖בּהּ ֶבּן־ָא ָֽדםֲ :אֶ֨שׁר ָה ָ֧יה ְדַבר־ ְי ֹ
אות ִה ְנ ִ֥ני
ה ָ֣וה ְצָב ֔ ֹ
ְבּ ֵראִ֗שׁית ַמְל֛כוּת ִצ ְד ִק ָ֥יּה ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֖דה ֵלאֹֽמרֹ֤ :כּה ָאַמ֙ר ְי ֹ
שֵׁ֖בר ֶאת־ ֶ֣קֶשׁת ֵעי ָ֑לם ֵראִ֖שׁית ְגּֽבוּ ָרָֽתםְ :וֵֽהֵבא ִ֨תי ֶאל־ֵעיָ֜לם ַא ְרַ֣בּע רוֹּ֗חות
ֹ
שׁר
ֵֽמַא ְרַבּ֙ע ְקֹ֣צות ַהָשַּׁ֔מ ִים ְו ֵ֣ז ִר ִ֔תים ְלֹ֖כל ָֽה ֻרֹ֣חות ָה ֵ ֑אֶלּה ְו ֽל ֹא־ ִֽיְה ֶ֣יה ַהֹ֔גּוי ֲא ֶ ֛
א ְיֵבי ֶ֜הם ְוִלְפ ֵ֣ני
ֽל ֹא־ ָיֹ֥בוא ָ֖שׁם ִנ ְדֵּ֥חי ֵעו ָֽלם ]ֵעי ָֽלם[ְ :וַהְחַתִּ֣תּי ֶאת־ֵ֠עיָלם לְפ ֨ ֵני ֽ ֹ
הָ֑וה
׀ ְמַבְקֵ֣שׁי ַנְפָ֗שׁם ְוֵֽהֵבא ִ֨תי ֲﬠֵליֶ֧הם ׀ ָר ָ֛ﬠה ֶאת־ֲחֹ֥רון ַאִ֖פּי ְנֻאם־ ְי ֹ
ם ֶאת־ַהֶ֔ח ֶרב ַ֥ﬠד ַכּלּוִֹ֖תי אוָֹֽתםְ :וַשְׂמִ֥תּי ִכְסִ֖אי ְבֵּעי ָ֑לם
ְוִשַׁלְּחִ֤תּי ַֽאֲח ֵריֶה ֙
ה ָֽוהְ :וָה ָ֣יה ׀ ְבַּֽאֲח ִ֣רית ַה ָיִּ֗מים ָאִ֛שׁוב
שּׁם ֶ֥מֶלךְך ְוָשׂ ִ֖רים ְנֻאם־ ְי ֹ
ְוַֽהֲאַב ְדִ֥תּי ִמ ָ ֛
הָ֛וה
ה ָֽוהַ :ה ָדּ ָ֗בר ֲאֶ֨שׁר ִדֶּ֧בּר ְי ֹ
]ָאִ֛שׁיב[ ֶאת־ְשׁ֥ביּת ]ְשׁ֥בוּת[ ֵעי ָ֖לם ְנֻאם־ ְי ֹ
ֶאל־ָבֶּ֖בל ֶאל־ֶ֣א ֶרץ ַכְּשׂ ִ֑דּים ְבּ ַ֖יד ִי ְרְמ ָ֥יהוּ ַה ָנּ ִ ֽביאַ :ה ִ֨גּידוּ ַבגּוֹ ִ֤ים ְוַהְשִׁ֨מיע֙וּ
הִ֥בישׁ ֵבּל ֙ ַ֣חת ְמֹר ָ֔דךְך
ֽוְּשׂאוּ־ ֔ ֵנס ַהְשִׂ֖מיעוּ ַאל־ְתַּכ ֵ֑חדוּ ִאְמרוּ֩ ִנְלְכּ ָ֨דה ָב ֶ֜בל ֹ

ה ָעֶ֨ליָה ֜גֹּוי ִמָצֹּ֗פון ֽהוּא־ ָיִ֤שׁית ֶאת־
הִ֣בישׁוּ ֲﬠַצ ֶ֔בּיָה ַ֖חתּוּ ִגּלּוּ ֶֽליָהִ֣ :כּי ָעָל ֩
ֹ
ַא ְרָצ ֙
הּ ְלַשָׁ֔מּה ְו ֽל ֹא־ ִיְה ֶ֥יה יוֵֹ֖שׁב ָ֑בּהּ ֵֽמָא ָ֥דם ְוַעד־ְבֵּהָ֖מה ָ֥נדוּ ָה ָֽלכוַּ :בּ ָיִּ֨מים
ה ָ֔וה ָיֹ֧באוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֵ֥הָמּה וְּב ֵֽני־ ְיהוּ ָ֖דה ַיְח ָ֑דּו
א ְנֻאם־ ְי ֹ
ָה ֵ֜הָמּה וָּב ֵ֤ﬠת ַהִהי ֙
ה ָ֥וה ֱאֹֽלֵהיֶ֖הם ְיַב ֵֽקּשׁוִּ :צֹ֣יּון ִיְשׁ ָ ֔אלוּ ֶ֖דּ ֶרךְך ֵ֣ה ָנּה ְפ ֵני ֶ ֑הם
ָהֹ֤לוךְך וָּבכ֙וֹ ֵיֵ֔לכוּ ְוֶאת־ ְי ֹ
ת ָה ֻ֣יה ]ָה ֣יוּ[ ַעִ֔מּי
אְבדוֹ ֙
ה ָ֔וה ְבּ ִ֥רית עוֹ ָ֖לם ֥ל ֹא ִתָשׁ ֵֽכ ַח֤ :צ ֹאן ֽ ֹ
ֹ֚בּאוּ ְו ִנְל ֣ווּ ֶאל־ ְי ֹ
ה ָהָ֔לכוּ ָֽשְׁכ֖חוּ
שׁוְב֑בוּם[ ֵמַ֤הר ֶאל־ ִגְּבָע ֙
שׁוְב֑ביּם ] ֽ ֹ
ֹֽרֵעיֶ֣הם ִהְת֔עוּם ָה ִ֖רים ֽ ֹ
שׁם ַ֗תַּחת ֲאֶ֨שׁר ָֽחְט֤אוּ
ִרְבָֽצםָ :כּל־ֽמוְֹצֵאיֶ֣הם ֲאָכ֔לוּם ְוָֽצ ֵריֶ֥הם ָֽאְמ ֖רוּ ֣ל ֹא ֶנְא ָ ֑
תּוךְך ָבּ ֶ֔בל וֵּמֶ֥א ֶרץ ַכְּשׂ ִ֖דּים
ה ָֽוהֻ֚ :נדוּ ִמ ֣ ֹ
ה ְנ ֵוה־ֶ֔צ ֶדק וִּמ ְק ֵ֥וה ֲאֹֽבוֵתיֶ֖הם ְי ֹ
ה ָו ֙
ַֽלי ֹ
י ֵ֑צאוּ ] ֵ֑צאוּ[ ִֽוְה ֕יוּ ְכַּעתּוּ ִ֖דים ִלְפֵני־ ֽצ ֹאןִ֣ :כּי ִה ֵ֣נּה ָאֹנִ֡כי ֵמִעי֩ר וַּמֲﬠֶ֨לה ַעל־
ם ֵמֶ֣א ֶרץ ָצֹ֔פון ְו ָ֣ﬠ ְרכוּ ָ֔להּ ִמָ֖שּׁם ִתָּלּ ֵ֑כד ִחָצּי֙ו ְכּ ִגֹ֣בּור
ָבּ ֶ֜בל ְקַהל־גּוֹ ִ֤ים ְגֹּדִלי ֙
שְׁל ֶ֥ליָה ִיְשָׂ֖בּעוּ ְנֻאם־
ַמְשִׁ֔כּיל ֥ל ֹא ָי֖שׁוּב ֵרי ָֽקםְ :וָֽה ְיָ֥תה ַכְשׂ ִ֖דּים ְלָשׁ ָ֑לל ָכּל־ ֽ ֹ
שֵׁ֖סי ַֽנֲחָלִ֑תי ִ֚כּי ָת֨פוּשׁ֙יּ
ה ָֽוהִ֤ :כּי ִתְשְׂמח֙יּ ]ִתְשְׂמח֙וּ[ ִ֣כּי ַתֲﬠְל ֔זיּ ]ַתֲﬠְל ֔זוּ[ ֹ
ְי ֹ
אד
ם ְמ ֔ ֹ
]ָת֨פוּשׁ֙וּ[ ְכֶּע ְג ָ֣לה ָדָ֔שׁה ְוִתְצֲה֖ליּ ] ְוִתְצֲה֖לוּ[ ָֽכֲּאִבּ ִֽריםֹ֤ :בּוָשׁה ִאְמֶּכ ֙
ה ֣ל ֹא
ה ָו ֙
ה ַאֲח ִ֣רית גּוֹ ִ֔ים ִמ ְדָ֖בּר ִצ ָ֥יּה ַֽוֲﬠ ָרָֽבהִ :מ ֶ֤קֶּצף ְי ֹ
ָחְפ ָ֖רה ֹֽיוַל ְדְתּ ֶ֑כם ִה ֵנּ ֙
שּׁם ְו ִיְשֹׁ֖רק ַעל־ָכּל־ַמכּוֶֹֽתיָה:
ֵתֵ֔שׁב ְוָֽה ְיָ֥תה ְשָׁמָ֖מה ֻכּ ָ֑לּהּ ֹ֚כּל ֹעֵ֣בר ַעל־ָבּ ֶ֔בל ִי ֥ ֹ
ִע ְר֨כוּ ַעל־ָבּ ֶ֤בל ׀ ָסִבי֙ב ָכּל־ֹ֣דּ ְרֵכי ֶ ֔קֶשׁת ְי ֣דוּ ֵאֶ֔ליָה ַאל־ַתְּחְמ֖לוּ ֶאל־ ֵ֑חץ ִ֥כּי
ה ָ֖וה ָחָֽטָאהָ :ה ִ֨ריעוּ ָע ֶ֤ליָה ָסִבי֙ב ָֽנְת ָ֣נה ָי ָ֔דהּ ָֽנְפל֙וּ ָאְשׁוֹי ֶ֔תיָה ]ָאְשׁיוֹ ֶ֔תיָה[
ַֽלי ֹ
א ִה ָ֣נּ ְקמוּ ָ֔בהּ ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָעְשָׂ֖תה ֲﬠשׂוּ־
ה ָ֥וה ִהי ֙
ֶֽנֶה ְר֖סוּ ֹֽחומוֹ ֶ ֑תיָה ִכּי֩ ִנְקַ֨מת ְי ֹ
ת ֵ֥פשׂ ַמ ָ֖גּל ְבּ ֵ֣ﬠת ָקִ֑ציר ִמְפּ ֵנ֙י ֶ֣ח ֶרב ַהיּוֹ ֔ ָנה ִ֤אישׁ ֶאל־
ָֽלהִּ :כּ ְר֤תוּ זוֹ ֵ֨ר ַ֙ע ִמָבּ ֶ֔בל ְו ֹ
שׁון
ַעמּ֙וֹ ִיְפ ֔נוּ ְוִ֥אישׁ ְלַא ְרֹ֖צו ָי ֻֽנסוֶּ֧ :שׂה ְפזוּ ָ֛רה ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֲא ָרֹ֣יות ִה ִ֑דּיחוּ ָֽה ִרא ֤ ֹ
ֲאָכל֙וֹ ֶ֣מֶלךְך ַא֔שּׁוּר ְו ֶ֤זה ָֽהַֽאֲחרוֹ֙ן ִעְצֹּ֔מו ְנֽבוַּכ ְד ֶראַ֖צּר ֶ֥מֶלךְך ָבֶּֽבלָ :לֵ֗כן ֹֽכּה־ָאַ֞מר
ת ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ ֽה ְנ ִ֥ני ֹפ ֵ֛קד ֶאל־ֶ֥מֶלךְך ָבֶּ֖בל ְוֶאל־ַא ְרֹ֑צו ַֽכֲּאֶ֥שׁר
ה ָ֤וה ְצָבאוֹ ֙
ְי ֹ
שַׁבְבִ֤תּי ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֶאל־ ָנ ֵ֔והוּ ְו ָר ָ֥ﬠה ַהַכּ ְרֶ֖מל
ָפּ ַ֖ק ְדִתּי ֶאל־ֶ֥מֶלךְך ַאֽשּׁוּרְ :ו ֽ ֹ
ם וָּבֵ֨עת ַה ִ֜היא
שׁוַ :בּ ָיִּ֣מים ָהֵה ֩
שׁן וְּבַ֥הר ֶאְפ ַ֛ר ִים ְוַה ִגְּל ָ֖ﬠד ִתְּשַׂ֥בּע ַנְפ ֽ ֹ
ְוַהָבּ ָ ֑
ה ָ֗וה ְיֻב ַ ֞קּשׁ ֶאת־ֲﬠ ֤וֹן ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְוֵאי ֔ ֶננּוּ ְוֶאת־ַח ֥טּ ֹאת ְיהוּ ָ֖דה ְו ֣ל ֹא
ְנֻאם־ ְי ֹ
ם ֲﬠ ֵ֣לה ָעֶ֔ליָה ְוֶאל־
ִתָמּ ֶ֑צאי ָנה ִ֥כּי ֶאְס ַ֖לח ַלֲאֶ֥שׁר ַאְשׁ ִ ֽאירַ :על־ָהָ֤א ֶרץ ְמ ָר ַ֨ת ִי ֙

ה ָ֔וה ַוֲﬠֵ֕שׂה ְכֹּ֖כל ֲאֶ֥שׁר ִצ ִוּי ִ ֽתיךָך:
ם ְנֻאם־ ְי ֹ
ֽיוְֹשֵׁ֖בי ְפֹּ֑קוד ֲחֹ֨רב ְוַֽהֲח ֵ֤רם ַֽאֲח ֵריֶה ֙
ֹ֥קול ִמְלָחָ֖מה ָבּ ָ ֑א ֶרץ ְוֶ֖שֶׁבר ָגֹּֽדולֵ֤ :איךְך ִנ ְג ַדּ֙ע ַו ִיָּשּׁ ֵ֔בר ַפִּ֖טּישׁ ָכּל־ָה ָ ֑א ֶרץ ֵ֣איךְך
תּ ָבּ ֶ֔בל ְוַ֖אְתּ ֣ל ֹא ָי ָ֑דַעְתּ
ָֽה ְיָ֧תה ְלַשׁ ָ ֛מּה ָבֶּ֖בל ַבּגּוֹ ִֽיםָ :יֹ֨קְשִׁתּי ָ֤לךְך ְו ַגם־ ִנְלַכּ ְד ְ ֙
אוָצֹ֔רו ַויּוֵֹ֖צא
ה ֶאת־ ֣ ֹ
ה ָו ֙
ה ָ֖וה ִהְת ָגּ ִֽריתָ :פַּ֤תח ְי ֹ
ת ְו ַגם־ ִנְתַ֔פְּשְׂתּ ִ֥כּי ַֽבי ֹ
ִנְמֵצא ֙
אות ְבֶּ֥א ֶרץ ַכְּשׂ ִֽדּיםֹֽ :בּאוּ־
ה ִ֛וה ְצָב ֖ ֹ
ֶאת־ְכּ ֵ֣לי ַזְעֹ֑מו ִ ֽכּי־ְמָלא ָ֣כה ִ֗היא ַֽלאֹד ָ֧ני ֱי ֹ
ָ֤להּ ִמֵקּ֙ץ ִפְּת֣חוּ ַֽמֲאֻבֶ֔סיָה ָס֥לּוָּה ְכמוֹ־ֲﬠ ֵרִ֖מים ְוַֽהֲח ִרי֑מוָּה ַאל־ְתִּהי־ ָ֖להּ
הוי ֲﬠֵלי ֶ֔הם ִכּי־ָ֥בא יוָֹ֖מם ֵ֥ﬠת
ְשֵׁא ִֽריתִ :ח ְרב֙וּ ָכּל־ָפּ ֶ֔ריָה ֵי ְר ֖דוּ ַל ָ֑טַּבח ֣ ֹ
ה ָ֣וה
ת ְי ֹ
ְפֻּק ָדָּֽתםֹ֥ :קול ָנִ֛סים וְּפֵלִ֖טים ֵמֶ֣א ֶרץ ָבּ ֶ֑בל ְלַה ִ֣גּיד ְבִּצ ֗יֹּון ֶאת־ ִנְקַמ ֙
ֱאֹל ֵ֔הינוּ ִנְקַ֖מת ֵֽהיָכֹֽלוַ :הְשִׁ֣מיעוּ ֶאל־ָבֶּ֣בל ׀ ֠ ַרִpבּים ָכּל־ֹ֨דּ ְרֵכי ֶ ֜קֶשׁת ֲח ֧נוּ ָע ֶ֣ליָה
הּ[ ְפֵּלָ֔טה ַשְׁלּמוּ־ ָ֣להּ ְכָּפֳﬠָ֔להּ ְכֹּ֛כל ֲאֶ֥שׁר ָעְשָׂ֖תה ֲﬠשׂוּ־ ָ֑להּ
ָס ִ֗ביב ַאל־ ְיִהי ]ָל ֙
הָ֛וה ָ֖ז ָדה ֶאל־ְקֹ֥דושׁ ִיְשׂ ָרֵֽאלָ :ל ֵ֛כן ִיְפּ֥לוּ ַבחוּ ֶ֖ריָה ִבּ ְרֹֽחֹב ֶ ֑תיָה ְוָכל־
ִ֧כּי ֶאל־ ְי ֹ
ה ָֽוהִ :ה ְנ ִ֤ני ֵאֶ֨לי ךָ ֙ך ָזֹ֔דון ְנֻאם־ֲאֹד ָ֥ני
ַא ְנֵ֨שׁי ִמְלַחְמָ֥תּהּ ִי ַ֛דּמּוּ ַבֹּ֥יּום ַה֖הוּא ְנֻאם־ ְי ֹ
אות ִ֛כּי ָ֥בּא ֽיוְֹמ֖ךָך ֵ֥ﬠת ְפַּק ְד ִ ֽתּיךָךְ :וָכַ֤שׁל ָזדוֹ֙ן ְו ָנַ֔פל ְוֵ֥אין ֹ֖לו ֵמ ִ֑קים
ה ִ֖וה ְצָב ֑ ֹ
ֱי ֹ
אות ֲﬠשׁוּ ִ֛קים
ה ָ֣וה ְצָב ֔ ֹ
שׁ ְבָּע ָ֔ריו ְוָֽאְכ ָ֖לה ָכּל־ְס ִ ֽביֹבָֽתיוֹ֤ :כּה ָאַמ֙ר ְי ֹ
ְוִה ַ֤צִּתּי ֵא ֙
ם ֶֽהֱח ִ֣זיקוּ ָ֔בם ֵֽמֲא ֖נוּ ַשְׁלָּֽחם:
שֵׁביֶה ֙
ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֥אל וְּב ֵֽני־ ְיהוּ ָ֖דה ַיְח ָ֑דּו ְוָכל־ ֽ ֹ
ת ְשֹׁ֔מו ִ֥ריב ָי ִ֖ריב ֶאת־ ִרי ָ֑בם ְלַ֨מַע֙ן ִה ְר ִ֣גּי ַע ֶאת־
ה ָ֤וה ְצָבאוֹ ֙
ֹֽגֲּא ָ֣לם ׀ ָח ָ֗זק ְי ֹ
הָ֑וה ְוֶאל־ֹֽיְשֵׁ֣בי ָב ֶ֔בל
ָה ָ ֔א ֶרץ ְוִה ְר ִ֖גּיז ְלֹֽיְשֵׁ֥בי ָבֶֽבלֶ֥ :ח ֶרב ַעל־ַכְּשׂ ִ֖דּים ְנֻאם־ ְי ֹ
ְוֶאל־ָשׂ ֶ֖ריָה ְוֶאל־ֲחָכֶֽמיָהֶ֥ :ח ֶרב ֶאל־ַהַבּ ִ֖דּים ְוֹנ ָ ֑אלוּ ֶ֥ח ֶרב ֶאל־ ִגּבּוֹ ֶ֖ריָה ָוָֽחתּוּ:
ֶ֜ח ֶרב ֶאל־סוָּ֣סיו ְוֶאל־ ִרְכֹ֗בּו ְוֶאל־ָכּל־ָה ֶ֛ﬠ ֶרב ֲאֶ֥שׁר ְבּתוֹ ָ֖כהּ ְוָה ֣יוּ ְל ָנִ֑שׁים ֶ֥ח ֶרב
ם ִ֔היא וָּֽבֵאיִ֖מים
ֶאל־ֽאוְֹצֹרֶ֖תיָה וֻּב ָֽזּזוֹּ֥ :ח ֶרב ֶאל־ֵמיֶ֖מיָה ְו ָי ֵ֑בשׁוּ ִ֣כּי ֶ֤א ֶרץ ְפִּסִלי ֙
ם ֶאת־ִא ִ֔יּים ְו ָ֥יְשׁבוּ ָ֖בהּ ְבֹּ֣נות ַֽיֲﬠ ָ֑נה ְו ֽל ֹא־ֵתֵ֥שׁב עוֹ֙ד
ה ָֽללוָּ :לֵ֗כן ֵֽיְשׁ֤בוּ ִצ ִיּי ֙
ִיְת ֹ
ָל ֔ ֶנַצח ְו ֥ל ֹא ִתְשֹׁ֖כּון ַעד־ֹ֥דּור ָוֹֽדרְ :כַּמְהֵפַּ֨כת ֱאֹל ִ֜הים ֶאת־ְסֹ֧דם ְוֶאת־ֲﬠֹמ ָ֛רה
ם ִ ֔אישׁ ְו ֽל ֹא־ ָי֥גוּר ָ֖בּהּ ֶבּן־ָא ָֽדםִ :ה ֵ֛נּה
הָ֑וה ֽל ֹא־ ֵיֵ֥שׁב ָשׁ ֙
ְוֶאת־ְשֵׁכ ֶ֖ניָה ְנֻאם־ ְי ֹ
ַ֥ﬠם ָ֖בּא ִמָצֹּ֑פון ְוֹ֤גוי ָגּדוֹל ֙ וְּמָלִ֣כים ַר ִ֔בּים ֵיֹ֖ערוּ ִמ ַיּ ְרְכֵּתי־ָֽא ֶרץֶ֣ :קֶשׁת ְוִכיֹ֞דן
ם ַכּ ָ֣יּם ֶֽיֱהֶ֔מה ְוַעל־סוִּ֖סים ִי ְר ָ֑כּבוּ ָע֗רוּךְך
ה ְו ֣ל ֹא ְי ַרֵ֔חמוּ קוָֹל ֙
ַֽיֲח ִ֗זיקוּ ַאְכ ָז ִ֥רי ֵ֨הָמּ ֙
שׁ ַלִמְּלָחָ֔מה ָע ַ֖ל ִיךְך ַבּת־ָבֶּֽבלָ :שַׁ֧מע ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֛בל ֶאת־ִשְׁמ ָ֖ﬠם ְו ָר֣פוּ ָי ָ֑דיו
ְכִּאי ֙

און ַה ַיּ ְר ֵדּ ֘ן ֶאל־ ְנ ֵ֣וה
ה ֶֽהֱח ִזי ַ ֔קְתהוּ ִ֖חיל ַכּ ֽיּוֵֹל ָֽדהִ֠ :ה ֵנּה ְכַּא ְר ֵ֞יה ַֽיֲﬠֶ֨לה ִמ ְגּ ֣ ֹ
ָצ ָר ֙
ם[ ֵֽמָעֶ֔ליָה וִּ֥מי ָב֖חוּר ֵא ֶ֣ליָה ֶאְפֹ֑קד ִ֣כּי ִ֤מי
ם ]ֲא ִריֵצ ֙
ֵאיָת֒ן ִ ֽכּי־ַא ְר ִ֤גָּעה ֲא ִרוֵצ ֙
ה ָ֗וה
ָכֹ֨מו ִנ֙י וִּ֣מי ֽיוִֹע ֶ֔ד ִנּי וִּמי־ ֶ֣זה ֹרֶ֔עה ֲאֶ֥שׁר ַיֲﬠֹ֖מד ְלָפ ָֽניָ :לֵ֞כן ִשְׁמ֣עוּ ֲﬠַצת־ ְי ֹ
ֲאֶ֤שׁר ָיַע֙ץ ֶאל־ָבּ ֶ֔בל וַּ֨מְחְשׁבוֹ ָ֔תיו ֲאֶ֥שׁר ָחַ֖שׁב ֶאל־ֶ֣א ֶרץ ַכְּשׂ ִ֑דּים ִאם־ ֤ל ֹא
ם ְצִעי ֵ֣רי ַה ֔צּ ֹאן ִאם־ ֥ל ֹא ַיִ֛שּׁים ֲﬠֵליֶ֖הם ָנ ֶֽוהִ :מקּוֹל ֙ ִנְתְפָּ֣שׂה ָב ֶ֔בל
ִיְסָחבוּ ֙
ה ָ֔וה ִ ֽה ְנ ִנ֙י ֵמִ֣ﬠיר ַעל־ָבּ ֶ֔בל
ִנ ְרֲﬠָ֖שׁה ָה ָ ֑א ֶרץ וּ ְזָע ָ֖קה ַבּגּוֹ ִ֥ים ִנְשָֽׁמעֹ֚ :כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ם ְו ֵז֔רוָּה ִויֹֽבְק ֖קוּ
ְוֶאל־ֹֽיְשֵׁ֖בי ֵ֣לב ָק ָ ֑מי ֖רוּ ַח ַמְשׁ ִ ֽחיתְ :וִשַׁלְּח ִ֨תּי ְלָב ֶ֤בל ׀ ָז ִרי ֙
ֶאת־ַא ְר ָ֑צהּ ִ ֽכּי־ָה ֥יוּ ָע ֶ֛ליָה ִמָסִּ֖ביב ְבֹּ֥יום ָר ָֽﬠהֶֽ :אל־ ִי ְדֹ֤רךְך )כתיב ולא קרי(:
תּו ְוֶאל־ ִיְת ַ֖ﬠל ְבִּס ְרֹיֹ֑נו ְוַאל־ַתְּחְמל֙וּ ֶאל־ַ֣בֻּח ֶ֔ריָה ַֽהֲח ִ֖רימוּ
ידרך ַהֹדּ ֵר ךְ ֙ך ַקְשׁ ֔ ֹ
ָכּל־ְצָבָֽאהְּ :ו ָֽנְפ֥לוּ ֲחָל ִ֖לים ְבֶּ֣א ֶרץ ַכְּשׁ ִ֑דּים וְּמ ֻד ָקּ ִ֖רים ְבּֽחוּצוֶֹֽתיָהִ֠ :כּי ֽל ֹא־
ַאְלָ֨מן ִיְשׂ ָרֵ֤אל ִֽויהוּ ָד ֙
ם ָֽמְלָ֣אה ָאָ֔שׁם
אות ִ֤כּי ַא ְרָצ ֙
ה ָ֖וה ְצָב ֑ ֹ
ה ֵֽמֱאֹל ָ֔היו ֵֽמי ֹ
שׁו ַאל־ִתּ ַ֖דּמּוּ ַבֲּﬠוֹ ָ֑נהּ ִכּי֩
תּוךְך ָבּ ֶ֗בל וַּמְלּט֙וּ ִ֣אישׁ ַנְפ ֔ ֹ
ִמְקֹּ֖דושׁ ִיְשׂ ָרֵֽאלֻ֣ :נסוּ ׀ ִמ ֣ ֹ
ה ָ֔וה
ה ָ֔וה ְגּ֕מוּל ֥הוּא ְמַשׁ ֵ֖לּם ָֽלהּֽ :כּוֹס־ ָזָ֤הב ָבֶּבל ֙ ְבּ ַיד־ ְי ֹ
א ַֽלי ֹ
ֵ֨עת ְנָקָ֥מה ִהי ֙
אם ָֽנְפ ָ֥לה
הְל֥לוּ גוֹ ִֽיםִ :פְּת ֛ ֹ
הּ ָשׁ֣תוּ גוֹ ִ֔ים ַעל־ ֵ֖כּן ִיְת ֽ ֹ
ְמַשׁ ֶ֖כּ ֶרת ָכּל־ָה ָ ֑א ֶרץ ִמ ֵיּי ָנ ֙
ָבֶ֖בל ַוִתָּשׁ ֵ֑בר ֵהיִ֣לילוּ ָעֶ֗ליָה ְק֤חוּ ֳצ ִר֙י ְלַמְכאוֹ ָ֔בהּ אוּ ַ֖לי ֵֽתּ ָר ֵֽפאִ :רִ֤פּאנוּ ֶאת־
ם ִמְשָׁפָּ֔טהּ
ָבֶּבל ֙ ְו ֣ל ֹא ִנ ְרָ֔פָּתה ִע ְז֕בוָּה ְו ֵנ ֵ֖לךְך ִ֣אישׁ ְלַא ְרֹ֑צו ִ ֽכּי־ ָנ ַ֤גע ֶאל־ַהָשַׁ֨מ ִי ֙
ה ָ֖וה ֶאת־ִצ ְדֹק ֵ ֑תינוּ ֹ֚בּאוּ וּ ְנַסְפּ ָ֣רה ְבִצ ֔יֹּון ֶאת־
ְו ִנָ֖שׂא ַעד־ְשָׁח ִֽקים :הוִֹ֥ציא ְי ֹ
ה ָ֗וה ֶאת־֨רוּ ַ֙ח
ם ֵהִ֣ﬠיר ְי ֹ
ה ָ֥וה ֱאֹלֵֽהינוָּ :הֵ֣ברוּ ַֽהִחִצּי֘ם ִמְל֣אוּ ַהְשָׁלִטי ֒
ַֽמֲﬠֵ֖שׂה ְי ֹ
ה ִ֔היא ִנְקַ֖מת
ה ָו ֙
תו ְלַהְשִׁחי ָ ֑תהּ ִ ֽכּי־ ִנְקַ֤מת ְי ֹ
ַמְל ֵ֣כי ָמ ַ֔די ִ ֽכּי־ַעל־ָבֶּ֥בל ְמ ִזָמּ ֖ ֹ
שְׁמ ִ֔רים ָהִ֖כינוּ
ֵהיָכֹֽלוֶ :אל־חוֹֹ֨מת ָבּ ֶ֜בל ְשׂאוּ־ ֗ ֵנס ַֽהֲח ִ֨זיק֙וּ ַהִמְּשָׁ֔מר ָה ִ ֨קימ֙וּ ֽ ֹ
ה ָ֔וה ַגּם־ָעָ֕שׂה ֵ֥את ֲאֶשׁר־ ִדֶּ֖בּר ֶאל־ֹֽיְשֵׁ֥בי ָבֶֽבל:
א ְרִ֑בים ִ֚כּי ַגּם־ ָזַ֣מם ְי ֹ
ָה ֽ ֹ
אוָצֹ֑רת ָ֥בּא ִקֵ֖צּךְך ַאַ֥מּת ִבְּצ ֵֽﬠךְךִ :נְשׁ ַ֛בּע
תּ[ ַעל־ַ֣מ ִים ַר ִ֔בּים ַרַ֖בּת ֽ ֹ
שַׁכ ְנ ְ ֙
שַׁכ ְנ ְ֨תּי ] ֹ
ֹ
ם ַכּ ֶ֔יֶּלק ְוָע֥נוּ ָע ַ֖ל ִיךְך ֵהי ָֽדדֹ :עֵ֥שׂה
שׁו ִ֣כּי ִאם־ִמֵלּאִ֤תיךְך ָא ָד ֙
אות ְבּ ַנְפ ֑ ֹ
ה ָ֥וה ְצָב ֖ ֹ
ְי ֹ
תּו ֲהֹ֥מון
תו ָנָ֥טה ָשָֽׁמ ִיםְ :לֹ֨קול ִתּ ֜ ֹ
תו וִּבְתֽבוּ ָנ ֖ ֹ
ֶ ֨א ֶר֙ץ ְבֹּכֹ֔חו ֵמִ֥כין ֵתֵּ֖בל ְבָּחְכָמ ֑ ֹ
ם ַבָּשַׁ֔מ ִים ַו ַ֥יַּעל ְנִשִׂ֖אים ִמְקֵצה־ ָ ֑א ֶרץ ְבּ ָר ִ֤קים ַלָמָּט֙ר ָעָ֔שׂה ַו ֥יּוֵֹצא ֖רוּ ַח
ַ֨מ ִי ֙
הִ֥בישׁ ָכּל־ֹצ ֵ֖רף ִמ ָ֑פֶּסל ִ֛כּי ֶ֥שֶׁקר ִנְסֹ֖כּו
ם ִמ ַ֔דַּעת ֹ
אְצֹרָֽתיוִ :נְב ַ֤ﬠר ָכּל־ָא ָד ֙
ֵמ ֽ ֹ

ְו ֽל ֹא־ ֥רוּ ַח ָֽבּםֶ֣ :הֶבל ֵ֔הָמּה ַמֲﬠֵ֖שׂה ַתְּעֻתִּ֑ﬠים ְבּ ֵ֥ﬠת ְפֻּק ָדָּ֖תם י ֹאֵֽבדוּֽ :ל ֹא־
אות ְשֹֽׁמו:
ה ָ֥וה ְצָב ֖ ֹ
תו ְי ֹ
ְכ ֵ ֜אֶלּה ֵ֣חֶלק ַיֲﬠֹ֗קוב ִ ֽכּי־יוֹ ֵ֤צר ַהֹכּל ֙ ֔הוּא ְוֵ֖שֶׁבט ַֽנֲחָל ֑ ֹ
ַמֵפּץ־ַאָ֣תּה ִ֔לי ְכּ ֵ֖לי ִמְלָח ָ ֑מה ְו ִנַפְּצִ֤תּי ְב ךָ ֙ך גּוֹ ִ֔ים ְוִהְשַׁחִ֥תּי ְב֖ךָך ַמְמָלֹֽכות:
ְו ִנַפְּצִ֣תּי ְב֔ךָך ֖סוּס ְוֹֽרְכֹ֑בו ְו ִנַפְּצִ֣תּי ְב֔ךָך ֶ֖רֶכב ְוֹֽרְכֹֽבוְ :ו ִנַפְּצִ֤תּי ְב ךָ ֙ך ִ֣אישׁ ְוִאָ֔שּׁה
ְו ִנַפְּצִ֥תּי ְב֖ךָך ָז ֵ֣קן ָו ָ֑נַער ְו ִנַפְּצִ֣תּי ְב֔ךָך ָבּ֖חוּר וְּבתוּ ָֽלהְ :ו ִנַפְּצִ֤תּי ְב ךָ ֙ך ֹר ֶ֣ﬠה ְוֶע ְדֹ֔רו
ְו ִנַפְּצִ֥תּי ְב֖ךָך ִא ָ֣כּר ְוִצְמֹ֑דּו ְו ִנַפְּצִ֣תּי ְב֔ךָך ַפֹּ֖חות וְּס ָג ִֽניםְ :וִשַׁלְּמ ִ֨תּי ְלָב ֶ֜בל וְּלֹ֣כל ׀
ה ָֽוהֽ ִ :ה ְנ ֨ ִני
ֽיוְֹשֵׁ֣בי ַכְשׂ ִ֗דּים ֵ֧את ָכּל־ ָֽרָע ָ ֛תם ֲאֶשׁר־ָע֥שׂוּ ְבִצ ֖יֹּון ְל ֵֽﬠי ֵני ֶ֑כם ְנ ֻ ֖אם ְי ֹ
ה ָ֔וה ַהַמְּשִׁ֖חית ֶאת־ָכּל־ָה ָ ֑א ֶרץ ְו ָנִ֨טיִתי ֶאת־ ָי ִ֜די
ת ְנֻאם־ ְי ֹ
ֵאֶ֜ליךָך ַ֤הר ַהַמְּשִׁחי ֙
ָעֶ֗ליךָך ְו ִגְל ַגְּל ִ֨תּי ךָ ֙ך ִמן־ַהְסָּלִ֔עים וּ ְנַתִ֖תּיךָך ְלַ֥הר ְשׂ ֵר ָֽפהְ :ו ֽל ֹא־ ִיְק֤חוּ ִמְמּ ךָ ֙ך ֶ֣אֶבן
ה ָֽוהְ :שׂאוּ־ ֵ֣נס ָבּ ָ ֗א ֶרץ
ְלִפ ֔ ָנּה ְוֶ֖אֶבן ְלֹֽמוָסֹ֑דות ִ ֽכּי־ִשְׁמֹ֥מות עוֹ ָ֛לם ִ ֽתְּה ֶ֖יה ְנֻאם־ ְי ֹ
ה גּוֹ ִ֔ים ַהְשִׁ֧מיעוּ ָע ֶ֛ליָה ַמְמְלֹ֥כות ֲא ָר ַ֖רט ִמ ִ֣נּי
ם ַק ְדּ֤שׁוּ ָעֶ֨לי ָ ֙
ִתְּק֨עוּ שׁוֹ ָ֤פר ַבּגּוֹ ִי ֙
ם ֶאת־
ה ִטְפָ֔סר ַֽהֲﬠלוּ־֖סוּס ְכּ ֶ֥יֶלק ָסָֽמרַ :ק ְדּ֨שׁוּ ָע ֶ֤ליָה גוֹ ִי ֙
ְוַאְשְׁכּ ָ֑נז ִפְּק ֤דוּ ָעֶ֨לי ָ ֙
תּוַ :וִתּ ְר ַ֥ﬠשׁ
ַמְל ֵ֣כי ָמ ַ֔די ֶאת־ ַֽפּחוֶֹ֖תיָה ְוֶאת־ָכּל־ְס ָג ֶ֑ניָה ְוֵ֖את ָכּל־ֶ֥א ֶרץ ֶמְמַשְׁל ֽ ֹ
ה ָ֔וה ָל֞שׂוּם ֶאת־ֶ֧א ֶרץ ָבּ ֶ֛בל
ָהָ֖א ֶרץ ַוָתֹּ֑חל ִ֣כּי ָ֤קָמה ַעל־ָבֶּבל ֙ ַמְחְשֹׁ֣בות ְי ֹ
ְלַשָׁ֖מּה ֵמֵ֥אין יוֵֹֽשׁבָֽ :ח ְדלוּ֩ ִגבּוֹ ֵ֨רי ָב ֶ֜בל ְלִהָלֵּ֗חם ָֽיְשׁב֙וּ ַבְּמָּצֹ֔דות ָֽנְשָׁ֥תה
ְגבוּ ָרָ֖תם ָה ֣יוּ ְל ָנִ֑שׁים ִהִ֥צּיתוּ ִמְשְׁכֹּנֶ֖תיָה ִנְשְׁבּ ֥רוּ ְב ִריֶֽחיָהָ֤ :רץ ִלְק ַראת־ ָר֙ץ
ָי֔רוּץ וַּמ ִ֖גּיד ִל ְק ַ֣ראת ַמ ִ֑גּיד ְלַה ִגּי֙ד ְלֶ֣מֶלךְך ָבּ ֶ֔בל ִ ֽכּי־ ִנְלְכּ ָ֥דה ִעיֹ֖רו ִמָקֶּֽצה:
ְוַהַמְּעָבֹּ֣רות ִנְתָ֔פּשׂוּ ְוֶאת־ָֽהֲא ַגִ֖מּים ָשׂ ְר֣פוּ ָב ֵ ֑אשׁ ְוַא ְנֵ֥שׁי ַהִמְּלָחָ֖מה ִנְבָֽהלוּ:
ת ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַבּת־ָבּ ֶ֕בל ְכֹּ֖ג ֶרן ֵ֣ﬠת ִה ְד ִרי ָ֑כהּ ֹ֣עוד
ה ָ֤וה ְצָבאוֹ ֙
ִכּי֩ ֹ֨כה ָאַ֜מר ְי ֹ
ְמַ֔עט וָּ֥בָאה ֵֽﬠת־ַהָקִּ֖ציר ָֽלהֲּ :אָכ ַ֣לִנו ]ֲאָכ ַ֣לִני[ ֲהָמַ֗מִנו ]ֲהָמַ֗מִני[ ְנֽבוַּכ ְד ֶראַצּ֘ר
שׂו
ֶ֣מֶלךְך ָבֶּבל ֒ ִהִצּי ַ֨ג ִנ֙ו ]ִהִצּי ַ֨ג ִנ֙י[ ְכִּ֣לי ִ֔ריק ְבָּלַ֨ע ִנ֙ו ]ְבָּלַ֨ע ִנ֙י[ ַכַּתּ ֔ ִנּין ִמ ָ֥לּא ְכ ֵר ֖ ֹ
ֵֽמֲﬠ ָד ָ֑ני ֱה ִדיָֽח ִנו ]ֱה ִדיָֽח ִני[ֲ :חָמִ֤סי וְּשֵׁא ִר֙י ַעל־ָבּ ֶ֔בל תּ ֹאַ֖מר ֹיֶ֣שֶׁבת ִצֹ֑יּון ְו ָדִמ֙י
ה ָ֔וה ִ ֽה ְנ ִני־ ָר֙ב ֶאת־
ֶאל־ֹֽיְשֵׁ֣בי ַכְשׂ ִ֔דּים תּ ֹאַ֖מר ְירוָּשָׁל ִםָ :לֵ֗כן ֹ֚כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
הַבְשִׁ֖תּי ֶאת־ְמקוֹ ָֽרהּ:
ִרי ֵ֔בךְך ְו ִנַקְּמִ֖תּי ֶאת־ ִנְקָמ ֵ ֑תךְך ְוַֽהֲח ַרְבִתּ֙י ֶאת־ ַיָ֔מּהּ ְו ֽ ֹ
ה ָב ֶ֨בל ְל ַגִ֧לּים ׀ ְמֽעוֹן־ַתּ ִ֛נּים ַשָׁ֥מּה וְּשׁ ֵר ָ֖קה ֵמֵ֥אין יוֵֹֽשׁבַ :יְח ָ֖דּו ַכְּכִּפ ִ֣רים
ְוָֽה ְיָת ֩
ם ְלַ֣מַען
ִיְשׁ ָ ֑אגוּ ָֽנֲﬠ ֖רוּ ְכּגוֹ ֵ֥רי ֲא ָרֹֽיותְ :בֻּחָ֞מּם ָאִ֣שׁית ֶאת־ִמְשֵׁתּי ֶ֗הם ְוִהְשַׁכּ ְרִתּי ֙

או ִרי ֵ֖דם ְכָּכ ִ֣רים ִלְט֑בוֹ ַח
ה ָֽוהֹ ֽ :
ַֽיֲﬠֹ֔לזוּ ְו ָֽיְשׁ֥נוּ ְשׁ ַנת־עוֹ ָ֖לם ְו ֣ל ֹא ָי ִ֑קיצוּ ְנ ֻ ֖אם ְי ֹ
ְכֵּאיִ֖לים ִעם־ַעתּוּ ִֽדיםֵ֚ :איךְך ִנְלְכּ ָ֣דה ֵשַׁ֔שׁךְך ַוִתָּתּ ֵ֖פשׂ ְתִּה ַ֣לּת ָכּל־ָה ָ ֑א ֶרץ ֵ֣איךְך
ָֽה ְיָ֧תה ְלַשׁ ָ ֛מּה ָבֶּ֖בל ַבּגּוֹ ִֽיםָ :ע ָ֥לה ַעל־ָבֶּ֖בל ַה ָ֑יּם ַֽבֲּהֹ֥מון ַגּ ָ֖לּיו ִנְכָֽסָתהָ :ה ֤יוּ
ָע ֶ֨רי ָ ֙
ה ְלַשָׁ֔מּה ֶ֖א ֶרץ ִצ ָ֣יּה ַֽוֲﬠ ָר ָ֑בה ֶ ֗א ֶרץ ֽל ֹא־ ֵיֵ֤שׁב ָבֵּה֙ן ָכּל־ ִ ֔אישׁ ְו ֽל ֹא־ ַֽיֲﬠֹ֥בר
הֵצאִ֤תי ֶאת־ִבְּלע֙וֹ ִמִ֔פּיו ְו ֽל ֹא־ ִי ְנֲה ֥רוּ
ָבֵּ֖הן ֶבּן־ָא ָֽדם :וּ ָֽפַק ְד ִ֨תּי ַעל־ ֵ֜בּל ְבָּב ֶ֗בל ְו ֽ ֹ
הּ ַעִ֔מּי וַּמְלּ֖טוּ ִ֣אישׁ ֶאת־
ֵא ָ֛ליו ֹ֖עוד גּוֹ ִ֑ים ַגּם־חוַֹ֥מת ָבֶּ֖בל ָנ ָֽפָלהְ :צ֤אוּ ִמתּוָֹכ ֙
ם ְו ִ ֽתי ְר֔אוּ ַבְּשּׁמוּ ָ֖ﬠה ַה ִנְּשַׁ֣מַעת
ה ָֽוה :וֶּפן־ ֵי ַ֤רךְך ְלַבְבֶכ ֙
שׁו ֵֽמֲחֹ֖רון ַאף־ ְי ֹ
ַנְפ ֑ ֹ
ה ַהְשּׁמוָּ֔עה ְוָחָ֣מס ָבּ ָ ֔א ֶרץ וֹּמֵ֖שׁל
ָבּ ָ ֑א ֶרץ וָּ֧בא ַבָשּׁ ָ֣נה ַהְשּׁמוָּ֗עה ְוַֽאֲח ָ֤ריו ַבָּשּׁ ָנ ֙
ַעל־ֹמֵֽשׁלָ :לֵכ֙ן ִה ֵ֣נּה ָיִ֣מים ָבּ ִ ֔אים וּ ָֽפַק ְדִתּ֙י ַעל־ְפִּסי ֵ֣לי ָב ֶ֔בל ְוָכל־ַא ְרָ֖צהּ ֵתֹּ֑בושׁ
ְוָכל־ֲחָל ֶ֖ליָה ִיְפּ֥לוּ ְבתוֹ ָֽכהְּ :ו ִר ְנּ ֤נוּ ַעל־ָבֶּבל ֙ ָשַׁ֣מ ִים ָו ָ ֔א ֶרץ ְוֹ֖כל ֲאֶ֣שׁר ָבּ ֶ ֑הם ִ֧כּי
ה ָֽוהַ :גּם־ָבּ ֶ֕בל ִלְנֹ֖פּל ַחְל ֵ֣לי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַגּם־
ִמָצֹּ֛פון ָיֽבוֹא־ ָ֥להּ ַהשּׁוֹ ְד ִ֖דים ְנֻאם־ ְי ֹ
ק
ְלָבֶ֥בל ָֽנְפ֖לוּ ַחְל ֵ֥לי ָכל־ָהָֽא ֶרץְ :פֵּלִ֣טים ֵמֶ֔ח ֶרב ִהְל֖כוּ ַאל־ַֽתֲּﬠֹ֑מדוּ ִזְכ ֤רוּ ֵֽמ ָרחוֹ ֙
ֶאת־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ִוי ֽרוָּשַׁל ִם ַֽתֲּﬠ ֶ֥לה ַעל־ְלַבְב ֶֽכםֹ֚ :בְּשׁנוּ ִ ֽכּי־ָשַׁ֣מְענוּ ֶח ְרָ֔פּה ִכְּסָּ֥תה
ם
ה ָֽוהָ :לֵ֞כן ִה ֵנּה־ ָיִ֤מים ָבִּאי ֙
ְכִלָ֖מּה ָפּ ֵ֑נינוּ ִ֚כּי ָ֣בּאוּ ָז ִ֔רים ַעל־ִמְק ְדֵּ֖שׁי ֵ֥בּית ְי ֹ
ה ָ֔וה וּ ָֽפַק ְדִ֖תּי ַעל־ְפִּסי ֶ֑ליָה וְּבָכל־ַא ְרָ֖צהּ ֶֽיֱאֹ֥נק ָח ָֽללֽ ִ :כּי־ַֽתֲﬠ ֶ֤לה ָבֶבל ֙
ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָֽוהֹ֥ :קול
שׁ ְד ִ֛דים ָ֖להּ ְנֻאם־ ְי ֹ
ַהָשַּׁ֔מ ִים ְוִ֥כי ְתַבֵ֖צּר ְמֹ֣רום ֻעָ֑זּהּ ֵֽמִא ִ֗תּי ָיֹ֧באוּ ֹ
ה ֶאת־ָבּ ֶ֔בל ְוִא ַ֥בּד
ה ָו ֙
שׁ ֵ֤דד ְי ֹ
ְזָע ָ֖קה ִמָבּ ֶ֑בל ְוֶ֥שֶׁבר ָגֹּ֖דול ֵמֶ֥א ֶרץ ַכְּשׂ ִֽדּיםֽ ִ :כּי־ ֹ
און קוֹ ָֽלםִ :כּי֩ ָ֨בא ָע ֶ֤ליָה
ם ְכַּ֣מ ִים ַר ִ֔בּים ִנַ֥תּן ְשׁ ֖ ֹ
ִמֶ֖מָּנּה ֹ֣קול ָגֹּ֑דול ְוָה֤מוּ ַגֵלּיֶה ֙
ה ָ֖וה ַשׁ ֵ֥לּם
ַעל־ָבֶּבל ֙ שׁוֹ ֵ֔דד ְו ִנְלְכּד֙וּ ִגּבּוֹ ֶ֔ריָה ִחְתָּ֖תה ַקְשּׁתוֹ ָ ֑תם ִ֣כּי ֵ֧אל ְגֻּמֹ֛לות ְי ֹ
ה ְו ִגבּוֹ ֶ֔ריָה ְו ָֽיְשׁ֥נוּ ְשׁ ַנת־
ְיַשׁ ֵֽלּםְ ֠ :וִהְשַׁכּ ְרִpתּי ָשׂ ֶ֨ריָה ַֽוֲחָכֶ֜מיָה ַֽפּחוֶֹ֤תיָה וְּס ָג ֨ ֶני ָ ֙
אות
ה ָ֣וה ְצָב ֗ ֹ
אות ְשֹֽׁמוֹֽ :כּה־ָאַ֞מר ְי ֹ
ה ָ֥וה ְצָב ֖ ֹ
עוֹ ָ֖לם ְו ֣ל ֹא ָי ִ֑קיצוּ ְנ ֻ ֨אם־ַהֶ֔מֶּלךְך ְי ֹ
ה ַע ְר ֵ֣ﬠר ִתְּתַע ְרַ֔ער וְּשָׁע ֶ֥ריָה ַה ְגֹּבִ֖הים ָבֵּ֣אשׁ ִי ַ֑צּתּוּ ְו ִֽי ְג֨עוּ
ֹ֠חמpוֹת ָבּ ֶ֤בל ָֽה ְרָחָב ֙
ַעִ֧מּים ְבּ ֵדי־ ִ֛ריק וְּלֻאִ֥מּים ְבּ ֵדי־ֵ֖אשׁ ְו ָי ֵֽﬠפוַּ :ה ָדָּ֞בר ֲאֶשׁר־ִצ ָ֣וּה ׀ ִי ְרְמ ָ֣יהוּ
ה
תּו ֶאת־ִצ ְד ִק ָ֤יּהוּ ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָד ֙
ה ְבֶּלְכ ֞ ֹ
ַה ָנּ ִ֗ביא ֶאת־ְשׂ ָר ָ֣יה ֶבן־ ֵֽנ ִר ָיּ֘ה ֶבּן־ַמְחֵס ָי ֒
תּב ִי ְרְמ ָ֗יהוּ ֵ֧את ָכּל־
ָבּ ֶ֔בל ִבְּשׁ ַ֥נת ָֽה ְרִבִ֖ﬠית ְלָמְלֹ֑כו וְּשׂ ָר ָ֖יה ַ֥שׂר ְמנוָּֽחהַ :ו ִיְּכ ֣ ֹ
ָֽה ָר ָ֛ﬠה ֲאֶשׁר־ָתֹּ֥בוא ֶאל־ָבֶּ֖בל ֶאל־ֵ֣סֶפר ֶא ָ֑חד ֵ֚את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֔אֶלּה

ַהְכֻּתִ֖בים ֶאל־ָבֶּֽבלַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ֶאל־ְשׂ ָר ָ֑יה ְכֹֽבֲא ךָ֣ך ָב ֶ֔בל ְֽו ָר ִ ֔איָת ְֽו ָק ָ֔ראָת
ה
ה ַא ָ֨תּה ִד ַ֜בּ ְרָתּ ֶאל־ַהָמֹּ֤קום ַה ֶזּ ֙
ה ָו ֙
ֵ֥את ָכּל־ַה ְדָּב ִ֖רים ָהֵֽאֶלּהְ :וָֽאַמ ְר ָ֗תּ ְי ֹ
תו ְלִבְלִ֤תּי ֱהֹֽיות־בּ֙וֹ יוֵֹ֔שׁב ְלֵֽמָא ָ֖דם ְוַעד־ְבֵּה ָ ֑מה ִ ֽכּי־ִשְׁמֹ֥מות עוֹ ָ֖לם
ְלַהְכ ִרי ֔ ֹ
תּו
שׁר ָעָלי֙ו ֶ ֔אֶבן ְוִהְשַׁלְכ ֖ ֹ
ה ְכַּכֹ֣לְּת֔ךָך ִלְק ֖ר ֹא ֶאת־ַהֵ֣סֶּפר ַה ֶ֑זּה ִתְּק ֤ ֹ
ִ ֽתְּה ֶֽיהְ :וָה ָי ֙
ם ִמְפּ ֵ֣ני ָֽה ָרָ֔עה ֲאֶ֧שׁר
תּוךְך ְפּ ָֽרתְ :וָֽאַמ ְר ָ֗תּ ָ֠כָּכה ִתְּשׁ ַ ֨קע ָבּ ֶ֤בל ְו ֽל ֹא־ָתקוּ ֙
ֶאל־ ֥ ֹ
ה
ָֽאֹנ ִ֛כי ֵמִ֥ביא ָע ֶ֖ליָה ְו ָי ֵ֑ﬠפוּ ַעד־ֵ֖ה ָנּה ִדְּב ֵ֥רי ִי ְרְמ ָֽיהוֶּ :בּן־ֶעְשׂ ִ֨רים ְוַא ַ֤חת ָשׁ ָנ ֙
ה ָשׁ ֔ ָנה ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשָׁל ִם ְוֵ֣שׁם ִאֹ֔מּו ֲחמיַּ֥טל
ִצ ְד ִק ָ֣יּהוּ ְבָמְלֹ֔כו ְוַא ַ֤חת ֶעְשׂ ֵר ֙
הָ֑וה ְכֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ָעָ֖שׂה
]ֲחמוַּ֥טל[ ַֽבּת־ ִי ְרְמ ָ֖יהוּ ִמִלְּב ָֽנהַ :ו ַ֥יַּעשׂ ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ה ִבּי ֽרוָּשַׁל ִם ִֽויהוּ ָ֔דה ַעד־ַהְשִׁליֹ֥כו אוָֹ֖תם
ה ָ֗וה ָֽה ְיָת ֙
ְיֽהוֹ ָי ִֽקיםִ֣ :כּי ׀ ַעל־ַ֣אף ְי ֹ
ֵמ ַ֣ﬠל ָפּ ָ֑ניו ַו ִיְּמֹ֥רד ִצ ְד ִק ָ֖יּהוּ ְבֶּ֥מֶלךְך ָבֶּֽבלַ :ו ְיִהי֩ ַבָשּׁ ֨ ָנה ַהְתִּשִׁ֜עית ְלָמְלֹ֗כו ַבֹּ֣ח ֶדשׁ
שׁ ָ֠בּא ְנבוַּכ ְד ֶראַ֨צּר ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֜בל ֤הוּא ְוָכל־ֵחיל֙וֹ ַעל־
ָֽהֲﬠִשׂי ִר ֘י ֶֽבָּע֣שׂוֹר ַלֹח ֶד ֒
ְי ֣רוָּשַׁל ִם ַו ַֽיֲּח ֖נוּ ָע ֶ֑ליָה ַו ִיְּב֥נוּ ָע ֶ֛ליָה ָדּ ֵ֖יק ָס ִ ֽביבַ :וָתּ ֥ב ֹא ָהִ֖ﬠיר ַבָּמֹּ֑צור ַ֚ﬠד
ַעְשֵׁ֣תּי ֶעְשׂ ֵ֣רה ָשׁ ֔ ָנה ַלֶ֖מֶּלךְך ִצ ְד ִק ָֽיּהוַּ :בֹּ֤ח ֶדשׁ ָֽה ְרִביִע֙י ְבִּתְשׁ ָ֣ﬠה ַלֹ֔ח ֶדשׁ ַו ֶֽיֱּח ַ֥זק
ָֽה ָר ָ֖ﬠב ָבִּ֑ﬠיר ְו ֽל ֹא־ָה ָ֥יה ֶ֖לֶחם ְל ַ֥ﬠם ָהָֽא ֶרץַ :וִתָּבּ ַ֣קע ָהִ֗עיר ְוָכל־ַא ְנֵ֣שׁי
ם ֲאֶשׁ֙ר ַעל־
ַהִמְּלָחָ֡מה ִיְב ְרחוּ֩ ַו ֵֽיְּצ֨אוּ ֵֽמָהִ֜עיר ַ֗ל ְיָלה ֶ֜דּ ֶרךְך ַ֤שַׁער ֵֽבּין־ַהֹֽחֹמ ַ֨ת ִי ֙
ַ֣גּ ן ַהֶ֔מֶּלךְך ְוַכְשׂ ִ֥דּים ַעל־ָהִ֖ﬠיר ָסִ֑ביב ַו ֵֽיְּל֖כוּ ֶ֥דּ ֶרךְך ָֽהֲﬠ ָרָֽבהַ :ו ִיּ ְר ְדּ֤פוּ ֵחיל־
ם ַֽאֲח ֵ֣רי ַהֶ֔מֶּלךְך ַו ַיִּ֥שּׂיגוּ ֶֽאת־ִצ ְד ִק ָ֖יּהוּ ְבַּע ְרֹ֣בת ְי ֵרֹ֑חו ְוָ֨כל־ֵחיֹ֔לו ָנֹ֖פצוּ
ַכְּשׂ ִדּי ֙
תו ֶאל־ֶ֧מֶלךְך ָבּ ֶ֛בל ִרְב ָ֖לָתה ְבֶּ֣א ֶרץ ֲח ָ ֑מת
א ֹ֜
ֵֽמָע ָֽליוַֽ :ו ִיְּתְפּשׂ֙וּ ֶאת־ַהֶ֔מֶּלךְך ַו ַֽיֲּﬠ֨לוּ ֹ
תּו ִמְשָׁפּ ִ ֽטיםַ :ו ִיְּשַׁ֧חט ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֛בל ֶאת־ְבּ ֵ֥ני ִצ ְד ִק ָ֖יּהוּ ְלֵעי ָ֑ניו ְו ַ֛גם ֶאת־
ַו ְי ַדֵ֥בּר ִא ֖ ֹ
ָכּל־ָשׂ ֵ֥רי ְיהוּ ָ֖דה ָשַׁ֥חט ְבּ ִרְב ָֽלָתהְ :וֶאת־ֵעי ֵ֥ני ִצ ְד ִק ָ֖יּהוּ ִעֵ֑וּ ר ַו ַֽיַּאְס ֵ֣רהוּ
ַֽב ְנֻחְשׁ ַ֗תּ ִים ַו ְיִבֵ֤אהוּ ֶֽמֶלךְך־ָבֶּבל ֙ ָבּ ֶ֔בָלה ַו ִיְּתּ ֵ֥נהוּ בֵֽבית ]ֵֽבית[ ַהְפֻּקֹ֖דּת ַעד־ֹ֥יום
ת ְתַּֽשׁע־ֶעְשׂ ֵ֣רה ָשׁ ֔ ָנה
תו :וַּבֹ֤ח ֶדשׁ ַֽהֲחִמיִשׁ֙י ֶֽבָּע֣שׂוֹר ַלֹ֔ח ֶדשׁ ִ֗היא ְשׁ ַנ ֙
מוֹ ֽ ֹ
ַלֶ֖מֶּלךְך ְנֽבוַּכ ְד ֶראַ֣צּר ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֑בל ָ֗בּא ְנֽבוּ ַז ְרֲא ָד֙ן ַרב־ַטָבִּ֔חים ָע ַ ֛מד ִלְפ ֵ֥ני ֶֽמֶלךְך־
ה ָ֖וה ְוֶאת־ֵ֣בּית ַה ֶ ֑מֶּלךְך ְו ֵ ֨את ָכּל־ָבֵּ֧תּי
ָבֶּ֖בל ִבּי ֽרוָּשָׁל ִםַ :ו ִיְּשֹׂ֥רף ֶאת־ֵֽבּית־ ְי ֹ
ְירוָּשַׁל ִם ְוֶאת־ָכּל־ֵ֥בּית ַה ָגֹּ֖דול ָשׂ ַ֥רף ָבֵּֽאשְׁ :וֶאת־ָכּל־ֹחֹ֥מות ְי ֽרוָּשַׁל ִם ָסִ֑ביב
ָֽנְתצ֙וּ ָכּל־ֵ֣חיל ַכְּשׂ ִ֔דּים ֲאֶ֖שׁר ֶאת־ ַרב־ַטָבּ ִ ֽחים :וִּמ ַדֹּ֨לּות ָהָ֜עם ְֽוֶאת־ ֶ֥יֶתר

ם ֲאֶ֤שׁר ָֽנְפל֙וּ ֶאל־ֶ֣מֶלךְך ָבּ ֶ֔בל ְוֵ֖את ֶ֣יֶתר
ָה ָ֣ﬠם ׀ ַה ִנְּשָׁא ִ֣רים ָבִּ֗עיר ְוֶאת־ַהֹֽנְּפִלי ֙
ָֽהָאֹ֑מון ֶה ְגָ֕לה ְנֽבוּ ַז ְרֲא ָ֖דן ַרב־ַטָבּ ִ ֽחים :וִּמ ַדֹּ֣לּות ָה ָ ֔א ֶרץ ִהְשׁ ִ ֕איר ְנבוּ ַז ְרֲא ָ֖דן
ה ָ֗וה
ַרב־ַטָבִּ֑חים ְלֹֽכ ְרִ֖מים וְּלֹֽי ְג ִ ֽביםְ :וֶאת־ַעמּוּ ֵ֨די ַה ְנֹּ֜חֶשׁת ֲאֶ֣שׁר ְלֵֽבית־ ְי ֹ
ה ָ֖וה ִשְׁבּ ֣רוּ ַכְשׂ ִ֑דּים ַו ִיְּשׂ֥אוּ
ְוֶאת־ַהְמֹּכֹ֞נות ְוֶאת־ ָ֧ים ַה ְנֹּ֛חֶשׁת ֲאֶ֥שׁר ְבֵּבית־ ְי ֹ
ֶאת־ָכּל־ ְנֻחְשָׁ֖תּם ָבֶּֽבָלהְ :וֶאת־ַ֠הִסּpרוֹת ְוֶאת־ַה ָיִּ֨עים ְוֶאת־ַֽהְמ ַזְמֹּ֜רות ְוֶאת־
ַהִמּ ְז ָרֹ֣קת ְוֶאת־ַהַכֹּ֗פּות ְו ֵ ֨את ָכּל־ְכּ ֵ֧לי ַה ְנֹּ֛חֶשׁת ֲאֶשׁר־ ְיָֽשׁ ְר֥תוּ ָבֶ֖הם ָל ָֽקחוּ:
תּות ְוֶאת־ַהִמּ ְז ָרֹ֜קות ְוֶאת־ַהִסּיֹ֣רות ְוֶאת־ַהְמֹּנֹ֗רות
ְוֶאת־ַ֠הִסִּpפּים ְוֶאת־ַהַמְּח ֨ ֹ
ְוֶאת־ַהַכּפּוֹ ֙
ת ְוֶאת־ַֽהְמּ ַנִק ֔יֹות ֲאֶ֤שׁר ָזָה֙ב ָז ָ֔הב ַֽוֲאֶשׁר־ ֶ֖כֶּסף ָ֑כֶּסף ָל ַ֖קח ַרב־
ת ֲאֶשׁר־
ַטָבּ ִ ֽחיםָ :הַעמּוּ ִ֣דים ׀ ְשׁ ֗ ַנ ִים ַה ָ֤יּם ֶאָח֙ד ְוַהָבּ ָ ֞קר ְשׁ ֵֽנים־ָעָ֤שׂר ְנֹ֨חֶשׁ ֙
הָ֑וה ֽל ֹא־ָה ָ֣יה ִמְשׁ ָ ֔קל
שׂה ַהֶ֥מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֖מה ְלֵ֣בית ְי ֹ
ַ֣תַּחת ַהְמֹּכֹ֔נות ֲאֶ֥שׁר ָע ָ ֛
ה
ה קוַֹמ ֙
ִל ְנֻחְשָׁ֖תּם ָכּל־ַהֵכִּ֥לים ָהֵֽאֶלּהְ :וָֽהַעמּוּ ִ֗דים ְשֹׁמֶ֨נה ֶעְשׂ ֵ֤רה ַאָמּ ֙
ת[ ָֽהַע ֻ ֣מּד ָֽהֶאָ֔חד ְו֛חוּט ְשֵֽׁתּים־ֶעְשׂ ֵ֥רה ַאָ֖מּה ְיֻס ֶ֑בּנּוּ ְוָעְבֹ֛יו ַא ְרַ֥בּע
]קוַֹמ ֙
ת
ֶאְצָבֹּ֖עות ָנֽבוּבְ :וֹכ ֶ֨ת ֶרת ָעָ֜ליו ְנֹ֗חֶשׁת ְוקוַֹ֨מת ַהֹכֶּ֥ת ֶרת ָֽהַאַח֘ת ָחֵ֣משׁ ַאמּוֹ ֒
וְּשָׂבָ֨כה ְו ִרמּוֹ ִ֧נים ַעל־ַהכּוֹ ֶ ֛ת ֶרת ָסִ֖ביב ַהֹ֣כּל ְנֹ֑חֶשׁת ְוָכ ֵ ֛אֶלּה ָֽלַע֥מּוּד ַהֵשּׁ ִ֖ני
ְו ִרמּוֹ ִֽניםַ :ו ִֽיְּהי֙וּ ָֽה ִרֹמּ ֔ ִנים ִתְּשִׁ֥ﬠים ְוִשָׁ֖שּׁה ֑רוָּחה ָכּל־ָֽה ִרמּוֹ ִ֥נים ֵמ ָ ֛אה ַעל־
ה ֹכֵּ֣הן ָה ֔ר ֹאשׁ ְוֶאת־ְצַפ ְנ ָ֖יה ֹכֵּ֣הן
ַהְשָּׂב ָ֖כה ָס ִ ֽביבַ :ו ִיּ ַ֣קּח ַרב־ַטָבִּ֗חים ֶאת־ְשׂ ָר ָי ֙
ח ָס ִ֨ריס ֶאָ֜חד ֲאֶשׁר־ָה ָ֥יה
שְׁמ ֵ֥רי ַהַֽסּף :וִּמן־ָהִ֡עיר ָלַק ֩
ַהִמְּשׁ ֶ֑נה ְוֶאת־ְשֹׁ֖לֶשׁת ֽ ֹ
ָפ ִ֣קיד ׀ ַעל־ַא ְנֵ֣שׁי ַהִמְּלָחָ֗מה ְוִשְׁבָ֨עה ֲא ָנִ֜שׁים ֵֽמֹרֵ֤אי ְפ ֵני־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֲאֶ֣שׁר
שׁ
ִנְמְצ֣אוּ ָבִ֔עיר ְו ֵ ֗את ֹסֵפ֙ר ַ֣שׂר ַהָצּ ָ֔בא ַהַמְּצִ֖בּא ֶאת־ ַ֣ﬠם ָה ָ ֑א ֶרץ ְוִשִׁ֥שּׁים ִאי ֙
תוךְך ָה ִ ֽﬠירַ :ו ִיּ ַ֣קּח אוֹ ָ֔תם ְנֽבוּ ַז ְרֲא ָ֖דן ַרב־ַטָבִּ֑חים
ֵמ ַ֣ﬠם ָה ָ ֔א ֶרץ ַה ִנְּמְצִ֖אים ְבּ ֥ ֹ
ם ֶ֨מֶלךְך ָבֶּ֧בל ַו ְיִמ ֵ ֛תם ְבּ ִרְב ָ֖לה
ַוֹ֧יֶּלךְך אוֹ ָ ֛תם ֶאל־ֶ֥מֶלךְך ָבֶּ֖בל ִרְב ָֽלָתהַ :ו ַיּ ֶ֣כּה אוָֹת ֩
תוֶ֣ :זה ָהָ֔עם ֲאֶ֥שׁר ֶה ְג ָ֖לה ְנֽבוַּכ ְד ֶרא ַ֑צּר
ְבֶּ֣א ֶרץ ֲח ָ ֑מת ַו ִ֥יּ ֶגל ְיהוּ ָ֖דה ֵמ ַ֥ﬠל ַא ְדָמ ֽ ֹ
ִבְּשׁ ַנת־ֶ֕שַׁבע ְיהוּ ִ֕דים ְשֹׁ֥לֶשׁת ֲאָלִ֖פים ְוֶעְשׂ ִ֥רים וְּשֹׁלָֽשׁהִ :בְּשׁ ַ֛נת ְשׁמוֹ ֶ֥נה
אות ְשֹׁלִ֥שׁים וְּשׁ ָֽנ ִיםִ :בְּשׁ ֨ ַנת
ֶעְשׂ ֵ֖רה ִל ְנֽבוַּכ ְד ֶרא ַ֑צּר ִמי ֣רוָּשַׁל ִם ֕ ֶנֶפשׁ ְשֹׁמ ֶ֥נה ֵמ ֖ ֹ
ָשֹׁ֣לשׁ ְוֶעְשׂ ִרי֘ם ִל ְנֽבוַּכ ְד ֶראַצּ֒ר ֶה ְג ָ֚לה ְנֽבוּ ַז ְרֲא ָד֙ן ַרב־ַטָבִּ֔חים ְיהוּ ִ֕דים ֕ ֶנֶפשׁ
אותַ :ו ְיִהי֩
שּׁה ָכּל־ ֕ ֶנֶפשׁ ַא ְרַ֥בַּעת ֲאָלִ֖פים ְוֵ֥שׁשׁ ֵמ ֽ ֹ
אות ַא ְרָבִּ֣ﬠים ַֽוֲחִמ ָ ֑
ְשׁ ַ֥בע ֵמ ֖ ֹ

ת ְיֽהוֹ ָיִ֣כן ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֔דה ִבְּשׁ ֵנ ֤ים ָעָשׂ֙ר ֹ֔ח ֶדשׁ
ִבְשֹׁלִ֨שׁים ָוֶ֜שַׁבע ָשׁ ֗ ָנה ְל ָגלוּ ֙
תו ֶאת־
ְבֶּעְשׂ ִ֥רים ַוֲחִמָ֖שּׁה ַלֹ֑ח ֶדשׁ ָנָ֡שׂא ֱא ִ֣ויל ְמֹר ַד ךְ ֩ך ֶ֨מֶלךְך ָבּ ֶ֜בל ִבְּשׁ ַ֣נת ַמְלֻכ ֗ ֹ
תּו
תו ִמֵ֥בּית ַהְכּֽליּא ]ַהְכּֽלוּא[ַ :ו ְי ַדֵ֥בּר ִא ֖ ֹ
אֹ֖
שׁ ְיֽהוֹ ָיִ֣כין ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֔דה ַוֹיֵּ֥צא ֹ
ר ֹא ֙
ֹטֹ֑בות ַו ִיֵּתּ֙ן ֶאת־ִכְּס ֔ ֹ
תּו ְבָּבֶֽבל:
או ִמַ֕מַּעל ְלִכֵ֧סּא ְַמָּל ִ֛כים ]ַהְמָּל ִ֛כים[ ֲאֶ֥שׁר ִא ֖ ֹ
ת
תו ֲא ֻרַח ֩
או ְוָאַ֨כל ֶ֧לֶחם ְלָפ ָ֛ניו ָתִּ֖מיד ָכּל־ ְיֵ֥מי ַח ָֽיּוַ :וֲא ֻֽרָח ֗ ֹ
ְוִשׁ ֕ ָנּה ֵ֖את ִבּ ְג ֵ֣די ִכְל ֑ ֹ
תו ֹ֖כּל ְיֵ֥מי
ָתִּ֨מיד ִנְתּ ָנה־ֹ֜לּו ֵמֵ֧את ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֛בל ְדַּבר־ֹ֥יום ְבּיוֹֹ֖מו ַעד־ֹ֣יום מוֹ ֑ ֹ
ַח ָֽיּיוַ :ו ְיִ֣הי ׀ ִבְּשֹׁלִ֣שׁים ָשׁ ֗ ָנה ָֽבּ ְרִביִע֙י ַֽבֲּחִמָ֣שּׁה ַלֹ֔ח ֶדשׁ ַֽוֲא ִ֥ני ְבֽתוֹךְך־ַהגּוֹ ָ֖לה
ַעל־ ְנַהר־ְכּ ָ֑בר ִנְפְתּח֙וּ ַהָשַּׁ֔מ ִים ָֽוֶא ְרֶ֖אה ַמ ְר֥אוֹת ֱאֹל ִ ֽהיםַֽ :בֲּחִמָ֖שּׁה ַלֹ֑ח ֶדשׁ
ה ָוה ֶאל־
ִ֚היא ַהָשּׁ ָ֣נה ַֽהֲחִמיִ֔שׁית ְל ָג֖לוּת ַהֶ֥מֶּלךְך יוֹ ָי ִ ֽכיןָ :הֹ֣יה ָה ָ֣יה ְדַבר־֠ ְי ֹ
ְיֶח ְז ֵ ֨קאל ֶבּן־בּוּ ִ֧זי ַהֹכּ ֵ ֛הן ְבֶּ֥א ֶרץ ַכְּשׂ ִ֖דּים ַעל־ ְנַהר־ְכּ ָ֑בר ַוְתִּ֥הי ָע ָ֛ליו ָ֖שׁם ַיד־
ה ֨רוּ ַח ְסָע ָ֜רה ָבָּ֣אה ִמן־ַהָצּ֗פוֹן ָע ָ֤נ ן ָגּדוֹל ֙ ְוֵ֣אשׁ ִמְתַל ַ ֔קַּחת
ה ָֽוהָ :ו ֵ ֡א ֶרא ְוִה ֵנּ ֩
ְי ֹ
ְוֹ֥נ ַֽגהּ ֖לוֹ ָסִ֑ביב וִּ֨מתּוָֹ֔כהּ ְכּ ֵ֥ﬠין ַֽהַחְשַׁ֖מל ִמ֥תּוֹךְך ָהֵֽאשׁ :וִּ֨מתּוָֹ֔כהּ ְדּ֖מוּת ַא ְרַ֣בּע
ה ַמ ְרֵאי ֶ֔הן ְדּ֥מוּת ָא ָ֖דם ָלֵֽה ָנּהְ :וַא ְרָבּ ָ֥ﬠה ָפ ִ֖נים ְלֶא ָ֑חת ְוַא ְרַ֥בּע ְכּ ָנ ַ֖פ ִים
ַח ֑יּוֹת ְו ֶז ֙
ְלַאַ֥חת ָלֶֽהםְ :ו ַר ְגֵליֶ֖הם ֶ֣ר ֶגל ְיָשׁ ָ֑רה ְו ַ֣כף ַר ְגֵלי ֶ֗הם ְכַּכ֙ף ֶ֣ר ֶגל ֵ֔ע ֶגל ְוֹ֣נְצִ֔צים ְכּ ֵ֖ﬠין
ת ַכּ ְנֵפי ֶ֔הם ַ֖ﬠל ַא ְרַ֣בַּעת ִרְבֵעי ֶ ֑הם
ְנֹ֥חֶשׁת ָק ָֽללִ :וי ֵ֣דו ] ִוי ֵ֣די[ ָא ָ֗דם ִמ ַ֨תַּח ֙
וְּפ ֵניֶ֥הם ְוַכ ְנֵפיֶ֖הם ְלַא ְרַבְּעָֽתּםֹֽ :חְבֹ֛רת ִאָ֥שּׁה ֶאל־ֲאחוָֹ֖תהּ ַכּ ְנֵפי ֶ ֑הם ֽל ֹא־ ִיַ֣סּבּוּ
ם וְּפ ֨ ֵני ַא ְר ֵ֤יה ֶאל־
ְבֶלְכ ָ֔תּן ִ֛אישׁ ֶאל־ ֵ֥ﬠֶבר ָפּ ָ֖ניו ֵי ֵֽלכוּ :וּ ְד֣מוּת ְפּ ֵניֶה֘ם ְפּ ֵ֣ני ָא ָד ֒
ַה ָיִּמי֙ן ְלַא ְרַבְּע ָ֔תּם וְּפ ֵני־֥שׁוֹר ֵֽמַהְשּׂ ֖מ ֹאול ְלַא ְרַבְּע ָ ֑תּן וְּפ ֵני־ ֶ֖נֶשׁר ְלַא ְרַבְּעָֽתּן:
וְּפ ֵני ֶ֕הם ְוַכ ְנֵפיֶ֥הם ְפּ ֻר ֖דוֹת ִמְל ָ ֑מְעָלה ְל ִ ֗אישׁ ְ֚שַׁתּ ִים חוְֹב ֣רוֹת ִ ֔אישׁ וְּשַׁ֣תּ ִים
ְמַכ֔סּוֹת ֵ֖את ְגּ ִוֹֽיֵּתיֶֽהָנהְ :וִ֛אישׁ ֶאל־ ֵ֥ﬠֶבר ָפּ ָ֖ניו ֵי ֵ֑לכוּ ֶ֣אל ֲאֶשׁ֩ר ִֽיְה ֶיה־ָ֨שָׁמּה
ת ֵיֵ֔לכוּ ֥ל ֹא ִיַ֖סּבּוּ ְבֶּלְכָֽתּן :וּ ְד֨מוּת ַהַח ֜יּוֹת ַמ ְרֵאיֶ֣הם ְכּ ַֽגֲחֵלי־ ֵ ֗אשׁ
ָה ֤רוּ ַח ָלֶ֨לֶכ ֙
ת ְכַּמ ְרֵ֣אה ַהַלִּפּ ִ֔דים ִ֕היא ִמְתַה ֶ֖לֶּכת ֵ֣בּין ַהַח ֑יּוֹת ְוֹ֣נ ַגהּ ָל ֵ ֔אשׁ וִּמן־ָהֵ֖אשׁ
ֹֽבֲּﬠרוֹ ֙
ה אוַֹ֨פן
יוֵֹ֥צא ָב ָֽרקְ :וַהַח ֖יּוֹת ָר֣צוֹא ָו֑שׁוֹב ְכַּמ ְרֵ֖אה ַהָבּ ָֽזקָ :וֵ֖א ֶרא ַֽהַח ֑יּוֹת ְוִה ֵנּ ֩
ם ְכּ ֵ֣ﬠין
ֶאָ֥חד ָבּ ָ ֛א ֶרץ ֵ֥אֶצל ַֽהַח ֖יּוֹת ְלַא ְרַ֥בַּעת ָפּ ָֽניוַ :מ ְר ֵ ֨אה ָהֽאוַֹפ ִ֤נּים וַּֽמֲﬠֵשׂיֶה ֙
שׁר ִיְה ֶ֥יה ָֽהאוֹ ַ֖פן
ם וּ ַֽ֣מֲﬠֵשׂי ֶ֔הם ַֽכֲּא ֶ ֛
ַתּ ְרִ֔שׁישׁ וּ ְד֥מוּת ֶאָ֖חד ְלַא ְרַבְּע ָ ֑תּן וַּמ ְרֵאיֶה ֙
ְבּ֥תוֹךְך ָֽהאוֹ ָֽפןַ :על־ַא ְרַ֥בַּעת ִרְבֵעיֶ֖הן ְבֶּלְכָ֣תּם ֵי ֵ֑לכוּ ֥ל ֹא ִיַ֖סּבּוּ ְבֶּלְכָֽתּןְ :ו ַ֨גֵבּי ֶ֔הן

ת
את ֵעי ַ֛נ ִים ָסִ֖ביב ְלַא ְרַבְּעָֽתּן :וְּבֶ֨לֶכ ֙
ְוֹ֥גַבהּ ָלֶ֖הם ְו ִי ְרָ֣אה ָל ֶ ֑הם ְו ַגֹבּ ָ֗תם ְמֵל ֥ ֹ
ת ֵמ ַ֣ﬠל ָה ָ ֔א ֶרץ ִי ָֽנְּשׂ֖אוּ
ַֽהַח ֔יּוֹת ֵיְל֥כוּ ָהֽאוַֹפ ִ֖נּים ֶאְצ ָ֑לם וְּבִה ָנֵּ֤שׂא ַֽהַחיּוֹ ֙
ת ֵיֵ֔לכוּ ָ֥שָׁמּה ָה ֖רוּ ַח ָל ֶ֑לֶכת
ָהאוַֹפ ִֽנּיםַ֣ :ﬠל ֲאֶשׁ֩ר ִֽיְה ֶיה־ָ֨שּׁם ָה ֤רוּ ַח ָלֶ֨לֶכ ֙
ְוָהֽאוַֹפ ֗ ִנּים ִי ָֽנְּשׂא֙וּ ְלֻעָמּ ָ֔תם ִ֛כּי ֥רוּ ַח ַהַח ָ֖יּה ָבּֽאוַֹפ ִֽנּיםְ :בֶּלְכָ֣תּם ֵיֵ֔לכוּ וְּבָעְמ ָ֖דם
ם ְלֻעָמּ ָ֔תם ִ֛כּי ֥רוּ ַח ַהַח ָ֖יּה
ַֽיֲﬠֹ֑מדוּ ֽוְּבִה ָֽנְּשׂ ָ ֞אם ֵמ ַ֣ﬠל ָה ָ ֗א ֶרץ ִי ָֽנְּשׂ֤אוּ ָהאוַֹפ ִנּי ֙
ה ָר ִ ֔קי ַע ְכּ ֵ֖ﬠין ַה ֶ֣קּ ַרח ַהנּוֹ ָ֑רא ָנ֥טוּי ַעל־
ָבּֽאוַֹפ ִֽנּים :וּ ְד֞מוּת ַעל־ ָראֵ֤שׁי ַהַח ָיּ ֙
ת ָה ָר ִ ֔קי ַע ַכּ ְנֵפיֶ֣הם ְיָשׁ֔רוֹת ִאָ֖שּׁה ֶאל־ֲאחוֹ ָ ֑תהּ
ָֽראֵשׁיֶ֖הם ִמְלָֽמְעָלהְ :ו ַ֨תַח ֙
ת ָל ֵ֔ה ָנּה ֵ֖את ְגּ ִֽוֹיֵּתיֶֽהם:
ת ָל ֵ֔ה ָנּה וְּל ִ ֗אישׁ ְשׁ ַ ֤תּ ִים ְמַכסּוֹ ֙
ְל ִ ֗אישׁ ְשׁ ַ ֤תּ ִים ְמַכסּוֹ ֙
ָֽוֶאְשַׁ֣מע ֶאת־֣קוֹל ַכּ ְנֵפי ֶ֡הם ְכּקוֹל ֩ ַ֨מ ִים ַרִ֤בּים ְכּֽקוֹל־ַשׁ ַדּ֙י ְבֶּלְכ ָ֔תּם ֥קוֹל ֲהֻמ ָ֖לּה
ְכּ֣קוֹל ַֽמֲח ֶ֑נה ְבָּעְמ ָ֖דם ְתּ ַר ֶ֥פּי ָנה ַכ ְנֵפיֶֽהןַ :ו ְיִהי־֕קוֹל ֵמַ֕על ָל ָר ִ֖קי ַע ֲאֶ֣שׁר ַעל־
שׁם ְבָּעְמ ָ֖דם ְתּ ַר ֶ֥פּי ָנה ַכ ְנֵפיֶֽהן :וִּמַ֗מַּעל ָֽל ָר ִ ֨קי ַ֙ע ֲאֶ֣שׁר ַעל־ר ֹאָ֔שׁם ְכַּמ ְרֵ֥אה
ר ֹא ָ ֑
ֶֽאֶבן־ַסִ֖פּיר ְדּ֣מוּת ִכּ ֵ֑סּא ְוַעל ֙ ְדּ֣מוּת ַהִכֵּ֔סּא ְדּ֞מוּת ְכַּמ ְרֵ֥אה ָא ָ֛דם ָע ָ֖ליו
הּ ָס ִ֔ביב ִמַמּ ְרֵ֥אה
ִמְלָֽמְעָלהָ :וֵ֣א ֶרא ׀ ְכּ ֵ֣ﬠין ַחְשַׁ֗מל ְכַּמ ְרֵאה־ֵ֤אשׁ ֵֽבּית־ָל ֙
ָמְת ָ֖ניו וְּל ָ ֑מְעָלה וִּמַמּ ְרֵ֤אה ָמְת ָני֙ו וְּלַ֔מָטּה ָר ִ ֨איִת֙י ְכַּמ ְרֵאה־ ֵ ֔אשׁ ְוֹ֥נ ַֽגהּ ֖לוֹ
הּ ָס ִ֔ביב
ָס ִ ֽביבְ :כַּמ ְרֵ֣אה ַה ֶ ֡קֶּשׁת ֲאֶשׁ֩ר ִֽיְה ֶ֨יה ֶבָע ֜ ָנן ְבּ ֣יוֹם ַה ֶ֗גֶּשׁם ֵ֣כּן ַמ ְרֵ֤אה ַהֹ֨נּ ַג ֙
ה ָֽוֶאֹ֣פּל ַעל־ָפּ ֔ ַני ָֽוֶאְשַׁ֖מע ֥קוֹל ְמ ַדֵֽבּר:
הָ֑וה ָֽוֶא ְרֶא ֙
֕הוּא ַמ ְרֵ֖אה ְדּ֣מוּת ְכּבוֹד־ ְי ֹ
אָֽתךְךַ :וָ֧תּב ֹא ִ֣בי ֗רוּ ַח ַֽכֲּאֶשׁ֙ר
ם ֲﬠֹ֣מד ַעל־ ַר ְגֶ֔ליךָך ַֽוֲא ַדֵ֖בּר ֹ
ַו ֖יּ ֹאֶמר ֵא ָ֑לי ֶבּן־ָא ָד ֙
ִדֶּ֣בּר ֵאַ֔לי ַוַֽתֲּﬠִמ ֵ֖ד ִני ַעל־ ַר ְג ָ֑לי ָֽוֶאְשַׁ֕מע ֵ֖את ִמ ַדּ ֵ֥בּר ֵא ָֽליַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֗לי ֶבּן־
ם שׁוֵֹ֨ל ַח ֲא ִ֤ני ֽאוְֹת ךָ ֙ך ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֶאל־גּוֹ ִ֥ים ַהֽמּוֹ ְר ִ֖דים ֲאֶ֣שׁר ָֽמ ְרדוּ־
ָא ָד ֙
ם ְוִח ְזֵקי־
ם ָ֣פְּשׁעוּ ִ֔בי ַעד־ ֶ֖ﬠֶצם ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהְ :וַהָבּ ֗ ִנים ְקֵ֤שׁי ָפ ִני ֙
ִ֑בי ֵ֤הָמּה ַֽוֲאבוָֹת ֙
ה
ֵ֔לב ֲא ִ֛ני שׁוֹ ֵ֥ל ַח אוְֹת֖ךָך ֲאֵלי ֶ ֑הם ְוָאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵלי ֶ֔הם ֹ֥כּה ָאַ֖מר ֲאֹד ָ֥ני ְיֶה ִֽוֹהְ :ו ֵ֨הָמּ ֙
ִאם־ ִיְשְׁמ֣עוּ ְוִאם־ ֶיְח ָ֔דּלוּ ִ֛כּי ֵ֥בּית ְמ ִ֖רי ֵ ֑הָמּה ְו ָ֣י ְד֔עוּ ִ֥כּי ָנִ֖ביא ָה ָ֥יה ְבתוֹ ָֽכם:
ם
ְוַאָ֣תּה ֶבן־ָ֠א ָדם ַאל־ִתּי ָ֨רא ֵמ ֶ֜הם וִּמ ִדְּב ֵריֶ֣הם ַאל־ִתּי ָ֗רא ִ֣כּי ָֽס ָרִ֤בים ְוַסלּוֹ ִני ֙
א וִּמְפּ ֵניֶ֣הם ַאל־ֵתָּ֔חת
שׁב ִמ ִדְּב ֵריֶ֤הם ַאל־ִתּי ָר ֙
אוֹ ָ֔תךְך ְוֶאל־ַעְק ַרִ֖בּים ַאָ֣תּה יוֹ ֵ ֑
ִ֛כּי ֵ֥בּית ְמ ִ֖רי ֵֽהָמּהְ :ו ִדַבּ ְרָ֤תּ ֶאת־ ְדָּב ַר֙י ֲאֵלי ֶ֔הם ִאם־ ִיְשְׁמ֖עוּ ְוִאם־ ֶיְח ָ֑דּלוּ ִ֥כּי
ְמ ִ֖רי ֵֽהָמּהְ :וַאָ֣תּה ֶבן־ָא ָ֗דם ְשַׁמ֙ע ֵ֤את ֲאֶשׁר־ֲאִנ֙י ְמ ַדֵ֣בּר ֵאֶ֔ליךָך ַאל־ְתִּהי־

ֶ֖מ ִרי ְכֵּ֣בית ַה ֶ ֑מּ ִרי ְפֵּ֣צה ִ֔פיךָך ֶוֱאֹ֕כל ֵ֥את ֲאֶשׁר־ֲא ִ֖ני ֹנֵ֥תן ֵא ֶֽליךָךָֽ :וֶא ְר ֶ ֕אה ְוִה ֵנּה־
הּ ְלָפ ֔ ַני ְוִ֥היא ְכתוָּ֖בה
ָ֖יד ְשׁלוָּ֣חה ֵא ָ֑לי ְוִה ֵנּה־֖בוֹ ְמ ִגַלּת־ֵֽסֶפרַ :ו ִיְּפֹ֤רשׂ אוָֹת ֙
ָפּ ִ֣נים ְוָא֑חוֹר ְוָכ֣תוּב ֵאֶ֔ליָה ִק ִ֥נים ָוֶ֖ה ֶגה ָו ִ ֽהיַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֔לי ֶבּן־ָא ָ֕דם ֵ֥את ֲאֶשׁר־
ִתְּמָ֖צא ֱא֑כוֹל ֱאכוֹל ֙ ֶאת־ַהְמּ ִג ָ֣לּה ַה ֔זּ ֹאת ְו ֵ֥לךְך ַדֵּ֖בּר ֶאל־ֵ֥בּית ִיְשׂ ָרֵֽאלָֽ :וֶאְפַ֖תּח
ם ִבְּט ְנ ךָ֤ך ַֽתֲאֵכל ֙
ֶאת־ ִ֑פּי ַו ַ֣יּ ֽ ֲאִכֵ֔ל ִני ֵ֖את ַהְמּ ִג ָ֥לּה ַה ֽזּ ֹאתַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֗לי ֶבּן־ָא ָד ֙
אְכָ֔לה ַוְתִּ֥הי ְבִ֖פי
וֵּמ ֶ֣ﬠיךָך ְתַמֵ֔לּא ֵ֚את ַהְמּ ִג ָ֣לּה ַה ֔זּ ֹאת ֲאֶ֥שׁר ֲא ִ֖ני ֹנֵ֣תן ֵא ֶ֑ליךָך ָו ֣ ֹ
א ֶאל־ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְו ִדַבּ ְרָ֥תּ
ִכּ ְדַ֥בשׁ ְלָמֽתוֹקַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ֵא ָ֑לי ֶבּן־ָא ָ֗דם ֶלךְך־בּ ֹ ֙
א ֶאל־ַ֨עם ִעְמ ֵ֥קי ָשׂ ָ֛פה ְוִכְב ֵ֥די ָל֖שׁוֹן ַאָ֣תּה ָשׁ֑לוּ ַח ֶאל־
ִב ְדָב ַ֖רי ֲאֵליֶֽהםִ֡ :כּי ל ֹ ֩
ה ְוִכְב ֵ֣די ָל֔שׁוֹן ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־
ֵ֖בּית ִיְשׂ ָרֵֽאל֣ :ל ֹא ׀ ֶאל־ַעִ֣מּים ַר ִ֗בּים ִעְמ ֵ֤קי ָשָׂפ ֙
ם ְשַׁלְח ִ֔תּיךָך ֵ֖הָמּה ִיְשְׁמ֥עוּ ֵא ֶֽליךָך :וֵּ֣בית
ִתְשַׁ֖מע ִדְּב ֵרי ֶ ֑הם ִאם־ ֤ל ֹא ֲאֵליֶה ֙
אִ֖בים ִלְשֹׁ֣מ ַע ֵא ָ֑לי ִ֚כּי ָכּל־ֵ֣בּית
ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֤ל ֹא י ֹאב֙וּ ִלְשֹׁ֣מ ַע ֵאֶ֔ליךָך ִ ֽכּי־ֵאי ָ֥נם ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִח ְזֵקי־ֵ֥מַצח וְּקֵשׁי־ ֵ֖לב ֵֽהָמּהִ :ה ֨ ֵנּה ָנַ֧תִתּי ֶאת־ָפּ ֶ֛ניךָך ֲח ָז ִ֖קים ְלֻעַ֣מּת
ְפּ ֵני ֶ ֑הם ְוֶֽאת־ִמ ְ ֽצֲח ךָ֥ך ָח ָ֖זק ְלֻעַ֥מּת ִמְצָֽחםְ :כָּשִׁ֛מיר ָח ָ֥זק ִמֹ֖צּר ָנַ֣תִתּי ִמְצ ֶ֑חךָך
ם ְול ֹא־ֵתַ֣חת ִמְפּ ֵני ֶ֔הם ִ֛כּי ֵֽבּית־ְמ ִ֖רי ֵֽהָמּהַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ֵא ָ֑לי ֶבּן־
ֽל ֹא־ִתי ָ֤רא אוָֹת ֙
ָא ָ֕דם ֶאת־ָכּל־ ְדָּב ַר֙י ֲאֶ֣שׁר ֲא ַדֵ֣בּר ֵאֶ֔ליךָך ַ֥קח ִ ֽבְּלָבְב֖ךָך וְּבָא ְז ֶ֥ניךָך ְשָֽׁמעְ :וֵ֨לךְך
ם ְוָאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵלי ֶ֔הם ֹ֥כּה ָאַ֖מר
ה ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ַעֶ֔מּךָך ְו ִדַבּ ְרָ֤תּ ֲאֵליֶה ֙
֤בּ ֹא ֶאל־ַהגּוָֹל ֙
ֲאֹד ָ֣ני ְיֶה ִ֑וֹה ִ ֽאם־ ִיְשְׁמ֖עוּ ְוִאם־ ֶיְח ָֽדּלוַּ :וִתָּשֵּׂ֣א ִני ֔רוּ ַח ָוֶאְשַׁ֣מע ַֽאֲח ַ֔רי ֖קוֹל ַ֣רַעשׁ
ת ִאָ֣שּׁה ֶאל־
ה ָ֖וה ִמְמּקוֹֽמוְֹ :ו֣קוֹל ׀ ַכּ ְנ ֵ֣פי ַהַח ֗יּוֹת ַמִשּׁיקוֹ ֙
ָגּ ֑דוֹל ָבּ ֥רוּךְך ְכּֽבוֹד־ ְי ֹ
ֲאחוֹ ָ֔תהּ ְו֥קוֹל ָהֽאוַֹפ ִ֖נּים ְלֻעָמּ ָ ֑תם ְו ֖קוֹל ַ֥רַעשׁ ָגּ ֽדוֹלְ :ו ֥רוּ ַח ְנָשַׂ֖אְת ִני ַוִתָּקּ ֵ֑ח ִני
ה ָ֥וה ָע ַ֖לי ָח ָֽז ָקהָֽ :וָא֨בוֹא ֶאל־ַהגּוָֹ֜לה ֵ֣תּל ָ֠אִביב
ָֽוֵא ֵ֥לךְך ַמ֙ר ַֽבֲּחַ֣מת רוִּ֔חי ְו ַיד־ ְי ֹ
שׁם
שׁם ָוֵאֵ֥שׁב ָ ֛
ַה ֽיְּשִׁ֤בים ֶֽאל־ ְנַהר־ְכָּב֙ר ָֽוֵאֵ֔שׁר ] ָֽוֵאֵ֔שׁב[ ֵ֖הָמּה יוְֹשִׁ֣בים ָ ֑
ה ָ֖וה
ִשְׁב ַ֥ﬠת ָיִ֖מים ַמְשִׁ֥מים ְבּתוֹ ָֽכםַ :ו ְי ִ֕הי ִמְקֵ֖צה ִשְׁב ַ֣ﬠת ָיִ֑מים ַו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֕דם ֹצ ֶ֥פה ְנַתִ֖תּיךָך ְלֵ֣בית ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוָֽשַׁמְעָ֤תּ ִמִפּ֙י ָדּ ָ֔בר
ְוִה ְזַה ְרָ֥תּ אוָֹ֖תם ִמֶֽמּ ִנּיְ :בָּאְמ ִ֤רי ָֽל ָרָשׁ֙ע ֣מוֹת ָתּ֔מוּת ְו ֣ל ֹא ִה ְזַה ְר֗תּוֹ ְו ֥ל ֹא ִד ַ֛בּ ְרָתּ
שׁע ִמ ַדּ ְר֥כּוֹ ָֽה ְרָשׁ ָ֖ﬠה ְלַחֹיּ֑תוֹ ֤הוּא ָרָשׁ֙ע ַֽבֲּﬠוֹ ֣נוֹ ָי֔מוּת ְו ָד֖מוֹ ִמ ָֽיּ ְד ךָ֥ך
ְלַה ְזִ֥היר ָר ָ ֛
ה ִ ֽכּי־ִה ְזַ֣ה ְרָתּ ָרָ֔שׁע ְול ֹא־ָשׁ֙ב ֵֽמ ִרְשׁ֔עוֹ וִּמ ַדּ ְר֖כּוֹ ָה ְרָשׁ ָ֑ﬠה ֚הוּא
ֲאַב ֵֽקּשְׁ :וַאָתּ ֙

ַֽבֲּﬠוֹ ֣נוֹ ָי֔מוּת ְוַאָ֖תּה ֶֽאת־ ַנְפְשׁ ךָ֥ך ִהַֽצְּלָתּ :וְּב֨שׁוּב ַצ ִ֤דּיק ִמִצ ְדק֙וֹ ְו ָ֣ﬠָשׂה ָ֔ע ֶול
ְו ָנַתִ֥תּי ִמְכ֛שׁוֹל ְלָפ ָ֖ניו ֣הוּא ָי֑מוּת ִ֣כּי ֤ל ֹא ִה ְזַה ְרתּ֙וֹ ְבַּחָטּא֣תוֹ ָי֔מוּת ְו ֣ל ֹא
ִת ָזַּ֗כ ְרן ָ◌ ִצ ְדֹקָת֙ו ]ִצ ְדֹקָתיו[ ֲאֶ֣שׁר ָעָ֔שׂה ְו ָד֖מוֹ ִמ ָיּ ְד ךָ֥ך ֲאַב ֵֽקּשְׁ :וַא ָ֞תּה ִ֧כּי
ה ִ֣כּי ִנ ְז ָ֔הר ְוַאָ֖תּה
ִה ְזַה ְר֣תּוֹ ַצ ִ֗דּיק ְלִבְלִ֥תּי ֲח ֛ט ֹא ַצ ִ֖דּיק ְו֣הוּא ֽל ֹא־ָח ָ֑טא ָח ֤יוֹ ִֽיְח ֶי ֙
א ֶאל־
הָ֑וה ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֗לי ֥קוּם ֵצ ֙
ֶֽאת־ ַנְפְשׁ ךָ֥ך ִהַֽצְּלָתַּ :וְתִּ֥הי ָע ַ֛לי ָ֖שׁם ַיד־ ְי ֹ
ה ְוִה ֵנּה־ָ֤שׁם ְכּֽבוֹד־
ַהִבְּקָ֔עה ְוָ֖שׁם ֲא ַדֵ֥בּר אוָֹֽתךְךָ :וָאקוּ֘ם ָוֵאֵ֣צא ֶאל־ַהִבְּקָע ֒
ְי ֹ
ה ֹעֵ֔מד ַכָּכּ֕בוֹד ֲאֶ֥שׁר ָרִ֖איִתי ַעל־ ְנַהר־ְכּ ָ֑בר ָֽוֶאֹ֖פּל ַעל־ָפּ ָֽניַ :וָתּב ֹא־ִ֣בי
ה ָו ֙
אִת֙י ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֔לי ֥בּ ֹא ִהָסּ ֵ֖ג ר ְבּ֥תוֹךְך ֵבּיֶֽתךָך:
֔רוּ ַח ַוַֽתֲּﬠִמ ֵ֖ד ִני ַעל־ ַר ְג ָ֑לי ַו ְי ַד ֵ֤בּר ֹ
ְוַאָ֣תּה ֶבן־ָא ָ֗דם ִה ֨ ֵנּה ָנְת ֤נוּ ָעֶ֨לי ךָ ֙ך ֲﬠבוֹ ִ֔תים ַֽוֲאָס ֖רוּךָך ָבּ ֶ ֑הם ְו ֥ל ֹא ֵתֵ֖צא ְבּתוֹ ָֽכם:
וְּלֽשׁוֹ ְנ ךָ ֙ך ַא ְדִ֣בּיק ֶאל־ִחֶ֔כּךָך ְו ֶֽנֱאַ֔לְמָתּ ְול ֹא־ ִ ֽתְה ֶ֥יה ָלֶ֖הם ְלִ֣אישׁ מוֹ ִ֑כי ַח ִ֛כּי ֵ֥בּית
ְמ ִ֖רי ֵֽהָמּהֽ :וְּב ַדְבּ ִ֤רי ֽאוְֹת ךָ ֙ך ֶאְפַ֣תּח ֶאת־ִ֔פּיךָך ְוָֽאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵלי ֶ֔הם ֹ֥כּה ָאַ֖מר ֲאֹד ָ֣ני
ְיֶה ִ֑וֹה ַה ֹ
ם
שֵּׁ֤מ ַע ׀ ִיְשָׁמ֙ע ְוֶֽהָח ֵ֣דל ׀ ֶיְח ָ֔דּל ִ֛כּי ֵ֥בּית ְמ ִ֖רי ֵֽהָמּהְ :וַא ָ ֤תּה ֶבן־ָא ָד ֙
ַקח־ְל ךָ֣ך ְלֵב ֔ ָנה ְו ָֽנַתָ֥תּה אוָֹ֖תהּ ְלָפ ֶ֑ניךָך ְוַחקּוָֹ֥ת ָע ֶ֛ליָה ִ֖ﬠיר ֶאת־ ְי ֽרוָּשׁ ָֽלם:
ה ָדּ ֵ֔יק ְוָֽשַׁפְכָ֥תּ ָע ֶ֖ליָה ֹֽסְל ָ֑לה ְו ָֽנַת ָ֨תּה ָע ֶ֧ליָה
ְו ָֽנַת ָ֨תּה ָעֶ֜ליָה ָמ֗צוֹר וָּב ִ֤ניָת ָעֶ֨לי ָ ֙
ַֽמֲח֛נוֹת ְוִשׂים־ָע ֶ֥ליָה ָכ ִ֖רים ָס ִ ֽביבְ :וַא ָ ֤תּה ַקח־ְל ךָ ֙ך ַֽמֲחַ֣בת ַבּ ְר ֶ֔זל ְו ָֽנַתָ֤תּה
ה ֶאת־ָפּ ֨ ֶניךָך ֵאֶ֜ליָה ְוָה ְיָ֤תה
הּ ִ֣קיר ַבּ ְר ֶ֔זל ֵבּי ְנ֖ךָך וֵּ֣בין ָהִ֑ﬠיר ַֽוֲהִכיֹנָת ֩
אוָֹת ֙
ַבָמּצוֹ֙ר ְוַצ ְרָ֣תּ ָעֶ֔ליָה ֥אוֹת ִ֖היא ְלֵ֥בית ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וַא ָ ֤תּה ְשַׁכ֙ב ַעל־ִצ ְדּ ךָ֣ך
ם ֲאֶ֣שׁר ִתְּשׁ ַ֣כּב
ַהְשָּׂמאִ֔לי ְוַשְׂמ ָ ֛תּ ֶאת־ֲﬠ ֥וֹן ֵֽבּית־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָע ָ֑ליו ִמְס ַ֤פּר ַה ָיִּמי ֙
ָעָ֔ליו ִתָּ֖שּׂא ֶאת־ֲﬠוֹ ָֽנםַֽ :וֲא ֗ ִני ָנ ַ ֤תִתּי ְל ךָ ֙ך ֶאת־ְשׁ ֵ֣ני ֲﬠוֹ ֔ ָנם ְלִמְס ַ֣פּר ָיִ֔מים ְשֹֽׁלשׁ־
ֵמ֥אוֹת ְוִתְשִׁ֖ﬠים ֑יוֹם ְו ָנָ֖שׂאָת ֲﬠ ֥וֹן ֵֽבּית־ ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וִכִלּיָ֣ת ֶאת־ ֵ ֗אֶלּה ְוָ֨שַׁכְב ָ֜תּ
ַעל־ִצ ְדּ ךָ֤ך ַה ְיָמי ִנ֙י ]ַה ְיָמ ִנ֙י[ ֵשׁ ֔ ִנית ְו ָנָ֖שׂאָת ֶאת־ֲﬠ ֣וֹן ֵֽבּית־ ְיהוּ ָ֑דה ַא ְרָבִּ֣ﬠים ֔יוֹם
ם ָתִּ֣כין ָפּ ֔ ֶניךָך וּ ְזֹֽרֲﬠ֖ךָך
֧יוֹם ַלָשּׁ ָ֛נה ֥יוֹם ַלָשּׁ ָ֖נה ְנַתִ֥תּיו ָֽלךְךְ :וֶאל־ְמ֤צוֹר ְי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ֲחשׂוּ ָ֑פה ְו ִנֵבּאָ֖ת ָע ֶֽליָהְ :וִה ֵ֛נּה ָנַ֥תִתּי ָע ֶ֖ליךָך ֲﬠבוִֹ֑תים ְו ֽל ֹא־ֵתָה ֵ֤פךְך ִמִצּ ְדּ ךָ ֙ך ֶאל־
ִצ ֶ֔דּךָך ַעד־ַכּלּוְֹת֖ךָך ְיֵ֥מי ְמצוּ ֶֽרךָךְ :וַאָ֣תּה ַקח־ְל֡ךָך ִחִ֡טּין ֠וְּשֹׂע ִרים וּ֨פוֹל ַֽוֲﬠ ָדִ֜שׁים
ם ִבְּכִ֣לי ֶאָ֔חד ְוָעִ֧שׂיָת אוֹ ָ ֛תם ְל֖ךָך ְל ָ֑לֶחם ִמְסַ֨פּר
ְוֹ֣דַחן ְוֻכְסִּ֗מים ְו ָֽנַת ָ ֤תּה אוָֹת ֙
ַה ָיִּ֜מים ֲאֶשׁר־ַאָ֣תּה ׀ שׁוֹ ֵ֣כב ַֽﬠל־ִצ ְדּ֗ךָך ְשֹׁלשׁ־ֵמ֧אוֹת ְוִתְשִׁ֛ﬠים ֖יוֹם ֽתּ ֹֽאֲכ ֶֽלנּוּ:

וַּֽמֲא ָֽכְל ךָ ֙ך ֲאֶ֣שׁר ֽתּ ֹֽאֲכֶ֔לנּוּ ְבִּמְשׁ֕קוֹל ֶעְשׂ ִ֥רים ֶ֖שֶׁקל ַל ֑יּוֹם ֵמ ֵ֥ﬠת ַעד־ ֵ֖ﬠת
תּ ֹֽאֲכ ֶֽלנּוּ :וּ ַ ֛מ ִים ִבְּמשׂוּ ָ֥רה ִתְשֶׁ֖תּה ִשִׁ֣שּׁית ַהִ֑הין ֵמ ֵ֥ﬠת ַעד־ ֵ֖ﬠת ִתְּשֶֽׁתּהְ :וֻע ַ֥גת
ה ָ֔וה
ְשֹׂע ִ֖רים ֽתּ ֹֽאֲכ ֶ֑ל ָנּה ְו ִ֗היא ְבּ ֶֽגְלֵל֙י ֵצַ֣את ָֽהָא ָ֔דם ְתֻּע ֶ֖ג ָנה ְלֵעי ֵניֶֽהםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְי ֹ
אַ֗מר
ָ֣כָּכה ֽי ֹאְכ֧לוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֶאת־ַלְחָ֖מם ָט ֵ ֑מא ַבּגּוֹ ִ֕ים ֲאֶ֥שׁר ַא ִדּיֵ֖חם ָֽשׁםָֽ :ו ֹ
ה ִ֔וה ִה ֵ֥נּה ַנְפִ֖שׁי ֣ל ֹא ְמֻטָמּ ָ ֑אה וּ ְנֵבָ֨לה וְּט ֵר ָ֤פה ֽל ֹא־ָאַ֨כְלִתּ֙י
הּ ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ֲאָה ֙
ִמ ְנּעוּ ַ֣רי ְוַעד־ַ֔עָתּה ְו ֽל ֹא־ָ֥בא ְבִּ֖פי ְבַּ֥שׂר ִפּ ֽגּוּלַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֔לי ְר ֵ ֗אה ָנַ֤תִתּי ְל ךָ ֙ך
ֶאת־ְצִפו ֵ֣ﬠי ]ְצִפי ֵ֣ﬠי[ ַהָבּ ָ ֔קר ַ֖תַּחת ֶֽגְּל ֵ֣לי ָֽהָא ָ֑דם ְוָעִ֥שׂיָת ֶאת־ַלְחְמ֖ךָך ֲﬠֵליֶֽהם:
ם ִבּי ֣רוָּשַׁ֔לם ְוָאְכלוּ־ ֶ֥לֶחם ְבִּמְשׁ ָ֖קל
שׁ ֵ֤בר ַמֵטּה־ֶ֨לֶח ֙
ם ִה ְנ ֨ ִני ֹ
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֗לי ֶבּן־ָא ָד ֙
וִּב ְדָא ָ֑גה וַּ֕מ ִים ִבְּמשׂוּ ָ֥רה וְּבִשָׁמּ֖מוֹן ִיְשֽׁתּוְּ :לַ֥מַען ַיְחְס ֖רוּ ֶ֣לֶחם ָו ָ ֑מ ִים ְו ָנַ֨שׁמּ֙וּ
ִ֣אישׁ ְוָאִ֔חיו ְו ָנַ֖מקּוּ ַֽבֲּﬠוֹ ָֽנםְ :וַא ָ֨תּה ֶבן־ָא ָ֜דם ַקח־ְל ךָֽך ׀ ֶ֣ח ֶרב ַח ָ֗דּה ַ ֤תַּער
ם ִתָּקֶּ֣ח ָנּה ָ֔לּךְך ְוַֽהֲﬠַב ְרָ֥תּ ַעל־ ֽר ֹאְשׁ֖ךָך ְוַעל־ ְז ָק ֶ֑נ ךָך ְו ָֽלַקְחָ֥תּ ְל ךָ֛ך מ ֹא ְז ֵ֥ני
ַה ַגָּלִּבי ֙
ִמְשׁ ָ֖קל ְוִחַלְּקָֽתּםְ :שִֹׁלִ֗שׁית ָבּ֤אוּר ַתְּבִעי֙ר ְבּ֣תוֹךְך ָהִ֔עיר ִכְּמ ֖ל ֹאת ְיֵ֣מי ַהָמּ֑צוֹר
ת ִתּ ְז ֶ֣רה ָל֔רוּ ַח
ְו ָֽלַקְחָ֣תּ ֶאת־ַהְשִֹּׁלִ֗שׁית ַתּ ֶ֤כּה ַבֶ֨ח ֶר֙ב ְסִ֣ביבוֹ ֶ֔תיָה ְוַהְשִֹּׁלִשׁי ֙
ְוֶ֖ח ֶרב ָא ִ֥ריק ַֽאֲח ֵריֶֽהםְ :וָלַקְחָ֥תּ ִמָ֖שּׁם ְמ ַ֣ﬠט ְבִּמְס ָ֑פּר ְוַצ ְרָ֥תּ אוָֹ֖תם ִבְּכ ָנ ֶֽפיךָך:
אָ֖תם ָבּ ֵ ֑אשׁ ִמֶ֥מּנּוּ
ם ֶאל־֣תּוֹךְך ָה ֵ ֔אשׁ ְוָֽשׂ ַרְפָ֥תּ ֹ
ם ֣עוֹד ִתּ ָ ֔קּח ְוִהְשַׁלְכָ֤תּ אוָֹת ֙
וֵּמֶה ֙
ֵֽתֵצא־ֵ֖אשׁ ֶאל־ָכּל־ֵ֥בּית ִיְשׂ ָרֵֽאלֹ֤ :כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְיֶה ִ֔וֹה ֚ז ֹאת ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ְבּ֥תוֹךְך
ה ִמן־ַהגּוֹ ִ֔ים
ַהגּוֹ ִ֖ים ַשְׂמִ֑תּיָה וְּס ִ ֽביבוֶֹ֖תיָה ֲא ָרֽצוֹתַ :ו ֶ֨תֶּמר ֶאת־ִמְשָׁפּ ַ֤טי ְל ִרְשָׁע ֙
ְו ֶ ֨את־ֻחקּוֹ ַ֔תי ִמן־ָֽהֲא ָר֖צוֹת ֲאֶ֣שׁר ְס ִ ֽביבוֹ ֶ ֑תיָה ִ֤כּי ְבִמְשָׁפַּט֙י ָמ ָ ֔אסוּ ְוֻחקּוַֹ֖תי
ם ֲאֶ֣שׁר
ם ִמן־ַהגּוֹ ִי ֙
ה ִ֗וה ַ֤יַען ֲהָמ ְנֶכ ֙
ל ֹא־ָֽהְל֥כוּ ָבֶֽהםָ :לֵ֞כן ֹֽכּה־ָאַ֣מר ׀ ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ְסִביֽבוֵֹתיֶ֔כם ְבֻּחקּוַֹת֙י ֣ל ֹא ֲהַלְכ ֶ֔תּם ְוֶאת־ִמְשָׁפַּ֖טי ֣ל ֹא ֲﬠִשׂי ֶ ֑תם ֽוְּכִמְשְׁפֵּ֧טי
ה ִ֔וה ִ ֽה ְנ ִ֥ני ָע ַ֖ל ִיךְך
ַהגּוֹ ִ֛ים ֲאֶ֥שׁר ְסִביֽבוֵֹתי ֶ֖כם ֥ל ֹא ֲﬠִשׂיֶֽתםָ :לֵ֗כן ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ַגּם־ ָ ֑א ִני ְוָעִ֧שׂיִתי ְבתוֹ ֵ֛כךְך ִמְשָׁפִּ֖טים ְלֵעי ֵ֥ני ַהגּוֹ ִֽיםְ :וָעִ֣שׂיִתי ָ֗בךְך ֵ֚את ֲאֶ֣שׁר
ֽל ֹא־ָעִ֔שׂיִתי ְו ֵ ֛את ֲאֶֽשׁר־ ֽל ֹא־ֶאֱﬠֶ֥שׂה ָכֹ֖מהוּ ֑עוֹד ַ֖יַען ָכּל־ֽתּוֲֹﬠֹבָֽת ִיךְךָ :לֵ֗כן
ם ְבּתוֵֹ֔כךְך וָּב ִ֖נים ֽי ֹאְכ֣לוּ ֲאבוֹ ָ ֑תם ְוָעִ֤שׂיִתי ָב ךְ ֙ך ְשָׁפִ֔טים
ָא֞בוֹת ֽי ֹאְכ֤לוּ ָב ִני ֙
ה ִאם־ ֗ל ֹא
ה ִו ֒
ְו ֵז ִריִ֥תי ֶאת־ָכּל־ְשֵׁא ִריֵ֖תךְך ְלָכל־ ֽרוּ ַחָ :ל ֵ֣כן ַחי־ ָ ֗א ִני ְנֻא֘ם ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
֚ ַיַען ֶאת־ִמְק ָדִּ֣שׁי ִטֵ֔מּאת ְבָּכל־ִשׁקּוַּ֖צ ִיךְך וְּבָכל־ֽתּוֲֹﬠֹב ָ ֑ת ִיךְך ְו ַגם־ֲא ִ֤ני ֶא ְג ַר֙ע

ְול ֹא־ָת֣חוֹס ֵעי ֔ ִני ְו ַגם־ֲא ִ֖ני ֥ל ֹא ֶאְחֽמוֹלְ :שׁ ִ ֹֽלִשׁ ֵ֞תיךְך ַבּ ֶ֣דֶּבר ָי֗מוּתוּ וָּֽב ָרָע֙ב ִיְכ֣לוּ
ת ְלָכל־ ֣רוּ ַח ֱא ָז ֶ֔רה
ְבתוֵֹ֔כךְך ְו ַ֨הְשִֹּׁלִ֔שׁית ַבֶּ֖ח ֶרב ִיְפּ֣לוּ ְס ִ ֽביבוֹ ָ ֑ת ִיךְך ְוַהְשִּׁליִשׁי ֙
ְוֶ֖ח ֶרב ָא ִ֥ריק ַֽאֲח ֵריֶֽהםְ :וָכ ָ֣לה ַאִ֗פּי ַֽוֲה ִֽנֹחִ֧תי ֲחָמִ֛תי ָ֖בּם ְוִה ֶנּ ָ֑חְמִתּי ְו ָֽי ְד֞עוּ ִכּי־
ה ָ֗וה ִדּ ַ֨בּ ְרִתּ֙י ְבִּק ְנָא ִ֔תי ְבַּכלּוִֹ֥תי ֲחָמִ֖תי ָֽבּםְ :וֶאְתּ ֵנ ךְ ֙ך ְלָח ְרָ֣בּה וְּלֶח ְרָ֔פּה
ֲא ִ֣ני ְי ֹ
ה מוָּ֣סר
ַבּגּוֹ ִ֖ים ֲאֶ֣שׁר ְס ִ ֽביבוֹ ָ ֑ת ִיךְך ְלֵעי ֵ֖ני ָכּל־עוֵֹֽברְֽ :ו ָ֨ה ְי ָ֜תה ֶח ְר ָ֤פּה וּ ְגדוָּפ ֙
ה
וְּמַשָׁ֔מּה ַלגּוֹ ִ֖ים ֲאֶ֣שׁר ְס ִ ֽביבוֹ ָ ֑ת ִיךְך ַֽבֲּﬠשׂוִֹתי֩ ָ֨בךְך ְשָׁפִ֜טים ְבַּ֤אף וְּבֵחָמ ֙
ם
ה ָ֖וה ִדַּֽבּ ְרִתּיֽ ְ :בַּשְׁלִּ֡חי ֶאת־ִחֵצּי֩ ָֽה ָרָ֨עב ָֽה ָרִ֤ﬠים ָבֶּה ֙
תְכ֣חוֹת ֵחָ֔מה ֲא ִ֥ני ְי ֹ
וְּב ֽ ֹ
אֵ֣סף ֲﬠֵליֶ֔כם
ֲאֶ֣שׁר ָה ֣יוּ ְלַמְשִׁ֔חית ֲאֶשׁר־ֲאַשׁ ַ֥לּח אוָֹ֖תם ְלַֽשֶׁחְת ֶ֑כם ְו ָרָע֙ב ֹ
ה ְוִשְׁכֻּ֔לךְך ְו ֶ֥דֶבר
ְוָֽשַׁב ְרִ֥תּי ָל ֶ֖כם ַמֵטּה־ ָֽלֶחםְ :וִשַׁלְּחִ֣תּי ֲ֠ﬠֵליֶכם ָרָ֞עב ְוַח ָ֤יּה ָרָע ֙
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי
ה ָ֖וה ִדַֽבּ ְרִתּיַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ָו ָ֖דם ַֽיֲﬠָבר־ ָ֑בּךְך ְוֶ֨ח ֶר֙ב ָאִ֣ביא ָעַ֔ל ִיךְך ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֕דם ִ֥שׂים ָפּ ֶ֖ניךָך ֶאל־ָה ֵ֣רי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוִה ָנֵּ֖בא ֲאֵליֶֽהםְ :וָ֣אַמ ְר ָ֔תּ ָה ֵר֙י
ה ִוֹה ֶלָה ִ֨רים ְוַל ְגָּב֜עוֹת
ה ִ֑וֹה ֹכּה־ָאַ֣מר ֲאֹד ָ֣ני ֠ ְי ֶ ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִשְׁמ֖עוּ ְדַּבר־ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ם ֶ֔ח ֶרב ְוִאַבּ ְדִ֖תּי
ָֽלֲאִפי ִ֣קים ְוַל ֵגָּא ֗יֹת ] ְוַל ֵֽגָּא ֗יוֹת[ ִ ֽה ְנ ֨ ִני ֲא ֜ ִני ֵמִ֤ביא ֲﬠֵליֶכ ֙
ָבּֽמוֵֹתי ֶֽכםְ :ו ָנַ֨שׁמּ֙וּ ִמ ְזְבּ֣חוֵֹתיֶ֔כם ְו ִנְשְׁבּ ֖רוּ ַחָֽמּ ֵני ֶ֑כם ְוִהַפְּלִתּ֙י ַחְלֵליֶ֔כם ִלְפ ֵ֖ני
ִגּֽלּוֵּלי ֶֽכםְ :ו ָֽנַת ִ֗תּי ֶאת־ִפּ ְג ֵר֙י ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִלְפ ֵ֖ני ִגּֽלּוֵּלי ֶ ֑הם ְו ֵֽז ִריִת֙י ֶאת־
ַעְצ֣מוֵֹתיֶ֔כם ְסִבי֖בוֹת ִמ ְזְבּֽחוֵֹתי ֶֽכםְ :בֹּכל ֙ ֽמוְֹשׁ֣בוֵֹתיֶ֔כם ֶהָע ִ֣רים ֶתֱּח ַ֔רְבָנה
שְׁמ ָנה ְלַמַע֩ן ֶֽיֶח ְר֨בוּ ְו ֶֽיְאְשׁ֜מוּ ִמ ְזְבּֽחוֵֹתיֶ֗כם ְו ִנְשְׁבּ ֤רוּ ְו ִנְשְׁבּת֙וּ
ְוַהָבּ֖מוֹת ִתּי ָ ֑
ִגּ֣לּוֵּליֶ֔כם ְו ִנ ְג ְדּע֙וּ ַחָ֣מּ ֵניֶ֔כם ְו ִנְמ֖חוּ ַֽמֲﬠֵשׂי ֶֽכםְ :ו ָנ ַ֥פל ָח ָ֖לל ְבּֽתוְֹכ ֶ֑כם ִֽוי ַדְעֶ֖תּם
ה ָֽוהְ :וֽהוַֹת ְר ִ֗תּי ִבְּה ֥יוֹת ָל ֶ֛כם ְפִּ֥ליֵטי ֶ֖ח ֶרב ַבּגּוֹ ִ֑ים ְבִּה ָזּ ֽרוֵֹתי ֶ֖כם
ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ם ֲאֶ֨שׁר ִנְשׁ ַ֜בּ ְרִתּי
ָֽבֲּא ָרֽצוֹתְ :ו ָֽזְכ֨רוּ ְפ ִ ֽליֵטיֶ֜כם אוֹ ִ֗תי ַבּגּוֹ ִי֘ם ֲאֶ֣שׁר ִנְשׁבּוּ־ָשׁ ֒
ת ֵֽﬠי ֵני ֶ֔הם ַהֹזּ ֕נוֹת ַֽאֲח ֵ֖רי ִגּֽלּוֵּלי ֶ ֑הם
ֶאת־ִלָ֣בּם ַהזּוֹ ֗ ֶנה ֲאֶשׁר־ָס֙ר ֵֽמָעַ֔לי ְוֵא ֙
ת ֲאֶ֣שׁר ָע֔שׂוּ ְלֹ֖כל ֽתּוֲֹﬠֹבֵתיֶֽהםְ :ו ָֽי ְד֖עוּ ִ ֽכּי־ֲא ִ֣ני
ְו ָנֹ֨קטּ֙וּ ִבְּפ ֵני ֶ֔הם ֶאל־ָֽה ָרעוֹ ֙
ם ִדּ ַ֔בּ ְרִתּי ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ָלֶ֖הם ָֽה ָר ָ֥ﬠה ַה ֽזּ ֹאתֹֽ :כּה־ָאַ֞מר ֲאֹד ָ֣ני
הָ֑וה ֤ל ֹא ֶאל־ִח ָנּ ֙
ְי ֹ
ְיֶה ִ֗וֹה ַהֵ֨כּה ְבַכְפּ֜ךָך וּ ְר ַ֤קע ְבּ ַר ְגְל ךָ ֙ך ֶֽוֱאָמר־ ָ ֔אח ֶ ֛אל ָכּל־ֽתּוֲֹﬠ֥בוֹת ָר֖עוֹת ֵ֣בּית
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֲאֶ֗שׁר ַבּ ֶ֛ח ֶרב ָֽבּ ָר ָ֥ﬠב וַּב ֶ֖דֶּבר ִיֹֽפּלוָּֽ :ה ָר֞חוֹק ַבּ ֶ֣דֶּבר ָי֗מוּת ְוַהָקּרוֹ֙ב
ם ִ ֽכּי־
ַבֶּ֣ח ֶרב ִי֔פּוֹל ְוַה ִנְּשָׁא֙ר ְוַה ָנּ֔צוּר ָֽבּ ָר ָ֖ﬠב ָי֑מוּת ְוִכֵלּיִ֥תי ֲחָמִ֖תי ָֽבּםִֽ :וי ַדְעֶתּ ֙

ה ָ֔וה ִ ֽבְּה ֣יוֹת ַחְלֵלי ֶ֗הם ְבּתוֹ ךְ ֙ך ִגּ֣לּוֵּלי ֶ֔הם ְסִבי֖בוֹת ִמ ְזְבּֽחוֵֹתי ֶ ֑הם ֶאל ֩ ָכּל־
ֲא ִ֣ני ְי ֹ
ת ָכּל־ֵא ָ֣לה
ִגְּבָ֨עה ָרָ֜מה ְבֹּ֣כל ׀ ָראֵ֣שׁי ֶֽהָה ִ֗רים ְו ַ֨תַחת ָכּל־ ֵ֤ﬠץ ַֽרֲﬠ ָנ֙ן ְו ַ֨תַח ֙
ם ֵ֣רי ַח ִניֹ֔ח ַח ְלֹ֖כל ִגּֽלּוֵּליֶֽהםְ :ו ָנִ֤טיִתי ֶאת־ ָי ִד֙י
ֲﬠֻב ָ֔תּה ְמ֗קוֹם ֲאֶ֤שׁר ָֽנְתנוּ־ָשׁ ֙
ה ִמִמּ ְדַ֣בּר ִדְּבָ֔לָתה ְבֹּ֖כל
ֲﬠֵלי ֶ֔הם ְו ָֽנַת ִ֨תּי ֶאת־ָה ָ ֜א ֶרץ ְשָׁמָ֤מה וְּמַשָׁמּ ֙
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרְ :וַאָ֣תּה ֶבן־
ה ָֽוהַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ֽמוְֹשֽׁבוֵֹתי ֶ ֑הם ְו ָֽי ְד֖עוּ ִ ֽכּי־ֲאִ֥ני ְי ֹ
ָא ָ֗דם ֹֽכּה־ָאַ֞מר ֲאֹד ָ֧ני ְיֶה ִ֛וֹה ְלַא ְדַ֥מת ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵ֑קץ ָ֣בּא ַה ֵ ֔קּץ ַעל־ַא ְרַ֖בּעת
ה ַה ֵ֣קּץ ָעַ֔ל ִיךְך ְוִשַׁלְּחִ֤תּי ַאִפּ֙י ָ֔בּךְך וְּשַׁפְטִ֖תּיךְך
]ַא ְרַ֖בּע[ ַכּ ְנ֥פוֹת ָהָֽא ֶרץַ :עָתּ ֙
ִכּ ְד ָר ָ֑כ ִיךְך ְו ָנַתִ֣תּי ָעַ֔ל ִיךְך ֵ֖את ָכּל־ֽתּוֲֹﬠֹבָֽת ִיךְךְ :ו ֽל ֹא־ָת֥חוֹס ֵעי ִ֛ני ָע ַ֖ל ִיךְך ְו ֣ל ֹא
ֶאְח֑מוֹל ִ֣כּי ְד ָרַ֜כ ִיךְך ָע ַ֣ל ִיךְך ֶא ֵ֗תּן ְוֽתוֲֹﬠבוֹ ַ֨ת ִי ךְ ֙ך ְבּתוֹ ֵ֣כךְך ִ ֽתְּה ֶ֔יין ָ◌ ִֽוי ַדְעֶ֖תּם ִ ֽכּי־
ה ָֽוהֹ֥ :כּה ָאַ֖מר ֲאֹד ָ֣ני ְיה ָוֹ֑ה ָר ָ֛ﬠה ַאַ֥חת ָר ָ֖ﬠה ִה ֵ֥נּה ָבָֽאהֵ֣ :קץ ָ֔בּא ָ֥בּא
ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ַה ֵ֖קּץ ֵה ִ֣קיץ ֵא ָ֑ל ִיךְך ִה ֵ֖נּה ָבָּֽאהָ֧ :בָּאה ַהְצִּפי ָ֛רה ֵא ֶ֖ליךָך יוֵֹ֣שׁב ָה ָ ֑א ֶרץ ָ֣בּא ָהֵ֗עת
ָק ֛רוֹב ַה ֥יּוֹם ְמהוָּ֖מה ְול ֹא־ֵ֥הד ָה ִֽריםַ :עָ֣תּה ִמָקּ֗רוֹב ֶאְשׁ֤פּוֹךְך ֲחָמִת֙י ָעַ֔ל ִיךְך
ְוִכֵלּיִ֤תי ַאִפּ֙י ָ֔בּךְך וְּשַׁפְטִ֖תּיךְך ִכּ ְד ָר ָ֑כ ִיךְך ְו ָֽנַתִ֣תּי ָעַ֔ל ִיךְך ֵ֖את ָכּל־ֽתּוֲֹﬠבוָֹֽת ִיךְךְ :ו ֽל ֹא־
ָת֥חוֹס ֵעי ִ֖ני ְו ֣ל ֹא ֶאְח֑מוֹל ִכּ ְד ָרַ֜כ ִיךְך ָע ַ֣ל ִיךְך ֶא ֵ֗תּן ְוֽתוֲֹﬠבוֹ ַ֨ת ִי ךְ ֙ך ְבּתוֹ ֵ֣כךְך ִ ֽתְּה ֶ֔יין ָ◌
ה ַהְצִּפ ָ֔רה ָ֚צץ ַהַמֶּ֔טּה
ה ָ֖וה ַמ ֶֽכּהִ :ה ֵ֥נּה ַה ֖יּוֹם ִה ֵ֣נּה ָב ָ ֑אה ָֽיְצָא ֙
ִֽוי ַדְע ֶ֕תּם ִ֛כּי ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ָפּ ַ֖רח ַה ָזּ ֽדוֹןֶֽ :הָחָ֥מס ׀ ָ֖קם ְלַמֵטּה־ ֶ֑רַשׁע ֽל ֹא־ֵמ ֶ֞הם ְו ֧ל ֹא ֵֽמֲהמוֹ ָ֛נם ְו ֽ֥ל ֹא ֵמֱהֵמֶ֖הם
ה ַאל־ ִיְשָׂ֔מח ְוַהמּוֹ ֵ֖כר ַאל־
ת ִה ִ֣גּי ַע ַה ֔יּוֹם ַהקּוֹ ֶנ ֙
ְו ֽל ֹא־ֹ֥נ ַהּ ָבֶּֽהםָ֤ :בּא ָהֵע ֙
ִיְתַא ָ֑בּל ִ֥כּי ָח ֖רוֹן ֶאל־ָכּל־ֲהמוֹ ָֽנהִּ֣ :כּי ַהמּוֵֹ֗כר ֶאל־ַהִמְּמָכּ֙ר ֣ל ֹא ָי֔שׁוּב ְו֥עוֹד
הּ ֣ל ֹא ָי֔שׁוּב ְוִ֧אישׁ ַֽבֲּﬠוֹ֛נוֹ ַח ָיּ֖תוֹ ֽל ֹא־
ַֽבַּח ִ֖יּים ַח ָיּ ָ ֑תם ִ ֽכּי־ָח ֤זוֹן ֶאל־ָכּל־ֲהמוֹ ָנ ֙
ה ֵ֖לךְך ַלִמְּלָח ָ ֑מה ִ֥כּי ֲחרוֹ ִ֥ני ֶאל־ָכּל־
ִיְתַח ָֽזּקוָּֽ :תְּק֤עוּ ַבָתּ֨קוֹ ַ֙ע ְוָהִ֣כין ַהֹ֔כּל ְוֵ֥אין ֹ
ה ַבֶּ֣ח ֶרב ָי֔מוּת
ֲהמוֹ ָֽנהַּ :הֶ֣ח ֶרב ַבּ֔חוּץ ְוַה ֶ֥דֶּבר ְוָֽה ָר ָ֖ﬠב ִמ ָ֑בּ ִית ֲאֶ֤שׁר ַבָּשּׂ ֶד ֙
ַֽוֲאֶ֣שׁר ָבִּ֔עיר ָר ָ֥ﬠב ָו ֶ֖דֶבר ֽי ֹֽאֲכ ֶֽלנּוּ :וּ ָֽפְלט֙וּ ְפּ ִ֣ליֵטי ֶ֔הם ְוָה ֣יוּ ֶאל־ֶֽהָה ִ֗רים ְכּיוֹ ֵ֧ני
ה֑מוֹת ִ֖אישׁ ַֽבֲּﬠוֹ ֽנוָֹ :כּל־ַה ָיּ ַ֖ד ִים ִתּ ְר ֶ֑פּי ָנה ְוָכל־ִבּ ְר ַ֖כּ ִים ֵתּ ַ֥לְכ ָנה
ַה ֵֽגָּא ֛יוֹת ֻכּ ָ֖לּם ֹ
ם בּוָּ֔שׁה וְּבָכל־
ָֽמּ ִיםְ :וָח ְג ֣רוּ ַשׂ ִ ֔קּים ְוִכְסָּ֥תה אוָֹ֖תם ַפָּלּ֑צוּת ְוֶ֤אל ָכּל־ָפּ ִני ֙
ה ַכְּסָ֨פּם וּ ְזָה ָ֜בם
ָֽראֵשׁיֶ֖הם ָק ְרָֽחהַ :כְּסָ֞פּם ַֽבּחוּ֣צוֹת ַיְשִׁ֗ליכוּ וּ ְזָהָב֘ם ְל ִנ ָ֣דּה ִֽיְה ֶי ֒
ם ֣ל ֹא ְיַשׂ ֵ֔בּעוּ וֵּֽמֵעיֶ֖הם ֣ל ֹא ְיַמ ֵ֑לּאוּ
ה ָ֔וה ַנְפָשׁ ֙
ם ֶעְב ַ֣רת ְי ֹ
ֽל ֹא־יוּ ַ֣כל ְלַהִצּיָ֗לם ְבּיוֹ ֙

ִ ֽכּי־ִמְכ֥שׁוֹל ֲﬠוֹ ָ֖נם ָה ָֽיה :וְּצִ֤בי ֶע ְדי֙וֹ ְל ָג֣אוֹן ָשָׂ֔מהוּ ְוַצְלֵ֧מי ֽתוֲֹﬠֹב ָ ֛תם ִשֽׁקּוֵּציֶ֖הם
ם ָל ַ֔בז וְּל ִרְשׁ ֵ֥ﬠי ָהָ֖א ֶרץ
ָ֣ﬠשׂוּ ֑בוֹ ַעל־ ֵ֛כּן ְנַתִ֥תּיו ָלֶ֖הם ְל ִנ ָֽדּה :וּ ְנַתִ֤תּיו ְבּ ַיד־ַה ָזּ ִרי ֙
ְלָשׁ ָ֑לל ְוִחְלּֽלוֻּה ] ְוִחְלּֽלוּהוּ[ַֽ :וֲהִסבּוִֹ֤תי ָפ ַנ֙י ֵמ ֶ֔הם ְוִחְלּ֖לוּ ֶאת־ְצפוּ ִ֑ני וָּֽבאוּ־ָ֥בהּ
ה ִמְשׁ ַ֣פּט ָדִּ֔מים ְוָהִ֖ﬠיר
ָפּ ִריִ֖צים ְוִחְלּֽלוָּהֲ :ﬠֵ֖שׂה ָֽה ַר֑תּוֹק ִ֣כּי ָה ָ ֗א ֶרץ ָֽמְלָא ֙
ָֽמְלָ֥אה ָחָֽמסְ :וֵֽהֵבאִת֙י ָר ֵ֣ﬠי גוֹ ִ֔ים ְו ָֽי ְר֖שׁוּ ֶאת־ָֽבֵּתּי ֶ ֑הם ְוִהְשַׁבִּתּ֙י ְגּ֣אוֹן ַע ִ֔זּים
ה ָתּ֔בוֹא
ְו ִֽנֲח֖לוּ ְמַק ְדֵשׁיֶֽהםְ :ק ָ֖פ ָדה־ ָ֑בא וִּבְק֥שׁוּ ָשׁ֖לוֹם ָוָֽא ִין :ה ָ֤וֹה ַעל־ה ָוֹ ֙
ה תּ ֹא ַ֣בד ִמֹכּ ֵ֔הן ְוֵעָ֖צה
וְּשֻׁמ ָ֥ﬠה ֶאל־ְשׁמוּ ָ֖ﬠה ִ ֽתְּה ֶ֑יה וִּבְק֤שׁוּ ָחזוֹ֙ן ִמ ָנּ ִ֔ביא ְותוֹ ָר ֙
א ִיְלַ֣בּשׁ ְשָׁמָ֔מה ִוי ֵ֥די ַעם־ָהָ֖א ֶרץ ִתָּבּ ַ ֑הְל ָנה
ִמ ְזּ ֵק ִֽניםַ :הֶ֣מֶּלךְך ִיְתַא ָ֗בּל ְו ָנִשׂי ֙
ִמ ַדּ ְרָ֞כּם ֶאֱﬠֶ֤שׂה אוָֹת ֙
ה ָֽוהַ :ו ְיִ֣הי ׀
ם וְּבִמְשְׁפֵּטיֶ֣הם ֶאְשְׁפֵּ֔טם ְו ָֽי ְד֖עוּ ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ַבָּשּׁ ָ֣נה ַהִשִּׁ֗שּׁית ַבִּשִּׁשּׁ֙י ַֽבֲּחִמָ֣שּׁה ַלֹ֔ח ֶדשׁ ֲא ִנ֙י יוֵֹ֣שׁב ְבֵּבי ִ֔תי ְו ִז ְק ֵ֥ני ְיהוּ ָ֖דה
ת ְכַּמ ְרֵאה־
ֽיוְֹשִׁ֣בים ְלָפ ָ֑ני ַוִתֹּ֤פּל ָעַל֙י ָ֔שׁם ַ֖יד ֲאֹד ָ֥ני ְיֶה ִֽוֹהָֽ :וֶא ְר ֶ ֗אה ְוִה ֵ֤נּה ְדמוּ ֙
ֵ ֔אשׁ ִמַמּ ְרֵ֥אה ָמְת ָ֛ניו וְּלַ֖מָטּה ֵ ֑אשׁ וִּמָמְּת ָ֣ניו וְּלַ֔מְעָלה ְכַּמ ְרֵאה־ ֖ז ַֹהר ְכּ ֵ֥ﬠין
אִ֣תי ֣רוּ ַח ׀
ח ַתְּב ִ֣נית ָ֔יד ַו ִיָּקֵּ֖ח ִני ְבִּציִ֣צת ר ֹאִ֑שׁי ַוִתָּ֣שּׂא ֹ
ַהַחְשַֽׁמָלהַ :ו ִיְּשַׁל ֙
א ִ֨תי ְי ֽרוָּשַׁל ְָמה ְבַּמ ְר֣אוֹת ֱאֹל ִ֗הים ֶאל־
א ֹ
ֵֽבּין־ָהָ֣א ֶרץ וֵּֽבין־ַהָשַּׁ֡מ ִים ַוָתֵּב ֩
ת ַהפּוֹ ֶ֣נה ָצ֔פוֹ ָנה ֲאֶשׁר־ָ֣שׁם מוַֹ֔שׁב ֵ֖סֶמל ַהִקּ ְנָ֥אה
ֶ֜פַּתח ַ֤שַׁער ַהְפּ ִניִמי ֙
ַהַמּ ְק ֶֽנהְ :ו ִ֨ה ֵנּה־ָ֔שׁם ְכּ֖בוֹד ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַכַּמּ ְר ֶ ֕אה ֲאֶ֥שׁר ָרִ֖איִתי ַבִּבְּק ָֽﬠה:
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֔לי ֶבּן־ָא ָ֕דם ָשׂא־ ָ֥נא ֵעי ֶ֖ניךָך ֶ֣דּ ֶרךְך ָצ֑פוֹ ָנה ָֽוֶאָ֤שּׂא ֵעי ַנ֙י ֶ֣דּ ֶרךְך ָצ֔פוֹ ָנה
ְוִה ֵ֤נּה ִמָצּפוֹ֙ן ְלַ֣שַׁער ַהִמּ ְז ֵ֔בּ ַח ֵ֛סֶמל ַהִקּ ְנָ֥אה ַה ֶ֖זּה ַבִּבָּֽאהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֔לי ֶבּן־
ָא ָ֕דם ֲהֹרֶ֥אה ַאָ֖תּה ָ֣מֵ֣הם ]ָ֣מה ֵ֣הם[ ֹעִ֑שׂים ֽתּוֵֹע֨בוֹת ְגֹּד֜לוֹת ֲאֶ֥שׁר ֵֽבּית־
ה ֵמ ַ֣ﬠל ִמְק ָדִּ֔שׁי ְועוֹ֙ד ָתּ֣שׁוּב ִתּ ְר ֶ ֔אה ֽתּוֵֹע֖בוֹת
ִיְשׂ ָרֵ֣אל ׀ ֹעִ֣שׂים ֹ֗פּה ְל ָֽרֳחָק ֙
אִ֖תי ֶאל־ ֶ֣פַּתח ֶֽהָח ֵ֑צר ָֽוֶא ְר ֶ ֕אה ְוִה ֵ֥נּה ֹחר־ֶאָ֖חד ַבּ ִֽקּירַ :ו ֣יּ ֹאֶמר
ְגֹּדֽלוֹתַ :ו ָיֵּ֥בא ֹ
תּר ַבּ ִ ֔קּיר ְוִה ֵ֖נּה ֶ֥פַּתח ֶאָֽחדַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ֵא ָ֑לי
ֵאַ֔לי ֶבּן־ָא ָ֖דם ֲחָתר־ ָ֣נא ַב ִ֑קּיר ָֽוֶאְח ֣ ֹ
ה
שׁר ֵ֥הם ֹעִ֖שׂים ֹֽפּהָֽ :וָאבוֹ֘א ָֽוֶא ְרֶא ֒
ה ֶאת־ַהֽתּוֵֹע֣בוֹת ָֽה ָר֔עוֹת ֲא ֶ ֛
֤בּ ֹא וּ ְרֵא ֙
ה ֶ֔שֶׁקץ ְוָכל־ ִגּלּוּ ֵ֖לי ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְמֻח ֶ֥קּה ַעל־
ְוִה ֨ ֵנּה ָכל־ַתְּב ֜ ִנית ֶ֤רֶמשׂ וְּבֵהָמ ֙
ַה ִ֖קּיר ָסִ֥ביב ׀ ָס ִ ֽביבְ :וִשְׁבִ֣ﬠים ִ֣אישׁ ִמ ִזּ ְק ֵ֣ני ֵֽבית־֠ ִיְשׂ ָרֵאל ְו ַֽיֲא ַז ְנ ָ֨יהוּ ֶבן־ָשָׁ֜פן
ם ֹֽעְמ ִ֣דים ִלְפ ֵני ֶ֔הם ְוִ֥אישׁ ִמְקַט ְר֖תּוֹ ְבּ ָי ֑דוֹ ַֽוֲﬠַ֥תר ֲﬠ ַֽנ ן־ַהְקֹּ֖ט ֶרת
ֹעֵ֤מד ְבּתוָֹכ ֙

ם ֲאֶ֨שׁר ִז ְק ֵ֤ני ֵֽבית־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֹעִ֣שׂים ַבּ֔חֶשׁךְך
ֹע ֶֽלהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַל ֘י ֲה ָרִ֣איָת ֶבן־ָא ָד ֒
ה ָ֖וה ֶאת־
א ָ֔תנוּ ָע ַ֥זב ְי ֹ
ה ֹרֶ֣אה ֹ
ה ָו ֙
אְמ ִ֗רים ֵ֤אין ְי ֹ
ִ֖אישׁ ְבַּח ְד ֵ֣רי ַמְשִׂכּי֑תוֹ ִ֣כּי ֽ ֹ
ָהָֽא ֶרץַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ֵא ָ֑לי ֣עוֹד ָתּ֥שׁוּב ִתּ ְר ֶ ֛אה ֽתּוֵֹע֥בוֹת ְגֹּד֖לוֹת ֲאֶשׁר־ֵ֥הָמּה ֹע ִ ֽשׂים:
ם
ה ָ֔וה ֲאֶ֖שׁר ֶאל־ַהָצּ֑פוֹ ָנה ְוִה ֵנּה־ָשׁ ֙
ח ַ֣שַׁער ֵבּית־ ְי ֹ
א ִ֗תי ֶאל־ֶ֨פַּת ֙
ַו ָיֵּ֣בא ֹ
ַה ָנִּ֣שׁים ֽיְשׁ֔בוֹת ְמַב֖כּוֹת ֶאת־ַהַתּֽמּוּזַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ֵא ַ֖לי ֲה ָרִ֣איָת ֶבן־ָא ָ֑דם ֣עוֹד
ה ָו֘ה
א ִ֗תי ֶאל־ֲחַ֣צר ֵֽבּית־ ְי ֹ
ָתּ֥שׁוּב ִתּ ְר ֶ ֛אה ֽתּוֵֹע֥בוֹת ְגֹּד֖לוֹת ֵמֵֽאֶלּהַ :ו ָיֵּ֣בא ֹ
ם וֵּ֣בין ַהִמּ ְז ֵ֔בּ ַח ְכֶּעְשׂ ִ֥רים
ה ָ֗וה ֵ֤בּין ָֽהאוָּל ֙
ת ְוִה ֵנּה־ֶ֜פַתח ֵהי ַ֣כל ְי ֹ
ַהְפּ ִניִמי ֒
ה וְּפ ֵניֶ֣הם ֵ ֔ק ְדָמה ְו ֵ ֛הָמּה ִמְשַֽׁתֲּח ִויֶ֥תם
ה ָו ֙
ַֽוֲחִמָ֖שּׁה ִ֑אישׁ ֲאֹ֨ח ֵרי ֶ֜הם ֶאל־ֵהי ַ֤כל ְי ֹ
ם ֲהָנֵקל ֙ ְלֵ֣בית ְיהוּ ָ֔דה ֵֽמֲﬠ֕שׂוֹת
ֵ֖ק ְדָמה ַלָֽשֶּׁמשַׁ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַל ֘י ֲה ָרִ֣איָת ֶבן־ָא ָד ֒
ֶאת־ַהֽתּוֵֹע֖בוֹת ֲאֶ֣שׁר ָעשׂוּ־ֹ֑פה ִ ֽכּי־ָֽמְל֨אוּ ֶאת־ָה ָ ֜א ֶרץ ָחָ֗מס ַו ָיֻּ֨שׁב֙וּ
שְׁלִ֥חים ֶאת־ַה ְזּמוֹ ָ֖רה ֶאל־ַא ָֽפּםְ :ו ַגם־ֲא ִנ֙י ֶאֱﬠֶ֣שׂה ְבֵחָ֔מה
ְלַהְכִעיֵ֔ס ִני ְוִה ָ֛נּם ֽ ֹ
ֽל ֹא־ָת֥חוֹס ֵעי ִ֖ני ְו ֣ל ֹא ֶאְחֹ֑מל ְו ָֽק ְר֤אוּ ְבָא ְז ַנ֙י ֣קוֹל ָגּ֔דוֹל ְו ֥ל ֹא ֶאְשַׁ֖מע אוָֹֽתם:
ַו ִיּ ְק ָ֣רא ְבָא ְז ֗ ַני ֤קוֹל ָגּדוֹל ֙ ֵלאֹ֔מר ָק ְר֖בוּ ְפֻּק ֣דּוֹת ָהִ֑ﬠיר ְוִ֛אישׁ ְכִּ֥לי ַמְשֵׁח֖תוֹ
ְבּ ָי ֽדוְֹ :וִה ֵ֣נּה ִשָׁ֣שּׁה ֲא ָנִ֡שׁים ָבִּ֣אים ׀ ִמ ֶדּ ֶרךְך־ַ֨שַׁער ָֽהֶעְל ֜יוֹן ֲאֶ֣שׁר ׀ ָמְפ ֶ֣נה
ם ָל ֻ֣בשׁ ַבּ ִ֔דּים ְו ֶ֥קֶסת ַהֹסּ ֵ֖פר
ָצ֗פוֹ ָנה ְו ִ ֨אישׁ ְכּ ִ֤לי ַמָפּצ֙וֹ ְבּ ָי֔דוֹ ְוִאישׁ־ֶא ָ֤חד ְבּתוָֹכ ֙
ה
ְבָּמְת ָ֑ניו ַו ָיֹּ֨בא֙וּ ַו ַ֣יַּעְמ֔דוּ ֵ֖אֶצל ִמ ְזַ֥בּח ַה ְנֹּֽחֶשׁת :וְּכ֣בוֹד ׀ ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַֽנֲﬠָל ֙
שׁ ַהָלּ ֻ֣בשׁ
ֵמ ַ֤ﬠל ַהְכּרוּ֙ב ֲאֶ֣שׁר ָה ָ֣יה ָעָ֔ליו ֶ֖אל ִמְפַ֣תּן ַה ָ֑בּ ִית ַו ִיְּק ָ֗רא ֶאל־ָהִאי ֙
ה ֵאָ֔לו ]ֵאָ֔ליו[ ֲﬠֹב֙ר ְבּ֣תוֹךְך
ה ָו ֙
שׁר ֶ֥קֶסת ַהֹסּ ֵ֖פר ְבָּמְת ָֽניוַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ַהַבּ ִ֔דּים ֲא ֶ ֛
ם
ָהִ֔עיר ְבּ֖תוֹךְך ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוִהְת ִ֨ויָת ָ֜תּו ַעל־ִמְצ֣חוֹת ָֽהֲא ָנִ֗שׁים ַה ֶֽנֱּא ָנִחי ֙
ה ָאַ֣מר ְבָּא ְז ֔ ַני ִעְב ֥רוּ
ְוַה ֶ֣נֱּא ָנ ִ ֔קים ַ֚ﬠל ָכּל־ַה֣תּוֵֹע֔בוֹת ַֽה ַֽנֲּﬠ֖שׂוֹת ְבּתוֹ ָֽכהּ :וְּל ֵ ֨אֶלּ ֙
ָבִ֛ﬠיר ַֽאֲח ָ֖ריו ְוַה֑כּוּ ַעל ]ַאל[ ָתֹּ֥חס ֵעי ְני ֶ֖כם ]ֵעי ְנ ֶ֖כם[ ְוַאל־ַתְּחֹֽמלוָּ :ז ֵ ֡קן ָבּ֣חוּר
ה ְוַ֨טף ְו ָנִ֜שׁים ַֽתַּה ְר ֣גוּ ְלַמְשִׁ֗חית ְוַעל־ָכּל־ ִ ֨אישׁ ֲאֶשׁר־ָע ָ֤ליו ַהָתּ֙ו ַאל־
וְּבתוָּל ֩
ִתּ ַ֔גּשׁוּ וִּמִמְּק ָדִּ֖שׁי ָתּ ֵ֑חלּוּ ַו ָיֵּ֨חלּ֙וּ ָֽבֲּא ָנִ֣שׁים ַה ְזֵּק ֔ ִנים ֲאֶ֖שׁר ִלְפ ֵ֥ני ַהָֽבּ ִיתַ :ו ֨יּ ֹאֶמר
ֲאֵלי ֶ֜הם ַטְמּ֣אוּ ֶאת־ַה ַ֗בּ ִית וַּמְל֧אוּ ֶאת־ַֽהֲחֵצ ֛רוֹת ֲחָלִ֖לים ֵ֑צאוּ ְו ָיְצ֖אוּ ְוִה֥כּוּ
הּ
אַמ֙ר ֲאָה ֙
ָב ִ ֽﬠירַֽ :ו ְיִה֙י ְכַּהכּוֹ ָ֔תם ְו ֵֽנאֲשַׁ֖אר ָ ֑א ִני ָוֶאְפָּ֨לה ַעל־ָפּ ֜ ַני ָֽוֶא ְזַ֗עק ָֽו ֹ
ֲאֹד ָ֣ני ְיֶה ִ֔וֹה ֲהַמְשִׁ֣חית ַא ָ֗תּה ֵ֚את ָכּל־ְשֵׁא ִ֣רית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְבָּשְׁפְכּ ךָ֥ך ֶאת־ֲחָמְת֖ךָך

אד
אד ְמ ֔ ֹ
ה ָגּדוֹל ֙ ִבְּמ ֣ ֹ
ַעל־ ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֗לי ֲﬠ֨וֹן ֵֽבּית־ ִיְשׂ ָרֵ֤אל ִֽויהוּ ָד ֙
ה ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ
ה ָו ֙
ַוִתָּמּ ֵ֤לא ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ָדִּ֔מים ְוָהִ֖ﬠיר ָֽמְלָ֣אה ֻמ ֶ֑טּה ִ֣כּי ָאְמ֗רוּ ָע ַ֤זב ְי ֹ
ה ָ֖וה ֹרֶֽאהְ :ו ַ֨גם־ֲא ֔ ִני ֽל ֹא־ָת֥חוֹס ֵעי ִ֖ני ְו ֣ל ֹא ֶאְחֹ֑מל ַדּ ְר ָ֖כּם ְבּר ֹאָ֥שׁם
ְוֵ֥אין ְי ֹ
ת ְבָּמְת ֔ ָניו ֵמִ֥שׁיב ָדָּ֖בר ֵלאֹ֑מר
ָנָֽתִתּיְ :וִה ֞ ֵנּה ָהִ֣אישׁ ׀ ְל ֻ֣בשׁ ַהַבּ ִ֗דּים ֲאֶ֤שׁר ַה ֶ ֨קֶּס ֙
ָעִ֕שׂיִתי ְֽ֖כֲּאֶ֥שׁר ]ְכֹּ֖כל ֲֽאֶ֥שׁר[ ִצ ִוּיָֽת ִניָֽ :וֶא ְר ֶ ֗אה ְוִה ֵ֤נּה ֶאל־ָֽה ָר ִ ֨קי ַ֙ע ֲאֶשׁ֙ר ַעל־
֣ר ֹאשׁ ַהְכּ ֻר ִ֔בים ְכֶּ֣אֶבן ַסִ֔פּיר ְכַּמ ְרֵ֖אה ְדּ֣מוּת ִכּ ֵ֑סּא ִנ ְרָ֖אה ֲﬠֵליֶֽהםַ :ו ֜יּ ֹאֶמר ֶאל־
א ֶאל־ֵבּי ֨נוֹת ַל ַגְּל ַ֜גּל ֶאל־ַ֣תַּחת ַלְכּ֗רוּב וַּמֵ֨לּא
ָהִ֣אישׁ ׀ ְל ֻ֣בשׁ ַהַבּ ִ֗דּים ַו ֡יּ ֹאֶמר בּ ֹ ֩
שׁ ִמֵבּי ֣נוֹת ַלְכּ ֻר ִ֔בים וּ ְזֹ֖רק ַעל־ָהִ֑ﬠיר ַו ָיּ ֖ב ֹא ְלֵעי ָֽניְ :וַהְכּ ֻר ִ֗בים
ָחְפ ֶ֤ניךָך ַֽגֲחֵלי־ֵא ֙
ֹֽעְמ ִ֛דים ִמיִ֥מין ַלַ֖בּ ִית ְבֹּב֣אוֹ ָהִ֑אישׁ ְוֶֽהָע ָ֣נ ן ָמֵ֔לא ֶאת־ֶֽהָחֵ֖צר ַהְפּ ִני ִ ֽמיתַ :ו ָ֤יּ ָרם
ת ֶאת־ֶ֣הָע ֔ ָנן ְוֶֽהָחֵצ֙ר
ה ֵמ ַ֣ﬠל ַהְכּ֔רוּב ַ֖ﬠל ִמְפַ֣תּן ַה ָ֑בּ ִית ַו ִיָּמּ ֵ֤לא ַה ַ֨בּ ִי ֙
ה ָו ֙
ְכּֽבוֹד־ ְי ֹ
ה ָֽוהְ :וקוֹל ֙ ַכּ ְנ ֵ֣פי ַהְכּרוּ ִ֔בים ִנְשַׁ֕מע ַעד־ֶֽהָחֵ֖צר
ָ֣מְל ָ ֔אה ֶאת־ֹ֖נ ַגהּ ְכּ֥בוֹד ְי ֹ
ם
ַה ִ ֽחיֹצ ָ֑נה ְכּ֥קוֹל ֵֽאל־ַשׁ ַ֖דּי ְבּ ַדְבּ ֽרוַֹ :ו ְי ִ֗הי ְבַּצֹוּת֙וֹ ֶאת־ָהִ֤אישׁ ְל ֻֽבשׁ־ַהַבּ ִדּי ֙
א ַו ַֽיֲּﬠֹ֔מד ֵ֖אֶצל ָֽהאוֹ ָֽפן:
שׁ ִמֵבּי ֣נוֹת ַל ַגְּל ַ֔גּל ִמֵבּי ֖נוֹת ַלְכּרוִּ֑בים ַו ָיּב ֹ ֙
ֵלאֹ֔מר ַ֥קח ֵא ֙
שׁ ֲאֶשׁ֙ר ֵבּי ֣נוֹת ַהְכּ ֻר ִ֔בים
ח ַהְכּ֨רוּב ֶאת־ ָי֜דוֹ ִמֵבּי ֣נוֹת ַלְכּרוּ ִ֗בים ֶאל־ָהֵא ֙
ַו ִיְּשַׁל ֩
ת ַיד־
א ַו ִיּ ֵ֔תּן ֶאל־ָחְפ ֵ֖ני ְל ֻ֣בשׁ ַהַבּ ִ֑דּים ַו ִיּ ַ֖קּח ַו ֵיֵּֽצאַ :ו ֵיּ ָ֖רא ַלְכּ ֻרִ֑בים ַתְּב ִני ֙
ַו ִיָּשּׂ ֙
ם אוֹ ַ֣פן
ָא ָ֔דם ַ֖תַּחת ַכּ ְנֵפיֶֽהםָֽ :וֶא ְר ֶ ֗אה ְוִה ֨ ֵנּה ַא ְרָבּ ָ֣ﬠה ֽאוַֹפ ִנּי֘ם ֵ֣אֶצל ַהְכּרוִּבי ֒
ה ָה֣אוַֹפ ֔ ִנּים
ֶאָ֗חד ֵ֚אֶצל ַהְכּ ֣רוּב ֶאָ֔חד ְואוֹ ַ֣פן ֶאָ֔חד ֵ֖אֶצל ַהְכּ ֣רוּב ֶא ָ֑חד וַּמ ְרֵא ֙
שׁר ִֽיְה ֶ֥יה ָהאוֹ ַ֖פן
ְכּ ֵ֖ﬠין ֶ֥אֶבן ַתּ ְר ִ ֽשׁישׁ :וַּ֨מ ְרֵאי ֶ֔הם ְדּ֥מוּת ֶאָ֖חד ְלַא ְרַבְּע ָ ֑תּם ַֽכֲּא ֶ ֛
ם ֵיֵ֔לכוּ ֥ל ֹא ִיַ֖סּבּוּ ְבֶּלְכ ָ ֑תּם ִ֣כּי
ְבּ֥תוֹךְך ָהאוֹ ָֽפןְ :בֶּלְכ ָ֗תּם ֶאל־ַא ְר ַ֤בַּעת ִרְבֵעיֶה ֙
ם
שׁ ַֽאֲח ָ֣ריו ֵיֵ֔לכוּ ֥ל ֹא ִיַ֖סּבּוּ ְבֶּלְכָֽתּםְ :וָכל־ְבָּשׂ ָר ֙
ַהָמּ֞קוֹם ֲאֶשׁר־ ִיְפ ֶ֤נה ָהר ֹא ֙
ם ָס ִ֔ביב ְלַא ְרַבְּעָ֖תּם
ְו ַגֵבּ ֶ֔הם ִֽוי ֵדיֶ֖הם ְוַכ ְנֵפי ֶ ֑הם ְוָהֽאוַֹפ ֗ ִנּים ְמֵלִ֤אים ֵעי ֨ ַנ ִי ֙
אוַֹפ ֵנּיֶֽהםָ :לֽאוַֹפ ִ֑נּים ָל ֶ ֛הם קוֹ ָ֥רא ַה ַגְּל ַ֖גּל ְבָּא ְז ָֽניְ :וַא ְרָבּ ָ֥ﬠה ָפ ִ֖נים ְלֶא ָ֑חד ְפּ ֨ ֵני
ָֽהֶאָ֜חד ְפּ ֵ֣ני ַהְכּ֗רוּב וְּפ ֵ֤ני ַהֵשּׁ ִנ֙י ְפּ ֵ֣ני ָא ָ֔דם ְוַהְשִּׁליִשׁ֙י ְפּ ֵ֣ני ַא ְר ֵ֔יה ְוָֽה ְרִביִ֖ﬠי ְפּ ֵני־
ת
ָֽנֶשׁרַ :ו ֵיֹּ֖רמּוּ ַהְכּרוִּ֑בים ִ֣היא ַֽהַח ָ֔יּה ֲאֶ֥שׁר ָרִ֖איִתי ִבּ ְנַהר־ְכָּֽבר :וְּבֶ֨לֶכ ֙
ם ֵמ ַ֣ﬠל
ַהְכּרוּ ִ֔בים ֵֽיְל֥כוּ ָהֽאוַֹפ ִ֖נּים ֶאְצ ָ֑לם וִּבְשׂ ֵ ֨את ַהְכּרוּ ִ֜בים ֶאת־ַכּ ְנֵפי ֶ֗הם ָלרוּ ֙
ָה ָ ֔א ֶרץ ֽל ֹא־ ִיַ֧סּבּוּ ָהֽאוַֹפ ִ֛נּים ַגּם־ֵ֖הם ֵמֶאְצ ָֽלםְ :בָּעְמ ָ֣דם ַֽיֲﬠֹ֔מדוּ וְּברוָֹ֖מם ֵי ֣רוֹמּוּ

ה ָ֔וה ֵמ ַ֖ﬠל ִמְפַ֣תּן ַה ָ֑בּ ִית ַו ַֽיֲּﬠֹ֖מד ַעל־
א ְכּ֣בוֹד ְי ֹ
אוֹ ָ ֑תם ִ֛כּי ֥רוּ ַח ַֽהַח ָ֖יּה ָבֶּֽהםַ :ו ֵיֵּצ ֙
ַהְכּרוּ ִ ֽביםַ :ו ִיְּשׂ֣אוּ ַהְכּרוִּ֣בים ֶאת־ַ֠כּ ְנֵפיֶהם ַו ֵיּ֨רוֹמּוּ ִמן־ָהָ֤א ֶרץ ְלֵעי ַנ֙י ְבֵּצא ָ֔תם
ה ַהַקּ ְדמוֹ ֔ ִני וְּכ֧בוֹד ֱאֹלֵֽהי־
ה ָו ֙
ְוָהֽאוַֹפ ִ֖נּים ְלֻעָמּ ָ ֑תם ַו ַֽיֲּﬠֹ֗מד ֶ֣פַּתח ַ֤שַׁער ֵֽבּית־ ְי ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֲﬠֵליֶ֖הם ִמְלָֽמְעָלהִ֣ :היא ַֽהַח ָ֗יּה ֲאֶ֥שׁר ָרִ֛איִתי ַ֥תַּחת ֱאֹלֵֽהי־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ם ְלֶאָ֔חד ְוַא ְרַ֥בּע
ִבּ ְנַהר־ְכּ ָ֑בר ָֽוֵא ַ֕דע ִ֥כּי ְכרוִּ֖בים ֵֽהָמּהַ :א ְרָבָּ֨עה ַא ְרָבּ ָ֤ﬠה ָפ ִני ֙
ת ְי ֵ֣די ָא ָ֔דם ַ֖תַּחת ַכּ ְנֵפיֶֽהם :וּ ְד֣מוּת ְפּ ֵני ֶ֔הם ֵ֣הָמּה ַהָפּ ֗ ִנים
ְכּ ָנ ַ֖פ ִים ְלֶא ָ֑חד וּ ְדמוּ ֙
ֲאֶ֤שׁר ָר ִ ֨איִת֙י ַעל־ ְנַהר־ְכּ ָ֔בר ַמ ְרֵאיֶ֖הם ְואוֹ ָ ֑תם ִ֛אישׁ ֶאל־ ֵ֥ﬠֶבר ָפּ ָ֖ניו ֵי ֵֽלכוּ:
ה ָ֤וה ַהַקּ ְדמוֹ ִנ֙י ַהפּוֹ ֶ֣נה ָק ִ֔דיָמה
אִתי ֶאל־ַ֨שַׁער ֵֽבּית־ ְי ֹ
א ִ֜תי ֗רוּ ַח ַוָתֵּ֣בא ֠ ֹ
ַוִתָּ֨שּׂא ֹ
ה ְבּ ֶ֣פַתח ַהַ֔שַּׁער ֶעְשׂ ִ֥רים ַֽוֲחִמָ֖שּׁה ִ֑אישׁ ָֽוֶא ְר ֶ ֨אה ְבתוָֹ֜כם ֶאת־ ַֽיֲא ַז ְנ ָ֧יה
ְוִה ֵנּ ֙
ֶבן־ַעֻ֛זּ ר ְוֶאת־ְפַּלְט ָ֥יהוּ ֶבן־ְבּ ָנ ָ֖יהוּ ָשׂ ֵ֖רי ָה ָֽﬠםַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ֵא ָ֑לי ֶבּן־ָא ָ֕דם ֵ֣אֶלּה
אְמ ִ֔רים ֥ל ֹא
ָֽהֲא ָנִ֞שׁים ַהֽחְשִׁ֥בים ָ ֛א ֶון ְוַהֹֽיֲּﬠִ֥צים ֲﬠַצת־ ָ֖רע ָבִּ֥ﬠיר ַה ֽזּ ֹאתָ :ה ֣ ֹ
ְבָק ֖רוֹב ְבּ ֣נוֹת ָבִּ֑תּים ִ֣היא ַהִ֔סּיר ַֽוֲא ַ֖נְחנוּ ַהָבָּֽשׂרָ :ל ֵ֖כן ִה ָנֵּ֣בא ֲﬠֵלי ֶ ֑הם ִה ָנֵּ֖בא
ה ָ֔וה ֵ֥כּן
ה ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֗לי ֱאֹמ֙ר ֹכּה־ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ָו ֒
ֶבּן־ָא ָֽדםַ :וִתֹּ֣פּל ָעַל ֘י ֣רוּ ַח ְי ֹ
ֲאַמ ְרֶ֖תּם ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל וַּֽמֲﬠ֥לוֹת ֽר ֽוֲּח ֶ֖כם ֲא ִ֥ני ְי ַדְע ִ ֽתּיָהִ :ה ְרֵבּיֶ֥תם ַחְלֵלי ֶ֖כם
ם
ה ַחְלֵליֶכ ֙
ָבִּ֣ﬠיר ַה ֑זּ ֹאת וִּמֵלּאֶ֥תם ֽחוֹּצֶ֖תיָה ָח ָֽללָ :לֵ֗כן ֹֽכּה־ָאַמ֘ר ֲאֹד ָ֣ני ְיֶה ִוֹ ֒
ֲאֶ֣שׁר ַשְׂמֶ֣תּם ְבּתוָֹ֔כהּ ֵ֥הָמּה ַהָבָּ֖שׂר ְוִ֣היא ַהִ֑סּיר ְוֶאְת ֶ֖כם הוִֹ֖ציא ִמתּוֹ ָֽכהּ:
ם
ֶ֖ח ֶרב ְי ֵרא ֶ ֑תם ְוֶ֨ח ֶר֙ב ָאִ֣ביא ֲﬠֵליֶ֔כם ְנ ֻ ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְיֶה ִֽוֹהְ :וֽהוֵֹצאִ֤תי ֶאְתֶכ ֙
ִמתּוָֹ֔כהּ ְוָנַתִ֥תּי ֶאְת ֶ֖כם ְבּ ַיד־ ָז ִ֑רים ְוָעִ֛שׂיִתי ָב ֶ֖כם ְשָׁפ ִ ֽטיםַ :בֶּ֣ח ֶרב ִתֹּ֔פּלוּ ַעל־
ם
ה ָֽוהִ֗ :היא ל ֹא־ ִ ֽתְה ֶ֤יה ָלֶכ ֙
ְגּ֥בוּל ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֶאְשׁ֣פּוֹט ֶאְת ֶ֑כם ִֽוי ַדְעֶ֖תּם ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ם
שׂר ֶאל־ ְגּ֥בוּל ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֶאְשֹׁ֥פּט ֶאְת ֶֽכםִֽ :וי ַדְעֶתּ ֙
ְלִ֔סיר ְוַא ֶ ֛תּם ִ ֽתְּה ֥יוּ ְבתוֹ ָ֖כהּ ְלָב ָ ֑
ה ָ֔וה ֲאֶ֤שׁר ְבֻּחַקּ֙י ֣ל ֹא ֲהַלְכ ֶ֔תּם וִּמְשָׁפַּ֖טי ֣ל ֹא ֲﬠִשׂי ֶ ֑תם ֽוְּכִמְשְׁפֵּ֧טי
ִ ֽכּי־ֲא ִ֣ני ְי ֹ
ַהגּוֹ ִ֛ים ֲאֶ֥שׁר ְסִביֽבוֵֹתי ֶ֖כם ֲﬠִשׂיֶֽתםַ :ו ְיִה֙י ְכִּה ָ֣נְּב ִ ֔אי וְּפַלְט ָ֥יהוּ ֶבן־ְבּ ָנ ָ֖יה ֵ ֑מת
ה ַאָ֣תּה ֹעֶ֔שׂה
הּ ֲאֹד ָ֣ני ְיֶה ִ֔וֹה ָכָּל ֙
אַמ֙ר ֲאָה ֙
ָֽוֶאֹ֨פּל ַעל־ָפּ ֜ ַני ָוֶא ְז ַ֣ﬠק ֽקוֹל־ ָגּ֗דוֹל ָו ֹ
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֗דם ַא ֶ֤חיךָך ַאֶ֨חי ךָ ֙ך
ֵ֖את ְשֵׁא ִ֥רית ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ַא ְנֵ֣שׁי ְגֻאָלּ ֶ֔תךָך ְוָכל־ֵ֥בּית ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֻכֹּ֑לּה ֲאֶשׁ֩ר ָאְמ֨רוּ ָל ֶ֜הם ֹֽיְשֵׁ֣בי ְי ֽרוָּשַׁ֗לם
ה ָ֔וה ָ֥לנוּ ִ֛היא ִנְתּ ָ֥נה ָהָ֖א ֶרץ ְלמוֹ ָרָֽשׁהָ :ל ֵ֣כן ֱאֹ֗מר ֹֽכּה־ָאַמ֘ר ֲאֹד ָ֣ני
ַֽרֲחק֙וּ ֵמ ַ֣ﬠל ְי ֹ

ם ְלִמְק ָ֣דּשׁ
ם ַבּגּוֹ ִ֔ים ְוִ֥כי ֲה ִ ֽפיצוִֹ֖תים ָֽבֲּא ָר֑צוֹת ָוֱאִ֤הי ָלֶה ֙
ה ִ֤כּי ִה ְרַחְקִתּי ֙
ְיֶה ִוֹ ֒
ה ְוִקַבְּצִ֤תּי
ְמַ֔עט ָֽבֲּא ָר֖צוֹת ֲאֶשׁר־ָ֥בּאוּ ָֽשׁםָ :ל ֵ֣כן ֱאֹ֗מר ֹֽכּה־ָאַמ֘ר ֲאֹד ָ֣ני ְיֶה ִוֹ ֒
ם ִמן־ָ֣הַעִ֔מּים ְוָֽאַסְפִ֣תּי ֶאְתֶ֔כם ִמן־ ָֽ֣הֲא ָר֔צוֹת ֲאֶ֥שׁר ְנֹֽפצוֶֹ֖תם ָבּ ֶ ֑הם
ֶאְתֶכ ֙
שָׁמּה ְוֵהִ֜סירוּ ֶאת־ָכּל־ִשׁקּוּ ֶ֛ציָה
ְו ָנַתִ֥תּי ָל ֶ֖כם ֶאת־ַא ְדַ֥מת ִיְשׂ ָרֵֽאל :וָּ֖באוּ־ ָ ֑
ם ֵ֣לב ֶאָ֔חד ְו ֥רוּ ַח ֲח ָדָ֖שׁה ֶאֵ֣תּן
ְוֶאת־ָכּל־ֽתּוֲֹﬠבוֶֹ֖תיָה ִמֶֽמּ ָנּהְ :ו ָנַתִ֤תּי ָלֶה ֙
ְבִּק ְרְבּ ֶ֑כם ַֽוֲהִ֨סֹר ִ֜תי ֵ֤לב ָה ֶ ֨אֶב֙ן ִמְבָּשׂ ָ֔רם ְו ָֽנַתִ֥תּי ָלֶ֖הם ֵ֥לב ָבָּֽשׂרְ :לַ֨מַע֙ן ְבֻּחֹקַּ֣תי
א ָ ֑תם ְוָֽהיוּ־ִ֣לי ְלָ֔עם ַֽוֲא ֕ ִני ֶֽאְה ֶ֥יה ָֽלֶ֖הם
ֵיֵ֔לכוּ ְוֶאת־ִמְשָׁפַּ֥טי ִיְשְׁמ ֖רוּ ְוָע֣שׂוּ ֹ
ם ְבּר ֹאָ֣שׁם
ה ֵ֑לךְך ַדּ ְרָכּ ֙
ֵלאֹל ִ ֽהיםְ :וֶאל־ ֵ֧לב ִשֽׁקּוֵּצי ֶ ֛הם ְוֽתוֲֹﬠֽבוֵֹתיֶ֖הם ִלָ֣בּם ֹ
ם ֶאת־ַכּ ְנֵפי ֶ֔הם ְוָהֽאוַֹפ ִ֖נּים ְלֻעָמּ ָ ֑תם
ָנ ַ֔תִתּי ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְיֶה ִֽוֹהַ :ו ִיְּשׂ֤אוּ ַהְכּרוִּבי ֙
ה ָ֔וה ֵמ ַ֖ﬠל ֣תּוֹךְך ָהִ֑ﬠיר
וְּכ֧בוֹד ֱאֹלֵֽהי־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֲﬠֵליֶ֖הם ִמְלָֽמְעָלהַ :ו ַ֨יַּעל ֙ ְכּ֣בוֹד ְי ֹ
ה ֶאל־
ַו ַֽיֲּﬠֹמ֙ד ַעל־ָה ָ֔הר ֲאֶ֖שׁר ִמ ֶ֥קּ ֶדם ָל ִ ֽﬠירְ :ו ֣רוּ ַח ְנָשׂ ַ ֗אְת ִני ַוְתִּביֵ֤א ִני ַכְשׂ ִ֨דּיָמ ֙
ַהגּוָֹ֔לה ַבַּמּ ְרֶ֖אה ְבּ ֣רוּ ַח ֱאֹלִ֑הים ַו ַ֨יַּעל ֙ ֵֽמָעַ֔לי ַהַמּ ְרֶ֖אה ֲאֶ֥שׁר ָר ִ ֽאיִתיָֽ :וֲא ַדֵ֖בּר
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמר:
ה ָ֖וה ֲאֶ֥שׁר ֶה ְרָֽא ִניַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ֶאל־ַהגּוֹ ָ֑לה ֵ ֛את ָכּל־ ִדְּב ֵ֥רי ְי ֹ
ם ָל ֶ֨הם ִל ְר֜אוֹת ְו ֣ל ֹא ָר֗אוּ
שׁב ֲאֶ֣שׁר ֵעי ַנ ִי ֩
ֶבּן־ָא ָ֕דם ְבּ֥תוֹךְך ֵֽבּית־ַהֶ֖מּ ִרי ַאָ֣תּה ֹי ֵ ֑
ָא ְז ֨ ַנ ִים ָלֶ֤הם ִלְשֹׁ֨מ ַ֙ע ְו ֣ל ֹא ָשֵׁ֔מעוּ ִ֛כּי ֵ֥בּית ְמ ִ֖רי ֵֽהםְ :וַאָ֣תּה ֶבן־ָא ָ֗דם ֲﬠֵ֤שׂה ְל ךָ ֙ך
ְכּ ֵ֣לי גוָֹ֔לה וּ ְג ֵ֥לה יוָֹ֖מם ְל ֵֽﬠי ֵני ֶ ֑הם ְו ָגִ֨ליָת ִמְמּֽקוְֹמ֜ךָך ֶאל־ָמ֤קוֹם ַאֵח֙ר ְל ֵ֣ﬠי ֵני ֶ֔הם
ת ֵכֶ֜ליךָך ִכְּכ ֵ֥לי גוֹ ָ֛לה יוָֹ֖מם ְל ֵֽﬠי ֵני ֶ ֑הם
אוּ ַ֣לי ִי ְר֔אוּ ִ֛כּי ֵ֥בּית ְמ ִ֖רי ֵֽהָמּהְ :וֽהוֵֹצא ָ ֙
ְוַא ָ֗תּה ֵתּ ֵ֤צא ָבֶ֨ע ֶר֙ב ְל ֵ֣ﬠי ֵני ֶ֔הם ְכּֽמוָֹצֵ֖אי גּוֹ ָֽלהְ :ל ֵֽﬠי ֵניֶ֖הם ֲחָתר־ְל ךָ֣ך ַב ִ֑קּיר
א ָֽבֲּﬠָלָ֣טה תוִֹ֔ציא ָפּ ֶ֣ניךָך ְתַכֶ֔סּה ְו ֥ל ֹא
ְוֽהוֵֹצאָ֖ת ֽבּוְֹ :לֵ֨עי ֵני ֶ֜הם ַעל־ָכֵּ֤תף ִתָּשּׂ ֙
ִת ְרֶ֖אה ֶאת־ָה ָ ֑א ֶרץ ִ ֽכּי־מוֹ ֵ֥פת ְנַתִ֖תּיךָך ְלֵ֥בית ִיְשׂ ָרֵֽאלָ :וַ֣אַעשׂ ֵכּ ֘ן ַֽכֲּאֶ֣שׁר ֻצ ֵוּיִת֒י
ה יוָֹ֔מם וָּב ֶ֛ﬠ ֶרב ָחַֽת ְרִתּי־ִ֥לי ַב ִ֖קּיר ְבּ ָ֑יד ָֽבֲּﬠָלָ֥טה
ֵכַּ֨לי הוֵֹ֜צאִתי ִכְּכ ֵ֤לי גוָֹל ֙
הָ֛וה ֵא ַ֖לי ַבֹּ֥בֶּקר ֵלאֹֽמר:
הוֹ ֵ֛צאִתי ַעל־ָכֵּ֥תף ָנָ֖שׂאִתי ְלֵעי ֵניֶֽהםַ :ו ְיִ֧הי ְדַבר־ ְי ֹ
ֶבּן־ָא ָ֕דם ֲה ֨ל ֹא ָֽאְמ ֥רוּ ֵא ֶ֛ליךָך ֵ֥בּית ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵ֣בּית ַה ֶ ֑מּ ִרי ָ֖מה ַאָ֥תּה ֹעֶֽשׂהֱ :אֹ֣מר
ה ִבּי ֣רוָּשַׁ֔לם ְוָכל־ֵ֥בּית
ֲאֵלי ֶ֔הם ֹ֥כּה ָאַ֖מר ֲאֹד ָ֣ני ְיֶה ִ֑וֹה ַה ָנִּ֞שׂיא ַהַמָּ֤שּׂא ַה ֶזּ ֙
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֲאֶשׁר־ֵ֥הָמּה ְבתוֹ ָֽכםֱ :אֹ֖מר ֲא ִ֣ני ֽמוֶֹפְת ֶ֑כם ַֽכֲּאֶ֣שׁר ָעִ֗שׂיִתי ֵ֚כּן ֵיָעֶ֣שׂה
א ָֽבֲּﬠָלָ֣טה
ָל ֶ֔הם ַבּגּוֹ ָ֥לה ַבְשִּׁ֖בי ֵי ֵֽלכוְּ :וַה ָנִּ֨שׂיא ֲאֶשׁר־ְבּתוָֹ֜כם ֶאל־ָכּ ֵ ֤תף ִיָשּׂ ֙

ְו ֵיֵ֔צא ַבּ ִ֥קּיר ַיְחְתּ ֖רוּ ְל֣הוִֹציא ֑בוֹ ָפּ ָ֣ניו ְיַכֶ֔סּה ַ֗יַען ֲאֶ֨שׁר ֽל ֹא־ ִי ְרֶ֥אה ַל ַ֛ﬠ ִין ֖הוּא
א֤תוֹ
ֶאת־ָהָֽא ֶרץ :וָּפ ַרְשִׂ֤תּי ֶאת־ ִרְשִׁתּ֙י ָעָ֔ליו ְו ִנְת ַ֖פּשׂ ִבְּמֽצוּ ָדִ֑תי ְוֵֽהֵבא ִ֨תי ֹ
ה ֶ֣א ֶרץ ַכְּשׂ ִ֔דּים ְואוָֹ֥תהּ ֽל ֹא־ ִי ְרֶ֖אה ְוָ֥שׁם ָיֽמוּתְ :וֹכל ֩ ֲאֶ֨שׁר ְס ִ ֽביֹבָ֥תיו
ָב ֶ֨בָל ֙
ֶע ְזֹ֛רה ]ֶע ְז ֛רוֹ[ ְוָכל־ֲא ַג ָ֖פּיו ֱא ָז ֶ֣רה ְלָכל־ ֑רוּ ַח ְוֶ֖ח ֶרב ָא ִ֥ריק ַֽאֲח ֵריֶֽהםְ :ו ָֽי ְד֖עוּ ִ ֽכּי־
ם
ם ַבּגּוֹ ִ֔ים ְו ֵֽז ִריִ֥תי אוָֹ֖תם ָֽבֲּא ָרֽצוֹתְ :וֽהוַֹת ְרִ֤תּי ֵמֶה ֙
הָ֑וה ַֽבֲּהִפיִ֤צי אוָֹת ֙
ֲא ִ֣ני ְי ֹ
ַא ְנֵ֣שׁי ִמְסָ֔פּר ֵמֶ֖ח ֶרב ֵֽמ ָר ָ֣ﬠב וִּמ ָ֑דֶּבר ְלַ֨מַען ְיַסְפּ֜רוּ ֶאת־ָכּל־ֽתּוֲֹﬠֽבוֵֹתי ֶ֗הם
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמר:
ה ָֽוהַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ם ֲאֶשׁר־ָ֣בּאוּ ָ֔שׁם ְו ָֽי ְד֖עוּ ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ַבּגּוֹ ִי ֙
ֶבּן־ָא ָ֕דם ַלְחְמ֖ךָך ְבּ ַ֣רַעשׁ תּ ֹא ֵ֑כל וֵּמיֶ֕מיךָך ְבּ ָר ְג ָ֥זה וִּב ְדָא ָ֖גה ִתְּשֶֽׁתּהְ :וָאַמ ְרָ֣תּ
ם ֶאל־ַא ְדַ֣מת ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ֶאל־ ַ֣ﬠם ָה ָ ֡א ֶרץ ֹֽכּה־ָאַמ֩ר ֲאֹד ֨ ָני ְיֶה ִ֜וֹה ְליוְֹשׁ ֵ֤בי ְי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
הּ ִמְמֹּל ָ ֔אהּ
ם ִבּ ְדָא ָ֣גה י ֹאֵ֔כלוּ וֵּֽמיֵמיֶ֖הם ְבִּשָׁמּ֣מוֹן ִיְשׁ֑תּוּ ְלַ֜מַען ֵתַּ֤שׁם ַא ְרָצ ֙
ַלְחָמ ֙
ת ֶתֱּח ַ֔רְב ָנה ְוָהָ֖א ֶרץ ְשָׁמָ֣מה
ֵֽמֲחַ֖מס ָכּל־ַהֹֽיְּשִׁ֥בים ָֽבּהְּ :וֶהָע ִ֤רים ַה ֽנּוָֹשׁבוֹ ֙
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֗דם ָמה־
ה ָֽוהַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ִ ֽתְה ֶ֑יה ִֽוי ַדְעֶ֖תּם ִ ֽכּי־ֲאִ֥ני ְי ֹ
ה ָלֶ֔כם ַעל־ַא ְדַ֥מת ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵלאֹ֑מר ַֽיַא ְרכ֙וּ ַה ָיִּ֔מים ְוָאַ֖בד ָכּל־ָח ֽזוֹן:
ַהָמָּ֤שׁל ַה ֶזּ ֙
ה ִהְשׁ ַ֨בִּתּ֙י ֶאת־ַהָמָּ֣שׁל ַה ֶ֔זּה ְו ֽל ֹא־
ָלֵ֞כן ֱאֹ֣מר ֲאֵלי ֶ֗הם ֹֽכּה־ָאַמ֘ר ֲאֹד ָ֣ני ְיֶה ִוֹ ֒
א֛תוֹ ֖עוֹד ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִ֚כּי ִאם־ ַדֵּ֣בּר ֲאֵלי ֶ֔הם ָֽק ְרב֙וּ ַה ָיִּ֔מים וּ ְדַ֖בר ָכּל־
ִיְמְשׁ֥לוּ ֹ
ָח ֽזוֹןִ֠ :כּי ֣ל ֹא ִֽיְה ֶ֥יה ֛עוֹד ָכּל־ֲח ֥זוֹן ָ֖שׁ ְוא וִּמְקַ֣סם ָח ָ֑לק ְבּ֖תוֹךְך ֵ֥בּית ִיְשׂ ָרֵֽאלִ֣ :כּי
ת ֲאֶ֨שׁר ֲא ַד ֵ֤בּר ָדָּב֙ר ְו ֵ֣יָעֶ֔שׂה ֥ל ֹא ִתָמֵּ֖שׁךְך ֑עוֹד ִ֣כּי ִ ֽביֵמיֶ֞כם
ה ָ֗וה ֲא ַדֵבּ֙ר ֵא ֩
׀ ֲא ִ֣ני ְי ֹ
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי
ֵ֣בּית ַהֶ֗מּ ִרי ֲא ַד ֵ֤בּר ָדָּב֙ר ַֽוֲﬠִשׂי ִ֔תיו ְנ ֻ ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְיֶה ִֽוֹהַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
אְמ ִ֔רים ֶֽהָח ֛זוֹן ֲאֶשׁר־֥הוּא ֹח ֶ֖זה ְל ָיִ֣מים
ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֗דם ִה ֵ֤נּה ֵֽבית־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֽ ֹ
ַרִ֑בּים וְּלִעִ֥תּים ְרחוֹ ֖קוֹת ֥הוּא ִנָֽבּאָ :לֵ֞כן ֱאֹ֣מר ֲאֵלי ֶ֗הם ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְיֶה ִ֔וֹה
ל ֹא־ִתָמֵּ֥שׁךְך ֖עוֹד ָכּל־ ְדָּב ָ֑רי ֲאֶ֨שׁר ֲא ַד ֵ֤בּר ָדָּב֙ר ְו ֵ֣יָעֶ֔שׂה ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְיֶה ִֽוֹהַ :ו ְיִ֥הי
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֕דם ִה ָנּ ֵ֛בא ֶאל־ ְנִביֵ֥אי ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַה ִנָּבִּ֑אים
ְדַבר־ ְי ֹ
ה ִ֔וה ֖הוֹי ַעל־
ה ָֽוהֹ֤ :כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
תּ ִל ְנִביֵ֣אי ִמִלּ ָ֔בּם ִשְׁמ֖עוּ ְדַּבר־ ְי ֹ
ְוָֽאַמ ְר ָ ֙
הְל ִ֛כים ַאַ֥חר רוָּ֖חם וְּלִבְלִ֥תּי ָרֽאוְּ :כֻּֽשָׁעִ֖לים
ַה ְנִּביִ֣אים ַה ְנָּב ִ֑לים ֲאֶ֥שׁר ֽ ֹ
ם ַבְּפּ ָר֔צוֹת ַוִתּ ְג ְדּ ֥רוּ ָג ֵ֖דר ַעל־ֵ֣בּית
ָבֳּח ָר֑בוֹת ְנִביֶ֥איךָך ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָה ֽיוּ֤ :ל ֹא ֲﬠִליֶת ֙
ם ְנֻאם־
אְמ ִרי ֙
א ְו ֶ֣קֶסם ָכּ ָ֔זב ָה ֽ ֹ
ה ָֽוהָ֤ :חזוּ ָשׁ ְו ֙
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַֽלֲﬠֹ֥מד ַבִּמְּלָחָ֖מה ְבּ ֥יוֹם ְי ֹ

א ֲח ִזי ֶ֔תם
ה ָ֖וה ֣ל ֹא ְשָׁל ָ֑חם ְו ִֽיֲח֖לוּ ְל ַק ֵ֥יּם ָדָּֽברֲ :ה֤לוֹא ַֽמֲח ֵזה־ָשׁ ְו ֙
ה ָ֔וה ַֽוי ֹ
ְי ֹ
ה ָ֔וה ַֽוֲא ִ֖ני ֥ל ֹא ִדַֽבּ ְרִתּיָ :לֵ֗כן ֹ֤כּה ָאַמ֙ר
ם ְנֻאם־ ְי ֹ
אְמ ִרי ֙
וִּמְקַ֥סם ָכּ ָ֖זב ֲאַמ ְר ֶ ֑תּם ְו ֽ ֹ
ה ִ֔וה ֚ ַיַען ַדֶּבּ ְר ֶ֣כם ָ֔שׁ ְוא ַֽוֲח ִזיֶ֖תם ָכּ ָ֑זב ָלֵכ֙ן ִ ֽה ְנ ִ֣ני ֲאֵליֶ֔כם ְנ ֻ ֖אם ֲאֹד ָ֥ני
ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ְי ֹ
ה ִֽוהְ :וָה ְיָ֣תה ָי ִ֗די ֶֽאל־ַה ְנִּבי ִ ֞אים ַֽהֹח ִ֣זים ָשׁ ְו֘א ְוַהֹֽקְּסִ֣מים ָכּ ָז֒ב ְבּ֧סוֹד ַעִ֣מּי
ל ֹא־ ִיְה ֗יוּ וִּבְכָ֤תב ֵֽבּית־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֣ל ֹא ִיָכּ ֵ֔תבוּ ְוֶאל־ַא ְדַ֥מת ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֣ל ֹא ָיֹ֑באוּ
ה ִֽוהַ֣ :יַען וְּב ַ֜יַען ִהְט֧עוּ ֶאת־ַעִ֛מּי ֵלאֹ֥מר ָשׁ֖לוֹם ְוֵ֣אין
ִֽוי ַדְע ֶ֕תּם ִ ֽכּי־ֲא ִ֖ני ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
א֖תוֹ ָתּ ֵֽפלֱ :אֹ֛מר ֶאל־ָטֵ֥חי ָת ֵ֖פל ְו ִיֹ֑פּל
א ֹ֣בּ ֶנה ַ֔ח ִיץ ְוִה ָ֛נּם ָטִ֥חים ֹ
ָשׁ֑לוֹם ְוהוּ ֙
שׁ ִתֹּ֔פְּל ָנה ְו ֥רוּ ַח ְסָע ֖רוֹת ְתַּב ֵֽקּ ַע:
ָה ָ֣יה ׀ ֶ֣גֶּשׁם שׁוֵֹ֗טף ְוַא ֵ֜תּ ָנה ַאְב ֵ֤ני ֶאְל ָגִּבי ֙
ְוִה ֵ֖נּה ָנ ַ֣פל ַה ִ֑קּיר ֲהלוֹ ֙
א ֵיָאֵ֣מר ֲאֵליֶ֔כם ַא ֵ֥יּה ַהִ֖טּי ַח ֲאֶ֥שׁר ַטְחֶֽתּםָ :לֵ֗כן ֹ֤כּה
שֵׁט֙ף ְבַּאִ֣פּי ִֽיְה ֶ֔יה
ה ִ֔וה וִּבַקְּעִ֥תּי ֽרוּ ַח־ְסָע ֖רוֹת ַֽבֲּחָמִ֑תי ְו ֶ֤גֶשׁם ֹ
ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ְוַאְב ֵ֥ני ֶאְל ָגִּ֖בישׁ ְבֵּחָ֥מה ְלָכ ָֽלהְ :ו ָ֨ה ַרְס ִ֜תּי ֶאת־ַה ִ ֨קּיר ֲאֶשׁר־ַטְחֶ֥תּם ָתּ ֵ֛פל
ה וְּכִליֶ֣תם ְבּתוָֹ֔כהּ ִֽוי ַדְעֶ֖תּם ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני
ְוִה ַגְּעִ֥תּיהוּ ֶאל־ָהָ֖א ֶרץ ְו ִנ ְג ָ֣לה ְיֹס ֑דוֹ ְו ָֽנְפָל ֙
ם ֵ֣אין ַה ִ ֔קּיר
אַ֤מר ָלֶכ ֙
א֖תוֹ ָתּ ֵ֑פל ְו ֹ
ה ָֽוהְ :וִכֵלּיִ֤תי ֶאת־ֲחָמִת֙י ַבּ ִ ֔קּיר וַּבָטִּ֥חים ֹ
ְי ֹ
ם ֶאל־ ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ְוַֽהֹח ִ֥זים ָ֖להּ ֲח ֣זוֹן
אֽתוְֹ :נִביֵ֣אי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַה ִנְּבִּאי ֙
ְוֵ֖אין ַהָטִּ֥חים ֹ
ָשֹׁ֑לם ְוֵ֣אין ָשֹׁ֔לם ְנ ֻ ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְיה ִֽוֹהְ :וַאָ֣תּה ֶבן־ָא ָ֗דם ִ֤שׂים ָפּ ֨ ֶני ךָ ֙ך ֶאל־ְבּ ֣נוֹת
ה ִ֗וה
ַעְמּ֔ךָך ַהִמְּת ַנְבּ֖אוֹת ִמִלְּבּ ֶ ֑הן ְוִה ָנֵּ֖בא ֲﬠֵליֶֽהןְ :וָֽאַמ ְר ָ֞תּ ֹכּה־ָאַ֣מר ׀ ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
הוֹי֩ ִלְמַתְפּ֨רוֹת ְכָּס֜תוֹת ַ֣ﬠל ׀ ָכּל־ַאִצּי ֵ֣לי ָי ַ֗די ְוֹע֧שׂוֹת ַהִמְּסָפּ֛חוֹת ַעל־ ֥ר ֹאשׁ
ת ְתּצוֹ ֵ֣ד ְד ָנה ְלַעִ֔מּי וּ ְנָפ֖שׁוֹת ָל ֶ֥כ ָנה
ָכּל־קוָֹ֖מה ְלצוֹ ֵ֣דד ְנָפ֑שׁוֹת ַה ְנָּפשׁוֹ ֙
ם ְלָהִ֤מית
א ִ֜תי ֶאל־ַעִ֗מּי ְבַּֽשֲׁﬠ ֵ֣לי ְשֹׂע ִרי֘ם וִּבְפ֣תוֵֹתי ֶלֶח ֒
ְתַח ֶֽיּי ָנהַ :וְתַּחֶ֨לְּל ָנה ֹ
ת ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ְתמוּ ֶ֔ת ָנה וְּלַח ֥יּוֹת ְנָפ֖שׁוֹת ֲאֶ֣שׁר ל ֹא־ ִ ֽתְח ֶ֑יי ָנה ְבַּ֨כ ֶזְּבֶ֔כם
ְנָפשׁוֹ ֙
ה ֲאֶ֣שׁר
ה ִ֗וה ִה ְנ ִ֤ני ֶאל־ִכְּסּֽתוֵֹתיֶ֨כ ָנ ֙
שְׁמ ֵ֥ﬠי ָכ ָֽזבָ :לֵ֞כן ֹֽכּה־ָאַ֣מר ׀ ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ְלַעִ֖מּי ֽ ֹ
א ָ֔תם ֵמ ַ֖ﬠל ְזרוֹֹֽעֵתי ֶ֑כם
ת ְלֹ֣פ ְר֔חוֹת ְו ָֽק ַרְעִ֣תּי ֹ
ַ֠אֵתּ ָנה ְמֹֽצ ְד֨דוֹת ָ֤שׁם ֶאת־ַה ְנָּפשׁוֹ ֙
ְוִשַׁלְּחִתּ֙י ֶאת־ַה ְנָּפ֔שׁוֹת ֲאֶ֥שׁר ַא ֶ ֛תּם ְמֹֽצ ְד ֥דוֹת ֶאת־ ְנָפִ֖שׁים ְלֹֽפ ְרֹֽחתְ :וָק ַרְע ִ֞תּי
ֶאת־ִמְסְפֹּֽחֵתיֶ֗כם ְוִהַצְּלִ֤תּי ֶאת־ַעִמּ֙י ִמ ֶיּ ְדֶ֔כן ְול ֹא־ ִֽיְה ֥יוּ ֛עוֹד ְבּ ֶי ְד ֶ֖כן ִלְמצוּ ָ֑דה
ק ֶ֔שֶׁקר ַֽוֲא ִ֖ני ֣ל ֹא ִהְכַאְבִ֑תּיו
ה ָֽוהַ֣ :יַען ַהְכ֤אוֹת ֵלב־ַצ ִדּי ֙
ִֽוי ַדְעֶ֖תּן ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ק ְי ֵ֣די ָרָ֔שׁע ְלִבְלִתּי־֛שׁוּב ִמ ַדּ ְר֥כּוֹ ָה ָ֖רע ְלַֽהֲחֹיֽתוָֹ :לֵ֗כן ָ֚שׁ ְוא ֣ל ֹא ֶתֱח ֶ֔זי ָנה
וְּלַח ֵזּ ֙

ה ָֽוה:
ְו ֶ֖קֶסם ֽל ֹא־ִתְקַ֣סְמ ָנה ֑עוֹד ְוִהַצְּלִ֤תּי ֶאת־ַעִמּ֙י ִמ ֶיּ ְדֶ֔כן ִֽוי ַדְעֶ֖תּן ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמר:
ַו ָיּ֤בוֹא ֵאַל֙י ֲא ָנִ֔שׁים ִמ ִזּ ְק ֵ֖ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ֵֽיְּשׁ֖בוּ ְלָפ ָֽניַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ם ַעל־ִל ָ֔בּם וִּמְכ֣שׁוֹל ֲﬠוֹ ֔ ָנם ָנְת ֖נוּ
ה ֶהֱﬠ֤לוּ ִגֽלּוֵּליֶה ֙
ֶבּן־ָא ָ֗דם ָֽהֲא ָנִ֤שׁים ָה ֵ ֨אֶלּ ֙
תּ ֲאֵלי ֶ֜הם ֹֽכּה־
ֹ֣נַכח ְפּ ֵני ֶ ֑הם ַֽהִא ָדּ ֥רשׁ ִא ָדּ ֵ֖רשׁ ָלֶֽהםָ :ל ֵ֣כן ַדֶּבּר־ ֠אוָֹתם ְוָאַמ ְר ָ ֙
ה ִ֗וה ִ֣אישׁ ִ֣אישׁ ִמֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֡אל ֲאֶשׁ֩ר ַֽיֲﬠֶ֨לה ֶאת־ ִגּלּוָּ֜ליו ֶאל־
ָאַ֣מר ׀ ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ה ָ֗וה ַֽנֲﬠ ֵ֧ניִתי ֥ל֥◌וֹ
ם ֹ֣נַכח ָפּ ֔ ָניו וָּ֖בא ֶאל־ַה ָנִּ֑ביא ֲא ִ֣ני ְי ֹ
ִל֗בּוֹ וִּמְכ֤שׁוֹל ֲﬠוֹנ֙וֹ ָיִשׂי ֙
ָ֖בה ]ָ֖בא[ ְבֹּ֥רב ִגּלּוּ ָֽליוְ :ל ַ ֛מַען ְתֹּ֥פשׂ ֶאת־ֵֽבּית־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְבִּל ָ֑בּם ֲאֶ֤שׁר ָנ ֨ז ֹר֙וּ
ה ִ֔וה
ֵֽמָעַ֔לי ְבּ ִגֽלּוֵּליֶ֖הם ֻכּ ָֽלּםָ :לֵ֞כן ֱאֹ֣מר ׀ ֶאל־ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
֣שׁוּבוּ ְוָהִ֔שׁיבוּ ֵמ ַ֖ﬠל ִגּֽלּוֵּלי ֶ֑כם וֵּמ ַ֥ﬠל ָכּל־ֽתּוֲֹﬠֹֽבֵתי ֶ֖כם ָהִ֥שׁיבוּ ְפ ֵני ֶֽכםִ :כּ֩י ִ ֨אישׁ
ִ ֜אישׁ ִמֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל וֵּֽמַה ֵגּ֘ר ֲאֶשׁר־ ָי ֣גוּר ְבּ ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ְו ִי ָנּ ֵ֣ז ר ֵֽמַֽאֲח ַ֗רי ְו ַ֤יַעל ִגּלּוָּלי֙ו
א ִל ְד ָרשׁ־֣לוֹ ִ֔בי ֲא ִ֣ני
ֶאל־ִל֔בּוֹ וִּמְכ֣שׁוֹל ֲﬠוֹ ֔נוֹ ָיִ֖שׂים ֹ֣נַכח ָפּ ָ֑ניו וּ ָ֤בא ֶאל־ַה ָנִּבי ֙
ה ָ֔וה ַֽנֲﬠ ֶנה־֖לּוֹ ִ ֽבּיְ :ו ָֽנַת ִ֨תּי ָפ ֜ ַני ָבִּ֣אישׁ ַה֗הוּא ַֽוֲה ִ ֽשֹׂמ ִ֨תיה֙וּ ְל֣אוֹת ְוִלְמָשִׁ֔לים
ְי ֹ
ה ְו ִדֶ֣בּר ָדּ ָ֔בר
ה ָֽוהְ :וַה ָנִּ֤ביא ִ ֽכי־ ְיֻפֶתּ ֙
ְוִהְכ ַרִ֖תּיו ִמ֣תּוֹךְך ַעִ֑מּי ִֽוי ַדְעֶ֖תּם ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ה ִפּ ֵ֔תּיִתי ֵ֖את ַה ָנִּ֣ביא ַה֑הוּא ְו ָנִ֤טיִתי ֶאת־ ָי ִד֙י ָעָ֔ליו ְו ִ֨הְשַׁמ ְד ִ֔תּיו
ה ָו ֙
ֲא ִ֤ני ְי ֹ
ִמ֖תּוֹךְך ַעִ֥מּי ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :ו ָֽנְשׂ֖אוּ ֲﬠוֹ ָ֑נם ַֽכֲּﬠוֹ֙ן ַהֹדּ ֵ֔רשׁ ַֽכֲּﬠ ֥וֹן ַה ָנִּ֖ביא ִֽיְה ֶֽיהְ֠ :לַמַען
ֽל ֹא־ ִיְת֨עוּ ֤עוֹד ֵֽבּית־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֵמַֽאֲח ַ֔רי ְו ֽל ֹא־ ִיַטְּמּ֥אוּ ֖עוֹד ְבָּכל־ִפְּשֵׁעי ֶ ֑הם ְוָֽהיוּ־
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי
ה ִֽוהַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ם ֵֽלאֹל ִ֔הים ְנ ֻ ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ִ֣לי ְלָ֗עם ַֽוֲא ִנ֙י ֶאְה ֶ֤יה ָלֶה ֙
ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֗דם ֶ֚א ֶרץ ִ֤כּי ֶתֱחָטא־ִל֙י ִלְמָעל־ַ֔מַעל ְו ָנִ֤טיִתי ָי ִד֙י ָעֶ֔ליָה ְוָשַׁ֥ב ְרִתּי
ָ֖להּ ַמֵטּה־ ָ֑לֶחם ְוִהְשַׁלְחִתּי־ָ֣בהּ ָרָ֔עב ְוִהְכ ַרִ֥תּי ִמֶ֖מּ ָנּה ָא ָ֥דם וְּבֵהָֽמהְ ֠ :וָהיוּ
ם
ה ְבּתוָֹ֔כהּ ֹ֖נ ַח ָֽדּ ִנֵ֣אל ] ָֽדּ ִנ ֵ֣יּאל[ ְוִא ֑יּוֹב ֵ֤הָמּה ְבִצ ְדָקָת ֙
ְשֹׁ֨לֶשׁת ָֽהֲא ָנִ֤שׁים ָה ֵ ֨אֶלּ ֙
ה ִֽוהֽ :לוּ־ַח ָ֥יּה ָר ָ֛ﬠה ַֽאֲﬠִ֥ביר ָבָּ֖א ֶרץ ְוִשְׁכּ ָ֑לָתּה
ְי ַנְצּ֣לוּ ַנְפָ֔שׁם ְנ ֻ ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
הּ
ה ִמְבִּ֣לי עוֹ ֵ֔בר ִמְפּ ֵ֖ני ַהַח ָֽיּהְ :שֹׁ֨לֶשׁת ָֽהֲא ָנִ֣שׁים ָהֵאֶלּ֘ה ְבּתוָֹכ ֒
ְוָֽה ְי ָ ֤תה ְשָׁמָמ ֙
ם ִי ָנֵּ֔צלוּ
ה ִ֔וה ִאם־ָבּ ִ֥נים ְוִאם־ָבּ ֖נוֹת ַיִ֑צּילוּ ֵ֤הָמּה ְלַב ָדּ ֙
ם ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ַחי־ ָ ֗א ִני ְנֻא ֙
ְוָהָ֖א ֶרץ ִ ֽתְּה ֶ֥יה ְשָׁמָֽמה֛ :אוֹ ֶ֥ח ֶרב ָאִ֖ביא ַעל־ָהָ֣א ֶרץ ַהִ֑היא ְוָֽאַמ ְר ִ֗תּי ֶ֚ח ֶרב
ַֽתֲּﬠֹ֣בר ָבּ ָ ֔א ֶרץ ְוִהְכ ַרִ֥תּי ִמֶ֖מּ ָנּה ָא ָ֥דם וְּבֵהָֽמה :וְּשֹׁ֨לֶשׁת ָֽהֲא ָנִ֣שׁים ָהֵאֶלּ֘ה
ה ִ֔וה ֥ל ֹא ַיִ֖צּילוּ ָבּ ִ֣נים וָּב ֑נוֹת ִ֛כּי ֵ֥הם ְלַב ָ֖דּם
ם ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
הּ ַחי־ ָ ֗א ִני ְנֻא ֙
ְבּתוָֹכ ֒

ה ְבּ ָ֔דם
ִי ָנֵּֽצלוּ֛ :אוֹ ֶ֥דֶּבר ֲאַשׁ ַ֖לּח ֶאל־ָהָ֣א ֶרץ ַהִ֑היא ְוָֽשַׁפְכ ִ֨תּי ֲחָמִ֤תי ָעֶ֨לי ָ ֙
הּ ַחי־ ָ ֗א ִני
ְלַהְכ ִ֥רית ִמֶ֖מּ ָנּה ָא ָ֥דם וְּבֵהָֽמהְ :וֹ֨נ ַח ָֽדּ ִנֵ֣אל ] ָֽדּ ִנ ֵ֣יּאל[ ְוִאיּוֹ֘ב ְבּתוָֹכ ֒
ה ִ֔וה ִאם־ֵ֥בּן ִאם־ַ֖בּת ַיִ֑צּילוּ ֵ֥הָמּה ְבִצ ְדָקָ֖תם ַיִ֥צּילוּ ַנְפָֽשׁםִ :כּי֩
ם ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ְנֻא ֙
ֹ֨כה ָאַ֜מר ֲאֹד ָ֣ני ְיה ִ֗וֹה ַ֣אף ִ ֽכּי־ַא ְרַ֣בַּעת ְשָׁפַ֣טי ׀ ָה ָרִ֡עים ֶ֠ח ֶרב ְו ָרָ֞עב ְוַח ָ֤יּה
ה ָו ֶ֔דֶבר ִשׁ ַ֖לְּחִתּי ֶאל־ ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְלַהְכ ִ֥רית ִמֶ֖מּ ָנּה ָא ָ֥דם וְּבֵהָֽמהְ :וִה ֨ ֵנּה
ָרָע ֙
ם יוְֹצִ֣אים ֲאֵליֶ֔כם וּ ְרִאיֶ֥תם
ת ִה ָנּ ֙
ֽנוְֹת ָרה־ ָ֜בּהּ ְפֵּלָ֗טה ַהֽמּוָּצִאי֘ם ָבּ ִ֣נים וָּבנוֹ ֒
ה ֲאֶ֤שׁר ֵה ֵ֨באִת֙י ַעל־ ְי ֣רוָּשַׁ֔לם
ֶאת־ ַדּ ְר ָ֖כּם ְוֶאת־ֲﬠ ִ ֽלילוֹ ָ ֑תם ְו ִֽנַחְמ ֶ֗תּם ַעל־ָֽה ָרָע ֙
ֵ ֛את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ֵהֵ֖באִתי ָע ֶֽליָהְ :ו ִֽנֲח֣מוּ ֶאְתֶ֔כם ִ ֽכּי־ִת ְר֥אוּ ֶאת־ ַדּ ְר ָ֖כּם ְוֶאת־
ֲﬠ ִֽלילוֹ ָ ֑תם ִֽוי ַדְע ֶ֗תּם ִכּ֩י ֨ל ֹא ִח ָ֤נּם ָעִ֨שׂיִת֙י ֵ֣את ָכּל־ֲאֶשׁר־ָעִ֣שׂיִתי ָ֔בהּ ְנ ֻ ֖אם
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֕דם ַמה־ ִֽיְּה ֶ֥יה ֵעץ־ַה ֶ֖גֶּפן
ֲאֹד ָ֥ני ְיה ִֽוֹהַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ִמָכּל־ ֵ֑ﬠץ ַה ְזּמוֹ ָ֕רה ֲאֶ֥שׁר ָה ָ֖יה ַֽבֲּﬠֵ֥צי ַה ָֽיַּערֲ :ה ֻי ַ֤קּח ִמֶ֨מּנּ֙וּ ֵ֔עץ ַֽלֲﬠ֖שׂוֹת
ִלְמָלא ָ֑כה ִאם־ ִיְק֤חוּ ִמֶ֨מּנּ֙וּ ָי ֵ֔תד ִלְת֥לוֹת ָע ָ֖ליו ָכּל־ ֶֽכִּליִ :ה ֵ֥נּה ָלֵ֖אשׁ ִנַ֣תּן
ְלָאְכ ָ֑לה ֵא ֩
ה
שׁ ְותוֹ֣כוֹ ָנָ֔חר ֲה ִיְצ ַ֖לח ִלְמָלא ָֽכהִ :ה ֵנּ ֙
ת ְשׁ ֨ ֵני ְקצוֹ ָ֜תיו ָאְכ ָ֤לה ָהֵא ֙
ִ ֽבְּהיוֹ֣תוֹ ָתִ֔מים ֥ל ֹא ֵֽיָעֶ֖שׂה ִלְמָלא ָ֑כה ַ֣אף ִכּי־ֵ֤אשׁ ֲאָכַ֨לְתה֙וּ ַו ֵיָּ֔חר ְו ַֽנֲﬠָ֥שׂה ֖עוֹד
ה ִ֔וה ַֽכֲּאֶ֤שׁר ֵעץ־ַה ֶ֨גֶּפ֙ן ְבּ ֵ֣ﬠץ ַה ַ֔יַּער ֲאֶשׁר־
ִלְמָלא ָֽכהָ :לֵ֗כן ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ְנַתִ֥תּיו ָלֵ֖אשׁ ְלָאְכ ָ֑לה ֵ֣כּן ָנ ַ֔תִתּי ֶאת־ֹֽיְשֵׁ֖בי ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםְ :ו ָנַתִ֤תּי ֶאת־ָפּ ַנ֙י ָבּ ֶ֔הם
ה ָ֔וה ְבּשׂוִּ֥מי ֶאת־ָפּ ַ֖ני ָבֶּֽהם:
ם ִ ֽכּי־ֲאִ֣ני ְי ֹ
ֵמָהֵ֣אשׁ ָיָ֔צאוּ ְוָהֵ֖אשׁ ֽתּ ֹאְכ ֵ֑לם ִֽוי ַדְעֶתּ ֙
ה ִֽוהַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־
ְו ָנַתִ֥תּי ֶאת־ָהָ֖א ֶרץ ְשָׁמ ָ ֑מה ֚ ַיַען ָֽ֣מֲﬠלוּ ַ֔מַעל ְנ ֻ ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֕דם הוֹ ַ֥דע ֶאת־ ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ֶאת־ֽתּוֲֹﬠֹבֶֽתיָהְ :וָאַמ ְר ָ֞תּ
ְי ֹ
ה ִלי ֣רוָּשַׁ֔לם ְמֹֽכֹר ַ֨ת ִי ךְ ֙ך וֹּ֣מְלֹד ַ֔ת ִיךְך ֵמֶ֖א ֶרץ ַהְכּ ַֽנֲﬠ ִ֑ני ָאִ֥ביךְך
ה ִו ֙
ֹכּה־ָאַ֨מר ֲאֹד ָ֤ני ְי ֹ
אָת ךְ ֙ך ֽל ֹא־ָכ ַ֣רּת ָשׁ ֵ֔רךְך
ָהֱאֹמ ִ֖רי ְוִאֵ֥מּךְך ִח ִ ֽתּית :וּֽמוְֹלדוֹ ַ֗ת ִיךְך ְבּ ֨יוֹם הוּ ֶ֤לּ ֶדת ֹ
וְּבַ֥מ ִים ֽל ֹא־ ֻרַ֖חְצְתּ ְלִמְשִׁ֑ﬠי ְוָהְמֵ֨ל ַ֙ח ֣ל ֹא ֻהְמַלַחְתּ ְוָהְחֵ֖תּל ֥ל ֹא ֻחָֽתְּלְתּֽ :ל ֹא־
ָ֨חָסה ָעַ֜ל ִיךְך ַ֗ע ִין ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ָ֛לךְך ַאַ֥חת ֵמֵ֖אֶלּה ְלֻחְמ ָ֣לה ָע ָ֑ל ִיךְך ַוֻתְּשְׁלִ֞כי ֶאל־ְפּ ֵ֤ני
אָֽתךְךָ :וֶאֱﬠֹ֤בר ָעַ֨ל ִי ךְ ֙ך ָֽוֶא ְר ֵ ֔אךְך ִמְתבּוֶֹ֖סֶסת
ה ְבֹּ֣גַעל ַנְפֵ֔שׁךְך ְבּ ֖יוֹם ֻה ֶ֥לּ ֶדת ֹ
ַהָשּׂ ֶד ֙
ה
אַמר ָ֖לךְך ְבּ ָדַ֥מ ִיךְך ֲח ִֽייְ :רָב ָ֗בה ְכּ ֶ֤צַמח ַהָשּׂ ֶד ֙
אַמר ָל ךְ ֙ך ְבּ ָדַ֣מ ִיךְך ֲח ִ֔יי ָו ֥ ֹ
ְבּ ָד ָ ֑מ ִיךְך ָו ֤ ֹ
ְנַת ִ֔תּיךְך ַוִתּ ְרִבּ֙י ַוִתּ ְג ְדִּ֔לי ַוָתֹּ֖בִאי ַֽבֲּﬠ ִ֣די ֲﬠ ָד ִ֑יים ָשׁ ַ֤ד ִים ָנֹ֨כנ֙וּ וְּשָׂע ֵ֣רךְך ִצֵ֔מּ ַח ְוַ֖אְתּ

ֵעֹ֥רם ְוֶע ְר ָֽיהָ :וֶאֱﬠֹ֨בר ָעַ֜ל ִיךְך ָֽוֶא ְר ֵ ֗אךְך ְוִה ֵ֤נּה ִעֵתּ ךְ ֙ך ֵ֣ﬠת ֹדּ ִ֔דים ָֽוֶאְפֹ֤רשׂ ְכּ ָנִפ֙י
ה ִ֖וה
א ָ֗תךְך ְנ ֻ ֛אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ָעַ֔ל ִיךְך ָֽוֲאַכֶ֖סּה ֶע ְר ָו ֵ ֑תךְך ָֽוֶאָ֣שַּֽׁבע ָ֠לךְך ָֽוָא֨בוֹא ִבְב ִ֜רית ֹ
ַו ִ ֽתְּה ִיי־ ִ ֽליָֽ :וֶא ְרָחֵ֣צךְך ַבַּ֔מּ ִים ָֽוֶאְשֹׁ֥טף ָדַּ֖מ ִיךְך ֵֽמָע ָ֑ל ִיךְך ָֽוֲאֻס ֵ֖כךְך ַבָּֽשֶּׁמןָֽ :וַאְלִבּיֵ֣שׁךְך
ִרְקָ֔מה ָֽוֶא ְֽנֲﬠ ֵ֖לךְך ָ ֑תַּחשׁ ָֽוֶאְחְבֵּ֣שׁךְך ַבֵּ֔שּׁשׁ ַֽוֲאַכֵ֖סּךְך ֶֽמִשׁיָֽ :וֶאְע ֵ֖דּךְך ֶ֑ﬠ ִדי ָֽוֶאְתּ ָ֤נה
ם ַעל־ַאֵ֔פּךְך ַֽוֲﬠ ִגיִ֖לים ַעל־
ם ַעל־ ָי ַ֔ד ִיךְך ְו ָרִ֖ביד ַעל־ ְגּרוֹ ֵֽנ ךְךָֽ :וֶאֵ֥תּן ֨ ֶנ ֶז ֙
ְצִמי ִדי ֙
ָא ְז ָ֑נ ִיךְך ַֽוֲﬠֶ֥ט ֶרת ִתְּפֶ֖א ֶרת ְבּר ֹאֵֽשׁךְךַ :וַתְּע ִ֞דּי ָזָ֣הב ָוֶ֗כֶסף וַּמְלבּוֵּשׁ ךְ ֙ך ֵ֤שׁשׁי ]ֵ֤שׁשׁ[
אד
אד ְמ ֔ ֹ
ָוֶ֨מִשׁ֙י ְו ִרְקָ֔מה ֹ֧סֶלת וּ ְד ַ֛בשׁ ָוֶ֖שֶׁמן ָא ָ֑כְלְתּי ]ָא ָ֑כְלְתּ[ ַו ִ֨תּיִפ֙י ִבְּמ ֣ ֹ
שׁם ַבּגּוֹ ִ֖ים ְבּ ָיְפ ֵ֑י ךְך ִ֣כּי ׀ ָכִּ֣ליל ֗הוּא ַֽבֲּה ָד ִר֙י ֲאֶשׁר־
ַוִתְּצְלִ֖חי ִלְמלוּ ָֽכהַ :ו ֵ֨יֵּצא ָ֥לךְך ֵ ֛
ה ִֽוהַ :וִתְּבְטִ֣חי ְב ָיְפ ֵ֔יךְך ַוִתּ ְז ִ֖ני ַעל־ְשׁ ֵ ֑מךְך ַוִתְּשְׁפִּ֧כי
ַ֣שְׂמִתּי ָעַ֔ל ִיךְך ְנ ֻ ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ֶאת־ַתּ ְזנוּ ַ ֛ת ִיךְך ַעל־ָכּל־עוֵֹ֖בר לוֹ־ ֶֽיִהיַ :וִתְּקִ֣חי ִמְבּ ָג ַ֗ד ִיךְך ַוַֽתֲּﬠִשׂי־ָל ךְ ֙ך ָבּ֣מוֹת
ְטֻל֔אוֹת ַוִתּ ְז ִ֖ני ֲﬠֵלי ֶ ֑הם ֥ל ֹא ָב֖אוֹת ְו ֥ל ֹא ִיְה ֶֽיהַ :וִתְּקִ֞חי ְכּ ֵ֣לי ִתְפַא ְר ֵ֗תּךְך ִמ ְזָּהִ֤בי
וִּמַכְּסִפּ֙י ֲאֶ֣שׁר ָנַ֣תִתּי ָ֔לךְך ַוַֽתֲּﬠִשׂי־ ָ֖לךְך ַצְלֵ֣מי ָז ָ֑כר ַוִתּ ְז ִני־ָֽבםַ :וִתְּקִ֛חי ֶאת־
ִבּ ְג ֵ֥די ִרְקָמֵ֖תךְך ַוְתַּכִ֑סּים ְוַשְׁמ ִנ֙י וְּקָט ְר ִ֔תּי ָנַ֖תְתּי ] ָנַ֖תְתּ[ ִלְפ ֵניֶֽהםְ :וַלְחִמי֩
שׁ ֶֽהֱאַכְל ִ֔תּיךְך וּ ְנַתִ֧תּיהוּ ִלְפ ֵני ֶ ֛הם ְל ֵ֥רי ַח
ֲאֶשׁר־ ָנ ַ֨תִתּי ָ֜לךְך ֹ֣סֶלת ָוֶ֤שֶׁמן וּ ְדַב ֙
ִניֹ֖ח ַח ַו ֶ֑יִּהי ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ה ִֽוהַ :וִתְּקִ֞חי ֶאת־ָבּ ַ֤נ ִיךְך ְוֶאת־ְבּנוֹ ַ֨ת ִי ךְ ֙ך ֲאֶ֣שׁר ָי ַ֣ל ְדְתּ
ִ֔לי ַוִתּ ְזָבִּ֥חים ָלֶ֖הם ֶלֱא֑כוֹל ַהְמ ַ֖ﬠט ִמַתּ ְזנוּ ָֽ ִתךְך ]ִמַתּ ְזנוָּֽת ִיךְך[ַ :וִתּ ְ ֽשֲׁחִ֖טי ֶאת־ָבּ ָ֑ני
ַֽוִתְּתּ ֔ ִנים ְבַּֽהֲﬠִ֥ביר אוָֹ֖תם ָלֶֽהםְ :וֵ֤את ָכּל־ֽתּוֲֹﬠֹב ַ֨ת ִי ךְ ֙ך ְוַת ְז ֻנ ַ֔ת ִיךְך ֥ל ֹא ָז ַ֖כ ְרְתּי
] ָז ַ֖כ ְרְתּ[ ֶאת־ ְיֵ֣מי ְנעוּ ָ֑ר ִיךְך ִ ֽבְּהיוֵֹת ךְ ֙ך ֵעֹ֣רם ְוֶע ְר ָ֔יה ִמְתבּוֶֹ֥סֶסת ְבּ ָדֵ֖מךְך ָה ִֽיית:
ה ִֽוהַ :וִתְּב ִני־ ָ֖לךְך ָ֑גּב ַוַֽתֲּﬠִשׂי־
ַו ְי ִ֕הי ַֽאֲח ֵ֖רי ָכּל־ ָרָע ֵ ֑תךְך ֣אוֹי ֣אוֹי ָ֔לךְך ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ת ָֽרָמ ֵ֔תךְך ַוְתַּֽתֲﬠִב֙י ֶאת־ ָיְפ ֵ֔יךְך
ָ֥לךְך ָרָ֖מה ְבָּכל־ ְרֽחוֹבֶ :אל־ָכּל־ ֣ר ֹאשׁ ֶ֗דּ ֶרךְך ָבּ ִני ֙
ַוְתַּפְשּׂ ִ֥קי ֶאת־ ַר ְג ַ֖ל ִיךְך ְלָכל־עוֹ ֵ֑בר ַוַתּ ְרִ֖בּי ֶאת־ַתּ ְז ֻנ ִ ֽתִ◌ךְך ]ַתּ ְזנוָּֽת ִיךְך[ַ :וִתּ ְז ִ֧ני
שׂר ַוַתּ ְרִ֥בּי ֶאת־ַתּ ְז ֻנֵ֖תךְך ְלַהְכִעיֵֽס ִניְ :וִה ֨ ֵנּה
ֶאל־ְבּ ֵֽני־ִמְצ ַ֛ר ִים ְשֵׁכ ַ֖נ ִיךְך ִגּ ְד ֵ֣לי ָב ָ ֑
ָנִ֤טיִתי ָי ִד֙י ָעַ֔ל ִיךְך ָֽוֶא ְג ַ֖רע ֻח ֵ֑קּךְך ָֽוֶאְתּ ֞ ֵנךְך ְבּ ֶ֤נֶפשׁ שׂ ְנאוֹ ַ֨ת ִי ךְ ֙ך ְבּ ֣נוֹת ְפִּלְשׁ ִ֔תּים
ַה ִנְּכָל֖מוֹת ִמ ַדּ ְר ֵ֥כּךְך ִזָֽמּהַ :וִתּ ְז ִנ֙י ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ַא֔שּׁוּר ִמִבְּלִ֖תּי ָשְׂבָע ֵ ֑תךְך ַוִתּ ְז ֕ ִנים ְו ַ֖גם
֥ל ֹא ָשָֽׂבַעְתַּ :וַתּ ְרִ֧בּי ֶאת־ַתּ ְזנוּ ֵ ֛תךְך ֶאל־ֶ֥א ֶרץ ְכּ ַ֖נַען ַכְּשׂ ִ֑דּיָמה ְו ַגם־ְבּ ֖ז ֹאת ֥ל ֹא
ה ִ֑וה ַֽבֲּﬠשׂוֵֹת ךְ ֙ך ֶאת־ָכּל־ ֵ ֔אֶלּה ַֽמֲﬠֵ֥שׂה
ה ִלָבּ ֵ֔תךְך ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ָשָֽׂבַעְתָּ֤ :מה ֲאֻמָל ֙

ִאָֽשּׁה־זוֹ ָ֖נה ַשׁ ָֽלֶּטתִ :בְּבנוֹ ַ ֤ת ִיךְך ַגֵּבּ ךְ ֙ך ְבּ ֣ר ֹאשׁ ָכּל־ ֶ֔דּ ֶרךְך ְו ָרָמֵ֥תךְך ָעִ֖שׂיתי ]ָעִ֖שׂית[
ְבָּכל־ ְר֑חוֹב ְול ֹא־ָה ִ֥ייתי ]ָה ִ֥יית[ ַכּזּוֹ ָ֖נה ְלַק ֵ֥לּס ֶאְת ָֽנ ןָ :הִאָ֖שּׁה ַהְמּ ָנ ָ ֑אֶפת ַ֣תַּחת
ִאיָ֔שׁהּ ִתּ ַ֖קּח ֶאת־ ָז ִֽריםְ :לָכל־ֹז ֖נוֹת ִיְתּנוּ־ ֵ֑נ ֶדה ְו ַ ֨אְתּ ָנַ֤תְתּ ֶאת־ ְנ ָד ֨ ַנ ִי ךְ ֙ך ְלָכל־
ְמַֽאֲה ַ֔ב ִיךְך ַוִתְּשֳׁח ִ֣די אוֹ ָ֗תם ָל֥בוֹא ֵא ַ֛ל ִיךְך ִמָסִּ֖ביב ְבַּת ְזנוָּֽת ִיךְךַֽ :ו ְיִהי־ ָ֨בךְך ֵ֤הֶפךְך
ם ְבַּת ְזנוּ ַ֔ת ִיךְך ְוַֽאֲח ַ֖ר ִיךְך ֣ל ֹא זוּ ָ֑נּה וְּבִתֵ֣תּךְך ֶאְת ֗ ָנן ְוֶאְת ַ֛נ ן ֥ל ֹא ִנַתּן־ ָ֖לךְך
ִמן־ַה ָנִּשׁי ֙
ה ָֽוהֹֽ :כּה־ָאַ֞מר ֲאֹד ָ֣ני ְיֶה ִ֗וֹה ַ֣יַען ִהָשּׁ ֵ֤פךְך
ַוְתִּ֥הי ְלֶֽהֶפךְךָ :ל ֵ֣כן זוֹ ֔ ָנה ִשְׁמִ֖ﬠי ְדַּבר־ ְי ֹ
ְנֻחְשֵׁתּ ךְ ֙ך ַוִתּ ָגּ ֶ֣לה ֶע ְר ָו ֵ֔תךְך ְבַּת ְזנוַּ֖ת ִיךְך ַעל־ְמַֽאֲה ָ֑ב ִיךְך ְוַעל ֙ ָכּל־ ִגּלּוּ ֵ֣לי ֽתוֲֹﬠבוֹ ַ֔ת ִיךְך
ְוִכ ְדֵ֣מי ָב ֔ ַנ ִיךְך ֲאֶ֥שׁר ָנַ֖תְתּ ָלֶֽהםָ֠ :לֵכן ִ ֽה ְנ ֨ ִני ְמַק ֵ֤בּץ ֶאת־ָכּל־ְמַֽאֲה ַ֨ב ִי ךְ ֙ך ֲאֶ֣שׁר
א ָ֨תם
ת ָכּל־ֲאֶ֣שׁר ָא ַ֔הְבְתּ ַ֖ﬠל ָכּל־ֲאֶ֣שׁר ָשׂ ֵ֑נאת ְוִקַבְּצִתּי֩ ֹ
ָע ַ֣רְבְתּ ֲﬠֵלי ֶ֔הם ְוֵא ֙
ָעַ֜ל ִיךְך ִמָסּ ִ֗ביב ְו ִגֵלּיִ֤תי ֶע ְר ָוֵת ךְ ֙ך ֲאֵל ֶ֔הם ְו ָר֖אוּ ֶאת־ָכּל־ֶע ְר ָוֵֽתךְך :וְּשַׁפְטִתּי ךְ ֙ך
שְׁפֹ֖כת ָ֑דּם וּ ְנַת ִ֕תּיךְך ַ֥דּם ֵחָ֖מה ְוִק ְנָֽאהְ :ו ָֽנַת ִ֨תּי אוֹ ָ֜תךְך ְבּ ָי ָ֗דם
ִמְשְׁפֵּ֣טי ֹֽנֲא֔פוֹת ְו ֽ ֹ
ְוָֽה ְר֤סוּ ַגֵבּ ךְ ֙ך ְו ִנְתּ֣צוּ ָֽרֹמ ַ֔ת ִיךְך ְוִהְפִ֤שׁיטוּ אוָֹת ךְ ֙ך ְבּ ָג ַ֔ד ִיךְך ְוָלְק֖חוּ ְכּ ֵ֣לי ִתְפַא ְר ֵ ֑תּךְך
ְוִה ִנּי֖חוּךְך ֵעיֹ֥רם ְוֶע ְר ָֽיהְ :וֶהֱﬠ֤לוּ ָעַ֨ל ִי ךְ ֙ך ָק ָ֔הל ְו ָר ְג֥מוּ אוָֹ֖תךְך ָבּ ָ ֑אֶבן וִּבְתּ ֖קוּךְך
ְבַּח ְרבוָֹֽתםְ :וָֽשׂ ְר֤פוּ ָב ַ֨תּ ִי ךְ ֙ך ָבּ ֵ ֔אשׁ ְו ָֽﬠשׂוּ־ָ֣בךְך ְשָׁפִ֔טים ְלֵעי ֵ֖ני ָנִ֣שׁים ַר֑בּוֹת
ְוִהְשַׁבִּתּי ךְ ֙ך ִמזּוֹ ֔ ָנה ְו ַגם־ֶאְת ַ֖נ ן ֥ל ֹא ִתְתּ ִני־ֽעוֹדַֽ :וֲה ִֽנֹחִ֤תי ֲחָמִת֙י ָ֔בּךְך ְוָ֥ס ָרה
תּ[ ֶאת־
ִק ְנָאִ֖תי ִמ ֵ ֑מּךְך ְוָ֣שַׁקְט ִ֔תּי ְו ֥ל ֹא ֶאְכ ַ֖ﬠס ֽעוֹדַ֗ :יַען ֲאֶ֤שׁר ֽל ֹא־ ָזַכ ְר ְ֨תּי ] ָזַכ ְר ְ ֙
ם
ְיֵ֣מי ְנעוּ ַ֔ר ִיךְך ַוִתּ ְר ְגּ ִזי־ִ֖לי ְבָּכל־ ֵ ֑אֶלּה ְו ַגם־ֲא ֨ ִני ֵ֜הא ַדּ ְר ֵ֣כּךְך ׀ ְבּ ֣ר ֹאשׁ ָנ ַ֗תִתּי ְנֻא ֙
ה ָכּל־
ת[ ֶאת־ַה ִזָּ֔מּה ַ֖ﬠל ָכּל־ֽתּוֲֹﬠֹבָֽת ִיךְךִ :ה ֵנּ ֙
ה ִ֔וה ְו ֤ל ֹא ָעִשׂי֨תי ]ָעִשׂי ֙
ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
שׁל ֵלאֹ֑מר ְכִּאָ֖מּה ִבָּֽתּהַּ :בּת־ִאֵ֣מּךְך ַ ֔אְתּ ֹגּ ֶ֥ﬠֶלת ִאיָ֖שׁהּ וָּב ֶ֑ניָה
ַהֹמֵּ֔שׁל ָע ַ֥ל ִיךְך ִיְמ ֖ ֹ
ַֽוֲא֨חוֹת ֲאחוֹ ֵ֜תךְך ַ ֗אְתּ ֲאֶ֤שׁר ָֽגֲּ֨ﬠל֙וּ ַא ְנֵשׁיֶ֣הן וְּב ֵני ֶ֔הן ִאְמּ ֶ֣כן ִח ִ֔תּית ַֽוֲאִבי ֶ֖כן ֱאֹמ ִֽרי:
שְׁמרוֹ֙ן ִ֣היא וְּבנוֹ ֶ֔תיָה ַהיּוֶֹ֖שֶׁבת ַעל־ְשׂמ ֹאו ֵ֑לךְך ַֽוֲאחוֹ ֵ֞תךְך
ַֽוֲאחוֹ ֵ֨תךְך ַה ְגּדוֹ ָ֤לה ֽ ֹ
ת ִ ֽמיִמי ֔ ֵנךְך ְסֹ֖דם וְּבנוֶֹֽתיָהְ :ו ֤ל ֹא ְב ַד ְרֵכיֶה֙ן ָהַ֔לְכְתּ
ַהְקַּט ָ֣נּה ִמֵ֗מּךְך ַהיּוֶֹ֨שֶׁב ֙
וְּכֽתוֲֹﬠֽבוֵֹתיֶ֖הן ָעִ֑שׂיתי ]ָעִ֑שׂית[ ִכְּמ ַ֣ﬠט ָ ֔קט ַוַתְּשִׁ֥חִתי ֵמֵ֖הן ְבָּכל־ ְדּ ָר ָֽכ ִיךְךַ :חי־
ה ְסֹ֣דם ֲאחוֹ ֵ֔תךְך ִ֖היא וְּבנוֹ ֶ ֑תיָה ַֽכֲּאֶ֣שׁר
ה ִ֔וה ִאם־ ָֽﬠְשָׂת ֙
ם ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ָ ֗א ִני ְנֻא ֙
ָעִ֔שׂית ַ֖אְתּ וְּבנוָֹֽת ִיךְךִ :ה ֵנּה־ ֶ֣זה ָה ָ֔יה ֲﬠ ֖וֹן ְסֹ֣דם ֲאחוֹ ֵ ֑תךְך ָגּ֨אוֹן ִשְׂבַעת־ֶ֜לֶחם
הּ ְוִלְבנוֹ ֶ֔תיָה ְו ַיד־ָע ִ֥ני ְוֶאְב ֖יוֹן ֥ל ֹא ֶהֱח ִֽזיָקהַ :וִתּ ְגְבּ ֶ֔הי ָנה
ְוַשְׁל ַ֣ות ַהְשׁ ֵ ֗קט ָ֤ה ָיה ָל ֙

שְׁמ֔רוֹן ַֽכֲּחִ֥צי
ַוַֽתֲּﬠֶ֥שׂי ָנה ֽתוֵֹעָ֖בה ְלָפ ָ֑ני ָֽוָאִ֥סיר ֶאְתֶ֖הן ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָר ִ ֽאיִתיְ :ו ֣ ֹ
ַחטּ ֹאַ֖ת ִיךְך ֣ל ֹא ָח ָ֑טָאה ַוַתּ ְרִ֤בּי ֶאת־ֽתּוֲֹﬠבוֹ ַ֨ת ִי ךְ ֙ך ֵמ ֵ֔ה ָנּה ַוְתַּצ ְדִּק֙י ֶאת־ֲֽאחוֹ ַ֔תךְך
] ֲֽאחוֹ ַ֔ת ִיךְך[ ְבָּכל־ֽתּוֲֹﬠבוַֹ֖ת ִיךְך ֲאֶ֥שׁר ָע ִ ֽשׂיתי ]ָע ִ ֽשׂית[ַ :גּם־ַ֣אְתּ ׀ ְשִׂ֣אי ְכִלָמּ ֵ֗תךְך
תּ ַֽלֲאחוֹ ֵ֔תךְך ְבַּחטּ ֹא ַ ֛ת ִיךְך ֲאֶשׁר־ִהְת ַ֥ﬠְבְתּ ֵמֵ֖הן ִתְּצ ַ֣דְּק ָנה ִמ ֵ ֑מּךְך ְו ַגם־
ֲאֶ֤שׁר ִפַּלְּל ְ ֙
ַ֥אְתּ ֨בּוִֹשׁ֙י וְּשִׂ֣אי ְכִלָמּ ֵ֔תךְך ְבַּצ ֶדְּקֵ֖תּךְך ַאְחיוֵֹֽתךְךְ :וַשְׁבִתּ֙י ֶאת־ְשִׁ֣ביְת ֶ֔הן ֶאת־
שְׁמ ֖רוֹן וְּבנוֹ ֶ ֑תיָה
ם וְּבנוֹ ֶ֔תיָה ְוֶאת־ְשׁ֥ביּת ]ְשׁ֥בוּת[ ֽ ֹ
ְשׁ֤ביּת ]ְשׁ֤בוּת[ ְסֹד ֙
וְּשׁ֥ביּת ]וְּשׁ֥בוּת[ ְשִׁביַ֖ת ִיךְך ְבּתוֹ ָֽכְה ָנהְ :לַ֨מַע֙ן ִתְּשִׂ֣אי ְכִלָמּ ֵ֔תךְך ְו ִנְכַ֕לְמְתּ ִמֹ֖כּל
שְׁבן ָ◌ ְלַק ְדָמ ָ֔תן
ה ָתּ ֣ ֹ
אָֽתןַֽ :וֲאחוֹ ַ֗ת ִיךְך ְסֹ֤דם וְּבנוֹ ֶ֨תי ָ ֙
ֲאֶ֣שׁר ָעִ֑שׂית ְבּ ַֽנֲחֵ֖מךְך ֹ
שְׁמרוֹ֙ן וְּבנוֹ ֶ֔תיָה ָתּ ֖ ֹ
ְו ֽ ֹ
תּ וְּבנוֹ ַ֔ת ִיךְך ְתֻּשֶׁ֖בי ָנה ְלַק ְדַמְת ֶֽכן:
שְׁבן ָ◌ ְלַק ְדָמ ָ ֑תן ְוַא ְ ֙
ְו֤לוֹא ָֽה ְיָת ֙
ה ְסֹ֣דם ֲאחוֹ ֵ֔תךְך ִלְשׁמוּ ָ֖ﬠה ְבּ ִ֑פיךְך ְבּ ֖יוֹם ְגּאוֹ ָֽנ ִיךְךְ :בֶּט ֶר֘ם ִתּ ָגּ ֶ֣לה
ָֽרָעֵת ךְ ֒ך ְכּ֗מוֹ ֵ֚ﬠת ֶח ְר ַ֣פּת ְבּ ֽנוֹת־ֲא ָ֔רם ְוָכל־ְס ִ ֽביבוֶֹ֖תיָה ְבּ ֣נוֹת ְפִּלְשִׁ֑תּים
ַהָשּׁא֥טוֹת אוָֹ֖תךְך ִמָסּ ִ ֽביבֶ :את־ ִזָמֵּ֥תךְך ְוֶאת־ֽתּוֲֹﬠבוַֹ֖ת ִיךְך ַ֣אְתּ ְנָשׂאִ֑תים ְנ ֻ ֖אם
ְי ֹ
ה ִ֔וה ְוָעִ֥שׂיִת ] ְוָעִ֥שׂיִתי[ אוָֹ֖תךְך ַֽכֲּאֶ֣שׁר ָעִ֑שׂית
ה ָֽוהִ֣ :כּי ֹ֤כה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ֲאֶשׁר־ָבּ ִ֥זית ָא ָ֖לה ְלָה ֵ֥פר ְבּ ִֽריתְ :ו ָזַכ ְר ִ֨תּי ֲא ִ֧ני ֶאת־ְבּ ִריִ֛תי אוָֹ֖תךְך ִבּיֵ֣מי
תּ ְבַּקְח ֵ֗תּךְך
ְנעוּ ָ֑ר ִיךְך ַֽוֲהִקמוִֹ֥תי ָ֖לךְך ְבּ ִ֥רית עוֹ ָֽלםְ :ו ָז ַ֣כ ְרְתּ ֶאת־ ְדּ ָרַכ ִי֘ךְך ְו ִנְכַלְמ ְ ֒
ֶאת־ֲאחוֹ ַ֨ת ִי ךְ ֙ך ַה ְגֹּד֣לוֹת ִמֵ֔מּךְך ֶאל־ַהְקַּט ֖נּוֹת ִמ ֵ ֑מּךְך ְו ָֽנַת ִ֨תּי ֶאְתֶ֥הן ָ֛לךְך ְלָב ֖נוֹת
ה ָֽוהְ :לַ֤מַען
ְו ֥ל ֹא ִמְבּ ִריֵֽתךְךַֽ :וֲה ִֽקימוִֹ֥תי ֲא ִ֛ני ֶאת־ְבּ ִריִ֖תי ִא ָ ֑תּךְך ְו ָי ַ֖דַעְתּ ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ִתּ ְזְכּ ִר֙י ָוֹ֔בְשְׁתּ ְו ֨ל ֹא ִֽיְה ֶיה־ ָ֥לּךְך עוֹ֙ד ִפְּת֣חוֹן ֶ֔פּה ִמְפּ ֵ֖ני ְכִּלָמּ ֵ ֑תךְך ְבַּכְפּ ִרי־ָל ךְ ֙ך ְלָכל־
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֕דם ֥חוּד
ה ִֽוהַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ֲאֶ֣שׁר ָעִ֔שׂית ְנ ֻ ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ה ִ֗וה ַה ֶ֤נֶּשׁר
שׁל ֶאל־ֵ֖בּית ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וָֽאַמ ְר ָ֞תּ ֹכּה־ָאַ֣מר ׀ ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
שׁל ָמ ָ ֑
ִחי ָ֖דה וְּמ ֣ ֹ
א ַהנּוָֹ֔צה ֲאֶשׁר־֖לוֹ ָֽה ִרְק ָ ֑מה ָ֚בּא ֶאל־
ם ֶ֣א ֶרךְך ָה ֵ ֔אֶבר ָמֵל ֙
ַה ָגּדוֹל ֙ ְגּ ֤דוֹל ַהְכּ ָנַ֨פ ִי ֙
ַהְלָּב ֔נוֹן ַו ִיּ ַ֖קּח ֶאת־ַצֶ֥מּ ֶרת ָהָֽא ֶרז֛ ֵ :את ֥ר ֹאשׁ ְי ִֽניקוָֹ֖תיו ָק ָ֑טף ַו ְיִבי ֵ ֨אה֙וּ ֶאל־
ח ִמ ֶ֣זּ ַרע ָה ָ ֔א ֶרץ ַו ִיְּתּ ֵ֖נהוּ ִבְּשׂ ֵדה־ָ֑ז ַרע ָ֚קח
ֶ֣א ֶרץ ְכּ ֔ ַנַען ְבִּ֥ﬠיר ֹֽרְכ ִ֖לים ָשֽׂמוַֹ :ו ִיַּקּ ֙
ַעל־ַ֣מ ִים ַר ִ֔בּים ַצְפָצ ָ֖פה ָשֽׂמוַֹ :ו ִיְּצַ֡מח ַו ְיִהי֩ ְל ֶ֨גֶפן ֹס ַ֜רַחת ִשְׁפ ַ֣לת קוָֹ֗מה ִלְפ ֤נוֹת
ָֽדִּליּוָֹתי֙ו ֵאָ֔ליו ְוָשׁ ָרָ֖שׁיו ַתְּחָ֣תּיו ִֽיְה ֑יוּ ַוְתִּ֣הי ְל ֶ֔גֶפן ַוַ֣תַּעשׂ ַבּ ִ֔דּים ַוְתַּשׁ ַ֖לּח
ה ַה ֶ֨גֶּפן ַה ֜זּ ֹאת
פּ ֹא ֽרוֹתַ :ו ְיִ֤הי ֶֽנֶשׁר־ֶאָח֙ד ָגּ֔דוֹל ְגּ ֥דוֹל ְכָּנ ַ֖פ ִים ְו ַרב־נוֹ ָ֑צה ְוִהֵנּ ֩

ָֽכְּפ ָ֧נה ָֽשׁ ֳרֶ֣שׁיָה ָעָ֗ליו ְו ָֽדִליּוָֹתי֙ו ִשְׁלָחה־֔לּוֹ ְלַהְשׁ֣קוֹת אוֹ ָ֔תהּ ֵֽמֲﬠ ֻר ֖גוֹת ַמָטּ ָֽﬠהּ:
ֶאל־ָ֥שׂ ֶדה ֛טּוֹב ֶאל־ַ֥מ ִים ַרִ֖בּים ִ֣היא ְשׁתוּ ָ֑לה ַֽלֲﬠ֤שׂוֹת ָע ָנ֙ף ְוָלֵ֣שׂאת ֶ֔פּ ִרי
א ֶאת־ָֽשׁ ָרֶ֨שׁיָה
ִ ֽלְה ֖יוֹת ְל ֶ֥גֶפן ַא ָֽדּ ֶרתֱ :אֹ֗מר ֹ֥כּה ָא ַ ֛מר ֲאֹד ָ֥ני ְיה ִ֖וֹה ִתְּצ ָ֑לח ֲהלוֹ ֩
ה
הּ ִתּי ָ֔בשׁ ְו ֽל ֹא־ִב ְז ֤רוֹ ַע ְגּדוָֹל ֙
ְי ַנ ֵ֜תּק ְוֶאת־ִפּ ְר ָ֣יהּ ׀ ְיקוֵֹ֣סס ְו ָי ֵ֗בשׁ ָכּל־ַט ְר ֵ֤פּי ִצְמָח ֙
א ְכּ ַ֨גַעת
וְּבַעם־ ָ֔רב ְלַמְשׂ֥אוֹת אוָֹ֖תהּ ִמָֽשּׁ ָרֶֽשׁיָהְ :וִה ֵ֥נּה ְשׁתוּ ָ֖לה ֲהִתְצ ָ֑לח ֲהלוֹ ֩
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי
ם ִתּיַ֣בשׁ ָיֹ֔בשׁ ַעל־ֲﬠ ֻרֹ֥גת ִצְמָ֖חהּ ִתּיָֽבשַׁ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ָ֜בּהּ ֤רוּ ַח ַהָקּ ִדי ֙
א ְלֵ֣בית ַהֶ֔מּ ִרי ֲה ֥ל ֹא ְי ַדְעֶ֖תּם ָמה־ ֵ ֑אֶלּה ֱאֹ֗מר ִה ֵנּה־ ָ֨בא ֶֽמֶלךְך־
ֵלאֹֽמרֱ :אָמר־ ָנ ֙
ם ַו ִיּ ַ֤קּח ֶאת־ַמְלָכּ ֙
ָבּ ֶ֤בל ְי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ח
הּ ְוֶאת־ָשׂ ֶ֔ריָה ַו ָיֵּ֥בא אוֹ ָ ֛תם ֵא ָ֖ליו ָבֶּֽבָלהַ :ו ִיַּקּ ֙
את֙וֹ ְבָּאָ֔לה ְוֶאת־ֵאי ֵ֥לי ָהָ֖א ֶרץ
ִמ ֶ֣זּ ַרע ַהְמּלוָּ֔כה ַו ִיְּכֹ֥רת ִא֖תּוֹ ְבּ ִ֑רית ַו ָיּ ֵ֤בא ֹ
שּׂא ִלְשֹׁ֥מר ֶאת־ְבּ ִרי֖תוֹ ְלָעְמ ָֽדהּ:
ת ַמְמָל ָ֣כה ְשָׁפָ֔לה ְלִבְלִ֖תּי ִהְת ַנ ֵ ֑
ָל ָֽקחֽ ִ :לְהיוֹ ֙
ַו ִיְּמ ָרד־֗בּוֹ ִלְשֹׁ֤ל ַח ַמְלָאָכי֙ו ִמְצ ַ֔ר ִים ָֽלֶתת־֥לוֹ סוִּ֖סים ְוַעם־ ָ֑רב ֲה ִיְצ ָ֤לח ֲה ִיָמֵּל֙ט
ם
ה ִאם־ ֗ל ֹא ִבְּמקוֹ ֙
ה ִו ֒
ָהֹעֵ֣שׂה ֵ ֔אֶלּה ְוֵה ֵ֥פר ְבּ ִ֖רית ְו ִנְמ ָֽלטַ :חי־ ָ ֗א ִני ְנֻא֘ם ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ה ֶאת־ָ֣אָל֔תוֹ ַֽוֲאֶ֥שׁר ֵה ֵ֖פר ֶאת־ְבּ ִרי֑תוֹ ִא֥תּוֹ
א֔תוֹ ֲאֶ֤שׁר ָבּ ָז ֙
ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ַהַמְּמִ֣ליךְך ֹ
ה ַבִּמְּלָחָ֔מה
א ְבַ֨ח ִיל ָגּ֜דוֹל וְּבָקָ֣הל ָ֗רב ַֽיֲﬠֶ֨שׂה אוֹ֤תוֹ ַפ ְרֹע ֙
ְבֽתוֹךְך־ָבֶּ֖בל ָיֽמוּתְ :ול ֹ ֩
ִבְּשֹׁ֥פּךְך ֹֽסְל ָ֖לה וִּבְב ֣נוֹת ָדּ ֵ֑יק ְלַהְכ ִ֖רית ְנָפ֥שׁוֹת ַרֽבּוֹת :וָּב ָ֥זה ָא ָ֖לה ְלָה ֵ֣פר ְבּ ִ֑רית
ה ִו֘ה ַחי־
ְוִה ֨ ֵנּה ָנַ֥תן ָי ֛דוֹ ְוָכל־ֵ֥אֶלּה ָעָ֖שׂה ֥ל ֹא ִיָמּ ֵֽלטָ :לֵ֞כן ֹֽכּה־ָאַ֨מר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ָא ִנ֒י ִאם־ ֗ל ֹא ָֽאָלִת֙י ֲאֶ֣שׁר ָבּ ָ֔זה וְּב ִריִ֖תי ֲאֶ֣שׁר ֵה ִ֑פיר וּ ְנַתִ֖תּיו ְבּר ֹאֽשׁוֹ:
וּ ָֽפ ַרְשִׂ֤תּי ָעָלי֙ו ִרְשׁ ִ֔תּי ְו ִנְת ַ֖פּשׂ ִבְּמֽצוּ ָדִ֑תי ַֽוֲה ִ ֽביאוִֹ֣תיהוּ ָב ֶ֗בָלה ְו ִנְשַׁפְּטִ֤תּי ִאתּ֙וֹ
ָ֔שׁם ַֽמֲﬠ֖לוֹ ֲאֶ֥שׁר ָֽמַעל־ ִ ֽבּיְ :ו ֵ ֨את ָכּל־ִמְב ָר ָ֤חו ]ִמְב ָר ָ֤חיו[ ְבָּכל־ֲא ַגָפּי֙ו ַבֶּ֣ח ֶרב
ה ָ֖וה ִדַּֽבּ ְרִתּיֹ֤ :כּה ָאַמ֙ר
ִיֹ֔פּלוּ ְוַה ִנְּשָׁא ִ֖רים ְלָכל־ ֣רוּ ַח ִיָפּ ֵ֑רשׂוּ ִֽוי ַדְע ֶ֕תּם ִ֛כּי ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ה ִ֔וה ְוָל ַ֣קְחִתּי ָ ֗א ִני ִמַצֶּ֧מּ ֶרת ָה ֶ ֛א ֶרז ָה ָרָ֖מה ְו ָנ ָ ֑תִתּי ֵמ ֤ר ֹאשׁ ֹֽי ְנקוָֹתי֙ו ַ֣רךְך
ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ֶאְקֹ֔טף ְוָשַׁ֣תְלִתּי ָ ֔א ִני ַ֥ﬠל ַהר־ ָגֹּ֖ב ַה ְוָתֽלוּלְ :בּ ַ֨הר ְמ ֤רוֹם ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֶאְשֳׁתֶּ֔לנּוּ
ְו ָנָ֤שׂא ָע ָנ֙ף ְו ָ֣ﬠָשׂה ֶ֔פ ִרי ְוָה ָ֖יה ְלֶ֣א ֶרז ַא ִ֑דּיר ְוָֽשְׁכ ֣נוּ ַתְח ָ֗תּיו ֹ֚כּל ִצ֣פּוֹר ָכּל־ָכּ ֔ ָנף
ה ִהְשׁ ַ֣פְּלִתּי ׀ ֵ֣ﬠץ
ה ָו ֙
ְבֵּ֥צל ָֽדִּליּוָֹ֖תיו ִתְּשֹֽׁכּ ָנּהְֽ :ו ָֽי ְד֞עוּ ָכּל־ֲﬠֵ֣צי ַהָשּׂ ֶ֗דה ִ֣כּי ֲא ִ֤ני ְי ֹ
ה ָ֖וה
ָגֹּ֗ב ַה ִה ְג ַ֨בְּהִתּ֙י ֵ֣ﬠץ ָשָׁ֔פל הוֹ ַ֨בשִׁתּ֙י ֵ֣ﬠץ ָ֔לח ְוִהְפ ַ֖רְחִתּי ֵ֣ﬠץ ָי ֵ֑בשׁ ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ם ֶאת־
ם ֹֽמְשִׁלי ֙
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרַ :מה־ָלֶּ֗כם ַאֶתּ ֙
ִדַּ֥בּ ְרִתּי ְוָע ִ ֽשׂיִתיַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ

ת ֣י ֹאְכלוּ ֹ֔בֶסר ְוִשׁ ֵ֥נּי ַהָבּ ִ֖נים
ַהָמָּ֣שׁל ַה ֶ֔זּה ַעל־ַא ְדַ֥מת ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵלאֹ֑מר ָאבוֹ ֙
שׁל ַהָמָּ֥שׁל ַה ֶ֖זּה
ה ִ֑וה ִאם־ ִֽיְה ֶ֨יה ָלֶ֜כם ֗עוֹד ְמ ֛ ֹ
ִתְּקֶֽהי ָנהַ :חי־ ָ ֕א ִני ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלֵ֤ :הן ָכּל־ַה ְנָּפשׁוֹ ֙
ת ִ֣לי ֵ֔ה ָנּה ְכּ ֶ֧נֶפשׁ ָה ָ ֛אב וְּכ ֶ֥נֶפשׁ ַהֵ֖בּן ִלי־ ֵ ֑ה ָנּה ַה ֶ֥נֶּפשׁ
ַֽהֹחֵ֖טאת ִ֥היא ָתֽמוּתְ :וִ֖אישׁ ִ ֽכּי־ ִיְה ֶ֣יה ַצ ִ֑דּיק ְוָעָ֥שׂה ִמְשׁ ָ֖פּט וְּצ ָד ָֽקהֶ :אל־
ם ֣ל ֹא ָאָ֔כל ְוֵעי ָני֙ו ֣ל ֹא ָנָ֔שׂא ֶאל־ ִגּלּוּ ֵ֖לי ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוֶאת־ֵ֤אֶשׁת ֵרֵ֨עה֙וּ
ֶֽהָה ִרי ֙
שׁ ֣ל ֹא יוֹ ֔ ֶנה ֲחֹֽבָל֥תוֹ חוֹ֙ב ָיִ֔שׁיב
֣ל ֹא ִטֵ֔מּא ְוֶאל־ִאָ֥שּׁה ִנ ָ֖דּה ֥ל ֹא ִי ְק ָֽרבְ :וִאי ֙
ת
ְגּ ֵז ָ֖לה ֣ל ֹא ִי ְגֹ֑זל ַלְחמ֙וֹ ְל ָר ֵ֣ﬠב ִי ֵ֔תּן ְוֵעיֹ֖רם ְיַכֶסּה־ָֽבּ ֶגדַ :בּ ֶ֣נֶּשׁךְך ֽל ֹא־ ִי ֵ֗תּן ְוַת ְרִבּי ֙
ת ַֽיֲﬠֶ֔שׂה ֵ֥בּין ִ֖אישׁ ְל ִ ֽאישְׁ :בֻּחקּוַֹ֧תי
֣ל ֹא ִי ָ ֔קּח ֵמ ָ֖ﬠ ֶול ָיִ֣שׁיב ָי ֑דוֹ ִמְשׁ ַ֤פּט ֱאֶמ ֙
ה ִֽוה:
א ָחֹ֣יה ִֽיְח ֶ֔יה ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ְיַה ֵ֛לּךְך וִּמְשָׁפַּ֥טי ָשַׁ֖מר ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת ֱא ֶ ֑מת ַצ ִ֥דּיק הוּ ֙
שׁ ֵ֣פךְך ָ֑דּם ְו ָ֣ﬠָשׂה ָ ֔אח ֵמַאַ֖חד ֵמֵֽאֶלּהְ :ו֕הוּא ֶאת־ָכּל־ֵ֖אֶלּה
ְוהוִֹ֥ליד ֵבּן־ָפּ ִ֖ריץ ֹ
שׂה ִ֣כּי ַ֤גם ֶאל־ֶֽהָה ִרי ֙
֣ל ֹא ָע ָ ֑
ם ָאַ֔כל ְוֶאת־ֵ֥אֶשׁת ֵר ֵ֖ﬠהוּ ִטֵֽמּאָ :ע ִ֤ני ְוֶאְביוֹ֙ן הוֹ ֔ ָנה
ם ָנָ֣שׂא ֵעי ֔ ָניו ֽתּוֵֹעָ֖בה ָעָֽשׂהַ :בּ ֶ֧נֶּשׁךְך
ְגּ ֵז֣לוֹת ָגּ ָ֔זל ֲחֹ֖בל ֣ל ֹא ָיִ֑שׁיב ְוֶאל־ַה ִֽגּלּוִּלי ֙
ה ָעָ֔שׂה ֣מוֹת
ָנ ַ ֛תן ְוַת ְרִ֥בּית ָל ַ֖קח ָו ָ֑חי ֣ל ֹא ִֽיְח ֶ֗יה ֵ֣את ָכּל־ַהֽתּוֵֹע֤בוֹת ָה ֵ ֨אֶלּ ֙
ה הוִֹ֣ליד ֵ֔בּן ַו ַ֕יּ ְרא ֶאת־ָכּל־ַח ֥טּ ֹאת ָאִ֖ביו ֲאֶ֣שׁר
יוָּ֔מת ָדָּ֖מיו ֥בּוֹ ִיְה ֶֽיהְ :וִה ֵנּ ֙
ם ֣ל ֹא ָאָ֔כל ְוֵעי ָני֙ו ֣ל ֹא ָנָ֔שׂא
שׂה וירא ] ַו ִיּ ְר ֶ ֕אה[ ְו ֥ל ֹא ַֽיֲﬠֶ֖שׂה ָכֵּֽהןַ :על־ֶֽהָה ִרי ֙
ָע ָ ֑
שׁ ֣ל ֹא הוֹ ֔ ָנה ֲחֹבל ֙
ֶאל־ ִגּלּוּ ֵ֖לי ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֶאת־ֵ֥אֶשׁת ֵר ֵ֖ﬠהוּ ֥ל ֹא ִטֵֽמּאְ :וִאי ֙
֣ל ֹא ָח ָ֔בל וּ ְג ֵז ָ֖לה ֣ל ֹא ָגָ֑זל ַלְחמ֙וֹ ְל ָר ֵ֣ﬠב ָנ ָ֔תן ְוֵע ֖רוֹם ִכָּסּה־ָֽב ֶגדֵ :מָע ֞ ִני ֵהִ֣שׁיב
ת ֣ל ֹא ָל ָ ֔קח ִמְשָׁפַּ֣טי ָעָ֔שׂה ְבֻּחקּוַֹ֖תי ָה ָ֑לךְך ֗הוּא ֥ל ֹא ָי֛מוּת
ָי֗דוֹ ֶ֤נֶשׁךְך ְוַת ְרִבּי ֙
ַֽבֲּﬠ ֥וֹן ָאִ֖ביו ָחֹ֥יה ִיְח ֶֽיהָ :אִ֞ביו ִ ֽכּי־ ָ֣ﬠַשׁק ֹ֗עֶשׁק ָגּ ַזל ֙ ֵ֣גּ ֶזל ָ ֔אח ַֽוֲאֶ֥שׁר ל ֹא־֛טוֹב
ָעָ֖שׂה ְבּ֣תוֹךְך ַע ָ ֑מּיו ְוִה ֵנּה־ֵ֖מת ַֽבֲּﬠוֹ ֽנוַֹֽ :וֲאַמ ְר ֶ֕תּם ַמ ֻ֛דּ ַע ֽל ֹא־ ָנָ֥שׂא ַהֵ֖בּן ַֽבֲּﬠ ֣וֹן
אָ֖תם ָחֹ֥יה
ָה ָ ֑אב ְוַהֵ֞בּן ִמְשׁ ָ֧פּט וְּצ ָד ָ֣קה ָעָ֗שׂה ֵ֣את ָכּל־ֻחקּוַֹ֥תי ָשׁ ַ ֛מר ַו ַֽיֲּﬠֶ֥שׂה ֹ
א
ִיְח ֶֽיהַ :ה ֶ֥נֶּפשׁ ַֽהֹחֵ֖טאת ִ֣היא ָת֑מוּת ֵ֞בּן ֽל ֹא־ ִיָ֣שּׂא ׀ ַֽבֲּﬠ ֣וֹן ָה ָ ֗אב ְוָא֙ב ֤ל ֹא ִיָשּׂ ֙
ק ָע ָ֣ליו ִ ֽתְּה ֶ֔יה ְו ִרְשׁ ַ֥ﬠת ָרָ◌ָ֖שׁע ]ָה ָרָ֖שׁע[ ָע ָ֥ליו ִ ֽתְּה ֶֽיה:
ַֽבֲּﬠ ֣וֹן ַה ֵ֔בּן ִצ ְד ַ֤קת ַהַצּ ִדּי ֙
ְוָה ָרָ֗שׁע ִ֤כּי ָישׁוּ֙ב ִמָכּל־ַחטּ ֹאָת֙ו ]ַחטּ ֹאָתי֙ו[ ֲאֶ֣שׁר ָעָ֔שׂה ְוָשַׁמ֙ר ֶאת־ָכּל־
ֻחקוֹ ַ֔תי ְוָעָ֥שׂה ִמְשׁ ָ֖פּט וְּצ ָד ָ֑קה ָחֹ֥יה ִיְח ֶ֖יה ֥ל ֹא ָיֽמוּתָ :כּל־ְפָּשָׁעי֙ו ֲאֶ֣שׁר ָעָ֔שׂה
֥ל ֹא ִי ָֽזְּכ ֖רוּ ֑לוֹ ְבִּצ ְדָק֥תוֹ ֲאֶשׁר־ָעָ֖שׂה ִֽיְח ֶֽיהֶֽ :הָחֹ֤פץ ֶאְחֹפּ֙ץ ֣מוֹת ָרָ֔שׁע ְנֻ֖אם

ה ִ֑וה ֲה֛לוֹא ְבּשׁוּ֥בוֹ ִמ ְדּ ָר ָ֖כיו ְוָח ָֽיה :וְּב֨שׁוּב ַצ ִ֤דּיק ִמִצּ ְדָקת֙וֹ ְו ָ֣ﬠָשׂה ָ֔ע ֶול
ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
שׁע ַֽיֲﬠֶ֖שׂה ָו ָ֑חי ָכּל־ִצ ְדֹקָ֤תו ]ִצ ְדֹקָ֤תיו[ ֲאֶשׁר־
ְכֹּ֨כל ַהתּוֵֹע֜בוֹת ֲאֶשׁר־ָעָ֧שׂה ָֽה ָר ָ ֛
ה ֣ל ֹא ִת ָזַּ֔כ ְר ָנה ְבַּֽמֲﬠ֧לוֹ ֲאֶשׁר־ָמ ַ֛ﬠל וְּבַחָטּא֥תוֹ ֲאֶשׁר־ָחָ֖טא ָ֥בּם ָיֽמוּת:
ָעָשׂ ֙
א ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲה ַד ְרִכּ֙י ֣ל ֹא ִיָתֵּ֔כן
ַֽוֲאַמ ְר ֶ֕תּם ֥ל ֹא ִיָתּ ֵ֖כן ֶ֣דּ ֶרךְך ֲאֹד ָ֑ני ִשְׁמעוּ־ ָנ ֙
ֲה ֥ל ֹא ַד ְרֵכי ֶ֖כם ֥ל ֹא ִיָתּ ֵֽכנוְּ :בּֽשׁוּב־ַצ ִ֧דּיק ִמִצּ ְדָק֛תוֹ ְו ָ֥ﬠָשׂה ָ֖ﬠ ֶול וֵּ֣מת ֲﬠֵלי ֶ ֑הם
ְבַּע ְו֥לוֹ ֲאֶשׁר־ָעָ֖שׂה ָיֽמוּת :וְּב֣שׁוּב ָרָ֗שׁע ֵֽמ ִרְשָׁעת֙וֹ ֲאֶ֣שׁר ָעָ֔שׂה ַו ַ֥יַּעשׂ ִמְשׁ ָ֖פּט
וְּצ ָד ָ֑קה ֖הוּא ֶאת־ ַנְפ֥שׁוֹ ְיַח ֶֽיּהַ :ו ִיּ ְרֶ֣אה ַו ָ֔יָּשׁוב ] ַו ָ֔יָּשׁב[ ִמָכּל־ְפָּשׁ ָ֖ﬠיו ֲאֶ֣שׁר
שׂה ָח ֥יוֹ ִיְח ֶ֖יה ֥ל ֹא ָיֽמוּתְ :וָֽאְמר֙וּ ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֥ל ֹא ִיָתּ ֵ֖כן ֶ֣דּ ֶרךְך ֲאֹד ָ֑ני ַה ְדּ ָרַ֞כי
ָע ָ ֑
֤ל ֹא ִיָֽתְּכנ֙וּ ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲה ֥ל ֹא ַד ְרֵכי ֶ֖כם ֥ל ֹא ִיָתּ ֵֽכןָ :לֵכ֩ן ִ ֨אישׁ ִכּ ְד ָרָ֜כיו ֶאְשֹׁ֤פּט
ה ִ֑וה ֤שׁוּבוּ ְוָהִ֨שׁיב֙וּ ִמָכּל־ִפְּשֵׁעיֶ֔כם ְול ֹא־
ם ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ֶאְתֶכ ֙
ם ֲאֶ֣שׁר
ִֽיְה ֶ֥יה ָל ֶ֛כם ְלִמְכ֖שׁוֹל ָע ֽוֹןַ :הְשִׁ֣ליכוּ ֵֽמֲﬠֵליֶ֗כם ֶאת־ָכּל־ִפְּשֵׁעיֶכ ֙
שׁה ְו ָ֥לָמּה ָת ֻ ֖מתוּ ֵ֥בּית ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ְפַּשְׁעֶ֣תּם ָ֔בּם ַֽוֲﬠ֥שׂוּ ָל ֶ֛כם ֵ֥לב ָח ָ֖דשׁ ְו ֣רוּ ַח ֲח ָד ָ ֑
ה ָ֣שׂא ִקי ֔ ָנה
ה ִ֑וה ְוָהִ֖שׁיבוּ ִֽוְח ֽיוְּ :וַאָתּ ֙
ִ֣כּי ֤ל ֹא ֶאְחֹפּ֙ץ ְבּ֣מוֹת ַהֵ֔מּת ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ֶאל־ ְנִשׂיֵ֖אי ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וָאַמ ְר ָ֗תּ ָ֤מה ִאְמּ ךָ ֙ך ְלִב ָ֔יּא ֵ֥בּין ֲא ָר ֖יוֹת ָר ָ֑בָצה ְבּ֥תוֹךְך
ְכִּפ ִ֖רים ִרְבָּ֥תה גוּ ֶֽריָהַ :ו ַ ֛תַּעל ֶאָ֥חד ִמ ֻגּ ֶ֖ריָה ְכִּ֣פיר ָה ָ֑יה ַו ִיְּלַ֥מד ִלְט ָרף־ֶ֖ט ֶרף
ָא ָ֥דם ָא ָֽכלַ :ו ִיְּשְׁמ֥עוּ ֵא ָ֛ליו גּוֹ ִ֖ים ְבַּשְׁחָ֣תּם ִנְת ַ֑פּשׂ ַו ְיִבֻ֥אהוּ ַֽבַחִ֖חים ֶאל־ֶ֥א ֶרץ
א ִ֣כּי ֽנוֲֹחָ֔לה ָֽאְב ָ֖דה ִתְּק ָו ָ ֑תהּ ַוִתּ ַ֛קּח ֶאָ֥חד ִמ ֻגּ ֶ֖ריָה ְכִּ֥פיר ָשָֽׂמְתהוּ:
ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ֵ֨תּ ֶר ֙
ַו ִיְּתַה ֵ֥לּךְך ְבּֽתוֹךְך־ֲא ָר ֖יוֹת ְכִּ֣פיר ָה ָ֑יה ַו ִיְּלַ֥מד ִלְט ָרף־ֶ֖ט ֶרף ָא ָ֥דם ָא ָֽכלַ :ו ֵ֨יּ ַד֙ע
ַאְלְמנוֹ ָ֔תיו ְו ָֽﬠ ֵריֶ֖הם ֶהֱח ִ֑ריב ַוֵ֤תַּשׁם ֶ ֨א ֶר֙ץ וְּמֹל ָ ֔אהּ ִמ ֖קּוֹל ַֽשֲׁא ָגֽתוַֹ :ו ִיְּתּ ֨נוּ ָע ָ֥ליו
גּוֹ ִ֛ים ָסִ֖ביב ִמְמּ ִדי ֑נוֹת ַו ִיְּפ ְר֥שׂוּ ָע ָ֛ליו ִרְשָׁ֖תּם ְבַּשְׁחָ֥תּם ִנְת ָֽפּשַֽׂ :ו ִיְּתּ ֻ֤נהוּ ַבסּוּ ַג֙ר
ַֽבַּחִ֔חים ַו ְיִב ֻ ֖אהוּ ֶאל־ֶ֣מֶלךְך ָבּ ֶ֑בל ְיִב ֻ ֨אה֙וּ ַבְּמָּצ֔דוֹת ְלַ֗מַען ל ֹא־ ִיָשַּׁ֥מע קוֹ֛לוֹ ֖עוֹד
ה ַֽוֲﬠ ֵנָ֔פה ָֽה ְיָ֖תה
ֶאל־ָה ֵ֥רי ִיְשׂ ָרֵֽאלִ :אְמּ ךָ֥ך ַכ ֶ֛גֶּפן ְבּ ָֽדְמ֖ךָך ַעל־ַ֣מ ִים ְשׁתוּ ָ֑לה ֹֽפּ ִר ָיּ ֙
ִמַ֥מּ ִים ַר ִ ֽבּיםַ :ו ִֽיְּהיוּ־ָ֞להּ ַמ֣טּוֹת ֹ֗עז ֶאל־ִשְׁבֵט֙י ֹֽמְשִׁ֔לים ַוִתּ ְגַ֥בּהּ ֽקוָֹמ֖תוֹ ַעל־
ה ָלָ֣א ֶרץ ֻהְשָׁ֔לָכה ְו ֥רוּ ַח
ֵ֣בּין ֲﬠֹבִ֑תים ַו ֵיּ ָ֣רא ְב ָגְב֔הוֹ ְבֹּ֖רב ָֽדִּלֹיָּֽתיוַ :וֻתּ ַ ֤תּשׁ ְבֵּחָמ ֙
ַהָקּ ִ֖דים הוִֹ֣בישׁ ִפּ ְר ָ֑יהּ ִהְתָפּ ְר֧קוּ ְו ָי ֵ֛בשׁוּ ַמֵ֥טּה ֻע ָ֖זּהּ ֵ֥אשׁ ֲאָכ ָֽלְתהוְּ :וַעָ֖תּה
ה ִפּ ְר ָ֣יהּ ָאָ֔כָלה
ְשׁתוּ ָ֣לה ַבִמּ ְד ָ֑בּר ְבֶּ֖א ֶרץ ִצ ָ֥יּה ְוָצָֽמאַ :וֵתֵּ֨צא ֵ ֜אשׁ ִמַמּ ֵ֤טּה ַב ֶ֨דּי ָ ֙

ְול ֹא־ָ֥ה ָיה ָ֛בהּ ַמֵטּה־ֹ֖עז ֵ֣שֶׁבט ִלְמ֑שׁוֹל ִ֥קי ָנה ִ֖היא ַוְתִּ֥הי ְלִקי ָֽנהַ :ו ְיִ֣הי ׀ ַבָּשּׁ ָ֣נה
ַהְשִּׁביִ֗עית ַֽבֲּחִמִשׁ֙י ֶבָּע֣שׂוֹר ַלֹ֔ח ֶדשׁ ָ֧בּאוּ ֲא ָנִ֛שׁים ִמ ִזּ ְק ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִל ְד ֣רשׁ ֶאת־
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֗דם ַדֵּ֞בּר ֶאת־ ִז ְק ֵ֤ני
הָ֑וה ַו ֵֽיְּשׁ֖בוּ ְלָפ ָֽניַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ְי ֹ
אִ֖תי ַאֶ֣תּם ָבִּ֑אים
ה ִ֔וה ֲהִל ְד ֥רשׁ ֹ
ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְוָֽאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵל ֶ֔הם ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
א ָ֔תם ֲהִתְשׁ֖פּוֹט ֶבּן־
ה ִֽוהֲ :הִתְשֹׁ֣פּט ֹ
ַחי־ ָ ֨א ִנ֙י ִאם־ִא ָדּ ֵ֣רשׁ ָלֶ֔כם ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֶ ֹ
ה
ה ִו ֒
ָא ָ֑דם ֶאת־ֽתּוֲֹﬠֹ֥בת ֲאבוָֹ֖תם הוֹ ִדי ֵֽﬠםְ :וָאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵלי ֶ֗הם ֹֽכּה־ָאַמ֘ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ם ָבֳּח ִ֣רי ְב ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָֽוֶאָ֣שּׂא ָי ִ֗די ְל ֶ֨ז ַר֙ע ֵ֣בּית ַֽיֲﬠֹ֔קב ָֽוִא ָוּ ַ֥דע ָלֶ֖הם ְבֶּ֣א ֶרץ
ְבּיוֹ ֙
ה ָ֥וה ֱאֹלֵהי ֶֽכםַ :בּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ָנָ֤שׂאִתי
ם ֵלאֹ֔מר ֲאִ֖ני ְי ֹ
ִמְצ ָ֑ר ִים ָֽוֶאָ֨שּׂא ָי ִ֤די ָלֶה ֙
ָי ִד֙י ָל ֶ֔הם ְלֽהוִֹציָ֖אם ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ֶאל־ ֶ ֜א ֶרץ ֲאֶשׁר־ַ֣תּ ְרִתּי ָל ֶ֗הם ָז ַ֤בת ָחָל֙ב
אַ֣מר ֲאֵל ֶ֗הם ִ֣אישׁ ִשׁקּוּ ֵ֤צי ֵעי ָני֙ו ַהְשִׁ֔ליכוּ
וּ ְד ַ֔בשׁ ְצִ֥בי ִ֖היא ְלָכל־ָֽהֲא ָרֽצוֹתָֽ :ו ֹ
ה ָ֥וה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכםַ :ו ַיְּמרוּ־ ִ֗בי ְו ֤ל ֹא ָאב֙וּ
וְּב ִגלּוּ ֵ֥לי ִמְצ ַ֖ר ִים ַאל־ִתַּטּ ָ ֑מּאוּ ֲא ִ֖ני ְי ֹ
ם ֣ל ֹא ִהְשִׁ֔ליכוּ ְוֶאת־ ִגּלּוּ ֵ֥לי ִמְצ ַ֖ר ִים ֣ל ֹא
ִלְּשֹׁ֣מ ַע ֵאַ֔לי ִ֣אישׁ ֶאת־ִשׁקּוּ ֵ֤צי ֵֽﬠי ֵניֶה ֙
אַ֞מר ִלְשֹׁ֧פּךְך ֲחָמִ֣תי ֲﬠֵלי ֶ֗הם ְלַכ֤לּוֹת ַאִפּ֙י ָבּ ֶ֔הם ְבּ֖תוֹךְך ֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִים:
ָעָ֑זבוּ ָֽו ֹ
שׂ ְלַ֣מַען ְשִׁ֔מי ְלִבְלִ֥תּי ֵה ֵ֛חל ְלֵעי ֵ֥ני ַהגּוֹ ִ֖ים ֲאֶשׁר־ֵ֣הָמּה ְבתוֹ ָ֑כם ֲאֶ֨שׁר
ָו ַ ֨אַע ֙
ם ְל ֵ֣ﬠי ֵני ֶ֔הם ְלֽהוִֹציָ֖אם ֵמֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםָֽ :ואוִֹציֵ֖אם ֵמֶ֣א ֶרץ
נוֹ ַ֤דְעִתּי ֲאֵליֶה ֙
ם ֶאת־ֻחקּוֹ ַ֔תי ְוֶאת־ִמְשָׁפַּ֖טי
ִמְצ ָ֑ר ִים ָֽוֲאִבֵ֖אם ֶאל־ַהִמּ ְדָֽבּרָֽ :וֶא ֵ ֤תּן ָלֶה ֙
הוֹ ַ֣דְעִתּי אוֹ ָ ֑תם ֲאֶ֨שׁר ַֽיֲﬠֶ֥שׂה אוֹ ָ ֛תם ָֽהָא ָ֖דם ָוַ֥חי ָבֶּֽהםְ :ו ַ֤גם ֶאת־ַשְׁבּתוַֹת֙י
ה ָ֖וה ְמַק ְדָּֽשׁם:
ָנַ֣תִתּי ָל ֶ֔הם ִלְה ֣יוֹת ְל֔אוֹת ֵבּי ִ֖ני וֵּֽבי ֵני ֶ ֑הם ָל ַ֕דַעת ִ֛כּי ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ַו ַיְּמרוּ־ ִ֨בי ֵֽבית־ ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ַבִּמּ ְד ָ֗בּר ְבֻּחקּוֹ ַ֨תי ל ֹא־ָהָ֜לכוּ ְוֶאת־ִמְשָׁפַּ֣טי ָמ ָ ֗אסוּ
אַ֞מר ִלְשֹׁ֨פּךְך
אד ָו ֹ
תַ֖תי ִחְלּ֣לוּ ְמ ֑ ֹ
ם ָוַ֣חי ָבּ ֶ֔הם ְוֶאת־ַשְׁבּ ֹ
אָ֤תם ָֽהָא ָד ֙
ֲאֶשׁ֩ר ַֽיֲﬠֶ֨שׂה ֹ
ֲחָמִ֧תי ֲﬠֵלי ֶ ֛הם ַבִּמּ ְד ָ֖בּר ְלַכלּוָֹֽתםָ :וֶאֱﬠֶ֖שׂה ְלַ֣מַען ְשִׁ֑מי ְלִבְלִ֤תּי ֵהֵחל ֙ ְלֵעי ֵ֣ני
ַהגּוֹ ִ֔ים ֲאֶ֥שׁר ֽהוֵֹצאִ֖תים ְלֵעי ֵניֶֽהםְ :ו ַגם־ֲא ֗ ִני ָנָ֧שׂאִתי ָי ִ֛די ָלֶ֖הם ַבִּמּ ְד ָ֑בּר
ְלִבְלִתּי֩ ָה ִ֨ביא אוֹ ָ֜תם ֶאל־ָהָ֣א ֶרץ ֲאֶשׁר־ ָנ ַ֗תִתּי ָז ַ֤בת ָחָל֙ב וּ ְד ַ֔בשׁ ְצִ֥בי ִ֖היא
ְלָכל־ָֽהֲא ָרֽצוֹתַ֜ :יַען ְבִּמְשָׁפַּ֣טי ָמ ָ ֗אסוּ ְוֶאת־ֻחקּוַֹת֙י ל ֹא־ָֽהְל֣כוּ ָב ֶ֔הם ְוֶאת־
ה ֵֽלךְךַ :וָ֧תָּחס ֵעי ִ֛ני ֲﬠֵליֶ֖הם ִמַֽשֲּׁח ָ ֑תם
ַשְׁבּתוַֹ֖תי ִח ֵ֑לּלוּ ִ֛כּי ַֽאֲח ֵ֥רי ִגֽלּוֵּליֶ֖הם ִלָ֥בּם ֹ
ם ַבִּמּ ְד ָ֔בּר ְבּחוּ ֵ֤קּי
אַ֤מר ֶאל־ְבּ ֵניֶה ֙
ְו ֽל ֹא־ָעִ֧שׂיִתי אוֹ ָ ֛תם ָכּ ָ֖לה ַבִּמּ ְדָֽבּרָֽ :ו ֹ

ם ַאל־ֵתֵּ֔לכוּ ְוֶאת־ִמְשְׁפֵּטיֶ֖הם ַאל־ִתְּשֹׁ֑מרוּ וְּב ִגֽלּוֵּליֶ֖הם ַאל־
ֲאֽבוֵֹתיֶכ ֙
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם ְבֻּחקּוַֹ֖תי ֵ֑לכוּ ְוֶאת־ִמְשָׁפַּ֥טי ִשְׁמ ֖רוּ ַֽוֲﬠ֥שׂוּ אוָֹֽתם:
ִתַּטָּֽמּאוֲּ :א ִנ֙י ְי ֹ
ה ָ֖וה
ת ֵבּי ִ֣ני וֵּֽבי ֵניֶ֔כם ָל ַ֕דַעת ִ֛כּי ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ְוֶאת־ַשְׁבּתוַֹ֖תי ַק ֵ֑דּשׁוּ ְוָה ֤יוּ ְלאוֹ ֙
ֱאֹלֵהי ֶֽכםַ :ו ַיְּמרוּ־ִ֣בי ַהָבּ ֗ ִנים ְבֻּחקּוַֹ֣תי ֽל ֹא־ָ֠הָלכוּ ְוֶאת־ִמְשָׁפַּ֨טי ל ֹא־ָֽשְׁמ֜רוּ
ם ָוַ֣חי ָבּ ֶ֔הם ֶאת־ַשְׁבּתוַֹ֖תי ִח ֵ֑לּלוּ
ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת אוֹ ָ֗תם ֲאֶשׁ֩ר ַֽיֲﬠֶ֨שׂה אוָֹ֤תם ָֽהָא ָד ֙
ָו ֹ
אַ֞מר ִלְשֹׁ֧פּךְך ֲחָמִ֣תי ֲﬠֵלי ֶ֗הם ְלַכ֥לּוֹת ֲאִ֛פּי ָ֖בּם ַבִּמּ ְדָֽבּרַֽ :וֲהִשֹׁ֨בִת֙י ֶאת־ ָי ִ֔די
ָוַ֖אַעשׂ ְלַ֣מַען ְשִׁ֑מי ְלִבְלִ֤תּי ֵהֵחל ֙ ְלֵעי ֵ֣ני ַהגּוֹ ִ֔ים ֲאֶשׁר־הוֵֹ֥צאִתי אוָֹ֖תם
ם ַבּגּוֹ ִ֔ים
אָת ֙
ְלֵעי ֵניֶֽהםַ :גּם־ֲא ֗ ִני ָנָ֧שׂאִתי ֶאת־ ָי ִ֛די ָלֶ֖הם ַבִּמּ ְד ָ֑בּר ְלָהִ֤פיץ ֹ
וְּל ָז ֥רוֹת אוָֹ֖תם ָֽבֲּא ָרֽצוֹתַ֜ :יַען ִמְשָׁפּ ַ֤טי ֽל ֹא־ָעשׂ֙וּ ְוֻחקּוַֹ֣תי ָמ ָ ֔אסוּ ְוֶאת־
ַשְׁבּתוַֹ֖תי ִח ֵ֑לּלוּ ְוַֽאֲח ֵר֙י ִגּלּוּ ֵ֣לי ֲאבוֹ ָ֔תם ָה ֖יוּ ֵֽﬠי ֵניֶֽהםְ :ו ַגם־ֲאִנ֙י ָנַ֣תִתּי ָל ֶ֔הם
ם ְבַּמְתּנוֹ ָ֔תם
ֻח ִ֖קּים ֣ל ֹא טוִֹ֑בים וִּ֨מְשָׁפִּ֔טים ֥ל ֹא ִֽיְח ֖יוּ ָבֶּֽהםָֽ :וֲאַטֵ֤מּא אוָֹת ֙
ה ָֽוה:
ְבַּֽהֲﬠִ֖ביר ָכּל־ ֶ֣פֶּטר ָ֑רַחם ְלַ֣מַען ֲאִשֵׁ֔מּם ְלַ֨מַע֙ן ֲאֶ֣שׁר ֵֽי ְד֔עוּ ֲאֶ֖שׁר ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ה ִ֑וה
ָלֵ֞כן ַדּ ֵ֨בּר ֶאל־ ֵ֤בּית ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֶבּן־ָא ָ֔דם ְוָֽאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵלי ֶ֔הם ֹ֥כּה ָאַ֖מר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ם ֶאל־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֤שׁר
֗עוֹד ֚ז ֹאת ִגּ ְדּ֤פוּ אוִֹת֙י ֲא֣בוֵֹתיֶ֔כם ְבַּֽמֲﬠ ָ֥לם ִ֖בּי ָֽמַעלָֽ :וֲאִביֵא ֙
ָנָ֨שׂאִת֙י ֶאת־ ָי ִ֔די ָלֵ֥תת אוָֹ֖תהּ ָל ֶ ֑הם ַו ִיּ ְראוּ֩ ָכל־ ִגְּבָ֨עה ָרָ֜מה ְוָכל־ ֵ֣ﬠץ ָע֗בוֹת
ם ַ֣כַּעס ָק ְרָבּ ֔ ָנם ַו ָיִּ֣שׂימוּ ָ֗שׁם ֚ ֵרי ַח
ם ַו ִיְּתּנוּ־ָשׁ ֙
ַו ִיּ ְזְבּחוּ־ָ֤שׁם ֶאת־ ִזְבֵחיֶה ֙
אַ֣מר ֲאֵל ֶ֔הם ָ֣מה ַהָבָּ֔מה ֲאֶשׁר־ַאֶ֥תּם
ִני֣חוֵֹחי ֶ֔הם ַו ַיִּ֥סּיכוּ ָ֖שׁם ֶאת־ ִנְסֵכּיֶֽהםָֽ :ו ֹ
הּ ָבָּ֔מה ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהָ :לֵ֞כן ֱאֹ֣מר ׀ ֶאל־ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל
שׁם ַו ִיּ ָקּ ֵ֤רא ְשָׁמ ֙
ַהָבִּ֖אים ָ ֑
ה ִ֔וה ַהְבּ ֶ֥ד ֶרךְך ֲאֽבוֵֹתי ֶ֖כם ַאֶ֣תּם ִנְטְמִ֑אים ְוַֽאֲח ֵ֥רי ִשֽׁקּוֵּציֶ֖הם
ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ם ִנְטְמ ִ֤ ֨אים ְלָכל־
ַאֶ֥תּם ֹז ִֽנים :וִּבְשֵׂ֣את ַמְתֹּֽנֵתיֶ֡כם ְ ֽבַּֽהֲﬠִבי֩ר ְבּ ֵניֶ֨כם ָבּ ֵ ֜אשׁ ַאֶתּ ֩
ה ִ֔וה
ם ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ם ַעד־ַה ֔יּוֹם ַֽוֲא ִ֛ני ִא ָדּ ֵ֥רשׁ ָל ֶ֖כם ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַחי־ ָ ֗א ִני ְנֻא ֙
ִגּֽלּוֵּליֶכ ֙
אְמ ִ֗רים
ה ַעל־ ֣ר ֽוֲּחֶ֔כם ָה ֖יוֹ ֣ל ֹא ִ ֽתְה ֶ֑יה ֲאֶ֣שׁר ׀ ַאֶ֣תּם ֽ ֹ
ִאם־ִא ָדּ ֵ֖רשׁ ָל ֶֽכםְ :וָֽהֹעָל ֙
ם ְכִּמְשְׁפּ֣חוֹת ָֽהֲא ָר֔צוֹת ְלָשׁ ֵ֖רת ֵ֥ﬠץ ָוָֽאֶבןַ :חי־ ָ ֕א ִני ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֣ני
ִֽנְה ֶ֤יה ַכגּוֹ ִי ֙
ה ִ֑וה ִאם ֠־ל ֹא ְבּ ָ֨יד ֲח ָז ָ ֜קה וִּב ְז ֧רוֹ ַע ְנטו ָ֛יה וְּבֵחָ֥מה ְשׁפוּ ָ֖כה ֱאְמ֥לוֹךְך ֲﬠֵלי ֶֽכם:
ְי ֶ ֹ
ם ִמן־ָ֣הַעִ֔מּים ְוִקַבְּצִ֣תּי ֶאְתֶ֔כם ִמן־ ָֽ֣הֲא ָר֔צוֹת ֲאֶ֥שׁר ְנפוֹצוֶֹ֖תם
ְוהוֵֹצאִ֤תי ֶאְתֶכ ֙
ה וִּב ְז ֣רוֹ ַע ְנטוּ ָ֔יה וְּבֵחָ֖מה ְשׁפוּ ָֽכהְ :וֵהֵבאִ֣תי ֶאְתֶ֔כם ֶאל־ִמ ְדַ֖בּר
ָ֑בּם ְבּ ָ֤יד ֲח ָזָק ֙

ם ָ֔שׁם ָפּ ִ֖נים ֶאל־ָפּ ִֽניםַֽ :כֲּאֶ֤שׁר ִנְשַׁ֨פְּטִתּ֙י ֶאת־
ָֽהַעִ֑מּים ְו ִנְשַׁפְּטִ֤תּי ִאְתֶּכ ֙
ה ִֽוה:
ֲא֣בוֵֹתיֶ֔כם ְבִּמ ְדַ֖בּר ֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ֵ֚כּן ִאָשּׁ ֵ֣פט ִאְתֶּ֔כם ְנ ֻ ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֶ ֹ
שֶּׁבט ְוֵהֵבאִ֥תי ֶאְת ֶ֖כם ְבָּמֹ֥ס ֶרת ַהְבּ ִֽרית :וָּֽברוִֹ֣תי
ְוַֽהֲﬠַב ְרִ֥תּי ֶאְת ֶ֖כם ַ֣תַּחת ַה ָ ֑
ם אוִֹ֣ציא אוֹ ָ֔תם ְוֶאל־ַא ְדַ֥מת
ם ִ֔בּי ֵמֶ֤א ֶרץ ְמ ֽגוּ ֵריֶה ֙
ִמֶ֗כּם ַהֹֽמּ ְר ִ֤דים ְוַהֽפּוְֹשִׁעי ֙
ה ָֽוהְ :וַא ֶ֨תּם ֵֽבּית־ ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ֹֽכּה־ָאַ֣מר ׀
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֣ל ֹא ָי֑בוֹא ִֽוי ַדְעֶ֖תּם ִכּי־ֲא ִ֥ני ְי ֹ
שְׁמִ֣ﬠים ֵא ָ֑לי ְוֶאת־
ה ִ֗וה ִ֤אישׁ ִגּלּוָּלי֙ו ְל֣כוּ ֲﬠֹ֔בדוּ ְוַאַ֕חר ִאם־ֵֽאי ְנ ֶ֖כם ֽ ֹ
ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ֵ֤שׁם ָק ְדִשׁ֙י ֣ל ֹא ְתַחְלּלוּ־֔עוֹד ְבַּמְתּ ֽנוֵֹתי ֶ֖כם וְּב ִגֽלּוֵּלי ֶֽכםִ֣ :כּי ְבַהר־ָק ְדִ֞שׁי ְבַּ֣הר
ה ִ֔וה ָ֣שׁם ַֽיַעְב ֻ֜דִני ָכּל־ֵ֧בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֻכֹּ֖לּה ָבּ ָ ֑א ֶרץ
ם ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
׀ ְמ ֣רוֹם ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְנֻא ֙
ָ֣שׁם ֶא ְרֵ֔צם ְוָ֞שׁם ֶא ְד ֣רוֹשׁ ֶאת־ְתּרוֹּֽמֵתיֶ֗כם ְוֶאת־ ֵראִ֛שׁית ַמְשֽׂאוֵֹתי ֶ֖כם ְבָּכל־
ם ִמן־ָ֣הַעִ֔מּים ְוִקַבְּצִ֣תּי
ם ְבּֽהוִֹציִ֤אי ֶאְתֶכ ֙
ָק ְדֵשׁי ֶֽכםְ :בּ ֵ֣רי ַח ִניֹח ַ֘ח ֶא ְרֶ֣צה ֶאְתֶכ ֒
ֶאְתֶ֔כם ִמן־ ָֽ֣הֲא ָר֔צוֹת ֲאֶ֥שׁר ְנֹֽפֹצֶ֖תם ָ֑בּם ְו ִנְק ַדְּשִׁ֥תּי ָב ֶ֖כם ְלֵעי ֵ֥ני ַהגּוֹ ִֽים:
ה ָ֔וה ַֽבֲּהִביִ֥אי ֶאְת ֶ֖כם ֶאל־ַא ְדַ֣מת ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֶאל־ָה ָ ֗א ֶרץ
ם ִ ֽכּי־ֲא ִ֣ני ְי ֹ
ִֽוי ַדְעֶתּ ֙
ם
ֲאֶ֤שׁר ָנָ֨שׂאִת֙י ֶאת־ ָי ִ֔די ָלֵ֥תת אוָֹ֖תהּ ַֽלֲאֽבוֵֹתי ֶֽכם :וּ ְזַכ ְרֶתּם־ָ֗שׁם ֶאת־ ַדּ ְרֵכיֶכ ֙
ם ִבְּפ ֵניֶ֔כם ְבָּכל־ ָרעוֵֹתי ֶ֖כם
ת ָכּל־ֲﬠִלי֣לוֵֹתיֶ֔כם ֲאֶ֥שׁר ִנְטֵמאֶ֖תם ָ֑בּם וּ ְנֹֽקֹטֶת ֙
ְוֵא ֙
א
ה ָ֔וה ַֽבֲּﬠשׂוִֹ֥תי ִאְתּ ֶ֖כם ְלַ֣מַען ְשִׁ֑מי ל ֹ ֩
ם ִ ֽכּי־ֲא ִ֣ני ְי ֹ
ֲאֶ֥שׁר ֲﬠִשׂיֶֽתםִֽ :וי ַדְעֶתּ ֙
ה ִֽוה:
ת ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֶ ֹ
ְכ ַד ְרֵכיֶ֨כם ָה ָרִ֜עים ְו ַֽכֲﬠִליֽלוֵֹתי ֶ֤כם ַה ִנְּשָׁחתוֹ ֙
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֗דם ִ֤שׂים ָפּ ֨ ֶני ךָ ֙ך ֶ֣דּ ֶרךְך ֵתּיָ֔מ ָנה ְוַהֵ֖טּף ֶאל־
ַו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
הָ֑וה
תּ ְל ַ֣יַער ַה ֔ ֶנּ ֶגב ְשַׁ֖מע ְדַּבר־ ְי ֹ
ָדּ ֑רוֹם ְוִה ָנּ ֵ֛בא ֶאל־ ַ֥יַער ַהָשּׂ ֶ֖דה ֶֽנ ֶגבְ :וָֽאַמ ְר ָ ֙
ח ְוָכל־
ה ִ֡וה ִה ְנ ִ֣ני ַמ ִ ֽצּית־ְבּ ךָ֣ך ׀ ֵ ֡אשׁ ְוָֽאְכ ָ֣לה ְב ךָ֣ך ָכל־ ֵֽﬠץ־ַל ֩
ֹֽכּה־ָאַ֣מר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ה ַלֶ֣הֶבת ַשְׁל ֶ֔הֶבת ְו ִנְצ ְרבוּ־ָ֥בהּ ָכּל־ָפּ ִ֖נים ִמ ֶ֥נּ ֶגב ָצֽפוֹ ָנה:
ֵ֨עץ ָי ֵ֤בשׁ ֽל ֹא־ִתְכֶבּ ֙
ה ִ֑וה
אַ֕מר ֲאָ֖ההּ ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ה ָ֖וה ִ ֽבַּע ְרִ֑תּיָה ֖ל ֹא ִתְּכֶֽבּהָ :ו ֹ
ְו ָרא֙וּ ָכּל־ָבָּ֔שׂר ִ֛כּי ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמר:
אְמ ִ֣רים ִ֔לי ֲה ֛ל ֹא ְמַמֵ֥שּׁל ְמָשִׁ֖לים ֽהוּאַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ֵ֚הָמּה ֽ ֹ
ֶבּן־ָא ָ֗דם ִ֤שׂים ָפּ ֨ ֶני ךָ ֙ך ֶאל־ ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ְוַהֵ֖טּף ֶאל־ִמְק ָדִּ֑שׁים ְוִה ָנּ ֵ֖בא ֶאל־ַא ְדַ֥מת
ה ָ֔וה ִ ֽה ְנ ִ֣ני ֵאַ֔ל ִיךְך ְוהוֵֹצאִ֥תי
ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וָֽאַמ ְר ָ֞תּ ְלַא ְדַ֣מת ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֹ֚כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ַח ְרִ֖בּי ִמַתְּע ָ֑רהּ ְוִהְכ ַרִ֥תּי ִמֵ֖מּךְך ַצ ִ֥דּיק ְו ָרָֽשׁעַ֛ :יַען ֲאֶשׁר־ִהְכ ַ֥רִתּי ִמֵ֖מּךְך ַצ ִ֣דּיק
שׁע ָ֠לֵכן ֵתֵּ֨צא ַח ְרִ֧בּי ִמַתְּע ָ֛רהּ ֶאל־ָכּל־ָבָּ֖שׂר ִמ ֶ֥נּ ֶגב ָצֽפוֹןְ :ו ָֽי ְדע֙וּ ָכּל־ָבָּ֔שׂר
ְו ָר ָ ֑

ה ָ֔וה הוֵֹ֥צאִתי ַח ְרִ֖בּי ִמַתְּע ָ֑רהּ ֥ל ֹא ָת֖שׁוּב ֽעוֹדְ :וַאָ֥תּה ֶבן־ָא ָ֖דם
ִ֚כּי ֲא ִ֣ני ְי ֹ
ה ִ ֽכּי־י ֹאְמ ֣רוּ ֵאֶ֔ליךָך
ם וִּבְמ ִרי֔רוּת ֵֽתָּא ַ֖נח ְל ֵֽﬠי ֵניֶֽהםְ :וָה ָי ֙
ֵֽהָא ַ֑נח ְבִּשְׁב ֤רוֹן ָמְת ֨ ַנ ִי ֙
ַעל־ָ֖מה ַאָ֣תּה ֶנֱא ָ֑נח ְוָֽאַמ ְר ָ֡תּ ֶאל־ְשׁמוּ ָ֣ﬠה ִ ֽכי־ָב ָ ֡אה ְו ָנֵ֣מס ָכּל־ֵל֩ב ְו ָר֨פוּ ָכל־
ה ְו ִֽנְה ָ֔יָתה ְנֻ֖אם
ם ֵתּ ַ֣לְכ ָנה ַ֔מּ ִים ִה ֵ֤נּה ָבָא ֙
ָי ַ֜ד ִים ְו ִ ֽכֲהָ֣תה ָכל־֗רוּ ַח ְוָכל־ִבּ ְרַ֨כּ ִי ֙
ה ִֽוהַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ֲאֹד ָ֥ני ְי ֶ ֹ
א ְוָ֣אַמ ְר ָ֔תּ ֹ֖כּה ָאַ֣מר
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֕דם ִה ָנֵּב ֙
ח הוַּ֔ח ָדּה ְלַמַען־
ֲאֹד ָ֑ני ֱאֹ֕מר ֶ֥ח ֶרב ֶ֛ח ֶרב הוַּ֖ח ָדּה ְו ַגם־ְמרוָּֽטהְ :לַ֨מַען ְטֹ֤ב ַח ֶ֨טַב ֙
א ָ ֛תהּ
ֱה ֵיה־ ָ֥להּ ָ֖בּ ָרק ֹמ ָ֑רָטּה ֣אוֹ ָנִ֔שׂישׂ ֵ֥שֶׁבט ְבּ ִ֖ני ֹמֶ֥אֶסת ָכּל־ ֵֽﬠץַ :ו ִיֵּ֥תּן ֹ
ְלָמ ְרָ֖טה ִלְתֹ֣פּשׂ ַבּ ָ֑כּף ִ ֽהיא הוּ ַ֤ח ָדּה ֶ֨ח ֶר֙ב ְוִ֣היא ֹמ ָ֔רָטּה ָלֵ֥תת אוָֹ֖תהּ ְבּ ַיד־
א ָה ְיָ֣תה ְבַעִ֔מּי ִ֖היא ְבָּכל־ ְנִשׂיֵ֣אי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
הוֹ ֵֽרגְ :ז ַ֤ﬠק ְוֵהיֵלל ֙ ֶבּן־ָא ָ֔דם ִכּי־ִהי ֙
ְמגוּ ֵ֤רי ֶאל־ֶ֨ח ֶר֙ב ָה ֣יוּ ֶאת־ַעִ֔מּי ָל ֵ֖כן ְסֹ֥פק ֶאל־ ָי ֵֽרךְךִ֣ :כּי ֹ֔בַחן וָּ֕מה ִאם־ ַגּם־
ה ִֽוהְ :וַאָ֣תּה ֶבן־ָא ָ֔דם ִה ָנּ ֵ֕בא ְוַ֖הךְך ַ֣כּף
ֵ֥שֶׁבט ֹמֶ֖אֶסת ֣ל ֹא ִֽיְה ֶ֑יה ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֶ ֹ
ה ֶ֣ח ֶרב ֲחָלִ֔לים ִ֗היא ֶ֚ח ֶרב ָח ָ֣לל ַה ָגּ֔דוֹל ַהֹח ֶ֖ד ֶרת
ֶאל־ ָ֑כּף ְוִתָכֵּ֞פל ֶ֤ח ֶרב ְשִׁליִ֨שָׁת ֙
שִׁ֔לים ַ֚ﬠל ָכּל־ַ֣שֲׁﬠ ֵרי ֶ֔הם ָנַ֖תִתּי ִאְבַחת־
ה ַהִמְּכ ֹ
ָלֶֽהםְ :לַ֣מַען ׀ ָל֣מוּג ֵ֗לב ְוַה ְרֵבּ ֙
ָ֑ח ֶרב ָ ֛אח ֲﬠשׂוּ ָ֥יה ְלָב ָ֖רק ְמֻעָ֥טּה ְלָֽטַבחִ :הְתַֽאֲח ִ֥די ֵהיִ֖מ ִני ָהִ֣שׂיִמי ַהְשִׂ֑מיִלי
ה ָ֖וה
ָ֖א ָנה ָפּ ַ֥נ ִיךְך ֻמָע ֽדוֹתְ :ו ַגם־ֲא ֗ ִני ַא ֶ֤כּה ַכִפּ֙י ֶאל־ַכִּ֔פּי ַֽוֲה ִֽנֹחִ֖תי ֲחָמִ֑תי ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרְ :וַא ָ֨תּה ֶבן־ָא ָ֜דם ִשׂים־ְלךָך ׀ ְשׁ ַ֣נ ִים
ִדַּֽבּ ְרִתּיַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
א ֶ֣ח ֶרב ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֔בל ֵמֶ֥א ֶרץ ֶאָ֖חד ֵיְצ֣אוּ ְשׁ ֵני ֶ ֑הם ְו ָ֣יד ָבּ ֵ֔רא ְבּ ֽר ֹאשׁ־
ְדּ ָרִ֗כים ָלבוֹ ֙
ֶ֥דּ ֶרךְך ִ֖ﬠיר ָבּ ֵֽראֶ֣ :דּ ֶרךְך ָתִּ֔שׂים ָל֣בוֹא ֶ֔ח ֶרב ֵ֖את ַרַ֣בּת ְבּ ֵֽני־ַע֑מּוֹן ְוֶאת־ ְיהוּ ָ֥דה
ִבירוָּשׁ ַ֖לם ְבּצוּ ָֽרהֽ ִ :כּי־ָעַ֨מד ֶמֶלךְך־ָבּ ֶ֜בל ֶאל־ֵ֣אם ַה ֶ֗דּ ֶרךְך ְבּ ֛ר ֹאשׁ ְשׁ ֵ֥ני ַה ְדּ ָרִ֖כים
ם ָשַׁ֣אל ַבְּתּ ָרִ֔פים ָרָ֖אה ַבָּכֵּֽבדֽ ִ :בּיִמי ֞נוֹ ָה ָ֣יה ׀
ִלְקָסם־ ָ֑קֶסם ִקְל ַ֤קל ַֽבִּחִצּי ֙
ה ְבּ ֶ֔רַצח ְלָה ִ֥רים ֖קוֹל ִבְּתרוּ ָ֑ﬠה ָל֤שׂוּם
תּ ַח ֶפּ ֙
ם ִלְפ ֤ ֹ
ַה ֶ֣קֶּסם ְי ֽרוָּשַׁ֗לם ָל֤שׂוּם ָכּ ִרי ֙
ם ַעל־ְשָׁע ִ֔רים ִלְשֹׁ֥פּךְך ֹֽסְל ָ֖לה ִלְב֥נוֹת ָדּ ֵֽיקְ :וָה ָ֨יה ָלֶ֤הם ִכְּקָסום ]ִכְּקָסם[
ָכּ ִרי ֙
א ְבּ ֵ֣ﬠי ֵני ֶ֔הם ְשֻׁב ֵ֥ﬠי ְשֻׁב֖עוֹת ָל ֶ ֑הם ְוֽהוּא־ַמ ְזִ֥כּיר ָע ֖וֹן ְלִהָתּ ֵֽפשָׂ :לֵ֗כן ֹֽכּה־
ָשׁ ְו ֙
ת
ם ֲﬠ ֣וֹ ְנֶ֔כם ְבִּה ָגּ֣לוֹת ִפְּשֵׁעיֶ֗כם ְלֵֽה ָראוֹ ֙
ה ַ֗יַען ַה ְזַכּ ְרֶכ ֙
ה ִו ֒
ָאַמ֘ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ה ָח ָ֣לל ָרָ֔שׁע
ַח ֣טּ ֹאוֵתיֶ֔כם ְבֹּ֖כל ֲﬠִליֽלוֵֹתי ֶ֑כם ֚ ַיַען ִה ָ֣זֶּכ ְרֶ֔כם ַבּ ַ֖כּף ִתָּתּ ֵֽפשׂוְּ :וַאָתּ ֙
ה ִ֔וה ָהִסי֙ר
ְנִ֖שׂיא ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֲאֶשׁר־ָ֣בּא יוֹ֔מוֹ ְבּ ֵ֖ﬠת ֲﬠ ֥וֹן ֵֽקץֹ֤ :כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ

ַהִמְּצ ֔ ֶנֶפת ְוָה ִ֖רים ָֽהֲﬠָט ָ֑רה ֣ז ֹאת ל ֹא־ ֔ז ֹאת ַהָשּׁ ָ֣פָלה ַה ְג ֵ֔בּ ַהּ ְוַה ָגֹּ֖ב ַהּ ַהְשׁ ִ ֽפּיל:
ת ֣ל ֹא ָה ָ֔יה ַעד־ ֛בּ ֹא ֲאֶשׁר־֥לוֹ ַהִמְּשׁ ָ֖פּט
ַע ָ֥וּה ַע ָ֖וּה ַע ָ֣וּה ֲאִשׂי ֶ ֑מ ָנּה ַגּם־ז ֹא ֙
ה ֔וה ֶאל־ְבּ ֵ֥ני ַע֖מּוֹן
תּ ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
וּ ְנַת ִ ֽתּיוְ :וַאָ֣תּה ֶבן־ָא ָ֗דם ִה ָנּ ֵ֤בא ְוָֽאַמ ְר ָ ֙
ה ְלֶ֣טַבח ְמרוָּ֔טה ְלָהִ֖כיל ְלַ֥מַען ָבּ ָֽרק:
ְוֶאל־ֶח ְרָפּ ָ ֑תם ְֽוָאַמ ְר ָ֗תּ ֶ֣ח ֶרב ֶ֤ח ֶרב ְפּתוָּח ֙
ַֽבֲּח ֥זוֹת ָל ךְ ֙ך ָ֔שׁ ְוא ִבְּקָסם־ ָ֖לךְך ָכּ ָ֑זב ָלֵ֣תת אוֹ ָ֗תךְך ֶאל־ַצ ְוּא ֵר֙י ַחְל ֵ֣לי ְרָשִׁ֔עים
ֲאֶשׁר־ָ֣בּא יוָֹ֔מם ְבּ ֵ֖ﬠת ֲﬠ ֥וֹן ֵֽקץָ :הַ֖שׁב ֶאל־ַתְּע ָ֑רהּ ִבְּמ֧קוֹם ֲאֶשׁר־ ִנְב ֵ֛ראת
אָֽתךְךְ :וָֽשַׁפְכִ֤תּי ָעַ֨ל ִי ךְ ֙ך ַזְעִ֔מי ְבֵּ֥אשׁ ֶעְב ָרִ֖תי ָאִ֣פי ַח
ְבֶּ֥א ֶרץ ְמ ֻֽכרוַֹ֖ת ִיךְך ֶאְשֹׁ֥פּט ֹ
ה ְלָאְכָ֔לה
ָע ָ֑ל ִיךְך וּ ְנַת ִ֗תּיךְך ְבּ ַי֙ד ֲא ָנִ֣שׁים ֹֽבֲּﬠ ִ֔רים ָֽח ָרֵ֖שׁי ַמְשׁ ִ ֽחיתָ :לֵ֤אשׁ ִ ֽתְּה ֶי ֙
ה ָ֖וה
ה ָ֖וה ִדַּֽבּ ְרִתּיַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ָדֵּ֥מךְך ִיְה ֶ֖יה ְבּ֣תוֹךְך ָה ָ ֑א ֶרץ ֣ל ֹא ִת ָזֵּ֔כ ִרי ִ֛כּי ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרְ :וַאָ֣תּה ֶבן־ָא ָ֔דם ֲהִתְשֹׁ֥פּט ֲהִתְשֹׁ֖פּט ֶאת־ִ֣ﬠיר ַה ָדִּ֑מים ְו֣הוֹ ַדְע ָ֔תּהּ
שׁ ֶ֥פֶכת ָ֛דּם ְבּתוֹ ָ֖כהּ
ה ִ֔וה ִ֣ﬠיר ֹ
ֵ֖את ָכּל־ֽתּוֲֹﬠבוֶֹֽתיָהְ :וָאַמ ְר ָ֗תּ ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ָל֣בוֹא ִע ָ ֑תּהּ ְוָעְשָׂ֧תה ִגלּוּ ִ֛לים ָע ֶ֖ליָה ְלָטְמָֽאהְ :בּ ָדֵ֨מךְך ֲאֶשׁר־ָשַׁ֜פְכְתּ ָאַ֗שְׁמְתּ
ת ָטֵ֔מאת ַוַתּ ְק ִ֣ריִבי ָיַ֔מ ִיךְך ַוָתּ֖בוֹא ַעד־ְשׁנוֹ ָ ֑ת ִיךְך ַעל־ֵ֗כּן
וְּב ִגלּוּ ַ֤ל ִיךְך ֲאֶשׁר־ָעִשׂי ֙
ְנַתִ֤תּיךְך ֶח ְרָפּ ֙
ה ַלגּוֹ ִ֔ים ְוַקָלָּ֖סה ְלָכל־ָֽהֲא ָרֽצוֹתַ :הְקֹּר֛בוֹת ְוָֽה ְרֹח֥קוֹת ִמֵ֖מּךְך
ה ְנִשׂיֵ֣אי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ֥אישׁ ִל ְזֹר֖עוֹ
ִיְתַקְלּסוּ־ ָ֑בךְך ְטֵמַ֣את ַהֵ֔שּׁם ַרַ֖בּת ַהְמּהוָּֽמהִ :ה ֵנּ ֙
ם ֵה ַ֣קלּוּ ָ֔בךְך ַל ֵ֛גּ ר ָע֥שׂוּ ַבֹ֖עֶשׁק ְבּתוֹ ֵ֑כךְך ָי֥תוֹם
ָ֣היוּ ָ֑בךְך ְלַ֖מַען ְשָׁפךְך־ ָֽדּםָ֤ :אב ָוֵא ֙
תַ֖תי ִח ָֽלְּלְתַּ :א ְנֵ֥שׁי ָר ִ֛כיל ָ֥היוּ ָ֖בךְך
ְוַאְלָמ ָ֖נה ֥הוֹנוּ ָֽבךְךָֽ :ק ָדַ֖שׁי ָבּ ִ֑זית ְוֶאת־ַשְׁבּ ֹ
ם ָ֣אְכלוּ ָ֔בךְך ִזָ֖מּה ָע֥שׂוּ ְבתוֹ ֵֽכךְךֶ :ע ְר ַות־ָ֖אב ִגָּלּה־
ְלַ֣מַען ְשָׁפךְך־ ָ֑דּם ְוֶאל־ֶֽהָה ִרי ֙
ה ֽתּוֵֹע ָ֔בה ְוִ֥אישׁ
ָ֑בךְך ְטֵמַ֥את ַה ִנּ ָ֖דּה ִענּוּ־ָֽבךְךְ :וִ֣אישׁ ׀ ֶאת־ֵ֣אֶשׁת ֵרֵ֗עהוּ ָעָשׂ ֙
שַׁחד ָֽלְקחוּ־
ֶאת־ַכָּלּ֖תוֹ ִטֵ֣מּא ְב ִז ָ ֑מּה ְוִ֛אישׁ ֶאת־ֲאֹח֥תוֹ ַבת־ָאִ֖ביו ִע ָנּה־ָֽבךְךֹ ֥ :
אִ֣תי
ָ֖בךְך ְלַ֣מַען ְשָׁפךְך־ ָ֑דּם ֶ֧נֶשׁךְך ְוַת ְרִ֣בּית ָל ַ ֗קַחְתּ ַוְתַּבְצִּ֤ﬠי ֵרַ֨ע ִי ךְ ֙ך ַבֹּ֔עֶשׁק ְו ֹ
ה ִה ֵ֣כּיִתי ַכִ֔פּי ֶאל־ִבְּצ ֵ֖ﬠךְך ֲאֶ֣שׁר ָעִ֑שׂית ְוַ֨על־
ה ִֽוהְ :וִה ֵנּ ֙
ָשַׁ֔כַחְתּ ְנ ֻ ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֶ ֹ
ָדֵּ֔מךְך ֲאֶ֥שׁר ָה ֖יוּ ְבּתוֹ ֵֽכךְךֲ :ה ַֽיֲﬠֹ֤מד ִלֵבּ ךְ ֙ך ִאם־ֶתֱּח ַ֣ז ְק ָנה ָי ַ֔ד ִיךְך ַל ָיִּ֕מים ֲאֶ֥שׁר ֲא ִ֖ני
ה ָ֖וה ִדַּ֥בּ ְרִתּי ְוָע ִ ֽשׂיִתיַֽ :וֲה ִ ֽפיצוִֹ֤תי אוָֹת ךְ ֙ך ַבּגּוֹ ִ֔ים ְו ֵֽז ִריִ֖תיךְך
ֹעֶ֣שׂה אוֹ ָ ֑תךְך ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ָֽבֲּא ָר֑צוֹת ַֽוֲהִתֹמִּ֥תי ֻטְמָאֵ֖תךְך ִמֵֽמּךְךְ :ו ִנַ֥חְלְתּ ָ֖בּךְך ְלֵעי ֵ֣ני גוֹ ִ֑ים ְו ָי ַ֖דַעְתּ ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֕דם ָֽהיוּ־ִ֥לי ֵֽבית־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְלִ֑סוג
ה ָֽוהַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ְי ֹ

ת ְבּ֣תוֹךְך ֔כּוּר ִס ִ֥גים ֶ֖כֶּסף ָה ֽיוָּ :לֵ֗כן
]ְלִ֑סיג[ ֻכָּ֡לּם ְ֠נֹחֶשׁת וְּב ִ֨דיל וַּב ְר ֶ֤זל ְועוֶֹ֨פ ֶר ֙
ה ִ֔וה ַ֛יַען ֱה ֥יוֹת ֻכְּלּ ֶ֖כם ְלִס ִ֑גים ָלֵכ֙ן ִ ֽה ְנ ִ֣ני ֹקֵ֣בץ ֶאְתֶ֔כם ֶאל־
ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
֖תּוֹךְך ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםְ :ק ֻ֣בַצת ֶ֡כֶּסף ֠וּ ְנחֶשׁת וַּב ְר ֶ֨זל ְועוֹ ֶ֤פ ֶרת וְּב ִדיל ֙ ֶאל־֣תּוֹךְך ֔כּוּר
ָל ַֽפַחת־ָע ָ֥ליו ֵ֖אשׁ ְלַה ְנִ֑תּיךְך ֵ֤כּן ֶאְקֹבּ֙ץ ְבַּאִ֣פּי וַּֽבֲחָמ ִ֔תי ְוִה ַנְּחִ֥תּי ְוִהַתְּכִ֖תּי
ֶאְת ֶֽכםְ :וִכ ַנְּסִ֣תּי ֶאְתֶ֔כם ְו ָנַפְחִ֥תּי ֲﬠֵלי ֶ֖כם ְבֵּ֣אשׁ ֶעְב ָרִ֑תי ְו ִנַתְּכֶ֖תּם ְבּתוֹ ָֽכהּ:
ה ָ֔וה ָשׁ ַ֥פְכִתּי
ם ִ ֽכּי־ֲא ִ֣ני ְי ֹ
ְכִּה֥תּוּךְך ֶ֨כֶּס֙ף ְבּ֣תוֹךְך ֔כּוּר ֵ֖כּן ֻתְּתּ֣כוּ ְבתוֹ ָ֑כהּ ִֽוי ַדְעֶתּ ֙
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֕דם ֱאָמר־ָ֕להּ ַ֣אְתּ ֶ ֔א ֶרץ
ֲחָמִ֖תי ֲﬠֵלי ֶֽכםַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ה ְבּתוָֹ֔כהּ ַֽכֲּא ִ֥רי שׁוֵֹ֖אג
֥ל ֹא ְמֹֽטָה ָ֖רה ִ֑היא ֥ל ֹא ֻגְשָׁ֖מהּ ְבּ ֥יוֹם ָֽזַעםֶ֤ :קֶשׁר ְנִבי ֶ ֨אי ָ ֙
ֹ֣ט ֵֽרף ָ֑ט ֶרף ֶ֣נֶפשׁ ָאָ֗כלוּ ֹ֤חֶסן ִויָק֙ר ִי ָ ֔קּחוּ ַאְלְמנוֶֹ֖תיָה ִה ְר֥בּוּ ְבתוֹ ָֽכהֹּֽ :כֲּה ֜ ֶניָה
ָֽחְמ֣סוּ תוֹ ָרִת ֘י ַו ְיַחְלּ֣לוּ ָֽק ָדַשׁ֒י ֵֽבּין־ֹ֤ק ֶדשׁ ְלֹחל ֙ ֣ל ֹא ִהְב ִ֔דּילוּ וֵּֽבין־ַהָטֵּ֥מא
ְלָט֖הוֹר ֣ל ֹא הוֹ ִ֑דיעוּ וִּמַשְׁבּתוַֹת֙י ֶהְעִ֣לימוּ ֵֽﬠי ֵני ֶ֔הם ָֽוֵאַ֖חל ְבּתוֹ ָֽכםָ :שׂ ֶ֣ריָה
ם ְלַאֵ֣בּד ְנָפ֔שׁוֹת ְלַ֖מַען ְבֹּ֥צ ַע ָֽבַּצע:
ְבִק ְר ָ֔בּהּ ִכּ ְזֵאִ֖בים ֹ֣ט ְרֵפי ָ֑ט ֶרף ִלְשָׁפּךְך־ ָדּ ֙
אְמ ִ֗רים ֹ֤כּה ָאַמ֙ר
ם ָתֵּ֔פל ֹח ִ֣זים ָ֔שׁ ְוא ְוֹֽקְסִ֥מים ָלֶ֖הם ָכּ ָ֑זב ֽ ֹ
וּ ְנִבי ֶ ֗איָה ָט֤חוּ ָלֶה ֙
ה ָ֖וה ֥ל ֹא ִדֵּֽבּרַ֤ :ﬠם ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ָ֣ﬠְשׁקוּ ֹ֔עֶשׁק ְו ָג ְז֖לוּ ָגֵּ֑זל ְוָע ִ֤ני ְוֶאְביוֹ֙ן
ה ִ֔וה ַֽוי ֹ
ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
הוֹ ֔נוּ ְוֶאת־ַה ֵ֥גּ ר ָעְשׁ ֖קוּ ְבּ ֥ל ֹא ִמְשׁ ָֽפּטָֽ :וֲאַב ֵ֣קּשׁ ֵמ ֶ֡הם ִ֣אישׁ ֹגּ ֵֽדר־ ָגּ ֵד֩ר ְוֹעֵ֨מד
ם ַזְעִ֔מי
ַבּ ֶ֧פּ ֶרץ ְלָפ ַ֛ני ְבּ ַ֥ﬠד ָהָ֖א ֶרץ ְלִבְלִ֣תּי ַֽשֲׁח ָ ֑תהּ ְו ֖ל ֹא ָמָֽצאִתיָֽ :וֶאְשֹׁ֤פּךְך ֲﬠֵליֶה ֙
ם ְבּר ֹאָ֣שׁם ָנ ַ֔תִתּי ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְיֶה ִֽוֹהַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־
ְבֵּ֥אשׁ ֶעְב ָרִ֖תי ִכִּלּיִ֑תים ַדּ ְרָכּ ֙
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֑דם ְשַׁ֣תּ ִים ָנִ֔שׁים ְבּ֥נוֹת ֵֽאם־ַאַ֖חת ָה ֽיוַּ :וִתּ ְז ֶ֣ני ָנה
ְי ֹ
ְבִמְצ ַ֔ר ִים ִבּ ְנעוּ ֵריֶ֖הן ָז ֑נוּ ָ֚שָׁמּה ֹֽמֲﬠ֣כוּ ְשׁ ֵדי ֶ֔הן ְוָ֣שׁם ִע֔שּׂוּ ַדּ ֵ֖דּי ְבּתוֵּליֶֽהן:
ה ְוָֽאֳהִליָ֣בה ֲאחוֹ ָ֔תהּ ַו ִ ֽתְּה ֶ֣יי ָנה ִ֔לי ַוֵתּ ַ֖ל ְד ָנה ָבּ ִ֣נים
וְּשׁמוֹ ָ֗תן ָֽאֳה ָ֤לה ַה ְגּדוָֹל ֙
שְׁמ ֣רוֹן ָֽאֳהָ֔לה ִוירוָּשׁ ַ֖לם ָֽאֳהִליָֽבהַ :וִ֥תּ ֶזן ָֽאֳה ָ֖לה ַתְּח ָ ֑תּי
וָּב ֑נוֹת וְּשׁמוֹ ָ֕תן ֽ ֹ
ת ַפּ֣חוֹת וְּס ָג ֔ ִנים
ַוַתְּע ַגּ֙ב ַעל־ְמַֽאֲה ֶ֔ביָה ֶאל־ַא֖שּׁוּר ְקרוֹ ִ ֽביםְ :לֻבֵ֤שׁי ְתֵ֨כֶל ֙
ה ֲﬠֵלי ֶ֔הם ִמְבַ֥חר ְבּ ֵֽני־
ַבּ֥חוּ ֵרי ֶ֖חֶמד ֻכּ ָ֑לּם ָפּ ָרִ֕שׁים ֹֽרְכֵ֖בי סוּ ִ ֽסיםַ :וִתּ ֵ ֤תּן ַתּ ְזנוּ ֶ֨תי ָ ֙
ַא֖שּׁוּר ֻכּ ָ֑לּם וְּבֹ֧כל ֲאֶשׁר־ ָֽﬠ ְג ָ֛בה ְבָּכל־ ִגּֽלּוֵּליֶ֖הם ִנְטָֽמָאהְ :וֶאת־ַתּ ְזנוֶּ֤תיָה
הּ ָֽשְׁכ֣בוּ ִבְנעוּ ֶ֔ריָה ְוֵ֥הָמּה ִע֖שּׂוּ ַדּ ֵ֣דּי ְבתוּ ֶ֑ליָה
ם ֣ל ֹא ָע ָ֔זָבה ִ֤כּי אוָֹת ֙
ִמִמְּצ ַ֨ר ִי ֙
ַו ִיְּשְׁפּ֥כוּ ַת ְזנוָּ֖תם ָע ֶֽליָהָ :ל ֵ֥כן ְנַתִ֖תּיָה ְבּ ַיד־ְמַֽאֲה ֶ֑ביָה ְבּ ַי֙ד ְבּ ֵ֣ני ַא֔שּׁוּר ֲאֶ֥שׁר

ה ָל ָ ֔קחוּ ְואוָֹ֖תהּ ַבֶּ֣ח ֶרב ָה ָ֑רגוּ
הּ ָבּ ֶ֤ניָה וְּבנוֹ ֶ֨תי ָ ֙
ָֽﬠ ְגָ֖בה ֲﬠֵליֶֽהםֵ :הָמּ֘ה ִגּ֣לּוּ ֶע ְר ָוָת ֒
ַוְתִּהי־ֵשׁ ֙
א ֲאחוָֹ֣תהּ ָֽאֳהִלי ָ֔בה ַוַתְּשֵׁ֥חת
ם ַל ָנִּ֔שׁים וְּשׁפוִּ֖טים ָ֥ﬠשׂוּ ָֽבהַּ :ו ֵ֨תּ ֶר ֙
ַע ְגָבָ֖תהּ ִמ ֶ ֑מּ ָנּה ְוֶאת־ ַ֨תּ ְזנוּ ֶ֔תיָה ִמ ְזּנוּ ֵ֖ני ֲאחוָֹֽתהֶּ :אל־ְבּ ֵני֩ ַא֨שּׁוּר ָע ָ֜גָבה ַפּ֨חוֹת
ם ְלֻבֵ֣שׁי ִמְכ֔לוֹל ָפּ ָרִ֖שׁים ֹֽרְכֵ֣בי סוִּ֑סים ַבּ֥חוּ ֵרי ֶ֖חֶמד ֻכּ ָֽלּםָ :וֵ֖א ֶרא
וְּס ָג ִ֤נים ְקֹרִבי ֙
ִ֣כּי ִנְט ָ ֑מָאה ֶ֥דּ ֶרךְך ֶאָ֖חד ִלְשֵׁתּיֶֽהןַ :ו֖תּוֶֹסף ֶאל־ַתּ ְזנוּ ֶ ֑תיָה ַו ֵ֗תּ ֶרא ַא ְנֵשׁ֙י ְמֻח ֶ֣קּה
ַעל־ַה ִ ֔קּיר ַצְלֵ֣מי ַכְשׂ ִ֔דּיים ]ַכְשׂ ִ֔דּים[ ֲחֻק ִ֖קים ַבָּשַּֽׁשׁרֲ :חגוֹ ֵ֨רי ֵא ֜זוֹר ְבָּמְת ֵני ֶ֗הם
ם ְבּ ָ֣ראֵשׁי ֶ֔הם ַמ ְרֵ֥אה ָשִׁלִ֖שׁים ֻכּ ָ֑לּם ְדּ֤מוּת ְבּ ֵֽני־ָבֶבל ֙ ַכְּשׂ ִ֔דּים
ְסרוּ ֵ֤חי ְטבוִּלי ֙
ֶ֖א ֶרץ מוַֹל ְדָֽתּםַ :וַתְּע ְגּ ָ֥ב ] ַוַתְּע ְגּ ָ֥בה[ ֲﬠֵליֶ֖הם ְלַמ ְרֵ֣אה ֵעי ֶ֑ניָה ַוִתְּשׁ ַ֧לח ַמְלָא ִ֛כים
ֲאֵליֶ֖הם ַכְּשׂ ִֽדּיָמהַ :ו ָיֹּ֨באוּ ֵא ֶ֤ליָה ְב ֵֽני־ָבֶבל ֙ ְלִמְשׁ ַ֣כּב ֹדּ ִ֔דים ַו ְיַטְמּ֥אוּ אוָֹ֖תהּ
ְבַּת ְזנוּ ָ ֑תם ַו ִ֨תְּטָמא־ ָ֔בם ַוֵ֥תַּקע ַנְפָ֖שׁהּ ֵמֶֽהםַ :וְתּ ַגל ֙ ַתּ ְזנוּ ֶ֔תיָה ַוְתּ ַ֖גל ֶאת־
שׁר ָֽנ ְק ָ֥ﬠה ַנְפִ֖שׁי ֵמ ַ֥ﬠל ֲאחוָֹֽתהַּ :וַתּ ְרֶ֖בּה
ֶע ְר ָו ָ ֑תהּ ַוֵ֤תַּקע ַנְפִשׁ֙י ֵֽמָעֶ֔ליָה ַֽכֲּא ֶ ֛
ֶאת־ַתּ ְזנוּ ֶ ֑תיָה ִל ְזֹכּ֙ר ֶאת־ ְיֵ֣מי ְנעוּ ֶ֔ריָה ֲאֶ֥שׁר ָֽז ְנָ֖תה ְבֶּ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםַ :וַתְּע ְגּ ָ֔בה
ם ְבָּשׂ ָ֔רם ְו ִז ְרַ֥מת סוִּ֖סים ִז ְרָמָֽתםַ :וִתְּפְק ִ֔די
ַ֖ﬠל ִפַּל ְגֵשׁי ֶ ֑הם ֲאֶ֤שׁר ְבַּשׂר־ֲחמוֹ ִרי ֙
ם ַדּ ַ֔דּ ִיךְך ְלַ֖מַען ְשׁ ֵ֥די ְנעוּ ָֽר ִיךְךָ :ל ֵ֣כן ָאֳהִלי ָ֗בה
ֵ֖את ִזַ֣מּת ְנעוּ ָ֑ר ִיךְך ַבְּע֤שׂוֹת ִמִמְּצ ַ֨ר ִי ֙
ה ִה ְנ ֨ ִני ֵמִ֤ﬠיר ֶאת־ְמַֽאֲה ַ֨ב ִי ךְ ֙ך ָעַ֔ל ִיךְך ֵ ֛את ֲאֶשׁר־ ָֽנ ְק ָ֥ﬠה
ה ִו ֒
ֹֽכּה־ָאַמ֘ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ַנְפֵ֖שׁךְך ֵמ ֶ ֑הם ַֽוֲהֵבאִ֥תים ָע ַ֖ל ִיךְך ִמָסּ ִ ֽביבְ :בּ ֵ֧ני ָבֶ֣בל ְוָכל־ַכְּשׂ ִ֗דּים ְפּ֤קוֹד ְו֨שׁוֹ ַ֙ע
ם
ם ֻכָּ֔לּם ָֽשִׁלִשׁי ֙
ְו֔קוֹ ַע ָכּל־ְבּ ֵ֥ני ַא֖שּׁוּר אוֹ ָ ֑תם ַבּ֨חוּ ֵרי ֶ֜חֶמד ַפּ֤חוֹת וְּס ָג ִני ֙
הֶצן ֶ֤רֶכב ְו ַגְל ַגּל ֙ וִּבְקַ֣הל ַעִ֔מּים ִצ ָ֤נּה
וְּקרוּ ִ ֔אים ֹֽרְכֵ֥בי סוִּ֖סים ֻכּ ָֽלּם :וָּ֣באוּ ָעַ֡ל ִיךְך ֠ ֹ
ם ִמְשָׁ֔פּט וְּשָׁפ֖טוּךְך
וָּמ ֵג֙ן ְוקוֹ ַ֔בע ָיִ֥שׂימוּ ָע ַ֖ל ִיךְך ָסִ֑ביב ְו ָנַתִ֤תּי ִלְפ ֵניֶה ֙
ְבִּמְשְׁפֵּטיֶֽהםְ :ו ָֽנַת ִ֨תּי ִק ְנָא ִ֜תי ָ֗בּךְך ְוָע֤שׂוּ אוָֹת ךְ ֙ך ְבֵּחָ֔מה ַא ֵ֤פּךְך ְוָא ְז ֨ ַנ ִי ךְ ֙ך ָיִ֔סירוּ
ְוַֽאֲח ִריֵ֖תךְך ַבֶּ֣ח ֶרב ִתּ֑פּוֹל ֵ֗הָמּה ָבּ ַ֤נ ִיךְך וְּבנוֹ ַ֨ת ִי ךְ ֙ך ִי ָ ֔קּחוּ ְוַֽאֲח ִריֵ֖תךְך ֵתָּא ֵ֥כל ָבֵּֽאשׁ:
ְוִהְפִשׁי֖טוּךְך ֶאת־ְבּ ָג ָ֑ד ִיךְך ְוָלְק֖חוּ ְכּ ֵ֥לי ִתְפַא ְרֵֽתּךְךְ :וִהְשַׁבִּ֤תּי ִזָמֵּת ךְ ֙ך ִמֵ֔מּךְך ְוֶאת־
ְזנוֵּ֖תךְך ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ְו ֽל ֹא־ִתְשִׂ֤אי ֵעי ֨ ַנ ִי ךְ ֙ך ֲאֵלי ֶ֔הם וִּמְצ ַ֖ר ִים ֥ל ֹא ִת ְזְכּ ִרי־ֽעוֹד:
ה ִ֔וה ִה ְנ ִנ֙י ֹֽנְת ֔ ָנךְך ְבּ ַ֖יד ֲאֶ֣שׁר ָשׂ ֵ֑נאת ְבּ ַ֛יד ֲאֶשׁר־ ָנְק ָ֥ﬠה
ִ֣כּי ֹ֤כה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ַנְפֵ֖שׁךְך ֵמֶֽהםְ :וָע֨שׂוּ אוֹ ָ֜תךְך ְבִּשׂ ְנ ָ ֗אה ְו ָֽלְקח֙וּ ָכּל־ ְי ִגיֵ֔עךְך ַֽוֲﬠ ָז֖בוּךְך ֵעיֹ֣רם ְוֶע ְר ָ֑יה
ה ֶע ְר ַ֣ות ְזנוּ ֔ ַנ ִיךְך ְו ִזָמֵּ֖תךְך ְוַת ְזנוָּֽת ִיךְךָ :ע֥שׂה ֵ֖אֶלּה ָ֑לךְך ִבּ ְזנוֵֹת ךְ ֙ך ַֽאֲח ֵ֣רי גוֹ ִ֔ים
ְו ִנ ְגָל ֙

ַ֥ﬠל ֲאֶשׁר־ ִנְטֵ֖מאת ְבּ ִגֽלּוֵּליֶֽהםְ :בּ ֶ֥ד ֶרךְך ֲאחוֵֹ֖תךְך ָה ָ֑לְכְתּ ְו ָנַתִ֥תּי כוָֹ֖סהּ ְבּ ָי ֵֽדךְך:
ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְיֶה ִ֔וֹה ֤כּוֹס ֲאחוֵֹת ךְ ֙ך ִתְּשׁ ִ֔תּי ָֽהֲﬠֻמ ָ֖קּה ְוָֽה ְרָח ָ֑בה ִתְּה ֶ֥יה ִלְצֹ֛חק
וְּל ַ֖לַעג ִמ ְרָ֥בּה ְלָה ִ ֽכילִ :שָׁכּ ֥רוֹן ְו ָי ֖גוֹן ִתָּמּ ֵ֑לִאי ֚כּוֹס ַשָׁ֣מּה וְּשָׁמָ֔מה ֖כּוֹס ֲאחוֵֹ֥תךְך
שׂיָה ְתּ ָג ֵ֖רִמי ְוָשׁ ַ֣ד ִיךְך ְתּ ַנ ֵ ֑תִּקי ִ֚כּי ֲא ִ֣ני
שְׁמ ֽרוֹןְ :וָשׁ ִ֨תית אוֹ ָ֜תהּ וָּמִ֗צית ְוֶאת־ֲח ָר ֶ ֛
ֹֽ
ה ִ֔וה ֚ ַיַען ָשׁ ַ֣כַחְתּ אוֹ ִ֔תי
ה ִֽוהָ :לֵ֗כן ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ִד ַ֔בּ ְרִתּי ְנ ֻ ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֶ ֹ
ַוַתְּשִׁ֥ליִכי אוִֹ֖תי ַֽאֲח ֵ֣רי ַגֵ֑וּ ךְך ְו ַגם־ ַ ֛אְתּ ְשִׂ֥אי ִזָמֵּ֖תךְך ְוֶאת־ַתּ ְזנוָּֽת ִיךְךַ :ו ֤יּ ֹאֶמר
ה ֵאַ֔לי ֶבּן־ָא ָ֕דם ֲהִתְשׁ֥פּוֹט ֶֽאת־ָאֳה ָ֖לה ְוֶאת־ָֽאֳהִלי ָ֑בה ְוַה ֵ֣גּד ָל ֶ֔הן ֵ֖את
ה ָו ֙
ְי ֹ
ם ִ ֽבּי ֵדי ֶ֔הן ְוֶאת־ ִגּֽלּוֵּליֶ֖הן ִנ ֵ ֑אפוּ ְו ַ֤גם ֶאת־ְבּ ֵניֶה֙ן
ֽתּוֲֹﬠבוֵֹתיֶֽהןִ֣ :כּי ִנ ֵ ֗אפוּ ְו ָד ֙
ֲאֶ֣שׁר ָֽיְלדוּ־ִ֔לי ֶהֱﬠִ֥בירוּ ָלֶ֖הם ְלָאְכ ָֽלה֥ :עוֹד ֖ז ֹאת ָ֣ﬠשׂוּ ִ֑לי ִטְמּ֤אוּ ֶאת־ִמְק ָדִּשׁ֙י
ם ְל ִג֣לּוֵּלי ֶ֔הם ַו ָיֹּ֧באוּ
ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ְוֶאת־ַשְׁבּתוַֹ֖תי ִח ֵֽלּלוּֽ :וְּבַֽשֲׁח ָ֤טם ֶאת־ְבּ ֵניֶה ֙
ֶאל־ִמְק ָדִּ֛שׁי ַבּ ֥יּוֹם ַה֖הוּא ְלַחְלּ֑לוֹ ְוִה ֵנּה־ֹ֥כה ָע֖שׂוּ ְבּ֥תוֹךְך ֵבּי ִ ֽתיְ :ו ַ ֗אף ִ֤כּי
ם ְוִה ֵנּה־ ָ֔באוּ
ה ַֽלֲא ָנִ֔שׁים ָבִּ֖אים ִמֶמּ ְר ָ֑חק ֲאֶ֨שׁר ַמְל ָ ֜אךְך ָשׁ֤לוּ ַח ֲאֵליֶה ֙
ִתְשַׁ֨לְח ָנ ֙
תּ ַעל־ִמָ֣טּה ְכבוּ ָ֔דּה ְוֻשְׁלָ֥חן
ַֽלֲאֶ֥שׁר ָר ַ֛חְצְתּ ָכַּ֥חְלְתּ ֵעי ַ֖נ ִיךְך ְו ָ֥ﬠ ִדית ֶֽﬠ ִדיְ :ו ָיַשְׁב ְ ֙
ם
הּ ְוֶאל־ֲא ָנִשׁי ֙
ָע ֖רוּךְך ְלָפ ֶ֑ניָה וְּקָט ְרִ֥תּי ְוַשְׁמ ִ֖ני ַ֥שְׂמְתּ ָע ֶֽליָהְ :ו֣קוֹל ָהמוֹ ֘ן ָשׁ ֵ֣לו ָב ֒
ם ֶאל־ ְי ֵדי ֶ֔הן
ֵמֹ֣רב ָא ָ֔דם ֽמוָּבִ֥אים ָסוָבִ֖אים ]ָסָבִ֖אים[ ִמִמּ ְד ָ֑בּר ַו ִיְּתּ֤נוּ ְצִמי ִדי ֙
אַ֕מר ַלָבּ ָ֖לה ִֽנאוּ ִ֑פים ַע ָ ֛תּ ]ַע ָ ֛תּה[ ִי ְז ֻ֥נה ] ִי ְז֥נוּ[
ַֽוֲﬠֶ֥ט ֶרת ִתְּפֶ֖א ֶרת ַעל־ ָֽראֵשׁיֶֽהןָֽ :ו ֹ
ה ְוֶאל־
ַת ְזנוֶּ֖תָה ָו ִ ֽהיאַ :ו ָיּ֣בוֹא ֵאֶ֔ליָה ְכּ֖בוֹא ֶאל־ִאָ֣שּׁה זוֹ ָ֑נה ֵ֣כּן ָ֗בּאוּ ֶאל־ָֽאֳהָל ֙
שּׁת ַה ִזָּֽמּהַֽ :וֲא ָנִ֣שׁים ַצ ִדּי ִ ֗קם ֵ֚הָמּה ִיְשְׁפּ֣טוּ ֽאוְֹת ֶ֔הם ִמְשַׁפּ֙ט
ָ֣אֳהִלי ָ֔בה ִא ֖ ֹ
ת ֵ֔ה ָנּה ְו ָ֖דם ִ ֽבּי ֵדיֶֽהןִ֛ :כּי ֹ֥כּה ָאַ֖מר ֲאֹד ָ֣ני
שְׁפ֣כוֹת ָ֑דּם ִ֤כּי ֹֽנֲאֹפ ֙
ֹֽ֣נֲא֔פוֹת וִּמְשׁ ַ֖פּט ֽ ֹ
תן ֶאְתֶ֖הן ְל ַֽזֲﬠ ָ֥וה ְוָלַֽבזְ :ו ָֽר ְג֨מוּ ֲﬠֵליֶ֥הן ֶ ֨אֶב֙ן ָק ָ֔הל
ם ָק ָ֔הל ְו ָנ ֥ ֹ
ה ִ֑וה ַֽהֲﬠ ֵ֤לה ֲﬠֵליֶה ֙
ְי ֶ ֹ
ם ַֽיֲהֹ֔רגוּ וָּֽבֵתּיֶ֖הן ָבֵּ֥אשׁ ִיְשֹֽׂרפוּ:
וָּב ֵ֥רא ֽאוְֹתֶ֖הן ְבַּח ְרבוֹ ָ ֑תם ְבּ ֵניֶ֤הם וְּב ֽנוֵֹתיֶה ֙
ְוִהְשַׁבִּ֥תּי ִזָ֖מּה ִמן־ָה ָ ֑א ֶרץ ְו ִנ ַוְּסּר֙וּ ָכּל־ַה ָנִּ֔שׁים ְו ֥ל ֹא ַֽתֲﬠֶ֖שׂי ָנה ְכּ ִזַמְּת ֶֽכ ָנה:
שּׂאי ָנה ִֽוי ַדְע ֶ֕תּם ִ֥כּי ֲא ִ֖ני ֲאֹד ָ֥ני
ה ֲﬠֵליֶ֔כן ַֽוֲחָטֵ֥אי ִגֽלּוֵּלי ֶ֖כן ִתּ ֶ ֑
ְו ָֽנְת ֤נוּ ִזַמְּתֶ֨כ ָנ ֙
ת ַבֹּ֣ח ֶדשׁ ָֽהֲﬠִשׂי ִ֔רי ֶבָּע֥שׂוֹר
ה ָ֨וה ֵאַ֜לי ַבָּשּׁ ָ֤נה ַהְתִּשׁיִעי ֙
ה ִֽוהַ :ו ְיִהי֩ ְדַבר־ ְי ֹ
ְי ֶ ֹ
ַלֹ֖ח ֶדשׁ ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֗דם ְכָּתוב ]ְכָּתב[ ְל ךָ ֙ך ֶאת־ֵ֣שׁם ַה ֔יּוֹם ֶאת־ ֶ֖ﬠֶצם ַה ֣יּוֹם
שׁל ֶאל־ ֵֽבּית־ַהֶ֨מּ ִר֙י
ַה ֶ֑זּה ָסַ֤מךְך ֶמֶלךְך־ָבֶּבל ֙ ֶאל־ ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ְבּ ֶ֖ﬠֶצם ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּה :וְּמ ֤ ֹ

ה ִ֑וה ְשֹׁ֤פת ַהִסּי֙ר ְשֹׁ֔פת ְו ַגם־ ְיֹ֥צק ֖בּוֹ
ָמָ֔שׁל ְוָאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵלי ֶ֔הם ֹ֥כּה ָאַ֖מר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ה ֵאֶ֔ליָה ָכּל־ ֵ֥נַתח ֖טוֹב ָי ֵ֣רךְך ְוָכ ֵ ֑תף ִמְבַ֥חר ֲﬠָצִ֖מים ַמ ֵֽלּא:
ָֽמ ִיםֱ :אֹ֤סף ְנָתֶ֨חי ָ ֙
ִמְב ַ֤חר ַהצּ ֹא֙ן ָל֔קוֹ ַח ְו ַ֛גם ֥דּוּר ָֽהֲﬠָצִ֖מים ַתְּח ֶ ֑תּיָה ַרַ֣תּח ְרָתֶ֔חיָה ַגּם־ָֽבְּשׁ֥לוּ
ם ִ֚סיר ֲאֶ֣שׁר
ֲﬠָצֶ֖מיָה ְבּתוֹ ָֽכהָּ :לֵ֞כן ֹֽכּה־ָאַ֣מר ׀ ֲאֹד ָ֣ני ְיֶה ִ֗וֹה אוֹ ֘י ִ֣ﬠיר ַה ָדִּמי ֒
ה ֽהוִֹצי ָ ֔אהּ ֽל ֹא־
ֶחְלָאָ֣תה ָ֔בהּ ְוֶ֨חְלָא ָ֔תהּ ֥ל ֹא ָֽיְצָ֖אה ִמ ֶ ֑מּ ָנּה ִל ְנָת ֶ֤חיָה ִל ְנָתֶ֨חי ָ ֙
הּ ְבּתוֹ ָ֣כהּ ָה ָ֔יה ַעל־ְצִ֥חי ַח ֶ֖סַלע ָשׂ ָ ֑מְתהוּ ֤ל ֹא
ָנ ַ֥פל ָע ֶ֖ליָה גּוֹ ָֽרלִ֤ :כּי ָדָמ ֙
ה ִל ְנֹ֣קם ָנ ָ ֔קם ָנַ֥תִתּי
ְשָׁפַ֨כְתה֙וּ ַעל־ָה ָ ֔א ֶרץ ְלַכ֥סּוֹת ָע ָ֖ליו ָע ָֽפרְ :לַֽהֲﬠ֤לוֹת ֵחָמ ֙
ה ִ֔וה ֖אוֹי
ֶאת־ ָדָּ֖מהּ ַעל־ְצִ֣חי ַח ָ֑סַלע ְלִבְלִ֖תּי ִהָכּֽסוֹתָ :לֵ֗כן ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ם ַה ְד ֵ֣לק ָה ֵ ֔אשׁ ָהֵ֖תם
ִ֣ﬠיר ַה ָדִּ֑מים ַגּם־ֲא ִ֖ני ַא ְג ִ֥דּיל ַהְמּדוּ ָֽרהַ :ה ְר ֵ֤בּה ָֽהֵעִצי ֙
ח ַהֶמּ ְרָקָ֔חה ְוָֽהֲﬠָצ֖מוֹת ֵיָֽחרוְּ :וַֽהֲﬠִמי ֶ֥דָה ַעל־ ֶֽגָּח ֶ֖ליָה ֵר ָ֑קה ְלַ֨מַען
שׂר ְוַה ְרַק ֙
ַהָבּ ָ ֑
הּ ֻטְמָא ָ֔תהּ ִתֻּ֖תּם ֶחְלָאָֽתהְּ :תֻּא ִ֖נים
ֵתַּ֜חם ְוָ֣ח ָרה ְנֻחְשׁ ָ֗תּהּ ְו ִנְתּ ָ֤כה ְבתוָֹכ ֙
ה ַרַ֣בּת ֶחְלָא ָ֔תהּ ְבֵּ֖אשׁ ֶחְלָאָֽתהְּ :בֻּטְמָאֵ֖תךְך ִז ָ ֑מּה ַ֤יַען
ֶהְל ָ ֑את ְו ֽל ֹא־ֵת ֵ֤צא ִמֶ֨מּ ָנּ ֙
ִ ֽטַה ְרִתּי ךְ ֙ך ְו ֣ל ֹא ָט ַ֔ה ְרְתּ ִמֻטְּמָאֵת ךְ ֙ך ֣ל ֹא ִת ְ ֽטֲה ִרי־֔עוֹד ַעד־ֲה ִניִ֥חי ֶאת־ֲחָמִ֖תי
ה ָ֤וה ִדּ ַ֨בּ ְרִתּ֙י ָבָּ֣אה ְוָעִ֔שׂיִתי ֽל ֹא־ֶאְפ ַ֥רע ְו ֽל ֹא־ָא֖חוּס ְו ֣ל ֹא ֶא ָנּ ֵ֑חם
ָֽבּךְךֲ :א ֨ ִני ְי ֹ
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי
ִכּ ְד ָר ַ֤כ ִיךְך ְו ַֽכֲﬠ ִ ֽלילוֹ ַ֨ת ִי ךְ ֙ך ְשָׁפ֔טוּךְך ְנ ֻ ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְיֶה ִֽוֹהַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֕דם ִ ֽה ְנ ֨ ִני ֹל ֵ֧ק ַח ִמְמּ ךָ֛ך ֶאת־ַמְחַ֥מד ֵעי ֶ֖ניךָך ְבַּמ ֵגּ ָ֑פה ְו ֤ל ֹא ִתְסֹפּ֙ד
ם ֵ֣אֶבל ֽל ֹא־ַֽתֲﬠֶ֔שׂה
ְו ֣ל ֹא ִתְבֶ֔כּה ְו֥לוֹא ָת֖בוֹא ִדְּמָעֶֽתךָךֵ :הָא ֵ֣נק ׀ ֹ֗דּם ֵמִתי ֙
ה ַעל־ָשָׂ֔פם ְו ֶ֥לֶחם
ְפֵּֽא ְר ךָ ֙ך ֲח֣בוֹשׁ ָעֶ֔ליךָך וּ ְנָע ֶ֖ליךָך ָתִּ֣שׂים ְבּ ַר ְג ֶ֑ליךָך ְו ֤ל ֹא ַתְעֶט ֙
ם ַבֹּ֔בֶּקר ַוָ֥תָּמת ִאְשִׁ֖תּי ָבּ ָ֑ﬠ ֶרב ָוַ֥אַעשׂ
ֲא ָנִ֖שׁים ֥ל ֹא ת ֹא ֵֽכלָֽ :וֲא ַד ֵ֤בּר ֶאל־ָהָע ֙
ַבֹּ֖בֶּקר ַֽכֲּאֶ֥שׁר ֻצ ֵֽוּיִתיַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֥רוּ ֵא ַ֖לי ָה ָ֑ﬠם ֲה ֽל ֹא־ַת ִ֥גּיד ָ֨לנ֙וּ ָמה־ֵ֣אֶלּה ָ֔לּנוּ ִ֥כּי
ה ָ֔וה ָה ָ֥יה ֵא ַ֖לי ֵלאֹֽמרֱ :אֹ֣מר ׀ ְלֵ֣בית
אַ֖מר ֲאֵלי ֶ ֑הם ְדּ ַ֨בר־ ְי ֹ
ַאָ֖תּה ֹעֶֽשׂהָ :ו ֹ
ה ִ ֽה ְנ ֨ ִני ְמַח ֵ֤לּל ֶאת־ִמְק ָדִּשׁ֙י ְגּ֣אוֹן ֻע ְזֶּ֔כם ַמְחַ֥מד
ה ִו ֒
ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֹֽכּה־ָאַמ֘ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ֵֽﬠיֵני ֶ֖כם וַּמְחַ֣מל ַנְפְשׁ ֶ֑כם וְּב ֵני ֶ֧כם וְּב ֽנוֵֹתי ֶ֛כם ֲאֶ֥שׁר ֲﬠ ַזְבֶ֖תּם ַבֶּ֥ח ֶרב ִיֹֽפּלוּ:
ם ֣ל ֹא ַתְע֔טוּ ְו ֶ֥לֶחם ֲא ָנִ֖שׁים ֥ל ֹא ת ֹא ֵֽכלוּ:
ַֽוֲﬠִשׂיֶ֖תם ַֽכֲּאֶ֣שׁר ָעִ֑שׂיִתי ַעל־ָשָׂפ ֙
ם
ם ְבּ ַר ְגֵליֶ֔כם ֥ל ֹא ִתְסְפּ ֖דוּ ְו ֣ל ֹא ִתְב֑כּוּ וּ ְנַמֹקֶּת ֙
וְּפֵא ֵר ֶ֣כם ַעל־ ָֽראֵשׁיֶ֗כם ְו ַֽנֲﬠֵליֶכ ֙
ם ְלמוֵֹ֔פת ְכֹּ֥כל
ַֽבֲּﬠוֹֹ֣נֵתיֶ֔כם וּ ְנַהְמֶ֖תּם ִ֥אישׁ ֶאל־ָא ִ ֽחיוְ :וָה ָ֨יה ְיֶח ְז ֵ֤קאל ָלֶכ ֙

ה ִֽוהְ :וַאָ֣תּה ֶבן־ָא ָ֔דם
ֲאֶשׁר־ָעָ֖שׂה ַֽתֲּﬠ֑שׂוּ ְבֹּב ָ ֕אהּ ִֽוי ַדְע ֶ֕תּם ִ֥כּי ֲא ִ֖ני ֲאֹד ָ֥ני ְי ֶ ֹ
ם
ם ֶאת־ָ֣מעוּ ָ֔זּם ְמ֖שׂוֹשׂ ִתְּפַא ְר ָ ֑תּם ֶאת־ַמְחַ֤מד ֵֽﬠי ֵניֶה ֙
ֲה֗לוֹא ְבּ ֨יוֹם ַקְחִ֤תּי ֵמֶה ֙
ְוֶאת־ַמָ֣שּׂא ַנְפָ֔שׁם ְבּ ֵניֶ֖הם וְּב ֽנוֵֹתיֶֽהםַ :בּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ָי֥בוֹא ַהָפִּ֖ליט ֵא ֶ֑ליךָך
ְלַהְשָׁמ֖עוּת ָא ְז ָֽנ ִיםַ :בּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ִי ָ֤פַּתח ִ֨פּי ךָ ֙ך ֶאת־ַהָפִּ֔ליט וְּת ַד ֵ֕בּר ְו ֥ל ֹא ֵֽתָא ֵ֖לם
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמר:
ה ָֽוהַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ם ְלמוֵֹ֔פת ְו ָֽי ְד֖עוּ ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני ְי ֹ
֑עוֹד ְוָה ִ֤ייָת ָלֶה ֙
תּ ִלְב ֵ֣ני ַע֔מּוֹן ִשְׁמ֖עוּ
ֶבּן־ָא ָ֕דם ִ֥שׂים ָפּ ֶ֖ניךָך ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ַע֑מּוֹן ְוִה ָנֵּ֖בא ֲﬠֵליֶֽהםְ :וָֽאַמ ְר ָ ֙
ה ִ֡וה ַיַע֩ן ָאְמ ֵ֨רךְך ֶה ָ ֜אח ֶאל־ִמְק ָדִּ֣שׁי ִ ֽכי־
ה ִ֑וה ֹכּה־ָאַ֣מר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ְדַּבר־ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ִנָ֗חל ְוֶאל־ַא ְדַ֤מת ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִ֣כּי ָנַ֔שָׁמּה ְוֶאל־ֵ֣בּית ְיהוּ ָ֔דה ִ֥כּי ָהְל֖כוּ ַבּגּוֹ ָֽלהָ :לֵ֡כן
ם ָ֔בּךְך ְו ָ֥נְתנוּ ָ֖בךְך ִמְשְׁכּ ֵני ֶ ֑הם
ִ ֽה ְנ ִני֩ ֹֽנְת ֨ ָנךְך ִלְב ֵני־ ֶ ֜ק ֶדם ְלֽמוֹ ָרָ֗שׁה ְו ִיְשּׁ֤בוּ ִטי ֽרוֵֹתיֶה ֙
ה ִל ְנ ֵ֣וה ְגַמִ֔לּים ְוֶאת־
ֵ֚הָמּה ֽי ֹאְכ֣לוּ ִפ ְר ֵ֔יךְך ְוֵ֖הָמּה ִיְשׁ֥תּוּ ֲחָלֵֽבךְךְ :ו ָנַתִ֤תּי ֶאת־ ַרָבּ ֙
ה ִ֔וה ֚ ַיַען
ה ָֽוהִ֣ :כּי ֹ֤כה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ְבּ ֵ֥ני ַע֖מּוֹן ְלִמ ְרַבּץ־ ֑צ ֹאן ִֽוי ַדְעֶ֖תּם ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ַמ ְ ֽחֲא ךָ֣ך ָ֔יד ְו ַר ְֽקֲﬠ֖ךָך ְבּ ָ֑ר ֶגל ַוִתְּשַׂ֤מח ְבָּכל־ָֽשׁאְט ךָ ֙ך ְבּ ֔ ֶנֶפשׁ ֶאל־ַא ְדַ֖מת ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ָלֵ֡כן ִה ְנ ִני֩ ָנִ֨טיִתי ֶאת־ ָי ִ֜די ָעֶ֗ליךָך וּ ְנַתִ֤תּיךָך ְלַב֙ג ]ְלַב֙ז[ ַלגּוֹ ִ֔ים ְוִהְכ ַר ִ֨תּי ךָ ֙ך ִמן־
ה ָֽוהֹ֥ :כּה ָאַ֖מר
ָ֣הַעִ֔מּים ְוַֽהֲאַב ְדִ֖תּיךָך ִמן־ָֽהֲא ָר֑צוֹת ַאְשִׁ֣מי ְד֔ךָך ְו ָי ַדְעָ֖תּ ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ה ִ֑וה ַ֗יַען ֲאֹ֤מר מוָֹא֙ב ְוֵשִׂ֔עיר ִה ֵ֥נּה ְכָּכל־ַהגּוֹ ִ֖ים ֵ֥בּית ְיהוּ ָֽדהָ :לֵכ֩ן ִ ֽה ְנ ֨ ִני
ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ֹפ ֵ֜ת ַח ֶאת־ ֶ֤כֶּתף מוָֹא֙ב ֵמֶ֣הָע ִ֔רים ֵֽמָע ָ֖ריו ִמָקּ ֵ֑צהוּ ְצ ִ֗בי ֶ֚א ֶרץ ֵ֣בּית ַה ְיִשׁיֹ֔מת
ם ַעל־ְבּ ֵ֣ני ַע֔מּוֹן וּ ְנַתִ֖תּיָה
ַ֥בַּעל ְמ֖עוֹן ְוִק ְר ָי ָֽ ְתָמה ] ְוִק ְר ָיָֽת ְיָמה[ִ :לְב ֵני־ ֶ ֨ק ֶד ֙
שׁה ְל ַ ֛מַען ֽל ֹא־ִת ָזּ ֵ֥כר ְבּ ֵֽני־ַע֖מּוֹן ַבּגּוֹ ִֽים :וְּבמוָֹ֖אב ֶאֱﬠֶ֣שׂה ְשָׁפִ֑טים ְו ָֽי ְד֖עוּ
ְלֽמוֹ ָר ָ ֑
ה ִ֔וה ַ֣יַען ֲﬠ֥שׂוֹת ֱא ֛דוֹם ִבּ ְנֹ֥קם ָנ ָ֖קם ְלֵ֣בית
ה ָֽוהֹ֤ :כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ה ִ֔וה ְו ָנִ֤טִתי ָי ִד֙י
ְיהוּ ָ֑דה ַו ֶיְּאְשׁ֥מוּ ָא֖שׁוֹם ְו ִנְקּ֥מוּ ָבֶֽהםָ :לֵ֗כן ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ה ִמֵתּיָ֔מן וּ ְד ָ֖ד ֶנה
ַעל־ֱא֔דוֹם ְוִהְכ ַרִ֥תּי ִמֶ֖מּ ָנּה ָא ָ֣דם וְּבֵה ָ ֑מה וּ ְנַתִ֤תּיָה ָח ְרָב ֙
ַבֶּ֥ח ֶרב ִיֹֽפּלוְּ :ו ָֽנַת ִ֨תּי ֶאת־ ִנְקָמ ִ֜תי ֶבֱּא֗דוֹם ְבּ ַי֙ד ַעִ֣מּי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוָע֣שׂוּ ֶבֱא֔דוֹם
ה ִ֔וה
ה ִֽוהֹ֤ :כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ְכַּאִ֖פּי ְו ַֽכֲחָמִ֑תי ְו ָֽי ְדע֙וּ ֶאת־ ִנְקָמ ִ֔תי ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֶ ֹ
ם ִבְּשָׁ֣אט ְבּ ֔ ֶנֶפשׁ ְלַמְשִׁ֖חית ֵאיַ֥בת
ַ֛יַען ֲﬠ֥שׂוֹת ְפִּלְשִׁ֖תּים ִבּ ְנָק ָ ֑מה ַו ִיּ ָֽנּ ְק֤מוּ ָנָק ֙
ה ִ֔וה ִ ֽהְנִ֨ני נוֹ ֶ֤טה ָי ִד֙י ַעל־ְפִּלְשׁ ִ֔תּים ְוִהְכ ַרִ֖תּי
עוֹ ָֽלםָ :לֵ֗כן ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ם ְנָק֣מוֹת ְגֹּד֔לוֹת
ֶאת־ְכּ ֵרִ֑תים ְו ַֽ֣הֲאַב ְד ִ֔תּי ֶאת־ְשֵׁא ִ֖רית ֥חוֹף ַה ָֽיּםְ :וָעִ֤שׂיִתי ָב ֙

ה ָ֔וה ְבִּתִ֥תּי ֶאת־ ִנְקָמִ֖תי ָֽבּםַ :ו ְיִ֛הי ְבַּעְשֵֽׁתּי־
ְבּֽתוְֹכ֖חוֹת ֵח ָ ֑מה ְו ָֽי ְדע֙וּ ִ ֽכּי־ֲא ִ֣ני ְי ֹ
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֗דם ֠ ַיַען
ֶעְשׂ ֵ֥רה ָשׁ ָ֖נה ְבֶּאָ֣חד ַלֹ֑ח ֶדשׁ ָה ָ֥יה ְדַבר־ ְי ֹ
ם ֶה ָ ֔אח ִנְשְׁבּ ָ֛רה ַדְּל֥תוֹת ָֽהַעִ֖מּים ָנֵ֣סָבּה ֵא ָ֑לי
ֲאֶשׁר־ ָ ֨אְמ ָרה ֹ֤צּר ַעל־ ְי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ה ִ֔וה ִה ְנ ִ֥ני ָע ַ֖ל ִיךְך ֹ֑צר ְוַֽהֲﬠֵליִ֤תי ָעַ֨ל ִי ךְ ֙ך
ִאָֽמְּלָ֖אה ָֽהֳח ָֽרָבהָ :לֵ֗כן ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
גּוֹ ִ֣ים ַר ִ֔בּים ְכַּֽהֲﬠ֥לוֹת ַה ָ֖יּם ְל ַג ָֽלּיוְ :ו ִ ֽשֲׁח֞תוּ ֹח֣מוֹת ֹ֗צר ְוָֽה ְרס֙וּ ִמ ְג ָדֶּ֔ליָה ְוִסֵחיִ֥תי
ה ְבּ֣תוֹךְך ַה ָ֔יּם
ֲﬠָפ ָ֖רהּ ִמ ֶ ֑מּ ָנּה ְו ָֽנַתִ֥תּי אוָֹ֖תהּ ִלְצִ֥חי ַח ָֽסַלעִ :מְשַׁ֨טח ֲח ָרִ֤מים ִ ֽתְּה ֶי ֙
ה ֲאֶ֣שׁר ַבָּשּׂ ֶ֔דה
ה ִ֑וה ְוָה ְיָ֥תה ְלַ֖בז ַלגּוֹ ִֽים :וְּבנוֹ ֶ֨תי ָ ֙
ִ֚כּי ֲא ִ֣ני ִד ַ֔בּ ְרִתּי ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ה ִ֔וה ִ ֽה ְנ ִ֧ני ֵמִ֣ביא
ה ָֽוהִ֣ :כּי ֹ֤כה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ַבֶּ֖ח ֶרב ֵֽתָּה ַ֑ר ְג ָנה ְו ָֽי ְד֖עוּ ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ֶאל־ֹ֗צר ְנֽבוַּכ ְד ֶראַ֧צּר ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֛בל ִמָצּ֖פוֹן ֶ֣מֶלךְך ְמָל ִ֑כים ְבּ֛סוּס וְּב ֶ֥רֶכב וְּב ָֽפ ָרִ֖שׁים
ְוָקָ֥הל ְוַעם־ ָֽרבְ :בּנוַֹ֥ת ִיךְך ַבָּשּׂ ֶ֖דה ַבֶּ֣ח ֶרב ַֽיֲהֹ֑רג ְו ָנ ַ֨תן ָעַ֜ל ִיךְך ָדּ ֵ֗יק ְוָשׁ ַ֤פךְך ָעַ֨ל ִי ךְ ֙ך
תּץ
ֹֽסְלָ֔לה ְוֵה ִ֥קים ָע ַ֖ל ִיךְך ִצ ָֽנּה :וְּמִ֣חי ָֽקָב֔לּוֹ ִיֵ֖תּן ְבֹּֽחמוֹ ָ ֑ת ִיךְך וִּ֨מ ְג ְדֹּל ַ֔ת ִיךְך ִי ֖ ֹ
ה
ְבַּח ְרבוָֹֽתיוִ :מִשְּׁפ ַ֥ﬠת סוָּ֖סיו ְיַכֵ֣סּךְך ֲאָב ָ֑קם ִמקּוֹל ֩ ָפּ ַ֨רשׁ ְו ַגְל ַ֜גּל ָו ֶ֗רֶכב ִתּ ְרַ֨עְשׁ ָנ ֙
ֽחוֹמוֹ ַ֔ת ִיךְך ְבֹּבא֙וֹ ִבְּשָׁע ַ֔ר ִיךְך ִכְּמבוֵֹ֖אי ִ֥ﬠיר ְמֻבָקּ ָֽﬠהְ :בַּפ ְר֣סוֹת סוָּ֔סיו ִי ְרֹ֖מס ֶאת־
ָכּל־ֽחוּצוֹ ָ ֑ת ִיךְך ַעֵמּ ךְ ֙ך ַבֶּ֣ח ֶרב ַֽיֲהֹ֔רג וַּמְצּ֥בוֹת ֻע ֵ֖זּ ךְך ָלָ֥א ֶרץ ֵתּ ֵֽרדְ :וָֽשְׁל֣לוּ ֵחיֵ֗לךְך
תּצוּ ַֽוֲאָב ַ֤נ ִיךְך ְוֵעַ֨צ ִי ךְ ֙ך ַֽוֲﬠָפ ֵ֔רךְך
וָּֽב ְזז֙וּ ְרֻכָלּ ֵ֔תךְך ְוָֽה ְרס֙וּ ֣חוֹמוֹ ַ֔ת ִיךְך וָּבֵ֥תּי ֶחְמ ָדֵּ֖תךְך ִי ֑ ֹ
ְבּ֥תוֹךְך ַ֖מ ִים ָי ִ ֽשׂימוְּ :וִהְשַׁבִּ֖תּי ֲה֣מוֹן ִשׁי ָ֑ר ִיךְך ְו֣קוֹל ִכּנּוֹ ַ֔ר ִיךְך ֥ל ֹא ִיָשַּׁ֖מע ֽעוֹד:
ה
ה ָו ֙
ם ִ ֽתְּה ֶ֔יה ֥ל ֹא ִתָבּ ֶ֖נה ֑עוֹד ִ֣כּי ֲא ִ֤ני ְי ֹ
וּ ְנַת ִ֞תּיךְך ִלְצִ֣חי ַח ֶ֗סַלע ִמְשׁ ַ֤טח ֲח ָרִמי ֙
ה ִ֖וה ְל֑צוֹר ֲה ֣ל ֹא ׀ ִמ֣קּוֹל ַמַפְּל ֵ֗תּךְך
ה ִֽוהֹ֥ :כּה ָא ַ ֛מר ֲאֹד ָ֥ני ְי ֶ ֹ
ִדּ ַ֔בּ ְרִתּי ְנ ֻ ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֶ ֹ
ֶבֱּאֹ֨נק ָחָ֜לל ֵבָּ֤ה ֵ֥רג ֶ֨ה ֶר֙ג ְבּתוֵֹ֔כךְך ִי ְֽרֲﬠ֖שׁוּ ָהִא ִֽיּיםְֽ :ו ָי ְר֞דוּ ֵמ ַ֣ﬠל ִכְּסאוֹ ָ֗תם ֹ֚כּל
שׁטוּ ֲח ָר ֤דוֹת ׀
ְנִשׂיֵ֣אי ַה ָ֔יּם ְוֵהִ֨סיר֙וּ ֶאת־ְמִ֣ﬠיֵלי ֶ֔הם ְוֶאת־ִבּ ְג ֵ֥די ִרְקָמָ֖תם ִיְפ ֑ ֹ
ה
ִיְל ָ֨בּשׁ֙וּ ַעל־ָהָ֣א ֶרץ ֵיֵ֔שׁבוּ ְוָֽח ְרד֙וּ ִל ְר ָגִ֔עים ְוָֽשְׁמ֖מוּ ָע ָֽל ִיךְךְ :ו ָֽנְשׂ֨אוּ ָע ַ֤ל ִיךְך ִקי ָנ ֙
ְוָ֣אְמרוּ ָ֔לךְך ֵ֣איךְך ָא ַ֔ב ְדְתּ נוֶֹ֖שֶׁבת ִמ ַיִּ֑מּים ָהִ֣ﬠיר ַהֻהָ֗לָּלה ֲאֶשׁ֩ר ָֽה ְי ָ֨תה ֲח ָז ָ֤קה
ה ֶֽיְח ְר ֣דוּ ָֽהִא ִ֔יּן
ם ִ֣היא ְוֹֽיְשׁ ֶ֔ביָה ֲאֶשׁר־ ָנְת֥נוּ ִחִתּיָ֖תם ְלָכל־ ֽיוְֹשֶֽׁביָהַ :עָתּ ֙
ַב ָיּ ֙
ה ִ֔וה
֖יוֹם ַמַפְּל ֵ ֑תּךְך ְו ִנ ְ ֽבֲה֛לוּ ָֽהִא ִ֥יּים ֲאֶשׁר־ַבּ ָ֖יּם ִמֵצּאֵֽתךְךִ֣ :כּי ֹ֤כה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
שׁבוּ ְבַּֽהֲﬠ֤לוֹת ָעַ֨ל ִי ךְ ֙ך ֶאת־
אָת ךְ ֙ך ִ֣ﬠיר ֶנֱח ֶ֔רֶבת ֶכָּע ִ֖רים ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־נוֹ ָ ֑
ְבִּתִ֤תּי ֹ
ְתּ֔הוֹם ְוִכ֖סּוּךְך ַהַ֥מּ ִים ָֽה ַר ִ ֽבּיםְ :וֽהוֹ ַר ְדִתּי ךְ ֩ך ֶאת־ ֨יוֹ ְר ֵדי ֜בוֹר ֶאל־ ַ֣ﬠם עוָֹ֗לם

ם ֶאת־ ֣יוֹ ְר ֵדי ֔בוֹר ְלַ֖מַען ֣ל ֹא
֠ ְוהוַֹשְׁבִתּיךְך ְבּ ֶ ֨א ֶרץ ַתְּחִתּ ֜יּוֹת ָֽכֳּח ָר֤בוֹת ֵֽמעוָֹל ֙
שִׁבי ְו ָֽנַתִ֥תּי ְצִ֖בי ְבֶּ֥א ֶרץ ַח ִֽיּיםַ :בָּלּ֥הוֹת ֶאְתּ ֵ֖נ ךְך ְוֵאי ֵ֑נ ךְך ֽוְּתֻבְקִ֗שׁי ְו ֽל ֹא־
ֵת ֵ ֑
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרְ :וַאָ֣תּה
ִתָמְּצִ֥אי עוֹ֙ד ְלעוָֹ֔לם ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְיֶה ִֽוֹהַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
את
ֶבן־ָא ָ֔דם ָ֥שׂא ַעל־ֹ֖צר ִקי ָֽנהְ :וָאַמ ְרָ֣תּ ְל֗צוֹר ַהֹיֶּ֨שֶׁבתי ]ַהֹיֶּ֨שֶׁבת[ ַעל־ְמבוֹ ֣ ֹ
ה ִ֔וה ֕צוֹר ַ֣אְתּ ָאַ֔מ ְרְתּ
ת ָֽהַעִ֔מּים ֶאל־ִא ִ֖יּים ַרִ֑בּים ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ָ֔ים ֹרֶ֨כֶל ֙
ֲא ִ֖ני ְכִּ֥ליַלת ֹֽיִפיְ :בּ ֵ֥לב ַיִ֖מּים ְגּבוּ ָ֑ל ִיךְך ֹבּ ֕ ַנ ִיךְך ָכְּל֖לוּ ָיְפ ֵֽי ךְךְ :בּרוִֹ֤שׁים ִמְשּׂ ִני֙ר ָ֣בּנוּ
ם ִמ ָ֔בָּשׁן
תּ ֶרן ָע ָֽל ִיךְךַ :אלּוֹ ִני ֙
ָ֔לךְך ֵ֖את ָכּל־ ֻֽלֹח ָ ֑ת ִים ֶ֤א ֶרז ִמְלָּבנוֹ֙ן ָל ָ ֔קחוּ ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ֖ ֹ
ָע֖שׂוּ ִמשּׁוֹ ָ֑ט ִיךְך ַק ְרֵ֤שׁךְך ָֽﬠשׂוּ־ֵשׁ֙ן ַבּת־ֲאֻשׁ ִ֔רים ֵֽמִא ֵ֖יּי ִכִּתּ ִֽיּם ]ִכִּתּ ִֽיּים[ֵ֣ :שׁשׁ
ם ָה ָ֣יה ִמְפ ָרֵ֔שׂךְך ִ ֽלְה ֥יוֹת ָ֖לךְך ְל ֵ֑נס ְתּ ֵ֧כֶלת ְוַא ְר ָגּ ָ ֛מן ֵֽמִא ֵ֥יּי
ְבּ ִרְקָ֤מה ִמִמְּצ ַ֨ר ִי ֙
ֱאִליָ֖שׁה ָה ָ֥יה ְמַכֵֽסּךְךֹֽ :יְשׁ ֵ֤בי ִצידוֹ֙ן ְוַא ְר ַ֔וד ָה ֥יוּ ָשִׁ֖טים ָ֑לךְך ֲחָכַ֤מ ִיךְך צוֹ֙ר ָ֣היוּ ָ֔בךְך
ה ָ֣היוּ ָ֔בךְך ַֽמֲח ִזי ֵ֖קי ִבּ ְד ֵ֑קךְך ָכּל־ֳא ִנ ֨יּוֹת ַה ָ֤יּם
ֵ֖הָמּה ֹֽחְב ָֽל ִיךְךִ :זְק ֨ ֵני ְג ַ֤בל ַֽוֲחָכֶ֨מי ָ ֙
ם ָ֣היוּ ָ֔בךְך ַֽלֲﬠֹ֖רב ַֽמֲﬠ ָרֵֽבךְךָ :פּ ַ֨רס ְו֤לוּד וּפוּ֙ט ָה ֣יוּ ְבֵחיֵ֔לךְך ַא ְנֵ֖שׁי
וַּמ ָֽלֵּחיֶה ֙
ִמְלַחְמ ֵ ֑תּךְך ָמ ֵ֤ג ן ְוכוַֹב֙ע ִתּלּוּ־ ָ֔בךְך ֵ֖הָמּה ָֽנְת֥נוּ ֲה ָד ֵֽרךְךְ :בּ ֵ֧ני ַא ְר ַ֣וד ְוֵחיֵ֗לךְך ַעל־
ֽחוֹמוֹ ַ֨ת ִי ךְ ֙ך ָס ִ֔ביב ְו ַ֨גָמּ ִ֔דים ְבִּמ ְג ְדּלוַֹ֖ת ִיךְך ָה ֑יוּ ִשְׁלֵטי ֶ֞הם ִתּ֤לּוּ ַעל־ֽחוֹמוֹ ַ֨ת ִי ךְ ֙ך
ָס ִ֔ביב ֵ֖הָמּה ָֽכְּל֥לוּ ָיְפ ֵֽי ךְךַ :תּ ְרִ֥שׁישׁ ֹֽסַח ְרֵ֖תּךְך ֵמֹ֣רב ָכּל־֑הוֹן ְבּ ֶ֤כֶסף ַבּ ְר ֶזל ֙ ְבּ ִ֣דיל
ם וְּכ ֵ֣לי
ְועוֶֹ֔פ ֶרת ָֽנְת ֖נוּ ִע ְזבוֹ ָֽנ ִיךְךָ :י ָ֤ו ן ֻתַּבל ֙ ָוֶ֔מֶשׁךְך ֵ֖הָמּה ֹֽרְכ ָ֑ל ִיךְך ְבּ ֶ֤נֶפשׁ ָא ָד ֙
ם וְּפ ָר ִ֔דים ָֽנְת ֖נוּ
ְנֹ֔חֶשׁת ָנְת ֖נוּ ַֽמֲﬠ ָרֵֽבךְךִ :מֵ֖בּית ֽתּוֹ ַג ְר ָ ֑מה סוִּ֤סים וּ ָֽפ ָרִשׁי ֙
ִע ְזבוֹ ָֽנ ִיךְךְ :בּ ֵ֤ני ְד ָד֙ן ֹֽרְכַ֔ל ִיךְך ִא ִ֥יּים ַרִ֖בּים ְסֹח ַ֣רת ָי ֵ֑דךְך ַק ְר֥נוֹת ֵשׁ֙ן ְוָהוְב ֔ ִנים
שׂ ִיךְך ְ֠בֹּנֶפךְך ַא ְר ָגָּ֨מן
] ְוָהְב ֔ ִנים[ ֵהִ֖שׁיבוּ ֶאְשָׁכּ ֵֽרךְךֲ :א ָ֥רם ֹֽסַח ְרֵ֖תּךְך ֵמֹ֣רב ַֽמֲﬠ ָ ֑
ה ְוֶ֣א ֶרץ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֵ֖הָמּה
ְו ִרְקָ֤מה וּבוּ֙ץ ְו ָראֹ֣מת ְוַכ ְדֹ֔כּד ָנְת ֖נוּ ְבִּע ְזבוֹ ָֽנ ִיךְךְ :יהוּ ָד ֙
ֹֽרְכ ָ֑ל ִיךְך ְבִּחֵ֣טּי ִ֠מ ִנּית וַּפ ֨ ַנּג וּ ְד ַ֤בשׁ ָוֶ֨שֶׁמ֙ן ָוֹ֔צ ִרי ָֽנְת ֖נוּ ַֽמֲﬠ ָרֵֽבךְךַ :דֶּ֧מֶּשׂק ֹֽסַח ְר ֵ ֛תּךְך
ְבֹּ֥רב ַֽמֲﬠַ֖שׂ ִיךְך ֵמֹ֣רב ָכּל־֑הוֹן ְבּ ֵ֥יין ֶחְל֖בּוֹן ְוֶ֥צֶמר ָֽצַחרְ :ו ָ֤דן ְו ָי ָו֙ן ְמאוּ ָ֔זּל ְבִּע ְזבוֹ ַ֖נ ִיךְך
ת ִק ָ֣דּה ְוָק ֔ ֶנה ְבַּֽמֲﬠ ָרֵ֖בךְך ָה ָֽיהְ :דּ ָד֙ן ֹֽרַכְל ֵ֔תּךְך ְבִב ְג ֵדי־ֹ֖חֶפשׁ
ָנ ָ ֑תנּוּ ַבּ ְר ֶ֤זל ָעשׁוֹ ֙
ם ְוַעתּוּ ִ֔דים
ְל ִרְכָֽבּהֲ :ﬠ ַר֙ב ְוָכל־ ְנִשׂיֵ֣אי ֵק ָ֔דר ֵ֖הָמּה ֹֽסֲח ֵ֣רי ָי ֵ֑דךְך ְבָּכ ִ֤רים ְוֵאיִלי ֙
א ְו ַרְעָ֔מה ֵ֖הָמּה ֹֽרְכ ָ֑ל ִיךְך ְבּ ֨ר ֹאשׁ ָכּל־ֹ֜בֶּשׂם וְּבָכל־ֶ֤אֶבן
ָ֖בּם ֹֽסֲח ָֽר ִיךְךֹ :רְכ ֵ֤לי ְשָׁב ֙
ה ָוֶ֔ע ֶדן ֹֽרְכ ֵ֖לי ְשׁ ָ֑בא ַא֖שּׁוּר ִכּֽלַ֥מד
ה ְו ָז ָ֔הב ָֽנְת ֖נוּ ִע ְזבוֹ ָֽנ ִיךְךָ :ח ָ֤רן ְוַכ ֵנּ ֙
ְיָק ָר ֙

ֹֽרַכְלֵֽתּךְךֵ֤ :הָמּה ֹֽרְכַ֨ל ִי ךְ ֙ך ְבַּמְכֻלִ֔לים ִבּ ְגלוֵֹמ֙י ְתּ ֵ֣כֶלת ְו ִרְקָ֔מה וְּב ִג ְנ ֵ֖זי ְבֹּרִ֑מים
ַֽבֲּחָבִ֧לים ֲחֻבִ֛שׁים ַֽוֲא ֻר ִ֖זים ְבַּמ ְרֻכְלֵֽתּךְךֳ :א ִנ ֣יּוֹת ַתּ ְרִ֔שׁישׁ ָֽשׁרוַֹ֖ת ִיךְך ַֽמֲﬠ ָר ֵ֑בךְך
ם ֱהִבי֔אוּךְך ַהָשִּׁ֖טים אוֹ ָ ֑תךְך
אד ְבּ ֵ֥לב ַי ִ ֽמּיםְ :בַּ֤מ ִים ַרִבּי ֙
ַוִתָּֽמְּלִ֧אי ַוִתְּכְבּ ִ֛די ְמ ֖ ֹ
֚רוּ ַח ַהָקּ ִ֔דים ְשָׁב ֵ֖רךְך ְבּ ֵ֥לב ַי ִ ֽמּים :הוֹ ֵנ ךְ ֙ך ְוִע ְזבוֹ ֔ ַנ ִיךְך ַֽמֲﬠ ָר ֵ֕בךְך ַמָלַּ֖ח ִיךְך ְוֹֽחְב ָ֑ל ִיךְך
ַֽמֲח ִזי ֵ֣קי ִב ְד ֵ֣קךְך ְֽוֹע ְרֵ֣בי ַֽ֠מֲﬠ ָרֵבךְך ְוָכל־ַא ְנֵ֨שׁי ִמְלַחְמ ֵ֜תּךְך ֲאֶשׁר־ ָ֗בּךְך וְּבָכל־ְקָהֵל ךְ ֙ך
ֲאֶ֣שׁר ְבּתוֵֹ֔כךְך ִיְפּל֙וּ ְבּ ֵ֣לב ַיִ֔מּים ְבּ ֖יוֹם ַמַפְּלֵֽתּךְךְ :ל ֖קוֹל ַֽזֲﬠ ַ֣קת ֹֽחְב ָ֑ל ִיךְך ִי ְֽרֲﬠ֖שׁוּ
תְּפֵ֣שׂי ָמ֔שׁוֹט ַמָלִּ֕חים ֹ֖כּל ֹֽחְב ֵ֣לי ַה ָ֑יּם ֶאל־
ִמ ְגֹרֽשׁוֹתְֽ :ו ָי ְר֞דוּ ֵֽמֳא ִנ ֽיּוֵֹתי ֶ֗הם ֹ֚כּל ֽ ֹ
ָהָ֖א ֶרץ ַֽיֲﬠֹֽמדוְּ :וִהְשִׁ֤מיעוּ ָעַ֨ל ִי ךְ ֙ך ְבּקוָֹ֔לם ְו ִי ְֽזֲﬠ ֖קוּ ָמ ָ֑רה ְו ַֽיֲﬠ֤לוּ ָעָפ֙ר ַעל־
ָ֣ראֵשׁי ֶ֔הם ָבֵּ֖אֶפר ִיְתַפּ ָֽלּשׁוְּ :וִה ְק ִ֤ריחוּ ֵאַ֨ל ִי ךְ ֙ך ָק ְרָ֔חה ְוָֽח ְג ֖רוּ ַשׂ ִ֑קּים וָּב֥כוּ ֵא ַ֛ל ִיךְך
ם ִקי ֔ ָנה ְוֽקוֹ ְנ ֖נוּ ָע ָ֑ל ִיךְך ִ֣מי ְכ֔צוֹר
ְבַּמר־ ֶ֖נֶפשׁ ִמְס ֵ֥פּד ָֽמרְ :ו ָֽנְשׂ֨אוּ ֵא ַ֤ל ִיךְך ְבּ ִניֶה ֙
ְכּ ֻדָ֖מה ְבּ֥תוֹךְך ַה ָֽיּםְ :בּ ֵ֤צאת ִע ְזבוֹ ֨ ַנ ִי ךְ ֙ך ִמ ַיִּ֔מּים ִהְשַׂ֖בַּעְתּ ַעִ֣מּים ַרִ֑בּים ְבֹּ֤רב הוֹ ֨ ַנ ִי ךְ ֙ך
וּ ַֽ֣מֲﬠ ָר ַ֔ב ִיךְך ֶהֱﬠַ֖שׁ ְרְתּ ַמְלֵכי־ָֽא ֶרץֵ֛ :ﬠת ִנְשֶׁ֥בּ ֶרת ִמ ַיִּ֖מּים ְבַּֽמֲﬠַמֵקּי־ ָ ֑מ ִים ַֽמֲﬠ ָרֵ֥בךְך
ם ָֽ֣שֲׂﬠרוּ
ְוָכל־ְקָה ֵ֖לךְך ְבּתוֹ ֵ֥כךְך ָנ ָֽפלוֹּ֚ :כּל ֹֽיְשֵׁ֣בי ָֽהִא ִ֔יּים ָֽשְׁמ֖מוּ ָע ָ֑ל ִיךְך וַּמְלֵכיֶה ֙
ם ָ֣בַּעִ֔מּים ָֽשׁ ְר ֖קוּ ָע ָ֑ל ִיךְך ַבָּלּ֣הוֹת ָה ִ֔יית ְוֵאי ֵ֖נ ךְך ַעד־
ַ֔שַׂער ָֽרֲﬠ֖מוּ ָפּ ִֽניםֹֽ :סֲח ִרי ֙
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֡דם ֱאֹמ֩ר ִל ְנ ִ֨גיד ֹ֜צר ֹֽכּה־ָאַ֣מר ׀
עוֹ ָֽלםַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ֲאֹד ָ֣ני ְיֶה ִ֗וֹה ַ֣יַען ָגּ ַ֤בהּ ִלְבּ ךָ ֙ך ַו ֨תּ ֹאֶמ֙ר ֵ֣אל ָ ֔א ִני מוַֹ֧שׁב ֱאֹלִ֛הים ָיַ֖שְׁבִתּי ְבּ ֵ֣לב
ם ְֽול ֹא־ ֵ ֔אל ַוִתֵּ֥תּן ִלְבּ֖ךָך ְכּ ֵ֥לב ֱאֹל ִ ֽהיםִ :ה ֵ֥נּה ָח ָ֛כם ַאָ֖תּה
ַיִ֑מּים ְוַאָ֤תּה ָא ָד ֙
ִמ ָֽדִּנ ֵ ֑אל ]ִמ ָֽדּ ִנ ֵ֑יּאל[ ָכּל־ָס֖תוּם ֥ל ֹא ֲﬠָמֽמוּךָךְ :בָּחְכָֽמְת ךָ ֙ך וִּבְתבוּ ָ֣נְת֔ךָך ָעִ֥שׂיָת ְלּ֖ךָך
ָ֑ח ִיל ַו ַ ֛תַּעשׂ ָזָ֥הב ָו ֶ֖כֶסף ְבּֽאוְֹצרוֶֹֽתיךָךְ :בֹּ֧רב ָחְכָֽמְת ךָ֛ך ִבּ ְרֻכ ָֽלְּת֖ךָך ִה ְרִ֣בּיָת ֵחי ֶ֑לךָך
ה ִ֑וה ַ֛יַען ִתְּתּ ךָ֥ך ֶאת־ְלָֽבְב֖ךָך ְכּ ֵ֥לב
ַו ִיּ ְגַ֥בּהּ ְלָבְב֖ךָך ְבֵּחי ֶֽלךָךָ :לֵ֕כן ֹ֥כּה ָאַ֖מר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ם ַעל־ ְיִ֣פי
ֱאֹל ִ ֽהיםָ :לֵ֗כן ִ ֽה ְנ ֨ ִני ֵמִ֤ביא ָעֶ֨לי ךָ ֙ך ָז ִ֔רים ָֽﬠ ִריֵ֖צי גּוֹ ִ֑ים ְוֵה ִ֤ריקוּ ַח ְרבוָֹת ֙
ָחְכָמ ֶ֔תךָך ְוִחְלּ֖לוּ ִיְפָעֶֽתךָךַ :לַ֖שַּׁחת ֽיוֹ ִר ֑דוּךָך ָו ַ ֛מָתּה ְממוֵֹ֥תי ָח ָ֖לל ְבּ ֵ֥לב ַי ִ ֽמּים:
ה ְר ֶ֑ג ךָך ְוַאָ֥תּה ָא ָ֛דם ְול ֹא־ֵ֖אל ְבּ ַ֥יד ְמַחְל ֶֽליךָך:
ֶֽהָאֹ֤מר תּ ֹאַמ֙ר ֱאֹלִ֣הים ָ ֔א ִני ִלְפ ֵ֖ני ֽ ֹ
ה ִֽוהַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־
מוֵֹ֧תי ֲﬠ ֵר ִ֛לים ָתּ֖מוּת ְבּ ַיד־ ָז ִ֑רים ִ֚כּי ֲא ִ֣ני ִד ַ֔בּ ְרִתּי ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֶ ֹ
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֕דם ָ֥שׂא ִקי ָ֖נה ַעל־ֶ֣מֶלךְך ֑צוֹר ְוָאַ֣מ ְרָתּ ֗לּוֹ ֹ֤כּה ָאַמ֙ר
ְי ֹ
ה חוֵֹ֣תם ָתְּכ ֔ ִנית ָמ ֵ֥לא ָחְכָ֖מה וְּכִ֥ליל ֹֽיִפיְ :בֵּ֨ע ֶדן ַגּן־ֱאֹל ִ֜הים
ה ִ֔וה ַאָתּ ֙
ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ

ם ְו ָ֣יְשֵׁ֔פה
שַׁה ֙
א ֶדם ִפְּט ָ֞דה ְו ָֽיֲהֹ֗לם ַתּ ְרִ֥שׁישׁ ֨ ֹ
ָה ִ֗ייָת ָכּל־ ֶ ֨אֶבן ְי ָק ָ֤רה ְמֻסָכ ֶ֨ת ךָ ֙ך ֣ ֹ
ַסִ֣פּיר ֹ֔נֶפךְך וָּֽב ְר ַ֖קת ְו ָז ָ ֑הב ְמֶ֨לאֶכת ֻתּ ֶ֤פּיךָך וּ ְנָק ֶ֨בי ךָ ֙ך ָ֔בּךְך ְבּ ֥יוֹם ִהָבּ ַֽרֲא֖ךָך כּוֹ ָֽננוּ:
ם ָה ִ֔ייָת ְבּ֥תוֹךְך ַאְב ֵני־
ַ ֨אְתּ־ְכּ֔רוּב ִמְמַ֖שׁח ַהסּוֹ ֵ֑כךְך וּ ְנַת ִ֗תּיךָך ְבּ ַ֨הר ֹ֤ק ֶדשׁ ֱאֹלִהי ֙
ה ִבּ ְד ָרֶ֔כיךָך ִמ ֖יּוֹם ִהָֽבּ ְר ָ ֑אךְך ַעד־ ִנְמָ֥צא ַע ְו ָ֖לָתה ָֽבּךְך:
ֵ֖אשׁ ִהְתַה ָֽלְּכָתָּ :תִּ֤מים ַאָתּ ֙
ְבֹּ֣רב ְרֻכ ָֽלְּת֗ךָך ָמ֧לוּ ֽתוְֹכ ךָ֛ך ָחָ֖מס ַוֶתֱּח ָ֑טא ָֽוֲאַחֶלְּל ךָ ֩ך ֵמ ַ֨הר ֱאֹלִ֤הים ָֽוַאֶבּ ְד ךָ ֙ך ְכּ ֣רוּב
ַהֹסֵּ֔כךְך ִמ֖תּוֹךְך ַאְב ֵני־ֵֽאשָׁ :גּ ַ֤בהּ ִלְבּ ךָ ֙ך ְבּ ָיְפ ֶ֔יךָך ִשַׁ֥חָתּ ָחְכָֽמְת֖ךָך ַעל־ ִיְפָע ֶ ֑תךָך ַעל־
ֶ֣א ֶרץ ִהְשַׁלְכ ִ֗תּיךָך ִלְפ ֵ֧ני ְמָל ִ֛כים ְנַתִ֖תּיךָך ְל ַֽ֥רֲא ָוה ָֽבךְךֵ :מֹ֣רב ֲﬠוֹ ֗ ֶניךָך ְבָּ֨ע ֶול ֙ ְרֻכ ָ֣לְּת֔ךָך
שׁיךָך ָֽואוִֹצא־ֵ֤אשׁ ִמֽתּוְֹכ ךָ ֙ך ִ֣היא ֲאָכַ֔לְתךָך ָֽוֶאֶתּ ְנ ךָ֤ך ְל ֵ ֨אֶפ֙ר ַעל־
ִח ַ֖לְּלָתּ ִמְק ָדּ ֶ ֑
ָה ָ ֔א ֶרץ ְלֵעי ֵ֖ני ָכּל־ֹרֶֽאיךָךָ :כּל־ ֽיוֹ ְדֶ֨עי ךָ ֙ך ָֽבַּעִ֔מּים ָֽשְׁמ֖מוּ ָע ֶ֑ליךָך ַבָּלּ֣הוֹת ָה ִ֔ייָת
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֕דם ִ֥שׂים ָפּ ֶ֖ניךָך ֶאל־
ְוֵֽאי ְנ֖ךָך ַעד־עוֹ ָֽלםַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ה ִ֔וה ִה ְנ ִ֤ני ָעַ֨ל ִי ךְ ֙ך ִצי֔דוֹן
ִצי ֑דוֹן ְוִה ָנֵּ֖בא ָע ֶֽליָהְ :וָֽאַמ ְר ָ֗תּ ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ה ָ֗וה ַֽבֲּﬠ֥שׂוִֹתי ָ֛בהּ ְשָׁפִ֖טים ְו ִנְק ַ֥דְּשִׁתּי ָֽבהּ:
ְו ִנְכַבּ ְדִ֖תּי ְבּתוֹ ֵ֑כךְך ְו ָֽי ְד֞עוּ ִ ֽכּי־ֲא ִ֣ני ְי ֹ
ם ְבּ֣חוּצוֹ ֶ֔תיָה ְו ִנ ְ ֽפ ַ֤לל ָחָלל ֙ ְבּתוָֹ֔כהּ ְבֶּ֥ח ֶרב ָע ֶ֖ליָה ִמָסִּ֑ביב
ְוִשַׁלְּחִתּי־ָ֞בהּ ֶ֤דֶּבר ָו ָד ֙
ה ָֽוהְ :ו ֽל ֹא־ ִיְה ֶ֨יה ֜עוֹד ְלֵ֣בית ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ִס֤לּוֹן ַמְמִאי֙ר ְו֣קוֹץ
ְו ָֽי ְד֖עוּ ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ה ִֽוהֹֽ :כּה־ָאַמ֘ר
ַמְכ ִ ֔אב ִמֹכּל ֙ ְסִ֣ביֹב ָ֔תם ַהָשּׁאִ֖טים אוֹ ָ ֑תם ְו ָ֣י ְד֔עוּ ִ֥כּי ֲא ִ֖ני ֲאֹד ָ֥ני ְי ֶ ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ָנֹ֣פצוּ ָ֔בם
ה ְבַּקְבִּ֣צי ׀ ֶאת־ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ִמן־ָֽהַעִמּי ֙
ה ִו ֒
ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ְו ִנְק ַ֥דְּשִׁתּי ָ֖בם ְלֵעי ֵ֣ני ַהגּוֹ ִ֑ים ְו ָֽיְשׁב֙וּ ַעל־ַא ְדָמ ָ֔תם ֲאֶ֥שׁר ָנַ֖תִתּי ְלַעְב ִ֥דּי ְל ַֽיֲﬠֹֽקב:
ם ְו ָֽנְט֣עוּ ְכ ָרִ֔מים ְו ָֽיְשׁ֖בוּ ָל ֶ֑בַטח ַֽבֲּﬠשׂוִֹ֣תי
ח וָּב ֤נוּ ָבִתּי ֙
ְו ָֽיְשׁ֣בוּ ָעֶלי ָ֘ה ָלֶבַט ֒
ה ָ֖וה ֱאֹֽלֵהיֶֽהם:
ם ִמְסִּ֣ביבוֹ ָ֔תם ְו ָ֣י ְד֔עוּ ִ֛כּי ֲא ִ֥ני ְי ֹ
אָת ֙
ְשָׁפִ֗טים ְבֹּ֨כל ַהָשּׁאִ֤טים ֹ
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמר:
ה ָֽהֲﬠִשׂי ִ֔רית ָֽבֲּﬠִשׂ ִ֕רי ִבְּשׁ ֵ֥נים ָעָ֖שׂר ַלֹ֑ח ֶדשׁ ָה ָ֥יה ְדַבר־ ְי ֹ
ַבָּשּׁ ָנ ֙
ֶבּן־ָא ָ֕דם ִ֣שׂים ָפּ ֔ ֶניךָך ַעל־ַפּ ְרֹ֖עה ֶ֣מֶלךְך ִמְצ ָ֑ר ִים ְוִה ָנֵּ֣בא ָעָ֔ליו ְוַעל־ִמְצ ַ֖ר ִים ֻכּ ָֽלּהּ:
ם
ה ִ֗וה ִ ֽה ְנ ִ֤ני ָעֶ֨לי ךָ ֙ך ַפּ ְרֹ֣עה ֶֽמֶלךְך־ִמְצ ַ֔ר ִים ַהַתִּנּי ֙
ַדּ ֵ֨בּר ְוָאַמ ְר ָ֜תּ ֹֽכּה־ָאַ֣מר ׀ ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
א ִ֖רי ַֽוֲא ִ֥ני ֲﬠִשׂי ִ ֽת ִניְ :ו ָנַתִ֤תּי
א ָ֑ריו ֲאֶ֥שׁר ָא ַ ֛מר ִ֥לי ְי ֹ
ַה ָגּ֔דוֹל ָֽהֹרֵ֖בץ ְבּ֣תוֹךְך ְי ֹ
שׂ ֶ ֑תיךָך ְוַֽהֲﬠִלי ִ֨תי ךָ ֙ך
א ֶ֖ריךָך ְבַּקְשְׂק ֹ
ם[ ִבְּלָח ֶ֔ייךָך ְוִה ְדַבְּקִ֥תּי ְד ַגת־ ְי ֹ
ם ]ַחִחי ֙
ַחִחיי ֙
שֶֽׂתיךָך ִתּ ְדָֽבּק :וּ ְנַטְשִׁ֣תּיךָך
א ֶ֔ריךָך ְבַּקְשְׂק ֹ
ת ָכּל־ ְדּ ַ֣גת ְי ֹ
א ֶ֔ריךָך ְוֵא ֙
ִמ֣תּוֹךְך ְי ֹ
ה ִתּ֔פּוֹל ֥ל ֹא ֵֽתָאֵ֖סף
א ֶ֔ריךָך ַעל־ְפּ ֵ֤ני ַהָשּׂ ֶד ֙
ת ָכּל־ ְדּ ַ֣גת ְי ֹ
ַהִמּ ְד ָ֗בּ ָרה אוְֹת ךָ ֙ך ְוֵא ֙

ְו ֣ל ֹא ִתָקּ ֵ֑בץ ְלַח ַ֥יּת ָה ָ ֛א ֶרץ וְּל֥עוֹף ַהָשַּׁ֖מ ִים ְנַתִ֥תּיךָך ְלָאְכ ָֽלהְ :ו ָֽי ְדע֙וּ ָכּל־ֹֽיְשֵׁ֣בי
הָ֑וה ַ֧יַען ֱהיוֹ ָ ֛תם ִמְשׁ ֶ֥ﬠ ֶנת ָק ֶ֖נה ְלֵ֥בית ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :בָּתְפָ֨שׂם ְבּ ךָ֤ך
ִמְצ ַ֔ר ִים ִ֖כּי ֲא ִ֣ני ְי ֹ
ַבַכּ֨פך ]ַבַכּ֙ף[ ֵתּ֔רוֹץ וָּֽבַקְעָ֥תּ ָלֶ֖הם ָכּל־ָכּ ֵ ֑תף וְּבִהָֽשֲּׁﬠ ָ֤נם ָעֶ֨לי ךָ ֙ך ִתָּשּׁ ֵ֔בר
ה ִ֔וה ִה ְנ ִ֛ני ֵמִ֥ביא ָע ַ֖ל ִיךְך
ְוַֽהֲﬠַמ ְדָ֥תּ ָלֶ֖הם ָכּל־ָמְת ָֽנ ִיםָ :לֵ֗כן ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ם ִלְשָׁמָ֣מה ְוָח ְר ָ֔בּה
ָ֑ח ֶרב ְוִהְכ ַרִ֥תּי ִמֵ֖מּךְך ָא ָ֥דם וְּבֵהָֽמהְ :וָֽה ְי ָ ֤תה ֶֽא ֶרץ־ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
אר ִ֖לי ַֽוֲא ִ֥ני ָע ִ ֽשׂיִתיָ :ל ֵ֛כן ִ ֽה ְנ ִ֥ני ֵא ֶ֖ליךָך ְוֶאל־
הָ֑וה ַ֧יַען ָא ַ ֛מר ְי ֥ ֹ
ְו ָֽי ְד֖עוּ ִ ֽכּי־ֲא ִ֣ני ְי ֹ
ְי ֹ
ת ֹ֣ח ֶרב ְשָׁמָ֔מה ִמִמּ ְגֹ֥דּל ְס ֵו ֵ֖נה ְוַעד־
א ֶ֑ריךָך ְו ָֽנַת ִ֞תּי ֶאת־ֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֗ר ִים ְלָח ְרבוֹ ֙
הּ ֶ֣ר ֶגל ָא ָ֔דם ְו ֶ֥ר ֶגל ְבֵּהָ֖מה ֣ל ֹא ַֽתֲﬠָבר־ ָ֑בּהּ ְו ֥ל ֹא ֵתֵ֖שׁב
ְגּ֥בוּל ֽכּוּשׁ֤ :ל ֹא ַֽתֲﬠָבר־ָבּ ֙
ַא ְרָבִּ֥ﬠים ָשׁ ָֽנהְ :ו ָנַתִ֣תּי ֶאת־ֶא ֶר֩ץ ִמְצ ַ֨ר ִים ְשָׁמָ֜מה ְבּ֣תוֹךְך ׀ ֲא ָר֣צוֹת ְנַשׁ֗מּוֹת
ת ִ ֽתְּה ֶ֣יין ָ◌ ְשָׁמָ֔מה ַא ְרָבִּ֖ﬠים ָשׁ ָ֑נה ַֽוֲה ִ ֽפֹצִ֤תי ֶאת־
ה ְבּ֨תוֹךְך ָע ִ֤רים ָֽמֳח ָרבוֹ ֙
ְוָע ֶ֨רי ָ ֙
ה ִ֑וה ִמ ֵ ֞קּץ ַא ְרָבִּ֤ﬠים
ם ַבּגּוֹ ִ֔ים ְו ֵֽז ִריִ֖תים ָֽבֲּא ָרֽצוֹתִ֛ :כּי ֹ֥כּה ָאַ֖מר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ָשׁ ָנ ֙
ה ֲאַק ֵ֣בּץ ֶאת־ִמְצ ַ֔ר ִים ִמן־ָהַעִ֖מּים ֲאֶשׁר־ ָנֹ֥פצוּ ָֽשָׁמּהְ :וַשְׁבִתּ֙י ֶאת־ְשׁ֣בוּת
ם ֶ֣א ֶרץ ַפְּת֔רוֹס ַעל־ֶ֖א ֶרץ ְמֽכוּ ָר ָ ֑תם ְוָ֥היוּ ָ֖שׁם ַמְמָל ָ֥כה
אָת ֙
ִמְצ ַ֔ר ִים ַֽוֲהִשֹׁבִ֤תי ֹ
ת ִ ֽתְּה ֶ֣יה ְשָׁפָ֔לה ְו ֽל ֹא־ִתְת ַנֵ֥שּׂא ֖עוֹד ַעל־ַהגּוֹ ִ֑ים
ְשָׁפ ָֽלהִ :מן־ַהַמְּמָלכוֹ ֙
ח
ד ְל ֵ֨בית ִיְשׂ ָרֵ֤אל ְלִמְבָט ֙
ְו ִ֨הְמַעְט ִ֔תּים ְלִבְלִ֖תּי ְר ֥דוֹת ַבּגּוֹ ִֽיםְ :ו ֣ל ֹא ִֽיְה ֶיה־עוֹ ֩
ה ִֽוהַ :ו ְי ִ֗הי ְבֶּעְשׂ ִ֤רים
ַמ ְזִ֣כּיר ָע֔וֹן ִבְּפנוָֹ֖תם ַֽאֲח ֵרי ֶ ֑הם ְו ָ֣י ְד֔עוּ ִ֥כּי ֲא ִ֖ני ֲאֹד ָ֥ני ְי ֶ ֹ
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֗דם
ָוֶ֨שַׁב֙ע ָשׁ ֔ ָנה ָֽבּ ִרא֖שׁוֹן ְבֶּאָ֣חד ַלֹ֑ח ֶדשׁ ָה ָ֥יה ְדַבר־ ְי ֹ
ה ֶאל־ֹ֔צר ָכּל־ ֣ר ֹאשׁ
ְנֽבוַּכ ְד ֶראַ֣צּר ֶֽמֶלךְך־ָ֠בֶּבל ֶהֱﬠ ִ֨ביד ֶאת־ֵחי֜לוֹ ֲﬠֹב ָ֤דה ְגֹדָל ֙
ֻמְק ָ֔רח ְוָכל־ָכֵּ֖תף ְמרוּ ָ֑טה ֠ ְוָשָׂכר ל ֹא־ ָ֨ה ָיה ֤לוֹ וְּלֵחיל֙וֹ ִמֹ֔צּר ַעל־ָֽהֲﬠֹב ָ֖דה
ה ִ֔וה ִה ְנ ִ֥ני ֹנ ֵ ֛תן ִל ְנֽבוַּכ ְד ֶראַ֥צּר ֶֽמֶלךְך־
ֲאֶשׁר־ָעַ֥בד ָע ֶֽליָהָ :לֵ֗כן ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
הּ וָּב ַ֣זז ִבּ ָ֔זּהּ ְוָֽה ְיָ֥תה ָשׂ ָ֖כר
ָבֶּ֖בל ֶאת־ֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ְו ָנָ֨שׂא ֲהֹמ ֜ ָנהּ ְוָשׁ ַ֤לל ְשָׁלָל ֙
ְלֵחיֽלוְֹ :פֻּעָלּת֙וֹ ֲאֶשׁר־ ָ֣ﬠַבד ָ֔בּהּ ָנַ֥תִתּי ֖לוֹ ֶאת־ֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ֲאֶשׁ֙ר ָ֣ﬠשׂוּ ִ֔לי
ה ִֽוהַ :בּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ַאְצִ֤מי ַח ֶ ֨ק ֶר֙ן ְלֵ֣בית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל וְּל ךָ֛ך ֶאֵ֥תּן ִפְּתֽחוֹן־
ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֶ ֹ
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֕דם
ה ָֽוהַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ֶ֖פּה ְבּתוֹ ָ֑כם ְו ָֽי ְד֖עוּ ִכּי־ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ה ִ֑וה ֵהי ִ֖לילוּ ָ֥ההּ ַל ֽיּוֹםֽ ִ :כּי־ָק ֣רוֹב ֔יוֹם ְוָק ֥רוֹב
א ְוָ֣אַמ ְר ָ֔תּ ֹ֥כּה ָאַ֖מר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ִה ָנֵּב ֙
ה
הָ֑וה ֣יוֹם ָע ֔ ָנן ֵ֥ﬠת גּוֹ ִ֖ים ִֽיְה ֶֽיה :וָּבָ֥אה ֶ֨ח ֶר֙ב ְבִּמְצ ַ֔ר ִים ְוָֽה ְיָ֤תה ַחְלָחָל ֙
֖יוֹם ַֽלי ֹ

ְבּ֔כוּשׁ ִבּ ְנֹ֥פל ָח ָ֖לל ְבִּמְצ ָ֑ר ִים ְו ָֽלְק֣חוּ ֲהמוֹ ֔ ָנהּ ְו ֶֽנֶה ְר֖סוּ ְיסוֹֹדֶֽתיָה֣ :כּוּשׁ וּ֤פוּט ְולוּ֙ד
ה ָ֔וה ְו ָֽנְפל֙וּ
ְוָכל־ָה ֶ֣ﬠ ֶרב ְו֔כוּב וְּב ֵ֖ני ֶ֣א ֶרץ ַהְבּ ִ֑רית ִאָ֖תּם ַבֶּ֥ח ֶרב ִיֹֽפּלוֹּ֚ :כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ֹסְמ ֵ֣כי ִמְצ ַ֔ר ִים ְו ָי ַ֖רד ְגּ֣אוֹן ֻעָ֑זּהּ ִמִמּ ְגֹ֣דּל ְס ֵו ֗ ֵנה ַבֶּ֨ח ֶר֙ב ִיְפּלוּ־ ָ֔בהּ ְנ ֻ ֖אם ֲאֹד ָ֥ני
ה ִֽוהְ :ו ָנַ֕שׁמּוּ ְבּ֖תוֹךְך ֲא ָר֣צוֹת ְנַשׁ֑מּוֹת ְוָע ָ֕ריו ְבּֽתוֹךְך־ָע ִ֥רים ַֽנֲח ָר֖בוֹת ִ ֽתְּה ֶֽיי ָנה:
ְי ֹ
הָ֑וה ְבִּתִתּי־ֵ֣אשׁ ְבִּמְצ ַ֔ר ִים ְו ִנְשְׁבּ ֖רוּ ָכּל־ֹֽע ְז ֶֽריָהַ :בּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא
ְו ָֽי ְד֖עוּ ִ ֽכּי־ֲא ִ֣ני ְי ֹ
ם
ֵֽיְצ֨אוּ ַמְלָא ִ֤כים ִמְלָּפ ַנ֙י ַבִּ֔צּים ְלַֽהֲח ִ֖ריד ֶאת־֣כּוּשׁ ֶ֑בַּטח ְוָֽה ְי ָ֨תה ַחְלָח ָ֤לה ָבֶה ֙
ה ִ֑וה ְוִהְשַׁבִּתּ֙י ֶאת־ֲה֣מוֹן
ְכּ ֣יוֹם ִמְצ ַ֔ר ִים ִ֥כּי ִה ֵ֖נּה ָבָּֽאהֹ֥ :כּה ָאַ֖מר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ִמְצ ַ֔ר ִים ְבּ ַ֖יד ְנֽבוַּכ ְד ֶראַ֥צּר ֶמֶלךְך־ָבֶּֽבל֠ :הוּא ְוַע֤מּוֹ ִאתּ֙וֹ ָֽﬠ ִריֵ֣צי גוֹ ִ֔ים ֽמוָּבִ֖אים
ם ַעל־ִמְצ ַ֔ר ִים וָּֽמְל֥אוּ ֶאת־ָהָ֖א ֶרץ ָח ָֽלל:
ְלַשֵׁ֣חת ָה ָ ֑א ֶרץ ְוֵה ִ֤ריקוּ ַח ְרבוָֹת ֙
א ִרי ֙
ְו ָֽנַתִ֤תּי ְי ֹ
ם ָֽח ָר ָ֔בה וָּֽמַכ ְרִ֥תּי ֶאת־ָהָ֖א ֶרץ ְבּ ַיד־ ָרִ֑ﬠים ַֽוֲהִשֹׁמּ ִ֞תי ֶ֤א ֶרץ
ה ִ֗וה ְוַֽהֲאַב ְד ִ֨תּי
ה ָ֖וה ִדַּֽבּ ְרִתּיֹֽ :כּה־ָאַ֞מר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
הּ ְבּ ַיד־ ָז ִ֔רים ֲא ִ֥ני ְי ֹ
וְּמֹלָא ֙
ם ִמֹ֔נּף ְו ָנִ֥שׂיא ֵמֶֽא ֶרץ־ִמְצ ַ֖ר ִים ֣ל ֹא ִֽיְה ֶיה־֑עוֹד ְו ָֽנַתִ֥תּי
ִגלּוִּ֜לים ְוִהְשַׁבִּ֤תּי ֱאִליִלי ֙
ִי ְרָ֖אה ְבֶּ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםַֽ :וֲהִשֹׁמִּת֙י ֶאת־ַפְּת֔רוֹס ְו ָנַ֥תִתּי ֵ֖אשׁ ְבֹּ֑צַען ְוָעִ֥שׂיִתי
ְשָׁפִ֖טים ְבּ ֽנ ֹאְ :וָשַׁפְכִ֣תּי ֲחָמ ִ֔תי ַעל־ִ֖סין ָמ֣עוֹז ִמְצ ָ֑ר ִים ְוִהְכ ַרִ֖תּי ֶאת־ֲה֥מוֹן ֽנ ֹא:
שׁ ְבִּמְצ ַ֔ר ִים ֤חוּל ָתּחיּל ֙ ]ָתּחוּל ֙[ ִ֔סין ְו ֖נ ֹא ִ ֽתְּה ֶ֣יה ְלִהָבּ ֵ֑ק ַע ְוֹ֖נף ָצ ֵ֥רי
ְו ָנ ַ ֤תִתּי ֵא ֙
יוָֹֽמםַ :בּ֥חוּ ֵרי ָ ֛א ֶון וִּפי־ֶ֖בֶסת ַבֶּ֣ח ֶרב ִיֹ֑פּלוּ ְוֵ֖ה ָנּה ַבְּשִּׁ֥בי ֵת ַֽלְכ ָנה :וִּבְתַחְפ ְנֵח֙ס
ם ֶאת־ֹמ֣טוֹת ִמְצ ַ֔ר ִים ְו ִנְשַׁבּת־ָ֖בּהּ ְגּ֣אוֹן ֻעָ֑זּהּ ִ֚היא ָע ָ֣נ ן
ָחַ֣שׂךְך ַה ֔יּוֹם ְבִּשְׁב ִרי־ָשׁ ֙
ְיַכֶ֔סּ ָנּה וְּבנוֶֹ֖תיָה ַבְּשִּׁ֥בי ֵת ַֽלְכ ָנהְ :וָעִ֥שׂיִתי ְשָׁפִ֖טים ְבִּמְצ ָ֑ר ִים ְו ָי ְד֖עוּ ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני
ה ָ֖וה
ה ָשׁ ֔ ָנה ָֽבּ ִרא֖שׁוֹן ְבִּשְׁב ָ֣ﬠה ַלֹ֑ח ֶדשׁ ָה ָ֥יה ְדַבר־ ְי ֹ
ה ָֽוהַ :ו ְי ִ֗הי ְבַּא ַ֤חת ֶעְשׂ ֵר ֙
ְי ֹ
ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֕דם ֶאת־ ְז ֛רוֹ ַע ַפּ ְרֹ֥עה ֶֽמֶלךְך־ִמְצ ַ֖ר ִים ָשׁ ָ֑ב ְרִתּי ְוִה ֵ֣נּה ֽל ֹא־
ֻ֠חְבָּשׁה ָל ֵ֨תת ְרֻפ֜אוֹת ָל֥שׂוּם ִח֛תּול ְלָחְבָ֥שׁהּ ְלָח ְז ָ֖קהּ ִלְתֹ֥פּשׂ ֶבָּֽח ֶרבָ :לֵ֞כן ֹכּה־
ָאַ֣מר ׀ ֲאֹד ָ֣ני ְיה ִ֗וֹה ִ ֽה ְנ ִנ֙י ֶאל־ַפּ ְרֹ֣עה ֶֽמֶלךְך־ִמְצ ַ֔ר ִים ְוָֽשַׁב ְרִתּ֙י ֶאת־ ְזֹ֣רֹע ָ֔תיו
ֶאת־ַֽהֲח ָז ָ֖קה ְוֶאת־ַה ִנְּשׁ ָ֑בּ ֶרת ְוִהַפְּלִ֥תּי ֶאת־ַהֶ֖ח ֶרב ִמ ָיּ ֽדוַֹֽ :וֲה ִ ֽפצוִֹ֥תי ֶאת־
ת ֶ֣מֶלךְך ָבּ ֶ֔בל ְו ָֽנַתִ֥תּי
ִמְצ ַ֖ר ִים ַבּגּוֹ ִ֑ים ְו ֵז ִריִ֖תם ָֽבֲּא ָרֽצוֹתְ :וִח ַזְּק ִ֗תּי ֶאת־ ְזֹרעוֹ ֙
ֶאת־ַח ְרִ֖בּי ְבּ ָי ֑דוֹ ְוָֽשַׁב ְרִתּ֙י ֶאת־ ְזֹר֣עוֹת ַפּ ְרֹ֔עה ְו ָנ ַ ֛אק ַֽנֲא֥קוֹת ָח ָ֖לל ְלָפ ָֽניו:
ה ָ֗וה
ת ֶ֣מֶלךְך ָבּ ֶ֔בל וּ ְזֹר֥עוֹת ַפּ ְרֹ֖עה ִתֹּ֑פְּל ָנה ְֽו ָי ְד֞עוּ ִ ֽכּי־ֲא ִ֣ני ְי ֹ
ְוַֽהֲח ַזְק ִ֗תּי ֶאת־ ְזֹרעוֹ ֙

ְבִּתִ֤תּי ַח ְרִבּ֙י ְבּ ַ֣יד ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֔בל ְו ָנָ֥טה אוָֹ֖תהּ ֶאל־ֶ֥א ֶרץ ִמְצ ָֽר ִיםַֽ :וֲה ִ ֽפצוִֹ֤תי ֶאת־
ה ָֽוהַ :ו ְי ִ֗הי ְבַּא ַ֤חת
ם ַבּגּוֹ ִ֔ים ְו ֵֽז ִריִ֥תי אוָֹ֖תם ָֽבֲּא ָר֑צוֹת ְו ָֽי ְד֖עוּ ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֕דם
ה ָשׁ ֔ ָנה ַבְּשִּׁליִ֖שׁי ְבֶּאָ֣חד ַלֹ֑ח ֶדשׁ ָה ָ֥יה ְדַבר־ ְי ֹ
ֶעְשׂ ֵר ֙
ֱאֹ֛מר ֶאל־ַפּ ְרֹ֥עה ֶֽמֶלךְך־ִמְצ ַ֖ר ִים ְוֶאל־ֲהמוֹ ֑נוֹ ֶאל־ִ֖מי ָדִּ֥מיָת ְב ָג ְד ֶֽלךָךִ :ה ֨ ֵנּה
ַא֜שּׁוּר ֶ֣א ֶרז ַבְּלָּב ֗נוֹן ְי ֵ֥פה ָע ָ֛נ ף ְוֹ֥ח ֶרשׁ ֵמַ֖צל וּ ְגַ֣בהּ קוֹ ָ ֑מה וֵּ֣בין ֲﬠֹב ִ֔תים ָֽה ְיָ֖תה
הֵל ךְ ֙ך ְסִבי֣בוֹת ַמָטָּ֔עהּ
ַצַמּ ְרֽתּוַֹ֣ :מ ִים ִגּ ְדּ֔לוּהוּ ְתּ֖הוֹם ֹֽרְמ ָ ֑מְתהוּ ֶאת־ ַֽנֲהֹר ֶ֗תיָה ֹ
ְוֶאת־ְתּ ָֽﬠֹלֶ֣תיָה ִשְׁלָ֔חה ֶ֖אל ָכּל־ֲﬠֵ֥צי ַהָשּׂ ֶֽדהַ :על־ֵכּ֙ן ָֽגְּבָ֣הא ֹֽקָמ֔תוֹ ִמֹ֖כּל ֲﬠֵ֣צי
ַהָשּׂ ֶ֑דה ַוִתּ ְר ֶ֨בּי ָנה ַס ְרַעֹפּ ָ֜תיו ַוֶתֱּא ַ֧רְכ ָנה פ ֹאֹר ָ ֛תו ] ֽפ ֹאֹר ָ ֛תיו[ ִמַ֥מּ ִים ַרִ֖בּים
ְבַּשְׁלּֽחוִֹ :בְּסַעֹפּ ָ ֤תיו ִֽק ְננ֙וּ ָכּל־֣עוֹף ַהָשַּׁ֔מ ִים ְו ַ ֤תַחת ֽפּ ֹאֹרָתי֙ו ָֽיְל֔דוּ ֹ֖כּל ַח ַ֣יּת
א ֶרךְך ָֽדִּליּוֹ ָ ֑תיו ִ ֽכּי־ָה ָ֥יה
ַהָשּׂ ֶ֑דה וְּבִצלּ֙וֹ ֵֽיְשׁ֔בוּ ֹ֖כּל גּוֹ ִ֥ים ַר ִ ֽבּיםַ :ו ְיּ ִ֣י ף ְבּ ָג ְד֔לּוֹ ְבּ ֖ ֹ
ם ְבּרוִֹ֗שׁים ֤ל ֹא ָדמ֙וּ
ָשׁ ְר֖שׁוֹ ֶאל־ַ֥מ ִים ַר ִ ֽבּיםֲ :א ָר ִ֣זים ֽל ֹא־ֲﬠָמֻמה ֘וּ ְבּ ַגן־ֱאֹלִהי ֒
ֶאל־ְסַעֹפּ ָ֔תיו ְוַע ְרֹמ ִ֥נים ֽל ֹא־ָה ֖יוּ ְכּ ֽפ ֹאֹר ָ ֑תיו ָכּל־ֵע֙ץ ְבּ ַגן־ֱאֹל ִ֔הים ֽל ֹא־ ָדָ֥מה
ֵא ָ֖ליו ְבּ ָיְפ ֽיוָֹ :י ֶ֣פה ֲﬠִשׂי ִ֔תיו ְבֹּ֖רב ָֽדִּליּוֹ ָ ֑תיו ַו ְיַק ְנ ֻ ֨אה֙וּ ָכּל־ֲﬠֵצי־ֵ֔ע ֶדן ֲאֶ֖שׁר ְבּ ַ֥ג ן
ה ִ֔וה ַ֕יַען ֲאֶ֥שׁר ָגַּ֖בְהָתּ ְבּקוֹ ָ ֑מה ַו ִיֵּ֤תּן ַצַמּ ְרתּ֙וֹ
ָהֱאֹל ִ ֽהיםָ :לֵ֗כן ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ה ֔לוֹ
ֶאל־ֵ֣בּין ֲﬠבוֹ ִ֔תים ְו ָ֥רם ְלָב֖בוֹ ְבּ ָגְבֽהוְֹ :ו ֶ ֨אְתּ ֔ ֵנהוּ ְבּ ַ֖יד ֵ֣איל גּוֹ ִ֑ים ָע֤שׂוֹ ַֽיֲﬠֶשׂ ֙
שׁהוּ ֶאל־ֶ֠הָה ִרים וְּבָכל־
ְכּ ִרְשׁ֖עוֹ ֵֽגּ ַרְשׁ ִ ֽתּהוַּ :ו ִיְּכ ְר ֻ ֧תהוּ ָז ִ֛רים ָֽﬠ ִריֵ֥צי גוֹ ִ֖ים ַו ִיְּטּ ֻ ֑
ֵ֨גָּאיוֹ֜ת ָֽנְפ֣לוּ ָֽדִליּוֹ ָ֗תיו ַוִתָּשּׁ ַ֤ב ְר ָנה ֽפ ֹאֹרָתי֙ו ְבֹּכל ֙ ֲאִפי ֵ֣קי ָה ָ ֔א ֶרץ ַו ֵיּ ְר ֧דוּ ִמִצּ֛לּוֹ
ָכּל־ַעֵ֥מּי ָהָֽא ֶרץ ַֽו ִיְּטֻּֽשׁהוַּ :על־ַמַפְּל֥תּוֹ ִיְשְׁכּ ֖נוּ ָכּל־֣עוֹף ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ְוֶאל־ ֽפּ ֹאֹרָ֣תיו
ָה ֔יוּ ֹ֖כּל ַח ַ֥יּת ַהָשּׂ ֶֽדהְ :לַ֡מַען ֲאֶשׁ֩ר ֽל ֹא־ ִי ְגְבּ֨הוּ ְבֽקוָֹמ ָ֜תם ָכּל־ֲﬠֵצי־ַ֗מ ִים ְו ֽל ֹא־
שֵׁתי
ם ֶאל־ֵ֣בּין ֲﬠֹב ִ֔תים ְו ֽל ֹא־ ַֽיַעְמ ֧דוּ ֵֽאֵלי ֶ ֛הם ְבּ ָגְבָ֖הם ָכּל־ ֣ ֹ
ִיְתּ ֤נוּ ֶאת־ַצַמּ ְרָתּ ֙
ם ִנְתּ ֨נוּ ַלָ֜מּ ֶות ֶאל־ֶ֣א ֶרץ ַתְּח ִ֗תּית ְבּ֛תוֹךְך ְבּ ֵ֥ני ָא ָ֖דם ֶאל־ ֥יוֹ ְר ֵדי ֽבוֹר:
ָ ֑מ ִים ִ֣כּי ֻכָלּ ֩
ה ֶהֱא ַ֜בְלִתּי ִכּ ֵ֤סִּתי ָעָלי֙ו ֶאת־ְתּ֔הוֹם
ה ִ֗וה ְבּ ֨יוֹם ִר ְד֤תּוֹ ְשׁ֨אוָֹל ֙
ֹֽכּה־ָאַ֞מר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ָֽוֶאְמ ַנ֙ע ַֽנֲהרוֹ ֶ֔תיָה ַו ִיּ ָֽכְּל֖אוּ ַ֣מ ִים ַרִ֑בּים ָֽוַאְק ִ֤דּר ָעָלי֙ו ְלָב ֔נוֹן ְוָכל־ֲﬠֵ֥צי ַהָשּׂ ֶ֖דה
א֛תוֹ ְשׁ֖אוָֹלה ֶאת־ ֣יוֹ ְר ֵדי
ָע ָ֥ליו ֻעְל ֶֽפּהִ :מ֤קּוֹל ַמַפְּלתּ֙וֹ ִה ְר ַ֣ﬠְשִׁתּי גוֹ ִ֔ים ְבּֽהוֹ ִר ִ֥די ֹ
שֵׁתי ָֽמ ִים:
ת ָכּל־ֲﬠֵצי־ֵ֔ע ֶדן ִמְבַ֥חר ְוֽטוֹב־ְלָב ֖נוֹן ָכּל־ ֥ ֹ
֑בוֹר ַו ִיּ ֨ ָֽנֲּח֜מוּ ְבֶּ֤א ֶרץ ַתְּחִתּי ֙
ַגּם־ ֵ֗הם ִא֛תּוֹ ָֽי ְר ֥דוּ ְשׁ֖אוָֹלה ֶאל־ַחְלֵלי־ ָ֑ח ֶרב וּ ְזֹר֛עוֹ ָֽיְשׁ֥בוּ ְבִצ֖לּוֹ ְבּ֥תוֹךְך גּוֹ ִֽים:

תּ ֶאת־ֲﬠֵצי־ֵ֜ע ֶדן ֶאל־
ֶאל־ִ֨מי ָדִ֥מיָת ָ֛כָּכה ְבָּכ֥בוֹד וְּב ֖גֹ ֶדל ַֽבֲּﬠֵצי־ ֵ֑ﬠ ֶדן ְוֽהוּ ַר ְד ָ ֙
ה ְוָכל־
ֶ֣א ֶרץ ַתְּח ִ֗תּית ְבּ֨תוֹךְך ֲﬠ ֵר ִ֤לים ִתְּשַׁכּ֙ב ֶאת־ַחְלֵלי־ֶ֔ח ֶרב ֤הוּא ַפ ְרֹע ֙
ה ִֽוהַֽ :ו ְיִה֙י ִבְּשֵׁ֣תּי ֶעְשׂ ֵ֣רה ָשׁ ֔ ָנה ִבְּשׁ ֵני־ָעָ֥שׂר
ֲֽהמוֹֹנה ] ֲֽהמוֹ ֔נוֹ[ ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ה ַעל־
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֗דם ָ֤שׂא ִקי ָנ ֙
ֹ֖ח ֶדשׁ ְבֶּאָ֣חד ַלֹ֑ח ֶדשׁ ָה ָ֥יה ְדַבר־ ְי ֹ
ה ַכַּתּ ִ֣נּים ַבּ ַיִּ֔מּים
ַפּ ְרֹ֣עה ֶֽמֶלךְך־ִמְצ ַ֔ר ִים ְוָאַמ ְרָ֣תּ ֵאָ֔ליו ְכִּ֥פיר גּוֹ ִ֖ים ִנ ְד ֵ ֑מיָת ְוַאָתּ ֙
ם ְבּ ַר ְגֶ֔ליךָך ַוִתּ ְרֹ֖פּס ַֽנֲהרוָֹֽתםֹ֤ :כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני
ַוָ֣תּ ַגח ְבּ ַֽנֲהרוֹ ֶ֗תיךָך ַוִתּ ְדַלח־ַ֨מ ִי ֙
ה ִ֔וה וָּפ ַרְשִׂ֤תּי ָעֶ֨לי ךָ ֙ך ֶאת־ ִרְשׁ ִ֔תּי ִבְּקַ֖הל ַעִ֣מּים ַרִ֑בּים ְוֶהֱﬠ֖לוּךָך ְבֶּח ְר ִ ֽמי:
ְי ֹ
וּ ְנַטְשִׁ֣תּיךָך ָב ָ ֔א ֶרץ ַעל־ְפּ ֵ֥ני ַהָשּׂ ֶ֖דה ֲאִטי ֶ֑לךָך ְוִהְשַׁכּ ְנִ֤תּי ָעֶ֨לי ךָ ֙ך ָכּל־֣עוֹף ַהָשַּׁ֔מ ִים
ְוִהְשַׂבְּעִ֥תּי ִמְמּ֖ךָך ַח ַ֥יּת ָכּל־ָהָֽא ֶרץְ :ו ָנַתִ֥תּי ֶאת־ְבָּֽשׂ ְר֖ךָך ַעל־ֶֽהָה ִ֑רים וִּמֵלּאִ֥תי
ַה ֵֽגָּא ֖יוֹת ָרמוֶּֽתךָךְ :וִהְשֵׁקי ִ֨תי ֶ֧א ֶרץ ָצ ָֽפְת ךָ֛ך ִמ ָדְּמ֖ךָך ֶאל־ֶֽהָה ִ֑רים ַֽוֲאִפ ִ֖קים
ִיָֽמְּל֥אוּן ִמֶֽמָּךְּ :וִכֵסּיִ֤תי ְבַכֽבּוְֹת ךָ ֙ך ָשַׁ֔מ ִים ְוִהְק ַדּ ְרִ֖תּי ֶאת־ֹכּ ְ ֽכֵבי ֶ ֑הם ֶ֚שֶׁמשׁ ֶבָּע ָ֣נ ן
ֲאַכֶ֔סּנּוּ ְו ָי ֵ֖ר ַח ֽל ֹא־ ָיִ֥איר אוֹ ֽרוָֹ :כּל־ְמ֤אוֹ ֵרי אוֹ֙ר ַבָּשַּׁ֔מ ִים ַאְק ִדּי ֵ֖רם ָע ֶ֑ליךָך
ה ִֽוהְ :ו ִ֨הְכַעְס ִ֔תּי ֵ֖לב ַעִ֣מּים ַרִ֑בּים
ְו ָנ ַ ֤תִתּי ֹ֨חֶשׁ ךְ ֙ך ַעל־ַא ְרְצ֔ךָך ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ַֽבֲּהִביִ֤אי ִשְׁב ְר ךָ ֙ך ַבּגּוֹ ִ֔ים ַעל־ֲא ָר֖צוֹת ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ ְי ַדְעָֽתּםַֽ :וֲהִשׁמּוֹ ִ֨תי ָעֶ֜ליךָך
ם ִי ְ ֽשֲׂﬠ ֤רוּ ָעֶ֨לי ךָ ֙ך ַ֔שַׂער ְבּֽעוְֹפִ֥פי ַח ְרִ֖בּי ַעל־ְפּ ֵני ֶ ֑הם ְוָח ְר ֤דוּ
ַעִ֣מּים ַר ִ֗בּים וַּמְלֵכיֶה ֙
ה ִ֑וה ֶ֥ח ֶרב ֶֽמֶלךְך־
ם ִ֣אישׁ ְל ַנְפ֔שׁוֹ ְבּ ֖יוֹם ַמַפְּלֶֽתּךָךִ֛ :כּי ֹ֥כּה ָאַ֖מר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ִל ְר ָגִעי ֙
ם ַאִ֣פּיל ֲהמוֹ ֔ ֶנךָך ָע ִריֵ֥צי גוֹ ִ֖ים ֻכּ ָ֑לּם ְוָֽשׁ ְדד֙וּ ֶאת־
ָבֶּ֖בל ְתּבוֶֹֽאךָךְ :בַּח ְר֤בוֹת ִגּבּוֹ ִרי ֙
ְגּ֣אוֹן ִמְצ ַ֔ר ִים ְו ִנְשַׁ֖מד ָכּל־ֲהמוֹ ָֽנהְּ :וַֽהֲאַב ְדִתּ֙י ֶאת־ָכּל־ְבֶּהְמ ָ֔תּהּ ֵמ ַ֖ﬠל ַ֣מ ִים
ם ֔עוֹד וַּפ ְר֥סוֹת ְבֵּהָ֖מה ֥ל ֹא ִת ְדָלֵֽחםָ֚ :אז ַאְשׁ ִ֣קי ַע
ַרִ֑בּים ְו ֨ל ֹא ִת ְדָל ֵ֤חם ֶֽר ֶגל־ָא ָד ֙
ה ִֽוהְ :בִּתִתּי֩ ֶאת־ ֶ ֨א ֶרץ ִמְצ ַ֜ר ִים
ֵֽמיֵמי ֶ֔הם ְו ַֽנֲהרוָֹ֖תם ַכֶּ֣שֶּׁמן אוֹ ִ֑ליךְך ְנ ֻ ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ְשָׁמָ֣מה וְּנַשָׁ֗מּה ֶ֚א ֶרץ ִמְמֹּל ָ ֔אהּ ְבַּהכּוִֹ֖תי ֶאת־ָכּל־ ֣יוְֹשֵׁבי ָ֑בהּ ְו ָֽי ְד֖עוּ ִ ֽכּי־ֲאִ֥ני
א ְו֣קוֹ ְנ ֔נוָּה ְבּ֥נוֹת ַהגּוֹ ִ֖ים ְתּקוֹ ֵ֣נ ָנּה אוֹ ָ ֑תהּ ַעל־ִמְצ ַ֤ר ִים ְוַעל־
ה ָֽוהִ :קי ָ֥נה ִהי ֙
ְי ֹ
ה ִֽוהַֽ :ו ְיִה֙י ִבְּשֵׁ֣תּי ֶעְשׂ ֵ֣רה ָשׁ ֔ ָנה
הּ ְתּקוֹ ֵ֣נ ָנּה אוֹ ָ֔תהּ ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ָכּל־ֲהמוֹ ָנ ֙
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֕דם ְנ ֵ ֛הה ַעל־ֲה֥מוֹן
ַֽבֲּחִמָ֥שּׁה ָעָ֖שׂר ַלֹ֑ח ֶדשׁ ָה ָ֥יה ְדַבר־ ְי ֹ
ִמְצ ַ֖ר ִים ְוֽהוֹ ִר ֵ֑דהוּ ֠אוָֹתהּ וְּב ֨נוֹת גּוֹ ִ֧ים ַא ִדּ ִ֛רם ֶאל־ֶ֥א ֶרץ ַתְּחִתּ ֖יּוֹת ֶאת־ ֥יוֹ ְר ֵדי
ֽבוֹרִ :מִ֖מּי ָנ ָ֑ﬠְמָתּ ְר ָ֥דה ְוָהְשְׁכָּ֖בה ֶאת־ֲﬠ ֵר ִ ֽליםְ :בּ֥תוֹךְך ַחְלֵלי־ֶ֖ח ֶרב ִיֹ֑פּלוּ ֶ֣ח ֶרב

ִנ ָ֔תּ ָנה ָמְשׁ֥כוּ אוָֹ֖תהּ ְוָכל־ֲהמוֹ ֶֽניָהְֽ :י ַדְבּרוּ־֞לוֹ ֵא ֵ֧לי ִגבּוֹ ִ֛רים ִמ֥תּוֹךְך ְשׁ֖אוֹל
ֶאת־ֹֽע ְז ָ֑ריו ָֽי ְר ֛דוּ ָשְׁכ֥בוּ ָֽהֲﬠ ֵרִ֖לים ַחְלֵלי־ָֽח ֶרבָ֤ :שׁם ַאשּׁוּ֙ר ְוָכל־ְקָהָ֔להּ
ה
ְס ִ ֽביבוָֹ֖תיו ִקְבֹר ָ ֑תיו ֻכּ ָ֣לּם ֲחָלִ֔לים ַהֹֽנְּפִ֖לים ֶבָּֽח ֶרבֲ :אֶ֨שׁר ִנְתּ ֤נוּ ִקְבֹר ֶ֨תי ָ ֙
ם ֹֽנְפִ֣לים ַבֶּ֔ח ֶרב
ְבּ ַי ְרְכֵּתי־֔בוֹר ַו ְיִ֣הי ְקָהָ֔להּ ְסִבי֖בוֹת ְק ֻֽב ָר ָ ֑תהּ ֻכּ ָ֤לּם ֲחָלִלי ֙
ם ְוָכל־ֲהמוֹ ֔ ָנהּ ְסִבי֖בוֹת ְק ֻֽב ָר ָ ֑תהּ
ֲאֶשׁר־ ָֽנְת֥נוּ ִחִ֖תּית ְבֶּ֥א ֶרץ ַח ִֽיּיםָ֤ :שׁם ֵעיָל ֙
ם ַהֹֽנְּפִ֨לים ַבֶּ֜ח ֶרב ֲאֶשׁר־ ָֽי ְר ֥דוּ ֲﬠ ֵרִ֣לים ׀ ֶאל־ֶ֣א ֶרץ ַתְּחִתּ ֗יּוֹת ֲאֶ֨שׁר
ֻכּ ָ֣לּם ֲחָלִלי ֩
ם ְבֶּ֣א ֶרץ ַח ִ֔יּים ַו ִיְּשׂ֥אוּ ְכִלָמָּ֖תם ֶאת־ ֥יוֹ ְר ֵדי ֽבוֹרְ :בּ֣תוֹךְך ֲ֠חָלִpלים
ָֽנְת ֤נוּ ִחִתּיָת ֙
הּ ְבָּכל־ֲהמוֹ ֔ ָנהּ ְס ִ ֽביבוָֹ֖תיו ִקְבֹר ֶ ֑תָה ֻכּ ָ֣לּם ֲﬠ ֵרִ֣לים ַחְלֵלי־ֶ֡ח ֶרב
ָנְת ֨נוּ ִמְשׁ ָ֥כּב ָל ֙
ם ֶאת־ ֣יוֹ ְר ֵדי ֔בוֹר ְבּ֥תוֹךְך ֲחָלִ֖לים
ִ ֽכּי־ ִנ ַ֨תּן ִחִתּי ָ֜תם ְבֶּ֣א ֶרץ ַח ִ֗יּים ַו ִיְּשׂ֤אוּ ְכִלָמָּת ֙
ם ְמ ֻ ֣חְלֵלי
ִנָֽתּןָ֣ :שׁם ֶ֤מֶשׁךְך ֻתַּבל ֙ ְוָכל־ֲהמוֹ ֔ ָנהּ ְס ִ ֽביבוָֹ֖תיו ִקְברוֹ ֶ ֑תיָה ֻכּ ָ֤לּם ֲﬠ ֵרִלי ֙
ֶ֔ח ֶרב ִ ֽכּי־ ָנְת֥נוּ ִחִתּיָ֖תם ְבֶּ֥א ֶרץ ַח ִֽיּיםְ :ו ֤ל ֹא ִיְשְׁכּב֙וּ ֶאת־ ִגּבּוֹ ִ֔רים ֹֽנְפִ֖לים
ם ַו ִיְּתּ ֨נוּ ֶאת־ַח ְרבוֹ ָ֜תם ַ֣תַּחת
ֵֽמֲﬠ ֵר ִ֑לים ֲאֶ֣שׁר ָֽי ְר ֽדוּ־ְשׁ֣אוֹל ִבְּכ ֵֽלי־ִמְלַחְמָתּ ֩
ם ַעל־ַעְצמוֹ ָ֔תם ִ ֽכּי־ִחִ֥תּית ִגּבּוֹ ִ֖רים ְבֶּ֥א ֶרץ ַח ִֽיּים:
ָֽראֵשׁי ֶ֗הם ַוְתִּ֤הי ֲﬠ ֽוֹֹנָת ֙
ה
ְוַא ָ֗תּה ְבּ֧תוֹךְך ֲﬠ ֵר ִ֛לים ִתָּשַּׁ֥בר ְוִתְשׁ ַ֖כּב ֶאת־ַחְלֵלי־ָֽח ֶרבָ֣ :שָׁמּה ֱא֗דוֹם ְמָלֶ֨כי ָ ֙
ְוָכל־ ְנִשׂי ֶ ֔איָה ֲאֶשׁר־ ִנְתּ֥נוּ ִב ְגֽבוּ ָרָ֖תם ֶאת־ַחְלֵלי־ ָ֑ח ֶרב ֵ ֛הָמּה ֶאת־ֲﬠ ֵרִ֥לים
ִיְשׁ ָ֖כּבוּ ְוֶאת־ֹ֥י ְר ֵדי ֽבוֹרָ֣ :שָׁמּה ְנִסי ֵ֥כי ָצ֛פוֹן ֻכּ ָ֖לּם ְוָכל־ ִ ֽצֹד ִ֑ני ֲאֶשׁר־ ָֽי ְר ֣דוּ ֶאת־
ם ֶאת־ַחְלֵלי־ֶ֔ח ֶרב ַו ִיְּשׂ֥אוּ
ם בּוִֹ֔שׁים ַו ִיְּשְׁכּ֤בוּ ֲﬠ ֵרִלי ֙
ֲחָלִ֗לים ְבִּחִתּי ָ ֑תם ִמ ְגּֽבוּ ָרָת ֙
ם ִי ְרֶ֣אה ַפ ְרֹ֔עה ְוִנַ֖חם ַעל־ָכּל־ ֲֽהמוֹֹ֑נה ] ֲֽהמוֹ֑נוֹ[
ְכִלָמָּ֖תם ֶאת־ ֥יוֹ ְר ֵדי ֽבוֹר :אוָֹת ֙
ה ִֽוהֽ ִ :כּי־ ָנַ֥תִתּי ֶאת־ִחִתּיִ֖תו
ַחְלֵלי־ֶ֨ח ֶר֙ב ַפּ ְרֹ֣עה ְוָכל־ֵחי֔לוֹ ְנ ֻ ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ה ְוָכל־
]ִחִתּיִ֖תי[ ְבֶּ֣א ֶרץ ַח ִ֑יּים ְוֻהְשַׁכּ֩ב ְבּ֨תוֹךְך ֲﬠ ֵרִ֜לים ֶאת־ַחְלֵלי־ֶ֗ח ֶרב ַפּ ְרֹע ֙
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֗דם
ה ִֽוהַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ֲֽהמוֹֹ֔נה ] ֲֽהמוֹ ֔נוֹ[ ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ַדּ ֵ֤בּר ֶאל־ְבּ ֵֽני־ַעְמּ ךָ ֙ך ְוָאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵלי ֶ֔הם ֶ ֕א ֶרץ ִ ֽכּי־ָאִ֥ביא ָע ֶ֖ליָה ָ֑ח ֶרב ְו ָֽלְק֨חוּ ַעם־
א֛תוֹ ָלֶ֖הם ְלֹצ ֶֽפהְ :ו ָרָ֥אה ֶאת־ַהֶ֖ח ֶרב ָבָּ֣אה
ָה ָ ֜א ֶרץ ִ֤אישׁ ֶאָח֙ד ִמְקֵצי ֶ֔הם ְו ָֽנְת֥נוּ ֹ
שֵּׁ֜מ ַע ֶאת־֤קוֹל
ַעל־ָה ָ ֑א ֶרץ ְוָת ַ֥קע ַבּשּׁוֹ ָ֖פר ְוִה ְזִ֥היר ֶאת־ָה ָֽﬠםְ :וָשַׁ֨מע ַה ֹ
ת ֨קוֹל
ַהשּׁוָֹפ֙ר ְו ֣ל ֹא ִנ ְז ָ֔הר ַוָ֥תּבוֹא ֶ֖ח ֶרב ַוִתָּקּ ֵ֑חהוּ ָדּ֥מוֹ ְבר ֹא֖שׁוֹ ִֽיְה ֶֽיהֵ :א ֩
ַהשּׁוֹ ָ֤פר ָשַׁמ֙ע ְו ֣ל ֹא ִנ ְז ָ֔הר ָדּ֖מוֹ ֣בּוֹ ִֽיְה ֶ֑יה ְו֥הוּא ִנ ְזָ֖הר ַנְפ֥שׁוֹ ִמ ֵֽלּטְ ֠ :וַהֹצֶּפה ִ ֽכּי־

ִי ְר ֶ ֨אה ֶאת־ַהֶ֜ח ֶרב ָבּ ָ ֗אה ְו ֽל ֹא־ָת ַ֤קע ַבּשּׁוָֹפ֙ר ְוָה ָ֣ﬠם ֽל ֹא־ ִנ ְז ָ֔הר ַוָתּ֣בוֹא ֶ֔ח ֶרב
ַוִתּ ַ֥קּח ֵמֶ֖הם ָ֑נֶפשׁ ֚הוּא ַֽבֲּﬠוֹ ֣נוֹ ִנְל ָ ֔קח ְו ָד֖מוֹ ִמ ַֽיּד־ַהֹצּ ֶ֥פה ֶא ְדֹֽרשְׁ :וַאָ֣תּה ֶבן־
אָ֖תם ִמֶֽמּ ִנּי:
ָא ָ֔דם ֹצ ֶ֥פה ְנַתִ֖תּיךָך ְלֵ֣בית ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוָֽשַׁמְעָ֤תּ ִמִפּ֙י ָדּ ָ֔בר ְוִה ְזַה ְרָ֥תּ ֹ
ְבָּאְמ ִ֣רי ָל ָרָ֗שׁע ָרָשׁ֙ע ֣מוֹת ָתּ֔מוּת ְו ֣ל ֹא ִד ַ֔בּ ְרָתּ ְלַה ְזִ֥היר ָרָ֖שׁע ִמ ַדּ ְר֑כּוֹ ֤הוּא
ָרָשׁ֙ע ַֽבֲﬠוֹ ֣נוֹ ָי֔מוּת ְו ָד֖מוֹ ִמ ָיּ ְד ךָ֥ך ֲאַב ֵֽקּשְׁ ֠ :וַאָתּה ִ ֽכּי־ִה ְז ַ֨ה ְרָתּ ָרָ֤שׁע ִמ ַדּ ְרכּ֙וֹ
ָל֣שׁוּב ִמֶ֔מּ ָנּה ְול ֹא־ָ֖שׁב ִמ ַדּ ְר֑כּוֹ ֚הוּא ַֽבֲּﬠוֹ ֣נוֹ ָי֔מוּת ְוַאָ֖תּה ַנְפְשׁ ךָ֥ך ִהַֽצְּלָתְּ :וַאָ֣תּה
ם ֵלאֹ֔מר ִ ֽכּי־ְפָשׁ ֵ֥ﬠינוּ ְוַחטּ ֹאֵ֖תינוּ
ֶבן־ָא ָ֗דם ֱאֹמ֙ר ֶאל־ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֵ֤כּן ֲאַמ ְרֶתּ ֙
ָע ֵ֑לינוּ וּ ָ֛בם ֲא ַ֥נְחנוּ ְנַמ ִ֖קּים ְוֵ֥איךְך ִֽנְח ֶֽיהֱ :אֹ֨מר ֲאֵלי ֶ֜הם ַחי־ָ֣א ִני ׀ ְנֻ֣אם ׀ ֲאֹד ָ֣ני
שׁע ִמ ַדּ ְר֖כּוֹ ְוָח ָ֑יה ֣שׁוּבוּ
ה ִ֗וה ִאם־ֶאְחֹפּ֙ץ ְבּ֣מוֹת ָה ָרָ֔שׁע ִ֣כּי ִאם־ְבּ֥שׁוּב ָר ָ ֛
ְי ֹ
֜שׁוּבוּ ִמ ַדּ ְרֵכי ֶ֧כם ָה ָרִ֛ﬠים ְו ָ֥לָמּה ָת֖מוּתוּ ֵ֥בּית ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וַאָ֣תּה ֶבן־ָא ָ֗דם ֱאֹ֤מר
ֶאל־ְבּ ֵֽני־ַעְמּ ךָ ֙ך ִצ ְד ַ֣קת ַהַצּ ִ֗דּיק ֤ל ֹא ַתִצּיֶ֨לנּ֙וּ ְבּ ֣יוֹם ִפְּשׁ֔עוֹ ְו ִרְשׁ ַ֤ﬠת ָֽה ָרָשׁ֙ע ֽל ֹא־
ִי ָ֣כֶּשׁל ָ֔בּהּ ְבּ ֖יוֹם שׁוּ֣בוֹ ֵֽמ ִרְשׁ֑עוֹ ְוַצ ִ֗דּיק ֥ל ֹא יוּ ַ֛כל ִ ֽלְח ֥יוֹת ָ֖בּהּ ְבּ ֥יוֹם ֲחט ֹאֽתוֹ:
ק ָחֹ֣יה ִֽיְח ֶ֔יה ְוֽהוּא־ָבַ֥טח ַעל־ִצ ְדָק֖תוֹ ְו ָ֣ﬠָשׂה ָ֑ﬠ ֶול ָכּל־ִצ ְדֹקָת֙ו
ְבָּאְמ ִ֤רי ַלַצּ ִדּי ֙
]ִצ ְדֹקָתי֙ו[ ֣ל ֹא ִת ָזַּ֔כ ְרָנה וְּבַע ְו֥לוֹ ֲאֶשׁר־ָעָ֖שׂה ֥בּוֹ ָיֽמוּת :וְּבָאְמ ִ֥רי ָֽל ָרָ֖שׁע ֣מוֹת
ָתּ֑מוּת ְוָשׁ֙ב ֵֽמַחָטּא֔תוֹ ְוָעָ֥שׂה ִמְשׁ ָ֖פּט וְּצ ָד ָֽקהֲ :חֹ֨בל ָיִ֤שׁיב ָרָשׁ֙ע ְגּ ֵז ָ֣לה ְיַשֵׁ֔לּם
ם ָהַ֔לךְך ְלִבְלִ֖תּי ֲﬠ֣שׂוֹת ָ֑ﬠ ֶול ָח ֥יוֹ ִֽיְח ֶ֖יה ֥ל ֹא ָיֽמוּתָ :כּל־ַחטּ ֹאָת֙ו
ְבֻּח֤קּוֹת ַֽהַח ִיּי ֙
]ַחטּ ֹאָתי֙ו[ ֲאֶ֣שׁר ָחָ֔טא ֥ל ֹא ִת ָזּ ַ֖כ ְר ָנה ֑לוֹ ִמְשׁ ָ֧פּט וְּצ ָד ָ֛קה ָעָ֖שׂה ָח ֥יוֹ ִֽיְח ֶֽיה:
ְוָאְמר֙וּ ְבּ ֵ֣ני ַעְמּ֔ךָך ֥ל ֹא ִיָתּ ֵ֖כן ֶ֣דּ ֶרךְך ֲאֹד ָ֑ני ְוֵ֖הָמּה ַדּ ְר ָ֥כּם ֽל ֹא־ ִיָתּ ֵֽכןְ :בּשׁוּב־ַצ ִ֥דּיק
ִמִצּ ְדָק֖תוֹ ְו ָ֣ﬠָשׂה ָ֑ﬠ ֶול וֵּ֖מת ָבֶּֽהם :וְּב֤שׁוּב ָרָשׁ֙ע ֵֽמ ִרְשָׁע֔תוֹ ְוָעָ֥שׂה ִמְשׁ ָ֖פּט
וְּצ ָד ָ֑קה ֲﬠֵליֶ֖הם ֥הוּא ִֽיְח ֶֽיהַֽ :וֲאַמ ְר ֶ֕תּם ֥ל ֹא ִיָתּ ֵ֖כן ֶ֣דּ ֶרךְך ֲאֹד ָ֑ני ִ֧אישׁ ִכּ ְד ָר ָ֛כיו
ֶאְשׁ֥פּוֹט ֶאְת ֶ֖כם ֵ֥בּית ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְיִ֞הי ִבְּשֵׁ֧תּי ֶעְשׂ ֵ֣רה ָשׁ ֗ ָנה ָֽבֲּﬠִשׂ ִ֛רי ַֽבֲּחִמָ֥שּׁה
ה
ה ָו ֩
ַלֹ֖ח ֶדשׁ ְל ָגלוּ ֵ ֑תנוּ ָבּא־ֵאַ֨לי ַהָפִּ֧ליט ִמירוָּשׁ ַ֛לם ֵלאֹ֖מר ֻהְכָּ֥תה ָה ִ ֽﬠירְ :ו ַיד־ ְי ֹ
ָה ְי ָ֨תה ֵאַ֜לי ָבֶּ֗ע ֶרב ִלְפ ֵנ֙י ֣בּוֹא ַהָפִּ֔ליט ַו ִיְּפַ֣תּח ֶאת־ִ֔פּי ַעד־֥בּוֹא ֵא ַ֖לי ַבֹּ֑בֶּקר
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֗דם ֹֽ֠יְשֵׁבי
ַו ִיּ ָ֣פַּתח ִ֔פּי ְו ֥ל ֹא ֶנֱא ַ֖לְמִתּי ֽעוֹדַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
אְמ ִ֣רים ֵלאֹ֔מר ֶאָח֙ד ָה ָ֣יה ַאְב ָר ָ֔הם
ֶֽהֳח ָר֨בוֹת ָה ֵ ֜אֶלּה ַעל־ַא ְדַ֤מת ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֽ ֹ
ַו ִיּי ַ֖רשׁ ֶאת־ָה ָ ֑א ֶרץ ַֽוֲא ַ֣נְחנוּ ַר ִ֔בּים ָ֑לנוּ ִנְתּ ָ֥נה ָהָ֖א ֶרץ ְלֽמוֹ ָרָֽשׁהָ :לֵכ֩ן ֱאֹ֨מר

ֲאֵלי ֶ֜הם ֹֽכּה־ָאַ֣מר ׀ ֲאֹד ָ֣ני ְיה ִ֗וֹה ַעל־ַה ָ֧דּם ׀ תּ ֹא ֵ֛כלוּ ְוֵעי ֵנ ֶ֛כם ִתְּשׂ֥אוּ ֶאל־
ם ֲﬠִשׂיֶ֣תן ֽתּוֵֹע ָ֔בה
ִגּֽלּוֵּלי ֶ֖כם ְו ָ֣דם ִתְּשֹׁ֑פּכוּ ְוָהָ֖א ֶרץ ִתּי ָֽרשׁוֲּ :ﬠַמ ְדֶ֤תּם ַעל־ַח ְרְבֶּכ ֙
ְוִ֛אישׁ ֶאת־ֵ֥אֶשׁת ֵר ֵ֖ﬠהוּ ִטֵמּא ֶ ֑תם ְוָהָ֖א ֶרץ ִתּי ָֽרשׁוֹּֽ :כּה־ת ֹאַ֨מר ֲאֵל ֶ֜הם ֹכּה־
ת ַבֶּ֣ח ֶרב ִיֹ֔פּלוּ ַֽוֲאֶשׁ֙ר ַעל־
ה ִו֘ה ַחי־ָא ִנ֒י ִאם־ ֞ל ֹא ֲאֶ֤שׁר ֶֽבֳּח ָרבוֹ ֙
ָאַ֨מר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
שׁר ַבְּמָּצ ֥דוֹת וַּבְמָּע ֖רוֹת ַבּ ֶ֥דֶּבר ָיֽמוּתוּ:
ְפּ ֵ֣ני ַהָשּׂ ֶ֔דה ַֽלַח ָ֥יּה ְנַתִ֖תּיו ְלָאְכ֑לוֹ ַֽוֲא ֶ ֛
ְו ָנַתִ֤תּי ֶאת־ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ְשָׁמָ֣מה וְּמַשָׁ֔מּה ְו ִנְשַׁ֖בּת ְגּ֣אוֹן ֻעָ֑זּהּ ְוָֽשְׁמ֛מוּ ָה ֵ֥רי ִיְשׂ ָרֵ֖אל
הָ֑וה ְבִּתִ֤תּי ֶאת־ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ְשָׁמָ֣מה וְּמַשָׁ֔מּה ַ֥ﬠל
ֵמֵ֥אין עוֵֹֽברְ :ו ָֽי ְד֖עוּ ִ ֽכּי־ֲאִ֣ני ְי ֹ
ָכּל־ֽתּוֲֹﬠֹבָ֖תם ֲאֶ֥שׁר ָעֽשׂוְּ :וַאָ֣תּה ֶבן־ָא ָ֔דם ְבּ ֵ֣ני ַעְמּ֗ךָך ַה ִנּ ְדָבּ ִ֤רים ְבּ ךָ ֙ך ֵ֣אֶצל
ַהִקּי֔רוֹת וְּבִפְתֵ֖חי ַהָבִּ֑תּים ְו ִדֶבּר־ַ֣חד ֶאת־ַאַ֗חד ִ֤אישׁ ֶאת־ָאִחי֙ו ֵלאֹ֔מר
ה ָֽוהְ :ו ָי֣בוֹאוּ ֵ֠אֶליךָך ִכְּמבוֹא־ָ֞עם
ֹֽבּאוּ־ ָ֣נא ְוִשְׁמ֔עוּ ָ֣מה ַה ָדּ ָ֔בר ַהיּוֵֹ֖צא ֵמֵ֥את ְי ֹ
ם
ְו ֵיְשׁ֤בוּ ְלָפ ֨ ֶני ךָ ֙ך ַעִ֔מּי ְוָֽשְׁמע֙וּ ֶאת־ ְדָּב ֶ֔ריךָך ְואוָֹ֖תם ֣ל ֹא ַֽיֲﬠ֑שׂוּ ִ ֽכּי־ֲﬠ ָגִ֤בים ְבִּפיֶה ֙
ם ְכִּ֣שׁיר ֲﬠ ָג ִ֔בים ְי ֵ֥פה ֖קוֹל
ה ֵֽלךְךְ :וִה ְנּ ךָ֤ך ָלֶה ֙
ֵ֣הָמּה ֹעִ֔שׂים ַֽאֲח ֵ֥רי ִבְצ ָ֖ﬠם ִלָ֥בּם ֹ
וֵּמִ֣טב ַנ ֵ֑גּ ן ְוָֽשְׁמע֙וּ ֶאת־ ְדָּב ֶ֔ריךָך ְוֹעִ֥שׂים ֵאי ָ֖נם אוָֹֽתם :וְּבֹב ָ ֑אהּ ִה ֵ֣נּה ָב ָ ֔אה
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֕דם ִה ָנֵּ֖בא
ְו ָ֣י ְד֔עוּ ִ֥כּי ָנִ֖ביא ָה ָ֥יה ְבתוֹ ָֽכםַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ה ִ֗וה
תּ ֲאֵלי ֶ֨הם ָלֹֽרִ֜עים ֹֽכּה־ָאַ֣מר ׀ ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ַעל־רוֹ ֵ֣ﬠי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִה ָנֵּ֣בא ְוָאַמ ְר ָ ֩
֤הוֹי ֹר ֵ֤ﬠי ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֲאֶ֤שׁר ָהי֙וּ ֹרִ֣ﬠים אוֹ ָ֔תם ֲה֣לוֹא ַה ֔צּ ֹאן ִי ְר֖עוּ ָֽהֹר ִ ֽﬠיםֶ :את־
ַה ֵ֤חֶלב תּ ֹאֵ֨כל֙וּ ְוֶאת־ַהֶ֣צֶּמר ִתְּל ָ֔בּשׁוּ ַהְבּ ִריָ֖אה ִתּ ְז ָ֑בּחוּ ַה ֖צּ ֹאן ֥ל ֹא ִת ְרֽעוֶּֽ :את־
ת ֣ל ֹא ֲחַבְשׁ ֶ֔תּם
ת ֨ל ֹא ִח ַזְּק ֶ֜תּם ְוֶאת־ַֽהחוֹ ָ֣לה ֽל ֹא־ ִרֵפּא ֶ֗תם ְוַל ִנְּשׁ ֶ֨בּ ֶר ֙
ַה ַנְּחלוֹ ֩
אֶ֖ב ֶדת ֣ל ֹא ִבַקְּשׁ ֶ ֑תּם וְּבָח ְז ָ֛קה ְר ִדיֶ֥תם
ת ֣ל ֹא ֲהֵֽשֹׁב ֶ֔תם ְוֶאת־ָֽה ֹ
ְוֶאת־ַה ִנּ ַ֨דַּח ֙
אָ֖תם וְּב ָֽפ ֶרךְךַ :וְתּפוֶּ֖צי ָנה ִמְבִּ֣לי ֹר ֶ֑ﬠה ַוִתְּה ֶ֧יי ָנה ְלָאְכ ָ֛לה ְלָכל־ַח ַ֥יּת ַהָשּׂ ֶ֖דה
ֹ
ַוְתּפוֶּֽצי ָנהִ :יְשׁ ֤גּוּ צ ֹא ִנ֙י ְבָּכל־ֶ֣הָה ִ֔רים ְו ַ֖ﬠל ָכּל־ ִגְּב ָ֣ﬠה ָר ָ ֑מה ְוַ֨על ָכּל־ְפּ ֵ֤ני
ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ָנֹ֣פצוּ צ ֹא ֔ ִני ְוֵ֥אין דּוֹ ֵ֖רשׁ ְוֵ֥אין ְמַב ֵֽקּשָׁ :ל ֵ֣כן ֹרִ֔עים ִשְׁמ֖עוּ ֶאת־ ְדַּ֥בר
ה
ה ִ֗וה ִאם־ ֣ל ֹא ַ֣יַען ֱה ֽיוֹת צ ֹא ִ֣ני ׀ ָל ַ֡בז ַו ִ ֽתְּה ֶיי ָנ ֩
ה ָֽוהַ :חי־ ָ ֜א ִני ְנֻ֣אם ׀ ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ְי ֹ
ה ֵמֵ֣אין ֹרֶ֔עה ְו ֽל ֹא־ ָֽד ְר֥שׁוּ ֹר ַ֖ﬠי ֶאת־צ ֹא ִ֑ני
צ ֹא ֨ ִני ְלָאְכָ֜לה ְלָכל־ַח ַ֤יּת ַהָשּׂ ֶד ֙
ה ָֽוה:
ם אוֹ ָ֔תם ְוֶאת־צ ֹא ִ֖ני ֥ל ֹא ָרֽעוָּ :לֵכ֙ן ָֽהֹרִ֔עים ִשְׁמ֖עוּ ְדַּבר־ ְי ֹ
ַו ִיּ ְר֤עוּ ָֽהֹרִעי ֙
ה ִ֗וה ִ ֽה ְנ ֨ ִני ֶֽאל־ָֽהֹרִ֜עים ְֽו ָד ַרְשִׁ֧תּי ֶאת־צ ֹא ִ֣ני ִמ ָיּ ָ֗דם
ֹֽכּה־ָאַ֞מר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ

ם ֵֽמ ְר֣עוֹת ֔צ ֹאן ְו ֽל ֹא־ ִי ְר֥עוּ ֛עוֹד ָֽהֹרִ֖ﬠים אוֹ ָ ֑תם ְוִהַצְּלִ֤תּי צ ֹא ִנ֙י
ְוִהְשַׁבִּתּי ֙
ה ִ֑וה ִ ֽה ְנ ִני־ ָ ֕א ִני
ִמִפּי ֶ֔הם ְו ֽל ֹא־ִתְה ֶ֥יין ָ◌ ָלֶ֖הם ְלָאְכ ָֽלהִ֛ :כּי ֹ֥כּה ָאַ֖מר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ת ֹרֶ֨עה ֶע ְד֜רוֹ ְבּיוֹם־ֱהיוֹ֤תוֹ ְבֽתוֹךְך צ ֹאנ֙וֹ
ְו ָֽד ַרְשִׁ֥תּי ֶאת־צ ֹא ִ֖ני וִּבַקּ ְר ִ ֽתּיםְ :כַּבָקּ ַר ֩
ת ֲאֶ֣שׁר ָנֹ֣פצוּ
ִנְפ ָר֔שׁוֹת ֵ֖כּן ֲאַב ֵ֣קּר ֶאת־צ ֹא ִ֑ני ְוִהַצְּלִ֣תּי ֶאְת ֶ֗הם ִמָכּל־ַהְמּקוֹֹמ ֙
ם ִמן־ָ֣הֲא ָר֔צוֹת
ָ֔שׁם ְבּ ֥יוֹם ָע ָ֖נ ן ַֽוֲﬠ ָר ֶֽפלְ :וֽהוֵֹצאִ֣תים ִמן־ָֽהַעִ֗מּים ְוִקַבְּצִתּי ֙
ם ֶאל־ָה ֵ֣רי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָֽבֲּאִפי ִ ֕קים וְּבֹ֖כל
אִ֖תים ֶאל־ַא ְדָמ ָ ֑תם וּ ְרִעיִתי ֙
ַֽוֲה ִ ֽבי ֹ
א ָ֔תם וְּבָה ֵ֥רי ְמ ֽרוֹם־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִֽיְה ֶ֣יה ְנ ֵו ֶ ֑הם
ֽמוְֹשֵׁ֥בי ָהָֽא ֶרץְ :בִּמ ְרֶעה־טּוֹ֙ב ֶא ְר ֶ֣ﬠה ֹ
ה ְבּ ָ֣נ ֶוה ֔טּוֹב וִּמ ְר ֶ֥ﬠה ָשׁ ֵ ֛מן ִתּ ְר ֶ֖ﬠי ָנה ֶאל־ָה ֵ֥רי ִיְשׂ ָרֵֽאלֲ :א ֨ ִני
ָ֤שׁם ִתּ ְר ַ֨בְּצ ָנ ֙
שׁ ְוֶאת־
א ֶ֤ב ֶדת ֲאַבֵקּ ֙
ה ִֽוהֶ :את־ָֽה ֹ
ֶא ְר ֶ֤ﬠה צ ֹא ִנ֙י ַֽוֲא ִ֣ני ַא ְרִבּיֵ֔צם ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ַה ִנּ ַ֣דַּחת ָאִ֔שׁיב ְוַל ִנְּשֶׁ֣בּ ֶרת ֶאֱחֹ֔בשׁ ְוֶאת־ַֽהחוֹ ָ֖לה ֲאַחֵ֑זּק ְוֶאת־ַהְשֵּׁמ ָ֧נה ְוֶאת־
ה ִ֑וה ִה ְנ ִ֤ני
ַֽהֲח ָז ָ֛קה ַאְשִׁ֖מיד ֶא ְר ֶ֥ﬠ ָנּה ְבִמְשׁ ָֽפּטְ :וַאֵ֣תּ ָנה צ ֹא ֔ ִני ֹ֥כּה ָאַ֖מר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
שֵׁפ֙ט ֵֽבּין־ֶ֣שׂה ָלֶ֔שׂה ָֽלֵאיִ֖לים ְו ָֽלַעתּוּ ִֽדיםַ :הְמ ַ֣ﬠט ִמֶ֗כּם ַהִמּ ְר ֶ֤ﬠה ַהטּוֹ֙ב ִתּ ְר֔עוּ
ֹ
ת ַה ֣נּוָֹת ִ֔רים
ְו ֶ֨יֶת֙ר ִמ ְרֵעיֶ֔כם ִתּ ְרְמ֖סוּ ְבּ ַר ְגֵלי ֶ֑כם וִּמְשַׁקע־ַ֣מ ִים ִתְּשׁ֔תּוּ ְוֵא ֙
ם ִתּ ְרֶ֔עי ָנה וִּמ ְר ַ֥פּשׂ ַר ְגֵלי ֶ֖כם
ְבּ ַר ְגֵלי ֶ֖כם ִתּ ְרֹפּֽשׂוּןְ :וצ ֹא ִ֑ני ִמ ְרַ֤מס ַר ְגֵליֶכ ֙
ה ִ֖וה ֲאֵלי ֶ ֑הם ִ ֽה ְנ ִני־ ָ ֕א ִני ְוָֽשַׁפְטִתּ֙י ֵבּין־ֶ֣שׂה
ִתְּשֶֽׁתּי ָנהָ :לֵ֗כן ֹ֥כּה ָא ַ ֛מר ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ִב ְר ָ֔יה וֵּ֥בין ֶ֖שׂה ָר ָֽזהַ֗ :יַען ְבּ ַ֤צד וְּבָכֵת֙ף ֶתְּהֹ֔דּפוּ וְּבַק ְר ֵני ֶ֥כם ְתּ ַנ ְגּ֖חוּ ָכּל־
ַה ַנְּח֑לוֹת ַ֣ﬠד ֲאֶ֧שׁר ֲה ִ ֽפיצוֹ ֶ ֛תם אוָֹ֖ת ָנה ֶאל־ַהֽחוָּצהְ :וֽהוַֹשְׁעִ֣תּי ְלצ ֹא ֔ ִני ְו ֽל ֹא־
ִתְה ֶ֥יי ָנה ֖עוֹד ָל ַ֑בז ְוָ֣שַׁפְט ִ֔תּי ֵ֥בּין ֶ֖שׂה ָלֶֽשׂהַֽ :וֲה ִֽקֹמ ִ֨תי ֲﬠֵלי ֶ֜הם ֹר ֶ֤ﬠה ֶאָח֙ד
א ָ֔תם ְו֛הוּא ִֽיְה ֶ֥יה ָלֶ֖הן ְלֹר ֶֽﬠהַֽ :וֲא ִ֣ני
ְו ָר ָ֣ﬠה ֶאְת ֶ֔הן ֵ֖את ַעְב ִ֣דּי ָד ִ֑ויד ֚הוּא ִי ְר ֶ֣ﬠה ֹ
ה ָ֖וה ִדַּֽבּ ְרִתּי:
ם ֵֽלאֹל ִ֔הים ְוַעְב ִ֥דּי ָד ִ֖וד ָנִ֣שׂיא ְבתוֹ ָ֑כם ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ה ָ֗וה ֶאְה ֶ֤יה ָלֶה ֙
ְי ֹ
ם ְבּ ִ֣רית ָשׁ֔לוֹם ְוִהְשַׁבִּ֥תּי ַח ָֽיּה־ ָר ָ֖ﬠה ִמן־ָה ָ ֑א ֶרץ ְו ָֽיְשׁ֤בוּ ַבִמּ ְדָבּ֙ר
ְוָכ ַרִ֤תּי ָלֶה ֙
ָל ֶ֔בַטח ְו ָֽיְשׁ ֖נוּ ַבּ ְיָּע ִֽריםְ :ו ָֽנַתִ֥תּי אוֹ ָ ֛תם וְּסִבי֥בוֹת ִגְּבָעִ֖תי ְבּ ָר ָ֑כה ְוֽהוֹ ַר ְדִ֤תּי
ם ְבִּע֔תּוֹ ִגְּשֵׁ֥מי ְב ָר ָ֖כה ִֽיְה ֽיוְּ :ו ָנַת֩ן ֵ֨עץ ַהָשּׂ ֶ֜דה ֶאת־ִפּ ְר ֗יוֹ ְוָה ָ ֨א ֶר֙ץ ִתֵּ֣תּן
ַה ֶ֨גֶּשׁ ֙
ה ָ֗וה ְבִּשְׁב ִר֙י ֶאת־ֹמ֣טוֹת
ְיבוָּ֔להּ ְוָה ֥יוּ ַעל־ַא ְדָמָ֖תם ָל ֶ֑בַטח ְֽו ָֽי ְד֞עוּ ִ ֽכּי־ֲא ִ֣ני ְי ֹ
ֻעָ֔לּם ְו ִ֨הַצְּל ִ֔תּים ִמ ַ֖יּד ָהֹֽעְב ִ֥דים ָבֶּֽהםְ :ו ֽל ֹא־ ִיְה ֨יוּ ֥עוֹד ַבּ֙ז ַלגּוֹ ִ֔ים ְוַח ַ֥יּת ָהָ֖א ֶרץ
שׁם ְו ֽל ֹא־
֣ל ֹא ֽת ֹאְכ ֵ֑לם ְו ָֽיְשׁ֥בוּ ָלֶ֖בַטח ְוֵ֥אין ַֽמֲח ִֽרידַֽ :וֲה ִֽקֹמִ֥תי ָל ֶ ֛הם ַמָ֖טּע ְל ֵ ֑

ִיְה ֨יוּ ֜עוֹד ֲאֻס ֵ֤פי ָרָע֙ב ָבּ ָ ֔א ֶרץ ְו ֽל ֹא־ ִיְשׂ֥אוּ ֖עוֹד ְכִּלַ֥מּת ַהגּוֹ ִֽיםְ :ו ָֽי ְד֗עוּ ִ֣כּי ֲא ִ֧ני
ה ִֽוהְ :וַאֵ֥תּן צ ֹא ִ֛ני
הָ֛וה ֱאֹֽלֵהיֶ֖הם ִא ָ ֑תּם ְו ֵ֗הָמּה ַעִמּ֙י ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְנ ֻ ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ְי ֹ
ה ָ֖וה
ה ִֽוהַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
֥צ ֹאן ַמ ְרִעיִ֖תי ָא ָ֣דם ַא ֶ ֑תּם ֲא ִנ֙י ֱאֹ֣לֵהיֶ֔כם ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֕דם ִ֥שׂים ָפּ ֶ֖ניךָך ַעל־ַ֣הר ֵשִׂ֑ﬠיר ְוִה ָנֵּ֖בא ָע ָֽליוְ :וָאַ֣מ ְרָתּ ֗לּוֹ
ה ִ֔וה ִ ֽה ְנ ִ֥ני ֵא ֶ֖ליךָך ַהר־ֵשִׂ֑ﬠיר ְו ָנִ֤טיִתי ָי ִד֙י ָעֶ֔ליךָך וּ ְנַתִ֖תּיךָך
ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ְשָׁמָ֥מה וְּמַשָֽׁמּהָ :ע ֶ֨רי ךָ ֙ך ָח ְרָ֣בּה ָאִ֔שׂים ְוַאָ֖תּה ְשָׁמָ֣מה ִ ֽתְה ֶ֑יה ְו ָי ַדְעָ֖תּ ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני
ה ָֽוהַ֗ :יַען ֱה ֤יוֹת ְל ךָ ֙ך ֵאיַ֣בת עוָֹ֔לם ַוַתּ ֵ֥גּ ר ֶאת־ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַעל־ ְי ֵדי־ ָ֑ח ֶרב
ְי ֹ
ה ִ֔וה ִ ֽכּי־ְל ָ֥דם ֶאֶעְשׂ֖ךָך
ם ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ְבּ ֵ֣ﬠת ֵאי ָ֔דם ְבּ ֵ֖ﬠת ֲﬠ ֥וֹן ֵֽקץָ :ל ֵ֣כן ַחי־ ָ ֗א ִני ְנֻא ֙
ְו ָ֣דם ִי ְרֲדּ ֶ֑פךָך ִאם־ ֥ל ֹא ָ֛דם ָשׂ ֵ֖נאָת ְו ָ֥דם ִי ְרֲדּ ֶֽפךָךְ :ו ָֽנַתִתּ֙י ֶאת־ַ֣הר ֵשִׂ֔עיר
ְל ִ ֽשְׁמָ֖מה וְּשָׁמ ָ ֑מה ְוִהְכ ַרִ֥תּי ִמֶ֖מּנּוּ ֹעֵ֥בר ָוָֽשׁב :וִּמֵלּאִ֥תי ֶאת־ָה ָ֖ריו ֲחָל ָ֑ליו
ם
ִגְּבעוֶֹ֤תיךָך ְו ֵֽגאוֹ ֶ֨תי ךָ ֙ך ְוָכל־ֲאִפי ֶ ֔קיךָך ַחְלֵלי־ֶ֖ח ֶרב ִיְפּ֥לוּ ָבֶֽהםֽ ִ :שְׁמ֤מוֹת עוָֹל ֙
ה ָֽוהַ֣ :יַען ֲ֠אָמ ְרךָך
שְׁב ָנה[ ִֽוי ַדְעֶ֖תּם ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני ְי ֹ
שְׁב ָנה ]ָת ֑ ֹ
ֶאֶתּ ְנ֔ךָך ְוָע ֶ֖ריךָך ֣ל ֹא ָתי ֑ ֹ
ה ָ֖וה ָ֥שׁם ָה ָֽיה:
ֶאת־ְשׁ ֨ ֵני ַהגּוֹ ִ֜ים ְוֶאת־ְשֵׁ֧תּי ָֽהֲא ָר֛צוֹת ִ֥לי ִ ֽתְה ֶ֖יי ָנה ִֽוי ַרְשׁ ֑נוָּה ַֽוי ֹ
ה ְוָעִ֗שׂיִתי ְכַּאְפּ ךָ ֙ך וְּכִק ְנָ֣אְת֔ךָך ֲאֶ֣שׁר ָעִ֔שׂיָתה
ה ִו ֒
ָל ֵ֣כן ַחי־ ָ ֗א ִני ְנֻא֘ם ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ה ָשַׁ֣מְעִתּי
ה ָו ֒
ִמִשּׂ ְנָאֶ֖תיךָך ָ֑בּם ְונוֹ ַ֥דְעִתּי ָ֖בם ַֽכֲּאֶ֥שׁר ֶאְשְׁפֶּֽטךָךְֽ :ו ָֽי ַדְע ָ֘תּ ִ ֽכּי־ֲא ִ֣ני ְי ֹ
׀ ֶאת־ָכּל־ ָנָ֣אצוֹ ֶ֗תיךָך ֲאֶ֥שׁר ָא ַ ֛מ ְרָתּ ַעל־ָה ֵ֥רי ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵלאֹ֣מר ׀ ָשׁ ֵ ֑מֻמה ]ָשׁ ֵ ֑ממוּ[
ָ֥לנוּ ִנְתּ ֖נוּ ְלָאְכ ָֽלהַ :וַתּ ְג ִ֤דּילוּ ָעַל֙י ְבִּפיֶ֔כם ְוַהְעַתּ ְרֶ֥תּם ָע ַ֥לי ִדְּב ֵרי ֶ֑כם ֲא ִ֖ני
ה ִ֑וה ִכְּשֹׂ֨מ ַ֙ח ָכּל־ָה ָ ֔א ֶרץ ְשָׁמָ֖מה ֶאֱﬠֶשׂה־ ָֽלּךְך:
ָשָֽׁמְעִתּיֹ֥ :כּה ָאַ֖מר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ְכִּשְׂמָ֨חְת֜ךָך ְל ַֽנֲח ַ֧לת ֵֽבּית־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ַ֥ﬠל ֲאֶשׁר־ָשֵׁ֖מָמה ֵ֣כּן ֶאֱﬠֶשׂה־ ָ֑לּךְך ְשָׁמָ֨מה
ה ָֽוהְ :וַאָ֣תּה ֶבן־ָא ָ֔דם
ִ ֽתְה ֶ֤יה ַהר־ֵשִׂעי֙ר ְוָכל־ֱא ֣דוֹם ֻכָּ֔לּהּ ְו ָֽי ְד֖עוּ ִ ֽכּי־ֲאִ֥ני ְי ֹ
ה ָֽוהֹ֤ :כּה ָאַמ֙ר
ִה ָנֵּ֖בא ֶאל־ָה ֵ֣רי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוָ֣אַמ ְר ָ֔תּ ָה ֵר֙י ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִשְׁמ֖עוּ ְדַּבר־ ְי ֹ
ה ִ֔וה ַ֣יַען ָאַ֧מר ָֽהאוֹ ֵ֛יב ֲﬠֵלי ֶ֖כם ֶה ָ ֑אח וָּב֣מוֹת עוָֹ֔לם ְלֽמוֹ ָרָ֖שׁה ָ֥ה ְיָתה
ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
אף ֶאְתֶ֜כם
ת ְוָשׁ ֨ ֹ
ה ִ֑וה ַ֣יַען ְבּ ַ֡יַען ַשׁמּוֹ ֩
ָֽלּנוָּ :לֵכ֙ן ִה ָנֵּ֣בא ְוָאַמ ְר ָ֔תּ ֹ֥כּה ָאַ֖מר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ה ִלְשֵׁא ִ֣רית ַהגּוֹ ִ֔ים ַוֵֽתֲּﬠ֛לוּ ַעל־ְשׂ ַ֥פת ָל֖שׁוֹן ְו ִדַבּת־
ִמָסּ ִ֗ביב ִ ֽלְהיוְֹת ֶ֤כם ֽמוֹ ָרָשׁ ֙
ה ִוה ֶֽלָה ִ֨רים
ה ִ֑וה ֹֽכּה־ָאַ֣מר ֲאֹד ָ֣ני ֠ ְי ֹ
ָֽﬠםָ :לֵכ֙ן ָה ֵ֣רי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִשְׁמ֖עוּ ְדַּבר־ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ת ְו ֶֽלָע ִ֣רים ַה ֶנֱּﬠ ָז֔בוֹת ֲאֶ֨שׁר
שְּׁממוֹ ֙
ְוַל ְגָּב֜עוֹת ָֽלֲאִפי ִ֣קים ְוַל ֵֽגָּא ֗יוֹת ְו ֶֽלֳח ָר֤בוֹת ַה ֽ ֹ

ה
ה ִו ֒
ָה ֤יוּ ְלַב֙ז וְּלַ֔לַעג ִלְשֵׁא ִ֥רית ַהגּוֹ ִ֖ים ֲאֶ֥שׁר ִמָסּ ִ ֽביבָ :לֵ֗כן ֹֽכּה־ָאַמ֘ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ִאם ֠־ל ֹא ְבּ ֵ ֨אשׁ ִק ְנָאִ֥תי ִד ַ֛בּ ְרִתּי ַעל־ְשֵׁא ִ֥רית ַהגּוֹ ִ֖ים ְוַעל־ֱא ֣דוֹם ֻכּ ָ֑לּא ֲאֶ֣שׁר
ָנְת ֽנוּ־ֶאת־ַא ְרִ֣צי ׀ ָ֠לֶהם ְל֨מוֹ ָרָ֜שׁה ְבִּשְׂמ ַ֤חת ָכּל־ֵלָב֙ב ִבְּשָׁ֣אט ֔ ֶנֶפשׁ ְלַ֥מַען
ִמ ְג ָרָ֖שׁהּ ָלַֽבזָ :לֵ֕כן ִהָנֵּ֖בא ַעל־ַא ְדַ֣מת ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוָֽאַמ ְר ָ֡תּ ֶֽלָה ִ֣רים ֠ ְוַל ְגָּבעוֹת
ה ִ֗וה ִ ֽה ְנ ֨ ִני ְבִק ְנָאִ֤תי וַּֽבֲחָמִת֙י ִדּ ַ֔בּ ְרִתּי
ָֽלֲאִפי ִ ֨קים ְוַל ֵֽגָּא ֜יוֹת ֹֽכּה־ָאַ֣מר ׀ ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ה ִ֔וה ֲא ִ֖ני ָנָ֣שׂאִתי ֶאת־ ָי ִ֑די
ַ֛יַען ְכִּלַ֥מּת גּוֹ ִ֖ים ְנָשׂאֶֽתםָ :לֵ֗כן ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ָל ֶ֣כם ִמָסּ ִ֔ביב ֵ֖הָמּה ְכִּלָמָּ֖תם ִיָֽשּׂאוְּ :וַא ֶ֞תּם ָה ֵ֤רי ִיְשׂ ָרֵאל ֙
ִאם־ ֤ל ֹא ַהגּוֹ ִי ֙
ַע ְנְפּ ֶ֣כם ִתּ ֵ֔תּנוּ וֶּפ ְר ְי ֶ֥כם ִתְּשׂ֖אוּ ְלַעִ֣מּי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִ֥כּי ֵק ְר֖בוּ ָלֽבוֹאִ֖ :כּי ִ ֽה ְנ ִ֣ני ֲאֵלי ֶ֑כם
ם ָא ָ֔דם ָכּל־ֵ֥בּית
וָּפ ִ֣ניִתי ֲאֵליֶ֔כם ְו ֶנֱﬠַב ְדֶ֖תּם ְו ִנ ְז ַרְעֶֽתּםְ :וִה ְרֵבּיִ֤תי ֲﬠֵליֶכ ֙
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֻכֹּ֑לּה ְו ֽנוְשׁב֙וּ ֶ֣הָע ִ֔רים ְוֶהֳח ָר֖בוֹת ִתָּבּ ֶֽני ָנהְ :וִה ְרֵבּיִ֧תי ֲﬠֵלי ֶ֛כם ָא ָ֥דם
שֵׁתיֶ֔כם
וְּבֵהָ֖מה ְו ָר֣בוּ וָּפ ֑רוּ ְוֽהוַֹשְׁב ִ֨תּי ֶאְתֶ֜כם ְכַּק ְד֣מוֵֹתיֶ֗כם ְוֵהי ִ ֽטֹבִת֙י ֵֽמ ִרא ֣ ֹ
ה ָֽוהְ :וֽהוַֹלְכִתּי֩ ֲﬠֵליֶ֨כם ָא ָ֜דם ֶאת־ַעִ֤מּי ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִֽוי ֵר֔שׁוּךָך
ִֽוי ַדְעֶ֖תּם ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ה ִ֔וה ֚ ַיַען
ְוָה ִ֥ייָת ָלֶ֖הם ְל ַֽנֲח ָ֑לה ְו ֽל ֹא־תוִֹ֥סף ֖עוֹד ְלַשְׁכּ ָֽלםֹ֤ :כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ֹֽ
א ֶ֥כֶלת ָא ָ֖דם ָ ֑אְתּי ] ָ ֑אְתּ[ וְּמַשׁ ֶ֥כֶּלת גּוֹ ִ ַ֖י ךְך ]גּוֹ ַ֖י ִיךְך[ ָה ִֽייתָ :לֵ֗כן
אְמ ִ֣רים ָלֶ֔כם ֹ
ם ֽל ֹא־ ֣ת ֹאְכִלי ֔עוֹד ְוגוֹ ִ ַ֖י ךְך ] ְוגוֹ ַ֖י ִיךְך[ ֣ל ֹא ְתַכְשִּׁלי ]ְתַשְׁכִּלי[ ֑עוֹד ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֥ני
ָא ָד ֙
ה ִֽוהְ :ו ֽל ֹא־ַאְשִׁ֨מי ַע ֵא ַ֤ל ִיךְך עוֹ֙ד ְכִּלַ֣מּת ַהגּוֹ ִ֔ים ְוֶח ְר ַ֥פּת ַעִ֖מּים ֣ל ֹא ִתְשִׂאי־֑עוֹד
ְי ֹ
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי
ה ִֽוהַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ְוגוֹ ִַ֨י ךְ ֙ך ] ְוגוֹ ַ֨י ִי ךְ ֙ך[ ל ֹא־ַתְכִ֣שִׁלי ֔עוֹד ְנ ֻ ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֗דם ֵ֤בּית ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֹֽיְשִׁ֣בים ַעל־ַא ְדָמ ָ֔תם ַו ְיַטְמּ֣אוּ אוֹ ָ֔תהּ ְבּ ַד ְר ָ֖כּם
ת ַה ִנּ ָ֔דּה ָֽה ְיָ֥תה ַד ְר ָ֖כּם ְלָפ ָֽניָֽ :וֶאְשֹׁ֤פּךְך ֲחָמִת֙י ֲﬠֵלי ֶ֔הם ַעל־
וַּֽבֲﬠ ִֽלילוֹ ָ ֑תם ְכֻּטְמַא ֙
ם ַבּגּוֹ ִ֔ים ַו ִיּ ָזּ ֖רוּ
אָת ֙
ַה ָ֖דּם ֲאֶשׁר־ָֽשְׁפ֣כוּ ַעל־ָה ָ ֑א ֶרץ וְּב ִגֽלּוֵּליֶ֖הם ִטְמּֽאוָּהָֽ :וָאִ֤פיץ ֹ
ם ֲאֶשׁר־ ָ֣בּאוּ ָ֔שׁם
ָֽבֲּא ָר֑צוֹת ְכּ ַד ְר ָ֥כּם ְו ַֽכֲﬠִלילוָֹ֖תם ְשַׁפְט ִ ֽתּיםַ :ו ָיּ֗בוֹא ֶאל־ַהגּוֹ ִי ֙
ה ָ֣וה ֵ ֔אֶלּה וֵּמַא ְר֖צוֹ ָיָֽצאוָּֽ :וֶאְחֹ֖מל
ם ַעם־ ְי ֹ
ַֽו ְיַחְלּ֖לוּ ֶאת־ֵ֣שׁם ָק ְדִ֑שׁי ֶבֱּאֹ֤מר ָלֶה ֙
ַעל־ֵ֣שׁם ָק ְדִ֑שׁי ֲאֶ֤שׁר ִחְלּ֨לוּה֙וּ ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַבּגּוֹ ִ֖ים ֲאֶשׁר־ָ֥בּאוּ ָֽשָׁמּהָ :לֵ֞כן
ה ִ֔וה ֧ל ֹא ְלַֽמַע ְנ ֶ֛כם ֲא ִ֥ני ֹעֶ֖שׂה ֵ֣בּית
ֱאֹ֣מר ְלֵֽבית־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִ֤כּי ִאם־ְלֵשׁם־ָק ְדִשׁ֙י ֲאֶ֣שׁר ִחַלְּל ֶ֔תּם ַבּגּוֹ ִ֖ים ֲאֶשׁר־ָ֥בּאֶתם ָֽשׁם:
ְוִק ַדְּשׁ ִ֞תּי ֶאת־ְשִׁ֣מי ַה ָגּ֗דוֹל ַֽהְמֻחָלּל ֙ ַבּגּוֹ ִ֔ים ֲאֶ֥שׁר ִחַלְּלֶ֖תּם ְבּתוֹ ָ֑כם ְו ָֽי ְד֨עוּ

ה ִ֔וה ְבִּה ָֽקּ ְדִ֥שׁי ָב ֶ֖כם ְלֵעי ֵניֶֽהםְ :ו ָֽלַקְחִ֤תּי
ם ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ה ָ֗וה ְנֻא ֙
ַהגּוֹ ִ֜ים ִכּי־ֲא ִ֣ני ְי ֹ
ם ִמן־ַהגּוֹ ִ֔ים ְוִקַבְּצִ֥תּי ֶאְת ֶ֖כם ִמָכּל־ָֽהֲא ָר֑צוֹת ְוֵֽהֵבאִ֥תי ֶאְת ֶ֖כם ֶאל־
ֶאְתֶכ ֙
ַא ְדַמְת ֶֽכםְ :ו ָֽז ַרְקִ֧תּי ֲﬠֵלי ֶ֛כם ַ֥מ ִים ְטהוֹ ִ֖רים וְּטַה ְר ֶ ֑תּם ִמֹ֧כּל ֻטְמֽאוֵֹתי ֶ֛כם וִּמָכּל־
ם ֵ֣לב ָח ָ֔דשׁ ְו ֥רוּ ַח ֲח ָדָ֖שׁה ֶאֵ֣תּן ְבִּק ְרְבּ ֶ֑כם
ִגּֽלּוֵּלי ֶ֖כם ֲאַטֵ֥הר ֶאְת ֶֽכםְ :וָנַתִ֤תּי ָלֶכ ֙
ַֽוֲהִ֨סֹר ִ֜תי ֶאת־ ֵ֤לב ָה ֶ ֨אֶב֙ן ִמְבַּשׂ ְרֶ֔כם ְו ָֽנַתִ֥תּי ָל ֶ֖כם ֵ֥לב ָבָּֽשׂרְ :וֶאת־רוִּ֖חי ֶאֵ֣תּן
ְבִּק ְרְבּ ֶ֑כם ְוָעִ֗שׂיִתי ֵ֤את ֲאֶשׁר־ְבֻּחַקּ֙י ֵתֵּ֔לכוּ וִּמְשָׁפַּ֥טי ִתְּשְׁמ ֖רוּ ַֽוֲﬠִשׂיֶֽתם:
ִֽויַשְׁבֶ֣תּם ָבּ ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ָנַ֖תִתּי ַֽלֲאֹֽבֵתי ֶ֑כם ִֽוְה ִ֤ייֶתם ִל֙י ְלָ֔עם ְוָ֣אֹנִ֔כי ֶֽאְה ֶ֥יה ָל ֶ֖כם
ֵֽלאֹל ִ ֽהיםְ :וֽהוַֹשְׁעִ֣תּי ֶאְתֶ֔כם ִמֹ֖כּל ֻטְמֽאוֵֹתי ֶ֑כם ְו ָק ָ֤ראִתי ֶאל־ַה ָדּ ָג֙ן ְוִה ְרֵבּיִ֣תי
ֹ
א֔תוֹ ְו ֽל ֹא־ֶאֵ֥תּן ֲﬠֵלי ֶ֖כם ָר ָֽﬠבְ :וִה ְרֵבּיִת֙י ֶאת־ְפּ ִ֣רי ָהֵ֔עץ וְּתנוַּ֖בת ַהָשּׂ ֶ֑דה ְלַ֗מַען
ם ֶאת־ ַדּ ְרֵכי ֶ֣כם ָֽה ָרִ֔עים
ֲ֠אֶשׁר ֣ל ֹא ִתְק֥חוּ ֛עוֹד ֶח ְר ַ֥פּת ָר ָ֖ﬠב ַבּגּוֹ ִֽים :וּ ְזַכ ְרֶתּ ֙
ם ִבְּפ ֵניֶ֔כם ַ֚ﬠל ֲﬠוֹֹ֣נֵתיֶ֔כם ְו ַ֖ﬠל
וַּֽמַעְלֵלי ֶ֖כם ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־טוִֹ֑בים וּ ְנֹֽקֹטֶת ֙
ה ִ֔וה ִי ָוּ ַ֖דע ָל ֶ֑כם ֧בּוֹשׁוּ
ם ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ֽתּוֲֹﬠֽבוֵֹתי ֶֽכם֧ :ל ֹא ְלַֽמַע ְנ ֶ֣כם ֲא ִֽני־ֹעֶ֗שׂה ְנֻא ֙
ם ַֽטֲה ִ֣רי ֶאְתֶ֔כם
ה ִ֔וה ְבּיוֹ ֙
ְוִה ָֽכְּל֛מוּ ִמ ַדּ ְרֵכי ֶ֖כם ֵ֥בּית ִיְשׂ ָרֵֽאלֹ֤ :כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ִמֹ֖כּל ֲﬠוֹֽנוֵֹתי ֶ֑כם ְוֽהוַֹשְׁבִתּ֙י ֶאת־ֶ֣הָע ִ֔רים ְוִנְב ֖נוּ ֶֽהֳח ָרֽבוֹתְ :וָהָ֥א ֶרץ ַֽה ְנַּשָׁ֖מּה
ֵֽתָּע ֵ֑בד ַ֚תַּחת ֲאֶ֣שׁר ָֽה ְיָ֣תה ְשָׁמָ֔מה ְלֵעי ֵ֖ני ָכּל־עוֵֹֽברְ :וָֽאְמ֗רוּ ָהָ֤א ֶרץ ַהֵ֨לּז֙וּ
ַה ְנַּשָׁ֔מּה ָֽה ְיָ֖תה ְכּ ַגן־ ֵ֑ﬠ ֶדן ְוֶֽהָע ִ֧רים ֶֽהֳח ֵר֛בוֹת ְוַֽה ְנַשׁ֥מּוֹת ְוַה ֶנֱּה ָר֖סוֹת ְבּצוּ ֥רוֹת
ה ָ֗וה ָבּ ֨ ִניִת֙י
ם ִ֣כּי ׀ ֲא ִ֣ני ְי ֹ
ָיָֽשׁבוְּ :ו ָֽי ְד֣עוּ ַהגּוֹ ִ֗ים ֲאֶ֣שׁר ִיָֽשֲּׁאר ֘וּ ְסִביֽבוֵֹתיֶכ ֒
ה ִ֔וה
ה ָ֖וה ִדַּ֥בּ ְרִתּי ְוָע ִ ֽשׂיִתיֹ֤ :כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ַה ֶֽנֱּה ָר֔סוֹת ָנַ֖טְעִתּי ַֽה ְנַּשׁ ָ ֑מּה ֲא ִ֥ני ְי ֹ
א ָ ֛תם ַכּ ֖צּ ֹאן ָא ָֽדם:
֗עוֹד ֛ז ֹאת ִא ָדּ ֵ֥רשׁ ְלֵֽבית־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת ָל ֶ ֑הם ַא ְרֶ֥בּה ֹ
ה ֶֽהָע ִ֣רים ֶֽהֳח ֵר֔בוֹת
ם ְבּ֣מוֲֹﬠ ֶ֔דיָה ֵ֤כּן ִתְּה ֶ֨יי ָנ ֙
ְכּ ֣צ ֹאן ָֽק ָדִ֗שׁים ְכּ ֤צ ֹאן ְי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ה ַו ֽיּוִֹצֵ֤אִני ְב֨רוּ ַ֙ח
ה ָו ֒
ה ָֽוהָ :ה ְיָ֣תה ָעַל ֘י ַיד־ ְי ֹ
ְמֵל֖אוֹת ֣צ ֹאן ָא ָ֑דם ְו ָֽי ְד֖עוּ ִ ֽכּי־ֲאִ֥ני ְי ֹ
ה ָ֔וה ַו ְי ִניֵ֖ח ִני ְבּ֣תוֹךְך ַהִבְּק ָ֑ﬠה ְוִ֖היא ְמֵלָ֥אה ֲﬠָצֽמוֹתְ :וֶהֱﬠִבי ַ֥ר ִני ֲﬠֵליֶ֖הם ָסִ֣ביב
ְי ֹ
אדַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֔לי
א֙ד ַעל־ְפּ ֵ֣ני ַהִבְּקָ֔עה ְוִה ֵ֖נּה ְיֵב֥שׁוֹת ְמ ֽ ֹ
׀ ָסִ֑ביב ְוִהֵ֨נּה ַר֤בּוֹת ְמ ֹ
ה ִ֖וה ַאָ֥תּה ָי ָֽדְעָתַּ :ו ֣יּ ֹאֶמר
אַ֕מר ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ֶבּן־ָא ָ֕דם ֲה ִ ֽתְח ֶ֣יי ָנה ָֽהֲﬠָצ֣מוֹת ָה ֵ ֑אֶלּה ָֽו ֹ
ת ַה ְיֵב֔שׁוֹת ִשְׁמ֖עוּ
ֵאַ֔לי ִה ָנּ ֵ֖בא ַעל־ָֽהֲﬠָצ֣מוֹת ָה ֵ ֑אֶלּה ְוָאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵלי ֶ֔הם ָֽהֲﬠָצמוֹ ֙
ה ִ֔וה ָֽלֲﬠָצ֖מוֹת ָה ֵ ֑אֶלּה ִה ֨ ֵנּה ֲא ֜ ִני ֵמִ֥ביא ָב ֶ֛כם
ה ָֽוהֹ֤ :כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ְדַּבר־ ְי ֹ

ם
֖רוּ ַח ִֽוְח ִייֶֽתםְ :וָנַתִתּי֩ ֲﬠֵליֶ֨כם ִגּ ִ֜דים ְוַֽהֲﬠֵלִ֧תי ֲﬠֵלי ֶ֣כם ָבָּ֗שׂר ְו ָֽק ַרְמִ֤תּי ֲﬠֵליֶכ ֙
ה ָֽוהְ :ו ִנֵ֖בּאִתי ַֽכֲּאֶ֣שׁר ֻצֵ֑וּיִתי
֔עוֹר ְו ָנַתִ֥תּי ָב ֶ֛כם ֖רוּ ַח ִֽוְח ִיי ֶ ֑תם ִֽוי ַדְעֶ֖תּם ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ַֽו ְיִהי־֤קוֹל ְכִּה ָֽנְּבִא֙י ְוִה ֵנּה־ ַ֔רַעשׁ ַוִתְּק ְר֣בוּ ֲﬠָצ֔מוֹת ֶ֖ﬠֶצם ֶאל־ַעְצֽמוְֹ :ו ָר ִ ֜איִתי
ם וָּבָ֣שׂר ָעָ֔לה ַו ִיּ ְק ַ֧רם ֲﬠֵלי ֶ ֛הם ֖עוֹר ִמְל ָ ֑מְעָלה ְו ֖רוּ ַח ֵ֥אין
ְוִה ֵנּה־ֲﬠֵליֶ֤הם ִגּ ִדי ֙
תּ ֶאל־ָה֜רוּ ַח ֹֽכּה־
ָבֶּֽהםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֔לי ִה ָנֵּ֖בא ֶאל־ָה ֑רוּ ַח ִה ָנֵּ֣בא ֶבן־ָ֠א ָדם ְוָֽאַמ ְר ָ ֙
ת ֹ֣בִּאי ָה֔רוּ ַח וְּפִ֛חי ַֽבֲּהרוּ ִ֥גים ָהֵ֖אֶלּה ְו ִֽיְח ֽיוּ:
ה ִ֗וה ֵֽמַא ְר ַ֤בּע רוּחוֹ ֙
ָאַ֣מר ׀ ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
א ָב ֶ֨הם ָה֜רוּ ַח ַו ִֽיְּח ֗יוּ ַו ַֽיַּעְמד֙וּ ַעל־ ַר ְגֵלי ֶ֔הם ַ֖ח ִיל
ְוִה ַנֵּ֖בּאִתי ַֽכֲּאֶ֣שׁר ִצָ֑וּ ִני ַוָתּבוֹ ֩
אדַ :ויּ ֹאֶמ֘ר ֵאַל֒י ֶבּן־ָא ָ֕דם ָֽהֲﬠָצ֣מוֹת ָה ֵ ֔אֶלּה ָכּל־ֵ֥בּית ִיְשׂ ָרֵ֖אל
אד־ְמ ֽ ֹ
ָגּ ֥דוֹל ְמ ֹ
ֵ ֑הָמּה ִה ֵ֣נּה ֽ ֹ
אְמ ִ֗רים ָֽיְב֧שׁוּ ַעְצמוֹ ֵ ֛תינוּ ְוָאְב ָ֥דה ִתְק ָוֵ֖תנוּ ִנ ְג ַ֥ז ְרנוּ ָֽלנוָּ :לֵכ֩ן ִה ָנּ ֵ֨בא
ה ֲא ֨ ִני ֹפ ֵ֜ת ַח ֶאת־ִקְב ֽרוֵֹתיֶ֗כם
ה ִה ֵנּ ֩
ה ִו ֒
ְוָֽאַמ ְר ָ֜תּ ֲאֵלי ֶ֗הם ֹֽכּה־ָאַמ֘ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ְוַֽהֲﬠֵליִ֥תי ֶאְת ֶ֛כם ִמִקְּב ֽרוֵֹתי ֶ֖כם ַעִ֑מּי ְוֵהֵבאִ֥תי ֶאְת ֶ֖כם ֶאל־ַא ְדַ֥מת ִיְשׂ ָרֵֽאל:
הָ֑וה ְבִּפְתִ֣חי ֶאת־ִקְב ֽרוֵֹתיֶ֗כם וְּבַֽהֲﬠלוִֹ֥תי ֶאְת ֶ֛כם
ִֽוי ַדְעֶ֖תּם ִ ֽכּי־ֲא ִ֣ני ְי ֹ
ם ִֽוְח ִיי ֶ֔תם ְוִהַנְּחִ֥תּי ֶאְת ֶ֖כם ַעל־ַא ְדַמְת ֶ֑כם
ִמִקְּב ֽרוֵֹתי ֶ֖כם ַע ִ ֽמּיְ :ו ָֽנַת ִ֨תּי רוִּ֤חי ָבֶכ ֙
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי
ה ָֽוהַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
הָ֛וה ִדַּ֥בּ ְרִתּי ְוָעִ֖שׂיִתי ְנֻאם־ ְי ֹ
ִֽוי ַדְע ֶ֞תּם ִכּי־ֲא ִ֧ני ְי ֹ
תב ָעָלי֙ו ִ ֽליהוּ ָ֔דה ְוִלְב ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ֵלאֹֽמרְ :וַאָ֣תּה ֶבן־ָא ָ֗דם ַקח־ְל ךָ ֙ך ֵ֣ﬠץ ֶאָ֔חד וְּכ ֤ ֹ
ח ֵ֣ﬠץ ֶאָ֔חד וְּכ֣תוֹב ָעָ֗ליו ְליוֵֹס֙ף ֵ֣ﬠץ ֶאְפ ַ֔ר ִים ְוָכל־ֵ֥בּית
ֲֽחֵב ָ֑רו ] ֲֽחֵב ָ֑ריו[ וְּלַק ֙
א ָ֜תם ֶאָ֧חד ֶאל־ֶא ָ֛חד ְל֖ךָך ְל ֵ֣ﬠץ ֶא ָ֑חד ְוָה ֥יוּ
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֲֽחֵב ָֽרו ] ֲֽחֵב ָֽריו[ְ :וָק ַ֨רב ֹ
ַֽלֲאָח ִ֖דים ְבּ ָי ֶֽדךָךְ :ו ַֽכֲאֶשׁ֙ר ֽי ֹאְמ ֣רוּ ֵאֶ֔ליךָך ְבּ ֵ֥ני ַעְמּ֖ךָך ֵלאֹ֑מר ֲהֽלוֹא־ַת ִ֥גּיד ָ֖לנוּ
ה ֲא ֨ ִני ֹל ֵ ֜ק ַח ֶאת־ ֵ֤ﬠץ
ה ִה ֵנּ ֩
ה ִו ֒
ָמה־ֵ֥אֶלּה ָֽלּךְךַ :דֵּ֣בּר ֲאֵל ֶ֗הם ֹֽכּה־ָאַמ֘ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
יוֵֹס֙ף ֲאֶ֣שׁר ְבּ ַיד־ֶאְפ ַ֔ר ִים ְוִשְׁבֵ֥טי ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֲֽחֵב ָ֑רו ] ֲֽחֵב ָ֑ריו[ ְו ָֽנַתִתּי֩ אוֹ ָ֨תם ָעָ֜ליו
ם ְל ֵ֣ﬠץ ֶאָ֔חד ְוָה ֥יוּ ֶאָ֖חד ְבּ ָי ִֽדיְ :וָה ֨יוּ ָהֵעִ֜צים ֲאֶשׁר־
ֶאת־ ֵ֣ﬠץ ְיהוּ ָ֗דה ַֽוֲﬠִשׂיִת ֙
ה ִה ֨ ֵנּה
ה ִו ֒
תּב ֲﬠֵלי ֶ ֛הם ְבּ ָֽי ְד֖ךָך ְלֵעי ֵניֶֽהםְ :ו ַדֵ֣בּר ֲאֵלי ֶ֗הם ֹֽכּה־ָאַמ֘ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ִתְּכ ֧ ֹ
ם
אָת ֙
שׁם ְוִקַבְּצִ֤תּי ֹ
ֲא ִ֤ני ֹל ֵ ֨ק ַ֙ח ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִמֵ֥בּין ַהגּוֹ ִ֖ים ֲאֶ֣שׁר ָֽהְלכוּ־ ָ ֑
אָתם ְל ֨גוֹי ֶא ָ֤חד ָבּ ָ ֨א ֶר֙ץ ְבָּה ֵ֣רי
ִמָסּ ִ֔ביב ְוֵֽהֵבאִ֥תי אוָֹ֖תם ֶאל־ַא ְדָמָֽתםְ :וָעִ֣שׂיִתי ֠ ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל וֶּ֧מֶלךְך ֶא ָ֛חד ִֽיְה ֶ֥יה ְלֻכ ָ֖לּם ְל ֶ ֑מֶלךְך ְו ֤ל ֹא ִֽיְה ֻיה ] ִֽיְהיוּ[ עוֹ֙ד ִלְשׁ ֵ֣ני גוֹ ִ֔ים
ם
ְו ֨ל ֹא ֵיָ֥חצוּ ֛עוֹד ִלְשֵׁ֥תּי ַמְמָל֖כוֹת ֽעוֹדְ :ו ֧ל ֹא ִֽיַטְמּ֣אוּ ֗עוֹד ְבּ ִגֽלּוֵּליֶה ֙

ם ֲאֶ֣שׁר ָֽחְט֣אוּ
א ָ֗תם ִמֹ֤כּל ֽמוְֹשֹֽׁבֵתיֶה ֙
וְּבִשׁ֣קּוֵּצי ֶ֔הם וְּבֹ֖כל ִפְּשֵׁעי ֶ ֑הם ְוֽהוַֹשְׁעִ֣תּי ֹ
ם ְוָֽהיוּ־ִ֣לי ְלָ֔עם ַֽוֲא ֕ ִני ֶֽאְה ֶ֥יה ָלֶ֖הם ֵֽלאֹל ִ ֽהיםְ :וַעְב ִ֤דּי ָד ִו֙ד
ָב ֶ֔הם ְו ִ ֽטַה ְרִ֤תּי אוָֹת ֙
ֶ֣מֶלךְך ֲﬠֵלי ֶ֔הם ְורוֹ ֶ֥ﬠה ֶאָ֖חד ִיְה ֶ֣יה ְלֻכ ָ֑לּם וְּבִמְשָׁפַּ֣טי ֵיֵ֔לכוּ ְוֻחֹקַּ֥תי ִיְשְׁמ ֖רוּ ְוָע֥שׂוּ
אוָֹֽתםְ :ו ָֽיְשׁ֣בוּ ַעל־ָה ָ ֗א ֶרץ ֲאֶ֤שׁר ָנ ַ֨תִתּ֙י ְלַעְב ִ֣דּי ְל ַֽיֲﬠֹ֔קב ֲאֶ֥שׁר ָֽיְשׁבוּ־ָ֖בהּ
ם ַעד־עוָֹ֔לם ְו ָד ִ֣וד ַעְב ִ֔דּי
ֲאֽבוֵֹתי ֶ֑כם ְו ָֽיְשׁ֣בוּ ָעֶ֡ליָה ֵ֠הָמּה וְּב ֵני ֶ֞הם וְּב ֵ֤ני ְב ֵניֶה ֙
ם ְבּ ִ֣רית ָשׁ֔לוֹם ְבּ ִ֥רית עוֹ ָ֖לם ִֽיְה ֶ֣יה אוֹ ָ ֑תם
ָנִ֥שׂיא ָלֶ֖הם ְלעוֹ ָֽלםְ :וָכ ַרִ֤תּי ָלֶה ֙
וּ ְנַתִתּי ֙
ם ְוִה ְרֵבּיִ֣תי אוֹ ָ֔תם ְו ָנַתִ֧תּי ֶאת־ִמְק ָדִּ֛שׁי ְבּתוֹ ָ֖כם ְלעוֹ ָֽלםְ :וָה ָ֤יה ִמְשָׁכּ ִנ֙י
ֲﬠֵלי ֶ֔הם ְוָה ִ֥ייִתי ָלֶ֖הם ֵֽלאֹלִ֑הים ְוֵ֖הָמּה ִֽיְהיוּ־ִ֥לי ְל ָֽﬠםְ :ו ָֽי ְדע֙וּ ַהגּוֹ ִ֔ים ִ֚כּי ֲא ִ֣ני
ה ָ֖וה
ה ָ֔וה ְמַק ֵ֖דּשׁ ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִבְּה ֧יוֹת ִמְק ָדִּ֛שׁי ְבּתוֹ ָ֖כם ְלעוֹ ָֽלםַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ְי ֹ
ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֶ :בּן־ָא ָ֗דם ִ֤שׂים ָפּ ֨ ֶני ךָ ֙ך ֶאל־גּוֹ֙ג ֶ֣א ֶרץ ַהָמּ ֔גוֹג ְנִ֕שׂיא ֖ר ֹאשׁ ֶ֣מֶשׁךְך
ה ִ֑וה ִה ְנ ִ֤ני ֵאֶ֨לי ךָ ֙ך ֔גּוֹג ְנִ֕שׂיא
ְוֻת ָ֑בל ְוִה ָנֵּ֖בא ָע ָֽליוְ :וָ֣אַמ ְר ָ֔תּ ֹ֥כּה ָאַ֖מר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
֖ר ֹאשׁ ֶ֥מֶשׁךְך ְוֻתָֽבלְ :ו֣שׁוַֹבְב ִ֔תּיךָך ְו ָֽנַתִ֥תּי ַחִ֖חים ִבְּלָח ֶ֑ייךָך ְוֽהוֵֹצאִתי֩ ֽאוְֹת ךָ ֙ך ְוֶאת־
תְּפֵ֥שׂי
ָכּל־ֵחיֶ֜לךָך סוִּ֣סים וּ ָֽפ ָרִ֗שׁים ְלֻבֵ֤שׁי ִמְכלוֹל ֙ ֻכָּ֔לּם ָקָ֥הל ָר֙ב ִצ ָ֣נּה וָּמ ֵ֔גן ֽ ֹ
ֲח ָר֖בוֹת ֻכּ ָֽלּםָ :פּ ַ֛רס ֥כּוּשׁ וּ֖פוּט ִא ָ ֑תּם ֻכּ ָ֖לּם ָמ ֵ֥ג ן ְוכוָֹֽבעֹ֚ :גֶּמר ְוָכל־ֲא ַגֶ֔פּיָה ֵ֚בּית
ֽתּוֹ ַג ְרָ֔מה ַי ְרְכֵּ֥תי ָצ֖פוֹן ְוֶאת־ָכּל־ֲא ַג ָ֑פּיו ַעִ֥מּים ַרִ֖בּים ִאָֽתּךְךִ :הֹכּ֙ן ְוָה ֵ֣כן ְל֔ךָך
ַא ָ֕תּה ְוָכל־ְקָה ֶ֖לךָך ַה ִנְּקָהִ֣לים ָע ֶ֑ליךָך ְוָה ִ֥ייָת ָלֶ֖הם ְלִמְשָֽׁמרִ :מ ָיִּ֣מים ַרִבּי֘ם
ת
ִתָּפֵּק֒ד ְבַּֽאֲח ִ֨רית ַהָשּׁ ֜ ִנים ָתּ֣בוֹא ׀ ֶאל־ֶ֣א ֶרץ ׀ ְמשׁוֶֹ֣בֶבת ֵמֶ֗ח ֶרב ְמֻק ֶ֨בֶּצ ֙
א ֵֽמַעִ֣מּים
ֵמַעִ֣מּים ַר ִ֔בּים ַ֚ﬠל ָה ֵ֣רי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲאֶשׁר־ָה ֥יוּ ְלָח ְרָ֖בּה ָתִּ֑מיד ְוִהי ֙
שָּׁ֣אה ָת֔בוֹא ֶכָּע ָ֛נ ן ְלַכ֥סּוֹת ָהָ֖א ֶרץ ִ ֽתְּה ֶ֑יה
ת ַכּ ֹ
הוָּ֔צָאה ְו ָֽיְשׁ֥בוּ ָלֶ֖בַטח ֻכּ ָֽלּםְ :וָעִ֨לי ָ ֙
ה ִ֑וה ְוָה ָ֣יה ׀ ַבּ ֣יּוֹם
ה ְוָכל־ֲא ַגֶ֔פּיךָך ְוַעִ֥מּים ַר ֽ֖בּים אוָֹֽתךְךֹ֥ :כּה ָאַ֖מר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ַאָתּ ֙
ה ַעל־
ם ַעל־ְלָב ֶ֔בךָך ְוָחַשְׁבָ֖תּ ַֽמֲחֶ֥שֶׁבת ָר ָֽﬠהְ :וָאַמ ְר ָ֗תּ ֶֽאֱﬠֶל ֙
ַה֗הוּא ַֽיֲﬠ֤לוּ ְדָב ִרי ֙
ם ְבֵּ֣אין חוָֹ֔מה וְּב ִ֥רי ַח
שְּׁקִ֔טים ֹֽיְשׁ ֵ֖בי ָל ֶ֑בַטח ֻכָּ֗לּם ֹֽיְשִׁבי ֙
א ַה ֣ ֹ
ֶ֣א ֶרץ ְפּ ָר ֔זוֹת ָאבוֹ ֙
וּ ְדָלַ֖ת ִים ֵ֥אין ָלֶֽהםִ :לְשֹׁ֥לל ָשׁ ָ֖לל ְוָלֹ֣בז ַ֑בּז ְלָהִ֨שׁיב ָי ְד֜ךָך ַעל־ֳח ָר֣בוֹת ֽנוָֹשֹׁ֗בת
ה ִמ ְק ֶ֣נה ְוִק ְנ ָ֔ין ֹֽיְשֵׁ֖בי ַעל־ַט֥בּוּר ָהָֽא ֶרץְ :שׁ ָ֡בא
ם ְמֻאָ֣סּף ִמגּוֹ ִ֔ים ֹעֶשׂ ֙
ְוֶאל־ַע ֙
ה ֽי ֹאְמ ֣רוּ ְל֔ךָך ֲהִלְשֹׁ֤לל ָשָׁלל ֙ ַאָ֣תּה ָ֔בא ֲהָלֹ֥בז
֠וּ ְד ָדן ְוֹֽסֲח ֵ֨רי ַת ְרִ֤שׁישׁ ְוָכל־ְכִּפ ֶ֨רי ָ ֙
ת ִמ ְק ֶ֣נה ְוִק ְנ ָ֔ין ִלְשֹׁ֖לל ָשׁ ָ֥לל
ַ֖בּז ִהְקַ֣הְלָתּ ְקָה ֶ֑לךָך ָלֵ֣שׂאת ׀ ֶ֣כֶּסף ְו ָז ָ֗הב ָל ַ ֨קַח ֙

ה ִ֑וה ֲה֣לוֹא ׀ ַבּ ֣יּוֹם
ָגּ ֽדוֹלָ :לֵכ֙ן ִה ָנֵּ֣בא ֶבן־ָא ָ֔דם ְוָֽאַמ ְרָ֣תּ ְל ֔גוֹג ֹ֥כּה ָאַ֖מר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ַה֗הוּא ְבֶּ֨שֶׁבת ַעִ֧מּי ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ָלֶ֖בַטח ֵתּ ָֽדע :וּ ָ֤באָת ִמְמּֽקוְֹמ ךָ ֙ך ִמ ַיּ ְרְכֵּ֣תי ָצ֔פוֹן
ת
ם ֻכָּ֔לּם ָקָ֥הל ָגּ ֖דוֹל ְוַ֥ח ִיל ָֽרבְ :וָעִ֨לי ָ ֙
ַא ָ֕תּה ְוַעִ֥מּים ַרִ֖בּים ִא ָ ֑תּךְך ֹֽרְכ ֵ֤בי סוִּסי ֙
ַעל־ַעִ֣מּי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֶֽכָּע ָ֖נ ן ְלַכ֣סּוֹת ָה ָ ֑א ֶרץ ְבַּֽאֲח ִ֨רית ַה ָיִּ֜מים ִ ֽתְּה ֶ֗יה ַֽוֲה ִ ֽבאוֹ ִ֨תי ךָ ֙ך
א ִ֗תי ְבִּה ָֽקּ ְדִ֥שׁי ְב ךָ֛ך ְלֵעי ֵניֶ֖הם ֽגּוֹגֹֽ :כּה־ָאַ֞מר
ַעל־ַא ְרִ֔צי ְלַמַע֩ן ַ֨דַּעת ַהגּוֹ ִ֜ים ֹ
ה ִ֗וה ַֽהַאָתּה־֨הוּא ֲאֶשׁר־ ִדּ ַ֜בּ ְרִתּי ְבּ ָיִ֣מים ַק ְדמוֹ ֗ ִנים ְבּ ַי֙ד ֲﬠָב ַד֙י ְנִביֵ֣אי
ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
אְת֖ךָך ֲﬠֵליֶֽהםְ :וָה ָ֣יה ׀ ַבּ ֣יּוֹם
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַֽה ִנְּבִּ֛אים ַבּ ָיִּ֥מים ָהֵ֖הם ָשׁ ִ֑נים ְלָהִ֥ביא ֽ ֹ
ה ִ֑וה ַֽתֲּﬠ ֶ֥לה ֲחָמִ֖תי
ַה֗הוּא ְבּ ֨יוֹם ֥בּוֹא גוֹ֙ג ַעל־ַא ְדַ֣מת ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ה ַ֣רַעשׁ
ְבַּא ִ ֽפּי :וְּבִק ְנָאִ֥תי ְבֵֽאשׁ־ֶעְב ָרִ֖תי ִדּ ַ֑בּ ְרִתּי ִאם־ ֣ל ֹא ׀ ַבּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ִֽיְה ֶי ֙
ם ְו֨עוֹף ַהָשַּׁ֜מ ִים ְוַח ַ֣יּת ַהָשּׂ ֶ֗דה
ָגּ֔דוֹל ַ֖ﬠל ַא ְדַ֥מת ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :ו ָֽרֲﬠ֣שׁוּ ִמָפּ ֡ ַני ְדּ ֵ֣גי ַה ָיּ ֩
שׂ ָֽהֹרֵ֣משׂ ַעל־ָֽהֲא ָדָ֔מה ְוֹכל ֙ ָ֣הָא ָ֔דם ֲאֶ֖שׁר ַעל־ְפּ ֵ֣ני ָֽהֲא ָד ָ ֑מה
ְוָכל־ָה ֶ֨רֶמ ֙
ְו ֶנֶה ְר֣סוּ ֶֽהָה ִ֗רים ְו ָֽנְפל֙וּ ַהַמּ ְד ֵר ֔גוֹת ְוָכל־חוָֹ֖מה ָלָ֥א ֶרץ ִתּֽפּוֹלְ :וָק ָ֨ראִתי ָע ָ֤ליו
ה ִ֑וה ֶ֥ח ֶרב ִ֖אישׁ ְבָּאִ֥חיו ִ ֽתְּה ֶֽיהְ :ו ִנְשַׁפְּטִ֥תּי ִא֖תּוֹ
ְלָכל־ָה ַר֙י ֶ֔ח ֶרב ְנ ֻ ֖אם ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ְבּ ֶ֣דֶבר וְּב ָ֑דם ְו ֶ֣גֶשׁם שׁוֵֹט֩ף ְוַאְב ֨ ֵני ֶאְל ָגּ ִ֜בישׁ ֵ֣אשׁ ְו ָגְפ ִ֗רית ַאְמִ֤טיר ָעָלי֙ו ְוַעל־
ֲא ַגָ֔פּיו ְוַעל־ַעִ֥מּים ַרִ֖בּים ֲאֶ֥שׁר ִאֽתּוְֹ :וִהְת ַגּ ִדְּלִתּ֙י ְוִהְתַק ִדְּשׁ ִ֔תּי ְו ֣נוֹ ַדְע ִ֔תּי
ם ִה ָנֵּ֣בא ַעל־ ֔גּוֹג
ה ָֽוהְ :וַא ָ ֤תּה ֶבן־ָא ָד ֙
ְלֵעי ֵ֖ני גּוֹ ִ֣ים ַרִ֑בּים ְו ָֽי ְד֖עוּ ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ה ִ֑וה ִה ְנ ִ֤ני ֵאֶ֨לי ךָ ֙ך ֔גּוֹג ְנִ֕שׂיא ֖ר ֹאשׁ ֶ֥מֶשׁךְך ְוֻתָֽבל:
ְוָ֣אַמ ְר ָ֔תּ ֹ֥כּה ָאַ֖מר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
שַׁבְב ִ֨תּי ךָ ֙ך ְוִשֵׁשּׁא ִ֔תיךָך ְוַֽהֲﬠִליִ֖תיךָך ִמ ַיּ ְרְכֵּ֣תי ָצ֑פוֹן ַֽוֲה ִ ֽבאוִֹ֖תךָך ַעל־ָה ֵ֥רי ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ְו ֽ ֹ
ְוִהֵכּיִ֥תי ַקְשְׁתּ֖ךָך ִמ ַ֣יּד ְשׂמ ֹאו ֶ֑לךָך ְוִחֶ֕צּיךָך ִמ ַ֥יּד ְי ִ ֽמי ְנ֖ךָך ַא ִ ֽפּילַ :על־ָה ֵ֨רי ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל
ה ְוָכל־ֲא ַגֶ֔פּיךָך ְוַעִ֖מּים ֲאֶ֣שׁר ִא ָ ֑תּךְך ְלֵ֨עיט ִצ֧פּוֹר ָכּל־ָכּ ָ֛נ ף ְוַח ַ֥יּת
ִתּ֗פּוֹל ַאָתּ ֙
ַהָשּׂ ֶ֖דה ְנַתִ֥תּיךָך ְלָאְכ ָֽלהַ :על־ְפּ ֵ֥ני ַהָשּׂ ֶ֖דה ִתּ֑פּוֹל ִ֚כּי ֲא ִ֣ני ִד ַ֔בּ ְרִתּי ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֥ני
ה ָֽוה:
ה ִֽוהְ :וִשַׁלְּחִתּי־ֵ֣אשׁ ְבָּמ ֔גוֹג וְּבֹֽיְשֵׁ֥בי ָֽהִא ִ֖יּים ָל ֶ֑בַטח ְו ָֽי ְד֖עוּ ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ְי ֹ
ְוֶאת־ֵ֨שׁם ָק ְדִ֜שׁי אוֹ ִ֗די ַע ְבּתוֹ ךְ ֙ך ַעִ֣מּי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְו ֽל ֹא־ַאֵ֥חל ֶאת־ֵֽשׁם־ָק ְדִ֖שׁי ֑עוֹד
ה ְו ִנְה ָ֔יָתה ְנ ֻ ֖אם ֲאֹד ָ֣ני
ה ָ֔וה ָק ֖דוֹשׁ ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלִ :ה ֵ֤נּה ָבָא ֙
ם ִ ֽכּי־ֲא ִ֣ני ְי ֹ
ְו ָֽי ְד֤עוּ ַהגּוֹ ִי ֙
ה ִ֑וה ֥הוּא ַה ֖יּוֹם ֲאֶ֥שׁר ִדַּֽבּ ְרִתּיְֽ :ו ָיְצ֞אוּ ֹֽיְשֵׁ֣בי ׀ ָע ֵ֣רי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל וּ ִ ֽבֲﬠ֡רוּ ֠ ְוִהִשּׂיקוּ
ְי ֹ
ה ְבּ ֶ֣קֶשׁת וְּבִחִ֔צּים וְּבַמ ֵ֥קּל ָ֖יד וְּבֹ֑רַמח וּ ִ ֽבֲﬠ ֥רוּ ָב ֶ ֛הם ֵ֖אשׁ ֶ֥שַׁבע
ְבּ ֨ ֶנֶשׁק וָּמ ֵ֤ג ן ְוִצ ָנּ ֙

ָשׁ ִֽניםְ :ו ֽל ֹא־ ִיְשׂ֨אוּ ֵעִ֜צים ִמן־ַהָשּׂ ֶ֗דה ְו ֤ל ֹא ַיְחְטב֙וּ ִמן־ַה ְיָּע ִ֔רים ִ֥כּי ַב ֶ֖נֶּשׁק
ה ִֽוהְ :וָה ָ֣יה
שְׁלֵלי ֶ֗הם וָּֽב ְזז֙וּ ֶאת־ֹ֣בּ ְז ֵזי ֶ֔הם ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ְיַֽבֲﬠרוּ־ ֵ ֑אשׁ ְוָֽשְׁל֣לוּ ֶאת־ ֽ ֹ
ם ִק ְדַ֣מת ַה ָ֔יּם
ַב ֣יּוֹם ַה֡הוּא ֶאֵ֣תּן ְלגוֹ֩ג ׀ ְמֽקוֹם־ָ֨שׁם ֶ ֜קֶבר ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֵ֤גּי ָהֹֽעְב ִרי ֙
ְוֹחֶ֥סֶמת ִ֖היא ֶאת־ָהֹֽעְב ִ֑רים ְו ָ֣קְברוּ ָ֗שׁם ֶאת־גּוֹ֙ג ְוֶאת־ָכּל־ ֲֽהמוֹֹ֔נה ] ֲֽהמוֹ ֔נוֹ[
ם ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְלַ֖מַען ַטֵ֣הר ֶאת־ָה ָ ֑א ֶרץ ִשְׁב ָ֖ﬠה
ְו ָ֣ק ְר֔אוּ ֵ֖גּיא ֲה֥מוֹן ֽגּוֹג :וְּקָברוּ ֙
שׁם ֚יוֹם ִה ָ֣כְּב ִ֔די ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֥ני
ֳח ָד ִ ֽשׁיםְ :ו ָֽקְבר֙וּ ָכּל־ ַ֣ﬠם ָה ָ ֔א ֶרץ ְוָה ָ֥יה ָלֶ֖הם ְל ֵ ֑
ה ִֽוהְ :וַא ְנֵ֨שׁי ָתִ֤מיד ַיְב ִ֨דּיל֙וּ ֹֽעְב ִ֣רים ָבּ ָ ֔א ֶרץ ְמַקְבּ ִ֣רים ֶאת־ָהֹֽעְב ִ֗רים ֶאת־
ְי ֹ
ַה ֽנּוָֹת ִ֛רים ַעל־ְפּ ֵ֥ני ָהָ֖א ֶרץ ְלַֽטֲה ָ֑רהּ ִמְקֵ֥צה ִשְׁבָעה־ֳח ָדִ֖שׁים ַיְחֹֽקרוְּ :ו ָֽﬠְב ֤רוּ
את֙וֹ ַֽהְמַקְבּ ִ֔רים
ה ֶ֣ﬠֶצם ָא ָ֔דם וָּב ָ֥נה ֶאְצ֖לוֹ ִצ ֑יּוּן ַ֣ﬠד ָֽקְב ֤רוּ ֹ
ם ָבּ ָ ֔א ֶרץ ְו ָרָא ֙
ָהֹֽעְב ִרי ֙
ֶאל־ ֵ֖גּיא ֲה֥מוֹן ֽגּוֹגְ :ו ַ֥גם ֶשׁם־ִ֛ﬠיר ֲהמוֹ ָ֖נה ְו ִ ֽטֲה ֥רוּ ָהָֽא ֶרץְ :וַא ָ֨תּה ֶבן־ָא ָ֜דם
ֹֽכּה־ָאַ֣מר ׀ ֲאֹד ָ֣ני ְיה ִ֗וֹה ֱאֹמ֩ר ְלִצ֨פּוֹר ָכּל־ָכּ ָ֥נ ף וְּלֹ֣כל ׀ ַח ַ֣יּת ַהָשּׂ ֶ֗דה ִהָקְּב֤צוּ
ם ֶ֣זַבח ָגּ֔דוֹל ַ֖ﬠל ָה ֵ֣רי
ָוֹ֨בא֙וּ ֵהָֽאְס֣פוּ ִמָסּ ִ֔ביב ַעל־ ִזְבִ֗חי ֲאֶ֨שׁר ֲא ֜ ִני ֹז ֵ֤ב ַח ָלֶכ ֙
ם תּ ֹאֵ֔כלוּ ְו ַדם־ ְנִשׂיֵ֥אי
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַֽוֲאַכְלֶ֥תּם ָבָּ֖שׂר וְּשִׁ֥תיֶתם ָֽדּםְ :בַּ֤שׂר ִגּבּוֹ ִרי ֙
ם ָפּ ִ֔רים ְמ ִריֵ֥אי ָבָ֖שׁן ֻכּ ָֽלּםַֽ :וֲאַכְלֶתּם־
ָהָ֖א ֶרץ ִתְּשׁ֑תּוּ ֵאיִ֨לים ָכּ ִ֤רים ְוַעתּוּ ִדי ֙
ֵ֣חֶלב ְלָשְׂבָ֔עה וְּשִׁ֥תיֶתם ָ֖דּם ְלִשָׁכּ ֑רוֹן ִמ ִזְּבִ֖חי ֲאֶשׁר־ ָזַ֥בְחִתּי ָל ֶֽכם :וְּשַׂבְע ֶ ֤תּם
ה ִֽוהְ :ו ָנַתִ֥תּי
ַעל־ֻשְׁלָח ִנ֙י ֣סוּס ָו ֶ֔רֶכב ִגּ֖בּוֹר ְוָכל־ִ֣אישׁ ִמְלָח ָ ֑מה ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ֶאת־ְכּבוֹ ִ֖די ַבּגּוֹ ִ֑ים ְו ָר֣אוּ ָכל־ַהגּוֹ ִ֗ים ֶאת־ִמְשָׁפִּט֙י ֲאֶ֣שׁר ָעִ֔שׂיִתי ְוֶאת־ ָי ִ֖די
ה ָ֖וה ֱאֹֽלֵהי ֶ ֑הם ִמן־ַה ֥יּוֹם
ֲאֶשׁר־ַ֥שְׂמִתּי ָבֶֽהםְ :ו ָֽי ְדע֙וּ ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ֛כּי ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ַה֖הוּא ָוָֽהְלָאהְ :ו ָֽי ְד֣עוּ ַ֠הגּוֹ ִים ִ֣כּי ַֽבֲﬠוֹ ֞ ָנם ָגּ֣לוּ ֵֽבית־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַ֚ﬠל ֲאֶ֣שׁר ָֽמֲﬠלוּ־
ם ְבּ ַ֣יד ָֽצ ֵרי ֶ֔הם ַו ִיְּפּ֥לוּ ַבֶ֖ח ֶרב ֻכּ ָֽלּםְ :כֻּטְמָאָ֥תם
ִ֔בי ָֽוַאְסִ֥תּר ָפּ ַ֖ני ֵמ ֶ ֑הם ָֽוֶאְתּ ֵנ ֙
ה ִ֔וה ַע ָ֗תּה
א ָ ֑תם ָֽוַאְסִ֥תּר ָפּ ַ֖ני ֵמֶֽהםָ :לֵ֗כן ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
וְּכִפְשֵׁעיֶ֖הם ָעִ֣שׂיִתי ֹ
ָאִשׁי֙ב ֶאת־ְשׁ֣ביּת ]ְשׁ֣בוּת[ ַֽיֲﬠֹ֔קב ְו ִֽרַחְמִ֖תּי ָכּל־ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוִק ֵנּאִ֖תי ְלֵ֥שׁם
ָק ְד ִ ֽשׁיְ :ו ָנשׂ֙וּ ֶאת־ְכִּלָמּ ָ֔תם ְוֶאת־ָכּל־ַֽמֲﬠ ָ֖לם ֲאֶ֣שׁר ָֽמֲﬠלוּ־ִ֑בי ְבִּשְׁבָ֧תּם ַעל־
א ָ֔תם
ם ִמן־ָ֣הַעִ֔מּים ְוִקַבְּצִ֣תּי ֹ
ַא ְדָמ ָ ֛תם ָלֶ֖בַטח ְוֵ֥אין ַֽמֲח ִֽרידְ :בּֽשׁוְֹבִ֤בי אוָֹת ֙
ה
ה ָו ֙
א ְיֵבי ֶ ֑הם ְו ִנְק ַ֣דְּשִׁתּי ָ֔בם ְלֵעי ֵ֖ני ַהגּוֹ ִ֥ים ַר ִ ֽבּיםְ :ו ָֽי ְד֗עוּ ִ֣כּי ֲא ִ֤ני ְי ֹ
ֵֽמַא ְר֖צוֹת ֽ ֹ
ם ֶאל־ַהגּוֹ ִ֔ים ְוִכ ַנְּסִ֖תּים ַעל־ַא ְדָמ ָ ֑תם ְו ֽל ֹא־אוִֹ֥תיר
אָת ֙
ֱאֹ֣לֵהי ֶ֔הם ְבַּה ְגלוִֹ֤תי ֹ

֛עוֹד ֵמֶ֖הם ָֽשׁםְ :ו ֽל ֹא־ַאְסִ֥תּיר ֛עוֹד ָפּ ַ֖ני ֵמ ֶ ֑הם ֲאֶ֨שׁר ָשׁ ַ֤פְכִתּי ֶאת־רוִּח֙י ַעל־
ה ִֽוהְ :בֶּעְשׂ ִ֣רים ְוָחֵ֣משׁ ָשׁ ָ֣נה ְ֠ל ָגלוֵּתנוּ ְבּ ֨ר ֹאשׁ
ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְנ ֻ ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ה ָשׁ ֔ ָנה ַאַ֕חר ֲאֶ֥שׁר ֻהְכָּ֖תה ָהִ֑ﬠיר ְבּ ֶ֣ﬠֶצם
ַהָשּׁ ֜ ָנה ֶבָּע֣שׂוֹר ַלֹ֗ח ֶדשׁ ְבַּא ְר ַ֤בּע ֶעְשׂ ֵר ֙
אִ֖תי ָֽשָׁמּהְ :בַּמ ְר֣אוֹת ֱאֹל ִ֔הים
ה ָ֔וה ַו ָיֵּ֥בא ֹ
׀ ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֗זּה ָה ְי ָ ֤תה ָעַל֙י ַיד־ ְי ֹ
אד ְוָע ָ֥ליו ְכִּמְב ֵנה־ִ֖ﬠיר
ֱהִביַ֖א ִני ֶאל־ֶ֣א ֶרץ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ְי ִניֵ֗ח ִני ֶאל־ַ֤הר ָגֹּ֨ב ַ֙הּ ְמ ֔ ֹ
שׁ ַמ ְר ֵ ֨אה֙וּ ְכַּמ ְרֵ֣אה ְנֹ֔חֶשׁת וְּפִתיל־
ִמ ֶֽנּ ֶגבַ :ו ָיּ ֵ֨ביא אוֹ ִ֜תי ָ֗שָׁמּה ְוִה ֵנּה־ִאי ֙
ִפְּשִׁ֥תּים ְבּ ָי ֖דוֹ וּ ְק ֵ֣נה ַהִמּ ָ֑דּה ְו֥הוּא ֹעֵ֖מד ַבָּֽשַּׁערַ :ו ְי ַד ֵ֨בּר ֵאַ֜לי ָה ִ ֗אישׁ ֶבּן־ָא ָ֡דם
ְרֵ֣אה ְבֵעי ֶני ךָ ֩ך וְּבָא ְז ֨ ֶניךָך ְשָּׁ֜מע ְוִ֣שׂים ִלְבּ֗ךָך ְלֹ֤כל ֲאֶשׁר־ֲא ִנ֙י ַמ ְרֶ֣אה אוֹ ָ֔תךְך ִ֛כּי
ְלַ֥מַען ַה ְרֽאוְֹת ָ֖כה ֻהָ֣באָתה ֵ ֑ה ָנּה ַה ֵ֛גּד ֶאת־ָכּל־ֲאֶשׁר־ַאָ֥תּה ֹרֶ֖אה ְלֵ֥בית
ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וִה ֵ֥נּה חוֹ ָ ֛מה ִמ֥חוּץ ַלַ֖בּ ִית ָסִ֣ביב ׀ ָסִ֑ביב וְּב ַ֨יד ָה ִ ֜אישׁ ְק ֵ֣נה ַהִמּ ָ֗דּה
ה ָוֹ֔טַפח ַו ָ֜יָּמד ֶאת־ֹ֤רַחב ַהִבּ ְנ ָי֙ן ָק ֶ֣נה ֶאָ֔חד ְוקוָֹ֖מה ָק ֶ֥נה
ֵשׁשׁ־ַא֤מּוֹת ָֽבַּאָמּ ֙
ֶאָֽחדַ :ו ָיּ֗בוֹא ֶאל־ַ֨שַׁע֙ר ֲאֶ֤שׁר ָפּ ָני֙ו ֶ֣דּ ֶרךְך ַהָקּ ִ֔דיָמה ַו ַ֖יַּעל ְבַּֽמֲﬠלוֹ ָ ֑תו
ת ַ֣סף ֶאָ֔חד ָק ֶ֥נה
]ְבַּֽמֲﬠלוֹ ָ ֑תיו[ ַו ָ֣יָּמד ׀ ֶאת־ַ֣סף ַהַ֗שַּׁער ָק ֶ֤נה ֶאָח֙ד ֹ֔רַחב ְוֵא ֙
א ֶר ךְ ֙ך ְו ָק ֶ֤נה ֶאָח֙ד ֹ֔רַחב וֵּ֥בין ַהָתִּ֖אים ָחֵ֣משׁ
ֶאָ֖חד ֹֽרַחבְ :וַה ָ֗תּא ָק ֨ ֶנה ֶאָ֥חד ֨ ֹ
שַּׁער ֵֽמַהַ֖בּ ִית ָק ֶ֥נה ֶאָֽחדַ :ו ָ֜יָּמד ֶאת־ֻא ָ֥לם
ַא֑מּוֹת ְוַ֣סף ַ֠הַשַּׁער ֵמ ֵ ֨אֶצל אוּ ָ֥לם ַה ַ ֛
שַּׁער ֵמַהַ֖בּ ִית ָק ֶ֥נה ֶאָֽחדַ :ו ָ֜יָּמד ֶאת־ֻא ָ֤לם ַהַ֨שַּׁע֙ר ְשֹׁמ ֶ֣נה ַא֔מּוֹת ְוֵאי ָ֖לו
ַה ַ ֛
] ְוֵאי ָ֖ליו[ ְשַׁ֣תּ ִים ַא֑מּוֹת ְוֻא ָ֥לם ַהַ֖שַּׁער ֵמַהָֽבּ ִיתְ :וָת ֵ ֨אי ַהַ֜שַּׁער ֶ֣דּ ֶרךְך ַהָקּ ִ֗דים
ה וְּשֹׁלָ֣שׁה ִמֹ֔פּה ִמ ָ֥דּה ַאַ֖חת ִלְשָֹׁלְשׁ ָ ֑תּם וִּמ ָ֥דּה ַא ַ֛חת ָלֵאיִ֖לם ִמֹ֥פּה
ְשֹׁלָ֤שׁה ִמֹפּ ֙
א ֶרךְך ַהַ֔שַּׁער ְשׁ֥לוֹשׁ ֶעְשׂ ֵ֖רה
וִּמֽפּוַֹ :ו ָ֛יָּמד ֶאת־ֹ֥רַחב ֶֽפַּתח־ַהַ֖שַּׁער ֶ֣ﬠֶשׂר ַא֑מּוֹת ֣ ֹ
ת ַאָ֣מּה ֶאָ֔חת ְוַאָמּה־ַאַ֥חת ְגּ֖בוּל ִמֹ֑פּה ְוַה ָ֕תּא
ַאֽמּוֹת :וּ ְג֞בוּל ִלְפ ֵ֤ני ַהָתּאוֹ ֙
א ְל ַג ֔גּוֹ ֹ֕רַחב
ֵשׁשׁ־ַא֣מּוֹת ִמ֔פּוֹ ְוֵ֥שׁשׁ ַא֖מּוֹת ִמֽפּוַֹ :ו ָ֣יָּמד ֶאת־ַהַ֗שַּׁער ִמ ַ֤גּג ַהָתּ ֙
ֶעְשׂ ִ֥רים ְוָחֵ֖משׁ ַא֑מּוֹת ֶ֖פַּתח ֶ֥נ ֶגד ָֽפַּתחַ :ו ַ֥יַּעשׂ ֶאת־ֵאי ִ֖לים ִשִׁ֣שּׁים ַא ָ ֑מּה ְוֶאל־
ֵאיל ֙ ֶֽהָחֵ֔צר ַהַ֖שַּׁער ָסִ֥ביב ׀ ָס ִ ֽביבְ :וַ֗על ְפּ ֵנ֙י ַהַ֣שַּׁער ָֽהיִא֔תוֹן ]ָֽהִאי֔תוֹן[ ַעל־
ִלְפ ֕ ֵני ֻא ָ֥לם ַהַ֖שַּׁער ַהְפּ ִניִ֑מי ֲחִמִ֖שּׁים ַאָֽמּהְ :וַחֹלּ ֣נוֹת ֲאֻט֣מוֹת ֶֽאל־ַהָתּ ִ ֡אים
ְוֶאל ֩ ֵֽאֵלי ֵ֨הָמה ִלְפ ִ֤ניָמה ַלַ֨שַּׁע֙ר ָסִ֣ביב ׀ ָס ִ֔ביב ְו ֵ֖כן ָלֵֽאַל֑מּוֹת ְוַחלּוֹ ֞נוֹת ָסִ֤ביב ׀
ָסִבי֙ב ִלְפ ֔ ִניָמה ְוֶאל־ַ֖א ִיל ִ ֽתֹּמ ִֽריםַ :ו ְיִבי ֵ ֗א ִני ֶאל־ֶֽהָחֵצ֙ר ַהִ֣חיצוֹ ֔ ָנה ְוִה ֵ֤נּה

ְלָשׁכוֹ ֙
ת ְו ִֽרְצָ֔פה ָע֥שׂוּי ֶֹלָחֵ֖צר ָסִ֣ביב ׀ ָסִ֑ביב ְשֹׁלִ֥שׁים ְלָשׁ֖כוֹת ֶאל־ָה ִֽרְצ ָֽפה:
ְוָה ִֽרְצָפ ֙
א ֶרךְך ַהְשָּׁע ִ֑רים ָה ִֽרְצ ָ֖פה ַהַתְּחתּוֹ ָֽנה:
ה ֶאל־ ֶ֣כֶּתף ַהְשָּׁע ִ֔רים ְלֻעַ֖מּת ֣ ֹ
ַו ָ֣יָּמד ֹ֡רַחב ִמִלְּפ ֵני֩ ַהַ֨שַּׁער ַהַתְּח֜תּוֹ ָנה ִלְפ ֨ ֵני ֶֽהָחֵ֧צר ַהְפּ ִניִ֛מי ִמ֖חוּץ ֵמָ֣אה ַא ָ ֑מּה
ַהָקּ ִ֖דים ְוַהָצּֽפוֹןְ :וַהַ֗שַּׁער ֲאֶ֤שׁר ָפּ ָני֙ו ֶ֣דּ ֶרךְך ַהָצּ֔פוֹן ֶֽלָחֵ֖צר ַה ִ ֽחיצוֹ ָ֑נה ָמ ַ֥דד ָא ְר֖כּוֹ
ְו ָרְחֽבּוְֹ :וָת ָ ֗או ] ְוָת ָ ֗איו[ ְשׁלוָֹ֤שׁה ִמפּ֙וֹ וְּשֹׁלָ֣שׁה ִמ֔פּוֹ ְוֵאי ָ֤לו ] ְוֵאי ָ֤ליו[ ְוֵֽאַלָמּ֙ו
ה ָא ְר֔כּוֹ ְוֹ֕רַחב ָחֵ֥משׁ
] ְוֵֽאַלָמּי֙ו[ ָה ָ֔יה ְכִּמ ַ֖דּת ַהַ֣שַּׁער ָֽה ִרא֑שׁוֹן ֲחִמִ֤שּׁים ַאָמּ ֙
ְוֶעְשׂ ִ֖רים ָבַּאָֽמּהְ :וַחלּוֹ ָ֤נו ] ְוַחלּוֹ ָ֤ניו[ ְוֵֽאַלָמּ֙ו ] ְוֵֽאַלָמּי֙ו[ ְוִ֣תֹמ ָ֔רו ] ְוִ֣תֹמ ָ֔ריו[ ְכִּמ ַ֣דּת
ַהַ֔שַּׁער ֲאֶ֥שׁר ָפּ ָ֖ניו ֶ֣דּ ֶרךְך ַהָקּ ִ֑דים וְּבַֽמֲﬠ֥לוֹת ֶ֨שַׁב֙ע ַֽיֲﬠלוּ־֔בוֹ ְוֵֽאיַלָ֖מּו ] ְוֵֽאיַלָ֖מּיו[
שַּׁער
ִלְפ ֵניֶֽהםְ :וַ֨שַׁע֙ר ֶלָחֵ֣צר ַהְפּ ִניִ֔מי ֶ֣נ ֶגד ַהַ֔שַּׁער ַלָצּ֖פוֹן ְוַלָקּ ִ֑דים ַו ָ֧יָּמד ִמ ַ ֛
ֶאל־ַ֖שַׁער ֵמָ֥אה ַאָֽמּהַ :ו ֽיּוִֹלֵ֨כ ִנ֙י ֶ֣דּ ֶרךְך ַה ָדּ֔רוֹם ְוִה ֵנּה־ַ֖שַׁער ֶ֣דּ ֶרךְך ַה ָדּ ֑רוֹם וָּמ ַ֤דד
ֵאיָל֙ו ]ֵאיָלי֙ו[ ְוֵ֣איַלָ֔מּו ] ְוֵ֣איַלָ֔מּיו[ ַכִּמּ ֖דּוֹת ָהֵֽאֶלּהְ :וַחלּוֹ ֨ ִנים ֤לוֹ וְּלֵֽאיַלָמּ֙ו
א ֶרךְך ְוֹ֕רַחב ָחֵ֥משׁ
ה ֹ֔
]וְּלֵֽאיַלָמּי֙ו[ ָסִ֣ביב ׀ ָס ִ֔ביב ְכַּֽהַחֹלּ ֖נוֹת ָה ֵ ֑אֶלּה ֲחִמִ֤שּׁים ַאָמּ ֙
ה ֹֽעלוֹ ָ֔תו ]ֹֽעלוֹ ָ֔תיו[ ְוֵֽאַלָ֖מּו ] ְוֵֽאַלָ֖מּיו[ ִלְפ ֵני ֶ ֑הם
ְוֶעְשׂ ִ֖רים ַאָֽמּה :וַּֽמֲﬠ֤לוֹת ִשְׁבָע ֙
שַׁער ֶֽלָחֵ֥צר ַהְפּ ִניִ֖מי
ְו ִ ֽתֹמ ִ֣רים ֗לוֹ ֶאָ֥חד ִמ֛פּוֹ ְוֶאָ֥חד ִמ֖פּוֹ ֶאל־ֵאי ָֽלו ]ֵאי ָֽליו[ְ :ו ַ ֛
שַּׁער ֶ֥דּ ֶרךְך ַה ָדּ ֖רוֹם ֵמָ֥אה ַאֽמּוֹתַ :ו ְיִבי ֵ ֛א ִני
ֶ֣דּ ֶרךְך ַה ָדּ ֑רוֹם ַו ָ֨יָּמד ִמַ֧שַּׁער ֶאל־ַה ַ ֛
ֶאל־ָחֵ֥צר ַהְפּ ִניִ֖מי ְבַּ֣שַׁער ַה ָדּ ֑רוֹם ַו ָ֨יָּמ֙ד ֶאת־ַהַ֣שַּׁער ַה ָדּ֔רוֹם ַכִּמּ ֖דּוֹת ָהֵֽאֶלּה:
ְוָת ָ ֞או ] ְוָת ָ ֞איו[ ְוֵאי ָ֤לו ] ְוֵאי ָ֤ליו[ ְוֵֽאַלָמּ֙ו ] ְוֵֽאַלָמּי֙ו[ ַכִּמּ ֣דּוֹת ָה ֵ ֔אֶלּה ְוַחלּוֹ֥נוֹת ֛לוֹ
א ֶרךְך ְוֹ֕רַחב ֶעְשׂ ִ֥רים ְוָחֵ֖משׁ
ה ֹ֔
וְּלֵאַלָ֖מּו ]וְּלֵאַלָ֖מּיו[ ָסִ֣ביב ׀ ָסִ֑ביב ֲחִמִ֤שּׁים ַאָמּ ֙
ם ַאָ֔מּה ְוֹ֖רַחב ָחֵ֥משׁ ַאֽמּוֹת:
א ֶרךְך ָחֵ֤משׁ ְוֶעְשׂ ִרי ֙
ַאֽמּוֹתְ :וֵֽאַל֖מּוֹת ָסִ֣ביב ׀ ָסִ֑ביב ֗ ֹ
ְוֵאַלָ֗מּו ֶאל־ָחֵצ֙ר ַהִ֣חצוֹ ֔ ָנה ְו ִ ֽתֹמ ִ֖רים ֶאל־ֵאי ָ֑לו ]ֵאי ָ֑ליו[ וַּֽמֲﬠ֥לוֹת ְשׁמוֹ ֶ֖נה ַֽמֲﬠ ָֽלו
]ַֽמֲﬠ ָֽליו[ַ :ו ְיִבי ֵ ֛א ִני ֶאל־ֶֽהָחֵ֥צר ַהְפּ ִניִ֖מי ֶ֣דּ ֶרךְך ַהָקּ ִ֑דים ַו ָ֣יָּמד ֶאת־ַהַ֔שַּׁער
ַכִּמּ ֖דּוֹת ָהֵֽאֶלּהְ :וָת ָ ֞או ] ְוָת ָ ֞איו[ ְוֵא ָ֤לו ] ְוֵא ָ֤ליו[ ְוֵֽאַלָמּ֙ו ] ְוֵֽאַלָמּי֙ו[ ַכִּמּ ֣דּוֹת ָה ֵ ֔אֶלּה
א ֶרךְך ֲחִמִ֣שּׁים ַאָ֔מּה ְוֹ֕רַחב
ְוַחלּוֹ֥נוֹת ֛לוֹ וְּלֵאַלָ֖מּו ]וְּלֵֽאַלָ֖מּיו[ ָסִ֣ביב ׀ ָסִ֑ביב ֚ ֹ
ָחֵ֥משׁ ְוֶעְשׂ ִ֖רים ַאָֽמּהְ :וֵאַלָ֗מּו ] ְוֵֽאַלָ֗מּיו[ ֶֽלָחֵצ֙ר ַהִ֣חיצוֹ ֔ ָנה ְוִתֹמ ִ֥רים ֶאל־ֵא ָ֖לו
]ֵא ָ֖ליו[ ִמ֣פּוֹ וִּמ֑פּוֹ וְּשֹׁמ ֶ֥נה ַֽמֲﬠ֖לוֹת ַֽמֲﬠ ָֽלו ]ַֽמֲﬠ ָֽליו[ַ :ו ְיִביֵ֖א ִני ֶאל־ַ֣שַׁער ַהָצּ֑פוֹן
וָּמ ַ֖דד ַכִּמּ ֥דּוֹת ָהֵֽאֶלּהָ :תָּא֙ו ]ָתָּאי֙ו[ ֵא ָ֣לו ]ֵא ָ֣ליו[ ְוֵאַלָ֔מּו ] ְוֵֽאַלָ֔מּיו[ ְוַחלּוֹ֥נוֹת

א ֶרךְך ֲחִמִ֣שּׁים ַאָ֔מּה ְוֹ֕רַחב ָחֵ֥משׁ ְוֶעְשׂ ִ֖רים ַאָֽמּהְ :וֵאיָ֗לו
֖לוֹ ָסִ֣ביב ׀ ָסִ֑ביב ֚ ֹ
] ְוֵאיָ֗ליו[ ֶֽלָחֵצ֙ר ַהִ֣חיצוֹ ֔ ָנה ְו ִ ֽתֹמ ִ֥רים ֶאל־ֵאי ָ֖לו ]ֵאי ָ֖ליו[ ִמ֣פּוֹ וִּמ֑פּוֹ וְּשֹׁמ ֶ֥נה
ַֽמֲﬠ֖לוֹת ַֽמֲﬠ ָֽלו ]ַֽמֲﬠ ָֽליו[ְ :וִלְשׁ ָ֣כּה וִּפְתָ֔חהּ ְבֵּאיִ֖לים ַהְשָּׁע ִ֑רים ָ֖שׁם ָי ִ֥דיחוּ ֶאת־
ת ִמ֔פּוֹ וְּשׁ ַ֥נ ִים ֻשְׁלָח ֖נוֹת ִמֹ֑פּה ִלְשׁ֤חוֹט
ָֽהֹע ָֽלה :וְּבֻא ָ֣לם ַהַ֗שַּׁער ְשׁ ַ֤נ ִים ֻשְׁלָחנוֹ ֙
ח
ה ְלֶ֨פַת ֙
ם ָֽהעוָֹ֔לה ְוַֽהַחָ֖טּאת ְוָֽהָאָֽשׁםְ :וֶאל־ַהָכֵּ֣תף ִמ֗חוָּצה ָֽלעוֶֹל ֙
ֲאֵליֶה ֙
ַהַ֣שַּׁער ַהָצּ֔פוֹ ָנה ְשׁ ַ֖נ ִים ֻשְׁלָח ֑נוֹת ְוֶאל־ַהָכֵּ֣תף ָֽהַאֶ֗ח ֶרת ֲאֶשׁ֙ר ְלֻא ָ֣לם ַהַ֔שַּׁער
ְשׁ ַ֖נ ִים ֻשְׁלָח ֽנוֹתַ :א ְרָבָּ֨עה ֻשְׁלָח ֜נוֹת ִמֹ֗פּה ְוַא ְרָבּ ָ֧ﬠה ֻשְׁלָח֛נוֹת ִמֹ֖פּה ְל ֶ֣כֶתף
ה ֻשְׁלָח ֨נוֹת ָֽלעוָֹ֜לה ַאְב ֵ֣ני
שַּׁער ְשׁמוֹ ָ֥נה ֻשְׁלָח ֖נוֹת ֲאֵליֶ֥הם ִיְשָֽׁחטוְּ :וַא ְרָבָּע ֩
ַה ָ ֑
ת ָוֵ֔חִצי ְו ֖גַֹבהּ ַאָ֣מּה ֶא ָ֑חת
א ֶר ךְ ֩ך ַאָ֨מּה ַא ַ֤חת ָוֵ֨חִצ֙י ְוֹ֨רַחב ַאָ֤מּה ַאַח ֙
ָג ִ֗זית ֹ
ם ֲאֶ֨שׁר ִי ְ ֽשֲׁח֧טוּ ֶאת־ָהעוֹ ָ֛לה ָ֖בּם ְוַה ָֽזַּבח:
ֲאֵלי ֶ֗הם ְו ַי ִ֤נּיחוּ ֶאת־ַהֵכִּלי ֙
ְוַֽהְשַׁפ ַ֗תּ ִים ֹ֧טַפח ֶא ָ֛חד מוָּכ ִ֥נים ַבַּ֖בּ ִית ָסִ֣ביב ׀ ָסִ֑ביב ְוֶאל־ַהֻשְּׁלָח ֖נוֹת ְבַּ֥שׂר
ה ַלַ֨שַּׁער ַהְפּ ִניִ֜מי ִ ֽלְשׁ֣כוֹת ָשׁ ִ֗רים ֶֽבָּח ֵ֤צר ַהְפּ ִניִמ֙י ֲאֶ֗שׁר ֶאל־
ַהָקּ ְרָֽבן :וִּמחוָּצ ֩
ֶ֨כֶּת֙ף ַ֣שַׁער ַהָצּ֔פוֹן וְּפ ֵניֶ֖הם ֶ֣דּ ֶרךְך ַה ָדּ ֑רוֹם ֶאָ֗חד ֶאל־ֶ֨כֶּת֙ף ַ֣שַׁער ַהָקּ ִ֔דים ְפּ ֵ֖ני
שְׁמ ֵ֖רי
ה ֶ֣דּ ֶרךְך ַה ָדּ֔רוֹם ַלֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים ֽ ֹ
ֶ֥דּ ֶרךְך ַהָצֹּֽפןַ :ו ְי ַדֵ֖בּר ֵא ָ֑לי ֹ֣זה ַהִלְּשָׁ֗כּה ֲאֶ֤שׁר ָפּ ֨ ֶני ָ ֙
שְׁמ ֵ֖רי ִמְשֶׁ֣מ ֶרת
ה ֶ֣דּ ֶרךְך ַהָצּ֔פוֹן ַלֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים ֽ ֹ
ִמְשֶׁ֥מ ֶרת ַהָֽבּ ִיתְ :וַהִלְּשָׁ֗כּה ֲאֶ֤שׁר ָפּ ֨ ֶני ָ ֙
ה ָ֖וה ְלָשׁ ְרֽתוַֹ :ו ָ֨יָּמד ֶאת־
ַהִמּ ְז ֵ֑בּ ַח ֵ֣הָמּה ְב ֵֽני־ָצ֗דוֹק ַהְקּ ֵרִ֧בים ִמְבּ ֵֽני־ֵל ִ֛וי ֶאל־ ְי ֹ
א ֶרךְך ׀ ֵמָ֣אה ַאָ֗מּה ְוֹ֛רַחב ֵמָ֥אה ַאָ֖מּה ְמ ֻר ָ֑בַּעת ְוַהִמּ ְזֵ֖בּ ַח ִלְפ ֵ֥ני ַהָֽבּ ִית:
ֶֽהָחֵ֜צר ֣ ֹ
ת ִמֹ֔פּה ְוָחֵ֥משׁ ַא֖מּוֹת
ת ַו ָ֨יָּמ֙ד ֵ֣אל ֻאָ֔לם ָחֵ֤משׁ ַאמּוֹ ֙
ַו ְיִבֵא ִנ ֘י ֶאל־ֻא ָ֣לם ַהַבּ ִי ֒
א ֶרךְך ָֽהֻאָ֞לם
ת ִמ֔פּוֹ ְוָשׁ֥לשׁ ַא֖מּוֹת ִמֽפּוֹֹ ֣ :
ִמֹ֑פּה ְוֹ֣רַחב ַהַ֔שַּׁער ָשׁ֤לשׁ ַאמּוֹ ֙
ם
ֶעְשׂ ִ֣רים ַאָ֗מּה ְוֹ֨רַח֙ב ַעְשֵׁ֣תּי ֶעְשׂ ֵ֣רה ַאָ֔מּה וַּבַֽמֲּﬠ֔לוֹת ֲאֶ֥שׁר ַֽיֲﬠ֖לוּ ֵא ָ֑ליו ְוַעֻמּ ִדי ֙
ֶאל־ָ֣הֵאיִ֔לים ֶאָ֥חד ִמֹ֖פּה ְוֶאָ֥חד ִמֹֽפּהַ :ו ְיִביֵ֖א ִני ֶאל־ַהֵהי ָ֑כל ַו ָ֣יָּמד ֶאת־
אֶהלְ :וֹ֣רַחב
ָֽהֵאיִ֗לים ֵשׁשׁ־ַא֨מּוֹת ֹ֧רַחב ִמ֛פּוֹ ְוֵֽשׁשׁ־ַא֥מּוֹת ֹֽרַחב־ִמ֖פּוֹ ֹ֥רַחב ָה ֽ ֹ
ת ִמ֔פּוֹ ְוָחֵ֥משׁ ַא֖מּוֹת ִמ֑פּוֹ
ת ְוִכְת֣פוֹת ַהֶ֔פַּתח ָחֵ֤משׁ ַאמּוֹ ֙
ַהֶפַּת֘ח ֶ֣ﬠֶשׂר ַאמּוֹ ֒
ַו ָ֤יָּמד ָא ְרכּ֙וֹ ַא ְרָבִּ֣ﬠים ַאָ֔מּה ְוֹ֖רַחב ֶעְשׂ ִ֥רים ַאָֽמּה :וָּ֣בא ִלְפ ֔ ִניָמה ַו ָ֥יָּמד ֵֽאיל־
ח ֵ֣שׁשׁ ַא֔מּוֹת ְוֹ֥רַחב ַה ֶ֖פַּתח ֶ֥שַׁבע ַאֽמּוֹתַ :ו ָ֨יָּמד
ַה ֶ֖פַּתח ְשַׁ֣תּ ִים ַא֑מּוֹת ְוַהֶ֨פַּת ֙
ֶאת־ָא ְר֜כּוֹ ֶעְשׂ ִ֣רים ַאָ֗מּה ְוֹ֛רַחב ֶעְשׂ ִ֥רים ַאָ֖מּה ֶאל־ְפּ ֵ֣ני ַֽהֵהי ָ֑כל ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֔לי

ֶ֖זה ֹ֥ק ֶדשׁ ַהֳקּ ָד ִ ֽשׁיםַ :ו ָ֥יָּמד ִקיר־ַהַ֖בּ ִית ֵ֣שׁשׁ ַא֑מּוֹת ְוֹ֣רַחב ַהֵצָּל֩ע ַא ְר ַ֨בּע ַא֜מּוֹת
ת ֵצָ֨לע ֶאל־ֵצָ֜לע ָשׁ֧לוֹשׁ וְּשֹׁלִ֣שׁים ְפָּעִ֗מים
ָסִ֧ביב ׀ ָסִ֛ביב ַלַ֖בּ ִית ָס ִ ֽביבְ :וַהְצָּלעוֹ ֩
֠וָּבאוֹת ַבּ ִ ֨קּיר ֲאֶשׁר־ַלַ֧בּ ִית ַלְצָּל֛עוֹת ָסִ֥ביב ׀ ָסִ֖ביב ִ ֽלְה ֣יוֹת ֲאחוּ ִ֑זים ְו ֽל ֹא־ ִֽיְה ֥יוּ
ה ְלַ֨מְעָלה ְלַ֜מְעָלה ַלְצָּל֗עוֹת ִ֣כּי ֽמוַּסב־
ֲאחוּ ִ֖זים ְבּ ִ֥קיר ַהָֽבּ ִיתְ :ו ָֽרֲח ָ֡בה ְו ָֽנְסָב ֩
ַ֠הַבּ ִית ְלַ֨מְעָלה ְלַ֜מְעָלה ָסִ֤ביב ׀ ָסִבי֙ב ַל ַ֔בּ ִית ַעל־ ֵ֥כּן ֹֽרַחב־ַלַ֖בּ ִית ְל ָ ֑מְעָלה ְו ֵ֧כן
ַהַתְּחתּוֹ ָ֛נה ַֽיֲﬠ ֶ֥לה ַעל־ָֽהֶעְליוֹ ָ֖נה ַל ִ ֽתּיכוֹ ָֽנהְ :ו ָרִ֧איִתי ַל ַ֛בּ ִית ֹ֖גַּבהּ ָסִ֣ביב ׀ ָסִ֑ביב
ת ְמ֣לוֹ ַהָקּ ֔ ֶנה ֵ֥שׁשׁ ַא֖מּוֹת ַא ִ ֽצּיָלהֹ֣ :רַחב ַה ִ֧קּיר
מיְּס ֤דוֹת ]מוְּס ֤דוֹת[ ַהְצָּלעוֹ ֙
ֲאֶשׁר־ַלֵצּ ָ֛לע ֶאל־ַה֖חוּץ ָחֵ֣משׁ ַא֑מּוֹת ַֽוֲאֶ֣שׁר ֻמ ֔ ָנּח ֵ֥בּית ְצָל֖עוֹת ֲאֶ֥שׁר ַלָֽבּ ִית:
וּ ֵ֨בין ַהְלָּשׁ֜כוֹת ֹ֣רַחב ֶעְשׂ ִ֥רים ַא ָ ֛מּה ָסִ֥ביב ַל ַ֖בּ ִית ָסִ֥ביב ׀ ָס ִ ֽביב :וּ ֶ֤פַתח ַהֵצָּל֙ע
ַלֻמּ ֔ ָנּח ֶ֤פַּתח ֶאָח֙ד ֶ֣דּ ֶרךְך ַהָצּ֔פוֹן וּ ֶ֥פַתח ֶאָ֖חד ַל ָדּ ֑רוֹם ְוֹ֨רַח֙ב ְמ֣קוֹם ַהֻמּ ֔ ָנּח ָחֵ֥משׁ
ַא֖מּוֹת ָסִ֥ביב ׀ ָס ִ ֽביבְ :וַהִבּ ְנ ָ֡ין ֲאֶשׁ֩ר ֶאל־ְפּ ֨ ֵני ַה ִגּ ְז ָ֜רה ְפַּ֣את ֶֽדּ ֶרךְך־ַה ָ֗יּם ֹ֚רַחב
ִשְׁבִ֣ﬠים ַאָ֔מּה ְו ִ֧קיר ַהִבּ ְנ ָ֛י ן ָֽחֵמשׁ־ַא֥מּוֹת ֹ֖רַחב ָסִ֣ביב ׀ ָסִ֑ביב ְוָא ְר֖כּוֹ ִתְּשִׁ֥ﬠים
א ֶרךְך
ה ְו ִ֣קירוֹ ֶ֔תיָה ֖ ֹ
א ֶרךְך ֵמָ֣אה ַא ָ ֑מּה ְוַה ִגּ ְז ָ֤רה ְוַהִבּ ְנ ָי ֙
ַאָֽמּה :וָּמ ַ֣דד ֶאת־ַה ַ֔בּ ִית ֖ ֹ
א ֶרךְך־
ֵמָ֥אה ַאָֽמּהְ :וֹרַח֩ב ְפֵּ֨ני ַהַ֧בּ ִית ְוַה ִגּ ְז ָ֛רה ַלָקּ ִ֖דים ֵמָ֥אה ַאָֽמּה :וָּמ ַ֣דד ֽ ֹ
ַ֠הִבּ ְנ ָין ֶאל־ְפּ ֨ ֵני ַה ִגּ ְז ָ֜רה ֲאֶ֨שׁר ַעל־ַֽאֲח ֶ֧ריָה ְוַאִתּו ֶ֛קיָהא ] ְוַאִתּי ֶ֛קיָהא[ ִמ֥פּוֹ
וִּמ֖פּוֹ ֵמָ֣אה ַא ָ ֑מּה ְוַֽהֵהיָכל ֙ ַהְפּ ִניִ֔מי ְוֻֽאַלֵ֖מּי ֶהָחֵֽצרַ :הִסִּ֡פּים ְוַֽהַחלּוֹ ִ֣נים
ָֽ֠הֲאֻטמוֹת ְוָֽהַאִתּי ִ֤קים ׀ ָסִבי֙ב ִלְשָׁלְשׁ ָ֔תּם ֶ֧נ ֶגד ַה ַ֛סּף ְשִׂ֥חיף ֵ֖ﬠץ ָסִ֣ביב ׀ ָסִ֑ביב
ת
ְוָה ָ ֨א ֶר֙ץ ַעד־ַֽהַחֹלּו ֔נוֹת ְוַֽהַחֹלּ ֖נוֹת ְמֻכֽסּוֹתַ :על־ֵמ ַ֣ﬠל ַהֶ֡פַּתח ְוַעד־ַהַבּ ִי ֩
ַהְפּ ִניִ֨מי ְוַל֜חוּץ ְוֶאל־ָכּל־ַה ִ ֨קּיר ָסִ֧ביב ׀ ָסִ֛ביב ַבְּפּ ִניִ֥מי וַּבִחי֖צוֹן ִמ ֽדּוֹתְ :וָע֥שׂוּי
ה ֵבּין־ְכּ ֣רוּב ִלְכ֔רוּב וְּשׁ ַ֥נ ִים ָפּ ִ֖נים ַלְכּ ֽרוּב :וְּפ ֨ ֵני ָא ָ֤דם
ְכּרוִּ֖בים ְו ִ ֽתֹמ ִ֑רים ְו ִ ֽתֹמ ָר ֙
ה ִמ֔פּוֹ וְּפ ֵֽני־ְכִ֥פיר ֶאל־ַה ִ ֽתֹּמ ָ֖רה ִמ֑פּוֹ ָע֥שׂוּי ֶאל־ָכּל־ַהַ֖בּ ִית ָסִ֥ביב
ֶאל־ַה ִ ֽתֹּמ ָר ֙
הֹיָֹֽכֹל:
ה ֵֹ
׀ ָס ִ ֽביבֵֽ :מָה ָ ֨א ֶר֙ץ ַעד־ֵמ ַ֣ﬠל ַהֶ֔פַּתח ַהְכּרוִּ֥בים ְוַה ִ ֽתֹּמ ִ֖רים ֲﬠשׂוּ ִ֑ים ְו ִ֖קיר ַ ֹ
שׁ
ַֽהֵהי ָ֖כל ְמזוּ ַ֣זת ְרֻב ָ֑ﬠה וְּפ ֵ֣ני ַהֹ֔קּ ֶדשׁ ַהַמּ ְרֶ֖אה ַכַּמּ ְרֶֽאהַ :הִמּ ְז ֵ֡בּ ַח ֵ֣ﬠץ ָשׁלוֹ ֩
ַא֨מּוֹת ָגֹּ֜ב ַהּ ְוָא ְר֣כּוֹ ְשַֽׁתּ ִים־ַא֗מּוֹת וִּמְקֹֽצעוָֹתי֙ו ֔לוֹ ְוָא ְר֥כּוֹ ְו ִֽקיֹרָ֖תיו ֵ֑ﬠץ ַו ְי ַדֵ֣בּר
ה ָֽוה :וְּשַׁ֧תּ ִים ְדָּל֛תוֹת ַֽלֵהי ָ֖כל ְוַלֹֽקּ ֶדשׁ :וְּשַׁ֥תּ ִים
ֵאַ֔לי ֚ ֶזה ַהֻשְּׁלָ֔חן ֲאֶ֖שׁר ִלְפ ֵ֥ני ְי ֹ
ְדָּל֖תוֹת ַל ְדָּל֑תוֹת ְ֚שַׁתּ ִים מוַּסּ֣בּוֹת ְדָּל֔תוֹת ְ֚שַׁתּ ִים ְל ֶ֣דֶלת ֶאָ֔חת וְּשֵׁ֥תּי

ְדָל֖תוֹת ָלַאֶֽח ֶרתַֽ :וֲﬠשׂוּ ָ֨יה ֲאֵלי ֶ֜הן ֶאל־ ַדְּל֤תוֹת ַֽהֵהיָכל ֙ ְכּרוִּ֣בים ְו ִ ֽתֹמ ִ֔רים
ַֽכֲּאֶ֥שׁר ֲﬠשׂוּ ִ֖ים ַלִקּי ֑רוֹת ְו ָ֥ﬠב ֵ֛ﬠץ ֶאל־ְפּ ֵ֥ני ָֽהאוּ ָ֖לם ֵֽמַהֽחוּץְ :וַחלּוִֹ֨נים ֲאֻט֤מוֹת
ם ִמ֣פּוֹ וִּמ֔פּוֹ ֶאל־ִכְּת֖פוֹת ָֽהאוּ ָ֑לם ְוַצְל֥עוֹת ַהַ֖בּ ִית ְוָֽהֻע ִ ֽבּיםַ :ו ֽיּוִֹצ ֵ ֗א ִני
ְו ִ ֽתֹמ ִרי ֙
ֶאל־ֶֽהָחֵצ֙ר ַהִ֣חיצוֹ ֔ ָנה ַה ֶ֖דּ ֶרךְך ֶ֣דּ ֶרךְך ַהָצּ֑פוֹן ַו ְיִבֵ֣א ִני ֶאל־ַהִלְּשָׁ֗כּה ֲאֶ֨שׁר ֶ֧נ ֶגד
א ֶר ךְ ֙ך ַא֣מּוֹת ַהֵמּ ָ ֔אה ֶ֖פַּתח
ַה ִגּ ְז ָ֛רה ַֽוֲאֶשׁר־ ֶ֥נ ֶגד ַהִבּ ְנ ָ֖י ן ֶאל־ַהָצּֽפוֹןֶ :אל־ְפּ ֵני־ ֨ ֹ
ַהָצּ֑פוֹן ְוָהֹ֖רַחב ֲחִמִ֥שּׁים ַאֽמּוֹתֶ֣ :נ ֶגד ָֽהֶעְשׂ ִ֗רים ֲאֶשׁ֙ר ֶֽלָחֵ֣צר ַהְפּ ִניִ֔מי ְו ֶ֣נ ֶגד
ִֽרְצָ֔פה ֲאֶ֖שׁר ֶֽלָחֵ֣צר ַה ִ ֽחיצוֹ ָ֑נה ַאִ֥תּיק ֶאל־ְפּ ֵֽני־ַאִ֖תּיק ַבְּשִֹּׁל ִ ֽשׁיםְ :וִלְפ ֨ ֵני
ַהְלָּשׁ֜כוֹת ַֽמֲהַל ךְ ֩ך ֶ֨עֶשׂר ַא֥מּוֹת ֹ֨רַח֙ב ֶאל־ַהְפּ ִניִ֔מית ֶ֖דּ ֶרךְך ַאָ֣מּה ֶא ָ֑חת
וִּפְתֵחיֶ֖הם ַלָצּֽפוֹןְ :וַהְלָּשׁ֥כוֹת ָֽהֶעְליוֹֹ֖נת ְקֻצ ֑רוֹת ִ ֽכּי־ ֽיוְֹכ֨לוּ ַאִתּי ִ ֜קים ֵמ ֵ֗ה ָנה
ֵֽמַהַתְּח ֹ
ת ֵ֔ה ָנּה ְוֵ֤אין ָלֶה֙ן ַעמּוּ ִ֔דים
תּ֛נוֹת וֵּֽמַה ִ ֽתֹּכ ֖נוֹת ִבּ ְנ ָֽי ןִ֤ :כּי ְמֻשָׁלּשׁוֹ ֙
ְכַּעמּוּ ֵ֖די ַֽהֲחֵצ ֑רוֹת ַעל־ ֵ֣כּן ֶנֱאַ֗צל ֵֽמַהַתְּחתּוֹ֛נוֹת וֵּֽמַה ִ ֽתּיֹכ ֖נוֹת ֵֽמָהָֽא ֶרץְ :ו ָג ֵ֤דר
ֲאֶשׁר־ַלחוּ֙ץ ְלֻעַ֣מּת ַהְלָּשׁ֔כוֹת ֶ֛דּ ֶרךְך ֶֽהָחֵ֥צר ַה ִ ֽחצוֹ ָ֖נה ֶאל־ְפּ ֵ֣ני ַהְלָּשׁ֑כוֹת ָא ְר֖כּוֹ
שׁר ֶֽלָחֵ֥צר ַה ִ ֽחצוֹ ָ֖נה ֲחִמִ֣שּׁים ַא ָ ֑מּה ְוִה ֵ֛נּה
א ֶרךְך ַהְלָּשׁ֗כוֹת ֲא ֶ ֛
ֲחִמִ֥שּׁים ַאָֽמּהִ :כּי־ ֣ ֹ
ַעל־ְפּ ֵ֥ני ַֽהֵהי ָ֖כל ֵמָ֥אה ַאָֽמּה :וִּמַ֖תַּחתה ְַלָּשׁ֣כוֹת ]וִּמַ֖תַּחת ַהְלָּשׁ֣כוֹת[ ָה ֵ ֑אֶלּה
א[ ֵֽמַהָקּ ִ֔דים ְבֹּב֣אוֹ ָל ֵ֔ה ָנּה ֵמֶֽהָחֵ֖צר ַה ִ ֽחֹצ ָֽנהְ :בֹּ֣רַחב ׀ ֶ֣גּ ֶדר
א ]ַהֵמִּבי ֙
ַהֵמִּבו ֙
ֶֽהָחֵ֗צר ֶ֧דּ ֶרךְך ַהָקּ ִ֛דים ֶאל־ְפּ ֵ֧ני ַה ִגּ ְז ָ֛רה ְוֶאל־ְפּ ֵ֥ני ַהִבּ ְנ ָ֖י ן ְלָשֽׁכוֹתְ :ו ֶ֨ד ֶר ךְ ֙ך ִלְפ ֵני ֶ֔הם
ְכַּמ ְרֵ֣אה ַהְלָּשׁ֗כוֹת ֲאֶשׁ֙ר ֶ֣דּ ֶרךְך ַהָצּ֔פוֹן ְכָּא ְר ָ֖כּן ֵ֣כּן ָרְח ָ֑בּן ְוֹכל ֙ מוָֹ֣צֵאי ֶ֔הן
וְּכִמְשְׁפֵּטיֶ֖הן וְּכִפְתֵחיֶֽהן :וְּכִפְתֵ֣חי ַהְלָּשׁ֗כוֹת ֲאֶשׁ֙ר ֶ֣דּ ֶרךְך ַה ָדּ֔רוֹם ֶ֖פַּתח ְבּ ֣ר ֹאשׁ
ָ֑דּ ֶרךְך ֶ֗דּ ֶרךְך ִבְּפ ֵנ֙י ַה ְגּ ֶ֣ד ֶרת ֲה ִגי ֔ ָנה ֶ֥דּ ֶרךְך ַהָקּ ִ֖דים ְבּבוָֹֽאןַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֗לי ִ ֽלְשׁ֨כוֹת
ה ֵ֣ה ָנּה ׀ ִ ֽלְשׁ֣כוֹת ַהֹ֗קּ ֶדשׁ ֲאֶ֨שׁר
ַהָצּ֜פוֹן ִ ֽלְשׁ֣כוֹת ַה ָדּרוֹ֘ם ֲאֶ֣שׁר ֶאל־ְפּ ֵ֣ני ַה ִגּ ְז ָר ֒
ה ָ֖וה ָק ְדֵ֣שׁי ַהֳקּ ָדִ֑שׁים ָ֞שׁם ַי ִ֣נּיחוּ ׀
ֽי ֹאְכלוּ־ָ֧שׁם ַהֹֽכֲּה ִ֛נים ֲאֶשׁר־ְקרוִֹ֥בים ַֽלי ֹ
ה ְוַֽהַחָ֣טּאת ְוָֽהָאָ֔שׁם ִ֥כּי ַהָמּ ֖קוֹם ָקֹֽדשְׁ :בֹּבָ֣אם
ָק ְדֵ֣שׁי ַהֳקּ ָדִ֗שׁים ְוַהִמּ ְנָח ֙
שׁ ֶאל־ֶֽהָחֵ֣צר ַה ִ ֽחיצוֹ ֔ ָנה ְוָ֞שׁם ַי ִ֧נּיחוּ ִב ְג ֵדי ֶ ֛הם
ַהֹֽכֲּה ֗ ִנים ְול ֹא־ ֵֽיְצ֤אוּ ֵֽמַהֹ֨קּ ֶד ֙
ֲאֶשׁר־ ְיָֽשׁ ְר֥תוּ ָבֶ֖הן ִ ֽכּי־ֹ֣ק ֶדשׁ ֵ ֑ה ָנּה ְיָלְבשׁ֙וּ ] ְו ָֽלְבשׁ֙וּ[ ְבּ ָג ִ֣דים ֲאֵח ִ֔רים ְו ָֽק ְר֖בוּ
ת ַהַ֣בּ ִית ַהְפּ ִניִ֔מי ְוֽהוִֹצי ַ ֨א ִנ֙י ֶ֣דּ ֶרךְך ַהַ֔שַּׁער
ֶאל־ֲאֶ֥שׁר ָל ָֽﬠםְ :וִכָ֗לּה ֶאת־ִמדּוֹ ֙
ֲאֶ֥שׁר ָפּ ָ֖ניו ֶ֣דּ ֶרךְך ַהָקּ ִ֑דים וְּמ ָד ֖דוֹ ָסִ֥ביב ׀ ָס ִ ֽביבָ :מ ַ֛דד ֥רוּ ַח ַהָקּ ִ֖דים ִבּ ְק ֵ֣נה

ַהִמּ ָ֑דּה ֲחֵמשׁ־ֵא֥מוֹת ]ֵמ֥אוֹת[ ָק ִ֛נים ִבּ ְק ֵ֥נה ַהִמּ ָ֖דּה ָס ִ ֽביבָ :מ ַ֖דד ֣רוּ ַח ַהָצּ֑פוֹן
ֲחֵֽמשׁ־ֵמ֥אוֹת ָק ִ֛נים ִבּ ְק ֵ֥נה ַהִמּ ָ֖דּה ָס ִ ֽביב֛ ֵ :את ֥רוּ ַח ַה ָדּ ֖רוֹם ָמ ָ֑דד ֲחֵֽמשׁ־ֵמ֥אוֹת
ָק ִ֖נים ִבּ ְק ֵ֥נה ַהִמּ ָֽדּהָ :סַ֖בב ֶאל־ ֣רוּ ַח ַה ָ֑יּם ָמ ַ֛דד ֲחֵמשׁ־ֵמ֥אוֹת ָק ִ֖נים ִבּ ְק ֵ֥נה
א ֶרךְך ֲחֵ֣משׁ ֵמ֔אוֹת
ַהִמּ ָֽדּהְ :לַא ְר ַ֨בּע רוּ֜חוֹת ְמ ָד֗דוֹ ֤חוָֹמה ל֙וֹ ָסִ֣ביב ׀ ָס ִ֔ביב ֚ ֹ
שַּׁער ַ֕שַׁער
ְוֹ֖רַחב ֲחֵ֣משׁ ֵמ֑אוֹת ְלַהְב ִ֕דּיל ֵ֥בּין ַהֹ֖קּ ֶדשׁ ְלֹֽחלַ :ו ֽיּוִֹל ֵ֖כ ִני ֶאל־ַה ָ ֑
ֲאֶ֥שׁר ֹפּ ֶ֖נה ֶ֥דּ ֶרךְך ַהָקּ ִֽדיםְ :וִה ֗ ֵנּה ְכּבוֹ֙ד ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָ֖בּא ִמ ֶ֣דּ ֶרךְך ַהָקּ ִ֑דים
ְוקוֹ֗לוֹ ְכּקוֹל ֙ ַ֣מ ִים ַר ִ֔בּים ְוָהָ֖א ֶרץ ֵהִ֥אי ָרה ִמְכֹּב ֽדוֹ :וְּכַמ ְר ֵ ֨אה ַהַמּ ְר ֶ ֜אה ֲאֶ֣שׁר
ָר ִ ֗איִתי ַכַּמּ ְרֶ֤אה ֲאֶשׁר־ ָר ִ ֨איִת֙י ְבֹּבִא֙י ְלַשֵׁ֣חת ֶאת־ָהִ֔עיר וַּמ ְר֕אוֹת ַכַּמּ ְר ֶ ֕אה
ה ָ֖וה ָ֣בּא ֶאל־ַה ָ֑בּ ִית
ֲאֶ֥שׁר ָרִ֖איִתי ֶאל־ ְנַהר ְכּ ָ֑בר ָֽוֶאֹ֖פּל ֶאל־ָפּ ָֽני :וְּכ֥בוֹד ְי ֹ
ֶ֣דּ ֶרךְך ַ֔שַׁער ֲאֶ֥שׁר ָפּ ָ֖ניו ֶ֥דּ ֶרךְך ַהָקּ ִֽדיםַ :וִתָּשֵּׂ֣א ִני ֔רוּ ַח ַוְתִּבי ֵ ֕א ִני ֶאל־ֶֽהָחֵ֖צר
ה ָ֖וה ַהָֽבּ ִיתָֽ :וֶאְשׁ ַ ֛מע ִמ ַדֵּ֥בּר ֵא ַ֖לי ֵמַה ָ֑בּ ִית ְו ִ ֕אישׁ
ַהְפּ ִניִ֑מי ְוִה ֵ֛נּה ָמ ֵ֥לא ְכֽבוֹד־ ְי ֹ
ם ַכּ֣פּוֹת
ם ֶאת־ְמ֣קוֹם ִכְּס ִ ֗אי ְוֶאת־ְמקוֹ ֙
ָה ָ֥יה ֹעֵ֖מד ֶאְצ ִ ֽליַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֗לי ֶבּן־ָא ָד ֙
שׁם ְבּ֥תוֹךְך ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְלעוֹ ָ֑לם ְו ֣ל ֹא ְיַטְמּ֣אוּ ֣עוֹד ֵֽבּית־
ַר ְגַ֔לי ֲאֶ֧שׁר ֶאְשָׁכּן־ ָ ֛
ם ִבּ ְזנוּ ָ֔תם וְּבִפ ְג ֵ֥רי ַמְלֵכיֶ֖הם ָֽבּמוָֹֽתם:
֠ ִיְשׂ ָרֵאל ֵ֣שׁם ָק ְדִ֞שׁי ֵ֤הָמּה וַּמְלֵכיֶה ֙
ם ֵ֣אֶצל ְמ ֽזוּ ָז ִ֔תי ְוַה ִ֖קּיר ֵבּי ִ֣ני וֵּֽבי ֵני ֶ ֑הם ְוִטְמּ֣אוּ
ְבִּת ָ֨תּם ִסָ֜פּם ֶאת־ִסִ֗פּי וְּמ ֽזוּ ָזָת ֙
אָ֖תם ְבַּא ִ ֽפּיַ :ע ָ֞תּה ְי ַֽרֲח֧קוּ
ם ֲאֶ֣שׁר ָע֔שׂוּ ָֽוֲא ַ֥כל ֹ
׀ ֶאת־ֵ֣שׁם ָק ְדִ֗שׁי ְבּֽתוֲֹﬠבוָֹת ֙
ֶאת־ ְזנוּ ָ ֛תם וִּפ ְג ֵ֥רי ַמְלֵכיֶ֖הם ִמ ֶ ֑מּ ִנּי ְוָֽשַׁכ ְנִ֥תּי ְבתוֹ ָ֖כם ְלעוֹ ָֽלםַ :אָ֣תּה ֶבן־ָא ָ֗דם
ַה ֵ֤גּד ֶאת־ֵֽבּית ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֶאת־ַה ַ֔בּ ִית ְו ִי ָֽכְּל֖מוּ ֵֽמֲﬠוֹ ֽנוֵֹתי ֶ ֑הם וָּמ ְד ֖דוּ ֶאת־ָתְּכ ִֽנית:
ְו ִ ֽאם־ ִנְכְל֞מוּ ִמֹ֣כּל ֲאֶשׁר־ָע֗שׂוּ צוּ ַ֣רת ַה ַ֡בּ ִית וְּתֽכוּ ָנ֡תוֹ וּֽמוָֹצ ָ ֡איו וּֽמוָֹבָ֣איו ְוָכל־
ֽצוֹּר ָ֡תו ְוֵ֣את ָכּל־ֻחֹקָּתיו֩ ְוָכל־֨צוֹּרָ֤תו ]֨צוֹּרָ֤תיו[ ְוָכל־תּוֹֹרָת֙ו ]תּוֹֹרָתי֙ו[ הוֹ ַ֣דע
תב ְל ֵֽﬠי ֵני ֶ ֑הם ְו ִיְשְׁמ֞רוּ ֶאת־ָכּל־ֽצוּ ָר֛תוֹ ְוֶאת־ָכּל־ֻחֹקָּ֖תיו ְוָע֥שׂוּ
אוֹ ָ֔תם וְּכ ֖ ֹ
אוָֹֽתם֖ :ז ֹאת תּוֹ ַ֣רת ַה ָ֑בּ ִית ַעל־ ֣ר ֹאשׁ ָ֠הָהר ָכּל־ ְגֻּב֞לוֹ ָסִ֤ביב ׀ ָסִבי֙ב ֹ֣ק ֶדשׁ
ָֽק ָדִ֔שׁים ִהֵנּה־ ֖ז ֹאת תּוֹ ַ֥רת ַהָֽבּ ִיתְ :ו ֵ ֨אֶלּה ִמ ֤דּוֹת ַהִמּ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח ָֽבַּא֔מּוֹת ַאָ֥מּה ַאָ֖מּה
ָוֹ֑טַפח ְוֵ֨חיק ָֽהַאָ֜מּה ְוַאָמּה־ֹ֗רַחב וּ ְגבוָּ֨להּ ֶאל־ְשָׂפ ָ ֤תהּ ָסִבי֙ב ֶ֣ז ֶרת ָֽהֶאָ֔חד ְו ֶ֖זה
ה ְשַׁ֣תּ ִים ַא֔מּוֹת ְוֹ֖רַחב ַאָ֣מּה
ַ֥גּב ַהִמּ ְזֵֽבּ ַח :וֵּמֵ֨חיק ָה ָ ֜א ֶרץ ַעד־ָֽהֲﬠ ָז ָ֤רה ַהַתְּחתּוֹ ָנ ֙
ה ַא ְרַ֣בּע ַא֔מּוֹת ְוֹ֖רַחב ָֽהַאָֽמּה:
ֶא ָ֑חת וֵּמָֽהֲﬠ ָז ָ֨רה ַהְקַּט ֜ ָנּה ַעד־ָֽהֲﬠ ָז ָ֤רה ַה ְגּדוָֹל ֙

ְוַֽהַה ְרֵ֖אל ַא ְרַ֣בּע ַא֑מּוֹת וֵּמָֽהֲא ִרֵ֣איל ]וֵּמָֽהֲא ִריֵ֣אל[ וְּלַ֔מְעָלה ַהְקּ ָר ֖נוֹת ַא ְרַֽבּע:
א ֶרךְך ִבְּשֵׁ֥תּים ֶעְשׂ ֵ֖רה ֹ֑רַחב ָר֕בוּ ַע ֶ֖אל
ה ֹ֔
ְוָֽהֲא ִר ֵ ֗איל ] ְוָֽהֲא ִרי ֵ ֗אל[ ְשֵׁ֤תּים ֶעְשׂ ֵר ֙
ה ֹ֔רַחב ֶ֖אל
א ֶרךְך ְבַּא ְר ַ֤בּע ֶעְשׂ ֵר ֙
ַא ְרַ֥בַּעת ְרָב ָֽﬠיוְ :וָֽהֲﬠ ָז ָ֞רה ַא ְרַ֧בּע ֶעְשׂ ֵ֣רה ֗ ֹ
ה ָס ִ֔ביב
ַא ְרַ֣בַּעת ְרָב ֶ֑ﬠיָה ְוַה ְגּבוּל ָס ִ֨ביב אוֹ ָ֜תהּ ֲחִ֣צי ָֽהַאָ֗מּה ְוַהֵֽחיק־ ָ֤לּהּ ַאָמּ ֙
ה ִ֔וה ֵ֚אֶלּה
ם ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
וַּֽמֲﬠֹלֵ֖תהוּ ְפּ֥נוֹת ָק ִֽדיםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֗לי ֶבּן־ָא ָד ֙
ֻח֣קּוֹת ַהִמּ ְז ֵ֔בּ ַח ְבּ ֖יוֹם ֵֽהָעשׂוֹ֑תוֹ ְלַֽהֲﬠ֤לוֹת ָעָלי֙ו עוָֹ֔לה ְוִל ְזֹ֥רק ָע ָ֖ליו ָֽדּםְ :ו ָֽנַתָ֣תּה
ה ִ֖וה
ם ִמ ֶ֨זּ ַרע ָצ֜דוֹק ַהְקֹּרִ֣בים ֵאַ֗לי ְנ ֻ ֛אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ֶאל־ַהֹֽכֲּה ִ֣נים ַהְל ִו ִ֡יּם ֲאֶ֣שׁר ֵה ֩
ְלָֽשׁ ְר ֵ ֑ת ִני ַ֥פּר ֶבּן־ָבּ ָ֖קר ְלַחָֽטּאתְ :ו ָֽלַקְחָ֣תּ ִמ ָדּ֗מוֹ ְו ֨ ָנַת ָ֜תּה ַעל־ַא ְר ַ֤בּע ַק ְרֹנָתי֙ו
ְוֶאל־ַא ְרַבּ֙ע ִפּ ֣נּוֹת ָֽהֲﬠ ָז ָ֔רה ְוֶאל־ַה ְגּ֖בוּל ָסִ֑ביב ְוִחֵטּאָ֥ת אוֹ֖תוֹ ְוִכַפּ ְרָֽתּהוּ:
ם
ְו ָ֣לַקְח ָ֔תּ ֵ֖את ַה ָ֣פּר ַֽהַח ָ֑טּאת וְּשׂ ָרפ֙וֹ ְבִּמְפ ַ֣קד ַה ַ֔בּ ִית ִמ֖חוּץ ַלִמְּק ָֽדּשׁ :וַּביּוֹ ֙
ַהֵשּׁ ֔ ִני ַתּ ְק ִ֛ריב ְשׂ ִ ֽﬠיר־ִע ִ֥זּים ָתִּ֖מים ְלַח ָ֑טּאת ְוִחְטּא֙וּ ֶאת־ַהִמּ ְז ֵ֔בּ ַח ַֽכֲּאֶ֥שׁר
ִחְטּ֖אוּ ַבּ ָֽפּרְ :בַּכֽלּוְֹת֖ךָך ֵֽמַח ֵ֑טּא ַתְּק ִרי֙ב ַ֣פר ֶבּן־ָבּ ָ֣קר ָתִּ֔מים ְוַ֥א ִיל ִמן־ַה ֖צּ ֹאן
ם ֶ֔מַלח ְוֶהֱﬠ֥לוּ אוֹ ָ ֛תם
הָ֑וה ְוִהְשִׁ֨ליכוּ ַהֹֽכֲּה ִ֤נים ֲﬠֵליֶה ֙
ָתּ ִ ֽמיםְ :וִהְק ַרְבָ֖תּם ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ה ָֽוהִ :שְׁב ַ֣ﬠת ָיִ֔מים ַֽתֲּﬠֶ֥שׂה ְשׂ ִ ֽﬠיר־ַחָ֖טּאת ַל ֑יּוֹם וּ ַ֧פר ֶבּן־ָבּ ָ֛קר ְוַ֥א ִיל
ֹע ָ֖לה ַֽלי ֹ
א֑תוֹ
ִמן־ַה ֖צּ ֹאן ְתִּמיִ֥מים ַֽיֲﬠֽשׂוִּ :שְׁב ַ֣ﬠת ָיִ֗מים ְיַכְפּר֙וּ ֶאת־ַהִמּ ְז ֵ֔בּ ַח ְו ִ ֽטֲה ֖רוּ ֹ
ה ַב ֨יּוֹם ַהְשִּׁמי ֜ ִני ָו ָ֗הְלָאה ַֽיֲﬠ֨שׂוּ
וִּמְל֖אוּ ָי ָֽדו ] ָי ָֽדיו[ִֽ :ויַכ֖לּוּ ֶאת־ַה ָיִּ֑מים ְוָה ָי ֩
ם ְוֶאת־ַשְׁלֵמיֶ֔כם ְו ָרִ֣צאִתי ֶאְתֶ֔כם ְנֻ֖אם
ַהֹֽכֲּה ִ֤נים ַעל־ַהִמּ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח ֶאת־עוֹֽלוֵֹתיֶכ ֙
שׁ ַֽהִחי֔צוֹן ַהֹפּ ֶ֖נה ָק ִ֑דים ְו֖הוּא
א ִ֗תי ֶ֣דּ ֶרךְך ַ֤שַׁער ַהִמְּק ָדּ ֙
ֲאֹד ָ֥ני ְיה ִֽוֹהַ :ו ָ֣יֶּשׁב ֹ
שׁ ֽל ֹא־ ָ֣יב ֹא
ה ָס ֨גוּר ִיְה ֶ֜יה ֣ל ֹא ִיָפּ ֵ֗ת ַח ְוִאי ֙
ה ָ֗וה ַהַ֣שַּׁער ַה ֶזּ ֩
ָס ֽגוּרַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֵאַ֜לי ְי ֹ
ה ָ֥וה ֱאֹלֵֽהי־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָ֣בּא ֑בוֹ ְוָה ָ֖יה ָס ֽגוּרֶ :את־ַה ָנִּ֗שׂיא ָֽנִשׂיא־֛הוּא
֔בוֹ ִ֛כּי ְי ֹ
הָ֑וה ִמ ֶ֨דּ ֶרךְך ֻא ָ֤לם ַהַ֨שַּׁע֙ר ָי֔בוֹא וִּמ ַדּ ְר֖כּוֹ
ֵֽיֶשׁב־֥בּוֹ ֶלֱאָכול ]ֶלֱאָכל[ ֶ֖לֶחם ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ת ָו ֵ ֕א ֶרא ְוִה ֵ֛נּה ָמ ֵ֥לא ְכֽבוֹד־
ֵיֵֽצאַ :ו ְיִבי ֵ ֜א ִני ֶֽדּ ֶרךְך־ַֽשַׁער־ַהָצּפוֹ ֘ן ֶאל־ְפּ ֵ֣ני ַהַבּ ִי ֒
הָ֑וה ָֽוֶאֹ֖פּל ֶאל־ָפּ ָֽניַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ֵאַ֜לי ְיה ָ֗וֹה ֶבּן־ָא ָ֡דם ִ֣שׂים ִלְבּ ךָ ֩ך
ה ָ֖וה ֶאת־ֵ֣בּית ְי ֹ
ְי ֹ
א ָ֔תךְך ְלָכל־ֻח֥קּוֹת
וּ ְר ֵ ֨אה ְבֵעי ֜ ֶניךָך וְּבָא ְז ֶ֣ניךָך ְשָׁ֗מע ֵ֣את ָכּל־ֲאֶ֤שׁר ֲא ִנ֙י ְמ ַדֵ֣בּר ֹ
ה ָ֖וה וְּלָכל־ֽתּוֹֹר ָ ֑תו ]ֽתּוֹֹר ָ ֑תיו[ ְוַשְׂמ ָ ֤תּ ִלְבּ ךָ ֙ך ִלְמ֣בוֹא ַה ַ֔בּ ִית ְבֹּ֖כל ֽמוָֹצֵ֥אי
ֵֽבּית־ ְי ֹ
ה ִ֑וה ַרב־ָל ֶ֛כם
ַהִמְּק ָֽדּשְׁ :וָאַמ ְר ָ ֤תּ ֶאל־ֶ֨מ ִר֙י ֶאל־ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֹ֥כּה ָאַ֖מר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ

ִמָכּל־ֽתּוֲֹﬠֽבוֵֹתי ֶ֖כם ֵ֥בּית ִיְשׂ ָרֵֽאלַֽ :בֲּה ִ ֽב ֽיֲא ֶ֣כם ְבּ ֵֽני־ֵנָ֗כר ַע ְרֵלי־ֵל֙ב ְוַע ְר ֵ֣לי ָבָ֔שׂר
ִ ֽלְה ֥יוֹת ְבִּמְק ָדִּ֖שׁי ְלַחְלּ֣לוֹ ֶאת־ֵבּיִ֑תי ְבַּה ְק ִֽריְב ֶ֤כם ֶאת־ַלְחִמ֙י ֵ֣חֶלב ָו ָ֔דם ַו ָיֵּ֨פר֙וּ
שׁי ַוְתִּשׂי֗מוּן
ֶאת־ְבּ ִרי ִ֔תי ֶ֖אל ָכּל־ֽתּוֲֹﬠבוֵֹתי ֶֽכםְ :ו ֥ל ֹא ְשַׁמ ְרֶ֖תּם ִמְשֶׁ֣מ ֶרת ָֽק ָד ָ ֑
ה ָכּל־ֶבּן־ ֵנָ֗כר ֶ֤ﬠ ֶרל
ה ִו ֒
שְׁמ ֵ֧רי ִמְשַׁמ ְרִ֛תּי ְבִּמְק ָדִּ֖שׁי ָל ֶֽכםֹ :כּה־ָאַמ֘ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ְל ֽ ֹ
ֵל֙ב ְו ֶ֣ﬠ ֶרל ָבָּ֔שׂר ֥ל ֹא ָי֖בוֹא ֶאל־ִמְק ָדִּ֑שׁי ְלָכל־ֶבּן־ ֵנָ֔כר ֲאֶ֕שׁר ְבּ֖תוֹךְך ְבּ ֵ֥ני
ִיְשׂ ָרֵֽאלִ֣ :כּי ִאם־ַֽהְל ִו ִ֗יּם ֲאֶ֤שׁר ָֽרֲחק֙וּ ֵֽמָעַ֔לי ִבְּת֤עוֹת ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֲאֶ֣שׁר ָתּ֣עוּ ֵֽמָעַ֔לי
ת ֶאל־ַֽשֲׁﬠ ֵ֣רי
ַֽאֲח ֵ֖רי ִגּֽלּוֵּלי ֶ ֑הם ְו ָֽנְשׂ֖אוּ ֲﬠוֹ ָֽנםְ :וָה ֤יוּ ְבִמְק ָדִּשׁ֙י ְמָ֣שׁ ְר ִ֔תים ְפֻּקדּוֹ ֙
ח ָלָ֔עם
ַה ַ֔בּ ִית ֽוְּמָֽשׁ ְרִ֖תים ֶאת־ַה ָ֑בּ ִית ֵ֠הָמּה ִי ְ ֽשֲׁח֨טוּ ֶאת־ָֽהֹע ָ֤לה ְוֶאת־ַה ֶ֨זַּב ֙
ם ִלְפ ֵ֣ני ִגֽלּוֵּלי ֶ֔הם
ְו ֵ ֛הָמּה ַֽיַעְמ ֥דוּ ִלְפ ֵניֶ֖הם ְלָֽשׁ ְרָֽתםַ֗ :יַען ֲאֶ֨שׁר ְיָֽשׁ ְר֤תוּ אוָֹת ֙
ם ֲאֹד ָ֣ני
ְוָה ֥יוּ ְלֵֽבית־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְלִמְכ֣שׁוֹל ָע ֑וֹן ַעל־ֵכּ֩ן ָנָ֨שׂאִתי ָי ִ֜די ֲﬠֵלי ֶ֗הם ְנֻא ֙
ת ַעל־ָכּל־ ָ֣ק ָדַ֔שׁי ֶאל־
ה ִ֔וה ְו ָֽנְשׂ֖אוּ ֲﬠוֹ ָֽנםְ :ו ֽל ֹא־ ִי ְגּ֤שׁוּ ֵאַל֙י ְלַכֵ֣הן ִ֔לי ְוָל ֶ֨גֶשׁ ֙
ְי ֹ
ָק ְדֵ֖שׁי ַהְקּ ָדִ֑שׁים ְו ָֽנְשׂא֙וּ ְכִּלָמּ ָ֔תם ְוֽתוֲֹﬠבוָֹ֖תם ֲאֶ֥שׁר ָעֽשׂוְּ :ו ָֽנַתִ֣תּי אוֹ ָ֔תם
ֹֽ
שְׁמ ֵ֖רי ִמְשֶׁ֣מ ֶרת ַה ָ֑בּ ִית ְלֹכל ֙ ֲﬠֹ֣ב ָד֔תוֹ וְּלֹ֛כל ֲאֶ֥שׁר ֵֽיָעֶ֖שׂה ֽבּוְֹ :וַהֹֽכֲּה ֨ ִנים ַֽהְל ִו ִ֜יּם
ְבּ ֵ֣ני ָצ֗דוֹק ֲאֶ֨שׁר ָשְׁמ֜רוּ ֶאת־ִמְשֶׁ֤מ ֶרת ִמְק ָדִּשׁ֙י ִבְּת֤עוֹת ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֵֽמָעַ֔לי
ֵ ֛הָמּה ִיְק ְר֥בוּ ֵא ַ֖לי ְלָֽשׁ ְר ֵ ֑ת ִני ְו ָֽﬠְמ ֣דוּ ְלָפ ֗ ַני ְלַה ְק ִ֥ריב ִל֙י ֵ֣חֶלב ָו ָ֔דם ְנֻ֖אם ֲאֹד ָ֥ני
ה ִֽוהֵ֜ :הָמּה ָיֹ֣באוּ ֶאל־ִמְק ָדִּ֗שׁי ְו ֵ ֛הָמּה ִיְק ְר֥בוּ ֶאל־ֻשְׁלָח ִ֖ני ְלָֽשׁ ְר ֵ ֑ת ִני ְוָֽשְׁמ ֖רוּ
ְי ֹ
ם ֶֽאל־ַֽשֲׁﬠ ֵר֙י ֶֽהָחֵ֣צר ַהְפּ ִניִ֔מית ִבּ ְג ֵ֥די ִפְשִׁ֖תּים
ֶאת־ִמְשַׁמ ְר ִ ֽתּיְ :וָה ָ֗יה ְבּבוָֹא ֙
ם ֶ֔צֶמר ְבָּֽשׁ ְר ָ֗תם ְבַּֽשֲׁﬠ ֵ֛רי ֶֽהָחֵ֥צר ַהְפִּניִ֖מית ָו ָֽב ְיָתה:
ִיְל ָ֑בּשׁוּ ְול ֹא־ ַֽיֲﬠ ֶ֤לה ֲﬠֵליֶה ֙
ם ִֽיְה ֣יוּ ַעל־ר ֹאָ֔שׁם וִּמְכ ְנֵ֣סי ִפְשׁ ִ֔תּים ִֽיְה ֖יוּ ַעל־ָמְת ֵני ֶ ֑הם ֥ל ֹא
ַֽפֲּא ֵ֤רי ִפְשִׁתּי ֙
ם
ַיְח ְגּ ֖רוּ ַבּ ָֽיּ ַזע֠ :וְּבֵצאָתם ֶאל־ֶֽהָחֵ֨צר ַה ִ ֽחיצוֹ ֜ ָנה ֶאל־ֶֽהָחֵ֣צר ַה ִ ֽחיצוֹ ָנ֘ה ֶאל־ָהָע ֒
ה ְמָֽשׁ ְרִ֣תם ָ֔בּם ְוִה ִ֥נּיחוּ אוָֹ֖תם ְבּ ִ ֽלְשֹׁ֣כת
ִיְפְשׁ֣טוּ ֶאת־ִבּ ְג ֵדי ֶ֗הם ֲאֶשׁר־ ֵ֨הָמּ ֙
ם
ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ְו ָֽלְבשׁ֙וּ ְבּ ָג ִ֣דים ֲאֵח ִ֔רים ְו ֽל ֹא־ ְיַק ְדּ֥שׁוּ ֶאת־ָה ָ֖ﬠם ְבִּב ְג ֵדיֶֽהםְ :ור ֹאָשׁ ֙
֣ל ֹא ְי ַגֵ֔לּחוּ וּ ֶ֖פ ַרע ֣ל ֹא ְיַשׁ ֵ֑לּחוּ ָכּ֥סוֹם ִיְכְס֖מוּ ֶאת־ ָֽראֵשׁיֶֽהםְ :ו ַ֥י ִין ֽל ֹא־ ִיְשׁ֖תּוּ
ה וּ ְגרוָּ֔שׁה ֽל ֹא־ ִיְק֥חוּ ָלֶ֖הם
ָכּל־ֹכּ ֵ ֑הן ְבּבוָֹ֖אם ֶאל־ֶֽהָחֵ֥צר ַהְפּ ִני ִ ֽמיתְ :וַאְלָמ ָנ ֙
ה ֲאֶ֣שׁר ִ ֽתְּה ֶ֣יה ַאְלָמ ֔ ָנה
ְל ָנִ֑שׁים ִ֣כּי ִאם־ְבּתוֹּ֗לת ִמ ֶ֨זּ ַר֙ע ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוָֽהַאְלָמ ָנ ֙
ִמֹכֵּ֖הן ִי ָֽקּחוְּ :וֶאת־ַעִ֣מּי יוֹ֔רוּ ֵ֥בּין ֹ֖ק ֶדשׁ ְלֹ֑חל וֵּֽבין־ָטֵ֥מא ְלָט֖הוֹר ֽיוֹ ִד ֻֽﬠםְ :וַעל־

ִ֗ריב ֵ֚הָמּה ַֽיַעְמ ֣דוּ ְל ִ◌ ְשָׁ֔פּט ]ְלִמְשָׁ֔פּט[ ְבִּמְשָׁפַּ֖טי ִוְשְׁפּ ֻ֑טהוּ ] ִיְשְׁפּ ֻ֑טהוּ[ ְוֶאת־
ֽתּוֹֹר ַ ֤תי ְוֶאת־ֻחֹקַּת֙י ְבָּכל־ֽמוֲֹﬠ ַ֣די ִיְשֹׁ֔מרוּ ְוֶאת־ַשְׁבּתוַֹ֖תי ְיַק ֵֽדּשׁוְּ :וֶאל־ֵ֣מת
ָא ָ֔דם ֥ל ֹא ָי֖בוֹא ְלָטְמ ָ ֑אה ִ֣כּי ִאם־ְל ָ ֡אב ֠וְּלֵאם וְּל ֵ֨בן וְּל ַ֜בת ְל ָ ֗אח וְּלָא֛חוֹת ֲאֶשׁר־
ם
ל ֹא־ָֽה ְיָ֥תה ְלִ֖אישׁ ִיַטָּֽמּאוְּ :וַֽאֲח ֵ֖רי ָֽטֳה ָר֑תוֹ ִשְׁב ַ֥ﬠת ָיִ֖מים ִיְסְפּרוּ־ֽלוֹ :וְּביוֹ ֩
ת ְלָשׁ ֵ֣רת ַבֹּ֔קּ ֶדשׁ ַי ְק ִ֖ריב ַחָטּא֑תוֹ ְנ ֻ ֖אם
ֹבּ֨אוֹ ֶאל־ַהֹ֜קּ ֶדשׁ ֶאל־ֶֽהָח ֵ֤צר ַהְפּ ִניִמי ֙
ם
ם ְ ֽל ַֽנֲחָ֔לה ֲא ִ֖ני ַֽנֲחָל ָ ֑תם ַֽוֲאֻח ָ֗זּה ֽל ֹא־ִתְתּ ֤נוּ ָלֶה ֙
ה ִֽוהְ :וָה ְי ָ ֤תה ָלֶה ֙
ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ה ְוַֽהַחָ֣טּאת ְוָֽהָאָ֔שׁם ֵ֖הָמּה ֽי ֹאְכ֑לוּם ְוָכל־ֵ֥ח ֶרם
ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲא ִ֖ני ֲאֻח ָזָּֽתםַ :הִמּ ְנָח ֙
ת ָכּל־ִבּ֨כּוּ ֵרי ֹ֜כל ְוָכל־ְתּ ֣רוַּמת ֹ֗כּל ִמֹכּל ֙
ְבּ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָלֶ֥הם ִֽיְה ֶֽיהְ :ו ֵראִשׁי ֩
ם ִתְּתּ ֣נוּ ַלֹכּ ֵ֔הן ְלָה ִ֥ני ַח ְבּ ָר ָ֖כה
ְתּרוּ֣מוֵֹתיֶ֔כם ַלֹֽכֲּה ִ֖נים ִֽיְה ֶ֑יה ְו ֵראִ֤שׁית ֲﬠ ִרֽסוֵֹתיֶכ ֙
ה וְּט ֵרָ֔פה ִמן־ָה֖עוֹף וִּמן־ַהְבֵּה ָ ֑מה ֥ל ֹא ֽי ֹאְכ֖לוּ ַהֹֽכֲּה ִֽנים:
ֶאל־ֵבּיֶֽתךָךָ :כּל־ ְנֵבָל ֙
ה ָ֥וה ׀ ֹק ֶד֘שׁ ִמן־ָהָא ֶר֒ץ
וְּבַה ִ ֽפּיְלֶ֨כם ֶאת־ָה ָ ֜א ֶרץ ְבּ ַֽנֲחָ֗לה ָתּ ִרימוּ֩ ְתרוָּ֨מה ַֽלי ֹ
א ֶרךְך ְוֹ֖רַחב ֲﬠָ֣שׂ ָרה ָ ֑אֶלף ֹק ֶדשׁ־֥הוּא ְבָכל־ ְגּבוּ ָ֖להּ
א ֶרךְך ֲחִמָ֨שּׁה ְוֶעְשׂ ִ֥רים ֶ ֨אֶל֙ף ֔ ֹ
ֹ֗
ה ֶאל־ַהֹ֔קּ ֶדשׁ ֲחֵ֥משׁ ֵמ֛אוֹת ַֽבֲּחֵ֥משׁ ֵמ֖אוֹת ְמ ֻרַ֣בּע ָסִ֑ביב
ָס ִ ֽביבִֽ :יְה ֶ֤יה ִמ ֶזּ ֙
א ֶרךְך ֲֽחִמָ֤שּׁ
ת ָתּ֔מוֹד ֗ ֹ
ַֽוֲחִמִ֣שּׁים ַאָ֔מּה ִמ ְג ָ֥רשׁ ֖לוֹ ָס ִ ֽביב :וִּמן־ַהִמּ ָ֤דּה ַהזּ ֹא ֙
ם ֶ ֔אֶלף ְוֹ֖רַחב ֲﬠֶ֣שׂ ֶרת ֲאָל ִ֑פים וּֽבוֹ־ ִיְה ֶ֥יה ַהִמְּק ָ֖דּשׁ ֹ֥ק ֶדשׁ
] ֲֽחִמָ֤שּׁה[ ְוֶעְשׂ ִרי ֙
שׁ ִֽיְה ֶ֔יה ַהְקּ ֵרִ֖בים
ָק ָד ִ ֽשׁיםֹ֣ :ק ֶדשׁ ִמן־ָה ָ ֜א ֶרץ ֗הוּא ַלֹֽ֨כֲּה ֜ ִנים ְמָֽשׁ ְרֵ֤תי ַהִמְּק ָדּ ֙
ם ְלָ֣ב ִ֔תּים וִּמְק ָ֖דּשׁ ַלִמְּק ָֽדּשַֽׁ :וֲחִמָ֨שּׁה
הָ֑וה ְוָה ָ֨יה ָלֶ֤הם ָמקוֹ ֙
ְלָשׁ ֵ֣רת ֶאת־ ְי ֹ
ם ְמָֽשׁ ְר ֵ֨תי
א ֶרךְך ַֽוֲﬠֶ֥שׂ ֶרת ֲאָלִ֖פים ֹ֑רַחב ְיָה ָ֡יה ] ְוָה ָ֡יה[ ַלְל ִו ִיּ ֩
ְוֶעְשׂ ִ֥רים ֶ ֨אֶל֙ף ֔ ֹ
ם
ַהַ֧בּ ִית ָל ֶ ֛הם ַֽלֲאֻח ָ֖זּה ֶעְשׂ ִ֥רים ְלָשֹֽׁכתַֽ :וֲאֻח ַ֨זּת ָהִ֜עיר ִתְּתּ ֗נוּ ֲחֵ֤מֶשׁת ֲאָלִפי ֙
ם ֶ ֔אֶלף ְלֻעַ֖מּת ְתּרוַּ֣מת ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ְלָכל־ֵ֥בּית ִיְשׂ ָרֵ֖אל
א ֶרךְך ֲחִמָ֤שּׁה ְוֶעְשׂ ִרי ֙
ֹ֔רַחב ְו ֗ ֹ
ה ִלְתרוַּ֨מת ַהֹ֜קּ ֶדשׁ ְו ַֽלֲאֻח ַ֣זּת ָהִ֗עיר ֶאל־ְפּ ֵ֤ני
ִיְה ֶֽיהְ :וַל ָנִּ֡שׂיא ִמ ֶ֣זּה וִּמ ֶזּ ֩
שׁ ְוֶאל־ְפּ ֵנ֙י ֲאֻח ַ֣זּת ָהִ֔עיר ִמְפַּאת־ ָ֣ים ָ֔יָמּה וִּמְפַּאת־ ֵ֖ק ְדָמה
ְת ֽרוַּמת־ַהֹ֨קּ ֶד ֙
ת ַאַ֣חד ַֽהֲחָל ִ ֔קים ִמ ְגּ֥בוּל ָ֖ים ֶאל־ ְגּ֥בוּל ָק ִֽדיָמהָ :ל ָ ֛א ֶרץ
א ֶרךְך ְלֻעמּוֹ ֙
ָק ִ֑דיָמה ְו ֗ ֹ
ִֽיְה ֶיה־֥לּוֹ ַֽלֲאֻח ָ֖זּה ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְו ֽל ֹא־יוֹ ֨נוּ ֤עוֹד ְנִשׂיַא֙י ֶאת־ַעִ֔מּי ְוָה ָ ֛א ֶרץ ִיְתּ֥נוּ
ם ְנִשׂיֵ֣אי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ה ִ֗וה ַרב־ָלֶכ ֙
ְלֵֽבית־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְלִשְׁבֵטיֶֽהםֹֽ :כּה־ָאַ֞מר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ם ֵמ ַ֣ﬠל ַעִ֔מּי ְנֻ֖אם
שֵׁתיֶכ ֙
שׁ֙ד ָהִ֔סירוּ וִּמְשׁ ָ֥פּט וְּצ ָד ָ֖קה ֲﬠ֑שׂוּ ָה ִ֤רימוּ ְג ֻר ֽ ֹ
ָחָ֤מס ָו ֹ

ה ִֽוהֽ :מ ֹא ְז ֵני־ֶ֧צ ֶדק ְוֵֽאיַפת־ ֶ֛צ ֶדק וַּבת־ֶ֖צ ֶדק ְיִ֥הי ָל ֶֽכםָֽ :הֵאי ָ֣פה ְוַה ַ֗בּת
ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
תֶּכן ֶאָח֙ד ִֽיְה ֶ֔יה ָלֵ֕שׂאת ַמְעַ֥שׂר ַהֹ֖חֶמר ַה ָ֑בּת ַֽוֲﬠִשׂי ִ֤רת ַהֹ֨חֶמ֙ר ָֽהֵאיָ֔פה ֶאל־
ֹ֤
ַהֹ֖חֶמר ִֽיְה ֶ֥יה ַמְתֻכּ ְנֽתּוְֹ :וַהֶ֖שֶּׁקל ֶעְשׂ ִ֣רים ֵגּ ָ֑רה ֶעְשׂ ִ֨רים ְשָׁקִ֜לים ֲחִמָ֧שּׁה
ה ֶ֔שֶׁקל ַהָמּ ֶ֖נה ִֽיְה ֶ֥יה ָל ֶֽכם֥ :ז ֹאת ַהְתּרוָּ֖מה
ְוֶעְשׂ ִ֣רים ְשָׁקִ֗לים ֲﬠָשׂ ָ֤רה ַֽוֲחִמָשּׁ ֙
ם ָֽהֵאיָ֔פה ֵמֹ֖חֶמר
ה ֵמֹ֣חֶמר ַֽהִחִ֔טּים ְוִשִׁשּׁיֶת ֙
ֲאֶ֣שׁר ָתּ ִ֑רימוּ ִשִׁ֤שּׁית ָֽהֵאיָפ ֙
ת ִמן־ַהֹ֔כּר ֲﬠֶ֥שׂ ֶרת ַהַבִּ֖תּים
ַהְשֹּׂע ִֽריםְ :וֹ֨חק ַהֶ֜שֶּׁמן ַהַ֣בּת ַהֶ֗שֶּׁמן ַמְעַ֤שׂר ַהַבּ ֙
ם
ֹ֑חֶמר ִ ֽכּי־ֲﬠֶ֥שׂ ֶרת ַהַבִּ֖תּים ֹֽחֶמרְ :וֶשׂה־ַאַ֨חת ִמן־ַה ֤צּ ֹאן ִמן־ַהָמּא ַ֨ת ִי ֙
ִמַמְּשׁ ֵ֣קה ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְלִמְנָ֖חה וְּלעוֹ ָ֣לה ְוִלְשָׁלִ֑מים ְלַכ ֵ֣פּר ֲﬠֵלי ֶ֔הם ְנ ֻ ֖אם ֲאֹד ָ֥ני
ה ִֽוהֹ֚ :כּל ָה ָ֣ﬠם ָה ָ ֔א ֶרץ ִֽיְה ֖יוּ ֶאל־ַהְתּרוָּ֣מה ַה ֑זּ ֹאת ַל ָנִּ֖שׂיא ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וַעל־
ְי ֹ
ם וַּבַשָּׁבּ֔תוֹת ְבּ ָֽכל־
ַה ָנִּ֣שׂיא ִֽיְה ֶ֗יה ָֽהעוֹ֣לוֹת ְוַהִמּ ְנָח֘ה ְוַה ֵנֶּס ךְ ֒ך ַֽבַּח ִ֤גּים וֶּֽבֳח ָדִשׁי ֙
ה
ֽמוֲֹﬠ ֵ֖די ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֽהוּא־ ַֽיֲﬠֶ֞שׂה ֶאת־ַֽהַחָ֣טּאת ְוֶאת־ַהִמּ ְנָ֗חה ְוֶאת־ָהעוָֹל ֙
ה ָֽבּ ִראשׁוֹ֙ן
ה ִו ֒
ְוֶאת־ַהְשָּׁלִ֔מים ְלַכ ֵ֖פּר ְבּ ַ֥ﬠד ֵֽבּית־ ִיְשׂ ָרֵֽאלֹֽ :כּה־ָאַמ֘ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ְבֶּאָ֣חד ַלֹ֔ח ֶדשׁ ִתּ ַ֥קּח ַפּר־ֶבּן־ָבּ ָ֖קר ָתִּ֑מים ְוִחֵטּאָ֖ת ֶאת־ַהִמְּק ָֽדּשְׁ :וָל ַ ֨קח ַהֹכּ ֵ֜הן
ִמ ַ֣דּם ַהַחָ֗טּאת ְוָנַת֙ן ֶאל־ְמזוּ ַ֣זת ַה ַ֔בּ ִית ְוֶאל־ַא ְר ַ֛בּע ִפּ֥נּוֹת ָֽהֲﬠ ָז ָ֖רה ַלִמּ ְז ֵ֑בּ ַח
שׁ ֶ֖גה
ה ְבִּשְׁב ָ֣ﬠה ַבֹ֔ח ֶדשׁ ֵמִ֥אישׁ ֹ
ְוַ֨על־ְמזוּ ַ֔זת ַ֖שַׁער ֶֽהָחֵ֥צר ַהְפּ ִני ִ ֽמיתְ :ו ֵ֤כן ַֽתֲּﬠֶשׂ ֙
ם ַלֹ֔ח ֶדשׁ ִֽיְה ֶ֥יה ָל ֶ֖כם
וִּמ ֶ֑פִּתי ְוִכַפּ ְרֶ֖תּם ֶאת־ַהָֽבּ ִיתָֽ֠ :בּ ִראשׁוֹן ְבַּא ְרָבָּ֨עה ָעָ֥שׂר יוֹ ֙
א ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ַֽבֲּﬠ֕דוֹ
ַה ָ֑פַּסח ָ֕חג ְשֻׁב֣עוֹת ָיִ֔מים ַמ֖צּוֹת ֵֽיָא ֵֽכלְ :וָעָ֤שׂה ַה ָנִּשׂי ֙
ה ָ֗וה
וְּב ַ֖ﬠד ָכּל־ ַ֣ﬠם ָה ָ ֑א ֶרץ ַ֖פּר ַחָֽטּאתְ :וִשְׁבַ֨עת ְיֵֽמי־ֶהָ֜חג ַֽיֲﬠֶ֧שׂה עוֹ ָ֣לה ַֽלי ֹ
ם ַל ֔יּוֹם ִשְׁב ַ֖ﬠת ַה ָיִּ֑מים ְוַחָ֕טּאת ְשִׂ֥ﬠיר
ִשְׁב ַ֣ﬠת ָ֠פּ ִרים ְוִשְׁבַ֨עת ֵאי ִ֤לים ְתִּמיִמ ֙
שׂה ְוֶ֖שֶׁמן ִ֥הין ָֽלֵאי ָֽפה:
ִע ִ֖זּים ַל ֽיּוֹם :וִּמ ְנָ֗חה ֵאי ָ֥פה ַל ָ֛פּר ְוֵאי ָ֥פה ָלַ֖א ִיל ַֽיֲﬠ ֶ ֑
שׁ ֶבָּ֔חג ַֽיֲﬠֶ֥שׂה ָכֵ֖אֶלּה ִשְׁב ַ֣ﬠת ַה ָיִּ֑מים
ה ָעָ֨שׂר ֤יוֹם ַלֹ֨ח ֶד ֙
ַבְּשִּׁביִ֡עי ַֽבֲּחִמָשּׁ ֩
ה ַ֜שַׁער ֶֽהָח ֵ֤צר
ה ִו ֒
ת ָֽכֹּעָ֔לה ְוַכִמְּנָ֖חה ְוַכָֽשֶּׁמןֹֽ :כּה־ָאַמ֘ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ַֽכַּחָטּא ֙
ת ִיָפּ ֵ֔ת ַח
שׂה וְּב ֤יוֹם ַהַשָּׁבּ ֙
ת ַהֹפּ ֶ֣נה ָק ִ֔דים ִֽיְה ֶ֣יה ָס ֔גוּר ֵ֖שֶׁשׁת ְיֵ֣מי ַֽהַֽמֲּﬠ ֶ ֑
ַהְפּ ִניִמי ֙
וְּב ֥יוֹם ַהֹ֖ח ֶדשׁ ִיָפֵּֽת ַח :וָּ֣בא ַה ָנִּ֡שׂיא ֶדּ ֶר ךְ ֩ך אוָּ֨לם ַהַ֜שַּׁער ִמ֗חוּץ ְוָעַמ֙ד ַעל־
ְמזוּ ַ֣זת ַהַ֔שַּׁער ְוָע֣שׂוּ ַהֹֽכֲּהִ֗נים ֶאת־ֽעוָֹלת֙וֹ ְוֶאת־ְשָׁלָ֔מיו ְו ִ ֽהְשַֽׁתֲּחָ֛וה ַעל־
ִמְפַ֥תּן ַהַ֖שַּׁער ְו ָי ָ֑צא ְוַהַ֥שַּׁער ֽל ֹא־ ִיָסּ ֵ֖ג ר ַעד־ָה ָֽﬠ ֶרבְ :ו ִ ֽהְשַֽׁתֲּח ֣ווּ ַעם־ָה ָ ֗א ֶרץ

ה ָֽוהְ :וָ֣הֹעָ֔לה ֲאֶשׁר־ ַי ְק ִ֥רב
ֶ֚פַּתח ַהַ֣שַּׁער ַה֔הוּא ַבַּשָּׁבּ֖תוֹת וֶּֽבֳח ָדִ֑שׁים ִלְפ ֵ֖ני ְי ֹ
ה
הָ֑וה ְבּ ֣יוֹם ַהַשּׁ ָ֗בּת ִשָׁ֧שּׁה ְכָבִ֛שׂים ְתִּמיִ֖מם ְוַ֥א ִיל ָתּ ִ ֽמים :וִּמ ְנָח ֙
ַה ָנִּ֖שׂיא ַֽלי ֹ
ֵאי ָ֣פה ָל ַ ֔א ִיל ְוַלְכָּבִ֥שׂים ִמ ְנָ֖חה ַמַ֣תּת ָי ֑דוֹ ְוֶ֖שֶׁמן ִ֥הין ָלֵאי ָֽפה :וְּב ֣יוֹם ַהֹ֔ח ֶדשׁ
ַ֥פּר ֶבּן־ָבּ ָ֖קר ְתִּמיִ֑מם ְוֵ֧שֶׁשׁת ְכָּבִ֛שׂם ָוַ֖א ִיל ְתִּמיִ֥מם ִֽיְה ֽיוְּ :וֵאיָ֨פה ַלָ֜פּר ְוֵאי ָ֤פה
ָל ַ ֨א ִיל ֙ ַֽיֲﬠֶ֣שׂה ִמ ְנָ֔חה ְוַ֨לְכָּבִ֔שׂים ַֽכֲּאֶ֥שׁר ַתִּ֖שּׂיג ָי ֑דוֹ ְוֶ֖שֶׁמן ִ֥הין ָלֵאי ָֽפה :וְּב֖בוֹא
ה ָו֘ה
ַה ָנִּ֑שׂיא ֶ֣דּ ֶרךְך אוּ ָ֤לם ַהַ֨שַּׁע֙ר ָי֔בוֹא וְּב ַד ְר֖כּוֹ ֵיֵֽצא :וְּב֨בוֹא ַעם־ָה ָ ֜א ֶרץ ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
א
א ֶֽדּ ֶרךְך־ַ֣שַׁער ֔ ֶנ ֶגב ְוַהָבּ ֙
ם ַה ָ֡בּא ֶדּ ֶרךְך־ַ֨שַׁער ָצ֜פוֹן ְל ִ ֽהְשַֽׁתֲּח֗וֹת ֵיֵצ ֙
ַבּֽמּוֲֹﬠ ִדי ֒
ֶֽדּ ֶרךְך־ַ֣שַׁער ֔ ֶנ ֶגב ֵיֵ֖צא ֶֽדּ ֶרךְך־ַ֣שַׁער ָצ֑פוֹ ָנה ֣ל ֹא ָי֗שׁוּב ֶ֤דּ ֶרךְך ַהַ֨שַּׁע֙ר ֲאֶשׁר־ָ֣בּא ֔בוֹ
ם ָי֔בוֹא וְּבֵצאָ֖תם ֵיֵֽצאוּ :וַּֽבַח ִ֣גּים
ִ֥כּי ִנְכ֖חוֹ ֵיֵֽצאו ] ֵיֵֽצא[ְ :וַה ָנִּ֑שׂיא ְבּתוֹ ָ֤כם ְבּבוָֹא ֙
ה ֵאי ָ֤פה ַלָפּ֙ר ְוֵאי ָ֣פה ָל ַ ֔א ִיל ְוַלְכָּבִ֖שׂים ַמַ֣תּת ָי ֑דוֹ
וַּבֽמּוֲֹﬠ ִ֗דים ִתְּה ֶ֤יה ַהִמּ ְנָח ֙
ה ַה ָנִּ֨שׂיא ְנ ָד ָ֜בה עוֹ ָ֣לה ֽאוֹ־ְשָׁלִמי֘ם ְנ ָדָ֣בה
ְוֶ֖שֶׁמן ִ֥הין ָלֵאי ָֽפהְ :וִכי־ ַֽיֲﬠֶשׂ ֩
ה וּ ָ֣פַֽתח ֗לוֹ ֶאת־ַהַ֨שַּׁע֙ר ַהֹפּ ֶ֣נה ָק ִ֔דים ְוָעָ֤שׂה ֶאת־ֹֽעָלת֙וֹ ְוֶאת־ְשָׁלָ֔מיו
ה ָו ֒
ַֽלי ֹ
ַֽכֲּאֶ֥שׁר ַֽיֲﬠֶ֖שׂה ְבּ ֣יוֹם ַהַשּׁ ָ֑בּת ְו ָי ָ֛צא ְוָס ַ֥ג ר ֶאת־ַהַ֖שַּׁער ַֽאֲח ֵ֥רי ֵצאֽתוְֹ :וֶ֨כֶבשׂ
אֽתוֹ:
ֶבּן־ְשׁ ָנ֜תוֹ ָתִּ֗מים ַֽתֲּﬠֶ֥שׂה עוֹ ָ֛לה ַל ֖יּוֹם ַֽליה ָוֹ֑ה ַבֹּ֥בֶּקר ַבֹּ֖בֶּקר ַֽתֲּﬠֶ֥שׂה ֹ
שֶׁמן ְשִׁליִ֥שׁית ַהִ֖הין
ה ַֽתֲﬠֶ֨שׂה ָעָ֜ליו ַבֹּ֤בֶּקר ַבֹּ֨בֶּק֙ר ִשִׁ֣שּׁית ָֽהֵאיָ֔פה ְו ֶ ֛
וִּמ ְנָח ֩
ה ָ֔וה ֻח֥קּוֹת עוֹ ָ֖לם ָתּ ִ ֽמידַֽ :וֲﬠ֨שׂוּ ] ַֽיֲﬠ֨שׂוּ[ ֶאת־
ה ַֽלי ֹ
ָלֹ֣רס ֶאת־ַהֹ֑סֶּלת ִמ ְנָח ֙
ַה ֶ֧כֶּבשׂ ְוֶאת־ַהִמּ ְנ ָ֛חה ְוֶאת־ַהֶ֖שֶּׁמן ַבֹּ֣בֶּקר ַבֹּ֑בֶּקר עוֹ ַ֖לת ָתּ ִ ֽמידֹ :כּה־ָאַ֞מר
ה ְלִ֣אישׁ ִמָבּ ֔ ָניו ַֽנֲחָל֥תוֹ ִ֖היא ְלָב ָ֣ניו ִ ֽתְּה ֶ֑יה
ֲאֹד ָ֣ני ְיה ִ֗וֹה ִ ֽכּי־ ִי ֵ֨תּן ַה ָנִּ֤שׂיא ַמָתּ ָנ ֙
ֲאֻח ָזָּ֥תם ִ֖היא ְבּ ַֽנֲח ָֽלהְ :ו ִ ֽכי־ ִי ֵ֨תּן ַמָתּ ֜ ָנה ִמ ַֽנֲּחָל֗תוֹ ְלַאַח֙ד ֵֽמֲﬠָב ָ֔דיו ְוָ֤ה ְיָתה לּ֙וֹ
ַעד־ְשׁ ַ֣נת ַה ְדּ֔רוֹר ְוָשַׁ֖בת ַל ָנִּ֑שׂיא ַ֚אךְך ַֽנֲחָל֔תוֹ ָבּ ָ֖ניו ָלֶ֥הם ִתְּה ֶֽיהְ :ו ֽל ֹא־ ִי ַ ֨קּח
ם ֵֽמֲאֻח ָזּ ָ֔תם ֵֽמֲאֻח ָזּ֖תוֹ ַי ְנִ֣חל ֶאת־ָבּ ָ֑ניו ְלַ֨מַע֙ן
ַה ָנִּ֜שׂיא ִמ ַֽנֲּח ַ֣לת ָהָ֗עם ְלֽהוֹֹנָת ֙
ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ ָי ֻ֣פצוּ ַעִ֔מּי ִ֖אישׁ ֵֽמֲאֻח ָזּֽתוַֹ :ו ְיִביֵ֣א ִני ַבָמּבוֹ֘א ֲאֶ֣שׁר ַעל־ ֶ֣כֶּתף ַהַשַּׁע֒ר
שׁ ֶאל־ַהֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים ַהֹפּ ֖נוֹת ָצ֑פוֹ ָנה ְוִה ֵנּה־ָ֣שׁם ָמ֔קוֹם
ֶאל־ַה ִ ֽלְּשׁ֤כוֹת ַהֹ֨קּ ֶד ֙
ם
תם ]ַבּ ַיּ ְרָכַ֖ת ִים[ ָֽיָמּהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֔לי ֶ֣זה ַהָמּ֗קוֹם ֲאֶ֤שׁר ְיַבְשּׁלוּ־ָשׁ ֙
ַבּ ַיּ ְרָכ ַ֖ ֹ
ַהֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים ֶאת־ָֽהָאָ֖שׁם ְוֶאת־ַֽהַח ָ֑טּאת ֲאֶ֤שׁר י ֹאפ֙וּ ֶאת־ַהִמּ ְנָ֔חה ְלִבְלִ֥תּי
הוִֹ֛ציא ֶאל־ֶֽהָחֵ֥צר ַה ִ ֽחיצוֹ ָ֖נה ְלַק ֵ֥דּשׁ ֶאת־ָה ָֽﬠםַ :ו ֽיּוִֹצי ֵ ֗א ִני ֶאל־ֶֽהָחֵצ֙ר

ַהִ֣חיֹצ ֔ ָנה ַו ַ֣יֲּﬠִבי ֵ֔ר ִני ֶאל־ַא ְרַ֖בַּעת ִמְקצוֹ ֵ֣ﬠי ֶֽהָח ֵ֑צר ְוִה ֵ֤נּה ָחֵצ֙ר ְבִּמְקֹ֣צ ַע ֶֽהָחֵ֔צר
ָחֵ֖צר ְבִּמְקֹ֥צ ַע ֶֽהָחֵֽצרְ :בַּא ְר ַ֜בַּעת ִמְקֹצ֤עוֹת ֶֽהָחֵצ֙ר ֲחֵצ ֣רוֹת ְקֻט֔רוֹת ַא ְרָבִּ֣ﬠים
תְ :ו֨טוּר ָסִ֥ביב ָבּ ֶ ֛הם
◌ ֹ
הְֹקָֹצֹֽעוֹ ֹ
א ֶרךְך וְּשֹׁלִ֖שׁים ֹ֑רַחב ִמ ָ֣דּה ַאַ֔חת ְלַא ְרַבְּעָ֖תּם ְֹמ ֻ ֹ
ֹ֔
ָסִ֖ביב ְלַא ְרַבְּע ָ ֑תּם וְּמַבְשּׁ֣לוֹת ָע֔שׂוּי ִמַ֥תַּחת ַהִטּי ֖רוֹת ָס ִ ֽביבַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ֵא ָ֑לי ֵ֚אֶלּה
שׁם ְמָֽשׁ ְרֵ֥תי ַהַ֖בּ ִית ֶאת־ ֶ֥זַבח ָה ָֽﬠםַ :ו ְיִשֵׁב ִנ ֘י
ֵ֣בּית ַֽהְמַבְשִּׁ֔לים ֲאֶ֧שׁר ְיַבְשּׁלוּ־ ָ ֛
ת ָק ִ֔דיָמה ִ ֽכּי־ְפ ֵ֥ני
ת ְוִה ֵנּה־ַ֣מ ִים ֹֽיְצ ִ ֗אים ִמ ַ֨תַּחת ִמְפַ֤תּן ַה ַ֨בּ ִי ֙
ֶאל־ ֶ֣פַּתח ַהַבּ ִי ֒
ת ַה ְיָמ ֔ ִנית ִמ ֶ֖נּ ֶגב ַלִמּ ְזֵֽבּ ַח:
ַהַ֖בּ ִית ָק ִ֑דים ְוַהַ֣מּ ִים ֹֽי ְר ִ֗דים ִמ ַ֜תַּחת ִמ ֶ֤כֶּתף ַה ַ֨בּ ִי ֙
ה ַו ְיִס ֵ֨בּ ִנ֙י ֶ֣דּ ֶרךְך ֔חוּץ ֶאל־ַ֣שַׁער ַה֔חוּץ ֶ֖דּ ֶרךְך ַהפּוֹ ֶ֣נה
ַו ֽיּוִֹצֵא ִנ ֘י ֶֽדּ ֶרךְך־ַ֣שַׁער ָצפוֹ ָנ ֒
ָק ִ֑דים ְוִה ֵנּה־ַ֣מ ִים ְמַפִ֔כּים ִמן־ַהָכֵּ֖תף ַה ְיָמ ִֽניתְ :בֵּצאת־ָהִ֥אישׁ ָק ִ֖דים ְו ָ֣קו
ְבּ ָי ֑דוֹ ַו ָ֤יָּמד ֶ ֨אֶל֙ף ָֽבַּאָ֔מּה ַו ַֽיֲּﬠִב ֵ֥ר ִני ַבַ֖מּ ִים ֵ֥מי ָאְפָֽס ִיםַ :ו ָ֣יָּמד ֶ ֔אֶלף ַו ַֽיֲּﬠִב ֵ֥ר ִני
ַבַ֖מּ ִים ַ֣מ ִים ִבּ ְר ָ֑כּ ִים ַו ָ֣יָּמד ֶ ֔אֶלף ַו ַֽיֲּﬠִב ֵ֖ר ִני ֵ֥מי ָמְת ָֽנ ִיםַ :ו ָ֣יָּמד ֶ ֔אֶלף ֕ ַנַחל ֲאֶ֥שׁר
ם ֵ֣מי ָ֔שׂחוּ ַ֖נַחל ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ ֵיָעֵֽברַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ֵא ַ֖לי
ֽל ֹא־אוּ ַ֖כל ַֽלֲﬠֹ֑בר ִ ֽכּי־ ָג֤אוּ ַהַ֨מּ ִי ֙
ה ֶאל־ְשׂ ַ֣פת
ֲה ָרִ֣איָת ֶבן־ָא ָ֑דם ַו ֽיּוִֹל ֵ֥כ ִני ַו ְיִשֵׁ֖ב ִני ַעל ְשׂ ַ֥פת ַה ָֽנַּחלְ :בּשׁוּ ֵ֕ב ִני ְוִה ֵנּ ֙
ה ֽיוְֹצ ִ ֗אים ֶאל־
אד ִמ ֶ֖זּה וִּמ ֶֽזּהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֗לי ַהַ֤מּ ִים ָה ֵ ֨אֶלּ ֙
ַה ֔ ַנַּחל ֵ֖ﬠץ ַ֣רב ְמ ֑ ֹ
ה ַהַקּ ְדמוֹ ֔ ָנה ְו ָֽי ְר ֖דוּ ַעל־ָֽהֲﬠ ָר ָ֑בה וָּ֣באוּ ַה ָ֔יָּמּה ֶאל־ַה ָ֥יָּמּה ַהֽמּוָּצִ֖אים
ַה ְגִּליָל ֙
ְו ִנ ְר֥פּאוּ ] ְו ִנ ְר֥פּוּ[ ַהָֽמּ ִיםְ :וָה ָ֣יה ָכל־ ֶ֣נֶפשׁ ַח ָ֣יּה ׀ ֲאֶשׁר־ ִיְשֹׁ֡רץ ֶ֣אל ָכּל־ֲאֶשׁ֩ר
אד ִכּי֩ ָ֨באוּ ָ֜שָׁמּה ַהַ֣מּ ִים ָה ֵ ֗אֶלּה
ם ִֽיְח ֶ֔יה ְוָה ָ֥יה ַה ָדּ ָ֖גה ַרָ֣בּה ְמ ֑ ֹ
ָי֨בוֹא ָ֤שׁם ַֽנֲחַ֨ל ִי ֙
ה יָעְמ֨דוּ ]ָעְמ֨דוּ[ ָעָ֜ליו ַדּ ָוּ ִ֗גים
ְו ֵי ָֽרְפא֙וּ ָוָ֔חי ֹ֛כּל ֲאֶשׁר־ ָ֥יבוֹא ָ֖שָׁמּה ַה ָֽנַּחלְ :וָה ָי ֩
ה ִתְּה ֶ֣יה ְד ָג ָ֔תם ִכּ ְד ַ֛גת
ֵמ ֵ֥ﬠין ֶ֨גּ ִד֙י ְוַעד־ ֵ֣ﬠין ֶע ְגַ֔ל ִים ִמְשׁ֥טוֹ ַח ַֽלֲח ָרִ֖מים ִֽיְה ֑יוּ ְלִמיָנ ֙
אדִ :בּצּ ֹאָ֧תו ]ִבּצּ ֹאָ֧תיו[ וּ ְגָב ָ ֛איו ְו ֥ל ֹא ֵי ָֽרְפ֖אוּ ְלֶ֥מַלח ִנָֽתּנוּ:
ַה ָ֥יּם ַה ָגּ ֖דוֹל ַרָ֥בּה ְמ ֽ ֹ
ְוַעל־ַה ַ֣נַּחל ַֽיֲﬠ ֶ֣לה ַעל־ְשָׂפ֣תוֹ ִמ ֶ֣זּה ׀ וִּמ ֶ֣זּה ׀ ָכּל־ֵעץ־ַֽ֠מֲאָכל ֽל ֹא־ ִי֨בּוֹל ָעֵ֜להוּ
תּם ִפּ ְר ֗יוֹ ָֽלֳח ָדָשׁי֙ו ְיַבֵ֔כּר ִ֣כּי ֵמיָ֔מיו ִמן־ַהִמְּק ָ֖דּשׁ ֵ֣הָמּה ֽיוְֹצִ֑אים ְוָה ָ֤יו
ְו ֽל ֹא־ ִי ֣ ֹ
ה ִ֔וה ֵ֤גּה ְגבוּל ֙ ֲאֶ֣שׁר
] ְוָה ָ֤יה[ ִפ ְרי֙וֹ ְלַֽמֲאָ֔כל ְוָע ֵ֖להוּ ִלְתרוּ ָֽפהֹ֤ :כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ִתְּת ַֽנֲח֣לוּ ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ִלְשׁ ֵ֥ני ָעָ֖שׂר ִשְׁבֵ֣טי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל יוֵֹ֖סף ֲחָב ִ ֽלים :וּ ְנַחְל ֶ ֤תּם
הּ ִ֣אישׁ ְכָּאִ֔חיו ֲאֶ֤שׁר ָנָ֨שׂאִת֙י ֶאת־ ָי ִ֔די ְלִתָ֖תּהּ ַֽלֲאֹֽבֵתי ֶ֑כם ְו ֨ ָנְפָ֜לה ָהָ֧א ֶרץ
אוָֹת ֙
ַה ֛זּ ֹאת ָל ֶ֖כם ְבּ ַֽנֲח ָֽלהְ :ו ֶ֖זה ְגּ֣בוּל ָה ָ ֑א ֶרץ ִלְפ ַ ֨את ָצ֜פוֹ ָנה ִמן־ַה ָ֧יּם ַה ָגּ ֛דוֹל ַה ֶ֥דּ ֶרךְך

ה ִסְב ַ֔ר ִים ֲאֶשׁ֙ר ֵבּין־ ְגּ֣בוּל ַדֶּ֔מֶּשׂק וֵּ֖בין
ֶחְתֹ֖לן ְל֥בוֹא ְצ ָֽד ָדהֲ :חָ֤מת ׀ ֵבּ֨רוָֹת ֙
ְגּ֣בוּל ֲח ָ ֑מת ָחֵצ֙ר ַהִתּי֔כוֹן ֲאֶ֖שׁר ֶאל־ ְגּ֥בוּל ַח ְו ָֽרןְ :וָה ָ֨יה ְג֜בוּל ִמן־ַה ָ֗יּם ֲח ַ֤צר
ֵעינוֹ֙ן ְגּ֣בוּל ַדֶּ֔מֶּשׂק ְוָצ֥פוֹן ׀ ָצ֖פוֹ ָנה וּ ְג֣בוּל ֲח ָ ֑מת ְוֵ֖את ְפַּ֥את ָצֽפוֹן :וְּפַ֣את ָק ִ֡דים
ק וִּמ ֵ֨בּין ַה ִגְּלָ֜עד וִּמ ֵ֨בּין ֶ֤א ֶרץ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ִמ ְגּ֛בוּל
ִמֵ֣בּין ַח ְו ָ֣רן וִּמֵבּין־ ַדֶּמֶּשׂ ֩
ת ֶ֣נ ֶגב ֵתּיָ֔מ ָנה ִמָתָּ֗מר
ַעל־ַה ָ֥יּם ַהַקּ ְדמוֹ ִ֖ני ָתֹּ֑מדּוּ ְוֵ֖את ְפַּ֥את ָק ִֽדיָמה :וְּפַא ֙
ַעד־ֵמ֙י ְמ ִרי֣בוֹת ָק ֵ֔דשׁ ַֽנֲח ָ֖לה ֶאל־ַה ָ֣יּם ַה ָגּ ֑דוֹל ְוֵ֥את ְפַּאת־ֵתּיָ֖מ ָנה ֶֽנ ְגָבּה:
וְּפַאת־ ָי ֙
ם ַה ָ֣יּם ַה ָגּ֔דוֹל ִמ ְגּ֕בוּל ַעד־ֹ֖נַכח ְל֣בוֹא ֲח ָ ֑מת ֖ז ֹאת ְפַּאת־ ָֽיםְ :וִחַלְּק ֶ֞תּם
ה ָלֶ֗כם
ֶאת־ָהָ֧א ֶרץ ַה ֛זּ ֹאת ָל ֶ֖כם ְלִשְׁבֵ֥טי ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וָה ָ֗יה ַתִּ֣פּלוּ אוָֹת֘הּ ְבּ ַֽנֲחָל ֒
ח
ם ַה ָגּ ִ֣רים ְבּֽתוְֹכֶ֔כם ֲאֶשׁר־הוֹ ִ֥לדוּ ָב ִ֖נים ְבּֽתוְֹכ ֶ֑כם ְוָה ֣יוּ ָלֶ֗כם ְכֶּא ְז ָר ֙
וְּלַה ֵגּ ִרי ֙
ם ִיְפּ֣לוּ ְב ַֽנֲחָ֔לה ְבּ֖תוֹךְך ִשְׁבֵ֥טי ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וָה ָ֣יה ַבֵ֔שֶּׁבט
ִבְּב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִאְתֶּכ ֙
ה ִֽוהְ :וֵ֖אֶלּה ְשׁ֣מוֹת
ֲאֶשׁר־ ָ֥גּ ר ַה ֵ֖גּ ר ִא֑תּוֹ ָ֚שׁם ִתְּתּ ֣נוּ ַֽנֲחָל֔תוֹ ְנ ֻ ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ַהְשָּׁבִ֑טים ִמְקֵ֣צה ָצ֡פוֹ ָנה ֶאל־ ַ֣יד ֶֽדּ ֶרךְך־ֶחְתֹ֣לן ׀ ְ ֽלבוֹא־ֲחָ֡מת ֲחַ֣צר ֵעי ָנ֩ן ְגּ֨בוּל
ה ֶאל־ ַ֣יד ֲחָ֔מת ְוָֽהיוּ־֧לוֹ ְפַאת־ָק ִ֛דים ַה ָ֖יּם ָ֥דּן ֶאָֽחדְ :ו ַ֣ﬠל ׀ ְגּ֣בוּל
ַדֶּ֤מֶּשׂק ָצ֨פוֹ ָנ ֙
ָ֗דּן ִמְפַּ֥את ָק ִ֛דים ַעד־ְפַּאת־ ָ֖יָמּה ָאֵ֥שׁר ֶאָֽחדְ :ו ַ֣ﬠל ׀ ְגּ֣בוּל ָאֵ֗שׁר ִמְפַּ֥את
ָק ִ֛דיָמה ְוַעד־ְפַּאת־ ָ֖יָמּה ַנְפָתִּ֥לי ֶאָֽחדְ :ו ַ֣ﬠל ׀ ְגּ֣בוּל ַנְפָתִּ֗לי ִמְפַּ֥את ָק ִ֛דָמה
ַעד־ְפַּאת־ ָ֖יָמּה ְמ ַנֶ֥שּׁה ֶאָֽחדְ :ו ַ֣ﬠל ׀ ְגּ֣בוּל ְמ ַנֶ֗שּׁה ִמְפַּ֥את ָק ִ֛דָמה ַעד־ְפַּאת־
ָ֖יָמּה ֶאְפ ַ֥ר ִים ֶאָֽחדְ :ו ַ֣ﬠל ׀ ְגּ֣בוּל ֶאְפ ַ֗ר ִים ִמְפַּ֥את ָק ִ֛דים ְוַעד־ְפַּאת־ ָ֖יָמּה ְראוֵּ֥בן
ֶאָֽחדְ :ו ַ֣ﬠל ׀ ְגּ֣בוּל ְראוּ ֵ֗בן ִמְפַּ֥את ָק ִ֛דים ַעד־ְפַּאת־ ָ֖יָמּה ְיהוּ ָ֥דה ֶאָֽחדְ :וַעל ֙
ְגּ֣בוּל ְיהוּ ָ֔דה ִמְפַּ֥את ָק ִ֖דים ַעד־ְפַּאת־ ָ֑יָמּה ִתְּה ֶ֣יה ַהְתּרוָּ֣מה ֲֽאֶשׁר־ָתּ ִ֡רימוּ
ה ַעד־
ם ִמְפַּ֤את ָק ִ֨דיָמ ֙
א ֶרךְך ְכַּא ַ֤חד ַֽהֲחָלִקי ֙
ה ְוֶעְשׂ ִ֨רים ֶ ֜אֶלף ֹ֗רַחב ְו ֜ ֹ
ֲחִמָשּׁ ֩
א ֶרךְך
הָ֑וה ֗ ֹ
ְפַּאת־ ָ֔יָמּה ְוָה ָ֥יה ַהִמְּק ָ֖דּשׁ ְבּתוֹֽכוַֹ :הְתּרוָּ֕מה ֲאֶ֥שׁר ָתּ ִ֖רימוּ ַֽלי ֹ
ם ֶ ֔אֶלף ְוֹ֖רַחב ֲﬠֶ֥שׂ ֶרת ֲאָל ִ ֽפים֠ :וְּל ֵ ֜אֶלּה ִ ֽתְּה ֶ֣יה ְת ֽרוַּמת־ַהֹקּ ֶד֘שׁ
ֲחִמָ֤שּׁה ְוֶעְשׂ ִרי ֙
ה ֹ֚רַחב ֲﬠֶ֣שׂ ֶרת ֲאָלִ֔פים ְוָק ִ֗דיָמה
ם ָצ֜פוֹ ָנה ֲחִמָ֧שּׁה ְוֶעְשׂ ִ֣רים ֶ ֗אֶלף ְו ָ֨יָמּ ֙
ַלֹֽכֲּה ִני ֒
ה ָ֖וה
א ֶרךְך ֲחִמָ֥שּׁה ְוֶעְשׂ ִ֖רים ָ ֑אֶלף ְוָה ָ֥יה ִמְק ַדּשׁ־ ְי ֹ
ֹ֚רַחב ֲﬠֶ֣שׂ ֶרת ֲאָלִ֔פים ְו ֕ ֶנ ְגָבּה ֕ ֹ
שׁ ִמְבּ ֵ֣ני ָצ֔דוֹק ֲאֶ֥שׁר ָֽשְׁמ ֖רוּ ִמְשַׁמ ְרִ֑תּי ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־
ְבּתוֹֽכוַֹ :לֹֽכֲּה ִ֤נים ַֽהְמֻק ָדּ ֙
ת ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָתּ֖עוּ ַהְל ִו ִֽיּםְ :וָֽה ְי ָ֨תה ָלֶ֧הם ְתּ ֽרוִּמ ָ֛יּה
ָת֗עוּ ִבְּתעוֹ ֙

ת ְגּ֣בוּל
ִמְתּרוַּ֥מת ָהָ֖א ֶרץ ֹ֣ק ֶדשׁ ָֽק ָדִ֑שׁים ֶאל־ ְגּ֖בוּל ַהְל ִו ִֽיּםְ :וַֽהְל ִו ִ֗יּם ְלֻעַמּ ֙
א ֶרךְך ֲחִמָ֤שּׁה
א ֶרךְך ְוֹ֖רַחב ֲﬠֶ֣שׂ ֶרת ֲאָל ִ֑פים ָכּל־ ֗ ֹ
ַהֹֽכֲּה ֔ ִנים ֲחִמָ֨שּׁה ְוֶעְשׂ ִ֥רים ֶ ֨אֶל֙ף ֔ ֹ
ְוֶעְשׂ ִרי ֙
ם ֶ ֔אֶלף ְוֹ֖רַחב ֲﬠֶ֥שׂ ֶרת ֲאָל ִ ֽפיםְ :ו ֽל ֹא־ ִיְמְכּ ֣רוּ ִמֶ֗מּנּוּ ְו ֥ל ֹא ָי ֵ ֛מר ְו ֥ל ֹא ַֽיֲﬠִ֖בור
ה ָֽוהַֽ :וֲחֵ֨מֶשׁת ֲאָלִ֜פים ַהנּוָֹ֣תר ָבֹּ֗רַחב
] ַֽיֲﬠִ֖ביר[ ֵראִ֣שׁית ָה ָ ֑א ֶרץ ִ ֽכּי־ֹ֖ק ֶדשׁ ַלי ֹ
ם ֶ ֔אֶלף ֹֽחל־֣הוּא ָלִ֔עיר ְלמוָֹ֖שׁב וְּלִמ ְג ָ֑רשׁ ְוָֽה ְיָ֥תה
ַעל־ְפּ ֨ ֵני ֲחִמָ֤שּׁה ְוֶעְשׂ ִרי ֙
ת ְוַא ְרַ֣בַּעת
ה ְפַּ֣את ָצ֗פוֹן ֲחֵ֤משׁ ֵמאוֹ ֙
ָהִ֖ﬠיר ְבּתוֹֹֽכה ]ְבּתוֹֽכוֹ[ְ :וֵאֶלּ֘ה ִמדּוֶֹתי ָ ֒
ֲאָלִ֔פים וְּפַאת־ ֕ ֶנ ֶגב ֲחֵ֥משׁ )כתיב ולא קרי (:חמשׁ ֵמ֖אוֹת ְוַא ְרַ֣בַּעת ֲאָלִ֑פים
ת ְוַא ְרַ֣בַּעת ֲאָלִ֔פים וְּפַאת־ ָ֕יָמּה ֲחֵ֥משׁ ֵמ֖אוֹת
וִּמְפַּ֣את ָק ִ֗דים ֲחֵ֤משׁ ֵמאוֹ ֙
ה ֲחִמִ֣שּׁים וָּמא ַ֔ת ִים ְו ֶ֖נ ְגָבּה
ְוַא ְרַ֥בַּעת ֲאָל ִ ֽפיםְ :וָה ָ֣יה ִמ ְג ָר֘שׁ ָלִעי֒ר ָצ֨פוֹ ָנ ֙
ה ֲחִמִ֣שּׁים וָּמא ַ֔ת ִים ְו ָ֖יָמּה ֲחִמִ֥שּׁים וָּמאָֽת ִים:
ֲחִמִ֣שּׁים וָּמא ָ ֑ת ִים ְוָק ִ֨דיָמ ֙
ה ַֽוֲﬠֶ֤שׂ ֶרת
א ֶרךְך ְלֻעַ֣מּת ׀ ְתּרוַּ֣מת ַהֹ֗קּ ֶדשׁ ֲﬠֶ֨שׂ ֶרת ֲאָל ִ֤פים ָק ִ֨דיָמ ֙
ְוַהנּוֹ ָ֨תר ָבּ ֜ ֹ
ה ]ְתֽבוָּאת֙וֹ[
ת ֙
ם ָ֔יָמּה ְוָה ָ֕יה ְלֻעַ֖מּת ְתּרוַּ֣מת ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ְוָֽה ְיָ֤תה ְתֽבוָּא ֹ
ֲאָלִפי ֙
ְלֶ֔לֶחם ְלֹֽעְב ֵ֖די ָה ִ ֽﬠירְ :וָֽהֹעֵ֖בד ָהִ֑ﬠיר ַֽיַעְב֕דוּהוּ ִמֹ֖כּל ִשְׁבֵ֥טי ִיְשׂ ָרֵֽאלָ :כּל־
ם ֶ ֔אֶלף ַֽבֲּחִמָ֥שּׁה ְוֶעְשׂ ִ֖רים ָ ֑אֶלף ְרִביִ֗עית ָתּ ִ֨רימ֙וּ
ַהְתּרוָּ֗מה ֲחִמָ֤שּׁה ְוֶעְשׂ ִרי ֙
ֶאת־ְתּרוַּ֣מת ַהֹ֔קּ ֶדשׁ ֶאל־ֲאֻח ַ֖זּת ָה ִ ֽﬠירְ :וַהנּוָֹ֣תר ַל ָנִּ֣שׂיא ִמ ֶ֣זּה ׀ וִּמ ֶ֣זּה ׀
ה ְוֶעְשׂ ִ֨רים ֶ֥אֶלף ׀ ְתּרוָּמ֘ה
ִלְת ֽרוַּמת־ַהֹ֣קּ ֶדשׁ ְו ַֽלֲאֻחַ֢זּת ָהִ֟עיר ֶאל־ְפּ ֵ֣ני ֲחִמָשּׁ ֩
ה ְו ָ֗יָמּה ַעל־ְ֠פּ ֵני ֲחִמָ֨שּׁה ְוֶעְשׂ ִ֥רים ֶ ֨אֶל֙ף ַעל־ ְגּ֣בוּל ָ֔יָמּה ְלֻעַ֥מּת
ַעד־ ְגּ֣בוּל ָק ִדיָמ ֒
ה ְתּרוַּ֣מת ַהֹ֔קּ ֶדשׁ וִּמְק ַ֥דּשׁ ַהַ֖בּ ִית ְבּתוֹֹֽכה ]ְבּתוֹֽכוֹ[:
ֲחָל ִ֖קים ַל ָנִּ֑שׂיא ְוָֽה ְיָת ֙
ם וֵּֽמֲאֻח ַ֣זּת ָהִ֔עיר ְבּ֛תוֹךְך ֲאֶ֥שׁר ַל ָנִּ֖שׂיא ִֽיְה ֶ֑יה ֵ֣בּין ׀ ְגּ֣בוּל ְיהוּ ָ֗דה
וֵּֽמֲאֻח ַ֤זּת ַהְל ִו ִיּ ֙
וֵּבי֙ן ְגּ֣בוּל ִבּ ְנ ָיִ֔מן ַלָנִּ֖שׂיא ִיְה ֶֽיהְ :ו ֶ֖יֶתר ַהְשָּׁבִ֑טים ִמְפַּ֥את ָק ִ֛דיָמה ַעד־ְפַּאת־
ָ֖יָמּה ִבּ ְנ ָיִ֥מן ֶאָֽחדְ :ו ַ֣ﬠל ׀ ְגּ֣בוּל ִבּ ְנ ָיִ֗מן ִמְפַּ֥את ָק ִ֛דיָמה ַעד־ְפַּאת־ ָ֖יָמּה ִשְׁמ֥עוֹן
ֶאָֽחדְ :ו ַ֣ﬠל ׀ ְגּ֣בוּל ִשְׁמ֗עוֹן ִמְפַּ֥את ָק ִ֛דיָמה ַעד־ְפַּאת־ ָ֖יָמּה ִיָשׂש ָ֥כר ֶאָֽחדְ :ו ַ֣ﬠל
׀ ְגּ֣בוּל ִיָשׂשָ֗כר ִמְפַּ֥את ָק ִ֛דיָמה ַעד־ְפַּאת־ ָ֖יָמּה ְזבוּ ֻ֥לן ֶאָֽחדְ :ו ַ֣ﬠל ׀ ְגּ֣בוּל ְזבוֻּ֗לן
ִמְפַּ֥את ָק ִ֛דָמה ַעד־ְפַּאת־ ָ֖יָמּה ָ֥גּד ֶאָֽחדְ :וַעל ֙ ְגּ֣בוּל ָ֔גּד ֶאל־ְפַּ֖את ֶ֣נ ֶגב ֵתּי ָ ֑מָנה
ְוָה ָ֨יה ְג֜בוּל ִמָתָּ֗מר ֵ֚מי ְמ ִריַ֣בת ָק ֵ֔דשׁ ַֽנֲח ָ֖לה ַעל־ַה ָ֥יּם ַה ָגּ ֽדוֹל֥ :ז ֹאת ָה ָ ֛א ֶרץ
ה ִֽוה:
ה ַמְחְלקוֹ ָ֔תם ְנ ֻ ֖אם ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
ֲאֶשׁר־ַתִּ֥פּילוּ ִמ ַֽנֲּח ָ֖לה ְלִשְׁבֵ֣טי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְו ֵ ֨אֶלּ ֙

את ָהִ֑ﬠיר ִמְפַּ֣את ָצ֔פוֹן ֲחֵ֥משׁ ֵמ֛אוֹת ְוַא ְרַ֥בַּעת ֲאָלִ֖פים ִמ ָֽדּה:
ְוֵ֖אֶלּה ֽתּוְֹצ ֣ ֹ
ְוַֽשֲׁﬠ ֵ֣רי ָהִ֗עיר ַעל־ְשׁמוֹ ֙
ת ִשְׁבֵ֣טי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְשָׁע ִ֥רים ְשׁלוָֹ֖שׁה ָצ֑פוָֹנה ַ֣שַׁער
ה ֶאָ֔חד ַ֥שַׁער ֵל ִ֖וי ֶאָֽחדְ :וֶאל־ְפַּ֣את ָק ִ֗דיָמה ֲחֵ֤משׁ
ְראוֵּ֞בן ֶאָ֗חד ַ֤שַׁער ְיהוּ ָד ֙
שׁה ְוַ֨שַׁער יוֵֹ֜סף ֶאָ֗חד ַ֤שַׁער ִבּ ְנ ָיִמ֙ן
ת ְוַא ְרַ֣בַּעת ֲאָלִ֔פים וְּשָׁע ִ֖רים ְשֹׁל ָ ֑
ֵמאוֹ ֙
ם ִמ ָ֔דּה
ֶאָ֔חד ַ֥שַׁער ָ֖דּן ֶאָֽחד :וְּפַאת־ ֗ ֶנ ְגָבּה ֲחֵ֨משׁ ֵמ֜אוֹת ְוַא ְר ַ֤בַּעת ֲאָלִפי ֙
שׁה ַ֣שַׁער ִשְׁמ֞עוֹן ֶאָ֗חד ַ֤שַׁער ִיָשּׂשָכ֙ר ֶאָ֔חד ַ֥שַׁער ְזבוּ ֻ֖לן ֶאָֽחד:
וְּשָׁע ִ֖רים ְשֹׁל ָ ֑
שׁה ַ֣שַׁער ָ֞גּד ֶאָ֗חד
ת ְוַא ְרַ֣בַּעת ֲאָלִ֔פים ַֽשֲׁﬠ ֵריֶ֖הם ְשֹׁל ָ ֑
ְפַּאת־ ָ֗יָמּה ֲחֵ֤משׁ ֵמאוֹ ֙
ַ֤שַׁער ָאֵשׁ֙ר ֶאָ֔חד ַ֥שַׁער ַנְפָתִּ֖לי ֶאָֽחדָ :ס ִ֕ביב ְשֹׁמ ָ֥נה ָעָ֖שׂר ָ ֑אֶלף ְוֵֽשׁם־ָהִ֥ﬠיר
ה ָ֣וה ׀ ֲאֶ֣שׁר ָה ָ֗יה ֶאל־הוֵֹ֨שׁ ַ֙ע ֶבּן־ְבֵּא ִ֔רי ִבּיֵ֨מי
ה ָ֥וה ׀ ָֽשָׁמּהְ :דַּבר־ ְי ֹ
ִמ ֖יּוֹם ְי ֹ
ֻע ִזּ ָ֥יּה יוֹ ָ ֛תם ָאָ֥חז ְיִח ְז ִק ָ֖יּה ַמְל ֵ֣כי ְיהוּ ָ֑דה וִּבי ֵ ֛מי ָֽי ָרְב ָ֥ﬠם ֶבּן־יוָֹ֖אשׁ ֶ֥מֶלךְך
ה ָ֜וה ֶאל־הוֵֹ֗שׁ ַע ֵ֣לךְך ַקח־ְל֞ךָך
שׁ ַע ַו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ה ָ֖וה ְבּהוֹ ֵ ֑
ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :תִּח ַ֥לּת ִדֶּבּר־ ְי ֹ
ה ָֽוהַ :ו ֵ֨יֶּל ךְ ֙ך ַו ִיּ ַ ֔קּח
ה ָה ָ ֔א ֶרץ ֵמַֽאֲח ֵ֖רי ְי ֹ
ם ְו ַיְל ֵ֣די ְזנוּ ֔ ִנים ִ ֽכּי־ ָזֹ֤נה ִת ְז ֶנ ֙
ֵ֤אֶשׁת ְזנוּ ִני ֙
ה ֵאָ֔ליו ְק ָ֥רא ְשׁ֖מוֹ
ה ָו ֙
ֶאת־ ֖גֶֹּמר ַבּת־ ִדְּב ָ֑ל ִים ַוַ֥תַּהר ַוֵֽתֶּלד־֖לוֹ ֵֽבּןַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ִי ְז ְר ֶ֑ﬠאל ִ ֽכּי־֣עוֹד ְמַ֗עט וָּ֨פַק ְד ִ֜תּי ֶאת־ ְדֵּ֤מי ִי ְז ְרֶעאל ֙ ַעל־ֵ֣בּית ֵי֔הוּא ְו ִ֨הְשַׁבּ ִ֔תּי
ַמְמְל֖כוּת ֵ֥בּית ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וָה ָ֖יה ַבּ ֣יּוֹם ַה֑הוּא ְוָֽשַׁב ְרִתּ֙י ֶאת־ ֶ֣קֶשׁת ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ְבּ ֵ֖ﬠֶמק ִי ְז ְר ֶֽﬠאלַ :וַ֤תַּהר עוֹ֙ד ַוֵ֣תֶּלד ַ֔בּת ַו ֣יּ ֹאֶמר ֔לוֹ ְק ָ֥רא ְשָׁ֖מהּ ֣ל ֹא ֻר ָ֑חָמה ִכּי֩
ם ֶאת־ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ ֽכּי־ ָנ֥שׂא ֶאָ֖שּׂא ָלֶֽהםְ :וֶאת־ ֵ֤בּית
֨ל ֹא אוִֹ֜סיף ֗עוֹד ֲא ַרֵח ֙
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהי ֶ ֑הם ְו ֣ל ֹא ֽאוִֹשׁיֵ֗עם ְבּ ֶ֤קֶשׁת וְּבֶ֨ח ֶר֙ב
ה ֲא ַרֵ֔חם ְוֽהוַֹשְׁעִ֖תּים ַֽבּי ֹ
ְיהוּ ָד ֙
וְּבִמְלָחָ֔מה ְבּסוִּ֖סים וְּב ָֽפ ָר ִ ֽשׁיםַ :וִתּ ְגֹ֖מל ֶאת־ ֣ל ֹא ֻר ָ֑חָמה ַוַ֖תַּהר ַוֵ֥תֶּלד ֵֽבּן:
ם ֣ל ֹא ַעִ֔מּי ְוָֽאֹנִ֖כי ֽל ֹא־ֶאְה ֶ֥יה ָל ֶֽכםְֽ ֠ :וָה ָיה
ַו ֕יּ ֹאֶמר ְק ָ֥רא ְשׁ֖מוֹ ֣ל ֹא ַעִ֑מּי ִ֤כּי ַאֶתּ ֙
ִמְס ַ֤פּר ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְכּ֣חוֹל ַה ָ֔יּם ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ ִיַ֖מּד ְו ֣ל ֹא ִיָסּ ֵ֑פר ֠ ְֽוָה ָיה ִבְּמ֞קוֹם
ם ֽל ֹא־ַעִ֣מּי ַא ֶ֔תּם ֵֽיָאֵ֥מר ָלֶ֖הם ְבּ ֵ֥ני ֵֽאל־ָֽחיְ ֠ :ו ִנְקְבּצוּ ְבּ ֵֽני־
ֲאֶשׁר־ ֵֽיָאֵ֤מר ָלֶה ֙
ְיהוּ ָ֤דה וְּב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַיְח ָ֔דּו ְוָשׂ֥מוּ ָל ֶ ֛הם ֥ר ֹאשׁ ֶאָ֖חד ְוָע֣לוּ ִמן־ָה ָ ֑א ֶרץ ִ֥כּי ָג ֖דוֹל
ם ִ֔ריבוּ
֥יוֹם ִי ְז ְר ֶֽﬠאלִ :אְמ ֥רוּ ַֽלֲאֵחי ֶ֖כם ַעִ֑מּי ְו ַֽלֲאֽחוֵֹתי ֶ֖כם ֻרָֽחָמהִ֤ :ריבוּ ְבִאְמֶּכ ֙
ה ִמָפּ ֔ ֶניה ְו ַֽנֲאפוּ ֶ֖פיָה ִמֵ֥בּין
שׁהּ ְוָת ֵ֤סר ְזנוּ ֨ ֶני ָ ֙
א ֣ל ֹא ִאְשׁ ִ֔תּי ְוָֽאֹנִ֖כי ֣ל ֹא ִאי ָ ֑
ִ ֽכּי־ִהי ֙
ָשׁ ֶֽדיָהֶ :פּן־ַאְפִשׁיֶ֣ט ָנּה ֲﬠ ֻרָ֔מּה ְו ִ֨הַצּ ְג ִ֔תּיָה ְכּ ֖יוֹם ִה ָֽוְּל ָ֑דהּ ְוַשְׂמִ֣תּיָה ַכִמּ ְד ָ֗בּר

ה ְכֶּ֣א ֶרץ ִצ ָ֔יּה ַֽוֲהִמִ֖תּיָה ַבָּצָּֽמאְ :וֶאת־ָבּ ֶ֖ניָה ֣ל ֹא ֲא ַר ֵ֑חם ִ ֽכּי־ְב ֵ֥ני ְזנוּ ִ֖נים
ְוַשׁ ִ֨תּ ָ ֙
הִ֖ביָשׁה ֽהוֹ ָר ָ ֑תם ִ֣כּי ָֽאְמ ָ֗רה ֵֽאְלָ֞כה ַֽאֲח ֵ֤רי ְמַֽאֲהַב֙י ֹֽנְת ֵ֤ני
ה ִאָ֔מּם ֹ
ֵֽהָמּהִ֤ :כּי ָֽז ְנָת ֙
ַלְחִמ֙י וֵּמיַ֔מי ַצְמ ִ֣רי וִּפְשׁ ִ֔תּי ַשְׁמ ִ֖ני ְוִשׁקּוּ ָֽייָ :ל ֵ֛כן ִ ֽה ְנ ִני־ָ֥שׂךְך ֶאת־ ַדּ ְר ֵ֖כּךְך ַבִּסּי ִ֑רים
ה ְו ֽל ֹא־
ְו ָֽג ַד ְרִתּ֙י ֶאת־ ְגּ ֵד ָ֔רהּ וּ ְנ ִ ֽתיבוֶֹ֖תיָה ֥ל ֹא ִתְמָֽצאְ :ו ִר ְדּ ָ֤פה ֶאת־ְמַֽאֲה ֶ֨בי ָ ֙
ה ֶאל־ִאיִ֣שׁי
א ָ֔תם וִּבְקָ֖שַׁתם ְו ֣ל ֹא ִתְמ ָ֑צא ְוָֽאְמ ָ֗רה ֵֽאְל ָ֤כה ְוָא֨שׁוָּב ֙
ַתִ֣שּׂיג ֹ
א ֣ל ֹא ָֽי ְדָ֔עה ִ֤כּי ָֽאֹנִכ֙י ָנַ֣תִתּי ָ֔להּ ַה ָדּ ָ֖ג ן
ָֽה ִרא֔שׁוֹן ִ֣כּי ֥טוֹב ִ֛לי ָ֖אז ֵמ ָֽﬠָתּהְ :וִהי ֙
ְוַהִתּי ֣רוֹשׁ ְוַה ִיְּצ ָ ֑הר ְוֶ֨כֶסף ִה ְרֵ֥בּיִתי ָ֛להּ ְו ָזָ֖הב ָע֥שׂוּ ַלָֽבַּעלָ :ל ֵ֣כן ָא֔שׁוּב ְו ָֽלַקְחִ֤תּי
ְד ָג ִנ֙י ְבִּע֔תּוֹ ְו ִ ֽתירוִֹ֖שׁי ְבּֽמוֲֹﬠ ֑דוֹ ְוִהַצְּלִתּ֙י ַצְמ ִ֣רי וִּפְשׁ ִ֔תּי ְלַכ֖סּוֹת ֶאת־ֶע ְר ָוָֽתהּ:
ְוַע ָ ֛תּה ֲא ַג ֶ֥לּה ֶאת־ ַנְבֻלָ֖תהּ ְלֵעי ֵ֣ני ְמַֽאֲה ֶ֑ביָה ְוִ֥אישׁ ֽל ֹא־ ַיִצּי ֶ֥ל ָנּה ִמ ָיּ ִֽדי:
הּ
ְוִהְשַׁבִּתּ֙י ָכּל־ְמשׂוָֹ֔שׂהּ ַח ָ֖גּהּ ָח ְדָ֣שׁהּ ְוַשַׁבּ ָ ֑תּהּ ְוֹ֖כל ֽמוֲֹﬠ ָֽדהַּֽ :וֲהִשֹׁמּ ִ֗תי ַגְּפ ָנ ֙
ה ִ֔לי ֲאֶ֥שׁר ָֽנְתנוּ־ִ֖לי ְמַֽאֲה ָ֑בי ְוַשְׂמִ֣תּים
וְּתֵ֣א ָנ ָ֔תהּ ֲאֶ֣שׁר ָֽאְמ ָ֗רה ֶאְת ָ֥נה ֵ֨הָמּ ֙
ם ֲאֶ֣שׁר ַתְּקִ֣טיר
ְל ַ֔יַער ַֽוֲאָכ ָ֖לַתם ַח ַ֥יּת ַהָשּׂ ֶֽדה :וּ ָֽפַק ְדִ֣תּי ָעֶ֗ליָה ֶאת־ ְיֵ֤מי ַהְבָּעִלי ֙
ה ָֽוה:
אִ֥תי ָֽשְׁכָ֖חה ְנֻאם־ ְי ֹ
הּ ְוֶחְל ָי ָ֔תהּ ַוֵ֖תֶּלךְך ַֽאֲח ֵ֣רי ְמַֽאֲה ֶ֑ביָה ְו ֹ
ָל ֶ֔הם ַוַ֤תַּעד ִנ ְזָמ ֙
הַלְכִ֖תּיָה ַהִמּ ְד ָ֑בּר ְו ִדַבּ ְרִ֖תּי ַעל־ִלָֽבּהְּ :ו ָנ ַ֨תִתּי ָ֤להּ
ָלֵ֗כן ִה ֵ֤נּה ָֽאֹנִכ֙י ְמַפ ֶ֔תּיָה ְו ֽ ֹ
ה ִכּיֵ֣מי
ה ִמָ֔שּׁם ְוֶאת־ ֵ֥ﬠֶמק ָע֖כוֹר ְל ֶ֣פַתח ִתּ ְק ָ֑וה ְו ָ֤ﬠ ְנָתה ָ֨שָּׁמּ ֙
ֶאת־ְכּ ָרֶ֨מי ָ ֙
ה ָ֔וה
א ְנֻאם־ ְי ֹ
ְנעוּ ֶ֔ריָה וְּכ ֖יוֹם ֲﬠלוָֹ֥תהּ ֵמֶֽא ֶרץ־ִמְצ ָֽר ִיםְ :וָה ָ֤יה ַב ֽיּוֹם־ַההוּ ֙
ִתְּק ְרִ֖אי ִאיִ֑שׁי ְו ֽל ֹא־ִתְק ְרִאי־ִ֥לי ֖עוֹד ַבְּע ִ ֽליַֽ :וֲה ִ ֽסֹרִ֛תי ֶאת־ְשׁ֥מוֹת ַהְבָּעִ֖לים
ת ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ִעם־ַח ַ֤יּת
ִמִ֑פּיָה ְו ֽל ֹא־ ִי ָזְּכ ֥רוּ ֖עוֹד ִבְּשָֽׁמםְ :ו ָֽכ ַר ִ֨תּי ָלֶ֤הם ְבּ ִרי ֙
ה ֶאְשׁ֣בּוֹר
ה ְוִעם־֣עוֹף ַהָשַּׁ֔מ ִים ְו ֶ֖רֶמשׂ ָֽהֲא ָד ָ ֑מה ְו ֶ ֨קֶשׁת ְו ֶ֤ח ֶרב וִּמְלָחָמ ֙
ַהָשּׂ ֶד ֙
ִמן־ָה ָ ֔א ֶרץ ְוִהְשַׁכְּבִ֖תּים ָלֶֽבַטחְ :וֵֽא ַרְשִׂ֥תּיךְך ִ֖לי ְלעוֹ ָ֑לם ְוֵֽא ַרְשִׂ֥תּיךְך ִל֙י ְבֶּ֣צ ֶדק
ה ָֽוה:
וְּבִמְשָׁ֔פּט וְּבֶ֖חֶסד וְּב ַֽרֲח ִ ֽמיםְ :וֵֽא ַרְשִׂ֥תּיךְך ִ֖לי ֶבֱּאמוּ ָ֑נה ְו ָי ַ֖דַעְתּ ֶאת־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ֶאֱﬠ ֶ֖נה ֶאת־ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ְוֵ֖הם ַֽיֲﬠ֥נוּ ֶאת־
ה ְנֻאם־ ְי ֹ
ְוָה ָ֣יה ׀ ַבּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ֶֽאֱﬠ ֶנ ֙
ָהָֽא ֶרץְ :וָהָ֣א ֶרץ ַֽתֲּﬠ ֔ ֶנה ֶאת־ַה ָדּ ָ֖ג ן ְוֶאת־ַהִתּי ֣רוֹשׁ ְוֶאת־ַה ִיְּצ ָ ֑הר ְוֵ֖הם ַֽיֲﬠ֥נוּ
ֶאת־ ִי ְז ְר ֶֽﬠאל :וּ ְז ַרְעִ֤תּיָה ִלּ֙י ָבּ ָ ֔א ֶרץ ְו ִֽרַחְמִ֖תּי ֶאת־ ֣ל ֹא ֻר ָ֑חָמה ְוָֽאַמ ְרִ֤תּי ְל ֽל ֹא־
ה ָ֜וה ֵאַ֗לי ֚עוֹד ֵ֣לךְך ֱאַהב־ִאָ֔שּׁה
ַעִמּ֙י ַעִמּי־ ַ ֔אָתּה ְו֖הוּא י ֹאַ֥מר ֱאֹלָֽהיַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ם ֶאל־ֱאֹלִ֣הים
ה ֶאת־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְו ֵ֗הם ֹפּ ִני ֙
ה ָו ֙
ֲא ֻ ֥הַבת ֵ֖ר ַע וְּמ ָנ ָ ֑אֶפת ְכַּֽאֲה ַ֤בת ְי ֹ

ֲאֵח ִ֔רים ְו ֽ ֹ
אֲהֵ֖בי ֲאִשׁיֵ֥שׁי ֲﬠ ָנ ִ ֽביםָֽ :וֶאְכּ ֶ֣רָה ִ֔לּי ַֽבֲּחִמָ֥שּׁה ָעָ֖שׂר ָ֑כֶּסף ְוֹ֥חֶמר
ם ֵ֣תְּשִׁבי ִ֔לי ֣ל ֹא ִת ְז ֔ ִני ְו ֥ל ֹא
אַ֣מר ֵאֶ֗ליָה ָיִ֤מים ַרִבּי ֙
ְשֹׂע ִ֖רים ְו ֶ֥לֶתךְך ְשֹׂע ִֽריםָֽ :ו ֹ
ִ ֽתְה ִ֖יי ְלִ֑אישׁ ְו ַגם־ֲא ִ֖ני ֵא ָֽל ִיךְךִ֣ :כּי ׀ ָיִ֣מים ַר ִ֗בּים ֵֽיְשׁב֙וּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֵ֥אין ֶ֨מֶל ךְ ֙ך
ְוֵ֣אין ָ֔שׂר ְוֵ֥אין ֶ֖זַבח ְוֵ֣אין ַמֵצּ ָ֑בה ְוֵ֥אין ֵא֖פוֹד וְּת ָר ִ ֽפיםַ :אַ֗חר ָיֻ֨שׁב֙וּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
הָ֛וה ְוֶאל־טוּ֖בוֹ
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהי ֶ֔הם ְוֵ֖את ָדּ ִ֣וד ַמְל ָ֑כּם וּ ָֽפֲח ֧דוּ ֶאל־ ְי ֹ
וִּבְקשׁ֙וּ ֶאת־ ְי ֹ
ה ִעם־יוְֹשׁ ֵ֣בי
ה ָו ֙
ה ָ֖וה ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִ֣כּי ִ֤ריב ַֽלי ֹ
ְבַּֽאֲח ִ֥רית ַה ָיּ ִ ֽמיםִ :שְׁמ֥עוּ ְדַבר־ ְי ֹ
ָה ָ ֔א ֶרץ ִ֠כּי ֵֽאין־ֱאֶ֧מת ְוֵֽאין־ ֶ֛חֶסד ְוֵֽאין־ ַ֥דַּעת ֱאֹלִ֖הים ָבָּֽא ֶרץָ :אֹ֣לה ְוַכֵ֔חשׁ
אף ָפּ ָ֕רצוּ ְו ָדִ֥מים ְבּ ָדִ֖מים ָנ ָֽגעוַּ :על־ ֵ֣כּן ׀ ֶתֱּאַ֣בל ָה ָ ֗א ֶרץ ְוֻאְמַלל ֙
ְו ָרֹ֥צ ַח ְו ָגֹ֖נב ְו ָנ ֑ ֹ
ָכּל־יוֵֹ֣שׁב ָ֔בּהּ ְבַּח ַ֥יּת ַהָשּׂ ֶ֖דה וְּב֣עוֹף ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ְו ַגם־ ְדּ ֵ֥גי ַה ָ֖יּם ֵֽיָאֵֽספוַּ֥ :אךְך ִ֛אישׁ
ַאל־ ָי ֵ֖רב ְוַאל־יוֹ ַ֣כח ִ֑אישׁ ְוַעְמּ֖ךָך ִכְּמ ִריֵ֥בי ֹכֵֽהןְ :ו ָֽכַשְׁלָ֣תּ ַה ֔יּוֹם ְוָכַ֧שׁל ַגּם־ ָנִ֛ביא
ִעְמּ֖ךָך ָ֑ל ְיָלה ְו ָדִ֖מיִתי ִאֶֽמּךָךִ :נ ְד֥מוּ ַעִ֖מּי ִמְבִּ֣לי ַה ָ֑דַּעת ִ֣כּי ַא ָ֞תּה ַה ַ֣דַּעת ָמ ַ ֗אְסָתּ
ח תּוֹ ַ֣רת ֱאֹל ֶ֔היךָך ֶאְשׁ ַ֥כּח ָבּ ֶ֖ניךָך ַגּם־
ְוֶאְמָֽאְסא ךָ ֙ך ] ְוֶאְמָֽאְס ךָ ֙ך[ ִמַכֵּ֣הן ִ֔לי ַוִתְּשַׁכּ ֙
ָֽא ִניְ :כּ ֻר ָ֖בּם ֵ֣כּן ָֽחְטאוּ־ ִ֑לי ְכּבוֹ ָ֖דם ְבָּק֥לוֹן ָא ִ ֽמירַ :חַ֥טּאת ַעִ֖מּי י ֹא ֵ֑כלוּ ְוֶאל־
ֲﬠוֹ ָ֖נם ִיְשׂ֥אוּ ַנְפֽשׁוְֹ :וָה ָ֥יה ָכ ָ֖ﬠם ַכֹּכּ ֵ ֑הן וּ ָֽפַק ְדִ֤תּי ָעָלי֙ו ְדּ ָרָ֔כיו וַּֽמֲﬠָל ָ֖ליו ָאִ֥שׁיב
ה ָ֥וה ָֽﬠ ְז֖בוּ ִלְשֹֽׁמרְ :ז֛נוּת
ֽלוְֹ :וָֽאְכל֙וּ ְו ֣ל ֹא ִיְשׂ ָ֔בּעוּ ִה ְז ֖נוּ ְו ֣ל ֹא ִיְפֹ֑רצוּ ִ ֽכּי־ֶאת־ ְי ֹ
ם
ְו ַ֥י ִין ְוִתי ֖רוֹשׁ ִֽי ַקּח־ ֵֽלבַ :עִמּ֙י ְבֵּע֣צוֹ ִיְשׁ ָ ֔אל וַּמְק֖לוֹ ַי ִ֣גּיד ֑לוֹ ִ֣כּי ֤רוּ ַח ְזנוּ ִני ֙
ת
ִהְתָ֔עה ַו ִיּ ְז ֖נוּ ִמַ֥תַּחת ֱאֹֽלֵהיֶֽהםַ :על־ ָראֵ֨שׁי ֶהָה ִ֜רים ְי ַז ֵ֗בּחוּ ְוַעל־ַה ְגָּבעוֹ ֙
ה ְבּ ֣נוֵֹתיֶ֔כם
ְיַקֵ֔טּרוּ ַ֣תַּחת ַא֧לּוֹן ְוִלְב ֶ֛נה ְוֵא ָ֖לה ִכּי־֣טוֹב ִצ ָ֑לּהּ ַעל־ֵ֗כּן ִתּ ְז ֨ ֶני ָנ ֙
ם
ְוַכלּוֵֹתי ֶ֖כם ְתּ ָנַֽאְפ ָנהֽ :ל ֹא־ֶאְפ֨קוֹד ַעל־ְבּ ֽנוֵֹתיֶ֜כם ִ֣כּי ִת ְז ֗ ֶני ָנה ְוַעל־ַכּֽלּוֵֹתיֶכ ֙
ם ִעם־ַהֹזּ ֣נוֹת ְיָפ ֵ֔רדוּ ְוִעם־ַהְקּ ֵד֖שׁוֹת ְי ַז ֵ֑בּחוּ ְו ָ֥ﬠם ֽל ֹא־ ָיִ֖בין
ִ ֽכּי ְת ָנ ַ ֔אְפ ָנה ִכּי־ֵה ֙
ה ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַאל־ ֶיְאַ֖שׁם ְיהוּ ָ֑דה ְוַאל־ָתֹּ֣באוּ ַה ִגְּל ָ֗גּל ְוַאל־
ִיָלֵּֽבטִ :אם־ֹז ֶ֤נה ַאָתּ ֙
ה
ה ָֽוהִ֚ :כּי ְכָּפ ָ֣רה ֹֽס ֵר ָ֔רה ָס ַ֖רר ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַעָתּ ֙
ַֽתֲּﬠל֙וּ ֵ֣בּית ָ ֔א ֶון ְוַאל־ִתָּֽשְּׁב֖עוּ ַחי־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ְכּ ֶ֖כֶבשׂ ַבֶּמּ ְרָֽחבֲ :ח֧בוּר ֲﬠַצִ֛בּים ֶאְפ ָ֖ר ִים ַֽה ַנּח־ֽלוָֹ֖ :סר ָסְב ָ ֑אם ַה ְז ֵ֣נה
ִי ְר ֵ֣ﬠם ְי ֹ
ִה ְז ֔נוּ ָֽאֲה֥בוּ ֵה֛בוּ ָק֖לוֹן ָֽמ ִג ֶֽנּיָהָ :צ ַ֥רר ֛רוּ ַח אוָֹ֖תהּ ִבְּכ ָנ ֶ֑פיָה ְו ֵיֹ֖בשׁוּ ִמ ִזְּבחוָֹֽתם:
ִשְׁמעוּ־ ֨ז ֹאת ַהֹֽכֲּה ֜ ִנים ְוַהְקִ֣שׁיבוּ ׀ ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל וּ ֵ֤בית ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ַֽהֲא ִ֔זינוּ ִ֥כּי ָל ֶ֖כם
ח ֱה ִייֶ֣תם ְלִמְצָ֔פּה ְו ֶ֖רֶשׁת ְפּרוָּ֥שׂה ַעל־ָתּֽבוֹרְ :וַֽשֲׁחָ֥טה ֵשִׂ֖טים
ַהִמְּשׁ ָ֑פּט ִ ֽכּי־ַפ ֙

ֶהְעִ֑מיקוּ ַֽוֲא ִ֖ני מוָּ֥סר ְלֻכ ָֽלּםֲ :א ִנ֙י ָי ַ֣דְעִתּי ֶאְפ ַ֔ר ִים ְו ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֽל ֹא־ ִנְכַ֣חד ִמ ֶ ֑מּ ִנּי
ה ִה ְז ֵ֣ניָת ֶאְפ ַ֔ר ִים ִנְטָ֖מא ִיְשׂ ָרֵֽאל֤ :ל ֹא ִיְתּנ֙וּ ַ֣מַעְלֵלי ֶ֔הם ָל֖שׁוּב ֶאל־
ִ֤כּי ַעָתּ ֙
ה ָ֖וה ֥ל ֹא ָי ָֽדעוְּ :וָע ָ֥נה ְגֽאוֹן־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ם ְבִּק ְר ָ֔בּם ְוֶאת־ ְי ֹ
ֱאֹֽלֵהי ֶ ֑הם ִ֣כּי ֤רוּ ַח ְזנוּ ִני ֙
ְבָּפ ָ֑ניו ְו ִיְשׂ ָרֵ֣אל ְוֶאְפ ַ֗ר ִים ִי ָֽכְּשׁל֙וּ ַֽבֲּﬠוֹ ֔ ָנם ָכַּ֥שׁל ַגּם־ ְיהוּ ָ֖דה ִעָֽמּםְ :בּצ ֹא ָ֣נם
ה ָ֣וה ָבּ ָ֔גדוּ ִ ֽכּי־
ה ָ֖וה ְו ֣ל ֹא ִיְמ ָ֑צאוּ ָח ַ֖לץ ֵמֶֽהםַֽ :בּי ֹ
וִּבְבָק ָ֗רם ֵֽיְל֛כוּ ְלַב ֵ֥קּשׁ ֶאת־ ְי ֹ
ָב ִ֥נים ָז ִ֖רים ָי ָ֑לדוּ ַע ָ ֛תּה ֽי ֹאְכ ֵ֥לם ֹ֖ח ֶדשׁ ֶאת־ֶחְלֵקיֶֽהםִ :תְּק֤עוּ שׁוָֹפ֙ר ַבּ ִגְּבָ֔עה
ם ְלַשָׁ֣מּה ִ ֽתְה ֶ֔יה ְבּ ֖יוֹם
ֲחֹֽצְצ ָ֖רה ָֽבּ ָר ָ ֑מה ָה ִ֨ריע֙וּ ֵ֣בּית ָ ֔א ֶון ַֽאֲח ֶ֖ריךָך ִבּ ְנ ָי ִ ֽמיןֶ :אְפ ַ֨ר ִי ֙
ֽתּוֵֹכ ָ֑חה ְבִּשְׁבֵט֙י ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל הוֹ ַ֖דְעִתּי ֶנֱאָמ ָֽנהָ :הי֙וּ ָשׂ ֵ֣רי ְיהוּ ָ֔דה ְכַּמִסּי ֵ֖גי ְגּ֑בוּל
ֲﬠֵלי ֶ֕הם ֶאְשׁ֥פּוֹךְך ַכַּ֖מּ ִים ֶעְב ָר ִ ֽתיָ :ע֥שׁוּק ֶאְפ ַ֖ר ִים ְר֣צוּץ ִמְשׁ ָ֑פּט ִ֣כּי הוֹ ִ ֔איל ָה ַ֖לךְך
ַֽאֲח ֵרי־ָֽצוַֽ :וֲא ִ֥ני ָכ ָ֖ﬠשׁ ְלֶאְפ ָ֑ר ִים ְוָכ ָר ָ֖קב ְלֵ֥בית ְיהוּ ָֽדהַ :ו ַ֨יּ ְרא ֶאְפ ַ֜ר ִים ֶאת־
ם ֶאל־ַא֔שּׁוּר ַו ִיְּשׁ ַ֖לח ֶאל־ֶ֣מֶלךְך ָי ֵ֑רב ְו֗הוּא
ה ֶאת־ְמֹז֔רוֹ ַו ֵ֤יֶּלךְך ֶאְפ ַ֨ר ִי ֙
ָחְל ֗יוֹ ִֽויהוּ ָד ֙
֤ל ֹא יוַּכל ֙ ִל ְר ֣פּ ֹא ָלֶ֔כם ְו ֽל ֹא־ ִי ְגֶ֥הה ִמ ֶ֖כּם ָמ ֽזוֹרִ֣ :כּי ָֽאֹנ ִ֤כי ַכַ֨שַּׁחל ֙ ְלֶאְפ ַ֔ר ִים
ה
ְוַכְכִּ֖פיר ְלֵ֣בית ְיהוּ ָ֑דה ֲא ֨ ִני ֲא ִ֤ני ֶאְטֹר֙ף ְוֵאֵ֔לךְך ֶאָ֖שּׂא ְוֵ֥אין ַמ ִ ֽצּילֵ :א ֵ֤לךְך ָא֨שׁוָּב ֙
ֶאל־ְמקוִֹ֔מי ַ֥ﬠד ֲאֶֽשׁר־ ֶיְאְשׁ֖מוּ וִּבְק֣שׁוּ ָפ ָ֑ני ַבַּ֥צּר ָלֶ֖הם ְיַֽשֲׁח ֻֽרְנִניְ :לכ֙וּ ְוָנ֣שׁוָּבה
ם ַהְשִּׁליִ֔שׁי
ה ָ֔וה ִ֛כּי ֥הוּא ָט ָ֖רף ְו ִי ְרָפּ ֵ ֑אנוּ ַ֖י ךְך ְו ַיְחְבֵּֽשׁנוְּ :יַח ֵ֖יּנוּ ִמֹיּ ָ ֑מ ִים ַבּיּוֹ ֙
ֶאל־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ְכַּ֖שַׁחר ָנ֣כוֹן ֹֽמָצ֑אוֹ
ת ֶאת־ ְי ֹ
ְיִקֵ֖מנוּ ְו ִֽנְח ֶ֥יה ְלָפ ָֽניוְ :ו ֵֽנ ְד ָ֣ﬠה ִנ ְר ְדָּ֗פה ָל ַ֨דַע ֙
ם ָ֔לנוּ ְכַּמְל ֖קוֹשׁ ֥יוֹ ֶרה ָֽא ֶרץָ֤ :מה ֶֽאֱﬠֶשׂה־ְלּ ךָ ֙ך ֶאְפ ַ֔ר ִים ָ֥מה ֶאֱﬠֶשׂה־
ְו ָי֤בוֹא ַכ ֶ֨גֶּשׁ ֙
ה ֵֽלךְךַ :על־ֵ֗כּן ָחַ֨צְבִתּ֙י
ם ַֽכֲּﬠ ַנן־ֹ֔בֶּקר ְוַכַ֖טּל ַמְשִׁ֥כּים ֹ
ְלּ֖ךָך ְיהוּ ָ֑דה ְוַחְס ְדֶּכ ֙
ַבּ ְנִּבי ִ ֔אים ֲה ַר ְגִ֖תּים ְבִּאְמ ֵרי־ ִ֑פי וִּמְשָׁפֶּ֖טיךָך ֥אוֹר ֵיֵֽצאִ֛ :כּי ֶ֥חֶסד ָח ַ֖פְצִתּי ְול ֹא־
ָ֑זַבח ְו ַ֥דַעת ֱאֹלִ֖הים ֵֽמֹעֽלוֹתְ :ו ֵ֕הָמּה ְכָּא ָ֖דם ָֽﬠְב ֣רוּ ְב ִ֑רית ָ֖שׁם ָ֥בּ ְגדוּ ִ ֽביִ :גְּלָ֕עד
ִק ְר ַ֖ית ֹֽ֣פֲּﬠֵלי ָ ֑א ֶון ֲﬠֻקָ֖בּה ִמ ָֽדּם :וְּכַחֵ֨כּי ִ ֜אישׁ ְגּדוּ ִ֗דים ֶ֚חֶבר ֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים ֶ֖דּ ֶרךְך ְי ַרְצּ֣חוּ
ת ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָרִ֖איִתי ַֽשֲׁﬠ ֽריּ ִר ָ֑יּה ]ַֽשֲׁﬠ ֽרוּ ִר ָ֑יּה[ ָ֚שׁם ְז ֣נוּת
שְׁכָמה ִ֥כּי ִזָ֖מּה ָעֽשׂוְּ :בֵּבי ֙
ֶ֑
ְלֶאְפ ַ֔ר ִים ִנְטָ֖מא ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :גּם־ ְיהוּ ָ֕דה ָ֥שׁת ָקִ֖ציר ָ֑לךְך ְבּשׁוִּ֖בי ְשׁ֥בוּת ַע ִ ֽמּי:
שֶׁקר ְו ַג ָ֣נּב ָי֔בוֹא
שְׁמ֔רוֹן ִ֥כּי ָֽפֲﬠ֖לוּ ָ ֑
ם ְו ָר֣עוֹת ֽ ֹ
ְכּ ָרְפִ֣אי ְל ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְו ִנ ְגָ֞לה ֲﬠ ֤וֹן ֶאְפ ַ֨ר ִי ֙
ה ְסָב֣בוּם
ָפַּ֥שׁט ְגּ ֖דוּד ַבּֽחוּץ :וַּבל־ ֽי ֹאְמר֙וּ ִלְלָב ָ֔בם ָכּל־ ָֽרָעָ֖תם ָז ָ֑כ ְרִתּי ַעָתּ ֙
ם
ַֽמַעְלֵלי ֶ֔הם ֶ֥נ ֶגד ָפּ ַ֖ני ָה ֽיוְּ :בּ ָֽרָעָ֖תם ְיַשְׂמּחוּ־ ֶ ֑מֶלךְך וְּב ַֽכֲחֵשׁיֶ֖הם ָשׂ ִֽריםֻ :כָּלּ ֙

א ֶ֑פה ִיְשׁ֣בּוֹת ֵמִ֔עיר ִמ֥לּוּשׁ ָבֵּ֖צק ַעד־ֻחְמָצֽתוֹ:
ְמ ַֽ֣נ ֲאִ֔פים ְכּ֣מוֹ ַת ֔נּוּר ֹבּ ֵ֖ﬠ ָרה ֵֽמ ֹ
֣יוֹם ַמְלֵ֔כּנוּ ֶהֱח֥לוּ ָשׂ ִ֖רים ֲחַ֣מת ִמ ָ֑יּ ִין ָמַ֥שׁךְך ָי ֖דוֹ ֶאת־ֹֽלְצ ִ ֽציםִ :כּי־ ֵֽק ְר֧בוּ ַכַתּ֛נּוּר
אֵפ ֶ֔הם ֹ֕בֶּקר ֥הוּא ֹב ֵ֖ﬠר ְכֵּ֥אשׁ ֶלָהָֽבהֻ :כּ ָ֤לּם
ה ָיֵ֣שׁן ֽ ֹ
ִלָ֖בּם ְבָּא ְר ָ֑בּם ָכּל־ַהַ֨לּ ְיָל ֙
שְׁפֵטי ֶ ֑הם ָכּל־ַמְלֵכיֶ֣הם ָנָ֔פלוּ ֵאין־ֹק ֵ֥רא ָבֶ֖הם ֵא ָֽלי:
ֵיַ֨חמּ֙וּ ַכַּתּ ֔נּוּר ְוָֽאְכ֖לוּ ֶאת־ ֽ ֹ
ם
ֶאְפ ַ֕ר ִים ָֽבַּעִ֖מּים ֣הוּא ִיְתבּוֹ ָ֑לל ֶאְפ ַ֛ר ִים ָה ָ֥יה ֻע ָ֖גה ְבִּ֥לי ֲהפוּ ָֽכהָֽ :אְכ֤לוּ ָז ִרי ֙
ֹכּ֔חוֹ ְו֖הוּא ֣ל ֹא ָי ָ֑דע ַגּם־ֵשׂיָב ֙
ה ָ֣ז ְרָקה ֔בּוֹ ְו֖הוּא ֥ל ֹא ָי ָֽדעְ :וָע ָ֥נה ְגֽאוֹן־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל
שׁהוּ ְבָּכל־ ֽז ֹאתַ :ו ְיִ֣הי ֶאְפ ַ֔ר ִים
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהי ֶ֔הם ְו ֥ל ֹא ִבְק ֻ ֖
ְבָּפ ָ֑ניו ְו ֽל ֹא־ָ֨שׁב֙וּ ֶאל־ ְי ֹ
ְכּיוֹ ָ֥נה פוָֹ֖תה ֵ֣אין ֵ֑לב ִמְצ ַ֥ר ִים ָק ָ֖ראוּ ַא֥שּׁוּר ָה ָֽלכוַּֽ :כֲּאֶ֣שׁר ֵיֵ֗לכוּ ֶאְפ ֤רוֹשׂ
ם
ם ִרְשׁ ִ֔תּי ְכּ֥עוֹף ַהָשַּׁ֖מ ִים ֽאוֹ ִרי ֵ֑דם ַא ְיִס ֵ֕רם ְכֵּ֖שַׁמע ַֽלֲﬠ ָדָֽתם֤ :אוֹי ָלֶה ֙
ֲﬠֵליֶה ֙
שׁד ָלֶ֖הם ִכּי־ ָ֣פְשׁעוּ ִ֑בי ְוָֽאֹנִ֣כי ֶאְפ ֵ֔דּם ְו ֵ֕הָמּה ִדְּבּ ֥רוּ ָע ַ֖לי
ִ ֽכּי־ ָנ ְד ֣דוּ ִמֶ֔מּ ִנּי ֥ ֹ
ְכּ ָז ִ ֽביםְ :ו ֽל ֹא־ ָֽזֲﬠ֤קוּ ֵאַל֙י ְבִּל ָ֔בּם ִ֥כּי ְי ֵי ִ֖לילוּ ַעל־ִמְשְׁכּבוֹ ָ ֑תם ַעל־ ָדּ ָ֧ג ן ְוִתי ֛רוֹשׁ
ִיְתגּוֹ ָ֖ררוּ ָי֥סוּרוּ ִ ֽביַֽ :וֲא ִ֣ני ִיַ֔סּ ְרִתּי ִח ַ֖זּ ְקִתּי ְז ֽרוֹֹע ָ ֑תם ְוֵא ַ֖לי ְיַחְשּׁבוּ־ ָֽרעָ :י֣שׁוּבוּ ׀
֣ל ֹא ָ֗על ָהי֙וּ ְכּ ֶ֣קֶשׁת ְרִמ ָ֔יּה ִיְפּ֥לוּ ַב ֶ֛ח ֶרב ָֽשׂ ֵריֶ֖הם ִמ ַ֣זַּעם ְלשׁוֹ ָ֑נם ֥זוֹ ַלְע ָ֖גּם ְבֶּ֥א ֶרץ
ִמְצ ָֽר ִיםֶ :אל־ִחְכּ ךָ֣ך ֹ
הָ֑וה ֚ ַיַען ָֽﬠְב ֣רוּ ְב ִרי ִ֔תי ְוַעל־ֽתּוֹ ָרִ֖תי
שָׁ֔פר ַכּ ֶ֖נֶּשׁר ַעל־ֵ֣בּית ְי ֹ
ָפָּֽשׁעוִּ֖ :לי ִי ְז ָ֑ﬠקוּ ֱאֹלַ֥הי ְֽי ַֽדֲﬠ ֖נוּךָך ִיְשׂ ָרֵֽאלָ :ז ַ֥נח ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֑טוֹב אוֹ ֵ֖יב ִי ְר ְדּֽפוֵֹ֤ :הם
ם ֲﬠַצ ִ֔בּים
ִהְמִליכ֙וּ ְו ֣ל ֹא ִמֶ֔מּ ִנּי ֵהִ֖שׂירוּ ְו ֣ל ֹא ָי ָ֑דְעִתּי ַכְּס ָ֣פּם וּ ְזָה ָ֗בם ָע֤שׂוּ ָלֶה ֙
שְׁמ֔רוֹן ָח ָ֥רה ַאִ֖פּי ָ֑בּם ַעד־ָמ ַ֕תי ֥ל ֹא ֽיוְּכ֖לוּ ִנָקֹּֽיןִ֤ :כּי
ח ֶע ְג ֵ֣לךְך ֽ ֹ
ְלַ֖מַען ִיָכּ ֵֽרתָ :ז ַנ ֙
ִמ ִיְּשׂ ָרֵאל ֙ ְו֔הוּא ָח ָ֣רשׁ ָעָ֔שׂהוּ ְו ֥ל ֹא ֱאֹלִ֖הים ֑הוּא ִ ֽכּי־ְשָׁבִ֣בים ִֽיְה ֶ֔יה ֵ֖ﬠ ֶגל
שְׁמ ֽרוֹןִ֛ :כּי ֥רוּ ַח ִי ְז ָ֖רעוּ ְוסוּ ָ֣פָתה ִיְקֹ֑צרוּ ָקָ֣מה ֵֽאין־֗לוֹ ֶ֚צַמח ְבִּ֣לי ַֽיֲﬠֶשׂה־ ֶ ֔קַּמח
ֹֽ
ה ָה ֣יוּ ַבגּוֹ ִ֔ים ִכְּכִ֖לי ֵֽאין־ֵ֥חֶפץ
אוּ ַ֣לי ַֽיֲﬠֶ֔שׂה ָז ִ֖רים ִיְבָל ֻֽﬠהוִּ :נְב ַ֖לע ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַעָתּ ֙
ה ָע֣לוּ ַא֔שּׁוּר ֶ֖פּ ֶרא בּוֹ ֵ֣דד ֑לוֹ ֶאְפ ַ֖ר ִים ִהְת֥נוּ ֲאָה ִ ֽביםַ֛ :גּם ִ ֽכּי־ ִיְת֥נוּ
ֽבּוֹֽ ִ :כּי־ ֵ֨הָמּ ֙
ַבגּוֹ ִ֖ים ַעָ֣תּה ֲאַקְבּ ֵ֑צם ַו ָיֵּ֣חלּוּ ְמָּ֔עט ִמַמָּ֖שּׂא ֶ֥מֶלךְך ָשׂ ִֽריםֽ ִ :כּי־ִה ְרָ֥בּה ֶאְפ ַ֛ר ִים
ִמ ְזְבּ֖חוֹת ַֽלֲח ֑ט ֹא ָֽהיוּ־֥לוֹ ִמ ְזְבּ֖חוֹת ַֽלֲח ֽט ֹא֨ ֶ :אְכָתּוב ] ֶ ֨אְכָתּב[ ֔לוֹ ֻרֵ֖בּו ] ֻרֵ֖בּי[
ה ָ֖וה ֣ל ֹא ָר ָ֑צם
ֽתּוֹ ָרִ֑תי ְכּמוֹ־ ָ֖ז ר ֶנְחָֽשׁבוִּ :זְבֵ֣חי ַהְבָה ַ֗בי ִי ְזְבּ֤חוּ ָבָשׂ֙ר ַויּ ֹאֵ֔כלוּ ְי ֹ
ם ְו ִיְפֹ֣קד ַחטּ ֹא ָ֔תם ֵ֖הָמּה ִמְצ ַ֥ר ִים ָיֽשׁוּבוַּ :ו ִיְּשַׁ֨כּח ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ֶאת־
ַע ָ֞תּה ִי ְזֹ֤כּר ֲﬠוֹ ָנ ֙
ֹעֵ֗שׂהוּ ַו ִ֨יֶּב֙ן ֵֽהיָכ֔לוֹת ִֽויהוּ ָ֕דה ִה ְרָ֖בּה ָע ִ֣רים ְבֻּצ ֑רוֹת ְוִשַׁלְּחִתּי־ֵ֣אשׁ ְבָּע ָ֔ריו

ְוָאְכ ָ֖לה ַא ְרְמֹנֶֽתיָהַ :אל־ִתְּשַׂ֨מח ִיְשׂ ָרֵ֤אל ׀ ֶאל־ ִגּיל ֙ ָֽכַּעִ֔מּים ִ֥כּי ָז ִ֖ניָת ֵמ ַ֣ﬠל
ֱאֹל ֶ ֑היךָך ָאַ֣הְבָתּ ֶאְת ֔ ָנן ַ֖ﬠל ָכּל־ ָגּ ְר֥נוֹת ָדּ ָֽג ןֹ֥ :גּ ֶרן ָו ֶ֖י ֶקב ֣ל ֹא ִי ְר ֵ֑ﬠם ְוִתי ֖רוֹשׁ ְי ַ֥כֶחשׁ
ם ִמְצ ַ֔ר ִים וְּבַא֖שּׁוּר ָטֵ֥מא י ֹא ֵֽכלוּֽ :ל ֹא־
הָ֑וה ְוָ֤שׁב ֶאְפ ַ֨ר ִי ֙
ָֽבּהּ֥ :ל ֹא ֵֽיְשׁ֖בוּ ְבֶּ֣א ֶרץ ְי ֹ
אְכ ָ֖ליו
ם ָל ֶ֔הם ָכּל־ ֽ ֹ
ה ָ֥וה ׀ ַי ִי ֘ן ְו ֣ל ֹא ֶֽיֶע ְרבוּ־ל֒וֹ ִזְבֵחי ֶ֗הם ְכּ ֶ֤לֶחם אוֹ ִני ֙
ִיְסּ֨כוּ ַלי ֹ
ה ָֽוהַ :מה־ַֽתֲּﬠ֖שׂוּ ְל ֣יוֹם מוֹ ֵ֑ﬠד
ִיַטּ ָ ֑מּאוּ ִ ֽכּי־ַלְחָ֣מם ְל ַנְפָ֔שׁם ֥ל ֹא ָי֖בוֹא ֵ֥בּית ְי ֹ
שּׁד ִמְצ ַ֥ר ִים ְתַּקְבֵּ֖צם ֹ֣מף ְתַּקְבּ ֵ֑רם ַמְחַ֣מד
ה ָֽוהֽ ִ :כּי־ִה ֵ֤נּה ָֽהְלכ֙וּ ִמ ֔ ֹ
וְּל ֖יוֹם ַחג־ ְי ֹ
שׂ ִֽיי ָרֵ֔שׁם ֖חוֹ ַח ְבָּֽאֳהֵליֶֽהםָ֣ :בּאוּ ׀ ְיֵ֣מי ַהְפֻּק ָ֗דּה ָ֚בּאוּ ְיֵ֣מי ַהִשֻּׁ֔לּם
ְלַכְסָ֗פּם ִקמּוֹ ֙
ֵֽי ְד֖עוּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֱא ִ֣ויל ַה ָנּ ִ֗ביא ְמֻשׁ ָגּ֙ע ִ֣אישׁ ָה֔רוּ ַח ַ֚ﬠל ֹ֣רב ֲﬠ ֽוֹ ְנ֔ךָך ְו ַרָ֖בּה ַמְשֵׂטָֽמה:
שׁ ַעל־ָכּל־ ְדּ ָרָ֔כיו ַמְשֵׂטָ֖מה ְבֵּ֥בית
ֹצ ֶ֥פה ֶאְפ ַ֖ר ִים ִעם־ֱאֹל ָ ֑הי ָנִ֞ביא ַ֤פּח ָיקוֹ ֙
ֱאֹלָֽהיוֶ :הְעִ֣מיקוּ ִשֵׁ֖חתוּ ִכּיֵ֣מי ַה ִגְּב ָ֑ﬠה ִי ְז֣כּוֹר ֲﬠוֹ ֔ ָנם ִיְפ ֖קוֹד ַחטּ ֹאָֽתםַֽ :כֲּﬠ ָנִ֣בים
ה ְבּ ֵ֣ראִשׁי ָ֔תהּ ָרִ֖איִתי ֲאֽבוֵֹתי ֶ֑כם
ַבִּמּ ְד ָ֗בּר ָמָ֨צאִת֙י ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְכִּבכּוּ ָ֤רה ִבְתֵא ָנ ֙
ֵ֜הָמּה ָ֣בּאוּ ַֽבַעל־ְפּ֗עוֹר ַו ִיּ ָֽנּ ְזר֙וּ ַלֹ֔בֶּשׁת ַו ִיְּה ֥יוּ ִשׁקּוִּ֖צים ְכָּֽאֳהָֽבםֶ :אְפ ַ֕ר ִים ָכּ֖עוֹף
ִיְתעוֹ ֵ֣פף ְכּבוֹ ָ֑דם ִמֵלּ ָ֥דה וִּמֶ֖בֶּטן וֵּמֵֽה ָר ֽיוֹןִ֤ :כּי ִאם־ ְי ַג ְדּל֙וּ ֶאת־ְבּ ֵני ֶ֔הם
ְוִשַׁכְּלִ֖תּים ֵֽמָא ָ֑דם ִ ֽכּי־ ַגם־֥אוֹי ָלֶ֖הם ְבּשׂוּ ִ֥רי ֵמֶֽהםֶ :אְפ ַ֛ר ִים ַֽכֲּאֶשׁר־ ָרִ֥איִתי
ה ָ֖וה ַמה־
ה ֵ֖רג ָבּ ָֽניוֵֽ :תּן־ָלֶ֥הם ְי ֹ
ְל֖צוֹר ְשׁתוּ ָ֣לה ְב ָנֶ֑וה ְוֶאְפ ַ֕ר ִים ְלהוִֹ֥ציא ֶאל־ ֹ
ם ֶ֣רֶחם ַמְשִׁ֔כּיל ְוָשׁ ַ֖ד ִים ֹֽצְמ ִֽקיםָ :כּל־ ָֽרָע ָ ֤תם ַבּ ִגְּל ָגּל ֙ ִ ֽכּי־ָ֣שׁם
ִתּ ֵ ֑תּן ֵֽתּן־ָלֶה ֙
שׁם ֤ל ֹא אוֵֹס֙ף ַֽאֲהָב ָ֔תם ָכּל־ָֽשׂ ֵריֶ֖הם
ְשׂ ֵנא ִ֔תים ַ֚ﬠל ֹ֣ר ַע ַֽמַעְלֵלי ֶ֔הם ִמֵבּיִ֖תי ֲא ָֽג ְר ֵ ֑
סוֹ ְר ִֽריםֻ :ה ָ֣כּה ֶאְפ ַ֔ר ִים ָשׁ ְרָ֥שׁם ָיֵ֖בשׁ ְפּ ִ֣רי ַבלי ]ַבל[ ַֽיֲﬠ֑שׂוּן ֚ ַגּם ִ֣כּי ֵֽיֵל֔דוּן
ְוֵֽהַמִ֖תּי ַֽמֲחַמ ֵ֥דּי ִבְט ָֽנםִ :יְמָאֵ֣סם ֱאֹל ַ֔הי ִ֛כּי ֥ל ֹא ָֽשְׁמ֖עוּ ֑לוֹ ְו ִֽיְה ֥יוּ ֹֽנ ְד ִ֖דים ַבּגּוֹ ִֽים:
ה ַלִמּ ְזְבּ֔חוֹת ְכּ֣טוֹב ְלַא ְר֔צוֹ
ק ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְפּ ִ֖רי ְיַשׁ ֶוּה־֑לּוֹ ְכֹּ֣רב ְלִפ ְר ֗יוֹ ִה ְרָבּ ֙
ֶ֤גֶּפן בּוֵֹק ֙
שׁ ֵ֖דד
שׁמוּ ֚הוּא ַֽיֲﬠֹ֣רף ִמ ְזְבּחוֹ ָ֔תם ְי ֹ
ֵהיִ֖טיבוּ ַמֵצּֽבוֹתָ :ח ַ֥לק ִלָ֖בּם ַעָ֣תּה ֶיְא ָ ֑
ה ֽי ֹאְמ֔רוּ ֵ֥אין ֶ֖מֶלךְך ָ֑לנוּ ִ֣כּי ֤ל ֹא ָי ֵ֨ראנ֙וּ ֶאת־ ְיה ָ֔וֹה ְוַהֶ֖מֶּלךְך
ַמֵֽצּבוָֹֽתםִ֤ :כּי ַעָתּ ֙
שׁ ִמְשָׁ֔פּט
ַמה־ ַֽיֲּﬠֶשׂה־ ָֽלּנוִּ :דְּבּ ֣רוּ ְדָב ִ֔רים ָא֥לוֹת ָ֖שׁ ְוא ָכֹּ֣רת ְבּ ִ֑רית וָּפ ַ֤רח ָכּר ֹא ֙
שְׁמ ֑רוֹן ִ ֽכּי־ָא ַ֨בל ָעָ֜ליו ַע֗מּוֹ
ת ֵ֣בּית ָ ֔א ֶון ָי ֖גוּרוּ ְשׁ ַ֣כן ֽ ֹ
ַ֖ﬠל ַתְּלֵ֥מי ָשׂ ָֽדיְ :לֶע ְגלוֹ ֙
וְּכָמ ָרי֙ו ָע ָ֣ליו ָי ִ֔גילוּ ַעל־ְכּבוֹ ֖דוֹ ִ ֽכּי־ ָג ָ֥לה ִמֶֽמּנּוַּ :גּם־אוֹת֙וֹ ְלַא֣שּׁוּר יוּ ָ֔בל ִמְנָ֖חה
שְׁמ ֖רוֹן ַמְל ָ֑כּהּ
ה ֶאְפ ַ֣ר ִים ִי ָ ֔קּח ְו ֵי֥בוֹשׁ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵֽמֲﬠָצֽתוִֹ :נ ְדֶ֥מה ֽ ֹ
ְלֶ֣מֶלךְך ָי ֵ֑רב ָבְּשׁ ָנ ֙

ת ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֣קוֹץ ְו ַד ְר ַ֔דּר ַֽיֲﬠ ֶ֖לה
ְכּ ֶ֖קֶצף ַעל־ְפּ ֵני־ָֽמ ִיםְ :ו ִנְשְׁמ֞דוּ ָבּ֣מוֹת ָ ֗א ֶון ַחַטּא ֙
ם ַכּ֔סּוּנוּ ְוַל ְגָּב֖עוֹת ִנְפ֥לוּ ָע ֵֽלינוִּ :מיֵמ֙י ַה ִגְּבָ֔עה
ַעל־ִמ ְזְבּחוֹ ָ ֑תם ְוָֽאְמ ֤רוּ ֶֽלָה ִרי ֙
ָחָ֖טאָת ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ָ֣שׁם ָעָ֔מדוּ ֽל ֹא־ַתִשּׂי ֵ֧גם ַבּ ִגְּב ָ֛ﬠה ִמְלָחָ֖מה ַעל־ְבּ ֵ֥ני ַֽﬠְל ָֽוה:
ם ַעִ֔מּים ְבָּאְס ָ֖רם ִלְשֵׁ֥תּי ֹעיֹנָֽתם ]ֽעוֹֹנָֽתם[:
ְבַּא ָוִּ֖תי ְוֶאֳסּ ֵ֑רם ְוֻאְסּ֤פוּ ֲﬠֵליֶה ֙
אַ֣הְבִתּי ָל֔דוּשׁ ַֽוֲא ִ֣ני ָע ַ֔ב ְרִתּי ַעל־֖טוּב ַצ ָוּא ָ֑רהּ ַא ְר ִ֤כּיב
ה ֹ
ְוֶאְפ ַ֜ר ִים ֶע ְג ָ֤לה ְמֻלָמּ ָד ֙
ה ִקְצ ֣רוּ ְלִפי־ֶ֔חֶסד
ם ַֽיֲח ֣רוֹשׁ ְיהוּ ָ֔דה ְיַשׂ ֶדּד־֖לוֹ ַֽיֲﬠֹֽקבִ :ז ְר֨עוּ ָל ֶ֤כם ִלְצ ָדָק ֙
ֶאְפ ַ֨ר ִי ֙
ה ָ֔וה ַעד־ ָי֕בוֹא ְויוֹ ֶ֥רה ֶ֖צ ֶדק ָל ֶֽכםֲ :ח ַרְשֶׁתּם־
ת ִל ְד ֣רוֹשׁ ֶאת־ ְי ֹ
ִ֥נירוּ ָל ֶ֖כם ִ֑ניר ְוֵע ֙
ֶ֛רַשׁע ַע ְו ָ֥לָתה ְקַצ ְרֶ֖תּם ֲאַכְלֶ֣תּם ְפּ ִרי־ ָ֑כַחשׁ ִ ֽכּי־ָבַ֥טְחָתּ ְב ַד ְרְכּ֖ךָך ְבֹּ֥רב ִגּבּוֹ ֶֽריךָך:
שׁד ַשְׁל ַ ֛מן ֵ֥בּית ַא ְרֵ֖באל ְבּ ֣יוֹם
ְו ָ֣קאם ָשׁאוֹ ֘ן ְבַּעֶמּ ךָ ֒ך ְוָכל־ִמְבָצ ֶ֣ריךָך יוָּ֔שּׁד ְכּ ֧ ֹ
ם ֵֽבּית־ ֵ ֔אל ִמְפּ ֵ֖ני ָר ַ֣ﬠת
ִמְלָח ָ ֑מה ֵ֥אם ַעל־ָבִּ֖נים ֻרָֽטָּשׁהָ֗ :כָּכה ָעָ֤שׂה ָלֶכ ֙
אֲה ֵ֑בהוּ
ָֽרַעְת ֶ֑כם ַבַּ֕שַּׁחר ִנ ְדֹ֥מה ִנ ְדָ֖מה ֶ֥מֶלךְך ִיְשׂ ָרֵֽאלִ֛ :כּי ַ֥נַער ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָו ֽ ֹ
וִּמִמְּצ ַ֖ר ִים ָק ָ֥ראִתי ִלְב ִֽניָ :ק ְר֖אוּ ָל ֶ ֑הם ֵ֚כּן ָֽהְל֣כוּ ִמְפּ ֵני ֶ֔הם ַלְבָּע ִ֣לים ְי ַז ֵ֔בּחוּ
ְוַלְפִּסִ֖לים ְיַקֵטּ ֽרוּןְ :וָֽאֹנ ִ֤כי ִת ְר ַ֨גְּלִתּ֙י ְלֶאְפ ַ֔ר ִים ָקָ֖חם ַעל־ ְז ֽרוֹֹע ָ ֑תיו ְו ֥ל ֹא ָֽי ְד֖עוּ ִ֥כּי
ם ַֽבֲּﬠֹב֣תוֹת ַֽאֲה ָ֔בה ָֽוֶאְה ֶ֥יה ָל ֶ ֛הם ִכְּמ ִ֥ריֵמי ֹ֖על
ְרָפא ִ ֽתיםְ :בַּחְבֵ֨לי ָא ָ֤דם ֶאְמְשֵׁכ ֙
ַ֣ﬠל ְלֵחי ֶ ֑הם ְוַ֥אט ֵא ָ֖ליו אוֹ ִ ֽכיל֤ :ל ֹא ָישׁוּ֙ב ֶאל־ֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ְוַא֖שּׁוּר ֣הוּא ַמְל֑כּוֹ
ִ֥כּי ֵֽמֲא ֖נוּ ָלֽשׁוּבְ :וָח ָ֥לה ֶ֨ח ֶר֙ב ְבָּע ָ֔ריו ְוִכְלָּ֥תה ַב ָ֖דּיו ְוָא ָ֑כָלה ִ ֽמֹֽמֲּﬠֽצוֵֹתיֶֽהםְ :וַעִ֥מּי
ְתלוִּ֖אים ִלְמֽשׁוָּבִ֑תי ְוֶאל־ַעל ֙ ִיְק ָר ֻ ֔אהוּ ַ֖יַחד ֥ל ֹא ְירוֵֹֽמם֞ ֵ :איךְך ֶאֶתּ ְנ ךָ֣ך ֶאְפ ַ֗ר ִים
ֲאַמ ֶגּ ְנ ךָ ֙ך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֵ֚איךְך ֶאֶתּ ְנ ךָ֣ך ְכַא ְדָ֔מה ֲא ִ ֽשׂיְמ֖ךָך ִכְּצב ֹא ִ֑ים ֶנְה ַ֤פּךְך ָעַל֙י ִל ִ֔בּי ַ֖יַחד
ה ֲח ֣רוֹן ַאִ֔פּי ֥ל ֹא ָא֖שׁוּב ְלַשֵׁ֣חת ֶאְפ ָ֑ר ִים ִ֣כּי ֵ֤אל ָֽאֹנִכ֙י
ִנְכְמ ֥רוּ ִֽנחוָּֽמי֤ :ל ֹא ֶֽאֱﬠֶשׂ ֙
הָ֛וה ֵֽיְל֖כוּ ְכַּא ְר ֵ֣יה ִיְשׁ ָ ֑אג
ְו ֽל ֹא־ ִ ֔אישׁ ְבִּק ְרְבּ ךָ֣ך ָק֔דוֹשׁ ְו ֥ל ֹא ָא֖בוֹא ְבּ ִ ֽﬠירַֽ :אֲח ֵ֧רי ְי ֹ
ִכּי־֣הוּא ִיְשׁ ַ ֔אג ְו ֶֽיֶח ְר ֥דוּ ָב ִ֖נים ִמ ָֽיּםֶֽ :יֶח ְר ֤דוּ ְכִצפּוֹ֙ר ִמִמְּצ ַ֔ר ִים וְּכיוֹ ָ֖נה ֵמֶ֣א ֶרץ
שׁ ֶאְפ ַ֔ר ִים וְּבִמ ְרָ֖מה
ה ָֽוהְ :סָב ֻ֤ב ִני ְבַ֨כַח ֙
ַא֑שּׁוּר ְוֽהוַֹשְׁבִ֥תּים ַעל־ָֽבֵּתּיֶ֖הם ְנֻאם־ ְי ֹ
ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִֽויהוּ ָ֗דה ֹ֥עד ָר֙ד ִעם־ ֵ ֔אל ְוִעם־ְקדוִֹ֖שׁים ֶנֱאָֽמןֶ :אְפ ַ֜ר ִים ֹר ֶ֥ﬠה
ת ִעם־ַא֣שּׁוּר ִיְכֹ֔רתוּ ְוֶ֖שֶׁמן
שׁד ַי ְר ֶ֑בּה וְּב ִרי ֙
֨רוּ ַ֙ח ְוֹר ֵ֣דף ָק ִ֔דים ָכּל־ַה ֕יּוֹם ָכּ ָ֥זב ָו ֖ ֹ
ה ָ֖וה ִעם־ ְיהוּ ָ֑דה ְוִלְפֹ֤קד ַעל־ ַֽיֲﬠֹק֙ב ִכּ ְד ָרָ֔כיו ְכַּֽמֲﬠָל ָ֖ליו
ְלִמְצ ַ֥ר ִים יוָּֽבלְ :ו ִ֥ריב ַֽלי ֹ
ָיִ֥שׁיב ֽלוַֹ :בֶּ֖בֶּטן ָע ַ֣קב ֶאת־ָאִ֑חיו וְּבאוֹ ֖נוֹ ָשׂ ָ֥רה ֶאת־ֱאֹל ִ ֽהיםַ :ו ָ֤יַּשׂר ֶאל־ַמְלָא ךְ ֙ך

ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֣הי
ַו ֻיָּ֔כל ָבּ ָ֖כה ַו ִיְּתַח ֶנּן־֑לוֹ ֵֽבּית־ֵאל ֙ ִיְמָצ ֶ ֔אנּוּ ְוָ֖שׁם ְי ַדֵ֥בּר ִעָֽמּנוַּֽ :וי ֹ
ה ָ֖וה ִזְכ ֽרוְֹ :וַאָ֖תּה ֵֽבּאֹלֶ֣היךָך ָת֑שׁוּב ֶ֤חֶסד וִּמְשָׁפּ֙ט ְשֹׁ֔מר ְו ַק ֵ֥וּה ֶאל־
ַהְצָּב֑אוֹת ְי ֹ
שׁק ָאֵֽהבַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֶאְפ ַ֔ר ִים ַ֣אךְך
ֱאֹלֶ֖היךָך ָתּ ִ ֽמידְ :כּ ֗ ַנַען ְבּ ָי ֛דוֹ ֽמ ֹא ְז ֵ֥ני ִמ ְרָ֖מה ַֽלֲﬠ ֥ ֹ
ָעַ֔שׁ ְרִתּי ָמָ֥צאִתי ֖אוֹן ִ֑לי ָכּל־ ְי ִגיַ֕עי ֥ל ֹא ִיְמְצאוּ־ִ֖לי ָע ֥וֹן ֲאֶֽשׁר־ֵֽחְטאְ :וָֽאֹנ ִ֛כי
ה ָ֥וה ֱאֹלֶ֖היךָך ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ֹ֛עד אוֹ ִ ֽשׁיְב ךָ֥ך ָֽבֳאָהִ֖לים ִכּיֵ֥מי מוֹ ֵֽﬠדְ :ו ִד ַ֨בּ ְרִתּ֙י
ְי ֹ
ַעל־ַה ְנִּבי ִ ֔אים ְוָֽאֹנִ֖כי ָח ֣זוֹן ִה ְר ֵ֑בּיִתי וְּב ַ֥יד ַה ְנִּביִ֖אים ֲא ַדֶֽמּהִ :אם־ ִגְּל ָ֥ﬠד ָ ֨א ֶו֙ן
ם ְכּ ַגִ֔לּים ַ֖ﬠל ַתְּלֵ֥מי ָשׂ ָֽדי:
ַאךְך־ָ֣שׁ ְוא ָה ֔יוּ ַבּ ִגְּל ָ֖גּל ְשׁ ָו ִ֣רים ִז ֵ֑בּחוּ ַ֤גּם ִמ ְזְבּחוָֹת ֙
ַו ִיְּב ַ֥רח ַֽיֲﬠֹ֖קב ְשׂ ֵ֣דה ֲא ָ֑רם ַו ַֽיֲּﬠֹ֤בד ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְבִּאָ֔שּׁה וְּבִאָ֖שּׁה ָשָֽׁמר :וְּב ָנ ִ֕ביא
הָ֛וה ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִמִמְּצ ָ֑ר ִים וְּב ָנִ֖ביא ִנְשָֽׁמרִ :הְכִ֥ﬠיס ֶאְפ ַ֖ר ִים
ֶהֱﬠ ָ֧לה ְי ֹ
ם ְר ֵ֔תת
ַתְּמרוּ ִ֑רים ְו ָדָמי֙ו ָע ָ֣ליו ִי֔טּוֹשׁ ְוֶ֨ח ְרָפּ֔תוֹ ָיִ֥שׁיב ֖לוֹ ֲאֹד ָֽניוְ :כּ ַד ֵ֤בּר ֶאְפ ַ֨ר ִי ֙
ם
ָנָ֥שׂא ֖הוּא ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ֶיְּאַ֥שׁם ַבַּ֖בַּעל ַו ָיֹּֽמתְ :וַעָ֣תּה ׀ יוִֹ֣ספוּ ַֽלֲח ֗ט ֹא ַו ַֽיֲּﬠ֣שׂוּ ָלֶה ֩
ַמֵסָּ֨כה ִמַכְּס ָ֤פּם ִכְּתבוָּנ ֙
אְמ ִ֔רים
ם ֵ֣הם ֹ
ם ֲﬠַצ ִ֔בּים ַֽמֲﬠֵ֥שׂה ָֽח ָרִ֖שׁים ֻכֹּ֑לּה ָלֶה ֙
ה ֵ֑לךְך ְכֹּמ֙ץ
ֹֽזְבֵ֣חי ָא ָ֔דם ֲﬠ ָגִ֖לים ִיָשּֽׁקוּןָ :לֵ֗כן ִֽיְהי֙וּ ַֽכֲּﬠ ַנן־ֹ֔בֶּקר ְוַכַ֖טּל ַמְשִׁ֣כּים ֹ
ה ָ֥וה ֱאֹלֶ֖היךָך ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ֵֽואֹלִ֤הים
ְיֹס ֵ֣ﬠר ִמ ֔גֹּ ֶרן וְּכָעָ֖שׁן ֵֽמֲא ֻרָֽבּהְ :וָֽאֹנ ִ֛כי ְי ֹ
ֽזוָּלִת֙י ֣ל ֹא ֵת ָ֔דע וּמוִֹ֥שׁי ַע ַ֖א ִין ִבְּל ִ ֽתּיֲ :א ִ֥ני ְי ַדְעִ֖תּיךָך ַבִּמּ ְד ָ֑בּר ְבֶּ֖א ֶרץ ַתְּלֻאֽבוֹת:
שַׁחל
ם ַו ִיְּשׂ ָ֔בּעוּ ָֽשְׂב֖עוּ ַו ָ֣יּ ָרם ִל ָ֑בּם ַעל־ ֵ֖כּן ְשֵׁכֽחוּ ִניָ :וֱאִ֥הי ָלֶ֖הם ְכּמוֹ־ ָ ֑
ְכַּמ ְרִעיָת ֙
ם
אְכ ֵ֥לם ָשׁ ֙
ם ְכֹּ֣דב ַשׁ֔כּוּל ְוֶא ְק ַ֖רע ְס ֣גוֹר ִל ָ֑בּם ְו ֽ ֹ
ְכּ ָנֵ֖מר ַעל־ ֶ֥דּ ֶרךְך ָאֽשׁוּרֶ :אְפ ְגֵּשׁ ֙
ְכָּל ִ֔ביא ַח ַ֥יּת ַהָשּׂ ֶ֖דה ְתַּבְקּ ֵֽﬠםֽ ִ :שֶׁחְת ךָ֥ך ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִ ֽכּי־ִ֥בי ְבֶע ְז ֶֽרךָךֱ :אִ֤הי ַמְלְכּ ךָ ֙ך
שְׁפֶ֔טיךָך ֲאֶ֣שׁר ָאַ֔מ ְרָתּ ְתּ ָנה־ִ֖לּי ֶ֥מֶלךְך ְוָשׂ ִֽרים:
ֵא֔פוֹא ְויוֹ ִ ֽשׁ ֽיֲﬠ֖ךָך ְבָּכל־ָע ֶ֑ריךָך ְו ֣ ֹ
ֶֽאֶתּן־ְל ךָ֥ך ֶ֨מֶל ךְ ֙ך ְבַּאִ֔פּי ְוֶא ַ֖קּח ְבֶּעְב ָר ִ ֽתיָ :צרוּ֙ר ֲﬠ ֣וֹן ֶאְפ ָ֔ר ִים ְצפוּ ָ֖נה ַחָטּאֽתוֹ:
ֶחְב ֵ֥לי ֽיוֵֹל ָ֖דה ָיֹ֣באוּ ֑לוֹ הוּא־ֵב֙ן ֣ל ֹא ָחָ֔כם ִ ֽכּי־ ֵ֥ﬠת ל ֹא־ ַֽיֲﬠֹ֖מד ְבִּמְשַׁ֥בּר ָבּ ִֽנים:
ִמ ַ֤יּד ְשׁאוֹל ֙ ֶאְפ ֵ֔דּם ִמָ֖מּ ֶות ֶא ְגָא ֵ֑לם ֱא ִ֨הי ְדָב ֶרי֜ךָך ָ֗מ ֶות ֱאִ֤הי ָֽקָטְב ךָ ֙ך ְשׁ֔אוֹל ֹ֖נַחם
ה ָ֜וה ִמִמּ ְדָ֣בּר ֹעֶ֗לה
ם ֨רוּ ַח ְי ֹ
ִיָסֵּ֥תר ֵֽמֵעי ָֽניִ֣ :כּי ֔הוּא ֵ֥בּן ַאִ֖חים ַיְפ ִ֑ריא ָי֣בוֹא ָק ִדי ֩
ם
ְו ֵי֤בוֹשׁ ְמקוֹר֙וֹ ְו ֶיֱח ַ֣רב ַמְע ָי ֔נוֹ ֣הוּא ִיְשֶׁ֔סה אוַֹ֖צר ָכּל־ְכִּ֥לי ֶחְמ ָֽדּהֶ :תְּאַשׁ ֙
שְׁמ֔רוֹן ִ֥כּי ָֽמ ְרָ֖תה ֵֽבּאֹל ֶ ֑היָה ַבֶּ֣ח ֶרב ִיֹ֔פּלוּ ֹֽעְלֵליֶ֣הם ְי ֻרָ֔טּשׁוּ ְוָֽה ִריּוָֹ֖תיו ְיֻב ָֽקּעוּ:
ֹֽ
ם ְדָּב ִ֔רים
ה ָ֣וה ֱאֹל ֶ ֑היךָך ִ֥כּי ָכַ֖שְׁלָתּ ַֽבֲּﬠוֹ ֶֽנ ךָךְ :ק֤חוּ ִעָמֶּכ ֙
֚שׁוָּבה ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַ֖ﬠד ְי ֹ

הָ֑וה ִאְמ ֣רוּ ֵאָ֗ליו ָכּל־ִתָּ֤שּׂא ָעוֹ֙ן ְוַקח־֔טוֹב וּ ְנַשְׁלָּ֥מה ָפ ִ֖רים
ְו֖שׁוּבוּ ֶאל־ ְי ֹ
ְשָׂפֵֽתינוַּ :א֣שּׁוּר ׀ ֣ל ֹא ֽיוִֹשׁיֵ֗ענוּ ַעל־סוּ֙ס ֣ל ֹא ִנ ְרָ֔כּב ְו ֽל ֹא־ ֥נ ֹאַמר ֛עוֹד ֱאֹלֵ֖הינוּ
אֲהֵ֖בם ְנ ָד ָ֑בה ִ֛כּי
א ְמ֣שׁוָּב ָ֔תם ֽ ֹ
ְלַֽמֲﬠֵ֣שׂה ָי ֵ֑דינוּ ֲאֶשׁר־ְבּ֖ךָך ְי ֻרַ֥חם ָיֽתוֹםֶ :א ְרָפּ ֙
ָ֥שׁב ַאִ֖פּי ִמֶֽמּנּוֶּֽ :אְה ֶ֤יה ַכַטּל ֙ ְל ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִיְפ ַ֖רח ַכּֽשּׁוַֹשׁ ָ֑נּה ְו ַ֥י ךְך ָשׁ ָרָ֖שׁיו ַכְּלָּב ֽנוֹן:
ֵֽיְלכ֙וּ ֽיוֹ ְנקוֹ ָ֔תיו ִויִ֥הי ַכ ַ֖זּ ִית הוֹ ֑דוֹ ְו ֵ֥ריַֽח ֖לוֹ ַכְּלָּב ֽנוֹןָ :יֻ֨שׁב֙וּ ֹֽיְשֵׁ֣בי ְבִצ֔לּוֹ ְיַח ֥יּוּ ָד ָ֖ג ן
ְו ִיְפ ְר֣חוּ ַכ ָ֑גֶּפן ִזְכ ֖רוֹ ְכּ ֵ֥יין ְלָב ֽנוֹןֶ :אְפ ַ֕ר ִים ַמה־ִ֥לּי ֖עוֹד ָֽלֲﬠַצִ֑בּים ֲא ִ֧ני ָע ִ֣ניִתי
ם ְו ָ֣יֵֽבן ֵ ֔אֶלּה ָנ֖בוֹן
ַֽוֲאשׁוּ ֶ֗רנּוּ ֲא ִנ֙י ִכְּב ֣רוֹשׁ ַֽרֲﬠ ֔ ָנן ִמֶ֖מּ ִנּי ֶפּ ְר ְי ךָ֥ך ִנְמָֽצאִ֤ :מי ָחָכ ֙
ם ֵ֣יְלכוּ ָ֔בם וּֽפְשִׁ֖ﬠים ִי ָ֥כְּשׁלוּ ָֽבםְ :דַּבר־
ה ָ֗וה ְוַצ ִדִּקי ֙
ְו ֵֽי ָד ֵ֑ﬠם ִ ֽכּי־ ְיָשׁ ִ֞רים ַדּ ְר ֵ֣כי ְי ֹ
ת ַה ְזֵּק ֔ ִנים ְוַֽהֲא ִ֔זינוּ ֹ֖כּל
ה ֲאֶ֣שׁר ָה ָ֔יה ֶאל־יוֵֹ֖אל ֶבּן־ְפּתוֵּֽאלִ :שְׁמעוּ־ז ֹא ֙
ה ָו ֙
ְי ֹ
ת ִ֣בּיֵמיֶ֔כם ְוִ֖אם ִבּיֵ֥מי ֲאֹֽבֵתי ֶֽכםָ :ע ֶ֖ליָה ִלְב ֵני ֶ֣כם
ֽיוְֹשֵׁ֣בי ָה ָ ֑א ֶרץ ֶהָ֤ה ְיָתה זּ ֹא ֙
ם ָא ַ֣כל ָֽהַא ְר ֶ֔בּה ְו ֶ֥יֶתר
ם ִלְב ֵני ֶ֔הם וְּב ֵניֶ֖הם ְל ֥דוֹר ַאֵֽחרֶ֤ :יֶתר ַה ָגּ ָז ֙
ַס ֵ֑פּרוּ וְּב ֵניֶכ ֙
ם וְּב֔כוּ ְוֵהיִ֖ללוּ
ָֽהַא ְרֶ֖בּה ָא ַ֣כל ַה ָ֑יֶּלק ְו ֶ֣יֶתר ַה ֶ֔יֶּלק ָא ַ֖כל ֶֽהָח ִ ֽסילָ :ה ִ֤קיצוּ ִשׁכּוֹ ִרי ֙
שֵׁתי ָ֑י ִין ַעל־ָעִ֕סיס ִ֥כּי ִנְכ ַ֖רת ִמִפּי ֶֽכםִ :כּי־גוֹ֙י ָע ָ֣לה ַעל־ַא ְרִ֔צי ָע֖צוּם ְוֵ֣אין
ָכּל־ ֣ ֹ
ִמְס ָ֑פּר ִשׁ ָנּי֙ו ִשׁ ֵ֣נּי ַא ְר ֵ֔יה ֽוְּמַתְלּ֥עוֹת ָלִ֖ביא ֽלוָֹ֤ :שׂם ַגְּפ ִנ֙י ְלַשָׁ֔מּה וְּתֵא ָנִ֖תי
הּ ְוִהְשִׁ֔ליךְך ִהְלִ֖בּינוּ ָֽשׂ ִרי ֶֽגיָהֱ :אִ֕לי ִכְּבתוּ ָ֥לה ֲח ֻֽג ַרת־ַ֖שׂק
ִלְקָצ ָ֑פה ָח֤שׂף ֲחָשָׂפ ֙
הָ֑וה ָֽאְבל֙וּ ַהֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים ְמָֽשׁ ְרֵ֖תי
ַעל־ַ֥בַּעל ְנעוּ ֶֽריָהָ :הְכ ַ֥רת ִמ ְנ ָ֛חה ָו ֶ֖נֶסךְך ִמֵ֣בּית ְי ֹ
ה ָֽוהֻ :שׁ ַ֣דּד ָשׂ ֶ֔דה ָֽאְב ָ֖לה ֲא ָד ָ ֑מה ִ֚כּי ֻשׁ ַ֣דּד ָדּ ָ֔גן הוִֹ֥בישׁ ִתּי ֖רוֹשׁ ֻאְמ ַ֥לל ִיְצָֽהר:
ְי ֹ
הִ֣בישׁוּ ִאָכּ ִ֗רים ֵהיִ֨ליל֙וּ ֹֽכּ ְרִ֔מים ַעל־ִחָ֖טּה ְוַעל־ְשֹׂע ָ֑רה ִ֥כּי ָאַ֖בד ְקִ֥ציר ָשׂ ֶֽדה:
ֹ
ה
ַה ֶ֣גֶּפן הוֹ ִ֔ביָשׁה ְוַהְתֵּא ָ֖נה ֻאְמ ָ֑לָלה ִר֞מּוֹן ַגּם־ָתָּ֣מר ְוַת֗פּוּ ַח ָכּל־ֲﬠ ֵ֤צי ַהָשּׂ ֶד ֙
הִ֥בישׁ ָשׂ֖שׂוֹן ִמן־ְבּ ֵ֥ני ָא ָֽדםִ :ח ְג֨רוּ ְוִסְפ֜דוּ ַהֹֽכֲּה ֗ ִנים ֵהיִ֨ליל֙וּ ְמָֽשׁ ְרֵ֣תי
ָי ֵ֔בשׁוּ ִ ֽכּי־ ֹ
ִמ ְז ֵ֔בּ ַח ֹ֚בּאוּ ִ֣לינוּ ַבַשּׂ ִ ֔קּים ְמָֽשׁ ְרֵ֖תי ֱאֹל ָ ֑הי ִ֥כּי ִנְמ ַ֛נע ִמֵ֥בּית ֱאֹֽלֵהי ֶ֖כם ִמְנָ֥חה
ה ָ֣וה
ם ִק ְר֣אוּ ֲﬠָצ ָ֔רה ִאְס֣פוּ ְזֵק ֗ ִנים ֹ֚כּל ֹֽיְשֵׁ֣בי ָה ָ ֔א ֶרץ ֵ֖בּית ְי ֹ
ָו ָֽנֶסךְךַ :ק ְדּשׁוּ־צוֹ ֙
שׁד ִמַשּׁ ַ֥דּי
ה ָ֔וה וְּכ ֖ ֹ
ה ָֽוהֲ :אָ֖ההּ ַל ֑יּוֹם ִ֤כּי ָקרוֹ֙ב ֣יוֹם ְי ֹ
ֱאֹֽלֵהי ֶ֑כם ְו ַֽזֲﬠ ֖קוּ ֶאל־ ְי ֹ
אֶכל ִנְכ ָ֑רת ִמֵ֥בּית ֱאֹלֵ֖הינוּ ִשְׂמָ֥חה ָו ִֽגילָֽ :ﬠְב֣שׁוּ
ָיֽבוֹאֲ :ה֛לוֹא ֶ֥נ ֶגד ֵעי ֵ֖נינוּ ֣ ֹ
הִ֖בישׁ ָדּ ָֽג ן:
אָצ֔רוֹת ֶֽנֶה ְר֖סוּ ַמְמּ ֻג ֑רוֹת ִ֥כּי ֹ
ְפ ֻר֗דוֹת ַ֚תַּחת ֶמ ְג ְרֹ֣פֵתי ֶ֔הם ָנַ֨שׁמּ֙וּ ֽ ֹ
ַמה־ ֶֽנֶּאְנָ֣חה ְבֵהָ֗מה ָנֹ֨בכ֙וּ ֶע ְד ֵ֣רי ָב ָ ֔קר ִ֛כּי ֵ֥אין ִמ ְר ֶ֖ﬠה ָל ֶ ֑הם ַגּם־ֶע ְד ֵ֥רי ַה ֖צּ ֹאן

ה ְנ֣אוֹת ִמ ְד ָ֔בּר ְו ֶ֣לָה ָ֔בה ִ ֽלֲהָ֖טה
ה ָ֖וה ֶא ְק ָ֑רא ִכּי־ ֵ ֗אשׁ ָֽאְכָל ֙
ֶנְאָֽשׁמוֵּ :א ֶ֥ליךָך ְי ֹ
ָכּל־ֲﬠֵ֥צי ַהָשּׂ ֶֽדהַ :גּם־ַֽבֲּה֥מוֹת ָשׂ ֶ֖דה ַֽתֲּﬠ ֣רוֹג ֵא ֶ֑ליךָך ִ֤כּי ָֽיְבשׁ֙וּ ֲאִ֣פיֵקי ָ֔מ ִים ְו ֵ ֕אשׁ
ָאְכ ָ֖לה ְנ֥אוֹת ַהִמּ ְדָֽבּרִ :תְּק֨עוּ שׁוָֹ֜פר ְבִּצ ֗יּוֹן ְוָה ִ֨ריע֙וּ ְבַּ֣הר ָק ְדִ֔שׁי ִי ְר ְגּ ֕זוּ ֹ֖כּל
ה ָ֖וה ִ֥כּי ָק ֽרוֹב֧ :יוֹם ֣חֶשׁךְך ַֽוֲאֵפָ֗לה ֤יוֹם ָע ָנ֙ן ַֽוֲﬠ ָרֶ֔פל
ֹֽיְשֵׁ֣בי ָה ָ ֑א ֶרץ ִ ֽכּי־ָ֥בא ֽיוֹם־ ְי ֹ
ה ִמן־ָ֣העוָֹ֔לם ְוַֽאֲח ָרי֙ו
ְכַּ֖שַׁחר ָפּ ֻ֣רשׂ ַעל־ֶֽהָה ִ֑רים ַ֚ﬠם ַ֣רב ְוָע֔צוּם ָכֹּ֗מהוּ ֤ל ֹא ִֽנְה ָי ֙
֣ל ֹא יוֵֹ֔סף ַעד־ְשׁ ֵ֖ני ֥דּוֹר ָו ֽדוֹרְ :לָפ ָני֙ו ָ֣אְכָלה ֵ ֔אשׁ ְוַֽאֲח ָ֖ריו ְתַּלֵ֣הט ֶֽלָה ָ֑בה ְכּ ַגן־
ֵ֨ע ֶדן ָה ָ ֜א ֶרץ ְלָפ ֗ ָניו ְוַֽאֲח ָרי֙ו ִמ ְדַ֣בּר ְשָׁמָ֔מה ְו ַגם־ְפֵּליָ֖טה ל ֹא־ָ֥ה ְיָתה ֽלּוֹ:
ְכַּמ ְרֵ֥אה סוִּ֖סים ַמ ְר ֵ ֑אהוּ וְּכ ָֽפ ָרִ֖שׁים ֵ֥כּן ְירוּֽצוּןְ :כּ֣קוֹל ַמ ְרָכּ֗בוֹת ַעל־ ָראֵ֤שׁי
אְכ ָ֖לה ָ֑קשׁ ְכּ ַ֣ﬠם ָע֔צוּם ֱﬠ ֖רוּךְך ִמְלָחָֽמהִ :מָפּ ָ֖ניו
ם ְי ַרֵקּ֔דוּן ְכּקוֹל ֙ ַ֣לַהב ֵ ֔אשׁ ֽ ֹ
ֶֽהָה ִרי ֙
ָיִ֣חילוּ ַעִ֑מּים ָכּל־ָפִּ֖נים ִקְבּ֥צוּ ָפא ֽרוּרְ :כּ ִגבּוֹ ִ֣רים ְי ֻר֔צוּן ְכַּאְנֵ֥שׁי ִמְלָחָ֖מה ַֽיֲﬠ֣לוּ
א ְרחוָֹֽתםְ :וִ֤אישׁ ָאִחי֙ו ֣ל ֹא ִי ְדָח֔קוּן
חוֹ ָ ֑מה ְוִ֤אישׁ ִבּ ְד ָרָכי֙ו ֵֽיֵל֔כוּן ְו ֥ל ֹא ְיַעְבּ֖טוּן ֽ ֹ
ה
שׁקּוּ ַֽבּחוָֹמ ֙
שַּׁלח ִיֹ֖פּלוּ ֥ל ֹא ִיְבָֽצעוָּ :בִּ֣ﬠיר ָי ֗ ֹ
ֶ֥גֶּבר ִבְּמִסָלּ֖תוֹ ֵֽיֵל֑כוּן וְּב ַ֥ﬠד ַה ֶ ֛
ְי ֻר֔צוּן ַבָּבִּ֖תּים ַֽיֲﬠ֑לוּ ְבּ ַ֧ﬠד ַֽהַחלּוֹ ִ֛נים ָיֹ֖באוּ ַכּ ַגּ ָֽנּבְ :לָפ ָני֙ו ָ֣ר ְג ָזה ֶ ֔א ֶרץ ָֽרֲﬠ֖שׁוּ
ה ָ֗וה ָנַ֤תן קוֹל֙וֹ ִלְפ ֵ֣ני ֵחי֔לוֹ
ָשׁ ָ ֑מ ִים ֶ֤שֶׁמשׁ ְו ָי ֵ֨ר ַ֙ח ָק ָ֔דרוּ ְוֽכוָֹכִ֖בים ָאְס֥פוּ ָנ ְגָֽהםַֽ :וי ֹ
ִ֣כּי ַ֤רב ְמ ֹ
אד
הָ֛וה ְונוֹ ָ֥רא ְמ ֖ ֹ
א֙ד ַֽמֲח ֔ ֵנהוּ ִ֥כּי ָע֖צוּם ֹעֵ֣שׂה ְדָב ֑רוֹ ִ ֽכּי־ ָג ֧דוֹל יוֹם־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ֻ֥שׁבוּ ָע ַ֖די ְבָּכל־ְלַבְב ֶ֑כם וְּב֥צוֹם וִּבְבִ֖כי
ה ְנֻאם־ ְי ֹ
וִּ֥מי ְיִכי ֶֽלנּוְּ :ו ַגם־ַעָתּ ֙
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהי ֶ֑כם ִ ֽכּי־ַח ֤נּוּן
ם ְוַאל־ִבּ ְג ֵדיֶ֔כם ְו֖שׁוּבוּ ֶאל־ ְי ֹ
וְּבִמְס ֵֽפּדְ :וִק ְר֤עוּ ְלַבְבֶכ ֙
ם ְו ַרב־ֶ֔חֶסד ְו ִנָ֖חם ַעל־ָֽה ָר ָֽﬠהִ֥ :מי יוֹ ֵ֖ד ַע ָי֣שׁוּב ְו ִנ ָ֑חם
ם ֔הוּא ֶ֤א ֶרךְך ַאַ֨פּ ִי ֙
ְו ַרחוּ ֙
ה ָ֖וה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכםִ :תְּק֥עוּ שׁוֹ ָ֖פר ְבִּצ ֑יּוֹן
ְוִהְשִׁ֤איר ַֽאֲח ָרי֙ו ְבּ ָרָ֔כה ִמ ְנָ֣חה ָו ֔ ֶנֶסךְך ַֽלי ֹ
ַק ְדּשׁוּ־֖צוֹם ִק ְר֥אוּ ֲﬠָצ ָֽרהִ :אְספוּ־ָ֞עם ַק ְדּ֤שׁוּ ָקָהל ֙ ִקְב֣צוּ ְזֵק ֔ ִנים ִאְספ֙וּ ֽעוָֹלִ֔לים
ם ְוַלִמּ ְז ֵ֔בּ ַח ִיְבכּ֙וּ
ְויוֹ ְנ ֵ֖קי ָשׁ ָ֑ד ִים ֵי ֵ֤צא ָחָת֙ן ֵֽמֶח ְד֔רוֹ ְוַכ ָ֖לּה ֵֽמֻחָפָּֽתהֵּ֤ :בּין ָהאוָּל ֙
ה ָ֣וה ַעל־ַעֶ֗מּךָך ְוַאל־ִתּ ֵ֨תּן ַֽנֲח ָֽלְת ךָ֤ך
הָ֑וה ְֽו ֽי ֹאְמ֞רוּ ֧חוָּסה ְי ֹ
ַהֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים ְמָֽשׁ ְרֵ֖תי ְי ֹ
ה ָ֖וה
ה ִלְמָשׁל־ָ֣בּם גּוֹ ִ֔ים ָ֚לָמּה ֽי ֹאְמ ֣רוּ ָֽבַעִ֔מּים ַא ֵ֖יּה ֱאֹֽלֵהיֶֽהםַ :ו ְי ַק ֵ֥נּא ְי ֹ
ְלֶח ְרָפּ ֙
ם ֶאת־ַה ָדּ ָג֙ן
שׁ ֵ֤ל ַח ָלֶכ ֙
ה ָ֜וה ַו ֣יּ ֹאֶמר ְלַע֗מּוֹ ִ ֽה ְנ ֨ ִני ֹ
ְלַא ְר֑צוֹ ַו ַיְּחֹ֖מל ַעל־ַעֽמּוַֹ :ו ַ֨יַּען ְי ֹ
א֑תוֹ ְו ֽל ֹא־ֶא ֵ֨תּן ֶאְת ֶ֥כם ֛עוֹד ֶח ְר ָ֖פּה ַבּגּוֹ ִֽים:
ְוַהִתּי ֣רוֹשׁ ְוַה ִיְּצ ָ֔הר וְּשַׂבְעֶ֖תּם ֹ
ה ֶאת־ָפּ ֗ ָניו
ְֽוֶאת־ַהְצּפוֹ ֞ ִני ַא ְרִ֣חיק ֵֽמֲﬠֵליֶ֗כם ְוִה ַדְּחִתּי ֘ו ֶאל־ֶ֣א ֶרץ ִצ ָ֣יּה וְּשָׁמָמ ֒

ם ַהַקּ ְדֹמ ֔ ִני ְוֹס֖פוֹ ֶאל־ַה ָ֣יּם ָהַֽאֲח ֑רוֹן ְוָע ָ֣לה ָבְא֗שׁוֹ ְו ַ֨תַעל ֙ ַֽצֲח ָנ֔תוֹ ִ֥כּי
ֶאל־ַה ָיּ ֙
ה ָ֖וה ַֽלֲﬠֽשׂוֹת:
ִה ְג ִ֖דּיל ַֽלֲﬠֽשׂוֹתַ :אל־ ִ ֽתּי ְרִ֖אי ֲא ָד ָ ֑מה ִ֣גּיִלי וְּשָׂ֔מִחי ִ ֽכּי־ִה ְג ִ֥דּיל ְי ֹ
ַאל־ ִ ֽתּי ְרא֙וּ ַֽבֲּה֣מוֹת ָשׂ ַ֔די ִ֥כּי ָֽדְשׁ֖אוּ ְנ֣אוֹת ִמ ְד ָ֑בּר ִ ֽכּי־ֵע֙ץ ָנָ֣שׂא ִפ ְר ֔יוֹ ְתֵּא ָ֥נה
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם ִ ֽכּי־ ָנַ֥תן ָל ֶ֛כם ֶאת־
ָו ֶ֖גֶפן ָֽנְת֥נוּ ֵחי ָֽלם :וְּב ֵ֣ני ִצ ֗יּוֹן ִ֤גּילוּ ְוִשְׂמח֙וּ ַֽבּי ֹ
ַהמּוֹ ֶ֖רה ִלְצ ָד ָ֑קה ַו ֣יּוֹ ֶרד ָלֶ֗כם ֶ֛גֶּשׁם מוֹ ֶ֥רה וַּמְל ֖קוֹשׁ ָֽבּ ִראֽשׁוֹן :וָּֽמְל֥אוּ ַה ֳגּ ָר ֖נוֹת
ם ֶאת־ַהָשּׁ ֔ ִנים ֲאֶשׁ֙ר ָא ַ֣כל
ָ֑בּר ְוֵהִ֥שׁיקוּ ַה ְיָקִ֖בים ִתּי ֥רוֹשׁ ְו ִיְצָֽהרְ :וִשַׁלְּמִ֤תּי ָלֶכ ֙
ָֽהַא ְר ֶ֔בּה ַה ֶ֖יֶּלק ְוֶֽהָחִ֣סיל ְוַה ָגָּ֑זם ֵחיִל֙י ַה ָגּ֔דוֹל ֲאֶ֥שׁר ִשׁ ַ֖לְּחִתּי ָבּ ֶֽכםַֽ :וֲאַכְלֶ֤תּם
ה ֱאֹ֣לֵהיֶ֔כם ֲאֶשׁר־ָעָ֥שׂה ִעָמּ ֶ֖כם ְלַהְפ ִ֑ליא
ה ָו ֙
ָאכוֹל ֙ ְוָשׂ֔בוֹ ַע ְוִהַלְּל ֶ֗תּם ֶאת־ֵ֤שׁם ְי ֹ
ה ָ֥וה ֱאֹֽלֵהי ֶ֖כם
ְו ֽל ֹא־ ֵיֹ֥בשׁוּ ַעִ֖מּי ְלעוֹ ָֽלםִֽ :וי ַדְע ֶ֗תּם ִ֣כּי ְב ֶ֤ק ֶרב ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ָ ֔א ִני ַֽוֲא ִ֛ני ְי ֹ
ְוֵ֣אין ֑עוֹד ְול ֹא־ ֵי֥בשׁוּ ַעִ֖מּי ְלעוֹ ָֽלםְ :וָה ָ֣יה ַֽאֲח ֵרי־ֵ֗כן ֶאְשׁ֤פּוֹךְך ֶאת־רוִּח֙י ַעל־
ם ֲחֹל֣מוֹת ַֽיֲחֹל֔מוּן ַבּ֣חוּ ֵריֶ֔כם ֶח ְזֹי ֖נוֹת
ָכּל־ָבָּ֔שׂר ְו ִנְבּ֖אוּ ְבּ ֵני ֶ֣כם וְּבֹֽנֵתי ֶ֑כם ִזְק ֵניֶכ ֙
ִי ְרֽאוְּ :ו ַ֥גם ַעל־ָֽהֲﬠָב ִ֖דים ְוַעל־ַהְשָּׁפ֑חוֹת ַבּ ָיִּ֣מים ָה ֵ֔הָמּה ֶאְשׁ֖פּוֹךְך ֶאת־רוּ ִ ֽחי:
שׁ ֵיָה ֵ֣פךְך
ְו ָֽנַתִתּ֙י ֽמוְֹפ ִ֔תים ַבָּשַּׁ֖מ ִים וָּב ָ ֑א ֶרץ ָ֣דּם ָו ֵ ֔אשׁ ְו ִ ֽתיְמ ֖רוֹת ָעָֽשׁןַ :הֶ֨שֶּׁמ ֙
ה ָ֔וה ַה ָגּ ֖דוֹל ְוַהנּוֹ ָֽראְ :וָה ָ֗יה ֹ֧כּל ֲאֶשׁר־
ְלֹ֔חֶשׁךְך ְוַה ָיּ ֵ֖ר ַח ְל ָ֑דם ִלְפ ֗ ֵני ֚בּוֹא ֣יוֹם ְי ֹ
ִי ְק ָ֛רא ְבֵּ֥שׁם ְי ֹ
ה ָ֖וה ִיָמּ ֵ֑לט ִ֠כּי ְבַּהר־ִצ ֨יּוֹן וִּבי ֽרוָּשַׁ֜לם ִ ֽתְּה ֶ֣יה ְפֵליָ֗טה ַֽכֲּאֶשׁ֙ר
ה ָ֖וה ֹק ֵֽראִ֗ :כּי ִה ֵ֛נּה ַבּ ָיִּ֥מים ָהֵ֖הָמּה וָּב ֵ֣ﬠת
ה ָ֔וה וּ ַ֨בְשּׂ ִרי ִ֔דים ֲאֶ֥שׁר ְי ֹ
ָאַ֣מר ְי ֹ
ַהִ֑היא ֲאֶ֥שׁר ָאִ֛שׁוב ]ָאִ֛שׁיב[ ֶאת־ְשׁ֥בוּת ְיהוּ ָ֖דה ִוירוָּשׁ ָֽלםְ :וִקַבְּצִתּ֙י ֶאת־
ָכּל־ַהגּוֹ ִ֔ים ְו֣הוֹ ַר ְד ִ֔תּים ֶאל־ ֵ֖ﬠֶמק ְיֽהוָֹשׁ ָ֑פט ְו ִנְשַׁפְּט ִ֨תּי ִעָ֜מּם ָ֗שׁם ַעל־ַעִ֨מּי
ְו ַֽנֲחָלִ֤תי ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֲאֶ֣שׁר ִפּ ְזּ ֣רוּ ַבגּוֹ ִ֔ים ְוֶאת־ַא ְרִ֖צי ִח ֵֽלּקוְּ :וֶאל־ַעִ֖מּי ַי ֣דּוּ גוֹ ָ֑רל
ַו ִיְּתּ ֤נוּ ַה ֶ֨יֶּל֙ד ַבּזּוֹ ֔ ָנה ְוַה ַיְּל ָ֛דּה ָֽמְכ ֥רוּ ַב ַ֖יּ ִין ַו ִיְּשֽׁתּוְּ ֠ :ו ַגם ָֽמה־ַאֶ֥תּם ִל֙י ֹ֣צר ְוִצי֔דוֹן
ם ָעַ֔לי ַ֣קל
ם ְמַשְׁלִּ֣מים ָעָ֔לי ְוִאם־ֹֽגְּמ ִ֤לים ַאֶתּ ֙
ְוֹ֖כל ְגִּלי֣לוֹת ְפּ ָ֑לֶשׁת ַה ְגּ֗מוּל ַאֶתּ ֙
ְמֵה ָ֔רה ָאִ֥שׁיב ְגֻּמְל ֶ֖כם ְבּ ֽר ֹאְשׁ ֶֽכםֲ :אֶשׁר־ַכְּסִ֥פּי וּ ְזָהִ֖בי ְלַקְח ֶ ֑תּם וַּֽמֲחַמ ַדּ֙י
ה וְּב ֵ֣ני ְי ֽרוָּשַׁ֔לם ְמַכ ְרֶ֖תּם ִלְב ֵ֣ני
ַהֹטּ ִ֔בים ֲהֵבאֶ֖תם ְלֵֽהיְכֵלי ֶֽכם :וְּב ֵ֤ני ְיהוּ ָד ֙
ַה ְיּ ָו ִ֑נים ְלַ֥מַען ַה ְרִחי ָ֖קם ֵמ ַ֥ﬠל ְגּבוּ ָֽלםֽ ִ :ה ְנ ִ֣ני ְמִעי ָ֔רם ִמן־ ַ֨הָמּ֔קוֹם ֲאֶשׁר־
שָׁמּה ַֽוֲה ִ ֽשֹׁבִ֥תי ְגֻמְל ֶ֖כם ְבּ ֽר ֹאְשׁ ֶֽכם :וָּֽמַכ ְר ִ֞תּי ֶאת־ְבֵּני ֶ֣כם
אָ֖תם ָ ֑
ְמַכ ְרֶ֥תּם ֹ
ה ָ֖וה
ְוֶאת־ְבּ ֽנוֵֹתיֶ֗כם ְבּ ַי֙ד ְבּ ֵ֣ני ְיהוּ ָ֔דה וְּמָכ ֥רוּם ִלְשָׁבא ִ֖ים ֶאל־ ֣גּוֹי ָר֑חוֹק ִ֥כּי ְי ֹ

ת ַבּגּוֹ ִ֔ים ַק ְדּ֖שׁוּ ִמְלָח ָ ֑מה ָהִ֨עיר֙וּ ַה ִגּבּוֹ ִ֔רים ִי ְגּ֣שׁוּ ַֽיֲﬠ֔לוּ ֹ֖כּל
ִדֵּֽבּרִ :ק ְראוּ־ז ֹא ֙
ם ַֽלֲח ָר֔בוֹת וַּמ ְזְמֹֽרֵתי ֶ֖כם ִל ְרָמִ֑חים ַֽהַחָ֔לּשׁ
ַא ְנֵ֥שׁי ַהִמְּלָחָֽמהֹ֤ :כּתּוּ ִאֵתּיֶכ ֙
ה ָ֖וה
י ֹאַ֖מר ִגּ֥בּוֹר ָֽא ִני֣ :עוּשׁוּ ָוֹ֧באוּ ָכל־ַהגּוֹ ִ֛ים ִמָסִּ֖ביב ְו ִנְק ָ֑בּצוּ ָ֕שָׁמּה ַֽה ְנַ֥חת ְי ֹ
שׁב ִלְשֹׁ֥פּט ֶאת־
ִגּבּוֹ ֶֽריךָךֵ :י֨עוֹר֙וּ ְו ַֽיֲﬠ֣לוּ ַהגּוֹ ִ֔ים ֶאל־ ֵ֖ﬠֶמק ְיֽהוָֹשׁ ָ֑פט ִ֣כּי ָ֗שׁם ֵא ֵ ֛
ָכּל־ַהגּוֹ ִ֖ים ִמָסּ ִ ֽביבִ :שְׁל֣חוּ ַמ ָ֔גּל ִ֥כּי ָבַ֖שׁל ָקִ֑ציר ֹ֤בּאוּ ְרד֙וּ ִכּי־ָ֣מְלָאה ַ֔גּת
ֵהִ֨שׁיק֙וּ ַה ְיָק ִ֔בים ִ֥כּי ַרָ֖בּה ָֽרָעָֽתםֲ :המוֹ ִ֣נים ֲהמוֹ ֔ ִנים ְבּ ֵ֖ﬠֶמק ֶֽהָח ֑רוּץ ִ֤כּי ָקרוֹ֙ב
ה ָ֞וה
ה ָ֔וה ְבּ ֵ֖ﬠֶמק ֶהָח ֽרוּץֶ֥ :שֶׁמשׁ ְו ָי ֵ֖ר ַח ָק ָ֑דרוּ ְוֽכוָֹכִ֖בים ָאְס֥פוּ ָנ ְגָֽהםַֽ :וי ֹ
֣יוֹם ְי ֹ
ִמִצּ ֣יּוֹן ִיְשׁ ָ ֗אג וִּמי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ה ַֽמֲחֶ֣סה ְלַע֔מּוֹ
ה ָו ֙
ם ִיֵ֣תּן קוֹ֔לוֹ ְו ָֽרֲﬠ֖שׁוּ ָשַׁ֣מ ִים ָו ָ ֑א ֶרץ ַֽוי ֹ
שׁ ֵ֖כן ְבִּצ ֣יּוֹן ַהר־ָק ְדִ֑שׁי
ה ֱאֹ֣לֵהיֶ֔כם ֹ
ה ָו ֙
וָּמ֖עוֹז ִלְב ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלִֽ :וי ַדְע ֶ֗תּם ִ֣כּי ֲא ִ֤ני ְי ֹ
ה ַב ֨יּוֹם ַה֜הוּא ִיְטּ֧פוּ
ם ֹ֔ק ֶדשׁ ְו ָז ִ֥רים ל ֹא־ ַֽיַעְברוּ־ָ֖בהּ ֽעוֹדְ :וָה ָי ֩
ְוָֽה ְי ָ ֤תה ְי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ת ֵתּ ַ֣לְכ ָנה ָחָ֔לב ְוָכל־ֲאִפי ֵ֥קי ְיהוּ ָ֖דה ֵ֣יְלכוּ ָ ֑מ ִים וַּמְע ָ֗ין
ֶֽהָה ִ֣רים ָעִ֗סיס ְוַה ְגָּבעוֹ ֙
ם ִלְשָׁמָ֣מה ִ ֽתְה ֶ֔יה ֶוֱא֕דוֹם
ה ֵיֵ֔צא ְוִהְשׁ ָ֖קה ֶאת־ ַ֥נַחל ַהִשּׁ ִ ֽטּיםִ :מְצ ַ֨ר ִי ֙
ה ָו ֙
ִמ ֵ֤בּית ְי ֹ
ְלִמ ְדַ֥בּר ְשָׁמָ֖מה ִ ֽתְּה ֶ֑יה ֵֽמֲחַמ֙ס ְבּ ֵ֣ני ְיהוּ ָ֔דה ֲאֶשׁר־ָֽשְׁפ֥כוּ ָֽדם־ ָנ ִ֖קיא ְבַּא ְרָֽצם:
ה ָ֖וה
שׁב ִוי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ְל ֥דוֹר ָו ֽדוֹרְ :ו ִנ ֵ֖קּיִתי ָדָּ֣מם ֽל ֹא־ ִנ ֵ֑קּיִתי ַֽוי ֹ
ִֽויהוּ ָ֖דה ְלעוֹ ָ֣לם ֵתּ ֵ ֑
שׁ ֵ֥כן ְבִּצ ֽיּוֹןִ :דְּב ֵ֣רי ָע֔מוֹס ֲאֶֽשׁר־ָה ָ֥יה ַבֹֽנְּק ִ֖דים ִמְתּ֑קוֹ ַע ֲאֶשׁ֩ר ָח ָ֨זה ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל
ֹ
שׁ ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְשׁ ָנַ֖ת ִים
ִבּיֵ֣מי ׀ ֻע ִזּ ָ֣יּה ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֗דה וִּביֵ֞מי ָֽי ָרְב ָ֤ﬠם ֶבּן־יוָֹא ֙
ה ִמִצּ ֣יּוֹן ִיְשׁ ָ ֔אג וִּמירוָּשׁ ַ֖לם ִיֵ֣תּן קוֹ֑לוֹ ְוָֽאְבל֙וּ ְנ֣אוֹת
ה ָו ֙
ִלְפ ֵ֥ני ָה ָֽרַעשַׁ :ויּ ֹאַ֓מר ׀ ְי ֹ
ה ִפְּשׁ ֵ֣ﬠי ַדֶ֔מֶּשׂק ְוַעל־
ה ָ֔וה ַעל־ְשׁלָשׁ ֙
ָֽהֹרִ֔עים ְו ָיֵ֖בשׁ ֥ר ֹאשׁ ַהַכּ ְרֶֽמלֹ֚ :כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
שׁם ַֽבֲּח ֻר֥צוֹת ַהַבּ ְר ֶ֖זל ֶאת־ַה ִגְּל ָֽﬠדְ :וִשׁ ַ֥לְּחִתּי
ַא ְרָבּ ָ֖ﬠה ֣ל ֹא ֲאִשׁי ֶ֑בנּוּ ַעל־דּוּ ָ ֛
ֵ֖אשׁ ְבּ ֵ֣בית ֲח ָז ֵ ֑אל ְוָֽאְכ ָ֖לה ַא ְרְמ֥נוֹת ֶבּן־ֲה ָֽדדְ :וָֽשַׁב ְרִתּ֙י ְבּ ִ֣רי ַח ַדֶּ֔מֶּשׂק ְוִהְכ ַרִ֤תּי
יוֵֹשׁ֙ב ִמִבְּקַעת־ ָ ֔א ֶון ְותוֵֹ֥מךְך ֵ֖שֶׁבט ִמֵ֣בּית ֶ֑ﬠ ֶדן ְו ָג֧לוּ ַעם־ֲא ָ֛רם ִ֖קי ָרה ָאַ֥מר
ה ִפְּשׁ ֵ֣ﬠי ַע ָ֔זּה ְוַעל־ַא ְרָבּ ָ֖ﬠה ֣ל ֹא ֲאִשׁי ֶ֑בנּוּ
ה ָ֔וה ַעל־ְשׁלָשׁ ֙
ה ָֽוהֹ֚ :כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ְי ֹ
ַעל־ַה ְגלוֹ ָ ֛תם ָגּ֥לוּת ְשֵׁלָ֖מה ְלַהְס ִ֥גּיר ֶלֱא ֽדוֹםְ :וִשׁ ַ֥לְּחִתּי ֵ֖אשׁ ְבּחוַֹ֣מת ַעָ֑זּה
ְוָֽאְכ ָ֖לה ַא ְרְמֹנֶֽתיָהְ :וִהְכ ַרִ֤תּי יוֵֹשׁ֙ב ֵֽמַאְשׁ֔דּוֹד ְותוֵֹ֥מךְך ֵ֖שֶׁבט ֵֽמַאְשְׁק֑לוֹן
ה ִֽוהֹ֚ :כּה
ַֽוֲהִשׁי֨בוִֹתי ָי ִ֜די ַעל־ֶעְק֗רוֹן ְוָֽאְבד֙וּ ְשֵׁא ִ֣רית ְפִּלְשׁ ִ֔תּים ָאַ֖מר ֲאֹד ָ֥ני ְי ֶ ֹ
ה ִפְּשֵׁעי־ֹ֔צר ְוַעל־ַא ְרָבּ ָ֖ﬠה ֣ל ֹא ֲאִשׁי ֶ֑בנּוּ ַעל־ַהְס ִגּי ָ֞רם
ה ָ֔וה ַעל־ְשׁלָשׁ ֙
ָאַ֣מר ְי ֹ

ה ֶלֱא֔דוֹם ְו ֥ל ֹא ָֽזְכ ֖רוּ ְבּ ִ֥רית ַא ִ ֽחיםְ :וִשׁ ַ֥לְּחִתּי ֵ֖אשׁ ְבּ֣חוַֹמת ֹ֑צר
ָגּ֤לוּת ְשֵׁלָמ ֙
ה ִפְּשׁ ֵ֣ﬠי ֱא֔דוֹם ְוַעל־ַא ְרָבּ ָ֖ﬠה
ה ָ֔וה ַעל־ְשׁלָשׁ ֙
ְוָֽאְכ ָ֖לה ַא ְרְמֹנֶֽתיָהֹ֚ :כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
֣ל ֹא ֲאִשׁי ֶ֑בנּוּ ַעל־ ָר ְד֨פוֹ ַב ֶ֤ח ֶרב ָאִחי֙ו ְוִשֵׁ֣חת ַֽרֲחָ֔מיו ַו ִיְּטֹ֤רף ָלַע֙ד ַא֔פּוֹ ְוֶעְב ָר֖תוֹ
ה ָ֔וה
ְשָׁ֥מ ָרה ֶֽנַצחְ :וִשׁ ַ֥לְּחִתּי ֵ֖אשׁ ְבֵּתי ָ ֑מן ְוָֽאְכ ָ֖לה ַא ְרְמ֥נוֹת ָבְּצ ָֽרהֹ֚ :כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ם ָה ֣רוֹת
ה ִפְּשׁ ֵ֣ﬠי ְב ֵֽני־ַע֔מּוֹן ְוַעל־ַא ְרָבּ ָ֖ﬠה ֣ל ֹא ֲאִשׁי ֶ֑בנּוּ ַעל־ִבְּקָע ֙
ַעל־ְשׁלָשׁ ֙
שׁ ְבּחוַֹ֣מת ַר ָ֔בּה ְוָֽאְכ ָ֖לה
ַה ִגְּלָ֔עד ְלַ֖מַען ַה ְרִ֥חיב ֶאת־ ְגּבוּ ָֽלםְ :וִה ַ֤צִּתּי ֵא ֙
ה ְבּ ֣יוֹם ִמְלָחָ֔מה ְבַּ֖סַער ְבּ ֥יוֹם סוּ ָֽפהְ :וָה ַ֥לךְך ַמְל ָ֖כּם ַבּגּוֹ ָ֑לה
ַא ְרְמנוֹ ֶ ֑תיה ִבְּתרוָּע ֙
ה ִפְּשׁ ֵ֣ﬠי מוֹ ָ ֔אב ְוַעל־
ה ָ֔וה ַעל־ְשׁלָשׁ ֙
ה ָֽוהֹ֚ :כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
֧הוּא ְוָשׂ ָ֛ריו ַיְח ָ֖דּו ָאַ֥מר ְי ֹ
ַא ְרָבּ ָ֖ﬠה ֣ל ֹא ֲאִשׁי ֶ֑בנּוּ ַעל־ָשׂ ְר֛פוֹ ַעְצ֥מוֹת ֶֽמֶלךְך־ֱא ֖דוֹם ַל ִ ֽשּׂידְ :וִשַׁלְּחִתּי־ֵ֣אשׁ
ְבּמוֹ ָ ֔אב ְוָֽאְכ ָ֖לה ַא ְרְמ ֣נוֹת ַהְקּ ִר ֑יּוֹת וֵּ֤מת ְבָּשׁאוֹ֙ן מוֹ ָ ֔אב ִבְּתרוּ ָ֖ﬠה ְבּ֥קוֹל שׁוֹ ָֽפר:
ה ָ֔וה
ה ָֽוהֹ֚ :כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ְוִהְכ ַרִ֥תּי שׁוֹ ֵ֖פט ִמִקּ ְר ָ֑בּהּ ְוָכל־ָשׂ ֶ֛ריָה ֶאֱה ֥רוֹג ִע֖מּוֹ ָאַ֥מר ְי ֹ
ה ִפְּשׁ ֵ֣ﬠי ְיהוּ ָ֔דה ְוַעל־ַא ְרָבּ ָ֖ﬠה ֣ל ֹא ֲאִשׁי ֶ֑בנּוּ ַעל־ָֽמֳאָ֞סם ֶאת־תּוֹ ַ֣רת
ַעל־ְשׁלָשׁ ֙
ם ִכּ ְזֵבי ֶ֔הם ֲאֶשׁר־ָֽהְל֥כוּ ֲאבוָֹ֖תם ַֽאֲח ֵריֶֽהם:
ה ָ֗וה ְוֻחָקּי֙ו ֣ל ֹא ָשָׁ֔מרוּ ַו ַיְּתעוּ ֙
ְי ֹ
ה ָ֔וה ַעל־
ְוִשׁ ַ֥לְּחִתּי ֵ֖אשׁ ִ ֽבּיהוּ ָ֑דה ְוָֽאְכ ָ֖לה ַא ְרְמ֥נוֹת ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםֹ֚ :כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ִפְּשׁ ֵ֣ﬠי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוַעל־ַא ְרָבּ ָ֖ﬠה ֣ל ֹא ֲאִשׁי ֶ֑בנּוּ ַעל־ִמְכ ָ֤רם ַבֶּ֨כֶּס֙ף ַצ ִ֔דּיק
ְשׁלָשׁ ֙
שֲּׁא ִ֤פים ַעל־ֲﬠַפר־ ֶ ֨א ֶר֙ץ ְבּ ֣ר ֹאשׁ ַדִּ֔לּים ְו ֶ֥ד ֶרךְך ֲﬠ ָנ ִ֖וים
ְוֶאְב ֖יוֹן ַֽבֲּﬠ֥בוּר ַֽנֲﬠ ָֽל ִיםַ :ה ֽ ֹ
ַי֑טּוּ ְוִ֣אישׁ ְוָא ִ֗ביו ֵֽיְלכ֙וּ ֶאל־ַֽה ַֽנֲּﬠ ָ֔רה ְלַ֥מַען ַח ֵ֖לּל ֶאת־ֵ֥שׁם ָק ְד ִ ֽשׁיְ :וַעל־ְבּ ָג ִ֤דים
ם ִיְשׁ֔תּוּ ֵ֖בּית ֱאֹֽלֵהיֶֽהםְ :ו ָ ֨אֹנִ֜כי
ם ַי֔טּוּ ֵ֖אֶצל ָכּל־ִמ ְז ֵ֑בּ ַח ְו ֵ֤יין ֲﬠנוִּשׁי ֙
ֲחֻבִלי ֙
ם ָגְּב֔הוֹ ְוָחֹ֥סן ֖הוּא
ִהְשַׁ֤מ ְדִתּי ֶאת־ָֽהֱאֹמ ִר֙י ִמְפּ ֵני ֶ֔הם ֲאֶ֨שׁר ְכֹּ֤גַבהּ ֲא ָר ִזי ֙
ָֽכַּאלּוֹ ִ֑נים ָֽוַאְשִׁ֤מיד ִפּ ְרי֙וֹ ִמַ֔מַּעל ְוָֽשׁ ָרָ֖שׁיו ִמָֽתַּחתְ :וָֽאֹנ ִ֛כי ֶהֱﬠ ֵ֥ליִתי ֶאְת ֶ֖כם
ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ָֽואוֵֹ֨לךְך ֶאְת ֶ֤כם ַבִּמּ ְדָבּ֙ר ַא ְרָבִּ֣ﬠים ָשׁ ֔ ָנה ָל ֶ֖רֶשׁת ֶאת־ֶ֥א ֶרץ
ם ִל ְנִבי ִ ֔אים וִּמַבּֽחוּ ֵרי ֶ֖כם ִל ְנ ִז ִ֑רים ַהַ֥אף ֵֽאין־ ֛ז ֹאת ְבּ ֵ֥ני
ָהֱאֹמ ִֽריָֽ :וָא ִ֤קים ִמְבּ ֵניֶכ ֙
ם ִצ ִוּיֶ֣תם ֵלאֹ֔מר
ה ָֽוהַ :וַתְּשׁ֥קוּ ֶאת־ַה ְנּ ִז ִ֖רים ָ֑י ִין ְוַעל־ַה ְנִּביִאי ֙
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְנֻאם־ ְי ֹ
ק ָֽהֲﬠ ָגָ֔לה ַֽהְמֵלָ֥אה ָ֖להּ
֖ל ֹא ִתּ ָֽנְּבֽאוִּ :ה ֵ֛נּה ָֽאֹנִ֥כי ֵמִ֖ﬠיק ַתְּחֵתּי ֶ֑כם ַֽכֲּאֶ֤שׁר ָתִּעי ֙
ת ֵ֤פשׂ
ָע ִ ֽמירְ :וָא ַ֤בד ָמנוֹ֙ס ִמ ָ ֔קּל ְוָח ָ֖זק ֽל ֹא־ ְיַאֵ֣מּץ ֹכּ֑חוֹ ְו ִג֖בּוֹר ֽל ֹא־ ְיַמ ֵ֥לּט ַנְפֽשׁוְֹ :ו ֹ
ת ֣ל ֹא ַֽיֲﬠֹ֔מד ְו ַ֥קל ְבּ ַר ְג ָ֖ליו ֣ל ֹא ְיַמ ֵ֑לּט ְוֹר ֵ֣כב ַה֔סּוּס ֥ל ֹא ְיַמ ֵ֖לּט ַנְפֽשׁוֹ:
ַה ֶ ֨קֶּשׁ ֙

ה ָֽוהִ :שְׁמ֞עוּ ֶאת־ַה ָדּ ָ֣בר
ְוַאִ֥מּיץ ִל֖בּוֹ ַבּ ִגּבּוֹ ִ֑רים ָע ֛רוֹם ָי֥נוּס ַבּ ֽיּוֹם־ַה֖הוּא ְנֻאם־ ְי ֹ
הָ֛וה ֲﬠֵלי ֶ֖כם ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַ֚ﬠל ָכּל־ַהִמְּשָׁפָּ֔חה ֲאֶ֧שׁר ֶהֱﬠ ֵ֛ליִתי
ַה ֶ֗זּה ֲאֶ֨שׁר ִדֶּ֧בּר ְי ֹ
ֵמֶ֥א ֶרץ ִמְצ ַ֖ר ִים ֵלאֹֽמרַ ֚ :רק ֶאְת ֶ֣כם ָי ַ֔דְעִתּי ִמֹ֖כּל ִמְשְׁפּ֣חוֹת ָֽהֲא ָד ָ ֑מה ַעל־ֵכּ֙ן
ֶאְפֹ֣קד ֲﬠֵליֶ֔כם ֵ֖את ָכּל־ֲﬠוֹֹֽנֵתי ֶֽכםֲ :ה ֵֽיְל֥כוּ ְשׁ ַ֖נ ִים ַיְח ָ֑דּו ִבְּלִ֖תּי ִאם־נוֹ ָֽﬠדוּ:
ה ַבּ ַ֔יַּער ְוֶ֖ט ֶרף ֵ֣אין ֑לוֹ ֲה ִי ֵ֨תּן ְכִּ֤פיר קוֹל֙וֹ ִמְמֹּ֣ע ָנ֔תוֹ ִבְּלִ֖תּי ִאם־
ֲה ִיְשַׁ֤אג ַא ְר ֵי ֙
ח ִמן־ ָֽ֣הֲא ָדָ֔מה
ָל ָֽכדֲ :הִתֹ֤פּל ִצפּוֹ֙ר ַעל־ ַ֣פּח ָה ָ ֔א ֶרץ וּמוֹ ֵ֖קשׁ ֵ֣אין ָ֑להּ ֲה ַֽיֲﬠֶלה־ַפּ ֙
ה
ְוָל֖כוֹד ֥ל ֹא ִיְלֽכּוֹדִ :אם־ ִיָתּ ַ֤קע שׁוָֹפ֙ר ְבִּ֔עיר ְו ָ֖ﬠם ֣ל ֹא ֶיֱח ָ֑רדוּ ִאם־ ִ ֽתְּה ֶ֤יה ָרָע ֙
ה ִ֖וה ָדּ ָ֑בר ִ֚כּי ִאם־ ָגּ ָ֣לה סוֹ֔דוֹ
שׂה ֲאֹד ָ֥ני ְי ֶ ֹ
ה ָ֖וה ֥ל ֹא ָעָֽשׂהִ֣ :כּי ֧ל ֹא ַֽיֲﬠ ֶ ֛
ְבִּ֔עיר ַֽוי ֹ
ה ִדּ ֶ֔בּר ִ֖מי ֥ל ֹא
ה ִו ֙
ֶאל־ֲﬠָב ָ֖דיו ַה ְנִּבי ִ ֽאיםַ :א ְר ֵ֥יה ָשָׁ֖אג ִ֣מי ֣ל ֹא ִיי ָ֑רא ֲאֹד ָ֤ני ְי ֶ ֹ
ִי ָנֵּֽבאַ :הְשִׁ֨מיע֙וּ ַעל־ַא ְרְמ ֣נוֹת ְבַּאְשׁ֔דּוֹד ְוַעל־ַא ְרְמ ֖נוֹת ְבֶּ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ְוִאְמ֗רוּ
ת ְבּתוָֹ֔כהּ ַֽוֲﬠשׁוּ ִ֖קים ְבִּק ְרָֽבּהּ:
שְׁמ֔רוֹן וּ ְר֞אוּ ְמהוֹּ֤מת ַרבּוֹ ֙
ֵהָֽאְספ֙וּ ַעל־ָה ֵ֣רי ֽ ֹ
שׁד ְבַּא ְרְמ ֽנוֵֹתיֶֽהם:
הָ֑וה ָהֽאוְֹצ ִ֛רים ָחָ֥מס ָו ֖ ֹ
ְו ֽל ֹא־ ָֽי ְד֥עוּ ֲﬠֽשׂוֹת־ ְנֹכָ֖חה ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ִ֔וה ַ֖צר וְּסִ֣ביב ָה ָ ֑א ֶרץ ְוהוֹ ִ֤רד ִמֵמּ ךְ ֙ך ֻע ֵ֔זּךְך ְו ָנֹ֖בזּוּ
ָלֵ֗כן ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ה ַֽכֲּאֶשׁר ַיִ֨צּיל ָהֹרֶ֜עה ִמִ֧פּי ָֽהֲא ִ֛רי ְשֵׁ֥תּי ְכ ָר ַ֖ﬠ ִים ֣אוֹ
ה ָו ֒
ַא ְרְמנוָֹֽת ִיךְךֹ :כּ֘ה ָאַ֣מר ְי ֶ ֹ
ְב ַדל־ ֑ ֹ
שְׁמ֔רוֹן ִבְּפַ֥את ִמָ֖טּה וִּב ְדֶ֥מֶשׁק
ם ְבּ ֣ ֹ
א ֶזן ֵ֣כּן ִי ָֽנְּצ֞לוּ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַה ֽיְּשִׁבי ֙
ה ִ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ַהְצָּבֽאוֹתִ֗ :כּי
ָֽﬠ ֶרשִׂ :שְׁמ֥עוּ ְוָהִ֖ﬠידוּ ְבֵּ֣בית ַֽיֲﬠֹ֑קב ְנֻאם־ֲאֹד ָ֥ני ְי ֶ ֹ
ְבּ ֛יוֹם ָפְּק ִ֥די ִפְשֵׁעי־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָע ָ֑ליו וּ ָֽפַק ְדִתּ֙י ַעל־ִמ ְזְבּ֣חוֹת ֵֽבּית־ ֵ ֔אל ְו ִנ ְג ְדּע֙וּ
ַק ְר ֣נוֹת ַהִמּ ְז ֵ֔בּ ַח ְו ָֽנְפ֖לוּ ָלָֽא ֶרץְ :וִהֵכּיִ֥תי ֵֽבית־ַהֹ֖ח ֶרף ַעל־ֵ֣בּית ַה ָ֑קּ ִיץ ְוָֽאְב֞דוּ
ה ָֽוהִ :שְׁמ֞עוּ ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֗זּה ָפּ ֤רוֹת ַהָבָּשׁ֙ן
ָבֵּ֣תּי ַהֵ֗שּׁן ְוָס֛פוּ ָבִּ֥תּים ַרִ֖בּים ְנֻאם־ ְי ֹ
אְמֹ֥רת ַֽלֲאֹֽד ֵניֶ֖הם
שְׁמ֔רוֹן ָהֽעְשׁ֣קוֹת ַדִּ֔לּים ָהֹֽרְצ֖צוֹת ֶאְביוֹ ִ֑נים ָה ֽ ֹ
ֲאֶשׁ֙ר ְבַּ֣הר ֽ ֹ
ה ְבָּק ְד֔שׁוֹ ִ֛כּי ִה ֵ֥נּה ָיִ֖מים ָבִּ֣אים ֲﬠֵלי ֶ֑כם
ה ִו ֙
ָהִ֥ביָאה ְו ִנְשֶֽׁתּהִ :נְשׁ ַ֨בּע ֲאֹד ָ֤ני ְי ֶ ֹ
ם ְבִּצ ֔נּוֹת ְוַֽאֲח ִֽריְת ֶ֖כן ְבִּסי ֥רוֹת דּוּ ָֽגה :וְּפ ָרִ֥צים ֵתֶּ֖צא ָנה ִאָ֣שּׁה
ְו ִנָ֤שּׂא ֶאְתֶכ ֙
ה ָֽוהֹ֤ :בּאוּ ֵֽבית־ֵאל ֙ וִּפְשׁ֔עוּ ַה ִגְּל ָ֖גּל
ֶנ ְג ָ֑דּהּ ְוִהְשַׁלְכֶ֥תּ ָנה ַֽהַה ְר֖מוֹ ָנה ְנֻאם־ ְי ֹ
שׁ ַע ְוָהִ֤ביאוּ ַלֹ֨בֶּק֙ר ִזְבֵחיֶ֔כם ִלְשׁ֥לֶשׁת ָיִ֖מים ַמְעְשֹֽׂרֵתי ֶֽכםְ :וַק ֵ֤טּר
ַה ְר֣בּוּ ִלְפ ֑ ֹ
ם ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְנ ֻ ֖אם
ֵֽמָחֵמ֙ץ תּוֹ ָ֔דה ְוִק ְר֥אוּ ְנ ָד֖בוֹת ַהְשִׁ֑מיעוּ ִ֣כּי ֵ֤כן ֲאַהְבֶתּ ֙
ם ְבָּכל־ ָ֣ﬠ ֵריֶ֔כם ְוֹ֣חֶסר ֶ֔לֶחם ְבֹּ֖כל
ה ִֽוהְ :ו ַגם־ֲא ִני֩ ָנ ַ֨תִתּי ָלֶ֜כם ִנְק ֤יוֹן ִשׁ ֨ ַנּ ִי ֙
ֲאֹד ָ֥ני ְי ֶ ֹ

ה ָֽוהְ :ו ַ֣גם ָֽאֹנִכי֩ ָמַ֨נְעִתּי ִמֶ֜כּם ֶאת־
ְמקוֹֹֽמֵתי ֶ֑כם ְו ֽל ֹא־ַשְׁבֶ֥תּם ָע ַ֖די ְנֻאם־ ְי ֹ
ם ַלָקִּ֔ציר ְוִהְמַט ְרִתּ֙י ַעל־ִ֣ﬠיר ֶאָ֔חת ְוַעל־ִ֥ﬠיר
ַה ֶ֗גֶּשׁם ְבּ֨עוֹד ְשׁלָ֤שׁה ֳח ָדִשׁי ֙
ת ִתָּמֵּ֔טר ְוֶחְל ָ֛קה ֲאֶֽשׁר־ ֽל ֹא־ַתְמִ֥טיר ָע ֶ֖ליָה
ַאַ֖חת ֣ל ֹא ַאְמִ֑טיר ֶחְל ָ֤קה ַאַח ֙
ם ָשׁ֨לשׁ ָע ִ֜רים ֶאל־ִ֥ﬠיר ַא ַ֛חת ִלְשׁ֥תּוֹת ַ֖מ ִים ְו ֣ל ֹא ִיְשׂ ָ֑בּעוּ
ִתּיָֽבשְׁ :ו ָנ֡עוּ ְשַׁתּ ִי ֩
ְו ֽל ֹא־ַשְׁבֶ֥תּם ָע ַ֖די ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָֽוהִ :ה ֵ֣כּיִתי ֶאְתֶכ֘ם ַבִּשּׁ ָדּ֣פוֹן וַּב ֵֽיּ ָרקוֹן ַה ְר֨בּוֹת
ַגּ ֽנּוֵֹתי ֶ֧כם ְוַכ ְרֵמי ֶ֛כם וְּתֵֽא ֵני ֶ֥כם ְו ֵֽזיֵתי ֶ֖כם י ֹא ַ֣כל ַה ָגָּ֑זם ְו ֽל ֹא־ַשְׁבֶ֥תּם ָע ַ֖די ְנֻאם־
ה ָֽוהִ :שַׁ֨לְּחִתּי ָב ֶ֥כם ֶ֨דֶּב֙ר ְבּ ֶ֣ד ֶרךְך ִמְצ ַ֔ר ִים ָה ַ֤ר ְגִתּי ַבֶ֨ח ֶר֙ב ַבּ֣חוּ ֵריֶ֔כם ִ֖ﬠם ְשִׁ֣בי
ְי ֹ
ה ָֽוה:
ם ֽוְּבַאְפֶּ֔כם ְו ֽל ֹא־ַשְׁבֶ֥תּם ָע ַ֖די ְנֻאם־ ְי ֹ
אשׁ ַֽמֲח ֵניֶכ ֙
ֽסוֵּסי ֶ֑כם ָוַֽאֲﬠֶ֞לה ְבּ ֤ ֹ
ם ֶאת־ְסֹ֣דם ְוֶאת־ֲﬠֹמ ָ֔רה ַו ִ ֽתְּה ֕יוּ ְכּ֖אוּד ֻמָ֣צּל
ָה ַ֣פְכִתּי ָבֶ֗כם ְכַּמְהֵפּ ַ֤כת ֱאֹלִהי ֙
ה ָֽוהָ :לֵ֕כן ֹ֥כּה ֶאֱﬠֶשׂה־ְלּ֖ךָך ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֵ֚ﬠֶקב
ִמְשּׂ ֵר ָ֑פה ְו ֽל ֹא־ַשְׁבֶ֥תּם ָע ַ֖די ְנֻאם־ ְי ֹ
ִכּי־ ֣ז ֹאת ֶֽאֱﬠֶשׂה־ָ֔לּךְך ִה֥כּוֹן ִלְק ַראת־ֱאֹלֶ֖היךָך ִיְשׂ ָרֵֽאלִ֡ :כּי ִה ֵנּה יוֵֹ֨צר ָה ִ֜רים
ם ַמה־ֵשּׂ֔חוֹ ֹעֵ֥שׂה ַ֨שַׁח֙ר ֵעיָ֔פה ְוֹד ֵ֖רךְך ַעל־ָ֣בֳּמֵתי ָ ֑א ֶרץ
וֹּב ֵ֣רא ֗רוּ ַח וַּמ ִ֤גּיד ְלָא ָד ֙
ה ָ֥וה ֱאֹלֵֽהי־ְצָב֖אוֹת ְשֽׁמוִֹ :שְׁמ֞עוּ ֶאת־ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֗זּה ֲאֶ֨שׁר ָֽאֹנִ֜כי ֹנֵ֧שׂא ֲﬠֵלי ֶ֛כם
ְי ֹ
ה ֽל ֹא־תוִֹ֣סיף ֔קוּם ְבּתוּ ַ֖לת ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִנְטָּ֥שׁה ַעל־
ִקי ָ֖נה ֵ֥בּית ִיְשׂ ָרֵֽאלָֽ :נְפָל ֙
ה ִ֔וה ָהִ֛ﬠיר ַהֹיֵּ֥צאת ֶ֖אֶלף ַתְּשִׁ֣איר
ַא ְדָמָ֖תהּ ֵ֥אין ְמִקיָֽמהִּ֣ :כּי ֹ֤כה ָאַמ֙ר ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ה ָ֖וה
ֵמ ָ ֑אה ְוַהיּוֵֹ֥צאת ֵמ ָ ֛אה ַתְּשִׁ֥איר ֲﬠָשׂ ָ֖רה ְלֵ֥בית ִיְשׂ ָרֵֽאלִ֣ :כּי ֹ֥כה ָא ַ ֛מר ְי ֹ
ְלֵ֣בית ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִדּ ְר֖שׁוּ ִני ִֽוְח ֽיוְּ :וַאל־ִתּ ְד ְרשׁ֙וּ ֵֽבּית־ ֵ ֔אל ְוַה ִגְּל ָגּל ֙ ֣ל ֹא ָתֹ֔באוּ
וְּבֵ֥אר ֶ֖שַׁבע ֣ל ֹא ַֽתֲﬠֹ֑ברוּ ִ֤כּי ַה ִגְּל ָגּל ֙ ָגֹּ֣לה ִי ְגֶ֔לה וֵּ֥בית ֵ֖אל ִֽיְה ֶ֥יה ְלָֽא ֶוןִ :דּ ְר֥שׁוּ
שׁ ֵ֣בּית יוֵֹ֔סף ְוָֽאְכ ָ֥לה ְוֵֽאין־ְמַכֶ֖בּה ְלֵֽבית־ֵֽאל:
ה ָ֖וה ִֽוְח ֑יוּ ֶפּן־ ִיְצ ַ֤לח ָכֵּא ֙
ֶאת־ ְי ֹ
ה ֵ֤פךְך
הְפִ֥כים ְל ַֽלֲﬠ ָ֖נה ִמְשׁ ָ֑פּט וְּצ ָד ָ֖קה ָלָ֥א ֶרץ ִה ִֽנּיחוֹּ :עֵ֨שׂה ִכיָ֜מה וְּכִ֗סיל ְו ֹ
ַה ֽ ֹ
ַלֹ֨בֶּק֙ר ַצְלָ֔מ ֶות ְו ֖יוֹם ַ֣ל ְיָלה ֶהְחִ֑שׁיךְך ַהקּוֹ ֵ֣רא ְלֵֽמי־ַה ָ֗יּם ַֽו ִיְּשְׁפּ ֵ֛כם ַעל־ְפּ ֵ֥ני
שׁד ַעל־ִמְבָ֥צר ָיֽבוֹאָֽ :שׂ ְנ֥אוּ ַבַ֖שַּׁער
שׁד ַעל־ ָ֑ﬠז ְו ֖ ֹ
ה ָ֥וה ְשֽׁמוַֹ :הַמְּבִ֥ליג ֖ ֹ
ָהָ֖א ֶרץ ְי ֹ
מוֹ ִ֑כי ַח ְוֹד ֵ֥בר ָתִּ֖מים ְיָת ֵֽﬠבוָּ֠ :לֵכן ַ֣יַען ֽבּוַֹשְׁסֶ֞כם ַעל־ ָ֗דּל וַּמְשַׂאת־ַבּ֙ר ִתְּק֣חוּ
ִמֶ֔מּנּוּ ָבֵּ֥תּי ָג ִ֛זית ְבּ ִניֶ֖תם ְול ֹא־ֵ֣תְשׁבוּ ָ֑בם ַכּ ְרֵמי־ֶ֣חֶמד ְנַטְע ֶ֔תּם ְו ֥ל ֹא ִתְשׁ֖תּוּ
ק ֹ֣לְקֵחי
ֶאת־ ֵיי ָֽנםִ֤ :כּי ָי ַ֨דְעִתּ֙י ַרִ֣בּים ִפְּשֵׁעיֶ֔כם ַֽוֲﬠֻצִ֖מים ַח ֽטּ ֹאֵתי ֶ֑כם ֹֽצ ְר ֵ֤רי ַצ ִדּי ֙
ֹ֔כֶפר ְוֶאְביוֹ ִ֖נים ַבַּ֥שַּׁער ִהֽטּוָּ :לֵ֗כן ַהַמְּשׂ ִ֛כּיל ָבּ ֵ֥ﬠת ַהִ֖היא ִיֹ֑דּם ִ֛כּי ֵ֥ﬠת ָר ָ֖ﬠה

ה ָ֧וה ֱאֹלֵֽהי־ְצָב֛אוֹת ִאְתּ ֶ֖כם
ִ ֽהיאִ :דּ ְרשׁוּ־֥טוֹב ְוַאל־ ָ֖רע ְלַ֣מַען ִ ֽתְּח ֑יוּ ִֽויִהי־ֵ֞כן ְי ֹ
ַֽכֲּאֶ֥שׁר ֲאַמ ְרֶֽתּםִ :שְׂנאוּ־ ָר֙ע ְוֶ֣אֱהבוּ ֔טוֹב ְוַהִ֥צּיגוּ ַבַ֖שַּׁער ִמְשׁ ָ֑פּט אוַּ֗לי ֶֽיֱח ַ֛נ ן
ת
ה ָ֜וה ֱאֹלֵ֤הי ְצָבאוֹ ֙
ה ָ֥וה ֱאֹלֵֽהי־ְצָב֖אוֹת ְשֵׁא ִ֥רית יוֵֹֽסףָ֠ :לֵכן ֹֽכּה־ָאַ֨מר ְי ֹ
ְי ֹ
ֲאֹד ֔ ָני ְבָּכל־ ְרֹח֣בוֹת ִמְסֵ֔פּד וְּבָכל־חוּ֖צוֹת י ֹאְמ ֣רוּ הוֹ־֑הוֹ ְו ָֽק ְר֤אוּ ִאָכּ֙ר ֶאל־
ֵ ֔אֶבל וִּמְס ֵ֖פּד ֶאל־ ֥יוֹ ְדֵעי ֶֽנִהי :וְּבָכל־ְכּ ָרִ֖מים ִמְס ֵ֑פּד ִ ֽכּי־ֶאֱﬠֹ֥בר ְבִּק ְרְבּ֖ךָך ָאַ֥מר
ְי ֹ
ה ָ֖וה ֽהוּא־ֹ֥חֶשׁךְך
הָ֑וה ָֽלָמּה־ ֶ֥זּה ָל ֶ֛כם ֥יוֹם ְי ֹ
ה ָֽוה֥ :הוֹי ַהִמְּתַא ִ֖וּים ֶאת־ ֣יוֹם ְי ֹ
שׁ ִמְפּ ֵ֣ני ָֽהֲא ִ֔רי וְּפ ָג֖עוֹ ַהֹ֑דּב וָּ֣בא ַה ַ֔בּ ִית ְוָסַ֤מךְך ָיד֙וֹ
ְו ֽל ֹא־ֽאוֹרַֽ :כֲּאֶ֨שׁר ָי֥נוּס ִאי ֙
ה ָ֖וה ְו ֽל ֹא־֑אוֹר ְוָא ֵ֖פל ְו ֽל ֹא־ֹ֥נ ַֽגהּ
ַעל־ַה ִ ֔קּיר וּ ְנָשׁ֖כוֹ ַה ָנָּֽחשֲׁ :ה ֽל ֹא־֛חֶשׁךְך ֥יוֹם ְי ֹ
ֽלוָֹ :שׂ ֵ֥נאִתי ָמַ֖אְסִתּי ַח ֵגּי ֶ֑כם ְו ֥ל ֹא ָא ִ֖רי ַח ְבַּעְצֹּֽרֵתי ֶֽכםִ֣ :כּי ִאם־ַֽתֲּﬠלוּ־ִ֥לי ֹע֛לוֹת
וִּמ ְנֹֽחֵתי ֶ֖כם ֣ל ֹא ֶא ְר ֶ֑צה ְוֶ֥שֶׁלם ְמ ִֽריֵאי ֶ֖כם ֥ל ֹא ַא ִ ֽבּיטָ :הֵ֥סר ֵמָע ַ֖לי ֲה֣מוֹן ִשׁ ֶ֑ריךָך
ְו ִזְמ ַ֥רת ְנָב ֶ֖ליךָך ֥ל ֹא ֶאְשָֽׁמעְ :ו ִי ַ֥גּל ַכַּ֖מּ ִים ִמְשׁ ָ֑פּט וְּצ ָד ָ֖קה ְכּ ַ֥נַחל ֵאיָֽתןַ :ה ְזָּבִ֨חים
וִּמ ְנָ֜חה ִה ַגְּשֶׁתּם־ִ֧לי ַבִמּ ְד ָ֛בּר ַא ְרָבִּ֥ﬠים ָשׁ ָ֖נה ֵ֥בּית ִיְשׂ ָרֵֽאל :וּ ְנָשׂא ֶ֗תם ֵ֚את
ִס֣כּוּת ַמְלְכֶּ֔כם ְוֵ֖את ִכּ ֣יּוּן ַצְלֵמי ֶ֑כם כּוַֹכ֙ב ֱאֹ֣לֵהיֶ֔כם ֲאֶ֥שׁר ֲﬠִשׂיֶ֖תם ָל ֶֽכם:
ה ָ֥וה ֱאֹלֵֽהי־ְצָב֖אוֹת ְשֽׁמוֹ֚ :הוֹי
ְוִה ְגֵליִ֥תי ֶאְת ֶ֖כם ֵמָ֣הְלָאה ְל ַד ָ ֑מֶּשׂק ָא ַ ֛מר ְי ֹ
שְׁמ ֑רוֹן ְנֻקֵב֙י ֵראִ֣שׁית ַהגּוֹ ִ֔ים וָּ֥באוּ ָלֶ֖הם
ַהַֽשֲּׁא ַנ ִ֣נּים ְבִּצ ֔יּוֹן ְוַהֹֽבְּטִ֖חים ְבַּ֣הר ֽ ֹ
ה וּ ְר֔אוּ וְּל֥כוּ ִמָ֖שּׁם ֲחַ֣מת ַר ָ֑בּה וּ ְר ֣דוּ ַגת־ְפִּלְשׁ ִ֗תּים
ֵ֥בּית ִיְשׂ ָרֵֽאלִ :עְב ֤רוּ ַֽכְל ֵנ ֙
ם ִמן־ַהַמְּמָל֣כוֹת ָה ֵ ֔אֶלּה ִאם־ ַ֥רב ְגּבוּ ָ֖לם ִמ ְגֻּבְל ֶֽכםַֽ :הְמ ַנ ִ֖דּים ְל ֣יוֹם ָ֑רע
ֲהטוִֹבי ֙
ם ַעל־ִמ֣טּוֹת ֵ֔שׁן וְּס ֻרִ֖חים ַעל־ַע ְרשׂוֹ ָ ֑תם
שְּׁכִבי ֙
ַוַתּ ִגּי֖שׁוּן ֶ֥שֶׁבת ָחָֽמסַ :ה ֽ ֹ
ם ִמ ֔צּ ֹאן ַֽוֲﬠ ָגִ֖לים ִמ֥תּוֹךְך ַמ ְרֵֽבּקַ :הֹֽפּ ְרִ֖טים ַעל־ִ֣פּי ַה ָ֑נֶּבל ְכּ ָד ִ֕ויד
אְכ ִ֤לים ָכּ ִרי ֙
ְו ֽ ֹ
שׁחוּ ְו ֥ל ֹא
שִּׁ֤תים ְבִּמ ְז ְרֵק֙י ַ֔י ִין ְו ֵראִ֥שׁית ְשָׁמ ִ֖נים ִיְמ ָ ֑
ָֽחְשׁ֥בוּ ָלֶ֖הם ְכֵּלי־ ִ ֽשׁירַ :ה ֹ
ֶנְח֖לוּ ַעל־ֵ֥שֶׁבר יוֵֹֽסףָ :ל ֵ֛כן ַעָ֥תּה ִי ְג֖לוּ ְבּ ֣ר ֹאשׁ ֹגּ ִ֑לים ְוָ֖סר ִמ ְר ַ֥זח ְסרוּ ִ ֽחים:
ה ֱאֹלֵ֣הי ְצָב֔אוֹת ְמָתֵ֤אב ָֽאֹנִכ֙י ֶאת־ ְגּ֣אוֹן
ה ָו ֙
ה ִ֜וה ְבּ ַנְפ֗שׁוֹ ְנֻאם־ ְי ֹ
ִנְשַׁבּ֩ע ֲאֹד ֨ ָני ְי ֶ ֹ
ַֽיֲﬠֹ֔קב ְוַא ְרְמֹנָ֖תיו ָשׂ ֵ֑נאִתי ְוִהְס ַגּ ְרִ֖תּי ִ֥ﬠיר וְּמֹלָֽאהְּ :וָה ָ֗יה ִאם־ ִי ָ֨וְּת֜רוּ ֲﬠָשׂ ָ֧רה
ת
ֲא ָנִ֛שׁים ְבַּ֥ב ִית ֶאָ֖חד ָוֵֽמתוּ :וּ ְנָשׂ֞אוֹ דּוֹ ֣דוֹ וְּמָֽס ְר֗פוֹ ְלהוִֹ֣ציא ֲﬠָצִמי֘ם ִמן־ַהַבּ ִי ֒
ְוָאַ֞מר ַֽלֲאֶ֨שׁר ְבּ ַי ְרְכֵּ֥תי ַה ַ֛בּ ִית ַה֥עוֹד ִעָ֖מּךְך ְוָאַ֣מר ָ ֑אֶפס ְוָאַ֣מר ָ֔הס ִ֛כּי ֥ל ֹא
ה ְמַצ ֶ֔וּה ְוִה ָ֛כּה ַהַ֥בּ ִית ַה ָגּ ֖דוֹל ְרִסיִ֑סים
ה ָו ֙
ה ָֽוהֽ ִ :כּי־ִה ֵ֤נּה ְי ֹ
ְלַה ְזִ֖כּיר ְבֵּ֥שׁם ְי ֹ

ְוַהַ֥בּ ִית ַהָקֹּ֖טן ְבִּק ִ ֽﬠיםַ :ה ְי ֻר֤צוּן ַבֶּ֨סַּל֙ע סוִּ֔סים ִאם־ ַֽיֲח ֖רוֹשׁ ַבְּבּ ָק ִ֑רים ִ ֽכּי־
אְמ ִ֔רים
שׁ ִמְשָׁ֔פּט וְּפ ִ֥רי ְצ ָד ָ֖קה ְל ַֽלֲﬠ ָֽנהַ :הְשֵּׂמִ֖חים ְל ֣ל ֹא ָד ָ֑בר ָה ֣ ֹ
ֲהַפְכֶ֤תּם ְלר ֹא ֙
ֲה֣לוֹא ְבָח ְז ֵ ֔קנוּ ָל ַ֥קְחנוּ ָ֖לנוּ ַק ְר ָֽנ ִיםִ֡ :כּי ִ ֽה ְנ ִני֩ ֵמ ִ ֨קים ֲﬠֵליֶ֜כם ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְנֻאם־
ְי ֹ
הָ֛וה ֱאֹלֵ֥הי ַהְצָּב֖אוֹת ֑גּוֹי ְו ָֽלֲח֥צוּ ֶאְת ֶ֛כם ִמְלּ֥בוֹא ֲחָ֖מת ַעד־ ַ֥נַחל ָֽהֲﬠ ָרָֽבה:
ה יוֵֹ֣צר ֹגּ ַ֔בי ִבְּתִח ַ֖לּת ֲﬠ֣לוֹת ַה ָ֑לֶּקשׁ ְו ִ֨ה ֵנּה־ֶ֔לֶקשׁ
ה ִ֔וה ְוִה ֵנּ ֙
ֹ֤כּה ִה ְר ַ ֨א ִנ֙י ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ה
ה ִו ֙
אַ֗מר ֲאֹד ָ֤ני ְי ֶ ֹ
ה ֶֽלֱאכוֹל ֙ ֶאת־ ֵ֣ﬠֶשׂב ָה ָ ֔א ֶרץ ָו ֹ
ַאַ֖חר ִגּ ֵ֥זּי ַהֶֽמֶּלךְךְ :וָה ָ֗יה ִאם־ִכָּלּ ֙
ה ָ֖וה ַעל־ ֑ז ֹאת ֥ל ֹא ִ ֽתְה ֶ֖יה ָאַ֥מר
ְ ֽסַלח־ ֔ ָנא ִ֥מי ָי ֖קוּם ַֽיֲﬠֹ֑קב ִ֥כּי ָקֹ֖טן ֽהוּאִ :נַ֥חם ְי ֹ
ה ִ֑וה ַו ֨תּ ֹאַכל ֙
ה ִ֔וה ְוִה ֵ֥נּה ֹק ֵ֛רא ָל ִ֥רב ָבֵּ֖אשׁ ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ה ָֽוהֹ֤ :כּה ִה ְר ַ ֨א ִנ֙י ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ְי ֹ
ה ֲח ַדל־ ֔ ָנא ִ֥מי ָי ֖קוּם
ה ִו ֙
אַ֗מר ֲאֹד ָ֤ני ְי ֶ ֹ
ֶאת־ְתּ֣הוֹם ַר ָ֔בּה ְוָֽאְכ ָ֖לה ֶאת־ַהֵֽחֶלקָֽ :ו ֹ
א ֣ל ֹא ִ ֽתְה ֶ֔יה ָאַ֖מר ֲאֹד ָ֥ני
ה ָ֖וה ַעל־ ֑ז ֹאת ַגּם־ִהי ֙
ַֽיֲﬠֹ֑קב ִ֥כּי ָקֹ֖טן ֽהוּאִ :נַ֥חם ְי ֹ
ה ִֽוהֹ֣ :כּה ִה ְר ַ ֔א ִני ְוִה ֵ֧נּה ֲאֹד ָ֛ני ִנָ֖צּב ַעל־חוַֹ֣מת ֲא ָ֑נ ךְך וְּב ָי ֖דוֹ ֲא ָֽנ ךְךַ :ו ֨יּ ֹאֶמר
ְי ֶ ֹ
ְי ֹ
אַ֖מר ֲא ָ֑נ ךְך ַו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֹד ֗ ָני ִ ֽה ְנ ֨ ִני ָ֤שׂם ֲא ָנ ךְ ֙ך
ה ָע֔מוֹס ָֽו ֹ
ה ָ֜וה ֵאַ֗לי ָֽמה־ַא ָ ֤תּה ֹרֶא ֙
ְבּ ֶ ֨ק ֶר֙ב ַעִ֣מּי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֽל ֹא־אוִֹ֥סיף ֖עוֹד ֲﬠ֥בוֹר ֽלוְֹ :ו ָנַ֨שׁמּ֙וּ ָבּ֣מוֹת ִיְשָׂ֔חק וִּמְק ְדֵּ֥שׁי
ה ֹכֵּ֣הן ֵֽבּית־
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֶיֱח ָ֑רבוּ ְוַקְמִ֛תּי ַעל־ֵ֥בּית ָֽי ָרְב ָ֖ﬠם ֶבָּֽח ֶרבַ :ו ִיְּשַׁ֗לח ֲאַמְצ ָי ֙
ֵ ֔אל ֶאל־ ָֽי ָרְב ָ֥ﬠם ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵלאֹ֑מר ָקַ֨שׁר ָעֶ֜ליךָך ָע֗מוֹס ְבּ ֶ ֨ק ֶר֙ב ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ה ָאַ֣מר ָע֔מוֹס ַבֶּ֖ח ֶרב ָי֣מוּת
ֽל ֹא־תוּ ַ֣כל ָה ָ ֔א ֶרץ ְלָהִ֖כיל ֶאת־ָכּל־ ְדָּב ָֽריוֽ ִ :כּי־ֹכ ֙
ה ֶאל־ָע֔מוֹס ֹח ֶ֕זה
ָֽי ָרְב ָ֑ﬠם ְו ִ֨יְשׂ ָר ֵ ֔אל ָגֹּ֥לה ִי ְג ֶ֖לה ֵמ ַ֥ﬠל ַא ְדָמֽתוַֹ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֲאַמְצ ָי ֙
ֵ֥לךְך ְבּ ַרח־ְל֖ךָך ֶאל־ֶ֣א ֶרץ ְיהוּ ָ֑דה ֶוֱאָכל־ָ֣שׁם ֶ֔לֶחם ְוָ֖שׁם ִתּ ָנֵּֽבא :וֵּֽבית־ ֵ ֔אל ֽל ֹא־
תוִֹ֥סיף ֖עוֹד ְלִה ָנּ ֵ֑בא ִ֤כּי ִמְק ַדּשׁ־ֶ֨מֶל ךְ ֙ך ֔הוּא וֵּ֥בית ַמְמָל ָ֖כה ֽהוּאַ :ו ַ֤יַּען ָעמוֹ֙ס
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֶאל־ֲאַמְצ ָ֔יה ֽל ֹא־ ָנִ֣ביא ָאֹ֔נִכי ְו ֥ל ֹא ֶבן־ ָנִ֖ביא ָאֹ֑נִכי ִ ֽכּי־בוֹ ֵ֥קר ָאֹ֖נִכי
ה ָ֔וה ֵ֥לךְך ִה ָנֵּ֖בא
ה ָ֔וה ֵמַֽאֲח ֵ֖רי ַה ֑צּ ֹאן ַו ֤יּ ֹאֶמר ֵאַל֙י ְי ֹ
וּבוֹ ֵ֥לס ִשְׁק ִ ֽמיםַ :ו ִיָּקֵּ֣ח ִני ְי ֹ
א ַעל־
אֵ֗מר ֤ל ֹא ִת ָנֵּב ֙
הָ֑וה ַאָ֣תּה ֹ
ֶאל־ַעִ֥מּי ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וַעָ֖תּה ְשַׁ֣מע ְדַּבר־ ְי ֹ
ה
ה ָ֗וה ִאְשְׁתּ֞ךָך ָבִּ֤ﬠיר ִתּ ְז ֶנ ֙
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְו ֥ל ֹא ַתִ֖טּיף ַעל־ֵ֥בּית ִיְשָֽׂחקָ :לֵ֞כן ֹֽכּה־ָאַ֣מר ְי ֹ
וָּב ֶ֤ניךָך וְּבֹנ ֶ֨תי ךָ ֙ך ַבֶּ֣ח ֶרב ִיֹ֔פּלוּ ְוַא ְדָֽמְת֖ךָך ַבֶּ֣חֶבל ְתֻּח ָ֑לּק ְוַא ָ֗תּה ַעל־ֲא ָדָ֤מה
ה ִ֑וה
ה ָתּ֔מוּת ְו ִ֨יְשׂ ָר ֵ ֔אל ָגֹּ֥לה ִי ְג ֶ֖לה ֵמ ַ֥ﬠל ַא ְדָמֽתוֹֹ֥ :כּה ִה ְרַ֖א ִני ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ְטֵמָא ֙
אַ֖מר ְכּ֣לוּב ָ֑ק ִיץ ַו ֨יּ ֹאֶמר
ה ָע֔מוֹס ָֽו ֹ
ְוִה ֵ֖נּה ְכּ֥לוּב ָֽק ִיץַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ָֽמה־ַא ָ ֤תּה ֹרֶא ֙

ה ָ֜וה ֵאַ֗לי ָ֤בּא ַהֵקּ֙ץ ֶאל־ַעִ֣מּי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֽל ֹא־אוִֹ֥סיף ֖עוֹד ֲﬠ֥בוֹר ֽלוְֹ :וֵהיִ֜לילוּ
ְי ֹ
ה ִ֑וה ַ֣רב ַהֶ֔פּ ֶגר ְבָּכל־ָמ ֖קוֹם ִהְשִׁ֥ליךְך
ִשׁי ֤רוֹת ֵהיָכל ֙ ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ְנ ֻ ֖אם ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
שֲּׁאִ֖פים ֶאְב ֑יוֹן ְוַלְשִׁ֖בּית ֲֽﬠ ִנ ֵוּי ] ֲֽﬠ ִנ ֵיּי[ ָֽא ֶרץֵ :לאֹ֗מר ָמ ַ֞תי
ָֽהסִ :שְׁמעוּ־ ֕ז ֹאת ַה ֽ ֹ
ה וְּלַה ְג ִ֣דּיל
שׁ ְו ַנְשִׁ֣בּי ָרה ֶ֔שֶּׁבר ְוַהַשָּׁ֖בּת ְו ִנְפְתָּחה־ ָ֑בּר ְלַהְקִ֤טין ֵאיָפ ֙
ַֽיֲﬠֹ֤בר ַהֹ֨ח ֶד ֙
ֶ֔שֶׁקל וְּלַע ֵ֖וּת ֽמ ֹא ְז ֵ֥ני ִמ ְרָֽמהִ :לְק ֤נוֹת ַבֶּ֨כֶּס֙ף ַדִּ֔לּים ְוֶאְב ֖יוֹן ַֽבֲּﬠ֣בוּר ַֽנֲﬠ ָ֑ל ִים וַּמ ַ֥פּל
ה ָ֖וה ִבּ ְג֣אוֹן ַֽיֲﬠֹ֑קב ִאם־ֶאְשׁ ַ֥כּח ָל ֶ֖נַצח ָכּל־ַֽמֲﬠֵשׂיֶֽהםַ֤ :הַעל
ַ֖בּר ַנְשׁ ִ ֽבּירִ :נְשַׁ֥בּע ְי ֹ
ז ֹא ֙
א֙ר ֻכָּ֔לּהּ ְו ִנ ְג ְרָ֥שׁה
ת ֽל ֹא־ִת ְר ַ֣גּז ָה ָ ֔א ֶרץ ְוָאַ֖בל ָכּל־יוֵֹ֣שׁב ָ֑בּהּ ְו ָֽﬠְלָ֤תה ָכ ֹ
ה ִ֔וה
ם ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ְו ִנְשְׁקָ֖ה ] ְו ִנְשְׁק ָ֖ﬠה[ ִכּי֥אוֹר ִמְצ ָֽר ִיםְ :וָה ָ֣יה ׀ ַבּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ְנֻא ֙
ְוֵהֵבאִ֥תי ַהֶ֖שֶּׁמשׁ ַבָּצֳּה ָ֑ר ִים ְוַֽהֲחַשְׁכִ֥תּי ָלָ֖א ֶרץ ְבּ ֥יוֹם ֽאוֹרְ :וָֽהַפְכ ִ֨תּי ַח ֵגּיֶ֜כם
ם ָ֔שׂק ְוַעל־ָכּל־ ֖ר ֹאשׁ
ם ְלִקי ֔ ָנה ְוַֽהֲﬠֵליִ֤תי ַעל־ָכּל־ָמְת ֨ ַנ ִי ֙
ְל ֵ ֗אֶבל ְוָכל־ ִ ֽשׁי ֵריֶכ ֙
ם
ה ְכֵּ֣אֶבל ָיִ֔חיד ְוַֽאֲח ִריָ֖תהּ ְכּ ֥יוֹם ָֽמרִ :ה ֵ֣נּה ׀ ָיִ֣מים ָבּ ִ ֗אים ְנֻא ֙
ָק ְר ָ֑חה ְוַשְׂמ ִ֨תּי ָ ֙
ם ְו ֽל ֹא־ָצָ֣מא ַלַ֔מּ ִים ִ֣כּי
ה ִ֔וה ְוִהְשַׁלְחִ֥תּי ָר ָ֖ﬠב ָבּ ָ ֑א ֶרץ ֽל ֹא־ ָר ָ֤ﬠב ַלֶ֨לֶּח ֙
ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ה ָֽוהְ :ו ָנע֙וּ ִמ ָ֣יּם ַעד־ ָ֔ים וִּמָצּ֖פוֹן ְוַעד־ִמ ְז ָ֑רח ְיֽשׁוְֹט֛טוּ
ִאם־ִלְשֹׁ֔מ ַע ֵ֖את ִדְּב ֵ֥רי ְי ֹ
ה ָ֖וה ְו ֥ל ֹא ִיְמָֽצאוַּ :בּ ֨יּוֹם ַה֜הוּא ִ֠תְּתַעַלְּפ ָנה ַהְבּתוֹּ֧לת
ְלַב ֵ֥קּשׁ ֶאת־ ְדַּבר־ ְי ֹ
שְׁמ֔רוֹן ְוָֽאְמ֗רוּ ֵ֤חי ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך
ם ְבַּאְשַׁ֣מת ֽ ֹ
ַה ָיּ֛פוֹת ְוַהַֽבּחוּ ִ֖רים ַבָּצָּֽמאַ :ה ִנְּשָׁבִּעי ֙
שַׁבע ְֽו ָנְפ֖לוּ ְו ֽל ֹא־ ָי֥קוּמוּ ֽעוֹדָ :ר ִ ֨איִתי ֶאת־ֲאֹד ֜ ָני ִנָ֣צּב ַעל־
ָ֔דּן ְוֵ֖חי ֶ֣דּ ֶרךְך ְבֵּֽאר־ ָ ֑
ם ְבּ ֣ר ֹאשׁ ֻכָּ֔לּם ְוַֽאֲח ִריָ֖תם
ַהִמּ ְז ֵ֗בּ ַח ַויּ ֹאֶמ֩ר ַ֨הךְך ַהַכְּפ֜תּוֹר ְו ִי ְֽרֲﬠ֣שׁוּ ַהִסִּ֗פּים וְּבָ֨צַע ֙
ם ֔ ָנס ְו ֽל ֹא־ ִיָמּ ֵ֥לט ָלֶ֖הם ָפּ ִ ֽליטִ :אם־ ַיְחְתּ ֣רוּ ִבְשׁ֔אוֹל
ַבֶּ֣ח ֶרב ֶאֱהֹ֑רג ֽל ֹא־ ָי ֤נוּס ָלֶה ֙
ִמָ֖שּׁם ָי ִ֣די ִתָקּ ֵ֑חם ְוִאם־ ַֽיֲﬠל֙וּ ַהָשַּׁ֔מ ִים ִמָ֖שּׁם ֽאוֹ ִרי ֵֽדםְ :וִאם־ ֵיָֽחְבא֙וּ ְבּ ֣ר ֹאשׁ
שּׁם
ַהַכּ ְרֶ֔מל ִמָ֥שּׁם ֲאַח ֵ֖פּשׂ וְּלַקְחִ֑תּים ְוִאם־ ִיָ֨סְּת֜רוּ ִמ ֶ֤נּ ֶגד ֵעי ַנ֙י ְבַּק ְר ַ֣קע ַה ָ֔יּם ִמ ָ ֛
שּׁם ֲאַצ ֶ֥וּה
א ְיֵבי ֶ֔הם ִמ ָ ֛
ֲאַצ ֶ֥וּה ֶאת־ַה ָנָּ֖חשׁ וּ ְנָשׁ ָֽכםְ :וִאם־ ֵֽיְל֤כוּ ַבְשִּׁב֙י ִלְפ ֵ֣ני ֽ ֹ
ה ִ֜וה
ֶאת־ַהֶ֖ח ֶרב ַֽוֲה ָר ָ֑גַתם ְוַשְׂמ ִ֨תּי ֵעי ִ֧ני ֲﬠֵלי ֶ ֛הם ְל ָר ָ֖ﬠה ְו ֥ל ֹא ְלטוָֹֽבהַ :ואֹד ֨ ָני ְי ֶ ֹ
א֙ר ֻכָּ֔לּהּ
ַהְצָּב֗אוֹת ַהנּוֹ ֵ֤ג ַע ָבּ ָ ֨א ֶר֙ץ ַוָתּ֔מוֹג ְוָֽאְב֖לוּ ָכּל־ ֣יוְֹשֵׁבי ָ֑בהּ ְו ָֽﬠְלָ֤תה ַכ ְי ֹ
ם ַֽמֲﬠלוֹ ָ֔תו ]ַֽמֲﬠלוֹ ָ֔תיו[ ַֽוֲא ֻג ָדּ֖תוֹ ַעל־
אר ִמְצ ָֽר ִיםַ :הבּוֹ ֶ֤נה ַבָשַּׁ֨מ ִי ֙
ְוָֽשְׁק ָ֖ﬠה ִכּי ֥ ֹ
ה ָ֥וה ְשֽׁמוֲֹ :ה֣לוֹא
ֶ֣א ֶרץ ְיָס ָ֑דהּ ַהֹקּ ֵ֣רא ְלֵֽמי־ַה ָ֗יּם ַֽו ִיְּשְׁפּ ֵ֛כם ַעל־ְפּ ֵ֥ני ָהָ֖א ֶרץ ְי ֹ
הָ֑וה ֲה֣לוֹא ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֶהֱﬠֵ֨ליִת֙י
ִכְב ֵני֩ ֻכִשׁ ִ֨יּים ַאֶ֥תּם ִ֛לי ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְנֻאם־ ְי ֹ

ה ִ֗וה
ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים וְּפִלְשִׁתּ ִ֥יּים ִמַכְּפ֖תּוֹר ַֽוֲא ָ֥רם ִמ ִֽקּירִ :הֵ֞נּה ֵעי ֵ֣ני ׀ ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ַבַּמְּמָלָכ ֙
א ָ֔תהּ ֵמ ַ֖ﬠל ְפּ ֵ֣ני ָֽהֲא ָד ָ ֑מה ֶ ֗אֶפס ִ֠כּי ֣ל ֹא ַהְשֵׁ֥מיד
ה ַֽהַחָטּ ָ ֔אה ְוִהְשַׁמ ְדִ֣תּי ֹ
ה ָֽוהֽ ִ :כּי־ִה ֵ֤נּה ָֽאֹנִכ֙י ְמַצ ֶ֔וּה ַֽוֲה ִנ֥עוִֹתי ְבָכל־
ַאְשִׁ֛מיד ֶאת־ֵ֥בּית ַֽיֲﬠֹ֖קב ְנֻאם־ ְי ֹ
ַהגּוֹ ִ֖ים ֶאת־ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַֽכֲּאֶ֤שׁר ִי ֨נּוֹ ַ֙ע ַבְּכָּב ָ֔רה ְו ֽל ֹא־ ִי֥פּוֹל ְצ ֖רוֹר ָֽא ֶרץַ :בֶּ֣ח ֶרב
אְמ ִ֗רים ֽל ֹא־ַת ִ֧גּישׁ ְוַתְק ִ֛דּים ַֽבֲּﬠ ֵ֖דינוּ ָֽה ָר ָֽﬠהַ :בּ ֣יּוֹם
ָי֔מוּתוּ ֹ֖כּל ַחָטֵּ֣אי ַעִ֑מּי ָה ֽ ֹ
ַה֔הוּא ָא ִ֛קים ֶאת־ֻס ַ֥כּת ָדּ ִ֖ויד ַהֹנּ ֶ֑פֶלת ְו ָֽג ַד ְרִ֣תּי ֶאת־ִפּ ְרֵצי ֶ֗הן ַֽוֲה ִֽרֹסָתי֙ו ָא ִ ֔קים
ם ְוָכל־ַהגּוֹ ִ֔ים ֲאֶשׁר־
וְּב ִניִ֖תיָה ִכּיֵ֥מי עוֹ ָֽלםְ :לַ֨מַען ִֽיי ְר֜שׁוּ ֶאת־ְשֵׁא ִ֤רית ֱאדוֹ ֙
ה ָ֔וה
ם ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָ֖וה ֹ֥עֶשׂה ֽזּ ֹאתִ :ה ֨ ֵנּה ָיִ֤מים ָבִּאי ֙
ִנ ְק ָ֥רא ְשִׁ֖מי ֲﬠֵלי ֶ ֑הם ְנֻאם־ ְי ֹ
ם ָעִ֔סיס ְוָכל־
שׁ ַבֹּקֵּ֔צר ְוֹד ֵ֥רךְך ֲﬠ ָנִ֖בים ְבֹּמֵ֣שׁךְך ַה ָ֑זּ ַרע ְוִהִ֤טּיפוּ ֶֽהָה ִרי ֙
ְו ִנ ַ֤גּשׁ חוֹ ֵר ֙
ת
ַה ְגָּב֖עוֹת ִתְּתמוֹ ַֽג ְג ָנהְ :וַשְׁבִתּ ֘י ֶאת־ְשׁ֣בוּת ַעִ֣מּי ִיְשׂ ָרֵאל ֒ וָּב ֞נוּ ָע ִ֤רים ְנַשׁמּוֹ ֙
ְו ָיָ֔שׁבוּ ְו ָֽנְט֣עוּ ְכ ָרִ֔מים ְוָשׁ֖תוּ ֶאת־ ֵיי ָ֑נם ְוָע֣שׂוּ ַג ֔נּוֹת ְוָֽאְכ֖לוּ ֶאת־ְפּ ִריֶֽהם:
ם ֲאֶשׁר ָנַ֣תִתּי ָל ֶ֔הם
וּ ְנַטְעִ֖תּים ַעל־ַא ְדָמ ָ ֑תם ְו ֨ל ֹא ִי ָֽנְּת֜שׁוּ ֗עוֹד ֵמ ַ֤ﬠל ַא ְדָמָת ֙
ָאַ֖מר ְי ֹ
ה ִ֜וה ֶלֱא֗דוֹם
ה ָ֥וה ֱאֹלֶֽהיךָך :עובדיה ֲח ֖זוֹן ֹֽעַב ְד ָ֑יה ֹֽכּה־ָאַמ֩ר ֲאֹד ֨ ָני ְי ֶ ֹ
ה ְוִצי֙ר ַבּגּוֹ ִ֣ים ֻשָׁ֔לּח ֛קוּמוּ ְו ָנ֥קוָּמה ָע ֶ֖ליָה
ה ָו ֙
ְשׁמוָּ֨עה ָשַׁ֜מְענוּ ֵמֵ֤את ְי ֹ
אדְ :ז ֤דוֹן ִלְבּ ךָ ֙ך ִהִשּׁי ֶ ֔אךָך
ַלִמְּלָחָֽמהִ :ה ֵ֥נּה ָקֹ֛טן ְנַתִ֖תּיךָך ַבּגּוֹ ִ֑ים ָבּ ֥זוּי ַאָ֖תּה ְמ ֽ ֹ
אֵ֣מר ְבִּל֔בּוֹ ִ֥מי ֽיוֹ ִר ֵ֖ד ִני ָֽא ֶרץִ :אם־ַתּ ְגִ֣בּי ַהּ
שְׁכ ִ֥ני ְבַח ְג ֵוי־ֶ֖סַּלע ְמ ֣רוֹם ִשְׁב֑תּוֹ ֹ
ֹֽ
ה ָֽוהִ :אם־ ַגּ ָנִּ֤בים
ַכּ ֔ ֶנֶּשׁר ְוִאם־ֵ֥בּין ֽכּוָֹכִ֖בים ִ֣שׂים ִק ֶ֑נּ ךָך ִמָ֥שּׁם אוֹ ִֽרי ְד֖ךָך ְנֻאם־ ְי ֹ
ם ָ֣בּאוּ
ָבּ֤אוּ ְל ךָ ֙ך ִאם־֣שׁוֹ ְד ֵדי ַ֔ל ְיָלה ֵ֣איךְך ִנ ְדֵ֔מיָתה ֲה֥לוֹא ִי ְג ְנ֖בוּ ַדּ ָ֑יּם ִאם־ֹֽבְּצ ִרי ֙
ָ֔לךְך ֲה֖לוֹא ַיְשִׁ֥אירוּ ֹֽעֵלֽלוֹתֵ֚ :איךְך ֶנְחְפּ֣שׂוּ ֵעָ֔שׂו ִנְב֖עוּ ַמְצֻפּ ָֽניוַ :עד־ַה ְגּ֣בוּל
ִשְׁלּ֗חוּךָך ֹ֚כּל ַא ְנֵ֣שׁי ְב ִרי ֶ֔תךָך ִהִשּׁי֛אוּךָך ָֽיְכ֥לוּ ְל֖ךָך ַא ְנֵ֣שׁי ְשֹׁל ֶ ֑מךָך ַלְחְמ֗ךָך ָיִ֤שׂימוּ
הָ֑וה ְוַֽהֲאַב ְדִ֤תּי
ָמזוֹ֙ר ַתְּח ֶ֔תּיךָך ֵ֥אין ְתּבוּ ָ֖נה ֽבּוֲֹ :ה֛לוֹא ַבּ ֥יּוֹם ַה֖הוּא ְנֻאם ְי ֹ
ם ֵֽמֱא֔דוֹם וְּתבוּ ָ֖נה ֵמַ֥הר ֵעָֽשׂוְ :וַח֥תּוּ ִגבּוֹ ֶ֖ריךָך ֵתּי ָ ֑מן ְלַ֧מַען ִי ָֽכּ ֶרת־ִ֛אישׁ
ֲחָכִמי ֙
ם
שׁה ְו ִנְכ ַ֖רָתּ ְלעוֹ ָֽלםְ :בּיוֹ ֙
ֵמַ֥הר ֵעָ֖שׂו ִמ ָֽקֶּטלֵֽ :מֲח ַ ֛מס ָאִ֥חיךָך ַֽיֲﬠֹ֖קב ְתַּכְסּ ךָ֣ך בוּ ָ ֑
ֲﬠָֽמ ְד ךָ֣ך ִמ ֔ ֶנּ ֶגד ְבּ ֛יוֹם ְשׁ֥בוֹת ָז ִ֖רים ֵחי֑לוֹ ְו ָנְכ ִ֞רים ָ֣בּאוּ ְשָׁע ָ֗רו ]ְשָׁע ָ֗ריו[ ְוַעל־
ם ַי ֣דּוּ גוֹ ָ֔רל ַגּם־ַאָ֖תּה ְכַּאַ֥חד ֵמֶֽהםְ :וַאל־ֵ֤תּ ֶרא ְב ֽיוֹם־ָאִ֨חי ךָ ֙ך ְבּ ֣יוֹם
ְי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ָנְכ֔רוֹ ְוַאל־ִתְּשַׂ֥מח ִלְב ֵֽני־ ְיהוּ ָ֖דה ְבּ ֣יוֹם ָאְב ָ֑דם ְוַאל־ַתּ ְג ֵ֥דּל ִ֖פּיךָך ְבּ ֥יוֹם ָצ ָֽרה:

ַאל־ָתּ֤בוֹא ְבַֽשַׁער־ַעִמּ֙י ְבּ ֣יוֹם ֵאי ָ֔דם ַאל־ֵ֧תּ ֶרא ַגם־ַא ָ ֛תּה ְבּ ָֽרָע֖תוֹ ְבּ ֣יוֹם ֵאי ֑דוֹ
ְוַאל־ִתְּשׁ ַ֥לְח ָנה ְבֵחי֖לוֹ ְבּ ֥יוֹם ֵאי ֽדוְֹ :וַֽאל־ַֽתֲּﬠֹמ֙ד ַעל־ַהֶ֔פּ ֶרק ְלַהְכ ִ֖רית ֶאת־
ה ָ֖וה ַעל־ָכּל־ַהגּוֹ ִ֑ים
ְפִּלי ָ֑טיו ְוַאל־ַתְּס ֵ֥גּ ר ְשׂ ִרי ָ֖דיו ְבּ ֥יוֹם ָצ ָֽרהֽ ִ :כּי־ָק ֥רוֹב ֽיוֹם־ ְי ֹ
ם ַעל־ַ֣הר
ת ֵי ָ֣ﬠֶשׂה ָ֔לּךְך ְגֻּֽמְל֖ךָך ָי֥שׁוּב ְבּר ֹאֶֽשׁךָךִ֗ :כּי ַֽכֲּאֶ֤שׁר ְשִׁתיֶת ֙
ַֽכֲּאֶ֤שׁר ָעִ֨שׂי ָ ֙
ָק ְדִ֔שׁי ִיְשׁ֥תּוּ ָכל־ַהגּוֹ ִ֖ים ָתִּ֑מיד ְוָשׁ֣תוּ ְוָל֔עוּ ְוָה ֖יוּ ְכּ֥לוֹא ָה ֽיוּ :וְּבַ֥הר ִצ ֛יּוֹן ִ ֽתְּה ֶ֥יה
ה ֵֽבית־ ַֽיֲﬠֹ֨קב ֵ ֜אשׁ
ְפֵליָ֖טה ְוָ֣ה ָיה ֹ֑ק ֶדשׁ ְו ָֽי ְרשׁ֙וּ ֵ֣בּית ַֽיֲﬠֹ֔קב ֵ֖את מוֹ ָֽרֵשׁיֶֽהםְ :וָה ָי ֩
וֵּ֧בית יוֵֹ֣סף ֶֽלָה ָ֗בה וּ ֵ֤בית ֵעָשׂ֙ו ְל ַ ֔קשׁ ְו ָֽדְל֥קוּ ָבֶ֖הם ַֽוֲאָכ֑לוּם ְו ֽל ֹא־ ִֽיְה ֶ֤יה ָשׂ ִרי֙ד
ה ֶאת־
ה ָ֖וה ִדֵּֽבּרְ :ו ָֽי ְר֨שׁוּ ַה ֜ ֶנּ ֶגב ֶאת־ַ֣הר ֵעָ֗שׂו ְוַהְשֵּׁפָל ֙
ְלֵ֣בית ֵעָ֔שׂו ִ֥כּי ְי ֹ
שְׁמ ֑רוֹן וִּב ְנ ָיִ֖מן ֶאת־ַה ִגְּל ָֽﬠד:
ְפִּלְשׁ ִ֔תּים ְו ָֽי ְרשׁ֙וּ ֶאת־ְשׂ ֵ֣דה ֶאְפ ַ֔ר ִים ְוֵ֖את ְשׂ ֵ֣דה ֽ ֹ
ם ַעד־ָ֣צ ְרַ֔פת ְו ָג ֻ֥לת ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם
ְו ָג ֻ֣לת ַֽהֵחל־ַ֠ה ֶזּה ִלְב ֨ ֵני ִיְשׂ ָרֵ֤אל ֲאֶֽשׁר־ְכּ ַֽנֲﬠ ִני ֙
ם ְבַּ֣הר ִצ ֔יּוֹן ִלְשֹׁ֖פּט ֶאת־
ֲאֶ֣שׁר ִבְּסָפ ַ֑רד ִֽי ְר֕שׁוּ ֵ֖את ָע ֵ֥רי ַה ֶֽנּ ֶגבְ :וָע֤לוּ ֽמוִֹשִׁעי ֙
ה ָ֔וה ֶאל־יוֹ ָ֥נה ֶבן־ֲאִמַ֖תּי
ה ָ֖וה ַהְמּלוּ ָֽכהַֽ :ו ְיִה֙י ְדַּבר־ ְי ֹ
שׂו ְוָה ְיָ֥תה ַֽלי ֹ
ַ֣הר ֵע ָ ֑
ֵלאֹֽמר֠ :קוּם ֵ֧לךְך ֶאל־ ִֽני ְנֵ֛וה ָהִ֥ﬠיר ַה ְגּדוֹ ָ֖לה וּ ְק ָ֣רא ָע ֶ֑ליָה ִכּי־ ָֽﬠְלָ֥תה ָֽרָעָ֖תם
הָ֑וה ַו ֵ֨יּ ֶרד ָי֜פוֹ ַו ִיְּמָ֥צא ֳא ִנ ָ֣יּה ׀
ה ִלְבֹ֣ר ַח ַתּ ְרִ֔שׁיָשׁה ִמִלְּפ ֵ֖ני ְי ֹ
ְלָפ ָֽניַ :ו ָ֤יּ ָקם יוֹ ָנ ֙
ה ָֽוה:
ם ַתּ ְרִ֔שׁיָשׁה ִמִלְּפ ֵ֖ני ְי ֹ
הּ ָל֤בוֹא ִעָמֶּה ֙
ָבָּ֣אה ַת ְרִ֗שׁישׁ ַו ִיּ ֵ֨תּן ְשָׂכ ָ֜רהּ ַו ֵ֤יּ ֶרד ָבּ ֙
ה ֶאל־ַה ָ֔יּם ַו ְיִ֥הי ַֽסַער־ ָגּ ֖דוֹל ַבּ ָ֑יּם ְוָ֣הֳא ִנ ָ֔יּה ִחְשָּׁ֖בה
ה ָ֗וה ֵהִ֤טיל ֽרוּ ַח־ ְגּדוָֹל ֙
ַֽוי ֹ
ְלִהָשֵּֽׁברַ :ו ִֽיּי ְר֣אוּ ַהַמָּלִּ֗חים ַֽו ִיּ ְֽזֲﬠק ֘וּ ִ֣אישׁ ֶאל־ֱאֹלָהי֒ו ַו ָיִּ֨טלוּ ֶאת־ַהֵכִּ֜לים ֲאֶ֤שׁר
ה ֶאל־ַה ָ֔יּם ְלָה ֵ֖קל ֵֽמֲﬠֵלי ֶ ֑הם ְויוֹ ֗ ָנה ָי ַר֙ד ֶאל־ ַי ְרְכֵּ֣תי ַהְסִּפי ֔ ָנה ַו ִיְּשׁ ַ֖כּב
ָֽבֳּא ִנ ָיּ ֙
ַו ֵֽיּ ָר ַֽדםַ :ו ִיּ ְק ַ֤רב ֵאָלי֙ו ַ֣רב ַֽהֹח ֵ֔בל ַו ֥יּ ֹאֶמר ֖לוֹ ַמה־ְלּ ךָ֣ך ִנ ְר ָ֑דּם ֚קוּם ְק ָ֣רא ֶאל־
ֱאֹל ֶ֔היךָך אוַּ֞לי ִיְתַעֵ֧שּׁת ָֽהֱאֹלִ֛הים ָ֖לנוּ ְו ֥ל ֹא נ ֹאֵֽבדַ :ו ֽיּ ֹאְמ֞רוּ ִ֣אישׁ ֶאל־ ֵרֵ֗עהוּ
ְלכ֙וּ ְו ַנִ֣פּיָלה ֽגוֹ ָר֔לוֹת ְו ֵ֣נ ְדָ֔עה ְבֶּשְׁלִּ֛מי ָֽה ָר ָ֥ﬠה ַה ֖זּ ֹאת ָ֑לנוּ ַו ַיִּ֨פּל֙וּ ֽגּוֹ ָר֔לוֹת ַו ִיֹּ֥פּל
שׁר ְל ִ ֽמי־ָה ָר ָ֥ﬠה ַה ֖זּ ֹאת
ַהגּוֹ ָ֖רל ַעל־יוֹ ָֽנהַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ֵאָ֔ליו ַה ִֽגּי ָדה־ ָ֣נּא ָ֔לנוּ ַֽבֲּא ֶ ֛
ָ֑לנוּ ַמה־ְמַּלאְכְתּ ךָ ֙ך וֵּמַ֣א ִין ָתּ֔בוֹא ָ֣מה ַא ְרֶ֔צךָך ְוֵֽאי־ִמ ֶ֥זּה ַ֖ﬠם ָֽאָתּהַ :ו ֥יּ ֹאֶמר
ם ֲאִ֣ני ָי ֵ֔רא ֲאֶֽשׁר־ָעָ֥שׂה ֶאת־
ה ָ֞וה ֱאֹלֵ֤הי ַהָשַּׁ֨מ ִי ֙
ֲאֵליֶ֖הם ִעְב ִ֣רי ָאֹ֑נִכי ְוֶאת־ ְי ֹ
ם ִי ְרָ֣אה ְגדוָֹ֔לה ַו ֽיּ ֹאְמ ֥רוּ ֵא ָ֖ליו ַמה־ ֣זּ ֹאת
ַה ָ֖יּם ְוֶאת־ַה ַיָּבָּֽשׁהַ :ו ִֽיּי ְר֤אוּ ָֽהֲא ָנִשׁי ֙
ה ֣הוּא ֹב ֵ֔ר ַח ִ֥כּי ִה ִ֖גּיד ָלֶֽהםַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֤רוּ
ה ָו ֙
ָעִ֑שׂיָת ִכּי־ ָֽי ְד֣עוּ ָֽהֲא ָנִ֗שׁים ִ ֽכּי־ִמִלְּפ ֵ֤ני ְי ֹ

תּק ַה ָ֖יּם ֵֽמָע ֵ֑לינוּ ִ֥כּי ַה ָ֖יּם הוֹ ֵ֥לךְך ְוֹס ֵֽﬠרַ :ו ֣יּ ֹאֶמר
ֵאָלי֙ו ַמה־ ַֽ֣נּ ֲﬠֶשׂה ָ֔לּךְך ְו ִיְשׁ ֥ ֹ
תּק ַה ָ֖יּם ֵֽמֲﬠֵלי ֶ֑כם ִ֚כּי יוֹ ֵ֣ד ַע ָ ֔א ִני ִ֣כּי
ֲאֵלי ֶ֗הם ָשׂ֨אוּ ִנ֙י ַֽוֲהִטי ֻ֣ל ִני ֶאל־ַה ָ֔יּם ְו ִיְשׁ ֥ ֹ
ְבֶשִׁ֔לּי ַהַ֧סַּער ַה ָגּ ֛דוֹל ַה ֶ֖זּה ֲﬠֵלי ֶֽכםַֽ :ו ַיְּחְתּ ֣רוּ ָֽהֲא ָנִ֗שׁים ְלָהִ֛שׁיב ֶאל־ַה ַיָּבָּ֖שׁה
ה ָ֜וה ַו ֽיּ ֹאְמ֗רוּ ָֽא ָ֤נּה
ְו ֣ל ֹא ָיֹ֑כלוּ ִ֣כּי ַה ָ֔יּם הוֹ ֵ֥לךְך ְוֹס ֵ֖ﬠר ֲﬠֵליֶֽהםַ :ו ִיְּק ְר֨אוּ ֶאל־ ְי ֹ
שׁ ָהִ֣אישׁ ַה ֶ֔זּה ְוַאל־ִתֵּ֥תּן ָע ֵ֖לינוּ ָ֣דּם ָנ ִ֑קיא ִ ֽכּי־
ה ַאל־ ָ֣נא ֽנ ֹאְב ָ֗דה ְבּ ֨ ֶנֶפ ֙
ה ָו ֙
ְי ֹ
ַאָ֣תּה ְי ֹ
ה ָ֔וה ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָח ַ֖פְצָתּ ָע ִ ֽשׂיָתַ :ו ִיְּשׂא֙וּ ֶאת־יוֹ ֔ ָנה ַו ְיִט ֻ֖להוּ ֶאל־ַה ָ֑יּם ַו ַֽיֲּﬠֹ֥מד
ה ָ֔וה
ח ַֽלי ֹ
הָ֑וה ַו ִיּ ְזְבּחוּ־ ֶ֨זַב ֙
ַה ָ֖יּם ִמ ַזְּעֽפּוַֹ :ו ִֽיּי ְר֧אוּ ָֽהֲא ָנִ֛שׁים ִי ְרָ֥אה ְגדוֹ ָ֖לה ֶאת־ ְי ֹ
ה ִבְּמ ֵ֣ﬠי ַה ָ֔דּג
ה ָ֣דּג ָגּ֔דוֹל ִלְבֹ֖ל ַע ֶאת־יוֹ ָ֑נה ַו ְיִ֤הי יוֹ ָנ ֙
ה ָו ֙
ַו ִיּ ְדּ ֖רוּ ְנ ָד ִֽריםַ :ו ְיַ֤מן ְי ֹ
ה ָ֖וה ֱאֹל ָ ֑היו ִמְמּ ֵ֖ﬠי ַה ָדּ ָֽגה:
ְשׁלָ֥שׁה ָיִ֖מים וְּשׁלָ֥שׁה ֵליֽלוֹתַ :ו ִיְּתַפּ ֵ֣לּל יוָֹ֔נה ֶאל־ ְי ֹ
ה ָ֖וה ַו ַֽיֲּﬠ ֵ֑נ ִני ִמֶ֧בֶּטן ְשׁ֛אוֹל ִשׁ ַ֖וְּעִתּי ָשַׁ֥מְעָתּ
ַו ֗יּ ֹאֶמר ָ֠ק ָרpאִתי ִמָ֥צּ ָרה ִ֛לי ֶאל־ ְי ֹ
ה ִבְּלַ֣בב ַיִ֔מּים ְו ָנָ֖הר ְיֹֽסְב ֵ֑ב ִני ָכּל־ִמְשָׁבּ ֶ֥ריךָך ְו ַג ֶ֖לּיךָך ָע ַ֥לי
קוֹ ִֽליַ :וַתְּשִׁלי ֵ֤כ ִני ְמצוָּל ֙
ָעָֽברוַּֽ :וֲא ִ֣ני ָאַ֔מ ְרִתּי ִנ ְג ַ֖רְשִׁתּי ִמ ֶ֣נּ ֶגד ֵעי ֶ֑ניךָך ַ֚אךְך אוִֹ֣סיף ְלַה ִ֔בּיט ֶאל־ֵהי ַ֖כל
ם ַעד־ ֔ ֶנֶפשׁ ְתּ֖הוֹם ְיֹֽסְב ֵ֑ב ִני ֖סוּף ָח֥בוּשׁ ְלר ֹא ִ ֽשׁיְ :לִקְצ ֵ֤בי
ָק ְדֶֽשׁךָךֲ :אָפ֤פוּ ִני ַ֨מ ִי ֙
ה ָ֥וה ֱאֹלָֽהי:
שַּׁחת ַח ַ֖יּי ְי ֹ
ם ָי ַ֔ר ְדִתּי ָה ָ ֛א ֶרץ ְבּ ִרֶ֥חיָה ַֽבֲﬠ ִ֖די ְלעוֹ ָ֑לם ַוַ֧תַּעל ִמ ַ ֛
ָה ִרי ֙
ה ָ֖וה ָז ָ֑כ ְרִתּי ַוָתּ֤בוֹא ֵאֶ֨לי ךָ ֙ך ְתִּפָלּ ִ֔תי ֶאל־ֵהי ַ֖כל
ְבִּהְתַע ֵ֤טּף ָעַל֙י ַנְפִ֔שׁי ֶאת־ ְי ֹ
ה ֶא ְזְבָּחה־ָ֔לּךְך
שׁ ְוא ַחְס ָ֖דּם ַֽיֲﬠֹֽזבוַּֽ :וֲא ֗ ִני ְבּ֤קוֹל תּוֹ ָד ֙
ָק ְדֶֽשׁךָךְ :מַשְׁמּ ִ֖רים ַהְבֵלי־ ָ ֑
ה ָ֖וה ַל ָ֑דּג ַו ָיּ ֵ֥קא ֶאת־יוֹ ָ֖נה
ה ָֽוהַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ֲאֶ֥שׁר ָנ ַ֖ד ְרִתּי ֲאַשׁ ֵ֑לָּמה ְישׁוּ ָ֖ﬠָתה ַֽלי ֹ
הָ֛וה ֶאל־יוֹ ָ֖נה ֵשׁ ִ֥נית ֵלאֹֽמר֛ :קוּם ֵ֥לךְך ֶאל־ ִֽני ְנ ֵ֖וה
ֶאל־ַה ַיָּבָּֽשׁהַ :ו ְיִ֧הי ְדַבר־ ְי ֹ
ה ֶאת־ַהְקּ ִרי ָ ֔אה ֲאֶ֥שׁר ָֽאֹנִ֖כי ֹדֵּ֥בר ֵא ֶֽליךָךַ :ו ָ֣יּ ָקם
ָהִ֣ﬠיר ַה ְגּדוֹ ָ֑לה וּ ְק ָ֤רא ֵאֶ֨לי ָ ֙
ה ֵֽלאֹל ִ֔הים
הָ֑וה ְו ִֽני ְנ ֵ֗וה ָה ְיָ֤תה ִעיר־ ְגּדוָֹל ֙
יוֹ ֗ ָנה ַו ֵ֛יֶּלךְך ֶאל־ ִֽני ְנ ֵ֖וה ִכּ ְדַ֣בר ְי ֹ
א ַויּ ֹאַ֔מר
ה ָל֣בוֹא ָבִ֔עיר ַֽמֲה ַ֖לךְך ֣יוֹם ֶא ָ֑חד ַו ִיְּק ָר ֙
ַֽמֲה ַ֖לךְך ְשׁ֥לֶשׁת ָי ִ ֽמיםַ :ו ָ֤יֶּחל יוֹ ָנ ֙
֚עוֹד ַא ְרָבִּ֣ﬠים ֔יוֹם ְו ִֽני ְנ ֵ֖וה ֶנְה ָֽפֶּכתַ :ו ַֽיֲּאִ֛מינוּ ַא ְנֵ֥שׁי ִֽני ְנ ֵ֖וה ֵֽבּאֹלִ֑הים ַו ִיְּק ְראוּ־
ם
ם ַו ִיְּלְבּ֣שׁוּ ַשׂ ִ ֔קּים ִמ ְגּדוֹ ָ֖לם ְוַעד־ְקַט ָֽנּםַ :ו ִיּ ַ֤גּע ַה ָדָּב֙ר ֶאל־ֶ֣מֶלךְך ִֽני ְנ ֵ֔וה ַו ָ֨יָּק ֙
צוֹ ֙
ִמִכְּס֔אוֹ ַו ַֽיֲּﬠֵ֥בר ַא ַדּ ְר֖תּוֹ ֵֽמָע ָ֑ליו ַו ְי ַ֣כס ַ֔שׂק ַו ֵ֖יֶּשׁב ַעל־ָהֵֽאֶפרַ :ו ַיּ ְזֵ֗עק ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר
ְבּ ִֽני ְנ ֵ֔וה ִמַ֧טַּעם ַה ֶ ֛מֶּלךְך וּ ְגֹד ָ֖ליו ֵלאֹ֑מר ָֽהָא ָ֨דם ְוַהְבֵּהָ֜מה ַהָבּ ָ֣קר ְוַה ֗צּ ֹאן ַאל־
ם ְוַהְבֵּהָ֔מה
ִי ְ ֽטֲﬠמ֙וּ ְמ֔אוָּמה ַ ֨אל־ ִי ְר֔עוּ וַּ֖מ ִים ַאל־ ִיְשֽׁתּוְּ :ו ִיְתַכּ֣סּוּ ַשׂ ִ ֗קּים ָֽהָא ָד ֙

ְו ִיְק ְר֥אוּ ֶאל־ֱאֹלִ֖הים ְבָּח ְז ָ֑קה ְו ָיֻ֗שׁבוּ ִ֚אישׁ ִמ ַדּ ְר֣כּוֹ ָֽה ָרָ֔עה וִּמן־ֶֽהָחָ֖מס ֲאֶ֥שׁר
שׁב ֵֽמֲח ֥רוֹן ַא֖פּוֹ ְו ֥ל ֹא נ ֹאֵֽבדַ :ו ַ֤יּ ְרא
ְבַּכֵפּיֶֽהםֽ ִ :מי־יוֹ ֵ֣ד ַע ָי֔שׁוּב ְו ִנַ֖חם ָֽהֱאֹלִ֑הים ְו ָ ֛
ָֽהֱאֹלִהי ֙
ם ֶאת־ ַֽ֣מֲﬠֵשׂי ֶ֔הם ִ ֽכּי־ָ֖שׁבוּ ִמ ַדּ ְר ָ֣כּם ָֽה ָר ָ֑ﬠה ַו ִיּ ָ֣נֶּחם ָֽהֱאֹל ִ֗הים ַעל־
ָֽה ָר ָ֛ﬠה ֲאֶשׁר־ ִדֶּ֥בּר ַֽלֲﬠֽשׂוֹת־ָלֶ֖הם ְו ֥ל ֹא ָעָֽשׂהַ :ו ֵ֥יּ ַרע ֶאל־יוֹ ָ֖נה ָר ָ֣ﬠה ְגדוֹ ָ֑לה
ה ֲהלוֹא־ ֶ֣זה ְדָב ִ֗רי ַעד־ֱהיוִֹת֙י
ה ָו ֙
ה ָ֜וה ַויּ ֹאַ֗מר ָֽא ָ֤נּה ְי ֹ
ַו ִ֖יַּחר ֽלוַֹ :ו ִיְּתַ֨פֵּלּל ֶאל־ ְי ֹ
ה ֵֽאל־ַח֣נּוּן
ַעל־ַא ְדָמ ִ֔תי ַעל־ ֵ֥כּן ִק ַ֖דְּמִתּי ִלְבֹ֣ר ַח ַתּ ְרִ֑שׁיָשׁה ִ֣כּי ָי ַ֗דְעִתּי ִ֤כּי ַאָתּ ֙
ה ָ֔וה ַקח־ ָ֥נא ֶאת־
ם ְו ַרב־ֶ֔חֶסד ְו ִנָ֖חם ַעל־ָה ָר ָֽﬠהְ :וַעָ֣תּה ְי ֹ
ְו ַר֔חוּם ֶ֤א ֶרךְך ַאַ֨פּ ִי ֙
ה
ה ָ֔וה ַֽהֵהיֵ֖טב ָ֥ח ָרה ָֽלךְךַ :ו ֵיּ ֵ֤צא יוֹ ָנ ֙
ַנְפִ֖שׁי ִמ ֶ ֑מּ ִנּי ִ֛כּי ֥טוֹב מוִֹ֖תי ֵֽמַח ָֽיּיַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ה ַבֵּ֔צּל ַ֚ﬠד
שׂ ֨לוֹ ָ֜שׁם ֻסָ֗כּה ַו ֵ֤יֶּשׁב ַתְּח ֶ֨תּי ָ ֙
ִמן־ָהִ֔עיר ַו ֵ֖יֶּשׁב ִמ ֶ֣קּ ֶדם ָלִ֑ﬠיר ַו ַיַּע ֩
ה ָֽוה־ֱ֠אֹלִהים ִֽקיָק ֞יוֹן ַו ַ֣יַּעל ׀ ֵמ ַ֣ﬠל ְליוֹ ֗ ָנה
ֲאֶ֣שׁר ִי ְר ֶ ֔אה ַמה־ ִֽיְּה ֶ֖יה ָבּ ִ ֽﬠירַ :ו ְיַ֣מן ְי ֹ
ִ ֽלְה ֥יוֹת ֵצל ֙ ַעל־ר ֹא֔שׁוֹ ְלַהִ֥צּיל ֖לוֹ ֵמ ָֽרָע֑תוֹ ַו ִיְּשַׂ֥מח יוֹ ָ֛נה ַעל־ַה ִֽקּיָק ֖יוֹן ִשְׂמָ֥חה
ם תּוַֹ֔לַעת ַֽבֲּﬠ֥לוֹת ַהַ֖שַּׁחר ַֽלָֽמֳּח ָ֑רת ַוַ֥תּךְך ֶאת־ַה ִֽקּיָק ֖יוֹן
ְגדוֹ ָֽלהַ :ו ְיַ֤מן ָֽהֱאֹלִהי ֙
שֶּׁמשׁ
ם ֲח ִריִ֔שׁית ַוַ֥תּךְך ַה ֶ ֛
ַו ִיּיָֽבשַׁ :ו ְיִ֣הי ׀ ִכּ ְזֹ֣ר ַח ַהֶ֗שֶּׁמשׁ ַו ְיַ֨מן ֱאֹל ִ֜הים ֤רוּ ַח ָק ִדי ֙
ַעל־ ֥ר ֹאשׁ יוֹ ָ֖נה ַו ִיְּתַע ָ֑לּף ַו ִיְּשַׁ֤אל ֶאת־ ַנְפשׁ֙וֹ ָל֔מוּת ַו ֕יּ ֹאֶמר ֥טוֹב מוִֹ֖תי ֵֽמַח ָֽיּי:
ם ֶאל־יוֹ ֔ ָנה ַֽהֵהיֵ֥טב ָֽח ָרה־ְל֖ךָך ַעל־ַה ִֽקּיָק ֑יוֹן ַו ֕יּ ֹאֶמר ֵהיֵ֥טב
ַו ֤יּ ֹאֶמר ֱאֹלִהי ֙
שׁר ֽל ֹא־ָעַ֥מְלָתּ
תּ ַעל־ַה ִ֣קּיָק ֔יוֹן ֲא ֶ ֛
ה ָ֔וה ַאָ֥תּה ַ֨חְס ָ ֙
ָֽח ָרה־ִ֖לי ַעד־ָֽמ ֶותַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְי ֹ
֖בּוֹ ְו ֣ל ֹא ִג ַדְּל֑תּוֹ ֶשִׁבּן־ ַ֥ל ְיָלה ָה ָ֖יה וִּבן־ ַ֥ל ְיָלה ָאָֽבדַֽ :וֲא ִנ֙י ֣ל ֹא ָא֔חוּס ַעל־ ִֽני ְנ ֵ֖וה
ה ִ ֽמְשֵֽׁתּים־ֶעְשׂ ֵ֨רה ִר֜בּוֹ ָא ָ֗דם ֲאֶ֤שׁר ֽל ֹא־
ָהִ֣ﬠיר ַה ְגּדוֹ ָ֑לה ֲאֶ֣שׁר ֶישׁ־ ָ֡בּהּ ַה ְרֵבּ ֩
ה
ה ָ֣וה ׀ ֲאֶ֣שׁר ָה ָ֗יה ֶאל־ִמיָכ ֙
ָי ַד֙ע ֵבּין־ ְיִמי ֣נוֹ ִלְשׂמ ֹא֔לוֹ וְּבֵהָ֖מה ַרָֽבּהְ :דַּבר־ ְי ֹ
שְׁמ ֖רוֹן
ַהֹ֣מּ ַרְשׁ ִ֔תּי ִבּיֵ֥מי יוֹ ָ ֛תם ָאָ֥חז ְיִח ְז ִק ָ֖יּה ַמְל ֵ֣כי ְיהוּ ָ֑דה ֲאֶֽשׁר־ָח ָ֥זה ַעל־ ֽ ֹ
ם
ה ִ֤וה ָבֶּכ ֙
ִוי ֽרוָּשׁ ָֽלםִ :שְׁמע֙וּ ַעִ֣מּים ֻכָּ֔לּם ַהְקִ֖שׁיִבי ֶ֣א ֶרץ וְּמֹל ָ ֑אהּ ִויִהי֩ ֲאֹד ֨ ָני ְי ֶ ֹ
ה ָ֖וה ֹיֵ֣צא ִמְמּקוֹ֑מוֹ ְו ָי ַ֥רד ְו ָד ַ֖רךְך ַעל־
ְלֵ֔עד ֲאֹד ָ֖ני ֵֽמֵהי ַ֥כל ָק ְדֽשׁוֹֽ ִ :כּי־ִה ֵ֥נּה ְי ֹ
ם ַתְּח ָ֔תּיו ְוָֽהֲﬠָמ ִ֖קים ִיְתַבּ ָ֑קּעוּ ַכּדּוֹ ַנ֙ג
ָבֳּמוֵתי ]ָֽבֳּמֵתי־[ ָֽא ֶרץְ :ו ָנַ֤מסּוּ ֶֽהָה ִרי ֙
ִמְפּ ֵ֣ני ָה ֵ ֔אשׁ ְכַּ֖מ ִים ֻמ ָגּ ִ֥רים ְבּמוֹ ָֽרדְ :בּ ֶ֤פַשׁע ַֽיֲﬠֹק֙ב ָכּל־ ֔ז ֹאת וְּבַח ֖טּ ֹאות ֵ֣בּית
שְׁמ֔רוֹן וִּמ֙י ָבּ֣מוֹת ְיהוּ ָ֔דה ֲה֖לוֹא ְי ֽרוָּשׁ ָֽלם:
א ֹֽ
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִ ֽמי־ ֶ֣פַשׁע ַֽיֲﬠֹ֗קב ֲהלוֹ ֙
ְוַשְׂמִ֥תּי ֽשְׂמ ֛רוֹן ְלִ֥ﬠי ַהָשּׂ ֶ֖דה ְלַמָ֣טֵּעי ָ֑כ ֶרם ְוִה ַגּ ְרִ֤תּי ַל ַגּ֙י ֲאָב ֔ ֶניָה ִֽויֹס ֶ֖דיָה ֲא ַג ֶֽלּה:

ה ִיָֽשּׂ ְר֣פוּ ָב ֵ ֔אשׁ ְוָכל־ֲﬠַצֶ֖בּיָה ָאִ֣שׂים ְשָׁמ ָ ֑מה
ְוָכל־ְפִּסי ֶ֣ליָה ֻיַ֗כּתּוּ ְוָכל־ֶאְת ַנ ֨ ֶנּי ָ ֙
ת ֶאְסְפּ ָ֣דה ְוֵאיִ֔ליָלה
ה ִק ָ֔בָּצה ְוַעד־ֶאְת ַ֥נ ן זוֹ ָ֖נה ָיֽשׁוּבוַּ :על־ז ֹא ֙
ִ֠כּי ֵֽמֶאְת ַ֤נ ן זוֹ ָנ ֙
שׁי ָ֖לל ]שׁוֹ ָ֖לל[ ְוָע ֑רוֹם ֶאֱﬠֶ֤שׂה ִמְסֵפּ֙ד ַכַּתּ ֔ ִנּים ְוֵ֖אֶבל ִכְּב֥נוֹת ַֽיֲﬠ ָֽנהִ֥ :כּי
ֵֽאיְל ָ֥כה ֹ
ת
ה ַעד־ ְיהוּ ָ֔דה ָנ ַ֛גע ַעד־ַ֥שַׁער ַעִ֖מּי ַעד־ ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםְ :בּ ַג ֙
ֲאנוָּ֖שׁה ַמכּוֹ ֶ ֑תיָה ִ ֽכּי־ ָ֨בָא ֙
ַאל־ַתּ ִ֔גּידוּ ָבּ֖כוֹ ַאל־ִתְּב֑כּוּ ְבֵּ֣בית ְלַעְפ ָ֔רה ָע ָ֖פר ִהְתַפּ ָֽלִּשׁתי ]ִהְתַפּ ָֽלִּשׁי[ִ :עְב ִ֥רי
ה יוֶֹ֣שֶׁבת ַֽצֲא ֔ ָנן ִמְסַפּ֙ד ֵ֣בּית ָֽה ֵ ֔אֶצל
ָל ֶ֛כם יוֶֹ֥שֶׁבת ָשִׁ֖פיר ֶע ְר ָיה־ֹ֑בֶשׁת ֤ל ֹא ָֽיְצָא ֙
ה ָ֔וה
ִי ַ֥קּח ִמ ֶ֖כּם ֶעְמ ָדּֽתוֹֽ ִ :כּי־ָ֥ח ָֽלה ְל֖טוֹב יוֶֹ֣שֶׁבת ָמ ֑רוֹת ִ ֽכּי־ ָ֤י ַרד ָר֙ע ֵמֵ֣את ְי ֹ
א
תם ַהֶמּ ְרָכּ ָ֛בה ָל ֶ֖רֶכשׁ יוֶֹ֣שֶׁבת ָל ִ֑כישׁ ֵראִ֨שׁית ַחָ֥טּאת ִהי ֙
ְלַ֖שַׁער ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםְ :ר ֧ ֹ
ְלַבת־ִצ ֔יּוֹן ִכּי־ָ֥בךְך ִנְמְצ֖אוּ ִפְּשׁ ֵ֥ﬠי ִיְשׂ ָרֵֽאלָ :לֵכ֙ן ִתְּתּ ִ֣ני ִשׁלּוִּ֔חים ַ֖ﬠל מוֹ ֶ֣רֶשׁת
שׁ ָ֣אִבי ]ָ֣אִביא[ ָ֔לךְך יוֶֹ֖שֶׁבת
ַ֑גּת ָבּ ֵ ֤תּי ַאְכ ִזי֙ב ְלַאְכ ָ֔זב ְלַמְל ֵ֖כי ִיְשׂ ָרֵֽאלֹ֗ :עד ַהֹיּ ֵר ֙
שׁה ַעד־ֲﬠ ֻד ָ֥לּם ָי֖בוֹא ְכּ֥בוֹד ִיְשׂ ָרֵֽאלָ :ק ְרִ֣חי ָוֹ֔ג ִזּי ַעל־ְבּ ֵ֖ני ַֽתֲּﬠנוּ ָ֑ג ִיךְך ַה ְרִ֤חִבי
ָֽמ ֵר ָ ֑
ָק ְרָחֵת ךְ ֙ך ַכּ ֔ ֶנֶּשׁר ִ ֽכּי־ ָג֖לוּ ִמֵֽמּךְך֧ :הוֹי ֹֽחְשֵׁבי־ ָ ֛א ֶון וֹּֽ֥פֲﬠֵלי ָ֖רע ַעל־ִמְשְׁכּבוֹ ָ ֑תם
שׂ אוּ
ת ְו ָג ָ֔זלוּ וָּבִ֖תּים ְו ָנ ָ ֑
ְבּ֤אוֹר ַהֹ֨בֶּק֙ר ַֽיֲﬠ֔שׂוָּה ִ֥כּי ֶישׁ־ְלֵ֖אל ָי ָֽדםְ :וָֽחְמ ֤דוּ ָשׂדוֹ ֙
שׁב ַעל־
ה ָ֔וה ִ ֽה ְנ ִ֥ני ֹח ֵ ֛
ְו ָֽﬠְשׁק֙וּ ֶ֣גֶּבר וֵּבי֔תוֹ ְוִ֖אישׁ ְו ַֽנֲחָלֽתוָֹ :לֵ֗כן ֹ֚כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ַהִמְּשָׁפָּ֥חה ַה ֖זּ ֹאת ָר ָ֑ﬠה ֲ֠אֶשׁר ֽל ֹא־ָתִ֨מישׁוּ ִמָ֜שּׁם ַצ ְוּאֹֽרֵתיֶ֗כם ְו ֤ל ֹא ֵֽתְלכ֙וּ
ה
רוָֹ֔מה ִ֛כּי ֵ֥ﬠת ָר ָ֖ﬠה ִ ֽהיאַ :בּ ֨יּוֹם ַה֜הוּא ִיָ֧שּׂא ֲﬠֵלי ֶ֣כם ָמָ֗שׁל ְו ָנ ָ֨הה ְנִ֤הי ִֽנְה ָי ֙
ָאַמ֙ר ָשׁ ֣דוֹד ְנַשׁ ֻ֔דּנוּ ֵ֥חֶלק ַעִ֖מּי ָיִ֑מיר ֵ֚איךְך ָיִ֣מישׁ ִ֔לי ְלשׁוֵֹ֥בב ָשׂ ֵ֖דינוּ ְיַח ֵֽלּקָ :לֵכ֙ן
ה ָֽוהַ :אל־ַתִּ֖טּפוּ ַיִטּי֑פוּן ֽל ֹא־ ַיִ֣טּפוּ
ֽל ֹא־ ִֽיְה ֶ֣יה ְל֔ךָך ַמְשִׁ֥ליךְך ֶ֖חֶבל ְבּגוֹ ָ֑רל ִבְּקַ֖הל ְי ֹ
ה ָ֔וה ִאם־ֵ֖אֶלּה
ָל ֵ ֔אֶלּה ֥ל ֹא ִיַ֖סּג ְכִּלֽמּוֹתֶ :הָא֣מוּר ֵֽבּית־ ַֽיֲﬠֹ֗קב ֲהָקַצ֙ר ֣רוּ ַח ְי ֹ
ַֽמֲﬠָל ָ֑ליו ֲה֤לוֹא ְדָב ַ֨רי ֵייִ֔טיבוּ ִ֖ﬠם ַה ָיָּ֥שׁר הוֹ ֵֽלךְךְ :וֶאְת֗מוּל ַעִמּ֙י ְלאוֹ ֵ֣יב ְיקוֵֹ֔מם
ִמ֣מּוּל ַשְׂלָ֔מה ֶ֖א ֶדר ַתְּפִשׁ֑טוּן ֵמֹֽעְב ִ֣רים ֶ֔בַּטח שׁוֵּ֖בי ִמְלָחָֽמהְ :נֵ֤שׁי ַעִמּ֙י
ְתּ ָ֣ג ְר֔שׁוּן ִמֵ֖בּית ַֽתֲּﬠ ֻנ ֶ֑גיָה ֵמַעל ֙ ֹֽעָלֶ֔ליָה ִתְּק֥חוּ ֲה ָד ִ֖רי ְלעוֹ ָֽלם֣ :קוּמוּ וְּל֔כוּ ִ֥כּי
ה ֵ֥לךְך ֨רוּ ַ֙ח
ל ֹא־ ֖ז ֹאת ַהְמּנוּ ָ֑חה ַֽבֲּﬠ֥בוּר ָֽטְמ ָ ֛אה ְתַּחֵ֖בּל ְוֶ֥חֶבל ִנְמ ָֽרץ :לוּ־ ִ ֞אישׁ ֹ
ָוֶ֣שֶׁקר ִכּ ֵ֔זּב ַאִ֣טּף ְל֔ךָך ַל ַ֖יּ ִין ְוַלֵשּׁ ָ֑כר ְוָה ָ֥יה ַמִ֖טּיף ָה ָ֥ﬠם ַה ֶֽזּהָ :אֹ֨סף ֶאֱאֹ֜סף ַֽיֲﬠֹ֣קב
ֻכָּ֗לּךְך ַק ֵ֤בּץ ֲאַקֵבּ֙ץ ְשֵׁא ִ֣רית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַ֥יַחד ֲאִשׂיֶ֖מנּוּ ְכּ ֣צ ֹאן ָבְּצ ָ֑רה ְכֵּ֨ע ֶד֙ר ְבּ֣תוֹךְך
ַה ָֽדְּב֔רוֹ ְתִּהיֶ֖מ ָנה ֵֽמָא ָֽדםָ :ע ָ֤לה ַהֹפּ ֵר֙ץ ִלְפ ֵני ֶ֔הם ָֽפּ ְרצ֙וּ ַו ַֽיֲּﬠֹ֔ברוּ ַ֖שַׁער ַו ֵ֣יְּצאוּ ֑בוֹ

א ָראֵ֣שׁי ַֽיֲﬠֹ֔קב
אַ֗מר ִשְׁמעוּ־ ָנ ֙
ה ָ֖וה ְבּר ֹאָֽשׁםָֽ :ו ֹ
ם ִלְפ ֵני ֶ֔הם ַֽוי ֹ
ַו ַֽיֲּﬠֹ֤בר ַמְלָכּ ֙
אֲהֵבי
וְּקִצי ֵ֖ני ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֲה֣לוֹא ָלֶ֔כם ָל ַ֖דַעת ֶאת־ַהִמְּשׁ ָֽפּט֥ :שְׂנֵאי ֖טוֹב ְו ֽ֣ ֹ
ם ֵֽמֲﬠֵלי ֶ֔הם וְּשֵׁא ָ֖רם ֵמ ַ֥ﬠל ַעְצמוָֹֽתםַֽ :וֲאֶ֣שׁר ָֽאְכל ֘וּ ְשֵׁ֣אר
ָ֑רעה ] ָ֑רע[ ֹֽגּ ְז ֵ֤לי עוֹ ָר ֙
ַעִמּ֒י ְועוֹ ָר ֙
ם ֵֽמֲﬠֵליֶ֣הם ִהְפִ֔שׁיטוּ ְוֶאת־ַעְצֹֽמֵתיֶ֖הם ִפּ ֵ֑צּחוּ וּ ָֽפ ְרשׂ֙וּ ַֽכֲּאֶ֣שׁר ַבִּ֔סּיר
ה ָ֔וה ְו ֥ל ֹא ַֽיֲﬠ ֶ֖נה אוֹ ָ ֑תם ְו ַיְס ֵ֨תּר ָפּ ָ֤ניו
וְּכָבָ֖שׂר ְבּ֥תוֹךְך ַק ָֽלַּחתָ֚ :אז ִי ְֽזֲﬠ֣קוּ ֶאל־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ַעל־ַהְנִּביִ֖אים
ם ָבּ ֵ֣ﬠת ַה ִ֔היא ַֽכֲּאֶ֥שׁר ֵה ֵ֖רעוּ ַֽמַעְלֵליֶֽהםֹ֚ :כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ֵמֶה ֙
ם ְו ָֽק ְר֣אוּ ָשׁ֔לוֹם ַֽוֲאֶשׁ֙ר ֽל ֹא־ ִיֵ֣תּן ַעל־
ַהַמְּתִ֣ﬠים ֶאת־ַעִ֑מּי ַהֹֽנְּשׁ ִ֤כים ְבִּשׁ ֵנּיֶה ֙
ם ֵֽמָח ֔זוֹן ְוָחְשׁ ָ֥כה ָל ֶ֖כם ִמְקֹּ֑סם
ִפּי ֶ֔הם ְוִק ְדּ֥שׁוּ ָע ָ֖ליו ִמְלָחָֽמהָ :לֵ֞כן ַ֤ל ְיָלה ָלֶכ ֙
שׁ ַעל־ַה ְנִּבי ִ ֔אים ְוָק ַ֥דר ֲﬠֵליֶ֖הם ַה ֽיּוֹם :וֹּ֣בשׁוּ ַֽהֹח ִ֗זים ְוָֽחְפר֙וּ
וּ ָ֤בָאה ַהֶ֨שֶּׁמ ֙
ַהֹ֣קְּסִ֔מים ְוָע֥טוּ ַעל־ָשׂ ָ֖פם ֻכּ ָ֑לּם ִ֛כּי ֵ֥אין ַֽמֲﬠ ֵ֖נה ֱאֹל ִ ֽהיםְ :ואוָּ֗לם ָֽאֹנִ֞כי ָמ ֵ֤לאִתי
ה ָ֔וה וִּמְשׁ ָ֖פּט וּ ְגבוּ ָ֑רה ְלַה ִ֤גּיד ְל ַֽיֲﬠֹק֙ב ִפְּשׁ֔עוֹ וְּל ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַחָטּאֽתוֹ:
ֹ֨כ ַ֙ח ֶאת־ ֣רוּ ַח ְי ֹ
ִשְׁמעוּ־ ָ֣נא ֗ז ֹאת ָראֵשׁ֙י ֵ֣בּית ַֽיֲﬠֹ֔קב וְּקִצי ֵ֖ני ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַֽהֲמַֽתֲﬠִ֣בים ִמְשָׁ֔פּט
ְוֵ֥את ָכּל־ַה ְיָשׁ ָ֖רה ְיַע ֵֽקּשׁוֹּ :בּ ֶ֥נה ִצ ֖יּוֹן ְבּ ָדִ֑מים ִוירוָּשׁ ַ֖לם ְבַּע ְו ָֽלהָ :ראֶ֣שׁיָה ׀
ה
ה ָו ֙
ה ִבְּמִ֣חיר יוֹ֔רוּ וּ ְנִביֶ֖איָה ְבּ ֶ֣כֶסף ִיְקֹ֑סמוּ ְוַעל־ ְי ֹ
שַׁחד ִיְשֹׁ֗פּטוּ ְוֹֽכֲה ֨ ֶני ָ ֙
ְבּ ֣ ֹ
ה ְבִּק ְר ֵ֔בּנוּ ֽל ֹא־ָת֥בוֹא ָע ֵ֖לינוּ ָר ָֽﬠהָ :לֵכ֙ן ִבּ ְגַלְלֶ֔כם
ה ָו ֙
ִיָשּׁ ֵ֣ﬠנוּ ֵלאֹ֔מר ֲה֤לוֹא ְי ֹ
ם ִע ִ֣יּין ִ ֽתְּה ֶ֔יה ְוַ֥הר ַהַ֖בּ ִית ְלָב֥מוֹת ָֽיַערְ :וָה ָ֣יה ׀
ִצ ֖יּוֹן ָשׂ ֶ֣דה ֵֽתָח ֵ֑רשׁ ִוירוָּשַׁ֨ל ֙
ה ָ֤וה ָנכוֹ֙ן ְבּ ֣ר ֹאשׁ ֶֽהָה ִ֔רים ְו ִנָ֥שּׂא ֖הוּא
ְבַּֽאֲח ִ֣רית ַה ָיִּ֗מים ֠ ִֽיְה ֶיה ַ֣הר ֵֽבּית־ ְי ֹ
ִמ ְגָּב֑עוֹת ְו ָֽנֲה ֥רוּ ָע ָ֖ליו ַע ִ ֽמּיםְֽ :וָֽהְל֞כוּ גּוֹ ִ֣ים ַר ִ֗בּים ְוָֽאְמר֙וּ ְל֣כוּ ׀ ְו ַֽנֲﬠ ֶ֣לה ֶאל־
א ְרֹח ָ ֑תיו ִ֤כּי ִמִצּיּוֹ֙ן
ת ֱאֹלֵ֣הי ַֽיֲﬠֹ֔קב ְויוֹ ֵ֨רנ֙וּ ִמ ְדּ ָרָ֔כיו ְו ֵֽנְל ָ֖כה ְבּ ֽ ֹ
ה ָ֗וה ְוֶאל־ֵבּי ֙
ַהר־ ְי ֹ
ה ָ֖וה ִמירוָּשׁ ָֽלםְ :וָשַׁ֗פט ֵ֚בּין ַעִ֣מּים ַר ִ֔בּים ְוהוֹ ִ֛כי ַח ְלגוֹ ִ֥ים
ֵתֵּ֣צא תוֹ ָ֔רה וּ ְדַבר־ ְי ֹ
ם ְלַמ ְזֵמ֔רוֹת ֽל ֹא־
תֵתיֶה ֙
ֲﬠֻצִ֖מים ַעד־ ָר֑חוֹק ְוִכְתּ֨תוּ ַח ְרֹֽבֵתי ֶ֜הם ְלִא ִ֗תּים ַֽוֲח ִני ֽ ֹ
ִיְשׂ֞אוּ ֤גּוֹי ֶאל־גּוֹ֙י ֶ֔ח ֶרב ְו ֽל ֹא־ ִיְלְמ ֥דוּן ֖עוֹד ִמְלָחָֽמהְ :ו ָֽיְשׁ֗בוּ ִ֣אישׁ ַ֧תַּחת ַגְּפ֛נוֹ
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ִדֵּֽבּרִ֚ :כּי ָכּל־ָ֣הַעִ֔מּים ֵֽיְל֕כוּ
ְוַ֥תַחת ְתֵּֽא ָנ֖תוֹ ְוֵ֣אין ַֽמֲח ִ֑ריד ִכּי־ִ֛פי ְי ֹ
ה ָ֥וה ֱאֹלֵ֖הינוּ ְלעוֹ ָ֥לם ָו ֶֽﬠדַ :בּ ֨יּוֹם
ִ֖אישׁ ְבֵּ֣שׁם ֱאֹל ָ ֑היו ַֽוֲא ֗ ַנְחנוּ ֵנ ֵ֛לךְך ְבֵּֽשׁם־ ְי ֹ
ה ַהֹ֣צֵּלָ֔עה ְוַה ִנּ ָדָּ֖חה ֲאַק ֵ֑בָּצה ַֽוֲאֶ֖שׁר ֲה ֵרֹֽעִתיְ :וַשְׂמִ֤תּי
אְסָפ ֙
ה ָ֗וה ֽ ֹ
ַה֜הוּא ְנֻאם־ ְי ֹ
ם ְבַּ֣הר ִצ ֔יּוֹן
ה ָ֤וה ֲﬠֵליֶה ֙
ה ִלְשֵׁא ִ֔רית ְוַה ַֽנֲּהָלָ֖אה ְל ֣גוֹי ָע֑צוּם וָּמַ֨לךְך ְי ֹ
ֶאת־ַהֹֽצֵּלָע ֙

ֵמַעָ֖תּה ְוַעד־עוֹ ָֽלםְ :וַאָ֣תּה ִמ ְג ַדּל־ֵ֗ע ֶדר ֹ֛עֶפל ַבּת־ִצ ֖יּוֹן ָע ֶ֣דיךָך ֵתא ֶ ֑תה וָּב ָ ֗אה
שׁ ֔ ָנה ַמְמ ֶ֖לֶכת ְלַ֥בת־ ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ע ָ֕תּה ָ֥לָמּה ָת ִ֖ריִעי ֵ֑ר ַע ֲהֶ֣מֶלךְך
ה ָה ִ֣רא ֹ
ַהֶמְּמָשָׁל ֙
ֵֽאין־ ָ֗בּךְך ִ ֽאם־ ֽיוֲֹﬠֵצ ךְ ֙ך ָא ָ֔בד ִ ֽכּי־ֶהֱח ִזי ֵ֥קךְך ִ֖חיל ַכּ ֽיּוֵֹל ָֽדה֧ :חוִּלי ָוֹ֛גִחי ַבּת־ִצ ֖יּוֹן
ה ֵֽתְצ ִ ֨אי ִמִקּ ְר ָ֜יה ְוָשׁ ַ֣כ ְנְתּ ַבָּשּׂ ֶ֗דה וּ ָ֤באת ַעד־ָבֶּבל ֙ ָ֣שׁם ִתּ ָנֵּ֔צִלי
ַכּ ֽיּוֵֹל ָ֑דה ִ֣כּי ַעָתּ ֩
אְמ ִ֣רים
א ְיָֽב ִיךְךְ :וַע ָ ֛תּה ֶֽנֶאְס֥פוּ ָע ַ֖ל ִיךְך גּוֹ ִ֣ים ַרִ֑בּים ָה ֽ ֹ
ה ָ֔וה ִמ ַ֖כּף ֽ ֹ
ָ֚שׁם ִי ְגָא ֵ֣לךְך ְי ֹ
ה ָ֔וה ְו ֥ל ֹא ֵהִ֖בינוּ
ֶתֱּח ֔ ָנף ְוַ֥תַחז ְבִּצ ֖יּוֹן ֵעי ֵֽנינוְּ :ו ֵ֗הָמּה ֤ל ֹא ָֽי ְדע֙וּ ַמְחְשׁ֣בוֹת ְי ֹ
ֲﬠָצ֑תוֹ ִ֥כּי ִקְבָּ֖צם ֶֽכָּעִ֥מיר ֹֽגּ ְר ָנה֧ :קוִּמי ָו ֣דוִֹשׁי ַבת־ִצ ֗יּוֹן ִ֣כּי ַק ְר ֞ ֵנךְך ָאִ֤שׂים ַבּ ְר ֶזל ֙
ה ִבְּצָ֔עם
ה ָו ֙
וַּפ ְרֹס ַ֨ת ִי ךְ ֙ך ָאִ֣שׂים ְנחוָּ֔שׁה ַֽוֲה ִד ֖קּוֹת ַעִ֣מּים ַרִ֑בּים ְוַֽהֲח ַרְמִ֤תּי ַֽלי ֹ
ה ִתְּתֹֽגּ ְד ִ֣די ַבת־ ְגּ֔דוּד ָמ֖צוֹר ָ֣שׂם ָע ֵ֑לינוּ ַבֵּ֨שֶּׁב֙ט
ְוֵחי ָ֖לם ַֽלֲא ֥דוֹן ָכּל־ָהָֽא ֶרץַ :עָתּ ֙
ת
שׁ ֵ֥פט ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וַא ָ֞תּה ֵֽבּית־ ֶ֣לֶחם ֶאְפ ָ֗רָתה ָצִעי֙ר ִ ֽלְהיוֹ ֙
ַי֣כּוּ ַעל־ַהְלִּ֔חי ֵ֖את ֹ
אָ֥תיו ִמ ֶ֖קּ ֶדם ִמיֵ֥מי
ְבַּאְל ֵ֣פי ְיהוּ ָ֔דה ִמְמּ ךָ ֙ך ִ֣לי ֵיֵ֔צא ִ ֽלְה ֥יוֹת מוֵֹ֖שׁל ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל וּמוָֹֽצ ֹ
עוֹ ָֽלםָ :ל ֵ֣כן ִיְתֵּ֔נם ַעד־ ֵ֥ﬠת ֽיוֵֹל ָ֖דה ָי ָ֑ל ָדה ְו ֶ֣יֶתר ֶאָ֔חיו ְישׁוּ֖בוּן ַעל־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ה ָ֣וה ֱאֹל ָ ֑היו ְו ָיָ֕שׁבוּ ִ ֽכּי־ַעָ֥תּה ִי ְג ַ֖דּל ַעד־
ה ָ֔וה ִבּ ְג֕אוֹן ֵ֖שׁם ְי ֹ
ה ְבֹּ֣עז ְי ֹ
ְוָעַ֗מד ְו ָרָע ֙
ַאְפֵסי־ָֽא ֶרץְ :וָה ָ֥יה ֶ֖זה ָשׁ֑לוֹם ַא֣שּׁוּר ׀ ִ ֽכּי־ ָי֣בוֹא ְבַא ְרֵ֗צנוּ ְו ִ֤כי ִי ְדֹר ךְ ֙ך
ְבַּא ְרְמנוֹ ֵ֔תינוּ ַֽוֲהֵקֹ֤מנוּ ָעָלי֙ו ִשְׁב ָ֣ﬠה ֹרִ֔עים וְּשֹׁמ ָ֖נה ְנִסי ֵ֥כי ָא ָֽדםְ :ו ָר֞עוּ ֶאת־
ֶ֤א ֶרץ ַאשּׁוּ֙ר ַבֶּ֔ח ֶרב ְוֶאת־ֶ֥א ֶרץ ִנְמֹ֖רד ִבְּפָת ֶ֑חיָה ְוִהִצּיל ֙ ֵֽמַא֔שּׁוּר ִ ֽכּי־ ָי֣בוֹא
ְבַא ְרֵ֔צנוּ ְו ִ ֽכי־ ִי ְדֹ֖רךְך ִבּ ְגבוּ ֵֽלנוְּ :וָה ָ֣יה ׀ ְשֵׁא ִ֣רית ַֽיֲﬠֹ֗קב ְבּ ֶ ֨ק ֶר֙ב ַעִ֣מּים ַר ִ֔בּים ְכַּטל ֙
ה ְל ִ ֔אישׁ ְו ֥ל ֹא ְי ַיֵ֖חל ִלְב ֵ֥ני
ה ָ֔וה ִכּ ְרִביִ֖בים ֲﬠֵלי־ ֵ֑ﬠֶשׂב ֲאֶ֤שׁר ֽל ֹא־ ְיַק ֶוּ ֙
ֵמֵ֣את ְי ֹ
ה ְבַּֽבֲה֣מוֹת ַ֔יַער
ה ְשֵׁא ִ֨רית ַֽיֲﬠֹ֜קב ַבּגּוֹ ִ֗ים ְבּ ֶ ֨ק ֶר֙ב ַעִ֣מּים ַר ִ֔בּים ְכַּא ְר ֵי ֙
ָא ָֽדםְ :וָה ָי ֩
ִכְּכִ֖פיר ְבֶּע ְד ֵרי־ ֑צ ֹאן ֲאֶ֧שׁר ִאם ָע ַ֛בר ְו ָרַ֥מס ְוָט ַ֖רף ְוֵ֥אין ַמ ִ ֽצּילָ :תֹּ֥רם ָי ְד֖ךָך ַעל־
ה ָ֔וה ְוִהְכ ַרִ֥תּי סוֶּ֖סיךָך
א ְנֻאם־ ְי ֹ
א ְיֶ֖ביךָך ִיָכּ ֵֽרתוְּ :וָה ָ֤יה ַב ֽיּוֹם־ַההוּ ֙
ָצ ֶ֑ריךָך ְוָכל־ ֽ ֹ
ִמִקּ ְר ֶ֑בּךָך ְוַֽהֲאַב ְדִ֖תּי ַמ ְרְכֹּבֶֽתיךָךְ :וִהְכ ַרִ֖תּי ָע ֵ֣רי ַא ְר ֶ֑צךָך ְוָֽה ַרְסִ֖תּי ָכּל־ִמְבָצ ֶֽריךָך:
ְוִהְכ ַרִ֥תּי ְכָשִׁ֖פים ִמ ָיּ ֶ֑דךָך ֽוְּמֽעוֹ ְנ ִ֖נים ֥ל ֹא ִֽיְהיוּ־ ָֽלךְךְ :וִהְכ ַרִ֧תּי ְפִסי ֶ֛ליךָך וַּמֵֽצּבוֶֹ֖תיךָך
ִמִקּ ְר ֶ֑בּךָך ְו ֽל ֹא־ִתְשַֽׁתֲּח ֶ֥וה ֖עוֹד ְלַֽמֲﬠֵ֥שׂה ָי ֶֽדיךָךְ :ו ָֽנַתְשִׁ֥תּי ֲאֵשׁי ֶ֖ריךָך ִמִקּ ְר ֶ֑בּךָך
ְוִהְשַׁמ ְדִ֖תּי ָע ֶֽריךָךְ :וָעִ֜שׂיִתי ְבַּ֧אף וְּבֵח ָ ֛מה ָנ ָ֖קם ֶאת־ַהגּוֹ ִ֑ים ֲאֶ֖שׁר ֥ל ֹא ָשֵֽׁמעוּ:
א ֵ ֑מר ֚קוּם ִ֣ריב ֶאת־ֶֽהָה ִ֔רים ְוִתְשַׁ֥מְע ָנה ַה ְגָּב֖עוֹת
ה ָ֖וה ֹ
ִשְׁמעוּ־ ֕ ָנא ֵ֥את ֲאֶֽשׁר־ ְי ֹ

ה
ה ָו ֙
ה ָ֔וה ְוָהֵֽאָת ִ֖נים ֹ֣מְס ֵדי ָ ֑א ֶרץ ִ֣כּי ִ֤ריב ַֽלי ֹ
ם ֶאת־ ִ֣ריב ְי ֹ
קוֹ ֶֽלךָךִ :שְׁמ֤עוּ ָה ִרי ֙
ִעם־ַע֔מּוֹ ְוִעם־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִיְת ַו ָֽכּחַ :עִ֛מּי ֶֽמה־ָעִ֥שׂיִתי ְל֖ךָך וָּ֣מה ֶהְלֵאִ֑תיךָך ֲﬠ ֵ֥נה ִ ֽבי:
ִ֤כּי ֶהֱﬠִל ִ֨תי ךָ ֙ך ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים וִּמֵ֥בּית ֲﬠָב ִ֖דים ְפּ ִדיִ֑תיךָך ָֽוֶאְשׁ ַ֣לח ְלָפ ֔ ֶניךָך ֶאת־
א֖תוֹ
ק ֶ֣מֶלךְך מוֹ ָ ֔אב וֶּמה־ָע ָ֥נה ֹ
א ַמה־ ָיַּ֗עץ ָבָּל ֙
ֹמֶ֖שׁה ַֽאֲהֹ֥רן וִּמ ְר ָֽיםַ :עִ֗מּי ְזָכר־ ָנ ֙
ה
ה ָֽוהַ :בָּמּ ֙
ם ַעד־ַה ִגְּל ָ֔גּל ְלַ֥מַען ַ֖דַּעת ִצ ְד֥קוֹת ְי ֹ
ִבְּל ָ֣ﬠם ֶבּן־ְבּ֑עוֹר ִמן־ַהִשִּׁטּי ֙
ה ָ֔וה ִא ַ֖כּף ֵֽלאֹלֵ֣הי ָמ ֑רוֹם ַֽהֲאַק ְדֶּ֣מנּוּ ְבעוֹ֔לוֹת ַֽבֲּﬠ ָגִ֖לים ְבּ ֵ֥ני ָשׁ ָֽנה:
ֲאַק ֵ֣דּם ְי ֹ
ה ָו ֙
ֲה ִי ְר ֶ֤צה ְי ֹ
שֶׁמן ַֽהֶאֵ֤תּן ְבּכוֹ ִר֙י ִפְּשִׁ֔עי ְפּ ִ֥רי
ה ְבַּאְל ֵ֣פי ֵאיִ֔לים ְבּ ִֽרְב֖בוֹת ַֽנֲחֵלי־ ָ ֑
ה ָ֞וה דּוֹ ֵ֣רשׁ ִמְמּ֗ךָך ִ֣כּי
ִבְט ִ֖ני ַחַ֥טּאת ַנְפ ִ ֽשׁיִ :ה ִ֥גּיד ְל ךָ֛ך ָא ָ֖דם ַמה־֑טּוֹב וָּמה־ ְי ֹ
ה ָלִ֣ﬠיר
ה ָו ֙
ִאם־ֲﬠ֤שׂוֹת ִמְשָׁפּ֙ט ְוַ֣אֲהַבת ֶ֔חֶסד ְוַהְצ ֵ֥נ ַע ֶ֖לֶכת ִעם־ֱאֹלֶֽהיךָך֤ :קוֹל ְי ֹ
שׁ ֵ֣בּית ָרָ֔שׁע
ִיְק ָ֔רא ְוֽתוִּשׁ ָ֖יּה ִי ְרֶ֣אה ְשׁ ֶ ֑מךָך ִשְׁמ֥עוּ ַמֶ֖טּה וִּ֥מי ְיָע ָֽדהּ֗ :עוֹד ַהִא ֙
אְצ ֖רוֹת ֶ֑רַשׁע ְוֵאי ַ֥פת ָר ֖זוֹן ְזעוָּֽמהַֽ :הֶא ְז ֶ֖כּה ְבּ ֣מ ֹא ְז ֵני ֶ֑רַשׁע וְּבִ֖כיס ַאְב ֵ֥ני
ֹֽ
שֶׁקר וְּלשׁוֹ ָ֖נם ְרִמ ָ֥יּה
ה ָֽמְל֣אוּ ָחָ֔מס ְוֹֽיְשֶׁ֖ביָה ִדְּבּרוּ־ ָ ֑
ִמ ְרָֽמהֲ :אֶ֤שׁר ֲﬠִשׁי ֶ֨רי ָ ֙
ְבִּפיֶֽהםְ :ו ַגם־ֲא ִ֖ני ֶהֱח ֵ֣ליִתי ַהכּוֹ ֶ ֑תךָך ַהְשֵׁ֖מם ַעל־ַחטּ ֹאֶֽתךָךַ :אָ֤תּה ת ֹאַכל ֙ ְו ֣ל ֹא
ִתְשׂ ָ֔בּע ְו ֶי ְ ֽשֲׁח֖ךָך ְבִּק ְר ֶ֑בּךָך ְוַתֵסּ֙ג ְו ֣ל ֹא ַתְפִ֔ליט ַֽוֲאֶ֥שׁר ְתַּפ ֵ֖לּט ַלֶ֥ח ֶרב ֶאֵֽתּןַ :אָ֥תּה
ת ְו ֽל ֹא־ָת֣סוּךְך ֶ֔שֶׁמן ְוִתי ֖רוֹשׁ ְו ֥ל ֹא
ִת ְז ַ֖רע ְו ֣ל ֹא ִתְק֑צוֹר ַאָ֤תּה ִת ְדֹֽרךְך־ ַ֨ז ִי ֙
ִתְשֶׁתּה־ ָֽיּ ִיןְ :ו ִיְשַׁתֵּ֞מּר ֻח֣קּוֹת ָעְמ ִ֗רי ְוֹכל ֙ ַֽמֲﬠֵ֣שׂה ֵֽבית־ַאְח ָ ֔אב ַוֵתְּל֖כוּ
ה ִלְשׁ ֵר ָ ֔קה ְוֶח ְר ַ֥פּת ַעִ֖מּי ִתָּֽשּׂאוּ:
אְת֜ךָך ְלַשָׁ֗מּה ְוֹֽיְשׁ ֶ֨בי ָ ֙
ְבֹּֽמֲﬠצוֹ ָ ֑תם ְלַמַע֩ן ִתּ ִ֨תּי ֽ ֹ
ַ֣אְלַלי ִ֗לי ִ֤כּי ָה ִ֨ייִת֙י ְכָּאְסֵפּי־ ַ ֔ק ִיץ ְכֹּֽעְלֹ֖לת ָבִּ֑ציר ֵֽאין־ֶאְשׁ֣כּוֹל ֶלֱא֔כוֹל ִבּכּוּ ָ֖רה
ם ְל ָדִ֣מים ֶיֱאֹ֔רבוּ
ִא ְוָּ֥תה ַנְפ ִ ֽשׁיָ :א ַ֤בד ָחִסי֙ד ִמן־ָה ָ ֔א ֶרץ ְו ָיָ֥שׁר ָֽבָּא ָ֖דם ָ ֑א ִין ֻכָּלּ ֙
שּׁ ֵ֖פט
שׁ ֵ ֔אל ְוַה ֹ
ם ְלֵהיִ֔טיב ַהַ֣שּׂר ֹ
ִ֥אישׁ ֶאת־ָאִ֖חיהוּ ָי֥צוּדוּ ֵֽח ֶרםַ :על־ָה ַ֤רע ַכַּ֨פּ ִי ֙
ַבִּשּׁ֑לּוּם ְוַה ָגּ֗דוֹל ֹדּ ֵ֨בר ַה ַ֥וּת ַנְפ֛שׁוֹ ֖הוּא ַו ְיַעְבּֽתוָּה :טוָֹ֣בם ְכֵּ֔ח ֶדק ָיָ֖שׁר ִמְמּסוּ ָ֑כה
֤יוֹם ְמַצֶ֨פּי ךָ ֙ך ְפֻּק ָֽדְּת ךָ֣ך ָ֔בָאה ַעָ֥תּה ִ ֽתְה ֶ֖יה ְמֽבוָּכָֽתםַ :אל־ַֽתֲּאִ֣מינוּ ְב ֵ֔ר ַע ַֽאל־
שּׁ ֶ֣כֶבת ֵחי ֶ ֔קךָך ְשֹׁ֖מר ִפְּתֵחי־ ִ ֽפיךָךִ :כּי־ֵב֙ן ְמ ַנֵ֣בּל ָ ֔אב ַ֚בּת ָקָ֣מה
ִתְּבְט֖חוּ ְבַּא֑לּוּף ִמ ֹ
ה ָ֣וה ֲאַצֶ֔פּה אוִֹ֖חיָלה
א ְיֵ֥בי ִ֖אישׁ ַא ְנֵ֥שׁי ֵביֽתוַֹֽ :וֲא ִנ֙י ַֽבּי ֹ
ְבִאָ֔מּהּ ַכּ ָ֖לּה ַֽבֲּחֹמ ָ ֑תהּ ֽ ֹ
א ַ֨יְבִתּ֙י ִ֔לי ִ֥כּי ָנ ַ֖פְלִתּי ָ֑קְמִתּי ִ ֽכּי־
ֵֽלאֹלֵ֣הי ִיְשִׁ֑ﬠי ִיְשָׁמ ֵ֖ﬠ ִני ֱאֹלָֽהיַֽ :אל־ִתְּשְׂמִ֤חי ֹ
ד ֲאֶ֨שׁר ָי ִ֤ריב
ה ֶאָ֔שּׂא ִ֥כּי ָחָ֖טאִתי ֑לוֹ ַע ֩
ה ָו ֙
ה ָ֖וה ֥אוֹר ִ ֽליַ֤ :זַעף ְי ֹ
ֵאֵ֣שׁב ַבּ֔חֶשׁךְך ְי ֹ

א ַ֨יְבִתּ֙י וְּתַכֶ֣סָּה
ִריִב֙י ְוָעָ֣שׂה ִמְשָׁפִּ֔טי ֽיוִֹציֵ֣א ִני ָל֔אוֹר ֶא ְרֶ֖אה ְבִּצ ְדָקֽתוְֹ :וֵת ֶ֤רא ֹ
ה ָ֣וה ֱאֹל ָ ֑ה ִיךְך ֵעי ַנ֙י ִתּ ְרֶ֣אי ָנּה ָ֔בּהּ ַע ָ ֛תּה ִ ֽתְּה ֶ֥יה
אְמ ָ֣רה ֵאַ֔לי ַא ֖יּוֹ ְי ֹ
בוָּ֔שׁה ָה ֹ
א
ְלִמ ְרָ֖מס ְכִּ֥טיט חוּֽצוֹת֖ :יוֹם ִלְב ֣נוֹת ְגּ ֵד ָ֑ר ִיךְך ֥יוֹם ַה֖הוּא ִי ְרַחק־ֹֽחק֥ :יוֹם הוּ ֙
ְוָע ֶ֣דיךָך ָי֔בוֹא ְלִמ ִ֥נּי ַא֖שּׁוּר ְוָע ֵ֣רי ָמ֑צוֹר וְּלִמ ִ֤נּי ָמצוֹ֙ר ְוַעד־ ָנ ָ֔הר ְו ָ֥ים ִמ ָ֖יּם ְוַ֥הר
ָהָֽהרְ :וָֽה ְיָ֥תה ָה ָ ֛א ֶרץ ִלְשָׁמָ֖מה ַעל־ ֽיְשׁ ֶ֑ביָה ִמְפּ ִ֖רי ַֽמַעְלֵליֶֽהםְ :ר ֵ֧ﬠה ַעְמּ ךָ֣ך
שׁן ְו ִגְל ָ֖ﬠד ִכּיֵ֥מי
שְׁכ ִ֣ני ְלָב ָ֔דד ַ֖יַער ְבּ֣תוֹךְך ַכּ ְר ֶ ֑מל ִי ְר֥עוּ ָב ָ ֛
ְבִשְׁבֶ֗טךָך ֚צ ֹאן ַֽנֲחָל ֶ֔תךָך ֽ ֹ
ם ְו ֵיֹ֔בשׁוּ ִמֹ֖כּל
עוֹ ָֽלםִ :כּיֵ֥מי ֵֽצאְת֖ךָך ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ַא ְרֶ֖אנּוּ ִנְפָלֽאוֹתִ :י ְר֤או גוֹ ִי ֙
ְגּֽבוּ ָר ָ ֑תם ָיִ֤שׂימוּ ָי֙ד ַעל־ֶ֔פּה ָא ְז ֵניֶ֖הם ֶתֱּח ַֽרְשׁ ָנהְ :י ַֽלֲח֤כוּ ָעָפ֙ר ַכּ ָנָּ֔חשׁ ְכֹּֽזֲח ֵ֣לי
ה ָ֤וה ֱאֹל ֵ֨הינ֙וּ ִיְפָ֔חדוּ ְו ִֽי ְר֖אוּ ִמֶֽמָּךִּ :מי־ֵ֣אל
ֶ ֔א ֶרץ ִי ְר ְגּ ֖זוּ ִמִמְּס ְגֹּֽרֵתי ֶ ֑הם ֶאל־ ְי ֹ
ָכּ֗מוֹךָך ֹנֵ֤שׂא ָעוֹ֙ן ְוֹעֵ֣בר ַעל־ֶ֔פַּשׁע ִלְשֵׁא ִ֖רית ַֽנֲחָל֑תוֹ ֽל ֹא־ֶהֱח ִ֤זיק ָלַע֙ד ַא֔פּוֹ ִ ֽכּי־
ָח ֵ֥פץ ֶ֖חֶסד ֽהוּאָ :י֣שׁוּב ְי ַֽרֲחֵ֔מנוּ ִיְכ֖בּשׁ ֲﬠ ֽוֹֹנ ֵ ֑תינוּ ְוַתְשׁ ִ֛ליךְך ִבְּמֻצ֥לוֹת ָ֖ים ָכּל־
ת ְל ַֽיֲﬠֹ֔קב ֶ֖חֶסד ְלַאְב ָר ָ ֑הם ֲאֶֽשׁר־ ִנְשַׁ֥בְּעָתּ ַֽלֲאֹבֵ֖תינוּ ִ֥מיֵמי
ַחטּ ֹאָֽתםִ :תֵּ֤תּן ֱאֶמ ֙
ה ָ֔וה ֹנ ֵ֥קם
ם ְי ֹ
ֶֽק ֶדםַ :מָ֖שּׂא ִֽני ְנֵ֑וה ֵ֧סֶפר ֲח ֛זוֹן ַנ֖חוּם ָֽהֶאְלק ִ ֽשׁיֵ֣ :אל ַק ֤נּוֹא ְוֹנֵק ֙
ם
ה ָ֗וה ֶ֤א ֶרךְך ַאַ֨פּ ִי ֙
א ְיָֽביוְ :י ֹ
ה ְלָצ ָ֔ריו ְונוֵֹ֥טר ֖הוּא ְל ֽ ֹ
ה ָו ֙
ה ָ֖וה וַּ֣בַעל ֵח ָ ֑מה ֹנ ֵ֤קם ְי ֹ
ְי ֹ
ה ַדּ ְר֔כּוֹ ְוָע ָ֖נ ן ֲאַ֥בק
ה ָ֗וה ְבּסוּ ָ֤פה וִּבְשָׂע ָר ֙
וּ ְג ָדול ]וּ ְג ָדל[ ֹ֔כּ ַח ְוַנ ֵ֖קּה ֣ל ֹא ְיַנ ֶ֑קּה ְי ֹ
ם ַו ַיְּבֵּ֔שׁהוּ ְוָכל־ַה ְנָּה ֖רוֹת ֶֽהֱח ִ֑ריב ֻאְמ ַ֤לל ָבָּשׁ֙ן ְוַכ ְרֶ֔מל וּ ֶ֥פ ַרח
ַר ְג ָֽליו :גּוֹ ֵ֤ﬠר ַבּ ָיּ ֙
ם ָֽרֲﬠ֣שׁוּ ִמֶ֔מּנּוּ ְוַה ְגָּב֖עוֹת ִהְתֹמ ָ֑גגוּ ַוִתָּ֤שּׂא ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ִמָפּ ֔ ָניו
ְלָב ֖נוֹן ֻאְמ ָֽללָ :ה ִרי ֙
ְוֵתֵ֖בל ְוָכל־ ֥יוְֹשֵׁבי ָֽבהִּ :לְפ ֵ֤ני ַזְעמ֙וֹ ִ֣מי ַֽיֲﬠ֔מוֹד וִּ֥מי ָי ֖קוּם ַֽבֲּח ֣רוֹן ַא֑פּוֹ ֲחָמת֙וֹ
ה ָ֔וה ְלָמ֖עוֹז ְבּ ֣יוֹם ָצ ָ֑רה ְוֹי ֵ֖ד ַע ֹ֥חֵסי
ִנְתּ ָ֣כה ָכ ֵ ֔אשׁ ְוַהֻצּ ִ֖רים ִנְתּ֥צוּ ִמֶֽמּנּוּ֣ :טוֹב ְי ֹ
א ְיָ֖ביו ְי ַר ֶדּף־ֹֽחֶשׁךְךַ :מה־ְתַּחְשּׁבוּ֙ן
ֽבוֹ :וְּבֶ֣שֶׁטף ֹע ֵ֔בר ָכּ ָ֖לה ַֽיֲﬠֶ֣שׂה ְמקוֹ ָ ֑מהּ ְו ֽ ֹ
שׂה ֽל ֹא־ָת֥קוּם ַֽפֲּﬠַ֖מ ִים ָצ ָֽרהִ֚ :כּי ַעד־ִסי ִ֣רים ְסֻבִ֔כים
ה ָ֔וה ָכּ ָ֖לה ֣הוּא ֹע ֶ ֑
ֶאל־ ְי ֹ
ה ָ֖וה ָר ָ֑ﬠה
וְּכָסְבָ֖אם ְסבוִּ֑אים ֻ ֨אְכּ֔לוּ ְכּ ַ֥קשׁ ָיֵ֖בשׁ ָמ ֵֽלאִ :מֵ֣מּךְך ָיָ֔צא חֵ֥שׁב ַעל־ ְי ֹ
ם ְו ֵ֣כן ַר ִ֔בּים ְו ֵ֥כן ָנ ֖גוֹזּוּ ְוָע ָ֑בר ְוִ֨ע ִנּ ִ֔תךְך
ה ָ֗וה ִאם־ְשֵׁלִמי ֙
ֹי ֵ֖ﬠץ ְבִּל ָֽיַּעלֹ֣ :כּה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
֥ל ֹא ֲאַע ֵ֖נּ ךְך ֽעוֹדְ :וַע ָ֕תּה ֶאְשֹׁ֥בּר ֹמֵ֖טהוּ ֵֽמָע ָ֑ל ִיךְך וּֽמוְֹסֹרַ֖ת ִיךְך ֲא ַנֵֽתּקְ :וִצ ָ֤וּה ָעֶ֨לי ךָ ֙ך
ה ָ֔וה ֽל ֹא־ ִי ָזּ ַ֥רע ִמִשְּׁמ֖ךָך ֑עוֹד ִמ ֵ֨בּית ֱאֹל ֶ֜היךָך ַאְכ ִ֨רית ֶ֧פֶּסל וַּמֵסּ ָ֛כה ָאִ֥שׂים
ְי ֹ
ִקְב ֶ֖רךָך ִ֥כּי ַקֽלּוָֹתִ :ה ֨ ֵנּה ַעל־ֶֽהָה ִ֜רים ַר ְג ֵ֤לי ְמַבֵשּׂ֙ר ַמְשִׁ֣מי ַע ָשׁ֔לוֹם ָח ִ֧גּי ְיהוּ ָ֛דה

ַח ַ֖גּ ִיךְך ַשְׁלִּ֣מי ְנ ָד ָ֑ר ִיךְך ִכּי֩ ֨ל ֹא יוִֹ֥סיף ֛עוֹד ַֽלֲﬠָבור ] ַֽלֲﬠָבר[ ָ֥בּךְך ְבִּל ַ֖יַּעל ֻכֹּ֥לּה
ִנְכ ָֽרתָ :ע ָ֥לה ֵמ ִ֛פיץ ַעל־ָפּ ַ֖נ ִיךְך ָנ֣צוֹר ְמֻצו ָ֑רה ַצֵפּה־ ֶ֨ד ֶר ךְ ֙ך ַח ֵ֣זּק ָמְת ֔ ַנ ִים ַאֵ֥מּץ ֹ֖כּ ַח
ם ֹֽבְּק ִ ֔קים
ה ֶאת־ ְגּ֣אוֹן ַֽיֲﬠֹ֔קב ִכּ ְג֖אוֹן ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִ֤כּי ְבָקקוּ ֙
ה ָו ֙
אדִ֣ :כּי ָ֤שׁב ְי ֹ
ְמ ֽ ֹ
וּ ְזֹמ ֵריֶ֖הם ִשֵֽׁחתוָּ :מ ֵ֨גן ִגֹּבּ ֵ֜ריהוּ ְמָא ָ֗דּם ַא ְנֵשׁי־ַ֨ח ִיל ֙ ְמֻתָלִּ֔עים ְבֵּֽאשׁ־ְפָּלֹ֥דת
ת ִיְתֽהוְֹל֣לוּ ָה ֶ֔רֶכב ִיְשַׁתְּקְשׁ ֖קוּן
ָה ֶ֖רֶכב ְבּ ֣יוֹם ֲהִכי ֑נוֹ ְוַהְבּרוִ֖שׁים ָה ְר ָֽﬠלוַּֽ :בּחוּצוֹ ֙
ָֽבּ ְרֹח֑בוֹת ַמ ְרֵאיֶה֙ן ַכַּלִּפּי ִ֔דם ַכְּבּ ָר ִ֖קים ְירוֵֹֽצצוִּ :י ְזֹכּ֙ר ַא ִדּי ָ֔ריו ִי ָֽכְּשׁ֖לוּ ַֽבֲּה ִ ֽלָכו ָ ֑תם
]ַֽבֲּה ִ ֽליָכ ָ ֑תם[ ְיַֽמֲהר֙וּ ֽחוָֹמ ָ֔תהּ ְוֻה ַ֖כן ַהֹסּ ֵֽכךְךַֽ :שֲׁﬠ ֵ֥רי ַה ְנָּה ֖רוֹת ִנְפ ָ ֑תּחוּ ְוַֽהֵהי ָ֖כל
תְפֹ֖פת ַעל־
ת ְכּ֣קוֹל יוֹ ֔ ִנים ְמ ֽ ֹ
ה ֶ֗תיָה ְמ ַֽנֲהגוֹ ֙
הֲﬠ ָ֑לָתה ְוַאְמ ֹ
ָנֽמוֹגְ :וֻהַ֖צּב ֻגְּלָּ֣תה ֽ ֹ
ִ ֽלְבֵבֶֽהןְ :ו ִֽני ְנ ֵ֥וה ִכְב ֵֽרַכת־ַ֖מ ִים ִ֣מיֵמי ִ֑היא ְוֵ֣הָמּה ָנִ֔סים ִעְמ ֥דוּ ֲﬠֹ֖מדוּ ְוֵ֥אין
ה ַלְתּכוּ ֔ ָנה ָכֹּ֕בד ִמֹ֖כּל ְכּ ִ֥לי ֶחְמ ָֽדּה :בּוּ ָ֥קה
ַמְפ ֶֽנהֹ֥ :בּזּוּ ֶ֖כֶסף ֹ֣בּזּוּ ָז ָ ֑הב ְוֵ֥אין ֵ ֨קֶצ ֙
ה ְבָּכל־ָמְת ֔ ַנ ִים וְּפ ֵ֥ני ֻכ ָ֖לּם
וְּמבוּ ָ֖קה וְּמֻבָלּ ָ֑קה ְוֵ֨לב ָנֵ֜מס וִּ֣פק ִבּ ְרַ֗כּ ִים ְוַחְלָחָל ֙
ה ְמ֣עוֹן ֲא ָר ֔יוֹת וִּמ ְר ֶ֥ﬠה ֖הוּא ַלְכִּפ ִ֑רים ֲאֶ֣שׁר ָהַל ךְ ֩ך ַא ְר ֵ֨יה
ִקְבּ֥צוּ ָפא ֽרוּרַ :א ֵיּ ֙
א ָ ֑תיו
שׁם ֥גּוּר ַא ְר ֵ֖יה ְוֵ֥אין ַֽמֲח ִֽרידַ :א ְר ֵ֤יה ֹט ֵר֙ף ְבּ ֵ֣די ֹֽגרוֹ ָ֔תיו וְּמַח ֵ֖נּק ְלִלְב ֹ
ָלִ֥ביא ָ ֛
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת
ם ְי ֹ
ַו ְיַמֵלּא־ֶ֣ט ֶרף ֹח ָ֔ריו וְּמֹֽעֹנָ֖תיו ְט ֵר ָֽפהִ :ה ְנ ִ֣ני ֵאַ֗ל ִיךְך ְנֻא ֙
ְוִהְבַע ְרִ֤תּי ֶֽבָעָשׁ֙ן ִרְכ ָ֔בּהּ וְּכִפי ַ֖ר ִיךְך ֣תּ ֹאַכל ָ֑ח ֶרב ְוִהְכ ַרִ֤תּי ֵמ ֶ ֨א ֶר֙ץ ַט ְרֵ֔פּךְך ְו ֽל ֹא־
ק ְמֵל ָ ֔אה ֥ל ֹא ָיִ֖מישׁ
ִיָשַּׁ֥מע ֖עוֹד ֥קוֹל ַמְלָא ֵֽכֵכה֖ :הוֹי ִ֣ﬠיר ָדִּ֑מים ֻכָּ֗לּהּ ַ֤כַּחשׁ ֶ֨פּ ֶר ֙
ָֽט ֶרף֣ :קוֹל ֔שׁוֹט ְו ֖קוֹל ַ֣רַעשׁ אוֹ ָ֑פן ְו֣סוּס ֹדּ ֵ֔הר וֶּמ ְרָכּ ָ֖בה ְמ ַרֵקּ ָֽדהָ :פּ ָ֣רשׁ ַֽמֲﬠֶ֗לה
ה ַל ְגּ ִו ָ֔יּה ְיָכְשׁ֖לוּ
ְו ַ֤לַהב ֶ֨ח ֶר֙ב וְּב ַ֣רק ֲח ֔ ִנית ְוֹ֥רב ָח ָ֖לל ְוֹ֣כֶבד ָ֑פּ ֶגר ְוֵ֥אין ֵ ֨קֶצ ֙
ם
] ְוָכְשׁ֖לוּ[ ִבּ ְג ִו ָיָּֽתםֵ :מֹר֙ב ְזנוּ ֵ֣ני זוֹ ֔ ָנה ֥טוַֹבת ֵ֖חן ַֽבֲּﬠ ַ֣לת ְכָּשִׁ֑פים ַהֹמּ ֶ֤כ ֶרת גּוֹ ִי ֙
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ְו ִגֵלּיִ֥תי שׁוּ ַ֖ל ִיךְך
ם ְי ֹ
ִבּ ְזנוּ ֔ ֶניָה וִּמְשָׁפּ֖חוֹת ִבְּכָשׁ ֶֽפיָהֽ ִ :ה ְנ ִ֣ני ֵאַ֗ל ִיךְך ְנֻא ֙
ם ַמְע ֵ֔רךְך וַּמְמָל֖כוֹת ְקלוֹ ֵֽנ ךְךְ :וִהְשַׁלְכִ֥תּי ָע ַ֛ל ִיךְך ִשֻׁקִּ֖צים
ַעל־ָפּ ָ֑נ ִיךְך ְוַה ְרֵאיִ֤תי גוֹ ִי ֙
ְו ִנַבְּלִ֑תּיךְך ְוַשְׂמִ֖תּיךְך ְכֹּֽרִאיְ :וָה ָ֤יה ָכל־ֹר ַ ֨א ִי ךְ ֙ך ִי ֣דּוֹד ִמֵ֔מּךְך ְוָאַמ֙ר ָשׁ ְדּ ָ֣דה ִֽני ְנ ֵ֔וה
ה
ִ֖מי ָי ֣נוּד ָ֑להּ ֵמ ַ ֛א ִין ֲאַב ֵ֥קּשׁ ְמ ַֽנֲחִ֖מים ָֽלךְךֲ :הֵֽתיְטִב֙י ִמ ֣נּ ֹא ָא֔מוֹן ַהֹֽיְּשָׁב ֙
א ִ֔רים ַ֖מ ִים ָסִ֣ביב ָ֑להּ ֲאֶשׁר־ֵ֣חיל ָ֔ים ִמ ָ֖יּם ֽחוָֹמָֽתהּ֥ :כּוּשׁ ָעְצ ָ ֛מה וִּמְצ ַ֖ר ִים
ַבּ ְי ֹ
ה ָֽהְל ָ֣כה ַבֶ֔שִּׁבי ַ֧גּם
ְוֵ֣אין ֵ֑קֶצה ֣פּוּט ְולוּ ִ֔בים ָה ֖יוּ ְבֶּע ְז ָרֵֽתךְךַ :גּם־ ִ֗היא ַלֹגָּל ֙
ה ַי ֣דּוּ גוֹ ָ֔רל ְוָכל־ ְגּדוֹ ֶ֖ליָה
ֹֽעָל ֶ֛ליָה ְי ֻרְטּ֖שׁוּ ְבּ ֣ר ֹאשׁ ָכּל־חוּ֑צוֹת ְוַעל־ ִנְכַבּ ֶ֨דּי ָ ֙

ֻרְתּ֥קוּ ַב ִזּ ִֽקּיםַ :גּם־ַ֣אְתּ ִתְּשְׁכּ ִ֔רי ְתִּ֖הי ַֽנֲﬠָל ָ ֑מה ַגּם־ ַ ֛אְתּ ְתַּבְקִ֥שׁי ָמ֖עוֹז ֵֽמאוֹ ֵֽיב:
ָ֨כּל־ִמְבָצ ַ֔ר ִיךְך ְתֵּא ִ֖נים ִעם־ִבּכּוּ ִ֑רים ִאם־ ִי ֕נּוֹעוּ ְו ָֽנְפ֖לוּ ַעל־ִ֥פּי אוֹ ֵֽכלִ :ה ֨ ֵנּה ַעֵ֤מּךְך
א ְי ַ֔ב ִיךְך ָפּ֥תוֹ ַח ִנְפְתּ֖חוּ ַֽשֲׁﬠ ֵ֣רי ַא ְר ֵ֑צךְך ָֽאְכ ָ֥לה ֵ֖אשׁ ְבּ ִריָֽח ִיךְךֵ֤ :מי
ם ְבִּק ְר ֵ֔בּךְך ְל ֣ ֹ
ָנִשׁי ֙
ָמצוֹ֙ר ַֽשֲׁאִבי־ָ֔לךְך ַח ְזּ ִ֖קי ִמְבָצ ָ֑ר ִיךְך ֹ֧בִּאי ַבִ֛טּיט ְו ִרְמִ֥סי ַבֹ֖חֶמר ַֽהֲח ִ֥זיִקי ַמְלֵֽבּן:
ָ֚שׁם ֽתּ ֹאְכ ֵ֣לךְך ֵ ֔אשׁ ַתְּכ ִריֵ֣תךְך ֶ֔ח ֶרב ֽתּ ֹאְכ ֵ֖לךְך ַכּ ָ֑יֶּלק ִהְתַכֵּ֣בּד ַכּ ֶ֔יֶּלק ִ ֽהְתַכְּבּ ִ֖די
ת ֹֽרְכַ֔ל ִיךְך ִמֽכּוְֹכֵ֖בי ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ֶ֥יֶלק ָפַ֖שׁט ַו ָיֹּֽעףִ :מ ְנּ ָז ַ֨ר ִי ךְ ֙ך ָֽכַּא ְר ֶ֔בּה
ָֽכַּא ְרֶֽבּהִ :ה ְרֵבּי ֙
ה ְונוֹ ַ֔דד ְו ֽל ֹא־
ת ְבּ ֣יוֹם ָק ָ֔רה ֶ֤שֶׁמשׁ ָֽז ְרָח ֙
ְוַטְפְס ַ֖ר ִיךְך ְכּ ֣גוֹב גּוֹ ָ֑בי ַֽהחוֹ ִ֤נים ַבּ ְגּ ֵדרוֹ ֙
נוֹ ַ֥דע ְמקוֹ֖מוֹ ַא ָֽיּםָ :נ֤מוּ ֹרֶ֨עי ךָ ֙ך ֶ֣מֶלךְך ַא֔שּׁוּר ִיְשְׁכּ ֖נוּ ַא ִדּי ֶ֑ריךָך ָנֹ֧פשׁוּ ַעְמּ ךָ֛ך ַעל־
שְׁמ ֵ֣ﬠי ִשׁ ְ ֽמֲﬠ֗ךָך
ֶֽהָה ִ֖רים ְוֵ֥אין ְמַקֵֽבּץֵֽ :אין־ֵכָּ֣הה ְלִשְׁב ֶ֔רךָך ַנְח ָ֖לה ַמָכּ ֶ ֑תךָך ֹ֣כּל ׀ ֽ ֹ
א ֲאֶ֣שׁר ָח ָ֔זה
ָ֤תְּקעוּ ַכ֙ף ָעֶ֔ליךָך ִ֗כּי ַעל־ִ֛מי ל ֹא־ ָֽﬠְב ָ֥רה ָר ָֽﬠְת֖ךָך ָתּ ִ ֽמידַ :הַמָּשּׂ ֙
הָ֛וה ִשׁ ַ֖וְּעִתּי ְו ֣ל ֹא ִתְשׁ ָ ֑מע ֶא ְז ַ֥ﬠק ֵא ֶ֛ליךָך ָחָ֖מס ְו ֥ל ֹא
ֲחַב ֖קּוּק ַה ָנּ ִ ֽביאַ :עד־ָ֧א ָנה ְי ֹ
שׁד ְוָחָ֖מס ְלֶנ ְג ִ֑דּי ַו ְיִ֧הי ִ֥ר֥◌יב וָּמ ֖דוֹן
תוֹ ִ ֽשׁי ַעָ֣ :לָמּה ַת ְרֵ֤אִני ָ ֨א ֶו֙ן ְוָעָ֣מל ַתּ ִ֔בּיט ְו ֥ ֹ
ִיָֽשּׂאַ :על־ֵכּ֙ן ָתּ֣פוּג תּוֹ ָ֔רה ְו ֽל ֹא־ ֵיֵ֥צא ָל ֶ֖נַצח ִמְשׁ ָ֑פּט ִ֤כּי ָרָשׁ֙ע ַמְכִ֣תּיר ֶאת־
ם ְֽוַה ִ֔בּיטוּ ְוִהַתְּמּ֖הוּ ְתּ ָ ֑מהוּ ִכּי־
ַהַצּ ִ֔דּיק ַעל־ ֵ֛כּן ֵיֵ֥צא ִמְשׁ ָ֖פּט ְמֻע ָֽקּלְ :ר֤אוּ ַבגּוֹ ִי ֙
ם ֶאת־ַהַכְּשׂ ִ֔דּים
ֹ֨פַעל ֙ ֹפּ ֵ֣ﬠל ִ ֽבּיֵמיֶ֔כם ֥ל ֹא ַֽתֲאִ֖מינוּ ִ ֽכּי־ ְיֻס ָֽפּרֽ ִ :כּי־ִה ְנ ִ֤ני ֵמִקי ֙
ַה ֖גּוֹי ַהַ֣מּר ְוַה ִנְּמ ָ ֑הר ַֽההוֵֹל ךְ ֙ך ְלֶמ ְֽרֲחֵבי־ ֶ ֔א ֶרץ ָל ֶ֖רֶשׁת ִמְשָׁכּ֥נוֹת לּ ֹא־ֽלוָֹ :אֹ֥ים
ְונוֹ ָ֖רא ֑הוּא ִמֶ֕מּנּוּ ִמְשָׁפּ֥טוֹ וְּשֵׂא֖תוֹ ֵיֵֽצאְ :וַק֨לּוּ ִמ ְנֵּמ ִ֜רים סוָּ֗סיו ְוַחדּ֙וּ ִמ ְזֵּ֣אֵבי
ה
שׁיו וּ ָֽפ ָרָשׁי֙ו ֵֽמ ָר֣חוֹק ָיֹ֔באוּ ָיֻ֕עפוּ ְכּ ֶ֖נֶשׁר ָ֥חשׁ ֶלֱאֽכוֹלֻ :כֹּלּ ֙
ֶ֔ע ֶרב וּ ָ֖פשׁוּ ָֽפּ ָר ָ ֑
א ַבְּמָּלִ֣כים
ְלָחָ֣מס ָי֔בוֹא ְמ ַגַ֥מּת ְפּ ֵניֶ֖הם ָק ִ֑דיָמה ַו ֶיֱּאֹ֥סף ַכּ֖חוֹל ֶֽשִׁביְ :והוּ ֙
ִיְתַקָ֔לּס ְוֹֽר ְז ִ֖נים ִמְשָׂ֣חק ֑לוֹ ֚הוּא ְלָכל־ִמְבָ֣צר ִיְשָׂ֔חק ַו ִיְּצֹ֥בּר ָע ָ֖פר ַו ִיְּלְכּ ָֽדהָּ֣ :אז
ה ָ֧וה ֱאֹל ַ ֛הי
שׁם ֥זוּ ֹכ֖חוֹ ֵֽלאֹלֽהוֲֹ :ה֧לוֹא ַאָ֣תּה ִמ ֶ ֗קּ ֶדם ְי ֹ
ָח ַ֥לף ֛רוּ ַח ַו ַֽיֲּﬠֹ֖בר ְוָא ֵ ֑
ם
ה ְלִמְשׁ ָ֣פּט ַשְׂמ֔תּוֹ ְו֖צוּר ְלהוִֹ֥כי ַח ְיַס ְדֽתּוְֹ :ט֤הוֹר ֵעי ֨ ַנ ִי ֙
ה ָו ֙
ְקֹדִ֖שׁי ֣ל ֹא ָנ֑מוּת ְי ֹ
ֵֽמ ְר֣אוֹת ָ֔רע ְוַהִ֥בּיט ֶאל־ָעָ֖מל ֣ל ֹא תוּ ָ֑כל ָ֤לָמּה ַתִבּי֙ט ֽבּוֹ ְג ִ֔דים ַֽתֲּח ִ֕רישׁ ְבַּב ַ֥לּע
ה
ָרָ֖שׁע ַצ ִ֥דּיק ִמֶֽמּנּוַּ :וַֽתֲּﬠֶ֥שׂה ָא ָ֖דם ִכּ ְד ֵ֣גי ַה ָ֑יּם ְכּ ֶ֖רֶמשׂ ֽל ֹא־מֵ֥שׁל ֽבּוֹֻ :כֹּלּ ֙
ְבַּח ָ֣כּה ֵֽהֲﬠָ֔לה ְיֹג ֵ֣רהוּ ְבֶח ְר֔מוֹ ְו ַֽיַאְס ֵ֖פהוּ ְבִּמְכַמ ְר֑תּוֹ ַעל־ ֵ֖כּן ִיְשַׂ֥מח ְו ָי ִֽגילַ :על־
ה ָשֵׁ֣מן ֶחְל֔קוֹ וַּֽמֲאָכ֖לוֹ ְבּ ִרָֽאה:
ֵכּ֙ן ְי ַזֵ֣בּ ַח ְלֶח ְר֔מוֹ ִֽויַקֵ֖טּר ְלִמְכַמ ְר֑תּוֹ ִ֤כּי ָב ֵ֨הָמּ ֙

ַ֥הַעל ֵ֖כּן ָי ִ֣ריק ֶח ְר֑מוֹ ְוָתִ֛מיד ַֽלֲהֹ֥רג גּוֹ ִ֖ים ֥ל ֹא ַיְחֽמוֹלַ :על־ִמְשַׁמ ְרִ֣תּי ֶאֱﬠֹ֔מ ָדה
ת ַמה־ ְי ַדֶבּר־ ִ֔בּי וָּ֥מה ָאִ֖שׁיב ַעל־
ְוֶאְת ַיְצָּ֖בה ַעל־ָמ֑צוֹר ַֽוֲאַצֶ֗פּה ִל ְראוֹ ֙
ה ַו ֔יּ ֹאֶמר ְכּ֣תוֹב ָח ֔זוֹן וָּבֵ֖אר ַעל־ַהֻלּ֑חוֹת ְלַ֥מַען ָי ֖רוּץ
ה ָו ֙
ֽתּוַֹכְח ִ ֽתּיַ :ו ַֽיֲּﬠ ֵ֤נ ִני ְי ֹ
הּ ַחֵכּה־֔לוֹ
֥קוֹ ֵרא ֽבוִֹ֣ :כּי ֤עוֹד ָחזוֹ֙ן ַלמּוֵֹ֔עד ְו ָי ֵ֥פ ַח ַל ֵ֖קּץ ְו ֣ל ֹא ְיַכ ֵ֑זּב ִאם־ ִיְתַמְהַמ ֙
ִכּי־ ֥ב ֹא ָי ֖ב ֹא ֥ל ֹא ְיַאֵֽחרִ :ה ֵ֣נּה ֻעְפָּ֔לה ל ֹא־ ָֽיְשׁ ָ֥רה ַנְפ֖שׁוֹ ֑בּוֹ ְוַצ ִ֖דּיק ֶבֱּאמוּ ָנ֥תוֹ
ִיְח ֶֽיהְ :וַא֙ף ִ ֽכּי־ַה ַ֣יּ ִין ֹבּ ֵ֔גד ֶ֥גֶּבר ָיִ֖היר ְו ֣ל ֹא ִי ְנֶ֑וה ֲאֶשׁ֩ר ִה ְרִ֨חיב ִכְּשׁ֜אוֹל ַנְפ֗שׁוֹ
ת ְו ֣ל ֹא ִיְשׂ ָ֔בּע ַו ֶיֱּאֹ֤סף ֵאָלי֙ו ָכּל־ַהגּוֹ ִ֔ים ַו ִיְּקֹ֥בּץ ֵא ָ֖ליו ָכּל־ָֽהַע ִ ֽמּים:
ְו֤הוּא ַכָ֨מּ ֶו ֙
ֲהלוֹא־ֵ֣אֶלּה ֻכָ֗לּם ָעָלי֙ו ָמָ֣שׁל ִיָ֔שּׂאוּ וְּמִליָ֖צה ִחי ֣דוֹת ֑לוֹ ְוי ֹאַ֗מר ֚הוֹי ַהַמּ ְרֶ֣בּה
לּ ֹא־֔לוֹ ַעד־ָמ ַ֕תי וַּמְכִ֥בּיד ָע ָ֖ליו ַעְב ִ ֽטיטֲ :ה֣לוֹא ֶ֗פַתע ָי֨קוּמ֙וּ ֽנְשֶׁ֔כיךָך ְו ִֽי ְק֖צוּ
ת גּוֹ ִ֣ים ַר ִ֔בּים ְיָשׁ֖לּוּךָך ָכּל־ ֶ֣יֶתר
ְמ ַזְע ְז ֶ֑ﬠיךָך ְוָה ִ֥ייָת ִלְמִשׁ֖סּוֹת ָֽלמוֹֽ ִ :כּי ַאָ֤תּה ַשׁ֨לּוֹ ָ ֙
ם ַֽוֲחַמס־ ֶ ֔א ֶרץ ִק ְר ָ֖יה ְוָכל־ ֥יְשֵׁבי ָֽבהּ֗ :הוֹי ֹבּ ֵ֛צ ַע ֶ֥בַּצע ָ֖רע
ַעִ֑מּים ִמ ְדֵּ֤מי ָא ָד ֙
ם ִק ֔נּוֹ ְלִה ָנֵּ֖צל ִמַכּף־ ָֽרעָ :י ַ֥ﬠְצָתּ ֖בֶּשׁת ְלֵבי ֶ ֑תךָך ְקֽצוֹת־
ְלֵבי֑תוֹ ָל֤שׂוּם ַבָּמּרוֹ ֙
ַעִ֥מּים ַרִ֖בּים ְוחוֵֹ֥טא ַנְפֶֽשׁךָךִ :כּי־ֶ֖אֶבן ִמ ִ֣קּיר ִתּ ְז ָ֑ﬠק ְוָכִ֖פיס ֵמ ֵ֥ﬠץ ַֽיֲﬠ ֶֽנ ָנּה֛ :הוֹי
ה ָ֣וה ְצָב֑אוֹת ְו ִֽיי ְג֤עוּ
ֹבּ ֶ֥נה ִ֖ﬠיר ְבּ ָדִ֑מים ְוכוֹ ֵ֥נ ן ִק ְר ָ֖יה ְבַּע ְו ָֽלהֲ :ה֣לוֹא ִה ֔ ֵנּה ֵמֵ֖את ְי ֹ
ם ְבּ ֵדי־ ֵ ֔אשׁ וְּלֻאִ֖מּים ְבּ ֵדי־ ִ֥ריק ִי ָֽﬠפוִּ֚ :כּי ִתָּמּ ֵ֣לא ָה ָ ֔א ֶרץ ָל ַ֖דַעת ֶאת־ְכּ֣בוֹד
ַעִמּי ֙
הָ֑וה ַכַּ֖מּ ִים ְיַכ֥סּוּ ַעל־ ָֽים֚ :הוֹי ַמְשׁ ֵ֣קה ֵרֵ֔עהוּ ְמַס ֵ֥פּ ַח ֲחָֽמְת֖ךָך ְוַ֣אף ַשׁ ֵ֑כּר ְלַ֥מַען
ְי ֹ
ַהִ֖בּיט ַעל־ְמֽעוֹ ֵריֶֽהםָ :שׂ ַ֤בְעָתּ ָקלוֹ֙ן ִמָכּ֔בוֹד ְשֵׁ֥תה ַגם־ַ֖אָתּה ְוֵֽהָע ֵ֑רל ִתּ֣סּוֹב
שׁד
ה ָ֔וה ְו ִֽקיָק֖לוֹן ַעל־ְכּבוֹ ֶֽדךָךֽ ִ :כּי־ֲחַ֤מס ְלָבנוֹ֙ן ְיַכֶ֔סָּךּ ְו ֥ ֹ
ָעֶ֗ליךָך ֚כּוֹס ְיִ֣מין ְי ֹ
ם ַֽוֲחַמס־ ֶ ֔א ֶרץ ִק ְר ָ֖יה ְוָכל־ ֥יְשֵׁבי ָֽבהָּ :מה־הוִֹ֣ﬠיל
ְבֵּה֖מוֹת ְיִחי ַ ֑תן ִמ ְדֵּ֤מי ָא ָד ֙
שֶּׁקר ִ֣כּי ָבַ֞טח ֹי ֵ֤צר ִיְצר֙וֹ ָעָ֔ליו ַֽלֲﬠ֖שׂוֹת
ֶ֗פֶּסל ִ֤כּי ְפָסל֙וֹ ֹֽיְצ֔רוֹ ַמֵסּ ָ֖כה וּ֣מוֹ ֶרה ָ ֑
אֵ֤מר ָלֵע֙ץ ָה ִ ֔קיָצה ֖עוּ ִרי ְלֶ֣אֶבן דּוּ ָ ֑מם ֣הוּא יוֹ ֶ֔רה ִה ֵנּה־
ֱאִלי ִ֥לים ִאְלּ ִ ֽמים֣ :הוֹי ֹ
ה ָ֖וה ְבֵּהי ַ֣כל ָק ְד֑שׁוֹ ַ֥הס ִמָפּ ָ֖ניו
שׂ ָזָ֣הב ָוֶ֔כֶסף ְוָכל־ ֖רוּ ַח ֵ֥אין ְבִּק ְרֽבּוַֹֽ :וי ֹ
֗הוּא ָתּפוּ ֙
ה ָ֗וה ָשַׁ֣מְעִתּי ִשׁ ְ ֽמֲﬠ֘ךָך
ָכּל־ָהָֽא ֶרץְ :תִּפ ָ֖לּה ַֽלֲחַב֣קּוּק ַה ָנִּ֑ביא ַ֖ﬠל ִשׁ ְגֹי ֽנוֹתְ :י ֹ
ם ַח ֵ֔יּיהוּ ְבּ ֶ֥ק ֶרב ָשׁ ִ֖נים תּוֹ ִ֑די ַע ְבֹּ֖ר ֶגז ַרֵ֥חם
ה ָ֗וה ָֽפָּעְל ךָ ֙ך ְבּ ֶ֤ק ֶרב ָשׁ ִני ֙
ָי ֵראִת֒י ְי ֹ
ם הוֹ֔דוֹ
ִתּ ְזֽכּוֹרֱ :א֨לוֹ ַ֙הּ ִמֵתּיָ֣מן ָי֔בוֹא ְוָק ֥דוֹשׁ ֵֽמַהר־ָפּא ָ֖רן ֶ֑סָלה ִכּ ָ֤סּה ָשַׁ֨מ ִי ֙
הּ ָכּ֣אוֹר ִ ֽתְּה ֶ֔יה ַק ְר ַ֥נ ִים ִמ ָיּ ֖דוֹ ֑לוֹ ְוָ֖שׁם ֶחְב ֥יוֹן ֻעֹֽזּה:
וְּתִהָלּ֖תוֹ ָֽמְלָ֥אה ָהָֽא ֶרץְ֨ :וֹנ ַג ֙

ה ַו ַיֵּ֣תּר
]ֻע ֽזּוֹ[ ְלָפ ָ֖ניו ֵ֣יֶלךְך ָ֑דֶּבר ְו ֵיֵ֥צא ֶ֖רֶשׁף ְל ַר ְג ָֽליוָ :עַ֣מד ׀ ַו ְיֹ֣מ ֶדד ֶ ֗א ֶרץ ָרָא ֙
גּוֹ ִ֔ים ַו ִיְּתֹֽפְּצצ֙וּ ַה ְר ֵרי־ַ֔עד ַשׁ֖חוּ ִגְּב֣עוֹת עוֹ ָ֑לם ֲהִלי֥כוֹת עוֹ ָ֖לם ֽלוַֹ֣ :תַּחת ָ ֔א ֶון
ָרִ֖איִתי ָֽאֳה ֵ֣לי כוּ ָ ֑
ה ָ֔וה ִ ֽאם־
ם ָח ָ֣רה ְי ֹ
שׁן ִי ְר ְגּ ֕זוּן ְי ִרי֖עוֹת ֶ֥א ֶרץ ִמ ְד ָֽי ןֲ :הִב ְנָה ִרי ֙
ם ַאֶ֔פּךָך ִאם־ַבּ ָ֖יּם ֶעְב ָר ֶ ֑תךָך ִ֤כּי ִת ְרַכּ֙ב ַעל־סוֶּ֔סיךָך ַמ ְרְכֹּבֶ֖תיךָך ְישׁוּ ָֽﬠה:
ַבּ ְנָּה ִרי ֙
אֶמר ֶ֑סָלה ְנָה ֖רוֹת ְתַּב ַֽקּע־ָֽא ֶרץָ :ר֤אוּךָך
ֶע ְר ָ֤יה ֵתעוֹ֙ר ַקְשׁ ֶ֔תּךָך ְשֻׁב֥עוֹת ַמ֖טּוֹת ֣ ֹ
ם קוֹ֔לוֹ ֖רוֹם ָי ֵ֥דיהוּ ָנָֽשׂאֶ֥ :שֶׁמשׁ ָי ֵ֖ר ַח
ָיִ֨חיל֙וּ ָה ִ֔רים ֶ֥ז ֶרם ַ֖מ ִים ָע ָ֑בר ָנ ַ ֤תן ְתּהוֹ ֙
ָ֣ﬠַמד ְז ֻ֑בָלה ְל֤אוֹר ִחֶ֨צּי ךָ ֙ך ְיַהֵ֔לּכוּ ְלֹ֖נ ַגהּ ְבּ ַ֥רק ֲח ִניֶֽתךָךְ :בּ ַ֖זַעם ִתְּצַעד־ ָ ֑א ֶרץ ְבַּ֖אף
שׁ ִמֵ֣בּית
ת ְל ֵ֣יַשׁע ַעֶ֔מּךָך ְל ֵ֖יַשׁע ֶאת־ְמִשׁי ֶ֑חךָך ָמ ַ֤חְצָתּ רּ ֹא ֙
ָתּ ֥דוּשׁ גּוֹ ִֽיםָ :יָ֨צא ָ ֙
ָרָ֔שׁע ָע ֛רוֹת ְי֥סוֹד ַעד־ַצ ָ֖וּאר ֶֽסָלהָ :נ ַ֤קְבָתּ ְבַמָטּי֙ו ֣ר ֹאשׁ ְפּ ָר ָ֔זו ]ְפּ ָר ָ֔זיו[ ִי ְ ֽסֲﬠ ֖רוּ
ַֽלֲהִפי ֵ֑צ ִני ֲﬠִ֣ליֻצ ָ֔תם ְכּמוֹ־ֶלֱאֹ֥כל ָע ִ֖ני ַבִּמְּסָֽתּרָ :דּ ַ֥רְכָתּ ַב ָ֖יּם סוּ ֶ֑סיךָך ֹ֖חֶמר ַ֥מ ִים
ַר ִ ֽבּיםָ :שַׁ֣מְעִתּי ׀ ַוִתּ ְר ַ֣גּז ִבְּט ֗ ִני ְלקוֹל ֙ ָֽצְל֣לוּ ְשָׂפ ַ֔תי ָי֥בוֹא ָר ָ֛קב ַֽבֲּﬠָצַ֖מי ְוַתְחַ֣תּי
ֶא ְר ָ֑גּז ֲאֶ֤שׁר ָא ֨נוּ ַ֙ח ְל ֣יוֹם ָצ ָ֔רה ַֽלֲﬠ֖לוֹת ְל ַ֥ﬠם ְיגוּ ֶֽדנּוּֽ ִ :כּי־ְתֵא ָ֣נה ֽל ֹא־ִתְפ ָ֗רח
ה
אֶכל ָגּ ַ֤ז ר ִמִמְּכָל ֙
שׁ ַֽמֲﬠֵשׂה־ ַ֔ז ִית וְּשׁ ֵד֖מוֹת ל ֹא־ ָ֣ﬠָשׂה ֑ ֹ
ְוֵ֤אין ְיבוּל ֙ ַבּ ְגָּפ ֔ ִנים ִכֵּח ֙
ה ִ֤וה
ה ָ֣וה ֶאֱﬠ֑לוֹ ָזה ָא ִ֖גיָלה ֵֽבּאֹלֵ֥הי ִיְשׁ ִ ֽﬠיְ :י ֶ ֹ
֔צ ֹאן ְוֵ֥אין ָבּ ָ֖קר ָֽבּ ְרָפ ִ ֽתיםַֽ :וֲא ִ֖ני ַֽבּי ֹ
ֲאֹד ָנ֙י ֵחיִ֔לי ַו ָ֤יֶּשׂם ַר ְגַל֙י ָֽכַּא ָיּ֔לוֹת ְו ַ֥ﬠל ָֽבּמוַֹ֖תי ַי ְד ִר ֵ֑כ ִני ַלְמ ַנֵ֖צּ ַח ִבּ ְנ ִֽגינוָֹֽתי:
ה ֶבּן־כּוִּ֣שׁי ֶבן־ ְגּ ַדְל ָ֔יה ֶבּן־ֲאַמ ְר ָ֖יה ֶבּן־
ה ָ֣וה ׀ ֲאֶשׁר־ָה ָ֗יה ֶאל־ְצַפ ְנ ָי ֙
ְדַּבר־ ְי ֹ
ִח ְז ִק ָ֑יּה ִבּי ֵ ֛מי ֽי ֹאִשׁ ָ֥יּהוּ ֶבן־ָא֖מוֹן ֶ֥מֶלךְך ְיהוּ ָֽדהָ :אֹ֨סף ָאֵ֜סף ֹ֗כּל ֵמ ַ֛ﬠל ְפּ ֵ֥ני
ם וּ ְד ֵ֣גי ַה ָ֔יּם
ה ָֽוהָ :אֵ֨סף ָא ָ֜דם וְּבֵהָ֗מה ָא ֵ֤סף ֽעוֹף־ַהָשַּׁ֨מ ִי ֙
ָֽהֲא ָדָ֖מה ְנֻאם־ ְי ֹ
ְוַהַמְּכֵשׁ֖לוֹת ֶאת־ָֽה ְרָשִׁ֑ﬠים ְוִהְכ ַרִ֣תּי ֶאת־ָֽהָא ָ֗דם ֵמ ַ֛ﬠל ְפּ ֵ֥ני ָֽהֲא ָדָ֖מה ְנֻאם־
ה ָֽוהְ :ו ָנִ֤טיִתי ָי ִד֙י ַעל־ ְיהוּ ָ֔דה ְו ַ֖ﬠל ָכּל־ ֽיוְֹשֵׁ֣בי ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוִהְכ ַר ִ֞תּי ִמן־ַהָמּ֤קוֹם
ְי ֹ
ה ֶאת־ְשָׁ֣אר ַה ַ֔בַּעל ֶאת־ֵ֥שׁם ַהְכָּמ ִ֖רים ִעם־ַהֹֽכֲּה ִֽניםְ :וֶאת־ַהִמְּשַֽׁתֲּח ִ֥וים
ַה ֶזּ ֙
ה ָ֔וה ְוַה ִנְּשָׁבִּ֖ﬠים
ם ַה ִנְּשָׁבִּ֣ﬠים ַֽלי ֹ
ַעל־ַה ַגּ ֖גּוֹת ִלְצָ֣בא ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ְוֶאת־ַהִמְּשַֽׁתֲּח ִוי ֙
ה ָ֖וה ְו ֣ל ֹא־
שׁר ֽל ֹא־ִבְק֥שׁוּ ֶאת־ ְי ֹ
הָ֑וה ַֽוֲא ֶ ֛
ְבַּמְל ָֽכּםְ :וֶאת־ַה ְנּסוֹ ִ֖גים ֵמַֽאֲח ֵ֣רי ְי ֹ
הָ֛וה ֶ֖זַבח
ה ָ֔וה ִ ֽכּי־ֵהִ֧כין ְי ֹ
ה ִ֑וה ִ֤כּי ָקרוֹ֙ב ֣יוֹם ְי ֹ
ְד ָרֻֽשׁהוַּ֕ :הס ִמְפּ ֵ֖ני ֲאֹד ָ֣ני ְי ֶ ֹ
ה ָ֔וה וּ ָֽפַק ְדִ֥תּי ַעל־ַהָשּׂ ִ֖רים ְוַעל־ְבּ ֵ֣ני ַה ֶ ֑מֶּלךְך
ם ֶ֣זַבח ְי ֹ
ִהְק ִ֥דּישׁ ְק ֻרָֽאיוְ :וָה ָ֗יה ְבּיוֹ ֙
ְו ַ֥ﬠל ָכּל־ַהֹֽלְּבִ֖שׁים ַמְל֥בּוּשׁ ָנְכ ִֽרי :וּ ָֽפַק ְד ִ֗תּי ַ֧ﬠל ָכּל־ַהדּוֹ ֵ֛לג ַעל־ַהִמְּפָ֖תּן ַבּ ֣יּוֹם

ה ַב ֨יּוֹם ַה֜הוּא ְנֻאם־
ַה֑הוּא ַֽהְמַמְלִ֛אים ֵ֥בּית ֲאֹֽד ֵניֶ֖הם ָחָ֥מס וִּמ ְרָֽמהְ :וָה ָי ֩
ה ִמַ֣שַּׁער ַה ָדּ ִ֔גים ִֽויָל ָ֖לה ִמן־ַהִמְּשׁ ֶ֑נה ְוֶ֥שֶׁבר ָגּ ֖דוֹל ֵֽמַה ְגָּבֽעוֹת:
ה ָ֗וה ֤קוֹל ְצָעָק ֙
ְי ֹ
ה
ה ָכּל־ ַ֣ﬠם ְכּ ֔ ַנַען ִנְכ ְר֖תוּ ָכּל־ ְנִ֥טיֵלי ָֽכֶסףְ :וָה ָי ֙
ֵהיִ֖לילוּ ֹֽיְשֵׁ֣בי ַהַמְּכ ֵ ֑תּשׁ ִ֤כּי ִנ ְדָמ ֙
ם
ָבּ ֵ֣ﬠת ַה ִ֔היא ֲאַח ֵ֥פּשׂ ֶאת־ ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ַבּ ֵנּ ֑רוֹת וּ ָֽפַק ְדִ֣תּי ַעל־ָֽהֲא ָנִ֗שׁים ַהֹֽקְּפִאי ֙
ם
ה ָ֖וה ְו ֥ל ֹא ָי ֵֽר ַעְ :וָה ָ֤יה ֵחיָל ֙
ם ִבְּלָב ָ֔בם ֽל ֹא־ ֵייִ֥טיב ְי ֹ
אְמ ִרי ֙
ַעל־ִשְׁמ ֵרי ֶ֔הם ָה ֽ ֹ
ם ְו ֣ל ֹא ֵיֵ֔שׁבוּ ְו ָֽנְט֣עוּ ְכ ָרִ֔מים ְו ֥ל ֹא ִיְשׁ֖תּוּ
ִלְמִשָׁ֔סּה וָּֽבֵתּיֶ֖הם ִלְשָׁמ ָ ֑מה וָּב ֤נוּ ָבִתּי ֙
ה ָ֔וה ַ֥מר
אד ֚קוֹל ֣יוֹם ְי ֹ
ה ַה ָגּ֔דוֹל ָק ֖רוֹב וַּמֵ֣הר ְמ ֑ ֹ
ה ָו ֙
ֶאת־ ֵיי ָֽנםָ :ק ֤רוֹב ֽיוֹם־ ְי ֹ
ה
שָׁא ֙
ֹצ ֵ֖ר ַח ָ֥שׁם ִגּֽבּוֹר֥ :יוֹם ֶעְב ָ֖רה ַה ֣יּוֹם ַה֑הוּא ֧יוֹם ָצ ָ֣רה וְּמצוּ ָ ֗קה ֤יוֹם ֹ
וְּמשׁוֹ ָ ֔אה ֥יוֹם ֨חֶשׁ ךְ ֙ך ַֽוֲאֵפָ֔לה ֥יוֹם ָע ָ֖נ ן ַֽוֲﬠ ָר ֶֽפל֥ :יוֹם שׁוֹ ָ֖פר וְּתרוּ ָ֑ﬠה ַ֚ﬠל ֶֽהָע ִ֣רים
ה ָ֖וה
ַהְבֻּצ֔רוֹת ְו ַ֖ﬠל ַהִפּ֥נּוֹת ַה ְגֹּבֽהוֹתַֽ :וֲהֵצֹ֣רִתי ָֽלָא ָ֗דם ְוָֽהְלכ֙וּ ַכִּע ְו ִ֔רים ִ֥כּי ַֽלי ֹ
ם ֶֽכָּעָ֔פר וְּלֻחָ֖מם ַכּ ְגָּל ִ ֽליםַ :גּם־ַכְּסָ֨פּם ַגּם־ ְזָה ָ֜בם ֽל ֹא־יוּ ַ֣כל
ָח ָ֑טאוּ ְוֻשׁ ַ֤פּךְך ָדָּמ ֙
שׁ ִק ְנָא֔תוֹ ֵֽתָּא ֵ֖כל ָכּל־ָה ָ ֑א ֶרץ ִ֣כּי ָכ ָ֤לה ַאךְך־
ה ָ֔וה וְּבֵא ֙
ם ֶעְב ַ֣רת ְי ֹ
ְלַהִצּיָ֗לם ְבּיוֹ ֙
ה ַֽיֲﬠֶ֔שׂה ֵ֥את ָכּל־ֹֽיְשֵׁ֖בי ָהָֽא ֶרץִ :הְתֽקוְֹשׁ֖שׁוּ ָו֑קוֹשּׁוּ ַה ֖גּוֹי ֥ל ֹא ִנְכָֽסף:
ִנְבָהָל ֙
ה ָ֔וה
ם ֶ֣ל ֶדת ֹ֔חק ְכֹּ֖מץ ָ֣ﬠַבר ֑יוֹם ְבֶּ֣ט ֶרם ׀ ֽל ֹא־ ָי֣בוֹא ֲﬠֵליֶ֗כם ֲחרוֹ֙ן ַאף־ ְי ֹ
ְבֶּ֨ט ֶר ֙
ה ָכּל־ַע ְנ ֵ֣וי ָה ָ ֔א ֶרץ
ה ָו ֙
ה ָֽוהַ :בְּקּ֤שׁוּ ֶאת־ ְי ֹ
ם ֽל ֹא־ ָי֣בוֹא ֲﬠֵליֶ֔כם ֖יוֹם ַאף־ ְי ֹ
ְבֶּ֨ט ֶר ֙
ה ָֽוה:
ק ַבְּקּ֣שׁוּ ֲﬠ ָנ ָ֔וה אוַּל֙י ִתָּ֣סְּת֔רוּ ְבּ ֖יוֹם ַאף־ ְי ֹ
ֲאֶ֥שׁר ִמְשָׁפּ֖טוֹ ָפּ ָ֑ﬠלוּ ַבְּקּשׁוּ־ֶ֨צ ֶד ֙
ם ְי ָ֣ג ְר֔שׁוָּה ְוֶעְק ֖רוֹן
ה ֲﬠזוָּ֣בה ִ ֽתְה ֶ֔יה ְוַאְשְׁק֖לוֹן ִלְשָׁמ ָ ֑מה ַאְשׁ֗דּוֹד ַבָּֽצֳּה ַ֨ר ִי ֙
ִ֤כּי ַע ָזּ ֙
ה ָ֣וה ֲﬠֵליֶ֗כם ְכּ ֨ ַנַע֙ן ֶ֣א ֶרץ
ֵֽתָּע ֵֽקר֗ :הוֹי ֽיְשׁ ֵ֛בי ֶ֥חֶבל ַה ָ֖יּם ֣גּוֹי ְכּ ֵרִ֑תים ְדַּבר־ ְי ֹ
ְפִּלְשׁ ִ֔תּים ְוַֽהֲאַב ְדִ֖תּיךְך ֵמֵ֥אין יוֵֹֽשׁבְֽ :וָֽה ְי ָ֞תה ֶ֣חֶבל ַה ָ֗יּם ְנ ֛וֹת ְכֹּ֥רת ֹרִ֖ﬠים
ְו ִג ְד ֥רוֹת ֽצ ֹאןְ :וָ֣ה ָיה ֶ֗חֶבל ִלְשֵׁא ִ֛רית ֵ֥בּית ְיהוּ ָ֖דה ֲﬠֵליֶ֣הם ִי ְר֑עוּן ְבָּבֵ֣תּי
ה ָ֥וה ֱאֹֽלֵהיֶ֖הם ְוָ֥שׁב ְשִׁבוָֽתם ]ְשִׁביָֽתם[:
ַאְשְׁק֗לוֹן ָבֶּ֨ע ֶר֙ב ִי ְרָבּ֔צוּן ִ֧כּי ִיְפְק ֵ֛דם ְי ֹ
ָשַׁ֨מְעִתּ֙י ֶח ְר ַ֣פּת מוֹ ָ ֔אב ְו ִג ֻדּ ֵ֖פי ְבּ ֵ֣ני ַע֑מּוֹן ֲאֶ֤שׁר ֵֽח ְרפ֙וּ ֶאת־ַעִ֔מּי ַו ַיּ ְג ִ֖דּילוּ ַעל־
ה ָ֨וה ְצָב֜אוֹת ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ִ֣כּי מוֹ ָ ֞אב ִכְּסֹ֤דם
ם ְי ֹ
ְגּבוּ ָֽלםָ :ל ֵ֣כן ַחי־ ָ ֡א ִני ְנֻא ֩
ה וְּב ֵ֤ני ַעמּוֹ֙ן ַֽכֲּﬠֹמ ָ֔רה ִמְמַ֥שׁק ָח ֛רוּל וִּמְכ ֵרה־ֶ֥מַלח וְּשָׁמָ֖מה ַעד־עוֹ ָ֑לם
ִ ֽתְּה ֶי ֙
ְשֵׁא ִ֤רית ַעִמּ֙י ְיָב ֔זּוּם ְו ֶ֥יֶתר גּוֹ ִ֖י ִי ְנָחֽלוּם֥ :ז ֹאת ָלֶ֖הם ַ֣תַּחת ְגּאוֹ ָ֑נם ִ֤כּי ֵֽח ְרפ֙וּ
ה ֲﬠֵלי ֶ֔הם ִ֣כּי ָר ָ֔זה ֵ֖את ָכּל־ֱאֹלֵ֣הי
ה ָו ֙
ה ָ֥וה ְצָבֽאוֹת :נוֹ ָ֤רא ְי ֹ
ַו ַיּ ְג ִ֔דּלוּ ַעל־ ַ֖ﬠם ְי ֹ

ָה ָ ֑א ֶרץ ְו ִיְשַֽׁתֲּחווּ־ל֙וֹ ִ֣אישׁ ִמְמּקוֹ֔מוֹ ֹ֖כּל ִא ֵ֥יּי ַהגּוֹ ִֽיםַ :גּם־ַאֶ֣תּם כּוִּ֔שׁים ַחְל ֵ֥לי
ה ִלְשָׁמָ֔מה
ַח ְרִ֖בּי ֵֽהָמּהְ :ו ֵ֤יט ָיד֙וֹ ַעל־ָצ֔פוֹן ִֽויַאֵ֖בּד ֶאת־ַא֑שּׁוּר ְו ָיֵ֤שׂם ֶאת־ ִֽני ְנ ֵו ֙
ת ַגּם־ִקֹ֔פּד
ם ָכּל־ַח ְיתוֹ־ ֔גוֹי ַגּם־ָקַא ֙
ִצ ָ֖יּה ַכִּמּ ְדָֽבּרְ :ו ָֽרְב֨צוּ ְבתוֹ ָ֤כהּ ֲﬠ ָד ִרי ֙
תּ ֶ֖ריָה ָי ִ֑לינוּ ֠קוֹל ְישׁוֹ ֵ֤רר ַֽבַּחלּוֹ֙ן ֹ֣ח ֶרב ַבַּ֔סּף ִ֥כּי ַא ְר ָ֖זה ֵע ָֽרה֠ :ז ֹ֞את ָהִ֤ﬠיר
ְבַּכְפ ֹ
ה ִבְּלָב ָ֔בהּ ֲא ִ֖ני ְוַאְפִ֣סי ֑עוֹד ֵ֣איךְך ׀ ָה ְיָ֣תה
אְמ ָר ֙
ה ַהיּוֶֹ֣שֶׁבת ָל ֶ֔בַטח ָה ֽ ֹ
ָֽהַעִלּי ָז ֙
ְלַשָׁ֗מּה ַמ ְרֵבּ֙ץ ַֽלַח ָ֔יּה ֹ֚כּל עוֵֹ֣בר ָעֶ֔ליָה ִיְשֹׁ֖רק ָי ִ֥ני ַע ָי ֽדוֹ֥ :הוֹי ֹֽמ ְרָ֖אה ְו ִנ ְגָא ָ֑לה
ה ֣ל ֹא ָבָ֔טָחה ֶאל־
ה ָו ֙
ה ְבּ֔קוֹל ֥ל ֹא ָֽלְקָ֖חה מוּ ָ֑סר ַֽבּי ֹ
ָהִ֖ﬠיר ַהיּוֹ ָֽנה֤ :ל ֹא ָֽשְׁמָע ֙
ה ְזֵ֣אֵבי ֶ֔ע ֶרב ֥ל ֹא
שְׁפֶ֨טי ָ ֙
שֲׁא ִ֑גים ֹ
ֱאֹלֶ֖היָה ֥ל ֹא ָק ֵֽרָבהָ :שׂ ֶ֣ריָה ְבִק ְר ָ֔בּהּ ֲא ָר ֖יוֹת ֽ ֹ
ה ִחְלּלוּ־ֹ֔ק ֶדשׁ ָֽחְמ֖סוּ תּוֹ ָֽרה:
ה ֹֽפֲּח ִ֔זים ַאְנֵ֖שׁי ֹֽבּ ְג ֑דוֹת ֹֽכֲּהֶ֨ני ָ ֙
ָֽג ְר֖מוּ ַלֹֽבֶּקרְ :נִבי ֶ ֨אי ָ ֙
ְי ֹ
ק ְבִּק ְר ָ֔בּהּ ֥ל ֹא ַֽיֲﬠֶ֖שׂה ַע ְו ָ֑לה ַבֹּ֨בֶּקר ַבֹּ֜בֶּקר ִמְשָׁפּ֨טוֹ ִיֵ֤תּן ָלאוֹ֙ר ֣ל ֹא
ה ָ֤וה ַצ ִדּי ֙
ֶנְע ָ֔דּר ְו ֽל ֹא־יוֹ ֵ֥ד ַע ַע ָ֖וּל ֹֽבֶּשׁתִ :הְכ ַ֣רִתּי גוֹ ִ֗ים ָנַ֨שׁמּ֙וּ ִפּנּוֹ ָ֔תם ֶהֱח ַ֥רְבִתּי ֽחוּצוָֹ֖תם
ִמְבִּ֣לי עוֹ ֵ֑בר ִנְצ ֧דּוּ ָע ֵרי ֶ ֛הם ִמְבִּלי־ִ֖אישׁ ֵמֵ֥אין יוֵֹֽשׁבָ :אַ֜מ ְרִתּי ַאךְך־ ִ ֽתּי ְרִ֤אי
אוִֹת֙י ִתְּקִ֣חי מוָּ֔סר ְו ֽל ֹא־ ִיָכּ ֵ֣רת ְמעוָֹ֔נהּ ֹ֥כּל ֲאֶשׁר־ָפּ ַ֖ק ְדִתּי ָע ֶ֑ליָה ָאֵכ֙ן ִהְשִׁ֣כּימוּ
ה ָ֔וה ְל ֖יוֹם קוִּ֣מי ְל ַ֑ﬠד ִ֣כּי ִמְשָׁפִּטי֩
ִהְשִׁ֔חיתוּ ֹ֖כּל ֲﬠִלילוָֹֽתםָ :ל ֵ֤כן ַחכּוּ־ִל֙י ְנֻאם־ ְי ֹ
ֶלֱאֹ֨סף גּוֹ ִ֜ים ְלָקְבִ֣צי ַמְמָל֗כוֹת ִלְשֹׁ֨פּךְך ֲﬠֵליֶ֤הם ַזְעִמ֙י ֹ֚כּל ֲח ֣רוֹן ַאִ֔פּי ִ֚כּי ְבֵּ֣אשׁ
ִק ְנָא ִ֔תי ֵֽתָּא ֵ֖כל ָכּל־ָהָֽא ֶרץִ :כּי־ ָ ֛אז ֶאְהֹ֥פּךְך ֶאל־ַעִ֖מּים ָשׂ ָ֣פה ְברוּ ָ֑רה ִלְק ֤ר ֹא
ה ָ֔וה ְלָעְב ֖דוֹ ְשׁ ֶ֥כם ֶאָֽחדֵ :מ ֵ֖ﬠֶבר ְל ַֽנֲה ֵרי־֑כוּשׁ ֲﬠָת ַר֙י ַבּת־פּוַּ֔צי
ם ְבֵּ֣שׁם ְי ֹ
ֻכָלּ ֙
ֽיוִֹב֖לוּן ִמ ְנָח ִ ֽתיַ :בּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ֤ל ֹא ֵת֨בוִֹשׁ֙י ִמֹ֣כּל ֲﬠִ֣ליֹל ַ֔ת ִיךְך ֲאֶ֥שׁר ָפַּ֖שַׁעְתּ ִ֑בּי ִכּי־
ָ֣אז ׀ ָאִ֣סיר ִמִקּ ְר ֵ֗בּךְך ַעִלּי ֵז֙י ַֽגֲּא ָו ֵ֔תךְך ְו ֽל ֹא־תוִֹ֧סִפי ְל ָגְב ָ ֛הה ֖עוֹד ְבַּ֥הר ָק ְד ִ ֽשׁי:
ה ָֽוהְ :שֵׁא ִ֨רית ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ֽל ֹא־
ְוִהְשַׁא ְרִ֣תּי ְבִק ְר ֵ֔בּךְך ַ֥ﬠם ָע ִ֖ני ָו ָ֑דל ְוָח֖סוּ ְבֵּ֥שׁם ְי ֹ
ה ְו ֽל ֹא־ ְי ַדְבּ ֣רוּ ָכ ָ֔זב ְו ֽל ֹא־ ִיָמֵּ֥צא ְבִפיֶ֖הם ְל֣שׁוֹן ַתּ ְרִ֑מית ִ ֽכּי־ ֵ ֛הָמּה
ַֽיֲﬠ֤שׂוּ ַע ְוָל ֙
ִי ְר֥עוּ ְו ָֽרְב֖צוּ ְוֵ֥אין ַֽמֲח ִֽרידָ :ר ִנּ֙י ַבּת־ִצ ֔יּוֹן ָה ִ֖ריעוּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִשְׂמִ֤חי ְוָעְל ִז֙י ְבָּכל־
ה
ה ָו ֙
א ְי ֵ֑בךְך ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָרֵ֤אל ׀ ְי ֹ
ה ִמְשָׁפַּ֔ט ִיךְך ִפּ ָ֖נּה ֽ ֹ
ה ָו ֙
ֵ֔לב ַ֖בּת ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםֵ :הִ֤סיר ְי ֹ
ְבִּק ְר ֵ֔בּךְך ֽל ֹא־ִתי ְרִ֥אי ַ֖רע ֽעוֹדַ :בּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ֵֽיָאֵ֥מר ִלי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ַאל־ִתּי ָ֑רִאי ִצ ֖יּוֹן
ה ָ֧וה ֱאֹל ַ ֛ה ִיךְך ְבִּק ְרֵ֖בּךְך ִגּ֣בּוֹר יוִֹ֑שׁי ַע ָיִ֨שׂישׂ ָעַ֜ל ִיךְך ְבִּשְׂמָ֗חה
ַאל־ ִי ְר֥פּוּ ָי ָֽד ִיךְךְ :י ֹ
שׁ ְבַּ֣אֲהָב֔תוֹ ָי ִ֥גיל ָע ַ֖ל ִיךְך ְבּ ִר ָֽנּה :נוּ ֵ֧גי ִממּוֹ ֵ֛ﬠד ָאַ֖סְפִתּי ִמֵ֣מּךְך ָה ֑יוּ ַמְשֵׂ֥את
ַי ֲ ֽח ִרי ֙

שׂה ֶאת־ָכּל־ְמַע ַ֖נּ ִיךְך ָבּ ֵ֣ﬠת ַהִ֑היא ְוֽהוַֹשְׁעִ֣תּי ֶאת־
ָע ֶ֖ליָה ֶח ְר ָֽפּהֽ ִ :ה ְנ ִ֥ני ֹע ֶ ֛
ם ִלְתִה ָ֣לּה וְּלֵ֔שׁם ְבָּכל־ָהָ֖א ֶרץ ָבְּשָֽׁתּםָ :בּ ֵ֤ﬠת
ה ֲאַק ֵ֔בּץ ְוַשְׂמִתּי ֙
ַהֹֽצֵּלָ֗עה ְוַה ִנּ ָדָּח ֙
א ָאִ֣ביא ֶאְתֶ֔כם וָּב ֵ֖ﬠת ַקְבִּ֣צי ֶאְת ֶ֑כם ִ ֽכּי־ֶא ֵ֨תּן ֶאְתֶ֜כם ְלֵ֣שׁם ְוִלְתִהָ֗לּה
ַהִהי ֙
ם
ה ָֽוהִ :בְּשׁ ַ֤נת ְשׁ ַ֨תּ ִי ֙
ְבֹּכל ֙ ַעֵ֣מּי ָה ָ ֔א ֶרץ ְבּשׁוִּ֧בי ֶאת־ְשֽׁבוֵּתי ֶ֛כם ְל ֵֽﬠי ֵני ֶ֖כם ָאַ֥מר ְי ֹ
ה ָ֜וה ְבּ ַיד־
שׁ ַהִשִּׁ֔שּׁי ְבּ ֥יוֹם ֶאָ֖חד ַלֹ֑ח ֶדשׁ ָה ָ֨יה ְדַבר־ ְי ֹ
ְל ָֽד ְר ָ֣י ֶושׁ ַהֶ֔מֶּלךְך ַבֹּ֨ח ֶד ֙
ַח ַ֣גּי ַה ָנּ ִ֗ביא ֶאל־ ְז ֻרָבּ ֶ֤בל ֶבּן־ְשַׁאְלִתּיֵאל ֙ ַפַּ֣חת ְיהוּ ָ֔דה ְוֶאל־ ְיהוֹֻ֧שׁ ַע ֶבּן־
ה
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ֵלאֹ֑מר ָה ָ֤ﬠם ַה ֶזּ ֙
ְיֽהוָֹצ ָ֛דק ַהֹכֵּ֥הן ַה ָגּ ֖דוֹל ֵלאֹֽמרֹ֥ :כּה ָא ַ ֛מר ְי ֹ
ה ָ֔וה ְבּ ַיד־ַח ַ֥גּי
ה ָ֖וה ְלִהָבּ ֽנוֹתַֽ :ו ְיִה֙י ְדַּבר־ ְי ֹ
ָֽאְמ֔רוּ ֥ל ֹא ֶעת־ ֛בּ ֹא ֶעת־ ֵ֥בּית ְי ֹ
ם ַא ֶ֔תּם ָלֶ֖שֶׁבת ְבָּֽבֵתּי ֶ֣כם ְספוּ ִ֑נים ְוַהַ֥בּ ִית ַה ֶ֖זּה ָח ֵֽרב:
ַה ָנִּ֖ביא ֵלאֹֽמרַ :ה ֵ֤ﬠת ָלֶכ ֙
ה ָ֣וה ְצָב֑אוֹת ִ֥שׂימוּ ְלַבְב ֶ֖כם ַעל־ ַדּ ְרֵכי ֶֽכםְ :ז ַרְע ֶ֨תּם ַה ְר ֵ֜בּה
ְוַע ָ֕תּה ֹ֥כּה ָאַ֖מר ְי ֹ
ה ָשׁ֣תוֹ ְוֵֽאין־ְלָשְׁכ ָ֔רה ָל֖בוֹשׁ ְוֵֽאין־ְלֹ֣חם ֑לוֹ
ְוָהֵ֣בא ְמָ֗עט ָא֤כוֹל ְוֵֽאין־ְלָשְׂבָע ֙
ה ָ֣וה ְצָב֑אוֹת ִ֥שׂימוּ ְלַבְב ֶ֖כם
ְו ַ֨הִמְּשַׂתֵּ֔כּר ִמְשַׂתּ ֵ֖כּר ֶאל־ְצ ֥רוֹר ָנֽקוּבֹ֥ :כּה ָאַ֖מר ְי ֹ
ַעל־ ַדּ ְרֵכי ֶֽכםֲ :ﬠ֥לוּ ָה ָ ֛הר ַֽוֲהֵבאֶ֥תם ֵ֖ﬠץ וְּב ֣נוּ ַה ָ֑בּ ִית ְוֶא ְרֶצה־֥בּוֹ ְוֶאָכְּב ָ֖ד
ה ְוִה ֵֽנּה־ִלְמָ֔עט ַֽוֲהֵבאֶ֥תם ַהַ֖בּ ִית
ה ָֽוהָ :פֹּ֤נה ֶאל־ַה ְרֵבּ ֙
] ְוֶא ָֽכְּב ָ֖דה[ ָאַ֥מר ְי ֹ
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ַ֗יַען ֵבּיִת֙י ֲאֶשׁר־֣הוּא ָח ֵ֔רב ְוַאֶ֥תּם
ם ְי ֹ
ְו ָנ ַ֣פְחִתּי ֑בוֹ ַ֣יַען ֶ֗מה ְנֻא ֙
ָרִ֖צים ִ֥אישׁ ְלֵביֽתוַֹ :על־ ֵ֣כּן ֲﬠֵליֶ֔כם ָֽכְּל֥אוּ ָשַׁ֖מ ִים ִמ ָ֑טּל ְוָהָ֖א ֶרץ ָֽכְּלָ֥אה ְיבוּ ָֽלהּ:
ָֽוֶאְק ָ֨רא ֹ֜ח ֶרב ַעל־ָהָ֣א ֶרץ ְוַעל־ֶֽהָה ִ֗רים ְוַעל־ַה ָדּ ָג֙ן ְוַעל־ַהִתּי ֣רוֹשׁ ְוַעל־ַה ִיְּצ ָ֔הר
ם ְוַעל־ַהְבֵּהָ֔מה ְו ַ֖ﬠל ָכּל־ ְי ִ֥גי ַע ַכּ ָֽפּ ִים:
ְו ַ֛ﬠל ֲאֶ֥שׁר תּוִֹ֖ציא ָֽהֲא ָד ָ ֑מה ְוַעל־ָֽהָא ָד ֙
ק ַהֹכּ ֵ֨הן ַה ָגּ֜דוֹל ְוֹ֣כל ׀
שׁ ַע ֶבּן־ ְיֽהוָֹצ ָד ֩
ַו ִיְּשַׁ֣מע ְז ֻרָבֶּ֣בל ׀ ֶבּן־ַשְׁלִתּי ֵ ֡אל ִֽויהוֹ ֻ ֣
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהי ֶ֔הם ְוַעל־ ִדְּב ֵר֙י ַח ַ֣גּי ַה ָנּ ִ֔ביא ַֽכֲּאֶ֥שׁר ְשָׁל֖חוֹ
ְשֵׁא ִ֣רית ָהָ֗עם ְבּקוֹל ֙ ְי ֹ
הָ֛וה
ה ָֽוהַ ֠ :ויּ ֹאֶמר ַח ַ֞גּי ַמְלַ֧אךְך ְי ֹ
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהי ֶ ֑הם ַו ִֽיּי ְר֥אוּ ָה ָ֖ﬠם ִמְפּ ֵ֥ני ְי ֹ
ְי ֹ
ה ָ֡וה ֶאת־רוּ ַ֩ח
ה ָֽוהַ :ו ָ֣יַּער ְי ֹ
ה ָ֖וה ָל ָ֣ﬠם ֵלאֹ֑מר ֲא ִ֥ני ִאְתּ ֶ֖כם ְנֻאם־ ְי ֹ
ְבַּמ ְ ֽלֲא֥כוּת ְי ֹ
ק ַהֹכֵּ֣הן
שׁ ַע ֶבּן־ ְיֽהוָֹצ ָד ֙
ְז ֻרָבּ ֶ֨בל ֶבּן־ַשְׁלִתּי ֵ ֜אל ַפַּ֣חת ְיהוּ ָ֗דה ְוֶאת־֨רוּ ַ֙ח ְיהוֹ ֻ ֤
ה ָ֥וה
ַה ָגּ֔דוֹל ְֽוֶאת־֔רוּ ַח ֹ֖כּל ְשֵׁא ִ֣רית ָה ָ֑ﬠם ַו ָיֹּ֨בא֙וּ ַו ַֽיֲּﬠ֣שׂוּ ְמָלאָ֔כה ְבּ ֵֽבית־ ְי ֹ
ְצָב֖אוֹת ֱאֹלֵהיֶֽהםְ :בּ ֨יוֹם ֶעְשׂ ִ֧רים ְוַא ְרָבּ ָ֛ﬠה ַלֹ֖ח ֶדשׁ ַבִּשִּׁ֑שּׁי ִבְּשׁ ַ֥נת ְשַׁ֖תּ ִים
ה ָ֔וה ְבּ ַיד־ַח ַ֥גּי
ה ְדַּבר־ ְי ֹ
ְל ָֽד ְר ָ֥י ֶושׁ ַהֶֽמֶּלךְךַ :בְּשִּׁביִ֕עי ְבֶּעְשׂ ִ֥רים ְוֶאָ֖חד ַלֹ֑ח ֶדשׁ ָה ָי ֙

ַה ָנִּ֖ביא ֵלאֹֽמרֱ :אָמר־ ֗ ָנא ֶאל־ ְז ֻרָבּ ֶ֤בל ֶבּן־ַשְׁלִתּיֵאל ֙ ַפַּ֣חת ְיהוּ ָ֔דה ְוֶאל־ ְיהוֹֻ֥שׁ ַע
ם ַה ִנְּשׁ ָ ֔אר ֲאֶ֤שׁר
ֶבּן־ ְיֽהוָֹצ ָ֖דק ַהֹכֵּ֣הן ַה ָגּ ֑דוֹל ְוֶאל־ְשֵׁא ִ֥רית ָה ָ֖ﬠם ֵלאֹֽמרִ֤ :מי ָבֶכ ֙
את֙וֹ ַ֔עָתּה ֲה֥לוֹא
ה ֶאת־ַהַ֣בּ ִית ַה ֶ֔זּה ִבְּכבוֹ ֖דוֹ ָֽה ִרא֑שׁוֹן וָּ֨מה ַא ֶ֜תּם ֹרִ֤אים ֹ
ָרָא ֙
ה ָ֡וה ַֽוֲח ַ֣זק ְיהוֹֻ֣שׁ ַע ֶבּן־
ָכֹ֛מהוּ ְכַּ֖א ִין ְבֵּעי ֵני ֶֽכםְ :וַעָ֣תּה ֲח ַ֣זק ְז ֻרָבֶּ֣בל ׀ ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָ֖וה ַֽוֲﬠ֑שׂוּ ִ ֽכּי־ֲא ִ֣ני ִאְתֶּ֔כם
ק ַהֹכּ ֵ֨הן ַה ָגּ֜דוֹל ַֽוֲח ַ֨זק ָכּל־ ַ֥ﬠם ָה ָ ֛א ֶרץ ְנֻאם־ ְי ֹ
ְיֽהוָֹצ ָד ֩
ְנֻ֖אם ְי ֹ
ם ְבֵּֽצאְת ֶ֣כם ִמִמְּצ ַ֔ר ִים
ה ָ֥וה ְצָבֽאוֹתֶ :את־ַה ָדָּ֞בר ֲאֶשׁר־ָכּ ַ֤רִתּי ִאְתֶּכ ֙
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ֥עוֹד ַאַ֖חת
ְורוִּ֖חי ֹעֶ֣מ ֶדת ְבּֽתוְֹכ ֶ֑כם ַאל־ִתּי ָֽראוִּ֣ :כּי ֹ֤כה ָאַמ֙ר ְי ֹ
שׁ ֶאת־ַהָשַּׁ֣מ ִים ְוֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ְוֶאת־ַה ָ֖יּם ְוֶאת־ֶהָֽח ָרָֽבה:
ְמ ַ֣ﬠט ִ֑היא ַֽוֲאִ֗ני ַמ ְרִעי ֙
ְוִה ְרַעְשִׁתּ֙י ֶאת־ָכּל־ַהגּוֹ ִ֔ים וָּ֖באוּ ֶחְמ ַ֣דּת ָכּל־ַהגּוֹ ִ֑ים וִּמֵלּא ִ֞תי ֶאת־ַה ַ֤בּ ִית
ה ָ֥וה ְצָבֽאוֹת:
ה ָ֥וה ְצָבֽאוֹתִ֥ :לי ַה ֶ֖כֶּסף ְוִ֣לי ַה ָזּ ָ ֑הב ְנֻ֖אם ְי ֹ
ה ָכּ֔בוֹד ָאַ֖מר ְי ֹ
ַה ֶזּ ֙
ה ָ֣וה ְצָב֑אוֹת
ד ַה ַ֨בּ ִית ַה ֶ֤זּה ָהַֽאֲחרוֹ֙ן ִמן־ָ֣ה ִרא֔שׁוֹן ָאַ֖מר ְי ֹ
ָגּ ֣דוֹל ִֽיְה ֶ֡יה ְכּבוֹ ֩
ה ַלְתִּשׁיִ֔עי
ה ָ֥וה ְצָבֽאוֹתְ :בֶּעְשׂ ִ֤רים ְוַא ְרָבָּע ֙
ה ֶאֵ֣תּן ָשׁ֔לוֹם ְנֻ֖אם ְי ֹ
וַּבָמּ֤קוֹם ַה ֶזּ ֙
ה ָ֔וה ְבּ ַיד־ַח ַ֥גּי ַה ָנִּ֖ביא ֵלאֹֽמרֹ֥ :כּה ָאַ֖מר
ה ְדַּבר־ ְי ֹ
ִבְּשׁ ַ֥נת ְשַׁ֖תּ ִים ְל ָֽד ְר ָ֑י ֶושׁ ָה ָי ֙
ה ָ֣וה ְצָב֑אוֹת ְשַׁאל־ ָ֧נא ֶאת־ַהֹֽכֲּה ִ֛נים תּוֹ ָ֖רה ֵלאֹֽמרֵ֣ :הן ׀ ִיָשּׂא־ ִ ֨אישׁ ְבַּשׂר־
ְי ֹ
שֶׁמן
ֹ֜ק ֶדשׁ ִבְּכ ַ֣נ ף ִבּ ְג֗דוֹ ְוָנ ַ֣גע ִ֠בְּכָנפוֹ ֶאל־ַהֶ֨לֶּחם ְוֶאל־ַהָנּ ִ֜זיד ְוֶאל־ַה ַ֧יּ ִין ְוֶאל־ ֶ ֛
ְוֶאל־ָכּל־ַֽמֲא ָ֖כל ֲה ִיְק ָ֑דּשׁ ַו ַֽיֲּﬠ ֧נוּ ַהֹֽכֲּה ִ֛נים ַו ֽיּ ֹאְמ ֖רוּ ֽל ֹאַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַח ַ֔גּי ִאם־ ִי ַ֧גּע
ְטֵמא־ ֶ֛נֶפשׁ ְבָּכל־ֵ֖אֶלּה ֲה ִיְט ָ ֑מא ַו ַֽיֲּﬠ ֧נוּ ַהֹֽכֲּה ִ֛נים ַו ֽיּ ֹאְמ ֖רוּ ִיְטָֽמאַ :ו ַ֨יַּען ַח ַ֜גּי
ה ָ֔וה ְו ֵ֖כן ָכּל־ַֽמֲﬠֵ֣שׂה ְי ֵדי ֶ ֑הם
ַו ֗יּ ֹאֶמר ֵ֣כּן ָֽהָעם־ַ֠ה ֶזּה ְו ֵֽכן־ַה ֨גּוֹי ַה ֶ֤זּה ְלָפ ַנ֙י ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ִ ֽשׂימוּ־ ָ֣נא ְלַבְבֶ֔כם ִמן־ַה ֥יּוֹם ַה ֶ֖זּה
ַֽוֲאֶ֥שׁר ַי ְק ִ֛ריבוּ ָ֖שׁם ָטֵ֥מא ֽהוּאְ :וַעָתּ ֙
א ֶאל־ֲﬠ ֵרַ֣מת
ה ָֽוהֽ ִ :מְהיוָֹ֥תם ָבּ ֙
ָו ָ ֑מְעָלה ִמֶ֧טּ ֶרם ֽשׂוּם־ ֶ ֛אֶבן ֶאל־ֶ֖אֶבן ְבֵּהי ַ֥כל ְי ֹ
ֶעְשׂ ִ֔רים ְוָֽה ְיָ֖תה ֲﬠָשׂ ָ֑רה ָ֣בּא ֶאל־ַה ֶ֗יֶּקב ַלְחשׂ֙ף ֲחִמִ֣שּׁים פּוּ ָ֔רה ְוָֽה ְיָ֖תה
ֶעְשׂ ִֽריםִ :הֵ֨כּיִתי ֶאְתֶ֜כם ַבִּשּׁ ָדּ֤פוֹן וַּב ֵֽיּ ָרקוֹ֙ן וַּבָבּ ָ֔רד ֵ֖את ָכּל־ַֽמֲﬠֵ֣שׂה ְי ֵדי ֶ֑כם
ה ָֽוהֽ ִ :שׂימוּ־ ָ֣נא ְלַבְבֶ֔כם ִמן־ַה ֥יּוֹם ַה ֶ֖זּה ָו ָ ֑מְעָלה
ְוֵֽאין־ֶאְת ֶ֥כם ֵא ַ֖לי ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָ֖וה ִ֥שׂימוּ
ם ֶעְשׂ ִ֨רים ְוַא ְרָבָּ֜עה ַלְתִּשׁיִ֗עי ְלִמן־ַה ֛יּוֹם ֲאֶשׁר־ ֻיַ֥סּד ֵהי ַֽכל־ ְי ֹ
ִמיּוֹ ֩
ְלַבְב ֶֽכםַ :ה֤עוֹד ַה ֶ֨זּ ַר֙ע ַבְּמּגוּ ָ֔רה ְוַעד־ַה ֶ֨גֶּפן ְוַהְתֵּא ָ֧נה ְוָֽה ִר֛מּוֹן ְו ֵ֥ﬠץ ַה ַ֖זּ ִית ֣ל ֹא
ת ֶאל־ַח ַ֔גּי ְבֶּעְשׂ ִ֧רים
ה ָ֤וה ׀ ֵשׁ ִני ֙
שׂא ִמן־ַה ֥יּוֹם ַה ֶ֖זּה ֲאָב ֵֽרךְךַ :ו ְי ִ֨הי ְדַבר־ ְי ֹ
ָנ ָ ֑

ְוַא ְרָבּ ָ֛ﬠה ַלֹ֖ח ֶדשׁ ֵלאֹֽמרֱ :אֹ֕מר ֶאל־ ְז ֻרָבֶּ֥בל ַֽפַּחת־ ְיהוּ ָ֖דה ֵלאֹ֑מר ֲא ִ֣ני ַמ ְרִ֔עישׁ
ֶאת־ַהָשַּׁ֖מ ִים ְוֶאת־ָהָֽא ֶרץְ :וָֽהַפְכִתּ֙י ִכֵּ֣סּא ַמְמָל֔כוֹת ְו ִ֨הְשַׁמ ְד ִ֔תּי ֹ֖ח ֶזק
ם ְוֹ֣רְכֵבי ֶ֔הם ִ֖אישׁ
ה ְוֹ֣רְכ ֶ֔ביָה ְו ָֽי ְר ֤דוּ סוִּסי ֙
ַמְמְל֣כוֹת ַהגּוֹ ִ֑ים ְוָהַפְכִ֤תּי ֶמ ְרָכָּב ֙
ה ָ֣וה ְצָב֡אוֹת ֶ֠א ָֽקֲּחךָך ְז ֻרָבּ ֶ֨בל ֶבּן־ְשַׁאְלִתּיֵ֤אל
ְבֶּ֥ח ֶרב ָא ִ ֽחיוַ :בּ ֣יּוֹם ַה֣הוּא ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָ֥וה ְצָבֽאוֹת:
ה ָ֔וה ְוַשְׂמִ֖תּיךָך ַֽכּחוֹ ָ ֑תם ִ ֽכּי־ְב ךָ֣ך ָבַ֔ח ְרִתּי ְנֻ֖אם ְי ֹ
ַעְב ִדּ֙י ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ֶבּן־
ה ָ֗וה ֶאל־ ְזַכ ְר ָי ֙
שׁ ַהְשִּׁמי ֔ ִני ִבְּשׁ ַ֥נת ְשַׁ֖תּ ִים ְל ָֽד ְר ָ֑י ֶושׁ ָה ָ֣יה ְדַבר־ ְי ֹ
ַבֹּ֨ח ֶד ֙
הָ֛וה ַעל־ֲאֽבוֵֹתי ֶ֖כם ָֽקֶצףְ :וָאַמ ְרָ֣תּ
ֶ֣בּ ֶרְכ ָ֔יה ֶבּן־ִע ֥דּוֹ ַה ָנִּ֖ביא ֵלאֹֽמרָ :קַ֧צף ְי ֹ
ה ָ֣וה ְצָב֑אוֹת ְוָא֣שׁוּב ֲאֵליֶ֔כם
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ֣שׁוּבוּ ֵאַ֔לי ְנ ֻ ֖אם ְי ֹ
ֲאֵל ֶ֗הם ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ְי ֹ
ם ַה ְנִּבי ִ ֨אים
ה ָ֥וה ְצָבֽאוֹתַ :אל־ ִ ֽתְּה ֣יוּ ַֽכֲאֹֽבֵתיֶ֡כם ֲאֶ֣שׁר ָֽק ְראוּ־ֲאֵליֶה ֩
ָאַ֖מר ְי ֹ
ָֽה ִרא ֹ
א ִמ ַדּ ְרֵכי ֶ֣כם ָה ָרִ֔עים
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ֤שׁוּבוּ ָנ ֙
שׁ ֜ ִנים ֵלאֹ֗מר ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ְי ֹ
ה ָֽוה:
וַּֽמֲﬠְליֵלי ֶ֖כם ]וַּֽמֲﬠְלֵלי ֶ֖כם[ ָֽה ָרִ֑ﬠים ְו ֥ל ֹא ָֽשְׁמ֛עוּ ְו ֽל ֹא־ִהְקִ֥שׁיבוּ ֵא ַ֖לי ְנֻאם־ ְי ֹ
ֲאֽבוֵֹתי ֶ֖כם ַא ֵיּה־ ֵ ֑הם ְו ַ֨ה ְנִּב ִ ֔אים ַהְלעוֹ ָ֖לם ִֽיְח ֽיוַּ֣ :אךְך ׀ ְדָּב ַ֣רי ְוֻח ַ ֗קּי ֲאֶ֤שׁר ִצ ִ֨וּיִת֙י
ֶאת־ֲﬠָב ַ֣די ַה ְנִּבי ִ ֔אים ֲה֥לוֹא ִהִ֖שּׂיגוּ ֲאֹֽבֵתי ֶ֑כם ַו ָיּ֣שׁוּבוּ ַו ֽיּ ֹאְמ֗רוּ ַֽכֲּאֶ֨שׁר ָזַ֜מם
ם
ת ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת ָ֔לנוּ ִכּ ְד ָרֵ֨כינ֙וּ וְּכ ַֽ֣מֲﬠָלֵ֔לינוּ ֵ֖כּן ָעָ֥שׂה ִאָֽתּנוְּ :בּיוֹ ֩
ה ָ֤וה ְצָבאוֹ ֙
ְי ֹ
שׁ הוּא־ֹ֣ח ֶדשׁ ְשׁ ָ֔בט ִבְּשׁ ַ֥נת ְשַׁ֖תּ ִים
ֶעְשׂ ִ֨רים ְוַא ְרָבָּ֜עה ְלַעְשֵֽׁתּי־ָעָ֥שׂר ֹ֨ח ֶד ֙
ה ֶבּן־ֶ֣בּ ֶרְכ ָ֔יהוּ ֶבּן־ִע ֥דּוֹא ַה ָנִּ֖ביא ֵלאֹֽמר:
ה ָ֗וה ֶאל־ ְזַכ ְר ָי ֙
ְל ָד ְר ָ֑י ֶושׁ ָה ָ֣יה ְדַבר־ ְי ֹ
שׁ ֹרֵכ֙ב ַעל־֣סוּס ָאֹ֔דם ְו֣הוּא ֹעֵ֔מד ֵ֥בּין ַֽהֲה ַדִ֖סּים
ָרִ֣איִתי ׀ ַהַ֗לּ ְיָלה ְוִה ֵנּה־ִאי ֙
אַ֖מר ָמה־ֵ֣אֶלּה
ֲאֶ֣שׁר ַבְּמֻּצ ָ֑לה ְוַֽאֲח ָרי֙ו סוִּ֣סים ֲא ֻדִ֔מּים ְשׂ ֻר ִ֖קּים וְּלָב ִֽניםָֽ :ו ֹ
ֲאֹד ִ֑ני ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֗לי ַהַמְּלָא ךְ ֙ך ַהֹדֵּ֣בר ִ֔בּי ֲא ִ֥ני ַא ְרֶ֖אָךּ ָמה־ֵ֥הָמּה ֵֽאֶלּהַ :ו ַ֗יַּען
ה ָ֔וה ְלִהְתַה ֵ֖לּךְך
ָהִ֛אישׁ ָהֹעֵ֥מד ֵֽבּין־ַֽהֲה ַדִ֖סּים ַויּ ֹא ַ ֑מר ֵ֚אֶלּה ֲאֶ֣שׁר ָשׁ ַ֣לח ְי ֹ
ה ָ֗וה ָֽהֹעֵמ֙ד ֵ֣בּין ַֽהֲה ַדִ֔סּים ַו ֽיּ ֹאְמ ֖רוּ ִהְתַה ַ֣לְּכנוּ
ָבָּֽא ֶרץַֽ :ו ַֽיֲּﬠ ֞נוּ ֶאת־ַמְלַ֣אךְך ְי ֹ
ה ָ֣וה
ה ָו֘ה ַויּ ֹאַמ֒ר ְי ֹ
שׁ ָֽקֶטתַ :ו ַ֣יַּען ַמְלַאךְך ְי ֹ
ָב ָ ֑א ֶרץ ְוִה ֵ֥נּה ָכל־ָהָ֖א ֶרץ יֶ֥שֶׁבת ְו ֹ
ה ֽל ֹא ְת ַרֵ֣חם ֶאת ְי ֽרוָּשַׁ֔לם ְוֵ֖את ָע ֵ֣רי ְיהוּ ָ֑דה ֲאֶ֣שׁר
ְצָב֔אוֹת ַעד ָמ ַ֗תי ַאָתּ ֙
ה ָ֗וה ֶאת־ַהַמְּל ָ ֛אךְך ַהֹדֵּ֥בר ִ֖בּי ְדָּב ִ֣רים טוִֹ֑בים
ָזַ֔עְמָתּה ֶ֖זה ִשְׁבִ֥ﬠים ָשׁ ָֽנהַ :ו ַ֣יַּען ְי ֹ
ה ָ֣וה
ְדָּב ִ֖רים ִֽנֻח ִ ֽמיםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֗לי ַהַמְּלָא ךְ ֙ך ַהֹדֵּ֣בר ִ֔בּי ְק ָ֣רא ֵלאֹ֔מר ֹ֥כּה ָאַ֖מר ְי ֹ
ְצָב֑אוֹת ִק ֵ֧נּאִתי ִלירוָּשׁ ַ֛לם וְּלִצ ֖יּוֹן ִק ְנָ֥אה ְגדוֹ ָֽלהְ :ו ֶ֤קֶצף ָגּדוֹל ֙ ֲא ִ֣ני ֹקֵ֔צף ַעל־

ַהגּוֹ ִ֖ים ַהַֽשֲּׁא ַנ ִ֑נּים ֲאֶ֤שׁר ֲא ִנ֙י ָקַ֣צְפִתּי ְמָּ֔עט ְוֵ֖הָמּה ָע ְז ֥רוּ ְל ָר ָֽﬠהָ :לֵ֞כן ֹֽכּה־ָאַ֣מר
ה ָ֣וה ְצָב֑אוֹת ְו ָ֥קוה
ְי ֹ
ם ְ ֽבּ ַֽרֲחִ֔מים ֵבּיִת֙י ִיָ֣בּ ֶנה ָ֔בּהּ ְנ ֻ ֖אם ְי ֹ
ה ָ֗וה ַ֤שְׁבִתּי ִלירוָּ֨שַׁל ִ ֙
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ֛עוֹד
] ְו ָ֥קו[ ִי ָנֶּ֖טה ַעל־ ְי ֽרוָּשׁ ָֽלם֣ :עוֹד ׀ ְק ָ֣רא ֵלאֹ֗מר ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ְי ֹ
ה ָ֥וה עוֹ֙ד ֶאת־ִצ ֔יּוֹן וָּבַ֥חר ֖עוֹד ִבּירוָּשׁ ָֽלםָֽ :וֶאָ֥שּׂא
ְתּפוֶּ֥צי ָנה ָע ַ֖רי ִמ֑טּוֹב ְו ִנַ֨חם ְי ֹ
אַ֗מר ֶאל־ַהַמְּל ָ ֛אךְך ַהֹדֵּ֥בר ִ֖בּי ָמה־
ֶאת־ֵעי ַ֖ני ָו ֵ ֑א ֶרא ְוִה ֵ֖נּה ַא ְרַ֥בּע ְק ָר ֽנוֹתָֽ :ו ֹ
ת ֲאֶ֣שׁר ֵז ֣רוּ ֶאת־ ְיהוּ ָ֔דה ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ֵ ֑אֶלּה ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֔לי ֵ֤אֶלּה ַהְקּ ָרנוֹ ֙
אַ֕מר ָ ֛מה ֵ֥אֶלּה ָבִ֖אים ַֽלֲﬠ֑שׂוֹת
ה ָ֔וה ַא ְרָבּ ָ֖ﬠה ָח ָר ִ ֽשׁיםָֽ :ו ֹ
ִוירוָּשׁ ָֽלםַ :ו ַיּ ְרֵ֣א ִני ְי ֹ
שׁ ֽל ֹא־ ָנָ֣שׂא
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵלאֹ֗מר ֵ֣אֶלּה ַהְקּ ָר ֞נוֹת ֲאֶשׁר־ ֵ֣ז רוּ ֶאת־ ְיהוּ ָ֗דה ְכִּפי־ִאי ֙
א ָ֔תם ְל ַי֞דּוֹת ֶאת־ַק ְר ֣נוֹת ַהגּוֹ ִ֗ים ַהֹֽנְּשִׂ֥אים ֶ֛ק ֶרן
ה ְלַֽהֲח ִ֣ריד ֹ
ר ֹא֔שׁוֹ ַו ָיֹּ֤באוּ ֵ ֨אֶלּ ֙
ֶאל־ֶ֥א ֶרץ ְיהוּ ָ֖דה ְל ָז ֽרוָֹֽתהָּֽ :וֶאָ֥שּׂא ֵעי ַ֛ני ָוֵ֖א ֶרא ְוִה ֵנּה־ִ֑אישׁ וְּב ָי ֖דוֹ ֶ֥חֶבל ִמ ָֽדּה:
ָֽו ֹ
ה ֵ֑לךְך ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֗לי ָלֹמ֙ד ֶאת־ ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ִל ְר֥אוֹת ַכָּֽמּה־ ָרְחָ֖בּהּ
אַ֕מר ָ֖א ָנה ַאָ֣תּה ֹ
ְוַכָ֥מּה ָא ְר ָֽכּהְּ :וִה ֗ ֵנּה ַהַמְּל ָ ֛אךְך ַהֹדֵּ֥בר ִ֖בּי ֹי ֵ֑צא וַּמְלָ֣אךְך ַאֵ֔חר ֹיֵ֖צא ִלְק ָראֽתוֹ:
ת ֵתֵּ֣שׁב ְי ֽרוָּשַׁ֔לם
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאָ֔לו ]ֵאָ֔ליו[ ֻ֗רץ ַדּ ֵ֛בּר ֶאל־ַה ַ֥נַּער ַה ָ֖לּז ֵלאֹ֑מר ְפּ ָרזוֹ ֙
ה ָ֔וה ֥חוַֹמת ֵ֖אשׁ ָסִ֑ביב
הּ ְנֻאם־ ְי ֹ
ֵמֹ֥רב ָא ָ֛דם וְּבֵהָ֖מה ְבּתוֹ ָֽכהַּֽ :וֲא ִ֤ני ֶֽאְה ֶיה־ָלּ ֙
הָ֑וה ִ֠כּי ְכַּא ְרַ֞בּע
וְּלָכ֖בוֹד ֶאְה ֶ֥יה ְבתוֹ ָֽכהּ֣ :הוֹי ֗הוֹי ְו ֻ֛נסוּ ֵמֶ֥א ֶרץ ָצ֖פוֹן ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָֽוה֥ :הוֹי ִצ ֖יּוֹן ִהָֽמְּלִ֑טי יוֶֹ֖שֶׁבת ַבּת־
רוּ֧חוֹת ַהָשּׁ ַ ֛מ ִים ֵפּ ַ֥רְשִׂתּי ֶאְת ֶ֖כם ְנֻאם־ ְי ֹ
שְּׁלִ֣לים
ת ַאַ֣חר ָכּ֔בוֹד ְשָׁלַ֕ח ִני ֶאל־ַהגּוֹ ִ֖ים ַה ֽ ֹ
ה ָ֣וה ְצָבאוֹ ֒
ָבֶּֽבלִ֣ :כּי ֹ֣כה ָאַמ֘ר ְי ֹ
ֶאְת ֶ֑כם ִ֚כּי ַהֹנּ ֵ֣ג ַע ָבֶּ֔כם ֹנ ֵ֖ג ַע ְבָּבַ֥בת ֵעי ֽנוִֹ֠ :כּי ִ ֽה ְנ ֨ ִני ֵמ ִ֤ניף ֶאת־ ָי ִד֙י ֲﬠֵלי ֶ֔הם ְוָ֥היוּ
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ְשָׁלָֽח ִניָ :ר ִ֥נּי ְוִשְׂמִ֖חי ַבּת־ִצ ֑יּוֹן ִ֧כּי
ָשׁ ָ֖לל ְלַעְב ֵדי ֶ ֑הם ִֽוי ַדְע ֶ֕תּם ִ ֽכּי־ ְי ֹ
ה ַבּ ֣יּוֹם
ה ָו ֙
ה ָֽוהְ :ו ִנְלווּ֩ גוֹ ִ֨ים ַרִ֤בּים ֶאל־ ְי ֹ
ִ ֽה ְנ ִני־ ָ֛בא ְוָֽשַׁכ ְנִ֥תּי ְבתוֹ ֵ֖כךְך ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ְשָׁלַ֥ח ִני ֵא ָֽל ִיךְך:
ַה֔הוּא ְוָ֥היוּ ִ֖לי ְל ָ֑ﬠם ְוָשַׁכ ְנִ֣תּי ְבתוֵֹ֔כךְך ְו ָי ַ֕דַעְתּ ִכּי־ ְי ֹ
ה ֶחְל֔קוֹ ַ֖ﬠל ַא ְדַ֣מת ַהֹ֑קּ ֶדשׁ וָּבַ֥חר ֖עוֹד ִבּירוָּשׁ ָֽלםַ֥ :הס
הוּ ָד ֙
ה ָ֤וה ֶאת־ ְי ֹ
ְו ָנַ֨חל ְי ֹ
הָ֑וה ִ֥כּי ֵנ֖עוֹר ִמְמּ֥עוֹן ָק ְדֽשׁוַֹ :ו ַיּ ְר ֵ ֗א ִני ֶאת־ ְיהוֹֻ֨שׁ ַ֙ע ַהֹכֵּ֣הן
ָכּל ָבָּ֖שׂר ִמְפּ ֵ֣ני ְי ֹ
ה ָ֜וה
הָ֑וה ְוַהָשּׂ ָ֛טן ֹעֵ֥מד ַעל־ ְיִמי ֖נוֹ ְלִשְׂט ֽנוַֹ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ַה ָגּ֔דוֹל ֹעֵ֕מד ִלְפ ֵ֖ני ַמְלַ֣אךְך ְי ֹ
ה ְבּ֔ךָך ַהֹבֵּ֖חר ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ֲה֧לוֹא
ה ָו ֙
ה ָ֤וה ְבּ ךָ ֙ך ַהָשָּׂ֔טן ְו ִי ְג ַ֤ﬠר ְי ֹ
ֶאל־ַהָשָּׂ֗טן ִי ְגַ֨ער ְי ֹ
ֶ֦זה ֖אוּד ֻמָ֥צּל ֵמֵֽאשִֽׁ :ויהוֹֻ֕שׁ ַע ָה ָ֥יה ָל ֻ֖בשׁ ְבּ ָג ִ֣דים צוִֹ֑אים ְוֹעֵ֖מד ִלְפ ֵ֥ני ַהַמְּלָֽאךְך:

ַו ַ֣יַּען ַו ֗יּ ֹאֶמר ֶאל־ָהֹֽעְמ ִ֤דים ְלָפ ָני֙ו ֵלאֹ֔מר ָהִ֛סירוּ ַהְבּ ָג ִ֥דים ַהֹצִּ֖אים ֵמָע ָ֑ליו
אַ֕מר
אְת֖ךָך ַֽמֲחָלֽצוֹתָֽ :ו ֹ
ַ֣ויּ ֹאֶמר ֵאָ֗ליו ְר ֵ ֨אה ֶהֱﬠ ַ֤ב ְרִתּי ֵמָעֶ֨לי ךָ ֙ך ֲﬠוֹ ֔ ֶנךָך ְוַהְלֵ֥בּשׁ ֽ ֹ
ָיִ֛שׂימוּ ָצ ִ֥ניף ָט֖הוֹר ַעל־ר ֹא֑שׁוֹ ַו ָיִּשׂימוּ֩ ַהָצּ ֨ ִניף ַהָטּ֜הוֹר ַעל־ר ֹא֗שׁוֹ ַו ַיְּלִבֻּ֨שׁה֙וּ
ה ָ֔וה ִ ֽבּיהוֹֻ֖שׁ ַע ֵלאֹֽמרֹֽ :כּה־ָאַ֞מר
ה ָ֖וה ֹעֵֽמדַ :ו ָ֨יַּע֙ד ַמְלַ֣אךְך ְי ֹ
ְבּ ָג ִ֔דים וַּמְלַ֥אךְך ְי ֹ
ה ָתּ ִ֣דין
ה ָ֣וה ְצָב֗אוֹת ִאם־ִבּ ְד ָר ַ֤כי ֵתֵּל ךְ ֙ך ְוִ֣אם ֶאת־ִמְשַׁמ ְרִ֣תּי ִתְשֹׁ֔מר ְו ַגם־ַאָתּ ֙
ְי ֹ
ֶאת־ֵבּי ִ֔תי ְו ַ֖גם ִתְּשֹׁ֣מר ֶאת־ֲחֵצ ָ֑רי ְו ָנַתִ֤תּי ְל ךָ ֙ך ַמְהְלִ֔כים ֵ֥בּין ָהֹֽעְמ ִ֖דים ָהֵֽאֶלּה:
ה ְו ֵרֶ֨עי ךָ ֙ך ַהֹֽיְּשִׁ֣בים ְלָפ ֔ ֶניךָך ִ ֽכּי־ַא ְנֵ֥שׁי
ְ ֽשַֽׁמע־ ֞ ָנא ְיהוֹֻ֣שׁ ַע ׀ ַהֹכֵּ֣הן ַה ָגּ֗דוֹל ַאָתּ ֙
מוֹ ֵ֖פת ֵ ֑הָמּה ִ ֽכּי־ִה ְנ ִ֥ני ֵמִ֛ביא ֶאת־ַעְב ִ֖דּי ֶֽצַמחִ֣ :כּי ׀ ִה ֵ֣נּה ָה ֶ ֗אֶבן ֲאֶ֤שׁר ָנ ַ֨תִתּ֙י
ה ָ֣וה
ם ְי ֹ
ִלְפ ֵ֣ני ְיהוֹֻ֔שׁ ַע ַעל־ֶ֥אֶבן ַאַ֖חת ִשְׁב ָ֣ﬠה ֵעי ָ֑נ ִים ִ ֽה ְנ ִ֧ני ְמַפֵ֣תּ ַח ִפֻּתָּ֗חהּ ְנֻא ֙
ה ָ֣וה
ם ְי ֹ
ְצָב֔אוֹת וַּמְשִׁ֛תּי ֶאת־ֲﬠ ֥וֹן ָהָֽא ֶרץ־ַהִ֖היא ְבּ ֥יוֹם ֶאָֽחדַ :בּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ְנֻא ֙
ְצָב֔אוֹת ִתְּק ְר֖אוּ ִ֣אישׁ ְל ֵר ֵ֑ﬠהוּ ֶאל־ַ֥תַּחת ֶ֖גֶּפן ְוֶאל־ַ֥תַּחת ְתֵּא ָֽנהַ :ו ָ֕יָּשׁב
ַהַמְּלָ֖אךְך ַהֹדֵּ֣בר ִ֑בּי ַו ְיִעי ֵ֕ר ִני ְכִּ֖אישׁ ֲאֶשׁר־ ֵי֥עוֹר ִמְשּׁ ָנֽתוַֹ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֔לי ָ֥מה
ת ָז ָ֨הב ֻכָּ֜לּהּ ְו ֻג ָ֣לּהּ ַעל־
אַ֡מר[ ָרִ֣איִתי ׀ ְוִה ֵ֣נּה ְמנוֹ ַר ֩
אַ֡מר ] ָֽו ֹ
ַאָ֖תּה ֹר ֶ ֑אה ָוי ֹ
ה ֽמוָּצ֔קוֹת ַל ֵנּ ֖רוֹת ֲאֶ֥שׁר ַעל־
ה ָעֶ֔ליָה ִשְׁב ָ֤ﬠה ְוִשְׁבָע ֙
ר ֹאָ֗שׁהּ ְוִשְׁב ָ֤ﬠה ֵנֹֽר ֶ֨תי ָ ֙
ר ֹאָֽשׁהּ :וְּשׁ ַ֥נ ִים ֵזיִ֖תים ָע ֶ֑ליָה ֶאָח֙ד ִמיִ֣מין ַה ֻגָּ֔לּה ְוֶאָ֖חד ַעל־ְשׂמ ֹא ָֽלהָּ :ו ַ ֨אַע֙ן
אַ֔מר ֶאל ַהַמְּל ָ ֛אךְך ַהֹדֵּ֥בר ִ֖בּי ֵלאֹ֑מר ָמה ֵ֖אֶלּה ֲאֹד ִֽניַ ֠ :ו ַיַּען ַהַמְּל ָ ֞אךְך ַהֹדֵּ֥בר
ָֽו ֹ
אַ֖מר ֥ל ֹא ֲאֹד ִֽניַ :ו ַ֜יַּען ַו ֤יּ ֹאֶמר
ִבּ֙י ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֔לי ֲה֥לוֹא ָי ַ֖דְעָתּ ָמה ֵ֣הָמּה ֵ ֑אֶלּה ָֽו ֹ
ה ָ֔וה ֶאל־ ְז ֻרָבֶּ֖בל ֵלאֹ֑מר ֤ל ֹא ְבַ֨ח ִיל ֙ ְו ֣ל ֹא ְבֹ֔כ ַח ִ֣כּי ִאם־
ֵאַל֙י ֵלאֹ֔מר ֚ ֶזה ְדַּבר־ ְי ֹ
שׁר
ה ָ֥וה ְצָבֽאוֹתֽ ִ :מי־ַאָ֧תּה ַֽהר־ַה ָגּ ֛דוֹל ִלְפ ֵ֥ני ְז ֻרָבֶּ֖בל ְלִמי ֑ ֹ
ְבּרוִּ֔חי ָאַ֖מר ְי ֹ
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי
א ֶאת־ָהֶ֣אֶבן ָֽהר ֹאָ֔שׁה ְתֻּשׁ֕אוֹת ֵ֥חן ֵ֖חן ָֽלהַּ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ְוהוִֹצי ֙
ה ָ֥וה
ֵלאֹֽמרְ :י ֵ֣די ְז ֻרָבּ ֶ֗בל ִיְסּ ֛דוּ ַהַ֥בּ ִית ַה ֶ֖זּה ְו ָי ָ֣דיו ְתַּב ַ֑צְּע ָנה ְו ָ֣י ַדְע ָ֔תּ ִ ֽכּי־ ְי ֹ
ת ְוָֽשְׂמ֗חוּ ְו ָר֞אוּ ֶאת־ָהֶ֧אֶבן
ְצָב֖אוֹת ְשָׁלַ֥ח ִני ֲאֵלי ֶֽכםִ֣ :כּי ִ֣מי ַב ֘ז ְל ֣יוֹם ְקַטנּוֹ ֒
ה ָ֔וה ֵ֥הָמּה ְמֽשׁוְֹטִ֖טים ְבָּכל־ָהָֽא ֶרץ:
ַהְבּ ִ֛דיל ְבּ ַ֥יד ְז ֻרָבֶּ֖בל ִשְׁבָעה־ ֵ ֑אֶלּה ֵעי ֵ֣ני ְי ֹ
ם ָה ֵ ֔אֶלה ַעל־ ְיִ֥מין ַהְמּנוֹ ָ֖רה ְוַעל־
אַ֣מר ֵאָל ֑יו ַמה־ְשּׁ ֵ֤ני ַה ֵזּיִתי ֙
ָוַ֥אַען ָֽו ֹ
אַ֖מר ֵא ָ֑ליו ַמה־ְשׁ ֵ֞תּי ִשֲׁבּ ֵ֣לי ַה ֵזּי ִ֗תים ֲאֶשׁ֙ר ְבּ ַ֗יד ְשׁ ֵנ֙י
ְשׂמ ֹאו ָֽלהָּ :וַ֣אַען ֵשׂ ֔ ִנית ָֽו ֹ
תּרוֹת ַה ָזּ ָ֔הב ַֽהְמ ִרי ִ֥קים ֵֽמֲﬠֵליֶ֖הם ַה ָזָּֽהבַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֵאַל֙י ֵלאֹ֔מר ֲה֥לוֹא ָי ַ֖דְעָתּ
ַצְנ ֲ ֣

אַ֖מר ֥ל ֹא ֲאֹד ִ ֽניַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ֵ֖אֶלּה ְשׁ ֵ֣ני ְב ֵֽני ַה ִיְּצ ָ ֑הר ָהֹֽעְמ ִ֖דים ַעל ֲא ֥דוֹן
ָמה־ ֵ ֑אֶלּה ָֽו ֹ
ָכּל ָהָֽא ֶרץָֽ :וָא֕שׁוּב ָֽוֶאָ֥שּׂא ֵעי ַ֖ני ָֽוֶא ְר ֶ ֑אה ְוִה ֵ֖נּה ְמ ִג ָ֥לּה ָע ָֽפהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֔לי ָ֥מה
הּ ֶעְשׂ ִ֣רים ָֽבַּאָ֔מּה ְו ָרְחָ֖בּהּ
ה ְמ ִג ָ֣לּה ָעָ֔פה ָא ְרָכּ ֙
אַ֗מר ֲא ִ֤ני ֹרֶא ֙
ַאָ֖תּה ֹר ֶ ֑אה ָֽו ֹ
ֶ֥ﬠֶשׂר ָבַּאָֽמּהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֔לי ֚ז ֹאת ָֽהָאָ֔לה ַהיּוֵֹ֖צאת ַעל־ְפּ ֵ֣ני ָכל־ָה ָ ֑א ֶרץ ִ֣כּי ָכל־
ה ָ֣וה
ם ְי ֹ
ה ָכּ֣מוָֹה ִנ ָ ֔קּה ְוָכל־ַה ֨ ִנְּשׁ ָ֔בּע ִמ ֶ֖זּה ָכּ֥מוָֹה ִנ ָֽקּהֽ :הוֵֹצא ִ֗תיָה ְנֻא ֙
ַהֹגּ ֗ ֵנב ִמ ֶזּ ֙
ה ְבּ֣תוֹךְך
שֶּׁקר ְוָ֨ל ֶנ ֙
ה ֶאל־ֵ֣בּית ַה ַגּ ֔ ָנּב ְוֶאל־ ֵ֛בּית ַה ִנְּשָׁ֥בּע ִבְּשִׁ֖מי ַל ָ ֑
ְצָב֔אוֹת וּ ָ֨בָא ֙
ֵבּי֔תוֹ ְוִכ ַ֖לּתּוּ ְוֶאת־ֵעָ֥ציו ְוֶאת־ֲאָב ָֽניוַ :ו ֵיֵּ֕צא ַהַמְּלָ֖אךְך ַהֹדֵּ֣בר ִ֑בּי ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֔לי
אַ֖מר ַמה־ִ֑היא ַו ֗יּ ֹאֶמר ֤ז ֹאת
ָ֣שׂא ָ֤נא ֵעי ֨ ֶני ךָ ֙ך וּ ְר ֵ ֔אה ָ֖מה ַהיּוֵֹ֥צאת ַה ֽזּ ֹאתָֽ :ו ֹ
שּׂאת
ה ַהיּוֵֹ֔צאת ַו ֕יּ ֹאֶמר ֥ז ֹאת ֵעי ָ֖נם ְבָּכל־ָהָֽא ֶרץְ :וִה ֵ֛נּה ִכּ ַ֥כּר ֹע ֶ֖פ ֶרת ִנ ֵ ֑
ָֽהֵאיָפ ֙
אָ֖תהּ
ת ִאָ֣שּׁה ַאַ֔חת יוֶֹ֖שֶׁבת ְבּ֥תוֹךְך ָֽהֵאי ָֽפהַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֣ז ֹאת ָֽה ִרְשָׁ֔עה ַו ַיְּשׁ ֵ֥לךְך ֹ
ְוז ֹא ֙
ֶאל־֣תּוֹךְך ָֽהֵאי ָ֑פה ַו ַיְּשׁ ֵ֛לךְך ֶאת־ֶ֥אֶבן ָֽהעוֹ ֶ֖פ ֶרת ֶאל־ ִ ֽפּיָהָ :וֶאָ֨שּׂא ֵעי ֜ ַני ָו ֵ ֗א ֶרא
ְוִה ֵנּ ֩
ת ְו ֣רוּ ַח ְבַּכ ְנֵפי ֶ֔הם ְוָלֵ֥ה ָנּה ְכ ָנ ַ֖פ ִים ְכַּכ ְנ ֵ֣פי ַֽהֲחִסי ָ֑דה
ה ְשׁ ַ֨תּ ִים ָנִ֤שׁים ֽיוְֹצאוֹ ֙
אַ֕מר ֶאל־
ה[ ֶאת־ָ֣הֵאיָ֔פה ֵ֥בּין ָהָ֖א ֶרץ וֵּ֥בין ַהָשָּֽׁמ ִיםָֽ :ו ֹ
ה ] ַוִתֶּ֨שּׂא ָנ ֙
ַוִתֶּ֨ש ָנ ֙
ַהַמְּלָ֖אךְך ַהֹדֵּ֣בר ִ֑בּי ָ ֛א ָנה ֵ֥הָמּה ֽמוִֹל֖כוֹת ֶאת־ָֽהֵאי ָֽפהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֔לי ִלְב ֽנוֹת־
ָ֥לה ַ֖ב ִית ְבֶּ֣א ֶרץ ִשׁ ְנ ָ֑ﬠר ְוהוּ ַ֛כן ְוֻה ִ֥נּיָחה ָ֖שּׁם ַעל־ְמ ֻֽכ ָנָֽתהָּֽ :וָאֻ֗שׁב ָֽוֶאָ֤שּׂא ֵעי ַנ֙י
ת ֹֽיְצ֔אוֹת ִמֵ֖בּין ְשׁ ֵ֣ני ֶֽהָה ִ֑רים ְוֶֽהָה ִ֖רים ָה ֵ֥רי
ָֽוֶא ְר ֶ ֔אה ְוִה ֨ ֵנּה ַא ְר ַ֤בּע ַמ ְרָכּבוֹ ֙
שׁ ָ֖נה סוִּ֣סים ֲא ֻדִ֑מּים וַּבֶמּ ְרָכָּ֥בה ַהֵשּׁ ִ֖נית סוִּ֥סים
ְנֽחֶשׁתַ :בֶּמּ ְרָכָּ֥בה ָה ִֽרא ֹ
ה ָֽה ְרִבִ֔עית סוִּ֥סים
ְשֹׁח ִֽרים :וַּבֶמּ ְרָכּ ָ֥בה ַהְשִּׁלִ֖שׁית סוִּ֣סים ְלָב ִ֑נים וַּבֶמּ ְרָכָּב ֙
אַ֔מר ֶאל־ַהַמְּלָ֖אךְך ַהֹדֵּ֣בר ִ֑בּי ָמה־ֵ֖אֶלּה ֲאֹד ִֽניַ :ו ַ֥יַּען
ְבּ ֻר ִ֖דּים ֲאֻמ ִ ֽצּיםָ :ו ַ ֨אַע֙ן ָֽו ֹ
ַהַמְּלָ֖אךְך ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵא ָ֑לי ֵ ֗אֶלּה ַא ְרַבּ֙ע ֻר֣חוֹת ַהָשַּׁ֔מ ִים יוְֹצ֕אוֹת ֵֽמִהְת ַיֵ֖צּב ַעל־
ם ֶאל־ֶ֣א ֶרץ ָצ֔פוֹן
ֲא ֥דוֹן ָכּל־ָהָֽא ֶרץֲ :אֶשׁר־ָ֞בּהּ ַהסּוִּ֣סים ַהְשֹּׁח ִ֗רים ֹֽיְצִאי ֙
ְוַהְלָּב ֔ ִנים ָֽיְצ֖אוּ ֶאל־ַֽאֲח ֵרי ֶ ֑הם ְו ַ֨הְבּ ֻר ִ֔דּים ָֽיְצ֖אוּ ֶאל־ֶ֥א ֶרץ ַהֵתּיָֽמןְ :וָֽהֲאֻמִ֣צּים
ת ְלִהְתַה ֵ֣לּךְך ָבּ ָ ֔א ֶרץ ַו ֕יּ ֹאֶמר ְל֖כוּ ִהְתַהְלּ֣כוּ ָב ָ ֑א ֶרץ
ָיְצ֗אוּ ַו ְיַבְקשׁ֙וּ ָלֶ֨לֶכ ֙
ם ֶאל־ֶ֣א ֶרץ
א ִ֔תי ַו ְי ַדֵ֥בּר ֵא ַ֖לי ֵלאֹ֑מר ְר ֵ ֗אה ַה ֽיּוְֹצִאי ֙
ַוִתְּתַה ַ֖לְּכ ָנה ָבָּֽא ֶרץַ :ו ַיּ ְז ֵ֣ﬠק ֹ
ה ָ֖וה ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרָ :ל֨קוֹ ַ֙ח ֵמֵ֣את
ָצ֔פוֹן ֵה ִ֥ניחוּ ֶאת־רוִּ֖חי ְבֶּ֥א ֶרץ ָצֽפוֹןַ :ו ְיִ֥הי ְדַבר־ ְי ֹ
ה ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא וּ ָ֗באָת
ַהגּוָֹ֔לה ֵֽמֶחְל ַ֕דּי וֵּמֵ֥את ֽטוִֹב ָ֖יּה וֵּמֵ֣את ְי ַדְע ָ֑יה וָּבאָ֤ת ַאָתּ ֙

ֵ֚בּית ֽי ֹאִשׁ ָ֣יּה ֶבן־ְצַפ ְנ ָ֔יה ֲאֶשׁר־ָ֖בּאוּ ִמָבֶּֽבלְ :ו ָֽלַקְחָ֥תּ ֶֽכֶסף־ ְו ָזָ֖הב ְוָעִ֣שׂיָת
ֲﬠָט ֑רוֹת ְוַשְׂמ ָ֗תּ ְבּ ֛ר ֹאשׁ ְיהוֹֻ֥שׁ ַע ֶבּן־ ְיהוָֹצ ָ֖דק ַהֹכֵּ֥הן ַה ָגּ ֽדוֹלְ :וָֽאַמ ְר ָ ֤תּ ֵאָלי֙ו
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ֵלאֹ֑מר ִה ֵנּה־ ִ ֞אישׁ ֶ֤צַמח ְשׁמ֙וֹ וִּמַתְּחָ֣תּיו ִיְצָ֔מח
ֵלאֹ֔מר ֹ֥כּה ָא ַ ֛מר ְי ֹ
ה ְוֽהוּא־ ִיָ֣שּׂא ֔הוֹד ְו ָיַ֥שׁב
ה ָו ֙
ה ָֽוהְ ֠ :והוּא ִיְב ֞ ֶנה ֶאת־ֵהי ַ֤כל ְי ֹ
וָּב ָ֖נה ֶאת־ֵהי ַ֥כל ְי ֹ
וָּמַ֖שׁל ַעל־ִכְּס֑אוֹ ְוָה ָ֤יה ֹכֵה֙ן ַעל־ִכְּס֔אוֹ ַֽוֲﬠַ֣צת ָשׁ֔לוֹם ִ ֽתְּה ֶ֖יה ֵ֥בּין ְשׁ ֵניֶֽהם:
ם וְּלֽטוִֹב ָ֣יּה ְוִלי ַֽדְע ָ֔יה וְּלֵ֖חן ֶבּן־ְצַפ ְנ ָ֑יה ְל ִזָכּ ֖רוֹן ְבֵּהי ַ֥כל
ה ְלֵ֨חֶל ֙
ְוָֽהֲﬠָטֹ֗רת ִ ֽתְּה ֶי ֙
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ְשָׁלַ֣ח ִני
ה ָ֔וה ִו ֽי ַדְע ֶ֕תּם ִ ֽכּי־ ְי ֹ
ה ָֽוה :וּ ְרחוֹ ִ֣קים ׀ ָיֹ֗באוּ וָּבנ֙וּ ְבֵּהי ַ֣כל ְי ֹ
ְי ֹ
ה ָ֥וה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכםַֽ :ו ְיִה֙י ִבְּשׁ ַ֣נת ַא ְר ַ֔בּע
ה ִאם־ָשׁ֣מוֹ ַע ִתְּשְׁמ֔עוּן ְבּ ֖קוֹל ְי ֹ
ֲאֵלי ֶ֑כם ְוָה ָי ֙
ה ָ֜וה ֶאל־ ְזַכ ְר ָ֗יה ְבַּא ְרָבּ ָ֛ﬠה ַלֹ֥ח ֶדשׁ ַהְתִּשִׁ֖ﬠי
ְל ָֽד ְר ָ֖י ֶושׁ ַה ֶ ֑מֶּלךְך ָה ָ֨יה ְדַבר־ ְי ֹ
ְבִּכְס ֵֽלוַ :ו ִיְּשַׁל ֙
שׁיו ְלַח֖לּוֹת ֶאת־ְפּ ֵ֥ני
ח ֵֽבּית־ ֵ ֔אל ַשׂר־ ֶ ֕אֶצר ְו ֶ֥ר ֶגם ֶ֖מֶלךְך ַֽוֲא ָנ ָ ֑
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ְוֶאל־ַה ְנִּביִ֖אים
ם ֲאֶשׁ֙ר ְלֵֽבית־ ְי ֹ
ה ָֽוהֵ :לאֹ֗מר ֶאל־ַהֹֽכֲּה ִני ֙
ְי ֹ
ה ַבֹּ֣ח ֶדשׁ ַֽהֲחִמִ֔שׁי ַה ָנּ ֵ֕זר ַֽכֲּאֶ֣שׁר ָעִ֔שׂיִתי ֶ֖זה ַכֶּ֥מּה ָשׁ ִֽניםַ :ו ְיִ֛הי
ֵלאֹ֑מר ַֽהֶאְבֶכּ ֙
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמרֱ :אֹמ֙ר ֶאל־ָכּל־ ַ֣ﬠם ָה ָ ֔א ֶרץ ְוֶאל־ַהֹֽכֲּה ִ֖נים
ְדַּבר־ ְי ֹ
ה ִשְׁבִ֣ﬠים ָשׁ ֔ ָנה ֲה֥צוֹם ַצְמ ֻ ֖תּ ִני
ֵלאֹ֑מר ִ ֽכּי־ַצְמ ֶ֨תּם ְוָס֜פוֹד ַֽבֲּחִמיִ֣שׁי וַּבְשִּׁביִ֗עי ְו ֶז ֙
שּׁ ִ ֽתיםֲ :ה֣לוֹא
אְכִ֔לים ְוַאֶ֖תּם ַה ֹ
ם ָה ֣ ֹ
ָֽא ִניְ :וִ֥כי ֽת ֹאְכ֖לוּ ְוִ֣כי ִתְשׁ֑תּוּ ֲה֤לוֹא ַאֶתּ ֙
ם
שׁ ֔ ִנים ִ ֽבְּה ֤יוֹת ְי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ה ְבּ ַי֙ד ַה ְנִּביִ֣אים ָה ִֽרא ֹ
ה ָו ֙
ֶאת־ַה ְדָּב ִ֗רים ֲאֶ֨שׁר ָק ָ֤רא ְי ֹ
ה ָ֔וה
יֶ֣שֶׁבת וְּשֵׁל ָ֔וה ְוָע ֶ֖ריָה ְס ִ ֽביֹב ֶ ֑תיָה ְוַה ֶ֥נּ ֶגב ְוַהְשֵּׁפ ָ֖לה יֵֽשׁבַ :ו ְיִה֙י ְדַּבר־ ְי ֹ
ת ְשֹׁ֔פטוּ ְוֶ֣חֶסד
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ֵלאֹ֑מר ִמְשׁ ַ֤פּט ֱאֶמ ֙
ֶאל־ ְזַכ ְר ָ֖יה ֵלאֹֽמרֹ֥ :כּה ָא ַ ֛מר ְי ֹ
ת
שׁקוּ ְו ָרַע ֙
ְו ַֽרֲחִ֔מים ֲﬠ֖שׂוּ ִ֥אישׁ ֶאת־ָא ִ ֽחיוְ :וַאְלָמ ָ֧נה ְו ָי֛תוֹם ֵ֥גּ ר ְוָע ִ֖ני ַֽאל־ַֽתֲּﬠ ֑ ֹ
ִ֣אישׁ ָאִ֔חיו ַאל־ַתְּחְשׁ֖בוּ ִבְּלַבְב ֶֽכםַ :ו ְיָֽמֲא ֣נוּ ְלַהְקִ֔שׁיב ַו ִיְּתּ֥נוּ ָכֵ֖תף ֹס ָ֑ר ֶרת
ְוָא ְז ֵניֶ֖הם ִהְכִ֥בּידוּ ִמְשּֽׁמוֹ ַעְ :וִלָ֞בּם ָ֣שׂמוּ ָשִׁ֗מיר ִ֠מְשּׁמוֹ ַע ֶאת־ַהתּוֹ ָ֤רה ְוֶאת־
שׁ ִ֑נים ַו ְיִה֙י
ת ְבּרוּ֔חוֹ ְבּ ַ֖יד ַה ְנִּביִ֣אים ָה ִֽרא ֹ
ה ָ֤וה ְצָבאוֹ ֙
ם ֲאֶ֨שׁר ָשַׁ֜לח ְי ֹ
ַה ְדָּב ִרי ֙
ה ָ֥וה ְצָבֽאוֹתַ :ו ְיִ֥הי ַֽכֲאֶשׁר־ ָק ָ֖רא ְו ֣ל ֹא ָשׁ ֵ ֑מעוּ ֵ֤כּן ִיְק ְרא֙וּ
ֶ֣קֶצף ָגּ֔דוֹל ֵמֵ֖את ְי ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ ְי ָד֔עוּם
ה ָ֥וה ְצָבֽאוֹתְ :וֵ֣אָֽסֲﬠ ֵ֗רם ַ֤ﬠל ָכּל־ַהגּוֹ ִי ֙
ְו ֣ל ֹא ֶאְשָׁ֔מע ָאַ֖מר ְי ֹ
שּׁב ַו ָיִּ֥שׂימוּ ֶֽא ֶרץ־ֶחְמ ָ֖דּה ְלַשָֽׁמּהַ :ו ְיִ֛הי
ְוָה ָ ֨א ֶר֙ץ ָנַ֣שָׁמּה ַֽאֲח ֵרי ֶ֔הם ֵֽמֹעֵ֖בר וִּמ ָ ֑
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ִק ֵ֥נּאִתי ְלִצ ֖יּוֹן ִק ְנָ֣אה
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ֵלאֹֽמרֹ֤ :כּה ָאַמ֙ר ְי ֹ
ְדַּבר־ ְי ֹ

ה ָ֔וה ַ֚שְׁבִתּי ֶאל־ִצ ֔יּוֹן ְוָֽשַׁכ ְנִ֖תּי
ְגדוֹ ָ֑לה ְוֵחָ֥מה ְגדוֹ ָ֖לה ִק ֵ֥נּאִתי ָֽלהֹּ֚ :כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ַ֥הר
ם ִ֣ﬠיר־ָֽהֱאֶ֔מת ְוַהר־ ְי ֹ
ְבּ֣תוֹךְך ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְו ִנְק ְרָ֤אה ְי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ֹ֤עד ֵֽיְשׁב֙וּ ְז ֵק ִ֣נים וּ ְזֵק ֔נוֹת ִבּ ְרֹח֖בוֹת ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם
ַהֹֽקּ ֶדשֹׁ֤ :כּה ָאַמ֙ר ְי ֹ
ְוִ֧אישׁ ִמְשַׁע ְנ֛תּוֹ ְבּ ָי ֖דוֹ ֵמֹ֥רב ָי ִ ֽמים :וּ ְרֹח֤בוֹת ָהִעי֙ר ִיָ֣מְּל֔אוּ ְיָל ִ֖דים ִֽויָל ֑דוֹת
ת ָה ָ֣ﬠם
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ִ֣כּי ִיָפֵּ֗לא ְבֵּעיֵנ֙י ְשֵׁא ִרי ֙
ְמַֽשֲׂח ִ֖קים ִבּ ְרֹֽחֹבֶֽתיָהֹ֤ :כּה ָאַמ֙ר ְי ֹ
ה ָ֣וה
ה ָ֥וה ְצָבֽאוֹתֹ֤ :כּה ָאַמ֙ר ְי ֹ
ַה ֶ֔זּה ַבּ ָיִּ֖מים ָה ֵ ֑הם ַגּם־ְבֵּעי ַנ֙י ִיָפֵּ֔לא ְנֻ֖אם ְי ֹ
ְצָב֔אוֹת ִ ֽהְנ ִ֥ני מוִֹ֛שׁי ַע ֶאת־ַעִ֖מּי ֵמֶ֣א ֶרץ ִמ ְז ָ֑רח וֵּמֶ֖א ֶרץ ְמ֥בוֹא ַהָֽשֶּׁמשׁ:
ם
א ָ֔תם ְוָֽשְׁכ ֖נוּ ְבּ֣תוֹךְך ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוָֽהיוּ־ִ֣לי ְלָ֗עם ַֽוֲא ִנ֙י ֶֽאְה ֶ֤יה ָלֶה ֙
ְוֵֽהֵבאִ֣תי ֹ
ת ֶתֱּח ַ֣ז ְק ָנה ְי ֵדיֶ֔כם
ה ָ֣וה ְצָבאוֹ ֒
ֵֽלאֹל ִ֔הים ֶבֱּאֶ֖מת וִּבְצ ָד ָֽקהֹֽ :כּה־ָאַמ֘ר ְי ֹ
ם ַבּ ָיִּ֣מים ָה ֵ ֔אֶלּה ֵ֖את ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֑אֶלּה ִמִפּ֙י ַה ְנִּבי ִ ֔אים ֲ֠אֶשׁר ְבּ ֞יוֹם
שְּׁמִעי ֙
ַה ֽ ֹ
ה ָ֧וה ְצָב֛אוֹת ַֽהֵהי ָ֖כל ְלִהָבּ ֽנוֹתִ֗ :כּי ִלְפ ֵנ֙י ַה ָיִּ֣מים ָה ֵ֔הם ְשׂ ַ֤כר
ֻיַ֨סּד ֵֽבּית־ ְי ֹ
ם ִמן־ַהָ֔צּר
ם ֣ל ֹא ִֽנְה ָ֔יה וְּשׂ ַ֥כר ַהְבֵּהָ֖מה ֵאי ֶ֑נ ָנּה ְוַליּוֵֹ֨צא ְוַל ָ֤בּא ֵֽאין־ָשׁלוֹ ֙
ָֽהָא ָד ֙
ם ֲא ֔ ִני
שׁ ִני ֙
ַֽוֲאַשׁ ַ֥לח ֶאת־ָכּל־ָֽהָא ָ֖דם ִ֥אישׁ ְבּ ֵר ֵֽﬠהוְּ :וַע ָ֗תּה ֣ל ֹא ַכ ָיִּ֤מים ָה ִֽרא ֹ
הּ
ה ָ֥וה ְצָבֽאוֹתֽ ִ :כּי־ ֶ֣ז ַרע ַהָשּׁ֗לוֹם ַה ֶ֜גֶּפן ִתֵּ֤תּן ִפּ ְר ָי ֙
ִלְשֵׁא ִ֖רית ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֑זּה ְנֻ֖אם ְי ֹ
ְוָה ָ ֨א ֶר֙ץ ִתֵּ֣תּן ֶאת־ ְיבוָּ֔להּ ְוַהָשַּׁ֖מ ִים ִיְתּ ֣נוּ ַט ָ֑לּם ְוִה ְנַחְל ִ֗תּי ֶאת־ְשֵׁא ִ֛רית ָה ָ֥ﬠם
ה וֵּ֣בית
ַה ֶ֖זּה ֶאת־ָכּל־ֵֽאֶלּהְ :וָה ָ֡יה ַֽכֲּאֶשׁ֩ר ֱה ִיי ֶ֨תם ְקָלָ֜לה ַבּגּוֹ ִ֗ים ֵ֤בּית ְיהוּ ָד ֙
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֵ֚כּן אוִֹ֣שׁי ַע ֶאְתֶ֔כם ִֽוְה ִייֶ֖תם ְבּ ָר ָ֑כה ַאל־ִתּי ָ֖ראוּ ֶתֱּח ַ֥ז ְק ָנה ְי ֵדי ֶֽכםִ֣ :כּי
א ִ֔תי
ם ֹ
ת ַֽכֲּאֶ֨שׁר ָזַמְ֜מִתּי ְלָה ַ֣רע ָלֶ֗כם ְבַּהְקִ֤ציף ֲאֹֽבֵתיֶכ ֙
ה ָ֣וה ְצָבאוֹ ֒
ֹ֣כה ָאַמ֘ר ְי ֹ
ה ָ֣וה ְצָב֑אוֹת ְו ֖ל ֹא ִנָֽחְמִתּיֵ֣ :כּן ַ֤שְׁבִתּי ָזַ֨מְמִתּ֙י ַבּ ָיִּ֣מים ָה ֵ ֔אֶלּה ְלֵהיִ֥טיב
ָאַ֖מר ְי ֹ
ֶאת־ ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ְוֶאת־ֵ֣בּית ְיהוּ ָ֑דה ַאל־ִתּי ָֽראוֵּ֥ :אֶלּה ַה ְדָּב ִ֖רים ֲאֶ֣שׁר ַֽתֲּﬠ֑שׂוּ
ת וִּמְשׁ ַ֣פּט ָשׁ֔לוֹם ִשְׁפ֖טוּ ְבַּֽשֲׁﬠ ֵרי ֶֽכםְ :וִ֣אישׁ
ת ִ֣אישׁ ֶאת־ ֵרֵ֔עהוּ ֱאֶמ ֙
ַדְּבּ ֤רוּ ֱאֶמ ֙
׀ ֶאת־ ָר ַ֣ﬠת ֵרֵ֗עהוּ ַאל־ַתְּחְשׁב֙וּ ִבְּלַבְבֶ֔כם וְּשׁ ֻ֥בַעת ֶ֖שֶׁקר ַאל־ֶתֱּא ָ ֑הבוּ ִ֧כּי ֶאת־
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ֵא ַ֥לי ֵלאֹֽמר:
ה ָֽוהַ :ו ְיִ֛הי ְדַּבר־ ְי ֹ
ָכּל־ ֵ ֛אֶלּה ֲאֶ֥שׁר ָשׂ ֵ֖נאִתי ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ָ֣וה ְצָב֗אוֹת ֣צוֹם ָֽה ְרִביִ֡עי ְו֣צוֹם ַֽהֲחִמיִשׁי֩ ְו֨צוֹם ַהְשִּׁביִ֜עי ְו֣צוֹם
ֹֽכּה־ָאַ֞מר ְי ֹ
ה ְלָשׂ֣שׂוֹן וְּלִשְׂמָ֔חה ֽוְּלֹֽמֲﬠ ִ֖דים טוִֹ֑בים ְוָֽהֱאֶ֥מת
ָֽהֲﬠִשׂי ִ֗רי ִֽיְה ֶ֤יה ְלֵבית־ ְיהוּ ָד ֙
ה ָ֣וה ְצָב֑אוֹת ֹ֚עד ֲאֶ֣שׁר ָיֹ֣באוּ ַעִ֔מּים ְוֹֽיְשֵׁ֖בי ָע ִ֥רים
ְוַהָשּׁ֖לוֹם ֱאָֽהבוֹּ֥ :כּה ָאַ֖מר ְי ֹ

ת ֶאת־ְפּ ֵ֣ני
ַרֽבּוֹתְֽ :וָהְל֡כוּ יוְֹשֵׁבי֩ ַאַ֨חת ֶאל־ַאַ֜חת ֵלאֹ֗מר ֵנְל ָ֤כה ָהלוֹ ךְ ֙ך ְלַחלּוֹ ֙
ם ְוגוֹ ִ֣ים
ה ָ֣וה ְצָב֑אוֹת ֵֽאְל ָ֖כה ַגּם־ָֽא ִני :וּ ָ֨באוּ ַעִ֤מּים ַרִבּי ֙
ה ָ֔וה וְּלַב ֵ֖קּשׁ ֶאת־ ְי ֹ
ְי ֹ
ה ָֽוהֹֽ :כּה־
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ִבּירוָּשׁ ָ֑לם וְּלַח֖לּוֹת ֶאת־ְפּ ֵ֥ני ְי ֹ
ֲﬠצוִּ֔מים ְלַב ֵ֛קּשׁ ֶאת־ ְי ֹ
שׁ ֣נוֹת
ת ַבּ ָיִּ֣מים ָה ֵ֔הָמּה ֲאֶ֤שׁר ַֽיֲח ִ֨זיק֙וּ ֲﬠָשׂ ָ֣רה ֲא ָנִ֔שׁים ִמֹ֖כּל ְל ֹ
ה ָ֣וה ְצָבאוֹ ֒
ָאַמ֘ר ְי ֹ
ה ִעָמֶּ֔כם ִ֥כּי ָשַׁ֖מְענוּ ֱאֹלִ֥הים
ַהגּוֹ ִ֑ים ְֽוֶהֱח ִ֡זיקוּ ִבְּכ ַנ֩ף ִ ֨אישׁ ְיהוּ ִ֜די ֵלאֹ֗מר ֵֽנְלָכ ֙
ה ֵ֣ﬠין ָא ָ֔דם
ה ָו ֙
ה ְבֶּ֣א ֶרץ ַח ְד ָ֔רךְך ְו ַדֶ֖מֶּשׂק ְמ ֻֽנָח֑תוֹ ִ֤כּי ַֽלי ֹ
ה ָו ֙
ִעָמּ ֶֽכםַ :מָ֤שּׂא ְדַבר־ ְי ֹ
אדַ :וִ֥תֶּבן
ְוֹ֖כל ִשְׁבֵ֥טי ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :ו ַגם־ֲחָ֖מת ִתּ ְגָבּל־ ָ֑בּהּ ֹ֣צר ְוִצי֔דוֹן ִ֥כּי ָֽחְכָ֖מה ְמ ֽ ֹ
ֹ֛צר ָמ֖צוֹר ָ֑להּ ַוִתְּצָבּר־ֶ֨כֶּס֙ף ֶֽכָּעָ֔פר ְוָח ֖רוּץ ְכִּ֥טיט חוּֽצוֹתִ :ה ֵ֤נּה ֲאֹד ָנ֙י ֽיוֹ ִרֶ֔שׁ ָנּה
ה ְוָתִ֣חיל
ְוִה ָ֥כּה ַב ָ֖יּם ֵחי ָ֑להּ ְוִ֖היא ָבֵּ֥אשׁ ֵֽתָּא ֵֽכלֵ :תּ ֶ֨רא ַאְשְׁק֜לוֹן ְוִתי ָ֗רא ְוַע ָזּ ֙
אד ְוֶעְק ֖רוֹן ִ ֽכּי־הוִֹ֣בישׁ ֶמָבּ ָ֑טהּ ְוָ֤אַבד ֶ֨מֶל ךְ ֙ך ֵֽמַע ָ֔זּה ְוַאְשְׁק֖לוֹן ֥ל ֹא ֵתֵֽשׁבְ :ו ָיַ֥שׁב
ְמ ֔ ֹ
ַמְמ ֵ֖ז ר ְבַּאְשׁ ֑דּוֹד ְוִהְכ ַרִ֖תּי ְגּ֥אוֹן ְפִּלְשׁ ִ ֽתּיםַֽ :וֲה ִ ֽסֹר ִ֨תי ָדָ֜מיו ִמִ֗פּיו ְוִשֻׁקָּצי֙ו ִמֵ֣בּין
ה ְכַּא ֻ֣לּף ִ ֽבּיהוּ ָ֔דה ְוֶעְק ֖רוֹן ִ ֽכּיבוּ ִ ֽסי:
ִשׁ ֔ ָנּיו ְו ִנְשַׁ֥אר ַגּם־֖הוּא ֵֽלאֹל ֵ ֑הינוּ ְוָה ָי ֙
ה ֵֽמֹעֵ֣בר וִּמָ֔שּׁב ְו ֽל ֹא־ ַֽיֲﬠֹ֧בר ֲﬠֵלי ֶ ֛הם ֖עוֹד ֹנ ֵ֑גשׂ ִ ֽכּי־ַעָ֥תּה
ְוָח ֨ ִניִתי ְלֵביִ֤תי ִמָצָּב ֙
אד ַבּת־ִצ ֗יּוֹן ָה ִ֨ריִע֙י ַ֣בּת ְי ֽרוָּשַׁ֔לם ִה ֵ֤נּה ַמְלֵכּ ךְ ֙ך ָ֣יבוֹא
ָרִ֖איִתי ְבֵּעי ָֽניִ :גּיִ֨לי ְמ ֜ ֹ
ת ֽנוֹתְ :וִהְכ ַרִתּי־
ָ֔לךְך ַצ ִ֥דּיק ְונוָֹ֖שׁע ֑הוּא ָע ִנ֙י ְוֹר ֵ֣כב ַעל־ֲח֔מוֹר ְוַעל־ ַ֖ﬠ ִיר ֶבּן־ֲא ֹ
ה ֶ֣קֶשׁת ִמְלָחָ֔מה ְו ִדֶ֥בּר ָשׁ֖לוֹם ַלגּוֹ ִ֑ים
ֶ֣רֶכב ֵֽמֶאְפ ַ֗ר ִים ְוסוּ֙ס ִמי ֣רוָּשַׁ֔לם ְו ִנְכ ְרָת ֙
וָּמְשׁל֙וֹ ִמ ָ֣יּם ַעד־ ָ֔ים וִּמ ָנָּ֖הר ַעד־ַאְפֵסי־ָֽא ֶרץַ :גּם־ַ֣אְתּ ְבּ ַדם־ְבּ ִרי ֵ֗תךְך ִשׁ ַ֤לְּחִתּי
ֲאִסי ַ֨רי ךְ ֙ך ִמ֔בּוֹר ֵ֥אין ַ֖מ ִים ֽבּוֹ֚ :שׁוּבוּ ְלִבָצּ֔רוֹן ֲאִסי ֵ֖רי ַהִתּ ְק ָ֑וה ַגּם־ַה ֕יּוֹם ַמ ִ֥גּיד
ִמְשׁ ֶ֖נה ָאִ֥שׁיב ָֽלךְךֽ ִ :כּי־ ָד ַ֨רְכִתּי ִ֜לי ְיהוּ ָ֗דה ֶ֚קֶשׁת ִמ ֵ֣לּאִתי ֶאְפ ַ֔ר ִים ְוֽעוֹ ַר ְרִ֤תּי
ה ֲﬠֵליֶ֣הם ֵֽי ָר ֶ ֔אה ְו ָיָ֥צא
ה ָו ֙
ָב ֨ ַנ ִי ךְ ֙ך ִצ ֔יּוֹן ַעל־ָבּ ַ֖נ ִיךְך ָיָ֑ו ן ְוַשְׂמִ֖תּיךְך ְכֶּ֥ח ֶרב ִגּֽבּוֹרַֽ :וי ֹ
ה ָ֣וה ְצָבאוֹ֘ת
ה ַבּשּׁוֹ ָ֣פר ִיְת ָ ֔קע ְוָה ַ֖לךְך ְבַּֽסֲﬠ ֥רוֹת ֵתּיָֽמןְ :י ֹ
ַכָבּ ָ֖רק ִח֑צּוֹ ַֽואֹד ָ֤ני ְיה ִוֹ ֙
ם ְוָֽאְכ֗לוּ ְו ָֽכְבשׁ֙וּ ַאְב ֵני־ ֶ ֔קַלע ְוָשׁ֥תוּ ָה֖מוּ ְכּמוֹ־ ָ֑י ִין וָּֽמְלא֙וּ ַכִּמּ ְז ָ֔רק
ָי ֵ֣ג ן ֲﬠֵליֶה ֒
ה ָ֧וה ֱאֹלֵהי ֶ ֛הם ַבּ ֥יּוֹם ַה֖הוּא ְכּ ֣צ ֹאן ַע֑מּוֹ ִ֚כּי ַאְב ֵני־
ְכּ ָז ִו ֖יּוֹת ִמ ְזֵֽבּ ַחְֽ :והוִֹשׁיָ֞עם ְי ֹ
֔ ֵנ ֶזר ִמְת ֽנוְֹס֖סוֹת ַעל־ַא ְדָמֽתוִֹ֥ :כּי ַמה־טּוּ֖בוֹ וַּמה־ ָיְפ ֑יוֹ ָדּ ָג֙ן ַֽבּחוּ ִ֔רים ְוִתי ֖רוֹשׁ
ה ָ֖וה ֹעֶ֣שׂה ֲח ִזי ִ֑זים וְּמַטר־
ה ָ֤וה ָמָט֙ר ְבּ ֵ֣ﬠת ַמְל֔קוֹשׁ ְי ֹ
ְינוֵֹ֥בב ְבֻּתֽלוֹתַֽ :שֲׁא֨לוּ ֵֽמ ְי ֹ
ם ָ֣חזוּ
ם ִיֵ֣תּן ָל ֶ֔הם ְלִ֖אישׁ ֵ֥ﬠֶשׂב ַבָּשּׂ ֶֽדהִ֧ :כּי ַהְתּ ָרִ֣פים ִדְּבּרוּ־ ָ ֗א ֶון ְוַהֽקּוְֹסִמי ֙
ֶ֨גֶּשׁ ֙

ת ַהָ֣שּׁוא ְי ַד ֵ֔בּרוּ ֶ֖הֶבל ְי ַֽנֵח֑מוּן ַעל־ֵכּ֙ן ָֽנְס֣עוּ ְכמוֹ־ ֔צ ֹאן ַֽיֲﬠ ֖נוּ ִכּי־
ֶ֔שֶׁקר ַֽוֲחֹלמוֹ ֙
ה ָ֨וה
ד ְי ֹ
ם ָח ָ֣רה ַאִ֔פּי ְוַעל־ָֽהַעתּוּ ִ֖דים ֶאְפ֑קוֹד ִ ֽכּי־ָפַק ֩
ֵ֥אין ֹר ֶֽﬠהַ :על־ָֽהֹרִעי ֙
ְצָב֤אוֹת ֶאת־ֶע ְדר֙וֹ ֶאת־ ֵ֣בּית ְיהוּ ָ֔דה ְוָ֣שׂם אוֹ ָ֔תם ְכּ֥סוּס הוֹ ֖דוֹ ַבִּמְּלָחָֽמה:
ה ִמֶ֣מּנּוּ ָי ֵ֔תד ִמֶ֖מּנּוּ ֶ֣קֶשׁת ִמְלָח ָ ֑מה ִמ ֶ ֛מּנּוּ ֵיֵ֥צא ָכל־נוֹ ֵ֖גשׂ ַיְח ָֽדּוְ :וָה ֨יוּ
ִמֶ֤מּנּוּ ִפָנּ ֙
הִ֖בישׁוּ
ה ָ֖וה ִע ָ ֑מּם ְו ֹ
ת ַבִּמְּלָחָ֔מה ְו ֨ ִנ ְֽלֲח֔מוּ ִ֥כּי ְי ֹ
ְכ ִגֹבּ ִ֜רים בּוִֹ֨סים ְבִּ֤טיט חוּצוֹ ֙
ֹֽרְכֵ֥בי סוּ ִ ֽסיםְ :ו ִגַבּ ְרִ֣תּי ׀ ֶאת־ֵ֣בּית ְיהוּ ָ֗דה ְוֶאת־ ֵ֤בּית יוֵֹס֙ף אוִֹ֔שׁי ַע
ה ָ֥וה ֱאֹֽלֵהיֶ֖הם
ם ִ֣כּי ִֽרַחְמ ִ֔תּים ְוָה ֖יוּ ַֽכֲּאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ ְז ַנְחִ֑תּים ִ֗כּי ֲא ִ֛ני ְי ֹ
ְוֽהוְֹשׁבוִֹתי ֙
ם ִי ְר֣אוּ ְוָשֵׂ֔מחוּ ָי ֵ֥גל
ְוֶאֱﬠ ֵֽנםְ :וָה ֤יוּ ְכ ִגבּוֹ֙ר ֶאְפ ַ֔ר ִים ְוָשַׂ֥מח ִלָ֖בּם ְכּמוֹ־ ָ֑י ִין וְּב ֵניֶה ֙
ם
ה ָֽוהֶ :אְשׁ ְר ָ֥קה ָל ֶ ֛הם ַֽוֲאַקְבֵּ֖צם ִ֣כּי ְפ ִדיִ֑תים ְו ָר֖בוּ ְכּ֥מוֹ ָרֽבוְּ :וֶא ְז ָרֵע ֙
ִלָ֖בּם ַֽבּי ֹ
ם ֵמֶ֣א ֶרץ
ָ֣בַּעִ֔מּים וַּבֶמּ ְרַח ִ֖קּים ִי ְזְכּ ֑רוּ ִני ְוָח ֥יוּ ֶאת־ְבּ ֵניֶ֖הם ָוָֽשׁבוַּֽ :וֲה ִ ֽשׁיבוִֹתי ֙
ִמְצ ַ֔ר ִים וֵּֽמַא֖שּׁוּר ֲאַקְבּ ֵ֑צם ְוֶאל־ ֶ ֨א ֶרץ ִגְּל ָ֤ﬠד וְּלָבנוֹ֙ן ֲאִבי ֵ ֔אם ְו ֥ל ֹא ִיָמֵּ֖צא ָלֶֽהם:
אר ְוהוּ ַר֙ד ְגּ֣אוֹן
ה ִ֕בישׁוּ ֹ֖כּל ְמצוּ֣לוֹת ְי ֑ ֹ
ם ַגִּ֔לּים ְו ֹ
ְוָע ַ֨בר ַבּ ָ֜יּם ָצ ָ֗רה ְוִה ָ֤כּה ַב ָיּ ֙
ה ָֽוה:
ה ָ֔וה וִּבְשׁ֖מוֹ ִיְתַה ָ֑לּכוּ ְנֻ֖אם ְי ֹ
ם ַֽבּי ֹ
ַא֔שּׁוּר ְוֵ֥שֶׁבט ִמְצ ַ֖ר ִים ָיֽסוּרְ :ו ִגַבּ ְרִתּי ֙
שׁ ִכּי־ ָ֣נַפל ֶ ֔א ֶרז ֲאֶ֥שׁר
ְפַּ֥תח ְלָב ֖נוֹן ְדָּל ֶ ֑תיךָך ְות ֹא ַ֥כל ֵ֖אשׁ ַֽבֲּא ָר ֶֽזיךָךֵ :הי ֵ֤לל ְבּרוֹ ֙
ַא ִדּ ִ֖רים ֻשׁ ָ֑דּדוּ ֵהיִ֨ליל֙וּ ַאלּוֹ ֵ֣ני ָבָ֔שׁן ִ֥כּי ָי ַ֖רד ַ֥יַער ַהָבּ ִ ֽצור ]ַהָבּ ִ ֽציר[֚ :קוֹל ִֽיְל ַ֣לת
ָֽהֹרִ֔עים ִ֥כּי ֻשׁ ְדּ ָ֖דה ַא ַדּ ְר ָ ֑תּם ֚קוֹל ַֽשֲׁא ַ֣גת ְכִּפי ִ֔רים ִ֥כּי ֻשׁ ַ֖דּד ְגּ֥אוֹן ַה ַיּ ְר ֵֽדּןֹ֥ :כּה
ה ָ֣וה ֱאֹל ָ ֑הי ְר ֵ֖ﬠה ֶאת־ ֥צ ֹאן ַֽהֲה ֵר ָֽגהֲ :אֶ֨שׁר ֹֽק ֵניֶ֤הן ַֽיֲה ְר ֻג֙ן ְו ֣ל ֹא ֶיְאָ֔שׁמוּ
ָאַ֖מר ְי ֹ
ה ָ֖וה ַואְעִ֑שׁר ְוֹ֣רֵעי ֶ֔הם ֥ל ֹא ַיְח֖מוֹל ֲﬠֵליֶֽהןִ֠ :כּי ֣ל ֹא
וֹּמְכ ֵריֶ֣הן י ֹאַ֔מר ָבּ ֥רוּךְך ְי ֹ
הָ֑וה ְוִה ֨ ֵנּה ָאֹנִ֜כי ַמְמִ֣ציא ֶאת־ָהָא ָ֗דם
ֶאְח֥מוֹל ֛עוֹד ַעל־ֹֽיְשֵׁ֥בי ָהָ֖א ֶרץ ְנֻאם־ ְי ֹ
ה
ִ֤אישׁ ְבּ ַיד־ ֵרֵ֨עה֙וּ וְּב ַ֣יד ַמְל֔כּוֹ ְוִכְתּת֙וּ ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ְו ֥ל ֹא ַאִ֖צּיל ִמ ָיּ ָֽדםָֽ :וֶא ְרֶע ֙
ֶאת־ ֣צ ֹאן ַֽהֲה ֵר ָ֔גה ָל ֵ֖כן ֲﬠ ִנ ֵ֣יּי ַה ֑צּ ֹאן ָֽוֶאַקּח־ִ֞לי ְשׁ ֵ֣ני ַמְק֗לוֹת ְלַאַ֞חד ָק ָ֤ראִתי
ם וְּלַאַח֙ד ָק ָ֣ראִתי ֹֽחְבִ֔לים ָֽוֶא ְר ֶ֖ﬠה ֶאת־ַה ֽצּ ֹאןָֽ :וַאְכִ֛חד ֶאת־ְשׁ֥לֶשׁת
ֹ֨נַע ֙
אַ֕מר ֥ל ֹא
ָֽהֹרִ֖ﬠים ְבּ ֶ֣י ַרח ֶא ָ֑חד ַוִתְּק ַ֤צר ַנְפִשׁ֙י ָבּ ֶ֔הם ְו ַגם־ ַנְפָ֖שׁם ָֽבֲּח ָ֥לה ִ ֽביָֽ :ו ֹ
ת ִתָּכֵּ֔חד ְו ַ֨ה ִנְּשָׁא֔רוֹת תּ ֹאַ֕כְל ָנה ִאָ֖שּׁה
ֶא ְר ֶ֖ﬠה ֶאְת ֶ֑כם ַהֵמָּ֣תה ָת֗מוּת ְוַה ִנְּכֶ֨ח ֶד ֙
א֑תוֹ ְלָהֵפי֙ר ֶאת־
ֶאת־ְבַּ֥שׂר ְרעוָּֽתהָּֽ :וֶא ַ֤קּח ֶאת־ַמְקִל֙י ֶאת־ֹ֔נַעם ָֽוֶא ְג ַ֖דּע ֹ
ְבּ ִרי ִ֔תי ֲאֶ֥שׁר ָכּ ַ֖רִתּי ֶאת־ָכּל־ָֽהַע ִ ֽמּיםַ :וֻתּ ַ֖פר ַבּ ֣יּוֹם ַה֑הוּא ַו ֵֽיּ ְד֨עוּ ֵ֜כן ֲﬠ ִנ ֵ֤יּי

אַ֣מר ֲאֵלי ֶ֗הם ִאם־֧טוֹב ְבּ ֵֽﬠי ֵני ֶ֛כם
ה ָ֖וה ֽהוּאָֽ :ו ֹ
א ִ֔תי ִ֥כּי ְדַבר־ ְי ֹ
שְּׁמ ִ֣רים ֹ
ַהצּ ֹא֙ן ַה ֽ ֹ
ה ָ֜וה
ָה֥בוּ ְשָׂכ ִ֖רי ְוִאם־ ֣ל ֹא ׀ ֲח ָ֑דלוּ ַו ִיְּשְׁק֥לוּ ֶאת־ְשָׂכ ִ֖רי ְשׁלִ֥שׁים ָֽכֶּסףַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ה
ֵאַ֗לי ַהְשִׁליֵ֨כה֙וּ ֶאל־ַהיּוֵֹ֔צר ֶ֣א ֶדר ַה ְי ָ ֔קר ֲאֶ֥שׁר ָי ַ֖ק ְרִתּי ֵֽמֲﬠֵלי ֶ ֑הם ָֽוֶאְקָח ֙
ה ָ֖וה ֶאל־ַהיּוֵֹֽצרָֽ :וֶא ְג ַדּ֙ע ֶאת־ַמְקִ֣לי
א֛תוֹ ֵ֥בּית ְי ֹ
ְשׁלִ֣שׁים ַהֶ֔כֶּסף ָֽוַאְשִׁ֥ליךְך ֹ
ַהֵשּׁ ֔ ִני ֵ֖את ַהֹֽחְב ִ֑לים ְלָהֵפ֙ר ֶאת־ָהַֽאֲח ָ֔וה ֵ֥בּין ְיהוּ ָ֖דה וֵּ֥בין ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֥יּ ֹאֶמר
ה ָ֖וה ֵא ָ֑לי ֣עוֹד ַקח־ְל֔ךָך ְכִּ֖לי ֹר ֶ֥ﬠה ֱא ִו ִ ֽליִ֣ :כּי ִה ֵנּה־ָֽאֹנִכי֩ ֵמ ִ ֨קים ֹרֶ֜עה ָבּ ָ ֗א ֶרץ
ְי ֹ
ה ֣ל ֹא
ַה ִנְּכָח ֤דוֹת ֽל ֹא־ ִיְפֹק֙ד ַה ַ֣נַּער ֽל ֹא־ ְיַב ֵ ֔קּשׁ ְוַה ִנְּשֶׁ֖בּ ֶרת ֣ל ֹא ְי ַר ֵ֑פּא ַה ִנָּצָּב ֙
ה ֽי ֹאַ֔כל וַּפ ְרֵסיֶ֖הן ְיָפ ֵֽרק֣ :הוֹי ֹרִ֤ﬠי ָֽהֱאִליל ֙ ֹֽע ְזִ֣בי ַה ֔צּ ֹאן
ְיַכְלֵ֔כּל וְּבַ֤שׂר ַהְבּ ִריָא ֙
הה ִתְכֶֽהה:
ֶ֥ח ֶרב ַעל־ ְזרוֹ֖עוֹ ְוַעל־ ֵ֣ﬠין ְיִמי ֑נוֹ ְזֹרע֙וֹ ָי֣בוֹשׁ ִתּי ָ֔בשׁ ְו ֵ֥ﬠין ְיִמי ֖נוֹ ָכּ ֥ ֹ
ם ְוֹיֵ֣סד ָ ֔א ֶרץ ְוֹיֵ֥צר ֽרוּ ַח־
ה ָ֗וה ֹנ ֶ֤טה ָשַׁ֨מ ִי ֙
ה ָ֖וה ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְנֻאם־ ְי ֹ
ַמָ֥שּׂא ְדַבר־ ְי ֹ
ָא ָ֖דם ְבִּק ְרֽבּוִֹ :ה ֵ֣נּה ָ֠אֹנִכי ָ֣שׂם ֶאת־ ְי ֽרוָּשׁ ַ֧לם ַסף־ ַ֛רַעל ְלָכל־ָֽהַעִ֖מּים ָסִ֑ביב
ְו ַ֧גם ַעל־ ְיהוּ ָ֛דה ִֽיְה ֶ֥יה ַבָמּ֖צוֹר ַעל־ ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםְ :וָה ָ֣יה ַב ֽיּוֹם־ַ֠ההוּא ָאִ֨שׂים ֶאת־
ְי ֽרוָּשַׁ֜לם ֶ֤אֶבן ַֽמֲﬠָמָס ֙
ה ְלָכל־ָ֣הַעִ֔מּים ָכּל־ֹֽעְמֶ֖סיָה ָשׂ ֣רוֹט ִיָשּׂ ֵ֑רטוּ ְו ֶֽנֶאְס֣פוּ
ה ָ֗וה ַא ֶ֤כּה ָכל־סוּ֙ס ַבִּתָּמּ֔הוֹן ְוֹֽרְכ֖בוֹ
ָעֶ֔ליָה ֹ֖כּל גּוֹ ֵ֥יי ָהָֽא ֶרץַ :בּ ֨יּוֹם ַה֜הוּא ְנֻאם־ ְי ֹ
ה ֶאְפ ַ֣קח ֶאת־ֵעי ֔ ַני ְוֹכל ֙ ֣סוּס ָֽהַעִ֔מּים ַא ֶ֖כּה ַֽבִּע ָוּ ֽרוֹן:
ַבִּשּׁ ָגּ֑עוֹן ְוַעל־ ֵ֤בּית ְיהוּ ָד ֙
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת
ְוָֽאְמ ֛רוּ ַאֻלּ ֵ֥פי ְיהוּ ָ֖דה ְבִּל ָ֑בּם ַאְמָ֥צה ִל֙י ֹֽיְשֵׁ֣בי ְי ֽרוָּשַׁ֔לם ַֽבּי ֹ
ם ֶאת־ַאֻלֵּ֨פי ְיהוּ ָ֜דה ְ ֽכִּכ ֧יּוֹר ֵ֣אשׁ ְבֵּעִ֗צים וְּכַלִ֥פּיד
ֱאֹלֵהיֶֽהםַ :בּ ֣יּוֹם ַה֡הוּא ָאִשׂי ֩
שׁ ְבָּעִ֔מיר ְו ָֽ ֨אְכ֜לוּ ַעל־ ָיִ֧מין ְוַעל־ְשׂ ֛מ ֹאול ֶאת־ָכּל־ָֽהַעִ֖מּים ָסִ֑ביב ְו ָֽיְשׁ ָ֨בה
ֵא ֙
הָ֛וה ֶאת־ָֽאֳה ֵ֥לי ְיהוּ ָ֖דה
ְי ֽרוָּשׁ ַ֥לם ֛עוֹד ַתְּחֶ֖תּיָה ִבּירוָּשׁ ָֽלםְ :והוִֹ֧שׁי ַע ְי ֹ
שׁ ָ֑נה ְלַ֨מַען ֽל ֹא־ִת ְג ַ֜דּל ִתְּפֶ֣א ֶרת ֵֽבּית־ ָדּ ִ֗ויד ְוִתְפ ֶ ֛א ֶרת יֵ֥שׁב ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ַעל־
ָבּ ִֽרא ֹ
ה ְבַּע֙ד יוֵֹ֣שׁב ְי ֽרוָּשַׁ֔לם ְוָה ָ֞יה ַה ִנְּכָ֥שׁל ָבּ ֶ ֛הם ַבּ ֥יּוֹם
ה ָו ֙
ְיהוּ ָֽדהַ :בּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ָי ֵ֤ג ן ְי ֹ
ה ָ֖וה ִלְפ ֵניֶֽהםְ :וָה ָ֖יה ַבּ ֣יּוֹם ַה֑הוּא
ַה֖הוּא ְכּ ָד ִ֑ויד וּ ֵ֤בית ָדּ ִוי֙ד ֵֽכּאֹל ִ֔הים ְכַּמְלַ֥אךְך ְי ֹ
ֲאַב ֵ ֗קּשׁ ְלַהְשִׁמי֙ד ֶאת־ָכּל־ַהגּוֹ ִ֔ים ַהָבִּ֖אים ַעל־ ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםְ :וָשַׁפְכִתּי֩ ַעל־ ֵ֨בּית
ָדּ ִ֜ויד ְו ַ֣ﬠל ׀ יוֵֹ֣שׁב ְי ֽרוָּשִַׁ֗לם ֤רוּ ַח ֵח֙ן ְוַ֣תֲחנוּ ֔ ִנים ְוִהִ֥בּיטוּ ֵא ַ֖לי ֵ֣את ֲאֶשׁר־ ָדּ ָ֑קרוּ
ְוָֽסְפ ֣דוּ ָעָ֗ליו ְכִּמְסֵפּ֙ד ַעל־ַה ָיִּ֔חיד ְוָהֵ֥מר ָע ָ֖ליו ְכָּהֵ֥מר ַֽﬠל־ַהְבּֽכוֹרַ :בּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא
ִי ְג ַ֤דּל ַהִמְּסֵפּ֙ד ִבּי ֣רוָּשַׁ֔לם ְכִּמְס ַ֥פּד ֲה ַד ְד ִר֖מּוֹן ְבִּבְק ַ֥ﬠת ְמ ִג ֽדּוֹןְ :וָֽסְפ ָ֣דה ָה ָ ֔א ֶרץ

ִמְשָׁפּ֥חוֹת ִמְשָׁפּ֖חוֹת ְל ָ֑בד ִמְשַׁ֨פַּחת ֵֽבּית־ ָדּ ִ֤ויד ְלָב֙ד וְּנֵשׁיֶ֣הם ְל ָ֔בד ִמְשׁ ַ֤פַּחת
ֵֽבּית־ ָנָת֙ן ְל ָ֔בד וּ ְנֵשׁיֶ֖הם ְלָֽבדִ :מְשׁ ַ֤פַּחת ֵֽבּית־ֵל ִו֙י ְל ָ֔בד וּ ְנֵשׁיֶ֖הם ְל ָ֑בד
ת ַה ִנְּשָׁא֔רוֹת ִמְשָׁפֹּ֥חת
ִמְשׁ ַ֤פַּחת ַהִשְּׁמִע֙י ְל ָ֔בד וְּנֵשׁיֶ֖הם ְלָֽבדֹ֗ :כּל ַהִמְּשָׁפּחוֹ ֙
ה ָמ֣קוֹר ִנְפ ָ֔תּח ְלֵ֥בית ָדּ ִ֖ויד
ִמְשָׁפֹּ֖חת ְל ָ֑בד וְּנֵשׁיֶ֖הם ְלָֽבדַ :בּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ִֽיְה ֶי ֙
ה ָ֣וה ְצָב֗אוֹת
ה ַב ֨יּוֹם ַה֜הוּא ְנֻ֣אם ׀ ְי ֹ
וְּלֹֽיְשׁ ֵ֣בי ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְלַחַ֖טּאת וְּל ִנ ָֽדּהְ :וָה ָי ֩
ַאְכ ִ֞רית ֶאת־ְשׁ֤מוֹת ָֽהֲﬠַצִבּי ֙
ם ִמן־ָה ָ ֔א ֶרץ ְו ֥ל ֹא ִי ָֽזְּכ ֖רוּ ֑עוֹד ְו ַ֧גם ֶאת־ַה ְנִּביִ֛אים
ְוֶאת־ ֥רוּ ַח ַהֻטְּמָ֖אה ַֽאֲﬠִ֥ביר ִמן־ָהָֽא ֶרץְ :וָה ָ֗יה ִ ֽכּי־ ִי ָנֵּ֣בא ִאי֘שׁ עוֹ֒ד ְוָֽאְמ ֣רוּ
הָ֑וה וּ ְדָק ֻ֜רהוּ
ֵ֠אָליו ָא ִ֨ביו ְוִא֤מּוֹ ֹֽיְל ָדי֙ו ֣ל ֹא ִ ֽתְח ֶ֔יה ִ֛כּי ֶ֥שֶׁקר ִדַּ֖בּ ְרָתּ ְבֵּ֣שׁם ְי ֹ
ָאִ֧ביהוּ ְוִא֛מּוֹ ֹֽיְל ָ֥דיו ְבִּה ָנְּבֽאוְֹ :וָה ָ֣יה ׀ ַבּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ֵיֹ֧בשׁוּ ַה ְנִּביִ֛אים ִ֥אישׁ
א֑תוֹ ְו ֧ל ֹא ִיְלְבּ֛שׁוּ ַא ֶ֥דּ ֶרת ֵשׂ ָ֖ﬠר ְלַ֥מַען ַכֵּֽחשְׁ :וָאַ֕מר ֥ל ֹא ָנִ֖ביא
ֵֽמֶח ְזֹי ֖נוֹ ְבִּה ָֽנְּב ֹ
ה ָאֹ֔נִכי ִ ֽכּי־ָא ָ֖דם ִה ְק ַ֥נ ִני ִמ ְנּעוּ ָֽריְ :וָאַ֣מר ֵאָ֔ליו ָ֧מה
ָאֹ֑נִכי ִאישׁ־ֹע ֵ֤בד ֲא ָדָמ ֙
ַהַמּ֛כּוֹת ָהֵ֖אֶלּה ֵ֣בּין ָי ֶ֑דיךָך ְוָאַ֕מר ֲאֶ֥שׁר ֻה ֵ֖כּיִתי ֵ֥בּית ְמַֽאֲהָֽביֶ֗ :ח ֶרב עוּ ִ֤רי ַעל־
ה וְּתפוֶּ֣צין ָ◌ ַה ֔צּ ֹאן
ה ָ֣וה ְצָב֑אוֹת ַ֤הךְך ֶאת־ָֽהֹרֶע ֙
ֹרִע֙י ְוַעל־ ֶ֣גֶּבר ֲﬠִמי ִ֔תי ְנ ֻ ֖אם ְי ֹ
ה ָ֔וה ִ ֽפּי־ְשׁ ַ֣נ ִים ָ֔בּהּ
ַֽוֲה ִ ֽשֹׁבִ֥תי ָי ִ֖די ַעל־ַהֹֽצֲּﬠ ִֽריםְ :וָה ָ֤יה ְבָכל־ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ְנֻאם־ ְי ֹ
ם
ת ָבּ ֵ ֔אשׁ וְּצ ַרְפִתּי ֙
ִי ָֽכּ ְר֖תוּ ִי ְגָ֑ועוּ ְוַהְשִּׁלִ֖שׁית ִי ָ֥וֶּתר ָֽבּהְּ :וֵֽהֵבאִ֤תי ֶאת־ַהְשִּׁלִשׁי ֙
ִכְּצֹ֣רף ֶאת־ַהֶ֔כֶּסף וְּבַח ְנִ֖תּים ִכְּבֹ֣חן ֶאת־ַה ָזּ ָ ֑הב ֣הוּא ׀ ִי ְק ָ֣רא ִבְשִׁ֗מי ַֽוֲא ִני
ה ָ֥וה ֱאֹלָֽהיִ :ה ֵ֥נּה ֽיוֹם־ָ֖בּא
א֔תוֹ ָאַ֨מ ְרִתּ֙י ַעִ֣מּי ֔הוּא ְו֥הוּא י ֹאַ֖מר ְי ֹ
ֶאֱﬠ ֶ֣נה ֹ
הָ֑וה ְוֻח ַ֥לּק ְשָׁל ֵ֖לךְך ְבִּק ְרֵֽבּךְךְ :וָֽאַסְפ ִ֨תּי ֶאת־ָכּל־ַהגּוֹ ִ֥ים ׀ ֶֽאל־ ְי ֽרוָּשַׁל ִ֘ם
ַלי ֹ
ה ְו ִנְלְכּ ָ֣דה ָהִ֗עיר ְו ָנַ֨שׁסּ֙וּ ַהָ֣בּ ִ֔תּים ְוַה ָנִּ֖שׁים ִתָּשּׁ ַ֑גְל ָנה ]ִתָּשּׁ ַ֑כְב ָנה[
ַלִמְּלָחָמ ֒
ה ָ֔וה ְו ִנְלַ֖חם
ְו ָיָ֞צא ֲחִ֤צי ָהִעי֙ר ַבּגּוָֹ֔לה ְו ֶ֣יֶתר ָהָ֔עם ֥ל ֹא ִיָכּ ֵ֖רת ִמן־ָה ִ ֽﬠירְ :ו ָיָ֣צא ְי ֹ
ַבּגּוֹ ִ֣ים ָה ֵ ֑הם ְכּ ֥יוֹם ִה ָֽלֲּח֖מוֹ ְבּ ֥יוֹם ְק ָֽרבְ :ו ָֽﬠְמ ֣דוּ ַר ְג ָ֣ליו ַבּ ֽיּוֹם־ַ֠ההוּא ַעל־ ַ֨הר
ם ְו ִנְבַק֩ע ַ֨הר ַה ֵזּיִ֤תים ֵֽמֶחְצי֙וֹ ִמ ְז ָ֣רָחה
ַה ֵזּ ִ֜תים ֲאֶ֨שׁר ַעל־ְפּ ֵ֥ני ְי ֽרוָּשַׁל ִ֘ם ִמֶקּ ֶד ֒
אד וָּ֨משׁ ֲחִ֥צי ָה ָ ֛הר ָצ֖פוֹ ָנה ְוֶחְציוֹ־ ֶֽנ ְגָּבּהְ :ו ַנְסֶ֣תּם ֵֽגּיא־
ָו ָ֔יָמּה ֵ֖גּיא ְגּדוֹ ָ֣לה ְמ ֑ ֹ
ם ִמְפּ ֵ֣ני ָה ַ֔רַעשׁ ִבּיֵ֖מי
ָה ַ֗רי ִ ֽכּי־ ַי ִ֣גּי ַע ֵֽגּי־ָה ִרי֘ם ֶאל־ָאַצל ֒ ְו ַנְס ֶ֗תּם ַֽכֲּאֶ֤שׁר ַנְסֶתּ ֙
ה ָ֣וה ֱאֹל ַ֔הי ָכּל־ְקדִ֖שׁים ִעָֽמּךְךְ :וָה ָ֖יה ַבּ ֣יּוֹם ַה֑הוּא
א ְי ֹ
ֻע ִזּ ָ֣יּה ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֑דה וָּב ֙
ה ָ֖וה
ֽל ֹא־ ִיְה ֶ֣יה ֔אוֹר ְיָק ֖רוֹת ְיִקָפּֽאוֹן ] ְוִקָפּֽאוֹן[ְ :וָה ָ֣יה ֽיוֹם־ֶאָ֗חד ֛הוּא ִי ָוּ ַ֥דע ַֽלי ֹ

ל ֹא־ ֣יוֹם ְול ֹא־ ָ֑ל ְיָלה ְוָה ָ֥יה ְל ֵֽﬠת־ ֶ֖ﬠ ֶרב ִֽיְה ֶיה־ֽאוֹרְ :וָה ָ֣יה ׀ ַבּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ֵֽיְצ֤אוּ
ם ַהַקּ ְדמוֹ ֔ ִני ְוֶחְצ ָ֖ים ֶאל־ַה ָ֣יּם ָהַֽאֲח ֑רוֹן
ם ִמי ֣רוָּשַׁ֔לם ֶחְצ ָ֗ים ֶאל־ַה ָיּ ֙
ַֽמ ִים־ַח ִיּי ֙
הָ֛וה ְלֶ֖מֶלךְך ַעל־ָכּל־ָה ָ ֑א ֶרץ ַבּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ִֽיְה ֶ֧יה
ַבּ ַ֥קּ ִיץ וַּבֹ֖ח ֶרף ִֽיְה ֶֽיהְ :וָה ָ֧יה ְי ֹ
ְי ֹ
ה ִמ ֶ֣גַּבע ְל ִר֔מּוֹן ֶ֖נ ֶגב ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם
הָ֛וה ֶאָ֖חד וְּשׁ֥מוֹ ֶאָֽחדִ :י֨סּוֹב ָכּל־ָהָ֤א ֶרץ ָֽכֲּﬠ ָרָב ֙
ה ְו ָֽיְשׁ ָ֨בה ַתְח ֶ֜תּיָה ְלִמַ֣שַּׁער ִבּ ְנ ָיִ֗מן ַעד־ְמ֞קוֹם ַ֤שַׁער ָֽה ִראשׁוֹ֙ן ַעד־ַ֣שַׁער
ְֽו ָֽרֲאָמ ֩
ַהִפּ ֔ ִנּים וִּמ ְג ַ֣דּל ֲח ַנ ְנ ֵ ֔אל ַ֖ﬠד ִיְקֵ֥בי ַהֶֽמֶּלךְךְ :ו ָ֣יְשׁבוּ ָ֔בהּ ְוֵ֖ח ֶרם ֣ל ֹא ִֽיְה ֶיה־֑עוֹד
ה ֶאת־ָכּל־
ה ָו ֙
ְו ָֽיְשָׁ֥בה ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ָלֶֽבַטחְ :ו ֣ז ֹאת ׀ ִ ֽתְּה ֶ֣יה ַהַמּ ֵגָּ֗פה ֲאֶ֨שׁר ִיֹ֤גּף ְי ֹ
א ֹעֵ֣מד ַעל־ ַר ְגָ֔ליו ְוֵעי ָני֙ו
ָ֣הַעִ֔מּים ֲאֶ֥שׁר ָצְב֖אוּ ַעל־ ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ָהֵ֣מק ׀ ְבָּשׂ֗רוֹ ְוהוּ ֙
ה ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ִ ֽתְּה ֶ֧יה ְמֽהוַּמת־
ִתַּ֣מְּק ָנה ְבֹֽח ֵרי ֶ֔הן וְּלשׁוֹ ֖נוֹ ִתַּ֥מּק ְבִּפיֶֽהםְ :וָה ָי ֙
הָ֛וה ַרָ֖בּה ָבּ ֶ ֑הם ְוֶהֱח ִ֗זיקוּ ִ֚אישׁ ַ֣יד ֵרֵ֔עהוּ ְו ָֽﬠְלָ֥תה ָי ֖דוֹ ַעל־ ַ֥יד ֵר ֵֽﬠהוְּ :ו ַ֨גם־
ְי ֹ
ְיהוּ ָ֔דה ִתָּלֵּ֖חם ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוֻאַסּ֩ף ֵ֨חיל ָכּל־ַהגּוֹ ִ֜ים ָס ִ֗ביב ָזָ֥הב ָו ֶ֛כֶסף וְּב ָג ִ֖דים
ָלֹ֥רב ְמ ֽ ֹ
אדְ :וֵ֨כן ִ ֽתְּה ֶ֜יה ַמ ֵגּ ַ֣פת ַה֗סּוּס ַהֶ֨פּ ֶר֙ד ַה ָגָּ֣מל ְוַֽהֲח֔מוֹר ְוָ֨כל־ַהְבֵּהָ֔מה
ֲאֶ֥שׁר ִֽיְה ֶ֖יה ַבַּֽמֲּח ֣נוֹת ָה ֵ ֑הָמּה ַכַּמּ ֵגּ ָ֖פה ַה ֽזּ ֹאתְ :וָה ָ֗יה ָכּל־ַהנּוָֹת֙ר ִמָכּל־ַהגּוֹ ִ֔ים
ה ָ֣וה
ת ְלֶ֨מֶל ךְ ֙ך ְי ֹ
ַהָבִּ֖אים ַעל־ ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוָע֞לוּ ִמ ֵ֧דּי ָשׁ ָ֣נה ְבָשׁ ֗ ָנה ְל ִ ֽהְשַֽׁתֲּחוֹ ֙
ְצָב֔אוֹת ְוָלֹ֖חג ֶאת־ַ֥חג ַהֻסּֽכּוֹתְ ֠ :וָה ָיה ֲאֶ֨שׁר ֽל ֹא־ ַֽיֲﬠֶ֜לה ֵמ ֵ ֨את ִמְשְׁפּ֤חוֹת
ה ָ֣וה ְצָב֑אוֹת ְו ֥ל ֹא ֲﬠֵליֶ֖הם ִיְה ֶ֥יה
ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ֶאל־ ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ְל ִ ֽהְשַֽׁתֲּח֔וֹת ְלֶ֖מֶלךְך ְי ֹ
ַה ָֽגֶּשׁםְ :וִאם־ִמְשַׁ֨פַּחת ִמְצ ַ֧ר ִים ל ֹא־ַֽתֲﬠ ֶ֛לה ְו ֥ל ֹא ָבָ֖אה ְו ֣ל ֹא ֲﬠֵלי ֶ ֑הם ִ ֽתְּה ֶ֣יה
ה ֶאת־ַהגּוֹ ִ֔ים ֲאֶשׁ֙ר ֣ל ֹא ַֽיֲﬠ֔לוּ ָלֹ֖חג ֶאת־ַ֥חג ַהֻסּֽכּוֹת:
ה ָו ֙
ַהַמּ ֵגָּ֗פה ֲאֶ֨שׁר ִיֹ֤גּף ְי ֹ
ת ָכּל־ַהגּוֹ ִ֔ים ֲאֶשׁ֙ר ֣ל ֹא ַֽיֲﬠ֔לוּ ָלֹ֖חג ֶאת־ַ֥חג
֥ז ֹאת ִ ֽתְּה ֶ֖יה ַחַ֣טּאת ִמְצ ָ֑ר ִים ְוַחַטּא ֙
ת
הָ֑וה ְוָה ָ֤יה ַהִסּירוֹ ֙
ה ַעל־ְמִצ֣לּוֹת ַה֔סּוּס ֹ֖ק ֶדשׁ ַֽלי ֹ
ַהֻסּֽכּוֹתַ :בּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ִֽיְה ֶי ֙
ה ָ֔וה ַכִּמּ ְז ָר ִ֖קים ִלְפ ֵ֥ני ַהִמּ ְזֵֽבּ ַחְ ֠ :וָה ָיה ָכּל־ִ֨סיר ִבּירוָּשַׁ֜לם וּ ִ ֽביהוּ ָ֗דה
ְבֵּ֣בית ְי ֹ
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת וּ ָ֨בא֙וּ ָכּל־ַהֹ֣זְּבִ֔חים ְו ָֽלְק֥חוּ ֵמֶ֖הם וִּבְשּׁ֣לוּ ָב ֶ ֑הם ְו ֽל ֹא־
ֹ֚ק ֶדשׁ ַֽלי ֹ
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ַבּ ֥יּוֹם ַהֽהוּא :מלאכי ַמָ֥שּׂא ְדַבר־
ִיְה ֶ֨יה ְכ ַֽנֲﬠ ִ֥ני ֛עוֹד ְבֵּבית־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ַֽוֲאַמ ְרֶ֖תּם ַבָּ֣מּה
ם ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ָ֖וה ֶאל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְבּ ַ֖יד ַמְלָא ִ ֽכיָ :אַ֤הְבִתּי ֶאְתֶכ ֙
ְי ֹ
אַ֖הב ֶֽאת־ ַֽיֲﬠֹֽקבְ :וֶאת־ֵעָ֖שׂו
ה ָ֔וה ָֽו ֹ
ֲאַהְב ָ ֑תּנוּ ֲהלוֹא־ ָ ֨אח ֵעָ֤שׂו ְל ַֽיֲﬠֹק֙ב ְנֻאם־ ְי ֹ
ָשׂ ֵ֑נאִתי ָוָאִ֤שׂים ֶאת־ָה ָרי֙ו ְשָׁמָ֔מה ְוֶאת־ ַֽנֲחָל֖תוֹ ְלַת֥נּוֹת ִמ ְדָֽבּרֽ ִ :כּי־ת ֹאַ֨מר

ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ֵ֥הָמּה ִיְב ֖נוּ
ֱא֜דוֹם ֻרַ֗שְּׁשׁנוּ ְו ָנשׁוּ֙ב ְו ִנְב ֶ֣נה ֳח ָר֔בוֹת ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ְי ֹ
ה ָ֖וה ַעד־עוֹ ָֽלם:
ם ְגּ֣בוּל ִרְשָׁ֔עה ְוָה ָ֛ﬠם ֲאֶשׁר־ ָז ַ֥ﬠם ְי ֹ
ַֽוֲא ִ֣ני ֶאֱה ֑רוֹס ְוָק ְר֤אוּ ָלֶה ֙
ה ָ֔וה ֵמ ַ֖ﬠל ִל ְג֥בוּל ִיְשׂ ָרֵֽאלֵ֛ :בּן ְיַכֵ֥בּד
ְוֵעי ֵני ֶ֖כם ִתּ ְר ֶ ֑אי ָנה ְוַא ֶ ֤תּם ֽתּ ֹאְמר֙וּ ִי ְג ַ֣דּל ְי ֹ
ָ֖אב ְו ֶ֣ﬠֶבד ֲאֹד ָ֑ניו ְוִאם־ָ֣אב ָ֣א ִני ַא ֵ֣יּה ְכבוֹ ִ֡די ְוִאם־ֲאדוֹ ִ֣נים ָא ִני֩ ַא ֵ֨יּה ֽמוֹ ָר ִ ֜אי
ָאַ֣מר ׀ ְי ֹ
ם בּוֹ ֵ֣זי ְשִׁ֔מי ַֽוֲאַמ ְר ֶ֕תּם ַבֶּ֥מּה ָב ִ֖זינוּ ֶאת־
ם ַהֹֽכֲּה ִני ֙
ה ָ֣וה ְצָב֗אוֹת ָלֶכ ֙
ְשֶֽׁמךָךַ :מ ִגּיִ֤שׁים ַעל־ִמ ְזְבִּח֙י ֶ֣לֶחם ְמֹג ָ ֔אל ַֽוֲאַמ ְרֶ֖תּם ַבֶּ֣מּה ֵֽגַאְל ֑נוּךָך ֶבֱּאָמ ְרֶ֕כם
ה ָ֖וה ִנְב ֶ֥זה ֽהוּאְ :ו ִ ֽכי־ַת ִגּ֨שׁוּן ִע ֵ֤וּ ר ִל ְזֹ֨בּ ַ֙ח ֵ֣אין ָ֔רע ְוִ֥כי ַת ִ֛גּישׁוּ ִפֵּ֥סּ ַח
ֻשְׁלַ֥חן ְי ֹ
ה ָ֥וה
ְוֹח ֶ֖לה ֵ֣אין ָ֑רע ַהְק ִרי ֵ֨בהוּ ֜ ָנא ְלֶפָח ֶ֗תךָך ֲה ִי ְרְצ ךָ ֙ך ֚אוֹ ֲה ִיָ֣שּׂא ָפ ֔ ֶניךָך ָאַ֖מר ְי ֹ
ם
ם ָ֣ה ְיָתה ֔זּ ֹאת ֲה ִיָ֤שּׂא ִמֶכּ ֙
ְצָבֽאוֹתְ :וַע ָ ֛תּה ַחלּוּ־ ָ֥נא ְפ ֵני־ֵ֖אל ִֽויָח ֵ֑ננוּ ִמ ֶיּ ְדֶכ ֙
ם ְו ִיְסֹ֣גּר ְדָּל ַ֔ת ִים ְו ֽל ֹא־ָתִ֥אירוּ ִמ ְזְבִּ֖חי
ה ָ֥וה ְצָבֽאוֹתִ֤ :מי ַגם־ָבֶּכ ֙
ָפּ ֔ ִנים ָאַ֖מר ְי ֹ
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת וִּמ ְנָ֖חה ֽל ֹא־ֶא ְרֶ֥צה ִמ ֶיּ ְד ֶֽכםִ֣ :כּי
ִח ָ֑נּם ֵֽאין־ִ֨לי ֵ֜חֶפץ ָבֶּ֗כם ָאַמ֙ר ְי ֹ
ִמִמּ ְז ַרח־ֶ֜שֶׁמשׁ ְוַעד־ְמבוֹ֗אוֹ ָגּ ֤דוֹל ְשִׁמ֙י ַבּגּוֹ ִ֔ים וְּבָכל־ָמ֗קוֹם ֻמְקָ֥טר ֻמ ָ֛גּשׁ
ה ָ֥וה ְצָבֽאוֹתְ :וַאֶ֖תּם
ִלְשִׁ֖מי וִּמ ְנָ֣חה ְטהוֹ ָ֑רה ִ ֽכּי־ ָג ֤דוֹל ְשִׂמ֙י ַבּגּוֹ ִ֔ים ָאַ֖מר ְי ֹ
ְמַחְלִּ֣לים אוֹ֑תוֹ ֶבֱּאָמ ְרֶ֗כם ֻשְׁל ַ֤חן ֲאֹדָנ֙י ְמֹגָ֣אל ֔הוּא ְוִני֖בוֹ ִנְב ֶ֥זה ָאְכֽלוֹ:
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ַֽוֲהֵבאֶ֣תם ָגּ ֗זוּל
ם ִה ֨ ֵנּה ַמְתָּל ָ ֜אה ְוִהַפְּחֶ֣תּם אוֹ֗תוֹ ָאַמ֙ר ְי ֹ
ַֽוֲאַמ ְרֶתּ ֩
ְוֶאת־ַהִפֵּ֨סּ ַ֙ח ְוֶאת־ַ֣החוֶֹ֔לה ַֽוֲהֵבאֶ֖תם ֶאת־ַהִמּ ְנ ָ֑חה ַֽהֶא ְרֶ֥צה אוֹ ָ ֛תהּ ִמ ֶיּ ְד ֶ֖כם
ה ָֽוהְ :וָא ֣רוּר נוֵֹ֗כל ְו ֵ֤ישׁ ְבֶּע ְדר֙וֹ ָזָ֔כר ְוֹנ ֵ֛דר ְוֹזֵ֥ב ַח ָמְשָׁ֖חת ַֽלאֹד ָ֑ני ִכּי֩ ֶ֨מֶלךְך
ָאַ֥מר ְי ֹ
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת וְּשִׁ֖מי נוֹ ָ֥רא ַבגּוֹ ִֽיםְ :וַע ָ֗תּה ֲאֵלי ֶ֛כם ַהִמְּצ ָ֥וה
ָגּ֜דוֹל ָ ֗א ִני ָאַמ֙ר ְי ֹ
א ָתִ֨שׂימוּ ַעל־ֵ֜לב ָלֵ֧תת ָכּ֣בוֹד
ַה ֖זּ ֹאת ַהֹֽכֲּה ִֽניםִ :אם־ ֣ל ֹא ִתְשְׁמ֡עוּ ְוִאם־ל ֹ ֩
ם ֶאת־ַהְמֵּא ָ֔רה ְוָֽארוִֹ֖תי ֶאת־
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ְוִשַׁלְּחִ֤תּי ָבֶכ ֙
ִלְשִׁ֗מי ָאַמ֙ר ְי ֹ
ם ֶאת־
ם ָארוֹ ִ֔תיָה ִ֥כּי ֵֽאי ְנ ֶ֖כם ָשִׂ֥מים ַעל־ ֵֽלבֽ ִ :ה ְנ ֨ ִני ֹג ֵ֤ﬠר ָלֶכ ֙
ִבּ ְרֽכוֵֹתי ֶ֑כם ְו ַג ֙
שׁ ַעל־ְפּ ֵניֶ֔כם ֶ֖פּ ֶרשׁ ַח ֵגּי ֶ֑כם ְו ָנָ֥שׂא ֶאְת ֶ֖כם ֵא ָֽליוִֽ :וי ַדְע ֶ֕תּם
ַה ֶ֔זּ ַרע ְו ֵז ִ֤ריִתי ֶ֨פ ֶר ֙
ה ָ֥וה
ִ֚כּי ִשׁ ַ֣לְּחִתּי ֲאֵליֶ֔כם ֵ֖את ַהִמְּצ ָ֣וה ַה ֑זּ ֹאת ִֽלְה ֤יוֹת ְבּ ִריִת֙י ֶאת־ֵל ִ֔וי ָאַ֖מר ְי ֹ
ם ְוַהָשּׁ֔לוֹם ָֽוֶאְתּ ֵנם־֥לוֹ מוֹ ָ֖רא ַו ִֽיּי ָר ֵ ֑א ִני
ְצָבֽאוֹתְ :בּ ִריִ֣תי ׀ ָֽה ְיָ֣תה ִא֗תּוֹ ַֽהַח ִיּי ֙
ת ָֽה ְיָ֣תה ְבִּ֔פיהוּ ְוַע ְו ָ֖לה ֽל ֹא־ ִנְמָ֣צא
וִּמְפּ ֵ֥ני ְשִׁ֖מי ִנַ֥חת ֽהוּא :תּוֹ ַ֤רת ֱאֶמ ֙
ִבְשָׂפ ָ ֑תיו ְבָּשׁ֤לוֹם וְּבִמישׁוֹ֙ר ָה ַ֣לךְך ִא ִ֔תּי ְו ַרִ֖בּים ֵהִ֥שׁיב ֵֽמָע ֽוֹןֽ ִ :כּי־ִשְׂפֵ֤תי ֹכֵה֙ן

ם
ה ָֽוה־ְצָב֖אוֹת ֽהוּאְ :וַאֶתּ ֙
ִיְשְׁמרוּ־ ַ֔דַעת ְותוֹ ָ֖רה ְיַבְק֣שׁוּ ִמ ִ֑פּיהוּ ִ֛כּי ַמְלַ֥אךְך ְי ֹ
ה ָ֥וה
ם ְבּ ִ֣רית ַהֵלּ ִ֔וי ָאַ֖מר ְי ֹ
ַס ְרֶ֣תּם ִמן־ַה ֶ֔דּ ֶרךְך ִהְכַשְׁלֶ֥תּם ַרִ֖בּים ַבּתּוֹ ָ֑רה ִ ֽשַׁחֶתּ ֙
ם
ְצָבֽאוֹתְ :ו ַגם־ֲא ֞ ִני ָנַ֧תִתּי ֶאְת ֶ֛כם ִנְב ִ֥זים וְּשָׁפִ֖לים ְלָכל־ָה ָ֑ﬠם ְכִּ֗פי ֲאֶ֤שׁר ֵֽאי ְנֶכ ֙
שְׁמ ִ֣רים ֶאת־ ְדּ ָרַ֔כי ְוֹֽנְשִׂ֥אים ָפּ ִ֖נים ַבּתּוֹ ָֽרהֲ :ה֨לוֹא ָ֤אב ֶאָח֙ד ְלֻכָ֔לּנוּ ֲה֛לוֹא
ֹ
ֵ֥אל ֶֽאָ֖חד ְבּ ָר ָ ֑אנוּ ַמ֗דּוּ ַע ִנְב ַגּ֙ד ִ֣אישׁ ְבָּאִ֔חיו ְלַח ֵ֖לּל ְבּ ִ֥רית ֲאֹבֵֽתינוָּֽ :בּ ְג ָ֣דה
ה
ה ָו ֙
ְיהוּ ָ֔דה ְוֽתוֵֹע ָ֛בה ֶֽנֶעְשָׂ֥תה ְב ִיְשׂ ָרֵ֥אל וִּבי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ִ֣כּי ׀ ִח ֵ֣לּל ְיהוּ ָ֗דה ֹ֤ק ֶדשׁ ְי ֹ
ה ֵ֣ﬠר ְוֹע ֔ ֶנה
ה ָ֜וה ָל ִ ֨אישׁ ֲאֶ֤שׁר ַֽיֲﬠֶ֨שׂ ָנּ ֙
ֲאֶ֣שׁר ָא ֵ֔הב וָּב ַ֖ﬠל ַבּת־ֵ֥אל ֵנ ָֽכרַ :יְכ ֵ֨רת ְי ֹ
ת ֵשׁ ִ֣נית ַֽתֲּﬠ֔שׂוּ ַכּ֤סּוֹת
ה ָ֖וה ְצָבֽאוֹתְ :וז ֹא ֙
ֵמָֽאֳה ֵ֖לי ַֽיֲﬠֹ֑קב וַּמ ִ֣גּישׁ ִמ ְנָ֔חה ַֽלי ֹ
ת ֶאל־ַהִמּ ְנָ֔חה ְוָל ַ֥קַחת
ה ָ֔וה ְבִּ֖כי ַֽוֲא ָנ ָ֑קה ֵמֵ֣אין ֗עוֹד ְפּנוֹ ֙
ה ֶאת־ִמ ְזַ֣בּח ְי ֹ
ִדְּמָע ֙
ה ֵהִ֨עיד ֵֽבּי ְנ֜ךָך וֵּ֣בין ׀ ֵ֣אֶשׁת
ה ָו ֩
ָר֖צוֹן ִמ ֶיּ ְד ֶֽכםַֽ :וֲאַמ ְרֶ֖תּם ַעל־ ָ ֑מה ַ֡על ִ ֽכּי־ ְי ֹ
ה ָבּ ַ֣ג ְדָתּה ָ֔בּהּ ְוִ֥היא ֲחֶב ְרְתּ֖ךָך ְוֵ֥אֶשׁת ְבּ ִריֶֽתךָךְ :ו ֽל ֹא־ֶאָ֣חד
ְנעוּ ֶ֗ריךָך ֲאֶ֤שׁר ַאָתּ ֙
ם ְבּ ֣ר ֽוֲּחֶ֔כם
ה ָֽהֶאָ֔חד ְמַב ֵ֖קּשׁ ֶ֣ז ַרע ֱאֹלִ֑הים ְו ִנְשַׁמ ְרֶתּ ֙
ָעָ֗שׂה וְּשָׁ֥אר ֨רוּ ַ֙ח ֔לוֹ וָּמ ֙
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוִכ ָ֤סּה
ה ָו ֙
וְּבֵ֥אֶשׁת ְנעוּ ֶ֖ריךָך ַאל־ ִיְבֹֽגּדֽ ִ :כּי־ָשׂ ֵ֣נא ַשַׁ֗לּח ָאַ֤מר ְי ֹ
ה ָ֣וה ְצָב֑אוֹת ְו ִנְשַׁמ ְרֶ֥תּם ְבּר ֽוֲּח ֶ֖כם ְו ֥ל ֹא ִתְבֹֽגּדוּ:
ָחָמ֙ס ַעל־ְלבוּ֔שׁוֹ ָאַ֖מר ְי ֹ
ה ְבּ ִדְב ֵריֶ֔כם ַֽוֲאַמ ְרֶ֖תּם ַבָּ֣מּה הוֹ ָ֑גְענוּ ֶבֱּאָמ ְרֶ֗כם ָכּל־ֹ֨עֵשׂה ָ֜רע
ה ָו ֙
ֽהוֹ ַגְעֶ֤תּם ְי ֹ
שֵׁל ַ֙ח
ם ֣הוּא ָחֵ֔פץ ֥אוֹ ַא ֵ֖יּה ֱאֹלֵ֥הי ַהִמְּשׁ ָֽפּטֽ ִ :ה ְנ ִ֤ני ֹ
ה ָ֗וה וָּבֶה ֙
֣טוֹב ׀ ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ם ָי֨בוֹא ֶאל־ֵֽהיָכ֜לוֹ ָֽהָא ֣דוֹן ׀ ֲאֶשׁר־ַאֶ֣תּם
א ֩
ַמְלָאִ֔כי וִּפ ָנּה־ ֶ֖ד ֶרךְך ְלָפ ָ֑ני וִּפְת ֹ
ה ָ֥וה ְצָבֽאוֹת:
ם ִה ֵנּה־ ָ֔בא ָאַ֖מר ְי ֹ
ְמַבְקִ֗שׁים וַּמְל ַ ֨אךְך ַהְבּ ִ֜רית ֲאֶשׁר־ַאֶ֤תּם ֲחֵפִצי ֙
א ְכֵּ֣אשׁ ְמָצ ֵ֔רף
וִּ֤מי ְמַכְלֵכּל ֙ ֶאת־ ֣יוֹם בּוֹ֔אוֹ וִּ֥מי ָֽהֹעֵ֖מד ְבֵּה ָֽראוֹ֑תוֹ ִכּי־הוּ ֙
א ָ֔תם
וְּכֹב ִ֖רית ְמַכְבּ ִ ֽסיםְ :ו ָיַ֨שׁב ְמָצ ֵ֤רף וְּמַטֵה֙ר ֶ֔כֶּסף ְוִטַ֤הר ֶאת־ְבּ ֵֽני־ֵל ִו֙י ְו ִז ַ֣קּק ֹ
ה ָ֔וה ִמ ְנַ֥חת
ה ַֽלי ֹ
ה ָ֔וה ַמ ִגּיֵ֥שׁי ִמ ְנָ֖חה ִבְּצ ָד ָֽקהְ :ו ָֽﬠ ְרָב ֙
ַכּ ָזָּ֖הב ְוַכ ָ֑כֶּסף ְוָהי֙וּ ַֽלי ֹ
ְיהוּ ָ֖דה ִוי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ִכּיֵ֣מי עוָֹ֔לם וְּכָשׁ ִ֖נים ַק ְדֹֽמ ִנ ֽיּוֹתְ :ו ָֽק ַרְבִ֣תּי ֲאֵליֶכ֘ם ַלִמְּשָׁפּ֒ט
שֶּׁקר וְּבֹֽעְשׁ ֵ֣קי
ם וַּֽבְמ ָ֣נֲאִ֔פים וַּב ִנְּשָׁבִּ֖ﬠים ַל ָ ֑
ְוָה ִ֣ייִתי ׀ ֵ֣ﬠד ְמַמ ֵ֗הר ַֽבְּמַכְשִּׁפי ֙
ה ָ֥וה ְצָבֽאוֹתִ֛ :כּי
ְשַׂכר־ָ֠שִׂכיר ַאְלָמ ֨ ָנה ְו ָי֤תוֹם וַּמֵטּי־ ֵג֙ר ְו ֣ל ֹא ְי ֵר֔אוּ ִני ָאַ֖מר ְי ֹ
ה ָ֖וה ֣ל ֹא ָשׁ ִ֑ניִתי ְוַאֶ֥תּם ְבּ ֵֽני־ ַֽיֲﬠֹ֖קב ֥ל ֹא ְכִליֶֽתםְ :לִמיֵ֨מי ֲאֹבֵתיֶ֜כם ַס ְר ֶ ֤תּם
ֲא ִ֥ני ְי ֹ
ה ָ֣וה ְצָב֑אוֹת
ֵֽמֻחַקּ֙י ְו ֣ל ֹא ְשַׁמ ְר ֶ֔תּם ֤שׁוּבוּ ֵאַל֙י ְוָא֣שׁוָּבה ֲאֵליֶ֔כם ָאַ֖מר ְי ֹ

א ִ֔תי ַֽוֲאַמ ְרֶ֖תּם
ם ֹֽקְבִ֣ﬠים ֹ
ַֽוֲאַמ ְרֶ֖תּם ַבֶּ֥מּה ָנֽשׁוּבֲ :ה ִיְק ַ֨בּע ָא ָ֜דם ֱאֹל ִ֗הים ִ֤כּי ַאֶתּ ֙
אִ֖תי ַאֶ֣תּם
ה ַאֶ֣תּם ֵֽנָא ִ֔רים ְו ֹ
ַבֶּ֣מּה ְקַֽבֲﬠ ֑נוּךָך ַֽהַֽמֲּﬠֵ֖שׂר ְוַהְתּרוָּֽמהַ :בְּמֵּא ָר ֙
ֹקְבִ֑ﬠים ַה ֖גּוֹי ֻכּֽלּוָֹ :ה ִ֨ביאוּ ֶאת־ָכּל־ַהַֽמֲּﬠֵ֜שׂר ֶאל־ֵ֣בּית ָֽהאוָֹ֗צר ִויִ֥הי ֶ֨ט ֶר֙ף
ְבֵּבי ִ֔תי וְּבָח ֤נוּ ִני ָנ ֙
ה ָ֣וה ְצָב֑אוֹת ִאם־ ֧ל ֹא ֶאְפַ֣תּח ָלֶ֗כם ֵ֚את
א ָבּ ֔ז ֹאת ָאַ֖מר ְי ֹ
אֵ֔כל
ם ָֽבּ ֹ
ֲא ֻר֣בּוֹת ַהָשַּׁ֔מ ִים ַֽוֲה ִריֹקִ֥תי ָל ֶ֛כם ְבּ ָר ָ֖כה ַעד־ְבִּלי־ ָֽדיְ :ו ָֽגַע ְרִ֤תּי ָלֶכ ֙
ְו ֽל ֹא־ ַיְשִׁ֥חת ָל ֶ֖כם ֶאת־ְפּ ִ֣רי ָֽהֲא ָד ָ ֑מה ְול ֹא־ְתַשֵׁ֨כּל ָל ֶ֤כם ַה ֶ֨גֶּפ֙ן ַבָּשּׂ ֶ֔דה ָאַ֖מר
ְי ֹ
ם ֶ֣א ֶרץ ֵ֔חֶפץ ָאַ֖מר
ה ָ֥וה ְצָבֽאוֹתְ :וִאְשּׁ ֥רוּ ֶאְת ֶ֖כם ָכּל־ַהגּוֹ ִ֑ים ִ ֽכּי־ ִ ֽתְה ֤יוּ ַאֶתּ ֙
הָ֑וה ַֽוֲאַמ ְר ֶ֕תּם ַמה־ ִנּ ְדַ֖בּ ְרנוּ ָע ֶֽליךָך:
ה ָ֥וה ְצָבֽאוֹתָֽ :ח ְז֥קוּ ָע ַ֛לי ִדְּב ֵרי ֶ֖כם ָאַ֣מר ְי ֹ
ְי ֹ
ֲאַמ ְר ֶ֕תּם ָ֖שׁ ְוא ֲﬠֹ֣בד ֱאֹלִ֑הים וַּמה־ ֶ֗בַּצע ִ֤כּי ָשַׁ֨מ ְרנ֙וּ ִמְשַׁמ ְר֔תּוֹ ְו ִ֤כי ָהַ֨לְכנ֙וּ
ה ָ֥וה ְצָבֽאוֹתְ :וַע ָ֕תּה ֲא ַ֖נְחנוּ ְמַאְשּׁ ִ֣רים ֵז ִ֑דים ַגּם־ ִנְבנ֙וּ ֹעֵ֣שׂי
ְקֹ֣ד ַר ֔ ִנּית ִמְפּ ֵ֖ני ְי ֹ
ה ָ֖וה ִ֣אישׁ ֶאל־ ֵר ֵ֑ﬠהוּ
ִרְשָׁ֔עה ַ֧גּם ָֽבֲּח֛נוּ ֱאֹלִ֖הים ַו ִיָּמּ ֵֽלטוָּ֧ :אז ִנ ְדְבּ ֛רוּ ִי ְרֵ֥אי ְי ֹ
ה ָו ֙
ַו ַיְּקֵ֤שׁב ְי ֹ
ה ָ֔וה וְּלֹֽחְשֵׁ֖בי ְשֽׁמוֹ:
ה ַו ִיְּשָׁ֔מע ֠ ַו ִיָּכֵּתב ֵ֣סֶפר ִזָכּ ֤רוֹן ְלָפ ָני֙ו ְל ִי ְרֵ֣אי ְי ֹ
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ַל ֕יּוֹם ֲאֶ֥שׁר ֲא ִ֖ני ֹעֶ֣שׂה ְס ֻג ָ֑לּה ְוָֽחַמְלִ֣תּי ֲﬠֵלי ֶ֔הם
ְוָ֣היוּ ִ֗לי ָאַמ֙ר ְי ֹ
שׁע
ם וּ ְרִאי ֶ֔תם ֵ֥בּין ַצ ִ֖דּיק ְל ָר ָ ֑
אֽתוְֹ :וַשְׁבֶתּ ֙
ַֽכֲּאֶשׁ֙ר ַיְחֹ֣מל ִ ֔אישׁ ַעל־ְבּ ֖נוֹ ָֽהֹעֵבד ֹ
ם ָ֔בּא ֹבּ ֵ֖ﬠר ַכַּתּ ֑נּוּר ְוָה ֨יוּ ָכל־
ֵ֚בּין ֹעֵ֣בד ֱאֹל ִ֔הים ַֽלֲאֶ֖שׁר ֥ל ֹא ֲﬠָב ֽדוִֹ֣ :כּי ִה ֵ֤נּה ַהיּוֹ ֙
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת
א ָ֜תם ַה ֣יּוֹם ַה ָ֗בּא ָאַמ֙ר ְי ֹ
ה ַ ֔קשׁ ְוִל ַ֨הט ֹ
ֵז ִ֜דים ְוָכל־ֹעֵ֤שׂה ִרְשָׁע ֙
שׁ ֶרשׁ ְוָע ָֽנ ףְ :ו ָֽז ְרָ֨חה ָלֶ֜כם ִי ְרֵ֤אי ְשִׁמ֙י ֶ֣שֶׁמשׁ ְצ ָד ָ ֔קה
שׁר ל ֹא־ ַֽיֲﬠֹ֥זב ָלֶ֖הם ֥ ֹ
ֲא ֶ ֛
וַּמ ְר ֵ֖פּא ִבְּכ ָנ ֶ֑פיָה ִֽויָצאֶ֥תם וִּפְשֶׁ֖תּם ְכֶּע ְג ֵ֥לי ַמ ְרֵֽבּקְ :וַעסּוֶֹ֣תם ְרָשִׁ֔עים ִ ֽכּי־ ִֽיְה ֣יוּ
ה ָ֥וה ְצָבֽאוֹתִ :זְכ֕רוּ
ם ֲאֶ֣שׁר ֲא ִ֣ני ֹעֶ֔שׂה ָאַ֖מר ְי ֹ
ֵ ֔אֶפר ַ֖תַּחת ַכּ֣פּוֹת ַר ְגֵלי ֶ֑כם ַבּיּוֹ ֙
תּוֹ ַ֖רת ֹמֶ֣שׁה ַעְב ִ֑דּי ֲאֶשׁ֩ר ִצ ִ֨וּיִתי אוֹ֤תוֹ ְבֹח ֵר֙ב ַעל־ָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֻח ִ֖קּים
ה ָ֔וה
שׁ ֵ֣ל ַח ָלֶ֔כם ֵ֖את ֵאִל ָ֣יּה ַה ָנִּ֑ביא ִלְפ ֗ ֵני ֚בּוֹא ֣יוֹם ְי ֹ
וִּמְשָׁפּ ִ ֽטיםִ :ה ֵ֤נּה ָֽאֹנִכ֙י ֹ
ת ַעל־ָבּ ֔ ִנים ְו ֵ֥לב ָבּ ִ֖נים ַעל־ֲאבוֹ ָ ֑תם ֶפּן־
ַה ָגּ ֖דוֹל ְוַהנּוֹ ָֽראְ :וֵהִ֤שׁיב ֵֽלב־ָאבוֹ ֙
ָא֕בוֹא ְוִהֵכּיִ֥תי ֶאת־ָהָ֖א ֶרץ ֵֽח ֶרםַֽ :א ְ ֽשׁ ֵרי־ָה ִ ֗אישׁ ֲאֶ֤שׁר ֥ל ֹא ָהַל֘ךְך ַֽבֲּﬠ ַ֢צת
ְרָ֫שִׁ֥ﬠים וְּב ֶ֣ד ֶרךְך ַ֭חָטִּאים ֥ל ֹא ָע ָ ֑מד וְּב֘מוַֹ֥שׁב ֵ֝לִ֗צים ֣ל ֹא ָיָֽשׁבִ֤ :כּי ִ֥אם־ְבּתוֹ ַ֥רת
ה ָ֗וה ֶ֫חְפ֥צוֹ ֽוְּב֘תוֹ ָר֥תוֹ ֝ ֶיְה ֶ֗גּה ֘יוָֹ֥מם ָו ָֽל ְיָלהְֽ :וָה ָ֗יה ְכֵּע֘ץ ָשׁ֢תוּל ַֽﬠל־ַפְּל ֵ֫גי ָ֥מ ִים
ְי ֹ
ֲאֶ֤שׁר ִפּ ְר ֨יוֹ ׀ ִי ֵ֬תּן ְבִּע֗תּוֹ ְוָע ֵ֥להוּ ֽל ֹא ִי֑בּוֹל ְוֹ֖כל ֲאֶשׁר־ ַֽיֲﬠֶ֣שׂה ַיְצ ִ ֽלי ַח :ל ֹא־ ֵ֥כן

ָה ְרָשִׁ֑ﬠים ִ֥כּי ִאם־ַ֝כֹּ֗מּץ ֲֽאֶשׁר־ִתּ ְדּ ֶ֥פנּוּ ֽרוּ ַחַ :על־ ֵ֤כּן ׀ ל ֹא־ ָי ֻ֣קמוּ ֭ ְרָשִׁעים
ה ָוה ֶ֥דּ ֶרךְך ַצ ִדּי ִ֑קים ְו ֶ֖ד ֶרךְך
ַבִּמְּשׁ ָ֑פּט ֝ ְוַחָטּ ִ ֗אים ַֽבֲּﬠ ַ֥דת ַצ ִדּי ִֽקיםֽ ִ :כּי־יוֹ ֵ֣ד ַע ֭ ְי ֹ
ְרָשִׁ֣ﬠים תּ ֹאֵֽבדָ֭ :לָמּה ָר ְג֣שׁוּ גוֹ ִ֑ים ֝וְּלֻאִ֗מּים ֶיְהגוּ־ ִֽריקִ֥ :יְת ַיְצּ֨בוּ ׀ ַמְלֵכי־ ֶ ֗א ֶרץ
ה ָוה ְוַעל־ְמִשׁיֽחוֹֽ ְ ֭ :נ ַנְתָּקה ֶאת־ֽמוְֹסרוֹ ֵ ֑תימוֹ
ְורוֹ ְז ִ֥נים ֽנוְֹסדוּ־ ָ֑יַחד ַעל־֝ ְי ֹ
ְו ַנְשִׁ֖ליָכה ִמֶ֣מּנּוּ ֲﬠֹבֵֽתימוֹ :יוֵֹ֣שׁב ַבָּשַּׁ֣מ ִים ִיְשׂ ָ֑חק ֲ֝אֹד ֗ ָני ִיְלַעג־ ָֽלמוָֹ֤ :אז ְי ַדֵ֣בּר
ֵא ֵ֣לימוֹ ְבַא֑פּוֹ וַּֽבֲחרוֹ֥נוֹ ְיַֽבֲה ֵֽלמוַֹֽ ֭ :וֲא ִני ָנַ֣סְכִתּי ַמְל ִ֑כּי ַעל־ִ֝צ ֗יּוֹן ַהר־ָק ְד ִ ֽשׁי:
ֲאַסְפּ ָ֗רה ֶ ֫אל ֹ֥חק ְֽיה ָ֗וה ָאַ֘מר ֵא ַ֥לי ְבּ ִ֣ני ַ ֑אָתּה ֲ֝א ֗ ִני ַה ֥יּוֹם ְיִל ְד ִ ֽתּיךָךְ :שַׁ֤אל ִמֶ֗מּ ִנּי
ְוֶאְתּ ָ֣נה ֭גוֹ ִים ַֽנֲחָל ֶ ֑תךָך ֝ ַֽוֲאֻח ָזְּת֗ךָך ַאְפֵסי־ָֽא ֶרץְ֭ :תֹּר ֵֽﬠם ְבֵּ֣שֶׁבט ַבּ ְרֶ֑זל ִכְּכִ֖לי יוֵֹ֣צר
ה ָ֣וה
שְׁפֵטי ָֽא ֶרץִ :עְב ֣דוּ ֶאת־ ְי ֹ
ְתּ ַנְפֵּֽצםְ ֭ :וַעָתּה ְמָלִ֣כים ַהְשׂ ִ֑כּילוּ ִ֝ה ָוְּס֗רוּ ֣ ֹ
ְבּ ִי ְר ָ ֑אה ֝ ְו ִ֗גילוּ ִבּ ְרָע ָֽדהַ :נְשּׁקוּ־ ַ֡בר ֶפּן־ ֶיֱא ַ֤נ ף ׀ ְו ֬ת ֹאְבדוּ ֶ֗ד ֶרךְך ִ ֽכּי־ ִיְב ַ֣ﬠר ִכְּמ ַ֣ﬠט
ה ָוה
ַא֑פּוֹ ַ֝אְשׁ ֵ֗רי ָכּל־֥חוֵֹסי ֽבוִֹ :מ ְז֥מוֹר ְל ָד ִ֑וד ְ֝בָּב ְר֗חוֹ ִמְפּ ֵ֤ני ׀ ַאְבָשׁ֬לוֹם ְבּ ֽנוְֹ ֭ :י ֹ
אְמ ִ֢רים ְלַ֫נְפִ֥שׁי ֵ֤אין ְֽישׁוָּ֓עָתה ֥לּוֹ
ָמה־ ַר֣בּוּ ָצ ָ֑רי ֝ ַר ִ֗בּים ָ ֘קִ֥מים ָע ָֽליַ :רִבּי֘ם ֹ
ה ָוה ָמ ֵ֣ג ן ַֽבֲּﬠ ִ֑די ְ֝כּבוֹ ִ֗די וֵּ֘מ ִ֥רים ר ֹא ִ ֽשׁי֭ :קוִֹלי ֶאל־
ֵֽבאֹלִ֣הים ֶֽסָלהְ :וַאָ֣תּה ֭ ְי ֹ
ה ָ֣וה ֶא ְק ָ֑רא ַו ַֽיֲּ֘ﬠ ֵ֤נ ִני ֵמַ֖הר ָק ְד֣שׁוֹ ֶֽסָלהֲ :א ִ֥ני ָשַׁ֗כְבִתּי ָֽו ִ ֫איָ֥שׁ ָנה ֱהִקי֑צוִֹתי ִ֖כּי
ְי ֹ
ה ָ֨וה
ה ָ֣וה ִיְסְמ ֵֽכ ִניֽ :ל ֹא־ִ֭אי ָרא ֵמ ִֽרְב֥בוֹת ָ֑ﬠם ֲאֶ֥שׁר ָ֝ס ִ֗ביב ָ֣שׁתוּ ָע ָֽלי֘ :קוָּ֤מה ְי ֹ
ְי ֹ
ה ָ֥וה
א ְיַ֣בי ֶ֑לִחי ִשׁ ֵ֖נּי ְרָשִׁ֣ﬠים ִשַֽׁבּ ְרָתַּ :לי ֹ
׀ הוִֹ֘שׁי ֵ֤ﬠִני ֱאֹל ַ֗הי ִ ֽכּי־ִהִ֣כּיָת ֶאת־ָכּל־ ֹ
ַה ְישׁוּ ָ֑ﬠה ַעל־ַעְמּ֖ךָך ִב ְרָכֶ֣תךָך ֶֽסָּלהַֽ :לְמ ַנֵ֥צּ ַח ִבּ ְנ ִגי ֗נוֹת ִמ ְז֥מוֹר ְל ָד ִֽודְ :בָּק ְר ִ ֡אי
ֲﬠ ֵ֤נִני ׀ ֱאֹ֘לֵ֤הי ִצ ְד ִ ֗קי ַ֭בָּצּר ִה ְרַ֣חְבָתּ ִ֑לּי ָ֝ח ֗ ֵנִּני וְּשַׁ֥מע ְתִּפָלּ ִ ֽתיְ :בּ ֵ֥ני־ ִ ֡אישׁ ַעד־
ה ָוה
ֶ֚מה ְכבוֹ ִ֣די ִ֭לְכִלָמּה ֶתֱּאָה֣בוּן ִ֑ריק ְתַּבְק֖שׁוּ ָכ ָ֣זב ֶֽסָלה :וּ ְד֗עוּ ִ ֽכּי־ִהְפ ָ֣לה ֭ ְי ֹ
ה ָ֥וה ֝ ִיְשַׁ֗מע ְבָּק ְרִ֥אי ֵא ָֽליוִ :ר ְג ֗זוּ ְֽוַאל־ ֶ֫תֱּחָ֥טאוּ ִאְמ ֣רוּ ִ֭בְלַבְבֶכם ַעל־
ָחִ֣סיד ֑לוֹ ְי ֘ ֹ
אְמ ִרי֘ם ִ ֽמי־
ה ָֽוהַ :רִ֥בּים ֹ
ִ֝מְשַׁכְּבֶ֗כם ְוֹ֣דמּוּ ֶֽסָלהִ :זְב֥חוּ ִזְבֵחי־ ֶ֑צ ֶדק ֝וִּבְט֗חוּ ֶאל־ ְי ֹ
ה ָֽוהָ :נַ֣תָתּה ִשְׂמָ֣חה ְבִלִ֑בּי ֵמֵ֬עת ְדּ ָג ָ֖נם
ַי ְר ֵ ֢אנ ֫וּ ֥טוֹב ְֽנָסה־ָעֵלינוּ ֖ ֬אוֹר ָפּ ֶ֣ניךָך ְי ֹ
ה ָ֣וה ְלָב ָ֢דד ָ֝ל ֶ֗בַטח
ְו ִ ֽתירוָֹ֣שׁם ָֽרבּוְּ :בָּשׁ֣לוֹם ַיְח ָדּ ֘ו ֶאְשְׁכּ ָ֢בה ְו ִ ֫איָ֥שׁן ִ ֽכּי־ַאָ֣תּה ְי ֹ
ה ָ֗וה ִ֣בּיָנה
תּוִֹשׁיֵֽבִניַֽ :לְמַנֵ֥צּ ַח ֶאל־ַ֝הְנִּחי֗לוֹת ִמ ְז֥מוֹר ְל ָד ִֽודֲ :אָמ ַ֖רי ַֽהֲא ִ֥זיָנה ׀ ְי ֹ
ֲה ִֽגי ִגיַ :הְקִ֤שׁיָבה ְ֣לקוֹל ַ֭שׁ ְוִ֗עי ַמְלִ֣כּי ֵואֹל ָ ֑הי ִ ֽכּי־ֵ֝אֶ֗ליךָך ֶאְתַפּ ָֽלּלְֽ :יה ָ֗וה ֹ֖בֶּקר
ִתְּשַׁ֣מע קוֹ ִ֑לי ֹ֥בֶּקר ֶֽאֱﬠ ָרךְך ֝־ְל֗ךָך ַֽוֲאַצ ֶֽפּהִ֤ :כּי ׀ ֘ל ֹא ֵ֚אל ָח ֵ֖פץ ֶ֥רַשׁע ׀ ָ ֑אָתּה ֖ל ֹא

ְי ֻג ְר ךָ֣ך ָֽרעֽ :ל ֹא־ ִיְת ַיְצּ֣בוּ ֽ֭הוְֹלִלים ְל ֶ֣נ ֶגד ֵעי ֶ֑ניךָך ָ֝שׂ ֗ ֵנאָת ָכּל־ֹֽ֥פֲּﬠֵלי ָֽא ֶוןְ :תַּאֵבּ֘ד
ה ָֽוהַֽ :וֲא ֗ ִני ְבֹּ֣רב ַ֭חְס ְדּךָך ָא֣בוֹא ֵבי ֶ ֑תךָך
ֹדְּב ֵ֢רי ָ֫כ ָ֥זב ִאישׁ־ ָדִּ֥מים ֝וִּמ ְרָ֗מה ְי ָ֘ת ֵ֥ﬠב ׀ ְי ֹ
ה ָ֨וה ׀ ְנֵ֬ח ִני ְבִצ ְדָק ֶ֗תךָך ְלַ֥מַען שׁוֹ ְר ָ֑רי
ֶאְשַֽׁתֲּח ֶ֥וה ֶאל־ֵהיַכל ָ֝ק ְדְשׁ֗ךָך ְבּ ִי ְרָאֶֽתךָךְ :י ֹ
ַה ְוַ֖שׁר ]ַה ְיַ֖שׁר[ ְלָפ ַ֣ני ַדּ ְר ֶֽכּךָךִ֤ :כּי ֵ ֢אין ְבִּ֡פיהוּ ְֽנכוֹ ָנ֘ה ִק ְר ָ֢בּם ַ֫ה ֥וּוֹת ֶֽקֶבר־ָפּ֥תוּ ַח
ְגּרוֹ ָ֑נם ְ֝לשׁוֹ ֗ ָנם ַֽיֲח ִ ֽליקוּןַֽ :הֲאִשׁיֵ֨מם ׀ ֱֽאֹל ִ֗הים ִיְפּל ֘וּ ִמֹֽמֲּﬠ֢צוֹ ֵ֫תיֶ֥הם ְבֹּ֣רב
ִ֭פְּשֵׁעיֶהם ַה ִדּי ֵ֑חמוֹ ִ֖כּי ָ֥מרוּ ָֽבךְךְ :ו ִיְשְׂמ֨חוּ ָכל־֢חוֵֹסי ָ֡בךְך ְלעוֹ ָ֣לם ֭ ְי ַר ֵנּנוּ ְוָתֵ֣סךְך
ָע ֵ֑לימוֹ ְֽו ַיְעְל֥צוּ ְ֝ב֗ךָך ֽ ֹ
הָ֑וה ַ֝כִּצּ ֗ ָנּה ָ֘ר֥צוֹן
אֲהֵ֥בי ְשֶֽׁמךָךֽ ִ :כּי־ַאָתּ֘ה ְתָּב ֵ֢רךְך ַ֫צ ִ֥דּיק ְי ֹ
ַתְּעְט ֶֽרנּוַּֽ :לְמ ַנֵ֣צּ ַח ִ֭בּ ְנ ִגינוֹת ַֽﬠל־ַ֝הְשִּׁמי ֗ ִנית ִמ ְז֥מוֹר ְל ָד ִֽודְֽ :יה ָ֗וה ַאל־ְבַּאְפּ ךָ֥ך
הָ֑וה ִ֖כּי
ה ָו֘ה ִ֢כּי ֻאְמַ֫לל ָ֥א ִני ְרָפֵ֥א ִני ְי ֹ
תוִֹכי ֵ֑ח ִני ְֽוַאל־ַֽבֲּחָֽמְת ךָ֥ך ְת ַיְסּ ֵֽר ִניָ :ח ֵ֥נּ ִני ְי ֹ
ה ָ֗וה ַעד־ָמָֽתי :שׁוָּ֣בה
אד ְוַאָ֥תּ ] ְוַאָ֥תּה[ ֝ ְי ֹ
ִנ ְ ֽבֲה֣לוּ ֲﬠָצָֽמיְ ֭ :ו ַנְפִשׁי ִנ ְ ֽבֲה ָ֣לה ְמ ֑ ֹ
ה ָוה ַחְלָּ֣צה ַנְפִ֑שׁי ֝הוִֹשׁיֵ֗ע ִני ְלַ֣מַען ַחְס ֶֽדּךָךִ֤ :כּי ֵ֣אין ַבָּ֣מּ ֶות ִזְכ ֶ֑רךָך ִ֝בְּשׁ֗אוֹל ִ֣מי
֭ ְי ֹ
ֽיוֹ ֶדה־ ָֽלּךְךָ :י ַ֤גְעִתּי ְ ֽבַּא ְנָח ִ֗תי ַאְשֶׂ֣חה ְבָכל־ַ֭ל ְיָלה ִמָטִּ֑תי ְ֝בּ ִדְמָע ִ֗תי ַע ְרִ֥שׂי
ַאְמֶֽסהָֽ :ﬠְשָׁ֣שׁה ִמ ַ֣כַּעס ֵעי ִ֑ני ֝ ָֽﬠְת ָ ֗קה ְבָּכל־צוֹ ְר ָֽרי֣ :סוּרוּ ִ֭מֶמּ ִנּי ָכּל־ֹֽ֣פֲּﬠֵלי ָ ֑א ֶון
ה ָ֗וה ְ ֽתִּ֘פָלִּ֥תי ִי ָֽקּחֵ֘ :י֤בשׁוּ
ה ָוה ְתִּח ָנִּ֑תי ֝ ְי ֹ
ה ָ֗וה ֣קוֹל ִבְּכ ִֽייָ :שַׁ֣מע ֭ ְי ֹ
ִ ֽכּי־ָ֘שַׁ֥מע ֝ ְי ֹ
הָ֑וה ַעל־
א ְי ָ֑בי ֝ ָיֻ֗שׁבוּ ֵ֘י֥בשׁוּ ָֽר ַגעִ :שׁ ָגּ ֗יוֹן ְל ָ֫ד ִ֥וד ֲאֶשׁר־ָ֥שׁר ַלי ֹ
אד ָכּל־ ֹ
ְו ִיָֽבֲּה֣לוּ ְ֭מ ֹ
ה ָ֣וה ֱ֭אֹלַהי ְבּ ךָ֣ך ָחִ֑סיִתי הוִֹ֘שׁי ֵ֥ﬠ ִני ִמָכּל־ֹ֝ר ְדַ֗פי
ִדְּב ֵרי־ ֗֝כוּשׁ ֶבּן־ ְיִמי ִֽניְ :י ֹ
ה ָ֣וה ֱ֭אֹלַהי ִאם־ָעִ֣שׂיִתי
ְוַהִצּי ֵֽל ִניֶ :פּן־ ִיְטֹ֣רף ְכַּא ְר ֵ֣יה ַנְפִ֑שׁי ֹ֝פּ ֵ֗רק ְוֵ֣אין ַמ ִ ֽצּילְ :י ֹ
֑ז ֹאת ִאם־ ֶישׁ־ ָ֥ﬠ ֶול ְבַּכ ָֽפּיִ :אם־֭ ָגַּמְלִתּי ֥שׁוְֹלִמי ָ֑רע ֝ ָֽוֲאַחְלָּ֗צה ֘צוֹ ְר ִ֣רי ֵרי ָֽקם:
ִֽי ַרֹדּף אוֹ ֵ֨יב ׀ ַנְפִ֡שׁי ְו ַיֵ֗שּׂג ְו ִי ְרֹ֣מס ָלָ֣א ֶרץ ַח ָ֑יּי וְּכבוֹ ִ֓די ׀ ֶֽלָע ָ֖פר ַיְשׁ ֵ֣כּן ֶֽסָלה:
ה ָ֨וה ׀ ְבַּאֶ֗פּךָך ִ֭ה ָנֵּשׂא ְבַּעְב ֣רוֹת צוֹ ְר ָ֑רי ְו֥עוּ ָרה ֵ֝אַ֗לי ִמְשׁ ָ֥פּט ִצ ִֽוּיָתַֽ :וֲﬠ ַ֣דת
֘קוָּ֤מה ְי ֹ
הָ֑וה
ה ָו֘ה ָי ִ֢דין ַ֫עִ֥מּים ָשְׁפֵ֥ט ִני ְי ֹ
ְ֭לֻאִמּים ְתּסוְֹב ֶ֑בָךּ ֝ ְוָעֶליָה ַלָמּ ֥רוֹם ֽשׁוָּבהְ :י ֹ
ְכִּצ ְד ִ֖קי וְּכֻתִ֣מּי ָע ָֽליִ :י ְגָמר־ ֬ ָנא ַ֨רע ׀ ְרָשִׁעי֘ם וְּתכוֹ ֵ֢נ ן ַ֫צ ִ֥דּיק וֹּבֵ֣חן ִ֭ל֗בּוֹת
֝וְּכָל ֗יוֹת ֱ ֘אֹלִ֥הים ַצ ִֽדּיקָֽ :מ ִג ִ֥נּי ַעל־ֱאֹלִ֑הים ֝מוִֹ֗שׁי ַע ִיְשׁ ֵרי־ ֵֽלבֱ֭ :אֹלִהים שׁוֹ ֵ֣פט
ַצ ִ֑דּיק ֝ ְו ֵ ֗אל ֘ז ֹ ֵ֥ﬠם ְבָּכל־ ֽיוֹםִ :אם־ ֣ל ֹא ֭ ָישׁוּב ַח ְר֣בּוֹ ִיְל֑טוֹשׁ ַקְשׁ֥תּוֹ ֝ ָד ַ֗רךְך ַֽו ְיֽכוֹ ְנ ֶֽנָה:
֭ ְולוֹ ֵהִ֣כין ְכֵּלי־ ָ ֑מ ֶות ִ֝חָ֗צּיו ְ ֽלֹ֘דְל ִ֥קים ִיְפ ָֽﬠלִ :ה ֵ֥נּה ְיַחֶבּל־ ָ ֑א ֶון ְו ָ֘ה ָ֥רה ָ֝עָ֗מל ְו ָ֣יַלד
ָֽשֶׁקר֣ :בּוֹר ָ֭כּ ָֽרה ַֽו ַיְּחְפּ ֵ֑רהוּ ֝ ַו ִיֹּ֗פּל ְבַּ֣שַׁחת ִיְפ ָֽﬠלָ :י֣שׁוּב ֲﬠָמ֣לוֹ ְבר ֹא֑שׁוֹ ְו ַֽﬠל־

ה ָ֥וה ֶעְל ֽיוֹןַֽ :לְמ ַנֵ֥צּ ַח
ה ָ֣וה ְכִּצ ְד֑קוֹ ֝ ַֽוֲא ַזְמּ ָ֗רה ֵֽשׁם־ ְי ֘ ֹ
ָ֝ק ְדֳק֗דוֹ ֲחָ֘מ֥סוֹ ֵי ֵֽרד :אוֹ ֶ֣דה ְי ֹ
ה ָ֤וה ֲאֹד ֗ ֵנינוּ ָֽמה־ַא ִ֣דּיר ִ֭שְׁמךָך ְבָּכל־ָה ָ ֑א ֶרץ
ַעל־ַ֝ה ִגּ ִ֗תּית ִמ ְז֥מוֹר ְל ָד ִֽודְ :י ֹ
ֲאֶשׁר־ְתּ ָ֥נה ֝הוֹ ְד֗ךָך ַעל־ַהָשָּֽׁמ ִיםִ :מ ִ֤פּי ֽעוְֹלִ֨לים ׀ ְֽוֹי ְנִקי֘ם ִי ַ֢סּ ְד ָ֫תּ ֹ֥עז ְלַ֥מַען
צוֹ ְר ֶ֑ריךָך ְלַהְשִׁ֥בּית ֝אוֹ ֵ֗יב וּ ִ ֽמְת ַנ ֵֽקּםֽ ִ :כּי־ֶא ְרֶ֣אה ָ֭שֶׁמיךָך ַֽמֲﬠֵ֣שׂי ֶאְצְבֹּע ֶ ֑תיךָך ָ֘י ֵ֥ר ַח
֝ ְוכוָֹכ ִ֗בים ֲאֶ֣שׁר כּוֹ ָֽנ ְנָתּהָֽ :מה־ֱ֭אנוֹשׁ ִ ֽכּי־ִת ְזְכּ ֶ֑רנּוּ וֶּבן־ָ֝א ָ֗דם ִ֣כּי ִתְפְק ֶֽדנּוּ:
ַוְתַּחְסּ ֵ֣רהוּ ְ֭מַּעט ֵמֱאֹלִ֑הים ְוָכ֖בוֹד ְוָה ָ֣דר ְתַּעְטּ ֵֽרהוַּ֭ :תְּמִשׁיֵלהוּ ְבַּֽמֲﬠֵ֣שׂי ָי ֶ֑דיךָך
ֹ֝כּל ַ֣שָׁתּה ַֽתַחת־ ַר ְג ָֽליוֹ :צ ֶ֣נה ַֽוֲאָלִ֣פים ֻכּ ָ֑לּם ֝ ְו ַ֗גם ַֽ ֘בֲּה֥מוֹת ָשׂ ָֽדיִ :צ֣פּוֹר ָ֭שַׁמ ִים
ה ָ֥וה ֲאֹד ֵ֑נינוּ ָֽמה־ַא ִ֥דּיר ִ֝שְׁ֗מךָך ְבָּכל־ָהָֽא ֶרץ:
וּ ְד ֵ֣גי ַה ָ֑יּם ֹ֝ע ֵ֗בר ָא ְר֥חוֹת ַי ִ ֽמּיםְ :י ֹ
ה ָוה ְבָּכל־ִלִ֑בּי ֲ֝אַסְפּ ָ֗רה ָכּל־
ַֽלְמ ַנֵצּ ַח ַעְל֥מוּת ַ֝ל ֵ֗בּן ִמ ְז֥מוֹר ְל ָד ִֽוד :אוֹ ֶ֣דה ֭ ְי ֹ
ִנְפְלאוֶֹֽתיךָךֶ :אְשְׂמָ֣חה ְוֶאֶעְלָ֣צה ָ֑בךְך ֲא ַזְמּ ָ֖רה ִשְׁמ ךָ֣ך ֶעְל ֽיוֹןְ :בּשׁוּב־אוֹ ְיַ֥בי ָא֑חוֹר
ִיָכְּשׁ֥לוּ ְוי ֹאְב ֥דוּ ִמָפּ ֶֽניךָךֽ ִ :כּי־ָ֭ﬠִשׂיָת ִמְשָׁפִּ֣טי ְו ִדי ִ֑ני ָ֘יַ֥שְׁבָתּ ְ֝לִכֵ֗סּא ֘שׁוֹ ֵ֥פט ֶֽצ ֶדק:
שׁע ְשָׁ֥מם ָ֝מִ֗חיָת ְלעוֹ ָ֥לם ָו ֶֽﬠדָֽ :האוֹ ֵ֨יב ׀ ַ֥תּמּוּ ֳח ָר֗בוֹת
ָגּ ַ֣ﬠ ְרָתּ ֭גוֹ ִים ִאַ֣בּ ְדָתּ ָר ָ ֑
שׁב כּוֹ ֵ֖נ ן ַלִמְּשׁ ָ֣פּט
ה ָוה ְלעוֹ ָ֣לם ֵי ֵ ֑
ָ֫ל ֶ֥נַצח ְוָע ִ֥רים ָנ ַ ֑תְשָׁתּ ָאַ֖בד ִזְכ ָ֣רם ֵֽהָמּהַֽ ֭ :וי ֹ
ה ָ֣וה ִמְשׂ ָ֣גּב
ִכְּסֽאוְֹ :ו֗הוּא ִיְשֹֽׁפּט־ֵתֵּ֥בל ְבּ ֶ֑צ ֶדק ָי ִ֥דין ְ֝לֻאִ֗מּים ְבֵּמיָשׁ ִֽריםִ֘ :ויִ֣הי ְי ֹ
ַל ָ֑דּךְך ִ֝מְשׂ ָ֗גּב ְלִע֥תּוֹת ַבָּצּ ָֽרהְ :ו ִיְבְט֣חוּ ְ֭בךָך יוֹ ְד ֵ֣ﬠי ְשׁ ֶ ֑מךָך ִ֤כּי ֽל ֹא־ָע ַ֖זְבָתּ ֹד ְרֶ֣שׁיךָך
ה ָוה יֵ֣שׁב ִצ ֑יּוֹן ַה ִ֥גּידוּ ָ֝בַעִ֗מּים ֲﬠ ִ ֽלילוָֹֽתיוֽ ִ :כּי־ֹד ֵ֣רשׁ ֭ ָדִּמים
ה ָֽוהַ :זְמּ֗רוּ ַ֭לי ֹ
ְי ֹ
ה ְרֵ֣אה ָ֭ﬠ ְנ ִיי ִמשְּׂנ ָ ֑אי
ה ָו ֙
אוָֹ֣תם ָז ָ֑כר ֽל ֹא־ָ֝שַׁ֗כח ַֽ֘צֲﬠ ַ֥קת ֲֽﬠ ָנ ִֽיים ] ֲֽﬠָנ ִֽוים[ָֽ :ח ְנֵ֬נ ִני ְי ֹ
ְ֝מרוְֹמִ֗מי ִמַֽשֲּׁﬠ ֵרי ָֽמ ֶותְ :לַ֥מַען ֲאַסְפּ ָ֗רה ָכּל־ְתִּהָ֫לֶּ֥תיךָך ְבַּֽשֲׁﬠ ֵ֥רי ַבת־ִצ ֑יּוֹן
ָ֝א ִ֗גיָלה ִבּישׁוָּעֶֽתךָךָ :טְב֣עוּ ֭גוֹ ִים ְבַּ֣שַׁחת ָע֑שׂוּ ְבּ ֶֽרֶשׁת־ ֥זוּ ָ֝טָ֗מנוּ ִנְלְכּ ָ֥דה ַר ְג ָֽלם:
שׁע ִ֘ה ָגּ ֥יוֹן ֶֽסָלהָ :י֣שׁוּבוּ
ה ָו֘ה ִמְשׁ ָ֢פּט ָ֫עָ֥שׂה ְבֹּ֣פַעל ַ֭כָּפּיו נוֹ ֵ֣קשׁ ָר ָ ֑
֤נוֹ ַ֨דע ׀ ְי ֹ
ְרָשִׁ֣ﬠים ִלְשׁ֑אוָֹלה ָכּל־֝גּוֹ ִ֗ים ְשֵׁ֘כֵ֥חי ֱאֹל ִ ֽהיםִ֤ :כּי ֣ל ֹא ָ֭ל ֶנַצח ִיָשּׁ ַ֣כח ֶאְב ֑יוֹן ִתּ ְק ַ֥ות
ה ָוה ַאל־ ָיֹ֣עז ֱא ֑נוֹשׁ ִיָשְּׁפ֥טוּ ֝גוֹ ִ֗ים ַעל־
ֲ֝ﬠ ִנ ֗ו ִיּם ]ֲ֝ﬠ ִנ ִ֗יּים[ ֘תּ ֹאַ֥בד ָל ַֽﬠד :קוָּ֣מה ֭ ְי ֹ
ה ָוה
ה ָ֨וה ׀ מוֹ ָ֗רה ָ֫לֶ֥הם ֵי ְד֥עוּ גוֹ ִ֑ים ֱא ֖נוֹשׁ ֵ֣הָמּה ֶֽסָּלהָ :לָ֣מה ֭ ְי ֹ
ָפּ ֶֽניךָךִ֘ :שׁי ָ ֤תה ְי ֹ
ַֽתֲּﬠֹ֣מד ְבּ ָר֑חוֹק ַ֝תְּעִ֗לים ְלִע֥תּוֹת ַבָּֽצּ ָרהְ :בּ ַֽגֲא ַות ֭־ ָרָשׁע ִי ְד ַ֣לק ָע ִ֑ני ִיָתְּפ֓שׂוּ ׀
ה ָֽוה:
ִבְּמ ִז֖מּוֹת ֣זוּ ָחָֽשׁבוּֽ ִ :כּי־ִה ֵ֣לּל ֭ ָרָשׁע ַעל־ַֽתֲּא ַ֣ות ַנְפ֑שׁוֹ וֹּ֘בֵ֥צ ַע ֵ֝בּ ֵ֗רךְך ֘ ִנֵ֥אץ ׀ ְי ֹ
ָרָ֗שׁע ְכֹּ֣גַבהּ ַ֭אפּוֹ ַבּל־ ִי ְד ֑רשׁ ֵ֥אין ֱ֝אֹל ִ֗הים ָכּל־ְמ ִזמּוָֹֽתיוָ֘ :יִ֤חילוּ ְד ָרָ֨כו׀ ] ְד ָרָ֨כיו[

׀ ְבָּכל־ֵ֗עת ָמ ֣רוֹם ִ֭מְשָׁפֶּטיךָך ִמ ֶנּ ְג ֑דּוֹ ָכּל־ ֝צוֹ ְר ָ֗ריו ָיִ֥פי ַח ָבֶּֽהםָ :אַ֣מר ְ֭בִּלבּוֹ ַבּל־
תךְך ַ֥תַּחת ְ֝לשׁוֹ ֗נוֹ
ֶא֑מּוֹט ְלֹ֥דר ֝ ָוֹ֗דר ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ְב ָֽרעָ :א ָ֤לה ִ֣פּיהוּ ָ֭מֵלא וִּמ ְר֣מוֹת ָו ֑ ֹ
ָ֘עָ֥מל ָוָֽא ֶוןֵ :יֵ֤שׁב ׀ ְבַּמְא ַ֬רב ֲחֵצ ִ֗רים ַ֭בִּמְּסָתּ ִרים ַֽיֲהֹ֣רג ָנ ִ֑קי ֵ֝עי ֗ ָניו ְֽלֵֽחְל ָ֥כה ִיְצֹֽפּנוּ:
ֶיֱאֹ֬רב ַבִּמְּס ָ֨תּר ׀ ְכַּא ְר ֵ֬יה ְבֻסֹ֗כּה ֭ ֶיֱאֹרב ַֽלֲח֣טוֹף ָע ִ֑ני ַיְחֹ֥טף ָ֝ע ֗ ִני ְבָּמְשׁ֥כוֹ
שׁ ַח ְ֘ו ָנ ַ֥פל ַֽ֝בֲּﬠצוָּ֗מיו ֵ֣חלָכּ ִ ֽאים ]ֵ֣חיל ָכּ ִ ֽאים[ָ :אַ֣מר
ְב ִרְשֽׁתּוִֹ :ו ְד ֶ֥כּה ] ִי ְד ֶ֥כּה[ ָי ֑ ֹ
ה ָ֗וה ֵ֭אל ְנָ֣שׂא ָי ֶ֑דךָך
ְ֭בִּלבּוֹ ָ֣שׁ ַֽכח ֵ ֑אל ִהְסִ֥תּיר ָ֝פּ ֗ ָניו ַבּל־ ָ֘רָ֥אה ָל ֶֽנַצח :קוָּ֤מה ְי ֹ
ַאל־ִתְּשׁ ַ֥כּח ֲֽﬠ ָנ ִֽיים ] ֲֽﬠ ָנ ִֽוים[ַ :על־ֶ֤מה ׀ ִנֵ֖אץ ָרָ֥שׁע ׀ ֱאֹלִ֑הים ָ ֘אַ֥מר ְ֝בִּל֗בּוֹ ֣ל ֹא
ִתּ ְד ֽרשָׁ :ר ִ ֡אָתה ִ ֽכּי־ַא ָ֨תּה ׀ ָ֘עָ֤מל ָוַ֨כַעס ׀ ַתִּבּי֘ט ָל ֵ ֢תת ְבּ ָ֫י ֶ֥דךָך ָ֭ﬠֶליךָך ַֽיֲﬠֹ֣זב ֵֽח ֶ֑לָכה
שׁע ֝ ָו ָ֗רע ִתּ ְד ֽרוֹשׁ־ ִרְשׁ֥עוֹ ַבל־ִתְּמָֽצא:
֝ ָי֗תוֹם ַאָ֤תּה ׀ ָה ִ֡ייָת עוֹ ֵֽז רְ֭ :שֹׁבר ְז ֣רוֹ ַע ָר ָ ֑
הָ֑וה ָ֘תִּ֥כין
ה ָ֣וה ֶ֭מֶלךְך עוֹ ָ֣לם ָו ֶ֑ﬠד ָאְב ֥דוּ ֝גוֹ ִ֗ים ֵֽמַא ְרֽצוַֹֽ :תֲּא ַ֣ות ֲ֭ﬠ ָנ ִוים ָשַׁ֣מְעָתּ ְי ֹ
ְי ֹ
ִ֝ל ָ֗בּם ַתְּקִ֥שׁיב ָא ְז ֶֽנ ךָךִ :לְשֹׁ֥פּט ָי֗תוֹם ָ֫ו ָ֥דךְך ַבּל־יוִֹ֥סיף ֑עוֹד ַֽלֲﬠֹ֥רץ ֱ֝א ֗נוֹשׁ ִמן־
ה ָ֨וה ׀ ָחִ֗סיִתי ֵ֭איךְך תּ ֹאְמ ֣רוּ ְל ַנְפִ֑שׁי ֗֝נוּ ִדו ] ֗֝נוּ ִדי[
ָהָֽא ֶרץַֽ :לְמ ַנֵ֗צּ ַח ְל ָ֫ד ִ֥וד ַֽבּי ֹ
ַה ְר ֶ֥כם ִצֽפּוֹרִ֤ :כּי ִה ֵ֢נּה ָה ְרָשִׁ֡עים ִי ְד ְר֬כוּן ֶ ֗קֶשׁת כּוֹ ְנ ֣נוּ ִחָ֣צּם ַעל־ ֶ֑יֶתר ִלי ֥רוֹת
ה ָוה ׀ ְ ֽבּ ֵ֘הי ַ֤כל
אֶפל ְל ִיְשׁ ֵרי־ ֵֽלבִ :כּי־ַ֭הָשּׁתוֹת ֵֽיָה ֵר֑סוּן ַ֝צ ִ֗דּיק ַמה־ָפּ ָֽﬠלְ :י ֨ ֹ
ְבּמוֹ־ ֝ ֗ ֹ
ה ָו֘ה ַצ ִ֢דּיק
ה ָו֘ה ַבָּשּׁ ַ ֢מ ִים ִ֫כְּס֥אוֹ ֵעי ָ֥ניו ֶיֱח ֑זוּ ַעְפַע ָ֥פּיו ֝ ִי ְ ֽבֲח ֗נוּ ְבּ ֵ֣ני ָא ָֽדםְ :י ֹ
ָק ְד֗שׁוֹ ְי ֹ
אֵ֣הב ָח ָ ֑מס ָֽשׂ ְנָ֥אה ַנְפֽשׁוַֹ :יְמֵ֥טר ַעל־ ְרָשִׁ֗עים ַ֫פִּ֥חים ֵ֣אשׁ ֭ ְו ָגְפ ִרית
ִ֫יְבָ֥חן ֭ ְו ָרָשׁע ְו ֹ
ה ָוה ְצ ָד֣קוֹת ָא ֵ ֑הב ֝ ָיָ֗שׁר ֶ֘יֱח ֣זוּ ָפ ֵֽנימוֹ:
ְו ֥רוּ ַח ֝ ִזְלָע֗פוֹת ְמ ָ֣נת כּוָֹֽסםֽ ִ :כּי־ַצ ִ֣דּיק ֭ ְי ֹ
ה ָוה ִכּי־ ָגַ֣מר ָחִ֑סיד ִ֘כּי־ ַ֥פסּוּ
ַֽלְמ ַנֵ֥צּ ַח ַעל־ַ֝הְשִּׁמי ֗ ִנית ִמ ְז֥מוֹר ְל ָד ִֽוד :הוִֹ֣שׁיָעה ֭ ְי ֹ
ֱ֝אמוּ ֗ ִנים ִמְבּ ֵ֥ני ָא ָֽדםָ֤ :שׁ ְוא ׀ ְֽי ַדְבּר ֘וּ ִ֤אישׁ ֶאת־ ֵ֫ר ֵ֥ﬠהוּ ְשׂ ַ֥פת ֲחָל֑קוֹת ְבּ ֵ֖לב ָו ֵ֣לב
ה ָוה ָכּל־ִשְׂפֵ֣תי ֲחָל֑קוֹת ָ֝ל֗שׁוֹן ְמ ַדֶ֥בּ ֶרת ְגֹּדֽלוֹתֲ :אֶ֤שׁר ָֽאְמ֨רוּ
ְי ַדֵֽבּרוַּ :יְכ ֵ֣רת ֭ ְי ֹ
שּׁד ֲﬠִנ ִיּי֘ם ֵמַאְנ ַ֢קת ֶאְב ֫יוִֹ֥נים
שׁ ֵ֣ננוּ ַ֭נ ְגִבּיר ְשָׂפֵ֣תינוּ ִא ָ ֑תּנוּ ֝ ִ֗מי ָ ֘א ֣דוֹן ָֽלנוִּ :מ ֥ ֹ
׀ ִלְל ֹ
ה ָו֘ה ֲאָמ ֢רוֹת
הָ֑וה ָ ֘אִ֥שׁית ְ֝בּ ֵ֗יַשׁע ָ֘יִ֥פיַֽח ֽלוֹֽ ִ :אֲמ ֣רוֹת ְי ֹ
ַעָ֣תּה ָ֭אקוּם י ֹאַ֣מר ְי ֹ
ה ָ֣וה ִתְּשְׁמ ֵ֑רם
ה ֥רוֹת ֶ֣כֶּסף ָ֭צרוּף ַֽבֲּﬠִ֣ליל ָל ָ ֑א ֶרץ ְ֝מ ֻז ָ ֗קּק ִשְׁבָעָֽת ִיםַ :אָ֣תּה ְי ֹ
ְט ֫ ֹ
ִתְּצּ ֶ֓רנּוּ ׀ ִמן־ַה ֖דּוֹר ֣זוּ ְלעוֹ ָֽלםָ֭ :סִביב ְרָשִׁ֥ﬠים ִיְתַהָלּ֑כוּן ְכּ ֻ֥רם ֝ ֻזֻ֗לּת ִלְב ֵ֥ני ָא ָֽדם:
ה ָוה ִתְּשָׁכֵּ֣ח ִני ֶ֑נַצח ַעד־ ָ ֓א ָנה ׀ ַתְּסִ֖תּיר
֝ ַֽלְמ ַנֵ֗צּ ַח ִמ ְז֥מוֹר ְל ָד ִֽודַ :עד־ָ֣א ָנה ֭ ְי ֹ
ֶאת־ָפּ ֶ֣ניךָך ִמֶֽמּ ִנּיַ :עד־ ָ ֨א ָנה ָאִ֢שׁית ֵע֡צוֹת ְבּ ַנְפִ֗שׁי ָי ֣גוֹן ִבְּלָבִ֣בי יוֹ ָ ֑מם ַעד־ ָ ֓א ָנה

ה ָ֣וה ֱאֹל ָ ֑הי ָ֘הִ֥אי ָרה ֵ֝עי ֗ ַני ֶפּן־ ִ ֘איַ֥שׁן ַהָֽמּ ֶות:
א ְיִ֣בי ָע ָֽליַ :הִ֣בּיָֽטה ֲ֭ﬠֵנִני ְי ֹ
׀ ָי ֖רוּם ֹ
א ְיִ֣בי ְיָכְלִ֑תּיו ָ֘צ ַ֥רי ֝ ָי ִ֗גילוּ ִ֣כּי ֶאֽמּוֹטַֽ :וֲא ִ֤ני ׀ ְבַּחְס ְדּ ךָ֣ך ָבַטְחִתּ ֘י ָ֤י ֵ֥גל
ֶפּן־י ֹאַ֣מר ֹ
הָ֑וה ִ֖כּי ָגַ֥מל ָע ָֽליַֽ :לְמ ַנֵ֗צּ ַח ְל ָ֫ד ִ֥וד ָ ֘אַ֤מר ָנָ֣בל ְ֭בִּלבּוֹ
ִל ִ֗בּי ִ ֽבּישׁוָּ֫עֶ֥תךָך ָאִ֥שׁי ָרה ַלי ֹ
ֵ֣אין ֱאֹלִ֑הים ִ ֽהְשִׁ֖חיתוּ ִ ֽהְתִ֥ﬠיבוּ ֲ֝ﬠִליָ֗לה ֵ֣אין ֹֽעֵשׂה־ֽטוֹבְֽ :יה ָ֗וה ִמָשַּׁמ ִי֘ם
ִהְשׁ ִ֢קיף ַעל־ְבּ ֵני־ ָ ֫א ָ֥דם ִ֭ל ְראוֹת ֲה ֵ֣ישׁ ַמְשׂ ִ֑כּיל ֹ֝דּ ֵרשׁ ֶאת־ֱאֹל ִ ֽהיםַ :הֹ֥כּל ָס֘ר
אְכ ֵ֣לי
ַיְח ָ֢דּו ֫ ֶנֱא ָ֥לחוּ ֵ֣אין ֹֽעֵשׂה־֑טוֹב ֝ ֵ ֗אין ַגּם־ֶאָֽחדֲ :ה ֥ל ֹא ָי ְדע ֘וּ ָכּל־ֹֽ֢פֲּﬠֵל ֫י ָ֥א ֶון ֹ
ה ָ֗וה ֣ל ֹא ָק ָֽראוָּ֤ :שׁם ׀ ָֽ֣פֲּחדוּ ָ֑פַחד ִ ֽכּי־ֱ֝אֹל ִ֗הים ְבּ ֣דוֹר ַצ ִֽדּיק:
ַ֭ﬠִמּי ָ֥אְכלוּ ֶ֑לֶחם ֝ ְי ֹ
ה ָ֣וה ַמְחֵֽסהוּֽ ִ :מי־ ִיֵ֣תּן ִמִצּיּוֹ ֘ן ְישׁוּ ַ֢ﬠת ִיְשׂ ָ֫רֵ֥אל ְבּ֣שׁוּב
ֲﬠַצת־ָע ִ֥ני ָתִ֑בישׁוּ ִ֖כּי ְי ֹ
֭ ְי ֹ
ה ָוה ִמי־ ָי ֣גוּר
ה ָוה ְשׁ֣בוּת ַע֑מּוֹ ָ֘י ֵ֥גל ֝ ַֽיֲﬠֹ֗קב ִיְשַׂ֥מח ִיְשׂ ָֽרֵאלִ :מ ְז֗מוֹר ְל ָ֫ד ִ֥וד ֭ ְי ֹ
ְבָּאֳה ֶ֑לךָך ִ ֽמי־֝ ִיְשֹׁ֗כּן ְבַּ֣הר ָק ְדֶֽשׁךָך :הוֹ ֵ֣לךְך ָ֭תִּמים וֹּפ ֵ֥ﬠל ֶ֑צ ֶדק ְ֘וֹדֵ֥בר ֱ֝אֶ֗מת ִבְּלָבֽבוֹ:
שׁ ֗נוֹ ל ֹא־ָעָ֣שׂה ְל ֵר ֵ֣ﬠהוּ ָר ָ֑ﬠה ֝ ְוֶח ְרָ֗פּה ל ֹא־ ֘ ָנָ֥שׂא ַעל־ְקֹֽרבוֹ:
ֽל ֹא־ ָר ַ֨גל ׀ ַעל־ְל ֹ
ה ָ֣וה ְיַכ ֵ֑בּד ִנְשַׁ֥בּע ְ֝לָה ַ֗רע ְו ֣ל ֹא ָי ִ ֽמרַ :כְּס֤פּוֹ
ִנְב ֶ֤זה ׀ ְ ֽבֵּ֘עי ָ֤ניו ִנְמ ָ ֗אס ְוֶאת־ ִי ְרֵ֣אי ְי ֹ
שַׁחד ַעל־ ָנ ִ ֗קי ֽל ֹא־ָ֫ל ָ֥קח ֹ֥עֵשׂה ֵ ֑אֶלּה ֖ל ֹא ִי֣מּוֹט ְלעוֹ ָֽלם:
׀ ל ֹא־ ֘ ָנַ֚תן ְבּ ֗ ֶנֶשׁךְך ְו ֥ ֹ
ה ָוה ֲאֹד ָ֣ני ָ ֑אָתּה ֝טוָֹב ִ֗תי
ִמְכָ֣תּם ְל ָד ִ֑וד ָֽשְׁמ ֵ֥רִני ֝ ֵ ֗אל ִ ֽכּי־ָ֘חִ֥סיִתי ָֽבךְךָ :אַ֣מ ְרְתּ ֭ ַֽלי ֹ
ַבּל־ָע ֶֽליךָךִ֭ :לְקדוִֹשׁים ֲאֶשׁר־ָבָּ֣א ֶרץ ֵ ֑הָמּה ֝ ְוַא ִדּי ֵ֗רי ָכּל־ֶחְפִצי־ָֽבםִ :י ְר֥בּוּ
ַעְצּבוָֹת֘ם ַא ֵ֢חר ָ֫מָ֥הרוּ ַבּל־ַאִ֣סּיךְך ִנְסֵכּיֶ֣הם ִמ ָ֑דּם וַּבל־ֶאָ֥שּׂא ֶאת־ְ֝שׁמוֹ ָ֗תם
ַעל־ְשָׂפָֽתיְֽ :יה ָ֗וה ְמ ָנת־ֶחְל ִ֥קי ְוכוִֹ֑סי ַ֝א ָ֗תּה ֘תּוִֹ֥מיךְך גּוֹ ָר ִ ֽליֲ :חָבִ֣לים ָֽנְפלוּ־ִ֭לי
ה ָוה ֲאֶ֣שׁר ְיָע ָ֑צ ִני ַאף ֝־ֵלי֗לוֹת
ַבּ ְנִּעִ֑מים ַאף־֝ ַֽנֲחָ֗לת ָֽשְׁפ ָ֥רה ָע ָֽליֲ :אָב ֵ֣רךְך ֶאת־ ֭ ְי ֹ
ה ָ֣וה ְל ֶנ ְג ִ֣דּי ָתִ֑מיד ִ֥כּי ֝ ִ ֽמיִמי ֗ ִני ַבּל־ֶאֽמּוֹטָ :ל ֵ֤כן ׀
שׁ ִוּיִתי ְי ֹ
ִיְסּ ֥רוּ ִני ִכְליוָֹֽתי֚ ִ :
ָשַׂ֣מח ִ֭לִבּי ַו ָ֣יּ ֶגל ְכּבוֹ ִ֑די ַאף־ְ֝בָּשׂ ִ֗רי ִיְשֹׁ֥כּן ָלֶֽבַטחִ֤ :כּי ׀ ל ֹא־ַֽתֲﬠֹ֣זב ַנְפִ֣שׁי ִלְשׁ֑אוֹל
א ַרח ַ֫ח ִ֥יּים ֣שַׂבע ְ֭שָׂמחוֹת ֶאת־
ֽל ֹא־ִתֵ֥תּן ֲ֝חִסי ְד֗ךָך ִל ְר֥אוֹת ָֽשַׁחתֽ :תוֹ ִדיֵע ִנ ֘י ֢ ֹ
ה ָ֨וה ׀ ֶ֗צ ֶדק ַהְקִ֥שׁיָבה
ָפּ ֶ֑ניךָך ְנִע֖מוֹת ִבּיִמי ְנ ךָ֣ך ֶֽנַצחְ :תִּפָ֗לּה ְל ָ֫ד ִ֥וד ִשְׁמ ָ֤ﬠה ְי ֹ
ִר ָנּ ִ֗תי ַֽהֲא ִ֥זי ָנה ְתִפָלִּ֑תי ְ֝בּ ֗ל ֹא ִשְׂפֵ֥תי ִמ ְרָֽמהִ֭ :מְלָּפ ֶניךָך ִמְשָׁפִּ֣טי ֵי ֵ֑צא ֵ֝עי ֗ ֶניךָך
ֶ֘תֱּח ֶ֥זי ָנה ֵמיָשׁ ִֽריםָ֘ :בּ ַ֤ח ְנָתּ ִל ִ֨בּי ׀ ָ֘פּ ַ֤ק ְדָתּ ַ֗לּ ְיָלה ְצ ַרְפַ֥תּ ִני ַבל־ִתְּמ ָ֑צא ֝ ַזֹמּ ִ֗תי ַבּל־
ַֽיֲﬠָבר־ ִ ֽפּיִ :לְפֻע֣לּוֹת ָ֭א ָדם ִבּ ְדַ֣בר ְשָׂפ ֶ ֑תיךָך ֲא ִ֥ני ָ֝שַׁ֗מ ְרִתּי ָא ְר֥חוֹת ָפּ ִֽריץָ :תֹּ֣מךְך
ֲ֭אֻשׁ ַרי ְבַּמְע ְגּלוֹ ֶ ֑תיךָך ַבּל־ ֘ ָנ֥מוֹטּוּ ְפָעָֽמיֲ :א ִ֣ני ְ֭ק ָראִתיךָך ִ ֽכי־ַֽתֲﬠ ֵ֣נ ִני ֵ ֑אל ַהט־

ָא ְז ְנ ךָ֥ך ֝ ִ֗לי ְשַׁ֣מע ִאְמ ָר ִ ֽתיַ :הְפ ֵ֣לה ֲ֭חָס ֶדיךָך מוִֹ֣שׁי ַע חוִֹ֑סים ִ֝מ ִ ֽמְּתקוְֹמִ֗מים
ִ ֽבּיִמי ֶֽנ ךָךָ֭ :שְׁמ ֵר ִני ְכִּאי֣שׁוֹן ַבּת־ ָ֑ﬠ ִין ְבֵּ֥צל ְ֝כּ ָנֶ֗פיךָך ַתְּסִתּי ֵֽר ִניִ :מְפּ ֵ֣ני ֭ ְרָשִׁעים ֣זוּ
א ְי ַ֥בי ְ֝בּ ֗ ֶנֶפשׁ ַי ִ֥קּיפוּ ָע ָֽליֶ :חְלָ֥בּמוֹ ָסּ ְג ֑רוּ ִ֗֝פּימוֹ ִדְּבּ ֥רוּ ְב ֵגֽאוּתַ֭ :אֻשּׁ ֵרינוּ
ַשׁ ֑דּוּ ִני ֹ
ַעָ֣תּה ְסָב֑בוּניּ ]ְסָב֑בוּנוּ[ ֵעי ֘ ֵניֶ֥הם ֝ ָיִ֗שׁיתוּ ִל ְנ֥טוֹת ָבָּֽא ֶרץִ :דְּמֹי ֗נוֹ ְ֭כַּא ְר ֵיה ִיְכ֣סוֹף
ה ָ֗וה ַק ְדָּ֣מה ָ֭פ ָניו ַהְכ ִרי ֵ֑ﬠהוּ ַפְּלָּ֥טה
ִלְט ֑רוֹף ֝ ְוִכְכִ֗פיר ֘יֵ֥שׁב ְבִּמְסָתּ ִֽרים :קוָּ֤מה ְי ֹ
ה ָ֡וה ִ ֽמְמ ִ֬תים ֵמֶ֗חֶלד ֶחְל ָ֥קם ַֽבַּח ִיּי֘ם
֝ ַנְפִ֗שׁי ֵמ ָ֘רָ֥שׁע ַח ְרֶֽבּךָךִ :מְמִ֥תים ָי ְד ךָ ֙ך ׀ ְי ֹ
וְּצֽפיּ ְנ֘ךָך ] ֽוְּצפוּ ְנ֘ךָך[ ְתַּמ ֵ֢לּא ִ֫בְט ָ֥נם ִיְשְׂבּ֥עוּ ָב ִ֑נים ְוִה ִ֥נּיחוּ ֝ ִיְת ָ֗רם ְלעוְֹלֵליֶֽהםֲ :א ֗ ִני
ה ָ֗וה ְל ָ֫ד ִ֥וד
ְ֭בֶּצ ֶדק ֶאֱח ֶ֣זה ָפ ֶ֑ניךָך ֶאְשְׂבּ ָ֥ﬠה ְ֝בָה ִ ֗קיץ ְתּמוּ ָנֶֽתךָךַֽ :לְמ ַנ ֵ֤צּ ַח ׀ ְל ֶ֥ﬠֶבד ְי ֹ
ֲאֶ֤שׁר ִדּ ֶ֨בּר ׀ ַלי ֹ
ה ָ֘וה אוֹ֥תוֹ
ה ָ֗וה ֶאת־֭ ִדְּב ֵרי ַהִשּׁי ָ֣רה ַה ֑זּ ֹאת ְבּ ֤יוֹם ׀ ִ ֽהִצּיל־ ְי ֹ
ה ָ֤ו֘ה ַסְלִ֥ﬠי
ה ָ֣וה ִח ְז ִֽקיְ :י ֹ
א ְי ָ֗ביו וִּמ ַ֥יּד ָשֽׁאוּלַ :ויּ ֹאַ֡מר ֶא ְרָחְמ֖ךָך ְי ֹ
ִמ ַ֥כּף ָכּל־ ֝ ֹ
וְּמצוּ ָד ִ֗תי וְּמַ֫פְלִ֥טי ֵא ִ֣לי ֭צוּ ִרי ֶֽאֱחֶסה־֑בּוֹ ָֽמ ִג ִ֖נּי ְו ֶ֥ק ֶרן ֝ ִיְשִׁ֗עי ִמְשׂ ַגּ ִ ֽבּיְ֭ :מֻהָלּל
א ְי ַ֗בי ִא ָוֵּֽשׁ ַעֲ :אָפ֥פוּ ִני ֶחְבֵלי־ ָ ֑מ ֶות ְֽו ַֽנֲח ֵ֖לי ְבִל ַ֣יַּעל ְיַֽבֲﬠֽתוּ ִני:
הָ֑וה וִּמן־ ֝ ֹ
ֶא ְק ָ֣רא ְי ֹ
ה ָו֘ה ְוֶאל־
ֶחְב ֵ֣לי ְשׁ֣אוֹל ְסָב֑בוּ ִני ִ֝ק ְדּ֗מוּ ִני ֣מוְֹקֵשׁי ָֽמ ֶותַ :בַּצּר־ִ֨לי ׀ ֶֽא ֲק ָ֣רא ְי ֹ
ֱאֹל ַ ֢הי ֲאַ֫שׁ ֵ֥וּ ַע ִיְשַׁ֣מע ֵמֵהיָכ֣לוֹ קוֹ ִ֑לי ֝ ְוַשׁ ְוָע ִ֗תי ְלָפ ָ֤ניו ׀ ָתּ֬בוֹא ְבָא ְז ָֽניוַ :וִתּ ְגַ֬עשׁ
ַוִתּ ְרַ֨עשׁ ׀ ָה ָ ֗א ֶרץ וּמוְֹס ֵ֣די ָה ִ֣רים ִי ְר ָ֑גּזוּ ֝ ַו ִֽיְּת ָֽגֲּﬠ֗שׁוּ ִ֘כּי ָ֥ח ָרה ֽלוָֹ֘ :ע ָ֤לה ָעָ֨שׁ֙ן ְבַּא֗פּוֹ
֭ ְוֵאשׁ ִמִ֥פּיו תּ ֹא ֵ֑כל ֝ ֶגָּחִ֗לים ָֽ ֘בֲּﬠ ֥רוּ ִמֶֽמּנּוַּ :ו ֵ֣יּט ָ֭שַׁמ ִים ַו ֵיּ ַ֑רד ֝ ַֽוֲﬠ ָרֶ֗פל ַ֣תַּחת ַר ְג ָֽליו:
ַו ִיּ ְר ַ֣כּב ַעל־ְ֭כּרוּב ַו ָיֹּ֑עף ֝ ַו ֵ֗יּ ֶדא ַעל־ַכּ ְנֵפי־ ֽרוּ ַחָ֤ :יֶשׁת ֨חֶשׁךְך ׀ ִסְת֗רוֹ ְס ִ ֽביבוָֹ֥תיו
ֻסָכּ֑תוֹ ֶֽחְשַׁכת־ ֝ ַ֗מ ִים ָ֘עֵ֥בי ְשָׁח ִֽקיםִ :מֹ֗נּ ַגהּ ֶנ ְג ֥דּוֹ ָעָ֥ביו ָעְב ֑רוּ ָ֝בּ ָ֗רד ְו ַֽגֲחֵלי־ֵֽאשׁ:
ַו ַיּ ְרֵ֬עם ַבָּשַּׁ֨מ ִים ׀ ְֽיה ָ֗וה ֭ ְוֶעְליוֹן ִיֵ֣תּן ֹק֑לוֹ ָ֝בּ ָ֗רד ְו ַֽגֲחֵלי־ֵֽאשַׁ :ו ִיְּשׁ ַ֣לח ִ֭חָצּיו
ַו ְיִפי ֵ֑צם וְּב ָ֘ר ִ֥קים ֝ ָרב ַו ְיֻהֵֽמּםַ :ו ֵ֤יּ ָר֨אוּ ׀ ֲאִ֬פיֵקי ַ֗מ ִים ַו ִיּ ָגּל ֘וּ מוְֹס ֢דוֹת ֵ֫תֵּ֥בל
הָ֑וה ִ֝מ ִנְּשַׁ֗מת ֣רוּ ַח ַא ֶֽפּךָךִ :יְשׁ ַ֣לח ִ֭מָמּרוֹם ִיָקּ ֵ֑ח ִני ֝ ַֽיְמֵ֗שׁ ִני ִמַ֥מּ ִים
ִמ ַֽגֲּﬠ ָֽרְת ךָ֥ך ְי ֹ
א ְיִ֥בי ָ֑ﬠז וִּ֝משּׂ ְנ ַ ֗אי ִכּי־ָֽאְמ֥צוּ ִמֶֽמּ ִנּיְ֖ :י ַק ְדּֽמוּ ִני ְ֣ביוֹם ֵאי ִ֑די
ַר ִ ֽבּיםַ :יִצּיֵ֗ל ִני ֵמ ֹ
ה ָ֣וה
ה ָ֗וה ְלִמְשׁ ָ֥ﬠן ִ ֽליַ :ויּוִֹציֵ֥א ִני ַלֶמּ ְר ָ֑חב ֝ ְיַחְלֵּ֗צ ִני ִ֘כּי ָ֥ח ֵֽפץ ִ ֽבּיִ :י ְגְמ ֵ֣ל ִני ְי ֹ
ַו ְיִ֥הי ְי ֹ
הָ֑וה ְו ֽל ֹא־֝ ָרַ֗שְׁעִתּי ֵמֱאֹלָֽהי:
ְכִּצ ְד ִ֑קי ְכֹּ֥בר ֝ ָי ַ֗די ָ֘יִ֥שׁיב ִ ֽליֽ ִ :כּי־ָ֭שַׁמ ְרִתּי ַדּ ְר ֵ֣כי ְי ֹ
ִ֣כּי ָכל־ִמְשָׁפָּ֣טיו ְל ֶנ ְג ִ֑דּי ֝ ְוֻחֹקּ ָ֗תיו ל ֹא־ ָ ֘אִ֥סיר ֶֽמ ִנּיָ :וֱאִ֣הי ָתִ֣מים ִע֑מּוֹ ֝ ָוֶאְשַׁתֵּ֗מּר
ה ָ֣וה ִ֣לי ְכִצ ְד ִ֑קי ְכֹּ֥בר ֝ ָי ַ֗די ְל ֶ֣נ ֶגד ֵעי ָֽניוִ :עם־ָחִ֥סיד ִ ֽתְּתַח ָ֑סּד
ֵֽמֲﬠוֹ ִֽניַ :ו ָֽיֶּשׁב־ ְי ֹ

ִעם־ ְגַּ֥בר ָ֝תִּ֗מים ִתַּתָּֽמּםִ :עם־ ָנָ֥בר ִתְּתָבּ ָ֑רר ְוִעם־ִ֝ע ֵ ֗קּשׁ ִתְּתַפָּֽתּלֽ ִ :כּי־ַ֭אָתּה
ה ָ֥וה ֱ֝אֹל ַ֗הי
ַעם־ָע ִ֣ני תוִֹ֑שׁי ַע ְוֵעי ַ֖נ ִים ָר֣מוֹת ַתְּשׁ ִ ֽפּילֽ ִ :כּי־ַ֭אָתּה ָתִּ֣איר ֵנ ִ֑רי ְי ֘ ֹ
ַי ִ֥גּי ַהּ ָחְשׁ ִ ֽכּיֽ ִ :כּי־ְ֭בךָך ָא ֻ֣רץ ְגּ ֑דוּד ֝וֵּֽבאֹל ַ֗הי ֲא ַדֶלּג־ֽשׁוּרָ :הֵא֘ל ָתִּ֢מים ַ֫דּ ְר֥כּוֹ
ה ָ֣וה ְצרוּ ָ֑פה ָ֘מ ֵ֥ג ן ֗֝הוּא ְלֹ֤כל ׀ ַהחוִֹ֬סים ֽבּוִֹ֤ :כּי ִ֣מי ֱ֭אלוֹ ַהּ ִמַבּ ְ ֽלֲﬠ ֵ֣די
ִאְמ ַ֣רת ְי ֹ
הָ֑וה וִּמי־ ֗֝צוּר ז ֘וָּלִ֥תי ֱאֹלֵֽהינוָּ֭ :הֵאל ַֽהְמַא ְזּ ֵ֣ר ִני ָ֑ח ִיל ַו ִיֵּ֖תּן ָתִּ֣מים ַדּ ְר ִ ֽכּיְ :מַשׁ ֶ֣וּה
ְי ֹ
֭ ַר ְגַלי ָכַּא ָיּ֑לוֹת ְו ַ֥ﬠל ָ֝בֹּמ ַ֗תי ַֽיֲﬠִמי ֵֽד ִניְ :מַלֵ֣מּד ֭ ָי ַדי ַלִמְּלָח ָ ֑מה ְֽו ֘ ִֽנֲחָ֥תה ֶֽקֶשׁת־
֝ ְנחוָּ֗שׁה ְזרוֹֹעָֽתיַ :ו ִ ֽתֶּתּן־ִל ֘י ָמ ֵ֢ג ן ִ֫יְשׁ ֶ֥ﬠךָך ִוי ִ ֽמי ְנ ךָ֥ך ִתְסָע ֵ֑ד ִני ְֽוַע ְנ ָוְת ךָ֥ך ַת ְרֵֽבּ ִני:
ַתּ ְרִ֣חיב ַֽצֲﬠ ִ֣די ַתְח ָ ֑תּי ְו ֥ל ֹא ָֽ֝מֲﬠ֗דוּ ַק ְרֻס ָֽלּיֶ :א ְר ֣דּוֹף ֭אוֹ ְיַבי ְוַאִשּׂי ֵ֑גם ְו ֽל ֹא־ָ֝א֗שׁוּב
ַעד־ַכּלּוָֹֽתםֶ֭ :אְמָחֵצם ְול ֹא־ ֻ֣יְכלוּ ֑קוּם ֝ ִיְפּ֗לוּ ַ֣תַּחת ַר ְג ָֽליַ :וְתַּא ְזּ ֵ֣ר ִני ַ֭ח ִיל
א ְי ַ֗בי ָנַ֣תָתּה ִ֣לּי ֹ֑ע ֶרף ֝וְּמַשׂ ְנ ַ ֗אי ַאְצִמיֵֽתם:
ַלִמְּלָח ָ ֑מה ַתְּכ ִ֖רי ַע ָקַ֣מי ַתְּחָֽתּיְֽ :ו ֹ
ה ָ֗וה ְו ֣ל ֹא ָע ָֽנםְֽ :וֶאְשָׁח ֵ ֗קם ְכָּע ָ֥פר ַעל־ְפּ ֵני־ ֑רוּ ַח ְכִּ֖טיט
֭ ְיַשׁ ְוּעוּ ְוֵ֣אין מוִֹ֑שׁי ַע ַעל־֝ ְי ֹ
חוּ֣צוֹת ֲא ִרי ֵֽקםְ :תַּפְלֵּט ִנ ֘י ֵמ ִ֢רי ֵ֫בי ָ֥ﬠם ְ֭תִּשׂיֵמ ִני ְל ֣ר ֹאשׁ גּוֹ ִ֑ים ַ֖ﬠם ל ֹא־֝ ָי ַ֗דְעִתּי
א ֶזן ִיָ֣שְּׁמעוּ ִ֑לי ְבּ ֵֽני־֝ ֵנָ֗כר ְי ַֽכֲחשׁוּ־ ִֽליְ :בּ ֵני־ ֵנ ָ֥כר ִיֹ֑בּלוּ ֝ ְו ַיְח ְר ֗גוּ
ַֽיַעְב ֽדוּ ִניְ :לֵ֣שַֽׁמע ֭ ֹ
ה ָוה וָּב ֣רוּךְך צוּ ִ֑רי ֝ ְו ָי֗רוּם ֱא֘לוֵֹ֥הי ִיְשׁ ִ ֽﬠיָ :ה ֵ ֗אל ַהנּוֵֹ֣תן
ִ ֽמִמְּס ְגּ ֽרוֵֹתיֶֽהםַ :חי־ ֭ ְי ֹ
א ְיָ֥בי ַ֣אף ִמן־ָ֭קַמי ְתּרוְֹמ ֵ ֑מ ִני
ְנָק֣מוֹת ִ֑לי ַו ַיּ ְדֵ֖בּר ַעִ֣מּים ַתְּחָֽתּיְ :מַפְלִּ֗טי ֵמ ֫ ֹ
הָ֑וה וְּלִשְׁמ ךָ֥ך ֲא ַזֵֽמּ ָרהַ :מ ְג ִדּ֘ל
ֵמִ֥אישׁ ָ֝חָ֗מס ַתִּצּי ֵֽל ִניַ :על־ ֵ֤כּן ׀ אוֹ ְד֖ךָך ַבגּוֹ ִ֥ים ׀ ְי ֹ
]ַמ ְג ִדּי֘ל[ ְישׁוּ֢עוֹת ַ֫מְל֥כּוֹ ְוֹ֤עֶשׂה ֶ֨חֶסד ׀ ִלְמִשׁי֗חוֹ ְל ָ֘ד ִ֥וד ֝וְּל ַז ְר֗עוֹ ַעד־עוֹ ָֽלם:
֝ ַֽלְמ ַנֵ֗צּ ַח ִמ ְז֥מוֹר ְל ָד ִֽודַ :הָשַּׁ֗מ ִים ְ ֽמַסְפּ ִ֥רים ְכּֽבוֹד־ ֵ ֑אל וּ ַֽ֘מֲﬠֵ֥שׂה ֝ ָי ָ֗דיו ַמ ִ֥גּיד
אֶמר ְוֵ֣אין
אֶמר ְו ַ֥ל ְיָלה ְ֝לַּ֗ל ְיָלה ְיַח ֶוּה־ ָֽדַּעתֵ֣ :אין ֭ ֹ
ָה ָר ִֽקי ַע֣ :יוֹם ְ֭ליוֹם ַיִ֣בּי ַע ֑ ֹ
ְדָּב ִ֑רים ְ֝בִּ֗לי ִנְשָׁ֥מע קוֹ ָֽלםְ :בָּכל־ָה ָ ֨א ֶרץ ׀ ָ֘י ָ֤צא ַק ָ֗וּם וִּבְקֵ֣צה ֵ֭תֵֽבל ִמֵלּי ֶ ֑הם
א ַרח:
אֶהל ָבֶּֽהםְ :ו֗הוּא ְ֭כָּחָתן ֹיֵ֣צא ֵמֻחָפּ֑תוֹ ָ֘יִ֥שׂישׂ ְ֝כּ ִג֗בּוֹר ָל ֥רוּץ ֽ ֹ
ַ֝לֶ֗שֶּׁמשׁ ָ֚שׂם ֥ ֹ
ִמְק ֵ֤צה ַהָשַּׁ֨מ ִים ׀ ֽמוָֹצ֗אוֹ וְּתקוָּפ֥תוֹ ַעל־ְקצוֹ ָ ֑תם ְוֵ֥אין ִ֝נְס ָ֗תּר ֵֽמַחָמּֽתוֹ֘ :תּוֹ ַ֤רת
ה ָ֥וה ֝ ֶנֱאָמ ֗ ָנה ַמְחִ֥כּיַמת ֶֽפִּתיִ :פּ֘קּוּ ֵ֤די
ה ָ֣וה ְ֭תִּמיָמה ְמִ֣שׁיַבת ָ֑נֶפשׁ ֵע ֖דוּת ְי ֹ
ְי ֹ
ה ָ֨וה ׀
ה ָ֥וה ָ֝בּ ָ֗רה ְמ ִ ֘אי ַ֥רת ֵעי ָֽנ ִיםִ :י ְרַ֤את ְי ֹ
ה ָ֣וה ֭ ְיָשׁ ִרים ְמַשְׂמֵּחי־ ֵ֑לב ִמְצ ַ֖ות ְי ֹ
ְי ֹ
ה ָ֥וה ֱא ֶ ֑מת ָֽצ ְד֥קוּ ַיְח ָֽדּוַ :ה ֶנֱּחָמ ִ֗דים ִ֭מ ָזָּהב
ְטהוֹ ָר֘ה עוֹ ֶ ֢מ ֶדת ָ֫ל ַ֥ﬠד ִמְשְׁפֵּֽטי־ ְי ֹ
וִּמ ָ֣פּז ָ֑רב וְּמ֘תוּ ִ֥קים ִ֝מ ְדּ ַ֗בשׁ ְוֹ֣נֶפת צוּ ִ ֽפיםַ :גּם־ַ֭ﬠְב ְדּךָך ִנ ְזָ֣הר ָבּ ֶ ֑הם ְ֝בָּשְׁמ ָ֗רם

ֵ֣ﬠֶקב ָֽרבְ :שׁ ִגי֥אוֹת ִ ֽמי־ ָיִ֑בין ִמ ִנְּס ָ֘תּ ֥רוֹת ַנ ֵֽקּ ִניַ֤ :גּם ִמ ֵזּ ִ֨דים ׀ ֲח֬שׂךְך ַעְב ֶ֗דּךָך ַאל־
ִיְמְשׁלוּ־ִ֭בי ָ֥אז ֵאי ָ ֑תם ֝ ְו ִנ ֵ ֗קּיִתי ִמ ֶ֥פַּֽשׁע ָֽרבִֽ :יְה ֥יוּ ְל ָר֨צוֹן ׀ ִאְמ ֵרי־ִ֡פי ְוֶה ְג ֣יוֹן ִלִ֣בּי
ְלָפ ֶ֑ניךָך ֝ ְי ֹ
ה ָוה ְבּ ֣יוֹם ָצ ָ֑רה
ה ָ֗וה ֘צוּ ִ֥רי ְוֹֽגֲא ִ ֽליַֽ :לְמ ַנֵ֗צּ ַח ִמ ְז֥מוֹר ְל ָד ִֽודַֽ :יַע ְנ ךָ֣ך ֭ ְי ֹ
֝ ְיַשׂ ֶגְּב֗ךָך ֵ֤שׁם ׀ ֱאֹל ֵ֬הי ַֽיֲﬠֹֽקבִ :יְשׁ ַֽלח־ֶע ְז ְר ךָ֥ך ִמֹ֑קּ ֶדשׁ ֝וִּמִצּ ֗יּוֹן ִיְסָע ֶֽדָךִּ :י ְזֹ֥כּר ָכּל־
ִמ ְנֹח ֶ ֑תךָך ֝ ְועוָֹלְת֗ךָך ְי ַדְשּׁ ֶ֣נה ֶֽסָלהִ :יֶתּן־ְל ךָ֥ך ִכְלָב ֶ֑בךָך ְֽוָכל־ֲﬠָֽצְת ךָ֥ך ְיַמ ֵֽלּאְ֤ :נ ַר ְנּ ֨ ָנה
ה ָ֗וה ָכּל־ִמ ְ ֽשֲׁאלוֶֹֽתיךָךַ :עָ֤תּה
׀ ִ֘בּי֤שׁוָּע ֶ֗תךָך וְּבֵֽשׁם־ֱאֹלֵ֥הינוּ ִנ ְדֹ֑גּל ְיַמ ֵ֥לּא ֝ ְי ֹ
ה ָ֗וה ְמִ֫שׁי֥חוֹ ֭ ַֽיֲﬠ ֵֽנהוּ ִמְשֵּׁ֣מי ָק ְד֑שׁוֹ ִ֝בּ ְגֻב֗רוֹת ֵ֣יַשׁע ְיִמי ֽנוֹ:
ָי ַ֗דְעִתּי ִ֤כּי הוִֹ֥שׁי ַע ׀ ְי ֹ
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֣הינוּ ַנ ְז ִ ֽכּירֵ֭ :הָמּה ָכּ ְר֣עוּ
ֵ֣אֶלּה ָ֭ב ֶרֶכב ְוֵ֣אֶלּה ַבסּוִּ֑סים ַֽוֲא ֓ ַנְחנוּ ׀ ְבֵּֽשׁם־ ְי ֹ
ה ָ֥וה הוִֹ֑שׁיָעה ַ֝הֶ֗מֶּלךְך ֘ ַֽיֲﬠ ֵ֥ננוּ ְב ֽיוֹם־ָק ְרֵֽאנוּ:
ְו ָנ ָ֑פלוּ ַֽוֲא ַ֥נְחנוּ ֝ ַ ֗קְּמנוּ ַו ִנְּתעוֹ ָֽדדְ :י ֹ
֝ ַֽלְמ ַנֵ֗צּ ַח ִמ ְז֥מוֹר ְל ָד ִֽודְֽ :יה ָ֗וה ְבָּע ְזּ ךָ֥ך ִֽיְשַׂמח־ ֶ ֑מֶלךְך ֝וּ ִ ֽבישׁוּ ָֽﬠְת֗ךָך ַ֘מה־ ָ֥יּ ֶגיל ] ָ֥יּ ֶגל[
אדַֽ :תֲּא ַ֣ות ִ֭לבּוֹ ָנַ֣תָתּה ֑לּוֹ ַֽוֲא ֶ֥רֶשׁת ְ֝שָׂפ ָ֗תיו ַבּל־ָ֘מ ַ֥נְעָתּ ֶֽסָּלהֽ ִ :כּי־ְ֭תַק ְדֶּמנּוּ
ְמ ֽ ֹ
א ֶרךְך
ִבּ ְר֣כוֹת ֑טוֹב ָ֘תִּ֥שׁית ְ֝לר ֹא֗שׁוֹ ֲﬠֶ֣ט ֶרת ָֽפּזַ :ח ִ֤יּים ׀ ָשַׁ֣אל ִ֭מְמּךָך ָנַ֣תָתּה ֑לּוֹ ֥ ֹ
֝ ָיִ֗מים ֘עוֹ ָ֥לם ָו ֶֽﬠדָ :גּ ֣דוֹל ְ֭כּבוֹדוֹ ִבּישׁוָּע ֶ ֑תךָך ֥הוֹד ֝ ְוָה ָדר ְתַּשׁ ֶ֥וּה ָע ָֽליוֽ ִ :כּי־
הָ֑וה
ְתִשׁיֵ֣תהוּ ְב ָר֣כוֹת ָל ַ֑ﬠד ְתַּח ֵ֥דּהוּ ְ֝בִשְׂמָ֗חה ֶאת־ָפּ ֶֽניךָךֽ ִ :כּי־ַ֭הֶמֶּלךְך ֹבֵּ֣ט ַח ַבּי ֹ
א ְי ֶ֑ביךָך ֝ ְי ִ ֽמי ְנךָך ִתְּמָ֥צא שׂ ְנֶֽאיךָך:
וְּבֶ֥חֶסד ֶ֝עְל ֗יוֹן ַבּל־ ִיֽמּוֹטִ :תְּמָ֣צא ֭ ָי ְדךָך ְלָכל־ ֹ
ה ָוה ְבַּא֣פּוֹ ְיַבְלּ ֵ֑ﬠם ְֽו ֽת ֹאְכ ֵ֥לם ֵֽאשִׁ֭ :פּ ְר ָֽימוֹ
ְתִּשׁי ֵ ֤תמוֹ ׀ ְכַּת֥נּוּר ֵא֘שׁ ְל ֵ֢ﬠת ָ֫פּ ֶ֥ניךָך ֭ ְי ֹ
ֵמֶ֣א ֶרץ ְתַּא ֵ֑בּד ֝ ְו ַז ְרָ֗עם ִמְבּ ֵ֥ני ָא ָֽדםִ :כּי־ ָנ֣טוּ ָע ֶ֣ליךָך ָר ָ֑ﬠה ָֽחְשׁ֥בוּ ְ֝מ ִזָ֗מּה ַבּל־
ה ָ֣וה ְבֻעֶ֑זּ ךָך
שֶׁכם ְבֵּֽמי ָ֘ת ֶ֥ריךָך ְתּכוֹ ֵ֥נ ן ַעל־ְפּ ֵניֶֽהם֣ :רוָּמה ְי ֹ
יוּ ָֽכלוִּ֭ :כּי ְתִּשׁיֵ֣תמוֹ ֶ ֑
֘ ָנִ֥שׁי ָרה ֝ ֽוּ ְנ ַזְמּ ָרה ְגּבוּ ָרֶֽתךָךַֽ :לְמ ַנֵצּ ַח ַעל־ַא ֶ֥יֶּלת ַ֝הַ֗שַּׁחר ִמ ְז֥מוֹר ְל ָד ִֽודֵ :אִ֣לי ֵ֭אִלי
ָלָ֣מה ֲﬠ ַזְב ָ ֑תּ ִני ָ֘ר֥חוֹק ִ֝מיֽשׁוָּע ִ֗תי ִדְּב ֵ֥רי ַֽשֲׁא ָג ִ ֽתיֽ ֱ :אֹל ַ֗הי ֶא ְק ָ֣רא ֖יוָֹמם ְו ֣ל ֹא
ַֽתֲﬠ ֶ֑נה ֝ ְוַ֗ל ְיָלה ְֽול ֹא־ ֽדוִּמ ָ֥יּה ִ ֽליְ :וַאָ֥תּה ָק ֑דוֹשׁ ֝יוֵֹ֗שׁב ְתִּה֥לּוֹת ִיְשׂ ָרֵֽאלְ֭ :בּךָך
ָבְּט֣חוּ ֲאֹב ֵ ֑תינוּ ָ֝בְּט֗חוּ ַֽוְתַּפְלֵּֽטמוֵֹ :א ֶ֣ליךָך ָֽזֲﬠ֣קוּ ְו ִנְמ ָ֑לטוּ ְבּ֖ךָך ָבְט֣חוּ ְול ֹא־ֽבוֹשׁוּ:
ְוָאֹנִ֣כי תוֹ ַ֣לַעת ְול ֹא־ִ֑אישׁ ֶח ְר ַ֥פּת ָ֝א ָ֗דם וְּב ֥זוּי ָֽﬠםָ :כּל ֭־ֹרַאי ַיְלִ֣ﬠגוּ ִ֑לי ַיְפִ֥טירוּ
ה ָ֣וה ְיַפְלּ ֵ֑טהוּ ֝ ַיִצּיֵ֗להוּ ִ֘כּי ָ֥חֵפץ ֽבּוֹֽ ִ :כּי־ַאָ֣תּה ֹגִ֣חי
ְ֝בָשָׂ֗פה ָ֘י ִ֥ניעוּ ֽר ֹאשֹׁ֣ :גּל ֶאל־ ְי ֹ
ִמ ָ֑בֶּטן ַ֝מְבִטיִ֗חי ַעל־ְשׁ ֵ֥די ִא ִ ֽמּיָ֭ :ﬠֶליךָך ָהְשׁ ַ֣לְכִתּי ֵמ ָ֑רֶחם ִמֶ֥בֶּטן ִ֝אִ֗מי ֵ֥אִלי ָֽאָתּה:
ַאל־ִתּ ְרַ֣חק ִ֭מֶמּ ִנּי ִכּי־ָצ ָ֣רה ְקרוֹ ָ֑בה ִכּי־ֵ֥אין עוֹ ֵֽז רְ֭ :סָבבוּ ִני ָפּ ִ֣רים ַרִ֑בּים ַאִבּי ֵ֖רי

שֵֽׁאגַ :כַּ֥מּ ִים ִנְשַׁפְּכִתּ ֘י ְוִהְת ָֽפּ ְר֗דוּ
ָבָ֣שׁן ִכְּתּ ֽרוּ ִניָ :פּ֣צוּ ָע ַ֣לי ִפּי ֶ ֑הם ַ֝א ְר ֵ֗יה ֹ֘ט ֵ֥רף ְו ֹ
ָכּל־ַעְצ֫מוָֹ֥תי ָה ָ֣יה ִ֭לִבּי ַכּדּוֹ ָ֑נג ֝ ָנֵ֗מס ְבּ֣תוֹךְך ֵמ ָֽﬠיָ֘ :י ֵ֤בשׁ ַכֶּ֨ח ֶרשׂ ׀ ֹכִּ֗חי ֭וְּלשׁוֹ ִני
ֻמ ְדָ֣בּק ַמְלקוֹ ָ֑חי ְו ַֽלֲﬠַפר־ָ֥מ ֶות ִתְּשְׁפֵּֽתִניֽ ִ :כּי־ְסָב֗בוִּני ְכָּ֫לִ֥בים ֲﬠ ַ֣דת ְ֭מ ֵרִעים
ִהִקּי֑פוּ ִני ֝ ָֽכֲּא ִ֗רי ָ֘י ַ֥די ְו ַר ְג ָֽליֲ :אַס ֵ֥פּר ָכּל־ַעְצמוֹ ָ ֑תי ֵ֥הָמּה ֝ ַי ִ֗בּיטוּ ִי ְראוּ־ ִ ֽביְ :יַחְלּ֣קוּ
ה ָוה ַאל־ִתּ ְר ָ֑חק ֱ֝א ָילוּ ִ֗תי
ְב ָג ַ֣די ָל ֶ ֑הם ְוַעל ֝־ְלבוִּ֗שׁי ַיִ֥פּילוּ גוֹ ָֽרלְ :וַאָ֣תּה ֭ ְי ֹ
ְלֶע ְז ָ֥רִתי ֽחוָּשׁהַ :הִ֣צּיָלה ֵמֶ֣ח ֶרב ַנְפִ֑שׁי ִמ ַיּד־ ֝ ֶ֗כֶּלב ְיִחי ָד ִ ֽתי֭ :הוִֹשׁי ֵֽﬠ ִני ִמִ֣פּי
ַא ְר ֵ֑יה וִּמַקּ ְר ֵ֖ני ֵרִ֣מים ֲﬠ ִניָֽת ִניֲ :אַסְפּ ָ֣רה ִשְׁמ ךָ֣ך ְלֶא ָ֑חי ְבּ֖תוֹךְך ָקָ֣הל ֲאַהְל ֶֽלָךּ:
ה ָ֨וה ׀ ַֽהְל֗לוּהוּ ָכּל־ ֶ֣ז ַרע ַֽיֲﬠֹ֣קב ַכְּבּ ֑דוּהוּ ְו֥גוּרוּ ִ֝מֶ֗מּנוּ ָכּל־ ֶ֥ז ַרע ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ִי ְרֵ֤אי ְי ֹ
ִ֤כּי ֽל ֹא־ָב ָ֨זה ְו ֢ל ֹא ִשׁ ַ ֡קּץ ֱﬠ ֬נוּת ָע ֗ ִני ְול ֹא־ִהְסִ֣תּיר ָפּ ָ֣ניו ִמ ֶ ֑מּנּוּ ֽוְּבַשׁ ְוּ֖עוֹ ֵא ָ֣ליו
ָשֵֽׁמ ַעֵֽ :מִאְתּ ךָ֣ך ְ ֽתִהָ֫לִּ֥תי ְבָּקָ֣הל ָ֑רב ְנ ָ֘ד ַ֥רי ֲאַשֵׁ֗לּם ֶ֣נ ֶגד ְי ֵרָֽאיו :י ֹאְכ֬לוּ ֲﬠ ָנ ִ֨וים ׀
ה ָוה
שׁבוּ ֶאל־ ֭ ְי ֹ
שׁיו ְיִ֖חי ְלַבְב ֶ֣כם ָל ַֽﬠדִ :י ְזְכּ ֤רוּ ׀ ְו ָי ֻ ֣
ה ָוה ֹֽדּ ְר ָ ֑
ְו ִיְשׂ ָ֗בּעוּ ְיַֽהְל֣לוּ ֭ ְי ֹ
ה ָוה ַהְמּלוּ ָ֑כה
ָכּל־ַאְפֵסי־ ָ ֑א ֶרץ ְו ִֽיְשׁ ַֽ ֘תֲּח ֥ווּ ְ֝לָפ ֗ ֶניךָך ָֽכּל־ִמְשְׁפּ֥חוֹת גּוֹ ִֽיםִ֣ :כּי ַ֭לי ֹ
֝וּמֵ֗שׁל ַבּגּוֹ ִֽיםָ :אְכ֬לוּ ַו ִֽיְּשַֽׁתֲּח ֨ווּ ׀ ָֽכּל־ ִדְּשֵׁני־ ֶ ֗א ֶרץ ְלָפ ָ֣ניו ֭ ִיְכ ְרעוּ ָכּל־יוֹ ְר ֵ֣די ָע ָ֑פר
֝ ְו ַנְפ֗שׁוֹ ֣ל ֹא ִח ָֽיּהֶ֥ :ז ַרע ַֽיַעְב ֶ֑דנּוּ ְיֻס ַ֖פּר ַֽלאֹד ָ֣ני ַל ֽדּוֹרָ ֭ :יֹבאוּ ְו ַי ִ֣גּידוּ ִצ ְדָק֑תוֹ ְל ַ֥ﬠם
ה ָ֥וה ֹ֝רִ֗עי ֣ל ֹא ֶאְחָֽסרִ :בּ ְנ֣אוֹת ֭ ֶדֶּשׁא ַי ְרִבּי ֵ֑צ ִני
֝נוָֹ֗לד ִ֣כּי ָעָֽשׂהִ :מ ְז֥מוֹר ְל ָד ִ֑וד ְי ֘ ֹ
ַעל־ֵ֖מי ְמ ֻנ֣חוֹת ְי ַֽנֲה ֵֽל ִניַ :נְפִ֥שׁי ְישׁוֹ ֵ֑בב ַי ְנֵ֥ח ִני ְבַמְע ְגֵּלי־ֶ֗֝צ ֶדק ְלַ֣מַען ְשֽׁמוַֹ֤ :גּם
ִ ֽכּי־ֵאֵ֨לךְך ְבּ ֵ֢גיא ַצְלָ֡מ ֶות ל ֹא־ ִ ֘אי ָ֤רא ָ֗רע ִכּי־ַאָ֥תּה ִעָמּ ִ֑די ִשְׁבְט ךָ֥ך ֝וִּמְשַׁע ְנ ֶ֗תּךָך
ֵ֣הָמּה ְי ַֽנֲחֻֽמ ִני֘ ַֽ :תֲּﬠֹ֚רךְך ְלָפ ֨ ַני ׀ ֻשְׁלָ֗חן ֶ֥נ ֶגד ֹצ ְר ָ֑רי ִדַּ֖שּׁ ְנָתּ ַבֶ֥שֶּׁמן ֝ר ֹאִ֗שׁי ֘כּוִֹ֥סי
א ֶרךְך ָי ִ ֽמים:
ה ָ֗וה ְל ֣ ֹ
ְר ָו ָֽיהַ֤ :אךְך ֣טוֹב ָוֶ֣חֶסד ֭ ִי ְר ְדּפוּ ִני ָכּל־ ְיֵ֣מי ַח ָ֑יּי ְוַשְׁבִ֖תּי ְבֵּבית־֝ ְי ֹ
ה ָוה ָהָ֣א ֶרץ וְּמלוֹ ָ ֑אהּ ֵ֝תּ ֵ֗בל ְו ֣יְשֵׁבי ָֽבהִּ :כּי ֖הוּא ַעל־ ַיִ֣מּים
ְל ָד ִ֗וד ִ֫מ ְז֥מוֹר ֭ ַֽלי ֹ
הָ֑וה וִּמי־֝ ָיקוּם ִבְּמ֥קוֹם ָק ְדֽשׁוֹ:
ְיָס ָ֑דהּ ְוַעל־֝ ְנָה֗רוֹת ְיכוֹ ְנ ֶֽנָהִ :מי ֭־ ַֽיֲﬠֶלה ְבַ֣הר ְי ֹ
ְנ ִ֥קי ַכַ֗פּ ִים וּ ַ֢בר ֵ֫לָ֥בב ֲאֶ֤שׁר ל ֹא־ ָנָ֣שׂא ַלָ֣שּׁ ְוא ַנְפִ֑שׁי ְו ֖ל ֹא ִנְשַׁ֣בּע ְלִמ ְרָֽמהִ :יָ֣שּׂא
שׁיו[ ְמַבְקֵ֥שׁי
שׁו ]ֹדּ ְר ָ ֑
הָ֑וה ֝וְּצ ָד ָ ֗קה ֵמ ֱ ֘אֹלֵ֥הי ִיְשֽׁעוֶֹ ֭ :זה ֣דּוֹר ֹדּ ְר ָ ֑
ְ֭ב ָרָכה ֵמֵ֣את ְי ֹ
ָ֝פ ֗ ֶניךָך ֘ ַֽיֲﬠֹ֣קב ֶֽסָלהְ :שׂ֤אוּ ְשָׁע ִ֨רים ׀ ָֽראֵשׁיֶ֗כם ֭ ְֽוִה ָֽנְּשׂאוּ ִפְּתֵ֣חי עוֹ ָ֑לם ֝ ְו ָי֗בוֹא ֶ֣מֶלךְך
ה ָ֗וה ִגּ֥בּוֹר ִמְלָחָֽמהְ :שׂ֤אוּ
ה ָוה ִע ֣זּוּז ְו ִג֑בּוֹר ֝ ְי ֹ
ַהָכּֽבוֹדִ֥ :מי ֶז֘ה ֶ ֢מֶלךְך ַהָ֫כּ֥בוֹד ֭ ְֽי ֹ
ְשָׁע ִ֨רים ׀ ָֽראֵשׁיֶ֗כם ֭וְּשׂאוּ ִפְּתֵ֣חי עוֹ ָ֑לם ֝ ְו ָיב ֹא ֶ֣מֶלךְך ַהָכּֽבוֹדִ֤ :מי ֣הוּא ֶז֘ה ֶ ֢מֶלךְך

ה ָ֗וה ַנְפִ֥שׁי
ה ָ֥וה ְצָב֑אוֹת ֤הוּא ֶ֖מֶלךְך ַהָכּ֣בוֹד ֶֽסָלהְ :ל ָד ִ֡וד ֵ ֘א ֶ֥ליךָך ֝ ְי ֹ
ַהָ֫כּ֥בוֹד ְי ֹ
א ְיַ֣בי ִ ֽליַ֣ :גּם ָכּל־ ֖ק ֶוֹיךָך
ֶאָֽשּׂאֱֽ :אֹל ַ֗הי ְבּ ךָ֣ך ָ֭בַטְחִתּי ַאל־ֵא֑בוָֹשׁה ַאל־ ַֽיַעְל֖צוּ ֹ
א ְרחוֶֹ֣תיךָך ַלְמּ ֵֽד ִני:
ה ָוה הוֹ ִדי ֵ֑ﬠ ִני ֑ ֹ
֣ל ֹא ֵי֑בשׁוּ ֝ ֵי֗בשׁוּ ַהבּוֹ ְג ִ֥דים ֵרי ָֽקםְ :דּ ָר ֶ֣כיךָך ֭ ְי ֹ
ַה ְד ִ֘רי ֵ֤כ ִני ַֽבֲאִמ ֶ֨תּךָך ׀ ְֽוַלְמּ ֵ֗ד ִני ִ ֽכּי־ַ֭אָתּה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשִׁ֑ﬠי אוְֹת ךָ֥ך ִ֝ק ִ֗וּיִתי ָכּל־ַה ֽיּוֹם:
ה ָוה ַֽוֲחָס ֶ֑דיךָך ִ֖כּי ֵמעוֹ ָ֣לם ֵֽהָמּהַ :ח ֤טּ ֹאות ְנעוּ ַ֨רי ׀ וְּפָשַׁ֗עי ַאל־
ְזֹכר־ ַֽרֲחֶ֣מיךָך ֭ ְי ֹ
הָ֑וה ַעל־ ֵ֤כּן
ה ָֽוה֣ :טוֹב ְו ָיָ֥שׁר ְי ֹ
ִ֫תּ ְזֹ֥כּר ְ ֽכַּחְס ְדּ ךָ֥ך ְזָכר־ִלי־ ַ ֑אָתּה ְלַ֖מַען טוְּב ךָ֣ך ְי ֹ
יוֹ ֶ֖רה ַחָטִּ֣אים ַבּ ָֽדּ ֶרךְךַ :י ְד ֵ֣רךְך ֲ֭ﬠ ָנ ִוים ַבִּמְּשׁ ָ֑פּט ִֽויַלֵ֖מּד ֲﬠ ָנ ִ֣וים ַדּ ְרֽכּוָֹ :כּל־ָא ְר֣חוֹת
הָ֑וה ְֽו ָֽ֘סַלְחָ֥תּ ֝ ַֽלֲﬠוֹ ֗ ִני
ה ָוה ֶ֣חֶסד ֶוֱא ֶ ֑מת ְלֹנְצ ֵ֥רי ְ֝ב ִרי֗תוֹ ְוֵעֹדָֽתיוְ :לַֽמַען־ִשְׁמ ךָ֥ך ְי ֹ
֭ ְי ֹ
הָ֑וה ֝יוֹ ֶ֗רנּוּ ְבּ ֶ֣ד ֶרךְך ִיְבָֽחרַ֭ :נְפשׁוֹ ְבּ֣טוֹב ָתּ ִ֑לין
ִ֣כּי ַרב־ֽהוּאִ֚ :מי ֶ֣זה ָ֭הִאישׁ ְי ֵ֣רא ְי ֹ
ה ָוה ִלי ֵר ָ ֑איו ֝וְּב ִרי֗תוֹ ְלהוֹ ִדי ָֽﬠםֵ֭ :ﬠי ַני ָתִּ֣מיד ֶאל־
֝ ְו ַז ְר֗עוֹ ִ֣יי ַרשׁ ָֽא ֶרץ֣ :סוֹד ֭ ְי ֹ
הָ֑וה ֘ ִ֤כּי ֚הוּא־יוִֹ֖ציא ֵמ ֶ֣רֶשׁת ַר ְג ָֽליְ :פּ ֵנה־ֵא ַ֥לי ְוָח ֵ֑נּ ִני ִ ֽכּי־ ָיִ֖חיד ְוָע ִ֣ני ָֽא ִני:
ְי ֹ
ָצ ֣רוֹת ְלָבִ֣בי ִה ְרִ֑חיבוּ ִ֝מְמּֽצוּקוֹ ַ֗תי הוִֹציֵֽאִניְ :רֵֽאה־ָעְנ ִ֥יי ַֽוֲﬠָמ ִ֑לי ֝ ְוָ֗שׂא ְלָכל־
ַחטּ ֹאוָֽתיְ :רֵ֣אה אוֹ ְיַ֥בי ִכּי־ ָ֑רבּוּ ְוִשׂ ְנַ֖את ָחָ֣מס ְשׂ ֵנֽאוּ ִניָ :שְׁמ ָ֣רה ַ֭נְפִשׁי ְוַהִצּי ֵ֑ל ִני
תּם־ ָו ֥יֶשׁר ִיְצּ ֑רוּ ִני ִ֗֝כּי ִק ִוּי ִ ֽתיךָךְ :פּ ֵֽדה־ֱאֹלִ֥הים
ַאל־ֵ֝א֗בוֹשׁ ִ ֽכּי־ָ֘חִ֥סיִתי ָֽבךְךֹ :
ה ָ֗וה ִ ֽכּי־ֲ֭א ִני ְבֻּתִ֣מּי ָה ַ֑לְכִתּי
ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִ֝מֹ֗כּל ָצ ֽרוָֹֽתיוְ :ל ָד ִ֨וד ׀ ָשְׁפֵ֬ט ִני ְי ֹ
ה ָ֣וה ְו ַנ ֵ֑סּ ִני ָצ ְרו ָ֖פה ]ָצ ְר ָ֖פה[ ִכְליוַֹ֣תי
ה ָ֥וה ָ֝בַּ֗טְחִתּי ֣ל ֹא ֶאְמ ָֽﬠדְ :בָּח ֵ֣נ ִני ְי ֹ
וַּבי ֘ ֹ
ְוִל ִ ֽבּיֽ ִ :כּי־ַ֭חְס ְדּךָך ְל ֶ֣נ ֶגד ֵעי ָ֑ני ֝ ְוִהְתַהַ֗לְּכִתּי ַֽבֲּאִמֶֽתּךָך :ל ֹא ֭־ ָיַשְׁבִתּי ִעם־ְמֵתי־
שׁ ְוא ְוִעם־֝ ַֽנֲﬠָלִ֗מים ֣ל ֹא ָאֽבוֹאָ֭ :שׂ ֵֽנאִתי ְקַ֣הל ְמ ֵרִ֑ﬠים ְוִעם־֝ ְרָשִׁ֗עים ֣ל ֹא ֵאֵֽשׁב:
ָ֑
ה ָֽוהַ֭ :לְשִׁמ ַע ְבּ֣קוֹל תּוֹ ָ֑דה ֝וְּלַסֵ֗פּר
ֶא ְרַ֣חץ ְבּ ִנָקּ ֣יוֹן ַכּ ָ֑פּי ַֽוֲאֹסְבָ֖בה ֶאת־ִמ ְזַֽבֲּח ךָ֣ך ְי ֹ
ָכּל־ ִנְפְלאוֶֹֽתיךָךְֽ :יה ָ֗וה ָ֭אַהְבִתּי ְמ֣עוֹן ֵבּי ֶ ֑תךָך ֝וְּמ֗קוֹם ִמְשׁ ַ֥כּן ְכּבוֹ ֶֽדךָךַ :אל־ֶתֱּאֹ֣סף
ִעם־ַחָטִּ֣אים ַנְפִ֑שׁי ְוִעם־ַא ְנֵ֖שׁי ָדִ֣מים ַח ָֽיּיֲ :אֶשׁר־ִבּי ֵדיֶ֥הם ִז ָ ֑מּה ֝ ִֽויִמי ֗ ָנם
שַּׁחדַֽ ֭ :וֲא ִני ְבֻּתִ֥מּי ֵ֝אֵ֗לךְך ְפּ ֵ֣ד ִני ְוָח ֵֽנּ ִניַ ֭ :ר ְגִלי ָֽﬠְמ ָ֣דה ְבִמי֑שׁוֹר ְ֝בַּמְקֵהִ֗לים
ָ֣מְלָאה ֽ ֹ
ה ָ֖וה ָמ֥עוֹז ַ֝ח ַ֗יּי ִמִ֥מּי
ה ָ֨וה ׀ אוֹ ִ֣רי ֭ ְו ִיְשִׁעי ִמִ֣מּי ִאי ָ֑רא ְי ֹ
ה ָֽוהְ :ל ָד ִ֨וד ׀ ְי ֹ
ֲא ָ֘ב ֵ֥רךְך ְי ֹ
א ְיַ֣בי ִ֑לי ֝ ֵ֗הָמּה ָכְּשׁ֥לוּ
ֶאְפָֽחדֽ ִ :בְּקֹ֥רב ָעַ֨לי ׀ ְמ ֵרִעי֘ם ֶלֱאֹ֢כל ֶאת־ְבָּ֫שׂ ִ֥רי ָצ ַ֣רי ְו ֹ
ְו ָנ ָֽפלוִּ :אם־ ַֽ ֘תֲּחֶ֚נה ָעַ֨לי ׀ ַֽמֲח ֶנ֘ה ֽל ֹא־ ִיי ָ֢רא ִ֫לִ֥בּי ִאם־ָתּ֣קוּם ָ֭ﬠַלי ִמְלָח ָ ֑מה
ה ָו֘ה אוֹ ָ ֢תהּ ֲא ַ֫ב ֵ֥קּשׁ ִשְׁבִ֣תּי ְבֵּֽבית־
ְ֝בּ ֗ז ֹאת ֲא ִ֣ני בוֵֹֽט ַחַ :א ַ֤חת ׀ ָשַׁ֣אְלִתּי ֵֽמֵאת־ ְי ֹ

ה ָ֗וה וְּלַב ֵ֥קּר ְבֵּהיָכֽלוִֹ֤ :כּי ִיְצְפּ ֨ ֵנ ִני ׀ ְבֻּסֹכּ֘ה
ה ָוה ָכּל־ ְיֵ֣מי ַח ַ֑יּי ַֽלֲח ֥זוֹת ְבֹּֽנַעם־֝ ְי ֹ
֭ ְי ֹ
ְבּ ֢יוֹם ָ֫ר ָ֥ﬠה ֭ ַיְסִתּ ֵֽר ִני ְבֵּ֣סֶתר ָאֳה֑לוֹ ְ֝בּ֗צוּר ְירוְֹמֵֽמ ִניְ :וַע ָ֨תּה ָי ֢רוּם ר ֹאִ֡שׁי ַעל־
ה ָֽוה:
א ְי ַ֬בי ְ ֽס ִ ֽביבוֹ ַ֗תי ְוֶא ְזְבָּ֣חה ְ֭בָאֳהלוֹ ִזְבֵ֣חי ְתרוּ ָ֑ﬠה ָ ֘אִ֥שׁי ָרה ֝ ַֽוֲא ַזְמּ ָ֗רה ַלי ֹ
ֹֽ
ְשַׁמע־ ְי ֹ
ה ָ֖וה ֘קוִֹ֥לי ֶ֝אְק ָ֗רא ְוָח ֵ֥נּ ִני ַֽוֲﬠ ֵֽנ ִניְ :ל ךָ֤ך ׀ ָאַ֣מר ִ֭לִבּי ַבְּקּ֣שׁוּ ָפ ָ֑ני ֶאת־ָפּ ֶ֖ניךָך
ה ָ֣וה ֲאַב ֵֽקּשַׁ :אל־ַתְּס ֵ֬תּר ָפּ ֨ ֶניךָך ׀ ִמֶמּ ִנּ ֘י ַאל־ַתּט ְבּ ַ ֗אף ַ֫עְב ֶ֥דּךָך ֶע ְז ָרִ֥תי ָה ִ֑ייָת
ְי ֹ
ה ָוה
ַאל־ִתְּטֵּ֥שׁ ִני ְוַאל־ַֽ֝תַּע ְז ֵ֗ב ִני ֱ ֘אֹלֵ֥הי ִיְשׁ ִ ֽﬠיִ :כּי־ָאִ֣בי ְוִאִ֣מּי ֲﬠ ָז֑בוּ ִני ֝ ַֽוי ֹ
א ַרח ִמי֑שׁוֹר ְ֝לַ֗מַען שׁוֹ ְר ָֽריַֽ :אל־ִ֭תְּתּ ֵנ ִני
ה ָ֗וה ַ֫דּ ְר ֶ֥כּךָך ֭וּ ְנֵח ִני ְבּ ֣ ֹ
ַֽיַאְס ֵֽפ ִני֤ :הוֹ ֵ֥ר ִני ְי ֹ
ְבּ ֶ֣נֶפשׁ ָצ ָ֑רי ִ֥כּי ָֽקמוּ־ִ֥בי ֵֽﬠ ֵדי־ ֝ ֶ֗שֶׁקר ִוי ֵ֥פ ַח ָחָֽמסׄ :לוּ ׄ ֵ֣לׄא ֶ֭הֱאַמ ְנִתּי ִל ְר֥אוֹת
ְ ֽבּֽטוּב־ ְי ֹ
ה ָֽוה:
ה ָ֗וה ְבֶּ֣א ֶרץ ַח ִֽיּיםַ :ק ֵ֗וּה ֶאל־ ְי֫ה ָ֥וה ֲ֭ח ַזק ְו ַֽיֲאֵ֣מץ ִל ֶ֑בּךָך ֝ ְוַק ֵ֗וּה ֶאל־ ְי ֹ
ה ָ֨וה ׀ ֶאְק ָ֗רא צוּ ִר ֘י ַאל־ֶתֱּח ַ֢רשׁ ִ֫מֶ֥מּ ִנּי ֶפּן־ֶֽתֱּחֶ֥שׁה ִמ ֶ ֑מּ ִנּי
ְל ָד ִ֡וד ֵ ֘א ֶ֤ליךָך ְי ֹ
֝ ְו ִנְמַ֗שְׁלִתּי ִעם־ ֥יוֹ ְר ֵדי ֽבוֹרְ :שַׁ֤מע ֣קוֹל ַֽ֭תֲּחנוּ ַני ְבַּשׁ ְוִּ֣ﬠי ֵא ֶ֑ליךָך ְבּ ָנְשִׂ֥אי ֝ ָי ַ֗די ֶאל־
ְדִּ֥ביר ָק ְדֶֽשׁךָךַ :אל־ִתְּמְשׁ ֵ֣כ ִני ִעם־ ְרָשִׁעי֘ם ְוִעם־ֹֽ֢פֲּﬠֵ֫לי ָ֥א ֶון ֹדְּב ֵ֣רי ָ֭שׁלוֹם ִעם־
ֵֽרֵעי ֶ ֑הם ֝ ְו ָרָ֗עה ִבְּלָבָֽבםֶ :תּן־ָלֶ֣הם ְכָּפֳﬠָל֘ם וְּכֹ֢ר ַע ַֽמַעְלֵ֫ליֶ֥הם ְכַּֽמֲﬠֵ֣שׂה ֭ ְי ֵדיֶהם
ה ָוה ְוֶאל־ַֽמֲﬠֵ֣שׂה
ֵ֥תּן ָל ֶ ֑הם ָהֵ֖שׁב ְגּמוּ ָ֣לם ָלֶֽהםִ֤ :כּי ֤ל ֹא ָי ִ֡בינוּ ֶאל־ְפֻּעֹ֣לּת ֭ ְי ֹ
ה ָ֤וה ׀ ֻע ִ֥זּי
הָ֑וה ִכּי־ָ֝שַׁמע ֣קוֹל ַֽתֲּחנוּ ָֽניְ :י ֹ
ָ֣י ָדיו ֝ ֶיֶה ְרֵ֗סם ְו ֣ל ֹא ִיְב ֵֽנםָ :בּ ֥רוּךְך ְי ֹ
ה ָ֥וה ֹֽעז־ ָ֑למוֹ
וָּמ ִג ִנּ ֘י ֤בּוֹ ָבַ֥טח ִל ִ֗בּי ְֽו ֫ ֶנֱﬠ ָ֥ז ְרִתּי ַו ַֽיֲּﬠֹ֥לז ִלִ֑בּי וִּמִ֘שּׁי ִ֥רי ֲאהוֹ ֶֽדנּוְּ :י ֹ
וָּ֘מ֤עוֹז ְישׁוּ֖עוֹת ְמִשׁי֣חוֹ ֽהוּא :הוִֹ֤שׁיָעה ֶאת־ַעֶ֗מּךָך וָּב ֵ֥רךְך ֶאת־ ַֽנֲחָל ֶ ֑תךָך ֽוּ ְר ֵ֥ﬠם
ה ָ֗וה ָכּ֥בוֹד
ה ָוה ְבּ ֵ֣ני ֵא ִ֑לים ָה֥בוּ ַ֝לי ֹ
֝ ְו ַנְשּׂ ֵ ֗אם ַעד־ָהעוֹ ָֽלםִ :מ ְז֗מוֹר ְל ָ֫ד ִ֥וד ָה֣בוּ ֭ ַֽלי ֹ
ה ָ֗וה ַעל־
ה ָ֗וה ְבַּה ְד ַרת־ֹֽק ֶדשׁ֥ :קוֹל ְי ֹ
ה ָוה ְ֘כּ֣בוֹד ְשׁ֑מוֹ ִהְשׁ ַֽ ֘תֲּח ֥ווּ ַ֝לי ֹ
ָוֹֽעזָ֘ :ה֣בוּ ֭ ַֽלי ֹ
ה ָ֗וה
ה ָ֥וה ַבֹּ֑כּ ַח ֥קוֹל ֝ ְי ֹ
ה ָ֗וה ַעל־ַ֥מ ִים ַר ִ ֽבּיםֽ :קוֹל־ ְי ֹ
ַ֫הָ֥מּ ִים ֵֽאל־ַהָכּ֥בוֹד ִה ְרִ֑ﬠים ֝ ְי ֹ
ה ָ֗וה ֶאת־ַא ְר ֵ֥זי ַהְלָּב ֽנוֹןַ :ו ַיּ ְרִקי ֵ֥דם
שֵׁ֣בר ֲא ָר ִ֑זים ַו ְיַשֵׁ֥בּר ֝ ְי ֹ
ה ָוה ֹ
ֶבָּה ָֽדר֣ :קוֹל ֭ ְי ֹ
ה ָ֥וה ֹ֝חֵ֗צב ֘ ַֽלֲה֥בוֹת ֵֽאשׁ֣ :קוֹל
ְכּמוֹ־ ֵ֑ﬠ ֶגל ְל ָ֘ב֥נוֹן ֝ ְוִשׂ ְר ֗יֹן ְכּ֣מוֹ ֶבן־ ְרֵא ִ ֽמיםֽ :קוֹל־ ְי ֘ ֹ
ה ָ֨וה ׀ ְיחוֹ ֵ֣לל ַא ָיּלוֹ֘ת
ה ָ֗וה ִמ ְדַ֥בּר ָק ֵֽדשׁ֤ :קוֹל ְי ֹ
ה ָוה ָיִ֣חיל ִמ ְד ָ֑בּר ָ֘יִ֥חיל ֝ ְי ֹ
֭ ְי ֹ
ה ָ֗וה
שׁב ַו ֵ֥יֶּשׁב ֝ ְי ֹ
ה ָוה ַלַמּ֣בּוּל ָי ָ ֑
אֵ֥מר ָכּֽבוֹדְ ֭ :י ֹ
ַו ֶֽיֱּח֢שׂף ְיָ֫ע ֥רוֹת וְּבֵהיָכ֑לוֹ ֻ֝כּ֗לּוֹ ֘ ֹ
ה ָ֓וה ׀ ְיָב ֵ֖רךְך ֶאת־ַע֣מּוֹ ַבָשּֽׁלוֹםִ :מ ְז֡מוֹר
ֶ֣מֶלךְך ְלעוֹ ָֽלםְֽ :יה ָ֗וה ֹ֖עז ְלַע֣מּוֹ ִי ֵ ֑תּן ְי ֹ
א ְיַ֣בי ִ ֽלי:
ה ָוה ִ֣כּי ִדִלּי ָ ֑ת ִני ְול ֹא־ִשַׂ֖מְּחָתּ ֹ
ִ֚שׁיר ֲח ֻנ ַ֖כּת ַהַ֣בּ ִית ְל ָד ִֽודֲ :ארוִֹמְמ ךָ֣ך ֭ ְי ֹ

ְי ֹ
ה ָ֥וה ֱאֹל ָ ֑הי ִשׁ ַ֥וְּעִתּי ֵ֝אֶ֗ליךָך ַוִתּ ְרָפֵּֽא ִניְֽ :יה ָ֗וה ֶֽהֱﬠִ֣ליָת ִמן־ְשׁ֣אוֹל ַנְפִ֑שׁי ִ֝ח ִיּי ַ֗ת ִני
ה ָ֣וה ֲחִסי ָ֑דיו ֝ ְוהוֹ֗דוּ ְל ֵ֣זֶכר ָק ְדֽשׁוִֹ֤ :כּי ֶ֥ר ַגע
ִמ ָֽיּו ְר ִדי ]ִמ ָֽיּ ְר ִדי[ ֽבוֹרַ :זְמּ ֣רוּ ַלי ֹ
ְבַּאפּ֘וֹ ַח ִ֢יּים ִבּ ְר֫צוֹ֥נוֹ ָ֭בֶּע ֶרב ָ֘יִ֥לין ֝ ֶ֗בִּכי ְוַלֹ֥בֶּקר ִר ָֽנּהַֽ ֭ :וֲא ִני ָאַ֣מ ְרִתּי ְבַשְׁל ִ֑וי ַבּל־
ֶא֥מּוֹט ְלעוֹ ָֽלםְֽ :יה ָ֗וה ִ ֽבּ ְרצוֹ ְנ֘ךָך ֶהֱﬠ ַ ֢מ ְדָתּה ְ ֽלַֽה ְר ִ֫רי ֹ֥עז ִהְסַ֥תּ ְרָתּ ָ֝פ ֗ ֶניךָך ָ֘ה ִ֥ייִתי
ה ָ֣וה ֶא ְק ָ֑רא ְוֶאל־ֲ֝אֹד ֗ ָני ֶאְתַח ָֽנּ ןַ :מה־ֶ֥בַּצע ְבּ ָדִמ ֘י ְבּ ִר ְדִ֢תּי ֶ ֫אל־
ִנְבָֽהלֵ :א ֶ֣ליךָך ְי ֹ
ה ֵיה ֹע ֵ֬זר ִ ֽלי:
ה ָ֗וה ֱֽ ֚
ה ָ֥וה ְוָח ֵ֑נּ ִני ֝ ְי ֹ
ָ֥שַׁחת ֲה ֽיוֹ ְד ךָ֥ך ָ֝עָ֗פר ֲה ַי ִ֥גּיד ֲאִמֶֽתּךָךְ :שַׁמע־ ְי ֹ
ָה ַ֣פְכָתּ ִמְסְפּ ִד ֘י ְלָמ֢חוֹל ִ֥֫לי ִפַּ֣תְּחָתּ ַשׂ ִ֑קּי ַוְתַּא ְזּ ֵ֥ר ִני ִשְׂמָֽחהְ :לַ֤מַען ׀ ְי ַזֶמּ ְר ךָ֣ך
ה ָ֣וה
ה ָ֥וה ֱ֝אֹל ַ֗הי ְל֘עוֹ ָ֥לם אוֹ ֶֽדָךַּֽ ֝ :לְמ ַנֵ֗צּ ַח ִמ ְז֥מוֹר ְל ָד ִֽודְ :בּ֖ךָך ְי ֹ
ָ֭כבוֹד ְו ֣ל ֹא ִיֹ֑דּם ְי ֘ ֹ
ָ֭חִסיִתי ַאל־ֵא֣בוָֹשׁה ְלעוֹ ָ֑לם ְבִּצ ְדָקְת ךָ֥ך ַפְלֵּֽט ִניַ :ה ֵ֤טּה ֵאַ֨לי ׀ ָא ְז ְנ֘ךָך ְמֵה ָ֢רה
ַהִ֫צּי ֵ֥ל ִני ֱה ֵ֤יה ִ֨לי ׀ ְ ֽלֽצוּר־ָ֭מעוֹז ְלֵ֥בית ְ֝מצוּ֗דוֹת ְלהוִֹשׁי ֵֽﬠ ִניֽ ִ :כּי־ַסְלִ֣ﬠי וְּמצוּ ָדִ֣תי
ָ ֑אָתּה וְּלַ֥מַען ִ֝שְׁמ֗ךָך ַתּ ְנֵ֥ח ִני ֽוְּת ַֽנֲה ֵֽל ִני :תּוִֹצי ֵ ֗א ִני ֵמ ֶ֣רֶשׁת ֭זוּ ָ֥טְמנוּ ִ֑לי ִ ֽכּי־ַ֝אָתּה
שְּׁמ ִ֥רים
ה ָ֗וה ֵ֣אל ֱאֶֽמתָ :שׂ ֗ ֵנאִתי ַה ֹ
ָֽמעוּ ִֽזּיְ :בּ ָי ְד֘ךָך ַאְפ ִ֢קיד ֫רוִּ֥חי ָפּ ִ֖דיָתה אוִֹ֥תי ֝ ְי ֹ
ה ָ֥וה ָבָּֽטְחִתּיָ :א ִ֥גיָלה ְוֶאְשְׂמָ֗חה ְבַּחְס ֶ֥דּךָך ֲאֶ֣שׁר ֭ ָרִאיָת
שׁ ְוא ֝ ַֽוֲא ֗ ִני ֶאל־ ְי ֘ ֹ
ַהְבֵלי־ ָ ֑
ֶאת־ָע ְנ ִ֑יי ֝ ָי ַ֗דְעָתּ ְבָּ֘צ ֥רוֹת ַנְפ ִ ֽשׁיְ :ו ֣ל ֹא ִ֭הְס ַגּ ְרַתּ ִני ְבּ ַיד־אוֹ ֵ֑יב ֶֽהֱﬠַ֖מ ְדָתּ ַבֶמּ ְרָ֣חב
ה ָו֘ה ִ֢כּי ַ֫צר־ִ֥לי ָעְשָׁ֖שׁה ְב ַ֣כַעס ֵעי ִ֑ני ֝ ַנְפִ֗שׁי וִּבְט ִֽניִ֤ :כּי ָכ֢לוּ ְב ָי ֡גוֹן
ַר ְג ָֽליָ :ח ֵ֥נּ ִני ְי ֹ
ַח ַ֘יּי וְּשׁנוֹ ַ ֢תי ָֽבֲּא ֫ ָנָ֥חה ָכַּ֣שׁל ַֽבֲּﬠוֹ ִ֣ני ֹכִ֑חי ַֽוֲﬠָ֘צַ֥מי ָעֵֽשׁשׁוִּ :מָכּל־ֹצ ְר ַ֨רי ָה ִ֢ייִתי
א֘ד וּ ַ֢פַחד ִ ֽלְמ ֻי ָ֫דּ ָ֥ﬠי ֹרַ֥אי ַבּ֑חוּץ ֘ ָנ ְד ֥דוּ ִמֶֽמּ ִנּיִ֭ :נְשַׁכְּחִתּי ְכֵּ֣מת
ֶח ְרָ֡פּה ְו ִ ֽלֲשֵׁכ ֨ ַני ׀ ְמ ֹ
אֵֽבדִ֤ :כּי ָשַׁ֨מְעִתּי ׀ ִדַּ֥בּת ַרִבּי֘ם ָמ ֢גוֹר ִמָ֫סִּ֥ביב ְבִּה ָוְּס ָ֣דם
ִמ ֵ֑לּב ָ֝ה ִ֗ייִתי ִכְּכִ֥לי ֹ
הָ֑וה ָ֝אַ֗מ ְרִתּי ֱאֹ֘לַ֥הי
ַ֣יַחד ָע ַ֑לי ָל ַ֖קַחת ַנְפִ֣שׁי ָזָֽממוַּֽ :וֲא ִ֤ני ׀ ָע ֶ֣ליךָך ָבַ֣טְחִתּי ְי ֹ
תּ ָ ֑תי ַהִ֘צּי ֵ֥ל ִני ִמ ַיּד־ ֝אוֹ ְי ַ֗בי וֵּמֹֽר ְד ָֽפיָ :הִ֣אי ָרה ָ֭פ ֶניךָך ַעל־ַעְב ֶ֑דּךָך
ָֽאָתּהְ :בּ ָֽי ְד ךָ֥ך ִע ֹ
֖הוִֹשׁי ֵ֣ﬠ ִני ְבַחְס ֶֽדּךָךְֽ :יה ָ֗וה ַאל־ֵ֭אבוָֹשׁה ִ֥כּי ְק ָראִ֑תיךָך ֵ֘י֥בשׁוּ ֝ ְרָשִׁ֗עים ִי ְדּ֥מוּ
ִלְשֽׁאוֹלֵֽ :תָּאַ֗לְמ ָנה ִשְׂפ ֵ֫תי ָ֥שֶׁקר ַהֹדְּב ֖רוֹת ַעל־ַצ ִ֥דּיק ָ֝ע ָ֗תק ְבּ ֘ ַֽגֲא ָ֥וה ָוֽבוּזָ֤ :מה
ַ֥רב טוְּב֘ךָך ֲאֶשׁר־ָצ ַ֢פ ְנָתּ ִ ֽלּי ֵ֫רֶ֥איךָך ָ֭פַּעְלָתּ ַלחוִֹ֣סים ָ֑בּךְך ֗֝ ֶנ ֶגד ְבּ ֵ֣ני ָא ָֽדםַ :תְּסִתּי ֵ֤רם
הָ֑וה ִ ֽכּי־
שׁ ֽנוֹתָ :בּ ֥רוּךְך ְי ֹ
ְבֵּ֥סֶתר ָפּ ֶני֘ךָך ֵֽמ ֻרְכ ֵ֢֫סי ִ֥אישׁ ִתְּצְפּ ֵ֥נם ְ֝בֻּסָ֗כּה ֵמ ִ֥ריב ְל ֹ
ִהְפִליא ַחְס ֥דּוֹ ֝ ִ֗לי ְבִּ֣ﬠיר ָמֽצוֹרַֽ :וֲא ִ֤ני ׀ ָ ֘אַ֤מ ְרִתּי ְבָחְפ ִ֗זי ִנ ְג ַר ְזִתּ ֘י ִמ ֶ֢נּ ֶגד ֵ֫עי ֶ֥ניךָך
ה ָ֗וה ָכּל־ֲחִ֫סי ָ֥דיו
ָאֵ֗כן ָ֭שַׁמְעָתּ ֥קוֹל ַֽ֝תֲּחנוּ ֗ ַני ְבַּשׁ ְוִּ֥ﬠי ֵא ֶֽליךָךֶֽ :אֱה֥בוּ ֶאת־ ְי ֹ

הָ֑וה וְּמַשׁ ֵ֥לּם ַעל־ ֗֝ ֶיֶתר ֹ֘עֵ֥שׂה ַֽגֲא ָֽוהִ֭ :ח ְזקוּ ְו ַֽיֲאֵ֣מץ ְלַבְב ֶ֑כם ָכּל־
ֱ֭אמוּ ִנים ֹנֵ֣צר ְי ֹ
ה ָֽוהְ :ל ָד ִ֗וד ַ֫מְשִׂ֥כּיל ַאְשׁ ֵ֥רי ְֽנשׂוּי־ֶ֗֝פַּשׁע ְכּ֣סוּי ֲחָטָֽאהַֽ :א ְ ֽשׁ ֵרי־
ַֽ֝הְמ ַֽיֲחִ֗לים ַלי ֹ
ה ָ֣וה ֣לוֹ ָע ֑וֹן ְוֵ֖אין ְבּרוּ֣חוֹ ְרִמ ָֽיּהִ֣ :כּ ֖י ֶהֱח ַרְשִׁתּי ָבּ֣לוּ ֲﬠָצ ָ ֑מי
שׁב ְי ֹ
ָא ָ֗דם ֽל ֹא ַיְח ֬ ֹ
ְ֝בַּֽשֲׁא ָג ִ֗תי ָכּל־ַה ֽיּוֹםִ֤ :כּי ׀ ֘יוָֹ֣מם ָ֨וַל ְיָלה ׀ ִתְּכ ַ֤בּד ָעַ֗לי ָ֫י ֶ֥דךָך ֶנְה ַ֥פּךְך ְלַשׁ ִ֑דּי ְבַּח ְרֹ֖ב ֵני
ַ֣ק ִיץ ֶֽסָלהַ :חָטּא ִ֨תי אוֹ ִ֢ד ֽיֲﬠ֡ךָך ַֽוֲ֘ﬠוֹ ִ֤ני ֽל ֹא־ִכִ֗סּיִתי ָאַ֗מ ְרִתּי אוֹ ֶ֤דה ֲﬠ ֵ֣לי ְ֭פָשַׁעי
הָ֑וה ְוַא ָ֨תּה ֘ ָנָ֤שׂאָת ֲﬠ ֖וֹן ַחָטּאִ֣תי ֶֽסָלהַ :על־ ֡ז ֹאת ִיְתַפֵּ֬לּל ָכּל־ָחִ֨סיד ׀ ֵאֶלי֘ךָך
ַלי ֹ
ְל ֵ֢ﬠת ְ֫מ ֥צ ֹא ַ֗רק ְ֭לֵשֶׁטף ַ֥מ ִים ַרִ֑בּים ֵ֝אָ֗ליו ֣ל ֹא ַי ִֽגּיעוַּ :א ָ ֤תּה ׀ ֵ֥סֶתר ִל ֘י ִמ ַ֢צּר
ִ֫תְּצּ ֵ֥ר ִני ָר ֵ֥נּי ַפ ֵ֑לּט ְתּ֖סוְֹבֵ֣ב ִני ֶֽסָלהַ :אְשׂ ִ ֽכּיְלךָך ׀ ְֽוֽאוֹ ְר֗ךָך ְבּ ֶֽד ֶרךְך־ ֥זוּ ֵת ֵ֑לךְך ִ ֽא ֽיֲﬠָ֖צה
ָע ֶ֣ליךָך ֵעי ִֽניַ :אל־ ִ ֽתְּה ֨יוּ ׀ ְכּ֥סוּס ְכֶּפ ֶר֘ד ֵ ֢אין ָ֫הִ֥בין ְבֶּ֣מֶתג ֭ ָו ֶרֶסן ֶע ְד ֣יוֹ ִלְב֑לוֹם ֝ ַ֗בּל
הָ֑וה ֝ ֶ֗חֶסד ְיסוְֹבֶֽבנּוִּ :שְׂמ ֚חוּ
ְקֹ֣רב ֵא ֶֽליךָךַ :רִ֥בּים ַמְכאוֹ ִ֗בים ָל ָ֫רָ֥שׁע ְוַהבּוֵֹ֥ט ַח ַבּי ֹ
הָ֑וה ַ֝ל ְיָשׁ ִ֗רים
ה ָ֣וה ֭ ְו ִגילוּ ַצ ִדּי ִ֑קים ֝ ְוַה ְר ֗ ִנינוּ ָכּל־ ִיְשׁ ֵרי־ ֵֽלבַֽ :ר ְנּ ֣נוּ ַ֭צ ִדּיִקים ַֽבּי ֹ
ַֽבי ֹ
ה ָ֣וה ְבִּכ ֑נּוֹר ְבּ ֵ֥נֶבל ָ֝ע֗שׂוֹר ַזְמּרוּ־ֽלוִֹ֣ :שׁירוּ ֖לוֹ ִ֣שׁיר
֘ ָנא ָ֥וה ְתִה ָֽלּה :הוֹ ֣דוּ ַלי ֹ
הָ֑וה ְוָכל־ַֽ֝מֲﬠֵ֗שׂהוּ ֶבֱּאמוּ ָֽנה:
ָח ָ֑דשׁ ֵהיִ֥טיבוּ ֝ ַנ ֵ֗גּן ִבְּתרוּ ָֽﬠהֽ ִ :כּי־ ָיָ֥שׁר ְדַּבר־ ְי ֹ
ה ָוה ָשַׁ֣מ ִים ַֽנֲﬠ֑שׂוּ
ה ָ֗וה ָמְלָ֥אה ָהָֽא ֶרץִ :בּ ְדַ֣בר ֭ ְי ֹ
אֵֽהב ְצ ָד ָ֣קה וִּמְשׁ ָ֑פּט ֶ֥חֶסד ֝ ְי ֹ
֭ ֹ
אָצ ֣רוֹת ְתּהוֹֽמוֹתִֽ :יי ְר֣אוּ
וְּב ֥רוּ ַח ִ֗֝פּיו ָכּל־ְצָבָֽאםֹ :כּ ֵ֣נס ַ֭כּ ֵנּד ֵ֣מי ַה ָ֑יּם ֹנֵ֖תן ְבּ ֹ
ה ָוה ָכּל־ָה ָ ֑א ֶרץ ִמֶ֥מּנּוּ ֝ ָי ֗גוּרוּ ָכּל־ֹֽיְשֵׁ֥בי ֵתֵֽבלִ֤ :כּי ֣הוּא ָאַ֣מר ַו ֶ֑יִּהי ֽהוּא־
ֵ֭מי ֹ
ה ָוה
ִ֝צ ָ֗וּה ַֽו ַֽיֲּﬠֹֽמדְֽ :יה ָ֗וה ֵ֭הִפיר ֲﬠַ֣צת גּוֹ ִ֑ים ֵ֝הִ֗ניא ַמְחְשׁ֥בוֹת ַע ִ ֽמּיםֲ :ﬠַ֣צת ֭ ְי ֹ
ה ָ֣וה ֱאֹל ָ ֑היו
ְלעוֹ ָ֣לם ַֽתֲּﬠֹ֑מד ַמְחְשׁ֥בוֹת ִ֝ל֗בּוֹ ְלֹ֣דר ָוֹֽדרַ :אְשׁ ֵ֣רי ַ֭הגּוֹי ֲאֶשׁר־ ְי ֹ
הָ֑וה ֝ ָר ָ ֗אה ֶאת־ָכּל־ְבּ ֵ֥ני ָהָא ָֽדם:
ָהָ֓עם ׀ ָבַּ֖חר ְל ַֽנֲח ָ֣לה ֽלוִֹ֭ :מָשַּׁמ ִים ִהִ֣בּיט ְי ֹ
ִ ֽמְמּֽכוֹן־ִשְׁב֥תּוֹ ִהְשׁ ִ֑גּי ַח ֶ֖אל ָכּל־ֹֽיְשֵׁ֣בי ָהָֽא ֶרץַ :הֹיֵּ֣צר ַ֣יַחד ִל ָ֑בּם ַ֝הֵמּ ִ֗בין ֶאל־
ָכּל־ַֽמֲﬠֵשׂיֶֽהםֵ֣ :אין ַ֭הֶמֶּלךְך נוָֹ֣שׁע ְבּ ָרב־ ָ֑ח ִיל ֝ ִגּ֗בּוֹר ֽל ֹא־ ִי ֘ ָנֵּ֥צל ְבּ ָרב־ֹֽכּ ַחֶ֣ :שֶׁקר
ה ָוה ֶאל־ ְי ֵר ָ ֑איו ַֽלְמ ֘ ַֽיֲחִ֥לים
ַ֭הסּוּס ִלְתשׁוּ ָ֑ﬠה וְּבֹ֥רב ֵ֝חי֗לוֹ ֣ל ֹא ְיַמ ֵֽלּטִ :ה ֵ֤נּה ֵ֣ﬠין ֭ ְי ֹ
הָ֑וה ֶע ְז ֵ֖רנוּ
שׁם וְּלַח ֘יּוָֹ֥תם ָבּ ָר ָֽﬠבַ֭ :נְפֵשׁנוּ ִחְכָּ֣תה ַֽלי ֹ
ְלַחְס ֽדּוְֹ :לַהִ֣צּיל ִמָ֣מּ ֶות ַנְפ ָ ֑
ה ָ֣וה
וָּמ ִג ֵ֣נּנוּ ֽהוּאִ :כּי־ ֭בוֹ ִיְשַׂ֣מח ִל ֵ֑בּנוּ ִ֤כּי ְבֵ֖שׁם ָק ְד֣שׁוֹ ָבָֽטְחנוְּ :י ִ ֽהי־ַחְס ְדּ ךָ֣ך ְי ֹ
ָע ֵ֑לינוּ ֝ ַֽכֲּאֶ֗שׁר ִיַ֥חְלנוּ ָֽלךְךְ :ל ָד ִ֗וד ְבַּשׁנּוֹ֣תוֹ ֶאת־ַ֭טְעמוֹ ִלְפ ֵ֣ני ֲאִבי ֶ ֑מֶלךְך ֝ ַֽו ְי ָֽג ְרֵ֗שׁהוּ
ה ָוה ִתְּתַה ֵ֣לּל
ה ָ֣וה ְבָּכל־ ֵ֑ﬠת ָ֝תִּ֗מיד ְ ֽתִּהָ֘לּ֥תוֹ ְבּ ִ ֽפיַ֭ :בּי ֹ
ַו ֵיּ ַֽלךְךֲ :אָֽב ֲר ָ֣כה ֶאת־ ְי ֹ

ה ָ֣וה ִאִ֑תּי וּ ְנרוְֹמָ֖מה ְשׁ֣מוֹ ַיְח ָֽדּו:
ַנְפִ֑שׁי ִיְשְׁמ֖עוּ ֲﬠ ָנ ִ֣וים ְו ִיְשָֽׂמחוַּ :גּ ְדּ֣לוּ ַלי ֹ
ה ָ֣וה ְוָע ָ֑נ ִני וִּמָכּל־ְ֝מגוּרוֹ ַ֗תי ִהִצּי ָֽל ִניִ :הִ֣בּיטוּ ֵא ָ֣ליו ְו ָנ ָ ֑הרוּ
ָדּ ַ֣רְשִׁתּי ֶאת־ ְי ֹ
ה ָ֣וה ָשׁ ֵ ֑מ ַע וִּמָכּל־ָ֝צרוֹ ָ֗תיו הוִֹשׁיֽעוֹֹ֘ :ח ֶ֤נה
֝וְּפֵני ֶ֗הם ַאל־ ֶיְח ָֽפּרוֶּ֤ :זה ָעִ֣ני ָ֭ק ָרא ַוי ֹ
הָ֑וה ַֽאְשׁ ֵ֥רי ַ֝ה ֶ֗גֶּבר
ה ָ֓וה ָ֘סִ֤ביב ֝ ִ ֽלי ֵר ָ ֗איו ַֽו ְיַחְלֵּֽצםַֽ :טֲﬠ֣מוּ ֭וּ ְראוּ ִכּי־֣טוֹב ְי ֹ
ַמְלַאךְך־ ְי ֹ
ֶיֱחֶסה־ֽבּוְֹ :י ֣ראוּ ֶאת־ ְי ֹ
שׁיו ִ֫כּי ֵ֥אין ַ֝מְח֗סוֹר ִלי ֵרָֽאיוְ֭ :כִּפי ִרים ָר֣שׁוּ
ה ָ֣וה ְקד ָ ֑
ה ָ֗וה
ה ָ֗וה ל ֹא־ ַיְחְס ֥רוּ ָכל־ֽטוֹבֽ ְ :לֽכוּ־ָ֭ב ִנים ִשְׁמעוּ־ ִ֑לי ִי ְרַ֥את ֝ ְי ֹ
ְו ָר ֵ֑ﬠבוּ ְוֹד ְרֵ֥שׁי ֝ ְי ֹ
אֵ֥הב ֝ ָיִ֗מים ִל ְר֥אוֹת ֽטוֹבְ :נֹ֣צר ְלשׁוֹ ְנ ךָ֣ך
ֲאַלֶמּ ְד ֶֽכםֽ ִ :מי־ָ֭הִאישׁ ֶהָח ֵ֣פץ ַח ִ֑יּים ֘ ֹ
ֵמ ָ֑רע ֝וְּשָׂפ ֶ֗תיךָך ִמ ַדֵּ֥בּר ִמ ְרָֽמה֣ :סוּר ֵ֭מ ָרע ַֽוֲﬠֵשׂה־֑טוֹב ַבּ ֵ֖קּשׁ ָשׁ֣לוֹם ְו ָר ְד ֵֽפהוּ:
ה ָוה ְבֹּ֣עֵשׂי ָ֑רע ְלַהְכ ִ֖רית
ה ָוה ֶאל־ַצ ִדּי ִ֑קים ֝ ְוָא ְז ֗ ָניו ֶאל־ַשׁ ְוָעָֽתםְ :פּ ֵ֣ני ֭ ְי ֹ
ֵעי ֵ֣ני ֭ ְי ֹ
ה ָוה
ה ָ֣וה ָשׁ ֵ ֑מ ַע וִּמָכּל־ָ֝צרוֹ ָ֗תם ִהִצּי ָֽלםָ :ק ֣רוֹב ֭ ְי ֹ
ֵמֶ֣א ֶרץ ִזְכ ָֽרםָֽ :צֲﬠ֣קוּ ַוי ֹ
ְל ִנְשְׁבּ ֵרי־ ֵ֑לב ְֽוֶאת־ ַדְּכֵּאי־ ֥רוּ ַח יוֹ ִ ֽשׁי ַעַ ֭ :רבּוֹת ָר֣עוֹת ַצ ִ֑דּיק ֝וִּמֻכָּ֗לּם ַיִ֘צּי ֶ֥לנּוּ
שֵׁ֥מר ָכּל־ַעְצמוֹ ָ ֑תיו ַ ֘אַ֥חת ֵ֝מ ֵ֗ה ָנּה ֣ל ֹא ִנְשָֽׁבּ ָרהְ :תּמוֵֹ֣תת ָרָ֣שׁע ָר ָ֑ﬠה
ה ָֽוהֹ :
ְי ֹ
ְושׂ ְנֵ֖אי ַצ ִ֣דּיק ֶיְאָֽשׁמוּ :פּוֹ ֶ֣דה ֭ ְי ֹ
ה ָוה ֶ֣נֶפשׁ ֲﬠָב ָ֑דיו ְו ֥ל ֹא ֝ ֶיְאְשׁ֗מוּ ָכּל־ ַֽ ֘הֹחִ֥סים ֽבּוֹ:
ה ָוה ֶאת־ ְי ִרי ַ֑בי ְ֝לַ֗חם ֶאת־ֹֽלֲחָֽמיַֽ :הֲח ֵ֣זק ָמ ֵ֣ג ן ְוִצ ָ֑נּה ֝ ְו֗קוָּמה
ְל ָד ִ֨וד ׀ ִריָ֣בה ֭ ְי ֹ
ְבֶּע ְז ָר ִ ֽתיְ :ו ָ֘ה ֵ֤רק ֲח ִ֣נית ֭וְּסֹגר ִל ְק ַ֣ראת ֹר ְד ָ֑פי ֱאֹ֥מר ְ֝ל ַנְפִ֗שׁי ְֽיֻֽשָׁ֘עֵ֥תךְך ָֽא ִניֵ :י֣בשׁוּ
שׁי ֫ ַנְפִ֥שׁי ִיֹ֣סּגוּ ָא֣חוֹר ְו ַיְחְפּ ֑רוּ ֝חְשׁ ֵ֗בי ָרָע ִ ֽתיִֽ :יְה ֗יוּ ְכֹּ֥מץ ִלְפ ֵני־
ְו ִיָכְּלמ ֘וּ ְמַבְק ֵ ֢
ה ָ֗וה ֹר ְד ָֽפם:
ה ָ֣וה דּוֶֹֽחהְֽ :יִהי־ ַד ְרָ֗כּם ֥חֶשׁךְך ַֽוֲחַלְקַלֹ֑קּת וַּמְלַ֥אךְך ֝ ְי ֹ
֑רוּ ַח וַּמְלַ֖אךְך ְי ֹ
ִ ֽכּי־ִח ָ֣נּם ָֽטְמנוּ־ִ֭לי ַ֣שַׁחת ִרְשׁ ָ ֑תּם ִ֝ח ֗ ָנּם ָחְפ ֥רוּ ְל ַנְפ ִ ֽשׁיְ :תּבוֵֹ֣אהוּ שׁוָֹא֘ה ֢ל ֹא
הָ֑וה
ֵ֫י ָ֥דע ְו ִרְשׁ֣תּוֹ ֲאֶשׁר־ָטַ֣מן ִתְּלְכּ ֑דוֹ ְ֝בּשׁוֹ ָ ֗אה ִיָפּל־ָֽבּהְּ ֭ :ו ַנְפִשׁי ָתּ ִ֣גיל ַבּי ֹ
ה ָ֗וה ִ֥מי ָ֫כ֥מוֹךָך ַמִ֣צּיל ָ֭ﬠ ִני ֵמָח ָ֣זק
ָ֝תִּשׂישׂ ִבּישׁוָּעֽתוָֹ֥ :כּל ַעְצֹמ ַ֨תי ׀ תּ ֹאַמ ְר ָנ֘ה ְי ֹ
ִמ ֶ ֑מּנּוּ ְוָ֘עִ֥ני ֝ ְוֶאְב ֗יוֹן ִמֹגּ ְזֽלוְֹ ֭ :יקוּמוּן ֵע ֵ֣די ָח ָ ֑מס ֲאֶ֥שׁר ל ֹא־֝ ָי ַ֗דְעִתּי ִיְשָׁאֽלוּ ִני:
ְיַשְׁלּ֣מוּ ִני ֭ ָרָעה ַ֥תַּחת טוֹ ָ֗בה ְשׁ֣כוֹל ְל ַנְפ ִ ֽשׁיַֽ :וֲא ִ֤ני ׀ ַֽבֲּחלוֹ ָ֡תם ְל֬בוִּשׁי ָ֗שׂק
ִע ֵ֣נּיִתי ַב֣צּוֹם ַנְפִ֑שׁי ֝וְּתִפָלּ ִ֗תי ַעל־ֵ֘חי ִ֥קי ָתֽשׁוּבְ :כּ ֵ֣ר ַע ְכָּֽאח־ִ֭לי ִהְתַה ָ֑לְּכִתּי
ַֽכֲּאֶבל־ ֝ ֵ ֗אם ֹ֘ק ֵ֥דר ַשֽׁחוִֹתי :וְּבַצְלִע ֘י ָשְׂמ֢חוּ ְֽוֶנ ֱ ֫אָ֥ספוּ ֶנֶאְס֬פוּ ָע ַ֣לי ֵ֭נִכים ְו ֣ל ֹא
ָי ַ֑דְעִתּי ָֽק ְר֥עוּ ְול ֹא־ ָֽדמּוְּ֭ :בַּח ְנֵפי ַֽלֲﬠ ֵ֣גי ָמ֑עוֹג ָחֹ֖רק ָע ַ֣לי ִשׁ ֵֽנּימוֲֹ :אֹד ָנ ֘י ַכּ ָ ֢מּה
שֵּׁאי ֶ ֑הם ִ֝מְכִּפי ִ֗רים ְיִחי ָד ִ ֽתי֣֭ :אוֹ ְדךָך ְבָּקָ֣הל ָ֑רב ְבּ ַ֖ﬠם
ִ֫תּ ְרֶ֥אה ָהִ֣שׁיָבה ַ֭נְפִשׁי ִמ ֹ

שֶׁקר שׂ ְנַ֥אי ִ֝ח ֗ ָנּם ִיְק ְרצוּ־ ָֽﬠ ִיןִ֤ :כּי ֥ל ֹא
א ְיַ֣בי ֶ ֑
ָע֣צוּם ֲאַֽהְל ֶֽלָךַּ :אל־ ִיְשְׂמחוּ־ ִ֣לי ֹ
שֽׁבוּןַ :ו ַיּ ְרִ֥חיבוּ ָעַ֗לי ִ֫פּיֶ֥הם
ָשׁ֗לוֹם ְ֫י ַדֵ֥בּרוּ ְו ַ֥ﬠל ִר ְגֵעי־ ֶ ֑א ֶרץ ִדְּב ֵ֥רי ִ֝מ ְרמוֹת ַֽיֲח ֹ
ה ָוה ַאל־ֶתֱּח ַ֑רשׁ ֲ֝אֹדָ֗ני ֲאל־
ָ֭אְמרוּ ֶהָ֣אח ׀ ֶה ָ ֑אח ָֽ֘רֲאָ֥תה ֵעי ֵֽנינוָּ :רִ֣איָתה ֭ ְי ֹ
ִתּ ְרַ֥חק ִמֶֽמּ ִנּיָ :הִ֣ﬠי ָרה ֭ ְוָהִקיָצה ְלִמְשָׁפִּ֑טי ֱאֹלַ֖הי ַֽואֹד ָ֣ני ְל ִרי ִ ֽביָ :שְׁפֵ֣ט ִני
שׁנוּ ַאל־
ה ָ֥וה ֱ֝אֹל ָ֗הי ְוַאל־ ִיְשְׂמחוּ־ ִ ֽליַ :אל־י ֹאְמ ֣רוּ ְ֭בִלָבּם ֶהָ֣אח ַנְפ ֵ ֑
ְ֭כִצ ְדְקךָך ְ֘י ֹ
֝י ֹאְמ֗רוּ ִ ֽבּ ַֽלֲּﬠ ֽנוּהוֵּ֘ :י֤בשׁוּ ְו ַיְחְפּ֨רוּ ׀ ַיְח ָדּ ֘ו ְשֵׂמ ֵ֢חי ָרָ֫עִ֥תי ִיְלְבּשׁוּ־֥בֶשׁת וְּכִל ָ ֑מּה
הָ֑וה ֶ֝הָחֵ֗פץ
ַהַמּ ְג ִ֘דּיִ֥לים ָע ָֽליָ :יֹ֣רנּוּ ְו ִיְשְׂמח ֘וּ ֲחֵפ ֵ֢צי ִ֫צ ְד ִ֥קי ְוי ֹאְמ ֣רוּ ָ֭תִמיד ִי ְג ַ֣דּל ְי ֹ
ה ָ֬וה
ְשׁ֣לוֹם ַעְב ֽדּוֹ֭ :וְּלשׁוֹ ִני ֶתְּה ֶ֣גּה ִצ ְד ֶ֑קךָך ָכּל־ַ֝היּוֹם ְתִּהָלֶּֽתךָךַֽ :לְמ ַנֵ֬צּ ַח ְל ֶֽﬠֶבד־ ְי ֹ
ְל ָד ִֽודְ :נֻֽאם־ ֶ֣פַּשׁע ָ֭ל ָרָשׁע ְבּ ֶ֣ק ֶרב ִלִ֑בּי ֵֽאין־ ַ֥פַּחד ֱ֝אֹל ִ֗הים ְל ֶ֣נ ֶגד ֵעי ָֽניוִ :כּי־
ֶהֱחִ֣ליק ֵא ָ֣ליו ְבֵּעי ָ֑ניו ִלְמ ֖צ ֹא ֲﬠוֹ ֣נוֹ ִלְשׂ ֽנ ֹאִ :דְּב ֵרי־ִ֭פיו ָ֥א ֶון וִּמ ְר ָ ֑מה ָח ַ֖דל
שׁב ַֽﬠל־ִמְשָׁ֫כּ֥בוֹ ֭ ִיְת ַיֵצּב ַעל־ ֶ֣דּ ֶרךְך ל ֹא־֑טוֹב ֝ ָ֗רע
ְלַהְשִׂ֣כּיל ְלֵהי ִ ֽטיבָ֤ :א ֶון ׀ ַיְח ֗ ֹ
ה ָוה ְבַּהָשַּׁ֣מ ִים ַחְס ֶ֑דּךָך ֱ֝אמוּ ָֽנְת֗ךָך ַעד־ְשָׁח ִֽקיםִ :צ ְד ָֽקְת ךָ ֙ך ׀ ְ ֽכַּה ְר ֵרי־
֣ל ֹא ִיְמָֽאסְ ֭ :י ֹ
ה ָֽוהַ :מה־ ָיּ ָ֥קר ַחְס ְדּ֗ךָך
ֵ ֗אל ִ֭מְשָׁפֶּטיךָך ְתּ֣הוֹם ַר ָ֑בּה ָ ֘א ָ֑דם וְּבֵהָ֖מה ֘תּוִֹ֣שׁי ַע ְי ֹ
ֱ ֫אֹלִ֥הים וְּב ֵ֥ני ָא ָ֑דם ְבֵּ֥צל ְ֝כּ ָנֶ֗פיךָך ֶיֱחָס ֽיוּןִ ֭ :י ְר ְו ֻין ִמ ֶ֣דֶּשׁן ֵבּי ֶ ֑תךָך ְו ַ֖נַחל ֲﬠ ָד ֶ֣ניךָך
שׁךְך ַ֭חְס ְדּךָך ְלֹי ְד ֶ֑ﬠיךָך
ַתְשׁ ֵֽקםֽ ִ :כּי־ִ֭ﬠְמּךָך ְמ֣קוֹר ַח ִ֑יּים ְ֝בּאוֹ ְר֗ךָך ִנ ְרֶאה־ֽאוֹרְ :מ ֣ ֹ
֝ ְוִצ ְד ָֽקְת֗ךָך ְל ִיְשׁ ֵרי־ ֵֽלבַ :אל־ְ֭תּבוֵֹא ִני ֶ֥ר ֶגל ַֽגֲּאָ֑וה ְו ַיד־֝ ְרָשִׁ֗עים ַאל־ְתּ ִנ ֵֽד ִניָ֣ :שׁם
ָ֭נְפלוּ ֹֽ֥פֲּﬠֵלי ָ ֑א ֶון ֹ֝דּ֗חוּ ְול ֹא־ ָ֥יְכלוּ ֽקוּםְ :ל ָד ִ֨וד ׀ ַאל־ִתְּתַ֥חר ַבְּמּ ֵרִ֑ﬠים ַאל־ְ֝תַּק ֗ ֵנּא
ה ָוה
ְ֘בֹּעֵ֥שׂי ַע ְו ָֽלהִ֥ :כּי ֶ֭כָחִציר ְמֵה ָ֣רה ִי ָ ֑מּלוּ וְּכ ֶ֥י ֶרק ֝ ֶדֶּשׁא ִיבּוֹֽלוּןְ :בַּ֥טח ַֽ֭בּי ֹ
הָ֑וה ְו ִֽיֶתּן ֝־ְל֗ךָך ִמ ְ ֽשֲׁאֹ֥לת
ַֽוֲﬠֵשׂה־֑טוֹב ְשָׁכן־ ֝ ֶ ֗א ֶרץ וּ ְר ֵ֥ﬠה ֱאמוּ ָֽנהְ :וִהְתַע ַ֥נּג ַעל־ ְי ֹ
ה ָ֣וה ַדּ ְר ֶ֑כּךָך וְּבַ֥טח ָ֝עָ֗ליו ְו֣הוּא ַֽיֲﬠֶֽשׂהְ :והוִֹ֣ציא ָכ֣אוֹר ִצ ְד ֶ֑קךָך
ִלֶֽבּךָך֣ :גּוֹל ַעל־ ְי ֹ
ה ָו֘ה ְוִהְת֢חוֵֹ֫לל ֥לוֹ ַאל־ִ֭תְּתַחר ְבַּמְצִ֣לי ַח ַדּ ְר֑כּוֹ
ם ַלי ֹ
֝וִּמְשָׁפֶּ֗טךָך ַֽכָּצֳּה ָֽר ִים֤ :דּוֹ ֙
ְ֝בּ ִ ֗אישׁ ֹ֘עֶ֥שׂה ְמ ִזֽמּוֹתֶ֣ :ה ֶרף ֵ֭מַאף ַֽוֲﬠֹ֣זב ֵח ָ ֑מה ַאל־ִ֝תְּתַ֗חר ַאךְך־ְלָה ֵֽר ַעֽ ִ :כּי־
שׁע
ה ָ֗וה ֵ֣הָמּה ִֽיי ְרשׁוּ־ָֽא ֶרץְ :ו֣עוֹד ְ֭מַעט ְוֵ֣אין ָר ָ ֑
ְמ ֵרִ֥ﬠים ִיָכּ ֵר֑תוּן ְוק ֵ֥וֹי ֝ ְי ֹ
ְוִהְתבּוֹ ַ֖נ ְנָתּ ַעל־ְמקוֹ֣מוֹ ְוֵאי ֶֽננּוַּֽ :וֲﬠ ָנ ִ֥וים ִֽיי ְרשׁוּ־ ָ ֑א ֶרץ ֝ ְוִהְתַע ְנּ ֗גוּ ַעל־ֹ֥רב ָשֽׁלוֹם:
ֹזֵ֣מם ֭ ָרָשׁע ַלַצּ ִ֑דּיק ְוֹח ֵ֖רק ָע ָ֣ליו ִשׁ ָֽנּיוֲ :אֹד ָ֥ני ִיְשַׂחק־֑לוֹ ִ ֽכּי־֝ ָר ָ ֗אה ִ ֽכּי־ ָ֘י ֥ב ֹא יוֹֽמוֹ:
ֶ֤ח ֶרב ׀ ָֽפְּת֣חוּ ְרָשִׁעי֘ם ְו ָד ְר֢כוּ ַ ֫קְשָׁ֥תּם ְ֭לַהִפּיל ָע ִ֣ני ְוֶאְב ֑יוֹן ִ֝לְט֗בוֹ ַח ִיְשׁ ֵרי־ ָֽד ֶרךְך:

ַ֭ח ְרָבּם ָתּ֣בוֹא ְבִל ָ֑בּם ֝ ְוַקְשּׁתוֹ ָ֗תם ִתָּשַּֽׁב ְר ָנה֣ :טוֹב ְ֭מַעט ַלַצּ ִ֑דּיק ֵֽ֝מֲה֗מוֹן ְרָ֘שִׁ֥ﬠים
ה ָוה ְיֵ֣מי
ה ָֽוה :יוֹ ֵ֣ד ַע ֭ ְי ֹ
ַר ִ ֽבּיםִ֤ :כּי ְזרוֹ֣עוֹת ֭ ְרָשִׁעים ִתָּשּׁ ַ֑ב ְר ָנה ְוסוֵֹ֖מךְך ַצ ִדּי ִ֣קים ְי ֹ
ְתִמיִ֑מם ֝ ְו ַֽנֲחָל ָ֗תם ְל֘עוֹ ָ֥לם ִתְּה ֶֽיהֽ :ל ֹא ֭־ ֵיבשׁוּ ְבּ ֵ֣ﬠת ָר ָ֑ﬠה וִּביֵ֖מי ְרָע֣בוֹן ִיְשָֽׂבּעוּ:
ה ָוה ִכּי ַ֣קר ָכּ ִ֑רים ָכּ֖לוּ ֶבָעָ֣שׁן ָֽכּלוּ :ל ֶ֣וֹה ֭ ָרָשׁע ְו ֣ל ֹא
א ְיֵ֣בי ֭ ְי ֹ
ִ֤כּי ְרָשִׁ֨עים ׀ י ֹא ֵ֗בדוּ ְו ֹ
ה ָוה
ְיַשׁ ֵ֑לּם ֝ ְוַצ ִ֗דּיק ֘חוֹ ֵ֥נ ן ְונוֵֹֽתןִ֣ :כּי ְ֭מֹב ָרָכיו ִ֣יי ְרשׁוּ ָ ֑א ֶרץ ֝וְּמֻקָלָּ֗ליו ִיָכּ ֵֽרתוֵּ֭ :מ ְי ֹ
ה ָ֗וה ֘סוֵֹ֥מךְך ָי ֽדוַֹ֤ :נַער
ִ ֽמ ְ ֽצֲﬠ ֵדי־ ֶ֥גֶבר כּוֹ ֗ ָננוּ ְו ַד ְר֥כּוֹ ֶיְח ָֽפּץֽ ִ :כּי־ ִיֹ֥פּל ֽל ֹא־יוּ ָ֑טל ִ ֽכּי־֝ ְי ֹ
׀ ָה ִ֗ייִתי ַגּם־ ָ֫ז ַ֥ק ְנִתּי ְֽול ֹא ֭־ ָרִאיִתי ַצ ִ֣דּיק ֶנֱﬠָ֑זב ֝ ְו ַז ְר֗עוֹ ְמַבֶקּשׁ־ ָֽלֶחםָ :כּל־ַ֭היּוֹם
ה ָ֨וה ׀
חוֹ ֵ֣נ ן וַּמְלֶ֑וה ֝ ְו ַז ְר֗עוֹ ִלְב ָר ָֽכה֣ :סוּר ֵ֭מ ָרע ַֽוֲﬠֵשׂה־ ֗֝טוֹב וְּשֹׁ֥כן ְלעוֹ ָֽלםִ֤ :כּי ְי ֹ
אֵ֤הב ִמְשָׁ֗פּט ְול ֹא־ ַֽיֲﬠֹ֣זב ֶאת־ֲ֭חִסי ָדיו ְלעוֹ ָ֣לם ִנְשׁ ָ ֑מרוּ ְו ֶ֖ז ַרע ְרָשִׁ֣ﬠים ִנְכ ָֽרת:
ֹ֘
ַצ ִדּי ִ֥קים ִֽיי ְרשׁוּ־ ָ ֑א ֶרץ ְו ִיְשְׁכּ ֖נוּ ָל ַ֣ﬠד ָע ֶֽליָהֽ ִ :פּי־ַ֭צ ִדּיק ֶיְה ֶ֣גּה ָחְכ ָ ֑מה ֝וְּלשׁוֹ ֗נוֹ
ְתּ ַדֵ֥בּר ִמְשׁ ָֽפּט :תּוֹ ַ֣רת ֱאֹלָ֣היו ְבִּל֑בּוֹ ֖ל ֹא ִתְמ ַ֣ﬠד ֲאֻשׁ ָֽריו :צוֹ ֶ֣פה ֭ ָרָשׁע ַלַצּ ִ֑דּיק
ה ָוה ל ֹא־ ַֽיַע ְזֶ֣בנּוּ ְב ָי ֑דוֹ ְו ֥ל ֹא ֝ ַי ְרִשׁיֶ֗ענּוּ ְבִּהָשְּׁפֽטוַֹ :ק ֵ֤וּה ֶאל־
֝וְּמַב ֵ ֗קּשׁ ַֽלֲהִמיֽתוְֹ ֭ :י ֹ
ְי ֹ
ה ָ֨וה ׀ וְּשֹׁ֬מר ַדּ ְר֗כּוֹ ִוי ֽרוִֹמְמךָך ָל ֶ֣רֶשׁת ָ ֑א ֶרץ ְבִּהָכּ ֵ֖רת ְרָשִׁ֣ﬠים ִתּ ְרֶֽאהָ ֭ :רִאיִתי
ָרָ֣שׁע ָע ִ֑ריץ ֝וִּמְתָע ֶ֗רה ְכֶּא ְז ָ֥רח ַֽרֲﬠ ָֽנ ןַ ֭ :ו ַֽיֲּﬠֹבר ְוִה ֵ֣נּה ֵאי ֶ֑ננּוּ ֝ ָֽוֲאַבְקֵ֗שׁהוּ ְו ֣ל ֹא
שׁר ִכּי־ַֽאֲח ִ֖רית ְלִ֣אישׁ ָשֽׁלוֹם֭ :וּ֣פְשִׁעים ִנְשְׁמ ֣דוּ
ִנְמָֽצאְ :שָׁמר־ָ֭תּם וּ ְרֵ֣אה ָי ָ ֑
הָ֑וה ָֽ֝מעוּ ָ֗זּם ְבּ ֵ֣ﬠת ָצ ָֽרה:
ַיְח ָ֑דּו ַֽאֲח ִ֖רית ְרָשִׁ֣ﬠים ִנְכ ָֽרָתה :וְּתשׁוּ ַ֣ﬠת ַ֭צ ִדּיִקים ֵמ ְי ֹ
ה ָ֗וה ַֽו ְיַ֫פְלֵּ֥טם ְיַפְלֵּ֣טם ֵ֭מ ְרָשִׁעים ְויוִֹשׁי ֵ֑ﬠם ִ֖כּי ָ֥חסוּ ֽבוִֹ :מ ְז֖מוֹר ְל ָד ִ֣וד
ַו ַיְּע ְז ֵ֥רם ְי ֹ
ְלַה ְז ִ ֽכּירְֽ :יה ָ֗וה ַאל־ְבֶּקְצְפּ ךָ֥ך תוִֹכי ֵ֑ח ִני וַּֽבֲחָמְת ךָ֥ך ְת ַיְסּ ֵֽר ִניֽ ִ :כּי־ִחֶ֥צּיךָך ִֽנֲחתוּ־ִ֑בי
תם ִ֭בְּבָשׂ ִרי ִמְפּ ֵ֣ני ַזְע ֶ ֑מךָך ֵאין־ָשׁ֥לוֹם ַֽ֝בֲּﬠָצַ֗מי ִמְפּ ֵ֥ני
ַוִתּ ְנַ֖חת ָע ַ֣לי ָי ֶֽדךָךֵֽ :אין־ְמ ֣ ֹ
ַחָטּא ִ ֽתיִ :כּי־ֲ֭ﬠוֹֹנַתי ָעְב ֣רוּ ר ֹאִ֑שׁי ְכַּמָ֥שּׂא ָ֝כ ֵ֗בד ִיְכְבּ ֥דוּ ִמֶֽמּ ִנּיִ :הְבִ֣אישׁוּ ָ֭נַמקּוּ
אד ָכּל־ַ֝ה ֗יּוֹם ֹ֘ק ֵ֥דר ִה ָֽלְּכִתּיֽ ִ :כּי־
ַחבּוֹּר ָ ֑תי ִ֝מְפּ ֗ ֵני ִא ַוְּל ִ ֽתּיַֽ :נֲﬠ ֵ֣ויִתי ַשֹׁ֣חִתי ַעד־ְמ ֑ ֹ
אד ָ֝שׁ ַ ֗א ְגִתּי
תם ִבְּבָשׂ ִֽריְ :נפוֹּ֣גִתי ְו ִנ ְד ֵ֣כּיִתי ַעד־ְמ ֑ ֹ
ְ֭כָסַלי ָמְל֣אוּ ִנְק ֶ֑לה ְוֵ֥אין ְ֝מ ֗ ֹ
ִמ ֘ ַֽנֲּהַ֥מת ִל ִ ֽבּיֲ :אֹדָני ֶנ ְג ְדּ ךָ֥ך ָכל־ַֽתֲּא ָוִ֑תי ֝ ְוַא ְנָח ִ֗תי ִמְמּ ךָ֥ך ל ֹא־ ִנְסָֽתּ ָרהִ :לִ֣בּי
אֲה ַ֨בי ׀ ְו ֵרַ֗עי ִמ ֶ֣נּ ֶגד ִנ ְגִ֣ﬠי
ְ֭סַח ְרַחר ֲﬠ ָזַ֣ב ִני ֹכִ֑חי ְֽו֖אוֹר ֵעי ַ֥ני ַגּם־ ֝ ֵ֗הם ֵ֣אין ִא ִ ֽתּיֹ ֽ :
ַֽיֲﬠֹ֑מדוּ ֝וְּקרוֹ ַ֗בי ֵ֘מ ָרֹ֥חק ָעָֽמדוַּ :ו ְי ַנְק֨שׁוּ ׀ ְמַבְקֵ֬שׁי ַנְפִ֗שׁי ְוֹד ְרֵ֣שׁי ֭ ָרָעִתי ִדְּבּ ֣רוּ
ַה ֑וּוֹת ֝וִּמ ְר֗מוֹת ָכּל־ַה ֥יּוֹם ֶיְה ֽגּוַּֽ :וֲא ִ֣ני ְ֭כֵח ֵרשׁ ֣ל ֹא ֶאְשׁ ָ ֑מע ֝וְּכִאֵ֗לּם ֣ל ֹא ִיְפַתּח־

ה ָ֣וה הוֹ ָ֑חְלִתּי
שׁ ֵ ֑מ ַע ְוֵ֥אין ְ֝בִּ֗פיו תּוָֹכֽחוֹתֽ ִ :כּי־ְל ךָ֣ך ְי ֹ
ִ ֽפּיוָ :וֱא ִ֗הי ְ֭כִּאישׁ ֲאֶ֣שׁר ל ֹא־ ֹ
ַאָ֥תּה ַֽ֝תֲﬠ ֗ ֶנה ֲאֹ֘ד ָ֥ני ֱאֹלָֽהיֽ ִ :כּי־ָ֭אַמ ְרִתּי ֶפּן־ ִיְשְׂמחוּ־ ִ֑לי ְבּ֥מוֹט ֝ ַר ְגִ֗לי ָ֘ע ַ֥לי
ִה ְג ִֽדּילוּֽ ִ :כּי־ֲ֭א ִני ְלֶ֣צַלע ָנ֑כוֹן ֝וַּמְכאוֹ ִ֗בי ֶנ ְג ִ֥דּי ָת ִ ֽמידֽ ִ :כּי־ֲﬠוֹ ִ֥ני ַא ִ֑גּיד ֶ֝א ְד ַ ֗אג
א ְיַבי ַח ִ֣יּים ָע ֵ֑צמוּ ֝ ְו ַרבּוּ שׂ ְנַ֥אי ָֽשֶׁקר :וְּמַשְׁלֵּ֣מי ֭ ָרָעה ַ֣תַּחת טוֹ ָ֑בה
ֵֽמַחָטּא ִ ֽתיְֽ ֭ :ו ֹ
הָ֑וה ֱ֝אֹל ַ֗הי ַאל־ִתּ ְרַ֥חק
֝ ִיְשְׂט ֗נוּ ִני ַ֣תַּחת ָֽר ְדוִפי ] ָֽר ְדִפי[ ֽטוֹבַ :אל־ַֽתַּע ְזֵ֥ב ִני ְי ֹ
ִמֶֽמִּנּי֥ :חוָּשׁה ְלֶע ְז ָרִ֑תי ֲ֝אֹדָ֗ני ְתּשׁוָּע ִ ֽתיַֽ :לְמַנֵ֥צּ ַח ֝ ִ ֽלידיּ֗תוּן ] ִ ֽלידוּ֗תוּן[ ִמ ְז֥מוֹר
ְל ָד ִֽודָ :אַ֗מ ְרִתּי ֶאְשְׁמ ָ֣רה ְד ָרַכ ֘י ֵֽמֲח֢טוֹא ִבְל֫שׁוֹ ִ֥ני ֶאְשְׁמ ָ֣רה ְלִ֣פי ַמְח֑סוֹם ְבֹּ֖עד
ָרָ֣שׁע ְל ֶנ ְג ִֽדּיֶ :נֱא ַ֣לְמִתּי ֭דוִּמ ָיּה ֶהֱחֵ֣שׁיִתי ִמ֑טּוֹב וְּ֘כֵאִ֥בי ֶנְע ָֽכּרַ :חם־ִל ִ֨בּי ׀
ה ָ֨וה ׀ ִקִ֗צּי וִּמ ַ֣דּת
ְבִּק ְר ִ֗בּי ַֽבֲּה ִגי ִ֥גי ִתְבַער־ ֵ ֑אשׁ ֝ ִדּ ַ֗בּ ְרִתּי ִבְּלֽשׁוֹ ִני :הוֹ ִ֘די ֵ֤ﬠ ִני ְי ֹ
ָיַ֣מי ַמה־ִ֑היא ֵא ְדָ֗עה ֶמה־ָ֘ח ֵ֥דל ָֽא ִניִ :ה ֵ֤נּה ְטָפ֨חוֹת ׀ ֘ ָנַ֤תָתּה ָיַ֗מי ְוֶחְל ִ֣דּי ְכַ֣א ִין
ֶנ ְג ֶ֑דּךָך ַאךְך־ָכּל־ֶ֥הֶבל ָכּל־ָ֝א ָ֗דם ִנָ֥צּב ֶֽסָלהַ :אךְך־ְבּ ֶ֤צֶלם ׀ ִיְתַהֶלּךְך־ ִ ֗אישׁ ַאךְך־
אְס ָֽפםְ ֭ :וַעָֽתּה ַמה־ ִקּ ִ֣וּיִתי ֲאֹד ָ֑ני תּוַֹחְל ִ֗תּי
ֶ֥הֶבל ֶיֱהָמ ֑יוּן ֝ ִיְצֹ֗בּר ְֽול ֹא־ ֵי ַ֥דע ִמי־ ֽ ֹ
ְל ךָ֣ך ִ ֽהיאִ :מָכּל־ְפָּשׁ ַ֥ﬠי ַהִצּי ֵ֑ל ִני ֶח ְר ַ֥פּת ֝ ָנ ָ֗בל ַאל־ְתִּשׂיֵֽמ ִניֶ֭ :נֱאַלְמִתּי ֥ל ֹא
ֶאְפַתּח־ ִ֑פּי ִ֖כּי ַאָ֣תּה ָע ִ ֽשׂיָתָ :הֵ֣סר ֵמָע ַ֣לי ִנ ְג ֶ֑ﬠךָך ִמִתּ ְג ַ֥רת ֝ ָי ְד֗ךָך ֲא ִ֣ני ָכ ִ ֽליִתי:
ְ ֽבּֽתוָֹ֘כ֤חוֹת ַעל־ָע֨וֹן ׀ ִיַ֬סּ ְרָתּ ִ ֗אישׁ ַוֶ֣תֶּמס ָכּ ָ֣ﬠשׁ ֲחמוּ ֑דוֹ ַ֤אךְך ֶ֖הֶבל ָכּל־ָא ָ֣דם
ה ָ֡וה ְוַשׁ ְוָע ִ֨תי ׀ ַֽהֲא ִזי ָנ֘ה ֶאל־ ִדְּמָע ִ֗תי ַאל־ ֶ֫תֱּח ַ֥רשׁ
ֶֽסָלהֽ ִ :שְׁמ ָ֥ﬠה־ְתִפָלּ ִ֨תי ׀ ְי ֹ
ִ֤כּי ֵ֣ג ר ָאֹנִ֣כי ִע ָ ֑מּךְך ֝תּוָֹ֗שׁב ְכָּכל־ֲאבוָֹֽתיָ :הַ֣שׁע ִמֶ֣מּ ִנּי ְוַאְב ִ֑לי ָגה ְבֶּ֖ט ֶרם ֵא ֵ֣לךְך
הָ֑וה ַו ֵ֥יּט ֵ֝אַ֗לי ַו ִיְּשַׁ֥מע ַשׁ ְוָע ִ ֽתי:
ְוֵאי ֶֽנ ִנּיַֽ ֝ :לְמַנֵ֗צּ ַח ְל ָד ִ֥וד ִמ ְזֽמוֹרַ :קֹ֣וּה ִק ִ֣וּיִתי ְי ֹ
ַו ַֽ֤יּ ֲﬠֵ֨ל ִני ׀ ִמ֥בּוֹר ָשׁאוֹ ֘ן ִמִ֢טּיט ַה ָיּ ֵ֥ו ן ַו ָ֖יּ ֶקם ַעל־ֶ֥סַלע ֝ ַר ְגַ֗לי ֘כּוֹ ֵ֥נ ן ֲאֻשׁ ָֽריַ :ו ִיּ ֵ֬תּן ְבִּ֨פי
ה ָֽוהַֽ :א ְ ֽשׁ ֵרי־
׀ ִ֥שׁיר ָח ָד֘שׁ ְתִּה ָ֢לּה ֵֽלאֹ֫לֵ֥הינוּ ִי ְר֣אוּ ַרִ֣בּים ְו ִיי ָ֑ראוּ ֝ ְו ִיְבְט֗חוּ ַבּי ֹ
ַה ֶ֗גֶּבר ֲאֶשׁר־ָ֣שׂם ֭ ְיה ָוֹה ִמְבַט֑חוֹ ְֽו ֽל ֹא־ָפ ָ֥נה ֶאל־֝ ְרָה ִ֗בים ְוָשֵׂ֥טי ָכ ָֽזבַ :ר֤בּוֹת
אֶ֥תיךָך וַּמְחְשֹׁב ֶ֗תיךָך ֵ ֫א ֵ֥לינוּ ֵ֤אין ׀ ֲﬠֹ֬רךְך ֵאֶ֗ליךָך
ה ָ֣וה ֱאֹלַה ֘י ִנְפְל ֹ
ָעִ֨שׂיָת ׀ ַא ָ ֤תּה ְי ֹ
ַא ִ֥גּי ָדה ַֽוֲא ַד ֵ֑בּ ָרה ָ֝עְצ֗מוּ ִמַסּ ֵֽפּרֶ֤ :זַבח וִּמ ְנָ֨חה ׀ ֽל ֹא־ָחַ֗פְצָתּ ָ֭א ְז ַנ ִים ָכּ ִ֣ריָת ִ֑לּי
֘עוֹ ָ֥לה ֝ ַֽוֲחָט ָ ֗אה ֣ל ֹא ָשָֽׁאְלָתָּ֣ :אז ָ֭אַמ ְרִתּי ִה ֵנּה־ ָ֑באִתי ִבְּמ ִגַלּת־ֵ֗֝סֶפר ָ֘כּ֥תוּב ָע ָֽלי:
ַֽלֲﬠ֬שׂוֹת ְרצוֹ ְנ ךָ֣ך ֱאֹלַ֣הי ָח ָ֑פְצִתּי ֝ ְותוֹ ָֽרְת֗ךָך ְבּ֣תוֹךְך ֵמ ָֽﬠיִ :בַּ֤שּׂ ְרִתּי ֶ֨צ ֶדק ׀ ְבּ ָ ֘קָ֤הל
ה ָ֗וה ַאָ֥תּה ָי ָֽדְעָתִּ :צ ְדָקְת ךָ֤ך ל ֹא־ִכִ֨סּיִתי ׀ ְבּ֬תוֹךְך
ָ֗רב ִה ֵ֣נּה ְ֭שָׂפַתי ֣ל ֹא ֶאְכ ָ֑לא ֝ ְי ֹ

ִל ִ֗בּי ֱאמוּ ָנְת ךָ֣ך וְּתשׁוָּעְת ךָ֣ך ָא ָ ֑מ ְרִתּי ל ֹא־ִכַ֥ח ְדִתּי ַחְס ְדּ ךָ֥ך ֝ ַֽוֲאִמְתּ֗ךָך ְל ָ ֘קָ֥הל ָֽרב:
ַאָ֤תּה ְי ֹ
ה ָ֗וה ל ֹא־ִתְכ ָ֣לא ַֽרֲחֶ֣מיךָך ִמ ֶ ֑מּ ִנּי ַחְס ְדּ ךָ֥ך ֝ ַֽוֲאִמְתּ֗ךָך ָ֘תִּ֥מיד ִיְצּ ֽרוּ ִניִ֤ :כּי ָֽאְפ֨פוּ
ָע ַ֢לי ָר֡עוֹת ַעד־ ֵ ֬אין ִמְסָ֗פּר ִהִשּׂי ֣גוּ ִני ֲ֭ﬠוֹֹנַתי ְול ֹא־ ָיֹ֣כְלִתּי ִל ְר֑אוֹת ָעְצ֖מוּ
ה ָ֗וה ְלֶע ְז ָ֥רִתי ֽחוָּשׁה:
ה ָוה ְלַהִצּי ֵ֑לִני ֝ ְי ֹ
ִמַֽשֲּׂﬠ ֥רוֹת ֝ר ֹאִ֗שׁי ְוִלִ֥בּי ֲﬠ ָזָֽבִניְ :רֵֽצה־ ֭ ְי ֹ
ֵ֘י֤בשׁוּ ְו ַיְחְפּ֨רוּ ׀ ַיַח֘ד ְמַבְקֵ֥שׁי ַנְפִ֗שׁי ִלְס֫פּוָֹ֥תהּ ִיֹ֣סּגוּ ָ֭אחוֹר ְו ִיָכְּל֑מוּ ֲ֝חֵפֵ֗צי ָרָע ִ ֽתי:
אְמ ִ֥רים ֝ ִ֗לי ֶהָ֥אח ׀ ֶהָֽאחָ֘ :יִ֤שׂישׂוּ ְו ִיְשְׂמ֨חוּ ׀ ְבּ֗ךָך
שׁמּוּ ַעל־ ֵ֣ﬠֶקב ָבְּשׁ ָ ֑תּם ָה ֹ
֭ ָי ֽ ֹ
אֲה ֵ֗בי ְתּשׁוָּעֶֽתךָךַֽ :וֲא ִ֤ני ׀ ָע ִ֣ני ְוֶאְביוֹ ֘ן
הָ֑וה ֝ ֽ ֹ
ָֽכּל־ְמ ַ֫בְקֶ֥שׁיךָך י ֹאְמ ֣רוּ ָ֭תִמיד ִי ְג ַ֣דּל ְי ֹ
ֲאֹד ָ֢ני ַֽיֲחָשׁ֫ב ִ֥לי ֶע ְז ָרִ֣תי וְּמַפְלִ֣טי ַ ֑אָתּה ֱ֝אֹל ַ֗הי ַאל־ְתַּאַֽחרַֽ :לְמ ַנֵ֗צּ ַח ִמ ְז֥מוֹר
ה ָ֨וה ׀ ִיְשְׁמ ֵ֣רהוּ
ה ָֽוהְ :י ֹ
ְל ָד ִֽודַ֭ :אְשׁ ֵרי ַמְשִׂ֣כּיל ֶאל־ ָ֑דּל ְבּ ֥יוֹם ֝ ָרָ֗עה ְֽיַמְלֵּ֥טהוּ ְי ֹ
א ְיָֽביוְֽ :יה ָ֗וה ֭ ִיְסָע ֶדנּוּ ַעל־
֭ ִֽויַח ֵיּהוּ ְיֻאַ֣שּׁר ] ְוֻאַ֣שּׁר[ ָבּ ָ ֑א ֶרץ ְוַֽאל־ִ֝תְּתּ ֗ ֵנהוּ ְבּ ֶ֣נֶפשׁ ֹ
ה ָ֣וה ָח ֵ֑נּ ִני ְרָ֘פָ֥אה ֝ ַנְפִ֗שׁי
ֶ֣ﬠ ֶרשׂ ְדָּ֑וי ָכּל־ִ֝מְשָׁכּ֗בוֹ ָ֘ה ַ֥פְכָתּ ְבָחְל ֽיוֹֽ ֲ :א ִני־ָ֭אַמ ְרִתּי ְי ֹ
ִכּי־ָ֘חָ֥טאִתי ָֽלךְך :אוֹ ְי ַ֗בי י ֹאְמ ֣רוּ ַ֣רע ִ֑לי ָ֘מַ֥תי ֝ ָי֗מוּת ְו ָ ֘אַ֥בד ְשֽׁמוְֹ :וִאם־ ָ֬בּא
ִל ְר֨אוֹת ׀ ָ֬שׁ ְוא ְי ַד ֵ֗בּר ִל֗בּוֹ ִֽי ְקָבּץ־ָ֥א ֶון ֑לוֹ ֵיֵ֖צא ַל֣חוּץ ְי ַדֵֽבּרַ֗ :יַחד ָע ַ֣לי ֭ ִיְת ַֽלֲחשׁוּ
ָכּל־שׂ ְנ ָ ֑אי ָעַ֓לי ׀ ַיְחְשׁ֖בוּ ָר ָ֣ﬠה ִֽליְֽ :דַּבר־ְ֭בִּל ַיַּעל ָי֣צוּק ֑בּוֹ ַֽוֲאֶ֥שׁר ָ֝שַׁ֗כב ל ֹא־
י֘וִֹ֥סיף ָלֽקוּםַ֤ :גּם ִאישׁ־ְשׁלוִֹ֨מי ׀ ֲאֶשׁר־ָבַּ֣טְחִתּי ֖בוֹ אוֹ ֵ֣כל ַלְחִ֑מי ִה ְג ִ֖דּיל ָע ַ֣לי
ה ָ֗וה ָח ֵ֥נּ ִני ַֽוֲהִקיֵ֥מ֥◌ ִני ַֽוֲאַשְׁלָּ֥מה ָלֶֽהםְ :בּ ֣ז ֹאת ֭ ָי ַדְעִתּי ִ ֽכּי־ָח ַ֣פְצָתּ
ָע ֵֽקבְ :וַאָ֤תּה ְי ֹ
א ְיִ֣בי ָע ָֽליַֽ :וֲא ֗ ִני ְ֭בֻּתִמּי ָתַּ֣מְכָתּ ִ֑בּי ַוַתִּצּיֵ֖ב ִני ְלָפ ֶ֣ניךָך ְלעוֹ ָֽלם:
ִ֑בּי ִ֤כּי ֽל ֹא־ ָי ִ֖רי ַע ֹ
ה ָ֨וה ׀ ֱאֹ֘לֵ֤הי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֵ֭מָֽהעוָֹלם ְו ַ֥ﬠד ָהעוָֹ֗לם ָ ֘אֵ֤מן ׀ ְוָאֵֽמןַֽ :לְמ ַנֵ֝צּ ַח
ָ֘בּ ֤רוּךְך ְי ֹ
ַמְשִׂ֥כּיל ִלְב ֵני־ֹֽק ַרחְ :כַּא ָ֗יּל ַֽתֲּﬠֹ֥רג ַעל־ֲא ִ ֽפיֵקי־ ָ ֑מ ִים ֵ֤כּן ַנְפִ֨שׁי ַֽתֲﬠֹ֖רג ֵא ֶ֣ליךָך
ֱאֹל ִ ֽהיםָ :צְמ ָ ֬אה ַנְפִ֨שׁי ׀ ֵלאֹלִהי֘ם ְל ֵ ֢א֫ל ָ֥חי ָמַ֥תי ָא֑בוֹא ֝ ְוֵא ָר ֶ ֗אה ְפּ ֵ֣ני ֱאֹל ִ ֽהים:
ָֽה ְיָתה־ִ֬לּי ִדְמָעִ֣תי ֶ֭לֶחם יוָֹ֣מם ָו ָ֑ל ְיָלה ֶבֱּאֹ֥מר ֵא ַ֥לי ָכּל־ַ֝ה ֗יּוֹם ַא ֵ֥יּה ֱאֹלֶֽהיךָך:
ֵ֤אֶלּה ֶא ְזְכּ ָ֨רה ׀ ְוֶאְשְׁפָּ֚כה ָעַ֨לי ׀ ַנְפִ֗שׁי ִ֤כּי ֶֽאֱﬠֹ֨בר ׀ ַבָּסּ֘ךְך ֶא ַדּ ֵ֗דּם ַעד־ֵ֥בּית
ֱאֹ֫לִ֥הים ְבּֽקוֹל־ ִר ָ֥נּה ֝ ְותוֹ ָ֗דה ָ֘ה֥מוֹן חוֹ ֵֽגגַ :מה־ ִ ֽתְּשׁ֬תּוֲֹחִ֨חי ׀ ַנְפִשׁ ֘י ַוֶתֱּהִ֢מי ָ֫ע ָ֥לי
הוִֹ֣חיִלי ֭ ֵֽלאֹלִהים ִ֘כּי־֥עוֹד אוֹ ֶ֗דנּוּ ְי֘שׁוּ֥עוֹת ָפּ ָֽניוֽ ֱ :אֹל ַ֗הי ָעַל ֘י ַנְפִ֢שׁי ִתְשׁ֫תּוָֹ֥חח
ַעל־ֵ֗כּן ֶ֭א ְזָכּ ְרךָך ֵמֶ֣א ֶרץ ַי ְר ֵ֑דּן ֝ ְוֶח ְרמוֹ ֗ ִנים ֵמַ֥הר ִמְצ ָֽﬠרְ :תּ ֚הוֹם ֶאל־ְתּ֣הוֹם ֭קוֹ ֵרא
ה ָ֨וה ׀ ַחְס ֝דּוֹ
ְל֣קוֹל ִצנּוֹ ֶ֑ריךָך ָכּל־ִמְשׁ ָ֘בּ ֶ֥ריךָך ֝ ְו ַגֶ֗לּיךָך ָ֘ע ַ֥לי ָעָֽברוּ :יוָֹ֤מם ׀ ְיַצ ֶ֬וּה ְי ֹ

֭וַּבַלּ ְיָלה ִשׁיֹ֣רה ]ִשׁי ֣רוֹ[ ִעִ֑מּי ְ֝תִּפָ֗לּה ְלֵ֣אל ַח ָֽיּי :אוְֹמ ָ֤רה ׀ ְלֵ֥אל ַסְלִע ֘י ָל ָ ֢מה
ְשַׁ֫כְחָ֥תּ ִני ָֽלָמּה־ֹ֘ק ֵ֥דר ֵ֝אֵ֗לךְך ְבּ ַ֣לַחץ אוֹ ֵֽיבְ :בּ ֶ֤רַצח ׀ ְ ֽבַּעְצמוֹ ַ֗תי ֵח ְר֥פוּ ִני צוֹ ְר ָ֑רי
ְבָּאְמ ָ֥רם ֵא ַ֥לי ָכּל־ַ֝ה ֗יּוֹם ַא ֵ֥יּה ֱאֹלֶֽהיךָךַ :מה־ִתְּשׁ֬תּוֲֹחִ֨חי ׀ ַנְפִשׁ ֘י וַּמה־ֶתֱּהִ֢מי
ָ֫ע ָ֥לי הוִֹ֣חיִלי ֭ ֵֽלאֹלִהים ִכּי־֣עוֹד אוֹ ֶ֑דנּוּ ְי֘שׁוֹּ֥עת ָ֝פּ ֗ ַני ֵֽואֹלָֽהיָ :שְׁפ ֵ֤ט ִני ֱאֹל ִ֨הים ׀
ְו ִ֘רי ָ֤בה ִרי ִ֗בי ִמ֥גּוֹי ל ֹא־ָחִ֑סיד ֵ֤מִ֥אישׁ־ִמ ְרָ֖מה ְוַע ְו ָ֣לה ְתַפְלֵּֽט ִניֽ ִ :כּי־ַא ָ֨תּה ׀
ֱאֹלֵ֣הי ָמעוּ ִזּ ֘י ָל ָ ֢מה ְז ֫ ַנְחָ֥תּ ִני ָֽלָמּה־ֹ֘ק ֵ֥דר ֶ֝אְתַהֵ֗לּךְך ְבּ ַ֣לַחץ אוֹ ֵֽיבְ :שַׁלח־אוֹ ְר ךָ֣ך
֭ ַֽוֲאִמְתּךָך ֵ֥הָמּה ַי ְנ֑חוּ ִני ְ֘יִבי֥אוּ ִני ֶאל־ַהר־ָ֝ק ְדְשׁ֗ךָך ְוֶאל־ִמְשְׁכּנוֶֹֽתיךָךְ :וָא֨בוָֹאה ׀
ֶאל־ִמ ְז ַ֬בּח ֱאֹל ִ֗הים ֶאל־ֵא֘ל ִשְׂמ ַ֢חת ִ֫גּיִ֥לי ְואוֹ ְד ךָ֥ך ְבִכ ֗נּוֹר ֱ ֘אֹלִ֥הים ֱאֹלָֽהיַ :מה־
ִתְּשׁ֬תּוֲֹחִ֨חי ׀ ַנְפִשׁ ֘י וַּמה־ֶתֱּהִ֢מי ָ֫ע ָ֥לי הוִֹ֣חיִלי ֭ ֵֽלאֹלִהים ִכּי־֣עוֹד אוֹ ֶ֑דנּוּ ְישׁוֹּ֥עת
ָ֝פּ ֗ ַני ֵֽואֹלָֽהיַֽ :לְמ ַנֵ֬צּ ַח ִלְב ֵני־ֹ֬ק ַרח ַמְשׂ ִ ֽכּילֱ :אֹלִ֤הים ׀ ְבָּא ְז ֬ ֵנינוּ ָשַׁ֗מְענוּ ֲאבוֵֹ֥תינוּ
ִסְפּרוּ־ ָ֑לנוּ ֹֽפַּעל־ָ֘פּ ַ֥ﬠְלָתּ ֝ ִ ֽביֵמי ֶ֗הם ִ֣בּיֵמי ֶֽק ֶדםַ :אָ֤תּה ׀ ָי ְד֡ךָך גּוֹ ִ֣ים ֭הוֹ ַרְשָׁתּ
ַוִתָּטּ ֵ֑ﬠם ָ֘תּ ַ֥רע ְ֝לֻאִ֗מּים ַֽוְתַּשְׁלֵּֽחםִ֤ :כּי ֢ל ֹא ְבַח ְר ָ֡בּם ָֽי ְרשׁוּ־ ָ ֗א ֶרץ וּ ְזרוָֹע֘ם ל ֹא־
הוִֹ֢שׁיָ֫עה ָ֥לּמוֹ ִכּי־ ְי ִ ֽמי ְנ ךָ֣ך ֭וּ ְז ֽרוֲֹﬠךָך ְו֥אוֹר ָ֝פּ ֗ ֶניךָך ִ֣כּי ְרִציָֽתםַ :אָתּה־֣הוּא ַמְלִ֣כּי
ֱאֹלִ֑הים ַ֝צ ֵ֗וּה ְי֘שׁוּ֥עוֹת ַֽיֲﬠֹֽקבְ֭ :בּךָך ָצ ֵ֣רינוּ ְנ ַנ ֵ֑גּ ַח ְ֝בִּשְׁמ֗ךָך ֘ ָנ֥בוּס ָקֵֽמינוִּ֤ :כּי ֣ל ֹא
ְבַקְשִׁ֣תּי ֶאְב ָ֑טח ֝ ְוַח ְר ִ֗בּי ֣ל ֹא תוִֹשׁי ֵֽﬠ ִניִ֣ :כּי ֭הוַֹשְׁעָתּנוּ ִמָצּ ֵ֑רינוּ וְּמַשׂ ְנֵ֥אינוּ
ֱהִביֽשׁוָֹתֵ֭ :בּאֹלִהים ִהַלְּ֣לנוּ ָכל־ַה ֑יּוֹם ְוִשְׁמ֓ךָך ׀ ְלעוֹ ָ֖לם נוֹ ֶ֣דה ֶֽסָלהַ :אף ֭־ ָז ַנְחָתּ
ַוַתְּכִלי ֵ ֑מנוּ ְול ֹא־ֵ֝תֵ֗צא ְבִּצְבאוֵֹֽתינוְּ :תִּשׁיֵ֣בנוּ ָ֭אחוֹר ִמ ִנּי־ ָ֑צר ֝וְּמַשׂ ְנ ֵ ֗אינוּ ָ֣שׁסוּ
ָֽלמוִֹ֭ :תְּתּ ֵננוּ ְכּ ֣צ ֹאן ַֽמֲא ָ֑כל ֝וַּבגּוֹ ִ֗ים ֵז ִריָֽתנוִּ :תְּמֹ֣כּר ַעְמּ ךָ֣ך ְבל ֹא־֑הוֹן ְו ֥ל ֹא־֝ ִר ִ֗בּיָת
ִבְּמִחי ֵריֶֽהםְ :תִּשׂיֵ֣מנוּ ֶ֭ח ְרָפּה ִלְשֵׁכ ֵ֑נינוּ ַ֥לַעג ֝ ָו ֶ ֗קֶלס ִלְסִביבוֵֹֽתינוְּ :תִּשׂיֵ֣מנוּ
ָ֭מָשׁל ַבּגּוֹ ִ֑ים ְמֽנוֹד־֝ ֗ר ֹאשׁ ַֽבּלֻא ִ ֽמּיםָ :כּל־ַ֭היּוֹם ְכִּלָמִּ֣תי ֶנ ְג ִ֑דּי וּ֖בֶשׁת ָפּ ַ֣ני
ִכָּֽסְּת ִניִ֭ :מקּוֹל ְמָח ֵ֣רף וְּמ ַג ֵ֑דּף ִמְפּ ֵ֣ני ֝אוֹ ֵ֗יב וִּמְת ַנ ֵֽקּםָ :כּל־ ֣ז ֹאת ָ֭בַּאְתנוּ ְו ֣ל ֹא
ְשׁ ַֽכֲח ֑נוּךָך ְו ֽל ֹא־ִ֝שׁ ַ ֗קּ ְרנוּ ִבְּב ִריֶֽתךָך :ל ֹא־ ָנ֣סוֹג ָא֣חוֹר ִל ֵ֑בּנוּ ַוֵ֥תּט ֲאֻשׁ ֵ֗רינוּ ִמ ִ֥נּי
ָא ְרֶֽחךָךִ֣ :כּי ֭ ִדִכּיָתנוּ ִבְּמ֣קוֹם ַתּ ִ֑נּים ַוְתּ ַ֖כס ָע ֵ֣לינוּ ְבַצְלָֽמ ֶותִ :אם־ָ֭שַׁכְחנוּ ֵ֥שׁם
ֱאֹל ֵ ֑הינוּ ַו ִנְּפֹ֥רשׂ ַ֝כֵּ֗פּינוּ ְלֵ֣אל ָֽז רֲ :ה ֣ל ֹא ֱ֭אֹלִהים ַֽיֲחָקר־ ֑ז ֹאת ִ֘ ֽכּי ֥הוּא ֝יֹ ֵ֗ד ַע
ה ַ֣ר ְגנוּ ָכל־ַה ֥יּ֥◌וֹם ֝ ֶנְחַ֗שְׁבנוּ ְכּ ֣צ ֹאן ִטְבָֽחה֤ :עוּ ָרה ׀
ַֽתֲּﬠֻ֘ל֥מוֹת ֵֽלבֽ ִ :כּי־ָ֭ﬠֶליךָך ֹ
ָ֖לָמּה ִתיַ֥שׁן ׀ ֲאֹד ָ֑ני ָ֝ה ִ ֗קיָצה ַאל־ִתּ ְז ַ֥נח ָל ֶֽנַצחָ֣ :לָמּה ָפ ֶ֥ניךָך ַתְסִ֑תּיר ִתְּשׁ ַ֖כּח

שׁנוּ ָדְּב ָ֖קה ָלָ֣א ֶרץ ִבְּט ֵֽננוּ֭ :קוָּֽמה ֶע ְז ָ֣רָתה
ָע ְנ ֵ֣ינוּ ְֽו ַֽלֲחֵֽצנוִּ֤ :כּי ָ֣שָׁחה ֶלָע ָ֣פר ַנְפ ֵ ֑
ָ֑לּנוּ ֝וְּפ ֵ֗דנוּ ְלַ֣מַען ַחְס ֶֽדּךָךַֽ :לְמ ַנֵ֣צּ ַח ַעל־ ֭שַׁשׁ ִנּים ִלְב ֵני־ֹ֑ק ַרח ַ֝מְשִׂ֗כּיל ִ֣שׁיר
אֵ֣מר ָ֭א ִני ַֽמֲﬠַ֣שׂי ְל ֶ ֑מֶלךְך ְ֝לשׁוֹ ֗ ִני ֵ֤ﬠט ׀ סוֵֹ֬פר
ְי ִדיֹֽדתָ֘ :ר ַ֤חשׁ ִל ִ֨בּי ׀ ָ֘דּ ָ֤בר ֗טוֹב ֹ
ָמ ִ ֽהירָ :יְפ ָיִ֡פיָת ִמְבּ ֬ ֵני ָא ָ֗דם ֣הוַּצק ֵ֭חן ְבִּשְׂפתוֹ ֶ ֑תיךָך ַעל־ ֵ֤כּן ֵֽבּ ַרְכ֖ךָך ֱאֹלִ֣הים
ְלעוֹ ָֽלםֲ :ח֚גוֹר ַח ְרְבּ ךָ֣ך ַעל־ ָי ֵ֣רךְך ִגּ֑בּוֹר ֝הוֹ ְד֗ךָך ַֽוֲה ָד ֶֽרךָךַֽ :וֲה ָ֬ד ְרךָך ׀ ְצַ֬לח ְרַ֗כב ַֽﬠל־
ְדַּבר־ֱ֭אֶמת ְוַע ְנ ָוה־ ֶ֑צ ֶדק ְותוֹ ְר֖ךָך נוֹ ָר֣אוֹת ְיִמי ֶֽנ ךָךִ :חֶ֗צּיךָך ְשׁ ֫נוּ ִ֥נים ַ֭ﬠִמּים
שׁר
ַתְּחֶ֣תּיךָך ִיְפּ֑לוּ ְ֝בֵּ֗לב אוֹ ְיֵ֥בי ַהֶֽמֶּלךְךִ :כּ ְ ֽסֲא ךָ֣ך ֱ֭אֹלִהים עוֹ ָ֣לם ָו ֶ֑ﬠד ֵ֥שֶׁבט ִ֝מי ֗ ֹ
ֵ֣שֶׁבט ַמְלכוֶּֽתךָךָ :אַ֣הְבָתּ ֶצּ ֶד֘ק ַוִתְּשׂ ָ֢נ֫א ֶ֥רַשׁע ַעל־ ֵ֤כּן ׀ ְמָֽשֲׁח֡ךָך ֱאֹלִ֣הים ֱ֭אֹלֶהיךָך
ֶ֥שֶׁמן ָ֝שׂ֗שׂוֹן ֵֽמֲחֵב ֶֽריךָךֹ֚ :מר ַֽוֲאָה֣לוֹת ְ֭קִציעוֹת ָכּל־ִבּ ְגֹד ֶ ֑תיךָך ִמן־ֵ֥היְכֵלי ֝ ֵ֗שׁן ִמ ִ֥נּי
ִשְׂמּֽחוּךָךְ :בּ ֣נוֹת ְ֭מָלִכים ִבּיְקּרוֹ ֶ ֑תיךָך ִנְצָּ֥בה ֵשׁ ָ֥גל ֝ ִ ֽליִמי ְנ֗ךָך ְבּ ֶ֣כֶתם אוֹ ִ ֽפיר:
ִשְׁמִעי־ַ֣בת ֭וּ ְרִאי ְוַהִ֣טּי ָא ְז ֵ֑נ ךְך ְוִשְׁכִ֥חי ַ֝עֵ֗מּךְך וֵּ֥בית ָא ִ ֽביךְךְ :ו ִיְתָ֣או ַהֶ֣מֶּלךְך ָיְפ ֵ֑י ךְך
ִ֘כּי ֥הוּא ֲ֝אֹד ֗ ַנ ִיךְך ְוִהְשַֽׁתֲּח ִוי־ֽלוֹ :וַּבת־ֹ֨צר ׀ ְ֭בִּמ ְנָחה ָ֘פּ ַ֥נ ִיךְך ֝ ְיַח֗לּוּ ֲﬠִ֣שׁי ֵרי ָֽﬠם:
ָכּל־ְכּבוּ ָ֣דּה ַבת־ֶ֣מֶלךְך ְפּ ִ֑ניָמה ִמִמְּשְׁבּ֖צוֹת ָזָ֣הב ְלבוָּֽשׁהִּ :ל ְרָקמוֹ֘ת תּוּ ַ֢בל
ַ֫לֶ֥מֶּלךְך ְבּתוּ֣לוֹת ַֽ֭אֲח ֶריָה ֵרעוֹ ֶ ֑תיָה ֖מוָּב֣אוֹת ָֽלךְך֖ :תּוַּבְל ָנה ִבְּשָׂמֹ֣חת ָו ִ֑גיל
ְ֝תֹּב ֶ ֗אי ָנה ְבֵּ֣היַכל ֶֽמֶלךְךַ֣ :תַּחת ֲ֭אֹבֶתיךָך ִיְה ֣יוּ ָב ֶ֑ניךָך ְתִּ֘שׁיֵ֥תמוֹ ְ֝לָשׂ ִ֗רים ְבָּכל־
ָהָֽא ֶרץַ :א ְזִ֣כּי ָרה ִ֭שְׁמךָך ְבָּכל־ֹ֣דּר ָוֹ֑דר ַעל־ ֵ֖כּן ַעִ֥מּים ֝ ְיהוֹ ֻ֗דךָך ְלֹע ָ֥לם ָו ֶֽﬠדַֽ :לְמ ַנֵ֥צּ ַח
ִלְב ֵני־ֹ֑ק ַרח ַֽﬠל־ֲ֘ﬠָל֥מוֹת ִ ֽשׁירֱ :אֹלִ֣הים ָ֭לנוּ ַֽמֲחֶ֣סה ָוֹ֑עז ֶע ְז ָ֥רה ְ֝בָצ֗רוֹת ִנְמָ֥צא
אדַ :על־ ֵ֣כּן ל ֹא־ִ֭ני ָרא ְבָּהִ֣מיר ָ ֑א ֶרץ וְּב֥מוֹט ָ֝ה ִ֗רים ְבּ ֵ֣לב ַי ִ ֽמּיםֶ :יֱה֣מוּ ֶיְחְמ ֣רוּ
ְמ ֽ ֹ
ֵמי ָ ֑מיו ִי ְֽרֲﬠ֨שׁוּ ָה ִ֖רים ְבּ ַֽגֲא ָו֣תוֹ ֶֽסָלהָ :נ ָ֗הר ְ֭פָּל ָ֗גיו ְיַשְׂמּ֣חוּ ִ ֽﬠיר־ֱאֹלִ֑הים ְ֝ק֗דשׁ
ִמְשְׁכּ ֵ֥ני ֶעְל ֽיוֹןֱ :אֹלִ֣הים ְ֭בִּק ְרָבּהּ ַבּל־ִתּ֑מּוֹט ַיְע ְז ֶ֥רָה ֱ֝אֹל ִ֗הים ִלְפ֥נוֹת ֹֽבֶּקרָ :ה֣מוּ
ה ָ֣וה ְצָב֣אוֹת ִע ָ ֑מּנוּ ִמְשׂ ָֽגּב ֝־ָלנוּ
֖גוֹ ִים ָ֥מטוּ ַמְמָל֑כוֹת ָ֘נַ֥תן ְ֝בּקוֹ֗לוֹ ָ֘תּ֥מוּג ָֽא ֶרץְ :י ֹ
הָ֑וה ֲאֶשׁר־ָ֖שׂם ַשׁ֣מּוֹת ָבָּֽא ֶרץ:
ֱאֹלֵ֖הי ַֽיֲﬠֹ֣קב ֶֽסָלהְֽ :לכוּ־ֲ֭חזוּ ִמ ְ ֽפֲﬠ֣לוֹת ְי ֹ
ַמְשִׁ֥בּית ִמְלָחמוֹ֘ת ַעד־ְק ֵ֢צה ָ֫הָ֥א ֶרץ ֶ֣קֶשׁת ֭ ְיַשֵׁבּר ְוִקֵ֣צּץ ֲח ִ֑נית ֲ֝ﬠ ָג֗לוֹת ִיְשֹׂ֥רף
ה ָ֣וה
ָבֵּֽאשַׁ :ה ְר֣פּוּ ֭וּ ְדעוּ ִכּי־ָאֹנִ֣כי ֱאֹלִ֑הים ָ ֘א ֥רוּם ַ֝בּגּוֹ ִ֗ים ָ ֘א ֥רוּם ָבָּֽא ֶרץְ :י ֹ
ְצָב֣אוֹת ִע ָ ֑מּנוּ ִמְשׂ ָֽגּב ֝־ָֹלנוּ ֱאֹלֵ֖הי ַֽיֲﬠֹ֣קב ֶֽסָלהַֽ :לְמ ַנֵ֬צּ ַח ׀ ִלְבֵני־ֹ֬ק ַרח ִמ ְזֽמוֹר:
ה ָ֣וה ֶעְל ֣יוֹן נוֹ ָ֑רא
ָכּל־ָֽ֭הַעִמּים ִתְּקעוּ־ ָ֑כף ָ֘ה ִ֥ריעוּ ֵ֝לאֹל ִ֗הים ְבּ֣קוֹל ִר ָֽנּהֽ ִ :כּי־ ְי ֹ

ֶ֥מֶלךְך ֝ ָגּדוֹל ַעל־ָכּל־ָהָֽא ֶרץַ :י ְדֵ֣בּר ַעִ֣מּים ַתְּח ֵ ֑תּינוּ ֝וְּלֻאִ֗מּים ַ֣תַּחת ַר ְג ֵֽלינוּ:
ִיְבַחר־ ָ֥לנוּ ֶאת־ ַֽנֲחָל ֵ ֑תנוּ ֶ֥את ְגּ֨אוֹן ַֽיֲﬠֹ֖קב ֲאֶשׁר־ָאֵ֣הב ֶֽסָלהָ :ע ָ֣לה ֱ֭אֹלִהים
ִבְּתרוּ ָ֑ﬠה ֝ ְיה ָ֗וֹה ְבּ֣קוֹל שׁוֹ ָֽפרַ :זְמּ ֣רוּ ֱאֹלִ֣הים ַז ֵ ֑מּרוּ ַזְמּ ֖רוּ ְלַמְל ֵ֣כּנוּ ַזֵֽמּרוִּ֤ :כּי
ֶ֖מֶלךְך ָכּל־ָהָ֥א ֶרץ ֱ֝אֹל ִ֗הים ַזְמּ ֥רוּ ַמְשׂ ִ ֽכּילָ :מ ַ֣לךְך ֱ֭אֹלִהים ַעל־גּוֹ ִ֑ים ֱ֝אֹל ִ֗הים ָיַ֤שׁב
׀ ַעל־ִכֵּ֬סּא ָק ְדֽשׁוְֹ :נ ִ֘די ֵ֤בי ַעִ֨מּים ׀ ֶנֱאָ֗ספוּ ַע֘ם ֱאֹל ֵ ֢הי ַאְב ָ֫רָ֥הם ִ֣כּי ֭◌ ֵֽלאֹלִהים
אד
ה ָ֣וה וְּמֻה ָ֣לּל ְמ ֑ ֹ
אד ַֽנֲﬠ ָֽלהִ֥ :שׁיר ִ֝מ ְזמוֹר ִלְב ֵני־ֹֽק ַרחָ֘ :גּ ֤דוֹל ְי ֹ
ָֽמ ִג ֵנּי־ ֝ ֶ ֗א ֶרץ ְמ ֣ ֹ
ְבִּ֥ﬠיר ֱ֝אֹל ֵ֗הינוּ ַהר־ָק ְדֽשׁוְֹ :י ֵ֥פה נוֹ֘ף ְמ֢שׂוֹשׂ ָכּל־ ָ֫הָ֥א ֶרץ ַהר־ִ֭ציּוֹן ַי ְרְכֵּ֣תי ָצ֑פוֹן
ִ֝ק ְר ַ֗ית ֶ֣מֶלךְך ָֽרבֱ :אֹלִ֥הים ְ֝בַּא ְרְמנוֹ ֶ֗תיָה ֘נוֹ ַ֥דע ְלִמְשׂ ָֽגּבֽ ִ :כּי־ִה ֵ֣נּה ַהְמָּלִ֣כים
שׁם
ֽנוֲֹﬠ ֑דוּ ָעְב ֥רוּ ַיְח ָֽדּוֵ֣ :הָמּה ֭ ָראוּ ֵ֥כּן ָ֝תָּ֗מהוּ ִנ ְ ֽבֲה֥לוּ ֶנְח ָֽפּזוְּ ֭ :רָע ָדה ֲאָח ָ֣זַתם ָ ֑
֝ ִ֗חיל ַכּיּוֹ ֵֽל ָדהְ :בּ ֥רוּ ַח ָק ִ֑דים ְ֝תַּשׁ ֵ֗בּר ֳא ִנ ֥יּוֹת ַתּ ְר ִ ֽשׁישַֽׁ :כֲּאֶ֤שׁר ָשַׁ֨מְענוּ ׀ ֵ֬כּן
ה ָ֣וה ְ֭צָבאוֹת ְבִּ֣ﬠיר ֱאֹל ֵ ֑הינוּ ֱאֹ֘לִ֤הים ְיכוֹ ְנ ֶ֖נָה ַעד־עוֹ ָ֣לם ֶֽסָלה:
ָר ִ ֗אינוּ ְבִּ֣ﬠיר ְי ֹ
ִדִּ֣מּינוּ ֱאֹלִ֣הים ַחְס ֶ֑דּךָך ְ֝בּ ֶ ֗ק ֶרב ֵהיָכ ֶֽלךָךְ :כִּשְׁמ ךָ֤ך ֱאֹל ִ֗הים ֵ֣כּן ְ֭תִּהָלְּתךָך ַעל־ַקְצ ֵוי־
ֶ ֑א ֶרץ ֶ֗֝צ ֶדק ָמְלָ֥אה ְיִמי ֶֽנ ךָךִ :יְשַׂ֤מח ׀ ַהר־ִצ ֗יּוֹן ָ֭תּ ֵגְל ָנה ְבּ ֣נוֹת ְיהוּ ָ֑דה ְ֝לַ֗מַען
ִמְשָׁפֶּֽטיךָךֹ֣ :סבּוּ ִ֭ציּוֹן ְוַהִקּי֑פוָּה ִ֝סְפ֗רוּ ִמ ְג ָדּ ֶֽליָהִ֤ :שׁיתוּ ִלְבֶּ֨כם ׀ ְ ֽלֵחיָ֗לה ַפְּסּ֥גוּ
ַא ְרְמנוֹ ֶ ֑תיָה ְלַ֥מַען ְ֝תַּסְפּ֗רוּ ְל ֣דוֹר ַֽאֲח ֽרוֹןִ֤ :כּי ֶ֨זה ׀ ֱאֹלִ֣הים ֱ֭אֹלֵהינוּ עוֹ ָ֣לם ָו ֶ֑ﬠד
֖הוּא ְי ַֽנֲה ֵ֣גנוּ ַעל־ֽמוּתַֽ :לְמ ַנֵ֬צּ ַח ׀ ִלְב ֵני־ֹ֬ק ַרח ִמ ְזֽמוֹרִ :שְׁמעוּ־ ֥ז ֹאת ָכּל־ָֽהַעִ֑מּים
ַֽ֝הֲא ִ֗זינוּ ָכּל־ ֥יְשֵׁבי ָֽחֶלדַ :גּם־ְבּ ֵ֣ני ָ֭א ָדם ַגּם־ְבּ ֵני־ִ֑אישׁ ֗֝ ַיַחד ָ֘עִ֥שׁיר ְוֶאְב ֽיוֹןִ֭ :פּי
ְי ַדֵ֣בּר ָחְכ֑מוֹת ְוָה ֖גוּת ִלִ֣בּי ְתבוּ ֽנוֹתַ :אֶ֣טּה ְלָמָ֣שׁל ָא ְז ִ֑ני ֶאְפַ֥תּח ְ֝בִּכ ֗נּוֹר ִחי ָד ִ ֽתי:
ָ֣לָמּה ִ֭אי ָרא ִ֥בּיֵמי ָ֑רע ֲﬠ ֖וֹן ֲﬠֵקַ֣בי ְיסוֵּֽבּ ִניַ :הֹבְּטִ֥חים ַעל־ֵחי ָ֑לם וְּבֹ֥רב ָ֝עְשׁ ָ֗רם
ִיְתַה ָֽלּלוּ֗ ָ :אח ל ֹא־ָפֹ֣דה ִיְפ ֶ֣דּה ִ֑אישׁ ל ֹא־ ִיֵ֖תּן ֵלאֹלִ֣הים ָכְּפ ֽרוְֹ ֭ :ו ֵיַקר ִפּ ְד ֥יוֹן
֝ ַנְפָ֗שׁם ְוָ֘ח ַ֥דל ְלעוֹ ָֽלםִֽ :ויִחי־֥עוֹד ָל ֶ֑נַצח ֖ל ֹא ִי ְרֶ֣אה ַהָֽשַּׁחתִ֤ :כּי ִי ְר ֶ ֨אה ׀ ֲחָ֘כִ֤מים
ָי֗מוּתוּ ַ֤יַחד ְכִּ֣סיל ָוַ֣בַער ֽי ֹא ֵ֑בדוּ ְוָע ְז֖בוּ ַֽלֲאֵח ִ֣רים ֵחי ָֽלםִ :ק ְר ָ֤בּם ָֽבּ ֵ֨תּימוֹ ׀ ְ ֽלעוָֹ֗לם
ִ֭מְשְׁכֹּנָתם ְלֹ֣דר ָוֹ֑דר ָֽק ְר֥אוּ ִ֝בְשׁמוֹ ָ֗תם ֲﬠ ֵ֣לי ֲא ָדֽמוֹתְ :וָא ָ֣דם ִבּי ָ֣קר ַבּל־ ָי ִ֑לין
ִנְמַ֖שׁל ַכְּבֵּה֣מוֹת ִנ ְדֽמוֶּ֣ :זה ֭ ַד ְרָכּם ֵ֣כֶּסל ָ֑למוֹ ְוַֽאֲח ֵרי ֶ֓הם ׀ ְבִּפיֶ֖הם ִי ְר֣צוּ ֶֽסָלה:
ַכּ ֤צּ ֹאן ׀ ִ ֽלְשׁ֣אוֹל ַשׁתּ ֘וּ ָ ֢מ ֶות ִ֫י ְר ֵ֥ﬠם ַו ִיּ ְר֘דּוּ ָ֤בם ְיָשׁ ִ֨רים ׀ ַלֹ֗בֶּקר ֭ ְוציּ ָרם ֭] ְוצוּ ָרם[
ְלַב֥לּוֹת ְ֝שׁ֗אוֹל ִמ ְזּ ֻ֥בל ֽלוַֹ :אךְך־ֱאֹל ִ֗הים ִיְפ ֶ֣דּה ַ֭נְפִשׁי ִ ֽמ ַיּד־ְשׁ֑אוֹל ִ֖כּי ִיָקֵּ֣ח ִני

ֶֽסָלהַ :אל־ִ֭תּי ָרא ִכּי־ ַֽיֲﬠִ֣שׁר ִ֑אישׁ ִ ֽכּי־֝ ִי ְרֶבּה ְכּ֣בוֹד ֵבּיֽתוִֹ֤ :כּי ֣ל ֹא ְ֭במוֹתוֹ ִי ַ֣קּח
ַהֹ֑כּל ל ֹא־ ֵי ֵ֖רד ַֽאֲח ָ֣ריו ְכּבוֹ ֽדוֹֽ ִ :כּי־ַ֭נְפשׁוֹ ְבַּח ָ֣יּיו ְיָב ֵ֑רךְך ֝ ְויוֹ ֻ֗דךָך ִכּי־ ֵ֘תיִ֥טיב ָֽלךְך:
ָ֭תּבוֹא ַעד־ ֣דּוֹר ֲאבוֹ ָ ֑תיו ַעד־ ֗֝ ֵנַצח ֣ל ֹא ִי ְראוּ־ֽאוֹרָ :א ָ֣דם ִ֭בּיָקר ְו ֣ל ֹא ָיִ֑בין
ִנְמַ֖שׁל ַכְּבֵּה֣מוֹת ִנ ְדֽמוִּ :מ ְז֗מוֹר ְל ָ ֫אָ֥סף ֵ֤אל ׀ ֱֽאֹל ִ֡הים ְֽיה ָ֗וה ִדֶּ֥בּר ַו ִיְּק ָרא־ ָ ֑א ֶרץ
ִמִמּ ְז ַרח־ ֝ ֶ֗שֶׁמשׁ ַעד־ְמֹבֽאוִֹ :מִצּ ֥יּוֹן ִמְכַלל־ ֗֝יִֹפי ֱאֹ֘לִ֥הים הוֹ ִ ֽפי ַעָ֤ :י ֥ב ֹא ֱאֹל ֵ֗הינוּ
אדִ :י ְק ָ֣רא ֶאל־ַהָשַּׁ֣מ ִים
ְֽוַאל־ ֶ֫יֱח ַ֥רשׁ ֵֽאשׁ־ְלָפ ָ֥ניו תּ ֹא ֵ֑כל ֝וְּסִבי ָ֗ביו ִנ ְ ֽשֲׂﬠ ָ֥רה ְמ ֽ ֹ
ֵמ ָ֑ﬠל ְוֶאל־ָ֝ה ָ ֗א ֶרץ ָל ִ֥דין ַעֽמּוִֹ :אְספוּ־ִ֥לי ֲחִסי ָ֑די ֹכּ ְרֵ֖תי ְב ִריִ֣תי ֲﬠֵלי־ ָֽזַבחַ :ו ַיּ ִ֣גּידוּ
ָשַׁ֣מ ִים ִצ ְד֑קוֹ ִ ֽכּי־ֱאֹל ִ֓הים ׀ ֹ
שׁ ֵ֖פט ֣הוּא ֶֽסָלהִ :שְׁמ ָ֤ﬠה ַעִ֨מּי ׀ ַֽוֲא ַד ֵ֗בּ ָרה ֭ ִיְשׂ ָרֵאל
ְוָאִ֣ﬠי ָדה ָ֑בּךְך ֱאֹלִ֖הים ֱאֹלֶ֣היךָך ָאֹֽנִכי֣ :ל ֹא ַעל־֭ ְזָבֶחיךָך אוִֹכי ֶ֑חךָך ֝ ְועוֹֹלֶ֖תיךָך ְל ֶנ ְג ִ֣דּי
א ֶ֗תיךָך ַעתּוּ ִֽדיםִ :כּי־ִ֥לי ָכל־ַח ְיתוֹ־ ָ֑יַער
ָת ִ ֽמיד :ל ֹא־ֶא ַ֣קּח ִמֵבּיְת ךָ֣ך ָ֑פר ִ֝מִמְּכְל ֹ
ְ֝בֵּה֗מוֹת ְבַּה ְר ֵרי־ָֽאֶלףָ ֭ :י ַדְעִתּי ָכּל־֣עוֹף ָה ִ֑רים ְו ִ֥זיז ָ֝שׂ ַ֗די ִעָמּ ִֽדיִ :אם־ֶ֭א ְרַעב
אַמר ָ֑לךְך ִכּי ִ֥לי ֵ֝ת ֵ֗בל וְּמֹלָֽאהַּֽ֭ :האוַֹכל ְבַּ֣שׂר ַאִבּי ִ֑רים ְו ַ֖דם ַעתּוּ ִ֣דים
ל ֹא־ ֣ ֹ
ֶאְשֶֽׁתּהְ :זַ֣בח ֵלאֹלִ֣הים תּוֹ ָ֑דה ְוַשׁ ֵ֖לּם ְלֶעְל ֣יוֹן ְנ ָד ֶֽריךָך֭ :וְּק ָרֵא ִני ְבּ ֣יוֹם ָצ ָ֑רה
ֲ֝אַחֶלְּצ֗ךָך ֽוְּתַכְבּ ֵֽד ִניְ :ו ָ֤ל ָרָ֨שׁע ׀ ָ ֘אַ֤מר ֱאֹל ִ֗הים ַמה־ְ֭לּךָך ְלַס ֵ֣פּר ֻח ָ֑קּי ַוִתָּ֖שּׂא ְב ִריִ֣תי
ֲﬠֵלי־ ִ ֽפיךָךְ ֭ :וַאָתּה ָשׂ ֵ֣נאָת מוּ ָ֑סר ַוַתְּשׁ ֵ֖לךְך ְדָּב ַ֣רי ַֽאֲח ֶֽריךָךִ :אם־ ָרִ֣איָת ֭ ַג ָנּב ַוִ֣תּ ֶרץ
ִע֑מּוֹ ְוִ֖ﬠם ְמ ָֽנֲאִ֣פים ֶחְל ֶֽקךָךִ֭ :פּיךָך ָשׁ ַ֣לְחָתּ ְב ָר ָ֑ﬠה ֝וְּלשׁוֹ ְנ֗ךָך ַתְּצִ֥מיד ִמ ְרָֽמהֵ֭ :תֵּשׁב
ְבָּאִ֣חיךָך ְת ַד ֵ֑בּר ְבֶּבן־ִ֝אְמּ֗ךָך ִ ֽתֶּתּן־ֹֽדִּפיֵ֤ :אֶלּה ָעִ֨שׂיָת ׀ ְֽוֶהֱח ַ֗רְשִׁתּי ִדִּ֗מּיָת ֱה ֣יוֹת
שְׁכֵ֣חי ֱא֑לוֹ ַהּ ֶפּן־
ֶֽאְה ֶ֣יה ָכ֑מוֹךָך אוִֹכ ֽיֲח֖ךָך ְוֶֽאֶע ְר ָ֣כה ְלֵעי ֶֽניךָךֽ ִ :בּינוּ־ ָ֣נא ֭ז ֹאת ֹ
ֶ֝אְטֹ֗רף ְוֵ֣אין ַמ ִ ֽצּילֹ :זֵ֥ב ַח תּוֹ ָ֗דה ְֽיַ֫כְבּ ָ֥ד ְנ ִני ְוָ֥שׂם ֶ֑דּ ֶרךְך ַ֝א ְר ֶ ֗אנּוּ ְבּ ֵ֣יַשׁע ֱאֹל ִ ֽהים:
֝ ַֽלְמ ַנֵ֗צּ ַח ִמ ְז֥מוֹר ְל ָד ִֽודֽ ְ :בּבוֹא־ֵ֭אָליו ָנָ֣תן ַה ָנִּ֑ביא ַֽכֲּאֶשׁר־ ֝ ָ֗בּא ֶאל־ַבּת־ָֽשַׁבע:
ָח ֵ֣נּ ִני ֱאֹלִ֣הים ְכַּחְס ֶ֑דּךָך ְכֹּ֥רב ֝ ַֽרֲחֶ֗מיךָך ְמֵ֣חה ְפָשׁ ָֽﬠיֶ֭ :ה ֶרבה ]ֶֽ֭ה ֶרב[ ַכְּבֵּ֣ס ִני ֵֽמֲﬠוֹ ִ֑ני
וֵּ֖מַחָטּאִ֣תי ַֽטֲה ֵֽר ִניֽ ִ :כּי־ְ֭פָשַׁעי ֲא ִ֣ני ֵא ָ֑דע ְוַחָטּאִ֖תי ֶנ ְג ִ֣דּי ָת ִ ֽמידְ :ל ךָ֤ך ְלַב ְדּ ךָ ֙ך ׀
ָחָטאִתי ְוָה ַ֥רע ְבֵּעי ֗ ֶניךָך ָ֫עִ֥שׂיִתי ְלַמ ַֽﬠן־ִתְּצ ַ֥דּק ְ֝בּ ָדְב ֶ֗רךָך ִתּ ְז ֶ֥כּה ְבָשְׁפֶֽטךָךֵ :הן־
ְבָּע ֥ווֹן חוֹ ָ֑לְלִתּי ֝וְּבֵ֗חְטא ֘ ֶֽיֱחַ֥מְת ִני ִא ִ ֽמּיֵ :הן־ֱ֭אֶמת ָח ַ֣פְצָתּ ַבֻטּ֑חוֹת ֝וְּבָס ֻ֗תם
ָחְכָ֥מה תוֹ ִדי ֵֽﬠ ִניְ :תַּחְטֵּ֣א ִני ְבֵא ֣זוֹב ְוֶאְט ָ ֑הר ְ֝תַּכְבֵּ֗ס ִני וִּמֶ֥שֶּׁלג ַאְל ִ ֽבּין:
ַ֭תְּשִׁמיֵע ִני ָשׂ֣שׂוֹן ְוִשְׂמ ָ֑חה ָ֝תּ ֵ֗גְל ָנה ֲﬠָ֘צ֥מוֹת ִדּ ִ ֽכּיָתַ :הְסֵ֣תּר ָ֭פּ ֶניךָך ֵֽמֲחָט ָ ֑אי ְֽוָכל־

ֲﬠ ֖וֹֹנַ֣תי ְמֵֽחהֵ֣ :לב ָ֭טהוֹר ְבּ ָרא־ִ֣לי ֱאֹלִ֑הים ְו ֥רוּ ַח ֝ ָנ֗כוֹן ַח ֵ֥דּשׁ ְבִּק ְר ִ ֽבּיַ :אל־
ַתְּשִׁלי ֵ֥כ ִני ִמְלָּפ ֶ֑ניךָך ְו ֥רוּ ַח ָ֝ק ְדְשׁ֗ךָך ַאל־ִתּ ַ֥קּח ִמֶֽמּ ִנּיָ :הִ֣שׁיָבה ִ֭לּי ְשׂ֣שׂוֹן ִיְשׁ ֶ֑ﬠךָך
ְו ֖רוּ ַח ְנ ִדיָ֣בה ִתְסְמ ֵֽכ ִניֲ :אַלְמּ ָ֣דה פְשִׁ֣ﬠים ְדּ ָר ֶ֑כיךָך ֝ ְוַחָטּ ִ ֗אים ֵא ֶ֥ליךָך ָיֽשׁוּבוּ:
ַהִ֘צּי ֵ֤ל ִני ִמ ָדִּ֨מים ׀ ֱֽאֹל ִ֗הים ֱאֹלֵ֥הי ְתשׁוָּעִ֑תי ְתּ ַר ֵ֥נּ ן ְ֝לשׁוֹ ֗ ִני ִצ ְדָקֶֽתךָךֲ֭ :אֹד ָני
ְשָׂפַ֣תי ִתְּפ ָ ֑תּח ֝וִּ֗פי ַי ִ֥גּיד ְתִּהָלֶּֽתךָךִ֤ :כּי ׀ ל ֹא־ַתְחֹ֣פּץ ֶ֣זַבח ְוֶא ֵ ֑תּ ָנה ֝עוָֹ֗לה ֣ל ֹא
ִת ְרֶֽצהִ :זְבֵ֣חי ֱאֹלִהי֘ם ֢רוּ ַח ִנְשׁ ָ֫בּ ָ֥רה ֵֽלב־ ִנְשָׁ֥בּר ְו ִנ ְד ֶ֑כּה ֱ֝אֹל ִ֗הים ֣ל ֹא ִתְב ֶֽזה:
ֵהיִ֣טיָבה ִ֭ב ְרצוֹ ְנךָך ֶאת־ִצ ֑יּוֹן ִ֝תְּב ֗ ֶנה ֘חוֹ֥מוֹת ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםָ֤ :אז ַתְּחֹ֣פּץ ִזְבֵחי־ֶ֭צ ֶדק
עוֹ ָ֣לה ְוָכ ִ֑ליל ָ֤אז ַֽיֲﬠ֖לוּ ַעל־ִמ ְזַֽבֲּח ךָ֣ך ָפ ִֽריםַֽ ֝ :לְמ ַנֵ֗צּ ַח ַמְשִׂ֥כּיל ְל ָד ִֽודְ :בּ֤בוֹא ׀
דּוֵֹ֣אג ָֽהֲאֹדִמ ֘י ַו ַיּ ֵ֢גּד ְלָ֫שׁ֥אוּל ַו ֥יּ ֹאֶמר ֑לוֹ ָ֥בּא ֝ ָד ִ֗וד ֶאל־ֵ֥בּית ֲאִחיֶֽמֶלךְךַ :מה־
שׁב ְלשׁוֹ ֶ֑נ ךָך ְכַּ֥תַער
ִתְּתַה ֵ֣לּל ְ֭בּ ָרָעה ַה ִגּ֑בּוֹר ֶ֥חֶסד ֝ ֵ ֗אל ָכּל־ַה ֽיּוֹםַ֭ :הוּוֹת ַתְּח ֣ ֹ
ְ֝מֻלָ֗טּשׁ ֹ֘עֵ֥שׂה ְרִמ ָֽיּהָ :אַ֣הְבָתּ ָ֣רּע ִמ֑טּוֹב ֶ֓שֶׁקר ׀ ִמ ַדֵּ֖בּר ֶ֣צ ֶדק ֶֽסָלהָ :אַ֥הְבָתּ
אֶהל
ָכל־ ִדְּב ֵרי־ ֝ ָ֗בַלע ְל֣שׁוֹן ִמ ְרָֽמהַ :גּם־ֵא֘ל ִיָתְּצ ךָ֢ך ָ֫ל ֶ֥נַצח ַיְחְתּ ךָ֣ך ְו ִיָֽסֲּח ךָ֣ך ֵמ ֑ ֹ
ְוֵֽשׁ ֶרְשׁ ךָ ֙ך ֵמֶ֖א ֶרץ ַח ִ֣יּים ֶֽסָלהְ :ו ִי ְר֖אוּ ַצ ִדּי ִ֥קים ְו ִיי ָ֗ראוּ ְוָ֘ע ָ֥ליו ִיְשָֽׂחקוִּ :ה ֵ֤נּה ַה ֶ֗גֶּבר
ֽל ֹא־ ָיִ֥שׂים ֱאֹל ִ֗הים ָֽמ֫עוּ ֥זּוֹ ֭ ַו ִיְּבַטח ְבֹּ֣רב ָעְשׁ ֑רוֹ ֝ ָיֹ֗עז ְבַּה ָוּֽתוַֹֽ :וֲא ִ֤ני ׀ ְכּ ַ֣ז ִית ֭ ַֽרֲﬠ ָנן
ְבֵּ֣בית ֱאֹלִ֑הים ָבַּ֥טְחִתּי ְבֶֽחֶסד ֱ֝אֹל ִ֗הים ֘עוֹ ָ֥לם ָו ֶֽﬠד :אוֹ ְד ךָ֣ך ְ֭לעוָֹלם ִ֣כּי ָעִ֑שׂיָת
ַֽוֲא ַק ֶ֖וּה ִשְׁמ ךָ֥ך ִכי־ ֗֝טוֹב ֶ֣נ ֶגד ֲחִסי ֶֽדיךָךַֽ :לְמ ַנֵ֥צּ ַח ַֽﬠל־ָֽ֝מֲחַ֗לת ַמְשִׂ֥כּיל ְל ָד ִֽוד֘ ָ :אַ֤מר
ָנָ֣בל ְ֭בִּלבּוֹ ֵ֥אין ֱאֹלִ֑הים ִ ֽהְשִׁ֖חיתוּ ְו ִ ֽהְתִ֥ﬠיבוּ ָ֗֝ע ֶול ֵ֣אין ֹֽעֵשׂה־ֽטוֹבֱֽ :אֹל ִ֗הים
ִמָשַּׁמ ִי֘ם ִהְשׁ ִ֢קיף ַעל־ְבּ ֫ ֵֽני ָא ָ֥דם ִ֭ל ְראוֹת ֲה ֵ֣ישׁ ַמְשׂ ִ֑כּיל ֹ֝דּ ֵ֗רשׁ ֶאת־ֱאֹל ִ ֽהים:
ֻכּ֥לּוֹ ָס ֘ג ַיְח ָ֢דּו ֫ ֶנֱא ָ֥לחוּ ֵ֥אין ֹֽעֵשׂה־֑טוֹב ֝ ֵ ֗אין ַ֣גּם ֶאָֽחדֲ :ה ֥ל ֹא ָי ְדע ֘וּ ֹֽ֢פֲּﬠֵ֫לי ָ֥א ֶון
אְכ ֵ֣לי ַ֭ﬠִמּי ָ֥אְכלוּ ֶ֑לֶחם ֱ֝אֹל ִ֗הים ֣ל ֹא ָק ָֽראוָּ֤ :שׁם ָֽפֲּחדוּ־ַפַח֘ד ל ֹא־ ָ ֢ה ָי֫ה ָ֥פַחד
ֹ
שָׁתה ִ ֽכּי־ ֱ ֘אֹלִ֥הים ְמָאָֽסםֽ ִ :מי־ ִיֵ֣תּן ִמִצּיּוֹ ֘ן
ִ ֽכּי־ֱאֹל ִ֗הים ִ֭פּ ַזּר ַעְצ֣מוֹת ֹח ָ֑נ ךְך ֱ֝הִב ֗ ֹ
ְיֻשׁ֢עוֹת ִיְשׂ ָ֫רֵ֥אל ְבּ֣שׁוּב ֱ֭אֹלִהים ְשׁ֣בוּת ַע֑מּוֹ ָ֘י ֵ֥גל ֝ ַֽיֲﬠֹ֗קב ִיְשַׂ֥מח ִיְשׂ ָרֵֽאלַֽ :לְמ ַנֵ֥צּ ַח
ִ֝בּ ְנ ִגיֹ֗נת ַמְשִׂ֥כּיל ְל ָד ִֽודְ :ב֣בוֹא ַ֭ה ִזּיִפים ַויּ ֹאְמ ֣רוּ ְלָשׁ֑אוּל ֲה ֽל ֹא־ ֝ ָד ִ֗וד ִמְסַתֵּ֥תּר
ִעָֽמּנוֱּ֭ :אֹלִהים ְבִּשְׁמ ךָ֣ך הוִֹשׁי ֵ֑ﬠ ִני וִּב ְגבוּ ָרְת ךָ֥ך ְת ִדי ֵֽנ ִניֱ֭ :אֹלִהים ְשַׁ֣מע ְתִּפָלִּ֑תי
ַֽ֝הֲא֝ ִזי ָנה ְלִאְמ ֵרי־ ִ ֽפיִ֤ :כּי ָז ִ֨רים ׀ ָ֤קמוּ ָעַ֗לי ֭ ְֽוָע ִריִצים ִבְּק֣שׁוּ ַנְפִ֑שׁי ֤֘ל ֹא ָ֨שׂמוּ
ֱאֹלִ֖הים ְל ֶנ ְג ָ֣דּם ֶֽסָלהִ :ה ֵ֣נּה ֱ֭אֹלִהים ֹע ֵ֣ז ר ִ֑לי ֲ֝אֹד ֗ ָני ְ ֽבֹּסְמ ֵ֥כי ַנְפ ִ ֽשׁיָ :יִ֣שׁוב

שׁ ְר ָ֑רי ַֽ֝בֲּאִמְתּ֗ךָך ַהְצִמיֵֽתםִ :בּ ְנ ָדָ֥בה ֶא ְזְבָּחה־ ָ֑לּךְך ֤ ֘אוֹ ֶדה ִשְּׁמ֖ךָך
] ָיִ֣שׁיב[ ָ֭ה ַרע ְל ֹ
א ְי ַ֗בי ָֽ֘רֲאָ֥תה ֵעי ִֽניַֽ :לְמ ַנֵ֥צּ ַח ִ֝בּ ְנ ִגיֹ֗נת
ה ָ֣וה ִכּי־ֽטוֹבִ֣ :כּי ִמָכּל־ָצ ָ֣רה ִהִצּי ָ֑ל ִני ֝וְּב ֹ
ְי ֹ
ַמְשִׂ֥כּיל ְל ָד ִֽודַֽ :הֲא ִ֣זי ָנה ֱ֭אֹלִהים ְתִּפָלִּ֑תי ְוַאל־ִ֝תְּתַעַ֗לּם ִמְתִּח ָנּ ִ ֽתיַ :הְקִ֣שׁיָבה
שׁע ִכּי־ ָיִ֖מיטוּ
ִ֣לּי ַֽוֲﬠ ֵ֑נ ִני ָא ִ֖ריד ְבִּשׂיִ֣חי ְוָא ִ ֽהיָמהִ :מ֤קּוֹל אוֹ ֵ֗יב ִמְפּ ֵ֣ני ָע ַ֣קת ָר ָ ֑
ָע ַ֥לי ֝ ָ ֗א ֶון וְּבַ֥אף ִיְשְׂטֽמוּ ִניִ֭ :לִבּי ָיִ֣חיל ְבִּק ְרִ֑בּי ְו ֵ ֘אי֥מוֹת ֝ ָ֗מ ֶות ָנְפ֥לוּ ָע ָֽליִ :י ְרָ֣אה
אַ֗מר ִ ֽמי־ ִיֶתּן־ִ֣לּי ֵ֭אֶבר ַ֝כּיּוָֹ֗נה ָ ֘א֥עוָּפה
֭ ָו ַרַעד ָ֥יב ֹא ִ֑בי ֝ ַוְתַּכֵ֗סִּני ַפָּלּֽצוּתָ :ו ֹ
ְוֶאְשֹֽׁכּ ָנהִ֭ :ה ֵנּה ַא ְרִ֣חיק ְנֹ֑דד ָאִ֖לין ַבִּמּ ְדָ֣בּר ֶֽסָלהָ :אִ֣חיָשׁה ִמְפ ָ֣לט ִ֑לי ֵמ ֖רוּ ַח
ֹס ָ֣ﬠה ִמָֽסַּערַ :בּ ַ֣לּע ֲ֭אֹדָני ַפּ ַ֣לּג ְלשׁוֹ ָ֑נם ִ ֽכּי־ ָ֘רִ֚איִתי ָחָ֖מס ְו ִ֣ריב ָבּ ִ ֽﬠיר :יוָֹ֤מם
ָוַ֗ל ְיָלה ְיסוְֹב ֻ֥בָה ַעל־ֽחוֹֹמ ֶ ֑תיָה ְוָ֖א ֶון ְוָעָ֣מל ְבִּק ְרָֽבּהַּ :ה ֥וּוֹת ְבִּק ְר ָ֑בּהּ ְֽול ֹא־ ָ֘יִ֥מישׁ
תּךְך וִּמ ְרָֽמהִ֤ :כּי ֽל ֹא־אוֹ ֵ֥יב ְיָֽח ְרֵ֗פ ִני ְו ֶ ֫אָ֥שּׂא ֽל ֹא־ְ֭מַשׂ ְנִאי ָע ַ֣לי ִה ְג ִ֑דּיל
ֵ֝מ ְרֹח ָ֗בהּ ֣ ֹ
ְוֶאָ֘סֵּ֥תר ִמֶֽמּנּוְּ :וַאָ֣תּה ֱא ֣נוֹשׁ ְכֶּע ְר ִ֑כּי ַ֝אלּוִּ֗פי וְּמ ֻי ָֽדִּעיֲ :אֶ֣שׁר ֭ ַיְח ָדּו ַנְמִ֣תּיק ֑סוֹד
ְבֵּ֥בית ֱ֝אֹל ִ֗הים ְנַה ֵ֥לּךְך ְבּ ָֽר ֶגשַׁ :יִ֤שּׁיָ֨מ ֶות׀ ] ַיִ֤שּׁיא ָ֨מ ֶות[ ׀ ָעֵ֗לימוֹ ֵי ְר ֣דוּ ְשׁ֣אוֹל
ה ָ֗וה יוִֹשׁי ֵֽﬠ ִני:
ַח ִ֑יּים ִ ֽכּי־ ָר֖עוֹת ִבְּמגוּ ָ֣רם ְבִּק ְרָֽבּםֲ֭ :א ִני ֶאל־ֱאֹלִ֣הים ֶא ְק ָ֑רא ֝ ַוי ֹ
ֶ֤ﬠ ֶרב ָוֹ֣בֶקר ֭ ְוָצֳה ַר ִים ָאִ֣שׂיָחה ְוֶאֱה ֶ ֑מה ַו ִיְּשַׁ֥מע קוֹ ִ ֽליָ֘ :פּ ָ֤דה ְבָשׁ֣לוֹם ַ֭נְפִשׁי
ִמֲקּ ָרב־ ִ֑לי ִ ֽכּי־ְ֝ב ַר ִ֗בּים ָ֘ה ֥יוּ ִעָמּ ִֽדיִ :יְשַׁ֤מע ׀ ֵ ֨אל ְֽו ַֽיֲﬠֵנ֘ם ְו ֤יֵ֥שׁב ֶ ֗ק ֶד֫ם ֶ֥סָלה ֲאֶ֤שׁר
ֵ֣אין ֲחִלי֣פוֹת ָ֑למוֹ ְו ֖ל ֹא ָי ְר֣אוּ ֱאֹל ִ ֽהיםָ :שׁ ַ֣לח ֭ ָי ָדיו ִבְּשֹׁלָ֗מיו ִח ֵ֥לּל ְבּ ִריֽתוָֹ :חְל֤קוּ
את ִפּי ֘ו ֽוֲּק ָרב־ִ֫ל֥בּוֹ ַר֖כּוּ ְדָב ָ֥ריו ִ֝מֶ֗שֶּׁמן ְוֵ֣הָמּה ְפִתֽחוֹתַ :הְשׁ ֵ֤לךְך ַעל־
׀ ַמְחָמ ֣ ֹ
ה ָ֨וה ׀ ְיָהְב֘ךָך ְו֢הוּא ְיַ֫כְלְכּ ֶ֥לךָך ל ֹא־ ִיֵ֖תּן ְלעוֹ ָ֥לם ֗֝מוֹט ַלַצּ ִֽדּיקְ :וַא ָ ֤תּה ֱאֹל ִ֨הים ׀
ְי ֹ
תּוֹ ִ֘ר ֵ֤דם ִלְב ֵ ֬אר ַ֗שַׁחת ַאְנֵ֤שׁי ָדִ֣מים ֭וִּמ ְרָמה ל ֹא־ ֶיֱח֣צוּ ְיֵמי ֶ ֑הם ֝ ַֽוֲאִ֗ני ֶאְבַטח־
ָֽבּךְךַֽ :לְמ ַנ ֵ֤צּ ַח ַעל־ ֬יוֹ ַנת ֵ֣אֶלם ֭ ְרֹחִקים ְל ָד ִ֣וד ִמְכ ָ ֑תּם ֶֽבֱּאֹ֨חז אוֹ֖תוֹ ְפִלְשִׁ֣תּים
ְבּ ַֽגתָ :ח ֵ֣נּ ִני ֱ֭אֹלִהים ִ ֽכּי־ְשָׁא ַ֣פ ִני ֱא ֑נוֹשׁ ָכּל־ַ֝ה ֗יּוֹם ֹ֘לֵ֥חם ִיְלָחֵֽצ ִניָֽ :שֲׁא֣פוּ ֭שׁוֹ ְר ַרי
ָכּל־ַה ֑יּוֹם ִ ֽכּי־ ַר ִ֨בּים ֹֽלֲחִ֖מים ִ֣לי ָמ ֽרוֹם֥ :יוֹם ִאי ָ֑רא ֲ֝א ֗ ִני ֵ ֘א ֶ֥ליךָך ֶאְבָֽטחֵ :בּאֹלִהי֘ם
ֲאַה ֵ֢לּל ְדּ ָ֫ב ֥רוֹ ֵבּאֹלִ֣הים ָ֭בַּטְחִתּי ֣ל ֹא ִאי ָ֑רא ַמה־ ַֽיֲּﬠֶ֖שׂה ָבָ֣שׂר ִ ֽליָ :כּל־ַ֭היּוֹם
ְדָּב ַ֣רי ְיַע ֵ֑צּבוּ ָע ַ֖לי ָכּל־ַמְחְשֹׁבָ֣תם ָל ָֽרעָ :י ֤גוּרוּ ִיְצֹ֗פּינוּ ] ִיְצ֗פּוֹנוּ[ ֵ֭הָמּה ֲﬠֵק ַ֣בי
ִיְשֹׁ֑מרוּ ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִק ֣וּוּ ַנְפ ִ ֽשׁיַ :על־ָ֥א ֶון ַפֶּלּט־ ָ֑למוֹ ְ֝בּ ַ ֗אף ַעִ֤מּים ׀ הוֹ ֵ֬רד ֱאֹל ִ ֽהים:
ֹנ ִד ֘י ָס ַ֢פ ְר ָ֫תּה ָ֥אָתּה ִ֣שׂיָמה ִדְמָעִ֣תי ְבנ ֹא ֶ֑דךָך ֲ֝ה ֗ל ֹא ְבִּסְפ ָרֶֽתךָךָֽ֤ :אז ׀ ָ֘י֤שׁוּבוּ

אוֹ ְיַ֣בי ָ֭אחוֹר ְבּ ֣יוֹם ֶא ְק ָ֑רא ֶזה־֝ ָי ַ֗דְעִתּי ִ ֽכּי־ֱאֹ֘לִ֥הים ִ ֽליֵֽ֭ :בּאֹלִהים ֲאַה ֵ֣לּל ָדּ ָ֑בר
ה ָ֗וה ֲאַה ֵ֥לּל ָדָּֽברֵֽ :בּאֹלִ֣הים ָ֭בַּטְחִתּי ֥ל ֹא ִאי ָ֑רא ַמה־ ַֽיֲּﬠֶ֖שׂה ָא ָ֣דם ִ ֽליָ :ע ַ֣לי
ַ֝בּי ֹ
ֱאֹלִ֣הים ְנ ָד ֶ֑ריךָך ֲאַשׁ ֵ֖לּם תּוֹֹ֣דת ָֽלךְךִ֤ :כּי ִה ַ֢צְּלָתּ ַנְפִ֡שׁי ִמָמּ ֶו֘ת ֲה ֥ל ֹא ַר ְגַ֗לי ִ֫מ ֶ֥דִּחי
ְ֭ל ִ ֽהְתַהֵלּךְך ִלְפ ֵ֣ני ֱאֹלִ֑הים ְ֝בּ֗אוֹר ַֽהַח ִֽיּיםַֽ :לְמ ַנֵ֣צּ ַח ַאל־ַ֭תְּשֵׁחת ְל ָד ִ֣וד ִמְכ ָ ֑תּם
ְבָּב ְר֥חוֹ ִמְפּ ֵני־ָ֝שׁ֗אוּל ַבְּמָּע ָֽרהָ :ח ֵ֤נּ ִני ֱאֹל ִ֨הים ׀ ָח ֗ ֵנּ ִני ִ֥כּי ְב֘ךָך ָח ָ֢ס ָיה ֫ ַנְפִ֥שׁי
וְּבֵֽצל־ְכּ ָנ ֶ֥פיךָך ֶאְח ֶ֑סה ַ֖ﬠד ַֽיֲﬠֹ֣בר ַה ֽוּוֹתֶ֭ :אְק ָרא ֵֽלאֹלִ֣הים ֶעְל ֑יוֹן ָ֝ל ֵ ֗אל ֘גֵֹּ֥מר ָע ָֽלי:
שֲׁאִ֣פי ֶ֑סָלה ִיְשׁ ַ֥לח ֱ֝אֹל ִ֗הים ַחְס ֥דּוֹ ַֽוֲאִמֽתּוֹ:
ִיְשׁ ַ֤לח ִמָשַּׁ֨מ ִים ׀ ְֽויוִֹשׁיֵ֗ע ִני ֵח ֵ֣רף ֽ ֹ
ַנְפִ֤שׁי ׀ ְבּ֥תוֹךְך ְלָבִא֘ם ֶאְשְׁכּ ָ֢בה ֹֽ֫לֲהִ֥טים ְ ֽבּ ֵני־ָא ָ֗דם ִ֭שׁ ֵנּיֶהם ֲח ִ֣נית ְוִחִ֑צּים
֝וְּלשׁוֹ ֗ ָנם ֶ֣ח ֶרב ַח ָֽדּה֣ :רוָּמה ַעל־ַהָשַּׁ֣מ ִים ֱאֹלִ֑הים ַ֖ﬠל ָכּל־ָהָ֣א ֶרץ ְכּבוֹ ֶֽדךָךֶ֤ :רֶשׁת
׀ ֵהִ֣כינוּ ִלְפָעַמ ֘י ָכּ ַ֢פף ַ֫נְפִ֥שׁי ָכּ ֣רוּ ְלָפ ַ֣ני ִשׁי ָ֑חה ָנְפ֖לוּ ְבתוֹ ָ֣כהּ ֶֽסָלהָ֘ :נ֤כוֹן ִלִ֣בּי
ֱ֭אֹלִהים ָנ֣כוֹן ִלִ֑בּי ָ֝אִ֗שׁי ָרה ַֽוֲא ַזֵֽמּ ָרה֤ :עוּ ָרה ְכבוֹ ִ֗די ֭עוּ ָֽרה ַה ֵ֥נֶּבל ֝ ְוִכ ֗נּוֹר ָ ֘אִ֥ﬠי ָרה
ָֽשַּׁחר :אוֹ ְד֖ךָך ָבַעִ֥מּים ׀ ֲאֹד ָ֑ני ֲ֝א ַזֶמּ ְר֗ךָך ַבּל־ֻא ִ ֽמּיםֽ ִ :כּי־ ָגֹ֣דל ַעד־ָשַׁ֣מ ִים ַחְס ֶ֑דּךָך
ְֽוַעד־ְשָׁח ִ֥קים ֲאִמֶֽתּךָך֣ :רוָּמה ַעל־ָשַׁ֣מ ִים ֱאֹלִ֑הים ַ֖ﬠל ָכּל־ָהָ֣א ֶרץ ְכּבוֹ ֶֽדךָך:
ַֽלְמ ַנֵ֥צּ ַח ַאל־ַ֝תְּשֵׁ֗חת ְל ָ֘ד ִ֥וד ִמְכָֽתּםַֽ :הֻאְמ ֗ ָנם ֵ֣אֶלם ֶ֭צ ֶדק ְתּ ַדֵבּ ֑רוּן ֵמיָ֘שׁ ִ֥רים
ִ֝תְּשְׁפּ֗טוּ ְבּ ֵ֣ני ָא ָֽדםַ :אף־ְבֵּל֘ב עוֹֹ֢לת ִתְּפָ֫ע֥לוּן ָבּ ָ ֡א ֶרץ ֲחַ֥מס ֝ ְי ֵדיֶ֗כם ְתַּפ ֵֽלּֽסוּןֹ֣ :זרוּ
ְרָשִׁ֣ﬠים ֵמ ָ֑רֶחם ָ֘תּ֥עוּ ִ֝מ ֶ֗בֶּטן ֹדְּב ֵ֥רי ָכ ָֽזבֲ :חַמת־ָ֗למוֹ ִכּ ְד֥מוּת ֲחַמת־ ָנ ָ֑חשׁ ְכּ֘מוֹ־
ֶ֥פֶתן ֵ֝ח ֵ֗רשׁ ַיְאֵ֥טם ָא ְז ֽנוֲֹ :אֶ֣שׁר ל ֹא־ ֭ ִיְשַׁמע ְל֣קוֹל ְמ ַֽלֲחִ֑שׁים חוֵֹ֖בר ֲחָב ִ֣רים
ה ָֽוהִ :יָֽמֲּא֣סוּ
תץ ׀ ְי ֹ
ְמֻח ָֽכּםֽ ֱ :אֹל ִ֗הים ֲה ָרס־ִשׁ ֵ֥נּימוֹ ְבִּ֑פימוֹ ַמְלְתּ֥עוֹת ְ֝כִּפי ִ֗רים ְנ ֣ ֹ
ְכמוֹ־ַ֭מ ִים ִיְתַהְלּכוּ־ ָ֑למוֹ ִי ְדֹ֥רךְך ִ֝חָ֗צּו ]ִ֝חָ֗צּיו[ ְכּ֣מוֹ ִיְתֹמ ָֽללוְּ :כּ֣מוֹ ַ֭שְׁבּלוּל ֶ֣תֶּמס
ַֽיֲהֹ֑לךְך ֵ֥נֶפל ֝ ֵ ֗אֶשׁת ַבּל־ָ֥חזוּ ָֽשֶׁמשְׁ :בּ ֶ֤ט ֶרם ָיִ֣בינוּ ִ ֽסּיֹרֵתי ֶ֣כם ָא ָ֑טד ְכּ֘מוֹ־ַ֥חי ְכּמוֹ־
ָ֝ח֗רוֹן ִיְשָׂע ֶֽרנּוִּ :יְשַׂ֣מח ַ֭צ ִדּיק ִכּי־ָח ָ֣זה ָנ ָ֑קם ְפָּ֘עָ֥מיו ֝ ִי ְרַ֗חץ ְבּ ַ֣דם ָה ָרָֽשׁעְ :וי ֹאַ֣מר
שְׁפִ֥טים ָבָּֽא ֶרץַֽ :לְמ ַנֵ֣צּ ַח ַאל־ַתְּשֵׁח֘ת
ָ֭א ָדם ַאךְך־ְפּ ִ֣רי ַלַצּ ִ֑דּיק ַ֥אךְך ֵישׁ־ֱ֝אֹל ִ֗הים ֹ
א ְיַ֥בי ׀
ְל ָד ִ֢וד ִ֫מְכָ֥תּם ִבְּשֹׁ֥ל ַח ָשׁ֑אוּל ַו ִיְּשְׁמ ֥רוּ ֶאת־ַ֝ה ַ֗בּ ִית ַֽלֲהִמיֽתוַֹ :הִצּי ֵ֖ל ִני ֵמ ֹ
ֱאֹל ָ ֑הי ִמִּמְת֘קוְֹמַ֥מי ְתַּשׂ ְגּ ֵֽב ִניַ֭ :הִצּיֵל ִני ִמֹֽ֣פֲּﬠֵלי ָ ֑א ֶון ֽוֵּמַא ְנֵ֥שׁי ֝ ָדִ֗מים הוִֹשׁי ֵֽﬠ ִני:
ה ָֽוהֽ ְ :בִּלי־
ִ֤כּי ִה ֵ֢נּה ָֽא ְר֡בוּ ְל ַנְפִ֗שׁי ָי ֣גוּרוּ ָע ַ֣לי ַע ִ֑זים ל ֹא־ִפְשִׁ֖ﬠי ְול ֹא־ַחָטּאִ֣תי ְי ֹ
ה ָֽוה־ֱאֹלִ֥הים ׀ ְצָב֡אוֹת
ָ֭ﬠוֹן ְירוּ֣צוּן ְו ִיכּוֹ ָ֑ננוּ ֖עוּ ָרה ִלְק ָראִ֣תי וּ ְרֵאהְ :וַא ָ֬תּה ְי ֹ

ֱאֹ֘לֵ֤הי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ָה ִ ֗קיָצה ִלְפֹ֥קד ָֽכּל־ַהגּוֹ ִ֑ים ַאל־ ָ֘תֹּ֨חן ָכּל־ֹ֖בּ ְג ֵדי ָ֣א ֶון ֶֽסָלהָ :י֣שׁוּבוּ
ָ֭לֶע ֶרב ֶיֱה֥מוּ ַ֝כָ֗כֶּלב ִוי֥סוְֹבבוּ ִ ֽﬠירִ :ה ֵ֤נּה ׀ ַי ִ֘בּי֤עוּן ְבִּפי ֶ֗הם ֲח ָר֥בוֹת
ה ָוה ִתְּשַׂחק־ ָ֑למוֹ ִ֝תְּלַ֗עג ְלָכל־גּוֹ ִֽיםֻ֭ :ﬠזּוֹ
שֵֽׁמ ַעְ :וַאָ֣תּה ֭ ְי ֹ
ְבִּשְׂפתוֵֹתי ֶ ֑הם ִ֖כּי ִ֥מי ֹ
ֵא ֶ֣ליךָך ֶאְשֹׁ֑מ ָרה ִ֥כּי ֱ֝אֹל ִ֗הים ִמְשׂ ַגּ ִ ֽבּיֱ :אֹלֵ֣הי ַחְס ִ֣דּו ]ַחְס ִ֣דּי[ ְיַק ְדּ ֵ ֑מ ִני ֱ֝אֹל ִ֗הים
שׁ ְר ָֽריַ :אל־ַתַּה ְר ֵ֤גם ׀ ֶֽפּן־ ִיְשְׁכּ֬חוּ ַעִ֗מּי ֲה ִני ֵ֣ﬠמוֹ ְ֭בֵחיְלךָך ְוהוֹ ִרי ֵ֑דמוֹ
ַֽי ְרֵ֥א ִני ְב ֹ
ָֽמ ִג ֵ֣נּנוּ ֲאֹד ָֽניַ :חַטּאת ִ֗פּימוֹ ְֽדַּבר־ְשָׂ֫פֵ֥תימוֹ ְו ִיָלְּכ ֥דוּ ִב ְגאוֹ ָ֑נם וֵּמָא ָ֖לה וִּמ ַ֣כַּחשׁ
ְיַס ֵֽפּרוַּ :כּ ֵ֥לּה ְבֵחָמ֘ה ַכּ ֵ֢לּה ְֽו ֵ ֫אי ֵ֥נמוֹ ְֽו ֵי ְד֗עוּ ִ ֽכּי־ֱ֭אֹלִהים ֹמֵ֣שׁל ְבּ ַֽיֲﬠֹ֑קב ְלַאְפֵ֖סי
ָהָ֣א ֶרץ ֶֽסָלהְ :ו ָיֻ֣שׁבוּ ָ֭לֶע ֶרב ֶיֱה֥מוּ ַ֝כָ֗כֶּלב ִוי֥סוְֹבבוּ ִ ֽﬠירֵ֭ :הָמּה ְי ִנו֣עוּן ] ְי ִני֣עוּן[
ֶלֱאֹ֑כל ִאם־ ֥ל ֹא ֝ ִיְשְׂבּ֗עוּ ַו ָיּ ִ ֽלינוַּֽ :וֲא ִ֤ני ׀ ָאִ֣שׁיר ֻע ֶזּ֘ךָך ַֽוֲא ַר ֵ֥נּ ן ַלֹ֗בֶּקר ַ֫חְס ֶ֥דּךָך ִ ֽכּי־
ָה ִ֣ייָת ִמְשׂ ָ֣גּב ִ֑לי ֝וָּמ ֗נוֹס ְבּ ֣יוֹם ַצר־ ִ ֽליֻ֭ :ﬠ ִזּי ֵא ֶ֣ליךָך ֲא ַז ֵ ֑מּ ָרה ִ ֽכּי־ֱאֹ֘לִ֥הים ִ֝מְשׂ ַגּ ִ֗בּי
ֱאֹ֘לֵ֥הי ַחְס ִֽדּיַֽ :לְמ ַנֵצּ ַח ַעל־שׁוַּ֣שׁן ֵע ֑דוּת ִמְכָ֖תּם ְל ָד ִ֣וד ְלַלֵֽמּדְ :בַּהצּוֹ֨תוֹ ׀ ֶ֥את
ֲא ַ֣רם ַֽנֲה ַר ִי֘ם ְוֶאת־ֲא ַ֢רם ֫צוָֹ֥בה ַו ָ֤יָּשׁב יוֹ ָ ֗אב ַו ַ֣יּ ךְך ֶאת־ֱא ֣דוֹם ְבּ ֵגיא־ ֶ ֑מַלח ְשׁ ֵ֖נים
ָעָ֣שׂר ָֽאֶלףֱ֭ :אֹלִהים ְז ַנְחָ֣תּנוּ ְפ ַרְצ ָ ֑תּנוּ ָ֝א ֗ ַנְפָתּ ְתּ֥שׁוֵֹֽבב ָֽלנוִּ :ה ְר ַ֣ﬠְשָׁתּה ֶ֣א ֶרץ
שׁה ִ֝הְשִׁקי ָ֗תנוּ ַ֣י ִין
ְפַּצְמ ָ ֑תּהּ ְר ָ֖פה ְשָׁב ֶ֣ריָה ִכי־ָֽמָטהִ :ה ְרִ֣איָתה ַעְמּ ךָ֣ך ָק ָ ֑
ַתּ ְרֵע ָֽלהָ ֘ :נַ֤תָתּה ִלּי ֵרֶ֣איךָך ֵ֭נּס ְלִהְתנוֹ ֵ֑סס ִמְפּ ֵ֖ני ֹ֥קֶשׁט ֶֽסָלהְ֭ :לַמַען ֵיָחְל֣צוּן
ְי ִדי ֶ֑דיךָך הוִֹ֖שׁיָעה ְי ִ ֽמי ְנ ךָ֣ך ַֽוֲﬠ ֵֽנ ִנו ] ַֽוֲﬠ ֵֽנ ִני[ֱ :אֹל ִ֨הים ׀ ִדֶּ֥בּר ְבָּק ְד֗שׁוֹ ֶ ֫אְעֹ֥ל ָזה
ֲאַחְלּ ָ֥קה ְשׁ ֶ֑כם ְו ֵ֖ﬠֶמק ֻס֣כּוֹת ֲאַמ ֵֽדּדִ֤ :לי ִגְלָ֨עד ׀ ְוִ֬לי ְמ ַנֶ֗שּׁה ֭ ְוֶאְפ ַר ִים ָמ֣עוֹז
ר ֹאִ֑שׁי ֝ ְיהוּ ָ֗דה ְמֹֽחְקִקי :מוָֹ֤אב ׀ ִ֬סיר ַרְחִ֗צי ַעל־ֱ֭אדוֹם ַאְשִׁ֣ליךְך ַֽנֲﬠ ִ֑לי ָ֝עַ֗לי
ְפּ ֶ֣לֶשׁת ִהְתֹר ָֽﬠ ִ ֽﬠיִ֣ :מי ֹ֭יִבֵל ִני ִ֣ﬠיר ָמ֑צוֹר ִ֖מי ָנַ֣ח ִני ַעד־ֱא ֽדוֹםֲ :ה ֽל ֹא־ַאָ֣תּה
ֱאֹלִ֣הים ְז ַנְח ָ ֑תּנוּ ְֽול ֹא־ ֵ֘תֵ֥צא ֱ֝אֹל ִ֗הים ְבִּצְבאוֵֹֽתינוָּֽ :הָבה־ ָ֣לּנוּ ֶע ְז ָ֣רת ִמ ָ֑צּר ֝ ְוָ֗שׁ ְוא
ְתּ֘שׁוּ ַ֥ﬠת ָא ָֽדםֵֽ :בּאֹלִ֥הים ַֽנֲﬠֶשׂה־ ָ֑ח ִיל ֝ ְו֗הוּא ָ֘י֥בוּס ָצ ֵֽרינוַּֽ :לְמ ַנֵ֬צּ ַח ַעל־ ְנ ִגי ֬ ַנת
ְל ָד ִֽודִ :שְׁמ ָ֣ﬠה ֱ֭אֹלִהים ִר ָנִּ֑תי ַ֝הְקִ֗שׁיָבה ְתִּפָלּ ִ ֽתיִ :מְק ֵ֤צה ָה ָ ֨א ֶרץ ׀ ֵא ֶ֣ליךָך ֶ֭אְק ָרא
ַֽבֲּﬠֹ֣טף ִלִ֑בּי ְבּֽצוּר־ ָי ֖רוּם ִמֶ֣מּ ִנּי ַת ְנֵֽח ִניֽ ִ :כּי־ָה ִ֣ייָת ַמְחֶ֣סה ִ֑לי ִמ ְג ַדּל־ ֝ ֹ֗עז ִמְפּ ֵ֣ני
אוֹ ֵֽיבָ :א ֣גוּ ָרה ְ֭בָאָהְלךָך עוָֹלִ֑מים ֶֽ ֘אֱחֶ֚סה ְבֵ֖סֶתר ְכּ ָנ ֶ֣פיךָך ֶֽסָּלהֽ ִ :כּי־ַאָ֣תּה ֱ֭אֹלִהים
ָשַׁ֣מְעָתּ ִל ְנ ָד ָ֑רי ֘ ָנַ֥תָתּ ֝ ְי ֻרַ֗שּׁת ִי ְרֵ֥אי ְשֶֽׁמךָךָ֖ :יִמים ַעל־ ְיֵמי־ֶ֣מֶלךְך תּוִֹ֑סיף ְ֝שׁנוֹ ָ֗תיו
ְכּמוֹ־ֹ֥דר ָוֹֽדרֵ :יֵ֣שׁב ֭עוָֹלם ִלְפ ֵ֣ני ֱאֹלִ֑הים ֶ֥חֶסד ֝ ֶוֱאֶ֗מת ַ֣מן ִי ְנְצ ֻֽרהוֵּ֤ :כּן ֲא ַזְמּ ָ֣רה

ִשְׁמ ךָ֣ך ָל ַ֑ﬠד ְ ֽלַשְׁלִּ֥מי ְנ ָד ַ֗רי ֣יוֹם ׀ ֽיוֹםַֽ :לְמ ַנֵ֥צּ ַח ַעל־֝ ְידוּ֗תוּן ִמ ְז֥מוֹר ְל ָד ִֽודַ֣ :אךְך
ֶאל־ֱ֭אֹלִהים ֽדּוִּמ ָ֣יּה ַנְפִ֑שׁי ִ֝מֶ֗מּנּוּ ְישׁוָּע ִ ֽתיַ :אךְך־֣הוּא ֭צוּ ִרי ִֽוישׁוָּעִ֑תי ִ֝מְשׂ ַגּ ִ֗בּי
ל ֹא־ֶא֥מּוֹט ַרָֽבּהַ :עד־ָ֤א ָנה ׀ ְתּֽהוְֹת֣תוּ ַעל־ִאי֘שׁ ְתּ ָרְצּ֢חוּ ֻ֫כְלּ ֶ֥כם ְכּ ִ֥קיר ָנ֑טוּי
֝ ָגּ ֵ֗דר ַה ְדּחוּ ָֽיהַ֤ :אךְך ִמְשֵּׂא֨תוֹ ׀ ָֽיֲﬠ֣צוּ ְלַה ִדּי ַ֘ח ִי ְר֢צוּ ָ֫כ ָ֥זב ְבִּ֥פיו ְיָב ֵ֑רכוּ ֝וְּבִק ְר ָ֗בּם
ְיַקְללוּ־ֶֽסָלהַ֣ :אךְך ֵ֭לאֹלִהים ֣דּוִֹמּי ַנְפִ֑שׁי ִכּי־ִ֝מֶ֗מּנּוּ ִתְּק ָו ִ ֽתיַ :אךְך־֣הוּא ֭צוּ ִרי
ִֽוישׁוָּעִ֑תי ִ֝מְשׂ ַגּ ִ֗בּי ֣ל ֹא ֶאֽמּוֹטַ :על־ֱ֭אֹלִהים ִיְשִׁ֥ﬠי וְּכבוֹ ִ֑די ֽצוּר־ֻע ִ֥זּי ַ֝מְחִ֗סי
ֵֽבּאֹל ִ ֽהיםִ :בְּט֘חוּ ֤בוֹ ְבָכל־ֵ֨עת ׀ ָ֗עם ִשְׁפ֣כוּ ְלָפ ָ֥ניו ְלַבְב ֶ֑כם ֱ֝אֹל ִ֗הים ַֽמֲחֶסה־ ָ֣לּנוּ
ֶֽסָלהַ֤ :אךְך ֶ֥הֶבל ְבּ ֵֽני־ָא ָד֘ם ָכּ ָ֢זב ְבּ ֫ ֵני ִ֥אישׁ ְבּמ ֹא ְז ַ֥נ ִים ַֽלֲﬠ֑לוֹת ֝ ֵ֗הָמּה ֵמֶ֥הֶבל ָֽיַחד:
ַאל־ִתְּבְט֣חוּ ְבֽעֶשׁ֘ק וְּב ָגֵ֢זל ַאל־ ֶ֫תְּהָ֣בּלוּ ַ֤ח ִיל ׀ ִ֥כּי ָי ֑נוּב ַאל־ ָ֘תִּ֥שׁיתוּ ֵֽלבַ :א ַ֤חת
׀ ִדּ ֶ֬בּר ֱאֹל ִ֗הים ְשַֽׁתּ ִים־ ֥זוּ ָשׁ ָ ֑מְעִתּי ִ֥כּי ֹ֗֝עז ֵלאֹל ִ ֽהים :וְּלךָך־ֲאֹד ָ֥ני ָ֑חֶסד ִ ֽכּי־ַא ָ֨תּה
ְתַשׁ ֵ֖לּם ְלִ֣אישׁ ְ ֽכַּֽמֲﬠֵֽשׂהוִּ :מ ְז֥מוֹר ְל ָד ִ֑וד ִ֝בְּהיוֹ֗תוֹ ְבִּמ ְדַ֥בּר ְיהוּ ָֽדהֱ :אֹלִ֤הים ׀
ֵאִ֥לי ַא ָ֗תּה ֲֽאַֽשֲׁ֫ח ֶ֥רָךּ ָצְמ ָ ֬אה ְל ךָ ֙ך ׀ ַנְפִ֗שׁי ָכַּ֣מהּ ְל ךָ֣ך ְבָשׂ ִ֑רי ְבֶּֽא ֶרץ־ִצ ָ֖יּה ְוָע ֵ֣י ף
ְבִּלי־ָֽמ ִיםֵ֭ :כּן ַבֹּ֣קּ ֶדשׁ ֲח ִזיִ֑תיךָך ִל ְר֥אוֹת ֻ֝ע ְזּ֗ךָך וְּכבוֹ ֶֽדךָךִ :כּי־֣טוֹב ַ֭חְס ְדּךָך ֵֽמַח ִ֗יּים
ְשָׂ֘פַ֥תי ְיַשְׁבּֽחוּ ְנךָךֵ֣ :כּן ֲאָב ֶרְכ ךָ֣ך ְבַח ָ֑יּי ְ֝בִּשְׁמךָך ֶאָ֥שּׂא ַכ ָֽפּיְ :כּ֤מוֹ ֵ֣חֶלב ֭ ָו ֶדֶשׁן
ִתְּשַׂ֣בּע ַנְפִ֑שׁי ְוִשְׂפֵ֥תי ֝ ְר ָנ ֗נוֹת ְיַהֶלּל־ ִ ֽפּיִ :אם־ ְזַכ ְרִ֥תּיךָך ַעל־ ְיצוּ ָ֑ﬠי ְ֝בַּאְשֻׁמ֗רוֹת
ֶאְה ֶגּה־ָֽבּךְךֽ ִ :כּי־ָה ִ֥ייָת ֶע ְז ָ֣רָתה ִ֑לּי וְּבֵ֖צל ְכּ ָנ ֶ֣פיךָך ֲא ַר ֵֽנּ ןָ :דְּב ָ֣קה ַנְפִ֣שׁי ַֽאֲח ֶ֑ריךָך
֝ ִ֗בּי ָתְּמ ָ֥כה ְיִמי ֶֽנ ךָךְ :ו ֵ֗הָמּה ְ֭לשׁוָֹאה ְיַבְק֣שׁוּ ַנְפִ֑שׁי ֝ ָיֹ֗באוּ ְ ֽבַּתְחִתּ ֥יּוֹת ָהָֽא ֶרץ:
ַי ִגּי ֻ֥רהוּ ַעל־ ְי ֵדי־ ָ֑ח ֶרב ְמ ָ֖נת ֻשָׁעִ֣לים ִיְה ֽיוְּ :וַהֶמֶּל֘ךְך ִיְשׂ ַ ֢מח ֵבּאֹ֫לִ֥הים ֭ ִֽיְתַהֵלּל
ָכּל־ַה ִנְּשׁ ָ֣בּע ֑בּוֹ ִ֥כּי ֝ ִיָסֵּ֗כר ִ֣פּי ֽדוְֹב ֵרי־ָֽשֶׁקרַֽ ֝ :לְמ ַנֵ֗צּ ַח ִמ ְז֥מוֹר ְל ָד ִֽודְ :שַׁ֚מע
ֱאֹלִ֣הים קוִֹ֣לי ְבִשׂיִ֑חי ִמ ַ֥פַּחד ֝אוֹ ֵ֗יב ִתֹּ֥צּר ַח ָֽיּיַ֭ :תְּסִתּי ֵר ִני ִמ֣סּוֹד ְמ ֵרִ֑ﬠים
ֵ֝מ ִר ְגַ֗שׁת ֹֽ֣פֲּﬠֵלי ָֽא ֶוןֲ :אֶ֤שׁר ָשְׁנ֣נוּ ַכֶ֣ח ֶרב ְלשׁוֹ ָ֑נם ָדּ ְר֥כוּ ִ֝חָ֗צּם ָ֘דָּ֥בר ָֽמרִ :לי ֣רוֹת
אם ֝יֹ ֻ֗רהוּ ְו ֣ל ֹא ִיי ָֽראוְּ :יַח ְזּקוּ־ָ֨למוֹ ׀ ָדָּ֣בר ָ֗רע ֭ ְֽיַסְפּרוּ ִלְט֣מוֹן
ַבִּמְּסָתּ ִ֣רים ָ ֑תּם ִפְּת ֥ ֹ
מוְֹקִ֑שׁים ָ֝אְמ֗רוּ ִ֣מי ִי ְרֶאה־ ָֽלּמוַֹ :יְחְפּ֥שׂוּ עוֹֹ֗לת ַ֭תְּמנוּ ֵ֥חֶפשׂ ְמֻח ָ֑פּשׂ ְו ֶ֥ק ֶרב
֝ ִ ֗אישׁ ְו ֵ֣לב ָעֹֽמקַ :וֹיּ ֵ֗רם ֱאֹ֫לִ֥הים ֵ֥חץ ִפְּת֑אוֹם ָ֝ה ֗יוּ ַמכּוָֹֽתםַ :ו ַיְּכִשׁי ֻ֣להוּ ָע ֵ֣לימוֹ
ְלשׁוֹ ָ֑נם ֝ ִיְת ֽנוֲֹד֗דוּ ָכּל־ֹ֥רֵאה ָֽבםַ :ו ִֽיּי ְר֗אוּ ָכּל־ ָ ֫א ָ֥דם ֭ ַו ַיּ ִגּידוּ ֹ֥פַּעל ֱאֹל ִ֗הים
ה ָוה ְוָ֣חָסה ֑בוֹ ֝ ְו ִֽיְתַֽהְל֗לוּ ָכּל־ ִיְשׁ ֵרי־ ֵֽלב:
֘וַּֽמֲﬠֵ֥שׂהוּ ִהְשׂ ִ ֽכּילוִּ :יְשַׂ֤מח ַצ ִ֣דּיק ַ֭בּי ֹ

ַֽלְמ ַנֵ֥צּ ַח ִ֝מ ְז֗מוֹר ְל ָ֘ד ִ֥וד ִ ֽשׁירְ :ל ךָ֤ך ֻדִמ ָ֬יּה ְתִהָ֓לּה ֱ ֘אֹלִ֥הים ְבִּצ ֑יּוֹן ֝וְּל֗ךָך ְיֻשַׁלּם־
שֵׁ֥מ ַע ְתִּפ ָ֑לּה ָ֝ע ֶ֗דיךָך ָכּל־ ָ֘בָּ֥שׂר ָיֹֽבאוִּ :דְּב ֵ֣רי ֲ֭ﬠוֹֹנת ָ֣גְּברוּ ֶ ֑מ ִנּי ְ֝פָּשֵׁ֗עינוּ
ֶֽנ ֶדרֹ :
ַאָ֥תּה ְתַכְפּ ֵֽרםַ :אְשׁ ֵ֤רי ׀ ִ ֽתְּבַ֣חר וְּתָק ֵר֘ב ִיְשֹׁ֢כּן ֲחֵ֫צ ֶ֥ריךָך ִ֭נְשְׂבָּעה ְבּ֣טוּב ֵבּי ֶ ֑תךָך
ְ֝ק֗דשׁ ֵהיָכ ֶֽלךָך֤ :נוֹ ָר֨אוֹת ׀ ְבֶּ֣צ ֶדק ַֽ֭תֲּﬠ ֵננוּ ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׁ ֵ֑ﬠנוּ ִמְבָ֥טח ָכּל־ַקְצ ֵוי־ ֝ ֶ ֗א ֶרץ
ְו ָ֣ים ְרֹח ִֽקיםֵ :מִ֣כין ָה ִ֣רים ְבֹּכ֑חוֹ ֝ ֶנְא ָ֗זר ִבּ ְגבוּ ָֽרהַ :מְשִׁ֤בּי ַח ׀ ְשׁ֣אוֹן ֭ ַיִמּים ְשׁ֥אוֹן
ת ֶ ֑תיךָך ֤מוָֹצֵאי־ֹ֖בֶקר ָו ֶ֣ﬠ ֶרב
֝ ַגֵּלּי ֶ֗הם ַֽוֲה֥מוֹן ְלֻא ִ ֽמּיםַ :ו ִ֤יּי ְר֨אוּ ׀ ֹֽיְשֵׁ֣בי ְ֭קָצוֹת ֵמאוֹ ֹ
שְׁק ֶ ֡קָה ַר ַ֬בּת ַתְּעְשׁ ֶ֗ר ָנּה ֶ֣פֶּלג ֱ֭אֹלִהים ָ֣מֵלא ָ ֑מ ִים
ַתּ ְר ִֽניןָֽ :פּ ַ֥ק ְדָתּ ָה ָ ֨א ֶרץ ׀ ַוְתּ ֢ ֹ
ָ֘תִּ֥כין ֝ ְדּ ָג ֗ ָנם ִ֘כּי־ ֵ֥כן ְתִּכי ֶֽנָהְ :תָּלֶ֣מיָה ֭ ַר ֵוּה ַנֵ֣חת ְגּדוּ ֶ֑דָה ִבּ ְר ִ֘ביִ֥בים ְ֝תֹּמ ְג ֶ֗ג ָנּה
ִצְמָ֥חהּ ְתָּב ֵֽרךְךִ֭ :ﬠַטּ ְרָתּ ְשׁ ַ֣נת טוָֹב ֶ ֑תךָך ֝וַּמְע ָגֶּ֗ליךָך ִי ְֽרֲﬠ֥פוּן ָֽדֶּשׁןִ ֭ :י ְֽרֲﬠפוּ ְנ֣אוֹת
ִמ ְד ָ֑בּר ֝ ְו ִ֗גיל ְגּ ָ֘ב֥עוֹת ַתְּחֹֽגּ ְרָנהָ :לְב֬שׁוּ ָכ ִ֨רים ׀ ַה ֗צּ ֹאן ַֽוֲﬠָמ ִ֥קים ַֽיַעְטפוּ־ ָ֑בר
֝ ִיְת ֽרוֲֹﬠ֗עוּ ַאף־ ָי ִ ֽשׁירוַּֽ :לְמ ַנֵצּ ַח ִ֣שׁיר ִמ ְז֑מוֹר ָ֘ה ִ֥ריעוּ ֵ֝לאֹלִהים ָכּל־ָהָֽא ֶרץַ :זְמּ ֥רוּ
שׂיךָך ְבֹּ֥רב
ְכֽבוֹד־ְשׁ֑מוֹ ִ֥שׂימוּ ָ֝כ֗בוֹד ְתִּהָלּֽתוִֹ :אְמ ֣רוּ ֵ֭לאֹלִהים ַמה־נּוֹ ָ֣רא ַֽמֲﬠ ֶ ֑
א ְיֶֽביךָךָ :כּל־ָהָ֤א ֶרץ ׀ ִיְשַֽׁתֲּח ֣ווּ ְ֭לךָך ִֽוי ַזְמּרוּ־ ָ֑לךְך ְי ַזְמּ ֖רוּ ִשְׁמ ךָ֣ך
ֻ֝ע ְזּ֗ךָך ְֽי ַֽכֲחשׁוּ־ְל ךָ֥ך ֹ
ֶֽסָלהְ :ל֣כוּ ֭וּ ְראוּ ִמ ְ ֽפֲﬠ֣לוֹת ֱאֹלִ֑הים ֘נוֹ ָ֥רא ֲ֝ﬠִליָ֗לה ַעל־ְבּ ֵ֥ני ָא ָֽדםָ֤ :הַפךְך ָ֨ים ׀
ְ ֽל ַיָבָּ֗שׁה ַ֭בּ ָנָּהר ַֽיַעְב ֣רוּ ְב ָ֑ר ֶגל ֝ ָ֗שׁם ִנְשְׂמָחה־ֽבּוֹ֘ :מֵ֤שׁל ִבּ ְגבוּ ָר֨תוֹ ׀ עוָֹ֗לם ֵ֭ﬠי ָניו
ַבּגּוֹ ִ֣ים ִתְּצ ֶ֑פּי ָנה ַהסּוֹ ְר ִ֓רים ׀ ַאל־ ָי ֖ריּמוּ ] ָי ֖רוּמוּ[ ָ֣למוֹ ֶֽסָלהָ :בּ ְר֖כוּ ַעִ֥מּים ׀
ֱאֹל ֵ ֑הינוּ ֝ ְוַהְשִׁ֗מיעוּ ֣קוֹל ְתִּהָלּֽתוַֹ :הָ֣שּׂם ַ֭נְפֵשׁנוּ ַֽבַּח ִ֑יּים ְו ֽל ֹא־ ָנַ֖תן ַל֣מּוֹט ַר ְג ֵֽלנוּ:
ִ ֽכּי־ְבַח ְנָ֥תּנוּ ֱאֹלִ֑הים ְ֝צ ַרְפ ָ֗תּנוּ ִכְּצ ָרף־ ָֽכֶּסףֲ :הֵבאָ֥תנוּ ַבְמּצוּ ָ֑דה ַ֖שְׂמָתּ מוָּע ָ֣קה
ְבָמְת ֵֽנינוִּ :ה ְר ַ֥כְּבָתּ ֱא ֗נוֹשׁ ְל ֫ר ֹאֵ֥שׁנוּ ָֽבּאנוּ־ָבֵ֥אשׁ וַּב ַ ֑מּ ִים ֝ ַותּוִֹצי ֵ ֗אנוּ ָֽל ְר ָו ָֽיה:
ָא֣בוֹא ֵביְת ךָ֣ך ְבעוֹ֑לוֹת ֲאַשׁ ֵ֖לּם ְל ךָ֣ך ְנ ָד ָֽריֲ :אֶשׁר־ָפּ֥צוּ ְשָׂפ ָ ֑תי ְו ִדֶבּר־ִ֗֝פּי ַבַּצּר־
ִ ֽליֹ֘ :ע֤לוֹת ֵמִ֣חים ַֽאֲﬠֶלה־ָ֭לּךְך ִעם־ְקֹ֣ט ֶרת ֵאי ִ֑לים ֶֽ ֘אֱﬠֶ֤שׂה ָב ָ֖קר ִעם־ַעתּוּ ִ֣דים
ֶֽסָלהְ :ל֤כוּ ִשְׁמ֣עוּ ֭ ַֽוֲאַסְפּ ָרה ָכּל־ ִי ְרֵ֣אי ֱאֹלִ֑הים ֲאֶ֖שׁר ָעָ֣שׂה ְלַנְפ ִ ֽשׁיֵ :א ָ֥ליו ִ ֽפּי־
ָק ָ֑ראִתי ֝ ְורוַֹ֗מם ַ֣תַּחת ְלשׁוֹ ִֽניָ֭ :א ֶון ִאם־ ָרִ֣איִתי ְבִלִ֑בּי ֖ל ֹא ִיְשַׁ֣מע ׀ ֲאֹד ָֽניָ֭ :א ֵֽכן
ָשַׁ֣מע ֱאֹלִ֑הים ִ֝הְקִ֗שׁיב ְבּ֣קוֹל ְתִּפָלּ ִ ֽתיָ :בּ ֥רוּךְך ֱאֹלִ֑הים ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ֵהִ֘סיר ְתִּפָלִּ֥תי
֝ ְוַחְס֗דּוֹ ֵמִא ִ ֽתּיַֽ :לְמ ַנֵ֥צּח ִ֝בּ ְנ ִגיֹ֗נת ִמ ְז֥מוֹר ִ ֽשׁירֽ ֱ :אֹל ִ֗הים ְיָח ֵ֥נּנוּ ִֽויָב ְר ֵ֑כנוּ ָ֤יֵ֥אר
ָפּ ָ֖ניו ִאָ֣תּנוּ ֶֽסָלהָ :ל ַ֣דַעת ָבָּ֣א ֶרץ ַדּ ְר ֶ֑כּךָך ְבָּכל־֝גּוֹ ִ֗ים ְישׁוָּעֶֽתךָך :יוֹ ֖דוּךָך ַעִ֥מּים ׀

שׁר
ֱאֹלִ֑הים ֝יוֹ֗דוּךָך ַעִ֥מּים ֻכּ ָֽלּםִֽ :יְשְׂמ֥חוּ ִוי ַר ְנּ ֗נוּ ְל ֻ ֫אִ֥מּים ִ ֽכּי־ִתְשֹׁ֣פּט ַעִ֣מּים ִמי ֑ ֹ
וְּלֻאִ֓מּים ׀ ָבָּ֖א ֶרץ ַתּ ְנֵ֣חם ֶֽסָלה :יוֹ ֖דוּךָך ַעִ֥מּים ׀ ֱאֹ֘לִ֑הים ֝יוֹ֗דוּךָך ַעִ֥מּים ֻכּ ָֽלּם:
ֶ֭א ֶרץ ָנְת ָ֣נה ְיבוּ ָ֑להּ ֝ ְיָב ְרֵ֗כנוּ ֱאֹלִ֥הים ֱאֹלֵֽהינוְּ :יָב ְר ֵ֥כנוּ ֱאֹלִ֑הים ְו ִֽיי ְר֥אוּ ֝אוֹ֗תוֹ
ָכּל־ַאְפֵסי־ָֽא ֶרץַֽ :לְמ ַנֵ֥צּ ַח ְ֝ל ָד ִ֗וד ִמ ְז֥מוֹר ִ ֽשׁירָ :י֣קוּם ֱ֭אֹלִהים ָי֣פוּצוּ אוֹ ְי ָ֑ביו
ְ֘ו ָי֥נוּסוּ ְ֝מַשׂ ְנ ָ ֗איו ִמָפּ ָֽניוְ :כִּה ְנֹ֥דּף ָעָ֗שׁן ִ֫תּ ְנֹ֥דּף ְכִּהֵ֣מּס ֭דּוֹ ַנג ִמְפּ ֵני־ ֵ ֑אשׁ י ֹאְב ֥דוּ
֝ ְרָשִׁ֗עים ִמְפּ ֵ֥ני ֱאֹל ִ ֽהיםְֽ :וַצ ִדּי ִ ֗קים ִיְשְׂמ֣חוּ ֭ ַֽיַעְלצוּ ִלְפ ֵ֥ני ֱ֝אֹל ִ֗הים ְ֘ו ָיִ֥שׂישׂוּ
ְבִשְׂמָֽחהִ֤ :שׁירוּ ׀ ֵֽלאֹלִהי֘ם ַזְמּ ֢רוּ ְשׁ֥֫מוֹ ֹ֡סלּוּ ָלֹר ֵ֣כב ָֽ֭בֲּﬠ ָרבוֹת ְבּ ָ֥יהּ ְ֝שׁ֗מוֹ ְוִעְל ֥זוּ
ְלָפ ָֽניוֲ :אִ֣בי ֭ ְיתוִֹמים ְו ַד ַ֣יּ ן ַאְלָמ ֑נוֹת ֱ֝אֹל ִ֗הים ִבְּמ֥עוֹן ָק ְדֽשׁוֱֹ :אֹלִ֤הים ׀ ֘מוִֹ֤שׁיב
ְיִחי ִ֨דים ׀ ַ֗בּ ְיָתה מוִֹ֣ציא ֲ֭אִסי ִרים ַבּכּוָֹשׁ ֑רוֹת ַֽאךְך־ֽ֝סוֹ ֲר ִ֗רים ָשְׁכ֥נוּ ְצִחיָֽחה:
ֱ ֽאֹל ִ֗הים ְ֭בֵּצאְתךָך ִלְפ ֵ֣ני ַע ֶ ֑מּךָך ְבַּצְע ְדּ֖ךָך ִ ֽביִשׁי֣מוֹן ֶֽסָלהֶ֤ :א ֶרץ ָרָ֨עָשׁה ׀ ַאף־
ָשַׁ֣מ ִים ָנְטפ ֘וּ ִמְפּ ֵ֢ני ֱאֹ֫לִ֥הים ֶ֥זה ִסי ַ֑ני ִמְפּ ֵ֥ני ֱ֝אֹל ִ֗הים ֱ ֘אֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵֽאלֶ֣ :גֶּשׁם
ְ֭נ ָדבוֹת ָתּ ִ֣ניף ֱאֹלִ֑הים ַֽנֲחָלְת ךָ֥ך ֝ ְו ִנְל ָ ֗אה ַאָ֥תּה ֽכוֹ ַנ ְנָֽתּהַּ :ח ָיְּת ךָ֥ך ָֽיְשׁבוּ־ ָ֑בהּ ָ֘תּ ִ֤כין
אֶמר ַֽ֝הְמַבְשּׂ֗רוֹת ָ֘צָ֥בא ָֽרבַ :מְל ֵ֣כי ְ֭צָבאוֹת
ְבּטוָֹבְת֖ךָך ֶלָע ִ֣ני ֱאֹל ִ ֽהיםֲ :אֹד ָ֥ני ִֽיֶתּן־ ֑ ֹ
ִיֹדּ ֣דוּן ִיֹדּ ֑דוּן וּ ְנ ַות ֝ ַ֗בּ ִית ְתַּח ֵ֥לּק ָשׁ ָֽללִ :אם־ִתְּשְׁכּבוּ ֘ן ֵ֢בּין ְשַׁ֫פָ֥תּ ִים ַכּ ְנ ֵ֣פי ֭יוֹ ָנה
ֶנְח ָ֣פּה ַב ֶ֑כֶּסף ֝ ְוֶאְברוֹ ֶ֗תיָה ִ ֽבּי ַר ְק ַ֥רק ָח ֽרוּץְ :בָּ֘פ ֵ֤רשׂ ַשׁ ַ֓דּי ְמָ֘ל ִ֤כים ֝ ָ֗בּהּ ַתְּשׁ ֵ֥לג
שׁן ַהר ֝־ ַגְּב ֻנ ֗ ִנּים ַהר־ָבָּֽשׁןָ֤ :לָמּה ׀ ְ ֽתּ ַרְצּדוּ ֘ן ָה ִ֢רים
ְבַּצְלֽמוֹןַ :הר־ֱאֹלִ֥הים ַהר־ָבּ ָ ֑
ה ָ֗וה ִיְשֹׁ֥כּן ָל ֶֽנַצחֶ֤ :רֶכב ֱאֹל ִ֗הים
ַגְּב ֫ ֻנ ִ֥נּים ָה ָ֗הר ָחַ֣מד ֱאֹלִ֣הים ְלִשְׁב֑תּוֹ ַאף־֝ ְי ֹ
֭ ִרֹבַּת ִים ַאְל ֵ֣פי ִשְׁנ ָ ֑אן ֲאֹ֘ד ָ֥ני ֝ ָ֗בם ִ֘סי ַ֥ני ַבֹּֽקּ ֶדשָׁ֘ :ע ִ֤ליָת ַלָמּ֨רוֹם ׀ ָ֘שִׁ֤ביָת ֶ֗שִּׁבי
ָל ַ֣קְחָתּ ַ֭מָתּנוֹת ָבָּא ָ֑דם ְוַ֥אף ֝סוֹ ְר ִ֗רים ִלְשֹׁ֤כּן ׀ ָ֬יהּ ֱאֹל ִ ֽהיםָ֤ :בּ ֣רוּךְך ֲאֹד ָנ ֘י ֤יוֹם ׀
֥יוֹם ַֽיֲﬠָמס־ָ֗לנוּ ָ֘הֵ֤אל ְֽישׁוָּע ֵ֬תנוּ ֶֽסָלהָ֤ :הֵ֣אל ׀ ָלנ ֘וּ ֵ ֢אל ְ ֽלמוָֹ֫שׁ֥עוֹת ְוֵליה ִ֥וה ֲאֹד ָ֑ני
א ְיָ֥ביו ָק ְדֹ֥קד ֵשׂ ָ֑ﬠר ֝ ִ ֽמְתַהֵ֗לּךְך
ַ֝לָ֗מּ ֶות תּוָֹצֽאוֹתַ :אךְך־ֱאֹל ִ֗הים ִיְמַח֘ץ ֢ר ֹאשׁ ֫ ֹ
ַֽבֲּאָשָֽׁמיוָ :אַ֣מר ֲ֭אֹדָני ִמָבָּ֣שׁן ָאִ֑שׁיב ָ֝אִ֗שׁיב ִמְמֻּ֘צ֥לוֹת ָֽיםְ :לַ֤מַען ׀ ִ ֽתְּמַ֥חץ
ַר ְגְל֗ךָך ְ֫בּ ָ֥דם ְל֥שׁוֹן ְכָּל ֶ֑ביךָך ֵמאוֹ ְיִ֥בים ִמ ֵֽנּהוָּ :ר֣אוּ ֲהִליכוֶֹ֣תיךָך ֱאֹלִ֑הים ֲהִ֘לי֤כוֹת
ֵאִ֖לי ַמְלִ֣כּי ַבֹֽקּ ֶדשִׁ :ק ְדּ֣מוּ ָ֭שׁ ִרים ַאַ֣חר ֹנ ְג ִ֑נים ְ֖בּ֥תוֹךְך ֲﬠָל֣מוֹת תּוֵֹפֽפוֹת:
ה ָ֗וה ִמְמּ֥קוֹר ִיְשׂ ָרֵֽאלָ֤ :שׁם ִבְּנ ָיִ֨מן ׀ ָצִ֡עיר ֹר ֵ֗דם
֭ ְ ֽבַּמְקֵהלוֹת ָבּ ְר֣כוּ ֱאֹלִ֑הים ֝ ְי ֹ
ָשׂ ֵ֣רי ֭ ְיהוּ ָדה ִר ְגָמ ָ ֑תם ָ֘שׂ ֵ֥רי ֝ ְזֻב֗לוּן ָ֘שׂ ֵ֥רי ַנְפָתּ ִ ֽליִ :צ ָ֥וּה ֱאֹל ֶ֗היךָך ֻ֫ע ֶ֥זּ ךָך עוּ ָ֥זּה ֱאֹלִ֑הים

֗֝זוּ ָ֘פּ ַ֥ﬠְלָתּ ָֽלּנוֵּֽ֭ :מֵהיָכֶלךָך ַעל־ ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְל ךָ֤ך יוִֹ֖בילוּ ְמָלִ֣כים ָֽשׁיְ :גַּ֨ער ַח ַ֢יּת ָק ֡ ֶנה
ֲﬠ ַ֤דת ַאִבּי ִ֨רים ׀ ְבֶּע ְגֵ֬לי ַעִ֗מּים ִמְת ַר ֵ֥פּס ְבּ ַרֵצּי־ ָ֑כֶסף ִבּ ַ֥זּ ר ַ֝עִ֗מּים ְק ָ֘ר֥בוֹת ֶיְח ָֽפּצוּ:
ֶיֱאָ֣תיוּ ַ֭חְשַׁמ ִנּים ִמ ִ֣נּי ִמְצ ָ֑ר ִים כּ ֖וּשׁ ָתּ ִ֥ריץ ֝ ָי ָ֗דיו ֵלאֹל ִ ֽהיםַ :מְמְל֣כוֹת ָ֭הָא ֶרץ
ִ֥שׁירוּ ֵלאֹלִ֑הים ַזְמּ ֖רוּ ֲאֹד ָ֣ני ֶֽסָלהָ֭ :לֹֽרֵכב ִבְּשֵׁ֣מי ְשֵׁמי־ ֶ֑ק ֶדם ֵהן־ ִיֵ֥תּן ְ֝בּקוֹלוֹ
֣קוֹל ֹֽעזְ :תּ֥נוּ ֹ֗עז ֵֽלאֹ֫לִ֥הים ַעל־ ִיְשׂ ָרֵ֥אל ַֽגֲּא ָו֑תוֹ ֝ ְוֻע ֗זּוֹ ַבְּשָּׁח ִֽקים֤ :נוֹ ָ֥רא ֱאֹל ִ֗הים
ִמִמְּק ָ֫דֶּ֥שׁיךָך ֵ֤אל ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֤הוּא ֹנ ֵ֨תן ׀ ֹ֖עז ְוַֽתֲﬠֻצ֥מוֹת ָלָ֗עם ָ֘בּ ֥רוּךְך ֱאֹל ִ ֽהיםַֽ :לְמ ַנֵ֬צּ ַח
ַֽﬠל־ֽשׁוַֹ֬שׁ ִנּים ְל ָד ִֽוד :הוִֹשׁי ֵ֥ﬠ ִני ֱאֹלִ֑הים ִ֤כּי ָ֖באוּ ַ֣מ ִים ַעד־ ָֽנֶפשָׁ :ט ַ֤בְעִתּי ִבּי ֵ֣ו ן
ְ֭מצוָּלה ְוֵ֣אין ָמֳﬠ ָ ֑מד ָ֥בּאִתי ְבַֽמֲﬠַמֵקּי־ ֝ ַ֗מ ִים ְוִשֹׁ֥בֶּלת ְשָׁט ָֽפְתִניָ :י ַ֣גְעִתּי ְבָק ְרִא ֘י
ִנ ַ֢חר ְגּ֫רוֹ ִ֥ני ָכּ֥לוּ ֵעי ַ֑ני ְ֝מ ַיֵ֗חל ֵלאֹלָֽהיַ :ר֤בּוּ ׀ ִמַֽשֲּׂﬠ ֣רוֹת ר ֹאִשׁ ֘י שׂ ְנ ַ ֢אי ִ֫ח ָ֥נּם ָעְצ֣מוּ
שֶׁקר ֲאֶ֥שׁר ל ֹא ֝־ ָג ַ֗זְלִתּי ָ֣אז ָא ִ ֽשׁיבֽ ֱ :אֹל ִ֗הים ַאָ֣תּה ֭ ָי ַדְעָתּ
א ְיַ֣בי ֶ ֑
ַ֭מְצִמיַתי ֹ
ה ִ֗וה
ְלִא ַוְּלִ֑תּי ֝ ְוַאְשׁמוֹ ַ֗תי ִמְמּ ךָ֥ך ל ֹא־ ִנְכָֽחדוַּ :אל־ ֵ֘י֤בשׁוּ ִ֨בי ׀ ק ֶוֹי֘ךָך ֲאֹד ָ֥ני ְי ֹ
שׁיךָך ֱ֝אֹל ֵ֗הי ִיְשׂ ָרֵֽאלֽ ִ :כּי־ָ֭ﬠֶליךָך ָנָ֣שׂאִתי ֶח ְר ָ֑פּה
ְצ ָ֫ב֥אוֹת ַאל־ ִי ָ֣כְּלמוּ ִ֣בי ְמַבְק ֶ ֑
ִכְּסָּ֖תה ְכִלָ֣מּה ָפ ָֽני֭ :מוּ ָזר ָה ִ֣ייִתי ְלֶא ָ֑חי ֝ ְו ָנְכ ִ֗רי ִלְב ֵ֥ני ִא ִ ֽמּיֽ ִ :כּי־ִק ְנַ֣את ֵבּיְת ךָ֣ך
ֲאָכ ָ֑לְת ִני ְוֶח ְר֥פּוֹת ֝חוֹ ְרֶ֗פיךָך ָנְפ֥לוּ ָע ָֽליָ :וֶאְב ֶ֣כּה ַב֣צּוֹם ַנְפִ֑שׁי ַוְתִּ֖הי ַֽלֲח ָר֣פוֹת
שַׁער ֝וּ ְנ ִגי ֗נוֹת
שׂק ָוֱאִ֖הי ָלֶ֣הם ְלָמָֽשׁלָ :יִ֣שׂיחוּ ִ֭בי ֣יְשֵׁבי ָ ֑
ִ ֽליָ :וֶאְתּ ָ֣נה ְלבוִּ֣שׁי ָ ֑
ה ָ֡וה ֵ֬עת ָר֗צוֹן ֱאֹלִ֥הים ְבּ ָרב־ַחְס ֶ֑דּךָך ֲ֝ﬠ ֗ ֵנ ִני
֘שׁוֵֹ֥תי ֵשׁ ָֽכרַֽ :וֲא ֬ ִני ְתִפָלּ ִ ֽתי־ְל ךָ ֙ך ׀ ְי ֹ
ֶבֱּאֶ֥מת ִיְשׁ ֶֽﬠךָךַ :הִצּי ֵ֣ל ִני ִ֭מִטּיט ְוַאל־ֶאְט ָ֑בָּעה ִא ָנְּצ ָ֥לה ִ֝משּׂ ְנ ַ ֗אי וִּמַֽמֲּﬠַמֵקּי־ָֽמ ִים:
ַֽאל־ִתְּשְׁט ֵ֤פ ִני ׀ ִשֹׁ֣בֶּלת ַ֭מ ִים ְוַאל־ִתְּבָל ֵ֣ﬠ ִני ְמצוּ ָ֑לה ְוַאל־ֶתְּאַ֥טר ָ֝עַ֗לי ְבֵּ֣אר
ה ָוה ִכּי־֣טוֹב ַחְס ֶ֑דּךָך ְכֹּ֥רב ֝ ַֽרֲחֶ֗מיךָך ְפּ ֵ֣נה ֵא ָֽליְ :וַאל־ַתְּסֵ֣תּר ָ֭פּ ֶניךָך
ִ ֽפּיָהֲ :ﬠ ֵ֣נִני ֭ ְי ֹ
א ְיַ֣בי ְפּ ֵֽד ִני:
ֵֽמַעְב ֶ֑דּךָך ִ ֽכּי־ַצר ֝־ ִ֗לי ַ֘מֵ֥הר ֲﬠ ֵֽנ ִניָ :ק ְרָ֣בה ֶאל־ ַנְפִ֣שׁי ְגָא ָ֑להּ ְלַ֖מַען ֹ
ַא ָ ֤תּה ָי ַ֗דְעָתּ ֶח ְרָפִּ֣תי ֭וָּבְשִׁתּי וְּכִלָמִּ֑תי ֝ ֶנ ְג ְדּ֗ךָך ָכּל־צוֹ ְר ָֽריֶ :ח ְר ָ֤פּה ׀ ָֽשְׁב ָ֣רה ִלִבּ ֘י
ָֽוָא֥֫נוָּשׁה ָֽוֲא ַק ֶ֣וּה ָל ֣נוּד ָו ַ ֑א ִין ֝ ְוַלְמ ַֽנֲחִ֗מים ְו ֣ל ֹא ָמָֽצאִתיַ :ו ִיְּתּ ֣נוּ ְבָּברוִּ֣תי ֑ר ֹאשׁ
֝ ְוִלְצָמ ִ ֗אי ַיְשׁ֥קוּ ִני ֹֽחֶמץְ :י ִ֚הי ֻשְׁלָח ָ֣נם ִלְפ ֵניֶ֣הם ְל ָ֑פח ְוִלְשׁ֘לוִֹ֥מים ְלמוֹ ֵֽקשׁ:
ֶתְּחַ֣שְׁכ ָנה ֵ֭ﬠי ֵניֶהם ֵמ ְר֑אוֹת ֝וָּמְת ֗ ֵניֶהם ָ֘תִּ֥מיד ַהְמ ַֽﬠדְ :שָׁפךְך־ֲﬠֵליֶ֥הם ַזְע ֶ ֑מךָך
ַֽוֲח ֥רוֹן ַ֝אְפּ֗ךָך ַיִשּׂי ֵֽגםְ :תִּהי־ ִ ֽטי ָרָ֥תם ְנַשׁ ָ ֑מּה ְ֝בָּאֳהֵלי ֶ֗הם ַאל־ ְיִ֥הי יֵֽשׁבֽ ִ :כּי־ַאָ֣תּה
ֲאֶשׁר־ִהִ֣כּיָת ָר ָ֑דפוּ ְוֶאל־ַמְכ֖אוֹב ֲחָל ֶ֣ליךָך ְיַס ֵֽפּרוּֽ ְ :תּ ָנה־ָ֭ﬠוֹן ַעל־ֲﬠוֹ ָ֑נם ְוַאל־

֝ ָיֹ֗באוּ ְבִּצ ְדָקֶֽתךָךִ ֭ :יָמּֽחוּ ִמֵ֣סֶּפר ַח ִ֑יּים ְוִ֥ﬠם ַ֝צ ִדּי ִ ֗קים ַאל־ ִיָכֵּֽתבוַּֽ ֭ :וֲא ִני ָע ִ֣ני
ְוכוֹ ֵ ֑אב ְישׁוָּעְת֖ךָך ֱאֹלִ֣הים ְתַּשׂ ְגֵּֽב ִניֲ :אַֽהְל ָ֣לה ֵֽשׁם־ֱאֹלִ֣הים ְבִּ֑שׁיר ַֽוֲא ַג ְדּ ֶ֥לנּוּ
ה ָוה ִמ֥שּׁוֹר ָ֗פּר ַמ ְק ִ֥רן ַמְפ ִֽריסָ :ר֣אוּ ֲﬠ ָנ ִ֣וים ִיְשׂ ָ ֑מחוּ ֹדּ ְרֵ֥שׁי
ְבתוֹ ָֽדהְ :וִתיַ֣טב ֭ ַֽלי ֹ
הָ֑וה ְוֶאת־ֲ֝אִסי ָ֗ריו ֣ל ֹא ָב ָֽזה:
שֵׁ֣מ ַע ֶאל־ֶאְביוֹ ִ֣נים ְי ֹ
ֱ֝אֹל ִ֗הים ִויִ֥חי ְלַבְב ֶֽכםֽ ִ :כּי־ ֹ
֭ ְֽיַהְללוּהוּ ָשַׁ֣מ ִים ָו ָ ֑א ֶרץ ֝ ַיִ֗מּים ְֽוָכל־ֹ֘רֵ֥משׂ ָֽבּםִ֤ :כּי ֱאֹל ִ֨הים ׀ ֘יוִֹ֤שׁי ַע ִצ ֗יּוֹן ֭ ְו ִיְבֶנה
אֲהֵ֥בי ְ֝שׁ֗מוֹ ִיְשְׁכּנוּ־
ָע ֵ֣רי ְיהוּ ָ֑דה ְו ָ֥יְשׁבוּ ֝ ָ֗שׁם ִוי ֵרֽשׁוָּהְ :ו ֶֽז ַרע ֲ֭ﬠָב ָדיו ִי ְנָח֑לוָּה ְו ֽ ֘ ֹ
ה ָ֗וה ְלֶע ְז ָ֥רִתי ֽחוָּֽשׁהֵ :י֣בשׁוּ
ָֽבהַּֽ ֝ :לְמ ַנֵ֗צּ ַח ְל ָד ִ֥וד ְלַה ְז ִ ֽכּירֱ :אֹלִ֥הים ְלַהִצּי ֵ֑ל ִני ֝ ְי ֹ
שׁי ֫ ַנְפִ֥שׁי ִיֹ֣סּגוּ ָ֭אחוֹר ְו ִיָכְּל֑מוּ ֲ֝חֵפֵ֗צי ָרָע ִ ֽתיָ ֭ :ישׁוּבוּ ַעל־ ֵ֣ﬠֶקב
ְו ַיְחְפּר ֘וּ ְמַבְק ֵ ֢
אְמ ִ֗רים ֶ֘הָ֥אח ׀ ֶהָֽאחָ֘ :יִ֤שׂישׂוּ ְו ִיְשְׂמ֨חוּ ׀ ְבּ֗ךָך ָכּל־ְמ ַ֫בְקֶ֥שׁיךָך ְוי ֹאְמ ֣רוּ
ָבְּשׁ ָ ֑תּם ָ֝ה ֹ
אֲה ֵ֗בי ְישׁוָּעֶֽתךָךַֽ :וֲא ִ֤ני ׀ ָע ִ֣ני ְוֶאְביוֹ ֘ן ֱאֹלִ֢הים ֽחוָּ֫שׁה־ִ֥לּי
ָ֭תִמיד ִי ְג ַ֣דּל ֱאֹלִ֑הים ֝ ֽ ֹ
ה ָ֥וה ָחִ֑סיִתי ַאל־ ֵ ֘א֥בוָֹשׁה
ה ָ֗וה ַאל־ְתַּאַֽחרְ :בּ ךָֽך־ ְי ֹ
ֶע ְז ִ֣רי וְּמַפְלִ֣טי ַ ֑אָתּה ֝ ְי ֹ
ְלעוֹ ָֽלםְ :בִּצ ְד ָֽקְת֗ךָך ַתִּצּי ֵ֥ל ִני וְּתַפְלּ ֵ֑ט ִני ַהֵֽטּה־ ֵ ֘א ַ֥לי ָ֝א ְז ְנ֗ךָך ְוהוִֹשׁי ֵֽﬠ ִניֱ :ה ֵ֤יה ִ֨לי ׀
ְל֥צוּר ָמ֡עוֹן ָל֗בוֹא ָתִ֗מיד ִצ ִ֥וּיָת ְלהוִֹשׁי ֵ֑ﬠ ִני ִ ֽכּי־ַסְלִ֖ﬠי וְּמצוּ ָדִ֣תי ָֽאָתּהֱֽ :אֹל ַ֗הי
ה ִ֗וה ִמְבַ֘טִ֥חי
שׁע ִמ ַ֖כּף ְמַע ֵ֣וּל ְוחוֵֹֽמץֽ ִ :כּי־ַאָ֥תּה ִתְק ָוִ֑תי ֲאֹ֘ד ָ֥ני ֝ ְי ֹ
ַ֭פְּלֵּט ִני ִמ ַ֣יּד ָר ָ ֑
ִמ ְנּעוּ ָֽריָ :ע ֶ֤ליךָך ׀ ִנְסַ֬מְכִתּי ִמ ֶ֗בֶּטן ִמְמּ ֵ֣ﬠי ִ֭אִמּי ַאָ֣תּה גוֹ ִ֑זי ְבּ֖ךָך ְתִהָלִּ֣תי ָת ִ ֽמיד:
ְ֭כּמוֹ ֵֽפת ָה ִ֣ייִתי ְל ַרִ֑בּים ֝ ְוַא ָ֗תּה ַֽמֲחִסי־ֹֽעזִ :יָ֣מֵּלא ִ֭פי ְתִּהָלּ ֶ ֑תךָך ָכּל־ַ֝ה ֗יּוֹם
ִתְּפַא ְרֶֽתּךָךַ :אל־ַ֭תְּשִׁליֵכ ִני ְל ֵ֣ﬠת ִז ְק ָ֑נה ִכְּכ֥לוֹת ֹ֝כִּ֗חי ַאל־ַתַּע ְזֵֽב ִניֽ ִ :כּי־ָאְמ ֣רוּ
שְׁמ ֵ֥רי ֝ ַנְפִ֗שׁי ֘ ֽנוֲֹﬠ֥צוּ ַיְח ָֽדּוֵ֭ :לאֹמר ֱאֹלִ֣הים ֲﬠ ָז֑בוֹ ִֽר ְד֥פוּ ֝ ְוִתְפ֗שׂוּהוּ
אוֹ ְיַ֣בי ִ֑לי ְו ֹ
ִ֘כּי ֵ֥אין ַמ ִ ֽצּילֱ֭ :אֹלִהים ַאל־ִתּ ְרַ֣חק ִמ ֶ ֑מּ ִנּי ֱ֝אֹל ַ֗הי ְלֶע ְז ָ֥רִתי ֽחיָּשׁה ]ֽחוָּשׁה[:
ֵי֣בשׁוּ ִיְכל ֘וּ שְׂט ֵ֢ני ֫ ַנְפִ֥שׁי ַֽיֲﬠ֣טוּ ֶ֭ח ְרָפּה וְּכִל ָ ֑מּה ְ֝מַבְקֵ֗שׁי ָרָע ִ ֽתיַֽ ֭ :וֲא ִני ָתִּ֣מיד
ֲא ַי ֵ֑חל ֝ ְוהוַֹסְפ ִ֗תּי ַעל־ָכּל־ְתִּהָלֶּֽתךָךִ֤ :פּי ׀ ְיַסֵ֬פּר ִצ ְדָק ֶ֗תךָך ָכּל־ַ֭היּוֹם ְתּשׁוָּע ֶ ֑תךָך
ה ִ֑וה ַא ְזִ֖כּיר ִצ ְדָקְת ךָ֣ך ְלַב ֶֽדּךָך:
ִ֤כּי ֖ל ֹא ָי ַ֣דְעִתּי ְסֹפ ֽרוֹתָ :א֗בוֹא ֭ ִ ֽבּ ְגֻברוֹת ֲאֹד ָ֣ני ְי ֹ
ֱ ֽאֹל ִ֗הים ִלַמּ ְדַ֥תּ ִני ִמ ְנּעוּ ָ֑רי ְוַעד־ ֝ ֵ֗ה ָנּה ַא ִ֥גּיד ִנְפְלאוֶֹֽתיךָךְ :ו ַ֤גם ַעד־ ִזְק ֨ ָנה ׀
ְוֵשׂיָב֘ה ֱאֹלִ֢הים ַאל־ַֽתַּ֫ע ְזֵ֥ב ִני ַעד־ַא ִ֣גּיד ְז ֽרוֲֹﬠ ךָ֣ך ְל ֑דוֹר ְלָכל־֝ ָי֗בוֹא ְגּבוּ ָרֶֽתךָך:
ְוִצ ְדָקְת ךָ֥ך ֱאֹל ִ֗הים ַעד־ָ֫מ ֥רוֹם ֲאֶשׁר־ָעִ֥שׂיָת ְגֹד֑לוֹת ֱ֝אֹל ִ֗הים ִ֣מי ָכֽמוֹךָךֲ :אֶ֤שׁר
ִה ְרִאי ַ֨ת ִנו׀ ]ִה ְרִאי ַ֨ת ִני[ ׀ ָצ ֥רוֹת ַר֗בּוֹת ְו ָ֫ר֥עוֹת ָתּ֥שׁוּב ְתַּח ֵ֑יּי ִנו ]ְתַּח ֵ֑יּי ִני[

וִּמְתּהוֹ֥מוֹת ָ֝ה ָ ֗א ֶרץ ָ֘תּ֥שׁוּב ַֽתֲּﬠ ֵֽל ִניֶ֤ :תּ ֶרב ׀ ֝ ְגּ ֻדָלּ ִ֗תי ְוִתֹ֥סּב ְ ֽתּ ַֽנֲחֵֽמ ִניַ :גּם־ֲא ִ֤ני ׀
אוֹ ְד ךָ֣ך ִבְכִלי־ ֶנֶב֘ל ֲאִמְתּ ךָ֢ך ֱאֹ֫לָ֥הי ֲא ַזְמּ ָ֣רה ְל ךָ֣ך ְבִכ ֑נּוֹר ְ֝ק֗דוֹשׁ ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :תּ ַר ֵ֣נּ ָ֣נּה
ְ֭שָׂפַתי ִ֥כּי ֲא ַזְמּ ָרה־ ָ֑לּךְך ֝ ְו ַנְפִ֗שׁי ֲאֶ֣שׁר ָפּ ִֽדיָתַ :גּם־ְלשׁוֹ ֗ ִני ָכּל־ַ֭היּוֹם ֶתְּה ֶ֣גּה
ִצ ְדָק ֶ ֑תךָך ִ֘כּי־֥בשׁוּ ִכי־ָֽ֝חְפ֗רוּ ְמַבְקֵ֥שׁי ָרָע ִ ֽתיִ :לְשֹׁלֹ֨מה ׀ ֱֽאֹל ִ֗הים ִ֭מְשָׁפֶּטיךָך
ְלֶ֣מֶלךְך ֵ ֑תּן ְוִצ ְדָקְת ךָ֥ך ְלֶבן־ֶֽמֶלךְךָ :י ִ֣דין ַעְמּ ךָ֣ך ְב ֶ֑צ ֶדק ַֽוֲﬠ ִנ ֶ֥יּיךָך ְבִמְשׁ ָֽפּטִ :יְשׂ֤אוּ
ָה ִ֓רים ָ֘שׁ֥לוֹם ָל ָ֑ﬠם ֝וּ ְגָב֗עוֹת ִבְּצ ָד ָֽקהִ :יְשֹׁ֤פּט ׀ ֲֽﬠ ִנ ֵיּי־ָ֗עם ֭יוִֹשׁי ַע ִלְב ֵ֣ני ֶאְב ֑יוֹן
שֶׁמשׁ ְוִלְפ ֵ֥ני ֝ ָי ֵ֗ר ַח ֣דּוֹר דּוֹ ִֽריםֵ ֭ :י ֵֽרד ְכָּמָ֣טר ַעל־ ֵ֑גּז
ִֽוי ַד ֵ֣כּא ֽעוֵֹֽשׁקִֽ :יי ָר֥אוּךָך ִעם־ ָ ֑
ִ֝כּ ְרִבי ִ֗בים ַז ְר ִ֥זיף ָֽא ֶרץִֽ :יְפ ַרח־ְבּ ָיָ֥מיו ַצ ִ֑דּיק ְוֹ֥רב ָ֝שׁ֗לוֹם ַעד־ְבּ ִ֥לי ָי ֵֽר ַחְ ֭ :ו ֵי ְר ְדּ
א ְי ָ֗ביו ָ֘ע ָ֥פר ְיַלֵֽחכוּ:
ִמ ָ֣יּם ַעד־ ָ֑ים ֝וִּמָנּ ָ֗הר ַעד־ַאְפֵסי־ָֽא ֶרץְ֭ :לָפָניו ִיְכ ְר֣עוּ ִצ ִ֑יּים ֝ ְו ֹ
ַמְל ֵ֤כי ַת ְרִ֣שׁישׁ ֭ ְוִא ִיּים ִמְנָ֣חה ָיִ֑שׁיבוּ ַמְל ֵ֥כי ְשָׁ֥בא ֝וְּס ָ֗בא ֶאְשׁ ָ֥כּר ַי ְק ִֽריבוּ:
ְו ִיְשַֽׁתֲּחווּ־֥לוֹ ָכל־ְמָל ִ֑כים ָכּל־֝גּוֹ ִ֗ים ַֽיַעְב ֽדוּהוּֽ ִ :כּי ֭־ ַיִצּיל ֶאְב ֣יוֹן ְמַשֵׁ֑וּ ַע ֝ ְוָע ֗ ִני
ְֽוֵאין־ֹ֘ע ֵ֥ז ר ֽלוָֹ ֭ :יֹחס ַעל־ ַ֣דּל ְוֶאְב ֑יוֹן ְו ַנְפ֖שׁוֹת ֶאְביוֹ ִ֣נים יוֹ ִ ֽשׁי ַעִ :מ֣תּוֹךְך ֭וֵּמָחָמס
שׁם ְו ֵיי ַ֖קר ָדָּ֣מם ְבֵּעי ָֽניוִ :ויִ֗חי ְו ִיֶתּן־ל֘וֹ ִמ ְזּ ַ ֢הב ְ֫שָׁ֥בא ְו ִיְתַפּ ֵ֣לּל ַֽבֲּﬠ ֣דוֹ
ִי ְגַ֣אל ַנְפ ָ ֑
ָתִ֑מיד ָכּל־ַ֝ה ֗יּוֹם ְיָֽב ֲֽר ֶֽכ ְנֽהוְּ :יִ֤הי ִ ֽפַסּת־ ַ֨בּר ׀ ָבָּא ֶר֘ץ ְבּ ֢ר ֹאשׁ ָ֫ה ִ֥רים ִי ְר ַ֣ﬠשׁ
ַכְּלָּב ֣נוֹן ִפּ ְר ֑יוֹ ְו ָ֘יִ֥ציצוּ ֵ֝מִ֗עיר ְכּ ֵ֣ﬠֶשׂב ָהָֽא ֶרץְ :יִ֤הי ְשׁ֨מוֹ ְ ֽלעוָֹ֗לם ִלְפ ֵ֣ני ֶשֶׁמ֘שׁ ִיֹ֢נּין
ה ָ֣וה ֱ֭אֹלִהים ֱאֹלֵ֣הי
] ִי ֢נּוֹן[ ְ֫שׁ֥מוֹ ְו ִיְתָ֥בּ ְרכוּ ֑בוֹ ָכּל־ ֘גּוֹ ִ֥ים ְיַאְשּׁ ֽרוּהוָּ :בּ ֤רוּךְך ׀ ְי ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֹעֵ֖שׂה ִנְפָל֣אוֹת ְלַב ֽדּוֹ :וּ ָ֘ב ֤רוּךְך ׀ ֵ֥שׁם ְכּבוֹ֗דוֹ ְל֫עוֹ ָ֥לם ְו ִיָמּ ֵ֣לא ְ֭כבוֹדוֹ
ֶאת־ָכּל־ָה ָ ֗א ֶרץ ָ ֘אֵ֥מן ׀ ְוָאֵֽמןָ :כּ֥לּוּ ְתִפ֑לּוֹת ֝ ָדּ ִ֗וד ֶבּן־ ִיָֽשׁיִ :מ ְז֗מוֹר ְל ָ ֫אָ֥סף ַ֤אךְך
֭טוֹב ְל ִיְשׂ ָרֵ֥אל ֱ֝אֹל ִ֗הים ְל ָ֘ב ֵ֥רי ֵלָֽבבַֽ :וֲא ֗ ִני ִ֭כְּמַעט ָנָ֣ט ֻוי ] ָנָ֣טיוּ[ ַר ְג ָ֑לי ְ֝כּ ַ ֗א ִין ֻשְׁפּ ֻ֥כה
]ֻשְׁפּ ֻ֥כו[ ֲאֻשׁ ָֽריֽ ִ :כּי־ִ֭קֵנּאִתי ַֽבּהוְֹל ִ֑לים ְשׁ֖לוֹם ְרָשִׁ֣ﬠים ֶא ְרֶֽאהִ֤ :כּי ֵ֖אין
ַח ְרֻצ֥בּוֹת ְ֝למוֹ ָ֗תם וּ ָ֘ב ִ֥ריא אוּ ָֽלםַֽ :בֲּﬠַ֣מל ֱא ֣נוֹשׁ ֵאי ֵ֑נמוֹ ְוִעם־ָ֝א ָ֗דם ֣ל ֹא ְי ֻנ ָֽגּעוּ:
ָ֭לֵכן ֲﬠ ָנ ַ֣קְתמוֹ ַֽגֲאָ֑וה ַֽיֲﬠָטף־ ֝ ִ֗שׁית ָ֘חָ֥מס ָֽלמוָֹ :יָ֣צא ֵמֵ֣חֶלב ֵעי ֵ֑נמוֹ ָ֝עְב֗רוּ ַמְשִׂכּ ֥יּוֹת
ֵלָֽבבָ :יִ֤מיקוּ ׀ ִוי ַדְבּ ֣רוּ ְב ָ֣רע ֑עֶשׁק ִ֘מָמּ ֥רוֹם ְי ַדֵֽבּרוַּ :שׁ֣תּוּ ַבָשַּׁ֣מ ִים ִפּי ֶ ֑הם
֝וְּלשׁוֹ ֗ ָנם ִ ֽתֲּה ַ֥לךְך ָבָּֽא ֶרץָ :לֵ֗כן ָי֣שׁיּב ] ָי֣שׁוּב[ ַע֣מּוֹ ֲהֹ֑לם וֵּ֣מי ָ֝מֵ֗לא ִיָ֥מּצוּ ָֽלמוֹ:
ְֽוָאְמ֗רוּ ֵאי ָ֥כה ָי ַֽדע־ ֵ ֑אל ְו ֵ֖ישׁ ֵדּ ָ֣ﬠה ְבֶעְל ֽיוֹןִ :ה ֵנּה־ֵ֥אֶלּה ְרָשִׁ֑ﬠים ְוַשְׁל ֵ֥וי ֝עוָֹ֗לם
ִהְשׂגּוּ־ָֽח ִילַ :אךְך ֭־ ִריק ִזִ֣כּיִתי ְלָבִ֑בי ָוֶא ְרַ֖חץ ְבּ ִנָקּ ֣יוֹן ַכּ ָֽפּיָ :וֱאִ֣הי ָ֭נגוּ ַע ָכּל־ַה ֑יּוֹם

֝ ְותוַֹכְח ִ֗תּי ַלְבּ ָק ִֽריםִ :אם־ָ֭אַמ ְרִתּי ֲאַסְפּ ָ֥רה ְכ֑מוֹ ִה ֵ֤נּה ֭דוֹר ָבּ ֶ֣ניךָך ָב ָֽג ְדִתּי:
֭ ַֽוֲאַחְשָּׁבה ָל ַ֣דַעת ֑ז ֹאת ָעָ֖מל ֣היּא ]֣הוּא[ ְבֵעי ָֽניַ :עד־ָא֥בוֹא ֶאל־ִמְק ְדֵּשׁי־ ֵ ֑אל
ָ֝א ִ֗בי ָנה ְלַֽאֲח ִריָֽתםַ֣ :אךְך ַֽ֭בֲּחָלקוֹת ָתִּ֣שׁית ָ֑למוֹ ִ֝הַפְּל ָ֗תּם ְלַמשּׁוּֽאוֹתֵ֤ :איךְך ָה ֣יוּ
ְלַשָׁ֣מּה ְכ ָ֑ר ַגע ָ֥ספוּ ֝ ַ֗תמּוּ ִמן־ַבָּלּֽהוֹתַֽ :כֲּח֥לוֹם ֵמָה ִ֑קיץ ֲ֝אֹד ָני ָבִּ֤ﬠיר ׀ ַצְלָ֬מם
ִתְּב ֶֽזהֽ ִ :כּי־ ִיְתַחֵ֣מּץ ְלָבִ֑בי ֝ ְוִכְליוֹ ַ֗תי ֶאְשׁתּוֹ ָֽנ ןַֽ :וֲא ִני־ַ֭בַער ְו ֣ל ֹא ֵא ָ֑דע ְ֝בֵּה֗מוֹת
ָ֘ה ִ֥ייִתי ִעָֽמּךְךַֽ :וֲא ִ֣ני ָתִ֣מיד ִע ָ ֑מּךְך ָ֝אַ֗ח ְזָתּ ְבּ ַיד־ ְיִמי ִֽניַֽ :בֲּﬠָצְת ךָ֥ך ַת ְנ ֵ֑ח ִני ֝ ְוַאַ֗חר
ָ֘כּ֥בוֹד ִתָּקֵּֽח ִניִ :מי־ִ֥לי ַבָשּׁ ָ ֑מ ִים ֝ ְוִעְמּ֗ךָך ל ֹא־ָח ַ֥פְצִתּי ָבָֽא ֶרץָ :כּ ָ֥לה ְשֵׁא ִ֗רי וְּל ָ֫בִ֥בי
צוּר־ְל ָ֘בִ֥בי ְוֶחְל ִ ֗קי ֱאֹ֘לִ֥הים ְלעוֹ ָֽלםֽ ִ :כּי־ִה ֵ֣נּה ְרֵח ֶ֣קיךָך י ֹא ֵ֑בדוּ ִ֝הְצַ֗מָתּה ָכּל־
֘זוֹ ֶ֥נה ִמֶֽמָּךַּֽ :וֲא ִ֤ני ׀ ִֽק ֲרַ֥בת ֱאֹל ִ֗הים ִ֫לי־֥טוֹב ַשִׁ֤תּי ׀ ַבּאֹד ָ֣ני ְיה ִ֣וֹה ַמְחִ֑סי ְ֝לַסֵ֗פּר
ָכּל־ַמ ְ ֽלֲאכוֶֹֽתיךָךַ :מְשִׂ֗כּיל ְל ָ ֫אָ֥סף ָלָ֣מה ֱ֭אֹלִהים ָז ַ֣נְחָתּ ָל ֶ֑נַצח ֶיְעַ֥שׁן ַ֝אְפּ֗ךָך ְבּ ֣צ ֹאן
ַמ ְרִעיֶֽתךָךְ :זֹ֤כר ֲﬠ ָדְת ךָ ֙ך ׀ ָ ֘ק ִ֤ניָת ֶ ֗קּ ֶדם ֭ ָגַּאְלָתּ ֵ֥שֶׁבט ַֽנֲחָל ֶ ֑תךָך ַהר־ִ֝צ ֗יּוֹן ֶ֤זה ׀ ָשַׁ֬כ ְנָתּ
ֽבּוָֹ :ה ִ֣ריָמה ְ֭פָעֶמיךָך ְלַמֻשּׁ֣אוֹת ֶ֑נַצח ָכּל־ֵה ַ֖רע אוֹ ֵ֣יב ַבֹּֽקּ ֶדשָֽׁ :שֲׁא ֣גוּ ֹ֭צ ְר ֶריךָך
אֽתוֹתִ ֭ :י ָוּ ַדע ְכֵּמִ֣ביא ְל ָ ֑מְעָלה ִ ֽבֲּסָבךְך־ ֝ ֵ֗עץ
תָ֣תם ֹ
ְבּ ֶ֣ק ֶרב ֽמוֲֹﬠ ֶ֑דךָך ָ֖שׂמוּ אוֹ ֹ
ַק ְר ֻדּֽמּוֹתְ ֭ :וַעָתּ ֭] ְוַעָתּה[ ִפּתּוֶּ֣חיָה ָ֑יַּחד ְבַּכִ֥שּׁיל ֝ ְו ֵֽכיַלֹ֗פּת ַֽיֲהֹלֽמוּןִ :שְׁל֣חוּ ָ֭בֵאשׁ
שׁךָך ָ֝ל ָ ֗א ֶרץ ִחְלּ֥לוּ ִמְשַׁכּן־ְשֶֽׁמךָךָ :אְמ ֣רוּ ְ֭בִלָבּם ִני ָ֣נם ָ֑יַחד ָשׂ ְר֖פוּ ָכל־
ִמְק ָדּ ֶ ֑
אתוֹ ֵ֗תינוּ ֽל ֹא־ ָ֫רִ֥אינוּ ֵֽאין־֥עוֹד ָנִ֑ביא ְו ֽל ֹא־ִ֝א ָ֗תּנוּ ֘יֹ ֵ֥ד ַע ַעד־
ֽמוֲֹﬠ ֵדי־ֵ֣אל ָבָּֽא ֶרץֹ ֽ :
ָֽמהַ :עד־ָמַ֣תי ֱ֭אֹלִהים ְיָח ֶ֣רף ָ֑צר ְי ֘ ָנֵ֤אץ אוֹ ֵ֖יב ִשְׁמ ךָ֣ך ָל ֶֽנַצחָ֤ :לָמּה ָתִ֣שׁיב ֭ ָי ְדךָך
ִֽויִמי ֶ֑נ ךָך ִמ ֶ֖קּ ֶרב ֵֽחוְק ךָ֣ך ]ֵֽחיְק ךָ֣ך[ ַכ ֵֽלּהֵ ֭ :ואֹלִהים ַמְלִ֣כּי ִמ ֶ֑קּ ֶדם ֹ֘פּ ֵ֥ﬠל ֝ ְישׁוּ֗עוֹת
ְבּ ֶ֣ק ֶרב ָהָֽא ֶרץַ :אָ֤תּה פוֹ ַ֣ר ְרָתּ ְבָע ְזּ ךָ֣ך ָ֑ים ִשַׁ֖בּ ְרָתּ ָראֵ֥שׁי ַ֝ת ִנּי ֗ ִנים ַעל־ַהָֽמּ ִים:
ַאָ֣תּה ֭ ִרַצְּצָתּ ָראֵ֣שׁי ִל ְו ָי ָ ֑תן ִתְּתּ ֶ֥ננּוּ ַֽ֝מֲאָ֗כל ְל ַ֣ﬠם ְלִצ ִֽיּיםַ :אָ֣תּה ָ֭בַקְעָתּ ַמְע ָ֣י ן
ָו ָ֑נַחל ַאָ֥תּה ֝הוֹ ַ֗בְשָׁתּ ֘ ַֽנֲה ֥רוֹת ֵאיָֽתןְ :ל ךָ֣ך ֭יוֹם ַאף־ְל ךָ֣ך ָ֑ל ְיָלה ַאָ֥תּה ֲ֝הִכי ֗נוָֹת
ָ֘מ֥אוֹר ָוָֽשֶׁמשַׁ :אָ֣תּה ִ֭הַצְּבָתּ ָכּל־ ְגּבוּ֣לוֹת ָ ֑א ֶרץ ַ֥ק ִיץ ֝ ָוֹ֗ח ֶרף ַאָ֥תּה ְיַצ ְרָֽתּםְ :זָכר־
הָ֑וה ְוַעם־֝ ָנ ָ֗בל ֘ ִֽנֲא֥צוּ ְשֶֽׁמךָךַ :אל־ִתֵּ֣תּן ְ֭לַח ַיּת ֶ֥נֶפשׁ תּוֹ ֶ֑רךָך
֗ז ֹאת ֭אוֹ ֵיב ֵח ֵ֣רף ׀ ְי ֹ
ַח ַ֥יּת ֲ֝ﬠ ִנ ֶ֗יּיךָך ַאל־ִתְּשׁ ַ֥כּח ָל ֶֽנַצחַ :הֵֽבּט־ַלְבּ ִ֑רית ִכּי־ָמְל֥אוּ ַֽמֲחַשֵׁכּי־ ֝ ֶ ֗א ֶרץ ְנ֣אוֹת
שׁב ַ֣דּךְך ִנְכ ָ֑לם ָ֘ע ִ֥ני ֝ ְוֶאְב ֗יוֹן ְֽי ַ֘הְל֥לוּ ְשֶֽׁמךָך :קוָּ֣מה ֱ֭אֹלִהים ִריָ֣בה
ָחָֽמסַ :אל־ ָי ֣ ֹ
ִרי ֶ֑בךָך ְזֹ֖כר ֶח ְרָפְּת ךָ֥ך ִמ ִנּי־ ֝ ָנ ָ֗בל ָכּל־ַה ֽיּוֹםַ :אל־ִ֭תְּשַׁכּח ֣קוֹל ֹצ ְר ֶ֑ריךָך ְשׁ֥אוֹן ָ֝קֶ֗מיךָך

ֹ֘ע ֶ֥לה ָת ִ ֽמידַֽ :לְמ ַנֵ֥צּ ַח ַאל־ַתְּשׁ ֵ֑חת ִמ ְז֖מוֹר ְלָאָ֣סף ִ ֽשׁיר֘ :הוֹ ִ֤דינוּ ְלּ ךָ ֙ך ׀ ֱֽאֹל ִ֗הים
֭הוֹ ִדינוּ ְוָק ֣רוֹב ְשׁ ֶ ֑מךָך ִ֝סְפּ֗רוּ ִנְפְלאוֶֹֽתיךָךֽ ִ ֭ :כּי־ֶא ַ֣קּח מוֹ ֵ֑ﬠד ֲ֝א ֗ ִני ֵמיָ֘שׁ ִ֥רים ֶאְשֹֽׁפּט:
ְֽנמוֹ ִ֗גים־ֶ֥א ֶרץ ְוָכל־ֹֽיְשׁ ֶ֑ביָה ָאֹ֘נ ִ֤כי ִתּ ַ֖כּ ְנִתּי ַעמּוּ ֶ֣דיָה ֶֽסָּלהָ :אַ֣מ ְרִתּי ֭ ַֽלהוְֹלִלים
הלּוּ ֝ ְוָל ְרָשִׁ֗עים ַאל־ ָ֘תּ ִ֥רימוּ ָֽק ֶרןַ :אל־ָתּ ִ֣רימוּ ַלָמּ ֣רוֹם ַק ְר ְנ ֶ֑כם ְתּ ַדְבּ ֖רוּ
ַאל־ָתּ ֑ ֹ
שׁ ֵ֑פט
ְבַצ ָ֣וּאר ָעָֽתקִ֤ :כּי ֣ל ֹא ִ֭ממּוָֹצא וּ ִ ֽמַֽמֲּﬠ ָ֑רב ֝ ְו ֗ל ֹא ִמִמּ ְדַ֥בּר ָה ִֽריםֽ ִ :כּי־ֱאֹלִ֥הים ֹ
ה ָ֡וה ְו ַ֤י ִין ָחַ֨מר ׀ ָ֥מֵלא ֶמֶס֘ךְך ַו ַיּ ֵ֢גּ ר ִ֫מ ֶ֥זּה
ֶ֥זה ֝ ַיְשִׁ֗פּיל ְו ֶ֣זה ָי ִֽריםִ֤ :כּי ֢כוֹס ְ ֽבּ ַיד־ ְי ֹ
ַאךְך־ְ֭שָׁמ ֶריָה ִיְמ֣צוּ ִיְשׁ֑תּוּ ֹ֗֝כּל ִרְשֵׁעי־ָֽא ֶרץַֽ ֭ :וֲא ִני ַא ִ֣גּיד ְלֹע ָ֑לם ֲ֝א ַזְמּ ָ֗רה ֵלאֹ֘לֵ֥הי
ַֽיֲﬠֹֽקבְ :וָכל־ַק ְר ֵ֣ני ְרָשִׁ֣ﬠים ֲא ַג ֵ֑דּ ַע ְ֝תּרוַֹ֗מְמ ָנה ַֽק ְר֥נוֹת ַצ ִֽדּיקַֽ :לְמ ַנֵ֥צּ ַח ִבּ ְנ ִגיֹ֑נת
ִמ ְז֖מוֹר ְלָאָ֣סף ִ ֽשׁיר :נוֹ ָ֣דע ִ ֽבּיהוּ ָ֣דה ֱאֹלִ֑הים ְ֝בּ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ָ֘גּ ֥דוֹל ְשֽׁמוַֹ :ו ְיִ֣הי ְבָשׁ ֵ֣לם
ֻס֑כּוֹ וְּמ֖עוֹ ָנ֣תוֹ ְבִצ ֽיּוֹןָ֭ :שָׁמּה ִשַׁ֣בּר ִרְשֵׁפי־ ָ֑קֶשׁת ָ֘מ ֵ֤ג ן ְוֶ֖ח ֶרב וִּמְלָחָ֣מה ֶֽסָלה:
ָ֭נאוֹר ַאָ֥תּה ַא ִ֗דּיר ֵֽמַה ְר ֵרי־ָֽט ֶרףֶ :אְשׁ֤תּוְֹל֨לוּ ׀ ַא ִ֬בּי ֵרי ֵ֗לב ָנ֥מוּ ְשׁ ָנ ָ ֑תם ְול ֹא־
ָֽמְצ֖אוּ ָכל־ַא ְנֵשׁי־ַ֣ח ִיל ְי ֵדיֶֽהםִ֭ :מ ַֽגֲּﬠ ָ֣רְתךָך ֱאֹלֵ֣הי ַֽיֲﬠֹ֑קב ֝ ִנ ְר ָ֗דּם ְו ֶ֣רֶכב ָוֽסוּס:
ַא ָ ֤תּה ׀ ֥נוֹ ָרא ַ ֗אָתּה וִּמי־ ֘ ַֽיֲﬠֹ֥מד ְ֝לָפ ֗ ֶניךָך ֵמָ֥אז ַא ֶֽפּךָךִ֭ :מָשַּׁמ ִים ִהְשַׁ֣מְעָתּ ִ֑דּין ֶ֖א ֶרץ
ָֽי ְרָ֣אה ְוָשׁ ָֽקָטהְ :בּֽקוּם־ַלִמְּשׁ ָ֥פּט ֱאֹלִ֑הים ְלהוִֹ֖שׁי ַע ָכּל־ַע ְנ ֵוי־ֶ֣א ֶרץ ֶֽסָלהֽ ִ :כּי־
הָ֢וה ֱֽאֹל ֵ֫הי ֶ֥כם ָכּל־
ֲחַ֣מת ָא ָ֣דם תּוֹ ֶ֑דָךּ ְשֵׁא ִ֖רית ֵחֹ֣מת ַתְּחֹֽגּרִֽ :נ ֲד ֣רוּ ְוַשְׁלּמ ֘וּ ַלי ֹ
ְסִבי ָ֑ביו ֹיִ֖בילוּ ַ֣שׁי ַלמּוֹ ָֽראִ ֭ :יְבֹצר ֥רוּ ַח ְנ ִגי ִ֑דים ֝נוֹ ָ֗רא ְלַמְלֵכי־ָֽא ֶרץַֽ :לְמ ַנֵ֥צּ ַח
ַעל־ ְידיּ֗תוּן ]֝ ְידוּ֗תוּן[ ְל ָ ֘אָ֥סף ִמ ְזֽמוֹר :קוִֹ֣לי ֶאל־ֱאֹלִ֣הים ְוֶאְצ ָ֑ﬠָקה ק֘וִֹ֥לי ֶאל־
ֱ֝אֹל ִ֗הים ְו ַֽ ֘הֲא ִ֥זין ֵא ָֽליְ :בּ ֥יוֹם ָצ ָרִת ֘י ֲאֹד ָ֢ני ָ֫דּ ָ֥רְשִׁתּי ָי ִ֤די ׀ ַ֣ל ְיָלה ִ֭נ ְגּ ָרה ְו ֣ל ֹא ָת֑פוּג
ֵֽמֲא ָ֖נה ִה ָנֵּ֣חם ַנְפ ִ ֽשׁיֶ :א ְזְכּ ָ֣רה ֱאֹלִ֣הים ְוֶֽאֱהָמ ָ֑יה ָאִ֓שׂיָחה ׀ ְוִתְתַעֵ֖טּף רוִּ֣חי
ֶֽסָלהָ֭ :אַח ְזָתּ ְשֻׁמ ֣רוֹת ֵעי ָ֑ני ֝ ִנְפַ֗עְמִתּי ְו ֣ל ֹא ֲא ַד ֵֽבּרִ :חַ֣שְּׁבִתּי ָיִ֣מים ִמ ֶ֑קּ ֶדם ְ֝שׁ ֗נוֹת
עוָֹל ִ ֽמיםֶ :א ְזְכּ ָ֥רה ְנ ִגיָנ ִ֗תי ַ֫בּ ָ֥לּ ְיָלה ִעם־ְלָבִ֥בי ָאִ֑שׂיָחה ַו ְיַח ֵ֥פּשׂ רוּ ִ ֽחי:
ַֽ֭הְלעוָֹלִמים ִי ְז ַ֥נח ׀ ֲאֹד ָ֑ני ְו ֽל ֹא־ֹיִ֖סיף ִל ְר֣צוֹת ֽעוֹדֶ :הָא ֵ֣פס ָל ֶ֣נַצח ַחְס ֑דּוֹ ָ֥גַּמר
אַמר ַח֣לּוִֹתי
אֶמר ְלֹ֣דר ָוֹֽדרֲ :הָשׁ ַ֣כח ַח ֣נּוֹת ֵ ֑אל ִאם־ ָ ֘ק ַ֥פץ ְבַּ֖אף ַֽרֲחָ֣מיו ֶֽסָלהָ ֭ :ו ֹ
֝ ֹ֗
ִ֑היא ְ֝שׁ ֗נוֹת ְיִ֣מין ֶעְל ֽיוֹןֶ :א ְזֹ֥כּיר ]ֶא ְז֥כּוֹר[ ַֽמַעְלֵלי־ ָ֑יהּ ִ ֽכּי־ֶא ְזְכּ ָ֖רה ִמ ֶ֣קּ ֶדם ִפְּלֶֽאךָך:
ְוָה ִ֥גיִתי ְבָכל־ָפֳּﬠ ֶ֑לךָך ֽוַּֽבֲﬠִ֖לילוֶֹ֣תיךָך ָא ִ ֽשׂיָחהֱ֭ :אֹלִהים ַבֹּ֣קּ ֶדשׁ ַדּ ְר ֶ֑כּךָך ִ֘מי־ֵ֥אל
֝ ָגּ֗דוֹל ֵֽכּאֹל ִ ֽהיםַ :אָ֣תּה ָ֭הֵאל ֹ֥עֵשׂה ֶ֑פֶלא הוֹ ַ֖דְעָתּ ָבַעִ֣מּים ֻע ֶֽזּ ךָךָ :גַּ֣אְלָתּ ִבּ ְז ֣רוֹ ַע

ַע ֶ ֑מּךָך ְבּ ֵני־ ַֽיֲﬠֹ֖קב ְויוֵֹ֣סף ֶֽסָלהָ֘ :ר֤אוּךָך ַ֨מּ ִים ׀ ֱֽאֹל ִ֗הים ָר֣אוּךָך ַ֣מּ ִים ָיִ֑חילוּ ַ֖אף
הֽמוֹתֹ֤ :ז ְרמוּ ַ֨מ ִים ׀ ָע֗בוֹת ֖קוֹל ָנְת ֣נוּ ְשָׁח ִ֑קים ַאף־ֲ֝חָצֶ֗ציךָך ִיְתַה ָֽלּכוּ:
ִי ְר ְגּ ֣זוּ ְת ֹ
֤קוֹל ַרַעְמ ךָ ֙ך ׀ ַבּ ַגְּל ַ֗גּל ֵהִ֣אירוּ ְב ָר ִ֣קים ֵתּ ֵ֑בל ָר ְג ָ֖זה ַוִתּ ְר ַ֣ﬠשׁ ָהָֽא ֶרץַ :בּ ָ֤יּם ַדּ ְרֶ֗כּךָך
֭ ֽוְּשׁ ִ ֽביְליךָך ]֭ ֽוְּשׁ ִ ֽביְלךָך[ ְבַּ֣מ ִים ַרִ֑בּים ֝ ְוִעְקּבוֹ ֶ֗תיךָך ֣ל ֹא ֹנ ָֽדעוָּ :נִ֣חיָת ַכ ֣צּ ֹאן ַע ֶ ֑מּךָך
ְ ֽבּ ַיד־ֹ֘מֶ֥שׁה ְוַֽאֲהֹֽרןַ :מְשִׂ֗כּיל ְל ָ ֫אָ֥סף ַֽהֲא ִ֣זי ָנה ַ֭ﬠִמּי תּוֹ ָרִ֑תי ַה֥טּוּ ָ֝א ְז ְנֶ֗כם
ְלִאְמ ֵרי־ ִ ֽפיֶ :אְפְתָּ֣חה ְבָמָ֣שׁל ִ֑פּי ַאִ֥בּיָעה ִ֝חי֗דוֹת ִמ ִנּי־ ֶֽק ֶדםֲ :אֶ֣שׁר ָ֭שַׁמְענוּ
ַו ֵנּ ָד ֵ֑ﬠם ֝ ַֽוֲאבוֹ ֵ֗תינוּ ִסְפּרוּ־ ָֽלנוּ֤ :ל ֹא ְנַכֵ֨חד ׀ ִמְבּ ֵני ֶ֗הם ְל ֥דוֹר ַֽאֲח֗רוֹן ֭ ְ ֽמַסְפּ ִרים
א ָ֗תיו ֲאֶ֣שׁר ָעָֽשׂהַ :ו ָ֤יּ ֶקם ֵע֨דוּת ׀ ְ ֽבּ ַֽיֲﬠֹ֗קב ְותוֹ ָר֘ה
הָ֑וה ֶוֱﬠ ֘זוּ ֥זוֹ ֝ ְו ִנְפְל ֹ
ְתִּה֣לּוֹת ְי ֹ
שׂם ְבּ ִיְשׂ ָ֫רֵ֥אל ֲאֶשׁר־ִ֭צ ָוּה ֶאת־ֲאבוֹ ֵ ֑תינוּ ְ֝להוֹ ִדיָ֗עם ִלְב ֵניֶֽהםְ :לַ֤מַען ֵי ְד֨עוּ ׀
ָ֢
֣דּוֹר ַֽ֭אֲחרוֹן ָבּ ִ֣נים ִי ָוּ ֵ֑לדוּ ֝ ָי ֻ ֗קמוּ ִֽויַסְפּ ֥רוּ ִלְב ֵניֶֽהםְ :ו ָיִ֥שׂימוּ ֵֽבאֹל ִ֗הים ִ֫כְּס ָ֥לם ְו ֣ל ֹא
֭ ִיְשְׁכּחוּ ַֽמַעְלֵלי־ ֵ ֑אל וִּמְצוָֹ֥תיו ִי ְנֹֽצרוְּ :ו ֤ל ֹא ִיְה ֨יוּ ׀ ַֽכֲּאבוֹ ָ֗תם דּוֹ֘ר סוֹ ֵ֢רר וֹּ֫מ ֶ֥רה
֭דּוֹר ל ֹא־ֵהִ֣כין ִל֑בּוֹ ְול ֹא־ ֶֽנֶאְמ ָ֖נה ֶאת־ֵ֣אל רוּֽחוֹֽ ְ :בֵּני־ֶאְפ ַ֗ר ִים נוְֹשׁ ֵ֥קי רוֵֹמי־
ָ֑קֶשׁת ָ֝הְפ֗כוּ ְבּ ֣יוֹם ְק ָֽרב֣ :ל ֹא ָ֭שְׁמרוּ ְבּ ִ֣רית ֱאֹלִ֑הים ֝וְּבתוֹ ָר֗תוֹ ֵֽ֘מֲא֥נוּ ָל ֶֽלֶכת:
ַו ִיְּשְׁכּ֥חוּ ֲﬠִלילוֹ ָ ֑תיו ֝ ְו ִנְפְלאוֹ ָ֗תיו ֲאֶ֣שׁר ֶה ְרָֽאםֶ֣ :נ ֶגד ֲ֭אבוָֹתם ָ֣ﬠָשׂה ֶ֑פֶלא ְבֶּ֖א ֶרץ
ִמְצ ַ֣ר ִים ְשׂ ֵדה־ֹֽצַעןָ֣ :בּ ַֽקע ֭ ָים ַו ַֽיֲּﬠִבי ֵ֑רם ַו ַיֶּצּב־ַ֥מ ִים ְכּמוֹ־ ֵֽנדַ :ו ַיְּנֵ֣חם ֶבָּע ָ֣נ ן יוֹ ָ ֑מם
ה֥מוֹת ַרָֽבּהַ :ויּוִֹ֣צא
ְוָכל־ַ֝הַ֗לּ ְיָלה ְבּ֣אוֹר ֵֽאשְׁ :יַב ַ֣קּע ֻ֭צ ִרים ַבִּמּ ְד ָ֑בּר ֝ ַו ַ֗יְּשְׁק ִכְּת ֘ ֹ
נוֹ ְז ִ֣לים ִמ ָ֑סַּלע ַו ֖יּוֹ ֶרד ַכּ ְנָּה ֣רוֹת ָֽמ ִיםַ :ויּוִֹ֣סיפוּ ֖עוֹד ַֽלֲחט ֹא־֑לוֹ ַלְמ ֥רוֹת ֶ֝עְל ֗יוֹן
אֶכל ְל ַנְפָֽשׁםַֽ :ו ְי ַדְבּ֗רוּ ֵֽבּאֹ֫לִ֥הים ָ֭אְמרוּ
ַבִּצּ ָֽיּהַ :ו ְי ַנסּוּ־ֵ֥אל ִבְּלָב ָ֑בם ִלְשָׁאל־ ֥ ֹ
ֲה ֣יוַּכל ֵ ֑אל ַֽלֲﬠֹ֥רךְך ֻ֝שְׁלָ֗חן ַבִּמּ ְדָֽבּרֵ֤ :הן ִהָכּה־֨צוּר ׀ ַו ָיּ ֣זוּבוּ ַמ ִי֘ם וּ ְנָח ִ֢לים ִ֫יְשֹׁ֥טפוּ
ה ָו֘ה ַֽו ִיְּתַעָ֥בּר ְוֵ֣אשׁ
ֲה ַגם־ֶ֭לֶחם ֽיוַּכל־ ֵ ֑תּת ִאם־ ָיִ֖כין ְשֵׁ֣אר ְלַעֽמּוָֹ :ל ֵ֤כן ׀ ָשַׁ֥מע ְי ֹ
ִנְשּׂ ָ֣קה ְב ַֽיֲﬠֹ֑קב ְו ַגם־ ֝ ַ ֗אף ָ֘ע ָ֥לה ְב ִיְשׂ ָרֵֽאלִ֤ :כּי ֣ל ֹא ֶ֭הֱאִמינוּ ֵבּאֹלִ֑הים ְו ֥ל ֹא ָ֝בְט֗חוּ
ִ ֽבּישׁוָּעֽתוַֹ :ו ְיַ֣צו ְשָׁח ִ֣קים ִמ ָ ֑מַּעל ְו ַדְלֵ֖תי ָשַׁ֣מ ִים ָפָּֽתחַ :ו ַיְּמֵ֬טר ֲﬠֵליֶ֣הם ָ֣מן ֶלֱאֹ֑כל
וּ ְד ַ֥ג ן ָ֝שַׁ֗מ ִים ָ֣נַתן ָֽלמוֶֹ֣ :לֶחם ַ֭אִבּי ִרים ָ֥אַכל ִ֑אישׁ ֵ֘צי ָ֤דה ָשׁ ַ֖לח ָלֶ֣הם ָלֽשַׂבע:
ַיַ֣סּע ָ֭ק ִדים ַבָּשּׁ ָ ֑מ ִים ַו ְי ַנֵ֖הג ְבֻּע ֣זּוֹ ֵתיָֽמןַ :ו ַיְּמֵ֬טר ֲﬠֵליֶ֣הם ֶכָּע ָ֣פר ְשׁ ֵ ֑אר וְּכ֥חוֹל
אד
֝ ַיִ֗מּים ֣עוֹף ָכּ ָֽנ ףַ ֭ :ו ַיֵּפּל ְבּ ֶ֣ק ֶרב ַֽמֲח ֵ֑נהוּ ָ֝ס ִ֗ביב ְלִמְשְׁכֹּנָֽתיוַ :ויּ ֹאְכ֣לוּ ַו ִיְּשְׂבּ֣עוּ ְמ ֑ ֹ
֝ ְוַֽתֲא ָו ָ֗תם ָ֘יִ֥בא ָלֶֽהם :ל ֹא־ ָז ֥רוּ ִמַֽתֲּא ָו ָ ֑תם ֗֝עוֹד ָאְכ ָ֥לם ְבִּפיֶֽהםְ :וַ֤אף ֱאֹל ִ֨הים ׀

ָ֘ע ָ֤לה ָב ֶ֗הם ֭ ַֽו ַֽיֲּהֹרג ְבִּמְשַׁמ ֵנּי ֶ ֑הם וַּבחוּ ֵ֖רי ִיְשׂ ָרֵ֣אל ִהְכ ִֽרי ַעְ :בָּכל־֭ז ֹאת ָֽחְטאוּ־
֑עוֹד ְו ֥ל ֹא ֶ֝הֱאִ֗מינוּ ְבּ ִנְפְלאוָֹֽתיוַ :ו ְיַכל־ַבֶּ֥הֶבל ְיֵמי ֶ ֑הם ֝וְּשׁנוֹ ָ֗תם ַבֶּבָּה ָֽלהִ :אם־
ֲה ָר ָ֥גם וּ ְד ָר֑שׁוּהוּ ֝ ְוָ֗שׁבוּ ְו ִ ֽשֲׁחרוּ־ֵֽאלַֽ ֭ :ו ִיּ ְזְכּרוּ ִ ֽכּי־ֱאֹלִ֣הים צוּ ָ֑רם ְוֵ֥אל ֶ֝עְליוֹן
ֹֽגֲּא ָֽלםַ :ו ְיַפ֥תּוּהוּ ְבִּפי ֶ ֑הם ֝וִּבְלשׁוֹ ֗ ָנם ְיַכ ְזּבוּ־ֽלוְֹ ֭ :וִלָבּם ל ֹא־ ָנ֣כוֹן ִע֑מּוֹ ְו ֥ל ֹא ֝ ֶנֶאְמ ֗נוּ
ִבְּב ִריֽתוְֹ :ו֤הוּא ַר֨חוּם ׀ ְיַכ ֵ֥פּר ָע֘וֹן ְֽו ֢ל ֹא ַ֫יְשִׁ֥חית ְוִה ְרָ֣בּה ְלָהִ֣שׁיב ַא֑פּוֹ ְו ֽל ֹא־
֝ ָיִעיר ָכּל־ֲחָמֽתוַֹ ֭ :ו ִיּ ְזֹכּר ִכּי־ָבָ֣שׂר ֵ ֑הָמּה ֥רוּ ַח ֝הוֵֹ֗לךְך ְו ֣ל ֹא ָיֽשׁוּבַ :כָּ֣מּה ֭ ַיְמרוּהוּ
ַבִמּ ְד ָ֑בּר ֝ ַֽיֲﬠִצי֗בוּהוּ ִ ֽבּיִשׁיֽמוֹןַ ֭ :ו ָיּשׁוּבוּ ַו ְי ַנ֣סּוּ ֵ ֑אל וְּק ֖דוֹשׁ ִיְשׂ ָרֵ֣אל ִהְתווּ :ל ֹא־
אתוֹ ָ ֑תיו
ָזְכ ֥רוּ ֶאת־ ָי ֑דוֹ ֗֝יוֹם ֲ ֽאֶשׁר־ָ֘פּ ָ֥דם ִמ ִנּי־ָֽצרֲ :אֶשׁר־ָ֣שׂם ְ֭בִּמְצ ַר ִים ֽ ֹ
א ֵרי ֶ ֑הם ֝ ְוֹנ ְזֵלי ֶ֗הם ַבּל־ ִיְשָׁתּ ֽיוּןְ :יַשַׁ֬לּח
֝וּמוְֹפ ָ֗תיו ִבְּשׂ ֵדה־ֹֽצַעןַ :ו ַֽיֲּהֹ֣פךְך ְ֭ל ָדם ְי ֹ
ָבֶּ֣הם ָ֭ﬠֹרב ַויּ ֹאְכ ֵ֑לם ֝וְּצַפ ְר ֵ֗דּ ַע ַוַתְּשִׁחיֵֽתםַ :ו ִיֵּ֣תּן ֶלָחִ֣סיל ְיבוּ ָ֑לם ֝ ִֽוי ִגיָ֗עם
ָלַא ְרֶֽבּהַֽ :יֲהֹ֣רג ַבָּבּ ָ֣רד ַגְּפ ָ֑נם ֝ ְוִשְׁקמוֹ ָ֗תם ַֽבֲּח ָנַֽמלַ :ו ַיְּס ֵ֣גּ ר ַלָבּ ָ֣רד ְבִּעי ָ֑רם
֝וִּמְקֵני ֶ֗הם ָל ְרָשׁ ִ ֽפיםְ :יַשַׁלּח־ ָ֨בּם ׀ ֲח֬רוֹן ַא֗פּוֹ ֶעְב ָ֣רה ָו ַ֣זַעם ְוָצ ָ֑רה ִ֝מְשַׁ֗לַחת
שׁם ֝ ְוַח ָיּ ָ֗תם ַל ֶ֥דֶּבר
ַמ ְ ֽלֲא ֵ֥כי ָר ִ ֽﬠיםְ :יַפ ֵ֥לּס ָנ ִ֗תיב ְל ַ ֫א֥פּוֹ ל ֹא־ָחַ֣שׂךְך ִמָ֣מּ ֶות ַנְפ ָ ֑
ִהְס ִֽגּירַ :ו ַ֣יּ ךְך ָכּל־ְבּ֣כוֹר ְבִּמְצ ָ֑ר ִים ֵ֘ראִ֥שׁית ֝אוֹ ֗ ִנים ְבָּאֳהֵלי־ָֽחםַ :ו ַיַּ֣סּע ַכּ ֣צּ ֹאן
ַע֑מּוֹ ַֽו ְי ֘ ַֽנֲה ֵ֥גם ָ֝כֵּ֗ע ֶדר ַבִּמּ ְדָֽבּרַ :ו ַיּ ְנֵ֣חם ָ֭לֶבַטח ְו ֣ל ֹא ָפ ָ֑חדוּ ְוֶאת־ ֝אוֹ ְיֵבי ֶ֗הם ִכָּ֥סּה
ַה ָֽיּםַ ֭ :ו ְיִביֵאם ֶאל־ ְגּ֣בוּל ָק ְד֑שׁוֹ ַהר־֝ ֶ֗זה ָק ְנָ֥תה ְיִמי ֽנוַֹ :ו ְי ָ֤ג ֶרשׁ ִמְפּ ֵני ֶ֨הם ׀ גּוֹ ִ֗ים
֭ ַו ַיִּפּיֵלם ְבֶּ֣חֶבל ַֽנֲח ָ֑לה ַו ַיְּשׁ ֵ֥כּן ְ֝בָּאֳהֵלי ֶ֗הם ִשְׁבֵ֥טי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְיַנ֣סּוּ ֭ ַו ַיְּמרוּ ֶאת־
ֱאֹלִ֣הים ֶעְל ֑יוֹן ֝ ְוֵעדוֹ ָ֗תיו ֣ל ֹא ָשָֽׁמרוַּ :ו ִיֹּ֣סּגוּ ֭ ַֽו ִיְּב ְגּדוּ ַֽכֲּאבוֹ ָ ֑תם ֝ ֶנְהְפּ֗כוּ ְכּ ֶ֣קֶשׁת
ְרִמ ָֽיּהַ :ו ַיְּכִעי֥סוּהוּ ְבָּבמוֹ ָ ֑תם ֝וִּבְפִסיֵלי ֶ֗הם ַיְק ִניֽאוּהוָּ :שַׁ֣מע ֱ֭אֹלִהים ַו ִיְּתַע ָ֑בּר
אֶהל ִשׁ ֵ֥כּן ָבָּא ָֽדםַ :ו ִיֵּ֣תּן ַלְשִּׁ֣בי ֻע ֑זּוֹ
אד ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ ֭ :ו ִיּטּשׁ ִמְשׁ ַ֣כּן ִשׁ֑לוֹ ֝ ֗ ֹ
ַו ִיְּמַ֥אס ְ֝מ ֗ ֹ
ְֽוִתְפַא ְר֥תּוֹ ְב ַיד־ָֽצרַ :ו ַיְּס ֵ֣גּ ר ַלֶ֣ח ֶרב ַע֑מּוֹ ֝וְּב ַֽנֲחָל֗תוֹ ִהְתַעָֽבּרַ :בּחוּ ָ֥ריו ָֽאְכָלה־
ֵ ֑אשׁ ֝וְּבתוֹּל ָ֗תיו ֣ל ֹא הוּ ָֽלּלוֹּֽ :כֲּה ָניו ַבֶּ֣ח ֶרב ָנ ָ֑פלוּ ֝ ְוַאְלְמֹנ ָ֗תיו ֣ל ֹא ִתְב ֶֽכּי ָנהַ :ו ִיּ ַ֖קץ
ְכּ ָיֵ֥שׁן ׀ ֲאֹד ָ֑ני ְ֝כּ ִג֗בּוֹר ִמְת֘רוֹ ֵ֥נ ן ִמ ָֽיּ ִיןַ :ו ַיּךְך־ָצ ָ֥ריו ָא֑חוֹר ֶח ְר ַ֥פּת ֝עוָֹ֗לם ָ֣נַתן ָֽלמוֹ:
אֶהל יוֹ ֵ֑סף וְּבֵ֥שֶׁבט ֶ֝אְפ ַ֗ר ִים ֣ל ֹא ָבָֽחרַ ֭ :ו ִיְּבַחר ֶאת־ֵ֣שֶׁבט ְיהוּ ָ֑דה
֭ ַו ִיְּמַאס ְבּ ֣ ֹ
ֶאת־ַ֥הר ִ֝צ ֗יּוֹן ֲאֶ֣שׁר ָאֵֽהבַ :ו ִ֣יֶּבן ְכּמוֹ ֭־ ָרִמים ִמְק ָדּ֑שׁוֹ ְ֝כּ ֶ ֗א ֶרץ ְיָס ָ֥דהּ ְלעוֹ ָֽלם:
את ֽצ ֹאןֵ :מַאַ֥חר ָע֗לוֹת ֱה ִ֫בי֥אוֹ ִ֭ל ְרעוֹת
֭ ַו ִיְּבַחר ְבּ ָד ִ֣וד ַעְב ֑דּוֹ ֝ ַו ִיָּקֵּ֗חהוּ ִמִמְּכְל ֥ ֹ

תם ְלָב֑בוֹ וִּבְתבוּ ֖נוֹת ַכּ ָ֣פּיו ַי ְנֵֽחם:
ְבּ ַֽיֲﬠֹ֣קב ַע֑מּוֹ ֝וְּב ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַֽנֲחָלֽתוַֹ ֭ :ו ִיּ ְרֵעם ְכּ ֣ ֹ
שׁךָך ָ֖שׂמוּ
ִמ ְז֗מוֹר ְל ָ ֫אָ֥סף ֱֽאֹל ִ֡הים ָ֤בּאוּ גוֹ ִ֨ים ׀ ְ ֽבּ ַֽנֲחָל ֶ֗תךָך ִ֭טְמּאוּ ֶאת־ֵהי ַ֣כל ָק ְד ֶ ֑
ֶאת־ ְי ֽרוָּשׁ ַ֣לם ְלִע ִֽיּיםָֽ :נְת ֡נוּ ֶאת־ ִנְבַ֬לת ֲﬠָב ֶ֗דיךָך ַֽ֭מֲאָכל ְל֣עוֹף ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ְבַּ֥שׂר
ֲ֝חִסי ֶ֗דיךָך ְלַח ְיתוֹ־ָֽא ֶרץָ :שְׁפ֬כוּ ָדָ֨מם ׀ ַכַּ֗מּ ִים ְ ֽס ִ֘בי֤בוֹת ְֽי רוָּשָׁ֗לם ְוֵ֣אין קוֵֹֽבר:
ה ָוה ֶתֱּא ַ֣נ ף ָל ֶ֑נַצח
ָה ִ֣יינוּ ֶ֭ח ְרָפּה ִלְשֵׁכ ֵ֑נינוּ ַ֥לַעג ֝ ָו ֶ ֗קֶלס ִלְסִביבוֵֹֽתינוַּ :עד־ָ֣מה ֭ ְי ֹ
שׁר ל ֹא־ ְי ָ֫ד֥עוּךָך ְו ַ֥ﬠל
ִתְּב ַ֥ﬠר ְכּמוֹ־ ֝ ֵ ֗אשׁ ִק ְנָאֶֽתךָךְ :שֹׁ֤פךְך ֲחָמְת ךָ ֙ך ֶֽאל־ַהגּוֹ ִי֘ם ֲא ֶ ֢
ַמְמָל֑כוֹת ֲאֶ֥שׁר ְ֝בִּשְׁמ֗ךָך ֣ל ֹא ָק ָֽראוּֽ ִ :כּי־ָא ַ֣כל ֶֽאת־ ַֽיֲﬠֹ֑קב ְֽוֶאת־ ָנ ֵ֥והוּ ֵהַֽשׁמּוּ:
אדָ :ע ְז ֵ֤רנוּ
שׁ ִ֥נים ַ֭מֵהר ְיַק ְדּ֣מוּנוּ ַֽרֲח ֶ ֑מיךָך ִ֖כּי ַד֣לּוֹנוּ ְמ ֽ ֹ
ַֽאל־ִתּ ְזָכּר־ָלנ ֘וּ ֲﬠוֹֹ֢נת ִרא ֫ ֹ
׀ ֱאֹ֘לֵ֤הי ִיְשֵׁ֗ענוּ ַעל־ ְדַּ֥בר ְכּֽבוֹד־ְשׁ ֶ ֑מךָך ְוַהִצּי ֵ֖לנוּ ְוַכ ֵ֥פּר ַעל־ַ֝חטּ ֹא ֵ֗תינוּ ְלַ֣מַען
ְשֶֽׁמךָךָ֤ :לָמּה ׀ י ֹאְמ ֣רוּ ַהגּוֹ ִי֘ם ַא ֵ֢יּה ֱ ֽאֹל ֵ֫היֶ֥הם ִי ָוּ ַ֣דע ַבֹּגּי ִ֣ים ]ַבּגּוֹ ִ֣ים[ ְלֵעי ֵ֑נינוּ
֝ ִנְקַ֗מת ַדּם־ֲﬠָב ֶ֥דיךָך ַהָשּֽׁפוּךְךָ :תּ֣בוֹא ְלָפ ֶני֘ךָך ֶא ְנ ַ֢קת ָ ֫אִ֥סיר ְכֹּ֥ג ֶדל ְז ֽרוֲֹﬠ ךָ֑ך ֝הוֹ ֵ֗תר
ְבּ ֵ֣ני ְתמוָּֽתהְ :ו ָ֘הֵ֤שׁב ִלְשֵׁכ ֗ ֵנינוּ ִ֭שְׁבָעַת ִים ֶאל־ֵחי ָ֑קם ֶח ְרָ֘פָּ֤תם ֲאֶ֖שׁר ֵח ְר֣פוּךָך
ֲאֹד ָֽניַֽ :וֲא ַ֤נְחנוּ ַעְמּ ךָ ֙ך ׀ ְו ֥צ ֹאן ַמ ְרִעיֶת֘ךָך ֤נוֹ ֶ֥דה ְלּ֗ךָך ְל֫עוֹ ָ֥לם ְלֹ֥דר ָוֹ֑דר ֝ ְנַסֵ֗פּר
ְתִּהָלֶּֽתךָךַֽ :לְמ ַנֵ֥צּ ַח ֶאל־שַׁשׁ ִ֑נּים ֵע ֖דוּת ְלָאָ֣סף ִמ ְזֽמוֹרֹ֘ :ר ֵ֤ﬠה ִיְשׂ ָר ֵ ֨אל ׀ ַֽהֲא ִ֗זי ָנה
ֹנֵ֥הג ַכּ ֣צּ ֹאן יוֹ ֵ֑סף יֵ֖שׁב ַהְכּרוִּ֣בים הוֹ ִ ֽפיָעהִ :לְפ ֵ֤ני ֶאְפ ַ֨ר ִים ׀ וִּב ְנ ָ֘יִ֤מן וְּמ ַנֶ֗שּׁה
עוֹ ְר ָ֥רה ֶאת־ ְגּֽבוּ ָר ֶ ֑תךָך וְּל ָ֖כה ִליֻשׁ ָ֣ﬠָתה ָֽלּנוֱּ :אֹלִ֥הים ֲהִשׁי ֵ֑בנוּ ְו ָ֘הֵ֥אר ָ֝פּ ֗ ֶניךָך
ה ָ֣וה ֱאֹלִ֣הים ְצָב֑אוֹת ַעד־ָ֘מַ֥תי ָ֝עַ֗שׁ ְנָתּ ִבְּתִפ ַ֥לּת ַעֶֽמּךָךֶ֭ :הֱאַכְלָתּם
ְו ִנ ָוֵּֽשָׁעהְ :י ֹ
א ְי ֵ֗בינוּ
ֶ֥לֶחם ִדְּמ ָ֑ﬠה ֝ ַוַתְּשׁ ֵ ֗קמוֹ ִבּ ְדָ֘מ֥עוֹת ָשׁ ִ ֽלישְׁ :תִּשׂיֵ֣מנוּ ָ֭מדוֹן ִלְשֵׁכ ֵ֑נינוּ ֝ ְו ֹ
ִי ְ ֽלֲﬠגוּ־ ָֽלמוֱֹ :אֹלִ֣הים ְצָב֣אוֹת ֲהִשׁי ֵ֑בנוּ ְו ָ֘הֵ֥אר ָ֝פּ ֗ ֶניךָך ְו ִנ ָוֵּֽשָׁעהֶ ֭ :גֶּפן ִמִמְּצ ַ֣ר ִים
ַתִּ֑סּי ַע ְתּ ָ֘ג ֵ֥רשׁ ֝גּוֹ ִ֗ים ַוִתָּטּ ֶֽﬠָהִ :פּ ִ֥נּיָת ְלָפ ֶ֑ניָה ַוַתְּשׁ ֵ֥רשׁ ָ֝שׁ ָרֶ֗שׁיָה ַוְתַּמֵלּא־ָֽא ֶרץ:
ָכּ֣סּוּ ָה ִ֣רים ִצ ָ֑לּהּ ֝ ַֽוֲﬠ ָנֶ֗פיָה ַא ְר ֵזי־ֵֽאלְ :תַּשׁ ַ֣לּח ְקִצי ֶ֣רָה ַעד־ ָ֑ים ְוֶאל־֝ ָנ ָ֗הר
ֽיוֹ ְנקוֶֹֽתיָהָ֭ :לָמּה ָפּ ַ֣רְצָתּ ְג ֵד ֶ֑ריָה ֝ ְוָא֗רוָּה ָכּל־ֹ֥עְב ֵרי ָֽד ֶרךְךְ :יַכ ְרְסֶ֣מ ָֽנּה ֲח ִ֣זיר ִמ ָ֑יַּער
ְו ִ֖זיז ָשׂ ַ֣די ִי ְר ֶֽﬠ ָנּהֱ :אֹלִ֣הים ְצָבאוֹ֘ת ֽ֫שׁוּב־ ָ֥נא ַהֵ֣בּט ִמָשַּׁ֣מ ִים וּ ְר ֵ ֑אה ֝וְּפֹ֗קד ֶ֣גֶּפן
ֽז ֹאתְ ֭ :וַכ ָנּה ֲאֶשׁר־ ָנְט ָ֣ﬠה ְיִמי ֶ֑נ ךָך ְוַעל־ ֝ ֵ֗בּן ִאַ֥מְּצָתּה ָֽלּךְךְ :שׂ ֻר ָ֣פה ָבֵ֣אשׁ ְכּסוּ ָ֑חה
ִמ ַֽגֲּﬠ ַ֖רת ָפּ ֶ֣ניךָך י ֹאֵֽבדוּֽ ְ :תִּהי ֭־ ָי ְדךָך ַעל־ִ֣אישׁ ְיִמי ֶ֑נ ךָך ַעל־ֶבּן־ָ֝א ָ֗דם ִאַ֥מְּצָתּ ָֽלּךְך:
ְול ֹא־ ָנ֥סוֹג ִמ ֶ ֑מָּךּ ְ֝תַּח ֵ֗יּנוּ וְּבִשְׁמ ךָ֥ך ִנ ְק ָֽראְ :י֘ה ָ֤וה ֱאֹלִ֣הים ְצָב֣אוֹת ֲהִשׁי ֵ֑בנוּ ָ֘הֵ֥אר

ָ֝פּ ֗ ֶניךָך ְו ִנ ָוֵּֽשָׁעהַֽ :לְמ ַנֵ֬צּ ַח ׀ ַעל־ַה ִגּ ִ֬תּית ְלָאָֽסףַ֭ :ה ְר ִנינוּ ֵלאֹלִ֣הים עוּ ֵ֑זּנוּ ָ֝ה ִ֗ריעוּ
תף ִכּ ֖נּוֹר ָנִ֣ﬠים ִעם־ ָֽנֶבלִ :תְּק֣עוּ ַבֹ֣ח ֶדשׁ
ֵלאֹ֘לֵ֥הי ַֽיֲﬠֹֽקבֽ ְ :שׂאוּ־֭ ִזְמ ָרה וְּתנוּ־ ֑ ֹ
שׁוֹ ָ֑פר ַ֝בֵּ֗כֶּסה ְל ֣יוֹם ַח ֵֽגּנוִּ֤ :כּי ֹ֣חק ְל ִיְשׂ ָרֵ֣אל ֑הוּא ִ֝מְשָׁ֗פּט ֵלאֹ֘לֵ֥הי ַֽיֲﬠֹֽקבֵ֤ :ﬠדוּת
׀ ִ ֽבּי֘הוֹ ֵ֤סף ָשׂ֗מוֹ ְ֭בֵּצאתוֹ ַעל־ֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ְשׂ ַ֖פת ל ֹא־ ָי ַ֣דְעִתּי ֶאְשָֽׁמע:
ֲהִסי ֣רוִֹתי ִמֵ֣סֶּבל ִשְׁכ֑מוֹ ַ֝כָּ֗פּיו ִמ ֥דּוּד ַֽתֲּﬠֹֽב ְר ָנהַ :בָּצּ ָ֥רה ָק ָ֗ראָת ָֽוֲאַ֫חְלֶּ֥צָךּ ֶ֭אֶע ְנךָך
ְבֵּ֣סֶתר ַ֑רַעם ֶאְבָֽח ְנ ךָ ֙ך ַעל־ֵ֖מי ְמ ִריָ֣בה ֶֽסָלהְ :שַׁ֣מע ַ֭ﬠִמּי ְוָאִ֣ﬠי ָדה ָ֑בּךְך ֝ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל
ִאם־ִתְּשַֽׁמע־ ִ ֽליֽ :ל ֹא־ ִֽיְה ֶ֣יה ְ֭בךָך ֵ֣אל ָ֑ז ר ְו ֥ל ֹא ִ֝תְשַֽׁתֲּח ֶ֗וה ְלֵ֣אל ֵנ ָֽכרָ :אֹנִ֨כי ׀
ְי֘ה ָ֤וה ֱאֹל ֶ֗היךָך ַֽ֭הַמַּעְלךָך ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים ַה ְרֶחב־ִ֗֝פּיךָך ַֽוֲאַמְלֵֽאהוְּ :ול ֹא־ָשַׁ֣מע
ַעִ֣מּי ְלקוֹ ִ֑לי ֝ ְו ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֘ל ֹא־ָ֥אָבה ִֽליָֽ ֭ :וֲאַשְׁלֵּחהוּ ִבְּשׁ ִרי ֣רוּת ִל ָ֑בּם ֝ ֵיְל֗כוּ
שֵׁ֣מ ַֽﬠ ִ֑לי ֝ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ִבּ ְד ָ֘ר ַ֥כי ְיַה ֵֽלּכוִּ֭ :כְּמַעט אוֹ ְיֵביֶ֣הם
ְ ֽבּֽמוֲֹﬠצוֵֹתיֶֽהם֗ :לוּ ַ֭ﬠִמּי ֹ
ה ָוה ְי ַֽכֲחשׁוּ־֑לוֹ ִויִ֖הי ִעָ֣תּם ְלעוֹ ָֽלם:
ַאְכ ִ֑ני ַע ְוַעל־ָ֝צ ֵרי ֶ֗הם ָ ֘אִ֥שׁיב ָי ִֽדיְ :מַשׂ ְנֵ֣אי ֭ ְי ֹ
֭ ַו ַֽיֲּאִכיֵלהוּ ֵמֵ֣חֶלב ִח ָ֑טּה ֝וִּמ֗צּוּר ְדַּ֣בשׁ ַאְשִׂבּי ֶֽﬠךָךִ :מ ְז֗מוֹר ְל ָ ֫אָ֥סף ֱֽאֹל ִ֗הים ִנָ֥צּב
ַֽבֲּﬠ ַדת־ ֵ ֑אל ְבּ ֶ֖ק ֶרב ֱאֹלִ֣הים ִיְשֹֽׁפּטַ :עד־ָמַ֥תי ִתְּשְׁפּטוּ־ ָ֑ﬠ ֶול וְּפ ֵ֥ני ֝ ְרָשִׁ֗עים
ִתְּשׂאוּ־ֶֽסָלהִ :שְׁפטוּ־ ָ֥דל ְו ָי֑תוֹם ָע ִ֖ני ָו ָ֣רשׁ ַהְצ ִֽדּיקוַּ :פְּלּטוּ־ ַ֥דל ְוֶאְב ֑יוֹן ִמ ַ֖יּד
ְרָשִׁ֣ﬠים ַה ִ ֽצּילוּ֤ :ל ֹא ָֽי ְד֨עוּ ׀ ְו ֬ל ֹא ָי ִ֗בינוּ ַֽבֲּחֵשׁ ָ֥כה ִיְתַה ָ֑לּכוּ ֝ ִי֗מּוֹטוּ ָכּל־֥מוְֹס ֵדי
ָֽא ֶרץֲֽ :א ִ֣ני ָ֭אַמ ְרִתּי ֱאֹלִ֣הים ַא ֶ ֑תּם וְּב ֵ֖ני ֶעְל ֣יוֹן ֻכְּלּ ֶֽכםָ֭ :א ֵֽכן ְכָּא ָ֣דם ְתּמוּ֑תוּן
וְּכַאַ֖חד ַהָשּׂ ִ֣רים ִתֹּֽפּלוּ :קוָּ֣מה ֱ֭אֹלִהים ָשְׁפָ֣טה ָה ָ ֑א ֶרץ ִ ֽכּי־ַאָ֥תּה ִ֝ת ְנַ֗חל ְבָּכל־
ַהגּוֹ ִֽיםִ֖ :שׁיר ִמ ְז֣מוֹר ְלָאָֽסףֱ :אֹלִ֥הים ַאל־ֳדִּמי־ ָ֑לךְך ַאל־ֶתֱּח ַ֖רשׁ ְוַאל־ִתְּשֹׁ֣קט
ֵֽאלִ :כּי־ִה ֵ֣נּה ֭אוֹ ְיֶביךָך ֶיֱהָמ ֑יוּן ֝וְּמַשׂ ְנ ֶ ֗איךָך ָ֣נְשׂאוּ ֽר ֹאשַׁ :על־ַ֭ﬠְמּךָך ַֽיֲﬠ ִ֣רימוּ ֑סוֹד
֝ ְו ִֽיְת ָֽיֲﬠ֗צוּ ַעל־ְצפוּ ֶֽניךָךָ :אְמ֗רוּ ְ֭לכוּ ְו ַנְכִחי ֵ֣דם ִמ ֑גּוֹי ְו ֽל ֹא־ ִי ָזּ ֵ֖כר ֵֽשׁם־ ִיְשׂ ָרֵ֣אל ֽעוֹד:
ִ֤כּי ֽנוֲֹﬠ֣צוּ ֵ֣לב ַיְח ָ֑דּו ָ֝עֶ֗ליךָך ְבּ ִ֣רית ִיְכֹֽרתוָּ :אֳה ֵ֣לי ֱ֭אדוֹם ְו ִיְשְׁמֵעאִ֗לים ֘מוָֹ֥אב
ְוַה ְג ִֽריםְ :גָּ֣בל ֭ ְוַעמּוֹן ַֽוֲﬠָמ ֵ֑לק ְ֝פֶּ֗לֶשׁת ִעם־ ֥יְשֵׁבי ֽצוֹרַ :גּם־ַ֭אשּׁוּר ִנְל ָ֣וה ִע ָ ֑מּם
ָ֘ה ֥יוּ ְז ֖רוֹ ַע ִלְב ֵני־֣לוֹט ֶֽסָלהֲ :ﬠֵֽשׂה־ָלֶ֥הם ְכִּמ ְד ָ֑י ן ְ ֽכּ ִ ֽסיְס ָ֥רא ְ֝כ ָי ִ֗בין ְבּ ַ֣נַחל ִקיֽשׁוֹן:
ִנְשְׁמ ֥דוּ ְ ֽבֵעין־ ֑דּ ֹאר ָ֥היוּ ֹ֗֝דֶּמן ָֽלֲא ָדָֽמהִ :שׁיֵ֣תמוֹ ְ֭נ ִדיֵֽבמוֹ ְכֹּע ֵ֣רב ְוִכ ְז ֵ ֑אב וְּכ ֶ֥זַבח
֝וְּכַצְלֻמָ֗נּע ָכּל־ְנִסי ֵֽכמוֲֹ :אֶ֣שׁר ָ֭אְמרוּ ִ֣נ ֽי ֲרָשׁה ָ֑לּנוּ ֵ֖את ְנ֣אוֹת ֱאֹל ִ ֽהיםֽ ֱ :אֹל ַ֗הי
ִשׁיֵ֥תמוֹ ַכ ַגְּל ַ֑גּל ְ֝כּ ַ ֗קשׁ ִלְפ ֵני־ ֽרוּ ַחְ :כֵּ֥אשׁ ִתְּבַער־ ָ֑יַער ֝וְּכֶלָה ָ֗בה ְתַּ֘לֵ֥הט ָה ִֽרים:

ֵ֭כּן ִתּ ְר ְדּ ֵ֣פם ְבַּֽסֲﬠ ֶ֑רךָך וְּבסוָּפְת ךָ֥ך ְתַֽבֲה ֵֽלםַ :מ ֵ֣לּא ְפ ֵניֶ֣הם ָק֑לוֹן ִֽויַבְק֖שׁוּ ִשְׁמ ךָ֣ך
ה ָ֣וה
ה ָֽוהֵ :י֖בשׁוּ ְו ִיָֽבֲּה֥לוּ ֲﬠ ֵדי־ ֝ ַ֗עד ְֽו ַיְחְפּ ֥רוּ ְוי ֹאֵֽבדוְּֽ :ו ֵֽי ְד֗עוּ ִ ֽכּי־ַא ָ֬תּה ִשְׁמ ךָ֣ך ְי ֹ
ְי ֹ
ְלַב ֶ֑דּךָך ֶ֝עְל ֗יוֹן ַעל־ָכּל־ָהָֽא ֶרץַֽ :לְמ ַנֵ֥צּ ַח ַעל־ַה ִגִּ֑תּית ִלְב ֵני־ֹ֥ק ַרח ִמ ְזֽמוֹרַ :מה־
ה ָ֥וה ְצָבֽאוֹתִ :נְכְסָ֬פה ְו ַגם־ָכְּל ָ֨תה ׀ ַנְפִשׁ ֘י ְלַחְצ ֢רוֹת
ְיּ ִדי ֥דוֹת ִ֝מְשְׁכּנוֹ ֶ֗תיךָך ְי ֘ ֹ
ְי֫ה ָ֥וה ִלִ֥בּי וְּבָשׂ ִ֑רי ֝ ְי ַר ְנּ ֗נוּ ֶאל־ֵ֥אל ָֽחיַ :גּם־ִצ֨פּוֹר ׀ ָ ֢מְצָאה ַ֡ב ִית וּ ְד ֤רוֹר ׀ ֵ֥קן ָל֘הּ
ה ָ֣וה ְצָב֑אוֹת ַ֝מְלִ֗כּי ֵואֹלָֽהיַ֭ :אְשׁ ֵרי
שָׁתה ֶאְפֹ֫רֶ֥חיָה ֶאת־ִ֭מ ְזְבּחוֶֹתיךָך ְי ֹ
ֲאֶשׁר־ ָ ֢
יוְֹשֵׁ֣בי ֵבי ֶ ֑תךָך ֗֝עוֹד ְֽי ַ֘הְל֥לוּךָך ֶֽסָּלהַ :אְשׁ ֵ֣רי ָ֭א ָדם ֥עוֹז לוֹ־ ָ֑בךְך ְ֝מִס֗לּוֹת ִבְּלָבָֽבם:
ֹעְב ֵ֤רי ׀ ְבּ ֵ֣ﬠֶמק ַ֭הָבָּכא ַמְע ָ֣י ן ְיִשׁי֑תוּהוּ ַגּם־ְ֝בּ ָר֗כוֹת ַיְעֶ֥טה מוֹ ֶֽרהֵ ֭ :יְלכוּ ֵמַ֣ח ִיל
ֶאל־ ָ֑ח ִיל ֵי ָרֶ֖אה ֶאל־ֱאֹלִ֣הים ְבִּצ ֽיּוֹןְ :י֘ה ָ֤וה ֱאֹלִ֣הים ְ֭צָבאוֹת ִשְׁמ ָ֣ﬠה ְתִפָלִּ֑תי
ַֽ ֘הֲא ִ֨זי ָנה ֱאֹלֵ֖הי ַֽיֲﬠֹ֣קב ֶֽסָלהָ֭ :מ ִג ֵנּנוּ ְרֵ֣אה ֱאֹלִ֑הים ֝ ְוַה ֵ֗בּט ְפּ ֵ֣ני ְמִשׁיֶֽחךָךִ֤ :כּי ֽטוֹב־
֥יוֹם ַֽבֲּחֵצ ֶ֗ריךָך ֵ֫מָ֥אֶלף ָבַּ֗ח ְרִתּי ִ֭הְסתּוֵֹפף ְבֵּ֣בית ֱאֹל ַ ֑הי ִ֝מ֗דּוּר ְבָּאֳהֵלי־ ֶֽרַשׁעִ֤ :כּי
הְלִ֥כים
הָ֑וה ֽל ֹא־ ִיְמ ַנע ֗֝טוֹב ַל ֽ ֹ
הָ֢וה ֱאֹ֫לִ֥הים ֵ֣חן ֭ ְוָכבוֹד ִיֵ֣תּן ְי ֹ
ֶ֨שֶׁמשׁ ׀ וָּמ ֵג ֘ן ְי ֹ
ה ָ֥וה ְצָב֑אוֹת ַאְשׁ ֵ֥רי ָ֝א ָ֗דם ֹ֘בֵּ֥ט ַח ָֽבּךְךַֽ :לְמ ַנֵ֬צּ ַח ׀ ִלְב ֵני־ֹ֬ק ַרח ִמ ְזֽמוֹר:
ְבָּת ִ ֽמיםְ :י ֹ
ָרִ֣ציָת ְי ֹ
ה ָ֣וה ַא ְר ֶ֑צךָך ֝ ַ֗שְׁבָתּ ְשִׁ֣בות ]ְשִׁ֣בית[ ַֽיֲﬠֹֽקבָ֭ :נָשׂאָת ֲﬠ ֣וֹן ַע ֶ ֑מּךָך ִכִּ֖סּיָת ָכל־
ַחָטּאָ֣תם ֶֽסָלהָ :אַ֥סְפָתּ ָכל־ֶעְב ָר ֶ ֑תךָך ֱ֝הִשׁי֗בוָֹת ֵֽמֲח ֥רוֹן ַא ֶֽפּךָך֭ :שׁוֵּבנוּ ֱאֹלֵ֣הי
שׁךְך ַ֝אְפּ֗ךָך ְלֹ֣דר ָוֹֽדר:
ִיְשׁ ֵ֑ﬠנוּ ְוָה ֵ֖פר ַֽכַּעְס ךָ֣ך ִעָֽמּנוַּֽ :הְלעוֹ ָ֥לם ֶֽתֱּא ַנף־ ָ֑בּנוּ ִתְּמ ֥ ֹ
ה ָ֣וה ַחְס ֶ֑דּךָך ֝ ְו ֶי ְ ֽשֲׁﬠ֗ךָך
ֲ ֽהל ֹא־ַ֭אָתּה ָתּ֣שׁוּב ְתַּח ֵ֑יּנוּ ֝ ְוַעְמּ֗ךָך ִיְשְׂמחוּ־ָֽבךְךַ :ה ְרֵ֣אנוּ ְי ֹ
ִתֶּתּן־ ָֽלנוֶּ :אְשְׁמָ֗עה ַמה־ ְי ַדֵבּ֘ר ָהֵ֤אל ׀ ְי֫ה ָ֥וה ִ ֽכּי ְי ַד ֵ֬בּר ָשׁ֗לוֹם ֶאל־ ַ֖ﬠמּוֹ ְוֶאל־
ֲחִסי ָ֑דיו ְֽוַאל־ ָ֘י֥שׁוּבוּ ְלִכְס ָֽלהַ֤ :אךְך ׀ ָק ֣רוֹב ִלי ֵרָ֣איו ִיְשׁ֑עוֹ ִלְשֹׁ֖כּן ָכּ֣בוֹד ְבַּא ְרֵֽצנוּ:
ֶֽחֶסד־ ֶוֱאֶ֥מת ִנְפ ָ֑גּשׁוּ ֶ֖צ ֶדק ְוָשׁ֣לוֹם ָנָֽשׁקוֱּ֭ :אֶמת ֵמֶ֣א ֶרץ ִתְּצ ָ ֑מח ֝ ְוֶ֗צ ֶדק ִמָ֘שַּׁ֥מ ִים
ה ָוה ִיֵ֣תּן ַה֑טּוֹב ֝ ְוַא ְרֵ֗צנוּ ִתֵּ֥תּן ְיבוּ ָֽלהֶּ֭ :צ ֶדק ְלָפ ָ֣ניו ְיַה ֵ֑לּךְך ְו ָיֵ֖שׂם
ִנְשׁ ָֽקףַ :גּם־ ֭ ְי ֹ
ה ָ֣וה ָא ְז ְנ ךָ֣ך ֲﬠ ֵ֑נ ִני ִ ֽכּי־ָע ִ֖ני ְוֶאְב ֣יוֹן ָֽא ִני:
ְל ֶ֣ד ֶרךְך ְפָּעָֽמיוְ :תִּפָ֗לּה ְל ָ֫ד ִ֥וד ַה ֵ֤טּה ְי ֹ
ָֽשְׁמ ָ֣רה ַנְפִשׁ ֘י ִ ֽכּי־ָחִ֢סי֫ד ָ֥א ִני הוַֹ֣שׁע ַ֭ﬠְב ְדּךָך ַאָ֣תּה ֱאֹל ַ ֑הי ַה֘בּוֵֹ֥ט ַח ֵא ֶֽליךָךָ :ח ֵ֥נּ ִני
ֲאֹד ָ֑ני ִכּי־ ֵ ֘א ֶ֥ליךָך ֶ֝אְק ָ֗רא ָכּל־ַה ֽיּוֹםַ֭ :שֵׂמּ ַח ֶ֣נֶפשׁ ַעְב ֶ֑דּךָך ִ֖כּי ֵא ֶ֥ליךָך ֲ֝אֹד ֗ ָני ַנְפִ֥שׁי
ה ָוה
ֶאָֽשּׂאֽ ִ :כּי־ַאָ֣תּה ֲ֭אֹד ָני ֥טוֹב ְוַס ָ֑לּח ְו ַרב־ ֝ ֶ֗חֶסד ְלָכל־ֹק ְרֶֽאיךָךַֽ :הֲא ִ֣זי ָנה ֭ ְי ֹ
ְתִּפָלִּ֑תי ֝ ְוַהְקִ֗שׁיָבה ְבּ֣קוֹל ַֽתֲּחנוּנוָֹֽתיְ :בּ ֣יוֹם ָ֭צ ָרִ֥תי ֶאְק ָר ֶ ֗אָךּ ִ֣כּי ַֽתֲﬠ ֵֽנ ִניֵֽ :אין־

ָכּ֖מוֹךָך ָבֱאֹלִ֥הים ׀ ֲ֝אֹד ֗ ָני ְוֵ֣אין ְ ֽכַּֽמֲﬠֶֽשׂיךָךָ :כּל־גּוֹ ִ֨ים ׀ ֲאֶ֬שׁר ָעִ֗שׂיָת ָי֤בוֹאוּ
ְו ִיְשַֽׁתֲּח ֣ווּ ְלָפ ֶ֣ניךָך ֲאֹד ָ֑ני ִֽויַכְבּ ֣דוּ ִלְשֶֽׁמךָךֽ ִ :כּי־ ָג ֣דוֹל ַ֭אָתּה ְוֹעֵ֣שׂה ִנְפָל֑אוֹת ַאָ֖תּה
ה ָ֨וה ַ֫דּ ְר ֶ֥כּךָך ֲאַה ֵ֥לּךְך ַֽבֲּאִמ ֶ ֑תּךָך ַיֵ֥חד ְ֝לָב ִ֗בי ְל ִי ְרָ֥אה ְשֶֽׁמךָך:
ֱאֹלִ֣הים ְלַב ֶֽדּךָך :הוֹ ֵ֤ר ִני ְי ֹ
אוֹ ְד ךָ֤ך ׀ ֲאֹד ָ֣ני ֱ֭אֹלַהי ְבָּכל־ְלָבִ֑בי ַֽוֲאַכְבּ ָ֖דה ִשְׁמ ךָ֣ך ְלעוֹ ָֽלםֽ ִ :כּי־ַ֭חְס ְדּךָך ָגּ ֣דוֹל ָע ָ֑לי
ְוִהַ֥צְּלָתּ ֝ ַנְפִ֗שׁי ִמְשּׁ֥אוֹל ַתְּחִתּ ָֽיּהֱ :אֹל ִ֨הים ׀ ֵ֘ז ִ֤דים ָ֥קמוּ ָעַ֗לי ַֽוֲﬠ ַ֣דת ָ֭ﬠ ִריִצים
ִבְּק֣שׁוּ ַנְפִ֑שׁי ְו ֖ל ֹא ָשׂ֣מוּךָך ְל ֶנ ְג ָֽדּםְ :וַאָ֣תּה ֲ֭אֹד ָני ֵֽאל־ ַר֣חוּם ְוַח ֑נּוּן ֶ֥א ֶרךְך ַ֝אַ֗פּ ִים
ְו ַרב־ֶ֥חֶסד ֶוֱאֶֽמתְ :פּ ֵ֥נה ֵאַ֗לי ְוָ֫ח ֵ֥נּ ִני ְתּ ָֽנה־ֻע ְזּ ךָ֥ך ְלַעְב ֶ֑דּךָך ֝ ְוהוִֹ֗שׁיָעה ְלֶבן־ֲאָמֶֽתךָך:
ה ָ֗וה ֲﬠ ַז ְרַ֥תּ ִני
ֲﬠֵֽשׂה־ִעִ֥מּי ֗אוֹת ְל֫טוָֹ֥בה ְו ִי ְר֣אוּ שְׂנַ֣אי ְו ֵי֑בשׁוּ ִ ֽכּי־ַאָ֥תּה ֝ ְי ֹ
ה ָוה ַֽשֲׁﬠ ֵ֣רי
אֵ֣הב ֭ ְי ֹ
ְו ִנַחְמָֽתּ ִניִ :לְב ֵני־ֹ֖ק ַרח ִמ ְז֣מוֹר ִ֑שׁיר ֝ ְיסוּ ָד֗תוֹ ְבַּה ְר ֵרי־ֹֽק ֶדשֹׁ :
ִצ ֑יּוֹן ִ֝מֹ֗כּל ִמְשְׁכּ֥נוֹת ַֽיֲﬠֹֽקבִ֭ :נְכָבּדוֹת ְמ ֻדָ֣בּר ָ֑בּךְך ִ֖ﬠיר ָהֱאֹלִ֣הים ֶֽסָלהַ :א ְז ִ֤כּיר ׀
ַ֥רַהב וָּב ֶ֗בל ְ ֽל ֫יֹ ְד ָ֥ﬠי ִה ֵ֤נּה ְפ ֶ֣לֶשׁת ְו֣צוֹר ִעם־֑כּוּשׁ ֝ ֶ֗זה ֻֽיַלּד־ָֽשׁםֽ :וֲּלִצ ֨יּוֹן ֵיָאַ֗מר
ִ֣אישׁ ֭ ְוִאישׁ ֻֽיַלּד־ ָ֑בּהּ ְו֖הוּא ְיכוֹ ְנ ֶ֣נָה ֶעְל ֽיוֹןְֽ :יה ָ֗וה ֭ ִיְסֹפּר ִבְּכ֣תוֹב ַעִ֑מּים ֶ֖זה ֻיַלּד־
ָ֣שׁם ֶֽסָלהְ :וָשׁ ִ֥רים ְכֹּחְל ִ֑לים ָֽכּל־ַמְע ָי ַ֥ני ָֽבּךְךִ֥ :שׁיר ִמ ְז֗מוֹר ִלְב ֫ ֵני ֹ֥ק ַרח ַֽלְמ ַנֵ֣צּ ַח
ה ָוה ֱאֹלֵ֣הי ְישׁוָּעִ֑תי ֤יוֹם
ַעל־ָֽמֲח ַ֣לת ְלַע ֑נּוֹת ַ֝מְשִׂ֗כּיל ְל ֵ֘היָ֥מן ָהֶא ְז ָר ִ ֽחיְ ֭ :י ֹ
ָצ ַ֖ﬠְקִתּי ַב ַ֣לּ ְיָלה ֶנ ְג ֶֽדּךָךָ :תּ֣בוֹא ְ֭לָפ ֶניךָך ְתִּפָלִּ֑תי ַהֵֽטּה־ָ֝א ְז ְנ֗ךָך ְל ִר ָנּ ִ ֽתיִ :כּי־ָֽשְׂב ָ֣ﬠה
ְב ָר֣עוֹת ַנְפִ֑שׁי ְוַח ַ֗יּי ִלְשׁ֥אוֹל ִה ִֽגּיעוֶּ֭ :נְחַשְׁבִתּי ִעם־ ֣יוֹ ְר ֵדי ֑בוֹר ָ֝ה ִ֗ייִתי ְכּ ֶ֣גֶבר
שְׁכֵבי ֶ ֗קֶבר ֲאֶ֤שׁר ֣ל ֹא ְזַכ ְרָ֣תּם ֑עוֹד
ֵֽאין־ֱא ָֽילַ :בֵּמּ ִ֗תים ָ֫חְפִ֥שׁי ְכּ֤מוֹ ֲחָלִ֨לים ׀ ֥ ֹ
֝ ְו ֵ֗הָמּה ִמ ָיּ ְד ךָ֥ך ִנ ְג ָֽז רוַּ֭ :שַׁתּ ִני ְבּ֣בוֹר ַתְּחִתּ ֑יּוֹת ְ֝בַּֽמֲחַשִׁ֗כּים ִבְּמֹצֽלוֹתָ֭ :ﬠַלי ָסְמ ָ֣כה
ֲחָמ ֶ ֑תךָך ְוָכל־ִ֝מְשָׁבּ ֶ֗ריךָך ִע ִ֥נּיָת ֶֽסָּלהִ :ה ְרַ֥חְקָתּ ְמ ֻי ָדַּ֗עי ִ֫מֶ֥מּ ִנּי ַשַׁ֣תּ ִני תוֵֹע֣בוֹת
ה ָ֣וה ְבָּכל־ ֑יוֹם ִשַׁ֖טְּחִתּי
ָ֑למוֹ ָ֝כֻּ֗לא ְו ֣ל ֹא ֵאֵֽצאֵ :עי ִ֥ני ָֽדֲא ָ֗בה ִמ ֫ ִנּי ֹ֥ע ִני ְק ָראִ֣תיךָך ְי ֹ
ֵא ֶ֣ליךָך ַכ ָֽפּיֲ :הַלֵמִּ֥תים ַֽתֲּﬠֶשׂה־ ֶ֑פֶּלא ִאם־֝ ְרָ֘פ ִ ֗אים ֝ ָי֗קוּמוּ ֘יוֹ ֥דוּךָך ֶֽסָּלהַ :ה ְיֻס ַ֣פּר
ַבּ ֶ֣קֶּבר ַחְס ֶ֑דּךָך ֱ֝אמוּ ָֽנְת֗ךָך ָֽבֲּאַב ֽדּוֹןֲ :ה ִי ָוּ ַ֣דע ַבּ֣חֶשׁךְך ִפְּל ֶ ֑אךָך ֝ ְוִצ ְדָקְת֗ךָך ְבֶּ֣א ֶרץ
ה ָוה
ה ָ֣וה ִשַׁ֑וְּעִתּי ֝וַּבֹ֗בֶּקר ְ ֽתִּפָלִּ֥תי ְתַק ְדֶּֽמָךָּ :לָ֣מה ֭ ְי ֹ
ְנִשׁ ָֽיּהַֽ :וֲא ִ֤ני ׀ ֵא ֶ֣ליךָך ְי ֹ
ִתּ ְז ַ֣נח ַנְפִ֑שׁי ַתְּסִ֖תּיר ָפּ ֶ֣ניךָך ִמֶֽמּ ִנּיָ֘ :ע ִ֤ני ֲא ִ֣ני ְוג ֵ֣וֹ ַע ִמֹ֑נַּער ָנָ֖שׂאִתי ֵאֶ֣מיךָך ָאֽפוּ ָנה:
ָ֭ﬠַלי ָעְב ֣רוּ ֲחרוֹ ֶ֑ניךָך ִ֝בּעוּ ֶ֗תיךָך ִצְמּתוּ ֻֽת ִניַ :ס֣בּוּ ִני ַ֭כַמּ ִים ָכּל־ַה ֑יּוֹם ִה ִ֖קּיפוּ ָע ַ֣לי
אֵ֣הב ָו ֵ֑ר ַע ְ ֽמ ֻי ָ֘דּ ַ֥ﬠי ַמְחָֽשׁךְךַ֝ :מְשִׂ֗כּיל ְל ֵ ֘איָ֥תן ָֽהֶא ְז ָר ִ ֽחי:
ָֽיַחדִ :ה ְרַ֣חְקָתּ ִ֭מֶמּ ִנּי ֹ

ה ָוה עוֹ ָ֣לם ָאִ֑שׁי ָרה ְלֹ֥דר ָוֹ֓דר ׀ אוֹ ִ֖די ַע ֱאמוּ ָנְת ךָ֣ך ְבּ ִ ֽפיֽ ִ :כּי־ָאַ֗מ ְרִתּי
ַֽחְס ֵ֣די ֭ ְי ֹ
֭עוָֹלם ֶ֣חֶסד ִיָבּ ֶ֑נה ָשַׁ֓מ ִים ׀ ָתִּ֖כן ֱאמוּ ָנְת ךָ֣ך ָבֶֽהםָ :כּ ַ֣ר ִ ֽתּי ְ֭ב ִרית ִלְבִחי ִ֑רי
֝ ִנְשׁ ַ֗בְּעִתּי ְל ָ֘ד ִ֥וד ַעְב ִֽדּיַ :עד־ ֭עוָֹלם ָאִ֣כין ַז ְר ֶ֑ﬠךָך וּ ָ֘ב ִ֤ניִתי ְלֹֽדר־ ָו ֖דוֹר ִכּ ְ ֽסֲא ךָ֣ך ֶֽסָלה:
הָ֑וה ַאף־ֱ֝אמוּ ָנְת֗ךָך ִבְּקַ֥הל ְקד ִ ֽשׁיםִ֤ :כּי ִ֣מי ַ֭בַשַּׁחק ַֽיֲﬠֹ֣רךְך
ְויוֹ ֣דוּ ָ֭שַׁמ ִים ִפּ ְ ֽלֲא ךָ֣ך ְי ֹ
ה ָ֗וה ִבְּב ֵ֥ני ֵא ִ ֽליםֵ֣ :אל ֭ ַֽנֲﬠ ָרץ ְבּֽסוֹד־ְקדִ֣שׁים ַר ָ֑בּה ֝ ְונוֹ ָ֗רא ַעל־
הָ֑וה ִי ְדֶ֥מה ַ֝לי ֹ
ַלי ֹ
ה ָ֨וה ׀ ֱאֹ֘לֵ֤הי ְצָב֗אוֹת ִ ֽמי־ ָֽכ֖מוֹךָך ֲחִ֥סין ׀ ָ֑יהּ ֝ ֶוֱאֽמוּ ָֽנְת֗ךָך
ָכּל־ְסִביָֽביוְ :י ֹ
ְסִביבוֶֹֽתיךָךַ :אָ֣תּה ֭מוֵֹשׁל ְבּ ֵג֣אוּת ַה ָ֑יּם ְבּ֥שׂוֹא ֝ ַגָ֗לּיו ַאָ֥תּה ְתַשְׁבֵּֽחםַ :א ָ ֤תּה
ִדִ֣כּאָת ֶכָח ָ֣לל ָ֑רַהב ִבּ ְז ֥רוֹ ַע ֻ֝ע ְזּ֗ךָך ִפּ ַ֥זּ ְרָתּ אוֹ ְיֶֽביךָךְ :ל ךָ֣ך ָ֭שַׁמ ִים ַאף־ְל ךָ֥ך ָ ֑א ֶרץ ֵ֘תֵּ֥בל
֝וְּמֹל ָ ֗אהּ ַאָ֥תּה ְיַס ְדָֽתּםָ :צ֣פוֹן ֭ ְו ָיִמין ַאָ֣תּה ְב ָרא ָ ֑תם ָ֘תּ֥בוֹר ֝ ְוֶח ְר֗מוֹן ְבִּשְׁמ ךָ֥ך
ְי ַר ֵֽנּנוְּ :ל ךָ֣ך ֭ ְזרוֹ ַע ִעם־ ְגּבוּ ָ֑רה ָ֘תֹּ֥עז ֝ ָי ְד֗ךָך ָ֘תּ ֥רוּם ְיִמי ֶֽנ ךָךֶ֣ :צ ֶדק ֭וִּמְשָׁפּט ְמ֣כוֹן
ה ָ֗וה ְ ֽבּאוֹר־
ִכְּס ֶ ֑אךָך ֶ֥חֶסד ֝ ֶוֱאֶ֗מת ְֽי ַק ְדּ֥מוּ ָפ ֶֽניךָךַ :אְשׁ ֵ֣רי ָ֭הָעם יוֹ ְד ֵ֣ﬠי ְתרוּ ָ֑ﬠה ֝ ְי ֹ
ָ֘פּ ֶ֥ניךָך ְיַהֵלּֽכוּןְ֭ :בִּשְׁמךָך ְי ִגי֣לוּן ָכּל־ַה ֑יּוֹם וְּבִצ ְדָקְת ךָ֥ך ָי ֽרוּמוּֽ ִ :כּי־ִתְפֶ֣א ֶרת ֻע ָ֣זּמוֹ
ה ָ֥וה ָמ ִג ֵ֑נּנוּ ְוִלְק ֖דוֹשׁ ִיְשׂ ָרֵ֣אל
ָ ֑אָתּה ֝וִּב ְרֹֽצ ְנ֗ךָך ָ֘תּ ֥ריּם ]ָתּ ֥רוּם[ ַק ְר ֵֽננוִּ֣ :כּי ַֽלי ֹ
ַמְל ֵֽכּנוָּ֤ :אז ִדּ ַ֢בּ ְרָֽתּ־ְבָ֡חזוֹן ַֽלֲחִסי ֶ֗דיךָך ַו ֗תּ ֹאֶמר ִשׁ ִ֣וּיִתי ֵ֭ﬠ ֶזר ַעל־ ִגּ֑בּוֹר ֲה ִרי֖מוִֹתי
ָב֣חוּר ֵמ ָֽﬠםָ֭ :מָצאִתי ָדּ ִ֣וד ַעְב ִ֑דּי ְבֶּ֖שֶׁמן ָק ְדִ֣שׁי ְמַשְׁח ִ ֽתּיוֲ :אֶ֣שׁר ֭ ָי ִדי ִתּ֣כּוֹן ִע֑מּוֹ
ַאף־ ְז֘רוִֹ֥ﬠי ְתַאְמֶּֽצנּוּֽ :ל ֹא־ ַיִ֣שּׁא אוֹ ֵ֣יב ֑בּוֹ וֶּבן־ַ֝ע ְוָ֗לה ֣ל ֹא ְיַע ֶֽנּנּוְּ :וַכתּוִֹ֣תי ִמָפּ ָ֣ניו
ָצ ָ֑ריו וְּמַשׂ ְנָ֥איו ֶא ֽגּוֹףֶ :וֱאמוּ ָנִ֣תי ְוַחְס ִ֣דּי ִע֑מּוֹ ֝וִּבְשִׁ֗מי ָ֘תּ ֥רוּם ַק ְר ֽנוְֹ :וַשְׂמִ֣תּי
ַב ָ֣יּם ָי ֑דוֹ ֽוַּב ְנּ ָ֘ה ֥רוֹת ְיִמי ֽנוֹ֣ :הוּא ֭ ִיְק ָרֵא ִני ָ֣אִבי ָ ֑אָתּה ֵ֝אִ֗לי ְו֣צוּר ְישׁוָּע ִ ֽתיַ :אף־
ָ֭א ִני ְבּ֣כוֹר ֶאְתּ ֵ֑נהוּ ֶ֝עְל ֗יוֹן ְלַמְלֵכי־ָֽא ֶרץְ֭ :לעוָֹ֗לם ֶאְשָׁמור ]ֶאְשָׁמר[ ֣לוֹ ַחְס ִ֑דּי
֝וְּב ִרי ִ֗תי ֶ֘נֱאֶ֥מֶנת ֽלוְֹ :וַשְׂמִ֣תּי ָל ַ֣ﬠד ַז ְר֑עוֹ ֝ ְוִכְס֗אוֹ ִכּיֵ֥מי ָשָֽׁמ ִיםִ :אם־ ַֽיַע ְז֣בוּ ָ֭בָניו
תּוֹ ָרִ֑תי ֝וְּבִמְשָׁפַּ֗טי ֣ל ֹא ֵיֵלֽכוּןִ :אם־ֻחֹקַּ֥תי ְיַח ֵ֑לּלוּ ֝וִּמְצוֹ ַ֗תי ֣ל ֹא ִיְשֹֽׁמרוּ :וָּפַק ְדִ֣תּי
ְבֵ֣שֶׁבט ִפְּשׁ ָ֑ﬠם וִּב ְנ ָ֘גִ֥ﬠים ֲﬠוֹ ָֽנםְ ֭ :וַחְס ִדּי ֽל ֹא־ָאִ֣פיר ֵֽמִע֑מּוֹ ְו ֥ל ֹא ֲ֝אַשׁ ֵ ֗קּר
ֶבֱּאמוּ ָנ ִ ֽתי :ל ֹא־ֲאַח ֵ֥לּל ְבּ ִריִ֑תי וּ֘מוָֹ֥צא ְ֝שָׂפ ַ֗תי ֣ל ֹא ֲאַשׁ ֶֽנּהַ֭ :אַחת ִנְשַׁ֣בְּעִתּי
ְבָק ְדִ֑שׁי ִאם־ְל ָ֘ד ִ֥וד ֲאַכ ֵֽזּבַ ֭ :ז ְרעוֹ ְלעוֹ ָ֣לם ִיְה ֶ֑יה ְוִכְס֖אוֹ ַכֶ֣שֶּׁמשׁ ֶנ ְג ִֽדּיְ֭ :כּ ָי ֵר ַח
ִי֣כּוֹן עוֹ ָ֑לם ְו ֵ֥ﬠד ַ֝בַּ֗שַּׁחק ֘ ֶנֱאָ֥מן ֶֽסָלהְ :וַאָ֣תּה ֭ ָז ַנְחָתּ ַוִתְּמ ָ ֑אס ִ֝הְתַע ַ֗בּ ְרָתּ ִעם־
ְמִשׁיֶֽחךָךֵ֭ :נַא ְרָתּה ְבּ ִ֣רית ַעְב ֶ֑דּךָך ִח ַ֖לְּלָתּ ָלָ֣א ֶרץ ִנ ְז ֽרוָֹ :פּ ַ֥רְצָתּ ָכל־ ְגּ ֵדֹר ָ ֑תיו ַ֖שְׂמָתּ

ִמְבָצ ָ֣ריו ְמִחָֽתּהַ֭ :שֻׁסּהוּ ָכּל־ֹ֥עְב ֵרי ָ֑ד ֶרךְך ָ֘ה ָ֥יה ֶ֝ח ְרָ֗פּה ִלְשֵׁכ ָֽניוֲ֭ :ה ִרימוָֹת ְיִ֣מין
ָצ ָ֑ריו ִ֝הְשַׂ֗מְחָתּ ָכּל־אוֹ ְיָֽביוַ :אף־ָתִּ֣שׁיב ֣צוּר ַח ְר֑בּוֹ ְו ֥ל ֹא ֲ֝הֵקיֹמ֗תוֹ ַבִּמְּלָחָֽמה:
ִהְשַׁ֥בָּתּ ִמְטָּה ֑רוֹ ֝ ְוִכְס֗אוֹ ָלָ֥א ֶרץ ִמ ַֽגּ ְרָתּהִ֭ :הְקַצ ְרָתּ ְיֵ֣מי ֲﬠלוּ ָ ֑מיו ֶ֘הֱﬠִ֤טיָת ָע ָ֖ליו
ה ָוה ִתָּסֵּ֣תר ָל ֶ֑נַצח ִתְּב ַ֖ﬠר ְכּמוֹ־ֵ֣אשׁ ֲחָמֶֽתךָךְ :זָכר־ֲא ִ֥ני
בּוָּ֣שׁה ֶֽסָלהַ :עד־ָ֣מה ֭ ְי ֹ
ֶמה־ ָ֑חֶלד ַעל־ַמה־ ֝ ָ֗שּׁ ְוא ָ֘בּ ָ֥ראָת ָכל־ְבֵּני־ָא ָֽדםִ֤ :מי ֶ֣גֶבר ֭ ִֽיְח ֶיה ְו ֣ל ֹא ִי ְרֶאה־
שׁ ִ֥נים ׀ ֲ֭אֹד ָני ִנְשַׁ֥בְּעָתּ
ָ ֑מּ ֶות ְיַמֵ֨לּט ַנְפ֖שׁוֹ ִמ ַיּד־ְשׁ֣אוֹל ֶֽסָלהַ :א ֵ֤יּה ֲחָס ֶ֖דיךָך ָה ִרא ֹ
ְ֝ל ָד ִ֗וד ֶבֱּאמוּ ָנֶֽתךָךְ :זֹ֣כר ֲ֭אֹד ָני ֶח ְר ַ֣פּת ֲﬠָב ֶ֑דיךָך ְשׂ ֵ ֘אִ֥תי ְ֝בֵחי ִ ֗קי ָכּל־ ַרִ֥בּים ַע ִ ֽמּים:
ה ָ֥וה ְ֝לעוָֹ֗לם
הָ֑וה ֲאֶ֥שׁר ֵ֝ח ְר֗פוּ ִעְקּ֥בוֹת ְמִשׁיֶֽחךָךָ :בּ ֖רוּךְך ְי ֹ
ֲאֶ֤שׁר ֵח ְר֖פוּ אוֹ ְיֶ֥ביךָך ׀ ְי ֹ
שׁה ִ ֽאישׁ־ָֽהֱאֹ֫לִ֥הים ֲֽאֹד ֗ ָני ָמ֣עוֹן ַ֭אָתּה ָ֘ה ִ֥ייָת ֝ ָ֗לּנוּ ְבֹּ֣דר
ָ ֘אֵ֥מן ׀ ְוָאֵֽמןְ :תִּפָלּ֘ה ְלֹמ ֶ ֢
ָוֹֽדרְ :בּ ֶ֤ט ֶרם ׀ ָ֘ה ִ֤רים ֻיָ֗לּדוּ ַוְתּ֣חוֹ ֵֽלל ֶ֣א ֶרץ ְוֵת ֵ֑בל וֵּֽמעוֹ ָ֥לם ַעד־ ֝עוָֹ֗לם ַאָ֥תּה ֵֽאל:
ָתֵּ֣שׁב ֱ֭אנוֹשׁ ַעד־ ַדּ ָ֑כּא ֝ ַו ֗תּ ֹאֶמר ֣שׁוּבוּ ְב ֵני־ָא ָֽדםִ֤ :כּי ֶ ֢אֶלף ָשׁ ֡ ִנים ְ ֽבֵּעי ֗ ֶניךָך ְכּ ֣יוֹם
ֶ֭אְתמוֹל ִ֥כּי ַֽיֲﬠֹ֑בר ְוַאְשׁ֘מוּ ָ֥רה ַב ָֽלּ ְיָלהְ ֭ :ז ַרְמָתּם ֵשׁ ָ֣נה ִיְה ֑יוּ ַ֝בֹּ֗בֶּקר ֶכָּ֘חִ֥ציר ַֽיֲחֹֽלף:
ַ֭בֹּבֶּקר ָיִ֣ציץ ְוָח ָ֑לף ָ֝לֶ֗ע ֶרב ְי֘מוֹ ֵ֥לל ְו ָיֵֽבשֽׁ ִ :כּי־ָכִ֥לינוּ ְבַא ֶ֑פּךָך וַּֽבֲחָֽמְת ךָ֥ך ִנְבָֽהְלנוּ:
ַשָׁ֣תּ ]ַשָׁ֣תּה[ ֲﬠוֹֹנֵ֣תינוּ ְל ֶנ ְג ֶ֑דּךָך ֲ֝ﬠֻלֵ֗מנוּ ִלְמ֥אוֹר ָפּ ֶֽניךָךִ֣ :כּי ָכל ֭־ ָיֵמינוּ ָפּ ֣נוּ
ְבֶעְב ָר ֶ ֑תךָך ִכִּ֖לּינוּ ָשׁ ֵ֣נינוּ ְכמוֹ־ֶֽה ֶגהְ :יֵ֤מי ְשׁנוֹ ֵ֨תינוּ ׀ ָבּ ֶ֨הם ִשְׁבִ֢ﬠים ָשׁ ֡ ָנה ְוִ֤אם
ִבּ ְגבוֹּ֨רת ׀ ְשׁ֘מוֹ ִ֤נים ָשׁ ֗ ָנה ֭ ְו ָרְהָבּם ָעָ֣מל ָו ָ ֑א ֶון ִכּי־ ָ֥גז ֝ ִ֗חישׁ ַו ָנּ ֻֽﬠָפהֽ ִ :מי־ ֭יוֹ ֵד ַע ֹ֣עז
ַא ֶ֑פּךָך ֝וְּכ ִי ְרָאְת֗ךָך ֶעְב ָרֶֽתךָךִ :לְמ ֣נוֹת ֭ ָיֵמינוּ ֵ֥כּן הוֹ ַ֑דע ֝ ְו ָנ ִ֗בא ְלַ֣בב ָחְכָֽמה :שׁוָּ֣בה
ה ָוה ַעד־ָמ ָ ֑תי ֝ ְוִה ָנֵּ֗חם ַעל־ֲﬠָב ֶֽדיךָךַ :שְׂבּ ֵ֣ﬠנוּ ַבֹ֣בֶּקר ַחְס ֶ֑דּךָך וּ ְנ ַ֘ר ְנּ ָ֥נה ֝ ְו ִנְשְׂמָ֗חה
֭ ְי ֹ
ְבָּכל־ ָיֵֽמינוַּ֭ :שְׂמֵּחנוּ ִכּי֣מוֹת ִע ִנּי ָ ֑תנוּ ְ֝שׁ ֗נוֹת ָ֘רִ֥אינוּ ָר ָֽﬠהֵ :י ָרֶ֣אה ֶאל־ֲﬠָב ֶ֣דיךָך
ָפֳﬠ ֶ֑לךָך ֝ ַֽוֲה ָד ְר֗ךָך ַעל־ְבּ ֵניֶֽהםִ :ויִ֤הי ׀ ֹ֤נַעם ֲאֹד ָ֥ני ֱאֹל ֵ֗הינוּ ָ֫ע ֵ֥לינוּ וַּֽמֲﬠֵ֣שׂה ֭ ָי ֵדינוּ
כּוְֹנ ָ֣נה ָע ֵ֑לינוּ וּ ַֽ֘מֲﬠֵ֥שׂה ֝ ָי ֵ֗דינוּ כּוֹ ְנ ֵֽנהוּ֭ :יֵשׁב ְבֵּ֣סֶתר ֶעְל ֑יוֹן ְבֵּ֥צל ַ֝שׁ ַ֗דּי ִיְתלוֹ ָֽנ ן:
ה ָוה ַמְחִ֣סי וְּמצוּ ָדִ֑תי ֱ֝אֹל ַ֗הי ֶאְבַטח־ֽבּוִֹ֤ :כּי ֣הוּא ֭ ַי ִ ֽצּיְלךָך ִמ ַ֥פּח ָי֗קוּשׁ
אַ֗מר ֭ ַֽלי ֹ
ֹ
ִמ ֶ֥דֶּבר ַה ֽוּוֹתְ :בֶּאְב ָר֨תוֹ ׀ ָ֥יֶסךְך ָ֗לךְך ְוַ֣תַחת ְכּ ָנ ָ֣פיו ֶתְּח ֶ֑סה ִצ ָ֖נּה ְֽוֹסֵח ָ֣רה ֲאִמֽתּוֹ:
אֶפל ַֽיֲהֹ֑לךְך ִ֝מ ֶ ֗קֶּטב ָ֘י֥שׁוּד
ל ֹא־ִ֭תי ָרא ִמ ַ֣פַּחד ָ֑ל ְיָלה ֵ֝מֵ֗חץ ָ֘י֥עוּף יוָֹֽמםִ֭ :מ ֶדֶּבר ָבּ ֣ ֹ
ָצֳה ָֽר ִיםִ :יֹ֤פּל ִמִצּ ְדּ ךָ ֙ך ׀ ֶ ֗אֶלף וּ ְרָבָ֥בה ִמיִמי ֶ֑נ ךָך ֵ֝אֶ֗ליךָך ֣ל ֹא ִי ָֽגּשַׁ ֭ :רק ְבֵּעי ֶ֣ניךָך
ה ָ֣וה ַמְחִ֑סי ֶ֝עְל ֗יוֹן ַ֣שְׂמָתּ ְמעוֹ ֶֽנ ךָך:
ַתִ֑בּיט ְוִשֻׁלַּ֖מת ְרָשִׁ֣ﬠים ִתּ ְרֶֽאהֽ ִ :כּי־ַאָ֣תּה ְי ֹ

ֽל ֹא־ְתֻא ֶ֣נּה ֵא ֶ֣ליךָך ָר ָ֑ﬠה ֝ ְו ֗ ֶנ ַגע ל ֹא־ ִי ְק ַ֥רב ְבָּאֳה ֶֽלךָךִ֣ :כּי ַ֭מְלָאָכיו ְיַצ ֶוּה־ ָ֑לּךְך
ִ֝לְשָׁמ ְר֗ךָך ְבָּכל־ ְדּ ָר ֶֽכיךָךַ :על־ַכּ ַ֥פּ ִים ִיָשּׂ֑אוּ ְנךָך ֶפּן־ִתּ ֖גֹּף ָבֶּ֣אבן ַר ְג ֶֽלךָךַ :על־ַ֣שַׁחל
ָו ֶ֣פֶתן ִתּ ְדֹ֑רךְך ִ֝תּ ְרֹ֗מס ְכִּ֣פיר ְוַת ִֽנּיןִ֤ :כּי ִ֣בי ָ֭חַשׁק ַֽוֲאַפְלּ ֵ֑טהוּ ֲ֝אַשׂ ְגּ ֵ֗בהוּ ִ ֽכּי־ ָ֘י ַ֥דע
א ֶרךְך ֭ ָיִמים
ְשׁ ִ ֽמיִ :יְק ָר ֵ ֨א ִני ׀ ְֽוֶאֱﬠ ֗ ֵנהוּ ִע֣מּוֹ ָאֹנִ֣כי ְבָצ ָ֑רה ֲ֝אַחְלֵּ֗צהוּ ַֽוֲאַכְבּ ֵֽדהוֹּ ֣ :
ה ֥דוֹת
ַאְשִׂבּי ֵ֑ﬠהוּ ֝ ְוַא ְר ֵ ֗אהוּ ִ ֽבּישׁוָּע ִ ֽתיִ :מ ְז֥מוֹר ִ֝שׁיר ְל ֣יוֹם ַהַשָּֽׁבּת֗ :טוֹב ְל ֹ
הָ֑וה וְּל ַזֵ֖מּר ְלִשְׁמ ךָ֣ך ֶעְל ֽיוֹןְ :לַה ִ֣גּיד ַבֹּ֣בֶּקר ַח ְ ֽס ֶ֑דּךָך ֝ ֶוֱאֽמוּ ָֽנְת֗ךָך ַבֵּלּיֽלוֹתֲ :ﬠ ֵֽלי־
ַלי ֹ
ה ָ֣וה ְבָּפֳﬠ ֶ֑לךָך ְ ֽבַּֽמֲﬠֵ֖שׂי ָי ֶ֣דיךָך
ָ֭ﬠשׂוֹר ַֽוֲﬠֵלי־ ָ֑נֶבל ֲﬠ ֵ֖לי ִה ָגּ ֣יוֹן ְבִּכ ֽנּוֹרִ֤ :כּי ִשַׂמְּחַ֣תּ ִני ְי ֹ
אד ָעְמ֥קוּ ַמְחְשֹׁבֶֽתיךָךִ֣ :אישׁ ַ֭בַּער ֥ל ֹא ֵֽי ָ֑דע
הָ֑וה ְ֝מ ֗ ֹ
ֲא ַר ֵֽנּ ןַ :מה־ ָגּ ְד֣לוּ ַֽמֲﬠֶ֣שׂיךָך ְי ֹ
֝וְּכִ֗סיל ל ֹא־ ָ֘יִ֥בין ֶאת־ ֽז ֹאתִ :בְּפֹ֤ר ַח ְרָשִׁ֨עים ׀ ְ ֽכּ֥מוֹ ֵ֗עֶשׂב ֭ ַו ָיִּציצוּ ָכּל־ֹֽ֣פֲּﬠֵלי ָ ֑א ֶון
א ְי ֶ֡ביךָך ׀ ְֽיה ָ֗וה ִ ֽכּי־
ה ָֽוהִ֤ :כּי ִה ֵ֢נּה ֹ
ְלִהָֽשְּׁמ ָ֥דם ֲﬠ ֵדי־ ַֽﬠדְ :וַאָ֥תּה ָ֝מ֗רוֹם ְלֹ֘ע ָ֥לם ְי ֹ
א ְיֶ֣ביךָך י ֹא ֵ֑בדוּ ֝ ִיְתָפּ ְר֗דוּ ָכּל־ֹֽ֥פֲּﬠֵלי ָֽא ֶוןַ :וָ֣תּ ֶרם ִכּ ְרֵ֣אים ַק ְר ִ֑ני ַ֝בֹּלּ ִ֗תי ְבֶּ֣שֶׁמן
ִה ֵ֣נּה ֹ
ַֽרֲﬠ ָֽנ ןַ :וַתֵּ֥בּט ֵעי ֗ ִני ְבּ֫שׁוּ ָ֥רי ַבָּקִּ֖מים ָע ַ֥לי ְ֝מ ֵרִ֗עים ִתְּשַׁ֥מְע ָנה ָא ְז ָֽניַ֭ :צ ִדּיק ַכָּתָּ֣מר
הָ֑וה ְבַּחְצ ֖רוֹת ֱאֹלֵ֣הינוּ ַיְפ ִֽריחוּ:
ִיְפ ָ֑רח ְכֶּ֖א ֶרז ַבְּלָּב ֣נוֹן ִיְשׂ ֶֽגּהְ֭ :שׁתוִּלים ְבֵּ֣בית ְי ֹ
הָ֑וה ֝צוּ ִ֗רי ְֽול ֹא־
֖עוֹד ְינוּ֣בוּן ְבֵּשׂי ָ֑בה ְדֵּשׁ ִ֖נים ְו ַֽרֲﬠ ַנ ִ֣נּים ִיְה ֽיוְּ֭ :לַה ִגּיד ִ ֽכּי־ ָיָ֣שׁר ְי ֹ
ה ָוה ֹ֥עז ִהְתַאָ֑זּ ר ַאף־
ה ָ֣וה ָמָל֘ךְך ֵגּ֢אוּת ָ֫לֵ֥בשׁ ָלֵ֣בשׁ ֭ ְי ֹ
ַע ְָ֥לָתה ]ַע ְו ָ֥לָתה[ ֽבּוְֹ :י ֹ
ִתּ֥כּוֹן ֵ֝תּ ֵ֗בל ַבּל־ִתּֽמּוֹטָ :נ֣כוֹן ִכּ ְ ֽסֲא ךָ֣ך ֵמ ָ ֑אז ֵֽמעוֹ ָ֣לם ָֽאָתּהָ :נְשׂ֤אוּ ְנָה֨רוֹת ׀ ְֽיה ָ֗וה
ָנְשׂ֣אוּ ְנָה ֣רוֹת קוֹ ָ֑לם ִיְשׂ֖אוּ ְנָה ֣רוֹת ָדְּכ ָֽיםִ :מֹקּ֨לוֹת ׀ ַ֤מ ִים ַר ִ֗בּים ַא ִדּי ִ֣רים
אד ְלֵביְת ךָ֥ך ָֽנֲא ָוה־ֹ֑ק ֶדשׁ
ה ָֽוהֵֽ :ﬠֹד ֶ֨תיךָך ׀ ֶנֶאְמ ֬נוּ ְמ ֗ ֹ
ִמְשְׁבּ ֵרי־ ָ֑ים ַא ִ֖דּיר ַבָּמּ ֣רוֹם ְי ֹ
שׁ ֵ֣פט
הָ֑וה ֵ֖אל ְנָק֣מוֹת הוֹ ִ ֽפ ַיעִ֭ :ה ָנֵּשׂא ֹ
א ֶרךְך ָי ִ ֽמיםֵ :אל־ ְנָק֥מוֹת ְי ֹ
ה ָ֗וה ְל ֣ ֹ
֝ ְי ֹ
הָ֑וה ַעד־ָ֝מ ַ֗תי ְרָ֘שִׁ֥ﬠים
ָה ָ ֑א ֶרץ ָ֘הֵ֥שׁב ֝ ְגּ֗מוּל ַעל־ ֵגּ ִ ֽאיםַ :עד־ָמַ֖תי ְרָשִׁ֥ﬠים ׀ ְי ֹ
ה ָ֣וה ְי ַדְכּ֑אוּ
ַֽיֲﬠֹֽלזוַּ :יִ֣בּיעוּ ְי ַדְבּ ֣רוּ ָע ָ ֑תק ֝ ִֽיְתַאְמּ֗רוּ ָכּל־ֹֽ֥פֲּﬠֵלי ָֽא ֶוןַ :עְמּ ךָ֣ך ְי ֹ
ְֽו ַֽנֲחָלְת ךָ֥ך ְיַע ֽנּוַּ :אְלָ֣מ ָנה ְו ֵ֣ג ר ַֽיֲהֹ֑רגוּ ִ֖ויתוִֹ֣מים ְי ַרֵֽצּחוַּ ֭ :ו ֣יּ ֹאְמרוּ ֥ל ֹא ִי ְרֶאה־ ָ֑יּהּ
ְו ֽל ֹא־֝ ָי ִ֗בין ֱאֹ֘לֵ֥הי ַֽיֲﬠֹֽקבִ֣ :בּינוּ ֹֽבֲּﬠ ִ֣רים ָבּ ָ֑ﬠם ֝וְּכִסיִ֗לים ָ֘מַ֥תי ַתְּשׂ ִ ֽכּילוֲּ :הֹנַ֣טע
א ֶזן ֲה ֣ל ֹא ִיְשׁ ָ ֑מע ִאם ֘יֵֹ֥צר ֝ ַ֗ע ִין ֲה ֣ל ֹא ַי ִ ֽבּיטֲ :הֹיֵ֣סר ֭גּוֹ ִים ֲה ֣ל ֹא יוֹ ִ֑כי ַח ַֽהְמַלֵ֖מּד
ֹ֖
ָא ָ֣דם ָֽדַּעתְֽ :יה ָ֗וה ֹ֭י ֵד ַע ַמְחְשׁ֣בוֹת ָא ָ֑דם ִ֖כּי ֵ֣הָמּה ָֽהֶבלַ :אְשׁ ֵ֤רי ַה ֶ֣גֶּבר ֲאֶשׁר־
ְתּ ַיְסּ ֶ֣רנּוּ ָ֑יּהּ וִּמֽתּוֹ ָרְת ךָ֥ך ְתַלְמּ ֶֽדנּוְּ :לַהְשׁ ִ֣קיט ֖לוֹ ִ֥מיֵמי ָ֑רע ַ֤ﬠד ִיָכּ ֶ֖רה ָל ָרָ֣שׁע

ה ָ֣וה ַע֑מּוֹ ֝ ְו ַֽנֲחָל֗תוֹ ֣ל ֹא ַֽיֲﬠֹֽזבֽ ִ :כּי־ַעד־ֶ֭צ ֶדק ָי֣שׁוּב ִמְשׁ ָ֑פּט
ָֽשַׁחתִ֤ :כּי ׀ ל ֹא־ ִי֣טּשׁ ְי ֹ
֝ ְוַֽאֲח ָ֗ריו ָכּל־ ִיְשׁ ֵרי־ ֵֽלבֽ ִ :מי־ ָי֣קוּם ִ֭לי ִעם־ְמ ֵרִ֑ﬠים ִ ֽמי־ ִיְת ַיֵ֥צּב ִ֝לי ִעם־ֹֽ֥פֲּﬠֵלי
ה ָוה ֶע ְז ָ֣רָתה ִ֑לּי ִכְּמַ֓עט ׀ ָֽשְׁכ ָ֖נה דוָּ֣מה ַנְפ ִ ֽשׁיִ :אם־ָ֭אַמ ְרִתּי ָמָ֥טה
ָֽא ֶון :לוּ ֵ֣לי ֭ ְי ֹ
ה ָ֗וה ִיְסָע ֵֽד ִניְ :בֹּ֣רב ַשׂ ְרַע ַ֣פּי ְבִּק ְרִ֑בּי ַ֝תּ ְנחוֶּ֗מיךָך ְֽיַֽשַׁעְשׁ֥עוּ ַנְפ ִ ֽשׁי:
ַר ְג ִ֑לי ַחְס ְדּ ךָ֥ך ֝ ְי ֹ
ַ֭ה ְיָחְב ְרךָך ִכֵּ֣סּא ַה ֑וּוֹת ֹיֵ֖צר ָעָ֣מל ֲﬠֵלי־ֹֽחקָ ֭ :יגוֹדּוּ ַעל־ ֶ֣נֶפשׁ ַצ ִ֑דּיק ְו ָ֖דם ָנ ִ֣קי
ה ָוה ִ֥לי ְלִמְשׂ ָ֑גּב ֝ ֵואֹל ַ֗הי ְל֣צוּר ַמְח ִ ֽסיַ :ו ָ֤יֶּשׁב ֲﬠֵלי ֶ֨הם ׀ ֶאת־
ַי ְר ִ ֽשׁיעוַּ :ו ְיִ֣הי ֭ ְי ֹ
הָ֑וה ָ֝נ ִ֗ריָעה
ה ָ֥וה ֱאֹלֵֽהינוְּ֭ :לכוּ ְנ ַֽרְנּ ָ֣נה ַלי ֹ
אוָֹ֗נם וְּב ָרָעָ֥תם ַיְצִמי ֵ ֑תם ֝ ַיְצִמי ֵ֗תם ְי ֘ ֹ
הָ֑וה
ְל֣צוּר ִיְשׁ ֵֽﬠנוְּ :נַק ְדָּ֣מה ָפ ָ֣ניו ְבּתוֹ ָ֑דה ִ֝בּ ְזִמ֗רוֹת ֘ ָנ ִרי ַֽﬠ ֽלוִֹ֤ :כּי ֵ֣אל ָגּ ֣דוֹל ְי ֹ
וֶּ֥מֶלךְך ֝ ָגּ֗דוֹל ַעל־ָכּל־ֱאֹל ִ ֽהיםֲ :אֶ֣שׁר ְ֭בּ ָידוֹ ֶמְחְק ֵרי־ ָ ֑א ֶרץ ְוֽתוֲֹﬠ֖פוֹת ָה ִ֣רים ֽלוֹ:
שׂהוּ ֝ ְו ַי ֶ֗בֶּשׁת ָ֘י ָ֥דיו ָיָֽצרוֹּ֭ :בּאוּ ִנְשַֽׁתֲּח ֶ֣וה ְו ִנְכ ָ֑רָעה
ֲאֶשׁר־֣לוֹ ַ֭ה ָיּם ְו֣הוּא ָע ָ ֑
ה ָ֥וה ֹעֵֽשׂנוִּ֘ :כּי ֤הוּא ֱאֹל ֵ֗הינוּ ַֽוֲא ַ֤נְחנוּ ַ֣ﬠם ַ֭מ ְרִעיתוֹ ְו ֣צ ֹאן ָי ֑דוֹ
֝ ִנְב ְרָ֗כה ִלְפ ֵֽני־ ְי ֘ ֹ
ַ֝ה ֗יּוֹם ִ ֽאם־ְבֹּ֘ק֥לוֹ ִתְשָֽׁמעוַּ :אל־ַתְּק֣שׁוּ ְ֭לַבְבֶכם ִכְּמ ִרי ָ֑בה ְכּ ֥יוֹם ַ֝מָ֗סּה ַבִּמּ ְדָֽבּר:
ֲאֶ֣שׁר ִ֭נסּוּ ִני ֲאבוֵֹתי ֶ֑כם ְ֝בָּח ֗נוּ ִני ַגּם־ ָ֘ר֥אוּ ָפֳﬠ ִ ֽליַ :א ְר ָ֘בִּ֤ﬠים ָשׁ ֨ ָנה ׀ ָ ֘א֤קוּט ְבּ֗דוֹר
תּ ֵ֣ﬠי ֵלָ֣בב ֵ ֑הם ֝ ְו ֵ֗הם ל ֹא־ ָֽי ְד֥עוּ ְד ָר ָֽכיֲ :אֶשׁר־ ִנְשַׁ֥בְּעִתּי ְבַאִ֑פּי ִאם־
אַ֗מר ַ֤ﬠם ֹ
ָו ֹ
ה ָ֗וה ָכּל־ָהָֽא ֶרץִ֣ :שׁירוּ
ה ָוה ִ֥שׁיר ָח ָ֑דשׁ ִ֥שׁירוּ ַ֝לי ֹ
֝ ְיֹב֗אוּן ֶאל־ְמנוָּח ִ ֽתיִ֣ :שׁירוּ ַ֭לי ֹ
ה ָוה ָֽבּ ֲר֣כוּ ְשׁ֑מוֹ ַבְּשּׂ ֥רוּ ִמ ֽיּוֹם ֝־ְל ֗יוֹם ְישׁוָּעֽתוַֹ :סְפּ ֣רוּ ַבגּוֹ ִ֣ים ְכּבוֹ ֑דוֹ ְבָּכל־
ַ֭לי ֹ
אד ֘נוֹ ָ֥רא ֗֝הוּא ַעל־ָכּל־ֱאֹל ִ ֽהים:
ה ָ֣וה וְּמֻה ָ֣לּל ְמ ֑ ֹ
ָֽ֝הַעִ֗מּים ִנְפְלאוָֹֽתיוִ֥ :כּי ָ֘ג ֤דוֹל ְי ֹ
ה ָ֗וה ָ֘שַׁ֥מ ִים ָעָֽשׂהֽ :הוֹד־ ְוָה ָ֥דר ְלָפ ָ֑ניו ֹ֥עז
ִ֤כּי ׀ ָכּל־ֱאֹלֵ֣הי ָהַעִ֣מּים ֱאִלי ִ֑לים ֝ ַֽוי ֹ
ה ָ֗וה ָ֘כּ֥בוֹד ָוֹֽעז:
ה ָוה ִמְשְׁפּ֣חוֹת ַעִ֑מּים ָ֘ה֥בוּ ַ֝לי ֹ
֝ ְוִתְפ ֶ ֗א ֶרת ְבִּמְק ָדּֽשׁוָֹ :ה֣בוּ ַ֭לי ֹ
ה ָוה
ה ָוה ְכּ֣בוֹד ְשׁ֑מוֹ ְשֽׂאוּ־ִ֝מ ְנָ֗חה וֹּ֥באוּ ְלַחְצרוָֹֽתיוִ :הְשַֽׁתֲּח ֣ווּ ַ֭לי ֹ
ָה֣בוּ ַ֭לי ֹ
ְבַּה ְד ַרת־ֹ֑ק ֶדשׁ ִ֥חילוּ ִ֝מָפּ ֗ ָניו ָכּל־ָהָֽא ֶרץִ :אְמ ֤רוּ ַבגּוֹ ִ֨ים ׀ ְי֘ה ָ֤וה ָמָ֗לךְך ַאף־ִתּ֣כּוֹן
ֵתֵּ֣בל ַבּל־ִתּ֑מּוֹט ָ֘י ִ֥דין ַ֝עִ֗מּים ְבֵּמיָשׁ ִֽריםִ :יְשְׂמ֣חוּ ַ֭הָשַּׁמ ִים ְוָת ֵ֣גל ָה ָ ֑א ֶרץ ִֽי ְר ַ֥ﬠם
ה ָ֨וה ׀
ַ֝ה ָ֗יּם וְּמֹלֽאוַֹֽ :יֲﬠֹ֣לז ָ֭שׂ ַדי ְוָכל־ֲאֶשׁר־֑בּוֹ ָ֥אז ֝ ְי ַרְנּ ֗נוּ ָכּל־ֲﬠֵצי־ ָֽיַערִ :לְפ ֵ֤ני ְי ֹ
ה ָ֣וה
ִ֬כּי ָ֗בא ִ֥כּי ָב֘א ִלְשֹׁ֢פּט ָ֫הָ֥א ֶרץ ִיְשֹֽׁפּט־ֵתֵּ֥בל ְבּ ֶ֑צ ֶדק ֝ ְוַעִ֗מּים ֶבֱּאמוּ ָנֽתוְֹ :י ֹ
ָ֭מָלךְך ָתּ ֵ֣גל ָה ָ ֑א ֶרץ ֝ ִיְשְׂמ֗חוּ ִא ִ֥יּים ַר ִ ֽבּיםָ :ע ָ֣נ ן ַֽוֲﬠ ָר ֶ֣פל ְסִבי ָ֑ביו ֶ֥צ ֶדק ֝וִּמְשָׁ֗פּט
ְמ֣כוֹן ִכְּסֽאוֵֹ֭ :אשׁ ְלָפ ָ֣ניו ֵתּ ֵ֑לךְך ֝וְּתַלֵ֖הט ָ֘סִ֣ביב ָצ ָֽריוֵ :הִ֣אירוּ ְב ָר ָ֣קיו ֵתּ ֵ֑בל ָֽרֲאָ֖תה

הָ֑וה ִ֝מִלְּפ ֗ ֵני ֲא ֣דוֹן ָכּל־ָהָֽא ֶרץ:
ַוָתֵּ֣חל ָהָֽא ֶרץָ :ה ִ֗רים ַכּדּוֹ ֗ ַנג ָ֭נַמסּוּ ִמִלְּפ ֵ֣ני ְי ֹ
ִה ִ֣גּידוּ ַהָשַּׁ֣מ ִים ִצ ְד֑קוֹ ְו ָר֖אוּ ָכל־ָהַעִ֣מּים ְכּבוֹ ֽדוֵֹ :י֤בשׁוּ ׀ ָכּל־ֹ֬עְב ֵדי ֶ֗פֶסל
ַה ִ ֽמְּתַהְלִ֥לים ָבֱּאִלי ִ֑לים ִהְשַֽׁתֲּחווּ־֝לוֹ ָכּל־ֱאֹל ִ ֽהיםָ :שְׁמָ֬עה ַוִתְּשַׂ֨מח ׀ ִצ ֗יּוֹן
ה ָ֗וה ֶעְל ֥יוֹן ַעל־ָכּל־
ה ָֽוהֽ ִ :כּי־ַאָ֤תּה ְי ֹ
֭ ַוָתּ ֵגְל ָנה ְבּ ֣נוֹת ְיהוּ ָ֑דה ְלַ֖מַען ִמְשָׁפֶּ֣טיךָך ְי ֹ
שֵׁמר ַנְפ֣שׁוֹת
ה ָ֗וה ִשׂ ְנ֫אוּ ָ֥רע ֭ ֹ
אֲהֵ֥בי ְי ֹ
אד ֝ ַֽנֲﬠֵ֗ליָת ַעל־ָכּל־ֱאֹל ִ ֽהיםֹ ֽ :
ָה ָ ֑א ֶרץ ְמ ֥ ֹ
ֲחִסי ָ֑דיו ִמ ַ֥יּד ֝ ְרָשִׁ֗עים ַיִצּי ֵֽלם֖ :אוֹר ָז ֻ֣ר ַע ַלַצּ ִ֑דּיק וְּל ִיְשׁ ֵרי־ ֵ֥לב ִשְׂמָֽחהִ :שְׂמ֣חוּ
ה ָ֨וה ׀ ִ֥שׁיר ָח ָ֗דשׁ ִ ֽכּי־
הָ֑וה ֝ ְוהוֹ֗דוּ ְל ֵ֣זֶכר ָק ְדֽשׁוִֹ :מ ְז֡מוֹר ִ֤שׁירוּ ַֽלי ֹ
ַ֭צ ִדּיִקים ַֽבּי ֹ
ה ָוה ְישׁוָּע֑תוֹ ְלֵ֘עי ֵ֥ני
שׂה הוֹ ִ ֽשׁיָעה־֥לּוֹ ֝ ְיִמי ֗נוֹ וּ ְז ֥רוֹ ַע ָק ְדֽשׁוֹ :הוֹ ִ֣די ַע ֭ ְי ֹ
ִנְפָל֥אוֹת ָע ָ ֑
ַ֝הגּוֹ ִ֗ים ִגּ ָ֥לּה ִצ ְדָקֽתוָֹ֘ :ז ַ֤כר ַחְס֨דּוֹ ׀ ֶֽו ֱ ֽאמוּ ָנת֘וֹ ְל ֵ֢בית ִיְשׂ ָ֫רֵ֥אל ָר֥אוּ ָכל־ַאְפֵסי־
ה ָוה ָכּל־ָה ָ ֑א ֶרץ ִפְּצ֖חוּ ְו ַר ְנּ ֣נוּ ְו ַזֵֽמּרוּ:
ָ ֑א ֶרץ ֝ ֵ ֗את ְי֘שׁוּ ַ֥ﬠת ֱאֹלֵֽהינוָּ :ה ִ֣ריעוּ ֭ ַֽלי ֹ
ה ָ֣וה ְבִּכ ֑נּוֹר ְ֝בִּכ ֗נּוֹר ְו֣קוֹל ִזְמ ָֽרהַֽ֭ :בֲּחֹ֣צְצרוֹת ְו֣קוֹל שׁוֹ ָ֑פר ָ֝ה ִ֗ריעוּ ִלְפ ֵ֤ני
ַזְמּ ֣רוּ ַלי ֹ
ה ָֽוהִ :י ְר ַ֣ﬠם ַ֭ה ָיּם וְּמֹל֑אוֹ ֵ֝תּ ֵ֗בל ְו ֣יְשֵׁבי ָֽבהְּ :נָה ֥רוֹת ִי ְ ֽמֲחאוּ־ ָ֑כף ֗֝ ַיַחד
׀ ַהֶ֬מֶּלךְך ְי ֹ
ה ָ֗וה ִ֥כּי ָב֘א ִלְשֹׁ֢פּט ָ֫הָ֥א ֶרץ ִיְשֹֽׁפּט־ֵתֵּ֥בל ְבּ ֶ֑צ ֶדק ֝ ְוַעִ֗מּים
ָ֘ה ִ֥רים ְי ַר ֵֽנּנוּֽ ִ :לְ֥פ ֵני־ ְי ֹ
ה ָוה ְבִּצ ֣יּוֹן
ה ָ֣וה ָ֭מָלךְך ִי ְר ְגּ ֣זוּ ַעִ֑מּים ֘יֵ֥שׁב ְ֝כּרוּ ִ֗בים ָ֘תּ֥נוּט ָהָֽא ֶרץְ ֭ :י ֹ
ְבֵּמיָשׁ ִֽריםְ :י ֹ
ָגּ ֑דוֹל ְו ָ֥רם ֗֝הוּא ַעל־ָכּל־ָֽהַע ִ ֽמּים :יוֹ ֣דוּ ִ֭שְׁמךָך ָ֘גּ ֥דוֹל ְונוֹ ָ֗רא ָ ֘ק ֥דוֹשׁ ֽהוּאְ :וֹ֥עז
ֶמֶל֘ךְך ִמְשׁ ָ֢פּט ָ ֫אֵ֥הב ַ֭אָתּה כּוֹ ַ֣נ ְנָתּ ֵמיָשׁ ִ֑רים ִמְשׁ ָ֥פּט ֝וְּצ ָד ָ ֗קה ְבּ ַֽיֲﬠֹ֤קב ׀ ַא ָ֬תּה
ָע ִ ֽשׂיָתֽ :רוְֹמ֡מוּ ְי֘ה ָ֤וה ֱאֹל ֵ֗הינוּ ֭ ְו ִ ֽהְשַֽׁתֲּחווּ ַֽלֲהֹ֥דם ַר ְגָ֗ליו ָ ֘ק ֥דוֹשׁ ֽהוּא֘ :מֶ֤שׁה
ה ָ֗וה ְו֣הוּא ַֽיֲﬠ ֵֽנם:
ְוַֽאֲהֹ֨רן ׀ ְ ֽבֹּֽכֲה ֗ ָניו ֭וְּשׁמוֵּאל ְבֹּק ְרֵ֣אי ְשׁ֑מוֹ ֹ֘ק ִ֥ראים ֶאל־֝ ְי ֹ
ה ָ֣וה ֱאֹלֵהינ ֘וּ ַא ָ ֢תּה
ְבַּע֣מּוּד ָ֭ﬠ ָנן ְי ַדֵ֣בּר ֲאֵלי ֶ ֑הם ָשְׁמ ֥רוּ ֵ֝עֹד ָ֗תיו ְוֹ֣חק ָֽנַתן־ ָֽלמוְֹ :י ֹ
ֲﬠִ֫ניָ֥תם ֵ֣אל ֹ֭נֵֽשׂא ָה ִ֣ייָת ָל ֶ ֑הם ֝ ְוֹנ ֵ ֗קם ַעל־ֲﬠִלילוָֹֽתםֽ :רוְֹמ֡מוּ ְי֘ה ָ֤וה ֱאֹל ֵ֗הינוּ
ה ָ֥וה ֱאֹלֵֽהינוִּ :מ ְז֥מוֹר ְלתוֹ ָ֑דה ָ֘ה ִ֥ריעוּ
֭ ְו ִ ֽהְשַֽׁתֲּחווּ ְלַ֣הר ָק ְד֑שׁוֹ ִ ֽכּי־ָ֝ק֗דוֹשׁ ְי ֘ ֹ
ה ָ֣וה ְבִּשְׂמ ָ֑חה ֹ֥בּאוּ ְ֝לָפ ֗ ָניו ִבּ ְר ָנ ָֽנהְ :דּ֗עוּ ִ֥כּי
ה ָ֗וה ָכּל־ָהָֽא ֶרץִ :עְב ֣דוּ ֶאת־ ְי ֹ
ַ֝לי ֹ
ה ָו֘ה ֤הוּא ֱאֹ֫לִ֥הים ֣הוּא ָ֭ﬠָשׂנוּ ְו ֣ל ֹא ] ְו֣לוֹ[ ֲא ַ֑נְחנוּ ַ֝ע֗מּוֹ ְו ֣צ ֹאן ַמ ְרִעיֽתוֹֹ֤ :בּאוּ
ְי ֹ
ה ָוה
ְשָׁע ָ֨ריו ׀ ְבּתוֹ ָ֗דה ֲחֵצֹרָ֥תיו ִבְּתִה ָ֑לּה ֥הוֹדוּ ֗֝לוֹ ָֽ ֘בּ ֲר֥כוּ ְשֽׁמוִֹ :כּי־֣טוֹב ֭ ְי ֹ
ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֑דּוֹ ְוַעד־ֹ֥דּר ֝ ָוֹ֗דר ֱאמוּ ָנֽתוְֹ :ל ָד ִ֗וד ִ֫מ ְז֥מוֹר ֶֽחֶסד־וִּמְשׁ ָ֥פּט ָאִ֑שׁי ָרה
ה ָ֣וה ֲא ַזֵֽמּ ָרהַ :אְשׂ ִ֤כּיָלה ׀ ְבּ ֶ֬ד ֶרךְך ָתִּ֗מים ָ֭מַתי ָתּ֣בוֹא ֵא ָ֑לי ֶאְתַה ֵ֥לּךְך ְבָּתם־
ְל֖ךָך ְי ֹ

ְ֝לָב ִ֗בי ְבּ ֶ֣ק ֶרב ֵבּי ִ ֽתיֽ :ל ֹא־ָאִ֨שׁית ׀ ְל ֶ֥נ ֶגד ֵעי ֗ ַני ְֽדַּבר־ְבִּ֫ל ָ֥יַּעל ֲﬠֽשׂה־ֵסִ֥טים
ָשׂ ֵ֑נאִתי ֖ל ֹא ִי ְדַ֣בּק ִ ֽבּיֵ :ל ָ֣בב ִ֭ﬠֵקּשׁ ָי֣סוּר ִמ ֶ ֑מּ ִנּי ֝ ָ֗רע ֣ל ֹא ֵא ָֽדעְ :מָלוְשׁ ֬ ִני ]ְמָלְשׁ ֬ ִני[
א֗תוֹ ֣ל ֹא אוּ ָֽכלֵ :עי ַ֤ני
ַבֵ֨סֶּתר ׀ ֵרֵעה ֘וּ אוֹ֢תוֹ ַ ֫אְצִ֥מית ְֽגַּבהּ־ֵ֭ﬠי ַנ ִים וּ ְרַ֣חב ֵל ָ֑בב ֝ ֹ
הֵלךְך ְבּ ֶ֣ד ֶרךְך ָתִּ֑מים ֗֝הוּא ְיָשׁ ְרֵֽת ִניֽ :ל ֹא־ ֵיֵ֨שׁב ׀
שֶׁבת ִעָ֫מּ ִ֥די ֭ ֹ
׀ ְבּ ֶֽנֶאְמ ֵני־ֶא ֶר֘ץ ָל ֶ ֢
ְבּ ֶ֥ק ֶרב ֵבּיִת ֘י ֹע ֵ ֢
שׂה ְרִ֫מ ָ֥יּה ֹדֵּ֥בר ְשׁ ָק ִ֑רים ֽל ֹא־֝ ִי֗כּוֹן ְל ֶ֣נ ֶגד ֵעי ָֽניַ :לְבָּק ִ֗רים
ה ָ֗וה ָכּל־ֹֽ֥פֲּﬠֵלי ָֽא ֶוןְ֭ :תִּפָלּה ְלָע ִ֣ני
ַאְצִ֥מית ָכּל־ ִרְשֵׁעי־ ָ ֑א ֶרץ ְלַהְכ ִ֥רית ֵמ ִ ֽﬠיר־֝ ְי ֹ
ה ָוה ִשְׁמ ָ֣ﬠה ְתִפָלִּ֑תי ֝ ְוַשׁ ְוָע ִ֗תי ֵ ֘א ֶ֥ליךָך
ה ָ֗וה ִיְשֹׁ֥פּךְך ִשׂיֽחוְֹ ֭ :י ֹ
ִ ֽכי־ ַֽיֲﬠֹ֑טף ְוִלְפ ֵ֥ני ֝ ְי ֹ
ָתֽבוֹאַ :אל־ַתְּס ֵ֬תּר ָפּ ֨ ֶניךָך ׀ ִמֶמּ ִנּ ֘י ְבּ ֢יוֹם ַ֫צר ִ֥לי ַהֵֽטּה־ֵא ַ֥לי ָא ְז ֶ֑נ ךָך ְבּ ֥יוֹם ֶ֝אְק ָ֗רא
ַ֘מֵ֥הר ֲﬠ ֵֽנִניֽ ִ :כּי־ָכ֣לוּ ְבָעָ֣שׁן ָי ָ ֑מי ֝ ְוַעְצמוֹ ַ֗תי ְכּ֘מוֹ ֵ֥קד ִנָֽחרוּ :הוּ ָֽכּה־ָ֭כֵעֶשׂב ַו ִיַּ֣בשׁ
ִלִ֑בּי ִ ֽכּי־ָ֝שַׁ֗כְחִתּי ֵֽמֲאֹ֥כל ַלְח ִ ֽמיִ :מ֥קּוֹל ַא ְנָחִ֑תי ָדְּב ָ֥קה ַ֝עְצִ֗מי ִלְבָשׂ ִֽריָ ֭ :דִּמיִתי
ִלְקַ֣את ִמ ְד ָ֑בּר ָ֝ה ִ֗ייִתי ְכּ֣כוֹס ֳח ָרֽבוֹתָ :שׁ ַ֥ק ְדִתּי ָוֶֽאְה ֶ֑יה ְ֝כִּצ֗פּוֹר ֘בּוֹ ֵ֥דד ַעל־ ָֽגּג:
ָכּל־ַ֭היּוֹם ֵח ְר֣פוּ ִני אוֹ ְי ָ֑בי ְ֝מהוָֹלַ֗לי ִ֣בּי ִנְשָֽׁבּעוִּ֣ :כּי ֵ֭אֶפר ַכּ ֶ֣לֶּחם ָא ָ֑כְלִתּי ֝ ְוִשֻׁקּ ַ֗וי
ִבְּבִ֥כי ָמָֽסְכִתּיִ :מְפּ ֵני־ ַֽזַעְמ ךָ֥ך ְוִקְצ ֶ֑פּךָך ִ֥כּי ֝ ְנָשׂא ַ֗ת ִני ַוַתְּשִׁלי ֵֽכ ִניָ ֭ :יַמי ְכֵּ֣צל ָנ֑טוּי
שׁב ֝ ְו ִזְכ ְר֗ךָך ְלֹ֣דר ָוֹֽדרַ :אָ֣תּה ָ֭תקוּם
ה ָוה ְלעוֹ ָ֣לם ֵתּ ֵ ֑
֝ ַֽוֲא ֗ ִני ָכּ ֵ֥ﬠֶשׂב ִאיָֽבשְׁ :וַאָ֣תּה ֭ ְי ֹ
ְתּ ַרֵ֣חם ִצ ֑יּוֹן ִ֘כּי ֵ֥ﬠת ְ֝לֶח ְנ ֗ ָנהּ ִ֘כּי ָ֥בא מוֹ ֵֽﬠדֽ ִ :כּי־ ָר֣צוּ ֲ֭ﬠָב ֶדיךָך ֶאת־ֲאָב ֶ֑ניָה ְֽוֶאת־
הָ֑וה ְֽוָכל־ַמְל ֵ֥כי ָ֝ה ָ ֗א ֶרץ ֶאת־ְכּבוֹ ֶֽדךָך:
ֲ֘ﬠָפ ָ֥רהּ ְיֹח ֵֽננוְּ :ו ִֽיי ְר֣אוּ ֭גוֹ ִים ֶאת־ֵ֣שׁם ְי ֹ
ה ָ֣וה ִצ ֑יּוֹן ֝ ִנ ְר ָ ֗אה ִבְּכבוֹ ֽדוָֹ֭ :פּ ָנה ֶאל־ְתִּפ ַ֣לּת ָהַע ְר ָ֑ﬠר ְו ֽל ֹא־ָ֝ב ָ֗זה ֶאת־
ִ ֽכּי־ָב ָ֣נה ְי ֹ
ְתִּפָלָּֽתםִ :תּ ָ֣כֶּתב ֭ז ֹאת ְל ֣דוֹר ַֽאֲח ֑רוֹן ְו ַ֥ﬠם ֝ ִנְב ָ֗רא ְיַהֶלּל־ ָֽיהּֽ ִ :כּי־ִ֭הְשִׁקיף
ה ָ֗וה ִמָשַּׁ֤מ ִים ׀ ֶאל־ ֶ ֬א ֶרץ ִה ִ ֽבּיטִ֭ :לְשֹׁמ ַע ֶאְנ ַ֣קת ָאִ֑סיר ְ֝לַפ ֵ֗תּ ַח
ִמְמּ ֣רוֹם ָק ְד֑שׁוֹ ֝ ְי ֹ
הָ֑וה ֝וְּתִהָלּ֗תוֹ ִבּירוָּשׁ ָֽלםְ :בִּהָקֵּ֣בץ ַעִ֣מּים
ְבּ ֵ֣ני ְתמוָּֽתהְ :לַס ֵ֣פּר ְ֭בִּציּוֹן ֵ֣שׁם ְי ֹ
אַ֗מר
ה ָֽוהִ :ע ָ֖נּה ַב ֶ֥דּ ֶרךְך ֹכִּ֗חו ]ֹכִּ֗חי[ ִקַ֥צּר ָיָֽמיֹ :
ַיְח ָ֑דּו ֝וַּמְמָל֗כוֹת ַֽלֲﬠֹ֥בד ֶאת־ ְי ֹ
ֵאִ֗לי ַֽאל־ַֽ֭תֲּﬠֵל ִני ַֽבֲּחִ֣צי ָי ָ ֑מי ְבּ ֖דוֹר דּוֹ ִ֣רים ְשׁנוֶֹֽתיךָךְ֭ :לָפ ִנים ָהָ֣א ֶרץ ָי ַ֑ס ְדָתּ
ֽוַּֽמֲﬠֵ֖שׂה ָי ֶ֣דיךָך ָשָֽׁמ ִיםֵ֤ :הָמּה ׀ י ֹאֵבד ֘וּ ְוַא ָ ֢תּה ַֽ ֫תֲﬠֹ֥מד ֭ ְוֻכָלּם ַכֶּ֣בּ ֶגד ִיְב֑לוּ ַכְּלּ֖בוּשׁ
ַֽתֲּחִלי ֵ֣פם ְֽו ַֽיֲחֹֽלפוְּ :וַאָתּה־֑הוּא ֝וְּשׁנוֹ ֶ֗תיךָך ֣ל ֹא ִיָֽתּמּוְּ :בּ ֵֽני־ֲﬠָב ֶ֥דיךָך ִיְשׁ֑כּוֹנוּ
הָ֑וה ְוָכל־ְ֝ק ָר ַ֗בי ֶאת־ֵ֥שׁם
֝ ְו ַז ְרָ֗עם ְלָ֘פ ֶ֥ניךָך ִיֽכּוֹןְ :ל ָד ִ֨וד ׀ ָֽבּ ֲרִ֣כי ַ֭נְפִשׁי ֶאת־ ְי ֹ
הָ֑וה ְוַאל־ִ֝תְּשְׁכִּ֗חי ָכּל־ ְגּמוּ ָֽליוַ :הֹסּ ֵ֥ל ַח ְלָכל־ֲﬠוֹ ֵ֑נִכי
ָק ְדֽשׁוָֹֽ :בּ ֲרִ֣כי ַ֭נְפִשׁי ֶאת־ ְי ֹ

ָ֝הֹרֵ֗פא ְלָכל־ַֽתֲּחֻלָֽא ְיִכיַ :הגּוֵֹ֣אל ִמַ֣שַּׁחת ַח ָ֑יּ ְיִכי ַֽ֝הְמַעְטּ ֵ֗רִכי ֶ֣חֶסד ְו ַֽרֲח ִ ֽמים:
הָ֑וה
ַהַמְּשִׂ֣בּ ַיע ַבּ֣טּוֹב ֶע ְד ֵ֑י ךְך ִתְּתַח ֵ֖דּשׁ ַכּ ֶ֣נֶּשׁר ְנעוּ ָֽר ְיִכיֹ :עֵ֣שׂה ְצ ָד֣קוֹת ְי ֹ
שׁה ִלְב ֵ֥ני ֝ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֲﬠִליֽלוָֹתיו:
֝וִּמְשָׁפִּ֗טים ְלָכל־ֲﬠשׁוּ ִֽקים :יוֹ ִ֣די ַע ְדּ ָר ָ֣כיו ְלֹמ ֶ ֑
הָ֑וה ֶ֖א ֶרךְך ַא ַ֣פּ ִים ְו ַרב־ָֽחֶסדֽ :ל ֹא־ָל ֶ֥נַצח ָי ִ֑ריב ְו ֖ל ֹא ְלעוֹ ָ֣לם ִיֽטּוֹר:
ַר֣חוּם ְוַח ֣נּוּן ְי ֹ
֣ל ֹא ַֽ֭כֲחָטֵאינוּ ָ֣ﬠָשׂה ָ֑לנוּ ְו ֥ל ֹא ֝ ַֽכֲﬠוֹֹנ ֵ֗תינוּ ָ֘גַּ֥מל ָע ֵֽלינוִּ֤ :כּי ִכ ְגֹ֣ב ַהּ ָ֭שַׁמ ִים ַעל־
ָה ָ ֑א ֶרץ ָ֘גַּ֥בר ַ֝חְס֗דּוֹ ַעל־ ְי ֵרָֽאיוִ :כּ ְרֹ֣חק ִ֭מ ְז ָרח ִ ֽמַֽמֲּﬠ ָ֑רב ִ ֽה ְרִ֥חיק ִ֝מֶ֗מּנּוּ ֶאת־
ה ָ֗וה ַעל־ ְי ֵרָֽאיוִ֣ :כּי ֖הוּא ָי ַ֣דע ִיְצ ֵ֑רנוּ
ְפָּשׁ ֵֽﬠינוְּ :כּ ַרֵ֣חם ָ֭אב ַעל־ָבּ ִ֑נים ִ֘רַ֥חם ֝ ְי ֹ
֝ ָז֗כוּר ִכּי־ָ֘ע ָ֥פר ֲא ָֽנְחנוֱּ֭ :אנוֹשׁ ֶכָּחִ֣ציר ָי ָ ֑מיו ְכִּ֥ציץ ַ֝הָשּׂ ֶ֗דה ֵ֣כּן ָי ִ ֽציץִ֤ :כּי ֣רוּ ַח
ה ָ֨וה ׀ ֵמעוֹ ָ֣לם ְוַעד־ ֭עוָֹלם
ָֽﬠְב ָרה־֣בּוֹ ְוֵאי ֶ֑ננּוּ ְול ֹא־ ַיִכּי ֶ֖רנּוּ ֣עוֹד ְמקוֹֽמוְֹ :ו ֶ֤חֶסד ְי ֹ
שְׁמ ֵ֥רי ְב ִרי֑תוֹ וְּלֹזְכ ֵ֥רי ִ֝פֻקּ ָ֗דיו ַֽלֲﬠשׂוָֹֽתם:
ַעל־ ְי ֵר ָ ֑איו ֝ ְוִצ ְדָק֗תוֹ ִלְב ֵ֥ני ָב ִֽניםְ :ל ֹ
ה ָ֗וה ַמְל ָ ֫א ָ֥כיו ִגֹּ֣בּ ֵרי
ְֽיה ָ֗וה ַ֭בָּשַּׁמ ִים ֵהִ֣כין ִכְּס֑אוֹ ֝וַּמְלכוּ֗תוֹ ַבֹּ֥כּל ָמָֽשָׁלהָֽ :בּ ֲר֥כוּ ְי ֹ
ה ָוה ָכּל־ְצָב ָ ֑איו ְ֝מָשׁ ְר ָ֗תיו ֹ֘עֵ֥שׂי
ֹ֭כ ַח ֹעֵ֣שׂי ְדָב ֑רוֹ ִ֝לְשֹׁ֗מ ַע ְבּ֣קוֹל ְדָּב ֽרוָֹֽ :בּ ֲר֣כוּ ֭ ְי ֹ
ה ָ֨וה ׀ ָכּל־ַֽמֲﬠָ֗שׂיו ְבָּכל־ְמֹק֥מוֹת ֶמְמַשְׁל֑תּוֹ ָֽ ֘בּ ֲרִ֥כי ֝ ַנְפִ֗שׁי ֶאת־
ְרצוֹ ֽנוֹ֘ ָֽ :בּ ֲר֤כוּ ְי ֹ
אד ֖הוֹד ְוָה ָ֣דר ָלָֽבְשָׁתּ:
ה ָ֣וה ֱ֭אֹלַהי ָגּ ַ֣דְלָתּ ְמּ ֑ ֹ
ה ָֽוהָֽ :בּ ֲרִ֥כי ַנְפִ֗שׁי ֶאת־ ְי֫ה ָ֥וה ְי ֹ
ְי ֹ
ֹ֣עֶטה ֭אוֹר ַכַּשְּׂל ָ ֑מה נוֶֹ֣טה ָ֝שַׁ֗מ ִים ַכּ ְי ִרי ָֽﬠהַֽ :הְמ ָק ֶֽרה ַבַ֗מּ ִים ֲֽﬠִל ֫יּוָֹ֥תיו ַהָֽשּׂם־
ָעִ֥בים ְרכוּ֑בוֹ ַֽ֝הְמַהֵ֗לּךְך ַעל־ַכּ ְנֵפי־ ֽרוּ ַחֹ :עֶ֣שׂה ַמְלָא ָ֣כיו רוּ֑חוֹת ְ֝מָשׁ ְר ָ֗תיו ֵ֣אשׁ
ֹלֵֽהטָ֣ :יַסד ֶ֭א ֶרץ ַעל־ְמכוֹ ֶ֑ניָה ַבּל־ִ֝תּ֗מּוֹט ֘עוֹ ָ֥לם ָו ֶֽﬠדְ֭ :תּהוֹם ַכְּלּ֣בוּשׁ ִכִּסּי֑תוֹ
ַעל־ָ֝ה ִ֗רים ַֽיַעְמדוּ־ָֽמ ִיםִ :מן־ ַֽגֲּﬠ ָֽרְת ךָ֥ך ְינוּ֑סוּן ִמן־֥קוֹל ֝ ַֽרַעְמ֗ךָך ֵיָחֵפ ֽזוּןַֽ :יֲﬠ֣לוּ
ָ֭ה ִרים ֵי ְר ֣דוּ ְבָק֑עוֹת ֶאל־ְ֝מ֗קוֹם ֶ֤זה ׀ ָיַ֬ס ְדָתּ ָלֶֽהםְֽ :גּבוּל־ַ֭שְׂמָתּ ַבּל־ ַֽיֲﬠֹב ֑רוּן
ַבּל־֝ ְישׁוּ֗בוּן ְלַכ֥סּוֹת ָהָֽא ֶרץַֽ :הְמַשׁ ֵ֣לּ ַח ַ֭מְע ָי ִנים ַבּ ְנָּח ִ֑לים ֵ֥בּין ָ֝ה ִ֗רים ְיַהֵלּֽכוּן:
֭ ַיְשׁקוּ ָכּל־ַח ְי֣תוֹ ָשׂ ָ֑די ִיְשְׁבּ ֖רוּ ְפ ָרִ֣אים ְצָמָֽאםֲ֭ :ﬠֵליֶהם ֽעוֹף־ַהָשַּׁ֣מ ִים ִיְשׁ֑כּוֹן
ִמֵ֥בּין ֳ֝ﬠָפא ִ֗ים ִיְתּנוּ־ֽקוֹלַ :מְשׁ ֶ֣קה ָ֭ה ִרים ֵֽמֲﬠִליּוֹ ָ ֑תיו ִמְפּ ִ֥רי ַֽ֝מֲﬠֶ֗שׂיךָך ִתְּשַׂ֥בּע
ָהָֽא ֶרץַ :מְצִ֤מי ַח ָחִ֨ציר ׀ ַלְבֵּהָ֗מה ֭ ְוֵעֶשׂב ַֽלֲﬠֹב ַ֣דת ָהָא ָ֑דם ְל֥הוִֹציא ֝ ֶ֗לֶחם ִמן־
שֶּׁמן ֝ ְוֶ֗לֶחם ְ ֽלַבב־ֱא֥נוֹשׁ
ָהָֽא ֶרץְ :ו ַ֤י ִין ׀ ְיַשַׂ֬מּח ְ ֽלַבב־ֱא ֗נוֹשׁ ְלַהְצִ֣היל ָפּ ִ֣נים ִמ ָ ֑
הָ֑וה ַא ְר ֵ֥זי ְ֝לָב ֗נוֹן ֲאֶ֣שׁר ָנָֽטעֲ :אֶשׁר־ָ֭שׁם ִצֳפּ ִ֣רים ְי ַק ֵ֑נּנוּ
ִיְס ָֽﬠדִ ֭ :יְשְׂבּעוּ ֲﬠֵ֣צי ְי ֹ
ֲ֝חִסי ָ֗דה ְבּ֘רוִֹ֥שׁים ֵבּיָֽתהָּ :ה ִ֣רים ַ֭ה ְגֹּבִהים ַל ְיֵּע ִ֑לים ְ֝סָלִ֗עים ַמְחֶ֥סה ַֽלְשַׁפ ִֽנּים:

ָעָ֣שׂה ֭ ָי ֵר ַח ְלֽמוֲֹﬠ ִ֑דים ֝ ֶ֗שֶׁמשׁ ָ֘י ַ֥דע ְמבוֹֽאוָֹ֣ :תֶּשׁת ֭חֶשׁךְך ִ֣ויִהי ָ֑ל ְיָלה ֽבּוֹ־ִ֝ת ְרֹ֗משׂ
שֲׁא ִ֣גים ַל ָ֑טּ ֶרף וְּלַב ֵ֖קּשׁ ֵמֵ֣אל ָאְכ ָֽלםִ :תּ ְז ַ֣רח ַ֭הֶשֶּׁמשׁ
ָכּל־ַח ְיתוֹ־ ָֽיַערַ֭ :הְכִּפי ִרים ֽ ֹ
ֵיָאֵס֑פוּן ְוֶאל־ְ֝מעוֹֹ֘נ ָ֗תם ִי ְרָבּֽצוּןֵ :יֵ֣צא ָא ָ֣דם ְלָפֳﬠ֑לוֹ ְֽו ַֽלֲﬠֹ֖ב ָד֣תוֹ ֲﬠ ֵדי־ ָֽﬠ ֶרבָֽ :מה־
ַר֬בּוּ ַֽמֲﬠֶ֨שׂיךָך ׀ ְֽיה ָ֗וה ֻ֭כָּלּם ְבָּחְכָ֣מה ָעִ֑שׂיָת ָמְלָ֥אה ָ֝ה ָ ֗א ֶרץ ִק ְנ ָי ֶֽנ ךָךֶ֤ :זה ׀ ַה ָ֥יּם
ָגּדוֹ֘ל וּ ְר ַ֢חב ָ֫י ָ֥ד ִים ָ֣שׁם ֭ ֶרֶמשׂ ְוֵ֣אין ִמְס ָ֑פּר ַח ֥יּוֹת ְ֝קַט ֗נּוֹת ִעם־ ְגֹּדֽלוֹתָ֭ :שׁם
ֳא ִנ ֣יּוֹת ְיַהֵלּ֑כוּן ִ֝ל ְו ָי ָ֗תן ֶ֤זה ָיַ֥צ ְרָתּ ְלַֽשֶׂחק־ֽבּוֹֻ֭ :כָּלּם ֵא ֶ֣ליךָך ְיַשֵׂבּ ֑רוּן ָלֵ֖תת ָאְכ ָ֣לם
ְבִּעֽתּוִֹ :תֵּ֣תּן ָ֭לֶהם ִיְלֹק֑טוּן ִתְּפַ֥תּח ֝ ָֽי ְד֗ךָך ִיְשְׂבּ֥עוּן ֽטוֹבַ :תְּסִ֥תּיר ָפּ ֶני֘ךָך ִי ָ֢בּ ֵ֫ה֥לוּן
תֵּ֣סף ֭רוָּחם ִי ְג ָו֑עוּן ְֽוֶאל־ֲﬠָ֘פ ָ֥רם ְישׁוּֽבוּןְ :תַּשׁ ַ֣לּח ֭ר ֽוֲּחךָך ִיָבּ ֵר֑אוּן ֝וְּתַח ֵ֗דּשׁ ְפּ ֵ֣ני
ֹ
ה ָ֣וה ְבַּֽמֲﬠָֽשׂיוַ :הַמִּ֣בּיט ָ֭לָא ֶרץ
ה ָ֣וה ְלעוֹ ָ֑לם ִיְשַׂ֖מח ְי ֹ
ֲא ָדָֽמהְ :יִ֤הי ְכ֣בוֹד ְי ֹ
ה ָ֣וה ְבַּח ָ֑יּי ֲא ַזְמּ ָ֖רה ֵלאֹלַ֣הי ְבּעוֹ ִֽדי:
ַוִתּ ְר ָ֑ﬠד ִי ַ֖גּע ֶבָּה ִ֣רים ְֽו ֶיֱﬠָֽשׁנוָּ :אִ֣שׁי ָרה ַלי ֹ
ה ָֽוהִ :י ַ ֤תּמּוּ ַחָטּ ִ ֨אים ׀ ִמן־ָה ָ ֡א ֶרץ וּ ְרָשִׁ֤ﬠים
ֶיֱﬠ ַ֣רב ָע ָ֣ליו ִשׂיִ֑חי ָ֝אֹנִ֗כי ֶאְשַׂ֥מח ַבּי ֹ
ה ָוה ִק ְר֣אוּ ִבְּשׁ֑מוֹ
ה ָ֗וה ַֽהְללוּ ָֽיהּ :הוֹ ֣דוּ ַ֭לי ֹ
׀ ֬עוֹד ֵאיָ֗נם ָֽבּ ֲרִ֣כי ַ֭נְפִשׁי ֶאת־ ְי ֹ
הוֹ ִ֥דיעוּ ָ֝בַעִ֗מּים ֲﬠִלילוָֹֽתיוִ֣ :שׁירוּ ֖לוֹ ַזְמּרוּ־֑לוֹ ֝ ִ֗שׂיחוּ ְבָּכל־ ִנְפְלאוָֹֽתיו:
ה ָ֣וה ְוֻע ֑זּוֹ ַבְּקּ֖שׁוּ
ה ָֽוהִ :דּ ְר֣שׁוּ ְי ֹ
֭ ִ ֽהְתַהְללוּ ְבֵּ֣שׁם ָק ְד֑שׁוֹ ֝ ִיְשַׂ֗מח ֵ֤לב ׀ ְמַבְקֵ֬שׁי ְי ֹ
שׂה ֹ֝מְפ ָ֗תיו וִּמְשְׁפֵּטי־ ִ ֽפיוֶ ֭ :ז ַרע ַאְב ָרָ֣הם
ָפ ָ֣ניו ָתּ ִ ֽמידִ :זְכ֗רוּ ִ֭נְפְלאוָֹתיו ֲאֶ֣שׁר ָע ָ ֑
ה ָ֣וה ֱאֹל ֵ ֑הינוּ ְבָּכל־ָ֝ה ָ ֗א ֶרץ ִמְשָׁפָּֽטיוָ :ז ַ֣כר
ַעְב ֑דּוֹ ְבּ ֵ֖ני ַֽיֲﬠֹ֣קב ְבִּחי ָֽריו֭ :הוּא ְי ֹ
ְלעוֹ ָ֣לם ְבּ ִרי֑תוֹ ָ֘דָּ֥בר ִ֝צ ָ֗וּה ְלֶ֣אֶלף ֽדּוֹרֲ :אֶ֣שׁר ָ֭כּ ַרת ֶאת־ַאְב ָר ָ ֑הם וְּשׁ֖בוָּע֣תוֹ
ְל ִיְשָֽׂחקַ :ו ַֽיֲּﬠִמי ֶ֣דָה ְל ַֽיֲﬠֹ֣קב ְלֹ֑חק ְ֝ל ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְבּ ִ֣רית עוֹ ָֽלםֵ :לאֹ֗מר ְל ךָ֣ך ֶ֭אֵתּן ֶאת־
ֶ֣א ֶרץ ְכּ ָ֑נַען ֝ ֶ֗חֶבל ַֽנֲחַלְת ֶֽכםֽ ִ ֭ :בְּהיוָֹתם ְמֵ֣תי ִמְס ָ֑פּר ִ֝כְּמַ֗עט ְו ָ֘ג ִ֥רים ָֽבּהַּֽ ֭ :ו ִיְּתַהְלּכוּ
ִמ ֣גּוֹי ֶאל־ ֑גּוֹי ִ֝מַמְּמָלָ֗כה ֶאל־ ַ֥ﬠם ַאֵֽחרֽ :ל ֹא־ִה ִ֣נּי ַח ָא ָ֣דם ְלָעְשׁ ָ֑קם ַו ֖יּוַֹכח
ֲﬠֵליֶ֣הם ְמָל ִ ֽכיםַ :אל־ִתּ ְגּ֥עוּ ִבְמִשׁי ָ֑חי ֝ ְוִל ְנִביַאי ַאל־ָתּ ֵֽרעוַּ :ו ִיּ ְק ָ֣רא ֭ ָרָעב ַעל־
ָה ָ ֑א ֶרץ ָכּל־ַמֵטּה־ ֶ֥לֶחם ָשָֽׁברָ :שׁ ַ֣לח ִלְפ ֵניֶ֣הם ִ֑אישׁ ְ֝לֶ֗עֶבד ִנְמ ַ֥כּר יוֵֹֽסףִ :ע ֣נּוּ
ה ָ֣וה
ַב ֶ֣כֶּבל ַר ְגֹ֑ליו ] ַר ְג֑לוֹ[ ַ֝בּ ְר ֶ֗זל ָ֣בָּאה ַנְפֽשׁוַֹ :עד־ ֵ֥ﬠת ֽבּ ֹא־ ְדָב ֑רוֹ ִאְמ ַ֖רת ְי ֹ
ְצ ָר ָֽפְתהוָּֽ :שַׁלח־ֶ֭מֶלךְך ַו ַיִתּי ֵ֑רהוּ ֘מֵ֥שׁל ַ֝עִ֗מּים ַֽו ְיַפְתֵּֽחהוָּ :שׂ֣מוֹ ָא ֣דוֹן ְלֵבי֑תוֹ
֝וּמֵ֗שׁל ְבָּכל־ִקְנ ָיֽנוֶֹ :לְאֹ֣סר ָשׂ ָ֣ריו ְבַּנְפ֑שׁוֹ ֘וּ ְז ֵק ָ֥ניו ְיַח ֵֽכּםַ :ו ָיּ ֣ב ֹא ִיְשׂ ָרֵ֣אל ִמְצ ָ֑ר ִים
אד ֝ ַו ַֽיֲּﬠִצֵמהוּ ִמָצּ ָֽריוָ :ה ַ֣פךְך ִ֭לָבּם
֝ ְו ַֽיֲﬠֹ֗קב ָ֣גּ ר ְבֶּֽא ֶרץ־ָֽחםַ :ו ֶ֣יֶּפר ֶאת־ַע֣מּוֹ ְמ ֑ ֹ

ִלְשׂ ֣נ ֹא ַע֑מּוֹ ְ֝לִהְת ַנֵ֗כּל ַֽבֲּﬠָב ָֽדיוָ֭ :שַׁלח ֹמֶ֣שׁה ַעְב ֑דּוֹ ַֽ֝אֲהֹ֗רן ֲאֶ֥שׁר ָֽבַּחר־ֽבּוֹ:
אתוֹ ָ ֑תיו ֝וֹּמְפ ִ֗תים ְבֶּ֣א ֶרץ ָֽחםָ֣ :שׁ ַֽלח ֭חֶשׁךְך ַו ַיְּחִ֑שׁךְך ְו ֽל ֹא־ָ֝מ֗רוּ
ָֽשׂמוּ־ָ֭בם ִדְּב ֵ֣רי ֹ
ֶאת־ ְדָּבֹֽריו ] ְדָּב ֽרוֹ[ָ :ה ַ֣פךְך ֶאת־ֵמיֵמיֶ֣הם ְל ָ֑דם ֝ ַו ָ֗יֶּמת ֶאת־ ְדּ ָגָֽתםָ :שׁ ַ֣רץ ַא ְרָ֣צם
ְצַפ ְר ְדִּ֑ﬠים ְ֝בַּח ְד ֵ֗רי ַמְלֵכיֶֽהםָ֭ :אַמר ַו ָיּ ֣ב ֹא ָעֹ֑רב ִ֝כּ ֗ ִנּים ְבָּכל־ ְגּבוּ ָֽלםָ :נַ֣תן
ִגְּשֵׁמיֶ֣הם ָבּ ָ֑רד ֵ֖אשׁ ֶלָה֣בוֹת ְבַּא ְרָֽצםַ :ו ַ֣יּ ךְך ֭ ַגְּפ ָנם וְּתֵא ָנ ָ ֑תם ֝ ַו ְיַשׁ ֵ֗בּר ֵ֣ﬠץ ְגּבוּ ָֽלם:
ָ֭אַמר ַו ָיּ ֣ב ֹא ַא ְר ֶ֑בּה ֝ ְו ֶ֗יֶלק ְוֵ֣אין ִמְס ָֽפּרַ :ו ֣יּ ֹאַכל ָכּל־ ֵ֣ﬠֶשׂב ְבַּא ְר ָ֑צם ֝ ַו ֗יּ ֹאַכל ְפּ ִ֣רי
ַא ְדָמָֽתםַ :ו ַ֣יּ ךְך ָכּל־ְבּ֣כוֹר ְבַּא ְר ָ֑צם ֝ ֵראִ֗שׁית ְלָכל־אוֹ ָֽנםַֽ ֭ :ויּוִֹציֵאם ְבּ ֶ֣כֶסף ְו ָז ָ ֑הב
ְוֵ֖אין ִבְּשָׁבָ֣טיו כּוֵֹֽשׁלָ :שַׂ֣מח ִמְצ ַ֣ר ִים ְבֵּצא ָ ֑תם ִ ֽכּי־ ָנ ַ֖פל ַפְּח ָ֣דּם ֲﬠֵליֶֽהםָ :פּ ַ֣רשׂ
ָע ָ֣נ ן ְלָמ ָ֑סךְך ֝ ְו ֵ ֗אשׁ ְל ָ֘הִ֥איר ָֽל ְיָלהָ :שַׁ֣אל ַו ָיֵּ֣בא ְשׂ ָ֑לו ]ְשׂ ָ֑ליו[ ְו ֶ֥לֶחם ָ֝שַׁ֗מ ִים
ַיְשִׂבּי ֵֽﬠםָ֣ :פַּתח ֭צוּר ַו ָיּ ֣זוּבוּ ָ ֑מ ִים ָ֝הְל֗כוּ ַבִּצּ ֥יּוֹת ָנָֽהרֽ ִ :כּי ֭־ ָזַכר ֶאת־ ְדַּ֣בר ָק ְד֑שׁוֹ
ֶֽאת־ַאְב ָרָ֥הם ַעְב ֽדּוַֹ :ויּוִֹ֣צא ַע֣מּוֹ ְבָשׂ֑שׂוֹן ְ֝בּ ִר ֗ ָנּה ֶאת־ְבִּחי ָֽריוַ :ו ִיֵּ֣תּן ָ֭לֶהם
ַא ְר֣צוֹת גּוֹ ִ֑ים ַֽוֲﬠַ֖מל ְלֻאִ֣מּים ִיי ָֽרשׁוַּֽ :בֲּﬠ֤בוּר ׀ ִיְשְׁמ ֣רוּ ֻ֭חָקּיו ְותוֹֹ֘רָ֥תיו ִי ְנֹ֗צרוּ
ה ָ֣וה ִכּי־֑טוֹב ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוִֹ֗ :מי ֭ ְיַמֵלּל ְגּבוּ ֣רוֹת
ַֽהְללוּ ָֽיהַּֽ :הְללוּ ָ֨יהּ ׀ הוֹ ֣דוּ ַלי ֹ
שְׁמ ֵ֣רי ִמְשׁ ָ֑פּט ֹעֵ֖שׂה ְצ ָד ָ֣קה ְבָכל־ ֵֽﬠת:
הָ֑וה ֝ ַיְשִׁ֗מי ַע ָכּל־ְתִּהָלּֽתוַֹ֭ :אְשׁ ֵרי ֹ
ְי ֹ
ה ָוה ִבּ ְר֣צוֹן ַע ֶ ֑מּךָך ָ֝פְּק ֵ֗ד ִני ִבּישׁוָּעֶֽתךָךִ :ל ְר֤אוֹת ׀ ְבּ֘טוֹ ַ֤בת ְבִּחי ֶ֗ריךָך ִ֭לְשֹׂמ ַח
ָזְכ ֵ֣ר ִני ֭ ְי ֹ
ְבִּשְׂמַ֣חת גּוֹ ֶ֑י ךָך ְ֝לִהְתַהֵ֗לּל ִעם־ ַֽנֲחָלֶֽתךָךָ :חָ֥טאנוּ ִעם־ֲ֝אבוֹ ֵ֗תינוּ ֶ֘הֱﬠ ִ֥וינוּ
ִה ְרָֽשְׁענוֲּ :א֘בוֹ ֵ ֤תינוּ ְבִמְצ ַ֨ר ִים ׀ ל ֹא־ִהְשִׂ֬כּילוּ ִנְפְלאוֹ ֶ֗תיךָך ֣ל ֹא ֭ ָזְכרוּ ֶאת־ֹ֣רב
ֲחָס ֶ֑דיךָך ַו ַיְּמ ֖רוּ ַעל־ ָ֣ים ְבּ ַים־ֽסוּףַֽ ֭ :ויּוִֹשׁיֵעם ְלַ֣מַען ְשׁ֑מוֹ ְ֝להוֹ ִ֗די ַע ֶאת־ ְגּבוּ ָרֽתוֹ:
ה֗מוֹת ַכִּמּ ְדָֽבּרַֽ ֭ :ויּוִֹשׁיֵעם ִמ ַ֣יּד שׂוֹ ֵ֑נא
ַו ִיּ ְג ַ֣ﬠר ְבּ ַים־ ֭סוּף ַֽו ֶיֱּח ָ֑רב ַויּוִֹ֘לי ֵ֥כם ַ֝בְּתּ ֹ
֝ ַו ִיּ ְגָאֵ֗לם ִמ ַ֥יּד אוֹ ֵֽיבַ :ו ְיַכסּוּ־ַ֥מ ִים ָצ ֵרי ֶ ֑הם ֶ ֘אָ֥חד ֵ֝מ ֶ֗הם ֣ל ֹא נוָֹֽתרַ :ו ַֽיֲּאִ֥מינוּ
שׂיו ֽל ֹא־ִ֝ח֗כּוּ ַֽלֲﬠָצֽתוַֹ :ו ִיְּתַא ֣וּוּ
ִב ְדָב ָ֑ריו ֝ ָיִ֗שׁירוּ ְתִּהָלּֽתוֹֽ ִ ֭ :מֲהרוּ ָשְׁכ֣חוּ ַֽמֲﬠ ָ ֑
ַֽ֭תֲא ָוה ַבִּמּ ְד ָ֑בּר ַו ְי ַנסּוּ־ ֝ ֵ ֗אל ִ ֽבּיִשׁיֽמוֹןַ :ו ִיֵּ֣תּן ָ֭לֶהם ֶשֱׁאָל ָ ֑תם ַו ְיַשׁ ַ֖לּח ָר ֣זוֹן
ה ָֽוהִ :תְּפַתּח־ֶ֭א ֶרץ ַוִתְּב ַ֣לע
ְבּ ַנְפָֽשׁםַ :ו ְיַק ְנ֣אוּ ְ֭לֹמֶשׁה ַֽבַּֽמֲּח ֶ֑נה ְ֝לַֽאֲהֹ֗רן ְק ֣דוֹשׁ ְי ֹ
ָדּ ָ ֑תן ֝ ַוְתַּ֗כס ַעל־ֲﬠ ַ֥דת ֲאִבי ָֽרםַ :וִתְּבַער־ֵ֥אשׁ ַֽבֲּﬠ ָד ָ ֑תם ֶ֝לָה ָ֗בה ְתַּ֘לֵ֥הט ְרָשׁ ִ ֽﬠים:
א ֵ֥כל
ַֽיֲﬠשׂוּ־ ֵ֥ﬠ ֶגל ְבֹּח ֵ֑רב ֝ ַו ִיְּשַֽׁתֲּח ֗ווּ ְלַמֵסּ ָֽכהַ :ו ָיִּ֥מירוּ ֶאת־ְכּבוֹ ָ֑דם ְבַּתְב ִ֥נית ֗֝שׁוֹר ֹ
ֵֽﬠֶשׂבָ֭ :שְׁכחוּ ֵ֣אל מוִֹשׁי ָ֑ﬠם ֹעֶ֖שׂה ְגֹד֣לוֹת ְבִּמְצ ָֽר ִיםִ֭ :נְפָלאוֹת ְבֶּ֣א ֶרץ ָ֑חם

֝נוֹ ָר֗אוֹת ַעל־ ַים־ֽסוּףַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ְ ֽלַהְשִׁ֫מי ָ֥דם לוֵּ֡לי ֘מֶ֤שׁה ְבִחי֗רוֹ ָעַ֣מד ַבּ ֶ֣פּ ֶרץ
ְלָפ ָ֑ניו ְל ָ֘הִ֥שׁיב ֲ֝חָמ֗תוֹ ֵֽמַהְשׁ ִ ֽחיתַֽ ֭ :ו ִיּ ְ ֽמֲאסוּ ְבֶּ֣א ֶרץ ֶחְמ ָ֑דּה ֽל ֹא־ֶ֝הֱאִ֗מינוּ ִל ְדָב ֽרוֹ:
ה ָֽוהַ :ו ִיָּ֣שּׂא ָי ֣דוֹ ָל ֶ ֑הם ְלַהִ֥פּיל ֝אוֹ ָ֗תם
ַו ֵיּ ָר ְג֥נוּ ְבָאֳהֵלי ֶ ֑הם ֥ל ֹא ָ֝שְׁמ֗עוּ ְבּ֣קוֹל ְי ֹ
ַבִּמּ ְדָֽבּר :וְּלַהִ֣פּיל ֭ ַז ְרָעם ַבּגּוֹ ִ֑ים ֝וְּל ָזרוֹ ָ֗תם ָֽבֲּא ָרֽצוֹתַ ֭ :ו ִיָּ֣צְּמדוּ ְלַ֣בַעל ְפּ֑עוֹר
֝ ַויּ ֹאְכ֗לוּ ִזְבֵ֥חי ֵמ ִ ֽתיםַ ֭ :ו ַיְּכִעיסוּ ְבַּֽמַעְלֵלי ֶ ֑הם ַוִתְּפ ָרץ־ ֝ ָ֗בּם ַמ ֵגּ ָֽפהַ :ו ַֽיֲּﬠֹ֣מד ֭ ִ ֽפּי ְנָחס
ַו ְיַפ ֵ֑לּל ֝ ַוֵתָּעַ֗צר ַהַמּ ֵגּ ָֽפהַ :וֵתָּ֣חֶשׁב ֭לוֹ ִלְצ ָד ָ֑קה ְלֹ֥דר ֝ ָוֹ֗דר ַעד־עוֹ ָֽלםַ ֭ :ו ַיְּקִציפוּ
ַעל־ֵ֥מי ְמ ִרי ָ֑בה ַו ֵ֥יּ ַרע ְ֝לֹמֶ֗שׁה ַֽבֲּﬠבוּ ָֽרםֽ ִ :כּי־ִהְמ ֥רוּ ֶאת־רוּ֑חוֹ ֝ ַו ְיַבֵ֗טּא ִבְּשָׂפָֽתיו:
ה ָ֣וה ָלֶֽהםַ :ו ִיְּתָע ְר֥בוּ ַבגּוֹ ִ֑ים ֝ ַו ִיְּלְמ֗דוּ
ֽל ֹא־ִ֭הְשִׁמידוּ ֶאת־ָֽהַעִ֑מּים ֲאֶ֤שׁר ָאַ֖מר ְי ֹ
ַֽמֲﬠֵשׂיֶֽהםַ :ו ַיַּעְב ֥דוּ ֶאת־ֲﬠַצֵבּי ֶ ֑הם ַו ִיְּה ֖יוּ ָלֶ֣הם ְלמוֹ ֵֽקשַׁ :ו ִיּ ְזְבּ֖חוּ ֶאת־ְ֭בּ ֵניֶהם
ְוֶאת־ְ֝בּ ֽנוֵֹתי ֶ֗הם ַלֵֽשּׁ ִדיםַ :ו ִֽיְּשְׁפּ֨כוּ ָ֢דם ָנ ִ ֡קי ַדּם־ְבּ ֘ ֵניֶ֤הם וְּב ֽנוֵֹתי ֶ֗הם ֲאֶ֣שׁר ֭ ִזְבּחוּ
ַֽלֲﬠַצֵ֣בּי ְכ ָ֑נַען ַוֶתֱּח ַ֥נ ף ָ֝ה ָ ֗א ֶרץ ַבּ ָדּ ִ ֽמיםַ :ו ִיְּטְמ֥אוּ ְבַֽמֲﬠֵשׂי ֶ ֑הם ֝ ַו ִיּ ְ֗זנוּ ְבַּֽמַעְלֵליֶֽהם:
ה ָ֣וה ְבַּע֑מּוֹ ֝ ַו ְיָתֵ֗עב ֶאת־ ַֽנֲחָלֽתוַֹ :ו ִיְּתּ ֵ֥נם ְבּ ַיד־גּוֹ ִ֑ים ַו ִיְּמְשׁ֥לוּ ָ֝ב ֶ֗הם
ַו ִֽיַּחר־ַ֣אף ְי ֹ
שׂ ְנֵאיֶֽהםַ :ו ִיְּלָח֥צוּם אוֹ ְיֵבי ֶ ֑הם ֝ ַו ִיָּכּ ְנ֗עוּ ַ֣תַּחת ָי ָֽדםְ :פָּעִ֥מים ַר֗בּוֹת ַיִ֫צּי ֵ֥לם ֭ ְוֵֽהָמּה
ַיְמ ֣רוּ ַֽבֲﬠָצ ָ ֑תם ֝ ַו ָיֹּ֗מכּוּ ַֽבֲּﬠוֹ ָֽנםַ ֭ :ו ַיּ ְרא ַבַּ֣צּר ָל ֶ ֑הם ְ֝בָּשְׁמ֗עוֹ ֶאת־ ִר ָנָּֽתםַ :ו ִיּ ְזֹ֣כּר
ָלֶ֣הם ְבּ ִרי֑תוֹ ֝ ַו ִיּ ָנֵּ֗חם ְכֹּ֣רב ֲֽחָס ָֽדו ] ֲֽחָס ָֽדיו[ַ :ו ִיֵּ֣תּן אוָֹ֣תם ְל ַֽרֲחִ֑מים ִ֝לְפ ֗ ֵני ָכּל־
שׁךָך
הדוֹת ְלֵ֣שׁם ָק ְד ֶ ֑
שׁוֵֹביֶֽהם :הוִֹשׁיֵ֨ענוּ ׀ ְי֘ה ָ֤וה ֱאֹל ֵ֗הינוּ ְוַקְבֵּצנ ֘וּ ִמן־ַה ֫גּוֹ ִ֥ים ְ֭ל ֹ
ה ָ֨וה ֱאֹל ֵ ֢הי ִיְשׂ ָר ֵ ֡אל ִמן־ָ֤העוָֹ֨לם ׀ ְוַ֬עד ָהעוָֹ֗לם
ְ֝לִהְשַׁתּ ֵ֗בּ ַח ִבְּתִהָלֶּֽתךָךָ :בּ ֤רוּךְך־ ְי ֹ
ה ָ֣וה ִכּי־֑טוֹב ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוֹ֭ :י ֹאְמרוּ
ה ֣דוּ ַלי ֹ
ְוָאַ֖מר ָכּל־ָה ָ֥ﬠם ָאֵ֗מן ַֽהְללוּ ָֽיהֹּ :
הָ֑וה ֲאֶ֥שׁר ֝ ְגָּאָ֗לם ִמ ַיּד־ָֽצר :וֵּֽמֲא ָר֗צוֹת ִ ֫קְבָּ֥צם ִמִמּ ְז ָ֥רח וּ ִ ֽמַֽמֲּﬠ ָ֑רב ִ֝מָצּ֗פוֹן
ְגּאוּ ֵ֣לי ְי ֹ
וִּמ ָֽיּםָ :תּ֣עוּ ַ֭בִמּ ְדָבּר ִבּיִשׁי֣מוֹן ָ֑דּ ֶרךְך ִ֥ﬠיר ֝מוָֹ֗שׁב ֣ל ֹא ָמָֽצאוְּ ֭ :רֵעִבים ַגּם־ְצֵמִ֑אים
ה ָוה ַבַּ֣צּר ָל ֶ ֑הם ִ֝מְמּֽצוּקוֵֹתי ֶ֗הם ַיִצּי ֵֽלם:
֝ ַנְפָ֗שׁם ָבֶּ֥הם ִתְּתַעָֽטּףַ :ו ִיּ ְ ֽצֲﬠ֣קוּ ֶאל־ ֭ ְי ֹ
ה ָ֣וה ַחְס ֑דּוֹ ֝ ְו ִנְפְלאוֹ ָ֗תיו
֭ ַֽו ַיּ ְד ִריֵכם ְבּ ֶ֣ד ֶרךְך ְיָשׁ ָ֑רה ָ֝לֶ֗לֶכת ֶאל־ִ֥ﬠיר מוָֹֽשׁב :יוֹ ֣דוּ ַלי ֹ
שֵׁק ָ֑קה ְו ֶ֥נֶפשׁ ֝ ְרֵעָבה ִמֵלּא־ֽטוֹבֹ֣ :יְשֵׁבי ֥חֶשׁךְך
ִלְב ֵ֥ני ָא ָֽדםִ :כּי־ִ֭הְשִׂבּי ַע ֶ֣נֶפשׁ ֹ
ְוַצְל ָ ֑מ ֶות ֲאִסי ֵ֖רי ֳﬠ ִ֣ני וַּב ְר ֶֽזלֽ ִ :כּי־ִהְמ ֥רוּ ִאְמ ֵרי־ ֵ ֑אל ַֽוֲﬠַ֖צת ֶעְל ֣יוֹן ָנָֽאצוַּ :ו ַיְּכ ַ֣נע
ה ָוה ַבַּ֣צּר ָל ֶ ֑הם ִ֝מְמֻּֽצקוֵֹתי ֶ֗הם
ֶבָּעָ֣מל ִל ָ֑בּם ָ֝כְּשׁ֗לוּ ְוֵ֣אין ֹע ֵֽז רַ :ו ִיּ ְֽזֲﬠ֣קוּ ֶאל־ ֭ ְי ֹ
ה ָ֣וה ַחְס ֑דּוֹ
יוִֹשׁי ֵֽﬠםֽ ֭ :יוִֹציֵאם ֵמ֣חֶשׁךְך ְוַצְל ָ ֑מ ֶות וּֽמוְֹס ֖רוֵֹתיֶ֣הם ְי ַנֵֽתּק :יוֹ ֣דוּ ַלי ֹ

֝ ְו ִנְפְלאוֹ ָ֗תיו ִלְב ֵ֥ני ָא ָֽדםֽ ִ :כּי־ִ֭שַׁבּר ַדְּל֣תוֹת ְנ֑חֶשׁת וְּב ִריֵ֖חי ַב ְר ֶ֣זל ִגּ ֵֽדּ ַעֱ֭ :א ִוִלים
שׁם ֝ ַו ַיּ ִ֗גּיעוּ ַעד־ַֽ֥שֲׁﬠ ֵרי
אֶכל ְתַּת ֵ֣ﬠב ַנְפ ָ ֑
ִמ ֶ֣דּ ֶרךְך ִפְּשׁ ָ֑ﬠם ֝וֵּֽמֲﬠוֹֹֽנֵתי ֶ֗הם ִיְתַע ֽנּוָּ :כּל־ ֭ ֹ
ה ָוה ַבַּ֣צּר ָל ֶ ֑הם ִ֝מְמֻּצֽקוֵֹתי ֶ֗הם יוִֹשׁי ֵֽﬠםִ :יְשׁ ַ֣לח ֭ ְדָּברוֹ
ָֽמ ֶותַ :ו ִיּ ְֽזֲﬠ֣קוּ ֶאל־ ֭ ְי ֹ
ה ָ֣וה ַחְס ֑דּוֹ ֝ ְו ִנְפְלאוֹ ָ֗תיו ִלְב ֵ֥ני ָא ָֽדם:
ְו ִי ְרָפּ ֵ ֑אם ֝ ִֽויַמֵ֗לּט ִמְשִּׁחיתוָֹֽתם :יוֹ ֣דוּ ַלי ֹ
֭ ְו ִי ְזְבּחוּ ִזְבֵ֣חי תוֹ ָ֑דה ִֽויַסְפּ ֖רוּ ַֽמֲﬠָ֣שׂיו ְבּ ִר ָֽנּה :יוֹ ְר ֵ֣די ַ֭ה ָיּם ָבֳּא ִנ ֑יּוֹת ֹ֘עֵ֥שׂי ְ֝מָלאָ֗כה
הָ֑וה ֝ ְו ִנְפְלאוֹ ָ֗תיו ִבְּמצוּ ָֽלהַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ֭ ַֽו ַֽיֲּﬠֵמד
ְבַּ֣מ ִים ַר ִ ֽבּיםֵ֣ :הָמּה ֭ ָראוּ ַֽמֲﬠֵ֣שׂי ְי ֹ
֥רוּ ַח ְסָע ָ֑רה ַוְתּ֘רוֵֹ֥מם ַגּ ָֽלּיוַֽ :יֲﬠ֣לוּ ָ֭שַׁמ ִים ֵי ְר ֣דוּ ְתהוֹ֑מוֹת ַ֝נְפָ֗שׁם ְבּ ָ֘ר ָ֥ﬠה
ה ָוה
ִתְתמוֹ ָֽגגָ :י֣חוֹגּוּ ֭ ְו ָינוּעוּ ַכִּשּׁ֑כּוֹר ְוָכל־ָ֝חְכָמ ָ֗תם ִתְּתַבּ ָֽלּעַ :ו ִיּ ְ ֽצֲﬠ֣קוּ ֶאל־ ֭ ְי ֹ
ַבַּ֣צּר ָל ֶ ֑הם ֭וִּמְמּצוֹּֽקֵתי ֶ֗הם יוִֹציֵֽאםָ :י ֵ֣קם ְ֭סָע ָרה ִל ְדָמ ָ ֑מה ֝ ַו ֶיֱּח֗שׁוּ ַגֵּלּיֶֽהם:
ה ָ֣וה ַחְס ֑דּוֹ ֝ ְו ִנְפְלאוֹ ָ֗תיו
תּקוּ ֝ ַו ַיּ ְנֵ֗חם ֶאל־ְמ֥חוֹז ֶחְפָֽצם :יוֹ ֣דוּ ַלי ֹ
ַו ִיְּשְׂמ֥חוּ ִ ֽכי־ ִיְשׁ ֑ ֹ
ִלְב ֵ֥ני ָא ָֽדםִ :וי ֣רוְֹממוּהוּ ִבְּקַהל־ ָ֑ﬠם וְּבמוַֹ֖שׁב ְז ֵק ִ֣נים ְיַהְלֽלוּהוָּ :יֵ֣שׂם ְנָה ֣רוֹת
ְלִמ ְד ָ֑בּר וֹּמָ֥צֵאי ֝ ַ֗מ ִים ְלִצָמּֽאוֹןֶ֣ :א ֶרץ ְ֭פּ ִרי ִלְמֵל ָ֑חה ֵ֝מ ָרַ֗עת ֣יְשֵׁבי ָֽבהָּ :יֵ֣שׂם
ִ֭מ ְדָבּר ַֽלֲא ַגם־ ַ ֑מ ִים ְוֶ֥א ֶרץ ִ֝צ ָ֗יּה ְלֹמָ֥צֵאי ָֽמ ִיםַ :ו ֣יּוֶֹשׁב ָ֣שׁם ְרֵעִ֑בים ֝ ַֽו ְיכוֹ ְנ ֗נוּ ִ֣ﬠיר
אד
מוָֹֽשׁבַ :ו ִיּ ְז ָר֣עוּ ָ֭שׂדוֹת ַו ִיְּטּ֣עוּ ְכ ָרִ֑מים ֝ ַו ַֽיֲּﬠ֗שׂוּ ְפּ ִ֣רי ְתֽבוָּאהַ ֭ :ו ְי ָֽ֣ב ֲרֵכם ַו ִיּ ְר֣בּוּ ְמ ֑ ֹ
שׁ ֵ֣פךְך ֭בּוּז ַעל־ ְנ ִדיִ֑בים
שׁחוּ ֵמֹ֖עֶצר ָר ָ֣ﬠה ְו ָי ֽגוֹןֹ :
֝וְּבֶהְמ ָ֗תּם ֣ל ֹא ַיְמ ִ ֽﬠיטַ :ו ִיּ ְ ֽמֲﬠ֥טוּ ַו ָיּ ֑ ֹ
תהוּ ל ֹא־ ָֽד ֶרךְךַ :ו ְיַשׂ ֵ֣גּב ֶאְב ֣יוֹן ֵמ֑עוֹ ִני ַו ָ֥יֶּשׂם ַ֝כּ ֗צּ ֹאן ִמְשָׁפּֽחוֹתִ :י ְר֣אוּ
֝ ַו ַיְּתֵ֗עם ְבּ ֣ ֹ
ְיָשׁ ִ֣רים ְו ִיְשׂ ָ ֑מחוּ ְוָכל־ַ֝ע ְוָ֗לה ָ֣קְפָצה ִ ֽפּיָהֽ ִ :מי־ָח ָ֥כם ְו ִיְשָׁמר־ ֵ ֑אֶלּה ֝ ְו ִֽיְתֽבּוֹ ְנ ֗נוּ
ה ָֽוהִ֖ :שׁיר ִמ ְז֣מוֹר ְל ָד ִֽודָ :נ֣כוֹן ִלִ֣בּי ֱאֹלִ֑הים ָ ֘אִ֥שׁי ָרה ֝ ַֽוֲא ַזְמּ ָ֗רה ַאף־
ַֽחְס ֵ֥די ְי ֹ
הָ֑וה ֝ ַֽוֲא ַזֶמּ ְר֗ךָך
ְכּבוֹ ִֽדי֭ :עוּ ָֽרה ַה ֵ֥נֶּבל ֝ ְוִכ ֗נּוֹר ָ ֘אִ֥ﬠי ָרה ָֽשַּׁחר :אוֹ ְד֖ךָך ָבַעִ֥מּים ׀ ְי ֹ
ַבּל־ֻא ִ ֽמּיםֽ ִ :כּי־ ָג ֣דוֹל ֵֽמַעל־ָשַׁ֣מ ִים ַחְס ֶ֑דּךָך ְֽוַעד־ְשָׁ֘ח ִ֥קים ֲאִמֶֽתּךָך֣ :רוָּמה ַעל־
ָשַׁ֣מ ִים ֱאֹלִ֑הים ְו ַ֖ﬠל ָכּל־ָהָ֣א ֶרץ ְכּבוֹ ֶֽדךָךְ֭ :לַמַען ֵיָחְל֣צוּן ְי ִדי ֶ֑דיךָך הוִֹ֖שׁיָעה ְי ִ ֽמי ְנ ךָ֣ך
ַֽוֲﬠ ֵֽנ ִניֱ :אֹלִ֤הים ׀ ִדֶּ֥בּר ְבָּק ְד֗שׁוֹ ֶאְעֹ֥ל ָזה ֲאַחְלּ ָ֥קה ְשׁ ֶ֑כם ְו ֵ֖ﬠֶמק ֻס֣כּוֹת ֲאַמ ֵֽדּד:
ִ֤לי ִגְלָ֨עד ׀ ִ֤לי ְמ ַנֶ֗שּׁה ֭ ְוֶאְפ ַר ִים ָמ֣עוֹז ר ֹאִ֑שׁי ֝ ְיהוּ ָ֗דה ְמֹחְק ִֽקי :מוָֹ֤אב ׀ ִ֬סיר
ַרְחִ֗צי ַעל־ֱ֭אדוֹם ַאְשִׁ֣ליךְך ַֽנֲﬠ ִ֑לי ֲﬠ ֵֽלי־ְ֝פֶ֗לֶשׁת ֶאְתרוֹ ָֽﬠעִ֣ :מי ֹ֭יִבֵל ִני ִ֣ﬠיר ִמְב ָ֑צר
אֵֽתינוּ:
ִ֖מי ָנַ֣ח ִני ַעד־ֱא ֽדוֹםֲ :ה ֽל ֹא־ֱאֹלִ֥הים ְז ַנְח ָ ֑תּנוּ ְֽול ֹא־ ֵ֘תֵ֥צא ֱ֝אֹל ִ֗הים ְבִּצְב ֹ
ָֽהָבה־ ָ֣לּנוּ ֶע ְז ָ֣רת ִמ ָ֑צּר ֝ ְוָ֗שׁ ְוא ְתּ֘שׁוּ ַ֥ﬠת ָא ָֽדםֵֽ :בּאֹלִ֥הים ַֽנֲﬠֶשׂה־ ָ֑ח ִיל ֝ ְו֗הוּא ָ֘י֥בוּס

ָצ ֵֽרינוַּֽ :לְמ ַנֵצּ ַח ְל ָד ִ֣וד ִמ ְז֑מוֹר ֱ ֘אֹלֵ֥הי ְ֝תִהָלּ ִ֗תי ַֽאל־ֶתֱּח ַֽרשִׁ֤ :כּי ִ֢פי ָרָ֡שׁע וּ ִ ֽפי־
ִ֭מ ְרָמה ָע ַ֣לי ָפּ ָ ֑תחוּ ִדְּבּ ֥רוּ ִ֝א ִ֗תּי ְל֣שׁוֹן ָֽשֶׁקרְ :ו ִדְב ֵ֣רי ִשְׂנָ֣אה ְסָב֑בוּ ִני ַו ִיּ ָֽלֲּח֥מוּ ִני
ִח ָֽנּםַֽ :תַּחת־ַֽאֲה ָ֘בִ֥תי ֝ ִיְשְׂט ֗נוּ ִני ַֽוֲא ִ֥ני ְתִפ ָֽלּהַ :ו ָ֘יִּ֤שׂימוּ ָע ַ֣לי ֭ ָרָעה ַ֣תַּחת טוֹ ָ֑בה
שׁע ֝ ְוָשָׂ֗טן ֘ ַֽיֲﬠֹ֥מד ַעל־ ְיִמי ֽנוְֹ֭ :בִּהָ֣שְּׁפטוֹ
֝ ְוִשׂ ְנ ָ ֗אה ַ֣תַּחת ַֽאֲהָב ִ ֽתיַ :הְפ ֵ֣קד ָע ָ֣ליו ָר ָ ֑
ֵיֵ֣צא ָר ָ ֑
שׁע ֝וְּתִפָלּ֗תוֹ ִתְּה ֶ֥יה ַֽלֲחָטָֽאהִֽ :יְה ֽיוּ־ ָיָ֥מיו ְמַעִ֑טּים ְ֝פֻּק ָדּ֗תוֹ ִי ַ֣קּח ַאֵֽחר:
ִֽיְהיוּ־ָב ָ֥ניו ְיתוִֹ֑מים ֝ ְוִאְשׁתּוֹ ַאְלָמ ָֽנהְ :ו ֤נוֹ ַע ָי ֣נוּעוּ ָב ָ֣ניו ְוִשׁ ֵ ֑אלוּ ֝ ְו ָד ְר֗שׁוּ
ֵֽמָח ְרבוֵֹתיֶֽהםְ :י ַנ ֵ֣קּשׁ ֭נוֶֹשׁה ְלָכל־ֲאֶשׁר־֑לוֹ ְו ָיֹ֖בזּוּ ָז ִ֣רים ְי ִגיֽעוַֹ :אל־ ְיִהי־֖לוֹ
מֵ֣שׁךְך ָ֑חֶסד ְֽוַאל־ ְיִ֥הי ֝חוֹ ֗ ֵנן ִליתוָֹֽמיוְ :יִהי־ַֽאֲח ִרי֥תוֹ ְלַהְכ ִ֑רית ְבּ ֥דוֹר ַ֝אֵ֗חר ִיַ֥מּח
ה ָ֣וה
הָ֑וה ְוַחַ֥טּאת ִ֝א֗מּוֹ ַאל־ִתָּֽמּחִ :יְה ֣יוּ ֶֽנ ֶגד־ ְי ֹ
ְשָֽׁמםִ :י ָזּ ֵ֤כר ׀ ֲﬠ ֣וֹן ֲ֭אֹבָתיו ֶאל־ ְי ֹ
ָתִּ֑מיד ְו ַיְכ ֵ֖רת ֵמֶ֣א ֶרץ ִזְכ ָֽרםַ֗ :יַען ֲאֶ֤שׁר ׀ ֥ל ֹא ָזַכ֘ר ֲﬠ֢שׂוֹת ָ֥חֶסד ַו ִיּ ְרֹ֡דּף ִ ֽאישׁ־
ָע ִ֣ני ֭ ְוֶאְביוֹן ְו ִנְכ ֵ ֨אה ֵל ָ֬בב ְלמוֵֹֽתתַ :ו ֶיֱּאַ֣הב ְ֭קָלָלה ַוְתּבוֹ ֵ ֑אהוּ ְֽול ֹא־ָֽח ֵ֥פץ ִ֝בְּב ָרָ֗כה
ַוִתּ ְרַ֥חק ִמֶֽמּנּוַּ :ו ִיְּלַ֥בּשׁ ְקָלָ֗לה ְכַּ֫מ ֥דּוֹ ַוָתּ ֣ב ֹא ַכַ֣מּ ִים ְבִּק ְר֑בּוֹ ֝ ְוַכֶ֗שֶּׁמן ְבַּעְצמוָֹֽתיו:
הָ֑וה
ְ ֽתִּהי־֖לוֹ ְכֶּ֣ב ֶגד ַיְע ֶ֑טה ֝וְּלֵ֗מ ַזח ָ֘תִּ֥מיד ַיְח ְגּ ֶֽרָה֗ :ז ֹאת ְפֻּע ַ֣לּת ֭שְׂט ַני ֵמֵ֣את ְי ֹ
ְוַהֹדְּב ִ֥רים ֝ ָ֗רע ַעל־ ַנְפ ִ ֽשׁיְ :וַאָ֤תּה ׀ ְי֘ה ִ֤וה ֲאֹד ֗ ָני ֲֽﬠֵשׂה־ִ֭אִתּי ְלַ֣מַען ְשׁ ֶ ֑מךָך ִ֘כּי־
֥טוֹב ַ֝חְס ְדּ֗ךָך ַהִצּי ֵֽל ִניֽ ִ :כּי־ָע ִ֣ני ְוֶאְב ֣יוֹן ָאֹ֑נִכי ֝ ְוִל ִ֗בּי ָ֘ח ַ֥לל ְבִּק ְר ִ ֽבּיְ :כֵּ֣צל ִכּ ְנטוֹ֣תוֹ
ֶנֱה ָ֑לְכִתּי ֝ ִנ ְנַ֗ע ְרִתּי ָֽכַּא ְרֶֽבּהִ֭ :בּ ְרַכּי ָכְּשׁ֣לוּ ִמ֑צּוֹם ֝וְּבָשׂ ִ֗רי ָ֘כַּ֥חשׁ ִמָֽשֶּׁמןַֽ :וֲא ִ֤ני ׀
ה ָ֣וה ֱאֹל ָ ֑הי ֭הוִֹשׁי ֵ֣ﬠ ִני
ָה ִ֣ייִתי ֶח ְר ָ֣פּה ָל ֶ ֑הם ֝ ִי ְר֗אוּ ִני ְי ֘ ִני֥עוּן ר ֹאָֽשׁםָ֭ :ﬠ ְז ֵר ִני ְי ֹ
ה ָ֣וה ֲﬠִשׂיָֽתהְּ :י ַֽקְל֣לוּ ֵהָמּ֘ה ְוַא ָ ֢תּה
ְכַחְס ֶֽדּךָךְ ֭ :ו ֵֽי ְדעוּ ִכּי־ ָ֥י ְדךָך ֑זּ ֹאת ַאָ֖תּה ְי ֹ
ְת ָ֫ב ֵ֥רךְך ָ֤קמוּ ׀ ַו ֵיּ֗בשׁוּ ְֽוַעְב ְדּ ךָ֥ך ִיְשָֽׂמחִ :יְלְבּ֣שׁוּ שׂוְֹט ַ֣ני ְכִּל ָ ֑מּה ְו ַֽיֲﬠ֖טוּ ַכְמִ֣ﬠיל
אד ְבּ ִ֑פי וְּב֖תוֹךְך ַרִ֣בּים ֲאַֽהְל ֶֽלנּוִּ :כּי ֭־ ַֽיֲﬠֹמד ִליִ֣מין
ה ָ֣וה ְמ ֣ ֹ
ָבְּשָֽׁתּם֘ :אוֹ ֶ֤דה ְי ֹ
ה ָ֨וה ׀ ַֽלאֹד ֗ ִני ֵ֥שׁב ִ ֽליִמי ִ֑ני
שְּׁפֵ֥טי ַנְפֽשׁוְֹ :ל ָד ִ֗וד ִ֫מ ְז֥מוֹר ְנֻ֤אם ְי ֹ
ֶאְב ֑יוֹן ְ֝להוִֹ֗שׁי ַע ִמ ֹ
ה ָוה ִמִצּ ֑יּוֹן ֝ ְר ֵ֗דה ְבּ ֶ֣ק ֶרב
א ְי ֶ֗ביךָך ֲהֹ֣דם ְל ַר ְג ֶֽליךָךַ :מ ֵ֤טּה ֻע ְזּ֗ךָך ִיְשׁ ַ֣לח ֭ ְי ֹ
ַעד־ ָ ֘אִ֥שׁית ֝ ֹ
א ְיֶֽביךָךַ :עְמּ ךָ֥ך ְנ ָדֹב֘ת ְבּ ֢יוֹם ֵ֫חי ֶ֥לךָך ְ ֽבַּה ְד ֵרי־ֹ֖ק ֶדשׁ ֵמ ֶ֣רֶחם ִמְשׁ ָ֑חר ְ֝ל֗ךָך ַ֣טל
ֹ
ה ָ֨וה ׀ ְו ֥ל ֹא ִי ָנֵּ֗חם ַאָֽתּה־ֹכֵ֥הן ְלעוֹ ָ֑לם ַעל־ ֝ ִדְּב ָר ִ֗תי ַמְלִכּי־
ַיְל ֻדֶֽתיךָךִ :נְשׁ ַ֤בּע ְי ֹ
ֶֽצ ֶדקֲ :אֹד ָ֥ני ַעל־ ְי ִ ֽמי ְנ ךָ֑ך ָמַ֖חץ ְבּ ֽיוֹם־ַא֣פּוֹ ְמָל ִ ֽכיםָ :י ִ֣דין ַ֭בּגּוֹ ִים ָמ ֵ֣לא ְג ִו ֑יּוֹת ָ֥מַחץ
֝ ֗ר ֹאשׁ ַעל־ֶ֥א ֶרץ ַרָֽבּהִ֭ :מ ַנַּחל ַבּ ֶ֣דּ ֶרךְך ִיְשׁ ֶ ֑תּה ַעל־ֵ֗֝כּן ָ֘י ִ֥רים ֽר ֹאשַֽׁ :הְללוּ ָ֨יהּ ׀

הָ֑וה ֝ ְדּרוִּ֗שׁים
ה ָוה ְבָּכל־ֵל ָ֑בב ְבּ֖סוֹד ְיָשׁ ִ֣רים ְוֵע ָֽדהְ ֭ :גֹּדִלים ַֽמֲﬠֵ֣שׂי ְי ֹ
אוֹ ֶ֣דה ֭ ְי ֹ
ְלָכל־ֶחְפֵציֶֽהםֽ :הוֹד־ ְוָה ָ֥דר ָֽפֳּﬠ֑לוֹ ֝ ְוִצ ְדָק֗תוֹ ֹ֘עֶ֥מ ֶדת ָל ַֽﬠדֵ֣ :זֶכר ָ֭ﬠָשׂה
ה ָֽוהֶ֭ :ט ֶרף ָנַ֣תן ִ ֽלי ֵר ָ ֑איו ִי ְזֹ֖כּר ְלעוֹ ָ֣לם ְבּ ִריֽתוֹֹ֣ :כּ ַח
א ָ ֑תיו ַח ֖נּוּן ְו ַר֣חוּם ְי ֹ
ְל ִנְפְל ֹ
ַֽ֭מֲﬠָשׂיו ִה ִ֣גּיד ְלַע֑מּוֹ ָלֵ֥תת ָ֝ל ֶ֗הם ֘ ַֽנֲח ַ֥לת גּוֹ ִֽיםַֽ :מֲﬠֵ֣שׂי ֭ ָי ָדיו ֱאֶ֣מת וִּמְשׁ ָ֑פּט
֝ ֶנֱאָמ ֗ ִנים ָכּל־ִפּקּוּ ָֽדיוְ֭ :סמוִּכים ָל ַ֣ﬠד ְלעוֹ ָ֑לם ֲ֝ﬠשׂוּ ִ֗ים ֶבֱּאֶ֥מת ְו ָיָֽשׁרְ :פּ ֤דוּת ׀
ָ֘שׁ ַ֤לח ְלַע֗מּוֹ ִצ ָ֣וּה ְלעוֹ ָ֥לם ְבּ ִרי֑תוֹ ָק ֖דוֹשׁ ְונוֹ ָ֣רא ְשֽׁמוֵֹ֘ :ראִ֤שׁית ָחְכָ֨מה ׀ ִי ְר ַ ֬את
ה ָ֗וה ֵ֣שֶׂכל ֖טוֹב ְלָכל־ֹעֵשׂי ֶ ֑הם ְ֝תִּהָלּ֗תוֹ ֹ֘עֶ֥מ ֶדת ָל ַֽﬠדַֽ :הְללוּ ָ֨יהּ ׀ ַאְשׁ ֵרי־ִ֭אישׁ
ְי ֹ
אדִ :גּ֣בּוֹר ָ֭בָּא ֶרץ ִיְה ֶ֣יה ַז ְר֑עוֹ ֭דּוֹר ְיָשׁ ִ֣רים
הָ֑וה ְ֝בִּמְצוֹ ָ֗תיו ָ֘ח ֵ֥פץ ְמ ֽ ֹ
ָי ֵ֣רא ֶאת־ ְי ֹ
ְיֹב ָֽרךְךֽ :הוֹן־ ָו֥עֶשׁר ְבֵּבי֑תוֹ ֝ ְוִצ ְדָק֗תוֹ ֹ֘עֶ֥מ ֶדת ָל ַֽﬠדָ֘ :ז ַ֤רח ַבּ֣חֶשׁךְך ֖אוֹר ַל ְיָשׁ ִ֑רים
ַח ֖נּוּן ְו ַר֣חוּם ְוַצ ִֽדּיק֣ :טוֹב ִ֭אישׁ חוֹ ֵ֣נ ן וַּמְלֶ֑וה ְיַכְל ֵ֖כּל ְדָּב ָ֣ריו ְבִּמְשׁ ָֽפּטֽ ִ :כּי־
ְ֭לעוָֹלם ֥ל ֹא ִי֑מּוֹט ְל ֵ֥זֶכר ֝עוָֹ֗לם ִיְה ֶ֥יה ַצ ִֽדּיקִ :מְשּׁמוּ ָ֣ﬠה ֭ ָרָעה ֥ל ֹא ִיי ָ֑רא ֘ ָנ֥כוֹן
ה ָֽוהָ :ס֣מוּךְך ִ֭לבּוֹ ֥ל ֹא ִיי ָ֑רא ַ֖ﬠד ֲאֶשׁר־ ִי ְרֶ֣אה ְבָצ ָֽריוִ :פּ ַ֤זּ ר ׀ ֘ ָנ ַ ֤תן
ִ֝ל֗בּוֹ ָ֘בּ ֻ֥ט ַח ַבּי ֹ
ָלֶאְביוֹ ֗ ִנים ִ֭צ ְדָקתוֹ ֹעֶ֣מ ֶדת ָל ַ֑ﬠד ַ֝ק ְר ֗נוֹ ָ֘תּ ֥רוּם ְבָּכֽבוֹדָ :רָ֤שׁע ִי ְר ֶ ֨אה ׀ ְוָכָ֗עס
הָ֑וה ַֽ֝הְללוּ
ִשׁ ָ֣נּיו ַֽיֲחֹ֣רק ְו ָנ ָ ֑מס ַֽתֲּא ַ֖ות ְרָשִׁ֣ﬠים תּ ֹאֵֽבדַֽ :הְללוּ ָ֨יהּ ׀ ַ֭הְללוּ ַעְב ֵ֣די ְי ֹ
ה ָ֣וה ְמֹב ָ֑רךְך ֵֽ֝מַע ָ֗תּה ְוַעד־עוֹ ָֽלםִ :מִמּ ְז ַרח־ֶ֥שֶׁמשׁ
ה ָֽוהְ :יִ֤הי ֵ֣שׁם ְי ֹ
ֶאת־ֵ֥שׁם ְי ֹ
הָ֑וה ַ֖ﬠל ַהָשַּׁ֣מ ִים ְכּבוֹ ֽדוֹ:
ה ָֽוהָ֖ :רם ַעל־ָכּל־גּוֹ ִ֥ים ׀ ְי ֹ
ַעד־ְמבוֹ֑אוֹ ְ֝מֻהָ֗לּל ֵ֣שׁם ְי ֹ
ה ָ֣וה ֱאֹל ֵ ֑הינוּ ַֽהַמּ ְג ִ֘בּיִ֥הי ָלָֽשֶׁבתַ :הַמְּשִׁפּיִ֥לי ִל ְר֑אוֹת ַבָּ֘שַּׁ֥מ ִים וָּבָֽא ֶרץ:
ִ֭מי ַכּי ֹ
ְמִקיִ֣מי ֵמָע ָ֣פר ָ֑דּל ֵֽ֝מַאְשֹׁ֗פּת ָ֘י ִ֥רים ֶאְב ֽיוֹןְ :להוִֹשׁיִ֥בי ִעם־ ְנ ִדיִ֑בים ִ֗֝עם ְנ ִ֘דיֵ֥בי
ַעֽמּוֹֽ :מוִֹשׁי ִ֨בי ׀ ֲﬠ ֶ ֬ק ֶרת ַה ַ֗בּ ִית ֵֽאם־ַה ָ֘בּ ִ֥נים ְשֵׂמָ֗חה ַֽהְללוּ ָֽיהְּ :בֵּ֣צאת ֭ ִיְשׂ ָרֵאל
ִמִמְּצ ָ֑ר ִים ֵ֥בּית ֝ ַֽיֲﬠֹ֗קב ֵמ ַ֥ﬠם ֹל ֵֽﬠזָ :ה ְיָ֣תה ְיהוּ ָ֣דה ְלָק ְד֑שׁוֹ ֝ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַמְמְשׁלוָֹֽתיו:
ַה ָ֣יּם ֭ ָרָאה ַו ָיֹּ֑נס ַ֝ה ַיּ ְר ֵ֗דּן ִיֹ֥סּב ְלָאֽחוֹרֶ֭ :הָֽה ִרים ָרְק ֣דוּ ְכֵאי ִ֑לים ֝ ְגָּב֗עוֹת ִכְּב ֵני־
ֽצ ֹאןַ :מה־ְלּ ךָ֣ך ַ֭ה ָיּם ִ֣כּי ָת ֑נוּס ַ֝ה ַיּ ְר ֵ֗דּן ִתֹּ֥סּב ְלָאֽחוֹרֶ֭ :הָֽה ִרים ִתּ ְרְק ֣דוּ ְכֵאי ִ֑לים
הְפִ֣כי
֝ ְגָּב֗עוֹת ִכְּב ֵני־ ֽצ ֹאןִ :מִלְּפ ֵ֣ני ָ֭אדוֹן ֣חוִּלי ָ ֑א ֶרץ ִ֝מִלְּפ ֗ ֵני ֱא֣לוֹ ַהּ ַֽיֲﬠֹֽקבַ :ה ֹ
ה ָו֘ה ֢ל ֹא ֫ ָ֥לנוּ ִ֣כּי ְ֭לִשְׁמךָך ֵ֣תּן
ַה֣צּוּר ֲא ַגם־ ָ ֑מ ִים ַ֝חָלִּ֗מישׁ ְלַמְע ְינוֹ־ָֽמ ִים֤ :ל ֹא ָ֥לנוּ ְי ֹ
ָכּ֑בוֹד ַעל־ַ֝חְס ְדּ֗ךָך ַעל־ֲאִמֶֽתּךָךָ֭ :לָמּה י ֹאְמ ֣רוּ ַהגּוֹ ִ֑ים ַא ֵיּה־ ֗֝ ָנא ֱאֹלֵהיֶֽהם:
ֵֽואֹלֵ֥הינוּ ַבָשּׁ ָ ֑מ ִים ֹ֭כּל ֲאֶשׁר־ָח ֵ֣פץ ָעָֽשׂהֽ ֲ ֭ :ﬠַצֵבּיֶהם ֶ֣כֶּסף ְו ָז ָ ֑הב ַֽ֝מֲﬠֵ֗שׂה ְי ֵ֣די

ָא ָֽדםֶֽ :פּה־ָ֭לֶהם ְו ֣ל ֹא ְי ַד ֵ֑בּרוּ ֵ֘עי ַ֥נ ִים ָ֝ל ֶ֗הם ְו ֣ל ֹא ִי ְרֽאוָּ :א ְז ַ֣נ ִים ָ֭לֶהם ְו ֣ל ֹא ִיְשׁ ָ ֑מעוּ
ַ֥אף ָ֝ל ֶ֗הם ְו ֣ל ֹא ְי ִריֽחוּןְ :י ֵדיֶ֤הם ׀ ְו ֬ל ֹא ְיִמי֗שׁוּן ֭ ַר ְגֵליֶהם ְו ֣ל ֹא ְיַה ֵ֑לּכוּ ֽל ֹא־֝ ֶיְה ֗גּוּ
הָ֑וה
ִבּ ְגרוֹ ָֽנםְ֭ :כּמוֶֹהם ִיְה ֣יוּ ֹעֵשׂי ֶ ֑הם ֹ֭כּל ֲאֶשׁר־ֹבֵּ֣ט ַח ָבֶּֽהםִ ֭ :יְשׂ ָרֵאל ְבַּ֣טח ַבּי ֹ
ה ָוה
הָ֑וה ֶע ְז ָ֖רם וָּמ ִג ָ֣נּם ֽהוּאִ :י ְרֵ֣אי ֭ ְי ֹ
ֶע ְז ָ֖רם וָּמ ִג ָ֣נּם ֽהוּאֵ֣ :בּית ַֽ֭אֲהֹרן ִבְּט֣חוּ ַבי ֹ
ִבְּט֣חוּ ַבי ֹ
ה ָו֘ה ְזָכ ָ֢רנוּ ְי ָ֫ב ֵ֥רךְך ֭ ְיָב ֵרךְך ֶאת־ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
הָ֑וה ֶע ְז ָ֖רם וָּמ ִג ָ֣נּם ֽהוּאְ :י ֹ
ה ָ֣וה
הָ֑וה ַ֝הְקַּט ֗ ִנּים ִעם־ַה ְגֹּד ִ ֽליםֹ :יֵ֣סף ְי ֹ
֝ ְיָב ֵ֗רךְך ֶאת־ֵ֥בּית ַֽאֲהֹֽרןְ ֭ :יָב ֵרךְך ִי ְרֵ֣אי ְי ֹ
הָ֑וה ֹ֝עֵ֗שׂה ָ֘שַׁ֥מ ִים ָוָֽא ֶרץ:
ֲﬠֵלי ֶ֑כם ֲ֝ﬠֵליֶ֗כם ְוַעל־ְבֵּני ֶֽכםְ :בּרוִּ֣כים ַ֭אֶתּם ַלי ֹ
הָ֑וה ֝ ְוָה ָ ֗א ֶרץ ֘ ָנַ֥תן ִלְב ֵני־ָא ָֽדםֽ :ל ֹא־ַ֭הֵמִּתים ְיַֽהְללוּ־ ָ֑יהּ ֝ ְו ֗ל ֹא
ַהָשַּׁ֣מ ִים ָ֭שַׁמ ִים ַלי ֹ
ָכּל־ֹי ְר ֵ֥די דוָּֽמהַֽ :וֲא ַ֤נְחנוּ ׀ ְנ ָ֘ב ֵ֤רךְך ָ֗יהּ ֵֽמַעָ֥תּה ְוַעד־ ֝עוָֹ֗לם ַֽהְללוּ ָֽיהָּ֭ :אַהְבִתּי
הָ֑וה ֶאת־ ֝קוִֹ֗לי ַֽתֲּחנוּ ָֽניֽ ִ :כּי־ִהָ֣טּה ָא ְז ֣נוֹ ִ֑לי וְּב ָ֘יַ֥מי ֶא ְק ָֽרא:
ִ ֽכּי־ ִיְשַׁ֥מע ׀ ְי ֹ
ה ָ֥וה
ֲאָפ֤פוּ ִני ׀ ֶחְבֵלי־ָ֗מ ֶות וְּמָצ ֵ֣רי ְשׁ֣אוֹל ְמָצ֑אוּ ִני ָצ ָ֖רה ְו ָי ֣גוֹן ֶאְמָֽצא :וְּבֵֽשׁם־ ְי ֹ
שֵׁ֣מר
ה ָ֗וה ַמְלָּ֥טה ַנְפ ִ ֽשׁיַ :ח ֣נּוּן ְיה ָ֣וֹה ְוַצ ִ֑דּיק ֵ֖ואֹלֵ֣הינוּ ְמ ַרֵֽחםֹ :
ֶא ְק ָ֑רא ָא ָ֥נּה ֝ ְי ֹ
ה ָ֗וה ָגַּ֥מל
ְפָּתא ִ֣ים ְיה ָוֹ֑ה ֝ ַדּלּוֹ ִ֗תי ְוִ֣לי ְיהוֹ ִ ֽשׁי ַע :שׁוִּ֣בי ַ֭נְפִשׁי ִלְמנוּ ָ֑ח ְיִכי ִ֥כּי ֝ ְי ֹ
ָע ָֽל ְיִכיִ֤ :כּי ִחַ֨לְּצָתּ ַנְפִ֗שׁי ִ֫מָ֥מּ ֶות ֶאת־ֵעי ִ֥ני ִמן־ ִדְּמ ָ֑ﬠה ֶאת־ ַר ְג ִ֥לי ִמ ֶֽדִּחי:
אד:
הָ֑וה ְ֝בַּא ְר֗צוֹת ַֽהַח ִֽיּיםֶ֭ :הֱאַמ ְנִתּי ִ֥כּי ֲא ַד ֵ֑בּר ֲ֝א ֗ ִני ָ֘ע ִ֥ניִתי ְמ ֽ ֹ
ֶֽ֭אְתַהֵלּךְך ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
הָ֑וה ָֽכּל־ַתּ ְג֘מוּ֥לוִֹהי ָע ָֽלי:
ֲ֭א ִני ָאַ֣מ ְרִתּי ְבָחְפ ִ֑זי ָכּל־ָהָא ָ֥דם ֹכּ ֵֽזבָֽ :מה־ָאִ֥שׁיב ַלי ֹ
ה ָ֣וה ֲאַשׁ ֵ֑לּם ֶנ ְג ָדה־ָ֗֝נּא
ה ָ֣וה ֶא ְק ָֽראְ֭ :נ ָד ַרי ַלי ֹ
שּׂא וְּבֵ֖שׁם ְי ֹ
כּוֹס־ ְישׁוּ֥עוֹת ֶא ָ ֑
ה ָו֘ה ִ ֽכּי־ֲא ִ֢ני ַ֫עְב ֶ֥דּךָך
הָ֑וה ַ֝הָ֗מּ ְוָתה ַֽלֲחִסי ָֽדיוָֽ :א ָ֣נּה ְי ֹ
ְלָכל־ַעֽמּוָֹ ֭ :יָקר ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ה ָ֣וה
ֲ ֽא ִ֣ני ַ֭ﬠְב ְדּךָך ֶבּן־ֲאָמ ֶ ֑תךָך ִ֝פּ ַ֗תְּחָתּ ְלמוֵֹס ָֽריֽ ְ :לךָך־ֶ֭א ְזַבּח ֶ֣זַבח תּוֹ ָ֑דה וְּבֵ֖שׁם ְי ֹ
ה ָ֗וה
ה ָ֣וה ֲאַשׁ ֵ֑לּם ֶנ ְג ָדה־ ֗֝ ָנּא ְלָכל־ַעֽמּוְֹ :בַּחְצ ֤רוֹת ׀ ֵ֬בּית ְי ֹ
ֶא ְק ָֽראְ֭ :נ ָד ַרי ַלי ֹ
ה ָוה ָכּל־גּוֹ ִ֑ים ַ֝שְׁבּ֗חוּהוּ ָכּל־ָהֻא ִ ֽמּים:
ְ ֽבּ֘תוֹ ֵ֤כִכי ְֽי רוָּשָׁ֗לם ַֽהְללוּ ָֽיהַּֽ :הְל֣לוּ ֶאת־ ֭ ְי ֹ
ה ָ֣וה ִכּי־֑טוֹב
ה ָ֥וה ְ֝לעוָֹ֗לם ַֽהְללוּ ָֽיהּ :הוֹ ֣דוּ ַלי ֹ
ִ֥כּי ָ֘ג ַ֤בר ָעֵ֨לינוּ ׀ ַחְס֗דּוֹ ֶֽוֱאֶמת־ ְי ֘ ֹ
ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוֹֽ :י ֹאַמר־ ָ֥נא ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוֹ֣ :י ֹאְמרוּ ָ֥נא ֵֽבית־
הָ֑וה ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוִֹ :מן־ַ֭הֵמַּֽצר
ַֽאֲהֹ֑רן ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוֹ֣ :י ֹאְמרוּ ָ֭נא ִי ְרֵ֣אי ְי ֹ
ה ָ֣וה
ה ָ֣וה ִ֭לי ֣ל ֹא ִאי ָ֑רא ַמה־ ַֽיֲּﬠֶ֖שׂה ִ֣לי ָא ָֽדםְ :י ֹ
ָק ָ֣ראִתי ָ֑יּהּ ָ֝ע ֗ ָנ ִני ַבֶמּ ְרָ֣חב ָֽיהְּ :י ֹ
הָ֑וה ִ֝מְבֹּ֗ט ַח ָבָּא ָֽדם֗ :טוֹב
ִ֭לי ְבֹּע ְז ָ֑רי ֝ ַֽוֲא ֗ ִני ֶא ְרֶ֥אה ְבשׂ ְנָֽאי֗ :טוֹב ַֽלֲח֥סוֹת ַבּי ֹ

ה ָ֗וה ִ֣כּי ֲאִמי ַֽלם:
הָ֑וה ִ֝מְבֹּ֗ט ַח ִבּ ְנ ִדי ִ ֽביםָ :כּל־גּוֹ ִ֥ים ְסָב֑בוּ ִני ְבֵּ֥שׁם ֝ ְי ֹ
ַֽלֲח֥סוֹת ַבּי ֹ
ה ָ֗וה ִ֣כּי ֲאִמי ַֽלםַ :ס֤בּוּ ִני ִכ ְדבוֹ ִ֗רים ֹֽ֭דֲּﬠכוּ ְכֵּ֣אשׁ
ַס֥בּוּ ִני ַגם־ְסָב֑בוּ ִני ְבֵּ֥שׁם ֝ ְי ֹ
ה ָ֣וה ֲﬠ ָז ָֽר ִניָ :ע ִ֣זּי ְו ִזְמ ָ֣רת
ה ָ֗וה ִ֣כּי ֲאִמי ַֽלםָ :דֹּ֣חה ְדִחיַ֣ת ִני ִל ְנֹ֑פּל ַ֖וי ֹ
קוִֹ֑צים ְבֵּ֥שׁם ֝ ְי ֹ
ה ָוה ֹ֣עָשׂה
ָ֑יהּ ַֽו ְיִהי ֝־ ִ֗לי ִ ֽלישׁוּ ָֽﬠה֤ :קוֹל ׀ ִר ֬ ָנּה ִֽוישׁוָּ֗עה ְבָּאֳה ֵ֥לי ַצ ִדּי ִ֑קים ְיִ֥מין ֝ ְי ֹ
ה ָוה ֹ֣עָשׂה ָֽח ִילֽ :ל ֹא ָא֥מוּת ִכּי־ֶֽאְח ֶ֑יה ֝ ַֽוֲאַסֵ֗פּר
ה ָוה רוֵֹמ ָ ֑מה ְיִ֥מין ֝ ְי ֹ
ָֽח ִילְ :יִ֣מין ֭ ְי ֹ
ַֽ֘מֲﬠֵ֥שׂי ָֽיהַּ :יֹ֣סּר ִיְסּ ַ֣ר ִנּי ָ֑יּהּ ֝ ְוַלָ֗מּ ֶות ֣ל ֹא ְנָת ָֽנ ִניִ :פְּתחוּ־ִ֥לי ַֽשֲׁﬠ ֵרי־ ֶ֑צ ֶדק ָֽאב ֹא־
הָ֑וה ַ֝צ ִדּי ִ ֗קים ָ֘יֹ֥באוּ ֽבוֹ֣֭ :אוֹ ְדךָך ִ֥כּי ֲﬠ ִני ָ ֑ת ִני ַוְתִּהי־
ָ֝בם ֘אוֹ ֶ֥דה ָֽיהֶּֽ :זה־ַהַ֥שַּׁער ַלי ֹ
ה ָוה ָ֥ה ְיָתה
֝ ִ֗לי ִ ֽלישׁוּ ָֽﬠהֶ֭ :אֶבן ָֽמֲא֣סוּ ַהבּוֹ ִ֑נים ָ֝ה ְי ָ֗תה ְל ֣ר ֹאשׁ ִפּ ָֽנּהֵ :מֵ֣את ֭ ְי ֹ
הָ֑וה ָנ ִ֖גיָלה ְו ִנְשְׂמָ֣חה ֽבוָֹ :א ָ֣נּא
֑זּ ֹאת ִ֖היא ִנְפ ָ֣לאת ְבֵּעי ֵֽנינוֶּ :זה־ַ֭היּוֹם ָעָ֣שׂה ְי ֹ
֭ ְי ֹ
הָ֑וה
ה ָ֗וה ַהְצִ֘ליָ֥חה ָֽנּאָ :בּ ֣רוּךְך ַ֭הָבּא ְבֵּ֣שׁם ְי ֹ
ה ָוה הוִֹ֣שׁיָעה ָ֑נּא ָֽא ָ֥נּא ֝ ְי ֹ
ה ָו֘ה ַו ָ֢יֶּאר ֫ ָ֥לנוּ ִאְסרוּ־ַ֥חג ַֽבֲּﬠֹבִ֑תים ַ֖ﬠד ַ֝ק ְר ֣נוֹת
ה ָֽוהֵ֤ :אל ׀ ְי ֹ
ֵֽ֝בּ ַרְכנוֶּ֗כם ִמֵ֥בּית ְי ֹ
ה ָ֣וה ִכּי־֑טוֹב ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם
ַהִמּ ְזֵֽבּ ַחֵ :אִ֣לי ַאָ֣תּה ְואוֹ ֶ֑דָךּ ֱ֝אֹל ַ֗הי ֲארוְֹמֶֽמָךּ :הוֹ ֣דוּ ַלי ֹ
ה ָֽוהַ֭ :אְשׁ ֵרי ֹנְצ ֵ֥רי ֵ֝עֹד ָ֗תיו
הְלִ֗כים ְבּתוֹ ַ֥רת ְי ֹ
ַחְס ֽדּוַֹ :אְשׁ ֵ֥רי ְת ִ ֽמיֵמי־ ָ֑ד ֶרךְך ַֽ֝ה ֹ
ְבָּכל־ ֵ֥לב ִי ְד ְרֽשׁוּהוַּ֭ :אף ֽל ֹא־ ָֽפֲﬠ֣לוּ ַע ְו ָ֑לה ִבּ ְ֘ד ָר ָ֥כיו ָה ָֽלכוַּ֭ :אָתּה ִצ ִ֥וּיָתה ִפֻקּ ֶ֗דיךָך
ִלְשֹׁ֥מר ְמ ֽ ֹ
אדַֽ :אֲחַלי ִיֹ֥כּנוּ ֝ ְד ָרָ֗כי ִלְשֹׁ֥מר ֻח ֶֽקּיךָךָ֥ :אז ל ֹא־ֵא֑בוֹשׁ ְ֝בַּהִבּיִ֗טי ֶאל־
ָכּל־ִמְצוֶֹֽתיךָך֭ :אוֹ ְדךָך ְבּ ֣יֶשׁר ֵל ָ֑בב ְ֝בָּלְמ ִ֗די ִמְשְׁפֵּ֥טי ִצ ְד ֶֽקךָךֶ :את־ֻח ֶ֥קּיךָך ֶאְשֹׁ֑מר
אדַ :בֶּ֣מּה ְי ַזֶכּה־ַ֭נַּער ֶאת־ָא ְר֑חוֹ ִ֝לְשֹׁ֗מר ִכּ ְדָב ֶֽרךָךְ :בָּכל־
ַֽאל־ַתַּע ְזֵ֥ב ִני ַעד־ְמ ֽ ֹ
ִלִ֥בּי ְד ַרְשִׁ֑תּיךָך ַאל־ַ֝תְּשׁ ֵ֗גּ ִני ִמִמְּצוֶֹֽתיךָךְ֭ :בִּלִבּי ָצ ַ֣פ ְנִתּי ִאְמ ָר ֶ ֑תךָך ְ֝לַ֗מַען ֣ל ֹא
ה ָ֗וה ַלְמּ ֵ֥ד ִני ֻח ֶֽקּיךָךִ :בְּשָׂפַ֥תי ִס ַ֑פּ ְרִתּי ֹ֗֝כּל ִמְשְׁפֵּטי־
ֶֽאֱחָטא־ ָֽלךְךָ :בּ ֖רוּךְך ַאָ֥תּה ְי ֹ
ִ ֽפיךָךְ :בּ ֶ֖ד ֶרךְך ֵע ְדוֶֹ֥תיךָך ַ֗שְׂשִׂתּי ְכּ ַ֣ﬠל ָכּל־ֽהוֹןְ :בִּפֻקּ ֶ֥דיךָך ָאִ֑שׂיָחה ֝ ְוַא ִ֗בּיָטה
שׁע ֭ל ֹא ֶאְשׁ ַ֣כּח ְדָּב ֶֽרךָךְ :גֹּ֖מל ַֽﬠל־ַעְב ְדּ ךָ֥ך ֶֽ֝אְח ֶ֗יה
א ְרֹחֶֽתיךָךְ :בֻּחֹקֶּ֥תיךָך ֶֽאְשַֽׁתֲּﬠ ָ ֑
ֹ
ְוֶאְשְׁמ ָ֥רה ְדָב ֶֽרךָךַ :גּל־ֵעי ַ֥ני ְוַאִ֑בּיָטה ֝ ִנְפָל֗אוֹת ִמתּוֹ ָרֶֽתךָךֵ֣ :גּ ר ָאֹנִ֣כי ָב ָ ֑א ֶרץ ַאל־
ַתְּסֵ֥תּר ִ֝מֶ֗מּ ִנּי ִמְצוֶֹֽתיךָךָ :גּ ְרָ֣סה ַנְפִ֣שׁי ְלַֽתֲא ָ֑בה ֶאל־ִמְשָׁ֘פֶּ֥טיךָך ְבָכל־ ֵֽﬠתָ ֭ :גַּע ְרָתּ
שּׁ ִגים ִמִמְּצוֶֹֽתיךָךַ֣ :גּל ֵֽ֭מָעַלי ֶח ְר ָ֣פּה ָו֑בוּז ִ֖כּי ֵעֹדֶ֣תיךָך ָנָֽצ ְרִתּי:
ֵז ִ֣דים ֲארוּ ִ֑רים ַ֝ה ֹ
ַ֤גּם ָֽיְשׁ֣בוּ ָ֭שׂ ִרים ִ֥בּי ִנ ְד ָ֑בּרוּ ַ֝עְב ְדּ֗ךָך ָ֘יִ֥שׂי ַח ְבֻּח ֶֽקּיךָךַ :גּם־ֵ֭ﬠֹדֶתיךָך ַֽשֲׁﬠֻשַׁ֗עי ַא ְנֵ֥שׁי
ֲﬠָצ ִ ֽתיָֽ :דְּב ָ֣קה ֶלָע ָ֣פר ַנְפִ֑שׁי ַ֝ח ֵ֗יּ ִני ִכּ ְדָב ֶֽרךָךְ :דּ ָר ַ֣כי ִ֭סַפּ ְרִתּי ֝ ַֽוַֽתֲּﬠ ֗ ֵנ ִני ַלְמּ ֵ֥ד ִני

ֻח ֶֽקּיךָךֶֽ :דּ ֶרךְך־ִפּקּוּ ֶ֥דיךָך ֲהִבי ֵ֑נ ִני ֝ ְוָאִ֗שׂיָחה ְבּ ִנְפְלאוֶֹֽתיךָךָ :דְּל ָ֣פה ַ֭נְפִשׁי ִמתּוּ ָ֑גה
ַ֝ק ְיֵּ֗מ ִני ִכּ ְדָב ֶֽרךָךֶ֣ :דּ ֶרךְך ֶ֭שֶׁקר ָהֵ֣סר ִמ ֶ ֑מּ ִנּי ְֽותוֹ ָרְת ךָ֥ך ָח ֵֽנּ ִניֶֽ :דּ ֶרךְך־ֱאמוּ ָ֥נה ָב ָ֑ח ְרִתּי
ה ָ֗וה ַאל־ְתִּביֵֽשׁ ִניֶֽ :דּ ֶרךְך־ִמְצוֶֹ֥תיךָך
ִמְשָׁ֘פֶּ֥טיךָך ִשׁ ִֽוּיִתיָ :דַּ֥בְקִתּי ְב ֵֽﬠ ְדוֹ ֶ ֑תיךָך ֝ ְי ֹ
ה ָוה ֶ֥דּ ֶרךְך ֻח ֶ ֗קּיךָך ְוֶאְצּ ֶ֥ר ָנּה ֵֽﬠֶקבֲ֭ :הִבי ֵנ ִני
ָא ֑רוּץ ִ֖כּי ַת ְרִ֣חיב ִל ִ ֽבּי :הוֹ ֵ֣ר ִני ֭ ְי ֹ
ְוֶאְצּ ָ֥רה ֽ֝תוֹ ָר ֶ֗תךָך ְוֶאְשְׁמ ֶ֥ר ָנּה ְבָכל־ ֵֽלבַ֭ :ה ְד ִריֵכ ִני ִבּ ְנִ֣תיב ִמְצוֹ ֶ ֑תיךָך ִ֖כּי ֥בוֹ
שׁ ְוא
ָח ָֽפְצִתּיַ :הט־ִ֭לִבּי ֶאל־ֵע ְדוֹ ֶ֗תיךָך ְוַ֣אל ֶאל־ָֽבַּצעַֽ :הֲﬠֵ֣בר ֵ֭ﬠי ַני ֵמ ְר֣אוֹת ָ ֑
ִבּ ְד ָ֘ר ֶ֥כךָך ַח ֵֽיּ ִניָ :ה ֵ֣קם ְ֭לַעְב ְדּךָך ִאְמ ָר ֶ ֑תךָך ֲ֝אֶ֗שׁר ְל ִי ְרָאֶֽתךָךַֽ :הֲﬠֵ֣בר ֶ֭ח ְרָפִּתי ֲאֶ֣שׁר
ָיֹ֑ג ְרִתּי ִ֖כּי ִמְשָׁפֶּ֣טיךָך טוֹ ִ ֽביםִ֭ :ה ֵנּה ָתַּ֣אְבִתּי ְלִפֻקּ ֶ֑דיךָך ְבִּצ ְדָקְת ךָ֥ך ַח ֵֽיּ ִניִֽ :ויֹבֻ֣א ִני
הָ֑וה ְ֝תּֽשׁוָּעְת֗ךָך ְכִּאְמ ָרֶֽתךָךְ :וֶֽאֱﬠ ֶ֣נה ֹח ְרִ֣פי ָד ָ֑בר ִ ֽכּי־ָ֝בַטְחִתּי ִבּ ְדָב ֶֽרךָך:
ֲחָס ֶ֣דךָך ְי ֹ
אד ִ֖כּי ְלִמְשָׁפֶּ֣טךָך ִיָֽחְלִתּיְ :וֶאְשְׁמ ָ֖רה
ְוַאל־ַתֵּ֬צּל ִמִ֣פּי ְדַבר־ֱאֶ֣מת ַעד־ְמ ֑ ֹ
תוֹ ָרְת ךָ֥ך ָתִ֗מיד ְל֘עוֹ ָ֥לם ָו ֶֽﬠדְ :וֶאְתַהְלּ ָ֥כה ָב ְרָח ָ֑בה ִ֖כּי ִפֻקּ ֶ֣דיךָך ָד ָֽרְשִׁתּי:
ַֽוֲא ַדְבּ ָ֣רה ְ֭בֵעֹדֶתיךָך ֶ֥נ ֶגד ְ֝מָלִ֗כים ְו ֣ל ֹא ֵאֽבוֹשְׁ :וֶאְשׁ ַֽ ֘תֲּﬠַ֥שׁע ְ֝בִּמְצוֹ ֶ֗תיךָך ֲאֶ֣שׁר
ָאָֽהְבִתּיְ :וֶאָ֤שּׂא ַכַ֗פּי ֶאל־ִ֭מְצוֶֹתיךָך ֲאֶ֥שׁר ָא ָ֗הְבִתּי ְו ָ ֘אִ֥שׂיָחה ְבֻח ֶֽקּיךָךְ :זָכר־
ָדָּ֥בר ְלַעְב ֶ֑דּךָך ֝ ַ֗על ֲאֶ֣שׁר ִֽיַחְלָֽתּ ִני֣ :ז ֹאת ֶנָחָמִ֣תי ְבָע ְנ ִ֑יי ִ֖כּי ִאְמ ָרְת ךָ֣ך ִח ָֽיְּת ִני:
אד ִ֝מתּוֹ ָֽרְת֗ךָך ֣ל ֹא ָנ ִ ֽטיִתיָ֘ :ז ַ֤כ ְרִתּי ִמְשָׁפֶּ֖טיךָך ֵמעוֹ ָ֥לם ׀
֭ ֵז ִדים ֱהִלי ֻ ֣צ ִני ַעד־ְמ ֑ ֹ
ה ָ֗וה ָֽוֶאְת ֶנָֽחםַ :זְלָע ָ֣פה ֲ֭אָח ַזְת ִני ֵמ ְרָשִׁ֑ﬠים ֹ֝ע ְז ֵ֗בי תּוֹ ָרֶֽתךָךְ ֭ :זִמרוֹת ָֽהיוּ־ִ֥לי
֝ ְי ֹ
הָ֑וה ֝ ָֽוֶאְשְׁמ ָ֗רה תּוֹ ָרֶֽתךָך֥ :ז ֹאת
ֻ֝ח ֶ ֗קּיךָך ְבֵּ֣בית ְמגוּ ָֽריָ֘ :ז ַ֤כ ְרִתּי ַב ַ֣לּ ְיָלה ִשְׁמ ךָ֣ך ְי ֹ
הָ֑וה ָ֝אַ֗מ ְרִתּי ִלְשֹׁ֥מר ְדָּב ֶֽריךָךִ :חִ֣לּיִתי
ָֽה ְיָתה־ ִ֑לּי ִ֖כּי ִפֻקּ ֶ֣דיךָך ָנָֽצ ְרִתּיֶ :חְל ִ֥קי ְי ֹ
ָפ ֶ֣ניךָך ְבָכל־ ֵ֑לב ָ֝ח ֗ ֵנּ ִני ְכִּאְמ ָרֶֽתךָךִ :חַ֥שְּׁבִתּי ְד ָר ָ֑כי ָו ָ ֘אִ֥שׁיָבה ֝ ַר ְגַ֗לי ֶאל־ֵעֹדֶֽתיךָך:
ַ֭חְשִׁתּי ְו ֣ל ֹא ִ ֽהְתַמְה ָ ֑מְהִתּי ִ֝לְשֹׁ֗מר ִמְצוֶֹֽתיךָךֶ :חְב ֵ֣לי ְרָשִׁ֣ﬠים ִע ְוּ ֻ֑ד ִני ֽ֝תּוֹ ָרְת֗ךָך ֣ל ֹא
ָשׁ ָֽכְחִתּיֲ :ח֤צוֹת־ַ֗ל ְיָלה ָ֭אקוּם ְלהוֹ ֣דוֹת ָ֑לךְך ֝ ַ֗על ִמְשְׁפֵּ֥טי ִצ ְד ֶֽקךָךָ :חֵ֣בר ָ֭א ִני
ה ָוה ָמְלָ֥אה ָה ָ ֗א ֶרץ ֻח ֶ֥קּיךָך
שְׁמ ֵ֗רי ִפּקּוּ ֶֽדיךָךַ :חְס ְדּ ךָ֣ך ֭ ְי ֹ
ְלָכל־ֲאֶ֣שׁר ְי ֵר֑אוּךָך ֝וְּל ֹ
ה ָ֗וה ִכּ ְדָב ֶֽרךָך֤ :טוּב ַ֣טַעם ָו ַ֣דַעת ַלְמּ ֵ֑ד ִני ִ֖כּי
ַלְמּ ֵֽד ִני֭ :טוֹב ָעִ֣שׂיָת ִעם־ַעְב ְדּ ךָ֑ך ֝ ְי ֹ
שׁ ֵ֑גג ֝ ְוַע ָ֗תּה ִאְמ ָרְת ךָ֥ך ָשָֽׁמ ְרִתּי :טוֹב־
ְבִמְצוֶֹ֣תיךָך ֶהֱאָֽמ ְנִתּיֶ֣ :ט ֶרם ֶ֭אֱﬠ ֶנה ֲא ִ֣ני ֹ
ַאָ֥תּה וֵּמִ֗טיב ַלְמּ ֵ֥ד ִני ֻח ֶֽקּיךָךָ :טְפ֬לוּ ָע ַ֣לי ֶ֣שֶׁקר ֵז ִ֑דים ֲ֝א ֗ ִני ְבָּכל־ ֵ֤לב ׀ ֱאֹ֬צּר
ִפּקּוּ ֶֽדיךָךָ :ט ַ֣פשׁ ַכֵּ֣חֶלב ִל ָ֑בּם ֲ֝א ֗ ִני תּוֹ ָרְת ךָ֥ך ִ ֽשֲׁﬠָֽשְׁעִתּיֽ :טוֹב־ִ֥לי ִ ֽכי־ֻע ֵ֑נּיִתי ְ֝לַ֗מַען

ֶאְלַ֥מד ֻח ֶֽקּיךָךֽ :טוֹב־ִ֥לי ֣תוֹ ַרת ִ֑פּיךָך ֵמַאְל ֵ֖פי ָזָ֣הב ָו ָֽכֶסףָ :י ֶ֣דיךָך ָ֭ﬠשׂוּ ִני ַֽו ְיכוֹ ְנ ֑נוּ ִני
ֲ֝הִבי ֗ ֵנ ִני ְוֶאְלְמ ָ֥דה ִמְצוֶֹֽתיךָךְ ֭ :י ֵרֶאיךָך ִי ְר֣אוּ ִני ְו ִיְשׂ ָ ֑מחוּ ִ֖כּי ִל ְדָב ְר ךָ֣ך ִיָֽחְלִתּי:
ה ָוה ִכּי־ֶ֣צ ֶדק ִמְשָׁפּ ֶ֑טיךָך ֝ ֶוֱאמוּ ֗ ָנה ִע ִנּיָֽת ִניְ :יִהי־ ָ֣נא ַחְס ְדּ ךָ֣ך ְל ַֽנֲח ֵ ֑מ ִני
ָי ַ֣דְעִתּי ֭ ְי ֹ
ְכִּאְמ ָרְת ךָ֥ך ְלַעְב ֶֽדּךָךְ :יֹב֣אוּ ִני ַֽרֲחֶ֣מיךָך ְוֶֽאְח ֶ֑יה ִ֖כּי ֽ֝תוֹ ָרְת֗ךָך ַֽשֲׁﬠֻשׁ ָֽﬠיֵ :י֣בשׁוּ ֭ ֵז ִדים
ִכּי־ֶ֣שֶׁקר ִע ְוּ֑תוּ ִני ֲ֝א ֗ ִני ָ ֘אִ֥שׂי ַח ְבִּפקּוּ ֶֽדיךָךָ :יֽשׁוּבוּ־ִ֣לי ְי ֵר ֶ ֑איךָך ֝ ְוֹי ְדֵ֗עו ]֝ ְוֹי ְדֵ֗עי[
ֵעֹדֶֽתיךָךְ :י ִ ֽהי־ִלִ֣בּי ָתִ֣מים ְבֻּח ֶ֑קּיךָך ְ֝לַ֗מַען ֣ל ֹא ֵאֽבוֹשָׁ :כְּלָ֣תה ִלְתשׁוָּעְת ךָ֣ך ַנְפִ֑שׁי
ִל ְדָב ְר ךָ֥ך ִיָֽחְלִתּיָ :כּ֣לוּ ֵ֭ﬠי ַני ְלִאְמ ָר ֶ ֑תךָך ֵ֝לאֹ֗מר ָ֘מַ֥תי ְ ֽתּ ַֽנֲחֵֽמ ִניֽ ִ :כּי־ָ֭ה ִייִתי ְכּ ֣נ ֹאד
ְבִּקי֑טוֹר ֻ֝ח ֶ ֗קּיךָך ֣ל ֹא ָשׁ ָֽכְחִתּיַ֭ :כָּמּה ְיֵ֣מי ַעְב ֶ֑דּךָך ָ֘מ ַ ֤תי ַֽתֲּﬠֶ֖שׂה ְבֹר ְד ַ֣פי ִמְשׁ ָֽפּט:
ָֽכּרוּ־ִ֣לי ֵז ִ֣דים ִשׁי֑חוֹת ֲ֝אֶ֗שׁר ֣ל ֹא ְכתוֹ ָרֶֽתךָךָ :כּל־ִמְצוֶֹ֥תיךָך ֱאמוּ ָ֑נה ֶ֖שֶׁקר ְר ָד֣פוּ ִני
ָע ְז ֵֽר ִניִ֭ :כְּמַעט ִכּ֣לּוּ ִני ָב ָ ֑א ֶרץ ֝ ַֽוֲא ֗ ִני ל ֹא־ָ֘ע ַ֥זְבִתּי ִפֻקּו ֶֽדיךָךְ :כַּחְס ְדּ ךָ֥ך ַח ֵ֑יּ ִני
הָ֑וה ֝ ְדָּב ְר֗ךָך ִנָ֥צּב ַבָּשָּֽׁמ ִיםְ :לֹ֣דר ֭ ָוֹדר ֱאֽמוּ ָנ ֶ ֑תךָך
֝ ְוֶאְשְׁמ ָ֗רה ֵ֘ע ֥דוּת ִ ֽפּיךָךְ :לעוֹ ָ֥לם ְי ֹ
֘כּוֹ ַ֥נ ְנָתּ ֝ ֶ ֗א ֶרץ ַֽוַֽתֲּﬠֹֽמדֽ ְ ֭ :לִמְשָׁפֶּטיךָך ָעְמ ֣דוּ ַה ֑יּוֹם ִ֖כּי ַהֹ֣כּל ֲﬠָב ֶֽדיךָך :לוּ ֵ֣לי תוֹ ָרְת ךָ֣ך
ַֽשֲׁﬠֻשׁ ָ֑ﬠי ָ֖אז ָאַ֣ב ְדִתּי ְבָע ְנ ִֽייְ֭ :לעוָֹלם ל ֹא־ֶאְשׁ ַ֣כּח ִפּקּוּ ֶ֑דיךָך ִכּי־ ֝ ָ֗בם ִח ִיּיָֽת ִניֽ ְ :לךָך־
ֲ֭א ִני הוִֹשׁי ֵ֑ﬠ ִני ִ֖כּי ִפקּוּ ֶ֣דיךָך ָד ָֽרְשִׁתּיִ֤ :לי ִק ֣וּוּ ְרָשִׁ֣ﬠים ְלַאְבּ ֵ֑ד ִני ֵ֝עֹד ֶ֗תיךָך ֶאְתבּוֹ ָֽנ ן:
אדָֽ :מה־ָאַ֥הְבִתּי תוֹ ָר ֶ ֑תךָך ָכּל־ַ֝ה ֗יּוֹם
ְ ֽלָכל ִ֭תְּכָלה ָרִ֣איִתי ֵ֑קץ ְרָחָ֖בה ִמְצ ָוְת ךָ֣ך ְמ ֽ ֹ
א ְיַבי ְתַּחְכֵּ֣מ ִני ִמְצוֹ ֶ ֑תךָך ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ִהיא־ ִ ֽליִ :מָכּל־ְמַלְמּ ַ֥די
ִ֣היא ִשׂיָח ִ ֽתיֵ֭ :מ ֽ ֹ
ִהְשׂ ַ֑כְּלִתּי ִ֥כּי ֵ֝ע ְדוֹ ֶ֗תיךָך ִ֣שׂיָחה ִ ֽליִ :מ ְזּ ֵק ִ֥נים ֶאְתבּוֹ ָ֑נ ן ִ֖כּי ִפקּוּ ֶ֣דיךָך ָנָֽצ ְרִתּיִ :מָכּל־
א ַרח ֭ ָרע ָכִּ֣לאִתי ַר ְג ָ֑לי ְ֝לַ֗מַען ֶאְשֹׁ֥מר ְדָּב ֶֽרךָךִ :מִמְּשָׁפֶּ֥טיךָך ל ֹא־ ָ֑ס ְרִתּי ִ ֽכּי־ַ֝א ָ֗תּה
ֹ֣
הוֹ ֵרָֽת ִניַ :מה־ ִנְּמְל֣צוּ ְ֭לִחִכּי ִ֝אְמ ָר ֶ֗תךָך ִמ ְדַּ֥בשׁ ְל ִ ֽפיִ :מִפּקּוּ ֶ֥דיךָך ֶאְתבּוֹ ָ֑נ ן ַעל־ ֝ ֵ֗כּן
א ַרח ָֽשֶׁקרֵ :נר־ְל ַר ְגִ֥לי ְדָב ֶ֑רךָך ֝ ְו֗אוֹר ִל ְנִתיָב ִ ֽתיִ :נְשַׁ֥בְּעִתּי
ָשׂ ֵ֤נאִתי ׀ ָכּל־ ֬ ֹ
ה ָ֗וה ַח ֵ֥יּ ִני ִכ ְדָב ֶֽרךָך:
אד ֝ ְי ֹ
ָֽוֲא ַק ֵ֑יָּמה ִ֝לְשֹׁ֗מר ִמְשְׁפֵּ֥טי ִצ ְד ֶֽקךָךַֽ :נֲﬠ ֵ֥ניִתי ַעד־ְמ ֑ ֹ
הָ֑וה וִּמְשָׁפֶּ֥טיךָך ַלְמּ ֵֽד ִניַ :נְפִ֣שׁי ְבַכִ֣פּי ָתִ֑מיד ֝ ְוֽתוֹ ָרְת֗ךָך
ִנ ְד֣בוֹת ִ֭פּי ְרֵצה־ ָ֣נא ְי ֹ
֣ל ֹא ָשׁ ָֽכְחִתּיָ :נְת ֬נוּ ְרָשִׁ֣ﬠים ַ֣פּח ִ֑לי ֝וִּמִפּקּוּ ֶ֗דיךָך ֣ל ֹא ָת ִ ֽﬠיִתיָ :נַ֣חְלִתּי ֵע ְדוֶֹ֣תיךָך
ְלעוֹ ָ֑לם ִ ֽכּי־ְשׂ֖שׂוֹן ִלִ֣בּי ֵֽהָמּהָ :נִ֣טיִתי ִ֭לִבּי ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ֻח ֶ ֗קּיךָך ְל֘עוֹ ָ֥לם ֵֽﬠֶקבֵֽ :סֲﬠִ֥פים
ָשׂ ֵ֑נאִתי ְֽותוֹ ָרְת ךָ֥ך ָאָֽהְבִתּיִ :סְת ִ֣רי וָּמ ִג ִ֣נּי ָ ֑אָתּה ִל ְדָב ְר ךָ֥ך ִיָֽחְלִתּי֣ :סוּרוּ ִמֶ֥מּ ִנּי
ְמ ֵרִ֑ﬠים ֝ ְוֶאְצּ ָ֗רה ִמְצ ֥וֹת ֱאֹלָֽהיָ :סְמ ֵ֣כ ִני ְכִאְמ ָרְת ךָ֣ך ְוֶֽאְח ֶ֑יה ְוַאל־ְ֝תִּביֵ֗שׁ ִני

שָׁעה ְוֶאְשׁ ָ֖ﬠה ְבֻח ֶ֣קּיךָך ָת ִ ֽמידָ֭ :סִליָת ָכּל־שׁוֹ ִ֣גים ֵמֻח ֶ֑קּיךָך
ִמִשְּׂב ִֽריְ :סָע ֵ֥דִני ְוִא ָוּ ֵ ֑
ִכּי־ ֝ ֶ֗שֶׁקר ַתּ ְרִמיָֽתםִ :ס ִ֗גים ִהְשַׁ֥בָּתּ ָכל־ ִרְשֵׁעי־ ָ ֑א ֶרץ ָ֝לֵ֗כן ָ ֘אַ֥הְבִתּי ֵעֹדֶֽתיךָך:
ָסַ֣מר ִמַפְּח ְדּ ךָ֣ך ְבָשׂ ִ֑רי ֽוִּמִמְּשָׁ֘פֶּ֥טיךָך ָי ֵֽראִתיָ֭ :ﬠִשׂיִתי ִמְשׁ ָ֣פּט ָו ֶ֑צ ֶדק ַבּל־ַ֝תּ ִנּיֵ֗ח ִני
ְלֽעְשׁ ָֽקיֲ :ﬠֹ֣רב ַעְב ְדּ ךָ֣ך ְל֑טוֹב ַאל־ ַֽיַעְשׁ ֻ֥ק ִני ֵז ִֽדיםֵ֭ :ﬠי ַני ָכּ֣לוּ ִ ֽלישׁוָּע ֶ ֑תךָך וְּלִאְמ ַ֥רת
ִצ ְד ֶֽקךָךֲ :ﬠֵ֖שׂה ִעם־ַעְב ְדּ ךָ֥ך ְ֝כַחְס ֶ֗דּךָך ְוֻח ֶ֥קּיךָך ַלְמּ ֵֽד ִניַ :עְב ְדּ ךָ֣ך ָ֥א ִני ֲהִבי ֵ֑נ ִני ֝ ְוֵא ְדָ֗עה
הָ֑וה ֵ֝הֵ֗פרוּ תּוֹ ָרֶֽתךָךַ :על־ֵ֭כּן ָאַ֣הְבִתּי ִמְצוֹ ֶ ֑תיךָך ִמ ָ֘זָּ֥הב
ֵעֹדֶֽתיךָךֵ֭ :ﬠת ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת ַלי ֹ
א ַרח ֶ֣שֶׁקר ָשׂ ֵֽנאִתיְ :פָּל֥אוֹת
וִּמ ָֽפּזַ :על־ ֵ֤כּן ׀ ָכּל־ִפּ֣קּוּ ֵדי ֹ֣כל ִיָֽשּׁ ְרִתּי ָכּל־ ֖ ֹ
ֵע ְדוֹ ֶ ֑תיךָך ַעל־ ֝ ֵ֗כּן ְנָ֘צ ָ֥רַתם ַנְפ ִ ֽשׁיֵ֖ :פַּתח ְדָּב ֶ֥ריךָך ָי ִ ֗איר ֵ֘מִ֥בין ְפָּת ִֽייםֽ ִ :פּי־ָ֭פַע ְרִתּי
אֲהֵ֥בי ְשֶֽׁמךָך:
ָוֶאְשׁ ָ ֑אָפה ִ֖כּי ְלִמְצוֶֹ֣תיךָך ָיָֽאְבִתּיְ :פּ ֵנה־ֵא ַ֥לי ְוָח ֵ֑נּ ִני ְ֝כִּמְשָׁ֗פּט ְל ֽ ֘ ֹ
ְ֭פָּעַמי ָה ֵ֣כן ְבִּאְמ ָר ֶ ֑תךָך ְֽוַאל־ַתְּשֶׁלט־ִ֥בּי ָכל־ָֽא ֶוןְ֭ :פּ ֵד ִני ֵמ֣עֶשׁק ָא ָ֑דם ֝ ְוֶאְשְׁמ ָ֗רה
ִפּקּוּ ֶֽדיךָךָ֭ :פּ ֶניךָך ָהֵ֣אר ְבַּעְב ֶ֑דּךָך ֝ ְוַלְמּ ֵ֗ד ִני ֶאת־ֻח ֶֽקּיךָךַ :פְּל ֵגי־ַ֭מ ִים ָי ְר ֣דוּ ֵעי ָ֑ני ַ֗֝על
הָ֑וה ֝ ְו ָיָ֗שׁר ִמְשָׁפֶּֽטיךָךִ֭ :צ ִוּיָת ֶ֣צ ֶדק ֵעֹד ֶ ֑תיךָך
ל ֹא־ָשְׁמ ֥רוּ תוֹ ָרֶֽתךָךַ :צ ִ֣דּיק ַאָ֣תּה ְי ֹ
אדִ :צְמַּ֥תְת ִני ִק ְנָאִ֑תי ִכּי־ָֽשְׁכ֖חוּ ְדָב ֶ֣ריךָך ָצ ָֽריְ :צרוּ ָ֖פה ִאְמ ָרְת ךָ֥ך
ֶֽוֱא֘מוּ ָ֥נה ְמ ֽ ֹ
אד ְֽוַעְב ְדּ ךָ֥ך ֲאֵהָֽבהָּ :צִ֣ﬠיר ָאֹנִ֣כי ְו ִנְב ֶ֑זה ִ֝פֻּקּ ֶ֗דיךָך ֣ל ֹא ָשׁ ָֽכְחִתּיִ֭ :צ ְד ָ֣קְתךָך ֶ֥צ ֶדק
ְמ ֗ ֹ
ְלעוֹ ָ֑לם ְֽותוֹ ָֽרְת ךָ֥ך ֱאֶֽמתַ :צר־וָּמ֥צוֹק ְמָצ֑אוּ ִני ִ֝מְצוֹ ֶ֗תיךָך ַֽשֲׁﬠֻשׁ ָֽﬠיֶ֖ :צ ֶדק ֵע ְדוֶֹ֥תיךָך
ה ָ֗וה ֻח ֶ֥קּיךָך ֶאֹֽצּ ָרהְ :ק ָראִ֥תיךָך
ְ֝לעוָֹ֗לם ֲה ִ֘בי ֵ֥נ ִני ְוֶאְח ֶֽיהָ :ק ָ֣ראִתי ְבָכל־ֵ֭לב ֲﬠ ֵ֥נ ִני ְי ֹ
הוִֹשׁי ֵ֑ﬠ ִני ֝ ְוֶאְשְׁמ ָ֗רה ֵעֹדֶֽתיךָךִ :ק ַ֣דְּמִתּי ַ֭ב ֶנֶּשׁף ָֽוֲאַשֵׁ֑וָּעה ִל ְדָב ְרי ךָ֥ך ]ִל ְדָב ְר ךָ֥ך[
ה ָ֗וה
ִיָֽחְלִתּיִ :ק ְדּ֣מוּ ֵ֭ﬠי ַני ַאְשֻׁמ ֑רוֹת ָ֝לִ֗שׂי ַח ְבִּאְמ ָרֶֽתךָך :קוִֹ֣לי ִשְׁמ ָ֣ﬠה ְכַחְס ֶ֑דּךָך ֝ ְי ֹ
הָ֑וה ְֽוָכל־
ְ ֽכִּמְשָׁ֘פֶּ֥טךָך ַח ֵֽיּ ִניָ֭ :ק ְרבוּ ֹר ְד ֵ֣פי ִז ָ ֑מּה ִמתּוֹ ָרְת ךָ֥ך ָרָֽחקוָּ :ק ֣רוֹב ַאָ֣תּה ְי ֹ
ִמְ֘צוֶֹ֥תיךָך ֱאֶֽמתֶ֣ :ק ֶדם ֭ ָי ַדְעִתּי ֵמֵעֹד ֶ ֑תיךָך ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ְיַס ְדָֽתּםְ :רֵֽאה־ָע ְנ ִ֥יי
ְוַחְלּ ֵ֑צ ִני ִ ֽכּי־ֽ֝תוֹ ָרְת֗ךָך ֣ל ֹא ָשׁ ָֽכְחִתּיִ :ריָ֣בה ֭ ִריִבי וּ ְגָא ֵ֑ל ִני ְלִאְמ ָרְת ךָ֥ך ַח ֵֽיּ ִניָ :ר֣חוֹק
הָ֑וה ְ ֽכִּמְשָׁ֘פֶּ֥טיךָך
ֵמ ְרָשִׁ֣ﬠים ְישׁוּ ָ֑ﬠה ִ ֽכּי־ֻ֝חֶקּיךָך ֣ל ֹא ָד ָֽרשׁוַּֽ :רֲחֶ֖מיךָך ַרִ֥בּים ׀ ְי ֹ
ַח ֵֽיּ ִניַ ֭ :רִבּים ֹר ְד ַ֣פי ְוָצ ָ֑רי ֵ֝מֵע ְדוֹ ֶ֗תיךָך ֣ל ֹא ָנ ִ ֽטיִתיָ :רִ֣איִתי ֹ֭ב ְג ִדים ָֽוֶאְתקוֹ ָ֑טָטה
ה ָ֗וה ְכַּחְס ְדּ ךָ֥ך ַח ֵֽיּ ִני:
ֲאֶ֥שׁר ִ֝אְמ ָרְת֗ךָך ֣ל ֹא ָשָֽׁמרוְּ ֭ :רֵאה ִכּי־ִפקּוּ ֶ֣דיךָך ָא ָ ֑הְבִתּי ֝ ְי ֹ
ֽר ֹאשׁ־ ְדָּב ְר ךָ֥ך ֱא ֶ ֑מת ֝וְּלעוָֹ֗לם ָכּל־ִמְשׁ ַ֥פּט ִצ ְד ֶֽקךָךָ֭ :שׂ ִרים ְר ָד֣פוּ ִני ִח ָ֑נּם ֝וִּמ ְדָּב ְרי֗ךָך
]֝וִּמ ְדָּב ְר֗ךָך[ ָ֘פַּ֥חד ִל ִ ֽבּיָ֣ :שׂשׂ ָ֭אֹנִכי ַעל־ִאְמ ָר ֶ ֑תךָך ְ֝כּמוֵֹ֗צא ָ֘שׁ ָ֥לל ָֽרבֶ֣ :שֶׁקר

ָ֭שׂ ֵנאִתי ַֽוֲאַת ֵ֑ﬠָבה תּוֹ ָרְת ךָ֥ך ָאָֽהְבִתּיֶ֣ :שַׁבע ַ֭בּיּוֹם ִהַלְּלִ֑תּיךָך ַ֗֝על ִמְשְׁפֵּ֥טי ִצ ְד ֶֽקךָך:
הָ֑וה
אֲהֵ֣בי תוֹ ָר ֶ ֑תךָך ְוֵ֖אין ָ֣למוֹ ִמְכֽשׁוֹלִ :שַׂ֣בּ ְרִתּי ִ ֽלישׁוָּעְת ךָ֣ך ְי ֹ
ָשׁ֣לוֹם ֭ ָרב ְל ֽ ֹ
אדָ :שַׁ֣מ ְרִתּי ִ֭פקּוּ ֶדיךָך
אֲהֵ֥בם ְמ ֽ ֹ
וִּמְ֘צוֶֹ֥תיךָך ָע ִ ֽשׂיִתיָֽ :שְׁמ ָ֣רה ַ֭נְפִשׁי ֵעֹד ֶ ֑תיךָך ָו ֽ ֘ ֹ
הָ֑וה ִכּ ְדָב ְר ךָ֥ך ֲהִבי ֵֽנ ִני:
ְוֵעֹד ֶ ֑תיךָך ִ֖כּי ָכל־ ְדּ ָר ַ֣כי ֶנ ְג ֶֽדּךָךִ :תּ ְק ַ֤רב ִר ָנִּ֣תי ְלָפ ֶ֣ניךָך ְי ֹ
ָתּ֣בוֹא ְתִּח ָנִּ֣תי ְלָפ ֶ֑ניךָך ְ֝כִּאְמ ָרְת֗ךָך ַהִצּי ֵֽל ִניַ :תַּ֣בְּע ָנה ְשָׂפַ֣תי ְתִּה ָ֑לּה ִ֖כּי ְתַלְמּ ֵ֣ד ִני
ֻח ֶֽקּיךָךַ֣ :תַּען ְ֭לשׁוֹ ִני ִאְמ ָר ֶ ֑תךָך ִ֖כּי ָכל־ִמְצוֶֹ֣תיךָך ֶֽצּ ֶדקְ :תִּהי־ ָֽי ְד ךָ֥ך ְלָע ְז ֵ֑ר ִני ִ֖כּי
הָ֑וה ֝ ְותוֹ ָֽרְת֗ךָך ַֽשֲׁﬠֻשׁ ָֽﬠיֽ ְ :תִּחי־ַ֭נְפִשׁי
ִפקּוּ ֶ֣דיךָך ָבָֽח ְרִתּיָ :תַּ֣אְבִתּי ִ ֽלישׁוָּעְת ךָ֣ך ְי ֹ
אֵבד ַבּ ֵ֣קּשׁ ַעְב ֶ֑דּךָך ִ֥כּי ִ֝מְצוֹ ֶ֗תיךָך ֣ל ֹא
ֽוְּתַֽהְל ֶ֑לָךּ וִּמְשָׁ֘פֶּ֥טךָך ַֽיֲﬠ ְז ֻֽר ִניָ :תִּ֗עיִתי ְכֶּ֣שׂה ֭ ֹ
ָשׁ ָֽכְחִתּי :קכ
ה ָוה ַבָּצּ ָ֣רָתה ִ֑לּי ָ֝ק ָ֗ראִתי ַֽו ַֽיֲּﬠ ֵֽנ ִניְֽ :יה ָ֗וה ַהִ֣צּיָלה ַ֭נְפִשׁי
א ִ֗שׁיר ַֽה ַֽ֫מֲּﬠ֥לוֹת ֶאל־ ֭ ְי ֹ
שֶׁקר ִ֘מָלּ֥שׁוֹן ְרִמ ָֽיּהַ :מה־ ִיֵּ֣תּן ְ֭לךָך וַּמה־ ֘יִֹּ֥סיף ֝ ָ֗לךְך ָ֘ל֥שׁוֹן ְרִמ ָֽיּהִ :חֵ֣צּי
ִמְשַּׂפת־ ֶ ֑
ִג֣בּוֹר ְשׁנוּ ִ֑נים ִ֗֝עם ֘ ַֽגֲּח ֵ֥לי ְרָת ִ ֽמים֣ :אוֹ ָיה ִ֭לי ִכּי־ ַ֣ג ְרִתּי ֶ ֑מֶשׁךְך ָ֝שַׁ֗כ ְנִתּי ִעם־ ָֽ ֘אֳה ֵ֥לי
ֵק ָֽדרַ ֭ :רַבּת ָֽשְׁכ ָנה־ ָ֣לּהּ ַנְפִ֑שׁי ֝ ִ֗עם ֘שׂוֹ ֵ֥נא ָשֽׁלוֹםֽ ֲ :א ִני־ָ֭שׁלוֹם ְוִ֣כי ֲא ַד ֵ֑בּר ֝ ֵ֗הָמּה
ַלִמְּלָחָֽמהִ֗ :שׁיר ַֽל ַֽ֫מֲּﬠ֥לוֹת ֶאָ֣שּׂא ֵ֭ﬠי ַני ֶאל־ֶהָה ִ֑רים ֵ֝מ ַ ֗א ִין ָ֘י ֥ב ֹא ֶע ְז ִֽריֶ֭ :ﬠ ְז ִרי
שְׁמ ֶֽרךָךִ :ה ֵ֣נּה
הָ֑וה ֹ֝עֵ֗שׂה ָ֘שַׁ֥מ ִים ָוָֽא ֶרץַ :אל־ ִיֵ֣תּן ַל֣מּוֹט ַר ְג ֶ֑לךָך ַאל־֝ ָי ֗נוּם ֽ ֹ
ֵמִ֣ﬠם ְי ֹ
ה ָ֥וה ִ֝צְלּ֗ךָך ַעל־ ַ֥יד ְיִמי ֶֽנ ךָך:
שְׁמ ֶ֑רךָך ְי ֘ ֹ
ה ָ֥וה ֹ
שׁן ֝שׁוֵֹ֗מר ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :י ֹ
֣ל ֹא ֭ ָינוּם ְו ֣ל ֹא ִיי ָ ֑
יוָֹ֗מם ַהֶ֥שֶּׁמשׁ ֽל ֹא־֝ ַיֶ֗כָּכּה ְו ָ֘י ֵ֥ר ַח ַבּ ָֽלּ ְיָלהְֽ :יה ָ֗וה ִיְשָׁמ ְר ךָ֥ך ִמָכּל־ ָ֑רע ֝ ִיְשֹׁ֗מר ֶאת־
ַנְפֶֽשׁךָךְֽ :יה ָ֗וה ִֽיְשָׁמר־ֵצאְת ךָ֥ך וּבוֹ ֶ ֑אךָך ֵֽ֝מַע ָ֗תּה ְוַעד־עוֹ ָֽלםִ֥ :שׁיר ַֽהַֽמֲּﬠ֗לוֹת ְל ָ֫ד ִ֥וד
ה ָ֣וה ֵנ ֵֽלךְךֹ֣֭ :ﬠְמדוֹת ָה ֣יוּ ַר ְג ֵ֑לינוּ ִ֝בְּשָׁע ַ֗ר ִיךְך ְי ֽרוָּשׁ ָֽלם:
אְמ ִ֣רים ִ֑לי ֵ֖בּית ְי ֹ
ָ֭שַׂמְחִתּי ְבּ ֹ
ְי ֽרוָּשׁ ַ֥לם ַהְבּנוּ ָ֑יה ְ֝כִּ֗עיר ֶשֻׁחְבּ ָרה־ ָ֥לּהּ ַיְח ָֽדּוֶ :שָׁ֨שּׁם ָע֢לוּ ְשָׁבִ֡טים ִשְׁבֵטי ֭־ ָיהּ
ה ָֽוהִ֤ :כּי ָ֨שָׁמּה ׀ ָיְשׁ֣בוּ ִכְס֣אוֹת ְלִמְשׁ ָ֑פּט
ה֗דוֹת ְלֵ֣שׁם ְי ֹ
ֵע ֣דוּת ְל ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְ֝ל ֹ
אֲהָֽב ִיךְךְ :י ִ ֽהי־ָשׁ֥לוֹם
ִ֝כְּס֗אוֹת ְלֵ֣בית ָדּ ִֽודַֽ֭ :שֲׁאלוּ ְשׁ֣לוֹם ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ֝ ִיְשָׁ֗ליוּ ֽ ֹ
ְבֵּחי ֵ֑לךְך ַ֝שְׁל ָ֗וה ְבַּא ְרְמנוָֹֽת ִיךְךְ :לַֽמַען־ַאַ֣חי ְו ֵר ָ֑ﬠי ֲא ַדְבּ ָרה־ ָ֖נּא ָשׁ֣לוֹם ָֽבּךְךְ֭ :לַמַען
ה ָ֣וה ֱאֹל ֵ ֑הינוּ ֲאַבְקָ֖שׁה ֣טוֹב ָֽלךְךִ֗ :שׁיר ַֽה ַֽ֫מֲּﬠ֥לוֹת ֵ֭אֶליךָך ָנָ֣שׂאִתי ֶאת־
ֵֽבּית־ ְי ֹ
ֵעי ַ֑ני ַ֝הֹיְּשׁ ִ֗בי ַבָּשָּֽׁמ ִיםִ :ה ֨ ֵנּה ְכֵעי ֵ֢ני ֲﬠָב ִ֡דים ֶאל־ ַ֤יד ֲֽאדוֹ ֵני ֶ֗הם ְכֵּעי ֵ֣ני ִשְׁפָח֘ה
ה ָ֣וה ָח ֵ֑נּנוּ
ה ָ֣וה ֱאֹל ֵ ֑הינוּ ַ֗֝עד ֶשׁ ְיָּח ֵֽנּנוָּ :ח ֵ֣נּנוּ ְי ֹ
ֶאל־ ַ֬יד ְגּ ִ֫ב ְרָ֥תּהּ ֵ֣כּן ֵ֭ﬠי ֵנינוּ ֶאל־ ְי ֹ

ִ ֽכּי־֝ ַ֗רב ָ֘שַׂ֥בְענוּ ֽבוּזַ :רַבּ֘ת ָֽשְׂבָעה־ ָ֢לּהּ ֫ ַנְפֵ֥שׁנוּ ַה ַ֥לַּעג ַהַֽשֲּׁא ַנ ִ֑נּים ַ֝ה֗בּוּז
ה ָוה ֶשָׁ֣ה ָיה ָ֑לנוּ ֽי ֹאַמר־
ִל ְגֵ֥איוֹ ִֽנים ]ִל ְגֵ֥אי יוֹ ִֽנים[ִ֥ :שׁיר ַֽהַֽמֲּﬠ֗לוֹת ְל ָ֫ד ִ֥וד לוּ ֵ֣לי ֭ ְי ֹ
ה ָוה ֶשָׁ֣ה ָיה ָ֑לנוּ ְבּ ֖קוּם ָע ֵ֣לינוּ ָא ָֽדםֲ֭ :א ַזי ַח ִ֣יּים ְבָּל֑עוּנוּ
֝ ָנא ִיְשׂ ָרֵֽאל :לוּ ֵ֣לי ֭ ְי ֹ
ַֽבֲּח ֖רוֹת ַא ָ֣פּם ָֽבּנוֲּ֭ :א ַזי ַהַ֣מּ ִים ְשָׁט֑פוּנוּ ֗֝ ַנְחָלה ָ֘עַ֥בר ַעל־ ַנְפֵֽשׁנוֲּ֭ :א ַזי ָעַ֣בר ַעל־
הָ֑וה ֶשׁ ֖לּ ֹא ְנָת ָ֥ננוּ ֝ ֶ֗ט ֶרף ְלִשׁ ֵנּיֶֽהםַ :נְפֵ֗שׁנוּ
שׁנוּ ַ֝הַ֗מּ ִים ַה ֵֽזּידוֹ ִֽניםָ :בּ ֥רוּךְך ְי ֹ
ַנְפ ֵ ֑
ְכִּצ֥פּוֹר ִנְמְלָט֘ה ִמ ַ֢פּח ֫יוְֹקִ֥שׁים ַה ַ֥פּח ִנְשׁ ָ֗בּר ַֽוֲא ַ֥נְחנוּ ִנְמ ָֽלְטנוֶּ֭ :ﬠ ְז ֵרנוּ ְבֵּ֣שׁם
הָ֑וה ְ ֽכַּהר־ִצ ֥יּוֹן ל ֹא־
הָ֑וה ֹ֝עֵ֗שׂה ָ֘שַׁ֥מ ִים ָוָֽא ֶרץִ֗ :שׁיר ַֽה ַֽ֫מֲּﬠ֥לוֹת ַהֹבְּטִ֥חים ַבּי ֹ
ְי ֹ
ה ָוה ָסִ֣בי֫ב ְלַע֑מּוֹ ֵ֝מַע ָ֗תּה
֝ ִי֗מּוֹט ְל֘עוֹ ָ֥לם ֵיֵֽשׁבְֽ :י רוָּשַׁ֗לם ָה ִרי֘ם ָסִ֢ביב ָ֥להּ ֭ ַוי ֹ
ְוַעד־עוֹ ָֽלםִ֤ :כּי ֢ל ֹא ָי ֡נוּ ַח ֵ֤שֶׁבט ָה ֶ֗רַשׁע ַע֘ל גּוֹ ַ֢רל ַהַצּ ִ֫דּי ִ֥קים ְלַ֡מַען ל ֹא־ ִיְשְׁל֖חוּ
ה ָוה ַלטּוִֹ֑בים ֝ ְו ִ ֽליָשׁ ִ֗רים ְבִּלבּוָֹֽתם:
ַהַצּ ִדּי ִ ֨קים ְבַּע ְוָ֬לָתה ְי ֵדיֶֽהםֵ :היִ֣טיָבה ֭ ְי ֹ
ה ָוה ֶאת־ֹֽפֲּﬠ ֵ֣לי ָה ָ ֑א ֶון ָ֝שׁ֗לוֹם ַעל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלִ֗ :שׁיר
ְוַהַמִּ֤טּים ַֽﬠַקְלַקלּוֹ ָ֗תם יוִֹלי ֵ֣כם ֭ ְי ֹ
ה ָוה ֶאת־ִשׁיַ֣בת ִצ ֑יּוֹן ָ֝ה ִ֗יינוּ ְכֹּחְל ִ ֽמיםָ֤ :אז ִיָמּ ֵ֢לא ְשׂ֡חוֹק
ַֽה ַֽ֫מֲּﬠ֥לוֹת ְבּ֣שׁוּב ֭ ְי ֹ
ה ָ֗וה ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ִעם־ֵֽאֶלּהִ :ה ְג ִ֣דּיל
ִפּינ ֘וּ וְּלשׁוֹ ֵ֢ננוּ ִ֫ר ָ֥נּה ָ֭אז י ֹאְמ ֣רוּ ַבגּוֹ ִ֑ים ִה ְג ִ֥דּיל ֝ ְי ֹ
֭ ְי ֹ
ה ָוה ֶאת־ְשִׁבו ֵ ֑תנוּ ]ְשִׁבי ֵ ֑תנוּ[
ה ָוה ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ִעָ֗מּנוּ ָ֘ה ִ֥יינוּ ְשֵׂמ ִ ֽחים :שׁוָּ֣בה ֭ ְי ֹ
שׂא
ַֽכֲּאִפי ִ֥קים ַבּ ֶֽנּ ֶגבַ :הֹזּ ְרִ֥ﬠים ְבּ ִדְמָ֗עה ְבּ ִר ָ֥נּה ִיְקֹֽצרוָּ֘ :ה֤לוֹךְך ֵיֵ֨לךְך ׀ וָּבֹכ֘ה ֹנ ֵ ֢
ֶֽמֶשׁךְך־ ַ֫ה ָ֥זּ ַרע ֽ֬בּ ֹא־ ָי֥בוֹא ְב ִר ָ֑נּה ֹ֝נֵ֗שׂא ֲאֻלֹמָּֽתיוִ֥ :שׁיר ַֽהַֽמֲּﬠ֗לוֹת ִלְשֹׁ֫לֹ֥מה ִאם־
ה ָ֥וה ֽל ֹא־ ִיְשָׁמר־ ֝ ִ֗עיר
ה ָ֤וה ׀ ל ֹא־ ִיְב ֬ ֶנה ַ֗ב ִית ָ֤שׁ ְוא ׀ ָעְמ֣לוּ בוֹ ָ֣ניו ֑בּוֹ ִאם־ ְי ֘ ֹ
ְי ֹ
אְכֵלי ֶ֣לֶחם
ָ֤שׁ ְוא ׀ ָשׁ ַ ֬קד שׁוֵֹֽמרָ֤ :שׁ ְוא ָלֶ֨כם ׀ ַמְשׁ ִ֢כּיֵמי ֡קוּם ְמַֽאֲח ֵרי־ֶ֗שֶׁבת ֭ ֣ ֹ
ה ָ֣וה ָבּ ִ֑נים ָ֝שָׂ֗כר ְפּ ִ֣רי ַהָֽבֶּטן:
ָֽהֲﬠָצִ֑בים ֵ֤כּן ִיֵ֖תּן ִ ֽלי ִדי ֣דוֹ ֵשׁ ָֽנאִ :ה ֵ֤נּה ַֽנֲח ַ֣לת ְי ֹ
ְכִּחִ֥צּים ְבּ ַיד־ ִגּ֑בּוֹר ֵ֗֝כּן ְבּ ֵ֣ני ַה ְנּעוּ ִֽריםַ :אְשׁ ֵ֤רי ַה ֶ֗גֶּבר ֲאֶ֤שׁר ִמ ֵ֥לּא ֶאת־ַאְשָׁפּ֗תוֹ
ֵ֫מֶ֥הם ֥ל ֹא ֵי֑בשׁוּ ִ ֽכּי־ ְי ַדְבּ ֖רוּ ֶאת־אוֹ ְיִ֣בים ַבָּֽשַּׁערִ֗ :שׁיר ַֽה ַֽ֫מֲּﬠ֥לוֹת ַ֭אְשׁ ֵרי ָכּל־
הֵ֗לךְך ִבּ ְד ָר ָֽכיוְ :י ִ֣גי ַע ַ֭כֶּפּיךָך ִ֣כּי ת ֹא ֵ֑כל ַ֝אְשׁ ֶ֗ריךָך ְו֣טוֹב ָֽלךְךֶ :אְשְׁתּ ךָ֤ך
הָ֑וה ַ֝ה ֹ
ְי ֵ֣רא ְי ֹ
׀ ְכּ ֶ֥גֶפן ֹפּ ִר ָיּ֘ה ְבּ ַי ְרְכּ ֵ ֢תי ֵ֫ביֶ֥תךָך ָ֭בּ ֶניךָך ִכְּשִׁת ֵ֣לי ֵזיִ֑תים ָ֝ס ִ֗ביב ְלֻשְׁלָח ֶֽנ ךָךִ :ה ֵ֣נּה ִכי־
ה ָ֗וה ִמִ֫צּ ֥יּוֹן ֭וּ ְרֵאה ְבּ֣טוּב ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ֹ֗֝כּל ְיֵ֣מי
ה ָֽוהְ :יָב ֶרְכ ךָ֥ך ְי ֹ
ֵ֭כן ְיֹ֥ב ַרךְך ָ֗גֶּבר ְי ֵ֣רא ְי ֹ
ַח ֶֽיּיךָך :וּ ְרֵֽאה־ָב ִ֥נים ְלָב ֶ֑ניךָך ָ֝שׁ֗לוֹם ַעל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלִ֗ :שׁיר ַֽה ַֽ֫מֲּﬠ֥לוֹת ֭ ַרַבּת ְצ ָר ֣רוּ ִני
ִמְנּעוּ ָ֑רי ֽי ֹאַמר־ָ֝נא ִיְשׂ ָרֵֽאלַ ֭ :רַבּת ְצ ָר ֣רוִּני ִמְנּעוּ ָ֑רי ֝ ַגּם ֣ל ֹא ָֽיְכלוּ־ ִ ֽליַ :על־֭ ַגִּבּי

ה ָ֥וה ַצ ִ֑דּיק ִ֝קֵ֗צּץ ֲﬠ֣בוֹת
ָח ְר֣שׁוּ ֹח ְרִ֑שׁים ֶ֝הֱא ִ֗ריכוּ ְלַֽמֲﬠ ִנוָֽתם ]ְלַֽמֲﬠ ִניָֽתם[ְ :י ֹ
ְרָשׁ ִ ֽﬠיםֵ ֭ :יבשׁוּ ְו ִיֹ֣סּגוּ ָא֑חוֹר ֹ֗֝כּל שׂ ְנֵ֥אי ִצ ֽיּוֹןִ ֭ :יְהיוּ ַֽכֲּחִ֣ציר ַגּ ֑גּוֹת ֶשַׁקּ ְדַ֖מת ָשׁ ַ֣לף
ָיֵֽבשֶׁ :שׁ ֤לּ ֹא ִמ ֵ֖לּא ַכ֥פּוֹ ֝קוֵֹ֗צר ְוִחְצ֥נוֹ ְמַעֵֽמּרְ :ו ֤ל ֹא ָֽאְמ֨רוּ ׀ ָהֹעְב ִ֗רים ִבּ ְר ַ֣כּת
ה ָֽוהִ֥ :שׁיר ַֽהַֽמֲּﬠ֑לוֹת ִמַֽמֲּﬠַמ ִ֖קּים ְק ָראִ֣תיךָך
ה ָ֥וה ֲאֵלי ֶ֑כם ֵבּ ַ֥רְכנוּ ֶ֝אְתֶ֗כם ְבֵּ֣שׁם ְי ֹ
ְי ֹ
ה ָֽוהֲ :אֹד ָנ ֘י ִשְׁמ ָ֢ﬠה ְב֫קוִֹ֥לי ִתְּה ֶ֣יי ָנה ָ֭א ְז ֶניךָך ַקֻשּׁ֑בוֹת ְ֝ל֗קוֹל ַֽתֲּחנוּ ָֽניִ :אם־
ְי ֹ
ֲﬠוֹ֥נוֹת ִ ֽתְּשָׁמר־ ָ֑יהּ ֲ֝אֹד ֗ ָני ִ֣מי ַֽיֲﬠֹֽמדִ :כּי־ִעְמּ ךָ֥ך ַהְסִּלי ָ֑חה ְ֝לַמַ֗ען ִתּ ָוּ ֵֽראִ :ק ִ֣וּיִתי
שְׁמ ִ֥רים
שְּׁמ ִ֥רים ַ֝לֹ֗בֶּקר ֹ
ה ָוה ִק ְוָּ֣תה ַנְפִ֑שׁי ְֽוִל ְד ָ֘ב ֥רוֹ הוָֹֽחְלִתּיַ :נְפִ֣שׁי ַֽלאֹד ָ֑ני ִמ ֹ
֭ ְי ֹ
ה ָ֥וה ַה ֶ֑חֶסד ְוַה ְרֵ֖בּה ִע֣מּוֹ ְפ ֽדוּת:
ַלֹֽבֶּקרַ :יֵ֥חל ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֶאל־ ְי֫ה ָוה ִ ֽכּי־ִעם־ ְי ֹ
ה ָ֤וה ׀ ל ֹא־
֭ ְוהוּא ִיְפ ֶ֣דּה ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִ֝מֹ֗כּל ֲﬠוֹֹנָֽתיוִ֥ :שׁיר ַֽהַֽמֲּﬠ֗לוֹת ְל ָ֫ד ִ֥וד ְי ֹ
ָגַ֣בהּ ִ֭לִבּי ְול ֹא־ ָר֣מוּ ֵעי ַ֑ני ְו ֽל ֹא־ִהַ֓לְּכִתּי ׀ ִבּ ְגֹד֖לוֹת וְּב ִנְפָל֣אוֹת ִמֶֽמּ ִנּיִ :אם־ ֤ל ֹא
ִשׁ ִ֨וּיִתי ׀ ְו ֽדוַֹ֗מְמִתּי ֫ ַנְפִ֥שׁי ְ֭כּ ָגֻמל ֲﬠ ֵ֣לי ִא֑מּוֹ ַכּ ָגֻּ֖מל ָ֘ע ַ֣לי ַנְפ ִ ֽשׁיַ :יֵ֣חל ֭ ִיְשׂ ָרֵאל
ה ָ֥וה ְל ָד ִ֑וד ֵ֝את ָכּל־
הָ֑וה ֵֽ֝מַע ָ֗תּה ְוַעד־עוֹ ָֽלםִ֗ :שׁיר ַֽה ַֽ֫מֲּﬠ֥לוֹת ְזֽכוֹר־ ְי ֹ
ֶאל־ ְי ֹ
אֶהל ֵבּיִ֑תי ִ ֽאם־
הָ֑וה ֝ ָנ ַ֗דר ַֽלֲאִ֥ביר ַֽיֲﬠֹֽקבִ :אם־ָ֭אב ֹא ְבּ ֣ ֹ
ֻענּוֹֽתוֲֹ :אֶ֣שׁר ִנְשַׁ֥בּע ַלי ֹ
ֶ֝אֱﬠֶ֗לה ַעל־ ֶ֥ﬠ ֶרשׂ ְיצוּ ָֽﬠיִ :אם־ֶאֵ֣תּן ְשׁ ָ֣נת ְלֵעי ָ֑ני ְ ֽלַעְפַע ַ֥פּי ְתּנוָּֽמהַ :עד־ֶאְמָ֣צא
הָ֑וה ִ֝מְשָׁכּ ֗נוֹת ַֽלֲאִ֥ביר ַֽיֲﬠֹֽקבִ :ה ֵֽנּה־ְשַֽׁמֲﬠ֥נוָּה ְבֶאְפ ָ֑רָתה ְ֝מָצא ֗נוָּה
ָ֭מקוֹם ַלי ֹ
ה ָוה
ִבְּשׂ ֵדי־ ָֽיַערָ :נ֥בוָֹאה ְלִמְשְׁכּנוֹ ָ ֑תיו ֝ ִנְשַֽׁתֲּח ֶ֗וה ַֽלֲהֹ֥דם ַר ְג ָֽליו :קוָּ֣מה ֭ ְי ֹ
ִלְמנוָּח ֶ ֑תךָך ַ֝א ָ֗תּה ַֽוֲא ֥רוֹן ֻע ֶֽזּ ךָךֹֽ :כֲּה ֶ֥ניךָך ִיְלְבּשׁוּ־ ֶ֑צ ֶדק ַֽוֲחִ֘סי ֶ֥דיךָך ְי ַר ֵֽנּנוַּֽ֭ :בֲּﬠבוּר
ה ָ֨וה ׀ ְל ָד ִ֡וד ֱאֶמ֘ת ֽל ֹא־ ָי֢שׁוּב
ָדּ ִ֣וד ַעְב ֶ֑דּךָך ַאל־ָ֝תֵּ֗שׁב ְפּ ֵ֣ני ְמִשׁיֶֽחךָךִ :נְשׁ ַ֤בּע ְי ֹ
ִ֫מֶ֥מּ ָנּה ִמְפּ ִ֥רי ִבְט ְנ ךָ֑ך ָ֝אִ֗שׁית ְלִכֵסּא־ ָֽלךְךִ :אם־ ִיְשְׁמ֬רוּ ָב ֨ ֶניךָך ׀ ְבּ ִריִת ֘י ְוֵעֹדִ֥תי ֗זוֹ
ה ָ֣וה ְבִּצ ֑יּוֹן ִ֝א ָ֗וּהּ
ֲאַ֫לְמּ ֵ֥דם ַגּם־ְבּ ֵניֶ֥הם ֲﬠ ֵדי־ ַ֑ﬠד ֝ ֵיְשׁ֗בוּ ְלִכֵסּא־ ָֽלךְךֽ ִ :כּי־ָבַ֣חר ְי ֹ
ְל֘מוָֹ֥שׁב ֽלוֹֽ :ז ֹאת־ְמנוָּחִ֥תי ֲﬠ ֵדי־ ַ֑ﬠד ֹ֣פּה ֵ֝אֵ֗שׁב ִ֣כּי ִא ִוּ ִ ֽתיָהֵ֭ :צי ָדהּ ָבּ ֵ֣רךְך ֲאָב ֵ֑רךְך
ֶ֝אְביוֹ ֗ ֶניָה ַאְשִׂ֥בּי ַֽﬠ ָֽלֶחםְֽ ֭ :וֹֽכֲה ֶניָה ַאְלִ֣בּישׁ ֶ֑יַשׁע ֝ ַֽוֲחִסי ֶ֗דיָה ַר ֵ֥נּ ן ְי ַר ֵֽנּנוָּ֤ :שׁם
ַאְצִ֣מי ַח ֶ֣ק ֶרן ְל ָד ִ֑וד ָע ַ֥רְכִתּי ֗֝ ֵנר ִלְמִשׁי ִ ֽחי֭ :אוֹ ְיָביו ַאְלִ֣בּישׁ ֑בֶּשׁת ֝ ְוָעָ֗ליו ָ֘יִ֥ציץ
ִנ ְז ֽרוִֹ֥ :שׁיר ַֽהַֽמֲּﬠ֗לוֹת ְל ָ֫ד ִ֥וד ִה ֵ֣נּה ַמה־ ֭טּוֹב וַּמה־ ָנִּ֑ﬠים ֶ֖שֶׁבת ַאִ֣חים ַגּם־ ָֽיַחד:
ַכֶּ֤שֶּׁמן ַה֨טּוֹב ׀ ַעל־ָה ֗ר ֹאשׁ ֹי ֵ֗רד ַעל־ַה ָזּ ָ֥קן ְז ַ֥קן ַֽאֲהֹ֑רן ֶ֝שֹׁיּ ֵ֗רד ַעל־ִ֥פּי ִמדּוָֹֽתיו:
ה ָוה ֶאת־ַהְבּ ָר ָ֑כה ַ֝ח ִ֗יּים
ְכַּטל־ֶח ְר֗מוֹן ֶשֹׁיּ ֵר֘ד ַעל־ַה ְר ֵ֢רי ִ֫צ ֥יּוֹן ִ֤כּי ָ֨שׁם ׀ ִצ ָ֣וּה ֭ ְי ֹ

הָ֑וה
ה ָוה ָכּל־ַעְב ֵ֣די ְי ֹ
ַעד־ָהעוֹ ָֽלםִ֗ :שׁיר ַֽה ַֽ֫מֲּﬠ֥לוֹת ִה ֵ֤נּה ׀ ָֽבּ ֲר֣כוּ ֶאת־ ֭ ְי ֹ
ה ָֽוהְ :יָב ֶרְכ ךָ֣ך
ה ָ֗וה ַבֵּלּיֽלוֹתְ :שֽׂאוּ־ ְי ֵד ֶ֥כם ֹ֑ק ֶדשׁ ֝וָּֽב ֲרכוּ ֶאת־ ְי ֹ
ָהֹעְמ ִ֥דים ְבֵּבית־֝ ְי ֹ
הָ֑וה ַֽ֝הְללוּ ַעְב ֵ֥די
ה ָוה ִמִצּ ֑יּוֹן ֹ֝עֵ֗שׂה ָ֘שַׁ֥מ ִים ָוָֽא ֶרץַֽ :הְללוּ ָ֨יהּ ׀ ַֽ֭הְללוּ ֶאת־ֵ֣שׁם ְי ֹ
֭ ְי ֹ
הָ֑וה
הָ֑וה ְ֝בַּחְצ֗רוֹת ֵ֣בּית ֱאֹלֵֽהינוַּֽ֭ :הְללוּ ָיהּ ִכּי־֣טוֹב ְי ֹ
ה ָֽוהֶ֭ :שֹׁ֣עְמ ִדים ְבֵּ֣בית ְי ֹ
ְי ֹ
ַזְמּ ֥רוּ ִ֝לְשׁ֗מוֹ ִ֣כּי ָנ ִ ֽﬠיםֽ ִ :כּי־ ַֽיֲﬠֹ֗קב ָבַּ֣חר ֣לוֹ ָ֑יהּ ֝ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ִלְס ֻגָלּֽתוִֹ֤ :כּי ֲא ִ֣ני ֭ ָי ַדְעִתּי
ִכּי־ ָג ֣דוֹל ְי ֹ
ה ָ֗וה ָ֫עָ֥שׂה ַבָּשַּׁ֥מ ִים
הָ֑וה ֝ ַֽוֲאֹד ֗ ֵנינוּ ִמָכּל־ֱאֹל ִ ֽהיםֹ֤ :כּל ֲאֶשׁר־ָח ֵ֥פץ ְי ֹ
וָּב ָ ֑א ֶרץ ַ֝בּ ַיִּ֗מּים ְוָכל־ְתּהוֹֽמוֹתַֽ :מֲﬠ ֶ֣לה ְנִשִׂאי֘ם ִמְק ֵ֢צה ָ֫הָ֥א ֶרץ ְבּ ָר ִ֣קים ַלָמָּ֣טר
שׂה ֽמוֵֹצא־֝רוּ ַח ֵמֽאוְֹצרוָֹֽתיוֶֽ֭ :שִׁהָכּה ְבּכוֹ ֵ֣רי ִמְצ ָ֑ר ִים ֵ֝מָא ָ֗דם ַעד־ְבֵּהָֽמה:
ָע ָ ֑
א֣תוֹת ֭וֹּמְפִתים ְבּתוֹ ֵ֣כִכי ִמְצ ָ֑ר ִים ְ֝בַּפ ְרֹ֗עה וְּבָכל־ֲﬠָב ָֽדיוֶֽ֭ :שִׁהָכּה גּוֹ ִ֣ים
ָשׁ ַ֤לח ׀ ֹ
שׁן ֝וְּלֹ֗כל
ַרִ֑בּים ֝ ְוָה ַ֗רג ְמָ֘לִ֥כים ֲﬠצוּ ִ ֽמיםְ :לִסי֤חוֹן ׀ ֶ֤מֶלךְך ָהֱאֹמ ִ֗רי ֭וְּלעוֹג ֶ֣מֶלךְך ַהָבּ ָ ֑
ה ָוה ִשְׁמ ךָ֣ך ְלעוֹ ָ֑לם
ַמְמְל֥כוֹת ְכּ ָֽנַעןְ :וָנַ֣תן ַא ְרָ֣צם ַֽנֲח ָ֑לה ֝ ַֽנֲחָ֗לה ְל ִיְשׂ ָ֘רֵ֥אל ַעֽמּוְֹ ֭ :י ֹ
ה ָ֣וה ַע֑מּוֹ ְוַעל־ֲ֝ﬠָב ָ֗דיו ִיְת ֶנָֽחםֲ :ﬠַצֵ֣בּי ַ֭הגּוֹ ִים
ה ָ֗וה ִזְכ ְר ךָ֥ך ְלֹֽדר־ ָוֹֽדרֽ ִ :כּי־ ָי ִ֣דין ְי ֹ
֝ ְי ֹ
ֶ֣כֶּסף ְו ָז ָ ֑הב ַֽ֝מֲﬠֵ֗שׂה ְי ֵ֣די ָא ָֽדםֶֽ :פּה־ָ֭לֶהם ְו ֣ל ֹא ְי ַד ֵ֑בּרוּ ֵ֘עי ַ֥נ ִים ָ֝ל ֶ֗הם ְו ֣ל ֹא ִי ְרֽאוּ:
ָא ְז ַ֣נ ִים ָ֭לֶהם ְו ֣ל ֹא ַֽיֲא ִ֑זינוּ ֝ ַ ֗אף ֵֽאין־ ֶישׁ־ ֥רוּ ַח ְבִּפיֶֽהםְ֭ :כּמוֶֹהם ִיְה ֣יוּ ֹעֵשׂי ֶ ֑הם ֹ֭כּל
הָ֑וה ֵ֥בּית ַֽ֝אֲהֹ֗רן ָֽ ֘בּ ֲר֥כוּ ֶאת־
ֲאֶשׁר־ֹבֵּ֣ט ַח ָבֶּֽהםֵ֣ :בּית ֭ ִיְשׂ ָרֵאל ָֽבּ ֲר֣כוּ ֶאת־ ְי ֹ
ה ָ֨וה
ה ָֽוהָ֘ :בּ ֤רוּךְך ְי ֹ
ה ָ֗וה ָֽ ֘בּ ֲר֥כוּ ֶאת־ ְי ֹ
הָ֑וה ִי ְרֵ֥אי ֝ ְי ֹ
ה ָֽוהֵ֣ :בּית ַ֭הֵלּ ִוי ָֽבּ ֲר֣כוּ ֶאת־ ְי ֘ ֹ
ְי ֹ
ה ָ֣וה ִכּי־֑טוֹב ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוֹ֭ :הוֹדוּ
שׁ ֵ֤כן ְֽי רוָּשָׁ֗לם ַֽהְללוּ ָֽיהּ :הוֹ ֣דוּ ַלי ֹ
׀ ִמִצּ ֗יּוֹן ֘ ֹ
ֵֽלאֹלֵ֣הי ָהֱאֹלִ֑הים ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוֹ֭ :הוֹדוּ ַֽלֲאֹד ֵ֣ני ָֽהֲאֹד ִ֑נים ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוֹ:
ְלֹ֘עֵ֤שׂה ִנְפָל֣אוֹת ְגֹּד֣לוֹת ְלַב ֑דּוֹ ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוְֹ :לֹעֵ֣שׂה ַ֭הָשַּׁמ ִים ִבְּתבוּ ָ֑נה ִ֖כּי
ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוְֹ :לֹר ַ֣קע ָ֭הָא ֶרץ ַעל־ַה ָ ֑מּ ִים ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוְֹ֭ :לֹעֵשׂה אוֹ ִ֣רים
ְגֹּד ִ֑לים ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוֶֹ :את־ַ֭הֶשֶּׁמשׁ ְלֶמְמֶ֣שֶׁלת ַבּ ֑יּוֹם ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוֹ:
ֶאת־ַה ָיּ ֵ֣ר ַח ֭ ְוכוָֹכִבים ְלֶמְמְשׁ֣לוֹת ַבּ ָ֑לּ ְיָלה ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוְֹ :לַמ ֵ֣כּה ִ֭מְצ ַר ִים
ִבְּבכוֹ ֵרי ֶ ֑הם ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוַֹ :ויּוֵֹ֣צא ֭ ִיְשׂ ָרֵאל ִמתּוֹ ָ֑כם ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוְֹ :בּ ָ֣יד
ֲ֭ח ָזָקה וִּב ְז ֣רוֹ ַע ְנטוּ ָ֑יה ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוְֹ :לֹג ֵ֣ז ר ַים־ ֭סוּף ִל ְג ָז ִ֑רים ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם
ַחְס ֽדּוְֹ :וֶֽהֲﬠִ֣ביר ִיְשׂ ָרֵ֣אל ְבּתוֹ֑כוֹ ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוְֹ :ו ֘ ִנ ֵ֤ﬠר ַפּ ְרֹ֣עה ְוֵחי֣לוֹ ְב ַים־
֑סוּף ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוְֹ :למוִֹ֣ליךְך ַ֭ﬠמּוֹ ַבִּמּ ְד ָ֑בּר ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוְֹ֭ :לַמֵכּה ְמָלִ֣כים

ְגֹּד ִ֑לים ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוַֹ ֭ :ו ַֽיֲּהֹרג ְמָלִ֣כים ַא ִדּי ִ֑רים ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוְֹ֭ :לִסיחוֹן
שׁן ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוְֹ :ו ָנַ֣תן
ֶ֥מֶלךְך ָהֱאֹמ ִ֑רי ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוֹ֭ :וְּלעוֹג ֶ֥מֶלךְך ַהָבּ ָ ֑
ַא ְרָ֣צם ְל ַֽנֲח ָ֑לה ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוַֹֽ ֭ :נֲחָלה ְל ִיְשׂ ָרֵ֣אל ַעְב ֑דּוֹ ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוֹ:
ֶ֭שְׁבִּשְׁפֵלנוּ ָֽזַכר־ ָ֑לנוּ ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוַֹ :ו ִיְּפ ְר ֵ֥קנוּ ִמָצּ ֵ֑רינוּ ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוֹ:
שׂר ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוֹ֭ :הוֹדוּ ְלֵ֣אל ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ִ֖כּי ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס ֽדּוֹ:
ֹנֵ֣תן ֶ֭לֶחם ְלָכל־ָבּ ָ ֑
ַֽﬠל־ ַֽ֤נ ֲה֨רוֹת ׀ ָבּ ֶ֗בל ָ֣שׁם ֭ ָיַשְׁבנוּ ַגּם־ָבּ ִ֑כינוּ ְ֝בּ ָזְכ ֵ֗רנוּ ֶאת־ִצ ֽיּוֹןַ :על־ֲﬠ ָרִ֥בים
ְבּתוֹ ָ֑כהּ ָ֝תִּ֗לינוּ ִכֹּנּרוֵֹֽתינוִּ֤ :כּי ָ֨שׁם ְ ֽשֵׁא֢לוּנוּ שׁוֹ ֵ֡בינוּ ִדְּב ֵרי־ִ֭שׁיר ְותוָֹל ֵ֣לינוּ
הָ֑וה ַ֗֝על ַא ְדַ֥מת ֵנ ָֽכר:
ִשְׂמ ָ֑חה ִ֥שׁירוּ ֝ ָ֗לנוּ ִמִ֥שּׁיר ִצ ֽיּוֹן֗ ֵ :איךְך ָנִ֥שׁיר ֶאת־ִ֣שׁיר ְי ֹ
ִ ֽאם־ֶאְ֘שָׁכֵּ֥חךְך ְֽי רוָּשָׁ֗לם ִתְּשׁ ַ֥כּח ְיִמי ִֽניִ :תּ ְדַ֥בּק־ְלשׁוֹ ֨ ִני ׀ ְלִחִכּ ֘י ִאם־ ֢ל ֹא ֶ ֫א ְזְכּ ֵ֥רִכי
ה ָ֨וה ׀ ִלְב ֬ ֵני ֱא֗דוֹם
ִאם־ ֣ל ֹא ַֽ֭אֲﬠֶלה ֶאת־ ְי ֽרוָּשׁ ַ֑לם ַ֗֝על ֣ר ֹאשׁ ִשְׂמָח ִ ֽתיְ :זֹ֤כר ְי ֹ
אְמ ִרים ָ֤ﬠרוּ ׀ ָ֑ﬠרוּ ַ֗֝עד ַה ְי֥סוֹד ָֽבּהַּ :בּת־ָבּ ֶ֗בל ַהְשּׁ֫דוּ ָ֥דה
ֵא֘ת ֤יוֹם ְֽי רוָּ֫שׁ ָ֥לם ָ֭ה ֣ ֹ
ַאְשׁ ֵ֥רי ֶשׁ ְיַשֶׁלּם־ ָ֑לךְך ֶאת ֝־ ְגּמוֵּ֗לךְך ֶשׁ ָ֘גַּ֥מְלְתּ ָֽלנוַּ :אְשׁ ֵ֤רי ׀ ֶשׁיּ ֹאֵ֓חז ְו ִנֵ֬פּץ ֶֽאת־
ֹ֝עָלַ֗ל ִיךְך ֶאל־ַהָֽסַּלעְ :ל ָד ִ֨וד ׀ אוֹ ְד ךָ֥ך ְבָכל־ִלִ֑בּי ֶ֖נ ֶגד ֱאֹלִ֣הים ֲא ַזְמּ ֶֽרָךֶּ :אְשַֽׁתֲּח ֶ֨וה
ֶאל־ֵהי ַ֢כל ָק ְדְשׁ֡ךָך ְו֘אוֹ ֶ֤דה ֶאת־ְשֶׁ֗מךָך ַעל־ַחְס ְדּ ךָ֥ך ְוַעל־ֲאִמ ֶ ֑תּךָך ִ ֽכּי־ִה ְג ַ֥דְּלָתּ
ַעל־ָכּל־ִ֝שְׁמ֗ךָך ִאְמ ָרֶֽתךָךְ :בּ ֣יוֹם ָ֭ק ָֽראִתי ַֽוַֽתֲּﬠ ֵ֑נ ִני ַתּ ְרִהֵ֖ב ִני ְב ַנְפִ֣שׁי ֹֽעז :יוֹ ֣דוּךָך
הָ֑וה ִ֥כּי ֝ ָג֗דוֹל
ה ָוה ָכּל־ַמְלֵכי־ ָ ֑א ֶרץ ִ֥כּי ָ֝שְׁמ֗עוּ ִאְמ ֵרי־ ִ ֽפיךָךְ ֭ :ו ָיִשׁירוּ ְבּ ַד ְר ֵ֣כי ְי ֹ
֭ ְי ֹ
ה ָוה ְוָשׁ ָ֣פל ִי ְר ֶ ֑אה ֝ ְו ָגֹ֗ב ַהּ ִמֶמּ ְרָ֥חק ְי ֵי ָֽדעִ :אם־ֵא ֵ֤לךְך ׀
ה ָֽוהִ :כּי־ ָ֣רם ֭ ְי ֹ
ְכּ֣בוֹד ְי ֹ
ה ָו֘ה ִי ְגֹ֢מר
א ְיַבי ִתְּשׁ ַ֣לח ָי ֶ֑דךָך ְו֖תוִֹשׁי ֵ֣ﬠ ִני ְיִמי ֶֽנ ךָךְ :י ֹ
ְבּ ֶ֥ק ֶרב ָצ ָ֗רה ְתַּ֫ח ֵ֥יּ ִני ַ֤ﬠל ַ֣אף ֭ ֹ
ה ָ֥וה
ה ָוה ַחְס ְדּ ךָ֣ך ְלעוֹ ָ֑לם ַֽמֲﬠֵ֖שׂי ָי ֶ֣דיךָך ַאל־ֶֽתּ ֶרףַֽ :לְמ ַנֵצּ ַח ְל ָד ִ֣וד ִמ ְז֑מוֹר ְי ֹ
ַֽ ֫בֲּﬠ ִ֥די ֭ ְי ֹ
ֲ֝חַק ְר ַ֗תּ ִני ַוֵתּ ָֽדעַ :אָ֣תּה ֭ ָי ַדְעָתּ ִשְׁבִ֣תּי ְוקוִּ֑מי ַ֥בּ ְנָתּה ְ֝ל ֵרִ֗עי ֵמ ָרֽחוֹקָ :א ְרִ֣חי
ה ָ֗וה ָ֘י ַ֥דְעָתּ
ְו ִרְבִ֣ﬠי ֵז ִ֑ריָת ְֽוָכל־ ְדּ ָ֘ר ַ֥כי ִהְס ַֽכּ ְנָתּהִ֤ :כּי ֵ֣אין ִמ ָ֣לּה ִבְּלשׁוֹ ִ֑ני ֵ֥הן ֝ ְי ֹ
ֻכ ָֽלּהָּ :א֣חוֹר ָו ֶ֣ק ֶדם ַצ ְר ָ ֑תּ ִני ַוָ֖תֶּשׁת ָע ַ֣לי ַכּ ֶֽפָּכהְ :פּ ִ֣לָֽאיה ]ְפּ ִ֣ליָֽאה[ ַ֣דַעת ִמ ֶ ֑מּ ִנּי
֝ ִנְשׂ ְגּ ָ֗בה ֽל ֹא־֘אוּ ַ֥כל ָֽלהָּ :א ָ֣נה ֵ֭אֵלךְך ֵמרוּ ֶ֑חךָך ֝ ְו ָ ֗א ָנה ִמָ֘פּ ֶ֥ניךָך ֶאְב ָֽרחִ :אם־ֶאַ֣סּק
שַׁחר ֶ֝אְשְׁכּ ֗ ָנה ְבַּֽאֲח ִ֥רית
ָ֭שַׁמ ִים ָ֥שׁם ָ ֑אָתּה ְוַאִ֖צּיָעה ְשּׁ֣אוֹל ִה ֶֽנּ ָךֶּ :אָ֥שּׂא ַכ ְנֵפי־ ָ ֑
אַמר ַאךְך־֣חֶשׁךְך ְישׁוּ ֵ֑פ ִני ֝ ְוַ֗ל ְיָלה
ָֽיםַ :גּם־ָ֭שׁם ָי ְד ךָ֣ך ַת ְנ ֵ֑ח ִני ְֽות ֹֽאֲח ֵ֥ז ִני ְיִמי ֶֽנ ךָךָ ֭ :ו ֹ
֣אוֹר ַֽבֲּﬠ ֵֽד ִניַ :גּם־חֶשׁ֘ךְך ֽל ֹא־ ַיְחִ֢שׁיךְך ִ֫מֶ֥מּךָך ֭ ְוַל ְיָלה ַכּ ֣יּוֹם ָיִ֑איר ֝ ַֽכֲּחֵשׁיָ֗כה

ָכּאוֹ ָֽרהֽ ִ :כּי־ַ֭אָתּה ָק ִ֣ניָת ִ֘כְלֹי ָ ֑תי ְ֝תֻּסֵ֗כּ ִני ְבֶּ֣בֶטן ִא ִ ֽמּיֽ :אוֹ ְד֗ךָך ַ֤ﬠל ִ֥כּי נוֹ ָר֗אוֹת
אד :ל ֹא־ ִנְכַ֥חד ָעְצִ֗מי ִ֫מֶ֥מָּךּ ֲאֶשׁר־
שׂיךָך ֝ ְו ַנְפִ֗שׁי ֘יֹ ַ֥דַעת ְמ ֽ ֹ
֫ ִנְפ ֵ֥ליִתי ִנְפָלִ֥אים ַֽמֲﬠ ֶ ֑
ֻעֵ֥שּׂיִתי ַב ֵ֑סֶּתר ֝ ֻר ַ ֗קְּמִתּי ְ ֽבַּתְחִתּ ֥יּוֹת ָֽא ֶרץָ :גְּלִ֤מי ׀ ָ֘ר֤אוּ ֵעי ֗ ֶניךָך ְו ַֽﬠל־ִסְפ ְר֘ךָך ֻכּ ָ֢לּם
ִיָ֫כֵּ֥תבוּ ָיִ֥מים ֻי ָ֑צּרוּ ְו ֖ל ֹא ] ְו֖לוֹ[ ֶאָ֣חד ָבֶּֽהםְ :וִ֗לי ַמה־ ָיְּק ֣רוּ ֵר ֶ֣ﬠיךָך ֵ ֑אל ֶ֥מה ָ֝עְצמוּ
ָראֵשׁיֶֽהםֶ֭ :אְסְפּ ֵרם ֵמ֣חוֹל ִי ְר֑בּוּן ֱ֝הִקיֹ֗צִתי ְו֘עוֹ ִ֥די ִעָֽמּךְךִ :אם־ִתְּקֹ֖טל ֱא֥לוֹ ַהּ ׀
ָר ָ ֑
שׁע ְוַא ְנֵ֥שׁי ֝ ָדִ֗מים ֣סוּרוּ ֶֽמ ִנּיֲ :אֶ֣שׁר ֭י ֹאְמ ֻרךָך ִלְמ ִז ָ ֑מּה ָנֻ֖שׂא ַלָ֣שּׁ ְוא ָע ֶֽריךָך:
ה ָ֥וה ׀ ֶאְשׂ ָ֑נא ֝וּ ִ ֽבְתקוְֹמֶ֗מיךָך ֶאְתקוָֹֽטטַ :תְּכִ֣לית ִשׂ ְנָ֣אה
ֲהֽלוֹא־ְמַשׂ ְנֶ֖איךָך ְי ֹ
ְשׂ ֵנאִ֑תים ְ֝לאוֹ ְי ִ֗בים ָ֣היוּ ִ ֽליָ :ח ְק ֵ֣ר ִני ֵ֭אל ְו ַ֣דע ְלָבִ֑בי ְ֝בָּח ֗ ֵנ ִני ְו ַ֣דע ַשׂ ְרַע ָֽפּי :וּ ְר ֵ ֗אה
ה ָוה
ִאם־ ֶֽדּ ֶרךְך־ֹ֥עֶצב ִ֑בּי ֝וּ ְנֵ֗ח ִני ְבּ ֶ֣ד ֶרךְך עוֹ ָֽלםַֽ :לְמ ַנֵ֗צּ ַח ִמ ְז֥מוֹר ְל ָד ִֽודַ :חְלֵּ֣צ ִני ֭ ְי ֹ
ֵמָא ָ֣דם ָ֑רע ֵמִ֖אישׁ ֲחָמִ֣סים ִתּ ְנְצ ֵֽר ִניֲ :אֶ֤שׁר ָחְשׁ֣בוּ ָר֣עוֹת ְבּ ֵ֑לב ָכּל־ ֗֝יוֹם ָ֘י֥גוּרוּ
ִמְלָחֽמוֹתָֽ :שֲׁנ֣נוּ ְלשׁוָֹנ֘ם ְ ֽכּמוֹ־ָ֫נָ֥חשׁ ֲחַ֥מת ַעְכ֑שׁוּב ַ֖תַּחת ְשָׂפֵ֣תימוֹ ֶֽסָלה:
ה ָ֨וה ׀ ִ֘מי ֵ֤די ָרָ֗שׁע ֵמִ֣אישׁ ֲחָמִ֣סים ִתְּנְצ ֵ֑רִני ֲאֶ֥שׁר ָ֝חְשׁ֗בוּ ִל ְד֥חוֹת
ָשְׁמ ֵ֤רִני ְי ֹ
ְפָּעָֽמיָֽ :טְמ ֣נוּ ֵגִאי֘ם ׀ ַפּח־ִ֗לי ַֽוֲח ָ֫בִ֥לים ָ֣פּ ְרשׂוּ ֭ ֶרֶשׁת ְל ַ֣יד ַמְע ָ֑גּל ֹמְקִ֖שׁים ָֽשׁתוּ־
ה ָ֗וה ֣קוֹל ַֽתֲּחנוּ ָֽניְ :יה ִ֣וֹה ֲ֭אֹדָני
ה ָוה ֵ֥אִלי ָ ֑אָתּה ַֽ ֘הֲא ִ֥זי ָנה ֝ ְי ֹ
ִ֣לי ֶֽסָלהָ :אַ֣מ ְרִתּי ַ֭לי ֹ
שׁע ְזָ֘מ֥מוֹ
ה ָוה ַֽמֲא ַו ֵ֣יּי ָר ָ ֑
ֹ֥עז ְישׁוָּעִ֑תי ַס֥כּוָֹתה ְ֝לר ֹאִ֗שׁי ְבּ ֣יוֹם ָֽנֶשׁקַ :אל־ִתֵּ֣תּן ֭ ְי ֹ
ַאל־ָ֝תֵּ֗פק ָ֘י ֥רוּמוּ ֶֽסָלה֥ :ר ֹאשׁ ְמִס ָ֑בּי ֲﬠַ֖מל ְשָׂפֵ֣תימוֹ ְיַכֵֽסּומוֹ ] ְיַכֵֽסּמוֹ[ִ :יֹ֥מּיטוּ
] ִי֥מּוֹטוּ[ ֲﬠֵלי ֶ֗הם ֶֽגָּ֫חִ֥לים ָבֵּ֥אשׁ ַיִפּ ֵ֑לם ְ֝בַּֽמֲהֹמ֗רוֹת ַֽבּל־ ָיֽקוּמוִּ֥ :אישׁ ָלשׁוֹ ֘ן ַבּל־
ִי֢כּוֹן ָ֫בָּ֥א ֶרץ ִאישׁ־ָחָ֥מס ָ֑רע ֝ ְיצוּ ֶ֗דנּוּ ְלַמ ְדֵחֹֽפתָ :י ַ֗דְעִתּ ] ָי ַ֗דְעִתּי[ ִכּי־ ַֽיֲﬠֶ֣שׂה
ה ָוה ִ֥דּין ָע ִ֑ני ִ֝מְשַׁ֗פּט ֶאְבֹי ִֽניםַ֣ :אךְך ַ֭צ ִדּיִקים יוֹ ֣דוּ ִלְשׁ ֶ ֑מךָך ֵיְשׁ֥בוּ ֝ ְיָשׁ ִ֗רים ֶאת־
֭ ְי ֹ
ה ָ֣וה ְ֭ק ָראִתיךָך ֣חוָּשׁה ִ֑לּי ַֽ ֘הֲא ִ֥זי ָנה ֝קוִֹ֗לי ְבָּק ְרִאי־ ָֽלךְך:
ָפּ ֶֽניךָךִ :מ ְז֗מוֹר ְל ָ֫ד ִ֥וד ְי ֹ
ה ָוה ָשְׁמ ָ֣רה
ִתּ֤כּוֹן ְתִּפָלִּ֣תי ְקֹ֣ט ֶרת ְלָפ ֶ֑ניךָך ַֽמְשַׂ֥את ַ֝כַּ֗פּי ִמ ְנַחת־ ָֽﬠ ֶרבִ :שׁיָ֣תה ֭ ְי ֹ
ְלִ֑פי ֝ ִנְצּ ָ֗רה ַעל־ ַ֥דּל ְשָׂפָֽתיַ :אל־ ַ ֤תּט ִל ִ֨בּי ְל ָד ָ֤בר ׀ ָ֡רע ְלִהְת֘עוֹ ֵ֤לל ֲﬠִל֨לוֹת ׀
ְבּ ֶ֗רַשׁע ֶאת־ִאיִ֥שׁים ֹֽפֲּﬠֵלי־ ָ ֑א ֶון וַּבל־ֶ֝אְלַ֗חם ְבַּמ ְנַעֵמּיֶֽהםֶֽ :יֶהְלֵֽמ ִני־ַצ ִ֨דּיק ׀
ֶ֡חֶסד ְֽויוִֹכיֵ֗ח ִני ֶ֣שֶׁמן ֭ר ֹאשׁ ַאל־ ָי ִ֣ני ר ֹאִ֑שׁי ִ֘כּי ֥עוֹד ֝וְּתִפָלּ ִ֗תי ְבּ ָרעוֵֹתיֶֽהם:
שְׁפֵטי ֶ ֑הם ְוָשְׁמ֥עוּ ֲ֝אָמ ַ֗רי ִ֣כּי ָנ ֵֽﬠמוְּ :כּ֤מוֹ ֹפ ֵ֣ל ַח וֹּב ֵ֣ק ַע ָבּ ָ ֑א ֶרץ
ִנְשְׁמ֣טוּ ִ ֽבי ֵדי־ֶ֭סַלע ֹ
ִנְפ ְז ֥רוּ ֲ֝ﬠָצֵ֗מינוּ ְלִ֣פי ְשֽׁאוֹלִ֤ :כּי ֵאֶ֨ליךָך ׀ ְיה ִ֣וֹה ֲאֹד ָ֣ני ֵעי ָ֑ני ְבּ ָ֥כה ָ֝חִ֗סיִתי ַאל־

ְתּ ַ֥ﬠר ַנְפ ִ ֽשׁיָ :שְׁמ ֵ֣ר ִני ִ ֽמי ֵדי־ַ֭פח ָ֥י ְקשׁוּ ִ֑לי ֝וֹּמְק֗שׁוֹת ֹֽ֣פֲּﬠֵלי ָֽא ֶוןִ :יְפּ֣לוּ ְבַמְכֹמ ָ֣ריו
ְרָשִׁ֑ﬠים ַ֥יַחד ָ֝אֹנִ֗כי ַֽﬠד־ֶאֱﬠֽבוֹרַ :מְשִׂ֥כּיל ְל ָד ִ֑וד ִבְּהיוֹ֖תוֹ ַבְמָּע ָ֣רה ְתִפ ָֽלּה֭ :קוִֹלי
ה ָ֥וה ֶאְתַח ָֽנּ ןֶ :אְשֹׁ֣פּךְך ְלָ֘פ ָ֣ניו ִשׂיִ֑חי ָ֝צ ָר ִ֗תי ְלָפ ָ֥ניו
ה ָ֣וה ֶא ְז ָ֑ﬠק ֝קוִֹ֗לי ֶאל־ ְי ֘ ֹ
ֶאל־ ְי ֹ
א ַרח־ ֥זוּ ֲאַה ֵ֑לּךְך ָטְמ ֖נוּ
ַא ִֽגּידְ :בִּהְתַעֵ֬טּף ָעַ֨לי ׀ רוִּ֗חי ְוַאָתּ֘ה ָי ַ֢דְעָתּ ְֽנִתי ָ֫בִ֥תי ְבּ ֽ ֹ
ַ֥פח ִ ֽליַ :ה ֵ֤בּיט ָיִ֨מין ׀ וּ ְרֵא֘ה ְוֵאין־ ִ֢לי ַ֫מִ֥כּיר ָאַ֣בד ָמ ֣נוֹס ִמ ֶ ֑מּ ִנּי ֵ֖אין דּוֹ ֵ֣רשׁ
ְל ַנְפ ִ ֽשׁיָ :ז ַ֥ﬠְקִתּי ֵאֶ֗ליךָך ְי֫ה ָ֥וה ָ֭אַמ ְרִתּי ַאָ֣תּה ַמְחִ֑סי ֶ֝חְל ִ ֗קי ְבֶּ֣א ֶרץ ַֽהַח ִיּים:
אד ַהִצּי ֵ֥ל ִני ֵמֹר ְד ַ֑פי ִ֖כּי ָאְמ֣צוּ ִמֶֽמּ ִנּי:
ַהְקִ֤שׁיָבה ׀ ֶאל־ ִר ָנִּת ֘י ִ ֽכּי־ ַד֢לּוִֹתי ְמ ֥ ֹ
֘הוִֹ֤ציָאה ִמַמְּס ֵ֨גּר ׀ ַנְפִשׁ ֘י ְלהוֹ ֢דוֹת ֶאת־ְ֫שֶׁ֥מךָך ִ֭בּי ַיְכִ֣תּרוּ ַצ ִדּי ִ֑קים ִ֖כּי ִת ְגֹ֣מל
ה ָ֤וה ׀ ְשַׁ֬מע ְתִּפָלּ ִ֗תי ַֽהֲא ִ֥זי ָנה ֶאל־ַֽתֲּחנוּ ַ֑ני ֶבֱּאֻמ ָנְת ךָ֥ך ֲ֝ﬠ ֗ ֵנ ִני
ָע ָֽליִ :מ ְז֗מוֹר ְל ָ֫ד ִ֥וד ְי ֹ
ְבִּצ ְדָקֶֽתךָךְ :וַאל־ָתּ֣בוֹא ְ֭בִמְשָׁפּט ֶאת־ַעְב ֶ֑דּךָך ִ֤כּי ֽל ֹא־ ִיְצ ַ֖דּק ְלָפ ֶ֣ניךָך ָכל־ָֽחיִ֥ :כּי
ָ֘ר ַ֤דף אוֹ ֵ֨יב ׀ ַנְפִ֗שׁי ִדּ ָ֣כּא ָ֭לָא ֶרץ ַח ָיִּ֑תי הוִֹ֘שׁיַ֥ב ִני ְ֝בַֽמֲחַשִׁ֗כּים ְכֵּ֘מֵ֥תי עוֹ ָֽלם:
ַוִתְּתַעֵ֣טּף ָע ַ֣לי רוִּ֑חי ְ֝בּתוִֹ֗כי ִיְשׁ֘תּוֵֹ֥מם ִל ִ ֽבּיָ֘ :ז ַ֤כ ְרִתּי ָיִ֨מים ׀ ִמ ֶ ֗קּ ֶדם ָה ִ֥גיִתי
ְבָכל־ָפֳּﬠ ֶ֑לךָך ְ ֽבַּֽמֲﬠֵ֖שׂה ָי ֶ֣דיךָך ֲאשׂוֵֹֽח ַחֵ :פּ ַ֣רְשִׂתּי ָי ַ֣די ֵא ֶ֑ליךָך ַנְפִ֓שׁי ׀ ְכֶּֽא ֶרץ־ֲﬠ ֵי ָ֖פה
ה ָו֘ה ָכְּל ָ ֢תה ֫רוִּ֥חי ַאל־ַתְּסֵ֣תּר ָפּ ֶ֣ניךָך ִמ ֶ ֑מּ ִנּי ֝ ְו ִנְמַ֗שְׁלִתּי
ְל ךָ֣ך ֶֽסָלהַ֘ :מֵ֤הר ֲﬠ ֨ ֵנ ִני ׀ ְי ֹ
ִעם־ֹ֥י ְר ֵדי ֽבוֹרַ :הְשִׁ֘מי ֵ֤ﬠ ִני ַבֹ֨בֶּקר ׀ ַחְס ֶדּ֘ךָך ִ ֽכּי־ְב ךָ֢ך ָ֫בָ֥טְחִתּי הוֹ ִדיֵ֗ע ִני ֶֽדּ ֶרךְך־ ֥זוּ
ה ָ֗וה ֵ ֘א ֶ֥ליךָך ִכ ִ ֽסִּתיַ :לְמּ ֵ֤ד ִני
א ְיַ֥בי ׀ ֝ ְי ֹ
ֵא ֵ֑לךְך ִ ֽכּי־ֵ֝אֶליךָך ֘ ָנָ֥שׂאִתי ַנְפ ִ ֽשׁיַ :הִצּי ֵ֖ל ִני ֵמ ֹ
׀ ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת ְרצוֹ ֶנ֘ךָך ִ ֽכּי־ַא ָ ֢תּה ֱא֫לוָֹ֥הי ר ֽוֲּח ךָ֥ך טוֹ ָ֑בה ַ֝תּ ְנֵ֗ח ִני ְבֶּ֣א ֶרץ ִמיֽשׁוֹרְ :לַֽמַען־
א ְיָ֥בי
ה ָ֣וה ְתַּח ֵ֑יּ ִני ְבִּצ ְדָקְת֓ךָך ׀ תוִֹ֖ציא ִמָצּ ָ֣רה ַנְפ ִ ֽשׁיֽ :וְּבַחְס ְדּ֘ךָך ַתְּצִ֢מית ֫ ֹ
ִשְׁמ ךָ֣ך ְי ֹ
ה ָ֨וה ׀ צוּ ִ֗רי ַֽהְמַלֵ֣מּד
֭ ְֽוַֽהֲאַב ְדָתּ ָכּל־ֹֽצ ֲר ֵ֣רי ַנְפִ֑שׁי ֝ ִ֗כּי ֲא ִ֣ני ַעְב ֶֽדּךָךְ :ל ָד ִ֨וד ׀ ָ֘בּ ֤רוּךְך ְי ֹ
ָי ַ֣די ַל ְק ָ֑רב ֶ֝אְצְבּעוֹ ַ֗תי ַלִמְּלָחָֽמהַ :חְס ִ֥דּי וְּמצוּ ָדִת ֘י ִמְשׂ ַגִּ֢בּי וְּמַפְלִ֫טי ִ֥לי ָ֭מ ִג ִנּי
וּ֣בוֹ ָחִ֑סיִתי ָהרוֹ ֵ֖דד ַעִ֣מּי ַתְחָֽתּיְֽ :יה ָ֗וה ָמה־ָ֭א ָדם ַוֵתּ ָד ֵ֑ﬠהוּ ֶבּן־ֱ֝א ֗נוֹשׁ
ה ָוה ַהט־ָשֶׁ֣מיךָך ְוֵת ֵ֑רד ַ֖גּע
ַֽוְתַּחְשֵּֽׁבהוָּ֭ :א ָדם ַלֶ֣הֶבל ָדּ ָ ֑מה ֝ ָיָ֗מיו ְכֵּ֣צל עוֵֹֽברְ ֭ :י ֹ
ֶבָּה ִ֣רים ְֽו ֶיֱﬠָֽשׁנוְּ :בּ ֣רוֹק ָ֭בּ ָרק וְּתִפי ֵ֑צם ְשׁ ַ֥לח ִ֝חֶ֗צּיךָך וְּתֻהֵֽמּםְ :שׁ ַ֥לח ָי ֶ֗דיךָך
שׁ ְוא
ִמָ֫מּ ֥רוֹם ְפֵּ֣צ ִני ֭ ְוַהִצּיֵל ִני ִמַ֣מּ ִים ַרִ֑בּים ִ֝מ ַ֗יּד ְבּ ֵ֣ני ֵנ ָֽכרֲ :אֶ֣שׁר ִ֭פּיֶהם ִדֶּבּר־ ָ ֑
֝ ִֽויִמי ֗ ָנם ְיִ֣מין ָֽשֶׁקרֽ ֱ :אֹל ִ֗הים ִ֣שׁיר ָ֭ח ָדשׁ ָאִ֣שׁי ָרה ָ֑לּךְך ְבּ ֵ֥נֶבל ָ֝ע֗שׂוֹר ֲא ַזְמּ ָרה־
ָֽלּךְךַ :הנּוֵֹ֥תן ְתּשׁוָּ֗עה ַלְמָּ֫לִ֥כים ַ֭הפּוֶֹצה ֶאת־ ָ֘דּ ִ֥וד ַ֝עְב֗דּוֹ ֵמֶ֥ח ֶרב ָר ָֽﬠהְ :פֵּ֥צ ִני

שׁ ְוא ֝ ִֽויִמי ֗ ָנם ְיִ֣מין ָֽשֶׁקרֲ :אֶ֤שׁר
ְוַהִצּיֵל ִנ ֘י ִמ ַ֢יּד ְ ֽבּ ֵני־ ֫ ֵנ ָ֥כר ֲאֶשׁר־ִ֭פּיֶהם ִדֶּבּר־ ָ ֑
ָבּ ֨ ֵנינוּ ׀ ִכּ ְנִטִעי֘ם ְמ ֻג ָדּ ִ֢לים ִבּ ְנעוּ ֵ֫ריֶ֥הם ְבּנוֵֹ֥תינוּ ְכ ָז ִוֹ֑יּת ְ֝מֻחָטּ֗בוֹת ַתְּב ִ֥נית ֵהי ָֽכל:
ְמ ָז ֵ֣וינוּ ְמֵלִאי֘ם ְמִפי ִ֥קים ִמ ַ֗זּן ֶ ֫אל־ ַ֥ז ן צ ֹאו ֵ֣ננוּ ַֽ֭מֲאִליפוֹת ְמ ֻרָבּ֗בוֹת ְבּחוּצוֵֹֽתינוּ:
ַאלּוֵּ֗פינוּ ְ ֽמֻס ָ֫בִּ֥לים ֵ֣אין ֶ֭פּ ֶרץ ְוֵ֣אין יוֹ ֵ֑צאת ְוֵ֥אין ְ֝צ ָוָ֗חה ִבּ ְרֹחֹבֵֽתינוַּ :אְשׁ ֵ֣רי ָ֭הָעם
ֶשׁ ָ֣כָּכה ֑לּוֹ ַאְשׁ ֵ֥רי ָ֝הָ֗עם ֶֽשׁ ֲיה ָ֥וה ֱאֹלָֽהיוְ :תִּהָ֗לּה ְל ָ֫ד ִ֥וד ֲארוִֹמְמ ךָ֣ך ֱאלוַֹ֣הי ַה ֶ ֑מֶּלךְך
ַֽוֲא ָֽ ֘ב ֲר ָ֥כה ִ֝שְׁמ֗ךָך ְל֘עוֹ ָ֥לם ָו ֶֽﬠדְ :בָּכל־ ֥יוֹם ֲאָֽב ֲר ֶ֑כָךּ ַֽוֲא ַ֘הְל ָ֥לה ִ֝שְׁמ֗ךָך ְל֘עוֹ ָ֥לם ָו ֶֽﬠד:
שׂיךָך
אד ֝ ְוִל ְג ֻדָלּ֗תוֹ ֵ֣אין ֵֽחֶקר֣ :דּוֹר ְ֭לדוֹר ְיַשַׁ֣בּח ַֽמֲﬠ ֶ ֑
ה ָ֣וה וְּמֻה ָ֣לּל ְמ ֑ ֹ
ָ֘גּ ֥דוֹל ְי ֹ
אֶ֣תיךָך ָא ִ ֽשׂיָחהֶ :וֱﬠ ֣זוּז
וּ ְג֖בוֹּרֶ֣תיךָך ַי ִֽגּידוֲּ֭ :ה ַדר ְכּ֣בוֹד הוֹ ֶ֑דךָך ְו ִדְב ֵ֖רי ִנְפְל ֹ
אֶ֣תיךָך י ֹא ֵ ֑מרוּ וּ ְגדוָּלְּתי ךָ֥ך ]וּ ְגדוָּלְּת ךָ֥ך[ ֲאַסְפּ ֶֽר ָנּהֵ֣ :זֶכר ַרב־טוְּב ךָ֣ך ַיִ֑בּיעוּ
נוֹ ְר ֹ
ה ָ֥וה ַלֹ֑כּל
הָ֑וה ֶ֥א ֶרךְך ַ֝אַ֗פּ ִים וּ ְג ָדל־ָֽחֶסדֽ :טוֹב־ ְי ֹ
ְוִצ ְדָקְת ךָ֥ך ְי ַר ֵֽנּנוַּ :ח ֣נּוּן ְו ַר֣חוּם ְי ֹ
שׂיךָך ֝ ַֽוֲחִסי ֶ֗דיךָך ְיָֽב ֲרֽכוָּכהְ :כּ֣בוֹד
ה ָוה ָכּל־ַֽמֲﬠ ֶ ֑
֝ ְו ַֽרֲחָ֗מיו ַעל־ָכּל־ַֽמֲﬠָֽשׂיו :יוֹ ֣דוּךָך ֭ ְי ֹ
ַמְלכוְּת ךָ֣ך י ֹא ֵ ֑מרוּ וּ ְגבוּ ָרְת ךָ֥ך ְי ַדֵֽבּרוְּ :ל֘הוֹ ִ֤די ַע ִלְב ֵ֣ני ָ֭הָא ָדם ְגּבוֹּר ָ ֑תיו ֝וְּכ֗בוֹד
ֲה ַ֣דר ַמְלכוּֽתוַֹ :מְלֽכוְּת֗ךָך ַמְל֥כוּת ָכּל־ֹֽעָלִ֑מים ֝וֶּֽמְמַשְׁלְתּ֗ךָך ְבָּכל־ ֥דּוֹר ָו ֽדוֹר:
ה ָוה ְלָכל־ַהֹנְּפ ִ֑לים ֝ ְוזוֹ ֵ ֗קף ְלָכל־ַהְכּפוּ ִ ֽפיםֵ֣ :ﬠי ֵני ֹ֭כל ֵא ֶ֣ליךָך ְיַשׂ ֵ֑בּרוּ
סוֵֹ֣מךְך ֭ ְי ֹ
ְוַא ָ ֤תּה נוֵֹֽתן־ָלֶ֖הם ֶאת־ָאְכ ָ֣לם ְבִּעֽתּוֹ :פּוֵֹ֥ת ַח ֶאת־ ָי ֶ֑דךָך וַּמְשִׂ֖בּי ַע ְלָכל־ַ֣חי
ה ָוה ְלָכל־ֹק ְר ָ ֑איו
ה ָוה ְבָּכל־ ְדּ ָר ָ֑כיו ֝ ְוָחִ֗סיד ְבָּכל־ַֽמֲﬠָֽשׂיוָ :ק ֣רוֹב ֭ ְי ֹ
ָרֽצוֹןַ :צ ִ֣דּיק ֭ ְי ֹ
שׂה ְוֶאת־ַשׁ ְוָ֘עָ֥תם ֝ ִיְשַׁ֗מע
ְלֹ֤כל ֲאֶ֖שׁר ִיְק ָר ֻ ֣אהוּ ֶבֱאֶֽמתְ :רֽצוֹן־ ְי ֵרָ֥איו ַֽיֲﬠ ֶ ֑
אֲה ָ֑ביו ְוֵ֖את ָכּל־ָה ְרָשִׁ֣ﬠים ַיְשׁ ִ ֽמידְ :תִּה ַ֥לּת
ה ָוה ֶאת־ָכּל־ ֽ ֹ
ְויוִֹשׁי ֵֽﬠם :שׁוֵֹ֣מר ֭ ְי ֹ
ה ָ֗וה ְֽי ַד ֶ֫בּר־ִ֥פּי ִויָב ֵ֣רךְך ָכּל־ָ֭בָּשׂר ֵ֥שׁם ָק ְד֗שׁוֹ ְל֘עוֹ ָ֥לם ָו ֶֽﬠדַֽ :הְללוּ ָ֡יהּ ַהְלִ֥לי
ְי ֹ
ה ָ֣וה ְבַּח ָ֑יּי ֲא ַזְמּ ָ֖רה ֵֽלאֹלַ֣הי ְבּעוֹ ִֽדיַ :אל־ִתְּבְט֥חוּ
ה ָֽוהֲ :אַהְל ָ֣לה ְי ֹ
֝ ַנְפִ֗שׁי ֶאת־ ְי ֹ
שׁב ְלַא ְדָמ֑תוֹ ַבּ ֥יּוֹם
ִב ְנ ִדיִ֑בים ְבֶּבן־ָא ָ֓דם ׀ ֶ֤שֵֽׁאין ֥לוֹ ְתשׁוּ ָֽﬠהֵ :תֵּ֣צא ֭רוּחוֹ ָי ֻ ֣
ה ָ֥וה ֱאֹלָֽהיו:
תֹּנָֽתיוַ :אְשׁ ֵ֗רי ֶ֤שֵׁ֣אל ַֽיֲﬠֹ֣קב ְבֶּע ְז ֑רוֹ ִ֝שְׂב֗רוֹ ַעל־ ְי ֹ
ַ֝ה֗הוּא ָאְב ֥דוּ ֶעְשׁ ֹ
שֵּׁ֖מר ֱאֶ֣מת ְלעוֹ ָֽלם:
ֹעֶ֤שׂה ׀ ָ֘שַׁ֤מ ִים ָו ָ ֗א ֶרץ ֶאת־ַה ָ֥יּם ְוֶאת־ָכּל־ֲאֶשׁר־ ָ֑בּם ַה ֹ
ה ָ֤וה ׀
ה ָ֗וה ַמִ֥תּיר ֲאסוּ ִֽריםְ :י ֹ
ֹעֶ֤שׂה ִמְשָׁ֨פּט ׀ ַֽלֲﬠשׁוּ ִ ֗קים ֹנֵ֣תן ֶ֭לֶחם ָל ְרֵעִ֑בים ֝ ְי ֹ
שֵׁ֤מר ֶאת־
ה ָ֤וה ׀ ֘ ֹ
א ֵ֥ ֘הב ַצ ִדּי ִֽקיםְ :י ֹ
ה ָ֗וה ֹ
ה ָוה ֹז ֵ֣קף ְכּפוִּ֑פים ֝ ְי ֹ
ֹ֘פּ ֵ֤ק ַח ִע ְו ִ֗רים ֭ ְי ֹ
ה ָ֨וה ׀ ְ ֽלעוָֹ֗לם
ֵגּ ִ֗רים ָי֣תוֹם ְוַאְלָמ ָ֣נה ְיעוֹ ֵ֑דד ְו ֶ֖ד ֶרךְך ְרָשִׁ֣ﬠים ְיַע ֵֽוּתִ :יְמֹ֤לךְך ְי ֹ

ֱאֹלַ֣ה ִיךְך ִ֭ציּוֹן ְלֹ֥דר ָוֹ֗דר ַֽהְללוּ ָֽיהַּֽ :הְללוּ ָ֨יהּ ׀ ִכּי־ ֭טוֹב ַזְמּ ָ֣רה ֱאֹל ֵ ֑הינוּ ִ ֽכּי־֝ ָנִעים
הָ֑וה ִנ ְדֵ֖חי ִיְשׂ ָרֵ֣אל ְיַכ ֵֽנּסָ֭ :הרוֵּפא ִלְשׁ֣בוּ ֵרי ֵ֑לב
֘ ָנא ָ֥וה ְתִה ָֽלּה :בּוֹ ֵ֣נה ְי ֽרוָּשׁ ַ֣לם ְי ֹ
֝וְּמַח ֵ֗בּשׁ ְלַעְצּבוָֹֽתם :מוֹ ֶ֣נה ִ֭מְסָפּר ַלכּוָֹכִ֑בים ְ֝לֻכָ֗לּם ֵשׁ֥מוֹת ִי ְק ָֽראָ :גּ ֣דוֹל
הָ֑וה ַמְשִׁ֖פּיל ְרָשִׁ֣ﬠים
ֲאדוֹ ֵ֣נינוּ ְו ַרב־ֹ֑כּ ַח ִ֝לְתבוּ ָנ֗תוֹ ֵ֣אין ִמְס ָֽפּרְ :מעוֹ ֵ֣דד ֲﬠ ָנ ִ֣וים ְי ֹ
ה ָ֣וה ְבּתוֹ ָ֑דה ַזְמּ ֖רוּ ֵלאֹלֵ֣הינוּ ְבִכ ֽנּוֹרַֽ :הְמַכֶ֬סּה ָשַׁ֨מ ִים ׀
ֲﬠ ֵדי־ָֽא ֶרץֱ :ﬠ֣נוּ ַלי ֹ
ְבָּע ִ֗בים ַהֵמִּ֣כין ָלָ֣א ֶרץ ָמ ָ֑טר ַהַמְּצִ֖מי ַח ָה ִ֣רים ָח ִ ֽציר :נוֵֹ֣תן ִלְבֵהָ֣מה ַלְח ָ ֑מהּ
ִלְב ֵ֥ני ֹ֝ע ֵ֗רב ֲאֶ֣שׁר ִי ְק ָֽראוּ֤ :ל ֹא ִב ְגבוּ ַ֣רת ַה֣סּוּס ֶיְח ָ֑פּץ ֽל ֹא־ְבשׁוֹ ֵ֖קי ָהִ֣אישׁ ִי ְרֶֽצה:
הָ֑וה
ה ָוה ֶאת־ ְי ֵר ָ ֑איו ֶאת־ַֽהְמ ֘ ַֽיֲח ִ֥לים ְלַחְס ֽדּוַֹ :שְׁבִּ֣חי ֭ ְי ֽרוָּשַׁל ִם ֶאת־ ְי ֹ
רוֶֹ֣צה ֭ ְי ֹ
ַֽהְלִ֖לי ֱאֹלַ֣ה ִיךְך ִצ ֽיּוֹןֽ ִ :כּי־ִ֭ח ַזּק ְבּ ִריֵ֣חי ְשָׁע ָ֑ר ִיךְך ֵבּ ַ֖רךְך ָבּ ַ֣נ ִיךְך ְבִּק ְרֵֽבּךְךַ :הָ֣שּׂם ְגּבוּ ֵ֥לךְך
שּׁ ֵ֣ל ַח ִאְמ ָר֣תוֹ ָ ֑א ֶרץ ַעד־ְ֝מֵה ָ֗רה ָ֘י ֥רוּץ ְדָּב ֽרוֹ:
ָשׁ֑לוֹם ֵ֥חֶלב ִ֝חִ֗טּים ַיְשִׂבּי ֵֽﬠךְךַ :ה ֹ
ַהֹנֵּ֣תן ֶ֣שֶׁלג ַכּ ָ֑צֶּמר ְ֝כּ֗פוֹר ָכֵּ֥אֶפר ְיַפ ֵֽזּ רַ :מְשִׁ֣ליךְך ַֽק ְר֣חוֹ ְכִפִ֑תּים ִלְפ ֵ֥ני ָ֝ק ָר֗תוֹ ִ֣מי
ַֽיֲﬠֹֽמדִ :יְשׁ ַ֣לח ְדָּב ֣רוֹ ְו ַיְמ ֵ֑סם ַיֵ֥שּׁב ֝רוּ֗חוֹ ִי ְזּלוּ־ָֽמ ִיםַ :מ ִ֣גּיד ְדָּב ָ֣רו ] ְדָּב ָ֣ריו[ ְל ַֽיֲﬠֹ֑קב
ֻח ָ֥קּיו ֝וִּמְשָׁפָּ֗טיו ְל ִיְשׂ ָרֵֽאל֘ :ל ֹא ָ֤ﬠָשׂה ֵ֨כן ׀ ְלָכל־ ֗גּוֹי וִּמְשָׁ֘פִּ֥טים ַבּל־ ְי ָד֗עוּם
ה ָוה ִמן־ַהָשּׁ ַ ֑מ ִים ַֽ֝הְל֗לוּהוּ ַבְּמּרוֹ ִ ֽמים:
ַֽהְללוּ ָֽיהַּֽ :הְללוּ ָ֨יהּ ׀ ַֽהְל֣לוּ ֶאת־ ֭ ְי ֹ
ַֽהְל֥לוּהוּ ָכּל־ַמְלָא ָ֑כיו ַֽ֝הְל֗לוּהוּ ָכּל־ְצָבָֽאו ]ְצָבָֽאיו[ַֽ֭ :הְללוּהוּ ֶ֣שֶׁמשׁ ְו ָי ֵ֑ר ַח
ַ֝הְל֗לוּהוּ ָכּל־֥כּוְֹכֵבי ֽאוֹרַֽ֭ :הְללוּהוּ ְשֵׁ֣מי ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ֝ ְוַהַ֗מּ ִים ֲאֶ֤שׁר ׀ ֵמַ֬על
הָ֑וה ִ֤כּי ֭הוּא ִצ ָ֣וּה ְו ִנְב ָֽראוַּ :ו ַֽיֲּﬠִמי ֵ֣דם ָל ַ֣ﬠד ְלעוֹ ָ֑לם
ַהָשָּֽׁמ ִיםְֽ ֭ :יַֽהְללוּ ֶאת־ֵ֣שׁם ְי ֹ
הֽמוֹתֵ֣ :אשׁ
ה ָוה ִמן־ָה ָ ֑א ֶרץ ַ֝תּ ִנּי ֗ ִנים ְוָכל־ְתּ ֹ
ָחק־֝ ָנ ַ֗תן ְו ֣ל ֹא ַֽיֲﬠֽבוֹרַֽ :הְל֣לוּ ֶאת־ ֭ ְי ֹ
֭וָּב ָרד ֶ֥שֶׁלג ְוִקי֑טוֹר ֥רוּ ַח ְ֝סָע ָ֗רה ֹ֘עָ֥שׂה ְדָב ֽרוֶֹ :הָה ִ֥רים ְוָכל־ ְגָּב֑עוֹת ֵ֥ﬠץ ְ֝פּ ִ֗רי
ְוָכל־ֲא ָר ִֽזיםַֽ :הַח ָ֥יּה ְוָכל־ְבֵּה ָ ֑מה ֝ ֶ֗רֶמשׂ ְוִצ֥פּוֹר ָכּ ָֽנ ףַ :מְלֵכי־ֶ֭א ֶרץ ְוָכל־ְלֻאִ֑מּים
שְׁפֵטי ָֽא ֶרץַ :בּחוּ ִ֥רים ְו ַגם־ְבּתוּ֑לוֹת ֝ ְזֵקִ֗נים ִעם־ְנָע ִֽריםְ :יַהְל֤לוּ ׀
ָ֝שׂ ִ֗רים ְוָכל־ ֥ ֹ
ה ָ֗וה ִ ֽכּי־ ִנְשׂ ָ֣גּב ְשׁ֣מוֹ ְלַב ֑דּוֹ ֝הוֹ֗דוֹ ַעל־ֶ֥א ֶרץ ְוָשָֽׁמ ִיםַ :ו ָ֤יּ ֶרם ֶ ֨ק ֶרן ׀
ֶאת־ֵ֬שׁם ְי ֹ
ְלַע֡מּוֹ ְתִּה ָ֤לּה ְ ֽלָכל־ֲחִסי ָ֗דיו ִלְב ֵ֣ני ֭ ִיְשׂ ָרֵאל ַֽﬠם־ְ֝קֹר֗בוֹ ַֽהְללוּ ָֽיהַּֽ :הְללוּ ָ֨יהּ ׀
שׂ יו
ה ָוה ִ֣שׁיר ָח ָ֑דשׁ ְ֝תִּהָלּ֗תוֹ ִבְּקַ֥הל ֲחִסי ִֽדיםִ :יְשַׂ֣מח ִיְשׂ ָרֵ֣אל ְבֹּע ָ ֑
ִ֣שׁירוּ ֭ ַֽלי ֹ
תף ֝ ְוִכ ֗נּוֹר ְי ַזְמּרוּ־ֽלוֹֽ ִ :כּי־
ְבּ ֵֽני־ִ֝צ ֗יּוֹן ָ֘י ִ֥גילוּ ְבַמְל ָֽכּםְ :יַֽהְל֣לוּ ְשׁ֣מוֹ ְבָמ֑חוֹל ְבּ ֥ ֹ
ה ָ֣וה ְבַּע֑מּוֹ ְיָ֘פֵ֥אר ֲ֝ﬠ ָנ ִ֗וים ִבּישׁוּ ָֽﬠהַ :יְעְל ֣זוּ ֲחִסי ִ֣דים ְבָּכ֑בוֹד ֝ ְי ַֽר ְנּ ֗נוּ ַעל־
רוֶֹ֣צה ְי ֹ

ִמְשְׁכּבוָֹֽתם :רוְֹמ֣מוֹת ֵ֭אל ִבּ ְגרוֹ ָ֑נם ְוֶ֖ח ֶרב ִ ֽפּיִפ ֣יּוֹת ְבּ ָי ָֽדםַֽ :לֲﬠ֣שׂוֹת ְ֭נָקָמה ַבּגּוֹ ִ֑ים
ֽ֝תּוֵֹכֹ֗חת ַֽבּל־ֻא ִ ֽמּיםֶ :לְאֹ֣סר ַמְלֵכיֶ֣הם ְבּ ִז ִ֑קּים ֝ ְו ִנְכְבּ ֵדי ֶ֗הם ְבַּכְב ֵ֥לי ַב ְר ֶֽזל:
ַֽלֲﬠ֫שׂוֹת ָבּ ֶ֨הם ׀ ִמְשָׁ֬פּט ָכּ֗תוּב ָה ָ֣דר ֭הוּא ְלָכל־ֲ֝חִסי ָ֗דיו ַֽהְללוּ ָֽיהַּֽ :הְללוּ ָ֨יהּ ׀
ַֽהְללוּ־ֵ֥אל ְבָּק ְד֑שׁוֹ ַֽ֝הְ֗ללוּהוּ ִבּ ְר ִ֥קי ַע ֻע ֽזּוַֹֽ :הְל֥לוּהוּ ִבּ ְגבוֹּר ָ ֑תיו ַֽ֝הְל֗לוּהוּ ְכֹּ֣רב
תף וָּמ֑חוֹל
ֻגּ ְדּֽלוַֹֽ֭ :הְללוּהוּ ְבֵּ֣תַקע שׁוֹ ָ֑פר ַֽ֝הְל֗לוּהוּ ְבּ ֵ֣נֶבל ְוִכ ֽנּוֹרַֽ֭ :הְללוּהוּ ְב ֣ ֹ
שַׁמע ַֽ֝הְל֗לוּהוּ ְ ֽבִּצְלְצ ֵ֥לי ְתרוּ ָֽﬠה:
ַֽ֝הְל֗לוּהוּ ְבִּמ ִ֥נּים ְועוּ ָֽגבַֽ :הְל֥לוּהוּ ְב ִ ֽצְלְצֵלי־ ָ ֑
ֹ֣כּל ַ֭ה ְנָּשָׁמה ְתַּה ֵ֥לּל ֗֝ ָיהּ ַֽהְללוּ ָֽיהִּ֭ :מְשֵׁלי ְשֹׁלֹ֣מה ֶבן־ ָדּ ִ֑וד ֝ ֶ֗מֶלךְך ִיְשׂ ָרֵֽאלָ :ל ַ֣דַעת
ָחְכָ֣מה וּמוּ ָ֑סר ְ֝לָה ִ֗בין ִאְמ ֵ֥רי ִבי ָֽנהָ֭ :לַקַחת מוַּ֣סר ַהְשׂ ֵ֑כּל ֶ֥צ ֶדק ֝וִּמְשָׁ֗פּט
וֵּֽמָשׁ ִֽריםָ :לֵ֣תת ִלְפָתא ִ֣ים ָע ְר ָ ֑מה ְ֝ל ֗ ַנַער ַ֣דַּעת וְּמ ִזָֽמּהִ :יְשַׁ֣מע ָ֭חָכם ְו ֣יוֶֹסף ֶ֑לַקח
֝ ְו ָנ֗בוֹן ַתְּחֻבּ֥לוֹת ִי ְק ֶֽנהְ :לָהִ֣בין ָ֭מָשׁל וְּמִלי ָ֑צה ִדְּב ֵ֥רי ֲ֝חָכִ֗מים ְו ִ ֽחיֹדָֽתםִ :י ְרַ֣את
ה ָוה ֵראִ֣שׁית ָ֑דַּעת ָחְכָ֥מה ֝וּמוָּ֗סר ֱא ִויִ֥לים ָֽבּזוְּ :שַׁ֣מע ְ֭בּ ִני מוַּ֣סר ָאִ֑ביךָך ְוַאל־
֭ ְי ֹ
שׁךָך ֝ ַֽוֲﬠ ָנ ִ ֗קים ְל ַג ְר ְגֹּרֶֽתיךָךְ :בּ ֡ ִני ִאם־
ִ֝תֹּ֗טּשׁ תּוֹ ַ֥רת ִאֶֽמּךָךִ֤ :כּי ׀ ִל ְו ַ֤ית ֵ֓חן ֵ֬הם ְלר ֹא ֶ ֑
תֵּֽבאִ :אם־ ֽי ֹאְמר ֘וּ ְל ָ֢כה ִ ֫אָ֥תּנוּ ֶֽנֶא ְרָ֥בה ְל ָ֑דם ִנְצְפּ ָ֖נה ְל ָנ ִ֣קי
ְיַפ֥תּוּךָך ַ֝חָטּ ִ ֗אים ַאל־ ֹ
ִח ָֽנּםִ֭ :נְבָלֵעם ִכְּשׁ֣אוֹל ַח ִ֑יּים ֝וְּתִמיִ֗מים ְכּ ֣יוֹ ְר ֵדי ֽבוֹרָ :כּל־֣הוֹן ָי ָ֣קר ִנְמ ָ֑צא ְנַמ ֵ֖לּא
ָבֵ֣תּינוּ ָשׁ ָֽלל֭ :גּוֹ ָֽרְלךָך ַתִּ֣פּיל ְבּתוֹ ֵ֑כנוּ ִ֥כּיס ֶ֝אָ֗חד ִֽיְה ֶ֥יה ְלֻכ ָֽלּנוְּ :בּ ֗ ִני ַאל־ֵתּ ֵ֣לךְך
ְבּ ֶ֣ד ֶרךְך ִא ָ ֑תּם ְמ ַ֥נע ֝ ַר ְגְל֗ךָך ִמ ְנּ ִ ֽתיָבָֽתםִ֣ :כּי ֭ ַר ְגֵליֶהם ָל ַ֣רע ָי ֑רוּצוּ ֝ ִויַֽמֲה֗רוּ ִלְשָׁפּךְך־
ָֽדּםֽ ִ :כּי־ִ֭ח ָנּם ְמֹז ָ֣רה ָה ָ֑רֶשׁת ְ֝בֵּעי ֗ ֵני ָכּל־ַ֥בַּעל ָכּ ָֽנ ףְ ֭ :וֵהם ְל ָדָ֣מם ֶֽיֱאֹ֑רבוּ ֝ ִיְצְפּ ֗נוּ
שָֽׁתםֵ֗ :כּן ָ֭א ְרחוֹת ָכּל־ֹ֣בֵּֽצ ַע ָ֑בַּצע ֶאת־ ֶ֖נֶפשׁ ְבָּע ָ֣ליו ִי ָֽקּחָ֭ :חְכמוֹת ַבּ֣חוּץ
ְל ַנְפ ֹ
הִמ ֗יּוֹת ִ֫תּ ְק ָ֥רא ְבִּפְתֵ֖חי ְשָׁע ִ֥רים ָ֝בִּ֗עיר
ָתֹּ֑ר ָנּה ָֽ֝בּ ְרֹח֗בוֹת ִתֵּ֥תּן קוֹ ָֽלהְּ :בּ ֥ר ֹאשׁ ֽ ֹ
ֲאָמ ֶ֥ריָה ת ֹאֵֽמרַ :עד־ָמַ֣תי ׀ ְפָּת ִי֘ם ְ ֽתֵּֽאֲה֫בוּ ֶ֥פִתי ְוֵלִ֗צים ָ֭לצוֹן ָֽחְמ ֣דוּ ָל ֶ ֑הם
֝וְּכִסיִ֗לים ִיְשְׂנאוּ־ ָֽדַעתָ :תּ֗שׁוּבוּ ְ ֽלֽתוַֹ֫כְחִ֥תּי ִה ֵ֤נּה ַאִ֣בּיָעה ָל ֶ֣כם רוִּ֑חי אוֹ ִ֖דיָעה
ְדָב ַ֣רי ֶאְת ֶֽכםַ֣ :יַען ָ֭ק ָראִתי ַוְתָּמ ֵ ֑אנוּ ָנִ֥טיִתי ֝ ָי ִ֗די ְוֵ֣אין ַמְק ִ ֽשׁיבַ :וִתְּפ ְר֥עוּ ָכל־
ֲﬠָצִ֑תי ֝ ְוֽתוַֹכְח ִ֗תּי ֣ל ֹא ֲאִביֶֽתםַ :גּם־ֲ֭א ִני ְבֵּֽאי ְד ֶ֣כם ֶאְשׂ ָ֑חק ֶ֝אְלַ֗עג ְבּ ֣ב ֹא ַפְח ְדּ ֶֽכם:
שׁ ָ ֨אוה ]ְכשׁוֹ ָ ֨אה[ ׀ ַפְּח ְדֶּ֗כם ֭ ְֽוֵאי ְדֶכם ְכּסוּ ָ֣פה ֶֽיֱא ֶ ֑תה ְבּ ֥ב ֹא ֲ֝ﬠֵליֶ֗כם ָצ ָ֥רה
ְבּ ֤ב ֹא ְכ ֹ
ְוצוּ ָֽקהָ֣ :אז ֭ ִיְק ָרֻא ְנ ִני ְו ֣ל ֹא ֶֽאֱﬠ ֶ֑נה ֝ ְיַֽשֲׁח ֻ֗ר ְנ ִני ְו ֣ל ֹא ִיְמָצֻֽא ְנ ִניַ֭ :תַּחת ִ ֽכּי־ָ֣שׂ ְנאוּ
ָ֑דַעת ְו ִי ְרַ֥את ֝ ְיה ָ֗וֹה ֣ל ֹא ָבָֽחרוּֽ :ל ֹא־ָא֥בוּ ַֽלֲﬠָצִ֑תי ֝ ָֽנֲא֗צוּ ָכּל־ֽתּוַֹכְח ִ ֽתּיְֽ ֭ :וי ֹאְכלוּ

ִמְפּ ִ֣רי ַד ְר ָ֑כּם וִּמֹֽמֲּﬠֹֽצֵתיֶ֣הם ִיְשׂ ָֽבּעוִּ֤ :כּי ְמשׁוַּ֣בת ְפָּת ִ֣ים ַֽתַּה ְר ֵ֑גם ְוַשְׁל ַ֖ות
שֵׁ֣מ ַע ִ֭לי ִיְשָׁכּן־ ֶ֑בַּטח ֝ ְוַֽשֲׁא ֗ ַנן ִמ ַ֥פַּחד ָר ָֽﬠהְ֭ :בּ ִני ִאם־ִתּ ַ֣קּח
ְכִּסי ִ֣לים ְתַּאְבּ ֵֽדםְ :ו ֹ
ֲאָמ ָ֑רי ֝וִּמְצוֹ ַ֗תי ִתְּצֹ֥פּן ִאָֽתּךְךְ :לַהְקִ֣שׁיב ַֽלָחְכָ֣מה ָא ְז ֶ֑נ ךָך ַתֶּ֥טּה ִ֝לְבּ֗ךָך ַלְתּבוּ ָֽנה:
ִ֤כּי ִ֣אם ַלִבּי ָ֣נה ִת ְק ָ֑רא ַ֝לְתּבוּ ֗ ָנה ִתֵּ֥תּן קוֹ ֶֽלךָךִ :אם־ְתַּבְקֶ֥שׁ ָנּה ַכ ָ֑כֶּסף
הָ֑וה ְו ַ֖דַעת ֱאֹלִ֣הים ִתְּמָֽצאֽ ִ :כּי־
ְֽוַכַמְּטמוֹ ִ֥נים ַתְּחְפֶּֽשׂ ָנּה֗ ָ :אז ָ֭תִּבין ִי ְרַ֣את ְי ֹ
ה ָוה ִיֵ֣תּן ָחְכ ָ ֑מה ִ֝מִ֗פּיו ַ֣דַּעת וְּתבוּ ָֽנהִ :וְצֹ֣פּן ] ִיְצֹ֣פּן[ ַ֭ל ְיָשׁ ִרים ֽתּוִּשׁ ָ֑יּה ָ֝מ ֵ֗גן
֭ ְי ֹ
תםִ֭ :ל ְנֹצר ָא ְר֣חוֹת ִמְשׁ ָ֑פּט ְו ֶ֖ד ֶרךְך ֲֽחִסי ָ֣דו ] ֲֽחִסי ָ֣דיו[ ִיְשֹֽׁמר֗ ָ :אז ָ֭תִּבין
הְלֵכי ֽ ֹ
ְל ֣ ֹ
ֶ֣צ ֶדק וִּמְשׁ ָ֑פּט ֝וֵּֽמיָשׁ ִ֗רים ָכּל־ַמְע ַגּל־ֽטוֹבֽ ִ :כּי־ָת֣בוֹא ָחְכָ֣מה ְבִל ֶ֑בּךָך ֝ ְו ַ֗דַעת
ְ ֽל ַנְפְשׁ ךָ֥ך ִי ְנ ָֽﬠםְ֭ :מ ִזָמּה ִתְּשֹׁ֥מר ָעֶ֗ליךָך ְתּבוּ ָ֥נה ִת ְנְצ ֶֽרָכּהְ֭ :לַהִ֣צּיְלךָך ִמ ֶ֣דּ ֶרךְך ָ֑רע
ֵ֝מ ִ ֗אישׁ ְמ ַדֵ֥בּר ַתְּהֻפּֽכוֹתַ :הֹע ְזִ֣בים ָא ְר֣חוֹת ֹ֑יֶשׁר ָ֝לֶ֗לֶכת ְבּ ַד ְרֵכי־ֹֽחֶשׁךְך:
ַ֭הְשֵּׂמִחים ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ָ֑רע ֝ ָי ִ֗גילוּ ְ ֽבַּתְהֻפּ֥כוֹת ָֽרעֲ :אֶ֣שׁר ָא ְרֹֽחֵתיֶ֣הם ִעְקִּ֑שׁים
֝וּ ְנלוֹ ִ֗זים ְבַּמְע ְגּלוָֹֽתםְ֭ :לַהִ֣צּיְלךָך ֵֽמִאָ֣שּׁה ָז ָ֑רה ִ֝מ ָנְּכ ִר ָ֗יּה ֲאָמ ֶ֥ריָה ֶֽהֱח ִ ֽליָקה:
ַֽ֭הֹֽע ֶזֶבת ַא֣לּוּף ְנעוּ ֶ֑ריָה ְוֶאת־ְבּ ִ֖רית ֱאֹלֶ֣היָה ָשׁ ֵֽכָחהִ֤ :כּי ָ֣שָׁחה ֶאל־ָ֣מ ֶות ֵבּי ָ ֑תהּ
ְוֶאל־֝ ְרָפ ִ ֗אים ַמְע ְגֹּלֶֽתיָהָ :כּל־ָ֭בֶּאיָה ֣ל ֹא ְישׁוּ֑בוּן ְו ֽל ֹא־֝ ַיִ֗שּׂיגוּ ָא ְר֥חוֹת ַח ִֽיּים:
ְלַ֗מַען ֵ֭תֵּלךְך ְבּ ֶ֣ד ֶרךְך טוִֹ֑בים ְוָא ְר֖חוֹת ַצ ִדּי ִ֣קים ִתְּשֹֽׁמרֽ ִ :כּי־ ְיָשׁ ִ֥רים ִיְשְׁכּנוּ־ ָ ֑א ֶרץ
֝וְּתִמיִ֗מים ִי ָ֥וְּתרוּ ָֽבהּ֭ :וּ ְרָשִׁעים ֵמֶ֣א ֶרץ ִיָכּ ֵ֑רתוּ ֝וּֽבוֹ ְג ִ֗דים ִיְסּ֥חוּ ִמֶֽמָּנּהְ֭ :בִּני
א ֶרךְך ֭ ָיִמים וְּשׁ ֣נוֹת ַח ִ֑יּים ֝ ְוָשׁ֗לוֹם
ֽתּוֹ ָרִ֣תי ַאל־ִתְּשׁ ָ֑כּח ֝וִּמְצוֹ ַ֗תי ִיֹ֥צּר ִלֶֽבּךָךִ֤ :כּי ֣ ֹ
יוִֹ֥סיפוּ ָֽלךְךֶ֥ :חֶסד ֶֽוֱאֶ֗מת ַאל־ ַֽיַ֫ע ְז ֻ֥בךָך ָקְשׁ ֵ֥רם ַעל־ ַגּ ְר ְגּרוֹ ֶ ֑תיךָך ֝ ָֽכְּת ֵ֗בם ַעל־֥לוּ ַח
ה ָוה ְבָּכל־ִל ֶ֑בּךָך
ִלֶֽבּךָך :וְּמָצא־ֵ֖חן ְוֵ֣שֶׂכל־֑טוֹב ְבֵּעי ֵ֖ני ֱאֹלִ֣הים ְוָא ָֽדםְ :בַּ֣טח ֶאל־ ֭ ְי ֹ
א ְרֹחֶֽתיךָךַ :אל־ְתִּ֣הי
ְוֶאל־ִ֥֝בּי ָֽנְת֗ךָך ַאל־ִתָּשּׁ ֵֽﬠןְ :בָּכל־ ְדּ ָר ֶ֥כיךָך ָד ֵ֑ﬠהוּ ֝ ְו֗הוּא ְי ַיֵ֥שּׁר ֽ ֹ
ה ָ֗וה ְו֣סוּר ֵמ ָֽרעִ ֭ :רְפאוּת ְתִּ֣הי ְלָשׁ ֶ֑רּךָך ֝ ְוִשׁ֗קּוּי
ָח ָ֣כם ְבֵּעי ֶ֑ניךָך ְי ָ֥רא ֶאת־֝ ְי ֹ
ה ָוה ֵֽמהוֹ ֶ֑נ ךָך ֝וֵּֽמ ֵראִ֗שׁית ָכּל־ְתּבוָּאֶֽתךָךְ :ו ִיָֽמְּל֣אוּ
ְלַעְצמוֶֹֽתיךָךַ :כֵּ֣בּד ֶאת־ ֭ ְי ֹ
ה ָוה ְבּ ִ֣ני ַאל־ִתְּמ ָ ֑אס ְוַאל־
ֲאָסֶ֣מיךָך ָשׂ ָ֑בע ֝ ְוִתי֗רוֹשׁ ְיָקֶ֥ביךָך ִיְפֹֽרצוּ :מוַּ֣סר ֭ ְי ֹ
ה ָ֣וה יוֹ ִ֑כי ַח ֝וְּכ ָ ֗אב ֶאת־ֵ֥בּן ִי ְרֶֽצה:
ָ֝תֹּ֗קץ ְבּֽתוַֹכְחֽתּוִֹ֤ :כּי ֶ֥את ֲאֶ֣שׁר ֶֽיֱאַ֣הב ְי ֹ
ַאְשׁ ֵ֣רי ָ֭א ָדם ָמָ֣צא ָחְכ ָ ֑מה ֝ ְוָא ָ֗דם ָיִ֥פיק ְתּבוּ ָֽנהִ֤ :כּי ֣טוֹב ַ֭סְח ָרהּ ִמְסַּחר־ ָ֑כֶּסף
֝וֵּֽמָח֗רוּץ ְתּֽבוָּאָֽתהְּ :י ָ֣ק ָרה ִ֭היא ִמְפּ ִנ ִ֑יים ]ִמְפּ ִני ִ֑נים[ ְוָכל־ֲ֝חָפֶ֗ציךָך ֣ל ֹא ִֽיְשׁווּ־

א ֶרךְך ֭ ָיִמים ִ ֽבּיִמי ָ֑נהּ ִ֝בְּשׂמ ֹאוָ֗להּ ֹ֣עֶשׁר ְוָכֽבוֹדְ :דּ ָר ֶ֥כיָה ַד ְרֵכי־ֹ֑נַעם ְֽוָכל־
ָֽבהֹּ ֣ :
תְמ ֶ֥כיָה ְמֻאָֽשּׁרְֽ :יה ָ֗וה
ְנִ֖תיבוֶֹ֣תיָה ָשֽׁלוֹםֵֽ :ﬠץ־ַח ִ֣יּים ִ֭היא ַלַֽמֲּח ִזי ִ֣קים ָ֑בּהּ ְֽו ֹ
ְבָּחְכָ֥מה ָיַסד־ ָ ֑א ֶרץ כּוֹ ֵ֥נ ן ָ֝שַׁ֗מ ִים ִבְּתבוּ ָֽנהְ֭ :בּ ַדְעתּוֹ ְתּהוֹ֣מוֹת ִנְב ָ֑קעוּ ֝וְּשָׁח ִ ֗קים
שׁךָך
ִי ְֽרֲﬠפוּ־ָֽטלְ֭ :בּ ִני ַאל־ ָי ֻ֣לזוּ ֵמֵעי ֶ֑ניךָך ְנֹ֥צר ֻ֝תִּשׁ ָ֗יּה וְּמ ִזָֽמּהְ :ו ִֽיְה ֣יוּ ַח ִ֣יּים ְל ַנְפ ֶ ֑
֝ ְוֵ֗חן ְל ַג ְר ְגֹּרֶֽתיךָךָ֤ :אז ֵתּ ֵ֣לךְך ָלֶ֣בַטח ַדּ ְר ֶ֑כּךָך ֝ ְו ַר ְגְל֗ךָך ֣ל ֹא ִת ֽגּוֹףִ :אם־ִ֭תְּשׁ ַ֥כּב ֽל ֹא־
שַּׁ֥את ֝ ְרָשִׁ֗עים
אם וִּמ ֹ
ִתְפ ָ֑חד ֝ ְוָֽשַׁכְב ָ֗תּ ְֽו ָֽﬠ ְרָ֥בה ְשׁ ָנֶֽתךָךַ :אל־ִ֭תּי ָרא ִמ ַ֣פַּחד ִפְּת ֑ ֹ
ה ָוה ִֽיְה ֶ֣יה ְבִכְס ֶ֑לךָך ְוָשַׁ֖מר ַר ְגְל ךָ֣ך ִמ ָֽלֶּכדַ :אל־ִתְּמ ַנע־֥טוֹב
ִ֥כּי ָת ֽב ֹאֽ ִ :כּי־ ֭ ְי ֹ
ִמְבָּע ָ֑ליו ִ ֽבְּה ֨יוֹת ְלֵ֖אל ָֽי ְדי ךָ֣ך ] ָֽי ְד ךָ֣ך[ ַֽלֲﬠֽשׂוֹתַ :אל־ ֘תּ ֹאַ֤מר ְל ֵֽרֲﬠיךָך ]ְל ֵֽרֲﬠךָך[ ׀ ֵ֣לךְך
֭ ָושׁוּב וָּמָ֥חר ֶ֝א ֵ֗תּן ְו ֵ֣ישׁ ִאָֽתּךְךַ :אל־ַֽתֲּחֹ֣רשׁ ַעל־ ֵֽרֲﬠ ךָ֣ך ָר ָ֑ﬠה ְוֽהוּא־יוֵֹ֖שׁב ָלֶ֣בַטח
ִאָֽתּךְךַ :אל־ָתּ ִ֣רוב ]ָתּ ִ֣ריב[ ִעם־ָא ָ֣דם ִח ָ֑נּם ִאם־ ֖ל ֹא ְגָֽמְל ךָ֣ך ָר ָֽﬠהַ :אל־ְ֭תַּק ֵנּא
ה ָ֧וה ָנ֑לוֹז ְֽוֶאת־ ְיָשׁ ִ֥רים
ְבִּ֣אישׁ ָח ָ ֑מס ְוַאל־ִ֝תְּבַ֗חר ְבָּכל־ ְדּ ָר ָֽכיוִ֤ :כּי ֽתוֲֹﬠַ֣בת ְי ֹ
סוֹ ֽדוְֹ :מֵא ַ֣רת ֭ ְי ֹ
שׁע וּ ְנ ֵ֖וה ַצ ִדּי ִ֣קים ְיָב ֵֽרךְךִ :אם־ַ֭לֵלִּצים ֣הוּא ָי ִ֑ליץ
ה ָוה ְבֵּ֣בית ָר ָ ֑
֝ ְו ַֽלֲﬠ ָנ ִ֗יים ]֝ ְו ַֽלֲﬠ ָנ ִ֗וים[ ִֽיֶתּן־ֵֽחןָ֭ :כּבוֹד ֲחָכִ֣מים ִי ְנ ָ֑חלוּ ֝וְּכִסיִ֗לים ֵמ ִ֥רים ָקֽלוֹן:
ִשְׁמ֣עוּ ָ֭ב ִנים ֣מוַּסר ָ ֑אב ֝ ְוַהְקִ֗שׁיבוּ ָל ַ֥דַעת ִבּי ָֽנהִ֤ :כּי ֶ֣לַקח ֭טוֹב ָנַ֣תִתּי ָל ֶ֑כם
ֽ֝תּוֹ ָר ִ֗תי ַֽאל־ַֽתֲּﬠֹֽזבוּֽ ִ :כּי־ֵ֭בן ָה ִ֣ייִתי ְלָאִ֑בי ַ֥רךְך ֝ ְו ָיִ֗חיד ִלְפ ֵ֥ני ִא ִ ֽמּיַ :וֹיּ ֵ֗ר ִני ַו ֥יּ ֹאֶמר
ִ֗לי ִֽיְתָמךְך־ ְדָּב ַ֥רי ִל ֶ֑בּךָך ְשֹׁ֖מר ִמְצוַֹ֣תי ֶֽוְח ֵֽיהְ :ק ֵ֣נה ָ֭חְכָמה ְק ֵ֣נה ִבי ָ֑נה ַאל־
ִתְּשׁ ַ֥כּח ְוַאל־ ֝ ֵ֗תּט ֵֽמִאְמ ֵרי־ ִ ֽפיַ :אל־ַֽתַּע ְזֶ֥בָה ְוִתְשְׁמ ֶ֑רָךּ ֱ֝אָהֶ֥בָה ְוִתְצּ ֶֽרָךּ:
ֵראִ֣שׁית ָ֭חְכָמה ְק ֵ֣נה ָחְכ ָ ֑מה וְּבָכל־ִ֝ק ְנ ָֽי ְנ֗ךָך ְק ֵ֣נה ִבי ָֽנהַ :סְלְס ֶ֥לָה וְּת ֽרוְֹמ ֶ ֑מָךּ
ְ֝תַּכ ֵֽ ֗בּ ְדךָך ִ֣כּי ְתַחְבּ ֶֽק ָנּהִ :תֵּ֣תּן ְ֭ל ֽר ֹאְשׁךָך ִל ְו ַית־ ֵ֑חן ֲﬠֶ֖ט ֶרת ִתְּפֶ֣א ֶרת ְתַּמ ְגּ ֶֽנ ָךּ:
ה ֵרִ֑תיךָך
ְשַׁ֣מע ְ֭בּ ִני ְו ַ֣קח ֲאָמ ָ֑רי ְו ִי ְר֥בּוּ ְ֝ל֗ךָך ְשׁ ֣נוֹת ַח ִֽיּיםְ :בּ ֶ֣ד ֶרךְך ָ֭חְכָמה ֽ ֹ
ִ֝ה ְד ַרְכ ִ֗תּיךָך ְבַּמְע ְגֵּלי־ֹֽיֶשׁרֽ ְ ֭ :בֶּלְכְתּךָך ֽל ֹא־ ֵיַ֣צר ַֽצֲﬠ ֶ֑דךָך ְוִאם־ָ֝תּ֗רוּץ ֣ל ֹא ִתָכֵּֽשׁל:
א ַרח ֭ ְרָשִׁעים ַאל־ָתּ ֑ב ֹא
ַֽהֲח ֵ֣זק ַבּמּוָּ֣סר ַאל־ ֶ ֑תּ ֶרף ֝ ִנְצּ ֶ֗רָה ִכּי־ִ֥היא ַח ֶֽיּיךָךְ :בּ ֣ ֹ
ְוַאל־ְ֝תַּאֵ֗שּׁר ְבּ ֶ֣ד ֶרךְך ָר ִ ֽﬠיםְ֭ :פּ ָרֵעהוּ ַאל־ַֽתֲּﬠָבר־֑בּוֹ ְשֵׂ֖טה ֵֽמָע ָ֣ליו ַֽוֲﬠֽבוֹרִ֤ :כּי
֣ל ֹא ֭ ִֽיְשׁנוּ ִאם־ ֣ל ֹא ָי ֵ֑רעוּ ְֽו ִנ ְג ְז ָ֥לה ְ֝שׁ ָנ ָ֗תם ִאם־ ֥ל ֹא ַיְכ ִ ֽשׁולוּ ] ַיְכ ִ ֽשׁילוּ[ִ֣ :כּי ֭ ָֽלֲחמוּ
א ַרח ַ֭צ ִדּיִקים ְכּ֣אוֹר ֹ֑נ ַגהּ הוֹ ֵ֥לךְך ֝ ָו֗אוֹר ַעד־
ֶ֣לֶחם ֶ֑רַשׁע ְו ֵ֖יין ֲחָמִ֣סים ִיְשֽׁתּוְּ :ו ֣ ֹ
ְנ֥כוֹן ַה ֽיּוֹםֶ֣ :דּ ֶרךְך ֭ ְרָשִׁעים ָֽכֲּאֵפ ָ֑לה ֥ל ֹא ֝ ָֽי ְד֗עוּ ַבֶּ֥מּה ִיָכֵּֽשׁלוְּ֭ :בּ ִני ִל ְדָב ַ֣רי

ַהְקִ֑שׁיָבה ֝ ַֽלֲאָמ ַ֗רי ַ֥הט ָא ְז ֶֽנ ךָךַ :אל־ ַיִ֥לּיזוּ ֵֽמֵעי ֶ֑ניךָך ָ֝שְׁמ ֵ֗רם ְבּ֣תוֹךְך ְלָבֶֽבךָךֽ ִ :כּי־
ַח ִ֣יּים ֵ֭הם ְלֹֽמְצֵאי ֶ ֑הם וְּלָכל־ְבָּשׂ ֥רוֹ ַמ ְר ֵֽפּאִ :מָכּל־ִ֭מְשָׁמר ְנֹ֣צר ִל ֶ֑בּךָך ִ ֽכּי־ִ֝מֶ֗מּנּוּ
ֽתּוְֹצ֥אוֹת ַח ִֽיּיםָ :הֵ֣סר ִ֭מְמּךָך ִעְקּ֣שׁוּת ֶ֑פּה וְּל ֥זוּת ְ֝שָׂפ ַ֗ת ִים ַה ְרֵ֥חק ִמֶֽמָּךֵּ֭ :ﬠי ֶניךָך
ְלֹ֣נַכח ַיִ֑בּיטוּ ֝ ְוַעְפַעֶ֗פּיךָך ַי ְיִ֥שׁרוּ ֶנ ְג ֶֽדּךָךַ֭ :פֵּלס ַמְע ַ֣גּלּ ַר ְג ֶ֑לךָך ְֽוָכל־ ְדּ ָר ֶ֥כיךָך ִיֹֽכּנוַּ :אל־
ֵ֭תּט ָיִ֣מין וְּשׂ ֑מ ֹאול ָהֵ֖סר ַר ְגְל ךָ֣ך ֵמ ָֽרעְ֭ :בּ ִני ְלָחְכָמִ֣תי ַהְקִ֑שׁיָבה ִ֝לְתֽבוּ ָנ ִ֗תי ַהט־
ָא ְז ֶֽנ ךָךִ :לְשֹׁ֥מר ְמ ִז֑מּוֹת ֝ ְו ַ֗דַעת ְשָׂפֶ֥תיךָך ִי ְנֹֽצרוִּ֤ :כּי ֹ֣נֶפת ִ֭תֹּטְּפ ָנה ִשְׂפֵ֣תי ָז ָ֑רה
ְוָח ָ֖לק ִמֶ֣שֶּׁמן ִח ָֽכּהְּֽ ֭ :וַֽאֲח ִריָתהּ ָמ ָ֣רה ַכ ַֽלֲּﬠ ָ֑נה ַ֝ח ָ֗דּה ְכֶּ֣ח ֶרב ִפּ ֽיּוֹתַ ֭ :ר ְגֶליָה
א ַרח ַ֭ח ִיּים ֶפּן־ְתַּפ ֵ֑לּס ָנ֥עוּ ַ֝מְע ְגֹּל ֶ֗תיָה ֣ל ֹא
ֹֽי ְר ֣דוֹת ָ ֑מ ֶות ְ֝שׁ֗אוֹל ְצָע ֶ֥דיָה ִיְתֹֽמכוֹּ ֣ :
ֵת ָֽדעְ :וַעָ֣תּה ָ֭ב ִנים ִשְׁמעוּ־ ִ֑לי ְוַאל־ָ֝תּ֗סוּרוּ ֵֽמִאְמ ֵרי־ ִ ֽפיַ :ה ְרֵ֣חק ֵֽמָע ֶ֣ליָה ַד ְר ֶ֑כּךָך
ְוַאל־ִ֝תְּק ַ֗רב ֶאל־ ֶ֥פַּתח ֵבּיָֽתהֶּ :פּן־ִתֵּ֣תּן ַֽלֲאֵח ִ֣רים הוֹ ֶ֑דךָך ֝וְּשֹׁנ ֶ֗תיךָך ְלַאְכ ָז ִֽרי:
ֶפּן־ ִיְשְׂבּ֣עוּ ָז ִ֣רים ֹכּ ֶ֑חךָך ֝ ַֽוֲﬠָצ ֶ֗ביךָך ְבֵּ֣בית ָנְכ ִֽריְ :ו ָֽנַהְמָ֥תּ ְבַֽאֲח ִרי ֶ ֑תךָך ִבְּכ֥לוֹת
ְ֝בָּֽשׂ ְר֗ךָך וְּשֵׁא ֶֽרךָךְֽ :וָאַמ ְר ָ֗תּ ֵ֭איךְך ָשׂ ֵ֣נאִתי מוּ ָ֑סר ֝ ְותוַֹ֗כַחת ָנַ֥אץ ִל ִ ֽבּיְֽ :ול ֹא־
ָ֭שַׁמְעִתּי ְבּ֣קוֹל מוֹ ָ֑רי ֝ ְוִלְמַלְמּ ַ֗די ֽל ֹא־ִהִ֥טּיִתי ָא ְז ִ ֽניִ֭ :כְּמַעט ָה ִ֣ייִתי ְבָכל־ ָ֑רע
ְבּ֖תוֹךְך ָקָ֣הל ְוֵע ָֽדהְ :שֵֽׁתה־ַ֥מ ִים ִמבּוֹ ֶ֑רךָך ֝ ְוֹֽנ ְזִ֗לים ִמ֥תּוֹךְך ְבֵּא ֶֽרךָךָ :י֣פוּצוּ ַמְע ְיֹנֶ֣תיךָך
֑חוָּצה ָ֝בּ ְרֹח֗בוֹת ַפְּל ֵגי־ָֽמ ִיםִֽ :יְהיוּ־ְל ךָ֥ך ְלַב ֶ֑דּךָך ְוֵ֖אין ְל ָז ִ֣רים ִאָֽתּךְךְ :י ִ ֽהי־ְמֽקוֹ ְר ךָ֥ך
ָב ֑רוּךְך ֝וְּשַׂ֗מח ֵמֵ֥אֶשׁת ְנעוּ ֶֽרךָךַ :א ֶ֥יֶּלת ֲאָה ִ֗בים ְֽו ַֽיֲﬠַ֫לת־ֵ֥חן ֭ ַדּ ֶדּיָה ְי ַר ֻ֣וּ ךָך ְבָכל־
ֵ֑ﬠת ְ֝בַּֽאֲהָב ָ֗תהּ ִתְּשׁ ֶ֥גּה ָת ִ ֽמידְ :ו ָ֤לָמּה ִתְשׁ ֶ֣גּה ְבִ֣ני ְב ָז ָ֑רה ֝וְּתַח ֵ֗בּק ֵ֣חק ָנְכ ִר ָֽיּה:
ה ָוה ַדּ ְרֵכי־ִ֑אישׁ ְֽוָכל־ַמְע ְגֹּלָ֥תיו ְמַפ ֵֽלּסֲ :ﬠ ֽווֹנוֹ ָ֗תיו ִיְלְכּ ֻד֥נוֹ
ִ֤כּי ֹ֨נַכח ׀ ֵעי ֵ֣ני ֭ ְי ֹ
שׁע וְּבַחְב ֵ֥לי ַ֝חָטּא֗תוֹ ִיָתֵּֽמךְך֗ :הוּא ֭ ָימוּת ְבֵּ֣אין מוּ ָ֑סר וְּבֹ֖רב ִא ַוְּל֣תּוֹ
ֶאת־ָֽה ָר ָ ֑
ִיְשׁ ֶֽגּהְ֭ :בּ ִני ִאם־ָע ַ֣רְבָתּ ְל ֵר ֶ֑ﬠךָך ָתּ ַ֖קְעָתּ ַל ָ֣זּ ר ַכּ ֶֽפּיךָך :נוֹ ַ֥קְשָׁתּ ְבִאְמ ֵרי־ ִ֑פיךָך
֝ ִנְלַ֗כּ ְדָתּ ְבִּאְמ ֵרי־ ִ ֽפיךָךֲ :ﬠֵ֨שׂה ֥ז ֹאת ֵא֢פוֹא ׀ ְבּ ֡ ִני ְֽוִה ָנֵּ֗צל ִ֘כּי ָ֤באָת ְבַכף־ ֵר ֶ֑ﬠךָך ֵ֥לךְך
ִ֝הְת ַרֵ֗פּס וּ ְרַ֥הב ֵר ֶֽﬠיךָךַ :אל־ִתֵּ֣תּן ֵשׁ ָ֣נה ְלֵעי ֶ֑ניךָך ֝וְּתנוָּ֗מה ְלַעְפַע ֶֽפּיךָךִ֭ :ה ָנֵּצל
ִכְּצִ֣בי ִמ ָ֑יּד ֝וְּכִצ֗פּוֹר ִמ ַ֥יּד ָיֽקוּשֵֽׁ :לךְך־ֶאל־ ְנָמ ָ֥לה ָע ֵ֑צל ְרֵ֖אה ְד ָר ֶ֣כיָה ַֽוֲח ָֽכם:
שֵׁ֥טר וֹּמֵֽשׁלָ :תִּ֣כין ַבּ ַ֣קּ ִיץ ַלְח ָ ֑מהּ ָֽא ְג ָ֥רה ַ֝בָקִּ֗ציר ַֽמֲאָכ ָֽלהּ:
ֲאֶ֖שׁר ֵֽאין־ ָ֥להּ ָ֝קִ֗צין ֹ
ַעד־ָמַ֖תי ָעֵ֥צל ׀ ִתְּשׁ ָ֑כּב ָ֝מ ַ֗תי ָתּ֥קוּם ִמְשּׁ ָנֶֽתךָךְ :מ ַ֣ﬠט ֵ֭שׁנוֹת ְמ ַ֣ﬠט ְתּנוּ֑מוֹת
שׁךָך ֝וַּמְחֹֽס ְר֗ךָך ְכִּ֣אישׁ ָמ ֵֽג ןָ :א ָ֣דם
ְמַ֓עט ׀ ִח ֻ֖בּק ָי ַ֣ד ִים ִלְשׁ ָֽכּב :וָּֽבא־ִכְמַה ֵ֥לּךְך ֵרא ֶ ֑

ְ֭בִּל ַיַּעל ִ֣אישׁ ָ ֑א ֶון ֝הוֵֹ֗לךְך ִעְקּ֥שׁוּת ֶֽפּהֹ :ק ֵ֣רץ ְ֭בֵּעי ָנו ]ְ֭בֵּעי ָניו[ ֹמ ֵ֣לל ְבּ ַר ְג ָ֑לו
]ְבּ ַר ְג ָ֑ליו[ ֹ֝מ ֶ֗רה ְבֶּאְצְבֹּעָֽתיוַ֥ :תְּהֻפּ֨כוֹת ׀ ְבִּל֗בּוֹ ֹח ֵ֣רשׁ ָ֣רע ְבָּכל־ ֵ֑ﬠת ִמֳדִ֥נים
אם ָי֣בוֹא ֵאי ֑דוֹ ֶ֥פַּתע ֝ ִיָשּׁ ֵ֗בר ְוֵ֣אין ַמ ְר ֵֽפּאֶ :שׁשׁ־
]ִמ ְד ָי ִ֥נים[ ְיַשׁ ֵֽלּ ַחַ :על־ֵ֗כּן ִ֭פְּת ֹ
שֶׁקר
הָ֑וה ֝ ְוֶ֗שַׁבע ֽתּוֲֹﬠַ֥בות ]ֽתּוֲֹﬠַ֥בת[ ַנְפֽשׁוֵֹ :עי ַ֣נ ִים ֭ ָרמוֹת ְל֣שׁוֹן ָ ֑
ֵ֭ה ָנּה ָשׂ ֵ֣נא ְי ֹ
שְׁפ֥כוֹת ָדּם־ ָנ ִֽקיֵ֗ :לב ֹ֭ח ֵרשׁ ַמְחְשׁ֣בוֹת ָ ֑א ֶון ַר ְג ַ֥ל ִים ְ֝מַֽמֲה֗רוֹת ָל ֥רוּץ
֝ ְו ָי ַ֗ד ִים ֽ ֹ
שֶׁקר וְּמַשׁ ֵ֥לּ ַח ְ֝מ ָֽד ֗ ִנים ֵ֣בּין ַא ִ ֽחיםְ :נֹ֣צר ְ֭בּ ִני ִמְצ ַ֣ות
ָֽל ָרָעהָ :יִ֣פי ַח ְ֭כּ ָזִבים ֵ֣ﬠד ָ ֑
ָאִ֑ביךָך ְוַאל־ִ֝תֹּ֗טּשׁ תּוֹ ַ֥רת ִאֶֽמּךָךָ :קְשׁ ֵ֣רם ַעל־ִלְבּ ךָ֣ך ָתִ֑מיד ָ֝ע ְנ ֵ֗דם ַעל־ ַגּ ְר ְגֹּרֶֽתךָך:
א ָ֗תךְך ֭ ְ ֽבָּשְׁכְבּךָך ִתְּשֹׁ֣מר ָע ֶ֑ליךָך ֝ ַֽוֲהִקי֗צוָֹת ִ֣היא ְתִשׂיֶֽחךָך:
ְבִּהְתַהֶלְּכ ךָ ֙ך ׀ ַתּ ְנֶ֬חה ֹ
ִ֤כּי ֵ֣נ ר ִ֭מְצ ָוה ְו֣תוֹ ָרה ֑אוֹר ְו ֶ֥ד ֶרךְך ַ֝ח ִ֗יּים ֽתּוְֹכ֥חוֹת מוָּֽסרִ֭ :לְשָׁמ ְרךָך ֵמֵ֣אֶשׁת ָ֑רע
ֵֽ֝מֶחְל ַ ֗קת ָל֥שׁוֹן ָנְכ ִר ָֽיּהַ :אל־ַתְּחֹ֣מד ֭ ָיְפ ָיהּ ִבְּלָב ֶ֑בךָך ְוַאל־ִ֝תּ ָֽקֲּח֗ךָך ְבַּעְפַע ֶֽפּיָהִ֤ :כּי
ְבַעד־ִאָ֥שּׁה זוֹ ֗ ָנה ַֽﬠד־ִכַּ֫כּר ָ֥לֶחם ְוֵ֥אֶשׁת ִ֑אישׁ ֶ֖נֶפשׁ ְי ָק ָ֣רה ָתֽצוּדֲ :ה ַיְח ֶ ֤תּה
ִ ֓אישׁ ֵ ֬אשׁ ְבֵּחי֑קוֹ ֝וְּב ָג ָ֗דיו ֣ל ֹא ִתָשּׂ ַֽרְפ ָנהִ :אם־ ְיַה ֵ֣לּךְך ִ֭אישׁ ַעל־ַה ֶֽגָּח ִ֑לים ֝ ְו ַר ְגָ֗ליו
֣ל ֹא ִתָכּ ֶֽוי ָנהֵ֗ :כּן ַ֭הָבּא ֶאל־ֵ֣אֶשׁת ֵר ֵ֑ﬠהוּ ֥ל ֹא ֝ ִי ָנּ ֶ ֗קה ָֽכּל־ַהֹנּ ֵ֥ג ַע ָֽבּהּֽ :ל ֹא־ ָי֣בוּזוּ
ַ֭ל ַגּ ָנּב ִ֣כּי ִי ְג ֑נוֹב ְלַמ ֵ֥לּא ֝ ַנְפ֗שׁוֹ ִ֣כּי ִי ְר ָֽﬠבְ ֭ :ו ִנְמָצא ְיַשׁ ֵ֣לּם ִשְׁבָע ָ ֑ת ִים ֶאת־ָכּל־֖הוֹן
ֵבּי֣תוֹ ִיֵֽתּןֹ :נֵ֣אף ִאָ֣שּׁה ֲחַסר־ ֵ֑לב ַֽמְשִׁ֥חית ֝ ַנְפ֗שׁוֹ ֣הוּא ַֽיֲﬠֶֽשׂ ָנּהֶֽ :נ ַגע־ ְוָק֥לוֹן
ִיְמ ָ֑צא ֝ ְוֶח ְרָפּ֗תוֹ ֣ל ֹא ִתָמֶּֽחהֽ ִ :כּי־ִק ְנָ֥אה ֲחַמת־ ָ֑גֶּבר ְו ֥ל ֹא ֝ ַיְח֗מוֹל ְבּ ֣יוֹם ָנ ָֽקם:
שַּׁחדְ֭ :בּ ִני ְשֹׁ֣מר ֲאָמ ָ֑רי
ֽל ֹא־ ֭ ִיָשּׂא ְפּ ֵ֣ני ָכל־ֹ֑כֶּפר ְו ֽל ֹא־֝י ֹא ֶ֗בה ִ֣כּי ַת ְרֶבּה־ ֽ ֹ
֝וִּמְצוֹ ַ֗תי ִתְּצֹ֥פּן ִאָֽתּךְךְ :שֹׁ֣מר ִמְצוַֹ֣תי ֶֽוְח ֵ֑יה ֝ ְוֽתוֹ ָר ִ֗תי ְכִּאי֥שׁוֹן ֵעי ֶֽניךָךָ :קְשׁ ֵ֥רם
ַעל־ֶאְצְבֹּע ֶ ֑תיךָך ָ֝כְּת ֵ֗בם ַעל־֥לוּ ַח ִלֶֽבּךָךֱ :אֹ֣מר ֭ ַֽלָחְכָמה ֲאֹ֣חִתי ָ ֑אְתּ ֝וֹּמ ָדע ַלִבּי ָ֥נה
ִת ְק ָֽראִ֭ :לְשָׁמ ְרךָך ֵֽמִאָ֣שּׁה ָז ָ֑רה ִ֝מ ָנְּכ ִר ָ֗יּה ֲאָמ ֶ֥ריָה ֶהֱח ִ ֽליָקהִ֭ :כּי ְבַּח֣לּוֹן ֵבּיִ֑תי
ְבּ ַ֖ﬠד ֶאְשׁ ַנִ֣בּי ִנְשׁ ָֽקְפִתּיָ :וֵ֤א ֶרא ַבְפָּתא ִ֗ים ָ ֘אִ֤בי ָנה ַבָבּ ֗ ִנים ַ֣נַער ֲחַסר־ ֵֽלבֹ :עֵ֣בר
ַ֭בּשּׁוּק ֵ֣אֶצל ִפּ ָ֑נּהּ ְו ֶ֖ד ֶרךְך ֵבּיָ֣תהּ ִיְצ ָֽﬠדְ :בּ ֶֽנֶשׁף־ְבּ ֶֽﬠ ֶרב־ ֑יוֹם ְבִּאי֥שׁוֹן ֝ ַ֗ל ְיָלה
הִמ ָ֣יּה ִ֣היא ְוֹס ָ֑ר ֶרת
ַֽוֲאֵפ ָֽלהְ :וִה ֵ֣נּה ִ֭אָשּׁה ִלְק ָרא֑תוֹ ִ֥שׁית ֝זוֹ ֗ ָנה וּ ְנ ֻ ֥צ ַרת ֵֽלבֹ ֽ :
ְ֝בֵּבי ָ֗תהּ ֽל ֹא־ ִיְשְׁכּ֥נוּ ַר ְג ֶֽליָהַ֤ :פַּעם ׀ ַבּ֗חוּץ ַ֥פַּעם ָֽבּ ְרֹח֑בוֹת ְוֵ֖אֶצל ָכּל־ִפּ ָ֣נּה
ֶתֱאֹֽרבְ :וֶהֱח ִ֣זיָקה ֖בּוֹ ְו ָ֣נְשָׁקה־֑לּוֹ ֵה ֵ֥ﬠ ָזה ָ֝פ ֗ ֶניָה ַו ֣תּ ֹאַמר ֽלוִֹ :זְבֵ֣חי ְשָׁלִ֣מים ָע ָ֑לי
ַ֝ה ֗יּוֹם ִשׁ ַ֥לְּמִתּי ְנ ָד ָֽריַ :על־ֵ֭כּן ָיָ֣צאִתי ִלְק ָרא ֶ ֑תךָך ְלַשֵׁ֥חר ָ֝פּ ֗ ֶניךָך ָֽוֶאְמָצֶֽאָךּ:

ַ֭מ ְרַב ִדּים ָרַ֣ב ְדִתּי ַע ְרִ֑שׂי ֲ֝חֻט֗בוֹת ֵא֥טוּן ִמְצ ָֽר ִיםַ֥ :נְפִתּי ִמְשָׁכִּ֑בי ֹ֥מר ֲ֝אָהִ֗לים
ְוִק ָנּֽמוֹןְ :ל ָ֤כה ִנ ְר ֶ֣וה ֹ֭ד ִדים ַעד־ַהֹ֑בֶּקר ֝ ִנְתַעְלָּ֗סה ָֽבֳּאָה ִ ֽביםִ֤ :כּי ֵ֣אין ָהִ֣אישׁ
ְבֵּבי֑תוֹ ָ֝הַ֗לךְך ְבּ ֶ֣ד ֶרךְך ֵמ ָרֽחוֹקֽ ְ :צרוֹר־ַ֭הֶכֶּסף ָל ַ֣קח ְבּ ָי ֑דוֹ ְל ֥יוֹם ַ֝הֶ֗כֶּסא ָי ֥ב ֹא ֵביֽתוֹ:
אם ְ֭כּשׁוֹר
ִ֭הַטּתּוּ ְבֹּ֣רב ִלְק ָ֑חהּ ְבֵּ֥חֶלק ְ֝שָׂפ ֶ֗תיָה ַתּ ִדּיֶֽחנּוּ֤ :הוֹ ֵ֥לךְך ַֽאֲח ֶ֗ריָה ִ֫פְּת ֥ ֹ
ֶאל־ֶ֣טַבח ָי֑בוֹא ֝וְּכֶ֗עֶכס ֶאל־מוַּ֥סר ֱא ִֽוילַ֤ :ﬠד ְיַפ ַ֢לּח ֵ֡חץ ְ ֽכֵּב֗דוֹ ְכַּמֵ֣הר ִצ֣פּוֹר
ֶאל־ ָ֑פּח ְו ֥ל ֹא ֝ ָי ַ֗דע ִ ֽכּי־ְב ַנְפ֥שׁוֹ ֽהוּאְ :וַעָ֣תּה ָ֭ב ִנים ִשְׁמעוּ־ ִ֑לי ֝ ְוַהְקִ֗שׁיבוּ ְלִאְמ ֵרי־
ִ ֽפיַ :אל־ ֵ֣יְשְׂט ֶאל־ ְדּ ָר ֶ֣כיָה ִל ֶ֑בּךָך ַאל־ֵ֝תַּתע ִבּ ְנ ִ ֽתיבוֶֹֽתיָהֽ ִ :כּי־ ַרִ֣בּים ֲחָלִ֣לים
ִה ִ֑פּיָלה ֝ ַֽוֲﬠֻצִ֗מים ָכּל־ֲה ֻר ֶֽגיָהַ :דּ ְר ֵ֣כי ְשׁ֣אוֹל ֵבּי ָ ֑תהּ ֝יֹ ְר֗דוֹת ֶאל־ַח ְד ֵרי־ָֽמ ֶות:
ֲה ֽל ֹא־ָחְכָ֥מה ִת ְק ָ֑רא ֝וְּתבוּ ֗ ָנה ִתֵּ֥תּן קוֹ ָֽלהְּ :בּ ֽר ֹאשׁ־ְמֹרִ֥מים ֲﬠֵלי־ ָ֑ד ֶרךְך ֵ֖בּית
ְנִתי֣בוֹת ִנָֽצָּבהְ :ל ַיד־ְשָׁע ִ֥רים ְלִפי־ ָ֑ק ֶרת ְמ֖בוֹא ְפָתִ֣חים ָתֹּֽר ָנּהֲ :אֵלי ֶ֣כם
ִאיִ֣שׁים ֶא ְק ָ֑רא ֝ ְוקוִֹ֗לי ֶאל־ְבּ ֵ֥ני ָא ָֽדםָ :הִ֣בינוּ ְפָתא ִ֣ים ָע ְר ָ ֑מה ֝וְּכִסיִ֗לים ָהִ֥בינוּ
ֵֽלבִ֭ :שְׁמעוּ ִ ֽכּי־ ְנ ִגי ִ֣דים ֲא ַד ֵ֑בּר וִּמְפַ֥תּח ְ֝שָׂפ ַ֗תי ֵמיָשׁ ִֽריםֽ ִ :כּי־ֱ֭אֶמת ֶיְה ֶ֣גּה ִח ִ֑כּי
ְוֽתוֲֹﬠַ֖בת ְשָׂפַ֣תי ֶֽרַשׁעְ :בֶּ֥צ ֶדק ָכּל־ִאְמ ֵרי־ִ֑פי ֵ֥אין ָ֝בּ ֶ֗הם ִנְפָ֥תּל ְוִע ֵֽקּשֻׁ :כּ ָ֣לּם
ְ֭נֹכִחים ַלֵמִּ֑בין ֝ ִויָשׁ ִ֗רים ְלֹ֣מְצֵאי ָֽדַעתְ :קחוּ־ֽמוָּס ִ֥רי ְוַאל־ ָ֑כֶּסף ֝ ְו ַ֗דַעת ֵֽמָח ֥רוּץ
ִנְבָֽחרֽ ִ :כּי־טוָֹ֣בה ָ֭חְכָמה ִמְפּ ִני ִ֑נים ְוָכל־ֲ֝חָפִ֗צים ֣ל ֹא ִֽיְשׁווּ־ָֽבהּֽ ֲ :א ִני־ָ֭חְכָמה
ה ָו֘ה ְ ֽשׂ ֫נ ֹאת ָ֥רע ֵ֘גָּ֤אה ְו ָג֨אוֹן ׀
ָשׁ ַ֣כְנִתּי ָע ְר ָ ֑מה ְו ַ֖דַעת ְמ ִז֣מּוֹת ֶאְמָֽצאִ :י ְרַ֣את ְי ֹ
ְו ֶ֣ד ֶרךְך ֭ ָרע וִּ֨פי ַתְהֻפּ֬כוֹת ָשׂ ֵֽנאִתיִ :לי־ֵ֭ﬠָצה ְוֽתוִּשׁ ָ֑יּה ֲא ִ֥ני ִ֝בי ֗ ָנה ִ֣לי ְגבוּ ָֽרהִ֭ :בּי
שְׁפֵטי
ְמָלִ֣כים ִיְמֹ֑לכוּ ֝ ְוֹר ְזִ֗נים ְיֹ֣חְקקוּ ֶֽצ ֶדקִ֭ :בּי ָשׂ ִ֣רים ָי֑שׂרוּ ֝וּ ְנ ִדי ִ֗בים ָכּל־ ֥ ֹ
אֲהַ֣בי[ ֵא ָ ֑הב ֝וְּמַֽשֲׁח ַ֗רי ִיְמָצֻֽא ְנ ִניֹֽ :עֶשׁר־ ְוָכ֥בוֹד ִאִ֑תּי ֥הוֹן
אֲהַ֣ביה ] ֽ ֹ
ֶֽצ ֶדקֲ֭ :א ִני ֽ ֹ
א ַרח ְצ ָד ָ֣קה
ָ֝ע ֵ֗תק וְּצ ָד ָֽקה֣ :טוֹב ִ֭פּ ְר ִיי ֵמָח ֣רוּץ וִּמ ָ֑פּז ֝וְּתֽבוָּא ִ֗תי ִמ ֶ֥כֶּסף ִנְבָֽחרְ :בּ ֥ ֹ
אְצֹֽרֵתיֶ֣הם ֲאַמ ֵֽלּא:
אֲהַ֥בי ׀ ֵ֑ישׁ ְו ֽ ֹ
ֲאַה ֵ֑לּךְך ְ֝בּ֗תוֹךְך ְנִתי֥בוֹת ִמְשׁ ָֽפּטְ :לַה ְנִ֖חיל ֽ ֹ
ְֽיה ָ֗וה ָ֭ק ָנ ִני ֵראִ֣שׁית ַדּ ְר֑כּוֹ ֶ֖ק ֶדם ִמְפָע ָ֣ליו ֵמָֽאזֵֽ֭ :מעוָֹלם ִנַ֥סְּכִתּי ֵמ ֗ר ֹאשׁ
ה֥מוֹת חוֹ ָ֑לְלִתּי ְבֵּ֥אין ַ֝מְע ָי ֗נוֹת ִנְכַבּ ֵדּי־ָֽמ ִיםְ :בֶּ֣ט ֶרם
ִמַקּ ְדֵמי־ָֽא ֶרץְ :בֵּֽאין־ְתּ ֹ
ָה ִ֣רים ָהְט ָ֑בּעוּ ִלְפ ֵ֖ני ְגָב֣עוֹת חוֹ ָֽלְלִתּיַ :עד־ ֣ל ֹא ָ֭ﬠָשׂה ֶ֣א ֶרץ ְוחוּ֑צוֹת ֝ ְו ֗ר ֹאשׁ
ַעְפ ֥רוֹת ֵתֵּֽבלַֽ :בֲּהִכי ֣נוֹ ָ֭שַׁמ ִים ָ֣שׁם ָ ֑א ִני ְבּ֥חוּקוֹ ֗֝חוּג ַעל־ְפּ ֵ֥ני ְתֽהוֹםְ :בַּאְמּ֣צוֹ
ְשָׁח ִ֣קים ִמ ָ ֑מַּעל ַֽ֝בֲּﬠ ֗זוֹז ִעי֥נוֹת ְתּֽהוֹםְ :בּ֘שׂוּ֤מוֹ ַל ָ֨יּם ׀ ֻח֗קּוֹ ֭וַּמ ִים ֣ל ֹא ַֽיַעְברוּ־

ִ֑פיו ְ֝בּחוּ֗קוֹ ֣מוְֹס ֵדי ָֽא ֶרץָ :וֶֽאְה ֶ֥יה ֶאְצ֗לוֹ ָ ֫א֥מוֹן ָוֶֽאְה ֶ֣יה ַֽ֭שֲׁﬠֻשִׁעים ֤יוֹם ׀ ֑יוֹם
ְמַשֶׂ֖חֶקת ְלָפ ָ֣ניו ְבָּכל־ ֵֽﬠתְ֭ :מַשֶׂחֶקת ְבֵּתֵ֣בל ַא ְר֑צוֹ ֝ ְוַֽשֲׁﬠֻשַׁ֗עי ֶאת־ְבּ ֵ֥ני ָא ָֽדם:
ְוַעָ֣תּה ָ֭ב ִנים ִשְׁמעוּ־ ִ֑לי ֝ ְוַאְשׁ ֵ֗רי ְדּ ָר ַ֥כי ִיְשֹֽׁמרוִּ :שְׁמ֖עוּ מוָּ֥סר ַֽוֲחָ֗כמוּ ְוַאל־
תַתי ֣יוֹם ׀ ֑יוֹם ִ֝לְשֹׁ֗מר ְמזוֹּ֥זת
שׁ ֵ ֢מ ַ֫ע ִ֥לי ִלְשֹׁ֣קד ַעל ֭־ ַדְּל ֹ
ִתְּפ ָֽרעוַּֽ :א ְ ֽשׁ ֵרי־ָא ָד֘ם ֹ
ה ָֽוהְֽ ֭ :וֹֽחְטִאי ֹחֵ֣מס ַנְפ֑שׁוֹ
ְפָּתָֽחיִ֣ :כּי ֹ֭מְצִאי ָמָ֣צאי ]ָמָ֣צא[ ַח ִ֑יּים ַו ָ֥יֶּפק ֝ ָר֗צוֹן ֵֽמ ְי ֹ
ָכּל־ְ֝מַשׂ ְנ ַ ֗אי ָ֣אֲהבוּ ָֽמ ֶותָ֭ :חְכמוֹת ָֽבּ ְנָ֣תה ֵבי ָ ֑תהּ ָֽחְצָ֖בה ַעמּוּ ֶ֣דיָה ִשְׁב ָֽﬠה:
ָֽטְבָ֣חה ִ֭טְבָחהּ ָֽמְס ָ֣כה ֵיי ָ֑נהּ ֝ ַ ֗אף ָֽﬠ ְר ָ֥כה ֻשְׁלָח ָֽנהָּֽ :שְׁלָ֣חה ַֽנֲﬠֹרֶ֣תיָה ִת ְק ָ֑רא ַעל־
֝ ַגֵּ֗פּי ְמֹ֣רֵמי ָֽק ֶרתִ :מי־ֶ֭פִתי ָי ֻ ֣סר ֵ ֑ה ָנּה ֲחַסר ֝־ ֵ֗לב ָ֣אְמ ָרה ֽלּוְֹ֭ :לכוּ ַֽלֲח֣מוּ ְ ֽב ַֽלֲחִ֑מי
֝וְּשׁ֗תוּ ְבּ ַ֣י ִין ָמָֽסְכִתּיִ :ע ְז֣בוּ ְפָתא ִ֣ים ִֽוְח ֑יוּ ֝ ְוִאְשׁ֗רוּ ְבּ ֶ֣ד ֶרךְך ִבּי ָֽנהֹ֤ :י ֵֽ֨סר ׀ ֵ֗לץ ֹל ֵ֣קַֽח
֣לוֹ ָק֑לוֹן וּמוִֹ֖כי ַח ְל ָרָ֣שׁע מוּֽמוַֹ :אל־֣תּוַֹכח ֵ֭לץ ֶפּן־ ִיְשׂ ָנ ֶ ֑אָךּ הוֹ ַ֥כח ְ֝לָחָ֗כם
ְו ֶיֱאָהֶֽבָךֵּ֣ :תּן ְ֭לָחָכם ְו ֶיְחַכּם־֑עוֹד הוֹ ַ֥דע ְ֝לַצ ִ֗דּיק ְו ֣יוֶֹסף ֶֽלַקחְ :תִּח ַ֣לּת ָ֭חְכָמה
הָ֑וה ְו ַ֖דַעת ְקֹדִ֣שׁים ִבּי ָֽנהִ :כּי־ִ֭בי ִי ְר֣בּוּ ָי ֶ ֑מיךָך ְויוִֹ֥סיפוּ ְ֝לּ֗ךָך ְשׁ ֣נוֹת ַח ִֽיּים:
ִי ְרַ֣את ְי ֹ
הִמ ָ֑יּה ְ֝פַּת ֗יּוּת
ִאם־ָ֭חַכְמָתּ ָח ַ֣כְמָתּ ָ֑לּךְך ֝ ְוַ֗לְצָתּ ְ ֽלַב ְדּ ךָ֥ך ִתָֽשּׂאֵ֣ :אֶשׁת ְ֭כִּסילוּת ֽ ֹ
וַּבל־ ָֽי ְדָעה־ָֽמּהְֽ ֭ :ו ָֽיְשָׁבה ְל ֶ֣פַתח ֵבּי ָ ֑תהּ ַעל־ִ֝כֵּ֗סּא ְמֹ֣רֵמי ָֽק ֶרתִ :לְק ֥ר ֹא ְלֹֽעְב ֵרי־
א ְרחוָֹֽתםִ :מי־ֶ֭פִתי ָי ֻ ֣סר ֵ ֑ה ָנּה ַֽוֲחַסר ֝־ ֵ֗לב ְוָ֣אְמ ָרה ֽלּוַֹֽ :מ ִים־
ָ֑ד ֶרךְך ַֽ֝הְמ ַיְשּׁ ִ֗רים ֽ ֹ
שׁם ְבִּעְמ ֵ֖קי ְשׁ֣אוֹל
ְגּנוִּ֥בים ִיְמ ָ ֑תּקוּ ְו ֶ֖לֶחם ְסָת ִ֣רים ִי ְנ ָֽﬠםְֽ :ול ֹא ֭־ ָי ַדע ִ ֽכּי־ ְרָפִ֣אים ָ ֑
ְק ֻרֶֽאיָהִ :מְשֵׁ֗לי ְשֹׁ֫לֹ֥מה ֵ֣בּן ָ֭חָכם ְיַשַׂמּח־ ָ ֑אב וֵּ֥בן ְ֝כִּ֗סיל תּוּ ַ֥גת ִאֽמּוֹ :ל ֹא־ ֭יוִֹעילוּ
ה ָוה ֶ֣נֶפשׁ ַצ ִ֑דּיק ְוַה ַ֖וּת
אוְֹצ ֣רוֹת ֶ֑רַשׁע ֝וְּצ ָד ָ ֗קה ַתִּ֥צּיל ִמָֽמּ ֶותֽ :ל ֹא־ ַי ְרִ֣ﬠיב ֭ ְי ֹ
א ֵ֣ג ר ַ֭בַּקּ ִיץ ֵ֣בּן
ְרָשִׁ֣ﬠים ֶֽיְהֹֽדּףָ֗ :ראשׁ ֹעֶ֥שׂה ַכף־ ְרִמ ָ֑יּה ְו ַ֖יד ָח ֽרוִּ֣צים ַֽתֲּﬠ ִ ֽשׁירֹ :
ַמְשׂ ִ֑כּיל ִנ ְר ָ֥דּם ַ֝בָּקִּ֗ציר ֵ֣בּן ֵמ ִ ֽבישְׁ֭ :בּ ָרכוֹת ְל ֣ר ֹאשׁ ַצ ִ֑דּיק וִּ֥פי ֝ ְרָשִׁ֗עים ְיַכֶ֥סּה
ָחָֽמסֵ֣ :זֶכר ַ֭צ ִדּיק ִלְב ָר ָ֑כה ְוֵ֖שׁם ְרָשִׁ֣ﬠים ִי ְר ָֽקבֲ :חַכם־ֵ֭לב ִי ַ֣קּח ִמְצ ֑וֹת ֶוֱא ִ֥ויל
תּם ֵ֣יֶלךְך ֶ֑בַּטח וְּמַע ֵ֥קּשׁ ֝ ְדּ ָרָ֗כיו ִי ָוּ ֵֽד ַעֹ֣ :ק ֵֽרץ ַ֭ﬠ ִין ִיֵ֣תּן
ְ֝שָׂפ ַ֗ת ִים ִיָלֵּֽבט :הוֹ ֵ֣לךְך ַ֭בּ ֹ
ַע ָ֑צֶּבת ֶוֱא ִ֥ויל ְ֝שָׂפ ַ֗ת ִים ִיָלֵּֽבטְ :מ֣קוֹר ַ֭ח ִיּים ִ֣פּי ַצ ִ֑דּיק וִּ֥פי ֝ ְרָשִׁ֗עים ְיַכֶ֥סּה ָחָֽמס:
ִ֭שׂ ְנָאה ְתּעוֹ ֵ֣רר ְמ ָֽד ִ֑נים ְו ַ֥ﬠל ָכּל־ְ֝פָּשִׁ֗עים ְתַּכֶ֥סּה ַֽאֲהָֽבהְ :בִּשְׂפֵ֣תי ָ֭נבוֹן ִתָּמֵּ֣צא
ָחְכ ָ ֑מה ֝ ְוֵ֗שֶׁבט ְל ֵ֣גו ֲחַסר־ ֵֽלבֲ :חָכִ֥מים ִיְצְפּנוּ־ ָ֑דַעת וּ ִ ֽפי־ֱ֝א ִויל ְמִחָ֥תּה ְקֹרָֽבה:
֣הוֹן ָ֭ﬠִשׁיר ִק ְר ַ֣ית ֻע ֑זּוֹ ְמִחַ֖תּת ַדִּ֣לּים ֵריָֽשׁםְ :פֻּעַלּת־ַצ ִ֣דּיק ְלַח ִ֑יּים ְתּבוַּ֖את

א ַרח ְ֭לַח ִיּים שׁוֵֹ֣מר מוּ ָ֑סר ְועוֹ ֵ֖זב תּוֹ ַ֣כַחת ַמְת ֶֽﬠהְ :מַכֶ֣סּה
ָרָ֣שׁע ְלַחָֽטּאתֹ ֣ :
שֶׁקר וּמוִֹ֥צא ֝ ִד ָ֗בּה ֣הוּא ְכ ִ ֽסילְ :בֹּ֣רב ֭ ְדָּב ִרים ֣ל ֹא ֶיְח ַדּל־ ָ֑פַּשׁע
ִ֭שׂ ְנָאה ִשְׂפֵתי־ ָ ֑
ְוחוֵֹ֖שׂךְך ְשָׂפָ֣תיו ַמְשׂ ִ ֽכּילֶ֣ :כֶּסף ִ֭נְבָחר ְל֣שׁוֹן ַצ ִ֑דּיק ֵ֖לב ְרָשִׁ֣ﬠים ִכְּמ ָֽﬠטִ :שְׂפֵ֣תי
ה ָוה ִ֣היא ַֽתֲﬠִ֑שׁיר
ַ֭צ ִדּיק ִי ְר֣עוּ ַרִ֑בּים ֝ ֶֽוֱא ִויִ֗לים ַֽבֲּחַסר־ ֵ֥לב ָיֽמוּתוִּ :בּ ְר ַ֣כּת ֭ ְי ֹ
ְו ֽל ֹא־יוִֹ֖סף ֶ֣ﬠֶצב ִעָֽמּהִּ :כְּשׂ֣חוֹק ִ֭לְכִסיל ֲﬠ֣שׂוֹת ִז ָ ֑מּה ֝ ְוָחְכָ֗מה ְלִ֣אישׁ ְתּבוּ ָֽנה:
שׁע
ְמגוֹ ַ֣רת ֭ ָרָשׁע ִ֣היא ְתבוֹ ֶ ֑אנּוּ ְוַֽתֲא ַ֖ות ַצ ִדּי ִ֣קים ִיֵֽתּןַֽ :כֲּﬠ֣בוֹר ֭סוָּפה ְוֵ֣אין ָר ָ ֑
שְׁלָֽחיוִ :י ְרַ֣את
֝ ְוַצ ִ֗דּיק ְי֣סוֹד עוֹ ָֽלםַ :כֹּ֤חֶמץ ׀ ַלִשּׁ ֗ ַנּ ִים ְו ֶֽכָעָ֥שׁן ָלֵעי ָ֑נ ִים ֵ֥כּן ֶ֝הָעֵ֗צל ְל ֽ ֹ
ה ָוה תּוִֹ֣סיף ָיִ֑מים וְּשׁ ֖נוֹת ְרָשִׁ֣ﬠים ִתְּקֹֽצ ְר ָנה :תּוֶֹ֣חֶלת ַצ ִדּי ִ֣קים ִשְׂמ ָ֑חה
֭ ְי ֹ
הָ֑וה ֝וְּמִח ָ֗תּה ְלֹֽ֣פֲﬠֵלי ָֽא ֶוןַ :צ ִ֣דּיק
תּם ֶ֣דּ ֶרךְך ְי ֹ
ְוִת ְק ַ֖ות ְרָשִׁ֣ﬠים תּ ֹאֵֽבדָ :מ֣עוֹז ַ֭ל ֹ
ְלעוֹ ָ֣לם ַבּל־ ִי֑מּוֹט ֝וּ ְרָשִׁ֗עים ֣ל ֹא ִיְשְׁכּנוּ־ָֽא ֶרץֽ ִ :פּי־ַ֭צ ִדּיק ָי ֣נוּב ָחְכ ָ ֑מה וְּל֥שׁוֹן
ַ֝תְּהֻפּ֗כוֹת ִתָּכּ ֵֽרתִ :שְׂפֵ֣תי ַ֭צ ִדּיק ֵֽי ְד֣עוּן ָר֑צוֹן וִּ֥פי ֝ ְרָשִׁ֗עים ַתְּהֻפּֽכוֹתֽ :מ ֹא ְז ֵ֣ני
הָ֑וה ְוֶ֖אֶבן ְשֵׁלָ֣מה ְרצוֹֽנוָֹ֣ :בּא ֭ ָזדוֹן ַו ָיּ ֣ב ֹא ָק֑לוֹן ְֽוֶאת־ְצנוִּ֥ﬠים
ִ֭מ ְרָמה ֽתּוֲֹﬠַ֣בת ְי ֹ
ָחְכָֽמהֻ :תַּ֣מּת ְיָשׁ ִ֣רים ַתּ ְנ ֵ֑חם ְוֶ֖סֶלף ֹבּ ְג ִ֣דים ְוָשׁ ֵֽדּם ] ְיָשׁ ֵֽדּם[ :ל ֹא־יוִֹ֣ﬠיל ֭הוֹן
ְבּ ֣יוֹם ֶעְב ָ֑רה ֝וְּצ ָד ָ ֗קה ַתִּ֥צּיל ִמָֽמּ ֶותִ :צ ְד ַ֣קת ָ֭תִּמים ְתּ ַיֵ֣שּׁר ַדּ ְר֑כּוֹ ֝וְּב ִרְשָׁע֗תוֹ
ִיֹ֥פּל ָרָֽשׁעִ :צ ְד ַ֣קת ֭ ְיָשׁ ִרים ַתִּצּי ֵ֑לם ֝וְּבַה ַ֗וּת ֹֽבּ ְג ִ֥דים ִיָלּ ֵֽכדוְּ :בּ֤מוֹת ָא ָ֣דם ֭ ָרָשׁע
תּ ֹאַ֣בד ִתּ ְק ָ֑וה ְותוֶֹ֖חֶלת אוֹ ִ֣נים ָאָֽב ָדהַ֭ :צ ִדּיק ִמָצּ ָ֣רה ֶנֱח ָ֑לץ ַו ָיּ ֖ב ֹא ָרָ֣שׁע
ַתְּחָֽתּיוְ :בֶּ֗פה ָ֭ח ֵנף ַיְשִׁ֣חת ֵר ֵ֑ﬠהוּ ֝וְּב ַ֗דַעת ַצ ִדּי ִ֥קים ֵֽיָח ֵֽלצוְּ :בּ֣טוּב ַ֭צ ִדּיִקים
ַֽתֲּﬠֹ֣לץ ִק ְר ָ֑יה וַּֽבֲאֹ֖בד ְרָשִׁ֣ﬠים ִר ָֽנּהְ :בִּב ְר ַ֣כּת ֭ ְיָשׁ ִרים ָתּ ֣רוּם ָ֑ק ֶרת וְּבִ֥פי
֝ ְרָשִׁ֗עים ֵֽתָּה ֵֽרסָ :בּז־ְל ֵר ֵ֥ﬠהוּ ֲחַסר־ ֵ֑לב ְוִ֖אישׁ ְתּבוּ ֣נוֹת ַֽיֲח ִֽרישׁ :הוֹ ֵ֣לךְך ֭ ָרִכיל
ְמ ַגֶלּה־֑סּוֹד ְוֶנֱאַמן־֗֝רוּ ַח ְמַכֶ֥סּה ָדָֽברְ :בֵּ֣אין ַ֭תְּחֻבּלוֹת ִיָפּל־ ָ֑ﬠם ֝וְּתשׁוָּ֗עה ְבֹּ֣רב
שׂ ֵ֖נא תוְֹקִ֣ﬠים בּוֵֹֽט ַחֵ֣ :אֶשׁת ֵ֭חן ִתְּתֹ֣מךְך ָכּ֑בוֹד
יוֹ ֵֽﬠץַ :רע ֭־ ֵירוֹ ַע ִכּי־ ָ֣ﬠ ַרב ָ֑ז ר ְו ֹ
֝ ְו ָֽﬠ ִריִ֗צים ִיְתְמכוּ־ֹֽעֶשׁרֹ :גֵּ֣מל ַ֭נְפשׁוֹ ִ֣אישׁ ָ֑חֶסד ְוֹע ֵ֥כר ְ֝שֵׁא֗רוֹ ַאְכ ָז ִֽריָ :רָ֗שׁע
שֶׁקר ְוֹז ֵ֥ר ַע ְ֝צ ָד ָ ֗קה ֶ֣שֶׂכר ֱאֶֽמתֵֽ :כּן־ְצ ָד ָ֥קה ְלַח ִ֑יּים וְּמ ַר ֵ֖דּף ָר ָ֣ﬠה
ֹעֶ֥שׂה ְפֻעַלּת־ ָ ֑
ה ָוה ִעְקֵּשׁי־ ֵ֑לב ֝וּ ְרצוֹ ֗נוֹ ְתִּ֣מיֵמי ָֽד ֶרךְךָ֣ :יד ְ֭ל ָיד ֽל ֹא־ ִי ָ֣נּ ֶקה
ְלמוֹֽתוֹֽ :תּוֲֹﬠַ֣בת ֭ ְי ֹ
ָ֑רּע ְו ֶ֖ז ַרע ַצ ִדּי ִ֣קים ִנְמ ָֽלטֶ֣ :נ ֶזם ֭ ָזָהב ְבַּ֣אף ֲח ִ֑זיר ִאָ֥שּׁה ֝ ָיָ֗פה ְוָ֣ס ַרת ָֽטַעםַֽ :תֲּא ַ֣ות
ַצ ִדּי ִ֣קים ַאךְך־֑טוֹב ִתּ ְק ַ֖ות ְרָשִׁ֣ﬠים ֶעְב ָֽרהֵ֣ :ישׁ ְ֭מַפ ֵזּר ְונוָֹ֥סף ֑עוֹד ְוֹחֵ֥שׂךְך ִ֝מ ֗יֶֹּשׁר

שּׁן ֝וַּמ ְר ֶ֗וה ַגּם־֥הוּא יוֹ ֶֽראֹ֣ :מ ֵֽנ ַע ָ֭בּר ִיְקּ ֻ֣בהוּ
ַאךְך־ְלַמְחֽסוֹרֶֽ :נֶפשׁ־ְבּ ָר ָ֥כה ְת ֻד ָ ֑
שֵֽׁחר ֭טוֹב ְיַב ֵ֣קּשׁ ָר֑צוֹן ְוֹד ֵ֖רשׁ ָר ָ֣ﬠה ְתבוֶֹֽאנּוּ:
ְל֑אוֹם ֝וְּב ָרָ֗כה ְל ֣ר ֹאשׁ ַמְשׁ ִ ֽבּירֹ ֣ :
בּוֵֹ֣ט ַח ְ֭בָּעְשׁרוֹ ֣הוּא ִיֹ֑פּל ֝ ְוֶכָעֶ֗לה ַצ ִדּי ִ֥קים ִיְפ ָֽרחוֹּ :ע ֵ֣כר ֵ֭בּיתוֹ ִי ְנַחל־ ֑רוּ ַח ְו ֶ֥ﬠֶבד
ֱ֝א ִ֗ויל ַֽלֲחַכם־ ֵֽלבֽ ְ :פּ ִרי־ַ֭צ ִדּיק ֵ֣ﬠץ ַח ִ֑יּים ְוֹל ֵ֖ק ַח ְנָפ֣שׁוֹת ָח ָֽכםֵ֣ :הן ַ֭צ ִדּיק ָבָּ֣א ֶרץ
אֵֽהב ָ֑דַּעת ְושׂו ֵ֖נא תוֹ ַ֣כַחת ָֽבַּער:
אֵ֣הב ֭מוָּסר ֣ ֹ
ְיֻשׁ ָ֑לּם ֝ ַ ֗אף ִ ֽכּי־ ָרָ֥שׁע ְוחוֵֹֽטאֹ :
שׁ ֶרשׁ
הָ֑וה ְוִ֖אישׁ ְמ ִז֣מּוֹת ַי ְר ִ ֽשׁי ַעֽ :ל ֹא־ ִי֣כּוֹן ָא ָ֣דם ְבּ ֶ֑רַשׁע ְו ֥ ֹ
֗טוֹב ָיִ֣פיק ֭ ָרצוֹן ֵֽמ ְי ֹ
ַ֝צ ִדּי ִ ֗קים ַבּל־ ִיֽמּוֹטֵֽ :אֶשׁת־ַ֭ח ִיל ֲﬠֶ֣ט ֶרת ַבְּע ָ֑להּ וְּכ ָר ָ֖קב ְבַּעְצמוָֹ֣תיו ְמִביָֽשׁה:
ַמְחְשׁ֣בוֹת ַצ ִדּי ִ֣קים ִמְשׁ ָ֑פּט ַתְּחֻבּ֖לוֹת ְרָשִׁ֣ﬠים ִמ ְרָֽמהִ :דְּב ֵ֣רי ְרָשִׁ֣ﬠים ֱא ָרב־
ָ֑דּם וִּ֥פי ֝ ְיָשׁ ִ֗רים ַיִצּי ֵֽלםָ :ה֣פוֹךְך ְרָשִׁ֣ﬠים ְוֵאי ָ֑נם וֵּ֖בית ַצ ִדּי ִ֣קים ַֽיֲﬠֹֽמדֽ ְ :לִפי־
ִ֭שְׂכלוֹ ְיֻהַלּל־ִ֑אישׁ ְו ַֽנֲﬠ ֵוה ֝־ ֵ֗לב ִיְה ֶ֥יה ָלֽבוּז֣ :טוֹב ִ֭נְקֶלה ְו ֶ֣ﬠֶבד ֑לוֹ ִ֝מִמְּתַכּ ֵ֗בּד
ַֽוֲחַסר־ ָֽלֶחם :יוֹ ֵ֣ד ַע ַ֭צ ִדּיק ֶ֣נֶפשׁ ְבֶּהְמ֑תּוֹ ְֽו ַֽרֲחֵ֥מי ֝ ְרָשִׁ֗עים ַאְכ ָז ִֽריֹ :עֵ֣בד ַ֭א ְדָמתוֹ
שׁ ֶרשׁ
ִיְשַׂבּע־ ָ֑לֶחם וְּמ ַר ֵ֖דּף ֵרי ִ֣קים ֲחַסר־ ֵֽלבָ :חַ֣מד ֭ ָרָשׁע ְמ֣צוֹד ָרִ֑ﬠים ְו ֖ ֹ
ַצ ִדּי ִ֣קים ִיֵֽתּןְ :בּ ֶ֣פַשׁע ְ֭שָׂפַת ִים מוֹ ֵ֣קשׁ ָ֑רע ַו ֵיֵּ֖צא ִמָצּ ָ֣רה ַצ ִֽדּיקִ :מְפּ ִ֣רי ִ ֽפי־ִ֭אישׁ
שֵׁ֖מ ַע
ִיְשַׂבּע־֑טוֹב וּ ְג֥מוּל ְי ֵדי־ָ֝א ָ֗דם ָיִ֥שׁוב ] ָיִ֥שׁיב[ ֽלוֶֹ֣ :דּ ֶרךְך ֱ֭א ִויל ָיָ֣שׁר ְבֵּעי ָ֑ניו ְו ֹ
ְלֵעָ֣צה ָח ָֽכםֱ :א ִ֗ויל ַ֭בּיּוֹם ִי ָוּ ַ֣דע ַכְּע֑סוֹ ְוֹכֶ֖סה ָק֣לוֹן ָע ֽרוּםָ :יִ֣פי ַח ֱ֭אמוּ ָנה ַי ִ֣גּיד
ֶ֑צ ֶדק ְו ֵ֖ﬠד ְשׁ ָק ִ֣רים ִמ ְרָֽמהֵ֣ :ישׁ ֖בּוֶֹטה ְכַּמ ְדְק ֣רוֹת ָ֑ח ֶרב וְּל֖שׁוֹן ֲחָכִ֣מים ַמ ְר ֵֽפּא:
ְ ֽשַׂפת־ֱ֭אֶמת ִתּ֣כּוֹן ָל ַ֑ﬠד ְוַעד־ַ֝א ְר ִ֗גּיָעה ְל֣שׁוֹן ָֽשֶׁקרִ֭ :מ ְרָמה ְבֶּלב־ֹֽח ְרֵשׁי־ ָ֑רע
ֽוְּלֹֽיֲﬠֵ֖צי ָשׁ֣לוֹם ִשְׂמָֽחהֽ :ל ֹא־ ְיֻא ֶ֣נּה ַלַצּ ִ֣דּיק ָכּל־ ָ ֑א ֶון ֝וּ ְרָשִׁ֗עים ָ֣מְלאוּ ָֽרע:
שֶׁקר ְוֹעֵ֖שׂי ֱאמוּ ָ֣נה ְרצוֹ ֽנוָֹ :א ָ֣דם ָ֭ﬠרוּם ֹ֣כֶּסה ָ֑דַּעת ְו ֵ֥לב
ה ָוה ִשְׂפֵתי־ ָ ֑
ֽתּוֲֹﬠַ֣בת ֭ ְי ֹ
ְ֝כִּסיִ֗לים ִי ְק ָ֥רא ִא ֶֽוֶּלתַ :יד־ָֽחרוִּ֥צים ִתְּמ֑שׁוֹל ֝וּ ְרִמ ָ֗יּה ִתְּה ֶ֥יה ָלַֽמסְ :דָּא ָ֣גה ְבֶלב־
ִ֣אישׁ ַיְשׁ ֶ֑ח ָנּה ְו ָדָ֖בר ֣טוֹב ְיַשְׂמֶּֽח ָנּהָ :יֵ֣תר ֵמ ֵר ֵ֣ﬠהוּ ַצ ִ֑דּיק ְו ֶ֖ד ֶרךְך ְרָשִׁ֣ﬠים ַתְּת ֵֽﬠם:
א ַרח־ְצ ָד ָ֥קה ַח ִ֑יּים ְו ֶ֖ד ֶרךְך
ֽל ֹא־ ַֽיֲחֹ֣רךְך ְרִמ ָ֣יּה ֵצי ֑דוֹ ְוֽהוֹן־ָא ָ֖דם ָי ָ֣קר ָח ֽרוּץְ :בּ ֽ ֹ
ְנִתיָ֣בה ַאל־ָֽמ ֶותֵ֣ :בּן ָ֭חָכם ֣מוַּסר ָ ֑אב ֝ ְוֵ֗לץ ֽל ֹא־ָשַׁ֥מע ְגָּע ָֽרהִ :מְפּ ִ֣רי ִפי־ִ֭אישׁ
שֵׁ֣מר ַנְפ֑שׁוֹ ֹפֵּ֥שׂק ְ֝שָׂפ ָ֗תיו ְמִחָתּה־
֣י ֹאַכל ֑טוֹב ְו ֶ֖נֶפשׁ ֹֽבּ ְג ִ֣דים ָחָֽמסֹ :נֵ֣צר ִ֭פּיו ֹ
ֽלוִֹ :מְתַא ָ֣וּה ֭ ָוַא ִין ַנְפ֣שׁוֹ ָע ֵ֑צל ְו ֶ֖נֶפשׁ ָֽח ֻרִ֣צים ְתּ ֻדָֽשּׁןְ :דַּבר־ֶ֭שֶׁקר ִיְשׂ ָ֣נא ַצ ִ֑דּיק
֝ ְו ָרָ֗שׁע ַיְבִ֥אישׁ ְו ַיְח ִ ֽפּירְ֭ :צ ָדָקה ִתֹּ֣צּר ָתּם־ ָ֑דּ ֶרךְך ֝ ְו ִרְשָׁ֗עה ְתַּס ֵ֥לּף ַחָֽטּאתֵ֣ :ישׁ

ִ֭מְתַעֵשּׁר ְוֵ֣אין ֹ֑כּל ִ֝מְתרוֵֹ֗שׁשׁ ְו֣הוֹן ָֽרבֹ֣ :כֶּפר ֶֽנֶפשׁ־ִ֣אישׁ ָעְשׁ ֑רוֹ ֝ ְו ָ֗רשׁ ֽל ֹא־ָשַׁ֥מע
ְגָּע ָֽרהֽ :אוֹר־ַצ ִדּי ִ֥קים ִיְשׂ ָ ֑מח ְו ֵ֖נ ר ְרָשִׁ֣ﬠים ִי ְד ָֽﬠךְךַ :רק־ְ֭בּ ָזדוֹן ִיֵ֣תּן ַמ ָ֑צּה ְוֶאת־
֖נוָֹעִ֣צים ָחְכָֽמה֭ :הוֹן ֵמֶ֣הֶבל ִיְמ ָ֑ﬠט ְוֹקֵ֖בץ ַעל־ ָ֣יד ַי ְרֶֽבּה :תּוֶֹ֣חֶלת ְ֭מֻמָשָּׁכה
ַֽ֣מֲחָלה ֵ֑לב ְו ֵ֥ﬠץ ַ֝ח ִ֗יּים ַֽתֲּא ָ֥וה ָבָֽאהָ֣ :בּז ְ֭ל ָדָבר ֵיָ֣חֶבל ֑לוֹ ִוי ֵ֥רא ִ֝מְצ ָ֗וה ֣הוּא
ְיֻשׁ ָֽלּם :תּוֹ ַ֣רת ָ֭חָכם ְמ֣קוֹר ַח ִ֑יּים ָ֝ל֗סוּר ִמֹ֥מְּקֵשׁי ָֽמ ֶותֵֽ :שֶׂכל־ ֭טוֹב ִיֶתּן־ ֵ֑חן
ְו ֶ֖ד ֶרךְך ֹֽבּ ְג ִ֣דים ֵאיָֽתןָ :כּל־ָ֭ﬠרוּם ַֽיֲﬠֶ֣שׂה ְב ָ֑דַעת ֝וְּכִ֗סיל ִיְפֹ֥רשׂ ִא ֶֽוֶּלתַ :מְלָ֣אךְך
֭ ָרָשׁע ִיֹ֣פּל ְבּ ָ֑רע ְוִ֖ציר ֱאמוּ ִ֣נים ַמ ְר ֵֽפּאֵ֣ :רישׁ ֭ ְוָקלוֹן פּוֹ ֵ֣ר ַע מוּ ָ֑סר ְושׁוֵֹ֖מר תּוֹ ַ֣כַחת
ה ֵ֣לוךְך ]הוֹ ֵ֣לךְך[
ְיֻכָֽבּדַֽ :תֲּא ָ֣וה ִ֭נְה ָיה ֶתֱּﬠ ַ֣רב ְל ָ֑נֶפשׁ ְוֽתוֲֹﬠַ֥בת ְ֝כִּסיִ֗לים ֣סוּר ֵמ ָֽרעֹ :
ֶאת־ֲחָכִ֣מים ֶוְח ָ֑כּם ] ֶיְח ָ֑כּם[ ְוֹר ֶ֖ﬠה ְכִסיִ֣לים ֵי ֽרוֹ ַעַ֭ :חָטִּאים ְתּ ַר ֵ֣דּף ָר ָ֑ﬠה ְוֶאת־
ַ֝צ ִדּי ִ ֗קים ְיַשֶׁלּם־ֽטוֹב֗ :טוֹב ַי ְנִ֥חיל ְבּ ֵֽני־ָב ִ֑נים ְוָצ֥פוּן ַ֝לַצּ ִ֗דּיק ֵ֣חיל חוֵֹֽטאָ :רב־
אֲה֗בוֹ
אֶכל ִ֣ניר ָראִ֑שׁים ְו ֵ֥ישׁ ֝ ִנְסֶ֗פּה ְבּ ֣ל ֹא ִמְשׁ ָֽפּט :חוֵֹ֣שׂךְך ִ֭שְׁבטוֹ שׂוֹ ֵ֣נא ְב ֑נוֹ ֝ ְו ֽ ֹ
֭ ֹ
אֵכל ְל֣שַׂבע ַנְפ֑שׁוֹ וֶּ֖בֶטן ְרָשִׁ֣ﬠים ֶתְּחָֽסרַ :חְכ֣מוֹת ָ֭נִשׁים
ִ ֽשֲׁח ֥רוֹ מוָּֽסרַ :צ ִ֗דּיק ֭ ֹ
הָ֑וה וּ ְנ֖לוֹז ְדּ ָר ָ֣כיו
ָֽבּ ְנָ֣תה ֵבי ָ ֑תהּ ֝ ְוִא ֶ֗וֶּלת ְבּ ָי ֶ֥דיָה ֶֽתֶה ְרֶֽסנּוּ :הוֹ ֵ֣לךְך ְ֭בּ ָיְשׁרוֹ ְי ֵ֣רא ְי ֹ
בּוֹ ֵֽזהוּֽ ְ :בִּפי־ֱ֭א ִויל ֹ֣חֶטר ַֽגֲּאָ֑וה ְוִשְׂפֵ֥תי ֲ֝חָכִ֗מים ִתְּשׁמוּ ֵ֖רםְ :בֵּ֣אין ֲ֭אָלִפים ֵא֣בוּס
ָ֑בּר ְו ָרב־ְ֝תּבוּ֗אוֹת ְבֹּ֣כ ַח ֽשׁוֹרֵ֣ :ﬠד ֱ֭אמוּ ִנים ֣ל ֹא ְיַכ ֵ֑זּב ְו ָיִ֥פי ַח ְ֝כּ ָז ִ֗בים ֵ֣ﬠד ָֽשֶׁקר:
ִבֶּקּשׁ־ ֵ֣לץ ָחְכָ֣מה ָו ָ ֑א ִין ְו ַ֖דַעת ְל ָנ֣בוֹן ָנ ָֽקלֵ֣ :לךְך ִ֭מ ֶנּ ֶגד ְלִ֣אישׁ ְכִּ֑סיל וַּבל־֝ ָי ַ֗דְעָתּ
ִשְׂפֵתי־ ָֽדַעתָ :חְכַ֣מת ָ֭ﬠרוּם ָהִ֣בין ַדּ ְר֑כּוֹ ְוִא ֶ֖וֶּלת ְכִּסיִ֣לים ִמ ְרָֽמהֱ֭ :א ִוִלים ָי ִ֣ליץ
שׁם וֵּ֖בין ְיָשׁ ִ֣רים ָרֽצוֹןֵ֗ :לב ֭יוֹ ֵד ַע ָמ ַ֣רּת ַנְפ֑שׁוֹ ֝וְּבִשְׂמָח֗תוֹ ֽל ֹא־ ִיְת ָ֥ﬠ ַרב ָֽז ר:
ָא ָ ֑
אֶהל ְיָשׁ ִ֣רים ַיְפ ִֽרי ַחֵ֤ :ישׁ ֶ֣דּ ֶרךְך ֭ ָיָשׁר ִלְפ ֵני־ִ֑אישׁ
ֵ֣בּית ֭ ְרָשִׁעים ִיָשּׁ ֵ ֑מד ְו ֖ ֹ
֝ ְוַֽאֲח ִרי ָ֗תהּ ַדּ ְרֵכי־ָֽמ ֶותַ :גּם־ִבְּשֹׂ֥חק ִיְכַאב־ ֵ֑לב ְוַֽאֲח ִריָ֖תהּ ִשְׂמָ֣חה תוּ ָֽגה:
ִמ ְדּ ָר ָ֣כיו ֭ ִיְשַׂבּע ֣סוּג ֵ֑לב ֝וֵּמָעָ֗ליו ִ֣אישׁ ֽטוֹבֶ֭ :פִּתי ַֽיֲאִ֣מין ְלָכל־ ָדּ ָ֑בר ֝ ְוָע֗רוּם ָיִ֥בין
ַֽלֲאֻשׁ ֽרוָֹ :ח ָ֣כם ֭ ָי ֵרא ְוָ֣סר ֵמ ָ֑רע ֝וְּכִ֗סיל ִמְתַעֵ֥בּר וּבוֵֹֽט ַחְֽ :קַצר־ַ֭אַפּ ִים ַֽיֲﬠֶ֣שׂה
ִאֶ֑וֶּלת ְוִ֥אישׁ ְ֝מ ִז֗מּוֹת ִיָשּׂ ֵֽנאָֽ :נֲח֣לוּ ְפָתא ִ֣ים ִאֶ֑וֶּלת ֝ ַֽוֲﬠרוִּ֗מים ַיְכִ֥תּרוּ ָֽדַעתַ :שׁ֣חוּ
אֲהֵ֖בי
֭ ָרִעים ִלְפ ֵ֣ני טוִֹ֑בים ֝וּ ְרָשִׁ֗עים ַעל־ַֽשֲׁﬠ ֵ֥רי ַצ ִֽדּיקַ :גּם־ְ֭ל ֵרֵעהוּ ִיָ֣שּׂ ֵנא ָ֑רשׁ ְו ֽ ֹ
ָעִ֣שׁיר ַר ִ ֽבּיםָ :בּז־ְל ֵר ֵ֥ﬠהוּ חוֹ ֵ֑טא וְּמחוֹ ֵ֖נ ן ֲֽﬠ ָנ ִ֣יים ] ֲֽﬠ ָנ ִ֣וים[ ַאְשׁ ָֽריוֲֽ :הלוֹא־ ֭ ִיְתעוּ
ֹ֣ח ְרֵשׁי ָ֑רע ְוֶ֥חֶסד ֝ ֶוֱאֶ֗מת ֹ֣ח ְרֵשׁי ֽטוֹבְ :בָּכל־ֶ֭ﬠֶצב ִיְה ֶ֣יה מוֹ ָ ֑תר וּ ְדַבר־ְ֝שָׂפ ַ֗ת ִים

ַאךְך־ְלַמְחֽסוֹרֲ :ﬠֶ֣ט ֶרת ֲחָכִ֣מים ָעְשׁ ָ֑רם ִא ֶ֖וֶּלת ְכִּסיִ֣לים ִא ֶֽוֶּלתַ :מִ֣צּיל ְ֭נָפשׁוֹת
ה ָוה ִמְבַטח־ֹ֑עז ֝וְּלָב ֗ ָניו ִיְה ֶ֥יה ַמְחֶֽסה:
ֵ֣ﬠד ֱא ֶ ֑מת ְו ָיִ֖פ ַח ְכּ ָזִ֣בים ִמ ְרָֽמהְ :בּ ִי ְרַ֣את ֭ ְי ֹ
ה ָוה ְמ֣קוֹר ַח ִ֑יּים ָ֝ל֗סוּר ִמֹ֥מְּקֵשׁי ָֽמ ֶותְ :בּ ָרב־ ָ֥ﬠם ַה ְד ַרת־ ֶ ֑מֶלךְך וְּבֶ֥אֶפס
ִי ְרַ֣את ֭ ְי ֹ
אם ְמִחַ֥תּת ָר ֽזוֹןֶ֣ :א ֶרךְך ַ֭אַפּ ִים ַרב־ְתּבוּ ָ֑נה וְּקַצר־֗֝רוּ ַח ֵמ ִ֥רים ִא ֶֽוֶּלתַ :ח ֵ֣יּי
ְ֝ל ֗ ֹ
שׂהוּ ֝וְּמַכְבּ֗דוֹ ֹח ֵ֥נ ן
ְ֭בָשׂ ִרים ֵ֣לב ַמ ְר ֵ֑פּא וּ ְר ַ֖קב ֲﬠָצ֣מוֹת ִק ְנָֽאהֹ֣ :עֵֽשׁק ֭ ָדּל ֵח ֵ֣רף ֹע ֵ ֑
שׁע ְוֹחֶ֖סה ְבמוֹ֣תוֹ ַצ ִֽדּיקְ :בּ ֵ֣לב ָ֭נבוֹן ָתּ ֣נוּ ַח ָחְכ ָ ֑מה
ֶאְב ֽיוֹןֽ ְ ֭ :בּ ָֽרָעתוֹ ִי ָדֶּ֣חה ָר ָ ֑
וְּב ֶ֥ק ֶרב ְ֝כִּסיִ֗לים ִתּ ָוּ ֵֽד ַעְ :צ ָד ָ֥קה ְת ֽרוֵֹֽמם־ ֑גּוֹי ְוֶ֖חֶסד ְלֻאִ֣מּים ַחָֽטּאתְֽ :רצוֹן־ֶ֭מֶלךְך
ְל ֶ֣ﬠֶבד ַמְשׂ ִ֑כּיל ֝ ְוֶעְב ָר֗תוֹ ִ ֽתְּה ֶ֥יה ֵמ ִ ֽבישַֽׁ :מֲﬠ ֶנה ֭־ ַרּךְך ָיִ֣שׁיב ֵח ָ ֑מה וּ ְדַבר־ ֝ ֶ֗עֶצב
ַֽיֲﬠֶלה־ָֽאףְ :ל֣שׁוֹן ֲ֭חָכִמים ֵתּיִ֣טיב ָ֑דַּעת וִּ֥פי ְ֝כִסיִ֗לים ַיִ֥בּי ַע ִא ֶֽוֶּלתֽ ְ :בָּכל־ָ֭מקוֹם
ֵעי ֵ֣ני ְי ֹ
הָ֑וה ֹ֝צ֗פוֹת ָרִ֥ﬠים ְוטוֹ ִ ֽביםַ :מ ְר ֵ֣פּא ָ֭לשׁוֹן ֵ֣ﬠץ ַח ִ֑יּים ְוֶ֥סֶלף ֝ ָ֗בּהּ ֶ֣שֶׁבר
שֵׁ֖מר תּוֹ ַ֣כַחת ַיְע ִֽרםֵ֣ :בּית ַ֭צ ִדּיק ֹ֣חֶסן ָ֑רב
ְבּ ֽרוּ ַחֱ :א ִ֗ויל ֭ ִי ְנַאץ מוַּ֣סר ָאִ֑ביו ְו ֹ
וִּבְתבוַּ֖את ָרָ֣שׁע ֶנְע ָֽכּ ֶרתִ :שְׂפֵ֣תי ֲ֭חָכִמים ְי ָ֣ז רוּ ָ֑דַעת ְו ֵ֖לב ְכִּסי ִ֣לים ל ֹא־ ֵֽכן:
שׁע
ה ָוה ֶ֣דּ ֶרךְך ָר ָ ֑
הָ֑וה וְּתִפ ַ֖לּת ְיָשׁ ִ֣רים ְרצוֹ ֽנוֹֽ :תּוֲֹﬠַ֣בת ֭ ְי ֹ
ֶ֣זַבח ֭ ְרָשִׁעים ֽתּוֲֹﬠַ֣בת ְי ֹ
א ַרח שׂוֹ ֵ֖נא תוֹ ַ֣כַחת ָיֽמוּתְ :שׁ֣אוֹל
וְּמ ַר ֵ֖דּף ְצ ָד ָ֣קה ֶיֱאָֽהב :מוָּ֣סר ֭ ָרע ְלֹע ֵ֣זב ֑ ֹ
הָ֑וה ֝ ַ ֗אף ִ ֽכּי־ִל֥בּוֹת ְ ֽבֵּני־ָא ָֽדם֣ :ל ֹא ֶיֱאַהב־ֵ֭לץ הוֹ ֵ֣כַֽח ֑לוֹ ֶאל־
֭ ַֽוֲאַבדּוֹן ֶ֣נ ֶגד ְי ֹ
ֲ֝חָכִ֗מים ֣ל ֹא ֵי ֵֽלךְךֵ֣ :לב ָ֭שֵׂמ ַח ֵייִ֣טב ָפּ ִ֑נים וְּבַעְצַּבת ֝־ֵלב ֣רוּ ַח ְנֵכָֽאהֵ֣ :לב ָ֭נבוֹן
ְיַבֶקּשׁ־ ָ֑דַּעת וִּ֥פני ]וִּ֥פי[ ְ֝כִסיִ֗לים ִי ְר ֶ֥ﬠה ִא ֶֽוֶּלתָ :כּל־ ְיֵ֣מי ָע ִ֣ני ָרִ֑ﬠים ְוֽטוֹב ֝־ ֵ֗לב
הָ֑וה ֵֽמאוָֹ֥צר ֝ ָ֗רב וְּמ֥הוָּמה ֽבּוֹ֤ :טוֹב
ִמְשֶׁ֥תּה ָת ִ ֽמידֽ :טוֹב־ְ֭מַעט ְבּ ִי ְרַ֣את ְי ֹ
שׁם ִמ֥שּׁוֹר ָ֝א֗בוּס ְוִשׂ ְנָאה־ֽבוִֹ֣ :אישׁ ֵ֭חָמה ְי ָג ֶ֣רה ָמ ֑דוֹן
ֲא ֻרַ֣חת ֭ ָֽי ָרק ְוַֽאֲהָבה־ ָ ֑
א ַרח ְיָשׁ ִ֣רים ְסֻל ָֽלהֵ֣ :בּן
ְוֶ֥א ֶרךְך ַ֝אַ֗פּ ִים ַיְשׁ ִ֥קיט ִֽריבֶ֣ :דּ ֶרךְך ָ֭ﬠֵצל ִכְּמֻ֣שַׂכת ָ֑ח ֶדק ְו ֖ ֹ
ָ֭חָכם ְיַשַׂמּח־ ָ ֑אב וְּכִ֥סיל ָ֝א ָ֗דם בּוֹ ֶ֥זה ִאֽמּוִֹ֭ :א ֶוֶּלת ִשְׂמָ֣חה ַֽלֲחַסר־ ֵ֑לב ְוִ֥אישׁ
ְ֝תּבוּ ֗ ָנה ְי ַיֶשּׁר־ ָֽלֶכתָ :ה ֵ֣פר ַֽ֭מֲחָשׁבוֹת ְבֵּ֣אין ֑סוֹד וְּבֹ֖רב ֽיוֲֹﬠִ֣צים ָתּֽקוּםִ :שְׂמָ֣חה
א ַרח ַ֭ח ִיּים ְלַ֣מְעָלה ְלַמְשׂ ִ֑כּיל
ָ֭לִאישׁ ְבַּֽמֲﬠ ֵנה־ִ֑פיו ְו ָדָ֖בר ְבִּע֣תּוֹ ַמה־ֽטּוֹבֹ ֣ :
הָ֑וה ֝ ְו ַיֵ֗צּב ְגּ֣בוּל ַאְלָמ ָֽנהֽ :תּוֲֹﬠַ֣בת
ְלַ֥מַען ֗֝סוּר ִמְשּׁ֥אוֹל ָֽמָטּהֵ֣ :בּית ֭ ֵגִּאים ִיַ֥סּח ׀ ְי ֹ
ה ִ֗רים ִאְמ ֵרי־ֹֽנַעםֹ :ע ֵ֣כר ֵ֭בּיתוֹ בּוֵֹ֣צ ַע ָ֑בַּצע ְושׂוֹ ֵ֖נא
ה ָוה ַמְחְשׁ֣בוֹת ָ֑רע ֝וְּט ֹ
֭ ְי ֹ
ה ָוה
ַמָתֹּ֣נת ִֽיְח ֶֽיהֵ֣ :לב ַ֭צ ִדּיק ֶיְה ֶ֣גּה ַֽלֲﬠ ֑נוֹת וִּ֥פי ֝ ְרָשִׁ֗עים ַיִ֥בּי ַע ָרֽעוֹתָ :ר֣חוֹק ֭ ְי ֹ

ֵֽמ ְרָשִׁ֑ﬠים וְּתִפ ַ֖לּת ַצ ִדּי ִ֣קים ִיְשָֽׁמעֽ ְ :מאוֹר־ֵ֭ﬠי ַנ ִים ְיַשַֽׂמּח־ ֵ֑לב ְשׁמוּ ָ֥ﬠה ֝טוֹ ָ֗בה
שַׁמַעת תּוֹ ַ֣כַחת ַח ִ֑יּים ְבּ ֶ֖ק ֶרב ֲחָכִ֣מים ָתּ ִ ֽלין :פּוֹ ֵ֣ר ַע ֭מוָּסר
א ֶזן ֭ ֹ
ְתּ ַדֶשּׁן־ ָֽﬠֶצםֹ ֗ :
ה ָוה מוַּ֣סר ָחְכ ָ ֑מה ְוִלְפ ֵ֖ני
מוֵֹ֣אס ַנְפ֑שׁוֹ ְושׁוֵֹ֥מ ַע ֝תּוַֹ֗כַחת ֣קוֹ ֶנה ֵֽלּבִ :י ְרַ֣את ֭ ְי ֹ
ה ָ֗וה ַֽמֲﬠ ֵ֥נה ָלֽשׁוֹןָֽ :כּל־ ַדּ ְרֵכי־ִ֭אישׁ ַ֣ז ךְך
ָכ֣בוֹד ֲﬠ ָנ ָֽוהְ :לָא ָ֥דם ַֽמַע ְרֵכי־ ֵ֑לב ֝וֵּֽמ ְי ֹ
שׂיךָך ֝ ְו ִיֹ֗כּנוּ ַמְחְשֹׁבֶֽתיךָךֹ֤ :כּל ָפּ ַ֣ﬠל
ה ָ֣וה ַֽמֲﬠ ֶ ֑
ה ָֽוהֹ֣ :גּל ֶאל־ ְי ֹ
ת ֵ֖כן רוּ֣חוֹת ְי ֹ
ְבֵּעי ָ֑ניו ְו ֹ
ה ָוה ָכּל־ ְגַּבהּ־ ֵ֑לב ָ֥יד ְ֝ל ָ֗יד
ה ָוה ַֽלַֽמֲּﬠ ֵ֑נהוּ ְו ַגם־֝ ָרָ֗שׁע ְל ֣יוֹם ָר ָֽﬠהֽ :תּוֲֹﬠַ֣בת ֭ ְי ֹ
֭ ְי ֹ
ה ָוה
ה ָ֗וה ֣סוּר ֵמ ָֽרעִ :בּ ְר֣צוֹת ֭ ְי ֹ
֣ל ֹא ִי ָנּ ֶֽקהְ :בֶּ֣חֶסד ֭ ֶוֱאֶמת ְיֻכ ַ֣פּר ָע ֑וֹן וְּב ִי ְרַ֥את ֝ ְי ֹ
ַדּ ְרֵכי־ִ֑אישׁ ַגּם־ ֝אוֹ ְי ָ֗ביו ַיְשִׁ֥לם ִאֽתּוֹ :טוֹב־ְ֭מַעט ִבְּצ ָד ָ֑קה ֵמֹ֥רב ְ֝תּבוּ֗אוֹת ְבּ ֣ל ֹא
ה ָ֗וה ָיִ֥כין ַֽצֲﬠ ֽדוֶֹ֤ :קֶסם ׀ ַֽﬠל־ִשְׂפֵתי־ ֶ ֑מֶלךְך
ִמְשׁ ָֽפּטֵ֣ :לב ָ֭א ָדם ְיַחֵ֣שּׁב ַדּ ְר֑כּוֹ ֝ ַֽוי ֹ
הָ֑וה ַֽ֝מֲﬠֵ֗שׂהוּ ָכּל־ַאְב ֵני־
ְ֝בִּמְשָׁ֗פּט ֣ל ֹא ִיְמַעל־ ִ ֽפּיוֶ֤ :פֶּלס ׀ וּ ֽמ ֹא ְז ֵ֣ני ִ֭מְשָׁפּט ַֽלי ֹ
ִ ֽכיסֽ :תּוֲֹﬠַ֣בת ְ֭מָלִכים ֲﬠ֣שׂוֹת ֶ֑רַשׁע ִ֥כּי ִ֝בְצ ָד ָ ֗קה ִי֥כּוֹן ִכֵּֽסּאְ :ר֣צוֹן ְ֭מָלִכים
ִשְׂפֵתי־ ֶ֑צ ֶדק ְוֹדֵ֖בר ְיָשׁ ִ֣רים ֶיֱאָֽהבֲ :חַמת־ֶ֥מֶלךְך ַמ ְ ֽלֲאֵכי־ ָ ֑מ ֶות ְוִ֖אישׁ ָח ָ֣כם
ְיַכְפּ ֶֽר ָנּהְ :בּֽאוֹר־ְפּ ֵני־ֶ֥מֶלךְך ַח ִ֑יּים ֝וּ ְרצוֹ ֗נוֹ ְכּ ָ֣ﬠב ַמְלֽקוֹשְֽׁ :קֹנה־ָחְכָ֗מה ַמה־֥טּוֹב
שֵׁ֥מר ֝ ַנְפ֗שׁוֹ ֹנֵ֥צר
ֵֽמָח ֑רוּץ וְּק֥נוֹת ִ֝בּי ֗ ָנה ִנְבָ֥חר ִמ ָֽכֶּסףְ :מִס ַ֣לּת ֭ ְיָשׁ ִרים ֣סוּר ֵמ ָ֑רע ֹ
ַדּ ְרֽכּוִֹ :לְפ ֵני־ֶ֥שֶׁבר ָגּ֑אוֹן ְוִלְפ ֵ֥ני ִ֝כָשּׁ֗לוֹן ֹ֣גַּבהּ ֽרוּ ַח֣ :טוֹב ְשַׁפל־֭רוּ ַח ֶאת־ ֲֽﬠ ָנ ִ֑יים
ה ָ֣וה
] ֲֽﬠָנ ִ֑וים[ ֵֽמַח ֵ֥לּק ָ֝שָׁ֗לל ֶאת־ ֵגּ ִ ֽאיםַ :מְשִׂ֣כּיל ַעל ֭־ ָדָּבר ִיְמָצא־֑טוֹב וּבוֵֹ֖ט ַח ַבּי ֹ
ַאְשׁ ָֽריוַֽ :לֲחַכם־ֵ֭לב ִי ָקּ ֵ֣רא ָנ֑בוֹן וֶּ֥מֶתק ְ֝שָׂפ ַ֗ת ִים ֹיִ֥סיף ֶֽלַקחְ :מ֣קוֹר ַ֭ח ִיּים ֵ֣שֶׂכל
ְבָּע ָ֑ליו וּמוַּ֖סר ֱא ִוִ֣לים ִא ֶֽוֶּלתֵ֣ :לב ָ֭חָכם ַיְשִׂ֣כּיל ִ֑פּיהוּ ְוַעל־ְ֝שָׂפ ָ֗תיו ֹיִ֥סיף ֶֽלַקח:
צוּף־֭ ְדַּבשׁ ִאְמ ֵרי־ֹ֑נַעם ָמ֥תוֹק ַ֝ל ֶנֶּפשׁ וַּמ ְר ֵ֥פּא ָל ָֽﬠֶצםֵ֤ :ישׁ ֶ֣דּ ֶרךְך ֭ ָיָשׁר ִלְפ ֵני־
ִ֑אישׁ ֝ ְוַֽאֲח ִרי ָ֗תהּ ַדּ ְרֵכי־ָֽמ ֶותֶ֣ :נֶפשׁ ָ֭ﬠֵמל ָ֣ﬠְמָלה ֑לּוֹ ִ ֽכּי־ָא ַ֖כף ָע ָ֣ליו ִ ֽפּיהוִּ֣ :אישׁ
תיו ]ְ֝שָׂפ֗תוֹ[ ְכֵּ֣אשׁ ָצ ָֽרֶבתִ֣ :אישׁ ַ֭תְּהֻפּכוֹת ְיַשׁ ַ֣לּח
ְ֭בִּל ַיַּעל ֹכּ ֶ֣רה ָר ָ֑ﬠה ְוַעל־ְ֝שָׂפ ֗ ֹ
ָמ ֑דוֹן ֝ ְו ִנ ְר ָ֗גּן ַמְפ ִ֥ריד ַאֽלּוּףִ֣ :אישׁ ָ֭חָמס ְיַפֶ֣תּה ֵר ֵ֑ﬠהוּ ֝ ְוֽהוִֹלי֗כוֹ ְבּ ֶ֣ד ֶרךְך ֽל ֹא־ֽטוֹב:
שׁב ַתְּהֻפּ֑כוֹת ֹק ֵ֥רץ ְ֝שָׂפ ָ֗תיו ִכּ ָ֥לּה ָר ָֽﬠהֲ :ﬠֶ֣ט ֶרת ִתְּפֶ֣א ֶרת ֵשׂי ָ֑בה
ֹעֶ֣צה ֵ֭ﬠי ָניו ַלְח ֣ ֹ
ְבּ ֶ֥ד ֶרךְך ְ֝צ ָד ָ ֗קה ִתָּמֵּֽצא֤ :טוֹב ֶ֣א ֶרךְך ַ֭אַפּ ִים ִמ ִגּ֑בּוֹר וֹּמֵ֥שׁל ְ֝בּרוּ֗חוֹ ִמֹלּ ֵ֥כד ִ ֽﬠיר:
ה ָ֗וה ָכּל־ִמְשָׁפּֽטוֹ֤ :טוֹב ַ֣פּת ֲ֭ח ֵרָבה ְוַשְׁל ָוה־ ָ֑בהּ
ַ֭בֵּחיק יוַּ֣טל ֶאת־ַהגּוֹ ָ֑רל ֝וֵּמ ְי ֹ
שׁל ְבֵּ֣בן ֵמִ֑בישׁ וְּב֥תוֹךְך ַ֝אִ֗חים ַֽיֲחֹ֥לק
ִ֝מ ַ֗בּ ִית ָמ ֵ֥לא ִזְבֵחי־ ִֽריבֶ֣ :ﬠֶבד ַ֭מְשִׂכּיל ִיְמ ֣ ֹ

ה ָֽוהֵ֭ :מ ַרע ַמְקִ֣שׁיב ַעל־ְשַׂפת־
ַֽנֲח ָֽלהַ :מְצ ֵ֣רף ַ֭לֶכֶּסף ְו֣כוּר ַל ָזּ ָ ֑הב וֹּבֵ֖חן ִל֣בּוֹת ְי ֹ
שׂהוּ ָשֵׂ֥מ ַח ְ֝ל ֵ ֗איד ֣ל ֹא ִי ָנּ ֶֽקה:
ָ ֑א ֶון ֶ֥שֶׁקר ֵ֝מ ִ֗זין ַעל־ְל֥שׁוֹן ַהֹֽוּתֹ :ל ֵ֣ﬠג ָ֭ל ָרשׁ ֵח ֵ֣רף ֹע ֵ ֑
ֲﬠֶ֣ט ֶרת ֭ ְזֵק ִנים ְבּ ֵ֣ני ָב ִ֑נים ְוִתְפֶ֖א ֶרת ָבּ ִ֣נים ֲאבוָֹֽתםֽ :ל ֹא־ ָנא ָ֣וה ְ֭ל ָנָבל ְשַׂפת־
שַּׁחד ְבֵּעי ֵ֣ני ְבָע ָ֑ליו ֶאל־ָכּל־
ֶ֑יֶתר ֝ ַ ֗אף ִ ֽכּי־ְל ָנ ִ֥דיב ְשַׂפת־ָֽשֶׁקרֶֽ :אֶבן־ֵ֣חן ַ֭ה ֹ
שׁ ֶ֥נה ְ֝ב ָד ָ֗בר ַמְפ ִ֥ריד ַאֽלּוּף:
ֲאֶ֖שׁר ִיְפ ֶ֣נה ַיְשׂ ִ ֽכּילֽ ְ :מַכֶסּה־ֶ֭פַּשׁע ְמַב ֵ֣קּשׁ ַֽאֲה ָ֑בה ְו ֹ
ֵ֣תַּחת ְגָּע ָ֣רה ְבֵמִ֑בין ֵֽמַה֖כּוֹת ְכִּ֣סיל ֵמָֽאהַ :אךְך־ְמ ִ֥רי ְיַבֶקּשׁ־ ָ֑רע וַּמְלָ֥אךְך ַ֝אְכ ָז ִ֗רי
ְיֻשַׁלּח־ֽבּוָֹ :פּ ֬גוֹשׁ ֹ֣דּב ַשׁ֣כּוּל ְבִּ֑אישׁ ְוַאל־ְ֝כִּ֗סיל ְבִּא ַוְּלֽתּוֵֹ :מִ֣שׁיב ֭ ָרָעה ַ֣תַּחת
טוֹ ָ֑בה ֽל ֹא־ָת֥מיּשׁ ]ָת֥מוּשׁ[ ֝ ָרָ֗עה ִמֵבּיֽתוֹ֣ :פּוֵֹֽטר ַ֭מ ִים ֵראִ֣שׁית ָמ ֑דוֹן ְוִלְפ ֵ֥ני
ה ָ֗וה ַגּם־
ִ֝הְת ַגַּ֗לּע ָה ִ֥ריב ְנֽטוֹשַׁ :מְצ ִ֣דּיק ֭ ָרָשׁע וַּמ ְרִ֣שׁי ַע ַצ ִ֑דּיק ֽתּוֲֹﬠַ֥בת ֝ ְי ֹ
אֵ֣הב
ְשׁ ֵניֶֽהםָֽ :לָמּה־ ֶ֣זּה ְמִ֣חיר ְבּ ַיד־ְכִּ֑סיל ִלְק ֖נוֹת ָ֝חְ֗כָמה ְוֶלב־ָֽא ִיןְ :בָּכל־ֵ֭ﬠת ֹ
תּ ֵ֣ק ַע ָ֑כּף ֹע ֵ֥רב ֲ֝ﬠ ֻר ָ֗בּה ִלְפ ֵ֥ני ֵר ֵֽﬠהוּ:
ָה ֵ֑ר ַע ְוָ֥אח ְ֝לָצ ָ֗רה ִי ָוּ ֵֽלדָ :א ָ֣דם ֲחַסר־ֵ֭לב ֹ
אֵ֣הב ַמ ָ֑צּה ַמ ְגִ֥בּי ַהּ ִ֝פְּת֗חוֹ ְמַבֶקּשׁ־ָֽשֶׁברִ :עֶקּשׁ־ֵ֭לב ֣ל ֹא ִיְמָצא־
אֵֽהב ֶ֭פַּשׁע ֹ
ֹ֣
֑טוֹב ְו ֶנְה ַ֥פּךְך ִ֝בְּלשׁוֹ ֗נוֹ ִי֥פּוֹל ְבּ ָר ָֽﬠהֹ :י ֵ֣לד ְ֭כִּסיל ְל֣תוּ ָגה ֑לוֹ ְו ֽל ֹא־֝ ִיְשַׂ֗מח ֲאִ֣בי
שַׁחד ֵ֭מֵחיק ָרָ֣שׁע ִי ָ֑קּח
ָנָֽבלֵ֣ :לב ָ֭שֵׂמ ַח ֵייִ֣טב ֵגּ ָ ֑הה ְו ֥רוּ ַח ֝ ְנֵכ ָ ֗אה ְתּ ַיֶבּשׁ־ ָֽגּ ֶרםֹ ֣ :
ְ֝לַה֗טּוֹת ָא ְר֥חוֹת ִמְשׁ ָֽפּטֶ :את־ְפּ ֵ֣ני ֵמִ֣בין ָחְכ ָ ֑מה ְוֵעי ֵ֥ני ְ֝כִ֗סיל ִבְּקֵצה־ָֽא ֶרץ:
ַ֣כַּעס ְ֭לָאִביו ֵ֣בּן ְכִּ֑סיל ֝וֶּ֗מֶמר ְל ֽיוַֹל ְדֽתּוַֹ֤ :גּם ֲﬠ֣נוֹשׁ ַלַצּ ִ֣דּיק ל ֹא־֑טוֹב ְלַה֖כּוֹת
ְנ ִדיִ֣בים ַעל־ֹֽיֶשׁר :חוֵֹ֣שׂךְך ֲ֭אָמ ָריו יוֹ ֵ֣ד ַע ָ֑דַּעת ְוַקר ] ְיַקר[ ֗֝רוּ ַח ִ֣אישׁ ְתּבוּ ָֽנה:
אֵ֖טם ְשָׂפָ֣תיו ָנֽבוֹןֽ ְ ֭ :לַֽתֲא ָוה ְיַב ֵ֣קּשׁ ִנְפ ָ֑רד ְבָּכל־
שׁב ֹ
ַ֤גּם ֱא ִ֣ויל ַֽ֭מֲח ִרישׁ ָח ָ֣כם ֵיָח ֵ ֑
ֽ֝תּוִּשׁ ָ֗יּה ִיְת ַגּ ָֽלּעֽ :ל ֹא־ ַיְחֹ֣פּץ ְ֭כִּסיל ִבְּתבוּ ָ֑נה ִ֗֝כּי ִ ֽאם־ְבִּהְת ַגּ֥לּוֹת ִלֽבּוֹֽ ְ :בּבוֹא־
֭ ָרָשׁע ָ֣בּא ַגם־֑בּוּז ְֽוִעם־ָק֥לוֹן ֶח ְר ָֽפּהַ֣ :מ ִים ֲ֭ﬠֻמִקּים ִדְּב ֵ֣רי ִפי־ִ֑אישׁ ַ֥נַחל ֹ֝נ ֵ֗ב ַע
ְמ֣קוֹר ָחְכָֽמהְ :שֵׂ֣את ְפֵּני־ ָרָ֣שׁע ֽל ֹא־֑טוֹב ְלַה֥טּוֹת ַ֝צ ִ֗דּיק ַבִּמְּשׁ ָֽפּטִ :שְׂפֵ֣תי ְ֭כִסיל
ָיֹ֣באוּ ְב ִ֑ריב ֝וִּ֗פיו ְ ֽלַֽמֲהֻל֥מוֹת ִי ְק ָֽראֽ ִ :פּי־ְ֭כִסיל ְמִחָתּה־֑לוֹ ֝וְּשָׂפ ָ֗תיו מוֹ ֵ֥קשׁ
ַנְפֽשׁוִֹ :דְּב ֵ֣רי ִ֭נ ְר ָגּן ְכּ ִ ֽמְת ַֽלֲהִ֑מים ֝ ְו ֵ֗הם ָי ְר ֥דוּ ַח ְד ֵרי־ָֽבֶטןַ ֭ :גּם ִמְת ַר ֶ֣פּה
הָ֑וה ֽבּוֹ־ ָי ֖רוּץ ַצ ִ֣דּיק
ִבְמַלאְכ֑תּוֹ ָ֥אח ֗֝הוּא ְלַ֣בַעל ַמְשׁ ִ ֽחיתִ :מ ְג ַדּל־ֹ֭עז ֵ֣שׁם ְי ֹ
ְו ִנְשׂ ָֽגּב֣ :הוֹן ָ֭ﬠִשׁיר ִק ְר ַ֣ית ֻע ֑זּוֹ וְּכחוָֹ֥מה ֝ ִנְשׂ ָגּ ָ֗בה ְבַּמְשִׂכּֽתוִֹ :לְפ ֵני־ֶ֭שֶׁבר ִי ְגַ֣בּהּ
ֶלב־ִ֑אישׁ ְוִלְפ ֵ֖ני ָכ֣בוֹד ֲﬠ ָנ ָֽוהֵ :מִ֣שׁיב ֭ ָדָּבר ְבֶּ֣ט ֶרם ִיְשׁ ָ ֑מע ִא ֶ֥וֶּלת ִהיא־֗֝לוֹ

וְּכִלָֽמּה֣ :רוּ ַח ִ֭אישׁ ְיַכְל ֵ֣כּל ַֽמֲח ֵ֑להוּ ְו ֥רוּ ַח ֝ ְנֵכ ָ ֗אה ִ֣מי ִיָשֶּֽׂא ָנּהֵ֣ :לב ָ֭נבוֹן ִיְק ֶנה־
א ֶזן ֲ֝חָכִ֗מים ְתַּבֶקּשׁ־ ָֽדַּעתַ :מָ֣תּן ָ֭א ָדם ַי ְרִ֣חיב ֑לוֹ ְוִלְפ ֵ֖ני ְגֹדִ֣לים ַי ְנֶֽחנּוּ:
ָ֑דַּעת ְו ֥ ֹ
ַצ ִ֣דּיק ָֽה ִרא֣שׁוֹן ְבּ ִרי֑בוֹ יָּֽבא ]וָּֽבא[ ֝ ֵרֵ֗עהוּ ַֽוֲחָק ֽרוִֹ֭ :מ ְד ָיִנים ַיְשִׁ֣בּית ַהגּוֹ ָ֑רל וֵּ֖בין
ֲﬠצוִּ֣מים ַיְפ ִֽריד֗ ָ :אח ִנְפָ֥שׁע ִמִקּ ְר ַית־ֹ֑עז ֝וִּמ ְד ָו ֗ ִנים ]֝וִּמ ְד ָי ֗ ִנים[ ִכְּב ִ֥רי ַח ַא ְרֽמוֹן:
ִמְפּ ִ֣רי ִפי־ִ֭אישׁ ִתְּשַׂ֣בּע ִבְּט֑נוֹ ְתּבוַּ֖את ְשָׂפָ֣תיו ִיְשָֽׂבּעָ֣ :מ ֶות ֭ ְוַח ִיּים ְבּ ַיד־ָל֑שׁוֹן
ה ָֽוהַֽ :תֲּחנוּ ִ֥נים
אֲה ֶ֗ביָה י ֹא ַ֥כל ִפּ ְר ָֽיהָּ :מָ֣צא ִ֭אָשּׁה ָ֣מָצא ֑טוֹב ַו ָ֥יֶּפק ֝ ָר֗צוֹן ֵֽמ ְי ֹ
֝ ְו ֽ ֹ
א ֵ֗הב ָדֵּ֥בק ֵמָֽאח:
ְי ַדֶבּר־ ָ֑רשׁ ֝ ְוָעִ֗שׁיר ַֽיֲﬠ ֶ֥נה ַע ֽזּוֹתִ֣ :אישׁ ֭ ֵרִעים ְלִהְתרוֹ ֵ֑ﬠ ַע ְו ֵ֥ישׁ ֝ ֹ
ֽטוֹב ֭־ ָרשׁ הוֹ ֵ֣לךְך ְבֻּת֑מּוֹ ֵֽמִע ֵ֥קּשׁ ְ֝שָׂפ ָ֗תיו ְו֣הוּא ְכ ִ ֽסילַ֤ :גּם ְבּל ֹא־ ַ֣דַעת ֶ֣נֶפשׁ ֽל ֹא־
ה ָ֗וה ִי ְז ַ֥ﬠף ִלֽבּוֹ֗ :הוֹן
֑טוֹב ְוָ֖אץ ְבּ ַר ְג ַ֣ל ִים חוֵֹֽטאִ :א ֶ֣וֶּלת ָ֭א ָדם ְתַּס ֵ֣לּף ַדּ ְר֑כּוֹ ְוַעל־֝ ְי ֹ
ֹ֭יִסיף ֵרִ֣ﬠים ַרִ֑בּים ֝ ְו ָ֗דל ֵמ ֵ֥רֵעהוּ ִיָפּ ֵֽרדֵ֣ :ﬠד ְ֭שָׁק ִרים ֣ל ֹא ִי ָנּ ֶ֑קה ְו ָיִ֥פי ַח ְ֝כּ ָז ִ֗בים
֣ל ֹא ִיָמּ ֵֽלטַ ֭ :רִבּים ְיַח֣לּוּ ְפ ֵֽני־ ָנ ִ֑דיב ְוָכל־ָ֝ה ֵ֗ר ַע ְלִ֣אישׁ ַמָֽתּןָ֥ :כּל ֲאֵחי־ ָ֨רשׁ ׀
ְ ֽשׂ ֵנ ֻ ֗אהוּ ַ֤אף ִ֣כּי ְ֭מ ֵרֵעהוּ ָֽרֲח֣קוּ ִמ ֶ ֑מּנּוּ ְמ ַר ֵ֖דּף ֲאָמ ִ֣רים ל ֹא ]לוֹ[ ֵֽהָמּהֹֽ :קֶנה־ֵ֭לּב
שֵׁ֥מר ְ֝תּבוּ ֗ ָנה ִלְמ ֽצ ֹא־ֽטוֹבֵ֣ :ﬠד ְ֭שָׁק ִרים ֣ל ֹא ִי ָנּ ֶ֑קה ְו ָיִ֖פי ַח ְכּ ָזִ֣בים
אֵ֣הב ַנְפ֑שׁוֹ ֹ
ֹ
שׁל ְבָּשׂ ִֽריםֵ֣ :שֶׂכל ָ֭א ָדם
י ֹאֵֽבדֽ :ל ֹא־ ָנא ֶ֣וה ִלְכִ֣סיל ַֽתֲּﬠ ֑נוּג ֝ ַ ֗אף ִ ֽכּי־ְל ֶ֤ﬠֶבד ׀ ְמ ֬ ֹ
ֶהֱא ִ֣ריךְך ַא֑פּוֹ ֝ ְוִתְפַא ְר֗תּוֹ ֲﬠֹ֣בר ַעל־ ָֽפַּשׁעַ֣ :נַהם ַ֭כְּכִּפיר ַ֣זַעף ֶ ֑מֶלךְך וְּכַ֖טל ַעל־
ֵ֣ﬠֶשׂב ְרצוֹ ֽנוַֹ :הֹ֣וּת ְ֭לָאִביו ֵ֣בּן ְכִּ֑סיל ְו ֶ֥דֶלף ֹ֝ט ֵ֗רד ִמ ְד ְי ֵ֥ני ִאָֽשּׁהַ֣ :בּ ִית ֭ ָוהוֹן ַֽנֲח ַ֣לת
ה ָ֗וה ִאָ֥שּׁה ַמְשׂ ָֽכֶּלתַ֭ :ﬠְצָלה ַתִּ֣פּיל ַתּ ְר ֵדּ ָ ֑מה ְו ֶ֖נֶפשׁ ְרִמ ָ֣יּה ִת ְר ָֽﬠב:
ָא֑בוֹת ֝וֵּֽמ ְי ֹ
ה ָוה ֣חוֹ ֵֽנ ן ָ֑דּל
שֵׁ֣מר ַנְפ֑שׁוֹ בּוֹ ֵ֖זה ְד ָר ָ֣כיו ָיוֻֽמת ] ָיֽמוּת[ַ :מְל ֵ֣וה ֭ ְי ֹ
שֵׁ֣מר ִ֭מְצ ָוה ֹ
ֹ
֝וּ ְגֻמ֗לוֹ ְיַשֶׁלּם־ֽלוַֹ :יֵ֣סּר ִ֭בּ ְנךָך ִכּי־ ֵ֣ישׁ ִתּ ְק ָ֑וה ְוֶאל־ֲ֝הִמי֗תוֹ ַאל־ִתָּ֥שּׂא ַנְפֶֽשׁךָך:
ְֽגּ ָרל ] ְֽגּ ָדל[ ֵ֭חָמה ֹ֣נֵשׂא ֹ֑ע ֶנשׁ ִ֥כּי ִאם־ַ֝תִּ֗צּיל ְו֣עוֹד תּוֹ ִ ֽסףְ :שַׁ֣מע ֵ֭ﬠָצה ְוַקֵ֣בּל
ה ָ֗וה
מוּ ָ֑סר ְ֝לַ֗מַען ֶתְּח ַ֥כּם ְבַּֽאֲח ִריֶֽתךָךַ :ר֣בּוֹת ַֽמֲחָשׁ֣בוֹת ְבֶּלב־ִ֑אישׁ ַֽוֲﬠַ֥צת ֝ ְי ֹ
ה ָ֣וה ְלַח ִ֑יּים
ִ֣היא ָתֽקוּםַֽ :תֲּא ַ֣ות ָא ָ֣דם ַחְס ֑דּוֹ ְו֥טוֹב ֝ ָרשׁ ֵמִ֥אישׁ ָכּ ָֽזבִ :י ְרַ֣את ְי ֹ
ְוָשֵׂ֥ב ַע ֝ ָיִ֗לין ַבּל־ ִי ָ֥פֶּקד ָֽרעָ֘ :טַ֤מן ָעֵ֣צל ֭ ָידוֹ ַבַּצּ ָ֑לַּחת ַגּם־ֶאל־ִ֗֝פּיהוּ ֣ל ֹא ְיִשׁיֶֽב ָנּה:
ֵ֣לץ ַ֭תֶּכּה וּ ֶ֣פִתי ַיְע ִ֑רם ְוהוִֹ֥כי ַח ְ֝ל ָנ֗בוֹן ָיִ֥בין ָֽדַּעתֽ ְ :מַשׁ ֶדּד־ָ֭אב ַיְב ִ֣רי ַח ֵ ֑אם ֝ ֵ֗בּן
ֵמִ֥בישׁ וַּמְח ִ ֽפּירֽ ֲ :ח ַדל־ְ֭בִּני ִלְשֹׁ֣מ ַע מוּ ָ֑סר ִ֝לְשׁ ֗גוֹת ֵֽמִאְמ ֵרי־ ָֽדַעתֵ֣ :ﬠד ְ֭בִּל ַיַּעל
ָיִ֣ליץ ִמְשׁ ָ֑פּט וִּ֥פי ֝ ְרָשִׁ֗עים ְיַבַלּע־ָֽא ֶוןָ :נ֣כוֹנוּ ַלֵלִּ֣צים ְשָׁפִ֑טים ֝וַּֽמֲהֻל֗מוֹת ְל ֵ֣גו

שׁ ֶגה ֗֝בּוֹ ֣ל ֹא ֶיְח ָֽכּםַ֣ :נַהם ַ֭כְּכִּפיר ֵ֣איַמת
הֶ֣מה ֵשׁ ָ֑כר ְוָכל־ ֥ ֹ
ְכִּסי ִֽליםֵ֣ :לץ ַ֭ה ַיּין ֹ
ֶ ֑מֶלךְך ִ֝מְתַעְבּ֗רוֹ חוֵֹ֥טא ַנְפֽשׁוָֹ :כּ֣בוֹד ָ֭לִאישׁ ֶ֣שֶׁבת ֵמ ִ֑ריב ְוָכל־ֱ֝א ִ֗ויל ִיְת ַגּ ָֽלּע:
ֵ֭מֹח ֶרף ָעֵ֣צל ל ֹא־ ַֽיֲחֹ֑רשׁ ְיָשַׁ֖אל ] ְוָשַׁ֖אל[ ַבָּקִּ֣ציר ָוָֽא ִיןַ֣ :מ ִים ֲ֭ﬠֻמִקּים ֵעָ֣צה ְבֶלב־
ִ֑אישׁ ְוִ֖אישׁ ְתּבוּ ָ֣נה ִי ְד ֶֽל ָנּהָ :רב־ָא ָ֗דם ֭ ִיְק ָרא ִ֣אישׁ ַחְס ֑דּוֹ ְוִ֥אישׁ ֱ֝אמוּ ֗ ִנים ִ֣מי
ִיְמָֽצאִ :מְתַה ֵ֣לּךְך ְבֻּת֣מּוֹ ַצ ִ֑דּיק ַאְשׁ ֵ֖רי ָב ָ֣ניו ַֽאֲח ָֽריוֶ֗ :מֶלךְך יוֵֹ֥שׁב ַעל־ִכֵּסּא־ ִ֑דין
ְמ ָז ֶ֖רה ְבֵעי ָ֣ניו ָכּל־ ָֽרעֽ ִ :מי־ ֭י ֹאַמר ִזִ֣כּיִתי ִלִ֑בּי ָ֝ט ַ֗ה ְרִתּי ֵֽמַחָטּא ִ ֽתיֶ֣ :אֶבן ֭ ָוֶאֶבן
ה ָ֗וה ַגּם־ְשׁ ֵניֶֽהםַ֣ :גּם ְ֭בַּֽמֲﬠָלָליו ִיְת ַנֶכּר־ ָ֑נַער ִאם־ ַ֖ז ךְך
ֵאי ָ֣פה ְוֵאי ָ֑פה ֽתּוֲֹﬠַ֥בת ֝ ְי ֹ
ה ָ֗וה ָעָ֥שׂה ַגם־ְשׁ ֵניֶֽהםַ :אל־ֶֽתֱּאַ֣הב
שַׁמַעת ְו ַ֣ﬠ ִין ֹר ָ ֑אה ֝ ְי ֹ
א ֶזן ֭ ֹ
ְוִאם־ ָיָ֣שׁר ָפֳּﬠֽלוֹֹ ֣ :
א ֵ֥זל ֗֝לוֹ ָ֣אז
ֵ֭שׁ ָנה ֶפּן־ִתּ ָוּ ֵ֑רשׁ ְפּ ַ֖קח ֵעי ֶ֣ניךָך ְ ֽשַֽׂבע־ ָֽלֶחםַ֣ :רע ֭ ַרע י ֹאַ֣מר ַהקּוֹ ֶ֑נה ְו ֹ
ִיְתַה ָֽלּלֵ֣ :ישׁ ֭ ָזָהב ְו ָרב־ְפּ ִני ִ֑נים וְּכִ֥לי ֝ ְי ָ ֗קר ִשְׂפֵתי־ ָֽדַעתֽ ְ :לַקח־ִ֭בּ ְגדוֹ ִ ֽכּי־ ָ֣ﬠ ַרב
שֶׁקר ֝ ְוַאַ֗חר ִיָֽמֵּלא־ִ֥פיהוּ
ָ֑ז ר וְּב ַ֖ﬠד ָנְכ ִר ָ֣יּם ] ָנְכ ִר ָ֣יּה[ ַחְב ֵֽלהוָּ :ע ֵ֣רב ָ֭לִאישׁ ֶ֣לֶחם ָ ֑
ָחָֽצץַֽ֭ :מֲחָשׁבוֹת ְבֵּעָ֣צה ִת֑כּוֹן ֝וְּבַתְחֻבּ֗לוֹת ֲﬠֵ֣שׂה ִמְלָחָֽמהֽ :גּוֶֹלה־ ֭סּוֹד הוֹ ֵ֣לךְך
ָר ִ֑כיל וְּלֹפֶ֥תה ְ֝שָׂפ ָ֗תיו ֣ל ֹא ִתְתָע ָֽרבְ֭ :מַקֵלּל ָאִ֣ביו ְוִא֑מּוֹ ִי ְד ַ֥ﬠךְך ֝ ֵנ֗רוֹ ֶבֱּאי֥שׁוּן
שׁ ָ֑נה ֝ ְוַֽאֲח ִרי ָ֗תהּ ֣ל ֹא ְתֹב ָֽרךְך:
]ֶבֱּא֥שׁוּן[ ֹֽחֶשׁךְךַֽ ֭ :נֲחָלה ְמֹבֶ֣חֶלת ]ְמֹבֶ֣הֶלת[ ָבּ ִֽרא ֹ
ה ָוה ֶ֣אֶבן ָו ָ ֑אֶבן
ה ָ֗וה ְוֹ֣יַֽשׁע ָֽלךְךֽ :תּוֲֹﬠַ֣בת ֭ ְי ֹ
ַאל־תּ ֹאַ֥מר ֲאַשְׁלָּמה־ ָ֑רע ַק ֵ֥וּה ֝ ַֽלי ֹ
ה ָ֥וה ִמ ְ ֽצֲﬠ ֵדי־ ָ֑גֶבר ֝ ְוָא ָ֗דם ַמה־ ָיִּ֥בין ַדּ ְרֽכּוֹ :מוֹ ֵ֣קשׁ
וּ ֽמ ֹא ְז ֵ֖ני ִמ ְרָ֣מה ל ֹא־ֽטוֹבֵֽ :מ ְי ֹ
ָ֭א ָדם ָ֣י ַֽלע ֹ֑ק ֶדשׁ ְוַאַ֖חר ְנ ָד ִ֣רים ְלַב ֵֽקּרְ :מ ָז ֶ֣רה ֭ ְרָשִׁעים ֶ֣מֶלךְך ָח ָ֑כם ַו ָ֖יֶּשׁב ֲﬠֵליֶ֣הם
ה ָוה ִנְשַׁ֣מת ָא ָ֑דם ֹ֝חֵ֗פשׂ ָכּל־ַח ְד ֵרי־ָֽבֶטןֶ֣ :חֶסד ֭ ֶוֱאֶמת ִיְצּרוּ־ ֶ ֑מֶלךְך
אוֹ ָֽפןֵ֣ :נ ר ֭ ְי ֹ
ְוָס ַ֖ﬠד ַבֶּ֣חֶסד ִכְּסֽאוִֹ :תְּפֶ֣א ֶרת ַבּחוּ ִ֣רים ֹכּ ָ֑חם ַֽוֲה ַ֖דר ְז ֵק ִ֣נים ֵשׂיָֽבהַ :חֻבּ ֣רוֹת
ֶ֭פַּצע ַתְּמ ֣ריּק ]ַתְּמ ֣רוּק[ ְבּ ָ֑רע ֝וַּמ֗כּוֹת ַח ְד ֵרי־ָֽבֶטןַ :פְּל ֵגי־ַ֣מ ִים ֶלב־ֶ֭מֶלךְך ְבּ ַיד־
ת ֵ֖כן ִל֣בּוֹת
הָ֑וה ַעל־ָכּל־ֲאֶ֖שׁר ַיְחֹ֣פּץ ַיֶֽטּנּוָּ :כּל־ ֶ֣דּ ֶרךְך ִ֭אישׁ ָיָ֣שׁר ְבֵּעי ָ֑ניו ְו ֹ
ְי ֹ
ה ָ֣וה ִמ ָֽזַּבח֣ :רוּם ֵ֭ﬠי ַנ ִים וּ ְרַחב־ ֵ֑לב ִ֖נ ר
שׂה ְצ ָד ָ֣קה וִּמְשׁ ָ֑פּט ִנְבָ֖חר ַֽלי ֹ
ה ָֽוהֲ֭ :ﬠ ֹ
ְי ֹ
ְרָשִׁ֣ﬠים ַחָֽטּאתַ :מְחְשׁ֣בוֹת ָ֭חרוּץ ַאךְך־ְלמוֹ ָ ֑תר ְוָכל־ ֝ ָ ֗אץ ַאךְך־ְלַמְחֽסוֹרֹ֣ :פַּעל
שׁד־ ְרָשִׁ֥ﬠים ְיגוֹ ֵ֑רם ִ֥כּי ֵֽ֝מֲא ֗נוּ
שֶׁקר ֶ֥הֶבל ֝ ִנ ָ֗דּף ְמַבְקֵשׁי־ָֽמ ֶותֹ ֽ :
אָצרוֹת ִבְּל֣שׁוֹן ָ ֑
ֽ֭ ֹ
ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ִמְשׁ ָֽפּטֲ :הַפְכַ֬פּךְך ֶ֣דּ ֶרךְך ִ֣אישׁ ָו ָ֑ז ר ֝ ְו ַ֗זךְך ָיָ֥שׁר ָפֳּﬠֽלוֹ֗ :טוֹב ָלֶ֥שֶׁבת ַעל־
ִפּ ַנּת־ ָ֑גּג ֵמֵ֥אֶשׁת ִמ ְד ָו ִנים ]ִ֝מ ְד ָי ֗ ִנים[ וֵּ֥בית ָֽחֶברֶ֣ :נֶפשׁ ֭ ָרָשׁע ִא ְוָּתה־ ָ֑רע ל ֹא־

ֻיַ֖חן ְבֵּעי ָ֣ניו ֵר ֵֽﬠהוַּֽ :בֲּﬠ ָנשׁ־ֵ֭לץ ֶיְחַכּם־ ֶ֑פִּתי וְּבַהְשִׂ֥כּיל ְ֝לָחָ֗כם ִיַקּח־ ָֽדַּעת:
אֵ֣טם ָ֭א ְזנוֹ ִמ ַֽזֲּﬠַקת־ ָ֑דּל ַגּם־
שׁע ְמַס ֵ֖לּף ְרָשִׁ֣ﬠים ָל ָֽרעֹ :
ַמְשִׂ֣כּיל ַ֭צ ִדּיק ְלֵ֣בית ָר ָ ֑
שַׁחד ַ֝בֵּ֗חק ֵחָ֥מה ַע ָֽזּה:
֥הוּא ֝ ִיְק ָ֗רא ְו ֣ל ֹא ֵיָע ֶֽנהַ :מָ֣תּן ַ֭בֵּסֶּתר ִיְכֶפּה־ ָ ֑אף ְו ֥ ֹ
ִשְׂמָ֣חה ַ֭לַצּ ִדּיק ֲﬠ֣שׂוֹת ִמְשׁ ָ֑פּט ֝וְּמִח ָ֗תּה ְלֹֽ֣פֲﬠֵלי ָֽא ֶוןָ :א ָ֗דם ֭תּוֶֹעה ִמ ֶ֣דּ ֶרךְך ַהְשׂ ֵ֑כּל
אֵ֥הב ַ֥י ִין ֝ ָוֶ֗שֶׁמן ֣ל ֹא ַֽיֲﬠ ִ ֽשׁיר:
אֵ֣הב ִשְׂמ ָ֑חה ֹ
ִבְּקַ֖הל ְרָפִ֣אים ָי ֽנוּ ַחִ֣ :אישׁ ַ֭מְחסוֹר ֹ
שׁע ְוַ֖תַחת ְיָשׁ ִ֣רים בּוֹ ֵֽגד֗ :טוֹב ֶ֥שֶׁבת ְבֶּ֣א ֶרץ ִמ ְד ָ֑בּר ֵמֵ֖אֶשׁת
ֹ֣כֶּפר ַלַצּ ִ֣דּיק ָר ָ ֑
ִמ ְד ָוִ֣נים ]ִמ ְד ָיִ֣נים[ ָו ָֽכַעס :אוֹ ָ֤צר ׀ ֶנְחָ֣מד ֭ ָוֶשֶׁמן ִבְּנ ֵ֣וה ָח ָ֑כם וְּכִ֖סיל ָא ָ֣דם
ְיַבְלּ ֶֽﬠנּוֹּ֭ :ר ֵדף ְצ ָד ָ֣קה ָו ָ֑חֶסד ִיְמָ֥צא ַ֝ח ִ֗יּים ְצ ָד ָ֥קה ְוָכֽבוֹדִ֣ :ﬠיר ֭ ִגֹּבּ ִרים ָע ָ֣לה
שֵׁ֖מר ִמָצּ ֣רוֹת ַנְפֽשׁוֵֹ֣ :זד ֭ ָיִהיר ֵ֣לץ
שֵׁ֣מר ִ֭פּיו וְּלשׁוֹ ֑נוֹ ֹ
ָח ָ֑כם ֝ ַו ֗יֹּ ֶרד ֹ֣עז ִמְבֶטָֽחהֹ :
ְשׁ֑מוֹ ֝עוֶֹ֗שׂה ְבֶּעְב ַ֥רת ָז ֽדוֹןַֽ :תֲּא ַ֣ות ָעֵ֣צל ְתִּמי ֶ ֑תנּוּ ִ ֽכּי־ֵֽמֲא ֖נוּ ָי ָ֣דיו ַֽלֲﬠֽשׂוֹתָ :כּל־
שׂךְךֶ֣ :זַבח ֭ ְרָשִׁעים ֽתּוֵֹע ָ֑בה ֝ ַ ֗אף ִ ֽכּי־
ַ֭היּוֹם ִהְתַא ָ֣וּה ַֽתֲאָ֑וה ְוַצ ִ֥דּיק ֝ ִי ֵ֗תּן ְו ֣ל ֹא ַיְח ֽ ֹ
ְב ִזָ֥מּה ְיִביֶֽאנּוֵּ :עד־ְכּ ָזִ֥בים י ֹא ֵ֑בד ְוִ֥אישׁ ֝שׁוֵֹ֗מ ַע ָל ֶ֥נַצח ְי ַדֵֽבּרֵ :הֵ֬עז ִ֣אישׁ ָרָ֣שׁע
ְבָּפ ָ֑ניו ֝ ְו ָיָ֗שׁר ֤הוּא ׀ ָיִ֬כין ] ָי ִ֬בין[ ַדּ ְרֹֽכּיו ] ַדּ ְרֽכּוֹ[ֵ֣ :אין ָ֭חְכָמה ְוֵ֣אין ְתּבוּ ָ֑נה ְוֵ֥אין
ה ָ֗וה ַהְתּשׁוּ ָֽﬠהִ :נְבָ֣חר ֵ֭שׁם
ה ָֽוה֗ :סוּס ֭מוָּכן ְל ֣יוֹם ִמְלָח ָ ֑מה ֝ ְו ַֽלי ֹ
ֵ֝עָ֗צה ְל ֶ֣נ ֶגד ְי ֹ
ה ָֽוהָ :ע ֤רוּם
ֵמֹ֣עֶשׁר ָ֑רב ִמ ֶ֥כֶּסף ֝וִּמ ָזּ ָ֗הב ֵ֣חן ֽטוֹבָ :עִ֣שׁיר ָו ָ֣רשׁ ִנְפ ָ֑גּשׁוּ ֹעֵ֖שׂה ֻכ ָ֣לּם ְי ֹ
הָ֑וה
׀ ָרָ֣אה ָר ָ֣ﬠה ְו ִיְס ָ ֑תּר ] ְו ִנְס ָ ֑תּר[ ֝וְּפָת ִ֗יים ָֽﬠְב ֥רוּ ְֽו ֶנֱﬠ ָֽנשׁוֵּ֣ :ﬠֶקב ֲ֭ﬠ ָנ ָוה ִי ְרַ֣את ְי ֹ
ֹ֖עֶשׁר ְוָכ֣בוֹד ְוַח ִֽיּיםִ :צ ִ֣נּים ַ֭פִּחים ְבּ ֶ֣ד ֶרךְך ִע ֵ֑קּשׁ שׁוֵֹ֥מר ֝ ַנְפ֗שׁוֹ ִי ְרַ֥חק ֵמֶֽהםֲ :חֹ֣נךְך
ַ֭ל ַנַּער ַעל־ִ֣פּי ַד ְר֑כּוֹ ַ֥גּם ִ ֽכּי־֝ ַי ְז ִ ֗קין ֽל ֹא־ ָי֥סוּר ִמֶֽמּ ָנּהָ֭ :ﬠִשׁיר ְבּ ָרִ֣שׁים ִיְמ֑שׁוֹל
ְו ֶ֥ﬠֶבד ֝ל ֶ֗וֹה ְלִ֣אישׁ ַמְל ֶֽוה :זוֹ ֵ֣ר ַע ַ֭ﬠ ְוָלה ִיְקָצור ] ִיְקָצר[ ָ ֑א ֶון ְוֵ֖שֶׁבט ֶעְב ָר֣תוֹ ִיְכ ֶֽלה:
ֽטוֹב־ַ֭ﬠ ִין ֣הוּא ְיֹב ָ֑רךְך ִ ֽכּי־ ָנַ֖תן ִמַלְּח֣מוֹ ַל ָֽדּלָ֣ :גּ ֵ֥רשׁ ֵ֭לץ ְו ֵיֵ֣צא ָמ ֑דוֹן ֝ ְו ִיְשֹׁ֗בּת ִ֣דּין
ה ָוה ָ֣נְצרוּ ָ֑דַעת
אֵ֥הב ְטָהור ]ְטָהר[ ֵ֑לב ֵ֥חן ְ֝שָׂפ ָ֗תיו ֵר ֵ֥ﬠהוּ ֶֽמֶלךְךֵ :עי ֵ֣ני ֭ ְי ֹ
ְוָקֽלוֹןֹ :
֝ ַו ְיַסֵ֗לּף ִדְּב ֵ֥רי ֹב ֵֽגדָ :אַ֣מר ָ֭ﬠֵצל ֲא ִ֣רי ַב֑חוּץ ְבּ֥תוֹךְך ֝ ְרֹח֗בוֹת ֵֽא ָרֵֽצ ַח :שׁוָּ֣חה ֲ֭ﬠֻמָקּה
ה ָ֗וה ִיָפּול ] ִיָפּל[ ָֽשׁםִ֭ :א ֶוֶּלת ְקשׁוּ ָ֣רה ְבֶלב־ ָ֑נַער ֵ֥שֶׁבט ֝מוָּ֗סר
ִ֣פּי ָז ֑רוֹת ְז֥עוּם ֝ ְי ֹ
ַי ְרִחי ֶ֥ק ָנּה ִמֶֽמּנּוֹּ֣ :עֵֽשׁק ֭ ָדּל ְלַה ְר֣בּוֹת ֑לוֹ ֹנֵ֥תן ְ֝לָעִ֗שׁיר ַאךְך־ְלַמְחֽסוֹרַ֥ :הט ָא ְז ְנ֗ךָך
֭וְּשַׁמע ִדְּב ֵ֣רי ֲחָכִ֑מים ֝ ְוִלְבּ֗ךָך ָתִּ֥שׁית ְל ַדְע ִ ֽתּיֽ ִ :כּי־ָ֭נִעים ִ ֽכּי־ִתְשְׁמ ֵ֣רם ְבִּבְט ֶ֑נ ךָך
ה ָוה ִמְבַט ֶ֑חךָך ֽהוֹ ַדְעִ֖תּיךָך ַה ֣יּוֹם ַאף־ָֽאָתּה:
ִיֹ֥כּנוּ ֝ ַיְח ָ֗דּו ַעל־ְשָׂפֶֽתיךָךִ :לְה ֣יוֹת ַ֭בּי ֹ

ֲה ֤ל ֹא ָכַ֣תְבִתּי ְ֭לךָך ָשִׁלִ֑שׁום ]ָשִׁליִ֑שׁים[ ְבֹּ֖מֵע֣צוֹת ָו ָֽדַעתְ :להוֹ ִֽד ֽיֲﬠ֗ךָך ֹ֭קְשְׁט ִאְמ ֵ֣רי
שְׁלֶֽחיךָךַ :אל־ִתּ ְג ָזל ֭־ ָדּל ִ֣כּי ַדל־֑הוּא ְוַאל־
ֱא ֶ ֑מת ְלָהִ֥שׁיב ֲאָמ ִ֥רים ֱ֝אֶ֗מת ְל ֽ ֹ
ה ָוה ָי ִ֣ריב ִרי ָ֑בם ְוָקַ֖בע ֶאת־ֹֽקְבֵעיֶ֣הם ָֽנֶפשַׁ :אל־
ְתּ ַד ֵ֖כּא ָע ִ֣ני ַבָֽשַּׁערֽ ִ :כּי־ ֭ ְי ֹ
א ְרֹח ָ ֑תו
ִ֭תְּת ַרע ֶאת־ַ֣בַּעל ָ ֑אף ְוֶאת־ִ֥אישׁ ֵ֝ח֗מוֹת ֣ל ֹא ָתֽבוֹאֶ :פּן־ֶתֱּא ַ֥לף ֽ ֹ
]ֹֽ
תְקֵעי־ ָ֑כף ַ֝בֹּֽע ְר ִ֗בים ַמָשּֽׁאוֹת:
א ְרֹח ָ ֑תיו[ ְוָלַקְחָ֖תּ מוֹ ֵ֣קשׁ ְל ַנְפֶֽשׁךָךַ :אל־ְתִּ֥הי ְב ֽ ֹ
ִאם־ֵאין־ְל ךָ֥ך ְלַשׁ ֵ֑לּם ָֽלָמּה־ ִי ַ֥קּח ִ֝מְשָׁכְּב֗ךָך ִמַתְּחֶֽתּיךָךַ :אל־ַ֭תֵּסּג ְגּ֣בוּל עוֹ ָ֑לם
ֲאֶ֖שׁר ָע֣שׂוּ ֲאבוֶֹֽתיךָךָ :ח ִ֡זיָת ִ֤אישׁ ׀ ָ֘מִ֤היר ִבְּמַלאְכ֗תּוֹ ִלְפ ֵֽני־ְמָלִ֥כים ִיְת ַי ָ֑צּב
שׁל ִ֥בּין ָ֝תּ ִ֗בין ֶאת־ֲאֶ֥שׁר
ַבּל־֝ ִיְת ַיֵצּב ִלְפ ֵ֥ני ֲחֻשׁ ִ ֽכּיםֽ ִ :כּי־ֵ֭תֵשׁב ִלְל֣חוֹם ֶאת־מוֹ ֵ ֑
ְלָפ ֶֽניךָךְ :וַשְׂמָ֣תּ ַשִׂ֣כּין ְבֹּל ֶ֑ﬠךָך ִאם־ַ֖בַּעל ֶ֣נֶפשׁ ָֽאָתּהַ :אל־ִ֭תְּתָאו ְ ֽלַמְטַעמּוֹ ָ ֑תיו
֝ ְו֗הוּא ֶ֣לֶחם ְכּ ָז ִ ֽביםַ :אל־ִתּי ַ֥גע ְ ֽלַֽהֲﬠִ֑שׁיר ִ ֽמִבּי ָֽנְת ךָ֥ך ֲח ָֽדלֲֽ :הָ֤תִעוף ] ֲֽהָ֤תִעיף[
ֵעי ֶ֥ניךָך ֗בּוֹ ְֽו ֵ ֫אי ֶ֥ננּוּ ִ֤כּי ָע֣שׂה ַֽיֲﬠֶשׂה־֣לּוֹ ְכ ָנ ַ֑פ ִים ְ֝כּ ֗ ֶנֶשׁר ָו֥עיּף ] ָי֥עוּף[ ַהָשָּֽׁמ ִים:
ַאל־ִתְּלַ֗חם ֶאת־ֶ֭לֶחם ַ֣רע ָ֑ﬠ ִין ְוַאל־ִ֝תְּת ָ ֗או ]ִ֝תְּת ָ ֗איו[ ְלַמְטַעֹמָּֽתיוִ֤ :כּי ׀ ְכּֽמוֹ־
ָשׁ ַ֥ﬠר ְבּ ַנְפ֗שׁוֹ ֶ֫כּן־֥הוּא ֱא֣כוֹל ֭וְּשֵׁתה ֣י ֹאַמר ָ֑לךְך ֝ ְוִל֗בּוֹ ַבּל־ִעָֽמּךְךֽ ִ :פְּתּךָך־ָא ַ֥כְלָתּ
ְתִקי ֶ ֑א ָנּה ֝ ְוִשַׁ֗חָתּ ְדָּב ֶ֥ריךָך ַה ְנִּעי ִ ֽמיםְ :בָּא ְז ֵ֣ני ְ֭כִסיל ַאל־ְתּ ַד ֵ֑בּר ִ ֽכּי־֝ ָי֗בוּז ְלֵ֣שֶׂכל
ִמ ֶֽלּיךָךַ :אל־ַ֭תֵּסּג ְגּ֣בוּל עוֹ ָ֑לם וִּבְשׂ ֵ֥די ֝ ְיתוִֹ֗מים ַאל־ָתּ ֽב ֹאֽ ִ :כּי־ֹֽגֲא ָ֥לם ָח ָ֑זק ֽהוּא־
ָי ִ֖ריב ֶאת־ ִריָ֣בם ִאָֽתּךְךָ :הִ֣ביָאה ַלמּוָּ֣סר ִל ֶ֑בּךָך ֝ ְוָא ְז ֗ ֶנךָך ְלִאְמ ֵרי־ ָֽדַעתַ :אל־
ִתְּמ ַ֣נע ִמ ַ֣נַּער מוּ ָ֑סר ִ ֽכּי־ַת ֶ֥כּנּוּ ַ֝בֵ֗שֶּׁבט ֣ל ֹא ָיֽמוּתַ֭ :אָתּה ַבֵּ֣שֶּׁבט ַתּ ֶ֑כּנּוּ ֝ ְו ַנְפ֗שׁוֹ
ִמְשּׁ֥אוֹל ַתּ ִ ֽצּילְ֭ :בִּני ִאם־ָח ַ֣כם ִל ֶ֑בּךָך ִיְשַׂ֖מח ִלִ֣בּי ַגם־ָֽא ִניְ :וַֽתֲﬠֹ֥ל ְז ָנה ִכְליוֹ ָ ֑תי
ה ָ֗וה
ְבּ ַדֵ֥בּר ְ֝שָׂפ ֶ֗תיךָך ֵֽמיָשׁ ִֽריםַ :אל־ ְי ַק ֵ֣נּא ִ֭לְבּךָך ַֽבַּחָטִּ֑אים ִ֥כּי ִאם־ְבּ ִי ְרַאת־֝ ְי ֹ
ָכּל־ַה ֽיּוֹםִ֭ :כּי ִאם־ ֵ֣ישׁ ַֽאֲח ִ֑רית ֝ ְוִתְק ָוְת֗ךָך ֣ל ֹא ִתָכּ ֵֽרתְ :שַׁמע־ַאָ֣תּה ְב ִ֣ני ַֽוֲח ָ֑כם
ְוַאֵ֖שּׁר ַבּ ֶ֣דּ ֶרךְך ִלֶֽבּךָךַ :אל־ְתִּ֥הי ְבֹֽסְבֵאי־ ָ֑י ִין ְבֹּֽזְל ֵ֖לי ָבָ֣שׂר ָֽלמוֹֽ ִ :כּי־ֹסֵ֣בא ֭ ְוזוֵֹלל
ִי ָוּ ֵ֑רשׁ ֝וְּק ָרִ֗עים ַתְּלִ֥בּישׁ נוָּֽמהְ :שַׁ֣מע ְ֭לָאִביךָך ֶ֣זה ְיָל ֶ֑דךָך ְוַאל־ָ֝תּ֗בוּז ִ ֽכּי־ ָֽז ְק ָ֥נה
ִאֶֽמּךָךֱ :אֶ֣מת ְ֭ק ֵנה ְוַאל־ִתְּמֹ֑כּר ָחְכָ֖מה וּמוָּ֣סר וִּבי ָֽנהִ֣ :גּול ] ִ֣גּיל[ ֭ ָי ִגול ֭] ָי ִגיל[
ֲאִ֣בי ַצ ִ֑דּיק ְיוֹ ֵ֥לד ] ְויוֹ ֵ֥לד[ ָ֝חָ֗כם ו ִיְשַׂמח ] ִיְשַׂמח[ ֽבּוִֹ :יְשַֽׂמח־ָאִ֥ביךָך ְוִא ֶ ֑מּךָך ֝ ְוָת ֵ֗גל
ֽיוַֹל ְדֶֽתּךָךְ :תּ ָ֣נה ְ֭ב ִני ִלְבּ ךָ֣ך ִ֑לי ֝ ְוֵעי ֗ ֶניךָך ְדּ ָר ַ֥כי ִתֹּרְצ ָנה ]ִתְּצּ ְ ֹֽר ָנה[ֽ ִ :כּי־שׁוָּ֣חה
ֲﬠֻמ ָ֣קּה זוֹ ָ֑נה וְּבֵ֥אר ָ֝צ ָ֗רה ָנְכ ִר ָֽיּהַ :אף־ִ֭היא ְכֶּ֣חֶתף ֶֽתֱּאֹ֑רב ֝וּֽבוֹ ְג ִ֗דים ְבָּא ָ֥דם

תּוֹ ִ ֽסףְ :לִ֨מי ֥אוֹי ְלִ֢מי ֲא֡בוֹי ְלִ֤מי ִמ ְד ָוִ֨נים ]ִמ ְד ָיִ֨נים[ ׀ ְלִ֥מי ִ֗שׂי ַח ְ֭לִמי ְפָּצִ֣ﬠים
ִח ָ֑נּם ְ֝לִ֗מי ַחְ֬כִל֥לוּת ֵעי ָֽנ ִיםַֽ :לְמַֽאֲח ִ֥רים ַעל־ַה ָ֑יּ ִין ַ֝לָבּ ִ ֗אים ַלְח֥קוֹר ִמְמָֽסךְךַ :אל־
ֵ֥תּ ֶרא ַי ִי ֘ן ִ֢כּי ִיְת ַ ֫א ָ֥דּם ִ ֽכּי־ ִיֵ֣תּן ַבֹּ֣כּיס ]ַבּ֣כּוֹס[ ֵעי ֑נוֹ ֝ ִיְתַהֵ֗לּךְך ְבֵּמיָשׁ ִֽריםַֽ֭ :אֲח ִריתוֹ
שּׁךְך וְּכִצְפֹע ִ֥ני ַיְפ ִֽרשֵׁ֭ :ﬠי ֶניךָך ִי ְר֣אוּ ָז ֑רוֹת ֝ ְוִלְבּ֗ךָך ְי ַדֵ֥בּר ַתְּהֻפּֽכוֹתְ ֭ :וָה ִייָת
ְכּ ָנָ֣חשׁ ִי ָ ֑
ְכּ ֹ
שֵׁ֗כב ְבּ ֣ר ֹאשׁ ִחֵֽבּלִ :ה֥כּוּ ִני ַבל־ָחִליִת ֘י ֲהָל֗מוּ ִני ַבּל־ ָ֫י ָ֥דְעִתּי
שׁ ֵ֣כב ְבֶּלב־ ָ֑ים ֝וְּכ ֹ
ָמַ֥תי ָא ִ֑קיץ ֝אוִֹ֗סיף ֲאַבְקֶ֥שׁנּוּ ֽעוֹדַ :אל־ְ֭תַּקֵנּא ְבַּאְנֵ֣שׁי ָר ָ֑ﬠה ְוַאל־ִ֝תְּת ָ ֗או
שׁד ֶיְה ֶ֣גּה ִל ָ֑בּם ֝ ְוָעָ֗מל ִשְׂפֵתיֶ֥הם ְתּ ַדֵֽבּ ְר ָנה:
]ִ֝תְּת ָ ֗איו[ ִ ֽלְה ֥יוֹת ִאָֽתּםִ :כּי־ ֖ ֹ
ְ֭בָּחְכָמה ִיָ֣בּ ֶנה ָ֑בּ ִית ֝וִּבְתבוּ ֗ ָנה ִיְתכּוֹ ָֽנ ן֭ :וְּב ַדַעת ֲח ָד ִ֣רים ִיָמְּל֑אוּ ָכּל־֖הוֹן ָי ָ֣קר
ְו ָנ ִ ֽﬠיםֶֽ :גֶּבר־ָח ָ֥כם ַבּ֑עוֹז ְוִ֥אישׁ ֝ ַ֗דַּעת ְמַאֶמּץ־ֹֽכּ ַחִ֣ :כּי ְ֭בַתְחֻבּלוֹת ַֽתֲּﬠֶשׂה־ְלּ ךָ֣ך
ִמְלָח ָ ֑מה ֝וְּתשׁוָּ֗עה ְבֹּ֣רב יוֹ ֵֽﬠץָ :רא֣מוֹת ֶֽלֱא ִ֣ויל ָחְכ֑מוֹת ַ֝בַּ֗שַּׁער ֣ל ֹא ִיְפַתּח־
ִ ֽפּיהוְּ :מַחֵ֥שּׁב ְלָה ֵ֑ר ַע ֗֝לוֹ ַֽבַּעל־ְמ ִז֥מּוֹת ִי ְק ָֽראוִּ :זַ֣מּת ִא ֶ֣וֶּלת ַח ָ֑טּאת ְוֽתוֲֹﬠ ַ֖בת
ְלָא ָ֣דם ֵֽלץִ֭ :הְת ַרִפּיָת ְבּ ֥יוֹם ָצ ָ֗רה ַ֣צר ֹכֶּֽחָכהַ֭ :הֵצּל ְלֻקִ֣חים ַל ָ ֑מּ ֶות וָּמִ֥טים ַ֝ל ֶ֗ה ֶרג
ת ֵ֤כן ִל֨בּוֹת ׀ ֽהוּא־ ָי ִ֗בין
ִאם־ַתְּחֽשׂוֹךְךֽ ִ :כּי־ת ֹאַ֗מר ֵה ֘ן ֽל ֹא־ ָי ַ֢דְע ֫נוּ ֶ֥זה ֲהל ֹא־ ֘ ֹ
ְוֹנֵ֣צר ַ֭נְפְשׁךָך ֣הוּא ֵי ָ֑דע ְוֵהִ֖שׁיב ְלָא ָ֣דם ְכָּפֳﬠֽלוֱֹ :אָכל־ְבּ ִ֣ני ֭ ְדַבשׁ ִכּי־֑טוֹב ְוֹ֥נֶפת
ָ֝מ֗תוֹק ַעל־ִח ֶֽכּךָךֵ֤ :כּן ׀ ְדּ ֶ֥ﬠה ָחְכָ֗מה ְל ֫ ַנְפֶ֥שׁךָך ִאם־ָ֭מָצאָת ְו ֵ֣ישׁ ַֽאֲח ִ֑רית ֝ ְוִתְק ָוְת֗ךָך
֣ל ֹא ִתָכּ ֵֽרתַ :אל־ֶתֱּאֹ֣רב ֭ ָרָשׁע ִל ְנ ֵ֣וה ַצ ִ֑דּיק ַֽאל־ְתַּשׁ ֵ֥דּד ִרְבֽצוִֹ֤ :כּי ֶ֨שַׁבע ׀ ִי֣פּוֹל
ַצ ִ֣דּיק ָו ָ֑קם ֝וּ ְרָשִׁ֗עים ִי ָֽכְּשׁ֥לוּ ְב ָר ָֽﬠהִ :בּ ְנֹ֣פל ֭אוֹ ִיְביךָך ] ֭אוֹ ִיְבךָך[ ַאל־ִתְּשׂ ָ ֑מח
ה ָוה ְו ַ֣רע ְבֵּעי ָ֑ניו ְוֵהִ֖שׁיב ֵמָע ָ֣ליו ַאֽפּוַֹ :אל־
֝וִּבָכְּשׁ֗לוֹ ַאל־ ָי ֵ֥גל ִלֶֽבּךָךֶ :פּן־ ִי ְרֶ֣אה ֭ ְי ֹ
ִתְּתַ֥חר ַבְּמּ ֵרִ֑ﬠים ַאל־ְ֝תַּק ֗ ֵנּא ָֽבּ ְרָשׁ ִ ֽﬠיםִ֤ :כּי ׀ ֽל ֹא־ ִ ֽתְה ֶ֣יה ַֽאֲח ִ֣רית ָל ָ֑רע ֵ֖נ ר
ה ָ֣וה ְבּ ִ֣ני ָו ֶ ֑מֶלךְך ִעם־ ֝שׁוֹ ֗ ִנים ַאל־ִתְּתָע ָֽרבֽ ִ :כּי־
ְרָשִׁ֣ﬠים ִי ְד ָֽﬠךְךְ :י ָ֥רא ֶאת־ ְי ֹ
אם ָי֣קוּם ֵאי ָ֑דם וִּ֥פיד ְ֝שׁ ֵני ֶ֗הם ִ֣מי יוֹ ֵֽד ַעַ :גּם־ֵ֥אֶלּה ַֽלֲחָכִ֑מים ַֽהֵכּר־ָפּ ִ֖נים
ִ֭פְת ֹ
אֵ֨מר ׀ ְל ָרָשׁ֘ע ַצ ִ֢דּיק ָ֥אָתּה ִיְקּ ֻ֥בהוּ ַעִ֑מּים ִי ְזָע֥מוּהוּ ְלֻא ִ ֽמּים:
ְבִּמְשׁ ָ֣פּט ַבּל־ֽטוֹבֹ ֤ :
שּׁק ֵ֝מִ֗שׁיב ְדָּב ִ֥רים
ְוַלֽמּוִֹכיִ֥חים ִי ְנ ָ֑ﬠם ֝ ַֽוֲﬠֵלי ֶ֗הם ָתּ֥בוֹא ִב ְרַכּת־ֽטוֹבְ :שָׂפַ֥ת ִים ִי ָ ֑
ְנֹכ ִ ֽחיםָ֘ :ה ֵ֤כן ַבּ֨חוּץ ׀ ְמַלאְכ ֶ֗תּךָך ְוַעְתּ ָ֣דהּ ַבָּשּׂ ֶ֣דה ָ֑לךְך ַ֝אַ֗חר וָּב ִ֥ניָת ֵביֶֽתךָךַ :אל־
ְתִּ֣הי ֵֽﬠד־ִח ָ֣נּם ְבּ ֵר ֶ֑ﬠךָך ֝ ַֽוֲהִפ ִ֗תּיָת ִבְּשָׂפֶֽתיךָךַ :אל־תּ ֹאַ֗מר ַֽכֲּאֶ֣שׁר ָֽﬠָשׂה־ִ֭לי ֵ֤כּן
ֶֽאֱﬠֶשׂה־֑לּוֹ ָאִ֖שׁיב ָלִ֣אישׁ ְכּ ָֽפֳﬠֽלוַֹ :על־ְשׂ ֵ֣דה ִ ֽאישׁ־ָעֵ֣צל ָע ַ֑ב ְרִתּי ְוַעל־ ֝ ֶ֗כּ ֶרם

שׁ ֗ ִנים ָכּ֣סּוּ ָפ ָ֣ניו ֲח ֻר ִ֑לּים ְו ֶ֖ג ֶדר ֲאָב ָ֣ניו
ָא ָ֥דם ֲחַסר־ ֵֽלבְ :וִה ֨ ֵנּה ָ֘ע ָ֤לה ֻכ֨לּוֹ ׀ ִקְמּ ֹ
ֶֽנֱה ָֽרָסהָ :וֶאֱח ֶ֣זה ָֽ֭אֹנִכי ָאִ֣שׁית ִלִ֑בּי ֝ ָר ִ ֗איִתי ָל ַ֥קְחִתּי מוָּֽסרְ :מ ַ֣ﬠט ֵ֭שׁנוֹת ְמ ַ֣ﬠט
שׁךָך ֝וַּמְחֹס ֶ֗ריךָך ְכִּ֣אישׁ
ְתּנוּ֑מוֹת ְמַ֓עט ׀ ִח ֻ֖בּק ָי ַ֣ד ִים ִלְשׁ ָֽכּב :וָּֽבא־ִמְתַה ֵ֥לּךְך ֵרי ֶ ֑
ָמ ֵֽג ןַ :גּם־ֵ֭אֶלּה ִמְשׁ ֵ֣לי ְשֹׁלֹ֑מה ֲאֶ֥שׁר ֶ֝הְע ִ֗תּיקוּ ַא ְנֵ֤שׁי ׀ ִח ְזִק ָ֬יּה ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָֽדה:
ְכֹּ֣בד ֱ֭אֹלִהים ַהְסֵ֣תּר ָדּ ָ֑בר וְּכֹ֥בד ְ֝מָלִ֗כים ֲחֹ֣קר ָדָּֽברָ :שַׁ֣מ ִים ָ֭לרוּם ָוָ֣א ֶרץ
ָלֹ֑עֶמק ְו ֵ֥לב ְ֝מָלִ֗כים ֵ֣אין ֵֽחֶקרָ :ה ֣גוֹ ִסי ִ֣גים ִמ ָ֑כֶּסף ַו ֵיֵּ֖צא ַלֹצּ ֵ֣רף ֶֽכִּליָ :ה ֣גוֹ ֭ ָרָשׁע
ִלְפ ֵני־ ֶ ֑מֶלךְך ְו ִי֖כּוֹן ַבֶּ֣צּ ֶדק ִכְּסֽאוַֹ :אל־ִתְּתַה ַ֥דּר ִלְפ ֵני־ ֶ ֑מֶלךְך וִּבְמ֥קוֹם ֝ ְגֹּדִ֗לים ַאל־
ַֽתֲּﬠֹֽמדִ֤ :כּי ֥טוֹב ֲאָמר־ְל֗ךָך ֲﬠֵ֫לה ֵ֥ה ָנּה ֭◌ֵֽמַהְשִׁ֣פּיְלךָך ִלְפ ֵ֣ני ָנ ִ֑דיב ֲאֶ֖שׁר ָר֣אוּ
אְת ךָ֣ך ֵר ֶֽﬠךָך:
ֵעי ֶֽניךָךַ :אל־ֵתֵּ֥צא ָל ִ֗רב ַ֫מֵ֥הר ֶ֣פּן ַמה ַֽתֲּﬠֶשׂה ְבַּֽאֲח ִרי ָ ֑תהּ ְבַּהְכִ֖לים ֽ ֹ
שׁ ֵ ֑מ ַע ֝ ְו ִדָֽבְּת֗ךָך ֣ל ֹא
֭ ִריְבךָך ִ֣ריב ֶאת־ ֵר ֶ֑ﬠךָך ְו֖סוֹד ַאֵ֣חר ַאל־ְתּ ָֽגלֶֽ :פּן־ ְיַחֶסּ ְד ךָ֥ך ֹ
ָתֽשׁוּבַ :תּפּוֵּ֣חי ֭ ָזָהב ְבַּמְשִׂכּ ֥יּוֹת ָ֑כֶּסף ֝ ָדּ ָ֗בר ָדּ ֻ֥בר ַעל־ָאְפ ָֽניוֶ֣ :נ ֶזם ֭ ָזָהב ַֽוֲחִלי־
שָֽׁמַעתְ :כִּצַנּת־ֶ֨שֶׁלג ׀ ְבּ ֬יוֹם ָקִ֗ציר ִ֣ציר ֶ֭נֱאָמן
א ֶזן ֹ
ָ֑כֶתם מוִֹ֥כי ַח ָ֝חָ֗כם ַעל־ ֥ ֹ
שְׁל ָ֑חיו ְו ֶ֖נֶפשׁ ֲאֹד ָ֣ניו ָי ִ ֽשׁיבְ :נִשׂיִ֣אים ֭ ְורוּ ַח ְו ֶ֣גֶשׁם ָ ֑א ִין ִ֥אישׁ ִ֝מְתַהֵ֗לּל ְבַּמַתּת־
ְל ֽ ֹ
א ֶרךְך ַ֭אַפּ ִים ְיֻפֶ֣תּה ָקִ֑צין ְוָל֥שׁוֹן ֝ ַרָ֗כּה ִתְּשָׁבּר־ ָֽגּ ֶרםְ :דַּ֣בשׁ ָ֭מָצאָת ֱאֹ֣כל
ָֽשֶׁקרְ :בּ ֣ ֹ
ה ַ֣קר ֭ ַר ְגְלךָך ִמֵ֣בּית ֵר ֶ֑ﬠךָך ֶפּן־֝ ִיְשָֽׂבֲּﬠ֗ךָך וְּשׂ ֵנֶֽאךָך:
ַדּ ֶ֑יּ ָךּ ֶפּן־ִ֝תְּשָׂבֶּ֗ענּוּ ַֽוֲהֵקאֽתוֹֹ :
ֵמִ֣פיץ ֭ ְוֶח ֶרב ְוֵ֣חץ ָשׁ ֑נוּן ִ ֽאישׁ־ֹע ֶ֥נה ְ֝ב ֵרֵ֗עהוּ ֵ֣ﬠד ָֽשֶׁקרֵ֣ :שׁן ֹ֭רָעה ְו ֶ֣ר ֶגל מוּ ָ֑ﬠ ֶדת
ִמְבָ֥טח ֝בּוֹ ֵ֗גד ְבּ ֣יוֹם ָצ ָֽרהַֽ :מֲﬠ ֶדה־ ֶ֨בּ ֶגד ׀ ְבּ ֣יוֹם ָ֭ק ָרה ֹ֣חֶמץ ַעל־ ָ֑נֶתר ְוָ֥שׁר
ַ֝בִּשּׁ ִ֗רים ַ֣ﬠל ֶלב־ ָֽרעִ :אם־ ָר ֵ֣ﬠב ֭שׂ ַֽנֲאךָך ַֽהֲאִכ ֵ֣להוּ ָ֑לֶחם ְוִאם־ָ֝צֵ֗מא ַהְשׁ ֵ֥קהוּ
ה ָ֗וה ְיַשֶׁלּם־ ָֽלךְך֣ :רוּ ַח ָ֭צפוֹן ְתּ֣חוֹ ֵֽלל
ָֽמ ִיםִ֤ :כּי ֶֽגָחִ֗לים ַ֭אָתּה ֹחֶ֣תה ַעל־ר ֹא֑שׁוֹ ֝ ַֽוי ֹ
ָ֑גֶּשׁם וָּפ ִ֥נים ֝ ִנ ְזָעִ֗מים ְל֣שׁוֹן ָֽסֶתר֗ :טוֹב ֶ֥שֶׁבת ַעל־ִפּ ַנּת־ ָ֑גּג ֵמֵ֥אֶשׁת ִ֝מ ְד ָו ֗ ִנים
]ִ֝מ ְד ָי ֗ ִנים[ וּ ֵ֥בית ָֽחֶברַ֣ :מ ִים ָ֭ק ִרים ַעל־ ֶ֣נֶפשׁ ֲﬠ ֵי ָ֑פה וְּשׁמוּ ָ֥ﬠה ֝טוֹ ָ֗בה ֵמֶ֥א ֶרץ
ֶמ ְרָֽחקַ :מְע ָ֣י ן ִ֭נ ְרָפּשׂ וָּמ֣קוֹר ָמְשׁ ָ֑חת ַ֝צ ִ֗דּיק ָ֣מט ִלְפ ֵֽני־ ָרָֽשׁע֘ ָ :אֹ֤כל ְדַּ֣בשׁ
ַה ְר֣בּוֹת ֽל ֹא־֑טוֹב ְוֵ֖חֶקר ְכֹּב ָ֣דם ָכּֽבוֹדִ֣ :ﬠיר ְ֭פּרוָּצה ֵ֣אין חוֹ ָ ֑מה ֝ ִ ֗אישׁ ֲאֶ֤שׁר ׀
ֵ֖אין ַמְעָ֣צר ְלרוּֽחוַֹ :כֶּ֤שֶּׁלג ׀ ַבּ ַ ֗קּ ִיץ ְוַכָמָּ֥טר ַבָּקִּ֑ציר ֵ֤כּן ֽל ֹא־ ָנא ֶ֖וה ִלְכִ֣סיל ָכּֽבוֹד:
ַכִּצּ֣פּוֹר ָ֭לנוּד ַכּ ְדּ ֣רוֹר ָל֑עוּף ֵ֥כּן ִקְל ַ֥לת ִ֝ח ֗ ָנּם ֣ל ֹא ]֣לוֹ[ ָת ֽב ֹא֣ :שׁוֹט ַ֭לסּוּס ֶ֣מֶתג
ַֽלֲח֑מוֹר ֝ ְוֵ֗שֶׁבט ְל ֵ֣גו ְכִּסי ִ ֽליםַ :אל־ַ֣תַּען ְ֭כִּסיל ְכִּא ַוְּל֑תּוֹ ֶֽפּן־ִתְּשׁ ֶוה־֥לּוֹ ַגם־ָֽאָתּה:

שׁ ֵ֖ל ַח
שׁ ֶ ֑תה ֹ
ֲﬠ ֵ֣נה ְ֭כִסיל ְכִּא ַוְּל֑תּוֹ ֶפּן־ ִֽיְה ֶ֖יה ָח ָ֣כם ְבֵּעי ָֽניוְ :מַקֶ֣צּה ֭ ַר ְגַל ִים ָחָ֣מס ֹ
שַׁק ִים ִמִפּ ֵ֑סּ ַח ֝וָּמָ֗שׁל ְבִּ֣פי ְכִסי ִ ֽליםִ :כְּצ ֣רוֹר ֶ֭אֶבן
ְדָּב ִ֣רים ְבּ ַיד־ְכּ ִ ֽסילַ :דְּל ֣יוּ ֭ ֹ
ְבַּמ ְר ֵגּ ָ ֑מה ֵֽכּן־נוֵֹ֖תן ִלְכִ֣סיל ָכּֽבוֹד֭ :חוֹ ַח ָע ָ֣לה ְב ַיד־ִשׁ֑כּוֹר ֝וָּמָ֗שׁל ְבִּ֣פי ְכִסי ִ ֽלים:
שׂ ֵ֥כר ֹֽעְב ִֽריםְ֭ :כֶּכֶלב ָ֣שׁב ַעל־ֵק֑אוֹ ְ֝כִּ֗סיל שׁוֹ ֶ֥נה
שׂ ֵ֥כר ְ֝כִּ֗סיל ְו ֹ
ַ֥רב ְמֽחוֹ ֵֽלל־ֹ֑כּל ְו ֹ
ְבִא ַוְּלֽתּוָֹ :ר ִ ֗איָת ִ֭אישׁ ָח ָ֣כם ְבֵּעי ָ֑ניו ִתּ ְק ָ֖וה ִלְכִ֣סיל ִמֶֽמּנּוָּ :אַ֣מר ָ֭ﬠֵצל ַ֣שַׁחל
ַבּ ָ֑דּ ֶרךְך ֲ֝א ִ֗רי ֵ֣בּין ָֽה ְרֹחֽבוֹתַ֭ :ה ֶדֶּלת ִתּ֣סּוֹב ַעל־ִצי ָ֑רהּ ֝ ְוָעֵ֗צל ַעל־ִמָטּֽתוָֹ֘ :טַ֤מן
ָעֵ֣צל ֭ ָידוֹ ַבַּצּ ָ֑לַּחת ֝ ִנְל ָ ֗אה ַֽלֲהִשׁיָ֥בהּ ֶאל־ ִ ֽפּיוָ :ח ָ֣כם ָעֵ֣צל ְבֵּעי ָ֑ניו ִ֝מִשְּׁבָ֗עה
ְמִ֣שׁיֵבי ָֽטַעםַֽ :מֲח ִ֥זיק ְבָּא ְזֵני־ ָ֑כֶלב ֹעֵ֥בר ִ֝מְתַע ֵ֗בּר ַעל־ ִ֥ריב ֽלּ ֹא־ֽלוֹֽ ְ ֭ :כִּמְתַלְהֵל ַהּ
ַהֹיּ ֶ֥רה ִז ִ ֗קּים ִחִ֥צּים ָוָֽמ ֶותֵֽ :כּן־ִ֭אישׁ ִרָ֣מּה ֶאת־ ֵר ֵ֑ﬠהוּ ֝ ְוָאַ֗מר ֲהל ֹא־ְמַשֵׂ֥חק ָֽא ִני:
תּק ָמ ֽדוֹןֶ :פָּ֣חם ְ֭ל ֶֽגָחִלים ְוֵעִ֣צים
ְבֶּ֣אֶפס ֵ֭ﬠִצים ִתְּכֶבּה־ ֵ ֑אשׁ וְּבֵ֥אין ֝ ִנ ְר ָ֗גּן ִיְשׁ ֥ ֹ
ְל ֵ ֑אשׁ ְוִ֥אישׁ ִ֝מ ְד ָו ֗ ִנים ]ִ֝מ ְד ָי ֗ ִנים[ ְלַח ְרַחר־ ִֽריבִ :דְּב ֵ֣רי ִ֭נ ְר ָגּן ְכִּמְת ַֽלֲהִ֑מים ֝ ְו ֵ֗הם
ָֽי ְר ֥דוּ ַח ְד ֵרי־ָֽבֶטןֶ֣ :כֶּסף ִ֭סי ִגים ְמֻצ ֶ֣פּה ַעל־ ָ֑ח ֶרשׂ ְשָׂפַ֖ת ִים ֹדְּל ִ֣קים ְוֶלב־ ָֽרע:
ִ֭בְּשָׂפָתו ]ִ֭בְּשָׂפָתיו[ ִי ָנּ ֵ֣כר שׂוֹ ֵ֑נא ֝וְּבִק ְר֗בּוֹ ָיִ֥שׁית ִמ ְרָֽמהֽ ִ :כּי־ ְיַח ֵ֣נּ ן ֭קוֹלוֹ ַאל־
ַֽתֲּאֶמן־֑בּוֹ ִ֤כּי ֶ֖שַׁבע ֽתּוֵֹע֣בוֹת ְבִּלֽבּוִֹ :תַּכֶּ֣סּה ִ֭שׂ ְנָאה ְבַּמָשּׁ֑אוֹן ִתּ ָגּ ֶ֖לה ָרָע֣תוֹ
ְבָקָֽהלֹ֣ :כּ ֶרה ַ֭שַּׁחת ָ֣בּהּ ִיֹ֑פּל ְוֹ֥ג ֵ֥לל ֶ֝אֶבן ֵא ָ֥ליו ָתּֽשׁוּבֽ ְ :לשׁוֹן־ֶ֭שֶׁקר ִיְשׂ ָ֣נא ַד ָ֑כּיו
וּ ֶ֥פה ָ֝חָ֗לק ַֽיֲﬠֶ֥שׂה ִמ ְדֶֽחהַֽ :אל־ִ֭תְּתַהֵלּל ְבּ ֣יוֹם ָמ ָ֑חר ִ֤כּי ל ֹא־ֵ֝ת ַ֗דע ַמה־ ֵ֥יֶּלד
ֽיוֹםְ :יַהֶלְּל ךָ֣ך ָ֣ז ר ְו ֽל ֹא־ ִ֑פיךָך ֝ ָנְכ ִ֗רי ְוַאל־ְשָׂפֶֽתיךָךֹ֣ :כֶּבד ֶ֭אֶבן ְו ֵ֣נֶטל ַה֑חוֹל ְו ַ֥כַעס
ֱ֝א ִ֗ויל ָכֵּ֥בד ִמְשּׁ ֵניֶֽהםַ :אְכ ְז ִר ֣יּוּת ֵ֭חָמה ְוֶ֣שֶׁטף ָ ֑אף וִּ֥מי ֝ ַֽיֲﬠֹמד ִלְפ ֵ֥ני ִק ְנָֽאה:
֭טוָֹבה תּוֹ ַ֣כַחת ְמ ֻג ָ֑לּה ֵֽמַֽאֲהָ֥בה ְמֻסָֽתּ ֶרתֶ֭ :נֱאָמ ִנים ִפְּצ ֵ֣ﬠי אוֹ ֵ ֑הב ֝ ְו ַנְעָתּ֗רוֹת
ְנִשׁי֥קוֹת שׂוֹ ֵֽנאֶ֣ :נֶפשׁ ְ֭שֵׂבָעה ָתּ֣בוּס ֹ֑נֶפת ְו ֶ֥נֶפשׁ ֝ ְרֵע ָ֗בה ָכּל־ַ֥מר ָמֽתוֹקְ֭ :כִּצפּוֹר
נוֹ ֶ֣ד ֶדת ִמן־ ִק ָ֑נּהּ ֵכּן ֝ ִ ֗אישׁ נוֹ ֵ֥דד ִמְמּקוֹֽמוֶֹ֣ :שֶׁמן ֭וְּקֹט ֶרת ְיַשַֽׂמּח־ ֵ֑לב וֶּ֥מֶתק
֝ ֵרֵ֗עהוּ ֵֽמֲﬠַצת־ ָֽנֶפשֵֽׁ :רֲﬠ ךָ ֙ך ׀ ְו ֵ֢רַעה ] ְו ֵ֢ר ַע[ ָא ִ֡ביךָך ַאל־ַֽתֲּﬠ ֗ז ֹב וֵּ֥בית ָאִ֗חיךָך ַאל־
ָ֭תּבוֹא ְבּ ֣יוֹם ֵאי ֶ֑דךָך ֥טוֹב ָשׁ ֵ֥כן ָ֝ק֗רוֹב ֵמָ֥אח ָרֽחוֹקֲ :ח ַ֣כם ְ֭בּ ִני ְוַשַׂ֣מּח ִלִ֑בּי
ְוָאִ֖שׁיָבה ֹֽח ְרִ֣פי ָדָֽברָ :ע ֤רוּם ָרָ֣אה ָר ָ֣ﬠה ִנְס ָ ֑תּר ְ֝פָּתא ִ֗ים ָֽﬠְב ֥רוּ ֶנֱﬠ ָֽנשׁוַּ :קח־
ִ֭בּ ְגדוֹ ִכּי־ ָ֣ﬠ ַרב ָ֑ז ר וְּב ַ֖ﬠד ָנְכ ִר ָ֣יּה ַחְב ֵֽלהוְּ :מ ָ֘ב ֵ֤רךְך ֵרֵ֨עהוּ ׀ ְבּ֣קוֹל ֭ ָגּדוֹל ַבֹּ֣בֶּקר
ַהְשׁ ֵ֑כּים ְ֝קָלָ֗לה ֵתָּ֥חֶשׁב ֽלוֶֹ֣ :דֶּלף ֭טוֹ ֵרד ְבּ ֣יוֹם ַס ְג ִ֑ריר ְוֵ֥אֶשׁת ִ֝מ ְד ָו ֗ ִנים ]ִ֝מ ְד ָי ֗ ִנים[

ִנְשָׁתּ ָֽוהֹֽ :צְפ ֶ֥ניָה ָֽצַפן־ ֑רוּ ַח ְוֶ֖שֶׁמן ְיִמי ֣נוֹ ִי ְק ָֽראַ :בּ ְר ֶ֣זל ְבַּב ְר ֶ֣זל ָ֑יַחד ֝ ְו ִ ֗אישׁ ַ֣יַחד
שֵׁ֖מר ֲאֹד ָ֣ניו ְיֻכָֽבּדַ֭ :כַּמּ ִים ַהָפּ ִ֣נים
ְפּ ֵֽני־ ֵר ֵֽﬠהוֹּ :נֵ֣צר ְ֭תֵּא ָנה י ֹא ַ֣כל ִפּ ְר ָ֑יהּ ְו ֹ
ַלָפּ ִ֑נים ֵ֤כּן ֵֽלב־ָֽ֝הָא ָ֗דם ָֽלָא ָֽדםְ :שׁ֣אוֹל ֭ ַֽוֲאַבֹדּה ֭] ַֽוֲאַבדּוֹ[ ֣ל ֹא ִתְּשׂ ַ֑בְּע ָנה ְוֵעי ֵ֥ני
ָֽ֝הָא ָ֗דם ֣ל ֹא ִתְשׂ ַֽבְּע ָנהַ :מְצ ֵ֣רף ַ֭לֶכֶּסף ְו֣כוּר ַל ָזּ ָ ֑הב ֝ ְו ִ ֗אישׁ ְלִ֣פי ַֽמֲהָלֽלוִֹ :אם־
ִתְּכ֤תּוֹשׁ ֶאת־ָהֱא ִ֨ויל ׀ ַֽבַּמְּכ ֵ֡תּשׁ ְבּ֣תוֹךְך ָֽ֭ה ִריפוֹת ַֽבֱּﬠ ִ֑לי ֽל ֹא־ָת֥סוּר ֵֽ֝מָעָ֗ליו
ִא ַוְּלֽתּוָֹ :יֹ֣ד ַע ֵ֭תּ ַדע ְפּ ֵ֣ני צ ֹא ֶ֑נ ךָך ִ֥שׁית ִ֝לְבּ֗ךָך ַֽלֲﬠ ָד ִֽריםִ֤ :כּי ֣ל ֹא ְלעוֹ ָ֣לם ֹ֑חֶסן ְוִאם־
֗֝ ֵנ ֶזר ְל ֣דוֹר ָֽדוֹר ] ָו ֽדוֹר[ָ :גּ ָ֣לה ָ֭חִציר ְו ִנ ְרָאה־ ֶ֑דֶשׁא ֝ ְו ֶֽנֶאְס֗פוּ ִעְשּׂ֥בוֹת ָה ִֽרים:
שׁךָך וְּמִ֥חיר ָ֝שׂ ֶ֗דה ַעתּוּ ִֽדיםְ :ו ֵ֤די ׀ ֲחֵ֬לב ִע ִ֗זּים ֭ ְ ֽלַלְחְמךָך ְל ֶ֣לֶחם
ְכָּבִ֥שׂים ִלְלבוּ ֶ ֑
שׁע ֝ ְוַצ ִדּי ִ ֗קים ִכְּכִ֥פיר ִיְבָֽטחְ :בּ ֶ֣פַֽשׁע
ֵבּי ֶ ֑תךָך ֝ ְוַח ִ֗יּים ְל ַֽנֲﬠרוֶֹֽתיךָךָ֣ :נסוּ ְוֵֽאין־ֹר ֵ֣דף ָר ָ ֑
ֶ֭א ֶרץ ַרִ֣בּים ָשׂ ֶ֑ריָה וְּבָא ָ֥דם ֵמִ֥בין ֝יֹ ֵ֗ד ַע ֵ֣כּן ַֽיֲא ִֽריךְךֶ֣ :גֶּבר ֭ ָרשׁ ְוֹעֵ֣שׁק ַדּ ִ֑לּים ָמָ֥טר
שְׁמ ֵ֥רי ֝תוֹ ָ֗רה ִיְת ָ֥גּ רוּ ָֽבםַ :א ְנֵשׁי־
שׁע ְו ֽ ֹ
ֹ֝סֵ֗חף ְוֵ֣אין ָֽלֶחםֹֽ :ע ְזֵ֣בי ֭תוֹ ָרה ְיַֽהְל֣לוּ ָר ָ ֑
ה ָ֗וה ָיִ֥בינוּ ֹֽכלֽ :טוֹב ֭־ ָרשׁ הוֹ ֵ֣לךְך ְבֻּת֑מּוֹ ֵמִע ֵ֥קּשׁ
֭ ָרע ֽל ֹא־ ָיִ֣בינוּ ִמְשׁ ָ֑פּט וְּמַבְקֵ֥שׁי ֝ ְי ֹ
֝ ְדּ ָרַ֗כ ִים ְו֣הוּא ָע ִ ֽשׁיר :נוֵֹ֣צר ֭תּוֹ ָרה ֵ֣בּן ֵמִ֑בין ְוֹר ֶ֥ﬠה ֝ ֽזוְֹלִ֗לים ַיְכִ֥לים ָא ִ ֽביוַ :מ ְרֶ֣בּה
֭הוֹנוֹ ְבּ ֶ֣נֶשׁךְך ְובַת ְרִ֑בּית ] ְוַת ְרִ֑בּית[ ְלחוֹ ֵ֖נ ן ַדִּ֣לּים ִיְקְבֶּֽצנּוֵּ :מִ֣סיר ָ֭א ְזנוֹ ִמְשֹּׁ֣מ ַע
תּוֹ ָ֑רה ַֽגּם־ְ֝תִּפָלּ֗תוֹ תּוֵֹעָֽבהַ :מְשׁ ֶ֤גּה ְיָשׁ ִ֨רים ׀ ְבּ ֶ֥ד ֶרךְך ָ֗רע ִבְּשׁחוּ֥תוֹ ֽהוּא־ ִי֑פּוֹל
֝וְּתִמיִ֗מים ִי ְ ֽנֲחלוּ־ֽטוֹבָ :ח ָ֣כם ְ֭בֵּעיָניו ִ֣אישׁ ָעִ֑שׁיר ְו ַ֖דל ֵמִ֣בין ַיְח ְק ֶֽרנּוַּֽ :בֲּﬠֹ֣לץ
ַ֭צ ִדּיִקים ַרָ֣בּה ִתְפ ָ ֑א ֶרת וְּב֥קוּם ֝ ְרָשִׁ֗עים ְיֻח ַ֥פּשׂ ָא ָֽדםְ :מַכֶ֣סּה ְ֭פָשָׁעיו ֣ל ֹא
ַיְצ ִ֑לי ַח וּמוֹ ֶ֖דה ְוֹע ֵ֣זב ְי ֻרָֽחםַ :אְשׁ ֵ֣רי ָ֭א ָדם ְמַפֵ֣חד ָתִּ֑מיד וַּמְקֶ֥שׁה ִ֝ל֗בּוֹ ִי֥פּוֹל
ְבּ ָר ָֽﬠהֲ :א ִרי־ֹ֭נֵהם ְוֹ֣דב שׁוֹ ֵ֑קק מוֵֹ֥שׁל ֝ ָרָ֗שׁע ַ֣ﬠל ַעם־ ָֽדּלָ :נ ִ֗גיד ֲחַ֣סר ְ֭תּבוּנוֹת
ְו ַ֥רב ַֽמֲﬠַשׁ֑קּוֹת ֥שׂ ֵנאי ]֥שׂ ֵנא[ ֝ ֶ֗בַצע ַֽיֲא ִ֥ריךְך ָי ִ ֽמיםָ֭ :א ָדם ָעֻ֣שׁק ְבּ ַדם־ ָ֑נֶפשׁ ַעד־
שׁ ַע ְו ֶנְע ַ֥קשׁ ֝ ְדּ ָרַ֗כ ִים ִי֥פּוֹל ְבֶּאָֽחת:
֥בּוֹר ֝ ָי ֗נוּס ַאל־ ִיְתְמכוּ־ֽבוֹ :הוֹ ֵ֣לךְך ָ֭תִּמים ִי ָוּ ֵ ֑
ֹעֵ֣בד ַ֭א ְדָמתוֹ ִֽיְשַׂבּע־ ָ֑לֶחם וְּמ ַר ֵ֥דּף ֝ ֵר ִ ֗קים ִֽיְשַׂבּע־ ִֽרישִׁ֣ :אישׁ ֱ֭אמוּנוֹת ַרב־
ְבּ ָר֑כוֹת ְוָ֥אץ ְ֝לַֽהֲﬠִ֗שׁיר ֣ל ֹא ִי ָנּ ֶֽקהַֽ :הֵכּר־ָפּ ִ֥נים ֽל ֹא־֑טוֹב ְוַעל־ַפּת ֝־ ֶ֗לֶחם ִיְפַשׁע־
ָֽגֶּברֽ ִ :נֳבָ֥הל ַל֗הוֹן ִ֭אישׁ ַ֣רע ָ֑ﬠ ִין ְו ֽל ֹא־֝ ֵי ַ֗דע ִ ֽכּי־ֶ֥חֶסר ְיֹבֶֽאנּוּ֘ :מוֹ ִ֤כי ַח ָא ָ֣דם ַֽ֭אֲח ַרי
אֵ֥מר ֵֽאין־ ָ֑פַּשׁע ָחֵ֥בר ֗֝הוּא
ֵ֣חן ִיְמ ָ֑צא ִ ֽמַֽמֲּחִ֥ליק ָלֽשׁוֹן :גּוֹ ֵ֤זל ׀ ָ ֘אִ֤ביו ְוִא֗מּוֹ ְו ֹ
ה ָ֣וה ְי ֻדָֽשּׁן :בּוֵֹ֣ט ַח ְ֭בִּלבּוֹ
ְלִ֣אישׁ ַמְשׁ ִ ֽחיתְ :רַחב־ֶ֭נֶפשׁ ְי ָג ֶ֣רה ָמ ֑דוֹן וֹּבֵ֖ט ַח ַעל־ ְי ֹ

֣הוּא ְכִ֑סיל ְוהוֹ ֵ֥לךְך ְ֝בָּחְכָ֗מה ֣הוּא ִיָמּ ֵֽלט :נוֵֹ֣תן ָ֭ל ָרשׁ ֵ֣אין ַמְח֑סוֹר וַּמְע ִ֥לים ֵ֝עי ֗ ָניו
ַרב־ְמֵא ֽרוֹתְ :בּ֣קוּם ֭ ְרָשִׁעים ִיָסֵּ֣תר ָא ָ֑דם ֝וְּבָאְב ָ֗דם ִי ְר֥בּוּ ַצ ִדּי ִֽקיםִ֣ :אישׁ
ֽ֭תּוָֹכחוֹת ַמְקֶשׁה־ֹ֑ע ֶרף ֶ֥פַּתע ֝ ִיָשּׁ ֵ֗בר ְוֵ֣אין ַמ ְר ֵֽפּאִ :בּ ְר֣בוֹת ַ֭צ ִדּיִקים ִיְשַׂ֣מח ָה ָ֑ﬠם
אֵ֣הב ָ֭חְכָמה ְיַשַׂ֣מּח ָאִ֑ביו ְוֹר ֶ֥ﬠה ֝זוֹ ֗נוֹת ְיַאֶבּד־
שׁל ֝ ָרָ֗שׁע ֵיָ֣א ַֽנח ָֽﬠםֽ ִ :אישׁ־ ֹ
וִּבְמ ֥ ֹ
ֽהוֹןֶ֗ :מֶלךְך ְ֭בִּמְשָׁפּט ַֽיֲﬠִ֣מיד ָ ֑א ֶרץ ְוִ֖אישׁ ְתּרוּ֣מוֹת ֶֽיֶה ְרֶֽס ָנּהֶ ֭ :גֶּבר ַֽמֲחִ֣ליק ַעל־
ֵר ֵ֑ﬠהוּ ֝ ֶ֗רֶשׁת פּוֹ ֵ֥רשׂ ַעל־ְפָּעָֽמיוְ :בּ ֶ֤פַֽשׁע ִ֭אישׁ ָ֣רע מוֹ ֵ֑קשׁ ֝ ְוַצ ִ֗דּיק ָי ֥רוּן ְוָשֵֽׂמ ַח:
ֹי ֵ֣ד ַע ַ֭צ ִדּיק ִ֣דּין ַדּ ִ֑לּים ֝ ָרָ֗שׁע ֽל ֹא־ ָיִ֥בין ָֽדַּעתַ :א ְנֵ֣שׁי ָ֭לצוֹן ָיִ֣פיחוּ ִק ְר ָ֑יה ֝ ַֽוֲחָכִ֗מים
ָיִ֥שׁיבוּ ָֽאףֽ ִ :אישׁ־ָחָ֗כם ִ֭נְשָׁפּט ֶאת־ִ֣אישׁ ֱא ִ֑ויל ְו ָר ַ֥גז ֝ ְוָשַׂ֗חק ְוֵ֣אין ָֽנַחתַ :א ְנֵ֣שׁי
֭ ָדִמים ִיְשׂ ְנאוּ־ ָ ֑תם ֝ ִֽויָשׁ ִ֗רים ְיַבְק֥שׁוּ ַנְפֽשׁוָֹ :כּל־֭רוּחוֹ יוִֹ֣ציא ְכִ֑סיל ֝ ְוָחָ֗כם
שֶׁקר ָכּל־ְמָֽשׁ ְרָ֥תיו ְרָשׁ ִ ֽﬠיםָ֤ :רשׁ
ְבָּא֥חוֹר ְיַשְׁבֶּֽח ָנּהֹ֭ :מֵשׁל ַמְקִ֣שׁיב ַעל־ ְדַּבר־ ָ ֑
ה ָֽוהֶ֤ :מֶלךְך שׁוֹ ֵ֣פט ֶֽבֱּאֶ֣מת ַדּ ִ֑לּים
ְוִ֣אישׁ ְתָּכִ֣כים ִנְפ ָ֑גּשׁוּ ֵ֤מִאיר־ֵעי ֵ֖ני ְשׁ ֵניֶ֣הם ְי ֹ
ִ֝כְּס֗אוֹ ָל ַ֥ﬠד ִיֽכּוֹןֵ֣ :שֶׁבט ֭ ְותוַֹכַחת ִיֵ֣תּן ָחְכ ָ ֑מה ְו ַ֥נַער ְ֝מֻשָׁ֗לּח ֵמִ֥בישׁ ִאֽמּוִֹ :בּ ְר֣בוֹת
֭ ְרָשִׁעים ִי ְרֶבּה־ ָ֑פַּשׁע ֝ ְוַצ ִדּי ִ ֗קים ְ ֽבַּמַפְּלָ֥תּם ִי ְרֽאוַּ :יֵ֣סּר ִ֭בּ ְנךָך ִֽוי ִני ֶ֑חךָך ְו ִיֵ֖תּן
שֵׁ֖מר תּוֹ ָ֣רה ַאְשׁ ֵֽרהוִּ֭ :בּ ְדָב ִרים ֽל ֹא־
ַֽמֲﬠ ַד ִ֣נּים ְל ַנְפֶֽשׁךָךְ :בֵּ֣אין ָ֭חזוֹן ִי ָ֣פּ ַֽרע ָ֑ﬠם ְו ֹ
ִי ָ֣וֶּסר ָ֑ﬠֶבד ִ ֽכּי־֝ ָי ִ֗בין ְוֵ֣אין ַֽמֲﬠ ֶֽנהָ :ח ִ֗זיָת ִ֭אישׁ ָ֣אץ ִבּ ְדָב ָ֑ריו ִתּ ְק ָ֖וה ִלְכִ֣סיל ִמֶֽמּנּוּ:
ְמַפ ֵ֣נּק ִמֹ֣נַּער ַעְב ֑דּוֹ ֝ ְוַֽאֲח ִרי֗תוֹ ִיְה ֶ֥יה ָמֽנוֹןֽ ִ :אישׁ־ַ֭אף ְי ָג ֶ֣רה ָמ ֑דוֹן וַּ֖בַעל ֵחָ֣מה
ַרב־ ָֽפַּשׁעַֽ :גֲּא ַ֣ות ָ֭א ָדם ַתְּשִׁפּי ֶ֑לנּוּ וְּשַׁפל־֗֝רוּ ַח ִיְתֹ֥מךְך ָכּֽבוֹד :חוֹ ֵ֣לק ִעם־֭ ַגּ ָנּב
ה ָ֣וה
שׂוֹ ֵ֣נא ַנְפ֑שׁוֹ ָא ָ֥לה ֝ ִיְשַׁ֗מע ְו ֣ל ֹא ַי ִֽגּידֶ :ח ְר ַ֣דּת ָ֭א ָדם ִיֵ֣תּן מוֹ ֵ֑קשׁ ובוֵֹ֖ט ַח ַֽבּי ֹ
ה ָ֗וה ִמְשַׁפּט־ ִ ֽאישֽׁ :תּוֲֹﬠַ֣בת ַ֭צ ִדּיִקים
שׁל ֝וֵּמ ְי ֹ
ְיֻשׂ ָֽגּבַ ֭ :רִבּים ְמַבְקִ֣שׁים ְפּ ֵני־מוֹ ֵ ֑
ִ֣אישׁ ָ֑ﬠ ֶול ְוֽתוֲֹﬠַ֖בת ָרָ֣שׁע ְיַשׁר־ ָֽדּ ֶרךְךִ :דְּב ֵ֤רי ׀ ָא֥גוּר ִבּן־ ָי ֶ ֗קה ַהַ֫מָּ֥שּׂא ְנֻ֣אם
ַ֭ה ֶגֶּבר ְל ִ ֽאיִתי ֵ ֑אל ְלִ֖איִתיֵ֣אל ְוֻא ָֽכלִ֤ :כּי ַ֣בַער ָֽאֹנִ֣כי ֵמִ֑אישׁ ְו ֽל ֹא־ִבי ַ֖נת ָא ָ֣דם
ִ ֽליְ :ו ֽל ֹא־ָלַ֥מ ְדִתּי ָחְכ ָ ֑מה ְו ַ֖דַעת ְקֹדִ֣שׁים ֵא ָֽדעִ֤ :מי ָע ָֽלה־ָשַׁ֨מ ִים ׀ ַו ֵיּ ַ֡רד ִ֤מי
ָֽאַסף־֨רוּ ַח ׀ ְבָּחְפ ֡ ָניו ִ֤מי ָֽצ ַרר־ַ֨מ ִים ׀ ַבִּשְּׂמָ֗לה ִ֭מי ֵה ִ֣קים ָכּל־ַאְפֵסי־ ָ ֑א ֶרץ ַמה־
ְשּׁ֥מוֹ וַּמה־ֶשּׁם־ְ֝בּ ֗נוֹ ִ֣כּי ֵת ָֽדעָ :כּל־ִאְמ ַ֣רת ֱא֣לוֹ ַהּ ְצרוּ ָ֑פה ָמ ֵ֥ג ן ֗֝הוּא ַֽלֹחִ֥סים
ֽבּוַֹ :אל־֥תּוְֹסְף ַעל־ ְדָּב ָ֑ריו ֶפּן־יוִֹ֖כי ַח ְבּ ךָ֣ך ְו ִנְכ ָֽזְבָתְּ֭ :שַׁתּ ִים ָשַׁ֣אְלִתּי ֵֽמִא ָ ֑תּךְך
ַאל־ִתְּמ ַ֥נע ִ֝מֶ֗מּ ִנּי ְבֶּ֣ט ֶרם ָאֽמוּתָ֤ :שׁ ְוא ׀ ֽוּ ְדַבר־ָכּ ָ֡זב ַה ְרֵ֬חק ִמֶ֗מּ ִנּי ֵ֣ראשׁ ֭ ָוֹעֶשׁר

ַאל־ִתֶּתּן־ ִ֑לי ַ֝הְט ִריֵ֗פ ִני ֶ֣לֶחם ֻח ִֽקּיֶ֥ :פּן ֶאְשׂ ַ֨בּע ׀ ְוִכַחְשִׁתּ ֘י ְוָאַ֗מ ְרִתּי ִ֥מי ְי֫ה ָ֥וה
וּ ֶֽפן־ִא ָוּ ֵ֥רשׁ ְו ָג ַ֑נְבִתּי ֝ ְוָתַ֗פְשִׂתּי ֵ֣שׁם ֱאֹלָֽהיַ :אל־ַתְּלֵ֣שׁן ֶ֭ﬠֶבד ֶאל־ֲֽאֹד ָ֑נו ]ֲֽאֹד ָ֑ניו[
ֶפּן־ ְיַקֶלְּל ךָ֥ך ְוָאָֽשְׁמָתּ֭ :דּוֹר ָאִ֣ביו ְיַק ֵ֑לּל ְוֶאת־ִ֝א֗מּוֹ ֣ל ֹא ְיָב ֵֽרךְך֭ :דּוֹר ָט֣הוֹר ְבֵּעי ָ֑ניו
֝וִּמֹֽצָּא֗תוֹ ֣ל ֹא ֻרָֽחץ֭ :דּוֹר ָֽמה־ ָר֣מוּ ֵעי ָ֑ניו ֝ ְוַעְפַעָ֗פּיו ִיָנֵּֽשׂאוּ֤ :דּוֹר ׀ ֲח ָר֣בוֹת ִשׁ ָנּי ֘ו
ֽוַּֽמֲאָכ֢לוֹת ְ ֽמַתְלֹּ֫עָ֥תיו ֶלֱאֹ֣כל ֲﬠ ִנ ִ֣יּים ֵמ ֶ ֑א ֶרץ ֝ ְוֶאְביוֹ ֗ ִנים ֵֽמָא ָֽדםַֽ :לֲﬠלוּ ָ ֨קה ׀ ְשֵׁ֥תּי
ָבנוֹ֘ת ַ ֢הב ַ֥הב ָשׁ֣לוֹשׁ ֵ֭ה ָנּה ֣ל ֹא ִתְשׂ ַ֑בְּע ָנה ַ֝א ְר ַ֗בּע ֽל ֹא־ָ֥אְמרוּ ֽהוֹןְ :שׁאוֹ֘ל ְוֹ֢עֶ֫צר
ָ֥רַחם ֶ֭א ֶרץ ֽל ֹא־ָ֣שְׂבָעה ַ ֑מּ ִים ֝ ְו ֵ ֗אשׁ ֽל ֹא־ָ֥אְמ ָרה ֽהוֹןַ֤ :ﬠ ִין ׀ ִ ֽתְּל ַ֣ﬠג ְלָא֘ב ְוָת֢בוּז
ִ ֽליְקּ ַ֫הת־ֵ֥אם ִיְקּ ֥רוָּה ֹֽע ְרֵבי־ ַ֑נַחל ְֽו ֽי ֹאְכ֥לוָּה ְב ֵני־ ָֽנֶשׁרְ :שׁלָ֣שׁה ֵ֭הָמּה ִנְפְל֣אוּ
ִמ ֶ ֑מּ ִנּי ֝ ְוַא ְרָבָּ֗ע ]֝ ְוַא ְרָבָּ֗עה[ ֣ל ֹא ְי ַדְע ִ ֽתּיםֶ֤ :דּ ֶרךְך ַה ֨ ֶנֶּשׁר ׀ ַבָּשַּׁמ ִי֘ם ֶ֥דּ ֶרךְך ָנָ֗חשׁ ֲﬠֵ֫לי
֥צוּר ֶֽדּ ֶרךְך־ֳא ִנ ָ֥יּה ְבֶלב־ ָ֑ים ְו ֶ֖ד ֶרךְך ֶ֣גֶּבר ְבַּעְלָֽמהֵ֤ :כּן ׀ ֶ֥דּ ֶרךְך ִאָ֗שּׁה ְמ ֫ ָנָ֥אֶפת ָֽ֖אְכָלה
וָּ֣מֲחָתה ִ֑פיָה ֝ ְוָאְמ ָ֗רה ֽל ֹא־ָפ ַ֥ﬠְלִתּי ָֽא ֶוןַ֣ :תַּחת ָ֭שׁלוֹשׁ ָ֣ר ְג ָזה ֶ ֑א ֶרץ ְוַ֥תַחת ַ֝א ְר ַ֗בּע
ֽל ֹא־תוּ ַ֥כל ְשֵֽׂאתַ֣ :תַּחת ֶ֭ﬠֶבד ִ֣כּי ִיְמ֑לוֹךְך ֝ ְו ָנ ָ֗בל ִ֣כּי ִיְשַׂבּע־ ָֽלֶחםַ֣ :תַּחת ְ֭שׂנוָּאה
ִ֣כּי ִתָבּ ֵ֑ﬠל ֝ ְוִשְׁפָ֗חה ִ ֽכּי־ִתי ַ֥רשׁ ְגִּב ְרָֽתּהַּ :א ְרָ֣בָּעה ֵ֭הם ְקַט ֵנּי־ ָ ֑א ֶרץ ֝ ְו ֵ֗הָמּה
ֲחָכִ֥מים ְמֻחָכּ ִ ֽמיםַ֭ :ה ְנָּמִלים ַ֣ﬠם ל ֹא־ ָ֑ﬠז ַו ָיִּ֖כינוּ ַב ַ֣קּ ִיץ ַלְחָֽמםְ֭ :שַׁפ ִנּים ַ֣ﬠם ל ֹא־
ָע֑צוּם ַו ָיִּ֖שׂימוּ ַבֶ֣סַּלע ֵבּיָֽתםֶ֭ :מֶלךְך ֵ֣אין ָֽלַא ְר ֶ֑בּה ַו ֵיֵּ֖צא ֹחֵ֣צץ ֻכּֽלּוְֹ֭ :שָׂמִמית
ְבּ ָי ַ֣ד ִים ְתַּת ֵ֑פּשׂ ֝ ְו ִ֗היא ְבֵּ֣היְכֵלי ֶֽמֶלךְךְ :שׁלָ֣שׁה ֵ֭הָמּה ֵמיִ֣טיֵבי ָ֑צַעד ֝ ְוַא ְרָבָּ֗עה
ֵמיִ֥טֵבי ָֽלֶכתַ֭ :ל ִישׁ ִגּ֣בּוֹר ַבְּבֵּה ָ ֑מה ְו ֽל ֹא־֝ ָי֗שׁוּב ִמְפֵּני־ֹֽכלַ :ז ְר ִ֣זיר ָמְת ַ֣נ ִים אוֹ־
שּׂא ְוִאם־֝ ַז֗מּוָֹת ָ֣יד ְל ֶֽפהִ֤ :כּי ִ֢מיץ
ָ ֑ת ִישׁ ֝וֶּ֗מֶלךְך ַאְל֥קוּם ִעֽמּוִֹ :אם־ ָנַ֥בְלָתּ ְבִהְת ַנ ֵ ֑
ָחָ֡לב ֘יוִֹ֤ציא ֶחְמ ָ ֗אה ֽוִּמיץ־ַ֭אף ֣יוִֹציא ָ֑דם וִּ֥מיץ ַ֝אַ֗פּ ִים ֣יוִֹציא ִֽריבִ ֭ :דְּב ֵרי
ְלמוֵּ֣אל ֶ ֑מֶלךְך ַ֝מָ֗שּׂא ֲאֶשׁר־ ִיְסּ ַ֥רתּוּ ִאֽמּוַֹ :מה־ְ֭בּ ִרי וַּֽמה־ַבּר־ִבְּט ִ֑ני ֝וֶּמה ַבּר־
ְנ ָד ָֽריַ :אל־ִתֵּ֣תּן ַל ָנִּ֣שׁים ֵחי ֶ֑לךָך ֝וּ ְד ָרֶ֗כיךָך ַלְמ֥חוֹת ְמָל ִ ֽכיןַ֤ :אל ַלְמָלִ֨כים ׀ ְ ֽלמוֹ ֵ ֗אל
ַ֣אל ַ֭לְמָלִכים ְשׁתוֹ־ ָ֑י ִין ֝וְּל ֽרוֹ ְז ֗ ִנים ֵ֣או ]ֵ֣אי[ ֵשׁ ָֽכרֶ :פּן־ ֭ ִיְשֶׁתּה ְו ִיְשׁ ַ֣כּח ְמֻח ָ֑קּק
֝ ִֽויַשׁ ֶנּה ִ֣דּין ָכּל־ְבּ ֵני־ֹֽע ִניְ :תּנוּ־ֵשׁ ָ֣כר ְלאוֹ ֵ֑בד ֝ ְו ַי ִין ְלָ֣מ ֵרי ָֽנֶפשִׁ ֭ :יְשֶׁתּה ְו ִיְשׁ ַ֣כּח
ִרי֑שׁוֹ ֝ ַֽוֲﬠָמ֗לוֹ ֣ל ֹא ִי ְזָכּר־ֽעוֹדְ :פַּתח־ִ֥פּיךָך ְלִא ֵ֑לּם ֶאל־ ֝ ִ֗דּין ָכּל־ְבּ ֵ֥ני ֲחֽלוֹףְ :פַּתח־
ִ֥פּיךָך ְשָׁפט־ ֶ֑צ ֶדק ֝ ְו ִ֗דין ָע ִ֥ני ְוֶאְב ֽיוֹןֵ֣ :אֶשׁת ַ֭ח ִיל ִ֣מי ִיְמ ָ֑צא ְו ָרֹ֖חק ִמְפּ ִני ִ֣נים
ִמְכ ָֽרהָּ֣ :בַּטח ָ֭בּהּ ֵ֣לב ַבְּע ָ֑להּ ֝ ְוָשָׁ֗לל ֣ל ֹא ֶיְחָֽסרְ :גָּמ ַ֣לְתהוּ ֣טוֹב ְו ֽל ֹא־ ָ֑רע ֝ ֹ֗כּל ְיֵ֣מי

ַח ֶֽיּיָהָֽ ֭ :דּ ְרָשׁה ֶ֣צֶמר וִּפְשִׁ֑תּים ֝ ַו ַ֗תַּעשׂ ְבֵּ֣חֶפץ ַכּ ֶֽפּיָהָֽ֭ :ה ְיָתה ָֽכֳּא ִנ ֣יּוֹת סוֹ ֵ֑חר
ִ֝מֶמּ ְרָ֗חק ָתִּ֥ביא ַלְחָֽמהַּ :ו ָ ֤תָּקם ׀ ְבּ֬עוֹד ַ֗ל ְיָלה ַוִתֵּ֣תּן ֶ֣ט ֶרף ְלֵבי ָ ֑תהּ ֝ ְוֹ֗חק
ְל ַֽנֲﬠֹרֶֽתיָהָֽ :זְמָ֣מה ָ֭שׂ ֶדה ַוִתָּקּ ֵ֑חהוּ ִמְפּ ִ֥רי ַ֝כֶ֗פּיָה ָ֣נְטָע ] ָ֣נְטָעה[ ָֽכּ ֶרםָֽ :ח ְג ָ֣רה ְב֣עוֹז
ָמְת ֶ֑ניָה ֝ ַוְתַּאֵ֗מּץ ְזרוֹֹעֶֽתיָהָֽ֭ :טֲﬠָמה ִ ֽכּי־֣טוֹב ַסְח ָ֑רהּ ֽל ֹא־ ִיְכֶ֖בּה ַב ַ֣לּ ְיָל ]ַב ַ֣לּ ְיָלה[
ֵנ ָֽרהָּ ֭ :י ֶדיָה ִשְׁלָּ֣חה ַבִכּי֑שׁוֹר ֝ ְוַכֶ֗פּיָה ָ֣תְּמכוּ ָֽפֶלךְךַ֭ :כָּפּהּ ָֽפּ ְרָ֣שׂה ֶֽלָע ִ֑ני ֝ ְו ָי ֶ֗דיָה
שֶּׁלג ִ֥כּי ָכל־ֵ֝בּי ָ֗תהּ ָל ֻ֥בשׁ ָשׁ ִ ֽנים:
ִשְׁלָּ֥חה ָֽלֶאְב ֽיוֹןֽ :ל ֹא־ִתי ָ֣רא ְלֵביָ֣תהּ ִמ ָ ֑
ַמ ְרַב ִ֥דּים ָֽﬠְשָׂתה־ ָ֑לּהּ ֵ֖שׁשׁ ְוַא ְר ָגָּ֣מן ְלבוָּֽשׁהּ :נוֹ ָ֣דע ַבְּשָּׁע ִ֣רים ַבְּע ָ֑להּ ְ֝בִּשְׁב֗תּוֹ
ִעם־ ִזְק ֵני־ָֽא ֶרץָ :ס ִ֣דין ָֽ֭ﬠְשָׂתה ַוִתְּמֹ֑כּר ֝ ַֽוֲח ֗גוֹר ָֽנְת ָ֥נה ַֽלְכּ ַֽנֲﬠ ִֽני :עוֹז־ ְוָה ָ֥דר
שׁהּ ֝ ַוִתְּשַׂ֗חק ְל ֣יוֹם ַֽאֲח ֽרוֹןִ֭ :פּיָה ָֽפְּתָ֣חה ְבָחְכ ָ ֑מה ְוֽתוֹ ַרת־ ֝ ֶ֗חֶסד ַעל־
ְלבוּ ָ ֑
ְלשׁוֹ ָֽנהּ֭ :צוִֹפ ָיּה ֲֽהיִלכוֹת ] ֲֽהִלי֣כוֹת[ ֵבּי ָ ֑תהּ ְו ֶ֥לֶחם ַ֝עְצ֗לוּת ֣ל ֹא ת ֹא ֵֽכלָ֣ :קמוּ
ָ֭ב ֶניָה ַֽו ְיַאְשּׁ ֑רוָּה ַ֝בְּעָ֗להּ ַֽו ְיַהְל ָֽלהַּ :ר֣בּוֹת ָ֭בּנוֹת ָ֣ﬠשׂוּ ָ֑ח ִיל ֝ ְו ַ ֗אְתּ ָעִ֥לית ַעל־
ה ָ֗וה ִ֣היא ִתְתַה ָֽלּלְ :תּנוּ־ָ֭להּ
ֻכּ ָֽלּ ָנהֶ֣ :שֶׁקר ַ֭הֵחן ְוֶ֣הֶבל ַהֹ֑יִּפי ִאָ֥שּׁה ִֽי ְרַאת־֝ ְי ֹ
ִמְפּ ִ֣רי ָי ֶ֑דיָה ִֽויַהְל֖לוָּה ַבְשָּׁע ִ֣רים ַֽמֲﬠֶֽשׂיָהִ֛ :אישׁ ָה ָ֥יה ְבֶֽא ֶרץ־֖עוּץ ִא ֣יּוֹב ְשׁ֑מוֹ
שׁר ִוי ֵ֥רא ֱאֹלִ֖הים ְוָ֥סר ֵמ ָֽרעַ :ו ִיּ ָ֥וְּלדוּ ֛לוֹ ִשְׁב ָ֥ﬠה
ְוָה ָ֣יה ׀ ָהִ֣אישׁ ַה֗הוּא ָ֧תּם ְו ָי ָ ֛
ָב ִ֖נים ְוָשׁ֥לוֹשׁ ָבּ ֽנוֹתַ :ו ְיִ֣הי ִ֠מְק ֵנהוּ ִשְׁבַ֨עת ַאְלֵפי־ ֝צ ֹאן וְּשׁ֧לֶשׁת ַאְל ֵ֣פי ְגַמִ֗לּים
אד ַו ְיִה֙י
ַֽוֲחֵ֨משׁ ֵמ֤אוֹת ֶֽצֶמד־ָבָּק֙ר ַֽוֲחֵ֣משׁ ֵמ֣אוֹת ֲאתוֹ ֔נוֹת ַֽוֲﬠֻב ָ֖דּה ַרָ֣בּה ְמ ֑ ֹ
ָהִ֣אישׁ ַה֔הוּא ָגּ ֖דוֹל ִמָכּל־ְבּ ֵני־ ֶֽק ֶדםְ :וָֽהְל֤כוּ ָב ָני֙ו ְוָע֣שׂוּ ִמְשׁ ֶ֔תּה ֵ֖בּית ִ֣אישׁ
יוֹ֑מוֹ ְוָֽשְׁל֗חוּ ְו ָֽק ְרא֙וּ ִלְשׁ֣לֶשׁת ַאְחֹֽיֵתי ֶ֔הם ֶלֱאֹ֥כל ְוִלְשׁ֖תּוֹת ִעָמֶּֽהםַ :ו ְי ִ֡הי ִ֣כּי
ִהִקּיפוּ֩ ְיֵ֨מי ַהִמְּשֶׁ֝תּה ַו ִיְּשׁ ַ֧לח ִא ֣יּוֹב ַֽו ְיַק ְדֵּ֗שׁם ְוִהְשִׁ֣כּים ַבֹּבֶּק֘ר ְוֶהֱﬠ ָ֣לה ֹעלוֹ֘ת
ם ִ֚כּי ָאַ֣מר ִא ֔יּוֹב אוַּל֙י ָחְט֣אוּ ָבַ֔ני וֵּב ְר֥כוּ ֱאֹלִ֖הים ִבְּלָב ָ֑בם ָ֛כָּכה
ִמְס ַ֣פּר ֻכָּלּ ֒
הָ֑וה
ַֽיֲﬠֶ֥שׂה ִא ֖יּוֹב ָכּל־ַה ָיּ ִ ֽמיםַ :ו ְיִ֣הי ַה ֔יּוֹם ַו ָיֹּ֨בא֙וּ ְבּ ֵ֣ני ָֽהֱאֹל ִ֔הים ְלִהְת ַיֵ֖צּב ַעל־ ְי ֹ
הָ֛וה ֶאל־ַהָשָּׂ֖טן ֵמַ֣א ִין ָתּ ֑ב ֹא ַו ַ֨יַּען ַהָשּׂ ָ֤טן
ַו ָיּ֥בוֹא ַגם־ַהָשָּׂ֖טן ְבּתוֹ ָֽכםַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ה ֶאל־ַהָשָּׂ֔טן
ה ָו ֙
ה ַויּ ֹאַ֔מר ִמ֣שּׁוּט ָבּ ָ ֔א ֶרץ וֵּֽמִהְתַה ֵ֖לּךְך ָֽבּהַּ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ה ָו ֙
ֶאת־ ְי ֹ
שׁר ְי ֵ֥רא
ֲהַ֥שְׂמָתּ ִלְבּ֖ךָך ַעל־ַעְב ִ֣דּי ִא ֑יּוֹב ִ֣כּי ֵ֤אין ָכֹּ֨מה֙וּ ָבּ ָ ֔א ֶרץ ִ֣אישׁ ָ֧תּם ְו ָי ָ ֛
ה ָ֖וה ַויּ ֹא ַ ֑מר ַ֣הִח ֔ ָנּם ָי ֵ֥רא ִא ֖יּוֹב ֱאֹל ִ ֽהים:
ֱאֹלִ֖הים ְוָ֥סר ֵמ ָֽרעַ :ו ַ֧יַּען ַהָשּׂ ָ֛טן ֶאת־ ְי ֹ
ֲה ֽל ֹא ַ֠אָתּ ]ַ֠אָתּה[ ַ֣שְׂכָתּ ַֽב ֲ֧ﬠדוֹ וְּבַעד־ֵבּי֛תוֹ וְּב ַ֥ﬠד ָכּל־ֲאֶשׁר־֖לוֹ ִמָסִּ֑ביב

ם ְ ֽשׁ ַֽלח־ ָ֣נא ָֽי ְד֔ךָך ְו ַ֖גע ְבָּכל־
ַֽמֲﬠֵ֤שׂה ָי ָדי֙ו ֵבּ ַ֔רְכָתּ וִּמ ְק ֵ֖נהוּ ָפּ ַ֥רץ ָבָּֽא ֶרץְ :ואוָּל ֙
ה֝ ָוה ֶאל־ַהָשָּׂ֗טן ִה ֵ֤נּה ָכל־
ֲאֶשׁר־֑לוֹ ִאם־ ֥ל ֹא ַעל־ָפּ ֶ֖ניךָך ְיָֽב ְר ֶֽכָךַּ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ה ָֽוהַ :ו ְיִ֖הי
א ַהָשָּׂ֔טן ֵמִ֖ﬠם ְפּ ֵ֥ני ְי ֹ
ֲאֶשׁר־ל֙וֹ ְבּ ָי ֶ֔דךָך ַ֣רק ֵאָ֔ליו ַאל־ִתְּשׁ ַ֖לח ָי ֶ֑דךָך ַו ֵיֵּצ ֙
שִׁ֣תים ַ֔י ִין ְבֵּ֖בית ֲאִחיֶ֥הם ַהְבּֽכוֹר :וַּמְל ָ ֛אךְך ָ֥בּא
ם ְו ֹ
אְכִלי ֙
ַה ֑יּוֹם וָּב ֨ ָניו וְּבֹנ ָ ֤תיו ֽ ֹ
ת ֖נוֹת ֹר֥עוֹת ַעל־ ְי ֵדיֶֽהםַ :וִתֹּ֤פּל
ֶאל־ִא ֖יּוֹב ַויּ ֹא ַ ֑מר ַהָבָּק֙ר ָה ֣יוּ ֹֽח ְר֔שׁוֹת ְוָֽהֲא ֹ
א ַוִתָּקֵּ֔חם ְוֶאת־ַה ְנָּע ִ֖רים ִה֣כּוּ ְלִפי־ ָ֑ח ֶרב ָֽוִאָֽמְּלָ֧טה ַרק־ֲא ִ֛ני ְלַב ִ֖דּי ְלַה ִ֥גּיד
ְשָׁב ֙
ה ִמן־ַהָשַּׁ֔מ ִים ַוִתְּב ַ֥ﬠר
ָֽלךְך֣ :עוֹד ׀ ֶ֣זה ְמ ַד ֵ֗בּר ְו ֶז֘ה ָ֣בּא ַויּ ֹאַמ֒ר ֵ֣אשׁ ֱאֹל ִ֗הים ָֽנְפָל ֙
ַבּ ֛צּ ֹאן וַּב ְנָּע ִ֖רים ַו ֽתּ ֹאְכ ֵ֑לם ָֽוִא ָֽ֨מְּלָ֧טה ַרק־ֲא ִ֛ני ְלַב ִ֖דּי ְלַה ִ֥גּיד ָֽלךְך֣ :עוֹד ׀ ֶ֣זה
ם
ְמ ַד ֵ֗בּר ְו ֶז֘ה ָ֣בּא ַויּ ֹאַמ֒ר ַכְּשׂ ִ֞דּים ָ֣שׂמוּ ׀ ְשׁלָ֣שׁה ָראִ֗שׁים ַו ִיְּפְשׁ֤טוּ ַעל־ַה ְגַּמִלּי ֙
ַו ִיָּקּ֔חוּם ְוֶאת־ַה ְנָּע ִ֖רים ִה֣כּוּ ְלִפי־ ָ֑ח ֶרב ָֽוִא ָֽ֨מְּלָ֧טה ַרק־ֲא ִ֛ני ְלַב ִ֖דּי ְלַה ִ֥גּיד ָֽלךְך:
שִׁ֣תים ַ֔י ִין ְבֵּ֖בית
ם ְו ֹ
אְכִלי ֙
ַ֚ﬠד ֶ֣זה ְמ ַד ֵ֔בּר ְו ֶ֖זה ָ֣בּא ַויּ ֹא ַ ֑מר ָבּ ֨ ֶניךָך וְּבנוֹ ֶ ֤תיךָך ֽ ֹ
ה ֨רוּ ַח ְגּד ֝וָֹלה ָ֣בָּאה ׀ ֵמ ֵ֣ﬠֶבר ַהִמּ ְד ָ֗בּר ַו ִיּ ַגּ֙ע ְבַּא ְרַבּ֙ע
ֲאִחיֶ֥הם ַהְבּֽכוֹרְ :וִה ֵנּ ֩
ִפּ ֣נּוֹת ַה ַ֔בּ ִית ַו ִיֹּ֥פּל ַעל־ַה ְנָּע ִ֖רים ַו ָיּ֑מוּתוּ ָֽוִא ָֽ֨מְּלָ֧טה ַרק־ֲא ִ֛ני ְלַב ִ֖דּי ְלַה ִ֥גּיד ָֽלךְך:
ַו ָ֤יּ ָקם ִאיּוֹ֙ב ַו ִיּ ְק ַ֣רע ֶֽאת־ְמִע֔לוֹ ַו ָ֖יּ ָגז ֶאת־ר ֹא֑שׁוֹ ַו ִיֹּ֥פּל ַ֖א ְרָצה ַו ִיְּשָֽׁתּחוַּ :ויּ ֹאֶמ֩ר
ה ָ֖וה ָל ָ֑קח
ה ָ֣וה ָנ ַ֔תן ַֽוי ֹ
ם ָא֣שׁוּב ָ֔שָׁמּה ְי ֹ
ָעֹ֨רם ָיָ֨צִתי ] ָיָ֨צאִתי[ ִמֶ֣בֶּטן ִאִ֗מּי ְוָעֹר ֙
ה ָ֖וה ְמֹב ָֽרךְךְ :בָּכל־ ֖ז ֹאת ֽל ֹא־ָחָ֣טא ִא ֑יּוֹב ְו ֽל ֹא־ ָנַ֥תן ִתְּפ ָ֖לה ֵֽלאֹל ִ ֽהים:
ְיִ֛הי ֵ֥שׁם ְי ֹ
תָ֔כם
הָ֑וה ַו ָיּ֤בוֹא ַגם־ַהָשָּׂט֙ן ְבּ ֹ
ַו ְיִ֣הי ַה ֔יּוֹם ַו ָיֹּ֨בא֙וּ ְבּ ֵ֣ני ָֽהֱאֹל ִ֔הים ְלִהְת ַיֵ֖צּב ַעל־ ְי ֹ
ה ֶאל־ַהָשָּׂ֔טן ֵ֥אי ִמ ֶ֖זּה ָתּ ֑ב ֹא ַו ַ֨יַּען ַהָשּׂ ָ֤טן ֶאת־
ה ָו ֙
ה ָֽוהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ְלִהְת ַיֵ֖צּב ַעל־ ְי ֹ
ה֝ ָוה ֶאל־ַהָשָּׂ֗טן ֲהַ֣שְׂמָתּ
ה ַויּ ֹאַ֔מר ִמֻ֣שּׁט ָבּ ָ ֔א ֶרץ וֵּֽמִהְתַה ֵ֖לּךְך ָֽבּהַּ :ו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ה ָו ֙
ְי ֹ
שׁר ְי ֵ֥רא ֱאֹלִ֖הים ְוָ֣סר
ִלְבּ֘ךָך ֶאל־ַעְב ִ֣דּי ִאיּוֹ֒ב ִכּי֩ ֵ ֨אין ָכֹּ֝מהוּ ָבּ ָ ֗א ֶרץ ִ֣אישׁ ָ֧תּם ְו ָי ָ ֛
ה ָ֖וה
ֵמ ָ֑רע ְוֹע ֶ֨דנּ֙וּ ַֽמֲח ִ֣זיק ְבֻּתָמּ֔תוֹ ַוְתִּסיֵ֥ת ִני ֖בוֹ ְלַבְלּ֥עוֹ ִח ָֽנּםַ :ו ַ֧יַּען ַהָשּׂ ָ֛טן ֶאת־ ְי ֹ
ם ְ ֽשׁ ַֽלח־ ָ֣נא
ַויּ ֹא ַ ֑מר ֣עוֹר ְבַּעד־֗עוֹר ְוֹכל ֙ ֲאֶ֣שׁר ָל ִ ֔אישׁ ִיֵ֖תּן ְבּ ַ֥ﬠד ַנְפֽשׁוֹ :אוָּל ֙
הָ֛וה
ָֽי ְד֔ךָך ְו ַ֥גע ֶאל־ַעְצ֖מוֹ ְוֶאל־ְבָּשׂ ֑רוֹ ִאם־ ֥ל ֹא ֶאל־ָפּ ֶ֖ניךָך ְיָֽב ְר ֶֽכָךַּ :ו ֧יּ ֹאֶמר ְי ֹ
הָ֑וה
א ַהָשָּׂ֔טן ֵמֵ֖את ְפּ ֵ֣ני ְי ֹ
ֶאל־ַהָשָּׂ֖טן ִה ֣נּוֹ ְב ָי ֶ֑דךָך ַ֖אךְך ֶאת־ ַנְפ֥שׁוֹ ְשֹֽׁמרַ :ו ֵיֵּצ ֙
ַו ַ֤יּ ךְך ֶאת־ִאיּוֹ֙ב ִבְּשִׁ֣חין ָ֔רע ִמ ַ֥כּף ַר ְג֖לוֹ ְַ֥ﬠד ] ְו ַ֥ﬠד[ ָק ְדֳק ֽדוַֹ :ו ִֽיּ ַֽקּח־֣לוֹ ֶ֔ח ֶרשׂ
ְלִהְת ָגּ ֵ֖רד ֑בּוֹ ְו֖הוּא יֵ֥שׁב ְבּֽתוֹךְך־ָהֵֽאֶפרַ :ו ֤תּ ֹאֶמר ל֙וֹ ִאְשׁ֔תּוֹ ֹֽע ְד֖ךָך ַֽמֲח ִ֣זיק

ת ְתּ ַד ֵ֔בּ ִרי ַ֣גּם
ְבֻּתָמּ ֶ ֑תךָך ָבּ ֵ֥רךְך ֱאֹלִ֖הים ָוֻֽמתַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאֶ֗ליָה ְכּ ַדֵ֞בּר ַא ַ֤חת ַה ְנָּבלוֹ ֙
ֶאת־ַה֗טּוֹב ְנַקֵבּל ֙ ֵמֵ֣את ָֽהֱאֹל ִ֔הים ְוֶאת־ָה ָ֖רע ֣ל ֹא ְנַק ֵ֑בּל ְבָּכל־ ֛ז ֹאת ל ֹא־ָחָ֥טא
ִא ֖יּוֹב ִבְּשָׂפָֽתיוַ :ו ִיְּשְׁמ֞עוּ ְשׁ֣לֶשׁת ׀ ֵר ֵ֣ﬠי ִא ֗יּוֹב ֵ֣את ָכּל־ָֽה ָר ָ֣ﬠה ַהזּ ֹא֘ת ַהָ֣בָּאה
ָעָלי֒ו ַו ָיֹּ֨בא֙וּ ִ֣אישׁ ִמְמֹּק֔מוֹ ֱאִלי ַ֤פז ַהֵֽתּיָמ ִנ֙י וִּבְל ַ֣דּד ַהשּׁוִּ֔חי ְוצוֹ ַ֖פר ַה ַֽנֲּﬠָמִ֑תי
ק ְו ֣ל ֹא
ַו ִיּ ָֽוֲּﬠ ֣דוּ ַיְח ָ֔דּו ָל֥בוֹא ָל ֽנוּד־֖לוֹ וְּל ַֽנֲחֽמוַֹ :ו ִיְּשׂ֨אוּ ֶאת־ֵעי ֵניֶ֤הם ֵֽמ ָרחוֹ ֙
ִהִכּי ֻ֔רהוּ ַו ִיְּשׂ֥אוּ קוֹ ָ֖לם ַו ִיְּב֑כּוּ ַו ִיְּק ְרע֙וּ ִ֣אישׁ ְמִע֔לוֹ ַו ִיּ ְז ְר֥קוּ ָע ָ֛פר ַעל־ ָֽראֵשׁיֶ֖הם
ַהָשָּֽׁמ ְיָמהַ :ו ֵֽיְּשׁ֤בוּ ִאתּ֙וֹ ָל ָ ֔א ֶרץ ִשְׁב ַ֥ﬠת ָיִ֖מים ְוִשְׁב ַ֣ﬠת ֵלי֑לוֹת ְוֵֽאין־ֹדּ ֵ֤בר ֵאָלי֙ו
אדַֽ :אֲח ֵרי־ֵ֗כן ָפַּ֤תח ִאיּוֹ֙ב ֶאת־ִ֔פּיהוּ ַו ְיַק ֵ֖לּל
ָדּ ָ֔בר ִ֣כּי ָר֔אוּ ִ ֽכּי־ ָג ַ֥דל ַהְכֵּ֖אב ְמ ֽ ֹ
ה ָרה ָֽגֶבר:
ֶאת־יוֹֽמוַֹ :ו ַ֥יַּען ִא ֗יּוֹב ַֽויּ ֹאַמר֣ :י ֹאַבד ֖יוֹם ִא ָ֣וֶּלד ֑בּוֹ ְוַה ַ֥לּ ְיָלה ָ֝אַ֗מר ֣ ֹ
ַה ֥יּוֹם ַה֗הוּא ְֽי ִ֫הי ֥חֶשׁךְך ַֽאל־ ִי ְד ְרֵ֣שׁהוּ ֱא֣לוֹ ַהּ ִמ ָ ֑מַּעל ְוַֽאל־תּוֹ ַ֖פע ָע ָ֣ליו ְנָה ָֽרה:
ִי ְגָאֻ֡להוּ ֣חֶשׁךְך ֭ ְוַצְלָמ ֶות ִ ֽתְּשָׁכּן־ָע ָ֣ליו ֲﬠ ָנ ָ֑נה ֝ ְיַֽבֲﬠ ֻ֗תהוּ ִכְּמ ִ֥רי ֵרי ֽיוֹםַ :ה ַ֥לּ ְיָלה
אֶפל ַאל־ ֭ ִיַח ְדּ ִבּיֵ֣מי ָשׁ ָ֑נה ְבִּמְס ַ֥פּר ֝ ְי ָרִ֗חים ַאל־ ָי ֽב ֹאִ :ה ֵ֤נּה
ַההוּ֘א ִיָקּ ֵ֢ח֫הוּ ֥ ֹ
א ְר ֵרי־ ֑יוֹם ָֽ֝הֲﬠִתי ִ֗דים
ַה ַ֣לּ ְיָלה ַ֭ההוּא ְיִ֣הי ַגְל֑מוּד ַאל־ָתּ ֖ב ֹא ְר ָנ ָ֣נה ֽבוִֹ :יְקּ ֻ֥בהוּ ֽ ֹ
ֹע ֵ֥רר ִל ְו ָיָֽתןֶ :יְחְשׁכ ֘וּ ֽכּוְֹכ ֵ֢בי ֫ ִנְשׁ֥פּוֹ ְיַקו־ְל֥אוֹר ָו ַ ֑א ִין ְוַאל־֝ ִי ְר ֶ ֗אה ְבַּעְפַעֵפּי־ָֽשַׁחר:
ִ֤כּי ֣ל ֹא ָ֭ס ַגר ַדְּלֵ֣תי ִבְט ִ֑ני ַו ַיְּסֵ֥תּר ָ֝עָ֗מל ֵמֵעי ָֽניָ֤ :לָמּה ֣לּ ֹא ֵמ ֶ֣רֶחם ָא֑מוּת ִמֶ֖בֶּטן
ָיָ֣צאִתי ְוֶא ְג ָֽועַ֭ :מדּוּ ַע ִק ְדּ֣מוּ ִני ִב ְר ָ֑כּ ִים וַּמה־ָ֝שּׁ ַ֗ד ִים ִ֣כּי ִאי ָֽנקֽ ִ :כּי־ַ֭ﬠָתּה
ָשׁ ַ֣כְבִתּי ְוֶאְשׁ֑קוֹט ֝ ָיַ֗שׁ ְנִתּי ָ֤אז ׀ ָי ֬נוַּֽח ִֽליִ :עם־ְ֭מָלִכים ְוֹֽ֣יֲﬠֵצי ָ ֑א ֶרץ ַהֹבִּ֖נים
ֳח ָר֣בוֹת ָֽלמוֹ֣ :אוֹ ִעם־ָ֭שׂ ִרים ָזָ֣הב ָל ֶ ֑הם ַֽהְמַמְלִ֖אים ָבֵּתּיֶ֣הם ָֽכֶּסף֚ :אוֹ ְכ ֵ֣נֶפל
ָ֭טמוּן ֣ל ֹא ֶֽאְה ֶ֑יה ְ֝כֹּֽעְלִ֗לים ל ֹא־ ָ֥ראוּ ֽאוֹרָ֣ :שׁם ֭ ְרָשִׁעים ָ֣ח ְדלוּ ֹ֑ר ֶגז ְוָ֥שׁם ֝ ָי ֗נוּחוּ
ְי ִ֣גיֵעי ֹֽכ ַחַ ֭ :יַחד ֲאִסי ִ֣רים ַֽשֲׁא ָנ ֑נוּ ֥ל ֹא ָֽ֝שְׁמ֗עוּ ֣קוֹל ֹנ ֵֽגשָׂ :קֹ֣טן ֭ ְו ָגדוֹל ָ֣שׁם ֑הוּא
֝ ְוֶ֗עֶבד ָחְפִ֥שׁי ֵֽמֲאֹד ָֽניוָ֤ :לָמּה ִיֵ֣תּן ְלָעֵ֣מל ֑אוֹר ֝ ְוַח ִ֗יּים ְלָ֣מ ֵרי ָֽנֶפשַֽׁ :הְמַחִ֣כּים
ַלָ֣מּ ֶות ְוֵאי ֶ֑ננּוּ ֝ ַו ַיְּחְפּ ֻ֗רהוּ ִמַמְּטמוֹ ִֽניםַ :הְשֵּׂמִ֥חים ֱאֵלי־ ִ֑גיל ֝ ָיִ֗שׂישׂוּ ִ֣כּי ִיְמְצאוּ־
ָֽקֶברְ֭ :ל ֶגֶבר ֲאֶשׁר־ ַדּ ְר֣כּוֹ ִנְס ָ ֑תּ ָרה ַו ָ֖יֶּסךְך ֱא֣לוֹ ַהּ ַֽבֲּﬠ ֽדוֹֽ ִ :כּי־ִלְפ ֵ֣ני ַ֭לְחִמי ַא ְנָחִ֣תי
ָת ֑ב ֹא ַו ִיְּתּ֥כוּ ַ֝כַ֗מּ ִים ַֽשֲׁאֹגָֽתיִ֤ :כּי ַ֣פַחד ָ֭פַּח ְדִתּי ַו ֶיֱּאָת ֵ֑י ִני ַֽוֲאֶ֥שׁר ֝ ָי ֗גֹ ְרִתּי ָ֣יב ֹא ִ ֽלי:
֤ל ֹא ָשַׁ֨ל ְוִתּי ׀ ְו ֽל ֹא־ָשׁ ַ֥קְטִתּי ְֽול ֹא־ ֗ ָנְחִתּי ַו ָ֥יּב ֹא ֹֽר ֶגזַ ֭ :ו ַיַּען ֱאִלי ַ֥פז ַהֵֽתּיָמ ֗ ִני
ַויּ ֹאַֽמרֲ :ה ִנָ֬סּה ָדָ֣בר ֵא ֶ֣ליךָך ִתְל ֶ ֑אה ַוְעֹ֥צר ְ֝בִּמִ֗לּין ִ֣מי יוּ ָֽכלִ֭ :הֵנּה ִיַ֣סּ ְרָתּ ַרִ֑בּים

ְו ָי ַ֖ד ִים ָר֣פוֹת ְתַּח ֵֽזּק֖ :כּוֵֹשׁל ְיִקי֣מוּן ִמ ֶ֑לּיךָך וִּב ְר ַ֖כּ ִים ֹֽכּ ְר֣עוֹת ְתַּאֵֽמּץִ֤ :כּי ַע ָ֨תּה ׀
תם
ָתּ֣בוֹא ֵא ֶ֣ליךָך ַו ֵ ֑תֶּלא ִתּ ַ֥גּע ָ֝ע ֶ֗דיךָך ַוִתָּבֵּֽהלֲ :ה ֣ל ֹא ֭ ִי ְרָֽאְתךָך ִכְּסָל ֶ ֑תךָך ִ֝תּ ְק ָֽוְת֗ךָך ְו ֣ ֹ
ְדּ ָר ֶֽכיךָךְ :זָכר־ ֗ ָנא ִ֤מי ֣הוּא ָנ ִ֣קי ָא ָ֑בד ֝ ְוֵאיֹ֗פה ְיָשׁ ִ֥רים ִנְכָֽחדוַּֽ :כֲּאֶ֣שׁר ֭ ָרִאיִתי
ֹ֣ח ְרֵשׁי ָ ֑א ֶון ְוֹֽז ְר ֵ֖ﬠי ָעָ֣מל ִיְקְצ ֻֽרהוִּ :מ ִנְּשַׁ֣מת ֱא֣לוֹ ַהּ י ֹא ֵ֑בדוּ וֵּמ ֖רוּ ַח ַא֣פּוֹ ִיְכֽלוּ:
ַֽשֲׁא ַ֣גת ַ֭א ְר ֵיה ְו֣קוֹל ָ ֑
אֵ֣בד ִמְבִּלי־ ָ֑ט ֶרף וְּב ֵ֥ני
שַׁחל ְוִשׁ ֵ֖נּי ְכִפי ִ֣רים ִנָֽתּעוַּ֭ :ל ִישׁ ֹ
ָ֝ל ִ֗ביא ִיְתָפּ ָֽרדוְּ ֭ :וֵאַלי ָדָּ֣בר ְי ֻג ָ֑נּב ַוִתּ ַ֥קּח ָ֝א ְז ֗ ִני ֵ֣שֶׁמץ ֶֽמ ְנֽהוִּ֭ :בְּשִׂעִפּים ֵֽמֶח ְזיוֹ ֣נוֹת
ָ֑ל ְיָלה ִבּ ְנֹ֥פל ַ֝תּ ְר ֵדָּ֗מה ַעל־ֲא ָנ ִ ֽשׁיםַ֣ :פַּחד ְ֭ק ָרַא ִני וּ ְרָע ָ֑דה ְוֹ֖רב ַעְצמוַֹ֣תי ִהְפ ִ ֽחיד:
֭ ְורוּ ַח ַעל־ָפּ ַ֣ני ַֽיֲחֹ֑לף ְ֝תַּסֵ֗מּר ַֽשֲׂﬠ ַ֥רת ְבָּשׂ ִֽריַֽ :יֲﬠֹ֤מד ׀ ְֽול ֹא־ַאִ֬כּיר ַמ ְר ֵ ֗אהוּ
ְ֭תּמוּ ָנה ְל ֶ֣נ ֶגד ֵעי ָ֑ני ְדָּמָ֖מה ָו֣קוֹל ֶאְשָֽׁמעַֽ֭ :הֱאנוֹשׁ ֵֽמֱא֣לוֹ ַה ִיְצ ָ֑דּק ִ֥אם ֵֽ֝מֹעֵ֗שׂהוּ
שְׁכֵ֬ני
ִיְטַהר־ ָֽגֶּברֵ֣ :הן ַֽ֭בֲּﬠָב ָדיו ֣ל ֹא ַֽיֲאִ֑מין ֝וְּבַמְלָאָ֗כיו ָיִ֥שׂים ָֽתֳּה ָֽלהַ֤ :אף ׀ ֽ ֹ
ָֽבֵתּי־ֹ֗חֶמר ֲאֶשׁר־ֶֽבָּע ָ֥פר ְיסוֹ ָ֑דם ֝ ְי ַדְכּ֗אוּם ִלְפ ֵני־ ָֽﬠשִׁ :מֹ֣בֶּקר ָל ֶ֣ﬠ ֶרב ֻי ַ֑כּתּוּ ִמְבִּ֥לי
ֵ֝מִ֗שׂים ָל ֶ֥נַצח י ֹאֵֽבדוֲּ :ה ֽל ֹא־ִנַ֣סּע ִיְת ָ֣רם ָ֑בּם ֝ ָי֗מוּתוּ ְו ֣ל ֹא ְבָחְכָֽמהְֽ :ק ָרא־ָ֭נא
ֲה ֵ֣ישׁ עוֹ ֶ֑נ ָךּ ְוֶאל־ִ֖מי ִמְקֹּדִ֣שׁים ִתְּפ ֶֽנהִ֣ :כּי ֶ֭לֱא ִויל ַֽיֲה ָרג־ ָ֑כַּעשׂ ֝וֹּפ ֶ֗תה ָתִּ֥מית
אםִ :י ְֽרֲח֣קוּ ָב ָ֣ניו ִמ ֶ֑יַּשׁע
ִק ְנָֽאהֲ :א ִני ֭־ ָרִאיִתי ֱא ִ֣ויל ַמְשׁ ִ֑רישׁ ָֽוֶא ֖קּוֹב ָנ ֵ֣והוּ ִפְת ֽ ֹ
ְו ִי ַדְּכּ֥אוּ ַ֝בַ֗שַּׁער ְוֵ֣אין ַמ ִ ֽצּילֲ :אֶ֤שׁר ְקִצי֨רוֹ ׀ ָ֘ר ֵ֤ﬠב י ֹאֵ֗כל ְוֶאל־ִמִצּ ִ֥נּים ִיָקּ ֵ֑חהוּ
ְוָשַׁ֖אף ַצִ֣מּים ֵחי ָֽלםִ֤ :כּי ׀ ל ֹא־ ֵיֵ֣צא ֵֽמָע ָ֣פר ָ ֑א ֶון ֝וֵּֽמֲא ָדָ֗מה ֽל ֹא־ ִיְצַ֥מח ָעָֽמלֽ ִ :כּי־
ָ֭א ָדם ְלָעָ֣מל יוּ ָ֑לּד וְּב ֵני־֝ ֶ֗רֶשׁף ַי ְגִ֥בּיהוּ ֽעוּף :אוָּ֗לם ֲ֭א ִני ֶא ְדֹ֣רשׁ ֶאל־ ֵ ֑אל ְוֶאל־
ֱ֝אֹל ִ֗הים ָאִ֥שׂים ִדְּב ָר ִ ֽתיֹ :עֶ֣שׂה ֭ ְגֹדלוֹת ְוֵ֣אין ֵ֑חֶקר ֝ ִנְפָל֗אוֹת ַעד־ֵ֥אין ִמְס ָֽפּר:
שׁ ֵֽל ַח ַ֝מ ִים ַעל־ְפּ ֵ֥ני חוּֽצוֹתָ :ל֣שׂוּם ְשָׁפִ֣לים ְלָמ ֑רוֹם
ַהֹנֵּ֣תן ָ֭מָטר ַעל־ְפּ ֵני־ ָ ֑א ֶרץ ְו ֥ ֹ
֝ ְוֹֽק ְד ִ֗רים ָ֣שׂ ְגבוּ ֶֽיַשׁעֵ֭ :מֵפר ַמְחְשׁ֣בוֹת ֲﬠרוִּ֑מים ְֽול ֹא־ַֽתֲﬠֶ֥שׂי ָנה ֝ ְי ֵדי ֶ֗הם תִּשׁ ָֽיּה:
ֹל ֵ֣כד ֲחָכִ֣מים ְבָּע ְר ָ ֑מם ַֽוֲﬠַ֖צת ִנְפָתִּ֣לים ִנְמָֽה ָרה :יוָֹ֥מם ְיַפ ְגּשׁוּ־֑חֶשׁךְך ֝ ְוַכַ֗לּ ְיָלה
ְֽיַמְשׁ֥שׁוּ ַבָֽצֳּה ָֽר ִיםַ :ו ֣יַּשׁע ֵ֭מֶח ֶרב ִמִפּי ֶ ֑הם וִּמ ַ֖יּד ָח ָ֣זק ֶאְב ֽיוֹןַ :וְתִּ֣הי ַל ַ֣דּל ִתּ ְק ָ֑וה
֝ ְוֹעָ֗לָתה ָ֣קְפָצה ִ ֽפּיָהִ :ה ֵ֤נּה ַאְשׁ ֵ֣רי ֱ֭אנוֹשׁ ֽיוִֹכֶ֣חנּוּ ֱא֑לוֹ ַהּ וּמוַּ֥סר ַ֝שׁ ַ֗דּי ַאל־
ִתְּמָֽאסִ֤ :כּי ֣הוּא ַיְכִ֣איב ְו ֶיְח ָ֑בּשׁ ֝ ִיְמַ֗חץ ְו ָי ָ֥דו ] ְו ָי ָ֥דיו[ ִתּ ְר ֶֽפּי ָנהְ :בֵּ֣שׁשׁ ָ֭צרוֹת
ַיִצּי ֶ֑לָךּ וְּבֶ֓שַׁבע ׀ ֽל ֹא־ ִי ַ֖גּע ְבּ ךָ֣ך ָֽרעְ֭ :בּ ָרָעב ָֽפּ ְד ךָ֣ך ִמ ָ ֑מּ ֶות ֝וְּבִמְלָחָ֗מה ִ֣מי ֵדי ָֽח ֶרב:
שׁד וְּלָכ ָ֣פן ִתְּשׂ ָ֑חק וֵּֽמַח ַ֥יּת
שּׁד ִ֣כּי ָיֽבוֹאְ :ל ֣ ֹ
ְבּ֣שׁוֹט ָ֭לשׁוֹן ֵֽתָּח ֵ֑בא ְו ֽל ֹא־ִתי ָ֥רא ִ֝מ ֗ ֹ

ָ֝ה ָ ֗א ֶרץ ַאל־ִתּי ָֽראִ֤ :כּי ִעם־ַאְב ֵ֣ני ַהָשּׂ ֶ֣דה ְב ִרי ֶ ֑תךָך ְוַח ַ֥יּת ַ֝הָשּׂ ֶ֗דה ָהְשְׁלָמה־ ָֽלךְך:
֭ ְו ָֽי ַדְעָתּ ִכּי־ָשׁ֣לוֹם ָאֳה ֶ֑לךָך ֽוָּפַק ְדָ֥תּ ֝ ָנ ְוךָך ְו ֣ל ֹא ֶתֱחָֽטאְֽ ֭ :ו ָי ַדְעָתּ ִכּי־ ַ֣רב ַז ְר ֶ֑ﬠךָך
֝ ְוֶצֱאָצ ֶ ֗איךָך ְכּ ֵ֣ﬠֶשׂב ָהָֽא ֶרץָ :תּ֣בוֹא ְב ֶ֣כַלח ֱאֵלי־ ָ֑קֶבר ַֽכֲּﬠ֖לוֹת ָגּ ִ֣דישׁ ְבִּעֽתּוִֹ :ה ֵנּה־
֭ז ֹאת ֲחַק ְר֥נוָּה ֶכּן־ִ֑היא ְ֝שָׁמֶ֗ע ָנּה ְוַאָ֥תּה ַדע־ ָֽלךְךַ :ו ַ֥יַּען ִא ֗יּוֹב ַויּ ֹאַֽמר֗ :לוּ ָשׁ֣קוֹל
ִיָשּׁ ֵ֣קל ַכְּעִ֑שׂי ֝ ְוַה ָיּ ִ֗תי ]֝ ְוַה ָוּ ִ֗תי[ ְ ֽבּמ ֹא ְז ַ֥נ ִים ִיְשׂאוּ־ ָֽיַחדֽ ִ :כּי־ַע ָ֗תּה ֵמ֣חוֹל ַיִ֣מּים
שָׁ֣תה רוִּ֑חי ִבּעוֵּ֖תי
ִיְכ ָ֑בּד ַעל־ ֝ ֵ֗כּן ְדָּב ַ֥רי ָֽלעוִּ֤ :כּי ִח ֵ֢צּי ַשׁ ַ֡דּי ִעָמּ ִ֗די ֲאֶ֣שׁר ֲ֭חָמָתם ֹ
ֱא֣לוֹ ַהּ ַֽיַע ְרֽכוּ ִניֲ :ה ִי ְנַהק־ ֶ֥פּ ֶרא ֲﬠֵלי־ ֶ֑דֶשׁא ִ֥אם ִי ְגֶעה־ ֗֝שּׁוֹר ַעל־ְבִּליֽלוֲֹ :ה ֵֽיָא ֵ֣כל
ָ֭תֵּפל ִמְבִּלי־ ֶ ֑מַלח ִאם־ ֶישׁ־ ֝ ַ֗טַעם ְבּ ִ֣ריר ַחָלּֽמוּתֵֽ :מֲא ָ֣נה ִל ְנ ֣גּוֹ ַע ַנְפִ֑שׁי ֝ ֵ֗הָמּה
ִכּ ְד ֵ֥וי ַלְח ִ ֽמיֽ ִ :מי־ ֭ ִיֵתּן ָתּ֣בוֹא ֶֽשֱׁאָלִ֑תי ֝ ְוִתְק ָו ִ֗תי ִיֵ֥תּן ֱאֽלוֹ ַהְּ :וֹיֵ֣אל ֱ֭אלוֹ ַהּ
ִֽוי ַדְכּ ֵ ֑א ִני ַיֵ֥תּר ֝ ָי֗דוֹ ִֽויַבְצּ ֵֽﬠ ִניֽ :וְּתִהי ֨עוֹד ׀ ֘ ֶֽנ ָ֤חָמ ִ֗תי ַֽוֲאַסְלּ ָ֣דה ְ֭בִחיָלה ֣ל ֹא ַיְח֑מוֹל
ִ ֽכּי־ ֥ל ֹא ִ֝כַ֗ח ְדִתּי ִאְמ ֵ֥רי ָק ֽדוֹשַׁ :מה־ֹכִּ֥חי ִכּי ֲא ַי ֵ֑חל וַּמה־ִ֝קִּ֗צּי ִ ֽכּי־ַֽאֲא ִ֥ריךְך
ַנְפ ִ ֽשׁיִ :אם־ֹ֣כּ ַח ֲאָב ִ֣נים ֹכִּ֑חי ִאם־ְבָּשׂ ִ֥רי ָנֽחוּשַׁ :ה ִ ֬אם ֵ֣אין ֶע ְז ָרִ֣תי ִ֑בי ֝ ְו ֻֽתִשׁ ָ֗יּה
ִנ ְדָּ֥חה ִמֶֽמּ ִנּיַ :לָ֣מּס ֵֽמ ֵר ֵ֣ﬠהוּ ָ֑חֶסד ְו ִי ְרַ֖את ַשׁ ַ֣דּי ַֽיֲﬠ ֽזוֹבַ֭ :אַחי ָֽבּ ְג ֣דוּ ְכמוֹ־ ָ֑נַחל
ַֽכֲּאִ֖פיק ְנָחִ֣לים ַֽיֲﬠֹֽברוַּ :הֹֽקּ ְד ִ֥רים ִמִנּי־ ָ֑ק ַרח ָ֝עֵ֗לימוֹ ִיְתַעֶלּם־ָֽשֶׁלגְ֭ :בֵּעת ְיֹֽז ְר֣בוּ
תּהוּ ְוי ֹאֵֽבדוּ:
ִנְצ ָ ֑מתוּ ְ֝בֻּח֗מּוֹ ִנ ְֽדֲﬠ֥כוּ ִמְמּקוָֹֽמםִ ֭ :י ָֽלְּפתוּ ָא ְר֣חוֹת ַדּ ְר ָ֑כּם ַֽיֲﬠ֖לוּ ַב ֣ ֹ
ִ֭הִבּיטוּ ָא ְר֣חוֹת ֵתּ ָ ֑מא ֲהִליֹ֥כת ְ֝שׁ ָ֗בא ִקוּוּ־ ָֽלמוֹֹ֥ :בּשׁוּ ִ ֽכי־ָב ָ֑טח ָ֥בּאוּ ָ֝ע ֶ֗דיָה
ַו ֶיְּח ָֽפּרוּֽ ִ :כּי־ַ֭ﬠָתּה ֱה ִ֣ייֶתם ֑ל ֹא ]֑לוֹ[ ִ ֽתּ ְר֥אוּ ֲ֝ח ַ֗תת ַוִתּי ָֽראוֲּ :הִכי־ָ֭אַמ ְרִתּי ָ֣הבוּ
ִ֑לי ֝וִּמֹֽכֲּחֶ֗כם ִ ֽשֲׁח ֥דוּ ַֽבֲﬠ ִֽדי :וַּמְלּ֥טוּ ִני ִמ ַיּד־ ָ֑צר וִּמ ַ֖יּד ָֽﬠ ִריִ֣צים ִתְּפ ֽדּוּ ִני֭ :הוֹרוּ ִני
ַֽוֲא ִ֣ני ַֽאֲח ִ֑רישׁ וַּמה־ָ֝שּׁ ִ֗גיִתי ָהִ֥בינוּ ִ ֽליַ :מה־ ִנְּמ ְר֥צוּ ִאְמ ֵרי־ֹ֑יֶשׁר וַּמה־יּוִֹ֖כי ַח
שׁבוּ ֝וְּל֗רוּ ַח ִאְמ ֵ֥רי נוָֹֽאשַׁ :אף־ַעל־ ָי֥תוֹם
הוֹ ֵ֣כ ַח ִמ ֶֽכּםַֽ :הְלהוֹ ַ֣כח ִמִ֣לּים ַתְּח ֑ ֹ
ַתִּ֑פּילוּ ֝ ְוִתְכ֗רוּ ַעל־ ֵֽר ֽיֲﬠ ֶֽכםְ ֭ :וַעָתּה הוִֹ֣אילוּ ְפנוּ־ִ֑בי ְוַעל־ְ֝פּ ֵניֶ֗כם ִאם־ֲאַכ ֵֽזּב:
ֻ֣שׁבוּ ָ֭נא ַאל־ְתִּ֣הי ַע ְו ָ֑לה ְוֻ֥שׁביּ ] ְו֥שׁוּבוּ[ ֝עוֹד ִצ ְדִקי־ָֽבהֲּ :ה ֵֽישׁ־ִבְּלשׁוֹ ִ֥ני ַע ְו ָ֑לה
ִאם־ִ֝חִ֗כּי ֽל ֹא־ ָיִ֥בין ַה ֽוּוֹתֲ :ה ֽל ֹא־ָצָ֣בא ֶלֱא ֣נוֹשׁ ֲֽﬠֵל ] ֲֽﬠֵלי[ ָ ֑א ֶרץ ְוִכיֵ֖מי ָשִׂ֣כיר
שׁ ְוא
ָיָֽמיוְ :כּ ֶ֥ﬠֶבד ִיְשַׁאף־ ֵ֑צל ֝וְּכָשִׂ֗כיר ְי ַק ֶ֥וּה ָפֳﬠֽלוֵֹ֤ :כּן ָה ְנַ֣חְלִתּי ִ֭לי ַי ְרֵחי־ ָ ֑
ְוֵלי֥לוֹת ָ֝עָ֗מל ִמנּוּ־ ִ ֽליִ :אם־ָשַׁ֗כְבִתּי ְוָאַ֗מ ְרִתּי ָמַ֣תי ָ֭אקוּם וִּמ ַדּד־ ָ֑ﬠ ֶרב
ְוָשַׂ֖בְעִתּי ְנ ֻד ִ֣דים ֲﬠ ֵדי־ ָֽנֶשׁףָ֘ :ל ַ֤בשׁ ְבָּשׂ ִ֣רי ֭ ִרָמּה ְו ֣גיּשׁ ] ְו ֣גוּשׁ[ ָע ָ֑פר עוֹ ִ֥רי ֝ ָר ַ֗גע

ַו ִיָּמֵּֽאסָ :יַ֣מי ַ֭קלּוּ ִמ ִנּי־ ָ ֑א ֶרג ֝ ַו ִיְּכ֗לוּ ְבֶּ֣אֶפס ִתּ ְק ָֽוהְ ֭ :זֹכר ִכּי־ ֣רוּ ַח ַח ָ֑יּי ל ֹא־ָת֥שׁוּב
ֵ֝עי ֗ ִני ִל ְר֥אוֹת ֽטוֹבֽ :ל ֹא־ְ֭תשׁוּ ֵר ִני ֵ֣ﬠין ֹ֑רִאי ֵעי ֶ֖ניךָך ִ֣בּי ְוֵאי ֶֽנ ִנּיָ :כּ ָ֣לה ָ֭ﬠ ָנן ַו ֵיּ ַ֑לךְך
ֵ֥כּן יוֹ ֵ֥רד ְ֝שׁ֗אוֹל ֣ל ֹא ַֽיֲﬠ ֶֽלהֽ :ל ֹא־ ָי֣שׁוּב ֣עוֹד ְלֵבי֑תוֹ ְו ֽל ֹא־ ַיִכּי ֶ֖רנּוּ ֣עוֹד ְמקוֹֽמוֹ:
ַגּם־ֲא ִנ ֘י ֤ל ֹא ֶאֱחָ֫שׂךְך־ִ֥פּי ֲֽ֭א ַדְבּ ָרה ְבַּ֣צר רוִּ֑חי ָ֝אִ֗שׂיָחה ְבַּ֣מר ַנְפ ִ ֽשׁיֲ :ה ָים־ָ֭א ִני
ִאם־ַתּ ִ֑נּין ִ ֽכּי־ָתִ֖שׂים ָע ַ֣לי ִמְשָֽׁמרֽ ִ :כּי־ָ֭אַמ ְרִתּי ְתּ ַֽנֲחֵ֣מ ִני ַע ְרִ֑שׂי ִיָ֥שּׂא ְ֝בִשׂיִ֗חי
ִמְשָׁכּ ִ ֽביְ :וִחַתַּ֥תִּני ַֽבֲחֹל֑מוֹת וֵּֽמֶח ְזֹי֥נוֹת ְתַּֽבֲﬠַֽתִנּיַ :וִתְּבַ֣חר ַֽמֲח ָ֣נק ַנְפִ֑שׁי ֝ ָ֗מ ֶות
ֵֽמַעְצמוָֹֽתיָ֭ :מַאְסִתּי ֽל ֹא־ְלֹע ָ֣לם ֶֽאְח ֶ֑יה ֲח ַ֥דל ִ֝מֶ֗מּ ִנּי ִ ֽכּי־ֶ֥הֶבל ָיָֽמיָֽ :מה־ֱ֭אנוֹשׁ
ִ֣כּי ְת ַג ְדּ ֶ֑לנּוּ ְו ִ ֽכי־ָתִ֖שׁית ֵא ָ֣ליו ִלֶֽבּךָךַ :וִתְּפְק ֶ֥דנּוּ ִלְב ָק ִ֑רים ִ֝ל ְר ָגִ֗עים ִתְּבָח ֶֽננּוּ:
ַ֭כָּמּה ֽל ֹא־ִתְשׁ ֶ֣ﬠה ִמ ֶ ֑מּ ִנּי ֽל ֹא־ַ֝ת ְרֵ֗פּ ִני ַעד־ִבְּלִ֥ﬠי ֻר ִֽקּיָ :חָ֡טאִתי ָ֤מה ֶאְפַ֨על ׀ ָל֘ךְך
ֹנ ֵ֢צר ָֽה ָ ֫א ָ֥דם ָ֤לָמה ַשְׂמַ֣תּ ִני ְלִמְפ ָ֣גּע ָ֑לךְך ָוֶֽאְה ֶ֖יה ָע ַ֣לי ְלַמָֽשּׂא :וֶּ֤מה ׀ ֽל ֹא־ִתָ֣שּׂא
ִפְשִׁע֙י ְוַֽתֲﬠִ֢ביר ֶאת־ֲﬠ֫וֹ ִ֥ני ִ ֽכּי־ַ֭ﬠָתּה ֶֽלָע ָ֣פר ֶאְשׁ ָ֑כּב ְו ִ ֽשֲׁח ְרַ֣תּ ִני ְוֵאי ֶֽנ ִנּיַ ֭ :ו ַיַּען
ִבְּל ַ֥דּד ַהשּׁוִּ֗חי ַוי ֹאַֽמרַ :עד־ָ֥אן ְתַּמֶלּל־ ֵ ֑אֶלּה ְו ֥רוּ ַח ַ֝כִּבּיר ִאְמ ֵרי־ ִ ֽפיךָךַ֭ :הֵאל
ְיַע ֵ֣וּת ִמְשׁ ָ֑פּט ְוִאם־ַ֝שׁ ַ֗דּי ְיַע ֵֽוּת־ֶֽצ ֶדקִ :אם־ָבּ ֶ֥ניךָך ָֽחְטאוּ־֑לוֹ ֝ ַו ְיַשְׁלֵּ֗חם ְבּ ַיד־
ִפְּשׁ ָֽﬠםִ :אם־ַ֭אָתּה ְתַּשֵׁ֣חר ֶאל־ ֵ ֑אל ְוֶאל־ַ֝שׁ ַ֗דּי ִתְּתַח ָֽנּ ןִ :אם־ ַ֥ז ךְך ְו ָיָ֗שׁר ָ֥אָתּה
ִ ֽכּי־ַ֭ﬠָתּה ָיִ֣ﬠיר ָע ֶ֑ליךָך ֝ ְוִשַׁ֗לּם ְנ ַ֣ות ִצ ְד ֶֽקךָךְ :וָה ָ֣יה ֵרא ִ ֽשׁיְת ךָ֣ך ִמְצ ָ֑ﬠר ֝ ְוַֽאֲח ִֽריְת֗ךָך
אדֽ ִ :כּי־ְשַׁאל־ָ֭נא ְלֹ֣דר ִרי֑שׁוֹן ֝ ְוכוֹ ֗ ֵנן ְלֵ֣חֶקר ֲאבוָֹֽתםֽ ִ :כּי־ְת֣מוֹל
ִיְשׂ ֶ֥גּה ְמ ֽ ֹ
ֲ֭א ַנְחנוּ ְו ֣ל ֹא ֵנ ָ֑דע ִ֤כּי ֵ֖צל ָיֵ֣מינוּ ֲﬠֵלי־ָֽא ֶרץֲ :הל ֹא־ֵ֣הם ֭יוֹרוּךָך ֣י ֹאְמרוּ ָ֑לךְך ֝וִּמִלּ ָ֗בּם
יוִֹ֥צאוּ ִמ ִ ֽלּיםֲ :ה ִי ְגֶאה־ֹ֭גֶּמא ְבּ ֣ל ֹא ִב ָ֑צּה ִיְשׂ ֶגּה1־ָ֥אחוּ ְבִלי־ָֽמ ִיםֹ :ע ֶ֣דנּוּ ְ֭בִאבּוֹ
שְׁכֵחי ֵ ֑אל ְוִת ְק ַ֖ות ָח ֵ֣נ ף
֣ל ֹא ִיָקּ ֵ֑טף ְוִלְפ ֵ֖ני ָכל־ָחִ֣ציר ִייָֽבשֵׁ֗ :כּן ָ֭א ְרחוֹת ָכּל־ ֣ ֹ
תּ ֹאֵֽבדֲ :אֶשׁר־ ָי֥קוֹט ִכְּס֑לוֹ וֵּ֥בית ַ֝עָכּ ִ֗בישׁ ִמְבַטֽחוִֹ :יָשּׁ ֵ֣ﬠן ַעל־ֵ֭בּיתוֹ ְו ֣ל ֹא ַֽיֲﬠֹ֑מד
שֶׁמשׁ ְו ַ֥ﬠל ֝־ ַגּ ָנּ֗תוֹ ֽיוֹ ַנְק֥תּוֹ ֵתֵֽצאַ :על־
ַֽיֲח ִ֥זיק ֗֝בּוֹ ְו ֣ל ֹא ָיֽקוּםָ :רֹ֣טב ֖הוּא ִלְפ ֵני־ ָ ֑
֭ ַגּל ָֽשׁ ָרָ֣שׁיו ְיֻס ָ֑בּכוּ ֵ֖בּית ֲאָב ִ֣נים ֶיֱח ֶֽזהִ :אם־ ְיַבְלּ ֶ֥ﬠנּוּ ִמְמּקוֹ֑מוֹ ְוִ֥כֶחשׁ ֗֝בּוֹ ֣ל ֹא
ְרִאי ִ ֽתיךָךֶ :הן־ ֭הוּא ְמ֣שׂוֹשׂ ַדּ ְר֑כּוֹ ֝וֵּֽמָעָ֗פר ַאֵ֥חר ִיְצָֽמחוֶּ :הן־ֵ֭אל ֣ל ֹא ִיְמַאס־
ָ ֑תּם ְו ֥ל ֹא ֝ ַֽיֲח ִ֗זיק ְבּ ַיד־ְמ ֵר ִ ֽﬠיםַ :עד־ ְיַמ ֵ֣לּה ְשׂ֣חוֹק ִ֑פּיךָך וְּשָׂפֶ֥תיךָך ְתרוּ ָֽﬠה:
אֶהל ְרָשִׁ֣ﬠים ֵאי ֶֽננּוַּ :ו ַ֥יַּען ִא ֗יּוֹב ַו ֽיּ ֹאַמרָ֭ :אְמ ָנם ָי ַ֣דְעִתּי
שׂ ְנֶ֥איךָך ִיְלְבּשׁוּ־ֹ֑בֶשׁת ְו ֖ ֹ
ֹֽ
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ִכי־ ֵ֑כן וַּמה־ ִיְּצ ַ֖דּק ֱא ֣נוֹשׁ ִעם־ֵֽאלִ :אם ֭־ ַיְחֹפּץ ָל ִ֣ריב ִע֑מּוֹ ֽל ֹא־֝ ַֽיֲﬠ ֗ ֶננּוּ ַאַ֥חת
ִמִנּי־ָֽאֶלףֲ :ח ַ֣כם ֵ֭לָבב ְוַאִ֣מּיץ ֹ֑כּ ַח ִמי־ִהְקָ֥שׁה ֵ֝אָ֗ליו ַו ִיְּשׁ ָֽלםַ :הַמְּעִ֣תּיק ָ֭ה ִרים
ְו ֣ל ֹא ָי ָ֑דעוּ ֲאֶ֖שׁר ֲהָפ ָ֣כם ְבַּאֽפּוַֹ :הַמּ ְר ִ֣גּיז ֶ֭א ֶרץ ִמְמּקוֹ ָ ֑מהּ ֝ ְוַעמּוּ ֶ֗דיָה ִיְתַפָלּֽצוּן:
תּםֹ :נֶ֣טה ָשַׁ֣מ ִים ְלַב ֑דּוֹ ֝ ְודוֹ ֵ֗רךְך ַעל־
אֵ֣מר ַ֭לֶח ֶרס ְו ֣ל ֹא ִי ְז ָ֑רח וְּב ַ֖ﬠד ֽכּוָֹכִ֣בים ַיְח ֽ ֹ
ָֽה ֹ
ָֽבֳּמֵתי־ ָֽיםֹֽ :עֶשׂה־ָ֭ﬠשׁ ְכִּ֥סיל ְוִכיָ֗מה ְוַח ְד ֵ֥רי ֵתָֽמןֹ :עֶ֣שׂה ֭ ְגֹדלוֹת ַעד־ֵ֣אין ֵ֑חֶקר
ְו ִנְפָל֗אוֹת ַעד־ֵ֥אין ִמְס ָֽפּרֵ֤ :הן ַֽיֲﬠֹ֣בר ָ֭ﬠַלי ְו ֣ל ֹא ֶא ְר ֶ ֑אה ֝ ְו ַֽיֲחֹ֗לף ְֽול ֹא־ָאִ֥בין ֽלוֹ:
תּף ִ֣מי ְיִשׁי ֶ֑בנּוּ ִ ֽמי־י ֹאַ֥מר ֵ֝אָ֗ליו ַֽמה־ַֽתֲּﬠֶֽשׂהֱ֭ :אלוֹ ַהּ ֽל ֹא־ ָיִ֣שׁיב ַא֑פּוֹ
ֵ֣הן ֭ ַיְח ֹ
ַתְּחָ֥תּו ]ַתְּחָ֥תּיו[ ָֽ֝שֲׁח֗חוּ ֹ֣ע ְז ֵרי ָֽרַהבַ֭ :אף ִכּי־ָֽאֹנִ֣כי ֶֽאֱﬠ ֶ֑ננּוּ ֶא ְ ֽבֲח ָ֖רה ְדָב ַ֣רי ִעֽמּוֹ:
שְׁפִ֗טי ֶאְתַח ָֽנּ ןִ :אם־ ָק ָ֥ראִתי ַו ַֽיֲּﬠ ֵ֑נ ִני ֽל ֹא־
ֲאֶ֣שׁר ִאם־ָ֭צ ַדְקִתּי ֣ל ֹא ֶאֱﬠ ֶ֑נה ִ֝לְמ ֽ ֹ
ַֽ֝אֲאִ֗מין ִ ֽכּי־ ַֽיֲא ִ֥זין קוֹ ִֽליֲ :אֶשׁר־ִבְּשָׂע ָ֥רה ְישׁוּ ֵ֑פ ִני ְוִה ְר ָ֖בּה ְפָצ ַ֣ﬠי ִח ָֽנּםֽ :ל ֹא־
֭ ִיְתּ ֵנ ִני ָהֵ֣שׁב רוִּ֑חי ִ֥כּי ֝ ַיְשִׂבַּ֗ע ִני ַמְמֹּר ִֽריםִ :אם־ְלֹ֣כ ַח ַאִ֣מּיץ ִה ֵ֑נּה ְוִאם ֝־ְלִמְשָׁ֗פּט
ִ֣מי ֽיוִֹעי ֵֽד ִניִ :אם־ֶ֭אְצ ָדּק ִ֣פּי ַי ְרִשׁי ֵ֑ﬠ ִני ָתּם־ ֝ ָ ֗א ִני ַו ַיְּעְקֵֽשׁ ִניָֽ :תּם־ָ֭א ִני ֽל ֹא־ֵא ַ֥דע
ַנְפִ֗שׁי ֶאְמַ֥אס ַח ָֽיּיַֽ :אַ֗חת ִ֥היא ַעל־ ֵ֥כּן ָא ַ ֑מ ְרִתּי ָ֥תּם ֝ ְו ָרָ֗שׁע ֣הוּא ְמַכ ֶֽלּהִ :אם־
֭שׁוֹט ָיִ֣מית ִפְּת ֑ ֹ
שְׁפֶ֥טיָה
אם ְלַמַ֖סּת ְנ ִק ִ֣יּם ִיְל ָֽﬠגֶ֤ :א ֶרץ ׀ ִנְתּ ֬ ָנה ְ ֽב ַיד־ ָרָ֗שׁע ְפּ ֵני־ ֽ ֹ
ְיַכ ֶ֑סּה ִאם־ ֖ל ֹא ֵא֣פוֹא ִמי־ֽהוּאְ :ו ָיַ֣מי ַ֭קלּוּ ִמ ִנּי־ ָ֑רץ ָֽ֝בּ ְר֗חוּ ֽל ֹא־ ָר֥אוּ טוָֹֽבה:
אֶכלִ :אם־ָ֭אְמ ִרי ֶאְשְׁכָּ֣חה ִשׂיִ֑חי
ָֽ֭חְלפוּ ִעם־ֳא ִנ ֣יּוֹת ֵא ֶ֑בה ְ֝כּ ֗ ֶנֶשׁר ָי֥טוּשׂ ֲﬠֵלי־ ֽ ֹ
ֶֽאֶע ְזָ֖בה ָפ ַ֣ני ְוַאְב ִֽלי ָגהָ :יֹ֥ג ְרִתּי ָכל־ַעְצֹּב ָ ֑תי ֝ ָי ַ֗דְעִתּי ִכּי־ ֥ל ֹא ְת ַנ ֵֽקּ ִניָֽ :אֹנִ֥כי
שֶׁלג ֝ ַֽוֲה ִז֗כּוִֹתי ְבֹּ֣בר
שׁע ָֽלָמּה־֝ ֶ֗זּה ֶ֣הֶבל ִאי ָֽגעִ :אם־ִהְת ָרַ֥חְצִתּי ְבֵמו ]ְבֵמי[ ָ ֑
ֶא ְר ָ ֑
ַכּ ָֽפּיָ֭ :אז ַבַּ֣שַּׁחת ִתְּטְבּ ֵ֑ל ִני ֝ ְו ִ ֽתֲﬠ֗בוּ ִני ַשְׂלמוָֹֽתיֽ ִ :כּי־ל ֹא־ִ֣אישׁ ָכּ֣מוֹ ִני ֶֽאֱﬠ ֶ֑ננּוּ
ָנ֥בוֹא ֝ ַיְח ָ֗דּו ַבִּמְּשׁ ָֽפּט֣ :ל ֹא ֵֽישׁ־ֵבּי ֵ֣נינוּ מוֹ ִ֑כי ַח ָיֵ֖שׁת ָי ֣דוֹ ַעל־ְשׁ ֵֽנינוָּ :יֵ֣סר ֵֽמָע ַ֣לי
ִשְׁב֑טוֹ ֝ ְוֵֽאָמ֗תוֹ ַאל־ְתַּֽבֲﬠַֽתִנּיַ֭ :א ַדְבּ ָרה ְו ֣ל ֹא ִ ֽאי ָר ֶ ֑אנּוּ ִ ֽכּי־ל ֹא־ ֵ֥כן ָ֝אֹנִ֗כי ִעָמּ ִֽדי:
אַ֣מר ֶאל־ֱ֭אלוֹ ַהּ
ָֽנ ְקָ֥טה ַנְפִ֗שׁי ְבַּ֫ח ָ֥יּי ֶֽאֶע ְזָ֣בה ָע ַ֣לי ִשׂיִ֑חי ֲ֝א ַדְבּ ָר֗ה ְבַּ֣מר ַנְפ ִ ֽשׁיֹ :
שׁק ִ֣כּי ִ֭תְמַאס
ַאל־ַתּ ְרִשׁי ֵ֑ﬠ ִני ֽ֝הוֹ ִדיֵ֗ע ִני ַ֣ﬠל ַמה־ְתּ ִריֵֽב ִניֲ :ה֤טוֹב ְלךָך ׀ ִ ֽכּי־ַֽתֲﬠ ֗ ֹ
ְי ִ֣גי ַע ַכּ ֶ֑פּיךָך ְוַעל־ֲﬠַ֖צת ְרָשִׁ֣ﬠים הוֹ ָֽפְעָתַּֽ :הֵעי ֵ֣ני ָבָ֣שׂר ָ֑לךְך ִאם־ִכּ ְר֖אוֹת ֱא ֣נוֹשׁ
ִתּ ְרֶֽאהֲ :הִכיֵ֣מי ֱא ֣נוֹשׁ ָי ֶ ֑מיךָך ִאם־ְ֝שׁנוֹ ֶ֗תיךָך ִ֣כּיֵמי ָֽגֶברֽ ִ :כּי־ְתַב ֵ֥קּשׁ ַֽלֲﬠוֹ ִ֑ני
שׁע ְוֵ֖אין ִמ ָֽיּ ְד ךָ֣ך ַמ ִ ֽצּילָ :י ֶ֣דיךָך
֭וְּלַחָטּאִ֥תי ִת ְד ֽרוֹשַׁ :על ֭־ ַדְּעְתּךָך ִכּי־ ֣ל ֹא ֶא ְר ָ ֑

ִ֭ﬠְצּבוִּני ַו ַֽיֲּﬠ֑שׂוּ ִני ַ֥יַחד ָ֝ס ִ֗ביב ַוְתַּבְלּ ֵֽﬠִניְ :זָכר־ָ֭נא ִ ֽכּי־ַכֹ֣חֶמר ֲﬠִשׂי ָ ֑תִני ְֽוֶאל־
שׁ ִני
ָע ָ֥פר ְתִּשׁיֵֽב ִניֲ :ה ֣ל ֹא ֭ ֶֽכָחָלב ַתִּתּי ֵ֑כ ִני ֝ ְוַכ ְגִּב ֗ ָנּה ַתְּקִפּיֵֽא ִני֣ :עוֹר ֭וָּבָשׂר ַתְּלִבּי ֵ ֑
וַּֽבֲﬠָצ֥מוֹת ֝ ְו ִגי ִ֗דים ְתּשְׂכ ֵֽכ ִניַ :ח ִ֣יּים ֭ ָוֶחֶסד ָעִ֣שׂיָת ִעָמּ ִ֑די ֝וְּפֻק ָֽדְּת֗ךָך ָֽשְׁמ ָ֥רה
רוּ ִ ֽחיְ ֭ :וֵאֶלּה ָצ ַ֣פ ְנָתּ ִבְלָב ֶ֑בךָך ֝ ָי ַ֗דְעִתּי ִכּי־ ֥ז ֹאת ִעָֽמּךְךִ :אם־ָחָ֥טאִתי וְּשַׁמ ְר ָ ֑תּ ִני
֝וֵּֽמֲﬠוִֹ֗ני ֣ל ֹא ְתַנ ֵֽקִּניִ :אם־ ָרַ֡שְׁעִתּי ַאְלַ֬לי ִ֗לי ֭ ְוָצ ַדְקִתּי ֽל ֹא־ֶאָ֣שּׂא ר ֹאִ֑שׁי ְשַׂ֥בע
שׁב ִתְּתַפָּלּא־ ִ ֽביְ :תַּח ֵ֬דּשׁ ֵע ֶ֨דיךָך
ָ֝ק֗לוֹן וּ ְרֵ֥אה ָע ְנ ִֽייְ ֭ :ו ִי ְגֶאה ַכַּ֣שַּׁחל ְתּצוּ ֵ֑ד ִני ֝ ְוָת ֗ ֹ
׀ ֶנ ְג ִ֗דּי ְוֶ֣ת ֶרב ַֽכַּעְשׂ ךָ֣ך ִעָמּ ִ֑די ֲחִלי֖פוֹת ְוָצָ֣בא ִע ִ ֽמּיְ :ו ָ֣לָמּה ֵ֭מ ֶרֶחם ֽהֵצא ָ ֑ת ִני ֶ֝א ְג ַ֗וע
ְו ַ֣ﬠ ִין ֽל ֹא־ִת ְרֵֽא ִניַֽ :כֲּאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ָה ִ֣ייִתי ֶאְה ֶ֑יה ִ֝מ ֶ֗בֶּטן ַל ֶ֥קֶּבר אוָּֽבלֲ :ה ֽל ֹא־ְמ ַ֣ﬠט
ָיַ֣מי ַֽיֲח ָ֑דל ] ַֽוֲח ָ֑דל[ ְיִ֥שׁית ] ְוִ֥שׁית[ ִ֝מֶ֗מּ ִנּי ְוַאְבִ֥לי ָגה ְמּ ָֽﬠטְ :בֶּ֣ט ֶרם ֵ֭אֵלךְך ְו ֣ל ֹא
אֶפל ַ֭צְלָמ ֶות ְו ֽל ֹא־
ָא֑שׁוּב ֶאל־ֶ֖א ֶרץ ֣חֶשׁךְך ְוַצְלָֽמ ֶותֶ֤ :א ֶרץ ֵעיָ֝פָתה ׀ ְכּֽמוֹ־ ֗ ֹ
אֶפלַ ֭ :ו ַיַּען ֹצ ַ֥פר ַה ַֽנֲּﬠָמ ִ֗תי ַו ֽיּ ֹאַמרֲ :הֹ֣רב ֭ ְדָּב ִרים ֣ל ֹא ֵֽיָע ֶ֑נה
תַּפע ְכּמוֹ־ ֽ ֹ
ְס ָד ִ֗רים ַו ֥ ֹ
ְוִאם־ִ֖אישׁ ְשָׂפַ֣ת ִים ִיְצ ָֽדּקַ֭ :בּ ֶדּיךָך ְמִ֣תים ַֽיֲח ִ֑רישׁו ֝ ַוִתְּלַ֗עג ְוֵ֣אין ַמְכ ִ ֽלםַ ֭ :ותּ ֹאֶמר
ַ֣ז ךְך ִלְקִ֑חי ֝וּ ַ֗בר ָה ִ֥ייִתי ְבֵעי ֶֽניךָךְֽ :ואוָּ֗לם ִ ֽמי־ ִיֵ֣תּן ֱא֣לוֹ ַהּ ַדּ ֵ֑בּר ְו ִיְפַ֖תּח ְשָׂפָ֣תיו
ִעָֽמּךְךְ :ו ַי ֶגּד־ְלךָך ׀ ַֽתֲּﬠֻל֣מוֹת ָחְכָמ֘ה ִ ֽכּי־ִכְפ ַ֢ל ִים ְ ֽלתוִּ֫שׁ ָ֥יּה ְו ַ֡דע ִ ֽכּי־ ַיֶ֥שּׁה ְל ךָ֥ך
ֱ֝א֗לוֹ ַה ֵֽמֲﬠוֹ ֶֽנ ךָךַ :הֵ֣חֶקר ֱא֣לוֹ ַהּ ִתְּמ ָ֑צא ִ֤אם ַעד־ַתְּכִ֖לית ַשׁ ַ֣דּי ִתְּמָֽצאָ :גְּבֵ֣הי
ָ֭שַׁמ ִים ַמה־ִתְּפ ָ֣ﬠל ֲﬠֻמ ָ֥קּה ִ֝מְשּׁ֗אוֹל ַמה־ֵתּ ָֽדעֲ :א ֻר ָ֣כּה ֵמֶ֣א ֶרץ ִמ ָ֑דּהּ ֝וּ ְרָח ָ֗בה
שׁ ְוא
ִמִנּי־ ָֽיםִ :אם־ ַֽיֲחֹ֥לף ְו ַיְס ִ֑גּיר ֝ ְו ַיְק ִ֗היל וִּ֣מי ְיִשׁיֶֽבנּוִּ :כּי־ ֭הוּא ָי ַ֣דע ְמֵתי־ ָ ֑
ַו ַיּ ְרא־ ֝ ָ ֗א ֶון ְו ֣ל ֹא ִיְתבּוֹ ָֽנ ןְ :וִ֣אישׁ ָ֭נבוּב ִיָלּ ֵ֑בב ְו ַ֥ﬠ ִיר ֶ֗֝פּ ֶרא ָא ָ֥דם ִי ָוּ ֵֽלדִ :אם־ַ֭אָתּה
ֲהִכי ֣נוָֹת ִל ֶ֑בּךָך וָּפ ַרְשָׂ֖תּ ֵא ָ֣ליו ַכּ ֶֽפּךָךִ :אם־ָ֣א ֶון ְ֭בּ ָֽי ְדךָך ַה ְרִחי ֵ֑קהוּ ְוַאל־ַתְּשׁ ֵ֖כּן
אָה ֶ֣ליךָך ַע ְו ָֽלהֽ ִ :כּי־ָ֤אז ׀ ִתָּ֣שּׂא ָפ ֶ֣ניךָך ִמ֑מּוּם ְוָה ִ֥ייָת ֻ֝מָ֗צק ְו ֣ל ֹא ִתי ָֽראֽ ִ :כּי־
ְבּ ֽ ֹ
ַ֭אָתּה ָעָ֣מל ִתְּשׁ ָ֑כּח ְכַּ֖מ ִים ָֽﬠְב ֣רוּ ִת ְזֹֽכּרֽ ֭ :וִּמָצֳּה ַר ִים ָי֣קוּם ָ֑חֶלד ָ֝תֻּ֗עָפה ַכֹּ֥בֶּקר
ִתְּה ֶֽיהֽ ֭ :וָּבַטְחָתּ ִכּי־ ֵ֣ישׁ ִתּ ְק ָ֑וה ֝ ְוָֽחַפ ְר ָ֗תּ ָלֶ֥בַטח ִתְּשׁ ָֽכּבְֽ ֭ :ו ָרַבְצָתּ ְוֵ֣אין ַֽמֲח ִ֑ריד
ְוִח֖לּוּ ָפ ֶ֣ניךָך ַר ִ ֽבּיםְ :וֵעי ֵ֥ני ְרָשִׁ֗עים ִ֫תְּכ ֶ֥לי ָנה ֭וָּמנוֹס ָאַ֣בד ִמ ְנ ֶ ֑הם ֝ ְוִתְק ָו ָ֗תם ַֽמַפּח־
ָֽנֶפשַׁ :ו ַ֥יַּען ִא ֗יּוֹב ַו ֽיּ ֹאַמרָ֭ :אְמ ָנם ִ֣כּי ַאֶתּם־ ָ֑ﬠם ֝ ְוִעָמֶּ֗כם ָתּ֥מוּת ָחְכָֽמהַ :גּם־ ִ֤לי
ֵל ָ֨בב ׀ ְ ֽכּמוֶֹ֨כם ֽל ֹא־ֹנ ֵ֣פל ָֽאֹנִ֣כי ִמ ֶ֑כּם ְוֶאת־ִמי־ֵ֥אין ְכּמוֹ־ֵֽאֶלּהְ :שֹׂ֤חק ְל ֵרֵ֨עהוּ ׀
ֶֽאְה ֶ֗יה ֹק ֵ֣רא ֶ֭לֱאלוֹ ַהּ ַו ַֽיֲּﬠ ֵ֑נהוּ ְ֝שׂ֗חוֹק ַצ ִ֥דּיק ָתּ ִ ֽמיםַ :לִ֣פּיד ֭בּוּז ְלַעְשׁ֣תּוּת ַֽשֲׁא ָ֑נ ן

שׁ ְד ִ֗דים ֭ ֽוַּבֻטּחוֹת ְלַמ ְר ִ֣גּי ֵזי ֵ ֑אל ַֽלֲאֶ֤שׁר
אָהִ֨לים ׀ ְל ֽ ֹ
֝ ָנ֗כוֹן ְל֣מוֲֹﬠ ֵדי ָֽר ֶגלִ :יְשׁ ָ֤ליוּ ֽ ֹ
ת ֶ֑רָךּ ְו֥עוֹף ַ֝הָשַּׁ֗מ ִים ְו ַי ֶגּד־ ָֽלךְך:
ֵהִ֖ביא ֱא֣לוֹ ַהּ ְבּ ָי ֽדוְֹֽ :ואוָּ֗לם ְשַׁאל־ ָ֣נא ְבֵה֣מוֹת ְו ֹ
ת ֶ֑רָךּ ִֽויַסְפּ ֥רוּ ְ֝ל֗ךָך ְדּ ֵ֣גי ַה ָֽיּםִ֭ :מי ֽל ֹא־ ָי ַ֣דע ְבָּכל־ ֵ ֑אֶלּה ִ֥כּי ַיד־
֤אוֹ ִ֣שׂי ַח ָלָ֣א ֶרץ ְו ֹ
ה ָוה ָ֣ﬠְשָׂתה ֽזּ ֹאתֲ :אֶ֣שׁר ְ֭בּ ָידוֹ ֶ֣נֶפשׁ ָכּל־ ָ֑חי ֝ ְו֗רוּ ַח ָכּל־ְבַּשׂר־ ִ ֽאישֲׁ :הל ֹא־
֝ ְי ֹ
א ֶרךְך ָיִ֣מים ְתּבוּ ָֽנה:
אֶכל ִיְטַעם־ֽלוֹֽ ִ :בּיִשׁיִ֥שׁים ָחְכ ָ ֑מה ְו ֖ ֹ
א ֶזן ִמִ֣לּין ִתְּב ָ֑חן ֝ ְוֵ֗חךְך ֣ ֹ
֭ ֹ
ִ֭ﬠמּוֹ ָחְכָ֣מה וּ ְגבוּ ָ֑רה ֗֝לוֹ ֵעָ֥צה וְּתבוּ ָֽנהֵ֣ :הן ֭ ַֽיֲהרוֹס ְו ֣ל ֹא ִיָבּ ֶ֑נה ִיְסֹ֥גּר ַעל־ ֝ ִ ֗אישׁ
ְו ֣ל ֹא ִיָפֵּֽת ַחֵ֤ :הן ַיְעֹ֣צר ַבַּ֣מּ ִים ְו ִי ָ֑בשׁוּ ֝ ִֽויַשְׁלֵּ֗חם ְו ַֽיַהְפכוּ־ָֽא ֶרץִ֭ :ﬠמּוֹ ֹ֣עז ְוֽתוִּשׁ ָ֑יּה
שְׁפִ֥טים ְיהוֹ ֵֽלל :מוַּ֣סר ְמָלִ֣כים ִפּ ֵ ֑תּ ַח
שׁ ֵ֥גג וַּמְשׁ ֶֽגּה :מוִֹ֣ליךְך ֽיוֲֹﬠִ֣צים שׁוֹ ָ֑לל ְֽו ֹ
֗֝לוֹ ֹ
ַו ֶיְּאֹ֥סר ֵ֝א ֗זוֹר ְבָּמְת ֵניֶֽהם :מוִֹ֣ליךְך ֹֽכֲּה ִ֣נים שׁוֹ ָ֑לל ְוֵֽאָת ִ֣נים ְיַס ֵֽלּףֵ :מִ֣סיר ָ֭שָׂפה
ְל ֶנֱאָמ ִ֑נים ְוַ֖טַעם ְז ֵק ִ֣נים ִי ָֽקּח :שׁוֹ ֵ֣פךְך ֭בּוּז ַעל־ ְנ ִדיִ֑בים וְּמ ִ֖זי ַח ֲאִפי ִ֣קים ִר ָֽפּה:
שֵׁ֥ט ַח
ְמ ַג ֶ֣לּה ֲ֭ﬠֻמקוֹת ִמ ִנּי־֑חֶשׁךְך ַוֹיֵּ֖צא ָל֣אוֹר ַצְלָֽמ ֶותַ :מְשׂ ִ֣גּיא ַ֭לגּוֹ ִים ַו ְיַאְבּ ֵ֑דם ֹ
תהוּ ֽל ֹא־ ָֽד ֶרךְךְ :יַֽמְשׁשׁוּ־
ַ֝לגּוֹ ִ֗ים ַו ַיּ ְנֵֽחםֵ :מִ֗סיר ֵ֭לב ָראֵ֣שׁי ַעם־ָה ָ ֑א ֶרץ ֝ ַו ַיְּתֵ֗עם ְבּ ֣ ֹ
֥חֶשׁךְך ְול ֹא־֑אוֹר ֝ ַו ַיְּתֵ֗עם ַכִּשּֽׁכּוֹרֶ :הן־ֹ֖כּל ָֽרֲאָ֣תה ֵעי ִ֑ני ָֽשְׁמ ָ֥ﬠה ָ֝א ְז ֗ ִני ַוָ֥תֶּבן ָֽלהּ:
֭ ְ ֽכּ ַדְעְתֶּכם ָי ַ֣דְעִתּי ַגם־ ָ ֑א ִני ֽל ֹא־ֹנ ֵ֖פל ָֽאֹנִ֣כי ִמ ֶֽכּם :אוָּ֗לם ֲ֭א ִני ֶאל־ַשׁ ַ֣דּי ֲא ַד ֵ֑בּר
שֶׁקר ֹרְפֵ֖אי ֱאִ֣לל ֻכְּלּ ֶֽכםֽ ִ :מי־ ֭ ִיֵתּן
ְוהוֹ ֵ֖כ ַח ֶאל־ֵ֣אל ֶאְח ָֽפּץְֽ :ואוָּ֗לם ַאֶ֥תּם ֹֽטְפֵלי־ ָ ֑
ַֽהֲח ֵ֣רשׁ ַֽתֲּח ִרי֑שׁוּן וְּתִ֖הי ָל ֶ֣כם ְלָחְכָֽמהִ :שְׁמעוּ־ ָ֥נא ֽתוַֹכְחִ֑תּי ְו ִר֖בוֹת ְשָׂפַ֣תי
ַהְק ִ ֽשׁיבוַּֽ֭ :הְלֵאל ְתּ ַדְבּ ֣רוּ ַע ְו ָ֑לה ֝ ְו֗לוֹ ְ ֽתּ ַדְבּ ֥רוּ ְרִמ ָֽיּהֲ :הָפ ָ֥ניו ִתָּשּׂ֑אוּן ִאם־ָלֵ֥אל
ְתּ ִריֽבוּןֲ֭ :הטוֹב ִ ֽכּי־ ַיְחֹ֣קר ֶאְת ֶ֑כם ִאם־ְכָּהֵ֥תל ֶ֝בֱּא ֗נוֹשׁ ְתָּהֵ֥תלּוּ ֽבוֹ :הוֹ ֵ֣כ ַח
יוִֹ֣כי ַח ֶאְת ֶ֑כם ִאם־ַ֝בֵּ֗סֶּתר ָפּ ִ֥נים ִתָּשּֽׂאוּןֲ :ה ֣ל ֹא ְ֭שֵׂאתוֹ ְתַּב ֵ֣ﬠת ֶאְת ֶ֑כם ֝וַּפְח֗דּוֹ
ִיֹ֥פּל ֲﬠֵלי ֶֽכםִ ֭ :זְכֹֽר ֵניֶכם ִמְשֵׁלי־ ֵ ֑אֶפר ְל ַגֵבּי־ ֝ ֹ֗חֶמר ַגֵּבּי ֶֽכםַֽ :הֲח ִ֣רישׁוּ ִ֭מֶמּ ִנּי
ַֽוֲא ַדְבּ ָרה־ ָ ֑א ִני ְו ַֽיֲﬠֹ֖בר ָע ַ֣לי ָֽמהַ :על־ָ֤מה ׀ ֶאָ֣שּׂא ְבָשׂ ִ֣רי ְבִשׁ ָ֑נּי ֝ ְו ַנְפִ֗שׁי ָאִ֥שׂים
ְבַּכ ִ ֽפּיֵ֣ :הן ֭ ִיְקְטֵל ִני ֣ל ֹא ]֣לוֹ[ ֲא ַי ֵ֑חל ַאךְך־ ֝ ְדּ ָרַ֗כי ֶאל־ָפּ ָ֥ניו אוֹ ִ ֽכי ַחַ :גּם־הוּא־ִ֥לי
ִ ֽלישׁוּ ָ֑ﬠה ִכּי־ ֥ל ֹא ְ֝לָפ ֗ ָניו ָח ֵ֥נ ף ָיֽבוֹאִ :שְׁמ֣עוּ ָ֭שׁמוֹ ַע ִמָלִּ֑תי ֝ ְוַֽאֲח ָו ִ֗תי ְבָּא ְז ֵני ֶֽכם:
ִה ֵנּה־ָ֭נא ָע ַ֣רְכִתּי ִמְשׁ ָ֑פּט ֝ ָי ַ֗דְעִתּי ִ ֽכּי־ֲא ִ֥ני ֶאְצ ָֽדּקִ :מי־ ֭הוּא ָי ִ֣ריב ִעָמּ ִ֑די ִ ֽכּי־
ַעָ֖תּה ַֽאֲח ִ֣רישׁ ְוֶא ְג ָֽועַ :אךְך־ְ֭שַׁתּ ִים ַאל־ַ֣תַּעשׂ ִעָמּ ִ֑די ָ֥אז ִ֝מָפּ ֗ ֶניךָך ֣ל ֹא ֶאָסֵּֽתר:
ַ֭כְּפּךָך ֵֽמָע ַ֣לי ַה ְר ַ֑חק ֝ ְוֵ֥אָֽמְת֗ךָך ַאל־ְתַּֽבֲﬠַֽת ִנּי֭ :וְּק ָרא ְוָֽאֹנִ֣כי ֶֽאֱﬠ ֶ֑נה ֥אוֹ ֲ֝א ַד ֵ֗בּר

ה ִדי ֵֽﬠ ִניָֽ :לָמּה־ָפ ֶ֥ניךָך
ַֽוֲהִשׁיֵֽב ִניַ :כָּ֣מּה ִ֭לי ֲﬠוֹ ֣נוֹת ְוַחָטּ֑אוֹת ִפְּשִׁ֥ﬠי ֝ ְוַחָטּא ִ֗תי ֽ ֹ
ַתְסִ֑תּיר ְוַתְחְשֵׁ֖ב ִני ְלאוֹ ֵ֣יב ָֽלךְךֶ :הָע ֶ֣לה ִנ ָ֣דּף ַֽתֲּﬠ ֑רוֹץ ְוֶאת־ ַ֖קשׁ ָיֵ֣בשׁ ִתּ ְרֹֽדּף:
תּב ָע ַ֣לי ְמֹר ֑רוֹת ֝ ְוֽתוֹ ִריֵ֗שׁ ִני ֲﬠוֹ֥נוֹת ְנעוּ ָֽריְ :ו ָ֘תֵ֤שׂם ַבַּ֨סּד ׀ ַר ְגַ֗לי
ִ ֽכּי־ִתְכ ֣ ֹ
ְוִתְשׁ֥מוֹר ָכּל־ָא ְרחוֹ ָ ֑תי ַעל־ָשׁ ְרֵ֥שׁי ֝ ַר ְגַ֗לי ִתְּתַח ֶֽקּהְ ֭ :והוּא ְכּ ָר ָ֣קב ִיְב ֶ֑לה ְ֝כּ ֶ֗ב ֶגד
שּׁה ְקַ֥צר ֝ ָיִ֗מים ֽוְּשַׂ֣בע־ֹֽר ֶגזְ :כִּ֣ציץ ֭ ָיָצא ַו ִיּ ָ ֑מּל ַו ִיְּב ַ֥רח
ֲא ָ֣כלוֹ ָֽﬠשָׁ֭ :א ָדם ְי֣לוּד ִא ָ ֑
אִ֤תי ָתִ֖ביא ְבִמְשׁ ָ֣פּט ִעָֽמּךְךֽ ִ :מי־
ַ֝כֵּ֗צּל ְו ֣ל ֹא ַֽיֲﬠֽמוֹדַ :אף־ַעל ֭־ ֶזה ָפּ ַ֣קְחָתּ ֵעי ֶ֑נ ךָך ְו ֘ ֹ
ִיֵ֣תּן ָ֭טהוֹר ִמָטֵּ֗מא ֣ל ֹא ֶאָֽחדִ֥ :אם ֲחרוִּ֨צים ׀ ָיָ֗מיו ִ ֽמְסַפּר־ֳח ָדָ֥שׁיו ִא ָ ֑תּךְך ֻח ָ֥קּו
]ֻח ָ֥קּיו[ ָ֝עִ֗שׂיָת ְו ֣ל ֹא ַֽיֲﬠֹֽברְ :שׁ ֵ֣ﬠה ֵמָע ָ֣ליו ְו ֶיְח ָ֑דּל ַעד־֝ ִי ְרֶ֗צה ְכָּשִׂ֥כיר יוֹֽמוִֹ֤ :כּי
ֵ֥ישׁ ָלֵ֗עץ ִ֫תּ ְק ָ֥וה ִ ֽאם־ ֭ ִיָכּ ֵרת ְו֣עוֹד ַֽיֲח ִ֑ליף ֝ ְוֹֽי ַנְק֗תּוֹ ֣ל ֹא ֶתְח ָֽדּלִ :אם־ ַי ְז ִ֣קין ָבָּ֣א ֶרץ
ָשׁ ְר֑שׁוֹ ֝וֶּבָעָ֗פר ָי֥מוּת ִגּ ְזֽעוֵֹ :מ ֵ֣רי ַח ַ֣מ ִים ַיְפ ִ֑ר ַח ְוָעָ֖שׂה ָקִ֣ציר ְכּמוֹ־ ָֽנַטעְ :ו ֶ֣גֶבר
֭ ָימוּת ַו ֶֽיֱּח ָ֑לשׁ ַו ִיּ ְג ַ֖וע ָא ָ֣דם ְוַא ֽיּוָֹֽ :א ְזלוּ־ַ֭מ ִים ִמ ִנּי־ ָ֑ים ֝ ְו ָנ ָ֗הר ֶיֱח ַ֥רב ְו ָיֵֽבשְׁ :וִ֥אישׁ
ָשַׁ֗כב ְֽול ֹא־ ָ֫י֥קוּם ַעד־ִבְּלִ֣תּי ָ֭שַׁמ ִים ֣ל ֹא ָי ִ֑קיצוּ ְו ֥ל ֹא ֝ ֵיֹ֗ערוּ ִמְשּׁ ָנָֽתםִ֤ :מי ִי ֵ֨תּן ׀
ִבְּשׁ֬אוֹל ַתְּצִפּ ֗ ֵנ ִני ַ֭תְּסִתּי ֵר ִני ַעד־֣שׁוּב ַא ֶ֑פּךָך ָ֤תּ ִ ֽשׁית ִ֖לי ֹ֣חק ְוִת ְזְכּ ֵֽר ִניִ :אם־
ָי֥מוּת ֶ֗גֶּבר ֲה ִ֫יְח ֶ֥יה ָכּל־ ְיֵ֣מי ְצָבִ֣אי ֲא ַי ֵ֑חל ַעד־ ֗֝בּוֹא ֲחִליָפ ִ ֽתיִ֭ :תְּק ָרא ְוָֽאֹנִ֣כי
ֶֽאֱﬠ ֶ֑נ ָךּ ְ ֽלַֽמֲﬠֵ֖שׂה ָי ֶ֣דיךָך ִתְכֹֽסףֽ ִ :כּי־ַ֭ﬠָתּה ְצָע ַ֣די ִתְּס֑פּוֹר ֽל ֹא־ִ֝תְשׁ֗מוֹר ַעל־
ַחָטּא ִ ֽתיָ :ח ֻ֣תם ִבְּצ ֣רוֹר ִפְּשִׁ֑ﬠי ֝ ַוִתְּטֹ֗פּל ַעל־ֲﬠוֹ ִֽניְ ֭ :ואוָּלם ַהר־נוֹ ֵ֣פל ִי֑בּוֹל ֝ ְו֗צוּר
ֶיְעַ֥תּק ִמְמֹּקֽמוֲֹ :אָב ִ֤נים ׀ ָֽ֥שֲׁחקוּ ַ֗מ ִים ִתְּשֹֽׁטף־ְסִפיֶ֥חיָה ֲﬠַפר־ ָ ֑א ֶרץ ְוִת ְק ַ֖ות
ֱא ֣נוֹשׁ ֶהֱאָֽב ְדָתִּ :תְּתְק ֵ֣פהוּ ָ֭ל ֶנַצח ַֽו ַֽיֲּהֹ֑לךְך ְמַשׁ ֶ֥נּה ָ֝פ ֗ ָניו ַוְתַּשְׁלֵּֽחהוִּ :יְכְבּ ֣דוּ ָ֭ב ָניו
ְו ֣ל ֹא ֵי ָ֑דע ֝ ְו ִי ְ ֽצֲﬠ֗רוּ ְֽול ֹא־ ָיִ֥בין ָֽלמוַֹ :אךְך־ְ֭בָּשׂרוֹ ָע ָ֣ליו ִיְכ ָ ֑אב ֝ ְו ַנְפ֗שׁוֹ ָע ָ֥ליו ֶתֱּאָֽבל:
֭ ַו ַיַּען ֱאִלי ַ֥פז ַהֵֽתּיָמִ֗ני ַויּ ֹאַֽמרֶֽ :הָחָ֗כם ַֽיֲﬠ ֶ֥נה ַֽדַעת־ ֑רוּ ַח ִֽויַמ ֵ֖לּא ָק ִ֣דים ִבְּטֽנוֹ:
הוֹ ֵ֣כ ַח ְ֭בּ ָדָבר ֣ל ֹא ִיְס֑כּוֹן ֝וִּמִ֗לּים ל ֹא־יוִֹ֥ﬠיל ָֽבּםַ :אף־ַ֭אָתּה ָתּ ֵ֣פר ִי ְר ָ ֑אה ְוִת ְג ַ֥רע
ִ֝שׂיָ֗חה ִלְפ ֵני־ֵֽאלֽ ִ :כּי־ ְיַא ֵ֣לּף ֲﬠ ֽוֹ ְנ ךָ֣ך ִ֑פיךָך ֝ ְוִתְבַ֗חר ְל֣שׁוֹן ֲﬠרוּ ִ ֽמיםַ :י ְר ִ ֽשׁ ֽיֲﬠ ךָ֣ך ִ֣פיךָך
ְו ֽל ֹא־ ָ ֑א ִני ֝וְּשָׂפ ֶ֗תיךָך ַֽיֲﬠנוּ־ָֽבךְךֲ :ה ִראי֣שׁוֹן ָ֭א ָדם ִתּ ָוּ ֵ֑לד ְוִלְפ ֵ֖ני ְגָב֣עוֹת חוֹ ָֽלְלָתּ:
ַהְב֣סוֹד ֱא֣לוֹ ַהּ ִתְּשׁ ָ ֑מע ְוִת ְג ַ֖רע ֵא ֶ֣ליךָך ָחְכָֽמהַ :מה ֭־ ָיּ ַדְעָתּ ְו ֣ל ֹא ֵנ ָ֑דע ָ֝תּ ִ֗בין ְֽול ֹא־
ִעָ֥מּנוּ ֽהוּאַ :גּם־ָ֣שׂב ַגּם־ ָיִ֣שׁישׁ ָ֑בּנוּ ַכִּ֖בּיר ֵֽמָאִ֣ביךָך ָי ִ ֽמיםַ :הְמ ַ֣ﬠט ִ֭מְמּךָך
ַתּ ְנֻחו֣מוֹת ֵ ֑אל ֝ ְו ָד ָ֗בר ָלַ֥אט ִעָֽמּךְךַ :מה־ ִיּ ָֽקֲּח ךָ֥ך ִל ֶ֑בּךָך ֽוַּמה־ ִיּ ְר ְז֥מוּן ֵעי ֶֽניךָךֽ ִ :כּי־

הֵ֖צאָת ִמִ֣פּיךָך ִמ ִ ֽלּיןָֽ :מה־ֱא֥נוֹשׁ ִ֥כּי ִי ְז ֶ֑כּה ְו ִ ֽכי־֝ ִיְצ ַ֗דּק
ָתִ֣שׁיב ֶאל־ֵ֣אל רוּ ֶ֑חךָך ְו ֹ
ְי֣לוּד ִאָֽשּׁהֵ֣ :הן ִ֭בְּקדָשׁו ]ִ֭בְּקדָשׁיו[ ֣ל ֹא ַֽיֲאִ֑מין ֝ ְוָשַׁ֗מ ִים ֽל ֹא־ ַז֥כּוּ ְבֵעי ָֽניוַ֭ :אף
ִ ֽכּי־ ִנְת ָ֥ﬠב ְֽו ֶנֱא ָ֑לח ִ ֽאישׁ־ ֹ
שֶׁ֖תה ַכַ֣מּ ִים ַע ְו ָֽלהֲ :אַח ְו ךָ֥ך ְ ֽשַֽׁמע־ ִ֑לי ְו ֶֽזה־ָ֝ח ִ֗זיִתי
ַֽוֲאַס ֵֽפּ ָרהֲ :אֶשׁר־ֲחָכִ֥מים ַי ִ֑גּידוּ ְו ֥ל ֹא ֝ ִ ֽכֲח֗דוּ ֵֽמֲאבוָֹֽתםָ :לֶ֣הם ְ֭לַב ָדּם ִנְתּ ָ֣נה
ָה ָ ֑א ֶרץ ְו ֽל ֹא־ ָ֖ﬠַבר ָ֣ז ר ְבּתוֹ ָֽכםָ :כּל־ ְיֵ֣מי ֭ ָרָשׁע ֣הוּא ִמְתחוֹ ֵ֑לל וִּמְס ַ֥פּר ָ֝שׁ ֗ ִנים
ִנְצְפּ֥נוּ ֶֽלָע ִֽריץֽ :קוֹל־ְפָּח ִ֥דים ְבָּא ְז ָ֑ניו ַ֝בָּשּׁ֗לוֹם שׁוֹ ֵ֥דד ְיבוֶֹֽאנּוּ :ל ֹא־ ַֽיֲאִ֣מין ֭שׁוּב
ִמ ִנּי־֑חֶשׁךְך ְוָצ֖פוּ ] ְוָצ֖פוּי[ ֣הוּא ֱאֵלי־ָֽח ֶרבֹ֘ :נ ֵ֤דד ֣הוּא ַל ֶ֣לֶּחם ַא ֵ֑יּה ָי ַ֓דע ׀ ִ ֽכּי־
ָנ֖כוֹן ְבּ ָי ֣דוֹ ֣יוֹם ֽחֶשׁךְךְֽ ֭ :יַֽבֲﬠֻתהוּ ַ֣צר וְּמצוּ ָ֑קה ִ֝תְּתְקֵ֗פהוּ ְכֶּ֤מֶלךְך ׀ ָע ִ֬תיד ַלִכּי ֽדוֹר:
ִ ֽכּי־ ָנָ֣טה ֶאל־ֵ֣אל ָי ֑דוֹ ְוֶאל־ַ֝שׁ ַ֗דּי ִיְת ַגָּֽבּרָ :י ֣רוּץ ֵא ָ֣ליו ְבַּצָ֑וּאר ַֽ֝בֲּﬠ ִ֗בי ַגֵּ֥בּי ָֽמ ִג ָֽנּיו:
ִ ֽכּי־ִכָ֣סּה ָפ ָ֣ניו ְבֶּחְל֑בּוֹ ַו ַ֖יַּעשׂ ִפּיָ֣מה ֲﬠֵלי־ ָֽכֶסלַ :ו ִיְּשׁ֤כּוֹן ׀ ָ֘ע ִ֤רים ִנְכָח֗דוֹת ָ֭בִּתּים
ל ֹא־ ֵ֣יְשׁבוּ ָ֑למוֹ ֲאֶ֖שׁר ִהְתַעְתּ ֣דוּ ְל ַג ִ ֽלּיםֽ :ל ֹא־ ֶ֖יְעַשׁר ְו ֽל ֹא־ ָי֣קוּם ֵחי֑לוֹ ְו ֽל ֹא־
ִיֶ֖טּה ָלָ֣א ֶרץ ִמ ְנ ָֽלםֽ :ל ֹא־ ָי֨סוּר ׀ ִמ ִנּי־֗חֶשׁךְך ֹֽ֭י ַנְקתּוֹ ְתּ ַיֵ֣בּשׁ ַשְׁל ָ ֑הֶבת ֝ ְו ָי֗סוּר ְבּ ֣רוּ ַח
ִ ֽפּיוַ :אל־ ַֽיֲאֵ֣מן ַבָּ֣שּׁו ]ַבָּ֣שּׁוא[ ִנְת ָ֑ﬠה ִ ֽכּי־ ֝ ָ֗שׁ ְוא ִתְּה ֶ֥יה ְתמוּ ָרֽתוֹֽ ְ :בּל ֹא־ ֭יוֹמוֹ
ִתָּמּ ֵ֑לא ֝ ְוִכָפּ֗תוֹ ֣ל ֹא ַֽרֲﬠ ָֽנ ָנהַ :יְחֹ֣מס ַכּ ֶ֣גֶּפן ִבְּס ֑רוֹ ְו ַיְשׁ ֵ֥לךְך ַ֝כּ ַ֗זּ ִית ִנָצּֽתוֹֽ ִ :כּי־ֲﬠ ַ֣דת
שַׁחדָ :הֹ֣רה ָ֭ﬠָמל ְו ָ֣יֹֽלד ָ ֑א ֶון ֝וִּבְט ֗ ָנם ָתִּ֥כין
ָח ֵ֣נ ף ַגְּל֑מוּד ֝ ְו ֵ ֗אשׁ ָֽאְכ ָ֥לה ָֽאֳהֵלי־ ֽ ֹ
ִמ ְרָֽמהַ :ו ַ֥יַּען ִא ֗יּוֹב ַו ֽיּ ֹאַמרָ :שַׁ֣מְעִתּי ְכֵ֣אֶלּה ַר֑בּוֹת ְמ ַֽנֲחֵ֖מי ָעָ֣מל ֻכְּלּ ֶֽכםֲ :ה ֵ֥קץ
ְל ִדְב ֵרי־ ֑רוּ ַח ֥אוֹ ַמה־֝ ַיְּמ ִֽריְצ֗ךָך ִ֣כּי ַֽתֲﬠ ֶֽנהַ֤ :גּם ׀ ָֽאֹנִכ ֘י ָכּ ֶ֢כם ֲא ַ֫דֵ֥בּ ָרה ֤לוּ־ ֵ֢ישׁ
ַנְפְשֶׁ֡כם ַ֤תַּחת ַנְפִ֗שׁי ַאְחִ֣בּי ָרה ֲﬠֵלי ֶ֣כם ְבִּמ ִ֑לּים ְוָא ִ֥ניָעה ֲ֝ﬠֵליֶ֗כם ְבּ֣מוֹ ר ֹא ִ ֽשׁי:
שׂךְךֽ ִ :אם־ֲ֭א ַדְבּ ָרה ל ֹא־ ֵֽיָחֵ֣שׂךְך ְכֵּאִ֑בי
ֲאַאִמְּצ ֶ֥כם ְבּמוֹ־ ִ֑פי ְו ִ֖ניד ְשָׂפַ֣תי ַיְח ֽ ֹ
֝ ְוַאְח ְדָּ֗לה ַמה־ִמ ִ֥נּי ַֽיֲהֹֽלךְךַ :אךְך־ַעָ֥תּה ֶהְל ָ ֑א ִני ֲ֝הִשׁ֗מּוָֹת ָכּל־ֲﬠ ָד ִ ֽתיַ ֭ :וִתְּקְמֵט ִני
ְל ֵ֣ﬠד ָה ָ֑יה ַו ָ֥יּ ָקם ִ֥בּי ֝ ַֽכֲחִ֗שׁי ְבָּפ ַ֥ני ַֽיֲﬠ ֶֽנהַ :א֤פּוֹ ָט ַ֨רף ׀ ַו ִיְּשְׂטֵ֗מ ִני ָח ַ֣רק ָע ַ֣לי ְבִּשׁ ָ֑נּיו
ָצ ִ֓רי ׀ ִיְל֖טוֹשׁ ֵעי ָ֣ניו ִ ֽליָֽ :פֲּﬠ֬רוּ ָעַ֨לי ׀ ְבִּפי ֶ֗הם ְ֭בֶּח ְרָפּה ִה֣כּוּ ְלָח ָ֑יי ֗֝ ַיַחד ָע ַ֥לי
ִיְתַמָלּֽאוּןַ :יְס ִגּי ֵ֣ר ִני ֵ֭אל ֶ֣אל ֲﬠ ִ֑ויל ְוַעל־ ְי ֵ֖די ְרָשִׁ֣ﬠים ִי ְרֵֽט ִניָ֘ :שׁ ֵ֤לו ָה ִ֨ייִתי ׀
ַו ְיַפ ְרְפּ ֵ֗ר ִני ְוָאַ֣חז ְ֭בָּע ְרִפּי ַו ְיַפְצְפּ ֵ֑צ ִני ַו ְיִקיֵ֥מ ִני ֗֝לוֹ ְלַמָטּ ָֽרהָ֘ :יֹ֤סבּוּ ָעַ֨לי ׀ ַר ָ֗בּיו
ְיַפ ַ֣לּח ִ֭כְּליוַֹתי ְו ֣ל ֹא ַיְח֑מוֹל ִיְשֹׁ֥פּךְך ָ֝ל ָ ֗א ֶרץ ְמ ֵֽר ָֽרִתיִ :יְפ ְרֵ֣צ ִני ֶ֭פ ֶרץ ַעל־ְפּ ֵני־ ָ֑פ ֶרץ
ָי ֻ֖רץ ָע ַ֣לי ְכּ ִגֽבּוֹרַ֣ :שׂק ָ֭תַּפ ְרִתּי ֲﬠ ֵ֣לי ִגְל ִ֑דּי ְוֹע ַ֖לְלִתּי ֶבָע ָ֣פר ַק ְר ִֽניָ :פּ ַ֣ני ֳ֭חַמ ְרְמ ֻרה

]ֳ֭חַמ ְרְמ ֻרו[ ִמ ִנּי־ ֶ֑בִכי ְו ַ֖ﬠל ַעְפַע ַ֣פּי ַצְלָֽמ ֶותַ֭ :ﬠל ל ֹא־ָחָ֣מס ְבַּכ ָ֑פּי וְּתִפָלִּ֥תי ַז ָֽכּה:
ֶ֭א ֶרץ ַאל־ְתַּכִ֣סּי ָדִ֑מי ְֽוַאל־ ְיִ֥הי ָ֝מ֗קוֹם ְל ַֽזֲﬠָק ִ ֽתיַ :גּם־ַ֭ﬠָתּה ִה ֵנּה־ַבָשַּׁ֣מ ִים ֵע ִ֑די
֝ ְוָֽשֲׂה ִ֗די ַבְּמּרוֹ ִ ֽמיםְ :מִליַ֥צי ֵר ָ֑ﬠי ֶאל־ֱ֝א֗לוֹ ַהּ ָֽדְּל ָ֥פה ֵעי ִֽניְ :ויוֹ ַ֣כח ְל ֶ֣גֶבר ִעם־
א ַרח ֽל ֹא־ָא֣שׁוּב ֶאֱהֹֽלךְך:
ֱא֑לוֹ ַהּ ֽוֶּבן־ָא ָ֥דם ְל ֵר ֵֽﬠהוּֽ ִ :כּי־ְשׁ ֣נוֹת ִמְס ָ֣פּר ֶיֱא ָ ֑תיוּ ְו ֖ ֹ
רוִּ֣חי ֻ֭חָבָּלה ָיַ֥מי ִנ ְזָ֗עכוּ ְקָב ִ֥רים ִֽליִ :אם־ ֣ל ֹא ֲ֭הֻתִלים ִעָמּ ִ֑די ֝וְּבַהְמּרוֹ ָ֗תם ָתּ ַ֥לן
שֶּׂכל
ֵעי ִֽניֽ ִ :שׂיָמה־ָ֭נּא ָע ְרֵ֣ב ִני ִע ָ ֑מּךְך ִמי ֗֝הוּא ְל ָי ִ֥די ִיָתּ ֵֽק ַעֽ ִ :כּי־ִ֭לָבּם ָצ ַ֣פ ְנָתּ ִמ ָ ֑
שׁל
ַעל־ֵ֗֝כּן ֣ל ֹא ְתרוֵֹֽמםְ֭ :לֵחֶלק ַי ִ֣גּיד ֵרִ֑ﬠים ְוֵעי ֵ֖ני ָב ָ֣ניו ִתְּכ ֶֽל ָנהְֽ ֭ :וִהִצּ ַג ִני ִלְמ ֣ ֹ
שׁמּוּ
תֶפת ְלָפ ִ֣נים ֶֽאְה ֶֽיהַ :וֵ֣תַּכהּ ִמ ַ֣כַּעשׂ ֵעי ִ֑ני ִֽויֻצ ַ֖רי ַכֵּ֣צּל ֻכּ ָֽלּםָ :י ֣ ֹ
ַעִ֑מּים ְו ֖ ֹ
ְיָשׁ ִ֣רים ַעל־ ֑ז ֹאת ֝ ְו ָנ ִ ֗קי ַעל־ָח ֵ֥נ ף ִיְתֹע ָֽררְ :וי ֹאֵ֣חז ַצ ִ֣דּיק ַדּ ְר֑כּוֹ ֽוֳּטָהר־֝ ָי ַ֗ד ִים
אֶמץְֽ :ואוָּ֗לם ֻכּ ָ֣לּם ָ֭תֻּשׁבוּ וֹּ֣באוּ ָ֑נא ְו ֽל ֹא־ֶאְמָ֖צא ָב ֶ֣כם ָח ָ֣כםָ :יַ֣מי ָֽ֭ﬠְברוּ
ֹיִ֥סיף ֽ ֹ
ִזֹמַּ֣תי ִנְתּ֑קוּ ֽמוֹ ָרֵ֣שׁי ְלָב ִ ֽביַ֭ :ל ְיָלה ְל ֣יוֹם ָיִ֑שׂימוּ ֗֝אוֹר ָק ֥רוֹב ִמְפּ ֵני־ֽחֶשׁךְךִ :אם־
ֲ֭אַק ֶוּה ְשׁ֣אוֹל ֵבּיִ֑תי ַ֝בּ֗חֶשׁךְך ִר ַ֥פּ ְדִתּי ְיצוּ ָֽﬠיַ :לַ֣שַּׁחת ָ֭ק ָראִתי ָ֣אִבי ָ ֑אָתּה ִאִ֥מּי
אל ֵתּ ַ֑ר ְד ָנה
֝ ַֽוֲאֹח ִ֗תי ָֽל ִרָֽמּהְ ֭ :וַא ֵיּה ֵא֣פוֹ ִתְק ָוִ֑תי ֝ ְוִתְק ָו ִ֗תי ִ֣מי ְישׁוּ ֶֽר ָנּהַ :בּ ֵ֣דּי ְשׁ ֣ ֹ
ִאם־ ַ֖יַחד ַעל־ָע ָ֣פר ָֽנַחתַ ֭ :ו ַיַּען ִבְּל ַ֥דּד ַהֻשִּׁ֗חי ַויּ ֹאַֽמרַ :עד־ָ֤א ָנה ׀ ְתִּשׂי֣מוּן
ִק ְנֵ֣צי ְלִמ ִ֑לּין ָ֝תּ ִ֗בינוּ ְוַאַ֥חר ְנ ַדֵֽבּרַ֭ :מדּוּ ַע ֶנְחַ֣שְׁבנוּ ַכְבֵּה ָ ֑מה ֝ ִנְטִ֗מינוּ ְבּ ֵֽﬠי ֵני ֶֽכם:
ֹֽט ֵ֥רף ַנְפ֗שׁוֹ ְבּ ַ ֫א֥פּוֹ ַ֭הְלַמַע ְנךָך ֵתּ ָ֣ﬠ ַזב ָ ֑א ֶרץ ְו ֶיְעַתּק־ ֗֝צוּר ִמְמֹּקֽמוַֹ֤ :גּם ֣אוֹר ְרָשִׁ֣ﬠים
ִי ְד ָ֑ﬠךְך ְו ֽל ֹא־֝ ִי ַ֗גּהּ ְשִׁ֣ביב ִאֽשּׁוֹ֭ :אוֹר ָחַ֣שׁךְך ְבָּֽאֳה֑לוֹ ֝ ְו ֵנ֗רוֹ ָע ָ֥ליו ִי ְד ָֽﬠךְךֵֽ ֭ :יְצרוּ ַֽצֲﬠ ֵ֣די
אוֹ֑נוֹ ְֽוַתְשִׁלי ֵ֥כהוּ ֲﬠָצֽתוֹֽ ִ :כּי־ֻשׁ ַ֣לּח ְבּ ֶ֣רֶשׁת ְבּ ַר ְג ָ֑ליו ְוַעל־ְ֝שָׂבָ֗כה ִיְתַה ָֽלּךְך :י ֹאֵ֣חז
ְבָּע ֵ֣קב ָ֑פּח ַֽיֲח ֵ֖זק ָע ָ֣ליו ַצ ִ ֽמּיםָ :ט֣מוּן ָבָּ֣א ֶרץ ַחְב֑לוֹ ֝וַּמְלֻכּ ְד֗תּוֹ ֲﬠ ֵ֣לי ָנ ִ ֽתיבָ֭ :סִביב
א ֑נוֹ ֝ ְו ֵ ֗איד ָנ֥כוֹן ְלַצְלֽעוֹ֭ :י ֹאַכל
ִ ֽבֲּﬠ ֻ֣תהוּ ַבָלּ֑הוֹת ֶוֱהִפיֻ֥צהוּ ְל ַר ְג ָֽליוְ :י ִ ֽהי־ ָר ֵ֥ﬠב ֹ
ַבּ ֵ֣דּי עוֹ ֑רוֹ י ֹא ַ֥כל ַ֝בּ ָ֗דּיו ְבּ֣כוֹר ָֽמ ֶותִ :י ָנֵּ֣תק ֵ֭מָֽאֳהלוֹ ִמְבַט֑חוֹ ֝ ְוַתְצִע ֵ֗דהוּ ְלֶ֣מֶלךְך
ַבָּלּֽהוֹתִ :תְּשׁ֣כּוֹן ְ֭בָּֽאֳהלוֹ ִמְבִּלי־֑לוֹ ְיֹז ֶ֖רה ַעל־ ָנ ֵ֣והוּ ָגְפ ִֽריתִ֭ :מַתַּחת ָֽשׁ ָרָ֣שׁיו
ִי ָ֑בשׁוּ ֝וִּמַ֗מַּעל ִיַ֥מּל ְקִצי ֽרוִֹֽ :זְכרוֹ־ָ֭אַבד ִמ ִנּי־ ָ ֑א ֶרץ ְול ֹא־ֵ֥שׁם ֗֝לוֹ ַעל־ְפּ ֵני־ֽחוּץ:
֭ ֶיְה ְדֻּפהוּ ֵמ֣אוֹר ֶאל־֑חֶשׁךְך וִּמֵתֵּ֥בל ְי ִנ ֻֽדּהוּ֘ :ל ֹא ִ֤נין ֣לוֹ ְול ֹא־ ֶ֣נֶכד ְבַּע֑מּוֹ ְוֵ֥אין
ָ֝שׂ ִ֗ריד ִבְּמגוּ ָֽריוַ :על־ ֖יוֹמוֹ ָנַ֣שׁמּוּ ַֽאֲחֹר ִ֑נים ֝ ְוַק ְדֹמ ֗ ִנים ָ֣אֲחזוּ ָֽשַׂערַ :אךְך־ֵ֭אֶלּה
ִמְשְׁכּ֣נוֹת ַעָ֑וּל ֝ ְו ֶ֗זה ְמ֣קוֹם ל ֹא־ ָי ַֽדע ֵֽאלַ :ו ַ֥יַּען ִא ֗יּוֹב ַויּ ֹאַֽמרַ :עד־ָ֭א ָנה ֽתּוֹ ְג ֣יוּן

ַנְפִ֑שׁי ֽוְּת ַדכּאוּ ַ֥נ ִני ְבִמ ִ ֽלּיםֶ֤ :זה ֶ֣ﬠֶשׂר ְ֭פָּעִמים ַתְּכִלי֑מוּ ִני ֽל ֹא־ֵ֝תֹ֗בשׁוּ ַתְּהְכּרוּ־
ִ ֽליְ :וַאף־ָאְמ ָ֥נם ָשׁ ִ֑גיִתי ִ֝א ִ֗תּי ָתִּ֥לין ְמֽשׁוּ ָג ִ ֽתיִ :אם־ָ֭אְמ ָנם ָע ַ֣לי ַתּ ְג ִ֑דּילוּ
ְותוִֹ֥כיחוּ ָ֝עַ֗לי ֶח ְרָפּ ִ ֽתיְֽ :דּעוּ־ֵ֭אפוֹ ִכּי־ֱא֣לוֹ ַהּ ִע ְוּ ָ ֑ת ִני ֝וְּמצוּ֗דוֹ ָע ַ֥לי ִה ִֽקּיףֵ֤ :הן
ֶאְצ ַ֣ﬠק ָ֭חָמס ְו ֣ל ֹא ֵֽאָע ֶ֑נה ֲ֝אַשׁ ַ֗וּע ְוֵ֣אין ִמְשׁ ָֽפּטָ :א ְרִ֣חי ֭ ָג ַדר ְו ֣ל ֹא ֶאֱﬠ֑בוֹר ְו ַ֥ﬠל
֝ ְנ ִ ֽתיבוֹ ַ֗תי ֣חֶשׁךְך ָי ִ ֽשׂיםְ֭ :כּבוֹ ִדי ֵֽמָע ַ֣לי ִהְפִ֑שׁיט ֝ ַו ָ֗יַּסר ֲﬠֶ֣ט ֶרת ר ֹא ִ ֽשׁיִ :יְתֵּ֣צ ִני
ָ֭סִביב ָֽוֵא ַ֑לךְך ַו ַיַּ֥סּע ָ֝כֵּ֗עץ ִתְּק ָו ִ ֽתיַ :ו ַ֣יַּחר ָע ַ֣לי ַא֑פּוֹ ַו ַיְּחְשֵׁ֖ב ִני ֣לוֹ ְכָצ ָֽריוַ֤ :יַּחד ׀
ָ֘יֹ֤באוּ ְגדוּ ָ֗דיו ַו ָיֹּ֣סלּוּ ָע ַ֣לי ַדּ ְר ָ֑כּם ַו ַֽיֲּח ֖נוּ ָסִ֣ביב ְלָֽאֳה ִ ֽליַ֭ :אַחי ֵמָע ַ֣לי ִה ְרִ֑חיק
הַתי
֝ ְוֹֽי ְדַ֗עי ַאךְך־ ָ֥ז רוּ ִמֶֽמּ ִנּיָֽ :ח ְד֥לוּ ְקרוֹ ָ֑בי ֽוְּמ ֻי ָדּ ַ֖ﬠי ְשֵׁכֽחוּ ִניָ֘ :גּ ֵ֤רי ֵביִ֣תי ֭ ְוַאְמ ֹ
ְל ָ֣ז ר ַתְּחְשׁ ֻ֑ב ִני ֝ ָנְכ ִ֗רי ָה ִ֥ייִתי ְב ֵֽﬠי ֵניֶֽהםְ :לַעְב ִ֣דּי ָ֭ק ָראִתי ְו ֣ל ֹא ַֽיֲﬠ ֶ֑נה ְבּמוֹ־ִ֗֝פי
ֶאְתַח ֶנּן־ֽלוֹ֭ :רוּ ִ ֽחי ָ֣ז ָרה ְלִאְשִׁ֑תּי ֝ ְוַחֹנּ ִ֗תי ִלְב ֵ֥ני ִבְט ִֽניַ :גּם־ ַ֖ﬠ ִויִלים ָ֣מֲאסוּ ִ֑בי
ָ֝א֗קוָּמה ַו ְי ַדְבּרוּ־ ִ ֽביֽ ִ ֭ :תֲּﬠבוּ ִני ָכּל־ְמֵ֣תי סוֹ ִ֑די ְו ֶֽזה־ָ֝א ַ֗הְבִתּי ֶנְהְפּכוּ־ ִ ֽביְ :בּעוֹ ִ֣רי
֭וִּבְבָשׂ ִרי ָֽדְּב ָ֣קה ַעְצִ֑מי ֝ ָֽוֶאְתַמְלָּ֗טה ְבּ֣עוֹר ִשׁ ָֽנּיָ :ח ֬ ֻנּ ִני ָח ֻ֣נּ ִני ַאֶ֣תּם ֵר ָ֑ﬠי ִ֥כּי ַיד־
ֱ֝א֗לוֹ ַהּ ָ֣נ ְגָעה ִ ֽבּיָ֭ :לָמּה ִתּ ְר ְדּ ֻ֣פ ִני ְכמוֹ־ ֵ ֑אל ֝וִּמְבָּשׂ ִ֗רי ֣ל ֹא ִתְשָֽׂבּעוּֽ ִ :מי־ ִיֵ֣תּן ֵ֭אפוֹ
ְו ִי ָֽכְּת֣בוּן ִמ ָ֑לּי ִ ֽמי־ ִיֵ֖תּן ַבֵּ֣סֶּפר ְו ֻיָֽחקוְּ :בֵּעט־ַבּ ְר ֶ֥זל ְוֹע ָ֑פ ֶרת ָ֝לַ֗עד ַבּ֥צּוּר ֵיָֽחְצֽבוּן:
ַֽוֲא ִ֣ני ֭ ָי ַדְעִתּי ֹֽ֣גֲּאִלי ָ֑חי ֝ ְוַֽאֲח֗רוֹן ַעל־ָע ָ֥פר ָיֽקוּםְ :וַאַ֣חר ֖עוֹ ִֽרי ִנְקּפוּ־ ֑ז ֹאת
֝וִּמְבָּשׂ ִ֗רי ֶֽאֱח ֶ֥זה ֱאֽלוֹ ַהֲּ :אֶ֤שׁר ֲאִ֨ני ׀ ֶֽאֱח ֶזה־ִ֗לּי ְוֵעי ַ֣ני ָר֣אוּ ְול ֹא־ָ֑ז ר ָכּ֖לוּ ִכְלֹיַ֣תי
שׁ ֶרשׁ ֝ ָדּ ָ֗בר ִנְמָצא־ ִ ֽבי֤ :גּוּרוּ ָלֶ֨כם ׀ ִמְפּ ֵני־
ְבֵּח ִֽקיִ֣ :כּי ֽ֖ת ֹאְמרוּ ַמה־ ִנּ ְר ָדּף־֑לוֹ ְו ֥ ֹ
ֶ֗ח ֶרב ִ ֽכּי־ֵ֭חָמה ֲﬠוֹ ֣נוֹת ָ֑ח ֶרב ְלַ֖מַען ֵֽתּ ְד֣עוּן ַשׁ ֽדּיּן ]ַשׁ ֽדּוּן[ַ ֭ :ו ַיַּען צוֹ ַ֥פר ַה ַֽנֲּﬠָמ ִ֗תי
ַו ֽיּ ֹאַמרָ֭ :לֵכן ְשִׂע ַ֣פּי ְיִשׁי֑בוּ ִני ֝וַּֽבֲﬠ֗בוּר ֣חוִּשׁי ִ ֽבי :מוַּ֣סר ְכִּלָמִּ֣תי ֶאְשׁ ָ ֑מע ֝ ְו֗רוּ ַח
ִמ ִ ֽבּיָנִ֥תי ַֽיֲﬠ ֵֽנִניֲ :ה ֣ז ֹאת ֭ ָי ַדְעָתּ ִמִנּי־ ַ֑ﬠד ִמ ִ֤נּי ִ֖שׂים ָא ָ֣דם ֲﬠֵלי־ָֽא ֶרץִ֤ :כּי ִרְנ ַ֣נת
֭ ְרָשִׁעים ִמָקּ ֑רוֹב ְוִשְׂמַ֖חת ָח ֵ֣נ ף ֲﬠ ֵדי־ ָֽר ַגעִ :אם־ ַֽיֲﬠ ֶ֣לה ַלָשַּׁ֣מ ִים ִשׂי֑אוֹ ֝ ְור ֹא֗שׁוֹ
ָל ָ֥ﬠב ַי ִֽגּי ַעֽ ְ ֭ :כּ ֶגְללוֹ ָל ֶ֣נַצח י ֹא ֵ֑בד ֹ֝ר ָ ֗איו ֽי ֹאְמ ֥רוּ ַא ֽיּוַֹֽ :כֲּח֣לוֹם ֭ ָיעוּף ְו ֣ל ֹא ִיְמָצ֑אוּהוּ
֝ ְו ֻי ַ֗דּד ְכֶּח ְז ֥יוֹן ָֽל ְיָלהַ֣ :ﬠ ִין ְ֭שׁ ָזַפתּוּ ְו ֣ל ֹא תוִֹ֑סיף ְול ֹא־ ֗֝עוֹד ְתּשׁוּ ֶ֥רנּוּ ְמקוֹֽמוָֹ֭ :בּ ָניו
ְי ַר֣צּוּ ַד ִ֑לּים ֝ ְו ָי ָ֗דיו ָתֵּ֥שְׁב ָנה אוֹ ֽנוַֹ֭ :ﬠְצמוָֹתיו ָֽמְל֣אוּ ֲֽﬠלוּ ָ ֑מו ] ֲֽﬠלוּ ָ ֑מיו[ ֝ ְוִע֗מּוֹ ַעל־
ָע ָ֥פר ִתְּשׁ ָֽכּבִ :אם־ַתְּמִ֣תּיק ְבִּ֣פיו ָר ָ֑ﬠה ֝ ַיְכִחי ֶ֗ד ָנּה ַ֣תַּחת ְלשׁוֹ ֽנוַֹ :יְחֹ֣מל ָ֭ﬠֶליָה
ְו ֣ל ֹא ַֽיַע ְז ֶ֑ב ָנּה ֝ ְו ִיְמ ָנ ֶ֑ﬠ ָנּה ְבּ֣תוֹךְך ִחֽכּוַֹ֭ :לְחמוֹ ְבֵּמ ָ֣ﬠיו ֶנְה ָ֑פּךְך ְמרוֹ ַ֖רת ְפָּת ִ֣נים

ְבִּק ְרֽבּוַֹ֣ :ח ִיל ָ֭בַּלע ַו ְיִק ֶ ֑אנּוּ ִ֝מִבְּט ֗נוֹ ֹֽי ִרֶ֥שׁנּוּ ֵֽאלֽ :ר ֹאשׁ־ְפָּת ִ֥נים ִיי ָ֑נק ַֽ֝תַּה ְר ֵ֗גהוּ
ְל֣שׁוֹן ֶאְפ ֶֽﬠהַ :אל־ ֵ֥י ֶרא ִבְפַל ֑גּוֹת ַֽנֲה ֵ֥רי ֝ ַֽנֲחֵ֗לי ְדַּ֣בשׁ ְוֶחְמָֽאהֵ :מִ֣שׁיב ֭ ָי ָגע ְו ֣ל ֹא
ִיְב ָ֑לע ְכֵּ֥חיל ְ֝תּֽמוּ ָר֗תוֹ ְו ֣ל ֹא ַֽיֲﬠֹֽלסֽ ִ :כּי ֭־ ִרַצּץ ָע ַ֣זב ַדּ ִ֑לּים ַ֥בּ ִית ֝ ָגּ ַ֗זל ְו ֣ל ֹא ִיְב ֵֽנהוּ:
ִ֤כּי ׀ ֽל ֹא־ ָי ַ֣דע ָשׁ ֵ֣לו ְבִּבְט ֑נוֹ ַֽ֝בֲּחמוּ֗דוֹ ֣ל ֹא ְיַמ ֵֽלּטֵֽ :אין־ָשׂ ִ֥ריד ְלָאְכ֑לוֹ ַעל־ ֝ ֵ֗כּן ֽל ֹא־
ָיִ֥חיל טוּֽבוִֹ :בְּמ ֣ל ֹאות ִ֭שְׂפקוֹ ֵ֣יֶצר ֑לוֹ ָכּל־ ַ֖יד ָעֵ֣מל ְתֹּבֶֽאנּוְּ :יִ֤הי ׀ ְלַמֵ֬לּא ִבְט ֗נוֹ
ְֽיַשַׁלּח־֖בּוֹ ֲח ֣רוֹן ַא֑פּוֹ ְו ַיְמֵ֥טר ָ֝עֵ֗לימוֹ ִבְּלחוּֽמוִֹ ֭ :יְב ַרח ִמ ֵ֣נֶּשׁק ַבּ ְרֶ֑זל ַ֝תְּחְלֵ֗פהוּ
ֶ֣קֶשׁת ְנחוָּֽשׁהָ :שַׁל֘ף ַו ֵיּ ֵ֢צא ִמ ֵ֫גּ ָ֥וה ֭וָּב ָרק ִמְמֹּֽר ָר֥תוֹ ַֽיֲהֹ֗לךְך ָע ָ֥ליו ֵא ִ ֽמיםָ :כּל־
חֶשׁ֘ךְך ָט֢מוּן ִלְצ֫פּוּ ָ֥ניו ְ֭תָּאְכֵלהוּ ֵ֣אשׁ ֽל ֹא־ ֻנ ָ֑פּח ֵ֖י ַרע ָשׂ ִ֣ריד ְבָּאֳהֽלוְֹ :י ַג֣לּוּ ָשַׁ֣מ ִים
ֲﬠוֹ ֑נוֹ ֝ ְו ֶ ֗א ֶרץ ִמְתֽקוָֹ֘מָ֥מה ֽלוִֹ ֭ :י ֶגל ְי֣בוּל ֵבּי֑תוֹ ֝ ִנ ָגּ֗רוֹת ְבּ ֣יוֹם ַאֽפּוֶֹ֤ :זה ׀ ֵֽחֶלק־
ָא ָ֣דם ֭ ָרָשׁע ֵמֱאֹלִ֑הים ְו ַֽנֲח ַ֖לת ִאְמ ֣רוֹ ֵמֵֽאלַ :ו ַ֥יַּען ִא ֗יּוֹב ַויּ ֹאַֽמרִ :שְׁמ֣עוּ ָ֭שׁמוֹ ַע
ִמָלִּ֑תי וְּתִהי־ ֗֝ז ֹאת ַתְּנ֥חוֹּֽמֵתי ֶֽכםָ֭ :שׂאוִּני ְוָֽאֹנִ֣כי ֲא ַד ֵ֑בּר ְוַאַ֖חר ַדְּבּ ִ֣רי ַתְל ִ ֽﬠיג:
שׁמּוּ ְוִ֖שׂימוּ
ֶ֭הָֽאֹנִכי ְלָא ָ֣דם ִשׂיִ֑חי ְוִאם־ַ֝מ֗דּוּ ַע ל ֹא־ִתְקַ֥צר רוּ ִ ֽחיְ :פּֽנוּ־ֵא ַ֥לי ְוָה ַ ֑
ָ֣יד ַעל־ ֶֽפּהְ :וִאם־ ָז ַ֥כ ְרִתּי ְו ִנְב ָ ֑הְלִתּי ְוָאַ֥חז ְ֝בָּשׂ ִ֗רי ַפָּלּֽצוּתַ :מ ֣דּוּ ַע ְרָשִׁ֣ﬠים ִֽיְח ֑יוּ
ָ֝עְת֗קוּ ַגּם־ ָ֥גְּברוּ ָֽח ִילַ :ז ְר ָ֤ﬠם ָנ֣כוֹן ִלְפ ֵניֶ֣הם ִע ָ ֑מּם ֝ ְוֶצֱאָֽצֵאי ֶ֗הם ְלֵעי ֵניֶֽהם:
ָֽבֵּתּיֶ֣הם ָשׁ֣לוֹם ִמ ָ֑פַּחד ְו ֤ל ֹא ֵ֖שֶׁבט ֱא֣לוֹ ַהּ ֲﬠֵליֶֽהם :שׁוֹ ֣רוֹ ִ֭ﬠַבּר ְו ֣ל ֹא ַי ְגִ֑ﬠל ְתַּפ ֵ֥לּט
תף
֝ ָֽפּ ָר֗תוֹ ְו ֣ל ֹא ְתַשׁ ֵֽכּלְ :יַשְׁלּ֣חוּ ַ֭כצּ ֹאן ֲﬠ ִֽויֵלי ֶ ֑הם ֝ ְו ַיְל ֵדי ֶ֗הם ְי ַרֵקּ ֽדוּןִ ֭ :יְשׂאוּ ְכּ ֣ ֹ
ְוִכ ֑נּוֹר ֝ ְו ִיְשְׂמ֗חוּ ְל֣קוֹל עוּ ָֽגבְ :יַב֣לּוּ ] ְיַכ֣לּוּ[ ַב֣טּוֹב ְיֵמי ֶ ֑הם ֝וְּב ֶ֗ר ַגע ְשׁ֣אוֹל ֵיַֽחתּוּ:
ַו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ָ֭לֵאל ֣סוּר ִמ ֶ ֑מּנּוּ ְו ַ֥דַעת ֝ ְדּ ָרֶ֗כיךָך ֣ל ֹא ָח ָֽפְצנוַּ :מה־ַשׁ ַ֥דּי ִ ֽכּי־ ַֽנַעְב ֶ֑דנּוּ
וַּמה־֝נּוִֹ֗עיל ִ֣כּי ִנְפ ַגּע־ֽבּוֵֹ֤ :הן ֣ל ֹא ְב ָי ָ֣דם טוּ ָ֑בם ֲﬠַ֥צת ֝ ְרָשִׁ֗עים ָ֣רֲחָקה ֶֽמ ִנּיַ :כָּ֤מּה
׀ ֵֽנ ר־ ְרָ֘שִׁ֤ﬠים ִי ְדָ֗עךְך ְו ָי ֣ב ֹא ָע ֵ֣לימוֹ ֵאי ָ֑דם ֲ֝חָבִ֗לים ְיַח ֵ֥לּק ְבַּאֽפּוִֹֽ :יְה ֗יוּ ְכֶּ֥תֶבן
ִלְפ ֵני־ ֑רוּ ַח ֝וְּכֹ֗מץ ְגּ ָנַ֥בתּוּ סוּ ָֽפהֱ :א֗לוֹ ַהּ ִיְצֹֽפּן־ְלָב ָ֥ניו אוֹ ֑נוֹ ְיַשׁ ֵ֖לּם ֵא ָ֣ליו ְו ֵי ָֽדע:
ִי ְר֣אוּ ֵעי ָ֣נו ]ֵעי ָ֣ניו[ ִכּי ֑דוֹ וֵּֽמֲחַ֖מת ַשׁ ַ֣דּי ִיְשֶֽׁתּהִ֤ :כּי ַֽמה־ֶחְפ֣צוֹ ְבֵּבי֣תוֹ ַֽאֲח ָ֑ריו
וִּמְס ַ֖פּר ֳח ָדָ֣שׁיו ֻחָֽצּצוַּ :הְלֵ֥אל ְיַלֶמּד־ ָ֑דַּעת ֝ ְו֗הוּא ָרִ֥מים ִיְשֽׁפּוֹטֶ֗ :זה ֭ ָימוּת
ְבּ ֶ֣ﬠֶצם ֻתּ֑מּוֹ ֻ֝כּ֗לּוֹ ַשׁ ְ ֽלֲא ַ֥נ ן ְוָשׁ ֵֽליוֲ֭ :ﬠִטי ָניו ָֽמְל֣אוּ ָח ָ֑לב וֹּ֖מ ַח ַעְצמוָֹ֣תיו ְיֻשׁ ֶֽקּה:
ְו ֶ֗זה ֭ ָימוּת ְבּ ֶ֣נֶפשׁ ָמ ָ֑רה ְו ֽל ֹא־ָ֝אַ֗כל ַבּטּוָֹֽבהַ ֭ :יַחד ַעל־ָע ָ֣פר ִיְשׁ ָ֑כּבוּ ֝ ְו ִרָ֗מּה ְתַּכֶ֥סּה
ֲﬠֵליֶֽהםֵ֣ :הן ֭ ָי ַדְעִתּי ַמְחְשֽׁבוֵֹתי ֶ֑כם ֝וְּמ ִז֗מּוֹת ָע ַ֥לי ַתְּחֹֽמסוִּ֤ :כּי ֽת ֹאְמ֗רוּ ַא ֵ֥יּה

אֶהל ׀ ִמְשְׁכּ ֬נוֹת ְרָשׁ ִ ֽﬠיםֲ :ה ֣ל ֹא ְ֭שֶׁאְלֶתּם ֣עוְֹב ֵרי ָ֑ד ֶרךְך
ֵֽבית־ ָנ ִ֑דיב ֝ ְוַא ֵ֗יּה ֤ ֹ
ת ָ֗תם ֣ל ֹא ְת ַנ ֵֽכּרוִּ֤ :כּי ְל ֣יוֹם ֵ֭איד ֵיָ֣חֶשׂךְך ָ֑רע ְל ֖יוֹם ֲﬠָב ֣רוֹת יוָּֽבלוּֽ ִ :מי־ ַי ִ֣גּיד
א ֹ
֝ ְו ֹ
ַעל־ָפּ ָ֣ניו ַדּ ְר֑כּוֹ ְוהוּא־ָ֝עָ֗שׂה ִ֣מי ְיַשֶׁלּם־ֽלוְֹ ֭ :והוּא ִלְקָב ֣רוֹת יוּ ָ֑בל ְֽוַעל־ ָגּ ִ֥דישׁ
ִיְשֽׁקוֹדָֽ :מְתקוּ־֗לוֹ ִר ְג ֵ֫בי ָ֥נַחל ֭ ְוַֽאֲח ָריו ָכּל־ָא ָ֣דם ִיְמ֑שׁוֹךְך ֝וְּלָפ ֗ ָניו ֵ֣אין ִמְס ָֽפּר:
֭ ְוֵאיךְך ְתּ ַֽנֲח֣מוּ ִני ָ ֑הֶבל ֝וְּתשׁוֹּֽבֵתיֶ֗כם ִנְשַׁאר־ָֽמַעלַ ֭ :ו ַיַּען ֱאִלי ַ֥פז ַהֵֽתָּמ ֗ ִני ַויּ ֹאַֽמר:
ַהְלֵ֥אל ִיְסָכּן־ ָ֑גֶּבר ִ ֽכּי־ ִיְסֹ֖כּן ָע ֵ֣לימוֹ ַמְשׂ ִ ֽכּילַ :הֵ֣חֶפץ ְ֭לַשׁ ַדּי ִ֣כּי ִתְצ ָ֑דּק ְוִאם־
֝ ֶ֗בַּצע ִ ֽכּי־ַתֵ֥תּם ְדּ ָר ֶֽכיךָךֲ֭ :הִמ ִיּ ְרָ֣אְתךָך ֹֽיִכי ֶ֑חךָך ָי֥בוֹא ִ֝עְמּ֗ךָך ַבִּמְּשׁ ָֽפּטֲ :ה ֣ל ֹא ָר ָֽﬠְת ךָ֣ך
ַר ָ֑בּה ְוֵֽאין־ ֝ ֵ ֗קץ ַֽלֲﬠ ֽוֹֹנֶֽתיךָךֽ ִ :כּי־ַתְחֹ֣בּל ַאֶ֣חיךָך ִח ָ֑נּם וִּב ְג ֵ֖די ֲﬠרוִּ֣מּים ַתְּפ ִ ֽשׁיט:
ל ֹא־ַ֭מ ִים ָע ֵ֣י ף ַתְּשׁ ֶ֑קה ֝וֵּֽמ ָרֵ֗עב ִתְּמ ַנע־ ָֽלֶחםְ :וִ֣אישׁ ֭ ְזרוֹ ַע ֣לוֹ ָה ָ ֑א ֶרץ וּ ְנ֥שׂוּא
תִ֣מים ְי ֻד ָֽכּאַ :על־ֵ֭כּן
ָ֝פ ֗ ִנים ֵ֣יֶשׁב ָֽבּהַּ֭ :אְלָמנוֹת ִשׁ ַ֣לְּחָתּ ֵרי ָ֑קם וּ ְזֹר֖עוֹת ְי ֹ
אם :אוֹ־֥חֶשׁךְך ֥ל ֹא ִת ְר ֶ ֑אה ְֽוִשְׁפַעת־ַ֥מ ִים
ְס ִ ֽביבוֶֹ֣תיךָך ַפִ֑חים ֝ ִויַֽבֶהְלךָך ַ֣פַּחד ִפְּת ֽ ֹ
ְתַּכֶֽסָּךּֽ ֲ :הל ֹא־ֱ֭אלוֹ ַהּ ֹ֣גַּבהּ ָשׁ ָ ֑מ ִים וּ ְרֵ֤אה ֖ר ֹאשׁ ֽכּוָֹכִ֣בים ִכּי־ ָֽרמּוְּֽ ֭ :וָאַמ ְרָתּ ַמה־
ָ֣יּ ַדע ֵ ֑אל ַהְב ַ֖ﬠד ֲﬠ ָר ֶ֣פל ִיְשֽׁפּוֹטָ :עִ֣בים ֵֽסֶתר־֖לוֹ ְו ֣ל ֹא ִי ְר ֶ ֑אה ְו֥חוּג ָ֝שַׁ֗מ ִים
א ַרח עוֹ ָ֣לם ִתְּשֹׁ֑מר ֲאֶ֖שׁר ָֽדּ ְר֣כוּ ְמֵתי־ָֽא ֶוןֲ :אֶשׁר־ֻקְמּ֥טוּ ְול ֹא־ ֵ֑ﬠת
ִיְתַה ָֽלּךְךַ :ה ֣ ֹ
אְמ ִ֣רים ָ֭לֵאל ֣סוּר ִמ ֶ ֑מּנּוּ וַּֽמה־ ִיְּפ ַ֖ﬠל ַשׁ ַ֣דּי ָֽלמוְֹ :ו֤הוּא
֝ ָנ ָ֗הר יוַּ֥צק ְיסוֹ ָֽדםָ :ה ֽ ֹ
ִמ ֵ֣לּא ָֽבֵתּיֶ֣הם ֑טוֹב ַֽוֲﬠַ֥צת ֝ ְרָשִׁ֗עים ָ֣רֲחָקה ֶֽמִנּיִ :י ְר֣אוּ ַצ ִדּי ִ֣קים ְו ִיְשׂ ָ ֑מחוּ ֝ ְוָנ ִ ֗קי
ִיְלַעג־ ָֽלמוִֹ :אם־ ֣ל ֹא ִנְכַ֣חד ִקי ָ ֑מנוּ ֝ ְו ִיְת ָ֗רם ָ֣אְכָלה ֵֽאשַׁ :הְסֶכּן־ ָ֣נא ִע֑מּוֹ וְּשׁ ָ֑לם
ָ֝בּ ֶ֗הם ְ ֽתּבוָֹאְת ךָ֥ך טוָֹֽבהַ :קח־ ָ֣נא ִמִ֣פּיו תּוֹ ָ֑רה ְוִ֥שׂים ֲ֝אָמ ָ֗ריו ִבְּלָבֶֽבךָךִ :אם־
ָתּ֣שׁוּב ַעד־ַ֭שׁ ַדּי ִתָּבּ ֶ֑נה ַתּ ְרִ֥חיק ַ֝ע ְוָ֗לה ֵמָֽאֳה ֶֽלךָךְ :וִשׁית־ַעל־ָע ָ֥פר ָ֑בֶּצר וְּב֖צוּר
ְנָחִ֣לים אוֹ ִ ֽפירְ :וָה ָ֣יה ַשׁ ַ֣דּי ְבָּצ ֶ֑ריךָך ְו ֶ֖כֶסף ֽתּוָֹע֣פוֹת ָֽלךְךִ :כּי־ָ֭אז ַעל־ַשׁ ַ֣דּי
ִתְּתַע ָ֑נּג ְוִתָ֖שּׂא ֶאל־ֱא֣לוֹ ַהּ ָפּ ֶֽניךָךַ :תְּעִ֣תּיר ֵ֭אָליו ְו ִיְשָׁמ ֶ֑ﬠָךּ וּ ְנ ָד ֶ֥ריךָך ְתַשׁ ֵֽלּם:
אֶמר ְו ָ֣י ָקם ָ֑לךְך ְוַעל־ ֝ ְדּ ָרֶ֗כיךָך ָ֣נ ַגהּ ֽאוֹרֽ ִ :כּי־ִ֭הְשִׁפּילוּ ַו ֣תּ ֹאֶמר ֵגָּ֑וה ְוַ֖שׁח
ְֽוִת ְג ַזר־ ֖ ֹ
ֵעי ַ֣נ ִים יוֹ ִ ֽשׁ ַעְ :יַמ ֵ֥לּט ִ ֽאי־ ָנ ִ֑קי ֝ ְו ִנְמַ֗לט ְבֹּ֣בר ַכּ ֶֽפּיךָךַ :ו ַ֥יַּען ִא ֗יּוֹב ַויּ ֹאַֽמרַ :גּם־ַ֭היּוֹם
ְמ ִ֣רי ִשִׂ֑חי ֝ ָי ִ֗די ָכְּב ָ֥דה ַעל־ַאְנָח ִ ֽתיֽ ִ :מי־ ִיֵ֣תּן ֭ ָי ַדְעִתּי ְוֶאְמָצ ֵ ֑אהוּ ָ֝א֗בוֹא ַעד־
ְתּֽכוּ ָנֽתוֶֹֽ :אֶע ְר ָ֣כה ְלָפ ָ֣ניו ִמְשׁ ָ֑פּט ֝וִּ֗פי ֲאַמ ֵ֥לּא ֽתוָֹכֽחוֹתֵֽ֭ :א ְדָעה ִמ ִ֣לּים ַֽיֲﬠ ֵ֑נ ִני
֝ ְוָא ִ֗בי ָנה ַמה־ ֥יּ ֹאַמר ִ ֽליַ :הְבּ ָרב־ֹ֖כּ ַח ָי ִ֣ריב ִעָמּ ִ֑די ֥ל ֹא ַאךְך־ ֗֝הוּא ָיִ֥שׂם ִ ֽבּיָ֗ :שׁם

שְּׁפ ִ ֽטיֵ֤ :הן ֶ֣ק ֶדם ֶאֱהֹ֣לךְך ְוֵאי ֶ֑ננּוּ ֝ ְוָא֗חוֹר ְֽול ֹא־
֭ ָיָשׁר נוֹ ָ֣כח ִע֑מּוֹ ַֽוֲאַפְלָּ֥טה ָ֝ל ֗ ֶנַצח ִמ ֽ ֹ
ָאִ֥בין ֽלוְֹ :שׂ ֣מ ֹאול ַֽבֲּﬠשׂ֣תוֹ ְול ֹא־ ָ ֑אַחז ַיְעֹ֥טף ֝ ָיִ֗מין ְו ֣ל ֹא ֶא ְרֶֽאהִ :כּי ֭־ ָי ַדע ֶ֣דּ ֶרךְך
ִעָמּ ִ֑די ְ֝בָּח ֗ ַנ ִני ַכּ ָזָּ֥הב ֵאֵֽצאַֽ֭ :בֲּאֻשׁרוֹ ָֽאֲח ָ֣זה ַר ְג ִ֑לי ַדּ ְר֖כּוֹ ָשַׁ֣מ ְרִתּי ְו ֽל ֹא־ָֽאט:
ִמְצ ַ֣ות ְ֭שָׂפָתיו ְו ֣ל ֹא ָאִ֑מישׁ ֵ֝מֻח ִ ֗קּי ָצ ַ֥פְנִתּי ִאְמ ֵרי־ ִ ֽפיוְ :ו֣הוּא ְ֭בֶאָחד וִּ֣מי
ְיִשׁי ֶ֑בנּוּ ְו ַנְפ֖שׁוֹ ִא ְוָּ֣תה ַו ָֽיַּעשִׂ֭ :כּי ַיְשִׁ֣לים ֻח ִ֑קּי ְוָכֵ֖ה ָנּה ַר֣בּוֹת ִעֽמּוַֹ :על־ֵ֭כּן
ִמָפּ ָ֣ניו ֶאָבּ ֵ ֑הל ֶ֝אְתבּוֹ ֗ ֵנן ְוֶאְפַ֥חד ִמֶֽמּנּוְּ ֭ :וֵאל ֵה ַ֣רךְך ִלִ֑בּי ֝ ְוַשׁ ַ֗דּי ִהְבִהי ָֽל ִניֽ ִ :כּי־ ֣ל ֹא
אֶפלַ :מ֗דּוּ ַע ִ֭מַשּׁ ַדּי ל ֹא־ ִנְצְפּ ֣נוּ ִעִ֑תּים ֝ ְוֹי ְדָ֗עו
ִ֭נְצַמִתּי ִמְפּ ֵני־֑חֶשׁךְך ֝וִּמָפּ ֗ ַני ִכָּסּה־ ֽ ֹ
]֝ ְוֹֽי ְדָ֗עיו[ ל ֹא־ָ֥חזוּ ָיָֽמיוְ :גֻּב֥לוֹת ַיִ֑שּׂיגוּ ֵ֥ﬠ ֶדר ֝ ָֽגּ ְז֗לוּ ַו ִיּ ְרֽעוֲּ :ח֣מוֹר ְיתוִֹ֣מים ִי ְנ ָ ֑הגוּ
֝ ַיְחְבּ֗לוּ ֣שׁוֹר ַאְלָמ ָֽנהַ :י֣טּוּ ֶאְבֹי ִ֣נים ִמ ָ֑דּ ֶרךְך ַ֥יַחד ֻ֝חְבּ֗אוּ ֲֽﬠ ִנ ֵוּי ] ֲֽﬠ ִנ ֵיּי־[ ָֽא ֶרץֵ֤ :הן
ְפּ ָר ִ ֨אים ׀ ַֽבִּמּ ְד ָ֗בּר ָֽיְצ֣אוּ ְ֭בּ ָֽפֳﬠָלם ְמַֽשֲׁח ֵ֣רי ַל ָ֑טּ ֶרף ֲﬠ ָרָ֥בה ֥לוֹ ֝ ֶ֗לֶחם ַל ְנָּע ִֽרים:
ַ֭בָּשּׂ ֶדה ְבִּלי֣לוֹ ִיְקֹ֑צירוּ ] ִיְק֑צוֹרוּ[ ְו ֶ֖כ ֶרם ָרָ֣שׁע ְיַל ֵֽקּשׁוָּ :ע ֣רוֹם ֭ ָיִלינוּ ִמְבִּ֣לי ְל֑בוּשׁ
ְוֵ֥אין ְ֝כּ֗סוּת ַבּ ָקּ ָֽרהִ :מ ֶ֣זּ ֶרם ָה ִ֣רים ִי ְר ָ֑טבוּ ֽוִּמְבִּ֥לי ַ֝מְחֶ֗סה ִחְבּקוּ־ֽצוּרִ ֭ :י ְג ְזלוּ
שּׁד ָי֑תוֹם ְֽוַעל־ָעִ֥ני ַיְחֹֽבּלוָּ :ע ֣רוֹם ִ֭הְלּכוּ ְבִּ֣לי ְל֑בוּשׁ ֝וּ ְרֵע ִ֗בים ָ֣נְשׂאוּ ֹֽעֶמר:
ִמ ֣ ֹ
ֵבּין־ֽשׁוֹּרָ֥תם ַיְצִ֑הירוּ ְיָקִ֥בים ֝ ָֽדּ ְר֗כוּ ַו ִיְּצָֽמאוֵּ֘ :מִ֤ﬠיר ְמ ִ֨תים ׀ ִי ְנ ָ ֗אקוּ ְו ֶֽנֶפשׁ־
ֲחָלִ֥לים ְתַּשֵׁ֑וּ ַע ֝ ֶוֱא֗לוֹ ַהּ ל ֹא־ ָיִ֥שׂים ִתְּפ ָֽלהֵ֤ :הָמּה ׀ ָהי ֘וּ ְ ֽבֹּמ ְר ֵ֫די־֥אוֹר ֽל ֹא־ִהִ֥כּירוּ
ְד ָר ָ֑כיו ְו ֥ל ֹא ֝ ָֽיְשׁ֗בוּ ִבּ ְנִתיֹבָֽתיוָ :ל֡אוֹר ָ֘י֤קוּם רוֵֹ֗צ ַח ִיְקָטל־ָע ִ֥ני ְוֶאְב ֑יוֹן ֝וַּבַ֗לּ ְיָלה
ְיִ֣הי ַכ ַגּ ָֽנּבְ :ו ֵ֤ﬠין ֹנ ֵ ֨אף ׀ ָ֤שְׁמ ָרה ֶ֣נֶשׁף ֵ֭לאֹמר ל ֹא־ְתשׁוּ ֵ֣ר ִני ָ֑ﬠ ִין ְוֵ֖סֶתר ָפּ ִ֣נים
ָי ִ ֽשׂיםָ :חַ֥תר ַבּ֗חֶשׁךְך ָ֫בִּ֥תּים יוָֹ֥מם ִחְתּמוּ־ָ֗למוֹ ל ֹא־ ָ֥י ְדעוּ ֽאוֹרִ֤ :כּי ַיְח ָ֨דּו ׀ ֹ֣בֶּקר
ָ֣למוֹ ַצְל ָ ֑מ ֶות ִ֥כּי ֝ ַיִ֗כּיר ַבְּל֥הוֹת ַצְלָֽמ ֶותַ :קל־֤הוּא ׀ ַעל־ְפּ ֵני־ַ֗מ ִים ְתֻּק ַ֣לּל
ֶחְלָקָ֣תם ָבּ ָ ֑א ֶרץ ֽל ֹא־֝ ִיְפ ֶנה ֶ֣דּ ֶרךְך ְכּ ָר ִ ֽמיםִ :צ ָ֤יּה ַגם־ֹ֗חם ִי ְג ְז֥לוּ ֵֽמיֵמי־ֶ֗שֶׁלג ְשׁ֣אוֹל
ָחָֽטאוִּ :יְשָׁ֘כּ ֵ֤חהוּ ֶ֨רֶחם ׀ ְמ ָ֘ת֤קוֹ ִרָ֗מּה ֥עוֹד ֽל ֹא־ ִי ָזּ ֵ֑כר ַוִתָּשֵּׁ֖בר ָכּ ֵ֣ﬠץ ַע ְו ָֽלהֹ :ר ֶ֣ﬠה
ֲ֭ﬠָק ָרה ֣ל ֹא ֵת ֵ֑לד ֝ ְוַאְלָמ ֗ ָנה ֣ל ֹא ְי ֵי ִ ֽטיב :וָּמַ֣שׁךְך ַאִבּי ִ֣רים ְבֹּכ֑חוֹ ֝ ָי֗קוּם ְֽול ֹא־ ַֽיֲאִ֥מין
ַֽבַּח ִֽיּיןִ :יֶתּן־֣לוֹ ָ֭לֶבַטח ְו ִיָשּׁ ֵ֑ﬠן ֝ ְוֵעי ֗ ֵניהוּ ַעל־ ַדּ ְרֵכיֶֽהם֤ :רוֹמּוּ ְמַ֨עט ׀ ְֽוֵאי ֗ ֶננּוּ
ְֽוֻהְמּ֗כוּ ַכֹּ֥כּל ִיָקְּפ֑צוּן וְּכ ֖ר ֹאשׁ ִשֹׁ֣בֶּלת ִיָֽמּלוְּ :וִאם־ ֣ל ֹא ֵ֭אפוֹ ִ֣מי ַיְכ ִזי ֵ֑ב ִני ְו ָיֵ֥שׂם
ְ֝ל ַ ֗אל ִמָלּ ִ ֽתיַ ֭ :ו ַיַּען ִבְּל ַ֥דּד ַהֻשִּׁ֗חי ַויּ ֹאַֽמרַ :הְמֵ֣שׁל ָו ַ֣פַחד ִע֑מּוֹ ֹעֶ֥שׂה ָ֝שׁ֗לוֹם
ִבְּמרוָֹֽמיוֲ :ה ֵ֣ישׁ ִ֭מְסָפּר ִל ְגדוּ ָ֑דיו ְוַעל־ ֝ ִ֗מי ֽל ֹא־ ָי֥קוּם אוֹ ֵֽרהוּ :וַּמה־ ִיְּצ ַ֣דּק ֱא ֣נוֹשׁ

ִעם־ ֵ ֑אל וַּמה־֝ ִיּ ְזֶ֗כּה ְי֣לוּד ִאָֽשּׁהֵ֣ :הן ַעד ֭־ ָי ֵר ַח ְו ֣ל ֹא ַֽיֲאִ֑היל ֝ ְוֽכוָֹכ ִ֗בים ֽל ֹא־ ַז֥כּוּ
ְבֵעי ָֽניוַ֭ :אף ִ ֽכּי־ֱא ֣נוֹשׁ ִר ָ ֑מּה וֶּבן־ָ֝א ָ֗דם ֽתּוֵֹל ָֽﬠהַ :ו ַ֥יַּען ִא ֗יּוֹב ַו ֽיּ ֹאַֽמרֶֽ :מה־ָע ַ֥ז ְרָתּ
ְלל ֹא־ֹ֑כ ַח ֝הוַֹ֗שְׁעָתּ ְז ֣רוֹ ַע ל ֹא־ֹֽעזַ :מה ֭־ ָיַּעְצָתּ ְל ֣ל ֹא ָחְכ ָ ֑מה ֝ ְוֻֽתִשׁ ָ֗יּה ָלֹ֥רב
הוֹ ָֽדְעָתֶּ :את־ִ֭מי ִה ַ֣גּ ְדָתּ ִמ ִ֑לּין ְו ִנְשַׁמת־ִ֝מי ָֽיְצָ֥אה ִמֶֽמָּךָּֽ :ה ְרָפִ֥אים ְיחוֹ ָ֑ללוּ
שְׁכֵניֶֽהםָ :ע ֣רוֹם ְשׁ֣אוֹל ֶנ ְג ֑דּוֹ ְוֵ֥אין ְ֝כּ֗סוּת ָֽלֲאַב ֽדּוֹןֹ :נֶ֣טה ָצ֣פוֹן
ִמַ֥תַּחת ֝ ַ֗מ ִים ְו ֽ ְ ֹ
תֶּלה ֝ ֶ ֗א ֶרץ ַעל־ְבִּליָֽמהֹֽ :צ ֵרר־ַ֥מ ִים ְבָּע ָ֑ביו ְו ֽל ֹא־ ִנְב ַ֖קע ָע ָ֣נ ן ַתְּחָֽתּם:
תּהוּ ֥ ֹ
ַעל־ ֑ ֹ
ְמַאֵ֥חז ְפֵּני־ִכ ֵ֑סּה ַפּ ְרֵ֖שׁז ָע ָ֣ליו ֲﬠ ָנ ֽנוֹֹ֣ :חק ָ֭חג ַעל־ְפּ ֵני־ ָ ֑מ ִים ַעד־ַתְּכִ֖לית ֣אוֹר
ִעם־ֽחֶשׁךְךַ :עמּוּ ֵ֣די ָשַׁ֣מ ִים ְירוֹ ָ֑פפוּ ֝ ְו ִיְתְמ֗הוּ ִמ ַֽגֲּﬠ ָרֽתוְֹ֭ :בֹּכחוֹ ָר ַ֣גע ַה ָ֑יּם
֝וִּבְתובָנ֗תוֹ ]֝וִּבְתבוָּנ֗תוֹ[ ָ֣מַחץ ָֽרַהבְ֭ :בּרוּחוֹ ָשַׁ֣מ ִים ִשְׁפ ָ֑רה ֹֽחְלָלה ֝ ָי֗דוֹ ָנָ֥חשׁ
ָבּ ִֽרי ַחֶ :הן־ֵ֤אֶלּה ׀ ְק֬צוֹת ְדּ ָרָ֗כו ] ְדּ ָרָ֗כיו[ וַּמה־ֵ֣שֶּׁמץ ֭ ָדָּבר ִנְשַׁמע־֑בּוֹ ְו ַ֥רַעם
֝ ְגּבוֹּר ָ֗תו ֝] ְגּבוּרוֹ ָ֗תיו[ ִ֣מי ִיְתבּוֹ ָֽנ ןַ :וֹ֣יֶּסף ִ֭איּוֹב ְשֵׂ֥את ְמָשׁ֗לוֹ ַויּ ֹאַֽמרַ :חי־ֵ֭אל
ֵהִ֣סיר ִמְשָׁפִּ֑טי ֝ ְוַשׁ ַ֗דּי ֵהַ֥מר ַנְפ ִ ֽשׁיֽ ִ :כּי־ָכל־֣עוֹד ִנְשָׁמִ֣תי ִ֑בי ְו ֖רוּ ַח ֱא֣לוֹ ַהּ ְבַּא ִ ֽפּי:
ִאם־ְתּ ַדֵ֣בּ ְר ָנה ְשָׂפַ֣תי ַע ְו ָ֑לה ֝וְּלשׁוֹ ֗ ִני ִאם־ ֶיְה ֶ֥גּה ְרִמ ָֽיּהָ :חִ֣ליָלה ִלּ ֘י ִאם־
ַאְצ ִ֢דּיק ֶ ֫אְת ֶ֥כם ַעד־ֶא ְגָ֑וע ֽל ֹא־ָאִ֖סיר ֻתָּמִּ֣תי ִמֶֽמּ ִנּיְ :בִּצ ְדָקִ֣תי ֶ֭הֱח ַזְקִתּי ְו ֣ל ֹא
א ְיִ֑בי וִּמְתֽקוְֹמִ֥מי ְכַע ָֽוּלִ֤ :כּי ַמה־
ַא ְר ֶ֑פָּה ל ֹא־ ֶיֱח ַ֥רף ְ֝לָב ִ֗בי ִמ ָיָּֽמיְ :יִ֣הי ְ֭כ ָרָשׁע ֣ ֹ
הַֽצֲﬠָקתוֹ ִיְשַׁ֥מע ׀ ֵ ֑אל ִ ֽכּי־ָת֖בוֹא
ִתּ ְק ַ֣ות ָ֭ח ֵנף ִ֣כּי ִיְב ָ֑צע ִ֤כּי ֵ֖יֶשׁל ֱא֣לוֹ ַהּ ַנְפֽשׁוֹֽ ֲ ֭ :
ָע ָ֣ליו ָצ ָֽרהִ :אם־ַעל־ַשׁ ַ֥דּי ִיְתַע ָ֑נּג ִי ְק ָ֖רא ֱא֣לוֹ ַהּ ְבָּכל־ ֵֽﬠת :אוֹ ֶ֣רה ֶאְת ֶ֣כם ְבּ ַיד־
ֵ ֑אל ֲאֶ֥שׁר ִעם־ַ֝שׁ ַ֗דּי ֣ל ֹא ֲאַכֵֽחדֵ :הן־ַאֶ֣תּם ֻכְּלּ ֶ֣כם ֲח ִזי ֶ ֑תם ְוָלָמּה־ ֝ ֶ֗זּה ֶ֣הֶבל
ֶתְּהָֽבּלוֶּ֤ :זה ׀ ֵֽחֶלק־ָא ָ֖דם ָרָ֥שׁע ׀ ִעם־ ֵ ֑אל ְֽו ַֽנֲח ַ֥לת ָ֝ע ִריִ֗צים ִמַשּׁ ַ֥דּי ִי ָֽקּחוִּ :אם־
ִי ְר֣בּוּ ָב ָ֣ניו ְלמוֹ־ ָ֑ח ֶרב ֝ ְוֶצֱאָצ ָ ֗איו ֣ל ֹא ִיְשְׂבּעוּ־ ָֽלֶחםְ֭ :שׂ ִרי ָדיו ַבָּ֣מּ ֶות ִיָקּ ֵ֑ברוּ
֝ ְוַאְלְמֹנ ָ֗תיו ֣ל ֹא ִתְב ֶֽכּי ָנהִ :אם־ ִיְצֹ֣בּר ֶכָּע ָ֣פר ָ֑כֶּסף ֝ ְוַכֹ֗חֶמר ָיִ֥כין ַמְלֽבּוּשָׁ ֭ :יִכין
ְוַצ ִ֣דּיק ִיְל ָ֑בּשׁ ֝ ְוֶ֗כֶסף ָנ ִ֥קי ַֽיֲחֹֽלקָ :בּ ָ֣נה ָכ ָ֣ﬠשׁ ֵבּי֑תוֹ ֝וְּכֻסָ֗כּה ָעָ֥שׂה ֹנֵֽצרָ :עִ֣שׁיר
֭ ִיְשַׁכּב ְו ֣ל ֹא ֵיָא ֵ֑סף ֵעי ָ֖ניו ָפּ ַ֣קח ְוֵאי ֶֽננּוַּ :תִּשּׂי ֵ֣גהוּ ַ֭כַמּ ִים ַבָּלּ֑הוֹת ֝ ַ֗ל ְיָלה ְגָּנַ֥בתּוּ
סוּ ָֽפהִ :יָשֵּׂ֣אהוּ ָק ִ֣דים ְו ֵי ַ֑לךְך ֝ ִֽויָֽשֲׂﬠ ֵ֗רהוּ ִמְמֹּקֽמוְֹ :ו ַיְשׁ ֵ֣לךְך ָ֭ﬠָליו ְו ֣ל ֹא ַיְחֹ֑מל ִ֝מ ָיּ֗דוֹ
ָבּ ֥רוֹ ַח ִיְב ָֽרחִ :יְשֹׂ֣פּק ָע ֵ֣לימוֹ ַכ ֵ֑פּימוֹ ְו ִיְשֹׁ֥רק ָ֝עָ֗ליו ִמְמֹּקֽמוִֹ֤ :כּי ֵ֣ישׁ ַל ֶ֣כֶּסף מוֹ ָ֑צא
֝וָּמ֗קוֹם ַל ָזָּ֥הב ָיֹֽזקּוַּ֭ :בּ ְר ֶזל ֵֽמָע ָ֣פר ֻי ָ֑קּח ֝ ְו ֶ ֗אֶבן ָי֥צוּק ְנחוָּֽשׁהֵ֤ :קץ ׀ ָ֤שׂם ַל֗חֶשׁךְך

אֶפל ְוַצְלָֽמ ֶותָ֤ :פּ ַרץ ֨ ַנַחל ׀ ֵֽמִעם־ ָ֗גּר
ֽוְּלָכל־ַ֭תְּכִלית ֣הוּא חוֹ ֵ֑קר ֶ֖אֶבן ֣ ֹ
ַה ִנְּשָׁכִּ֥חים ִמ ִנּי־ ָ֑ר ֶגל ַ֖דּלּוּ ֵמֱא ֣נוֹשׁ ָֽנעוּ֗ ֶ :א ֶרץ ִמֶ֥מּ ָנּה ֵֽיֵצא־ ָ֑לֶחם ֝ ְוַתְח ֶ֗תּיָה
ֶנְה ַ֥פּךְך ְכּמוֹ־ֵֽאשְׁ :מֽקוֹם־ַסִ֥פּיר ֲאָב ֶ֑ניָה ְוַעְפֹ֖רת ָזָ֣הב ֽלוָֹ֭ :נִתיב ֽל ֹא־ ְי ָ֣דעוֹ ָ֑ﬠ ִיט
שַׁחץ ֽל ֹא־ָע ָ֖דה ָע ָ֣ליו ָֽשַׁחל:
ְו ֥ל ֹא ְ֝שׁ ָזַ֗פתּוּ ֵ֣ﬠין ַא ָֽיּהֽ :ל ֹא־ִה ְד ִרי ֻ֥כוהוּ ְב ֵני־ ָ ֑
א ִ֣רים ִבּ ֵ֑קּ ַע ְוָכל־֝ ְי ָ ֗קר
שּׁ ֶרשׁ ָה ִֽריםַ֭ :בּצּוּרוֹת ְי ֹ
֭◌ַֽבַּחָלִּמישׁ ָשׁ ַ֣לח ָי ֑דוֹ ָה ַ֖פךְך ִמ ֣ ֹ
ָֽרֲאָ֥תה ֵעי ֽנוִֹ֭ :מְבִּכי ְנָה ֣רוֹת ִח ֵ֑בּשׁ ֝ ְוַֽתֲﬠֻלָ֗מהּ ֹ֣יִצא ֽאוֹרְֽ ֭ :וַהָחְכָמה ֵמַ֣א ִין ִתָּמּ ֵ֑צא
ְוֵ֥אי ֝ ֶזה ְמ֣קוֹם ִבּי ָֽנהֽ :ל ֹא־ ָי ַ֣דע ֱא ֣נוֹשׁ ֶע ְר ָ֑כּהּ ְו ֥ל ֹא ִ֝תָמֵּ֗צא ְבֶּ֣א ֶרץ ַֽהַח ִֽיּים:
ְתּ֣הוֹם ָ֭אַמר ֣ל ֹא ִבי־ִ֑היא ְו ָ֥ים ָ֝אַ֗מר ֵ֣אין ִעָמּ ִֽדיֽ :ל ֹא־ ֻיַ֣תּן ְס ֣גוֹר ַתְּח ֶ ֑תּיָה ְו ֥ל ֹא
שַׁהם ָי ָ֣קר ְוַס ִ ֽפּיר :ל ֹא־
֝ ִיָשּׁ ֵ ֗קל ֶ֣כֶּסף ְמִחי ָֽרהּ֣ :ל ֹא ְ֭תֻסֶלּה ְבּ ֶ֣כֶתם אוִֹ֑פיר ְבּ ֖ ֹ
ַיַע ְר ֶ֣כ ָנּה ֭ ָזָהב וּ ְזכוֹ ִ֑כית וְּת֖מוּ ָרָ֣תהּ ְכִּלי־ ָֽפזָ :רא֣מוֹת ֭ ְו ָגִבישׁ ֣ל ֹא ִי ָזּ ֵ֑כר וֶּ֥מֶשׁךְך
ָ֝חְכָ֗מה ִמְפּ ִני ִֽנים :ל ֹא ֭־ ַֽיַע ְרֶכ ָנּה ִפְּט ַדת־֑כּוּשׁ ְבּ ֶ֥כֶתם ָ֝ט֗הוֹר ֣ל ֹא ְתֻס ֶֽלּה:
֭ ְֽוַהָחְכָמה ֵמַ֣א ִין ָתּ֑בוֹא ְוֵ֥אי ֝ ֶ֗זה ְמ֣קוֹם ִבּי ָֽנהְֽ ֭ :ו ֶנֶעְלָמה ֵֽמֵעי ֵ֣ני ָכל־ ָ֑חי וֵּמ֖עוֹף
ַהָשַּׁ֣מ ִים ִנְסָֽתּ ָרהֲ :אַב ֣דּוֹן ֭ ָוָמ ֶות ָֽאְמ ֑רוּ ְ֝בָּא ְז ֗ ֵנינוּ ָשַׁ֥מְענוּ ִשְׁמ ָֽﬠהֱּ֭ :אֹלִהים ֵהִ֣בין
ַדּ ְר ָ֑כּהּ ֝ ְו֗הוּא ָי ַ֥דע ֶאת־ְמקוָֹֽמהִּ :כּי־֖הוּא ִלְקֽצוֹת־ָהָ֣א ֶרץ ַיִ֑בּיט ַ֖תַּחת ָכּל־
ַהָשַּׁ֣מ ִים ִי ְרֶֽאהַֽ :לֲﬠ֣שׂוֹת ָל ֣רוּ ַח ִמְשׁ ָ֑קל ֝וַּ֗מ ִים ִתּ ֵ֥כּן ְבִּמ ָֽדּהַֽ :בֲּﬠשׂ֣תוֹ ַלָמָּ֣טר ֹ֑חק
֝ ְו ֶ֗ד ֶרךְך ַֽלֲח ִ֥זיז ֹקֽלוֹתָ֣ :אז ֭ ָרָאהּ ַו ְיַסְפּ ָ֑רהּ ֱ֝הִכי ֗ ָנהּ ְו ַגם־ֲח ָק ָֽרהַּ :ו ֤יּ ֹאֶמר ׀ ָֽלָא ָ֗דם
ֵ֤הן ִי ְרַ֣את ֲ֭אֹד ָני ִ֣היא ָחְכ ָ ֑מה ְו֖סוּר ֵמ ָ֣רע ִבּי ָֽנהַ :וֹ֣יֶּסף ִ֭איּוֹב ְשֵׂ֥את ְמָשׁ֗לוֹ
ַו ֽיּ ֹאַמרֽ ִ :מי־ ִיְתּ ֵ֥נ ִני ְכ ַי ְרֵחי־ ֶ֑ק ֶדם ִ֝כּיֵ֗מי ֱא֣לוֹ ַהּ ִיְשְׁמ ֵֽר ִניְ :בִּה֣לּוֹ ֵ֭נרוֹ ֲﬠ ֵ֣לי ר ֹאִ֑שׁי
ְ֝לאוֹרוֹ ֵ֣אֶלךְך ֽחֶשׁךְךַֽ :כֲּאֶ֣שׁר ָ֭ה ִייִתי ִבּיֵ֣מי ָח ְר ִ֑פּי ְבּ֥סוֹד ֱ֝א֗לוֹ ַהּ ֲﬠ ֵ֣לי ָאֳה ִ ֽליְ :בּ֣עוֹד
ַ֭שׁ ַדּי ִעָמּ ִ֑די ְסִ֖ביבוַֹ֣תי ְנָע ָֽריִ :בּ ְרֹ֣חץ ֲהִלי ַ֣כי ְבֵּח ָ ֑מה ְו֥צוּר ָי֥צוּק ִ֝עָמּ ִ֗די ַפְּל ֵגי־
ָֽשֶׁמןְ :בֵּ֣צאִתי ַ֣שַׁער ֲﬠֵלי־ ָ֑ק ֶרת ֝ ָֽבּ ְר֗חוֹב ָאִ֥כין ֽמוָֹשׁ ִ ֽביָ :ר֣אוּ ִני ְנָע ִ֣רים ְו ֶנְח ָ֑בּאוּ
֝ ִֽויִשׁיִשׁים ָ֣קמוּ ָעָֽמדוָּ֭ :שׂ ִרים ָֽﬠְצ ֣רוּ ְבִמ ִ֑לּים ֝ ְוַ֗כף ָיִ֥שׂימוּ ְלִפיֶֽהםֽ :קוֹל־ ְנ ִגי ִ֥דים
א ֶזן ָֽ֭שְׁמָעה ַוְתַּאְשּׁ ֵ֑ר ִני ְו ַ֥ﬠ ִין ֝ ָֽרֲא ָ֗תה
ֶנְח ָ֑בּאוּ ֝וְּלשׁוֹ ֗ ָנם ְלִח ָ֥כּם ָדֵּֽבָקהִ֤ :כּי ֣ ֹ
אֵבד ָע ַ֣לי ָתּ ֑ב ֹא
ַוְתִּעי ֵֽד ִניֽ ִ :כּי־ֲ֭אַמֵלּט ָע ִ֣ני ְמַשֵׁ֑וּ ַע ֝ ְו ָי֗תוֹם ְֽול ֹא־ֹע ֵ֥ז ר ֽלוִֹ :בּ ְר ַ֣כּת ֭ ֹ
שׁ ִני ִכְּמִ֥ﬠיל ֝ ְוָצ ֗ ִניף ִמְשָׁפּ ִ ֽטיֵ :עי ַ֣נ ִים
ְו ֵ֖לב ַאְלָמ ָ֣נה ַא ְר ִֽנ ןֶ֣ :צ ֶדק ָ֭לַבְשִׁתּי ַו ִיְּלָבּ ֵ ֑
ָ֭ה ִייִתי ַֽלִעֵ֑וּ ר ְו ַר ְג ַ֖ל ִים ַלִפֵּ֣סּ ַח ָֽא ִניָ֣ :אב ָֽ֭אֹנ ִ ֽכי ָֽלֶאְביוֹ ִ֑נים ְו ִ֖רב ֽל ֹא־ ָי ַ֣דְעִתּי

אַמר ִעם־ ִק ִ֣נּי
ֶאְח ְק ֵֽרהוָּֽ ֭ :וֲאַשְׁבּ ָרה ְמַתְלּ֣עוֹת ַעָ֑וּל ֝וִּמִשּׁ ֗ ָנּיו ַאְשִׁ֥ליךְך ָֽט ֶרףָֽ ֭ :ו ֹ
ֶא ְגָ֑וע ֝ ְוַכ֗חוֹל ַא ְרֶ֥בּה ָי ִ ֽמיםָ :שׁ ְרִ֣שׁי ָפ֣תוּ ַח ֱאֵלי־ ָ ֑מ ִים ֝ ְוַ֗טל ָיִ֥לין ִבְּקִצי ִֽריְ֭ :כּבוֹ ִדי
ָח ָ֣דשׁ ִעָמּ ִ֑די ֝ ְוַקְשׁ ִ֗תּי ְבּ ָי ִ֥די ַֽתֲח ִ ֽליףֽ ִ :לי־ָשְׁמ֥עוּ ְו ִי ֵ֑חלּוּ ֝ ְו ִי ְדּ֗מוּ ְל֣מוֹ ֲﬠָצ ִ ֽתיַֽ :אֲח ֵ֣רי
֭ ְדָב ִרי ֣ל ֹא ִיְשׁ ֑נוּ ֝ ְוָעֵ֗לימוֹ ִתֹּ֥טּף ִמָלּ ִ ֽתיְ :ו ִֽיֲח֣לוּ ַכָמָּ֣טר ִ֑לי ֝וִּפי ֶ֗הם ָֽפֲּﬠ ֥רוּ ְלַמְלֽקוֹשׁ:
שׁב ֥ר ֹאשׁ
ֶאְשַׂ֣חק ֲ֭אֵלֶהם ֣ל ֹא ַֽיֲאִ֑מינוּ ְו֥אוֹר ָ֝פּ ֗ ַני ֣ל ֹא ַיִפּיֽלוּןֶ :אְבַ֣חר ַדּ ְרָכּ֘ם ְוֵא ֵ ֢
֭ ְוֶאְשׁכּוֹן ְכֶּ֣מֶלךְך ַבּ ְגּ ֑דוּד ַֽכֲּאֶ֖שׁר ֲאֵבִ֣לים ְי ַנֵֽחםְ :וַעָ֤תּה ׀ ָֽשֲׂח֣קוּ ָעַל ֘י ְצִעי ִ֥רים
ִמֶ֗מּ ִנּי ְל ָ֫יִ֥מים ֲאֶשׁר־ָמַ֥אְסִתּי ֲאבוֹ ָ ֑תם ָ֝לִ֗שׁית ִעם־ַכְּלֵ֥בי צ ֹא ִֽניַ :גּם־ֹ֣כּ ַח ֭ ְי ֵדיֶהם
ָ֣לָמּה ִ֑לּי ָ֝עֵ֗לימוֹ ָ֣אַבד ָֽכַּלחְ :בֶּ֥חֶסר וְּבָכָ֗פן ַ֫גְּל֥מוּד ָהֹֽע ְר ִ֥קים ִצ ָ֑יּה ֝ ֶ ֗אֶמשׁ שׁוָֹ֥אה
שׁ ֶרשׁ ְרָתִ֣מים ַלְחָֽמםִ :מן־ ֵ֥גּו ְיֹג ָ֑רשׁוּ
שָֽׁאהַ :הֹֽקְּטִ֣פים ַמ֣לּוּ ַח ֲﬠֵלי־ִ֑שׂי ַח ְו ֖ ֹ
וְּמ ֹ
ָי ִ֥ריעוּ ָ֝עֵ֗לימוֹ ַכּ ַגּ ָֽנּבַֽ :בֲּﬠ ֣רוּץ ְנָח ִ֣לים ִלְשֹׁ֑כּן ֹח ֵ֖רי ָע ָ֣פר ְוֵכ ִ ֽפיםֵֽ :בּין־ִשׂיִ֥חים
שׁם ֝ ִנְכּ֗אוּ ִמן־ָהָֽא ֶרץ:
ִי ְנ ָ ֑הקוּ ַ֖תַּחת ָח ֣רוּל ְיֻס ָֽפּחוּֽ ְ :בּ ֵני־ָ֭נָבל ַגּם־ְבּ ֵ֣ני ְבִלי־ ֵ ֑
֭ ְוַעָתּה ְנ ִֽגי ָנָ֣תם ָה ִ֑ייִתי ָֽוֱאִ֖הי ָלֶ֣הם ְלִמ ָֽלּהֽ ִ ֭ :תֲּﬠבוּ ִני ָֽ֣רֲחקוּ ֶ ֑מ ִנּי ֝וִּמָפּ ֗ ַני ל ֹא־
ָ֥חְשׂכוּ ֹֽרקֽ ִ :כּי־ ִיְת ִ֣רו ] ִיְת ִ֣רי[ ִ֭פַתּח ַו ְיַע ֵ֑נּ ִני ֝ ְו ֶ֗רֶסן ִמָפּ ַ֥ני ִשׁ ֵֽלּחוַּ :על־ ָיִמי ֘ן ִפּ ְר ַ֢חח
ָ֫י֥קוּמוּ ַר ְג ַ֥לי ִשׁ ֵ֑לּחוּ ַו ָיֹּ֥סלּוּ ָ֝עַ֗לי ָא ְר֥חוֹת ֵאי ָֽדםָֽ :נְת֗סוּ ְֽנִתי ָ֫בִ֥תי ְלַה ָיִּתי
שׁ ָ ֗אה ִהְת ַגְּל ָֽגּלוּ:
]ְלַה ָוּ ִ ֽתי־[ ֹיִ֑ﬠילוּ ֖ל ֹא ֹע ֵ֣ז ר ָֽלמוְֹ :כּ ֶ֣פ ֶרץ ָרָ֣חב ֶיֱא ָ ֑תיוּ ַ֥תַּחת ֝ ֹ
ָהְה ַ֥פּךְך ָעַ֗לי ַבָּ֫לּ֥הוֹת ִתּ ְרֹ֣דּף ָ֭כּרוּ ַח ְנ ִֽדָבִ֑תי ֝וְּכָ֗עב ָֽﬠְב ָ֥רה ְיֻֽשָׁע ִ ֽתיְ :וַע ָ֗תּה ָ֭ﬠַלי
ִתְּשַׁתּ ֵ֣פּךְך ַנְפִ֑שׁי ֖י ֹֽאֲחז ֣וּ ִני ְיֵמי־ֹֽע ִניַ֗ :ל ְיָלה ֲ֭ﬠָצַמי ִנ ַ֣קּר ֵֽמָע ָ֑לי ֝ ְוֹֽע ְר ַ ֗קי ֣ל ֹא
ה ַ֥ר ִני ַלֹ֑חֶמר
ִיְשָׁכּֽבוּןְ :בּ ָרב־ֹ֖כּ ַח ִיְתַח ֵ֣פּשׂ ְלבוִּ֑שׁי ְכִּ֖פי ֻכָתּ ְנִ֣תּי ַֽיַא ְז ֵֽר ִניֹ :
֝ ָֽוֶאְתַמֵ֗שּׁל ֶֽכָּע ָ֥פר ָוֵֽאֶפרֲ :אַשׁ ַ֣וּע ֵ֭אֶליךָך ְו ֣ל ֹא ַֽתֲﬠ ֵ֑נ ִני ָ֝עַ֗מ ְדִתּי ַוִתְּתֹ֥בּ ֶנן ִ ֽבּיֵֽ :תָּה ֵ֣פךְך
ְלַאְכ ָ֣ז ר ִ֑לי ְבֹּ֖עֶצם ָי ְד ךָ֣ך ִתְשְׂטֵֽמ ִניִ :תָּשֵּׂ֣א ִני ֶאל־ ֖רוּ ַח ַתּ ְרִכּי ֵ֑ב ִני ֝וְּתֹמ ְג ֵ֗ג ִני ֻתִּשׁ ָֽוּה
]ֻתִּשׁ ָֽיּה[ֽ ִ :כּי ֭־ ָי ַדְעִתּי ָ֣מ ֶות ְתִּשׁי ֵ֑ב ִני וֵּ֖בית מוֹ ֵ֣ﬠד ְלָכל־ָֽחיַ֣ :אךְך ֽל ֹא־ְ֭בִעי
ִיְשַׁלח־ ָ֑יד ִאם־ְ֝בִּפי֗דוֹ ָלֶ֥הן ֽשׁוּ ַעִ :אם־ ֣ל ֹא ָ֭בִכיִתי ִלְקֵשׁה־ ֑יוֹם ָֽﬠ ְגָ֥מה ֝ ַנְפִ֗שׁי
אֶפלֵ :מ ַ֖ﬠי ֻרְתּ֥חוּ
ָֽלֶאְב ֽיוֹןִ֤ :כּי ֣טוֹב ִ֭ק ִוּיִתי ַו ָ֣יּב ֹא ָ֑רע ַֽוֲא ַֽיֲח ָ֥לה ְ֝ל֗אוֹר ַו ָ֥יּב ֹא ֽ ֹ
ְול ֹא־ ָ֗דמּוּ ִק ְדּ ֻ ֥מ ִני ְיֵמי־ֹֽע ִניֹ :ק ֵ֣דר ִ֭הַלְּכִתּי ְבּ ֣ל ֹא ַח ָ ֑מּה ַ֖קְמִתּי ַבָקָּ֣הל ֲאַשׁ ֵֽוּ ַע:
ָ֭אח ָה ִ֣ייִתי ְלַת ִ֑נּים ֝ ְו ֵ֗ר ַע ִלְב֥נוֹת ַֽיֲﬠ ָֽנה֖ :עוֹ ִרי ָשַׁ֣חר ֵֽמָע ָ֑לי ְוַעְצִמי־ ֝ ָ֗ח ָרה ִמ ִנּי־
ֹֽח ֶרבַ :ו ְיִ֣הי ְ֭לֵאֶבל ִכֹּנּ ִ֑רי ֝ ְוֻע ָג ִ֗בי ְל֣קוֹל ֹבּ ִ ֽכיםְ֭ :בּ ִרית ָכּ ַ֣רִתּי ְלֵעי ָ֑ני וָּ֥מה ֶ֝אְתבּוֹ ֗ ֵנן

ַעל־ְבּתוּ ָֽלה :וֶּ֤מה ׀ ֵ֣חֶלק ֱא֣לוֹ ַהּ ִמ ָ ֑מַּעל ְֽו ַֽנֲח ַ֥לת ַ֝שׁ ַ֗דּי ִמְמֹּר ִ ֽמיםֲ :הל ֹא־ֵ֥איד
ְלַעָ֑וּל ֝ ְו ֗ ֶנֶכר ְלֹֽ֣פֲﬠֵלי ָֽא ֶוןֲ :הל ֹא־֖הוּא ִי ְרֶ֣אה ְד ָר ָ֑כי ְֽוָכל־ְצָע ַ֥די ִיְסֽפּוֹרִ :אם־
שׁ ְוא ַוַ֖תַּחשׁ ַעל־ִמ ְרָ֣מה ַר ְג ִ ֽליִ :יְשְׁק ֵ֥ל ִני ְב ֽמ ֹא ְז ֵני־ ֶ֑צ ֶדק ְו ֵי ַ֥דע
ָה ַ֥לְכִתּי ִעם־ ָ ֑
ֱ֝א֗לוֹ ַהּ ֻתָּמּ ִ ֽתיִ֥ :אם ִתֶּ֣טּה ַאֻשּׁ ִר ֘י ִמ ִ֢ני ַ֫ה ָ֥דּ ֶרךְך ְוַאַ֣חר ֵ֭ﬠי ַני ָה ַ֣לךְך ִלִ֑בּי ֝וְּבַכַ֗פּי ָ֣דַּבק
שּׁה
שׁ ָֽרשׁוִּ :אם־ִנְפָ֣תּה ִ֭לִבּי ַעל־ִא ָ ֑
ֽמאוּםֶ֭ :א ְז ְרָעה ְוַאֵ֣חר י ֹא ֵ֑כל ְֽוֶצֱאָצַ֥אי ְי ֹ
ְוַעל־ ֶ֖פַּתח ֵרִ֣ﬠי ָא ָֽרְבִתּיִ :תְּטַ֣חן ְלַאֵ֣חר ִאְשִׁ֑תּי ֝ ְוָעֶ֗ליָה ִיְכ ְר֥עוּן ֲאֵח ִֽריןִ :כּי־ִ֥הוא
]ִ֥היא[ ִז ָ ֑מּה ֝ ְו֗היּא ]֝ ְו֗הוּא[ ָע ֥וֹן ְפִּלי ִ ֽליםִ֤ :כּי ֵ֣אשׁ ִ֭היא ַעד־ֲאַב ֣דּוֹן תּ ֹא ֵ֑כל וְּבָכל־
ְתּ֖בוָּאִ֣תי ְתָשׁ ֵֽרשִׁ :אם־ֶאְמ ַ ֗אס ִמְשׁ ַ֣פּט ַ֭ﬠְב ִדּי ַֽוֲאָמִ֑תי ְ֝בּ ִר ָ֗בם ִעָמּ ִֽדי :וָּ֣מה
שׂהוּ
ֶֽ֭אֱﬠֶשׂה ִ ֽכּי־ ָי֣קוּם ֵ ֑אל ְו ִ ֽכי־֝ ִיְפֹ֗קד ָ֣מה ֲאִשׁיֶֽבנּוֲּֽ֝ :הל ֹא־ַ֭בֶבֶּטן ֹעֵ֣שׂ ִני ָע ָ ֑
א ַ֣כל
֝ ַו ְיכוּ ֗ ֶננּוּ ָבּ ֶ֥רֶחם ֶאָֽחדִ :אם־ֶ֭אְמ ַנע ֵמֵ֣חֶפץ ַדּ ִ֑לּים ְוֵעי ֵ֖ני ַאְלָמ ָ֣נה ֲאַכ ֶֽלּהְ :ו ֹ
ִפִּ֣תּי ְלַב ִ֑דּי ְו ֽל ֹא־ָא ַ֖כל ָי֣תוֹם ִמֶֽמּ ָנּהִ֣ :כּי ִ֭מ ְנּעוּ ַרי ְגּ ֵד ַ֣ל ִני ְכ ָ ֑אב וִּמֶ֖בֶּטן ִאִ֣מּי
ַא ְנֶֽח ָנּהִ :אם־ֶא ְרֶ֣אה ֖אוֵֹבד ִמְבִּ֣לי ְל֑בוּשׁ ְוֵ֥אין ְ֝כּ֗סוּת ָֽלֶאְב ֽיוֹןִ :אם־ ֣ל ֹא ֵֽב ְר֣כוּ ִני
ֲֽחָל ָ֑צו ] ֲֽחָל ָ֑ציו[ וִּמ ֵ֥גּז ְ֝כָּבַשׂי ִיְתַחָֽמּםִ :אם־ֲה ִני֣פוִֹתי ַעל־ ָי֣תוֹם ָי ִ֑די ִ ֽכּי־ֶא ְרֶ֥אה
ַ֝בַ֗שַּׁער ֶע ְז ָר ִ ֽתיְ֭ :כֵּתִפי ִמִשְּׁכָ֣מה ִת֑פּוֹל ֝ ְוֶא ְזֹרִ֗עי ִמ ָקּ ָ֥נה ִתָשֵּֽׁברִ֤ :כּי ַ֣פַחד ֵ֭אַלי
ֵ֣איד ֵ ֑אל ֝וִּמְשֵּׂא֗תוֹ ֣ל ֹא אוּ ָֽכלִ :אם־ַ֣שְׂמִתּי ָזָ֣הב ִכְּס ִ֑לי ֝ ְוַלֶ֗כֶּתם ָאַ֥מ ְרִתּי ִמְבַט ִ ֽחי:
ִאם־ֶ֭אְשַׂמח ִכּי־ ַ֣רב ֵחי ִ֑לי ְו ִ ֽכי־ַ֝כ ִ֗בּיר ָֽמְצָ֥אה ָי ִֽדיִ :אם־ֶא ְרֶ֣אה ֖אוֹר ִ֣כּי ָי ֵ ֑הל
ה ֵֽלךְךַ :ו ִ֣יְּפְתּ ַבֵּ֣סֶּתר ִלִ֑בּי ַוִתַּ֖שּׁק ָי ִ֣די ְל ִ ֽפיַ :גּם־֖הוּא ָע ֣וֹן ְפִּלי ִ֑לי ִ ֽכּי־
֝ ְו ָי ֵ֗ר ַח ָי ָ֥קר ֹ
ִכַ֖חְשִׁתּי ָלֵ֣אל ִמָֽמַּעלִ :אם־ֶ֭אְשַׂמח ְבִּ֣פיד ְמַשׂ ְנִ֑אי ֝ ְוִהְתֹע ַ֗ר ְרִתּי ִכּי־ְמָ֥צאוֹ ָֽרע:
אל ְבָּא ָ֣לה ַנְפֽשׁוִֹ :אם־ ֣ל ֹא ָֽ֭אְמרוּ ְמֵ֣תי ָאֳה ִ֑לי ִ ֽמי־
ְו ֽל ֹא־ ָנַ֣תִתּי ַֽלֲח ֣ט ֹא ִח ִ֑כּי ִלְשׁ ֖ ֹ
א ַרח ֶאְפָֽתּחִ :אם־ִכִּ֣סּיִתי
ִיֵ֥תּן ִ֝מְבָּשׂ֗רוֹ ֣ל ֹא ִנְשָֽׂבּעַ֭ :בּחוּץ ֽל ֹא־ ָי ִ֣לין ֵ֑גּ ר ֝ ְדָּל ַ֗תי ָל ֥ ֹ
ְכָא ָ֣דם ְפָּשׁ ָ֑ﬠי ִלְט֖מוֹן ְבֻּחִ֣בּי ֲﬠ ֽוֹ ִניִ֤ :כּי ֶֽאֱﬠ֨רוֹץ ׀ ָ֘ה֤מוֹן ַר ָ֗בּה וּֽבוּז־ִמְשָׁפּ֥חוֹת
שֵׁ֤מ ַע ִ֗לי ֶהן־ָ֭תּ ִוי ַשׁ ַ֣דּי ַֽיֲﬠ ֵ֑נ ִני
ְיִח ֵ ֑תּ ִני ֝ ָֽוֶאֹ֗דּם ל ֹא־ֵ֥אֵצא ָֽפַתחִ֤ :מי ִיֶתּן־ִ֨לי ׀ ֘ ֹ
ְוֵ֥סֶפר ָ֝כּ ַ֗תב ִ֣אישׁ ִרי ִ ֽביִ :אם־ ֣ל ֹא ַעל־ִ֭שְׁכִמי ֶאָשּׂ ֶ ֑אנּוּ ֶֽאֶע ְנ ֶ֖דנּוּ ֲﬠָט ֣רוֹת ִ ֽלי:
ִמְס ַ֣פּר ְ֭צָע ַדי ַא ִגּי ֶ֑דנּוּ ְכּמוֹ־֝ ָנ ִ֗גיד ֲא ָֽק ְרֶֽבנּוִּ :אם־ָ֭ﬠַלי ַא ְדָמִ֣תי ִת ְז ָ֑ﬠק ֝ ְו ַ֗יַחד
ְתָּלֶ֥מיָה ִיְבָכּ ֽיוּןִ :אם־ֹ֖כָּחהּ ָא ַ֣כְלִתּי ְבִלי־ ָ֑כֶסף ְו ֶ֖נֶפשׁ ְבָּע ֶ֣ליָה ִה ָֽפְּחִתּי֤ ַ :תַּחת
שׁה ֝ ַ֗תּמּוּ ִדְּב ֵ֥רי ִא ֽיּוֹבַ :ו ִיְּשְׁבּ֡תוּ ְשׁ֤לֶשׁת
ִחָ֨טּה ׀ ֵ֥יֵצא ֗חוֹ ַח ְוַֽתַחת־ְשֹׂע ָ֥רה ָבְא ָ ֑

ָֽהֲא ָנִ֣שׁים ָ֭הֵאֶלּה ֵֽמֲﬠ ֣נוֹת ֶאת־ִא ֑יּוֹב ִ֤כּי ֖הוּא ַצ ִ֣דּיק ְבֵּעי ָֽניוַ :ו ִ֤יַּחר ַ ֨אף ׀
ֱאִלי֣הוּא ֶבן־ַֽבּ ַרְכֵ֣אל ַהבּוּ ִז ֘י ִמִמְּשׁ ַ֢פַּ֫חת ָ֥רם ְ֭בִּאיּוֹב ָח ָ֣רה ַא֑פּוֹ ַעל־ַצ ְדּ֥קוֹ ֝ ַנְפ֗שׁוֹ
ֵֽמֱאֹל ִ ֽהים :וִּבְשׁ֣לֶשׁת ֵרָעי ֘ו ָח ָ֢רה ַ ֫א֥פּוֹ ַ֤ﬠל ֲאֶ֣שׁר ל ֹא־ָֽמְצ֣אוּ ַֽמֲﬠ ֶ֑נה ֝ ַו ַיּ ְרִ֗שׁיעוּ
ֶאת־ִא ֽיּוֹבֶֽ :וֱאִלי֗הוּ ִח ָ֣כּה ֶאת־ִ֭איּוֹב ִבּ ְדָב ִ֑רים ִ֤כּי ְֽז ֵק ִנים־ֵ֖הָמּה ִמֶ֣מּנּוּ ְל ָי ִ ֽמים:
ַו ַ֤יּ ְרא ֱאִלי֗הוּא ִ֘כּי ֵ֤אין ַֽמֲﬠ ֗ ֶנה ְ֭בִּפי ְשׁ֥לֶשׁת ָֽהֲא ָנִ֗שׁים ַו ִ֥יַּחר ַאֽפּוַֹ :ו ַ֤יַּען ׀
ֱאִלי֖הוּא ֶבן־ַֽבּ ַרְכֵ֥אל ַהבּוּ ִ֗זי ַו ֫יּ ֹאַ֥מר ָ֘צִ֤ﬠיר ֲא ִ֣ני ְ֭ל ָיִמים ְוַאֶ֣תּם ְיִשׁיִ֑שׁים ַעל־ ֵ֖כּן
ָזַ֥חְלִתּי ָֽוִאי ָ֓רא ׀ ֵֽמַח ֖וּ ֹת ֵדִּ֣ﬠי ֶאְת ֶֽכםָ֭ :אַמ ְרִתּי ָיִ֣מים ְי ַד ֵ֑בּרוּ ְוֹ֥רב ָ֝שׁ ֗ ִנים ֹי ִ֥דיעוּ
ָחְכָֽמהָ֭ :אֵכן ֽרוּ ַח־ִ֣היא ֶבֱא ֑נוֹשׁ ְו ִנְשַׁ֖מת ַשׁ ַ֣דּי ְתִּבי ֵֽנםֽ :ל ֹא־ ַרִ֥בּים ֶיְח ָ֑כּמוּ
֝וּ ְזֵקִ֗נים ָיִ֥בינוּ ִמְשׁ ָֽפּטָ :ל ֵ֣כן ָ֭אַמ ְרִתּי ִשְׁמָעה־ ִ֑לּי ֲאַח ֶ֖וּה ֵדִּ֣ﬠי ַאף־ָֽאִניֵ֤ :הן
הוַֹ֨חְלִתּי ְ ֽל ִדְב ֵריֶ֗כם ָ֭א ִזין ַעד־ְתּבוֹּֽנֵתי ֶ֑כם ַעד־ַתְּחְק ֥רוּן ִמ ִ ֽלּיןְ :ו ָֽﬠ ֵדיֶ֗כם
ֶאְת֫בּוֹ ָ֥נ ן ְוִה ֵ֤נּה ֵ֣אין ְלִא ֣יּוֹב מוֹ ִ֑כי ַח עוֹ ֶ֖נה ֲאָמ ָ֣ריו ִמ ֶֽכּםֶ :פּן־ ֭ ֽתּ ֹאְמרוּ ָמָ֣צאנוּ
ָחְכ ָ ֑מה ֵ֖אל ִי ְדּ ֶ֣פנּוּ ל ֹא־ ִ ֽאישְׁ :ו ֽל ֹא־ָע ַ֣רךְך ֵא ַ֣לי ִמ ִ֑לּין ֝וְּבִאְמ ֵריֶ֗כם ֣ל ֹא ֲאִשׁיֶֽבנּוּ:
ַ֭חתּוּ ל ֹא־ ָ֣ﬠנוּ ֑עוֹד ֶהְעִ֖תּיקוּ ֵמֶ֣הם ִמ ִֽלּיםְ ֭ :והוַֹחְלִתּי ִכּי־ ֣ל ֹא ְי ַד ֵ֑בּרוּ ִ֥כּי ֝ ָֽﬠְמ֗דוּ
ל ֹא־ ָ֥ﬠנוּ ֽעוֹדַֽ :אֲﬠ ֶ֣נה ַאף־ֲא ִ֣ני ֶחְל ִ֑קי ֲאַח ֶ֖וּה ֵדִ֣ﬠי ַאף־ָֽא ִניִ֭ :כּי ָמ ֵ֣לִתי ִמ ִ֑לּים
א֥בוֹת ֲ֝ח ָדִ֗שׁים ִיָבּ ֵֽק ַע:
ֱ֝הִצי ַ ֗קְת ִני ֣רוּ ַח ִבְּט ִֽניִ :ה ֵנּ ֚ה ִבְט ֗ ִני ְכּ ַ֥י ִין ל ֹא־ ִיָפּ ֵ ֑ת ַח ְכּ ֹ
ֲא ַדְבּ ָ֥רה ְו ִי ְר ַֽוח־ ִ֑לי ֶאְפַ֖תּח ְשָׂפַ֣תי ְוֶֽאֱﬠ ֶֽנהַ :אל־ָ֭נא ֶאָ֣שּׂא ְפ ֵני־ִ֑אישׁ ְוֶאל־
ָ֝א ָ֗דם ֣ל ֹא ֲאַכ ֶֽנּהִ֤ :כּי ֣ל ֹא ָי ַ֣דְעִתּי ֲאַכ ֶ֑נּה ִ֝כְּמַ֗עט ִיָשֵּׂ֥א ִני ֹעֵֽשׂ ִניְֽ :ואוָּ֗לם ְ ֽשַׁמע־
ָ֣נא ִא ֣יּוֹב ִמ ָ֑לּי ְֽוָכל־ ְדָּב ַ֥רי ַֽהֲא ִֽזי ָנהִ :ה ֵנּה־ָ֭נא ָפַּ֣תְחִתּי ִ֑פי ִדְּבּ ָ֖רה ְלשׁוִֹ֣ני ְבִח ִ ֽכּי:
שְׂת ִני ְו ִנְשַׁ֖מת ַשׁ ַ֣דּי
ֹֽיֶשׁר־ִלִ֥בּי ֲאָמ ָ֑רי ְו ַ֥דַעת ְ֝שָׂפ ַ֗תי ָבּ ֥רוּר ִמ ֵֽלּלוּֽ :רוּ ַח־ֵ֥אל ָע ָ ֑
ְתַּח ֵֽיּ ִניִ :אם־תּוּ ַ֥כל ֲהִשׁי ֵ֑ב ִני ֶע ְר ָ֥כה ְ֝לָפ ֗ ַני ִהְת ַיָֽצָּבהֵ :הן־ ֲ ֣א ִני ְכִ֣פיךָך ָל ֵ ֑אל
ֵ֝מֹ֗חֶמר ֹק ַ֥רְצִתּי ַגם־ָֽא ִניִ :ה ֵ֣נּה ֵֽ֭אָמִתי ֣ל ֹא ְתַֽבֲﬠ ֶ ֑תָךּ ֝ ְוַאְכִ֗פּי ָע ֶ֥ליךָך ֽל ֹא־ ִיְכָֽבּד:
ַ֭אךְך ָאַ֣מ ְרָתּ ְבָא ְז ָ֑ני ְו ֖קוֹל ִמִ֣לּין ֶאְשָֽׁמעַ֥ :ז ךְך ֲא ֗ ִני ְ ֽבִּ֫לי ָ֥פַשׁע ַ֥חף ָֽאֹנ ִ֑כי ְו ֖ל ֹא ָע ֣וֹן
ִ ֽליֵ֣ :הן ְ֭תּנוּאוֹת ָע ַ֣לי ִיְמ ָ֑צא ַיְחְשֵׁ֖ב ִני ְלאוֹ ֵ֣יב ֽלוָֹ :יֵ֣שׂם ַבַּ֣סּד ַר ְג ָ֑לי ֝ ִיְשֹׁ֗מר ָכּל־
ָא ְרֹחָֽתיֶ :הן־ ֣ז ֹאת ֽל ֹא־ָצ ַ֣דְקָתּ ֶאֱﬠ ֶ֑נ ָךּ ִ ֽכּי־ ִי ְרֶ֥בּה ֱ֝א֗לוֹ ַהּ ֵֽמֱא ֽנוֹשַׁ֭ :מדּוּ ַע ֵא ָ֣ליו
ִרי֑בוָֹת ִ֥כּי ָכל־ ֝ ְדָּב ָ֗ריו ֣ל ֹא־ ַֽיֲﬠ ֶֽנהֽ ִ :כּי־ְבַאַ֥חת ְי ַדֶבּר־ ֵ ֑אל ֝וְּבְשׁ ַ֗תּ ִים ֣ל ֹא
ְישׁוּ ֶֽר ָנּהַֽ :בֲּח֤לוֹם ׀ ֶח ְז ֬יוֹן ַ֗ל ְיָלה ִבּ ְנֹ֣פל ַ֭תּ ְר ֵדָּמה ַעל־ֲא ָנִ֑שׁים ִ֝בְּתנוּ֗מוֹת ֲﬠ ֵ֣לי

שׂה ְו ֵג ָ֖וה
תּםְ֭ :לָהִסיר ָא ָ֣דם ַֽמֲﬠ ֶ ֑
א ֶזן ֲאָנִ֑שׁים וְּבֹֽמָס ָ֣רם ַיְח ֽ ֹ
ִמְשׁ ָֽכּבָ֣ :אז ֭ ִי ְגֶלה ֣ ֹ
שַׁחת ֝ ְוַח ָיּ֗תוֹ ֵֽמֲﬠֹ֥בר ַבָּֽשַּׁלחְ :והוּ ַ֣כח ְ֭בַּמְכאוֹב
ִמ ֶ֣גֶּבר ְיַכֶֽסּהַ :יְח֣שׂךְך ַ֭נְפשׁוֹ ִמ ִנּי־ ָ ֑
ַעל־ִמְשָׁכּ֑בוֹ ְוֹ֖ריב ] ְו ֖רוֹב[ ֲﬠָצָ֣מיו ֵאָֽתןְ :ו ִֽזֲהַ֣מתּוּ ַח ָיּ֣תוֹ ָ֑לֶחם ֝ ְו ַנְפ֗שׁוֹ ַֽמֲא ַ֥כל
ַֽתֲּא ָֽוהִ֣ :יֶכל ְבָּשׂ ֣רוֹ ֵמֹ֑רִאי ְוֻשׁ֥פּיּ ] ְוֻשׁ֥פּוּ[ ַ֝עְצֹמ ָ֗תיו ֣ל ֹא ֻרֽאוַּ :וִתּ ְק ַ֣רב ַלַ֣שַּׁחת
ַנְפ֑שׁוֹ ֝ ְוַח ָיּ֗תוֹ ַֽלְמִמ ִ ֽתיםִ :אם־ ֵ֤ישׁ ָעָ֨ליו ׀ ַמְל ָ ֗אךְך ֵמִ֗ליץ ֶאָ֥חד ִמ ִנּי־ ָ ֑אֶלף ְלַה ִ֖גּיד
ְלָא ָ֣דם ָיְשׁ ֽרוַֹֽ :ו ְיֻח ֗ ֶנּנּוּ ַו ֗יּ ֹאֶמר ְ֭פּ ָדֵעהוּ ֵמ ֶ֥ר ֶדת ָ֗שַׁחת ָמָ֥צאִתי ֹֽכֶפרֻֽ :רֲט ַ֣פשׁ
ְבָּשׂ ֣רוֹ ִמֹ֑נַּער ֝ ָי֗שׁוּב ִליֵ֥מי ֲﬠלוָּֽמיוֶ :יְע ַ ֤תּר ֶאל־ֱא֨לוֹ ַהּ ׀ ַו ִיּ ְרֵ֗צהוּ ַו ַ֣יּ ְרא ָ֭פּ ָניו
שׁר ׀ ַעל־ֲא ָנִ֗שׁים ַו ֗יּ ֹאֶמר ָ֭חָטאִתי ְו ָיָ֥שׁר
ִבְּתרוּ ָ֑ﬠה ַו ָ֥יֶּשׁב ֶ֝לֱא ֗נוֹשׁ ִצ ְדָקֽתוָֹ :י ֤ ֹ
תי ]֝ ְוַח ָיּתוֹ[
שַּׁחת ֝ ְוַח ָיּ ֹ
שׁי ]ַ֭נְפשׁוֹ[ ֵֽמֲﬠֹ֣בר ַבּ ָ ֑
ֶהֱﬠ ֵ֗ויִתי ְול ֹא־ָ֥שׁ ָוה ִ ֽליָ :פּ ָ֣דה ַ֭נְפ ֹ
ָבּ֥אוֹר ִתּ ְרֶֽאהֶ :הן־ָכּל־ֵ֭אֶלּה ִיְפַעל־ ֵ ֑אל ַֽפֲּﬠַ֖מ ִים ָשׁ֣לוֹשׁ ִעם־ ָֽגֶּברְ :לָהִ֣שׁיב
שַׁחת ֵ֝ל֗אוֹר ְבּ֣אוֹר ַֽהַח ִיּיםַ :הְקֵ֖שׁב ִא ֥יּוֹב ְ ֽשַֽׁמע־ ִ֑לי ַֽ֝הֲח ֵ֗רשׁ ְוָֽאֹנִ֥כי
ַ֭נְפשׁוֹ ִמ ִנּי־ ָ ֑
ֲא ַדֵֽבּרִ :אם־ ֵישׁ־ִמִ֥לּין ֲהִשׁי ֵ֑ב ִני ֝ ַדּ ֵ֗בּר ִ ֽכּי־ָח ַ֥פְצִתּי ַצ ְדּ ֶֽקָךִּ :אם־ַ֭א ִין ַאָ֥תּה
ְ ֽשַֽׁמע־ ִ֑לי ַֽ֝הֲח ֵ֗רשׁ ַֽוֲאַאֶלְּפ ךָ֥ך ָחְכָֽמהַ :ו ַ֥יַּען ֱאִלי֗הוּא ַויּ ֹאַֽמרִ :שְׁמ֣עוּ ֲחָכִ֣מים ִמ ָ֑לּי
א ֶזן ִמִ֣לּין ִתְּב ָ֑חן ֝ ְוֵ֗חךְך ִיְט ַ֥ﬠם ֶלֱאֹֽכלִ :מְשׁ ָ֥פּט ִנ ְ ֽבֲח ָרה־
֝ ְוֹֽי ְדִ֗עים ַֽהֲא ִ֥זינוּ ִ ֽליִ :כּי־ ֭ ֹ
ָ֑לּנוּ ֵֽנ ְד ָ֖ﬠה ֵבי ֵ֣נינוּ ַמה־ֽטּוֹבֽ ִ :כּי־ָ֭אַמר ִא ֣יּוֹב ָצ ַ֑דְקִתּי ֝ ְו ֵ ֗אל ֵהִ֥סיר ִמְשָׁפּ ִ ֽטיַ :על־
ִמְשָׁפִּ֥טי ֲאַכ ֵ֑זּב ָא ֖נוּשׁ ִחִ֣צּי ְבִלי־ ָֽפַשׁעִ :מי־ ֶ֥גֶבר ְכִּא ֑יּוֹב ִיְשֶׁתּה־ ַ֥לַּעג ַכָּֽמּ ִים:
ְוָא ַ֣רח ְ֭לֶחְב ָרה ִעם־ֹֽ֣פֲּﬠֵלי ָ ֑א ֶון ֝ ְוָלֶ֗לֶכת ִעם־ַא ְנֵשׁי־ ֶֽרַשׁעֽ ִ :כּי־ָ֭אַמר ֣ל ֹא ִיְסָכּן־
ָ֑גֶּבר ִ֝בּ ְרֹצ֗תוֹ ִעם־ֱאֹל ִ ֽהיםָ :ל ֵ֤כן ׀ ַֽא ֲנֵ֥שׁי ֵל ָ֗בב ִשְׁמ֫עוּ ִ֥לי ָחִ֖לָלה ָלֵ֥אל ֵמ ֶ֗רַשׁע
א ַרח ֝ ִ ֗אישׁ ַיְמִצֶֽאנּוַּ :אף־ָאְמ ֗ ָנם ֵ֥אל
ְוַשׁ ַ֥דּי ֵמ ָֽﬠ ֶולִ֤ :כּי ֹ֣פַעל ָ֭א ָדם ְיַשֶׁלּם־֑לוֹ וְּכ ֥ ֹ
ֽל ֹא־ ַי ְרִ֑שׁי ַע ֝ ְוַשׁ ַ֗דּי ֽל ֹא־ ְיַע ֵ֥וּת ִמְשׁ ָֽפּטֽ ִ :מי־ָפ ַ֣קד ָע ָ֣ליו ָ ֑א ְרָצה וִּ֥מי ֝ ָ֗שׂם ֵתֵּ֥בל
ֻכּ ָֽלּהִּ :אם־ ָיִ֣שׂים ֵא ָ֣ליו ִל֑בּוֹ רוּ֥חוֹ ֝ ְו ִנְשָׁמ֗תוֹ ֵא ָ֥ליו ֶיֱאֹֽסףִ :י ְג ַ֣וע ָכּל־ָבָּ֣שׂר ָ֑יַחד
֝ ְוָא ָ֗דם ַעל־ָע ָ֥פר ָיֽשׁוּבְ :וִאם־ִ֥בּי ָנה ִשְׁמָעה־ ֑זּ ֹאת ַֽ֝הֲא ִ֗זי ָנה ְל֣קוֹל ִמ ָֽלּיַ :ה ַ ֬אף
שׂוֹ ֵ֣נא ִמְשׁ ָ֣פּט ַֽיֲח֑בוֹשׁ ְוִאם־ַצ ִ֖דּיק ַכִּ֣בּיר ַתּ ְר ִ ֽשׁי ַעַֽ :הֲאֹ֣מר ְלֶ֣מֶלךְך ְבִּל ָ֑יַּעל ֝ ָרָ֗שׁע
ֶאל־ ְנ ִדי ִ ֽביםֲ :אֶ֤שׁר ֽל ֹא־ ָנָ֨שׂא ׀ ְפּ ֵ֥ני ָשׂ ִ֗רים ְו ֣ל ֹא ִנַכּר־֖שׁוֹ ַע ִלְפ ֵני־ ָ֑דל ִכּי־
ַֽמֲﬠֵ֖שׂה ָי ָ֣דיו ֻכּ ָֽלּםֶ֤ :ר ַגע ׀ ָיֻמת ֘וּ ַֽוֲח֢צוֹת ָ֥ל ְיָלה ְיֹֽגֲﬠ֣שׁוּ ָ֣ﬠם ְו ַֽיֲﬠֹ֑ברוּ ְו ָיִ֥סירוּ ַ֝א ִ֗בּיר
֣ל ֹא ְב ָֽידֽ ִ :כּי־ֵ֭ﬠי ָניו ַעל־ ַדּ ְרֵכי־ִ֑אישׁ ְֽוָכל־ְצָע ָ֖דיו ִי ְרֶֽאהֵֽ :אין־֖חֶשׁךְך ְוֵ֣אין

ַצְל ָ ֑מ ֶות ְלִהָ֥סֶּתר ֝ ָ֗שׁם ֹֽ֣פֲּﬠֵלי ָֽא ֶוןִ֤ :כּי ֣ל ֹא ַעל־ִ֭אישׁ ָיִ֣שׂים ֑עוֹד ַֽלֲהֹ֥לךְך ֶאל־ ֝ ֵ ֗אל
ַבִּמְּשׁ ָֽפּטָ :יֹ֣ר ַע ַכִּבּי ִ֣רים ֽל ֹא־ ֵ֑חֶקר ַו ַֽיֲּﬠֵ֖מד ֲאֵח ִ֣רים ַתְּחָֽתּםָ :לֵ֗כן ֭ ַיִכּיר
ַמְעָֽבּ ֵדי ֶ ֑הם ְוָ֥הַפךְך ֝ ַ֗ל ְיָלה ְו ִי ַדּ ָֽכּאוַּֽ :תַּחת־ ְרָשִׁ֥ﬠים ְסָפ ָ ֗קם ִבְּמ֥קוֹם ֹר ִ ֽאיםֲ :אֶ֣שׁר
ַעל־ֵ֭כּן ָ֣סרוּ ֵֽמַֽאֲח ָ֑ריו ְוָכל־ ֝ ְדּ ָרָ֗כיו ֣ל ֹא ִהְשׂ ִ ֽכּילוְּ :לָהִ֣ביא ָ֭ﬠָליו ַֽצֲﬠַקת־ ָ֑דּל
ְוַֽצֲﬠ ַ֖קת ֲﬠ ִנ ִ֣יּים ִיְשָֽׁמעְ :ו֤הוּא ַיְשׁ ִ ֨קט ׀ וִּ֥מי ַי ְרִ֗שׁ ַע ְו ַיְסֵ֣תּר ָ֭פּ ִנים וִּ֣מי ְישׁוּ ֶ֑רנּוּ
ְוַעל־ ֖גּוֹי ְוַעל־ָא ָ֣דם ָֽיַחדִ֭ :מְמֹּלךְך ָא ָ֥דם ָח ֗ ֵנף ִמֹ֥מְּקֵשׁי ָֽﬠםִ֣ :כּי ֶאל־ֵ֭אל ֶֽהָאַ֥מר
א ִ ֽסיף:
ה ֵ֑ר ִני ִאם־ ָ֥ﬠ ֶול ָ֝פַּ֗עְלִתּי ֣ל ֹא ֹ
ָנָ֗שׂאִתי ֣ל ֹא ֶאְחֹֽבּלִ :בּ ְ ֽלֲﬠ ֵ֣די ֶ֭אֱח ֶזה ַאָ֣תּה ֹ
ֲהֵמִעְמּ֬ךָך ְיַשְׁלֶ֨מ ָנּה ִ ֽכּי־ָמ ַ ֗אְסָתּ ִ ֽכּי־ַאָ֣תּה ִתְבַ֣חר ְול ֹא־ ָ ֑א ִני וַּמה־ ָי ַ֥דְעָתּ ַדֵֽבּר:
שֵׁ֥מ ַֽﬠ ִ ֽליִ֭ :איּוֹב ל ֹא־ְב ַ֣דַעת ְי ַד ֵ֑בּר ֝וּ ְדָב ָ֗ריו
ַא ְנֵ֣שׁי ֵ֭לָבב ֣י ֹאְמרוּ ִ֑לי ְו ֶ֥גֶבר ָ֝חָ֗כם ֹ
֣ל ֹא ְבַהְשׂ ֵֽכּילָ :א ִ֗בי ִיָבֵּ֣חן ִא ֣יּוֹב ַעד־ ֶ֑נַצח ַעל־ְ֝תֻּשֹׁ֗בת ְבַּא ְנֵשׁי־ָֽא ֶוןִ֥ :כּי ֘יִֹ֤סיף
ַעל־ַחָטּא֣תוֹ ֶ֭פַשׁע ֵבּי ֵ֣נינוּ ִיְס֑פּוֹק ְו ֶ֖י ֶרב ֲאָמ ָ֣ריו ָלֵֽאלַ :ו ַ֥יַּען ֱאִלי֗הוּ ַויּ ֹאַֽמר:
ֲ֭הז ֹאת ָחַ֣שְׁבָתּ ְלִמְשׁ ָ֑פּט ָ֝אַ֗מ ְרָתּ ִצ ְד ִ֥קי ֵמֵֽאלֽ ִ :כּי־ ֖ת ֹאַמר ַמה־ ִיְּסָכּן־ ָ֑לךְך ָ֥מה
אִ֗עיל ֵֽמַחָטּא ִ ֽתיֲ֭ :א ִני ֲא ִ ֽשׁיְב ךָ֣ך ִמ ִ֑לּין ְֽוֶאת־ ֵר ֶ֥ﬠיךָך ִעָֽמּךְךַ :הֵ֣בּט ָשַׁ֣מ ִים וּ ְר ֵ ֑אה
֝ ֹ
ְו֥שׁוּר ְ֝שָׁח ִ ֗קים ָֽגְּב֥הוּ ִמֶֽמָּךִּ :אם־ָ֭חָטאָת ַמה־ִתְּפָעל־֑בּוֹ ְו ַר֥בּוּ ְ֝פָשֶׁ֗עיךָך ַמה־
ַֽתֲּﬠֶשׂה־ֽלּוִֹ :אם־ָ֭צ ַדְקָתּ ַמה־ִתֶּתּן־֑לוֹ ֖אוֹ ַמה־ִמ ָֽיּ ְד ךָ֥ך ִי ָֽקּחְ :ל ִ ֽאישׁ־ָכּ֥מוֹךָך
ִרְשׁ ֶ֑ﬠךָך וְּלֶבן־ָ֝א ָ֗דם ִצ ְדָקֶֽתךָךֵ֭ :מֹרב ֲﬠשׁוּ ִ֣קים ַי ְזִ֑ﬠיקוּ ְיַשׁ ְוּ֖עוּ ִמ ְזּ ֣רוֹ ַע ַר ִ ֽבּיםְֽ :ו ֽל ֹא־
שׂי ֹנֵ֖תן ְזִמ ֣רוֹת ַבּ ָֽלּ ְיָלהַ֭ :מְלֵּפנוּ ִמַֽבֲּה֣מוֹת ָ ֑א ֶרץ וֵּמ֖עוֹף
ָאַ֗מר ַ֭א ֵיּה ֱא֣לוֹ ַהּ ֹע ָ ֑
ַהָשַּׁ֣מ ִים ְיַחְכֵּֽמנוָּ֣ :שׁם ֭ ִי ְ ֽצֲﬠקוּ ְו ֣ל ֹא ַֽיֲﬠ ֶ֑נה ִ֝מְפּ ֗ ֵני ְגּ֣אוֹן ָר ִ ֽﬠיםַ :אךְך־ָ֭שׁ ְוא ֽל ֹא־
ִיְשַׁ֥מע ׀ ֵ ֑אל ֝ ְוַשׁ ַ֗דּי ֣ל ֹא ְישׁוּ ֶֽר ָנּהַ֣ :אף ִכּי־ ֖ת ֹאַמר ֣ל ֹא ְתשׁוּ ֶ֑רנּוּ ִ֥דּין ְ֝לָפ ֗ ָניו
אדְ ֭ :וִאיּוֹב ֶ֣הֶבל
וְּת֥חוֹ ֵֽלל ֽלוְֹ :וַע ָ֗תּה ִכּי־ַ֭א ִין ָפּ ַ֣קד ַא֑פּוֹ ְו ֽל ֹא־ ָי ַ֖דע ַבּ ַ֣פּשׁ ְמ ֽ ֹ
ִיְפֶצה־ִ֑פּיהוּ ִבְּבִלי־ ֝ ַ֗דַעת ִמִ֥לּין ַיְכ ִ ֽבּרַ :וֹ֥יֶּסף ֱאִלי֗הוּא ַויּ ֹאַֽמרַֽ :כַּתּר־ִ֣לי ֭ ְזֵעיר
ַֽוֲאַחֶ֑וּ ָךּ ִ֤כּי ֖עוֹד ֶלֱא֣לוֹ ַהּ ִמ ִ ֽלּיםֶ :אָ֣שּׂא ֭ ֵדִעי ְלֵמ ָר֑חוֹק ֝ ְוְלֹֽפֲﬠִ֗לי ֶאֶתּן־ֶֽצ ֶדקֽ ִ :כּי־
ָ֭אְמ ָנם ל ֹא־ֶ֣שֶׁקר ִמ ָ֑לּי ְתִּ֖מים ֵדּ֣עוֹת ִעָֽמּךְךֶ :הן־ֵ֣אל ַ֭כִּבּיר ְו ֣ל ֹא ִיְמ ָ ֑אס ַ֝כּ ִ֗בּיר
שׁע וִּמְשׁ ַ֖פּט ֲﬠ ִנ ִ֣יּים ִיֵֽתּןֽ :ל ֹא־ ִי ְג ַ֥רע ִמַצּ ִ֗דּיק ֵ֫עי ָ֥ניו ְוֶאת־
ֹ֣כּ ַח ֵֽלבֽ :ל ֹא־ ְיַח ֶ֥יּה ָר ָ ֑
ְמָלִ֥כים ַלִכּ ֵ֑סּא ַוֹֽיִּשׁיֵ֥בם ָ֝לֶ֗נַצח ַו ִיּ ְגָֽבּהוְּ :וִאם־ֲאסוּ ִ֥רים ַבּ ִזּ ִ֑קּים ֝ ִי ָֽלְּכ֗דוּן ְבַּחְבֵלי־
ֹֽע ִניַ :ו ַיּ ֵ֣גּד ָלֶ֣הם ָפֳּﬠ ָ֑לם ֝וִּפְשֵׁעי ֶ֗הם ִ֣כּי ִיְת ַגָּֽבּרוַּ :ו ִ֣יּ ֶגל ָ֭א ְז ָנם ַלמּוּ ָ֑סר ֝ ַו ֗יּ ֹאֶמר ִ ֽכּי־

ְיֻשׁ֥בוּן ֵמָֽא ֶוןִ :אם־ ִיְשְׁמ֗עוּ ְֽו ַֽיֲ֫ﬠֹ֥בדוּ ְיַכ֣לּוּ ְיֵמיֶ֣הם ַבּ֑טּוֹב ֝וְּשׁ ֵני ֶ֗הם ַבּ ְנִּעי ִ ֽמים:
ְוִאם־ ֣ל ֹא ֭ ִיְשְׁמעוּ ְבֶּ֣שַׁלח ַֽיֲﬠֹ֑ברוּ ֝ ְו ִי ְג ְו֗עוּ ִכְּבִלי־ ָֽדַעתְֽ :וַח ְנֵפי־ֵ֭לב ָיִ֣שׂימוּ ָ ֑אף
שׁם ֝ ְוַח ָיּ ָ֗תם ַבְּקּ ֵד ִ ֽשׁיםְ :יַח ֵ֣לּץ ָע ִ֣ני ְבָע ְנ ֑יוֹ
֥ל ֹא ֝ ְיַשׁ ְוּ֗עוּ ִ֣כּי ֲאָס ָֽרםָ :תֹּ֣מת ַבֹּ֣נַּער ַנְפ ָ ֑
ְו ִ֖י ֶגל ַבּ ַ֣לַּחץ ָא ְז ָֽנםְ :וַ֤אף ֲה ִ ֽסיְת ךָ ֙ך ׀ ִמִפּי־ָ֗צר ֭ ַרַחב ֽל ֹא־מוָּ֣צק ַתְּח ֶ ֑תּיָה ְו ַ֥נַחת
ֻ֝שְׁלָח ְנ֗ךָך ָ֣מֵלא ָֽדֶשׁןְ :ו ִֽדין־ ָרָ֥שׁע ָמ ֵ֑לאָת ִ֖דּין וִּמְשׁ ָ֣פּט ִיְתֹֽמכוִּ :כּי־ֵ֭חָמה ֶפּן־
ְי ִ ֽסיְת ךָ֣ך ְב ָ֑סֶפק ְו ָרב־ֹ֗֝כֶּפר ַאל־ ַיֶֽטָּךֲּ :ה ַֽיֲﬠֹ֣רךְך ֖שׁ ֽוֲּﬠךָך ֣ל ֹא ְב ָ֑צר ֝ ְוֹ֗כל ַֽמֲאַמֵצּי־ֹֽכ ַח:
ַאל־ִתְּשַׁ֥אף ַה ָ֑לּ ְיָלה ַֽלֲﬠ֖לוֹת ַעִ֣מּים ַתְּחָֽתּםִ֭ :הָֽשֶּׁמר ַאל־ֵ֣תֶּפן ֶאל־ ָ ֑א ֶון ִ֥כּי־
ַעל־֝ ֶ֗זה ָבַּ֥ח ְרָתּ ֵמֹֽע ִניֶ :הן־ֵ֭אל ַיְשׂ ִ֣גּיב ְבֹּכ֑חוֹ ִ֖מי ָכֹ֣מהוּ מוֹ ֶֽרהֽ ִ :מי־ָפ ַ֣קד ָע ָ֣ליו
שׁ ְר ֣רוּ ֲא ָנ ִ ֽשׁים:
ַדּ ְר֑כּוֹ וּ ִ ֽמי־ָ֝אַ֗מר ָפּ ַ֥ﬠְלָתּ ַע ְו ָֽלהְ ֭ :זֹכר ִ ֽכּי־ַתְשׂ ִ֣גּיא ָפֳﬠ֑לוֹ ֲאֶ֖שׁר ֽ ֹ
ָכּל־ָא ָ֥דם ָֽחזוּ־֑בוֹ ֱ֝א ֗נוֹשׁ ַיִ֥בּיט ֵֽמ ָרֽחוֹקֶ :הן־ֵ֣אל ַ֭שׂ ִגּיא ְו ֣ל ֹא ֵנ ָ֑דע ִמְס ַ֖פּר ָשׁ ָ֣ניו
ְול ֹא־ֵֽחֶקרִ֭ :כּי ְי ָג ַ֣רע ִנְטֵפי־ ָ ֑מ ִים ָי ֖ז ֹקּוּ ָמָ֣טר ְלֵא ֽדוֲֹ :אֶֽשׁר־ ִי ְזּ֥לוּ ְשָׁח ִ֑קים ֝ ִי ְֽרֲﬠ֗פוּ
ֲﬠ ֵ֤לי ׀ ָא ָ֬דם ָֽרבַ֣ :אף ִאם ֭־ ָיִבין ִמְפ ְרֵשׂי־ ָ֑ﬠב ְ֝תֻּשׁ֗אוֹת ֻסָכּֽתוֵֹֽ :הן־ָפּ ַ֣רשׂ ָע ָ֣ליו
אֶכל ְלַמְכ ִ ֽבּירַ :על־ַכּ ַ֥פּ ִים
אוֹ ֑רוֹ ְוָשׁ ְרֵ֖שׁי ַה ָ֣יּם ִכָּֽסּהִ :כּי־ָ֭בם ָי ִ֣דין ַעִ֑מּים ִֽיֶתּן־ ֥ ֹ
ִכָּסּה־֑אוֹר ַו ְיַ֖צו ָע ֶ֣ליָה ְבַמְפ ִֽגּי ַעַ :י ִ֣גּיד ָע ָ֣ליו ֵר֑עוֹ ִ֝מְק ֗ ֶנה ַ֣אף ַעל־עוֹ ֶֽלהַ :אף־
ְ֭לז ֹאת ֶיֱח ַ֣רד ִלִ֑בּי ֝ ְו ִי ַ֗תּר ִמְמּקוֹֽמוִֹ :שְׁמ֤עוּ ָשׁ֣מוֹ ַע ְבֹּ֣ר ֶגז ֹק֑לוֹ ֝ ְו ֶ֗ה ֶגה ִמִ֥פּיו ֵיֵֽצא:
ַֽתַּחת־ָכּל־ַהָשַּׁ֥מ ִים ִיְשׁ ֵ֑רהוּ ֝ ְואוֹ֗רוֹ ַעל־ַכּ ְנ֥פוֹת ָהָֽא ֶרץַֽ :אֲח ָ֤ריו ׀ ִיְשַׁאג־֗קוֹל
֭ ַי ְרֵעם ְבּ֣קוֹל ְגּאוֹ ֑נוֹ ְו ֥ל ֹא ֝ ְיַעְקּ ֵ֗בם ִ ֽכּי־ ִיָשַּׁ֥מע קוֹֽלוַֹ :י ְר ֵ֤ﬠם ֵ֣אל ְ֭בּקוֹלוֹ ִנְפָל֑אוֹת
ֹעֶ֥שׂה ֝ ְגֹד֗לוֹת ְו ֣ל ֹא ֵנ ָֽדעִ֤ :כּי ַלֶ֨שֶּׁלג ׀ י ֹאַ֗מר ֱה ֵ֫וא ָ֥א ֶרץ ְו ֶ֥גֶשׁם ָמ ָ֑טר ֝ ְו ֶ֗גֶשׁם
ִמְט ֥רוֹת ֻע ֽזּוְֹ :בּ ַיד־ָכּל־ָא ָ֥דם ַיְח֑תּוֹם ָ֝ל ַ֗דַעת ָכּל־ַאְנֵ֥שׁי ַֽמֲﬠֵֽשׂהוַּ :וָתּ֣בוֹא ַח ָ֣יּה
ְבמוֹ־ ָ ֑א ֶרב וִּבְמֽעוֹנוֶֹ֣תיָה ִתְשֹֽׁכּןִ :מן־ַ֭הֶח ֶדר ָתּ֣בוֹא סוּ ָ֑פה וִּמְמּ ָז ִ֥רים ָק ָֽרה:
ִמִנְּשַׁמת־ֵ֥אל ִיֶתּן־ ָ֑ק ַרח ְוֹ֖רַחב ַ֣מ ִים ְבּמוָּֽצקַ :אף־ְ֭בּ ִרי ַיְט ִ֣רי ַח ָ֑ﬠב ֝ ָיִ֗פיץ ֲﬠ ַ֣נ ן
אוֹ ֽרוְֹ :ו֤הוּא ְמִס֨בּוֹת ׀ ִמְתַה ֵ֣פּךְך ְבַּתְחבּוֹּלָ֣תו ]ְבַּתְחבּוֹּלָ֣תיו[ ְל ָֽפֳﬠ ָ֑לם ֹ֖כּל ֲאֶ֥שׁר
ְיַצ ֵ֓וּם ׀ ַעל־ְפּ ֵ֖ני ֵתֵ֣בל ָֽא ְרָצהִ :אם־ְלֵ֥שֶׁבט ִאם־ְלַא ְר֑צוֹ ִאם ֝־ְלֶ֗חֶסד ַיְמִצֵֽאהוּ:
ַֽהֲא ִ֣זי ָנה ֣זּ ֹאת ִא ֑יּוֹב ֲ֝ﬠֹ֗מד ְוִהְתבּוֹ ֵ֤נ ן ׀ ִנְפְל֬אוֹת ֵֽאלֲ֭ :הֵת ַדע ְבּֽשׂוּם־ֱא֣לוֹ ַהּ
ֲﬠֵלי ֶ ֑הם ֝ ְוהוִֹ֗פי ַע ֣אוֹר ֲﬠ ָנ ֽנוֲֹ֭ :הֵת ַדע ַעל־ִמְפְלֵשׂי־ ָ֑ﬠב ִ֝מְפְל֗אוֹת ְתִּ֣מים ֵדּ ִ ֽﬠים:
ֲאֶשׁר־ְבּ ָג ֶ֥דיךָך ַחִ֑מּים ְבַּהְשׁ ִ֥קט ֝ ֶ ֗א ֶרץ ִמ ָדּ ֽרוֹםַ :תּ ְר ִ֣קי ַע ִ֭ﬠמּוֹ ִלְשָׁח ִ֑קים ֲ֝ח ָז ִ ֗קים

ִכּ ְרִ֥אי מוָּֽצקֽ֖ :הוֹ ִדיֵענוּ ַמה־ ֣נּ ֹאַמר ֑לוֹ ֥ל ֹא־֝ ַֽנֲﬠֹ֗רךְך ִמְפּ ֵני־ֽחֶשׁךְךַֽ :ה ְיֻסַפּר־֖לוֹ ִ֣כּי
ֲא ַד ֵ֑בּר ִאם־ָ֥אַמר ֝ ִ ֗אישׁ ִ֣כּי ְיֻב ָֽלּעְ :וַע ָ ֤תּה ׀ ֘ל ֹא ָ֤ראוּ ֗אוֹר ָבִּ֣היר ֭הוּא ַבְּשָּׁח ִ֑קים
ְו ֥רוּ ַח ֝ ָֽﬠְב ָ֗רה ַוְתַּֽטֲה ֵֽרםִ֭ :מָצּפוֹן ָזָ֣הב ֶֽיֱא ֶ ֑תה ַעל־ֱ֝א֗לוֹ ַהּ ֣נוֹ ָרא ֽהוֹדַ :שׁ ַ֣דּי ֽל ֹא־
ְ֭מָצאֻנהוּ ַשׂ ִגּיא־ֹ֑כ ַח וִּמְשׁ ָ֥פּט ְוֹרב־ְ֝צ ָד ָ ֗קה ֣ל ֹא ְיַע ֶֽנּהָ֭ :לֵכן ְי ֵר֣אוּהוּ ֲאָנִ֑שׁים
ה ָ֣וה ֶאת־ִ֭איּוֹב ִ֥מנ׀ַהְסָּע ָ֗רה ]ִ֥מן ׀ ַהְסָּע ָ֗רה[
ל ֹא־֝ ִי ְר ֶ ֗אה ָכּל־ַחְכֵמי־ ֵֽלבַ :ו ַֽיַּען־ ְי ֹ
ַויּ ֹאַֽמרִ֤ :מי ֶ֨זה ׀ ַמְחִ֖שׁיךְך ֵעָ֥צה ְבִמִ֗לּין ְ ֽבִּלי־ ָֽדַעתֱ :א ָזר־ ָ֣נא ְכ ֶ֣גֶבר ֲחָל ֶ֑ציךָך
֝ ְוֶאְשָׁאְל֗ךָך ְוהוֹ ִדי ֵֽﬠ ִניֵ :איֹ֣פה ָ֭ה ִייָת ְבּ ָיְס ִדי־ ָ ֑א ֶרץ ַ֝ה ֵ֗גּד ִאם־ ָי ַ֥דְעָתּ ִבי ָֽנהִ :מי־
ָ֣שׂם ְ֭מַמ ֶדּיָה ִ֣כּי ֵת ָ֑דע ֤אוֹ ִ ֽמי־ ָנָ֖טה ָע ֶ֣ליָה ָֽקּוַ :על־ָ֭מה ֲא ָד ֶ֣ניָה ָהְט ָ֑בּעוּ ֥אוֹ ִ ֽמי־
֝ ָֽי ָ֗רה ֶ֣אֶבן ִפּ ָנָּֽתהְּ :בּ ָרן ֭־ ַיַחד ֣כּוְֹכֵבי ֹ֑בֶקר ֝ ַו ָיּ ִ֗ריעוּ ָכּל־ְבּ ֵ֥ני ֱאֹל ִ ֽהיםַ :ו ָ֣יֶּסךְך
ִבּ ְדָלַ֣ת ִים ָ֑ים ְ֝בּ ִגי֗חוֹ ֵמ ֶ֥רֶחם ֵיֵֽצאְ :בּשׂוִּ֣מי ָע ָ֣נ ן ְלֻב֑שׁוֹ ֝ ַֽוֲﬠ ָרֶ֗פל ֲחֻתָלּֽתוָֹֽ :וֶאְשֹׁ֣בּר
תִ֑סיף וּ ֥פ ֹא
אַ֗מר ַעד־ֹ֣פּה ָ֭תבוֹא ְו ֣ל ֹא ֹ
ָע ָ֣ליו ֻח ִ֑קּי ֝ ָֽוָאִ֗שׂים ְבּ ִ֣רי ַח וּ ְדָלָֽת ִיםָ :ו ֹ
֝ ָיִ֗שׁית ִבּ ְג֥אוֹן ַגּ ֶֽלּיךָךֲ֭ :הִמ ָיֶּמיךָך ִצ ִ֣וּיָת ֹ֑בֶּקר ִי ַ֖דְּעָתּ ַה ַ֣שַּׁחר ] ִי ַ֖דְּעָתּה ַהַ֣שַּׁחר[
ְמֹקֽמוֶֹ֭ :לֱאֹחז ְבַּכ ְנ֣פוֹת ָה ָ ֑א ֶרץ ְו ִי ָֽנֲּﬠ ֖רוּ ְרָשִׁ֣ﬠים ִמֶֽמּ ָנּהִ֭ :תְּתַהֵפּךְך ְכֹּ֣חֶמר חוֹ ָ ֑תם
֝ ְו ִֽיְת ַיְצּ֗בוּ ְכּ֣מוֹ ְלֽבוּשְׁ :ו ִיָמּ ַ֣נע ֵמ ְרָשִׁ֣ﬠים אוֹ ָ֑רם וּ ְז ֥רוֹ ַע ֝ ָרָ֗מה ִתָּשֵּֽׁברֲ֭ :הָבאָת
ַעד־ ִנְבֵכי־ ָ֑ים וְּבֵ֥חֶקר ְ֝תּ֗הוֹם ִהְתַה ָֽלְּכָתֲּ :ה ִנ ְג֣לוּ ְ֭לךָך ַֽשֲׁﬠ ֵרי־ ָ ֑מ ֶות ְוַֽשֲׁﬠ ֵ֖רי
ַצְלָ֣מ ֶות ִתּ ְרֶֽאהִ֭ :הְתֹבּ ַנ ְנָתּ ַעד־ ַֽרֲחֵבי־ ָ ֑א ֶרץ ַ֝ה ֵ֗גּד ִאם־ ָי ַ֥דְעָתּ ֻכ ָֽלּהֵּ :אי־ ֶ֣זה
ַ֭ה ֶדּ ֶרךְך ִיְשָׁכּן־֑אוֹר ֝ ְו֗חֶשׁךְך ֵאי־ ֶ֥זה ְמֹקֽמוִֹ֣ :כּי ִ֭תָקֶּחנּוּ ֶאל־ ְגּבוּ֑לוֹ ְוִ֥כי ָ֝תִבין
אְצ ֣רוֹת
ְנִתי֥בוֹת ֵבּיֽתוָֹ ֭ :י ַדְעָתּ ִכּי־ָ֣אז ִתּ ָוּ ֵ֑לד וִּמְס ַ֖פּר ָיֶ֣מיךָך ַר ִ ֽבּיםֲ֭ :הָבאָת ֶאל־ ֽ ֹ
שֶׁלג ְואוְֹצ ֖רוֹת ָבּ ָ֣רד ִתּ ְרֶֽאהֲ :אֶשׁר־ָחַ֥שְׂכִתּי ְלֶעת־ ָ֑צר ְל ֥יוֹם ְ֝ק ָ֗רב וִּמְלָחָֽמה:
ָ֑
ֵאי־ ֶ֣זה ַ֭ה ֶדּ ֶרךְך ֵיָ֣חֶלק ֑אוֹר ָי ֵ֖פץ ָק ִ֣דים ֲﬠֵלי־ָֽא ֶרץֽ ִ :מי־ִפ ַ֣לּג ַלֶ֣שֶּׁטף ְתָּע ָ֑לה ֝ ְו ֶ֗ד ֶרךְך
ַֽלֲח ִ֥זיז ֹקֽלוֹתְ֭ :לַהְמִטיר ַעל־ֶ֣א ֶרץ ֽל ֹא־ִ֑אישׁ ִ֝מ ְד ָ֗בּר ֽל ֹא־ָא ָ֥דם ֽבּוְֹ :לַהְשִׂ֣בּי ַע
שׁ ָ ֑אה ֝וְּלַהְצִ֗מי ַח ֹ֣מָצא ֶֽדֶשׁאֲ :ה ֵישׁ־ַלָמָּ֥טר ָ ֑אב ֥אוֹ ִמי־ ֝הוִֹ֗ליד ֶא ְגֵלי־
שָׁאה וְּמ ֹ
ֹ֖
ָֽטלִ :מֶ֣בֶּטן ִ֭מי ָיָ֣צא ַה ָ֑קּ ַרח וְּכֹ֥פר ָ֝שַׁ֗מ ִים ִ֣מי ְיָל ֽדוָֹ֭ :כֶּאֶבן ַ֣מ ִים ִיְתַח ָ֑בּאוּ וְּפ ֵ֥ני
תִ֣ציא
ְ֝ת֗הוֹם ִיְתַל ָֽכּדוַּ֭ :הְתַקֵשּׁר ַֽמֲﬠ ַד ֣נּוֹת ִכּי ָ ֑מה ֽאוֹ־ֽמְשׁ֖כוֹת ְכִּ֣סיל ְתַּפֵֽתּ ַחֲ :ה ֹ
ַמ ָזּ ֣רוֹת ְבִּע֑תּוֹ ֝ ְוַ֗ע ִישׁ ַעל־ָבּ ֶ֥ניָה ַת ְנֵֽחםֲ֭ :ה ָי ַדְעָתּ ֻח֣קּוֹת ָשׁ ָ ֑מ ִים ִאם־ָתִּ֖שׂים
ִמְשָׁט ֣רוֹ ָבָֽא ֶרץֲ :הָת ִ֣רים ָל ָ֣ﬠב קוֹ ֶ֑לךָך ְֽוִשְׁפַעת־ַ֥מ ִים ְתַּכֶֽסָּךַּֽ :הְתַשׁ ַ֣לּח ְבּ ָר ִ֣קים

ְו ֵי ֵ֑לכוּ ְו ֽי ֹאְמ ֖רוּ ְל ךָ֣ך ִה ֵֽנּנוִּ :מי־ָ֭שׁת ַבֻּטּ֣חוֹת ָחְכ ָ ֑מה ֤אוֹ ִ ֽמי־ ָנַ֖תן ַלֶ֣שְּׂכ ִוי ִבי ָֽנה:
ִ ֽמי־ ְיַס ֵ֣פּר ְשָׁח ִ֣קים ְבָּחְכ ָ ֑מה ְו ִנְב ֵ֥לי ָ֝שַׁ֗מ ִים ִ֣מי ַיְשׁ ִ ֽכּיבְ :בֶּ֣צֶקת ָ֭ﬠָפר ַלמּוּ ָ֑צק
שׁחוּ
וּ ְר ָגִ֥בים ְי ֻדָֽבּקוֲּ :הָת֣צוּד ְלָלִ֣ביא ָ֑ט ֶרף ְוַח ַ֖יּת ְכִּפי ִ֣רים ְתַּמ ֵֽלּאִ :כּי־ ָי ֥ ֹ
ַבְמּעוֹ ֑נוֹת ֵֽיְשׁ֖בוּ ַבֻסּ ָ֣כּה ְלמוֹ־ָֽא ֶרבִ֤ :מי ָיִ֥כין ָלֹע ֵ֗רב ֵ֫צי ֥דוֹ ִ ֽכּי־ ֭ ְיָל ָדו ] ֭ ְיָל ָדיו[ ֶאל־
אֶכלֲ :ה ָי ַ֗דְעָתּ ֵ֭ﬠת ֶ֣ל ֶדת ַֽיֲﬠֵלי־ ָ֑סַלע ֹח ֵ֖לל ַא ָיּ֣לוֹת
ֵ֣אל ְיַשֵׁ֑וּעוּ ֝ ִיְת֗עוּ ִלְבִלי־ ֽ ֹ
ִתְּשֹֽׁמרִ :תְּסֹ֣פּר ְי ָרִ֣חים ְתַּמ ֶ֑לּא ָנה ֝ ְו ָי ַ֗דְעָתּ ֵ֣ﬠת ִל ְדָֽתּ ָנהִ֭ :תְּכ ַרְע ָנה ַיְל ֵדיֶ֣הן
ְתַּפ ַ֑לְּח ָנה ֶחְבֵליֶ֥הם ְתַּשׁ ַֽלְּח ָנהַ :יְחְל֣מוּ ְ֭ב ֵניֶהם ִי ְר֣בּוּ ַב ָ֑בּר ֝ ָֽיְצ֗אוּ ְול ֹא־ָ֥שׁבוּ
ָֽלמוֹֽ ִ :מי־ִשׁ ַ֣לּח ֶ֣פּ ֶרא ָחְפִ֑שׁי וֹּֽמְס ֥רוֹת ָ֝ע֗רוֹד ִ֣מי ִפֵֽתּ ַחֲ :אֶשׁר־ַ֣שְׂמִתּי ֲﬠ ָרָ֣בה
ֵבי֑תוֹ ֽוִּמְשְׁכּנוָֹ֥תיו ְמ ֵֽלָחהִ ֭ :יְשַׂחק ַֽלֲה֣מוֹן ִק ְר ָ֑יה ְתֻּשׁ֥אוֹת ֝נוֹ ֵ֗גשׂ ֣ל ֹא ִיְשָֽׁמע:
ְי֣תוּר ָה ִ֣רים ִמ ְר ֵ֑ﬠהוּ ְוַאַ֖חר ָכּל־ ָי ֣רוֹק ִי ְד ֽרוֹשֲׁ :ה ֣י ֹאֶבה ֵ֣רּים ָעְב ֶ֑דךָך ִאם־֝ ָיִ֗לין
ַעל־ֲאבוֶּֽסךָךֲ :הִתְקָשׁר ֭־ ֵרים ְבֶּ֣תֶלם ֲﬠֹב֑תוֹ ִאם־ ְיַשׂ ֵ֖דּד ֲﬠָמ ִ֣קים ַֽאֲח ֶֽריךָך:
ֲהִתְבַטח־֖בּוֹ ִכּי־ ַ֣רב ֹכּ֑חוֹ ְוַֽתֲﬠ ֖ז ֹב ֵא ָ֣ליו ְי ִגי ֶֽﬠךָךֲ :הַֽתֲאִ֣מין ֖בּוֹ ִכּי־ ָיִ֣שׁוב ] ָיִ֣שׁיב[
ַז ְר ֶ֑ﬠךָך ְֽו ָג ְר ְנ ךָ֥ך ֶיֱאֹֽסףְ :כּ ַנף־ ְר ָנ ִ֥נים ֶנֱﬠ ָ֑לָסה ִאם־ֶ֝אְב ָ֗רה ֲחִסי ָ֥דה ְוֹנָֽצהִ :כּי־ַֽתֲﬠֹ֣זב
ָלָ֣א ֶרץ ֵבּ ֶ֑ציָה ְֽוַעל־ָע ָ֥פר ְתַּחֵֽמּםַ ֭ :וִתְּשַׁכּח ִכּי־ ֶ֣ר ֶגל ְתּזוּ ֶ֑רָה ְוַח ַ֖יּת ַהָשּׂ ֶ֣דה
ְתּדוֶּֽשָׁהִ :הְקִ֣שׁי ַח ָבּ ֶ֣ניָה ְלּל ֹא־ ָ֑להּ ְל ִ֖ריק ְי ִגי ָ֣ﬠהּ ְבִּלי־ ָֽפַחדֽ ִ :כּי־ִהָ֣שּׁהּ ֱא֣לוֹ ַהּ
ָחְכ ָ ֑מה ְול ֹא־ָ֥חַלק ֝ ָ֗להּ ַבִּבּי ָֽנהָ֭ :כֵּעת ַבָּמּ ֣רוֹם ַתְּמ ִ֑ריא ִתְּשַׂ֥חק ַ֝ל֗סּוּס וְּלֹֽרְכֽבוֹ:
ֲהִתֵ֣תּן ַל֣סּוּס ְגּבוּ ָ֑רה ֲהַתְלִ֖בּישׁ ַצ ָוּא ֣רוֹ ַרְעָֽמהֲ֭ :הַת ְרִעיֶשׁנּוּ ָֽכַּא ְר ֶ֑בּה ֖הוֹד ַנְח ֣רוֹ
ֵאיָֽמהַ :יְחְפּ ֣רוּ ָ֭בֵעֶמק ְו ָיִ֣שׂישׂ ְבֹּ֣כ ַח ֝ ֵיֵ֗צא ִלְק ַראת־ ָֽנֶשׁקִ :יְשַׂ֣חק ְ֭לַפַחד ְו ֣ל ֹא
ֵי ָ֑חת ְו ֥ל ֹא ֝ ָי֗שׁוּב ִמְפּ ֵני־ָֽח ֶרבָ֭ :ﬠָליו ִתּ ְר ֶ֣נה ַאְשׁ ָ֑פּה ַ֖לַהב ֲח ִ֣נית ְוִכי ֽדוֹןְ :בּ ַ֣רַעשׂ
שָׁ֨פר ׀ ֘י ֹאַ֤מר ֶה ָ ֗אח
֭ ְוֹר ֶגז ְי ַגֶמּא־ ָ ֑א ֶרץ ְו ֽל ֹא־֝ ַֽיֲאִ֗מין ִכּי־֥קוֹל שׁוֹ ָֽפרְ :בּ ֵ֤די ֹ
֭וֵּמ ָרחוֹק ָי ִ֣רי ַח ִמְלָח ָ ֑מה ַ֥רַעם ָ֝שׂ ִרים וְּתרוּ ָֽﬠהֲ֭ :הִמִבּי ָ֣נְתךָך ַֽיֲאֶבר־ ֵ֑נץ ִיְפֹ֖רשׂ
ְכּ ָנ ָ֣פו ]ְכּ ָנ ָ֣פיו[ ְלֵתיָֽמןִ :אם־ַעל־ִ֭פּיךָך ַי ְגִ֣בּי ַהּ ָ֑נֶשׁר ֝ ְוִ֗כי ָי ִ֥רים ִק ֽנּוֶֹ֣ :סַלע ֭ ִיְשֹׁכּן
אֶכל ְ֝לֵמ ָר֗חוֹק ֵעי ָ֥ניו ַי ִ ֽבּיטוּ:
ְו ִיְתֹל ָ֑נ ן ַֽﬠל־ֶשׁן־ ֝ ֶ֗סַלע וְּמצוּ ָֽדהִ֭ :מָשּׁם ָ֣חַפר ֑ ֹ
ה ָ֥וה ֶאת־
ְוֶאְפֹרָ֥חו ] ְוֶאְפֹרָ֥חיו[ ְיַעְלעוּ־ ָ֑דם וַּֽבֲאֶ֥שׁר ֲ֝חָלִ֗לים ָ֣שׁם ֽהוּאַ :ו ַ֖יַּען ְי ֹ
ִא ֗יּוֹב ַויּ ֹאַֽמרֲ֭ :הֹרב ִעם־ַשׁ ַ֣דּי ִי֑סּוֹר מוִֹ֖כי ַח ֱא֣לוֹ ַהּ ַֽיֲﬠ ֶֽנ ָנּהַ :ו ַ֖יַּען ִא ֥יּוֹב ֶאת־
ה ָ֗וה ַויּ ֹאַֽמרֵ֣ :הן ַ֭קֹלִּתי ָ֣מה ֲאִשׁי ֶ֑בָךּ ֝ ָי ִ֗די ַ֣שְׂמִתּי ְלמוֹ־ ִ ֽפיַ :אַ֣חת ֭ ִדַּבּ ְרִתּי ְו ֣ל ֹא
ְי ֹ

ה ָ֣וה ֶאת־ִ֭איּוֹב ִ֥מנ׀ְסָּע ָ֗רה ]ִ֥מן ׀ ְסָּע ָ֗רה[
ֶֽאֱﬠ ֶ֑נה ֝וְּשׁ ַ֗תּ ִים ְו ֣ל ֹא אוֹ ִ ֽסיףַ :ו ַֽיַּען־ ְי ֹ
ַויּ ֹאַֽמרֲ :א ָזר־ ָ֣נא ְכ ֶ֣גֶבר ֲחָל ֶ֑ציךָך ֶ֝אְשָֽׁאְל֗ךָך ְוהוֹ ִדי ֵֽﬠ ִניַ֭ :הַאף ָתּ ֵ֣פר ִמְשָׁפִּ֑טי
ַ֝תּ ְרִשׁיֵ֗ע ִני ְלַ֣מַען ִתְּצ ָֽדּקְ :וִאם־ ְז ֖רוֹ ַע ָכֵּ֥אל ׀ ָ֑לךְך ֝וְּב֗קוֹל ָכֹּ֥מהוּ ַת ְר ֵֽﬠםֲ :ﬠ ֵ֥דה ָ֣נא
ָג֣אוֹן ָוֹ֑גַבהּ ְו֖הוֹד ְוָה ָ֣דר ִתְּלָֽבּשָׁ֭ :הֵפץ ֶעְב ֣רוֹת ַא ֶ֑פּךָך וּ ְרֵ֥אה ָכל ֝־ ֵגּ ֶ ֗אה
ְוַהְשִׁפּי ֵֽלהוְּ :רֵ֣אה ָכל־֭ ֵגֶּאה ַהְכ ִני ֵ֑ﬠהוּ ַֽוֲהֹ֖דךְך ְרָשִׁ֣ﬠים ַתְּחָֽתּםָ :טְמ ֵ֣נם ֶֽבָּע ָ֣פר
ָ֑יַחד ְ֝פּ ֵני ֶ֗הם ֲחֹ֣בשׁ ַבָּטּֽמוּןְ :ו ַגם־ֲא ִ֥ני אוֹ ֶ֑דָךּ ִ ֽכּי־תוִֹ֖שׁ ַע ְל ךָ֣ך ְיִמי ֶֽנ ךָךִ :ה ֵנּה־ ָ֣נא
א ֗נוֹ
ְ֭בֵהמוֹת ֲאֶשׁר־ָעִ֣שׂיִתי ִע ָ ֑מּךְך ָ֝חִ֗ציר ַכָּבּ ָ֥קר י ֹא ֵֽכלִ :ה ֵנּה־ ָ֣נא ֹכ֣חוֹ ְבָמְת ָ֑ניו ֝ ְו ֹ
ִבְּשׁ ִרי ֵ֥רי ִבְט ֽנוַֹ :יְחֹ֣פּץ ְז ָנ֣בוֹ ְכמוֹ־ ָ ֑א ֶרז ִגּי ֵ֖די ַֽפֲח ָ֣דו ] ַֽפֲח ָ֣דיו[ ְישׂ ָֽרגוֲּ֭ :ﬠָצָמיו
שׁה ֝ ְגּ ָרָ֗מיו ִכְּמִ֥טיל ַבּ ְר ֶֽזל֖ :הוּא ֵראִ֣שׁית ַדּ ְרֵכי־ ֵ ֑אל ָ֝הֹעשׂוֹ ַי ֵ֥גּשׁ
ֲאִפי ֵ֣קי ְנחוּ ָ ֑
ַח ְרֽבּוִֹ :כּי־ ֭בוּל ָה ִ֣רים ִיְשׂאוּ־֑לוֹ ְֽוָכל־ַח ַ֥יּת ַ֝הָשּׂ ֶ֗דה ְיַֽשֲׂחקוּ־ָֽשׁםַֽ :תַּחת־
ֶֽצֱאִ֥לים ִיְשׁ ָ֑כּב ְבֵּ֖סֶתר ָק ֶ֣נה וִּבָֽצּהְ :יֻס ֻ֣כּהוּ ֶצֱאִ֣לים ִצְל֑לוֹ ֝ ְיֻס֗בּוּהוּ ַע ְרֵבי־ ָֽנַחל:
שׁק ָ֭נָהר ֣ל ֹא ַיְח֑פּוֹז ִיְבַ֓טח ׀ ִ ֽכּי־ ָי ִ֖גי ַח ַי ְר ֵ֣דּן ֶאל־ ִ ֽפּיהוְּ :בֵּעי ָ֥ניו ִיָקּ ֶ֑חנּוּ
ֵ֤הן ַֽיֲﬠ ֣ ֹ
שׁ ֽנוֲֹ :הָתִ֣שׂים
שׁךְך ִל ְו ָיָ֣תן ְבַּח ָ֑כּה ֝וְּבֶ֗חֶבל ַתְּשׁ ִ֥קי ַע ְל ֹ
ְ֝בּֽמוְֹקִ֗שׁים ִי ְנָקב־ָֽאףִ :תְּמ ֣ ֹ
ַא ְגֹ֣מן ְבַּא֑פּוֹ ֝וְּב֗חוֹ ַח ִתֹּ֥קּב ֶֽלֱחיוֲֹ :ה ַי ְרֶ֣בּה ֵ֭אֶליךָך ַֽתֲּחנוּ ִ֑נים ִאם־ ְי ַדֵ֖בּר ֵא ֶ֣ליךָך
ַרֽכּוֹתֲ :ה ִיְכֹ֣רת ְבּ ִ֣רית ִע ָ ֑מּךְך ִ֝תָּקֶּ֗חנּוּ ְל ֶ֣ﬠֶבד עוֹ ָֽלםַֽ :הְתַשֶׂחק־֖בּוֹ ַכִּצּ֑פּוֹר
֝ ְוִתְקְשׁ ֶ֗רנּוּ ְל ַֽנֲﬠרוֶֹֽתיךָךִ :יְכ ֣רוּ ָ֭ﬠָליו ַחָבּ ִ֑רים ֝ ֶיֱח֗צוּהוּ ֵ֣בּין ְכּ ַֽנֲﬠ ִֽניםַֽ :הְתַמ ֵ֣לּא
ְבֻשׂ֣כּוֹת עוֹ ֑רוֹ וְּבִצְלַ֖צל ָדּ ִ֣גים ר ֹאֽשׁוֹֽ ִ :שׂים־ָע ָ֥ליו ַכּ ֶ֑פּךָך ְזֹ֥כר ִ֝מְלָחָ֗מה ַאל־
תַּחְל֥תּוֹ ִנְכ ָ֑זָבה ֲה ַ֖גם ֶאל־ַמ ְרָ֣איו ֻיָֽטלֽ :ל ֹא־ַ֭אְכ ָזר ִ֣כּי ְיעוּ ֶ֑רנּוּ וִּ֥מי
תּוַֹֽסףֵ :הן־ ֹ
֗֝הוּא ְלָפ ַ֥ני ִיְת ַיָֽצּבִ֣ :מי ִ֭הְק ִדּיַמ ִני ַֽוֲאַשׁ ֵ֑לּם ַ֖תַּחת ָכּל־ַהָשַּׁ֣מ ִים ִלי־ֽהוּא :ל ֹא
]לוֹ[ ַֽאֲח ִ֥רישׁ ַבּ ָ֑דּיו וּ ְדַבר ֝־ ְגּבוּ֗רוֹת ְוִ֣חין ֶע ְרֽכּוֹֽ ִ :מי־ ֭ ִגָלּה ְפּ ֵ֣ני ְלבוּ֑שׁוֹ ְבּ ֶ֥כֶפל
֝ ִרְס ֗נוֹ ִ֣מי ָיֽבוֹאַ :דְּלֵ֣תי ָ֭פ ָניו ִ֣מי ִפ ֵ ֑תּ ַח ְסִבי֖בוֹת ִשׁ ָ֣נּיו ֵאיָֽמהַֽ ֭ :גֲּא ָוה ֲאִפי ֵ֣קי
ָֽמ ִג ִ֑נּים ָ֝ס ֗גוּר חוָֹ֥תם ָֽצרֶ :אָ֣חד ְבֶּאָ֣חד ִי ַ֑גּשׁוּ ֝ ְו֗רוּ ַח ֽל ֹא־ ָי֥בוֹא ֵֽבי ֵניֶֽהםֽ ִ :אישׁ־
שָׁתיו ָ֣תֶּהל ֑אוֹר ֝ ְוֵעי ֗ ָניו ְכַּעְפַעֵפּי־
ְבָּאִ֥חיהוּ ְי ֻד ָ֑בּקוּ ֝ ִיְתַלְכּ֗דוּ ְו ֣ל ֹא ִיְתָפּ ָֽרדוֲּ֭ :ﬠִטי ֹ
שׁן ְכּ ֖דוּד
ָֽשַׁחרִ֭ :מִפּיו ַלִפּי ִ֣דים ַֽיֲהֹ֑לכוּ ִכּי ֥דוֹ ֵדי ֝ ֵ ֗אשׁ ִיְתַמ ָֽלּטוִּ֭ :מ ְנִּחי ָריו ֵיֵ֣צא ָע ָ ֑
ָנ֣פוּ ַח ְוַא ְגֹֽמןַ֭ :נְפשׁוֹ ֶגָּחִ֣לים ְתַּל ֵ ֑הט ֝ ְוַ֗לַהב ִמִ֥פּיו ֵיֵֽצאֽ ְ ֭ :בַּצ ָוּארוֹ ָיִ֣לין ֹ֑עז ֝וְּלָפ ֗ ָניו
ָתּ ֥דוּץ ְדָּאָֽבהַ :מְפּ ֵ֣לי ְבָשׂ ֣רוֹ ָד ֵ֑בקוּ ָי֥צוּק ָ֝עָ֗ליו ַבּל־ ִיֽמּוֹטִ֭ :לבּוֹ ָי֣צוּק ְכּמוֹ־ ָ ֑אֶבן

֝ ְו ָי֗צוּק ְכּ ֶ֣פַלח ַתְּח ִ ֽתּיתִ֭ :מֵשּׂתוֹ ָי ֣גוּרוּ ֵא ִ֑לים ִ֝מְשָּׁב ִ֗רים ִיְתַחָֽטּאוַּ :מִשּׂי ֵ֣גהוּ ֶ֭ח ֶרב
שׁב ְלֶ֣תֶבן ַבּ ְרֶ֑זל ְל ֵ֖ﬠץ ִרָקּ֣בוֹן ְנחוָּֽשׁהֽ :ל ֹא־
ְבִּ֣לי ָת֑קוּם ֲח ִ֖נית ַמָ֣סּע ְוִשׁ ְר ָֽיהַ :יְח ֣ ֹ
ַיְב ִריֶ֥חנּוּ ֶבן־ ָ֑קֶשׁת ְ֝ל ַ ֗קשׁ ֶנְהְפּכוּ־֥לוֹ ַאְב ֵני־ ָֽקַלעְ֭ :כַּקשׁ ֶנְחְשׁ֣בוּ תוֹ ָ ֑תח ֝ ְו ִיְשַׂ֗חק
ְל ַ֣רַעשׁ ִכּי ֽדוֹןַ֭ :תְּחָתּיו ַח ֣דּוּ ֵדי ָ֑ח ֶרשׂ ִי ְר ַ֖פּד ָח ֣רוּץ ֲﬠֵלי־ ִ ֽטיטַ :י ְרִ֣תּי ַח ַכִּ֣סּיר
שׁב ְתּ֣הוֹם ְלֵשׂיָֽבהֵֽ :אין־
ְמצוּ ָ֑לה ֗֝ ָים ָיִ֥שׂים ַכֶּמּ ְרָקָֽחהַֽ֭ :אֲח ָריו ָיִ֣איר ָנִ֑תיב ַיְח ֖ ֹ
ַעל־ָע ָ֥פר ָמְשׁ֑לוֹ ֶֽ֝הָע֗שׂוּ ִלְבִלי־ָֽחתֵֽ :את־ָכּל־ ָגֹּ֥ב ַהּ ִי ְר ֶ ֑אה ֗֝הוּא ֶ֣מֶלךְך ַעל־ָכּל־
ה ָ֗וה ַויּ ֹאַֽמרָ ֭ :י ַדְעִתּ ֭] ָי ַדְעִתּי[ ִכּי־ֹ֣כל תּוּ ָ֑כל ְול ֹא־
ְבּ ֵני־ָֽשַׁחץַ :ו ַ֖יַּען ִא ֥יּוֹב ֶאת־ ְי ֹ
ִיָבֵּ֖צר ִמְמּ ךָ֣ך ְמ ִזָֽמּהִ֤ :מי ֶ֨זה ׀ ַמְע ִ֥לים ֵעָ֗צה ְ ֽבִּ֫לי ָ֥דַעת ָל ֵ֣כן ִ֭ה ַגּ ְדִתּי ְו ֣ל ֹא ָאִ֑בין
ִנְפָל֥אוֹת ִ֝מֶ֗מּ ִנּי ְו ֣ל ֹא ֵא ָֽדעֽ ְ :שַֽׁמע־ָ֭נא ְוָֽאֹנִ֣כי ֲא ַד ֵ֑בּר ֶ֝אְשָׁאְל֗ךָך ְוהוֹ ִדי ֵֽﬠ ִני:
א ֶזן ְשַׁמְעִ֑תּיךָך ֝ ְוַע ָ֗תּה ֵעי ִ֥ני ָרָֽאְתךָךַ :על־ֵ֭כּן ֶאְמַ֣אס ְו ִנ ַ֑חְמִתּי ַעל־ָע ָ֥פר
ְלֵֽשַׁמע־ ֥ ֹ
ה֝ ָוה
הָ֛וה ֶאת־ַה ְדָּב ִ֥רים ָהֵ֖אֶלּה ֶאל־ִא ֑יּוֹב ַו ֨יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ָוֵֽאֶפרַ :ו ְי ִ֗הי ַאַ֨חר ִדֶּ֧בּר ְי ֹ
ֶאל־ֱאִלי ַ֣פז ַהֵֽתּיָמ ֗ ִני ָח ָ֨רה ַא ִ֤פּי ְב ךָ ֙ך וִּבְשׁ ֵ֣ני ֵרֶ֗עיךָך ִ֠כּי ֣ל ֹא ִדַּבּ ְרֶ֥תּם ֵא ַ֛לי ְנכוֹ ָ֖נה
ם ְוִשְׁבָ֨עה ֵא ֝יִלים וְּל֣כוּ ׀ ֶאל־
ְכַּעְב ִ֥דּי ִא ֽיּוֹבְ :וַע ָ֡תּה ְקֽחוּ־ָל ֶ֣כם ִשְׁב ָֽﬠה־ָפ ִרי ֩
ה ַֽבַּע ְדֶ֔כם ְוִא ֣יּוֹב ַעְב ִ֔דּי ִיְתַפּ ֵ֖לּל ֲﬠֵלי ֶ֑כם ִ֧כּי ִאם־
ַעְב ִ֣דּי ִא ֗יּוֹב ְוַֽהֲﬠִליֶ֤תם עוָֹל ֙
ם ְנָבָ֔לה ִ֠כּי ֣ל ֹא ִדַבּ ְרֶ֥תּם ֵא ַ֛לי ְנכוֹ ָ֖נה ְכַּעְב ִ֥דּי
ָפּ ָ֣ניו ֶאָ֗שּׂא ְלִבְל ִ֞תּי ֲﬠ֤שׂוֹת ִעָמֶּכ ֙
שׁר
ִא ֽיּוֹבַ :ו ֵֽיְּלכוּ֩ ֱאִליַ֨פז ַהֵֽתּיָמ֝ ִני וִּבְל ַ֣דּד ַהשּׁוִּ֗חי ֹצַפ֙ר ַה ַ֣נֲּﬠָמ ִ֔תי ַֽו ַֽיֲּﬠ֔שׂוּ ַֽכֲּא ֶ ֛
ה ָ֗וה ָ֚שׁב ֶאת־ְשׁ֣ביּת
ה ָ֖וה ֶאת־ְפּ ֵ֥ני ִא ֽיּוֹבַֽ :וי ֹ
הָ֑וה ַו ִיָּ֥שּׂא ְי ֹ
ִדֶּ֥בּר ֲאֵליֶ֖הם ְי ֹ
הָ֛וה ֶאת־ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ְלִא ֖יּוֹב
]ְשׁ֣בוּת[ ִא ֔יּוֹב ְבּ ִ ֽהְתַפְּל֖לוֹ ְבּ ַ֣ﬠד ֵר ֵ֑ﬠהוּ ַוֹ֧יֶּסף ְי ֹ
ְלִמְשׁ ֶֽנהַ :ו ָיֹּ֣באוּ ֵ֠אָליו ָכּל־ֶאָ֨חיו ְוָכל־ַאְחֹיָ֝תיו ]ַאְחיוָֹ֝תיו[ ְוָכל־ֹֽי ְד ָ֣ﬠיו ְלָפ ֗ ִנים
א֔תוֹ ַ֚ﬠל ָכּל־ָ֣ה ָרָ֔עה ֲאֶשׁר־ֵהִ֥ביא
ַויּ ֹאְכ֨לוּ ִע֣מּוֹ ֶלֶח֘ם ְבֵּבית֒וֹ ַו ָיּ ֻ֤נדוּ ל֙וֹ ַו ְי ַֽנֲח֣מוּ ֹ
ה ָ֗וה ֵבּ ַ֛רךְך
ה ָ֖וה ָע ָ֑ליו ַו ִיְּתּנוּ־֗לוֹ ִ֚אישׁ ְקִשׂיָ֣טה ֶאָ֔חת ְו ִ ֕אישׁ ֶ֥נ ֶזם ָזָ֖הב ֶאָֽחדַֽ :וי ֹ
ְי ֹ
ה ָעָ֨שׂר ֶ֝אֶלף ֗צ ֹאן ְוֵ֤שֶׁשׁת
ֶאת־ַֽאֲח ִ֥רית ִא ֖יּוֹב ֵמ ֵֽראִשׁ֑תוֹ ַֽו ְיִהי־֡לוֹ ַא ְרָבָּע ֩
ם ְגַּמִ֔לּים ְוֶֽאֶלף־ֶ֥צֶמד ָבּ ָ֖קר ְוֶ֥אֶלף ֲאתוֹ ֽנוֹתַֽ :ו ְיִהי־֛לוֹ ִשְׁב ָ֥ﬠ ָנה ָב ִ֖נים
ֲאָלִפי ֙
ת ְיִמיָ֔מה ְוֵ֥שׁם ַהֵשּׁ ִ֖נית ְקִצי ָ֑ﬠה ְוֵ֥שׁם
ְוָשׁ֥לוֹשׁ ָבּ ֽנוֹתַ :ו ִיּ ְק ָ֤רא ֵֽשׁם־ָֽהַאַח ֙
ַהְשִּׁליִ֖שׁית ֶ֥ק ֶרן ַהֽפּוּךְךְ :ו ֨ל ֹא ִנְמָ֝צא ָנִ֥שׁים ָי֛פוֹת ִכְּב֥נוֹת ִא ֖יּוֹב ְבָּכל־ָה ָ ֑א ֶרץ
ַו ִיּ ֵ֨תּן ָלֶ֧הם ֲאִבי ֶ ֛הם ַֽנֲח ָ֖לה ְבּ֥תוֹךְך ֲאֵחיֶֽהםַ :ו ְיִ֤חי ִאיּוֹ֙ב ַֽאֲח ֵרי־ ֔ז ֹאת ֵמָ֥אה

ְוַא ְרָבִּ֖ﬠים ָשׁ ָ֑נה ַו ִיּ ְרֶ֚א ] ַו ִיּ ְרֶ֚אה[ ֶאת־ָבּ ָני֙ו ְוֶאת־ְבּ ֵ֣ני ָב ֔ ָניו ַא ְרָבּ ָ֖ﬠה ֹדּ ֽרוֹת:
ַו ָ֣יָּמת ִא ֔יּוֹב ָז ֵ֖קן וְּשַׂ֥בע ָי ִ ֽמיםִ֥ :שׁיר ַהִשּׁי ִ֖רים ֲאֶ֥שׁר ִלְשֹׁלֹֽמהִ :יָשּׁ ֵ ֨ק ִנ֙י ִמ ְנִּשׁי֣קוֹת
ִ֔פּיהוּ ִ ֽכּי־טוִֹ֥בים ֹדּ ֶ֖דיךָך ִמ ָֽיּ ִיןְ :ל ֵ֨רי ַ֙ח ְשָׁמ ֶ֣ניךָך טוֹ ִ֔בים ֶ֖שֶׁמן תּוּ ַ֣רק ְשׁ ֶ ֑מךָך ַעל־ ֵ֖כּן
ֲﬠָל֥מוֹת ֲאֵהֽבוּךָךָ :מְשׁ ֵ֖כ ִני ַֽאֲח ֶ֣ריךָך ָנּ ֑רוָּצה ֱהִבי ַ ֨א ִני ַהֶ֜מֶּלךְך ֲח ָד ָ֗ריו ָנ ִ֤גיָלה
ה ָ֔בּךְך ַנ ְז ִ֤כּי ָרה ֹד ֶ֨די ךָ ֙ך ִמ ַ֔יּ ִין ֵמיָשׁ ִ֖רים ֲאֵהֽבוּךָךְ :שׁחוֹ ָ֤רה ֲא ִנ֙י ְֽו ָנא ָ֔וה ְבּ ֖נוֹת
ְו ִנְשְׂמָח ֙
ְי ֽרוָּשָׁל֑̂ם ְכָּאֳה ֵ֣לי ֵק ָ֔דר ִכּי ִרי֖עוֹת ְשֹׁלֹֽמהַ :אל־ִתּ ְר֨אוּ ִנ֙י ֶֽשֲׁא ִ֣ני ְשַׁח ְרֹ֔ח ֶרת
שֶּׁמשׁ ְבּ ֵ֧ני ִאִ֣מּי ִֽנֲחרוּ־ ִ֗בי ָשֻׂ֨מ ִנ֙י ֹנֵט ָ֣רה ֶאת־ַהְכּ ָרִ֔מים ַכּ ְרִ֥מי ֶשִׁ֖לּי
ֶשְׁשּׁ ָז ַ֖פְת ִני ַה ָ ֑
ה ַנְפִ֔שׁי ֵאי ָ֣כה ִת ְרֶ֔עה ֵאי ָ֖כה ַתּ ְרִ֣בּיץ ַֽבָּצֳּה ָ֑ר ִים
֥ל ֹא ָנָֽט ְרִתּיַ :ה ִ֣גּי ָדה ִ֗לּי ֶ֤שָֽׁאֲהָב ֙
ה ְכֹּ֣עְט ָ֔יה ַ֖ﬠל ֶע ְד ֵ֥רי ֲחֵב ֶֽריךָךִ :אם־ ֤ל ֹא ֵת ְדִע֙י ָ֔לךְך ַה ָיּ ָ֖פה ַבּ ָנִּ֑שׁים
ַשָׁלָּ֤מה ֶֽאְה ֶי ֙
ְ ֽצִאי־ָ֞לךְך ְבִּעְקֵ֣בי ַה ֗צּ ֹאן וּ ְרִע֙י ֶאת־ ְגּ ִדֹיּ ַ֔ת ִיךְך ַ֖ﬠל ִמְשְׁכּ֥נוֹת ָהֹר ִ ֽﬠיםְ :לֻסָסִת֙י
תּ ִ֔רים ַצ ָוּא ֵ֖רךְך ַֽבֲּחרוּ ִֽזים :תּוֹ ֵ֤רי
ְבּ ִרְכֵ֣בי ַפ ְרֹ֔עה ִדִּמּיִ֖תיךְך ַרְע ָי ִ ֽתיָ :נא ֤ווּ ְלָח ַ֨י ִי ךְ ֙ך ַבּ ֹ
ָזָה֙ב ַֽנֲﬠֶשׂה־ָ֔לּךְך ִ֖ﬠם ְנֻק ֥דּוֹת ַה ָֽכֶּסףַ :עד־ֶ֤שַׁהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ִבְּמִס֔בּוֹ ִנ ְר ִ֖דּי ָנַ֥תן ֵריֽחוֹ:
ְצ֨רוֹר ַהֹ֤מּר ׀ דּוֹ ִד֙י ִ֔לי ֵ֥בּין ָשׁ ַ֖די ָי ִ ֽליןֶ :אְשֹׁ֨כּל ַהֹ֤כֶּפר ׀ דּוֹ ִד֙י ִ֔לי ְבַּכ ְרֵ֖מי ֵ֥ﬠין
ה ַרְע ָי ִ֔תי ִה ָ֥נּ ךְך ָי ָ֖פה ֵעי ַ֥נ ִיךְך יוֹ ִֽניםִ :ה ְנּ ךָ ֙ך ָי ֶ֤פה דוֹ ִד֙י ַ֣אף ָנִ֔עים
ֶֽגּ ִדיִ :ה ָ֤נּ ךְך ָיָפ ֙
ַאף־ַע ְרֵ֖שׂנוּ ַֽרֲﬠ ָנ ָֽנהֹ :ק ֤רוֹת ָבּ ֵ֨תּינ֙וּ ֲא ָר ִ֔זים ָרִחיֵ֖טנוּ ] ָרִהיֵ֖טנוּ[ ְבּרוֹ ִ ֽתיםֲ :א ִנ֙י
ה ֵ֣בּין ַהחוִֹ֔חים ֵ֥כּן ַרְע ָיִ֖תי ֵ֥בּין
ֲחַבֶ֣צֶּלת ַהָשּׁ֔רוֹן ֽשׁוַֹשׁ ַ֖נּת ָֽהֲﬠָמ ִֽקיםְ :כּֽשׁוַֹשׁ ָנּ ֙
ַהָבּ ֽנוֹתְ :כַּת֨פּוּ ַ֙ח ַֽבֲּﬠֵ֣צי ַה ַ֔יַּער ֵ֥כּן דּוֹ ִ֖די ֵ֣בּין ַהָבּ ִ֑נים ְבִּצלּ֙וֹ ִחַ֣מּ ְדִתּי ְו ָיַ֔שְׁבִתּי
וִּפ ְר ֖יוֹ ָמ֥תוֹק ְלִח ִ ֽכּיֱ :הִבי ַ ֨א ִנ֙י ֶאל־ֵ֣בּית ַה ָ֔יּ ִין ְו ִד ְג֥לוֹ ָע ַ֖לי ַֽאֲהָֽבהַ :סְמּ֨כוּ ִנ֙י
ָֽבֲּאִשׁי֔שׁוֹת ַרְפּ ֖דוּ ִני ַבַּתּפּוִּ֑חים ִכּי־חוֹ ַ֥לת ַֽאֲהָ֖בה ָֽא ִניְ :שׂמ ֹאל֙וֹ ַ֣תַּחת ְלר ֹאִ֔שׁי
ם ִבְּצָב֔אוֹת ֖אוֹ ְבַּא ְי֣לוֹת
ִויִמי ֖נוֹ ְתַּחְבּ ֵֽק ִניִ :הְשׁ ַ֨בְּעִתּי ֶאְתֶ֜כם ְבּ ֤נוֹת ְי ֽרוָּשִַׁ֨ל ֙
ַהָשּׂ ֶ֑דה ִאם־ָתִּ֧ﬠירוּ ׀ ְֽוִאם־ְתּֽעוֹ ְר ֛רוּ ֶאת־ָהַֽאֲהָ֖בה ַ֥ﬠד ֶשֶׁתְּח ָֽפּץ֣ :קוֹל דּוֹ ִ֔די
ִה ֵנּה־ ֶ֖זה ָ֑בּא ְמ ַדֵלּ֙ג ַעל־ֶ֣הָה ִ֔רים ְמַק ֵ֖פּץ ַעל־ַה ְגָּבֽעוֹת :דּוֶֹ֤מה דוֹ ִד֙י ִלְצ ִ֔בי ֖אוֹ
ְלֹ֣עֶפר ָֽהַא ָיּ ִ֑לים ִה ֵנּה־ ֶ֤זה עוֵֹמ֙ד ַאַ֣חר ָכְּתֵ֔לנוּ ַמְשׁ ִ֨גּי ַ֙ח ִמן־ַֽהֲחלֹּ ֔נוֹת ֵמִ֖ציץ ִמן־
ַֽהֲח ַר ִ ֽכּיםָ :ע ָ֥נה דוֹ ִ֖די ְוָ֣אַמר ִ֑לי ֥קוִּמי ָ֛לךְך ַרְע ָיִ֥תי ָיָפִ֖תי וְּלִכי־ ָֽלךְךֽ ִ :כּי־ִה ֵ֥נּה
ם ִנ ְר֣אוּ ָב ָ ֔א ֶרץ ֵ֥ﬠת ַה ָזִּ֖מיר
ַהְסָּ֖תו ]ַהְסָּ֖תיו[ ָע ָ֑בר ַה ֶ֕גֶּשׁם ָח ַ֖לף ָה ַ֥לךְך ֽלוַֹ :ה ִנָּצּ ִני ֙
ה ָֽח ְנָ֣טה ַפ ֶ֔גּיָה ְוַה ְגָּפ ִ֥נים ׀ ְסָמ ַ֖דר
ִה ִ֑גּי ַע ְו֥קוֹל ַה֖תּוֹר ִנְשַׁ֥מע ְבַּא ְרֵֽצנוַּ :הְתֵּא ָנ ֙

ָ֣נְתנוּ ֵ֑רי ַח ֥קוִּמי ָ֛לְכי ] ָ֛לךְך[ ַרְע ָיִ֥תי ָיָפִ֖תי וְּלִכי־ ָֽלךְך :יוֹ ָנ ִ֞תי ְבַּח ְג ֵ֣וי ַהֶ֗סַּלע ְבֵּ֨סֶת֙ר
ַהַמּ ְד ֵר ָ֔גה ַה ְר ִ ֨אי ִנ֙י ֶאת־ַמ ְר ַ ֔א ִיךְך ַהְשִׁמיִ֖ﬠי ִני ֶאת־קוֹ ֵ֑לךְך ִכּי־קוֹ ֵ֥לךְך ָע ֵ֖רב
וַּמ ְרֵ֥איךְך ָנא ֶֽוהֶֽ :אֱחזוּ־ָ֨לנ֙וּ ֽשׁוָּעִ֔לים ֽשׁוָּעִ֥לים ְקַט ִ֖נּים ְמַחְבִּ֣לים ְכּ ָרִ֑מים
וְּכ ָרֵ֖מינוּ ְסָמ ַֽדר :דּוֹ ִ֥די ִל֙י ַֽוֲא ִ֣ני ֔לוֹ ָהֹר ֶ֖ﬠה ַבּשּׁוַֹשׁ ִֽנּיםַ֤ :ﬠד ֶשׁ ָיּ֨פוּ ַ֙ח ַה ֔יּוֹם ְו ָ֖נסוּ
ַהְצָּל ִ֑לים ֹס֩ב ְדֵּמה־ְל ךָ ֙ך דוֹ ִ֜די ִלְצ ִ֗בי ֛אוֹ ְלֹ֥עֶפר ָהַא ָיִּ֖לים ַעל־ָ֥ה ֵרי ָֽבֶתרַ :על־
ִמְשָׁכִּב֙י ַבֵּלּי֔לוֹת ִבּ ַ ֕קְּשִׁתּי ֵ֥את ֶשָֽׁאֲהָ֖בה ַנְפִ֑שׁי ִבַּקְּשִׁ֖תּיו ְו ֥ל ֹא ְמָצא ִ ֽתיו:
ם וָּ֣ב ְרֹח֔בוֹת ֲאַבְקָ֕שׁה ֵ֥את ֶשָֽׁאֲהָ֖בה
ָא֨קוָּמה ֜ ָנּא ַֽוֲאסוְֹבָ֣בה ָבִ֗עיר ַבְּשּׁ ָוִקי ֙
שְּׁמ ִ֔רים ַהֹסְּבִ֖בים ָבִּ֑ﬠיר ֵ ֛את
ַנְפִ֑שׁי ִבַּקְּשִׁ֖תּיו ְו ֥ל ֹא ְמָצא ִ ֽתיוְ :מָצ֨אוּ ִנ֙י ַה ֣ ֹ
ֶשָֽׁאֲהָ֥בה ַנְפִ֖שׁי ְרִאיֶֽתםִ :כְּמַע֙ט ֶשָׁע ַ֣ב ְרִתּי ֵמ ֶ֔הם ַ֣ﬠד ֶֽשָׁמָּ֔צאִתי ֵ֥את ֶשָֽׁאֲה ָ֖בה
ַנְפִ֑שׁי ֲאַח ְזִתּי֙ו ְו ֣ל ֹא ַא ְרֶ֔פּנּוּ ַעד־ֶֽ֤שֲׁהֵביאִתי֙ו ֶאל־ֵ֣בּית ִאִ֔מּי ְוֶאל־ֶ֖ח ֶדר הוֹ ָר ִ ֽתי:
ם ִבְּצָב֔אוֹת ֖אוֹ ְבַּא ְי֣לוֹת ַהָשּׂ ֶ֑דה ִאם־ָתִּ֧ﬠירוּ
ִהְשׁ ַ֨בְּעִתּי ֶאְתֶ֜כם ְבּ ֤נוֹת ְי ֽרוָּשִַׁ֨ל ֙
ה ִמן־ַהִמּ ְד ָ֔בּר
׀ ְֽוִאם־ְתּֽעוֹ ְר ֛רוּ ֶאת־ָהַֽאֲהָ֖בה ַ֥ﬠד ֶשֶׁתְּח ָֽפּץִ֣ :מי ֗ז ֹאת ֹעָל ֙
שׁן ְמֻק ֶ֤טּ ֶרת מוֹ֙ר וְּלבוֹ ֔ ָנה ִמֹ֖כּל ַאְב ַ֥קת רוֹ ֵֽכלִ :ה ֗ ֵנּה ִמָטּת֙וֹ
ְכּ ִ ֽת ֽיְמ ֖רוֹת ָע ָ ֑
ם ֲאֻ֣ח ֵזי ֶ֔ח ֶרב ְמֻלְמּ ֵ֖די
ֶשִׁלְּשֹׁלֹ֔מה ִשִׁ֥שּׁים ִגֹּבּ ִ֖רים ָסִ֣ביב ָ֑להּ ִמ ִגֹּבּ ֵ֖רי ִיְשׂ ָרֵֽאלֻ :כָּל ֙
ִמְלָח ָ ֑מה ִ֤אישׁ ַח ְרבּ֙וֹ ַעל־ ְי ֵר֔כוֹ ִמ ַ֖פַּחד ַבֵּלּיֽלוֹתַ :אִפּ ְר ֗יוֹן ָ֤ﬠָשׂה ל֙וֹ ַהֶ֣מֶּלךְך
ְשֹׁלֹ֔מה ֵֽמֲﬠֵ֖צי ַהְלָּב ֽנוֹןַ :עמּוּ ָדי֙ו ָ֣ﬠָשׂה ֶ֔כֶסף ְרִפי ָד֣תוֹ ָז ָ֔הב ֶמ ְרָכּ֖בוֹ ַא ְר ָגּ ָ ֑מן תּוֹכ֙וֹ
ָר֣צוּף ַֽאֲה ָ֔בה ִמְבּ ֖נוֹת ְי ֽרוָּשׁ ָֽלִםְ :צֶ֧אי ָנה ׀ ֽוּ ְר ֶ ֛אי ָנה ְבּ֥נוֹת ִצ ֖יּוֹן ַבֶּ֣מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֑מה
ָֽבֲּﬠָט ָ֗רה ֶשִׁעְטּ ָרה־֤לּוֹ ִאמּ֙וֹ ְבּ ֣יוֹם ֲחֻת ָנּ֔תוֹ וְּב ֖יוֹם ִשְׂמַ֥חת ִלֽבּוִֹ :ה ֨ ָנּךְך ָי ָ֤פה ַרְע ָיִת֙י
ִה ָ֣נּ ךְך ָיָ֔פה ֵעי ַ֣נ ִיךְך יוֹ ֔ ִנים ִמַ֖בַּעד ְלַצָמּ ֵ ֑תךְך ַשְׂע ֵר ךְ ֙ך ְכּ ֵ֣ﬠ ֶדר ָֽהִע ִ֔זּים ֶשׁ ָגְּל֖שׁוּ ֵמַ֥הר
ם ַמְתִאי֔מוֹת ְוַשֻׁכּ ָ֖לה
ִגְּל ָֽﬠדִ :שׁ ֨ ַנּ ִי ךְ ֙ך ְכּ ֵ֣ﬠ ֶדר ַהְקּצוּ֔בוֹת ֶשָׁע֖לוּ ִמן־ָה ַרְח ָ֑צה ֶשֻׁכָּלּ ֙
ת ַ֔ת ִיךְך וִּמ ְדָבּ ֵ֖ריךְך ָנאֶ֑וה ְכּ ֶ֤פַלח ָֽה ִרמּוֹ֙ן ַרָקּ ֵ֔תךְך
ֵ֥אין ָבֶּֽהםְ :כּ֤חוּט ַהָשּׁ ִנ֙י ִשְׂפ ֹ
ִמַ֖בַּעד ְלַצָמֵּֽתךְךְ :כִּמ ְגּ ַ֤דל ָדּ ִוי֙ד ַצ ָוּא ֵ֔רךְך ָבּ ֖נוּי ְלַתְלִפּ ֑יּוֹת ֶ֤אֶלף ַהָמּ ֵג֙ן ָתּ֣לוּי ָעָ֔ליו
ֹ֖כּל ִשְׁלֵ֥טי ַה ִגּבּוֹ ִֽריםְ :שׁ ֵ֥ני ָשׁ ַ֛ד ִיךְך ִכְּשׁ ֵ֥ני ֳﬠָפ ִ֖רים ְתּאוֵֹ֣מי ְצִב ָ֑יּה ָהרוִֹ֖ﬠים
ַבּשּׁוַֹשׁ ִֽנּיםַ֤ :ﬠד ֶשׁ ָיּ֨פוּ ַ֙ח ַה ֔יּוֹם ְו ָ֖נסוּ ַהְצָּל ִ֑לים ֵ֤אֶלּךְך ִל֙י ֶאל־ַ֣הר ַה֔מּוֹר ְוֶאל־
ה ַרְע ָי ִ֔תי וּ֖מוּם ֵ֥אין ָֽבּךְךִ :אִ֤תּי ִמְלָּבנוֹ֙ן ַכָּ֔לּה ִאִ֖תּי
ִגְּב ַ֖ﬠת ַהְלּבוֹ ָֽנהֻ :כּ ָ֤לּךְך ָיָפ ֙
ִמְלָּב֣נוֹן ָתּ֑בוִֹאי ָתּ֣שׁוּ ִרי ׀ ֵמ ֣ר ֹאשׁ ֲאָמָ֗נה ֵמ ֤ר ֹאשׁ ְשִׂני֙ר ְוֶח ְר֔מוֹן ִמְמֹּע֣נוֹת

ֲא ָר ֔יוֹת ֵֽמַה ְר ֵ֖רי ְנֵמ ִֽריםִ :לַבְּבִ֖תּ ִני ֲאֹחִ֣תי ַכ ָ֑לּה ִלַבְּב ִ֨תּי ִנ֙י ְבַּאַ֣חד ]ְבַּאַ֣חת[
ֵמֵעי ֔ ַנ ִיךְך ְבַּאַ֥חד ֲﬠ ָ֖נק ִמַצּ ְוֹּר ָֽנ ִיךְךַ :מה־ ָיּ֥פוּ ֹד ַ֖ד ִיךְך ֲאֹחִ֣תי ַכ ָ֑לּה ַמה־ֹ֤טּבוּ ֹד ַ֨ד ִי ךְ ֙ך
ִמ ַ֔יּ ִין ְו ֵ֥רי ַח ְשָׁמ ַ֖נ ִיךְך ִמָכּל־ְבָּשׂ ִ ֽמיםֹ֛ :נֶפת ִתֹּ֥טְּפ ָנה ִשְׂפתוַֹ֖ת ִיךְך ַכּ ָ֑לּה ְדּ ַ֤בשׁ ְוָחָל֙ב
ַ֣תַּחת ְלשׁוֹ ֔ ֵנךְך ְו ֵ֥רי ַח ַשְׂלֹמַ֖ת ִיךְך ְכּ ֵ֥רי ַח ְלָב ֽנוֹןַ֥ :גּ ן ׀ ָנ֖עוּל ֲאֹחִ֣תי ַכ ָ֑לּה ַ֥גּל ָנ֖עוּל
ַמְע ָ֥י ן ָחֽתוּםְ :שָׁלַ֨ח ִי ךְ ֙ך ַפּ ְר ֵ֣דּס ִרמּוֹ ֔ ִנים ִ֖ﬠם ְפּ ִ֣רי ְמ ָג ִ֑דים ְכָּפ ִ֖רים ִעם־ ְנ ָר ִֽדים:
ה ְוִק ָנּ֔מוֹן ִ֖ﬠם ָכּל־ֲﬠֵ֣צי ְלבוֹ ָ֑נה ֹ֚מר ַֽוֲאָה֔לוֹת ִ֖ﬠם ָכּל־ ָראֵ֥שׁי
ֵ֣נ ְר ְדּ ׀ ְוַכ ְרֹ֗כּם ָק ֶנ ֙
ְבָשׂ ִ ֽמיםַ :מְע ַ֣י ן ַגּ ֔ ִנּים ְבֵּ֖אר ַ֣מ ִים ַח ִ֑יּים ְוֹנ ְזִ֖לים ִמן־ְלָב ֽנוֹן֤ :עוּ ִרי ָצפוֹ֙ן וּ֣בוִֹאי
ֵתיָ֔מן ָהִ֥פיִחי ַג ִ֖נּי ִי ְזּ֣לוּ ְבָשׂ ָ ֑מיו ָי ֤ב ֹא דוֹ ִד֙י ְל ַג ֔נּוֹ ְוי ֹא ַ֖כל ְפּ ִ֥רי ְמ ָג ָֽדיוָ֣ :בּאִתי ְל ַג ִנּ ֘י
ה ָא ִ֤ריִתי מוֹ ִר֙י ִעם־ְבָּשִׂ֔מי ָא ַ֤כְלִתּי ַיְע ִר֙י ִעם־ ִדְּבִ֔שׁי ָשִׁ֥תיִתי ֵייִ֖ני
ֲאֹחִ֣תי ַכָלּ ֒
ִעם־ֲחָלִ֑בי ִאְכ֣לוּ ֵרִ֔עים ְשׁ֥תוּ ְוִשְׁכ ֖רוּ דּוֹ ִֽדיםֲ :א ִ֥ני ְיֵשׁ ָ֖נה ְוִלִ֣בּי ֵ֑ﬠר ֣קוֹל ׀ דּוֹ ִ֣די
דוֵֹ֗פק ִפְּתִחי־ִ֞לי ֲאֹחִ֤תי ַרְע ָיִת֙י יוֹ ָנִ֣תי ַתָמּ ִ֔תי ֶשׁרּ ֹאִשׁ֙י ִנְמָלא־ָ֔טל ְק ֻוּצּוַֹ֖תי
שׁ ָנּה ָרַ֥חְצִתּי ֶאת־ ַר ְג ַ֖לי
ְרִ֥סיֵסי ָֽל ְיָלהָ :פַּ֨שְׁטִתּ֙י ֶאת־ֻכָּתּ ְנ ִ֔תּי ֵאי ָ֖כָכה ֶאְלָבּ ֶ ֑
תּ ַח
ֵאי ָ֥כָכה ֲאַט ְנּ ֵֽפם :דּוֹ ִ֗די ָשׁ ַ֤לח ָיד֙וֹ ִמן־ַהֹ֔חר וֵּמ ַ֖ﬠי ָה֥מוּ ָע ָֽליוַ֥ :קְמ ִ ֽתּי ֲא ִ֖ני ִלְפ ֣ ֹ
ְלדוֹ ִ֑די ְו ָי ַ֣די ָֽנְטפוּ־֗מוֹר ְוֶאְצְבֹּעַת֙י ֣מוֹר ֹע ֵ֔בר ַ֖ﬠל ַכּ֥פּוֹת ַהַמּ ְנֽעוּלָ :פּ ַ ֤תְח ִ ֽתּי ֲא ִנ֙י
ְלדוֹ ִ֔די ְודוֹ ִ֖די ָחַ֣מק ָע ָ֑בר ַנְפִשׁ֙י ָֽיְצָ֣אה ְב ַדְבּ֔רוֹ ִבַּקְּשׁ ִ֨תּיה֙וּ ְו ֣ל ֹא ְמָצא ִ֔תיהוּ
שְּׁמ ִ֛רים ַהֹסְּבִ֥בים ָבִּ֖ﬠיר ִה֣כּוּ ִני ְפָצ֑עוּ ִני ָנְשׂ֤אוּ
ְק ָראִ֖תיו ְו ֥ל ֹא ָע ָֽנ ִניְ :מָצ ֻ ֧א ִני ַה ֹ
שְׁמ ֵ֖רי ַהֹחֽמוֹתִ :הְשַׁ֥בְּעִתּי ֶאְת ֶ֖כם ְבּ ֣נוֹת ְי ֽרוָּשָׁל֑̂ם ִ ֽאם־
ֶאת־ ְר ִדי ִד֙י ֵֽמָעַ֔לי ֹ
ִתְּמְצא֙וּ ֶאת־דּוֹ ִ֔די ַמה־ַתּ ִ֣גּידוּ ֔לוֹ ֶשׁחוֹ ַ֥לת ַֽאֲהָ֖בה ָֽא ִניַ :מה־דּוֹ ֵ֣דךְך ִמ֔דּוֹד
ח ְוָא֔דוֹם ָדּ ֖גוּל
ַה ָיּ ָ֖פה ַבּ ָנִּ֑שׁים ַמה־דּוֹ ֵ֣דךְך ִמ֔דּוֹד ֶשׁ ָ֖כָּכה ִהְשַׁבְּעָֽתּנוּ :דּוֹ ִ֥די ַצ ֙
ֵמ ְרָבָֽבה :ר ֹא֖שׁוֹ ֶ֣כֶּתם ָ֑פּז ְק ֻוצּוָֹתי֙ו ַתְּלַתִּ֔לים ְשֹׁח ֖רוֹת ָכּעוֹ ֵֽרבֵ :עי ֕ ָניו ְכּיוֹ ִ֖נים
ת ֶֽבָּחָ֔לב ֹֽיְשׁ֖בוֹת ַעל־ִמ ֵֽלּאתְ :לָח ָי֙ו ַֽכֲּﬠרוּ ַ֣גת ַהֹ֔בֶּשׂם
ַעל־ֲאִ֣פיֵקי ָ ֑מ ִים ֹֽרֲחצוֹ ֙
ִמ ְג ְדּ֖לוֹת ֶמ ְרָקִ֑חים ִשְׂפתוָֹתי֙ו ֽשׁוַֹשִׁ֔נּים ֹנְט֖פוֹת ֥מוֹר ֹעֵֽברָ :י ָדי֙ו ְגִּלי ֵ֣לי ָז ָ֔הב
ְמֻמָלִּ֖אים ַבַּתּ ְרִ֑שׁישׁ ֵמָעי֙ו ֶ֣ﬠֶשׁת ֵ֔שׁן ְמֻע ֶ֖לֶּפת ַסִפּי ִֽרים :שׁוָֹקי֙ו ַע֣מּוּ ֵדי ֵ֔שׁשׁ
ְמ ֻיָסּ ִ֖דים ַעל־ַא ְדֵני־ ָ֑פז ַמ ְר ֵ ֨אה֙וּ ַכְּלָּב ֔נוֹן ָבּ֖חוּר ָֽכֲּא ָר ִֽזיםִ :חכּ֙וֹ ַֽמְמַתּ ִ ֔קּים ְוֻכ֖לּוֹ
ַֽמֲחַמ ִ֑דּים ֶ֤זה דוֹ ִד֙י ְו ֶ֣זה ֵרִ֔עי ְבּ ֖נוֹת ְי ֽרוָּשׁ ָֽלִםָ֚ :א ָנה ָה ַ֣לךְך דּוֹ ֵ֔דךְך ַה ָיּ ָ֖פה ַבּ ָנִּ֑שׁים
ת
ָ֚א ָנה ָפּ ָ֣נה דוֹ ֵ֔דךְך וּ ְנַבְקֶ֖שׁנּוּ ִעָֽמּךְך :דּוֹ ִד֙י ָי ַ֣רד ְל ַג ֔נּוֹ ַֽלֲﬠרוּ ֖גוֹת ַהֹ֑בֶּשׂם ִל ְרעוֹ ֙

ַבּ ַגּ ֔ ִנּים ְוִלְלֹ֖קט ֽשׁוַֹשׁ ִֽנּיםֲ :א ִ֤ני ְלדוֹ ִד֙י ְודוֹ ִ֣די ִ֔לי ָהֹר ֶ֖ﬠה ַבּשּׁוַֹשׁ ִֽנּיםָ :יָ֨פה ַ֤אְתּ
ַרְע ָיִת֙י ְכִּת ְרָ֔צה ָנא ָ֖וה ִכּירוָּשָׁל֑̂ם ֲא ֻיָ֖מּה ַכּ ִנּ ְד ָגּֽלוֹתָ :ה ֵ֤סִבּי ֵעי ֨ ַנ ִי ךְ ֙ך ִמ ֶנּ ְג ִ֔דּי ֶ֥שֵׁ֖הם
ִה ְרִהי ֻ֑ב ִני ַשְׂע ֵר ךְ ֙ך ְכּ ֵ֣ﬠ ֶדר ָֽהִע ִ֔זּים ֶשׁ ָגְּל֖שׁוּ ִמן־ַה ִגְּל ָֽﬠדִ :שׁ ֨ ַנּ ִי ךְ ֙ך ְכּ ֵ֣ﬠ ֶדר ָֽה ְרֵחִ֔לים
ם ַמְתִאי֔מוֹת ְוַשֻׁכּ ָ֖לה ֵ֥אין ָבֶּֽהםְ :כּ ֶ֤פַלח ָה ִרמּוֹ֙ן
ֶשָׁע֖לוּ ִמן־ָה ַרְח ָ֑צה ֶשֻׁכָּלּ ֙
ה ְמָּל֔כוֹת וְּשֹׁמ ִ֖נים ִ ֽפּיַל ְגִ֑שׁים ַֽוֲﬠָל֖מוֹת
ַרָקּ ֵ֔תךְך ִמַ֖בַּעד ְלַצָמֵּֽתךְךִ :שִׁ֥שּׁים ֵ֨הָמּ ֙
א ְלִאָ֔מּהּ ָבּ ָ֥רה ִ֖היא ְל ֽיוַֹל ְד ָ ֑תּהּ
א יוֹ ָנִ֣תי ַתָמּ ִ֔תי ַאַ֥חת ִהי ֙
ֵ֥אין ִמְס ָֽפּרַ :אַ֥חת ִהי ֙
ת ַֽו ְיַאְשּׁ֔רוָּה ְמָל֥כוֹת וּ ִ ֽפיַל ְגִ֖שׁים ַֽו ְיַהְלֽלוָּהִ :מי־ ֥ז ֹאת ַה ִנְּשָׁק ָ֖פה
ָר֤אוָּה ָבנוֹ ֙
ה ַֽכַּחָ֔מּה ֲא ֻיָ֖מּה ַכּ ִנּ ְד ָגּֽלוֹתֶ :אל־ ִגּ ַ֤נּת ֱאגוֹ֙ז ָי ַ֔ר ְדִתּי
שַׁחר ָי ָ֣פה ַכְלָּב ֗ ָנה ָבּ ָר ֙
ְכּמוֹ־ ָ ֑
ת ֲה ָֽפ ְרָ֣חה ַה ֶ֔גֶּפן ֵה ֵ֖נצוּ ָה ִרֹמּ ִֽנים֣ :ל ֹא ָי ַ֔דְעִתּי ַנְפִ֣שׁי
ִל ְר֖אוֹת ְבִּאֵ֣בּי ַה ָ֑נַּחל ִל ְראוֹ ֙
ָשַׂ֔מְת ִני ַמ ְרְכּ֖בוֹת ַעִמּי־ ָנ ִֽדיב֤ :שׁוִּבי ֨שׁוִּב֙י ַה֣שּׁוַּלִ֔מּית ֥שׁוִּבי ֖שׁוִּבי ְו ֶנֱח ֶזה־
ָ֑בּךְך ַֽמה־ֶתֱּחז֙וּ ַבּ֣שּׁוַּלִ֔מּית ִכְּמֹח ַ֖לת ַֽהַֽמֲּח ָֽנ ִיםַ :מה־ ָיּ֧פוּ ְפָע ַ ֛מ ִיךְך ַבּ ְנָּעִ֖לים ַבּת־
ָנ ִ֑דיב ַחמּוּ ֵ֣קי ְי ֵרַ֔כ ִיךְך ְכּ֣מוֹ ֲחָל ִ ֔אים ַֽמֲﬠֵ֖שׂה ְי ֵ֥די ָאָֽמּןָ :שׁ ְר ֵר ךְ ֙ך ַא ַ֣גּ ן ַהַ֔סַּהר ַאל־
ֶיְחַ֖סר ַה ָ ֑מּ ֶזג ִבְּט ֵנ ךְ ֙ך ֲﬠ ֵרַ֣מת ִחִ֔טּים סוּ ָ֖גה ַבּשּׁוַֹשׁ ִֽנּיםְ :שׁ ֵ֥ני ָשׁ ַ֛ד ִיךְך ִכְּשׁ ֵ֥ני ֳﬠָפ ִ֖רים
שּׁן ֵעי ֜ ַנ ִיךְך ְבּ ֵר֣כוֹת ְבֶּחְשׁ֗בּוֹן ַעל־ַ֨שַׁע֙ר ַבּת־
ָתֳּאֵ֥מי ְצִב ָֽיּהַ :צ ָוּא ֵ֖רךְך ְכִּמ ְג ַ֣דּל ַה ֵ ֑
ַר ִ֔בּים ַאֵפּ ךְ ֙ך ְכִּמ ְג ַ֣דּל ַהְלָּב ֔נוֹן צוֹ ֶ֖פה ְפּ ֵ֥ני ַדָֽמֶּשׂק :ר ֹאֵ֤שׁךְך ָעַ֨ל ִי ךְ ֙ך ַכַּכּ ְרֶ֔מל ְו ַד ַ֥לּת
ת וַּמה־ ָנַּ֔עְמְתּ ַֽאֲהָ֖בה
ר ֹאֵ֖שׁךְך ָכַּא ְר ָגּ ָ ֑מן ֶ֖מֶלךְך ָא֥סוּר ָבּ ְרָה ִ ֽטיםַ :מה־ ָיִּפי ֙
ַבַּֽתֲּﬠנוּ ִֽגים֤ :ז ֹאת ֽקוָֹמֵת ךְ ֙ך ָֽדְּמָ֣תה ְלָתָ֔מר ְוָשׁ ַ֖ד ִיךְך ְלַאְשֹׁכּֽלוֹתָ :אַ֨מ ְרִתּ֙י ֶאֱﬠ ֶ֣לה
אֲח ָ֖זה ְבַּס ְנִס ָ֑נּיו ְו ִֽיְהיוּ־ ָ֤נא ָשׁ ַ֨ד ִי ךְ ֙ך ְכֶּאְשְׁכּ֣לוֹת ַה ֶ֔גֶּפן ְו ֵ֥רי ַח ַא ֵ֖פּךְך
ְבָתָ֔מר ֽ ֹ
ַכַּתּפּוּ ִ ֽחיםְ :וִחֵ֕כּךְך ְכּ ֵ֥יין ַה֛טּוֹב הוֹ ֵ֥לךְך ְלדוֹ ִ֖די ְלֵמיָשׁ ִ֑רים דּוֵֹ֖בב ִשְׂפֵ֥תי ְיֵשׁ ִֽנים:
ה
ֲא ִ֣ני ְלדוֹ ִ֔די ְוָע ַ֖לי ְתּשׁוָּקֽתוְֹ :ל ָ֤כה דוֹ ִד֙י ֵנֵ֣צא ַהָשּׂ ֶ֔דה ָנִ֖לי ָנה ַבְּכָּפ ִֽריםַ :נְשִׁ֨כּיָמ ֙
שׁם ֶאֵ֥תּן
ַלְכּ ָרִ֔מים ִנ ְר ֶ ֞אה ִאם ָֽפּ ְר ָ֤חה ַה ֶ֨גֶּפ֙ן ִפַּ֣תּח ַהְסָּמ ַ֔דר ֵה ֵ֖נצוּ ָה ִרמּוֹ ִ֑נים ָ ֛
ֶאת־ֹדּ ַ֖די ָֽלךְךַֽ :הדּוּ ָדִ֣אים ָֽנְתנוּ־ ֵ֗רי ַח ְוַעל־ְפָּתֵ֨חינ֙וּ ָכּל־ְמ ָג ִ֔דים ֲח ָדִ֖שׁים ַגּם־
ְיָשׁ ִ֑נים דּוֹ ִ֖די ָצ ַ֥פ ְנִתּי ָֽלךְךִ֤ :מי ִיֶתּ ְנ ךָ ֙ך ְכָּ֣אח ִ֔לי יוֹ ֵ֖נק ְשׁ ֵ֣די ִאִ֑מּי ֶֽאְמָֽצֲא ךָ֤ך ַבחוּ֙ץ
ֶאָ֣שְּׁק֔ךָך ַ֖גּם ל ֹא־ ָי֥בוּזוּ ִ ֽליֶ :א ְנָֽה ְג֗ךָך ֲא ִ ֽב ֽיֲא ךָ֛ך ֶאל־ֵ֥בּית ִאִ֖מּי ְתַּלְמּ ֵ֑ד ִני ַאְשְׁק ךָ ֙ך
ִמ ַ֣יּ ִין ָה ֶ֔רַקח ֵֽמֲﬠִ֖סיס ִרֹמּ ִ ֽניְ :שׂמ ֹאל֙וֹ ַ֣תַּחת ר ֹאִ֔שׁי ִֽויִמי ֖נוֹ ְתַּחְבּ ֵֽקִניִ :הְשַׁ֥בְּעִתּי
ֶאְת ֶ֖כם ְבּ ֣נוֹת ְי ֽרוָּשָׁל֑̂ם ַמה־ָתִּ֧ﬠירוּ ׀ ֽוַּמה־ְתֹּֽע ְר ֛רוּ ֶאת־ָהַֽאֲהָ֖בה ַ֥ﬠד

ה ִמן־ַהִמּ ְד ָ֔בּר ִמְת ַר ֶ֖פֶּקת ַעל־דּוֹ ָ֑דהּ ַ֤תַּחת ַהַתּ֨פּוּ ַ֙ח
ֶשֶׁתְּח ָֽפּץִ֣ :מי ֗ז ֹאת ֹעָל ֙
ֽעוֹ ַר ְר ִ֔תּיךָך ָ֚שָׁמּה ִחְבּ ַ֣לְתךָך ִאֶ֔מּךָך ָ֖שָׁמּה ִחְבּ ָ֥לה ְיָל ַֽדְתךָךִ :שׂיֵ֨מ ִני ַֽכחוֹ ָ֜תם ַעל־
ִל ֶ֗בּךָך ַֽכּחוָֹת ֙
ת ַֽאֲה ָ֔בה ָקָ֥שׁה ִכְשׁ֖אוֹל ִק ְנ ָ ֑אה ְרָשֶׁ֕פיָה
ם ַעל־ ְזרוֶֹ֔עךָך ִ ֽכּי־ַע ָ֤זּה ַכָ֨מּ ֶו ֙
ִרְשֵׁ֕פּי ֵ֖אשׁ ַשְׁלֶ֥הֶבְת ָֽיהַ֣ :מ ִים ַר ִ֗בּים ֤ל ֹא ֽיוְּכל֙וּ ְלַכ֣בּוֹת ֶאת־ָֽהַֽאֲה ָ֔בה וּ ְנָה ֖רוֹת
֣ל ֹא ִיְשְׁט֑פוָּה ִאם־ ִי ֵ֨תּן ִ ֜אישׁ ֶאת־ָכּל־֤הוֹן ֵבּית֙וֹ ָבַּֽאֲה ָ֔בה ֖בּוֹז ָי֥בוּזוּ ֽלוָֹ :א֥חוֹת
ה ַֽלֲאֹח ֵ֔תנוּ ַבּ ֖יּוֹם ֶשׁ ְיּ ֻדַבּר־ָֽבּהִּ :אם־
ָ֨לנ֙וּ ְקַט ֔ ָנּה ְוָשׁ ַ֖ד ִים ֵ֣אין ָ֑להּ ַֽמה־ ַֽנֲּﬠֶשׂ ֙
חוָֹ֣מה ִ֔היא ִנְב ֶ֥נה ָע ֶ֖ליָה ִ֣טי ַרת ָ֑כֶּסף ְוִאם־ ֶ֣דֶּלת ִ֔היא ָנ֥צוּר ָע ֶ֖ליָה ֥לוּ ַח ָֽא ֶרז:
ֲא ִ֣ני חוָֹ֔מה ְוָשׁ ַ֖די ַכִּמּ ְג ָדּ֑לוֹת ָ ֛אז ָה ִ֥ייִתי ְבֵעי ָ֖ניו ְכּמוְֹצֵ֥את ָשֽׁלוֹםֶ֣ :כּ ֶרם ָה ָ֤יה
ה ְבַּ֣בַעל ָה֔מוֹן ָנַ֥תן ֶאת־ַה ֶ֖כּ ֶרם ַלֹנְּט ִ֑רים ִ֛אישׁ ָיִ֥בא ְבִּפ ְר ֖יוֹ ֶ֥אֶלף ָֽכֶּסף:
ִלְשֹׁלֹמ ֙
ַכּ ְרִ֥מי ֶשִׁ֖לּי ְלָפ ָ֑ני ָהֶ֤אֶלף ְל ךָ ֙ך ְשֹׁלֹ֔מה וָּמאַ֖ת ִים ְלֹנְט ִ֥רים ֶאת־ִפּ ְר ֽיוַֹ :היּוֶֹ֣שֶׁבת
ַבּ ַגּ ֗ ִנּים ֲחֵב ִ֛רים ַמְקִשׁיִ֥בים ְלקוֹ ֵ֖לךְך ַהְשִׁמי ִ ֽﬠי ִניְ :בּ ַ֣רח ׀ דּוֹ ִ֗די ֽוּ ְדֵמה־ְל ךָ֤ך ִלְצִב֙י
שְּׁפִ֔טים ַו ְיִ֥הי
֚אוֹ ְלֹ֣עֶפר ָֽהַא ָיִּ֔לים ַ֖ﬠל ָה ֵ֥רי ְבָשׂ ִ ֽמים :רות ַו ְי ִ֗הי ִבּ ְיֵמ֙י ְשֹׁ֣פט ַה ֹ
ָר ָ֖ﬠב ָבּ ָ ֑א ֶרץ ַו ֵ֨יֶּלךְך ִ ֜אישׁ ִמֵ֧בּית ֶ֣לֶחם ְיהוּ ָ֗דה ָלגוּ֙ר ִבְּשׂ ֵ֣די מוֹ ָ ֔אב ֥הוּא ְוִאְשׁ֖תּוֹ
ם ִאְשׁ֨תּוֹ ָנֳﬠִ֜מי ְוֵ֥שׁם ְשׁ ֵֽני־ָב ָ֣ניו ׀ ַמְח֤לוֹן
וְּשׁ ֵ֥ני ָב ָֽניוְ :וֵ֣שׁם ָהִ֣אישׁ ֱ ֽאִליֶ֡מֶלךְך ְוֵשׁ ֩
ְוִכְליוֹ֙ן ֶאְפ ָר ִ֔תים ִמֵ֥בּית ֶ֖לֶחם ְיהוּ ָ֑דה ַו ָיֹּ֥באוּ ְשׂ ֵדי־מוָֹ֖אב ַו ִֽיְּהיוּ־ָֽשׁםַ :ו ָ֥יָּמת
ם ֹֽמֲאִב ֔יּוֹת
ֱאִליֶ֖מֶלךְך ִ֣אישׁ ָנֳﬠִ֑מי ַוִתָּשֵּׁ֥אר ִ֖היא וְּשׁ ֵ֥ני ָב ֶֽניָהַ :ו ִיְּשׂ֣אוּ ָל ֶ֗הם ָנִשׁי ֙
ת ָע ְרָ֔פּה ְוֵ֥שׁם ַהֵשּׁ ִ֖נית ֑רוּת ַו ֵ֥יְּשׁבוּ ָ֖שׁם ְכּ ֶ֥ﬠֶשׂר ָשׁ ִֽניםַ :ו ָיּ֥מוּתוּ ַגם־
ֵ֤שׁם ָֽהַאַח ֙
א
ְשׁ ֵניֶ֖הם ַמְח֣לוֹן ְוִכְל ֑יוֹן ַוִתָּשֵּׁא֙ר ָֽהִאָ֔שּׁה ִמְשּׁ ֵ֥ני ְיָל ֶ֖דיָה וֵּמִאיָֽשׁהַּ :וָ֤תָּקם ִהי ֙
ה ֶאת־
ה ָו ֙
ה ִבְּשׂ ֵ֣דה מוֹ ָ ֔אב ִ ֽכּי־ָפ ַ֤קד ְי ֹ
ְוַכֹלּ ֶ֔תיָה ַוָ֖תָּשׁב ִמְשּׂ ֵ֣די מוֹ ָ ֑אב ִ֤כּי ָֽשְׁמָע ֙
ם ֲאֶ֣שׁר ָה ְיָתה־ָ֔שָׁמּה וְּשֵׁ֥תּי ַכֹלֶּ֖תיָה
ַע֔מּוֹ ָלֵ֥תת ָלֶ֖הם ָֽלֶחםַ :וֵתֵּ֗צא ִמן־ַהָמּקוֹ ֙
ִע ָ ֑מּהּ ַוֵתּ ַ֣לְכ ָנה ַב ֶ֔דּ ֶרךְך ָל֖שׁוּב ֶאל־ֶ֥א ֶרץ ְיהוּ ָֽדהַ :ו ֤תּ ֹאֶמר ָנֳﬠִמ֙י ִלְשֵׁ֣תּי ַכֹלּ ֶ֔תיָה
ם ֶ֔חֶסד ַֽכֲּאֶ֧שׁר
ה ָ֤וה ִעָמֶּכ ֙
שְׁב ָנה ִאָ֖שּׁה ְלֵ֣בית ִא ָ ֑מּהּ ַ֣יַעשׂה ] ַ֣יַעשׂ[ ְי ֹ
ֵ֣לְכ ָנה ֔ ֹ
ה ָלֶ֔כם וְּמֶ֣צאן ָ◌ ְמנוָּ֔חה ִאָ֖שּׁה ֵ֣בּית
ה ָו ֙
ֲﬠִשׂי ֶ ֛תם ִעם־ַהֵמִּ֖תים ְוִעָמּ ִֽדיִ :י ֵ ֤תּן ְי ֹ
שׁהּ ַוִתַּ֣שּׁק ָל ֶ֔הן ַוִתֶּ֥שּׂא ָנה קוֹ ָ֖לן ַוִתְּב ֶֽכּי ָנהַ :ותּ ֹאַ֖מ ְר ָנה־ ָ֑לּהּ ִכּי־ִאָ֥תּךְך ָנ֖שׁוּב
ִאי ָ ֑
ם ְ ֽבֵּמַ֔עי
שְׁב ָנה ְבֹנ ַ֔תי ָ֥לָמּה ֵת ַ֖לְכ ָנה ִעִ֑מּי ַֽהֽעוֹד־ ִ֤לי ָב ִני ֙
ְלַעֵֽמּךְךַ :ו ֤תּ ֹאֶמר ָנֳﬠִמ֙י ֣ ֹ
שְׁב ָנה ְבֹנַת֙י ֵ֔לְכן ָ◌ ִ֥כּי ָז ַ֖ק ְנִתּי ִמְה ֣יוֹת ְלִ֑אישׁ ִ֤כּי ָאַ֨מ ְרִתּ֙י
ְוָה ֥יוּ ָל ֶ֖כם ַֽלֲא ָנ ִ ֽשׁיםֹ ֤ :

ה ְל ִ ֔אישׁ ְו ַ֖גם ָי ַ֥ל ְדִתּי ָב ִֽניםֲ :הָלֵ֣הן ׀ ְתַּשׂ ֵ֗בּ ְר ָנה
ֶישׁ־ִ֣לי ִתְק ָ֔וה ַ֣גּם ָה ִ֤ייִתי ַהַ֨לּ ְיָל ֙
ַ֚ﬠד ֲאֶ֣שׁר ִי ְג ָ֔דּלוּ ֲהָלֵה֙ן ֵֽתָּע ֵ֔ג ָנה ְלִבְלִ֖תּי ֱה ֣יוֹת ְלִ֑אישׁ ַ֣אל ְבֹּנ ַ֗תי ִ ֽכּי־ַמר־ ִ֤לי
ה
ה ָֽוהַ :וִתֶּ֣שָּׂנה קוָֹ֔לן ַוִתְּב ֶ֖כּי ָנה ֑עוֹד ַוִתַּ֤שּׁק ָע ְרָפּ ֙
א֙ד ִמֶ֔כּם ִ ֽכּי־ ָיְצָ֥אה ִ֖בי ַיד־ ְי ֹ
ְמ ֹ
ה ָ֣שָׁבה ְיִבְמ ֵ֔תּךְך ֶאל־ַעָ֖מּהּ ְוֶאל־
ַֽלֲחמוֹ ָ֔תהּ ְו ֖רוּת ָ֥דְּבָקה ָֽבּהַּ :ו ֗תּ ֹאֶמר ִה ֵנּ ֙
ת ַאל־ִתְּפ ְגִּעי־ ִ֔בי ְלָע ְזֵ֖בךְך ָל֣שׁוּב
ֱאֹל ֶ ֑היָה ֖שׁוִּבי ַֽאֲח ֵ֥רי ְיִבְמֵֽתּךְךַ :ו ֤תּ ֹאֶמר רוּ ֙
ֵמַֽאֲח ָ֑ר ִיךְך ִ֠כּי ֶאל־ֲאֶ֨שׁר ֵתְּלִ֜כי ֵאֵ֗לךְך וַּֽבֲאֶ֤שׁר ָתִּ֨לי ִנ֙י ָאִ֔לין ַעֵ֣מּךְך ַעִ֔מּי ֵואֹלַ֖ה ִיךְך
ה ָ֥וה ִל֙י ְוֹ֣כה ֹיִ֔סיף ִ֣כּי
ה ַֽיֲﬠֶ֨שׂה ְי ֹ
ֱאֹלָֽהיַֽ :בֲּאֶ֤שׁר ָתּ֨מוִּת֙י ָא֔מוּת ְוָ֖שׁם ֶאָקּ ֵ֑בר ֹכּ ֩
ַהָ֔מּ ֶות ַיְפ ִ֖ריד ֵבּי ִ֥ני וֵּבי ֵֽנ ךְךַ :ו ֵ֔תּ ֶרא ִ ֽכּי־ִמְתַאֶ֥מֶּצת ִ֖היא ָל ֶ֣לֶכת ִא ָ ֑תּהּ ַוֶתְּח ַ֖דּל
ה ֵ֣בּית
ְל ַדֵ֥בּר ֵא ֶֽליָהַ :וֵתּ ַ֣לְכ ָנה ְשֵׁתּי ֶ֔הם ַעד־ֹבָּ֖א ָנה ֵ֣בּית ָ֑לֶחם ַו ְי ִ֗הי ְכֹּב ָ ֨א ָנ ֙
הם ָכּל־ָהִעי֙ר ֲﬠֵלי ֶ֔הן ַותּ ֹאַ֖מ ְר ָנה ֲה ֥ז ֹאת ָנֳﬠ ִ ֽמיַ :ו ֣תּ ֹאֶמר ֲאֵלי ֶ֔הן ַאל־
ֶ֔לֶחם ַוֵתּ ֤ ֹ
אדֲ :אִנ֙י ְמֵלָ֣אה
ִתּ ְק ֶ֥רא ָנה ִ֖לי ָנֳﬠִ֑מי ְק ֶ֤ראן ָ◌ ִל֙י ָמ ָ֔רא ִכּי־ֵהַ֥מר ַשׁ ַ֛דּי ִ֖לי ְמ ֽ ֹ
ה ָ֣ﬠ ָנה ִ֔בי ְוַשׁ ַ֖דּי
ה ָו ֙
הָ֑וה ָ֣לָמּה ִת ְק ֶ֤רא ָנה ִל֙י ָנֳﬠִ֔מי ַֽוי ֹ
ָהַ֔לְכִתּי ְו ֵרי ָ֖קם ֱהִשׁיַ֣ב ִני ְי ֹ
הּ ִעָ֔מּהּ ַהָ֖שָּׁבה ִמְשּׂ ֵ֣די מוֹ ָ ֑אב
ֵ֥ה ַֽרע ִ ֽליַ :וָ֣תָּשׁב ָנֳﬠִ֗מי ְו֨רוּת ַהֽמּוֲֹאִב ָ֤יּה ַכָלָּת ֙
ְו ֵ֗הָמּה ָ֚בּאוּ ֵ֣בּית ֶ֔לֶחם ִבְּתִח ַ֖לּת ְקִ֥ציר ְשֹׂע ִֽריםֽ :וְּל ָנֳﬠִ֞מי ֹמי ַ֣דע ]מוֹ ַ֣דע[ ְלִאיָ֗שׁהּ
ִ֚אישׁ ִגּ֣בּוֹר ַ֔ח ִיל ִמִמְּשׁ ַ֖פַּחת ֱאִלי ֶ ֑מֶלךְך וְּשׁ֖מוֹ ֹֽבַּעזַ :ותּ ֹאֶמ֩ר ֨רוּת ַהֽמּוֲֹאִב ָ֜יּה
ה ַֽוֲאַלֳקָ֣טה ַבִשֳּׁבִּ֔לים ַאַ֕חר ֲאֶ֥שׁר ֶאְמָצא־ֵ֖חן
ֶֽאל־ ָנֳﬠִ֗מי ֵֽאְלָכה־ ָ֤נּא ַהָשּׂ ֶד ֙
א ַוְתַּל ֵ֣קּט ַבָּשּׂ ֶ֔דה ַֽאֲח ֵ֖רי ַהֹקְּצ ִ֑רים
ְבֵּעי ָ֑ניו ַו ֥תּ ֹאֶמר ָ֖להּ ְלִ֥כי ִב ִ ֽתּיַ :ו ֵ ֤תֶּלךְך ַוָתּבוֹ ֙
ה ְלֹ֔בַעז ֲאֶ֖שׁר ִמִמְּשׁ ַ֥פַּחת ֱאִליֶֽמֶלךְךְ :וִה ֵנּה־ֹ֗בַעז ָ֚בּא
ַו ִ֣יּ ֶקר ִמְק ֶ֔רָה ֶחְל ַ֤קת ַהָשּׂ ֶד ֙
ה ָֽוהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר
ה ָ֣וה ִעָמּ ֶ֑כם ַו ֥יּ ֹאְמרוּ ֖לוֹ ְיָב ֶרְכ ךָ֥ך ְי ֹ
ִמֵ֣בּית ֶ֔לֶחם ַו ֥יּ ֹאֶמר ַלקּוְֹצ ִ֖רים ְי ֹ
ֹ֨בַּע֙ז ְל ַֽנֲﬠ֔רוֹ ַה ִנָּ֖צּב ַעל־ַהֽקּוְֹצ ִ֑רים ְלִ֖מי ַה ַֽנֲּﬠ ָ֥רה ַה ֽזּ ֹאתַ :ו ַ֗יַּען ַה ַ֛נַּער ַה ִנָּ֥צּב ַעל־
ה ִ֔היא ַהָ֥שָּׁבה ִ ֽﬠם־ ָנֳﬠִ֖מי ִמְשּׂ ֵ֥דה מוָֹֽאב:
ַהקּוְֹצ ִ֖רים ַויּ ֹא ַ ֑מר ַֽנֲﬠ ָ֤רה ֽמוֲֹאִב ָיּ ֙
א ְוָאַסְפִ֣תּי ָֽבֳﬠָמ ִ֔רים ַֽאֲח ֵ֖רי ַהקּוְֹצ ִ֑רים ַוָתּ֣בוֹא ַֽוַֽתֲּﬠ֗מוֹד
ַו ֗תּ ֹאֶמר ֲאַלֳקָטה־ ָנּ ֙
ֵמָ֤אז ַהֹ֨בֶּק֙ר ְוַעד־ַ֔עָתּה ֶ֛זה ִשְׁבָ֥תּהּ ַהַ֖בּ ִית ְמ ָֽﬠטַ :ויּ ֹאֶמ֩ר ֹ֨בַּעז ֶאל־֜רוּת ֲה֧לוֹא
ָשַׁ֣מַעְתּ ִבּ ִ֗תּי ַאל־ֵתְּלִכ֙י ִלְלֹק֙ט ְבָּשׂ ֶ֣דה ַאֵ֔חר ְו ַ֛גם ֥ל ֹא ַֽתֲﬠבוּ ִ֖רי ִמֶ֑זּה ְוֹ֥כה
ִת ְדָבּ ִ֖קין ִעם־ ַֽנֲﬠֹרָֽתיֵ :עי ֜ ַנ ִיךְך ַבָּשּׂ ֶ֤דה ֲאֶשׁר־ ִיְקֹצרוּ֙ן ְוָה ַ֣לְכְתּ ַֽאֲח ֵרי ֶ֔הן ֲה֥לוֹא
תּ ֶאל־ַהֵכִּ֔לים ְוָשׁ ִ֕תית
ִצ ִ֛וּיִתי ֶאת־ַה ְנָּע ִ֖רים ְלִבְלִ֣תּי ָנ ְג ֵ֑ﬠךְך ְוָצִ֗מת ְוָהַלְכ ְ ֙

ֵֽמֲאֶ֥שׁר ִי ְ ֽשֲׁא֖בוּן ַה ְנָּע ִֽריםַ :וִתֹּפּל ֙ ַעל־ָפּ ֔ ֶניָה ַוִתְּשַׁ֖תּחוּ ָ ֑א ְרָצה ַו ֣תּ ֹאֶמר ֵאָ֗ליו
ַמדּוּ ַ֩ע ָמָ֨צאִתי ֵ֤חן ְבֵּעי ֨ ֶני ךָ ֙ך ְלַהִכּי ֵ֔ר ִני ְוָאֹנִ֖כי ָנְכ ִר ָֽיּהַ :ו ַ֤יַּען ֹ֨בַּע֙ז ַו ֣יּ ֹאֶמר ָ֔להּ ֻה ֵ֨גּד
שׁךְך ַוַֽתַּע ְזִ֞בי ָאִ֣ביךְך
ת ֶאת־ֲחמוֹ ֵ֔תךְך ַֽאֲח ֵ֖רי ֣מוֹת ִאי ֵ ֑
ֻה ַ֜גּד ִ֗לי ֹ֤כּל ֲאֶשׁר־ָעִשׂי ֙
ְוִאֵ֗מּךְך ְו ֶ ֨א ֶר֙ץ ֽמוַֹל ְד ֵ֔תּךְך ַוֵ֣תְּלִ֔כי ֶאל־ַ֕עם ֲאֶ֥שׁר ל ֹא־ ָי ַ֖דַעְתּ ְתּ֥מוֹל ִשְׁלֽשׁוֹם:
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ה ָו ֙
ה ָ֖וה ָפֳּﬠ ֵ֑לךְך וְּת ִ֨הי ַמְשֻׂכּ ְר ֵ֜תּךְך ְשֵׁלָ֗מה ֵמִ֤ﬠם ְי ֹ
ְיַשׁ ֵ֥לּם ְי ֹ
ֲאֶשׁר־ָ֖בּאת ַֽלֲח֥סוֹת ַֽתַּחת־ְכּ ָנ ָֽפיוַ ֠ :ותּ ֹאֶמר ֶאְמָצא־ֵ֨חן ְבֵּעי ֶ֤ניךָך ֲאֹד ִנ֙י ִ֣כּי
ִֽנַחְמ ָ֔תּ ִני ְוִ֥כי ִדַ֖בּ ְרָתּ ַעל־ ֵ֣לב ִשְׁפָח ֶ ֑תךָך ְוָאֹנִכ֙י ֣ל ֹא ֶֽאְה ֶ֔יה ְכַּאַ֖חת ִשְׁפֹחֶֽתיךָך:
ם ְוָא ַ֣כְלְתּ ִמן־ַהֶ֔לֶּחם ְוָטַ֥בְלְתּ ִפֵּ֖תּךְך
אֶכל ֤גּ ִ ֽשׁי ֲהֹל ֙
ַויּ ֹאֶמ֩ר ָ֨לה ֹ֜בַעז ְל ֵ֣ﬠת ָה ֗ ֹ
תַּֽתרַ :וָ֖תָּקם
ַבֹּ֑חֶמץ ַו ֵ֨תֶּשׁ֙ב ִמַ֣צּד ַהֽקּוְֹצ ִ֔רים ַו ִיְּצָבּט־ ָ֣להּ ָקִ֔לי ַו ֥תּ ֹאַכל ַוִתְּשַׂ֖בּע ַו ֹ
ְלַל ֵ֑קּט ַו ְיַצו֩ ֹ֨בַּעז ֶאת־ ְנָע ָ֜ריו ֵלאֹ֗מר ַ֣גּם ֵ֧בּין ָֽהֳﬠָמ ִ֛רים ְתַּל ֵ֖קּט ְו ֥ל ֹא ַתְכִליֽמוָּה:
שׁלּוּ ָ֖להּ ִמן־ַהְצָּבִ֑תים ַֽוֲﬠ ַזְבֶ֥תּם ְוִלְקָּ֖טה ְו ֥ל ֹא ִת ְֽגֲﬠרוּ־ָֽבהַּ :וְתַּל ֵ֥קּט
שׁל־ָתּ ֥ ֹ
ְו ַ֛גם ֹ
א
ַבָּשּׂ ֶ֖דה ַעד־ָה ָ֑ﬠ ֶרב ַוַתְּחֹבּ֙ט ֵ֣את ֲאֶשׁר־ִל ֵ ֔קָּטה ַו ְיִ֖הי ְכֵּאי ָ֥פה ְשֹׂע ִֽריםַ :וִתָּשּׂ ֙
א ַוִתֶּתּן־ָ֔להּ ֵ֥את ֲאֶשׁר־
ַוָתּ֣בוֹא ָהִ֔עיר ַוֵ֥תּ ֶרא ֲחמוָֹ֖תהּ ֵ֣את ֲאֶשׁר־ִל ֵ֑קָּטה ַותּוֵֹצ ֙
ם ְוָ֣א ָנה ָעִ֔שׂית ְיִ֥הי
הוִֹ֖ת ָרה ִמָשְּׂב ָֽﬠהַּ :ותּ ֹאֶמ֩ר ָ֨להּ ֲחמוֹ ָ֜תהּ ֵאיֹ֨פה ִל ַ֤קְּטְתּ ַהיּוֹ ֙
שׁ
ה ִע֔מּוֹ ַו ֗תּ ֹאֶמר ֵ֤שׁם ָהִאי ֙
ַמִכּי ֵ֖רךְך ָבּ ֑רוּךְך ַוַתּ ֵ֣גּד ַֽלֲחמוֹ ָ֗תהּ ֵ֤את ֲאֶשׁר־ָעְשָׂת ֙
ה ָ֔וה
א ַלי ֹ
ֲאֶ֨שׁר ָעִ֧שׂיִתי ִע֛מּוֹ ַה ֖יּוֹם ֹֽבַּעזַ :ו ֨תּ ֹאֶמר ָנֳﬠִ֜מי ְלַכָלּ ָ֗תהּ ָבּ ֥רוּךְך הוּ ֙
ֲאֶשׁ֙ר ל ֹא־ָע ַ֣זב ַחְס֔דּוֹ ֶאת־ַהַח ִ֖יּים ְוֶאת־ַהֵמִּ֑תים ַו ֧תּ ֹאֶמר ָ֣להּ ָנֳﬠִ֗מי ָק ֥רוֹב
ָ֨לנ֙וּ ָה ִ ֔אישׁ ִ ֽמֹֽגֲּא ֵ֖לנוּ ֽהוּאַ :ו ֖תּ ֹאֶמר ֣רוּת ַהֽמּוֲֹאִב ָ֑יּה ַ֣גּם ׀ ִכּי־ָאַ֣מר ֵאַ֗לי ִעם־
ַה ְנָּע ִ֤רים ֲאֶשׁר־ִל֙י ִתּ ְדָבּ ִ ֔קין ַ֣ﬠד ִאם־ִכּ֔לּוּ ֵ֥את ָכּל־ַהָקִּ֖ציר ֲאֶשׁר־ ִ ֽליַ :ו ֥תּ ֹאֶמר
ָנֳﬠִ֖מי ֶאל־ ֣רוּת ַכָּלּ ָ ֑תהּ ֣טוֹב ִבּ ִ֗תּי ִ֤כּי ֵתְצִא֙י ִעם־ ַ֣נֲﬠרוֹ ָ֔תיו ְו ֥ל ֹא ִיְפ ְגּעוּ־ָ֖בךְך
ְבָּשׂ ֶ֥דה ַאֵֽחרַ :וִתּ ְדַ֞בּק ְבּ ַֽנֲﬠ ֥רוֹת ֹ֨בַּע֙ז ְלַל ֵ ֔קּט ַעד־ְכּ֥לוֹת ְק ִ ֽציר־ַהְשֹּׂע ִ֖רים וְּקִ֣ציר
ַֽהִחִ֑טּים ַוֵ֖תֶּשׁב ֶאת־ֲחמוָֹֽתהַּ :ו ֥תּ ֹאֶמר ָ֖להּ ָנֳﬠִ֣מי ֲחמוֹ ָ ֑תהּ ִבּ ִ֞תּי ֲה ֧ל ֹא ֲאַבֶקּשׁ־
ָ֛לךְך ָמ ֖נוֹ ַח ֲאֶ֥שׁר ִֽייַטב־ ָֽלךְךְ :וַע ָ֗תּה ֲה ֥ל ֹא ֹ֨בַע֙ז ֹֽמ ַדְע ָ֔תּנוּ ֲאֶ֥שׁר ָה ִ֖יית ֶאת־
ַֽנֲﬠרוֹ ָ ֑תיו ִה ֵנּה־֗הוּא ֹז ֶ֛רה ֶאת־ֹ֥גּ ֶרן ַהְשֹּׂע ִ֖רים ַה ָֽלּ ְיָלהְ :ו ָרַ֣חְצְתּ ׀ ָוַ֗סְכְתּ ְוַ֧שְׂמְתּ
ִשְׂמֹלַת ךְִך ]ִשְׂמֹל ַ ֛ת ִיךְך[ ָע ַ֖ל ִיךְך ְו ָי ַ֣ר ְדְתּי ] ְו ָי ַ֣ר ְדְתּ[ ַהֹ֑גּ ֶרן ַאל־ִתּ ָוּ ְדִ֣ﬠי ָל ִ ֔אישׁ ַ֥ﬠד
ם ֲאֶ֣שׁר ִיְשַׁכּב־ָ֔שׁם
תּ ֶאת־ַהָמּקוֹ ֙
ַכֹּלּ֖תוֹ ֶלֱאֹ֥כל ְוִלְשֽׁתּוֹתִ :ויִ֣הי ְבָשְׁכ֗בוֹ ְו ָי ַ֨דַע ְ ֙

א ַי ִ֣גּיד ָ֔לךְך ֵ֖את ֲאֶ֥שׁר ַֽתֲּﬠ ִ ֽשׂין:
וּ ָ֛באת ְו ִגִ֥לּית ַמ ְר ְגֹּלָ֖תיו ְוָשׁ ָ֑כְבְתּי ] ְוָשׁ ָ֑כְבְתּ[ ְוהוּ ֙
ַו ֖תּ ֹאֶמר ֵא ֶ֑ליָה ֹ֛כּל ֲאֶשׁר־תּ ֹאְמ ִ֥רי ֵ◌ ַ◌֖◌ ]ֵא ַ֖לי[ ֶֽאֱﬠֶֽשׂהַ :וֵ֖תּ ֶרד ַהֹ֑גּ ֶרן ַו ַ֕תַּעשׂ
תּ ַו ִיּיַ֣טב ִל֔בּוֹ ַו ָיּ ֕ב ֹא ִלְשׁ ַ֖כּב ִבְּקֵ֣צה
ְכֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ִצ ַ֖וָּתּה ֲחמוָֹֽתהַּ :ו ֨יּ ֹאַכל ֹ֤בַּעז ַו ֵיְּשׁ ְ ֙
ָֽהֲﬠ ֵר ָ ֑מה ַוָתּ ֣ב ֹא ַבָ֔לּט ַוְתּ ַ֥גל ַמ ְר ְגֹּלָ֖תיו ַוִתְּשׁ ָֽכּבַ :ו ְיִה֙י ַֽבֲּחִ֣צי ַהַ֔לּ ְיָלה ַו ֶיֱּח ַ֥רד
שׁ ֶ֖כֶבת ַמ ְר ְגֹּלָֽתיוַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ִמי־ ָ ֑אְתּ ַו ֗תּ ֹאֶמר ָאֹנִכ֙י
ָהִ֖אישׁ ַו ִיָּלּ ֵ֑פת ְוִה ֵ֣נּה ִאָ֔שּׁה ֹ
֣רוּת ֲאָמ ֶ֔תךָך וָּפ ַרְשָׂ֤תּ ְכ ָנֶ֨פ ךָ ֙ך ַעל־ֲאָ֣מְת֔ךָך ִ֥כּי ֹגֵ֖אל ָֽאָתּהַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ְבּרוָּ֨כה ַ֤אְתּ
ה ִבּ ִ֔תּי ֵהי ַ֛טְבְתּ ַחְס ֵ֥דּךְך ָהַֽאֲח ֖רוֹן ִמן־ָה ִרא֑שׁוֹן ְלִבְלִתּי־ֶ֗לֶכת ַֽאֲח ֵר֙י
ה ָו ֙
ַֽלי ֹ
ַהַ֣בּחוּ ִ֔רים ִאם־ ַ֖דּל ְוִאם־ָע ִ ֽשׁירְ :וַע ָ֗תּה ִבִּתּ֙י ַאל־ִ֣תּי ְר ִ ֔אי ֹ֥כּל ֲאֶשׁר־תּ ֹאְמ ִ֖רי
ה ִ֣כּי ָאְמ ֔ ָנם ִ֥כּי
ֶֽאֱﬠֶשׂה־ ָ֑לּךְך ִ֤כּי יוֹ ֵ֨ד ַ֙ע ָכּל־ַ֣שַׁער ַעִ֔מּי ִ֛כּי ֵ֥אֶשׁת ַ֖ח ִיל ָֽאְתְּ :וַעָתּ ֙
)כתיב ולא קרי (:אם ֹגֵ֖אל ָאֹ֑נִכי ְו ַ֛גם ֵ֥ישׁ ֹגֵּ֖אל ָק ֥רוֹב ִמֶֽמּ ִנּיִ֣ :לי ִני ׀ ַהַ֗לּ ְיָלה
ְוָה ָ֤יה ַבֹ֨בֶּק֙ר ִאם־ ִי ְגָא ֵ֥לךְך טוֹ֙ב ִי ְג ָ ֔אל ְוִאם־ ֨ל ֹא ַיְחֹ֧פּץ ְל ָֽגֳא ֵ֛לךְך וּ ְגַאְלִ֥תּיךְך ָאֹ֖נִכי
הָ֑וה ִשְׁכִ֖בי ַעד־ַהֹֽבֶּקרַ :וִתְּשׁ ַ֤כּב ַמ ְר ְגֹּלָת֙ו ]ַמ ְר ְגּלוָֹתי֙ו[ ַעד־ַהֹ֔בֶּקר ַו ָ֕תָּקם
ַחי־ ְי ֹ
ְבּ ֶ֛ט ֶרום ]ְבּ ֶ֛ט ֶרם[ ַיִ֥כּיר ִ֖אישׁ ֶאת־ ֵר ֵ֑ﬠהוּ ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ַאל־ ִי ָוּ ַ֔דע ִכּי־ָ֥בָאה ָהִאָ֥שּׁה
ַהֹֽגּ ֶרןַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ָ֠הִבי ַהִמְּט ַ֧פַּחת ֲאֶשׁר־ָע ַ֛ל ִיךְך ְוֶֽאֳח ִזי־ָ֖בהּ ַו ֣תּ ֹאֶחז ָ֑בּהּ ַו ָ֤יָּמד ֵשׁשׁ־
א ֶאל־ֲחמוֹ ָ֔תהּ ַו ֖תּ ֹאֶמר ִמי־ַ֣אְתּ ִבִּ֑תּי
ם ַו ָ֣יֶּשׁת ָעֶ֔ליָה ַו ָיּ ֖ב ֹא ָה ִ ֽﬠירַ :וָתּבוֹ ֙
ְשֹׂע ִרי ֙
ַו ַ֨תּ ֶגּד־ָ֔להּ ֵ ֛את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ָֽﬠָשׂה־ ָ֖להּ ָה ִ ֽאישַׁ :ו ֕תּ ֹאֶמר ֵשׁשׁ־ַהְשֹּׂע ִ֥רים ָהֵ֖אֶלּה
ָ֣נַתן ִ֑לי ִ֚כּי ָאַ֣מר ֵ◌ ַ◌֔◌ ]ֵאַ֔לי[ ַאל־ָתּ֥בוִֹאי ֵרי ָ֖קם ֶאל־ֲחמוֵֹֽתךְךַ :ו ֨תּ ֹאֶמ֙ר ְשִׁ֣בי
ִב ִ֔תּי ַ֚ﬠד ֲאֶ֣שׁר ֵֽתּ ְדִ֔עין ֵ֖איךְך ִיֹ֣פּל ָדּ ָ֑בר ִ֣כּי ֤ל ֹא ִיְשֹׁק֙ט ָה ִ ֔אישׁ ִ ֽכּי־ִאם־ִכּ ָ֥לּה
ם ְוִה ֨ ֵנּה ַהֹגֵּ֤אל ֹעֵב֙ר ֲאֶ֣שׁר ִדֶּבּר־
ַה ָדָּ֖בר ַה ֽיּוֹם :וֹּ֨בַעז ָע ָ֣לה ַהַשַּׁע֘ר ַו ֵ֣יֶּשׁב ָשׁ ֒
ֹ֔בַּעז ַו ֛יּ ֹאֶמר ֥סוּ ָרה ְשָׁבה־ֹ֖פּה ְפֹּל ִ֣ני ַאְלֹמ ִ֑ני ַו ָ֖יַּסר ַו ֵיֵּֽשׁבַ :ו ִיּ ַ ֞קּח ֲﬠָשׂ ָ֧רה ֲא ָנִ֛שׁים
ת ַהָשּׂ ֶ֔דה ֲאֶ֥שׁר
ִמ ִזּ ְק ֵ֥ני ָהִ֖ﬠיר ַו ֣יּ ֹאֶמר ְשׁבוּ־ֹ֑פה ַו ֵיֵּֽשׁבוַּ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ַלֹגּ ֵ ֔אל ֶחְלַק ֙
ְלָאִ֖חינוּ ֶלֱאִלי ֶ ֑מֶלךְך ָמְכ ָ֣רה ָנֳﬠִ֔מי ַהָ֖שָּׁבה ִמְשּׂ ֵ֥דה מוָֹֽאבַֽ :וֲא ֨ ִני ָאַ֜מ ְרִתּי ֶא ְג ֶ֧לה
ָא ְז ְנ ךָ֣ך ֵלאֹ֗מר ְ֠ק ֵנה ֶ֥נ ֶגד ַֽהיְּשִׁבי֘ם ְו ֶ֣נ ֶגד ִז ְק ֵ֣ני ַעִמּ֒י ִאם־ִתּ ְגַאל ֙ ְגּ ָ ֔אל ְוִאם־ ֨ל ֹא
ה[ ִ֣כּי ֵ֤אין זוּ ָֽלְת ךָ ֙ך ִל ְג֔אוֹל ְוָאֹנִ֖כי ַֽאֲח ֶ֑ריךָך ַו ֖יּ ֹאֶמר
ִי ְג ַ ֜אל ַה ִ֣גּי ָדה ִ֗לּי ְוֵֽא ְדָ֙ע ] ְוֵֽא ְדָע ֙
ָאֹנִ֥כי ֶא ְגָֽאלַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֹ֔בַּעז ְבּיוֹם־ְקנוְֹת ךָ֥ך ַהָשּׂ ֶ֖דה ִמ ַ֣יּד ָנֳﬠִ֑מי ֠וֵּמֵאת ֣רוּת
ת ָק ֔ ִניָתי ]ָק ֔ ִניָתה[ ְלָה ִ֥קים ֵשׁם־ַהֵ֖מּת ַעל־ ַֽנֲחָלֽתוֹ:
ַהֽמּוֲֹאִב ָ֤יּה ֵֽאֶשׁת־ַהֵמּ ֙

ַו ֣יּ ֹאֶמר ַהֹגּ ֵ ֗אל ֤ל ֹא אוַּכל ֙ ִל ְגָאול ]ִל ְגָאל[ ִ֔לי ֶפּן־ַאְשִׁ֖חית ֶאת־ ַֽנֲחָלִ֑תי ְגַּאל־
ת ְלָפ ֨ ִנים ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ַעל־
אלְ :וז ֹא ֩
ה ֶאת־ ְגֻּאָלּ ִ֔תי ִ֥כּי ל ֹא־אוּ ַ֖כל ִל ְג ֽ ֹ
ְל ךָ֤ך ַאָתּ ֙
ה ְל ַק ֵ֣יּם ָכּל־ ָדּ ָ֔בר ָשׁ ַ֥לף ִ֛אישׁ ַֽנֲﬠ֖לוֹ ְו ָנַ֣תן ְל ֵר ֵ֑ﬠהוּ ְו ֥ז ֹאת
ַה ְגּאוּ ָ֤לּה ְוַעל־ַהְתּמוּ ָר ֙
ַהְתּעוּ ָ֖דה ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ַהֹגּ ֵ ֛אל ְלֹ֖בַעז ְק ֵנה־ ָ֑לךְך ַו ִיְּשֹׁ֖לף ַֽנֲﬠֽלוַֹ :ויּ ֹאֶמ֩ר ֹ֨בַּעז
ם ַה ֔יּוֹם ִ֤כּי ָק ֨ ִניִת֙י ֶאת־ָכּל־ֲאֶ֣שׁר ֶֽלֱאִליֶ֔מֶלךְך
ַל ְזֵּק ֜ ִנים ְוָכל־ָהָ֗עם ֵע ִ֤דים ַאֶתּ ֙
ה ֵ ֨אֶשׁת
ְו ֵ ֛את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ְלִכְל ֖יוֹן וַּמְח֑לוֹן ִמ ַ֖יּד ָנֳﬠ ִ ֽמיְ :ו ַ֣גם ֶאת־ ֣רוּת ַהֹֽמֲּאִב ָיּ ֩
ת ַעל־ ַ֣נֲחָל֔תוֹ ְול ֹא־ ִיָכּ ֵ֧רת ֵשׁם־
ַמְח֜לוֹן ָק ִ֧ניִתי ִ֣לי ְלִאָ֗שּׁה ְלָה ִ֤קים ֵֽשׁם־ַהֵמּ ֙
ַה ֵ ֛מּת ֵמִ֥ﬠם ֶאָ֖חיו וִּמַ֣שַּׁער ְמקוֹ֑מוֹ ֵע ִ֥דים ַאֶ֖תּם ַה ֽיּוֹםַ :ו ֨יּ ֹאְמ֜רוּ ָכּל־ָה ָ֧ﬠם
ה ָ֨וה ֶֽאת־ָהִאָ֜שּׁה ַהָבָּ֣אה ֶאל־ֵבּי ֶ֗תךָך
שַּׁער ְוַה ְזּ ֵק ִ֖נים ֵע ִ֑דים ִיֵתּ֩ן ְי ֹ
ֲאֶשׁר־ַבּ ַ ֛
ם ֶאת־ֵ֣בּית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַֽוֲﬠֵשׂה־ַ֣ח ִיל ְבֶּאְפ ָ֔רָתה
ה ֲאֶ֨שׁר ָבּ ֤נוּ ְשֵׁתּיֶה ֙
ְכּ ָר ֵ֤חל ׀ וְּכֵלָא ֙
וְּק ָרא־ֵ֖שׁם ְבֵּ֥בית ָֽלֶחםִ :ויִ֤הי ֵֽביְת ךָ ֙ך ְכֵּ֣בית ֶ֔פּ ֶרץ ֲאֶשׁר־ ָיְל ָ֥דה ָתָ֖מר ִ ֽליהוּ ָ֑דה
ת
ה ְל֔ךָך ִמן־ַֽה ַֽנֲּﬠ ָ֖רה ַה ֽזּ ֹאתַ :ו ִיּ ַ ֨קּח ֹ֤בַּעז ֶאת־רוּ ֙
ה ָו ֙
ִמן־ַה ֶ֗זּ ַרע ֲאֶ֨שׁר ִי ֵ ֤תּן ְי ֹ
ה ָ֥וה ָ֛להּ ֵה ָר ֖יוֹן ַוֵ֥תֶּלד ֵֽבּןַ :ותּ ֹאַ֤מ ְר ָנה
ַוְתִּהי־֣לוֹ ְלִאָ֔שּׁה ַו ָיּ ֖ב ֹא ֵא ֶ֑ליָה ַו ִיּ ֵ֨תּן ְי ֹ
ה ָ֔וה ֲ֠אֶשׁר ֣ל ֹא ִהְשִׁ֥בּית ָ֛לךְך ֹגֵּ֖אל ַה ֑יּוֹם ְו ִי ָקּ ֵ֥רא ְשׁ֖מוֹ
ם ֶֽאל־ ָנֳﬠִ֔מי ָב ֣רוּךְך ְי ֹ
ַה ָנִּשׁי ֙
ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וָ֤ה ָיה ָל ךְ ֙ך ְלֵמִ֣שׁיב ֔ ֶנֶפשׁ וְּלַכְל ֵ֖כּל ֶאת־ֵשׂיָב ֵ ֑תךְך ִ֣כּי ַכָלֵּ֤תךְך ֲ ֽאֶשׁר־
א ֣טוָֹבה ָ֔לךְך ִמִשְּׁב ָ֖ﬠה ָבּ ִֽניםַ :וִתּ ַ ֨קּח ָנֳﬠִ֤מי ֶאת־
ֲאֵה ַ֨בֶת ךְ ֙ך ְיָל ַ֔דתּוּ ֲאֶשׁר־ִהי ֙
ם
ה ֨לוֹ ַהְשֵּׁכ֥נוֹת ֵשׁ ֙
אֶֽמ ֶנתַ :וִתְּק ֶרא ָנ ֩
ַה ֶ֨יֶּל֙ד ַוְתִּשֵׁ֣תהוּ ְבֵחי ָ ֔קהּ ַוְתִּהי־֖לוֹ ְל ֹ
ה
ֵלאֹ֔מר ֻיַלּד־ֵ֖בּן ְל ָנֳﬠִ֑מי ַוִתּ ְק ֶ֤רא ָֽנה ְשׁמ֙וֹ עוֹ ֵ֔בד ֥הוּא ֲאִבי־ ִיַ֖שׁי ֲאִ֥בי ָד ִֽודְ :ו ֵ ֨אֶלּ ֙
תּוְֹל ֣דוֹת ָ֔פּ ֶרץ ֶ֖פּ ֶרץ הוִֹ֥ליד ֶאת־ֶחְצ ֽרוֹןְ :וֶחְצרוֹ֙ן הוֹ ִ֣ליד ֶאת־ ָ֔רם ְו ָ֖רם הוֹ ִ֥ליד
ֶאת־ַע ִ ֽמּי ָנ ָֽדבְ :וַע ִ ֽמּי ָנ ָד֙ב הוִֹ֣ליד ֶאת־ ַנְח֔שׁוֹן ְו ַנְח֖שׁוֹן הוִֹ֥ליד ֶאת־ַשְׂלָֽמה:
ְוַשְׂלמוֹ֙ן הוִֹ֣ליד ֶאת־ֹ֔בַּעז וֹּ֖בַעז הוִֹ֥ליד ֶאת־עוֵֹֽבדְ :וֹעֵב֙ד הוִֹ֣ליד ֶאת־ ִיָ֔שׁי
ְו ִיַ֖שׁי הוִֹ֥ליד ֶאת־ ָדּ ִֽודֵ :אי ָ֣כה ׀ ָיְשָׁ֣בה ָב ָ֗דד ָהִעי֙ר ַרָ֣בִּתי ָ֔עם ָה ְיָ֖תה ְכַּאְלָמ ָ֑נה
הּ
ַרָ֣בִּתי ַבגּוֹ ִ֗ים ָשׂ ָ֨רִת֙י ַבְּמּ ִדי ֔נוֹת ָה ְיָ֖תה ָלַֽמסָ :בּ֨כוֹ ִתְבֶ֜כּה ַבַּ֗לּ ְיָלה ְו ִדְמָעָת ֙
ה ָ֣בּ ְגדוּ ָ֔בהּ ָ֥היוּ ָ֖להּ
אֲה ֶ֑ביָה ָכּל־ ֵרֶ֨עי ָ ֙
ַ֣ﬠל ֶֽלֱח ָ֔יהּ ֵֽאין־ ָ֥להּ ְמ ַנֵ֖חם ִמָכּל־ ֽ ֹ
א ְי ִ ֽביםָֽ :גְּל ָ֨תה ְיהוּ ָ֤דה ֵמֹ֨ע ִנ֙י וֵּמֹ֣רב ֲﬠֹב ָ֔דה ִ֚היא ָיְשָׁ֣בה ַבגּוֹ ִ֔ים ֥ל ֹא ָמְצָ֖אה
ְל ֹ
ָמ֑נוֹ ַח ָכּל־ֹר ְד ֶ֥פיָה ִהִשּׂי ֖גוָּה ֵ֥בּין ַהְמָּצ ִֽריםַ :דּ ְרֵ֨כי ִצ ֜יּוֹן ֲאֵב֗לוֹת ִמְבִּל֙י ָבֵּ֣אי

ה ֽשׁוֵֹמִ֔מין ֹֽכֲּה ֶ֖ניָה ֶנֱא ָנִ֑חים ְבּתוֹּלֶ֥תיָה נּוּ ֖גוֹת ְוִ֥היא ַמר־ ָֽלהּ:
מוֵֹ֔עד ָכּל־ְשָׁע ֶ֨רי ָ ֙
ה ָ֥וה הוֹ ָ֖גהּ ַ֣ﬠל ֹרב־ְפָּשׁ ֶ֑ﬠיָה עוָֹל ֶ֛ליָה ָהְל֥כוּ
א ְיֶ֣ביָה ָשׁ֔לוּ ִ ֽכּי־ ְי ֹ
שׁ ֹ
ָה ֨יוּ ָצ ֶ֤ריָה ְלר ֹא ֙
ם
ְשִׁ֖בי ִלְפ ֵני־ָֽצרַ :ו ֵיֵּ֥צא ִמן ַבּת ]ִמַבּת[ ִצ ֖יּוֹן ָכּל־ֲה ָד ָ֑רהּ ָה ֣יוּ ָשׂ ֶ֗ריָה ְכַּא ָיִּלי ֙
הּ
ל ֹא־ָמְצ֣אוּ ִמ ְרֶ֔עה ַו ֵיְּל֥כוּ ְבל ֹא־ֹ֖כ ַח ִלְפ ֵ֥ני רוֹ ֵֽדףָֽ :זְכ ָ֣רה ְי ֽרוָּשַׁ֗לם ְיֵ֤מי ָע ְנ ָי ֙
וְּמרוּ ֶ֔דיָה ֹ֚כּל ַֽמֲחֻמ ֶ֔דיָה ֲאֶ֥שׁר ָה ֖יוּ ִ֣מיֵמי ֶ֑ק ֶדם ִבּ ְנֹ֧פל ַעָ֣מּהּ ְבּ ַיד־ָ֗צר ְוֵ֤אין עוֹ ֵז֙ר
ה ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ַעל־ ֵ֖כּן ְל ִני ָ֣דה
ָ֔להּ ָר֣אוָּה ָצ ִ֔רים ָֽשֲׂח ֖קוּ ַ֥ﬠל ִמְשַׁבֶּֽתָּהֵ֤ :חְטא ָֽחְטָא ֙
ה ִכּי־ ָר֣אוּ ֶע ְר ָו ָ֔תהּ ַגּם־ִ֥היא ֶנֶא ְנָ֖חה ַוָ֥תָּשׁב ָאֽחוֹר:
ָה ָ֑יָתה ָֽכּל־ְמַכְבּ ֶ֤דיָה ִה ִזּי֨לוּ ָ ֙
ה ַֽאֲח ִרי ָ֔תהּ ַוֵ֣תּ ֶרד ְפָּל ִ ֔אים ֵ֥אין ְמ ַנֵ֖חם ָ֑להּ ְרֵ֤אה
ֻטְמָאָ֣תהּ ְבּשׁוֶּ֗ליָה ֤ל ֹא ָֽזְכ ָר ֙
ה ֶאת־ָע ְנ ִ֔יי ִ֥כּי ִה ְג ִ֖דּיל אוֹ ֵֽיבָ :יד֙וֹ ָ֣פּ ַרשׂ ָ֔צר ַ֖ﬠל ָכּל־ַֽמֲחַמ ֶ֑דּיָה ִ ֽכּי־ ָֽרֲא ָ ֤תה
ה ָו ֙
ְי ֹ
ם
ם ָ֣בּאוּ ִמְק ָדָּ֔שׁהּ ֲאֶ֣שׁר ִצ ִ֔וּיָתה ל ֹא־ ָיֹ֥באוּ ַבָקָּ֖הל ָֽלךְךָ :כּל־ַעָ֤מּהּ ֶנֱא ָנִחי ֙
גוֹ ִי ֙
אֶכל ְלָהִ֣שׁיב ָ֑נֶפשׁ ְרֵ֤אה
ְמַבְקִּ֣שׁים ֶ֔לֶחם ָנְת֧נוּ ַֽמֲחַמו ֵדּי ֶ ֛הם ]ַֽמֲחַמ ֵדּי ֶ ֛הם[ ְבּ ֖ ֹ
ה ָו ֙
ְי ֹ
ה ְֽוַה ִ֔בּיָטה ִ֥כּי ָה ִ֖ייִתי זוֵֹל ָֽלה֣ :לוֹא ֲאֵליֶכ֘ם ָכּל־ֹ֣עְב ֵרי ֶד ֶר ךְ ֒ך ַהִ֣בּיטוּ וּ ְר֗אוּ
ה ָ֔וה ְבּ ֖יוֹם ֲח ֥רוֹן ַאֽפּוֹ:
א ִ֔בי ֲאֶ֥שׁר עוֹ ַ֖לל ִ֑לי ֲאֶשׁ֙ר הוֹ ָ֣גה ְי ֹ
ִאם־ ֵ֤ישׁ ַמְכאוֹ֙ב ְכַּמְכ ֹ
ִמָמּ ֛רוֹם ָֽשַׁלח־ֵ֥אשׁ ְבַּעְצֹמַ֖תי ַו ִיּ ְר ֶ֑דָּנּה ָפּ ַ֨רשׂ ֶ֤רֶשׁת ְל ַר ְגַל֙י ֱהִשׁיַ֣בִני ָא֔חוֹר
ד ֹ֨על ְפָּשַׁ֨עי ְבּ ָי֗דוֹ ִיְשָׂ֥תּ ְר ֛גוּ ָע֥לוּ ַעל־
שֵׁמָ֔מה ָכּל־ַה ֖יּוֹם ָדּ ָֽוהִ :נְשַׂק ֩
ְנָת ֨ ַנ ִנ֙י ֽ ֹ
ַצ ָוּא ִ֖רי ִהְכִ֣שׁיל ֹכִּ֑חי ְנָת ַ֣נ ִני ֲאֹד ֔ ָני ִבּי ֵ֖די ל ֹא־אוּ ַ֥כל ֽקוּםִ :סָ֨לּה ָכל־ַאִבּי ַ֤רי ׀
ֲאֹד ָנ֙י ְבִּק ְר ִ֔בּי ָק ָ֥רא ָע ַ֛לי מוֹ ֵ֖ﬠד ִלְשֹׁ֣בּר ַבּחוּ ָ֑רי ֚ ַגּת ָדּ ַ֣רךְך ֲאֹד ֔ ָני ִלְבתוּ ַ֖לת ַבּת־
ְיהוּ ָֽדהַ :על־ֵ֣אֶלּה ׀ ֲא ִ֣ני בוִֹכ ָ֗יּה ֵעי ִ֤ני ׀ ֵעי ִנ֙י ֹ֣י ְר ָדה ַ֔מּ ִים ִ ֽכּי־ ָרַ֥חק ִמ ֶ ֛מּ ִנּי ְמ ַנֵ֖חם
ם
ֵמִ֣שׁיב ַנְפִ֑שׁי ָה ֤יוּ ָבַנ֙י ֽשׁוֵֹמִ֔מים ִ֥כּי ָגַ֖בר אוֹ ֵֽיבֵֽ :פּ ְרָ֨שׂה ִצ ֜יּוֹן ְבּ ָי ֶ֗דיָה ֵ֤אין ְמַנֵח ֙
הָ֛וה ְל ַֽיֲﬠֹ֖קב ְסִביָ֣ביו ָצ ָ֑ריו ָה ְיָ֧תה ְי ֽרוָּשׁ ַ֛לם ְל ִנ ָ֖דּה ֵבּי ֵניֶֽהםַ :צ ִ֥דּיק
ָ֔להּ ִצ ָ֧וּה ְי ֹ
א ִ֔בי
ה ָ֖וה ִ֣כּי ִ֣פיהוּ ָמ ִ֑ריִתי ִשְׁמעוּ־ ָ֣נא ָכל־ַָֽﬠִ֗מּים ]ָֽהַעִ֗מּים[ וּ ְרא֙וּ ַמְכ ֹ
֛הוּא ְי ֹ
ְבּתוֹּלַ֥תי וַּבחוּ ַ֖רי ָהְל֥כוּ ַבֶֽשִּׁביָ :ק ָ֤ראִתי ַֽלְמַֽאֲהַב֙י ֵ֣הָמּה ִר֔מּוּ ִני ֹֽכֲּה ַ֥ני וּ ְז ֵק ַ֖ני
ה ָ֤וה ִ ֽכּי־ַצר־ִל֙י
אֶכל ֙ ָ֔למוֹ ְו ָיִ֖שׁיבוּ ֶאת־ ַנְפָֽשׁםְ :ר ֵ ֨אה ְי ֹ
ָבִּ֣ﬠיר ָגָּ֑ועוּ ִ ֽכּי־ִבְק֥שׁוּ ֨ ֹ
ֵמ ַ֣ﬠי ֳחַמ ְרָ֔מרוּ ֶנְה ַ֤פּךְך ִלִבּ֙י ְבִּק ְר ִ֔בּי ִ֥כּי ָמ ֖רוֹ ָמ ִ֑ריִתי ִמ֥חוּץ ִשְׁכָּלה־ֶ֖ח ֶרב ַבַּ֥בּ ִית
א ְי ַ֜בי ָשְׁמ֤עוּ ָֽרָעִת֙י ָ֔שׂשׂוּ ִ֥כּי
ם ִ֔לי ָכּל־ ֨ ֹ
ַכָּֽמּ ֶותָ :שְׁמ֞עוּ ִ֧כּי ֶנֱא ָנָ֣חה ָ ֗א ִני ֵ֤אין ְמ ַנֵח ֙
ַאָ֖תּה ָעִ֑שׂיָת ֵהֵ֥באָת יוֹם־ ָק ָ֖ראָת ְו ִֽיְה ֥יוּ ָכֽמוֹ ִניָ :תּ ֨ב ֹא ָכל־ ָרָע ָ ֤תם ְלָפ ֨ ֶני ךָ ֙ך

ְועוֹ ֵ֣לל ָ֔למוֹ ַֽכֲּאֶ֥שׁר עוֹ ַ֛לְלָתּ ִ֖לי ַ֣ﬠל ָכּל־ְפָּשׁ ָ֑ﬠי ִ ֽכּי־ ַר֥בּוֹת ַא ְנֹחַ֖תי ְוִלִ֥בּי ַד ָֽוּי:
ם ֶ ֔א ֶרץ ִתְּפֶ֖א ֶרת
ה ָיִ֨עיב ְבַּא֤פּוֹ ׀ ֲאֹד ָנ֙י ֶאת־ַבּת־ִצ ֔יּוֹן ִהְשׁ ִ֤ליךְך ִמָשַּׁ֨מ ִי ֙
ֵאיָכ ֩
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְול ֹא־ ָז ַ֥כר ֲהֹדם־ ַר ְג ָ֖ליו ְבּ ֥יוֹם ַאֽפּוִֹ :בַּ֨לּע ֲאֹד ֜ ָני ְֹ֣לא ] ְו ֣ל ֹא[ ָחַ֗מל ֵ֚את
ָכּל־ ְנ֣אוֹת ַֽיֲﬠֹ֔קב ָה ַ֧רס ְבֶּעְב ָר֛תוֹ ִמְבְצ ֵ֥רי ַבת־ ְיהוּ ָ֖דה ִה ִ֣גּי ַע ָל ָ ֑א ֶרץ ִח ֵ֥לּל
ַמְמָל ָ֖כה ְוָשׂ ֶֽריָהָ :גּ ַ֣דע ָֽבֳּח ִרי־ ַ ֗אף ֹ֚כּל ֶ֣ק ֶרן ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֵהִ֥שׁיב ָא֛חוֹר ְיִמי ֖נוֹ ִמְפּ ֵ֣ני
אוֹ ֵ֑יב ַו ִיְּב ַ֤ﬠר ְבּ ַֽיֲﬠֹק֙ב ְכֵּ֣אשׁ ֶֽלָה ָ֔בה ָאְכ ָ֖לה ָס ִ ֽביבָ :דּ ַ֨רךְך ַקְשׁ֜תּוֹ ְכּאוֹ ֵ֗יב ִנ ָ֤צּב
אֶהל ֙ ַבּת־ִצ ֔יּוֹן ָשׁ ַ֥פךְך ָכֵּ֖אשׁ ֲחָמֽתוָֹ :ה ָ֨יה
ְיִמינ֙וֹ ְכָּ֔צר ַֽו ַֽיֲּהֹ֔רג ֹ֖כּל ַֽמֲחַמ ֵדּי־ ָ֑ﬠ ִין ְבּ ֨ ֹ
ֲאֹד ָ֤ני ׀ ְכּאוֹ ֵי֙ב ִבּ ַ֣לּע ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִבַּלּ֙ע ָכּל־ַא ְרְמנוֹ ֶ֔תיָה ִשֵׁ֖חת ִמְבָצ ָ֑ריו ַו ֶ֨יּ ֶר֙ב ְבַּבת־
ה ָ֤וה ׀ ְבִּציּוֹ֙ן
ְיהוּ ָ֔דה ַֽתֲּא ִנ ָ֖יּה ַֽוֲא ִנ ָֽיּהַ :ו ַיְּחֹ֤מס ַכּ ַגּ֙ן ֻשׂ֔כּוֹ ִשֵׁ֖חת ֽמוֲֹﬠ ֑דוֹ ִשַׁ֨כּח ְי ֹ
מוֹ ֵ֣ﬠד ְוַשׁ ָ֔בּת ַו ִי ְנַ֥אץ ְבּ ַֽזַעם־ַא֖פּוֹ ֶ֥מֶלךְך ְוֹכֵֽהןָ :ז ֨ ַנח ֲאֹד ָ֤ני ׀ ִמ ְזְבּח֙וֹ ִנֵ֣אר ִמְק ָדּ֔שׁוֹ
ה ָ֖וה ְכּ ֥יוֹם מוֹ ֵֽﬠד:
ִהְס ִגּי֙ר ְבּ ַיד־אוֹ ֵ֔יב חוֹֹ֖מת ַא ְרְמנוֹ ֶ ֑תיָה ֛קוֹל ָנְת֥נוּ ְבֵּבית־ ְי ֹ
ת חוַֹ֣מת ַבּת־ִצ ֔יּוֹן ָ֣נָטה ָ ֔קו ל ֹא־ֵהִ֥שׁיב ָי ֖דוֹ ִמַבּ ֵ֑לּ ַע
ה ָ֤וה ׀ ְלַהְשִׁחי ֙
ָחַ֨שׁב ְי ֹ
ַו ַֽיֲּאֶבל־ֵ֥חל ְוחוָֹ֖מה ַיְח ָ֥דּו ֻאְמ ָֽללוָּ :טְב֤עוּ ָב ָ ֨א ֶר֙ץ ְשָׁע ֶ֔ריָה ִאַ֥בּד ְוִשַׁ֖בּר ְבּ ִרי ֶ֑חיָה
ה ָֽוהֵ :יְשׁ֨בוּ
ם ֵ֣אין תּוֹ ָ֔רה ַגּם־ְנִבי ֶ ֕איָה ל ֹא־ָמְצ֥אוּ ָח ֖זוֹן ֵמ ְי ֹ
ַמְלָ֨כּהּ ְוָשׂ ֶ֤ריָה ַבגּוֹ ִי ֙
ָלָ֤א ֶרץ ִי ְדּמ֙וּ ִז ְק ֵ֣ני ַבת־ִצ ֔יּוֹן ֶֽהֱﬠ֤לוּ ָעָפ֙ר ַעל־ר ֹאָ֔שׁם ָח ְג ֖רוּ ַשׂ ִ֑קּים הוֹ ִ֤רידוּ
ָל ָ ֨א ֶר֙ץ ר ֹאָ֔שׁן ְבּתוֹּ֖לת ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםָ :כּ֨לוּ ַב ְדָּמ֤עוֹת ֵעי ַנ֙י ֳחַמ ְרְמ ֣רוּ ֵמַ֔עי ִנְשׁ ַ֤פּךְך
ם
ָל ָ ֨א ֶר֙ץ ְכֵּב ִ֔די ַעל־ֶ֖שֶׁבר ַבּת־ַעִ֑מּי ֵֽבָּע ֵ֤טף עוֵֹלל ֙ ְויוֹ ֔ ֵנק ִבּ ְרֹח֖בוֹת ִק ְר ָֽיהְ :לִאֹמָּת ֙
ֽי ֹאְמ֔רוּ ַא ֵ֖יּה ָדּ ָ֣ג ן ָו ָ֑י ִין ְבּ ִ ֽהְתַעְטּ ָ֤פם ֶֽכָּחָלל ֙ ִבּ ְרֹח֣בוֹת ִ֔עיר ְבִּהְשַׁתּ ֵ֣פּךְך ַנְפָ֔שׁם ֶאל־
ת ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ָ֤מה ַאְשׁ ֶוה־ָלּ ךְ ֙ך
ֵ֖חיק ִאֹמָּֽתםָֽ :מה־ֲאִעי ֵ֞דךְך ָ֣מה ֲא ַדֶמּה־ָ֗לּךְך ַהַבּ ֙
ַֽוֲא ַֽנֲחֵ֔מךְך ְבּתוּ ַ֖לת ַבּת־ִצ ֑יּוֹן ִ ֽכּי־ ָג ֥דוֹל ַכּ ָ֛יּם ִשְׁב ֵ֖רךְך ִ֥מי ִי ְרָפּא־ ָֽלךְךְ :נִבי ַ ֗א ִיךְך ָ֤חזוּ
ָל ךְ ֙ך ָ֣שׁ ְוא ְוָתֵ֔פל ְו ֽל ֹא־ ִג֥לּוּ ַעל־ֲﬠוֹ ֵ֖נ ךְך ְלָהִ֣שׁיב ְשׁביּ ֵ ֑תךְך ]ְשׁבוּ ֵ ֑תךְך[ ַו ֶ֣יֱּחזוּ ָ֔לךְך
ם ָכּל־ֹ֣עְב ֵרי ֶ֔ד ֶרךְך ָֽשׁ ְרק֙וּ ַו ָיּ ִ֣נעוּ
ַמְשׂ֥אוֹת ָ֖שׁ ְוא וַּמדּוּ ִ ֽחיםָֽ :סְפ֨קוּ ָע ַ֤ל ִיךְך ַכַּ֨פּ ִי ֙
ר ֹאָ֔שׁם ַעל־ַ֖בּת ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ֲה ֣ז ֹאת ָהִ֗עיר ֶשׁ ֽיּ ֹאְמר֙וּ ְכּ ִ֣ליַלת ֔יִֹפי ָמ֖שׂוֹשׂ ְלָכל־
ם ָכּל־֣אוֹ ְי ַ֔ב ִיךְך ָֽשׁ ְרק֙וּ ַו ַֽיַּח ְרקוּ־ֵ֔שׁן ָאְמ ֖רוּ ִבּ ָ֑לְּענוּ ַ֣אךְך
ָהָֽא ֶרץָ :פּ֨צוּ ָע ַ֤ל ִיךְך ִפּיֶה ֙
ה ָ֜וה ֲאֶ֣שׁר ָזָ֗מם ִבּ ַ֤צּע ֶאְמ ָרת֙וֹ ֲאֶ֣שׁר
ֶ֥זה ַה ֛יּוֹם ֶשִׁקּ ִוּי ֻ֖נהוּ ָמָ֥צאנוּ ָר ִ ֽאינוָּ :עָ֨שׂה ְי ֹ
ִצ ָ֣וּה ִ ֽמיֵמי־ ֶ ֔ק ֶדם ָה ַ֖רס ְו ֣ל ֹא ָח ָ ֑מל ַו ְיַשַׂ֤מּח ָעַ֨ל ִי ךְ ֙ך אוֹ ֵ֔יב ֵה ִ֖רים ֶ֥ק ֶרן ָצ ָֽר ִיךְךָ :צ ַ֥ﬠק

ה יוָֹ֣מם ָוַ֔ל ְיָלה ַֽאל־
ִלָ֖בּם ֶאל־ֲאֹד ָ֑ני חוַֹ֣מת ַבּת־ִ֠ציּוֹן הוֹ ִ֨רי ִדי ַכ ַ֤נַּחל ִדְּמָע ֙
שׁ
ת ָ֔לךְך ַאל־ִתֹּ֖דּם ַבּת־ֵעי ֵֽנ ךְך֣ :קוִּמי ׀ ֹ֣ר ִנּי ַבַ֗לּ ְיָל ]ַבַ֗לּ ְיָלה[ ְלר ֹא ֙
ִתְּתּ ִ֤ני פוּ ַג ֙
שׁ
ם ִל ֵ֔בּךְך ֹ֖נַכח ְפּ ֵ֣ני ֲאֹד ָ֑ני ְשִׂ֧אי ֵא ָ֣ליו ַכַּ֗פּ ִיךְך ַעל־ ֨ ֶנֶפ ֙
ַאְשֻׁמ֔רוֹת ִשְׁפ ִ֤כי ַכַ֨מּ ִי ֙
ה ְֽוַה ִ֔בּיָטה ְלִ֖מי
ה ָו ֙
ֽעוָֹלַ֔ל ִיךְך ָֽהֲﬠטוִּ֥פים ְבּ ָר ָ֖ﬠב ְבּ ֥ר ֹאשׁ ָכּל־חוּֽצוֹתְ :רֵ֤אה ְי ֹ
ם ֹֽעֲל ֵ֣לי ִטֻפִּ֔חים ִאם־ ֵיָה ֵ֛רג ְבִּמְק ַ֥דּשׁ
עוֹ ַ֣לְלָתּ ֹ֑כּה ִאם־תּ ֹאַ֨כְל ָנה ָנִ֤שׁים ִפּ ְר ָי ֙
ת ַ֣נַער ְו ָז ֵ ֔קן ְבּתוֹּלַ֥תי וַּבחוּ ַ֖רי ָנְפ֣לוּ
ֲאֹד ָ֖ני ֹכֵּ֥הן ְו ָנ ִ ֽביאָ :שְׁכ֨בוּ ָלָ֤א ֶרץ חוּצוֹ ֙
א ְכ ֨יוֹם מוֹ ֵ֤ﬠד ְמגוּ ַר֙י
תּ ְבּ ֣יוֹם ַאֶ֔פּךָך ָטַ֖בְחָתּ ֥ל ֹא ָחָֽמְלָתִּ :תְּק ָר ֩
ֶב ָ֑ח ֶרב ָה ַ֨ר ְג ָ ֙
א ְיִ֥בי
ה ָ֖וה ָפִּ֣ליט ְוָשׂ ִ֑ריד ֲאֶשׁר־ִט ַ֥פְּחִתּי ְו ִרִ֖בּיִתי ֹ
ִמָסּ ִ֔ביב ְו ֥ל ֹא ָה ָ֛יה ְבּ ֥יוֹם ַאף־ ְי ֹ
ִכ ָֽלּםֲ :א ִ֤ני ַה ֶ֨גֶּב֙ר ָרָ֣אה ֳﬠ ֔ ִני ְבֵּ֖שֶׁבט ֶעְב ָרֽתוֹ :אוִֹ֥תי ָנ ַ ֛הג ַוֹיּ ַ֖לךְך ֥חֶשׁךְך ְול ֹא־ֽאוֹר:
שׁב ַֽיֲהֹ֥פךְך ָי ֖דוֹ ָכּל־ַה ֽיּוֹםִ :בּ ָ֤לּה ְבָשׂ ִר֙י ְועוֹ ִ֔רי ִשַׁ֖בּר ַעְצמוָֹֽתיָ :בּ ָ֥נה
ַ֣אךְך ִ֥בּי ָי ֻ ֛
ָע ַ֛לי ַו ַיּ ַ֖קּף ֥ר ֹאשׁ וְּתָלָֽאהְ :בַּֽמֲחַשִׁ֥כּים הוִֹשׁיַ֖ב ִני ְכֵּמֵ֥תי עוֹ ָֽלםָ :גּ ַ֧דר ַֽבֲּﬠ ִ֛די ְו ֥ל ֹא
ק ַֽוֲאַשׁ ֵ֔וּ ַע ָשַׂ֖תם ְתִּפָלּ ִ ֽתיָ :גּ ַ֤דר ְדּ ָרַכ֙י ְבּ ָג ִ֔זית
ֵאֵ֖צא ִהְכִ֥בּיד ְנָחְשׁ ִ ֽתּיַ֣ :גּם ִ֤כּי ֶא ְזַע ֙
א ִ֔לי ֲֽא ִ֖ריה ]ֲֽא ִ֖רי[ ְבִּמְסָתּ ִֽריםְ :דּ ָר ַ֥כי סוֹ ֵ֛רר
א ֵ֥רב הוּ ֙
ְנִתיֹבַ֖תי ִע ָֽוּהֹ֣ :דּב ֹ
א ְבִּכְליוֹ ָ֔תי
שֵֽׁמםָ :דּ ַ֤רךְך ַקְשׁת֙וֹ ַו ַיִּצּי ֵ֔ב ִני ַכַּמָּטּ ָ֖רא ַלֵֽחץֵ :הִבי ֙
ַֽו ְיַפְשֵּׁ֖ח ִני ָשַׂ֥מ ִני ֹ
ק ְלָכל־ַעִ֔מּי ְנ ִגי ָנָ֖תם ָכּל־ַה ֽיּוֹםִ :הְשִׂבּי ַ֥ﬠִני ַבְמּרוֹ ִ֖רים
ְבּ ֵ֖ני ַאְשָׁפּֽתוָֹ :ה ִ֤ייִתי ְשֹּׂח ֙
ִה ְר ַ֥ו ִני ַֽלֲﬠ ָֽנהַ :ו ַיּ ְג ֵ֤רס ֶֽבָּחָצ֙ץ ִשׁ ֔ ָנּי ִהְכִפּיַ֖שׁ ִני ָבֵּֽאֶפרַ :וִתּ ְז ַ֧נח ִמָשּׁ֛לוֹם ַנְפִ֖שׁי
ה ָֽוהְ :זָכר־ָע ְנ ִ֥יי וְּמרוּ ִ֖די ַֽלֲﬠ ָ֥נה
אַמ֙ר ָאַ֣בד ִנְצִ֔חי ְותוַֹחְלִ֖תּי ֵמ ְי ֹ
ָנִ֥שׁיִתי טוָֹֽבהָ :ו ֹ
שׁי ַח ] ְוָת֥שׁוֹ ַח[ ָע ַ֖לי ַנְפ ִ ֽשׁי֛ :ז ֹאת ָאִ֥שׁיב ֶאל־ִלִ֖בּי ַעל־
ָו ֽר ֹאשָׁ :ז֣כוֹר ִתּ ְז֔כּוֹר ְוָת ֥ ֹ
ם ַלְבָּק ִ֔רים
ה ִ֣כּי ל ֹא־ ָ֔תְמנוּ ִ֥כּי ל ֹא־ָכ֖לוּ ַֽרֲחָֽמיוֲ :ח ָדִשׁי ֙
ה ָו ֙
ֵ֥כּן אוֹ ִ ֽחילַֽ :חְס ֵ֤די ְי ֹ
ה ְלק ָ֔וֹו
ה ָו ֙
ה ָאְמ ָ֣רה ַנְפִ֔שׁי ַעל־ ֵ֖כּן אוִֹ֥חיל ֽלוֹ֤ :טוֹב ְי ֹ
ה ָו ֙
ַרָ֖בּה ֱאמוּ ָנֶֽתךָךֶ :חְל ִ֤קי ְי ֹ
ה ָֽוה֣ :טוֹב ַל ֶ֔גֶּבר ִ ֽכּי־ ִיָ֥שּׂא ֹ֖על
ְל ֶ֖נֶפשׁ ִתּ ְד ְרֶֽשׁנּוּ֤ :טוֹב ְו ָיִחיל ֙ ְודוָּ֔מם ִלְתשׁוּ ַ֖ﬠת ְי ֹ
ִבּ ְנעוּ ָֽריוֵ :יֵ֤שׁב ָבּ ָד֙ד ְו ִיֹ֔דּם ִ֥כּי ָנַ֖טל ָע ָֽליוִ :י ֵ ֤תּן ֶֽבָּעָפ֙ר ִ֔פּיהוּ אוּ ַ֖לי ֵ֥ישׁ ִתּ ְק ָֽוה:
ִיֵ֧תּן ְלַמ ֵ֛כּהוּ ֶ֖לִחי ִיְשַׂ֥בּע ְבֶּח ְר ָֽפּהִ֣ :כּי ֥ל ֹא ִי ְז ַ֛נח ְלעוֹ ָ֖לם ֲאֹד ָֽניִ֣ :כּי ִאם־הוֹ ָ֔גה
א ַ֣תַּחת
ה ִמִלּ֔בּוֹ ַו ַיּ ֶ֖גּה ְבּ ֵני־ ִ ֽאישְׁ :ל ַדֵכּ ֙
ְו ִרַ֖חם ְכֹּ֥רב ֲֽחָס ָֽדו ] ֲֽחָס ָֽדיו[ִ֣ :כּי ֤ל ֹא ִע ָנּ ֙
ם
ת ִמְשַׁפּט־ ָ֔גֶּבר ֶ֖נ ֶגד ְפּ ֵ֥ני ֶעְל ֽיוֹןְ :לַע ֵ֤וּת ָא ָד ֙
ַר ְגָ֔ליו ֹ֖כּל ֲאִ֥סי ֵרי ָֽא ֶרץְ :לַהטּוֹ ֙
ְבּ ִרי֔בוֹ ֲאֹד ָ֖ני ֥ל ֹא ָרָֽאהִ֣ :מי ֶ֤זה ָאַמ֙ר ַו ֶ֔תִּהי ֲאֹד ָ֖ני ֥ל ֹא ִצ ָֽוּהִ :מִ֤פּי ֶעְליוֹ֙ן ֣ל ֹא

ֵתֵ֔צא ָה ָר֖עוֹת ְוַהֽטּוֹבַ :מה־ ִיְּתאוֹ ֵנ֙ן ָא ָ֣דם ָ֔חי ֶ֖גֶּבר ַעל־ ֲֽחָטָֽאו ] ֲֽחָטָֽאיו[:
ה ָֽוהִ :נָ֤שּׂא ְלָב ֵ֨בנ֙וּ ֶאל־ַכָּ֔פּ ִים ֶאל־
ַנְחְפָּ֤שׂה ְד ָרֵ֨כינ֙וּ ְֽו ַנְחֹ֔ק ָרה ְו ָנ֖שׁוָּבה ַעד־ ְי ֹ
ֵ֖אל ַבָּשָּֽׁמ ִיםַ֤ :נְחנוּ ָפַ֨שְׁענ֙וּ וָּמ ִ֔רינוּ ַאָ֖תּה ֥ל ֹא ָס ָֽלְחָתַּ :סֹ֤כָּתה ָבַא֙ף ַֽוִתּ ְר ְדֵּ֔פנוּ
ָה ַ֖ר ְגָתּ ֥ל ֹא ָחָֽמְלָתַּ :ס֤כּוָֹתה ֶֽבָע ָנ֙ן ָ֔לךְך ֵֽמֲﬠ֖בוֹר ְתִּפ ָֽלּהְ :סִ֧חי וָּמ֛אוֹס ְתִּשׂיֵ֖מנוּ
א ְיֵֽבינוַּ֧ :פַּחד ָו ַ֛פַחת ָ֥ה ָיה ָ֖לנוּ ַהֵ֥שּׁאת
ְבּ ֶ֥ק ֶרב ָהַע ִ ֽמּיםָ :פּ֥צוּ ָע ֵ֛לינוּ ִפּיֶ֖הם ָכּל־ ֹ
ם ֵתּ ַ֣רד ֵעי ֔ ִני ַעל־ֶ֖שֶׁבר ַבּת־ַע ִ ֽמּיֵ :עי ִ֧ני ִנ ְגּ ָ֛רה ְו ֥ל ֹא ִת ְדֶ֖מה
ְוַהָֽשֶּׁברַ :פְּל ֵגי־ַ֨מ ִי ֙
ה ָ֖וה ִמָשָּֽׁמ ִיםֵ :עי ִנ֙י ֽעוְֹל ָ֣לה ְל ַנְפִ֔שׁי ִמֹ֖כּל
ֵמֵ֥אין ֲהֻפ ֽגוֹתַ :עד־ ַיְשׁ ִ֣קיף ְו ֵ֔י ֶרא ְי ֹ
א ְיַ֥בי ִח ָֽנּםָֽ :צְמ֤תוּ ַבבּוֹ֙ר ַח ָ֔יּי ַו ַיּדּוּ־ֶ֖אֶבן ִ ֽבּי:
ְבּ֥נוֹת ִעי ִֽרי֥ :צוֹד ָצ ֛דוּ ִני ַכִּצּ֖פּוֹר ֹ
ה ָ֔וה ִמ֖בּוֹר ַתְּחִתּ ֽיּוֹת:
ָֽצפוּ־ַ֥מ ִים ַעל־ר ֹאִ֖שׁי ָאַ֥מ ְרִתּי ִנ ְג ָֽז ְרִתּיָ :ק ָ֤ראִתי ִשְׁמ ךָ ֙ך ְי ֹ
תּ ְבּ ֣יוֹם ֶאְק ָר ֶ ֔אָךּ
קוִֹ֖לי ָשׁ ָ ֑מְעָתּ ַאל־ַתְּע ֵ֧לם ָא ְז ְנ ךָ֛ך ְל ַר ְוָחִ֖תי ְלַשׁ ְוָע ִ ֽתיָ :ק ַ֨רְב ָ ֙
ה ַע ָ֣וָּת ִ֔תי
ה ָו ֙
ָאַ֖מ ְרָתּ ַאל־ִתּי ָֽראַ֧ :רְבָתּ ֲאֹד ָ֛ני ִריֵ֥בי ַנְפִ֖שׁי ָגַּ֥אְלָתּ ַח ָֽיּיָ :רִ֤איָתה ְי ֹ
ם
ה ָכּל־ִנְקָמ ָ֔תם ָכּל־ַמְחְשֹׁבָ֖תם ִ ֽליָ :שַׁ֤מְעָתּ ֶח ְרָפָּת ֙
ָשְׁפָ֖טה ִמְשָׁפּ ִ ֽטיָ :ר ִ ֨איָת ֙
ְי ֹ
ה ָ֔וה ָכּל־ַמְחְשֹׁבָ֖תם ָע ָֽליִ :שְׂפֵ֤תי ָקַמ֙י ְוֶה ְגיוֹ ֔ ָנם ָע ַ֖לי ָכּל־ַה ֽיּוֹםִ :שְׁבָ֤תּם
ה ָ֖וה ְכַּֽמֲﬠֵ֥שׂה ְי ֵדיֶֽהם:
ם ַה ִ֔בּיָטה ֲא ִ֖ני ַמ ְנ ִגּי ָנָֽתםָ :תִּ֨שׁיב ָלֶ֥הם ְגּ֛מוּל ְי ֹ
ְו ִֽקיָמָת ֙
ם ְמ ִג ַנּת־ֵ֔לב ַֽתֲּא ָֽלְת֖ךָך ָלֶֽהםִ :תּ ְרֹ֤דּף ְבַּא֙ף ְוַתְשִׁמי ֵ֔דם ִמַ֖תַּחת ְשֵׁ֥מי
ִתּ ֵ ֤תּן ָלֶה ֙
ה ַאְב ֵני־ֹ֔ק ֶדשׁ ְבּ ֖ר ֹאשׁ
ה יוּ ַ֣ﬠם ָז ָ֔הב ִיְשׁ ֶ֖נא ַה ֶ֣כֶּתם ַה֑טּוֹב ִתְּשַׁתֵּ֨פְּכ ָנ ֙
ה ָֽוהֵ :איָכ ֙
ְי ֹ
ָכּל־חוּֽצוֹתְ :בּ ֵ֤ני ִציּוֹ֙ן ַה ְיָק ִ֔רים ַהְמֻסָלִּ֖אים ַבּ ָ֑פּז ֵאי ָ֤כה ֶנְחְשׁב֙וּ ְל ִנְבֵלי־ֶ֔ח ֶרשׂ
ם[ ָ֣חְלצוּ ַ֔שׁד ֵהי ִ֖ניקוּ גּוּ ֵרי ֶ ֑הן ַבּת־ַעִ֣מּי
ַֽמֲﬠֵ֖שׂה ְי ֵ֥די יוֵֹֽצרַ :גּם־ַתּ ִנּי֙ן ]ַתּ ִנּי ֙
ם
ְלַאְכ ָ֔זר ַכּ ְי ֵע ִ֖נים ]ַכּ ְיֵע ִ֖נים[ ַבִּמּ ְדָֽבּרָ :דּ ַ֨בק ְל֥שׁוֹן יוֹ ֵ֛נק ֶאל־ִח֖כּוֹ ַבָּצּ ָ ֑מא ֽעוָֹלִלי ֙
ם
ם ְל ַֽ֣מֲﬠ ַד ֔ ִנּים ָנַ֖שׁמּוּ ַבּחוּ֑צוֹת ָהֱאֻמ ִני ֙
אְכִלי ֙
ָֽ֣שֲׁאלוּ ֶ֔לֶחם ֹפּ ֵ֖רשׂ ֵ֥אין ָלֶֽהםָ :ה ֽ ֹ
ֲﬠ ֵ֣לי תוָֹ֔לע ִחְבּ ֖קוּ ַאְשַׁפּֽתּוֹתַ :ו ִיּ ְג ַדּל ֙ ֲﬠ ֣וֹן ַבּת־ַעִ֔מּי ֵֽמַחַ֖טּאת ְסֹ֑דם ַֽהֲהפוּ ָ֣כה
ם
ה ִמֶ֔שֶּׁלג ַצ֖חוּ ֵמָח ָ֑לב ָ֤א ְדמוּ ֶ֨עֶצ ֙
ְכמוֹ־ ָ֔ר ַגע ְול ֹא־ָ֥חלוּ ָ֖בהּ ָי ָֽד ִיםַ :ז֤כּוּ ְנ ִזי ֶ֨רי ָ ֙
ם
ִמְפּ ִני ֔ ִנים ַסִ֖פּיר ִגּ ְז ָרָֽתםָ :חַ֤שׁךְך ִמְשּׁחוֹ֙ר ָֽתֳּא ָ֔רם ֥ל ֹא ִנְכּ ֖רוּ ַבּחוּ֑צוֹת ָצ ַ֤פד עוֹ ָר ֙
ַעל־ַעְצָ֔מם ָיֵ֖בשׁ ָה ָ֥יה ָכ ֵֽﬠץ :טוִֹ֤בים ָהי֙וּ ַחְלֵלי־ֶ֔ח ֶרב ֵֽמַחְל ֵ֖לי ָר ָ֑ﬠב ֶ֣שֵׁ֤הם ָי ֨זוּב֙וּ
ת
ם ַֽרֲחָ֣מִנ ֔יּוֹת ִבְּשּׁ֖לוּ ַיְל ֵדי ֶ ֑הן ָה ֤יוּ ְלָברוֹ ֙
ְמ ֻדָקּ ִ֔רים ִמְתּנוֹּ֖בת ָשׂ ָֽדיְ :י ֵ֗די ָנִשׁי ֙
ה ֶאת־ֲחָמ֔תוֹ ָשׁ ַ֖פךְך ֲח ֣רוֹן ַא֑פּוֹ ַו ַיֶּצּת־ֵ֣אשׁ
ה ָו ֙
ָ֔למוֹ ְבֶּ֖שֶׁבר ַבּת־ַע ִ ֽמּיִ :כּ ָ֤לּה ְי ֹ

ְבִּצ ֔יּוֹן ַו ֖תּ ֹאַכל ְיסוֹֹדֶֽתיָה֤ :ל ֹא ֶהֱאִ֨מינ֙וּ ַמְלֵכי־ ֶ ֔א ֶרץ וֹ֖כּל ]ֹ֖כּל[ ֹֽיְשֵׁ֣בי ֵת ֵ֑בל ִ֤כּי
שְּׁפִ֥כים
א ַ֣צר ְואוֹ ֵ֔יב ְבַּֽשֲׁﬠ ֵ֖רי ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםֵֽ :מַח ֣טּ ֹאת ְנִבי ֶ ֔איָה ֲﬠוֹ ֖נוֹת ֹֽכֲּה ֶ֑ניָה ַה ֹ
ָיב ֹ ֙
ם ַֽבּחוּ֔צוֹת ְנֹֽגֲא֖לוּ ַבּ ָ֑דּם ְבּ ֣ל ֹא ֽיוְּכ֔לוּ ִי ְגּ֖עוּ
ְבִּק ְרָ֖בּהּ ַ֥דּם ַצ ִדּי ִֽקיםָ :נ֤עוּ ִע ְו ִרי ֙
ִבְּלֻבֵשׁיֶֽהם֣ :סוּרוּ ָטֵ֞מא ָ֣ק ְראוּ ָ֗למוֹ ֤סוּרוּ ֨סוּר֙וּ ַאל־ִתּ ָ֔גּעוּ ִ֥כּי ָנ֖צוּ ַגּם־ ָ֑נעוּ
ה ִחְלּ ָ ֔קם ֥ל ֹא יוִֹ֖סיף ְלַהִבּי ָ֑טם ְפּ ֵ֤ני
ה ָו ֙
ָֽאְמר֙וּ ַבּגּוֹ ִ֔ים ֥ל ֹא יוִֹ֖סיפוּ ָל ֽגוּרְ :פּ ֵ֤ני ְי ֹ
ה ]עוֹ ֵ֨דינ֙וּ[ ִתְּכ ֶ֣לי ָנה
ם ֣ל ֹא ָנָ֔שׂאוּ ְז ֵק ִ֖נים ]וּ ְז ֵק ִ֖נים[ ֥ל ֹא ָח ָֽננוּ :עוֹ ֵ֨די ֻנ ֙
ֹֽכֲה ִני ֙
ֵעי ֔ ֵנינוּ ֶאל־ֶע ְז ָרֵ֖תנוּ ָ ֑הֶבל ְבִּצִפּ ָיֵּ֣תנוּ ִצִ֔פּינוּ ֶאל־ ֖גּוֹי ֥ל ֹא יוֹ ִ ֽשׁ ַעָ :צ ֣דוּ ְצָע ֵ֔דינוּ
ִמ ֶ֖לֶּכת ִבּ ְרֹחֹב ֵ ֑תינוּ ָק ַ֥רב ִק ֵ֛צּינוּ ָמְל֥אוּ ָיֵ֖מינוּ ִכּי־ָ֥בא ִקֵֽצּינוַּ :ק ִ֤לּים ָהי֙וּ ֹר ְדֵ֔פינוּ
ִמִנְּשׁ ֵ֖רי ָשׁ ָ ֑מ ִים ַעל־ֶהָה ִ֣רים ְדָּל ֻ ֔קנוּ ַבִּמּ ְדָ֖בּר ָ֥א ְרבוּ ָֽלנוּ֤ :רוּ ַח ַאֵ֨פּינ֙וּ ְמִ֣שׁי ַח
ה ָ֔וה ִנְל ַ֖כּד ִבְּשִׁחיתוֹ ָ ֑תם ֲאֶ֣שׁר ָאַ֔מ ְרנוּ ְבִּצ֖לּוֹ ִֽנְח ֶ֥יה ַבגּוֹ ִֽיםִ֤ :שׂיִשׂי ְוִשְׂמִח֙י
ְי ֹ
ַבּת־ֱא֔דוֹם יוֶֹ֖שֶׁבתי ]יוֶֹ֖שֶׁבת[ ְבֶּ֣א ֶרץ ֑עוּץ ַגּם־ָעַ֨ל ִי ךְ ֙ך ַֽתֲּﬠָבר־֔כּוֹס ִתְּשְׁכּ ִ֖רי
ְוִתְתָע ִֽריַ :תּם־ֲﬠוֹ ֵנ ךְ ֙ך ַבּת־ִצ ֔יּוֹן ֥ל ֹא יוִֹ֖סיף ְלַה ְגלוֹ ֵ ֑תךְך ָפּ ַ֤קד ֲﬠוֹ ֵנ ךְ ֙ך ַבּת־ֱא֔דוֹם
ה ֶֽמה־ָ֣ה ָיה ָ֔לנוּ ַהִ֖בּיָט ]ַהִ֖בּיָטה[ וּ ְרֵ֥אה ֶאת־
ה ָו ֙
ִגּ ָ֖לּה ַעל־ַחטּ ֹאָֽת ִיךְךְ :זֹ֤כר ְי ֹ
ֶח ְרָפֵּֽתנוַּֽ :נֲחָל ֵ֨תנ֙וּ ֶֽנֶהְפ ָ֣כה ְל ָז ִ֔רים ָבֵּ֖תּינוּ ְל ָנְכ ִֽריםְ :יתוִֹ֤מים ָה ִ֨יינ֙וּ ְֵ ֣אין ] ְוֵ֣אין[
ָ ֔אב ִאֹמֵּ֖תינוּ ְכַּאְלָמ ֽנוֹתֵ :מיֵ֨מינ֙וּ ְבּ ֶ֣כֶסף ָשׁ ִ֔תינוּ ֵעֵ֖צינוּ ִבְּמִ֥חיר ָיֹֽבאוַּ֤ :ﬠל
ם ָנַ֣תנּוּ ָ֔יד ַא֖שּׁוּר ִלְשֹׂ֥בּ ַֽﬠ
ַצ ָוּא ֵ֨רנ֙וּ ִנ ְר ָ֔דְּפנוּ ָי ַ֖גְענוּ ְֹ֥לא ] ְו ֥ל ֹא[ ֽהוּ ַֽנח־ ָֽלנוִּ :מְצ ַ֨ר ִי ֙
ָֽלֶחםֲ :אֹבֵ֤תינוּ ָֽחְטא֙וּ ְֵאי ֔ ָנם ] ְוֵאי ֔ ָנם[ ַאֲ◌ ַ֖נְחנוּ ] ַֽוֲא ַ֖נְחנוּ[ ֲﬠוֹֹנֵתיֶ֥הם ָסָֽבְלנוּ:
ם ָ֣מְשׁלוּ ָ֔בנוּ ֹפּ ֵ֖רק ֵ֥אין ִמ ָיּ ָֽדםְ :בּ ַנְפֵ֨שׁנ֙וּ ָנִ֣ביא ַלְחֵ֔מנוּ ִמְפּ ֵ֖ני ֶ֥ח ֶרב
ֲﬠָב ִדי ֙
ם ְבִּצ ֣יּוֹן ִע ֔נּוּ ְבֻּתֹ֖לת
ַהִמּ ְדָֽבּר :עוֹ ֵ֨רנ֙וּ ְכַּת ֣נּוּר ִנְכָ֔מרוּ ִמְפּ ֵ֖ני ַז ְ ֽלֲﬠ֥פוֹת ָר ָֽﬠבָ :נִשׁי ֙
ם ְט֣חוֹן ָנָ֔שׂאוּ
ם ְבּ ָי ָ֣דם ִנְת֔לוּ ְפּ ֵ֥ני ְז ֵק ִ֖נים ֥ל ֹא ֶנְה ָֽדּרוַּ :בּחוּ ִרי ֙
ְבָּע ֵ֥רי ְיהוּ ָֽדהָ :שׂ ִרי ֙
ת ְמ֣שׂוֹשׂ
ם ִמַ֣שַּׁער ָשׁ ָ֔בתוּ ַבּחוּ ִ֖רים ִמ ְנּ ִגי ָנָֽתםָ :שַׁב ֙
וּ ְנָע ִ֖רים ָבּ ֵ֥ﬠץ ָכָּֽשׁלוְּ :זֵק ִני ֙
ה ֲﬠֶ֣ט ֶרת ר ֹאֵ֔שׁנוּ ֽאוֹי־ ָ֥נא ָ֖לנוּ ִ֥כּי ָחָֽטאנוּ:
ִל ֵ֔בּנוּ ֶנְה ַ֥פּךְך ְלֵ֖אֶבל ְמֹח ֵֽלנוָּֽ :נְפָל ֙
ה ִל ֵ֔בּנוּ ַעל־ֵ֖אֶלּה ָחְשׁ֥כוּ ֵעי ֵֽנינוַּ֤ :ﬠל ַהר־ִציּוֹ֙ן ֶשָׁשֵּׁ֔מם
ַעל־ ֶ֗זה ָה ָ֤יה ָד ֶו ֙
ח
ה ְלעוֹ ָ֣לם ֵתֵּ֔שׁב ִכּ ְ ֽסֲא֖ךָך ְל ֥דוֹר ָו ֽדוֹרָ֤ :לָמּה ָל ֨ ֶנַצ ֙
ה ָו ֙
שׁוָּעִ֖לים ִהְלּכוּ־ֽבוַֹ :א ָ ֤תּה ְי ֹ
ה ָ֤וה ׀ ֵאֶ֨לי ךָ ֙ך ְֽו ָנ֔שׁוָּב ] ְֽו ָנ֔שׁוָּבה[
א ֶרךְך ָי ִ ֽמיםֲ :הִשׁי ֵ֨בנוּ ְי ֹ
ִתְּשָׁכֵּ֔חנוּ ַֽתַּע ְזֵ֖בנוּ ְל ֥ ֹ
אדִ :דְּב ֵר֙י
אס ְמַאְס ָ֔תּנוּ ָקַ֥צְפָתּ ָע ֵ֖לינוּ ַעד־ְמ ֽ ֹ
ַח ֵ֥דּשׁ ָיֵ֖מינוּ ְכּ ֶֽק ֶדםִ֚ :כּי ִאם־ָמ ֣ ֹ

ם ָאַ֣מר ֹק ֶ֔הֶלת ֲהֵ֥בל ֲהָבִ֖לים
ֹקֶ֣הֶלת ֶבּן־ ָדּ ִ֔וד ֶ֖מֶלךְך ִבּירוָּשׁ ָֽלםֲ :ה ֵ֤בל ֲהָבִלי ֙
הֵל ךְ ֙ך
ַהֹ֥כּל ָֽהֶבלַ :מה־ ִיְּת ֖רוֹן ָֽלָא ָ֑דם ְבָּכל־ֲﬠָמ֔לוֹ ֶֽשׁ ַֽיֲּﬠֹ֖מל ַ֥תַּחת ַהָֽשֶּׁמשׁ֤ :דּוֹר ֹ
שֶּׁמשׁ ְו ֶ ֨אל־ְמקוֹ֔מוֹ
ְו ֣דוֹר ָ֔בּא ְוָהָ֖א ֶרץ ְלעוֹ ָ֥לם ֹעָֽמ ֶדתְ :ו ָז ַ֥רח ַהֶ֖שֶּׁמשׁ וָּ֣בא ַה ָ ֑
שׁוֹ ֵ ֛אף זוֹ ֵ֥רַֽח ֖הוּא ָֽשׁם :הוֵֹלךְך ֶאל־ ָדּ֔רוֹם ְוסוֵֹ֖בב ֶאל־ָצ֑פוֹן סוֹ ֵ֤בב ׀ ֹסֵב֙ב הוֹ ֵ֣לךְך
הְלִ֣כים ֶאל־ַה ָ֔יּם ְוַה ָ֖יּם ֵאי ֶ֣ננּוּ
ם ֹֽ
ָה֔רוּ ַח ְוַעל־ְס ִ ֽביֹבָ֖תיו ָ֥שׁב ָה ֽרוּ ַחָ :כּל־ַה ְנָּחִלי ֙
שׁם ֵ֥הם ָשִׁ֖בים ָל ָֽלֶכתָ :כּל־ַה ְדָּב ִ֣רים
הְלִ֔כים ָ ֛
ם ֹֽ
ָמ ֵ֑לא ֶאל־ְמ֗קוֹם ֶ֤שַׁהְנָּחִלי ֙
א ֶזן
ְי ֵגִ֔עים ֽל ֹא־יוּ ַ֥כל ִ֖אישׁ ְל ַד ֵ֑בּר ל ֹא־ִתְשַׂ֥בּע ַ֨ע ִי֙ן ִל ְר֔אוֹת ְו ֽל ֹא־ִתָמּ ֵ֥לא ֖ ֹ
שׂה ְוֵ֥אין ָכּל־
ה ֣הוּא ֶשׁ ִֽיְּה ֶ֔יה וַּמה־ֶשּׁ ַֽנֲּﬠָ֔שׂה ֖הוּא ֶשׁ ֵֽיָּע ֶ ֑
ִמְשֹּֽׁמ ַעַ :מה־ֶֽשָּׁה ָי ֙
ָח ָ֖דשׁ ַ֥תַּחת ַהָֽשֶּׁמשֵׁ֥ :ישׁ ָדּ ָ֛בר ֶשׁיּ ֹאַ֥מר ְרֵאה־ ֶ֖זה ָח ָ֣דשׁ ֑הוּא ְכָּב֙ר ָה ָ֣יה
שׁ ִ֑נים ְו ַ֨גם ָֽלַֽאֲחֹר ֜ ִנים ֶשׁ ִֽיְּה ֗יוּ
ְלֹֽעָלִ֔מים ֲאֶ֥שׁר ָה ָ֖יה ִמְלָּפ ֵֽננוֵּ֥ :אין ִזְכ ֖רוֹן ָל ִֽרא ֹ
ם ִזָכּ֔רוֹן ִ֥ﬠם ֶשׁ ִֽיְּה ֖יוּ ָֽלַֽאֲחֹר ָֽנהֲ :א ִ֣ני ֹק ֶ֗הֶלת ָה ִ֥ייִתי ֶ ֛מֶלךְך ַעל־
ֽל ֹא־ ִֽיְה ֶ֤יה ָלֶה ֙
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִבּירוָּשׁ ָֽלםְ :וָנַ֣תִתּי ֶאת־ִל ִ֗בּי ִל ְד ֤רוֹשׁ ְוָלתוּ֙ר ַֽבָּחְכָ֔מה ַ֛ﬠל ָכּל־ֲאֶ֥שׁר
ַֽנֲﬠָ֖שׂה ַ֣תַּחת ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ֣הוּא ׀ ִע ְנ ַ֣י ן ָ֗רע ָנַ֧תן ֱאֹלִ֛הים ִלְב ֵ֥ני ָֽהָא ָ֖דם ַֽלֲﬠ֥נוֹת ֽבּוֹ:
שֶּׁמשׁ ְוִה ֵ֥נּה ַהֹ֛כּל ֶ֖הֶבל וּ ְר֥עוּת
ָר ִ ֨איִת֙י ֶאת־ָכּל־ַהַֽמֲּﬠִ֔שׂים ֶֽשׁ ַֽנֲּﬠ֖שׂוּ ַ֣תַּחת ַה ָ ֑
ֽרוּ ַחְ :מֻע ָ֖וּת ֽל ֹא־יוּ ַ֣כל ִלְתֹ֑קן ְוֶחְס ֖רוֹן ֽל ֹא־יוּ ַ֥כל ְלִהָמּ ֽנוֹתִ :דּ ַ֨בּ ְרִתּי ֲא ִ֤ני ִעם־
ִלִבּ֙י ֵלאֹ֔מר ֲא ֗ ִני ִה ֨ ֵנּה ִה ְג ַ֤דְּלִתּי ְוהוַֹ֨סְפִתּ֙י ָחְכָ֔מה ַ֛ﬠל ָכּל־ֲאֶשׁר־ָה ָ֥יה ְלָפ ַ֖ני
ַעל־ ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוִלִ֛בּי ָרָ֥אה ַה ְרֵ֖בּה ָחְכָ֥מה ָו ָֽדַעתָֽ :וֶאְתּ ָ֤נה ִלִבּ֙י ָל ַ֣דַעת ָחְכָ֔מה
הֵל֖לוֹת ְוִשְׂכ֑לוּת ָי ַ֕דְעִתּי ֶשׁ ַגּם־ ֶ֥זה ֖הוּא ַרְע ֥יוֹן ֽרוּ ַחִ֛ :כּי ְבֹּ֥רב ָחְכָ֖מה
ְו ַ֥דַעת ֽ ֹ
ָרב־ ָ֑כַּעס ְויוִֹ֥סיף ַ֖דַּעת יוִֹ֥סיף ַמְכֽאוֹבָ :אַ֤מ ְרִתּי ֲא ִנ֙י ְבִּל ִ֔בּי ְלָכה־ ָ֛נּא ֲא ַנְסּ ָ֛כה
ְבִשְׂמָ֖חה וּ ְרֵ֣אה ְב֑טוֹב ְוִה ֵ֥נּה ַגם־֖הוּא ָֽהֶבלִ :לְשׂ֖חוֹק ָאַ֣מ ְרִתּי ְמהוֹ ָ֑לל
וְּלִשְׂמָ֖חה ַמה־ֹ֥זּה ֹעָֽשׂהַ֣ :תּ ְרִתּי ְבִל ִ֔בּי ִלְמ֥שׁוֹךְך ַבּ ַ֖יּ ִין ֶאת־ְבָּשׂ ִ֑רי ְוִלִ֞בּי ֹנֵ֤הג
ם ֲאֶ֤שׁר
ה ְוֶלֱאֹ֣חז ְבִּסְכ֔לוּת ַ֣ﬠד ֲאֶשׁר־ֶא ְר ֶ ֗אה ֵאי־ ֶ֨זה ֜טוֹב ִלְב ֵ֤ני ָֽהָא ָד ֙
ַֽבָּחְכָמ ֙
שׂי ָבּ ִ֤ניִתי ִל֙י ָבּ ִ֔תּים
ַֽיֲﬠשׂ֙וּ ַ֣תַּחת ַהָשַּׁ֔מ ִים ִמְס ַ֖פּר ְיֵ֥מי ַח ֵיּיֶֽהםִ :ה ְג ַ֖דְּלִתּי ַֽמֲﬠ ָ ֑
ָנַ֥טְעִתּי ִ֖לי ְכּ ָר ִ ֽמיםָ :עִ֣שׂיִתי ִ֔לי ַגּ ֖נּוֹת וַּפ ְר ֵדִּ֑סים ְו ָנַ֥טְעִתּי ָבֶ֖הם ֵ֥ﬠץ ָכּל־ ֶֽפּ ִרי:
ָעִ֥שׂיִתי ִ֖לי ְבּ ֵר֣כוֹת ָ ֑מ ִים ְלַהְשׁ֣קוֹת ֵמ ֶ֔הם ַ֖יַער צוֵֹ֥מ ַח ֵע ִ ֽציםָ :ק ֨ ִניִת֙י ֲﬠָב ִ֣דים
ה ָ֣ה ָיה ִ֔לי ִמֹ֛כּל ֶֽשָׁה ֥יוּ
ה ָב ָ ֨קר ָו ֤צ ֹאן ַה ְרֵבּ ֙
וְּשָׁפ֔חוֹת וְּב ֵני־ ַ֖ב ִית ָ֣ה ָיה ִ֑לי ַ֣גּם ִמְק ֶנ ֩

ְלָפ ַ֖ני ִבּירוָּשׁ ָֽלםָ :כּ ַ֤נְסִתּי ִל֙י ַגּם־ ֶ֣כֶּסף ְו ָז ָ֔הב וְּס ֻג ַ֥לּת ְמָלִ֖כים ְוַהְמּ ִדי ֑נוֹת ָעִ֨שׂיִתי
ִ֜לי ָשׁ ִ֣רים ְוָשׁ֗רוֹת ְוַֽתֲﬠ ֻנ֛גוֹת ְבּ ֵ֥ני ָהָא ָ֖דם ִשׁ ָ֥דּה ְוִשׁ ֽדּוֹתְ :ו ָג ַ֣דְלִתּי ְוהוַֹ֔סְפִתּי
ִמֹ֛כּל ֶֽשָׁה ָ֥יה ְלָפ ַ֖ני ִבּירוָּשׁ ָ֑לם ַ֥אף ָחְכָמִ֖תי ָ֥ﬠְמ ָדה ִ ֽלּיְ :וֹכל ֙ ֲאֶ֣שׁר ָֽשֲׁא֣לוּ ֵעיַ֔ני
֥ל ֹא ָאַ֖צְלִתּי ֵמ ֶ ֑הם ֽל ֹא־ָמ ֨ ַנְעִתּי ֶאת־ִל ִ֜בּי ִמָכּל־ִשְׂמָ֗חה ִ ֽכּי־ִלִ֤בּי ָשֵׂ֨מ ַ֙ח ִמָכּל־
ֲﬠָמִ֔לי ְו ֶזה־ָה ָ֥יה ֶחְל ִ֖קי ִמָכּל־ֲﬠָמ ִ ֽלי :וָּפ ִ֣ני ִ ֽתי ֲא ֗ ִני ְבָּכל־ַֽמֲﬠַשׂ֙י ֶֽשָׁע֣שׂוּ ָי ַ֔די
וֶּֽבָעָ֖מל ֶשָׁעַ֣מְלִתּי ַֽלֲﬠ֑שׂוֹת ְוִה ֨ ֵנּה ַהֹ֥כּל ֶ֨הֶבל ֙ וּ ְר֣עוּת ֔רוּ ַח ְוֵ֥אין ִיְת ֖רוֹן ַ֥תַּחת
ַהָֽשֶּׁמשׁ :וָּפ ִ֤ני ִ ֽתי ֲא ִנ֙י ִל ְר֣אוֹת ָחְכָ֔מה ְוֽהוֵֹל֖לוֹת ְוִסְכ֑לוּת ִ֣כּי ׀ ֶ֣מה ָֽהָא ָ֗דם
א ַֽאֲח ֵ֣רי ַהֶ֔מֶּלךְך ֵ֥את ֲאֶשׁר־ְכָּ֖בר ָעֽשׂוּהוְּ :ו ָרִ֧איִתי ָ ֔א ִני ֶשׁ ֵ֥יּשׁ ִיְת ֛רוֹן
ֶשׁ ָיּבוֹ ֙
ם ֵעי ָ֣ניו ְבּר ֹא֔שׁוֹ
ַֽלָחְכָ֖מה ִמן־ַהִסְּכ֑לוּת ִ ֽכּיְת ֥רוֹן ָה֖אוֹר ִמן־ַהֹֽחֶשׁךְךֶֽ :הָחָכ ֙
ְוַהְכִּ֖סיל ַבֹּ֣חֶשׁךְך הוֹ ֵ֑לךְך ְו ָי ַ֣דְעִתּי ַגם־ ָ ֔א ִני ֶשִׁמּ ְק ֶ֥רה ֶאָ֖חד ִי ְק ֶ֥רה ֶאת־ֻכּ ָֽלּם:
ְוָאַ֨מ ְר ִ ֽתּי ֲא ֜ ִני ְבִּל ִ֗בּי ְכִּמ ְק ֵ֤רה ַהְכִּסיל ֙ ַגּם־ֲא ִ֣ני ִיְק ֵ֔ר ִני ְו ָ֧לָמּה ָח ַ֛כְמִתּי ֲא ִ֖ני ָ֣אז
ֹי ֵ ֑תר ְו ִדַ֣בּ ְרִתּי ְבִל ִ֔בּי ֶשׁ ַגּם־ ֶ֖זה ָֽהֶבלִ :כּי֩ ֵ ֨אין ִזְכ ֧רוֹן ֶֽלָח ָ֛כם ִעם־ַהְכִּ֖סיל ְלעוֹ ָ֑לם
ם ַהֹ֣כּל ִנְשָׁ֔כּח ְו ֵ ֛איךְך ָי֥מוּת ֶֽהָח ָ֖כם ִעם־ַהְכּ ִ ֽסיל:
ְבֶּשְׁכָּ֞בר ַה ָיִּ֤מים ַהָבִּאי ֙
שֶּׁמשׁ ִ ֽכּי־ַהֹ֥כּל
ְוָשׂ ֨ ֵנאִת֙י ֶאת־ַ֣הַח ִ֔יּים ִ֣כּי ַ֤רע ָעַל֙י ַהַֽמֲּﬠֶ֔שׂה ֶשׁ ַֽנֲּﬠָ֖שׂה ַ֣תַּחת ַה ָ ֑
שֶּׁמשׁ
ֶ֖הֶבל וּ ְר֥עוּת ֽרוּ ַחְ :וָשׂ ֵ֤נאִתי ֲא ִנ֙י ֶאת־ָכּל־ֲﬠָמִ֔לי ֶֽשֲׁא ִ֥ני ָעֵ֖מל ַ֣תַּחת ַה ָ ֑
ה ֣אוֹ ָסָ֔כל ְו ִיְשַׁל֙ט
ֶ֣שַׁא ִנּיֶ֔חנּוּ ָֽלָא ָ֖דם ֶשׁ ִֽיְּה ֶ֥יה ַֽאֲח ָֽרי :וִּ֣מי יוֹ ֵ֗ד ַע ֶֽהָח ָ֤כם ִֽיְה ֶי ֙
שֶּׁמשׁ ַגּם־ ֶ֖זה ָֽהֶבלְ :וַס֥בּוִֹתי ֲא ִ֖ני
ְבָּכל־ֲﬠָמִ֔לי ֶֽשָׁעַ֥מְלִתּי ְוֶֽשָׁח ַ֖כְמִתּי ַ֣תַּחת ַה ָ ֑
ְל ַיֵ֣אשׁ ֶאת־ִלִ֑בּי ַ֚ﬠל ָכּל־ֶ֣הָעָ֔מל ֶֽשָׁעַ֖מְלִתּי ַ֥תַּחת ַהָֽשֶּׁמשֽׁ ִ :כּי־ ֵ֣ישׁ ָא ָ֗דם
ֶֽשֲׁﬠָמ֛לוֹ ְבָּחְכָ֥מה וְּב ַ֖דַעת וְּבִכְשׁ ֑רוֹן וְּלָא ָ֞דם ֶשׁ ֤לּ ֹא ָֽﬠַמל־בּ֙וֹ ִיְתּ ֶ֣ננּוּ ֶחְל֔קוֹ ַגּם־
ם ְבָּכל־ֲﬠָמ֔לוֹ וְּב ַרְע ֖יוֹן ִל֑בּוֹ ֶשׁ֥הוּא
ֶ֥זה ֶ֖הֶבל ְו ָר ָ֥ﬠה ַרָֽבּהִ֠ :כּי ֶֽמה־ה ֶ֤וֹה ָֽלָא ָד ֙
א ִ֗בים ָוַ֨כַע֙ס ִע ְנ ָי ֔נוֹ ַגּם־ַבּ ַ֖לּ ְיָלה ֽל ֹא־ָשׁ ַ֣כב
ָעֵ֖מל ַ֥תַּחת ַהָֽשֶּׁמשִׁ֧ :כּי ָכל־ ָיָ֣מיו ַמְכ ֹ
ם ֶשׁיּ ֹא ַ֣כל ְוָשׁ ָ֔תה ְוֶה ְרָ֧אה ֶאת־ ַנְפ֛שׁוֹ
ִל֑בּוֹ ַגּם־ ֶ֖זה ֶ֥הֶבל ֽהוּאֵֽ :אין־֤טוֹב ָֽבָּא ָד ֙
ה ָרִ֣איִתי ָ ֔א ִני ִ֛כּי ִמ ַ֥יּד ָהֱאֹלִ֖הים ִ ֽהיאִ֣ :כּי ִ֥מי י ֹא ַ֛כל וִּ֥מי
֖טוֹב ַֽבֲּﬠָמ֑לוֹ ַגּם־ֹז ֙
א
ם ֶשׁ֣טּוֹב ְלָפ ֔ ָניו ָנ ַ ֛תן ָחְכָ֥מה ְו ַ֖דַעת ְוִשְׂמ ָ֑חה ְו ַֽלחוֶֹט ֩
ָי֖חוּשׁ ֥חוּץ ִמֶֽמּ ִנּיִ֤ :כּי ְלָא ָד ֙
ת ְלטוֹ֙ב ִלְפ ֵ֣ני ָֽהֱאֹל ִ֔הים ַגּם־ ֶ֥זה ֶ֖הֶבל וּ ְר֥עוּת
ָנ ַ֨תן ִע ְנ ָ֜ין ֶלֱא֣סוֹף ְוִלְכ ֗נוֹס ָלֵת ֙
ֽרוּ ַחַ :לֹ֖כּל ְז ָ ֑מן ְו ֵ֥ﬠת ְלָכל־ֵ֖חֶפץ ַ֥תַּחת ַהָשָּֽׁמ ִיםֵ֥ :ﬠת ָל ֶ֖ל ֶדת ְו ֵ֣ﬠת ָל֑מוּת ֵ֣ﬠת

ָלַ֔טַעת ְו ֵ֖ﬠת ַֽלֲﬠ֥קוֹר ָנֽטוּ ַעֵ֤ :ﬠת ַֽלֲהרוֹ֙ג ְו ֵ֣ﬠת ִל ְר֔פּוֹא ֵ֥ﬠת ִלְפ ֖רוֹץ ְו ֵ֥ﬠת ִלְב ֽנוֹת:
ת ְו ֵ֣ﬠת ִלְשׂ֔חוֹק ֵ֥ﬠת ְס֖פוֹד ְו ֵ֥ﬠת ְרֽקוֹדֵ֚ :ﬠת ְלַהְשִׁ֣ליךְך ֲאָב ֔ ִנים ְו ֵ֖ﬠת
ֵ֤ﬠת ִלְבכּוֹ ֙
שׁ ְו ֵ֣ﬠת ְלַא ֵ֔בּד ֵ֥ﬠת
ְכּ ֣נוֹס ֲאָב ִ֑נים ֵ֣ﬠת ַֽלֲח֔בוֹק ְו ֵ֖ﬠת ִל ְרֹ֥חק ֵמַחֵֽבּקֵ֤ :ﬠת ְלַבֵקּ ֙
ִלְשׁ֖מוֹר ְו ֵ֥ﬠת ְלַהְשׁ ִ ֽליךְךֵ֤ :ﬠת ִלְק֨רוֹ ַ֙ע ְו ֵ֣ﬠת ִלְת֔פּוֹר ֵ֥ﬠת ַֽלֲח֖שׁוֹת ְו ֵ֥ﬠת ְל ַדֵֽבּר:
ה֙ב ְו ֵ֣ﬠת ִלְשׂ ֔נ ֹא ֵ֥ﬠת ִמְלָחָ֖מה ְו ֵ֥ﬠת ָשֽׁלוֹםַ :מה־ ִיְּתרוֹ֙ן ָֽהעוֶֹ֔שׂה ַֽבֲּאֶ֖שׁר
ֵ֤ﬠת ֶֽלֱא ֹ
֥הוּא ָעֵֽמלָ :רִ֣איִתי ֶאת־ָֽהִע ְנ ָ֗ין ֲאֶ֨שׁר ָנַ֧תן ֱאֹלִ֛הים ִלְב ֵ֥ני ָֽהָא ָ֖דם ַֽלֲﬠ֥נוֹת ֽבּוֹ:
ם ָנַ֣תן ְבִּל ָ֔בּם ִמְבִּ֞לי ֲאֶ֧שׁר ֽל ֹא־
ֶאת־ַהֹ֥כּל ָעָ֖שׂה ָי ֶ֣פה ְבִע֑תּוֹ ַ֤גּם ֶאת־ָֽהֹעָל ֙
שׂה ֲאֶשׁר־ָעָ֥שׂה ָהֱאֹלִ֖הים ֵמ ֥ר ֹאשׁ ְוַעד־ֽסוֹףָ :י ַ֕דְעִתּי
ִיְמָ֣צא ָֽהָא ָ֗דם ֶאת־ַהַֽמֲּﬠ ֶ ֛
ם ֶשׁיּ ֹא ַ֣כל
ִ֛כּי ֵ֥אין ֖טוֹב ָ֑בּם ִ֣כּי ִאם־ִלְשׂ֔מוֹ ַח ְו ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ֖טוֹב ְבַּח ָֽיּיוְ :ו ַ֤גם ָכּל־ָהָא ָד ֙
ְוָשׁ ָ֔תה ְו ָרָ֥אה ֖טוֹב ְבָּכל־ֲﬠָמ֑לוֹ ַמַ֥תּת ֱאֹלִ֖הים ִ ֽהיאָ :י ַ֗דְעִתּי ִ֠כּי ָכּל־ֲאֶ֨שׁר
ַֽיֲﬠֶ֤שׂה ָהֱאֹלִהי ֙
ם ֚הוּא ִֽיְה ֶ֣יה ְלעוָֹ֔לם ָעָלי֙ו ֵ֣אין ְלהוִֹ֔סיף וִּמֶ֖מּנּוּ ֵ֣אין ִל ְגֹ֑ר ַע
ה ְכָּ֣בר ֔הוּא ַֽוֲאֶ֥שׁר ִ ֽלְה ֖יוֹת ְכָּ֣בר
ְוָהֱאֹלִ֣הים ָעָ֔שׂה ֶשׁ ִֽיּ ְר֖אוּ ִמְלָּפ ָֽניוַ :מה־ֶֽשָּׁה ָי ֙
שֶּׁמשׁ ְמ֤קוֹם
ָה ָ֑יה ְוָהֱאֹלִ֖הים ְיַב ֵ֥קּשׁ ֶאת־ ִנ ְר ָֽדּףְ :ו֥עוֹד ָרִ֖איִתי ַ֣תַּחת ַה ָ ֑
ַהִמְּשָׁפּ֙ט ָ֣שָׁמּה ָה ֶ֔רַשׁע וְּמ֥קוֹם ַהֶ֖צּ ֶדק ָ֥שָׁמּה ָה ָֽרַשׁעָ :אַ֤מ ְרִתּי ֲא ִנ֙י ְבִּל ִ֔בּי ֶאת־
ק ְוֶאת־ָ֣ה ָרָ֔שׁע ִיְשֹׁ֖פּט ָהֱאֹלִ֑הים ִכּי־ ֵ֣ﬠת ְלָכל־ֵ֔חֶפץ ְו ַ֥ﬠל ָכּל־ַֽהַֽמֲּﬠֶ֖שׂה
ַהַצּ ִדּי ֙
ת ְבּ ֵ֣ני ָֽהָא ָ֔דם ְלָב ָ֖רם ָהֱאֹלִ֑הים ְוִל ְר֕אוֹת
ָֽשׁםָ :אַ֤מ ְרִתּי ֲא ִנ֙י ְבִּל ִ֔בּי ַעל־ ִדְּב ַר ֙
ְשֶׁהם־ְבֵּהָ֥מה ֵ֖הָמּה ָלֶֽהםִ :כּ֩י ִמְק ֶ֨רה ְ ֽבֵני־ָֽהָא ָ֜דם וִּמ ְק ֶ֣רה ַהְבֵּהָ֗מה וִּמ ְק ֶ֤רה
ה
ה ֵ֣כּן ֣מוֹת ֶ֔זה ְו ֥רוּ ַח ֶאָ֖חד ַלֹ֑כּל וּמוֹ ַ֨תר ָֽהָא ָ֤דם ִמן־ַהְבֵּהָמ ֙
ֶאָח֙ד ָל ֶ֔הם ְכּ֥מוֹת ֶז ֙
ָ ֔א ִין ִ֥כּי ַהֹ֖כּל ָֽהֶבלַ :הֹ֥כּל הוֹ ֵ֖לךְך ֶאל־ָמ֣קוֹם ֶא ָ֑חד ַהֹכּל ֙ ָה ָ֣יה ִמן־ֶֽהָעָ֔פר ְוַהֹ֖כּל
ָ֥שׁב ֶאל־ֶֽהָע ָֽפרִ֣ :מי יוֹ ֵ֗ד ַע ֚רוּ ַח ְבּ ֵ֣ני ָֽהָא ָ֔דם ָֽהֹע ָ֥לה ִ֖היא ְל ָ ֑מְעָלה ְו֨רוּ ַ֙ח ַהְבֵּהָ֔מה
ם
ַהֹיּ ֶ֥ר ֶדת ִ֖היא ְלַ֥מָטּה ָלָֽא ֶרץְ :ו ָר ִ ֗איִתי ִ֣כּי ֵ֥אין טוֹ֙ב ֵֽמֲאֶ֨שׁר ִיְשַׂ֤מח ָהָא ָד ֙
ְ ֽבַּֽמֲﬠָ֔שׂיו ִכּי־֖הוּא ֶחְל֑קוֹ ִ֣כּי ִ֤מי ְיִבי ֶ ֨אנּ֙וּ ִל ְר֔אוֹת ְבֶּ֖מה ֶשׁ ִיְּה ֶ֥יה ַֽאֲח ָֽריוְ :וַ֣שְׁב ִ ֽתּי
שֶּׁמשׁ ְוִה ֵ֣נּה ׀ ִדְּמ ַ֣ﬠת
ה ֶאת־ָכּל־ָ֣הֲﬠֻשׁ ִ ֔קים ֲאֶ֥שׁר ַֽנֲﬠִ֖שׂים ַ֣תַּחת ַה ָ ֑
ֲא ֗ ִני ָוֶֽא ְרֶא ֙
ם ֹ֔כּ ַח ְוֵ֥אין ָלֶ֖הם ְמ ַנֵֽחםְ :וַשֵׁ֧בּ ַח
ם ְמ ַנֵ֔חם וִּמ ַ֤יּד ֹֽעְשֵׁקיֶה ֙
ָֽהֲﬠֻשׁ ִ ֗קים ְוֵ֤אין ָלֶה ֙
שׁר ֵ֥הָמּה ַח ִ֖יּים ֲﬠ ֶֽד ָנהְ :וטוֹ֙ב
ֲא ִ֛ני ֶאת־ַהֵמִּ֖תים ֶשְׁכָּ֣בר ֵ ֑מתוּ ִמן־ַ֣הַח ִ֔יּים ֲא ֶ ֛
ה ֶאת־ַהַֽמֲּﬠֶ֣שׂה ָה ָ֔רע ֲאֶ֥שׁר
ִמְשֵּׁני ֶ֔הם ֵ֥את ֲאֶשׁר־ֲﬠ ֶ֖דן ֣ל ֹא ָה ָ֑יה ֲאֶ֤שׁר ֽל ֹא־ ָרָא ֙

ת ָכּל־ִכְּשׁ ֣רוֹן ַֽהַֽמֲּﬠֶ֔שׂה
ַֽנֲﬠָ֖שׂה ַ֥תַּחת ַהָֽשֶּׁמשְׁ :ו ָר ִ ֨אי ִ ֽתי ֲא ֜ ִני ֶאת־ָכּל־ָעָ֗מל ְוֵא ֙
ִ֛כּי ִ֥היא ִק ְנַאת־ִ֖אישׁ ֵֽמ ֵר ֵ֑ﬠהוּ ַגּם־ ֶ֥זה ֶ֖הֶבל וּ ְר֥עוּת ֽרוּ ַחַ :הְכִּסיל ֙ ֹחֵ֣בק ֶאת־
א ֵ֖כל ֶאת־ְבָּשׂ ֽרוֹ֕ :טוֹב ְמ ֥ל ֹא ַ֖כף ָ֑נַחת ִמְמּ ֥ל ֹא ָחְפ ַ֛נ ִים ָעָ֖מל וּ ְר֥עוּת ֽרוּ ַח:
ָי ָ֔דיו ְו ֹ
ד ְו ֵ ֨אין ֵשׁ ֜ ִני ַ֣גּם ֵ֧בּן ָוָ֣אח
ְוַ֧שְׁבִתּי ֲא ִ֛ני ָֽוֶא ְרֶ֥אה ֶ֖הֶבל ַ֥תַּחת ַהָֽשֶּׁמשֵׁ֣ :ישׁ ֶאָח ֩
ֵֽאין־֗לוֹ ְוֵ֥אין ֵק֙ץ ְלָכל־ֲﬠָמ֔לוֹ ַגּם־ֵעיֹ֖ניו ]ֵעי ֖נוֹ[ ל ֹא־ִתְשׂ ַ֣בּע ֹ֑עֶשׁר וְּלִ֣מי ׀ ֲא ִ֣ני
ָעֵ֗מל וְּמַח ֵ֤סּר ֶאת־ ַנְפִשׁ֙י ִמטּוֹ ָ֔בה ַגּם־ ֶ֥זה ֶ ֛הֶבל ְוִע ְנ ַ֥י ן ָ֖רע ֽהוּא :טוִֹ֥בים ַהְשּׁ ַ֖נ ִים
ִמן־ָהֶא ָ֑חד ֲאֶ֧שׁר ֵֽישׁ־ָל ֶ ֛הם ָשׂ ָ֥כר ֖טוֹב ַֽבֲּﬠָמ ָֽלםִ֣ :כּי ִאם־ ִיֹ֔פּלוּ ָֽהֶאָ֖חד ָי ִ֣קים
ֶאת־ֲחֵב ֑רוֹ ְוִ֣אי֗לוֹ ָֽהֶאָח֙ד ֶשׁ ִיּ֔פּוֹל ְוֵ֥אין ֵשׁ ִ֖ני ַֽלֲהִקיֽמוַֹ֛ :גּם ִאם־ ִיְשְׁכּ֥בוּ ְשׁ ַ֖נ ִים
ְוַ֣חם ָל ֶ ֑הם וְּלֶאָ֖חד ֵ֥איךְך ֵיָֽחםְ :ו ִ ֽאם־ ִיְתְקפ֙וֹ ָֽהֶאָ֔חד ַהְשּׁ ַ֖נ ִים ַֽיַעְמ ֣דוּ ֶנ ְג ֑דּוֹ
ְוַהחוּ֙ט ַֽהְמֻשָׁ֔לּשׁ ֥ל ֹא ִבְמֵה ָ֖רה ִי ָנֵּֽתק֛ :טוֹב ֶ֥יֶלד ִמְס ֵ֖כּן ְוָח ָ֑כם ִמֶ֤מֶּלךְך ָזֵק֙ן וְּכִ֔סיל
שׁר ֽל ֹא־ ָי ַ֥דע ְלִה ָזֵּ֖הר ֽעוֹדֽ ִ :כּי־ִמ ֵ֛בּית ָֽהסוּ ִ֖רים ָיָ֣צא ִלְמֹ֑לךְך ִ֛כּי ַ֥גּם ְבַּמְלכוּ֖תוֹ
ֲא ֶ ֛
שֶּׁמשׁ ִ֚ﬠם ַה ֶ֣יֶּלד ַהֵשּׁ ֔ ִני
נוֹ ַ֥לד ָֽרשָׁ :ר ִ ֨איִת֙י ֶאת־ָכּל־ַ֣הַח ִ֔יּים ַֽהְמַהְלִּ֖כים ַ֣תַּחת ַה ָ ֑
ה ִלְפ ֵני ֶ֔הם ַ֥גּם
ֲאֶ֥שׁר ַֽיֲﬠֹ֖מד ַתְּחָֽתּיוֵֽ :אין־ ֵ֣קץ ְלָכל־ָהָ֗עם ְלֹ֤כל ֲאֶשׁר־ָה ָי ֙
ָֽהַֽאֲחרוֹ ִ֖נים ֣ל ֹא ִיְשְׂמחוּ־֑בוֹ ִ ֽכּי־ ַגם־ ֶ֥זה ֶ֖הֶבל ְו ַרְע ֥יוֹן ֽרוּ ַחְ :שֹׁ֣מר ַר ְגְלי֗ךָך ] ַר ְגְל֗ךָך[
ַֽכֲּאֶ֤שׁר ֵתֵּל ךְ ֙ך ֶאל־ֵ֣בּית ָהֱאֹל ִ֔הים ְוָק ֣רוֹב ִלְשֹׁ֔מ ַע ִמֵ֥תּת ַהְכִּסיִ֖לים ָ֑זַבח ִ ֽכּי־
ֵאי ָ֥נם ֽיוֹ ְדִ֖ﬠים ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ָֽרעַ :אל־ְתַּב ֵ֨הל ַעל־ִ֜פּיךָך ְוִלְבּ ךָ֧ך ַאל־ ְיַמ ֵ ֛הר ְלהוִֹ֥ציא
ם ְוַאָ֣תּה ַעל־ָה ָ ֔א ֶרץ ַֽﬠל־ ֵ֛כּן ִֽיְה ֥יוּ
ָדָ֖בר ִלְפ ֵ֣ני ָהֱאֹלִ֑הים ִ֣כּי ָהֱאֹלִ֤הים ַבָּשַּׁ֨מ ִי ֙
ְדָב ֶ֖ריךָך ְמַע ִ ֽטּיםִ֛ :כּי ָ֥בּא ַֽהֲח֖לוֹם ְבֹּ֣רב ִע ְנ ָ֑י ן ְו֥קוֹל ְכִּ֖סיל ְבֹּ֥רב ְדָּב ִֽריםַֽ :כֲּאֶשׁ֩ר
ִתֹּ֨דּר ֜ ֶנ ֶדר ֵֽלאֹל ִ֗הים ַאל־ְתַּאֵח֙ר ְלַשְׁלּ֔מוֹ ִ֛כּי ֵ֥אין ֵ֖חֶפץ ַבְּכִּסי ִ֑לים ֵ֥את ֲאֶשׁר־
ִתֹּ֖דּר ַשׁ ֵֽלּם֖ :טוֹב ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ִתֹ֑דּר ִמֶשִּׁתּ ֖דּוֹר ְו ֥ל ֹא ְתַשׁ ֵֽלּםַ :אל־ִתֵּ֤תּן ֶאת־ִ֨פּי ךָ ֙ך
ַֽלֲחִ֣טיא ֶאת־ְבָּשׂ ֶ֔רךָך ְוַאל־תּ ֹאַמ֙ר ִלְפ ֵ֣ני ַהַמְּל ָ ֔אךְך ִ֥כּי ְשׁ ָג ָ֖גה ִ֑היא ָ֣לָמּה ִיְקֹ֤צף
ת ַֽוֲהָבִ֔לים
ם ַעל־קוֶֹ֔לךָך ְוִחֵ֖בּל ֶאת־ַֽמֲﬠֵ֥שׂה ָי ֶֽדיךָךִ֣ :כּי ְבֹ֤רב ֲחֹלמוֹ ֙
ָֽהֱאֹלִהי ֙
ק
וּ ְדָב ִ֖רים ַה ְר ֵ֑בּה ִ֥כּי ֶאת־ָהֱאֹלִ֖הים ְי ָֽראִ :אם־ֹ֣עֶשׁק ֠ ָרשׁ ְו ֵ֨ג ֶזל ִמְשׁ ָ֤פּט ָוֶ֨צ ֶד ֙
שֵׁ֔מר וּ ְגֹבִ֖הים
ִתּ ְרֶ֣אה ַבְמּ ִדי ֔ ָנה ַאל־ִתְּתַ֖מהּ ַעל־ַה ֵ֑חֶפץ ִ֣כּי ָגֹ֜ב ַהּ ֵמ ַ֤ﬠל ָגֹּ֨ב ַ֙הּ ֹ
אֵ֥הב ֶ֨כֶּס֙ף ֽל ֹא־
ֲﬠֵליֶֽהםְ :ו ִיְת ֥רוֹן ֶ֖א ֶרץ ַבֹּ֣כּל ֑היּא ]֑הוּא[ ֶ֥מֶלךְך ְלָשׂ ֶ֖דה ֶנֱﬠָֽבדֹ :
ת ַהטּוֹ ָ֔בה ַר֖בּוּ
אֵ֥הב ֶֽבָּה֖מוֹן ֣ל ֹא ְתבוּ ָ ֑אה ַגּם־ ֶ֖זה ָֽהֶבלִ :בּ ְרבוֹ ֙
ִיְשַׂ֣בּע ֶ֔כֶּסף וּ ִ ֽמי־ ֹ

ה ְשׁ ַ֣נת
ֽאוְֹכ ֶ֑ליָה וַּמה־ִכְּשׁרוֹ֙ן ִלְבָעֶ֔ליָה ִ֖כּי ִאם־ ְר֥איּת ] ְר֥אוּת[ ֵעי ָֽניוְ :מתוָּק ֙
ָֽהֹע ֵ֔בד ִאם־ְמ ַ֥ﬠט ְוִאם־ַה ְרֵ֖בּה י ֹא ֵ֑כל ְוַהָשָּׂב֙ע ֶֽלָעִ֔שׁיר ֵאי ֶ֛ננּוּ ַמ ִ֥נּיַֽח ֖לוֹ ִליֽשׁוֹן:
שֶּׁמשׁ ֹ֛עֶשׁר ָשׁ֥מוּר ִלְבָע ָ֖ליו ְל ָרָעֽתוְֹ :וָא ַ֛בד
֚ ֵישׁ ָר ָ֣ﬠה חוָֹ֔לה ָרִ֖איִתי ַ֣תַּחת ַה ָ ֑
א ִמֶ֣בֶּטן
ָהֹ֥עֶשׁר ַה֖הוּא ְבִּע ְנ ַ֣י ן ָ֑רע ְוהוִֹ֣ליד ֵ֔בּן ְוֵ֥אין ְבּ ָי ֖דוֹ ְמֽאוָּמהַֽ :כֲּאֶ֤שׁר ָיָצ ֙
ה ֽל ֹא־ ִיָ֣שּׂא ַֽבֲﬠָמ֔לוֹ ֶשֹׁיּ ֵ֖לךְך ְבּ ָי ֽדוְֹ :ו ַגם־
ִא֔מּוֹ ָע ֛רוֹם ָי֥שׁוּב ָל ֶ֖לֶכת ְכֶּשׁ ָ֑בּא וְּמ֨אוָּמ ֙
ה ָר ָ֣ﬠה חוָֹ֔לה ָכּל־ֻעַ֥מּת ֶשָׁ֖בּא ֵ֣כּן ֵי ֵ֑לךְך וַּמה־ ִיְּת ֣רוֹן ֔לוֹ ֶֽשׁ ַֽיֲּﬠֹ֖מל ָל ֽרוּ ַחַ֥ :גּם
ֹז ֙
ָכּל־ ָיָ֖מיו ַבֹּ֣חֶשׁךְך י ֹא ֵ֑כל ְוָכ ַ֥ﬠס ַה ְרֵ֖בּה ְוָחְל ֥יוֹ ָו ָֽקֶצףִ :ה ֞ ֵנּה ֲאֶשׁר־ ָרִ֣איִתי ָ ֗א ִני
֣טוֹב ֲאֶשׁר־ ָי ֶ֣פה ֶֽלֶאכוֹל־֠ ְוִלְשׁתּוֹת ְוִל ְר֨אוֹת טוֹ ָ֜בה ְבָּכל־ֲﬠָמ֣לוֹ ׀ ֶשׁ ַֽיֲּﬠֹ֣מל
ַֽתַּחת־ַהֶ֗שֶּׁמשׁ ִמְס ַ֧פּר ְיֵמי־ַח ָ֛יּו ]ַח ָ֛יּיו[ ֲאֶשׁר־ ָֽנַתן־֥לוֹ ָהֱאֹלִ֖הים ִכּי־֥הוּא
ם ֹ֨עֶשׁר וּ ְנָכִ֜סים ְוִהְשִׁלי֨טוֹ ֶלֱאֹ֤כל
ֶחְלֽקוַֹ֣ :גּם ָכּל־ָֽהָא ָ֡דם ֲאֶ֣שׁר ָֽנַתן־֣לוֹ ָהֱאֹלִהי ֩
ִמֶ֨מּנּ֙וּ ְוָלֵ֣שׂאת ֶאת־ֶחְל֔קוֹ ְוִלְשֹׂ֖מ ַח ַֽבֲּﬠָמ֑לוֹ ֕ז ֹה ַמַ֥תּת ֱאֹלִ֖הים ִ ֽהיאִ֚ :כּי ֣ל ֹא
ַה ְר ֵ֔בּה ִי ְזֹ֖כּר ֶאת־ ְיֵ֣מי ַח ָ֑יּיו ִ֧כּי ָהֱאֹלִ֛הים ַֽמֲﬠ ֶ֖נה ְבִּשְׂמַ֥חת ִלֽבּוֵֹ֣ :ישׁ ָרָ֔עה ֲאֶ֥שׁר
ָרִ֖איִתי ַ֣תַּחת ַה ָ ֑
שֶּׁמשׁ ְו ַרָ֥בּה ִ֖היא ַעל־ָֽהָא ָֽדםִ֣ :אישׁ ֲאֶ֣שׁר ִיֶתּן־֣לוֹ ָהֱאֹל ִ֡הים
ֹעֶשׁ֩ר וּ ְנָכִ֨סים ְוָכ֜בוֹד ְֽוֵאי ֨ ֶננּוּ ָחֵ֥סר ְל ַנְפ֣שׁוֹ ׀ ִמֹ֣כּל ֲאֶֽשׁר־ ִיְתַא ֶ֗וּה ְו ֽל ֹא־ ַיְשִׁלי ֶ֤טנּוּ
ם ֶלֱאֹ֣כל ִמֶ֔מּנּוּ ִ֛כּי ִ֥אישׁ ָנְכ ִ֖רי ֽי ֹאְכ ֶ֑לנּוּ ֶ֥זה ֶ ֛הֶבל ָֽוֳחִ֥לי ָ֖רע ֽהוּאִ :אם־
ָֽהֱאֹלִהי ֙
ם ַר֨בּוֹת ִֽיְח ֶ֜יה ְו ַ֣רב ׀ ֶשׁ ִֽיְּה ֣יוּ ְיֵֽמי־ָשׁ ֗ ָניו ְו ַנְפשׁ֙וֹ ֽל ֹא־
יוִֹ֣ליד ִ֣אישׁ ֵמ ָ ֡אה ְוָשׁ ִני ֩
ִתְשַׂ֣בּע ִמן־ַהטּוֹ ָ֔בה ְו ַגם־ְקבוּ ָ֖רה ֽל ֹא־ָ֣ה ְיָתה ֑לּוֹ ָאַ֕מ ְרִתּי ֥טוֹב ִמֶ֖מּנּוּ ַה ָֽנֶּפל:
ִ ֽכּי־ַבֶ֥הֶבל ָ֖בּא וַּבֹ֣חֶשׁךְך ֵי ֵ֑לךְך וַּבֹ֖חֶשׁךְך ְשׁ֥מוֹ ְיֻכֶֽסּהַ :גּם־ֶ֥שֶׁמשׁ ֽל ֹא־ ָרָ֖אה ְו ֣ל ֹא
ם ַֽפֲּﬠַ֔מ ִים ְוטוָֹ֖בה ֣ל ֹא ָר ָ ֑אה ֲה ֛ל ֹא
ָי ָ֑דע ַ֥נַחת ָל ֶ֖זה ִמ ֶֽזּהְ :וִא֣לּוּ ָח ָ֗יה ֶ֤אֶלף ָשׁ ִני ֙
ֶאל־ָמ֥קוֹם ֶאָ֖חד ַהֹ֥כּל הוֹ ֵֽלךְךָ :כּל־ֲﬠַ֥מל ָֽהָא ָ֖דם ְל ִ֑פיהוּ ְו ַגם־ַה ֶ֖נֶּפשׁ ֥ל ֹא ִתָמּ ֵֽלא:
ִ֛כּי ַמה־יּוֵֹ֥תר ֶֽלָח ָ֖כם ִ ֽמן־ַהְכִּ֑סיל ַמה־ ֶֽלָּע ִ֣ני יוֹ ֵ֔ד ַע ַֽלֲהֹ֖לךְך ֶ֥נ ֶגד ַֽהַח ִֽיּים֛ :טוֹב
ַמ ְרֵ֥אה ֵעי ַ֖נ ִים ֵֽמֲהָלךְך־ ָ֑נֶפשׁ ַגּם־ ֶ֥זה ֶ֖הֶבל וּ ְר֥עוּת ֽרוּ ַחַ :מה־ֶֽשָּׁה ָ֗יה ְכָּב֙ר ִנ ְק ָ֣רא
ְשׁ֔מוֹ ְונוֹ ָ֖דע ֲאֶשׁר־֣הוּא ָא ָ֑דם ְו ֽל ֹא־יוּ ַ֣כל ָל ִ֔דין ִעם ֶשׁהַתּ ִ֖קּיף ]ֶשַׁתּ ִ֖קּיף[ ִמֶֽמּנּוּ:
ִ֛כּי ֵֽישׁ־ ְדָּב ִ֥רים ַה ְרֵ֖בּה ַמ ְרִ֣בּים ָ ֑הֶבל ַמה־ֹיֵּ֖תר ָֽלָא ָֽדםִ֣ :כּי ִ ֽמי־יוֹ ֵד ַ֩ע ַמה־֨טּוֹב
ָֽלָא ָ֜דם ַֽבַּח ִ֗יּים ִמְס ַ֛פּר ְיֵמי־ַח ֵ֥יּי ֶהְב֖לוֹ ְו ַֽיֲﬠֵ֣שׂם ַכּ ֵ֑צּל ֲאֶשׁ֙ר ִ ֽמי־ ַי ִ֣גּיד ָֽלָא ָ֔דם ַמה־
ִֽיְּה ֶ֥יה ַֽאֲח ָ֖ריו ַ֥תַּחת ַהָֽשֶּׁמשׁ֥ :טוֹב ֵ֖שׁם ִמֶ֣שֶּׁמן ֑טוֹב ְו ֣יוֹם ַהָ֔מּ ֶות ִמ ֖יּוֹם ִה ָוְּל ֽדוֹ:

ת ֶאל־ֵ֣בּית ִמְשׁ ֶ֔תּה ַֽבֲּאֶ֕שׁר ֖הוּא ֣סוֹף ָכּל־
֞טוֹב ָל ֶ֣לֶכת ֶאל־ֵֽבּית־ ֵ ֗אֶבל ִמֶ֨לֶּכ ֙
ָהָא ָ֑דם ְוַהַ֖חי ִיֵ֥תּן ֶאל־ִלֽבּוֹ֥ :טוֹב ַ֖כַּעס ִמְשּׂ֑חוֹק ִ ֽכּי־ְבֹ֥ר ַע ָפּ ִ֖נים ִ֥ייַטב ֵֽלבֵ֤ :לב
ם ְבֵּ֣בית ֵ ֔אֶבל ְו ֵ֛לב ְכִּסיִ֖לים ְבֵּ֥בית ִשְׂמָֽחה֕ :טוֹב ִלְשֹׁ֖מ ַע ַֽגֲּﬠ ַ֣רת ָח ָ֑כם
ֲחָכִמי ֙
ם ַ֣תַּחת ַהִ֔סּיר ֵ֖כּן ְשֹׂ֣חק ַהְכִּ֑סיל
שֵׁ֖מ ַע ִ֥שׁיר ְכִּסי ִ ֽליםִ֣ :כּי ְכ֤קוֹל ַהִסּי ִרי ֙
ֵמ ִ ֕אישׁ ֹ
ְו ַגם־ ֶ֖זה ָֽהֶבלִ֥ :כּי ָהֹ֖עֶשׁק ְיהוֹ ֵ֣לל ָח ָ֑כם ִֽויַאֵ֥בּד ֶאת־ ֵ֖לב ַמָתּ ָֽנה֛ :טוֹב ַֽאֲח ִ֥רית
ָדָּ֖בר ֵמ ֵֽראִשׁי֑תוֹ ֥טוֹב ֶֽא ֶרךְך־ ֖רוּ ַח ִמ ְגַּבהּ־ ֽרוּ ַחַ :אל־ְתַּבֵ֥הל ְבּ ֽר ֽוֲּח֖ךָך ִלְכ֑עוֹס ִ֣כּי
שׁ ֔ ִנים ָה ֥יוּ
ם ָה ִ֣רא ֹ
ַ֔כַעס ְבֵּ֥חיק ְכִּסיִ֖לים ָי ֽנוּ ַחַ :אל־תּ ֹאַמ֙ר ֶ֣מה ָה ָ֔יה ֶ֤שַׁה ָיִּמי ֙
טוִֹ֖בים ֵמ ֵ ֑אֶלּה ִ֛כּי ֥ל ֹא ֵֽמָחְכָ֖מה ָשַׁ֥אְלָתּ ַעל־ ֶֽזה :טוָֹ֥בה ָחְכָ֖מה ִעם־ ַֽנֲח ָ֑לה ְוֹיֵ֖תר
ְלֹרֵ֥אי ַהָֽשֶּׁמשִׁ֛ :כּי ְבֵּ֥צל ַֽהָחְכָ֖מה ְבֵּ֣צל ַה ָ֑כֶּסף ְו ִיְת ֣רוֹן ַ֔דַּעת ַֽהָחְכָ֖מה ְתַּח ֶ֥יּה
ְבָע ֶֽליָהְ :רֵ֖אה ֶאת־ַֽמֲﬠֵ֣שׂה ָהֱאֹלִ֑הים ִ֣כּי ִ֤מי יוַּכל ֙ ְלַת ֵ ֔קּן ֵ֖את ֲאֶ֥שׁר ִע ְוּֽתוֹ:
ה ָעָ֣שׂה
ה ֱה ֵ֣יה ְב֔טוֹב וְּב ֥יוֹם ָר ָ֖ﬠה ְר ֵ ֑אה ַ֣גּם ֶאת־ ֶ֤זה ְלֻעַמּת־ ֶז ֙
ְבּ ֤יוֹם טוָֹב ֙
ָֽהֱאֹל ִ֔הים ַעל־ ִדְּב ַ֗רת ֶשׁ ֨לּ ֹא ִיְמָ֧צא ָֽהָא ָ֛דם ַֽאֲח ָ֖ריו ְמֽאוָּמהֶ :את־ַהֹ֥כּל ָרִ֖איִתי
אֵ֣בד ְבִּצ ְד֔קוֹ ְו ֵ֣ישׁ ָרָ֔שׁע ַֽמֲא ִ֖ריךְך ְבּ ָרָעֽתוַֹ :אל־ְתִּ֤הי
ק ֹ
ִבּיֵ֣מי ֶהְב ִ֑לי ֵ֤ישׁ ַצ ִדּי ֙
ק ַה ְר ֵ֔בּה ְוַאל־ִתְּתַח ַ֖כּם יוֹ ֵ ֑תר ָ֖לָמּה ִתּשּׁוֵֹֽמםַ :אל־ִתּ ְרַ֥שׁע ַה ְרֵ֖בּה ְוַאל־
ַצ ִדּי ֙
ְתִּ֣הי ָס ָ֑כל ָ֥לָמּה ָת֖מוּת ְבּ ֥ל ֹא ִעֶֽתּךָך֚ :טוֹב ֲאֶ֣שׁר ֶתֱּאֹ֣חז ָבּ ֶ֔זה ְו ַגם־ִמ ֶ֖זּה ַאל־
ַתּ ַ֣נּח ֶאת־ ָי ֶ֑דךָך ִ ֽכּי־ ְי ֵ֥רא ֱאֹלִ֖הים ֵיֵ֥צא ֶאת־ֻכּ ָֽלּםַֽ :הָחְכָ֖מה ָתֹּ֣עז ֶלָח ָ֑כם
ה ַשִׁלּיִ֔טים ֲאֶ֥שׁר ָה ֖יוּ ָבּ ִ ֽﬠירִ֣ :כּי ָא ָ֔דם ֵ֥אין ַצ ִ֖דּיק ָבּ ָ ֑א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ַֽיֲﬠֶשׂה־
ֵֽמֲﬠָשׂ ָר ֙
ם ֲאֶ֣שׁר ְי ַד ֵ֔בּרוּ ַאל־ִתֵּ֖תּן ִל ֶ֑בּךָך ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־
֖טּוֹב ְו ֥ל ֹא ֶיֱחָֽטאַ֤ :גּם ְלָכל־ַה ְדָּב ִרי ֙
ִתְשַׁ֥מע ֶֽאת־ַעְב ְדּ֖ךָך ְמַקְל ֶֽלךָךִ֛ :כּי ַגּם־ְפָּעִ֥מים ַר֖בּוֹת ָי ַ֣דע ִל ֶ֑בּךָך ֲאֶ֥שׁר ַגּם־ַאָ֖תּ
]ַאָ֖תּה[ ִק ַ֥לְּלָתּ ֲאֵח ִֽריםָ :כּל־ ֖ז ֹה ִנִ֣סּיִתי ַֽבָחְכ ָ ֑מה ָאַ֣מ ְרִתּי ֶאְחָ֔כָּמה ְוִ֖היא
ְרחוֹ ָ֥קה ִמֶֽמּ ִנּיָ :ר֖חוֹק ַמה־ֶֽשָּׁה ָ֑יה ְוָעֹ֥מק ׀ ָעֹ֖מק ִ֥מי ִיְמָצֶֽאנּוַּ :ס֨בּוֹ ִ ֽתי ֲא ִ֤ני ְוִלִבּ֙י
ת ֶ֣רַשׁע ֶ֔כֶּסל ְוַהִסְּכ֖לוּת ֽהוֵֹלֽלוֹת:
ָל ַ֣דַעת ְוָל֔תוּר וַּב ֵ֥קּשׁ ָחְכָ֖מה ְוֶחְשׁ֑בּוֹן ְוָל ַ֨דַע ֙
ה ֲאֶשׁר־ ִ֨היא ְמצוֹ ִ֧דים ַֽוֲח ָרִ֛מים ִלָ֖בּהּ
וּמוֶֹ֨צא ֲא ֜ ִני ַ֣מר ִמָ֗מּ ֶות ֶאת־ָֽהִאָשּׁ ֙
ה ֶ֣זה
ם ִיָמּ ֵ֣לט ִמֶ֔מּ ָנּה ְוחוֵֹ֖טא ִי ָ֥לֶּכד ָֽבּהְּ :רֵא ֙
ֲאסוּ ִ֣רים ָי ֶ֑דיָה ֞טוֹב ִלְפ ֵ֤ני ָהֱאֹלִהי ֙
שׁר ֽעוֹד־ִבְּקָ֥שׁה ַנְפִ֖שׁי
ָמָ֔צאִתי ָֽאְמ ָ֖רה ֹק ֶ ֑הֶלת ַאַ֥חת ְלַאַ֖חת ִלְמ ֥צ ֹא ֶחְשֽׁבּוֹןֲ :א ֶ ֛
ְו ֣ל ֹא ָמ ָ֑צאִתי ָא ָ֞דם ֶא ָ֤חד ֵמ ֶ ֨אֶל֙ף ָמָ֔צאִתי ְוִאָ֥שּׁה ְבָכל־ֵ֖אֶלּה ֥ל ֹא ָמָֽצאִתיְ :לַב֙ד

שׁר ְוֵ֥הָמּה ִבְק֖שׁוּ
ְרֵאה־ ֶ֣זה ָמָ֔צאִתי ֲאֶ֨שׁר ָעָ֧שׂה ָהֱאֹלִ֛הים ֶאת־ָֽהָא ָ֖דם ָי ָ ֑
ם ָתִּ֣איר ָפּ ֔ ָניו
ִחְשֹּׁב֥נוֹת ַר ִ ֽבּיםִ֚ :מי־ְכֶּ֣הָחָ֔כם וִּ֥מי יוֹ ֵ֖ד ַע ֵ֣פֶּשׁר ָדּ ָ֑בר ָחְכַ֤מת ָא ָד ֙
ְוֹ֥עז ָפּ ָ֖ניו ְיֻשׁ ֶֽנּאֲ :א ִנ֙י ִפּי־ֶ֣מֶלךְך ְשׁ֔מוֹר ְוַ֕על ִדְּב ַ֖רת ְשׁבוּ ַ֥ﬠת ֱאֹל ִ ֽהיםַ :אל־ִתָּבֵּ֤הל
ִמָפּ ָני֙ו ֵתֵּ֔לךְך ַֽאל־ַֽתֲּﬠֹ֖מד ְבּ ָדָ֣בר ָ֑רע ִ֛כּי ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ַיְחֹ֖פּץ ַֽיֲﬠֶֽשׂהַֽ :בֲּאֶ֥שׁר ְדַּבר־
ֶ֖מֶלךְך ִשְׁל֑טוֹן וִּ֥מי ֽי ֹאַמר־֖לוֹ ַֽמה־ַֽתֲּﬠֶֽשׂה :שׁוֵֹ֣מר ִמְצ ָ֔וה ֥ל ֹא ֵי ַ֖דע ָדָּ֣בר ָ֑רע ְו ֵ֣ﬠת
וִּמְשָׁ֔פּט ֵי ַ֖דע ֵ֥לב ָח ָֽכםִ֣ :כּי ְלָכל־ֵ֔חֶפץ ֵ֖ישׁ ֵ֣ﬠת וִּמְשׁ ָ֑פּט ִ ֽכּי־ ָר ַ֥ﬠת ָהָא ָ֖דם ַרָ֥בּה
ָע ָֽליוֽ ִ :כּי־ֵאי ֶ֥ננּוּ ֹי ֵ֖ד ַע ַמה־ֶשּׁ ִֽיְּה ֶ֑יה ִ֚כּי ַֽכֲּאֶ֣שׁר ִֽיְה ֶ֔יה ִ֖מי ַי ִ֥גּיד ֽלוֵֹ֣ :אין ָא ָ֞דם
ַשׁ ִ֤לּיט ָבּ֨רוּ ַ֙ח ִלְכ֣לוֹא ֶאת־ָה֔רוּ ַח ְוֵ֤אין ִשְׁלטוֹ֙ן ְבּ ֣יוֹם ַהָ֔מּ ֶות ְוֵ֥אין ִמְשׁ ַ֖לַחת
ַבִּמְּלָח ָ ֑מה ְו ֽל ֹא־ ְיַמ ֵ֥לּט ֶ֖רַשׁע ֶאת־ְבָּע ָֽליוֶ :את־ָכּל־ ֶ֤זה ָר ִ ֨איִת֙י ְו ָנ֣תוֹן ֶאת־ִל ִ֔בּי
שֶּׁמשׁ ֵ֗עת ֲאֶ֨שׁר ָשׁ ַ֧לט ָֽהָא ָ֛דם ְבָּא ָ֖דם ְל ַ֥רע
ְל ָֽכל־ַֽמֲﬠֶ֔שׂה ֲאֶ֥שׁר ַֽנֲﬠָ֖שׂה ַ֣תַּחת ַה ָ ֑
שׁ ְיַהֵ֔לּכוּ ְו ִיְשַׁתְּכּ֥חוּ
ֽלוֹ :וְּבֵ֡כן ָר ִ rאיִתי֩ ְרָשִׁ֨עים ְקֻב ִ֜רים ָו ָ֗באוּ וִּמְמּ֤קוֹם ָקדוֹ ֙
ָבִ֖ﬠיר ֲאֶ֣שׁר ֵכּן־ָע֑שׂוּ ַגּם־ ֶ֖זה ָֽהֶבלֲ :אֶשׁ֙ר ֵאין־ ַֽנֲﬠָ֣שׂה ִפְת ָ֔גם ַֽמֲﬠֵ֥שׂה ָֽה ָר ָ֖ﬠה
ְמֵה ָ֑רה ַעל־ֵ֡כּן ָמֵ֞לא ֵ֧לב ְ ֽבֵּני־ָֽהָא ָ֛דם ָבֶּ֖הם ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ָֽרעֲ :אֶ֣שׁר ֹחֶ֗טא ֹעֶ֥שׂה ָ֛רע
ְמַ֖את וַּֽמֲא ִ֣ריךְך ֑לוֹ ִ֚כּי ַגּם־יוֹ ֵ֣ד ַע ָ ֔א ִני ֲאֶ֤שׁר ִֽיְה ֶיה־טּוֹ֙ב ְל ִי ְרֵ֣אי ָהֱאֹל ִ֔הים ֲאֶ֥שׁר
שׁר ֵאי ֶ֥ננּוּ
ִֽיי ְר֖אוּ ִמְלָּפ ָֽניוְ :וטוֹ֙ב ֽל ֹא־ ִֽיְה ֶ֣יה ָֽל ָרָ֔שׁע ְו ֽל ֹא־ ַֽיֲא ִ֥ריךְך ָיִ֖מים ַכּ ֵ֑צּל ֲא ֶ ֛
ָי ֵ֖רא ִמִלְּפ ֵ֥ני ֱאֹל ִ ֽהיםֶ :ישׁ־ֶהֶב֘ל ֲאֶ֣שׁר ַֽנֲﬠָ֣שׂה ַעל־ָהָא ֶר֒ץ ֲאֶ֣שׁר ׀ ֵ֣ישׁ ַצ ִדּי ִ ֗קים
ם ְכַּֽמֲﬠֵ֣שׂה ָֽה ְרָשִׁ֔עים ְו ֵ֣ישׁ ְרָשִׁ֔עים ֶשַׁמּ ִ֥גּי ַע ֲאֵלֶ֖הם ְכַּֽמֲﬠֵ֣שׂה
ֲאֶ֨שׁר ַמ ִ֤גּי ַע ֲאֵלֶה ֙
ַהַצּ ִדּי ִ֑קים ָאַ֕מ ְרִתּי ֶשׁ ַגּם־ ֶ֖זה ָֽהֶבלְ :וִשׁ ַ֤בְּח ִ ֽתּי ֲא ִנ֙י ֶאת־ַהִשְּׂמָ֔חה ֲאֶ֨שׁר ֵֽאין־
ם ַ֣תַּחת ַהֶ֔שֶּׁמשׁ ִ֛כּי ִאם־ֶלֱאֹ֥כל ְוִלְשׁ֖תּוֹת ְוִלְשׂ֑מוֹ ַח ְו֞הוּא ִיְל ֶ֣ונּוּ
֤טוֹב ָֽלָא ָד ֙
ַֽבֲﬠָמ֗לוֹ ְיֵ֥מי ַח ָ֛יּיו ֲאֶשׁר־ ָֽנַתן־֥לוֹ ָהֱאֹלִ֖הים ַ֥תַּחת ַהָֽשֶּׁמשַֽׁ :כֲּאֶ֨שׁר ָנ ַ ֤תִתּי ֶאת־
ם
ת ֶאת־ָ֣הִע ְנ ָ֔ין ֲאֶ֥שׁר ַֽנֲﬠָ֖שׂה ַעל־ָה ָ ֑א ֶרץ ִ֣כּי ַ֤גם ַבּיּוֹ ֙
ִלִבּ֙י ָל ַ֣דַעת ָחְכָ֔מה ְוִל ְראוֹ ֙
ם ִכּי֩ ֨ל ֹא
וַּבַ֔לּ ְיָלה ֵשׁ ֕ ָנה ְבֵּעי ָ֖ניו ֵאי ֶ֥ננּוּ ֹרֶֽאהְ :ו ָרִאיִת ֘י ֶאת־ָכּל־ַֽמֲﬠֵ֣שׂה ָהֱאֹלִהי ֒
ה ֲאֶ֣שׁר ַֽנֲﬠָ֣שׂה ַֽתַחת־ַהֶ֔שֶּׁמשׁ ְ֠בֶּשׁל ֲאֶ֨שׁר
א ֶאת־ַֽהַֽמֲּﬠֶשׂ ֙
יוַּ֜כל ָהָא ָ֗דם ִלְמצוֹ ֙
ם ָל ַ֔דַעת ֥ל ֹא יוּ ַ֖כל
ַֽיֲﬠֹ֧מל ָהָא ָ֛דם ְלַב ֵ֖קּשׁ ְו ֣ל ֹא ִיְמ ָ֑צא ְו ַ֨גם ִאם־י ֹאַ֤מר ֶֽהָחָכ ֙
ִלְמ ֽצ ֹאִ֣ :כּי ֶאת־ָכּל־ ֶ֞זה ָנ ַ ֤תִתּי ֶאל־ִלִבּ֙י ְוָל֣בוּר ֶאת־ָכּל־ ֶ֔זה ֲאֶ֨שׁר ַהַצּ ִדּי ִ֧קים
ְוַֽהֲחָכִ֛מים ַֽוֲﬠָב ֵדיֶ֖הם ְבּ ַ֣יד ָהֱאֹלִ֑הים ַגּם־ַֽאֲהָ֣בה ַגם־ִשׂ ְנ ָ ֗אה ֵ֤אין יוֹ ֵ֨ד ַ֙ע ָֽהָא ָ֔דם

ַהֹ֖כּל ִלְפ ֵניֶֽהםַ :הֹ֞כּל ַֽכֲּאֶ֣שׁר ַלֹ֗כּל ִמְק ֶ֨רה ֶאָ֜חד ַלַצּ ִ֤דּיק ְוָל ָרָשׁ֙ע ַלטּוֹ֙ב ְוַלָטּ֣הוֹר
ְוַלָטֵּ֔מא ְוַלֹזּ ֵ֔ב ַח ְו ַֽלֲאֶ֖שׁר ֵאי ֶ֣ננּוּ ֹז ֵ֑ב ַח ַכּטּוֹ֙ב ַֽכֹּחֶ֔טא ַה ִנְּשׁ ָ֕בּע ַֽכֲּאֶ֖שׁר ְשׁבוּ ָ֥ﬠה
ה ַ֣תַּחת ַהֶ֔שֶּׁמשׁ ִ ֽכּי־ִמ ְק ֶ֥רה ֶאָ֖חד ַלֹ֑כּל ְו ַ֣גם
ָי ֵֽראֶ֣ :זה ׀ ָ֗רע ְבֹּ֤כל ֲאֶֽשׁר־ ַֽנֲﬠָשׂ ֙
ם ְבַּח ֵיּי ֶ֔הם ְוַֽאֲח ָ֖ריו ֶאל־ַהֵמּ ִ ֽתים:
ֵ֣לב ְ ֽבּ ֵני־ָ֠הָא ָדם ָֽמֵלא־ ָ֨רע ְוֽהוֵֹל֤לוֹת ִבְּלָבָב ֙
ִכּי־ִמ֙י ֲאֶ֣שׁר ְיֻבַ֔חר ] ְיֻח ַ֔בּר[ ֶ֥אל ָכּל־ַֽהַח ִ֖יּים ֵ֣ישׁ ִבָּטּ֑חוֹן ִ ֽכּי־ְל ֶ֤כֶלב ַח֙י ֣הוּא
֔טוֹב ִמן־ָֽהַא ְר ֵ֖יה ַהֵֽמּתִ֧ :כּי ַֽהַח ִ֛יּים ֽיוֹ ְדִ֖ﬠים ֶשׁ ָיּ ֻ֑מתוּ ְוַהֵמּ ִ֞תים ֵאי ָ֧נם ֽיוֹ ְדִ֣ﬠים
ם ָשָׂ֔כר ִ֥כּי ִנְשׁ ַ֖כּח ִזְכ ָֽרםַ֣ :גּם ַֽאֲהָבָ֧תם ַגּם־ִשְׂנָא ָ ֛תם
ְמ֗אוָּמה ְוֵֽאין־֤עוֹד ָלֶה ֙
ַגּם־ִק ְנָאָ֖תם ְכָּ֣בר ָא ָ֑ב ָדה ְוֵ֨חֶלק ֵֽאין־ָלֶ֥הם עוֹ֙ד ְלעוָֹ֔לם ְבֹּ֥כל ֲאֶֽשׁר־ ַֽנֲﬠָ֖שׂה
ה ַלְחֶ֔מךָך וֲּשֵׁ֥תה ְבֶלב־֖טוֹב ֵיי ֶ֑נ ךָך ִ֣כּי ְכ ָ֔בר
ַ֥תַּחת ַהָֽשֶּׁמשֵׁ֣ :לךְך ֱאֹ֤כל ְבִּשְׂמָח ֙
ָרָ֥צה ָהֱאֹלִ֖הים ֶאת־ַֽמֲﬠֶֽשׂיךָךְ :בָּכל־ֵ֕עת ִיְה ֥יוּ ְב ָג ֶ֖דיךָך ְלָב ִ֑נים ְוֶ֖שֶׁמן ַעל־ר ֹאְשׁ ךָ֥ך
ַאל־ ֶיְחָֽסרְ :ר ֵ ֨אה ַח ִ֜יּים ִעם־ִאָ֣שּׁה ֲאֶשׁר־ָא ַ֗הְבָתּ ָכּל־ ְיֵמ֙י ַח ֵ֣יּי ֶהְבֶ֔לךָך ֲאֶ֤שׁר
ָֽנַתן־ְל ךָ ֙ך ַ֣תַּחת ַהֶ֔שֶּׁמשׁ ֹ֖כּל ְיֵ֣מי ֶהְב ֶ֑לךָך ִ֣כּי ֤הוּא ֶחְלְק ךָ ֙ך ַֽבַּח ִ֔יּים וַּֽבֲﬠָ֣מְל֔ךָך ֲאֶשׁר־
שׂה ִכּי֩
ַאָ֥תּה ָעֵ֖מל ַ֥תַּחת ַהָֽשֶּׁמשֹׁ֠ :כּל ֲאֶ֨שׁר ִתְּמָ֧צא ָֽי ְד ךָ֛ך ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ְבֹּֽכֲח֖ךָך ֲﬠ ֵ ֑
ה ֵ֥לךְך ָֽשָׁמּהַ֜ :שְׁבִתּי
ֵ ֨אין ַֽמֲﬠֶ֤שׂה ְוֶחְשׁבּוֹ֙ן ְו ַ֣דַעת ְוָחְכָ֔מה ִבְּשׁ֕אוֹל ֲאֶ֥שׁר ַאָ֖תּה ֹ
א ַלַקִּ֨לּים ַהֵמּ֜רוֹץ ְו ֧ל ֹא ַל ִגּבּוֹ ִ֣רים ַהִמְּלָחָ֗מה ֠ ְו ַגם
אה ַֽתַחת־ַהֶ֗שֶּׁמשׁ ִ֣כּי ל ֹ ֩
ְו ָר ֣ ֹ
ם ֹ֔עֶשׁר ְו ַ֛גם ֥ל ֹא ַלֹֽיּ ְדִ֖ﬠים ֵ֑חן ִכּי־ ֵ֥ﬠת ָו ֶ֖פ ַגע
ם ְו ַ֨גם ֤ל ֹא ַל ְנֹּב ִני ֙
֣ל ֹא ַֽלֲחָכִ֥מים ֶ֨לֶח ֙
ם
ם ֶשׁ ֶֽנֱּאָח ִזי ֙
ם ֽל ֹא־ ֵי ַ֨דע ָֽהָא ָ֜דם ֶאת־ִע֗תּוֹ ַכּ ָדּ ִגי ֙
ִי ְק ֶ֥רה ֶאת־ֻכּ ָֽלּםִ֡ :כּי ַגּ ֩
ם ְבּ ֵ֣ני ָֽהָא ָ֔דם ְל ֵ֣ﬠת ָרָ֔עה
ִבְּמצוֹ ָ֣דה ָרָ֔עה ְוַ֨כִצֳּפּ ִ֔רים ָֽהֲאֻח ֖זוֹת ַבּ ָ֑פּח ָכּ ֵ֗הם ֽיוָּקִשׁי ֙
שֶּׁמשׁ וּ ְגדוֹ ָ֥לה ִ֖היא
אםַ :גּם־ֹ֛זה ָרִ֥איִתי ָחְכָ֖מה ַ֣תַּחת ַה ָ ֑
ְכֶּשִׁתּ֥פּוֹל ֲﬠֵליֶ֖הם ִפְּת ֽ ֹ
א ָ֔תהּ וָּב ָ֥נה
ֵא ָֽליִ֣ :ﬠיר ְקַט ֔ ָנּה ַֽוֲא ָנִ֥שׁים ָ֖בּהּ ְמ ָ֑ﬠט וָּֽבא־ֵאֶ֜ליָה ֶ֤מֶלךְך ָגּדוֹל ֙ ְוָסַ֣בב ֹ
ָע ֶ֖ליָה ְמצוֹ ִ֥דים ְגֹּד ִֽלים :וָּ֣מָצא ָ֗בהּ ִ֤אישׁ ִמְסֵכּ֙ן ָחָ֔כם וִּמַלּט־֥הוּא ֶאת־ָהִ֖ﬠיר
ם ֣ל ֹא ָזַ֔כר ֶאת־ָהִ֥אישׁ ַהִמְּס ֵ֖כּן ַהֽהוּאְ :וָאַ֣מ ְרִתּי ָ ֔א ִני טוָֹ֥בה
ְבָּחְכָמ֑תוֹ ְוָא ָד ֙
ָחְכָ֖מה ִמ ְגּבוּ ָ֑רה ְוָחְכַ֤מת ַהִמְּסֵכּ֙ן ְבּזוּ ָ֔יה וּ ְדָב ָ֖ריו ֵאי ָ֥נם ִנְשָׁמ ִ ֽﬠיםִ :דְּב ֵ֣רי
ֲחָכִ֔מים ְבּ ַ֖נַחת ִנְשָׁמִ֑ﬠים ִמ ַֽזֲּﬠ ַ֥קת מוֵֹ֖שׁל ַבְּכִּסי ִ ֽלים :טוָֹ֥בה ָחְכָ֖מה ִמְכּ ֵ֣לי ְק ָ֑רב
ְוחוֶֹ֣טא ֶאָ֔חד ְיַאֵ֥בּד טוָֹ֥בה ַה ְרֵֽבּהְ :ז֣בוֵּבי ָ֔מ ֶות ַיְבִ֥אישׁ ַיִ֖בּי ַע ֶ֣שֶׁמן רוֹ ֵ֑ק ַח ָי ָ֛קר
ם ִ ֽליִמי ֔נוֹ ְו ֵ֥לב ְכִּ֖סיל ִלְשׂמ ֹאֽלוְֹ :ו ַגם־
ֵֽמָחְכָ֥מה ִמָכּ֖בוֹד ִסְכ֥לוּת ְמ ָֽﬠטֵ֤ :לב ָחָכ ֙

ה ֵ֖לךְך ִל֣בּוֹ ָח ֵ֑סר ְוָאַ֥מר ַלֹ֖כּל ָס ָ֥כל ֽהוּאִ :אם־ ֤רוּ ַח
ַבּ ֶ֛דּ ֶרךְך ְכֶּשׁהָסּ ָ֥כל ]ְכֶּשָׁסּ ָ֥כל[ ֹ
ַהמּוֵֹשׁל ֙ ַֽתֲּﬠ ֶ֣לה ָעֶ֔ליךָך ְמֽקוְֹמ֖ךָך ַאל־ַתּ ַ֑נּח ִ֣כּי ַמ ְרֵ֔פּא ַי ִ֖נּי ַח ֲחָטִ֥אים ְגּדוֹ ִ ֽליםֵ֣ :ישׁ
שֶּׁמשׁ ִכְּשׁ ָג ָ֕גה ֶשֹׁיָּ֖צא ִמִלְּפ ֵ֥ני ַהַשּׁ ִ ֽלּיטִ :נַ֣תּן ַהֶ֔סֶּכל
ָרָ֔עה ָרִ֖איִתי ַ֣תַּחת ַה ָ ֑
ַבְּמּרוִֹ֖מים ַרִ֑בּים ַֽוֲﬠִשׁי ִ֖רים ַבֵּ֥שֶּׁפל ֵיֵֽשׁבוָּ :רִ֥איִתי ֲﬠָב ִ֖דים ַעל־סוִּ֑סים ְוָשׂ ִ֛רים
הְלִ֥כים ַֽכֲּﬠָב ִ֖דים ַעל־ָהָֽא ֶרץֹ :ח ֵ֥פר גּוָּ֖מּץ ֣בּוֹ ִי֑פּוֹל וֹּפ ֵ֥רץ ָגּ ֵ֖דר ִיְשּׁ ֶ֥כנּוּ ָנָֽחשׁ:
ֹֽ
א
ַמִ֣סּי ַע ֲאָבִ֔נים ֵֽיָעֵ֖צב ָבּ ֶ ֑הם בּוֹ ֵ֥ק ַע ֵעִ֖צים ִיָ֥סֶּכן ָֽבּםִ :אם־ֵקָ֣הה ַהַבּ ְר ֶ֗זל ְוהוּ ֙
שּׁךְך ַה ָנָּ֖חשׁ
ל ֹא־ָפ ִ֣נים ִקְל ַ ֔קל ַֽוֲח ָיִ֖לים ְי ַג ֵ֑בּר ְו ִיְת ֥רוֹן ַהְכֵ֖שׁיר ָחְכָֽמהִ :אם־ ִי ֥ ֹ
ְבּלוֹא־ ָ֑לַחשׁ ְוֵ֣אין ִיְת֔רוֹן ְלַ֖בַעל ַהָלּֽשׁוֹןִ :דְּב ֵ֥רי ִ ֽפי־ָח ָ֖כם ֵ֑חן ְוִשְׂפ֥תוֹת ְכִּ֖סיל
ְתַּבְלּ ֶֽﬠנּוְּ :תִּח ַ֥לּת ִדְּב ֵרי־ִ֖פיהוּ ִסְכ֑לוּת ְוַֽאֲח ִ֣רית ִ֔פּיהוּ ֽהוֵֹל֖לוּת ָר ָֽﬠהְ :וַהָסּ ָ֖כל
ה ֵֽמַֽאֲח ָ֔ריו ִ֖מי ַי ִ֥גּיד
ם ַמה־ֶשׁ ִֽיְּה ֶ֔יה ַֽוֲאֶ֤שׁר ִֽיְה ֶי ֙
ַי ְרֶ֣בּה ְדָב ִ֑רים ל ֹא־ ֵי ַ֤דע ָֽהָא ָד ֙
ֽלוֲֹ :ﬠַ֥מל ַהְכִּסיִ֖לים ְתּ ַי ְגּ ֶ֑ﬠנּוּ ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ ָי ַ֖דע ָל ֶ֥לֶכת ֶאל־ ִ ֽﬠירִ :אי־ ָ֣לךְך ֶ ֫א ֶרץ
ֶשַׁמְּל ֵ֖כּךְך ָ֑נַער ְוָשׂ ַ֖ר ִיךְך ַבֹּ֥בֶּקר י ֹא ֵֽכלוַּ :אְשׁ ֵ֣ריךְך ֶ ֔א ֶרץ ֶשַׁמְּל ֵ֖כּךְך ֶבּן־חוֹ ִ֑רים ְוָשׂ ַ֨ר ִי ךְ ֙ך
ָבּ ֵ֣ﬠת י ֹאֵ֔כלוּ ִבּ ְגבוּ ָ֖רה ְו ֥ל ֹא ַבְשּׁ ִ ֽתיַֽ :בֲּﬠַצְלַ֖תּ ִים ִיַ֣מּךְך ַהְמּ ָק ֶ֑רה וְּבִשְׁפ֥לוּת ָי ַ֖ד ִים
ִי ְדֹ֥לף ַהָֽבּ ִיתִ :לְשׂחוֹ ֙
ק ֹעִ֣שׂים ֶ֔לֶחם ְו ַ֖י ִין ְיַשַׂ֣מּח ַח ִ֑יּים ְוַה ֶ֖כֶּסף ַֽיֲﬠ ֶ֥נה ֶאת־ַהֹֽכּל:
ַ֣גּם ְבַּמ ָֽדֲּﬠ֗ךָך ֶ֚מֶלךְך ַאל־ְתַּקֵ֔לּל וְּבַח ְד ֵר֙י ִמְשׁ ָ֣כְּב֔ךָך ַאל־ְתַּק ֵ֖לּל ָעִ֑שׁיר ִ֣כּי ֤עוֹף
ם יוִֹ֣ליךְך ֶאת־ַה֔קּוֹל וַּ֥בַעל הְכּ ָנ ַ֖פ ִים ]ְכּ ָנ ַ֖פ ִים[ ַי ִ֥גּיד ָדָּֽברַ :שׁ ַ֥לּח ַלְחְמ֖ךָך
ַהָשַּׁ֨מ ִי ֙
ַעל־ְפּ ֵ֣ני ַה ָ ֑מּ ִים ִ ֽכּי־ְבֹ֥רב ַה ָיִּ֖מים ִתְּמָצֶֽאנּוֶּ :תּן־ֵ֥חֶלק ְלִשְׁב ָ֖ﬠה ְו ַ֣גם ִלְשׁמוֹ ָ֑נה
ם ַעל־
ִ֚כּי ֣ל ֹא ֵת ַ֔דע ַמה־ ִֽיְּה ֶ֥יה ָר ָ֖ﬠה ַעל־ָהָֽא ֶרץִ :אם־ ִיָֽמְּל֨אוּ ֶֽהָעִ֥בים ֶ֨גֶּשׁ ֙
ָהָ֣א ֶרץ ָי ִ֔ריקוּ ְוִאם־ ִי֥פּוֹל ֵ֛ﬠץ ַבּ ָדּ ֖רוֹם ְוִ֣אם ַבָּצּ֑פוֹן ְמ֛קוֹם ֶשׁ ִיּ֥פּוֹל ָה ֵ֖ﬠץ ָ֥שׁם
שֵׁ֥מר ֖רוּ ַח ֣ל ֹא ִי ְז ָ֑רע ְוֹרֶ֥אה ֶבָעִ֖בים ֥ל ֹא ִיְקֽצוֹרַֽ :כֲּאֶ֨שׁר ֵֽאי ְנ ךָ֤ך יוֹ ֵ֨ד ַ֙ע
ְיֽהוּאֹ :
ַמה־ ֶ֣דּ ֶרךְך ָה֔רוּ ַח ַֽכֲּﬠָצִ֖מים ְבֶּ֣בֶטן ַהְמֵּל ָ ֑אה ָ֗כָּכה ֤ל ֹא ֵת ַד֙ע ֶאת־ַֽמֲﬠֵ֣שׂה
ָֽהֱאֹל ִ֔הים ֲאֶ֥שׁר ַֽיֲﬠֶ֖שׂה ֶאת־ַהֹֽכּלַ :בֹּ֨בֶּק֙ר ְז ַ֣רע ֶאת־ ַז ְרֶ֔עךָך ְוָל ֶ֖ﬠ ֶרב ַאל־ַתּ ַ֣נּח
ָי ֶ֑דךָך ִכּי֩ ֵֽאי ְנ ךָ ֙ך יוֹ ֵ֜דע ֵ֣אי ֶ֤זה ִיְכַשׁ֙ר ֲה ֶ֣זה אוֹ־ ֶ֔זה ְוִאם־ְשׁ ֵניֶ֥הם ְכֶּאָ֖חד טוֹ ִ ֽבים:
וָּמ֖תוֹק ָה֑אוֹר ְו֥טוֹב ַֽלֵעי ַ֖נ ִים ִל ְר֥אוֹת ֶאת־ַהָֽשֶּׁמשִׁ֣ :כּי ִאם־ָשׁ ִ֥נים ַה ְר ֵ֛בּה
ִיְח ֶ֥יה ָהָא ָ֖דם ְבֻּכ ָ֣לּם ִיְשׂ ָ ֑מח ְו ִי ְזֹכּ֙ר ֶאת־ ְיֵ֣מי ַהֹ֔חֶשׁךְך ִ ֽכּי־ַה ְרֵ֥בּה ִֽיְה ֖יוּ ָכּל־ֶשָׁ֥בּא
ָֽהֶבלְ :שַׂ֧מח ָבּ֣חוּר ְבּ ַיְלדוּ ֶ֗תיךָך ִֽוי ִ ֽטיְב ךָ֤ך ִלְבּ ךָ ֙ך ִבּיֵ֣מי ְבֽחוּרוֹ ֶ֔תךָך ְוַהֵלּ ךְ ֙ך ְבּ ַד ְר ֵ֣כי

ִלְבּ֔ךָך וְּבַמ ְרֵ֖אי ֵעי ֶ֑ניךָך ְו ָ֕דע ִ֧כּי ַעל־ָכּל־ ֵ ֛אֶלּה ְי ִ ֽב ֽיֲא ךָ֥ך ָהֱאֹלִ֖הים ַבִּמְּשׁ ָֽפּטְ :וָהֵ֥סר
ַ֨כַּע֙ס ִמִלּ ֶ֔בּךָך ְוַֽהֲﬠֵ֥בר ָר ָ֖ﬠה ִמְבָּשׂ ֶ֑רךָך ִ ֽכּי־ַה ַיְּל ֥דוּת ְוַֽהַֽשֲּׁח ֖רוּת ָֽהֶבל :וּ ְזֹכ֙ר ֶאת־
֣בּוֹ ְר ֶ ֔איךָך ִבּיֵ֖מי ְבּחוֹּר ֶ ֑תיךָך ַ֣ﬠד ֲאֶ֤שׁר ֽל ֹא־ ָיֹ֨בא֙וּ ְיֵ֣מי ָֽה ָרָ֔עה ְוִה ִ֣גּיעוּ ָשׁ ֔ ִנים ֲאֶ֣שׁר
שׁ ְוָה֔אוֹר ְוַה ָיּ ֵ֖ר ַח
תּ ֹאַ֔מר ֵֽאין־ִ֥לי ָבֶ֖הם ֵֽחֶפץַ֠ :עד ֲאֶ֨שׁר ֽל ֹא־ֶתְחַ֤שׁךְך ַהֶ֨שֶּׁמ ֙
שְׁמ ֵ֣רי ַה ַ֔בּ ִית ְו ִ ֽהְתַע ְוּ֖תוּ
ְוַהֽכּוָֹכִ֑בים ְוָ֥שׁבוּ ֶֽהָעִ֖בים ַאַ֥חר ַה ָֽגֶּשׁםַ :בּ ֗יּוֹם ֶשׁ ָיּ ֻ֨זע֙וּ ֽ ֹ
ת ִ֣כּי ִמֵ֔עטוּ ְוָֽחְשׁ֥כוּ ָהֹֽר֖אוֹת ָֽבֲּא ֻרֽבּוֹתְ :וֻס ְגּ ֤רוּ
ַא ְנֵ֣שׁי ֶה ָ֑ח ִיל וָּבְט֤לוּ ַהֹֽטֲּחנוֹ ֙
ם ְל֣קוֹל ַהִצּ֔פּוֹר ְו ִיַ֖שּׁחוּ ָכּל־ְבּ֥נוֹת
ם ַבּ֔שּׁוּק ִבְּשׁ ַ֖פל ֣קוֹל ַֽהַֽטֲּח ָ֑נה ְו ָיקוּ ֙
ְדָל ַ֨ת ִי ֙
ַה ִ ֽשּׁירַ֣ :גּם ִמ ָגֹּ֤ב ַהּ ִי ָ֨רא֙וּ ְוַחְתַחִ֣תּים ַבּ ֶ֔דּ ֶרךְך ְו ָי ֵ֤נאץ ַהָשֵּׁק֙ד ְו ִיְסַתֵּ֣בּל ֶֽהָח ָ֔גב
ם ֶאל־ֵ֣בּית עוָֹל֔מוֹ ְוָסְב֥בוּ ַב֖שּׁוּק ַהסּוְֹפ ִֽדים:
ה ֵ֤לךְך ָֽהָא ָד ֙
ְוָת ֵ֖פר ָֽהֲאִביּוֹ ָ֑נה ִ ֽכּי־ ֹ
ק[ ֶ֣חֶבל ַהֶ֔כֶּסף ְוָת ֻ֖רץ ֻגּ ַ֣לּת ַה ָזּ ָ ֑הב ְוִתָ֤שֶּׁבר ַכּ֙ד ַעל־
ק ] ֵֽי ָרֵת ֙
ַ֣ﬠד ֲאֶ֤שׁר ֽל ֹא־ ֵי ָרֵח ֙
שׁב ֶֽהָע ָ֛פר ַעל־ָהָ֖א ֶרץ ְכֶּֽשָׁה ָ֑יה ְוָה ֣רוּ ַח
ַהַמּ֔בּוּ ַע ְו ָנֹ֥רץ ַה ַגְּל ַ֖גּל ֶאל־ַהֽבּוֹרְ :ו ָי ֧ ֹ
ָתּ֔שׁוּב ֶאל־ָהֱאֹלִ֖הים ֲאֶ֥שׁר ְנָת ָֽנהֲּ :הֵ֧בל ֲהָב ִ֛לים ָאַ֥מר ַהקּוֶֹ֖הֶלת ַהֹ֥כּל ָֽהֶבל:
ת ֶאת־ָהָ֔עם ְוִא ֵ֣זּ ן ְוִח ֵ ֔קּר ִתּ ֵ֖קּן
ְוֹי ֵ֕תר ֶשָׁה ָ֥יה ֹקֶ֖הֶלת ָח ָ֑כם ֗עוֹד ִלַמּד־ ַ֨דַּע ֙
ְמָשִׁ֥לים ַה ְרֵֽבּהִ :בּ ֵ֣קּשׁ ֹק ֶ֔הֶלת ִלְמ ֖צ ֹא ִדְּב ֵרי־ ֵ֑חֶפץ ְוָכ֥תוּב ֖יֶֹשׁר ִדְּב ֵ֥רי ֱאֶֽמת:
ִדְּב ֵ֤רי ֲחָכִמי ֙
ם ַכּ ָ֣דּ ְרֹב ֔נוֹת ֽוְּכַמְשְׂמ ֥רוֹת ְנטוִּ֖ﬠים ַֽבֲּﬠ ֵ֣לי ֲאֻס֑פּוֹת ִנְתּ ֖נוּ ֵֽמֹר ֶ֥ﬠה
ה ֵ֣אין ֵ ֔קץ ְו ַ֥לַהג ַה ְרֵ֖בּה
ֶאָֽחדְ :וֹיֵ֥תר ֵמֵ֖הָמּה ְבּ ִ֣ני ִה ָזּ ֵ ֑הר ֲﬠ֨שׂוֹת ְסָפ ִ֤רים ַה ְרֵבּ ֙
א ְוֶאת־ִמְצוָֹ֣תיו ְשׁ֔מוֹר
ְי ִג ַ֥ﬠת ָבָּֽשׂר֥ :סוֹף ָדָּ֖בר ַהֹ֣כּל ִנְשׁ ָ ֑מע ֶאת־ָהֱאֹלִ֤הים ְי ָר ֙
ִכּי־ ֶ֖זה ָכּל־ָהָא ָֽדםִ֤ :כּי ֶאת־ָכּל־ַֽמֲﬠֶ֔שׂה ָהֱאֹלִ֛הים ָיִ֥בא ְבִמְשׁ ָ֖פּט ַ֣ﬠל ָכּל־ ֶנְע ָ֑לם
הדּוּ
ִאם־֖טוֹב ְוִאם־ ָֽרעַ :ו ְיִ֖הי ִבּיֵ֣מי ֲאַחְשׁ ֵו ֑רוֹשׁ ֣הוּא ֲאַחְשׁ ֵו֗רוֹשׁ ַהֹמֵּל ךְ ֙ך ֵמ ֣ ֹ
שַׁבע ְוֶעְשׂ ִ֥רים וֵּמָ֖אה ְמ ִדי ָֽנהַ :בּ ָיִּ֖מים ָה ֵ ֑הם ְכֶּ֣שֶׁבת ׀ ַהֶ֣מֶּלךְך
ְוַעד־֔כּוּשׁ ֶ ֛
שׁ ְלָמְל֔כוֹ
ֲאַחְשׁ ֵו֗רוֹשׁ ַ֚ﬠל ִכֵּ֣סּא ַמְלכוּ֔תוֹ ֲאֶ֖שׁר ְבּשׁוַּ֥שׁן ַהִבּי ָֽרהִ :בְּשׁ ַ֤נת ָשׁלוֹ ֙
ָעָ֣שׂה ִמְשׁ ֶ֔תּה ְלָכל־ָשׂ ָ֖ריו ַֽוֲﬠָב ָ֑דיו ֵ֣חיל ׀ ָפּ ַ֣רס וָּמ ַ֗די ַֽהַפּ ְרְתִּ֛מים ְוָשׂ ֵ֥רי
א֗תוֹ ֶאת־֨עֶשׁ֙ר ְכּ֣בוֹד ַמְלכוּ֔תוֹ ְו ֶ ֨את־ ְי ָ ֔קר ִתְּפֶ֖א ֶרת
ַהְמּ ִדי ֖נוֹת ְלָפ ָֽניוְ :בַּה ְר ֹ
ְגּדוָּלּ֑תוֹ ָיִ֣מים ַר ִ֔בּים ְשׁמוֹ ִ֥נים וְּמַ֖את ֽיוֹם :וִּבְמ֣לוֹאת ׀ ַה ָיִּ֣מים ָה ֵ ֗אֶלּה ָעָ֣שׂה
ם ְבּשׁוַּ֨שׁן ַהִבּי ָ֜רה ְלִמ ָ֧גּדוֹל ְוַעד־ָק ָ֛טן ִמְשֶׁ֖תּה
ַהֶ֡מֶּלךְך ְלָכל־ָה ָ֣ﬠם ַה ִנְּמְצִאי ֩
ִשְׁב ַ֣ﬠת ָיִ֑מים ַֽבֲּחַ֕צר ִגּ ַ֥נּת ִבּיַ֖תן ַהֶֽמֶּלךְך֣ :חוּר ׀ ַכּ ְר ַ֣פּס וְּתֵ֗כֶלת ָאחוּ֙ז ְבַּחְבֵלי־

שׁשׁ ִמ֣טּוֹת ׀ ָזָ֣הב ָוֶ֗כֶסף ַ֛ﬠל ִֽרְצ ַ֥פת
֣בוּץ ְוַא ְר ָגָּ֔מן ַעל־ ְגִּ֥ליֵלי ֶ֖כֶסף ְוַע֣מּוּ ֵדי ֵ ֑
ת ִבְּכ ֵ֣לי ָז ָ֔הב ְוֵכִ֖לים ִמֵכִּ֣לים שׁוֹ ִ֑נים ְו ֵ֥יין
ַבַּהט־ ָוֵ֖שׁשׁ ְו ַ֥דר ְוֹסָֽח ֶרתְ :וַהְשׁקוֹ ֙
א ֵ֑נס ִכּי־ ֵ֣כן ׀ ִיַ֣סּד ַהֶ֗מֶּלךְך ַ֚ﬠל
ַמְל֛כוּת ָ֖רב ְכּ ַ֥יד ַהֶֽמֶּלךְךְ :וַהְשִּׁת ָ֥יּה ַכ ָ֖דּת ֵ֣אין ֹ
ָכּל־ ַ֣רב ֵבּי֔תוֹ ַֽלֲﬠ֖שׂוֹת ִכּ ְר֖צוֹן ִאישׁ־ ָו ִ ֽאישַׁ ֚ :גּם ַוְשִׁ֣תּי ַהַמְּלָ֔כּה ָעְשָׂ֖תה ִמְשֵׁ֣תּה
ם ַהְשִּׁביִ֔עי ְכּ֥טוֹב ֵלב־
ָנִ֑שׁים ֵ֚בּית ַהַמְּל֔כוּת ֲאֶ֖שׁר ַלֶ֥מֶּלךְך ֲאַחְשׁ ֵו ֽרוֹשַׁ :בּיּוֹ ֙
א ֵזַ֣תר ְוַכ ְרַ֔כּס
ַהֶ֖מֶּלךְך ַבּ ָ֑יּ ִין ָאַ֡מר ִ֠לְמהוָּמן ִבּ ְזּ ָ֨תא ַח ְרבוֹ ֜ ָנא ִבּ ְגָ֤תא ַֽוֲאַב ְגָת ֙
ת ַהָ֣סּ ִריִ֔סים ַהְמָ֣שׁ ְר ִ֔תים ֶאת־ְפּ ֵ֖ני ַהֶ֥מֶּלךְך ֲאַחְשׁ ֵו ֽרוֹשְׁ֠ :לָהִביא ֶאת־
ִשְׁבַע ֙
ם ֶאת־
ַוְשִׁ֧תּי ַהַמְּל ָ֛כּה ִלְפ ֵ֥ני ַהֶ֖מֶּלךְך ְבּ ֶ֣כֶתר ַמְל֑כוּת ְלַה ְר֨אוֹת ָֽהַעִ֤מּים ְוַהָשּׂ ִרי ֙
א ִבּ ְדַ֣בר ַהֶ֔מֶּלךְך
ָיְפ ָ֔יהּ ִ ֽכּי־טוַֹ֥בת ַמ ְרֶ֖אה ִ ֽהיאַ :וְתָּמ ֵ ֞אן ַהַמְּל ָ֣כּה ַוְשׁ ִ֗תּי ָלבוֹ ֙
אד ַֽוֲחָמ֖תוֹ ָֽבֲּﬠ ָ֥רה ֽבוַֹ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַהֶ֔מֶּלךְך
ֲאֶ֖שׁר ְבּ ַ֣יד ַהָסּ ִריִ֑סים ַו ִיְּקֹ֤צף ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ְמ ֔ ֹ
ַֽלֲחָכִ֖מים ֹי ְד ֵ֣ﬠי ָֽהִעִ֑תּים ִכּי־ֵכ֙ן ְדַּ֣בר ַהֶ֔מֶּלךְך ִלְפ ֕ ֵני ָכּל־ֹי ְד ֵ֖ﬠי ָ֥דּת ָו ִֽדיןְ :וַהָקֹּ֣רב
ֵאָ֗ליו ַכּ ְרְשׁ ָ֤נא ֵשָׁת֙ר ַא ְדָ֣מָתא ַת ְרִ֔שׁישׁ ֶ֥מ ֶרס ַמ ְרְס ָ֖נא ְממוּ ָ֑כן ִשְׁבַ֞עת ָשׂ ֵ֣רי ׀
ת ַֽמה־ ַֽלֲּﬠ֔שׂוֹת
שׁ ָ֖נה ַבַּמְּלֽכוּתְ :כּ ָד ֙
ָפּ ַ֣רס וָּמ ַ֗די ֹרֵא֙י ְפּ ֵ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך ַהיְּשִׁ֥בים ִרא ֹ
ַבַּמְּל ָ֖כּה ַוְשִׁ֑תּי ַ֣ﬠל ׀ ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ָעְשׂ ָ֗תה ֶֽאת־ַֽמֲאַמ֙ר ַהֶ֣מֶּלךְך ֲאַחְשׁ ֵו֔רוֹשׁ ְבּ ַ֖יד
ַהָסּ ִרי ִ ֽסיםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְמוֻמָ֗כן ]ְממוָּ֗כן[ ִלְפ ֵ֤ני ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ְוַהָשּׂ ִ֔רים ֤ל ֹא ַעל־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך
ם ְוַעל־ָכּל־ָ֣הַעִ֔מּים ֲאֶ֕שׁר
ְלַב֔דּוֹ ָע ְוָ֖תה ַוְשִׁ֣תּי ַהַמְּל ָ֑כּה ִ֤כּי ַעל־ָכּל־ַהָשּׂ ִרי ֙
ה ַעל־ָכּל־ַה ָנִּ֔שׁים
ְבָּכל־ְמ ִדי ֖נוֹת ַהֶ֥מֶּלךְך ֲאַחְשׁ ֵו ֽרוֹשֽׁ ִ :כּי־ ֵי ֵ֤צא ְדַבר־ַהַמְּלָכּ ֙
ְלַהְב ֥זוֹת ַבְּעֵליֶ֖הן ְבֵּעי ֵני ֶ ֑הן ְבָּאְמ ָ֗רם ַהֶ֣מֶּלךְך ֲאַחְשׁ ֵו֡רוֹשׁ ָאַ֞מר ְלָה ִ֨ביא ֶאת־
ַוְשִׁ֧תּי ַהַמְּל ָ֛כּה ְלָפ ָ֖ניו ְול ֹא־ָֽבָאהְֽ :וַה ֨יּוֹם ַה ֶ֜זּה תּ ֹאַ֣מ ְרָנה ׀ ָשׂ ֣רוֹת ָֽפּ ַרס־וָּמ ַ֗די
ֲאֶ֤שׁר ָֽשְׁמע֙וּ ֶאת־ ְדַּ֣בר ַהַמְּלָ֔כּה ְלֹ֖כל ָשׂ ֵ֣רי ַה ֶ ֑מֶּלךְך וְּכ ַ֖די ִבּ ָזּ ֥יוֹן ָו ָֽקֶצףִ :אם־ַעל־
ת ִמְלָּפ ֔ ָניו ְו ִיָכּ ֵ ֛תב ְבּ ָדֵ֥תי ָֽפ ַרס־וָּמ ַ֖די ְו ֣ל ֹא ַֽיֲﬠ֑בוֹר
ַהֶ֣מֶּלךְך ֗טוֹב ֵי ֵ֤צא ְדַבר־ַמְלכוּ ֙
הּ ִיֵ֣תּן ַהֶ֔מֶּלךְך
ֲאֶ֨שׁר ֽל ֹא־ָת֜בוֹא ַוְשׁ ִ֗תּי ִלְפ ֵנ֙י ַהֶ֣מֶּלךְך ֲאַחְשׁ ֵו֔רוֹשׁ וַּמְלכוָּת ֙
ה ְבָּכל־ַמְלכוּ֔תוֹ
ִל ְרעוָּ֖תהּ ַהטּוָֹ֥בה ִמֶֽמּ ָנּהְ :ו ִנְשַׁמ֩ע ִפְּת ָ֨גם ַהֶ֤מֶּלךְך ֲאֶֽשׁר־ ַֽיֲﬠֶשׂ ֙
ִ֥כּי ַרָ֖בּה ִ֑היא ְוָכל־ַה ָנִּ֗שׁים ִיְתּ ֤נוּ ְיָק֙ר ְלַבְעֵלי ֶ֔הן ְלִמ ָגּ ֖דוֹל ְוַעד־ָקָֽטןַ :ו ִיּיַט֙ב
ם
ַה ָדּ ָ֔בר ְבֵּעי ֵ֥ני ַהֶ֖מֶּלךְך ְוַהָשּׂ ִ֑רים ַו ַ֥יַּעשׂ ַהֶ֖מֶּלךְך ִכּ ְדַ֥בר ְממוּ ָֽכןַ :ו ִיְּשׁ ַ֤לח ְסָפ ִרי ֙
ה ִכְּכָת ָ֔בהּ ְוֶאל־ ַ֥ﬠם ָו ָ֖ﬠם ִכְּלשׁוֹ ֑נוֹ
ֶאל־ָכּל־ְמ ִדי ֣נוֹת ַהֶ֔מֶּלךְך ֶאל־ְמ ִדי ָ֤נה וְּמ ִדי ָנ ֙

שׁ שׂ ֵ֣רר ְבֵּבי֔תוֹ וְּמ ַדֵ֖בּר ִכְּל֥שׁוֹן ַעֽמּוַֹ :אַח֙ר ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֔אֶלּה
ִלְה ֤יוֹת ָכּל־ִאי ֙
שׁךְך ֲחַ֖מת ַהֶ֣מֶּלךְך ַֽאֲחְשׁ ֵו ֑רוֹשׁ ָז ַ֤כר ֶאת־ ַוְשִׁתּ֙י ְוֵ֣את ֲאֶשׁר־ָעָ֔שָׂתה ְוֵ֥את
ְכּ ֕ ֹ
ֲאֶשׁר־ ִנ ְג ַ֖ז ר ָע ֶֽליָהַ :ויּ ֹאְמ ֥רוּ ַֽנֲﬠ ֵֽרי־ַהֶ֖מֶּלךְך ְמָשׁ ְר ָ ֑תיו ְיַבְק֥שׁוּ ַל ֶ ֛מֶּלךְך ְנָע ֥רוֹת
ְבּתוּ֖לוֹת טוֹ֥בוֹת ַמ ְרֶֽאהְ :ו ַיְפ ֵ ֨קד ַהֶ֣מֶּלךְך ְפִּקי ִדי֘ם ְבָּכל־ְמ ִדי ֣נוֹת ַמְלכוּת֒וֹ
ה ֶאל־ֵ֣בּית
ְו ִיְקְבּ֣צוּ ֶאת־ָכּל־ ַֽנֲﬠ ָֽרה־ְ֠בתוָּלה טוֹ ַ֨בת ַמ ְר ֶ ֜אה ֶאל־שׁוַּ֤שׁן ַהִבּי ָר ֙
שֵׁ֣מר ַה ָנִּ֑שׁים ְו ָנ֖תוֹן ַתְּמרוֵּקיֶֽהןְ :וַֽה ַֽנֲּﬠ ָ֗רה
ַה ָנִּ֔שׁים ֶאל־ ַ֥יד ֵה ֶ֛גא ְס ִ֥ריס ַהֶ֖מֶּלךְך ֹ
ֲאֶ֤שׁר ִתּיַט֙ב ְבֵּעי ֵ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך ִתְּמֹ֖לךְך ַ֣תַּחת ַוְשִׁ֑תּי ַו ִיּיַ֧טב ַה ָדּ ָ֛בר ְבֵּעי ֵ֥ני ַהֶ֖מֶּלךְך
ַו ַ֥יַּעשׂ ֵֽכּןִ֣ :אישׁ ְיהוּ ִ֔די ָה ָ֖יה ְבּשׁוַּ֣שׁן ַהִבּי ָ֑רה וְּשׁ֣מוֹ ָמ ְרֳדַּ֗כי ֶ֣בּן ָיִ֧איר ֶבּן־ִשְׁמִ֛ﬠי
ה ֲאֶ֣שׁר ָה ְגְל ָ֔תה ִ֖ﬠם
ה ִמי ֣רוָּשַׁ֔ל ִים ִעם־ַהֹגָּל ֙
ֶבּן־ ִ֖קישׁ ִ֥אישׁ ְיִמי ִֽניֲ :אֶ֤שׁר ָה ְגָל ֙
אֵ֜מן ֶאת־
ְיָכ ְנ ָ֣יה ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֑דה ֲאֶ֣שׁר ֶה ְגָ֔לה ְנבוַּכ ְד ֶנאַ֖צּר ֶ֥מֶלךְך ָבֶּֽבלַ :ו ְי ִ֨הי ֹ
תַּא֙ר ְוטוַֹ֣בת
ֲה ַדָ֗סּה ִ֤היא ֶאְסֵתּ֙ר ַבּת־ֹדּ֔דוֹ ִ֛כּי ֵ֥אין ָ֖להּ ָ֣אב ָו ֵ ֑אם ְוַה ַֽנֲּﬠ ָ֤רה ְיַפת־ ֨ ֹ
ַמ ְר ֶ ֔אה וְּב֤מוֹת ָא ִ֨בי ָ ֙
ה ְוִאָ֔מּהּ ְלָקָ֧חהּ ָמ ְר ֳדּ ַ֛כי ֖לוֹ ְלַֽבתַ :ו ְי ִ֗הי ְבִּהָשַּׁ֤מע ְדַּבר־
ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ְו ָד֔תוֹ ֽוְּבִהָקֵּ֞בץ ְנָע ֥רוֹת ַר֛בּוֹת ֶאל־שׁוַּ֥שׁן ַהִבּי ָ֖רה ֶאל־ ַ֣יד ֵה ָ֑גי ַוִתָּלּ ַ֤קח
שֵׁ֥מר ַה ָנּ ִ ֽשׁיםַ :וִתּיַ֨טב ַה ַֽנֲּﬠ ָ֣רה ְבֵעי ָני ֘ו
ֶאְסֵתּ֙ר ֶאל־ֵ֣בּית ַהֶ֔מֶּלךְך ֶאל־ ַ֥יד ֵה ַ֖גי ֹ
ת ֶ֣שַׁבע
ה ָלֵ֣תת ָ֔להּ ְוֵא ֙
ַוִתָּ֣שּׂא ֶ֣חֶסד ְלָפ ָני֒ו ֠ ַו ְיַבֵהל ֶאת־ַתְּמרוּ ֶ֤קיָה ְוֶאת־ָמנוֹ ֶ֨ת ָ ֙
ַה ְנָּע֔רוֹת ָה ְרֻא ֥יוֹת ָֽלֶתת־ ָ֖להּ ִמֵ֣בּית ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ְיַשׁ ֶ֧נָּה ְוֶאת־ ַֽנֲﬠרוֹ ֶ ֛תיָה ְל֖טוֹב ֵ֥בּית
ַה ָנּ ִ ֽשׁים :ל ֹא־ִה ִ֣גּי ָדה ֶאְס ֵ֔תּר ֶאת־ַעָ֖מּהּ ְוֶאת־ֽמוַֹל ְד ָ ֑תּהּ ִ֧כּי ָמ ְר ֳדּ ַ֛כי ִצ ָ֥וּה ָע ֶ֖ליָה
ֲאֶ֥שׁר ל ֹא־ַת ִֽגּיד :וְּבָכל־ ֣יוֹם ָו ֔יוֹם ָמ ְרֳדַּכ֙י ִמְתַהֵ֔לּךְך ִלְפ ֵ֖ני ֲחַ֣צר ֵבּית־ַה ָנִּ֑שׁים
תּ֩ר ַֽנֲﬠ ָ֨רה ְו ַֽנֲﬠ ָ֜רה ָל֣בוֹא
ת ֶאת־ְשׁ֣לוֹם ֶאְס ֵ֔תּר וַּמה־ ֵיָּעֶ֖שׂה ָֽבּהּ :וְּבַה ִ֡גּי ַע ֹ
ָל ַ֨דַע ֙
ם ְשׁ ֵ֣נים ָעָ֣שׂר ֹ֔ח ֶדשׁ ִ֛כּי
׀ ֶאל־ַהֶ֣מֶּלךְך ֲאַחְשׁ ֵו֗רוֹשׁ ִמֵקּ֩ץ ֱה ֨יוֹת ָ֜להּ ְכּ ַ֤דת ַה ָנִּשׁי ֙
ם
ם ְבֶּ֣שֶׁמן ַהֹ֔מּר ְוִשָׁ֤שּׁה ֳח ָדִשׁי ֙
ֵ֥כּן ִיְמְל֖אוּ ְיֵ֣מי ְמרוֵּקי ֶ ֑הן ִשָׁ֤שּׁה ֳח ָדִשׁי ֙
ת ָכּל־ֲאֶ֨שׁר
ַבְּבָּשִׂ֔מים וְּבַתְמרוּ ֵ֖קי ַה ָנּ ִ ֽשׁים :וָּב ֶ֕זה ַֽה ַֽנֲּﬠ ָ֖רה ָבָּ֣אה ֶאל־ַה ֶ ֑מֶּלךְך ֵא ֩
הּ ָל֣בוֹא ִעָ֔מּהּ ִמֵ֥בּית ַה ָנִּ֖שׁים ַעד־ֵ֥בּית ַהֶֽמֶּלךְךָ :בּ ֶ֣ﬠ ֶרב ׀ ִ֣היא
תּ ֹאַ֜מר ִי ָ֤נֵּֽתן ָל ֙
ם ֵשׁ ֔ ִני ֶאל־ ַ֧יד ַֽשֲׁﬠְשׁ ַ֛גז ְס ִ֥ריס ַהֶ֖מֶּלךְך
ָב ָ ֗אה ֠וַּבֹבֶּקר ִ֣היא ָשָׁ֞בה ֶאל־ ֵ֤בּית ַה ָנִּשׁי ֙
שֵׁ֣מר ַה ִ ֽפּיַל ְגִ֑שׁים ל ֹא־ָת֥בוֹא עוֹ֙ד ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ִ֣כּי ִאם־ָח ֵ֥פץ ָ֛בּהּ ַהֶ֖מֶּלךְך
ֹ
תּר־ֶאְסֵ֣תּר ַבּת־ֲאִביַ֣ח ִיל ֹ֣דּד ָמ ְרֳדַּ֡כי ֲאֶשׁ֩ר ָל ַֽקח־
ְו ִנְק ְרָ֥אה ְבֵֽשׁם :וְּבַה ִ֣גּי ַע ֹ

ה ָדּ ָ֔בר ִ֠כּי ִ֣אם ֶאת־ֲאֶ֥שׁר י ֹא ַ ֛מר ֵה ַ֥גי
֨לוֹ ְל ַ֜בת ָל֣בוֹא ֶאל־ַהֶ֗מֶּלךְך ֤ל ֹא ִבְקָשׁ ֙
שֵׁ֣מר ַה ָנִּ֑שׁים ַוְתִּ֤הי ֶאְסֵתּ֙ר ֹנֵ֣שׂאת ֵ֔חן ְבֵּעי ֵ֖ני ָכּל־ֹרֶֽאיָה:
ְס ִריס־ַהֶ֖מֶּלךְך ֹ
שׁ ֶאל־ֵ֣בּית ַמְלכוּ֔תוֹ ַבֹּ֥ח ֶדשׁ ָֽהֲﬠִשׂי ִ֖רי
ַוִתָּלּ ַ ֨קח ֶאְס ֵ֜תּר ֶאל־ַהֶ֤מֶּלךְך ֲאַחְשׁ ֵורוֹ ֙
הוּא־ֹ֣ח ֶדשׁ ֵט ֵ֑בת ִבְּשׁ ַנת־ֶ֖שַׁבע ְלַמְלכוּֽתוַֹ :ו ֶיֱּא ַ֨הב ַהֶ֤מֶּלךְך ֶאת־ֶאְסֵתּ֙ר ִמָכּל־
ת
ַה ָנִּ֔שׁים ַוִתָּשּׂא־ֵ֥חן ָו ֶ֛חֶסד ְלָפ ָ֖ניו ִמָכּל־ַהְבּתוּ֑לוֹת ַו ָ֤יֶּשׂם ֶֽכֶּתר־ַמְלכוּ ֙
ְבּר ֹאָ֔שׁהּ ַו ַיְּמִלי ֶ֖כָה ַ֥תַּחת ַוְשׁ ִ ֽתּיַ :ו ַ֨יַּעשׂ ַהֶ֜מֶּלךְך ִמְשֶׁ֣תּה ָג֗דוֹל ְלָכל־ָשׂ ָרי֙ו
ת ָעָ֔שׂה ַו ִיֵ֥תּן ַמְשֵׂ֖את ְכּ ַ֥יד ַהֶֽמֶּלךְך:
ַֽוֲﬠָב ָ֔דיו ֵ֖את ִמְשֵׁ֣תּה ֶאְס ֵ ֑תּר ַֽוֲה ָנ ָ֤חה ַלְמּ ִדינוֹ ֙
וְּבִהָקֵּ֥בץ ְבּתוּ֖לוֹת ֵשׁ ִ֑נית וָּמ ְר ֳדּ ַ֖כי יֵ֥שׁב ְבַּֽשַׁער־ַהֶֽמֶּלךְךֵ֣ :אין ֶאְס ֵ֗תּר ַמ ֶ֤גּ ֶדת
שׁר ִצ ָ֥וּה ָע ֶ֖ליָה ָמ ְרֳדּ ָ֑כי ְוֶאת־ַֽמֲאַ֤מר ָמ ְרֳדַּכ֙י ֶאְסֵ֣תּר
הּ ְוֶאת־ַעָ֔מּהּ ַֽכֲּא ֶ ֛
ֽמוַֹל ְדָתּ ֙
שׁר ָה ְיָ֥תה ְבָאְמ ָ֖נה ִאֽתּוַֹ :בּ ָיִּ֣מים ָה ֵ֔הם וָּמ ְרֳדּ ַ֖כי יֵ֣שׁב ְבַּֽשַׁער־ַה ֶ ֑מֶּלךְך
ֹעָ֔שׂה ַֽכֲּא ֶ ֛
שְּׁמ ֵ֣רי ַהַ֔סּף ַו ְיַבְקשׁ֙וּ ִלְשֹׁ֣ל ַח ָ֔יד
ָקַצ֩ף ִבּ ְג ָ֨תן ָו ֶ֜ת ֶרשׁ ְשׁ ֵֽני־ָס ִרי ֵ֤סי ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ִמ ֹ
ַבֶּ֖מֶּלךְך ֲאַחְשׁ ֵֽו רשַׁ :ו ִיּ ָוּ ַ֤דע ַה ָדָּב֙ר ְלָמ ְרֳדַּ֔כי ַו ַיּ ֵ֖גּד ְלֶאְסֵ֣תּר ַהַמְּל ָ֑כּה ַו ֧תּ ֹאֶמר
ֶאְס ֵ ֛תּר ַלֶ֖מֶּלךְך ְבֵּ֥שׁם ָמ ְרֳדּ ָֽכיַ :ו ְיֻב ַ֤קּשׁ ַה ָדָּב֙ר ַו ִיָּמֵּ֔צא ַו ִיָּתּ֥לוּ ְשׁ ֵניֶ֖הם ַעל־ ֵ֑ﬠץ
ַו ִיָּכּ ֵ֗תב ְבּ ֵ֛סֶפר ִדְּב ֵ֥רי ַה ָיִּ֖מים ִלְפ ֵ֥ני ַהֶֽמֶּלךְךַ :אַ֣חר ׀ ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֗אֶלּה ִגּ ַדּל ֩ ַהֶ֨מֶּלךְך
ם ֶאת־ִכְּס֔אוֹ ֵמַ֕על
ֲאַחְשׁ ֵו֜רוֹשׁ ֶאת־ָהָ֧מן ֶֽבּן־ַהְמּ ָ֛דָתא ָֽהֲא ָג ִ֖גי ַֽו ְי ַנְשּׂ ֵ ֑אהוּ ַו ָ֨יֶּשׂ ֙
ָכּל־ַהָשּׂ ִ֖רים ֲאֶ֥שׁר ִאֽתּוְֹ :וָכל־ַעְב ֵ֨די ַהֶ֜מֶּלךְך ֲאֶשׁר־ְבַּ֣שַׁער ַהֶ֗מֶּלךְך ֹכּ ְרִ֤ﬠים
ם ְלָהָ֔מן ִכּי־ ֵ֖כן ִצ ָוּה־֣לוֹ ַה ֶ ֑מֶּלךְך וָּ֨מ ְרֳדַּ֔כי ֥ל ֹא ִיְכ ַ֖רע ְו ֥ל ֹא ִֽיְשַֽׁתֲּח ֶֽוה:
וּ ִ ֽמְשַֽׁתֲּח ִוי ֙
ַו ֨יּ ֹאְמ֜רוּ ַעְב ֵ֥די ַה ֶ ֛מֶּלךְך ֲאֶשׁר־ְבַּ֥שַׁער ַהֶ֖מֶּלךְך ְלָמ ְרֳדּ ָ֑כי ַמ֨דּוּ ַ֙ע ַאָ֣תּה עוֹ ֵ֔בר ֵ֖את
ִמְצ ַ֥ות ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ְי ִ֗הי ְבָּאְמ ָ֤רם ]ְכָּאְמ ָ֤רם[ ֵאָלי֙ו ֣יוֹם ָו ֔יוֹם ְו ֥ל ֹא ָשַׁ֖מע ֲאֵלי ֶ ֑הם
ת ֲה ַֽיַעְמד֙וּ ִדְּב ֵ֣רי ָמ ְרֳדַּ֔כי ִ ֽכּי־ִה ִ֥גּיד ָלֶ֖הם ֲאֶשׁר־֥הוּא
ַו ַיּ ִ֣גּידוּ ְלָהָ֗מן ִל ְראוֹ ֙
ְיהוּ ִֽדיַ :ו ַ֣יּ ְרא ָהָ֔מן ִכּי־ֵ֣אין ָמ ְרֳדַּ֔כי ֹכּ ֵ֥ר ַע וּ ִ ֽמְשַֽׁתֲּח ֶ֖וה ֑לוֹ ַו ִיָּמּ ֵ֥לא ָהָ֖מן ֵחָֽמה:
ַו ִ֣יֶּבז ְבֵּעי ֗ ָניו ִלְשֹׁ֤לח ָי֙ד ְבָּמ ְרֳדּ ַ֣כי ְלַב֔דּוֹ ִ ֽכּי־ִה ִ֥גּידוּ ֖לוֹ ֶאת־ ַ֣ﬠם ָמ ְרֳדּ ָ֑כי ַו ְיַב ֵ֣קּשׁ
שׁר ְבָּכל־ַמְל֥כוּת ֲאַחְשׁ ֵו ֖רוֹשׁ ַ֥ﬠם
ָהָ֗מן ְלַהְשִׁ֧מיד ֶאת־ָכּל־ַה ְיּהוּ ִ֛דים ֲא ֶ ֛
ת ְשֵׁ֣תּים ֶעְשׂ ֵ֔רה ַלֶ֖מֶּלךְך
ָמ ְרֳדּ ָֽכיַ :בֹּ֤ח ֶדשׁ ָה ִראשׁוֹ֙ן הוּא־ֹ֣ח ֶדשׁ ִניָ֔סן ִבְּשׁ ַנ ֙
ֲאַחְשׁ ֵו ֑רוֹשׁ ִהִ֣פּיל פּוּ֩ר ֨הוּא ַהגּוֹ ָ֜רל ִלְפ ֵ֣ני ָהָ֗מן ִמ ֧יּוֹם ׀ ְל ֛יוֹם וֵּמֹ֛ח ֶדשׁ ְלֹ֥ח ֶדשׁ
ְשׁ ֵנים־ָעָ֖שׂר הוּא־ֹ֥ח ֶדשׁ ֲא ָֽדרַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָהָמ֙ן ַלֶ֣מֶּלךְך ֲאַחְשׁ ֵו֔רוֹשׁ ֶיְשׁ ֣נוֹ ַעם־ֶאָ֗חד

שׁ ֣נוֹת ִמָכּל־ָ֗עם
ְמֻפ ָ֤זּ ר וְּמֹפ ָר֙ד ֵ֣בּין ָֽהַעִ֔מּים ְבֹּ֖כל ְמ ִדי ֣נוֹת ַמְלכוּ ֶ ֑תךָך ְו ָדֵתי ֶ֞הם ֹ
ְוֶאת־ ָדּ ֵ ֤תי ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֵאי ָ֣נם ֹעִ֔שׂים ְוַלֶ֥מֶּלךְך ֵאין־שׁ ֶ֖וֹה ְלַה ִנּיָֽחםִ :אם־ַעל־ַהֶ֣מֶּלךְך
֔טוֹב ִיָכֵּ֖תב ְלַאְבּ ָ֑דם ַֽוֲﬠֶ֨שׂ ֶרת ֲאָלִ֜פים ִכַּכּר־ֶ֗כֶּסף ֶאְשׁקוֹל ֙ ַעל־ ְי ֵד֙י ֹעֵ֣שׂי
ַהְמָּלאָ֔כה ְלָהִ֖ביא ֶאל־ ִגּ ְנ ֵ֥זי ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ָ֧יַּסר ַה ֶ ֛מֶּלךְך ֶאת־ַטַבְּע֖תּוֹ ֵמ ַ֣ﬠל ָי ֑דוֹ
ַֽו ִיְּתּ ֗ ָנהּ ְלָהָ֧מן ֶֽבּן־ַהְמּ ָ֛דָתא ָֽהֲא ָג ִ֖גי ֹצ ֵ֥רר ַה ְיּהוּ ִֽדיםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ְלָהָ֔מן
ַה ֶ֖כֶּסף ָנ֣תוּן ָ֑לךְך ְוָהָ֕עם ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ֖בּוֹ ַכּ֥טּוֹב ְבֵּעי ֶֽניךָךַ :ו ִיָּקּ ְראוּ֩ ֹסְפ ֵ֨רי ַהֶ֜מֶּלךְך ַבֹּ֣ח ֶדשׁ
ָה ִרא֗שׁוֹן ִבְּשׁלוָֹ֨שׁה ָעָ֣שׂר יוֹ֘ם בּ֒וֹ ַו ִיָּכֵּ֣תב ְ ֽכָּכל־ֲאֶשׁר־ִצ ָ֣וּה ָהָ֡מן ֶ֣אל
ם
ֲאַחְשׁ ַדּ ְרְפּ ֵֽני־ַ֠הֶמֶּלךְך ְֽוֶאל־ַהַפּ֞חוֹת ֲאֶ֣שׁר ׀ ַעל־ְמ ִדי ָ֣נה וְּמ ִדי ֗ ָנה ְוֶאל־ָ֤שׂ ֵרי ַע ֙
שׁ
ה ִכְּכָת ָ֔בהּ ְו ַ֥ﬠם ָו ָ֖ﬠם ִכְּלשׁוֹ ֑נוֹ ְבֵּ֨שׁם ַהֶ֤מֶּלךְך ֲאַחְשׁ ֵור ֙
ָוָ֔עם ְמ ִדי ָ֤נה וְּמ ִדי ָנ ֙
ִנְכ ָ֔תּב ְו ֶנְחָ֖תּם ְבַּטַ֥בַּעת ַהֶֽמֶּלךְךְ :ו ִנְשׁ֨לוֹ ַח ְסָפ ִ֜רים ְבּ ַ֣יד ָה ָרִצי֘ם ֶאל־ָכּל־ְמ ִדי ֣נוֹת
ם
ַהֶמֶּל ךְ ֒ך ְלַהְשִׁ֡מיד ַֽלֲהֹ֣רג וְּלַאֵ֣בּד ֶאת־ָכּל־ַ֠ה ְיּהוּ ִדים ִמ ֨ ַנַּער ְוַעד־ ָז ֵ ֨קן ַ֤טף ְו ָנִשׁי ֙
שׂר ְלֹ֥ח ֶדשׁ ְשׁ ֵנים־ָעָ֖שׂר הוּא־ֹ֣ח ֶדשׁ ֲא ָ֑דר וְּשָׁל ָ֖לם
ְבּ ֣יוֹם ֶאָ֔חד ִבְּשׁלוָֹ֥שׁה ָע ָ ֛
ת ְבָּכל־ְמ ִדי ָ֣נה וְּמ ִדי ֔ ָנה ָגּ֖לוּי ְלָכל־ָֽהַעִ֑מּים
ָלֽבוֹזַ :פְּתֶ֣שׁ ֶגן ַהְכּ ָ֗תב ְלִה ָ֤נֵּֽתן ָדּ ֙
ם ִבּ ְדַ֣בר ַהֶ֔מֶּלךְך ְוַה ָ֥דּת ִנְתּ ָ֖נה
ִלְה ֥יוֹת ֲﬠִת ִ֖דים ַל ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהָֽ :ה ָרִ֞צים ָיְצ֤אוּ ְדחוִּפי ֙
ְבּשׁוַּ֣שׁן ַהִבּי ָ֑רה ְוַהֶ֤מֶּלךְך ְוָהָמ֙ן ָיְשׁ֣בוּ ִלְשׁ֔תּוֹת ְוָהִ֥ﬠיר שׁוָּ֖שׁן ָנֽבוָֹכה :וָּמ ְרֳדַּ֗כי
א
ָי ַד֙ע ֶאת־ָכּל־ֲאֶ֣שׁר ַֽנֲﬠָ֔שׂה ַו ִיּ ְק ַ֤רע ָמ ְרֳדַּכ֙י ֶאת־ְבּ ָג ָ֔דיו ַו ִיְּלַ֥בּשׁ ַ֖שׂק ָו ֵ ֑אֶפר ַו ֵיֵּצ ֙
ְבּ֣תוֹךְך ָהִ֔עיר ַו ִיּ ְז ַ֛ﬠק ְזָע ָ֥קה ְגֹד ָ֖לה וָּמ ָֽרהַ :ו ָיּ֕בוֹא ַ֖ﬠד ִלְפ ֵ֣ני ַֽשַׁער־ַה ֶ ֑מֶּלךְך ִ֣כּי ֵ֥אין
ם ֲאֶ֨שׁר
ָל֛בוֹא ֶאל־ַ֥שַׁער ַהֶ֖מֶּלךְך ִבְּל֥בוּשׁ ָֽשׂק :וְּבָכל־ְמ ִדי ָ֣נה וְּמ ִדי ֗ ָנה ְמקוֹ ֙
ְדַּבר־ַהֶ֤מֶּלךְך ְו ָדת֙וֹ ַמ ִ֔גּי ַע ֵ֤אֶבל ָגּדוֹל ֙ ַל ְיּהוּ ִ֔דים ְו֥צוֹם וְּבִ֖כי וִּמְס ֵ֑פּד ַ֣שׂק ָו ֵ ֔אֶפר
ה ַו ַיּ ִ֣גּידוּ ָ֔להּ
ֻיַ֖צּע ָֽל ַר ִ ֽבּיםַ ֠ :וָתּבוֹאי ָנה ]֠ ַוָתּבוֹא ָנה[ ַֽנֲﬠ֨רוֹת ֶאְס ֵ ֤תּר ְוָס ִריֶ֨סי ָ ֙
אד ַוִתְּשַׁ֨לח ְבּ ָג ִ֜דים ְלַהְלִ֣בּישׁ ֶֽאת־ָמ ְרֳדַּ֗כי וְּלָהִ֥סיר
ַוִתְּתַחְלַ֥חל ַהַמְּל ָ֖כּה ְמ ֑ ֹ
א ֶאְס ֵ֨תּר ַֽלֲה ָ֜תךְך ִמָסּ ִרי ֵ֤סי ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֲאֶ֣שׁר ֶהֱﬠִ֣מיד
ַשׂ֛קּוֹ ֵמָע ָ֖ליו ְו ֥ל ֹא ִקֵֽבּלַ :וִתְּק ָר ֩
ְלָפ ֔ ֶניָה ַוְתַּצ ֵ֖וּהוּ ַֽﬠל־ָמ ְרֳדּ ָ֑כי ָל ַ֥דַעת ַמה־ ֶ֖זּה ְוַעל־ַמה־ ֶֽזּהַ :ו ֵיֵּ֥צא ֲהָ֖תךְך ֶֽאל־
ָמ ְרֳדּ ָ֑כי ֶאל־ ְר֣חוֹב ָהִ֔עיר ֲאֶ֖שׁר ִלְפ ֵ֥ני ַֽשַׁער־ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ַיּ ֶגּד־֣לוֹ ָמ ְרֳדַּ֔כי ֵ֖את ָכּל־
ֲאֶ֣שׁר ָק ָ֑רהוּ ְוֵ֣את ׀ ָפּ ָרַ֣שׁת ַהֶ֗כֶּסף ֲאֶ֨שׁר ָאַ֤מר ָהָמ֙ן ִ֠לְשׁקוֹל ַעל־ ִגּ ְנ ֵ֥זי ַה ֶ ֛מֶּלךְך
ַבּ ְיּהוּ ִ֖דיים ]ַבּ ְיּהוּ ִ֖דים[ ְלַאְבּ ָֽדםְ :וֶאת־ַפְּתֶ֣שׁ ֶגן ְכָּֽתב־ַ֠ה ָדּת ֲאֶשׁר־ ִנ ַ֨תּן ְבּשׁוָּ֤שׁן

ם ָ֣נַתן ֔לוֹ ְלַה ְר֥אוֹת ֶאת־ֶאְסֵ֖תּר וְּלַה ִ֣גּיד ָ֑להּ וְּלַצ ֣וּוֹת ָעֶ֗ליָה ָל֨בוֹא
ְלַהְשִׁמי ָד ֙
ֶאל־ַהֶ֧מֶּלךְך ְל ִ ֽהְתַח ֶנּן־֛לוֹ וְּלַב ֵ֥קּשׁ ִמְלָּפ ָ֖ניו ַעל־ַעָֽמּהַּ :ו ָיּ֖בוֹא ֲה ָ ֑תךְך ַו ַיּ ֵ֣גּד
ְלֶאְס ֵ֔תּר ֵ֖את ִדְּב ֵ֥רי ָמ ְרֳדּ ָֽכיַ :ו ֤תּ ֹאֶמר ֶאְסֵתּ֙ר ַֽלֲה ָ֔תךְך ַוְתַּצ ֵ֖וּהוּ ֶֽאל־ָמ ְרֳדּ ָֽכיָ :כּל־
ַעְב ֵ֣די ַהֶ֡מֶּלךְך ְוַעם־ְמ ִדי ֨נוֹת ַהֶ֜מֶּלךְך ֽיוֹ ְדִ֗עים ֲאֶ֣שׁר ָכּל־ִ֣אישׁ ְוִאָ֡שּׁה ֲאֶ֣שׁר
ָיֽבוֹא־ֶאל־ַהֶמֶּל ךְ ֩ך ֶאל־ֶהָחֵ֨צר ַהְפּ ִניִ֜מית ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ ִיָקּ ֵ֗רא ַא ַ֤חת ָדּת֙וֹ ְלָהִ֔מית
ְ֠לַבד ֵֽמֲאֶ֨שׁר ֽיוִֹשׁיט־֥לוֹ ַה ֶ ֛מֶּלךְך ֶאת־ַשׁ ְרִ֥ביט ַה ָזָּ֖הב ְוָח ָ֑יה ַֽוֲא ֗ ִני ֤ל ֹא ִנְק ֵ֨ראִת֙י
ָל֣בוֹא ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ֶ֖זה ְשׁלוִֹ֥שׁים ֽיוֹםַ :ו ַיּ ִ֣גּידוּ ְלָמ ְרֳדָּ֔כי ֵ֖את ִדְּב ֵ֥רי ֶאְסֵֽתּר:
ַו ֥יּ ֹאֶמר ָמ ְרֳדּ ַ֖כי ְלָהִ֣שׁיב ֶאל־ֶאְס ֵ ֑תּר ַאל־ְתּ ַדִ֣מּי ְב ַנְפֵ֔שׁךְך ְלִהָמּ ֵ֥לט ֵבּית־ַהֶ֖מֶּלךְך
ת ֶ֣ר ַוח ְוַהָצָּ֞לה ַֽיֲﬠ֤מוֹד
ִמָכּל־ַה ְיּהוּ ִֽדיםִ֣ :כּי ִאם־ַֽהֲח ֵ֣רשׁ ַֽתֲּח ִריִשׁ ֘י ָבּ ֵ֣ﬠת ַהזּ ֹא ֒
ם ִמָמּ֣קוֹם ַאֵ֔חר ְוַ֥אְתּ וֵּבית־ָאִ֖ביךְך תּ ֹא ֵ֑בדוּ וִּ֣מי יוֹ ֵ֔ד ַע ִאם־ְל ֵ֣ﬠת ָכּ ֔ז ֹאת
ַל ְיּהוּ ִדי ֙
ִה ַ֖גַּעְתּ ַלַמְּלֽכוּתַ :ו ֥תּ ֹאֶמר ֶאְסֵ֖תּר ְלָהִ֥שׁיב ֶֽאל־ָמ ְרֳדּ ָֽכיֵ :ל ךְ ֩ך ְכּ ֨נוֹס ֶאת־ָכּל־
ַה ְיּהוּ ִ֜דים ַֽה ִנְּמְצִ֣אים ְבּשׁוָּ֗שׁן ְו֣צוּמוּ ָ֠עַלי ְוַאל־תּ ֹאְכ֨לוּ ְוַאל־ִתְּשׁ֜תּוּ ְשׁ֤לֶשׁת
ָיִמי ֙
ם ַ֣ל ְיָלה ָו ֔יוֹם ַגּם־ֲא ִ֥ני ְו ַֽנֲﬠֹרַ֖תי ָא֣צוּם ֵ֑כּן וְּבֵ֞כן ָא֤בוֹא ֶאל־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֲאֶ֣שׁר
ֽל ֹא־ַכ ָ֔דּת ְו ַֽכֲאֶ֥שׁר ָאַ֖ב ְדִתּי ָאָֽב ְדִתּיַֽ :ו ַֽיֲּﬠֹ֖בר ָמ ְר ָדּ ָ֑כי ַו ַ֕יַּעשׂ ְכֹּ֛כל ֲאֶשׁר־ִצ ְוָּ֥תה
ָע ָ֖ליו ֶאְסֵֽתּרַ :ו ְיִ֣הי ׀ ַבּ ֣יּוֹם ַהְשִּׁליִ֗שׁי ַוִתְּל ַ֤בּשׁ ֶאְסֵתּ֙ר ַמְל֔כוּת ַֽוַֽתֲּﬠֹ֞מד ַֽבֲּח ַ֤צר
ֵבּית־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ַהְפּ ִניִ֔מית ֹ֖נַכח ֵ֣בּית ַה ֶ ֑מֶּלךְך ֠ ְוַהֶמֶּלךְך יוֵֹ֞שׁב ַעל־ִכּ ֵ֤סּא ַמְלכוּת֙וֹ
ְבֵּ֣בית ַהַמְּל֔כוּת ֹ֖נַכח ֶ֥פַּתח ַהָֽבּ ִיתַ :ו ְיִהי֩ ִכ ְר֨אוֹת ַהֶ֜מֶּלךְך ֶאת־ֶאְסֵ֣תּר ַהַמְּלָ֗כּה
ת ֶֽבָּחֵ֔צר ָנְשָׂ֥אה ֵ֖חן ְבֵּעי ָ֑ניו ַו ֨יּוֶֹשׁט ַהֶ֜מֶּלךְך ְלֶאְס ֵ֗תּר ֶאת־ַשׁ ְרִ֤ביט ַה ָזָּה֙ב
ֹעֶ֨מ ֶד ֙
הּ ַהֶ֔מֶּלךְך ַמה־
ֲאֶ֣שׁר ְבּ ָי֔דוֹ ַוִתּ ְק ַ֣רב ֶאְס ֵ֔תּר ַוִתּ ַ֖גּע ְבּ ֥ר ֹאשׁ ַהַשּׁ ְר ִ ֽביטַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָל ֙
ָ֖לּךְך ֶאְסֵ֣תּר ַהַמְּל ָ֑כּה וַּמה־ַבָּקָּשׁ ֵ ֛תךְך ַעד־ֲחִ֥צי ַהַמְּל֖כוּת ְו ִי ָ֥נֵּֽתן ָֽלךְךַ :ו ֣תּ ֹאֶמר
ֶאְס ֵ֔תּר ִאם־ַעל־ַהֶ֖מֶּלךְך ֑טוֹב ָי֨בוֹא ַהֶ֤מֶּלךְך ְוָהָמ֙ן ַה ֔יּוֹם ֶאל־ַהִמְּשֶׁ֖תּה ֲאֶשׁר־
ָעִ֥שׂיִתי ֽלוַֹ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַהֶ֔מֶּלךְך ַֽמֲהר֙וּ ֶאת־ָהָ֔מן ַֽלֲﬠ֖שׂוֹת ֶאת־ ְדַּ֣בר ֶאְס ֵ ֑תּר ַו ָיּ ֤ב ֹא
ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ְוָהָ֔מן ֶאל־ַהִמְּשֶׁ֖תּה ֲאֶשׁר־ָעְשָׂ֥תה ֶאְסֵֽתּרַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ַהֶ֤מֶּלךְך ְלֶאְסֵתּ֙ר
ְבִּמְשֵׁ֣תּה ַה ַ֔יּ ִין ַמה־ְשֵּׁאָלֵ֖תךְך ְו ִי ָ֣נֵּֽתן ָ֑לךְך וַּמה־ַבָּקָּשׁ ֵ ֛תךְך ַעד־ֲחִ֥צי ַהַמְּל֖כוּת
ְוֵת ָֽﬠשַׂ :וַ֥תַּען ֶאְסֵ֖תּר ַותּ ֹא ַ ֑מר ְשֵׁאָלִ֖תי וַּבָקָּשׁ ִ ֽתיִ :אם־ָמָ֨צאִתי ֵ֜חן ְבֵּעי ֵ֣ני
ת ֶאת־ְשֵׁ֣אָל ִ֔תי ְו ַֽלֲﬠ֖שׂוֹת ֶאת־ַבָּקָּשִׁ֑תי ָי֧בוֹא
ַהֶ֗מֶּלךְך ְוִאם־ַעל־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֔טוֹב ָלֵת ֙

ה ֲאֶ֣שׁר ֶֽאֱﬠֶ֣שׂה ָל ֶ֔הם וָּמָ֥חר ֶֽאֱﬠֶ֖שׂה ִכּ ְדַ֥בר ַהֶֽמֶּלךְך:
ַהֶ֣מֶּלךְך ְוָהָ֗מן ֶאל־ַהִמְּשֶׁתּ ֙
ת ָהָ֨מן ֶֽאת־ָמ ְרֳדַּ֜כי ְבַּ֣שַׁער
ַו ֵיּ ֵ֤צא ָהָמ֙ן ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא ָשֵׂ֖מ ַח ְו֣טוֹב ֵ֑לב ְוִכ ְראוֹ ֩
ם ְול ֹא־ ָ֣זע ִמֶ֔מּנּוּ ַו ִיָּמּ ֵ֥לא ָה ָ ֛מן ַֽﬠל־ָמ ְר ֳדּ ַ֖כי ֵחָֽמהַ :ו ִיְּתַא ַ֣פּק ָהָ֔מן
ַהֶ֗מֶּלךְך ְול ֹא־ָק ֙
אֲהָ֖ביו ְוֶאת־ ֶ֥ז ֶרשׁ ִאְשֽׁתּוַֹ :ו ְיַסֵ֨פּר ָלֶ֥הם
ַו ָיּ֖בוֹא ֶאל־ֵבּי֑תוֹ ַו ִיְּשׁ ַ֛לח ַו ָיֵּ֥בא ֶאת־ ֽ ֹ
ת ָכּל־ֲאֶ֨שׁר ִגּ ְדּ֤לוֹ ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ְוֵ֣את ֲאֶ֣שׁר
ָה ָ ֛מן ֶאת־ְכּ֥בוֹד ָעְשׁ ֖רוֹ ְוֹ֣רב ָבּ ָ֑ניו ְוֵא ֩
ה ֶאְס ֵ֨תּר
ִנְשּׂ֔אוֹ ַעל־ַהָשּׂ ִ֖רים ְוַעְב ֵ֥די ַהֶֽמֶּלךְךַ :ויּ ֹאֶמ֘ר ָהָמ֒ן ַ֣אף ל ֹא־ֵהִביָא ֩
ַהַמְּל ָ֧כּה ִעם־ַה ֶ ֛מֶּלךְך ֶאל־ַהִמְּשֶׁ֥תּה ֲאֶשׁר־ָעָ֖שָׂתה ִ֣כּי ִאם־אוִֹ֑תי ְו ַגם־ְלָמ ָ֛חר
ה
ֲא ִ֥ני ָֽקרוּא־ ָ֖להּ ִעם־ַהֶֽמֶּלךְךְ :וָכל־ ֶ֕זה ֵאי ֶ֥ננּוּ שׁ ֶ֖וֹה ִ֑לי ְבָּכל־ֵ֗עת ֲאֶ֨שׁר ֲא ִ֤ני ֹרֶא ֙
ֶאת־ָמ ְר ֳדּ ַ֣כי ַה ְיּהוּ ִ֔די יוֵֹ֖שׁב ְבַּ֥שַׁער ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ֣תּ ֹאֶמר ל֩וֹ ֶ֨ז ֶרשׁ ִאְשׁ֜תּוֹ ְוָכל־
ה וַּבֹ֣בֶּקר ׀ ֱאֹ֣מר ַלֶ֗מֶּלךְך ְו ִיְת֤לוּ ֶֽאת־
אֲה ָ֗ביו ַֽיֲﬠשׂוּ־ֵע֘ץ ָגֹּ֣ב ַהּ ֲחִמִ֣שּׁים ַאָמּ ֒
ֹֽ
ָמ ְרֳדַּכ֙י ָעָ֔ליו וּ ֽב ֹא־ִעם־ַהֶ֥מֶּלךְך ֶאל־ַהִמְּשֶׁ֖תּה ָשׂ ֵ ֑מ ַח ַו ִיּיַ֧טב ַה ָדּ ָ֛בר ִלְפ ֵ֥ני ָהָ֖מן
ַו ַ֥יַּעשׂ ָה ֵֽﬠץַ :בּ ַ֣לּ ְיָלה ַה֔הוּא ָנ ְד ָ֖דה ְשׁ ַ֣נת ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ֗יּ ֹאֶמר ְלָהִ֞ביא ֶאת־ ֵ֤סֶפר
ת ִדְּב ֵ֣רי ַה ָיִּ֔מים ַו ִיְּה ֥יוּ ִנְק ָרִ֖אים ִלְפ ֵ֥ני ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ִיָּמֵּ֣צא ָכ֗תוּב ֲאֶשׁ֩ר
ַה ִזְּכֹרנוֹ ֙
שְּׁמ ֵ֖רי ַה ַ֑סּף ֲאֶ֤שׁר
ִה ִ֨גּיד ָמ ְר ֳדַּ֜כי ַעל־ִבּ ְגָ֣ת ָנא ָו ֶ֗ת ֶרשׁ ְשׁ ֵנ֙י ָס ִריֵ֣סי ַהֶ֔מֶּלךְך ִמ ֹ
ִבְּקשׁ֙וּ ִלְשֹׁ֣ל ַח ָ֔יד ַבֶּ֖מֶּלךְך ֲאַחְשׁ ֵו ֽרוֹשַׁ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַהֶ֔מֶּלךְך ַֽמה־ ַֽנֲּﬠָ֞שׂה ְי ָ֧קר וּ ְגדוּ ָ֛לּה
ְלָמ ְרֳדּ ַ֖כי ַעל־ֶ֑זה ַו ֨יּ ֹאְמ֜רוּ ַֽנֲﬠ ֵ֤רי ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ְמָ֣שׁ ְר ָ֔תיו ל ֹא־ ַֽנֲﬠָ֥שׂה ִע֖מּוֹ ָדָּֽברַ :ו ֥יּ ֹאֶמר
ַהֶ֖מֶּלךְך ִ֣מי ֶבָח ֵ֑צר ְוָהָ֣מן ָ֗בּא ַֽלֲח ַ֤צר ֵבּית־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ַהִ֣חיצוֹ ֔ ָנה ֵלאֹ֣מר ַלֶ֔מֶּלךְך
ת ֶֽאת־ָמ ְרֳדַּ֔כי ַעל־ָה ֵ֖ﬠץ ֲאֶשׁר־ֵהִ֥כין ֽלוַֹ :ו ֨יּ ֹאְמ֜רוּ ַֽנֲﬠ ֵ֤רי ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֵאָ֔ליו
ִלְתלוֹ ֙
ִה ֵ֥נּה ָהָ֖מן ֹעֵ֣מד ֶבָּח ֵ֑צר ַו ֥יּ ֹאֶמר ַהֶ֖מֶּלךְך ָיֽבוֹאַ :ו ָיּבוֹ֘א ָהָמ֒ן ַו ֤יּ ֹאֶמר ל֙וֹ ַהֶ֔מֶּלךְך
ַמה־ ַֽלֲﬠ֕שׂוֹת ָבּ ִ ֕אישׁ ֲאֶ֥שׁר ַהֶ֖מֶּלךְך ָח ֵ֣פץ ִבּיָק ֑רוֹ ַו ֤יּ ֹאֶמר ָהָמ֙ן ְבִּל֔בּוֹ ְלִ֞מי ַיְחֹ֥פּץ
ַה ֶ ֛מֶּלךְך ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ְי ָ֖קר יוֵֹ֥תר ִמֶֽמּ ִנּיַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ָהָ֖מן ֶאל־ַה ֶ ֑מֶּלךְך ִ ֕אישׁ ֲאֶ֥שׁר ַהֶ֖מֶּלךְך
ָח ֵ֥פץ ִבּיָק ֽרוָֹ :י ִ֨ביא֙וּ ְל֣בוּשׁ ַמְל֔כוּת ֲאֶ֥שׁר ָֽלַבשׁ־֖בּוֹ ַה ֶ ֑מֶּלךְך ְו֗סוּס ֲאֶ֨שׁר ָר ַ֤כב
ָעָלי֙ו ַהֶ֔מֶּלךְך ַֽוֲאֶ֥שׁר ִנ ַ ֛תּן ֶ֥כֶּתר ַמְל֖כוּת ְבּר ֹאֽשׁוְֹ :ו ָנ֨תוֹן ַהְלּ֜בוּשׁ ְוַה֗סּוּס ַעל־
ַיד־ ִ ֞אישׁ ִמָשּׂ ֵ֤רי ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ַֽהַפּ ְרְתִּ֔מים ְוִהְל ִ֨בּישׁ֙וּ ֶאת־ָה ִ ֔אישׁ ֲאֶ֥שׁר ַהֶ֖מֶּלךְך ָח ֵ֣פץ
ִ ֽבּיָק ֑רוֹ ְוִה ְרִכּי ֻ֤בהוּ ַעל־ַהסּוּ֙ס ִבּ ְר֣חוֹב ָהִ֔עיר ְוָק ְר֣אוּ ְלָפ ֔ ָניו ָ֚כָּכה ֵיָעֶ֣שׂה ָל ִ ֔אישׁ
ֲאֶ֥שׁר ַהֶ֖מֶּלךְך ָח ֵ֥פץ ִבּיָק ֽרוַֹ :ו ֨יּ ֹאֶמר ַהֶ֜מֶּלךְך ְלָהָ֗מן ַ֠מֵהר ַ֣קח ֶאת־ַהְלּ֤בוּשׁ ְוֶאת־

ַהסּוּ֙ס ַֽכֲּאֶ֣שׁר ִדּ ַ֔בּ ְרָתּ ַֽוֲﬠֵשׂה־ֵכ֙ן ְלָמ ְר ֳדּ ַ֣כי ַה ְיּהוּ ִ֔די ַהיּוֵֹ֖שׁב ְבַּ֣שַׁער ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַאל־
ַתּ ֵ֣פּל ָדּ ָ֔בר ִמֹ֖כּל ֲאֶ֥שׁר ִדַּֽבּ ְרָתַּ :ו ִיּ ַ֤קּח ָהָמ֙ן ֶאת־ַהְלּ֣בוּשׁ ְוֶאת־ַה֔סּוּס ַו ַיְּלֵ֖בּשׁ
ֶֽאת־ָמ ְר ֳדּ ָ֑כי ַו ַיּ ְרִכּי ֵ֨בה֙וּ ִבּ ְר֣חוֹב ָהִ֔עיר ַו ִיּ ְק ָ֣רא ְלָפ ֔ ָניו ָ֚כָּכה ֵיָעֶ֣שׂה ָל ִ ֔אישׁ ֲאֶ֥שׁר
ַהֶ֖מֶּלךְך ָח ֵ֥פץ ִבּיָק ֽרוַֹ :ו ָ֥יָּשׁב ָמ ְרֳדּ ַ֖כי ֶאל־ַ֣שַׁער ַה ֶ ֑מֶּלךְך ְוָהָמ֙ן ִנ ְדַ֣חף ֶאל־ֵבּי֔תוֹ
אֲה ָ֔ביו ֵ֖את ָכּל־ֲאֶ֣שׁר
ָאֵ֖בל ַֽוֲח֥פוּי ֽר ֹאשַׁ :ו ְיַסֵ֨פּר ָהָ֜מן ְל ֶ֤ז ֶרשׁ ִאְשׁתּ֙וֹ וְּלָכל־ ֽ֣ ֹ
ָק ָ֑רהוּ ַו pיּ ֹאְמרוּ֩ ֨לוֹ ֲחָכָ֜מיו ְו ֶ֣ז ֶרשׁ ִאְשׁ֗תּוֹ ִ֣אם ִמ ֶ֣זּ ַרע ַה ְיּהוּ ִ֡דים ָמ ְר ֳדַּ֞כי ֲאֶשׁ֩ר
ם ְמ ַדְבּ ִ֣רים
ַהִח֨לּוָֹת ִל ְנֹ֤פּל ְלָפ ָני֙ו ל ֹא־תוּ ַ֣כל ֔לוֹ ִ ֽכּי־ ָנ֥פוֹל ִתּ֖פּוֹל ְלָפ ָֽניו :עוֹ ָד ֙
ִע֔מּוֹ ְוָס ִריֵ֥סי ַהֶ֖מֶּלךְך ִה ִ֑גּיעוּ ַו ַיְּב ִ֨הל֙וּ ְלָהִ֣ביא ֶאת־ָהָ֔מן ֶאל־ַהִמְּשֶׁ֖תּה ֲאֶשׁר־
ָעְשָׂ֥תה ֶאְסֵֽתּרַ :ו ָיּ ֤ב ֹא ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ְוָהָ֔מן ִלְשׁ֖תּוֹת ִעם־ֶאְסֵ֥תּר ַהַמְּל ָֽכּהַ :ויּ ֹאֶמ֩ר
ַהֶ֨מֶּלךְך ְלֶאְס ֵ֜תּר ַ֣גּם ַבּ ֤יּוֹם ַהֵשּׁ ִנ֙י ְבִּמְשֵׁ֣תּה ַה ַ֔יּ ִין ַמה־ְשֵּׁאָל ֵ ֛תךְך ֶאְסֵ֥תּר ַהַמְּל ָ֖כּה
ה
ְוִת ָ֣נֵּֽתן ָ֑לךְך וַּמה־ַבָּקָּשׁ ֵ ֛תךְך ַעד־ֲחִ֥צי ַהַמְּל֖כוּת ְוֵת ָֽﬠשַׂ :ו ַ֨תַּען ֶאְסֵ֤תּר ַהַמְּלָכּ ֙
ַותּ ֹאַ֔מר ִאם־ָמָ֨צאִתי ֵ֤חן ְבֵּעי ֨ ֶני ךָ ֙ך ַהֶ֔מֶּלךְך ְוִאם־ַעל־ַהֶ֖מֶּלךְך ֑טוֹב ִתּ ָֽנֶּתן־ ִ֤לי
ַנְפִשׁ֙י ִבְּשֵׁ֣אָל ִ֔תי ְוַעִ֖מּי ְבַּבָקָּשׁ ִ ֽתיִ֤ :כּי ִנְמַ֨כּ ְרנ֙וּ ֲא ִ֣ני ְוַעִ֔מּי ְלַהְשִׁ֖מיד ַֽלֲה ֣רוֹג
וְּלַא ֵ֑בּד ֠ ְוִאלּוּ ַֽלֲﬠָב ִ֨דים ְוִלְשָׁפ֤חוֹת ִנְמַ֨כּ ְרנ֙וּ ֶהֱח ַ֔רְשִׁתּי ִ֣כּי ֵ֥אין ַה ָ֛צּר שׁ ֶ֖וֹה ְבּ ֵ֥נ ֶזק
ה ְוֵֽאי־
ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ַהֶ֣מֶּלךְך ֲאַחְשׁ ֵו֔רוֹשׁ ַו ֖יּ ֹאֶמר ְלֶאְסֵ֣תּר ַהַמְּל ָ֑כּה ִ֣מי ֥הוּא ֶז ֙
ֶ֣זה ֔הוּא ֲאֶשׁר־ְמָל֥אוֹ ִל֖בּוֹ ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ֵֽכּןַ :ו ֣תּ ֹאֶמר ֶאְס ֵ֔תּר ִ֚אישׁ ַ֣צר ְואוֹ ֵ֔יב ָהָ֥מן
ָה ָ֖רע ַה ֶ֑זּה ְוָהָ֣מן ִנְבַ֔עת ִמִלְּפ ֵ֥ני ַהֶ֖מֶּלךְך ְוַהַמְּל ָֽכּהְ :וַהֶ֜מֶּלךְך ָ֤קם ַֽבֲּחָמת֙וֹ
ִמִמְּשֵׁ֣תּה ַה ַ֔יּ ִין ֶאל־ ִגּ ַ֖נּת ַהִבּי ָ ֑תן ְוָהָ֣מן ָעַ֗מד ְלַב ֵ֤קּשׁ ַעל־ ַנְפשׁ֙וֹ ֵֽמֶאְסֵ֣תּר
ַהַמְּלָ֔כּה ִ֣כּי ָר ָ ֔אה ִ ֽכּי־ָכְלָ֥תה ֵא ָ֛ליו ָה ָר ָ֖ﬠה ֵמֵ֥את ַהֶֽמֶּלךְךְ :וַהֶ֡מֶּלךְך ָשׁ֩ב ִמ ִגּ ֨ ַנּת
ה ֲאֶ֣שׁר ֶאְסֵ֣תּר ָעֶ֔ליָה
ַהִבּי ָ֜תן ֶאל־ֵ֣בּית ׀ ִמְשֵׁ֣תּה ַה ַ֗יּ ִין ְוָהָמ֙ן ֹנֵ֔פל ַעל־ַהִמָּטּ ֙
א ִמִ֣פּי ַהֶ֔מֶּלךְך
ַו ֣יּ ֹאֶמר ַהֶ֔מֶּלךְך ֲ֠ה ַגם ִלְכ֧בּוֹשׁ ֶאת־ַהַמְּל ָ֛כּה ִעִ֖מּי ַבּ ָ֑בּ ִית ַה ָדּ ָ֗בר ָיָצ ֙
וְּפ ֵ֥ני ָהָ֖מן ָחֽפוַּ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַ֠ח ְרבוֹ ָנה ֶאָ֨חד ִמן־ַהָסּ ִריִ֜סים ִלְפ ֵ֣ני ַהֶ֗מֶּלךְך ַ֣גּם ִה ֵנּה־
שׂה ָהָ֟מן ְ ֽלָמ ְרֳדַּ֞כי ֲאֶ֧שׁר ִדֶּבּר־֣טוֹב ַעל־ַהֶ֗מֶּלךְך ֹעֵמ֙ד ְבֵּ֣בית ָהָ֔מן
ָה ֵ֣ﬠץ ֲאֶשׁר־ָע ָ ֢
ָגֹּ֖ב ַהּ ֲחִמִ֣שּׁים ַא ָ ֑מּה ַו ֥יּ ֹאֶמר ַהֶ֖מֶּלךְך ְתּ ֻ֥להוּ ָע ָֽליוַ :ו ִיְּתל֙וּ ֶאת־ָהָ֔מן ַעל־ָה ֵ֖ﬠץ
ֲאֶשׁר־ֵהִ֣כין ְלָמ ְרֳדּ ָ֑כי ַֽוֲחַ֥מת ַהֶ֖מֶּלךְך ָשׁ ָֽכָכהַ :בּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ָנ ַ֞תן ַהֶ֤מֶּלךְך
שׁ ְלֶאְסֵ֣תּר ַהַמְּלָ֔כּה ֶאת־ֵ֥בּית ָהָ֖מן ֹצ ֵ֣רר ַה ְיּהוּ ִ֑דיים ]ַה ְיּהוּ ִ֑דים[
ֲאַחְשׁ ֵורוֹ ֙

וָּמ ְרֳדַּ֗כי ָ֚בּא ִלְפ ֵ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך ִ ֽכּי־ִה ִ֥גּי ָדה ֶאְסֵ֖תּר ַ֥מה הוּא־ ָֽלהַּ :ו ָ֨יַּסר ַהֶ֜מֶּלךְך ֶאת־
ַטַבְּע֗תּוֹ ֲאֶ֤שׁר ֶֽהֱﬠִבי֙ר ֵֽמָהָ֔מן ַֽו ִיְּתּ ָ֖נהּ ְלָמ ְרֳדּ ָ֑כי ַוָ֧תֶּשׂם ֶאְס ֵ ֛תּר ֶֽאת־ָמ ְר ֳדּ ַ֖כי
ַעל־ֵ֥בּית ָהָֽמןַ :ו֣תּוֶֹסף ֶאְס ֵ֗תּר ַוְתּ ַדֵבּ֙ר ִלְפ ֵ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך ַוִתֹּ֖פּל ִלְפ ֵ֣ני ַר ְג ָ֑ליו ַוֵ֣תְּבְךּ
ת ַֽמֲחַשְׁב֔תּוֹ ֲאֶ֥שׁר ָחַ֖שׁב ַעל־
ת ָהָ֣מן ָֽהֲא ָג ִ֔גי ְוֵא ֙
ַוִתְּתַח ֶנּן־֗לוֹ ְלַֽהֲﬠִבי֙ר ֶאת־ ָרַע ֙
ַה ְיּהוּ ִֽדיםַ :ו ֤יּוֶֹשׁט ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ְלֶאְס ֵ֔תּר ֵ֖את ַשׁ ְרִ֣בט ַה ָזּ ָ ֑הב ַוָ֣תָּקם ֶאְס ֵ֔תּר ַֽוַֽתֲּﬠֹ֖מד
ִלְפ ֵ֥ני ַהֶֽמֶּלךְךַ ֠ :ותּ ֹאֶמר ִאם־ַעל־ַהֶ֨מֶּלךְך ֜טוֹב ְוִאם־ָמָ֧צאִתי ֵ֣חן ְלָפ ֗ ָניו ְוָכֵ֤שׁר
ַה ָדָּב֙ר ִלְפ ֵ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך ְוטוָֹ֥בה ֲא ִ֖ני ְבֵּעי ָ֑ניו ִיָכּ ֵ֞תב ְלָהִ֣שׁיב ֶאת־ַהְסָּפ ִ֗רים
א ָֽהֲא ָג ִ֔גי ֲאֶ֣שׁר ָכּ ַ֗תב ְלַאֵבּ֙ד ֶאת־ַה ְיּהוּ ִ֔דים ֲאֶ֖שׁר
ַֽמֲחֶ֜שֶׁבת ָהָ֤מן ֶֽבּן־ַהְמּ ָ֨דָת ֙
ְבָּכל־ְמ ִדי֥נוֹת ַהֶֽמֶּלךְךִ֠ :כּי ֵאיָכ ָ֤כה אוַּכל ֙ ְֽו ָר ִ ֔איִתי ָבּ ָר ָ֖ﬠה ֲאֶשׁר־ ִיְמָ֣צא ֶאת־
שׁ
ַעִ֑מּי ְוֵֽאיָכ ָ֤כה אוַּכל ֙ ְֽו ָר ִ ֔איִתי ְבָּאְב ַ֖דן מוַֹל ְד ִ ֽתּיַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ַהֶ֤מֶּלךְך ֲאַחְשׁ ֵור ֙
את֙וֹ
ְלֶאְסֵ֣תּר ַהַמְּלָ֔כּה ֽוְּלָמ ְרֳדּ ַ֖כי ַה ְיּהוּ ִ֑די ִה ֨ ֵנּה ֵבית־ָהָ֜מן ָנַ֣תִתּי ְלֶאְס ֵ֗תּר ְו ֹ
ָתּ֣לוּ ַעל־ָהֵ֔עץ ַ֛ﬠל ֲאֶשׁר־ָשׁ ַ֥לח ָי ֖דוֹ ַבּ ְיּהוּ ִֽדיים ]ַבּ ְיּהוּ ִֽדים[ְ ֠ :וַאֶתּם ִכְּת֨בוּ ַעל־
ם ְבֵּ֣שׁם ַהֶ֔מֶּלךְך ְוִחְת֖מוּ ְבַּטַ֣בַּעת ַה ֶ ֑מֶּלךְך ִ ֽכּי־ְכ ָ֞תב
ַה ְיּהוּ ִ֜דים ַכּ֤טּוֹב ְבּ ֵֽﬠי ֵניֶכ ֙
ֲאֶשׁר־ ִנְכָ֣תּב ְבֵּשׁם־ַהֶ֗מֶּלךְך ְו ַנְח֛תּוֹם ְבַּטַ֥בַּעת ַהֶ֖מֶּלךְך ֵ֥אין ְלָה ִ ֽשׁיבַ :ו ִיָּקּ ְר֣אוּ
ֹסְפ ֵֽרי־ַהֶ֣מֶּלךְך ָֽבֵּעת־ַ֠הִהיא ַבֹּ֨ח ֶדשׁ ַהְשִּׁליִ֜שׁי הוּא־ֹ֣ח ֶדשׁ ִסי ָ֗ון ִבְּשׁלוָֹ֣שׁה
ְוֶעְשׂ ִרי֘ם בּ֒וֹ ַו ִיָּכֵּ֣תב ְ ֽכָּכל־ֲאֶשׁר־ִצ ָ֣וּה ָמ ְר ֳדּ ַ֣כי ֶאל־ַה ְיּהוּ ִ֡דים ְוֶ֣אל
הדּוּ ְוַעד־֗כּוּשׁ ֶ֣שַׁבע
ת ְוָשׂ ֵ֨רי ַהְמּ ִדי ֜נוֹת ֲאֶ֣שׁר ׀ ֵמ ֣ ֹ
ָֽהֲאַחְשׁ ַדּ ְרְפּ ִֽנים־ ְוַהַפּחוֹ ֩
שׁ ֑נוֹ ְו ֶ ֨אל־
ה ִכְּכָת ָ֔בהּ ְו ַ֥ﬠם ָו ָ֖ﬠם ִכְּל ֹ
ה ְמ ִדי ֔ ָנה ְמ ִדי ָ֤נה וְּמ ִדי ָנ ֙
ְוֶעְשׂ ִ֤רים וֵּמָא ֙
תּם ְבַּטַ֣בַּעת
ם ַהֶ֣מֶּלךְך ֲאַחְשׁ ֵו֔רשׁ ַו ַיְּח ֖ ֹ
תּב ְבֵּשׁ ֙
ַה ְיּהוּ ִ֔דים ִכְּכָתָ֖בם ְוִכְלשׁוֹ ָֽנםַ :ו ִיְּכ ֗ ֹ
שׁ ָֽהֲאַחְשְׁתּ ָר ֔ ִנים ְבּ ֵ֥ני
ד ָה ָרִ֨צים ַבּסּוִּ֜סים ֹרְכ ֵ֤בי ָה ֶ֨רֶכ ֙
ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ִיְּשׁ ַ֣לח ְסָפ ִ֡רים ְבּ ַי ֩
ָֽה ַרָמּ ִ ֽכיםֲ :אֶשׁ֩ר ָנ ַ֨תן ַהֶ֜מֶּלךְך ַל ְיּהוּ ִ֣דים ׀ ֲאֶ֣שׁר ְבָּכל־ִעיר־ ָוִ֗עיר ְלִהָקֵּה֘ל
ד ְו ַֽלֲהֹ֨רג וְּלַא ֵ֜בּד ֶאת־ָכּל־ֵ֨חיל ַ֧ﬠם וְּמ ִדי ָ֛נה
ם ְלַהְשִׁמי ֩
ְו ַֽלֲﬠֹ֣מד ַעל־ ַנְפָשׁ ֒
אָ֖תם ַ֣טף ְו ָנִ֑שׁים וְּשָׁל ָ֖לם ָלֽבוֹזְ :בּ ֣יוֹם ֶאָ֔חד ְבָּכל־ְמ ִדי ֖נוֹת ַהֶ֣מֶּלךְך
ַהָצּ ִ֥רים ֹ
שׂר ְלֹ֥ח ֶדשׁ ְשׁ ֵנים־ָעָ֖שׂר הוּא־ֹ֥ח ֶדשׁ ֲא ָֽדרַ :פְּתֶ֣שׁ ֶגן
ֲאַחְשׁ ֵו ֑רוֹשׁ ִבְּשׁלוָֹ֥שׁה ָע ָ ֛
ת ְבָּכל־ְמ ִדי ָ֣נה וְּמ ִדי ֔ ָנה ָגּ֖לוּי ְלָכל־ָהַעִ֑מּים ְוִלְה ֨יוֹת
ַהְכּ ָ֗תב ְלִה ָ֤נֵּֽתן ָדּ ֙
א ְיֵביֶֽהם:
ם[ ַל ֣יּוֹם ַה ֶ֔זּה ְלִה ָנּ ֵ֖קם ֵמ ֹ
ם ] ֲֽﬠִתי ִדי ֙
ַה ְיּהוּ ִ֤דיים ]ַה ְיּהוּ ִ֤דים[ ֲֽﬠִתו ִדי ֙

שׁ ָֽהֲאַחְשְׁתּ ָר ֔ ִנים ָֽיְצ֛אוּ ְמֹבָהִ֥לים וּ ְדחוִּ֖פים ִבּ ְדַ֣בר ַה ֶ ֑מֶּלךְך
ָה ָרִ֞צים ֹרְכ ֵ֤בי ָה ֶ֨רֶכ ֙
ת
ְוַה ָ֥דּת ִנְתּ ָ֖נה ְבּשׁוַּ֥שׁן ַהִבּי ָֽרה :וָּמ ְרֳדַּ֞כי ָיָ֣צא ׀ ִמִלְּפ ֵ֣ני ַהֶ֗מֶּלךְך ִבְּל֤בוּשׁ ַמְלכוּ ֙
ְתּ ֵ֣כֶלת ָו֔חוּר ַֽוֲﬠ ֶ֤ט ֶרת ָזָה֙ב ְגּדוָֹ֔לה ְוַתְכ ִ֥ריךְך ֖בּוּץ ְוַא ְר ָגּ ָ ֑מן ְוָהִ֣ﬠיר שׁוָּ֔שׁן ָֽצֲה ָ֖לה
ְוָשֵֽׂמָחהַ :ל ְיּהוּ ִ֕דים ָֽה ְיָ֥תה אוֹ ָ֖רה ְוִשְׂמ ָ֑חה ְוָשׂ֖שׂן ִוי ָֽקר :וְּבָכל־ְמ ִדי ֨ ָנה וְּמ ִדי ֜ ָנה
ם ֲאֶ֨שׁר ְדַּבר־ַהֶ֤מֶּלךְך ְו ָדת֙וֹ ַמ ִ֔גּי ַע ִשְׂמ ָ֤חה ְוָשׂשׂוֹ֙ן
וְּבָכל־ִ֣ﬠיר ָוִ֗עיר ְמקוֹ ֙
ַל ְיּהוּ ִ֔דים ִמְשֶׁ֖תּה ְו ֣יוֹם ֑טוֹב ְו ַרִ֞בּים ֵֽמַעֵ֤מּי ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ִ ֽמְת ַֽיֲה ִ֔דים ִ ֽכּי־ ָנ ַ֥פל ַֽפַּחד־
ם
ם ָעָ֨שׂר ֹ֜ח ֶדשׁ הוּא־ֹ֣ח ֶדשׁ ֲא ָ֗דר ִבְּשׁלוָֹ֨שׁה ָעָ֥שׂר יוֹ ֙
ַה ְיּהוּ ִ֖דים ֲﬠֵליֶֽהם :וִּבְשׁ ֵני ֩
א ְי ֵ֤בי
֔בּוֹ ֲאֶ֨שׁר ִה ִ֧גּי ַע ְדַּבר־ַה ֶ ֛מֶּלךְך ְו ָד֖תוֹ ְלֵהָע֑שׂוֹת ַבּ ֗יּוֹם ֲאֶ֨שׁר ִשְׂבּ֜רוּ ֹ
ם ִלְשׁ֣לוֹט ָבּ ֶ֔הם ְו ַֽנֲה֣פוֹךְך ֔הוּא ֲאֶ֨שׁר ִיְשְׁל֧טוּ ַה ְיּהוּ ִ֛דים ֵ֖הָמּה
ַה ְיּהוּ ִדי ֙
ת ַהֶ֣מֶּלךְך ֳאַחְשׁ ֵו֔רוֹשׁ
ְבּשׂ ְנֵאיֶֽהםִ :נ ְֽקֲה֨לוּ ַה ְיּהוּ ִ֜דים ְבָּע ֵרי ֶ֗הם ְבָּכל־ְמ ִדינוֹ ֙
שׁ ל ֹא־ָעַ֣מד ִלְפ ֵני ֶ֔הם ִ ֽכּי־ ָנ ַ֥פל ַפְּח ָ֖דּם ַעל־
ִלְשֹׁ֣ל ַח ָ֔יד ִבְּמַבְקֵ֖שׁי ָֽרָע ָ ֑תם ְוִאי ֙
ה
ָכּל־ָהַע ִ ֽמּיםְ :וָכל־ָשׂ ֵ֨רי ַהְמּ ִדי ֜נוֹת ְוָֽהֲאַחְשׁ ַדּ ְרְפּ ִ֣נים ְוַהַפּ֗חוֹת ְוֹעֵ֤שׂי ַהְמָּלאָכ ֙
ֲאֶ֣שׁר ַלֶ֔מֶּלךְך ְמ ַנְשִּׂ֖אים ֶאת־ַה ְיּהוּ ִ֑דים ִ ֽכּי־ ָנ ַ֥פל ַֽפַּחד־ָמ ְרֳדּ ַ֖כי ֲﬠֵליֶֽהםֽ ִ :כּי־
ָ֤גדוֹל ָמ ְרֳדַּכ֙י ְבֵּ֣בית ַהֶ֔מֶּלךְך ְוָשְׁמ֖עוֹ הוֹ ֵ֣לךְך ְבָּכל־ַהְמּ ִדי ֑נוֹת ִ ֽכּי־ָהִ֥אישׁ ָמ ְרֳדּ ַ֖כי
א ְיֵבי ֶ֔הם ַמַכּת־ֶ֥ח ֶרב ְוֶ֖ה ֶרג ְוַאְב ָ֑דן ַו ַֽיֲּﬠ֥שׂוּ
ם ְבָּכל־ ֣ ֹ
הוֹ ֵ֥לךְך ְו ָג ֽדוֹלַ :ו ַיּ֤כּוּ ַה ְיּהוּ ִדי ֙
ם ְוַא ֵ֔בּד ֲחֵ֥משׁ ֵמ֖אוֹת
ְבשׂ ְנֵאיֶ֖הם ִכּ ְרצוֹ ָֽנם :וְּבשׁוַּ֣שׁן ַהִבּי ָ֗רה ָה ְר ֤גוּ ַה ְיּהוּ ִדי ֙
ִ ֽאישְׁ :וֵ֧את ׀ ַפּ ְרַשׁ ְנ ָ֛דָּתא ְוֵ֥את ׀ ַֽדְּל֖פוֹן ְוֵ֥את ׀ ַאְס ָֽפָּתאְ :וֵ֧את ׀ פּוֹ ָ֛רָתא ְוֵ֥את
א ְוֵ֣את ׀ ֲא ִריַ֔סי ְוֵ֥את ׀ ֲא ִר ַ֖די
׀ ֲא ַדְל ָ֖יא ְוֵ֥את ׀ ֲא ִרי ָֽדָתאְ :וֵ֤את ׀ ַפּ ְרַ֨מְשָׁתּ ֙
ְוֵ֥את ׀ ַו ְי ָֽזָתאֲ֠ :ﬠֶשׂ ֶרת ְבּ ֨ ֵני ָהָ֧מן ֶֽבּן־ַהְמּ ָ֛דָתא ֹצ ֵ֥רר ַה ְיּהוּ ִ֖דים ָה ָ֑רגוּ וּ ַ֨בִבּ ָ֔זּה ֥ל ֹא
ָשְׁל֖חוּ ֶאת־ ָי ָֽדםַ :בּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ָ֣בּא ִמְס ַ֧פּר ַֽהֲהרוּ ִ֛גים ְבּשׁוַּ֥שׁן ַהִבּי ָ֖רה ִלְפ ֵ֥ני
ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ַהֶ֜מֶּלךְך ְלֶאְסֵ֣תּר ַהַמְּלָ֗כּה ְבּשׁוַּ֣שׁן ַהִבּי ָ֡רה ָה ְרגוּ֩ ַה ְיּהוּ ִ֨דים
ת ֲﬠֶ֣שׂ ֶרת ְבּ ֵֽני־ָהָ֔מן ִבְּשׁ ָ ֛אר ְמ ִדי֥נוֹת ַהֶ֖מֶּלךְך ֶ֣מה
ְוַא ֵ֜בּד ֲחֵ֧משׁ ֵמ֣אוֹת ִ ֗אישׁ ְוֵא ֙
ָע֑שׂוּ וַּמה־ְשֵּֽׁאָלֵת ךְ ֙ך ְו ִי ָ֣נֵּֽתן ָ֔לךְך וַּמה־ַבָּקָּשֵׁ֥תךְך ֖עוֹד ְוֵת ָֽﬠשַׂ :ו ֤תּ ֹאֶמר ֶאְסֵתּ֙ר
ם ֲאֶ֣שׁר ְבּשׁוָּ֔שׁן ַֽלֲﬠ֖שׂוֹת ְכּ ַ֣דת
ִאם־ַעל־ַהֶ֣מֶּלךְך ֔טוֹב ִי ָנֵּ֣תן ַגּם־ָמָ֗חר ַל ְיּהוּ ִדי ֙
ַה ֑יּוֹם ְו ֵ ֛את ֲﬠֶ֥שׂ ֶרת ְבּ ֵֽני־ָהָ֖מן ִיְת֥לוּ ַעל־ָה ֵֽﬠץַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ְלֵֽהָע֣שׂוֹת ֵ֔כּן
שׁן ְו ֵ ֛את ֲﬠֶ֥שׂ ֶרת ְבּ ֵֽני־ָהָ֖מן ָתּֽלוַּ :ו ִֽיּ ָֽקֲּה֞לוּ ַה ְיּהוּ ִ֣דיים
ַוִתּ ָנֵּ֥תן ָ֖דּת ְבּשׁוּ ָ ֑

]ַה ְיּהוּ ִ֣דים[ ֲאֶשׁר־ְבּשׁוָּ֗שׁן ֠ ַגּם ְבּ ֣יוֹם ַא ְרָבּ ָ֤ﬠה ָעָשׂ֙ר ְלֹ֣ח ֶדשׁ ֲא ָ֔דר ַו ַֽיַּה ְר ֣גוּ
ְבשׁוָּ֔שׁן ְשׁ֥לשׁ ֵמ֖אוֹת ִ֑אישׁ וּ ַ֨בִבּ ָ֔זּה ֥ל ֹא ָשְׁל֖חוּ ֶאת־ ָי ָֽדם :וְּשָׁ֣אר ַה ְיּהוּ ִ֡דים
א ְיֵבי ֶ֔הם ְוָהֹר֙ג
ֲאֶשׁ֩ר ִבְּמ ִדי ֨נוֹת ַהֶ֜מֶּלךְך ִנ ְֽקֲה֣לוּ ׀ ְוָעֹ֣מד ַעל־ ַנְפָ֗שׁם ְו ֨נוֹ ַ֙ח ֵמ ֣ ֹ
ְבּ֣שׂ ְנֵאי ֶ֔הם ֲחִמָ֥שּׁה ְוִשְׁבִ֖ﬠים ָ ֑אֶלף וּ ַ֨בִבּ ָ֔זּה ֥ל ֹא ָֽשְׁל֖חוּ ֶאת־ ָי ָֽדםְ :בּיוֹם־ְשׁלָ֥שׁה
א֔תוֹ ֖יוֹם ִמְשֶׁ֥תּה ְוִשְׂמָֽחה:
ָעָ֖שׂר ְלֹ֣ח ֶדשׁ ֲא ָ֑דר ְו ֗נוֹ ַח ְבַּא ְרָבּ ָ֤ﬠה ָעָשׂ֙ר ֔בּוֹ ְוָע֣שׂה ֹ
ְוַה ְיּהוּ ִ֣דיים ] ְוַה ְיּהוּ ִ֣דים[ ֲאֶשׁר־ְבּשׁוָּ֗שׁן ִנ ְֽקֲהל֙וּ ִבְּשׁלָ֤שׁה ָעָשׂ֙ר ֔בּוֹ וְּבַא ְרָבּ ָ֥ﬠה
א֔תוֹ ֖יוֹם ִמְשֶׁ֥תּה ְוִשְׂמָֽחהַ :על־ֵ֞כּן
ָעָ֖שׂר ֑בּוֹ ְו ֗נוֹ ַח ַֽבֲּחִמָ֤שּׁה ָעָשׂ֙ר ֔בּוֹ ְוָע֣שׂה ֹ
ת ֹעִ֗שׂים ֵ֠את ֣יוֹם
ַה ְיּהוּ ִ֣דים ַהְפּ ָרו ִ֗זים ]ַהְפּ ָר ִ֗זים[ ַהיְּשִׁבי֘ם ְבָּע ֵ֣רי ַהְפּ ָרזוֹ ֒
ַא ְרָבּ ָ֤ﬠה ָעָשׂ֙ר ְלֹ֣ח ֶדשׁ ֲא ָ֔דר ִשְׂמָ֥חה וִּמְשֶׁ֖תּה ְו ֣יוֹם ֑טוֹב וִּמְשׁ֥לוֹ ַח ָמ ֖נוֹת ִ֥אישׁ
תּב ָמ ְרֳדַּ֔כי ֶאת־ַה ְדָּב ִ֖רים ָה ֵ ֑אֶלּה ַו ִיְּשַׁ֨לח ְסָפ ִ֜רים ֶאל־ָכּל־
ְל ֵר ֵֽﬠהוַּ :ו ִיְּכ ֣ ֹ
ת ַהֶ֣מֶּלךְך ֲאַחְשׁ ֵו֔רוֹשׁ ַהְקּרוִֹ֖בים ְוָה ְרחוֹ ִֽקים:
ַה ְיּהוּ ִ֗דים ֲאֶשׁ֙ר ְבָּכל־ְמ ִדינוֹ ֙
ם ִלְה ֣יוֹת ֹעִ֗שׂים ֵ֠את ֣יוֹם ַא ְרָבּ ָ֤ﬠה ָעָשׂ֙ר ְלֹ֣ח ֶדשׁ ֲא ָ֔דר ְו ֵ ֛את יוֹם־
ְלַק ֵיּ֘ם ֲﬠֵליֶה ֒
ם
ֲחִמָ֥שּׁה ָעָ֖שׂר ֑בּוֹ ְבָּכל־ָשׁ ָ֖נה ְוָשׁ ָֽנהַ :כּ ָיִּ֗מים ֲאֶשׁר־ ֨ ָנחוּ ָבֶ֤הם ַה ְיּהוּ ִדי ֙
ֵמ֣אוֹ ְיֵבי ֶ֔הם ְוַהֹ֗ח ֶדשׁ ֲאֶשׁ֩ר ֶנְהַ֨פּךְך ָלֶ֤הם ִמ ָיּגוֹ֙ן ְלִשְׂמָ֔חה וֵּמֵ֖אֶבל ְל ֣יוֹם ֑טוֹב
ת ִ֣אישׁ ְל ֵרֵ֔עהוּ וַּמָתּ ֖נוֹת
ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת אוֹ ָ֗תם ְיֵמ֙י ִמְשֶׁ֣תּה ְוִשְׂמָ֔חה וִּמְשׁ֤לוֹ ַח ָמנוֹ ֙
ָֽלֶאְבֹי ִֽניםְ :וִקֵבּל ֙ ַה ְיּהוּ ִ֔דים ֵ֥את ֲאֶשׁר־ֵהֵ֖חלּוּ ַֽלֲﬠ֑שׂוֹת ְו ֵ ֛את ֲאֶשׁר־ָכַּ֥תב
ָמ ְרֳדּ ַ֖כי ֲאֵליֶֽהםִ :כּי֩ ָהָ֨מן ֶֽבּן־ַהְמּ ָ֜דָתא ָֽהֲא ָג ִ֗גי ֹצ ֵר֙ר ָכּל־ַה ְיּהוּ ִ֔דים ָחַ֥שׁב ַעל־
ַה ְיּהוּ ִ֖דים ְלַאְבּ ָ֑דם ְוִהִ֥פּל פּוּ֙ר ֣הוּא ַהגּוֹ ָ֔רל ְלֻהָ֖מּם ֽוְּלַאְבּ ָֽדם :וְּבֹבָא֘הּ ִלְפ ֵ֣ני
ַהֶמֶּל ךְ ֒ך ָאַ֣מר ִעם־ַהֵ֔סֶּפר ָי֞שׁוּב ַֽמֲחַשְׁב֧תּוֹ ָה ָר ָ֛ﬠה ֲאֶשׁר־ָחַ֥שׁב ַעל־ַה ְיּהוּ ִ֖דים
א֛תוֹ ְוֶאת־ָבּ ָ֖ניו ַעל־ָה ֵֽﬠץַ :על־ֵ֡כּן ָֽק ְראוּ֩ ַל ָיִּ֨מים ָהֵ֤אֶלּה
ַעל־ר ֹא֑שׁוֹ ְוָת֥לוּ ֹ
ם ַעל־ֵ֣שׁם ַה֔פּוּר ַעל־ֵ֕כּן ַעל־ָכּל־ ִדְּב ֵ֖רי ָהִא ֶ֣גּ ֶרת ַה ֑זּ ֹאת וָּֽמה־ ָר֣אוּ ַעל־
פוּ ִרי ֙
ם ׀ ֲﬠֵלי ֶ֨הם ׀ ְוַעל־
ָ֔כָּכה וָּ֥מה ִה ִ֖גּי ַע ֲאֵליֶֽהםִ :ק ְיּ֣מוּ ְוִקְבּ ֻ֣ל ] ְוִקְבּ֣לוּ[ ַה ְיּהוּ ִדי ֩
ם
ם ְו ֣ל ֹא ַֽיֲﬠ֔בוֹר ִלְה ֣יוֹת ֹעִ֗שׂים ֵ֣את ְשׁ ֵ֤ני ַה ָיִּמי ֙
ַז ְרָ֜עם ְוַ֨על ָכּל־ַה ִנְּל ִ֤וים ֲﬠֵליֶה ֙
ָה ֵ ֔אֶלּה ִכְּכָתָ֖בם ְוִכ ְזַמ ָ֑נּם ְבָּכל־ָשׁ ָ֖נה ְוָשׁ ָֽנהְ :וַה ָיִּ֣מים ָ֠הֵאֶלּה ִנ ְזָכּ ִ֨רים ְו ַֽנֲﬠִ֜שׂים
ה וִּמְשָׁפָּ֔חה ְמ ִדי ָ֥נה וְּמ ִדי ָ֖נה ְוִ֣ﬠיר ָוִ֑ﬠיר ִויֵ֞מי ַהפּוּ ִ֣רים
ְבָּכל־ ֣דּוֹר ָו֗דוֹר ִמְשָׁפָּח ֙
תּב ֶאְס ֵ֨תּר
ָה ֵ ֗אֶלּה ֤ל ֹא ַֽיַעְבר֙וּ ִמ֣תּוֹךְך ַה ְיּהוּ ִ֔דים ְו ִזְכ ָ֖רם ל ֹא־ ָי֥סוּף ִמ ַזּ ְר ָֽﬠםַ ֠ :וִתְּכ ֹ

תֶּקף ְלַק ֵ֗יּם ֵ֣את ִא ֶ֧גּ ֶרת
ַהַמְּל ָ֧כּה ַבת־ֲאִבי ַ֛ח ִיל וָּמ ְרֳדּ ַ֥כי ַה ְיּהוּ ִ֖די ֶאת־ָכּל־ ֑ ֹ
ַהפּוּ ִ֛רים ַה ֖זּ ֹאת ַהֵשּׁ ִֽניתַ :ו ִיְּשַׁ֨לח ְסָפ ִ֜רים ֶאל־ָכּל־ַה ְיּהוּ ִ֗דים ֶאל־ֶ֨שַׁבע
ה ְמ ִדי ֔ ָנה ַמְל֖כוּת ֲאַחְשׁ ֵו ֑רוֹשׁ ִדְּב ֵ֥רי ָשׁ֖לוֹם ֶוֱאֶֽמתְ :לַק ֵ֡יּם ֵאת־
ְוֶעְשׂ ִ֤רים וֵּמָא ֙
ְיֵמי֩ ַהֻפּ ִ֨רים ָה ֵ ֜אֶלּה ִבּ ְזַמ ֵנּי ֶ֗הם ַֽכֲּאֶשׁ֩ר ִק ַ֨יּם ֲﬠֵלי ֶ֜הם ָמ ְרֳדּ ַ֤כי ַה ְיּהוּ ִד֙י ְוֶאְסֵ֣תּר
ַהַמְּלָ֔כּה ְו ַֽכֲא ֶ ֛
שׁר ִק ְיּ֥מוּ ַעל־ ַנְפָ֖שׁם ְוַעל־ ַז ְר ָ֑ﬠם ִדְּב ֵ֥רי ַהֹצּ֖מוֹת ְו ַֽזֲﬠָקָֽתם:
ם ַהֶ֨מֶּלךְך
וַּֽמֲאַ֣מר ֶאְס ֵ֔תּר ִק ַ֕יּם ִדְּב ֵ֥רי ַהֻפּ ִ֖רים ָה ֵ ֑אֶלּה ְו ִנְכָ֖תּב ַבֵּֽסֶּפרַ :ו ָיֶּשׂ ֩
ֲֽאַחְשׁ ֵ֧רשׁ׀ ] ֲֽאַחְשׁ ֵו ֧רוֹשׁ[ ׀ ַ ֛מס ַעל־ָהָ֖א ֶרץ ְוִא ֵ֥יּי ַה ָֽיּםְ :וָכל־ַֽמֲﬠֵ֤שׂה ָתְקפּ֙וֹ
ת ְגּ ֻד ַ֣לּת ָמ ְרֳדַּ֔כי ֲאֶ֥שׁר ִגּ ְדּ֖לוֹ ַה ֶ ֑מֶּלךְך ֲהלוֹא־ֵ֣הם ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־
וּ ְג֣בוּ ָר֔תוֹ וָּפ ָרַשׁ ֙
ה ַלֶ֣מֶּלךְך
ֵ֨סֶפ֙ר ִדְּב ֵ֣רי ַה ָיִּ֔מים ְלַמְל ֵ֖כי ָמ ַ֥די וָּפ ָֽרסִ֣ :כּי ׀ ָמ ְרֳדּ ַ֣כי ַה ְיּהוּ ִ֗די ִמְשׁ ֶנ ֙
ֲאַחְשׁ ֵו֔רוֹשׁ ְו ָגדוֹל ֙ ַל ְיּהוּ ִ֔דים ְו ָר֖צוּי ְלֹ֣רב ֶא ָ֑חיו ֹדּ ֵ֥רשׁ טוֹ֙ב ְלַע֔מּוֹ ְוֹדֵ֥בר ָשׁ֖לוֹם
ְלָכל־ ַז ְרֽעוִֹ :בְּשׁ ַ֣נת ָשׁ֔לוֹשׁ ְלַמְל֖כוּת ְיֽהוֹ ָי ִ֣קים ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֑דה ָ֣בּא ְנֽבוַּכ ְד ֶנאַ֧צּר
ֶֽמֶלךְך־ָבּ ֶ֛בל ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ַו ָ֥יַּצר ָע ֶֽליָהַ :ו ִיֵּתּ֩ן ֲאֹד ֨ ָני ְבּ ָי֜דוֹ ֶאת־ ְיֽהוֹ ָי ִ֣קים ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֗דה
וִּמְקָצ ֙
ת ְכּ ֵ֣לי ֵֽבית־ָֽהֱאֹל ִ֔הים ַו ְיִביֵ֥אם ֶֽא ֶרץ־ִשׁ ְנ ָ֖ﬠר ֵ֣בּית ֱאֹל ָ ֑היו ְוֶאת־ַהֵכִּ֣לים
ֵה ִ֔ביא ֵ֖בּית אוַֹ֥צר ֱאֹלָֽהיוַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַהֶ֔מֶּלךְך ְלַאְשְׁפּ ַ֖נז ַ֣רב ָֽס ִרי ָ֑סיו ְלָהִ֞ביא ִמְבּ ֵ֧ני
ם
ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל וִּמ ֶ֥זּ ַרע ַהְמּלוּ ָ֖כה וִּמן־ַהַפּ ְרְתּ ִ ֽמיםְ :יָל ִ֣דים ֲאֶ֣שׁר ֵֽאין־ָבֶּ֣הם ָכּל־מאוּ ֩
ת וְּמִבי ֵ֣ני ַמ ָ֔דּע ַֽוֲאֶשׁ֙ר
ם[ ְוטוֹ ֵ֨בי ַמ ְר ֶ ֜אה וַּמְשִׂכּיִ֣לים ְבָּכל־ָחְכָ֗מה ְוֹ֤י ְדֵעי ַ֨דַע ֙
]מוּ ֩
ֹ֣כּ ַח ָבּ ֶ֔הם ַֽלֲﬠֹ֖מד ְבֵּהי ַ֣כל ַה ֶ ֑מֶּלךְך ֽוֲּלְלְמּ ָ֥דם ֵ֖סֶפר וְּל֥שׁוֹן ַכְּשׂ ִֽדּיםַ :ו ְיַמ֩ן ָל ֶ֨הם
ַהֶ֜מֶּלךְך ְדַּבר־ ֣יוֹם ְבּיוֹ֗מוֹ ִמַפּת־ ַ֤בּג ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך וִּמ ֵ֣יּין ִמְשׁ ָ֔תּיו וְּל ַג ְדּ ָ֖לם ָשׁ ִ֣נים ָשׁ֑לוֹשׁ
וִּ֨מְקָצ ָ֔תם ַֽיַעְמ ֖דוּ ִלְפ ֵ֥ני ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ְיִ֥הי ָבֶ֖הם ִמְבּ ֵ֣ני ְיהוּ ָ֑דה ָֽדּ ִנ ֵ֣יּאל ֲח ַנ ְנ ָ֔יה
ִ ֽמיָשֵׁ֖אל ַֽוֲﬠ ַז ְר ָֽיהַ :ו ָ֧יֶּשׂם ָל ֶ ֛הם ַ֥שׂר ַהָֽסּ ִריִ֖סים ֵשׁ֑מוֹת ַו ָ֨יֶּשׂם ְל ָֽד ִנ ֵ֜יּאל
ה ַשׁ ְד ַ֔רךְך וְּל ִ ֽמיָשֵׁ֣אל ֵמיַ֔שׁךְך ְו ַֽלֲﬠ ַז ְר ָ֖יה ֲﬠֵ֥בד ְנ ֽגוַֹ :ו ָ֤יֶּשׂם
ֵ֣בְּלְטַשׁאַ֗צּר ְו ַֽלֲח ַנ ְנ ָי ֙
שׁ
ָֽדּ ִנ ֵיּאל ֙ ַעל־ִל֔בּוֹ ֲאֶ֧שׁר ֽל ֹא־ ִיְת ָגּ ַ ֛אל ְבַּפת־ַ֥בּג ַהֶ֖מֶּלךְך וְּב ֵ֣יין ִמְשׁ ָ ֑תּיו ַו ְיַבֵקּ ֙
ם ֶאת־ ָ֣דּ ִנ ֵ֔יּאל ְלֶ֖חֶסד
ִמַ֣שּׂר ַהָֽסּ ִריִ֔סים ֲאֶ֖שׁר ֥ל ֹא ִיְת ָגָּֽאלַ :ו ִיּ ֵ ֤תּן ָֽהֱאֹלִהי ֙
ם ְל ָ֣ד ִנ ֵ֔יּאל ָי ֵ֤רא ֲא ִנ֙י
וְּל ַֽרֲחִ֑מים ִלְפ ֵ֖ני ַ֥שׂר ַהָֽסּ ִרי ִ ֽסיםַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ַ֤שׂר ַהָֽסּ ִריִסי ֙
ה
ֶאת־ֲאֹד ִ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך ֲאֶ֣שׁר ִמ ֔ ָנּה ֶאת־ַֽמֲאַכְל ֶ֖כם ְוֶאת־ִמְשֵׁתּי ֶ֑כם ֲאֶ֡שׁר ָלָמּ ֩
ם ֲאֶ֣שׁר ְכּ ִֽגיְלֶ֔כם ְוִח ַיְּבֶ֥תּם ֶאת־ר ֹאִ֖שׁי
ִי ְר ֶ ֨אה ֶאת־ְפּ ֵניֶ֜כם ֹֽזֲﬠִ֗פים ִמן־ַֽה ְיָל ִדי ֙

ה ַ֣שׂר ַהָֽסּ ִריִ֔סים ַעל־ ָֽדּ ִנ ֵ֣יּאל
ַלֶֽמֶּלךְךַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ָֽדּ ִנ ֵ֖יּאל ֶאל־ַהֶמְּל ַ֑צר ֲאֶ֤שׁר ִמ ָנּ ֙
ֲח ַנ ְנ ָ֔יה ִ ֽמיָשֵׁ֖אל ַֽוֲﬠ ַז ְר ָֽיהַ :נס־ ָ֥נא ֶאת־ֲﬠָב ֶ֖דיךָך ָיִ֣מים ֲﬠָשׂ ָ֑רה ְו ִיְתּנוּ־ָ֜לנוּ ִמן־
ה ַה ְיָל ִ֔דים
ַה ֵזֹּֽרִ֛ﬠים ְו ֽנ ֹאְכ ָ֖לה וַּ֥מ ִים ְו ִנְשֶֽׁתּהְ :ו ֵֽי ָר֤אוּ ְלָפ ֨ ֶני ךָ ֙ך ַמ ְר ֵ ֔אינוּ וַּמ ְרֵא ֙
אְכִ֔לים ֵ֖את ַפְּת־ַ֣בּג ַה ֶ ֑מֶּלךְך ְו ַֽכֲאֶ֣שׁר ִתּ ְר ֵ ֔אה ֲﬠֵ֖שׂה ִעם־ֲﬠָב ֶֽדיךָךַ :ו ִיְּשַׁ֥מע ָלֶ֖הם
ָה ֣ ֹ
ם ֔טוֹב
ת ָיִ֣מים ֲﬠָשׂ ָ֔רה ִנ ְרָ֤אה ַמ ְרֵאיֶה ֙
ַל ָדָּ֣בר ַה ֶ֑זּה ַו ְי ַנֵ֖סּם ָיִ֥מים ֲﬠָשׂ ָֽרה :וִּמְקָצ ֙
אְכִ֔לים ֵ֖את ַפְּת־ַ֥בּג ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ְיִ֣הי ַהֶמְּלַ֗צר
שׂר ִמן־ָ֨כּל־ַה ְיָל ִ֔דים ָה ֣ ֹ
וְּב ִריֵ֖אי ָבּ ָ ֑
ה
א ֶאת־ַפְּת־ָבּ ָ֔גם ְו ֵ֖יין ִמְשֵׁתּי ֶ ֑הם ְוֹנֵ֥תן ָלֶ֖הם ֵֽז ְרֹע ִֽניםְ :וַה ְיָל ִ֤דים ָה ֵ ֨אֶלּ ֙
ֹנֵשׂ ֙
ַא ְרַבְּע ָ֔תּם ָנ ַ֨תן ָלֶ֧הם ָֽהֱאֹלִ֛הים ַמ ָ֥דּע ְוַהְשׂ ֵ֖כּל ְבָּכל־ֵ֣סֶפר ְוָחְכ ָ ֑מה ְו ָֽד ִנ ֵ֣יּאל ֵה ִ֔בין
ם
ת ַה ָיִּ֔מים ֲאֶשׁר־ָאַ֥מר ַהֶ֖מֶּלךְך ַֽלֲהִבי ָ ֑אם ַו ְיִביֵא ֙
ְבָּכל־ָח ֖זוֹן ַֽוֲחֹלֽמוֹת :וְּלִמְקָצ ֙
א ִמֻכָּ֔לּם
ַ֣שׂר ַהָֽסּ ִריִ֔סים ִלְפ ֵ֖ני ְנ ֻֽבַכ ְד ֶנַֽצּרַ :ו ְי ַדֵ֣בּר ִאָתּ֘ם ַהֶמֶּל ךְ ֒ך ְו ֤ל ֹא ִנְמָצ ֙
ְכּ ָֽד ִנ ֵ֣יּאל ֲח ַנ ְנ ָ֔יה ִ ֽמיָשֵׁ֖אל ַֽוֲﬠ ַז ְר ָ֑יה ַו ַֽיַּעְמ ֖דוּ ִלְפ ֵ֥ני ַהֶֽמֶּלךְךְ :וֹ֗כל ְדַּב֙ר ָחְכַ֣מת ִבּי ֔ ָנה
ם ָֽהַאָשִּׁ֔פים
ֲאֶשׁר־ִבּ ֵ֥קּשׁ ֵמֶ֖הם ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ִיְּמָצ ֵ ֞אם ֶ֣ﬠֶשׂר ָי֗דוֹת ַ֤ﬠל ָכּל־ַֽהַח ְרֻטִמּי ֙
ֲאֶ֖שׁר ְבָּכל־ַמְלכוּֽתוַֹֽ :ו ְיִה֙י ָֽדּ ִנ ֵ֔יּאל ַעד־ְשׁ ַ֥נת ַאַ֖חת ְל֥כוֹ ֶרשׁ ַהֶֽמֶּלךְך :וִּבְשׁ ַ֣נת
ת ְנ ֻֽבַכ ְד ֶנַ֔צּר ָח ַ֥לם ְנ ֻֽבַכ ְד ֶנַ֖צּר ֲחֹל֑מוֹת ַוִתְּת ָ֣פֶּעם רוּ֔חוֹ וְּשָׁנ֖תוֹ
ְשׁ ַ֗תּ ִים ְלַמְלכוּ ֙
ם
ִֽנְה ְיָ֥תה ָע ָֽליוַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַ֠הֶמֶּלךְך ִלְק ֨ר ֹא ַֽלַח ְרֻטִ֜מּים ְו ָֽלַאָשִּׁ֗פים ְו ַֽלְמַכְשִּׁפי ֙
ְוַלַכְּשׂ ִ֔דּים ְלַה ִ֥גּיד ַלֶ֖מֶּלךְך ֲחֹֽלֹמ ָ ֑תיו ַו ָיֹּ֕באוּ ַו ַֽיַּעְמ ֖דוּ ִלְפ ֵ֥ני ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ָל ֶ ֛הם
ַהֶ֖מֶּלךְך ֲח֣לוֹם ָח ָ֑לְמִתּי ַוִתּ ָ֣פֶּעם רוִּ֔חי ָל ַ֖דַעת ֶאת־ַֽהֲחֽלוֹםַ :ו ְי ַדְבּ ֧רוּ ַהַכְּשׂ ִ֛דּים
א ְלָעְלִ֣מין ֱח ִ֔יי ֱאַ֥מר ֶחְל ָ ֛מא ְלַעְב ָ֖דיךְך ]ְלַעְב ָ֖דךְך[ וִּפְשׁ ָ֥רא
ַלֶ֖מֶּלךְך ֲא ָרִ֑מית ַמְלָכּ ֙
א ְוָאַ֣מר ְלַכְשׂ ָדּ ֵ֔יא ]ְלַכְשׂ ָדּ ֵ ֔אי[ ִמְלָּ֖תה ִמ ִ֣נּי ַא ְז ָ֑דּא ֵ֣הן ָ֤לא
ְנַח ֵֽוּאָ :ע ֵ֤נה ַמְלָכּ ֙
ְתֽהוֹ ְדעוּ ֨ ַנּ ִנ֙י ֶחְלָ֣מא וִּפְשׁ ֵ֔רהּ ַה ָדִּמי֙ן ִתְּתַעְב֔דוּן וָּבֵתּי֖כוֹן ְנ ָוִ֥לי ִיְתָּשֽׂמוּןְ :ו ֵ֨הן
ה ִוי ָ֣קר ַשׂ ִ֔גּיא ְתַּקְבּ֖לוּן ִמן־ֳק ָד ָ ֑מי ָל ֵ ֛הן
הּ ְ ֽתַּֽהֲח֔וֹן ַמְתּ ָ֤נ ן וּ ְנִב ְזָבּ ֙
ֶחְלָ֤מא וִּפְשׁ ֵר ֙
ֶחְלָ֥מא וִּפְשׁ ֵ֖רהּ ַֽהֲח ֽוֹ ִניֲ :ﬠ֥נוֹ ִת ְנ ָי ֖נוּת ְוָאְמ ִ֑רין ַמְלָ֕כּא ֶחְל ָ ֛מא ֵיאַ֥מר ְלַעְב ֖דוִֹהי
א ְוָאַ֔מר ִמן־ ַיִצּי֙ב ָי ַ֣דע ֲא ֔ ָנה ִ֥דּי ִע ָדּ ָ֖נא ַא ְנ֣תּוּן
וִּפְשׁ ָ֥רה ְנַֽהֲח ֵֽוהָ :ע ֵ֤נה ַמְלָכּ ֙
א ָ֨לא
ָֽזְב ִ֑נין ָכּל־ֳקֵבל ֙ ִ֣דּי ֲח ֵזי֔תוֹן ִ֥דּי ַא ְז ָ֖דּא ִמ ִ֥נּי ִמְלָּֽתאִ֣ :דּי ֵהן־ֶחְלָמ ֩
ה ִה ְזְ◌ִמ ְנתּוּ֙ן ]ִה ְז ְדִּמ ְנתּוּ֙ן[
ְתֽהוֹ ְדֻע ֜ ַנּ ִני ֲח ָדה־ִ֣היא ָֽדְת֗כוֹן וִּמָ֨לּה ִכ ְד ָ֤בה וְּשִׁחיָת ֙
א ֱאַ֣מרוּ ִ֔לי ְוִא ְנ ַ֕דּע ִ֥דּי ִפְשׁ ֵ֖רהּ
ְלֵמאַ֣מר ָֽק ָדַ֔מי ַ֛ﬠד ִ֥דּי ִע ָדּ ָ֖נא ִיְשַׁתּ ֵ֑נּא ָל ֵ֗הן ֶחְלָמ ֙

שׁ ַעל־
א ְוָ֣אְמ ִ֔רין ָֽלא־ִאי ַ ֤תי ֲא ָנ ֙
ְתַּֽהֲח ֻו ַֽנּ ִניֲ :ﬠ ֨נוֹ ַכְשׂ ָדּיֵ֤א ]ַכְשׂ ָדֵּ֤אי[ ֳק ָדם־ַמְלָכּ ֙
ַיֶבְּשׁ ָ֔תּא ֚ ִדּי ִמ ַ֣לּת ַמְלָ֔כּא יוּ ַ֖כל ְלַֽהֲח ָו ָ֑יה ָכּל־ֳק ֵ֗בל ֚ ִדּי ָכּל־ֶ֨מֶל ךְ ֙ך ַ֣רב ְוַשִׁ֔לּיט
ִמ ָ֤לּה ִכ ְדָנ ֙
ה ָ֣לא ְשׁ ֵ ֔אל ְלָכל־ַח ְרֹ֖טּם ְוָאַ֥שׁף ְוַכְשׂ ָֽדּי :וִּמְלּ ָ֨תא ִֽדי־ַמְל ָ֤כּה ָשֵׁאל ֙
ַיִקּי ָ֔רה ְוָֽאֳח ָר֙ן ָ֣לא ִאי ַ֔תי ִ֥דּי ְיַח ִוּ ָ֖נּהּ ֳק ָ֣דם ַמְל ָ֑כּא ָלֵ֣הן ֱאָל ִ֔הין ֚ ִדּי ְמ ָ֣ד ְר֔הוֹן ִעם־
ִבְּשׂ ָ֖רא ָ֥לא ִאיֽתוִֹהיָ :כּל־ֳקֵ֣בל ְדּ ֔ ָנה ַמְלָ֕כּא ְבּ ַ֖נס וְּקַ֣צף ַשׂ ִ֑גּיא ַֽוֲאַמ֙ר ְל֣הוָֹב ָ֔דה
ְלֹ֖כל ַחִכּיֵ֥מי ָבֶֽבלְ :ו ָדָ֣תא ֶנְפ ַ ֔קת ְוַח ִ ֽכּיַמ ָ֖יּא ִ ֽמְתַקְטּ ִ֑לין וְּב֛עוֹ ָֽדּ ִנ ֵ֥יּאל ְוַחְב ֖רוִֹהי
ְלִהְתְקָט ָֽלהֵ :בּא ַ֣ד ִין ָֽדּ ִנ ֵ֗יּאל ֲהִתי֙ב ֵעָ֣טא וְּטֵ֔עם ְלַא ְר ֕יוֹךְך ַרב־ַטָֽבַּח ָ֖יּא ִ֣דּי ַמְל ָ֑כּא
֚ ִדּי ְנ ַ֣פק ְלַקָטָּ֔לה ְלַחִכּיֵ֖מי ָבֶּֽבלָ :ע ֵ֣נה ְוָאַ֗מר ְלַא ְריוֹ ךְ ֙ך ַשִׁלּיָ֣טא ִֽדי־ַמְלָ֔כּא ַעל־
ָ֥מה ָד ָ ֛תא ְמַהְחְצ ָ֖פה ִמן־ֳק ָ֣דם ַמְל ָ֑כּא ֱא ַ֣ד ִין ִמְלּ ָ֔תא הוֹ ַ֥דע ַא ְר ֖יוֹךְך ְל ָֽד ִנ ֵֽיּאל:
ְו ָ֣ד ִנ ֵ֔יּאל ַ֖ﬠל וְּב ָ֣ﬠא ִמן־ַמְל ָ֑כּא ֚ ִדּי ְזָ֣מן ִי ְנִתּן־ֵ֔להּ וִּפְשׁ ָ֖רא ְלַֽהֲח ָו ָ֥יה ְלַמְל ָֽכּא:
ֱא ַ֥ד ִין ָֽדּ ִנ ֵ֖יּאל ְלַב ְיֵ֣תהּ ֲאַ֑זל ֠ ְו ַֽלֲח ַנ ְנ ָיה ִ ֽמיָשֵׁ֧אל ַֽוֲﬠ ַז ְר ָ֛יה ַחְב ֖רוִֹהי ִמְלָּ֥תא הוֹ ַֽדע:
הְבדוּ֙ן ָֽדּ ִנ ֵ֣יּאל
ם ֱא ָ֣להּ ְשַׁמ ָ֔יּא ַעל־ ָר ָ֖זא ְדּ ָ֑נה ִ֣דּי ָ֤לא ְי ֽ ֹ
א ִמן־ֳק ָד ֙
ְו ַֽרֲחִ֗מין ְלִמְבֵע ֙
ְוַחְב֔רוִֹהי ִעם־ְשָׁ֖אר ַחִכּיֵ֥מי ָבֶֽבלֱ :א ַ֗ד ִין ְל ָֽד ִנ ֵ֛יּאל ְבֶּח ְז ָ֥וא ִֽדי־ ֵֽליְל ָ֖יא ָר ָ֣זא ֲג ִ֑לי
א
ֱא ַ֨ד ִי֙ן ָֽדּ ִנ ֵ֔יּאל ָבּ ִ֖רךְך ֶלֱא ָ֥להּ ְשַׁמ ָֽיּאָ :ע ֵ֤נה ָֽד ִנ ֵיּאל ֙ ְוָאַ֔מר ֶֽלֱה ֵ֨וא ְשֵׁ֤מהּ ִֽדּי־ֱאָלָה ֙
ְמָב ַ֔רךְך ִמן־ ָֽﬠְלָ֖מא ְו ַ֣ﬠד־ ָֽﬠְל ָ ֑מא ִ֧דּי ָחְכְמ ָ ֛תא וּ ְגבוּ ְרָ֖תא ִֽדּי־ ֵ֥להּ ִ ֽהיאְ ֠ :והוּא
א
א ְו ִזְמ ַנ ָ֔יּא ְמַהְע ֵ֥דּה ַמְלִ֖כין וְּמָה ֵ֣קים ַמְל ִ֑כין ָיֵ֤הב ָחְכְמָת ֙
ְמַהְשׁ ֵ֤נא ִע ָֽדּ ַנ ָיּ ֙
ְלַחִכּיִ֔מין וַּמ ְנ ְדּ ָ֖ﬠא ְל ָֽי ְד ֵ֥ﬠי ִבי ָֽנה֛ :הוּא ָגּ ֵ֥לא ַע ִ ֽמּיָקָ֖תא וְּמַסְתּ ָר ָ ֑תא ָי ַד֙ע ָ֣מה
ח
הי ָ֖רא ]וּ ְנהוֹ ָ֖רא[ ִעֵ֥מּהּ ְשׁ ֵֽראָ֣ :לךְך ׀ ֱא ָ֣להּ ֲאָֽבָה ִ֗תי ְמהוֹ ֵ֤דא וְּמַשַׁבּ ֙
ַֽבֲחשׁוָֹ֔כא וּ ְנ ֹ
ֲא ֔ ָנה ִ֧דּי ָחְכְמ ָ ֛תא וּ ְגבוּ ְרָ֖תא ְיַ֣הְבְתּ ִ֑לי וְּכ ַ֤ﬠן ֽהוֹ ַדְע ַ֨תּ ִנ֙י ִֽדּי־ְב ֵ֣ﬠי ָנא ִמ ֔ ָנּךְך ִֽדּי־
ִמ ַ֥לּת ַמְל ָ֖כּא ֽהוֹ ַדְעֶֽתּ ָנאָ :כּל־ֳקֵ֣בל ְדּ ֗ ָנה ָֽדּ ִנ ֵיּאל ֙ ַ֣ﬠל ַעל־ַא ְר ֔יוֹךְך ֚ ִדּי ַמ ִ֣נּי ַמְלָ֔כּא
ְלֽהוָֹב ָ֖דה ְלַחִכּיֵ֣מי ָב ֶ֑בל ֲא ַ֣זל ׀ ְו ֵ֣כן ֲאַמר־ֵ֗להּ ְלַחִכּיֵ֤מי ָבֶבל ֙ ַאל־ְתּהוֹ ֵ֔בד ַהֵ֨עְל ִנ֙י
ֳק ָ֣דם ַמְלָ֔כּא וִּפְשׁ ָ֖רא ְלַמְל ָ֥כּא ֲאַח ֵֽוּאֱ :א ַ֤ד ִין ַא ְריוֹ ךְ ֙ך ְבִּהְתְבָּהָ֔לה ַה ְנ ֵ֥ﬠל ְל ָֽד ִנ ֵ֖יּאל
א ִ֣דּי ְי֔הוּד ִ֥דּי
ֳק ָ֣דם ַמְל ָ֑כּא ְו ֵ֣כן ֲאַמר־ֵ֗להּ ִֽדּי־ַהְשׁ ַ֤כַּחת ְגַּב֙ר ִמן־ְבּ ֵ֤ני ָֽגלוָּת ֙
א ְוָאַ֣מר ְל ָֽד ִנ ֵ֔יּאל ִ֥דּי ְשֵׁ֖מהּ ֵבְּלְטַשׁא ַ֑צּר
ִפְשׁ ָ֖רא ְלַמְל ָ֥כּא ְיהוֹ ַֽדעָ :ע ֵ֤נה ַמְלָכּ ֙
ַהִאיָ֣תיךְך ]ַהִאיָ֣תךְך[ ָכּ ֵ֗הל ְלֽהוֹ ָדֻע ַ ֛ת ִני ֶחְלָ֥מא ִֽדי־ֲח ֵ֖זית וִּפְשׁ ֵֽרהָּ :ע ֵ֧נה ָֽד ִנ ֵ֛יּאל
א ִֽדּי־ַמְל ָ֣כּא ָשׁ ֵ ֔אל ָ֧לא ַחִכּיִ֣מין ָֽאְשִׁ֗פין ַח ְרֻטִמּי֙ן ָֽגּ ְז ִ֔רין
ֳק ָ֥דם ַמְל ָ֖כּא ְוָא ַ ֑מר ָר ָז ֙

א
א ָגּ ֵ֣לא ָר ִ֔זין ְוהוֹ ַ֗דע ְלַמְלָכּ ֙
ָֽיְכִ֖לין ְלַֽהֲח ָו ָ֥יה ְלַמְל ָֽכּאְ :בּ ַ֡רם ִאי ַ֞תי ֱא ָ֤להּ ִבְּשַׁמ ָיּ ֙
שׁךְך ַֽﬠל־ִמְשְׁכָּ֖בךְך
ְנֽבוַּכ ְד ֶנַ֔צּר ָ ֛מה ִ֥דּי ֶֽלֱה ֵ֖וא ְבַּֽאֲח ִ֣רית יוַֹמ ָ֑יּא ֶחְלָ֨מךְך ְוֶח ְז ֵ֥וי ֵרא ָ ֛
ְדּ ָ֥נה ֽהוּאַ֣ :א ְנְתּה ]ַ֣א ְנְתּ[ ַמְלָ֗כּא ַרְעיוֹ ָנ ךְ ֙ך ַעל־ִמְשְׁכָּ֣בךְך ְסִ֔לקוּ ָ ֛מה ִ֥דּי ֶֽלֱה ֵ֖וא
ה ִֽדּי־ִאיַ֥תי
ַֽאֲח ֵ֣רי ְד ָ֑נה ְו ָג ֵ֧לא ָֽר ַז ָ֛יּא ֽהוֹ ְד ָ֖ﬠךְך ָמה־ ִ֥די ֶֽלֱה ֵֽואַֽ :וֲא ֗ ָנה ָ֤לא ְבָחְכָמ ֙
א ְלַמְל ָ֣כּא
ת ִ֤דּי ִפְשׁ ָר ֙
ִבּ֙י ִמן־ָכּל־ַח ַיּ ָ֔יּא ָר ָ֥זא ְד ָ֖נה ֱגִּ֣לי ִ֑לי ָל ֵ֗הן ַעל־ ִדְּב ַר ֙
ת ַֽוֲא֨לוּ ְצ ֵ֥לם
ְיֽהוֹ ְד֔עוּן ְו ַרְעיוֹ ֵ֥ני ִלְבָ֖בךְך ִתּ ְנ ַֽדּעַ֣ :א ְנְתּה ]ַ֣א ְנְתּ[ ַמְלָ֗כּא ָח ֵ֤זה ֲה ַ֨ו ְי ָ ֙
ַח֙ד ַשׂ ִ֔גּיא ַצְלָ֨מא ִדּ ֵ֥כּן ַ֛רב ְו ִזי ֵ֥והּ ַיִ֖תּיר ָקֵ֣אם ְלָקְב ָ֑לךְך ְו ֵר ֵ֖והּ ְדּ ִ ֽחיל֣ :הוּא ַצְלָ֗מא
הּ ִֽדּי־ ְדַ֣הב ָ֔טב ֲח ֥דוִֹהי וּ ְד ָר֖עוִֹהי ִ֣דּי ְכ ַ֑סף ְמ֥עוִֹהי ְו ַי ְרָכֵ֖תהּ ִ֥דּי ְנָֽחשׁ:
ֵראֵשׁ ֙
ָשׁ ֖קוִֹהי ִ֣דּי ַפ ְרֶ֑זל ַר ְג֕לוִֹהי ִמ ְנֵּהו֙ן ]ִמ ְנֵּהי֙ן[ ִ֣דּי ַפ ְר ֶ֔זל וִּמ ְנֵּ֖הון ]וִּמְנֵּ֖הין[ ִ֥דּי ֲחַֽסף:
א ַעל־ ַר ְג֔לוִֹהי
ָח ֵ֣זה ֲה ַ֗ו ְיָת ַ֠עד ִ֣דּי ִהְת ְגּ ֶ֤ז ֶרת ֶ ֨אֶב֙ן ִדּי־ ָ֣לא ִבי ַ֔ד ִין וְּמ ָ֤חת ְלַצְלָמ ֙
א ַחְסָ֨פּא ְנָחָ֜שׁא
ִ֥דּי ַפ ְר ְז ָ֖לא ְוַחְס ָ֑פּא ְוַה ֵ֖דֶּקת ִהֽמּוֹןֵ :בּא ַ֣ד ִין ָ֣דּקוּ ַֽכֲח ָ֡דה ַפּ ְר ְזָל ֩
ַכְּס ָ֣פּא ְו ַֽדֲה ָ֗בא ַֽוֲהו֙וֹ ְכּ֣עוּר ִמן־ִא ְדּ ֵרי־ ַ ֔ק ִיט וּ ְנָ֤שׂא ִהמּוֹ֙ן רוָּ֔חא ְוָכל־ֲאַ֖תר ָֽלא־
ִהְשֲׁתּ ַ֣כח ְל֑הוֹן ְוַאְב ָ֣נא ׀ ִֽדּי־ְמָ֣חת ְלַצְלָ֗מא ֲהַ֛ות ְל֥טוּר ַ֖רב וְּמ ָ֥לת ָכּל־ַא ְר ָֽﬠא:
ְדּ ָ֣נה ֶחְלָ֔מא וִּפְשׁ ֵ֖רהּ ֵנאַ֥מר ֳק ָדם־ַמְל ָֽכּאַ֣ :א ְנְתּה ]ַ֣א ְנְתּ[ ַמְלָ֔כּא ֶ֖מֶלךְך ַמְלַכ ָ֑יּא
֚ ִדּי ֱא ָ֣להּ ְשַׁמ ָ֔יּא ַמְלכוָּ֥תא ִחְס ָ֛נא ְוָתְק ָ֥פּא ִֽוי ָק ָ֖רא ְיַהב־ ָֽלךְך :וְּבָכל־ ִ֣דּי ָֽדְא ִ֣רין
א ְיַ֣הב ִבּי ָ֔דךְך ְוַהְשְׁלָ֖טךְך ְבָּכְלּ֑הוֹן
] ָֽד ְי ִ֣רין[ ְ ֽבּ ֵני־ֲ֠א ָנָשׁא ֵחי ַ֨ות ָבּ ָ֤רא ְוֽעוֹף־ְשַׁמ ָיּ ֙
ַא ְנְתּה ]ַ֣א ְנְתּ[ ֔הוּא ֵראָ֖שׁה ִ֥דּי ַֽדֲהָֽבא :וַּבְת ָ֗רךְך ְתּ֛קוּם ַמְל֥כוּ ָֽאֳח ִ֖רי ֲֽא ַ֣רעא
] ֲֽא ַ֣רע[ ִמ ָ֑נּ ךְך וַּמְל֨כוּ ְתִליָת ָי֤א ]ְתִליָתָ֤אה[ ָֽאֳח ִר֙י ִ֣דּי ְנָחָ֔שׁא ִ֥דּי ִתְשׁ ַ֖לט ְבָּכל־
ַא ְר ָֽﬠא :וַּמְלכ֙וּ ְרִ֣ביָע ָ֔יה ] ְרִ֣ביָע ָ ֔אה[ ֶתֱּה ֵ֥וא ַתִקּי ָ֖פה ְכַּפ ְר ְז ָ֑לא ָכּל־ֳק ֵ֗בל ִ֤דּי
א ְמַה ֵ֤דּק ְוָחֵשׁל ֙ ֹ֔כָּלּא וְּכַפ ְר ְז ָ֛לא ִֽדּי־ְמ ָר ַ֥ﬠע ָכּל־ִא ֵ֖לּין ַתּ ִ֥דּק ְוֵתֹֽר ַעְ :ו ִֽדי־
ַפ ְר ְזָל ֙
ֲח ַ֜ז ְיָתה ַר ְגַל ָ֣יּא ְוֶאְצְבָּע ָ֗תא ִמ ְנּ ֵ֞הון ]ִמ ְנּ ֵ֞הן[ ֲח ַ֤סף ִֽדּי־ֶפָח֙ר וִּמ ְנֵּ֣הון ]וִּמ ְנֵּ֣הין[
ה ֶֽתֱּה ֵ֔וה וִּמן־ ִנְצְבָּ֥תא ִֽדי־ַפ ְר ְז ָ֖לא ֶֽלֱה ֵוא־ ַ֑בהּ ָכּל־ֳקֵבל ֙ ִ֣דּי
ַפּ ְר ֶ֔זל ַמְל֤כוּ ְפִלי ָג ֙
ת ַר ְגַל ָ֔יּא ִמ ְנֵּ֥הון ]ִמ ְנֵּ֥הין[ ַפּ ְר ֶ֖זל
ֲח ַ֔ז ְיָתה ַ֨פּ ְר ְזָ֔לא ְמָע ַ֖רב ַֽבֲּחַ֥סף ִטי ָֽנאְ :וֶאְצְבָּע ֙
א ֶֽתֱּה ֵ֣וה ַתִקּיָ֔פה וִּמ ַ֖נּהּ ֶֽתֱּה ֵ֥וה
וִּמ ְנֵּ֣הון ]וִּמ ְנֵּ֣הין[ ֲח ַ֑סף ִמן־ְק ָ֤צת ַמְלכוָּת ֙
א ְמָע ַר֙ב ַֽבֲּחַ֣סף ִטי ֔ ָנא ִמְת ָֽﬠ ְרִ֤בין ֶֽלֱהוֹ֙ן ִבּ ְז ַ֣רע
ְתִבי ָֽרהְ֣ ִ :די ] ְו ִ֣די[ ֲח ַ֗ז ְיָת ַפּ ְר ְזָל ֙
ֲא ָנָ֔שׁא ְוָלא־ ֶֽלֱה ֥וֹן ָֽדְּב ִ֖קין ְדּ ָ֣נה ִעם־ ְדּ ָ֑נה ֵֽהא־ְכ ִ֣די ַפ ְר ְזָ֔לא ָ֥לא ִמְתָע ַ֖רב ִעם־

ם ֱאָ֨להּ ְשַׁמ ָ֤יּא ַמְלכ֙וּ ִ֤דּי ְל ָֽﬠְלִמי֙ן ָ֣לא
ַחְס ָֽפּא :וְּב ֽיוֵֹמי֞הוֹן ִ֧דּי ַמְלַכ ָ֣יּא ִא ֗נּוּן ְיִקי ֩
ִתְתַח ַ֔בּל וַּ֨מְלכוּ ָ֔תה ְל ַ֥ﬠם ָֽאֳח ָ֖רן ָ֣לא ִתְשְׁתִּ֑בק ַתּ ִ֤דּק ְוָתֵסי֙ף ָכּל־ִא ֵ֣לּין ַמְלְכ ָו ָ֔תא
א ִאְת ְגּ ֶ֨ז ֶרת ֶ ֜אֶבן ִדּי־ ָ֣לא
ְוִ֖היא ְתּ֥קוּם ְל ָֽﬠְלַמ ָֽיּאָ :כּל־ֳקֵ֣בל ִֽדּי־ֲח ַ֡ז ְיָת ִ֣דּי ִמטּוּ ָר ֩
א ַכְּס ָ֣פּא ְו ַֽדֲה ָ֔בא ֱא ָ֥להּ ַר֙ב הוֹ ַ֣דע ְלַמְלָ֔כּא
ִבי ַ֗ד ִין ֠ ְוַה ֶדֶּקת ַפּ ְר ְזָ֨לא ְנָחָ֤שׁא ַחְסָפּ ֙
ָ ֛מה ִ֥דּי ֶֽלֱה ֵ֖וא ַֽאֲח ֵ֣רי ְד ָ֑נה ְו ַיִ֥צּיב ֶחְלָ֖מא וְּמֵהיַ֥מן ִפְּשׁ ֵֽרהֵּ֠ :בּא ַד ִין ַמְל ָ֤כּא
ה ְו ִ֣ניֹחִ֔חין ֲאַ֖מר ְל ַנָ֥סָּכה
ְנֽבוַּכ ְד ֶנַצּ֙ר ְנ ַ֣פל ַעל־ַא ְנ֔פּוִֹהי וְּל ָֽד ִנ ֵ֖יּאל ְס ִ֑גד וִּמ ְנָח ֙
שׁ֙ט ִ֣דּי ֱא ָֽלֲה֗כוֹן ֣הוּא ֱא ָ֧להּ ֱאָלִ֛הין
ה ַמְלָ֨כּא ְל ָֽד ִנ ֵ֜יּאל ְוָאַ֗מר ִמן־ְק ֹ
ֵֽלהָּ :ע ֵנ ֩
וָּמ ֵ֥רא ַמְלִ֖כין ְו ָג ֵ֣לה ָר ִ֑זין ִ֣דּי ְיֵ֔כְלָתּ ְלִמ ְג ֵ֖לא ָר ָ֥זא ְד ָֽנהֱ :א ַ֨ד ִין ַמְלָ֜כּא ְל ָֽד ִנ ֵ֣יּאל
ַר ִ֗בּי וַּמְתּ ֨ ָנן ַרְב ְר ָ֤בן ַשׂ ִגּיָא֙ן ְיַהב־ֵ֔להּ ְו ַ֨הְשְׁלֵ֔טהּ ַ֖ﬠל ָכּל־ְמ ִדי ַ֣נת ָבּ ֶ֑בל ְו ַרב־
א ֚ ִדּי
ִס ְג ֔ ִנין ַ֖ﬠל ָכּל־ַחִכּיֵ֥מי ָבֶֽבלְ :ו ָֽד ִנ ֵיּאל ֙ ְבּ ָ֣ﬠא ִמן־ַמְלָ֔כּא וַּמ ֗ ִנּי ַ֤ﬠל ֲﬠ ִ ֽבי ְדָתּ ֙
ְמ ִדי ַ֣נת ָבּ ֶ֔בל ְלַשׁ ְד ַ֥רךְך ֵמיַ֖שׁךְך ַֽוֲﬠֵ֣בד ְנ ֑גוֹ ְו ָֽד ִנ ֵ֖יּאל ִבְּת ַ֥רע ַמְל ָֽכּאְ :נֽבוַּכ ְד ֶנַ֣צּר
הּ
הּ ַאִ֣מּין ִשׁ ִ֔תּין ְפָּת ֵ֖יהּ ַאִ֣מּין ִ֑שׁת ֲאִקיֵמ ֙
ַמְלָ֗כּא ֲﬠַב֙ד ְצ ֵ֣לם ִֽדּי־ ְד ַ֔הב רוֵּמ ֙
ְבִּבְק ַ֣ﬠת דּוּ ָ֔רא ִבְּמ ִדי ַ֖נת ָבֶּֽבל :וּ ְנֽבוַּכ ְד ֶנַ֣צּר ַמְלָ֡כּא ְשַׁ֡לח ְלִמְכ ַ֣נשׁ ׀
א ִתְּפָתּ ֵ֔יא ְוֹ֖כל
א ְג ָֽ֨דְב ַר ָ֤יּא ְדָּֽתְב ַר ָיּ ֙
ַֽלֲאַחְשׁ ַדּ ְרְפּ ַנ ָ֡יּא ִס ְג ַנ ָ֣יּא וּ ַֽפֲח ָו ָ֡תא ֲא ַד ְר ָֽגּ ְז ַר ָיּ ֩
א ַֽלֲח ֻנ ַ֣כּת ַצְלָ֔מא ִ֥דּי ֲה ֵ֖קים ְנֽבוַּכ ְדֶנַ֥צּר ַמְל ָֽכּאֵ :בּא ַ֡ד ִין
ִשְׁלֹט ֵ֣ני ְמ ִֽדיָנ ָ ֑תא ְלֵמֵת ֙
א ְדּ ָ֨תְב ַר ָ֜יּא
ִ ֽמְתַכּ ְנִּ֡שׁין ֲאַחְשׁ ַדּ ְרְפּ ַנ ָ֡יּא ִס ְג ַנ ָ֣יּא וּ ַֽפֲח ָו ָ֡תא ֲא ַד ְר ָֽגּ ְז ַר ָ֣יּא ְג ָֽדְב ַר ָיּ ֩
ִתְּפָתּ ֵ֗יא ְוֹכל ֙ ִשְׁלֹט ֵ֣ני ְמ ִֽדי ָנ ָ֔תא ַֽלֲח ֻנ ַ֣כּת ַצְלָ֔מא ִ֥דּי ֲה ֵ֖קים ְנֽבוַּכ ְד ֶנַ֣צּר ַמְל ָ֑כּא
ְו ָֽקְאִמי֙ן ] ְו ָֽק ְיִמי֙ן[ ָֽלֳקֵ֣בל ַצְלָ֔מא ִ֥דּי ֲה ֵ֖קים ְנבוַּכ ְד ֶנַֽצּרְ :ו ָֽכרוֹ ָ֖זא ָק ֵ֣רא ְב ָ֑ח ִיל
ְל֤כוֹן ָֽאְמ ִרי֙ן ַעְמַמ ָ֔יּא ֻאַמּ ָ֖יּא ְוִלָשּׁ ַנ ָֽיּאְ :בִּע ָדּ ֡ ָנא ִֽדּי־ִתְשְׁמ֡עוּן ָ֣קל ַק ְר ָ֣נא
ַ֠מְשׁ ֽרוִֹקיָתא ַקיְת֨רוֹס ]ַקְת֨רוֹס[ ַסְבּ ָ֤כא ְפַּסְנֵתּ ִרי֙ן ֽסוְּמֹ֣פּ ְנ ָ֔יה ְוֹ֖כל ְז ֵ֣ני ְזָמ ָ֑רא
ִתְּפ֤לוּן ְוִתְס ְגּדוּ֙ן ְלֶ֣צֶלם ַֽדֲּה ָ֔בא ִ֥דּי ֲה ֵ֖קים ְנֽבוַּכ ְד ֶנַ֥צּר ַמְל ָֽכּא :וַּמן־ ִדּי־ ָ֥לא ִי ֵ֖פּל
ְו ִיְס ֻ֑גּד ַבּהּ־ַֽשֲׁﬠָ֣תא ִיְת ְרֵ֔מא ְל ֽגוֹא־ַא֥תּוּן נוּ ָ֖רא ָי ִֽק ְדָֽתּאָ :כּל־ֳקֵ֣בל ְדּ ֡ ָנה ֵבּהּ־
א ַמְשׁ֨רוִֹקי ָ֜תא ַקיְתֹ֤רס ]ַקְת ֤רוֹס[
ִזְמ ֡ ָנא ְכּ ִ֣די ָֽשְׁמִ֣ﬠין ָכּל־ַעְמַמ ָ֡יּא ָ֣קל ַק ְר ָנ ֩
א ְפַּס ְנֵט ִ֔רין ְוֹ֖כל ְז ֵ֣ני ְזָמ ָ֑רא ָֽנְפִ֨לין ָכּל־ַעְמַמ ָ֜יּא ֻאַמ ָ֣יּא ְוִלָֽשּׁ ַנ ָ֗יּא ָֽס ְג ִדי֙ן
ַשְׂבָּכ ֙
ה ֵֽבּהּ־ ִזְמ ֔ ָנא ְק ִ֖רבוּ
ְלֶ֣צֶלם ַֽדֲּה ָ֔בא ִ֥דּי ֲה ֵ֖קים ְנֽבוַּכ ְד ֶנַ֥צּר ַמְל ָֽכּאָ :כּל־ֳק ֵ֤בל ְדּ ָנ ֙
ֻגְּב ִ֣רין ַכְּשׂ ָדִּ֑אין ַֽוֲא ַ֥כלוּ ַק ְרֵצי֖הוֹן ִ֥דּי ְיֽהוּ ָד ֵֽיאֲ :ﬠנ֙וֹ ְוָ֣אְמ ִ֔רין ִל ְנֽבוַּכ ְד ֶנַ֖צּר ַמְל ָ֑כּא

ם ִ֣דּי ָכל־ֱאָ֡נשׁ ִֽדּי־ ִיְשַׁ֡מע
ַמְל ָ֖כּא ְל ָֽﬠְלִ֥מין ֱח ִֽייַ֣ :אְנְתּה ]ַ֣אְנְתּ[ ַמְלָכּ֘א ָ֣שְׂמָתּ ְטֵּע ֒
ָ֣קל ַק ְר ָ֣נא ַ֠מְשֹׁרִקיָתא ַקיְתֹ֨רס ]ַקְת֨רוֹס[ ַשְׂבּ ָ֤כא ְפַס ְנֵתּ ִרי֙ן ְוסיֹּ֣פּ ְנ ָ֔יה
] ְוסוֹּ֣פּ ְנ ָ֔יה[ ְוֹ֖כל ְז ֵ֣ני ְזָמ ָ֑רא ִי ֵ֥פּל ְו ִיְס ֻ֖גּד ְלֶ֥צֶלם ַֽדֲּהָֽבא :וַּמן־ ִדּי־ ָ֥לא ִי ֵ֖פּל ְו ִיְס ֻ֑גּד
ִיְת ְרֵ֕מא ְל ֽגוֹא־ַא֥תּוּן נוּ ָ֖רא ָֽי ִק ְדָֽתּאִ :אי ַ֞תי ֻגְּב ִ֣רין ְיֽהוּ ָדא ִ֗ין ִֽדּי־ַמ ִ֤נּיָת ָֽיְתהוֹ֙ן
ת ְמ ִדי ַ֣נת ָבּ ֶ֔בל ַשׁ ְד ַ֥רךְך ֵמיַ֖שׁךְך ַֽוֲﬠֵ֣בד ְנ ֑גוֹ ֻגְּב ַר ָ֣יּא ִאֵ֗לּךְך ָלא־ָ֨שֽׂמוּ
ַעל־ֲﬠִבי ַד ֙
א ְטֵ֔עם ֵֽלאָלָהי ךְ ֙ך ] ֵֽלאָלָה ךְ ֙ך[ ָ֣לא ָֽפְלִ֔חין וְּלֶ֧צֶלם ַֽדֲּה ָ֛בא ִ֥דּי
ֲֽﬠ ָ֤ליךְך ] ֲֽﬠ ָ֤לךְך[ ַמְלָכּ ֙
ֲה ֵ֖קיְמָתּ ָ֥לא ָס ְג ִֽדיןֵ :בּא ַ֤ד ִין ְנֽבוַּכ ְד ֶנַצּ֙ר ִבּ ְר ַ֣גז ַֽוֲחָ֔מה ֲאַמ֙ר ְלַה ְיָת ָ֔יה ְלַשׁ ְד ַ֥רךְך
ֵמיַ֖שׁךְך ַֽוֲﬠֵ֣בד ְנ ֑גוֹ ֵבּא ַ֨ד ִי֙ן ֻגְּב ַר ָ֣יּא ִאֵ֔לּךְך ֵהיָ֖תיוּ ֳק ָ֥דם ַמְל ָֽכּאָ :ע ֵ֤נה ְנ ֻֽבַכ ְד ֶנַצּ֙ר
ְוָאַ֣מר ְל֔הוֹן ַהְצ ָ֕דּא ַשׁ ְד ַ֥רךְך ֵמיַ֖שׁךְך ַֽוֲﬠֵ֣בד ְנ ֑גוֹ ֵֽלאָל ַ֗הי ָ֤לא ִ ֽאיֵתיכוֹ֙ן ָֽפְּלִ֔חין
וְּלֶ֧צֶלם ַֽדֲּה ָ֛בא ִ֥דּי ֲה ֵ֖קיֶמת ָ֥לא ָֽס ְג ִֽדיןְ :כַּ֞ען ֵ֧הן ִ ֽאיֵתי֣כוֹן ֲﬠִתי ִ֗דין ִ֣דּי ְבִע ָדּ ֡ ָנא
ִֽדּי־ִתְשְׁמ֡עוּן ָ֣קל ַק ְר ָ֣נא ַמְשׁ ֽרוִֹקיָ֣תא ַקיְתֹ֣רס ]ַקְתֹ֣רס[ ַשְׂבָּ֡כא ְפַּס ְנֵתּ ִרי֩ן
ת ְוֵה֙ן ָ֣לא
ְוסוְּמֹ֨פּ ְנ ָ֜יה ְוֹ֣כל ׀ ְז ֵ֣ני ְזָמ ָ֗רא ִתְּפּ֣לוּן ְוִתְס ְגּדוּ ֘ן ְלַצְלָ֣מא ִֽדי־ַעְב ֵד ֒
ִתְס ְגּ֔דוּן ַבּהּ־ַֽשֲׁﬠָ֣תה ִתְת ְר֔מוֹן ְל ֽגוֹא־ַא֥תּוּן נוּ ָ֖רא ָֽי ִק ְד ָ ֑תּא וַּמן־֣הוּא ֱאָ֔להּ ִ֥דּי
ְיֵֽשׁי ְזִב ְנ֖כוֹן ִמן־ ְי ָֽדיֲ :ﬠ ֗נוֹ ַשׁ ְד ַ֤רךְך ֵמיַשׁ ךְ ֙ך ַֽוֲﬠֵ֣בד ְנ ֔גוֹ ְוָֽאְמ ִ֖רין ְלַמְל ָ֑כּא ְנֽבוַּכ ְד ֶנַ֔צּר
א ִֽדּי־
ָֽלא־ַחְשִׁ֨חין ֲא ַ֧נְח ָנא ַעל־ ְדּ ָ֛נה ִפְּת ָ֖גם ַֽלֲהָֽתבוָּֽתךְךֵ֣ :הן ִאי ַ֗תי ֱאָל ָ֨ה ָנ ֙
ֲא ַ֣נְח ָנא ָֽפְלִ֔חין ָיִ֖כל ְלֵשׁי ָֽזבוּ ַ ֑ת ָנא ִמן־ַא֨תּוּן נוּ ָ֧רא ָֽי ִק ְד ָ ֛תּא וִּמן־ ְי ָ֥דךְך ַמְל ָ֖כּא
ְיֵשׁי ִֽזבְ :וֵ֣הן ָ֔לא ְי ִ֥די ַע ֶֽלֱה ֵוא־ ָ֖לךְך ַמְל ָ֑כּא ִ֤דּי ֵֽלאָלָהי ךְ ֙ך ] ֵֽלאָלָה ךְ ֙ך[ ָֽלא־ִאי֣תי ָנא
]ִאיָ֣ת ָנא[ ָֽפְלִ֔חין וְּלֶ֧צֶלם ַֽדֲּה ָ֛בא ִ֥דּי ֲה ֵ֖קיְמָתּ ָ֥לא ִנְס ֻֽגּדֵ :בּא ַ֨ד ִין ְנֽבוַּכ ְד ֶנַ֜צּר
ִהְתְמִ֣לי ֱחָ֗מא וְּצ ֵ֤לם ַא ְנ֨פּוִֹה֙י ֶאְשַׁתּ ֔ ִנּו ]ֶאְשַׁתּ ֔ ִנּי[ ַעל־ַשׁ ְד ַ֥רךְך ֵמיַ֖שׁךְך ַֽוֲﬠֵ֣בד ְנ ֑גוֹ
ָע ֵ֤נה ְוָאַמ֙ר ְלֵמ ֵ֣זא ְלַאתּוּ ֔ ָנא ַ֨חד־ִשְׁבָ֔עה ַ֛ﬠל ִ֥דּי ֲח ֵ֖זה ְלֵֽמ ְז ֵֽיהּ :וְּל ֻגְב ִ֤רין ִגָּֽבּ ֵרי־
ַ֨ח ִיל ֙ ִ֣דּי ְבַח ְיֵ֔להּ ֲאַמ֙ר ְלַכָפּ ָ֔תה ְלַשׁ ְד ַ֥רךְך ֵמיַ֖שׁךְך ַֽוֲﬠֵ֣בד ְנ ֑גוֹ ְלִמ ְרֵ֕מא ְלַא֥תּוּן
נוּ ָ֖רא ָֽי ִק ְדָֽתּאֵ :בּא ַ֜ד ִין ֻגְּב ַר ָ֣יּא ִאֵ֗לּךְך ְכִּ֨פת֙וּ ְבַּס ְרָֽבֵּליהוֹ֙ן ַפְּטּיֵשׁי֔הוֹן ]ַפְּטֵּשׁי֔הוֹן[
ְוַכ ְרְבּ ָֽלְת֖הוֹן וְּלבוֵּשׁי֑הוֹן וּ ְרִ֕מיו ְל ֽגוֹא־ַא֥תּוּן נוּ ָ֖רא ָֽי ִק ְדָֽתּאָ :כּל־ֳקֵ֣בל ְדּ ֗ ָנה
א ַמְחְצָ֔פה ְוַאתּוּ ָ֖נא ֵא ֵ֣זה ַיִ֑תּי ָרא ֻגְּב ַר ָ֣יּא ִאֵ֗לּךְך ִ֤דּי ַהִ֨סּק֙וּ
ִמן־ ִ֞דּי ִמ ַ֤לּת ַמְלָכּ ֙
ְלַשׁ ְד ַ֤רךְך ֵמיַשׁ ךְ ֙ך ַֽוֲﬠֵ֣בד ְנ ֔גוֹ ַקִ֣טּל ִה֔מּוֹן ְשִׁביָ֖בא ִ֥דּי נוּ ָֽראְ :ו ֻגְב ַר ָ֤יּא ִאֵלּ ךְ ֙ך
ְתּ ָ֣לֵתּ֔הוֹן ַשׁ ְד ַ֥רךְך ֵמיַ֖שׁךְך ַֽוֲﬠֵ֣בד ְנ ֑גוֹ ְנ ַ֛פלוּ ְל ֽגוֹא־ַאֽתּוּן־נוּ ָ֥רא ָֽי ִק ְדָ֖תּא ְמַכְפּ ִ ֽתין:

א
ֱא ַ֨ד ִי֙ן ְנֽבוַּכ ְד ֶנַ֣צּר ַמְלָ֔כּא ְתּ ַ֖והּ ְו ָ֣קם ְבִּהְתְבָּה ָ֑לה ָע ֨ ֵנה ְוָאַ֜מר ְלַה ָֽדְּב֗רוִֹהי ֲהָל ֩
א ְמַכְפּ ִ֔תין ָע ַ֤נ ִין ְוָאְמ ִרי֙ן ְלַמְלָ֔כּא ַיִצּיָ֖בא
ֻגְב ִ֨רין ְתָּל ָ֜תה ְרֵ֤מי ָנא ְלגוֹא־נוּ ָר ֙
ַמְל ָֽכּאָ :ע ֵ֣נה ְוָאַ֗מר ָֽהא־ֲאָ֨נה ָח ֵ֜זה ֻגְּב ִ֣רין ַא ְרְבָּ֗עה ְשׁ ַ֨ר ִי֙ן ַמְהְלִ֣כין ְבּ ֽגוֹא־נוּ ָ֔רא
הּ ִ֣דּי ְרִביָע ָ֔יא ] ְרִביָע ָ ֔אה[ ָדֵּ֖מה ְלַבר־ֱאָל ִ ֽהין:
ַֽוֲח֖בל ָֽלא־ִאיַ֣תי ְבּ֑הוֹן ְו ֵר ֵו ֙
א ָע ֵ֣נה ְוָאַ֗מר ַשׁ ְד ַ֨רךְך ֵמיַ֧שׁךְך
ֵבּא ַ֜ד ִין ְק ֵ֣רב ְנֽבוַּכ ְד ֶנַ֗צּר ִלְת ַר֘ע ַא֣תּוּן נוּ ָ֣רא ָֽי ִק ְדָתּ ֒
ַֽוֲﬠֵבד־ ְנ֛גוֹ ַעְב ֛דוִֹהי ִֽדּי־ֱאָלָ֥הא ִעָלּיָ֖א ]ִעָלָּ֖אה[ ֻ֣פּקוּ ֶוֱא֑תוֹ ֵבּא ַ֣ד ִין ָֽנְפ ִ ֗קין ַשׁ ְד ַ֥רךְך
ֵמי ַ ֛
שׁךְך ַֽוֲﬠֵ֥בד ְנ ֖גוֹ ִמן־֥גּוֹא נוּ ָֽרא֠ :וּ ִ ֽמְתַכּ ְנִּשׁין ֲאַחְשׁ ַדּ ְרְפּ ַנ ָ֞יּא ִ ֽס ְג ַנ ָ֣יּא וּ ַֽפֲח ָוָת֘א
א ָח ַ֣ז ִין ְל ֻגְב ַר ָ֣יּא ִאֵ֡לּךְך ִדּי֩ ָֽלא־ְשֵׁ֨לט נוּ ָ֜רא ְבּ ֶגְשְׁמ֗הוֹן וְּשׂ ַ֤ﬠר
ְוַה ָֽדְּב ֵ֣רי ַמְלָכּ ֒
ֵֽראְשׁהוֹ֙ן ָ֣לא ִהְתָח ַ֔רךְך ְוַס ְרָֽבֵּלי֖הוֹן ָ֣לא ְשׁ ֑נוֹ ְו ֵ֣רי ַח ֔נוּר ָ֥לא ֲﬠ ָ֖דת ְבּֽהוֹןָ :ע ֨ ֵנה
ְנֽבוַּכ ְד ֶנַ֜צּר ְוָאַ֗מר ְבּ ִ֤ריךְך ֱא ָֽלֲההוֹ֙ן ִֽדּי־ַשׁ ְד ַ֤רךְך ֵמיַשׁ ךְ ֙ך ַֽוֲﬠֵ֣בד ְנ ֔גוֹ ִֽדּי־ְשׁ ַ֤לח
א ַשִׁ֔נּיו ִויַ֣הבוּ
הּ ְוֵשׁי ִ֣זב ְלַעְב֔דוִֹהי ִ֥דּי ִהְת ְרִ֖חצוּ ֲﬠ֑לוִֹהי וִּמ ַ֤לּת ַמְלָכּ ֙
ַמ ְ ֽלֲאֵכ ֙
ֶגְשְׁמי֗הוֹן ] ֶגְשְׁמ֗הוֹן[ ֠ ִדּי ָֽלא־ ִיְפְל֤חוּן ְו ָֽלא־ ִיְס ְגּדוּ֙ן ְלָכל־ֱאָ֔להּ ָלֵ֖הן ֵלא ָֽלֲהֽהוֹן:
ה ]ָשֻׁל֙ו[ ַ֣ﬠל ֱא ָֽלֲה֗הוֹן
ם ִדּי֩ ָכל־ַ֨עם ֻאָ֜מּה ְוִלָ֗שּׁן ִֽדּי־ ֵיאַ֤מר ָשֻׁל ֙
וִּמ ִנּ ֘י ִ֣שׂים ְטֵע ֒
ִֽדּי־ַשׁ ְד ַ֤רךְך ֵמיַשׁ ךְ ֙ך ַֽוֲﬠֵ֣בד ְנ ֔גוֹא ַה ָדִּ֣מין ִי ְ ֽתֲﬠ ֵ֔בד וַּב ְיֵ֖תהּ ְנ ָוִ֣לי ִיְשַׁתֵּ֑וּה ָכּל־ֳק ֵ֗בל
ִ֣דּי ָ֤לא ִאיַת֙י ֱא ָ֣לה ָֽאֳח ָ֔רן ִֽדּי־ ִי ֻ֥כּל ְלַהָצּ ָ֖לה ִכּ ְד ָֽנהֵ :בּא ַ֣ד ִין ַמְלָ֗כּא ַהְצ ַ֛לח
שׁךְך ַֽוֲﬠֵ֥בד ְנ ֖גוֹ ִבְּמ ִדי ַ֥נת ָבֶּֽבלְ :נֽבוַּכ ְד ֶנַ֣צּר ַמְלָ֗כּא ְלָכל־ַעְמַמ ָ֞יּא
ְלַשׁ ְד ַ֥רךְך ֵמי ַ ֛
א
ֻאַמ ָ֧יּא ְוִלָֽשּׁ ַנ ָ֛יּא ִֽדּי־ ָדְא ִ֥רין ] ָד ְי ִ֥רין[ ְבָּכל־ַא ְר ָ֖ﬠא ְשׁ ָֽלְמ֥כוֹן ִיְשׂ ֵֽגּאָֽ :אַת ָיּ ֙
ְוִתְמַה ָ֔יּא ֚ ִדּי ֲﬠַ֣בד ִעִ֔מּי ֲאָלָ֖הא ִעָלּי ָ ֑א ]ִעָלּ ָ ֑אה[ ְשׁ ַ֥פר ֳֽק ָדַ֖מי ְלַֽהֲח ָו ָֽיהָ :א֨תוִֹה֙י
הּ ַמְל֣כוּת ָעַ֔לם ְוָשְׁלָט ֵ֖נהּ ִעם־
ְכָּ֣מה ַרְב ְר ִ֔בין ְוִתְמ֖הוִֹהי ְכָּ֣מה ַתִקּי ִ֑פין ַמְלכוֵּת ֙
ת ְבֵּבי ִ֔תי ְו ַֽרְע ַ֖נ ן ְבֵּהיְכ ִ ֽליֵ֥ :חֶלם ֲח ֵ֖זית
ָ֥דּר ְו ָֽדרֲ :א ָ֣נה ְנֽבוַּכ ְד ֶנַ֗צּר ְשׁ ֵ֤לה ֲה ֵוי ֙
ה ִרי֙ן ַֽﬠל־ִמְשְׁכּ ִ֔בי ְוֶח ְז ֵ֥וי ֵראִ֖שׁי ְיַֽבֲהֻל ַֽנּ ִני :וִּמ ִנּ֙י ִ֣שׂים ְטֵ֔עם
ִוי ַֽדֲחִל ַ֑נּ ִני ְוַה ְר ֹ
ְלַה ְנָע ָ֣לה ָֽק ָדַ֔מי ְלֹ֖כל ַחִכּיֵ֣מי ָב ֶ֑בל ִֽדּי־ְפַ֥שׁר ֶחְלָ֖מא ְיֽהוֹ ְדֻע ַֽנּ ִניֵ :בּא ַ֣ד ִין ָעִ֗לּלין
ה
א ָֽאְשַׁפ ָ֔יּא ַכְּשׂ ָדּיֵ֖א ]ַכְּשׂ ָדֵּ֖אי[ ְו ָֽג ְז ַר ָ֑יּא ְוֶחְלָ֗מא ָאַ֤מר ֲא ָנ ֙
]ָעִ֗לּין[ ַח ְרֻטַמ ָיּ ֙
ֳק ָ֣דֵמי֔הוֹן וִּפְשׁ ֵ֖רהּ ָלא־ְמֽהוֹ ְדִ֥ﬠין ִ ֽליְ :ו ַ֣ﬠד ָֽאֳח ֵ֡רין ַעל ֩ ָֽק ָדַ֨מי ָֽדּ ִנ ֵ֜יּאל ִֽדּי־ְשֵׁ֤מהּ
שׁם ֱאָל ִ֔הי ְו ִ֛די ֽרוּ ַח־ֱאָלִ֥הין ַק ִדּיִ֖שׁין ֵ֑בּהּ ְוֶחְלָ֖מא ָֽק ָד֥מוִֹהי
ֵבְּלְטַשׁאַצּ֙ר ְכּ ֻ ֣
א ִ֣דּי ׀ ֲא ָ֣נה ִי ְדֵ֗עת ֠ ִדּי ֣רוּ ַח ֱאָלִ֤הין ַק ִדּיִשׁי֙ן
ַאְמ ֵֽרתֵ :בְּלְטַשׁאַצּ֘ר ַ֣רב ַח ְרֻטַמ ָיּ ֒

ָ֔בּךְך ְוָכל־ ָ֖רז ָֽלא־ָא ֵ֣נס ָ֑לךְך ֶח ְז ֵ֨וי ֶחְלִ֧מי ִֽדי־ֲחֵ֛זית וִּפְשׁ ֵ֖רהּ ֱאַֽמרְ :וֶח ְז ֵ֥וי ֵראִ֖שׁי
ַעל־ִמְשְׁכִּ֑בי ָח ֵ֣זה ֲה ֵ֔וית ַֽוֲא֥לוּ ִאי ָ֛לן ְבּ֥גוֹא ַא ְר ָ֖ﬠא ְורוֵּ֥מהּ ַשׂ ִֽגּיאְ :רָ֥בה ִ ֽאיָל ָ֖נא
הּ ִיְמֵ֣טא ִלְשַׁמ ָ֔יּא ַֽוֲחזוֵֹ֖תהּ ְל֥סוֹף ָכּל־ַא ְר ָֽﬠאֳ :ﬠְפ ֵ֤יהּ ַשִׁפּי֙ר ְוִא ְנֵ֣בּהּ
וְּת ִ֑קף ְורוֵּמ ֙
ַשׂ ִ֔גּיא וָּמ ֨זוֹן ְלֹ֖כָלּא־ ֵ֑בהּ ְתֹּח֜תוִֹהי ַתְּט ֵ֣לל ׀ ֵחי ַ֣ות ָבּ ָ֗רא וְּבַע ְנ֨פוִֹה֙י ְי ֻד ָרו֙ן ] ְי ֻד ָר֙ן[
ִצֲפּ ֵ֣רי ְשַׁמ ָ֔יּא וִּמ ֵ֖נּהּ ִיְתּ ִ֥זין ָכּל־ִבְּשׂ ָֽראָ :ח ֵ֥זה ֲהֵ֛וית ְבֶּח ְז ֵ֥וי ֵראִ֖שׁי ַעל־ִמְשְׁכִּ֑בי
א ְוַקִ֣צּצוּ
ַֽוֲאל֙וּ ִ֣ﬠיר ְוַק ִ֔דּישׁ ִמן־ְשַׁמ ָ֖יּא ָנ ִ ֽחתָ :ק ֵ֨רא ְבַ֜ח ִיל ְו ֵ֣כן ָאַ֗מר ֹ֤גּדּוּ ִ ֽאיָל ָנ ֙
א ִמן־ַתְּח֔תּוִֹהי ְוִצֲפּ ַר ָ֖יּא ִמן־
ַע ְנ֔פוִֹהי ַאַ֥תּרוּ ֳﬠְפ ֵ֖יהּ וַּב ַ֣דּרוּ ִא ְנ ֵ֑בּהּ ְתּ ֻ֤נד ֵֽחי ְוָת ֙
ַע ְנֽפוִֹהיְ :בּ ַ֨רם ִע ַ֤קּר ָשׁ ְר֨שׁוִֹה֙י ְבַּא ְר ָ֣ﬠא ְשׁ ֻ֔בקוּ וֶּֽבֱאסוּ֙ר ִֽדּי־ַפ ְר ֶ֣זל וּ ְנָ֔חשׁ
א ִיְצַט ַ֔בּע ְוִעם־ֵֽחי ְוָ֥תא ֲחָל ֵ֖קהּ ַֽבֲּﬠַ֥שׂב ַא ְר ָֽﬠא:
ְבּ ִדְתָ֖אא ִ֣דּי ָב ָ֑רא וְּב ַ֤טל ְשַׁמ ָיּ ֙
הּ ִמן־ְא ָנוָ֣שׁא ]ֲֽא ָנָ֣שׁא[ ְיַשׁ ֔נּוֹן וְּלַ֥בב ֵחי ָ֖וא ִיְת ְיִ֣הב ֵ֑להּ ְוִשְׁב ָ֥ﬠה ִע ָֽדּ ִ֖נין
ִלְבֵב ֙
ַיְחְל֥פוּן ֲﬠֽלוִֹהיִ :בּ ְג ֵז ַ֤רת ִעי ִרי֙ן ִפְּת ָגָ֔מא וֵּמאַ֥מר ַק ִדּיִ֖שׁין ְשֵֽׁאְל ָ ֑תא ַעד־ ִדְּב ַ֡רת
ִ֣דּי ִי ְנ ְדּ֣עוּן ַ֠ח ַיּ ָיּא ִֽדּי־ַשִׁ֨לּיט ִעָלּי ָ ֜א ]ִעָלּ ָ ֜אה[ ְבַּמְל֣כוּת ְא ָנוָ֗שׁא ] ֲֽא ָנָ֗שׁא[ וְּלַמן־
ה ֶחְלָ֣מא ֲח ֵ֔זית ֲא ָ֖נה
א ִיְתּ ִנ ֔ ַנּהּ וְּשׁ ַ֥פל ֲא ָנִ֖שׁים ְי ִ֥קים ֲֽﬠַליהּ ] ֲֽﬠ ַֽלהּ[ְ :דּ ָנ ֙
ִ֤דּי ִיְצֵבּ ֙
ַמְל ָ֣כּא ְנֽבוַּכ ְדֶנ ַ֑צּר ְו ַ ֨אְנְתּה ] ְו ַ ֨אְנְתּ[ ֵבְּלְטַשׁאַ֜צּר ִפְּשׁ ֵ֣רא ׀ ֱאַ֗מר ָכּל־ֳקֵבל ֙ ִ֣דּי ׀
א ְלהוֹ ָ֣דֻע ַ֔ת ִני ְוַ֣א ְנְתּה ] ְוַ֣א ְנְתּ[ ָכּ ֵ֔הל ִ֛דּי
ָכּל־ַחִכּיֵ֣מי ַמְלכוּ ִ֗תי ָלא־ ָֽיְכ ִ֤לין ִפְּשׁ ָר ֙
ם
ֽרוּ ַח־ֱאָלִ֥הין ַק ִדּיִ֖שׁין ָֽבּךְךֱ :א ַ֨ד ִין ָֽדּ ִנ ֵ֜יּאל ִֽדּי־ְשֵׁ֣מהּ ֵבְּלְטַשׁאַ֗צּר ֶאְשׁתּוַֹמ ֙
א
ְכָּשׁ ָ֣ﬠה ֲח ָ֔דה ְו ַרְעֹיֹ֖נִהי ְיַֽבֲהֻל ֵ֑נּהּ ָע ֨ ֵנה ַמְלָ֜כּא ְוָאַ֗מר ֵבְּלְטַשׁאַצּ֙ר ֶחְלָ֤מא וִּפְשׁ ֵר ֙
ַאל־ ְיַֽבֲהָ֔לךְך ָע ֵ֤נה ֵבְלְטַשׁאַצּ֙ר ְוָאַ֔מר ָמ ִ֕ראי ]ָמ ִ֕רי[ ֶחְלָ֥מא ְלָֽשׂ ְנָ֖איךְך ]ְלָֽשׂ ְנָ֖אךְך[
הּ ִיְמֵ֣טא
א ִ֣דּי ֲח ַ֔ז ְיָת ִ֥דּי ְרָ֖בה וְּת ִ֑קף ְורוֵּמ ֙
וִּפְשׁ ֵ֥רהּ ְלָע ָֽריךְך ]ְלָע ָֽרךְך[ֽ ִ :איָל ָנ ֙
ִלְשַׁמ ָ֔יּא ַֽוֲחזוֵֹ֖תהּ ְלָכל־ַא ְר ָֽﬠאְ :וָעְפ ֵ֤יהּ ַשִׁפּי֙ר ְוִא ְנֵ֣בּהּ ַשׂ ִ֔גּיא וָּמ ֨זוֹן ְלֹ֖כָלּא־ ֵ֑בהּ
ְתֹּח֗תוִֹהי ְתּדוּ֙ר ֵחי ַ֣ות ָבּ ָ֔רא וְּבַע ְנ֕פוִֹהי ִיְשְׁכּ ָ֖נ ן ִצֲפּ ֵ֥רי ְשַׁמ ָֽיּאַ :א ְנְתּה ]ַא ְנְתּ[
ת וְּמַ֣טת ִלְשַׁמ ָ֔יּא ְוָשְׁלָט ָ֖נ ךְך
֣הוּא ַמְלָ֔כּא ִ֥דּי ְרַ֖בית ] ְרַ֖בת[ וְּת ֵ֑קְפְתּ וּ ְרבוָּ֤תךְך ְרָב ֙
ְל֥סוֹף ַא ְר ָֽﬠאְ :ו ִ֣די ֲח ָ֣זה ַמְלָ֡כּא ִ֣ﬠיר ְוַק ִ֣דּישׁ ָנִ֣חת ׀ ִמן־ְשַׁמ ָ֡יּא ְוָאַמ֩ר ֨גֹּדּוּ
ִ ֽאיָל ֜ ָנא ְוַחְבּ֗לוִּהי ְבּ ַ֨רם ִע ַ֤קּר ָשׁ ְר֨שׁוִֹה֙י ְבַּא ְר ָ֣ﬠא ְשׁ ֻ֔בקוּ וֶּֽבֱאסוּ֙ר ִֽדּי־ַפ ְר ֶ֣זל
א ֲחָל ֵ ֔קהּ ַ֛ﬠד
וּ ְנָ֔חשׁ ְבּ ִדְתָ֖אא ִ֣דּי ָב ָ֑רא וְּבַ֧טל ְשַׁמ ָ֣יּא ִיְצַט ַ֗בּע ְוִעם־ֵחי ַ֤ות ָבּ ָר ֙
ה[
א ]ִעָלָּא ֙
ִֽדּי־ִשְׁב ָ֥ﬠה ִע ָֽדּ ִ֖נין ַיְחְל֥פוּן ֲﬠֽלוִֹהיְ :דּ ָ֥נה ִפְשׁ ָ֖רא ַמְל ָ֑כּא וּ ְג ֵז ַ֤רת ִעָלּי ָ ֙

ִ֔היא ִ֥דּי ְמָ֖טת ַעל־ָמ ִ֥ראי ]ָמ ִ֥רי[ ַמְל ָֽכּאְ :ו ָ֣לךְך ָֽט ְר ִ֣דין ִמן־ֲא ָנָ֡שׁא ְוִעם־ֵחי ַ֣ות
ָבּ ָר ֩
א ָ֣לךְך ְמַצְבִּ֔עין
א ֶֽלֱה ֵ֨וה ְמֹד ָ֜רךְך ְוִעְשָׂ֥בּא ְכתוֹ ִ֣רין ׀ ָ֣לךְך ְיַֽטֲﬠ֗מוּן וִּמ ַ֤טּל ְשַׁמ ָיּ ֙
ה[
א ]ִעָלָּא ֙
ְוִשְׁב ָ֥ﬠה ִע ָֽדּ ִ֖נין ַיְחְל֣פוּן ֲﬠ ָ֑ליךְך ַ֣ﬠד ׀ ִ֣דּי ִת ְנ ַ֗דּע ִֽדּי־ַשׁ ִ֤לּיט ִעָלּי ָ ֙
ְבַּמְל֣כוּת ֲא ָנָ֔שׁא וְּלַמן־ ִ֥דּי ִיְצֵ֖בּא ִיְתּ ִנ ַֽנּהְּ :ו ִ֣די ֲאַ֗מרוּ ְלִמְשַׁ֞בּק ִע ַ֤קּר ָשׁ ְר֨שׁוִֹה֙י
ִ֣דּי ִ ֽאיָל ֔ ָנא ַמְלכוָּ֖תךְך ָ֣לךְך ַק ָיּ ָ ֑מה ִמן־ ִ֣דּי ִת ְנ ַ֔דּע ִ֥דּי ַשִׁלִּ֖טן ְשַׁמ ָֽיּאָ :לֵ֣הן ַמְלָ֗כּא
ִמְלִכּ֙י ִיְשׁ ַ֣פּר ֲﬠָ֔ליךְך ַֽוֲחָט ָי ךְ ֙ך ] ַֽוֲחָטָא ךְ ֙ך[ ְבִּצ ְד ָ֣קה ְפ ֻ֔רק ַֽוֲﬠ ָֽו ָיָ֖תךְך ְבִּמַ֣חן ֲﬠ ָ֑נ ִין ֵ ֛הן
ֶֽתֱּה ֵ֥וה ַא ְר ָ֖כה ִלְשׁ ֵֽל ְוָֽתךְךֹ֣ :כָּלּא ְמָּ֔טא ַעל־ ְנֽבוַּכ ְד ֶנַ֖צּר ַמְל ָֽכּאִ :לְקָ֥צת ַי ְרִ֖חין
א ְוָאַ֔מר ֲה ָ֥לא
שׂר ַעל־ֵהי ַ֧כל ַמְלכוּ ָ ֛תא ִ֥דּי ָבֶ֖בל ְמַה ֵ֥לּךְך ֲה ָֽוהָ :ע ֵ֤נה ַמְלָכּ ֙
ְתּ ֵֽרי־ֲﬠ ַ ֑
הּ ְלֵ֣בית ַמְל֔כוּ ִבְּת ָ֥קף ִחְס ִ֖ני ְוִלי ָ֥קר
ָדא־ִ֖היא ָבֶּ֣בל ַרְבּ ָ ֑תא ִֽדּי־ֲא ָ֤נה ֱב ַנ ְיַת ֙
א ְבּ ֻ֣פם ַמְלָ֔כּא ָ֖קל ִמן־ְשַׁמ ָ֣יּא ְנ ַ֑פל ָ֤לךְך ָֽאְמ ִרי֙ן ְנבוַּכ ְד ֶנַ֣צּר
ַה ְד ִֽרי֗ :עוֹד ִמְלָּת ֙
א ָ֨לךְך ָֽט ְר ִ֜דין ְֽוִעם־ֵחי ַ֧ות ָבּ ָ֣רא ְמֹד ָ֗רךְך
ַמְלָ֔כּא ַמְלכוָּ֖תא ֲﬠ ָ֥דת ִמ ָֽנּ ךְך :וִּמן־ֲא ָנָשׁ ֩
ִעְשׂ ָ֤בּא ְכתוֹ ִרי֙ן ָ֣לךְך ְיַֽטֲﬠ֔מוּן ְוִשְׁב ָ֥ﬠה ִע ָֽדּ ִ֖נין ַיְחְל֣פוּן ֲﬠ ָ֑ליךְך ַ֣ﬠד ִֽדּי־ִת ְנ ַ֗דּע ִֽדּי־
ה[ ְבַּמְל֣כוּת ֲא ָנָ֔שׁא וְּלַ֥מן ִֽדּי־ ִיְצֵ֖בּא ִיְתּ ִנ ַֽנּהַּ֣ :בּהּ ַֽשֲׁﬠ ָ֗תא
א ]ִעָלָּא ֙
ַשׁ ִ֤לּיט ִעָלּי ָ ֙
ִמְלָּת֘א ָ֣סַפת ַעל־ְנֽבוַּכ ְדֶנַצּ֒ר וִּמן־ֲאָנָ֣שׁא ְט ִ֔ריד ְוִעְשׂ ָ֤בּא ְכתוֹ ִרי֙ן ֵיאֻ֔כל וִּמַ֥טּל
ְשַׁמ ָ֖יּא ִגְּשֵׁ֣מהּ ִיְצַט ַ֑בּע ַ֣ﬠד ִ֥דּי ַשְׂע ֵ֛רהּ ְכּ ִנְשׁ ִ֥רין ְרָ֖בה ְוִטְפ ֥רוִֹהי ְכִצְפּ ִֽריןְ :וִלְקָ֣צת
א
א ֲא ֨ ָנה ְנֽבוַּכ ְד ֶנַ֜צּר ַע ְי ַ֣ני ׀ ִלְשַׁמ ָ֣יּא ִנְטֵ֗לת וַּמ ְנ ְדִּע֙י ֲﬠ ַ֣לי ְי֔תוּב וְּלִעָלּי ָ ֙
ֽיוַֹמ ָיּ ֩
הּ ָשְׁלָ֣טן ָעַ֔לם
ה[ ָֽבּ ְרֵ֔כת וְּלַ֥חי ָעְלָ֖מא ַשְׁבֵּ֣חת ְוַה ְדּ ֵ֑רת ִ֤דּי ָשְׁלָט ֵנ ֙
]וְּלִעָלָּא ֙
א ְכּ ָ֣לה ֲחִשׁי ִ֔בין וְּכִמְצְבּ ֵ֗יהּ
וַּמְלכוֵּ֖תהּ ִעם־ ָ֥דּר ְו ָֽדרְ :וָכל־ ָדְּא ֵ֤רי ] ָֽדּ ְי ֵ֤רי[ ַא ְרָע ֙
ָעֵב֙ד ְבֵּ֣חיל ְשַׁמ ָ֔יּא ְו ָֽדְא ֵ֖רי ] ְו ָֽד ְי ֵ֖רי[ ַא ְר ָ֑ﬠא ְו ָ֤לא ִאיַת֙י ִֽדּי־ ְיַמֵ֣חא ִבי ֵ֔דהּ ְו ֵ֥יאַמר
ֵ֖להּ ָ֥מה ֲﬠַֽב ְדְתֵּֽ :בּהּ־ ִזְמ ֞ ָנא ַמ ְנ ְדִּ֣ﬠי ׀ ְי֣תוּב ֲﬠַ֗לי ְוִלי ַ ֨קר ַמְלכוּ ִ֜תי ַה ְד ִ֤רי ְו ִז ִו֙י
ְי֣תוּב ֲﬠַ֔לי ְוִ֕לי ַה ָֽדְּב ַ֥רי ְו ַרְב ְרָב ַ֖ני ְיַב֑עוֹן ְוַעל־ַמְלכוִּ֣תי ָהְתְק ֔ ַנת וּ ְר֥בוּ ַיִתּי ָ֖רה
ֽ֥ה ֽוֲּסַפת־ ִ ֽליְ :כַּ֞ען ֲא ָ֣נה ְנֽבוַּכ ְד ֶנַ֗צּר ְמַשׁ ַ֨בּח וְּמרוֵֹ֤מם וְּמַה ַדּ֙ר ְלֶ֣מֶלךְך ְשַׁמ ָ֔יּא ִ֤דּי
א ְרָחֵ֖תהּ ִ֑דּין ְו ִד֙י ַמְהְלִ֣כין ְבּ ֵג ָ֔וה ָיִ֖כל ְלַהְשָׁפּ ָֽלה:
ָכל־ַֽמֲﬠָב֨דוִֹה֙י ְק֔שׁוֹט ְו ֽ ֹ
ֵבְּלַשׁאַ֣צּר ַמְלָ֗כּא ֲﬠַב֙ד ְלֶ֣חם ַ֔רב ְל ַרְב ְרָב ֖נוִֹהי ֲא ַ֑לף ְו ָֽלֳקֵ֥בל ַאְל ָ֖פּא ַחְמ ָ֥רא
ה ְלָמא ֵנ֙י ַֽדֲּהָ֣בא ְוַכְסָ֔פּא ִ֤דּי
ָשֵֽׁתהֵ :בְּלַשׁאַ֞צּר ֲאַ֣מר ׀ ִבְּט ֵ֣ﬠם ַחְמ ָ֗רא ְלַה ְיָת ָי ֙
א
ק ְנֽבוַּכ ְד ֶנַ֣צּר ֲא֔בוִּהי ִמן־ֵֽהיְכ ָ֖לא ִ֣דּי ִבי ֽרוְּשׁ ֶ֑לם ְו ִיְשׁ֣תּוֹן ְבּ֗הוֹן ַמְלָכּ ֙
ַה ְנֵפּ ֙

ְו ַרְב ְרָב ֔נוִֹהי ֵֽשׁ ְגָלֵ֖תהּ וְּלֵֽח ָנֵֽתהֵּ :בּא ַ֗ד ִין ַה ְיִתי֙ו ָמא ֵ֣ני ַֽדֲה ָ֔בא ִ֣דּי ַה ְנִ֗פּקוּ ִמן־
א ְו ַרְב ְרָב ֔נוִֹהי
ֵֽהיְכ ָ֛לא ִדּי־ֵ֥בית ֱאָלָ֖הא ִ֣דּי ִבי ֽרוְּשׁ ֶ֑לם ְוִאְשִׁ֣תּיו ְבּ֗הוֹן ַמְלָכּ ֙
ֵֽשׁ ְגָלֵ֖תהּ וְּלֵֽחָנֵֽתהִּ :אְשִׁ֖תּיו ַחְמ ָ֑רא ֠ ְוַשַׁבּחוּ ֵֽלאָל ֵ֞הי ַֽדֲּהָ֧בא ְוַכְס ָ֛פּא ְנָחָ֥שׁא
ה[ ֶאְצְבָּע֙ן ִ֣דּי ַיד־ֱא ֔ ָנשׁ ְו ָֽכְתָב֙ן
ַפ ְר ְז ָ֖לא ָא ָ֥ﬠא ְוַאְב ָֽנאַ :בּהּ־ַֽשֲׁﬠ ָ֗תה ְנַ֨פָק֙ו ] ְנַ֨פָק ֙
ָֽלֳקֵ֣בל ֶנְב ַרְשׁ ָ֔תּא ַעל־ ִגּי ָ֕רא ִֽדּי־ְכַ֥תל ֵֽהיְכ ָ֖לא ִ֣דּי ַמְל ָ֑כּא וַּמְל ָ֣כּא ָח ֵ֔זה ַ֥פּס ְי ָ֖דא
הּ
א ִזי ֣וִֹהי ְשׁ ֔נוִֹהי ְו ַרְעֹיֹ֖נִהי ְיַֽבֲהלוּ ֵ֑נּהּ ְוִקְט ֵ֤רי ַח ְרֵצ ֙
ִ֥דּי ָֽכְתָֽבהֱ :א ַ֤ד ִין ַמְלָכּ ֙
ה ְלָ֣אְשַׁפ ָ֔יּא
א ְבַּ֔ח ִיל ְלֶֽהָעָל ֙
ִמְשָׁתּ ַ֔ר ִין ְו ַ ֨א ְרֻכָבּ ֵ֔תהּ ָ֥דּא ְל ָ֖דא ָֽנ ְקָֽשׁןָ :ק ֵ֤רא ַמְלָכּ ֙
ַכְּשׂ ָדּ ֖יֵא ]ַכְּשׂ ָדֵּ֖אי[ ְו ָֽג ְז ַר ָ֑יּא ָע ֨ ֵנה ַמְלָ֜כּא ְוָאַ֣מר ׀ ְלַחִכּיֵ֣מי ָב ֶ֗בל ִ֣דּי ָכל־ֱ֠א ָנשׁ
הּ ְיַח ִוּ ֔ ַנּ ִני ַא ְר ְגּ ָו ָ֣נא ִיְל ַ֗בּשׁ ְוַֽהְמו ִנ ָ֤כא ] ְוַֽהְמ ִני ָ֤כא[
ִֽדּי־ ִיְק ֵ֞רה ְכָּתָ֣בה ְד ֗ ָנה וִּפְשׁ ֵר ֙
א ַעל־ַצ ְוּא ֵ֔רהּ ְוַתְלִּ֥תּי ְבַמְלכוָּ֖תא ִיְשׁ ַֽלטֱ :א ַ֨ד ִי֙ן ָֽﬠִ֔לּלין ] ָֽﬠִ֔לּין[ ֹ֖כּל
ִדי־ ַֽדֲהָב ֙
א ְלִמְק ֵ֔רא וִּפְשׁ ֵ֖רא ]וִּפְשׁ ֵ֖רהּ[ ְלֽהוֹ ָד ָ֥ﬠה
ַחִכּיֵ֣מי ַמְל ָ֑כּא ְוָלא־ ָֽכֲה ִ֤לין ְכָּתָב ֙
ְלַמְל ָֽכּאֱ֠ :א ַד ִין ַמְל ָ֤כּא ֵבְלַשׁאַצּ֙ר ַשׂ ִ֣גּיא ִמְתָבּ ַ֔הל ְו ִזי ֖וִֹהי ָשׁ ַ֣נ ִין ֲﬠ֑לוִֹהי
א ְו ַרְב ְרָב ֔נוִֹהי ְלֵ֥בית
ְו ַרְב ְרָב ֖נוִֹהי ִמְשַׁתְּבּ ִ ֽשׁיןַ :מְלְכּ ָ֕תא ָֽלֳק ֵ֨בל ִמ ֵ֤לּי ַמְלָכּ ֙
א ְל ָֽﬠְלִ֣מין ֱח ִ֔יי ַֽאל־
ִמְשְׁתּ ָ֖יא ַע ַ֑לּלת ]ַע ַ֑לּת[ ֲﬠ ֨ ָנת ַמְלְכּ ָ֜תא ַֽוֲאֶ֗מ ֶרת ַמְלָכּ ֙
ְיַֽבֲהלוּ ךְ ֙ך ַרְעיוֹ ֔ ָנךְך ְו ִזי ָ֖ויךְך ] ְו ִזי ָ֖ו ךְך[ ַאל־ ִיְשַׁתּ ֽנּוִֹ :אי ַ֨תי ְגּ ַ֜בר ְבַּמְלכוּ ָ֗תךְך ֠ ִדּי ֣רוּ ַח
הּ וְּביוֵֹ֣מי ֲא֗בוּךְך ַֽנִהי ֧רוּ ְוָשְׂכְלָת֛נוּ ְוָחְכָ֥מה ְכָּחְכַמת־ֱאָלִ֖הין
ֱאָלִ֣הין ַק ִדּיִשׁי ֘ן ֵבּ ֒
ִהְשְׁתּ ַ֣כַחת ֵ֑בּהּ וַּמְל ָ֤כּא ְנ ֻֽבַכ ְד ֶנַצּ֙ר ֲא֔בוּךְך ַ֧רב ַח ְרֻטִ֣מּין ָֽאְשִׁ֗פין ַכְּשׂ ָדִּאי֙ן ָֽג ְז ִ֔רין
ֲהִקיֵ֖מהּ ֲא֥בוּךְך ַמְל ָֽכּאָ :כּל־ֳק ֵ֡בל ִ֣דּי ֣רוּ ַח ׀ ַיִתּי ָ֡רה וַּמ ְנ ַ֡דּע ְוָשְׂכְלָת ֡נוּ ְמַפַ֣שּׁר
הּ ְבּ ָֽד ִנ ֵ֔יּאל ִֽדּי־ַמְל ָ֥כּא
ֶחְלִמי֩ן ַֽוֲֽאֲח ָו ַ֨ית ֲאִחי ָ֜דן וְּמָשׁ ֵ֣רא ִקְט ִ֗רין ִהְשְׁתּ ַ֤כַחת ֵבּ ֙
ָשׂם־ְשֵׁ֖מהּ ֵבְּלְטַשׁא ַ֑צּר ְכּ ַ֛ﬠן ָֽדּ ִנ ֵ֥יּאל ִיְת ְק ֵ֖רי וִּפְשׁ ָ֥רה ְיַֽהֲח ֵֽוהֵ :בּא ַ֨ד ִי֙ן ָֽדּ ִנ ֵ֔יּאל
ֻה ַ֖ﬠל ֳק ָ֣דם ַמְל ָ֑כּא ָע ֨ ֵנה ַמְלָ֜כּא ְוָאַ֣מר ְל ָֽד ִנ ֵ֗יּאל ַא ְנְתּה ]ַא ְנְתּ[ ֤הוּא ָֽד ִנ ֵיּאל ֙ ִֽדּי־
א ִ֣דּי ְי֔הוּד ִ֥דּי ַה ְיִ֛תי ַמְל ָ֥כּא ַ֖אִבי ִמן־ ְיֽהוּדְ :וִשְׁמ ֵ֣ﬠת ֲֽﬠָ֔ליךְך
ִמן־ְבּ ֵ֤ני ָֽגלוָּת ֙
] ֲֽﬠָ֔לךְך[ ִ֛דּי ֥רוּ ַח ֱאָלִ֖הין ָ֑בּךְך ְו ַנִהי ֧רוּ ְוָשְׂכְלָת֛נוּ ְוָחְכָ֥מה ַיִתּי ָ֖רה ִהְשְׁתּ ַ֥כַחת ָֽבּךְך:
ה ִיְק֔רוֹן וִּפְשׁ ֵ֖רהּ
א ָ֣אְשַׁפ ָ֔יּא ִֽדּי־ְכָת ָ֤בה ְד ָנ ֙
וְּכַ֞ען ֻה ַ֣ﬠלּוּ ָֽק ָדַ֗מי ַח ִ ֽכּיַמ ָיּ ֙
ה ִשְׁמ ֵ֣ﬠת ֲֽﬠָ֔ליךְך ] ֲֽﬠָ֔לךְך[
ְלהוֹ ָֽדֻע ַ ֑ת ִני ְוָלא־ ָֽכֲהִ֥לין ְפַּשׁר־ִמְלָּ֖תא ְלַֽהֲח ָו ָֽיהַֽ :וֲא ָנ ֙
ִֽדּי־ִתו ֻ֥כּל ]ִתי֥כּוּל[ ִפְּשׁ ִ֛רין ְלִמְפַ֖שׁר ְוִקְט ִ֣רין ְלִמְשׁ ֵ֑רא ְכַּ֡ען ֵה֩ן ִתּוֻ֨כּל ]ִתּ֨כּוּל[

הּ ְלהוֹ ָ֣דֻע ַ֔ת ִני ַא ְר ְגּ ָו ָ֣נא ִתְל ַ֗בּשׁ ְוַֽהְמו ִנ ָ֤כא ] ְוַֽהְמ ִני ָ֤כא[
ְכָּת ָ֜בא ְלִמְק ֵ֗רא וִּפְשׁ ֵר ֙
א ַעל־ַצ ְוּא ָ֔רךְך ְוַתְלָ֥תּא ְבַמְלכוָּ֖תא ִתְּשׁ ַֽלטֵ :בּא ַ֜ד ִין ָע ֵ֣נה ָֽד ִנ ֵ֗יּאל ְוָאַמ֙ר
ִדי־ ַֽדֲהָב ֙
א ֶא ְק ֵ֣רא
ֳק ָ֣דם ַמְלָ֔כּא ַמְתּ ָנָת ךְ ֙ך ָ֣לךְך ֶֽלֶה ְו ָ֔ין וּ ְנָ֥ב ְזְבּ ָיָ֖תךְך ְלָֽאֳח ָ֣רן ַ ֑הב ְבּ ַ֗רם ְכָּתָב ֙
א ִעָלּ ֔יָא ]ִעָלּ ָ ֔אה[
ְלַמְלָ֔כּא וִּפְשׁ ָ֖רא ֲאֽהוֹ ְדִע ֵֽנּהַּ֖ :א ְנְתּה ]ַ֖א ְנְתּ[ ַמְל ָ֑כּא ֱאָלָה ֙
א ִ֣דּי
א ִו ֽי ָק ָ֣רא ְוַה ְד ָ֔רא ְיַ֖הב ִל ְנ ֻֽבַכ ְד ֶנַ֥צּר ֲאֽבוּךְך :וִּמן־ ְרבוָּת ֙
ַמְלכוָּ֤תא וּ ְרבוָּת ֙
א ְוִלָֽשּׁ ַנ ָ֔יּא ֲה ֛ווֹ ָֽזְאִ֥ﬠין ] ָֽז ְיִ֥ﬠין[ ְו ָֽדֲחִ֖לין ִמן־ֳק ָד֑מוִֹהי
ְיַהב־ֵ֔להּ ֹ֣כּל ַעְמַמ ָ֗יּא ֻאַמ ָיּ ֙
א ֲה ָ֣וה
א ֲה ָ֣וה ַמֵ֔חא ְו ִֽדי־ֲה ָ֤וה ָצֵב ֙
ִֽדּי־ֲה ָ֨וא ָצ ֵ֜בא ֲה ָ֣וה ָקֵ֗טל ְו ִֽדי־ֲה ָ֤וה ָצֵב ֙
ָמ ִ֔רים ְו ִֽדי־ֲה ָ֥וא ָצֵ֖בא ֲה ָ֥וא ַמְשׁ ִ ֽפּל :וְּכ ִד֙י ִ֣רם ִ ֽלְב ֵ֔בהּ ְורוֵּ֖חהּ ִ ֽתְּק ַ֣פת ַֽלֲה ָז ָ֑דה
ת ִמן־ָכּ ְרֵ֣סא ַמְלכוּ ֵ֔תהּ ִֽוי ָק ָ֖רה ֶהְע ִ֥דּיוּ ִמ ֵֽנּהּ :וִּמן־ְבּ ֵני֩ ֲא ָנָ֨שׁא ְט ִ֜ריד
ָה ְנַח ֙
א ְמדוֹ ֵ֔רהּ ִעְשׂ ָ֤בּא ְכתוֹ ִרי֙ן
ְוִלְבֵ֣בהּ ׀ ִעם־ֵֽחי ְוָ֣תא ַשׁ ִ֗וּי ]ַשׁ ִ֗וּיו[ ְוִעם־ֲﬠ ָֽר ַד ָיּ ֙
א
ְיַ֣טֲﬠמוּ ֔ ֵנּהּ וִּמַ֥טּל ְשַׁמ ָ֖יּא ִגְּשֵׁ֣מהּ ִיְצַטַבּע ַ֣ﬠד ִֽדּי־ ְי ַ֗דע ִֽדּי־ַשִׁ֞לּיט ֱאָלָ֤הא ִעָלּי ָ ֙
ה[ ְבַּמְל֣כוּת ֲאָנָ֔שׁא וְּלַמן־ ִ֥דּי ִיְצֵ֖בּה ְיָה ֵ֥קים ֲֽﬠ ַֽליהּ ] ֲֽﬠ ַֽלהּ[ְ :וַ֤א ְנְתּה
]ִעָלָּא ֙
הּ ֵבְּלַשׁאַ֔צּר ָ֥לא ַהְשׁ ֵ֖פְּלְתּ ִ ֽלְב ָ֑בךְך ָכּל־ֳק ֵ֕בל ִ֥דּי ָכל־ ְדּ ָ֖נה ְי ַֽדְעָתּ:
] ְוַ֤א ְנְתּ[ ְבּ ֵר ֙
ְוַעל־ָמ ֵ֣רא ְשַׁמ ָ֣יּא ׀ ִהְתרוַֹ֡מְמָתּ וְּלָֽמא ַנ ָ֨יּא ִֽדי־ַב ְי ֵ֜תהּ ַה ְיִ֣תיו ָֽק ָדָ֗מיךְך ְו ַ ֨א ְנְתּה
] ְו ַ ֨א ְנְתּ[ ְו ַרְב ְרָב ֜ ָניךְך ֵֽשׁ ְגָלָ֣תךְך וְּלֵֽח ָנָת֘ךְך ַחְמ ָר֘א ָשַׁ֣ת ִין ְבּהוֹ֒ן ְו ֵֽלאָלֵ֣הי ַכְס ָ֣פּא
֠ ְו ַֽדֲהָבא ְנָחָ֨שׁא ַפ ְר ְזָ֜לא ָא ָ֣ﬠא ְוַאְב ֗ ָנא ֠ ִדּי ָֽלא־ָח ַ֧ז ִין ְוָלא־ָֽשְׁמִ֛ﬠין ְו ָ֥לא ָֽי ְדִ֖ﬠין
א ְרָחָ֥תךְך ֵ֖להּ ָ֥לא ַה ַֽדּ ְרָתֵּ :בּא ַ֨ד ִי֙ן
ַשׁ ַ֑בְּחָתּ ְו ֵֽלאָל ָ֞הא ִֽדּי־ ִנְשְׁמָ֥תךְך ִבּי ֵ֛דהּ ְוָכל־ ֹ
ִמן־ֳק ָד֔מוִֹהי ְשִׁ֖לי ַח ַפָּ֣סּא ִֽדי־ ְי ָ֑דא וְּכָתָ֥בא ְד ָ֖נה ְר ִ ֽשׁים :וּ ְד ָ֥נה ְכָתָ֖בא ִ֣דּי
ְרִ֑שׁים ְמ ֵ֥נא ְמ ֵ֖נא ְתּ ֵ֥קל וַּפ ְר ִ ֽסיןְ :דּ ָ֖נה ְפַּֽשׁר־ִמְלּ ָ ֑תא ְמ ֕ ֵנא ְמ ָֽנה־ֱאָלָ֥הא
ַמְלכוָּ֖תךְך ְוַהְשְׁלַֽמהְּ :תּ ֵ֑קל ְתּ ִ֥קיְלָתּה ְב ֽמ ֹא ַז ְנ ָ֖יא ְוִהְשְׁתּ ַ֥כַחְתּ ַח ִ ֽסּירְ :פּ ֵ֑רס
ת ַמְלכוּ ָ֔תךְך ִֽויִהיַ֖בת ְלָמ ַ֥די וָּפ ָֽרסֵ :בּא ַ֣ד ִין ׀ ֲאַ֣מר ֵבְּלַשׁאַ֗צּר ְוַהְלִ֤בּישׁוּ
ְפּ ִריַס ֙
ְל ָֽד ִנ ֵיּאל ֙ ַא ְר ְגּ ָו ֔ ָנא ְוַֽהְמו ִנ ָ֥כא ] ְוַֽהְמ ִני ָ֥כא[ ִֽדי־ ַֽדֲהָ֖בא ַֽﬠל־ַצ ְוּא ֵ֑רהּ ְוַהְכ ִ֣רזוּ
ֲﬠ֔לוִֹהי ִדּי־ ֶֽלֱה ֵ֥וא ַשׁ ִ֛לּיט ַתְּלָ֖תּא ְבַּמְלכוָּֽתאֵ֚ :בּהּ ְבּ ֵ֣ליְל ָ֔יא ְקִ֕טיל ֵבְּלאַשַׁ֖צּר
שׁ ָֽמ ָדי ָ ֔א ]ָֽמ ָד ָ ֔אה[ ַקֵ֖בּל ַמְלכוּ ָ ֑תא ְכַּ֥בר ְשׁ ִ֖נין
ַמְל ָ֥כּא ַכְשׂ ָדּיָֽא ]ַכְשׂ ָדָּֽאה[ְ :ו ָֽד ְר ָ֨י ֶו ֙
ם ַעל־ַמְלכוּ ָ֔תא ַֽלֲאַחְשׁ ַדּ ְרְפּ ַנ ָ֖יּא ְמָ֣אה
ִשִׁ֥תּין ְוַת ְרֵֽתּיןְ :שַׁפ֙ר ֳק ָ֣דם ָֽדּ ְר ָ֔י ֶושׁ ַֽוֲהִקי ֙
ְוֶעְשׂ ִ֑רין ִ֥דּי ֶלֱה ֖וֹן ְבָּכל־ַמְלכוָּֽתאְ :ו ֵ֤ﬠָלּא ִמ ְנּהוֹ֙ן ָֽס ְרִ֣כין ְתָּל ָ֔תה ִ֥דּי ָֽד ִנ ֵ֖יּאל ַ֣חד

ִמ ְנּ֑הוֹן ִֽדּי־ ֶֽלֱה֞וֹן ֲאַחְשׁ ַדּ ְרְפּ ַנ ָ֣יּא ִאֵ֗לּין ָֽיֲהִ֤בין ְלהוֹ֙ן ַטְעָ֔מא וַּמְל ָ֖כּא ָלא־ ֶֽלֱה ֵ֥וא
ָנ ִֽזקֱ :א ַ֨ד ִי֙ן ָֽדּ ִנ ֵ֣יּאל ְדּ ֔ ָנה ֲה ָ֣וא ִמְת ַנַ֔צּח ַעל־ָֽס ְרַכ ָ֖יּא ַֽוֲאַחְשׁ ַדּ ְרְפּ ַנ ָ֑יּא ָכּל־ֳק ֵ֗בל ִ֣דּי
א ֵ֔בּהּ וַּמְל ָ֣כּא ֲﬠִ֔שׁית ַֽלֲהָקמוֵּ֖תהּ ַעל־ָכּל־ַמְלכוָּֽתאֱ :א ַ֨ד ִין ָֽס ְרַכ ָ֜יּא
֤רוּ ַח ַיִתּי ָר ֙
ַֽוֲאַחְשׁ ַדּ ְרְפּ ַנ ָ֗יּא ֲה ֨ווֹ ָב ַ֧ﬠ ִין ִע ָ֛לּה ְלַהְשָׁכָּ֥חה ְל ָֽד ִנ ֵ֖יּאל ִמַ֣צּד ַמְלכוּ ָ ֑תא ְוָכל־ִעָ֨לּה
וְּשִׁחי ָ֜תה ָלא־ ָיְכִ֣לין ְלַהְשָׁכָּ֗חה ָכּל־ֳקֵבל ֙ ִֽדּי־ְמֵהיַ֣מן ֔הוּא ְוָכל־ָשׁל֙וּ וְּשִׁחי ָ֔תה
ָ֥לא ִהְשְׁתּ ַ֖כַחת ֲﬠֽלוִֹהיֱ֠ :א ַד ִין ֻגְּב ַר ָ֤יּא ִאֵלּ ךְ ֙ך ָֽאְמ ִ֔רין ִ֣דּי ָ֧לא ְנַהְשׁ ַ֛כּח ְל ָֽד ִנ ֵ֥יּאל
ְדּ ָ֖נה ָכּל־ִע ָ֑לּא ָל ֵ֕הן ַהְשׁ ַ֥כְּח ָֽנא ֲﬠ֖לוִֹהי ְבּ ָ֥דת ֱאָלֵֽההֱּ֠ :א ַד ִין ָֽס ְרַכ ָ֤יּא
א ִאֵ֔לּן ַה ְר ִ֖גּשׁוּ ַעל־ַמְל ָ֑כּא ְוֵכ֙ן ָֽאְמ ִ֣רין ֵ֔להּ ָֽדּ ְר ָ֥י ֶושׁ ַמְל ָ֖כּא ְל ָֽﬠְלִ֥מין
ַֽוֲאַחְשׁ ַדּ ְרְפּ ַנ ָיּ ֙
א ַה ָֽדְּב ַר ָ֣יּא וּ ַֽפֲח ָו ָ֔תא
ֱח ִֽייִ :אְת ָיַ֜עטוּ ֹ֣כּל ׀ ָֽס ְר ֵ֣כי ַמְלכוּ ָ֗תא ִס ְג ַנ ָ֤יּא ַֽוֲאַחְשׁ ַדּ ְרְפּ ַנ ָיּ ֙
ם ַמְלָ֔כּא וְּלַתָקּ ָ֖פה ֱא ָ֑סר ִ֣דּי ָכל־ ִֽדּי־ ִיְב ֵ֣ﬠה ָ֠בעוּ ִמן־ָכּל־ֱאָ֨להּ ֶֽוֱא ֜ ָנשׁ
ְלַק ָיָּ֤מה ְק ָי ֙
ַעד־יוִֹ֣מין ְתָּל ִ֗תין ָלֵה֙ן ִמ ָ֣נּ ךְך ַמְלָ֔כּא ִיְת ְרֵ֕מא ְל ֖גֹב ַא ְר ָֽי ָוָֽתאְ :כּ ַ֣ﬠן ַמְלָ֔כּא ְתּ ִ֥קים
ֱאָס ָ֖רא ְוִת ְרֻ֣שׁם ְכָּת ָ֑בא ִ֣דּי ָ֧לא ְלַהְשׁ ָנ ָ֛יה ְכּ ָֽדת־ָמ ַ֥די וָּפ ַ֖רס ִדּי־ ָ֥לא ֶתְע ֵֽדּא:
א ָֽדּ ְר ָ֔י ֶושׁ ְרַ֥שׁם ְכָּתָ֖בא ֶֽוֱאָס ָֽראְ ֠ :ו ָֽד ִנ ֵיּאל ְכּ ִ֨די ְי ַ֜דע ִֽדּי־
ָכּל־ֳקֵ֖בל ְדּ ָ֑נה ַמְלָכּ ֙
הּ ְבִּעִלּי ֵ֔תהּ ֶ֖נ ֶגד ְי ֽרוְּשׁ ֶ֑לם ְו ִזְמ ִני֩ן
א ַ֣ﬠל ְלַב ְי ֵ֔תהּ ְוַכ ִ֨וּין ְפִּתיָ֥חן ֵל ֙
ְרִ֤שׁים ְכָּתָב ֙
א ֳק ָ֣דם ֱאָל ֵ֔ההּ ָכּל־
ְתָּל ָ֨תה ְביוָֹ֜מא ֣הוּא ׀ ָבּ ֵ֣רךְך ַעל־ִבּ ְר֗כוִֹהי וְּמַצ ֵ֤לּא וּמוֹ ֵד ֙
ֳקֵבל ֙ ִֽדּי־ֲה ָ֣וא ָע ֵ֔בד ִמן־ַק ְדַ֖מת ְדּ ָֽנהֱ֠ :א ַד ִין ֻגְּב ַר ָ֤יּא ִאֵלּ ךְ ֙ך ַה ְר ִ֔גּשׁוּ ְוַהְשׁ ַ֖כּחוּ
ְל ָֽד ִנ ֵ֑יּאל ָבּ ֵ֥ﬠה וִּמְתַח ֵ֖נּ ן ֳק ָ֥דם ֱאָלֵֽההֵּ֠ :בּא ַד ִין ְק ִ֨ריבוּ ְוָֽאְמ ִ֥רין ֳק ָֽדם־ַמְלָכּ֘א
א ִמן־ָכּל־ֱאָ֨להּ
א ֲה ָ֧לא ֱאָ֣סר ְרַ֗שְׁמָתּ ִ֣דּי ָכל־ֱא ֡ ָנשׁ ִֽדּי־ ִיְבֵע ֩
ַעל־ֱאָ֣סר ַמְלָכּ ֒
ֶֽוֱא ֜ ָנשׁ ַעד־יוִֹ֣מין ְתָּל ִ֗תין ָלֵה֙ן ִמ ָ֣נּ ךְך ַמְלָ֔כּא ִיְת ְרֵ֕מא ְל ֖גוֹב ַא ְר ָֽי ָו ָ ֑תא ָע ֨ ֵנה ַמְלָ֜כּא
ְוָאַ֗מר ַיִצּיָ֧בא ִמְלּ ָ ֛תא ְכּ ָֽדת־ָמ ַ֥די וָּפ ַ֖רס ִדּי־ ָ֥לא ֶתְע ֵֽדּאֵ֠ :בּא ַד ִין ֲﬠ ֣נוֹ ְוָֽאְמ ִרי ֘ן
א
א ִ֣דּי ָֽד ִנ ֵ֡יּאל ִדּי֩ ִמן־ְבּ ֨ ֵני ָֽגלוּ ָ֜תא ִ֣דּי ְי֗הוּד ָלא־ָ֨שׂם ֲﬠ ָ֤ליךְך ַמְלָכּ ֙
ֳק ָ֣דם ַמְלָכּ ֒
ה ְבּיוָֹ֔מא ָבּ ֵ֖ﬠא ָבּעוֵּֽתהֱּ :א ַ֨ד ִין
שְׁמָתּ ְו ִזְמ ִ֤נין ְתָּלָת ֙
ְטֵ֔עם ְוַעל־ֱאָס ָ֖רא ִ֣דּי ְר ַ ֑
א ְבֵּ֣אשׁ ֲﬠ֔לוִֹהי ְו ַ֧ﬠל ָֽדּ ִנ ֵ֛יּאל ָ֥שׂם ָ֖בּל ְלֵשׁי ָֽזבוּ ֵ ֑תהּ
ַמְלָ֜כּא ְכּ ִ֧די ִמְלָּ֣תא ְשַׁ֗מע ַשׂ ִגּי ֙
ְוַע֙ד ֶֽמָע ֵ֣לי ִשְׁמָ֔שׁא ֲה ָ֥וה ִמְשַׁתּ ַ֖דּר ְלַהָצּלוֵּֽתהֵּ :בּא ַ֨ד ִי֙ן ֻגְּב ַר ָ֣יּא ִאֵ֔לּךְך ַה ְר ִ֖גּשׁוּ
ת ְלָמ ַ֣די וָּפ ַ֔רס ִֽדּי־ָכל־ֱאָ֥סר
א ִדּי־ ָד ֙
ַעל־ַמְל ָ֑כּא ְוָֽאְמ ִ֣רין ְלַמְלָ֗כּא ַ֤דּע ַמְלָכּ ֙
וּ ְק ָ֛ים ִֽדּי־ַמְל ָ֥כּא ְיָה ֵ֖קים ָ֥לא ְלַהְשׁ ָנ ָֽיהֵ :בּא ַ֜ד ִין ַמְל ָ֣כּא ֲאַ֗מר ְוַה ְיִתי֙ו ְל ָ֣ד ִנ ֵ֔יּאל

א ְוָאַ֣מר ְל ָֽד ִנ ֵ֔יּאל ֱאָל ָ֗הךְך ִ֣דּי ַ֤א ְנְתּה ָֽפּ ַֽלח־
וּ ְר֕מוֹ ְל ֻגָ֖בּא ִ֣דּי ַא ְר ָֽי ָו ָ ֑תא ָע ֵ֤נה ַמְלָכּ ֙
ֵל ֙
ת ֶ֣אֶבן ֲח ָ֔דה ְוֻשַׂ֖מת ַעל־ ֻ֣פּם ֻגּ ָ֑בּא
הּ ִבְּת ִדי ָ֔רא ֖הוּא ְיֵשׁי ְזִב ָֽנּ ךְךְ :וֵהי ָ֨ת ִי ֙
ת ַרְב ְרָב ֔נוִֹהי ִ֛דּי ָלא־ִתְשׁ ֵ֥נא ְצ֖בוּ ְבּ ָֽד ִנ ֵֽיּאל:
ְוַחְתַ֨מהּ ַמְלָ֜כּא ְבִּע ְזְק ֵ֗תהּ וְּבִע ְזָק ֙
הּ וָּ֣בת ְט ָ֔ות ְו ַֽדֲח ָ֖ו ן ָֽלא־ַה ְנ ֵ֣ﬠל ָֽק ָד֑מוִֹהי ְוִשׁ ְנֵ֖תּהּ ַנ ַ֥דּת
ֱ֠א ַד ִין ֲא ַ֨זל ַמְל ָ֤כּא ְלֵֽהיְכֵל ֙
ֲﬠֽלוִֹהיֵ :בּא ַ֣ד ִין ַמְלָ֔כּא ִבְּשַׁפ ְרָפּ ָ֖רא ְי֣קוּם ְבּ ָנ ְג ָ ֑הא וְּב ִ֨הְתְבָּהָ֔לה ְל ֻגָ֥בּא ִֽדי־
ַא ְר ָֽי ָוָ֖תא ֲא ַֽזל :וְּכִמְק ְרֵ֣בהּ ְל ֻג ָ֔בּא ְל ָ֣ד ִנ ֵ֔יּאל ְבּ ָ֥קל ֲﬠִ֖ציב ְזִ֑ﬠק ָע ֨ ֵנה ַמְלָ֜כּא ְוָאַ֣מר
הּ ִבְּת ִדי ָ֔רא ַה ְיִ֥כל
ְל ָֽד ִנ ֵ֗יּאל ָֽדּ ִנ ֵיּאל ֙ ֲﬠֵב֙ד ֱאָלָ֣הא ַח ָ֔יּא ֱאָל ָ֗הךְך ִ֣דּי ַ֤א ְנְתּה ָֽפַּלח־ֵל ֙
ְלֵשׁי ָֽזבוָּ֖תךְך ִמן־ַא ְר ָֽי ָוָֽתאֱ :א ַ֨ד ִי֙ן ָֽדּ ִנ ֵ֔יּאל ִעם־ַמְל ָ֖כּא ַמ ִ֑לּל ַמְל ָ֖כּא ְל ָֽﬠְלִ֥מין ֱח ִֽיי:
ֱאָלִ֞הי ְשׁ ַ֣לח ַמ ְ ֽלֲאֵ֗כהּ ֽוֲּס ַ֛ג ר ֻ֥פּם ַא ְר ָֽי ָוָ֖תא ְו ָ֣לא ַחְבּ֑לוּ ִני ָכּל־ֳק ֵ֗בל ִ֤דּי ָֽק ָד֨מוִֹה֙י
ָזכ֙וּ ִהְשְׁתּ ַ֣כַחת ִ֔לי ְוַ֤אף ָֽק ָדָמי ךְ ֙ך ַמְלָ֔כּא ֲחבוּ ָ֖לה ָ֥לא ַעְב ֵֽדתֵ :בּא ַ֣ד ִין ַמְלָ֗כּא
א ְטֵ֣אב ֲﬠ֔לוִֹהי וְּל ָ֣ד ִנ ֵ֔יּאל ֲאַ֖מר ְלַה ְנָס ָ֣קה ִמן־ ֻגּ ָ֑בּא ְוֻהַ֨סּק ָֽדּ ִנ ֵ֜יּאל ִמן־ ֻגּ ָ֗בּא
ַשׂ ִגּי ֙
ְוָכל־ֲחָבל ֙ ָלא־ִהְשְׁתּ ַ֣כח ֵ֔בּהּ ִ֖דּי ֵהיִ֥מן ֵֽבּאָלֵֽההַּֽ :וֲאַ֣מר ַמְלָ֗כּא ְוַה ְי ִ֞תיו ֻגְּב ַר ָ֤יּא
א ְר֔מוֹ ִא ֖נּוּן ְבּ ֵני֣הוֹן וּ ְנֵשׁי֑הוֹן
ִאֵלּ ךְ ֙ך ִֽדּי־ֲא ַ֤כלוּ ַק ְר֨צוִֹה֙י ִ֣דּי ָֽד ִנ ֵ֔יּאל וְּלֹ֤גב ַא ְר ָֽי ָוָת ֙
ְוָלא־ְמ֞טוֹ ְלַא ְרִ֣ﬠית ֻגּ ָ֗בּא ַ֠עד ִֽדּי־ְשׁ ִ֤לטוּ ְבהוֹ֙ן ַא ְר ָ֣י ָו ָ֔תא ְוָכל־ ַגּ ְרֵמי֖הוֹן ַה ִֽדּקוּ:
ֵבּא ַ֜ד ִין ָֽדּ ְר ָ֣י ֶושׁ ַמְלָ֗כּא ְ֠כַּתב ְ ֽלָכל־ַעְמַמ ָ֞יּא ֻאַמ ָ֧יּא ְוִלָֽשּׁ ַנ ָ֛יּא ִֽדּי־ ָֽדְא ִ֥רין ] ָֽד ְי ִ֥רין[
ם ִ֣דּי ׀ ְבָּכל־ָשְׁלָ֣טן ַמְלכוּ ִ֗תי
ְבָּכל־ַא ְר ָ֖ﬠא ְשׁ ָֽלְמ֥כוֹן ִיְשׂ ֵֽגּאִ :מן־ֳק ָדַמ ֘י ִ֣שׂים ְטֵע ֒
ֶל ֱ ֽה ֤וֹן זאעי֙ן ] ָז ְֽיִעי֙ן[ ְו ָ֣דֲחִ֔לין ִמן־ֳק ָ֖דם ֱאָלֵ֣ההּ ִדּי־ ָֽד ִנ ֵ֑יּאל ִדּי־֣הוּא ׀ ֱאָלָ֣הא
הּ ִדּי־ ָ֣לא ִתְתַח ַ֔בּל ְוָשְׁלָט ֵ֖נהּ ַעד־סוֹ ָֽפאְ :מֵשׁי ִ֣זב
ם ְל ָ֣ﬠְלִ֔מין וַּמְלכוֵּת ֙
ַח ָ֗יּא ְוַק ָיּ ֙
וַּ֗מִצּל ְוָעֵב֙ד ָאִ֣תין ְוִתְמ ִ֔הין ִבְּשַׁמ ָ֖יּא וְּבַא ְר ָ֑ﬠא ֚ ִדּי ֵשׁי ִ֣זיב ְל ָֽד ִנ ֵ֔יּאל ִמן־ ַ֖יד
ַא ְר ָֽי ָוָֽתאְ :ו ָֽד ִנ ֵ֣יּאל ְדּ ֔ ָנה ַהְצ ַ֖לח ְבַּמְל֣כוּת ָֽדּ ְר ָ֑י ֶושׁ וְּבַמְל֖כוּת ֥כּוֹ ֶרשׁ ַפּ ְרָס ָֽיא
]ַפּ ְרָסָֽאה[ִ :בְּשׁ ַ֣נת ֲח ָ֗דה ְלֵבְלאַשַׁצּ֙ר ֶ֣מֶלךְך ָבּ ֶ֔בל ָֽדּ ִנ ֵיּאל ֙ ֵ֣חֶלם ֲח ָ֔זה ְוֶח ְז ֵ֥וי
ֵראֵ֖שׁהּ ַֽﬠל־ִמְשְׁכּ ֵ֑בהּ ֵבּא ַ֨ד ִי֙ן ֶחְלָ֣מא ְכ ַ֔תב ֵ֥ראשׁ ִמִ֖לּין ֲאַֽמרָ :ע ֵ֤נה ָֽד ִנ ֵיּאל ֙
ְוָאַ֔מר ָח ֵ֥זה ֲהֵ֛וית ְבֶּח ְז ִ֖וי ִעם־ ֵֽליְל ָ֑יא ַֽוֲא֗רוּ ַא ְרַבּ֙ע רוֵּ֣חי ְשַׁמ ָ֔יּא ְמ ִגיָ֖חן ְל ַיָ֥מּא
ַרָֽבּאְ :וַא ְר ַ֤בּע ֵחי ָו֙ן ַרְב ְר ָ֔בן ָֽסְל ָ֖קן ִמן־ ַי ָ ֑מּא ָֽשׁ ְנ ָ֖י ן ָ֥דּא ִמן־ ָֽדּאַ :ק ְדָמ ְיָ֣תא
ד ִֽדּי־ְמּ ִ֨ריטוּ ַגַ֜פּיהּ ] ַגַ֜פּהּ[ וּ ְנִ֣טיַלת
ְכַא ְר ֵ֔יה ְו ַגִ֥פּין ִֽדּי־ ְנַ֖שׁר ַ֑להּ ָח ֵ֣זה ֲה ֵ֡וית ַע ֩
ה
ִמן־ַא ְרָ֗עא ְוַעל־ ַר ְגַ֨ל ִי֙ן ֶכֱּא ָ֣נשׁ ֳהִקיַ֔מת וְּלַ֥בב ֱא ָ֖נשׁ ְיִ֥היב ַֽלהַּֽ :וֲא ֣רוּ ֵחי ָו ֩

ָֽאֳח ִ֨רי ִת ְנ ָי ֜ ָנה ָֽדְּמ ָ֣יה ְלֹ֗דב ְוִלְשַׂטר־ַח֙ד ֳהִקַ֔מת וְּת ָ֥לת ִעְלִ֛ﬠין ְבֻּפַ֖מּהּ ֵ֣בּין ִשׁ ַ֑נּיהּ
]ִשׁ ַ֑נּהּ[ ְוֵכ֙ן ָֽאְמ ִ֣רין ַ֔להּ ֥קוּ ִ ֽמי ֲא ֻ֖כִלי ְבַּ֥שׂר ַשׂ ִֽגּיאָ :בּא ַ֨תר ְדּ ֜ ָנה ָח ֵ֣זה ֲה ֵ֗וית ַֽוֲא ֤רוּ
ָֽאֳח ִר֙י ִכּ ְנַ֔מר ְוַ֨להּ ַגִּ֥פּין ַא ְר ַ֛בּע ִדּי־֖עוֹף ַעל־ ַגּ ַ֑בּיהּ ] ַגּ ַ֑בּהּ[ ְוַא ְרְבּ ָ֤ﬠה ֵראִשׁי֙ן
ה ָח ֵ֨זה ֲה ֵ֜וית ְבֶּח ְז ֵ֣וי ֵֽליְל ָ֗יא ַֽוֲא ֣רוּ ֵחי ָ֣וה
ְלֵ֣חי ְו ָ֔תא ְוָשְׁלָ֖טן ְיִ֥היב ַֽלהָּ :בּאַ֣תר ְדּ ָנ ֩
הּ
ה ְוֵֽאיְמָת ֨ ִני ְוַתִקּיָ֜פא ַי ִ֗תּי ָרה ְוִשׁ ֨ ַנּ ִין ִֽדּי־ַפ ְר ֶ֥זל ַל ֙
ְֽרִביָע ָ֡יא ] ְֽרִביָע ָ ֡אה[ ְדִּחיָל ֩
ַרְב ְר ָ֔בן ָֽאְכ ָ֣לה וַּמ ְדּ ָ ֔קה וְּשָׁא ָ֖רא ְבּ ַר ְג ַ֣ליהּ ]ְבּ ַר ְג ַ֣להּ[ ָֽרְפ ָ֑סה ְוִ֣היא ְמַשׁ ְנּ ָ֗יה ִמן־
א ִ֣דּי ָֽק ָדַ֔מיהּ ] ָֽק ָדַ֔מהּ[ ְוַק ְר ַ֥נ ִין ֲﬠַ֖שׂר ַֽלהִּ :מְשַׂתַּ֨כּל ֲה ֵ֜וית ְבַּק ְר ַנ ָ֗יּא
ָכּל־ֵֽחי ָוָת ֙
א ַק ְדָ֣מ ָי ָ֔תא
ה ִסְל ָ֣קת ֵֽבּי ֵני ֵ֔הון ]ֵֽבּי ֵני ֵ֔הן[ וְּתָ֗לת ִמן־ַק ְר ַנ ָיּ ֙
֠ ַֽוֲאלוּ ֶ֣ק ֶרן ָֽאֳח ִ֤רי ְזֵעי ָר ֙
א
ֶא ְ ֽתֲﬠ ַ֖ק ָרו ]ֶא ְ ֽתֲﬠ ַ֖ק ָרה[ ִמן־ֳק ָד ַ ֑מיהּ ]ֳק ָד ַ ֑מהּ[ ַֽוֲא֨לוּ ַע ְי ֜ ִנין ְכַּע ְי ֵ֤ני ֲא ָנָשׁ ֙
ְבַּק ְר ָנא־ ָ֔דא וּ ֻ֖פם ְמַמִ֥לּל ַרְב ְרָֽבןָ :ח ֵ֣זה ֲה ֵ֗וית ַ֣ﬠד ִ֤דּי ָכ ְרָס ָו֙ן ְרִ֔מיו ְוַעִ֥תּיק יוִֹ֖מין
הּ ְשִׁביִ֣בין ִדּי־
הּ ַֽכֲּﬠַ֣מר ְנ ֵ ֔קא ָכּ ְרְס ֵי ֙
ְיִ֑תב ְלבוֵּ֣שׁהּ ׀ ִכְּת ַ֣לג ִח ָ֗וּר וְּשׂ ַ֤ﬠר ֵראֵשׁ ֙
ם
ק ִמן־ֳק ָד֔מוִֹהי ֶ֤אֶלף ַאְלִפי ֙
֔נוּר ַגְּל ִגּ֖לּוִֹהי ֥נוּר ָדּ ִֽלקְ :נַ֣הר ִדּי־ ֗נוּר ָנ ֵ֤גד ְו ָנֵפ ֙
]ַאְלִפי֙ן[ ְיַשְׁמּשׁוּ ֔ ֵנּהּ ְו ִר֥בּוֹ ִרְב ָ֖ו ן ] ִרְבָ֖בן[ ָֽק ָד֣מוִֹהי ְיקוּ֑מוּן ִדּי ָ֥נא ְיִ֖תב ְוִסְפ ִ֥רין
ְפּ ִ ֽתיחוָּ :ח ֵ֣זה ֲה ֵ֔וית ֵבּא ַ֗ד ִין ִמן־ָקל ֙ ִמַלּ ָ֣יּא ַרְב ְרָב ָ֔תא ִ֥דּי ַק ְר ָ֖נא ְמַמֱלּ ָ֑לא ָח ֵ֣זה
א ְוהוַּ֣בד ִגְּשַׁ֔מה ִֽויִהיַ֖בת ִֽליֵק ַ֥דת ֶאָֽשּׁא :וְּשָׁא֙ר
ד ִ֨דּי ְקִטי ַ֤לת ֵֽחי ְוָת ֙
ֲה ֵ֡וית ַע ֩
ֵחי ָו ָ֔תא ֶהְע ִ֖דּיו ָשְׁלָֽט ְנ֑הוֹן ְוַא ְר ָ֧כה ְבַח ִ֛יּין ְיִ֥היַבת ְל֖הוֹן ַעד־ ְזַ֥מן ְוִע ָֽדּןָ :ח ֵ֤זה
ת ְבֶּח ְז ֵ֣וי ֵֽליְל ָ֔יא ַֽוֲאר֙וּ ִעם־ֲﬠ ָנ ֵ֣ני ְשַׁמ ָ֔יּא ְכַּ֥בר ֱא ָ֖נשׁ ָאֵ֣תה ֲהָ֑וא ְוַעד־ַעִ֤תּיק
ֲה ֵוי ֙
א ְמָ֔טה וְּק ָד֖מוִֹהי ַהְק ְרֽבוִּהיְ :וֵ֨להּ ְיִ֤היב ָשְׁלָט֙ן ִוי ָ֣קר וַּמְל֔כוּ ְוֹ֣כל ַעְמַמ ָ֗יּא
ֽיוַֹמ ָיּ ֙
ם ִדּי־ ָ֣לא ֶיְע ֵ֔דּה וַּמְלכוֵּ֖תהּ ִדּי־
ֻאַמ ָ֛יּא ְוִלָֽשּׁ ַנ ָ֖יּא ֵ֣להּ ִיְפְל֑חוּן ָשְׁלָט ֞ ֵנהּ ָשְׁל ָ֤טן ָעַל ֙
ָ֥לא ִתְתַחַֽבּלֶ :אְתְכּ ִר ַ֥יּת רוִּ֛חי ֲא ָ֥נה ָֽד ִנ ֵ֖יּאל ְבּ ֣גוֹא ִנ ְד ֶ֑נה ְוֶח ְז ֵ֥וי ֵראִ֖שׁי ְיַֽבֲהֻל ַֽנּ ִני:
ִק ְר ֵ֗בת ַעל־ַח֙ד ִמן־ ָ֣קֲאַמ ָ֔יּא ְו ַיִצּיָ֥בא ֶאְב ֵ֥ﬠא ִמ ֵ֖נּהּ ַֽﬠל־ָכּל־ ְדּ ָ֑נה ַֽוֲאַמר־ִ֕לי
וְּפַ֥שׁר ִמַלּ ָ֖יּא ְיֽהוֹ ְדִע ַֽנּ ִניִ :אֵלּי֙ן ֵֽחי ָוָ֣תא ַרְב ְרָב ָ֔תא ִ֥דּי ִא ִ֖נּין ַא ְר ַ֑בּע ַא ְרְבּ ָ֥ﬠה
ַמְלִ֖כין ְיקוּ֥מוּן ִמן־ַא ְר ָֽﬠאִֽ :ויַקְבּלוּ֙ן ַמְלכוּ ָ֔תא ַק ִדּיֵ֖שׁי ֶעְליוֹ ִ֑נין ְו ַיְחְס֤נוּן
א
ת ְל ַיָצּ ָ֔בא ַעל־ֵֽחי ְוָת ֙
א ַעד־ ָ֣ﬠְלָ֔מא ְו ַ֖ﬠד ָע ַ֥לם ָֽﬠְלַמ ָֽיּאֱ :א ַ֗ד ִין ְצִבי ֙
ַמְלכוָּת ֙
ְרִבי ָ֣ﬠ ְי ָ֔תא ִֽדּי־ֲה ָ֥ות ָֽשְׁנ ָ֖יה ִמן־)יתיר ו' (ָכְּלּ ֵ ֑הון ְדִּחי ָ֣לה ַי ִ֗תּי ָרה ִשׁ ַ֤נּיהּ ]ִשׁ ַ֤נּהּ[
ִֽדּי־ַפ ְר ֶזל ֙ ְוִטְפ ַ֣ריהּ ] ְוִטְפ ַ֣רהּ[ ִֽדּי־ ְנָ֔חשׁ ָֽאְכ ָ֣לה ַמ ְדּ ָ ֔קה וְּשָׁא ָ֖רא ְבּ ַר ְג ַ֥ליהּ

]ְבּ ַר ְג ַ֥להּ[ ָֽרְפָֽסהְ :וַעל־ַק ְרַנ ָ֤יּא ֲﬠַשׂ֙ר ִ֣דּי ְב ֵראַ֔שׁהּ ְוָֽאֳח ִר֙י ִ֣דּי ִסְל ַ ֔קת וּ ְנ ַ֥פָלו
ם ְמַמִ֣לּל ַרְב ְר ָ֔בן
]וּ ְנ ַ֥פָלה[ ִמן־ֳק ָדַ֖מיהּ ]ֳק ָדַ֖מהּ[ ְתּ ָ֑לת ְוַק ְר ֨ ָנא ִדֵ֜כּן ְוַע ְי ִ֣נין ַ֗להּ ְוֻפ ֙
ְוֶח ְז ַ֖והּ ַ֥רב ִמן־ַחְב ָרַֽתהָּ :ח ֵ֣זה ֲה ֵ֔וית ְוַק ְר ָ֣נא ִדֵ֔כּן ָֽﬠְב ָ֥דא ְק ָ֖רב ִעם־ַק ִדּיִ֑שׁין
ק ֽיוַֹמ ָ֔יּא ְו ִדי ָ֣נא ְי ִ֔הב ְלַק ִדּיֵ֖שׁי ֶעְליוֹ ִ֑נין ְו ִזְמ ָ֣נא
ְו ָֽיְכ ָ֖לה ְלֽהוֹןַ֣ :ﬠד ִֽדּי־ֲא ָ֗תה ַעִתּי ֙
ה
א ְרִבי ָ֣ﬠ ְי ָ֔תא ַמְל֤כוּ ְרִביָעי ֙
ְמָ֔טה וַּמְלכוָּ֖תא ֶהֱחִ֥סנוּ ַק ִדּי ִ ֽשׁיןֵ :כּ ֘ן ֲאַמ֒ר ֵֽחי ְוָת ֙
ה[ ֶתֱּה ֵ֣וא ְבַא ְרָ֔עא ִ֥דּי ִתְשׁ ֵ֖נא ִמן־ָכּל־ַמְלְכ ָו ָ ֑תא ְוֵתאֻכל ֙ ָכּל־ַא ְרָ֔עא
] ְרִביָעָא ֙
הּ ַמְלכוּ ָ֔תא ַעְשׂ ָ֥רה ַמְלִ֖כין ְיֻק֑מוּן
וְּתדוִּשׁ ַ֖נּהּ ְוַת ְדּ ִק ַֽנּהְּ :וַק ְר ַנ ָ֣יּא ֲﬠַ֔שׂר ִמ ַנּ ֙
א ִמן־ַק ְדָמ ֵ֔יא וְּתָלָ֥תה ַמְלִ֖כין ְיַהְשׁ ִ ֽפּל :וִּמִ֗לּין
הן ְו֤הוּא ִיְשׁ ֵנ ֙
ְוָֽאֳח ָ֞רן ְי֣קוּם ַֽאֲח ֵרי ֗ ֹ
ה ִזְמ ִ֣נין
ה[ ְיַמִ֔לּל וְּלַק ִדּיֵ֥שׁי ֶעְליוֹ ִ֖נין ְיַב ֵ֑לּא ְו ִיְס ַ֗בּר ְלַהְשׁ ָנ ָי ֙
א ]ִעָלָּא ֙
ְל ַ֤צד ִעָלּי ָ ֙
ְו ָ֔דת ְו ִיְת ַֽיֲה֣בוּן ִבּי ֵ֔דהּ ַעד־ִע ָ֥דּן ְו ִ ֽﬠ ָֽדּ ִ֖נין וְּפ ַ֥לג ִע ָֽדּןְ :ו ִדי ָ֖נא ִיִ֑תּב ְוָשְׁלָט ֵ֣נהּ
ְיַהְע֔דּוּן ְלַהְשָׁמ ָ֥דה וְּלֽהוָֹב ָ֖דה ַעד־סוֹ ָֽפא :וַּמְלכוּ ָ֨תא ְוָשְׁלָט ֜ ָנא וּ ְרבוּ ָ֗תא ֚ ִדּי
ַמְלְכ ָו ֙
הּ ַמְל֣כוּת
ת ְתּ֣חוֹת ָכּל־ְשַׁמ ָ֔יּא ְיִהי ַ֕בת ְל ַ֖ﬠם ַק ִדּיֵ֣שׁי ֶעְליוֹ ִ֑נין ַמְלכוֵּת ֙
ָעַ֔לם ְוֹכל ֙ ָשְׁלָ֣ט ַנ ָ֔יּא ֵ֥להּ ִיְפְל֖חוּן ְו ִֽיְשַׁתְּמּֽעוּןַ :עד־ ָ֖כּה סוֹ ָ֣פא ִֽדי־ִמְלּ ָ ֑תא ֲא ֨ ָנה
ָֽד ִנ ֵ֜יּאל ַשׂ ִ֣גּיא ׀ ַרְעיוֹ ַ֣ני ְיַֽבֲהֻל ֗ ַנּ ִני ְו ִזי ַו֙י ִיְשַׁתּ ֣נּוֹן ֲﬠַ֔לי וִּמְלָּ֖תא ְבִּלִ֥בּי ִנְט ֵֽרת:
ִבְּשׁ ַ֣נת ָשׁ֔לוֹשׁ ְלַמְל֖כוּת ֵבְּלאַשַׁ֣צּר ַה ֶ ֑מֶּלךְך ָח ֞זוֹן ִנ ְרָ֤אה ֵאַל֙י ֲא ִ֣ני ָֽד ִנ ֵ֔יּאל ַֽאֲח ֵ֛רי
א ִ֔תי ַֽוֲא ִנ֙י ְבּשׁוַּ֣שׁן ַהִבּי ָ֔רה
ַה ִנּ ְרָ֥אה ֵא ַ֖לי ַבְּתִּח ָֽלּהָֽ :וֶא ְרֶא֘ה ֶֽבָּחזוֹ֒ן ַו ְיִה֙י ִבּ ְר ֹ
ה ֶֽבָּח ֔זוֹן ַֽוֲא ִ֥ני ָה ִ֖ייִתי ַעל־אוּ ַ֥בל אוּ ָֽליָ :וֶאָ֤שּׂא
ֲאֶ֖שׁר ְבֵּעי ָ֣לם ַהְמּ ִדי ָ֑נה ָֽוֶא ְרֶא ֙
ֵעי ַנ֙י ָֽוֶא ְר ֶ ֔אה ְוִה ֵ֣נּה ׀ ַ֣א ִיל ֶאָ֗חד ֹע ֵ ֛מד ִלְפ ֵ֥ני ָֽהֻאָ֖בל ְו֣לוֹ ְק ָר ָ֑נ ִים ְוַהְקּ ָר ַ֣נ ִים
ת ְגֹּבָ֣הה ִמן־ַהֵשּׁ ֔ ִנית ְו ַ֨ה ְגֹּב ָ֔הה ֹע ָ֖לה ָבַּֽאֲחֹר ָֽנהָ :רִ֣איִתי ֶאת־
ְגֹּב֗הוֹת ְוָֽהַאַח ֙
ת ל ֹא־ ַֽיַעְמ ֣דוּ ְלָפ ֔ ָניו ְוֵ֥אין ַמִ֖צּיל
ָה ַ ֡א ִיל ְמ ַנ ֵגּ ַ֩ח ָ֨יָמּה ְוָצ֜פוֹ ָנה ָו ֗ ֶנ ְגָבּה ְוָכל־ַחיּוֹ ֙
ם ָ֤בּא ִמן־
ִמ ָיּ ֑דוֹ ְוָעָ֥שׂה ִכ ְרֹצ ֖נוֹ ְוִה ְג ִֽדּילַֽ :וֲאִ֣ני ׀ ָה ִ֣ייִתי ֵמ ִ֗בין ְוִה ֵ֤נּה ְצִפיר־ָֽהִע ִזּי ֙
ַהַֽמֲּﬠ ָר֙ב ַעל־ְפּ ֵ֣ני ָכל־ָה ָ ֔א ֶרץ ְוֵ֥אין נוֹ ֵ֖ג ַע ָבּ ָ ֑א ֶרץ ְו ַ֨הָצִּ֔פיר ֶ֥ק ֶרן ָח ֖זוּת ֵ֥בּין ֵעי ָֽניו:
ַו ָיּ ֗ב ֹא ַעד־ָה ַ ֨א ִיל ֙ ַ֣בַּעל ַהְקּ ָר ֔ ַנ ִים ֲאֶ֣שׁר ָר ִ ֔איִתי ֹעֵ֖מד ִלְפ ֵ֣ני ָֽהֻא ָ֑בל ַו ָ֥יּ ָרץ ֵא ָ֖ליו
ַֽבֲּחַ֥מת ֹכּֽחוֹ :וּ ְרִאי ִ֞תיו ַמ ִ֣גּי ַע ׀ ֵ֣אֶצל ָה ַ ֗א ִיל ַו ִיְּתַמ ְרַ֤מר ֵאָלי֙ו ַו ַ֣יּ ךְך ֶאת־ָה ַ ֔א ִיל
ה
ַו ְיַשֵׁבּ֙ר ֶאת־ְשֵׁ֣תּי ְק ָר ֔ ָניו ְול ֹא־ָ֥ה ָיה ֹ֛כ ַח ָבַּ֖א ִיל ַֽלֲﬠֹ֣מד ְלָפ ָ֑ניו ַו ַיְּשִׁלי ֵ֤כהוּ ַ ֨א ְרָצ ֙
אד
ַו ִיּ ְרְמֵ֔סהוּ ְו ֽל ֹא־ָה ָ֥יה ַמִ֛צּיל ָלַ֖א ִיל ִמ ָיּ ֽדוֹ :וְּצִ֥פיר ָֽהִע ִ֖זּים ִה ְג ִ֣דּיל ַעד־ְמ ֑ ֹ

ה ַה ֶ֣קּ ֶרן ַה ְגֹּדָ֔לה ַוַֽתֲּﬠֶ֜ל ָנה ָח ֤זוּת ַא ְרַבּ֙ע ַתְּח ֶ֔תּיָה ְלַא ְרַ֖בּע
וְּכָעְצ֗מוֹ ִנְשְׁבּ ָר ֙
רוּ֥חוֹת ַהָשָּֽׁמ ִים :וִּמן־ָֽהַאַ֣חת ֵמ ֶ֔הם ָיָ֥צא ֶֽק ֶרן־ַאַ֖חת ִמְצִּעי ָ֑רה ַוִתּ ְג ַדּל־ ֶ֛יֶתר
ֶאל־ַה ֶ֥נּ ֶגב ְוֶאל־ַהִמּ ְז ָ֖רח ְוֶאל־ַהֶֽצִּביַ :וִתּ ְג ַ֖דּל ַעד־ְצָ֣בא ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ַוַתּ ֵ֥פּל ַ ֛א ְרָצה
ִמן־ַהָצָּ֥בא וִּמן־ַהֽכּוָֹכִ֖בים ַֽוִתּ ְרְמֵֽסםְ :ו ַ֥ﬠד ַשׂר־ַהָצָּ֖בא ִה ְג ִ֑דּיל וִּמֶ֨מּנּ֙וּ ֻה ַ֣רים
]ֻה ַ֣רם[ ַהָתִּ֔מיד ְוֻהְשׁ ַ֖לךְך ְמ֥כוֹן ִמְק ָדּֽשׁוְֹ :וָצ ָ֛בא ִתּ ָנֵּ֥תן ַעל־ַהָתִּ֖מיד ְבּ ָ֑פַשׁע
ת ַ ֔א ְרָצה ְוָעְשָׂ֖תה ְוִהְצ ִ ֽליָחהָֽ :וֶאְשְׁמ ָ֥ﬠה ֶֽאָחד־ָק ֖דוֹשׁ ְמ ַד ֵ֑בּר
ְוַתְשׁ ֵ֤לךְך ֱאֶמ ֙
שֵׁ֔מם
ַויּ ֹאֶמ֩ר ֶאָ֨חד ָק֜דוֹשׁ ַלַפְּלמוֹ ִ֣ני ַֽהְמ ַד ֵ֗בּר ַעד־ָמ ַ֞תי ֶֽהָח ֤זוֹן ַהָתִּמי֙ד ְוַה ֶ֣פַּשׁע ֹ
ֵ ֛תּת ְוֹ֥ק ֶדשׁ ְוָצ ָ֖בא ִמ ְרָֽמסַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֔לי ַ֚ﬠד ֶ֣ﬠ ֶרב ֹ֔בֶּקר ַאְל ַ֖פּ ִים וְּשׁ֣לשׁ ֵמ֑אוֹת
אִ֛תי ֲא ִ֥ני ָֽד ִנ ֵ֖יּאל ֶאת־ֶֽהָח ֑זוֹן ָֽוֲאַבְקָ֣שׁה ִביָ֔נה ְוִה ֵ֛נּה
ְו ִנְצ ַ֖דּק ֹֽק ֶדשַׁ :ו ְי ִ֗הי ִבּ ְר ֹ
א ַויּ ֹאַ֔מר
ֹעֵ֥מד ְל ֶנ ְג ִ֖דּי ְכַּמ ְרֵאה־ ָֽגֶברָֽ :וֶאְשַׁ֥מע ֽקוֹל־ָא ָ֖דם ֵ֣בּין אוּ ָ֑לי ַו ִיְּק ָר ֙
א ֵ֣אֶצל ָעְמ ִ֔די וְּבֹב֣אוֹ ִנְבַ֔עִתּי ָֽוֶאְפּ ָ֖לה
ַגְּב ִרי ֵ ֕אל ָהֵ֥בן ְלַה ָ֖לּז ֶאת־ַהַמּ ְרֶֽאהַ :ו ָיּב ֹ ֙
ַעל־ָפּ ָ֑ני ַו ֤יּ ֹאֶמר ֵאַל֙י ָהֵ֣בן ֶבּן־ָא ָ֔דם ִ֖כּי ְלֶעת־ ֵ֥קץ ֶהָח ֽזוֹן :וְּב ַדְבּ ֣רוֹ ִעִ֔מּי ִנ ְר ַ֥דְּמִתּי
ַעל־ָפּ ַ֖ני ָ ֑א ְרָצה ַו ִ֨יּ ַגּע־ ִ֔בּי ַו ַֽיֲּﬠִמי ֵ֖ד ִני ַעל־ָעְמ ִֽדיַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ִ ֽה ְנ ִ֣ני מוֹ ִֽד ֽיֲﬠ֔ךָך ֵ֥את
ֲאֶשׁר־ ִֽיְה ֶ֖יה ְבַּֽאֲח ִ֣רית ַה ָ֑זַּעם ִ֖כּי ְלמוֹ ֵ֥ﬠד ֵֽקץָ :הַ֥א ִיל ֲאֶֽשׁר־ ָרִ֖איָת ַ֣בַּעל
ה ֲאֶ֣שׁר
ַהְקּ ָר ָ֑נ ִים ַמְל ֵ֖כי ָמ ַ֥די וָּפ ָֽרסְ :וַהָצִּ֥פיר ַהָשִּׂ֖ﬠיר ֶ֣מֶלךְך ָיָ֑ו ן ְוַה ֶ֤קּ ֶרן ַה ְגּדוָֹל ֙
ֵֽבּין־ֵעי ֔ ָניו ֖הוּא ַהֶ֥מֶּלךְך ָֽה ִראֽשׁוֹןְ :ו ַ֨ה ִנְּשׁ ֶ֔בּ ֶרת ַוַֽתֲּﬠֹ֥מ ְד ָנה ַא ְרַ֖בּע ַתְּח ֶ ֑תּיָה
ת ַמְלכוּ ָ֔תם ְכָּהֵ֖תם
ַא ְרַ֧בּע ַמְלֻכ ֛יוֹת ִמ֥גּוֹי ַֽיֲﬠֹ֖מ ְד ָנה ְו ֥ל ֹא ְבֹכֽחוֹ :וְּבַֽאֲח ִרי ֙
ַהֽפְּשִׁ֑ﬠים ַֽיֲﬠֹ֛מד ֶ֥מֶלךְך ַעז־ָפּ ִ֖נים וֵּמִ֥בין ִחי ֽדוֹתְ :וָע ַ֤צם ֹכּח֙וֹ ְו ֣ל ֹא ְבֹכ֔חוֹ
שׂה ְוִהְשִׁ֥חית ֲﬠצוִּ֖מים ְוַעם־ְקד ִ ֽשׁיםְ :וַעל־
ְו ִנְפָל֥אוֹת ַיְשִׁ֖חית ְוִהְצִ֣לי ַח ְוָע ָ ֑
ה ְבּ ָי֔דוֹ וִּבְלָב֣בוֹ ַי ְג ִ֔דּיל וְּבַשְׁל ָ֖וה ַיְשִׁ֣חית ַרִ֑בּים ְו ַ֤ﬠל־
ִשְׂכ֗לוֹ ְוִהְצ ִ֤לי ַח ִמ ְרָמ ֙
ם ַֽיֲﬠֹ֔מד וְּבֶ֥אֶפס ָ֖יד ִיָשּׁ ֵֽבר :וַּמ ְר ֵ ֨אה ָה ֶ֧ﬠ ֶרב ְוַהֹ֛בֶּקר ֲאֶ֥שׁר ֶֽנֱאַ֖מר
ַשׂר־ָשׂ ִרי ֙
תם ֶֽהָח ֔זוֹן ִ֖כּי ְל ָיִ֥מים ַר ִ ֽבּיםַֽ :וֲא ִ֣ני ָֽד ִנ ֵ֗יּאל ִֽנְה ֵ֤ייִתי
ה ְס ֣ ֹ
ֱאֶ֣מת ֑הוּא ְוַאָתּ ֙
ְו ֶֽנֱחֵ֨ליִת֙י ָיִ֔מים ָֽוָא֕קוּם ָוֶֽאֱﬠֶ֖שׂה ֶאת־ְמ ֶ֣לאֶכת ַה ֶ ֑מֶּלךְך ָֽוֶאְשׁתּוֵֹ֥מם ַעל־ַהַמּ ְרֶ֖אה
ְוֵ֥אין ֵמ ִ ֽביןִ :בְּשׁ ַ֣נת ַאַ֗חת ְל ָֽד ְר ָ֛י ֶושׁ ֶבּן־ֲאַחְשׁ ֵו ֖רוֹשׁ ִמ ֶ֣זּ ַרע ָמ ָ֑די ֲאֶ֣שׁר ָהְמַ֔לךְך
ת ְלָמְל֔כוֹ ֲאִנ֙י ָֽדּ ִנ ֵ֔יּאל ִבּיֹ֖נִתי ַבְּסָּפ ִ֑רים ִמְס ַ֣פּר
ַ֖ﬠל ַמְל֥כוּת ַכְּשׂ ִֽדּיםִ :בְּשׁ ַ֤נת ַאַח ֙
ה ֶאל־ ִי ְרִמ ָ֣יה ַה ָנּ ִ֔ביא ְלַמ ֛לּ ֹאות ְלָח ְר֥בוֹת
ה ָו ֙
ַהָשּׁ ֗ ִנים ֲאֶ֨שׁר ָה ָ֤יה ְדַבר־ ְי ֹ

ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ִשְׁבִ֥ﬠים ָשׁ ָֽנהָֽ :וֶאְתּ ָ֣נה ֶאת־ָפּ ֗ ַני ֶאל־ֲאֹד ָנ֙י ָֽהֱאֹל ִ֔הים ְלַב ֵ֥קּשׁ ְתִּפ ָ֖לּה
אְמ ָ֗רה ָ֥א ָ֤נּא
ה ָ֥וה ֱאֹלַ֖הי ָֽוֶאְת ַו ֶ֑דּה ָו ֽ ֹ
ְוַֽתֲחנוּ ִ֑נים ְבּ֖צוֹם ְוַ֥שׂק ָוֵֽאֶפרָֽ :וֶאְתַפְּל ָ֛לה ַֽלי ֹ
שְׁמ ֵ֥רי ִמְצוָֹֽתיו:
אֲהָ֖ביו וְּל ֽ ֹ
ת ְֽוַהֶ֔חֶסד ְל ֽ ֹ
שֵׁ֤מר ַהְבּ ִרי ֙
ֲאֹד ָנ֙י ָהֵ֤אל ַה ָגּדוֹל ֙ ְוַהנּוֹ ָ֔רא ֹ
ָחָ֥טאנוּ ְוָע ִ֖וינוּ וִה ְרַ֣שְׁענוּ ]ִה ְרַ֣שְׁענוּ[ וָּמ ָ֑ר ְדנוּ ְו֥סוֹר ִמִמְּצוֶֹ֖תךָך וִּמִמְּשָׁפֶּֽטיךָךְ :ו ֤ל ֹא
ָשַׁ֨מְענ֙וּ ֶאל־ֲﬠָב ֶ֣דיךָך ַה ְנִּבי ִ ֔אים ֲאֶ֤שׁר ִדְּבּר֙וּ ְבִּשְׁמ֔ךָך ֶאל־ְמָל ֵ֥כינוּ ָשׂ ֵ֖רינוּ
ַֽוֲאֹב ֵ ֑תינוּ ְוֶ֖אל ָכּל־ ַ֥ﬠם ָהָֽא ֶרץְ :ל ךָ֤ך ֲאֹד ָנ֙י ַהְצּ ָד ָ ֔קה ְו ָ֛לנוּ ֹ֥בֶּשׁת ַהָפּ ִ֖נים ַכּ ֣יּוֹם
ה וְּלֹֽיְשֵׁ֣בי ְי ֽרוָּשַׁ֔לם וְּלָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֞אל ַהְקֹּרִ֣בים ְוָֽה ְרֹח ִ ֗קים
ַה ֶ֑זּה ְלִ֤אישׁ ְיהוּ ָד ֙
ה ָ֗וה ָ֚לנוּ ֣בֶּשׁת
ת ֲאֶ֣שׁר ִה ַדְּחָ֣תּם ָ֔שׁם ְבַּֽמֲﬠ ָ֖לם ֲאֶ֥שׁר ָֽמֲﬠלוּ־ָֽבךְךְ :י ֹ
ְבָּכל־ָֽהֲא ָרצוֹ ֙
ַהָפּ ֔ ִנים ִלְמָל ֵ֥כינוּ ְלָשׂ ֵ֖רינוּ ְו ַֽלֲאֹב ֵ ֑תינוּ ֲאֶ֥שׁר ָחָ֖טאנוּ ָֽלךְךַֽ :לאֹד ָ֣ני ֱאֹל ֵ֔הינוּ
ה ָ֣וה ֱאֹל ֵ ֑הינוּ ָל ֶ֤לֶכת
ָה ַֽרֲחִ֖מים ְוַהְסִּל֑חוֹת ִ֥כּי ָמ ַ֖ר ְדנוּ ֽבּוְֹ :ו ֣ל ֹא ָשַׁ֔מְענוּ ְבּ ֖קוֹל ְי ֹ
ְבּֽתוֹֹרָתי֙ו ֲאֶ֣שׁר ָנַ֣תן ְלָפ ֔ ֵנינוּ ְבּ ַ֖יד ֲﬠָב ָ֥דיו ַה ְנִּבי ִ ֽאיםְ :וָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ָֽﬠְבר֙וּ ֶאת־
֣תּוֹ ָר ֶ֔תךָך ְו֕סוֹר ְלִבְלִ֖תּי ְשׁ֣מוֹ ַע ְבֹּק ֶ֑לךָך ַוִתּ ַ֨תּךְך ָעֵ֜לינוּ ָֽהָא ָ֣לה ְוַהְשֻּׁבָ֗עה ֲאֶ֤שׁר
ת ֹמֶ֣שׁה ֶֽﬠֶבד־ָֽהֱאֹל ִ֔הים ִ֥כּי ָחָ֖טאנוּ ֽלוַֹ :ו ָ֜יֶּקם ֶאת־ ְדָּבֹ֣ריו
ה ְבּתוֹ ַר ֙
ְכּתוָּב ֙
שְׁפֵ֨טינ֙וּ ֲאֶ֣שׁר ְשָׁפ֔טוּנוּ ְלָהִ֥ביא ָע ֵ֖לינוּ ָר ָ֣ﬠה
] ְדָּב ֣רוֹ[ ׀ ֲאֶשׁר־ ִדֶּ֣בּר ָעֵ֗לינוּ ְו ַ֤ﬠל ֽ ֹ
ְגֹד ָ֑לה ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ ֶֽנֶעְשׂ ָ֗תה ַ֚תַּחת ָכּל־ַהָשַּׁ֔מ ִים ַֽכֲּאֶ֥שׁר ֶנֶעְשָׂ֖תה ִבּי ֽרוָּשׁ ָֽלם:
ַֽכֲּאֶ֤שׁר ָכּתוּ֙ב ְבּתוֹ ַ֣רת ֹמֶ֔שׁה ֵ ֛את ָכּל־ָֽה ָר ָ֥ﬠה ַה ֖זּ ֹאת ָ֣בָּאה ָע ֵ֑לינוּ ְו ֽל ֹא־ִחִ֜לּינוּ
ה
ה ָו ֙
ה ָ֣וה ֱאֹל ֵ֗הינוּ ָלשׁוּ֙ב ֵֽמֲﬠוֹ ֔ ֵננוּ וְּלַהְשִׂ֖כּיל ַֽבֲּאִמֶֽתּךָךַ :ו ִיְּשֹׁ֤קד ְי ֹ
ֶאת־ְפּ ֵ֣ני ׀ ְי ֹ
ה ָ֣וה ֱאֹל ֵ֗הינוּ ַעל־ָכּל־ַֽמֲﬠָשׂי֙ו ֲאֶ֣שׁר
ַעל־ָה ָרָ֔עה ַו ְיִביֶ֖אָה ָע ֵ֑לינוּ ִ ֽכּי־ַצ ִ֞דּיק ְי ֹ
ָעָ֔שׂה ְו ֥ל ֹא ָשַׁ֖מְענוּ ְבֹּקֽלוְֹ :וַעָ֣תּה ׀ ֲאֹד ָ֣ני ֱאֹל ֵ֗הינוּ ֲאֶשׁ֩ר הוֵֹ֨צאָת ֶֽאת־ַעְמּ֜ךָך
ם ְבּ ָ֣יד ֲח ָז ָ ֔קה ַוַֽתַּעשׂ־ְל ךָ֥ך ֵ֖שׁם ַכּ ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ָחָ֖טאנוּ ָרָֽשְׁענוֲּ :אֹד ֗ ָני
ֵמֶ֤א ֶרץ ִמְצ ַ֨ר ִי ֙
שׁךָך ִ֤כּי
ְכָּכל־ִצ ְדֹק ֶ֨ת ךָ ֙ך ָֽיָשׁב־ ָ֤נא ַאְפּ ךָ ֙ך ַֽוֲחָ֣מְת֔ךָך ֵמ ִ ֽﬠי ְר ךָ֥ך ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ַהר־ָק ְד ֶ ֑
ַֽבֲחָט ֵ ֨אינ֙וּ וַּֽבֲﬠוֹ ֣נוֹת ֲאֹב ֵ֔תינוּ ְי ֽרוָּשׁ ַ֧לם ְוַעְמּ ךָ֛ך ְלֶח ְר ָ֖פּה ְלָכל־ְס ִ ֽביֹבֵֽתינוְּ :וַעָ֣תּה
׀ ְשַׁ֣מע ֱאֹל ֵ֗הינוּ ֶאל־ְתִּפ ַ֤לּת ַעְב ְדּ ךָ ֙ך ְוֶאל־ַֽתֲּחנוּ ֔ ָניו ְוָהֵ֣אר ָפּ ֔ ֶניךָך ַעל־ִמְק ָדְּשׁ֖ךָך
ה
ַהָשּׁ ֵ ֑מם ְלַ֖מַען ֲאֹד ָֽניַ :הֵ֨טּה ֱאֹלַ֥הי ׀ ָא ְז ְנ֘ךָך ֽוֲּשָׁמ֒ע ְפּ ַ֣קחה ]ְפּ ַ֣קח[ ֵעי ֗ ֶניךָך וּ ְרֵא ֙
שְׁמֹמ ֵ֔תינוּ ְוָהִ֕עיר ֲאֶשׁר־ ִנ ְק ָ֥רא ִשְׁמ֖ךָך ָע ֶ֑ליָה ִ֣כּי ׀ ֣ל ֹא ַעל־ִצ ְדֹק ֵ֗תינוּ ֲא ֨ ַנְחנוּ
ֹֽ
ה ֲאֹד ָ֣ני ׀
ַמִפּי ִ֤לים ַֽתֲּחנוּ ֨ ֵנינ֙וּ ְלָפ ֔ ֶניךָך ִ֖כּי ַעל־ ַֽרֲחֶ֥מיךָך ָה ַר ִ ֽבּיםֲ :אֹד ָ֤ני ׀ ְשָׁ֨מָע ֙

ְסָ֔לָחה ֲאֹד ָ֛ני ַהְקִ֥שׁיָבה ַֽוֲﬠֵ֖שׂה ַאל־ְתַּא ַ֑חר ְלַֽמֲﬠ ְנ ךָ֣ך ֱאֹל ַ֔הי ִ ֽכּי־ִשְׁמ ךָ֣ך ִנְק ָ֔רא
ה ַחָטּא ִ֔תי ְוַחַ֖טּאת
ַעל־ ִ ֽﬠי ְר֖ךָך ְוַעל־ַעֶֽמּךָךְ :ו֨עוֹד ֲא ִ֤ני ְמ ַדֵבּ֙ר וִּמְתַפֵּ֔לּל וִּמְת ַו ֶדּ ֙
ה ָ֣וה ֱאֹל ַ֔הי ַ֖ﬠל ַהר־ֹ֥ק ֶדשׁ ֱאֹלָֽהיְ :ו֛עוֹד
ַעִ֣מּי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל וַּמִ֣פּיל ְתִּח ָנּ ִ֗תי ִלְפ ֵנ֙י ְי ֹ
ה ֻמ ָ֣ﬠף ִבּיָ֔עף
ֲא ִ֥ני ְמ ַדֵ֖בּר ַבְּתִּפ ָ֑לּה ְוָהִ֣אישׁ ַגְּב ִרי ֵ ֡אל ֲאֶשׁ֩ר ָר ִ ֨איִתי ֶֽבָח ֤זוֹן ַבְּתִּחָלּ ֙
ֹנ ֵ֣ג ַע ֵאַ֔לי ְכּ ֵ֖ﬠת ִמ ְנַחת־ ָֽﬠ ֶרבַ :ו ָ֖יֶּבן ַו ְי ַדֵ֣בּר ִעִ֑מּי ַויּ ֹאַ֕מר ָֽדּ ִנ ֵ֕יּאל ַעָ֥תּה ָיָ֖צאִתי
ְלַהְשׂ ִ ֽכּיְל ךָ֥ך ִבי ָֽנהִ :בְּתִחַ֨לּת ַֽתֲּחנוּ ֜ ֶניךָך ָיָ֣צא ָד ָ֗בר ַֽוֲא ִנ֙י ָ֣בּאִתי ְלַה ִ֔גּיד ִ֥כּי
ֲחמוּ ֖דוֹת ָ ֑אָתּה וִּבי֙ן ַבּ ָדּ ָ֔בר ְוָהֵ֖בן ַבַּמּ ְרֶֽאהָֽ :שֻׁבִ֨עים ִשְׁבִ֜עים ֶנְחַ֥תּךְך ַעל־ַעְמּ ךָ֣ך
ת[ וְּלַכ ֵ֣פּר
ת ]ַחָטּא ֙
׀ ְוַעל־ִ֣ﬠיר ָק ְדֶ֗שׁךָך ְלַכֵ֨לּא ַהֶ֜פַּשׁע וְּלָח ֵ ֤תם ]וְּלָה ֵ ֤תם[ ַחָטּאו ֙
שׁ ַח ֹ֥ק ֶדשׁ ָֽק ָד ִ ֽשׁיםְ :וֵת ַ֨דע
ם ָח ֣זוֹן ְו ָנ ִ֔ביא ְוִלְמ ֖ ֹ
תּ ֙
ָע֔וֹן וְּלָהִ֖ביא ֶ֣צ ֶדק ֹֽעָלִ֑מים ְוַלְח ֹ
ם ַעד־ָמִ֣שׁי ַח ָנ ִ֔גיד ָֽשֻׁבִ֖ﬠים
ְוַתְשֵׂ֜כּל ִמן־ֹמָ֣צא ָד ָ֗בר ְלָהִשׁי֙ב ְוִלְב ֤נוֹת ְי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ה ְר֣חוֹב ְוָח֔רוּץ וְּב֖צוֹק ָהִע ִ ֽתּים:
ִשְׁב ָ֑ﬠה ְוָֽשֻׁבִ֞עים ִשִׁ֣שּׁים וְּשַׁ֗נ ִים ָתּשׁוּ֙ב ְו ִנְב ְנָת ֙
ם ִשִׁ֣שּׁים וְּשׁ ֔ ַנ ִים ִיָכּ ֵ֥רת ָמִ֖שׁי ַח ְוֵ֣אין ֑לוֹ ְוָהִ֨עיר ְוַהֹ֜קּ ֶדשׁ ֠ ַיְשִׁחית
ְוַֽאֲח ֵ֤רי ַהָֽשֻּׁבִעי ֙
שֵׁמֽמוֹתְ :וִה ְגִ֥בּיר
א ְוִק֣צּוֹ ַבֶ֔שֶּׁטף ְוַע֙ד ֵ֣קץ ִמְלָחָ֔מה ֶֽנֱח ֶ֖רֶצת ֽ ֹ
ַ֣ﬠם ָנ ִ֤גיד ַהָבּ ֙
ְבּ ִ֛רית ָֽל ַרִ֖בּים ָשׁ֣בוּ ַע ֶא ָ֑חד ַֽוֲחִ֨צי ַהָשּׁ֜בוּ ַע ַיְשִׁ֣בּית ׀ ֶ֣זַבח וִּמ ְנָ֗חה ְוַ֨על ְכּ ַ֤נ ף
שׁ
ה ְו ֶ֣נֱח ָרָ֔צה ִתַּ֖תּךְך ַעל־שׁוֵֹֽמםִ :בְּשׁ ַ֣נת ָשׁ֗לוֹשׁ ְל֨כוֹ ֶר ֙
שֵׁ֔מם ְוַעד־ָכָּל ֙
ם ְמ ֹ
ִשׁקּוִּצי ֙
ֶ֣מֶלךְך ָפּ ַ֔רס ָדָּב֙ר ִנ ְג ָ֣לה ְל ָֽד ִנ ֵ֔יּאל ֲאֶֽשׁר־ ִנ ְק ָ֥רא ְשׁ֖מוֹ ֵבְּלְטַשׁא ַ֑צּר ֶֽוֱאֶ֤מת ַה ָדָּב֙ר
ְוָצָ֣בא ָג֔דוֹל וִּבי֙ן ֶאת־ַה ָדּ ָ֔בר וִּ֥בי ָנה ֖לוֹ ַבַּמּ ְרֶֽאהַ :בּ ָיִּ֖מים ָה ֵ ֑הם ֲא ִ֤ני ָֽד ִנ ֵיּאל ֙
ָה ִ֣ייִתי ִמְתַא ֵ֔בּל ְשׁלָ֥שׁה ָֽשֻׁבִ֖ﬠים ָי ִ ֽמיםֶ֣ :לֶחם ֲחֻמ֞דוֹת ֣ל ֹא ָאַ֗כְלִתּי וָּבָ֥שׂר ָו ַ֛י ִין
ֽל ֹא־ָ֥בא ֶאל־ִ֖פּי ְו֣סוֹךְך ל ֹא־ ָ֑סְכִתּי ַעד־ְמ ֕ל ֹאת ְשֹׁ֥לֶשׁת ָֽשֻׁבִ֖ﬠים ָי ִ ֽמים :וְּב ֛יוֹם
ֶעְשׂ ִ֥רים ְוַא ְרָבּ ָ֖ﬠה ַלֹ֣ח ֶדשׁ ָֽה ִרא֑שׁוֹן ַֽוֲא ֗ ִני ָה ִ֛ייִתי ַ֣ﬠל ַ֧יד ַה ָנּ ָ ֛הר ַה ָגּ ֖דוֹל ֥הוּא
ִח ָֽדֶּקלָֽ :וֶאָ֤שּׂא ֶאת־ֵעי ַנ֙י ָו ֵ ֔א ֶרא ְוִה ֵ֥נּה ִ ֽאישׁ־ֶאָ֖חד ָל֣בוּשׁ ַבּ ִ֑דּים וָּמְת ָ֥ניו
ק ְוֵעי ָני֙ו ְכַּלִ֣פּי ֵדי
ֲח ֻג ִ֖רים ְבּ ֶ֥כֶתם אוּ ָֽפז :וּ ְג ִו ָיּ֣תוֹ ְכַת ְרִ֗שׁישׁ וָּפ ֞ ָניו ְכַּמ ְרֵ֤אה ָב ָר ֙
ֵ ֔אשׁ וּ ְזֹֽרֹעָתי֙ו וַּמ ְר ְגֹּל ָ֔תיו ְכּ ֵ֖ﬠין ְנֹ֣חֶשׁת ָק ָ֑לל ְו֥קוֹל ְדָּב ָ֖ריו ְכּ֥קוֹל ָהֽמוֹןְ :ו ָרִאיִת֩י
ם ֲאֶ֣שׁר ָה ֣יוּ ִעִ֔מּי ֽל ֹא־ ָר֖אוּ ֶאת־
ֲא ֨ ִני ָֽד ִנ ֵ֤יּאל ְלַב ִדּ֙י ֶאת־ַהַמּ ְר ָ ֔אה ְוָֽהֲא ָנִשׁי ֙
ה ָנְפ ָ֣לה ֲﬠֵלי ֶ֔הם ַֽו ִיְּב ְר֖חוּ ְבֵּֽהָחֵֽבאַֽ :וֲא ִנ֙י ִנְשַׁ֣א ְרִתּי
ַהַמּ ְר ָ ֑אה ֲא ָ֗בל ֲח ָר ָ֤דה ְגֹדָל ֙
ה ַה ֔זּ ֹאת ְו ֽל ֹא־ ִנְשַׁ֥אר ִ֖בּי ֹ֑כּח ְוהוֹ ִ֗די ֶנְה ַ֤פּךְך
ְלַב ִ֔דּי ָֽוֶא ְר ֶ ֗אה ֶאת־ַהַמּ ְרָ֤אה ַה ְגֹּדָל ֙

ָעַל֙י ְלַמְשִׁ֔חית ְו ֥ל ֹא ָעַ֖צ ְרִתּי ֹֽכּ ַחָֽ :וֶאְשַׁ֖מע ֶאת־֣קוֹל ְדָּב ָ֑ריו וְּכָשְׁמִע֙י ֶאת־֣קוֹל
ְדָּב ָ֔ריו ַֽוֲא ֗ ִני ָה ִ֛ייִתי ִנ ְר ָ֥דּם ַעל־ָפּ ַ֖ני וָּפ ַ֥ני ָֽא ְרָצהְ :וִה ֵנּה־ ָ֖יד ָ֣נ ְגָעה ִ֑בּי ַוְתּ ִני ֵ֥ﬠ ִני
ַעל־ִבּ ְר ַ֖כּי ְוַכ֥פּוֹת ָי ָֽדיַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַ֡לי ָֽדּ ִנ ֵ֣יּאל ִ ֽאישׁ־ֲ֠חֻמדוֹת ָה ֵ֨בן ַבּ ְדָּב ִ֜רים ֲאֶשׁ֩ר
ָֽאֹנִ֨כי ֹד ֵ֤בר ֵאֶ֨לי ךָ ֙ך ַֽוֲﬠֹ֣מד ַעל־ָעְמ ֶ֔דךְך ִ֥כּי ַעָ֖תּה ֻשׁ ַ֣לְּחִתּי ֵא ֶ֑ליךָך וְּב ַדְבּ ֥רוֹ ִעִ֛מּי
ֶאת־ַה ָדָּ֥בר ַה ֶ֖זּה ָעַ֥מ ְדִתּי ַמ ְר ִ ֽﬠידַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאַל ֘י ַאל־ִתּי ָ֣רא ָֽד ִנ ֵיּאל ֒ ִ֣כּי ׀ ִמן־
ַה ֣יּוֹם ָה ִרא֗שׁוֹן ֲאֶ֨שׁר ָנַ֧תָתּ ֶאת־ִלְבּ ךָ֛ך ְלָהִ֧בין וְּלִהְתַע֛נּוֹת ִלְפ ֵ֥ני ֱאֹלֶ֖היךָך ִנְשְׁמ֣עוּ
ְדָב ֶ֑ריךָך ַֽוֲא ִני־ָ֖באִתי ִבּ ְדָב ֶֽריךָךְ :וַ֣שׂר ׀ ַמְל֣כוּת ָפּ ַ֗רס ֹעֵ֤מד ְל ֶנ ְג ִדּ֙י ֶעְשׂ ִ֣רים ְוֶאָ֣חד
שׁ ִ֖נים ָ֣בּא ְלָע ְז ֵ֑ר ִני ַֽוֲא ִנ֙י נוַֹ֣ת ְרִתּי ָ֔שׁם
֔יוֹם ְוִה ֵ֣נּה ִ ֽמיָכ ֵ ֗אל ַא ַ֛חד ַהָשּׂ ִ֥רים ָֽה ִרא ֹ
ֵ֖אֶצל ַמְל ֵ֥כי ָפ ָֽרס :וּ ָ֨באִת֙י ַֽלֲהִ֣בי ְנ֔ךָך ֵ ֛את ֲאֶֽשׁר־ ִי ְק ָ֥רה ְלַעְמּ֖ךָך ְבַּֽאֲח ִ֣רית ַה ָיִּ֑מים
ִכּי־֥עוֹד ָח ֖זוֹן ַל ָיּ ִ ֽמים :וְּב ַדְבּ ֣רוֹ ִעִ֔מּי ַכּ ְדָּב ִ֖רים ָה ֵ ֑אֶלּה ָנַ֧תִתּי ָפ ַ֛ני ַ֖א ְרָצה
ה
ת ְבּ ֵ֣ני ָא ָ֔דם ֹנ ֵ֖ג ַע ַעל־ְשָׂפ ָ ֑תי ָֽוֶאְפַתּח־ִ֗פּי ָֽוֲא ַדְבּ ָר ֙
ְו ֶֽנֱא ָֽלְמִתּיְ :וִה ֗ ֵנּה ִכּ ְדמוּ ֙
ה ֶֽנֶהְפ֤כוּ ִצי ַר֙י ָעַ֔לי ְו ֥ל ֹא ָעַ֖צ ְרִתּי ֹֽכּ ַח:
ה ֶאל־ָֽהֹעֵ֣מד ְל ֶנ ְג ִ֔דּי ֲאֹד ֗ ִני ַבַּמּ ְרָא ֙
אְמ ָר ֙
ָו ֽ ֹ
ה ל ֹא־ ַֽיֲﬠָמד־ִ֣בּי
ְוֵ֣היךְך יוַּ֗כל ֶ֤ﬠֶבד ֲאֹד ִנ֙י ֶ֔זה ְל ַדֵ֖בּר ִעם־ֲאֹ֣ד ִני ֶ֑זה ַֽוֲא ִ֤ני ֵמַ֨עָתּ ֙
ֹ֔כּ ַח וּ ְנָשָׁ֖מה ֥ל ֹא ִנ ְ ֽשֲׁא ָרה־ ִ ֽביַ :וֹ֧יֶּסף ַו ִיּ ַגּע־ִ֛בּי ְכַּמ ְרֵ֥אה ָא ָ֖דם ַֽו ְיַח ְזּ ֵֽק ִניַ :ו ֜יּ ֹאֶמר
ַאל־ִתּי ָ֧רא ִ ֽאישׁ־ֲחֻמ ֛דוֹת ָשׁ֥לוֹם ָ֖לךְך ֲח ַ֣זק ַֽוֲחָ֑זק ֽוְּכ ַדְבּ ֤רוֹ ִעִמּ֙י ִהְתַח ַ֔זְּקִתּי
תּ ָֽלָמּה־ָ֣בּאִתי ֵאֶ֔ליךָך ְוַעָ֣תּה
אְמ ָ֛רה ְי ַדֵ֥בּר ֲאֹד ִ֖ני ִ֥כּי ִח ַזְּקָֽתּ ִניַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ֲה ָי ַ֨דְע ָ ֙
ָֽו ֥ ֹ
ָא֔שׁוּב ְלִהָלֵּ֖חם ִעם־ַ֣שׂר ָפּ ָ֑רס ַֽוֲא ִ֣ני יוֵֹ֔צא ְוִה ֵ֥נּה ַשׂר־ ָי ָ֖ו ן ָֽבּאֲ :אָבל ֙ ַא ִ֣גּיד ְל֔ךָך
ֶאת־ָֽה ָר֥שׁוּם ִבְּכָ֖תב ֱא ֶ ֑מת ְו ֵ ֨אין ֶאָ֜חד ִמְתַח ֵ֤זּק ִעִמּ֙י ַעל־ ֵ ֔אֶלּה ִ֥כּי ִאם־ִמיָכֵ֖אל
ַשׂ ְר ֶֽכםַֽ :וֲא ִנ֙י ִבְּשׁ ַ֣נת ַאַ֔חת ְל ָֽד ְר ָ֖י ֶושׁ ַהָמּ ִ֑די ָעְמ ִ֛די ְלַֽמֲח ִ֥זיק וְּלָמ֖עוֹז ֽלוְֹ :וַע ָ֕תּה
ד ְשׁלָ֨שׁה ְמָלִ֜כים ֹֽעְמ ִ֣דים ְלָפ ַ֗רס ְוָֽה ְרִביִע֙י ַֽיֲﬠִ֤שׁיר
ֱאֶ֖מת ַא ִ֣גּיד ָ֑לךְך ִה ֵנּה־עוֹ ֩
ֹֽעֶשׁר־ ָגּדוֹל ֙ ִמֹ֔כּל וְּכֶח ְזָק֣תוֹ ְבָעְשׁ֔רוֹ ָיִ֣ﬠיר ַהֹ֔כּל ֵ֖את ַמְל֥כוּת ָי ָֽו ןְ :וָעַ֖מד ֶ֣מֶלךְך
ִגּ֑בּוֹר וָּמַשׁל ֙ ִמְמָ֣שׁל ַ֔רב ְוָעָ֖שׂה ִכּ ְרצוֹ ֽנוֹ :וְּכָעְמד֙וֹ ִתָּשֵּׁ֣בר ַמְלכוּ֔תוֹ ְוֵתָ֕חץ
שׁ
ְלַא ְרַ֖בּע רוּ֣חוֹת ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ְו ֣ל ֹא ְלַֽאֲח ִרי֗תוֹ ְו ֤ל ֹא ְכָמְשׁל֙וֹ ֲאֶ֣שׁר ָמָ֔שׁל ִ֤כּי ִת ָנֵּת ֙
ַמְלכוּ֔תוֹ ְו ַֽלֲאֵח ִ֖רים ִמְלַּבד־ֵֽאֶלּהְ :ו ֶֽיֱח ַ֥זק ֶֽמֶלךְך־ַה ֶ֖נּ ֶגב וִּמן־ָשׂ ָ֑ריו ְו ֶֽיֱח ַ֤זק ָעָלי֙ו
א
ם ִיְתַח ָ֔בּרוּ וַּ֣בת ֶֽמֶלךְך־ַה ֗ ֶנּ ֶגב ָתּבוֹ ֙
וָּמָ֔שׁל ִמְמָ֥שׁל ַ֖רב ֶמְמַשְׁלֽתּוֹ :וְּל ֵ֤קץ ָשׁ ִני ֙
ֶאל־ֶ֣מֶלךְך ַהָצּ֔פוֹן ַֽלֲﬠ֖שׂוֹת ֵֽמיָשׁ ִ֑רים ְו ֽל ֹא־ַתְעֹ֞צר ֣כּוֹ ַח ַה ְזּ֗רוֹ ַע ְו ֤ל ֹא ַֽיֲﬠֹמ֙ד וּ ְזֹר֔עוֹ

ה ְוַהֹ֣יְּל ָ֔דהּ וַּֽמֲח ִז ָ֖קהּ ָֽבִּע ִ ֽתּיםְ :וָע ַ ֛מד ִמ ֵ֥נֶּצר ָֽשׁ ָרֶ֖שׁיָה ַכּ ֑נּוֹ
ְוִת ָנּ ֵ֨תן ִ֤היא וְּמִבי ֶ ֨אי ָ ֙
א ְבָּמעוֹ֙ז ֶ֣מֶלךְך ַהָצּ֔פוֹן ְוָעָ֥שׂה ָבֶ֖הם ְוֶֽהֱח ִֽזיקְ :ו ַ֣גם
ְו ָי ֣ב ֹא ֶאל־ַהַ֗ח ִיל ְו ָיב ֹ ֙
ם ִעם־ְכֵּ֨לי ֶחְמ ָדּ ָ֜תם ֶ֧כֶּסף ְו ָז ָ ֛הב ַבְּשִּׁ֖בי ָיִ֣בא ִמְצ ָ֑ר ִים
ֱאֹֽלֵהי ֶ֡הם ִעם־ ְנ ִ ֽסֵכיֶה ֩
ת ֶ֣מֶלךְך ַה ֔ ֶנּ ֶגב ְוָ֖שׁב ֶאל־
א ָשׁ ִ֣נים ַֽיֲﬠֹ֔מד ִמֶ֖מֶּלךְך ַהָצּֽפוֹן :וּ ָ֗בא ְבַּמְלכוּ ֙
ְוהוּ ֙
ַא ְדָמֽתוֹ :וָּב ָ֣נו ]וָּב ָ֣ניו[ ִיְת ָגּ֗רוּ ְוָֽאְספ֙וּ ֲהמוֹ֙ן ֲח ָי ִ֣לים ַר ִ֔בּים וּ ָ֥בא ֖בוֹא ְוָשַׁ֣טף
שׁב ְו ִיְת ָגּ ֶ֖רו ] ְו ִיְת ָגּ ֶ֖רה[ ַעד־ָֽמֻעֹֽזּה ]ָֽמֻע ֽזּוֹ[ְ :ו ִיְתַמ ְרַמ֙ר ֶ֣מֶלךְך ַה ֔ ֶנּ ֶגב ְו ָיָ֕צא
ְוָע ָ֑בר ְו ָי ֥ ֹ
ְו ִנְלַ֥חם ִע֖מּוֹ ִעם־ֶ֣מֶלךְך ַהָצּ֑פוֹן ְוֶֽהֱﬠִמי֙ד ָה֣מוֹן ָ֔רב ְו ִנַ֥תּן ֶֽהָה֖מוֹן ְבּ ָי ֽדוְֹ :ו ִנָ֥שּׂא
ֶֽהָה֖מוֹן ְי ָ֣רום ] ְו ָ֣רם[ ְלָב֑בוֹ ְוִה ִ֛פּיל ִרֹבּ֖אוֹת ְו ֥ל ֹא ָיֽעוֹזְ :וָשׁ֙ב ֶ֣מֶלךְך ַהָצּ֔פוֹן ְוֶֽהֱﬠִ֣מיד
ם ָ֣יבוֹא ֔בוֹא ְבַּ֥ח ִיל ָגּ ֖דוֹל וִּב ְר֥כוּשׁ
ָה֔מוֹן ַ֖רב ִמן־ָֽה ִרא֑שׁוֹן וְּל ֵ ֨קץ ָֽהִעִ֤תּים ָשׁ ִני ֙
ָֽרב :וָּֽבִעִ֣תּים ָה ֵ֔הם ַרִ֥בּים ַֽיַעְמ ֖דוּ ַעל־ֶ֣מֶלךְך ַה ֶ֑נּ ֶגב וְּב ֵ֣ני ׀ ָֽפּ ִריֵ֣צי ַעְמּ֗ךָך ִֽי ַנְּשּׂ֛אוּ
א ֶ֣מֶלךְך ַהָצּ֔פוֹן ְו ִיְשֹׁפּ ךְ ֙ך ֽסוְֹלָ֔לה ְוָל ַ֖כד ִ֣ﬠיר ִמְבָצ ֑רוֹת
ְלַֽהֲﬠִ֥מיד ָח ֖זוֹן ְו ִנְכָֽשׁלוְּ :ו ָיב ֹ ֙
ם ִמְבָח ָ֔ריו ְוֵ֥אין ֹ֖כּ ַח ַֽלֲﬠֹֽמדְ :ו ַ֨יַעשׂ ַה ָ֤בּא ֵאָלי֙ו
וּ ְזֹר֤עוֹת ַה ֨ ֶנּ ֶג֙ב ֣ל ֹא ַֽיֲﬠֹ֔מדוּ ְוַע ֙
ִכּ ְרצוֹ ֔נוֹ ְוֵ֥אין עוֵֹ֖מד ְלָפ ָ֑ניו ְו ַֽיֲﬠֹ֥מד ְבֶּֽא ֶרץ־ַהְצִּ֖בי ְוָכ ָ֥לה ְב ָי ֽדוְֹ :ו ָיֵ֣שׂם ׀ ָ֠פּ ָניו
ם ִיֶתּן־֣לוֹ
שׂה וּ ַ֤בת ַה ָנִּשׁי ֙
תֶקף ָכּל־ַמְלכוּ֛תוֹ ִו ֽיָשׁ ִ֥רים ִע֖מּוֹ ְוָע ָ ֑
ָל֞בוֹא ְבּ ֧ ֹ
ְלַהְשִׁחי ָ֔תהּ ְו ֥ל ֹא ַֽתֲﬠֹ֖מד ְול ֹא־֥לוֹ ִתְה ֶֽיהְ :ו ָיֵ֧שׁב ] ְו ָיֵ֧שׂם[ ָפּ ָ֛ניו ְלִא ִ֖יּים ְוָל ַ֣כד
ַרִ֑בּים ְוִהְשׁ ִ֨בּית ָקִ֤צין ֶח ְרָפּת֙וֹ ֔לוֹ ִבְּלִ֥תּי ֶח ְרָפּ֖תוֹ ָיִ֥שׁיב ֽלוְֹ :ו ָיֵ֣שׁב ָפּ ֔ ָניו ְלָֽמעוּ ֵ֖זּי
ַא ְר֑צוֹ ְו ִנְכַ֥שׁל ְו ָנ ַ֖פל ְו ֥ל ֹא ִיָמֵּֽצאְ :וָעַ֧מד ַעל־ַכּ֛נּוֹ ַֽמֲﬠִ֥ביר נוֹ ֵ֖גשׂ ֶ֣ה ֶדר ַמְל֑כוּת
ם ִיָשּׁ ֵ֔בר ְו ֥ל ֹא ְבַא ַ֖פּ ִים ְו ֥ל ֹא ְבִמְלָחָֽמהְ :וָעַ֤מד ַעל־ַכּנּ֙וֹ ִנְב ֶ֔זה
וְּב ָיִ֤מים ֲאָח ִדי ֙
ְול ֹא־ ָֽנְת֥נוּ ָע ָ֖ליו ֣הוֹד ַמְל֑כוּת וָּ֣בא ְבַשְׁל ָ֔וה ְוֶהֱח ִ֥זיק ַמְל֖כוּת ַֽבֲּחַלְקַלֽקּוֹת:
שֶּׁטף ִיָֽשְּׁט֥פוּ ִמְלָּפ ָ֖ניו ְו ִיָשּׁ ֵ֑ברוּ ְו ַ֖גם ְנ ִ֥גיד ְבּ ִֽרית :וִּמן־ִהְתַחְבּ ֥רוּת
וּ ְזֹר֥עוֹת ַה ֶ ֛
א
ֵא ָ֖ליו ַֽיֲﬠֶ֣שׂה ִמ ְר ָ ֑מה ְוָע ָ֥לה ְוָעַ֖צם ִבְּמַעט־ ֽגּוֹיְ :בַּשְׁל ָ֞וה וְּבִמְשַׁמ ֵ֣נּי ְמ ִדי ָנ֘ה ָיבוֹ ֒
ְוָעָ֗שׂה ֲאֶ֨שׁר ֽל ֹא־ָע֤שׂוּ ֲאֹבָתי֙ו ַֽוֲא֣בוֹת ֲאֹב ָ֔תיו ִבּ ָ֧זּה ְוָשׁ ָ֛לל וּ ְר֖כוּשׁ ָלֶ֣הם ִיְב ֑זוֹר
ְו ַ֧ﬠל ִמְבָצ ִ֛רים ְיַחֵ֥שּׁב ַמְחְשֹׁבָ֖תיו ְוַעד־ ֵֽﬠתְ :ו ָיֵע֩ר ֹכּ֨חוֹ וְּלָב֜בוֹ ַעל־ֶ֣מֶלךְך ַה ֶנּ ֶג֘ב
אד ְו ֣ל ֹא
ה ַלִמְּלָחָ֔מה ְבַּֽח ִיל־ ָגּ ֥דוֹל ְוָע֖צוּם ַעד־ְמ ֑ ֹ
ְבַּ֣ח ִיל ָגּדוֹל ֒ וֶּ֣מֶלךְך ַה ֗ ֶנּ ֶגב ִיְת ָגּ ֶר ֙
אְכ ֵ֧לי ַפת־ָבּ֛גוֹ ִיְשְׁבּ ֖רוּהוּ ְוֵחי֣לוֹ ִיְשׁ֑טוֹף
ַֽיֲﬠֹ֔מד ִ ֽכּי־ ַיְחְשׁ֥בוּ ָע ָ֖ליו ַֽמֲחָשֽׁבוֹתְ :ו ֽ ֹ
ם ְלָבָ֣בם ְלֵמ ָ֔רע ְוַעל־ֻשְׁלָ֥חן ֶאָ֖חד ָכּ ָ֣זב
ְו ָֽנְפ֖לוּ ֲחָלִ֥לים ַר ִ ֽבּים :וְּשׁ ֵניֶ֤הם ַהְמָּלִכי ֙

שׁב ַא ְרצ֙וֹ ִבּ ְר֣כוּשׁ ָגּ֔דוֹל וְּלָב֖בוֹ
ְי ַד ֵ֑בּרוּ ְו ֣ל ֹא ִתְצָ֔לח ִכּי־֥עוֹד ֵ֖קץ ַלמּוֹ ֵֽﬠדְ :ו ָי ֤ ֹ
ַעל־ְבּ ִ֣רית ֹ֑ק ֶדשׁ ְוָעָ֖שׂה ְוָ֥שׁב ְלַא ְרֽצוַֹ :למּוֹ ֵ֥ﬠד ָי֖שׁוּב וָּ֣בא ַב ֶ֑נּ ֶגב ְו ֽל ֹא־ ִ ֽתְה ֶ֥יה
שׁב ְו ָז ַ֥ﬠם ַעל־ְבּ ִֽרית־
ם ְו ִנְכ ָ ֔אה ְו ָ ֛
שׁ ָ֖נה ְוָכַֽאֲחֹר ָֽנה :וּ ָ֨באוּ ֜בוֹ ִצ ִ֤יּים ִכִּתּי ֙
ָכ ִֽרא ֹ
שׂה ְוָ֣שׁב ְו ָי ֵ֔בן ַעל־ֹֽע ְזֵ֖בי ְבּ ִ֥רית ֹֽק ֶדשׁ :וּ ְזֹרִ֖ﬠים ִמֶ֣מּנּוּ ַֽיֲﬠֹ֑מדוּ ְוִחְלּ֞לוּ
֖קוֹ ֶדשׁ ְוָע ָ ֑
שֵֽׁמם :וַּמ ְרִשׁי ֵ֣ﬠי ְב ִ֔רית
ַהִמְּק ָ֤דּשׁ ַהָמּעוֹ֙ז ְוֵהִ֣סירוּ ַהָתִּ֔מיד ְו ָֽנְת ֖נוּ ַהִשּׁ֥קּוּץ ְמ ֹ
ַֽיֲח ִ֖ניף ַֽבֲּחַל֑קּוֹת ְו ַ֛ﬠם ֹֽי ְד ֵ֥ﬠי ֱאֹלָ֖היו ַֽיֲח ִ֥זקוּ ְוָעֽשׂוּ :וַּמְשִׂ֣כּיֵלי ָ֔עם ָיִ֖בינוּ ָֽל ַרִ֑בּים
ְו ִנְכְשׁ֞לוּ ְבֶּ֧ח ֶרב וְּב ֶֽלָה ָ֛בה ִבְּשִׁ֥בי וְּבִב ָ֖זּה ָי ִ ֽמים :וְּבִה ָ֣כְּשָׁ֔לם ֵי ָֽﬠ ְז ֖רוּ ֵ֣ﬠ ֶזר ְמ ָ֑ﬠט
ְו ִנְל ֧ווּ ֲﬠֵלי ֶ ֛הם ַרִ֖בּים ַֽבֲּחַלְקַלֽקּוֹת :וִּמן־ַהַמְּשִׂכּיִ֣לים ִי ָֽכְּשׁ֗לוּ ִלְצ ֥רוֹף ָבּ ֶ ֛הם
וְּלָב ֵ֥רר ְוַלְלֵ֖בּן ַעד־ ֵ֣ﬠת ֵ֑קץ ִכּי־֖עוֹד ַלמּוֹ ֵֽﬠדְ :וָעָ֨שׂה ִכ ְרֹצ ֜נוֹ ַהֶ֗מֶּלךְך ְו ִיְתרוֵֹ֤מם
ְו ִיְת ַגּ ֵדּל ֙ ַעל־ָכּל־ ֵ ֔אל ְוַעל ֙ ֵ֣אל ֵאִ֔לים ְי ַדֵ֖בּר ִנְפָל֑אוֹת ְוִהְצִ֨לי ַ֙ח ַעד־ ָ֣כָּלה ַ֔זַעם
ִ ֽכּי־ ֶֽנֱח ָרָ֖צה ֶֽנֱﬠָֽשָׂתהְ :וַעל־ֱאֹלֵ֤הי ֲאֹבָתי֙ו ֣ל ֹא ָי ִ֔בין ְוַעל־ֶחְמ ַ֥דּת ָנִ֛שׁים ְוַעל־
ָכּל־ֱא֖לוֹ ַהּ ֣ל ֹא ָיִ֑בין ִ֥כּי ַעל־ֹ֖כּל ִיְת ַגּ ָֽדּלְ :ו ֶֽלֱאֹ֨ל ַ֙הּ ָֽמֻע ִ֔זּים ַעל־ַכּ ֖נּוֹ ְיַכ ֵ֑בּד ְו ֶֽלֱא֜לוֹ ַהּ
ֲאֶ֧שׁר ֽל ֹא־ ְי ָד ֻ֣ﬠהוּ ֲאֹב ָ֗תיו ְיַכ ֵ֛בּד ְבּ ָזָ֧הב וְּב ֶ֛כֶסף וְּבֶ֥אֶבן ְי ָק ָ֖רה וַּֽבֲחֻמ ֽדוֹתְ :וָעָ֞שׂה
ם
ם ִעם־ֱא֣לוֹ ַהּ ֵנָ֔כר ֲאֶ֥שׁר ַהִ֖כּיר ] ַיִ֖כּיר[ ַי ְרֶ֣בּה ָכ֑בוֹד ְוִהְמִשׁיָל ֙
ְלִמְבְצ ֵ֤רי ָֽמֻע ִזּי ֙
ָֽבּ ַר ִ֔בּים ַֽוֲא ָדָ֖מה ְיַח ֵ֥לּק ִבְּמ ִ ֽחיר :וְּב ֵ֣ﬠת ֵ ֗קץ ִיְת ַנ ַ֤גּח ִעמּ֙וֹ ֶ֣מֶלךְך ַה ֔ ֶנּ ֶגב ְו ִיְשָׂתֵּ֨ער
ָעָ֜ליו ֶ֣מֶלךְך ַהָצּ֗פוֹן ְבּ ֶ֨רֶכ֙ב וְּב ָ֣פ ָרִ֔שׁים וָּֽבֳא ִנ ֖יּוֹת ַר֑בּוֹת וָּ֥בא ַֽבֲא ָר֖צוֹת ְוָשַׁ֥טף
ה ִיָֽמְּל֣טוּ ִמ ָיּ֔דוֹ ֱא ֣דוֹם וּמוֹ ָ ֔אב
שׁלוּ ְו ֵ ֨אֶלּ ֙
א ְבֶּ֣א ֶרץ ַהְצּ ִ֔בי ְו ַר֖בּוֹת ִיָכּ ֵ ֑
ְוָעָֽבר :וָּב ֙
ְו ֵראִ֖שׁית ְבּ ֵ֥ני ַעֽמּוֹןְ :ו ִיְשׁ ַ֥לח ָי ֖דוֹ ַֽבֲּא ָר֑צוֹת ְוֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַ֔ר ִים ֥ל ֹא ִ ֽתְה ֶ֖יה ִלְפֵליָֽטה:
וָּמַ֗שׁל ְבִּמְכַמ ֵנּ֙י ַה ָזָּ֣הב ְוַהֶ֔כֶּסף וְּבֹ֖כל ֲחֻמ ֣דוֹת ִמְצ ָ֑ר ִים ְוֻלִ֥בים ְוֻכִ֖שׁים
א ְבֵּחָ֣מא ְגֹדָ֔לה ְלַהְשִׁ֥מיד
ְבִּמְצָע ָֽדיו :וְּשֻׁמ֣עוֹת ְיַֽבֲהֻ֔להוּ ִמִמּ ְז ָ֖רח וִּמָצּ֑פוֹן ְו ָיָצ ֙
א ַעד־
וְּלַֽהֲח ִ֖רים ַר ִ ֽבּיםְ :ו ִיַטּ֙ע ָֽאֳה ֵ֣לי ַאַפּ ְד ֔נוֹ ֵ֥בּין ַיִ֖מּים ְלַהר־ְצִבי־ֹ֑ק ֶדשׁ וָּב ֙
א ַֽיֲﬠֹ֨מד ִ ֽמיָכ ֵ ֜אל ַהַ֣שּׂר ַה ָגּ֗דוֹל ָֽהֹעֵמ֘ד ַעל־ְבּ ֵ֣ני
ִק֔צּוֹ ְוֵ֥אין עוֹ ֵ֖ז ר ֽלוֹ :וָּב ֵ֣ﬠת ַהִהי ֩
ה ִ ֽמְה ֣יוֹת ֔גּוֹי ַ֖ﬠד ָה ֵ֣ﬠת ַהִ֑היא וָּב ֵ֤ﬠת
ה ֵ֣ﬠת ָצ ָ֔רה ֲאֶ֤שׁר ֽל ֹא־ ִנְה ְיָת ֙
ַעֶמּ ךָ ֒ך ְוָֽה ְיָת ֙
א ִיָמּ ֵ֣לט ַעְמּ֔ךָך ָכּל־ַה ִנְּמָ֖צא ָכּ֥תוּב ַבֵּֽסֶּפרְ :ו ַר ִ֕בּים ִמ ְיֵּשׁ ֵ֥ני ַא ְדַמת־ָע ָ֖פר
ַהִהי ֙
ָי ִ֑קיצוּ ֵ֚אֶלּה ְלַח ֵ֣יּי עוָֹ֔לם ְוֵ֥אֶלּה ַֽלֲח ָר֖פוֹת ְל ִד ְר֥אוֹן עוֹ ָֽלםְ :ו ַ֨הַמְּשִׂכִּ֔לים ַי ְזִ֖הרוּ
תם
ְכֹּ֣זַהר ָֽה ָר ִ֑קי ַע וַּמְצ ִדּיֵק֙י ָֽה ַר ִ֔בּים ַכּֽכּוָֹכִ֖בים ְלעוֹ ָ֥לם ָו ֶֽﬠדְ :וַאָ֣תּה ָֽד ִנ ֵ֗יּאל ְס ֧ ֹ

שְׁט֥טוּ ַרִ֖בּים ְוִת ְרֶ֥בּה ַה ָֽדַּעתְ :ו ָר ִ ֨איִת֙י
תם ַהֵ֖סֶּפר ַעד־ ֵ֣ﬠת ֵ֑קץ ְי ֽ ֹ
ַה ְדָּב ִ֛רים ַֽוֲח ֥ ֹ
אר ְוֶאָ֥חד
ה ִלְשׂ ַ֣פת ַה ְי ֔ ֹ
ֲא ִ֣ני ָֽד ִנ ֵ֔יּאל ְוִה ֵ֛נּה ְשׁ ַ֥נ ִים ֲאֵח ִ֖רים ֹֽעְמ ִ֑דים ֶאָ֥חד ֵ֨ה ָנּ ֙
אר
שׁ ְל֣בוּשׁ ַהַבּ ִ֔דּים ֲאֶ֥שׁר ִמַ֖מַּעל ְלֵמיֵ֣מי ַה ְי ֑ ֹ
ארַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ָלִאי ֙
ֵ֖ה ָנּה ִלְשׂ ַ֥פת ַה ְי ֽ ֹ
ַעד־ָמַ֖תי ֵ֥קץ ַהְפָּלֽאוֹתָֽ :וֶאְשַׁ֞מע ֶאת־ָהִ֣אישׁ ׀ ְל֣בוּשׁ ַהַבּ ִ֗דּים ֲאֶ֣שׁר ִמַמַּע֘ל
א֒ר ַו ָ֨יּ ֶרם ְיִמי ֤נוֹ וְּשׂמ ֹאל֙וֹ ֶאל־ַהָשַּׁ֔מ ִים ַו ִיָּשַּׁ֖בע ְבֵּ֣חי ָֽהעוֹ ָ֑לם ִכּי֩
ְלֵמיֵ֣מי ַה ְי ֹ
ְלמוֵֹ֨עד ֽמוֲֹﬠ ִ֜דים ָוֵ֗חִצי וְּכַכ֛לּוֹת ַנ ֵ֥פּץ ַיד־ַעם־ֹ֖ק ֶדשׁ ִתְּכ ֶ֥לי ָנה ָכל־ֵֽאֶלּהַֽ :וֲא ִ֥ני
אְמ ָ֔רה ֲאֹד ֕ ִני ָ֥מה ַֽאֲח ִ֖רית ֵֽאֶלּהַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ֵ֣לךְך ָֽדּ ִנ ֵ֑יּאל ִ ֽכּי־
ָשַׁ֖מְעִתּי ְו ֣ל ֹא ָאִ֑בין ָו ֣ ֹ
ְסֻתִ֧מים ַֽוֲחֻתִ֛מים ַה ְדָּב ִ֖רים ַעד־ ֵ֥ﬠת ֵֽקץִ ֠ :יְתָֽבּ ְררוּ ְו ִיְתַלְבּ ֤נוּ ְו ִיָֽצּ ְרפ֙וּ ַר ִ֔בּים
ת הוַּ֣סר
ְוִה ְרִ֣שׁיעוּ ְרָשִׁ֔עים ְו ֥ל ֹא ָיִ֖בינוּ ָכּל־ ְרָשִׁ֑ﬠים ְוַהַמְּשִׂכִּ֖לים ָי ִ ֽבינוּ :וֵּמֵע ֙
שׁ ֵ ֑מם ָיִ֕מים ֶ֖אֶלף ָמאַ֥ת ִים ְוִתְשׁ ִ ֽﬠיםַ :אְשׁ ֵ֥רי ַֽהְמַח ֶ֖כּה
ַהָתִּ֔מיד ְוָלֵ֖תת ִשׁ֣קּוּץ ֹ
ְו ַי ִ֑גּי ַע ְל ָיִ֕מים ֶ ֕אֶלף ְשׁ֥לשׁ ֵמ֖אוֹת ְשׁלִ֥שׁים ַֽוֲחִמָֽשּׁהְ :וַאָ֖תּה ֵ֣לךְך ַל ֵ֑קּץ ְוָת֛נוּ ַח
שׁ ֶ֣מֶלךְך ָפּ ַ֔רס ִלְכ֥לוֹת ְדַּבר־
ְוַֽתֲﬠֹ֥מד ְלֹג ָֽרְל֖ךָך ְל ֵ֥קץ ַה ָיּ ִ ֽמין :וִּבְשׁ ַ֣נת ַאַ֗חת ְל֨כוֹ ֶר ֙
ה ָ֗וה ֶאת־֨רוּ ַ֙ח ֹ֣כּ ֶרשׁ ֶֽמֶלךְך־ָפּ ַ֔רס ַו ַֽיֲּﬠֶבר־קוֹל ֙ ְבָּכל־
ה ָ֖וה ִמִ֣פּי ִי ְרְמ ָ֑יה ֵהִ֣ﬠיר ְי ֹ
ְי ֹ
ַמְלכוּ֔תוֹ ְו ַגם־ְבִּמְכָ֖תּב ֵלאֹֽמרֹ֣ :כּה ָאַ֗מר ֹ֚כּ ֶרשׁ ֶ֣מֶלךְך ָפּ ַ֔רס ֹ֚כּל ַמְמְל֣כוֹת ָה ָ ֔א ֶרץ
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֣הי ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ְוֽהוּא־ָפ ַ֤קד ָעַל֙י ִלְב ֽנוֹת־֣לוֹ ַ֔ב ִית ִבּירוָּשׁ ַ֖לם
ָ֣נַתן ִ֔לי ְי ֹ
ֲאֶ֥שׁר ִ ֽבּיהוּ ָֽדהֽ ִ :מי־ָב ֶ֣כם ִמָכּל־ַע֗מּוֹ ְיִ֤הי ֱאֹלָהי֙ו ִע֔מּוֹ ְו ַ֕יַעל ִלי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ֲאֶ֣שׁר
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֥הוּא ָֽהֱאֹלִ֖הים ֲאֶ֥שׁר ִבּי ֽרוָּשׁ ָֽלם:
ה ָו ֙
ִ ֽבּיהוּ ָ֑דה ְו ִ֗יֶבן ֶאת־ ֵ֤בּית ְי ֹ
ם ְי ַנְשּׂ֨אוּה֙וּ ַא ְנֵ֣שׁי ְמֹק֔מוֹ
ְוָכל־ַה ִנְּשׁ ָ ֗אר ִ ֽמָכּל־ַהְמֹּקמוֹ֘ת ֲאֶ֣שׁר ֣הוּא ָֽג ר־ָשׁ ֒
ְבּ ֶ֥כֶסף וְּב ָזָ֖הב וִּב ְר֣כוּשׁ וִּבְבֵה ָ ֑מה ִעם־ ַ֨ה ְנּ ָד ָ֔בה ְלֵ֥בית ָֽהֱאֹלִ֖הים ֲאֶ֥שׁר
ה וִּב ְנ ָיִ֔מן ְוַהֹֽכֲּה ִ֖נים ְוַֽהְל ִו ִ֑יּם ְלֹ֨כל
ִבּי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ָיּ֜קוּמוּ ָראֵ֣שׁי ָֽהָא֗בוֹת ִ ֽליהוּ ָד ֙
ה ָ֖וה ֲאֶ֥שׁר ִבּי ֽרוָּשׁ ָֽלם:
ם ֶאת־רוּ֔חוֹ ַֽלֲﬠ֣לוֹת ִלְב ֔נוֹת ֶאת־ֵ֥בּית ְי ֹ
ֵהִ֤ﬠיר ָֽהֱאֹלִהי ֙
ם ִח ְזּ֣קוּ ִ ֽבי ֵדי ֶ֔הם ִבְּכֵלי־ ֶ֧כֶסף ַבּ ָזּ ָ ֛הב ָֽבּ ְר֥כוּשׁ וַּבְבֵּהָ֖מה
ְוָכל־ְסִביֹֽבֵתיֶה ֙
הָ֑וה
וַּבִמּ ְג ָדּ ֑נוֹת ְלַ֖בד ַעל־ָכּל־ִהְת ַנ ֵֽדּבְ :וַהֶ֣מֶּלךְך ֔כּוֹ ֶרשׁ הוִֹ֖ציא ֶאת־ְכּ ֵ֣לי ֵֽבית־ ְי ֹ
ֲאֶ֨שׁר הוִֹ֤ציא ְנֽבוַּכ ְד ֶנַצּ֙ר ִמי ֣רוָּשַׁ֔לם ַו ִיְּתּ ֵ֖נם ְבֵּ֥בית ֱאֹלָֽהיוַ :ו ֽיּוִֹצי ֵ ֗אם ֚כּוֹ ֶרשׁ
ם ְלֵשְׁשַׁבַּ֔צּר ַה ָנִּ֖שׂיא ִ ֽליהוּ ָֽדה:
ֶ֣מֶלךְך ָפּ ַ֔רס ַעל־ ַ֖יד ִמְת ְר ָ֣דת ַה ִגּ ְז ָ֑בּר ַו ִיְּסְפּ ֵר ֙
ְוֵ֖אֶלּה ִמְסָפּ ָ֑רם ֲא ַג ְרְטֵ֨לי ָז ָ֜הב ְשׁלִ֗שׁים ֲא ַג ְרְטֵלי־ֶ֨כֶס֙ף ָ ֔אֶלף ַֽמֲחָלִ֖פים ִתְּשׁ ָ֥ﬠה

ְוֶעְשׂ ִֽריםְ :כּפוֹ ֵ֤רי ָזָה֙ב ְשׁלִ֔שׁים ְכּ֤פוֹ ֵרי ֶ֨כֶס֙ף ִמְשׁ ֔ ִנים ַא ְרַ֥בּע ֵמ֖אוֹת ַֽוֲﬠָשׂ ָ֑רה
ם ַל ָזָּ֣הב ְוַלֶ֔כֶּסף ֲחֵ֥מֶשׁת ֲאָלִ֖פים ְוַא ְרַ֣בּע ֵמ֑אוֹת
ֵכּ ִ֥לים ֲאֵח ִ֖רים ָֽאֶלףָ :כּל־ֵכִּלי ֙
ַהֹ֞כּל ֶֽהֱﬠ ָ֣לה ֵשְׁשַׁבַּ֗צּר ִ֚ﬠם ֵֽהָע֣לוֹת ַהגּוָֹ֔לה ִמָבֶּ֖בל ִלירוָּשׁ ָֽלםְ :וֵ֣אֶלּה ׀ ְבּ ֵ֣ני
ם ִמְשִּׁ֣בי ַהגּוָֹ֔לה ֲאֶ֥שׁר ֶה ְג ָ֛לה ְנבוַּכ ְד ֶנַ֥צּור ] ְנֽבוַּכ ְד ֶנַ֥צּר[ ֶֽמֶלךְך־
ַהְמּ ִדי ֗ ָנה ָֽהֹעִלי ֙
ָבֶּ֖בל ְלָב ֶ֑בל ַו ָיּ֛שׁוּבוּ ִלי ֽרוָּשׁ ַ֥לם ִֽויהוּ ָ֖דה ִ֥אישׁ ְלִעי ֽרוֲֹ :אֶשׁר־ָ֣בּאוּ ִעם־ ְז ֻרָבּ ֶ֗בל
שׁן ִמְס ָ֥פּר ִבּ ְג ַ֖וי ְר֣חוּם ַֽבֲּﬠ ָ֑נה ִמְסַ֕פּר
ֵי֡שׁוּ ַע ֠ ְנֶחְמ ָיה ְשׂ ָר ָ֨יה ְֽר ֵֽﬠָל ָ֜יה ָמ ְרֳדּ ַ֥כי ִבְּל ָ ֛
ַא ְנֵ֖שׁי ַ֥ﬠם ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :בּ ֵ֣ני ַפ ְרֹ֔עשׁ ַאְלַ֕פּ ִים ֵמָ֖אה ִשְׁבִ֥ﬠים וְּשׁ ָֽנ ִיםְ :בּ ֵ֣ני ְשַׁפְט ָ֔יה
ְשׁ֥לשׁ ֵמ֖אוֹת ִשְׁבִ֥ﬠים וְּשׁ ָֽנ ִיםְ :בּ ֵ֣ני ָא ַ֔רח ְשַׁ֥בע ֵמ֖אוֹת ֲחִמָ֥שּׁה ְוִשְׁב ִ ֽﬠיםְ :בּ ֵֽני־
ַפַ֥חת מוֹ ָ ֛אב ִלְב ֵ֥ני ֵי֖שׁוּ ַע יוֹ ָ ֑אב ַאְלַ֕פּ ִים ְשֹׁמ ֶ֥נה ֵמ֖אוֹת וְּשׁ ֵ֥נים ָעָֽשׂרְ :בּ ֵ֣ני ֵעיָ֔לם
ֶ ֕אֶלף ָמאַ֖ת ִים ֲחִמִ֥שּׁים ְוַא ְרָבּ ָֽﬠהְ :בּ ֵ֣ני ַז֔תּוּא ְתַּ֥שׁע ֵמ֖אוֹת ְוַא ְרָבִּ֥ﬠים ַֽוֲחִמָֽשּׁה:
ְבּ ֵ֣ני ַזָ֔כּי ְשַׁ֥בע ֵמ֖אוֹת ְוִשׁ ִ ֽשּׁיםְ :בּ ֵ֣ני ָב ֔ ִני ֵ֥שׁשׁ ֵמ֖אוֹת ַא ְרָבִּ֥ﬠים וְּשׁ ָֽנ ִיםְ :בּ ֵ֣ני
ֵב ָ֔בי ֵ֥שׁשׁ ֵמ֖אוֹת ֶעְשׂ ִ֥רים וְּשׁלָֽשׁהְ :בּ ֵ֣ני ַע ְז ָ֔גּד ֶ ֕אֶלף ָמאַ֖ת ִים ֶעְשׂ ִ֥רים וְּשׁ ָֽנ ִים:
ְבּ ֵנ֙י ֲאֹ֣ד ִני ָ ֔קם ֵ֥שׁשׁ ֵמ֖אוֹת ִשִׁ֥שּׁים ְוִשָֽׁשּׁהְ :בּ ֵ֣ני ִב ְג ָ֔וי ַאְל ַ֖פּ ִים ֲחִמִ֥שּׁים ְוִשָֽׁשּׁה:
ְבּ ֵ֣ני ָע ִ֔דין ַא ְרַ֥בּע ֵמ֖אוֹת ֲחִמִ֥שּׁים ְוַא ְרָבּ ָֽﬠהְ :בּ ֵֽני־ָאֵ֥טר ִ ֽליִח ְז ִק ָ֖יּה ִתְּשִׁ֥ﬠים
וְּשֹׁמ ָֽנהְ :בּ ֵ֣ני ֵבָ֔צי ְשׁ֥לשׁ ֵמ֖אוֹת ֶעְשׂ ִ֥רים וְּשׁלָֽשׁהְ :בּ ֵ֣ני יוֹ ָ֔רה ֵמָ֖אה וְּשׁ ֵ֥נים
ָעָֽשׂרְ :בּ ֵ֣ני ָחֻ֔שׁם ָמאַ֖ת ִים ֶעְשׂ ִ֥רים וְּשׁלָֽשׁהְ :בּ ֵ֥ני ִגָ֖בּר ִתְּשִׁ֥ﬠים ַֽוֲחִמָֽשּׁהְ :בּ ֵ֣ני
ֵ֣בית ָ֔לֶחם ֵמָ֖אה ֶעְשׂ ִ֥רים וְּשׁלָֽשׁהַ :א ְנֵ֥שׁי ְנֹט ָ֖פה ֲחִמִ֥שּׁים ְוִשָֽׁשּׁהַ :אְנֵ֣שׁי
ֲﬠָנ֔תוֹת ֵמָ֖אה ֶעְשׂ ִ֥רים וְּשֹׁמ ָֽנהְ :בּ ֵ֥ני ַע ְזָ֖מ ֶות ַא ְרָבִּ֥ﬠים וְּשׁ ָֽנ ִיםְ :בּ ֨ ֵני ִק ְר ַ֤ית
ה ָו ָ֔גַבע
ם ְכִּפי ָ֣רה וְּבֵא֔רוֹת ְשַׁ֥בע ֵמ֖אוֹת ְוַא ְרָבִּ֥ﬠים וְּשׁלָֽשׁהְ :בּ ֵ֤ני ָֽה ָרָמ ֙
ָע ִרי ֙
ֵ֥שׁשׁ ֵמ֖אוֹת ֶעְשׂ ִ֥רים ְוֶאָֽחדַ :א ְנֵ֣שׁי ִמְכָ֔מס ֵמָ֖אה ֶעְשׂ ִ֥רים וְּשׁ ָֽנ ִיםַ :א ְנֵ֤שׁי ֵֽבית־
ֵאל ֙ ְוָהָ֔עי ָמאַ֖ת ִים ֶעְשׂ ִ֥רים וְּשׁלָֽשׁהְ :בּ ֵ֥ני ְנ֖בוֹ ֲחִמִ֥שּׁים וְּשׁ ָֽנ ִיםְ :בּ ֵ֣ני ַמ ְג ִ֔בּישׁ
ֵמָ֖אה ֲחִמִ֥שּׁים ְוִשָֽׁשּׁהְ :בּ ֵנ֙י ֵעי ָ֣לם ַאֵ֔חר ֶ ֕אֶלף ָמאַ֖ת ִים ֲחִמִ֥שּׁים ְוַא ְרָבּ ָֽﬠהְ :בּ ֵ֣ני
ָח ִ֔רם ְשׁ֥לשׁ ֵמ֖אוֹת ְוֶעְשׂ ִֽריםְ :בּ ֵני־ֹל֙ד ָח ִ֣דיד ְואוֹ ֔נוֹ ְשַׁ֥בע ֵמ֖אוֹת ֶעְשׂ ִ֥רים
ַֽוֲחִמָֽשּׁהְ :בּ ֵ֣ני ְי ֵר֔חוֹ ְשׁ֥לשׁ ֵמ֖אוֹת ַא ְרָבִּ֥ﬠים ַֽוֲחִמָֽשּׁהְ :בּ ֵ֣ני ְס ָנ ָ ֔אה ְשׁ֣לֶשׁת
ה ְלֵ֣בית ֵי֔שׁוּ ַע ְתַּ֥שׁע ֵמ֖אוֹת
ֲאָלִ֔פים ְוֵ֥שׁשׁ ֵמ֖אוֹת וְּשׁל ִ ֽשׁיםַ :הֹֽכֲּה ִ֑נים ְבּ ֵ֤ני ְי ַֽדְע ָי ֙
ִשְׁבִ֥ﬠים וְּשׁלָֽשׁהְ :בּ ֵ֣ני ִאֵ֔מּר ֶ֖אֶלף ֲחִמִ֥שּׁים וְּשׁ ָֽנ ִיםְ :בּ ֵ֣ני ַפְשׁ֔חוּר ֶ ֕אֶלף ָמאַ֖ת ִים

ַא ְרָבִּ֥ﬠים ְוִשְׁב ָֽﬠהְ :בּ ֵ֣ני ָח ִ֔רם ֶ֖אֶלף ְוִשְׁב ָ֥ﬠה ָעָֽשׂרַ :הְל ִו ִ֑יּם ְבּ ֵני־ ֵי֧שׁוּ ַע ְוַק ְדִמי ֵ ֛אל
שׁ ְר ִ֑רים ְבּ ֵ֣ני ָאָ֔סף ֵמָ֖אה ֶעְשׂ ִ֥רים וְּשֹׁמ ָֽנה:
ִלְב ֵ֥ני הוֹ ַד ְו ָ֖יה ִשְׁבִ֥ﬠים ְוַא ְרָבּ ָֽﬠהַֽ :הְמ ֽ ֹ
שֲּׁﬠ ִ֗רים ְבּ ֵני־ַשׁ֤לּוּם ְבּ ֵֽני־ָאֵט֙ר ְבּ ֵֽני־ַטְל֣מוֹן ְבּ ֵֽני־ַע֔קּוּב ְבּ ֵ֥ני ֲחִטיָ֖טא ְבּ ֵ֣ני
ְבּ ֵ֣ני ַה ֽ ֹ
שׁ ָ֑בי ַהֹ֕כּל ֵמָ֖אה ְשׁלִ֥שׁים ְוִתְשׁ ָֽﬠהַ :ה ְנִּתי ִ֑נים ְבּ ֵֽני־ִציָ֥חא ְב ֵני־ֲחשׁוּ ָ֖פא ְבּ ֵ֥ני
ֹ
ַטָבּֽעוֹתְ :בּ ֵֽני־ֵקֹ֥רס ְ ֽבּ ֵני־ ִ ֽס ֽיֲﬠָ֖הא ְבּ ֵ֥ני ָפ ֽדוֹןְ :בּ ֵֽני־ְלָב ָ֥נה ְב ֵֽני־ֲח ָגָ֖בה ְבּ ֵ֥ני ַעֽקּוּב:
ְבּ ֵֽני־ָח ָ֥גב ְבּ ֵֽני־ַשְׁמ ַ֖לי ]ַשְׁלַ֖מי[ ְבּ ֵ֥ני ָח ָֽנ ןְ :בּ ֵֽני־ ִג ֵ֥דּל ְבּ ֵני־ ַ֖גַחר ְבּ ֵ֥ני ְרָא ָֽיהְ :בּ ֵֽני־
ְרִ֥צין ְבּ ֵֽני־ ְנקוֹ ָ֖דא ְבּ ֵ֥ני ַג ָֽזּםְ :בּ ֵֽני־ֻע ָ֥זּא ְב ֵֽני־ָפֵ֖ס ַח ְבּ ֵ֥ני ֵבָֽסיְ :בּ ֵֽני־ַאְס ָ֥נה ְב ֵֽני־
ְמעוִּ֖נים ְבּ ֵ֥ני ְנפיּ ִ ֽסים ]ְנפוּ ִ ֽסים[ְ :בּ ֵֽני־ַבְק֥בּוּק ְבּ ֵֽני־ֲחקוּ ָ֖פא ְבּ ֵ֥ני ַח ְרֽחוּרְ :בּ ֵֽני־
ַבְצ֥לוּת ְבּ ֵֽני־ְמִחי ָ֖דא ְבּ ֵ֥ני ַח ְרָֽשׁאְ :בּ ֵֽני־ַב ְר֥קוֹס ְ ֽבּ ֵני־ ִ ֽסיְס ָ֖רא ְבּ ֵני־ָֽתַמחְ :בּ ֵ֥ני
ְנִ֖צי ַח ְבּ ֵ֥ני ֲחִטי ָֽפאְ :בּ ֵ֖ני ַעְב ֵ֣די ְשֹׁלֹ֑מה ְבּ ֵֽני־ֹסַ֥טי ְבּ ֵֽני־ַהֹסּ ֶ֖פ ֶרת ְבּ ֵ֥ני ְפרוּ ָֽדא:
ְבּ ֵֽני־ ַיְע ָ֥לה ְב ֵֽני־ ַד ְר ֖קוֹן ְבּ ֵ֥ני ִג ֵֽדּלְ :בּ ֵ֧ני ְשַׁפְט ָ֣יה ְב ֵֽני־ַחִ֗טּיל ְבּ ֵ֛ני ֹפּ ֶ֥כ ֶרת ַהְצָּב ִ֖יים
ְבּ ֵ֥ני ָא ִ ֽמיָ֨ :כּל־ַה ְנִּתי ֔ ִנים וְּב ֵ֖ני ַעְב ֵ֣די ְשֹׁלֹ֑מה ְשׁ֥לשׁ ֵמ֖אוֹת ִתְּשִׁ֥ﬠים וְּשׁ ָֽנ ִים:
ח ֵ֣תּל ַח ְרָ֔שׁא ְכּ ֥רוּב ַא ָ֖דּן ִא ֵ ֑מּר ְו ֣ל ֹא ָֽיְכ֗לוּ ְלַה ִ֤גּיד
ם ִמֵ֥תּל ֶ֨מַל ֙
ְו ֵ ֗אֶלּה ָֽהֹעִלי ֙
ם ְו ַז ְרָ֔עם ִ֥אם ִמ ִיְּשׂ ָרֵ֖אל ֵֽהםְ :בּ ֵֽני־ ְדָל ָ֥יה ְב ֵני־ֽטוִֹב ָ֖יּה ְבּ ֵ֣ני ְנקוֹ ָ֑דא
ֵֽבּית־ֲאבוָֹת ֙
ֵ֥שׁשׁ ֵמ֖אוֹת ֲחִמִ֥שּׁים וְּשׁ ָֽנ ִים :וִּמְבּ ֵנ֙י ַהֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים ְבּ ֵ֥ני ֳחַב ָ֖יּה ְבּ ֵ֣ני ַה֑קּוֹץ ְבּ ֵ֣ני ַב ְר ִזַ֗לּי
ֲאֶ֣שׁר ָ֠לַקח ִמְבּ ֞נוֹת ַבּ ְר ִז ַ֤לּי ַה ִגְּלָע ִד֙י ִאָ֔שּׁה ַו ִיּ ָקּ ֵ֖רא ַעל־ְשָֽׁמם֗ ֵ :אֶלּה ִבְּק֧שׁוּ
א
ְכָת ָ֛בם ַהִמְּת ַיְחִ֖שׂים ְו ֣ל ֹא ִנְמ ָ֑צאוּ ַו ְיֹֽגֲא֖לוּ ִמן־ַהְכֻּה ָֽנּהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ַהִתּ ְרָ֨שָׁת ֙
ָל ֶ֔הם ֲאֶ֥שׁר ל ֹא־ ֽי ֹאְכ֖לוּ ִמֹ֣קּ ֶדשׁ ַהֳקּ ָדִ֑שׁים ַ֛ﬠד ֲﬠֹ֥מד ֹכֵּ֖הן ְלאוּ ִ֥רים וְּלֻת ִ ֽמּים:
ָכּל־ַהָקָּ֖הל ְכֶּא ָ֑חד ַא ְרָ֣בּע ִר֔בּוֹא ַאְל ַ֖פּ ִים ְשֽׁלשׁ־ֵמ֥אוֹת ִשׁ ִ ֽשּׁיםִ֠ :מְלַּבד
ם ֵ ֔אֶלּה ִשְׁב ַ֣ﬠת ֲאָלִ֔פים ְשׁ֥לשׁ ֵמ֖אוֹת ְשֹׁלִ֣שׁים ְוִשְׁב ָ֑ﬠה
הֵתיֶה ֙
ַעְב ֵדיֶ֤הם ְוַאְמ ֽ ֹ
שּׁה
שׁ ְר ֖רוֹת ָמאָֽת ִיםֽ :סוֵּסי ֶ֕הם ְשַׁ֥בע ֵמ֖אוֹת ְשֹׁלִ֣שׁים ְוִשׁ ָ ֑
שׁ ְר ִ֥רים וְּמ ֽ ֹ
ְוָל ֶ ֛הם ְמ ֽ ֹ
ִפּ ְר ֵדי ֶ֕הם ָמאַ֖ת ִים ַא ְרָבִּ֥ﬠים ַֽוֲחִמָֽשּׁהְ :גַּ֨מֵלּי ֶ֔הם ַא ְרַ֥בּע ֵמ֖אוֹת ְשֹׁלִ֣שׁים
שּׁה ֲחֹמ ִ֕רים ֵ֣שֶׁשׁת ֲאָלִ֔פים ְשַׁ֥בע ֵמ֖אוֹת ְוֶעְשׂ ִֽרים :וֵּֽמ ָראֵשׁ֙י ָֽהָא֔בוֹת
ַֽוֲחִמ ָ ֑
ה ָ֖וה ֲאֶ֣שׁר ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ִהְת ַנ ְדּב֙וּ ְלֵ֣בית ָֽהֱאֹל ִ֔הים ְלַֽהֲﬠִמי ֖דוֹ
ְבּבוֹ ָ ֕אם ְלֵ֥בית ְי ֹ
ם ֵשׁשׁ־ ִר ֣בּ ֹאות
ה ָז ָ֗הב ַדּ ְרְכּמוֹ ִני ֙
ַעל־ְמכוֹ ֽנוְֹ :כֹּכָ֗חם ָֽנְתנ ֘וּ ְלאוַֹ֣צר ַהְמָּלאָכ ֒
ָו ֶ ֔אֶלף ְוֶ֕כֶסף ָמ ִ֖נים ֲחֵ֣מֶשׁת ֲאָלִ֑פים ְוָכְתֹ֥נת ֹֽכֲּה ִ֖נים ֵמָֽאהַ :ו ֵֽיְּשׁ֣בוּ ַהֹֽכֲּה ִ֣נים

שׁ ְר ִ֧רים ְוַהֽשּׁוֲֹﬠ ִ֛רים ְוַה ְנִּתי ִ֖נים ְבּ ָֽﬠ ֵרי ֶ ֑הם ְוָכל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל
֠ ְוַֽהְל ִו ִיּם וִּמן־ָהָ֞עם ְוַֽהְמ ֽ ֹ
ְבּ ָֽﬠ ֵריֶֽהםַ :ו ִיּ ַגּ֙ע ַהֹ֣ח ֶדשׁ ַהְשִּׁביִ֔עי וְּב ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֶֽבָּע ִ֑רים ַו ֵיָּֽאְס֥פוּ ָה ָ֛ﬠם ְכִּ֥אישׁ
ם ֵי֨שׁוּ ַע ֶבּן־ ֽיוָֹצ ָ֜דק ְוֶאָ֣חיו ַהֹֽכֲּה ֗ ִנים וּ ְז ֻרָבּ ֶ֤בל ֶבּן־
ֶאָ֖חד ֶאל־ ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ָיָּק ֩
ְשַׁאְלִתּיֵאל ֙ ְוֶאָ֔חיו ַו ִיְּב ֕נוּ ֶאת־ִמ ְזַ֖בּח ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְלַֽהֲﬠ֤לוֹת ָעָלי֙ו ֹע֔לוֹת
ַכָּכּ֕תוּב ְבּתוֹ ַ֖רת ֹמֶ֥שׁה ִ ֽאישׁ־ָֽהֱאֹל ִ ֽהיםַ :ו ָיּ ִ֤כינוּ ַהִמּ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח ַעל ְמכוֹֹנָתו ]ְמ֣כוֹֹנ ָ֔תיו[
ה ָ֔וה ֹע֖לוֹת
ת ַֽלי ֹ
ִ֚כּי ְבֵּאיָ֣מה ֲﬠֵלי ֶ֔הם ֵֽמַעֵ֖מּי ָֽהֲא ָר֑צוֹת ַו ַֽיֲּﬠֻל ֙ ] ַו ַֽיֲּﬠ֨לוּ[ ָע ָ֤ליו ֹעלוֹ ֙
ם ְבִּמְסָ֔פּר
ַלֹ֥בֶּקר ְוָל ָֽﬠ ֶרבַ :ו ַֽיֲּﬠ֛שׂוּ ֶאת־ַ֥חג ַהֻסּ֖כּוֹת ַכָּכּ֑תוּב ְוֹעַ֨לת ֤יוֹם ְבּיוֹ ֙
ְכִּמְשׁ ַ֖פּט ְדַּבר־ ֥יוֹם ְבּיוֹֽמוְֹ :וַֽאֲח ֵרי ֵ֞כן ֹע ַ֤לת ָתִּמי֙ד ְו ֶ֣לֳח ָדִ֔שׁים וְּלָכל־ֽמוֲֹﬠ ֵ֥די
ה ָֽוהִ :מ ֤יּוֹם ֶאָח֙ד ַלֹ֣ח ֶדשׁ ַהְשִּׁביִ֔עי
ה ָ֖וה ַֽהְמֻק ָדִּ֑שׁים וְּלֹ֛כל ִמְת ַנ ֵ֥דּב ְנ ָדָ֖בה ַֽלי ֹ
ְי ֹ
ה ָ֖וה ֥ל ֹא ֻיָֽסּדַ :ו ִ֨יְּתּנוּ־ֶ֔כֶסף ַלֹֽחְצִ֖בים
הָ֑וה ְוֵהי ַ֥כל ְי ֹ
ֵהֵ֕חלּוּ ְלַֽהֲﬠ֥לוֹת ֹע֖לוֹת ַֽלי ֹ
א ֲﬠֵ֨צי ֲא ָר ִ֤זים ִמן־
ם ְוַלֹצּ ִ֔רים ְלָהִבי ֩
ְוֶלָֽח ָרִ֑שׁים וַּֽמֲאָ֨כל וִּמְשׁ ֶ֜תּה ָוֶ֗שֶׁמן ַל ִ ֽצֹּד ִני ֙
ַהְלָּבנוֹ֙ן ֶאל־ ָ֣ים ָי֔פוֹא ְכּ ִרְשׁ ֛יוֹן ֥כּוֹ ֶרשׁ ֶֽמֶלךְך־ָפּ ַ֖רס ֲﬠֵליֶֽהם :וַּבָשּׁ ָ֣נה ַהֵשּׁ ֗ ִנית
ם ִלי ֣רוָּשַׁ֔לם ַבֹּ֖ח ֶדשׁ ַהֵשּׁ ִ֑ני ֵהֵ֡חלּוּ ְז ֻרָבֶּ֣בל ֶבן־
ְלבוֹ ָ ֞אם ֶאל־ ֵ֤בּית ָֽהֱאֹלִהי ֙
ם
ְ֠שַׁאְלִתּיֵאל ְו ֵי֨שׁוּ ַע ֶבּן־ ֽיוָֹצ ָ֜דק וְּשָׁ֥אר ֲאֵחיֶ֣הם ׀ ַהֹֽכֲּה ִ֣נים ְוַֽהְל ִו ִ֗יּם ְוָכל־ַהָבִּאי ֙
ה ָוַ֔מְעָלה ְל ַנֵ֖צּ ַח ַעל־
ֵֽמַהְשִּׁ֣בי ְי ֽרוָּשַׁ֔לם ַו ַֽיֲּﬠִ֣מידוּ ֶאת־ַֽהְל ִו ִ֗יּם ִמ ֶ֨בּן ֶעְשׂ ִ֤רים ָשׁ ָנ ֙
ה
ה ָֽוהַ :ו ַֽיֲּﬠֹ֣מד ֵי֡שׁוּ ַע ָבּ ָ֣ניו ֠ ְוֶאָחיו ַק ְדִמי ֵ ֨אל וָּב ָ֤ניו ְבּ ֵֽני־ ְיהוּ ָד ֙
ְמ ֶ֥לאֶכת ֵֽבּית־ ְי ֹ
ְכֶּאָ֔חד ְל ַנ ֵ֛צּ ַח ַעל־ֹעֵ֥שׂה ַהְמָּלא ָ֖כה ְבֵּ֣בית ָֽהֱאֹלִ֑הים ְבּ ֵנ֙י ֵֽח ָנ ָ֔דד ְבּ ֵניֶ֥הם
הָ֑וה ַו ַֽיֲּﬠִמידוּ֩ ַהֹֽכֲּה ֨ ִנים ְמֻלָבִּ֜שׁים
ַֽוֲאֵחיֶ֖הם ַהְל ִו ִֽיּםְ :ו ִיְסּ ֥דוּ ַהֹבּ ִ֖נים ֶאת־ֵהי ַ֣כל ְי ֹ
ה ָ֔וה ַעל־ ְי ֵ֖די ָדּ ִ֥ויד
ַֽבֲּחֹֽצְצ֗רוֹת ְוַֽהְל ִו ִ֤יּם ְבּ ֵֽני־ָאָס֙ף ַֽבְּמִצְל ַ֔תּ ִים ְלַהֵלּל ֙ ֶאת־ ְי ֹ
ה ִ֣כּי ֔טוֹב ִ ֽכּי־ְלעוֹ ָ֥לם ַחְס ֖דּוֹ ַעל־
ה ָו ֙
ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ ֠ :ו ַֽיֲּﬠנוּ ְבַּהֵ֨לּל וְּבהוֹֹ֤דת ַֽלי ֹ
ה ָ֔וה ַ֖ﬠל הוַּ֥סד ֵבּית־
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוָכל־ָהָ֡עם ֵה ִריעוּ֩ ְתרוָּ֨עה ְגדוֹ ָ֤לה ְבַהֵלּל ֙ ַֽלי ֹ
ם ְו ָראֵ֨שׁי ָֽהָא֜בוֹת ַה ְזֵּק ֗ ִנים ֲאֶ֨שׁר ָר֜אוּ ֶאת־
ה ָֽוהְ :ו ַר ִ֡בּים ֵמַהֹֽכֲּה ִ֣נים ְוַֽהְל ִו ִיּ ֩
ְי ֹ
ת ְבּ ֵ֣ﬠי ֵני ֶ֔הם ֹבִּ֖כים ְבּ֣קוֹל ָגּ ֑דוֹל ְו ַרִ֛בּים
ַה ַ֤בּ ִית ָֽה ִראשׁוֹ֙ן ְבּ ָיְס֔דוֹ ֶ֤זה ַה ַ֨בּ ִי ֙
ם ֚קוֹל ְתּרוּ ַ֣ﬠת ַהִשְּׂמָ֔חה
ִבְּתרוּ ָ֥ﬠה ְבִשְׂמָ֖חה ְלָה ִ֥רים ֽקוֹלְ :וֵ֣אין ָהָ֗עם ַמִכּי ִרי ֙
ם ְתּרוּ ָ֣ﬠה ְגדוָֹ֔לה ְוַה֥קּוֹל ִנְשַׁ֖מע ַעד־
ְל ֖קוֹל ְבִּ֣כי ָה ָ֑ﬠם ִ֣כּי ָהָ֗עם ְמ ִריִעי ֙
ה ָ֖וה
ה בּוֹ ִ֣נים ֵהיָ֔כל ַֽלי ֹ
ְלֵֽמ ָרֽחוֹקַ :ו ִיְּשְׁמ֔עוּ ָצ ֵ֥רי ְיהוּ ָ֖דה וִּב ְנ ָיִ֑מן ִ ֽכּי־ְב ֵ֤ני ַהגּוָֹל ֙

ם ִנְב ֶ֣נה
ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיּ ְגּ֨שׁוּ ֶאל־ ְז ֻרָבּ ֶ֜בל ְוֶאל־ ָראֵ֣שׁי ָֽהָא֗בוֹת ַו ֽיּ ֹאְמ ֤רוּ ָלֶה ֙
ִעָמֶּ֔כם ִ֣כּי ָכֶ֔כם ִנ ְד ֖רוֹשׁ ֵלאֹֽלֵהי ֶ֑כם ְו ֣ל ֹא ] ְו֣לוֹ[ ׀ ֲא ַ֣נְחנוּ ֹֽזְבִ֗חים ִמיֵמ֙י ֵא ַ֤סר ַחֹדּ֙ן
אָ֖תנוּ ֹֽפּהַ :ויּ ֹאֶמ֩ר ָל ֶ֨הם ְז ֻרָבּ ֶ֜בל ְו ֵי֗שׁוּ ַע וְּשׁ ָ ֨אר ָראֵ֤שׁי
ֶ֣מֶלךְך ַא֔שּׁוּר ַהַֽמֲּﬠ ֶ֥לה ֹ
ת ְל ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֽל ֹא־ ָ֣לֶכם ָוָ֔לנוּ ִלְב֥נוֹת ַ֖בּ ִית ֵֽלאֹל ֵ ֑הינוּ ִכּי֩ ֲא ֨ ַנְחנוּ ַ֜יַחד ִנְב ֗ ֶנה
ָֽהָאבוֹ ֙
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַֽכֲּאֶ֣שׁר ִצ ָ֔וּנוּ ַהֶ֖מֶּלךְך ֥כּוֹ ֶרשׁ ֶֽמֶלךְך־ָפּ ָֽרסַ :ו ְיִה֙י ַעם־ָה ָ ֔א ֶרץ
ה ָו ֙
ַֽלי ֹ
ְמ ַרִ֖פּים ְי ֵ֣די ַעם־ ְיהוּ ָ֑דה וְּמַֽבֲלִ֥הים ]וְּמַֽבֲהִ֥לים[ אוָֹ֖תם ִלְב ֽנוֹתְ :וֹֽסְכ ִ֧רים
ֲﬠֵלי ֶ ֛הם ֽיוֲֹﬠִ֖צים ְלָה ֵ֣פר ֲﬠָצ ָ ֑תם ָכּל־ ְיֵ֗מי ֚כּוֹ ֶרשׁ ֶ֣מֶלךְך ָפּ ַ֔רס ְוַעד־ַמְל֖כוּת ָֽדּ ְר ָ֥י ֶושׁ
ת ֲאַחְשׁ ֵו֔רוֹשׁ ִבְּתִח ַ֖לּת ַמְלכוּ֑תוֹ ָכְּת֣בוּ ִשְׂט ֔ ָנה ַעל־ֹֽיְשֵׁ֥בי
ֶ֥מֶלךְך ָפּ ָֽרס :וְּבַמְלכוּ ֙
ְיהוּ ָ֖דה ִוי ֽרוָּשׁ ָֽלם :וִּביֵ֣מי ַא ְרַתְּחַ֗שְׁשָׂתּא ָכּ ַ֨תב ִבְּשָׁ֜לם ִמְת ְר ָ֤דת ָֽטְבֵאל ֙ וְּשָׁ֣אר
ְכּ ָנוֹ ָ֔תו ]ְכּ ָֽנוֹ ָ֔תיו[ ַעל ַא ְרַתְּחַ֖שְׁשְׂתּא ֶ֣מֶלךְך ָפּ ָ֑רס וְּכָת֙ב ַֽה ִנְּשְׁתּ ָ֔ון ָכּ֥תוּב ֲא ָרִ֖מית
וְּמֻת ְר ָ֥גּם ֲא ָר ִ ֽמיתְ :ר֣חוּם ְבּ ֵֽﬠל־ְטֵ֗עם ְוִשְׁמַשׁ֙י ָֽסְפ ָ֔רא ְכּ ַ ֛תבוּ ִא ְגּ ָ֥רה ֲח ָ֖דה ַעל־
ְירוְּשׁ ֶ֑לם ְלַא ְרַתְּחַ֥שְׁשְׂתּא ַמְל ָ֖כּא ְכּ ֵֽנָמאֱ :א ַ֜ד ִין ְר֣חוּם ְבּ ֵֽﬠל־ְטֵ֗עם ְוִשְׁמַשׁ֙י
ָֽסְפ ָ֔רא וְּשָׁ֖אר ְכּ ָנ ָֽוְת֑הוֹן ֠ ִדּי ָנ ֵיא ַֽוֲאַפ ְרַסְתָכ ֵ֞יא ַט ְרְפָּל ֵ֣יא ֲאָפ ְרָס ֵ֗יא ַא ְרֳכּ ָו ֵ֤י
א ֽשׁוַּשׁ ְנָכ ֵ֔יא ֶֽדָּה ֵ֖וא ] ֶֽדָּה ֵ֖יא[ ֵֽﬠְלָמ ֵֽיא :וְּשָׁ֣אר ֻאַמּ ָ֗יּא ִ֤דּי ַה ְגִל֙י
]ַא ְרְכּ ָו ֵ֤יא[ ַבְבָל ֵי ֙
ָאְס ַנַפּ֙ר ַרָ֣בּא ְו ַיִקּי ָ֔רא ְוהוֵֹ֣תב ִה֔מּוֹ ְבִּק ְר ָ֖יה ִ֣דּי ָֽשְׁמ ָ֑ר ִין וְּשָׁ֥אר ֲﬠַבר־ ַֽנֲה ָ֖רה
ה ַפּ ְרֶ֣שׁ ֶגן ִא ַגּ ְר ָ֔תּא ֚ ִדּי ְשׁ ַ֣לחוּ ֲﬠ֔לוִֹהי ַעל־ַא ְרַתְּחַ֖שְׁשְׂתּא ַמְל ָ֑כּא
וְּכ ֶֽﬠ ֶנתְ :דּ ָנ ֙
ַעְב ָ֛דיךְך ֱא ָ֥נשׁ ֲﬠַבר־ ַֽנֲה ָ֖רה וְּכ ֶֽﬠ ֶנתְ :י ִ֨די ַ֙ע ֶֽלֱה ֵ֣וא ְלַמְלָ֔כּא ִ֣דּי ְיֽהוּ ָד ֵ֗יא ִ֤דּי ְסִ֨לק֙וּ
א ָבּ ֔ ַנ ִין ְושׁוּ ַר ָ֣יּ
ִמן־ְל ָו ָ֔תךְך ֲﬠ ֵ֥לי ָנא ֲא֖תוֹ ִלי ֽרוְּשׁ ֶ֑לם ִק ְר ְי ָ֨תא ָמ ָֽר ְדָ֤תּא וּ ִ ֽבֹֽיְשָׁתּ ֙
] ְוֽשׁוּ ַר ָ֣יּא[ אַשְׁכִ֔ללוּ ]ַשְׁכִ֔ללוּ[ ְוֻאַשּׁ ָ֖יּא ַי ִ ֽחיטוְּ :כַּ֗ען ְי ִ֨די ַ֙ע ֶֽלֱה ֵ֣וא ְלַמְלָ֔כּא ֠ ִדּי ֵ֣הן
ִק ְר ְיָ֥תא ָד ךְ ֙ך ִתְּתְבּ ֔ ֵנא ְוֽשׁוּ ַר ָ֖יּא ִיְשַׁתְּכְל֑לוּן ִמ ְנ ָ֨דּה ְב֤לוֹ ַֽוֲהָל ךְ ֙ך ָ֣לא ִי ְנְתּ ֔נוּן
א ְמַ֔לְחָנא ְוַע ְר ַ֣ות
תם ַמְלִ֖כים ְתַּה ְנ ִֽזקְ :כַּ֗ען ָכּל־ֳקֵבל ֙ ִֽדּי־ְמ ַ֤לח ֵֽהיְכָל ֙
ְוַאְפּ ֥ ֹ
ַמְלָ֔כּא ָֽלא־ֲא ִ֥ריךְך ָ֖ל ָנא ְלֶֽמֱח ֵ֑זא ַעל־ ְדּ ֕ ָנה ְשׁ ַ֖לְח ָנא ְוהוֹ ַ֥דְע ָנא ְלַמְל ָֽכּאִ֡ :דּי ְיַבַקּ֩ר
ִבְּסַ֨פר ָדְּכ ָֽר ַנ ָ֜יּא ִ֣דּי ֲאָֽבָה ָ֗תךְך ֠וְּתַהְשַׁכּח ִבְּס ַ֣פר ָדְּכ ָֽר ַנ ָיּ֘א ְוִת ְנ ַדּ֒ע ִדּי֩ ִק ְר ְי ָ֨תא
ָ֜דךְך ִק ְר ָ֣יא ָֽמ ָר ָ֗דא וְּמַה ְנ ְז ַ֤קת ַמְלִכי֙ן וְּמ ִד ֔ ָנן ְוֶאְשַׁתּדּוּ֙ר ָֽﬠְב ִ֣דין ְבּ ַג ַ֔וּהּ ִמן־יוָֹ֖מת
ה ְלַמְלָ֔כּא ֠ ִדּי ֵ֣הן
ָֽﬠְל ָ ֑מא ַעל־ ְדּ ֕ ָנה ִק ְר ְיָ֥תא ָ֖דךְך ָֽהָח ְרַֽבתְ :מֽהוֹ ְדִ֤ﬠין ֲא ֨ ַנְח ָנ ֙
ק ַֽבֲּﬠַ֣בר ַֽנֲה ָ֔רא ָ֥לא
ִק ְר ְיָ֥תא ָד ךְ ֙ך ִתְּתְבּ ֔ ֵנא ְוֽשׁוּ ַר ָ֖יּה ִֽיְשַׁתְּכְל֑לוּן ָלֳקֵ֣בל ְדּ ֔ ָנה ֲחָל ֙

ם ְוִשְׁמַ֣שׁי ָֽסְפ ָ֔רא וְּשָׁא֙ר
ִאיַ֖תי ָֽלךְךִ :פְּת ָגָ֞מא ְשׁ ַ֣לח ַמְלָ֗כּא ַעל־ ְר֤חוּם ְבּ ֵֽﬠל־ְטֵע ֙
ְכּ ָנ ָ֣וְת֔הוֹן ִ֥דּי ָֽיְתִ֖בין ְבָּֽשְׁמ ָ֑ר ִין וְּשָׁ֧אר ֲﬠַבר־ ַֽנֲה ָ֛רה ְשׁ ָ֖לם וְּכ ֶֽﬠתִ :נְשְׁתּ ָו ֕ ָנא ִֽדּי־
ם וַּב ַ֣קּרוּ ְוַהְשַׁ֔כּחוּ ֚ ִדּי
ְשַׁלְח֖תּוּן ֲﬠ ֶ֑לי ָנא ְמָפ ַ֥רשׁ ֱק ִ֖רי ָק ָדָֽמי :וִּמ ִנּ ֘י ִ֣שׂים ְטֵע ֒
ת ָֽﬠְלָ֔מא ַעל־ַמְלִ֖כין ִמְת ַנְשּׂ ָ ֑אה וְּמ ַ֥רד ְוֶאְשַׁתּ ֖דּוּר
ִק ְר ְיָ֣תא ָ֔דךְך ִמן־יוָֹמ ֙
ִמ ְ ֽתֲﬠֶבד־ַֽבּהּ :וַּמְלִ֣כין ַתִּקּיִ֗פין ֲהו֙וֹ ַעל־ ְי ֣רוְּשֶׁ֔לם ְוַ֨שִׁלּיִ֔טין ְבֹּ֖כל ֲﬠַ֣בר ַֽנֲה ָ֑רה
וִּמ ָ֥דּה ְב֛לוֹ ַֽוֲה ָ֖לךְך ִמְת ְיֵ֥הב ְלֽהוֹןְ :כַּע֙ן ִ֣שׂימוּ ְטֵּ֔עם ְלַבָטּ ָ֖לא ֻגְּב ַר ָ֣יּא ִא ֵ֑לּךְך
ְוִק ְר ְיָ֥תא ָד ךְ ֙ך ָ֣לא ִתְתְבּ ֔ ֵנא ַעד־ִמ ִ֖נּי ַטְעָ֥מא ִיְתָּֽשׂם :וּ ְזִהי ִ֥רין ֱה ֛ווֹ ָשׁ֖לוּ ְלֶמְעַ֣בּד
א
ה ִיְשׂ ֵ֣גּא ֲחָבָ֔לא ְלַה ְנ ָז ַ֖קת ַמְל ִ ֽכיןֱ :א ַ֗ד ִין ִמן־ ִ֞דּי ַפּ ְרֶ֤שׁ ֶגן ִנְשְׁתּ ָו ָנ ֙
ַעל־ ְדּ ָ֑נה ְלָמ ֙
֚ ִדּי ַא ְרַתְּחַ֣שְׁשְׂתּא ַמְלָ֔כּא ֱק ִ֧רי ֳק ָדם־ ְר֛חוּם ְוִשְׁמַ֥שׁי ָֽסְפ ָ֖רא וְּכ ָנ ָֽוְת֑הוֹן ֲא ַ֨זלוּ
ת
ם ַעל־ ְי֣הוּ ָד ֵ֔יא וַּבִ֥טּלוּ ִה֖מּוֹ ְבֶּא ְד ָ֥רע ְוָֽח ִילֵ :בּא ַ֗ד ִין ְבֵּטַל ֙
ִבְבִהי֤לוּ ִלי ֽרוְּשֶׁל ֙
ת ָֽבְּטָ֔לא ַ֚ﬠד ְשׁ ַ֣נת ַתּ ְר ֵ֔תּין ְלַמְל֖כוּת
ֲﬠִבי ַ֣דת ֵֽבּית־ֱאָל ָ֔הא ִ֖דּי ִבּי ֽרוְּשׁ ֶ֑לם ַֽוֲה ָו ֙
א ְנִב ַיּא ָ֔יּא
ָדּ ְר ָ֥י ֶושׁ ֶֽמֶלךְך־ָפּ ָֽרסְ :וִהְת ַנִ֞בּי ַח ַ֣גּי ְנִב ָ֗יּאה ] ְנִב ָ֗יּא[ וּ ְזַכ ְר ָ֤יה ַבר־ִעדּוֹ ֙
שׁם ֱא ָ֥להּ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֲﬠֵליֽהוֹןֵ :בּא ַ֡ד ִין ָ֠קמוּ
ַעל־ ְי֣הוּ ָד ֵ֔יא ִ֥דּי ִבי֖הוּד וִּבי ֽרוְּשׁ ֶ֑לם ְבּ ֻ ֛
ְז ֻרָבּ ֶ֤בל ַבּר־ְשַׁאְלִתּיֵאל ֙ ְו ֵי֣שׁוּ ַע ַבּר־ ֽיוָֹצ ָ֔דק ְוָשׁ ִ֣ריו ְלִמְב ֔ ֵנא ֵ֥בּית ֱאָלָ֖הא ִ֣דּי
א ֲא ָ֨תה
ִבי ֽרוְּשׁ ֶ֑לם ְוִעְמּ֛הוֹן ְנִב ַיּא ָ֥יּה ִֽדי־ֱאָלָ֖הא ְמַֽסֲﬠ ִ֥דין ְלֽהוֹןֵֽ :בּהּ־ ִזְמ ָנ ֩
הם ַמן־
ֲﬠֵלי֜הוֹן ַ֠תְּתּ ַני ַפַּ֧חת ֲﬠַבר־ ַֽנֲה ָ֛רה וְּשַׁ֥תר ֽבּוֹ ְז ַ֖ני וְּכ ָנ ָֽוְת֑הוֹן ְוֵכ֙ן ָֽאְמ ִ֣רין ְל ֔ ֹ
ה ִלְבֵּ֔נא ְוֻאַשּׁ ְר ָ֥נא ְד ָ֖נה ְלַשְׁכָל ָֽלהֱ :א ַ֥ד ִין ְכּ ֵ֖נָמא
ָ֨שׂם ְלֹ֜כם ְטֵ֗עם ַבּ ְי ָ ֤תא ְד ָנ ֙
הם
הם ַמן־ִאנּוּ֙ן ְשָׁמָ֣הת ֻגְּב ַר ָ֔יּא ִֽדּי־ ְד ָ֥נה ִב ְנ ָי ָ֖נא ָבּ ַֽנ ִיןְ :ו ֵ֣ﬠין ֱא ָֽלֲה ֗ ֹ
ֲאַ֣מ ְר ָנא ְלּ ֑ ֹ
ת ַעל־ָשֵׂ֣בי ְיֽהוּ ָד ֵ֔יא ְוָלא־ַבִ֣טּלוּ ִה֔מּוֹ ַעד־ַטְעָ֖מא ְל ָֽד ְר ָ֣י ֶושׁ ְי ָ ֑הךְך ֶֽוֱא ַ֛ד ִין
ֲה ָו ֙
ְיִתי֥בוּן ִנְשְׁתּ ָו ָ֖נא ַעל־ ְדּ ָֽנהַ :פּ ְרֶ֣שׁ ֶגן ִ֠א ַגּ ְרָתּא ִֽדּי־ְשַׁ֞לח ַתְּתּ ַ֣ני ׀ ַפַּ֣חת ֲﬠַבר־
ַֽנֲה ָ֗רה וְּשַׁ֤תר ֽבּוֹ ְז ַנ֙י וְּכ ָ֣נ ָו ֵ֔תהּ ֲאַ֨פ ְרְסָכ ֵ֔יא ִ֖דּי ַֽבֲּﬠַ֣בר ַֽנֲה ָ֑רה ַעל־ ָֽדּ ְר ָ֖י ֶושׁ ַמְל ָֽכּא:
ה ְכִּ֣תיב ְבּ ַג ֵ֔וּהּ ְל ָֽד ְר ָ֥י ֶושׁ ַמְל ָ֖כּא ְשָׁלָ֥מא ֹֽכָלּא:
ִפְּת ָגָ֖מא ְשׁ ַ֣לחוּ ֲﬠ֑לוִֹהי ְוִכ ְד ָנ ֙
ת ֱאָלָ֣הא ַר ָ֔בּא ְו֤הוּא
א ְלֵבי ֙
ְי ִ֣די ַע ׀ ֶלֱה ֵ֣וא ְלַמְלָ֗כּא ִֽדּי־ֲא ַ֜זְל ָנא ִלי֤הוּד ְמ ִֽדי ְנָתּ ֙
א ֶ֣אֶבן ְגָּ֔לל ְוָ֖אע ִמְתָּ֣שׂם ְבֻּכְתַל ָ֑יּא ַֽוֲﬠִ֥בי ְדָתּא ָ֛דךְך ָאְס ַ֥פּ ְר ָנא ִמְתַעְב ָ֖דא
ִמְתְבֵּנ ֙
הם ַמן־ָ֨שׂם
א ְלָֽשַׂב ָ֣יּא ִאֵ֔לּךְך ְכּ ֵ֖נָמא ֲאַ֣מ ְר ָנא ְלּ ֑ ֹ
הםֱ :א ַ֗ד ִין ְשׁ ֵ ֨אְל ָנ ֙
וַּמְצ ַ֥לח ְבּ ֶי ְד ֽ ֹ
הם
ה ְלִמְב ְנ ָ֔יה ְוֻאַשּׁ ְר ָ֥נא ְד ָ֖נה ְלַשְׁכָל ָֽלהְ :וַ֧אף ְשָֽׁמָהְת ֛ ֹ
ְלֹ֜כם ְטֵ֗עם ַבּ ְי ָ ֤תא ְד ָנ ֙

הם :וְּכ ֵ֥נָמא
הם ְלֽהוֹ ָדעוּ ָ ֑תךְך ִ֛דּי ִנְכ ֻ֥תּב ֻשׁם־ ֻגְּב ַר ָ֖יּא ִ֥דּי ְב ָֽראֵשׁי ֽ ֹ
ְשֵׁ֥אְל ָנא ְל ֖ ֹ
ִפְת ָגָ֖מא ֲהִתי֣בוּ ָנא ְלֵמ ַ ֑מר ֲא ַ֣נְח ָנא ִה֡מּוֹ ַעְבדוִֹהי֩ ִֽדי־ֱאָ֨להּ ְשַׁמ ָ֜יּא ְוַא ְרָ֗עא
ה ְשׁ ִ֣נין ַשׂ ִגּי ָ ֔אן וֶּ֤מֶלךְך ְל ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַ֔רב
א ִֽדּי־ֲה ָ֨וא ְב ֜ ֵנה ִמַקּ ְדַ֤מת ְדּ ָנ ֙
וָּב ַ֤נ ִין ַבּ ְיָת ֙
א ֶלֱא ָ֣להּ ְשַׁמ ָ֔יּא ְיַ֣הב ִה֔מּוֹ ְבּ ַ֛יד
ְבּ ָ֖נִהי ְוַשְׁכְל ֵֽלהָּ :ל ֵ֗הן ִמן־ ִ֨דּי ַה ְר ִ֤גּזוּ ֲאָֽבֳה ַ֨ת ָנ ֙
ה ַסְת ֵ֔רהּ ְוַעָ֖מּה ַה ְגִ֥לי
ְנֽבוַּכ ְד ֶנַ֥צּר ֶֽמֶלךְך־ָבֶּ֖בל ַכְּס ָדּי ָ ֑א ]ַכְּס ָדּ ָ ֑אה[ וַּב ְיָ֤תה ְד ָנ ֙
ְלָבֶֽבלְ :בּ ַר ֙
א ָ֣שׂם ְטֵ֔עם
ם ִבְּשׁ ַ֣נת ֲח ָ֔דה ְל֥כוֹ ֶרשׁ ַמְל ָ֖כּא ִ֣דּי ָב ֶ֑בל ֤כּוֹ ֶרשׁ ַמְלָכּ ֙
א ִ֣דּי
ֵבּית־ֱאָלָ֥הא ְד ָ֖נה ִלְבּ ֵֽנאְ ֠ :וַאף ָֽמא ַנ ָ֣יּא ִדי־ֵֽבית־ֱאָלָה֘א ִ֣דּי ַֽדֲהָ֣בה ְוַכְסָפּ ֒
א ִ֣דּי ִבי ֽרוְּשֶׁ֔לם ְוֵהיֵ֣בל ִה֔מּוֹ ְלֵֽהיְכ ָ֖לא ִ֣דּי ָב ֶ֑בל
ק ִמן־ֵֽהיְכָל ֙
ְנֽבוַּכ ְד ֶנַ֗צּר ַה ְנֵפּ ֙
א ִ֣דּי ָב ֶ֔בל ִוי ִ֨היב֙וּ ְלֵשְׁשַׁבַּ֣צּר ְשֵׁ֔מהּ ִ֥דּי
ַה ְנֵ֨פּק ִה֜מּוֹ ֣כּוֹ ֶרשׁ ַמְלָ֗כּא ִמן־ֵֽהיְכָל ֙
ֶפָ֖חה ָשֵֽׂמהַּֽ :וֲאַמר־ֵ֓להּ ׀ ֵ֚אלה ]ֵ֚אל[ ָֽמא ַנ ָ֔יּא ֵ֚שׂא ֵֽא ֶזל־ֲאֵ֣חת ִה֔מּוֹ ְבֵּֽהיְכ ָ֖לא
ִ֣דּי ִבי ֽרוְּשׁ ֶ֑לם וֵּ֥בית ֱאָלָ֖הא ִיְתְבּ ֵ֥נא ַעל־ַאְת ֵֽרהֱּ :א ַ֨ד ִי֙ן ֵשְׁשַׁבַּ֣צּר ֵ֔דּךְך ֲא ָ֗תא
ְיַ֧הב ֻאַשּׁ ָ֛יּא ִדּי־ֵ֥בית ֱאָלָ֖הא ִ֣דּי ִבי ֽרוְּשׁ ֶ֑לם וִּמן־ֱא ַ֧ד ִין ְוַעד־ְכּ ַ֛ﬠן ִמְתְבּ ֵ֖נא ְו ָ֥לא
ְשׁ ִ ֽלם :וְּכַ֞ען ֵ֧הן ַעל־ַמְל ָ֣כּא ָ֗טב ֠ ִיְתַבַּקּר ְבּ ֵ֨בית ִגּ ְנ ַז ָ֜יּא ִֽדּי־ַמְל ָ֣כּא ַתָמּ֘ה ִ֣דּי
א ִ֣שׂים ְטֵ֔עם ְלִמְב ֵ֛נא ֵֽבּית־ֱאָלָ֥הא ֵ֖דךְך
ְבָּבֶבל ֒ ֵ֣הן ִאי ַ֗תי ִֽדּי־ִמן־֤כּוֹ ֶרשׁ ַמְלָכּ ֙
ִבּי ֽרוְּשׁ ֶ֑לם וּ ְר֥עוּת ַמְל ָ֛כּא ַעל־ ְדּ ָ֖נה ִיְשׁ ַ֥לח ֲﬠ ֶֽלי ָנאֵ :בּא ַ֛ד ִין ָֽדּ ְר ָ֥י ֶושׁ ַמְל ָ֖כּא ָ֣שׂם
ְט ֵ֑ﬠם וַּב ַ֣קּרוּ ׀ ְבֵּ֣בית ִסְפ ַר ָ֗יּא ִ֧דּי ִג ְנ ַז ָ֛יּא ְמַֽהֲחִ֥תין ַתָּ֖מּה ְבָּבֶֽבלְ :וִהְשְׁתּ ַ֣כח
ְבַּאְחְמ ָ֗תא ְבּ ִ ֽבי ְר ָ ֛תא ִ֛דּי ְבָּמ ַ֥די ְמ ִדיְנָ֖תּא ְמ ִג ָ֣לּה ֲח ָ֑דה ְוֵכן־ְכִּ֥תיב ְבּ ַג ַ֖וּהּ
ם ֵֽבּית־ֱאָלָ֤הא
ִדְּכרוֹ ָֽנהִ :בְּשׁ ֨ ַנת ֲח ָ֜דה ְל֣כוֹ ֶרשׁ ַמְלָ֗כּא ֣כּוֹ ֶרשׁ ַמְלָכּ֘א ָ֣שׂם ְטֵע ֒
הּ
ם ַבּ ְיָ֣תא ִיְתְבּ ֔ ֵנא ֲאַת֙ר ִדּי־ ָֽדְבִ֣חין ִדְּבִ֔חין ְוֻא֖שּׁוִֹהי ְמֽסוְֹב ִ֑לין רוֵּמ ֙
ִבי ֽרוְּשֶׁל ֙
ַאִ֣מּין ִשׁ ִ֔תּין ְפָּת ֵ֖יהּ ַאִ֥מּין ִשׁ ִ ֽתּיןִ :נ ְדָבִּ֞כין ִדּי־ֶ֤אֶבן ְגָּלל ֙ ְתָּל ָ֔תא ְו ִנ ְדָ֖בּךְך ִדּי־ָ֣אע
ֲח ַ֑דת ְו ֨ ִנְפְק ָ֔תא ִמן־ֵ֥בּית ַמְל ָ֖כּא ִתְּת ְי ִ ֽהבְ ֠ :וַאף ָמא ֵ֣ני ֵֽבית־ֱאָלָה֘א ִ֣דּי ַֽדֲהָ֣בה
א ִ֣דּי ְנֽבוַּכ ְד ֶנַ֗צּר ַה ְנ ֵ֛פּק ִמן־ֵֽהיְכ ָ֥לא ִֽדי־ִבי ֽרוְּשׁ ֶ֖לם ְוֵהיֵ֣בל ְלָב ֶ֑בל
ְוַכְסָפּ ֒
ם ְלַאְת ֵ֔רהּ ְוַתֵ֖חת ְבֵּ֥בית ֱאָלָֽהאְ :כַּ֡ען
ַֽיֲהִתי֗בוּן ֠ ִויָהךְך ְלֵֽהיְכ ָ֤לא ִֽדי־ִבי ֽרוְּשֶׁל ֙
ַ֠תְּתּ ַני ַפַּ֨חת ֲﬠַבר־ ַֽנֲה ָ֜רה ְשַׁ֤תר ֽבּוֹ ְז ַנ֙י וְּכ ָנ ָ֣וְת֔הוֹן ֲאַפ ְרְסָכ ֵ֔יא ִ֖דּי ַֽבֲּﬠַ֣בר ַֽנֲה ָ֑רה
א וְּלָשֵׂ֣בי
ַרִחי ִ֥קין ֲה ֖ווֹ ִמן־ַתָּֽמּהְ :שׁ ֻ֕בקוּ ַֽלֲﬠִבי ַ֖דת ֵֽבּית־ֱאָלָ֣הא ֵ֑דךְך ַפּ ַ֤חת ְיֽהוּ ָד ֵי ֙
ם ְלָ֣מא ִדי־
ְיֽהוּ ָד ֵ֔יא ֵֽבּית־ֱאָלָ֥הא ֵ֖דךְך ִיְב֥נוֹן ַעל־ַאְת ֵֽרהּ :וִּמ ִנּ ֘י ִ֣שׂים ְטֵע ֒

א ִאֵ֔לּךְך ְלִמְב ֵ֖נא ֵֽבּית־ֱאָלָ֣הא ֵ֑דךְך וִּמ ִנְּכֵ֣סי ַמְלָ֗כּא ֚ ִדּי
ַֽתַעְב֗דוּן ִעם־ָשׂ ֵ֤בי ְיֽהוּ ָד ֵי ֙
ת ֲﬠַ֣בר ַֽנֲה ָ֔רה ָאְסַ֗פּ ְר ָנא ִנְפְק ָ ֛תא ֶֽתֱּה ֵ֧וא ִמְת ַֽיֲה ָ֛בא ְל ֻגְב ַר ָ֥יּא ִא ֵ֖לּךְך ִדּי־ ָ֥לא
ִמ ַדּ ֙
ְלַבָטּ ָֽלא :וָּ֣מה ַחְשָׁ֡חן וְּב ֵ֣ני תוֹ ִ֣רין ְו ִדְכ ִ֣רין ְוִאְמּ ִ֣רין ׀ ַֽלֲﬠָל ָ֣ו ן ׀ ֶֽלֱא ָ֢להּ ְשַׁמ ָיּא
ם ֶֽלֱה ֵ֨וא ִמְת ְיֵ֥הב
ִח ְנִ֞טין ְמ ַ֣לח ׀ ֲחַ֣מר וְּמַ֗שׁח ְכֵּמאַ֨מר ָֽכֲּה ַנ ָ֤יּא ִדי־ִבי ֽרוְּשֶׁל ֙
הם ֥יוֹם ׀ ְבּ ֖יוֹם ִדּי־ ָ֥לא ָשֽׁלוִּ :דּי־ ֶֽלֱה ֧וֹן ְמַהְק ְרִ֛בין ִֽניחוִֹ֖חין ֶֽלֱא ָ֣להּ ְשַׁמ ָ֑יּא
ְל ֛ ֹ
א
ם ִ֣דּי ָכל־ֱא ֗ ָנשׁ ִ֤דּי ְיַהְשׁ ֵנ ֙
וְּמַצַ֕לּ ִין ְלַח ֵ֥יּי ַמְל ָ֖כּא וְּב ֽנוִֹהי :וִּמ ִנּ ֘י ִ֣שׂים ְטֵע ֒
ִפְּת ָגָ֣מא ְד ֔ ָנה ִיְת ְנַ֥סח ָא֙ע ִמן־ַבּ ְי ֵ֔תהּ וּ ְז ִ֖קיף ִיְתְמֵ֣חא ֲﬠֹ֑לִהי וַּב ְי ֵ ֛תהּ ְנ ָו֥לוּ
ם ִ֣דּי ׀
ִי ְ ֽתֲﬠֵ֖בד ַעל־ ְדּ ָֽנהֵֽ :ואָל ָ֞הא ִ֣דּי ַשִׁ֧כּן ְשֵׁ֣מהּ ַתָּ֗מּה ְיַמ ַ֞גּר ָכּל־ֶ֤מֶלךְך ְוַע ֙
שׁ
ִיְשׁ ַ֣לח ְי ֵ֗דהּ ְלַהְשׁ ָנ ָ֛יה ְלַחָבּ ָ֛לה ֵֽבּית־ֱאָלָ֥הא ֵ֖דךְך ִֽדּי־ִבי ֽרוְּשׁ ֶ֑לם ֲא ָ֤נה ָד ְר ָ֨י ֶו ֙
ָ֣שֶׂמת ְטֵ֔עם ָאְס ַ֖פּ ְר ָנא ִי ְ ֽתֲﬠ ִ ֽבדֱ֠ :א ַד ִין ַתְּתּ ֞ ַני ַפַּ֧חת ֲﬠַבר־ ַֽנֲה ָ֛רה ְשַׁ֥תר ֽבּוֹ ְז ַ֖ני
וְּכ ָנ ָֽוְת֑הוֹן ָֽלֳק ֵ֗בל ִֽדּי־ְשַׁ֞לח ָֽדּ ְר ָ֧י ֶושׁ ַמְל ָ֛כּא ְכּ ֵ֖נָמא ָאְס ַ֥פּ ְר ָנא ֲﬠַֽבדוְּ :וָשׂ ֵ֤בי
ְיֽהוּ ָד ֵי ֙
ת ַח ַ֣גּי ְנִב ָ֔יּאה ] ְנִב ָ֔יּא[ וּ ְזַכ ְר ָ֖יה ַבּר־ִע ֑דּוֹא וְּב ֣נוֹ
א ָבּ ַ֣נ ִין וַּמְצְלִ֔חין ִבּ ְנבוַּא ֙
ם ֣כּוֹ ֶרשׁ ְו ָֽד ְר ָ֔י ֶושׁ ְוַא ְרַתְּחַ֖שְׁשְׂתּא ֶ֥מֶלךְך
ם ֱא ָ֣להּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל וִּמְטֵּע ֙
ְוַשְׁכִ֗ללוּ ִמן־ַ֨טַע ֙
א ַבּ ְיָ֣תה ְד ֔ ָנה ַ֛ﬠד ֥יוֹם ְתָּלָ֖תה ִלי ַ֣רח ֲא ָ֑דר ִדּי־ִ֣היא ְשׁ ַנת־ֵ֔שׁת
ָפּ ָֽרסְ :וֵשׁיִצי ֙
ְלַמְל֖כוּת ָֽדּ ְר ָ֥י ֶושׁ ַמְל ָֽכּאַֽ :וֲﬠַ֣בדוּ ְב ֵֽני־֠ ִיְשׂ ָרֵאל ָֽכֲּה ַנ ָ֨יּא ְו ֵֽל ָו ֵ֜יא וְּשָׁ֣אר ְבּ ֵני־
ה
ָֽגלוּ ָ֗תא ֲחֻנ ַ֛כּת ֵֽבּית־ֱאָלָ֥הא ְד ָ֖נה ְבֶּח ְד ָֽוהְ :וַהְק ִ֗רבוּ ַֽלֲחֻנַכּ֘ת ֵֽבּית־ֱאָלָ֣הא ְדָנ ֒
תּוֹ ִ֣רין ְמ ָ ֔אה ִדְּכ ִ֣רין ָמא ַ֔ת ִין ִאְמּ ִ֖רין ַא ְר ַ֣בּע ְמ ָ ֑אה וְּצִפי ֵ֨רי ִע ִ֜זּין ְלַחָטּיָ֤א
]ְלַחָטָּ֤אה[ ַעל־ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְתּ ֵֽרי־ֲﬠַ֔שׂר ְלִמ ְנ ָ֖י ן ִשְׁבֵ֥טי ִיְשׂ ָרֵֽאלַֽ :וֲה ִ ֨קימוּ ָֽכֲה ַנ ָ֜יּא
א ְבַּמְחְל ָֽקְת֔הוֹן ַעל־ֲﬠִבי ַ֥דת ֱאָלָ֖הא ִ֣דּי ִבי ֽרוְּשׁ ֶ֑לם ִכְּכָ֖תב ְס ַ֥פר
ִבְּפֻל ָֽגְּת֗הוֹן ְו ֵֽל ָו ֵי ֙
ֹמֶֽשׁהַ :ו ַֽיֲּﬠ֥שׂוּ ְב ֵֽני־ַהגּוֹ ָ֖לה ֶאת־ַה ָ֑פַּסח ְבַּא ְרָבּ ָ֥ﬠה ָעָ֖שׂר ַלֹ֥ח ֶדשׁ ָֽה ִראֽשׁוֹןִ֣ :כּי
ח ְלָכל־ְבּ ֵ֣ני
ִהַֽטֲּה֞רוּ ַהֹֽכֲּה ִ֧נים ְוַֽהְל ִו ִ֛יּם ְכֶּאָ֖חד ֻכּ ָ֣לּם ְטהוֹ ִ֑רים ַו ִיּ ְ ֽשֲׁח֤טוּ ַהֶ֨פַּס ֙
ם ֵֽמַהגּוָֹ֔לה
ַהגּוָֹ֔לה ְו ַֽלֲאֵחיֶ֥הם ַהֹֽכֲּה ִ֖נים ְוָלֶֽהםַ :ו ֽיּ ֹאְכ֣לוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַהָשִּׁבי ֙
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ַֽיֲּﬠ֧שׂוּ
ְוֹ֗כל ַה ִנְּב ָ֛דּל ִמֻטְּמַ֥את גּוֹ ֵֽי־ָהָ֖א ֶרץ ֲאֵל ֶ ֑הם ִל ְד֕רשׁ ַֽלי ֹ
ה ָ֗וה ְֽוֵהֵ֞סב ֵ֤לב ֶֽמֶלךְך־ַאשּׁוּ֙ר
ַחג־ַמ֛צּוֹת ִשְׁב ַ֥ﬠת ָיִ֖מים ְבִּשְׂמ ָ֑חה ִ֣כּי ׀ ִשְׂמָּ֣חם ְי ֹ
ֲﬠֵלי ֶ֔הם ְלַח ֵ֣זּק ְי ֵדי ֶ֔הם ִבְּמ ֶ֥לאֶכת ֵבּית־ָֽהֱאֹלִ֖הים ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וַאַח֙ר
א ֶבּן־ְשׂ ָר ָ֔יה ֶבּן־
ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֔אֶלּה ְבַּמְל֖כוּת ַא ְרַתְּחַ֣שְׁסְתּא ֶֽמֶלךְך־ָפּ ָ֑רס ֶע ְז ָר ֙

ֲﬠ ַז ְר ָ֖יה ֶבּן־ִחְל ִק ָֽיּהֶ :בּן־ַשׁ֥לּוּם ֶבּן־ָצ ֖דוֹק ֶבּן־ֲאִחיֽטוּבֶ :בּן־ֲאַמ ְר ָ֥יה ֶבן־ֲﬠ ַז ְר ָ֖יה
ֶבּן־ְמ ָר ֽיוֹתֶ :בּן־ ְז ַֽרְח ָ֥יה ֶבן־ֻע ִ֖זּי ֶבּן־ֻבּ ִֽקּיֶ :בּן־ֲאִבי֗שׁוּ ַע ֶבּן־ ִ ֽפּי ְנָח֙ס ֶבּן־ֶאְלָע ָ֔זר
א ָע ָ֣לה ִמָבּ ֶ֔בל ְוֽהוּא־ֹס ֵ֤פר ָמִהי֙ר ְבּתוֹ ַ֣רת
ֶבּן־ַֽאֲהֹ֥רן ַהֹכֵּ֖הן ָה ֽר ֹאשׁ֤ :הוּא ֶע ְז ָר ֙
ה ָ֤וה ֱאֹלָהי֙ו
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ִיֶּתּן־֣לוֹ ַהֶ֗מֶּלךְך ְכּ ַיד־ ְי ֹ
ֹמֶ֔שׁה ֲאֶשׁר־ ָנַ֥תן ְי ֹ
שׁ ְר ִ֧רים
ָעָ֔ליו ֹ֖כּל ַבּ ָֽקָּשֽׁתוַֹ :ו ַֽיֲּﬠ֣לוּ ִמְבּ ֵֽני־֠ ִיְשׂ ָרֵאל וִּמן־ַהֹֽכֲּה ֨ ִנים ְוַֽהְל ִו ִ֜יּם ְוַֽהְמ ֽ ֹ
שֲּׁﬠ ִ֛רים ְוַה ְנִּתי ִ֖נים ֶאל־ ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ִבְּשׁ ַנת־ֶ֖שַׁבע ְלַא ְרַתְּחַ֥שְׁסְתּא ַהֶֽמֶּלךְך:
ְוַה ֽ ֹ
ַו ָיּ ֥ב ֹא ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ַבֹּ֣ח ֶדשׁ ַֽהֲחִמיִ֑שׁי ִ֛היא ְשׁ ַ֥נת ַהְשִּׁביִ֖ﬠית ַלֶֽמֶּלךְךִ֗ :כּי ְבֶּאָח֙ד
ַלֹ֣ח ֶדשׁ ָֽה ִרא֔שׁוֹן ֣הוּא ְיֻ֔סד ַֽהַֽמֲּﬠ ָ֖לה ִמָבּ ֶ֑בל וְּבֶאָ֞חד ַלֹ֣ח ֶדשׁ ַֽהֲחִמיִ֗שׁי ָ֚בּא ֶאל־
א ֵהִ֣כין ְלָב֔בוֹ ִל ְדֹ֛רשׁ ֶאת־תּוֹ ַ֥רת
ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ְכּ ַיד־ֱאֹלָ֖היו ַהטּוָֹ֥בה ָע ָֽליוִ֤ :כּי ֶע ְז ָר ֙
ְי ֹ
ה ָ֖וה ְו ַֽלֲﬠ֑שׂת וְּלַלֵ֥מּד ְבּ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֹ֥חק וִּמְשׁ ָֽפּטְ :ו ֶ֣זה ׀ ַפּ ְרֶ֣שׁ ֶגן ַה ִנְּשְׁתּ ָ֗ון ֲאֶ֤שׁר
הָ֛וה
ָנַת֙ן ַהֶ֣מֶּלךְך ַא ְרַתְּחַ֔שְׁסְתּא ְלֶע ְז ָ֥רא ַהֹכֵּ֖הן ַהֹסּ ֵ֑פר ֹסֵ֞פר ִדְּב ֵ֧רי ִמְצ ֽוֹת־ ְי ֹ
ְוֻח ָ֖קּיו ַעל־ ִיְשׂ ָרֵֽאל֨ ַ :א ְרַתְּחַ֔שְׁסְתּא ֶ֖מֶלךְך ַמְלַכ ָ֑יּא ְלֶע ְז ָ֣רא ֠ ָֽכֲה ָנא ָסַ֨פר ָדּ ָ֜תא
ם ִ֣דּי ָכל־ִמְת ַנ ַ֣דּב ְבַּמְלכוִּתי֩ ִמן־
ִֽדּי־ֱא ָ֧להּ ְשַׁמ ָ֛יּא ְגִּ֖מיר וְּכ ֶֽﬠ ֶנתִ :מ ִנּ ֘י ִ֣שׂים ְטֵע ֒
ַעָ֨מּא ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ְו ָֽכֲה ֣נוִֹהי ְו ֵֽל ָו ֵ֗יא ִלְמָ֧הךְך ִ ֽלי ֽרוְּשׁ ֶ֛לם ִעָ֖מּךְך ְיָֽהךְךָ :כּל־ֳק ֵ֗בל ִדּי֩ ִמן־
ֳק ָ֨דם ַמְלָ֜כּא ְוִשְׁב ַ֤ﬠת ָֽיֲﬠֹ֨טִה֙י ְשִׁ֔לי ַח ְלַב ָקּ ַָ֥רה ַעל־ ְי֖הוּד ְוִלי ֽרוְּשׁ ֶ֑לם ְבּ ָ֥דת
ֱאָלָ֖הךְך ִ֥דּי ִבי ָֽדךְך :וְּלֵֽהיָב ָ֖לה ְכַּ֣סף וּ ְד ַ ֑הב ִֽדּי־ַמְל ָ֣כּא ְו ָֽיֲﬠ֗טוִֹהי ִהְת ַנ ַ֨דּב֙וּ ֶֽלֱא ָ֣להּ
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ֥דּי ִבי ֽרוְּשׁ ֶ֖לם ִמְשְׁכּ ֵֽנהְּ :וֹכל ֙ ְכַּ֣סף וּ ְד ַ֔הב ִ֣דּי ְתַהְשַׁ֔כּח ְבֹּ֖כל ְמ ִדי ַ֣נת
הם ִ֥דּי ִבי ֽרוְּשׁ ֶֽלם:
א ִמְת ַנ ְדּ ִ֔בין ְלֵ֥בית ֱא ָֽלֲה ֖ ֹ
ם ִהְת ַנ ָדּ֨בוּת ַעָ֤מּא ְו ָֽכֲה ַנ ָיּ ֙
ָבּ ֶ֑בל ִע ֩
ה ָאְסַ֨פּ ְר ָנא ִתְק ֜ ֵנא ְבַּכְס ָ֣פּא ְד ֗ ָנה תּוֹ ִ֤רין ִדְּכ ִרי֙ן ִאְמּ ִ֔רין וִּמ ְנָֽחְת֖הוֹן
ָכּל־ֳקֵ֣בל ְדּ ָנ ֩
ְו ִנְסֵכּי֑הוֹן וְּת ָק ֵ֣רב ִה֔מּוֹ ַֽﬠל־ַמ ְדְבָּ֔חה ִ֛דּי ֵ֥בּית ֱא ָֽלֲהֹ֖כם ִ֥דּי ִבירוְּשׁ ֶֽלם :וָּ֣מה ִדי֩
ֲﬠָ֨ליךְך ְוַעל־ֶאָ֜חיךְך ִייַ֗טב ִבְּשׁ ָ ֛אר ַכְּס ָ֥פּא ְו ַֽדֲהָ֖בה ְלֶמְע ַ֑בּד ִכּ ְר֥עוּת ֱא ָֽלֲהֹ֖כם
א ִֽדּי־ִמְת ַֽיֲהִ֣בין ָ֔לךְך ְלָפְלָ֖חן ֵ֣בּית ֱאָל ָ ֑הךְך ַהְשֵׁ֕לם ֳק ָ֖דם ֱא ָ֥להּ
ַֽתַּעְב ֽדוּן :וָּֽמא ַנ ָיּ ֙
ת ֵ֣בּית ֱאָל ָ֔הךְך ִ֥דּי ִיֶפּל־ ָ֖לךְך ְלִמ ְנ ַ ֑תּן ִתּ ְנ ֵ֕תּן ִמן־ֵ֖בּית ִגּ ְנ ֵ֥זי
ְירוְּשׁ ֶֽלם :וְּשׁ ָ ֗אר ַחְשׁחוּ ֙
א ִ֣שׂים ְטֵ֔עם ְלֹכל ֙ ִגּ ַזְּב ַר ָ֔יּא ִ֖דּי ַֽבֲּﬠַ֣בר
ַמְל ָֽכּא֠ :וִּמ ִנּי ֲא ֞ ָנה ַא ְרַתְּחַ֤שְׁסְתּא ַמְלָכּ ֙
א ִֽדּי־ֱא ָ֣להּ ְשַׁמ ָ֔יּא
ַֽנֲה ָ֑רה ִ֣דּי ָכל־ ִ֣דּי ֠ ִי ְ ֽשֲׁאֶל ְנכוֹן ֶע ְז ָ֨רא ָֽכֲה ֜ ָנה ָס ַ֤פר ָדָּת ֙
ה ְוַעד־ִח ְנִטי֙ן כּוֹ ִ֣רין ְמ ָ ֔אה ְוַעד־ֲחַמ֙ר
ָאְס ַ֖פּ ְר ָנא ִי ְ ֽתֲﬠ ִ ֽבדַ :עד־ְכַּס֘ף ַכְּכּ ִ֣רין ְמָא ֒

ם
ַבִּ֣תּין ְמ ָ ֔אה ְוַעד־ַבִּ֥תּין ְמַ֖שׁח ְמ ָ ֑אה וְּמ ַ֖לח ִדּי־ ָ֥לא ְכָֽתבָ :כּל־ ִ֗דּי ִמן־ַ֨טַע ֙
א ְקַ֔צף ַעל־
ֱא ָ֣להּ ְשַׁמ ָ֔יּא ִי ְ ֽתֲﬠֵב֙ד ַא ְד ַר ְז ָ֔דּא ְלֵ֖בית ֱא ָ֣להּ ְשַׁמ ָ֑יּא ִֽדּי־ְלָ֤מה ֶֽלֱה ֵו ֙
א
ַמְל֥כוּת ַמְל ָ֖כּא וְּבֽנוִֹהי :וְּלֹ֣כם ְמֽהוֹ ְדִ֗עין ִ֣דּי ָכל־ ָֽכֲּהַנ ָ֣יּא ֠ ְו ֵֽל ָו ֵיא ַזָ֨מּ ַר ָ֤יּא ָת ָֽרַע ָיּ ֙
ְנִ֣תי ַנ ָ֔יּא וּ ָ֣פְלֵ֔חי ֵ֖בּית ֱאָלָ֣הא ְד ָ֑נה ִמ ְנ ָ֤דּה ְבל֙וֹ ַֽוֲהָ֔לךְך ָ֥לא ַשִׁ֖לּיט ְלִמ ְרֵ֥מא
הםְ :וַ֣א ְנְתּ ֶע ְז ָ֗רא ְכָּחְכַ֨מת ֱאָלָ֤הךְך ִֽדּי־ִבי ָד ךְ ֙ך ֶ֣מ ִנּי ָֽשְׁפִ֞טין ְו ַד ָיּ ֗ ִנין ִדּי־ ֶֽלֱה ֤וֹן
ֲﬠֵלי ֽ ֹ
א ֚ ִדּי ַֽבֲּﬠַ֣בר ַֽנֲה ָ֔רה ְלָכל־ ָי ְד ֵ֖ﬠי ָדֵּ֣תי ֱאָל ָ ֑הךְך ְו ִ֧די ָ֥ל֥◌א
ָדְּא ִני֙ן ] ָדּא ְי ִני֙ן[ ְלָכל־ַעָמּ ֙
א ִ֣דּי ַמְלָ֔כּא
א ֶלֱה ֵ֨וא ָע ֵ֜בד ָדָּ֣תא ִֽדי־ֱאָל ָ֗הךְך ְו ָדָת ֙
ָי ַ֖דע ְתּהוֹ ְדֽעוּןְ :וָכל־ ִדּי־ָל ֩
ת ֵ֣הן ִלְשׁרִ֔שׁו ]ִלְשׁרִ֔שׁי[ ֵהן־
ָאְסַ֕פּ ְר ָנא ִדּי ֕ ָנה ֶֽלֱה ֵ֥וא ִמ ְ ֽתֲﬠֵ֖בד ִמ ֵ֑נּהּ ֵ֤הן ְלמוֹ ֙
ת ְבּ ֵ֣לב
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֣הי ֲאבוֹ ֵ ֑תינוּ ֲאֶ֨שׁר ָנַ֤תן ָכּז ֹא ֙
ַֽלֲﬠ ָ֥נשׁ ִנְכִ֖סין ְו ֶֽלֱאסוּ ִֽריןָ :בּ ֥רוּךְך ְי ֹ
ה ָ֖וה ֲאֶ֥שׁר ִבּירוָּשׁ ָֽלםְ :וָע ַ֣לי ִהָטּה־ֶ֗חֶסד ִלְפ ֵ֤ני ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך
ַהֶ֔מֶּלךְך ְלָפ ֵ ֕אר ֶאת־ֵ֥בּית ְי ֹ
ה ָ֤וה ֱאֹלַה֙י ָעַ֔לי
ְו ֽיוֲֹﬠָ֔ציו וְּלָכל־ָשׂ ֵ֥רי ַהֶ֖מֶּלךְך ַה ִגֹּבּ ִ֑רים ַֽוֲא ִ֣ני ִהְתַח ַ֗זְּקִתּי ְכּ ַיד־ ְי ֹ
שׂם
ָֽוֶאְקְבָּ֧צה ִמ ִיְּשׂ ָר ֵ ֛אל ָראִ֖שׁים ַֽלֲﬠ֥לוֹת ִע ִ ֽמּיְ :ו ֵ ֛אֶלּה ָראֵ֥שׁי ֲאֹֽבֵתיֶ֖הם ְוִהְת ַיְח ָ ֑
שׁם
ָֽהֹעִ֣לים ִעִ֗מּי ְבַּמְל֛כוּת ַא ְרַתְּחַ֥שְׁסְתּא ַהֶ֖מֶּלךְך ִמָבֶּֽבלִ :מְבּ ֵ֤ני ִ ֽפי ְנָח֙ס ֵֽגּ ְר ֔ ֹ
ִמְבּ ֵ֥ני ִ ֽאיָתָ֖מר ָֽדּ ִנ ֵ֑יּאל ִמְבּ ֵ֥ני ָד ִ֖ויד ַחֽטּוּשִׁ :מְבּ ֵ֣ני ְשַׁכ ְנ ָ֔יה ִמְבּ ֵ֥ני ַפְֹר֖עשׁ ְזַכ ְר ָ֑יה
ְוִע֛מּוֹ ִהְת ַיֵ֥חשׂ ִל ְזָכ ִ֖רים ֵמָ֥אה ַֽוֲחִמ ִ ֽשּׁיםִ :מְבּ ֵנ֙י ַפַּ֣חת מוֹ ָ ֔אב ֶאְל ְיֽהוֵֹעי ַ֖ני ֶבּן־
ְז ַֽרְח ָ֑יה ְוִע֖מּוֹ ָמאַ֥ת ִים ַה ְזָּכ ִֽריםִ :מְבּ ֵ֥ני ְשַׁכ ְנ ָ֖יה ֶבּן־ ַֽיֲח ִזי ֵ ֑אל ְוִע֕מּוֹ ְשׁ֥לשׁ ֵמ֖אוֹת
ַה ְזָּכ ִֽרים :וִּמְבּ ֵ֣ני ָע ִ֔דין ֶ֖ﬠֶבד ֶבּן־יוֹ ָנ ָ ֑תן ְוִע֖מּוֹ ֲחִמִ֥שּׁים ַה ְזָּכ ִֽרים :וִּמְבּ ֵ֣ני ֵעיָ֔לם
ְיַֽשְׁע ָ֖יה ֶבּן־ֲﬠַתְל ָ֑יה ְוִע֖מּוֹ ִשְׁבִ֥ﬠים ַה ְזָּכ ִֽרים :וִּמְבּ ֵ֣ני ְשַׁפְט ָ֔יה ְזַב ְד ָ֖יה ֶבּן־ ִ ֽמיָכ ֵ ֑אל
ְוִע֖מּוֹ ְשֹׁמ ִ֥נים ַה ְזָּכ ִֽריםִ :מְבּ ֵ֣ני יוֹ ָ ֔אב ֹֽעַב ְד ָ֖יה ֶבּן־ ְיִחי ֵ ֑אל ְוִע֕מּוֹ ָמא ַ ֛ת ִים וְּשֹׁמ ָ֥נה
ָעָ֖שׂר ַה ְזָּכ ִֽרים :וִּמְבּ ֵ֥ני ְשׁלוִֹ֖מית ֶבּן־ ֽיוִֹסְפ ָ֑יה ְוִע֕מּוֹ ֵמָ֥אה ְוִשִׁ֖שּׁים ַה ְזָּכ ִֽרים:
וִּמְבּ ֵ֣ני ֵב ַ֔בי ְזַכ ְר ָ֖יה ֶבּן־ֵבּ ָ֑בי ְוִע֕מּוֹ ֶעְשׂ ִ֥רים וְּשֹׁמ ָ֖נה ַה ְזָּכ ִֽרים :וִּמְבּ ֵ֣ני ַע ְז ָ֔גּד ֽיוָֹח ָ֖נ ן
ם ְוֵ֣אֶלּה
ֶבּן־ַהָקּ ָ֑טן ְוִע֕מּוֹ ֵמָ֥אה ַֽוֲﬠָשׂ ָ֖רה ַה ְזָּכ ִֽרים :וִּמְבּ ֵ֣ני ֲאֹֽד ִניָק֘ם ַֽאֲחֹר ִני ֒
ְשׁמוֹ ָ֔תם ֱאִלי ֶ֖פֶלט ְיִעיֵ֣אל וְּשַׁמְע ָ֑יה ְוִעָמֶּ֖הם ִשִׁ֥שּׁים ַה ְזָּכ ִֽרים :וִּמְבּ ֵ֥ני ִב ְג ַ֖וי עוַּ֣תי
ְו ַז֑בּוּד ] ְו ַז֑כּוּר[ ְוִע֖מּוֹ ִשְׁבִ֥ﬠים ַה ְזָּכ ִֽריםָֽ :וֶאְקְבֵּ֗צם ֶאל־ַה ָנָּה֙ר ַהָ֣בּא ֶֽאל־ַֽאֲה ָ֔וא
ם וַּבֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים וִּמְבּ ֵ֥ני ֵל ִ֖וי ל ֹא־ָמָ֥צאִתי
שׁה ָֽוָאִ֤בי ָנה ָבָע ֙
ַו ַֽנֲּח ֶ֥נה ָ֖שׁם ָיִ֣מים ְשׁל ָ ֑
ָֽשׁםָ :וֶאְשְׁלָ֡חה ֶֽלֱאִליֶ֡ע ֶזר ַֽלֲא ִרי ֵ ֡אל ִ֠לְשַׁמְע ָיה וְּלֶאְל ָנ ָ֨תן וְּל ָי ִ֜ריב וְּלֶאְל ָנָ֧תן

וְּל ָנ ָ ֛תן ְוִל ְזַכ ְר ָ֥יה ְוִלְמֻשׁ ָ֖לּם ָראִ֑שׁים וְּל ֽיוֹ ָי ִ֥ריב וְּלֶאְל ָנָ֖תן ְמִבי ִֽניםַֽ :וֲא ַוּ ֶ֤צאה
ה ְבִּפי ֶ֨הם ְדָּב ִ֜רים
ם ַעל־ִא ֣דּוֹ ָה ֔ר ֹאשׁ ְבּ ָֽכִסְפ ָ֖יא ַהָמּ֑קוֹם ָֽוָאִשׂיָמ ֩
] ַֽוֲאַצ ֶ֤וּה[ אוָֹת ֙
ם[ ְבּ ָֽכִסְפ ָ֣יא ַהָמּ֔קוֹם ְלָֽהִביא־ ָ֥לנוּ
ם ]ַה ְנִּתי ִני ֙
ְ֠ל ַדֵבּר ֶאל־ִא֨דּוֹ ָאִ֤חיו ַה ְנִּתו ִני ֙
ְמָשׁ ְרִ֖תים ְלֵ֥בית ֱאֹלֵֽהינוַּ :ו ָיּ ִ֨ביאוּ ָ֜לנוּ ְכּ ַיד־ֱאֹל ֵ֨הינוּ ַהטּוֹ ָ֤בה ָעֵ֨לינ֙וּ ִ֣אישׁ ֶ֔שֶׂכל
ִמְבּ ֵ֣ני ַמְחִ֔לי ֶבּן־ֵל ִ֖וי ֶבּן־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוֵֽשׁ ֵרְב ָ֛יה וָּב ָ֥ניו ְוֶאָ֖חיו ְשֹׁמ ָ֥נה ָעָֽשׂרְ :וֶאת־
ֲחַשְׁב ָ֔יה ְוִא֥תּוֹ ְיַשְׁע ָ֖יה ִמְבּ ֵ֣ני ְמ ָר ִ֑רי ֶאָ֥חיו וְּב ֵניֶ֖הם ֶעְשׂ ִֽרים :וִּמן־ַה ְנִּתי ֗ ִנים
ם ַֽלֲﬠֹב ַ֣דת ַֽהְל ִו ִ֔יּם ְנִתי ִ֖נים ָמאַ֣ת ִים ְוֶעְשׂ ִ֑רים ֻכּ ָ֖לּם ִנְקּ֥בוּ
ֶשׁ ָנּ ַ֨תן ָדּ ִ֤ויד ְוַהָשּׂ ִרי ֙
ם ַעל־ַה ָנָּ֣הר ַֽאֲה ָ֔וא ְלִהְתַע ֖נּוֹת ִלְפ ֵ֣ני ֱאֹל ֵ ֑הינוּ ְלַב ֵ֤קּשׁ
ְבֵשֽׁמוֹתָ :וֶאְק ָ֨רא ָ֥שׁם צוֹ ֙
ִמֶ֨מּנּ֙וּ ֶ֣דּ ֶרךְך ְיָשׁ ָ֔רה ָ֥לנוּ וְּלַט ֵ֖פּנוּ וְּלָכל־ ְרכוֵּֽשׁנוִּ֣ :כּי ְֹ֗בְשִׁתּי ִלְשׁ֤אוֹל ִמן־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך
ַ֣ח ִיל וָּפ ָרִ֔שׁים ְלָע ְז ֵ֥רנוּ ֵֽמאוֹ ֵ֖יב ַבּ ָ֑דּ ֶרךְך ִ ֽכּי־ָאַ֨מ ְרנוּ ַלֶ֜מֶּלךְך ֵלאֹ֗מר ַיד־ֱאֹלֵ֤הינוּ
ַעל־ָכּל־ְמַבְקָשׁי֙ו ְלטוֹ ָ֔בה ְוֻע ֣זּוֹ ְוַא֔פּוֹ ַ֖ﬠל ָכּל־ֹע ְזָֽביוַ :ו ָנּ֛צוָּמה ַו ְנַּבְקָ֥שׁה
שׂר
ֵֽמֱאֹלֵ֖הינוּ ַעל־ ֑ז ֹאת ַו ֵֽיָּעֵ֖תר ָֽלנוָּֽ :וַאְב ִ֛דּיָלה ִמָשּׂ ֵ֥רי ַהֹֽכֲּה ִ֖נים ְשׁ ֵ֣נים ָע ָ ֑
ְלֵשׁ ֵֽרְב ָיה ֲחַשְׁב ָ֔יה ְוִעָמֶּ֥הם ֵֽמֲאֵחיֶ֖הם ֲﬠָשׂ ָֽרהָֽ :וֶאְשֳׁקו ָ֣לה ] ָֽוֶאְשֳׁק ָ֣לה[ ָל ֶ֔הם
ֶאת־ַה ֶ֥כֶּסף ְוֶאת־ַה ָזָּ֖הב ְוֶאת־ַהֵכּ ִ֑לים ְתּרוַּ֣מת ֵֽבּית־ֱאֹל ֵ֗הינוּ ַֽהֵה ִ֨רימ֙וּ ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך
ם ֵֽשׁשׁ־
ְוֹֽיֲﬠָ֣ציו ְוָשׂ ָ֔ריו ְוָכל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַה ִנְּמָצ ִ ֽאיםָֽ :וֶא ְ ֽשֲׁקָ֨לה ַעל־ ָי ָ֜דם ֶ֗כֶּסף ִכָּכּ ִרי ֙
ֵמ֣אוֹת ַֽוֲחִמִ֔שּׁים וְּכֵלי־ ֶ֥כֶסף ֵמָ֖אה ְלִכָכּ ִ֑רים ָזָ֖הב ֵמָ֥אה ִכ ָֽכּר :וְּכֹפ ֵ֤רי ָזָה֙ב
ה ְשׁ ֔ ַנ ִים ֲחמוֹּ֖דת ַכּ ָזָּֽהב:
ֶעְשׂ ִ֔רים ַֽלֲא ַד ְרֹכ ִ֖נים ָ ֑אֶלף וְּכֵ֨לי ְנ֜חֶשׁת ֻמְצָ֤הב טוָֹב ֙
ה ָ֔וה ְוַהֵכִּ֖לים ֹ֑ק ֶדשׁ ְוַה ֶ֤כֶּסף ְוַה ָזָּה֙ב ְנ ָד ָ֔בה
שׁ ַֽלי ֹ
אְמ ָ֣רה ֲאֵל ֶ֗הם ַאֶ֥תּם ֹ֨ק ֶד ֙
ָו ֽ ֹ
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ֲאֹֽבֵתי ֶֽכםִ :שְׁק ֣דוּ ְוִשְׁמ֗רוּ ַעד־ִתְּשְׁק֡לוּ ִלְפ ֵני֩ ָשׂ ֵ֨רי ַהֹֽכֲּה ִ֧נים
ַֽלי ֹ
ה ָֽוהְ :וִקְבּל֙וּ
ְוַֽהְל ִו ִ֛יּם ְוָשׂ ֵֽרי־ָֽהָא֥בוֹת ְל ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִבּירוָּשׁ ָ֑לם ַהִלְּשׁ֖כוֹת ֵ֥בּית ְי ֹ
ַהֹֽכֲּה ִ֣נים ְוַֽהְל ִו ִ֔יּם ִמְשׁ ַ֛קל ַה ֶ֥כֶּסף ְוַה ָזָּ֖הב ְוַהֵכּ ִ֑לים ְלָהִ֥ביא ִלירוָּשׁ ַ֖לם ְלֵ֥בית
ֱאֹלֵֽהינוַּ :ו ִנְּסָּ֞עה ִמ ְנַּ֣הר ַֽאֲה ָ֗וא ִבְּשׁ ֵ֤נים ָעָשׂ֙ר ַלֹ֣ח ֶדשׁ ָֽה ִרא֔שׁוֹן ָל ֶ֖לֶכת ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם
ְו ַיד־ֱאֹל ֵ֨הינ֙וּ ָה ְיָ֣תה ָעֵ֔לינוּ ַו ַ֨יִּצּיֵ֔לנוּ ִמ ַ֥כּף אוֹ ֵ֛יב ְואוֹ ֵ֖רב ַעל־ַה ָֽדּ ֶרךְךַ :ו ָנּ֖בוֹא
ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ַו ֵ֥נֶּשׁב ָ֖שׁם ָיִ֥מים ְשׁלָֽשׁה :וַּב ֣יּוֹם ָה ְרִביִ֡עי ִנְשׁ ַ֣קל ַהֶכֶּס֩ף ְוַה ָזּ ָ֨הב
ה ַהֹכּ ֵ֔הן ְוִע֖מּוֹ ֶאְלָע ָ֣ז ר ֶבּן־
ְוַהֵכִּ֜לים ְבֵּ֣בית ֱאֹל ֵ֗הינוּ ַ֠על ַיד־ְמ ֵר֤מוֹת ֶבּן־ֽאוּ ִר ָיּ ֙
ִ ֽפּיְנ ָ֑חס ְוִעָמּ ֶ֞הם ֽיוֹ ָזָ֧בד ֶבּן־ ֵי֛שׁוּ ַע ְוֽנוַֹע ְד ָ֥יה ֶבן־ִבּ ֖נּוּי ַהְל ִו ִֽיּםְ :בִּמְס ָ֥פּר ְבִּמְשׁ ָ֖קל

ַלֹ֑כּל ַו ִיָּכֵּ֥תב ָכּל־ַהִמְּשׁ ָ֖קל ָבּ ֵ֥ﬠת ַה ִ ֽהיאַ֠ :הָבִּאים ֵֽמַהְשּׁ ִ֨בי ְב ֵֽני־ַהגּוָֹ֜לה ִה ְק ִ֥ריבוּ
ֹע֣לוֹת ׀ ֵֽלאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ָפּ ִ֨רים ְשׁ ֵֽנים־ָעָ֤שׂר ַעל־ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֵאיִ֣לים ׀ ִתְּשִׁ֣ﬠים
שׂר ַהֹ֖כּל עוֹ ָ֥לה
ם ִשְׁבִ֣ﬠים ְוִשְׁבָ֔עה ְצִפי ֵ֥רי ַחָ֖טּאת ְשׁ ֵ֣נים ָע ָ ֑
ְוִשָׁ֗שּׁה ְכָּבִשׂי ֙
ה ָֽוהַ :ו ִיְּתּ ֣נוּ ׀ ֶאת־ ָדֵּ֣תי ַהֶ֗מֶּלךְך ַֽלֲאַחְשׁ ַדּ ְרְפּ ֵנ֙י ַהֶ֔מֶּלךְך וּ ַֽפֲח ֖ווֹת ֵ֣ﬠֶבר ַה ָנּ ָ ֑הר
ַֽלי ֹ
ם
ְו ִנְשּׂ֥אוּ ֶאת־ָה ָ֖ﬠם ְוֶאת־ֵֽבּית־ָֽהֱאֹל ִ ֽהים :וְּכַכ֣לּוֹת ֵ ֗אֶלּה ִנ ְגּ֨שׁוּ ֵא ַ֤לי ַהָשּׂ ִרי ֙
ֵלאֹ֔מר ֽל ֹא־ ִנְב ְדּ֞לוּ ָה ָ֤ﬠם ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְוַהֹֽכֲּה ִ֣נים ְוַֽהְל ִו ִ֔יּם ֵֽמַעֵ֖מּי ָֽהֲא ָר֑צוֹת
ְ֠כּֽתוֲֹﬠֹֽבֵתיֶהם ַלְכּ ַֽנֲﬠ ֨ ִני ַֽהִח ִ֜תּי ַהְפּ ִר ִ֣זּי ַה ְיבוִּ֗סי ָֽהַעֹמּ ִנ֙י ַהֹ֣מָּא ִ֔בי ַהִמְּצ ִ֖רי
ם ְוִלְב ֵני ֶ֔הם ְוִהְת ָֽﬠ ְרב֙וּ ֶ֣ז ַרע ַהֹ֔קּ ֶדשׁ ְבַּעֵ֖מּי
ְוָהֱאֹמ ִֽריֽ ִ :כּי־ ָנְשׂ֣אוּ ִמְבֹּֽנֵתי ֶ֗הם ָלֶה ֙
ָֽהֲא ָר֑צוֹת ְו ַ֧יד ַהָשּׂ ִ֣רים ְוַהְסּ ָג ֗ ִנים ָ֥ה ְי ָ ֛תה ַבַּ֥מַּעל ַה ֶ֖זּה ִֽראשׁוֹ ָֽנה :וְּכָשְׁמִע֙י ֶאת־
ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֔זּה ָק ַ֥רְעִתּי ֶאת־ִבּ ְג ִ֖די וְּמִעי ִ֑לי ָֽוֶאְמ ְרָ֞טה ִמְשּׁ ַ֤ﬠר ר ֹאִשׁ֙י וּ ְזָק ֔ ִני
ָוֵֽאְשָׁ֖בה ְמשׁוֵֹֽמםְ :וֵא ַ֣לי ֵיָֽאְס֗פוּ ֹ֤כּל ָח ֵר֙ד ְבּ ִדְב ֵ֣רי ֱאֹלֵֽהי־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַ֖ﬠל ַ֣מַעל
ַהגּוֹ ָ֑לה ַֽוֲא ִנ֙י יֵ֣שׁב ְמשׁוֵֹ֔מם ַ֖ﬠד ְלִמ ְנַ֥חת ָה ָֽﬠ ֶרב :וְּבִמ ְנַ֣חת ָהֶ֗ע ֶרב ַ֚קְמִתּי
ה ַעל־ִבּ ְרַ֔כּי ָֽוֶאְפ ְרָ֥שׂה ַכ ַ֖פּי ֶאל־
ִמַֽתֲּﬠִני ִ֔תי וְּב ָֽק ְרִ֥ﬠי ִב ְג ִ֖די וְּמִעי ִ֑לי ָֽוֶאְכ ְרָע ֙
אְמ ָ֗רה ֱאֹלַה֙י ֹ֣בְּשִׁתּי ְו ִנְכַ֔לְמִתּי ְלָה ִ֧רים ֱאֹל ַ ֛הי ָפּ ַ֖ני ֵא ֶ֑ליךָך ִ֣כּי
ה ָ֥וה ֱאֹלָֽהיָ :ו ֽ ֹ
ְי ֹ
ֲﬠ ֽוֹֹנ ֵ ֤תינוּ ָרב֙וּ ְלַ֣מְעָלה ֔רּ ֹאשׁ ְוַאְשָׁמֵ֥תנוּ ָֽג ְד ָ֖לה ַ֥ﬠד ַלָשָּֽׁמ ִיםִ :מיֵ֣מי ֲאֹב ֵ֗תינוּ
ֲא ֨ ַנְחנ֙וּ ְבַּאְשָׁ֣מה ְגֹדָ֔לה ַ֖ﬠד ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה וַּֽבֲﬠ ֽוֹֹנ ֵ֡תינוּ ִנ ַ֡תּנוּ ֲא ַנְחנוּ֩ ְמָלֵ֨כינוּ
ֹֽכֲה ֜ ֵנינוּ ְבּ ַ֣יד ׀ ַמְל ֵ֣כי ָֽהֲא ָר֗צוֹת ַבֶּ֜ח ֶרב ַבְּשִּׁ֧בי וַּבִבּ ָ֛זּה וְּבֹ֥בֶשׁת ָפּ ִ֖נים ְכַּה ֥יּוֹם
ה ָ֣וה ֱאֹל ֵ֗הינוּ ְלַהְשִׁ֥איר ָ֨לנ֙וּ
ַה ֶֽזּהְ :וַע ָ֡תּה ִכְּמַעט־ ֶר ַג֩ע ָֽה ְי ָ֨תה ְתִח ֜ ָנּה ֵמֵ֣את ׀ ְי ֹ
ְפֵּליָ֔טה ְו ָֽלֶתת־ ָ֥לנוּ ָיֵ֖תד ִבְּמ֣קוֹם ָק ְד֑שׁוֹ ְלָהִ֤איר ֵעי ֨ ֵנינ֙וּ ֱאֹל ֵ֔הינוּ וְּלִתֵ֧תּנוּ
ִ ֽמְח ָ֛יה ְמ ַ֖ﬠט ְבַּעְב ֻדֵֽתנוּֽ ִ :כּי־ֲﬠָב ִ֣דים ֲא ֔ ַנְחנוּ וְּבַעְב ֻד ֵ֔תנוּ ֥ל ֹא ֲﬠ ָזָ֖בנוּ ֱאֹל ֵ ֑הינוּ
ַו ַיּט־ָע ֵ֣לינוּ ֶ֡חֶסד ִלְפ ֵני֩ ַמְלֵ֨כי ָפ ַ֜רס ָֽלֶתת־ ָ֣לנוּ ִ ֽמְח ָ֗יה ְלרוֵֹ֞מם ֶאת־ ֵ֤בּית ֱאֹל ֵ֨הינ֙וּ
וְּלַֽהֲﬠִ֣מיד ֶאת־ָח ְרֹב ָ֔תיו ְו ָֽלֶתת־ ָ֣לנוּ ָג ֵ֔דר ִ ֽבּיהוּ ָ֖דה וִּבירוָּשׁ ָֽלםְ :וַע ָ ֛תּה ַמה־
נּ ֹאַ֥מר ֱאֹלֵ֖הינוּ ַֽאֲח ֵרי־ ֑ז ֹאת ִ֥כּי ָע ַ֖זְבנוּ ִמְצוֶֹֽתיךָךֲ :אֶ֣שׁר ִצ ִ֗וּיָת ְבּ ַ֨יד ֲﬠָב ֶ֣דיךָך
ה ִ֔היא ְבּ ִנ ַ֖דּת
ם ְל ִרְשׁ ָ֔תּהּ ֶ֤א ֶרץ ִנ ָדּ ֙
ַה ְנִּביִאי֘ם ֵלאֹמ֒ר ָה ָ ֗א ֶרץ ֲאֶ֨שׁר ַאֶ֤תּם ָבִּאי ֙
ַעֵ֣מּי ָֽהֲא ָר֑צוֹת ְבּֽתוֲֹﬠֹֽבֵתי ֶ֗הם ֲאֶ֥שׁר ִמְל֛אוָּה ִמ ֶ֥פּה ֶאל־ ֶ֖פּה ְבֻּטְמָאָֽתםְ ֠ :וַעָתּה
ם ַאל־ִתְּשׂ֣אוּ ִלְב ֵניֶ֔כם ְו ֽל ֹא־ִת ְד ְר֧שׁוּ
ְ ֽבּ ֽנוֵֹתיֶ֞כם ַאל־ִתְּתּ ֣נוּ ִלְב ֵני ֶ֗הם וְּבֹֽנֵתיֶה ֙

ם ֶאת־֣טוּב ָה ָ ֔א ֶרץ
ְשֹׁל ָ ֛מם ְוטוָֹבָ֖תם ַעד־עוֹ ָ֑לם ְלַ֣מַען ֶֽתֶּח ְז֗קוּ ַֽוֲאַכְלֶתּ ֙
ְוֽהוֹ ַרְשֶׁ֥תּם ִלְב ֵני ֶ֖כם ַעד־עוֹ ָֽלםְ :וַֽאֲח ֵר֙י ָכּל־ַהָ֣בּא ָעֵ֔לינוּ ְבַּֽמֲﬠֵ֨שׂינ֙וּ ָֽה ָרִ֔עים
ה ֵֽמֲﬠוֹ ֔ ֵננוּ ְו ָנַ֥תָתּה ָ֛לּנוּ
וְּבַאְשָׁמֵ֖תנוּ ַה ְגֹּד ָ֑לה ִ֣כּי ׀ ַאָ֣תּה ֱאֹל ֵ֗הינוּ ָחַ֤שְׂכָֽתּ ְלַ֨מָטּ ֙
תֵּע֖בוֹת ָה ֵ ֑אֶלּה
ְפֵּליָ֖טה ָכּ ֽז ֹאתֲ :ה ָנשׁוּ֙ב ְלָה ֵ֣פר ִמְצוֹ ֶ֔תיךָך ֨וְּלִהְתַח ֵ֔תּן ְבַּעֵ֥מּי ַה ֽ ֹ
ה ָ֞וה ֱאֹלֵ֤הי ִיְשׂ ָרֵאל ֙
ֲה֤לוֹא ֶֽתֱא ַנף־ ָ֨בּנ֙וּ ַעד־ַכֵּ֔לּה ְלֵ֥אין ְשֵׁא ִ֖רית וְּפֵליָֽטהְ :י ֹ
ַצ ִ֣דּיק ַ ֔אָתּה ִ ֽכּי־ ִנְשַׁ֥א ְרנוּ ְפֵליָ֖טה ְכַּה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ִה ְנ ֤נוּ ְלָפ ֨ ֶני ךָ ֙ך ְבַּאְשָׁמ ֵ֔תינוּ ִ֣כּי
ה וִּמְת ַנֵ֔פּל
א וְּכ ִ֨הְת ַוֹדּ֔תוֹ ֹבֶּכ ֙
ֵ֥אין ַֽלֲﬠ֛מוֹד ְלָפ ֶ֖ניךָך ַעל־ ֽז ֹאת :וְּכִהְתַפּ ֵ֤לּל ֶע ְז ָר ֙
ם
אד ֲאָנִ֤שׁים ְוָנִשׁי ֙
ִלְפ ֵ֖ני ֵ֣בּית ָהֱאֹלִ֑הים ִנְקְבּצוּ֩ ֵאָ֨ליו ִמ ִיְּשׂ ָר ֵ ֜אל ָקָ֣הל ַרב־ְמ ֗ ֹ
ם
ִֽויָל ִ֔דים ִ ֽכּי־ָב֥כוּ ָה ָ֖ﬠם ַה ְרֵבּה־ֶֽבֶכהַ :ו ַיַּע֩ן ְשַׁכ ְנ ָ֨יה ֶבן־ ְיִחי ֵ ֜אל ִמְבּ ֵ֤ני ֵעוָל ֙
ם[ ַו ֣יּ ֹאֶמר ְלֶע ְז ָ֔רא ֲאַ֨נְחנ֙וּ ָמ ַ֣ﬠְלנוּ ֵֽבאֹל ֵ֔הינוּ ַוֹ֛נֶּשׁב ָנִ֥שׁים ָנְכ ִר ֖יּוֹת ֵֽמַעֵ֣מּי
]ֵעיָל ֙
ָה ָ ֑א ֶרץ ְוַע ָ ֛תּה ֵישׁ־ִמ ְק ֶ֥וה ְל ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַעל־ ֽז ֹאתְ :וַעָ֣תּה ִנְכ ָרת־ְבּ ִ֣רית ֵ֠לאֹלֵהינוּ
ם ַֽבֲּﬠַ֣צת ֲאֹד ֔ ָני ְוַֽהֲח ֵר ִ֖דים ְבִּמְצ ַ֣ות ֱאֹל ֵ ֑הינוּ
ְלהוִֹ֨ציא ָכל־ ָנִ֜שׁים ְוַהנּוֹ ָ֤לד ֵמֶה ֙
ְוַכתּוֹ ָ֖רה ֵיָעֶֽשׂה֛ :קוּם ִ ֽכּי־ָע ֶ֥ליךָך ַה ָדָּ֖בר ַֽוֲא ַ֣נְחנוּ ִע ָ ֑מּךְך ֲח ַ֖זק ַֽוֲﬠֵֽשׂהַ :ו ָ֣יּ ָקם ֶע ְז ָ֡רא
ַו ַיְּשַׁ֣בּע ֶאת־ָשׂ ֵרי֩ ַהֹֽכֲּה ֨ ִנים ַֽהְל ִו ִ֜יּם ְוָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַֽלֲﬠ֛שׂוֹת ַכּ ָדָּ֥בר ַה ֶ֖זּה ַו ִיָּשֵּֽׁבעוּ:
ַו ָ֣יּ ָקם ֶע ְז ָ֗רא ִמִלְּפ ֵנ֙י ֵ֣בּית ָֽהֱאֹל ִ֔הים ַו ֵ֕יֶּלךְך ֶאל־ִלְשׁ ַ֖כּת ְיֽהוָֹח ָ֣נ ן ֶבּן־ֶאְל ָיִ֑שׁיב
ַו ֵ֣יֶּלךְך ָ֗שׁם ֶ֤לֶחם ֽל ֹא־ָאַכל ֙ וַּ֣מ ִים ֽל ֹא־ָשׁ ָ֔תה ִ֥כּי ִמְתַאֵ֖בּל ַעל־ַ֥מַעל ַהגּוֹ ָֽלה:
ַו ַֽיֲּﬠ ִ֨בירוּ ֜קוֹל ִ ֽבּיהוּ ָ֣דה ִוי ֽרוָּשַׁ֗לם ְלֹכל ֙ ְבּ ֵ֣ני ַהגּוָֹ֔לה ְלִהָקֵּ֖בץ ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםְ :וֹכל ֩ ֲאֶ֨שׁר
ם ְוַה ְזֵּק ֔ ִנים ָֽיֳח ַ֖רם ָכּל־ ְרכוּ֑שׁוֹ ְו֥הוּא
ֽל ֹא־ ָי֜בוֹא ִלְשׁ֣לֶשׁת ַה ָיִּ֗מים ַֽכֲּﬠ ַ֤צת ַהָשּׂ ִרי ֙
ה וִּב ְנ ָיִ֨מן ׀ ְי ֽרוָּשַׁ֜לם ִלְשׁ֣לֶשׁת
ִיָבּ ֵ֖דל ִמְקַּ֥הל ַהגּוֹ ָֽלהַ :ו ִיָּקְּב֣צוּ ָכל־ַא ְנֵֽשׁי־ ְיהוּ ָד ֩
ַה ָיִּ֗מים ֛הוּא ֹ֥ח ֶדשׁ ַהְתִּשׁיִ֖ﬠי ְבֶּעְשׂ ִ֣רים ַבֹּ֑ח ֶדשׁ ַו ֵֽיְּשׁ֣בוּ ָכל־ָהָ֗עם ִבּ ְרחוֹ֙ב ֵ֣בּית
ָֽהֱאֹל ִ֔הים ַמ ְרִעי ִ֥דים ַעל־ַה ָדָּ֖בר וֵּמַה ְגָּשׁ ִ ֽמיםַ :ו ָ֨יָּקם ֶע ְז ָ֤רא ַהֹכֵּה֙ן ַו ֣יּ ֹאֶמר
ֲאֵל ֶ֔הם ַאֶ֣תּם ְמַעְל ֶ֔תּם ַוָתִּ֖שׁיבוּ ָנִ֣שׁים ָנְכ ִר ֑יּוֹת ְלהוִֹ֖סיף ַעל־ַאְשַׁ֥מת ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ה ָ֥וה ֱאֹלֵֽהי־ֲאֹבֵתי ֶ֖כם ַֽוֲﬠ֣שׂוּ ְרצוֹ ֑נוֹ ְוִהָֽבּ ְדל֙וּ ֵֽמַעֵ֣מּי ָה ָ ֔א ֶרץ
ְוַע ָ֗תּה ְתּ֥נוּ תוֹ ָ֛דה ַֽלי ֹ
וִּמן־ַה ָנִּ֖שׁים ַה ָנְּכ ִר ֽיּוֹתַ :ו ַֽיְּע ֧נוּ ָֽכל־ַהָקּ ָ ֛הל ַו ֽיּ ֹאְמ ֖רוּ ֣קוֹל ָגּ ֑דוֹל ֵ֛כּן ִכּ ְדָֽב ְרי ךָ֥ך
]ִכּ ְדָֽב ְר ךָ֥ך[ ָע ֵ֖לינוּ ַֽלֲﬠֽשׂוֹתֲ :אָ֞בל ָה ָ֥ﬠם ָר֙ב ְוָה ֵ֣ﬠת ְגָּשִׁ֔מים ְוֵ֥אין ֹ֖כּ ַח ַֽלֲﬠ֣מוֹד
שׁ ַע ַבּ ָדָּ֥בר ַה ֶֽזּה:
ַבּ֑חוּץ ְוַהְמָּלאָ֗כה ֽל ֹא־ְל ֤יוֹם ֶאָח֙ד ְו ֣ל ֹא ִלְשׁ ֔ ַנ ִים ִ ֽכּי־ִה ְרִ֥בּינוּ ִלְפ ֖ ֹ

ת
הִ֞שׁיב ָנִ֤שׁים ָנְכ ִריּוֹ ֙
ַֽיֲﬠְמדוּ־ ָ֣נא ָ֠שׂ ֵרינוּ ְ ֽלָכל־ַהָקּ ָ֞הל ְוֹ֣כל ׀ ֲאֶ֣שׁר ֶבָּע ֵ֗רינוּ ַֽה ֹ
שְׁפ ֶ֑טיָה ַ֠עד ְלָהִ֞שׁיב ֲח ֤רוֹן
א ְלִעִ֣תּים ְמ ֻזָמּ ֔ ִנים ְוִעָמּ ֶ ֛הם ִזְק ֵני־ִ֥ﬠיר ָוִ֖ﬠיר ְו ֽ ֹ
ָיב ֹ ֙
ַאף־ֱאֹל ֵ֨הינ֙וּ ִמֶ֔מּנּוּ ַ֖ﬠד ַל ָדָּ֥בר ַה ֶֽזּהַ֣ :אךְך ֽיוֹ ָנָ֧תן ֶבּן־ֲﬠָשׂה ֵ ֛אל ְו ַיְח ְז ָ֥יה ֶבן־ִתּ ְק ָ֖וה
ה ַו ִיָּֽבּ ְדלוּ֩
ָֽﬠְמ ֣דוּ ַעל־ ֑ז ֹאת וְּמֻשׁ ָ֛לּם ְוַשְׁבַּ֥תי ַהֵלּ ִ֖וי ֲﬠ ָז ֻֽרםַ :ו ַֽיֲּﬠשׂוּ־ֵכ ֘ן ְבּ ֵ֣ני ַהגּוָֹל ֒
ֶע ְז ָ֨רא ַהֹכּ ֵ֜הן ֲא ָנִ֨שׁים ָראֵ֧שׁי ָֽהָא֛בוֹת ְלֵ֥בית ֲאֹבָ֖תם ְוֻכ ָ֣לּם ְבֵּשׁ֑מוֹת ַו ֵֽיְּשׁ֗בוּ
הִ֖שׁיבוּ
ְבּ ֤יוֹם ֶאָח֙ד ַלֹ֣ח ֶדשׁ ָֽהֲﬠִשׂי ִ֔רי ְל ַד ְר ֖יוֹשׁ ַה ָדָּֽברַ :ו ְיַכ֣לּוּ ַבֹ֔כּל ֲאָנִ֕שׁים ַֽה ֹ
א ִמְבּ ֵ֣ני ַהֹֽכֲּה ֔ ִנים ֲאֶ֥שׁר
ָנִ֣שׁים ָנְכ ִר ֑יּוֹת ַ֛ﬠד ֥יוֹם ֶאָ֖חד ַלֹ֥ח ֶדשׁ ָֽה ִראֽשׁוֹןַ :ו ִיָּמֵּצ ֙
ה ֶֽוֱאִליֶ֔ע ֶזר ְו ָי ִ֖ריב
ק ְוֶאָ֔חיו ַֽמֲﬠֵשׂ ָי ֙
הִ֖שׁיבוּ ָנִ֣שׁים ָנְכ ִר ֑יּוֹת ִמְבּ ֵנ֙י ֵי֤שׁוּ ַע ֶבּן־ ֽיוָֹצ ָד ֙
ֹ
וּ ְג ַדְל ָֽיהַ :ו ִיְּתּ֥נוּ ָי ָ֖דם ְלהוִֹ֣ציא ְנֵשׁי ֶ ֑הם ַֽוֲאֵשִׁ֥מים ֵֽאיל־ ֖צ ֹאן ַעל־ַאְשָׁמָֽתם:
ה וְּשַֽׁמְע ָ֔יה ִֽויִחיֵ֖אל
וִּמְבּ ֵ֣ני ִאֵ֔מּר ֲח ָ֖נ ִני וּ ְזַב ְד ָֽיה :וִּמְבּ ֵ֖ני ָח ִ֑רם ַֽמֲﬠֵשׂ ָ֤יה ְוֵֽאִל ָיּ ֙
ה ִיְשָׁמ ֵ֣ﬠאל ְנַת ְנ ֵ ֔אל ֽיוֹ ָז ָ֖בד ְוֶאְלָעָֽשׂה:
ְוֻע ִז ָֽיּה :וִּמְבּ ֵ֖ני ַפְּשׁ֑חוּר ֶאְל ֽיוֵֹעי ַ֤ני ַֽמֲﬠֵשׂ ָי ֙
ה ֣הוּא ְקִליָ֔טא ְפַּתְח ָ֥יה ְיהוּ ָ֖דה ֶֽוֱאִלי ֶֽﬠ ֶזר:
וִּמן־ַֽהְל ִו ִ֑יּם ֽיוֹ ָזָ֣בד ְוִשְׁמִ֗עי ְו ֵֽקָל ָי ֙
שֲּׁﬠ ִ֔רים ַשׁ ֻ֥לּם ָוֶ֖טֶלם ְואוּ ִֽרי :וִּמ ִיְּשׂ ָר ֵ ֑אל ִמְבּ ֵ֣ני
שׁ ְר ִ֖רים ֶאְל ָיִ֑שׁיב וִּמן־ַה ֽ֣ ֹ
וִּמן־ַֽהְמ ֽ ֹ
ה וִּמ ָיִּ֣מן ְוֶאְלָע ָ֔זר וַּמְלִכּ ָ֖יּה וְּב ָנ ָֽיה :וִּמְבּ ֵ֖ני ֵעי ָ֑לם
ַפ ְרֹ֡עשׁ ֠ ַרְמ ָיה ְו ִי ִזּ ָ֤יּה וַּמְלִכּ ָיּ ֙
ה ִֽויִחיֵ֣אל ְוַעְב ִ֔דּי ִֽוי ֵר֖מוֹת ְוֵאִל ָֽיּה :וִּמְבּ ֵ֖ני ַז֑תּוּא ֶאְל ֽיוֵֹע ַ֤ני
ַמַתְּנ ָ֤יה ְזַכ ְר ָי ֙
ֶאְל ָיִשׁי֙ב ַמַתּ ְנ ָ֣יה ִֽוי ֵר֔מוֹת ְו ָזָ֖בד ַֽוֲﬠ ִזי ָֽזא :וִּמְבּ ֵ֖ני ֵבּ ָ֑בי ְיֽהוָֹח ָ֥נ ן ֲח ַנ ְנ ָ֖יה ַזַ֥בּי ַעְת ָֽלי:
וִּמְבּ ֵ֖ני ָבּ ִ֑ני ְמֻשׁ ָ֤לּם ַמלּוּ ךְ ֙ך ַֽוֲﬠ ָד ָ֔יה ָי֖שׁוּב וְּשָׁ֥אל ְי ָרֽמוֹת ] ְו ָרֽמוֹת[ :וִּמְבּ ֵ֛ני ַפַּ֥חת
ה ַמַתּ ְנ ָ֣יה ְבַצְל ֵ ֔אל וִּב ֖נּוּי וְּמ ַנֶֽשּׁה :וְּב ֵ֖ני ָח ִ֑רם
מוָֹ֖אב ַע ְד ָ֣נא וְּכ ָ֑לל ְבּ ָנ ָ֤יה ַֽמֲﬠֵשׂ ָי ֙
שׁם
ֱאִלי ֶ֧ﬠ ֶזר ִיִשּׁ ָ֛יּה ַמְלִכּ ָ֖יּה ְשַׁמְע ָ֥יה ִשְׁמֽעוֹןִ :בּ ְנ ָיִ֥מן ַמ֖לּוּךְך ְשַׁמ ְר ָֽיהִ :מְבּ ֵ֖ני ָח ֻ ֑
ה ָזָ֣בד ֱאִליֶ֔פֶלט ְי ֵרַ֥מי ְמַנֶ֖שּׁה ִשְׁמ ִ ֽﬠיִ :מְבּ ֵ֣ני ָבִ֔ני ַֽמֲﬠ ַ֥די ַעְמ ָ֖רם
ַמְתּ ַ֤ני ַמַתָּתּ ֙
ְואוֵּֽאלְ :בּ ָנ ָ֥יה ֵֽב ְד ָ֖יה ְכּֽלוּהיּ ]ְכּֽלוּהוּ[ַ :ו ְנ ָ֥יה ְמ ֵר֖מוֹת ֶאְל ָי ִ ֽשׁיבַ :מַתּ ְנ ָ֥יה ַמְתּ ַ֖ני
ְו ַֽיֲﬠָֽשׂו ] ְו ַֽיֲﬠָֽשׂי[ :וָּב ִ֥ני וִּב ֖נּוּי ִשְׁמ ִ ֽﬠיְ :וֶֽשֶׁלְמ ָ֥יה ְו ָנָ֖תן ַֽוֲﬠ ָד ָֽיהַ :מְכ ַנ ְדַ֥בי ָשַׁ֖שׁי
ָשׁ ָֽריֲ :ﬠ ַז ְרֵ֥אל ְוֶֽשֶׁלְמ ָ֖יהוּ ְשַׁמ ְר ָֽיהַ :שׁ֥לּוּם ֲאַמ ְר ָ֖יה יוֵֹֽסףִ :מְבּ ֵ֖ני ְנ֑בוֹ ְיִעיֵ֤אל
ה ָזָ֣בד ְזִביָ֔נא ַי ַ֥דּו ] ַי ַ֥דּי[ ְויוֵֹ֖אל ְבָּנ ָֽיהָ :כּל־ ֵ ֕אֶלּה ָנְשׂ֖איּ ]ָנְשׂ֖אוּ[ ָנִ֣שׁים
ַמִתְּת ָי ֙
ָנְכ ִר ֑יּוֹת ְו ֵ֣ישׁ ֵמֶ֣הם ָנִ֔שׁים ַו ָיִּ֖שׂימוּ ָבּ ִֽניםִ :דְּב ֵ֥רי ְנֶחְמ ָ֖יה ֶבּן־ֲחַכְל ָ֑יה ַו ְיִ֤הי
ְבֹֽח ֶדשׁ־ִכְּסֵל֙ו ]ִכְּסֵלי֙ו[ ְשׁ ַ֣נת ֶעְשׂ ִ֔רים ַֽוֲא ִ֥ני ָה ִ֖ייִתי ְבּשׁוַּ֥שׁן ַהִבּי ָֽרהַ :ו ָיּ ֨ב ֹא ֲחָ֜נִני

ֶאָ֧חד ֵֽמַא ַ֛חי ֥הוּא ַֽוֲא ָנִ֖שׁים ִ ֽמיהוּ ָ֑דה ָוֶאְשָׁאֵ֞לם ַעל־ַה ְיּהוּ ִ֧דים ַהְפֵּלי ָ֛טה ֲאֶשׁר־
ִנ ְ ֽשֲׁא ֥רוּ ִמן־ַהֶ֖שִּׁבי ְוַעל־ ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ֽיּ ֹאְמר ֘וּ ִל֒י ַֽה ִנְּשָׁא ִ֞רים ֲאֶ֨שׁר ִנ ְ ֽשֲׁא ֤רוּ ִמן־
ם ְמֹפ ָ֔רֶצת
ַהְשִּׁב֙י ָ֣שׁם ַבְּמּ ִדי ֔ ָנה ְבּ ָר ָ֥ﬠה ְגֹד ָ֖לה וְּבֶח ְר ָ֑פּה ְוחוַֹ֤מת ְי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
וְּשָׁע ֶ֖ריָה ִנְצּ֥תוּ ָבֵֽאשַׁ :ו ְיִ֞הי ְכָּשְׁמִ֣ﬠי ׀ ֶאת־ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֗אֶלּה ָיַ֨שְׁבִתּ֙י ָֽוֶאְבֶ֔כּה
ה
ה ָו ֙
אַ֗מר ָ֣א ָ֤נּא ְי ֹ
ם וִּמְתַפֵּ֔לּל ִלְפ ֵ֖ני ֱאֹלֵ֥הי ַהָשָּֽׁמ ִיםָֽ :ו ֹ
ָֽוֶאְתַאְבּ ָ֖לה ָיִ֑מים ָֽוֱאִ֥הי ָצ ֙
שְׁמ ֵ֥רי
אֲהָ֖ביו וְּל ֹ
ת ָוֶ֔חֶסד ְל ֽ ֹ
שֵׁ֤מר ַהְבּ ִרי ֙
ֱאֹלֵ֣הי ַהָשַּׁ֔מ ִים ָהֵ֥אל ַה ָגּ ֖דוֹל ְוַהנּוֹ ָ֑רא ֹ
ִמְצוָֹֽתיוְ :תִּ֣הי ָ֣נא ָא ְז ְנ ךָֽך־ַקֶ֣שֶּׁבת ְוֵעי ֶ֢ניךָך ְפתוּחוֹת ִלְשֹׁ֣מ ַע ֶאל־ְתִּפ ַ֣לּת ַעְב ְדּ֡ךָך
ם יוָֹ֣מם ָוַ֔ל ְיָלה ַעל־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֲﬠָב ֶ֑דיךָך
ֲאֶ֣שׁר ָֽאֹנִכי֩ ִמְתַפֵּ֨לּל ְלָפ ֶ֤ניךָך ַהיּוֹ ֙
וִּמְת ַו ֶ֗דּה ַעל־ַח ֤טּ ֹאות ְבּ ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֲאֶ֣שׁר ָחָ֣טאנוּ ָ֔לךְך ַֽוֲא ִ֥ני וֵּֽבית־ָאִ֖בי
ם ְוֶאת־
ָחָֽטאנוֲּ :חֹ֖בל ָחַ֣בְלנוּ ָ֑לךְך ְו ֽל ֹא־ָשַׁ֣מ ְרנוּ ֶאת־ַהִמְּצ֗וֹת ְוֶאת־ַֽהֻחִקּי ֙
א ֶאת־ַה ָדּ ָ֔בר ֲאֶ֥שׁר ִצ ִ֛וּיָת
ַהִמְּשָׁפִּ֔טים ֲאֶ֥שׁר ִצ ִ֖וּיָת ֶאת־ֹמֶ֥שׁה ַעְב ֶֽדּךָךְ :זָכר־ ָנ ֙
ֶאת־ֹמֶ֥שׁה ַעְב ְדּ֖ךָך ֵלאֹ֑מר ַאֶ֣תּם ִתְּמָ֔עלוּ ֲא ֕ ִני ָאִ֥פיץ ֶאְת ֶ֖כם ָבַּע ִ ֽמּיםְ :וַשְׁבֶ֣תּם
ם
א ָ ֑תם ִאם־ ִֽיְה ֶ֨יה ִֽנ ַֽדֲּחֶ֜כם ִבְּק ֵ֤צה ַהָשַּׁ֨מ ִי ֙
ם ִמְצוֹ ַ֔תי ַֽוֲﬠִשׂיֶ֖תם ֹ
ֵאַ֔לי וְּשַׁמ ְרֶתּ ֙
ם[ ֶאל־ַהָמּ֔קוֹם ֲאֶ֣שׁר ָבַּ֔ח ְרִתּי ְלַשׁ ֵ֥כּן
ם ] ַֽוֲה ִ ֽביאוִֹתי ֙
אִתי ֙
ִמָ֣שּׁם ֲאַקְבֵּ֔צם ַֽוֲה ִ ֽבו ֹ
ת ְבֹּֽכֲח ךָ֣ך ַה ָגּ֔דוֹל וְּב ָי ְד֖ךָך ַֽהֲח ָז ָֽקה:
ֶאת־ְשִׁ֖מי ָֽשׁםְ :וֵ֥הם ֲﬠָב ֶ֖דיךָך ְוַע ֶ ֑מּךָך ֲאֶ֤שׁר ָפּ ִ֨די ָ ֙
ָֽא ָ֣נּא ֲאֹד ֗ ָני ְתִּ֣הי ָ֣נא ָא ְז ְנ ךָֽך־ַ֠קֶשֶּׁבת ֶאל־ְתִּפַ֨לּת ַעְב ְדּ֜ךָך ְוֶאל־ְתִּפ ַ֣לּת ֲﬠָב ֶ֗דיךָך
ם ְל ִי ְרָ֣אה ֶאת־ְשֶׁ֔מךָך ְוַהְצ ִ ֽליָחה־ ָ֤נּא ְלַעְב ְדּ ךָ ֙ך ַה ֔יּוֹם וְּת ֵ֣נהוּ ְל ַֽרֲחִ֔מים
ַֽהֲחֵפִצי ֙
ִלְפ ֵ֖ני ָהִ֣אישׁ ַה ֶ֑זּה ַֽוֲא ִ֛ני ָה ִ֥ייִתי ַמְשׁ ֶ֖קה ַלֶֽמֶּלךְךַ :ו ְיִ֣הי ׀ ְבֹּ֣ח ֶדשׁ ִניָ֗סן ְשׁ ַ֥נת
ֶעְשׂ ִ֛רים ְלַא ְרַתְּחַ֥שְׁסְתּא ַהֶ֖מֶּלךְך ַ֣י ִין ְלָפ ָ֑ניו ָֽוֶאָ֤שּׂא ֶאת־ַה ַ֨יּ ִי֙ן ָוֶאְתּ ָ֣נה ַלֶ֔מֶּלךְך
ה ֵֽאי ְנ ךָ֣ך
ְו ֽל ֹא־ָה ִ֥ייִתי ַ֖רע ְלָפ ָֽניוַ :ויּ ֹאֶמ֩ר ִ֨לי ַהֶ֜מֶּלךְך ַמ ֣דּוּ ַע ׀ ָפּ ֶ֣ניךָך ָרִ֗עים ְוַאָתּ ֙
אַ֣מר ַלֶ֔מֶּלךְך ַהֶ֖מֶּלךְך
אדָֽ :ו ֹ
חוֶֹ֔לה ֵ֣אין ֶ֔זה ִכּי־ִ֖אם ֹ֣ר ַע ֵ֑לב ָֽוִאי ָ֖רא ַה ְרֵ֥בּה ְמ ֽ ֹ
ְלעוֹ ָ֣לם ִֽיְח ֶ֑יה ַמ֨דּוּ ַע ל ֹא־ ֵֽי ְר֣עוּ ָפ ֗ ַני ֲאֶ֨שׁר ָהִ֜עיר ֵֽבּית־ִקְב ֤רוֹת ֲאֹבַת֙י ֲח ֵר ָ֔בה
וְּשָׁע ֶ֖ריָה ֻאְכּ֥לוּ ָבֵֽאשַׁ :ו ֤יּ ֹאֶמר ִל֙י ַהֶ֔מֶּלךְך ַעל־ַמה־ ֶ֖זּה ַאָ֣תּה ְמַב ֵ֑קּשׁ ָֽוֶאְתַפֵּ֔לּל
אַ֣מר ַלֶ֔מֶּלךְך ִאם־ַעל־ַהֶ֣מֶּלךְך ֔טוֹב ְוִאם־ ִייַ֥טב ַעְב ְדּ֖ךָך
ֶאל־ֱאֹלֵ֥הי ַהָשָּֽׁמ ִיםָֽ :ו ֹ
ְלָפ ֶ֑ניךָך ֲאֶ֧שׁר ִתְּשָׁלֵ֣ח ִני ֶאל־ ְיהוּ ָ֗דה ֶאל־ִ֛ﬠיר ִקְב ֥רוֹת ֲאֹבַ֖תי ְוֶאְב ֶֽנ ָנּהַ :ויּ ֹאֶמ֩ר
ִ֨לי ַהֶ֜מֶּלךְך ְוַהֵשּׁ ַ֣גל ׀ יוֶֹ֣שֶׁבת ֶאְצ֗לוֹ ַעד־ָמ ַ ֛תי ִיְה ֶ֥יה ַֽמֲהָלְכ֖ךָך וָּמַ֣תי ָתּ֑שׁוּב ַו ִיּי ַ֤טב

ִלְפ ֵֽני־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ַו ִיְּשָׁלֵ֔ח ִני ָֽוֶאְתּ ָ֥נה ֖לוֹ ְזָֽמןָֽ :ואוַֹמ֘ר ַלֶמֶּל ךְ ֒ך ִאם־ַעל־ַהֶ֣מֶּלךְך ֔טוֹב
ת ִיְתּנוּ־ִ֔לי ַעל־ ַֽפֲּח ֖ווֹת ֵ֣ﬠֶבר ַה ָנּ ָ ֑הר ֲאֶשׁ֙ר ַֽיֲﬠִבי֔רוּ ִני ַ֥ﬠד ֲאֶשׁר־ָא֖בוֹא
ִא ְגּרוֹ ֙
שֵׁ֨מר ַהַפּ ְר ֵ֜דּס ֲאֶ֣שׁר ַלֶ֗מֶּלךְך ֲאֶ֣שׁר ִיֶתּן־ִ֣לי
ֶאל־ ְיהוּ ָֽדהְ :וִא ֶ֡גּ ֶרת ֶאל־ָאָס֩ף ֹ
ת וְּלחוַֹ֣מת ָהִ֔עיר ְוַלַ֖בּ ִית ֲאֶשׁר־
ֵעִ֡צים ְ֠לָקרוֹת ֶאת־ַֽשֲׁﬠ ֵ֨רי ַהִבּי ָ֤רה ֲאֶשׁר־ַל ַ֨בּ ִי ֙
ת
ָא֣בוֹא ֵא ָ֑ליו ַו ִיֶּתּן־ִ֣לי ַהֶ֔מֶּלךְך ְכּ ַיד־ֱאֹלַ֖הי ַהטּוָֹ֥בה ָע ָֽליָֽ :וָא֗בוֹא ֶאל־ ַֽפֲּחווֹ ֙
ֵ֣ﬠֶבר ַה ָנּ ָ֔הר ָֽוֶאְתּ ָ֣נה ָל ֶ֔הם ֵ֖את ִא ְגּ ֣רוֹת ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ִיְּשׁ ַ֤לח ִעִמּ֙י ַהֶ֔מֶּלךְך ָ֥שׂ ֵרי ַ֖ח ִיל
ה ָה ֶ֣ﬠֶבד ָֽהַעֹמּ ֔ ִני ַו ֵ֥יּ ַרע ָלֶ֖הם ָר ָ֣ﬠה
וּ ָֽפ ָר ִ ֽשׁיםַ :ו ִיְּשַׁ֞מע ַס ְנַב ַ֣לּט ַהֹֽחֹר ֗ ִני ְוֽטוִֹב ָיּ ֙
ְגֹד ָ֑לה ֲאֶשׁר־ָ֥בּא ָא ָ֔דם ְלַב ֵ֥קּשׁ טוָֹ֖בה ִלְב ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלָֽ :וָא֖בוֹא ֶאל־ ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם
ָֽוֱאִהי־ָ֖שׁם ָיִ֥מים ְשׁלָֽשׁהָ :וָא֣קוּם ׀ ַ֗ל ְיָלה ֲא ִנ ֘י ַֽוֲא ָנִ֣שׁים ׀ ְמַע֘ט ִעִמּ֒י ְו ֽל ֹא־
ה ֵ֣אין ִעִ֔מּי
ִה ַ֣גּ ְדִתּי ְלָא ָ֔דם ָ֗מה ֱאֹלַה֙י ֹנֵ֣תן ֶאל־ִל ִ֔בּי ַֽלֲﬠ֖שׂוֹת ִלירוָּשׁ ָ֑לם וְּבֵהָמ ֙
ִ֚כּי ִאם־ַהְבֵּהָ֔מה ֲאֶ֥שׁר ֲא ִ֖ני ֹר ֵ֥כב ָֽבּהָּ :וֵֽאְצ ָ ֨אה ְבַֽשַׁער־ַה ַ֜גּיא ַ֗ל ְיָלה ְוֶאל־ְפֵּנ֙י
ם ֲאֶשׁר־
ֵ֣ﬠין ַהַתִּ֔נּין ְוֶאל־ַ֖שַׁער ָֽהַאְשֹׁ֑פּת ָוֱא ִ֨הי שׂ ֵ֜בר ְבּחוֹֹ֤מת ְי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ֵ֣המְפּרוִּ֔צים ]ֵ֣הם ְפּרוִּ֔צים[ וְּשָׁע ֶ֖ריָה ֻאְכּ֥לוּ ָבֵֽאשָׁ :וֶֽאֱﬠֹב֙ר ֶאל־ַ֣שַׁער ָהַ֔ע ִין
ְוֶאל־ְבּ ֵר ַ֖כת ַה ֶ ֑מֶּלךְך ְוֵֽאין־ָמ֥קוֹם ַלְבֵּהָ֖מה ַֽלֲﬠֹ֥בר ַתְּחָֽתּיָֽ :וֱא ִ֨הי ֹע ֶ֤לה ַב ֨ ַנַּחל ֙
ַ֔ל ְיָלה ָֽוֱאִ֥הי שֵׂ֖בר ַֽבּחוֹ ָ ֑מה ָֽוָא֗שׁוּב ָֽוָא֛בוֹא ְבַּ֥שַׁער ַה ַ֖גּ ְיא ָֽוָאֽשׁוּבְ :וַהְסּ ָג ֗ ִנים
שׂה ְוַל ְיּהוּ ִ֨דים ְוַלֹֽכֲּה ֜ ִנים ְו ַֽלֹח ִ֣רים ְוַלְסּ ָג ֗ ִנים
֤ל ֹא ָֽי ְדע֙וּ ָ֣א ָנה ָהַ֔לְכִתּי וָּ֖מה ֲא ִ֣ני ֹע ֶ ֑
ם
וְּל ֶ֨יֶת֙ר ֹעֵ֣שׂה ַהְמָּלאָ֔כה ַעד־ ֵ֖כּן ֥ל ֹא ִה ַֽגּ ְדִתּיָֽ :ואוַֹ֣מר ֲאֵל ֶ֗הם ַאֶ֤תּם ֹרִאי ֙
ם ֲח ֵר ָ֔בה וְּשָׁע ֶ֖ריָה ִנְצּ֣תוּ ָב ֵ ֑אשׁ ְל֗כוּ
ה ֲאֶ֣שׁר ֲא ַ֣נְחנוּ ָ֔בהּ ֲאֶ֤שׁר ְי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ָֽה ָרָע ֙
ה ֶאת־חוַֹ֣מת ְי ֽרוָּשַׁ֔לם ְו ֽל ֹא־ ִנְה ֶ֥יה ֖עוֹד ֶח ְר ָֽפּהָֽ :וַא ִ֨גּיד ָל ֶ֜הם ֶאת־ ַ֣יד
ְו ִנְב ֶנ ֙
א טוָֹ֣בה ָעַ֔לי ְוַאף־ ִדְּב ֵ֥רי ַהֶ֖מֶּלךְך ֲאֶ֣שׁר ָֽאַמר־ ִ֑לי ַו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ָנ֣קוּם
ֱאֹל ַ֗הי ֲאֶשׁר־ִהי ֙
וָּב ֔ ִנינוּ ַו ְיַח ְזּ֥קוּ ְי ֵדיֶ֖הם ַלטּוָֹֽבהַ :ו ִיְּשַׁמ֩ע ַס ְנַבַ֨לּט ַהֹֽחֹר ֜ ִני ְוֹטִב ָ֣יּה ׀ ָה ֶ֣ﬠֶבד
ה ֲאֶ֣שׁר
ם ָֽהַע ְר ִ֔בי ַו ַיְּלִ֣ﬠגוּ ָ֔לנוּ ַו ִיְּב ֖זוּ ָע ֵ֑לינוּ ַו ֽיּ ֹאְמ֗רוּ ָֽמה־ַה ָדּ ָ֤בר ַה ֶזּ ֙
ָֽהַעמּוֹ ֗ ִני ְו ֶ֨גֶשׁ ֙
ם
ַאֶ֣תּם ֹעִ֔שׂים ַה ַ֥ﬠל ַהֶ֖מֶּלךְך ַאֶ֥תּם ֹמ ְר ִֽדיםָֽ :וָאִ֨שׁיב אוֹ ָ֜תם ָדּ ָ֗בר ָֽואוַֹ֤מר ָלֶה ֙
ֱאֹלֵ֣הי ַהָשַּׁ֔מ ִים ֚הוּא ַיְצ ִ֣ליַֽח ָ֔לנוּ ַֽוֲא ַ֥נְחנוּ ֲﬠָב ָ֖דיו ָנ֣קוּם וָּב ִ֑נינוּ ְוָלֶ֗כם ֵֽאין־ֵ֧חֶלק
וְּצ ָד ָ֛קה ְו ִזָכּ ֖רוֹן ִבּירוָּשׁ ָֽלםַ :ו ָ֡יָּקם ֶאְל ָיִשׁי֩ב ַהֹכּ ֵ֨הן ַה ָגּ֜דוֹל ְוֶאָ֣חיו ַהֹֽכֲּה ֗ ִנים ַו ִיְּבנ֙וּ
ה
ת ָ ֑תיו ְוַעד־ִמ ְג ַ֤דּל ַהֵמָּא ֙
ֶאת־ַ֣שַׁער ַה ֔צּ ֹאן ֵ֣הָמּה ִק ְדּ֔שׁוּהוּ ַו ַֽיֲּﬠִ֖מידוּ ַדְּל ֹ

ִק ְדּ֔שׁוּהוּ ַ֖ﬠד ִמ ְג ַ֥דּל ֲח ַנ ְנֵֽאלְ :וַעל־ ָי ֥דוֹ ָב ֖נוּ ַא ְנֵ֣שׁי ְי ֵר֑חוֹ ְוַעל־ ָי ֣דוֹ ָב ֔ ָנה ַז֖כּוּר
ת ַ֣שַׁער ַה ָדּ ִ֔גים ָבּ ֖נוּ ְבּ ֵ֣ני ַהְסּ ָנ ָ ֑אה ֵ֣הָמּה ֵק֔רוּהוּ ַו ַֽיֲּﬠִ֨מיד֙וּ
ֶבּן־ִאְמ ִֽריְ :וֵא ֙
ה ֶבּן־ַה֔קּוֹץ
ת ָ֔תיו ַמ ְנעוּ ָ֖ליו וְּב ִריָֽחיוְ :וַעל־ ָי ָ֣דם ֶהֱח ִ֗זיק ְמ ֵר֤מוֹת ֶבּן־ֽאוּ ִר ָיּ ֙
ַדְּל ֹ
ְוַעל־ ָי ָ֣דם ֶהֱח ִ֔זיק ְמֻשׁ ָ֥לּם ֶבּן־ ֶֽבּ ֶרְכ ָ֖יה ֶבּן־ְמֵֽשׁי ַזְב ֵ ֑אל ְוַעל־ ָי ָ֣דם ֶֽהֱח ִ֔זיק ָצ ֖דוֹק
ם ֽל ֹא־ֵהִ֣ביאוּ ַצ ָוּ ָ֔רם
ֶֽבּן־ַֽבֲּﬠ ָֽנאְ :וַעל־ ָי ָ֖דם ֶֽהֱח ִ֣זיקוּ ַהְתּקוִֹ֑ﬠים ְוַא ִֽדּי ֵריֶה ֙
ת ַ֨שַׁער ַה ְיָשׁ ֜ ָנה ֶֽהֱח ִ֗זיקוּ ֽיוֹ ָי ָד֙ע ֶבּן־ָפֵּ֔ס ַח וְּמֻשׁ ָ֖לּם ֶבּן־
ַֽבֲּﬠֹב ַ֖דת ֲאֹד ֵניֶֽהםְ :וֵא ֩
ת ָ֔תיו וַּמ ְנֻע ָ֖ליו וְּב ִריָֽחיוְ :וַעל־ ָי ָ֨דם ֶֽהֱח ִ֜זיק
ְבּֽסוֹ ְד ָ֑יה ֵ֣הָמּה ֵק֔רוּהוּ ַו ַֽיֲּﬠִ֨מיד֙וּ ַדְּל ֹ
ְמַלְט ָ֣יה ַה ִגְּבֹעִ֗ני ְו ָידוֹ֙ן ַהֵמֹּ֣רֹנ ִ֔תי ַאְנֵ֥שׁי ִגְב֖עוֹן ְוַהִמְּצ ָ֑פּה ְלִכֵ֕סּא ַפַּ֖חת ֵ֥ﬠֶבר
ה ֽצוֹ ְרִ֔פים ְוַעל־ ָי ֣דוֹ ֶהֱח ִ֔זיק ֲח ַנ ְנ ָ֖יה
ַה ָנָּֽהרַ :על־ ָי ֣דוֹ ֶֽהֱח ִ֗זיק ֻע ִזּיֵ֤אל ֶֽבּן־ַח ְֽרֲה ָי ֙
ק ְרָפ ָ֣יה
ֶבּן־ָֽה ַרָקִּ֑חים ַו ַֽיַּע ְזב֙וּ ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ַ֖ﬠד ַֽהחוָֹ֥מה ָֽה ְרָחָֽבהְ :וַעל־ ָי ָ֤דם ֶֽהֱח ִזי ֙
ֶבן־֔חוּר ַ֕שׂר ֲחִ֖צי ֶ֥פֶּלךְך ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםְ :וַעל־ ָי ָ֧דם ֶֽהֱח ִ֛זיק ְי ָד ָ֥יה ֶבן־ֲחרוַּ֖מף ְו ֶ֣נ ֶגד
ק ַמְלִכּ ָ֣יּה ֶבן־
ֵבּי֑תוֹ ְוַעל־ ָי ֣דוֹ ֶהֱח ִ֔זיק ַח֖טּוּשׁ ֶבּן־ֲחַשְׁב ְנ ָֽיהִ :מ ָ֣דּה ֵשׁ ֗ ִנית ֶֽהֱח ִזי ֙
ם
ָח ִ֔רם ְוַח֖שּׁוּב ֶבּן־ַפַּ֣חת מוֹ ָ ֑אב ְוֵ֖את ִמ ְג ַ֥דּל ַהַתּנּוּ ִֽריםְ :וַעל־ ָי ֣דוֹ ֶֽהֱח ִ֗זיק ַשׁלּוּ ֙
ת ַ֨שַׁער ַה ַ֜גּ ְיא ֶהֱח ִ֣זיק
ֶבּן־ַהלּוֵֹ֔חשׁ ַ֕שׂר ֲחִ֖צי ֶ֣פֶּלךְך ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ֖הוּא וְּבנוָֹֽתיוֵ :א ֩
ה
ת ָ֔תיו ַמ ְנֻע ָ֖ליו וְּב ִרי ָ֑חיו ְוֶ֤אֶלף ַאָמּ ֙
ָחנוּ ֘ן ְוֹֽיְשֵׁ֣בי ָזנוֹ ַ֒ח ֵ֣הָמּה ָב ֔נוּהוּ ַו ַֽיֲּﬠִ֨מיד֙וּ ַדְּל ֹ
ק ַמְלִכּ ָ֣יּה ֶבן־ ֵרָ֔כב
ַֽבּחוָֹ֔מה ַ֖ﬠד ַ֥שַׁער ָֽהְשֽׁפוֹתְ :וֵ֣את ׀ ַ֣שַׁער ָֽהַאְשׁ֗פּוֹת ֶֽהֱח ִזי ֙
ת
ת ָ֔תיו ַמ ְנֻע ָ֖ליו וְּב ִריָֽחיוְ :וֵא ֩
ַ֖שׂר ֶ֣פֶּלךְך ֵֽבּית־ַה ָ֑כּ ֶרם ֣הוּא ִיְב ֔ ֶננּוּ ְו ַֽיֲﬠִמי֙ד ַדְּל ֹ
ה ֤הוּא ִיְב ֨ ֶננּ֙וּ ִֽויַטְל ֶ֣לנּוּ
ַ֨שַׁער ָהַ֜ע ִין ֶֽ֠הֱח ִזיק ַשׁ֣לּוּן ֶבּן־ָכּל־ֹח ֶז֘ה ַ֣שׂר ֶ֣פֶּלךְך ַהִמְּצָפּ ֒
ח ְל ַגן־
ת ָ֔תיו ַמ ְנֻע ָ֖ליו וְּב ִרי ָ֑חיו ֠ ְוֵאת חוַֹ֞מת ְבּ ֵר ַ֤כת ַהֶ֨שַּׁל ֙
ְו ַֽיֲﬠִמיד֙ו ] ְו ַֽיֲﬠִמי֙ד[ ַדְּל ֹ
ק ְנֶחְמ ָ֣יה ֶבן־
ַהֶ֔מֶּלךְך ְוַעד־ַהַֽמֲּﬠ֔לוֹת ַה ֽיּוֹ ְר ֖דוֹת ֵמִ֥ﬠיר ָדּ ִֽוידַֽ :אֲח ָ֤ריו ֶֽהֱח ִזי ֙
ה ָֽהֲﬠשׂוּ ָ֔יה
ַע ְז֔בּוּק ַ֕שׂר ֲחִ֖צי ֶ֣פֶּלךְך ֵֽבּית־֑צוּר ַעד־ ֨ ֶנ ֶג֙ד ִקְב ֵ֣רי ָד ִ֔ויד ְוַעד־ַהְבּ ֵרָכ ֙
ְו ַ֖ﬠד ֵ֥בּית ַה ִגֹּבּ ִֽריםַֽ :אֲח ָ֛ריו ֶהֱח ִ֥זיקוּ ַֽהְל ִו ִ֖יּם ְר֣חוּם ֶבּן־ָבּ ִ֑ני ַעל־ ָי ֣דוֹ ֶהֱח ִ֗זיק
ֲחַשְׁב ָ֛יה ַשׂר־ֲחִצי־ ֶ֥פֶלךְך ְקִעי ָ֖לה ְלִפְלֽכּוַֹֽ :אֲח ָרי֙ו ֶֽהֱח ִ֣זיקוּ ֲאֵחי ֶ֔הם ַבּ ַ֖וּי ֶבּן־
ֵֽח ָנ ָ֑דד ַ֕שׂר ֲחִ֖צי ֶ֥פֶּלךְך ְקִעי ָֽלהַ :ו ְיַח ֵ֨זּק ַעל־ ָי֜דוֹ ֵ֧ﬠ ֶזר ֶבּן־ ֵי֛שׁוּ ַע ַ֥שׂר ַהִמְּצ ָ֖פּה ִמ ָ֣דּה
ֵשׁ ִ֑נית ִמ ֕ ֶנּ ֶגד ֲﬠֹ֥לת ַה ֶ֖נֶּשׁק ַהִמְּקֹֽצ ַעַֽ :אֲח ָ֨ריו ֶֽהֱח ָ֧רה ֶֽהֱח ִ֛זיק ָבּ ֥רוּךְך ֶבּן־ ַזַ֖בּי ] ַז ַ֖כּי[
ח ֵ֣בּית ֶאְל ָיִ֔שׁיב ַהֹכֵּ֖הן ַה ָגּ ֽדוֹלַֽ :אֲח ָ֣ריו
ִמ ָ֣דּה ֵשׁ ִ֑נית ִמן־ ַ֨הִמְּק֔צוֹ ַע ַעד־ֶ֨פַּת ֙

ח ֵ֣בּית ֶאְל ָיִ֔שׁיב ְוַעד־
ֶֽהֱח ִ֗זיק ְמ ֵר֧מוֹת ֶבּן־ֽאוּ ִר ָ֛יּה ֶבּן־ַה ֖קּוֹץ ִמ ָ֣דּה ֵשׁ ִ֑נית ִמֶ֨פַּת ֙
ַתְּכִ֖לית ֵ֥בּית ֶאְל ָי ִ ֽשׁיבְ :וַֽאֲח ָ֛ריו ֶֽהֱח ִ֥זיקוּ ַהֹֽכֲּה ִ֖נים ַא ְנֵ֥שׁי ַהִכּ ָֽכּרַֽ :אֲח ָ֨ריו
ֶֽהֱח ִ֧זיק ִבּ ְנ ָיִ֛מן ְוַח֖שּׁוּב ֶ֣נ ֶגד ֵבּי ָ ֑תם ַֽאֲח ָ֣ריו ֶהֱח ִ֗זיק ֲﬠ ַז ְר ָ֧יה ֶבן־ַֽמֲﬠֵשׂ ָ֛יה ֶבּן־
ֲﬠ ָֽנ ְנ ָ֖יה ֵ֥אֶצל ֵבּיֽתוַֹֽ :אֲח ָ֣ריו ֶֽהֱח ִ֗זיק ִבּ֛נּוּי ֶבּן־ֵח ָנ ָ֖דד ִמ ָ֣דּה ֵשׁ ִ֑נית ִמֵ֣בּית ֲﬠ ַז ְר ָ֔יה
א
ַעד־ַהִמְּק֖צוֹ ַע ְוַעד־ַהִפּ ָֽנּהָ :פּ ָ֣לל ֶבּן־אוּ ַז ֘י ִמ ֶ֣נּ ֶגד ַהִמְּקצוֹ ַ֒ע ְוַהִמּ ְג ָ֗דּל ַהיּוֵֹצ ֙
ִמ ֵ֤בּית ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ָֽהֶעְל ֔יוֹן ֲאֶ֖שׁר ַֽלֲחַ֣צר ַהַמָּטּ ָ֑רה ַֽאֲח ָ֖ריו ְפּ ָד ָ֥יה ֶבן־ַפּ ְרֹֽעשׁ:
ם ַלִמּ ְז ָ֔רח ְוַהִמּ ְג ָ֖דּל ַהיּוֵֹֽצא:
ְו ַ֨ה ְנִּתי ֔ ִנים ָה ֥יוּ ֹֽיְשִׁ֖בים ָבֹּ֑עֶפל ַ֠עד ֜ ֶנ ֶגד ַ֤שַׁער ַהַ֨מּ ִי ֙
ַֽאֲח ָ֛ריו ֶֽהֱח ִ֥זיקוּ ַהְתֹּקִ֖ﬠים ִמ ָ֣דּה ֵשׁ ִ֑נית ִמ ֜ ֶנּ ֶגד ַהִמּ ְג ָ֤דּל ַה ָגּדוֹל ֙ ַהיּוֵֹ֔צא ְו ַ֖ﬠד
חוַֹ֥מת ָהֹֽעֶפלֵ :מ ַ֣ﬠל ׀ ַ֣שַׁער ַהסּוִּ֗סים ֶֽהֱח ִ֨זיק֙וּ ַהֹֽ֣כֲּהִ֔נים ִ֖אישׁ ְל ֶ֥נ ֶגד ֵבּיֽתוֹ:
ק ְשַׁמְע ָ֣יה ֶבן־ְשַׁכ ְנ ָ֔יה
ַֽאֲח ָ֧ריו ֶֽהֱח ִ֛זיק ָצ ֥דוֹק ֶבּן־ִאֵ֖מּר ֶ֣נ ֶגד ֵבּי֑תוֹ ְוַֽאֲח ָ֤ריו ֶֽהֱח ִזי ֙
שֵׁ֖מר ַ֥שַׁער ַהִמּ ְז ָֽרחַֽ :אֲח ָ֨רי ]ַֽאֲח ָ֨ריו[ ֶהֱח ִ֜זיק ֲח ַנ ְנ ָ֣יה ֶבן־ֶֽשֶׁלְמ ָ֗יה ְוָח ֧נוּן ֶבּן־
ֹ
ם ֶבּן־ֶ֣בּ ֶרְכ ָ֔יה ֶ֖נ ֶגד ִנְשָׁכּֽתוַֹֽ :אֲח ָ֣רי
ָצ ָ֛לף ַהִשִּׁ֖שּׁי ִמ ָ֣דּה ֵשׁ ִ֑ני ַֽאֲח ָ֣ריו ֶהֱח ִ֗זיק ְמֻשָׁלּ ֙
ה ֶבּן־ַהֹ֣צּ ְרִ֔פי ַעד־ֵ֥בּית ַה ְנִּתי ִ֖נים ְוָהֹֽרְכ ִ֑לים ֶ֚נ ֶגד ַ֣שַׁער
]ַֽאֲח ָ֣ריו[ ֶֽהֱח ִ֗זיק ַמְלִכּ ָיּ ֙
ה ְלַ֣שַׁער ַה ֔צּ ֹאן ֶֽהֱח ִ֥זיקוּ ַהֹֽצּ ְרִ֖פים
ַהִמְּפ ָ ֔קד ְו ַ֖ﬠד ֲﬠִל ַ֥יּת ַהִפּ ָֽנּה :וּ ֵ֨בין ֲﬠִל ַ֤יּת ַהִפָּנּ ֙
ם ֶאת־ַ֣החוָֹ֔מה ַו ִ֣יַּחר
ְוָהֹֽרְכ ִ ֽליםַ :ו ְיִ֞הי ַֽכֲּאֶ֧שׁר ָשַׁ֣מע ַס ְנַבַ֗לּט ִ ֽכּי־ֲא ַ֤נְחנוּ בוֹ ִני ֙
שְׁמ֔רוֹן
֔לוֹ ַו ִיְּכ ַ֖ﬠס ַה ְר ֵ֑בּה ַו ַיְּל ֵ֖ﬠג ַעל־ַה ְיּהוּ ִֽדיםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ׀ ִלְפ ֵ֣ני ֶאָ֗חיו ְוֵחיל ֙ ֽ ֹ
ַו ֕יּ ֹאֶמר ָ ֛מה ַה ְיּהוּ ִ֥דים ָֽהֲאֵמָלִ֖לים ֹעִ֑שׂים ֲה ַֽיַע ְז֨בוּ ָלֶ֤הם ֲה ִי ְז ָ֨בּח֙וּ ַה ְיַכ֣לּוּ ַב ֔יּוֹם
ַה ְיַח ֧יּוּ ֶאת־ָֽהֲאָב ִ֛נים ֵֽמֲﬠ ֵר֥מוֹת ֶֽהָע ָ֖פר ְוֵ֥הָמּה ְשׂרוּֽפוֹתְ :וֽטוִֹב ָ֥יּה ָֽהַעֹמּ ִ֖ני ֶאְצ֑לוֹ
ַו ֗יּ ֹאֶמר ֚ ַגּם ֲאֶשׁר־ֵ֣הם בּוֹ ֔ ִנים ִאם־ ַֽיֲﬠ ֶ֣לה שׁוָּ֔על וָּפ ַ֖רץ חוַֹ֥מת ַאְב ֵניֶֽהםְ :שַׁ֤מע
שׁם וְּת ֵ֥נם ְלִב ָ֖זּה ְבֶּ֥א ֶרץ
ֱאֹל ֵ֨הינ֙וּ ִ ֽכּי־ָה ִ֣יינוּ בוּ ָ֔זה ְוָהֵ֥שׁב ֶח ְרָפָּ֖תם ֶאל־ר ֹא ָ ֑
ִשְׁב ָֽיהְ :וַאל־ְתַּכ֙ס ַעל־ֲﬠוֹ ֔ ָנם ְוַחָטּאָ֖תם ִמְלָּפ ֶ֣ניךָך ַאל־ִתָּמּ ֶ֑חה ִ֥כּי ִהְכִ֖ﬠיסוּ
ה ֶאת־ַ֣החוָֹ֔מה ַוִתָּקֵּ֥שׁר ָכּל־ַֽהחוָֹ֖מה ַעד־ֶחְצ ָ֑יהּ ַו ְיִ֧הי
ְל ֶ֥נ ֶגד ַהבּוֹ ִֽניםַ :ו ִנְּב ֶנ ֙
ֵ֥ל֥◌ב ָל ָ֖ﬠם ַֽלֲﬠֽשׂוֹתַ :ו ְיִ֣הי ַֽכֲּאֶ֣שׁר ָשַׁ֣מע ַס ְנַבַ֡לּט ֠ ְוֽטוִֹב ָיּה ְוָֽהַע ְר ִ֨בים ְוָֽהַעֹמּ ֜ ִנים
ה ְלֹח֣מוֹת ְי ֽרוָּשַׁ֔לם ִ ֽכּי־ֵהֵ֥חלּוּ ַהְפּ ֻרִ֖צים
ְוָֽהַאְשׁדּוֹ ִ֗דים ִכּי־ ָֽﬠְל ָ ֤תה ֲארוָּכ ֙
ם ַיְח ָ֔דּו ָל֖בוֹא ְלִהָלֵּ֣חם ִבּירוָּשׁ ָ֑לם
אדַ :ו ִיְּקְשׁ ֤רוּ ֻכָלּ ֙
ְלִהָסּ ֵ ֑תם ַו ִ֥יַּחר ָלֶ֖הם ְמ ֽ ֹ
ְו ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ֖לוֹ תּוֹ ָֽﬠהַ :ו ִנְּתַפּ ֵ֖לּל ֶאל־ֱאֹל ֵ ֑הינוּ ַו ַֽנֲּﬠִ֨מיד ִמְשָׁ֧מר ֲﬠֵלי ֶ ֛הם יוָֹ֥מם

ָו ַ֖ל ְיָלה ִמְפּ ֵניֶֽהםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְיהוּ ָ֗דה ָכַּשׁל ֙ ֹ֣כּ ַח ַהַסּ ָ֔בּל ְוֶֽהָע ָ֖פר ַה ְר ֵ֑בּה ַֽו ֲ ֨א ַנְחנ֙וּ ֣ל ֹא
נוַּ֔כל ִלְב ֖נוֹת ַבּחוָֹֽמהַ :ויּ ֹאְמ ֣רוּ ָצ ֵ֗רינוּ ֤ל ֹא ֵֽי ְדע֙וּ ְו ֣ל ֹא ִי ְר֔אוּ ַ֛ﬠד ֲאֶשׁר־ ָנ֥בוֹא
ֶאל־תּוֹ ָ֖כם ַֽוֲה ַר ְג ֑נוּם ְוִהְשַׁ֖בְּתנוּ ֶאת־ַהְמָּלא ָֽכהַֽ :ו ְיִה֙י ַֽכֲּאֶשׁר־ָ֣בּאוּ ַה ְיּהוּ ִ֔דים
ַה ֽיְּשִׁ֖בים ֶאְצ ָ֑לם ַו ֤יּ ֹאְמרוּ ָ֨לנ֙וּ ֶ֣ﬠֶשׂר ְפָּעִ֔מים ִמָכּל־ַהְמֹּק֖מוֹת ֲאֶשׁר־ָתּ֥שׁוּבוּ
ָע ֵֽלינוָּ :וַֽאֲﬠִ֞מיד ִמַתְּחִתּ ֧יּוֹת ַלָמּ֛קוֹם ֵמַֽאֲח ֵ֥רי ַֽלחוָֹ֖מה ַבְּצִּחִ֑חיים ]ַבְּצִּחיִ֑חים[
תֵתיֶֽהם:
ם ְלִמְשָׁפּ֔חוֹת ִעם־ַח ְרֹֽבֵתי ֶ ֛הם ָרְמֵחיֶ֖הם ְוַקְשּׁ ֽ ֹ
ָוַֽאֲﬠִ֤מיד ֶאת־ָהָע ֙
ָוֵ֣א ֶרא ָֽוָא֗קוּם ָֽו ֹ
ם ְוֶאל־ ֶ֣יֶתר ָהָ֔עם ַאל־ ִ ֽתּי ְר֖אוּ
אַ֞מר ֶאל־ַֽהֹח ִ֤רים ְוֶאל־ַהְסּ ָג ִני ֙
ם ְבֵּני ֶ֣כם
א ְזֹ֔כרוּ ְוִה ָֽלֲּח֗מוּ ַעל־ֲאֵחיֶכ ֙
ִמְפֵּני ֶ ֑הם ֶאת־ֲאֹדָ֞ני ַה ָגּ ֤דוֹל ְוַהנּוֹ ָר ֙
וְּבֹֽנֵתיֶ֔כם ְנֵשׁי ֶ֖כם וָּֽבֵתּי ֶֽכםַ :ו ְיִ֞הי ַֽכֲּאֶשׁר־ָֽשְׁמ֤עוּ אוֹ ְי ֵ֨בינ֙וּ ִכּי־ ֣נוֹ ַֽדע ָ֔לנוּ ַו ָ֥יֶּפר
ָֽהֱאֹלִ֖הים ֶאת־ֲﬠָצ ָ ֑תם ַו ָ֤נָּשׁוב ] ַו ָ֤נָּשׁב[ ֻכָּ֨לּנ֙וּ ֶאל־ַ֣החוָֹ֔מה ִ֖אישׁ ֶאל־ְמַלאְכֽתּוֹ:
ם
ה ְוֶחְצ ָ֗ים ַֽמֲח ִזיִקי ֙
ַו ְיִ֣הי ׀ ִמן־ַה ֣יּוֹם ַה֗הוּא ֲחִ֣צי ְנָע ַר ֘י ֹעִ֣שׂים ַבְּמָּלאָכ ֒
ְוָֽה ְרָמִ֣חים ַהָֽמּ ִג ֔ ִנּים ְוַהְקָּשׁ֖תוֹת ְוַהִשּׁ ְרֹי ִ֑נים ְו ַ֨הָשּׂ ִ֔רים ַֽאֲח ֵ֖רי ָכּל־ ֵ֥בּית ְיהוּ ָֽדה:
ַהבּוֹ ִ֧נים ַבּחוֹ ָ ֛מה ְוַהֹֽנְּשִׂ֥אים ַבֵּ֖סֶּבל ֹֽעְמִ֑שׂים ְבַּא ַ֤חת ָיד֙וֹ ֹעֶ֣שׂה ַבְמָּלאָ֔כה
ְוַאַ֖חת ַֽמֲח ֶ֥ז ֶקת ַהָֽשַּׁלחְ :ו ַ֨הבּוֹ ֔ ִנים ִ֥אישׁ ַח ְר֛בּוֹ ֲאסוּ ִ֥רים ַעל־ָמְת ָ֖ניו וּבוֹ ִ֑נים
ם ְוֶאל־ ֶ֣יֶתר ָהָ֔עם
אַ֞מר ֶאל־ַהֹֽח ִ֤רים ְוֶאל־ַהְסּ ָג ִני ֙
ְוַהתּוֹ ֵ֥ק ַע ַבּשּׁוֹ ָ֖פר ֶאְצ ִ ֽליָֽ :ו ֹ
ם ַעל־ַ֣החוָֹ֔מה ְרחוֹ ִ֖קים ִ֥אישׁ
ַהְמָּלא ָ֥כה ַה ְרֵ֖בּה וּ ְרָח ָ֑בה ַֽוֲא ֗ ַנְחנוּ ִנְפ ָר ִדי ֙
ֵֽמָא ִ ֽחיוִ :בְּמ֗קוֹם ֲאֶ֤שׁר ִתְּשְׁמע֙וּ ֶאת־֣קוֹל ַהשּׁוָֹ֔פר ָ֖שָׁמּה ִתּ ָֽקְּב֣צוּ ֵא ֵ֑לינוּ
ם ָֽבּ ְרָמִ֔חים
ֱאֹלֵ֖הינוּ ִי ָ֥לֶּחם ָֽלנוַּֽ :וֲא ַ֖נְחנוּ ֹעִ֣שׂים ַבְּמָּלא ָ֑כה ְוֶחְצ ָ֗ים ַֽמֲח ִזיִקי ֙
א ָאַ֣מ ְרִתּי ָלָ֔עם ִ֣אישׁ
ֵֽמֲﬠ֣לוֹת ַהַ֔שַּׁחר ַ֖ﬠד ֵ֥צאת ַהכּוָֹכ ִ ֽביםַ֣ :גּם ָבּ ֵ֤ﬠת ַהִהי ֙
ְו ַֽנֲﬠ֔רוֹ ָיִ֖לינוּ ְבּ֣תוֹךְך ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוָֽהיוּ־ ָ֧לנוּ ַה ַ֛לּ ְיָלה ִמְשָׁ֖מר ְוַה ֥יּוֹם ְמָלא ָֽכהְ :ו ֵ ֨אין
ֲא ֜ ִני ְוַאַ֣חי וּ ְנָע ַ֗רי ְוַא ְנֵ֤שׁי ַהִמְּשָׁמ֙ר ֲאֶ֣שׁר ַֽאֲח ַ֔רי ֵֽאין־ֲא ַ֥נְחנוּ ֽפְשִׁ֖טים ְבּ ָג ֵ֑דינוּ
ִ֖אישׁ ִשְׁל֥חוֹ ַהָֽמּ ִיםַ :וְתּ ִ֨הי ַֽצֲﬠ ַ֥קת ָה ָ֛ﬠם וּ ְנֵשׁיֶ֖הם ְגּדוֹ ָ֑לה ֶאל־ֲאֵחיֶ֖הם
אְמ ִ֔רים ָבּ ֵ֥נינוּ וְּבֹנֵ֖תינוּ ֲא ַ֣נְחנוּ ַרִ֑בּים ְו ִנְקָ֥חה ָד ָ֖ג ן
שׁ ֲאֶ֣שׁר ֽ ֹ
ַה ְיּהוּ ִֽדיםְ :ו ֵי ֙
אְמ ִ֔רים ְשֹׂד ֵ ֛תינוּ וְּכ ָרֵ֥מינוּ וָּבֵ֖תּינוּ ֲא ַ֣נְחנוּ ֹע ְרִ֑בים
שׁ ֲאֶ֣שׁר ֽ ֹ
ְו ֽנ ֹאְכ ָ֥לה ְו ִֽנְח ֶֽיהְ :ו ֵי ֙
אְמ ִ֔רים ָל ִ֥וינוּ ֶ֖כֶסף ְלִמ ַ֣דּת ַה ֶ ֑מֶּלךְך ְשֹׂדֵ֖תינוּ
שׁ ֲאֶ֣שׁר ֹ
ְו ִנְקָ֥חה ָד ָ֖ג ן ָבּ ָר ָֽﬠבְ :ו ֵי ֙
וְּכ ָרֵֽמינוְּ :וַע ָ֗תּה ִכְּבַ֤שׂר ַאֵ֨חינ֙וּ ְבָּשׂ ֵ֔רנוּ ִכְּב ֵניֶ֖הם ָבּ ֵ֑נינוּ ְוִה ֵ֣נּה ֲא ַ֣נְחנוּ ֹֽ֠כְבִשׁים

ת ְוֵ֣אין ְלֵ֣אל ָי ֵ֔דנוּ
ֶאת־ָבּ ֨ ֵנינוּ ְוֶאת־ְבֹּנ ֵ֜תינוּ ַֽלֲﬠָב ִ֗דים ְו ֵ֨ישׁ ִמְבֹּנֵ֤תינוּ ִנְכָבּשׁוֹ ֙
אד ַֽכֲּאֶ֤שׁר ָשַׁ֨מְעִתּ֙י ֶאת־ ַֽזֲﬠָק ָ֔תם
וְּשֹׂדֵ֥תינוּ וְּכ ָרֵ֖מינוּ ַֽלֲאֵח ִֽריםַ :ו ִ֥יַּחר ִ֖לי ְמ ֑ ֹ
ה ֶאת־ַֽהֹח ִ֣רים ְוֶאת־ַהְסּ ָג ֔ ִנים
ְוֵ֖את ַה ְדָּב ִ֥רים ָהֵֽאֶלּהַ :ו ִיָּמֵּ֨לךְך ִל ִ֜בּי ָעַ֗לי ָֽוָא ִ֨ריָב ֙
אְמ ָ֣רה ָל ֶ֔הם ַמָ֥שּׁא ִ ֽאישׁ־ְבָּאִ֖חיו ַאֶ֣תּם נִ֑שׁאים ]נִ֑שׁים[ ָֽוֶאֵ֥תּן ֲﬠֵליֶ֖הם ְקִה ָ֥לּה
ָו ֽ ֹ
ם
אְמ ָ֣רה ָל ֶ֗הם ֲא ַ֣נְחנוּ ָ֠ק ִנינוּ ֶאת־ַאֵ֨חינוּ ַה ְיּהוּ ִ֜דים ַהִנְּמָכּ ִ֤רים ַלגּוֹ ִי ֙
ְגדוֹ ָֽלהָ :ו ֽ ֹ
ְכּ ֵ֣די ָ֔בנוּ ְו ַגם־ַא ֶ ֛תּם ִתְּמְכּ ֥רוּ ֶאת־ֲאֵחי ֶ֖כם ְו ִנְמְכּרוּ־ ָ֑לנוּ ַו ַֽיֲּח ִ֔רישׁוּ ְו ֥ל ֹא ָמְצ֖אוּ
אַ֕מר[ ל ֹא־֥טוֹב ַה ָדָּ֖בר ֲאֶשׁר־ַאֶ֣תּם ֹעִ֑שׂים ֲה֞לוֹא ְבּ ִי ְרַ֤את
אַ֕מר ] ָֽו ֹ
ָדָּֽברָֽ :וי ֹ
ֱאֹל ֵ֨הינ֙וּ ֵתֵּ֔לכוּ ֵֽמֶח ְר ַ֖פּת ַהגּוֹ ִ֥ים ֽאוֹ ְיֵֽבינוְּ :ו ַגם־ֲא ִנ֙י ַאַ֣חי וּ ְנָע ַ֔רי נִ֥שׁים ָבֶּ֖הם
ֶ֣כֶּסף ְו ָד ָ֑ג ן ַֽנַע ְזָבה־ ָ֖נּא ֶאת־ַהַמָּ֥שּׁא ַה ֶֽזּהָ :הִשׁיבוּ֩ ָ֨נא ָל ֶ֜הם ְכַּה ֗יּוֹם ְשֹֽׂדֵתי ֶ ֛הם
ַכּ ְרֵמיֶ֥הם ֵֽזיֵתיֶ֖הם וָּֽבֵתּי ֶ ֑הם וְּמ ַ ֨את ַה ֶ֤כֶּסף ְוַה ָדּ ָג֙ן ַהִתּי ֣רוֹשׁ ְוַה ִיְּצ ָ֔הר ֲאֶ֥שׁר
ם ֣ל ֹא ְנַב ֵ ֔קּשׁ ֵ֣כּן ַֽנֲﬠֶ֔שׂה ַֽכֲּאֶ֖שׁר ַאָ֣תּה
ַאֶ֖תּם ֹנִ֥שׁים ָבֶּֽהםַֽ :ויּ ֹאְמ ֣רוּ ָנִ֗שׁיב וֵּמֶה ֙
א ֶאת־ַהֹֽ֣כֲּהִ֔נים ָֽוַאְשִׁבּיֵ֔עם ַֽלֲﬠ֖שׂוֹת ַכּ ָדָּ֥בר ַה ֶֽזּהַ :גּם־ָחְצִ֣ני
אוֹ ֵ ֑מר ָֽוֶאְק ָר ֙
שׁ ֲאֶ֨שׁר ֽל ֹא־ ָי ִ ֜קים ֶאת־
אְמ ָ֡רה ָ֣כָּכה ְי ַנ ֵ֢ﬠר ָֽהֱאֹל ִ֟הים ֶאת־ָכּל־ָהִאי ֩
ָנַ֗ע ְרִתּי ָו ֽ ֹ
ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֗זּה ִמֵבּית֙וֹ וִּ֣מי ִגי֔עוֹ ְו ָ֛כָכה ִֽיְה ֶ֥יה ָנ֖עוּר ָו ֵ֑רק ַו ֽיּ ֹאְמ֨רוּ ָֽכל־ַהָקּ ָ֜הל ָאֵ֗מן
א ִ֗תי
ה ָ֔וה ַו ַ֥יַּעשׂ ָה ָ֖ﬠם ַכּ ָדָּ֥בר ַה ֶֽזּהַ֞ :גּם ִמ ֣יּוֹם ׀ ֲאֶשׁר־ִצ ָ֣וּה ֹ
ַו ְיַֽהְלל֙וּ ֶאת־ ְי ֹ
ם
ה ִמְשּׁ ַ֣נת ֶעְשׂ ִ֗רים ֠ ְוַעד ְשׁ ֨ ַנת ְשׁלִ֤שׁים וְּשׁ ַ֨תּ ִי ֙
ִ ֽלְה ֣יוֹת ֶפָּח֘ם ְבֶּ֣א ֶרץ ְיהוּ ָד ֒
ְלַא ְרַתְּחַ֣שְׁסְתּא ַהֶ֔מֶּלךְך ָשׁ ִ֖נים ְשֵׁ֣תּים ֶעְשׂ ֵ֑רה ֲא ִ֣ני ְוַאַ֔חי ֶ֥לֶחם ַה ֶ֖פָּחה ֥ל ֹא
שׁ ֨ ִנים ֲאֶשׁר־ְלָפ ֜ ַני ִהְכִ֣בּידוּ ַעל־ָהָ֗עם ַו ִיְּק֨חוּ ֵמ ֶ֜הם
ת ָה ִֽרא ֹ
ָא ַֽכְלִתּיְ :וַהַפּחוֹ ֩
ְבּ ֶ֤לֶחם ָו ַ֨י ִי֙ן ַאַח֙ר ֶֽכֶּסף־ְשָׁק ִ֣לים ַא ְרָבִּ֔עים ַ֥גּם ַֽנֲﬠ ֵריֶ֖הם ָֽשְׁל֣טוּ ַעל־ָה ָ֑ﬠם ַֽוֲא ִנ֙י
ת ֶֽהֱח ַ֔זְקִתּי
ֽל ֹא־ָעִ֣שׂיִתי ֵ֔כן ִמְפּ ֵ֖ני ִי ְרַ֥את ֱאֹל ִ ֽהיםְ ֠ :ו ַגם ִבְּמֶ֨לאֶכת ַהחוָֹ֤מה ַהזּ ֹא ֙
ְוָשׂ ֶ֖דה ֣ל ֹא ָק ִ֑נינוּ ְוָכל־ ְנָע ַ֔רי ְקבוִּ֥צים ָ֖שׁם ַעל־ַהְמָּלא ָֽכהְ :וַה ְיּהוּ ִ֨דים ְוַהְסּ ָגִ֜נים
ֵמָ֧אה ַֽוֲחִמִ֣שּׁים ִ ֗אישׁ ְוַהָבִּ֥אים ֵא ֵ֛לינוּ ִמן־ַהגּוֹ ִ֥ים ֲאֶשׁר־ְס ִ ֽביֹבֵ֖תינוּ ַעל־
ם
ֻשְׁלָח ִֽניַֽ :וֲאֶשׁ֩ר ָה ָ֨יה ַֽנֲﬠֶ֜שׂה ְל ֣יוֹם ֶאָ֗חד ֣שׁוֹר ֶאָ֞חד ֠צ ֹאן ֵֽשׁשׁ־ְבּ ֻר ֤רוֹת ְוִצֳפּ ִרי ֙
ה ֣ל ֹא
ַֽנֲﬠשׂוּ־ִ֔לי וּ ֵ֨בין ֲﬠֶ֧שׂ ֶרת ָיִ֛מים ְבָּכל־ ַ֖י ִין ְלַה ְר ֵ֑בּה ְוִעם־ ֶ֗זה ֶ֤לֶחם ַהֶפָּח ֙
ִב ַ ֔קְּשִׁתּי ִכּי־ ָֽכְב ָ֥דה ָֽהֲﬠֹב ָ֖דה ַעל־ָה ָ֥ﬠם ַה ֶֽזּהָ :זְכ ָרה־ִ֥לּי ֱאֹלַ֖הי ְלטוֹ ָ֑בה ֹ֥כּל
ֲאֶשׁר־ָעִ֖שׂיִתי ַעל־ָה ָ֥ﬠם ַה ֶֽזּהַ :ו ְיִ֣הי ַֽכֲאֶ֣שׁר ִנְשַׁ֣מע ְלַס ְנַב ַ֣לּט ֠ ְוֽטוִֹב ָיּה וְּל ֶ֨גֶשׁם

ָֽהַע ְר ִ֜בי וְּל ֶ֣יֶתר ֽ ֹ
א ְי ֵ֗בינוּ ִ֤כּי ָב ֨ ִניִת֙י ֶאת־ַ֣החוָֹ֔מה ְול ֹא־֥נוַֹתר ָ֖בּהּ ָ֑פּ ֶרץ ֚ ַגּם ַעד־
ם ֵא ַ֣לי
ָה ֵ֣ﬠת ַה ִ֔היא ְדָּל֖תוֹת ל ֹא־ֶֽהֱﬠַ֥מ ְדִתּי ַבְשָּׁע ִֽריםַ :ו ִיְּשַׁ֨לח ַס ְנַב ַ֤לּט ְו ֶ֨גֶשׁ ֙
ה ֹֽחְשׁ ִ֔בים ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת
ֵלאֹ֔מר ְלָ֕כה ְו ִֽנ ָֽוֲּﬠ ָ֥דה ַיְח ָ֛דּו ַבְּכִּפי ִ֖רים ְבִּבְק ַ֣ﬠת אוֹ ֑נוֹ ְו ֵ֨הָמּ ֙
ה ֲא ִ֣ני ֹעֶ֔שׂה ְו ֥ל ֹא
ם ֵלאֹ֔מר ְמָלא ָ֤כה ְגדוָֹל ֙
ִ֖לי ָר ָֽﬠהָֽ :וֶאְשְׁלָ֨חה ֲﬠֵליֶ֤הם ַמְלָאִכי ֙
ה ַֽכֲּאֶ֣שׁר ַא ְרֶ֔פָּה ְו ָֽי ַר ְדִ֖תּי ֲאֵלי ֶֽכםַ :ו ִיְּשְׁל֥חוּ
אוּ ַ֖כל ָל ֶ֑ר ֶדת ָ֣לָמּה ִתְשׁ ַ֤בּת ַהְמָּלאָכ ֙
ח ֵאַ֨לי
ֵא ַ֛לי ַכּ ָדָּ֥בר ַה ֶ֖זּה ַא ְרַ֣בּע ְפָּעִ֑מים ָֽוָאִ֥שׁיב אוָֹ֖תם ַכּ ָדָּ֥בר ַה ֶֽזּהַ :ו ִיְּשַׁל ֩
ַס ְנַבַ֜לּט ַכּ ָדָּ֥בר ַה ֶ֛זּה ַ֥פַּעם ֲחִמיִ֖שׁית ֶאת־ ַֽנֲﬠ ֑רוֹ ְוִא ֶ֥גּ ֶרת ְפּתוָּ֖חה ְבּ ָי ֽדוָֹ :כּ֣תוּב
ם ֹֽחְשִׁ֣בים ִלְמ֔רוֹד ַעל־ ֵ֛כּן ַאָ֥תּה
אֵ֔מר ַא ָ ֤תּה ְוַה ְיּהוּ ִדי ֙
ָ֗בּהּ ַבּגּוֹ ִ֤ים ִנְשָׁמ֙ע ְו ַגְשׁ֣מוּ ֹ
ם ְלֶ֔מֶלךְך ַכּ ְדָּב ִ֖רים ָהֵֽאֶלּהְ :ו ַגם־ ְנִבי ִ ֡אים
בוֹ ֶ֖נה ַֽהחוֹ ָ ֑מה ְוַא ָ֗תּה ה ֶ֤וֹה ָלֶה ֙
ה ִיָשַּׁ֣מע ַלֶ֔מֶּלךְך
א ָעֶ֨ליךָך ִבירוָּשַׁ֜לם ֵלאֹ֗מר ֶ֚מֶלךְך ִ ֽבּיהוּ ָ֔דה ְוַעָתּ ֙
ֶֽהֱﬠַ֣מ ְדָתּ ִלְקר ֹ ֩
ה
ַכּ ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֑אֶלּה ְוַעָ֣תּה ְלָ֔כה ְו ִֽנ ָֽוֲּﬠָ֖צה ַיְח ָֽדּוָֽ :וֶאְשְׁל ָ֤חה ֵאָלי֙ו ֵלאֹ֔מר ֤ל ֹא ִֽנְה ָי ֙
ַכּ ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֔אֶלּה ֲאֶ֖שׁר ַאָ֣תּה אוֹ ֵ ֑מר ִ֥כּי ִ ֽמִלְּבּ֖ךָך ַאָ֥תּה בוֹ ָֽדאם ]בוֹ ָֽדם[ִ֣ :כּי ֻכָ֗לּם
שׂה ְוַעָ֖תּה ַח ֵ֥זּק
ְמ ָֽי ְרִ֤אים אוֹ ָ֨תנ֙וּ ֵלאֹ֔מר ִי ְר֧פּוּ ְי ֵדי ֶ ֛הם ִמן־ַהְמָּלא ָ֖כה ְו ֣ל ֹא ֵֽתָע ֶ ֑
ֶאת־ ָי ָֽדיַֽ :ו ֲ ֣א ִני ָ֗באִתי ֵ֣בּית ְשַֽׁמְע ָ֧יה ֶבן־ ְדָּל ָ֛יה ֶבּן־ְמֵֽהיַטְבֵ֖אל ְו֣הוּא ָע֑צוּר
ה ַדְּל֣תוֹת ַֽהֵהיָ֔כל
ד ֶאל־ ֵ֨בּית ָֽהֱאֹל ִ֜הים ֶאל־֣תּוֹךְך ַֽהֵהיָ֗כל ְו ִנְס ְגּ ָר ֙
ַו ֡יּ ֹאֶמר ִנ ָוֵּע ֩
אְמ ָ֗רה ַהִ֤אישׁ ָכּ֨מוֹ ִנ֙י ִיְב ָ֔רח וִּ֥מי
ִ֚כּי ָבִּ֣אים ְלָה ְר ֶ֔גךָך ְו ַ֖ל ְיָלה ָבִּ֥אים ְלָה ְר ֶֽג ךָךָ :ו ֽ ֹ
ָכ֛מוֹ ִני ֲאֶשׁר־ ָי֥בוֹא ֶאל־ַֽהֵהי ָ֖כל ָו ָ֑חי ֖ל ֹא ָאֽבוֹאָֽ :וַאִ֕כּי ָרה ְוִה ֵ֥נּה ֽל ֹא־ֱאֹלִ֖הים
ה ִדּ ֶ֣בּר ָעַ֔לי ְוֽטוִֹב ָ֥יּה ְוַסְנַב ַ֖לּט ְשָׂכ ֽרוְֹ :לַ֤מַען ָשׂכוּ֙ר ֔הוּא
ְשָׁל֑חוֹ ִ֤כּי ַה ְנּבוָּא ֙
ם ְלֵ֣שׁם ָ֔רע ְלַ֖מַען ְיָֽח ְרֽפוּ ִני:
ְלַֽמַען־ִאי ָ֥רא ְוֶֽאֱﬠֶשׂה־ ֵ֖כּן ְוָח ָ֑טאִתי ְוָה ָ֤יה ָלֶה ֙
ה וְּל ֶ֣יֶתר
ָזְכ ָ֧רה ֱאֹל ַ ֛הי ְלֽטוִֹב ָ֥יּה וְּלַס ְנַב ַ֖לּט ְכַּֽמֲﬠָ֣שׂיו ֵ ֑אֶלּה ְו ַ֨גם ְל ֽנוַֹע ְד ָ֤יה ַה ְנִּביָא ֙
ם ַֽהחוָֹ֔מה ְבֶּעְשׂ ִ֥רים ַֽוֲחִמָ֖שּׁה
ַה ְנִּבי ִ ֔אים ֲאֶ֥שׁר ָה ֖יוּ ְמ ָֽי ְרִ֥אים אוֹ ִ ֽתיַ :וִתְּשַׁל ֙
ֶֽלֱא֑לוּל ַֽלֲחִמִ֥שּׁים וְּשׁ ַ֖נ ִים ֽיוֹםַ :ו ְי ִ֗הי ַֽכֲּאֶ֤שׁר ָֽשְׁמע֙וּ ָכּל־֣אוֹ ְי ֵ֔בינוּ ַו ִֽיּ ְר֗אוּ ָכּל־
אד ְבּ ֵֽﬠי ֵני ֶ ֑הם ַו ֵ֣יּ ְד֔עוּ ִ֚כּי ֵמֵ֣את ֱאֹל ֵ֔הינוּ
ם ֲאֶ֣שׁר ְס ִ ֽביֹב ֵ֔תינוּ ַו ִיְּפּ֥לוּ ְמ ֖ ֹ
ַהגּוֹ ִי ֙
ה ִא ְגֹּ֣רֵתי ֶ֔הם
ֶֽנֶעְשָׂ֖תה ַהְמָּלא ָ֥כה ַה ֽזּ ֹאתַ֣ :גּם ׀ ַבּ ָיִּ֣מים ָה ֵ֗הם ַמ ְרִ֞בּים ֹח ֵ֤רי ְיהוּ ָד ֙
ֽהוְֹל֖כוֹת ַעל־ֽטוִֹב ָ֑יּה ַֽוֲאֶ֥שׁר ְלֽטוִֹב ָ֖יּה ָבּ֥אוֹת ֲאֵליֶֽהםֽ ִ :כּי־ ַרִ֣בּים ִ ֽבּיהוּ ָ֗דה ַֽבֲּﬠ ֵ֤לי
ה ֔לוֹ ִכּי־ָחָ֥תן ֖הוּא ִלְשַׁכ ְנ ָ֣יה ֶבן־ָא ַ֑רח ִויֽהוָֹח ָ֣נ ן ְבּ ֔נוֹ ָל ַ ֕קח ֶאת־ַבּת־
ְשׁבוָּע ֙

ם ְלָפַ֔ני וּ ְדָב ַ֕רי ָה ֥יוּ ֽמוִֹציִ֖אים ֑לוֹ
אְמ ִרי ֙
ְמֻשׁ ָ֖לּם ֶ֥בּן ֶֽבּ ֶרְכ ָֽיהַ֣ :גּם ֽטוֹֹב ָ֗תיו ָה ֤יוּ ֽ ֹ
ה ַֽהחוָֹ֔מה ָוַֽאֲﬠִ֖מיד
ִא ְגּ ֛רוֹת ָשׁ ַ֥לח ֽטוִֹב ָ֖יּה ְל ָֽי ְרֵ֖א ִניַ :ו ְי ִ֗הי ַֽכֲּאֶ֤שׁר ִנְב ְנָת ֙
שׁ ְר ִ֖רים ְוַֽהְל ִו ִֽיּםָֽ :וֲאַצ ֶ֞וּה ֶאת־ֲח ָ֣נ ִני ָאִ֗חי
ַה ְדָּל֑תוֹת ַו ִיּ ָֽפְּק ֛דוּ ַהֽשּׁוֲֹﬠ ִ֥רים ְוַֽהְמ ֹ
א ְכִּ֣אישׁ ֱאֶ֔מת ְו ָי ֵ֥רא ֶאת־
ְוֶאת־ֲח ַנ ְנ ָ֛יה ַ֥שׂר ַהִבּי ָ֖רה ַעל־ ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ִכּי־הוּ ֙
ם ַעד־ֹ֣חם
אַ֣מר[ ָל ֶ֗הם ֣ל ֹא ִי ָֽפְּת֞חוּ ַֽשֲׁﬠ ֵ֤רי ְי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
אַ֣מר ] ָו ֹ
ָֽהֱאֹלִ֖הים ֵֽמ ַר ִ ֽבּיםָ :וי ֹ
ת ֹֽיְשֵׁ֣בי
ַהֶ֔שֶּׁמשׁ ְוַ֨עד ֵ֥הם ֹֽעְמ ִ֛דים ָי ִ֥גיפוּ ַה ְדָּל֖תוֹת ֶֽוֱאֹ֑חזוּ ְוַֽהֲﬠֵ֗מיד ִמְשְׁמרוֹ ֙
ם וּ ְגדוָֹ֔לה ְוָה ָ֥ﬠם
ְי ֽרוָּשַׁ֔לם ִ֚אישׁ ְבִּמְשָׁמ֔רוֹ ְוִ֖אישׁ ֶ֥נ ֶגד ֵבּיֽתוְֹ :וָהִ֞עיר ַֽרֲח ַ֤בת ָי ַ֨ד ִי ֙
ְמ ַ֖ﬠט ְבּתוֹ ָ֑כהּ ְוֵ֥אין ָבִּ֖תּים ְבּנוּ ִֽיםַ :ו ִיּ ֵ ֤תּן ֱאֹלַה֙י ֶאל־ִל ִ֔בּי ָֽוֶאְקְבָּ֞צה ֶאת־ַֽהֹח ִ֧רים
שׂ ָֽהעוִֹ֣לים ָבּ ִֽראשׁוֹ ֔ ָנה
ְוֶאת־ַהְסּ ָג ִ֛נים ְוֶאת־ָה ָ֖ﬠם ְלִהְת ַי ֵ֑חשׂ ָֽוֶאְמָ֗צא ֵ֤סֶפר ַה ַ֨יַּח ֙
ם ִמְשִּׁ֣בי ַהגּוָֹ֔לה ֲאֶ֣שׁר ֶה ְגָ֔לה
ָוֶאְמָ֖צא ָכּ֥תוּב ֽבּוֵֹ֣ :אֶלּה ׀ ְבּ ֵ֣ני ַהְמּ ִדי ֗ ָנה ָֽהֹעִלי ֙
ְנֽבוַּכ ְד ֶנַ֖צּר ֶ֣מֶלךְך ָבּ ֶ֑בל ַו ָיּ֧שׁוּבוּ ִ ֽלירוָּשׁ ַ֛לם ְו ִ ֽליהוּ ָ֖דה ִ֥אישׁ ְלִעי ֽרוַֹ :הָבִּ֣אים ִעם־
שׁן ִמְס ֶ֥פּ ֶרת ִבּ ְג ַ֖וי
ְז ֻרָבּ ֶ֗בל ֵי֡שׁוּ ַע ְנֶחְמ ָ֡יה ֲ֠ﬠ ַז ְר ָיה ַֽרַעְמ ָ֨יה ַֽנֲחָ֜מ ִני ָמ ְרֳדּ ַ֥כי ִבְּל ָ ֛
ְנ֣חוּם ַֽבֲּﬠ ָ֑נה ִמְסַ֕פּר ַא ְנֵ֖שׁי ַ֥ﬠם ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :בּ ֵ֣ני ַפ ְר֔עשׁ ַאְלַ֕פּ ִים ֵמָ֖אה ְוִשְׁבִ֥ﬠים
וְּשׁ ָֽנ ִיםְ :בּ ֵ֣ני ְשַׁפְט ָ֔יה ְשׁ֥לשׁ ֵמ֖אוֹת ִשְׁבִ֥ﬠים וְּשׁ ָֽנ ִיםְ :בּ ֵ֣ני ָא ַ֔רח ֵ֥שׁשׁ ֵמ֖אוֹת
ֲחִמִ֥שּׁים וְּשׁ ָֽנ ִיםְ :בּ ֵֽני־ַפַ֥חת מוֹ ָ ֛אב ִלְב ֵ֥ני ֵי֖שׁוּ ַע ְויוֹ ָ ֑אב ַאְלַ֕פּ ִים וְּשֹׁמ ֶ֥נה ֵמ֖אוֹת
ְשֹׁמ ָ֥נה ָעָֽשׂרְ :בּ ֵ֣ני ֵעיָ֔לם ֶ ֕אֶלף ָמאַ֖ת ִים ֲחִמִ֥שּׁים ְוַא ְרָבּ ָֽﬠהְ :בּ ֵ֣ני ַז֔תּוּא ְשֹׁמ ֶ֥נה
ֵמ֖אוֹת ַא ְרָבִּ֥ﬠים ַֽוֲחִמָֽשּׁהְ :בּ ֵ֣ני ַזָ֔כּי ְשַׁ֥בע ֵמ֖אוֹת ְוִשׁ ִ ֽשּׁיםְ :בּ ֵ֣ני ִב ֔נּוּי ֵ֥שׁשׁ ֵמ֖אוֹת
ַא ְרָבִּ֥ﬠים וְּשֹׁמ ָֽנהְ :בּ ֵ֣ני ֵב ָ֔בי ֵ֥שׁשׁ ֵמ֖אוֹת ֶעְשׂ ִ֥רים וְּשֹׁמ ָֽנהְ :בּ ֵ֣ני ַע ְז ָ֔גּד ַאְלַ֕פּ ִים
ְשׁ֥לשׁ ֵמ֖אוֹת ֶעְשׂ ִ֥רים וְּשׁ ָֽנ ִיםְ :בּ ֵנ֙י ֲאֹ֣דִני ָ ֔קם ֵ֥שׁשׁ ֵמ֖אוֹת ִשִׁ֥שּׁים ְוִשְׁב ָֽﬠהְ :בּ ֵ֣ני
ִב ְג ָ֔וי ַאְל ַ֖פּ ִים ִשִׁ֥שּׁים ְוִשְׁב ָֽﬠהְ :בּ ֵ֣ני ָע ִ֔דין ֵ֥שׁשׁ ֵמ֖אוֹת ֲחִמִ֥שּׁים ַֽוֲחִמָֽשּׁהְ :בּ ֵֽני־
ָאֵ֥טר ְלִח ְז ִק ָ֖יּה ִתְּשִׁ֥ﬠים וְּשֹׁמ ָֽנהְ :בּ ֵ֣ני ָחֻ֔שׁם ְשׁ֥לשׁ ֵמ֖אוֹת ֶעְשׂ ִ֥רים וְּשֹׁמ ָֽנה:
ְבּ ֵ֣ני ֵבָ֔צי ְשׁ֥לשׁ ֵמ֖אוֹת ֶעְשׂ ִ֥רים ְוַא ְרָבּ ָֽﬠהְ :בּ ֵ֣ני ָח ִ֔ריף ֵמָ֖אה ְשׁ ֵ֥נים ָעָֽשׂרְ :בּ ֵ֥ני
ם וּ ְנֹטָ֔פה ֵמָ֖אה ְשֹׁמ ִ֥נים וְּשֹׁמ ָֽנה:
ִגְב֔עוֹן ִתְּשִׁ֥ﬠים ַֽוֲחִמָֽשּׁהַ :א ְנֵ֤שׁי ֵֽבית־ֶ֨לֶח ֙
ַא ְנֵ֣שׁי ֲﬠ ָנ֔תוֹת ֵמָ֖אה ֶעְשׂ ִ֥רים וְּשֹׁמ ָֽנהַ :א ְנֵ֥שׁי ֵֽבית־ַע ְזָ֖מ ֶות ַא ְרָבִּ֥ﬠים וְּשׁ ָֽנ ִים:
ם ְכִּפי ָ֣רה וְּבֵא֔רוֹת ְשַׁ֥בע ֵמ֖אוֹת ַא ְרָבִּ֥ﬠים וְּשׁלָֽשׁהַ :א ְנֵ֤שׁי
ַא ְנֵ֨שׁי ִק ְר ַ֤ית ְיָע ִרי ֙
ה ָו ָ֔גַבע ֵ֥שׁשׁ ֵמ֖אוֹת ֶעְשׂ ִ֥רים ְוֶאָֽחדַ :א ְנֵ֣שׁי ִמְכָ֔מס ֵמָ֖אה ְוֶעְשׂ ִ֥רים וְּשׁ ָֽנ ִים:
ָֽה ָרָמ ֙

ַא ְנֵ֤שׁי ֵֽבית־ֵאל ֙ ְוָהָ֔עי ֵמָ֖אה ֶעְשׂ ִ֥רים וְּשׁלָֽשׁהַ :א ְנֵ֥שׁי ְנ֛בוֹ ַאֵ֖חר ֲחִמִ֥שּׁים
וְּשׁ ָֽנ ִיםְ :בּ ֵנ֙י ֵעי ָ֣לם ַאֵ֔חר ֶ ֕אֶלף ָמאַ֖ת ִים ֲחִמִ֥שּׁים ְוַא ְרָבּ ָֽﬠהְ :בּ ֵ֣ני ָח ִ֔רם ְשׁ֥לשׁ
ֵמ֖אוֹת ְוֶעְשׂ ִֽריםְ :בּ ֵ֣ני ְי ֵר֔חוֹ ְשׁ֥לשׁ ֵמ֖אוֹת ַא ְרָבִּ֥ﬠים ַֽוֲחִמָֽשּׁהְ :בֵּני־ֹל֙ד ָח ִ֣דיד
ְואוֹ ֔נוֹ ְשַׁ֥בע ֵמ֖אוֹת ְוֶעְשׂ ִ֥רים ְוֶאָֽחדְ :בּ ֵ֣ני ְס ָנ ָ ֔אה ְשׁ֣לֶשׁת ֲאָלִ֔פים ְתַּ֥שׁע ֵמ֖אוֹת
ה ְלֵ֣בית ֵי֔שׁוּ ַע ְתַּ֥שׁע ֵמ֖אוֹת ִשְׁבִ֥ﬠים וְּשׁלָֽשׁה:
וְּשׁל ִ ֽשׁיםַ :הֹֽכֲּה ִ֑נים ְבּ ֵ֤ני ְי ַדְע ָי ֙
ְבּ ֵ֣ני ִאֵ֔מּר ֶ֖אֶלף ֲחִמִ֥שּׁים וְּשׁ ָֽנ ִיםְ :בּ ֵ֣ני ַפְשׁ֔חוּר ֶ ֕אֶלף ָמאַ֖ת ִים ַא ְרָבִּ֥ﬠים ְוִשְׁב ָֽﬠה:
ְבּ ֵ֣ני ָח ִ֔רם ֶ֖אֶלף ִשְׁב ָ֥ﬠה ָעָֽשׂרַֽ :הְל ִו ִ֑יּם ְבּ ֵֽני־ ֵי֧שׁוּ ַע ְלַק ְדִמי ֵ ֛אל ִלְב ֵ֥ני ְלֽהוֹ ְד ָ֖וה
שֲּׁﬠ ִ֗רים
שׁ ְר ִ֑רים ְבּ ֵ֣ני ָאָ֔סף ֵמָ֖אה ַא ְרָבִּ֥ﬠים וְּשֹׁמ ָֽנהַ :ה ֽ ֹ
ִשְׁבִ֥ﬠים ְוַא ְרָבּ ָֽﬠהַֽ :הְמ ֽ ֹ
שׁ ָ֑בי ֵמָ֖אה
ְבּ ֵֽני־ַשׁ֤לּוּם ְבּ ֵֽני־ָאֵט֙ר ְבּ ֵֽני־ַטְלֹ֣מן ְבּ ֵֽני־ַע֔קּוּב ְבּ ֵ֥ני ֲחִטיָ֖טא ְבּ ֵ֣ני ֹ
ְשׁלִ֥שׁים וְּשֹׁמ ָֽנהַ :ה ְנִּתי ִ֑נים ְבּ ֵֽני־ִצָ֥חא ְב ֵֽני־ֲחֻשׂ ָ֖פא ְבּ ֵ֥ני ַטָבּֽעוֹתְ :בּ ֵני־ֵקיֹ֥רס
ְבּ ֵֽני־ִסי ָ֖ﬠא ְבּ ֵ֥ני ָפ ֽדוֹןְ :בּ ֵֽני־ְלָב ָ֥נה ְב ֵֽני־ֲח ָגָ֖בא ְבּ ֵ֥ני ַשְׂלָֽמיְ :בּ ֵֽני־ָח ָ֥נ ן ְבּ ֵֽני־ ִג ֵ֖דּל
ְבּ ֵני־ ָֽגַחרְ :בּ ֵֽני־ ְרָא ָ֥יה ְב ֵֽני־ ְרִ֖צין ְבּ ֵ֥ני ְנקוֹ ָֽדאְ :בּ ֵֽני־ ַג ָ֥זּם ְבּ ֵֽני־ֻע ָ֖זּא ְבּ ֵ֥ני ָפֵֽס ַח:
ְבּ ֵֽני־ֵבַ֥סי ְבּ ֵֽני־ְמעוּ ִ֖נים ְבּ ֵ֥ני ְנ ִ ֽפוְשׁ ִ ֽסים ] ְנ ִ ֽפֹֽיְשׁ ִ ֽסים[ְ :בּ ֵֽני־ַבְק֥בּוּק ְבּ ֵֽני־ֲחקוּ ָ֖פא
ְבּ ֵ֥ני ַח ְרֽחוּרְ :בּ ֵֽני־ַבְצִ֥לית ְבּ ֵֽני־ְמִחי ָ֖דא ְבּ ֵ֥ני ַח ְרָֽשׁאְ :בּ ֵֽני־ַב ְר֥קוֹס ְ ֽבּ ֵני־ ִ ֽסיְס ָ֖רא
ְבּ ֵני־ָֽתַמחְ :בּ ֵ֥ני ְנִ֖צי ַח ְבּ ֵ֥ני ֲחִטי ָֽפאְ :בּ ֵ֖ני ַעְב ֵ֣די ְשֹׁלֹ֑מה ְבּ ֵֽני־סוַֹ֥טי ְבּ ֵֽני־ֹס ֶ֖פ ֶרת
ְבּ ֵ֥ני ְפ ִרי ָֽדאְ :בּ ֵֽני־ ַיְע ָ֥לא ְב ֵֽני־ ַד ְר ֖קוֹן ְבּ ֵ֥ני ִג ֵֽדּלְ :בּ ֵ֧ני ְשַׁפְט ָ֣יה ְב ֵֽני־ַחִ֗טּיל ְבּ ֵ֛ני
ֹפּ ֶ֥כ ֶרת ַהְצָּב ִ֖יים ְבּ ֵ֥ני ָאֽמוֹןָ :כּל־ ַ֨ה ְנִּתי ֔ ִנים וְּב ֵ֖ני ַעְב ֵ֣די ְשֹׁלֹ֑מה ְשׁ֥לשׁ ֵמ֖אוֹת
ח ֵ֣תּל ַח ְרָ֔שׁא ְכּ ֥רוּב ַא ֖דּוֹן ְוִא ֵ ֑מּר
ם ִמֵ֥תּל ֶ֨מַל ֙
ִתְּשִׁ֥ﬠים וְּשׁ ָֽנ ִיםְ :ו ֵ ֗אֶלּה ָֽהעוִֹלי ֙
ם ְו ַז ְרָ֔עם ִ֥אם ִמ ִיְּשׂ ָרֵ֖אל ֵֽהםְ :בּ ֵֽני־ ְדָל ָ֥יה ְב ֵֽני־
ְו ֣ל ֹא ָֽיְכ֗לוּ ְלַה ִ֤גּיד ֵֽבּית־ֲאבוָֹת ֙
ֽטוִֹב ָ֖יּה ְבּ ֵ֣ני ְנקוֹ ָ֑דא ֵ֥שׁשׁ ֵמ֖אוֹת ְוַא ְרָבִּ֥ﬠים וְּשׁ ָֽנ ִים :וִּמן־ַהֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים ְבּ ֵ֥ני ֳחַב ָ֖יּה
ְבּ ֵ֣ני ַה֑קּוֹץ ְבּ ֵ֣ני ַב ְר ִזַ֗לּי ֲאֶ֣שׁר ָ֠לַקח ִמְבּ ֞נוֹת ַבּ ְר ִז ַ֤לּי ַה ִגְּלָע ִד֙י ִאָ֔שּׁה ַו ִיּ ָקּ ֵ֖רא ַעל־
ְשָֽׁמם֗ ֵ :אֶלּה ִבְּק֧שׁוּ ְכָת ָ֛בם ַהִמְּת ַיְחִ֖שׂים ְו ֣ל ֹא ִנְמ ָ֑צא ַו ְיֹֽגֲא֖לוּ ִמן־ַהְכֻּה ָֽנּה:
א ָל ֶ֔הם ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ ֽי ֹאְכ֖לוּ ִמֹ֣קּ ֶדשׁ ַהֳקּ ָדִ֑שׁים ַ֛ﬠד ֲﬠֹ֥מד ַהֹכֵּ֖הן
ַו ֤יּ ֹאֶמר ַהִתּ ְרָ֨שָׁת ֙
ְלאוּ ִ֥רים ְוֻת ִ ֽמּיםָ :כּל־ַהָקָּ֖הל ְכֶּא ָ֑חד ַא ְרָ֣בּע ִר֔בּוֹא ַאְל ַ֖פּ ִים ְשֽׁלשׁ־ֵמ֥אוֹת
ם ֵ ֔אֶלּה ִשְׁב ַ֣ﬠת ֲאָלִ֔פים ְשׁ֥לשׁ ֵמ֖אוֹת
הֵתיֶה ֙
ְוִשׁ ִ ֽשּׁיםִ֠ :מְלַּבד ַעְב ֵדיֶ֤הם ְוַאְמ ֽ ֹ
שׁ ְר֔רוֹת ָמאַ֖ת ִים ְוַא ְרָבִּ֥ﬠים ַֽוֲחִמָֽשּׁה:
ם וְּמ ֣ ֹ
שׁ ְר ִרי ֙
ְשׁלִ֣שׁים ְוִשְׁב ָ֑ﬠה ְוָל ֶ֗הם ְמ ֽ ֹ

שּׁה ִפּ ְר ֵדי ֶ֕הם ָמאַ֖ת ִים ַא ְרָבִּ֥ﬠים ַֽוֲחִמָֽשּׁה:
ֽסוֵּסי ֶ֕הם ְשַׁ֥בע ֵמ֖אוֹת ְשֹׁלִ֣שׁים ְושׁ ָ ֑
שּׁה ֲחֹמ ִ֕רים ֵ֣שֶׁשׁת ֲאָלִ֔פים
עיין במ"ש ְגַּמִ֕לּים ַא ְרַ֥בּע ֵמ֖אוֹת ְשׁלִ֣שׁים ַֽוֲחִמ ָ ֑
ת ָראֵ֣שׁי ָֽהָא֔בוֹת ָנְת ֖נוּ ַלְמָּלא ָ֑כה ַהִתּ ְרָ֜שָׁתא
ְשׁ ַ֥בע ֵמ֖אוֹת ְוֶעְשׂ ִֽרים :וִּמְקָצ ֙
ת ֹֽכֲּה ֔ ִנים ְשׁלִ֖שׁים
ָנַ֣תן ָלאוָֹ֗צר ָז ָ֞הב ַדּ ְרְכֹּמ ִ֥נים ֶ ֨אֶל֙ף ִמ ְז ָר֣קוֹת ֲחִמִ֔שּׁים ָכְּתנוֹ ֙
ַֽוֲחֵ֥משׁ ֵמֽאוֹת :וֵּֽמ ָראֵ֣שׁי ָֽהָא֗בוֹת ָֽנְתנ֙וּ ְלאוַֹ֣צר ַהְמָּלאָ֔כה ָז ָ֕הב ַדּ ְרְכּמוֹ ִ֖נים
ם ָז ָ֗הב
ְשֵׁ֣תּי ִר֑בּוֹת ְוֶ֕כֶסף ָמ ִ֖נים ַאְל ַ֥פּ ִים וָּמאָֽת ִיםַֽ :וֲאֶ֣שׁר ָֽנְתנ ֘וּ ְשֵׁא ִ֣רית ָהָע ֒
ם ְשֵׁ֣תּי ִר֔בּוֹא ְו ֶ֖כֶסף ָמ ִ֣נים ַאְל ָ֑פּ ִים ְוָכְתֹ֥נת ֹֽכֲּה ִ֖נים ִשִׁ֥שּׁים ְוִשְׁב ָֽﬠה:
ַדּ ְרְכּמוֹ ִני ֙
שׁ ְר ִ֨רים וִּמן־ָה ָ֧ﬠם ְוַה ְנִּתי ִ֛נים ְוָכל־
ם ְוַֽהְמ ֽ ֹ
ַו ֵֽיְּשׁ֣בוּ ַהֹֽכֲּה ִ֣נים ְוַֽהְל ִו ִ֡יּם ְוַהֽשּׁוֲֹﬠ ִרי ֩
ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְבּ ָֽﬠ ֵרי ֶ ֑הם ַו ִיּ ַגּ֙ע ַהֹ֣ח ֶדשׁ ַהְשִּׁביִ֔עי וְּב ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְבּ ָֽﬠ ֵריֶֽהםַ :ו ֵיָּֽאְס֤פוּ ָכל־
ם ְכִּ֣אישׁ ֶאָ֔חד ֶאל־ָ֣ה ְר֔חוֹב ֲאֶ֖שׁר ִלְפ ֵ֣ני ַֽשַׁער־ַה ָ ֑מּ ִים ַו ֽיּ ֹאְמר֙וּ ְלֶע ְז ָ֣רא
ָהָע ֙
ה ָ֖וה ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ָיִּ֣ביא
ַהֹסֵּ֔פר ְלָה ִ֗ביא ֶאת־ֵ֨סֶפ֙ר תּוֹ ַ֣רת ֹמֶ֔שׁה ֲאֶשׁר־ִצ ָ֥וּה ְי ֹ
ֶע ְז ָ֣רא ַ֠הֹכֵּהן ֶֽאת־ַהתּוֹ ָ֞רה ִלְפ ֵ֤ני ַהָקָּהל ֙ ֵמִ֣אישׁ ְוַעד־ִאָ֔שּׁה ְוֹ֖כל ֵמִ֣בין ִלְשֹׁ֑מ ַע
ְבּ ֥יוֹם ֶאָ֖חד ַלֹ֥ח ֶדשׁ ַהְשִּׁבי ִ ֽﬠיַ :ו ִיְּק ָרא־ב֩וֹ ִלְפ ֨ ֵני ָה ְר֜חוֹב ֲאֶ֣שׁר ׀ ִלְפ ֵ֣ני ַֽשַׁער־
ַהַ֗מּ ִים ִמן־ָהאוֹ֙ר ַעד־ַֽמֲחִ֣צית ַה ֔יּוֹם ֶ֛נ ֶגד ָֽהֲא ָנִ֥שׁים ְוַה ָנִּ֖שׁים ְוַהְמִּבי ִ֑נים ְוָא ְז ֵ֥ני
ָכל־ָה ָ֖ﬠם ֶאל־ֵ֥סֶפר ַהתּוֹ ָֽרהַ :ו ַֽיֲּﬠֹ֞מד ֶע ְז ָ֣רא ַהֹסֵּ֗פר ַעל־ִמ ְג ַדּל־ֵע֘ץ ֲאֶ֣שׁר ָע֣שׂוּ
ַל ָדָּב֒ר ַו ַֽיֲּﬠֹ֣מד ֶאְצ֡לוֹ ַמִתְּת ָ֡יה ְוֶ֡שַׁמע ֠ ַֽוֲﬠ ָנ ָיה ְוֽאוּ ִר ָ֧יּה ְוִחְל ִק ָ֛יּה וַּֽמֲﬠֵשׂ ָ֖יה ַעל־
שׁם ְוַחְשַׁבּ ָ֖דּ ָנה ְזַכ ְר ָ֥יה ְמֻשׁ ָֽלּם:
ְיִמי ֑נוֹ וִּמְשּׂמ ֹא֗לוֹ ְ֠פּ ָד ָיה וּ ִ ֽמיָשֵׁ֧אל וַּמְלִכּ ָ֛יּה ְוָח ֻ ֥
ַו ִיְּפ ַ֨תּח ֶע ְז ָ֤רא ַהֵ֨סֶּפ֙ר ְלֵעי ֵ֣ני ָכל־ָהָ֔עם ִ ֽכּי־ֵמ ַ֥ﬠל ָכּל־ָה ָ֖ﬠם ָה ָ֑יה וְּכִפְת֖חוֹ ָֽﬠְמ ֥דוּ
ה ָ֥וה ָהֱאֹלִ֖הים ַה ָגּ ֑דוֹל ַו ַֽיֲּﬠ ֨נוּ ָכל־ָהָ֜עם ָאֵ֤מן ׀
ָכל־ָה ָֽﬠםַ :ו ְיָ֣ב ֶרךְך ֶע ְז ָ֔רא ֶאת־ ְי ֹ
ה ָ֖וה ַא ַ֥פּ ִים ָֽא ְרָצהְ :ו ֵי֡שׁוּ ַע וָּב ֡ ִני
ָאֵמ֙ן ְבֹּ֣מַעל ְי ֵדי ֶ֔הם ַו ִיְּקּ ֧דוּ ַו ִיְּשַֽׁתֲּחו ֛וּ ַלי ֹ
ה ֽיוֹ ָז ָ֨בד ָח ָ֤נ ן
ְוֵשׁ ֵֽרְב ָ֣יה ׀ ָיִ֡מין ַע֡קּוּב ַשְׁבַּ֣תי ׀ ֽהוֹ ִד ָ֡יּה ַֽמֲﬠֵשׂ ָ֡יה ְקִליָ֣טא ֲﬠ ַז ְר ָי ֩
ה ְוַהְל ִו ִ֔יּם ְמִבי ִ֥נים ֶאת־ָה ָ֖ﬠם ַלתּוֹ ָ֑רה ְוָה ָ֖ﬠם ַעל־ָעְמ ָֽדםַ :ו ִיְּק ְר֥אוּ ַב ֵ֛סֶּפר
ְפָּלא ָי ֙
ְבּתוֹ ַ֥רת ָֽהֱאֹלִ֖הים ְמֹפ ָ֑רשׁ ְו֣שׂוֹם ֶ֔שֶׂכל ַו ָיִּ֖בינוּ ַבִּמּ ְק ָֽראַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְנֶחְמ ָ֣יה ֣הוּא
ם ַהְמִּבי ֨ ִנים ֶאת־ָהָ֜עם ְלָכל־ָהָ֗עם
ַהִתּ ְרָ֡שָׁתא ְוֶע ְז ָ֣רא ַהֹכֵּ֣הן ׀ ַהֹסֵּ֡פר ְוַהְל ִו ִיּ ֩
ם ָכּל־
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם ַאל־ ִ ֽתְּתַאְבּ֖לוּ ְוַאל־ִתְּב֑כּוּ ִ֤כּי בוִֹכי ֙
א ַלי ֹ
ַה ֤יּוֹם ָקֹֽדשׁ־הוּ ֙
ָהָ֔עם ְכָּשְׁמ ָ֖ﬠם ֶאת־ ִדְּב ֵ֥רי ַהתּוֹ ָֽרהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָל ֶ֡הם ְלכוּ֩ ִאְכ֨לוּ ַמְשַׁמ ֜ ִנּים וְּשׁ֣תוּ

ת ְלֵ֣אין ָנ֣כוֹן ֔לוֹ ִ ֽכּי־ָק ֥דוֹשׁ ַה ֖יּוֹם ַֽלֲאֹד ֵ֑נינוּ ְוַאל־ֵ֣תָּעֵ֔צבוּ
ַמְמַתּ ִ ֗קּים ְוִשְׁל֤חוּ ָמנוֹ ֙
ם ֵלאֹ֣מר ַ֔הסּוּ ִ ֽכּי־
ה ָ֖וה ִ֥היא ָֽמֻע ְזּ ֶֽכםְ :וַֽהְל ִו ִ֞יּם ַמְחִ֤שׁים ְלָכל־ָהָע ֙
ִ ֽכּי־ֶח ְד ַ֥ות ְי ֹ
ת וְּלַשׁ ַ֣לּח ָמ ֔נוֹת
ַה ֖יּוֹם ָקֹ֑דשׁ ְוַאל־ֵֽתָּעֵֽצבוַּ :ו ֵֽיְּל֨כוּ ָכל־ָהָ֜עם ֶֽלֱאֹ֤כל ְוִלְשׁתּוֹ ֙
ְו ַֽלֲﬠ֖שׂוֹת ִשְׂמָ֣חה ְגדוֹ ָ֑לה ִ֤כּי ֵה ִ֨בינ֙וּ ַבּ ְדָּב ִ֔רים ֲאֶ֥שׁר הוֹ ִ֖דיעוּ ָלֶֽהם :וַּב ֣יּוֹם ַהֵשּׁ ֡ ִני
ם ְוַֽהְל ִו ִ֔יּם ֶאל־ֶע ְז ָ֖רא ַהֹסּ ֵ֑פר
ֶֽנֶאְספוּ֩ ָראֵ֨שׁי ָֽהָא֜בוֹת ְלָכל־ָהָ֗עם ַהֹֽכֲּה ִני ֙
ה ְבּ ַיד־
ה ָו ֙
וְּלַהְשִׂ֖כּיל ֶאל־ ִדְּב ֵ֥רי ַהתּוֹ ָֽרהַ :ו ִיְּמְצ֖אוּ ָכּ֣תוּב ַבּתּוֹ ָ֑רה ֲאֶ֨שׁר ִצ ָ֤וּה ְי ֹ
ֹמֶ֔שׁה ֲאֶשׁ֩ר ֵֽיְשׁ֨בוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֧אל ַבֻּסּ֛כּוֹת ֶבָּ֖חג ַבֹּ֥ח ֶדשׁ ַהְשִּׁבי ִ ֽﬠיַֽ :וֲאֶ֣שׁר
ַיְשִׁ֗מיעוּ ְו ַֽיֲﬠ ִ֨בירוּ ֥קוֹל ְבָּכל־ ָֽﬠ ֵריֶה֘ם וִּבירוָּשׁ ַ֣לם ֵלאֹמ֒ר ְצ֣אוּ ָה ָ֗הר ְוָה ִ֨ביא֙וּ
ֲﬠֵלי־ ַ֨ז ִי ֙
ת ַֽוֲﬠֵלי־ ֵ֣ﬠץ ֶ֔שֶׁמן ַֽוֲﬠ ֵ֤לי ֲה ַד֙ס ַֽוֲﬠ ֵ֣לי ְתָמ ִ֔רים ַֽוֲﬠ ֵ֖לי ֵ֣ﬠץ ָעֹ֑בת ַֽלֲﬠ֥שׂת ֻסֹ֖כּת
ַכָּכּֽתוּבַ :ו ֵיְּצ֣אוּ ָהָע֘ם ַו ָיִּביא֒וּ ַו ַֽיֲּﬠשׂוּ֩ ָל ֶ֨הם ֻס֜כּוֹת ִ֤אישׁ ַעל־ ַגּגּ֙וֹ וְּבַחְצֹ֣רֵתי ֶ֔הם
וְּבַחְצ ֖רוֹת ֵ֣בּית ָֽהֱאֹלִ֑הים וִּב ְרחוֹ֙ב ַ֣שַׁער ַהַ֔מּ ִים וִּב ְר֖חוֹב ַ֥שַׁער ֶאְפ ָֽר ִיםַ :ו ַֽיֲּﬠ֣שׂוּ
ת ִ֣כּי ֽל ֹא־ָע֡שׂוּ ִמיֵמי֩
ָכל־ַ֠הָקָּהל ַהָשּׁ ִ֨בים ִמן־ַהְשִּׁ֥בי ׀ ֻסכּוֹ֘ת ַו ֵֽיְּשׁ֣בוּ ַבֻסּכּוֹ ֒
אד:
ֵי֨שׁוּ ַע ִבּן־֥נוּן ֵכּ֙ן ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַ֖ﬠד ַה ֣יּוֹם ַה֑הוּא ַוְתִּ֥הי ִשְׂמָ֖חה ְגּדוֹ ָ֥לה ְמ ֽ ֹ
ם ָֽה ִרא֔שׁוֹן ַ֖ﬠד ַה ֣יּוֹם
ם ֣יוֹם ׀ ְבּ ֔יוֹם ִמן־ַהיּוֹ ֙
֠ ַו ִיְּק ָרא ְבֵּ֨סֶפר תּוֹ ַ֤רת ָֽהֱאֹלִהי ֙
ם
ָהַֽאֲח ֑רוֹן ַו ַֽיֲּﬠשׂוּ־ָח֙ג ִשְׁב ַ֣ﬠת ָיִ֔מים וַּב ֧יּוֹם ַהְשִּׁמי ִ֛ני ֲﬠֶ֖צ ֶרת ַכִּמְּשׁ ָֽפּט :וְּביוֹ ֩
ֶעְשׂ ִ֨רים ְוַא ְרָבָּ֜עה ַלֹ֣ח ֶדשׁ ַה ֶ֗זּה ֶֽנֶאְס֤פוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְבּ֣צוֹם וְּבַשׂ ִ ֔קּים ַֽוֲא ָדָ֖מה
ֲﬠֵליֶֽהםַ :ו ִיָּֽבּ ְדל֙וּ ֶ֣ז ַרע ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִמֹ֖כּל ְבּ ֵ֣ני ֵנ ָ֑כר ַו ַֽיַּעְמ֗דוּ ַו ִיְּת ַודּ֙וּ ַעל־ַח ֣טּ ֹאֵתי ֶ֔הם
הָ֛וה ֱאֹלֵהיֶ֖הם
ַֽוֲﬠוֹ ֖נוֹת ֲאֹֽבֵתיֶֽהםַ :ו ָיּ֨קוּמ֙וּ ַעל־ָעְמ ָ֔דם ַו ִיְּק ְר֗אוּ ְבֵּ֨סֶפר תּוֹ ַ֧רת ְי ֹ
ה ָ֖וה ֱאֹֽלֵהיֶֽהםַ :ו ָ֜יָּקם ַעל־
ת ִמְת ַו ִ֣דּים וּ ִ ֽמְשַֽׁתֲּח ִ֔וים ַֽלי ֹ
ְרִבִ֣ﬠית ַה ֑יּוֹם וּ ְרִבִעי ֙
ַֽמֲﬠ ֵ֣לה ַֽהְל ִו ִ֗יּם ֵי֨שׁוּ ַע וָּב ֜ ִני ַק ְדִמיֵ֧אל ְשַׁב ְנ ָ֛יה ֻבּ ִ֥נּי ֵֽשׁ ֵרְב ָ֖יה ָבּ ִ֣ני ְכ ָ֑נ ִני ַו ִיּ ְֽזֲﬠק֙וּ
ה ָ֖וה ֱאֹֽלֵהיֶֽהםַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ַֽהְל ִו ִ֡יּם ֵי֣שׁוּ ַע ֠ ְוַק ְדִמיֵאל ָבּ ֨ ִני
ְבּ֣קוֹל ָגּ֔דוֹל ֶאל־ ְי ֹ
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם
ה ְשַׁב ְנ ָ֣יה ְפַתְח ָ֔יה ֗קוּמוּ ָֽבּ ְרכ֙וּ ֶאת־ ְי ֹ
ֲחַשְׁב ְנ ָ֜יה ֵֽשׁ ֵרְב ָ֤יה ֽהוֹ ִד ָיּ ֙
ִמן־ָֽהעוֹ ָ֖לם ַעד־ָֽהעוֹ ָ֑לם ִויָֽב ְרכ֙וּ ֵ֣שׁם ְכּבוֹ ֶ֔דךָך וְּמרוַֹ֥מם ַעל־ָכּל־ְבּ ָר ָ֖כה וְּתִה ָֽלּה:
ם ְשֵׁ֨מי ַהָשַּׁ֜מ ִים
ה ָו֘ה ְלַב ֶדּ ךָ ֒ך ַאָ֣תּ ]ַאָ֣תּה[ ָעִ֡שׂיָת ֶאת־ַהָשַּׁמ ִי ֩
ַאָתּה־֣הוּא ְי ֹ
ם ְוָכל־ֲאֶ֣שׁר ָבּ ֶ֔הם ְוַאָ֖תּה ְמַח ֶ֣יּה
ה ַה ַיִּמּי ֙
ְוָכל־ְצָב ָ ֗אם ָה ָ ֜א ֶרץ ְוָכל־ֲאֶ֤שׁר ָעֶ֨לי ָ ֙
ה ָ֣וה ָֽהֱאֹל ִ֔הים ֲאֶ֤שׁר
א ְי ֹ
ֶאת־ֻכּ ָ֑לּם וְּצָ֥בא ַהָשַּׁ֖מ ִים ְל ךָ֥ך ִמְשַֽׁתֲּח ִֽויםַ :אָתּה־הוּ ֙

תּ ְבַּאְב ָ֔רם ְוֽהוֵֹצא֖תוֹ ֵמ֣אוּר ַכְּשׂ ִ֑דּים ְוַ֥שְׂמָתּ ְשּׁ֖מוֹ ַאְב ָרָֽהם :וָּמָ֣צאָת ֶאת־
ָבַּ֨ח ְר ָ ֙
ְלָבב֘וֹ ֶֽנֱאָ֣מן ְלָפ ֶני ךָ ֒ך ְוָכ֨רוֹת ִע֜מּוֹ ַהְבּ ִ֗רית ָל ֵ֡תת ֶאת־ֶא ֶר֩ץ ַהְכּ ַֽנֲﬠ ֨ ִני ַהִח ִ֜תּי
ם ֶאת־ ְדָּב ֶ֔ריךָך ִ֥כּי ַצ ִ֖דּיק
ָֽהֱאֹמ ִ֧רי ְוַהְפּ ִר ִ֛זּי ְוַה ְיבוִּ֥סי ְוַה ִגּ ְר ָגִּ֖שׁי ָלֵ֣תת ְל ַז ְר֑עוֹ ַו ָ֨תֶּק ֙
ָֽאָתּהַ :וֵ֥תּ ֶרא ֶאת־ֳﬠ ִ֥ני ֲאֹבֵ֖תינוּ ְבִּמְצ ָ֑ר ִים ְוֶאת־ ַֽזֲﬠָקָ֥תם ָשַׁ֖מְעָתּ ַעל־ ַים־ֽסוּף:
תת וֹּֽמְפ ִ֜תים ְבַּפ ְרֹ֤עה וְּבָכל־ֲﬠָב ָדי֙ו וְּבָכל־ ַ֣ﬠם ַא ְר֔צוֹ ִ֣כּי ָי ַ֔דְעָתּ ִ֥כּי
א ֹ֨
֠ ַוִתֵּתּן ֹ
ם ָבּ ַ֣קְעָתּ ִלְפ ֵני ֶ֔הם ַו ַֽיַּעְב ֥רוּ
ֵה ִ֖זידוּ ֲﬠֵלי ֶ ֑הם ַוַֽתַּעשׂ־ְל ךָ֥ך ֵ֖שׁם ְכַּה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהְ :וַה ָיּ ֙
שׁה ְֽוֶאת־ֹ֨ר ְדֵפי ֶ֜הם ִהְשׁ ַ֧לְכָתּ ִבְמצוֹֹ֛לת ְכּמוֹ־ֶ֖אֶבן ְבַּ֥מ ִים
ְבתוֹךְך־ַה ָ֖יּם ַבּ ַיָּבּ ָ ֑
שׁ ַ֔ל ְיָלה ְלָהִ֣איר ָל ֶ֔הם ֶאת־
ַע ִֽזּים :וְּבַע֣מּוּד ָע ֔ ָנן ִה ְנִחיָ֖תם יוֹ ָ ֑מם וְּבַע֥מּוּד ֵא ֙
ַה ֶ֖דּ ֶרךְך ֲאֶ֥שׁר ֵֽיְלכוּ־ָֽבהְּ :ו ַ֤ﬠל ַהר־ִסי ַנ֙י ָי ַ֔ר ְדָתּ ְו ַדֵ֥בּר ִעָמֶּ֖הם ִמָשּׁ ָ ֑מ ִים ַוִתּ ֵ֨תּן
ם ְותוֹ ֣רוֹת ֱאֶ֔מת ֻח ִ֥קּים וִּמְצ ֖וֹת טוֹ ִ ֽביםְ :וֶאת־ַשַׁ֥בּת
ָל ֶ֜הם ִמְשָׁפִּ֤טים ְיָשׁ ִרי ֙
ם ְותוֹ ָ֔רה ִצ ִ֣וּיָת ָל ֶ֔הם ְבּ ַ֖יד ֹמֶ֥שׁה ַעְב ֶֽדּךָך:
ָק ְדְשׁ֖ךָך הוֹ ַ֣דְעָתּ ָל ֶ ֑הם וִּמְצ ֤ווֹת ְוֻחִקּי ֙
ם ִל ְרָע ָ֔בם וַּ֗מ ִים ִמ ֶ֛סַּלע הוֵֹ֥צאָת ָלֶ֖הם ִלְצָמ ָ ֑אם
֠ ְוֶלֶחם ִמָשַּׁ֜מ ִים ָנ ַ ֤תָתּה ָלֶה ֙
א ָל ֶ֣רֶשׁת ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶשׁר־ ָנָ֥שׂאָת ֶאת־ ָֽי ְד֖ךָך ָלֵ֥תת ָלֶֽהם:
ַו ֣תּ ֹאֶמר ָל ֶ֗הם ָלבוֹ ֙
ְוֵ֥הם ַֽוֲאֹבֵ֖תינוּ ֵה ִ֑זידוּ ַו ַיְּקשׁ֙וּ ֶאת־ָע ְרָ֔פּם ְו ֥ל ֹא ָֽשְׁמ֖עוּ ֶאל־ִמְצוֶֹֽתיךָךַ :ו ְיָֽמֲא ֣נוּ
ִלְשֹׁ֗מ ַע ְול ֹא־ ָֽזְכ ֤רוּ ִנְפְל ֹ
א ֶ֨תי ךָ ֙ך ֲאֶ֣שׁר ָעִ֣שׂיָת ִעָמּ ֶ֔הם ַו ַיְּקשׁ֙וּ ֶאת־ָע ְרָ֔פּם ַו ִיְּתּנוּ־
ה ֱא֨לוֹ ַהּ ְסִלי֜חוֹת ַח ֧נּוּן ְו ַר֛חוּם ֶֽא ֶרךְך־
֛ר ֹאשׁ ָל֥שׁוּב ְלַעְב ֻדָ֖תם ְבִּמ ְר ָ֑ים ְוַאָתּ ֩
ם ֵ֣ﬠ ֶגל ַמֵסָּ֔כה ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ
ַא ַ֥פּ ִים ְו ַרב־וֶ֖חֶסד ]ֶ֖חֶסד[ ְו ֥ל ֹא ֲﬠ ַזְבָֽתּם֗ ַ :אף ִ ֽכּי־ָע֤שׂוּ ָלֶה ֙
ה ְבּ ַֽרֲחֶ֣מיךָך
ֶ֣זה ֱאֹל ֶ֔היךָך ֲאֶ֥שׁר ֶֽהֶעְל֖ךָך ִמִמְּצ ָ֑ר ִים ַֽו ַֽיֲּﬠ֔שׂוּ ֶנָא֖צוֹת ְגֹּדֽלוֹתְ :וַאָתּ ֙
ם
ָֽה ַר ִ֔בּים ֥ל ֹא ֲﬠ ַזְבָ֖תּם ַבִּמּ ְד ָ֑בּר ֶאת־ַע֣מּוּד ֶֽ֠הָע ָנן ל ֹא־ָ֨סר ֵֽמֲﬠֵליֶ֤הם ְבּיוָֹמ ֙
ה ְלָהִ֣איר ָל ֶ֔הם ְוֶאת־ַה ֶ֖דּ ֶרךְך ֲאֶ֥שׁר
ְלַה ְנֹחָ֣תם ְבַּה ֶ֔דּ ֶרךְך ְוֶאת־ַע֨מּוּד ָהֵ֤אשׁ ְבַּ֨ל ְיָל ֙
ֵֽיְלכוּ־ָֽבהְּ :ו ֽר ֽוֲּח ךָ ֙ך ַהטּוֹ ָ֔בה ָנַ֖תָתּ ְלַהְשִׂכּי ָ֑לם וַּמ ְנ ךָ ֙ך ֽל ֹא־ָמ ַ֣נְעָתּ ִמִפּי ֶ֔הם וּ ַ ֛מ ִים
ָנַ֥תָתּה ָלֶ֖הם ִלְצָמָֽאםְ :וַא ְרָבִּ֥ﬠים ָשׁ ָ֛נה ִכְּלַכְּלָ֥תּם ַבִּמּ ְדָ֖בּר ֣ל ֹא ָח ֵ֑סרוּ
ת ַֽוֲﬠָמִ֔מים
ם ֣ל ֹא ָב֔לוּ ְו ַר ְגֵליֶ֖הם ֥ל ֹא ָבֵֽצקוַּ :וִתּ ֵ֨תּן ָלֶ֤הם ַמְמָלכוֹ ֙
ַשְׁלֹֽמֵתיֶה ֙
ַוַתְּחְל ֵ֖קם ְלֵפ ָ ֑אה ַו ִֽיּי ְר֞שׁוּ ֶאת־ֶ֣א ֶרץ ִסי֔חוֹן ְוֶאת־ ֶ ֨א ֶר֙ץ ֶ֣מֶלךְך ֶחְשׁ֔בּוֹן ְוֶאת־ֶ֖א ֶרץ
ם ֶאל־ָה ָ ֔א ֶרץ
֥עוֹג ֶֽמֶלךְך־ַהָבָּֽשׁן :וְּב ֵניֶ֣הם ִה ְר ִ֔בּיָת ְכֹּֽכְכֵ֖בי ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ַוְתִּביֵא ֙
ם ַו ִֽיּי ְר֣שׁוּ ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ
ֲאֶשׁר־ָאַ֥מ ְרָתּ ַֽלֲאֹֽבֵתיֶ֖הם ָל֥בוֹא ָל ָֽרֶשׁתַ :ו ָיֹּ֤באוּ ַהָבּ ִני ֙

ם
ַוַתְּכ ֨ ַנע ִלְפ ֵני ֶ֜הם ֶאת־ֹֽיְשׁ ֵ֤בי ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ַהְכּ ַֽ֣נ ֲﬠ ֔ ִנים ַֽוִתְּתּ ֵ֖נם ְבּ ָי ָ֑דם ְוֶאת־ַמְלֵכיֶה ֙
ְוֶאת־ַעְמֵ֣מי ָה ָ ֔א ֶרץ ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ָבֶּ֖הם ִכּ ְרצוֹ ָֽנםַ :ו ִיְּלְכּ֞דוּ ָע ִ֣רים ְבֻּצרוֹ֘ת ַֽוֲא ָדָ֣מה
ה ַו ִֽיּי ְר֡שׁוּ ָבִּ֣תּים ְמֵל ִ ֽאים־ָכּל־ ֠טוּב ֹבּ֨רוֹת ֲחצוּ ִ֜בים ְכּ ָרִ֧מים ְו ֵזיִ֛תים ְו ֵ֥ﬠץ
ְשֵׁמ ָנ ֒
ַֽמֲא ָ֖כל ָלֹ֑רב ַו ֽיּ ֹאְכ֤לוּ ַו ִיְּשְׂבּע֙וּ ַו ַיְּשִׁ֔מינוּ ַו ִיְּתַע ְדּ ֖נוּ ְבּֽטוְּב ךָ֥ך ַה ָגּ ֽדוֹלַ :ו ַיְּמ֨רוּ ַו ִיְּמ ְר֜דוּ
ָ֗בּךְך ַו ַיְּשׁ ִ֤לכוּ ֶאת־תּוֹ ָֽרְת ךָ ֙ך ַֽאֲח ֵ֣רי ַג ָ֔וּם ְוֶאת־ ְנִביֶ֣איךָך ָה ָ֔רגוּ ֲאֶשׁר־ֵהִ֥ﬠידוּ ָ֖בם
ם ְבּ ַ֣יד ָֽצ ֵרי ֶ֔הם ַו ָיֵּ֖צרוּ ָל ֶ ֑הם
ַֽלֲהִשׁיָ֣בם ֵא ֶ֑ליךָך ַו ַֽיֲּﬠ֔שׂוּ ֶנָא֖צוֹת ְגּדוֹֹֽלתַ :וִתְּתּ ֵנ ֙
ה ִמָשַּׁ֣מ ִים ִתְּשָׁ֔מע וְּכ ַֽרֲחֶ֣מיךָך ָֽה ַר ִ֔בּים ִתּ ֵ ֤תּן
ם ִי ְ ֽצֲﬠ֣קוּ ֵאֶ֔ליךָך ְוַאָתּ ֙
וְּב ֵ֤ﬠת ָצ ָרָת ֙
ם ֽמוִֹשׁיִ֔עים ְו ֽיוִֹשׁי֖עוּם ִמ ַ֥יּד ָצ ֵריֶֽהם :וְּכ ֣נוֹ ַח ָל ֶ֔הם ָי֕שׁוּבוּ ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ַ֖רע
ָלֶה ֙
ם ַו ִיּ ְר ֣דּוּ ָב ֶ֔הם ַו ָיּ֨שׁוּב֙וּ ַו ִיּ ְזָע֔קוּךָך ְוַא ָ֞תּה ִמָשַּׁ֧מ ִים
א ְיֵביֶה ֙
ְלָפ ֶ֑ניךָך ַוַֽתַּע ְזֵ֞בם ְבּ ַ֤יד ֽ ֹ
ִתְּשׁ ַ ֛מע ְוַתִצּי ֵ֥לם ְ ֽכּ ַֽרֲחֶ֖מיךָך ַר֥בּוֹת ִע ִ ֽתּיםַ :ו ָ֨תַּעד ָבּ ֶ֜הם ַֽלֲהִשׁיָ֣בם ֶאל־ֽתּוֹ ָר ֶ֗תךָך
ְו ֵ֨הָמּה ֵה ִ֜זידוּ ְו ֽל ֹא־ָשְׁמ֤עוּ ְלִמְצוֹ ֶ֨תי ךָ ֙ך וְּבִמְשָׁפֶּ֣טיךָך ָֽחְטאוּ־ ָ֔בם ֲאֶשׁר־ ַֽיֲﬠֶ֥שׂה
שׁךְך
ָא ָ֖דם ְוָח ָ֣יה ָב ֶ ֑הם ַו ִיְּתּ ֤נוּ ָכֵת֙ף סוֹ ֶ֔ר ֶרת ְוָע ְר ָ֥פּם ִהְק֖שׁוּ ְו ֥ל ֹא ָשֵֽׁמעוַּ :וִתְּמ ֤ ֹ
ֲﬠֵליֶה ֙
ם ָשׁ ִ֣נים ַר֔בּוֹת ַו ָ֨תַּעד ָ֧בּם ְבּר ֽוֲּח ךָ֛ך ְבּ ַיד־ ְנִביֶ֖איךָך ְו ֣ל ֹא ֶֽהֱא ִ֑זינוּ ַוִתְּתּ ֔ ֵנם
ְבּ ַ֖יד ַעֵ֥מּי ָֽהֲא ָרֹֽצת :וְּב ַֽרֲחֶ֧מיךָך ָה ַרִ֛בּים ֽל ֹא־ֲﬠִשׂיָ֥תם ָכּ ָ֖לה ְו ֣ל ֹא ֲﬠ ַזְב ָ ֑תּם ִ֛כּי
ֵֽאל־ַח֥נּוּן ְו ַר֖חוּם ָֽאָתּהְ :וַעָ֣תּה ֱ֠אֹלֵהינוּ ָה ֵ ֨אל ַה ָגּ֜דוֹל ַה ִגּ֣בּוֹר ְוַהנּוֹ ָר֘א שׁוֵֹ֣מר
ַהְבּ ִ֣רית ְוַהֶחֶס֒ד ַאל־ ִיְמ ַ֣ﬠט ְלָפ ֡ ֶניךָך ֵ֣את ָכּל־ַהְתָּלָ֣אה ֲאֶשׁר־ְ֠מָצַאְתנוּ
ִלְמָלֵ֨כינוּ ְלָשׂ ֵ֧רינוּ וְּלֹֽכֲה ֵ֛נינוּ ְוִל ְנִביֵ֥אנוּ ְו ַֽלֲאֹבֵ֖תינוּ וְּלָכל־ַע ֶ ֑מּךָך ִמיֵמ֙י ַמְל ֵ֣כי
ַא֔שּׁוּר ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהְ :וַאָ֣תּה ַצ ִ֔דּיק ַ֖ﬠל ָכּל־ַהָ֣בּא ָע ֵ֑לינוּ ִ ֽכּי־ֱאֶ֥מת ָעִ֖שׂיָת
ַֽוֲא ַ֥נְחנוּ ִה ְרָֽשְׁענוְּ :וֶאת־ְמָל ֵ֤כינוּ ָשׂ ֵ֨רינ֙וּ ֹֽכֲּה ֵ֣נינוּ ַֽוֲאֹב ֵ֔תינוּ ֥ל ֹא ָע֖שׂוּ ֽתּוֹ ָר ֶ ֑תךָך
ם
ְו ֤ל ֹא ִהְקִ֨שׁיב֙וּ ֶאל־ִמְצוֹ ֶ֔תיךָך וְּל ֵ֣ﬠ ְדוֹ ֶ֔תיךָך ֲאֶ֥שׁר ַֽהִעיֹ֖דָת ָבֶּֽהםְ :וֵ֣הם ְבַּמְלכוָּת ֩
וְּבֽטוְּב ךָ ֙ך ָה ָ֜רב ֲאֶשׁר־ ָנַ֣תָתּ ָל ֶ֗הם וְּב ֶ ֨א ֶרץ ָֽה ְרָחָ֧בה ְוַהְשֵּׁמ ָ֛נה ֲאֶשׁר־ ָנַ֥תָתּ
ִלְפ ֵניֶ֖הם ֣ל ֹא ֲﬠָב ֑דוּךָך ְֽול ֹא־ָ֔שׁבוּ ִמַֽמַּעְלֵליֶ֖הם ָֽה ָר ִ ֽﬠיםִ :ה ֵ֛נּה ֲא ַ֥נְחנוּ ַה ֖יּוֹם
הּ ְוֶאת־טוּ ָ֔בהּ ִה ֵ֛נּה
ֲﬠָב ִ֑דים ְוָה ָ ֨א ֶרץ ֲאֶשׁר־ ָנַ֣תָתּה ַֽלֲאֹב ֵ֗תינוּ ֶֽלֱאֹ֤כל ֶאת־ִפּ ְר ָי ֙
ֲא ַ֥נְחנוּ ֲﬠָב ִ֖דים ָע ֶֽליָה :וְּתֽבוָּאָ֣תהּ ַמ ְר ָ֗בּה ַלְמָּל ִ֛כים ֲאֶשׁר־ ָנַ֥תָתּה ָע ֵ֖לינוּ
ְבַּחטּ ֹאו ֵ ֑תינוּ ְו ַ֣ﬠל ֠ ְגּ ִוֹיֵּתינוּ ֹֽמְשׁ ִ֤לים וִּבְבֶהְמ ֵ֨תּנ֙וּ ִכּ ְרצוֹ ֔ ָנם וְּבָצ ָ֥רה ְגדוֹ ָ֖לה ֲא ָֽנְחנוּ:
וְּבָכל־ ֕ז ֹאת ֲא ַ֛נְחנוּ ֹֽכּ ְרִ֥תים ֲאָמ ָ֖נה ְוֹֽכְתִ֑בים ְוַעל ֙ ֶֽהָח֔תוּם ָשׂ ֵ֥רינוּ ְל ִו ֵ֖יּנוּ ֹֽכֲּה ֵֽנינוּ:

שָׁתא ֶבּן־ֲחַכְל ָ֖יה ְוִצ ְד ִק ָֽיּהְ :שׂ ָר ָ֥יה ֲﬠ ַז ְר ָ֖יה
ְו ַ֖ﬠל ַֽהֲחתוִּ֑מים ְנֶחְמ ָ֧יה ַהִתּ ְר ָ ֛
ִי ְרְמ ָֽיהַ :פְּשׁ֥חוּר ֲאַמ ְר ָ֖יה ַמְלִכּ ָֽיּהַ :ח֥טּוּשׁ ְשַׁב ְנ ָ֖יה ַמֽלּוּךְךָ :ח ִ֥רם ְמ ֵר֖מוֹת ֹֽעַב ְד ָֽיה:
ָֽדּ ִנ ֵ֥יּאל ִגּ ְנּ֖תוֹן ָבּ ֽרוּךְךְ :מֻשׁ ָ֥לּם ֲאִב ָ֖יּה ִמ ָיּ ִ ֽמןַֽ :מַע ְז ָ֥יה ִבְל ַ֖גּי ְשַֽׁמְע ָ֑יה ֵ֖אֶלּה
ַהֹֽכֲּה ִֽניםְ :וַֽהְל ִו ִ֑יּם ְו ֵי֨שׁוּ ַ֙ע ֶבּן־ֲא ַז ְנ ָ֔יה ִבּ ֕נּוּי ִמְבּ ֵ֥ני ֵֽח ָנ ָ֖דד ַק ְדִמיֵֽאלַֽ :וֲאֵחי ֶ ֑הם
ְשַׁב ְנ ָ֧יה ֽהוֹ ִד ָ֛יּה ְקִליָ֖טא ְפָּלא ָ֥יה ָח ָֽנ ןִ :מי ָ֥כא ְר֖חוֹב ֲחַשְׁב ָֽיהַ :ז֥כּוּר ֵֽשׁ ֵרְב ָ֖יה
שׁ ַפַּ֣חת מוֹ ָ ֔אב ֵעי ָ֥לם ַז֖תּוּא ָבּ ִ ֽני:
ְשַׁב ְנ ָֽיהֽ :הוֹ ִד ָ֥יּה ָב ִ֖ני ְבּ ִ ֽנינוָּ :ראֵ֖שׁי ָה ָ֑ﬠם ַפּ ְרֹע ֙
שׁם ֵבָּֽצי:
ֻבּ ִ֥נּי ַע ְז ָ֖גּד ֵבָּֽביֲ :אֹֽד ִנ ָ֥יּה ִב ְג ַ֖וי ָע ִֽדיןָ :אֵ֥טר ִח ְז ִק ָ֖יּה ַע ֽזּוּרֽ :הוֹ ִד ָ֥יּה ָח ֻ ֖
ָח ִ֥ריף ֲﬠ ָנ֖תוֹת ֵנוָֽבי ] ֵניָֽבי[ַ :מ ְגִפּי ָ֥ﬠשׁ ְמֻשׁ ָ֖לּם ֵח ִֽזירְ :מֵֽשׁי ַזְבֵ֥אל ָצ ֖דוֹק ַי ֽדּוּ ַע:
ְפַּלְט ָ֥יה ָח ָ֖נ ן ֲﬠ ָנ ָֽיה :הוֵֹ֥שׁ ַע ֲח ַנ ְנ ָ֖יה ַחֽשּׁוּבַ :הלּוֵֹ֥חשׁ ִפְּלָ֖חא שׁוֵֹֽבקְ :ר֥חוּם
ֲחַשְׁב ָ֖נה ַֽמֲﬠֵשׂ ָֽיהַֽ :וֲאִח ָ֥יּה ָח ָ֖נ ן ָע ָֽנ ןַ :מ֥לּוּךְך ָח ִ֖רם ַֽבֲּﬠ ָֽנה :וְּשָׁ֣אר ָהָ֡עם ַהֹֽכֲּה ִ֣נים
ת ֶאל־
שׁ ְר ִ֜רים ַה ְנִּתי ֗ ִנים ְוָכל־ַה ִנְּב ָ֞דּל ֵֽמַעֵ֤מּי ָֽהֲא ָרצוֹ ֙
ַ֠הְל ִו ִיּם ַהֽשּׁוֲֹﬠ ִ֨רים ַֽהְמ ֽ ֹ
תּוֹ ַ֣רת ָֽהֱאֹל ִ֔הים ְנֵשׁיֶ֖הם ְבֵּניֶ֣הם וְּבֹנֵתי ֶ ֑הם ֹ֖כּל יוֹ ֵ֥ד ַע ֵמ ִ ֽביןַֽ :מֲח ִזי ִ֣קים ַעל־
ת ְבּתוֹ ַ֣רת ָֽהֱאֹל ִ֔הים ֲאֶ֣שׁר
ם וָּב ִ ֞אים ְבָּא ָ֣לה וִּבְשׁבוָּ֗עה ָלֶ֨לֶכ ֙
ֲאֵחיֶה֘ם ַא ִֽדּי ֵריֶה ֒
ה ָ֣וה
ת ְי ֹ
ִנְתּ ֔ ָנה ְבּ ַ֖יד ֹמֶ֣שׁה ֶֽﬠֶבד־ָֽהֱאֹלִ֑הים ְוִלְשׁ֣מוֹר ְו ַֽלֲﬠ֗שׂוֹת ֶאת־ָכּל־ִמְצוֹ ֙
שׁר ֽל ֹא־ ִנֵ֥תּן ְבֹּנֵ֖תינוּ ְלַעֵ֣מּי ָה ָ ֑א ֶרץ ְוֶאת־
ֲאֹד ֔ ֵנינוּ וִּמְשָׁפָּ֖טיו ְוֻח ָֽקּיוַֽ :וֲא ֶ ֛
ם ֶאת־ַהַמָּקּ֨חוֹת ְוָכל־ֶ֜שֶׁבר
ְבֹּ֣נֵתי ֶ֔הם ֥ל ֹא ִנ ַ֖קּח ְלָב ֵֽנינוְּ :וַעֵ֣מּי ָה ָ ֡א ֶרץ ַֽהְמִביִאי ֩
ת ִלְמ֔כּוֹר ֽל ֹא־ ִנ ַ֥קּח ֵמ ֶ ֛הם ַבַּשָּׁ֖בּת וְּב ֣יוֹם ֹ֑ק ֶדשׁ ְו ִנֹ֛טּשׁ ֶאת־ַהָשּׁ ָ֥נה
ְבּ ֤יוֹם ַהַשָּׁבּ ֙
ַהְשִּׁביִ֖ﬠית וַּמָ֥שּׁא ָכל־ ָֽידְ :וֶֽהֱﬠַ֤מ ְדנוּ ָעֵ֨לינ֙וּ ִמְצ֬וֹת ָלֵ֥תת ָע ֵ֛לינוּ ְשִׁלִ֥שׁית
ַהֶ֖שֶּׁקל ַבָּשּׁ ָ֑נה ַֽלֲﬠֹב ַ֖דת ֵ֥בּית ֱאֹלֵֽהינוְּ :ל ֶ֣לֶחם ַהַֽמֲּﬠ ֶ֡רֶכת וִּמ ְנַ֣חת ַהָתִּ֣מיד
ם ְו ַ֣לַחָטּ֔אוֹת ְלַכ ֵ֖פּר
וְּלעוֹ ַ֣לת ַ֠הָתִּמיד ַהַשָּׁבּ֨תוֹת ֶֽהֳח ָדִ֜שׁים ַלֽמּוֲֹﬠ ִ֗דים ְוַלֳקּ ָדִשׁי ֙
ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוֹ֖כל ְמ ֶ֥לאֶכת ֵֽבּית־ֱאֹלֵֽהינוְּ :וַהגּוֹ ָר֨לוֹת ִהַ֜פְּלנוּ ַעל־ֻק ְרַ֣בּן ָֽהֵעִ֗צים
ם ְ֠לָהִביא ְל ֵ֨בית ֱאֹלֵ֧הינוּ ְלֵֽבית־ֲאֹב ֵ ֛תינוּ ְלִעִ֥תּים
ַהֹֽכֲּה ִ֣נים ַֽהְל ִו ִיּ֘ם ְוָהָע ֒
ה ָ֣וה ֱאֹל ֵ֔הינוּ ַכָּכּ֖תוּב ַבּתּוֹ ָֽרה:
ח ְי ֹ
ְמ ֻזָמִּ֖נים ָשׁ ָ֣נה ְבָשׁ ָ֑נה ְלַבֵ֗ער ַעל־ִמ ְזַבּ ֙
וְּלָהִ֞ביא ֶאת־ִבּכּוּ ֵ֣רי ַא ְדָמ ֵ֗תנוּ וִּבכּוּ ֵ֛רי ָכּל־ְפּ ִ֥רי ָכל־ ֵ֖ﬠץ ָשׁ ָ֣נה ְבָשׁ ָ֑נה ְלֵ֖בית
ה ָֽוהְ :וֶאת־ְבֹּכ ֤רוֹת ָבּ ֨ ֵנינ֙וּ וְּבֶהְמ ֵ֔תּינוּ ַכָּכּ֖תוּב ַבּתּוֹ ָ֑רה ְוֶאת־ְבּכוֹ ֵ֨רי ְבָק ֵ֜רינוּ
ְי ֹ
א ְלֵ֣בית ֱאֹל ֵ֔הינוּ ַלֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים ַֽהְמָשׁ ְרִ֖תים ְבֵּ֥בית ֱאֹלֵֽהינוְּ :וֶאת־
ְוצ ֹא ֗ ֵנינוּ ְלָהִבי ֙

ם
ֵראִ֣שׁית ֲﬠ ִֽריֹסֵ֣תינוּ ֠וְּת ֽרוֹּמֵתינוּ וְּפ ִ֨רי ָכל־ֵ֜עץ ִתּי ֣רוֹשׁ ְו ִיְצ ָ֗הר ָנִ֤ביא ַלֹֽכֲּה ִני ֙
ם ַֽהְל ִו ִ֔יּם ַֽהְמַעְשּׂ ִ֔רים
ֶאל־ִלְשׁ֣כוֹת ֵבּית־ֱאֹל ֵ֔הינוּ וַּמְעַ֥שׂר ַא ְדָמֵ֖תנוּ ַֽלְל ִו ִ֑יּם ְוֵה ֙
ְבֹּ֖כל ָע ֵ֥רי ֲﬠֹֽב ָדֵֽתנוְּ :וָה ָ֨יה ַהֹכֵּ֧הן ֶֽבּן־ַֽאֲהֹ֛רן ִעם־ַֽהְל ִו ִ֖יּם ַבְּעֵ֣שׂר ַֽהְל ִו ִ֑יּם ְוַֽהְל ִו ִ֞יּם
ַֽיֲﬠ֨לוּ ֶאת־ַֽמֲﬠַ֤שׂר ַהַֽמֲּﬠֵשׂ֙ר ְלֵ֣בית ֱאֹל ֵ֔הינוּ ֶאל־ַהְלָּשׁ֖כוֹת ְלֵ֥בית ָהאוָֹֽצרִ֣ :כּי
ֶאל־ַ֠הְלָּשׁכוֹת ָי ִ֨ביאוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל וְּב ֵ֣ני ַהֵלּ ִ֗וי ֶאת־ְתּרוַּ֣מת ַה ָדּ ָג ֘ן ַהִתּי ֣רוֹשׁ
שׁ ְר ִ֑רים
ם ַֽהְמָ֣שׁ ְר ִ֔תים ְוַהֽשּׁוֲֹﬠ ִ֖רים ְוַֽהְמ ֽ ֹ
ם ְכּ ֵ֣לי ַהִמְּק ָ֔דּשׁ ְוַהֹֽכֲּה ִני ֙
ְוַה ִיְּצָה֒ר ְוָשׁ ֙
ְו ֥ל ֹא ַֽנֲﬠ ֖ז ֹב ֶאת־ֵ֥בּית ֱאֹלֵֽהינוַּ :ו ֵֽיְּשׁ֥בוּ ָשׂ ֵֽרי־ָה ָ֖ﬠם ִבּירוָּשׁ ָ֑לם וְּשָׁ֣אר ָ֠הָעם
ם ִ֣ﬠיר ַהֹ֔קּ ֶדשׁ
ת ִבּי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ִהִ֨פּילוּ ֽגוֹ ָר֜לוֹת ְלָהִ֣ביא ׀ ֶאָ֣חד ִמן־ָֽהֲﬠָשׂ ָ֗רה ָלֶ֨שֶׁב ֙
ְוֵ֥תַשׁע ַה ָיּ ֖דוֹת ֶֽבָּע ִֽריםַ :ו ְיָֽב ְר֖כוּ ָה ָ֑ﬠם ְלֹכל ֙ ָֽהֲא ָנִ֔שׁים ַה ִ ֽמְּת ַנ ְדּ ִ֔בים ָלֶ֖שֶׁבת
ה ָראֵ֣שׁי ַהְמּ ִדי ֔ ָנה ֲאֶ֥שׁר ָֽיְשׁ֖בוּ ִבּירוָּשׁ ָ֑לם וְּבָע ֵ֣רי ְיהוּ ָ֗דה ָֽיְשׁ֞בוּ
ִבּירוָּשׁ ָֽלםְ :ו ֵ ֨אֶלּ ֙
ם ְוַֽהְל ִו ִ֣יּם ְוַה ְנִּתי ֔ ִנים וְּב ֵ֖ני ַעְב ֵ֥די
ִ֤אישׁ ַֽבֲּאֻח ָזּת֙וֹ ְבּ ָ֣ﬠ ֵרי ֶ֔הם ִיְשׂ ָרֵ֤אל ַהֹֽכֲּה ִני ֙
ם ָֽיְשׁ֔בוּ ִמְבּ ֵ֥ני ְיהוּ ָ֖דה וִּמְבּ ֵ֣ני ִב ְנ ָיִ֑מן ִמְבּ ֵ֣ני ֠ ְיהוּ ָדה ֲﬠָת ָ֨יה
ְשֹׁלֹֽמה :וִּבי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ֶבן־ֻע ִזּ ָ֜יּה ֶבּן־ ְזַכ ְר ָ֧יה ֶבן־ֲאַמ ְר ָ֛יה ֶבּן־ְשַׁפְט ָ֥יה ֶבן־ַֽמֲהַלְלֵ֖אל ִמְבּ ֵני־ ָֽפ ֶרץ:
וַּֽמֲﬠֵשׂ ָ֣יה ֶבן־ָבּ ֣רוּךְך ֶבּן־ָכּל־ֹ֠ח ֶזה ֶבּן־ֲח ָז ָ֨יה ֶבן־ֲﬠ ָד ָ֧יה ֶבן־ ֽיוֹ ָי ִ֛ריב ֶבּן־ ְזַכ ְר ָ֖יה
ֶבּן־ַהִשֹּׁל ִֽניָ :כּל־ְבּ ֵני־ֶ֕פ ֶרץ ַה ֽיְּשִׁ֖בים ִבּירוָּשׁ ָ֑לם ַא ְרַ֥בּע ֵמ֛אוֹת ִשִׁ֥שּׁים וְּשֹׁמ ָ֖נה
ה ֶבן־קוָֹל ָ֧יה
ַא ְנֵשׁי־ָֽח ִילְ :וֵ֖אֶלּה ְבּ ֵ֣ני ִב ְנ ָיִ֑מן ַסֻ֡לּא ֶבּן־ְמֻשָׁ֡לּם ֶבּן־יוֵֹ֡עד ֶבּן־ְפּ ָד ָי ֩
ֶבן־ַֽמֲﬠֵֽשׂ ָ֛יה ֶבּן־ ִ ֽאיִתיֵ֖אל ֶבּן־ ְיַשְׁע ָֽיהְ :וַֽאֲח ָ֖ריו ַגַּ֣בּי ַס ָ֑לּי ְתַּ֥שׁע ֵמ֖אוֹת ֶעְשׂ ִ֥רים
וְּשֹׁמ ָֽנהְ :ויוֵֹ֥אל ֶבּן־ ִזְכ ִ֖רי ָפּ ִ֣קיד ֲﬠֵלי ֶ ֑הם ִֽויהוּ ָ֧דה ֶבן־ַהְסּנוּ ָ ֛אה ַעל־ָהִ֖ﬠיר
ִמְשׁ ֶֽנהִ :מן־ַהֹֽכֲּה ִ֑נים ְי ַדְע ָ֥יה ֶבן־ ֽיוֹ ָי ִ֖ריב ָי ִ ֽכיןְ :שׂ ָר ָ֨יה ֶבן־ִחְלִק ָ֜יּה ֶבּן־ְמֻשׁ ָ֣לּם
ת ֶבּן־ֲאִחי֔טוּב ְנ ִ֖גד ֵ֥בּית ָֽהֱאֹל ִ ֽהיםַֽ :וֲאֵחי ֶ֗הם ֹעֵ֤שׂה
ֶבּן־ָצ֗דוֹק ֶבּן־ְמ ָריוֹ ֙
ה
ה ַל ַ֔בּ ִית ְשֹׁמ ֶ֥נה ֵמ֖אוֹת ֶעְשׂ ִ֣רים וְּשׁ ָ֑נ ִים ֠ ַֽוֲﬠ ָד ָיה ֶבּן־ ְיֹר ָ֤חם ֶבּן־ְפַּלְל ָי ֙
ַהְמָּלאָכ ֙
ֶבּן־ַאְמִ֣צי ֶבן־ ְזַכ ְר ָ֔יה ֶבּן־ַפְּשׁ֖חוּר ֶבּן־ַמְלִכּ ָֽיּהְ :וֶאָחי֙ו ָראִ֣שׁים ְלָא֔בוֹת ָמאַ֖ת ִים
ַא ְרָבִּ֣ﬠים וְּשׁ ָ֑נ ִים ַֽוֲﬠַמְשַׁ֧סי ֶבּן־ֲﬠ ַז ְר ֵ ֛אל ֶבּן־ַאְח ַ֥זי ֶבּן־ְמִשֵׁלּ֖מוֹת ֶבּן־ִאֵֽמּר:
ם ִגֹּ֣בּ ֵרי ַ֔ח ִיל ֵמָ֖אה ֶעְשׂ ִ֣רים וְּשֹׁמ ָ֑נה וָּפ ִ֣קיד ֲﬠֵלי ֶ֔הם ַזְב ִדּיֵ֖אל ֶבּן־
ַֽוֲאֵחיֶה ֙
ַה ְגּדוֹ ִ ֽלים :וּ ִ ֽמן־ַהְל ִו ִ֑יּם ְשַׁמְע ָ֧יה ֶבן־ַח֛שּׁוּב ֶבּן־ַע ְז ִרי ָ֥קם ֶבּן־ֲחַשְׁב ָ֖יה ֶבּן־בּוּ ִֽנּי:
ה ְלֵ֣בית ָֽהֱאֹל ִ֔הים ֵמ ָראֵ֖שׁי ַֽהְל ִו ִֽיּם:
ְוַשְׁבּ ַ֨תי ְו ֽיוֹ ָז ָ֨בד ַעל־ַהְמָּלא ָ֤כה ַה ִ ֽחיֹצ ָנ ֙

ה ְיהוֹ ֶ֣דה ַלְתִּפָ֔לּה
וַּמַתּ ְנ ָ֣יה ֶבן־ִ֠מיָכה ֶבּן־ ַזְב ִ֨דּי ֶבן־ָאָ֜סף ֗ר ֹאשׁ הְתִּחָלּ ֙
א ֶבּן־ַשׁ֔מּוּ ַע ֶבּן־ ָגּ ָ֖לל ֶבּן־ ְידיּֽתוּן ] ְידוּֽתוּן[:
וַּבְקֻבּ ְק ָ֖יה ִמְשׁ ֶ֣נה ֵֽמֶא ָ֑חיו ְוַעְב ָדּ ֙
ם ַע֣קּוּב ַטְל֔מוֹן
ם ְבִּ֣ﬠיר ַהֹ֔קּ ֶדשׁ ָמאַ֖ת ִים ְשֹׁמ ִ֥נים ְוַא ְרָבּ ָֽﬠהְ :וַהֽשּׁוֲֹﬠ ִרי ֙
ָכּל־ַֽהְל ִו ִיּ ֙
שְּׁמ ִ֣רים ַבְּשָּׁע ִ֑רים ֵמָ֖אה ִשְׁבִ֥ﬠים וְּשׁ ָֽנ ִים :וְּשׁ ָ ֨אר ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ַהֹֽכֲּה ִ֤נים
ַֽוֲאֵחיֶ֖הם ַה ֽ ֹ
ַֽהְל ִו ִיּ ֙
ם ְבָּכל־ָע ֵ֣רי ְיהוּ ָ֔דה ִ֖אישׁ ְבּ ַֽנֲחָלֽתוְֹ :וַה ְנִּתי ִ֖נים ֹֽיְשִׁ֣בים ָבֹּ֑עֶפל ְוִציָ֥חא
ם ִבּי ֣רוָּשַׁ֔לם ֻע ִ֤זּי ֶבן־ָבּ ִנ֙י ֶבּן־ֲחַשְׁב ָ֔יה ֶבּן־
ְו ִגְשׁ ָ֖פּא ַעל־ַה ְנִּתי ִֽנים :וְּפ ִ֤קיד ַֽהְל ִו ִיּ ֙
שׁ ְר ִ֔רים ְל ֶ֖נ ֶגד ְמ ֶ֥לאֶכת ֵבּית־ָֽהֱאֹל ִ ֽהיםֽ ִ :כּי־
ַמַתְּנ ָ֖יה ֶבּן־ִמי ָ֑כא ִמְבּ ֵ֤ני ָאָס֙ף ַֽהְמ ֣ ֹ
שׁ ְר ִ֖רים ְדַּבר־ ֥יוֹם ְבּיוֹֽמוֹ :וְּפַתְח ָ֨יה ֶבּן־
ִמְצ ַ֥ות ַהֶ֖מֶּלךְך ֲﬠֵלי ֶ ֑הם ַֽוֲאָמ ָ֥נה ַעל־ַֽהְמ ֽ ֹ
ה ְל ַ֣יד ַהֶ֔מֶּלךְך ְלָכל־ ָדָּ֖בר ָל ָֽﬠםְ :וֶאל־ַֽהֲחֵצ ִ֖רים
ְמֵֽשׁי ַזְב ֵ ֜אל ִמְבּ ֵני־ ֶ֤ז ַרח ֶבּן־ ְיהוּ ָד ֙
ִבְּשֹׂד ָ ֑תם ִמְבּ ֵ֣ני ְיהוּ ָ֗דה ָֽיְשׁ֞בוּ ְבִּק ְר ַ֤ית ָֽהַא ְרַבּ֙ע וְּבֹנ ֶ֔תיָה וְּב ִדיֹב֙ן וְּבֹנ ֶ֔תיָה
וּ ִ ֽביַקְבְצֵ֖אל ַֽוֲחֵצ ֶֽריָה :וְּב ֵי֥שׁוּ ַע וְּבֹמָל ָ֖דה וְּבֵ֥בית ָֽפֶּלט :וַּֽבֲחַ֥צר שׁוּ ָ֛ﬠל וִּבְבֵ֥אר
ֶ֖שַׁבע וְּבֹנֶֽתיָה :וְּב ִ ֽצְק ַ֥לג וִּבְמֹכ ָ֖נה וִּבְבֹנֶֽתיָה :וְּב ֵ֥ﬠין ִר֛מּוֹן וְּבָצ ְר ָ֖ﬠה וְּב ַי ְרֽמוּת:
שׁ וְּשֹׂד ֶ֔תיָה ֲﬠ ֵז ָ֖קה וְּבֹנ ֶ ֑תיָה ַו ַֽיֲּח֥נוּ ִמְבֵּֽאר־ֶ֖שַׁבע
ם ְוַחְצ ֵרי ֶ֔הם ָלִכי ֙
ָזֹ֤נ ַח ֲﬠ ֻדָלּ ֙
ַעד־ ֵֽגּיא־ִהֹֽנּם :וְּב ֵ֥ני ִב ְנ ָיִ֖מן ִמ ָ֑גַּבע ִמְכָ֣משׂ ְוַע ָ֔יּה וֵּֽבית־ֵ֖אל וְּבֹנֶֽתיָהֲ :ﬠ ָנ֥תוֹת
ֹ֖נב ֲﬠ ָֽנְנ ָֽיהָ :ח֥צוֹר ׀ ָרָ֖מה ִגָּֽתּ ִיםָ :ח ִ֥דיד ְצֹבִ֖ﬠים ְנַב ָֽלּטֹ֥ :לד ְואוֹ ֖נוֹ ֵ֥גּי ַֽהֲח ָר ִ ֽשׁים:
ה ַהֹֽכֲּה ִ֣נים ְוַֽהְל ִו ִ֔יּם ֲאֶ֥שׁר ָע֛לוּ
וִּמן־ַהְל ִו ִ֔יּם ַמְחְל֥קוֹת ְיהוּ ָ֖דה ְלִב ְנ ָי ִ ֽמיןְ :ו ֵ ֨אֶלּ ֙
ִעם־ ְז ֻרָבֶּ֥בל ֶבּן־ְשַׁאְלִתּיֵ֖אל ְו ֵי֑שׁוּ ַע ְשׂ ָר ָ֥יה ִי ְרְמ ָ֖יה ֶע ְז ָֽראֲ :אַמ ְר ָ֥יה ַמ֖לּוּךְך
ַחֽטּוּשְׁ :שַׁכ ְנ ָ֥יה ְר ֻ ֖חם ְמ ֵרֹֽמתִ :ע ֥דּוֹא ִג ְנּ֖תוֹי ֲאִב ָֽיּהִ :מ ָיִּ֥מין ַֽמַע ְד ָ֖יה ִבְּל ָֽגּה:
ְשַׁמְע ָ֥יה ְו ֽיוֹ ָי ִ֖ריב ְי ַדְע ָֽיהַ :ס֣לּוּ ָע֔מוֹק ִחְל ִק ָ֖יּה ְי ַדְע ָ֑יה ֵ֣אֶלּה ָראֵ֧שׁי ַהֹֽכֲּה ִ֛נים
ַֽוֲאֵחיֶ֖הם ִבּיֵ֥מי ֵיֽשׁוּ ַעְ :וַֽהְל ִו ִ֗יּם ֵי֧שׁוּ ַע ִבּ֛נּוּי ַק ְדִמיֵ֥אל ֵֽשׁ ֵרְב ָ֖יה ְיהוּ ָ֣דה ַמַתְּנ ָ֑יה
ַעל־ֻה ְיּ ֖דוֹת ֥הוּא ְוֶאָֽחיו :וַּבְקֻבְּק ָ֨יה ְוֻע ִ֧נּו ] ְוֻע ִ֧נּי[ ֲאֵחי ֶ ֛הם ְל ֶנ ְג ָ֖דּם ְלִמְשָׁמ ֽרוֹת:
ם הוִֹ֣ליד ֶאת־ֶאְל ָיִ֔שׁיב ְוֶאְל ָיִ֖שׁיב ֶאת־
ְו ֵי֖שׁוּ ַע הוִֹ֣ליד ֶאת־ ֽיוֹ ָי ִ֑קים ְו ֽיוֹ ָיִקי ֙
יוֹ ָי ָֽדעְ :ו ֽיוֹ ָי ָד֙ע הוִֹ֣ליד ֶאת־יוֹ ָנ ָ֔תן ְויוֹ ָנָ֖תן הוִֹ֥ליד ֶאת־ ַי ֽדּוּ ַע :וִּביֵמ֙י ֽיוֹ ָי ִ ֔קים ָה ֥יוּ
ֹֽכֲה ִ֖נים ָראֵ֣שׁי ָהָא֑בוֹת ִלְשׂ ָר ָ֣יה ְמ ָר ָ֔יה ְל ִי ְרְמ ָ֖יה ֲח ַנ ְנ ָֽיהְ :לֶע ְז ָ֣רא ְמֻשָׁ֔לּם
ַֽלֲאַמ ְר ָ֖יה ְיֽהוָֹח ָֽנ ןִ :לְמִ֨לוכ֙יּ ]ִלְמִ֨ליכ֙וּ[ ֽיוֹ ָנ ָ֔תן ִלְשַׁב ְנ ָ֖יה יוֵֹֽסףְ :לָח ִ֣רם ַע ְד ֔ ָנא
ִלְמ ָר ֖יוֹת ֶחְל ָֽקיְ :לִעֹ֥דּיא ]ְלִע ֥דּוֹא[ ְזַכ ְר ָ֖יה ְל ִג ְנּ֥תוֹן ְמֻשׁ ָֽלּםַֽ :לֲאִב ָ֖יּה ִזְכ ִ֑רי

ְלִ֨מ ְנ ָיִ֔מין ְלֽמוַֹע ְד ָ֖יה ִפְּלָֽטיְ :לִבְל ָ֣גּה ַשׁ֔מּוּ ַע ִלְשַׁמְע ָ֖יה ְיהוֹ ָנָֽתן :וְּל ֽיוֹ ָי ִ֣ריב ַמְתּ ֔ ַני
ִ ֽלי ַדְע ָ֖יה ֻע ִֽזּיְ :לַס ַ֥לּי ַק ָ֖לּי ְלָע֥מוֹק ֵֽﬠֶברְ :לִחְל ִק ָ֣יּה ֲחַשְׁב ָ֔יה ִ ֽלי ַדְע ָ֖יה ְנַת ְנֵֽאל:
ם ִבּיֵ֨מי ֶאְל ָיִ֜שׁיב ֽיוֹ ָי ָ֤דע ְו ֽיוָֹח ָנ֙ן ְו ַי֔דּוּ ַע ְכּתוִּ֖בים ָראֵ֣שׁי ָא֑בוֹת ְוַהֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים
ַֽהְל ִו ִיּ ֩
ַעל־ַמְל֖כוּת ָֽדּ ְר ָ֥י ֶושׁ ַה ָֽפּ ְר ִ ֽסיְ :בּ ֵ֤ני ֵל ִו֙י ָראֵ֣שׁי ָֽהָא֔בוֹת ְכּתוּ ִ֕בים ַעל־ֵ֖סֶפר ִדְּב ֵ֣רי
ַה ָיִּ֑מים ְוַעד־ ְיֵ֖מי ֽיוָֹח ָ֥נ ן ֶבּן־ֶאְל ָי ִ ֽשׁיבְ :ו ָראֵ֣שׁי ַֽ֠הְל ִו ִיּם ֲחַשְׁב ָ֨יה ֵֽשׁ ֵרְב ָ֨יה ְו ֵי֤שׁוּ ַע
ֶבּן־ַק ְדִמיֵאל ֙ ַֽוֲאֵחיֶ֣הם ְל ֶנ ְג ָ֔דּם ְלַה ֵ֣לּל ְלהוֹ֔דוֹת ְבִּמְצ ַ֖ות ָדּ ִ֣ויד ִאישׁ־ָֽהֱאֹלִ֑הים
ִמְשָׁ֖מר ְלֻעַ֥מּת ִמְשָֽׁמרַ :מַתְּנ ָ֧יה וַּבְק ֻֽבּ ְק ָ֛יה ֹֽעַב ְד ָ֥יה ְמֻשׁ ָ֖לּם ַטְל֣מוֹן ַע֑קּוּב
ם ִמְשָׁ֔מר ַֽבֲּאֻס ֵ֖פּי ַהְשָּׁע ִֽרים֕ ֵ :אֶלּה ִבּי ֵ ֛מי ֽיוֹ ָי ִ֥קים ֶבּן־ ֵי֖שׁוּ ַע ֶבּן־
שְׁמ ִ֤רים ֽשׁוֲֹﬠ ִרי ֙
ֹֽ
ֽיוָֹצ ָ֑דק וִּביֵמ֙י ְנֶחְמ ָ֣יה ַהֶפָּ֔חה ְוֶע ְז ָ֥רא ַהֹכֵּ֖הן ַהסּוֹ ֵֽפר :וַּֽבֲח ֻנַ֞כּת חוַֹ֣מת ְי ֽרוָּשַׁ֗לם
ִבְּק֤שׁוּ ֶאת־ַהְל ִו ִיּ ֙
ם ִמָכּל־ְמ֣קוֹֹמ ָ֔תם ַֽלֲהִביָ֖אם ִלי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ַֽלֲﬠ֨שׂת ֲחֻנ ָ֤כּה
ה וְּבתוֹ ֣דוֹת וְּבִ֔שׁיר ְמִצְלַ֖תּ ִים ְנָבִ֥לים וְּבִכֹנּ ֽרוֹתַ :ו ֵיָּ֣אְס֔פוּ ְבּ ֵ֖ני
ְוִשְׂמָח ֙
ת ַה ִגְּל ָ֔גּל
שׁ ְר ִ֑רים וִּמן־ַהִכָּכּ֙ר ְסִבי֣בוֹת ְי ֽרוָּשַׁ֔לם וִּמן־ַחְצ ֵ֖רי ְנֹֽטָפ ִ ֽתי :וִּמֵבּי ֙
ַֽהְמ ֽ ֹ
שׁ ְר ִ֔רים ְסִבי֖בוֹת ְי ֽרוָּשׁ ָֽלם:
ם ַהְמ ֣ ֹ
וִּמְשּׂ ֥דוֹת ֶ֖גַּבע ְוַע ְז ָ ֑מ ֶות ִ֣כּי ֲחֵצ ִ֗רים ָבּ֤נוּ ָלֶה ֙
ַו ִיַּֽטֲּה֔רוּ ַהֹֽכֲּה ִ֖נים ְוַֽהְל ִו ִ֑יּם ַו ְיַֽטֲהר֙וּ ֶאת־ָהָ֔עם ְוֶאת־ַהְשָּׁע ִ֖רים ְוֶאת־ַֽהחוָֹֽמה:
ת ְגּדוֹֹ֨לת
ה ֶאת־ָשׂ ֵ֣רי ְיהוּ ָ֔דה ֵמ ַ֖ﬠל ַלחוֹ ָ ֑מה ָוַֽאֲﬠִ֡מי ָדה ְשֵׁ֣תּי תוֹֹד ֩
ָוַֽאֲﬠֶל ֙
ם ֽהוַֹשְׁע ָ֔יה
ְוַֽתֲהֻלֹ֤כת ַל ָיִּמי֙ן ֵמ ַ֣ﬠל ַלחוָֹ֔מה ְלַ֖שַׁער ָהַאְשֹֽׁפּתַ :ו ֵ֤יֶּלךְך ַֽאֲח ֵריֶה ֙
ה וִּב ְנ ָיִ֔מן וְּשַׁמְע ָ֖יה ְו ִי ְרְמ ָֽיה:
ַֽוֲחִ֖צי ָשׂ ֵ֥רי ְיהוּ ָֽדהַֽ :וֲﬠ ַז ְר ָ֥יה ֶע ְז ָ֖רא וְּמֻשׁ ָֽלּםְ :יהוּ ָד ֙
ה ֶבּן־
וִּמְבּ ֵ֥ני ַהֹֽכֲּה ִ֖נים ַֽבֲּחֹֽצְצ ֑רוֹת ְזַכ ְר ָ֨יה ֶבן־ ֽיוֹ ָנ ָ֜תן ֶבּן־ְשַׁמְע ָ֗יה ֶבן־ַמַתּ ְנ ָי ֙
ִ֣מיָכ ָ֔יה ֶבּן־ ַז֖כּוּר ֶבּן־ָאָֽסףְ :וֶאָ֡חיו ְשַׁמְע ָ֡יה ַֽוֲﬠ ַז ְר ֵ ֡אל ִ ֽמֲלַ֡לי ִֽגֲּלַ֡לי ָמַ֞עי ְנַת ְנֵ֤אל
ה ֲח ֔ ָנ ִני ִבְּכֵלי־ִ֥שׁיר ָדּ ִ֖ויד ִ֣אישׁ ָֽהֱאֹלִ֑הים ְוֶע ְז ָ֥רא ַהסּוֹ ֵ֖פר ִלְפ ֵניֶֽהםְ :וַעל ֩
ִֽויהוּ ָד ֙
ת ִ֣ﬠיר ָדּ ִ֔ויד ַבַּֽמֲּﬠ ֶ֖לה ַֽלחוֹ ָ ֑מה ֵמַעל ֙ ְל ֵ֣בית
ַ֨שַׁער ָהַ֜ע ִין ְו ֶנ ְג ָ֗דּם ָעל֙וּ ַֽﬠל־ַֽמֲﬠלוֹ ֙
ָדּ ִ֔ויד ְו ַ֛ﬠד ַ֥שַׁער ַהַ֖מּ ִים ִמ ְז ָֽרחְ :וַהתּוֹ ָ֧דה ַהֵשּׁ ִ֛נית ַֽההוֹ ֶ֥לֶכת ְל֖מוֹאל ַֽוֲא ִ֣ני
ַֽאֲח ֶ֑ריָה ַֽוֲחִ֨צי ָהָ֜עם ֵמ ַ֣ﬠל ְלַהחוָֹ֗מה ֵמַעל ֙ ְלִמ ְג ַ֣דּל ַהַתּנּוּ ִ֔רים ְו ַ֖ﬠד ַהחוָֹ֥מה
ָה ְרָחָֽבה :וֵּמ ַ֣ﬠל ְלַֽשַׁער־ֶ֠אְפ ַר ִים ְוַעל־ַ֨שַׁער ַה ְיָשׁ ֜ ָנה ְוַעל־ַ֣שַׁער ַה ָדּ ִ֗גים וִּמ ְג ַ֤דּל
ֲח ַנ ְנֵאל ֙ וִּמ ְג ַ֣דּל ַהֵמּ ָ ֔אה ְו ַ֖ﬠד ַ֣שַׁער ַה ֑צּ ֹאן ְו ָ֣ﬠְמ֔דוּ ְבַּ֖שַׁער ַהַמָּטּ ָֽרהַ :וַֽתֲּﬠֹ֛מ ְד ָנה
ְשֵׁ֥תּי ַהתּוֹֹ֖דת ְבֵּ֣בית ָהֱאֹלִ֑הים ַֽוֲא ֕ ִני ַֽוֲחִ֥צי ַהְסּ ָג ִ֖נים ִע ִ ֽמּיְ :וַהֹֽ֣כֲּה ֡ ִנים ֶאְל ָי ִ ֡קים

ַֽמֲﬠֵשׂ ָ֡יה ִ֠מ ְנ ָיִמין ִמיָכ ָ֧יה ֶאְל ֽיוֵֹעי ַ֛ני ְזַכר ָ֥יה ֲח ַנ ְנ ָ֖יה ַֽבֲּחֹֽצְצ ֽרוֹת :וַּֽמֲﬠֵשׂ ָ֨יה
שׁ ְר ִ֔רים
וְּשַׁמְע ָ֜יה ְוֶאְלָע ָ֧ז ר ְוֻע ִ֛זּי ִויֽהוָֹח ָ֥נ ן וַּמְלִכּ ָ֖יּה ְוֵעי ָ֣לם ָו ָ֑ﬠ ֶזר ַו ַיְּשִׁ֨מיע֙וּ ַהְמ ֣ ֹ
ם
ְו ִי ְז ַרְח ָ֖יה ַהָפּ ִֽקידַ :ו ִיּ ְזְבּ֣חוּ ַב ֣יּוֹם ַ֠ההוּא ְזָבִ֨חים ְגּדוִֹ֜לים ַו ִיְּשָׂ֗מחוּ ִ֤כּי ָֽהֱאֹלִהי ֙
ם ִשְׂמָ֣חה ְגדוָֹ֔לה ְו ַ֧גם ַה ָנִּ֛שׁים ְוַה ְיָל ִ֖דים ָשׂ ֵ ֑מחוּ ַוִתָּשּׁ ַ ֛מע ִשְׂמַ֥חת
ִשְׂמָּח ֙
ם ַה֨הוּא ֲא ָנִ֜שׁים ַעל־ַה ְנָּשׁ֗כוֹת ָל֨אוָֹצ ֥רוֹת
ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ֵמ ָרֽחוֹקַ :ו ִיּ ָֽפְּק ֣דוּ ַביּוֹ ֩
ם ְמ ָנ֣אוֹת ַהתּוֹ ָ֔רה
ת ִלְכ ֨נוֹס ָבּ ֶ֜הם ִלְשׂ ֵ֤די ֶֽהָע ִרי ֙
ַלְתּרוּמוֹ֘ת ָֽל ֵראִ֣שׁית ְוַלַֽמַּעְשׂרוֹ ֒
ַלֹֽכֲּה ִ֖נים ְו ַֽלְל ִו ִ֑יּם ִ֚כּי ִשְׂמַ֣חת ְיהוּ ָ֔דה ַעל־ַהֹֽכֲּה ִ֥נים ְוַעל־ַהְל ִו ִ֖יּם ָהֹֽעְמ ִֽדים:
שֲּׁﬠ ִ֑רים
שׁ ְר ִ֖רים ְוַה ֽ ֹ
ם וִּמְשֶׁ֣מ ֶרת ַהָֽטֳּה ָ֗רה ְוַֽהְמ ֽ ֹ
ַו ִיְּשְׁמ֞רוּ ִמְשֶׁ֤מ ֶרת ֱאֹֽלֵהיֶה ֙
שׁ ] ָראֵשׁ֙י[
ְכִּמְצ ַ֥ות ָדּ ִ֖ויד ְשֹׁלֹ֥מה ְב ֽנוֹֽ ִ :כּי־ִביֵ֥מי ָדּ ִ֛ויד ְוָאָ֖סף ִמ ֶ֑קּ ֶדם ָרא ֵ ֙
ה ֖דוֹת ֵֽלאֹל ִ ֽהיםְ :וָכל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֩ ִבּיֵ֨מי ְז ֻרָבּ ֶ֜בל וִּביֵ֣מי
שׁ ְר ִ֔רים ְו ִ ֽשׁיר־ְתִּה ָ֥לּה ְו ֹ
ַֽהְמ ֽ ֹ
ם
שֲּׁﬠ ִ֖רים ְדַּבר־ ֣יוֹם ְבּיוֹ֑מוֹ וַּמְק ִדִּשׁי ֙
שׁ ְר ִ֥רים ְוַה ֽ ֹ
ְנֶחְמ ָ֗יה ֹֽנְת ִ֛נים ְמ ָנ ֛יוֹת ַֽהְמ ֽ ֹ
ַל ְ ֽל ִו ִ֔יּם ְוַֽהְל ִו ִ֔יּם ַמְק ִדִּ֖שׁים ִלְב ֵ֛ני ַֽאֲהֹֽרןַ :בּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ִנ ְק ָ֛רא ְבֵּ֥סֶפר ֹמֶ֖שׁה ְבָּא ְז ֵ֣ני
ָה ָ֑ﬠם ְו ִנְמָצ ֙
א ָכּ֣תוּב ֔בּוֹ ֲ֠אֶשׁר ל ֹא־ ָי֨בוֹא ַעֹמּ ִ֧ני וֹּמָאִ֛בי ִבְּקַ֥הל ָֽהֱאֹלִ֖הים ַעד־
ם
עוֹ ָֽלםִ֣ :כּי ֧ל ֹא ִק ְדּ֛מוּ ֶאת־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַבּ ֶ֣לֶּחם וַּב ָ ֑מּ ִים ַו ִיְּשֹׂ֨כּר ָע ָ֤ליו ֶאת־ִבְּלָע ֙
ְל ַֽקְל֔לוֹ ַו ַֽיֲּהֹ֧פךְך ֱאֹל ֵ ֛הינוּ ַהְקָּל ָ֖לה ִלְב ָר ָֽכהַ :ו ְיִ֖הי ְכָּשְׁמ ָ֣ﬠם ֶאת־ַהתּוֹ ָ֑רה ַו ַיְּב ִ֥דּילוּ
ָכל־ ֵ֖ﬠ ֶרב ִמ ִיְּשׂ ָרֵֽאלְ :וִלְפ ֵ֣ני ִמ ֶ֔זּה ֶאְל ָיִשׁי֙ב ַהֹכּ ֵ֔הן ָנ֖תוּן ְבִּלְשׁ ַ֣כּת ֵֽבּית־ֱאֹל ֵ ֑הינוּ
ָק ֖רוֹב ְלטוִֹב ָֽיּהַ :ו ַ֨יַּעשׂ ֜לוֹ ִלְשׁ ָ֣כּה ְגדוָֹ֗לה ְוָ֣שׁם ָה ֢יוּ ְלָפ ֟ ִנים ֹֽ֠נְת ִנים ֶאת־ַהִמּ ְנָ֨חה
שׁ ְר ִ֖רים
ת ַהְל ִו ִ֔יּם ְוַֽהְמ ֽ ֹ
ַהְלּבוֹ ֜ ָנה ְוַהֵכִּ֗לים וַּמְעַ֤שׂר ַה ָדּ ָג֙ן ַהִתּי ֣רוֹשׁ ְוַה ִיְּצ ָ֔הר ִמְצ ַו ֙
ת
שֲּׁﬠ ִ֑רים וְּתרוַּ֖מת ַהֹֽכֲּה ִֽנים :וְּבָכל־ ֶ֕זה ֥ל ֹא ָה ִ֖ייִתי ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ִ֡כּי ִבְּשׁ ַנ ֩
ְוַה ֽ ֹ
ְשׁלִ֨שׁים וְּשׁ ַ֜תּ ִים ְלַא ְרַתְּחַ֤שְׁסְתּא ֶֽמֶלךְך־ָבֶּבל ֙ ָ֣בּאִתי ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך וְּל ֵ֥קץ ָיִ֖מים
ִנְשַׁ֥אְלִתּי ִמן־ַהֶֽמֶּלךְךָֽ :וָא֖בוֹא ִלי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ָוָאִ֣בי ָנה ָב ָרָ֗עה ֲאֶ֨שׁר ָעָ֤שׂה ֶאְל ָיִשׁי֙ב
אד ָֽוַאְשִׁ֜ליָכה
ְל֣טוִֹב ָ֔יּה ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ל֙וֹ ִנְשָׁ֔כּה ְבַּחְצ ֵ֖רי ֵ֥בּית ָהֱאֹל ִ ֽהיםַ :ו ֵ֥יּ ַֽרע ִ֖לי ְמ ֑ ֹ
אְמ ָ֔רה ַו ְיַֽטֲה ֖רוּ ַהְלָּשׁ֑כוֹת
ֶֽאת־ָכּל־ְכּ ֵ֧לי ֵבית־ֽטוִֹב ָ֛יּה ַה֖חוּץ ִמן־ַהִלְּשׁ ָֽכּהָ :ו ֣ ֹ
ָֽוָאִ֣שׁיָבה ָ֗שּׁם ְכֵּל֙י ֵ֣בּית ָהֱאֹל ִ֔הים ֶאת־ַהִמּ ְנָ֖חה ְוַהְלּבוֹ ָֽנהָ :וֵ֣א ְדָ֔עה ִ ֽכּי־ְמ ָנ ֥יוֹת
שׁ ְר ִ֖רים ֹעֵ֥שׂי ַהְמָּלא ָֽכה:
ַהְל ִו ִ֖יּם ֣ל ֹא ִנ ָ ֑תּ ָנה ַו ִיְּב ְר֧חוּ ִאישׁ־ְלָשׂ ֵ֛דהוּ ַהְל ִו ִ֥יּם ְוַהְמ ֹ
אְמ ָ֔רה ַמ ֖דּוּ ַע ֶנֱﬠ ַ֣זב ֵבּית־ָהֱאֹלִ֑הים ָֽו ֶ ֨אְקְבֵּ֔צם
ה ֶאת־ַהְסּ ָג ֔ ִנים ָו ֣ ֹ
ָֽוָא ִ֨ריָב ֙

ָוַֽאֲﬠִמ ֵ֖דם ַעל־ָעְמ ָֽדםְ :וָכל־ ְיהוּ ָ֗דה ֵה ִ֜ביאוּ ַמְעַ֧שׂר ַה ָדּ ָ֛ג ן ְוַהִתּי ֥רוֹשׁ ְוַה ִיְּצָ֖הר
ה ִמן־
ָלֽאוָֹצ ֽרוֹתָ :וֽאוְֹצ ָ֣רה ַעל־ ֠אוָֹצרוֹת ֶֽשֶׁלְמ ָ֨יה ַהֹכּ ֵ֜הן ְוָצ ֣דוֹק ַהסּוֵֹ֗פר וְּפ ָד ָי ֙
ם ֶנְחָ֔שׁבוּ ַֽוֲﬠֵליֶ֖הם
ַֽהְל ִו ִ֔יּם ְוַעל־ ָי ָ֔דם ָח ָ֥נ ן ֶבּן־ ַז֖כּוּר ֶבּן־ַמַתְּנ ָ֑יה ִ֤כּי ֶנֱאָמ ִני ֙
ַֽלֲחֹ֥לק ַֽלֲאֵחיֶֽהםָ :זְכ ָרה־ִ֥לּי ֱאֹלַ֖הי ַעל־ ֑ז ֹאת ְוַאל־ֶ֣תַּמח ֲחָס ַ֗די ֲאֶ֥שׁר ָעִ֛שׂיִתי
ְבֵּ֥בית ֱאֹלַ֖הי וְּבִמְשָׁמ ָֽריוַ :בּ ָיִּ֣מים ָה ֵ֡הָמּה ָרִ֣איִתי ִ ֽביהוּ ָ֣דה ׀ ֹֽד ְרִ֣כים ִגּ֣תּוֹת ׀
ם
ַבַּשּׁ ָ֡בּת וְּמִביִ֣אים ָֽהֲﬠ ֵר֣מוֹת ְוֹֽעְמִ֢סים ַעל־ַֽהֲחֹמ ִרים ְוַאף־ ַ֜י ִין ֲﬠ ָנִ֤בים וְּתֵא ִני ֙
ְוָכל־ַמָ֔שּׂא וְּמִביִ֥אים ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ְבּ ֣יוֹם ַהַשּׁ ָ֑בּת ָֽוָאִ֕עיד ְבּ ֖יוֹם ִמְכ ָ֥רם ָֽצ ִיד:
ם ָ֣יְשׁבוּ ָ֔בהּ ְמִביִ֥אים ָ֖דּאג ְוָכל־ ֶ ֑מֶכר וּמוְֹכ ִ֧רים ַבַּשּׁ ָ֛בּת ִלְב ֵ֥ני ְיהוּ ָ֖דה
ְוַהֹצּ ִרי ֙
ה
אְמ ָ֣רה ָל ֶ֗הם ָֽמה־ַה ָדּ ָ֨בר ָה ָ֤רע ַה ֶזּ ֙
וִּבירוָּשׁ ָֽלםָ :וָא ִ֕ריָבה ֵ֖את ֹח ֵ֣רי ְיהוּ ָ֑דה ָו ֽ ֹ
ֲאֶ֣שׁר ַאֶ֣תּם ֹעִ֔שׂים וְּמַחְלִּ֖לים ֶאת־ ֥יוֹם ַהַשָּֽׁבּתֲ :ה֨לוֹא ֹ֤כה ָעשׂ֙וּ ֲאֹ֣בֵתיֶ֔כם
ַו ָיּ ֵ֨בא ֱאֹל ֵ֜הינוּ ָעֵ֗לינוּ ֵ֚את ָכּל־ָה ָר ָ֣ﬠה ַה ֔זּ ֹאת ְו ַ֖ﬠל ָהִ֣ﬠיר ַה ֑זּ ֹאת ְוַא ֶ֞תּם
ֽמוִֹסיִ֤פים ָחרוֹ֙ן ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְלַח ֵ֖לּל ֶאת־ַהַשָּֽׁבּתַ :ו ְי ִ֡הי ַֽכֲּאֶ֣שׁר ָֽצְללוּ֩ ַֽשֲׁﬠ ֵ֨רי
אְמ ָ֔רה ֲאֶשׁ֙ר ֣ל ֹא ִיְפָתּ֔חוּם
ה ַו ִיָּסּ ְג ֣רוּ ַה ְדָּל֔תוֹת ָו ֣ ֹ
אְמ ָר ֙
ְי ֽרוָּשַׁ֜לם ִלְפ ֵ֣ני ַהַשּׁ ָ֗בּת ָו ֽ ֹ
ַ֖ﬠד ַאַ֣חר ַהַשּׁ ָ֑בּת וִּמ ְנָּע ַ֗רי ֶֽהֱﬠַ֨מ ְדִתּ֙י ַעל־ַהְשָּׁע ִ֔רים ל ֹא־ ָי֥בוֹא ַמָ֖שּׂא ְבּ ֥יוֹם
ַהַשָּֽׁבּתַ :ו ָיִּ֨לינוּ ָהֹֽרְכִ֜לים וֹּֽמְכ ֵ֧רי ָכל־ִמְמ ָ֛כּר ִמ֥חוּץ ִלירוָּשׁ ָ֖לם ַ֥פַּעם וְּשָֽׁתּ ִים:
ם ֶ֣נ ֶגד ַהחוָֹ֔מה ִאם־ִתְּשׁ ֕נוּ
ם ַמ֜דּוּ ַע ַאֶ֤תּם ֵל ִני ֙
אְמ ָ֤רה ֲאֵליֶה ֙
ָֽוָאִ֣ﬠי ָדה ָב ֶ֗הם ָו ֽ ֹ
אְמ ָ֣רה ַֽלְל ִו ִ֗יּם ֲאֶ֨שׁר ִֽיְה ֤יוּ
ָ֖יד ֶאְשׁ ַ֣לח ָבּ ֶ֑כם ִמן־ָה ֵ֣ﬠת ַה ִ֔היא ל ֹא־ָ֖באוּ ַבַּשָּֽׁבּתָ :ו ֽ ֹ
ת ָזְכ ָרה־
שְׁמ ִ֣רים ַהְשָּׁע ִ֔רים ְלַק ֵ֖דּשׁ ֶאת־ ֣יוֹם ַהַשּׁ ָ֑בּת ַגּם־ז ֹא ֙
ם ֹֽ
ם וָּבִאי ֙
ִמַֽטֲּה ִרי ֙
ם
ִ֣לּי ֱאֹל ַ֔הי ְו֥חוָּסה ָע ַ֖לי ְכֹּ֥רב ַחְס ֶֽדּךָךַ֣ :גּם ׀ ַבּ ָיִּ֣מים ָה ֵ֗הם ָרִ֤איִתי ֶאת־ַה ְיּהוּ ִדי ֙
ם ַאְשֳׁדּו ִד ֔יּוֹת ]ַאְשֳׁדּ ִד ֔יּוֹת[ ַעֳמּו ִנ ֖יּוֹת ]ַעֳמּ ִנ ֖יּוֹת[ ֽמוֲֹאִב ֽיּוֹת:
הִ֗שׁיבוּ ָנִשׁי ֙
ֹ
וְּב ֵני ֶ֗הם ֲחִצ֙י ְמ ַדֵ֣בּר ַאְשׁדּוֹ ִ֔דית ְוֵאי ָ֥נם ַמִכּי ִ֖רים ְל ַדֵ֣בּר ְיהוּ ִ֑דית ְוִכְל֖שׁוֹן ַ֥ﬠם
ם ָֽוֲא ַֽקְלֵ֔לם ָוַא ֶ֥כּה ֵמ ֶ ֛הם ֲא ָנִ֖שׁים ָֽוֶאְמ ְר ֵ֑טם ָֽוַאְשִׁבּי ֵ֣ﬠם
ָו ָֽﬠםָֽ :וָא ִ֤ריב ִעָמּ ֙
ם ִלְב ֵני ֶ֔הם ְוִאם־ִתְּשׂא֙וּ ִמְבֹּ֣נֵתי ֶ֔הם ִלְב ֵני ֶ֖כם
ֵֽבּאֹל ִ֗הים ִאם־ִתְּתּ ֤נוּ ְבֹֽנֵתיֶכ ֙
ם ֽל ֹא־ָה ָ֨יה
ְוָל ֶֽכםֲ :ה֣לוֹא ַעל־ֵ֣אֶלּה ָחָֽטא־ְשֹׁלֹ֣מה ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָר ֵ ֡אל וַּבגּוֹ ִ֣ים ָֽה ַרִבּי ֩
ֶ֜מֶלךְך ָכֹּ֗מהוּ ְוָא֤הוּב ֵֽלאֹלָהי֙ו ָה ָ֔יה ַו ִיְּתּ ֵ֣נהוּ ֱאֹל ִ֔הים ֶ֖מֶלךְך ַעל־ָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַגּם־
ת ֵ֣את ָכּל־ָה ָר ָ֤ﬠה
שׂ ֙
אוֹ֣תוֹ ֶהֱחִ֔טיאוּ ַה ָנִּ֖שׁים ַה ָנְּכ ִר ֽיּוֹתְ :וָל ֶ֣כם ֲהִנְשַׁ֗מע ַֽלֲﬠ ֹ

הִ֖שׁיב ָנִ֥שׁים ָנְכ ִר ֽיּוֹת :וִּמְבּ ֨ ֵני ֽיוֹ ָי ָ֤דע ֶבּן־
ה ַה ֔זּ ֹאת ִלְמֹ֖על ֵֽבּאֹל ֵ ֑הינוּ ְל ֹ
ַה ְגּדוָֹל ֙
ֶאְל ָיִשׁי֙ב ַהֹכֵּ֣הן ַה ָגּ֔דוֹל ָחָ֖תן ְלַס ְנַב ַ֣לּט ַהֹֽחֹר ִ֑ני ָֽוַאְב ִריֵ֖חהוּ ֵמָע ָֽליָ :זְכ ָ֥רה ָלֶ֖הם
ֱאֹל ָ ֑הי ַ֚ﬠל ָֽגֳּא ֵ֣לי ַהְכֻּה ֔ ָנּה וְּב ִ֥רית ַהְכֻּה ָ֖נּה ְוַהְל ִו ִֽיּםְ :ו ִ ֽטַה ְרִ֖תּים ִמָכּל־ ֵנ ָ֑כר
ָוַֽאֲﬠִ֧מי ָדה ִמְשָׁמ ֛רוֹת ַלֹֽכֲּה ִ֥נים ְו ַֽלְל ִו ִ֖יּם ִ֥אישׁ ִבְּמַלאְכֽתּוֹ :וְּלֻק ְרַ֧בּן ָֽהֵעִ֛צים
ְבִּעִ֥תּים ְמ ֻזָמּ ֖נוֹת ְוַלִבּכּוּ ִ֑רים ָזְכ ָרה־ִ֥לּי ֱאֹלַ֖הי ְלטוָֹֽבהָ :א ָ֥דם ֵ֖שׁת ֱא ֽנוֹשֵׁ :קי ָ֥נ ן
ַֽמֲהַלְלֵ֖אל ָֽי ֶרדֲ :ח֥נוֹךְך ְמתוֶּ֖שַׁלח ָֽלֶמךְךֹ֥ :נ ַח ֵ֖שׁם ָ֥חם ָו ָֽיֶפתְ :בּ ֵ֣ני ֶ֔יֶפת ֹ֣גֶּמר וָּמ ֔גוֹג
וָּמ ַ֖די ְו ָי ָ֣ו ן ְוֻת ָ֑בל וֶּ֖מֶשׁךְך ְוִתי ָֽרס :וְּב ֵ֖ני ֹ֑גֶּמר ַאְשְׁכּ ַ֥נז ְו ִדי ַ֖פת ְוֽתוֹ ַג ְרָֽמה :וְּב ֵ֥ני ָי ָ֖ו ן
ֱאִליָ֣שׁה ְוַת ְרִ֑שׁיָשׁה ִכִּ֖תּים ְו ֽרוֹ ָֽד ִֽניםְ :בּ ֵ֖ני ָ֑חם ֥כּוּשׁ וִּמְצ ַ֖ר ִים ֥פּוּט וְּכ ָֽנַען :וְּב ֵ֣ני
א ַֽוֲח ִויָ֔לה ְוַסְבָ֥תּא ְו ַרְעָ֖מא ְוַסְבְתּ ָ֑כא וְּב ֵ֥ני ַרְעָ֖מא ְשָׁ֥בא וּ ְד ָֽדןְ :ו֖כוּשׁ
֔כוּשׁ ְסָב ֙
ָי ַ֣לד ֶאת־ ִנְמ ֑רוֹד ֣הוּא ֵהֵ֔חל ִ ֽלְה ֥יוֹת ִגּ֖בּוֹר ָבָּֽא ֶרץ :וִּמְצ ַ֡ר ִים ָיַ֞לד ֶאת־לוּ ִ֧דיים
]לוּ ִ֧דים[ ְוֶאת־ֲﬠָנִ֛מים ְוֶאת־ְלָהִ֖בים ְוֶאת־ַנְפֻתּ ִ ֽחיםְֽ :וֶאת־ַפְּת ֻרִ֞סים ְוֶאת־
ַכְּסֻלִ֗חים ֲאֶ֨שׁר ָֽיְצ֥אוּ ִמ ָ ֛
תּ ִֽרים :וְּכ ֗ ַנַען ָי ַ֛לד ֶאת־ִצי ֥דוֹן
שּׁם ְפִּלְשִׁ֖תּים ְוֶאת־ַכְּפ ֹ
ְבֹּכ ֖רוֹ ְוֶאת־ֵֽחתְ :וֶאת־ַה ְיבוִּס֙י ְוֶאת־ָֽהֱאֹמ ִ֔רי ְוֵ֖את ַה ִגּ ְר ָגּ ִ ֽשׁיְ :וֶאת־ַֽהִח ִ֥וּי
ְוֶאת־ָֽהַע ְר ִ֖קי ְוֶאת־ַהִסּי ִֽניְ :וֶאת־ָֽהַא ְר ָו ִ֥די ְוֶאת־ַהְצָּמ ִ֖רי ְוֶאת־ַֽהֲחָמ ִ ֽתיְ :בּ ֵ֣ני
ֵ֔שׁם ֵעי ָ֣לם ְוַא֔שּׁוּר ְוַא ְרַפְּכַ֖שׁד ְו֣לוּד ַֽוֲא ָ֑רם ְו֥עוּץ ְו֖חוּל ְו ֶ֥גֶתר ָוֶֽמֶשׁךְךְ :וַא ְרַפְּכַ֖שׁד
שַׁלח ְוֶ֖שַׁלח ָי ַ֥לד ֶאת־ ֵֽﬠֶבר :וְּל ֵ֥ﬠֶבר ֻי ַ֖לּד ְשׁ ֵ֣ני ָב ִ֑נים ֵ֣שׁם ָֽהֶאָ֞חד
ָי ַ֣לד ֶאת־ ָ ֑
ֶ֗פֶּלג ִ֤כּי ְב ָיָמי֙ו ִנְפְל ָ֣גה ָה ָ ֔א ֶרץ ְוֵ֥שׁם ָאִ֖חיו ָיְקָֽטןְ :ו ָיְקָ֣טן ָיַ֔לד ֶאת־ַאְלמוֹ ָ֖דד
שֶׁלף ְוֶאת־ֲחַצ ְרָ֖מ ֶות ְוֶאת־ ָֽי ַרחְ :וֶאת־ֲהדוֹ ָ֥רם ְוֶאת־אוּ ָ֖זל ְוֶאת־
ְוֶאת־ ָ ֑
ִדְּק ָֽלהְ :וֶאת־ֵעיָ֥בל ְוֶאת־ֲא ִ ֽביָמֵ֖אל ְוֶאת־ְשָֽׁבאְ :וֶאת־אוִֹ֥פיר ְוֶאת־ֲח ִוי ָ֖לה
ְוֶאת־יוֹ ָ֑בב ָכּל־ֵ֖אֶלּה ְבּ ֵ֥ני ָיְקָֽטןֵ֥ :שׁם ַא ְרַפְּכַ֖שׁד ָֽשַׁלחֵ֥ :ﬠֶבר ֶ֖פֶּלג ְרֽעוְּ :שׂ ֥רוּג
ָנ֖חוֹר ָֽתּ ַרחַ :אְב ָ֖רם ֥הוּא ַאְב ָרָֽהםְ :בּ ֵנ֙י ַאְב ָר ָ֔הם ִיְצָ֖חק ְו ִיְשָׁמ ֵֽﬠאלֵ֖ :אֶלּה
תְּלדוֹ ָ ֑תם ְבּ֤כוֹר ִיְשָׁמֵעאל ֙ ְנָב ֔יוֹת ְוֵק ָ֥דר ְוַא ְדְבֵּ֖אל וִּמְבָֽשׂםִ :מְשָׁ֣מע ְודוָּ֔מה
ֹֽ
ַמָ֖שּׂא ֲח ַ֥דד ְוֵתיָֽמאְ :י֥טוּר ָנִ֖פישׁ ָו ֵ֑ק ְדָמה ֵ֥אֶלּה ֵ֖הם ְבּ ֵ֥ני ִיְשָׁמ ֵֽﬠאל :וְּב ֨ ֵני
שׁן וְּמ ָ֥דן וִּמ ְד ָ֖י ן ְו ִיְשָׁ֣בּק ְו֑שׁוּ ַח
ְקטוּ ָ֜רה ִפּי ֶ֣ל ֶגשׁ ַאְב ָר ָ֗הם ָֽיְל ָ֞דה ֶאת־ ִזְמ ָ֧רן ְו ָיְק ָ ֛
וְּב ֵ֥ני ָיְקָ֖שׁן ְשָׁ֥בא וּ ְד ָֽדן :וְּב ֵ֣ני ִמ ְד ָ֗ין ֵעי ָ֤פה ָוֵ֨עֶפ֙ר ַֽוֲח ֔נוֹךְך ַֽוֲאִבי ָ֖דע ְוֶאְל ָדּ ָ֑ﬠה ָכּל־
ֵ֖אֶלּה ְבּ ֵ֥ני ְקטוּ ָֽרהַ :ו ֥יּוֶֹלד ַאְב ָרָ֖הם ֶאת־ ִיְצ ָ֑חק ְבּ ֵ֣ני ִיְצָ֔חק ֵעָ֖שׂו ְו ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :בּ ֵ֖ני

שׂו ֱאִלי ָ֛פז ְרעוֵּ֥אל ִוי֖עוּשׁ ְו ַיְע ָ֥לם ְוֹֽק ַרחְ :בּ ֵ֖ני ֱאִלי ָ֑פז ֵתּיָ֤מן ְואוָֹמ֙ר ְצִ֣פי ְו ַגְע ָ֔תּם
ֵע ָ ֑
ְק ַ֥נז ְוִתְמ ָ֖נע ַֽוֲﬠָמ ֵֽלקְ :בּ ֵ֖ני ְרעוּ ֵ ֑אל ַ֥נַחת ֶ֖ז ַרח ַשָׁ֥מּה וִּמ ָֽזּה :וְּב ֵ֣ני ֵשִׂ֔עיר לוָֹ֥טן
שׁן ְוֵ֖אֶצר ְו ִדיָֽשׁן :וְּב ֵ֥ני לוָֹ֖טן ֹח ִ֣רי ְוהוֹ ָ ֑מם ַֽוֲא֥חוֹת
ְושׁוָֹ֖בל ְוִצְב֣עוֹן ַֽוֲﬠ ָ֑נה ְו ִדי ֥ ֹ
לוָֹ֖טן ִתְּמ ָֽנעְ :בּ ֵ֣ני שׁוֹ ָ֔בל ַעְל ָ֧י ן וָּמ ַ֛נַחת ְוֵעיָ֖בל ְשִׁ֣פי ְואוֹ ָ֑נם וְּב ֵ֥ני ִצְב֖עוֹן ַא ָ֥יּה
ַֽוֲﬠ ָֽנהְ :בּ ֵ֥ני ֲﬠ ָ֖נה ִדּי֑שׁוֹן וְּב ֵ֣ני ִדי֔שׁוֹן ַחְמ ָ֥רן ְוֶאְשָׁ֖בּן ְו ִיְת ָ֥רן וְּכ ָֽרןֽ ְ :בּ ֵני־ ֵ ֔אֶצר
ִבְּלָ֥הן ְו ַֽזֲﬠ ָ֖ו ן ַֽיֲﬠ ָ֖קן ְבּ ֵ֥ני ִדי֖שׁוֹן ֥עוּץ ַֽוֲא ָֽרןְ :וֵ֣אֶלּה ַהְמָּלִ֗כים ֲאֶ֤שׁר ָֽמְלכ֙וּ ְבֶּ֣א ֶרץ
ֱא֔דוֹם ִלְפ ֵ֥ני ְמָלךְך־ֶ֖מֶלךְך ִלְב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֶ֚בַּלע ֶבּן־ְבּ֔עוֹר ְוֵ֥שׁם ִעי ֖רוֹ ִדְּנָֽהָבה:
ַו ָ֖יָּמת ָ֑בַּלע ַו ִיְּמֹ֣לךְך ַתְּח ָ֔תּיו יוָֹ֥בב ֶבּן־ ֶ֖ז ַרח ִמָבְּצ ָֽרהַ :ו ָ֖יָּמת יוֹ ָ֑בב ַו ִיְּמֹ֣לךְך ַתְּח ָ֔תּיו
שׁם ַו ִיְּמֹ֨לךְך ַתְּח ָ֜תּיו ֲה ַ֣דד ֶבּן־ְבּ ַ֗דד ַהַמּ ֶ֤כּה
חוָּ֖שׁם ֵמֶ֥א ֶרץ ַהֵֽתּיָמ ִֽניַ :ו ָ֖יָּמת חוּ ָ ֑
ֶאת־ִמ ְד ָי֙ן ִבְּשׂ ֵ֣דה מוֹ ָ ֔אב ְוֵ֥שׁם ִעי ֖רוֹ ֲֽﬠ ִֽיות ] ֲֽﬠ ִֽוית[ַ :ו ָ֖יָּמת ֲה ָ֑דד ַו ִיְּמֹ֣לךְך ַתְּח ָ֔תּיו
ַשְׂמ ָ֖לה ִמַמְּשׂ ֵר ָֽקהַ :ו ָ֖יָּמת ַשְׂמ ָ֑לה ַו ִיְּמֹ֣לךְך ַתְּח ָ֔תּיו ָשׁ֖אוּל ֵֽמ ְרֹח֥בוֹת ַה ָנָּֽהר:
ת ַ֣בַּעל ָח ֔ ָנן ַו ִיְּמֹ֤לךְך
ַו ָ֖יָּמת ָשׁ֑אוּל ַו ִיְּמֹ֣לךְך ַתְּח ָ֔תּיו ַ֥בַּעל ָח ָ֖נ ן ֶבּן־ַעְכֽבּוֹרַ :ו ָ֨יָּמ ֙
ַתְּחָתּי֙ו ֲה ַ֔דד ְוֵ֥שׁם ִעי ֖רוֹ ָ֑פִּעי ְוֵ֨שׁם ִאְשׁ֤תּוֹ ְמֵֽהיַטְבֵאל ֙ ַבּת־ַמְט ֵ֔רד ַ֖בּת ֵ֥מי
ָזָֽהבַ :ו ָ֖יָּמת ֲה ָ֑דד ַו ִֽיְּהי֙וּ ַאלּוּ ֵ֣פי ֱא֔דוֹם ַא֥לּוּף ִתְּמ ָ֛נע ַא֥לּוּף ַעְל ָ֖יה ]ַעְל ָ֖וה[ ַא֥לּוּף
ְיֵֽתתַ :א֧לּוּף ָֽאֳה ִ ֽליָב ָ ֛מה ַא֥לּוּף ֵא ָ֖לה ַא֥לּוּף ִפּיֹֽנןַ :א֥לּוּף ְק ַ֛נז ַא֥לּוּף ֵתּיָ֖מן ַא֥לּוּף
ִמְבָֽצרַ :א֥לּוּף ַמ ְג ִדּיֵ֖אל ַא֣לּוּף ִעי ָ֑רם ֵ֖אֶלּה ַאלּוּ ֵ֥פי ֱא ֽדוֹםֵ֖ :אֶלּה ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
ְראוּ ֵ֤בן ִשְׁמעוֹ֙ן ֵל ִ֣וי ִֽויהוּ ָ֔דה ִיָשׂשׂ ָ֖כר וּ ְזֻבֽלוּןָ ֚ :דּן יוֵֹ֣סף וִּב ְנ ָיִ֔מן ַנְפָתִּ֖לי ָ֥גּד ְוָאֵֽשׁר:
ה ֣נוַֹלד ֔לוֹ ִמַבּת־֖שׁוּ ַע ַֽהְכּ ַֽנֲﬠ ִ֑נית ַו ְיִ֞הי ֵ֣ﬠר
ְבּ ֵ֣ני ְיהוּ ָ֗דה ֵ֤ﬠר ְואוֹ ָנ֙ן ְוֵשָׁ֔לה ְשׁלוָֹשׁ ֙
ה ָ֖וה ַו ְיִמיֵֽתהוְּ :וָתָמ֙ר ַכָּלּ֔תוֹ ָ֥יְל ָדה ֖לּוֹ ֶאת־ ֶ֣פּ ֶרץ
׀ ְבּ֣כוֹר ְיהוּ ָ֗דה ַ֛רע ְבֵּעי ֵ֥ני ְי ֹ
ְוֶאת־ָ֑ז ַרח ָכּל־ְבּ ֵ֥ני ְיהוּ ָ֖דה ֲחִמָֽשּׁהְ :בּ ֵני־ ֶ֖פ ֶרץ ֶחְצ ֥רוֹן ְוָחֽמוּל :וְּב ֵ֣ני ֶ֗ז ַרח ֠ ִזְמ ִרי
ְוֵאיָ֧תן ְוֵהי ָ ֛מן ְוַכְלֹ֥כּל ָו ָ֖ד ַרע ֻכּ ָ֥לּם ֲחִמָֽשּׁה :וְּב ֵ֖ני ַכּ ְרִ֑מי ָעָכ֙ר עוֹ ֵ֣כר ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ֲאֶ֥שׁר ָמ ַ֖ﬠל ַבֵּֽח ֶרם :וְּב ֵ֥ני ֵאיָ֖תן ֲﬠ ַז ְר ָֽיה :וְּב ֵ֥ני ֶחְצ ֖רוֹן ַאֶ֣שׁר ֽנוַֹלד־֑לוֹ ֶאת־
ְי ַרְחְמֵ֥אל ְוֶאת־ ָ֖רם ְוֶאת־ְכּלוָּֽביְ :ו ָ֖רם הוִֹ֣ליד ֶאת־ַע ִ ֽמּי ָנ ָ֑דב ְוַע ִ ֽמּי ָנ ָד֙ב הוִֹ֣ליד
ֶאת־ ַנְח֔שׁוֹן ְנִ֖שׂיא ְבּ ֵ֥ני ְיהוּ ָֽדהְ :ו ַנְחשׁוֹ֙ן הוִֹ֣ליד ֶאת־ַשְׂלָ֔מא ְוַשְׂלָ֖מא הוִֹ֥ליד
שׁי הוִֹ֥ליד
ֶאת־ֹֽבַּעז :וֹּ֨בַע֙ז הוִֹ֣ליד ֶאת־עוֹ ֵ֔בד ְועוֵֹ֖בד הוִֹ֥ליד ֶאת־ ִיָֽשׁיְ :וִאי ַ ֛
ֶאת־ְבֹּכ ֖רוֹ ֶאת־ֱאִלי ָ ֑אב ַֽוֲא ִ ֽבי ָנ ָד֙ב ַהֵשּׁ ֔ ִני ְוִשְׁמ ָ֖ﬠא ַהְשִֹּׁל ִ ֽשׁיְ :נַת ְנֵאל ֙ ָֽה ְרִביִ֔עי

אֶצם ַהִשִּׁ֔שּׁי ָדּ ִ֖ויד ַהְשִּׁב ִ ֽﬠיְ :וַאְחֹֽיֵתיֶ֖הם ְצרוּ ָ֣יה ַֽוֲאִבי ָ֑ג ִיל וְּב ֵ֣ני
ַר ַ֖דּי ַֽהֲחִמי ִ ֽשׁיֹ ֚ :
שׂא ַֽוֲאִ֣בי
שׁי ְויוָֹ֥אב ַֽוֲﬠָשׂה־ֵ֖אל ְשֹׁלָֽשׁהַֽ :וֲאִבי ַ֕ג ִיל ָיְל ָ֖דה ֶאת־ֲﬠָמ ָ ֑
ְצרוּ ָ֗יה ַאְב ַ ֛
ֲﬠָמָ֔שׂא ֶ֖יֶתר ַה ִיְּשְׁמֵעא ִֽליְ :וָכ ֵ֣לב ֶבּן־ֶחְצ֗רוֹן הוֹ ִ֛ליד ֶאת־ֲﬠזוָּ֥בה ִאָ֖שּׁה ְוֶאת־
ְי ִרי֑עוֹת ְוֵ֣אֶלּה ָב ֔ ֶניָה ֵ֥יֶשׁר ְושׁוָֹ֖בב ְוַא ְר ֽדּוֹןַ :וָ֖תָּמת ֲﬠזוּ ָ֑בה ַו ִיַּקּח־֤לוֹ ָכֵל֙ב ֶאת־
ֶאְפ ָ֔רת ַוֵ֥תֶּלד ֖לוֹ ֶאת־ֽחוּרְ :וחוּ֙ר הוִֹ֣ליד ֶאת־אוּ ִ֔רי ְואוּ ִ֖רי הוִֹ֥ליד ֶאת־
ְבַּצְלֵֽאלְ :וַאַ֗חר ָ֤בּא ֶחְצרוֹ֙ן ֶאל־ַבּת־ָמִכי֙ר ֲאִ֣בי ִגְלָ֔עד ְו֣הוּא ְלָקָ֔חהּ ְו֖הוּא ֶבּן־
ִשִׁ֣שּׁים ָשׁ ָ֑נה ַוֵ֥תֶּלד ֖לוֹ ֶאת־ְשׂ ֽגוּב :וְּשׂ ֖גוּב הוֹ ִ֣ליד ֶאת־ ָיִ֑איר ַֽו ְיִהי־֗לוֹ ֶעְשׂ ִ֤רים
ְוָשׁלוֹ ֙
שׁ ָע ִ֔רים ְבֶּ֖א ֶרץ ַה ִגְּל ָֽﬠדַ :ו ִיּ ַ֣קּח ְגּֽשׁוּר־֠ ַֽוֲא ָרם ֶאת־ַח ֨וּ ֹת ָיִ֧איר ֵֽמִא ָ ֛תּם
ֶאת־ ְק ָ֥נת ְוֶאת־ְבּנוֶֹ֖תיָה ִשִׁ֣שּׁים ִ֑ﬠיר ָכּל־ ֵ ֕אֶלּה ְבּ ֵ֖ני ָמִ֥כיר ֲא ִ ֽבי־ ִגְל ָֽﬠדְ :וַאַ֥חר
ֽמוֹת־ֶחְצ ֖רוֹן ְבָּכ ֵ֣לב ֶאְפ ָ֑רָתה ְוֵ֤אֶשׁת ֶחְצרוֹ֙ן ֲאִב ָ֔יּה ַוֵ֣תֶּלד ֔לוֹ ֶאת־ַאְשׁ֖חוּר ֲאִ֥בי
אֶצם
א ֶרן ָו ֖ ֹ
ְתֽקוֹ ַעַ :ו ִֽיְּה ֧יוּ ְב ֵֽני־ ְי ַרְחְמ ֵ ֛אל ְבּ֥כוֹר ֶחְצ ֖רוֹן ַהְבּ֣כוֹר ׀ ָ֑רם וּבוּ ָ֥נה ָו ֛ ֹ
ֲאִח ָֽיּהַ :וְתּ ִ֨הי ִאָ֥שּׁה ַא ֶ֛ח ֶרת ִ ֽלי ַרְחְמֵ֖אל וְּשָׁ֣מהּ ֲﬠָט ָ֑רה ִ֖היא ֵ֥אם אוֹ ָֽנםַ :ו ִֽיְּה ֥יוּ
ְב ֵני־ ָ֖רם ְבּ֣כוֹר ְי ַרְחְמ ֵ ֑אל ַ֥מַעץ ְו ָיִ֖מין ָו ֵֽﬠֶקרַ :ו ִֽיְּה ֥יוּ ְב ֵֽני־אוֹ ָ֖נם ַשַׁ֣מּי ְו ָי ָ֑דע וְּב ֵ֣ני
שׁם ֵ֥אֶשׁת ֲאִבי֖שׁוּר ֲאִבי ָ ֑ה ִיל ַוֵ֣תֶּלד ֔לוֹ ֶאת־ַאְח ָ֖בּן
ַשַׁ֔מּי ָנ ָ֖דב ַֽוֲאִביֽשׁוּרְ :ו ֵ ֛
ְוֶאת־מוֹ ִ ֽליד :וְּב ֵ֥ני ָנ ָ֖דב ֶ֣סֶלד ְוַא ָ֑פּ ִים ַו ָ֥יָּמת ֶ֖סֶלד ֥ל ֹא ָב ִֽנים :וְּב ֵ֥ני ַא ַ֖פּ ִים ִיְשִׁ֑ﬠי
וְּב ֵ֤ני ִיְשִׁע֙י ֵשָׁ֔שׁן וְּב ֵ֥ני ֵשָׁ֖שׁן ַאְח ָֽלי :וְּב ֵ֤ני ָי ָד֙ע ֲאִ֣חי ַשַׁ֔מּי ֶ֖יֶתר ְו ֽיוֹ ָנ ָ ֑תן ַו ָ֥יָּמת
ֶ֖יֶתר ֥ל ֹא ָב ִֽנים :וְּב ֵ֥ני ֽיוֹ ָנָ֖תן ֶ֣פֶּלת ְו ָזָ֑זא ֵ֥אֶלּה ָה ֖יוּ ְבּ ֵֽני־ ְי ַרְחְמֵֽאלְ :ו ֽל ֹא־ָה ָ֧יה
שׁן ֶ֥ﬠֶבד ִמְצ ִ֖רי וְּשׁ֥מוֹ ַי ְרָֽחעַ :ו ִיּ ֵ֨תּן ֵשָׁ֧שׁן ֶאת־
שׁן ָבּ ִ֖נים ִ֣כּי ִאם־ָבּ ֑נוֹת וְּלֵשׁ ָ ֛
ְלֵשׁ ָ ֛
הִ֣ליד ֶאת־ ָנ ָ֔תן ְו ָנָ֖תן
שּׁה ַוֵ֥תֶּלד ֖לוֹ ֶאת־ַעָֽתּיְ :וַעַתּ֙י ֹ
ִבּ֛תּוֹ ְל ַי ְרָ֥חע ַעְב ֖דּוֹ ְלִא ָ ֑
הוִֹ֥ליד ֶאת־ ָזָֽבדְ :ו ָזָב֙ד הוִֹ֣ליד ֶאת־ֶאְפָ֔לל ְוֶאְפ ָ֖לל הוִֹ֥ליד ֶאת־עוֵֹֽבדְ :ועוֵֹב֙ד
הִ֣ליד ֶאת־ָ֔חֶלץ ְוֶ֖חֶלץ
ה ֹ
הוִֹ֣ליד ֶאת־ ֵי֔הוּא ְו ֵי֖הוּא הוִֹ֥ליד ֶאת־ֲﬠ ַז ְר ָֽיהַֽ :וֲﬠ ַז ְר ָי ֙
הִ֥ליד ֶאת־ַשֽׁלּוּם:
הִ֣ליד ֶאת־ ִ ֽסְסָ֔מי ְוִסְסַ֖מי ֹ
ה ֹ
הִ֥ליד ֶאת־ֶאְלָעָֽשׂהְ :וֶאְלָעָשׂ ֙
ֹ
הִ֥ליד ֶאת־ֱא ִ ֽליָשָֽׁמע :וְּב ֵ֤ני ָכֵל֙ב ֲאִ֣חי
ם הוִֹ֣ליד ֶאת־ ְיַקְמ ָ֔יה ִֽויַקְמ ָ֖יה ֹ
ְוַשׁלּוּ ֙
ְי ַרְחְמ ֵ ֔אל ֵמיָ֥שׁע ְבֹּכ ֖רוֹ ֣הוּא ֲאִבי־ ִ֑זיף וְּב ֵ֥ני ָֽמ ֵרָ֖שׁה ֲאִ֥בי ֶחְב ֽרוֹן :וְּב ֵ֖ני ֶחְב ֑רוֹן
ֹ֥ק ַרח ְוַת ֻ֖פּ ַח ְו ֶ֥רֶקם ָוָֽשַׁמעְ :וֶ֣שַׁמע הוִֹ֔ליד ֶאת־ ַ֖רַחם ֲאִ֣בי ָי ְרְק ָ֑ﬠם ְו ֶ֖רֶקם הוִֹ֥ליד
ה ִפּי ֶ֣ל ֶגשׁ ָכֵּ֔לב ָֽיְל ָ֛דה
ֶאת־ַשָֽׁמּי :וֶּבן־ַשַׁ֖מּי ָמ֑עוֹן וָּמ֖עוֹן ֲאִ֥בי ֵֽבית־ֽצוּרְ :וֵעיָפ ֙

הִ֥ליד ֶאת־ ָגּ ֵֽזז :וְּב ֵ֖ני ָיְה ָ֑דּי ֶ֧ר ֶגם ְויוֹ ָ ֛תם
ֶאת־ָח ָ֥רן ְוֶאת־מוָֹ֖צא ְוֶאת־ ָגֵּ֑זז ְוָח ָ֖רן ֹ
ְו ֵגיָ֥שׁן ָו ֶ֖פֶלט ְוֵעי ָ֥פה ָוָֽשַׁעףִ :פּ ֶ֤ל ֶגשׁ ָכֵּל֙ב ַֽמֲﬠָ֔כה ָ֥יַלד ֶ֖שֶׁבר ְוֶאת־ִתּ ְֽרֲח ָֽנהַ :ו ֵ֗תֶּלד
ַ֚שַׁעף ֲאִ֣בי ַמ ְדַמָ֔נּה ֶאת־ְשָׁ֛וא ֲאִ֥בי ַמְכֵבּ ָ֖נה ַֽוֲאִ֣בי ִגְב ָ֑ﬠא וַּבת־ָכּ ֵ֖לב ַעְכָֽסה:
א
ֵ֤אֶלּה ָהי֙וּ ְבּ ֵ֣ני ָכֵ֔לב ֶבּן־֖חוּר ְבּ֣כוֹר ֶאְפ ָ֑רָתה שׁוֹ ָ֕בל ֲאִ֖בי ִק ְר ַ֥ית ְיָע ִֽריםַ :שְׂלָמ ֙
ם ְלשׁוֹ ָ֔בל ֲאִ֖בי ִק ְר ַ֣ית ְיָע ִ֑רים
ֲאִ֣בי ֵֽבית־ָ֔לֶחם ָח ֵ֖רף ֲאִ֥בי ֵֽבית־ ָגּ ֵֽדרַ :ו ִֽיְּה ֤יוּ ָב ִני ֙
ת ִק ְר ַ֣ית ְיָע ִ֔רים ַה ִיְּת ִר֙י ְוַהפּוּ ִ֔תי ְוַהֻֽשָּׁמִ֖תי
ָֽהֹרֶ֖אה ֲחִ֥צי ַהְמּ ֻנֽחוֹת :וִּמְשְׁפּחוֹ ֙
ם
ְוַהִמְּשׁ ָרִ֑ﬠי ֵמ ֵ ֗אֶלּה ָֽיְצא֙וּ ַהָ֣צּ ְרָע ִ֔תי ְוָֽהֶאְשָׁ֖תֻּֽא ִ ֽליְ :בּ ֵ֣ני ַשְׂלָ֗מא ֵ֥בּית ֶ֨לֶח ֙
ם
וּ ְנ֣טוָֹפ ִ֔תי ַעְט ֖רוֹת ֵ֣בּית יוֹ ָ ֑אב ַֽוֲחִ֥צי ַהָֽמּ ַנְחִ֖תּי ַהָצּ ְר ִ ֽﬠי :וִּמְשְׁפּ֤חוֹת ֽסוְֹפ ִרי ֙
ֹֽיְשֵׁ֣בו ]ֹֽיְשֵׁ֣בי[ ַיְע ֵ֔בּץ ִתּ ְרָעִ֥תים ִשְׁמָעִ֖תים ֽשׂוָּכִ֑תים ֵ֚הָמּה ַהִקּי ִ֣נים ַהָבּ ִ ֔אים
ֵֽמַחַ֖מּת ֲאִ֥בי ֵֽבית־ ֵר ָֽכבְ :וֵ֤אֶלּה ָהי֙וּ ְבּ ֵ֣ני ָד ִ֔ויד ֲאֶ֥שׁר ֽנוַֹלד־֖לוֹ ְבֶּחְב ֑רוֹן ַהְבּ֣כוֹר
ם ַה ִיּ ְז ְרֵעאִ֔לית ֵשׁ ִנ֙י ָ֣דּ ִנ ֵ֔יּאל ַֽלֲאִבי ַ֖ג ִיל ַהַכּ ְרְמ ִ ֽליתַ :הְשִּׁלִשׁ֙י
׀ ַאְמֹ֗נן ַֽלֲאִחיֹ֨נַע ֙
ְלַאְבָשׁ֣לוֹם ֶבּן־ַֽמֲﬠָ֔כה ַבּת־ַתְּלַ֖מי ֶ֣מֶלךְך ְגּ֑שׁוּר ָֽה ְרִביִ֖ﬠי ֲאֹֽד ִנ ָ֥יּה ֶבן־ַח ִֽגּית:
ה ֽנוַֹלד־֣לוֹ
ַֽהֲחִמיִ֥שׁי ְשַׁפְט ָ֖יה ַֽלֲאִבי ָ֑טל ַהִשִּׁ֥שּׁי ִיְת ְר ָ֖ﬠם ְלֶע ְג ָ֥לה ִאְשֽׁתּוִֹ :שָׁשּׁ ֙
שׁ ָשׁ ֔ ָנה
ְבֶחְב֔רוֹן ַו ִ֨יְּמָלךְך־ָ֔שׁם ֶ֥שַׁבע ָשׁ ִ֖נים ְוִשָׁ֣שּׁה ֳח ָדִ֑שׁים וְּשֹׁלִ֤שׁים ְוָשׁלוֹ ֙
ה
ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָֽלםְ :וֵ֥אֶלּה נוְּלּדוּ־֖לוֹ ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ִ֠שְׁמָעא ְושׁוָֹ֞בב ְו ָנָ֤תן וְּשֹׁלֹמ ֙
ַא ְרָבָּ֔עה ְלַבת־֖שׁוּ ַע ַבּת־ַעִמּיֵֽאלְ :ו ִיְבָ֥חר ֶוֱא ִ ֽליָשָׁ֖מע ֶֽוֱאִלי ָֽפֶלטְ :וֹ֥נ ַגהּ ְו ֶ֖נֶפג
ְו ָי ִ ֽפי ַעֶֽ :וֱא ִ ֽליָשָׁ֧מע ְוֶאְל ָי ָ֛דע ֶֽוֱאִלי ֶ֖פֶלט ִתְּשׁ ָֽﬠהֹ֖ :כּל ְבּ ֵ֣ני ָד ִ֑ויד ִמְלַּ֥בד ְ ֽבּ ֵני־
ִ ֽפיַל ְגִ֖שׁים ְוָתָ֥מר ֲאחוָֹֽתם :וֶּבן־ְשֹׁלֹ֖מה ְרַחְב ָ֑ﬠם ֲאִב ָ֥יּה ְב֛נוֹ ָאָ֥סא ְב ֖נוֹ ְיֽהוָֹשׁ ָ֥פט
ְבּ ֽנוֹ :יוֹ ָ֥רם ְבּ֛נוֹ ֲאַח ְז ָ֥יהוּ ְב ֖נוֹ יוָֹ֥אשׁ ְבּ ֽנוֲֹ :אַמְצ ָ֧יהוּ ְב֛נוֹ ֲﬠ ַז ְר ָ֥יה ְב ֖נוֹ יוָֹ֥תם ְבּ ֽנוֹ:
ָאָ֥חז ְבּ֛נוֹ ִח ְז ִק ָ֥יּהוּ ְב ֖נוֹ ְמ ַנֶ֥שּׁה ְב ֽנוָֹ :א֥מוֹן ְבּ ֖נוֹ ֽי ֹאִשׁ ָ֥יּהוּ ְב ֽנוֹ :וְּב ֵנ֙י ֽי ֹאִשׁ ָ֔יּהוּ
ַהְבּכוֹ֙ר ֽיוָֹח ֔ ָנן ַהֵשּׁ ִ֖ני ְיֽהוֹ ָי ִ֑קים ַהְשִּׁלִשׁ֙י ִצ ְדִק ָ֔יּהוּ ָֽה ְרִביִ֖ﬠי ַשֽׁלּוּם :וְּב ֵ֖ני
ְיֽהוֹ ָי ִ֑קים ְיָכ ְנ ָ֥יה ְב ֖נוֹ ִצ ְד ִק ָ֥יּה ְב ֽנוֹ :וְּב ֵנ֙י ְיָכ ְנ ָ֣יה ַאִ֔סּר ְשַׁאְלִתּיֵ֖אל ְבּ ֽנוֹ :וַּמְלִכּי ָ֥רם
וְּפ ָד ָ֖יה ְוֶשׁ ְנַא ַ֑צּר ְיַקְמ ָ֥יה ֽהוָֹשָׁ֖מע וּ ְנ ַדְב ָֽיה :וְּב ֵ֣ני ְפ ָד ָ֔יה ְז ֻרָבֶּ֖בל ְוִשְׁמִ֑ﬠי וֶּבן־
אֶהל וֶּֽב ֶרְכ ָ֧יה ַֽוֲחַס ְד ָ֛יה
ְז ֻרָבֶּבל ֙ ְמֻשׁ ָ֣לּם ַֽוֲח ַנ ְנ ָ֔יה וְּשֹׁלִ֖מית ֲאחוָֹֽתםַֽ :וֲחֻשׁ ָ֡בה ֠ ָו ֹ
ה ְבּ ֵ֣ני ַא ְרָ֔נן ְבּ ֵ֥ני
֥יוַּשׁב ֶ֖חֶסד ָחֵֽמשׁ :וֶּבן־ֲחַנְנ ָ֖יה ְפַּלְט ָ֣יה ִֽויַשְׁע ָ֑יה ְבּ ֵ֤ני ְרָפ ָי ֙
ֹֽעַב ְד ָ֖יה ְבּ ֵ֥ני ְשַׁכ ְנ ָֽיה :וְּב ֵ֥ני ְשַׁכ ְנ ָ֖יה ְשַׁמְע ָ֑יה וְּב ֵ֣ני ְשַׁמְע ָ֗יה ַח֡טּוּשׁ ֠ ְו ִי ְגָאל וָּב ִ֧רי ַח

וּ ְנַע ְר ָ֛יה ְוָשׁ ָ֖פט ִשָֽׁשּׁה :וֶּבן־ ְנַע ְר ָ֗יה ֶאְל ֽיוֵֹעי ַ֧ני ְוִח ְז ִק ָ֛יּה ְוַע ְז ִרי ָ֖קם ְשֹׁלָֽשׁה :וְּב ֵ֣ני
ה ַד ְ֡י ָוהוּ ]ֽהוֹ ַד ְו ָ֡יהוּ[ ְוֶאְל ָיִ֡שׁיב וְּפָל ָ֡יה ֠ ְוַעקּוּב ְו ֽיוָֹח ָ֧נ ן וּ ְדָל ָ֛יה ַֽוֲﬠ ָ֖נ ִני
ֶאְל ֽיוֵֹעי ֗ ַני ֽ ֹ
הִ֣ליד
ִשְׁב ָֽﬠהְ :בּ ֵ֖ני ְיהוּ ָ֑דה ֶ֧פּ ֶרץ ֶחְצ ֛רוֹן ְוַכ ְרִ֖מי ְו֥חוּר ְושׁוָֹֽבל :וּ ְרָא ָ֤יה ֶבן־שׁוָֹבל ֙ ֹ
הִ֔ליד ֶאת־ֲאחוַּ֖מי ְוֶאת־ ָ֑לַהד ֵ֖אֶלּה ִמְשְׁפּ֥חוֹת ַהָצּ ְרָע ִ ֽתי:
ֶאת־ ַ֔יַחת ְו ַיַ֣חת ֹ
ה ֲאִ֣בי ֵעיָ֔טם ִי ְז ְר ֶ֥ﬠאל ְו ִיְשָׁ֖מא ְו ִי ְד ָ֑בּשׁ ְוֵ֥שׁם ֲאחוָֹ֖תם ַהְצֶלְלֽפּוֹ ִני :וְּפנוֵּאל ֙
ְו ֵ ֨אֶלּ ֙
שׁה ֵ֤אֶלּה ְב ֵני־חוּ֙ר ְבּ֣כוֹר ֶאְפ ָ֔רָתה ֲאִ֖בי ֵ֥בּית ָֽלֶחם:
ֲאִ֣בי ְגֹ֔דר ְו ֵ֖ﬠ ֶזר ֲאִ֣בי חוּ ָ ֑
ה ֶאת־
וְּלַאְשׁחוּ֙ר ֲאִ֣בי ְת֔קוֹ ַע ָה ֖יוּ ְשֵׁ֣תּי ָנִ֑שׁים ֶחְלָ֖אה ְו ַֽנֲﬠ ָֽרהַ :ו ֵ֨תֶּלד ֤לוֹ ַֽנֲﬠ ָר ֙
ֲאֻח ָ֣זּם ְוֶאת־ֵ֔חֶפר ְוֶאת־ֵֽתּיְמ ִ֖ני ְוֶאת־ָֽהֲאַחְשָׁתּ ִ֑רי ֵ֖אֶלּה ְבּ ֵ֥ני ַֽנֲﬠ ָֽרה :וְּב ֵ֖ני
ֶחְל ָ ֑אה ֶ֥צ ֶרת ְיֹ֖צַחר ] ְוֹ֖צַחר[ ְוֶאְת ָֽנ ןְ :ו֣קוֹץ הוִֹ֔ליד ֶאת־ָע ֖נוּב ְוֶאת־ַהֹֽצֵּב ָ֑בה
וִּמְשְׁפֹּ֥חת ֲאַח ְרֵ֖חל ֶבּן־ָה ֻֽרםַ :ו ְיִ֣הי ַיְע ֵ֔בּץ ִנְכָ֖בּד ֵֽמֶא ָ֑חיו ְוִא֗מּוֹ ָֽק ְר ָ ֨אה ְשׁ֤מוֹ
ַיְעֵבּ֙ץ ֵלאֹ֔מר ִ֥כּי ָי ַ֖ל ְדִתּי ְבֹּֽעֶצבַ :ו ִיּ ְק ָ֣רא ֠ ַיְעֵבּץ ֵֽלאֹל ֵ֨הי ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ֵלאֹ֗מר ִאם־
ָבּ ֵ֨רךְך ְתָּֽב ְרֵ֜כ ִני ְוִה ְרִ֤בּיָת ֶאת־ ְגּבוִּל֙י ְוָֽה ְיָ֤תה ָי ְד ךָ ֙ך ִעִ֔מּי ְוָעִ֥שׂיָת ֵֽמ ָר ָ֖ﬠה ְלִבְלִ֣תּי
ָעְצִ֑בּי ַו ָיֵּ֥בא ֱאֹלִ֖הים ֵֽאת־ֲאֶ֥שׁר ָשָֽׁאל :וְּכ֥לוּב ֲא ִ ֽחי־שׁוָּ֖חה הוִֹ֣ליד ֶאת־ְמִ֑חיר
א ְוֶאת־ָפֵּ֔ס ַח ְוֶאת־ְתִּח ָ֖נּה
֖הוּא ֲאִ֥בי ֶאְשֽׁתּוֹןְ :וֶאְשׁ֗תּוֹן הוִֹ֞ליד ֶאת־ ֵ֤בּית ָרָפ ֙
ֲאִ֣בי ִ ֽﬠיר־ ָנ ָ֑חשׁ ֵ֖אֶלּה ַא ְנֵ֥שׁי ֵר ָֽכה :וְּב ֵ֣ני ְק ֔ ַנז ָעְת ִניֵ֖אל וְּשׂ ָר ָ֑יה וְּב ֵ֥ני ָעְת ִניֵ֖אל
ֲחַֽתת :וְּמֽעוֹֹנַ֖תי הוִֹ֣ליד ֶאת־ָעְפ ָ֑רה וְּשׂ ָר ָ֗יה הוֹ ִ֤ליד ֶאת־יוָֹא֙ב ֲאִב֙י ֵ֣גּיא
ֲח ָרִ֔שׁים ִ֥כּי ֲח ָרִ֖שׁים ָה ֽיוּ :וְּב ֵנ֙י ָכּ ֵ֣לב ֶבּן־ ְיֻפ ֔ ֶנּה ִ֥ﬠירוּ ֵא ָ֖לה ָו ָ֑נַעם וְּב ֵ֥ני ֵא ָ֖לה
וּ ְק ַֽנז :וְּב ֵ֖ני ְיַהֶלְּל ֵ ֑אל ִ֣זיף ְו ִזיָ֔פה ִ ֽתּי ְר ָ֖יא ַֽוֲאַשׂ ְרֵֽאל :וֶּבן־ֶע ְז ָ֔רה ֶ֥יֶתר וֶּ֖מ ֶרד ְו ֵ֣ﬠֶפר
ְו ָי֑לוֹן ַו ַ֨תַּה֙ר ֶאת־ִמ ְר ָ֣ים ְוֶאת־ַשַׁ֔מּי ְוֶאת־ ִיְשַׁ֖בּח ֲאִ֥בי ֶאְשְׁתֹּֽמ ַעְ :וִאְשׁ֣תּוֹ
ַה ְיֻה ִד ָ֗יּה ָֽיְל ָ֞דה ֶאת־ ֶ֨י ֶרד ֲאִ֤בי ְגדוֹ֙ר ְוֶאת־ֶ֨חֶב֙ר ֲאִ֣בי שׂוֹ֔כוֹ ְוֶאת־ ְיֽקוִּתיֵ֖אל
ֲאִ֣בי ָז ֑נוֹ ַח ְו ֵ ֗אֶלּה ְבּ ֵנ֙י ִבְּת ָ֣יה ַבת־ַפּ ְרֹ֔עה ֲאֶ֥שׁר ָל ַ֖קח ָֽמ ֶרד :וְּב ֵנ֙י ֵ֣אֶשׁת ֽהוֹ ִד ָ֔יּה
ֲא֣חוֹת ֔ ַנַחם ֲאִ֥בי ְקִעי ָ֖לה ַה ַגּ ְרִ֑מי ְוֶאְשְׁתֹּ֖מ ַע ַהַֽמֲּﬠָכ ִ ֽתי :וְּב ֵ֣ני ִשׁי֔מוֹן ַאְמ ֣נוֹן
ְו ִר ֔ ָנּה ֶבּן־ָח ָ֖נ ן ְוִתו֑לוֹן ] ְוִתי֑לוֹן[ וְּב ֵ֣ני ִיְשִׁ֔עי זוֵֹ֖חת וֶּבן־זוֵֹֽחתְ :בּ ֵנ֙י ֵשׁ ָ֣לה ֶבן־
שׁה וִּמְשְׁפּ֛חוֹת ֵֽבּית־ֲﬠֹב ַ֥דת ַה ֻ֖בּץ
ְיהוּ ָ֔דה ֵ֚ﬠר ֲאִ֣בי ֵלָ֔כה ְוַלְע ָ֖דּה ֲאִ֣בי ָֽמ ֵר ָ ֑
שִׁבי
ְלֵ֥בית ַאְשֵֽׁבּ ַעְ :ויוֹ ִ ֞קים ְוַא ְנֵ֣שׁי ֹֽכ ֵז ָ֗בא ְויוָֹ֧אשׁ ְוָשׂ ָ֛רף ֲאֶשׁר־ָֽבֲּﬠ֥לוּ ְלמוָֹ֖אב ְו ָי ֻ ֣
ָ֑לֶחם ְוַה ְדָּב ִ֖רים ַעִתּי ִֽקיםֵ֚ :הָמּה ַה ֣יּוְֹצ ִ֔רים ְוֹֽיְשֵׁ֥בי ְנָטִ֖ﬠים וּ ְג ֵד ָ֑רה ִעם־ַהֶ֥מֶּלךְך

ִבְּמַלאְכ֖תּוֹ ָ֥יְשׁבוּ ָֽשׁםְ :בּ ֵ֖ני ִשְׁמ֑עוֹן ְנמוֵּ֣אל ְו ָיִ֔מין ָי ִ֖ריב ֶ֥ז ַרח ָשֽׁאוּלַ :שׁ ֻ֥לּם ְבּ֛נוֹ
ִמְבָ֥שׂם ְבּ ֖נוֹ ִמְשָׁ֥מע ְבּֽנוֹ :וְּב ֵ֖ני ִמְשׁ ָ ֑מע ַחמּוֵּ֥אל ְבּ֛נוֹ ַז֥כּוּר ְבּ ֖נוֹ ִשְׁמִ֥ﬠי ְבֽנוֹ:
וְּלִשְׁמִ֞עי ָבּ ֨ ִנים ִשָׁ֤שּׁה ָעָשׂ֙ר וָּב ֣נוֹת ֵ֔שׁשׁ וְּלֶאָ֕חיו ֵ֖אין ָבּ ִ֣נים ַרִ֑בּים ְוֹכל ֙
ִמְשַׁפְּח ָ֔תּם ֥ל ֹא ִה ְר֖בּוּ ַעד־ְבּ ֵ֥ני ְיהוּ ָֽדהַ :ו ֵֽיְּשׁ֛בוּ ִבְּבֵֽאר־ֶ֥שַׁבע וּֽמוָֹל ָ֖דה ַֽוֲחַ֥צר
שׁוּ ָֽﬠל :וְּבִבְלָ֥הה וְּב ֶ֖ﬠֶצם וְּבתוֹ ָֽלד :וִּבְבתוֵּ֥אל וְּבָח ְרָ֖מה וְּבִציְק ָֽלג :וְּב ֵ֤בית
ת וַּֽבֲחַ֣צר סוִּ֔סים וְּבֵ֥בית ִבּ ְרִ֖אי וְּבַֽשֲׁﬠ ָ֑ר ִים ֵ֥אֶלּה ָע ֵריֶ֖הם ַעד־ְמֹ֥לךְך
ַמ ְרָכּבוֹ ֙
שׁן ָע ִ֖רים ָחֵֽמשְׁ :וָכל־ַחְצ ֵרי ֶ֗הם
תֶכן ְוָע ָ ֑
ם ֵעיָ֣טם ָוַ֔ע ִין ִר֥מּוֹן ְו ֖ ֹ
ָדּ ִֽוידְ :וַחְצ ֵריֶה ֙
ֲאֶ֧שׁר ְסִבי֛בוֹת ֶֽהָע ִ֥רים ָהֵ֖אֶלּה ַעד־ ָ֑בַּעל ֚ז ֹאת ֽמוְֹשֹׁב ָ֔תם ְו ִ ֽהְת ַיְחָ֖שׂם ָלֶֽהם:
א ֶבּן־ ֣יוִֹשְׁב ָ֔יה ֶבּן־ְשׂ ָר ָ֖יה ֶבּן־
וְּמשׁוָֹ֣בב ְו ַיְמֵ֔לךְך ְויוָֹ֖שׁה ֶבּן־ֲאַמְצ ָֽיהְ :ויוֹ ֵ ֑אל ְו ֵיהוּ ֙
ֲﬠִשׂיֵֽאלְ :וֶאְל ֽיוֵֹעי ֡ ַני ְו ַֽיֲﬠֹ֡קָבה ֠ ִויֽשׁוָֹח ָיה ַֽוֲﬠָשׂ ָ֧יה ַֽוֲﬠ ִדי ֵ ֛אל ִֽויִשׂיִמֵ֖אל וְּב ָנ ָֽיה:
ְו ִזי ָ֨זא ֶבן־ִשְׁפִ֧ﬠי ֶבן־ַא֛לּוֹן ֶבּן־ ְי ָד ָ֥יה ֶבן־ִשְׁמ ִ֖רי ֶבּן־ְשַׁמְע ָֽיהֵ֚ :אֶלּה ַהָבִּ֣אים
ת ֲא֣בוֵֹתי ֶ֔הם ָֽפּ ְר֖צוּ ָל ֽרוֹבַ :ו ֵֽיְּלכ֙וּ ִלְמ֣בוֹא
ְבֵּשׁ֔מוֹת ְנִשׂיִ֖אים ְבִּמְשְׁפּחוֹ ָ ֑תם וֵּבי ֙
ה ָשֵׁ֣מן ָו֔טוֹב
ְגֹ֔דר ַ֖ﬠד ְלִמ ְז ַ֣רח ַה ָ֑גּ ְיא ְלַב ֵ֥קּשׁ ִמ ְר ֶ֖ﬠה ְלצ ֹא ָֽנםַ :ו ִיְּמְצ֤אוּ ִמ ְרֶע ֙
שׁ ֶ֖קֶטת וְּשֵׁלָ֑וה ִ֣כּי ִמן־ָ֔חם ַהֹיְּשִׁ֥בים ָ֖שׁם ְלָפ ִֽניםַ :ו ָיֹּ֡באוּ
ְוָה ָ ֨א ֶר֙ץ ַֽרֲחַ֣בת ָי ַ֔ד ִים ְו ֹ
ה ַהְכּתוּ ִ֨בים ְבֵּשׁ֜מוֹת ִבּיֵ֣מי ׀ ְיִח ְז ִק ָ֣יּהוּ ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֗דה ַו ַיּ֨כּוּ ֶאת־ָֽאֳהֵלי ֶ֜הם
ֵאֶלּ ֩
ם ַעד־ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֔זּה
ְוֶאת־ַהְמּעיּ ֨ ִנים ]ַהְמּעוּ ֨ ִנים[ ֲאֶ֤שׁר ִנְמְצאוּ־ָ֔שָׁמּה ַו ַֽיֲּח ִריֻמ ֙
ַו ֵֽיְּשׁ֖בוּ ַתְּחֵתּי ֶ ֑הם ִ ֽכּי־ִמ ְר ֶ֥ﬠה ְלצ ֹא ָ֖נם ָֽשׁם :וֵּמֶ֣הם ׀ ִמן־ְבּ ֵ֣ני ִשְׁמ֗עוֹן ָֽהְלכ֙וּ ְלַ֣הר
ֵשִׂ֔עיר ֲא ָנִ֖שׁים ֲחֵ֣משׁ ֵמ֑אוֹת וְּפַלְט ָ֡יה ֠וּ ְנַע ְר ָיה וּ ְרָפ ָ֧יה ְוֻע ִזּי ֵ ֛אל ְבּ ֵ֥ני ִיְשִׁ֖ﬠי
ְבּר ֹאָֽשׁםַ :ו ַיּ֕כּוּ ֶאת־ְשֵׁא ִ֥רית ַהְפֵּלָ֖טה ַֽלֲﬠָמ ֵ֑לק ַו ֵ֣יְשׁבוּ ָ֔שׁם ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּה:
ה
וְּב ֨ ֵני ְראוֵּ֥בן ְבּֽכוֹר־ ִיְשׂ ָרֵא֘ל ִ ֽכּי־֣הוּא ַהְבּכוֹ֒ר ֽוְּבַחְלּל֙וֹ ְיצוּ ֵ֣ﬠי ָא ִ֔ביו ִנְתּ ָנ ֙
ה ָגַּ֣בר
ְבֹּ֣כ ָר֔תוֹ ִלְב ֵ֥ני יוֵֹ֖סף ֶבּן־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְו ֥ל ֹא ְלִהְת ַיֵ֖חשׂ ַלְבֹּכ ָֽרהִ֤ :כּי ְיהוּ ָד ֙
ְבֶּאָ֔חיו וְּל ָנ ִ֖גיד ִמ ֶ ֑מּנּוּ ְוַהְבֹּכ ָ֖רה ְליוֵֹֽסףְ :בּ ֵ֥ני ְראוֵּ֖בן ְבּ֣כוֹר ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֲח֥נוֹךְך וַּפ֖לּוּא
ֶחְצ ֥רוֹן ְוַכ ְר ִ ֽמיְ :בּ ֵ֖ני יוֹ ֵ ֑אל ְשַׁמְע ָ֥יה ְב֛נוֹ ֥גּוֹג ְבּ ֖נוֹ ִשְׁמִ֥ﬠי ְב ֽנוִֹ :מי ָ֥כה ְב֛נוֹ ְרָא ָ֥יה
שּׁר ֥הוּא
ְב ֖נוֹ ַ֥בַּעל ְבּ ֽנוְֹ :בֵּא ָ֣רה ְב ֔נוֹ ֲאֶ֣שׁר ֶה ְגָ֔לה ִתְּלּ ַ֥גת ִפְּל ְנֶ֖אֶסר ֶ֣מֶלךְך ַא ֻ ֑
תְלדוֹ ָ ֑תם ָה ֥ר ֹאשׁ ְיִעיֵ֖אל
ָנִ֖שׂיא ָל ֽראוֵּב ִֽניְ :וֶאָחי֙ו ְלִמְשְׁפֹּח ָ֔תיו ְבִּהְת ַיֵ֖חשׂ ְל ֽ ֹ
וּ ְזַכ ְר ָֽיהוּ :וּ ֶ֨בַל֙ע ֶבּן־ָע ָ֔זז ֶבּן־ֶ֖שַׁמע ֶבּן־יוֹ ֵ ֑אל ֚הוּא יוֵֹ֣שׁב ַֽבֲּﬠֹרֵ֔ער ְוַעד־ ְנ֖בוֹ וּ ַ֥בַעל

ְמֽעוֹןְ :וַלִמּ ְז ָ֗רח ָיַשׁ֙ב ַעד־ְל֣בוֹא ִמ ְד ָ֔בּ ָרה ְלִמן־ַהָנָּ֖הר ְפּ ָ֑רת ִ֧כּי ִמְקֵני ֶ ֛הם ָר֖בוּ
ה ִעם־ַֽהַה ְג ִר ִ ֔אים ַו ִיְּפּ֖לוּ ְבּ ָי ָ֑דם ַו ֵֽיְּשׁב֙וּ
ְבֶּ֥א ֶרץ ִגְּל ָֽﬠד :וִּביֵ֣מי ָשׁ֗אוּל ָע֤שׂוּ ִמְלָחָמ ֙
ְבָּ֣אֳהֵלי ֶ֔הם ַעל־ָכּל־ְפּ ֵ֖ני ִמ ְז ָ֥רח ַל ִגְּל ָֽﬠד :וְּב ֵני־ ָ֣גד ְל ֶנ ְג ָ֗דּם ָֽיְשׁ֛בוּ ְבֶּ֥א ֶרץ ַהָבָּ֖שׁן
ַעד־ַסְל ָֽכה :יוֵֹ֣אל ָה ֔ר ֹאשׁ ְוָשׁ ָ֖פם ַהִמְּשׁ ֶ֑נה ְו ַיְע ַ֥ני ְוָשׁ ָ֖פט ַבָּבָּֽשׁןַֽ :וֲאֵחי ֶ֞הם ְלֵ֣בית
ֲאֽבוֵֹתי ֶ֗הם ִ ֽמיָכ ֵ ֡אל וְּמֻשָׁ֡לּם ֠ ְוֶשַׁבע ְויוֹ ַ֧רי ְו ַיְע ָ֛כּן ְו ִ֥זי ַע ָו ֵ֖ﬠֶבר ִשְׁב ָֽﬠהֵ֣ :אֶלּה ׀ ְבּ ֵ֣ני
ֲאִביַ֗ח ִיל ֶבּן־חוּ ִ֡רי ֶבּן־֠ ָירוֹ ַח ֶבּן־ ִגְּל ָ֧ﬠד ֶבּן־ ִ ֽמיָכ ֵ ֛אל ֶבּן־ ְיִשׁיַ֥שׁי ֶבּן־ ַיְח ֖דּוֹ ֶבּן־
ֽבּוּזֲ :אִח֙י ֶבּן־ַעְב ִדּיֵ֣אל ֶבּן־גּוּ ֔ ִני ֖ר ֹאשׁ ְלֵ֥בית ֲאבוָֹֽתםַ :ו ֵֽיְּשׁ֛בוּ ַבּ ִגְּל ָ֥ﬠד ַבָּבָּ֖שׁן
ם ִהְת ַיְח֔שׂוּ ִבּיֵ֖מי יוָֹ֣תם
וִּבְבֹנ ֶ ֑תיָה וְּבָכל־ִמ ְג ְרֵ֥שׁי ָשׁ ֖רוֹן ַעל־ֽתּוְֹצאוָֹֽתםֻ :כָּלּ ֙
ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֑דה וִּביֵ֖מי ָֽי ָרְב ָ֥ﬠם ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :בּ ֵֽני־ ְראוּ ֵ֨בן ְו ָג ִ֜די ַֽוֲחִ֥צי ֵֽשֶׁבט־
ְמ ַנֶשּׁ֘ה ִמן־ְבּ ֵני־ַח ִיל ֒ ֲ֠א ָנִשׁים ֹֽנְשׂ ֵ ֨אי ָמ ֵ֤ג ן ְוֶ֨ח ֶר֙ב ְוֹ֣ד ְרֵכי ֶ ֔קֶשׁת וְּלמוּ ֵ֖די ִמְלָח ָ ֑מה
ַא ְרָבִּ֨עים ְוַא ְרָבּ ָ֥ﬠה ֶ ֛אֶלף וְּשַׁבע־ֵמ֥אוֹת ְוִשִׁ֖שּׁים ֹֽיְצֵ֥אי ָצָֽבאַ :ו ַֽיֲּﬠ֥שׂוּ ִמְלָחָ֖מה
ם
ִעם־ַֽהַה ְג ִריִ֑אים ִוי֥טוּר ְו ָנִ֖פישׁ ְונוֹ ָֽדבַ :ו ֵיּ ָֽﬠ ְז ֣רוּ ֲﬠֵלי ֶ֔הם ַו ִיּ ָֽנְּת ֤נוּ ְב ָי ָד ֙
ַֽהַה ְג ִרי ִ ֔אים ְוֹ֖כל ֶ֣שִׁעָמּ ֶ ֑הם ִ֠כּי ֵֽלאֹלִ֤הים ָֽזֲﬠק֙וּ ַבִּמְּלָחָ֔מה ְו ַנְע֥תּוֹר ָלֶ֖הם ִכּי־
ם
ָ֥בְטחוּ ֽבוַֹ :ו ִיְּשׁ֣בּוּ ִ֠מְק ֵניֶהם ְֽגַּמֵלּי ֶ֞הם ֲחִמִ֥שּׁים ֶ ֨אֶל֙ף ְו ֗צ ֹאן ָמא ַ ֤ת ִים ַֽוֲחִמִשּׁי ֙
ם ָנָ֔פלוּ ִ֥כּי
ֶ ֔אֶלף ַֽוֲחמוֹ ִ֖רים ַאְל ָ֑פּ ִים ְו ֶ֥נֶפשׁ ָא ָ֖דם ֵ֥מָאה ָֽאֶלףֽ ִ :כּי־ֲחָל ִ֤לים ַרִבּי ֙
ֵמָֽהֱאֹלִ֖הים ַהִמְּלָח ָ ֑מה ַו ֵֽיְּשׁ֥בוּ ַתְחֵתּיֶ֖הם ַעד־ַהֹגּ ָֽלה :וְּבֵ֗ני ֲחִצ֙י ֵ֣שֶׁבט ְמַנֶ֔שּׁה
ָֽיְשׁ֖בוּ ָבּ ָ ֑א ֶרץ ִמָבָּ֞שׁן ַעד־ַ֧בַּעל ֶח ְר֛מוֹן וְּשׂ ִ֥ניר ְוַהר־ֶח ְר֖מוֹן ֵ֥הָמּה ָרֽבוְּ :וֵ֖אֶלּה
ָראֵ֣שׁי ֵֽבית־ֲאבוֹ ָ ֑תם ְוֵ֡עֶפר ְו ִיְשִׁ֡עי ֶֽוֱאִלי ֵ ֡אל ֠ ְוַע ְז ִריֵאל ְו ִי ְרְמ ָ֨יה ְוֽהוֹ ַד ְו ָ֜יה
ם ִגּ֣בּוֹ ֵרי ַ֔ח ִיל ַא ְנֵ֣שׁי ֵשׁ֔מוֹת ָראִ֖שׁים ְלֵ֥בית ֲאבוָֹֽתםַ :ו ִ֨יּ ְ ֽמֲﬠ֔לוּ
ְו ַיְח ִדּי ֵ ֗אל ֲא ָנִשׁי ֙
ֵֽבּאֹלֵ֖הי ֲאֹבֵתי ֶ ֑הם ַו ִיּ ְז ֗נוּ ַֽאֲח ֵר֙י ֱאֹלֵ֣הי ַעֵֽמּי־ָה ָ ֔א ֶרץ ֲאֶשׁר־ִהְשִׁ֥מיד ֱאֹלִ֖הים
ִמְפּ ֵניֶֽהםַ :ו ָיַּע֩ר ֱאֹל ֵ֨הי ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ֶאת־ ֣רוּ ַח ׀ ֣פּוּל ֶֽמֶלךְך־ַא֗שּׁוּר ְוֶאת־֨רוּ ַ֙ח ִתְּלּ ַ֤גת
שּׁה ֠ ַו ְיִביֵאם
ם ָל ֽראוֵּב ִ֣ני ְוַל ָגּ ִ֔די ְו ַֽלֲחִ֖צי ֵ֣שֶׁבט ְמ ַנ ֶ ֑
ִפְּל ֨ ֶנֶס֙ר ֶ֣מֶלךְך ַא֔שּׁוּר ַו ַיּ ְגֵל ֙
שׁן ְקָ֖הת וְּמ ָר ִֽרי:
א וּ ְנַ֣הר גּוֹ ָ֔זן ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהְ :בּ ֵ֖ני ֵל ִ֑וי ֵֽגּ ְר ֕ ֹ
ַלְחַ֨לח ְוָח֤בוֹר ְוָה ָר ֙
וְּב ֵ֖ני ְק ָ ֑הת ַעְמ ָ֣רם ִיְצ ָ֔הר ְוֶחְב ֖רוֹן ְוֻע ִזּיֵֽאל :וְּב ֵ֣ני ַעְמ ָ֔רם ַֽאֲהֹ֥רן וֹּמֶ֖שׁה וִּמ ְר ָ֑ים
וְּב ֵ֣ני ַֽאֲהֹ֔רן ָנ ָד֙ב ַֽוֲאִבי֔הוּא ֶאְלָע ָ֖ז ר ְו ִ ֽאיָתָֽמרֶ :אְלָע ָז֙ר הוִֹ֣ליד ֶאת־ ִ ֽפּי ְנָ֔חס
הִ֥ליד ֶאת־ֲאִביֽשׁוּ ַעַֽ :וֲאִבי֨שׁוּ ַ֙ע הוֹ ִ֣ליד ֶאת־ֻבּ ִ ֔קּי וֻּב ִ֖קּי הוִֹ֥ליד ֶאת־
ִ ֽפּיְנָ֖חס ֹ

ת הוִֹ֣ליד
ֻע ִֽזּיְ :וֻע ִזּ֙י הוִֹ֣ליד ֶאת־ ְז ַרְח ָ֔יה וּ ְז ַרְח ָ֖יה הוִֹ֥ליד ֶאת־ְמ ָר ֽיוֹתְ :מ ָריוֹ ֙
ֶאת־ֲאַמ ְר ָ֔יה ַֽוֲאַמ ְר ָ֖יה הוִֹ֥ליד ֶאת־ֲאִחיֽטוּבַֽ :וֲאִחיטוּ֙ב הוִֹ֣ליד ֶאת־ָצ֔דוֹק
ְוָצ ֖דוֹק הוִֹ֥ליד ֶאת־ֲאִחיָֽמַעץַֽ :וֲאִחיַ֨מַע֙ץ הוִֹ֣ליד ֶאת־ֲﬠ ַז ְר ָ֔יה ַֽוֲﬠ ַז ְר ָ֖יה הוִֹ֥ליד
ֶאת־ ֽיוָֹח ָֽנ ןְ :ו ֽיוָֹח ָ֖נ ן הוִֹ֣ליד ֶאת־ֲﬠ ַז ְר ָ֑יה ֚הוּא ֲאֶ֣שׁר ִכּ ֵ֔הן ַבּ ַ֕בּ ִית ֲאֶשׁר־ָבּ ָ֥נה
ְשֹׁלֹ֖מה ִבּי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ֥יּוֶֹלד ֲﬠ ַז ְר ָ֖יה ֶאת־ֲאַמ ְר ָ֑יה ַֽוֲאַמ ְר ָ֖יה הוִֹ֥ליד ֶאת־ֲאִחיֽטוּב:
ם הוִֹ֣ליד ֶאת־
ַֽוֲאִחיטוּ֙ב הוִֹ֣ליד ֶאת־ָצ֔דוֹק ְוָצ ֖דוֹק הוִֹ֥ליד ֶאת־ַשֽׁלּוּםְ :וַשׁלּוּ ֙
ה הוִֹ֣ליד ֶאת־ְשׂ ָר ָ֔יה וְּשׂ ָר ָ֖יה
ִחְלִק ָ֔יּה ְוִחְל ִק ָ֖יּה הוִֹ֥ליד ֶאת־ֲﬠ ַז ְר ָֽיהַֽ :וֲﬠ ַז ְר ָי ֙
ה ָ֔וה ֶאת־ ְיהוּ ָ֖דה ִוי ֽרוָּשׁ ָ֑לם
הוִֹ֥ליד ֶאת־ ְיֽהוָֹצ ָֽדקִ :ויֽהוָֹצ ָ֣דק ָהַ֔לךְך ְבַּה ְג֣לוֹת ְי ֹ
שׁם ְקָ֖הת וְּמ ָר ִֽריְ :ו ֵ ֛אֶלּה ְשׁ֥מוֹת ְ ֽבּ ֵני־ ֵֽג ְר֖שׁוֹם
ְבּ ַ֖יד ְנֻבַכ ְד ֶנאַֽצּרְ :בּ ֵ֖ני ֵל ִ֑וי ֵֽגּ ְר ֕ ֹ
ִלְב ִ֥ני ְוִשְׁמ ִ ֽﬠי :וְּב ֵ֖ני ְק ָ ֑הת ַעְמ ָ֣רם ְו ִיְצ ָ֔הר ְוֶחְב ֖רוֹן ְוֻע ִזּיֵֽאלְ :בּ ֵני ְמ ָר ִ֖רי ַמְח ִ֣לי
וֻּמִ֑שׁי ְו ֵ ֛אֶלּה ִמְשְׁפּ֥חוֹת ַהֵלּ ִ֖וי ַֽלֲאֹבֵתיֶֽהםְ :ל ֵֽג ְר֑שׁוֹם ִלְב ִ֥ני ְב֛נוֹ ַ֥יַחת ְבּ ֖נוֹ ִזָ֥מּה
ְב ֽנוֹ :יוָֹ֤אח ְבּנ֙וֹ ִע ֣דּוֹ ְב ֔נוֹ ֶ֥ז ַרח ְבּ ֖נוֹ ְיָֽאְת ַ֥רי ְבּ ֽנוְֹ :בּ ֵ֖ני ְק ָ ֑הת ַע ִ ֽמּי ָנ ָ֥דב ְבּ֛נוֹ ֹ֥ק ַרח
ְבּ ֖נוֹ ַאִ֥סּיר ְבּֽנוֶֹ :אְל ָק ָ֥נה ְב֛נוֹ ְוֶאְב ָיָ֥סף ְבּ ֖נוֹ ְוַאִ֥סּיר ְבּ ֽנוַֹ֤ :תַּחת ְבּנ֙וֹ ֽאוּ ִריֵ֣אל
ְבּ ֔נוֹ ֻע ִזּ ָ֥יּה ְב ֖נוֹ ְוָשׁ֥אוּל ְבּ ֽנוֹ :וְּב ֵנ֙י ֶאְלָק ֔ ָנה ֲﬠָמַ֖שׂי ַֽוֲאִחיֽמוֹתֶ :אְל ָק ָ֑נה ְבּ ֵנ֙ו ]ְבּ ֵנ֙י[
ֶאְלָק ֔ ָנה צוֹ ַ֥פי ְבּ ֖נוֹ ְו ַ֥נַחת ְבּ ֽנוֱֹ :אִליָ֥אב ְבּ֛נוֹ ְיֹרָ֥חם ְבּ ֖נוֹ ֶאְל ָק ָ֥נה ְב ֽנוֹ :וְּב ֵ֧ני
ְשׁמוּ ֵ ֛אל ַהְבֹּ֥כר ַוְשׁ ִ֖ני ַֽוֲאִב ָֽיּהְ :בּ ֵ֥ני ְמ ָר ִ֖רי ַמְח ִ֑לי ִלְב ִ֥ני ְב֛נוֹ ִשְׁמִ֥ﬠי ְב ֖נוֹ ֻע ָ֥זּה ְבֽנוֹ:
ִשְׁמ ָ֥ﬠא ְב֛נוֹ ַח ִגּ ָ֥יּה ְב ֖נוֹ ֲﬠָשׂ ָ֥יה ְב ֽנוְֹ :ו ֵ ֗אֶלּה ֲאֶ֨שׁר ֶֽהֱﬠִ֥מיד ָדּ ִ֛ויד ַעל־ ְי ֵדי־ִ֖שׁיר
אֶהל־מוֵֹע֙ד ַבִּ֔שּׁיר
הָ֑וה ִמְמּ ֖נוֹ ַח ָהָא ֽרוֹןַ :ו ִֽיְּה ֨יוּ ְמָֽשׁ ְר ִ֜תים ִלְפֵ֨ני ִמְשׁ ַ֤כּן ֽ ֹ
ֵ֣בּית ְי ֹ
ה ָ֖וה ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ַו ַֽיַּעְמ ֥דוּ ְכִמְשָׁפָּ֖טם ַעל־
ַעד־ְבּ ֧נוֹת ְשֹׁלֹ֛מה ֶאת־ֵ֥בּית ְי ֹ
ֲﬠֽבוֹ ָדָֽתםְ :וֵ֥אֶלּה ָהֹֽעְמ ִ֖דים וְּב ֵני ֶ ֑הם ִמְבּ ֵנ֙י ַהְקָּה ִ֔תי ֵהיָמ֙ן ַֽהְמשׁוֹ ֵ֔רר ֶבּן־יוֵֹ֖אל
ה ֶבּן־ ְיֹרָ֔חם ֶבּן־ֱאִליֵ֖אל ֶבּן־ֽתּוֹ ַחֶ :בּן־ציּ֙ף ]צוּ֙ף[ ֶבּן־
ֶבּן־ְשׁמוֵּֽאלֶ :בּן־ֶאְלָק ָנ ֙
ה ֶבּן־יוֹ ֵ ֔אל ֶבּן־ֲﬠ ַז ְר ָ֖יה ֶבּן־ְצַפ ְנ ָֽיהֶ :בּן־
ֶאְלָק ֔ ָנה ֶבּן־ַ֖מַחת ֶבּן־ֲﬠָמָֽשׂיֶ :בּן־ֶאְלָק ָנ ֙
ת ֶבּן־ַאִ֔סּיר ֶבּן־ֶאְב ָיָ֖סף ֶבּן־ֹֽק ַרחֶ :בּן־ ִיְצָ֣הר ֶבּן־ְק ָ֔הת ֶבּן־ֵל ִ֖וי ֶבּן־ ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ַ֨תַּח ֙
ְוָאִ֣חיו ָאָ֔סף ָֽהֹעֵ֖מד ַעל־ ְיִמי ֑נוֹ ָאָ֥סף ֶבּן־ֶֽבּ ֶרְכ ָ֖יהוּ ֶבּן־ִשְׁמ ָֽﬠאֶ :בּן־ ִ ֽמיָכֵ֥אל ֶבּן־
ַֽבֲּﬠֵשׂ ָ֖יה ֶבּן־ַמְלִכּ ָֽיּהֶ :בּן־ֶאְת ִ֥ני ֶבן־ ֶ֖ז ַרח ֶבּן־ֲﬠ ָד ָֽיהֶ :בּן־ֵאיָ֥תן ֶבּן־ ִזָ֖מּה ֶבּן־
שׁם ֶבּן־ֵל ִֽוי :וְּב ֵ֧ני ְמ ָר ִ֛רי ֲאֵחיֶ֖הם ַעל־ַהְשּׂ ֑מ ֹאול ֵאיָת֙ן
ִשְׁמ ִ ֽﬠיֶ :בּן־ ַ֥יַחת ֶבּן־ ֵֽגּ ְר ֖ ֹ

ֶבּן־ִקיִ֔שׁי ֶבּן־ַעְב ִ֖דּי ֶבּן־ַמֽלּוּךְךֶ :בּן־ֲחַשְׁב ָ֥יה ֶבן־ֲאַמְצ ָ֖יה ֶבּן־ִחְל ִק ָֽיּהֶ :בּן־ַאְמִ֥צי
ֶבן־ָבּ ִ֖ני ֶבּן־ָֽשֶׁמרֶ :בּן־ַמְחִל֙י ֶבּן־מוִּ֔שׁי ֶבּן־ְמ ָר ִ֖רי ֶבּן־ֵל ִֽויַֽ :וֲאֵחיֶ֖הם ַֽהְל ִו ִ֑יּם
ְנתוּ ֕ ִנים ְלָֹ֨כל־ֲﬠבוֹ ַ֔דת ִמְשׁ ַ֖כּן ֵ֥בּית ָֽהֱאֹל ִ ֽהיםְ :וַֽאֲהֹ֨רן וָּב ֜ ָניו ַמְקִטי ִ֨רים ַעל־
ה ְוַעל־ִמ ְזַ֣בּח ַהְקֹּ֔ט ֶרת ְלֹ֕כל ְמ ֶ֖לאֶכת ֹ֣ק ֶדשׁ ַהֳקּ ָדִ֑שׁים וְּלַכֵפּ֙ר ַעל־
ִמ ְז ַ֤בּח ָֽהעוָֹל ֙
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְכֹּכל ֙ ֲאֶ֣שׁר ִצ ָ֔וּה ֹמֶ֖שׁה ֶ֥ﬠֶבד ָֽהֱאֹל ִ ֽהיםְ :וֵ֖אֶלּה ְבּ ֵ֣ני ַֽאֲהֹ֑רן ֶאְלָע ָ֥ז ר ְבּ֛נוֹ
ִ ֽפּיְנָ֥חס ְבּ ֖נוֹ ֲאִבי֥שׁוּ ַע ְבּֽנוֹֻ :בּ ִ֥קּי ְב֛נוֹ ֻע ִ֥זּי ְב ֖נוֹ ְז ַרְח ָ֥יה ְבֽנוְֹ :מ ָר ֥יוֹת ְבּ֛נוֹ ֲאַמ ְר ָ֥יה
ה ֽמוְֹשׁבוֹ ָ֔תם ְל ִ ֽטירוָֹ֖תם
ְב ֖נוֹ ֲאִחי֥טוּב ְבּ ֽנוָֹ :צ ֥דוֹק ְבּ ֖נוֹ ֲאִחיַ֥מַעץ ְבּ ֽנוְֹ :ו ֵ ֨אֶלּ ֙
ִבּ ְגבוּ ָ֑לם ִלְב ֵ֤ני ַֽאֲהֹר֙ן ְלִמְשַׁפַּ֣חת ַהְקָּה ִ֔תי ִ֥כּי ָלֶ֖הם ָה ָ֥יה ַהגּוֹ ָֽרלַ :ו ִיְּתּ֥נוּ ָל ֶ ֛הם
ֶאת־ֶחְב ֖רוֹן ְבֶּ֣א ֶרץ ְיהוּ ָ֑דה ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶ֖שׁיָה ְס ִ ֽביֹבֶֽתיָהְ :וֶאת־ְשׂ ֵ֥דה ָהִ֖ﬠיר
ְוֶאת־ֲחֵצ ֶ֑ריָה ָנְת ֖נוּ ְלָכ ֵ֥לב ֶבּן־ ְיֻפ ֶֽנּהְ :וִלְב ֵ֣ני ַֽאֲהֹ֗רן ָֽנְתנ֙וּ ֶאת־ָע ֵ֣רי ַהִמְּקָ֔לט
שׁיָה ְוֶאת־ ַיִ֥תּר ְוֶֽאת־ֶאְשְׁתֹּ֖מ ַע ְוֶאת־
ֶאת־ֶחְב ֥רוֹן ְוֶאת־ִלְב ָ֖נה ְוֶאת־ִמ ְג ָר ֶ ֑
ִמ ְג ָרֶֽשׁיָהְ :וֶאת־ִחיֵל֙ז ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶ֔שׁיָה ֶאת־ ְדִּ֖ביר ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶֽשׁיָהְ :וֶאת־ָעָשׁ֙ן
ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶ֔שׁיָה ְוֶאת־ֵ֥בּית ֶ֖שֶׁמשׁ ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶֽשׁיָה :וִּמַמֵּ֣טּה ִב ְנ ָיִ֗מן ֶאת־ ֶ֤גַּבע
שׁיָה
ה ְוֶאת־ָע ֶ֣לֶמת ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶ֔שׁיָה ְוֶאת־ֲﬠ ָנ֖תוֹת ְוֶאת־ִמ ְג ָר ֶ ֑
ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶ֨שׁי ָ ֙
ָכּל־ָע ֵרי ֶ ֛הם ְשֹׁלשׁ־ֶעְשׂ ֵ֥רה ִ֖ﬠיר ְבִּמְשְׁפּֽחוֵֹתיֶֽהםְ :וִלְב ֨ ֵני ְק ָ֜הת ַה ֽנּוָֹת ִ֗רים
שּׁה ַבּגּוֹ ָ֖רל ָע ִ֥רים ָֽﬠֶשׂרְ :וִלְב ֨ ֵני
ִמִמְּשׁ ַ֣פַּחת ַהַמֶּ֡טּה ֠ ִ ֽמַֽמֲּחִצית ַמֵ֨טּה ֲחִ֧צי ְמַנ ֶ ֛
ֵֽג ְר֜שׁוֹם ְלִמְשְׁפּחוֹ ָ֗תם ִמַמֵּ֣טה ֠ ִיָשׂשָׂכר וִּמַמֵּ֨טּה ָאֵ֜שׁר וִּמַמֵּ֣טּה ַנְפָתִּ֗לי וִּמַמּ ֵ֤טּה
ה ַבָּבָּ֔שׁן ָע ִ֖רים ְשֹׁ֥לשׁ ֶעְשׂ ֵֽרהִ :לְבֵ֨ני ְמ ָר ִ֜רי ְלִמְשְׁפּחוֹ ָ֗תם ִמַמֵּ֣טּה ֠ ְראוֵּבן
ְמַנֶשּׁ ֙
וִּמַמֵּטּה־ ָ֞גד וִּמַמּ ֵ֤טּה ְזֻבֻלוּ֙ן ַבּגּוֹ ָ֔רל ָע ִ֖רים ְשֵׁ֥תּים ֶעְשׂ ֵֽרהַ :ו ִיְּתּ֥נוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ה
ַֽלְל ִו ִ֑יּם ֶאת־ֶֽהָע ִ֖רים ְוֶאת־ִמ ְג ְרֵשׁיֶֽהםַ :ו ִיְּתּ ֣נוּ ַבגּוֹ ָ֗רל ִמַמּ ֵ֤טּה ְב ֵֽני־ ְיהוּ ָד ֙
וִּמַמֵּ֣טּה ְב ֵֽני־ִשְׁמ֔עוֹן וִּמַמֵּ֖טּה ְבּ ֵ֣ני ִב ְנ ָיִ֑מן ֵ֚את ֶהָע ִ֣רים ָה ֵ ֔אֶלּה ֲאֶשׁר־ ִיְק ְר֥אוּ
ֶאְתֶ֖הם ְבֵּשֽׁמוֹת :וִּמִמְּשְׁפּ֖חוֹת ְבּ ֵ֣ני ְק ָ ֑הת ַו ְיִה֙י ָע ֵ֣רי ְגבוָּ֔לם ִמַמֵּ֖טּה ֶאְפ ָֽר ִים:
ַו ִיְּתּ ֨נוּ ָל ֶ֜הם ֶאת־ָע ֵ֧רי ַהִמְּק ָ֛לט ֶאת־ְשׁ ֶ֥כם ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶ֖שׁיָה ְבַּ֣הר ֶאְפ ָ֑ר ִים ְוֶאת־
ם ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶ֔שׁיָה ְוֶאת־ֵ֥בּית חוֹ ֖רוֹן ְוֶאת־
ֶ֖גּ ֶזר ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶֽשׁיָהְ :וֶאת־ ָיְקְמָע ֙
ִמ ְג ָרֶֽשׁיָהְ :וֶאת־ַא ָיּלוֹ֙ן ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶ֔שׁיָה ְוֶאת־ ַגּת־ ִר֖מּוֹן ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶֽשׁיָה:
ת ַמֵ֣טּה ְמ ַנֶ֔שּׁה ֶאת־ָע ֵנ֙ר ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶ֔שׁיָה ְוֶאת־ִבְּל ָ֖ﬠם ְוֶאת־
וִּמַֽמֲּחִצי ֙

ם ִמִמְּשַׁ֗פַּחת ֲחִצ֙י
שׁיָה ְלִמְשׁ ַ֥פַּחת ִלְב ֵֽני־ְקָ֖הת ַהֽנּוָֹת ִֽריםִ :לְבֵנ ֘י ֵֽגּ ְרשׁוֹ ֒
ִמ ְג ָר ֶ ֑
שׁיָה ְוֶאת־ַעְשָׁתּ ֖רוֹת ְוֶאת־
ַמֵ֣טּה ְמַנֶ֔שּׁה ֶאת־גּוֹ ָ֥לן ַבָּבָּ֖שׁן ְוֶאת־ִמ ְג ָר ֶ ֑
שׁיָה ֶאת־ ָדְּב ַ֖רת ְוֶאת־
ִמ ְג ָרֶֽשׁיָה :וִּמַמֵּ֣טּה ִיָשׂשָׂ֔כר ֶאת־ ֶ֖ק ֶדשׁ ְוֶאת־ִמ ְג ָר ֶ ֑
ת ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶ֔שׁיָה ְוֶאת־ָע ֵ֖נם ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶֽשׁיָה :וִּמַמֵּ֣טּה
ִמ ְג ָרֶֽשׁיָהְ :וֶאת־ ָראמוֹ ֙
ק
שׁיָה ְוֶאת־ַעְב ֖דּוֹן ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶֽשׁיָהְ :וֶאת־חוֹּק ֙
ָאֵ֔שׁר ֶאת־ָמָ֖שׁל ְוֶאת־ִמ ְג ָר ֶ ֑
ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶ֔שׁיָה ְוֶאת־ ְרֹ֖חב ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶֽשׁיָה :וִּמַמֵּ֣טּה ַנְפָתִּ֗לי ֶאת־ ֶ֤ק ֶדשׁ ַבּ ָגִּליל ֙
שׁיָה ְוֶאת־ִק ְר ָיַ֖ת ִים ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶֽשׁיָה:
ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶ֔שׁיָה ְוֶאת־ַח֖מּוֹן ְוֶאת־ִמ ְג ָר ֶ ֑
שׁיָה ֶאת־ָתּ֖בוֹר
ם ִמַמֵּ֣טּה ְזֻבֻ֔לוּן ֶאת־ ִרמּוֹ ֖נוֹ ְוֶאת־ִמ ְג ָר ֶ ֑
ִלְב ֵ֣ני ְמ ָר ִר ֘י ַה ֽנּוָֹת ִרי ֒
ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶֽשׁיָה :וֵּמֵ֜עֶבר ְל ַי ְר ֵ֣דּן ְי ֵרח֘וֹ ְלִמ ְז ַ֣רח ַה ַיּ ְר ֵדּ֒ן ִמַמֵּ֣טּה ְראוּ ֵ֔בן ֶאת־ֶ֥בֶּצר
ת ְוֶאת־
שׁיָה ְוֶאת־ ַ֖יְהָצה ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶֽשׁיָהְ :וֶאת־ְק ֵדמוֹ ֙
ַבִּמּ ְדָ֖בּר ְוֶאת־ִמ ְג ָר ֶ ֑
ִמ ְג ָרֶ֔שׁיָה ְוֶאת־ֵמי ַ֖פַעת ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶֽשׁיָה :וִּ֨מַמֵּטּה־ ָ֔גד ֶאת־ ָרא֥מוֹת ַבּ ִגְּל ָ֖ﬠד
שׁיָה ְוֶֽאת־ַֽמֲח ַ֖נ ִים ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶֽשׁיָהְ :וֶאת־ֶחְשׁבּוֹ֙ן ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶ֔שׁיָה
ְוֶאת־ִמ ְג ָר ֶ ֑
ְוֶאת־ ַיְע ֵ֖זיר ְוֶאת־ִמ ְג ָרֶֽשׁיָהְ :וִלְב ֵ֣ני ִיָשׂשָׂ֗כר תּוֹ ָ֧לע וּפוּ ָ ֛אה ָי֥שׁיּב ] ָי֥שׁוּב[
ְוִשְׁמ ֖רוֹן ַא ְרָבּ ָֽﬠה :וְּב ֵ֣ני תוָֹ֗לע ֻע ִ֡זּי וּ ְרָפ ָ֡יה ֠ ִֽוי ִריֵאל ְו ַיְחַ֨מי ְו ִיְבָ֜שׂם וְּשׁמוּ ֵ ֗אל
ם ִבּיֵ֣מי ָד ִ֔ויד
תְלדוֹ ָ ֑תם ִמְסָפּ ָר ֙
ם ְלתוָֹ֔לע ִגּ֥בּוֹ ֵרי ַ֖ח ִיל ְל ֽ ֹ
ָראִ֤שׁים ְלֵֽבית־ֲאבוָֹת ֙
ֶעְ֣שׂ ִֽרים וְּשׁ ַֽנ ִים־ֶ֖אֶלף ְוֵ֥שׁשׁ ֵמֽאוֹת :וְּב ֵ֥ני ֻע ִ֖זּי ִי ְז ַרְח ָ֑יה וְּב ֵ֣ני ִי ְז ַרְח ָ֗יה ִ ֽמיָכ ֵ ֡אל
תְלדוֹ ָ֜תם ְלֵ֣בית
֠ ְוֹֽעַב ְד ָיה ְויוֵֹ֧אל ִיִשּׁ ָ֛יּה ֲחִמָ֖שּׁה ָראִ֥שׁים ֻכּ ָֽלּםַֽ :וֲﬠֵלי ֶ֨הם ְל ֽ ֹ
ֲאבוֹ ָ֗תם ְגּדוּ ֵד֙י ְצָ֣בא ִמְלָחָ֔מה ְשֹׁלִ֥שׁים ְוִשָׁ֖שּׁה ָ ֑אֶלף ִ ֽכּי־ִה ְר֥בּוּ ָנִ֖שׁים וָּב ִֽנים:
ה ֶ ֔אֶלף
ַֽוֲאֵחי ֶ֗הם ְלֹכל ֙ ִמְשְׁפּ֣חוֹת ִיָשׂשָׂ֔כר ִגּבּוֹ ֵ֖רי ֲח ָי ִ֑לים ְשׁמוֹ ִ֤נים ְוִשְׁבָע ֙
ִהְת ַיְחָ֖שׂם ַלֹֽכּלִ :בּ ְנ ָיִ֗מן ֶ֧בַּלע ָו ֶ֛בֶכר ִוי ִֽד ֽיֲﬠֵ֖אל ְשֹׁלָֽשׁה :וְּב ֵ֣ני ֶ֗בַלע ֶאְצ֡בּוֹן ְוֻע ִ֡זּי
֠ ְוֻע ִזּיֵאל ִֽוי ִרי֨מוֹת ְוִעי ִ֜רי ֲחִמָ֗שּׁה ָראֵשׁ֙י ֵ֣בּית ָא֔בוֹת ִגּבּוֹ ֵ֖רי ֲח ָי ִ֑לים ְוִהְת ַיְחָ֗שׂם
ם ֶ ֔אֶלף וְּשֹׁלִ֖שׁים ְוַא ְרָבּ ָֽﬠה :וְּב ֵ֣ני ֶ֗בֶכר ְזִמי ָ֡רה ְויוָֹ֡עשׁ ֠ ֶֽוֱאִליֶע ֶזר
ֶעְשׂ ִ֤רים וְּשׁ ֨ ַנ ִי ֙
ְוֶאְל ֽיוֵֹעי ַ֤ני ְוָעְמ ִר֙י ִֽוי ֵר֣מוֹת ַֽוֲאִב ָ֔יּה ַֽוֲﬠ ָנ֖תוֹת ְוָע ָ֑לֶמת ָכּל־ֵ֖אֶלּה ְבּ ֵני־ָֽבֶכר:
תְלדוֹ ָ֗תם ָראֵשׁ֙י ֵ֣בּית ֲאבוֹ ָ֔תם ִגּבּוֹ ֵ֖רי ָ֑ח ִיל ֶעְשׂ ִ֥רים ֶ֖אֶלף
ְוִהְת ַיְחָ֣שׂם ְל ֽ ֹ
וָּמאָֽת ִים :וְּב ֵ֥ני ְי ִֽד ֽיֲﬠֵ֖אל ִבְּל ָ ֑הן וְּב ֵ֣ני ִבְל ָ֗הן ְי֡עיּשׁ ] ְי֡עוּשׁ[ ֠וִּב ְנ ָיִמן ְוֵא֤הוּד
ה ְו ֵזי ָ֔תן ְוַת ְרִ֖שׁישׁ ַֽוֲאִחיָֽשַׁחרָ :כּל־ ֵ ֨אֶלּה ְבּ ֵ֤ני ְי ִֽד ֽיֲﬠֵאל ֙ ְל ָראֵ֣שׁי ָֽהָא֔בוֹת
ֽוְּכ ַֽנֲﬠ ָנ ֙

ִגּבּוֹ ֵ֖רי ֲח ָי ִ֑לים ִשְׁב ָֽﬠה־ָעָ֥שׂר ֶ ֨אֶל֙ף וָּמא ַ֔ת ִים ֹֽיְצֵ֥אי ָצָ֖בא ַלִמְּלָחָֽמהְ :וֻשׁ ִ֤פּם
ם ְבּ ֵ֣ני ִ֔עיר ֻחִ֖שׁם ְבּ ֵ֥ני ַאֵֽחרְ :בּ ֵ֣ני ַנְפָתִּ֗לי ַֽיֲחִציֵ֧אל ְוגוּ ִ֛ני ְו ֵ֥יֶצר ְוַשׁ֖לּוּם ְבּ ֵ֥ני
ְוֻחִפּ ֙
ִבְלָֽההְ :בּ ֵ֣ני ְמ ַנֶ֔שּׁה ַאְשׂ ִריֵ֖אל ֲאֶ֣שׁר ָֽי ָ֑ל ָדה ִ ֽפּיַל ְגשׁ֙וֹ ָֽהֲא ַרִמּ ָ֔יּה ָיְל ָ֕דה ֶאת־
ה ְלֻחִ֣פּים וְּלֻשִׁ֔פּים ְוֵ֤שׁם ֲאֹחת֙וֹ ַֽמֲﬠָ֔כה
ָמִ֖כיר ֲאִ֥בי ִגְל ָֽﬠד :וָּמִ֞כיר ָל ַ֤קח ִאָשּׁ ֙
ְוֵ֥שׁם ַהֵשּׁ ִ֖ני ְצָלְפ ָ֑חד ַו ִ ֽתְּה ֶ֥י ָנה ִלְצָלְפָ֖חד ָבּ ֽנוֹתַ :ו ֵ֨תֶּלד ַֽמֲﬠ ָ֤כה ֵֽאֶשׁת־ָמִכי֙ר ֵ֔בּן
שׁ ֶרשׁ וָּב ָ֖ניו אוּ ָ֥לם ָו ָֽרֶקם :וְּב ֵ֥ני אוּ ָ֖לם ְבּ ָ֑דן
ַוִתּ ְק ָ֤רא ְשׁמ֙וֹ ֶ֔פּ ֶרשׁ ְוֵ֥שׁם ָאִ֖חיו ָ ֑
ה ֶאת־ִ֣אֹיְשׁ֔הוֹד
ֵ֚אֶלּה ְבּ ֵ֣ני ִגְלָ֔עד ֶבּן־ָמִ֖כיר ֶבּן־ְמ ַנֶֽשּׁהַֽ :וֲאֹח֖תוֹ ַהֹמּ ֶ֑לֶכת ָֽיְל ָד ֙
ְוֶאת־ֲאִבי ֶ֖ﬠ ֶזר ְוֶאת־ַמְח ָֽלהַ :ו ִֽיְּה ֖יוּ ְבּ ֵ֣ני ְשִׁמי ָ֑דע ַאְח ָ֣י ן ָוֶ֔שֶׁכם ְוִלְקִ֖חי ַֽוֲאִני ָֽﬠם:
וְּב ֵ֥ני ֶאְפ ַ֖ר ִים שׁוּ ָ ֑תַלח וּ ֶ֤ב ֶרד ְבּנ֙וֹ ְוַ֣תַחת ְבּ ֔נוֹ ְוֶאְלָע ָ֥דה ְב ֖נוֹ ְוַ֥תַחת ְבּ ֽנוְֹ :ו ָזָ֥בד
ת ַה ֽנּוָֹל ִ֣דים ָבּ ָ ֔א ֶרץ ִ֣כּי ָֽי ְר֔דוּ
ְבּ֛נוֹ ְושׁוֶּ֥תַלח ְבּ ֖נוֹ ְו ֶ֣ﬠ ֶזר ְוֶאְל ָ֑ﬠד ַֽוֲה ָר ֗גוּם ַא ְנֵשׁי־ ַג ֙
ָל ַ֖קַחת ֶאת־ִמְק ֵניֶֽהםַ :ו ִיְּתַא ֵ֛בּל ֶאְפ ַ֥ר ִים ֲאִביֶ֖הם ָיִ֣מים ַרִ֑בּים ַו ָיֹּ֥באוּ ֶאָ֖חיו
א ֶאל־ִאְשׁ֔תּוֹ ַוַ֖תַּהר ַוֵ֣תֶּלד ֵ֑בּן ַו ִיּ ְק ָ֤רא ֶאת־ְשׁמ֙וֹ ְבּ ִריָ֔עה ִ֥כּי ְב ָר ָ֖ﬠה
ְל ַֽנֲחֽמוַֹ :ו ָיּב ֹ ֙
ָֽה ְיָ֥תה ְבֵּביֽתוֹ :וִּב֣תּוֹ ֶֽשֱׁא ָ֔רה ַוִ֧תֶּבן ֶאת־ֵֽבּית־חוֹ ֛רוֹן ַהַתְּח֖תּוֹן ְוֶאת־ָֽהֶעְל ֑יוֹן
ְוֵ֖את ֻא ֵ֥זּ ן ֶֽשֱׁא ָֽרהְ :ו ֶ֣רַפח ְבּ ֗נוֹ ְו ֶ֧רֶשׁף ְו ֶ ֛תַלח ְבּ ֖נוֹ ְוַ֥תַחן ְבּ ֽנוַֹ :לְע ָ֥דּן ְבּ֛נוֹ ַעִמּי֥הוּד
ם וֹּ֣מְשׁבוֹ ָ֔תם ֵֽבּית־ֵ֖אל
שׁ ַע ְבּ ֽנוַֹֽ :וֲאֻח ָזָּת ֙
ְבּ ֖נוֹ ֱא ִ ֽליָשָׁ֥מע ְבּ ֽנוֹ֥ :נוֹן ְבּ ֖נוֹ ְיהוֹ ֻ ֥
ה וְּשׁ ֶ֣כם וְּבֹנ ֶ֔תיָה ַעד־ַע ָ֖יּה
וְּבֹנ ֶ ֑תיָה ְוַלִמּ ְז ָ֣רח ַֽנֲﬠ ָ֔רן ְוַלַֽמֲּﬠ ָ֗רב ֶ֤גּ ֶזר וְּבֹנ ֶ֨תי ָ ֙
ה ַתְּע ַ֣נ ךְך וְּבֹנ ֶ֔תיָה ְמ ִג ֥דּוֹ
וְּבֹנֶֽתיָהְ :וַעל־ ְי ֵ֣די ְב ֵֽני־ְמ ַנֶ֗שּׁה ֵֽבּית־ְשָׁ֤אן וְּבֹנ ֶ֨תי ָ ֙
ה ָֽיְשׁ֔בוּ ְבּ ֵ֥ני יוֵֹ֖סף ֶבּן־ ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :בּ ֵ֣ני ָאֵ֗שׁר ִיְמ ָ֧נה
וְּבנוֶֹ֖תיָה ֣דּוֹר וְּבנוֹ ֶ ֑תיָה ְבּ ֵ ֨אֶלּ ֙
ְו ִיְשָׁ֛וה ְו ִיְשׁ ִ֥וי וְּב ִרי ָ֖ﬠה ְוֶ֥שׂ ַרח ֲאחוָֹֽתם :וְּב ֵ֣ני ְב ִריָ֔עה ֶ֖חֶבר וַּמְלִכּי ֵ ֑אל ֖הוּא ֲאִ֥בי
ִב ְר ָֽז ִות ]ִב ְר ָֽז ִית[ְ :וֶ֨חֶבר הוִֹ֣ליד ֶאת־ ַיְפֵ֔לט ְוֶאת־שׁוֵֹ֖מר ְוֶאת־חוֹ ָ ֑תם ְוֵ֖את
שֶׁמר
שׁוּ ָ֥ﬠא ֲאחוָֹֽתם :וְּב ֵ֣ני ַיְפֵ֔לט ָפַּ֥סךְך וִּבְמָ֖הל ְוַעְשָׁ֑ות ֵ֖אֶלּה ְבּ ֵ֥ני ַיְפ ֵֽלט :וְּב ֵ֖ני ָ ֑
ֲאִ֥חי ְו ָרוְה ָ֖גּה ] ְו ָרְה ָ֖גּה[ ְיֻחָ֥בּה ] ְוֻחָ֥בּה[ ַֽוֲא ָֽרם :וֶּבן־ֵ֖הֶלם ָאִ֑חיו צוֹ ַ֥פח ְו ִיְמ ָ֖נע
ְוֵ֥שֶׁלשׁ ְוָעָֽמלְ :בּ ֵ֖ני צוֹ ָ֑פח ֧סוּ ַח ְוַח ְר ֶ֛נֶפר ְושׁוּ ָ֖ﬠל וֵּב ִ֥רי ְו ִיְמ ָֽרהֶ֣ :בֶּצר ָו֗הוֹד ְוַשָׁ֧מּא
שׁה ְו ִיְת ָ֖רן וְּבֵא ָֽרא :וְּב ֵ֖ני ֶ֑יֶתר ְיֻפ ֶ֥נּה וִּפְס ָ֖פּה ַוְא ָֽרא :וְּב ֵ֖ני ֻע ָ֑לּא ָא ַ֥רח
ְוִשְׁל ָ ֛
ם ִגּבּוֹ ֵ֣רי
ְוַח ִנּיֵ֖אל ְו ִרְצ ָֽיאָ :כּל־ֵ֣אֶלּה ְב ֵֽני־ָ֠אֵשׁר ָראֵ֨שׁי ֵבית־ָֽהָא֤בוֹת ְבּרוּ ִרי ֙
א ַבִּמְּלָחָ֔מה ִמְסָפּ ָ֣רם ֲא ָנִ֔שׁים
ֲח ָיִ֔לים ָראֵ֖שׁי ַה ְנִּשׂיִ֑אים ְוִהְת ַיְחָ֤שׂם ַבָּצָּב ֙

ֶעְשׂ ִ֥רים ְוִשָׁ֖שּׁה ָֽאֶלף :וּ ִ֨ב ְנ ָיִ֔מן הוֹ ִ֖ליד ֶאת־ֶ֣בַּלע ְבֹּכ ֑רוֹ ַאְשֵׁבּל ֙ ַהֵשּׁ ֔ ִני ְוַאְח ַ֖רח
ה ָֽה ְרִביִ֔עי ְו ָר ָ֖פא ַֽהֲחִמי ִ ֽשׁיַ :ו ִֽיְּה ֥יוּ ָב ִ֖נים ְל ָ֑בַלע ַא ָ֥דּר ְו ֵג ָ֖רא
ַהְשִּׁלי ִ ֽשׁי :נוָֹח ֙
ַֽוֲאִביֽהוּדַֽ :וֲאִבי֥שׁוּ ַע ְו ַֽנֲﬠָ֖מן ַֽוֲאֽחוֹ ַחְ :ו ֵג ָ֥רא וְּשׁפוּ ָ֖פן ְוחוּ ָֽרםְ :וֵ֖אֶלּה ְבּ ֵ֣ני ֵא֑חוּד
ת ְל ֣יוְֹשֵׁבי ֶ֔גַבע ַו ַיּ ְג֖לוּם ֶאל־ָמ ָֽנַחתְ :ו ַֽנֲﬠָ֧מן ַֽוֲאִח ָ֛יּה ְו ֵג ָ֖רא
ֵ֣אֶלּה ֵ֞הם ָראֵ֤שׁי ָאבוֹ ֙
֣הוּא ֶה ְג ָ֑לם ְוהוִֹ֥ליד ֶאת־ֻע ָ֖זּא ְוֶאת־ֲאִחיֻֽחדְ :וַֽשֲׁח ַ֗ר ִים הוִֹלי֙ד ִבְּשׂ ֵ֣דה מוֹ ָ ֔אב
א ָ ֑תם חוִּ֥שׁים ְוֶאת־ַֽבֲּﬠ ָ֖רא ָנָֽשׁיוַ :ו ֖יּוֶֹלד ִמן־ֹ֣ח ֶדשׁ ִאְשׁ֑תּוֹ ֶאת־
ִמן־ִשְׁל֖חוֹ ֹ
יוָֹב֙ב ְוֶאת־ִצְב ָ֔יא ְוֶאת־ֵמיָ֖שׁא ְוֶאת־ַמְל ָֽכּםְ :וֶאת־ ְי֥עוּץ ְוֶאת־ָֽשְׂכ ָ֖יה ְוֶאת־
ִמ ְר ָ ֑מה ֵ֥אֶלּה ָב ָ֖ניו ָראֵ֥שׁי ָאֽבוֹת :וֵּֽמֻחִ֛שׁים הוִֹ֥ליד ֶאת־ֲאִבי֖טוּב ְוֶאת־
שֶׁמד ֚הוּא ָבּ ָ֣נה ֶאת־אוֹ ֔נוֹ ְוֶאת־ֹ֖לד
ֶאְל ָֽפַּעל :וְּב ֵ֣ני ֶאְלַ֔פַּעל ֵ֥ﬠֶבר וִּמְשׁ ָ֖ﬠם ָו ָ ֑
וְּבֹנֶֽתיָה :וְּב ִר ָ֣ﬠה ָוֶ֔שַׁמע ֵ֚הָמּה ָראֵ֣שׁי ָֽהָא֔בוֹת ְלֹֽיוְֹשֵׁ֖בי ַא ָיּ֑לוֹן ֵ֥הָמּה ִהְב ִ֖ריחוּ
ֶאת־ ֥יוְֹשֵׁבי ַֽגתְ :וַאְח ֥יוֹ ָשָׁ֖שׁק ִוי ֵרֽמוֹת :וּ ְזַב ְד ָ֥יה ַֽוֲﬠ ָ֖רד ָו ָֽﬠ ֶדר :וּ ִ ֽמיָכֵ֧אל ְו ִיְשׁ ָ֛פּה
ְויוָֹ֖חא ְבּ ֵ֥ני ְב ִרי ָֽﬠה :וּ ְזַב ְד ָ֥יה וְּמֻשׁ ָ֖לּם ְוִח ְז ִ֥קי ָוָֽחֶברְ :ו ִיְשְׁמ ַ֧רי ְו ִי ְזִלי ָ ֛אה ְויוָֹ֖בב
ְבּ ֵ֥ני ֶאְל ָֽפַּעלְ :ו ָי ִ֥קים ְו ִזְכ ִ֖רי ְו ַזְב ִֽדּיֶ :וֱא ִ ֽליֵע ַ֥ני ְוִצְלַּ֖תי ֶֽוֱאִליֵֽאלַֽ :וֲﬠ ָד ָ֧יה וְּב ָרא ָ֛יה
ְוִשְׁמ ָ֖רת ְבּ ֵ֥ני ִשְׁמ ִ ֽﬠיְ :ו ִיְשׁ ָ֥פּן ָו ֵ֖ﬠֶבר ֶֽוֱאִליֵֽאלְ :וַעְב ֥דּוֹן ְו ִזְכ ִ֖רי ְוָח ָֽנ ןַֽ :וֲחַנְנ ָ֥יה
תִת ָֽיּהְ :ו ִיְפ ְדּ ָ֥יה וְּפניֵּ֖אל ]וְּפנוֵּ֖אל[ ְבּ ֵ֥ני ָשָֽׁשׁקְ :וַשְׁמְשׁ ַ֥רי וְּשַׁח ְר ָ֖יה
ְוֵעי ָ֖לם ְוַע ְנ ֽ ֹ
תְלדוָֹ֖תם
ַֽוֲﬠַתְל ָֽיהְ :ו ַֽיֲﬠ ֶרְשׁ ָ֧יה ְוֵֽאִל ָ֛יּה ְו ִזְכ ִ֖רי ְבּ ֵ֥ני ְיֹרָֽחםֵ֣ :אֶלּה ָראֵ֥שׁי ָא֛בוֹת ְל ֽ ֹ
ָראִ֑שׁים ֵ֖אֶלּה ָֽיְשׁ֥בוּ ִבי ֽרוָּשׁ ָֽלם :וְּב ִגְב֥עוֹן ָֽיְשׁ֖בוּ ֲאִ֣בי ִגְב֑עוֹן ְוֵ֥שׁם ִאְשׁ֖תּוֹ
ַֽמֲﬠ ָֽכה :וְּב֥נוֹ ַהְבּ֖כוֹר ַעְב ֑דּוֹן ְו֥צוּר ְו ִ֖קישׁ וַּ֥בַעל ְו ָנ ָֽדב :וּ ְג ֥דוֹר ְוַאְח ֖יוֹ ָו ָֽזֶכר:
וִּמְק֖לוֹת הוִֹ֣ליד ֶאת־ִשְׁמ ָ ֑אה ְוַאף־ ֵ֗הָמּה ֶ֧נ ֶגד ֲאֵחי ֶ ֛הם ָֽיְשׁ֥בוּ ִבי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ִעם־
ֲאֵחיֶֽהםְ :ו ֵנ֙ר הוִֹ֣ליד ֶאת־ ִ ֔קישׁ ְו ִ֖קישׁ הוִֹ֣ליד ֶאת־ָשׁ֑אוּל ְוָשׁ֗אוּל הוֹ ִ֤ליד ֶאת־
ְיֽהוֹ ָנָת֙ן ְוֶאת־ַמְלִכּי־֔שׁוּ ַע ְוֶאת־ֲא ִ ֽבי ָנ ָ֖דב ְוֶאת־ֶאְשָֽׁבַּעל :וֶּבן־ ְיֽהוֹ ָנָ֖תן ְמ ִ֣ריב
ָ֑בַּעל וְּמ ִ֥ריב ַ֖בַּעל הוִֹ֥ליד ֶאת־ִמי ָֽכה :וְּב ֵ֖ני ִמי ָ֑כה ִפּי֥תוֹן ָוֶ֖מֶלךְך ְוַתְא ֵ֥ר ַע ְוָאָֽחז:
ְוָאָח֙ז הוִֹ֣ליד ֶאת־ ְיֽהוַֹע ָ֔דּה ִויֽהוַֹע ָ֗דּה הוֹ ִ֛ליד ֶאת־ָע ֶ֥לֶמת ְוֶאת־ַע ְזָ֖מ ֶות ְוֶאת־
ִזְמ ִ֑רי ְו ִזְמ ִ֖רי הוִֹ֥ליד ֶאת־מוָֹֽצא :וּמוָֹ֖צא הוִֹ֣ליד ֶאת־ִבּ ְנ ָ֑ﬠא ָר ָ֥פה ְב֛נוֹ ֶאְלָעָ֥שׂה
ם ְוֵ֣אֶלּה ְשׁמוֹ ָ֗תם ַע ְז ִרי ָ֥קם ׀ ֹ֨בְּכר֙וּ ְו ִיְשָׁמ ֵ֣ﬠאל
ְב ֖נוֹ ָאֵ֥צל ְבּ ֽנוֹ :וְּלָאֵצ֘ל ִשָׁ֣שּׁה ָב ִני ֒
וְּשַׁע ְר ָ֔יה ְוֹֽעַב ְד ָ֖יה ְוָח ָ֑נ ן ָכּל־ֵ֖אֶלּה ְבּ ֵ֥ני ָאַֽצל :וְּב ֵ֖ני ֵ֣ﬠֶשׁק ָאִ֑חיו אוּ ָ֣לם ְבֹּכ֔רוֹ

ְיעוּ ֙
שׁ ַהֵשּׁ ֔ ִני ֶֽוֱאִלי ֶ֖פֶלט ַהְשִּׁל ִ ֽשׁיַֽ :ו ִיְּה ֣יוּ ְב ֵֽני־ ֠אוָּלם ֲא ָנִ֨שׁים ִגּֽבּוֹ ֵרי־ַ֜ח ִיל ֹ֣דּ ְרֵכי
ם וְּב ֵ֣ני ָב ֔ ִנים ֵמָ֖אה ַֽוֲחִמִ֑שּׁים ָכּל־ֵ֖אֶלּה ִמְבּ ֵ֥ני ִב ְנ ָי ִ ֽמןְ :וָכל־
ֶ ֗קֶשׁת וַּמ ְרִ֤בּים ָבּ ִני ֙
ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִהְת ַיְח֔שׂוּ ְוִה ָ֣נּם ְכּתוּ ִ֔בים ַעל־ֵ֖סֶפר ַמְל ֵ֣כי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִֽויהוּ ָ֛דה ָה ְג֥לוּ
שׁ ֔ ִנים ֲאֶ֥שׁר ַֽבֲּאֻח ָזָּ֖תם ְבָּע ֵרי ֶ ֑הם ִיְשׂ ָרֵאל ֙
ם ָה ִ֣רא ֹ
ְלָבֶ֖בל ְבַּֽמֲﬠ ָֽלםְ :וַה ֽיּוְֹשִׁבי ֙
ם ָֽיְשׁ֔בוּ ִמן־ְבּ ֵ֥ני ְיהוּ ָ֖דה וִּמן־ְבּ ֵ֣ני ִב ְנ ָיִ֑מן
ַהֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים ַֽהְל ִו ִ֖יּם ְוַה ְנִּתי ִֽנים :וִּבי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
וִּמן־ְבּ ֵ֥ני ֶאְפ ַ֖ר ִים וְּמ ַנֶֽשּׁה :עוּ ַ֨תי ֶבּן־ַעִמּי֤הוּד ֶבּן־ָעְמ ִר֙י ֶבּן־ִאְמ ִ֣רי ֶבן־ָבּ ֔ ִניִמן
]ָבִּ֔ני ִמן[ ְבֵּני־ ֶ֖פ ֶרץ ֶבּן־ ְיהוּ ָֽדה :וִּמן־ַהִ֣שּׁילוִֹ֔ני ֲﬠָשׂ ָ֥יה ַהְבּ֖כוֹר וָּב ָֽניו :וִּמן־ְבֵּני־
א ֶבּן־ְמֻשָׁ֔לּם
ֶ֖ז ַרח ְיעוּ ֵ ֑אל ַֽוֲאֵחיֶ֖הם ֵֽשׁשׁ־ֵמ֥אוֹת ְוִתְשׁ ִ ֽﬠים :וִּמן־ְבּ ֵ֖ני ִבּ ְנ ָיִ֑מן ַסלּוּ ֙
ם
ה ֶבּן־ ְיֹרָ֔חם ְוֵא ָ֥לה ֶבן־ֻע ִ֖זּי ֶבּן־ִמְכ ִ֑רי וְּמֻשָׁלּ ֙
ֶבּן־ֽהוֹ ַד ְו ָ֖יה ֶבּן־ַהְסּ ֻנָֽאהְ :ו ִיְב ְנ ָי ֙
ם ְל֣תוְֹלֹד ָ֔תם ְתַּ֥שׁע ֵמ֖אוֹת
ֶבּן־ְשַׁפְט ָ֔יה ֶבּן־ ְרעוֵּ֖אל ֶבּן־ ִיְב ִנ ָֽיּהַֽ :וֲאֵחיֶה ֙
שּׁה ָכּל־ֵ֣אֶלּה ֲא ָנִ֔שׁים ָראֵ֥שׁי ָא֖בוֹת ְלֵ֥בית ֲאֹֽבֵתיֶֽהם :וִּמן־
ַֽוֲחִמִ֣שּׁים ְוִשׁ ָ ֑
ַהֹֽכֲּה ִ֑נים ְי ַֽדְע ָ֥יה ִויֽהוֹ ָי ִ֖ריב ְו ָי ִ ֽכיןַֽ :וֲﬠ ַז ְר ָ֨יה ֶבן־ִחְלִק ָ֜יּה ֶבּן־ְמֻשׁ ָ֣לּם ֶבּן־ָצ֗דוֹק
ה ֶבּן־ ְיֹרָ֔חם ֶבּן־ַפְּשׁ֖חוּר
ת ֶבּן־ֲאִחי֔טוּב ְנ ִ֖גיד ֵ֥בּית ָֽהֱאֹל ִ ֽהיםַֽ :וֲﬠ ָד ָי ֙
ֶבּן־ְמ ָריוֹ ֙
ֶבּן־ַמְלִכּ ָ֑יּה וַּמְעַ֨שׂי ֶבּן־ֲﬠ ִדיֵ֧אל ֶבּן־ ַיְחֵ֛ז ָרה ֶבּן־ְמֻשׁ ָ֥לּם ֶבּן־ְמִשֵׁלִּ֖מית ֶבּן־ִאֵֽמּר:
ם ְלֵ֣בית ֲאבוֹ ָ֔תם ֶ ֕אֶלף וְּשַׁ֥בע ֵמ֖אוֹת ְוִשִׁ֑שּׁים ִגּ֣בּוֹ ֵרי ֵ֔חיל
ַֽוֲאֵחי ֶ֗הם ָראִשׁי ֙
ְמ ֶ֖לאֶכת ֲﬠבוֹ ַ֥דת ֵֽבּית־ָֽהֱאֹל ִ ֽהים :וִּמן־ַֽהְל ִו ִ֑יּם ְשַׁמְע ָ֧יה ֶבן־ַח֛שּׁוּב ֶבּן־ַע ְז ִרי ָ֥קם
ה ֶבּן־ִמיָ֔כא ֶבּן־ ִזְכ ִ֖רי
ֶבּן־ֲחַשְׁב ָ֖יה ִמן־ְבּ ֵ֥ני ְמ ָר ִֽרי :וַּבְקַבּ ַ֥קּר ֶ֖ח ֶרשׁ ְו ָג ָ֑לל וַּמַתּ ְנ ָי ֙
א ֶבּן־
ה ֶבּן־ְשַֽׁמְע ָ֔יה ֶבּן־ ָגּ ָ֖לל ֶבּן־ ְידוּ֑תוּן וֶּב ֶרְכ ָ֤יה ֶבן־ָאָס ֙
ֶבּן־ָאָֽסףְ :וֹֽעַב ְד ָי ֙
ם ַשׁ֣לּוּם ְוַע֔קּוּב ְוַטְלֹ֖מן ַֽוֲאִחי ָ ֑מן
ֶאְלָק ֔ ָנה ַהיּוֵֹ֖שׁב ְבַּחְצ ֵ֥רי ְנֽטוָֹפ ִ ֽתיְ :וַהשּׁ ֽוֲֹﬠ ִרי ֙
שֲּׁﬠ ִ֔רים
ַֽוֲאִחיֶ֥הם ַשׁ֖לּוּם ָה ֽר ֹאשְֽׁ :וַעד־ ֵ֔ה ָנּה ְבַּ֥שַׁער ַהֶ֖מֶּלךְך ִמ ְז ָ֑רָחה ֵ֚הָמּה ַה ֽ֣ ֹ
ְלַֽמֲח ֖נוֹת ְבּ ֵ֥ני ֵל ִֽויְ :וַשׁ֣לּוּם ֶבּן־ ֠קוֹ ֵרא ֶבּן־ֶאְב ָיָ֨סף ֶבּן־ֹ֜ק ַרח ְֽוֶאָ֧חיו ְלֵֽבית־ָאִ֣ביו
ם ַעל־ַֽמֲח ֵ֣נה
אֶהל ַֽוֲאֹֽבֵתיֶה ֙
שְׁמ ֵ֥רי ַהִסִּ֖פּים ָל ֑ ֹ
ַהָקּ ְרִ֗חים ַ֚ﬠל ְמ ֶ֣לאֶכת ָֽהֲﬠבוֹ ָ֔דה ֽ ֹ
ה ָ֥וה ׀
שְׁמ ֵ֖רי ַהָמּֽבוֹא :וּ ִ ֽפי ְנָ֣חס ֶבּן־ֶאְלָע ָ֗זר ָנ ִ֨גיד ָה ָ֧יה ֲﬠֵלי ֶ ֛הם ְלָפ ִ֖נים ְי ֹ
ה ָ֔וה ֽ ֹ
ְי ֹ
שֲׁﬠ ִ֣רים
ם ְל ֽ ֹ
אֶהל מוֹ ֵֽﬠדֻ :כּ ָ֤לּם ַהְבּרוּ ִרי ֙
שׁ ֵ֥ﬠר ֶ֖פַּתח ְל ֥ ֹ
ה ֶ֣בּן ְמֶֽשֶׁלְמ ָ֔יה ֹ
ִעֽמּוְֹ :זַכ ְר ָי ֙
ם ִהְת ַיְחָ֔שׂם ֵ֣הָמּה ִיַ֥סּד ָדּ ִ֛ויד
שׂר ֵ֤הָמּה ְבַחְצ ֵריֶה ֙
ַבִּסִּ֔פּים ָמאַ֖ת ִים וְּשׁ ֵ֣נים ָע ָ ֑
הָ֛וה ְל ֵ֥בית־
וְּשׁמוֵּ֥אל ָהֹֽרֶ֖אה ֶֽבֱּאֽמוּ ָנָֽתםְ :ו ֵ֨הם וְּב ֵני ֶ֜הם ַעל־ַהְשָּׁע ִ֧רים ְל ֵֽבית־ ְי ֹ

שֲּׁﬠ ִ֑רים ִמ ְז ָ֥רח ָ֖יָמּה ָצ֥פוֹ ָנה
אֶהל ְלִמְשָׁמ ֽרוֹתְ :לַא ְרַ֣בּע רוּ֔חוֹת ִֽיְה ֖יוּ ַה ֽ ֹ
ָה ֖ ֹ
ָו ֶֽנ ְגָבּהַֽ :וֲאֵחי ֶ֨הם ְבַּחְצ ֵרי ֶ֜הם ָל֨בוֹא ְלִשְׁב ַ֧ﬠת ַה ָיִּ֛מים ֵמ ֵ֥ﬠת ֶאל־ ֵ֖ﬠת ִעם־ֵֽאֶלּה:
שֲּׁﬠ ִ֔רים ֵ֖הם ַֽהְל ִו ִ֑יּם ְוָהי֙וּ ַעל־ַהְלָּשׁ֔כוֹת
ת ִגֹּבּ ֵ֣רי ַה ֽ ֹ
ִ֣כּי ֶֽבֱאמוּ ֞ ָנה ֵ֗הָמּה ַא ְר ַ֨בַּע ֙
אְצ ֖רוֹת ֵ֥בּית ָֽהֱאֹל ִ ֽהים :וְּסִבי֥בוֹת ֵֽבּית־ָֽהֱאֹלִ֖הים ָי ִ֑לינוּ ִ ֽכּי־ֲﬠֵליֶ֣הם
ְו ַ֥ﬠל ָה ֽ ֹ
ִמְשֶׁ֔מ ֶרת ְוֵ֥הם ַעל־ַהַמְּפֵ֖תּ ַח ְוַלֹ֥בֶּקר ַלֹֽבֶּקר :וֵּמֶ֖הם ַעל־ְכּ ֵ֣לי ָֽהֲﬠבוֹ ָ֑דה ִ֚כּי
ם ַעל־ַהֵכִּ֔לים ְו ַ֖ﬠל ָכּל־ְכּ ֵ֣לי
ְבִּמְס ָ֣פּר ְיִבי֔אוּם וְּבִמְס ָ֖פּר ֽיוִֹציֽאוּם :וֵּמ ֶ֗הם ְמֻמ ִנּי ֙
ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ְוַעל־ַהֹ֨סֶּל ֙
ת ְוַה ַ֣יּ ִין ְוַהֶ֔שֶּׁמן ְוַהְלּבוֹ ָ֖נה ְוַהְבָּשׂ ִ ֽמים :וִּמן־ְבֵּנ֙י ַהֹֽ֣כֲּהִ֔נים
ה ִמן־ַהְל ִו ִ֔יּם ֥הוּא ַהְבּ֖כוֹר ְלַשׁ ֻ֣לּם ַהָקּ ְרִ֑חי
ֹֽרְקֵ֥חי ַהִמּ ְר ַ֖קַחת ַלְבָּשׂ ִ ֽמים :וַּמִתְּת ָי ֙
ֶבֱּאמוּ ֕ ָנה ַ֖ﬠל ַֽמֲﬠֵ֥שׂה ַֽהֲחִב ִ ֽתּים :וִּמן־ְבּ ֵ֧ני ַהֳקָּהִ֛תי ִמן־ֲאֵחיֶ֖הם ַעל־ ֶ֣לֶחם
שׁ ְר ִרים ָראֵ֨שׁי ָא֧בוֹת ַֽלְל ִו ִ֛יּם
ַהַֽמֲּﬠ ָ֑רֶכת ְלָהִ֖כין ַשַׁ֥בּת ַשָֽׁבּתְ :וֵ֣אֶלּה ַ֠הְמ ֽ ֹ
ה ָראֵ֨שׁי
ַבְּלָּשֹׁ֖כת ְפּטיּ ִ֑רים ]ְפּטוּ ִ֑רים[ ִ ֽכּי־יוָֹ֥מם ָו ַ֛ל ְיָלה ֲﬠֵליֶ֖הם ַבְּמָּלא ָֽכהֵ :אֶלּ ֩
תְלדוָֹ֖תם ָראִ֑שׁים ֵ֖אֶלּה ָֽיְשׁ֥בוּ ִבי ֽרוָּשׁ ָֽלם :וְּב ִגְב֛עוֹן ָֽיְשׁ֥בוּ
ָהָא֧בוֹת ַֽלְל ִו ִ֛יּם ְל ֽ ֹ
ֲא ִ ֽבי־ ִגְב֖עוֹן ְיִעו ֵ ֑אל ] ְיִעי ֵ ֑אל[ ְוֵ֥שׁם ִאְשׁ֖תּוֹ ַֽמֲﬠ ָֽכה :וְּב֥נוֹ ַהְבּ֖כוֹר ַעְב ֑דּוֹן ְו֣צוּר
ְו ִ ֔קישׁ וַּ֥בַעל ְו ֵ֖נ ר ְו ָנ ָֽדב :וּ ְג ֣דוֹר ְוַאְח ֔יוֹ וּ ְזַכ ְר ָ֖יה וִּמְקֽלוֹת :וִּמְק֖לוֹת הוִֹ֣ליד ֶאת־
ִשְׁמ ָ ֑אם ְוַאף־ ֵ֗הם ֶ֧נ ֶגד ֲאֵחי ֶ ֛הם ָֽיְשׁ֥בוּ ִבי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ִעם־ֲאֵחיֶֽהםְ :ו ֵנ֙ר הוֹ ִ֣ליד
ֶאת־ ִ ֔קישׁ ְו ִ֖קישׁ הוִֹ֣ליד ֶאת־ָשׁ֑אוּל ְוָשׁ֗אוּל הוֹ ִ֤ליד ֶאת־ ְיֽהוֹ ָנָת֙ן ְוֶאת־ַמְלִכּי־
֔שׁוּ ַע ְוֶאת־ֲא ִ ֽבי ָנ ָ֖דב ְוֶאת־ֶאְשָֽׁבַּעל :וֶּבן־ ְיֽהוֹ ָנָ֖תן ְמ ִ֣ריב ָ֑בַּעל וְּמ ִרי־ ַ֖בַעל
הוִֹ֥ליד ֶאת־ִמי ָֽכה :וְּב ֵ֖ני ִמי ָ֑כה ִפּי֥תוֹן ָוֶ֖מֶלךְך ְוַתְח ֵֽר ַעְ :וָאָח֙ז הוִֹ֣ליד ֶאת־ ַיְע ָ֔רה
ְו ַיְע ָ֗רה הוֹ ִ֛ליד ֶאת־ָע ֶ֥לֶמת ְוֶאת־ַע ְזָ֖מ ֶות ְוֶאת־ ִזְמ ִ֑רי ְו ִזְמ ִ֖רי הוִֹ֥ליד ֶאת־מוָֹֽצא:
וּמוָֹ֖צא הוֹ ִ֣ליד ֶאת־ִבּ ְנ ָ֑ﬠא וּ ְרָפ ָ֥יה ְב֛נוֹ ֶאְלָעָ֥שׂה ְב ֖נוֹ ָאֵ֥צל ְבּ ֽנוֹ :וְּלָאֵצ֘ל ִשָׁ֣שּׁה
ם ְוֵ֣אֶלּה ְשׁמוֹ ָ֗תם ַע ְז ִרי ָ֥קם ׀ ֹ֨בְּכר֙וּ ְו ִיְשָׁמ ֵ֣ﬠאל וְּשַׁע ְר ָ֔יה ְוֹֽעַב ְד ָ֖יה ְוָח ָ֑נ ן ֵ֖אֶלּה
ָב ִני ֒
ְבּ ֵ֥ני ָאַֽצל :וְּפִלְשִׁ֖תּים ִנ ְ ֽלֲח֣מוּ ְב ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ָ֤יּ ָנס ִ ֽאישׁ־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִמְפּ ֵ֣ני ְפִלְשׁ ִ֔תּים
ַו ִיְּפּ֥לוּ ֲחָלִ֖לים ְבַּ֥הר ִגְּלֹֽבּ ַעַ :ו ַיּ ְדְבּ֣קוּ ְפִלְשׁ ִ֔תּים ַֽאֲח ֵ֥רי ָשׁ֖אוּל ְוַֽאֲח ֵ֣רי ָב ָ֑ניו ַו ַיּ֣כּוּ
ְפִלְשׁ ִ֗תּים ֶאת־ ֽיוֹ ָנָ֧תן ְוֶאת־ֲא ִ ֽבי ָנ ָ֛דב ְוֶאת־ַמְלִכּי־֖שׁוּ ַע ְבּ ֵ֥ני ָשֽׁאוּלַ :וִתְּכ ַ֤בּד
ה ַעל־ָשׁ֔אוּל ַו ִיְּמָצֻ֖אהוּ ַהמּוֹ ִ֣רים ַבּ ָ֑קֶּשׁת ַו ָ֖יֶּחל ִמן־ַהיּוֹ ִֽריםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר
ַהִמְּלָחָמ ֙
ה
ָשׁאוּל ֩ ֶאל־ֹנֵ֨שׂא ֵכָ֜ליו ְשֹׁ֥לף ַח ְרְבּ ךָ֣ך ׀ ְו ָד ְק ֵ֣ר ִני ָ֗בהּ ֶפּן־ ָיֹ֜באוּ ָֽהֲﬠ ֵר ִ֤לים ָה ֵ ֨אֶלּ ֙

אד ַו ִיּ ַ֤קּח ָשׁאוּל ֙ ֶאת־ַהֶ֔ח ֶרב
ה ֹנֵ֣שׂא ֵכָ֔ליו ִ֥כּי ָי ֵ֖רא ְמ ֑ ֹ
ְוִהְתַעְלּלוּ־ ִ֔בי ְו ֤ל ֹא ָאָב ֙
ַו ִיֹּ֖פּל ָע ֶֽליָהַ :ו ַ֥יּ ְרא ֹנֵֽשׂא־ֵכ ָ֖ליו ִ֣כּי ֵ֣מת ָשׁ֑אוּל ַו ִיֹּ֥פּל ַגּם־֛הוּא ַעל־ַהֶ֖ח ֶרב ַו ָיֹּֽמת:
ַו ָ֤יָּמת ָשׁאוּל ֙ וְּשֹׁ֣לֶשׁת ָבּ ֔ ָניו ְוָכל־ֵבּי֖תוֹ ַיְח ָ֥דּו ֵֽמתוַּ ֠ :ו ִיּ ְראוּ ָכּל־ ִ ֨אישׁ ִיְשׂ ָרֵ֤אל
ם ַו ָיּ ֔ ֻנסוּ ַו ָיֹּ֣באוּ
ק ִ֣כּי ֔ ָנסוּ ְוִכי־ֵ֖מתוּ ָשׁ֣אוּל וָּב ָ֑ניו ַו ַֽיַּע ְז֤בוּ ָע ֵריֶה ֙
ֲאֶשׁר־ָבֵּ֨עֶמ ֙
ְפִלְשׁ ִ֔תּים ַו ֵֽיְּשׁ֖בוּ ָבֶּֽהםַ :ו ְיִה֙י ִ ֽמָמֳּח ָ֔רת ַו ָיֹּ֣באוּ ְפִלְשׁ ִ֔תּים ְלַפֵ֖שּׁט ֶאת־ַֽהֲחָל ִ֑לים
ַֽו ִיְּמְצ֤אוּ ֶאת־ָשׁאוּל ֙ ְוֶאת־ָבּ ֔ ָניו ֹֽנְפִ֖לים ְבַּ֥הר ִגְּלֹֽבּ ַעַ :ו ַ֨יְּפִשׁיֻ֔טהוּ ַו ִיְּשׂ֥אוּ ֶאת־
שּׂר ֶאת־ֲﬠַצֵבּיֶ֖הם
ר ֹא֖שׁוֹ ְוֶאת־ֵכּ ָ֑ליו ַו ְיַשְׁלּ֨חוּ ְבֶֽא ֶרץ־ְפִּלְשׁ ִ֜תּים ָס ִ֗ביב ְלַב ֵ ֛
ְוֶאת־ָה ָֽﬠםַ :ו ָיִּ֨שׂימ֙וּ ֶאת־ֵכָּ֔ליו ֵ֖בּית ֱאֹֽלֵהי ֶ ֑הם ְוֶאת־ ֻגְּל ָגְּל֥תּוֹ ָֽתְק֖עוּ ֵ֥בּית ָדּ ֽגוֹן:
ַו ִיְּשְׁמ֔עוּ ֹ֖כּל ָיֵ֣בישׁ ִגְּל ָ֑ﬠד ֵ ֛את ָכּל־ֲאֶשׁר־ָע֥שׂוּ ְפִלְשִׁ֖תּים ְלָשֽׁאוּלַ :ו ָיּקוּמ ֘וּ ָכּל־
ת גּוֹּ֣פת ָבּ ֔ ָניו ַו ְיִבי֖אוּם ָי ֵ֑ביָשׁה ַו ִיְּקְבּ֨רוּ
ִ֣אישׁ ַח ִיל ֒ ַו ִיְּשׂ֞אוּ ֶאת־גּוּ ַ֣פת ָשׁ֗אוּל ְוֵא ֙
ה ְבּ ָי ֵ֔בשׁ ַו ָיּ֖צוּמוּ ִשְׁב ַ֥ﬠת ָי ִ ֽמיםַ :ו ָ֣יָּמת ָשׁ֗אוּל
ֶאת־ַעְצֽמוֵֹתי ֶ֜הם ַ֤תַּחת ָהֵאָל ֙
ה ָ֖וה ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ָשׁ ָ ֑מר ְו ַגם־ִלְשׁ֥אוֹל
ה ָ֔וה ַעל־ ְדַּ֥בר ְי ֹ
ְבַּֽמֲﬠל֙וֹ ֲאֶ֣שׁר ָמ ַ֣ﬠל ַֽבּי ֹ
ה ָ֖וה ַו ְיִמי ֵ ֑תהוּ ַו ַיֵּסּ֙ב ֶאת־ַהְמּלוָּ֔כה ְל ָד ִ֖ויד ֶבּן־
ָבּ֖אוֹב ִל ְד ֽרוֹשְׁ :ו ֽל ֹא־ ָד ַ֥רשׁ ַֽבּי ֹ
ִיָֽשׁיַ :ו ִיּ ָֽקְּב֧צוּ ָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֶאל־ ָדּ ִ֖ויד ֶחְב ֣רוֹ ָנה ֵלאֹ֑מר ִה ֵ֛נּה ַעְצְמ ךָ֥ך וְּבָֽשׂ ְר֖ךָך
ֲא ָֽנְחנוַּ :גּם־ְתּ֣מוֹל ַגּם־ִשְׁל֗שׁוֹם ֚ ַגּם ִ ֽבְּה ֣יוֹת ָשׁ֣אוּל ֶ֔מֶלךְך ַא ָ ֛תּה ַהמּוִֹ֥ציא
ה ָ֨וה ֱאֹל ֶ֜היךָך ְל֗ךָך ַא ָ֨תּה ִת ְר ֶ֤ﬠה ֶאת־ַעִמּ֙י ֶאת־
ְוַהֵמִּ֖ביא ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַויּ ֹאֶמ֩ר ְי ֹ
ה ִ ֽתְּה ֶ֣יה ָנ ִ֔גיד ַ֖ﬠל ַעִ֥מּי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ ֠ :ו ָיֹּבאוּ ָכּל־ ִזְק ֨ ֵני ִיְשׂ ָרֵ֤אל ֶאל־
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוַאָתּ ֙
הָ֑וה ַו ִיְּמְשׁ֨חוּ ֶאת־
ת ָל ֶ֨הם ָדּ ִ֥ויד ְבּ ִ֛רית ְבֶּחְב ֖רוֹן ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֶחְב֔רוֹ ָנה ַו ִיְּכֹר ֩
ה ָ֖וה ְבּ ַיד־ְשׁמוֵּֽאלַ :ו ֵ֨יֶּלךְך ָדּ ִ֧ויד ְוָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל
ָדּ ִ֤ויד ְלֶ֨מֶל ךְ ֙ך ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִכּ ְדַ֥בר ְי ֹ
ם ַה ְיבוִּ֔סי ֹֽיְשֵׁ֖בי ָהָֽא ֶרץַ :ו ֨יּ ֹאְמ֜רוּ ֹֽיְשׁ ֵ֤בי ְיבוּ֙ס ְל ָד ִ֔ויד
ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ִ֣היא ְי֑בוּס ְוָשׁ ֙
֥ל ֹא ָת֖בוֹא ֵ ֑ה ָנּה ַו ִיְּלֹ֤כּד ָדּ ִוי֙ד ֶאת־ְמֻצ ַ֣דת ִצ ֔יּוֹן ִ֖היא ִ֥ﬠיר ָדּ ִֽוידַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֔ויד
שׂר ַו ַ֧יַּעל ָבּ ִֽראשׁוֹ ָ֛נה יוָֹ֥אב ֶבּן־
ָכּל־ַמ ֵ֤כּה ְיבוִּס֙י ָבּ ִ֣ראשׁוֹ ֔ ָנה ִֽיְה ֶ֥יה ְל ֖ר ֹאשׁ וְּל ָ ֑
ְצרוּ ָ֖יה ַו ְיִ֥הי ְל ֽר ֹאשַׁ :ו ֵ֥יֶּשׁב ָדּ ִ֖ויד ַבְּמ ָ֑צד ַעל־ ֵ֥כּן ָֽק ְראוּ־֖לוֹ ִ֥ﬠיר ָדּ ִֽוידַ :ו ִ֤יֶּבן
ָהִעי֙ר ִמָסּ ִ֔ביב ִמן־ַהִמּ֖לּוֹא ְוַעד־ַהָסִּ֑ביב ְויוֹ ָ ֕אב ְיַח ֶ֖יּה ֶאת־ְשָׁ֥אר ָה ִ ֽﬠירַ :ו ֵ֥יֶּלךְך
ם ֲאֶ֣שׁר ְל ָד ִ֔ויד
ה ָ֥וה ְצָב֖אוֹת ִעֽמּוְֹ :ו ֵ ֨אֶלּה ָראֵ֤שׁי ַה ִגֹּבּ ִרי ֙
ָדּ ִ֖ויד ָה֣לוֹךְך ְו ָג ֑דוֹל ַֽוי ֹ
ה ָ֖וה ַעל־
ַה ִ ֽמְּתַח ְזּ ִ ֨קים ִע֧מּוֹ ְבַמְלכוּ֛תוֹ ִעם־ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְלַהְמִלי֑כוֹ ִכּ ְדַ֥בר ְי ֹ

ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :ו ֵ ֛אֶלּה ִמְס ַ֥פּר ַה ִגֹּבּ ִ֖רים ֲאֶ֣שׁר ְל ָד ִ֑ויד ָֽיָשְׁב ָ֣ﬠם ֶבּן־ַחְכמוֹ ֗ ִני ֚ר ֹאשׁ
ַהָ֣שִּׁלוִ֔שׁים ]ַהָ֣שִּׁליִ֔שׁים[ ֽהוּא־עוֹ ֵ֧רר ֶאת־ֲח ִני֛תוֹ ַעל־ְשֹׁלשׁ־ֵמ֥אוֹת ָח ָ֖לל
ְבּ ַ֥פַעם ֶאָֽחתְ :וַֽאֲח ָ֛ריו ֶאְלָע ָ֥ז ר ֶבּן־דּוֹ ֖דוֹ ָֽהֲאחוִֹ֑חי ֖הוּא ִבְּשׁלוָֹ֥שׁה ַה ִגֹּבּ ִֽרים:
ם ֶֽנֶאְספוּ־ָ֣שׁם ַלִמְּלָחָ֔מה ַוְתִּ֛הי
ֽהוּא־ָה ָ֨יה ִעם־ ָדּ ִ֜ויד ַבּ ַ֣פּס ַדִּ֗מּים ְוַהְפִּלְשִׁתּי ֙
ֶחְל ַ֥קת ַהָשּׂ ֶ֖דה ְמֵלָ֣אה ְשׂעוֹ ִ֑רים ְוָה ָ֥ﬠם ָ֖נסוּ ִמְפּ ֵ֥ני ְפִלְשׁ ִ ֽתּיםַ :ו ִיְּת ַיְצּ֤בוּ ְבֽתוֹךְך־
ה ָ֖וה ְתּשׁוּ ָ֥ﬠה ְגדוֹ ָֽלהַ :ו ֵֽיּ ְר֡דוּ
ה ַו ַיִּצּי֔לוָּה ַו ַיּ֖כּוּ ֶאת־ְפִּלְשִׁ֑תּים ַו ֥יּוַֹשׁע ְי ֹ
ַֽהֶחְלָק ֙
ה ִמן־ַהְשּׁלוִֹ֨שׁים ֤ר ֹאשׁ ַעל־ַהֻצּ֙ר ֶאל־ ָדּ ִ֔ויד ֶאל־ְמָע ַ֖רת ֲﬠ ֻד ָ֑לּם וַּֽמֲח ֵ֣נה
ְ ֽשׁלוָֹשׁ ֩
ְפִלְשׁ ִ֔תּים ֹח ָ֖נה ְבּ ֵ֥ﬠֶמק ְרָפ ִ ֽאיםְ :ו ָד ִ֖ויד ָ֣אז ַבְּמּצוּ ָ֑דה וּ ְנִ֣ציב ְפִּלְשׁ ִ֔תּים ָ֖אז ְבֵּ֥בית
ָֽלֶחםַ :ו ִיְּתָ֥או ] ַו ִיְּתָ֥איו[ ָדּ ִ֖ויד ַויּ ֹא ַ ֑מר ִ֚מי ַיְשׁ ֵ֣ק ִני ַ֔מ ִים ִמ֥בּוֹר ֵֽבּית־ ֶ֖לֶחם ֲאֶ֥שׁר
ם
ם ִמ֤בּוֹר ֵֽבּית־ֶ֨לֶח ֙
ַבָּֽשַּׁערַ :ו ִיְּבְק֨עוּ ַהְשֹּׁלָ֜שׁה ְבַּֽמֲח ֵ֣נה ְפִלְשׁ ִ֗תּים ַו ִיּ ְ ֽשֲׁאבוּ־ַ֨מ ִי ֙
אָ֖תם
ֲאֶ֣שׁר ַבַּ֔שַּׁער ַו ִיְּשׂ֖אוּ ַו ָיִּ֣באוּ ֶאל־ ָדּ ִ֑ויד ְו ֽל ֹא־ָא ָ֤בה ָד ִוי֙ד ִלְשׁתּוֹ ָ֔תם ַו ְי ַנֵ֥סּךְך ֹ
ַלי ֹ
ם ָה ֵ ֨אֶלּה
ה ִ֨לּי ֵֽמֱאֹל ַ֜הי ֵֽמֲﬠ֣שׂוֹת ֗ז ֹאת ֲה ַ֣דם ָֽהֲא ָנִשׁי ֩
ה ָֽוהַ :ו ֡יּ ֹאֶמר ָחִליָל ֩
ם ִ֣כּי ְב ַנְפשׁוָֹ֣תם ֱהִבי֔אוּם ְו ֥ל ֹא ָאָ֖בה ִלְשׁתּוֹ ָ ֑תם ֵ֣אֶלּה ָע֔שׂוּ
ֶאְשֶׁ֤תּה ְב ַנְפשׁוָֹת ֙
א עוֹ ֵ֣רר
ה ֣ר ֹאשׁ ַהְשּׁלוָֹ֔שׁה ְוהוּ ֙
ְשֹׁ֖לֶשׁת ַה ִגּבּוֹ ִֽריםְ :וַאְבַ֣שׁי ֲא ִ ֽחי־יוֹ ָ ֗אב ֚הוּא ָה ָי ֙
ֶאת־ֲח ִני֔תוֹ ַעל־ְשֹׁ֥לשׁ ֵמ֖אוֹת ָח ָ֑לל ְול ֹא ] ְולוֹ[ ֵ֖שׁם ַבְּשּׁלוָֹֽשׁהִ :מן־ַהְשּׁלוָֹ֤שׁה
שׂר ְוַעד־ַהְשּׁלוָֹ֖שׁה ֽל ֹא־ָֽבאְ :בּ ָנ ָ֨יה ֶבן־ ְיֽהוֹ ָי ָ֧דע
ם ִנְכ ָ֔בּד ַו ְיִ֥הי ָלֶ֖הם ְל ָ ֑
ַבְשּׁ ֨ ַנ ִי ֙
ֶבּן־ ִ ֽאישׁ־ ַ֛ח ִיל ַרב־ְפָּעִ֖לים ִ ֽמן־ַקְבְצ ֵ ֑אל ֣הוּא ִהָ֗כּה ֵ֣את ְשׁ ֵ֤ני ֲא ִריֵאל ֙ מוֹ ָ ֔אב
ה ֶאת־
֠ ְוהוּא ָי ַ֞רד ְוִה ָ֧כּה ֶֽאת־ָֽהֲא ִ֛רי ְבּ֥תוֹךְך ַה֖בּוֹר ְבּ ֥יוֹם ַהָֽשֶּׁלגְ :ו֣הוּא ִהָכּ ֩
א ְר ִ֔גים
ת ִכְּמ ֣נוֹר ֽ ֹ
ָה ִ ֨אישׁ ַהִמְּצ ִ֜רי ִ֥אישׁ ִמ ָ֣דּה ׀ ָחֵ֣משׁ ָֽבַּאָ֗מּה וְּב ַ֨יד ַהִמְּצ ִ֤רי ֲח ִני ֙
ת ִמ ַ֣יּד ַהִמְּצ ִ֔רי ַו ַֽיַּה ְר ֵ֖גהוּ ַֽבֲּחִניֽתוֵֹ֣ :אֶלּה
שֶּׁבט ַו ִיּ ְגֹ֤זל ֶאת־ַֽהֲח ִני ֙
ַו ֵ֥יּ ֶרד ֵא ָ֖ליו ַבּ ָ ֑
ָעָ֔שׂה ְבּ ָנ ָ֖יהוּ ֶבּן־ ְיֽהוֹ ָי ָ֑דע ְו֥לוֹ ֵ֖שׁם ִבְּשׁלוָֹ֥שׁה ַה ִגֹּבּ ִֽריםִ :מן־ַהְשּׁלוִֹ֗שׁים ִה ֤נּוֹ
ִנְכָבּ֙ד ֔הוּא ְוֶאל־ַהְשֹּׁלָ֖שׁה ל ֹא־ ָ֑בא ַו ְיִשׂיֵ֥מהוּ ָד ִ֖ויד ַעל־ִמְשַׁמְעֽתּוְֹ :ו ִגבּוֹ ֵ֖רי
ת ַֽהֲהרוֹ ִ֔רי
ַֽהֲח ָי ִ֑לים ֲﬠָשׂהֵאל ֙ ֲאִ֣חי יוֹ ָ ֔אב ֶאְלָח ָ֥נ ן ֶבּן־דּוֹ ֖דוֹ ִמֵ֥בּית ָֽלֶחםַ :שׁמּוֹ ֙
שׁ ַהְתּקוִֹ֔עי ֲאִבי ֶ֖ﬠ ֶזר ָֽהֲﬠ ְנּתוֹ ִ ֽתיִ :סְבַּכ֙י ַהֻ֣חָשׁ ִ֔תי
ֵ֖חֶלץ ַהְפּלוֹ ִֽניִ :עי ָ֤רא ֶבן־ִעֵקּ ֙
ִעי ַ֖לי ָֽהֲאחוֹ ִ ֽחיַ :מְה ַר֙י ַה ְנֹּ֣טָפ ִ֔תי ֵ֥חֶלד ֶֽבּן־ַֽבֲּﬠ ָ֖נה ַה ְנּֽטוָֹפ ִ ֽתיִ :איַ֣תי ֶבּן־ ִרי ַ֗בי
ת ִ ֽני :חוּ ַר֙י ִמ ַֽ֣נּ ֲחֵלי ָ֔גַעשׁ ֲאִביֵ֖אל ָֽהַע ְרָב ִ ֽתי:
ת ְבּ ֵ֣ני ִבְנ ָיִ֔מן ְבָּנ ָ֖יה ַהִפּ ְר ָֽﬠ ֹ
ִמ ִגְּבַע ֙

ם ַה ִ֣גּזוֹ ֔ ִני ֽיוֹ ָנָ֥תן ֶבּן־ָשׁ ֵ֖גה
ת ַהַֽבֲּחרוִּ֔מי ֶאְל ַיְחָ֖בּא ַהַֽשַּׁעְלֹב ִֽניְ :בּ ֗ ֵני ָהֵשׁ ֙
ַע ְזָ֨מ ֶו ֙
ַֽהֲה ָר ִֽריֲ :אִחיָ֧אם ֶבּן־ָשׂ ָ֛כר ַֽהֲה ָר ִ֖רי ֱאִלי ַ֥פל ֶבּן־ֽאוּרֵ֚ :חֶפר ַהְמּ ֵ֣כ ָר ִ֔תי ֲאִח ָ֖יּה
ַהְפֹּל ִֽניֶ :חְצר֙וֹ ַֽהַכּ ְרְמִ֔לי ַֽנֲﬠ ַ֖רי ֶבּן־ֶא ְזָֽבּי :יוֵֹאל ֙ ֲאִ֣חי ָנ ָ֔תן ִמְבָ֖חר ֶבּן־ַה ְג ִֽריֶ֖ :צֶלק
א ַה ִיְּת ִ֔רי ָגּ ֵ֖רב ַה ִיְּת ִֽרי:
ָֽהַעמּוֹ ִ֑ני ַנְח ַר֙י ַהֵ֣בֹּר ִ֔תי ֹנֵ֕שׂא ְכּ ֵ֖לי יוָֹ֥אב ֶבּן־ְצרוּ ָֽיהִ :עי ָר ֙
ה ַהִח ִ֔תּי ָזָ֖בד ֶבּן־ַאְח ָֽליֲ :ﬠ ִדי ֨ ָנא ֶבן־ִשׁי ָ֜זא ָה ֽראוֵּב ֗ ִני ֛ר ֹאשׁ ָל ֽראוֵּב ִ֖ני
ֽאוּ ִר ָיּ ֙
ְוָע ָ֥ליו ְשֹׁל ִ ֽשׁיםָ :ח ָנ֙ן ֶבּן־ַֽמֲﬠָ֔כה ְו ֽיוָֹשׁ ָ֖פט ַהִמְּת ִֽניֻ :ע ִזּ ָ֖יּא ָֽהֲﬠְשְׁתּ ָרִ֑תי ָשָׁמ֙ע
ִֽויִעו ֵ ֔אל ] ִֽויִעי ֵ ֔אל[ ְבּ ֵ֖ני חוָֹ֥תם ָֽהֲﬠֹֽרֵע ִֽריְ :י ִֽד ֽיֲﬠֵאל ֙ ֶבּן־ִשְׁמ ִ֔רי ְוֹיָ֥חא ָאִ֖חיו
ַהִתּי ִ ֽציֱ :אִליֵאל ֙ ַֽהַֽמֲּח ִ֔וים ִֽוי ִריַ֥בי ְו ֽיוַֹשׁ ְו ָ֖יה ְבּ ֵ֣ני ֶאְל ָ֑נַעם ְו ִיְתָ֖מה ַהֽמּוָֹא ִ ֽבי:
ֱאִליֵ֣אל ְועוֹ ֵ֔בד ְו ַֽיֲﬠִשׂיֵ֖אל ַהְמֹּֽצָב ָֽיהְ :ו ֵ ֗אֶלּה ַהָבִּ֤אים ֶאל־ ָדּ ִוי֙ד ְלִציְקָ֔לג ֣עוֹד
ה ַבּ ִגּבּוֹ ִ֔רים ֹֽע ְז ֵ֖רי ַהִמְּלָחָֽמהֹ֣ :נְשֵׁקי ֶ ֗קֶשׁת
ָע֔צוּר ִמְפּ ֵ֖ני ָשׁ֣אוּל ֶבּן־ ִ֑קישׁ ְו ֵ֨הָמּ ֙
ם ָֽבֲּאָבִ֔נים וַּֽבִחִ֖צּים ַבּ ָ֑קֶּשׁת ֵֽמֲאֵ֥חי ָשׁ֖אוּל ִמִבְּנ ָי ִ ֽמן:
ַמ ְיִמי ִ֤נים וַּמְשִׂמאִלי ֙
ָה ֨ר ֹאשׁ ֲאִחיֶ֜ע ֶזר ְויוֹ ָ ֗אשׁ ְבּ ֵנ֙י ַהְשָּׁמ ָ֣ﬠה ַה ִגְּבָע ִ֔תי ִֽוי ִזוֵ֥אל ] ִֽוי ִזיֵ֥אל[ ָו ֶ֖פֶלט ְבּ ֵ֣ני
ת ִ ֽתיְ :ו ִֽיְשַֽׁמְע ָ֧יה ַה ִגְּבעוֹ ִ֛ני ִגּ֥בּוֹר ַבְּשֹּׁלִ֖שׁים ְוַעל־
ַע ְז ָ ֑מ ֶות וְּב ָרָ֕כה ְו ֵי֖הוּא ָֽהֲﬠ ְנּ ֹ
ת
ַהְשֹּׁל ִ ֽשׁים ְו ִי ְרְמ ָ֤יה ְו ַֽיֲח ִזיֵאל ֙ ְו ֣יוָֹח ֔ ָנן ְו ֽיוֹ ָזָ֖בד ַה ְגּ ֵֽד ָר ִ ֽתיֶ :אְלעוּ ַ֤זי ִֽוי ִרימוֹ ֙
וְּבַעְל ָ֣יה וְּשַׁמ ְר ָ֔יהוּ וְּשַׁפְט ָ֖יהוּ ַֽהֲחריּ ִ ֽפי ]ַֽהֲחרוּ ִ ֽפי[ֶ :אְלָק ֡ ָנה ֠ ְו ִיִשּׁ ָיּהוּ ַֽוֲﬠ ַז ְרֵ֧אל
ְויוֹ ֶ֛ﬠ ֶזר ְו ָֽיָשְׁב ָ֖ﬠם ַהָקּ ְר ִ ֽחיםְ :ו ֽיוֵֹעא ָ֧לה וּ ְזַב ְד ָ֛יה ְבּ ֵ֥ני ְיֹרָ֖חם ִמן־ַה ְגּ ֽדוֹר :וִּמן־
א ַלִמְּלָחָ֔מה
ד ַלְמַ֨צד ִמ ְד ָ֜בּ ָרה ִגֹּבּ ֵ֣רי ַהַ֗ח ִיל ַא ְנֵ֤שׁי ָצָב ֙
ַה ָגּ ִ֡די ִנְב ְדּ֣לוּ ֶאל־ ָדּ ִוי ֩
ה ְפּ ֵני ֶ֔הם ְוִכְצָבא ִ֥ים ַעל־ֶֽהָה ִ֖רים ְלַמֵֽהרֵ֖ :ﬠ ֶזר
ֹֽע ְר ֵ֥כי ִצ ָ֖נּה ָוֹ֑רַמח וְּפ ֵ֤ני ַא ְר ֵי ֙
ה ָֽה ְרִביִ֔עי ִי ְרְמ ָ֖יה ַֽהֲחִמ ִ ֽשׁי:
ה ַהֵשּׁ ֔ ִני ֱאִליָ֖אב ַהְשִּׁל ִ ֽשׁיִ :מְשַׁמ ָנּ ֙
ָה ֑ר ֹאשׁ ֹֽעַב ְד ָי ֙
ַעַתּ֙י ַהִשִּׁ֔שּׁי ֱאִליֵ֖אל ַהְשִּׁב ִ ֽﬠיֽ :יוָֹח ָנ֙ן ַהְשִּׁמי ֔ ִני ֶאְל ָזָ֖בד ַהְתִּשׁי ִ ֽﬠיִ :י ְרְמ ָ֨יה֙וּ
ה
ָֽהֲﬠִשׂי ִ֔רי ַמְכַבּ ַ֖נּי ַעְשֵׁ֥תּי ָעָֽשׂרֵ֥ :אֶלּה ִמְבּ ֵני־ ָ֖גד ָראֵ֣שׁי ַהָצּ ָ֑בא ֶא ָ֤חד ְלֵמָא ֙
ַהָקָּ֔טן ְוַה ָגּ ֖דוֹל ְלָֽאֶלףֵ֣ :אֶלּה ֵ֗הם ֲאֶ֨שׁר ָֽﬠְב ֤רוּ ֶאת־ַה ַיּ ְר ֵדּ֙ן ַבֹּ֣ח ֶדשׁ ָֽה ִרא֔שׁוֹן
ְו֥הוּא ְמַמ ֵ֖לּא ַעל־ָכּל־ ְגֹּדי ָ ֑תיו ] ְגּדוֹ ָ ֑תיו[ ַו ַיְּב ִ֨ריח֙וּ ֶאת־ָכּל־ָֽהֲﬠָמ ִ ֔קים ַלִמּ ְז ָ֖רח
ְוַלַֽמֲּﬠ ָֽרבַ :ו ָיֹּ֗באוּ ִמן־ְבּ ֵ֤ני ִב ְנ ָיִמ֙ן ִֽויהוּ ָ֔דה ַעד־ַלְמָ֖צד ְל ָד ִֽוידַ :ו ֵיֵּ֣צא ָד ִוי֘ד
ם ַו ַ֨יַּע֙ן ַו ֣יּ ֹאֶמר ָל ֶ֔הם ִאם־ְלָשׁ֞לוֹם ָבּא ֶ ֤תם ֵאַל֙י ְלָע ְז ֵ֔ר ִני ִֽיְה ֶיה־ִ֧לּי ֲﬠֵלי ֶ֛כם
ִלְפ ֵניֶה ֒
ֵלָ֖בב ְל ָ֑יַחד ְוִאם־ְל ַרמּוַֹ֣ת ִני ְלָצ ַ֗רי ְבּ ֤ל ֹא ָחָמ֙ס ְבַּכַ֔פּי ֵ֛י ֶרא ֱאֹלֵ֥הי ֲאבוֵֹ֖תינוּ

ם[ ְל ךָ֤ך ָד ִוי֙ד
ם ]ַהָֽשִּׁליִשׁי ֒
ְויוֹ ַֽכחְ :ו ֣רוּ ַח ָֽלְבָ֗שׁה ֶאת־ֲﬠָמַשׂ ֘י ֣ר ֹאשׁ ַהָֽשִּׁלוִשׁי ֒
ם ְלֹ֣ע ְז ֶ֔רךָך ִ֥כּי ֲﬠ ָֽז ְר֖ךָך ֱאֹל ֶ ֑היךָך ַו ְיַקְבּ ֵ֣לם
ְוִעְמּ ךָ֣ך ֶבן־ ִיַ֔שׁי ָשׁ֨לוֹם ׀ ָשׁ֜לוֹם ְל֗ךָך ְוָשׁלוֹ ֙
ָדּ ִ֔ויד ַו ִיְּתּ ֵ֖נם ְבּ ָראֵ֥שׁי ַה ְגּ ֽדוּד :וִּמְמּ ַנֶ֞שּׁה ָֽנְפ֣לוּ ַעל־ ָדּ ִ֗ויד ְבֹּב֨אוֹ ִעם־ְפִּלְשִׁ֧תּים
ם ֵלאֹ֔מר
ַעל־ָשׁ֛אוּל ַלִמְּלָחָ֖מה ְו ֣ל ֹא ֲﬠ ָז ֻ֑רם ִ֣כּי ְבֵעָ֗צה ִשְׁלֻּ֜חהוּ ַס ְר ֵ֤ני ְפִלְשִׁתּי ֙
ְבּ ָראֵ֕שׁינוּ ִי֖פּוֹל ֶאל־ֲאֹד ָ֥ניו ָשֽׁאוּלְ :בֶּלְכ֣תּוֹ ֶאל־ ִ ֽציְקַ֗לג ָֽנְפ֣לוּ ָע ָ֣ליו ׀ ִמְמּ ַנֶ֡שּׁה
ַ֠ע ְד ַנח ְו ֽיוֹ ָז ָ֤בד ִוי ִֽד ֽיֲﬠֵאל ֙ וּ ִ ֽמיָכֵ֣אל ְו ֽיוֹ ָז ָ֔בד ֶֽוֱאִלי֖הוּא ְוִצְלּ ָ ֑תי ָראֵ֥שׁי ָֽהֲאָלִ֖פים
ֲאֶ֥שׁר ִלְמ ַנֶֽשּׁהְ :ו ֵ֗הָמּה ָֽﬠ ְז ֤רוּ ִעם־ ָדּ ִוי֙ד ַעל־ַה ְגּ֔דוּד ִ ֽכּי־ ִג֥בּוֹ ֵרי ַ֖ח ִיל ֻכּ ָ֑לּם ַו ִֽיְּה ֥יוּ
ָשׂ ִ֖רים ַבָּצּ ָֽבאִ֚ :כּי ְלֶעת־ ֣יוֹם ְבּ ֔יוֹם ָיֹ֥באוּ ַעל־ ָדּ ִ֖ויד ְלָע ְז ֑רוֹ ַעד־ְלַֽמֲח ֶ֥נה ָג ֖דוֹל
ְכַּֽמֲח ֵ֥נה ֱאֹל ִ ֽהיםְ ֠ :וֵאֶלּה ִמְסְפּ ֵ֞רי ָראֵ֤שׁי ֶֽהָחלוּ֙ץ ַלָצּ ָ֔בא ָ֥בּאוּ ַעל־ ָדּ ִ֖ויד ֶחְב ֑רוֹ ָנה
ה ָֽוהְ :בּ ֵ֣ני ְיהוּ ָ֔דה ֹֽנְשֵׂ֥אי ִצ ָ֖נּה ָוֹ֑רַמח ֵ֧שֶׁשׁת
ְלָהֵ֞סב ַמְל֥כוּת ָשׁ֛אוּל ֵא ָ֖ליו ְכִּ֥פי ְי ֹ
ֲאָלִ֛פים וְּשׁמוֹ ֶ֥נה ֵמ֖אוֹת ֲחלוֵּ֥צי ָצָֽבאִ :מן־ְבּ ֵ֣ני ִשְׁמ֗עוֹן ִגּ֤בּוֹ ֵרי ַ֨ח ִיל ֙ ַלָצּ ָ֔בא
ִשְׁב ַ֥ﬠת ֲאָלִ֖פים וֵּמָֽאהִ :מן־ְבּ ֵנ֙י ַהֵלּ ִ֔וי ַא ְר ַ֥בַּעת ֲאָלִ֖פים ְוֵ֥שׁשׁ ֵמֽאוֹתִ :ויֽהוֹ ָי ָ֖דע
ַה ָנּ ִ֣גיד ְלַֽאֲהֹ֑רן ְוִע֕מּוֹ ְשֹׁ֥לֶשׁת ֲאָלִ֖פים וְּשַׁ֥בע ֵמֽאוֹתְ :וָצ ֥דוֹק ַ֖נַער ִגּ֣בּוֹר ָ֑ח ִיל
וֵּֽבית־ָאִ֥ביו ָשׂ ִ֖רים ֶעְשׂ ִ֥רים וְּשׁ ָֽנ ִים :וִּמן־ְבּ ֵ֧ני ִב ְנ ָיִ֛מן ֲאֵ֥חי ָשׁ֖אוּל ְשֹׁ֣לֶשׁת
שְׁמ ִ֕רים ִמְשֶׁ֖מ ֶרת ֵ֥בּית ָשֽׁאוּל :וִּמן־ְבּ ֵ֣ני ֶאְפ ַ֔ר ִים
ה ַמ ְרִבּי ָ֔תם ֽ ֹ
ֲאָלִ֑פים ְוַעד־ ֵ֨ה ָנּ ֙
ֶעְשׂ ִ֥רים ֶ֖אֶלף וְּשׁמוֹ ֶ֣נה ֵמ֑אוֹת ִגּ֣בּוֹ ֵרי ַ֔ח ִיל ַא ְנֵ֥שׁי ֵשׁ֖מוֹת ְלֵ֥בית ֲאבוָֹֽתם :וֵּֽמֲחִצ֙י
ַמֵ֣טּה ְמ ַנֶ֔שּׁה ְשׁמוֹ ָ֥נה ָעָ֖שׂר ָ ֑אֶלף ֲאֶ֤שׁר ִנְקּב֙וּ ְבֵּשׁ֔מוֹת ָל֖בוֹא ְלַהְמִ֥ליךְך ֶאת־
ה ָֽלִע ִ֔תּים ָל ַ֖דַעת ַמה־ ַֽיֲּﬠֶ֣שׂה ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
ָדּ ִֽויד :וִּמְבּ ֵ֣ני ִיָשּׂשָׂ֗כר ֽיוֹ ְד ֵ֤ﬠי ִבי ָנ ֙
ָֽראֵשׁיֶ֣הם ָמא ַ֔ת ִים ְוָכל־ֲאֵחיֶ֖הם ַעל־ִפּיֶֽהםִ :מ ְזֻּב֞לוּן ֽיוְֹצֵ֣אי ָצ ָ֗בא ֹֽע ְר ֵ֧כי
ִמְלָח ָ ֛מה ְבָּכל־ְכּ ֵ֥לי ִמְלָחָ֖מה ֲחִמִ֣שּׁים ָ ֑אֶלף ְו ַֽלֲﬠֹ֖דר ְבּל ֹא־ ֵ֥לב ָו ֵֽלב :וִּמַנְּפָתִּ֖לי
ם ְבִּצ ָ֣נּה ַֽוֲחִ֔נית ְשֹׁלִ֥שׁים ְוִשְׁב ָ֖ﬠה ָֽאֶלף :וִּמן־ַה ָֽדִּנ֙י ֹֽע ְר ֵ֣כי
ָשׂ ִ֣רים ָ ֑אֶלף ְוִעָמֶּה ֙
ִמְלָחָ֔מה ֶעְשׂ ִֽרים־וְּשׁמוֹ ָ֥נה ֶ֖אֶלף ְוֵ֥שׁשׁ ֵמֽאוֹת :וֵּֽמָאֵ֗שׁר ֽיוְֹצֵ֥אי ָצ ָ֛בא ַֽלֲﬠֹ֥רךְך
ִמְלָחָ֖מה ַא ְרָבִּ֥ﬠים ָֽאֶלף :וֵּמ ֵ֣ﬠֶבר ַ֠ל ַיּ ְר ֵדּן ִמן־ָה ֽראוֵּבִ֨ני ְוַה ָגּ ִ֜די ַֽוֲחִ֣צי ׀ ֵ֣שֶׁבט
ְמַנֶ֗שּׁה ְבֹּכל ֙ ְכֵּל֙י ְצָ֣בא ִמְלָחָ֔מה ֵמָ֥אה ְוֶעְשׂ ִ֖רים ָֽאֶלףָ :כּל־ ֵ ֜אֶלּה ַאְנֵ֣שׁי
ם ָ֣בּאוּ ֶחְב֔רוֹ ָנה ְלַהְמִ֥ליךְך ֶאת־ ָדּ ִ֖ויד ַעל־
ה ְבֵּל ָ֤בב ָשֵׁל ֙
ִמְלָחָמ֘ה ֹֽע ְד ֵ֣רי ַֽמֲﬠ ָרָכ ֒
ָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֠ ְו ַגם ָכּל־ֵשׁ ִ֧רית ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ֵ֥לב ֶאָ֖חד ְלַהְמִ֥ליךְך ֶאת־ ָדּ ִֽוידַ :ו ִֽיְּהיוּ־

אְכִ֖לים ְושׁוִֹ֑תים ִ ֽכּי־ֵהִ֥כינוּ ָלֶ֖הם ֲאֵחיֶֽהםְ :ו ַ֣גם
ָ֤שׁם ִעם־ ָדּ ִוי֙ד ָיִ֣מים ְשׁלוָֹ֔שׁה ֽ ֹ
ַהְקּרוִֹבים־ֲ֠אֵליֶהם ַעד־ ִיָשׂשָׂ֨כר וּ ְזֻב֜לוּן ְו ַנְפָתִּ֗לי ְמִביִ֣אים ֶ֡לֶחם ַֽבֲּחמוֹ ִ֣רים
שֶׁמן וָּב ָ֥קר
וַּב ְגַּמ ִ֣לּים וַּבְפּ ָר ִ֣דים ׀ וַּבָבּ ָ ֡קר ַֽמֲאָ֡כל ֶ֠קַמח ְדֵּבִ֨לים ְוִצֻמּ ִ ֜קים ְו ַ֧י ִין ְו ֶ ֛
ְו ֖צ ֹאן ָלֹ֑רב ִ֥כּי ִשְׂמָ֖חה ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיּ ָוּ ַ֣ﬠץ ָדּ ִ֗ויד ִעם־ָשׂ ֵ֧רי ָֽהֲאָלִ֛פים ְוַהֵמּ֖אוֹת
ה ָ֣וה
ְלָכל־ ָנ ִֽגידַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֜ויד ְלֹ֣כל ׀ ְקַ֣הל ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ִאם־ֲﬠֵליֶ֨כם ֜טוֹב וִּמן־ ְי ֹ
ה ִנְשְׁלָ֞חה ַעל־ַאֵ֣חינוּ ַה ִנְּשָׁא ִ֗רים ְבֹּכל ֙ ַא ְר֣צוֹת ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוִעָמּ ֶ ֛הם
ֱאֹל ֵ֗הינוּ ִנְפ ְרָצ ֙
ַהֹֽכֲּה ִ֥נים ְוַֽהְל ִו ִ֖יּם ְבָּע ֵ֣רי ִמ ְג ְרֵשׁי ֶ ֑הם ְו ִי ָֽקְּב֖צוּ ֵא ֵֽלינוְּ :ו ָנ ֵ֛סָבּה ֶאת־ֲא ֥רוֹן ֱאֹלֵ֖הינוּ
ֵא ֵ֑לינוּ ִכּי־ ֥ל ֹא ְד ַרְשׁ ֻ֖נהוּ ִבּיֵ֥מי ָשֽׁאוּלַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֥רוּ ָכל־ַהָקָּ֖הל ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת ֵ֑כּן ִ ֽכּי־ ָיַ֥שׁר
ַה ָדָּ֖בר ְבֵּעי ֵ֥ני ָכל־ָה ָֽﬠםַ :ו ַיְּקֵ֤הל ָדּ ִוי֙ד ֶאת־ָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִמן־ִשׁי֥חוֹר ִמְצ ַ֖ר ִים
א ֶאת־ֲא ֣רוֹן ָֽהֱאֹל ִ֔הים ִמִקּ ְר ַ֖ית ְיָע ִֽריםַ :ו ַ֨יַּעל ָדּ ִ֤ויד
ְוַעד־ְל֣בוֹא ֲח ָ ֑מת ְלָהִבי ֙
ת
ְוָכל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַֽבֲּﬠָ֔לָתה ֶאל־ִק ְר ַ֥ית ְיָע ִ֖רים ֲאֶ֣שׁר ִ ֽליהוּ ָ֑דה ְלַֽהֲﬠ֣לוֹת ִמָ֗שּׁם ֵא ֩
הָ֛וה יוֵֹ֥שׁב ַהְכּרוִּ֖בים ֲאֶשׁר־ ִנ ְק ָ֥רא ֵֽשׁםַ :ו ַיּ ְרִ֜כּיבוּ ֶאת־ֲא ֤רוֹן
ֲא֨רוֹן ָֽהֱאֹלִ֧הים ׀ ְי ֹ
ם ַעל־ֲﬠ ָג ָ֣לה ֲח ָדָ֔שׁה ִמֵ֖בּית ֲא ִ ֽבי ָנ ָ֑דב ְוֻע ָ֣זּא ְוַאְח ֔יוֹ ֹֽנֲה ִ֖גים ַֽבֲּﬠ ָג ָֽלה:
ָֽהֱאֹלִהי ֙
ת
ְו ָד ִ֣ויד ְוָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְמַֽשֲׂח ִ֛קים ִלְפ ֵ֥ני ָֽהֱאֹלִ֖הים ְבָּכל־ֹ֑עז וְּבִשׁי ִ֤רים וְּבִכֹנּרוֹ ֙
וִּב ְנָב ִ֣לים וְּבֻתִ֔פּים וִּבְמִצְלַ֖תּ ִים וַּֽבֲחֹצְצ ֽרוֹתַ :ו ָיֹּ֖באוּ ַעד־ֹ֣גּ ֶרן ִכּיֹ֑דן ַו ִיְּשַׁ֨לח ֻע ָ֜זּא
ה ְבֻּע ָ֔זּא ַו ַיֵּ֕כּהוּ
ה ָו ֙
ֶאת־ ָי֗דוֹ ֶֽלֱאֹח֙ז ֶאת־ָ֣הָא֔רוֹן ִ֥כּי ָֽשְׁמ֖טוּ ַהָבּ ָֽקרַ :ו ִֽיַּחר־ַ֤אף ְי ֹ
ַ֛ﬠל ֲאֶשׁר־ָשׁ ַ֥לח ָי ֖דוֹ ַעל־ָֽהָא ֑רוֹן ַו ָ֥יָּמת ָ֖שׁם ִלְפ ֵ֥ני ֱאֹל ִ ֽהיםַ :ו ִ֣יַּחר ְל ָד ִ֔ויד ִ ֽכּי־
א ֶ֣פּ ֶרץ ֻע ָ֔זּא ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַ :ו ִיּי ָ֤רא
הָ֛וה ֶ֖פּ ֶרץ ְבֻּעָ֑זּא ַו ִיְּק ָ֞רא ַלָמּ֤קוֹם ַההוּ ֙
ָפ ַ֧רץ ְי ֹ
ָד ִוי֙ד ֶאת־ָֽהֱאֹל ִ֔הים ַבּ ֥יּוֹם ַה֖הוּא ֵלאֹ֑מר ֵ֚היךְך ָאִ֣ביא ֵאַ֔לי ֵ֖את ֲא ֥רוֹן ָֽהֱאֹל ִ ֽהים:
ְו ֽל ֹא־ֵהִ֨סיר ָדּ ִ֧ויד ֶאת־ָֽהָא ֛רוֹן ֵא ָ֖ליו ֶאל־ִ֣ﬠיר ָדּ ִ֑ויד ַו ַיֵּ֕טּהוּ ֶאל־ֵֽבּית־ֹעֵֽבד־
ֱאֹ֖דם ַה ִגּ ִ ֽתּיַ :ו ֵיֶּשׁ֩ב ֲא֨רוֹן ָֽהֱאֹל ִ֜הים ִעם־ ֵ֨בּית ֹעֵ֥בד ֱאֹ֛דם ְבֵּבי֖תוֹ ְשֹׁלָ֣שׁה
הָ֛וה ֶאת־ֵ֥בּית ֹעֵֽבד־ֱאֹ֖דם ְוֶאת־ָכּל־ֲאֶשׁר־ֽלוַֹ ֠ :ו ִיְּשַׁלח
ֳח ָדִ֑שׁים ַו ְיָ֧ב ֶרךְך ְי ֹ
חיּ ָ֨רם ]חוּ ָ֨רם[ ֶֽמֶלךְך־ֹ֥צר ַמְלָאִכי֘ם ֶאל־ ָדּ ִוי֒ד ַֽוֲﬠֵ֣צי ֲא ָר ִ֔זים ְוָֽח ָרֵ֣שׁי ִ ֔קיר ְוָֽח ָרֵ֖שׁי
הָ֛וה ְלֶ֖מֶלךְך ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִ ֽכּי־
ֵעִ֑צים ִלְב֥נוֹת ֖לוֹ ָֽבּ ִיתַ :ו ֵ֣יּ ַדע ָדּ ִ֔ויד ִ ֽכּי־ֱהִכי ֧נוֹ ְי ֹ
ה ַמְלכוּ֔תוֹ ַֽבֲּﬠ֖בוּר ַע֥מּוֹ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיּ ַ ֨קּח ָדּ ִ֥ויד ֛עוֹד ָנִ֖שׁים
ִנֵ֤שּׂאת ְלַ֨מְעָל ֙
ה ְשׁ֣מוֹת ַֽה ְילוּ ִ֔דים ֲאֶ֥שׁר ָֽהיוּ־
ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ַו ֧יּוֶֹלד ָדּ ִ֛ויד ֖עוֹד ָבּ ִ֥נים וָּב ֽנוֹתְ :ו ֵ ֨אֶלּ ֙

֖לוֹ ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ַשׁ֣מּוּ ַע ְושׁוֹ ָ֔בב ָנָ֖תן וְּשֹׁלֹֽמהְ :ו ִיְבָ֥חר ֶֽוֱאִלי֖שׁוּ ַע ְוֶאְל ָֽפֶּלטְ :וֹ֥נ ַגהּ
ְו ֶ֖נֶפג ְו ָי ִ ֽפי ַעֶֽ :וֱאִליָשָׁ֥מע וְּבֶעְל ָי ָ֖דע ֶֽוֱאִלי ָֽפֶלטַ :ו ִיְּשְׁמ֣עוּ ְפִלְשׁ ִ֗תּים ִ ֽכּי־ ִנְמַ֨שׁח
ָדּ ִ֤ויד ְלֶ֨מֶל ךְ ֙ך ַעל־ָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ַֽיֲּﬠ֥לוּ ָכל־ְפִּלְשִׁ֖תּים ְלַב ֵ֣קּשׁ ֶאת־ ָדּ ִ֑ויד ַו ִיְּשַׁ֣מע
ָדּ ִ֔ויד ַו ֵיֵּ֖צא ִלְפ ֵניֶֽהם :וְּפִלְשִׁ֖תּים ָ֑בּאוּ ַֽו ִיְּפְשׁ֖טוּ ְבּ ֵ֥ﬠֶמק ְרָפ ִ ֽאיםַ :ו ִיְּשׁ ַ ֨אל ָדּ ִ֤ויד
ה ַעל־ְפִּלְשׁ ִ֔תּיים ]ְפִּלְשׁ ִ֔תּים[ וּ ְנַתָ֖תּם ְבּ ָי ִ֑די ַו ֨יּ ֹאֶמר ֤לוֹ
ם ֵלאֹ֔מר ַהֶֽאֱﬠֶל ֙
ֵֽבּאֹלִהי ֙
ה ָו ֙
ְי ֹ
ה ֲﬠֵ֔לה וּ ְנַתִ֖תּים ְבּ ָי ֶֽדךָךַ :ו ַֽיֲּﬠ֥לוּ ְבַּֽבַעל־ְפּ ָרִצי֘ם ַו ַיּ ֵ֣כּם ָ֣שׁם ָדּ ִוי֒ד ַו ֣יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֔ויד
ָפּ ַ֨רץ ָֽהֱאֹלִ֧הים ֶאת־ֽאוֹ ְי ַ֛בי ְבּ ָי ִ֖די ְכּ ֶ֣פ ֶרץ ָ ֑מ ִים ַעל־ֵ֗כּן ָֽק ְר֛אוּ ֵֽשׁם־ַהָמּ֥קוֹם ַה֖הוּא
ַ֥בַּעל ְפּ ָר ִ ֽציםַ :ו ַֽיַּע ְזבוּ־ָ֖שׁם ֶאת־ֱאֹֽלֵהי ֶ ֑הם ַו ֣יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֔ויד ַו ִיָּֽשּׂ ְר֖פוּ ָבֵּֽאשַׁ :וֹיִּ֤סיפוּ
עוֹ֙ד ְפִּלְשׁ ִ֔תּים ַו ִיְּפְשׁ֖טוּ ָבּ ֵֽﬠֶמקַ :ו ִיְּשׁ ַ ֨אל ֤עוֹד ָדּ ִוי֙ד ֵֽבּאֹל ִ֔הים ַו ֤יּ ֹאֶמר ל֙וֹ
ָֽהֱאֹל ִ֔הים ֥ל ֹא ַֽתֲﬠ ֶ֖לה ַֽאֲח ֵרי ֶ ֑הם ָהֵס֙ב ֵֽמֲﬠֵלי ֶ֔הם וָּ֥באָת ָלֶ֖הם ִמ֥מּוּל ַהְבָּכ ִ ֽאים:
ה ְבּ ָראֵ֣שׁי ַהְבָּכ ִ ֔אים ָ֖אז ֵתֵּ֣צא ַבִמְּלָח ָ ֑מה ִ ֽכּי־
֠ ִויִהי ְ ֽכָּשׁ ְ ֽמֲﬠ֞ךָך ֶאת־֤קוֹל ַהְצָּע ָד ֙
ם ְלָפ ֔ ֶניךָך ְלַה֖כּוֹת ֶאת־ַֽמֲח ֵ֥נה ְפִלְשׁ ִ ֽתּיםַ :ו ַ֣יַּעשׂ ָדּ ִ֔ויד ַֽכֲּאֶ֥שׁר ִצ ָ֖וּהוּ
ָי ָ֤צא ָֽהֱאֹלִהי ֙
ָֽהֱאֹלִ֑הים ַו ַיּכּ֙וּ ֶאת־ַֽמֲח ֵ֣נה ְפִלְשׁ ִ֔תּים ִמ ִגְּב֖עוֹן ְוַעד־ ָֽגּ ְז ָרהַ :ו ֵיֵּ֥צא ֵֽשׁם־ ָדּ ִ֖ויד
ְבָּכל־ָֽהֲא ָר֑צוֹת ַֽוי ֹ
הָ֛וה ָנַ֥תן ֶאת־ַפְּח ֖דּוֹ ַעל־ָכּל־ַהגּוֹ ִֽיםַ :ו ַֽיַּעשׂ־֥לוֹ ָבִ֖תּים ְבִּ֣ﬠיר
ת
אֶהלָ֚ :אז ָאַ֣מר ָדּ ִ֔ויד ֤ל ֹא ָלֵשׂא ֙
ם ַֽלֲא ֣רוֹן ָֽהֱאֹל ִ֔הים ַו ֶיּט־֖לוֹ ֽ ֹ
ָדּ ִ֑ויד ַו ָ֤יֶּכן ָמקוֹ ֙
ה ָ֗וה ָלֵ֞שׂאת ֶאת־ֲא ֧רוֹן
ֶאת־ֲא ֣רוֹן ָֽהֱאֹל ִ֔הים ִ֖כּי ִאם־ַהְל ִו ִ֑יּם ִכּי־ָ֣בם ׀ ָבַּ֣חר ְי ֹ
הָ֛וה וְּלָֽשׁ ְר֖תוֹ ַעד־עוֹ ָֽלםַ :ו ַיְּקֵ֥הל ָדּ ִ֛ויד ֶאת־ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֶאל־ ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם
ְי ֹ
ה ָ֔וה ֶאל־ְמקוֹ֖מוֹ ֲאֶשׁר־ֵהִ֥כין ֽלוַֹ :ו ֶֽיֱּאֹ֥סף ָדּ ִ֛ויד ֶאת־ְבּ ֵ֥ני
ת ֶאת־ֲא ֣רוֹן ְי ֹ
ְלַֽהֲﬠלוֹ ֙
ַֽאֲהֹ֖רן ְוֶאת־ַֽהְל ִו ִֽיּםִ :לְב ֵ֖ני ְק ָ ֑הת ֽאוּ ִריֵ֣אל ַהָ֔שּׂר ְוֶאָ֖חיו ֵמָ֥אה ְוֶעְשׂ ִֽריםִ :לְב ֵ֖ני
שׁם יוֵֹ֣אל ַהָ֔שּׂר ְוֶאָ֖חיו
ְמ ָר ִ֑רי ֲﬠָשׂ ָ֣יה ַהָ֔שּׂר ְוֶאָ֖חיו ָמאַ֥ת ִים ְוֶעְשׂ ִֽריםִ :לְב ֵ֖ני ֵֽגּ ְר ֑ ֹ
ֵמָ֥אה וְּשֹׁל ִ ֽשׁיםִ :לְב ֵ֖ני ֱא ִ ֽליָצ ָ֑פן ְשַׁמְע ָ֥יה ַהָ֖שּׂר ְוֶאָ֥חיו ָמאָֽת ִיםִ :לְב ֵ֖ני ֶחְב ֑רוֹן
ֱאִליֵ֥אל ַהָ֖שּׂר ְוֶאָ֥חיו ְשׁמוֹ ִֽניםִ :לְב ֵ֖ני ֻע ִזּי ֵ ֑אל ַע ִ ֽמּי ָנ ָ֣דב ַהָ֔שּׂר ְוֶאָ֕חיו ֵמָ֖אה
וְּשׁ ֵ֥נים ָעָֽשׂרַ :ו ִיּ ְק ָ֣רא ָד ִ֔ויד ְלָצ ֥דוֹק וְּלֶאְב ָיָ֖תר ַהֹֽכֲּה ִ֑נים ְו ַֽלְל ִו ִ֗יּם ְלאוּ ִריֵ֤אל
ה ְויוֵֹ֣אל ְשַׁמְע ָ֔יה ֶֽוֱאִליֵ֖אל ְוַע ִ ֽמּי ָנ ָֽדבַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָל ֶ֔הם ַא ֶ ֛תּם ָראֵ֥שׁי ָֽהָא֖בוֹת
ֲﬠָשׂ ָי ֙
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ה ָו ֙
ַֽלְל ִו ִ֑יּם ִהְתַק ְדּשׁ֙וּ ַאֶ֣תּם ַֽוֲאֵחיֶ֔כם ְוַֽהֲﬠִלי ֶ֗תם ֵ֣את ֲא ֤רוֹן ְי ֹ
ה ָ֤וה ֱאֹל ֵ֨הינ֙וּ ָ֔בּנוּ ִכּי־ ֥ל ֹא
ֶאל־ֲהִכי ֖נוִֹתי ֽלוִֹ֛ :כּי ְלַמָבּ ִֽראשׁוֹ ָ֖נה ֣ל ֹא ַא ֶ ֑תּם ָפּ ַ֨רץ ְי ֹ

ה ָ֖וה
ְד ַרְשׁ ֻ֖נהוּ ַכִּמְּשׁ ָֽפּטַ :ו ִיְּתַק ְדּ֔שׁוּ ַהֹֽכֲּה ִ֖נים ְוַֽהְל ִו ִ֑יּם ְלַֽהֲﬠ֕לוֹת ֶאת־ֲא ֥רוֹן ְי ֹ
שׁר ִצ ָ֥וּה ֹמֶ֖שׁה
ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיְּשׂ֣אוּ ְב ֵני־ַֽהְל ִו ִ֗יּם ֵ֚את ֲא ֣רוֹן ָֽהֱאֹל ִ֔הים ַֽכֲּא ֶ ֛
ם ְלַֽהֲﬠִ֗מיד
הָ֑וה ִבְּכֵת ָ֥פם ַבֹּמּ֖טוֹת ֲﬠֵליֶֽהםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָדּ ִוי֘ד ְלָשׂ ֵ֣רי ַֽהְל ִו ִיּ ֒
ִכּ ְדַ֣בר ְי ֹ
שׁ ְר ִ֔רים ִבְּכֵלי־ִ֛שׁיר ְנָבִ֥לים ְוִכֹנּ ֖רוֹת וְּמִצְּל ָ ֑תּ ִים ַמְשִׁמיִ֥ﬠים
ם ַֽהְמ ֣ ֹ
ֶאת־ֲאֵחיֶה ֙
ְלָה ִֽרים־ְבּ ֖קוֹל ְלִשְׂמָֽחהַ :ו ַֽיֲּﬠִ֣מידוּ ַֽהְל ִו ִ֗יּם ֵ֚את ֵהיָ֣מן ֶבּן־יוֹ ֵ ֔אל וִּ֨מן־ֶאָ֔חיו ָאָ֖סף
ֶבּן־ֶֽבּ ֶרְכ ָ֑יהוּ וִּמן־ְבּ ֵ֤ני ְמ ָר ִר֙י ֲאֵחי ֶ֔הם ֵאיָ֖תן ֶבּן־ֽקוָּשׁ ָֽיהוְּ :וִעָמֶּ֖הם ֲאֵחיֶ֣הם
ַהִמְּשׁ ִ֑נים ְזַכ ְר ָ֡יהוּ ֵ֡בּן ְו ַֽיֲﬠ ִזי ֵ ֡אל וְּשׁ ִ ֽמי ָר֡מוֹת ִֽויִחיֵ֣אל ׀ ְוֻע ֡ ִנּי ֱאִלי ָ ֡אב וְּב ָנ ָ֡יהוּ
שֲּׁﬠ ִֽרים:
וַּֽמֲﬠֵשׂ ָ֡יהוּ וַּמִתְּת ָיהוּ֩ ֶֽוֱא ִ֨ ֽליְפֵ֜להוּ וִּמְק ֵנ ָ֨יהוּ ְוֹעֵ֥בד ֱאֹ֛דם ִֽויִעיֵ֖אל ַה ֽ ֹ
ְוַֽהְמ ֽ ֹ
שׁ ְר ִ֔רים ֵהיָ֥מן ָאָ֖סף ְוֵאי ָ ֑תן ִבְּמִצְלַ֥תּ ִים ְנֹ֖חֶשׁת ְלַהְשׁ ִ ֽמי ַע :וּ ְזַכ ְר ָ֨יה ַֽוֲﬠ ִזי ֵ ֜אל
וְּשׁ ִ ֽמי ָר֤מוֹת ִֽויִחיֵאל ֙ ְוֻע ִ֣נּי ֶֽוֱאִלי ָ ֔אב וַּֽמֲﬠֵשׂ ָ֖יהוּ וְּב ָנ ָ֑יהוּ ִבּ ְנָב ִ֖לים ַעל־ֲﬠָלֽמוֹת:
וַּמִתְּת ָ֣יהוּ ֶֽוֱא ִ ֽליְפֵ֗להוּ וִּמְק ֵנ ָ֨יה֙וּ ְוֹעֵ֣בד ֱאֹ֔דם ִֽויִעיֵ֖אל ַֽוֲﬠ ַז ְז ָ֑יהוּ ְבִּכֹנּ ֥רוֹת ַעל־
שּׂא ָיֹס֙ר ַבַּמָּ֔שּׂא ִ֥כּי ֵמִ֖בין ֽהוּא:
ַהְשִּׁמי ִ֖נית ְל ַנֵֽצּ ַח :וְּכ ַנ ְנ ָ֥יהוּ ַשׂר־ַֽהְל ִו ִ֖יּם ַבַּמ ָ ֑
שֲׁﬠ ִ֖רים ָלָא ֽרוֹן :וְּשַׁב ְנ ָ֡יהוּ ְו ֽיוָֹשָׁ֡פט וּ ְנַת ְנ ֵ ֡אל ַֽוֲﬠָמַ֡שׂי ֠וּ ְזַכ ְר ָיהוּ
ה ְוֶאְלָק ֔ ָנה ֽ ֹ
וֶּֽב ֶרְכ ָי ֙
ם[ ַֽבֲּחֹֽצְצ֔רוֹת ִלְפ ֵ֖ני ֲא ֣רוֹן
ם ]ַמְחְצ ִרי ֙
וְּב ָנ ָ֤יהוּ ֶֽוֱאִליֶ֨ע ֶז֙ר ַהֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים ַמְחְצצ ִרי ֙
שֲׁﬠ ִ֖רים ָֽלָא ֽרוֹןַ :ו ְיִ֥הי ָד ִ֛ויד ְו ִז ְק ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְוָשׂ ֵ֣רי
ם ִֽויִח ָ֔יּה ֽ ֹ
ָֽהֱאֹלִ֑הים ְוֹע ֵ֤בד ֱאֹד ֙
הָ֛וה ִמן־ֵ֥בּית ֹעֵֽבד־ֱאֹ֖דם
הְלִ֗כים ְ ֽלַֽהֲﬠ֞לוֹת ֶאת־ֲא ֧רוֹן ְבּ ִֽרית־ ְי ֹ
ָֽהֲאָל ִ֑פים ַה ֽ ֹ
הָ֑וה ַו ִיּ ְזְבּ֥חוּ
ְבִּשְׂמָֽחהַ :ו ְיִה֙י ֶֽבְּעֹ֣זר ָֽהֱאֹל ִ֔הים ֶ ֨את־ַהְל ִו ִ֔יּם ֹֽנְשֵׂ֖אי ֲא ֣רוֹן ְבּ ִֽרית־ ְי ֹ
ם
ִשְׁב ָֽﬠה־ָפ ִ֖רים ְוִשְׁב ָ֥ﬠה ֵאי ִ ֽליםְ :ו ָד ִ֞ויד ְמֻכ ְרָ֣בּל ׀ ִבְּמִ֣ﬠיל ֗בּוּץ ְוָכל־ַֽהְל ִו ִיּ ֙
שׁ ְר ִ֑רים ְוַעל־
שׁ ְר ִ֔רים וְּכ ַנ ְנ ָ֛יה ַהַ֥שּׂר ַהַמָּ֖שּׂא ַֽהְמ ֽ ֹ
ַהֹֽנְּשִׂ֣אים ֶאת־ָֽהָא֔רוֹן ְוַֽהְמ ֣ ֹ
ה
ה ָ֔וה ִבְּתרוָּע ֙
ם ֶאת־ֲא ֣רוֹן ְבּ ִֽרית־ ְי ֹ
ָדּ ִ֖ויד ֵא֥פוֹד ָֽבּדְ :וָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַֽמֲﬠִלי ֙
וְּב֣קוֹל שׁוָֹ֔פר וַּֽבֲחֹֽצְצ ֖רוֹת וִּבְמִצְל ָ ֑תּ ִים ַמְשִׁמִ֕עים ִבּ ְנָב ִ֖לים ְוִכֹנּ ֽרוֹתַ :ו ְי ִ֗הי ֲארוֹ֙ן
ה ָ֔וה ָ֖בּא ַעד־ִ֣ﬠיר ָדּ ִ֑ויד וִּמיַ֨כל ַבּת־ָשׁ֜אוּל ִנְשְׁק ָ֣פה ׀ ְבּ ַ֣ﬠד ַֽהַח֗לּוֹן
ְבּ ִֽרית־ ְי ֹ
ַו ֵ֨תּ ֶרא ֶאת־ַהֶ֤מֶּלךְך ָדּ ִוי֙ד ְמ ַר ֵ֣קּד וְּמַשֵׂ֔חק ַוִ֥תֶּבז ֖לוֹ ְבִּלָֽבּהַּ :ו ָיּ ִ֨ביא֙וּ ֶאת־ֲא ֣רוֹן
אֶהל ֲאֶ֥שׁר ָֽנָטה־֖לוֹ ָדּ ִ֑ויד ַו ַיּ ְק ִ֛ריבוּ ֹע֥לוֹת
א֔תוֹ ְבּ֣תוֹךְך ָה ֔ ֹ
ָֽהֱאֹל ִ֔הים ַו ַיִּ֣צּיגוּ ֹ
וְּשָׁלִ֖מים ִלְפ ֵ֥ני ָֽהֱאֹל ִ ֽהיםַ :ו ְי ַ֣כל ָדּ ִ֔ויד ֵמַֽהֲﬠ֥לוֹת ָֽהֹע ָ֖לה ְוַהְשָּׁלִ֑מים ַו ְיָ֥ב ֶרךְך ֶאת־
שׁ ִכַּכּר־
שּׁה ְלִאי ֙
ק ְלָכל־ִ֣אישׁ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֵמִ֖אישׁ ְוַעד־ִא ָ ֑
ה ָֽוהַ :ו ְיַחֵלּ ֙
ָה ָ֖ﬠם ְבֵּ֥שׁם ְי ֹ

הָ֛וה ִמן־ַֽהְל ִו ִ֖יּם ְמָֽשׁ ְרִ֑תים
ֶ֔לֶחם ְוֶאְשׁ ָ֖פּר ַֽוֲאִשׁיָֽשׁהַ :ו ִיּ ֵ֞תּן ִלְפ ֨ ֵני ֲא ֧רוֹן ְי ֹ
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵֽאלָ :אָ֥סף ָה ֖ר ֹאשׁ וִּמְשׁ ֵ֣נהוּ
וְּלַה ְזִכּי֙ר וְּלהוֹ ֣דוֹת וְּלַהֵ֔לּל ַֽלי ֹ
ְזַכ ְר ָ֑יה ְיִעי ֵ ֡אל וְּשׁ ִ ֽמי ָר֡מוֹת ִֽויִחי ֵ ֡אל וַּמִתְּת ָ֡יה ֶֽוֱאִלי ָ ֡אב וְּב ָנ ָיהוּ֩ ְוֹע ֵ֨בד ֱאֹ֜דם
ם וְּבִכֹנּ֔רוֹת ְוָאָ֖סף ַֽבְּמִצְלַ֥תּ ִים ַמְשׁ ִ ֽמי ַע :וְּב ָנ ָ֥יהוּ ְו ַֽיֲח ִזיֵ֖אל
ִֽויִעי ֵ ֗אל ִבְּכ ֵ֤לי ְנָבִלי ֙
ַהֹֽכֲּה ִ֑נים ַֽבֲּחֹֽצְצ ֣רוֹת ָתִּ֔מיד ִלְפ ֵ֖ני ֲא ֥רוֹן ְבּ ִֽרית־ָֽהֱאֹל ִ ֽהיםַ :בּ ֣יּוֹם ַה֗הוּא ָ֣אז ָנַ֤תן
ה ִק ְר֣אוּ ִבְשׁ֔מוֹ
ה ָו ֙
הָ֑וה ְבּ ַיד־ָאָ֖סף ְוֶאָֽחיו :הוֹ ֤דוּ ַֽלי ֹ
ה ֖דוֹת ַֽלי ֹ
ָדּ ִוי֙ד ָבּ ֔ר ֹאשׁ ְל ֹ
אָֽתיוִ :הְתַֽהְלל֙וּ
הוֹ ִ֥דיעוּ ָֽבַעִ֖מּים ֲﬠִליֹלָֽתיוִ֤ :שׁירוּ ל֙וֹ ַזְמּרוּ־֔לוֹ ִ֖שׂיחוּ ְבָּכל־ ִנְפְל ֹ
ה ְוֻע ֔זּוֹ ַבְּקּ֥שׁוּ ָפ ָ֖ניו ָתּ ִ ֽמיד:
ה ָו ֙
ה ָֽוהִ :דּ ְר֤שׁוּ ְי ֹ
ְבֵּ֣שׁם ָק ְד֔שׁוֹ ִיְשַׂ֕מח ֵ֖לב ְמַבְקֵ֥שׁי ְי ֹ
ִזְכ֗רוּ ִנְפְל ֹ
אָתי֙ו ֲאֶ֣שׁר ָעָ֔שׂה ֹֽמְפָ֖תיו וִּמְשְׁפֵּטי־ ִ ֽפיהוֶּ ֚ :ז ַרע ִיְשׂ ָרֵ֣אל ַעְב֔דּוֹ ְבּ ֵ֥ני
ם ְבּ ִרי֔תוֹ
ה ָ֣וה ֱאֹל ֵ֔הינוּ ְבָּכל־ָהָ֖א ֶרץ ִמְשָׁפָּֽטיוִ :זְכ ֤רוּ ְלעוָֹל ֙
ַֽיֲﬠֹ֖קב ְבִּחי ָֽריו֚ :הוּא ְי ֹ
ת ֶאת־ַאְב ָר ָ֔הם וְּשֽׁבוָּע֖תוֹ ְל ִיְצָֽחקַ :ו ַיֲּﬠִמי ֶ֤דָה
ָדָּ֥בר ִצ ָ֖וּה ְלֶ֥אֶלף ֽדּוֹרֲ :אֶ֤שׁר ָכּ ַר ֙
ְל ַֽיֲﬠֹק֙ב ְלֹ֔חק ְל ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְבּ ִ֥רית עוֹ ָֽלםֵ :לאֹ֗מר ְל ךָ ֙ך ֶאֵ֣תּן ֶֽא ֶרץ־ְכּ ֔ ָנַען ֶ֖חֶבל
ם ְמֵ֣תי ִמְסָ֔פּר ִכְּמ ַ֖ﬠט ְו ָג ִ֥רים ָֽבּהַּ :ו ִיְּתַהְלּכ֙וּ ִמ ֣גּוֹי ֶאל־ ֔גּוֹי
ַֽנֲחַלְת ֶֽכםֽ ִ :בְּה ֽיוְֹתֶכ ֙
שׁ ְלָעְשׁ ָ ֔קם ַו ֥יּוַֹכח ֲﬠֵליֶ֖הם ְמָל ִ ֽכים:
וִּמַמְּמָל ָ֖כה ֶאל־ ַ֥ﬠם ַאֵֽחרֽ :ל ֹא־ִה ִ֤נּי ַח ְלִאי ֙
ה ָכּל־ָה ָ ֔א ֶרץ ַבְּשּׂ ֥רוּ
ה ָו ֙
ַאל־ִתּ ְגּע֙וּ ִבְּמִשׁיָ֔חי וִּב ְנִביַ֖אי ַאל־ָתּ ֵֽרעוִּ֤ :שׁירוּ ַֽלי ֹ
אָֽתיוִ :כּי֩
ם ֶאת־ְכּבוֹ֔דוֹ ְבָּכל־ָֽהַעִ֖מּים ִנְפְל ֹ
ִמ ֽיּוֹם־ֶאל־ ֖יוֹם ְיֽשׁוָּעֽתוַֹ :סְפּ ֤רוּ ַבגּוֹ ִי ֙
ם
אד ְונוֹ ָ֥רא ֖הוּא ַעל־ָכּל־ֱאֹל ִ ֽהיםִ֠ :כּי ָכּל־ֱאֹלֵ֤הי ָהַעִמּי ֙
ה ָ֤וה וְּמֻהָלּל ֙ ְמ ֔ ֹ
ָג֨דוֹל ְי ֹ
ה ָ֖וה ָשַׁ֥מ ִים ָעָֽשׂה֤ :הוֹד ְוָה ָד֙ר ְלָפ ֔ ָניו ֹ֥עז ְוֶח ְד ָ֖וה ִבְּמֹקֽמוָֹ :ה֤בוּ
ֱאִליִ֔לים ַֽוי ֹ
ה ָ֖וה ְכּ֣בוֹד ְשׁ֑מוֹ ְשׂ֤אוּ
ה ָ֖וה ָכּ֥בוֹד ָוֹֽעזָ :ה֥בוּ ַֽלי ֹ
ה ִמְשְׁפּ֣חוֹת ַעִ֔מּים ָה֥בוּ ַֽלי ֹ
ה ָו ֙
ַֽלי ֹ
ה ָ֖וה ְבַּה ְד ַרת־ֹֽק ֶדשִׁ֤ :חילוּ ִמְלָּפ ָני֙ו ָכּל־ָה ָ ֔א ֶרץ
ה וֹּ֣באוּ ְלָפ ֔ ָניו ִהְשַֽׁתֲּח ֥ווּ ַלי ֹ
ִמְנָח ֙
ם ְוָת ֵ֣גל ָה ָ ֔א ֶרץ ְו ֽי ֹאְמ ֥רוּ ַבגּוֹ ִ֖ים
ַאף־ִתּ֥כּוֹן ֵתֵּ֖בל ַבּל־ִתּֽמּוֹטִ :יְשְׂמ֤חוּ ַהָשַּׁ֨מ ִי ֙
ם וְּמלוֹ֔אוֹ ַֽיֲﬠֹ֥לץ ַהָשּׂ ֶ֖דה ְוָכל־ֲאֶשׁר־ֽבּוָֹ֥ :אז ְי ַר ְנּ ֖נוּ ֲﬠֵ֣צי
ה ָ֥וה ָמ ָֽלךְךִ :י ְר ַ֤ﬠם ַה ָיּ ֙
ְי ֹ
ה ִ֣כּי ֔טוֹב ִ֥כּי
ה ָו ֙
ה ָ֔וה ִ ֽכּי־ָ֖בא ִלְשׁ֥פּוֹט ֶאת־ָהָֽא ֶרץ :הוֹ ֤דוּ ַֽלי ֹ
ַה ָ֑יַּער ִמִלְּפ ֵ֣ני ְי ֹ
ְלעוֹ ָ֖לם ַחְס ֽדּוְֹ :וִאְמ֕רוּ ֽהוִֹשׁיֵ֨ענ֙וּ ֱאֹלֵ֣הי ִיְשֵׁ֔ענוּ ְוַקְבֵּ֥צנוּ ְוַהִצּי ֵ֖לנוּ ִמן־ַהגּוֹ ִ֑ים
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִמן־
ה ָו ֙
ת ְלֵ֣שׁם ָק ְדֶ֔שׁךָך ְלִהְשַׁתֵּ֖בּ ַח ִבְּתִהָלֶּֽתךָךָ :בּ ֤רוּךְך ְי ֹ
הדוֹ ֙
ְל ֹ
ה ָֽוהַ :ו ַֽיֲּﬠ ָזב־ָ֗שׁם ִלְפ ֵנ֙י
ם ָאֵ֔מן ְוַה ֵ֖לּל ַֽלי ֹ
ָֽהעוֹ ָ֖לם ְו ַ֣ﬠד ָֽהֹע ָ֑לם ַו ֽיּ ֹאְמ ֤רוּ ָכל־ָהָע ֙

ה ָ֔וה ְלָאָ֖סף וְּלֶא ָ֑חיו ְלָשׁ ֵ֞רת ִלְפ ֵ֧ני ָֽהָא ֛רוֹן ָתִּ֖מיד ִל ְדַבר־ ֥יוֹם
ֲא ֣רוֹן ְבּ ִֽרית־ ְי ֹ
ְבּיוֹֽמוְֹ :וֹעֵ֥בד ֱאֹ֛דם ַֽוֲאֵחיֶ֖הם ִשִׁ֣שּׁים וְּשׁמוֹ ָ֑נה ְוֹע ֵ֨בד ֱאֹ֧דם ֶבּן־ ְי ִדי֛תוּן ְוֹחָ֖סה
הָ֑וה ַבָּבָּ֖מה ֲאֶ֥שׁר
שֲׁﬠ ִֽריםְ :וֵ֣את ׀ ָצ ֣דוֹק ַהֹכּ ֵ֗הן ְוֶאָחי֙ו ַהֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים ִלְפ ֵ֖ני ִמְשׁ ַ֣כּן ְי ֹ
ְל ֽ ֹ
ה ָ֜וה ַעל־ִמ ְזַ֧בּח ָֽהֹע ָ֛לה ָתִּ֖מיד ַלֹ֣בֶּקר ְוָל ָ֑ﬠ ֶרב
ת ֹע֨לוֹת ַלי ֹ
ְבּ ִגְבֽעוֹןֽ ְ :לַֽהֲﬠלוֹ ֩
ם ֵהיָ֣מן ִֽוידוּ֔תוּן
ה ָ֔וה ֲאֶ֥שׁר ִצ ָ֖וּה ַעל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וִעָמֶּה ֙
וְּלָכל־ַהָכּתוּ֙ב ְבּתוֹ ַ֣רת ְי ֹ
ה ָ֔וה ִ֥כּי ְלעוֹ ָ֖לם ַחְס ֽדּוֹ:
ת ַֽלי ֹ
הדוֹ ֙
וְּשָׁא֙ר ַהְבּרוּ ִ֔רים ֲאֶ֥שׁר ִנְקּ֖בוּ ְבֵּשׁ֑מוֹת ְל ֹ
ְוִעָמֶּה ֩
ם ְלַמְשִׁמיִ֔עים וְּכ ֵ֖לי ִ֣שׁיר ָֽהֱאֹלִ֑הים
ם ֵהיָ֨מן ִֽוידוּ֜תוּן ֲחֹֽצְצ ֤רוֹת וְּמִצְל ַ֨תּ ִי ֙
וְּב ֵ֥ני ְידוּ֖תוּן ַלָֽשַּׁערַ :ו ֵֽיְּל֥כוּ ָכל־ָה ָ֖ﬠם ִ֣אישׁ ְלֵבי֑תוֹ ַו ִיֹּ֥סּב ָדּ ִ֖ויד ְלָב ֵ֥רךְך ֶאת־
שׁר ָיַ֥שׁב ָדּ ִ֖ויד ְבֵּבי֑תוֹ ַו ֨יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֜ויד ֶאל־ ָנָ֣תן ַה ָנּ ִ֗ביא ִה ֨ ֵנּה
ֵבּיֽתוַֹ :ו ְי ִ֕הי ַֽכֲּא ֶ ֛
ה ָ֖וה ַ֥תַּחת ְי ִריֽעוֹתַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָנָת֙ן
ָֽאֹנ ִ֤כי יוֵֹשׁ֙ב ְבּ ֵ֣בית ָֽהֲא ָר ִ֔זים ַֽוֲא ֥רוֹן ְבּ ִֽרית־ ְי ֹ
שׂה ִ֥כּי ָֽהֱאֹלִ֖הים ִעָֽמּךְךַ :ו ְיִ֖הי ַבּ ַ֣לּ ְיָלה ַה֑הוּא
ֶאל־ ָדּ ִ֔ויד ֹ֛כּל ֲאֶ֥שׁר ִבְּלָֽבְב֖ךָך ֲﬠ ֵ ֑
תּ ֶאל־ ָדּ ִ֣ויד ַעְב ִ֔דּי ֹ֖כּה ָאַ֣מר
ַו ְיִה֙י ְדַּבר־ֱאֹל ִ֔הים ֶאל־ ָנָ֖תן ֵלאֹֽמרֵ֤ :לךְך ְוָֽאַמ ְר ָ ֙
הָ֑וה ֥ל ֹא ַא ָ ֛תּה ִתְּב ֶנה־ִ֥לּי ַהַ֖בּ ִית ָלָֽשֶׁבתִ֣ :כּי ֤ל ֹא ָיַ֨שְׁבִתּ֙י ְבּ ַ֔ב ִית ִמן־ַה ֗יּוֹם
ְי ֹ
אֶהל
אֶהל ֶאל־ ֖ ֹ
ֲאֶ֤שׁר ֶֽהֱﬠֵ֨ליִת֙י ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַ֖ﬠד ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ָוֶֽאְה ֶ֛יה ֵמ ֥ ֹ
וִּמִמְּשׁ ָֽכּןְ :בֹּ֣כל ֲאֶשׁר־ִהְתַהַלְּכִתּ ֘י ְבָּכל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ֲה ָדָ֣בר ִדּ ַ֗בּ ְרִתּי ֶאת־ַאַח֙ד
שְׁפֵ֣טי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲאֶ֥שׁר ִצ ִ֛וּיִתי ִל ְר֥עוֹת ֶאת־ַעִ֖מּי ֵלאֹ֑מר ָ֛לָמּה ֽל ֹא־ְב ִניֶ֥תם ִ֖לי
ֹֽ
ה ָ֣וה ְצָב֔אוֹת ֲא ִ֤ני
ֵ֥בּית ֲא ָר ִֽזיםְ ֠ :וַעָתּה ֹ֨כּה ת ֹאַ֜מר ְלַעְב ִ֣דּי ְל ָד ִ֗ויד ֹ֤כּה ָאַמ֙ר ְי ֹ
ְלַקְח ִ֨תּי ךָ ֙ך ִמן־ַה ָנּ ֶ֔וה ִמן־ַֽאֲח ֵ֖רי ַה ֑צּ ֹאן ִ ֽלְה ֣יוֹת ָנ ִ֔גיד ַ֖ﬠל ַעִ֥מּי ִיְשׂ ָרֵֽאלָ :וֶֽאְה ֶ֣יה
ִעְמּ֗ךָך ְבֹּכל ֙ ֲאֶ֣שׁר ָהַ֔לְכָתּ ָֽוַאְכ ִ֥רית ֶאת־ָכּל־אוֹ ְיֶ֖ביךָך ִמָפּ ֶ֑ניךָך ְוָעִ֤שׂיִתי ְל ךָ ֙ך ֵ֔שׁם
ְכֵּ֥שׁם ַה ְגּדוֹ ִ֖לים ֲאֶ֥שׁר ָבָּֽא ֶרץְ :וַשְׂמִ֣תּי ָ֠מקוֹם ְלַעִ֨מּי ִיְשׂ ָרֵ֤אל וּ ְנַטְע ִ֨תּיה֙וּ ְוָשׁ ַ֣כן
ה ְלַבֹלּ֔תוֹ ַֽכֲּאֶ֖שׁר ָבּ ִֽראשׁוֹ ָֽנה:
ַתְּח ָ֔תּיו ְו ֥ל ֹא ִי ְר ַ֖גּז ֑עוֹד ְו ֽל ֹא־יוִֹ֤סיפוּ ְב ֵֽני־ַע ְוָל ֙
ם ַעל־ַעִ֣מּי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוִהְכ ַ֖נְעִתּי ֶאת־ָכּל־ֽאוֹ ְי ֶ֑ביךָך
שְׁפִטי ֙
וְּלִמ ָיִּ֗מים ֲאֶ֨שׁר ִצ ִ֤וּיִתי ֽ ֹ
ה ָֽוהְ :וָה ָ֗יה ִכּי־ָמְל֤אוּ ָיֶ֨מי ךָ ֙ך ָֽל ֶ֣לֶכת ִעם־ֲאֹב ֶ֔תיךָך
ָֽוַא ִ֣גּד ָ֔לךְך וַּ֖ב ִית ִֽיְב ֶנה־ְלּ ךָ֥ך ְי ֹ
ַֽוֲה ִֽקימוִֹ֤תי ֶֽאת־ ַז ְֽרֲﬠ ךָ ֙ך ַֽאֲח ֶ֔ריךָך ֲאֶ֥שׁר ִֽיְה ֶ֖יה ִמָבּ ֶ֑ניךָך ַֽוֲה ִ ֽכינוִֹ֖תי ֶאת־ַמְלכוּֽתוֹ:
֥הוּא ִיְב ֶנה־ִ֖לּי ָ֑בּ ִית ְוֹֽכ ַנ ְנִ֥תּי ֶאת־ִכְּס֖אוֹ ַעד־עוֹ ָֽלםֲ :א ִנ֙י ֶֽאְה ֶיה־֣לּוֹ ְל ָ ֔אב ְו֖הוּא
ִֽיְה ֶיה־ִ֣לּי ְל ֵ֑בן ְוַחְס ִדּ֙י ֽל ֹא־ָאִ֣סיר ֵֽמִע֔מּוֹ ַֽכֲּאֶ֣שׁר ֲהִסי֔רוִֹתי ֵֽמֲאֶ֥שׁר ָה ָ֖יה ְלָפ ֶֽניךָך:

ְוַֽהֲﬠַמ ְדִ֛תּיהוּ ְבֵּביִ֥תי וְּבַמְלכוִּ֖תי ַעד־ָֽהעוֹ ָ֑לם ְוִכְס֕אוֹ ִֽיְה ֶ֥יה ָנ֖כוֹן ַעד־עוֹ ָֽלם:
א ַהֶ֣מֶּלךְך
ְכֹּכל ֙ ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֔אֶלּה וְּכֹ֖כל ֶֽהָח ֣זוֹן ַה ֶ֑זּה ֵ֛כּן ִדֶּ֥בּר ָנָ֖תן ֶאל־ ָדּ ִֽוידַ :ו ָיּב ֹ ֙
אַ֖ת ִני
ם וִּ֣מי ֵבי ִ֔תי ִ֥כּי ֲה ִ ֽבי ֹ
ה ָ֤וה ֱאֹלִהי ֙
הָ֑וה ַו ֗יּ ֹאֶמר ִ ֽמי־ֲא ֞ ִני ְי ֹ
ָדּ ִ֔ויד ַו ֵ֖יֶּשׁב ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ַעד־ֲהֹֽלםַ :וִתְּקַ֨טן ֤ז ֹאת ְבֵּעי ֨ ֶני ךָ ֙ך ֱאֹל ִ֔הים ַוְתּ ַדֵ֥בּר ַעל־ֵֽבּית־ַעְב ְדּ֖ךָך ְלֵֽמ ָר֑חוֹק
ה ָ֥וה ֱאֹל ִ ֽהיםַ :מה־יּוִֹ֨סיף ֥עוֹד ָדּ ִ֛ויד ֵא ֶ֖ליךָך
וּ ְרִאי ַ֗ת ִני ְכּ֧תוֹר ָֽהָא ָ֛דם ַהַֽמֲּﬠ ָ֖לה ְי ֹ
ה ָ֕וה ַֽבֲּﬠ֤בוּר ַעְב ְדּ ךָ ֙ך ֽוְּכִלְבּ֔ךָך
ְלָכ֣בוֹד ֶאת־ַעְב ֶ֑דּךָך ְוַאָ֖תּה ֶאת־ַעְב ְדּ ךָ֥ך ָי ָֽדְעָתְּ :י ֹ
ה ֵ֣אין ָכּ֔מוֹךָך
ה ָו ֙
ה ִ֖די ַע ֶאת־ָכּל־ַה ְגּ ֻדֽלּוֹתְ :י ֹ
ָעִ֕שׂיָת ֵ֥את ָכּל־ַה ְגּדוּ ָ֖לּה ַה ֑זּ ֹאת ְל ֹ
ְוֵ֥אין ֱאֹלִ֖הים ֽזוָּל ֶ ֑תךָך ְבֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ָשַׁ֖מְענוּ ְבָּא ְז ֵֽנינוּ :וִּמ֙י ְכַּעְמּ ךָ֣ך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֥גּוֹי
ֶאָ֖חד ָבּ ָ ֑א ֶרץ ֲאֶשׁ֩ר ָהַ֨לךְך ָֽהֱאֹל ִ֜הים ִלְפ ֧דּוֹת ֣לוֹ ָ֗עם ָל֤שׂוּם ְל ךָ ֙ך ֵ֚שׁם ְגּ ֻד֣לּוֹת
ְו ֽנוֹ ָר֔אוֹת ְל ָג ֵ֗רשׁ ִמְפּ ֵ֧ני ַעְמּ ךָ֛ך ֲאֶשׁר־ָפּ ִ֥דיָת ִמִמְּצ ַ֖ר ִים גּוֹ ִֽיםַ ֠ :וִתֵּתּן ֶאת־ַעְמּ ךָ ֙ך
ה ָ֔וה
ה ָ֔וה ָה ִ֥ייָת ָלֶ֖הם ֵֽלאֹל ִ ֽהיםְ :וַעָ֣תּה ְי ֹ
ִיְשׂ ָרֵ֧אל ׀ ְל ךָ֛ך ְל ָ֖ﬠם ַעד־עוֹ ָ֑לם ְוַאָ֣תּה ְי ֹ
ַה ָדּ ָ֗בר ֲאֶ֨שׁר ִדּ ַ֤בּ ְרָתּ ַעל־ַעְב ְדּ ךָ ֙ך ְוַעל־ֵבּי֔תוֹ ֵֽיָאֵ֖מן ַעד־עוֹ ָ֑לם ַֽוֲﬠֵ֖שׂה ַֽכֲּאֶ֥שׁר
ת ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ה ָ֤וה ְצָבאוֹ ֙
ם ֵלאֹ֔מר ְי ֹ
ִדַּֽבּ ְרָתְּ ֠ :ו ֵיָאֵמן ְו ִי ְג ַ֨דּל ִשְׁמ ךָ֤ך ַעד־עוָֹל ֙
ת
ֱאֹלִ֖הים ְל ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל וֵּבית־ ָדּ ִ֥ויד ַעְב ְדּ֖ךָך ָנ֥כוֹן ְלָפ ֶֽניךָךִ֣ :כּי ׀ ַאָ֣תּה ֱאֹל ַ֗הי ָגִּ֨לי ָ ֙
א ֶזן ַעְב ְדּ֔ךָך ִלְב֥נוֹת ֖לוֹ ָ֑בּ ִית ַעל־ֵכּ֙ן ָמָ֣צא ַעְב ְדּ֔ךָך ְלִהְתַפּ ֵ֖לּל ְלָפ ֶֽניךָךְ :וַעָ֣תּה
ֶאת־ ֣ ֹ
ה ָ֔וה ַאָתּה־֖הוּא ָֽהֱאֹלִ֑הים ַוְתּ ַדֵבּ֙ר ַעל־ַעְב ְדּ֔ךָך ַהטּוָֹ֖בה ַה ֽזּ ֹאתְ :וַע ָ֗תּה
ְי ֹ
ה ֵבּ ַ֔רְכָתּ
ה ָו ֙
תּ ְלָב ֵר ךְ ֙ך ֶאת־ֵ֣בּית ַעְב ְדּ֔ךָך ִ ֽלְה ֥יוֹת ְלעוֹ ָ֖לם ְלָפ ֶ֑ניךָך ִ ֽכּי־ַא ָ ֤תּה ְי ֹ
הוֹ ַ ֨אְל ָ ֙
וְּמֹב ָ֖רךְך ְלעוֹ ָֽלםַ :ו ְיִה֙י ַֽאֲח ֵרי־ֵ֔כן ַו ַ֥יּ ךְך ָדּ ִ֛ויד ֶאת־ְפִּלְשִׁ֖תּים ַו ַיְּכ ִני ֵ֑ﬠם ַו ִיּ ַ֛קּח ֶאת־
ַ֥גּת וְּבֹנֶ֖תיָה ִמ ַ֥יּד ְפִּלְשׁ ִ ֽתּיםַ :ו ַ֖יּ ךְך ֶאת־מוֹ ָ ֑אב ַו ִֽיְּה ֤יוּ מוָֹא֙ב ֲﬠָב ִ֣דים ְל ָד ִ֔ויד
ֹֽנְשֵׂ֖אי ִמ ְנָֽחהַ :ו ַ֥יּ ךְך ָדּ ִ֛ויד ֶאת־ֲה ַד ְד ֶ֥ﬠ ֶזר ֶֽמֶלךְך־צוָֹ֖בה ֲח ָ ֑מָתה ְבֶּלְכ֕תּוֹ ְלַהִ֥צּיב
ם ָֽפּ ָרִ֔שׁים
ד ָדּ ִ֨ויד ִמֶ֜מּנּוּ ֶ֣אֶלף ֶ֗רֶכב ְוִשְׁב ַ֤ﬠת ֲאָלִפי ֙
ָי ֖דוֹ ִ ֽבּ ְנַהר־ְפּ ָֽרתַ :ו ִיְּלֹּכּ ֩
ְוֶעְשׂ ִ֥רים ֶ֖אֶלף ִ֣אישׁ ַר ְג ִ֑לי ַֽו ְיַע ֵ֤קּר ָדּ ִוי֙ד ֶאת־ָכּל־ָה ֶ֔רֶכב ַויּוֵֹ֥תר ִמֶ֖מּנּוּ ֵ֥מָאה
א ֲא ַ֣רם ַדּ ְרֶ֔מֶשׂק ַֽלְע ֕זוֹר ַֽלֲה ַד ְד ֶ֖ﬠ ֶזר ֶ֣מֶלךְך צוֹ ָ֑בה ַו ַ֤יּ ךְך ָדּ ִוי֙ד ַֽבֲּא ָ֔רם
ָֽרֶכבַ :ו ָיּב ֹ ֙
ם ְל ָד ִ֔ויד
ֶעְשׂ ִֽרים־וְּשׁ ַ֥נ ִים ֶ֖אֶלף ִ ֽאישַׁ :ו ָ֤יֶּשׂם ָדּ ִוי֙ד ַֽבֲּא ַ֣רם ַדּ ְרֶ֔מֶשׂק ַו ְיִ֤הי ֲא ָר ֙
ה ְל ָד ִ֔ויד ְבֹּ֖כל ֲאֶ֥שׁר ָה ָֽלךְךַ :ו ִיּ ַ֣קּח ָדּ ִ֗ויד ֵ֚את
ה ָו ֙
ֲﬠָב ִ֖דים ֹֽנְשֵׂ֣אי ִמ ְנ ָ֑חה ַו ֤יּוַֹשׁע ְי ֹ
ִשְׁלֵ֣טי ַה ָזּ ָ֔הב ֲאֶ֣שׁר ָה ֔יוּ ַ֖ﬠל ַעְב ֵ֣די ֲה ַד ְד ָ֑ﬠ ֶזר ַו ְיִביֵ֖אם ְי ֽרוָּשׁ ָֽלם :וִּמִטְּב ַ֤חת וִּמכּוּ֙ן

אד ָ֣בּהּ ׀ ָעָ֣שׂה ְשֹׁלֹ֗מה ֶאת־ ָ֤ים
ָע ֵ֣רי ֲה ַד ְדֶ֔ע ֶזר ָל ַ֥קח ָדּ ִ֛ויד ְנֹ֖חֶשׁת ַרָ֣בּה ְמ ֑ ֹ
תּעוּ ֶ֣מֶלךְך ֲח ָ ֑מת ִ֚כּי
ת ְוֶאת־ָֽהַעמּוּ ִ֔דים ְוֵ֖את ְכּ ֵ֥לי ַה ְנֹּֽחֶשׁתַ :ו ִיְּשַׁ֕מע ֖ ֹ
ַה ְנֹּ֨חֶשׁ ֙
ִה ָ֣כּה ָד ִ֔ויד ֶאת־ָכּל־ֵ֖חיל ֲה ַד ְד ֶ֥ﬠ ֶזר ֶֽמֶלךְך־צוָֹֽבהַ :ו ִיְּשׁ ַ֣לח ֶאת־ֲה ֽדוֹ ָרם־ְבּ ֣נוֹ
ֶאל־ַהֶֽמֶּלךְך־ ֠ ָדּ ִויד ִלְשָׁאול ]ִלְשָׁאל[ ֨לוֹ ְלָשׁ֜לוֹם וְּלָב ְר֗כוֹ ַעל ֩ ֲאֶ֨שׁר ִנְל ַ֤חם
תּעוּ ָה ָ֣יה ֲה ַד ְד ָ֑ﬠ ֶזר ְוֹ֗כל ְכּ ֵ֛לי ָזָ֥הב ָו ֶ֖כֶסף
ַֽבֲּה ַד ְדֶ֨ע ֶז֙ר ַו ַיֵּ֔כּהוּ ִכּי־ִ֛אישׁ ִמ ְ ֽלֲח֥מוֹת ֖ ֹ
ה ָ֔וה ִעם־ַהֶ֨כֶּס֙ף ְוַה ָזּ ָ֔הב ֲאֶ֥שׁר
א ָ֗תם ִהְק ִ֞דּישׁ ַהֶ֤מֶּלךְך ָדּ ִוי֙ד ַֽלי ֹ
וּ ְנֹֽחֶשׁתַ :גּם־ ֹ
ָנָ֖שׂא ִמָכּל־ַהגּוֹ ִ֑ים ֵֽמֱא ֤דוֹם וִּממּוָֹא֙ב וִּמְבּ ֵ֣ני ַע֔מּוֹן וִּמְפִּלְשִׁ֖תּים וֵּֽמֲﬠָמ ֵֽלק:
ם ְבּ ֵ֣גיא ַהֶ֔מַּלח ְשׁמוֹ ָ֥נה ָעָ֖שׂר ָֽאֶלףַ :ו ָ֤יֶּשׂם
ְוַאְבַ֣שׁי ֶבּן־ְצרוּ ָ֗יה ִה ָ֤כּה ֶאת־ֱאדוֹ ֙
ה ֶאת־ ָדּ ִ֔ויד ְבֹּ֖כל
ה ָו ֙
ם ְנִצי ִ֔בים ַו ִֽיְּה ֥יוּ ָכל־ֱא ֖דוֹם ֲﬠָב ִ֣דים ְל ָד ִ֑ויד ַו ֤יּוַֹשׁע ְי ֹ
ֶֽבֱּאדוֹ ֙
שׂה ִמְשׁ ָ֥פּט וְּצ ָד ָ֖קה ְלָכל־
ֲאֶ֥שׁר ָה ָֽלךְךַ :ו ִיְּמֹ֥לךְך ָדּ ִ֖ויד ַעל־ָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ְי ִ֗הי ֹע ֶ ֛
ַעֽמּוְֹ :ויוָֹ֥אב ֶבּן־ְצרוּ ָ֖יה ַעל־ַהָצּ ָ֑בא ִויֽהוָֹשׁ ָ֥פט ֶבּן־ֲאִחי֖לוּד ַמ ְז ִ ֽכּירְ :וָצ ֧דוֹק ֶבּן־
ֲאִחי֛טוּב ַֽוֲאִביֶ֥מֶלךְך ֶבּן־ֶאְב ָיָ֖תר ֹֽכֲּה ִ֑נים ְוַשׁ ְוָ֖שׁא סוֹ ֵֽפר :וְּב ָנ ָ֨יה֙וּ ֶבּן־ ְי֣הוֹ ָי ָ֔דע
שׁ ִ֖נים ְל ַ֥יד ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ְיִה֙י ַֽאֲח ֵרי־ֵ֔כן
ַעל־ַהְכּ ֵרִ֖תי ְוַהְפֵּלִ֑תי וְּב ֵֽני־ ָד ִ֥ויד ָה ִֽרא ֹ
ַו ָ֕יָּמת ָנָ֖חשׁ ֶ֣מֶלךְך ְבּ ֵֽני־ַע֑מּוֹן ַו ִיְּמֹ֥לךְך ְבּ ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֜ויד ֶֽאֱﬠֶשׂה־ֶ֣חֶסד ׀
ִעם־ָח ֣נוּן ֶבּן־ ָנָ֗חשׁ ִ ֽכּי־ָעָ֨שׂה ָאִ֤ביו ִעִמּ֙י ֶ֔חֶסד ַו ִיְּשׁ ַ֥לח ָדּ ִ֛ויד ַמְלָאִ֖כים ְל ַֽנֲח֣מוֹ
ַעל־ָאִ֑ביו ַו ָיֹּבאוּ֩ ַעְב ֵ֨די ָד ִ֜ויד ֶאל־ֶ֧א ֶרץ ְבּ ֵֽני־ַע֛מּוֹן ֶאל־ָח ֖נוּן ְל ַֽנֲחֽמוַֹ :ו ֽיּ ֹאְמרוּ֩
ָשׂ ֵ֨רי ְב ֵֽני־ַע֜מּוֹן ְלָח ֗נוּן ַֽהְמַכ ֵ֨בּד ָדּ ִ֤ויד ֶאת־ָא ִ֨בי ךָ ֙ך ְבֵּעי ֔ ֶניךָך ִ ֽכּי־ָשׁ ַ֥לח ְל֖ךָך
ְמ ַֽנֲחִ֑מים ֲה ֡ל ֹא ַֽ֠בֲּﬠבוּר ַלְחֹ֨קר ְו ַֽלֲהֹ֤פךְך וְּל ַר ֵגּל ֙ ָה ָ ֔א ֶרץ ָ֥בּאוּ ֲﬠָב ָ֖דיו ֵא ֶֽליךָךַ :ו ִיּ ַ ֨קּח
ָח ֜נוּן ֶאת־ַעְב ֵ֤די ָד ִוי֙ד ַו ְי ַגְלֵּ֔חם ַו ִיְּכֹ֧רת ֶאת־ַמ ְד ֵוי ֶ ֛הם ַבֵּ֖חִצי ַעד־ַהִמְּפָשׂ ָ֑ﬠה
ם ַו ִיְּשׁ ַ֣לח ִלְק ָרא ָ֔תם ִכּי־ָה ֥יוּ
ַו ְיַשְׁלֵּֽחםַ :ו ֵיְּלכוּ֩ ַו ַיּ ִ֨גּידוּ ְל ָד ִ֤ויד ַעל־ָֽהֲא ָנִשׁי ֙
אד ַו ֤יּ ֹאֶמר ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ְשׁ֣בוּ ִ ֽבי ֵר֔חוֹ ַ֛ﬠד ֲאֶשׁר־ ְיַצַ֥מּח ְזַק ְנ ֶ֖כם
ָֽהֲא ָנִ֖שׁים ִנְכָלִ֣מים ְמ ֑ ֹ
ְוַשְׁבֶֽתּםַ :ו ִיּ ְרא֙וּ ְבּ ֵ֣ני ַע֔מּוֹן ִ֥כּי ִהְתָֽבֲּא֖שׁוּ ִעם־ ָדּ ִ֑ויד ַו ִיְּשׁ ַ֣לח ָ֠חנוּן וְּב ֨ ֵני ַע֜מּוֹן
ה וִּמצּוֹ ָ֔בה ֶ֖רֶכב
ֶ֣אֶלף ִ ֽכַּכּר־ֶ֗כֶּסף ִלְשֹׂ֣כּר ָ֠לֶהם ִמן־ֲא ַ֨רם ַֽנֲה ַ֜ר ִים וִּמן־ֲא ַ֤רם ַֽמֲﬠָכ ֙
ה ְוֶאת־
ם וְּשֹׁלִ֨שׁים ֶ ֜אֶלף ֶ֗רֶכב ְוֶאת־ֶ֤מֶלךְך ַֽמֲﬠָכ ֙
וָּפ ָר ִ ֽשׁיםַ :ו ִיְּשְׂכּ ֣רוּ ָל ֶ֡הם ְשׁ ַנ ִי ֩
ַע֔מּוֹ ַו ָיֹּ֕באוּ ַו ַֽיֲּח ֖נוּ ִלְפ ֵ֣ני ֵֽמי ְד ָ֑בא וְּב ֵ֣ני ַע֗מּוֹן ֶֽנֶאְספ֙וּ ֵמ ָ֣ﬠ ֵרי ֶ֔הם ַו ָיֹּ֖באוּ ַלִמְּלָחָֽמה:
ח ֶאת־יוֹ ָ ֔אב ְוֵ֥את ָכּל־ָצָ֖בא ַה ִגּבּוֹ ִֽריםַ :ו ֵֽיְּצא֙וּ ְבּ ֵ֣ני ַע֔מּוֹן
ַו ִיְּשַׁ֖מע ָדּ ִ֑ויד ַו ִיְּשַׁל ֙

ַו ַֽיַּע ְר֥כוּ ִמְלָחָ֖מה ֶ֣פַּתח ָהִ֑ﬠיר ְוַהְמָּלִ֣כים ֲאֶשׁר־ ָ֔בּאוּ ְלַב ָ֖דּם ַבָּשּׂ ֶֽדהַ :ו ַ֣יּ ְרא יוֹ ָ ֗אב
ִכּי־ָֽה ְיָ֧תה ְפ ֵֽני־ַהִמְּלָח ָ ֛מה ֵא ָ֖ליו ָפּ ִ֣נים ְוָא֑חוֹר ַו ִיְּבַ֗חר ִמָכּל־ָבּחוּ֙ר ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
ת ֶ֣יֶתר ָהָ֔עם ָנ ַ֕תן ְבּ ַ֖יד ַאְבַ֣שׁי ָאִ֑חיו ַו ַ֣יַּע ְר֔כוּ ִל ְק ַ֖ראת
ַו ַֽיֲּﬠֹ֖רךְך ִל ְק ַ֥ראת ֲא ָֽרםְ :וֵא ֙
ְבּ ֵ֥ני ַעֽמּוֹןַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ִאם־ֶֽתֱּח ַ֤זק ִמֶ֨מּ ִנּ֙י ֲא ָ֔רם ְוָה ִ֥ייָת ִ֖לּי ִלְתשׁוּ ָ֑ﬠה ְוִאם־ְבּ ֵ֥ני ַע֛מּוֹן
ה ְבַּעד־ַעֵ֔מּנוּ וְּב ַ֖ﬠד ָע ֵ֣רי ֱאֹל ֵ ֑הינוּ
ֶֽיֶח ְז֥קוּ ִמְמּ֖ךָך ְוֽהוַֹשְׁע ִ ֽתּיךָךֲ :ח ַ֤זק ְו ִנְתַח ְזָּק ֙
ה ָ֔וה ַה֥טּוֹב ְבֵּעי ָ֖ניו ַֽיֲﬠֶֽשׂהַ :ו ִיּ ַ֨גּשׁ יוֹ ָ ֜אב ְוָה ָ֧ﬠם ֲאֶשׁר־ִע֛מּוֹ ִלְפ ֵ֥ני ֲא ָ֖רם
ַֽוי ֹ
ַלִמְּלָח ָ ֑מה ַו ָיּ ֖נוּסוּ ִמָפּ ָֽניו :וְּב ֨ ֵני ַע֤מּוֹן ָרא֙וּ ִכּי־ ָ֣נס ֲא ָ֔רם ַו ָיּ ֣נוּסוּ ַגם־ ֵ֗הם ִמְפּ ֵנ֙י
ַאְבַ֣שׁי ָאִ֔חיו ַו ָיֹּ֖באוּ ָהִ֑ﬠי ָרה ַו ָיּ ֥ב ֹא יוָֹ֖אב ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ַ֣יּ ְרא ֲא ָ֗רם ִ֣כּי ִנ ְגּפ ֘וּ ִלְפ ֵ֣ני
ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ַֽו ִיְּשְׁלח֙וּ ַמְלָאִ֔כים ַויּוִֹ֣ציאוּ ֶאת־ֲא ָ֔רם ֲאֶ֖שׁר ֵמ ֵ֣ﬠֶבר ַה ָנּ ָ ֑הר ְושׁוֹ ַ֛פךְך
ַשׂר־ְצָ֥בא ֲה ַד ְד ֶ֖ﬠ ֶזר ִלְפ ֵניֶֽהםַ :ו ֻיּ ַ֣גּד ְל ָד ִ֗ויד ַו ֶֽיֱּאֹ֤סף ֶאת־ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַו ַֽיֲּﬠֹ֣בר
ם ִמְלָחָ֔מה
ַה ַיּ ְר ֵ֔דּן ַו ָיּ ֣ב ֹא ֲאֵל ֶ֔הם ַֽו ַֽיֲּﬠֹ֖רךְך ֲאֵל ֶ ֑הם ַו ַֽיֲּﬠֹ֨רךְך ָדּ ִ֜ויד ִל ְק ַ֤ראת ֲא ָר ֙
ם
ַו ִיּ ָֽלֲּח֖מוּ ִעֽמּוַֹ :ו ָ֣יּ ָנס ֲא ָר֘ם ִמִלְּפ ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ַו ַֽיֲּהֹ֨רג ָדּ ִ֜ויד ֵֽמֲא ָ֗רם ִשְׁב ַ֤ﬠת ֲאָלִפי ֙
ֶ֔רֶכב ְוַא ְרָבִּ֥ﬠים ֶ֖אֶלף ִ֣אישׁ ַר ְג ִ֑לי ְו ֵ ֛את שׁוֹ ַ֥פךְך ַשׂר־ַהָצָּ֖בא ֵה ִ ֽמיתַ :ו ִיּ ְר֞אוּ ַעְב ֵ֣די
ֲה ַד ְדֶ֗ע ֶזר ִ֤כּי ִנ ְגּפ֙וּ ִלְפ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ַיְּשׁ ִ֥לימוּ ִעם־ ָדּ ִ֖ויד ַו ַֽיַּעְב ֻ֑דהוּ ְו ֽל ֹא־ָאָ֣בה ֲא ָ֔רם
ת ְתּשׁוּ ַ֨בת ַהָשׁ ֜ ָנה ְל ֵ֣ﬠת ׀ ֵ֣צאת
ְלהוִֹ֥שׁי ַע ֶאת־ְבּ ֵֽני־ַע֖מּוֹן ֽעוֹדַ :ו ְי ִ֡הי ְלֵע ֩
א
ַהְמָּלִ֗כים ַו ִיּ ְנַ֣הג יוָֹא֩ב ֶאת־ֵ֨חיל ַהָצּ ָ֜בא ַו ַיְּשֵׁ֣חת ׀ ֶאת־ֶ֣א ֶרץ ְבּ ֵֽני־ַע֗מּוֹן ַו ָיּב ֹ ֙
ַו ָ֣יַּצר ֶאת־ ַר ָ֔בּה ְו ָד ִ֖ויד ֹיֵ֣שׁב ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ַו ַ֥יּ ךְך יוֹ ָ ֛אב ֶאת־ ַרָ֖בּה ַו ֶֽיֶּה ְרֶֽסָהַ :ו ִיּ ַ֣קּח
הּ ֶ֣אֶבן
ם ֵמַ֨על ר ֹא֜שׁוֹ ַו ִיְּמָצָ֣אהּ ׀ ִמְשׁ ַ֣קל ִכַּכּר־ ָז ָ֗הב וָּב ֙
ָדּ ִ֣ויד ֶאת־ֲﬠֶֽט ֶרת־ַמְלָכּ ֩
אדְ :וֶאת־ָהָ֨עם
ְיָק ָ֔רה ַוְתִּ֖הי ַעל־ ֣ר ֹאשׁ ָדּ ִ֑ויד וְּשׁ ַ֥לל ָהִ֛ﬠיר הוִֹ֖ציא ַה ְרֵ֥בּה ְמ ֽ ֹ
ֲאֶשׁר־ ָ֜בּהּ הוִֹ֗ציא ַו ָ֨יַּשׂר ַבְּמּ ֵג ָ֜רה וַּֽבֲח ִרי ֵ֤צי ַהַבּ ְר ֶזל ֙ וַּבְמּ ֵג֔רוֹת ְוֵכ֙ן ַֽיֲﬠֶ֣שׂה ָד ִ֔ויד
ְלֹ֖כל ָע ֵ֣רי ְב ֵֽני־ַע֑מּוֹן ַו ָ֧יָּשׁב ָדּ ִ֛ויד ְוָכל־ָה ָ֖ﬠם ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ְיִה֙י ַֽאֲח ֵריֵ֔כן ַוַֽתֲּﬠֹ֧מד
ִמְלָח ָ ֛מה ְבּ ֶ֖ג ֶזר ִעם־ְפִּלְשִׁ֑תּים ָ֣אז ִהָ֞כּה ִסְבּ ַ֣כי ַֽהֻחָשׁ ִ֗תי ֶאת־ִס ַ֛פּי ִ ֽמיִל ֵ֥די
ָֽה ְרָפִ֖אים ַו ִיָּכּ ֵֽנעוַּ :וְתִּהי־֥עוֹד ִמְלָחָ֖מה ֶאת־ְפִּלְשִׁ֑תּים ַו ַ֞יּךְך ֶאְלָח ָ֣נ ן ֶבּן־ ָיִ֗עור
א ְר ִֽגיםַ :וְתִּהי־֥עוֹד
] ָיִ֗עיר[ ֶאת־ַלְחִמ֙י ֲאִח֙י ָגְּל ָ֣ית ַה ִגּ ִ֔תּי ְו ֵ֣ﬠץ ֲח ִני֔תוֹ ִכְּמ ֖נוֹר ֹ
שׁ ֶעְשׂ ִ֣רים ְוַא ְר ַ֔בּע ְו ַגם־
ִמְלָחָ֖מה ְבּ ַ֑גת ַו ְיִ֣הי ׀ ִ֣אישׁ ִמ ָ֗דּה ְוֶאְצְבֹּע ָ ֤תיו ֵֽשׁשׁ־ ָוֵשׁ ֙
֖הוּא נוֹ ַ֥לד ְלָֽה ָר ָֽפאַ :ו ְיָח ֵ֖רף ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ַיֵּ֨כּה֙וּ ְי֣הוֹ ָנ ָ֔תן ֶבּן־ִשְׁמ ָ֖ﬠא ֲאִ֥חי ָד ִֽויד:

ֵ ֛אל ֽנוְּלּ ֥דוּ ְלָֽה ָר ָ֖פא ְבּ ַ֑גת ַו ִיְּפּ֥לוּ ְב ַיד־ ָדּ ִ֖ויד וְּב ַיד־ֲﬠָב ָֽדיוַ :ו ַֽיֲּﬠֹ֥מד ָשָׂ֖טן ַעל־
ת ֶאת־ ָדּ ִ֔ויד ִלְמ ֖נוֹת ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֤ויד ֶאל־יוָֹא֙ב ְוֶאל־
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ָ֨יֶּס ֙
ָשׂ ֵ֣רי ָהָ֔עם ְל֗כוּ ִסְפר֙וּ ֶאת־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִמְבֵּ֥אר ֶ֖שַׁבע ְוַעד־ ָ֑דּן ְוָהִ֣ביאוּ ֵאָ֔לי ְוֵֽא ְד ָ֖ﬠה
א
ם ֵמָ֣אה ְפָעִ֔מים ֲהל ֹ ֙
ה ָ֨וה ַעל־ַע֤מּוֹ ׀ ָכֵּה ֙
ֶאת־ִמְסָפּ ָֽרםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר יוֹ ָ ֗אב יוֵֹס֩ף ְי ֹ
ת ֲאֹד ֔ ִני ָ֛לָמּה ִֽיְה ֶ֥יה
ֲאֹד ִ֣ני ַהֶ֔מֶּלךְך ֻכּ ָ֥לּם ַֽלאֹד ִ֖ני ַֽלֲﬠָב ִ֑דים ָ֣לָמּה ְיַב ֵ֥קּשׁ ז ֹא ֙
ְלַאְשָׁ֖מה ְל ִיְשׂ ָרֵֽאל :וּ ְדַבר־ַהֶ֖מֶּלךְך ָח ַ֣זק ַעל־יוֹ ָ ֑אב ַו ֵיֵּ֣צא יוֹ ָ ֗אב ַו ִיְּתַהֵלּ ךְ ֙ך ְבָּכל־
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ָיּ ֖ב ֹא ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ִיֵּ֥תּן יוֹ ָ ֛אב ֶאת־ִמְס ַ֥פּר ִמְפַקד־ָה ָ֖ﬠם ֶאל־ ָדּ ִ֑ויד ַו ְיִ֣הי
ָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֡אל ֶ֣אֶלף ֲאָלִפי ֩
שׁ ֵ֥לף ֶ֔ח ֶרב ִֽויהוּ ָ֕דה ַא ְרַבּ֩ע ֵמ֨אוֹת
שׁ ֹ֣
ם וֵּמ ָ ֨אה ֶ֤אֶלף ִאי ֙
שׁ ֵ֣לף ָֽח ֶרבְ :וֵל ִו֙י וִּב ְנ ָיִ֔מן ֥ל ֹא ָפ ַ֖קד ְבּתוֹ ָ֑כם ִ ֽכּי־ ִנְת ַ֥ﬠב
ְוִשְׁבִ֥ﬠים ֶ ֛אֶלף ִ֖אישׁ ֥ ֹ
ְדַּבר־ַהֶ֖מֶּלךְך ֶאת־יוָֹֽאבַ :ו ֵ֨יּ ַר֙ע ְבֵּעי ֵ֣ני ָֽהֱאֹל ִ֔הים ַעל־ַה ָדָּ֖בר ַה ֶ֑זּה ַו ַ֖יּ ךְך ֶאת־
אד ֲאֶ֥שׁר ָעִ֖שׂיִתי ֶאת־ַה ָדָּ֣בר
ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָדּ ִוי֙ד ֶאל־ָֽהֱאֹל ִ֔הים ָחָ֣טאִתי ְמ ֔ ֹ
ה ֶאל־
ה ָו ֙
אדַ :ו ְי ַד ֵ֤בּר ְי ֹ
א ֶאת־ֲﬠ ֣ווֹן ַעְב ְדּ֔ךָך ִ֥כּי ִנְס ַ֖כְּלִתּי ְמ ֽ ֹ
ַה ֶ֑זּה ְוַע ָ֗תּה ַֽהֲﬠֶבר־ ָנ ֙
ה ָ֔וה ָשׁ֕לוֹשׁ
תּ ֶאל־ ָדּ ִ֜ויד ֵלאֹ֗מר ֹ֚כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ָ֔גּד ֹח ֵ֥זה ָד ִ֖ויד ֵלאֹֽמרֵ :ל ךְ ֩ך ְו ִדַבּ ְר ָ ֙
ֲא ִ֖ני ֹנֶ֣טה ָע ֶ֑ליךָך ְבַּחר־ְל ךָ֛ך ַאַ֥חת ֵמֵ֖ה ָנּה ְוֶֽאֱﬠֶשׂה־ ָֽלּךְךַ :ו ָ֥יּב ֹא ָ֖גד ֶאל־ ָדּ ִ֑ויד
ה ָ֖וה ַקֶבּל־ ָֽלךְךִ :אם־ָשׁ֨לוֹשׁ ָשׁ ֜ ִנים ָרָ֗עב ְוִאם־ְשֹׁלָ֨שׁה
ַו ֥יּ ֹאֶמר ֛לוֹ ֹֽכּה־ָאַ֥מר ְי ֹ
ת ְוִאם־ְשֹׁ֣לֶשׁת ֠ ָיִpמים ֶ֣ח ֶרב
ֳח ָדִ֜שׁים ִנְס ֶ֥פּה ִמְפּ ֵֽני־ָצ ֶרי֘ךָך ְוֶ֣ח ֶרב ֽאוֹ ְיֶ֣ביךָך ׀ ְלַמֶשּׂ ֶג ֒
ה ָ֔וה ַמְשִׁ֖חית ְבָּכל־ ְגּ֣בוּל ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוַעָ֣תּה ְר ֵ ֔אה
ה ָ֤וה ְו ֶ֨דֶב֙ר ָבּ ָ ֔א ֶרץ וַּמְלַ֣אךְך ְי ֹ
ְי ֹ
אד ֶאְפָּלה־ ָ֣נּא
שְׁלִ֖חי ָדָּֽברַ :ו ֧יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֛ויד ֶאל־ ָ֖גּד ַצר־ִ֣לי ְמ ֑ ֹ
ָמה־ָאִ֥שׁיב ֶאת־ ֽ ֹ
הָ֛וה ֶ֖דֶּבר
אד וְּב ַיד־ָא ָ֖דם ַאל־ֶאֹֽפּלַ :ו ִיֵּ֧תּן ְי ֹ
ה ָ֗וה ִ ֽכּי־ ַרִ֤בּים ַֽרֲחָמי֙ו ְמ ֔ ֹ
ְב ַיד־ ְי ֹ
ח ָֽהֱאֹל ִ֨הים ׀ ַמְלָ֥אךְך ׀
ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ִיֹּפּל ֙ ִמ ִיְּשׂ ָר ֵ ֔אל ִשְׁבִ֥ﬠים ֶ֖אֶלף ִ ֽאישַׁ :ו ִיְּשַׁל ֩
ה ַו ִיּ ָ֣נֶּחם ַעל־ָֽה ָרָ֔עה ַו ֨יּ ֹאֶמר
ה ָו ֙
הּ וְּכַהְשִׁ֗חית ָרָ֤אה ְי ֹ
ִלי ֽרוָּשַׁל ִ֘ם ְלַהְשִׁחיָת ֒
ה ֹעֵ֔מד ִעם־ ֖גֹּ ֶרן ָא ְר ָ֥נ ן
ה ָו ֙
ת ַ֔רב ַעָ֖תּה ֶ֣ה ֶרף ָי ֶ֑דךָך וַּמְלַ֤אךְך ְי ֹ
ַלַמְּלָ֤אךְך ַהַמְּשִׁחי ֙
ה ֹעֵ֗מד ֵ֤בּין ָה ָ ֨א ֶר֙ץ וֵּ֣בין
ה ָו ֙
ַה ְיבוּ ִ ֽסיַ :ו ִיָּ֨שּׂא ָד ִ֜ויד ֶאת־ֵעי ֗ ָניו ַו ַ֞יּ ְרא ֶאת־ַמְלַ֤אךְך ְי ֹ
ה ְבּ ָי֔דוֹ ְנטוּ ָ֖יה ַעל־ ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ַו ִיֹּ֨פּל ָדּ ִ֧ויד ְוַה ְזּ ֵק ִ֛נים
ַהָשַּׁ֔מ ִים ְוַח ְר֤בּוֹ ְשׁלוָּפ ֙
א ֲאִ֨ני ָאַ֜מ ְרִתּי
ְמֻכִ֥סּים ַבַּשּׂ ִ֖קּים ַעל־ְפֵּניֶֽהםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֣ויד ֶאל־ָֽהֱאֹל ִ֡הים ֲהל ֹ ֩
ִלְמ ֣נוֹת ָבָּ֗עם ַֽוֲא ִני־֤הוּא ֲאֶשׁר־ָחָ֨טאִת֙י ְוָה ֵ֣ר ַע ֲה ֵר֔עוִֹתי ְוֵ֥אֶלּה ַה ֖צּ ֹאן ֶ֣מה ָע֑שׂוּ

ְי ֹ
הָ֛וה
ה ָ֣וה ֱאֹל ַ֗הי ְתּ ִ֨הי ָ֤נא ָֽי ְד ךָ ֙ך ִ֚בּי וְּבֵ֣בית ָא ִ֔בי וְּבַעְמּ֖ךָך ֥ל ֹא ְלַמ ֵגּ ָֽפה :וַּמְלַ֧אךְך ְי ֹ
ה ָ֔וה ְבּ ֖גֹ ֶרן
ָאַ֥מר ֶאל־ ָ֖גּד ֵלאֹ֣מר ְל ָד ִ֑ויד ִ֣כּי ׀ ַֽיֲﬠ ֶ֣לה ָד ִ֗ויד ְלָה ִ֤קים ִמ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח ַֽלי ֹ
ה ָֽוהַ :ו ָ֣יָּשׁב ָא ְר ֗ ָנן
ָא ְר ָ֥נ ן ַה ְיֻב ִ ֽסיַ :ו ַ֤יַּעל ָדּ ִוי֙ד ִבּ ְדַבר־ ָ֔גּד ֲאֶ֥שׁר ִדֶּ֖בּר ְבֵּ֥שׁם ְי ֹ
א ֶאת־ַהַמְּל ָ ֔אךְך ְוַא ְרַ֧בַּעת ָבּ ָ֛ניו ִע֖מּוֹ ִמְתַחְבִּ֑אים ְוָא ְר ָ֖נ ן ָ֥דּשׁ ִח ִ ֽטּיםַ :ו ָיּ ֥ב ֹא
ַו ַיּ ְר ֙
א ִמן־ַה ֔גֹּ ֶרן ַו ִיְּשַׁ֧תּחוּ ְל ָד ִ֛ויד
ָד ִ֖ויד ַעד־ָא ְר ָ֑נ ן ַו ַיּ ֵ֤בּט ָא ְר ָנ֙ן ַו ַ֣יּ ְרא ֶאת־ ָד ִ֔ויד ַו ֵיֵּצ ֙
ַא ַ֖פּ ִים ָֽא ְרָצהַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֜ויד ֶאל־ָא ְר ֗ ָנן ְתּ ָנה־ִלּ֙י ְמ֣קוֹם ַהֹ֔גּ ֶרן ְוֶאְב ֶנה־֥בּוֹ ִמ ְזֵ֖בּ ַח
א ְתּ ֵ֣נהוּ ִ֔לי ְוֵֽתָעַ֥צר ַהַמּ ֵגּ ָ֖פה ֵמ ַ֥ﬠל ָה ָֽﬠםַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָא ְר ָ֤נ ן ֶאל־
הָ֑וה ְבּ ֶ֤כֶסף ָמֵל ֙
ַֽלי ֹ
ה ָנ ַ֨תִתּי ַהָבּ ָ ֜קר ָֽלֹע֗לוֹת
ָדּ ִוי֙ד ַֽקח־ָ֔לךְך ְו ַ֛יַעשׂ ֲאֹד ִ֥ני ַהֶ֖מֶּלךְך ַה֣טּוֹב ְבֵּעי ָ֑ניו ְרֵא ֩
ְוַהֽמּוֹ ִר ִ֧גּים ָֽלֵעִ֛צים ְוַֽהִחִ֥טּים ַלִמּ ְנָ֖חה ַהֹ֥כּל ָנָֽתִתּיַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ַהֶ֤מֶּלךְך ָדּ ִוי֙ד ְלָא ְר ֔ ָנן
ה ָ֔וה ְוַֽהֲﬠ֥לוֹת
֕ל ֹא ִ ֽכּי־ָקֹ֥נה ֶא ְק ֶ֖נה ְבּ ֶ֣כֶסף ָמ ֵ֑לא ִ֠כּי ֽל ֹא־ֶאָ֤שּׂא ֲאֶשׁר־ְל ךָ ֙ך ַלי ֹ
עוֹ ָ֖לה ִח ָֽנּםַ :ו ִיֵּ֥תּן ָדּ ִ֛ויד ְלָא ְר ָ֖נ ן ַבָּמּ֑קוֹם ִשְׁק ֵ֣לי ָז ָ֔הב ִמְשׁ ַ֖קל ֵ֥שׁשׁ ֵמֽאוֹתַ :ו ִיֶּב֩ן
שׁ
ה ָ֔וה ַו ַֽיֲּﬠ ֵ֤נהוּ ָבֵא ֙
א ֶאל־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ַו ַ֥יַּעל ֹע֖לוֹת וְּשָׁלִ֑מים ַו ִיְּק ָר ֙
ָ֨שׁם ָדּ ִ֤ויד ִמ ְז ֵ֨בּ ַ֙ח ַֽלי ֹ
ה ַלַמְּל ָ ֔אךְך ַו ָ֥יֶּשׁב ַח ְר֖בּוֹ ֶאל־ ְנ ָד ָֽנהּ:
ה ָו ֙
ִמן־ַהָשַּׁ֔מ ִים ַ֖ﬠל ִמ ְזַ֥בּח ָֽהֹע ָֽלהַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ה ָ֔וה ְבּ ֖גֹ ֶרן ָא ְר ָ֣נ ן ַה ְיבוִּ֑סי ַו ִיּ ְזַ֖בּח ָֽשׁם:
ָבּ ֵ֣ﬠת ַה ִ֔היא ִבּ ְר֤אוֹת ָדּ ִוי֙ד ִ ֽכּי־ָע ָ֣נהוּ ְי ֹ
ה ָוה ֲאֶשׁר־ָעָ֨שׂה ֹמֶ֧שׁה ַבִמּ ְד ָ֛בּר וִּמ ְזַ֥בּח ָֽהעוֹ ָ֖לה ָבּ ֵ֣ﬠת ַהִ֑היא ַבָּבָּ֖מה
וִּמְשׁ ַ֣כּן ֠ ְי ֹ
ְבּ ִגְבֽעוֹןְ :ו ֽל ֹא־ ָיֹ֥כל ָדּ ִ֛ויד ָל ֶ֥לֶכת ְלָפ ָ֖ניו ִל ְדֹ֣רשׁ ֱאֹלִ֑הים ִ֣כּי ִנְבַ֔עת ִמְפּ ֕ ֵני ֶ֖ח ֶרב
ה ָ֣וה ָֽהֱאֹלִ֑הים ְו ֶזה־ִמּ ְזֵ֥בּ ַח ְלֹע ָ֖לה
ה ָֽוהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֔ויד ֶ֣זה ֔הוּא ֵ֖בּית ְי ֹ
ַמְלַ֥אךְך ְי ֹ
ְל ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֔ויד ִלְכנוֹ֙ס ֶאת־ַה ֵגּ ִ֔רים ֲאֶ֖שׁר ְבֶּ֣א ֶרץ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ַֽיֲּﬠֵ֣מד
ֹֽחְצ ִ֗בים ַלְחצוֹ֙ב ַאְב ֵ֣ני ָג ִ֔זית ִלְב ֖נוֹת ֵ֥בּית ָֽהֱאֹל ִ ֽהים :וַּב ְר ֶ֣זל ׀ ָ֠לֹרב ַלִמְּסְמ ִ֞רים
ְל ַדְל֧תוֹת ַהְשָּׁע ִ֛רים ְו ַֽלְמַחְבּ ֖רוֹת ֵהִ֣כין ָדּ ִ֑ויד וּ ְנֹ֥חֶשׁת ָלֹ֖רב ֵ֥אין ִמְשׁ ָֽקלַֽ :וֲﬠֵ֥צי
ֲא ָר ִ֖זים ְלֵ֣אין ִמְס ָ֑פּר ִ ֽכּי ֵ֠הִביאוּ ַה ִ ֽצּיֹד ֨ ִנים ְוַהֹצּ ִ֜רים ֲﬠֵ֧צי ֲא ָר ִ֛זים ָלֹ֖רב ְל ָד ִֽויד:
ה ָ֗וה ְלַה ְג ִ֨דּיל ׀ ְלַ֜מְעָלה
ַו ֣יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֗ויד ְשֹׁלֹ֣מה ְב ִנ ֘י ַ֣נַער ָו ָר ךְ ֒ך ְוַה ַ֜בּ ִית ִלְב ֽנוֹת־ ַֽלי ֹ
ת ְלָכל־ָ֣הֲא ָר֔צוֹת ָאִ֥כי ָנה ָ֖נּא ֑לוֹ ַו ָ֧יֶּכן ָדּ ִ֛ויד ָלֹ֖רב ִלְפ ֵ֥ני מוֹֽתוֹ:
ְלֵ֤שׁם וְּלִתְפ ֶ ֨א ֶר ֙
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֖ויד
ַו ִיּ ְק ָ֖רא ִלְשֹׁלֹ֣מה ְב ֑נוֹ ַו ְיַצ ֵ֨וּה֙וּ ִלְב ֽנוֹת־ ַ֔בּ ִית ַֽלי ֹ
ה ָ֥וה ֱאֹלָֽהיַ :ו ְי ִ֨הי
ִלְשֹׁלֹ֑מה ְבּ ֕ ִנו ]ְבּ ֕ ִני[ ֲא ִנ֙י ָה ָ֣יה ִעם־ְלָב ִ֔בי ִלְב ֣נוֹת ַ֔בּ ִית ְלֵ֖שׁם ְי ֹ
ה ֵלאֹ֔מר ָ֤דּם ָלֹר֙ב ָשַׁ֔פְכָתּ וִּמְלָח֥מוֹת ְגֹּד֖לוֹת ָעִ֑שׂיָת ֽל ֹא־ִתְב ֶ֥נה
ה ָו ֙
ָע ַ֤לי ְדַּבר־ ְי ֹ

ת ִלְשִׁ֔מי ִ֚כּי ָדִּ֣מים ַר ִ֔בּים ָשׁ ַ֥פְכָתּ ַ֖א ְרָצה ְלָפ ָֽניִ :ה ֵנּה־ֵ֞בן נוֹ ָ֣לד ָ֗לךְך ֤הוּא
ַ֨ב ִי ֙
ה ִֽיְה ֶ֣יה ְשׁ֔מוֹ
ה ִ֣אישׁ ְמנוָּ֔חה ַֽוֲה ִנ֥חוִֹתי ֛לוֹ ִמָכּל־ֽאוֹ ְיָ֖ביו ִמָסִּ֑ביב ִ֤כּי ְשֹׁלֹמ ֙
ִֽיְה ֶי ֙
א ִֽיְה ֶיה־
ת ִלְשִׁ֔מי ְוהוּ ֙
שֶׁקט ֶאֵ֥תּן ַעל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְבּ ָיָֽמיוֽ :הוּא־ ִיְב ֶ֥נה ַ֨ב ִי ֙
ְוָשׁ֥לוֹם ָו ֶ ֛
ִ֣לּי ְל ֵ֔בן ַֽוֲא ִני־֖לוֹ ְל ָ ֑אב ַֽוֲהִ֨כינוֹ ִ֜תי ִכֵּ֧סּא ַמְלכוּ֛תוֹ ַעל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַעד־עוֹ ָֽלםַ :עָ֣תּה
ה ָ֣וה ֱאֹל ֶ֔היךָך ַֽכֲּאֶ֖שׁר ִדֶּ֥בּר ָע ֶֽליךָך:
ת ֵ֚בּית ְי ֹ
ה ָ֖וה ִע ָ ֑מּךְך ְוִהְצַלְח ָ֗תּ וָּב ֨ ִני ָ ֙
ְב ֔ ִני ְיִ֥הי ְי ֹ
ה ָ֥וה
ה ֵ֣שֶׂכל וִּבי ֔ ָנה ִֽויַצ ְוּ֖ךָך ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוִלְשׁ֕מוֹר ֶאת־תּוֹ ַ֖רת ְי ֹ
ה ָו ֙
ַ֣אךְך ִֽיֶתּן־ְלּ ךָ֤ך ְי ֹ
ת ֶאת־ַֽהֻח ִ֣קּים ְוֶאת־ַהִמְּשָׁפִּ֔טים
ֱאֹלֶֽהיךָךָ֣ :אז ַתְּצִ֔לי ַח ִאם־ִתְּשׁ֗מוֹר ַֽלֲﬠשׂוֹ ֙
ֲאֶ֨שׁר ִצ ָ֧וּה ְי ֹ
הָ֛וה ֶאת־ֹמֶ֖שׁה ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֲח ַ֣זק ֶֽוֱאָ֔מץ ַאל־ִתּי ָ֖רא ְוַאל־ֵתָּֽחת:
ה ָ֗וה ָז ָ֞הב ִכָּכּ ִ֤רים ֵֽמָאה־ ֶ ֨אֶל֙ף ְוֶ֗כֶסף ֶ֤אֶלף
ְוִה ֨ ֵנּה ְבָע ְנ ִ֜יי ֲהִכי ֣נוִֹתי ְלֵֽבית־ ְי ֹ
ם
ם ִכָּכּ ִ֔רים ְוַל ְנֹּ֤חֶשׁת ְוַלַבּ ְר ֶזל ֙ ֵ֣אין ִמְשׁ ָ ֔קל ִ֥כּי ָלֹ֖רב ָה ָ֑יה ְוֵעִ֧צים ַֽוֲאָב ִ֛ני ֙
ֲאָלִפי ֙
ֲהִכי ֖נוִֹתי ַֽוֲﬠֵליֶ֥הם תּוֹ ִ ֽסיףְ :וִעְמ ךָ֤ך ָלֹר֙ב ֹעֵ֣שׂי ְמָלאָ֔כה ֹֽחְצ ִ֕בים ְוָֽח ָרֵ֥שׁי ֶ֖אֶבן ָו ֵ֑ﬠץ
ְוָכל־ָח ָ֖כם ְבָּכל־ְמָלא ָֽכהַ :ל ָזָּ֥הב ַל ֶ֛כֶּסף ְוַל ְנֹּ֥חֶשׁת ְוַלַבּ ְר ֶ֖זל ֵ֣אין ִמְס ָ֑פּר ֣קוּם
ַֽוֲﬠֵ֔שׂה ִויִ֥הי ְי ֹ
ה ָ֖וה ִעָֽמּךְךַ :ו ְי ַ֤צו ָדּ ִוי֙ד ְלָכל־ָשׂ ֵ֣רי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַֽלֲﬠ ֖ז ֹר ִלְשֹׁלֹ֥מה ְב ֽנוֹ:
ם ִעָמֶּ֔כם ְוֵה ִ֥ני ַח ָל ֶ֖כם ִמָסִּ֑ביב ִ֣כּי ׀ ָנַ֣תן ְבּ ָי ִ֗די ֵ֚את ֹֽיְשֵׁ֣בי
ה ָ֤וה ֱאֹֽלֵהיֶכ ֙
ֲה ֨ל ֹא ְי ֹ
ם ְו ַנְפְשֶׁ֔כם
ה ָ֖וה ְוִלְפ ֵ֥ני ַעֽמּוַֹ :ע ָ֗תּה ְתּ ֤נוּ ְלַבְבֶכ ֙
ָה ָ ֔א ֶרץ ְו ִנְכְבָּ֥שׁה ָה ָ ֛א ֶרץ ִלְפ ֵ֥ני ְי ֹ
ה ָ֣וה ָֽהֱאֹל ִ֔הים ְלָהִ֞ביא
שׁ ְי ֹ
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהי ֶ֑כם ְו֗קוּמוּ וְּבנ֙וּ ֶאת־ִמְק ַדּ ֙
ִל ְד ֖רוֹשׁ ַֽלי ֹ
ה ָֽוה:
ה ָ֗וה וְּכֵל֙י ֹ֣ק ֶדשׁ ָֽהֱאֹל ִ֔הים ַלַ֖בּ ִית ַה ִנְּב ֶ֥נה ְלֵֽשׁם־ ְי ֹ
ֶאת־ֲא ֣רוֹן ְבּ ִֽרית־ ְי ֹ
ְו ָד ִ֥ויד ָז ֵ֖קן ְוָשַׂ֣בע ָיִ֑מים ַו ַיְּמ ֵ֛לךְך ֶאת־ְשֹׁלֹ֥מה ְב ֖נוֹ ַעל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֶֽיֱּאֹס֙ף ֶאת־
ָכּל־ָשׂ ֵ֣רי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוַהֹֽכֲּה ִ֖נים ְוַֽהְל ִו ִֽיּםַ :ו ִיָּֽסְּפר֙וּ ַֽהְל ִו ִ֔יּם ִמ ֶ֛בּן ְשֹׁלִ֥שׁים ָשׁ ָ֖נה
ם ִל ְגָב ִ֔רים ְשֹׁלִ֥שׁים וְּשׁמוֹ ָ֖נה ָֽאֶלףֵ :מ ֵ ֗אֶלּה
ָו ָ ֑מְעָלה ַו ְי ִ֨הי ִמְסָפּ ָ֤רם ְל ֻגְל ְגֹּלָת ֙
שְׁפִ֖טים
שְׁט ִ֥רים ְו ֽ ֹ
ה ָ֔וה ֶעְשׂ ִ֥רים ְוַא ְרָבּ ָ֖ﬠה ָ ֑אֶלף ְו ֽ ֹ
ְל ַנֵ֨צּ ַ֙ח ַעל־ְמ ֶ֣לאֶכת ֵֽבּית־ ְי ֹ
ה ָ֔וה
ם ְמַהְלִּ֣לים ַֽלי ֹ
שֲׁﬠ ִ֑רים ְוַא ְר ַ֤בַּעת ֲאָלִפי ֙
ֵ֥שֶׁשׁת ֲאָל ִ ֽפיםְ :וַא ְרַ֥בַּעת ֲאָלִ֖פים ֽ ֹ
ַבֵּכִּ֕לים ֲאֶ֥שׁר ָעִ֖שׂיִתי ְלַה ֵֽלּלַ :ו ֶיָּֽחְל ֵ֥קם ָדּ ִ֖ויד ַמְחְל֑קוֹת ִלְב ֵ֣ני ֵל ִ֔וי ְל ֵֽג ְר֖שׁוֹן ְקָ֥הת
וְּמ ָר ִֽריַ :ל ֵֽגּ ְרֻשׁ ִ֖נּי ַלְע ָ֥דּן ְוִשְׁמ ִ ֽﬠיְ :בּ ֵ֣ני ַלְע ָ֗דּן ָה ֧ר ֹאשׁ ְיִחי ֵ ֛אל ְו ֵזָ֥תם ְויוֵֹ֖אל ְשֹׁלָֽשׁה:
שׁה ֵ ֛אֶלּה ָראֵ֥שׁי ָֽהָא֖בוֹת
ְבּ ֵ֣ני ִשְׁמִ֗עי ְשֹׁלִ֧מות ]ְשׁלוִֹ֧מית[ ַֽוֲח ִזי ֵ ֛אל ְוָה ָ֖רן ְשֹׁל ָ ֑
ְלַלְע ָֽדּן :וְּב ֵ֣ני ִשְׁמִ֔עי ַ֣יַחת ִזי ֔ ָנא ִוי֖עוּשׁ וְּב ִרי ָ֑ﬠה ֵ֥אֶלּה ְב ֵֽני־ִשְׁמִ֖ﬠי ַא ְרָבּ ָֽﬠה:

ה ֽל ֹא־ִה ְר֣בּוּ ָב ֔ ִנים ַו ִֽיְּהי֙וּ ְלֵ֣בית
ַֽו ְיִהי־ ַ֣יַחת ָה ֔ר ֹאשׁ ְו ִזי ָ֖זה ַהֵשּׁ ִ֑ני ִוי֤עוּשׁ וְּב ִריָע ֙
ָ ֔אב ִלְפֻק ָ֖דּה ֶאָֽחתְ :בּ ֵ֣ני ְק ָ֗הת ַעְמ ָ֧רם ִיְצ ָ ֛הר ֶחְב ֥רוֹן ְוֻע ִזּיֵ֖אל ַא ְרָבּ ָֽﬠהְ :בּ ֵ֥ני
שׁה ַו ִיָּבּ ֵ֣דל ַֽאֲהֹ֡רן ְֽלַהְק ִדּישׁ֩וֹ ֹ֨ק ֶדשׁ ָֽק ָדִ֤שׁים ֽהוּא־וָּב ָני֙ו ַעד־
ַעְמ ָ֖רם ַֽאֲהֹ֣רן וֹּמ ֶ ֑
ה ָ֧וה ְלָֽשׁ ְר֛תוֹ וְּלָב ֵ֥רךְך ִבְּשׁ֖מוֹ ַעד־עוֹ ָֽלם :וֹּמֶ֖שׁה ִ֣אישׁ
עוָֹ֔לם ְלַהְקִטי֩ר ִלְפ ֨ ֵני ְי ֹ
ָֽהֱאֹלִ֑הים ָבּ ֕ ָניו ִי ָֽקּ ְר֖אוּ ַעל־ֵ֥שֶׁבט ַהֵלּ ִֽויְ :בּ ֵ֣ני ֹמֶ֔שׁה ֵֽגּ ְר֖שׁוֹם ֶֽוֱאִלי ֶֽﬠ ֶזרְ :בּ ֵ֥ני
ֵֽג ְר֖שׁוֹם ְשׁבוֵּ֥אל ָה ֽר ֹאשַׁ :ו ִֽיְּה ֥יוּ ְב ֵֽני־ֱאִלי ֶ֖ﬠ ֶזר ְרַחְב ָ֣יה ָה ֑ר ֹאשׁ ְול ֹא־ָה ָ֤יה
ֶֽלֱאִליֶ֨ע ֶז֙ר ָבּ ִ֣נים ֲאֵח ִ֔רים וְּב ֵ֥ני ְרַחְב ָ֖יה ָר֥בוּ ְלָֽמְעָלהְ :בּ ֵ֥ני ִיְצָ֖הר ְשֹׁלִ֥מית
שׁ ֲאַמ ְר ָ֣יה ַהֵשּׁ ֔ ִני ַֽיֲח ִזיֵאל ֙ ַהְשִּׁליִ֔שׁי ִֽויַקְמ ָ֖ﬠם
ָה ֽר ֹאשְׁ :בּ ֵ֖ני ֶחְב ֑רוֹן ְי ִר ָ֤יּהוּ ָהר ֹא ֙
ָֽה ְרִבי ִ ֽﬠיְ :בּ ֵ֖ני ֻע ִזּי ֵ ֑אל ִמי ָ֣כה ָה ֔ר ֹאשׁ ְו ִיִשּׁ ָ֖יּה ַהֵשּׁ ִֽניְ :בּ ֵ֤ני ְמ ָר ִר֙י ַמְחִ֣לי וּמוִּ֔שׁי
ת ֶאְלָע ָ֔זר ְול ֹא־ָ֥היוּ ֛לוֹ ָבּ ִ֖נים ִ֣כּי ִאם־ָבּ ֑נוֹת
ְבּ ֵ֥ני ַמְחִ֖לי ֶאְלָע ָ֥ז ר ְו ִֽקישַׁ :ו ָ֨יָּמ ֙
ַו ִיָּשּׂ֥אוּם ְבּ ֵֽני־ ִ֖קישׁ ֲאֵחיֶֽהםְ :בּ ֵ֣ני מוִּ֗שׁי ַמְחִ֥לי ְו ֵ֛ﬠ ֶדר ִֽוי ֵר֖מוֹת ְשׁלוָֹֽשׁהֵ֣ :אֶלּה
ת
ְב ֵֽני־ֵל ִוי֩ ְל ֵ֨בית ֲאֽבוֵֹתי ֶ֜הם ָראֵ֧שׁי ָֽהָא֣בוֹת ִלְפֽקוּ ֵדי ֶ֗הם ְבִּמְס ַ֤פּר ֵשׁמוֹ ֙
הָ֑וה ִמ ֶ֛בּן ֶעְשׂ ִ֥רים ָשׁ ָ֖נה ָוָֽמְעָלה:
ה ַהְמָּלאָ֔כה ַֽלֲﬠֹב ַ֖דת ֵ֣בּית ְי ֹ
ְל ֻגְל ְגֹּל ָ֔תם ֹעֵשׂ ֙
ה ָ֥וה ֱאֹלֵֽהי־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְלַע֑מּוֹ ַו ִיְּשֹׁ֥כּן ִבּי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ַעד־
ִ֚כּי ָאַ֣מר ָדּ ִ֔ויד ֵה ִ֛ני ַח ְי ֹ
ְלעוֹ ָֽלםְ :ו ַ֖גם ַֽלְל ִו ִ֑יּם ֵֽאין־ָלֵ֧שׂאת ֶאת־ַהִמְּשׁ ָ֛כּן ְוֶאת־ָכּל־ֵכּ ָ֖ליו ַֽלֲﬠֹֽב ָדֽתוִֹ֣ :כּי
ְב ִדְב ֵ֤רי ָד ִוי֙ד ָה ַֽ֣אֲחרוֹ ֔ ִנים ֵ֖הָמּה ִמְס ַ֣פּר ְבּ ֵֽני־ֵל ִ֑וי ִמ ֶ֛בּן ֶעְשׂ ִ֥רים ָשׁ ָ֖נה וְּלָֽמְעָלה:
ת ְוַעל־ַהְלָּשׁ֔כוֹת
ה ָ֔וה ַעל־ַֽהֲחֵצרוֹ ֙
ת ֵ֣בּית ְי ֹ
ִ֣כּי ַֽמֲﬠָמ ָ֞דם ְל ַ֣יד ְבּ ֵֽני־ַֽאֲהֹ֗רן ַֽלֲﬠֹב ַד ֙
ְוַעל־ָֽטֳה ַ֖רת ְלָכל־ֹ֑ק ֶדשׁ וַּֽמֲﬠֵ֔שׂה ֲﬠֹב ַ֖דת ֵ֥בּית ָֽהֱאֹל ִ ֽהים :וְּלֶ֨לֶחם ַֽהַמֲּﬠ ֶ֜רֶכת
ה ְוִל ְרִקי ֵ֣קי ַהַמּ֔צּוֹת ְוַלַֽמֲּח ַ֖בת ְוַלֻמּ ְר ָ֑בֶּכת וְּלָכל־ְמשׂוּ ָ֖רה וִּמ ָֽדּה:
וְּלֹ֤סֶלת ְלִמ ְנָח ֙
ת
הָ֑וה ְו ֵ֖כן ָל ָֽﬠ ֶרב :וְּלֹ֨כל ַֽהֲﬠ֤לוֹת ֹעלוֹ ֙
ה ֥דוֹת וְּלַה ֵ֖לּל ַֽלי ֹ
ְו ַֽלֲﬠֹמ֙ד ַבֹּ֣בֶּקר ַבֹּ֔בֶּקר ְל ֹ
ה ָ֔וה ַלַשָּׁבּ֔תוֹת ֶֽלֳח ָדִ֖שׁים ְוַלֹֽמֲּﬠ ִ֑דים ְבִּמְסָ֨פּר ְכִּמְשׁ ָ֧פּט ֲﬠֵלי ֶ ֛הם ָתִּ֖מיד ִלְפ ֵ֥ני
ַֽלי ֹ
ת ִמְשֶׁ֣מ ֶרת ַהֹ֔קּ ֶדשׁ וִּמְשֶׁ֕מ ֶרת
אֶהל־מוֵֹ֗עד ְוֵא ֙
ה ָֽוהְ :וָֽשְׁמ֞רוּ ֶאת־ִמְשֶׁ֣מ ֶרת ֽ ֹ
ְי ֹ
ה ָֽוהְ :וִלְב ֵ֥ני ַֽאֲהֹ֖רן ַמְחְלקוֹ ָ ֑תם ְבּ ֵ֣ני ַֽאֲהֹ֔רן
ְבּ ֵ֥ני ַֽאֲהֹ֖רן ֲאֵחי ֶ ֑הם ַֽלֲﬠֹב ַ֖דת ֵ֥בּית ְי ֹ
א ִלְפ ֵ֣ני ֲאִבי ֶ֔הם וָּב ִ֖נים
ָנ ָד֙ב ַֽוֲאִבי֔הוּא ֶאְלָע ָ֖ז ר ְוִאיָתָֽמרַ :ו ָ֨יָּמת ָנ ָ֤דב ַֽוֲאִביהוּ ֙
ק ִמן־ְבּ ֵ֣ני ֶאְלָע ָ֔זר
ֽל ֹא־ָה ֣יוּ ָל ֶ ֑הם ַֽו ְי ַֽכֲה ֔נוּ ֶאְלָע ָ֖ז ר ְו ִ ֽאיָתָֽמרַ :ו ֶֽיָּחְל ֵ֣קם ָדּ ִ֔ויד ְוָצדוֹ ֙
ַֽוֲאִחיֶ֖מֶלךְך ִמן־ְבּ ֵ֣ני ִ ֽאיָת ָ ֑מר ִלְפֻק ָדָּ֖תם ַֽבֲּﬠֹֽב ָדָֽתםַ :ו ִיָּֽמְּצ֣אוּ ְ ֽב ֵֽני־ֶאְלָע ָ֡זר ַרִ֞בּים

ְל ָראֵ֧שׁי ַה ְגָּב ִ֛רים ִמן־ְבּ ֵ֥ני ִ ֽאיָתָ֖מר ַו ַיְּחְל֑קוּם ִלְב ֨ ֵני ֶאְלָע ָ֜זר ָראִ֤שׁים ְלֵֽבית־
ת ִשָׁ֣שּׁה ָעָ֔שׂר ְוִלְב ֵ֧ני ִ ֽאיָת ָ ֛מר ְלֵ֥בית ֲאבוָֹ֖תם ְשׁמוֹ ָֽנהַ :ו ַיְּחְל֥קוּם ְבּ ֽגוֹ ָר֖לוֹת
ָאבוֹ ֙
שׁ ְוָשׂ ֵ֣רי ָֽהֱאֹל ִ֔הים ִמְבּ ֵ֥ני ֶאְלָע ָ֖ז ר וִּבְב ֵ֥ני
ֵ֣אֶלּה ִעם־ ֵ ֑אֶלּה ִ ֽכּי־ָה ֤יוּ ָֽשׂ ֵרי־ֹ֨ק ֶד ֙
ה ֶבן־ ְנַת ְנ ֵ ֨אל ַהסּוֵֹ֜פר ִמן־ַהֵלּ ִ֗וי ִלְפ ֨ ֵני ַהֶ֤מֶּלךְך
ִאיָתָֽמרַ :ו ִיְּכְתּ ֵ֡בם ְ ֽשַׁמְע ָי ֩
ם ְוָצ ֣דוֹק ַהֹכּ ֵ֔הן ַֽוֲאִחיֶ֨מֶל ךְ ֙ך ֶבּן־ֶאְב ָי ָ֔תר ְו ָראֵשׁ֙י ָֽהָא֔בוֹת ַלֹֽכֲּה ִ֖נים
ְוַהָשּׂ ִרי ֙
ְו ַֽלְל ִו ִ֑יּם ֵֽבּית־ָ֣אב ֶאָ֗חד ָאֻח֙ז ְלֶאְלָע ָ֔זר ְוָאֻ֥חז ׀ ָאֻ֖חז ְל ִ ֽאיָתָֽמרַ :ו ֵיֵּ֞צא ַהגּוֹ ָ֤רל
ם ַהְשִּׁליִ֔שׁי ִלְשֹׂע ִ֖רים ָֽה ְרִב ִ ֽﬠי:
ָֽה ִראשׁוֹ֙ן ִלי֣הוֹ ָי ִ֔ריב ִ ֽלי ַדְע ָ֖יה ַהֵשּׁ ִֽניְ :לָח ִר ֙
ְלַמְלִכּ ָיּ ֙
ה ַֽהֲחִמיִ֔שׁי ְלִמ ָיִּ֖מן ַהִשּׁ ִ ֽשּׁיְ :לַהקּוֹ֙ץ ַהְשִּׁבִ֔עי ַֽלֲאִב ָ֖יּה ַהְשִּׁמי ִֽניְ :ל ֵי֨שׁוּ ַ֙ע
ַהְתִּשִׁ֔עי ִלְשַׁכ ְנ ָ֖יהוּ ָֽהֲﬠִשׂ ִֽריְ :לֶאְל ָיִשׁי֙ב ַעְשֵׁ֣תּי ָעָ֔שׂר ְל ָי ִ֖קים ְשׁ ֵ֥נים ָעָֽשׂר:
ה ֲחִמָ֣שּׁה ָעָ֔שׂר ְלִאֵ֖מּר
ה ְשֹׁלָ֣שׁה ָעָ֔שׂר ְל ֶֽיֶשְׁבָ֖אב ַא ְרָבּ ָ֥ﬠה ָעָֽשׂרְ :לִבְל ָגּ ֙
ְלֻחָפּ ֙
ה ִתְּשׁ ָ֣ﬠה
ִשָׁ֥שּׁה ָעָֽשׂרְ :לֵח ִזי֙ר ִשְׁב ָ֣ﬠה ָעָ֔שׂר ְלַהִפֵּ֖צּץ ְשׁמוֹ ָ֥נה ָעָֽשׂרִ :לְפַתְח ָי ֙
ָעָ֔שׂר ִֽליֶח ְז ֵ֖קאל ָֽהֶעְשׂ ִֽריםְ :ל ָיִכי֙ן ֶאָ֣חד ְוֶעְשׂ ִ֔רים ְל ָג֖מוּל ְשׁ ַ֥נ ִים ְוֶעְשׂ ִֽרים:
ִל ְדָל ָ֨יה֙וּ ְשֹׁלָ֣שׁה ְוֶעְשׂ ִ֔רים ְלַֽמַע ְז ָ֖יהוּ ַא ְרָבּ ָ֥ﬠה ְוֶעְשׂ ִֽריםֵ֣ :אֶלּה ְפֻק ָדּ ָ֞תם
ה ְכִּמְשָׁפָּ֔טם ְבּ ַ֖יד ַֽאֲהֹ֣רן ֲאִבי ֶ ֑הם ַֽכֲּאֶ֣שׁר ִצ ָ֔וּהוּ
ה ָו ֙
ַֽלֲﬠֹֽב ָד ָ֗תם ָל֤בוֹא ְלֵֽבית־ ְי ֹ
ם ֽשׁוָּב ֵ ֔אל ִלְב ֵ֥ני ֽשׁוָּבֵ֖אל
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וִלְב ֵ֥ני ֵל ִ֖וי ַה ֽנּוָֹת ִ֑רים ִלְב ֵ֤ני ַעְמ ָר ֙
ְי ֹ
ֶיְח ְדּ ָֽיהוִּ :ל ְרַחְב ָ֑יהוּ ִלְב ֵ֣ני ְרַחְב ָ֔יהוּ ָה ֖ר ֹאשׁ ִיִשּׁ ָֽיּהַ :ל ִיְּצָה ִ֖רי ְשֹׁל֑מוֹת ִלְב ֵ֥ני
ְשֹׁל֖מוֹת ָֽיַחת :וְּב ֵ֖ני ְי ִר ָ֑יּהוּ ֲאַמ ְר ָ֨יה֙וּ ַהֵשּׁ ֔ ִני ַֽיֲח ִזיֵאל ֙ ַהְשִּׁליִ֔שׁי ְיַקְמ ָ֖ﬠם ָֽה ְרִבי ִ ֽﬠי:
ה ִיִשּׁ ָ֔יּה ִלְב ֵ֥ני ִיִשּׁ ָ֖יּה
ְבּ ֵ֤ני ֻע ִזּיֵאל ֙ ִמיָ֔כה ִלְב ֵ֥ני ִמי ָ֖כה ָשׁ ִ ֽמור ]ָשׁ ִ ֽמיר[ֲ :אִ֤חי ִמיָכ ֙
ְזַכ ְר ָֽיהוְּ :בּ ֵ֤ני ְמ ָר ִר֙י ַמְחִ֣לי וּמוִּ֔שׁי ְבּ ֵ֖ני ַֽיֲﬠ ִז ָ֖יּֽהוּ ְב ֽנוְֹ :בּ ֵ֤ני ְמ ָר ִ֨רי ְל ַֽיֲﬠ ִז ָ֣יּהוּ ְב ֔נוֹ
שַׁהם ְו ַז֖כּוּר ְוִעְב ִֽריְ :לַמְחִל֙י ֶאְלָע ָ֔זר ְול ֹא־ָ֥ה ָיה ֖לוֹ ָבּ ִֽניםְ :ל ִ֖קישׁ ְבּ ֵני־ ִ֥קישׁ
ְו ֥ ֹ
ְי ַרְחְמֵֽאל :וְּב ֵ֣ני מוִּ֔שׁי ַמְחִ֥לי ְו ֵ֖ﬠ ֶדר ִֽוי ִרי֑מוֹת ֵ ֛אֶלּה ְבּ ֵ֥ני ַֽהְל ִו ִ֖יּם ְל ֵ֥בית
ֲאֹֽבֵתיֶֽהםַ :ו ַיִּפּילוּ֩ ַגם־ ֵ֨הם ֽגּוֹ ָר֜לוֹת ְלֻעַ֣מּת ׀ ֲאֵחיֶ֣הם ְבּ ֵֽני־ַֽאֲהֹ֗רן ִלְפ ֨ ֵני ָד ִ֤ויד
ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ְוָצ ֣דוֹק ַֽוֲאִחיֶ֔מֶלךְך ְו ָראֵשׁ֙י ָֽהָא֔בוֹת ַלֹֽכֲּה ִ֖נים ְו ַֽלְל ִו ִ֑יּם ָא֣בוֹת ָה ֔ר ֹאשׁ
ד ְוָשׂ ֵ֨רי ַהָצּ ָ֜בא ַֽלֲﬠֹב ָ֗דה ִלְב ֵ֤ני ָאָס֙ף ְוֵהיָ֣מן
ְלֻעַ֖מּת ָאִ֥חיו ַהָקָּֽטןַ :ו ַיְּב ֵ֣דּל ָדּ ִוי ֩
ִֽוידוּ֔תוּן ַה ִנְּבּיִ֛אים ]ַה ִנְּבִּ֛אים[ ְבִּכֹנּ ֥רוֹת ִבּ ְנָב ִ֖לים וִּבְמִצְל ָ ֑תּ ִים ַו ְיִה֙י ִמְסָפּ ָ֔רם
ַא ְנֵ֥שׁי ְמָלא ָ֖כה ַֽלֲﬠֹֽב ָדָֽתםִ :לְב ֵ֣ני ָאָ֗סף ַז֧כּוּר ְויוֹ ֵ֛סף וּ ְנַת ְנ ָ֥יה ַֽוֲאַשׂ ְרֵ֖אָלה ְבּ ֵ֣ני

ָא ָ֑סף ַ֚ﬠל ַיד־ָאָ֔סף ַה ִנָּ֖בּא ַעל־ ְי ֵ֥די ַהֶֽמֶּלךְךֽ ִ :לידוּ֑תוּן ְבּ ֵ֣ני ְידוּ֡תוּן ְגּ ַדְל ָ֡יהוּ וְּצ ִ֡רי
֠ ִֽויַשְׁע ָיהוּ ֲחַשְׁב ָ֨יהוּ וַּמִתְּת ָ֜יהוּ ִשָׁ֗שּׁה ַעל ֩ ְי ֵ֨די ֲאִביֶ֤הם ְידוּתוּ֙ן ַבִּכּ ֔נּוֹר ַה ִנּ ָ֕בּא
ַעל־ ֹ
ה ָֽוהְ :לֵהי ָ ֑מן ְבּ ֵ֣ני ֵהיָ֡מן ֻבִּקּ ָ֡יּהוּ ַמַתּ ְנ ָ֡יהוּ ֻ֠ע ִזּיֵאל ְשׁבוּ ֵ ֨אל
ה ֥דוֹת ְוַה ֵ֖לּל ַלי ֹ
ִֽוי ִרי֜מוֹת ֲח ַנ ְנ ָ֣יה ֲח ֗ ָנ ִני ֱאִליָ֤אָתה ִג ַ֨דְּלִתּ֙י ְוֹרַ֣מְמִתּי ֶ֔ע ֶזר ָיְשְׁבּ ָ֣קָשׁה ַמ֔לּוִֹתי
הוִֹ֖תיר ַֽמֲח ִזיֽאוֹתָ :כּל־ ֵ ֨אֶלּה ָב ֜ ִנים ְלֵהיָ֗מן ֹח ֵ֥זה ַה ֶ ֛מֶּלךְך ְבּ ִדְב ֵ֥רי ָֽהֱאֹלִ֖הים
ְלָה ִ֣רים ָ֑ק ֶרן ַו ִיּ ֵ֨תּן ָֽהֱאֹל ִ֜הים ְלֵהיָ֗מן ָבּ ִ֛נים ַא ְרָבּ ָ֥ﬠה ָעָ֖שׂר וָּב֥נוֹת ָשֽׁלוֹשָׁ :כּל־
ם ְנָב ִ֣לים ְוִכֹנּ֔רוֹת ַֽלֲﬠֹב ַ֖דת
ה ָ֗וה ִבְּמִצְל ַ֨תּ ִי ֙
ֵ֣אֶלּה ַעל־ ְי ֵדי֩ ֲאִבי ֶ֨הם ַבִּ֜שּׁיר ֵ֣בּית ְי ֹ
ם ִעם־
ֵ֣בּית ָֽהֱאֹלִ֑הים ַ֚ﬠל ְי ֵ֣די ַהֶ֔מֶּלךְך ָאָ֥סף ִֽוידוּ֖תוּן ְוֵהיָֽמןַ :ו ְיִ֤הי ִמְסָפּ ָר ֙
הָ֑וה ָכּל־ ַ֨הֵמּ ִ֔בין ָמאַ֖ת ִים ְשׁמוֹ ִ֥נים וְּשׁמוֹ ָֽנהַ :ו ַיִּ֜פּילוּ
ֲאֵחי ֶ֔הם ְמֻלְמּ ֵדי־ִ֖שׁיר ַֽלי ֹ
ת ַכָּקֹּ֣טן ַכּ ָגּ֔דוֹל ֵמִ֖בין ִעם־ַתְּל ִ ֽמידַ :ו ֵיֵּ֞צא ַהגּוֹ ָ֧רל
ֽגּוֹ ָר֣לוֹת ִמְשֶׁ֗מ ֶרת ְלֻעַמּ ֙
ָֽה ִרא֛שׁוֹן ְלָאָ֖סף ְליוֹ ֵ֑סף ְגּ ַדְל ָ֨יה֙וּ ַהֵשּׁ ֔ ִני ֽהוּא־ ְוֶאָ֥חיו וָּב ָ֖ניו ְשׁ ֵ֥נים ָעָֽשׂר:
ַהְשִּׁלִ֣שׁי ַז֔כּוּר ָבּ ָ֥ניו ְוֶאָ֖חיו ְשׁ ֵ֥נים ָעָֽשׂרָֽ :ה ְרִביִע֙י ַל ִיְּצ ִ֔רי ָבּ ָ֥ניו ְוֶאָ֖חיו ְשׁ ֵ֥נים
ָעָֽשׂרַֽ :הֲחִמיִ֣שׁי ְנַת ְנ ָ֔יהוּ ָבּ ָ֥ניו ְוֶאָ֖חיו ְשׁ ֵ֥נים ָעָֽשׂרַ :הִשִּׁ֣שּׁי ֻבִקּ ָ֔יּהוּ ָבּ ָ֥ניו ְוֶאָ֖חיו
ְשׁ ֵ֥נים ָעָֽשׂרַ :הְשִּׁבִ֣ﬠי ְיַשׂ ְר ֵ ֔אָלה ָבּ ָ֥ניו ְוֶאָ֖חיו ְשׁ ֵ֥נים ָעָֽשׂרַ :הְשִּׁמי ִ֣ני ְיַשְׁע ָ֔יהוּ
ָבּ ָ֥ניו ְוֶאָ֖חיו ְשׁ ֵ֥נים ָעָֽשׂרַ :הְתִּשׁיִ֣ﬠי ַמַתּ ְנ ָ֔יהוּ ָבּ ָ֥ניו ְוֶאָ֖חיו ְשׁ ֵ֥נים ָעָֽשׂרָֽ :הֲﬠִשׂי ִ֣רי
ִשְׁמִ֔עי ָבּ ָ֥ניו ְוֶאָ֖חיו ְשׁ ֵ֥נים ָעָֽשׂרַ :עְשֵֽׁתּי־ָעָ֣שׂר ֲﬠ ַז ְר ֵ ֔אל ָבּ ָ֥ניו ְוֶאָ֖חיו ְשׁ ֵ֥נים ָעָֽשׂר:
ַהְשּׁ ֵ֤נים ָעָשׂ֙ר ַֽלֲחַשְׁב ָ֔יה ָבּ ָ֥ניו ְוֶאָ֖חיו ְשׁ ֵ֥נים ָעָֽשׂרִ :לְשֹׁלָ֤שׁה ָעָשׂ֙ר ֽשׁוָּב ֵ ֔אל
ָבּ ָ֥ניו ְוֶאָ֖חיו ְשׁ ֵ֥נים ָעָֽשׂרְ :לַא ְרָבּ ָ֤ﬠה ָעָשׂ֙ר ַמִתְּת ָ֔יהוּ ָבּ ָ֥ניו ְוֶאָ֖חיו ְשׁ ֵ֥נים ָעָֽשׂר:
ַֽלֲחִמָ֤שּׁה ָעָשׂ֙ר ִ ֽלי ֵר֔מוֹת ָבּ ָ֥ניו ְוֶאָ֖חיו ְשׁ ֵ֥נים ָעָֽשׂרְ :לִשָׁ֤שּׁה ָעָשׂ֙ר ַֽלֲח ַנ ְנ ָ֔יהוּ ָבּ ָ֥ניו
ְוֶאָ֖חיו ְשׁ ֵ֥נים ָעָֽשׂרְ :לִשְׁב ָ֤ﬠה ָעָשׂ֙ר ְל ָיְשְׁבּ ָ ֔קָשׁה ָבּ ָ֥ניו ְוֶאָ֖חיו ְשׁ ֵ֥נים ָעָֽשׂר:
ִלְשׁמוֹ ָ֤נה ָעָשׂ֙ר ַֽלֲח ֔ ָנ ִני ָבּ ָ֥ניו ְוֶאָ֖חיו ְשׁ ֵ֥נים ָעָֽשׂרְ :לִתְשׁ ָ֤ﬠה ָעָשׂ֙ר ְלַמ֔לּוִֹתי ָבּ ָ֥ניו
ם ֶֽלֱאִל ָ֔יָּתה ָבּ ָ֥ניו ְוֶאָ֖חיו ְשׁ ֵ֥נים ָעָֽשׂרְ :לֶא ָ֤חד
ְוֶאָ֖חיו ְשׁ ֵ֥נים ָעָֽשׂרְ :לֶעְשׂ ִרי ֙
ם ְל ִג ַ֔דְּלִתּי ָבּ ָ֥ניו
ם ְלהוֹ ִ֔תיר ָבּ ָ֥ניו ְוֶאָ֖חיו ְשׁ ֵ֥נים ָעָֽשׂרִ :לְשׁ ַ֤נ ִים ְוֶעְשׂ ִרי ֙
ְוֶעְשׂ ִרי ֙
ם ְל ַֽ֣מֲח ִזי֔אוֹת ָבּ ָ֥ניו ְוֶאָ֖חיו ְשׁ ֵ֥נים ָעָֽשׂר:
ְוֶאָ֖חיו ְשׁ ֵ֥נים ָעָֽשׂרִ :לְשֹׁלָ֤שׁה ְוֶעְשׂ ִרי ֙
ם ְלרוַֹ֣מְמִתּי ָ֔ע ֶזר ָבּ ָ֥ניו ְוֶאָ֖חיו ְשׁ ֵ֥נים ָעָֽשׂרְ :לַמְחְל ֖קוֹת
ְלַא ְרָבּ ָ֤ﬠה ְוֶעְשׂ ִרי ֙
שֲׁﬠ ִ֑רים ַלָקּ ְרִ֕חים ְמֶֽשֶׁלְמ ָ֥יהוּ ֶבן־ֹק ֵ֖רא ִמן־ְבּ ֵ֥ני ָאָֽסףְ :וִלְמֶֽשֶׁלְמ ָ֖יהוּ ָבּ ִ֑נים
ְל ֽ ֹ

ְזַכ ְר ָ֤יהוּ ַהְבּכוֹ֙ר ְי ִֽד ֽיֲﬠֵ֣אל ַהֵשּׁ ֔ ִני ְזַב ְד ָ֨יה֙וּ ַהְשִּׁליִ֔שׁי ַיְת ִניֵ֖אל ָֽה ְרִבי ִ ֽﬠיֵ :עי ָ֤לם
ַֽהֲחִמיִשׁ֙י ְיֽהוָֹח ָ֣נ ן ַהִשִּׁ֔שּׁי ֶאְל ְיֽהוֵֹעי ַ֖ני ַהְשִׁבי ִ ֽﬠי :וְּלֹעֵ֥בד ֱאֹ֖דם ָבּ ִ֑נים ְשַֽׁמְע ָ֤יה
ַהְבּכוֹ֙ר ְיֽהוֹ ָזָ֣בד ַהֵשּׁ ֔ ִני יוָֹ֤אח ַהְשִּׁלִשׁ֙י ְוָשׂ ָ֣כר ָֽה ְרִביִ֔עי וּ ְנַת ְנֵ֖אל ַֽהֲחִמי ִ ֽשׁי:
ַעִמּיֵ֤אל ַהִשִּׁשּׁ֙י ִיָשׂשׂ ָ֣כר ַהְשִּׁביִ֔עי ְפֻּעְלַּ֖תי ַהְשִּׁמי ִ֑ני ִ֥כּי ֵֽב ְר֖כוֹ ֱאֹל ִ ֽהים:
ְוִלְשַֽׁמְע ָ֤יה ְבנ֙וֹ נוֹ ַ֣לד ָבּ ֔ ִנים ַהִמְּמָשִׁ֖לים ְלֵ֣בית ֲאִבי ֶ ֑הם ִ ֽכּי־ ִג֥בּוֹ ֵרי ַ֖ח ִיל ֵֽהָמּה:
ְבּ ֵ֣ני ְשַׁמְע ָ֗יה ָ֠עְת ִני וּ ְרָפ ֵ ֨אל ְועוֵֹ֧בד ֶאְל ָז ָ֛בד ֶאָ֖חיו ְבּ ֵני־ ָ֑ח ִיל ֱאִלי֖הוּ וְּסַמְכ ָֽיהוּ:
ם ַֽוֲאֵחי ֶ֔הם ִ ֽאישׁ־ַ֥ח ִיל ַבֹּ֖כּ ַח ַֽלֲﬠֹב ָ֑דה
ָכּל־ ֵ ֜אֶלּה ִמְבּ ֵ֣ני ׀ ֹעֵ֣בד ֱאֹ֗דם ֵ֤הָמּה וְּב ֵניֶה ֙
ִשִׁ֥שּׁים וְּשׁ ַ֖נ ִים ְלֹעֵ֥בד ֱאֹֽדםְ :וִלְמֶֽשֶׁלְמ ָ֗יהוּ ָבּ ִ֧נים ְוַאִ֛חים ְבּ ֵני־ָ֖ח ִיל ְשׁמוֹ ָ֥נה
שׁ ִ֣כּי ֽל ֹא־ָה ָ֣יה ְב֔כוֹר
ָעָֽשׂר :וְּלֹחָ֥סה ִמן־ְבּ ֵֽני־ְמ ָר ִ֖רי ָבּ ִ֑נים ִשְׁמ ִ֤רי ָהר ֹא ֙
ַו ְיִשׂיֵ֥מהוּ ָאִ֖ביהוּ ְל ֽר ֹאשִׁ :חְל ִק ָ֤יּהוּ ַהֵשּׁ ִנ֙י ְטַבְל ָ֣יהוּ ַהְשִּׁלִ֔שׁי ְזַכ ְר ָ֖יהוּ ָֽה ְרִבִ֑ﬠי
שֲּׁﬠ ִ֜רים ְל ָראֵ֧שׁי
ָכּל־ָבּ ִ֧נים ְוַאִ֛חים ְלֹחָ֖סה ְשֹׁלָ֥שׁה ָעָֽשׂרְ֠ :לֵאֶלּה ַמְחְל֨קוֹת ַה ֽ ֹ
ה ָֽוהַ :ו ַיִּ֨פּילוּ ֽגוֹ ָר֜לוֹת ַכָּקֹּ֧טן
ַה ְגָּב ִ֛רים ִמְשָׁמ ֖רוֹת ְלֻעַ֣מּת ֲאֵחי ֶ ֑הם ְלָשׁ ֵ֖רת ְבֵּ֥בית ְי ֹ
ַכּ ָגּ ֛דוֹל ְלֵ֥בית ֲאבוָֹ֖תם ְלַ֥שַׁער ָוָֽשַׁערַ :ו ִיֹּ֧פּל ַהגּוֹ ָ֛רל ִמ ְז ָ֖רָחה ְלֶֽשֶׁלְמ ָ֑יהוּ וּ ְזַכ ְר ָ֨יהוּ
ְב ֜נוֹ יוֹ ֵ֣ﬠץ ׀ ְבֶּ֗שֶׂכל ִהִ֨פּיל֙וּ ֽגּוֹ ָר֔לוֹת ַו ֵיֵּ֥צא ֽגוֹ ָר֖לוֹ ָצֽפוֹ ָנהְ :לֹעֵ֥בד ֱאֹ֖דם ֶ֑נ ְגָבּה
ה ַלַֽמֲּﬠ ָ֔רב ִ֚ﬠם ַ֣שַׁער ַשֶׁ֔לֶּכת ַֽבְּמִס ָ֖לּה
וְּלָב ָ֖ניו ֵ֥בּית ָֽהֲאֻס ִ ֽפּיםְ :לֻשׁ ִ֤פּים וְּלֹחָס ֙
ם ַא ְרָבָּ֔עה
ה ַלָצּ֤פוֹ ָנה ַליּוֹ ֙
ָֽהעוֹ ָ֑לה ִמְשָׁ֖מר ְלֻעַ֥מּת ִמְשָֽׁמרַ :לִמּ ְז ָר֘ח ַֽהְל ִו ִ֣יּם ִשָׁשּׁ ֒
ה
ַל ֶ֥נּ ְגָבּה ַל ֖יּוֹם ַא ְרָבּ ָ֑ﬠה ְו ָֽלֲאֻסִ֖פּים ְשׁ ַ֥נ ִים ְשׁ ָֽנ ִיםַ :לַפּ ְרָ֖בּר ַלַֽמֲּﬠ ָ֑רב ַא ְרָבָּע ֙
שֲּׁﬠ ִ֔רים ִלְב ֵ֥ני ַהָקּ ְרִ֖חי ְוִלְב ֵ֥ני ְמ ָר ִֽרי:
ת ַה ֽ֣ ֹ
ַֽלְמִסָ֔לּה ְשׁ ַ֖נ ִים ַלַפּ ְרָֽבּר֗ ֵ :אֶלּה ַמְחְלקוֹ ֙
אְצ ֖רוֹת ַהֳקּ ָד ִ ֽשׁיםְ :בּ ֵ֣ני ַ֠לְע ָדּן
ת ֵ֣בּית ָֽהֱאֹל ִ֔הים וְּל ֽ ֹ
ְוַֽהְל ִו ִ֑יּם ֲאִח ָ֗יּה ַעל־ֽאוְֹצרוֹ ֙
ְבּ ֨ ֵני ַה ֵֽגּ ְרֻשׁ ֜ ִנּי ְלַלְע ָ֗דּן ָראֵ֧שׁי ָֽהָא֛בוֹת ְלַלְע ָ֥דּן ַה ֵֽגּ ְרֻשׁ ִ֖נּי ְי ִ ֽחיֵא ִ ֽליְ :בּ ֵ֖ני ְי ִ ֽחיֵא ִ֑לי
ה ָֽוהָֽ :לַעְמ ָרִמ֙י ַל ִיְּצָה ִ֔רי ַֽלֶחְברוֹ ִ֖ני
אְצ ֖רוֹת ֵ֥בּית ְי ֹ
ם ְויוֵֹ֣אל ָאִ֔חיו ַעל־ ֽ ֹ
ֵזָת ֙
אָצ ֽרוֹתְ :וֶאָ֖חיו ֶֽלֱאִלי ֶ֑ﬠ ֶזר
ָֽלָע ִֽזּיֵא ִ ֽלי :וְּשֻׁבֵאל ֙ ֶבּן־ ֵֽגּ ְר֣שׁוֹם ֶבּן־ֹמֶ֔שׁה ָנ ִ֖גיד ַעל־ָה ֽ ֹ
ְרַחְב ָ֨יהוּ ְב ֜נוֹ ִֽויַשְׁע ָ֤יהוּ ְבנ֙וֹ ְוֹי ָ֣רם ְבּ ֔נוֹ ְו ִזְכ ִ֥רי ְב ֖נוֹ וְּשֹׁלִ֥מות ]וְּשֹׁלִ֥מית[ ְבּ ֽנוֹ:
ם ֲאֶ֨שׁר ִהְק ִ֜דּישׁ ָדּ ִ֣ויד ַהֶ֗מֶּלךְך
אְצ ֤רוֹת ַהֳקּ ָדִשׁי ֙
֧הוּא ְשֹׁל֣מוֹת ְוֶאָ֗חיו ַ֣ﬠל ָכּל־ ֽ ֹ
ְו ָראֵ֧שׁי ָֽהָא֛בוֹת ְלָֽשׂ ֵרי־ָֽהֲאָלִ֥פים ְוַהֵמּ֖אוֹת ְוָשׂ ֵ֥רי ַהָצָּֽבאִ :מן־ַהִמְּלָח֥מוֹת וִּמן־
ה ְוָשׁ֣אוּל
ה ָֽוהְ :וֹ֨כל ַֽהִהְק ִ֜דּישׁ ְשׁמוֵּ֤אל ָֽהֹרֶא ֙
ַהָשּׁ ָ֖לל ִהְק ִ֑דּישׁוּ ְלַח ֵ֖זּק ְלֵ֥בית ְי ֹ

ֶבּן־ ִ ֔קישׁ ְוַאְב ֵ֣נ ר ֶבּן־ ֔ ֵנר ְויוָֹ֖אב ֶבּן־ְצרוּ ָ֑יה ֹ֚כּל ַהַמְּק ִ֔דּישׁ ַ֥ﬠל ַיד־ְשֹׁלִ֖מית
שְׁט ִ֖רים
ה ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְל ֽ ֹ
ְוֶאָֽחיוַ :ל ִיְּצָה ִ֞רי ְכּ ַנ ְנ ָ֣יהוּ וָּב ֗ ָניו ַלְמָּלא ָ֤כה ַה ִ ֽחיצוֹ ָנ ֙
שְׁפ ִ ֽטיםַ :לֶחְברוֹ ֡ ִני ֲחַשְׁב ָיהוּ֩ ְוֶאָ֨חיו ְבּ ֵני־ַ֜ח ִיל ֶ֣אֶלף וְּשַׁבע־ֵמ֗אוֹת ַ֚ﬠל ְפֻּק ַ֣דּת
וְּל ֽ ֹ
ה ָ֔וה ְו ַֽלֲﬠֹב ַ֖דת ַהֶֽמֶּלךְךַֽ :לֶחְברוֹ ִנ֙י
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֵמ ֵ֥ﬠֶבר ַל ַיּ ְר ֵ֖דּן ַֽמְע ָ֑רָבה ְלֹכל ֙ ְמ ֶ֣לאֶכת ְי ֹ
תְלֹדָ֖תיו ְלָא֑בוֹת ִבְּשׁ ֨ ַנת ָֽהַא ְרָבִּ֜עים ְלַמְל֤כוּת ָדּ ִוי֙ד
ְי ִר ָ֣יּה ָה ֔ר ֹאשׁ ַֽלֶחְברוֹ ִ֥ני ְל ֽ ֹ
ִנ ְד ָ֔רשׁוּ ַו ִיָּמֵּ֥צא ָב ֶ ֛הם ִגּ֥בּוֹ ֵרי ַ֖ח ִיל ְבּ ַיְע ֵ֥זיר ִגְּל ָֽﬠדְ :וֶאָ֣חיו ְבּ ֵני־ַ֗ח ִיל ַאְל ַ֛פּ ִים
וְּשַׁ֥בע ֵמ֖אוֹת ָראֵ֣שׁי ָֽהָא֑בוֹת ַו ַיְּפִקי ֵ֞דם ָדּ ִ֣ויד ַהֶ֗מֶּלךְך ַעל־ָה ֽראוֵּב ִ֤ני ְוַה ָגּ ִד֙י
ַֽוֲחִצ֙י ֵ֣שֶׁבט ַֽהְמ ַנִ֔שּׁי ְלָכל־ ְדַּ֥בר ָֽהֱאֹלִ֖הים וּ ְדַ֥בר ַהֶֽמֶּלךְך :וְּב ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵ֣אל ׀
ם ַֽהְמָֽשׁ ְר ִ֨תים
שְׁט ֵריֶה ֩
ְ ֽלִמְסָפּ ָ֡רם ָראֵ֣שׁי ָֽהָא֣בוֹת ְוָשׂ ֵ֣רי ָֽהֲאָלִ֣פים ׀ ְוַהֵמּ֡אוֹת ְו ֽ ֹ
ת ֹ֣ח ֶדשׁ ְבֹּ֔ח ֶדשׁ ְלֹ֖כל ָח ְדֵ֣שׁי
ֶאת־ַהֶ֜מֶּלךְך ְלֹ֣כל ׀ ְדַּ֣בר ַהַמְּחְל֗קוֹת ַהָבָּ֤אה ְוַהֹיֵּצא ֙
ה
ת ָֽהַאַ֔חת ֶעְשׂ ִ֥רים ְוַא ְרָבּ ָ֖ﬠה ָֽאֶלףַ֞ :על ַהַֽמֲּחֹ֤לֶקת ָה ִראשׁוֹ ָנ ֙
ַהָשּׁ ָ֑נה ַהַֽמֲּחֹ֨לֶק ֙
ַלֹ֣ח ֶדשׁ ָֽה ִרא֔שׁוֹן ָֽיָשְׁב ָ֖ﬠם ֶבּן־ ַזְב ִדּי ֵ ֑אל ְוַעל ֙ ַֽמֲחֻלְק֔תּוֹ ֶעְשׂ ִ֥רים ְוַא ְרָבּ ָ֖ﬠה ָֽאֶלף:
ִמן־ְבֵּני־ֶ֗פ ֶרץ ָה ֛ר ֹאשׁ ְלָכל־ָשׂ ֵ֥רי ַהְצָּב֖אוֹת ַלֹ֥ח ֶדשׁ ָֽה ִראֽשׁוֹןְ :וַ֞על ַֽמֲחֹ֣לֶקת ׀
ַהֹ֣ח ֶדשׁ ַהֵשּׁ ֗ ִני דּוֹ ַ֤די ָֽהֲאחוִֹח֙י וַּ֣מֲחֻלְק֔תּוֹ וִּמְק֖לוֹת ַה ָנּ ִ֑גיד ְוַעל ֙ ַֽמֲחֻלְק֔תּוֹ
ֶעְשׂ ִ֥רים ְוַא ְרָבּ ָ֖ﬠה ָֽאֶלףַ֣ :שׂר ַהָצּ ָ֤בא ַהְשִּׁליִשׁ֙י ַלֹ֣ח ֶדשׁ ַהְשִּׁליִ֔שׁי ְבּ ָנ ָ֧יהוּ ֶבן־
ְיֽהוֹ ָי ָ֛דע ַהֹכֵּ֖הן ֑ר ֹאשׁ ְוַעל ֙ ַֽמֲחֻלְק֔תּוֹ ֶעְשׂ ִ֥רים ְוַא ְרָבּ ָ֖ﬠה ָֽאֶלף֧ :הוּא ְב ָנ ָ֛יהוּ ִגּ֥בּוֹר
ַהְשֹּׁלִ֖שׁים ְוַעל־ַהְשֹּׁלִ֑שׁים וּ ַֽ֣מֲחֻלְק֔תּוֹ ַע ִ ֽמּי ָזָ֖בד ְבּ ֽנוָֹֽ :ה ְרִביִ֞עי ַלֹ֣ח ֶדשׁ ָֽה ְרִביִ֗עי
ֲﬠָשׂהֵאל ֙ ֲאִ֣חי יוֹ ָ ֔אב וּ ְזַב ְד ָ֥יה ְב ֖נוֹ ַֽאֲח ָ֑ריו ְוַעל ֙ ַֽמֲחֻלְק֔תּוֹ ֶעְשׂ ִ֥רים ְוַא ְרָבּ ָ֖ﬠה
ָֽאֶלףַֽ :הֲחִמיִשׁ֙י ַלֹ֣ח ֶדשׁ ַֽהֲחִמיִ֔שׁי ַהַ֖שּׂר ַשְׁמ֣הוּת ַה ִיּ ְז ָ֑רח ְוַעל ֙ ַֽמֲחֻלְק֔תּוֹ
ֶעְשׂ ִ֥רים ְוַא ְרָבּ ָ֖ﬠה ָֽאֶלףַ :הִשִּׁשּׁ֙י ַלֹ֣ח ֶדשׁ ַהִשִּׁ֔שּׁי ִעי ָ֥רא ֶבן־ִע ֵ֖קּשׁ ַהְתּקוִֹ֑ﬠי ְוַעל ֙
ַֽמֲחֻלְק֔תּוֹ ֶעְשׂ ִ֥רים ְוַא ְרָבּ ָ֖ﬠה ָֽאֶלףַ :הְשִּׁביִע֙י ַלֹ֣ח ֶדשׁ ַהְשִּׁביִ֔עי ֵ֥חֶלץ ַהְפּלוֹ ִ֖ני
ִמן־ְבּ ֵ֣ני ֶאְפ ָ֑ר ִים ְוַעל ֙ ַֽמֲחֻלְק֔תּוֹ ֶעְשׂ ִ֥רים ְוַא ְרָבּ ָ֖ﬠה ָֽאֶלףַ :הְשִּׁמי ִנ֙י ַלֹ֣ח ֶדשׁ
ַהְשִּׁמי ֔ ִני ִסְבּ ַ֥כי ַֽהֻחָשִׁ֖תי ַל ַזּ ְרִ֑חי ְוַעל ֙ ַֽמֲחֻלְק֔תּוֹ ֶעְשׂ ִ֥רים ְוַא ְרָבּ ָ֖ﬠה ָֽאֶלף:
תִ֖תי ַלֵ֣בּנ ְיִמי ִ֑ני ]ַלֵ֣בּן ְיִמי ִ֑ני[ ְוַעל ֙
ַהְתִּשׁיִע֙י ַלֹ֣ח ֶדשׁ ַהְתִּשׁיִ֔עי ֲאִבי ֶ֥ﬠ ֶזר ָֽהַע ְנּ ֹ
ַֽמֲחֻלְק֔תּוֹ ֶעְשׂ ִ֥רים ְוַא ְרָבּ ָ֖ﬠה ָֽאֶלףָֽ :הֲﬠִשׂי ִר֙י ַלֹ֣ח ֶדשׁ ָֽהֲﬠִשׂי ִ֔רי ַֽמְה ַ֥רי ַהְנּֽטוָֹפִ֖תי
ַל ַזּ ְרִ֑חי ְוַעל ֙ ַֽמֲחֻלְק֔תּוֹ ֶעְשׂ ִ֥רים ְוַא ְרָבּ ָ֖ﬠה ָֽאֶלףַ :עְשֵֽׁתּי־ָעָשׂ֙ר ְלַעְשֵׁ֣תּי־ָעָ֣שׂר

ת ִ֖ני ִמן־ְבּ ֵ֣ני ֶאְפ ָ֑ר ִים ְוַעל ֙ ַֽמֲחֻלְק֔תּוֹ ֶעְשׂ ִ֥רים ְוַא ְרָבּ ָ֖ﬠה
ַהֹ֔ח ֶדשׁ ְבּ ָנ ָ֥יה ַהִפּ ְר ָֽﬠ ֹ
ָֽאֶלףַ :הְשּׁ ֵ֤נים ָעָשׂ֙ר ִלְשׁ ֵ֣נים ָעָ֣שׂר ַהֹ֔ח ֶדשׁ ֶחְל ַ֥דּי ַה ְנּֽטוָֹפִ֖תי ְלָעְת ִני ֵ ֑אל ְוַעל ֙
ַֽמֲחֻלְק֔תּוֹ ֶעְשׂ ִ֥רים ְוַא ְרָבּ ָ֖ﬠה ָֽאֶלףְ :וַעל ֙ ִשְׁבֵ֣טי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָל ֽראוֵּב ִ֣ני ָנ ִ֔גיד ֱאִלי ֶ֖ﬠ ֶזר
ֶבּן־ ִזְכ ִ֑רי ַלִ֨שְּׁמעוִֹ֔ני ְשַׁפְט ָ֖יהוּ ֶֽבּן־ַֽמֲﬠ ָֽכהְ :לֵל ִ֛וי ֲחַשְׁב ָ֥יה ֶבן־ְקמוֵּ֖אל ְלַֽאֲהֹ֥רן
ָצ ֽדוֹקֽ ִ :ליהוּ ָ֕דה ֱאִלי֖הוּ ֵֽמֲאֵ֣חי ָד ִ֑ויד ְל ִ֨יָשׂשָׂ֔כר ָעְמ ִ֖רי ֶבּן־ִמיָכֵֽאלִ :ל ְזבוֻּ֕לן
ִיְשַׁמְע ָ֖יהוּ ֶבּן־ֹֽעַב ְד ָ֑יהוּ ְל ֨ ַנְפָתִּ֔לי ְי ִרי֖מוֹת ֶבּן־ַע ְז ִריֵֽאלִ :לְב ֵ֣ני ֶאְפ ַ֔ר ִים הוֵֹ֖שׁ ַע
ה ִגְּלָ֔ע ָדה ִי ֖דּוֹ
ֶבּן־ֲﬠ ַז ְז ָ֑יהוּ ַֽלֲחִצ֙י ֵ֣שֶׁבט ְמ ַנֶ֔שּׁה יוֵֹ֖אל ֶבּן־ְפּ ָד ָֽיהוַּֽ :לֲחִ֤צי ַֽהְמ ַנֶשּׁ ֙
ֶבּן־ ְזַכ ְר ָ֑יהוּ ְלִב ְנ ָיִ֔מן ַֽיֲﬠִשׂיֵ֖אל ֶבּן־ַאְב ֵֽנ רְ :ל ָ֕דן ֲﬠ ַז ְרֵ֖אל ֶבּן־ ְיֹר ָ֑חם ֵ ֕אֶלּה ָשׂ ֵ֖רי
ִשְׁבֵ֥טי ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :ו ֽל ֹא־ ָנָ֤שׂא ָד ִוי֙ד ִמְסָפּ ָ֔רם ְלִמ ֶ֛בּן ֶעְשׂ ִ֥רים ָשׁ ָ֖נה וְּל ָ ֑מָטּה ִ֚כּי
ה ָ֔וה ְלַה ְר֥בּוֹת ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְכּֽכוְֹכֵ֥בי ַהָשָּֽׁמ ִים :יוֹ ָ ֨אב ֶבּן־ְצרוּ ָ֜יה ֵה ֵ֤חל
ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ַהִמְּסָ֔פּר ְבִּמְס ַ֥פּר
ת ְו ֣ל ֹא ִכָ֔לּה ַו ְיִ֥הי ָב ֛ז ֹאת ֶ֖קֶצף ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְו ֤ל ֹא ָעָל ֙
ִלְמנוֹ ֙
אְצ ֣רוֹת ַהֶ֔מֶּלךְך ַע ְזָ֖מ ֶות ֶבּן־ֲﬠ ִדי ֵ ֑אל ְו ַ֣ﬠל
ִדְּב ֵֽרי־ַה ָיִּ֖מים ַלֶ֥מֶּלךְך ָדּ ִֽוידְ :וַעל ֙ ֽ ֹ
ם וַּבִמּ ְג ָדּ֔לוֹת ְיֽהוֹ ָנָ֖תן ֶבּן־ֻע ִזּ ָֽיּהוְּ :וַ֗על ֹעֵשׂ֙י
אָצ֡רוֹת ַבָּשּׂ ֶ֞דה ֶֽבָּע ִ֤רים וַּבְכָּפ ִרי ֙
ָה ֽ ֹ
ְמ ֶ֣לאֶכת ַהָשּׁ ֶ֔דה ַֽלֲﬠֹב ַ֖דת ָֽהֲא ָד ָ ֑מה ֶע ְז ִ֑רי ֶבּן־ְכּֽלוּבְ :וַעל־ ַ֨הְכּ ָרִ֔מים ִשְׁמִ֖ﬠי
אְצ ֣רוֹת ַה ַ֔יּ ִין ַזְב ִ֖דּי ַהִשְּׁפ ִ ֽמיְ :וַעל־ַה ֵזּיִ֤תים
ם ְל ֽ ֹ
ָֽה ָרָמִ֑תי ְו ַ֤ﬠל ֶשַׁבְּכּ ָרִמי ֙
אְצ ֥רוֹת ַהֶ֖שֶּׁמן יוֹ ָֽﬠשְׁ :וַעל־
ם ֲאֶ֣שׁר ַבְּשֵּׁפָ֔לה ַ֥בַּעל ָח ָ֖נ ן ַה ְגּ ֵד ִ֑רי ְוַעל־ ֽ ֹ
ְוַהִשְּׁקִמי ֙
ַהָבָּק֘ר ָֽהֹרִ֣ﬠים ַבָּשּׁ֔רוֹן ִשְׁט ַ֖רי ]ִשׁ ְרַ֖טי[ ַהָֽשּׁרוֹ ִ֑ני ְוַעל־ַהָבָּק֙ר ָֽבֲּﬠָמ ִ ֔קים ָשׁ ָ֖פט
ת ֔נוֹת ֶיְח ְדּ ָ֖יהוּ ַהֵמֹּֽרֹנ ִ ֽתי:
ֶבּן־ַע ְד ָֽליְ :וַעל־ ַ֨ה ְגַּמִ֔לּים אוִֹ֖ביל ַה ִיְּשְׁמֵע ִ֑לי ְוַעל־ ָֽ֣הֲא ֹ
ה ָשׂ ֵ֣רי ָֽה ְר֔כוּשׁ ֲאֶ֖שׁר ַלֶ֥מֶּלךְך ָדּ ִֽוידִ :ויֽהוֹ ָנָ֤תן
ְוַעל־ַה ֖צּ ֹאן ָי ִ֣זיז ַֽהַה ְג ִ֑רי ָכּל־ ֵ ֨אֶלּ ֙
ֽדּוֹד־ ָדּ ִוי֙ד יוֵֹ֔עץ ִ ֽאישׁ־ֵמִ֥בין ְוסוֹ ֵ֖פר ֑הוּא ִֽויִחיֵ֥אל ֶבּן־ַחְכמוֹ ִ֖ני ִעם־ְבּ ֵ֥ני ַהֶֽמֶּלךְך:
תֶפל ְיֽהוֹ ָי ָ֤דע
תֶפל יוֹ ֵ֣ﬠץ ַל ֶ ֑מֶּלךְך ְוחוַּ֥שׁי ָֽהַא ְרִ֖כּי ֵ֥ר ַע ַהֶֽמֶּלךְךְ :וַֽאֲח ֵ֣רי ֲאִחי ֗ ֹ
ַֽוֲאִחי ֖ ֹ
ֶבּן־ְבּ ָנ ָ֨יה֙וּ ְוֶאְב ָי ָ֔תר ְוַשׂר־ָצָ֥בא ַלֶ֖מֶּלךְך יוָֹֽאבַ :ו ַיְּקֵ֣הל ָדּ ִ֣ויד ֶאת־ָכּל־ָשׂ ֵ֣רי
ִיְשׂ ָר ֵ ֡אל ָשׂ ֵ֣רי ַהְשָּׁבִ֣טים ְוָשׂ ֵ֣רי ַהַמְּחְל֣קוֹת ַֽהְמָֽשׁ ְרִ֢תים ֶאת־ַהֶ֟מֶּלךְך ְוָשׂ ֵ֣רי
ה ַלֶ֨מֶּלךְך וְּלָב ֜ ָניו ִעם־
ָֽהֲאָלִ֣פים ְוָשׂ ֵ֣רי ַהֵמּ֡אוֹת ְוָשׂ ֵ֣רי ָכל־ ְרֽכוּשׁ־וִּמְק ֶנ ֩
ַהָֽסּ ִריִ֧סים ְוַה ִגּבּוֹ ִ֛רים וְּלָכל־ ִגּ֥בּוֹר ָ֖ח ִיל ֶאל־ ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ָ֨יָּקם ָדּ ִ֤ויד ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ַעל־
ת ֵ֨בּית ְמנוָּ֜חה ַֽלֲא ֣רוֹן
ַר ְגָ֔ליו ַו ֕יּ ֹאֶמר ְשָׁמ֖עוּ ִני ַאַ֣חי ְוַעִ֑מּי ֲא ִ֣ני ִעם־ְלָב ִ֡בי ִלְבנוֹ ֩

ם ָ֣אַמר ִ֔לי
ם ַר ְג ֵ֣לי ֱאֹל ֵ֔הינוּ ַֽוֲהִכי ֖נוִֹתי ִלְב ֽנוֹתְ :וָֽהֱאֹלִהי ֙
ה ָ֗וה ְו ַֽלֲהֹד ֙
ְבּ ִֽרית־ ְי ֹ
ה ָ֣וה
ֽל ֹא־ִתְב ֶ֥נה ַ֖ב ִית ִלְשִׁ֑מי ִ֣כּי ִ֧אישׁ ִמְלָח֛מוֹת ַ֖אָתּה ְו ָדִ֥מים ָשׁ ָֽפְכָתַּ :ו ִיְּבַ֡חר ְי ֹ
ֱאֹלֵהי֩ ִיְשׂ ָר ֵ ֨אל ִ֜בּי ִמֹ֣כּל ֵֽבּית־ָא ִ֗בי ִלְה ֨יוֹת ְלֶ֤מֶלךְך ַעל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְלעוָֹ֔לם ִ֤כּי
ה ָבַּ֣חר ְל ָנ ִ֔גיד וְּבֵ֥בית ְיהוּ ָ֖דה ֵ֣בּית ָאִ֑בי וִּבְב ֵ֣ני ָא ִ֔בי ִ֣בּי ָרָ֔צה ְלַהְמִ֖ליךְך
ִ ֽביהוּ ָד ֙
הָ֑וה ַו ִיְּבַח֙ר ִבְּשֹׁלֹ֣מה
ַעל־ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵֽאל :וִּמָ֨כּל־ָבּ ֔ ַני ִ֚כּי ַרִ֣בּים ָבּ ֔ ִנים ָ֥נַתן ִ֖לי ְי ֹ
ה ָ֖וה ַעל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ִ֔לי ְשֹׁלֹ֣מה ִב ְנ֔ךָך
ְב ֔ ִני ָלֶ֗שֶׁבת ַעל־ִכּ ֵ֛סּא ַמְל֥כוּת ְי ֹ
ֽהוּא־ ִיְב ֶ֥נה ֵביִ֖תי ַֽוֲחֵֽצרוֹ ָ ֑תי ִ ֽכּי־ָבַ֨ח ְרִתּי ֥בוֹ ִל֙י ְל ֵ֔בן ַֽוֲא ִ֖ני ֶֽאְה ֶיה־֥לּוֹ ְלָֽאב:
ַֽוֲהִכינוִֹ֥תי ֶאת־ַמְלכוּ֖תוֹ ַעד־ְלעוֹ ָ֑לם ִאם־ ֶֽיֱח ַ֗זק ַֽלֲﬠ֛שׂוֹת ִמְצוַֹ֥תי וִּמְשָׁפַּ֖טי ַכּ ֥יּוֹם
ה וְּבָא ְז ֵ֣ני ֱאֹל ֵ֔הינוּ ִשְׁמ ֣רוּ ְו ִד ְר֔שׁוּ
ה ָו ֙
ַה ֶֽזּהְ ֠ :וַעָתּה ְלֵעי ֨ ֵני ָכל־ ִיְשׂ ָרֵ֤אל ְקַהל־ ְי ֹ
ה ָ֣וה ֱאֹלֵהי ֶ֑כם ְלַ֤מַען ִ ֽתּי ְרשׁ֙וּ ֶאת־ָהָ֣א ֶרץ ַהטּוֹ ָ֔בה ְוִה ְנַחְל ֶ ֛תּם
ָכּל־ִמְצ ֖וֹת ְי ֹ
ִלְב ֵני ֶ֥כם ַֽאֲח ֵרי ֶ֖כם ַעד־עוֹ ָֽלםְ :וַאָ֣תּה ְשֹׁלֹֽמה־ְב ֡ ִני ַדּ֩ע ֶאת־ֱאֹל ֵ֨הי ָא ִ֜ביךָך
ה ָ֔וה ְוָכל־ ֵ֥יֶצר
ת דּוֹ ֵ֣רשׁ ְי ֹ
ם וְּב ֶ֣נֶפשׁ ֲחֵפָ֔צה ִ֤כּי ָכל־ְלָבבוֹ ֙
ְו ָֽﬠְב ֵ֗דהוּ ְבּ ֵ֤לב ָשֵׁל ֙
ַֽמֲחָשׁ֖בוֹת ֵמִ֑בין ִ ֽאם־ִתּ ְד ְרֶ֨שׁנּ֙וּ ִיָ֣מֵּצא ָ֔לךְך ְוִאם־ַֽתַּע ְזֶ֖בנּוּ ַי ְז ִֽנ ֽיֲח ךָ֥ך ָל ַֽﬠדְ :רֵ֣אה ׀
הָ֛וה ָ֧בַּחר ְבּ ךָ֛ך ִלְב ֽנוֹת־ַ֥בּ ִית ַלִמְּק ָ֖דּשׁ ֲח ַ֥זק ַֽוֲﬠֵֽשׂהַ :ו ִיֵּ֣תּן ָדּ ִ֣ויד
ַע ָ֗תּה ִ ֽכּי־ ְי ֹ
ם ְוֶאת־ ָ֨בּ ָ֜תּיו ְו ַג ְנ ַז ָ֧כּיו ַֽוֲﬠִלֹיּ ָ ֛תיו ַֽוֲח ָד ָ֥ריו
ִלְשֹׁלֹ֣מה ְב ֡נוֹ ֶאת־ַתְּב ִ֣נית ָֽהאוָּל ֩
ַהְפּ ִניִ֖מים וֵּ֥בית ַהַכֹּֽפּ ֶרתְ :וַתְב ֗ ִנית ֹכּל ֩ ֲאֶ֨שׁר ָה ָ֤יה ָב֨רוּ ַ֙ח ִע֔מּוֹ ְלַחְצ ֧רוֹת ֵֽבּית־
אְצ ֖רוֹת ַהֳקּ ָד ִ ֽשׁים:
ת ֵ֣בּית ָֽהֱאֹל ִ֔הים וְּל ֽ ֹ
אְצרוֹ ֙
הָ֛וה וְּלָכל־ַהְלָּשׁ֖כוֹת ָסִ֑ביב ְל ֽ ֹ
ְי ֹ
הָ֑וה וְּלָכל־ְכּ ֵ֖לי
ת ַהֹֽכֲּה ִ֣נים ְוַֽהְל ִו ִ֔יּם וְּלָכל־ְמ ֶ֖לאֶכת ֲﬠבוֹ ַ֣דת ֵֽבּית־ ְי ֹ
וְּלַמְחְלקוֹ ֙
ה ָֽוהַ :ל ָזָּ֤הב ַבִּמְּשָׁקל ֙ ַל ָזּ ָ֔הב ְלָכל־ְכּ ֵ֖לי ֲﬠבוֹ ָ֣דה ַֽוֲﬠבוֹ ָ֑דה ְלֹ֨כל
ֲﬠבוֹ ַ֥דת ֵֽבּית־ ְי ֹ
ְכּ ֵ֤לי ַהֶ֨כֶּס֙ף ְבִּמְשׁ ָ ֔קל ְלָכל־ְכּ ֵ֖לי ֲﬠבוֹ ָ֥דה ַֽוֲﬠבוֹ ָֽדה :וִּמְשׁ ָ ֞קל ִלְמֹנ ֣רוֹת ַה ָזּ ָ֗הב
ם ָז ָ֔הב ְבִּמְשַׁקל־ְמנוֹ ָ֥רה וְּמנוֹ ָ֖רה ְו ֵֽנ ֹר ֶ ֑תיָה ְוִלְמֹנ֨רוֹת ַה ֶ֤כֶּסף ְבִּמְשָׁקל ֙
ְו ֵנֹֽרֵתיֶה ֙
ִלְמנוֹ ָ֣רה ְו ֵֽנ ֹר ֶ֔תיָה ַֽכֲּﬠבוֹ ַ֖דת ְמנוֹ ָ֥רה וְּמנוֹ ָֽרהְ :וֶאת־ַה ָזָּ֥הב ִמְשׁ ָ֛קל ְלֻשׁ ְ ֽלֲח֥נוֹת
ַהַֽמֲּﬠ ֶ֖רֶכת ְלֻשְׁלָ֣חן ְוֻשְׁל ָ֑חן ְו ֶ֖כֶסף ְלֻשׁ ְ ֽלֲח֥נוֹת ַה ָֽכֶּסףְ :וַהִמּ ְזָל ֧גוֹת ְוַהִמּ ְז ָר֛קוֹת
ְוַהְקָּשׂ ֖וֹת ָזָ֣הב ָט֑הוֹר ְוִלְכפוֹ ֵ֨רי ַה ָזָּ֤הב ְבִּמְשָׁקל ֙ ִלְכ֣פוֹר וְּכ֔פוֹר ְוִלְכפוֹ ֵ֥רי ַה ֶ֛כֶּסף
ְבִּמְשׁ ָ֖קל ִלְכ֥פוֹר וְּכֽפוֹר :וְּלִמ ְזַ֧בּח ַהְקֹּ֛ט ֶרת ָזָ֥הב ְמ ֻז ָ֖קּק ַבִּמְשׁ ָ֑קל וְּלַתְב ִ֣נית
ה ָֽוהַ :הֹ֥כּל
ַהֶמ ְרָכּ ָ֗בה ַהְכּ ֻרִ֤בים ָזָה֙ב ְלֹ֣פ ְרִ֔שׂים ְוֹֽסְכִ֖כים ַעל־ֲא ֥רוֹן ְבּ ִֽרית־ ְי ֹ

ה ָ֖וה ָע ַ֣לי ִהְשׂ ִ֑כּיל ֹ֖כּל ַמ ְ ֽלֲא֥כוֹת ַהַתְּב ִֽניתַ :ו ֨יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֜ויד ִלְשֹׁלֹ֣מה
ִבְּכ ָ ֛תב ִמ ַ֥יּד ְי ֹ
ה ָ֨וה ֱאֹלִ֤הים ֱאֹלַה֙י ִעָ֔מּךְך
ְב ֗נוֹ ֲח ַ֤זק ֶֽוֱאַמ֙ץ ַֽוֲﬠֵ֔שׂה ַאל־ִתּי ָ֖רא ְוַאל־ֵתּ ָ֑חת ִכּי֩ ְי ֹ
ה ָֽוהְ :וִה ֗ ֵנּה
֤ל ֹא ַי ְרְפּ ךָ ֙ך ְו ֣ל ֹא ַֽיַע ְז ֶ֔בָךּ ַעד־ִלְכ֕לוֹת ָכּל־ְמ ֶ֖לאֶכת ֲﬠבוֹ ַ֥דת ֵֽבּית־ ְי ֹ
ת ַהֹֽכֲּה ִ֣נים ְוַֽהְל ִו ִ֔יּם ְלָכל־ֲﬠבוֹ ַ֖דת ֵ֣בּית ָֽהֱאֹלִ֑הים ְוִעְמּ ךָ ֙ך ְבָכל־ְמָלאָ֜כה
ַמְחְלקוֹ ֙
ה ְלָכל־ֲﬠבוֹ ָ֔דה ְוַהָשּׂ ִ֥רים ְוָכל־ָה ָ֖ﬠם ְלָכל־ ְדָּב ֶֽריךָךַ :ו ֨יּ ֹאֶמר
ְלָכל־ ָנ ִ֤דיב ַֽבָּחְכָמ ֙
ָדּ ִ֤ויד ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ְלָכל־ַהָקּ ָ֔הל ְשֹׁלֹ֨מה ְב ִ֧ני ֶא ָ֛חד ָֽבַּחר־֥בּוֹ ֱאֹלִ֖הים ַ֣נַער ָו ָ֑רךְך
ה ָ֥וה ֱאֹל ִ ֽהים :וְּכָכל־ֹכִּ֞חי
ם ַהִבּי ָ֔רה ִ֖כּי ַֽלי ֹ
ְוַהְמָּלא ָ֣כה ְגדוָֹ֔לה ִ֣כּי ֤ל ֹא ְלָא ָד ֙
ֲהִכי ֣נוִֹתי ְלֵֽבית־ֱאֹל ַ֗הי ַה ָזָּ֣הב ׀ ַ֠ל ָזָּהב ְוַהֶ֨כֶּסף ַלֶ֜כֶּסף ְוַה ְנֹּ֣חֶשׁת ַל ְנֹּ֗חֶשׁת
שַׁהם וִּמלּוּ ִ ֜אים ַאְב ֵני־֣פוּךְך ְו ִרְקָ֗מה
ַהַבּ ְר ֶזל ֙ ַלַבּ ְר ֶ֔זל ְוָֽהֵעִ֖צים ָֽלֵעִ֑צים ַאְב ֵני־ ֨ ֹ
ְוֹ֨כל ֶ֧אֶבן ְי ָק ָ֛רה ְוַאְב ֵני־ַ֖שׁ ִישׁ ָלֹֽרבְ :ו֗עוֹד ִבּ ְרצוִֹת֙י ְבֵּ֣בית ֱאֹל ַ֔הי ֶישׁ־ִ֥לי ְס ֻג ָ֖לּה
ָזָ֣הב ָו ָ֑כֶסף ָנ ַ ֤תִתּי ְלֵֽבית־ֱאֹלַה֙י ְלַ֔מְעָלה ִמָכּל־ֲהִכי ֖נוִֹתי ְלֵ֥בית ַהֹֽקּ ֶדשׁ:
ְשֹׁ֧לֶשׁת ֲאָל ִ֛פים ִכְּכּ ֵ֥רי ָזָ֖הב ִמ ְזַּ֣הב אוֹ ִ֑פיר ְוִשְׁבַ֨עת ֲאָלִ֤פים ִכַּכּר־ֶ֨כֶּס֙ף ְמ ֻז ָ ֔קּק
ָל֖טוּ ַח ִקי ֥רוֹת ַהָבּ ִ ֽתּיםַ :ל ָזָּ֤הב ַל ָזָּה֙ב ְוַל ֶ֣כֶּסף ַלֶ֔כֶּסף וְּלָכל־ְמָלא ָ֖כה ְבּ ַ֣יד ָֽח ָרִ֑שׁים
ה ָֽוהַ :ו ִיְּת ַנ ְדּבוּ֩ ָשׂ ֵ֨רי ָֽהָא֜בוֹת ְוָשׂ ֵ֣רי ׀
וִּ֣מי ִמְת ַנ ֵ֔דּב ְלַמ ֥לּ ֹאות ָי ֛דוֹ ַה ֖יּוֹם ַֽלי ֹ
ם ְוַהֵמּ֔אוֹת וְּלָשׂ ֵ֖רי ְמ ֶ֥לאֶכת ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ִיְּתּ ֞נוּ
ִשְׁבֵ֣טי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְוָשׂ ֵ֤רי ָֽהֲאָלִפי ֙
ַֽלֲﬠבוֹ ַ֣דת ֵֽבּית־ָֽהֱאֹל ִ֗הים ָז ָ֞הב ִכָּכּ ִ֣רים ֲחֵֽמֶשׁת־ֲאָלִפי֘ם ַֽוֲא ַד ְרֹכּ ִ֣נים ִרבּ֒וֹ ְוֶ֗כֶסף
ם ֲﬠֶ֣שׂ ֶרת ֲאָלִ֔פים וּ ְנֹ֕חֶשׁת ִר֛בּוֹ וְּשׁמוֹ ַ֥נת ֲאָלִ֖פים ִכָּכּ ִ֑רים וַּב ְר ֶ֖זל ֵֽמָאה־
ִכָּכּ ִרי ֙
הָ֑וה ַ֥ﬠל ַיד־ ְיִחיֵ֖אל
ֶ֥אֶלף ִכָּכּ ִֽריםְ :וַה ִנְּמ ָ֤צא ִאתּ֙וֹ ֲאָב ֔ ִנים ָֽנְת ֖נוּ ְלאוַֹ֣צר ֵבּית־ ְי ֹ
ם
הָ֑וה ְו ַג ֙
ם ַעל־ ִ ֽהְת ַנ ְדּ ָ֔בם ִ֚כּי ְבּ ֵ֣לב ָשֵׁ֔לם ִ ֽהְת ַנ ְדּ֖בוּ ַלי ֹ
ַה ֵֽגּ ְרֻשׁ ִֽנּיַ :ו ִיְּשְׂמ֤חוּ ָהָע ֙
ה ָ֔וה ְלֵעי ֵ֖ני ָכּל־ַהָקּ ָ ֑הל
ָדּ ִ֣ויד ַהֶ֔מֶּלךְך ָשַׂ֖מח ִשְׂמָ֥חה ְגדוֹ ָֽלהַ :ו ְי ָ֤ב ֶרךְך ָדּ ִוי֙ד ֶאת־ ְי ֹ
ה ֱאֹלֵה֙י ִיְשׂ ָרֵ֣אל ָא ִ֔בינוּ ֵֽמעוֹ ָ֖לם ְוַעד־עוֹ ָֽלםְ :ל ךָ֣ך
ה ָו ֙
ַו ֣יּ ֹאֶמר ָדּ ִ֗ויד ָבּ֨רוּךְך ַא ָ ֤תּה ְי ֹ
ת ְוַה ֵ֣נַּצח ְוַה֔הוֹד ִ ֽכּי־ֹ֖כל ַבָּשַּׁ֣מ ִים וָּב ָ ֑א ֶרץ
ה ָוה ַה ְגּ ֻדָ֨לּה ְוַה ְגּבוּ ָ֤רה ְוַהִתְּפ ֶ ֨א ֶר ֙
֠ ְי ֹ
ה ַהַמְּמָלָ֔כה ְוַהִמְּת ַנֵ֖שּׂא ְלֹ֥כל ׀ ְל ֽר ֹאשְׁ :וָהֹ֤עֶשׁר ְוַהָכּבוֹ֙ד ִמְלָּפ ֔ ֶניךָך
ה ָו ֙
ְל ךָ֤ך ְי ֹ
ה מוֵֹ֣שׁל ַבֹּ֔כּל וְּב ָֽי ְד֖ךָך ֹ֣כּ ַח וּ ְגבוּ ָ֑רה וְּב ָ֣י ְד֔ךָך ְל ַג ֵ֥דּל וְּלַח ֵ֖זּק ַלֹֽכּלְ :וַעָ֣תּה
ְוַאָתּ ֙
ֱאֹל ֵ֔הינוּ מוֹ ִ֥דים ֲא ַ֖נְחנוּ ָ֑לךְך וְּמַֽהְלִ֖לים ְלֵ֥שׁם ִתְּפַא ְרֶֽתּךָךְ :וִ֨כי ִ֤מי ֲא ִנ֙י וִּ֣מי ַעִ֔מּי
ִכּי־ ַנְעֹ֣צר ֹ֔כּ ַח ְלִהְת ַנ ֵ֖דּב ָכּ ֑ז ֹאת ִ ֽכּי־ִמְמּ ךָ֣ך ַהֹ֔כּל וִּמ ָֽיּ ְד֖ךָך ָנַ֥תנּוּ ָֽלךְךֽ ִ :כּי־ ֵג ִ֨רים

ֲא ַ֧נְחנוּ ְלָפ ֶ֛ניךָך ְוֽתוָֹשִׁ֖בים ְכָּכל־ֲאֹב ֵ ֑תינוּ ַכֵּ֧צּל ׀ ָי ֵ ֛מינוּ ַעל־ָהָ֖א ֶרץ ְוֵ֥אין ִמ ְק ֶֽוה:
שׁךָך
ה ֲאֶ֣שׁר ֲהִכיֹ֔ננוּ ִלְב ֽנוֹת־ְל ךָ֥ך ַ֖ב ִית ְלֵ֣שׁם ָק ְד ֶ ֑
ה ָ֣וה ֱאֹל ֵ֔הינוּ ֹ֣כּל ֶֽהָה֤מוֹן ַה ֶזּ ֙
ְי ֹ
ה ֹבֵּ֣חן ֵל ָ֔בב וֵּֽמיָשׁ ִ֖רים
ִמ ָיּ ְד ךָ֥ך ֖היּא ]֖הוּא[ וְּל ךָ֥ך ַהֹֽכּלְ :ו ָי ַ֣דְעִתּי ֱאֹל ַ֔הי ִ֤כּי ַאָתּ ֙
ִתּ ְר ֶ֑צה ֲא ֗ ִני ְבֹּ֤יֶשׁר ְלָבִב֙י ִהְת ַנ ַ֣דְּבִתּי ָכל־ ֵ ֔אֶלּה ְוַע ָ֗תּה ַעְמּ ךָ ֙ך ַה ִנְּמְצאוּ־ֹ֔פה
ה ָ֗וה ֱ֠אֹלֵהי ַאְב ָר ָ֞הם ִיְצ ָ֤חק ְו ִיְשׂ ָרֵאל ֙
ָרִ֥איִתי ְבִשְׂמָ֖חה ְל ִ ֽהְת ַנ ֶדּב־ ָֽלךְךְ :י ֹ
ֲאֹב ֵ֔תינוּ ָשְׁמ ָרה־ ֣זּ ֹאת ְלעוָֹ֔לם ְל ֵ֥יֶצר ַמְחְשׁ֖בוֹת ְלַ֣בב ַע ֶ ֑מּךָך ְוָה ֵ֥כן ְלָבָ֖בם ֵא ֶֽליךָך:
ְוִלְשֹׁלֹ֣מה ְב ֗ ִני ֵ֚תּן ֵלָ֣בב ָשֵׁ֔לם ִלְשׁמוֹ֙ר ִמְצוֹ ֶ֔תיךָך ֵֽﬠ ְדוֶֹ֖תיךָך ְוֻח ֶ֑קּיךָך ְו ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת ַהֹ֔כּל
ְוִלְב ֖נוֹת ַהִבּי ָ֥רה ֲאֶשׁר־ֲהִכי ֽנוִֹתיַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ָדּ ִוי֙ד ְלָכל־ַהָקּ ָ֔הל ָֽבּ ְרכוּ־ ָ֖נא ֶאת־
ה ֱאֹלֵ֣הי ֲאֹֽבֵתי ֶ֔הם ַו ִיְּקּ ֧דוּ ַו ִֽיְּשַֽׁתֲּח ֛ווּ
ה ָו ֙
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהי ֶ֑כם ַו ְיָֽב ְר֣כוּ ָֽכל־ַהָקּ ָ֗הל ַֽלי ֹ
ְי ֹ
ה ָ֗וה ְ ֽלָֽמֳח ַר֘ת ַה ֣יּוֹם
ה ָ֣וה ׀ ֠ ְזָבִחים ַו ַֽיֲּﬠ֨לוּ ֹע֜לוֹת ַלי ֹ
ה ָ֖וה ְוַלֶֽמֶּלךְךַ :ו ִיּ ְזְבּ֣חוּ ַֽלי ֹ
ַלי ֹ
א ָפּ ִ֨רים ֶ ֜אֶלף ֵאִ֧לים ֶ ֛אֶלף ְכָּבִ֥שׂים ֶ֖אֶלף ְו ִנְסֵכּי ֶ ֑הם וּ ְזָבִ֥חים ָלֹ֖רב ְלָכל־
ַההוּ ֒
הָ֛וה ַבּ ֥יּוֹם ַה֖הוּא ְבִּשְׂמָ֣חה ְגדוֹ ָ֑לה ַו ַיְּמ ִ֤ליכוּ
ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֽיּ ֹאְכ֨לוּ ַו ִיְּשׁ֜תּוּ ִלְפ ֵ֧ני ְי ֹ
ֵשׁ ִני ֙
הָ֛וה ְל ָנ ִ֥גיד וְּלָצ ֖דוֹק ְלֹכֵֽהןַ :ו ֵ֣יֶּשׁב ְ֠שֹׁלֹמה
ת ִלְשֹׁלֹ֣מה ֶבן־ ָדּ ִ֔ויד ַו ִיְּמְשׁ֧חוּ ַֽלי ֹ
ה ָ֧וה ׀ ְל ֶ ֛מֶלךְך ַֽתַּחת־ ָדּ ִ֥ויד ָאִ֖ביו ַו ַיְּצ ַ֑לח ַו ִיְּשְׁמ֥עוּ ֵא ָ֖ליו ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ַעל־ִכֵּ֨סּא ְי ֹ
ם ְוַה ִגֹּבּ ִ֔רים ְו ַ֕גם ָכּל־ְבּ ֵ֖ני ַהֶ֣מֶּלךְך ָדּ ִ֑ויד ָ֣נְתנוּ ָ֔יד ַ֖תַּחת ְשֹׁלֹ֥מה
ְוָכל־ַהָשּׂ ִרי ֙
ה ְלַ֔מְעָלה ְלֵעי ֵ֖ני ָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ִיֵּ֤תּן ָעָלי֙ו ֣הוֹד
ה ָ֤וה ֶאת־ְשֹׁלֹמ ֙
ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ְי ַג ֵ֨דּל ְי ֹ
ַמְל֔כוּת ֲ֠אֶשׁר ֽל ֹא־ָה ָ֧יה ַעל־ָכּל־ ֶ ֛מֶלךְך ְלָפ ָ֖ניו ַעל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :ו ָד ִוי֙ד ֶבּן־ ִיָ֔שׁי ָמ ַ֖לךְך
ַעל־ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וַה ָיִּ֗מים ֲאֶ֤שׁר ָמַל ךְ ֙ך ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַא ְרָבִּ֖ﬠים ָשׁ ָ֑נה ְבֶּחְב ֤רוֹן
ת ְבֵּשׂיָ֣בה טוֹ ָ֔בה
ָמַל ךְ ֙ך ֶ֣שַׁבע ָשׁ ֔ ִנים וִּבי ֽרוָּשׁ ַ֥לם ָמ ַ֖לךְך ְשֹׁלִ֥שׁים ְוָשֽׁלוֹשַׁ :ו ָ֨יָּמ ֙
ְשַׂ֥בע ָיִ֖מים ֹ֣עֶשׁר ְוָכ֑בוֹד ַו ִיְּמֹ֛לךְך ְשֹׁלֹ֥מה ְב ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוְ :ו ִדְב ֵר֙י ָדּ ִ֣ויד ַהֶ֔מֶּלךְך
שׁ ִ֖נים ְוָֽהֲאחֹר ִ֑נים ִה ָ֣נּם ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־ ִדְּב ֵר֙י ְשׁמוֵּ֣אל ָֽהֹר ֶ ֔אה ְוַעל־ ִדְּב ֵר֙י
ָה ִֽרא ֹ
ָנָ֣תן ַה ָנּ ִ֔ביא ְוַעל־ ִדְּב ֵ֖רי ָ֥גּד ַֽהֹח ֶֽזהִ֥ :ﬠם ָכּל־ַמְלכוּ֖תוֹ וּ ְגֽבוּ ָר֑תוֹ ְוָֽהִע ִ֗תּים ֲאֶ֨שׁר
ָֽﬠְב ֤רוּ ָעָלי֙ו ְוַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְו ַ֖ﬠל ָכּל־ַמְמְל֥כוֹת ָֽהֲא ָרֽצוֹתַ :ו ִיְּתַחֵ֛זּק ְשֹׁלֹ֥מה ֶבן־
ה ָ֤וה ֱאֹלָהי֙ו ִע֔מּוֹ ַֽו ְי ַג ְדּ ֵ֖להוּ ְלָֽמְעָלהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְשֹׁלֹ֣מה ְלָכל־
ָדּ ִ֖ויד ַעל־ַמְלכוּ֑תוֹ ַֽוי ֹ
שְּׁפִ֗טים וְּלֹ֛כל ָנִ֥שׂיא ְלָכל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ִיְשׂ ָר ֵ ֡אל ְלָשׂ ֵרי֩ ָֽהֲאָלִ֨פים ְוַהֵמּ֜אוֹת ְוַל ֽ ֹ
ה ְוָכל־ַהָקָּ֣הל ִע֔מּוֹ ַלָבָּ֖מה ֲאֶ֣שׁר ְבּ ִגְב֑עוֹן ִכּי־ָ֣שׁם
ָראֵ֥שׁי ָֽהָאֽבוֹתַ :ו ֵֽיְּל֗כוּ ְשֹׁלֹמ ֙

ה ָ֖וה ַבִּמּ ְדָֽבּרֲ :א ָ֗בל
שׂה ֹמֶ֥שׁה ֶֽﬠֶבד־ ְי ֹ
אֶהל מוֵֹע֙ד ָֽהֱאֹל ִ֔הים ֲאֶ֥שׁר ָע ָ ֛
ָה ָ֗יה ֤ ֹ
אֶהל
ם ֶֽהֱﬠ ָ֤לה ָד ִוי֙ד ִמִקּ ְר ַ֣ית ְיָע ִ֔רים ַֽבֵּהִ֥כין ֖לוֹ ָדּ ִ֑ויד ִ֧כּי ָֽנָטה־֛לוֹ ֖ ֹ
ֲא ֤רוֹן ָֽהֱאֹלִהי ֙
ה ְבַּצְלֵאל ֙ ֶבּן־אוּ ִ֣רי ֶבן־֔חוּר ָ֕שׂם ִלְפ ֵ֖ני
ִבּי ֽרוָּשׁ ָֽלם :וִּמ ְז ַ֣בּח ַה ְנֹּ֗חֶשׁת ֲאֶ֤שׁר ָעָשׂ ֙
ת
הָ֑וה ַו ִיּ ְד ְרֵ֥שׁהוּ ְשֹׁלֹ֖מה ְוַה ָֽקָּהלַ :ו ַיַּעל ֩ ְשֹׁלֹ֨מה ָ֜שׁם ַעל־ִמ ְז ַ֤בּח ַהְנֹּ֨חֶשׁ ֙
ִמְשׁ ַ֣כּן ְי ֹ
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ַו ַ֧יַּעל ָע ָ֛ליו ֹע֖לוֹת ָֽאֶלףַ :בּ ַ֣לּ ְיָלה ַה֔הוּא ִנ ְרָ֥אה
ה ָ֔וה ֲאֶ֖שׁר ְל ֣ ֹ
ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ה ֵֽלאֹל ִ֔הים
ֱאֹלִ֖הים ִלְשֹׁלֹ֑מה ַו ֣יּ ֹאֶמר ֔לוֹ ְשַׁ֖אל ָ֥מה ֶאֶתּן־ ָֽלךְךַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ְשֹׁלֹמ ֙
ה ָ֣וה
ה ְי ֹ
ַא ָ֗תּה ָעִ֛שׂיָת ִעם־ ָדּ ִ֥ויד ָאִ֖בי ֶ֣חֶסד ָגּ ֑דוֹל ְוִהְמַלְכַ֖תּ ִני ַתְּחָֽתּיוַ :עָתּ ֙
ה ִהְמַלְכ ַ֔תּ ִני ַעל־ַ֕עם ַ֖רב ַֽכֲּﬠ ַ֥פר
ֱאֹל ִ֔הים ֵֽיָאֵמ֙ן ְדָּ֣ב ְר֔ךָך ִ֖ﬠם ָדּ ִ֣ויד ָאִ֑בי ִ֤כּי ַאָתּ ֙
ָהָֽא ֶרץַ :ע ָ֗תּה ָחְכָ֤מה וַּמ ָדּ֙ע ֶתּן־ִ֔לי ְוֵֽאְצ ָ ֛אה ִלְפ ֵ֥ני ָֽהָעם־ַה ֶ֖זּה ְוָא֑בוָֹאה ִכּי־ִ֣מי
ִיְשֹׁ֔פּט ֶאת־ַעְמּ ךָ֥ך ַה ֶ֖זּה ַה ָגּ ֽדוֹלַ :ו ֣יּ ֹאֶמר־ֱאֹלִ֣הים ׀ ִלְשֹׁלֹ֡מה ַ֣יַען ֲאֶשׁ֩ר ָה ְי ָ֨תה
ת ֶ֣נֶפשׁ ֽשׂ ְנ ֶ ֔איךָך ְו ַגם־
֜ז ֹאת ִעם־ְלָב ֶ֗בךָך ְו ֥ל ֹא ָ֠שַׁאְלָתּ ֹ֣עֶשׁר ְנָכִ֤סים ְוָכבוֹ֙ד ְוֵא ֙
ָיִ֥מים ַרִ֖בּים ֣ל ֹא ָשׁ ָ ֑אְלָתּ ַוִתְּשַׁאל־ְל ךָ ֙ך ָחְכָ֣מה וַּמ ָ֔דּע ֲאֶ֤שׁר ִתְּשׁפּוֹ֙ט ֶאת־ַעִ֔מּי
ֲאֶ֥שׁר ִהְמַלְכִ֖תּיךָך ָע ָֽליוַֽ :הָחְכָ֥מה ְוַהַמּ ָ֖דּע ָנ֣תוּן ָ֑לךְך ְוֹ֨עֶשׁר וּ ְנָכִ֤סים ְוָכבוֹ֙ד ֶאֶתּן־
ם ֲאֶ֣שׁר ְלָפ ֔ ֶניךָך ְוַֽאֲח ֶ֖ריךָך ֥ל ֹא ִֽיְה ֶיה־ ֵֽכּןַ :ו ָיּ ֨ב ֹא
ָ֔לךְך ֲאֶ֣שׁר ׀ ֽל ֹא־ָ֣ה ָיה ֵ֗כן ַלְמָּלִכי ֙
אֶהל מוֹ ֵ֑ﬠד ַו ִיְּמֹ֖לךְך ַעל־
ְשֹׁלֹ֜מה ַלָבָּ֤מה ֲאֶשׁר־ְבּ ִגְבעוֹ֙ן ְי ֽרוָּשַׁ֔לם ִמִלְּפ ֵ֖ני ֣ ֹ
ת ֶ֔רֶכב
ם ַֽו ְיִהי־֗לוֹ ֶ֤אֶלף ְוַא ְרַבּע־ֵמאוֹ ֙
ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֶֽיֱּאֹ֣סף ְשֹׁלֹמ֘ה ֶ֣רֶכב וּ ָֽפ ָרִשׁי ֒
ם ְבָּע ֵ֣רי ָה ֶ֔רֶכב ְוִעם־ַהֶ֖מֶּלךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ִיּ ֵ֨תּן
וְּשׁ ֵֽנים־ָעָ֥שׂר ֶ֖אֶלף ָֽפּ ָרִ֑שׁים ַו ַיּ ִנּיֵח ֙
ַהֶ֜מֶּלךְך ֶאת־ַה ֶ֧כֶּסף ְוֶאת־ַה ָזּ ָ ֛הב ִבּי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ָֽכֲּאָב ִ֑נים ְוֶאת־ָֽהֲא ָר ִ֗זים ָנ ַ ֛תן
ַכִּשְּׁקִ֥מים ֲאֶשׁר־ַבְּשֵּׁפ ָ֖לה ָלֹֽרב :וּמוָֹ֧צא ַהסּוִּ֛סים ֲאֶ֥שׁר ִלְשֹׁלֹ֖מה ִמִמְּצ ָ֑ר ִים
ה
וִּמְק ֵ֕וא ֹֽסֲח ֵ֣רי ַהֶ֔מֶּלךְך ִמ ְק ֵ֥וא ִיְק֖חוּ ִבְּמ ִ ֽחירַ ֠ :ו ַֽיֲּﬠלוּ ַויּוִֹ֨ציאוּ ִמִמְּצ ַ֤ר ִים ֶמ ְרָכָּב ֙
ְבֵּ֣שׁשׁ ֵמ֣אוֹת ֶ֔כֶּסף ְו֖סוּס ַֽבֲּחִמִ֣שּׁים וֵּמ ָ ֑אה ֠ ְוֵכן ְלָכל־ַמְל ֵ֧כי ַֽהִחִ֛תּים וַּמְל ֵ֥כי
ה ָ֔וה וַּ֖ב ִית ְלַמְלכוּֽתוֹ:
ת ְלֵ֣שׁם ְי ֹ
ֲא ָ֖רם ְבּ ָי ָ֥דם יוֹ ִ ֽציאוַּ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְשֹׁלֹ֗מה ִלְב֥נוֹת ַ֨בּ ִי ֙
ַו ִיְּסֹ֨פּר ְשֹׁלֹ֜מה ִשְׁבִ֥ﬠים ֶ ֨אֶל֙ף ִ֣אישׁ ַס ָ֔בּל וְּשׁמוֹ ִ֥נים ֶ ֛אֶלף ִ֖אישׁ ֹחֵ֣צב ָבּ ָ ֑הר
וְּמ ַנְצִּ֣חים ֲﬠֵלי ֶ֔הם ְשֹׁ֥לֶשׁת ֲאָלִ֖פים ְוֵ֥שׁשׁ ֵמֽאוֹתַ :ו ִיְּשׁ ַ֣לח ְשֹׁלֹ֔מה ֶאל־חוּ ָ֥רם
ת ִעם־ ָדּ ִ֣ויד ָא ִ֔בי ַוִתְּשׁ ַֽלח־֣לוֹ ֲא ָר ִ֔זים ִלְב ֽנוֹת־
ֶֽמֶלךְך־ֹ֖צר ֵלאֹ֑מר ַֽכֲּאֶ֤שׁר ָעִ֨שׂי ָ ֙
ה ָ֣וה ֱאֹל ָ֗הי ְלַהְק ִ֣דּישׁ ֡לוֹ
ה ֲא ֨ ִני ֽבוֹ ֶנה־ ַ֜בּ ִית ְלֵ֣שׁם ׀ ְי ֹ
֥לוֹ ַ֖ב ִית ָלֶ֥שֶׁבת ֽבּוִֹ :ה ֵנּ ֩

ת ַלֹ֣בֶּקר ְוָלֶ֔ע ֶרב
ם וַּֽמֲﬠ ֶ֨רֶכת ָתִּ֤מיד ְוֹעלוֹ ֙
ְלַהְקִ֣טיר ְלָפ ָ֣ניו ְקֹֽט ֶרת־ַסִמּי ֩
ה ָ֣וה ֱאֹל ֵ ֑הינוּ ְלעוֹ ָ֖לם ֥ז ֹאת ַעל־ ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ת ְו ֶ֣לֳח ָדִ֔שׁים וְּלֽמוֲֹﬠ ֵ֖די ְי ֹ
ַלַשָּׁבּתוֹ ֙
ְוַה ַ֛בּ ִית ֲאֶשׁר־ֲא ִ֥ני בוֹ ֶ֖נה ָגּ ֑דוֹל ִ ֽכּי־ ָג ֥דוֹל ֱאֹלֵ֖הינוּ ִמָכּל־ָֽהֱאֹל ִ ֽהים :וִּ֤מי ַֽיֲﬠָצר־
ֹ֨כּ ַ֙ח ִלְב ֽנוֹת־֣לוֹ ַ֔ב ִית ִ֧כּי ַהָשּׁ ַ ֛מ ִים וְּשֵׁ֥מי ַהָשַּׁ֖מ ִים ֣ל ֹא ְיַכְלְכּ ֻ֑להוּ וִּ֤מי ֲא ִנ֙י ֲאֶ֣שׁר
ת
ֶאְב ֶנה־֣לּוֹ ַ֔ב ִית ִ֖כּי ִאם־ְלַהְקִ֥טיר ְלָפ ָֽניוְ :וַע ָ֡תּה ְ ֽשַׁלח־ִ֣לי ִ ֽאישׁ־ָחָ֡כם ַֽלֲﬠשׂוֹ ֩
ַבּ ָזּ ָ֨הב וַּבֶ֜כֶּסף וַּב ְנֹּ֣חֶשׁת וַּבַבּ ְר ֶ֗זל וָּֽבַא ְר ְגּ ָו֙ן ְוַכ ְרִ֣מיל וְּתֵ֔כֶלת ְוֹי ֵ֖ד ַע ְלַפֵ֣תּ ַח
ִפּתּוִּ֑חים ִעם־ַֽהֲחָכִ֗מים ֲאֶ֤שׁר ִעִמּ֙י ִ ֽבּיהוּ ָ֣דה וִּבי ֽרוָּשַׁ֔לם ֲאֶ֥שׁר ֵהִ֖כין ָדּ ִ֥ויד ָא ִ ֽבי:
ֽוְּשׁ ַֽלח־ִלי֩ ֲﬠֵ֨צי ֲא ָר ִ֜זים ְבּרוִֹ֣שׁים ְוַאְלגּוִּמּי֘ם ֵֽמַהְלָּבנוֹ֒ן ִ֚כּי ֲא ִ֣ני ָי ַ֔דְעִתּי ֲאֶ֤שׁר
ֲﬠָב ֶ֨די ךָ ֙ך ֽיוֹ ְדִ֔עים ִלְכ ֖רוֹת ֲﬠֵ֣צי ְלָב ֑נוֹן ְוִה ֵ֥נּה ֲﬠָב ַ֖די ִעם־ֲﬠָב ֶֽדיךָך :וְּלָהִ֥כין ִ֛לי ֵעִ֖צים
ָלֹ֑רב ִ֥כּי ַה ַ֛בּ ִית ֲאֶשׁר־ֲא ִ֥ני בוֹ ֶ֖נה ָגּ ֥דוֹל ְוַהְפ ֵֽלאְ :וִה ֵ֣נּה ַלֹֽחְטִ֣בים ׀ ְ ֽלֹֽכ ְרֵ֣תי ׀
ם ֶעְשׂ ִ֣רים ֶ ֔אֶלף וְּשֹׂע ִ֕רים ֹכּ ִ֖רים
ָֽהֵעִ֡צים ָנַתִתּי֩ ִחִ֨טּים ׀ ַמ֜כּוֹת ַֽלֲﬠָב ֶ֗דיךָך ֹכּ ִרי ֙
ם ֶעְשׂ ִ֣רים ֶ ֔אֶלף ְוֶ֕שֶׁמן ַבִּ֖תּים ֶעְשׂ ִ֥רים ָֽאֶלףַ :ו ֨יּ ֹאֶמר
ֶעְשׂ ִ֣רים ָ ֑אֶלף ְו ַ֗י ִין ַבִּתּי ֙
ה ֶאת־ַע֔מּוֹ ְנָת ְנ ךָ֥ך
ה ָו ֙
חוּ ָ֤רם ֶֽמֶלךְך־ֹצ֙ר ִבְּכ ָ֔תב ַו ִיְּשׁ ַ֖לח ֶאל־ְשֹׁלֹ֑מה ְבַּֽאֲה ַ֤בת ְי ֹ
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲאֶ֣שׁר ָעָ֔שׂה ֶאת־
ה ָו ֙
ם ָבּ ֤רוּךְך ְי ֹ
ֲﬠֵליֶ֖הם ֶֽמֶלךְךַ :ויּ ֹאֶמ֘ר חוּ ָר ֒
ַהָשַּׁ֖מ ִים ְוֶאת־ָה ָ ֑א ֶרץ ֲאֶ֣שׁר ָנַת֩ן ְל ָד ִ֨ויד ַהֶ֜מֶּלךְך ֵ֣בּן ָחָ֗כם יוֹ ֵ֨ד ַ֙ע ֵ֣שֶׂכל וִּבי ֔ ָנה
ה ָ֔וה וַּ֖ב ִית ְלַמְלכוּֽתוְֹ :וַע ָ֗תּה ָשׁ ַ֧לְחִתּי ִ ֽאישׁ־ָח ָ֛כם יוֹ ֵ֛ד ַע
ת ַֽלי ֹ
ֲאֶ֤שׁר ִֽיְב ֶנה־ ַ֨בּ ִי ֙
ִבּי ָ֖נה ְלחוּ ָ֥רם ָא ִ ֽביֶ :בּן־ִאָ֞שּׁה ִמן־ְבּ ֣נוֹת ָ֗דּן ְוָאִ֣ביו ִ ֽאישׁ־ֹצ ִ֡רי יוֹ ֵ֡ד ַע ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת
ת וַּב֣בּוּץ
ַבּ ָזָּ֣הב ֠וַּבֶכֶּסף ַבּ ְנֹּ֨חֶשׁת ַבַּבּ ְר ֶ֜זל ָֽבֲּאָב ִ֣נים וָּבֵעִ֗צים ָבַּא ְר ָגָּ֤מן ַבְּתֵּ֨כֶל ֙
שֶׁבת ֲאֶ֤שׁר ִי ָֽנֶּתן־ל֙וֹ ִעם־
שׁב ָכּל־ַֽמֲח ָ ֑
וַּבַכּ ְרִ֔מיל וְּלַפ ֵ֨תּ ַ֙ח ָכּל־ִפּ֔תּוּ ַח ְוַלְח ֖ ֹ
ֲחָכֶ֔מיךָך ְֽוַחְכֵ֔מי ֲאֹד ִ֖ני ָדּ ִ֥ויד ָא ִ ֽביךָךְ ֠ :וַעָתּה ַֽהִחִ֨טּים ְוַהְשֹׂע ִ֜רים ַהֶ֤שֶּׁמן ְוַה ַ֨יּ ִי֙ן
ֲאֶשׁר־ָאַ֣מר ֲאֹד ֔ ִני ִיְשׁ ַ֖לח ַֽלֲﬠָב ָֽדיוַֽ ֠ :וֲא ַנְחנוּ ִנְכֹ֨רת ֵעִ֤צים ִמן־ַהְלָּבנוֹ֙ן ְכָּכל־
אָ֖תם ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ִיְּסֹ֣פּר
ָצ ְרֶ֔כּךָך וּ ְנִביֵ֥אם ְל ךָ֛ך ַרְפֹס ֖דוֹת ַעל־ ָ֣ים ָי֑פוֹ ְוַא ָ ֛תּה ַֽתֲּﬠ ֶ֥לה ֹ
ם ֲאֶשׁ֙ר ְבֶּ֣א ֶרץ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַֽאֲח ֵ֣רי ַהְסָּ֔פר ֲאֶ֥שׁר
ְשֹׁלֹ֗מה ָכּל־ָֽהֲא ָנִ֤שׁים ַה ֵגּי ִרי ֙
ם ֶ ֔אֶלף וְּשֹׁ֥לֶשׁת ֲאָלִ֖פים ְוֵ֥שׁשׁ ֵמֽאוֹת:
ְסָפ ָ֖רם ָדּ ִ֣ויד ָאִ֑ביו ַו ִיָּֽמְּצ֗אוּ ֵמָ֤אה ַֽוֲחִמִשּׁי ֙
ם
ַו ַ֣יַּעשׂ ֵמ ֶ֗הם ִשְׁבִ֥ﬠים ֶ ֨אֶל֙ף ַס ָ֔בּל וְּשֹׁמ ִ֥נים ֶ֖אֶלף ֹחֵ֣צב ָבּ ָ ֑הר וְּשֹׁ֤לֶשׁת ֲאָלִפי ֙
ְוֵ֣שׁשׁ ֵמ֔אוֹת ְמ ַנְצִּ֖חים ְלַֽהֲﬠִ֥ביד ֶאת־ָה ָֽﬠםַ :ו ָ֣יֶּחל ְשֹׁלֹ֗מה ִלְב ֤נוֹת ֶאת־ֵֽבּית־

ה ִבּי ֽרוָּשַׁ֔לם ְבַּה֙ר ַה֣מּוֹ ִר ָ֔יּה ֲאֶ֥שׁר ִנ ְרָ֖אה ְל ָד ִ֣ויד ָאִ֑ביהוּ ֲאֶ֤שׁר ֵהִכי֙ן
ה ָו ֙
ְי ֹ
ִבְּמ֣קוֹם ָדּ ִ֔ויד ְבּ ֖גֹ ֶרן ָא ְר ָ֥נ ן ַה ְיבוּ ִ ֽסיַ ֠ :ו ָיֶּחל ִלְב ֞נוֹת ַבֹּ֤ח ֶדשׁ ַהֵשּׁ ִנ֙י ַבֵּשּׁ ֔ ִני ִבְּשׁ ַ֥נת
א ֶרךְך
ה הוַּ֣סד ְשֹׁלֹ֔מה ִלְב ֖נוֹת ֶאת־ֵ֣בּית ָֽהֱאֹלִ֑הים ָה ֡ ֹ
ַא ְרַ֖בּע ְלַמְלכוּֽתוְֹ :ו ֵ ֨אֶלּ ֙
ה ַא֣מּוֹת ִשִׁ֔שּׁים ְוֹ֖רַחב ַא֥מּוֹת ֶעְשׂ ִֽריםְ :וָֽהאוָּ֡לם ֲאֶשׁ֩ר
ַא֞מּוֹת ַבִּמּ ָ֤דּה ָה ִֽראשׁוֹ ָנ ֙
ת ַא֣מּוֹת ֶעְשׂ ִ֔רים ְוַה ֖גַֹּבהּ ֵמָ֣אה ְוֶעְשׂ ִ֑רים
א ֶרךְך ַעל־פּ ֵ֤ני ֹֽרַחב־ַה ַ֨בּ ִי ֙
ַעל־ְפּ ֨ ֵני ָה ֜ ֹ
ה ֵ֣ﬠץ ְבּרוִֹ֔שׁים ַו ְיַח ֵ֖פּהוּ
ַו ְיַצ ֵ֥פּהוּ ִמְפּ ִ֖ניָמה ָזָ֥הב ָטֽהוֹרְ :וֵ֣את ׀ ַהַ֣בּ ִית ַה ָגּ֗דוֹל ִחָפּ ֙
ָזָ֣הב ֑טוֹב ַו ַ֧יַעל ָע ָ֛ליו ִתֹּמ ִ֖רים ְוַשׁ ְרְשׁ ֽרוֹתַ :ו ְיַ֧צף ֶאת־ַה ַ֛בּ ִית ֶ֥אֶבן ְי ָק ָ֖רה
ְלִתְפ ָ ֑א ֶרת ְוַה ָזָּ֖הב ְזַ֥הב ַפּ ְר ָֽו ִיםַ :ו ְיַ֨חף ֶאת־ַה ַ֜בּ ִית ַהֹקּ ֧רוֹת ַהִסִּ֛פּים ְו ִֽקירוָֹ֥תיו
שׂ ֶאת־ֵֽבּית־ֹ֣ק ֶדשׁ
ְו ַדְלתוָֹ֖תיו ָז ָ ֑הב וִּפַ֥תּח ְכּרוִּ֖בים ַעל־ַהִקּי ֽרוֹתַ :ו ַ֨יַּע ֙
ת ַא֣מּוֹת ֶעְשׂ ִ֔רים ְו ָרְח֖בּוֹ ַא֣מּוֹת ֶעְשׂ ִ֑רים
ַהֳקּ ָדִ֔שׁים ָא ְר֞כּוֹ ַעל־ְפּ ֵ֤ני ֹֽרַחב־ַה ַ֨בּ ִי ֙
ַו ְיַחֵ֨פּה֙וּ ָזָ֣הב ֔טוֹב ְלִכָכּ ִ֖רים ֵ֥שׁשׁ ֵמֽאוֹת :וִּמְשׁ ָ֛קל ְלִמְסְמ ֥רוֹת ִלְשָׁקִ֖לים ֲחִמִ֣שּׁים
ם ְכּרוִּ֣בים ְשׁ ֔ ַנ ִים
ָז ָ ֑הב ְוָֽהֲﬠִל ֖יּוֹת ִח ָ֥פּה ָזָֽהבַ :ו ַ֜יַּעשׂ ְבֵּֽבית־ֹ֤ק ֶדשׁ ַהֳקּ ָדִשׁי ֙
אָ֖תם ָזָֽהבְ :וַכ ְנֵפ֙י ַהְכּרוּ ִ֔בים ָא ְר ָ֖כּם ַא֣מּוֹת ֶעְשׂ ִ֑רים
ַֽמֲﬠֵ֖שׁה ַֽצֲﬠֻצִ֑ﬠים ַו ְיַצ֥פּוּ ֹ
ת ַא֣מּוֹת ָחֵ֔משׁ
ת ְל ִ֣קיר ַה ַ֔בּ ִית ְוַהָכּ ָ֤נ ף ָֽהַאֶ֨ח ֶר ֙
ְכּ ֨ ַנף ָֽהֶאָ֜חד ְלַא֣מּוֹת ָחֵ֗משׁ ַמ ַ֨גַּע ֙
ַמ ִ֕גּי ַע ִלְכ ַ֖נ ף ַהְכּ ֥רוּב ָֽהַאֵֽחר :וְּכַ֨נף ַהְכּ ֤רוּב ָֽהֶאָח֙ד ַא֣מּוֹת ָחֵ֔משׁ ַמ ִ֖גּי ַע ְל ִ֣קיר
ת ַא֣מּוֹת ָחֵ֔משׁ ְדֵּב ָ ֕קה ִלְכ ַ֖נ ף ַהְכּ ֥רוּב ָֽהַאֵֽחרַ :כּ ְנֵפ֙י
ַה ָ֑בּ ִית ְוַהָכּ ָ֤נ ף ָֽהַאֶ֨ח ֶר ֙
ַהְכּרוִּ֣בים ָה ֵ ֔אֶלּה ֹֽפּ ְרִ֖שׂים ַא֣מּוֹת ֶעְשׂ ִ֑רים ְו ֵ ֛הם ֹֽעְמ ִ֥דים ַעל־ ַר ְגֵליֶ֖הם וְּפ ֵניֶ֥הם
שׂ ֶאת־ַהָפֹּ֔רֶכת ְתּ ֵ֥כֶלת ְוַא ְר ָגָּ֖מן ְוַכ ְרִ֣מיל וּ֑בוּץ ַו ַ֥יַּעל ָע ָ֖ליו ְכּרוּ ִ ֽבים:
ַלָֽבּ ִיתַ :ו ַ֨יַּע ֙
א ֶרךְך ְוַהֶ֥צֶּפת ֲאֶשׁר־
ת ַעמּוּ ִ֣דים ְשׁ ֔ ַנ ִים ַא֕מּוֹת ְשֹׁלִ֥שׁים ְוָחֵ֖משׁ ֑ ֹ
ַו ַ֜יַּעשׂ ִלְפ ֵ֤ני ַה ַ֨בּ ִי ֙
ת ַבּ ְדּ ִ֔ביר ַו ִיֵּ֖תּן ַעל־ ֣ר ֹאשׁ ָֽהַעֻמּ ִ֑דים
ַעל־ר ֹא֖שׁוֹ ַא֥מּוֹת ָחֵֽמשַׁ :ו ַ֤יַּעשׂ ַשׁ ְרְשׁרוֹ ֙
ם ַעל־ְפּ ֵ֣ני ַֽהֵהיָ֔כל
ם ֵמ ָ ֔אה ַו ִיֵּ֖תּן ַבַּשּׁ ְרְשׁ ֽרוֹתַ :ו ָ֤יּ ֶקם ֶאת־ָֽהַעמּוּ ִדי ֙
ַו ַ֤יַּעשׂ ִרמּוֹ ִני ֙
ֶאָ֥חד ִמ ָיִּ֖מין ְוֶאָ֣חד ֵֽמַהְשּׂ ֑מ ֹאול ַו ִיּ ְק ָ֤רא ֵֽשׁם־ַה ְיָמי ִנ֙י ]ַה ְיָמ ִנ֙י[ ָיִ֔כין ְוֵ֥שׁם
ה ָא ְר֔כּוֹ ְוֶעְשׂ ִ֥רים ַאָ֖מּה ָרְח֑בּוֹ
ַהְשָּׂמאִ֖לי ֹֽבַּעזַ :ו ַ֨יַּעשׂ ִמ ְזַ֣בּח ְנֹ֔חֶשׁת ֶעְשׂ ִ֤רים ַאָמּ ֙
ְו ֶ֥ﬠֶשׂר ַא֖מּוֹת קוָֹמֽתוַֹ :ו ַ֥יַּעשׂ ֶאת־ַה ָ֖יּם מוּ ָ֑צק ֶ֣ﬠֶשׂר ָֽ֠בַּאָמּה ִמְשָּׂפ֨תוֹ ֶאל־
א֖תוֹ
ה ֽקוָֹמ֔תוֹ ְוָק֙ו ְשֹׁלִ֣שׁים ָֽבַּאָ֔מּה ָיֹ֥סב ֹ
ְשָׂפ֜תוֹ ָע ֣גוֹל ׀ ָס ִ֗ביב ְוָחֵ֤משׁ ָֽבַּאָמּ ֙
א֔תוֹ ֶ֚ﬠֶשׂר ָֽבַּאָ֔מּה
ם ַ֨תַּחת ֜לוֹ ָסִ֤ביב ׀ ָסִבי֙ב ֽסוְֹבִ֣בים ֹ
ָס ִ ֽביב :וּ ְד֣מוּת ְבָּק ִרי ֩

ם ַהָבּ ָ ֔קר ְיצוּ ִ֖קים ְבֻּֽמַצְקֽתּוֹ :עוֵֹ֞מד ַעל־
ַמִקּיִ֥פים ֶאת־ַה ָ֖יּם ָסִ֑ביב ְשׁ ַ֤נ ִים טוּ ִרי ֙
ה ֹפ ֨ ִנים ָ֜יָמּה וְּשֹׁלָ֣שׁה ׀ ֹפּ ִ֣נים
ְשׁ ֵ֧נים ָעָ֣שׂר ָבּ ָ ֗קר ְשֹׁלָ֣שׁה ֹפ ִ֣נים ׀ ָצ֡פוֹ ָנה וְּשׁלוָֹשׁ ֩
֗ ֶנ ְגָבּה וְּשֹׁלָשׁ ֙
ה ֹפּ ִ֣נים ִמ ְז ָ֔רָחה ְוַה ָ֥יּם ֲﬠֵליֶ֖הם ִמְל ָ ֑מְעָלה ְוָכל־ֲאֹֽח ֵריֶ֖הם ָֽבּ ְיָתה:
ְוָעְב ֣יוֹ ֶ֔טַפח וְּשָׂפת֙וֹ ְכַּֽמֲﬠֵ֣שׂה ְשַׂפת־֔כּוֹס ֶ֖פּ ַרח ֽשׁוַֹשׁ ָ֑נּה ַֽמֲח ִ֣זיק ַבּ ִ֔תּים ְשֹׁ֥לֶשׁת
ה ֠ ַו ִיֵּתּן ֲחִמָ֨שּׁה ִמ ָיִּ֜מין ַֽוֲחִמָ֤שּׁה ִמְשּׂמ ֹאול ֙
ֲאָלִ֖פים ָי ִ ֽכילַ :ו ַ֣יַּעשׂ ִכּיּוֹ ִרי֘ם ֲﬠָשׂ ָר ֒
ְל ָרְחָ֣צה ָב ֶ֔הם ֶאת־ַֽמֲﬠֵ֥שׂה ָֽהעוֹ ָ֖לה ָי ִ֣דיחוּ ָ֑בם ְוַה ָ֕יּם ְל ָרְחָ֥צה ַלֹֽכֲּה ִ֖נים ֽבּוֹ:
֠ ַו ַיַּעשׂ ֶאת־ְמֹנ ֧רוֹת ַה ָזּ ָ ֛הב ֶ֖ﬠֶשׂר ְכִּמְשָׁפּ ָ֑טם ַו ִיֵּתּ֙ן ַֽבֵּהיָ֔כל ָחֵ֥משׁ ִמ ָיִּ֖מין ְוָחֵ֥משׁ
ח ַֽבֵּהיָ֔כל ֲחִמָ֥שּׁה ִמ ָיִּ֖מין ַֽוֲחִמָ֣שּׁה
ה ַו ַיַּנּ ֙
ִמְשּׂ ֽמ ֹאולַ :ו ַ֣יַּעשׂ ֻשְׁלָחנוֹ֘ת ֲﬠָשׂ ָר ֒
שׂ ֲחַ֣צר ַהֹֽכֲּה ֔ ִנים ְוָֽהֲﬠ ָז ָ֖רה ַה ְגּדוֹ ָ֑לה
ִמְשּׂ ֑מ ֹאול ַו ַ֛יַּעשׂ ִמ ְז ְר ֵ֥קי ָזָ֖הב ֵמָֽאהַ :ו ַ֨יַּע ֙
וּ ְדָל֧תוֹת ַֽלֲﬠ ָז ָ֛רה ְו ַדְלֽתוֵֹתיֶ֖הם ִצ ָ֥פּה ְנֹֽחֶשׁתְ :וֶאת־ַה ָ֗יּם ָנ ַ֞תן ִמ ֶ֧כֶּתף ַה ְיָמ ִ֛נית
ֵ֖ק ְדָמה ִמ֥מּוּל ֶֽנ ְגָבּהַ :ו ַ֣יַּעשׂ חוּ ָ֔רם ֶאת־ ַ֨הִסי֔רוֹת ְוֶאת־ַה ָיִּ֖ﬠים ְוֶאת־ַהִמּ ְז ָר֑קוֹת
שׂה ַלֶ֥מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֖מה ְבֵּ֥בית
ת ֶאת־ַהְמָּלאָ֔כה ֲאֶ֥שׁר ָע ָ ֛
ַו ְי ַ֣כל חיּ ָ֗רם ]חוּ ָ֗רם[ ַֽלֲﬠשׂוֹ ֙
ָֽהֱאֹל ִ ֽהיםַ :עמּוּ ִ֣דים ְשׁ ֔ ַנ ִים ְוַה ֻגּ֧לּוֹת ְוַהֹֽכָּת ֛רוֹת ַעל־ ֥ר ֹאשׁ ָֽהַעמּוּ ִ֖דים ְשׁ ָ ֑תּ ִים
ְוַהְשָּׂב֣כוֹת ְשׁ ַ֔תּ ִים ְלַכ֗סּוֹת ֶאת־ְשֵׁתּ֙י ֻגּ֣לּוֹת ַהֹֽכָּת֔רוֹת ֲאֶ֖שׁר ַעל־ ֥ר ֹאשׁ
ָֽהַעמּוּ ִֽדיםְ :וֶאת־ָֽה ִרמּוֹ ִ֛נים ַא ְרַ֥בּע ֵמ֖אוֹת ִלְשֵׁ֣תּי ַהְשָּׂב֑כוֹת ְשׁ ֨ ַנ ִים טוּ ִ֤רים
ם ַלְשָּׂב ָ֣כה ָֽהֶאָ֔חת ְלַכ֗סּוֹת ֶאת־ְשֵׁתּ֙י ֻגּ֣לּוֹת ַהֹֽכָּת֔רוֹת ֲאֶ֖שׁר ַעל־ְפּ ֵ֥ני
ִרמּוֹ ִני ֙
שׂה ְוֶאת־ַהִכֹּיּ ֥רוֹת ָעָ֖שׂה ַעל־ַהְמֹּכ ֽנוֹתֶ :את־
ָֽהַעמּוּ ִֽדיםְ :וֶאת־ַהְמֹּכ ֖נוֹת ָע ָ ֑
ַה ָ֖יּם ֶא ָ֑חד ְוֶאת־ַהָבּ ָ֥קר ְשׁ ֵֽנים־ָעָ֖שׂר ַתְּחָֽתּיוְ :וֶאת־ַ֠הִסּירוֹת ְוֶאת־ַה ָיִּ֤ﬠים
ת ְוֶאת־ָכּל־ְכֵּלי ֶ֔הם ָעָ֞שׂה חוּ ָ֥רם ָאִ֛ביו ַלֶ֥מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֖מה ְלֵ֣בית
ְוֶאת־ַהִמּ ְזָלגוֹ ֙
הָ֑וה ְנֹ֖חֶשׁת ָמ ֽרוּקְ :בִּכ ַ֤כּר ַה ַיּ ְר ֵדּ֙ן ְיָצ ָ֣קם ַהֶ֔מֶּלךְך ַֽבֲּﬠִ֖בי ָֽהֲא ָד ָ ֑מה ֵ֥בּין ֻס֖כּוֹת
ְי ֹ
אד ִ֛כּי ֥ל ֹא ֶנְח ַ֖קר
וֵּ֥בין ְצ ֵר ָֽדָתהַ :ו ַ֧יַּעשׂ ְשֹׁלֹ֛מה ָכּל־ַהֵכּ ִ֥לים ָהֵ֖אֶלּה ָלֹ֣רב ְמ ֑ ֹ
ת
ִמְשׁ ַ֥קל ַהְנֹּֽחֶשׁתַ :ו ַ֣יַּעשׂ ְשֹׁלֹ֔מה ֵ֚את ָכּל־ַהֵכִּ֔לים ֲאֶ֖שׁר ֵ֣בּית ָֽהֱאֹלִ֑הים ְוֵא ֙
ִמ ְזַ֣בּח ַה ָזּ ָ֔הב ְוֶאת־ַהֻשְּׁלָח ֔נוֹת ַֽוֲﬠֵליֶ֖הם ֶ֥לֶחם ַהָפּ ִ ֽניםְ :וֶאת־ַהְמֹּנ֞רוֹת
ְו ֵנֹֽרֵתי ֶ֗הם ְלַֽבֲﬠ ָ֧רם ַכִּמְּשׁ ָ֛פּט ִלְפ ֵ֥ני ַה ְדִּ֖ביר ָזָ֥הב ָס ֽגוּרְ :וַה ֶ֧פּ ַרח ְוַה ֵנּ ֛רוֹת
ְוַהֶמְּלָקַ֖ח ִים ָז ָ ֑הב ֖הוּא ִמְכ֥לוֹת ָזָֽהבְ :וַֽהְמ ַזְמּ ֧רוֹת ְוַהִמּ ְז ָר֛קוֹת ְוַהַכּ֥פּוֹת
ְוַהַמְּח֖תּוֹת ָזָ֣הב ָס ֑גוּר וּ ֶ֣פַתח ַ֠הַבּ ִית ַדְּלתוֹ ָ֨תיו ַהְפּ ִֽניִמ ֜יּוֹת ְלֹ֣ק ֶדשׁ ַהֳקּ ָדִ֗שׁים

ם ָכּל־ַהְמָּלאָ֔כה ֲאֶשׁר־ָעָ֥שׂה ְשֹׁלֹ֖מה ְלֵ֣בית
ְו ַדְלֵ֥תי ַה ַ֛בּ ִית ַלֵהי ָ֖כל ָזָֽהבַ :וִתְּשַׁל ֙
ְי ֹ
הָ֑וה ַו ָיּ ֵ֨בא ְשֹׁלֹ֜מה ֶאת־ָק ְדֵ֣שׁי ׀ ָדּ ִ֣ויד ָא ִ֗ביו ְוֶאת־ַה ֶ֤כֶּסף ְוֶאת־ַה ָזָּה֙ב ְוֶאת־
אְצ ֖רוֹת ֵ֥בּית ָֽהֱאֹל ִ ֽהיםָ :א֩ז ַיְק ֵ֨היל ְשֹׁלֹ֜מה ֶאת־ ִז ְק ֵ֣ני
ָכּל־ַהֵכִּ֔לים ָנ ַ֕תן ְבּ ֽ ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְוֶאת־ָכּל־ ָראֵ֨שׁי ַהַמּ֜טּוֹת ְנִשׂיֵ֧אי ָֽהָא֛בוֹת ִלְב ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֶאל־ ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם
הָ֛וה ֵמִ֥ﬠיר ָדּ ִ֖ויד ִ֥היא ִצ ֽיּוֹןַ :ו ִיּ ָֽקֲּה֧לוּ ֶאל־ַה ֶ ֛מֶּלךְך
ְ ֽלַֽהֲﬠ֞לוֹת ֶאת־ֲא ֧רוֹן ְבּ ִֽרית־ ְי ֹ
ָכּל־ִ֥אישׁ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֶבּ ָ֑חג ֖הוּא ַהֹ֥ח ֶדשׁ ַהְשִּׁב ִ ֽﬠיַ :ו ָיֹּ֕באוּ ֹ֖כּל ִז ְק ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ִיְּשׂ֥אוּ
אֶהל מוֵֹ֔עד ְוֶאת־ָכּל־ְכּ ֵ֥לי
ַֽהְל ִו ִ֖יּם ֶאת־ָֽהָא ֽרוֹןַ :ו ַֽיֲּﬠ֤לוּ ֶאת־ָֽהָארוֹ֙ן ְוֶאת־ ֣ ֹ
א ָ֔תם ַהֹֽכֲּה ִ֖נים ַהְל ִו ִֽיּםְ :וַהֶ֣מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֗מה ְוָכל־ֲﬠ ַ֧דת
אֶהל ֶֽהֱﬠ֣לוּ ֹ
ַהֹ֖קּ ֶדשׁ ֲאֶ֣שׁר ָבּ ֑ ֹ
ם ֣צ ֹאן וָּב ָ ֔קר ֲאֶ֧שׁר ֽל ֹא־ ִיָֽסְּפ ֛רוּ
ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ַה ֽנּוָֹע ִ֥דים ָע ָ֖ליו ִלְפ ֵ֣ני ָֽהָא ֑רוֹן ְמ ַזְבִּחי ֙
ה ָ֧וה ֶאל־ְמקוֹ֛מוֹ ֶאל־
ְו ֥ל ֹא ִיָמּ ֖נוּ ֵמֹֽרבַ :ו ָיִּ֣ביאוּ ַ֠הֹֽכֲּה ִנים ֶאת־ֲא֨רוֹן ְבּ ִרית־ ְי ֹ
ם
ְדִּ֥ביר ַהַ֖בּ ִית ֶאל־ֹ֣ק ֶדשׁ ַהֳקּ ָדִ֑שׁים ֶאל־ַ֖תַּחת ַכּ ְנ ֵ֥פי ַהְכּרוּ ִ ֽביםַ :ו ִֽיְּה ֤יוּ ַהְכּרוִּבי ֙
ֹֽפּ ְרִ֣שׂים ְכּ ָנַ֔פ ִים ַעל־ְמ ֖קוֹם ָֽהָא ֑רוֹן ַו ְיַכ֧סּוּ ַהְכּרוִּ֛בים ַעל־ָֽהָא ֥רוֹן ְוַעל־ַבּ ָ֖דּיו
ם ַו ֵֽיּ ָראוּ֩ ָראֵ֨שׁי ַהַבּ ִ֤דּים ִמן־ָֽהָארוֹ֙ן ַעל־ְפּ ֵ֣ני ַה ְדּ ִ֔ביר
ִמְלָֽמְעָלהַ :ו ַֽיֲּא ִריכ ֘וּ ַהַבּ ִדּי ֒
ְו ֥ל ֹא ֵֽי ָר֖אוּ ַה֑חוָּצה ַֽו ְיִהי־ָ֔שׁם ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהֵ֚ :אין ָֽבָּא֔רוֹן ֚ ַרק ְשׁ ֵ֣ני ַהֻלּ֔חוֹת
ה ִעם־ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְבֵּצאָ֖תם
ה ָו ֙
ֲאֶשׁר־ ָנַ֥תן ֹמֶ֖שׁה ְבֹּח ֵ֑רב ֲאֶ֨שׁר ָכּ ַ֤רת ְי ֹ
ם
ִמִמְּצ ָֽר ִיםַ :ו ְי ִ֕הי ְבֵּ֥צאת ַהֹֽכֲּהִ֖נים ִמן־ַהֹ֑קּ ֶדשׁ ִ֠כּי ָכּל־ַהֹֽכֲּה ִ֤נים ַֽהִנְּמְצִאי ֙
שׁ ְר ִ֣רים ְלֻכָ֡לּם ְלָאָ֡סף ְלֵהיָ֣מן
ִהְתַק ָ֔דּשׁוּ ֵ֖אין ִלְשׁ֥מוֹר ְלַמְחְלֽקוֹתְ :וַֽהְל ִו ִ֣יּם ַֽהְמ ֽ ֹ
ם וִּב ְנָבִ֣לים ְוִכֹנּ֔רוֹת
ִ֠לי ֻדתוּן ְוִלְב ֵני ֶ֨הם ְו ַֽלֲאֵחי ֶ֜הם ְמֻלָבִּ֣שׁים ֗בּוּץ ִבְּמִצְל ַ֨תּ ִי ֙
ם ְלֵמָ֣אה ְוֶעְשׂ ִ֔רים ַמְחְצ ִ֖ררים ]ַמְחְצ ִ֖רים[
ֹֽעְמ ִ֖דים ִמ ְז ָ֣רח ַלִמּ ְז ֵ֑בּ ַח ְוִעָמֶּ֤הם ֹֽכֲּה ִני ֙
שׁ ֲר ִ֜רים ְלַהְשִׁ֣מי ַע ֽקוֹל־
ַֽבֲּחֹֽצְצ ֽרוֹתַ :ו ְיִ֣הי ְ֠כֶאָחד ַֽלְמַחְצּצ ִ֨רים ] ַֽלְמַחְצּ ִ֨רים[ ְו ַֽלְמ ֽ ֹ
ה וְּכָה ִ֣רים ֠קוֹל ַֽבֲּחֹֽצְצ֨רוֹת וִּבְמִצְל ַ֜תּ ִים וִּבְכ ֵ֣לי
ה ָו ֒
הדוֹ֘ת ַֽלי ֹ
ֶאָ֗חד ְלַה ֵ֣לּל וְּל ֹ
ה ָֽוה:
ה ִ֣כּי ֔טוֹב ִ֥כּי ְלעוֹ ָ֖לם ַחְס ֑דּוֹ ְוַה ַ֛בּ ִית ָמ ֵ֥לא ָע ָ֖נ ן ֵ֥בּית ְי ֹ
ה ָו ֙
ַהִ֗שּׁיר וְּבַה ֵ֤לּל ַלי ֹ
ה ָ֖וה ֶאת־
ְול ֹא־ ָֽיְכ֧לוּ ַהֹֽכֲּה ִ֛נים ַֽלֲﬠ֥מוֹד ְלָשׁ ֵ֖רת ִמְפּ ֵ֣ני ֶֽהָע ָ֑נ ן ִ ֽכּי־ָמ ֵ֥לא ְכֽבוֹד־ ְי ֹ
ה ָ֣וה ָאַ֔מר ִלְשׁ֖כּוֹן ַֽבֲּﬠ ָר ֶֽפלַֽ :וֲא ִ֛ני ָבּ ִ֖ניִתי
ֵ֥בּית ָֽהֱאֹל ִ ֽהיםָ֖ :אז ָאַ֣מר ְשֹׁלֹ֑מה ְי ֹ
ֵֽבית־ ְז ֻ֖בל ָ֑לךְך וָּמ֥כוֹן ְלִשְׁבְתּ֖ךָך ֽעוָֹל ִ ֽמיםַ :ו ַיּ ֵ֤סּב ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֶאת־ָפּ ֔ ָניו ַו ְי ָ֕ב ֶרךְך ֵ֖את
ה ֱאֹלֵ֣הי
ה ָו ֙
ָכּל־ְקַ֣הל ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוָכל־ְקַ֥הל ִיְשׂ ָרֵ֖אל עוֵֹֽמדַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ָבּ ֤רוּךְך ְי ֹ

ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲאֶשׁ֙ר ִדֶ֣בּר ְבִּ֔פיו ֵ֖את ָדּ ִ֣ויד ָאִ֑בי וְּב ָי ָ֥דיו ִמ ֵ֖לּא ֵלאֹֽמרִ :מן־ַה ֗יּוֹם ֲאֶ֨שׁר
ם ֽל ֹא־ָבַ֣ח ְר ִ ֽתּי ְבִ֗עיר ִמֹכּל ֙ ִשְׁבֵ֣טי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל
הוֵֹ֣צאִתי ֶאת־ַעִמּ ֘י ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַר ִי ֒
שׁם ְו ֽל ֹא־ָבַ֣ח ְרִתּי ְב ִ ֔אישׁ ִ ֽלְה ֥יוֹת ָנ ִ֖גיד ַעל־ַעִ֥מּי
ִלְב ֣נוֹת ַ֔בּ ִית ִ ֽלְה ֥יוֹת ְשִׁ֖מי ָ ֑
שׁם ָֽוֶאְבַ֣חר ְבּ ָד ִ֔ויד ִ ֽלְה ֖יוֹת ַעל־ַעִ֥מּי
ִיְשׂ ָרֵֽאלָֽ :וֶאְבַח֙ר ִבּי ֣רוָּשַׁ֔לם ִ ֽלְה ֥יוֹת ְשִׁ֖מי ָ ֑
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְי ִ֕הי ִעם־ְלַ֖בב ָדּ ִ֣ויד ָאִ֑בי ִלְב ֣נוֹת ַ֔בּ ִית ְלֵ֥שׁם ְי ֹ
ה ִעם־ְלָ֣בְב֔ךָך ִלְב֥נוֹת ַ֖בּ ִית ִלְשִׁ֑מי
ה ֶאל־ ָדּ ִ֣ויד ָא ִ֔בי ַ֗יַען ֲאֶ֤שׁר ָה ָי ֙
ה ָו ֙
ַו ֤יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ֱהִטי֔בוָֹת ִ֥כּי ָה ָ֖יה ִעם־ְלָבֶֽבךָךַ֣ :רק ַא ָ֔תּה ֥ל ֹא ִתְב ֶ֖נה ַה ָ֑בּ ִית ִ֤כּי ִב ְנ ךָ ֙ך ַהיּוֵֹ֣צא
ה ָ֔וה ֶאת־ ְדָּב ֖רוֹ ֲאֶ֣שׁר ִדּ ֵ֑בּר ָֽוָא֡קוּם
ֵֽמֲחָלֶ֔ציךָך ֽהוּא־ ִיְב ֶ֥נה ַהַ֖בּ ִית ִלְשׁ ִ ֽמיַ :ו ָ֣יּ ֶקם ְי ֹ
ה ָ֔וה ָֽוֶאְב ֶ֣נה ַה ַ֔בּ ִית
ת ָדּ ִ֨ויד ָא ִ֜בי ָֽוֵאֵ֣שׁב ׀ ַעל־ִכֵּ֣סּא ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַֽכֲּאֶשׁ֙ר ִדֶּ֣בּר ְי ֹ
ַתַּח ֩
הָ֑וה
ם ֶאת־ָ֣הָא֔רוֹן ֲאֶשׁר־ָ֖שׁם ְבּ ִ֣רית ְי ֹ
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵֽאלָֽ :וָאִ֥שׂים ָשׁ ֙
ְלֵ֥שׁם ְי ֹ
ה ָ֔וה ֶ֖נ ֶגד ָכּל־ְקַ֣הל ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
ֲאֶ֥שׁר ָכּ ַ֖רת ִעם־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ַֽיֲּﬠֹ֗מד ִלְפ ֵנ֙י ִמ ְזַ֣בּח ְי ֹ
ה ָחֵ֨משׁ
ַו ִיְּפֹ֖רשׂ ַכּ ָֽפּיוֽ ִ :כּי־ָעָ֨שׂה ְשֹׁלֹ֜מה ִכּ ֣יּוֹר ְנֹ֗חֶשׁת ַו ִיְּתּ ֵנה ֘וּ ְבּ֣תוֹךְך ָֽהֲﬠ ָז ָר ֒
ַא֜מּוֹת ָא ְר֗כּוֹ ְוָחֵ֤משׁ ַאמּוֹ ֙
ת ָרְח֔בּוֹ ְוַא֥מּוֹת ָשׁ֖לוֹשׁ ֽקוָֹמ֑תוֹ ַו ַֽיֲּﬠֹ֣מד ָעָ֗ליו ַו ִיְּב ַ֤רךְך
ה ָ֞וה ֱאֹלֵ֤הי
ַעל־ִבּ ְרָכּי֙ו ֶ֚נ ֶגד ָכּל־ְקַ֣הל ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ִיְּפֹ֥רשׂ ַכּ ָ֖פּיו ַהָשָּֽׁמ ְיָמהַ :ויּ ֹאַ֗מר ְי ֹ
ת ְֽוַהֶ֔חֶסד ַֽלֲﬠָב ֶ֕דיךָך
שֵׁ֤מר ַהְבּ ִרי ֙
ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֵֽאין־ָכּ֣מוֹךָך ֱאֹל ִ֔הים ַבָּשַּׁ֖מ ִים וָּב ָ ֑א ֶרץ ֹ
הְלִ֥כים ְלָפ ֶ֖ניךָך ְבָּכל־ִלָֽבּםֲ :אֶ֣שׁר ָשַׁ֗מ ְרָתּ ְלַעְב ְדּ ךָ ֙ך ָדּ ִ֣ויד ָא ִ֔בי ֵ֥את ֲאֶשׁר־
ַה ֽ ֹ
ה ָ֣וה ׀ ֱאֹלֵ֣הי
ִדַּ֖בּ ְרָתּ ֑לוֹ ַוְתּ ַדֵ֥בּר ְבּ ִ֛פיךָך וְּב ָֽי ְד ךָ֥ך ִמ ֵ֖לּאָת ַכּ ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהְ :וַע ָ֞תּה ְי ֹ
ת ֲאֶ֨שׁר ִדּ ַ֤בּ ְרָתּ לּ֙וֹ ֵלאֹ֔מר ֽל ֹא־ ִיָכּ ֵ֨רת ְל ךָ֥ך
ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ְ֠שֹׁמר ְלַעְב ְדּ ךָ ֙ך ָד ִ֤ויד ָאִב֙י ֵא ֩
ת
שׁ ִמְלָּפ ֔ ַני יוֵֹ֖שׁב ַעל־ִכֵּ֣סּא ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֠ ַרק ִאם־ ִיְשְׁמ֨רוּ ָב ֜ ֶניךָך ֶאת־ ַדּ ְרָ֗כּם ָלֶ֨לֶכ ֙
ִאי ֙
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֵֽיָאֵמ֙ן ְדָּ֣ב ְר֔ךָך ֲאֶ֥שׁר
ְבּ֣תוֹ ָר ִ֔תי ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָה ַ֖לְכָתּ ְלָפ ָֽניְ :וַע ָ֕תּה ְי ֹ
ִדַּ֖בּ ְרָתּ ְלַעְב ְדּ ךָ֥ך ְל ָד ִֽוידִ֚ :כּי ַֽהֻאְמ ֔ ָנם ֵיֵ֧שׁב ֱאֹלִ֛הים ֶאת־ָֽהָא ָ֖דם ַעל־ָה ָ ֑א ֶרץ ִ֠ה ֵנּה
ם ֣ל ֹא ְיַכְלְכּ֔לוּךָך ַ ֕אף ִ ֽכּי־ַהַ֥בּ ִית ַה ֶ֖זּה ֲאֶ֥שׁר ָבּ ִֽניִתי :וָּפ ֜ ִניָת
ָשַׁ֜מ ִים וְּשֵׁ֤מי ַהָשַּׁ֨מ ִי ֙
ה ְוֶאל־
ה ָ֣וה ֱאֹל ָ ֑הי ִלְשֹׁ֤מ ַע ֶאל־ָה ִר ָנּ ֙
ֶאל־ְתִּפ ַ֧לּת ַעְב ְדּ ךָ֛ך ְוֶאל־ְתִּח ָנּ֖תוֹ ְי ֹ
ה
ת ֵעי ֨ ֶניךָך ְפֻת֜חוֹת ֶאל־ַה ַ֤בּ ִית ַה ֶזּ ֙
ַהְתִּפָ֔לּה ֲאֶ֥שׁר ַעְב ְדּ֖ךָך ִמְתַפּ ֵ֥לּל ְלָפ ֶֽניךָךֽ ִ :לְהיוֹ ֩
שׁם ִלְשׁ֨מוֹ ַ֙ע ֶאל־
יוָֹ֣מם ָוַ֔ל ְיָלה ֶאל־ ַ֨הָמּ֔קוֹם ֲאֶ֣שׁר ָאַ֔מ ְרָתּ ָל֥שׂוּם ִשְׁמ֖ךָך ָ ֑
ַהְתִּפָ֔לּה ֲאֶ֣שׁר ִיְתַפּ ֵ֣לּל ַעְב ְדּ֔ךָך ֶאל־ַהָמּ ֖קוֹם ַה ֶֽזּהְ :וָ֨שַׁמְע ָ֜תּ ֶאל־ַֽתֲּחנוּ ֵ֤ני ַעְב ְדּ ךָ ֙ך

ְוַעְמּ ךָ֣ך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲאֶ֥שׁר ִֽיְתַפְּל֖לוּ ֶאל־ַהָמּ֣קוֹם ַה ֶ֑זּה ֠ ְוַאָתּה ִתְּשַׁ֞מע ִמְמּ֤קוֹם
שׁ ְל ֵרֵ֔עהוּ ְו ָֽנָשׁא־֥בוֹ
ִשְׁבְתּ ךָ ֙ך ִמן־ַהָשַּׁ֔מ ִים ְוָֽשַׁמְעָ֖תּ ְוָס ָֽלְחָתִּ :אם־ ֶֽיֱחָ֥טא ִאי ֙
ָא ָ֖לה ְלַֽהֲאֹל֑תוֹ וּ ָ֗בא ָא ָ֛לה ִלְפ ֵ֥ני ִמ ְזַֽבֲּח֖ךָך ַבַּ֥בּ ִית ַה ֶֽזּהְ :וַאָ֣תּה ׀ ִתְּשַׁ֣מע ִמן־
ת ְוָֽשַׁפְטָ֣תּ ֶאת־ֲﬠָב ֶ֔דיךָך ְלָהִ֣שׁיב ְל ָרָ֔שׁע ָלֵ֥תת ַדּ ְר֖כּוֹ ְבּר ֹא֑שׁוֹ
ַהָשַּׁ֗מ ִים ְוָעִ֨שׂי ָ ֙
וְּלַהְצ ִ֣דּיק ַצ ִ֔דּיק ָ֥לֶתת ֖לוֹ ְכִּצ ְדָקֽתוְֹֽ :וִאם־ ִי ָנּ ֵ֞גף ַעְמּ ךָ֧ך ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ִלְפ ֵ֥ני אוֹ ֵ֖יב ִ֣כּי
ֶֽיֶחְטאוּ־ ָ֑לךְך ְוָ֨שׁב֙וּ ְוהוֹ ֣דוּ ֶאת־ְשֶׁ֔מךָך ְו ִ ֽהְתַפְּל֧לוּ ְו ִ ֽהְתַח ְנּ֛נוּ ְלָפ ֶ֖ניךָך ַבַּ֥בּ ִית ַה ֶֽזּה:
ם ֶאל־
ה ִתְּשַׁ֣מע ִמן־ַהָשַּׁ֔מ ִים ְוָ֣סַלְח ָ֔תּ ְלַחַ֖טּאת ַעְמּ ךָ֣ך ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַֽוֲהֵֽשׁיבוָֹת ֙
ְוַאָתּ ֙
ָֽ֣הֲא ָדָ֔מה ֲאֶשׁר־ ָנַ֥תָתּה ָלֶ֖הם ְו ַֽלֲאֹבֵתיֶֽהםְ :בֵּֽהָעֵ֧צר ַהָשּׁ ַ ֛מ ִים ְו ֽל ֹא־ ִֽיְה ֶ֥יה ָמָ֖טר
ה ְוהוֹ ֣דוּ ֶאת־ְשֶׁ֔מךָך ֵֽמַחָטּאָ֥תם
ִ֣כּי ֶֽיֶחְטאוּ־ ָ֑לךְך ְו ִ ֽהְת ַֽפְּל֞לוּ ֶאל־ַהָמּ֤קוֹם ַה ֶזּ ֙
ְישׁוּ֖בוּן ִ֥כּי ַֽתֲﬠ ֵֽנםְ :וַאָ֣תּה ׀ ִתְּשַׁ֣מע ַהָשַּׁ֗מ ִים ְוָ֨סַלְח ָ֜תּ ְלַח ַ֤טּאת ֲﬠָב ֶ֨די ךָ ֙ך ְוַעְמּ ךָ֣ך
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ֥כּי תוֹ ֵ֛רם ֶאל־ַה ֶ֥דּ ֶרךְך ַהטּוָֹ֖בה ֲאֶ֣שׁר ֵֽיְלכוּ־ ָ֑בהּ ְו ָנַתָ֤תּה ָמָט֙ר ַעל־
ַא ְרְצ֔ךָך ֲאֶשׁר־ ָנַ֥תָתּה ְלַעְמּ֖ךָך ְל ַֽנֲח ָֽלהָ :רָ֞עב ִכּי־ ִֽיְה ֶ֣יה ָב ָ ֗א ֶרץ ֶ֣דֶּבר ִכּי־֠ ִֽיְה ֶיה
א ְיָ֖ביו ְבֶּ֣א ֶרץ ְשָׁע ָ֑ריו ָכּל־
ִשׁ ָדּ֨פוֹן ְו ֵֽי ָר֜קוֹן ַא ְר ֶ֤בּה ְוָחִסיל ֙ ִ֣כּי ִֽיְה ֶ֔יה ִ֧כּי ָֽיַצר־֛לוֹ ֽ ֹ
ה ְלָכל־ָ֣הָא ָ֔דם וְּלֹ֖כל ַעְמּ ךָ֣ך
ֶ֖נ ַגע ְו ָֽכל־ַֽמֲח ָֽלהָ :כּל־ְתִּפ ָ֣לּה ָכל־ְתִּח ֗ ָנּה ֲאֶ֤שׁר ִֽיְה ֶי ֙
א֔בוֹ וָּפ ַ֥רשׂ ַכּ ָ֖פּיו ֶאל־ַהַ֥בּ ִית ַה ֶֽזּהְ ֠ :וַאָתּה
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֲאֶ֣שׁר ֵֽי ְד֗עוּ ִ֤אישׁ ִנ ְגע֙וֹ וַּמְכ ֹ
שׁ ְכָּכל־ ְדּ ָרָ֔כיו ֲאֶ֥שׁר
ִתְּשַׁ֨מע ִמן־ַהָשַּׁ֜מ ִים ְמ֤כוֹן ִשְׁב ֶ֨תּ ךָ ֙ך ְוָ֣סַלְח ָ֔תּ ְו ָנַתָ֤תּה ָלִאי ֙
ה ְלַב ְדּ ךָ֣ך ָי ַ֔דְעָתּ ֶאת־ְלַ֖בב ְבּ ֵ֥ני ָהָא ָֽדםְ :לַ֣מַען ִֽיי ָר֗אוּךָך
ֵתּ ַ֖דע ֶאת־ְלָב֑בוֹ ִ ֽכּי־ַאָתּ ֙
ת ִבּ ְד ָרֶ֔כיךָך ָכּל־ ַ֨ה ָיִּ֔מים ֲאֶשׁר־ֵ֥הם ַח ִ֖יּים ַעל־ְפּ ֵ֣ני ָֽהֲא ָד ָ ֑מה ֲאֶ֥שׁר ָנַ֖תָתּה
ָלֶ֨לֶכ ֙
א וָּ֣בא ׀ ֵמֶ֣א ֶרץ
ַֽלֲאֹבֵֽתינוְּ :ו ַ֣גם ֶאל־ַה ָנְּכ ִ֗רי ֲ֠אֶpשׁר ֥ל ֹא ֵֽמַעְמּ ךָ֣ך ִיְשׂ ָרֵא֘ל הוּ ֒
ְרחוֹ ָ ֗קה ְלַ֨מַען ִשְׁמ ךָ֤ך ַה ָגּדוֹל ֙ ְו ָֽי ְד ךָ֣ך ַֽהֲח ָז ָ ֔קה וּ ְז ֽרוֲֹﬠ֖ךָך ַה ְנּטוּ ָ֑יה וָּ֥באוּ ְוִהְתַפְּל֖לוּ
ם ִמְמּ֣כוֹן ִשְׁב ֶ֔תּךָך ְוָעִ֕שׂיָת ְכֹּ֛כל
ֶאל־ַהַ֥בּ ִית ַה ֶֽזּהְ :וַא ָ֞תּה ִתְּשַׁ֤מע ִמן־ַהָשַּׁ֨מ ִי ֙
ֲאֶשׁר־ ִי ְק ָ֥רא ֵא ֶ֖ליךָך ַה ָנְּכ ִ֑רי ְלַ֣מַען ֵֽי ְדעוּ֩ ָכל־ַעֵ֨מּי ָה ָ ֜א ֶרץ ֶאת־ְשֶׁ֗מךָך וְּל ִי ְרָ֤אה
אְת ךָ ֙ך ְכַּעְמּ ךָ֣ך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוָל ַ֕דַעת ִ ֽכּי־ִשְׁמ ךָ֣ך ִנְק ָ֔רא ַעל־ַהַ֥בּ ִית ַה ֶ֖זּה ֲאֶ֥שׁר ָבּ ִֽניִתי:
ֹֽ
א ְי ָ֔ביו ַבּ ֶ֖דּ ֶרךְך ֲאֶ֣שׁר ִתְּשָׁל ֵ֑חם ְוִהְת ַֽפְּל֣לוּ ֵאֶ֗ליךָך
ה ַעל־ ֣ ֹ
ִ ֽכּי־ ֵיֵ֨צא ַעְמּ ךָ֤ך ַלִמְּלָחָמ ֙
תּ
ת ֲאֶ֣שׁר ָבַּ֣ח ְרָתּ ָ֔בּהּ ְוַהַ֖בּ ִית ֲאֶשׁר־ָבּ ִ֥ניִתי ִלְשֶֽׁמךָךְ :וָֽשַׁמְע ָ ֙
ֶ֣דּ ֶרךְך ָהִ֤ﬠיר ַהזּ ֹא ֙
ִמן־ַהָשַּׁ֔מ ִים ֶאת־ְתִּפָלָּ֖תם ְוֶאת־ְתִּחָנּ ָ ֑תם ְוָעִ֖שׂיָת ִמְשָׁפָּֽטםִ֣ :כּי ֶֽיֶחְטאוּ־ָ֗לךְך ִ֣כּי

ם ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ ֶֽיֱחָ֔טא ְוָֽא ַנְפָ֣תּ ָ֔בם וּ ְנַתָ֖תּם ִלְפ ֵ֣ני אוֹ ֵ֑יב ְוָשׁ֧בוּם ֽשׁוֵֹבי ֶ ֛הם
ֵ֤אין ָא ָד ֙
שׁם
ֶאל־ֶ֥א ֶרץ ְרחוֹ ָ֖קה ֥אוֹ ְקרוָֹֽבהְ :וֵהִ֨שׁיב֙וּ ֶאל־ְלָב ָ֔בם ָבָּ֖א ֶרץ ֲאֶ֣שׁר ִנְשׁבּוּ־ ָ ֑
ם ֵלאֹ֔מר ָחָ֥טאנוּ ֶֽהֱﬠ ִ֖וינוּ ְו ָרָֽשְׁענוְּ :וָ֣שׁבוּ
ְוָ֣שׁבוּ ׀ ְוִהְתַח ְנּ ֣נוּ ֵאֶ֗ליךָך ְבֶּ֤א ֶרץ ִשְׁב ָי ֙
א ָ ֑תם ְוִהְת ַֽפְּל֗לוּ
ם וְּבָכל־ ַנְפָ֔שׁם ְבֶּ֥א ֶרץ ִשְׁב ָ֖ים ֲאֶשׁר־ָשׁ֣בוּ ֹ
ֵאֶ֗ליךָך ְבָּכל־ִלָבּ ֙
ם ֲאֶ֣שׁר ָנַ֣תָתּה ַֽלֲאבוֹ ָ֔תם ְוָהִעי֙ר ֲאֶ֣שׁר ָבַּ֔ח ְרָתּ ְוַלַ֖בּ ִית ֲאֶשׁר־ָבּ ִ֥ניִתי
ֶ֤דּ ֶרךְך ַא ְרָצ ֙
ִלְשֶֽׁמךָךְ :וָֽשַׁמְע ָ ֙
ם ְוֶאת־ְתִּחֹ֣נֵּתי ֶ֔הם
תּ ִמן־ַהָשַּׁ֜מ ִים ִמְמּ֣כוֹן ִשְׁבְתּ֗ךָך ֶאת־ְתִּפָלָּת ֙
ְוָעִ֖שׂיָת ִמְשָׁפּ ָ֑טם ְוָֽסַלְחָ֥תּ ְלַעְמּ֖ךָך ֲאֶ֥שׁר ָֽחְטאוּ־ ָֽלךְךַ :עָ֣תּה ֱאֹל ַ֗הי ִֽיְהיוּ־ ָ֤נא
ה ָ֤וה
ֵעי ֨ ֶני ךָ ֙ך ְפֻּת֔חוֹת ְוָא ְז ֶ֖ניךָך ַקֻשּׁ֑בוֹת ִלְתִפ ַ֖לּת ַהָמּ֥קוֹם ַה ֶֽזּהְ :וַע ָ֗תּה קוָּ֞מה ְי ֹ
ם ִיְלְבּ֣שׁוּ ְתשׁוָּ֔עה
ה ָ֤וה ֱאֹלִהי ֙
ם ְ ֽלנוֶּ֔חךָך ַאָ֖תּה ַֽוֲא ֣רוֹן ֻעֶ֑זּ ךָך ֹֽכֲּה ֜ ֶניךָך ְי ֹ
ֱאֹלִהי ֙
ה ָ֣וה ֱאֹל ִ֔הים ַאל־ָתֵּ֖שׁב ְפּ ֵ֣ני ְמִשׁי ֶ֑חיךָך ָזְכ ָ֕רה ְלַחְס ֵ֖די
ַֽוֲחִסי ֶ֖דיךָך ִיְשְׂמ֥חוּ ַבֽטּוֹבְ :י ֹ
ה ֵֽמַהָשַּׁ֔מ ִים ַו ֥תּ ֹאַכל
ה ְלִהְתַפֵּ֔לּל ְוָה ֵ ֗אשׁ ָֽי ְר ָד ֙
ָדּ ִ֥ויד ַעְב ֶֽדּךָך :וְּכַכ֤לּוֹת ְשֹׁלֹמ ֙
ה ָ֖וה ָמ ֵ֥לא ֶאת־ַהָֽבּ ִיתְ :ו ֤ל ֹא ָֽיְכל֙וּ ַהֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים ָל֖בוֹא
ָֽהֹע ָ֖לה ְוַה ְזָּבִ֑חים וְּכ֥בוֹד ְי ֹ
ה ָֽוהְ :וֹ֣כל ׀ ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל
ה ָ֖וה ֶאת־ֵ֥בּית ְי ֹ
הָ֑וה ִ ֽכּי־ָמ ֵ֥לא ְכֽבוֹד־ ְי ֹ
ֶאל־ֵ֣בּית ְי ֹ
ֹרִאי ֙
ה ָ֖וה ַעל־ַה ָ֑בּ ִית ַו ִיְּכ ְרעוּ֩ ַאַ֨פּ ִים ַ֤א ְרָצה ַעל־
ם ְבּ ֶ֣ר ֶדת ָהֵאשׁ וְּכ֥בוֹד ְי ֹ
ה ִ֣כּי ֔טוֹב ִ֥כּי ְלעוֹ ָ֖לם ַחְס ֽדּוְֹ :וַהֶ֖מֶּלךְך ְוָכל־
ה ָו ֙
ה ַו ִיְּשַֽׁתֲּח ֔ווּ ְוהוֹ ֤דוֹת ַֽלי ֹ
ָה ִֽרְצָפ ֙
ה ָֽוהַ :ו ִיּ ְזַ֞בּח ַהֶ֣מֶּלךְך ְשֹׁלֹמ֘ה ֶאת־ ֶ֣זַבח ַהָבּ ָ ֗קר ֶעְשׂ ִ֤רים
ָה ָ֑ﬠם ֹֽזְבִ֥חים ֶ֖זַבח ִלְפ ֵ֥ני ְי ֹ
ם ֶ ֔אֶלף ְו ֕צ ֹאן ֵמָ֥אה ְוֶעְשׂ ִ֖רים ָ ֑אֶלף ַֽו ַיְּח ְנכ֙וּ ֶאת־ֵ֣בּית ָֽהֱאֹל ִ֔הים ַהֶ֖מֶּלךְך
וְּשׁ ֨ ַנ ִי ֙
ה
ה ָו ֙
ְוָכל־ָה ָֽﬠםְ :וַהֹֽכֲּה ֞ ִנים ַעל־ִמְשְׁמרוָֹ֣תם ֹֽעְמ ִ֗דים ְוַֽהְל ִו ִ֞יּם ִבְּכֵלי־ִ֤שׁיר ְי ֹ
ה ִ ֽכּי־ְלעוֹ ָ֣לם ַחְס֔דּוֹ ְבַּה ֵ֥לּל ָדּ ִ֖ויד ְבּ ָי ָ֑דם
ה ָו ֙
ה ֤דוֹת ַֽלי ֹ
ֲאֶ֨שׁר ָעָ֜שׂה ָדּ ִ֣ויד ַהֶ֗מֶּלךְך ְל ֹ
ם ַמְחְצִ֣צרים ]ַמְחְצ ִ֣רים[ ֶנ ְג ָ֔דּם ְוָכל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֹֽעְמ ִֽדיםַ :ו ְיַק ֵ֣דּשׁ ְשֹׁלֹ֗מה
ְוַהֹֽכֲּה ִני ֙
ם ָֽהֹע֔לוֹת ְוֵ֖את ֶחְלֵ֣בי
ה ָ֔וה ִכּי־ ָ֤ﬠָשׂה ָשׁ ֙
ֶאת־֤תּוֹךְך ֶֽהָחֵצ֙ר ֲאֶשׁ֙ר ִלְפ ֵ֣ני ֵֽבית־ ְי ֹ
ת ֲאֶ֣שׁר ָעָ֣שׂה ְשֹׁלֹ֔מה ֣ל ֹא ָי֗כוֹל ְלָה ִ֛כיל ֶאת־
ַהְשָּׁלִ֑מים ִ ֽכּי־ִמ ְז ַ֤בּח ַה ְנֹּ֨חֶשׁ ֙
ָֽהֹע ָ֥לה ְוֶאת־ַהִמּ ְנָ֖חה ְוֶאת־ַֽהֲחָל ִ ֽביםַ :ו ַ֣יַּעשׂ ְשֹׁלֹ֣מה ֶאת־ֶ֠הָחג ָבֵּ֨עת ַה ִ֜היא
אד ִמְלּ֥בוֹא ֲחָ֖מת ַעד־ ַ֥נַחל
ם ְוָכל־ ִיְשׂ ָרֵ֣אל ִע֔מּוֹ ָקָ֖הל ָגּ ֣דוֹל ְמ ֑ ֹ
ִשְׁב ַ֤ﬠת ָיִמי ֙
ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ַֽיֲּﬠ֛שׂוּ ַבּ ֥יּוֹם ַהְשִּׁמי ִ֖ני ֲﬠ ָ֑צ ֶרת ִ֣כּי ׀ ֲח ֻנ ַ֣כּת ַהִמּ ְז ֵ֗בּ ַח ָעשׂ֙וּ ִשְׁב ַ֣ﬠת ָיִ֔מים
ה ַלֹ֣ח ֶדשׁ ַהְשִּׁביִ֔עי ִשׁ ַ֥לּח ֶאת־
ְוֶהָ֖חג ִשְׁב ַ֥ﬠת ָי ִ ֽמים :וְּב ֨יוֹם ֶעְשׂ ִ֤רים וְּשֹׁלָשׁ ֙

ה ְל ָד ִ֣ויד
ה ָו ֙
ם ְו֣טוֵֹבי ֵ֔לב ַעל־ַהטּוֹ ָ֗בה ֲאֶ֨שׁר ָעָ֤שׂה ְי ֹ
ָה ָ֖ﬠם ְלָֽאֳהֵלי ֶ ֑הם ְשֵׂמִחי ֙
ה ָ֖וה ְוֶאת־ֵ֣בּית ַה ֶ ֑מֶּלךְך
ְוִלְשֹׁלֹ֔מה וְּל ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַעֽמּוַֹ :ו ְי ַ֧כל ְשֹׁלֹ֛מה ֶאת־ֵ֥בּית ְי ֹ
הָ֛וה וְּבֵֽבי֖תוֹ ִהְצ ִ ֽלי ַחַ :ו ֵיּ ָ֧רא
ְו ֵ ֨את ָכּל־ַה ָ֜בּא ַעל־ ֵ֣לב ְשֹׁלֹ֗מה ַֽלֲﬠ֧שׂוֹת ְבֵּבית־ ְי ֹ
הָ֛וה ֶאל־ְשֹׁלֹ֖מה ַבּ ָ֑לּ ְיָלה ַו ֣יּ ֹאֶמר ֗לוֹ ָשַׁ֨מְעִתּ֙י ֶאת־ְתִּפָלּ ֶ֔תךָך וָּבַ֜ח ְרִתּי ַבָּמּ֥קוֹם
ְי ֹ
ם ְול ֹא־ ִֽיְה ֶ֣יה ָמָ֔טר ְוֵֽהן־ֲאַצ ֶ֥וּה ַעל־ָח ָ֖גב
ַה ֶ֛זּה ִ֖לי ְלֵ֥בית ָֽזַבחֵ֣ :הן ֶֽאֱﬠֹ֤צר ַהָשַּׁ֨מ ִי ֙
ֶֽלֱא֣כוֹל ָה ָ ֑א ֶרץ ְוִאם־ֲאַשׁ ַ֥לּח ֶ֖דֶּבר ְבַּע ִ ֽמּיְ :ו ִי ָֽכּ ְנ֨עוּ ַעִ֜מּי ֲאֶ֧שׁר ִֽנ ְק ָרא־ְשִׁ֣מי
ֲﬠֵלי ֶ֗הם ְו ִֽיְת ַֽפְּלל֙וּ ִֽויַבְק֣שׁוּ ָפ ֔ ַני ְו ָיֻ֖שׁבוּ ִמ ַדּ ְרֵכיֶ֣הם ָֽה ָרִ֑ﬠים ַֽוֲא ִנ֙י ֶאְשַׁ֣מע ִמן־
ח ְלַחָטּא ָ֔תם ְוֶא ְר ָ֖פּא ֶאת־ַא ְרָֽצםַ :ע ָ֗תּה ֵעי ַנ֙י ִֽיְה ֣יוּ ְפֻת֔חוֹת
ַהָשַּׁ֔מ ִים ְוֶאְסַל ֙
ְוָא ְז ַ֖ני ַקֻשּׁ֑בוֹת ִלְתִפ ַ֖לּת ַהָמּ֥קוֹם ַה ֶֽזּהְ :וַע ָ֗תּה ָבּ ַ֤ח ְרִתּי ְוִהְק ַ֨דְּשִׁתּ֙י ֶאת־ַהַ֣בּ ִית
ַה ֶ֔זּה ִ ֽלְהיוֹת־ְשִׁ֥מי ָ֖שׁם ַעד־עוֹ ָ֑לם ְוָה ֨יוּ ֵעי ַ֧ני ְוִלִ֛בּי ָ֖שׁם ָכּל־ַה ָיּ ִ ֽמיםְ :וַא ָ֞תּה
ִאם־ֵתּ ֵ֣לךְך ְלָפ ֗ ַני ַֽכֲּאֶ֤שׁר ָהַל ךְ ֙ך ָדּ ִ֣ויד ָא ִ֔ביךָך ְו ַֽלֲﬠ֕שׂוֹת ְכֹּ֖כל ֲאֶ֣שׁר ִצ ִוּיִ֑תיךָך ְוֻח ַ֥קּי
וִּמְשָׁפַּ֖טי ִתְּשֽׁמוֹרַֽ :וֲה ִ֣קימוֹ ִ֔תי ֵ֖את ִכֵּ֣סּא ַמְלכוּ ֶ ֑תךָך ַֽכֲּאֶ֣שׁר ָכּ ַ֗רִתּי ְל ָד ִ֤ויד ָא ִ֨בי ךָ ֙ך
ם
ֵלאֹ֔מר ֽל ֹא־ ִיָכּ ֵ֤רת ְל ךָ ֙ך ִ ֔אישׁ מוֵֹ֖שׁל ְבּ ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וִאם־ְתּשׁוּ֣בוּן ַא ֶ֔תּם ַֽוֲﬠ ַזְבֶתּ ֙
ם ֱאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים
ֻחקּוַֹ֣תי וִּמְצוֹ ַ֔תי ֲאֶ֥שׁר ָנַ֖תִתּי ִלְפ ֵני ֶ֑כם ַֽוֲהַלְכ ֶ֗תּם ַֽוֲﬠַב ְדֶתּ ֙
ְוִהְשַֽׁתֲּח ִויֶ֖תם ָלֶֽהם :וּ ְנַתְשׁ ִ֗תּים ֵמ ַ֤ﬠל ַא ְדָמִת֙י ֲאֶ֣שׁר ָנַ֣תִתּי ָל ֶ֔הם ְוֶאת־ַה ַ֤בּ ִית
ה ֲאֶ֣שׁר ִהְק ַ֣דְּשִׁתּי ִלְשִׁ֔מי ַאְשִׁ֖ליךְך ֵמ ַ֣ﬠל ָפּ ָ֑ני ְוֶאְתּ ֶ֛ננּוּ ְלָמָ֥שׁל ְוִלְשׁ ִני ָ֖נה
ַה ֶזּ ֙
שּׁם ְוָאַ֗מר
ה ֲאֶ֣שׁר ָה ָ֣יה ֶעְל ֔יוֹן ְלָכל־ֹע ֵ֥בר ָע ָ֖ליו ִי ֑ ֹ
ְבָּכל־ָֽהַע ִ ֽמּיםְ :וַה ַ֤בּ ִית ַה ֶזּ ֙
ה ָ֔כָּכה ָלָ֥א ֶרץ ַה ֖זּ ֹאת ְוַלַ֥בּ ִית ַה ֶֽזּהְ :וָֽאְמ֗רוּ ַעל ֩ ֲאֶ֨שׁר ָֽﬠ ְז֜בוּ
ה ָו ֙
ַבֶּ֨מּה ָעָ֤שׂה ְי ֹ
ם ַו ַֽיֲּח ִ֨זיק֙וּ ֵבּאֹלִ֣הים
ה ָ֣וה ׀ ֱאֹלֵ֣הי ֲאֹבֵתי ֶ֗הם ֲאֶ֣שׁר ֽהוִֹציָא֘ם ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ַר ִי ֒
ֶאת־ ְי ֹ
ֲאֵח ִ֔רים ַו ִיְּשַֽׁתֲּח ֥ווּ ָלֶ֖הם ַו ַֽיַּעְב ֑דוּם ַעל־ֵכּ֙ן ֵהִ֣ביא ֲﬠֵלי ֶ֔הם ֵ֥את ָכּל־ָה ָר ָ֖ﬠה
ה ָ֖וה ְוֶאת־
ַה ֽזּ ֹאתַ :ו ְיִ֞הי ִמ ֵ֣קּץ ׀ ֶעְשׂ ִ֣רים ָשׁ ֗ ָנה ֲאֶ֨שׁר ָבּ ָ֧נה ְשֹׁלֹ֛מה ֶאת־ֵ֥בּית ְי ֹ
א ָ ֑תם ַו ֥יּוֶֹשׁב ָ֖שׁם
ם ִלְשֹׁלֹ֔מה ָבּ ָ֥נה ְשֹׁלֹ֖מה ֹ
ֵבּיֽתוְֹ :וֶֽהָע ִ֗רים ֲאֶ֨שׁר ָנ ַ ֤תן חוּ ָר ֙
ה ֲחָ֣מת צוֹ ָ֔בה ַו ֶֽיֱּח ַ֖זק ָע ֶֽליָהַ :ו ִ֥יֶּבן ֶאת־ַתּ ְדֹ֖מר
ֶאת־ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֵ֤יֶּלךְך ְשֹׁלֹמ ֙
ת ָכּל־ָע ֵ֣רי ַהִמְּסְכּ ֔נוֹת ֲאֶ֥שׁר ָבּ ָ֖נה ַֽבֲּחָֽמתַ :ו ִ֜יֶּבן ֶאת־ ֵ֤בּית חוֹרוֹ֙ן
ַבִּמּ ְד ָ֑בּר ְוֵא ֙
ָֽהֶעְל ֔יוֹן ְוֶאת־ֵ֥בּית חוֹ ֖רוֹן ַהַתְּח֑תּוֹן ָע ֵ֣רי ָמ֔צוֹר חוֹ֖מוֹת ְדָּלַ֥ת ִים וְּב ִֽרי ַחְ :וֶאת־
ת ָכּל־ָע ֵ֣רי ָה ֶ֔רֶכב
ת ֲאֶ֣שׁר ָה ֣יוּ ִלְשֹׁלֹ֔מה ְוֵא ֙
ַֽבֲּﬠָ֗לת ְו ֵ ֨את ָכּל־ָע ֵ֤רי ַהִמְּסְכּנוֹ ֙

ם
ק ִלְב ֤נוֹת ִבּי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ְוֵ֖את ָע ֵ֣רי ַה ָֽפּ ָרִ֑שׁים ְוֵ֣את ׀ ָכּל־ֵ֣חֶשׁק ְשֹׁלֹ֗מה ֲאֶ֤שׁר ָחַשׁ ֙
וַּבְלָּב ֔נוֹן וְּבֹ֖כל ֶ֥א ֶרץ ֶמְמַשְׁלֽתּוָֹ :כּל־ָ֠הָעם ַהנּוֹ ָ֨תר ִמן־ַֽהִח ִ֜תּי ְוָֽהֱאֹמ ִ֤רי ְוַהְפּ ִר ִזּ֙י
ם
שׁר ֥ל ֹא ִמ ִיְּשׂ ָרֵ֖אל ֵֽהָמּהִ :מן־ְבּ ֵני ֶ֗הם ֲאֶ֨שׁר נוְֹת ֤רוּ ַֽאֲח ֵריֶה ֙
ְוַֽהִח ִ֣וּי ְוַה ְיבוִּ֔סי ֲא ֶ ֛
ה ְלַ֔מס ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּה :וִּמן־
ָבּ ָ ֔א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ֽל ֹא־ִכ֖לּוּם ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ַֽיֲּﬠ ֵ֤לם ְשֹׁלֹמ ֙
ְבּ ֵנ֙י ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֲ֠אֶשׁר ֽל ֹא־ ָנַ֧תן ְשֹׁלֹ֛מה ַֽלֲﬠָב ִ֖דים ִלְמַלאְכ֑תּוֹ ִכּי־ ֵ֜הָמּה ַא ְנֵ֤שׁי
ה ְוָשׂ ֵ֣רי ָֽשִׁליָ֔שׁיו ְוָשׂ ֵ֥רי ִרְכ֖בּוֹ וּ ָֽפ ָרָֽשׁיוְ :ו ֵ ֨אֶלּה ָשׂ ֵ֤רי ַהִנָּצּיִ֛בים ]ַהִנָּצִּ֛בים[
ִמְלָחָמ ֙
ֲאֶשׁר־ַלֶ֥מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֖מה ֲחִמִ֣שּׁים וָּמא ָ ֑ת ִים ָֽהֹר ִ֖דים ָבּ ָֽﬠםְ :וֶאת־ַבּת־ַפּ ְרֹ֗עה
ה ֵמִ֣ﬠיר ָדּ ִ֔ויד ַלַ֖בּ ִית ֲאֶ֣שׁר ָֽבּ ָנה־ ָ֑להּ ִ֣כּי ָאַ֗מר ֽל ֹא־ֵתֵ֨שׁב ִאָ֥שּׁה
ֶֽהֱﬠ ָ֤לה ְשֹׁלֹמ ֙
ת ָדּ ִ֣ויד ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִכּי־ֹ֣ק ֶדשׁ ֵ֔הָמּה ֲאֶשׁר־ָ֥בָּאה ֲאֵליֶ֖הם ֲא ֥רוֹן
ִל֙י ְבֵּבי ֙
ה ָ֔וה ֲאֶ֥שׁר ָבּ ָ֖נה ִלְפ ֵ֥ני
הָ֑וה ַ֚ﬠל ִמ ְזַ֣בּח ְי ֹ
ה ָֽוהָ֣ :אז ֶֽהֱﬠ ָ֧לה ְשֹׁלֹ֛מה ֹע֖לוֹת ַֽלי ֹ
ְי ֹ
ת ְו ֶ֣לֳח ָדִ֔שׁים
ת ְכִּמְצ ַ֣ות ֹמֶ֔שׁה ַלַשָּׁבּתוֹ ֙
ָֽהאוּ ָֽלם :וִּב ְדַבר־ ֣יוֹם ְבּ ֗יוֹם ְלַֽהֲﬠלוֹ ֙
ְוַלֽ֣מּוֲֹﬠ֔דוֹת ָשׁ֥לוֹשׁ ְפָּעִ֖מים ַבָּשּׁ ָ֑נה ְבַּ֧חג ַהַמּ֛צּוֹת וְּבַ֥חג ַהָֽשֻּׁב֖עוֹת וְּבַ֥חג
ַהֻסּֽכּוֹתַ :ו ַֽיֲּﬠֵ֣מד ְכִּמְשׁ ַ֣פּט ָֽדּ ִויד־ָ֠אִביו ֶאת־ַמְחְל֨קוֹת ַהֹֽכֲּה ֜ ִנים ַעל־ֲﬠֹֽב ָד ָ֗תם
ם ִל ְדַבר־ ֣יוֹם ְבּיוֹ֔מוֹ
ְוַֽהְל ִו ִ֣יּם ַעל־ִ֠מְשְׁמרוָֹתם ְלַהֵ֨לּל וְּלָשׁ ֵ֜רת ֶ֤נ ֶגד ַהֹֽכֲּה ִני ֙
שַׁער ִ֣כּי ֵ֔כן ִמְצ ַ֖ות ָדּ ִ֥ויד ִאישׁ־ָֽהֱאֹל ִ ֽהים:
שֲּׁﬠ ִ֥רים ְבַּמְחְלקוָֹ֖תם ְלַ֣שַׁער ָו ָ ֑
ְוַה ֽ ֹ
אָצ ֽרוֹתַ :וִתֹּכּ֙ן ָכּל־
ְו ֣ל ֹא ָסרוּ֩ ִמְצ ַ֨ות ַהֶ֜מֶּלךְך ַעל־ַהֹֽכֲּה ִ֧נים ְוַֽהְל ִו ִ֛יּם ְלָכל־ ָדָּ֖בר ְוָל ֽ ֹ
ה ָֽוה:
ה ָ֖וה ְוַעד־ְכֹּל֑תוֹ ָשׁ ֵ֖לם ֵ֥בּית ְי ֹ
ְמ ֶ֣לאֶכת ְשֹׁלֹ֔מה ַעד־ַה ֛יּוֹם מוַּ֥סּד ֵֽבּית־ ְי ֹ
ָא֩ז ָהַ֨לךְך ְשֹׁלֹ֜מה ְלֶעְצ ֽיוֹן־ ֶ֧גֶּבר ְוֶאל־ֵאי֛לוֹת ַעל־ְשׂ ַ֥פת ַה ָ֖יּם ְבֶּ֥א ֶרץ ֱא ֽדוֹם:
ם ַו ָיֹּ֜באוּ ִעם־
ַו ִֽיְּשׁ ַֽלח־ל֩וֹ חוּ ָ֨רם ְבּ ַיד־ֲﬠָב ָ֜דיו ֳאו ִנ ֗יּוֹת ]ֳא ִנ ֗יּוֹת[ ַֽוֲﬠָב ִדי֘ם ֣יוֹ ְדֵעי ָי ֒
ה אוִֹ֔פי ָרה ַו ִיְּק֣חוּ ִמָ֔שּׁם ַא ְרַבּע־ֵמ֥אוֹת ַֽוֲחִמִ֖שּׁים ִכּ ַ֣כּר ָז ָ ֑הב ַו ָיִּ֖ביאוּ
ַעְב ֵ֤די ְשֹׁלֹמ ֙
ת
ה ַוָתּ֣בוֹא ְל ַנסּוֹ ֩
ֶאל־ַהֶ֥מֶּלךְך ְשֹׁלֹֽמה :וַּֽמְלַכּת־ְשׁ ָ֗בא ָֽשְׁמָע֘ה ֶאת־ֵ֣שַׁמע ְשֹׁלֹמ ֒
אד ֠וּ ְגַמִלּים ֹֽנְשׂ ִ ֨אים ְבָּשִׂ֧מים
ֶאת־ְשֹׁלֹ֨מה ְבִחי֜דוֹת ִבּי ֽרוָּשַׁ֗לם ְבַּ֣ח ִיל ָכֵּ֣בד ְמ ֡ ֹ
א ֶאל־ְשֹׁלֹ֔מה ַוְתּ ַדֵ֣בּר ִע֔מּוֹ ֵ ֛את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ָה ָ֖יה
ְו ָז ָ ֛הב ָלֹ֖רב ְוֶ֣אֶבן ְי ָק ָ֑רה ַוָתּבוֹ ֙
ִעם־ְלָבָֽבהַּ :ו ַיּ ֶגּד־ ָ֥להּ ְשֹׁלֹ֖מה ֶאת־ָכּל־ ְדָּב ֶ֑ריָה ְו ֽל ֹא־ ֶנְע ַ֤לם ָדָּב֙ר ִמְשֹּׁלֹ֔מה
א ַמְלַכּת־ְשׁ ָ֔בא ֵ֖את ָחְכַ֣מת ְשֹׁלֹ֑מה ְוַהַ֖בּ ִית ֲאֶ֥שׁר
ֲאֶ֧שׁר ֹ֥ל֥◌א ִה ִ֖גּיד ָֽלהַּ :ו ֵ֨תּ ֶר ֙
ָבּ ָֽנה :וַּֽמֲא ַ֣כל ֻשְׁלָח ֡נוֹ וּמוַֹ֣שׁב ֲﬠָב ָדיו֩ וַּֽמֲﬠַ֨מד ְמָֽשׁ ְר ָ֜תיו וַּמְלֽבּוֵּשׁי ֶ֗הם וַּמְשָׁקי֙ו

הָ֑וה ְול ֹא־ָ֥ה ָיה ֛עוֹד ָ֖בּהּ ֽרוּ ַח:
וַּמְל֣בּוֵּשׁי ֶ֔הם ַֽוֲﬠִל ָיּ֔תוֹ ֲאֶ֥שׁר ַֽיֲﬠ ֶ֖לה ֵ֣בּית ְי ֹ
ת ַה ָדּ ָ֔בר ֲאֶ֥שׁר ָשַׁ֖מְעִתּי ְבַּא ְרִ֑צי ַעל־ ְדָּב ֶ֖ריךָך ְוַעל־
ַו ֨תּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ֱאֶמ ֙
ה
ָחְכָמֶֽתךָךְ :ו ֽל ֹא־ֶֽהֱאַ֣מ ְנִתּי ְל ִדְב ֵרי ֶ֗הם ַ֤ﬠד ֲאֶשׁר־ ָ֨בּאִת֙י ַוִתּ ְרֶ֣אי ָנה ֵעי ֔ ַני ְוִה ֵנּ ֙
֣ל ֹא ֻה ַגּד־ִ֔לי ֲחִ֖צי ַמ ְרִ֣בּית ָחְכָמ ֶ ֑תךָך ָיַ֕סְפָתּ ַעל־ַהְשּׁמוּ ָ֖ﬠה ֲאֶ֥שׁר ָשָֽׁמְעִתּי:
שְׁמִ֖ﬠים ֶאת־
ַאְשׁ ֵ֣רי ֲא ָנֶ֔שׁיךָך ְוַאְשׁ ֵ֖רי ֲﬠָב ֶ֣דיךָך ֵ ֑אֶלּה ָהֹֽעְמ ִ֤דים ְלָפ ֨ ֶני ךָ ֙ך ָתִּ֔מיד ְו ֽ ֹ
ה ָ֤וה ֱאֹל ֶ֨הי ךָ ֙ך ָבּ֔רוּךְך ֲאֶ֣שׁר ׀ ָח ֵ֣פץ ְבּ֗ךָך ְלִתְתּ ךָ֤ך ַעל־ִכְּסא֙וֹ ְלֶ֔מֶלךְך
ָחְכָמֶֽתךָךְ :י ִ֨הי ְי ֹ
ה ָ֖וה ֱאֹל ֶ ֑היךָך ְבַּֽאֲה ַ֨בת ֱאֹלֶ֤היךָך ֶאת־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְלַֽהֲﬠִמי ֣דוֹ ְלעוָֹ֔לם ַו ִיֶּתּ ְנ ךָ֤ך
ַֽלי ֹ
ם ְלֶ֔מֶלךְך ַֽלֲﬠ֖שׂוֹת ִמְשׁ ָ֥פּט וְּצ ָד ָֽקהַ :וִתּ ֵ֨תּן ַלֶ֜מֶּלךְך ֵמָ֥אה ְוֶעְשׂ ִ֣רים ׀ ִכּ ַ֣כּר
ֲﬠֵליֶה ֙
ה ַכֹּ֣בֶּשׂם ַה֔הוּא ֲאֶשׁר־ ָֽנְת ָ֥נה
אד ְוֶ֣אֶבן ְי ָק ָ֑רה ְו ֤ל ֹא ָה ָי ֙
ָז ָ֗הב וְּבָשִׂ֛מים ָלֹ֥רב ְמ ֖ ֹ
ם[ ְוַעְב ֵ֣די ְשֹׁלֹ֔מה ֲאֶשׁר־
ם ]חוּ ָר ֙
ַמְלַכּת־ְשָׁ֖בא ַלֶ֥מֶּלךְך ְשֹׁלֹֽמהְ :ו ַגם־ַעְב ֵ֤די חיּ ָר ֙
ֵהִ֥ביאוּ ָזָ֖הב ֵֽמאוֹ ִ֑פיר ֵהִ֛ביאוּ ֲﬠֵ֥צי ַאְלגּוִּ֖מּים ְוֶ֥אֶבן ְי ָק ָֽרהַ :ו ַ֣יַּעשׂ ַ֠הֶמֶּלךְך ֶאת־
ה וְּלֵ֣בית ַהֶ֔מֶּלךְך ְוִכֹנּ ֥רוֹת וּ ְנָבִ֖לים ַלָשּׁ ִ֑רים
ה ָו ֙
ֲﬠֵ֨צי ָֽהַאְלגּוִּ֜מּים ְמִס֤לּוֹת ְלֵֽבית־ ְי ֹ
ְו ֽל ֹא־ ִנ ְר֥אוּ ָכ ֵ ֛הם ְלָפ ִ֖נים ְבֶּ֥א ֶרץ ְיהוּ ָֽדהְ :וַהֶ֨מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֜מה ָנַ֣תן ְלַֽמְלַכּת־ְשׁ ָ֗בא
הּ ֲאֶ֣שׁר ָשׁ ָ ֔אָלה ִמְלַּ֖בד ֲאֶשׁר־ֵהִ֣ביָאה ֶאל־ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַוַֽתֲּהֹ֛פךְך
ֶאת־ָכּל־ֶחְפָצ ֙
ַוֵ֥תֶּלךְך ְלַא ְרָ֖צהּ ִ֥היא ַֽוֲﬠָב ֶֽדיָהַ :ו ְיִה֙י ִמְשׁ ַ֣קל ַה ָזּ ָ֔הב ֲאֶשׁר־ָ֥בּא ִלְשֹׁלֹ֖מה ְבָּשׁ ָ֣נה
ֶא ָ֑חת ֵ֥שׁשׁ ֵמ֛אוֹת ְוִשִׁ֥שּׁים ָוֵ֖שׁשׁ ִכְּכּ ֵ֥רי ָזָֽהבְ :לַ֞בד ֵֽמַא ְנֵ֧שׁי ַהָתּ ִ֛רים ְוַהֹֽסֲּח ִ֖רים
ְמִביִ֑אים ְוָכל־ַמְל ֵ֤כי ֲﬠ ַר֙ב וַּפ֣חוֹת ָה ָ ֔א ֶרץ ְמִביִ֛אים ָזָ֥הב ָו ֶ֖כֶסף ִלְשֹׁלֹֽמהַ :ו ַ֨יַּעשׂ
ת ָזָ֣הב ָשׁ֔חוּט ַֽיֲﬠ ֶ֖לה ַעל־
ַהֶ֧מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֛מה ָמאַ֥ת ִים ִצ ָ֖נּה ָזָ֣הב ָשׁ֑חוּט ֵ֤שׁשׁ ֵמאוֹ ֙
ת ָז ָ֔הב ַֽיֲﬠ ֶ֖לה
ם ָזָ֣הב ָשׁ֔חוּט ְשֹׁ֤לשׁ ֵמאוֹ ֙
ַהִצּ ָ֥נּה ָֽהֶאָֽחת :וְּשֹׁלשׁ־ֵמ֤אוֹת ָֽמ ִג ִנּי ֙
ַעל ַהָמּ ֵ֣ג ן ָֽהֶא ָ֑חת ַו ִיְּתּ ֵ֣נם ַהֶ֔מֶּלךְך ְבֵּ֖בית ַ֥יַער ַהְלָּב ֽנוֹןַ :ו ַ֧יַּעשׂ ַה ֶ ֛מֶּלךְך ִכֵּסּא־ֵ֖שׁן
א ָֽמֳאָח ִ֔זים
ָגּ ֑דוֹל ַו ְיַצ ֵ֖פּהוּ ָזָ֥הב ָטֽהוֹרְ :וֵ֣שׁשׁ ַֽמֲﬠ֣לוֹת ַ֠לִכֵּסּא ְוֶ֨כֶבשׁ ַבּ ָזָּ֤הב ַלִכֵּסּ ֙
שֶּׁבת וְּשׁ ַ֣נ ִים ֲא ָר ֔יוֹת ֹֽעְמ ִ֖דים ֵ֥אֶצל ַה ָיּ ֽדוֹת:
ְו ָי ֛דוֹת ִמ ֶ֥זּה וִּמ ֶ֖זּה ַעל־ְמ֣קוֹם ַה ָ ֑
שׁם ַעל־ֵ֥שׁשׁ ַהַֽמֲּﬠ֖לוֹת ִמ ֶ֣זּה וִּמֶ֑זּה ל ֹא־ ַֽנֲﬠָ֥שׂה
וְּשׁ ֵ֧נים ָעָ֣שׂר ֲא ָר ֗יוֹת ֹֽעְמ ִ֥דים ָ ֛
ה ָז ָ֔הב ְוֹ֗כל ְכּ ֵ֛לי ֵֽבּית־ ַ֥יַער
ֵ֖כן ְלָכל־ַמְמָל ָֽכהְ ֠ :וֹכל ְכֵּ֞לי ַמְשׁ ֵ ֨קה ַהֶ֤מֶּלךְך ְשֹׁלֹמ ֙
שׁב ִבּיֵ֥מי ְשֹׁלֹ֖מה ִלְמֽאוָּמהֽ ִ :כּי־ֳא ִנ ֤יּוֹת ַלֶ֨מֶּל ךְ ֙ך
ַהְלָּב ֖נוֹן ָזָ֣הב ָס ֑גוּר ֵ֣אין ֶ֗כֶּסף ֶנְח ָ ֛
ת ְלָשׁ֨לוֹשׁ ָשׁ ֜ ִנים ָתּ֣בוֹא ָנה ׀ ֳא ִנ ֣יּוֹת
הְל֣כוֹת ַתּ ְרִ֔שׁישׁ ִ֖ﬠם ַעְב ֵ֣די חוּ ָ֑רם ַאַח ֩
ֹֽ

ת ָזָ֣הב ָוֶ֔כֶסף ֶשׁ ְנַהִ֥בּים ְוקוִֹ֖פים ְוֽתוִּכּ ִֽיּיםַ :ו ִיּ ְג ַדּל ֙ ַהֶ֣מֶּלךְך ְשֹׁלֹ֔מה
ַתּ ְרִ֗שׁישׁ ֹֽנְשׂאוֹ ֙
ִמֹ֖כּל ַמְל ֵ֣כי ָה ָ ֑א ֶרץ ְלֹ֖עֶשׁר ְוָחְכָֽמהְ :וֹכל ֙ ַמְל ֵ֣כי ָה ָ ֔א ֶרץ ְמַבְקִ֖שׁים ֶאת־ְפּ ֵ֣ני
ְשֹׁלֹ֑מה ִלְשֹׁ֨מ ַ֙ע ֶאת־ָחְכָמ֔תוֹ ֲאֶשׁר־ ָנַ֥תן ָֽהֱאֹלִ֖הים ְבִּלֽבּוְֹ :וֵ֣הם ְמִביִ֣אים ִ֣אישׁ
ת ֶ֣נֶשׁק וְּבָשִׂ֔מים סוִּ֖סים וְּפ ָר ִ֑דים ְדַּבר־
ִמְנָח֡תוֹ ְכּ ֵ֣לי ֶכֶס֩ף וְּכֵ֨לי ָזָ֤הב וְּשָׂלמוֹ ֙
ם וַּמ ְרָכּ֔בוֹת
ת ֲאָלִ֨פים ֻא ְר ֤יוֹת סוִּסי ֙
ָשׁ ָ֖נה ְבָּשׁ ָֽנהַ :ו ְי ִ֨הי ִלְשֹׁלֹ֜מה ַא ְרַבַּע ֩
ם ְבָּע ֵ֣רי ָה ֶ֔רֶכב ְוִעם־ַהֶ֖מֶּלךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ְיִ֥הי
וְּשׁ ֵֽנים־ָעָ֥שׂר ֶ֖אֶלף ָֽפּ ָרִ֑שׁים ַו ַיּ ִנּיֵח ֙
מוֵֹ֖שׁל ְבָּכל־ַהְמָּל ִ֑כים ִמן־ַה ָנָּה֙ר ְוַעד־ֶ֣א ֶרץ ְפִּלְשׁ ִ֔תּים ְו ַ֖ﬠד ְגּ֥בוּל ִמְצ ָֽר ִיםַ :ו ִיּ ֵ֨תּן
ַהֶ֧מֶּלךְך ֶאת־ַה ֶ֛כֶּסף ִבּי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ָֽכֲּאָב ִ֑נים ְוֵ֣את ָֽהֲא ָר ִ֗זים ָנ ַ ֛תן ַכִּשְּׁקִ֥מים ֲאֶשׁר־
ַבְּשֵּׁפ ָ֖לה ָלֹֽרב :וּֽמוִֹצי ִ ֨אים סוִּ֧סים ִמִמְּצ ַ֛ר ִים ִלְשֹׁלֹ֖מה וִּמָכּל־ָֽהֲא ָרֽצוֹת :וְּשָׁא֙ר
שׁ ִ֖נים ְוָהַֽאֲחרוֹ ִ֑נים ֲהל ֹא־ֵ֣הם ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־ ִדְּב ֵר֙י ָנָ֣תן
ִדְּב ֵ֣רי ְשֹׁלֹ֔מה ָה ִֽרא ֹ
ת ֶיְעֹ֣דּי ] ֶיְע ֣דּוֹ[ ַהֹח ֶ֔זה ַעל־ ָֽי ָרְב ָ֖ﬠם
ַה ָנּ ִ֔ביא ְוַעל־ ְנבוּ ַ ֞את ֲאִח ָ֣יּה ַה ִ ֽשּׁילוֹ ֗ ִני וַּֽבֲחזוֹ ֙
ֶבּן־ ְנָֽבטַ :ו ִיְּמֹ֨לךְך ְשֹׁלֹ֧מה ִ ֽבי ֽרוָּשׁ ַ֛לם ַעל־ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַא ְרָבִּ֥ﬠים ָשׁ ָֽנהַ :ו ִיְּשׁ ַ֤כּב
ה ִעם־ֲאֹב ָ֔תיו ַו ִיְּקְבּ ֻ֕רהוּ ְבִּ֖ﬠיר ָדּ ִ֣ויד ָאִ֑ביו ַו ִיְּמֹ֛לךְך ְרַחְב ָ֥ﬠם ְבּ ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיו:
ְשֹׁלֹמ ֙
אֽתוַֹ :ו ְיִ֞הי ִכְּשֹׁ֨מ ַע
ַו ֵ֥יֶּלךְך ְרַחְב ָ֖ﬠם ְשׁ ֶ֑כָמה ִ֥כּי ְשׁ ֶ֛כם ָ֥בּאוּ ָכל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְלַהְמִ֥ליךְך ֹ
ָֽי ָרְב ָ֤ﬠם ֶבּן־ ְנָב֙ט ְו֣הוּא ְבִמְצ ַ֔ר ִים ֲאֶ֣שׁר ָבּ ַ֔רח ִמְפּ ֵ֖ני ְשֹׁלֹ֣מה ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ָ֥יָּשׁב
ָֽי ָרְב ָ֖ﬠם ִמִמְּצ ָֽר ִיםַ :ו ִיְּשְׁלח֙וּ ַו ִיְּק ְראוּ־֔לוֹ ַו ָיּ ֥ב ֹא ָֽי ָרְב ָ֖ﬠם ְוָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַֽו ְי ַדְבּ֔רוּ
ֶאל־ ְרַחְב ָ֖ﬠם ֵלאֹֽמרָ :אִ֖ביךָך ִהְקָ֣שׁה ֶאת־ֻע ֵ֑לּנוּ ְוַע ָ֡תּה ָהֵקל ֩ ֵֽמֲﬠֹב ַ֨דת ָא ִ֜ביךָך
ַהָקָּ֗שׁה וֵּֽמֻע֧לּוֹ ַהָכּ ֵ֛בד ֲאֶשׁר־ ָנַ֥תן ָע ֵ֖לינוּ ְו ַֽנַעְב ֶֽדָךַּ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵל ֶ֗הם ֛עוֹד ְשֹׁ֥לֶשׁת
ם ֲאֶשׁר־ָה ֣יוּ
ָיִ֖מים ְו֣שׁוּבוּ ֵא ָ֑לי ַו ֵ֖יֶּלךְך ָה ָֽﬠםַ :ו ִיּ ָוַּ֞עץ ַהֶ֣מֶּלךְך ְרַחְבָ֗עם ֶאת־ַה ְזֵּק ִני ֙
ֹֽעְמ ִ֔דים ִלְפ ֵנ֙י ְשֹׁלֹ֣מה ָא ִ֔ביו ִ ֽבְּהֹי֥תוֹ ַ֖חי ֵלאֹ֑מר ֵ֚איךְך ַאֶ֣תּם ֽנוָֹעִ֔צים ְלָהִ֥שׁיב
ה וּ ְרִצי ָ֔תם
ָֽלָעם־ַה ֶ֖זּה ָדָּֽברַ :ו ְי ַדְבּ֨רוּ ֵאָ֜ליו ֵלאֹ֗מר ִאם־ ִ ֽתְּה ֶ֨יה ְל֜טוֹב ְלָה ָ֤ﬠם ַה ֶזּ ֙
ְו ִדַבּ ְרָ֥תּ ֲאֵלֶ֖הם ְדָּב ִ֣רים טוִֹ֑בים ְוָה ֥יוּ ְל ךָ֛ך ֲﬠָב ִ֖דים ָכּל־ַה ָיּ ִ ֽמיםַ :ו ַֽיֲּﬠֹ֛זב ֶאת־ֲﬠַ֥צת
ם ֲאֶ֣שׁר ָֽגּ ְד֣לוּ ִא֔תּוֹ ָהֹֽעְמ ִ֖דים ְלָפ ָֽניו:
ַה ְזּ ֵק ִ֖נים ֲאֶ֣שׁר ְיָע ֻ֑צהוּ ַו ִיּ ָוַּ֗עץ ֶאת־ַה ְיָל ִדי ֙
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵל ֶ֗הם ָ֚מה ַאֶ֣תּם ֽנוָֹעִ֔צים ְו ָנִ֥שׁיב ָדָּ֖בר ֶאת־ָה ָ֣ﬠם ַה ֶ֑זּה ֲאֶ֨שׁר ִדְּבּ ֤רוּ
ם
ֵאַל֙י ֵלאֹ֔מר ָהֵקל ֙ ִמן־ָהֹ֔על ֲאֶשׁר־ ָנַ֥תן ָאִ֖ביךָך ָע ֵֽלינוַּ :ו ְי ַדְבּ ֣רוּ ִא֗תּוֹ ַה ְיָל ִדי ֙
ם ֲאֶשׁר־ ִדְּבּ֨רוּ ֵאֶ֜ליךָך ֵלאֹ֗מר ָא ִ֨בי ךָ ֙ך
ֲאֶ֨שׁר ָֽגּ ְד֣לוּ ִאתּ֘וֹ ֵלאֹמ֒ר ֹ֣כּה ת ֹאַ֡מר ָלָע ֩

ִהְכִ֣בּיד ֶאת־ֻעֵ֔לּנוּ ְוַאָ֖תּה ָה ֵ֣קל ֵֽמָע ֵ֑לינוּ ֹ֚כּה תּ ֹאַ֣מר ֲאֵל ֶ֔הם ָֽקֳט ִ֥נּי ָעָ֖בה ִמָמְּת ֵ֥ני
אִ֣סיף ַעל־ֻעְלּ ֶ֑כם ָא ִ֗בי ִי ַ֤סּר
ם ֹ֣על ָכּ ֵ֔בד ַֽוֲא ִ֖ני ֹ
ָא ִ ֽביְ :וַע ָ֗תּה ָאִב֙י ֶֽהְעִ֤מיס ֲﬠֵליֶכ ֙
ם ַבּשּׁוִֹ֔טים ַֽוֲא ִ֖ני ָֽבַּעְק ַר ִ ֽבּיםַ :ו ָיּ ֨ב ֹא ָֽי ָרְב ָ֧ﬠם ְוָכל־ָה ָ֛ﬠם ֶאל־ ְרַחְב ָ֖ﬠם ַבּ ֣יּוֹם
ֶאְתֶכ ֙
ַהְשִּׁלִ֑שׁי ַֽכֲּאֶ֨שׁר ִדּ ֶ֤בּר ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ֵלאֹ֔מר ֥שׁוּבוּ ֵא ַ֖לי ַבּ ֥יּוֹם ַהְשִּׁל ִ ֽשׁיַ :ו ַֽיֲּﬠ ֵ֥נם ַהֶ֖מֶּלךְך
שׁה ַו ַֽיֲּﬠֹז֙ב ַהֶ֣מֶּלךְך ְרַחְבָ֔עם ֵ֖את ֲﬠַ֥צת ַה ְזּ ֵק ִֽניםַ :ו ְי ַדֵ֣בּר ֲאֵל ֶ֗הם ַֽכֲּﬠ ַ֤צת
ָק ָ ֑
ם
אִ֣סיף ָע ָ֑ליו ָא ִ֗בי ִי ַ֤סּר ֶאְתֶכ ֙
ם ֵלאֹ֔מר ַאְכִבּי֙ד ֶֽאת־ֻעְלֶּ֔כם ַֽוֲא ִ֖ני ֹ
ַה ְיָל ִדי ֙
ה
ַבּשּׁוִֹ֔טים ַֽוֲא ִ֖ני ָֽבֲּﬠְק ַר ִ ֽבּיםְ :ו ֽל ֹא־ָשַׁ֥מע ַהֶ֖מֶּלךְך ֶאל־ָה ָ֑ﬠם ִכּי־ָֽה ְיָ֤תה ְנִסָבּ ֙
ה ָ֜וה ֶאת־ ְדָּב֗רוֹ ֲאֶ֤שׁר ִדֶּבּ֙ר ְבּ ַי֙ד ֲאִח ָ֣יּהוּ
ֵמִ֣ﬠם ָֽהֱאֹל ִ֔הים ְלַמַע֩ן ָה ִ ֨קים ְי ֹ
ם
ַה ִ ֽשּׁלוֹ ֔ ִני ֶאל־ ָֽי ָרְב ָ֖ﬠם ֶבּן־ ְנָֽבטְ :וָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ִ֠כּי ֽל ֹא־ָשַׁ֣מע ַהֶמֶּל֘ךְך ָלֶה ֒
ַו ָיִּ֣שׁיבוּ ָה ָ֣ﬠם ֶאת־ַהֶ֣מֶּלךְך ׀ ֵלאֹ֡מר ַמה־ָלּנוּ֩ ֵ֨חֶלק ְבּ ָד ִ֜ויד ְול ֹא־ ַֽנֲח ָ֣לה ְבֶּבן־
אָהֶ֨לי ךָ ֙ך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַע ָ֕תּה ְרֵ֥אה ֵֽביְת֖ךָך ָדּ ִ֑ויד ַו ֵ֥יֶּלךְך ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל
ִיַ֗שׁי ִ֤אישׁ ְל ֽ ֹ
אָה ָֽליו :וְּב ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַהֹֽיְּשִׁ֖בים ְבָּע ֵ֣רי ְיהוּ ָ֑דה ַו ִיְּמֹ֥לךְך ֲﬠֵליֶ֖הם ְרַחְב ָֽﬠם:
ְל ֽ ֹ
ם ֲאֶ֣שׁר ַעל־ַהַ֔מּס ַו ִיּ ְר ְגּמוּ־֧בוֹ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל
ַו ִיְּשַׁ֞לח ַהֶ֣מֶּלךְך ְרַחְבָ֗עם ֶאת־ֲהֹד ָר ֙
ֶ֖אֶבן ַו ָיֹּ֑מת ְוַהֶ֣מֶּלךְך ְרַחְבָ֗עם ִהְתַאֵמּ֙ץ ַֽלֲﬠ֣לוֹת ַבֶּמּ ְרָכּ ָ֔בה ָל ֖נוּס ְי ֽרוָּשׁ ָֽלם:
ם ַו ַיְּקֵהל ֩
ַו ִיְּפְשׁ֤עוּ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְבֵּ֣בית ָדּ ִ֔ויד ַ֖ﬠד ַה ֥יּוֹם ַה ֶֽזּהַ :ו ָיּ ֣ב ֹא ְרַחְבָע֘ם ְי ֽרוָּשַׁל ִ ֒
ם
ֶאת־ ֵ֨בּית ְיהוּ ָ֜דה וִּב ְנ ָיִ֗מן ֵמ ָ ֨אה וְּשׁמוֹ ִ֥נים ֶ ֛אֶלף ָבּ֖חוּר ֹעֵ֣שׂה ִמְלָח ָ ֑מה ְלִהָלֵּח ֙
ה ָ֔וה ֶאל־
ִעם־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְלָהִ֥שׁיב ֶאת־ַהַמְּמָל ָ֖כה ִל ְרַחְב ָֽﬠםַ :ו ְיִה֙י ְדַּבר־ ְי ֹ
ְשַׁמְע ָ֥יהוּ ִאישׁ־ָֽהֱאֹלִ֖הים ֵלאֹֽמרֱ :אֹ֕מר ֶאל־ ְרַחְב ָ֥ﬠם ֶבּן־ְשֹׁלֹ֖מה ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה
ה ָ֡וה ל ֹא־ַֽתֲﬠלוּ֩ ְו ֽל ֹא־
ְוֶאל ֙ ָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ ֽבּיהוּ ָ֥דה וִּב ְנ ָיִ֖מן ֵלאֹֽמרֹ֣ :כּה ָאַ֣מר ְי ֹ
ִת ֨ ָֽלֲּח֜מוּ ִעם־ֲאֵחיֶ֗כם ֚שׁוּבוּ ִ֣אישׁ ְלֵבי֔תוֹ ִכּי־ֵֽמִאִ֛תּי ִֽנְה ָ֖יה ַה ָדָּ֣בר ַה ֶ֑זּה ַו ִיְּשְׁמע֙וּ
ה ָ֔וה ַו ָיֻּ֖שׁבוּ ִמ ֶ֥לֶּכת ֶאל־ ָֽי ָרְב ָֽﬠםַ :ו ֵ֥יֶּשׁב ְרַחְב ָ֖ﬠם ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ַו ִ֧יֶּבן
ֶאת־ ִדְּב ֵ֣רי ְי ֹ
ָע ִ֛רים ְלָמ֖צוֹר ִ ֽבּיהוּ ָֽדהַ :ו ִ֧יֶּבן ֶאת־ֵֽבּית־ ֶ֛לֶחם ְוֶאת־ֵעיָ֖טם ְוֶאת־ְתּֽקוֹ ַעְ :וֶאת־
ֵֽבּית־֥צוּר ְוֶאת־שׂוֹ֖כוֹ ְוֶאת־ֲﬠ ֻד ָֽלּםְ :וֶאת־ ַ֥גּת ְוֶאת־ָֽמ ֵרָ֖שׁה ְוֶאת־ ִֽזיףְ :וֶאת־
ה ְוֶאת־ַא ָיּ֔לוֹן ְוֶאת־ֶחְב֔רוֹן
ֲאדוֹ ַ֥ר ִים ְוֶאת־ָלִ֖כישׁ ְוֶאת־ֲﬠ ֵז ָֽקהְ :וֶאת־ָצ ְרָע ֙
ם
ֲאֶ֥שׁר ִ ֽבּיהוּ ָ֖דה וְּבִב ְנ ָיִ֑מן ָע ֵ֖רי ְמֻצ ֽרוֹתַ :ו ְיַח ֵ֖זּק ֶאת־ַהְמֻּצ ֑רוֹת ַו ִיּ ֵ ֤תּן ָבֶּה ֙
אְצ ֥רוֹת ַֽמֲא ָ֖כל ְוֶ֥שֶׁמן ָו ָֽי ִין :וְּבָכל־ִ֤ﬠיר ָוִעי֙ר ִצ ֣נּוֹת וּ ְרָמִ֔חים ַו ְיַח ְזּ ֵ֖קם
ְנ ִגי ִ֔דים ְו ֽ ֹ

ם ְוַֽהְל ִו ִ֔יּם ֲאֶ֖שׁר ְבָּכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
אד ַֽו ְיִהי־֖לוֹ ְיהוּ ָ֥דה וִּב ְנ ָי ִ ֽמןְ :וַהֹֽכֲּה ִני ֙
ְלַה ְרֵ֣בּה ְמ ֑ ֹ
ם ַֽוֲאֻח ָזּ ָ֔תם ַו ֵֽיְּל֥כוּ
ִ ֽהְת ַיְצּ֥בוּ ָע ָ֖ליו ִמָכּל־ ְגּבוּ ָֽלםִ :כּי־ ָֽﬠ ְז֣בוּ ַהְל ִו ִ֗יּם ֶאת־ִמ ְג ְרֵשׁיֶה ֙
ה ָֽוהַ :ו ַֽיֲּﬠֶמד־ל֙וֹ
ם וָּב ֔ ָניו ִמַכֵּ֖הן ַלי ֹ
ִ ֽליהוּ ָ֖דה ְו ִ ֽלי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ִ ֽכּי־ִה ְז ִני ָ֤חם ָֽי ָרְבָע ֙
ֹֽכֲּה ֔ ִנים ַלָבּ֖מוֹת ְוַלְשִּׂעי ִ֑רים ְו ָֽלֲﬠ ָג ִ֖לים ֲאֶ֥שׁר ָעָֽשׂהְ :וַֽאֲח ֵרי ֶ֗הם ִמֹכּל ֙ ִשְׁבֵ֣טי
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ָ֚בּאוּ ְי ֣רוָּשַׁ֔לם
ם ֶאת־ְלָב ָ֔בם ְלַב ֵ ֕קּשׁ ֶאת־ ְי ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַהֹֽנְּת ִני ֙
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ֲאֽבוֵֹתיֶֽהםַ :ו ְיַח ְזּק֙וּ ֶאת־ַמְל֣כוּת ְיהוּ ָ֔דה ַו ְיַאְמּ֛צוּ ֶאת־
ִל ְז֕בּוֹ ַח ַֽלי ֹ
ְרַחְב ָ֥ﬠם ֶבּן־ְשֹׁלֹ֖מה ְלָשׁ ִ֣נים ָשׁ֑לוֹשׁ ִ֣כּי ָֽהְל֗כוּ ְבּ ֶ֧ד ֶרךְך ָדּ ִ֛ויד וְּשֹׁלֹ֖מה ְלָשׁ ִ֥נים
ם ִאָ֔שּׁה ֶאת־ָ֣מֲחַ֔לת ַבּן ]ַבּת[ ְי ִרי֖מוֹת ֶבּן־ ָדּ ִ֑ויד
ָשֽׁלוֹשַׁ :ו ִֽיּ ַֽקּח־֤לוֹ ְרַחְבָע ֙
ֲאִבי ַ֕ה ִיל ַבּת־ֱאִליָ֖אב ֶבּן־ ִיָֽשׁיַ :וֵ֥תֶּלד ֖לוֹ ָבּ ִ֑נים ֶאת־ ְי֥עוּשׁ ְוֶאת־ְשַׁמ ְר ָ֖יה
ה
ְוֶאת־ ָֽזַהםְ :וַֽאֲח ֶ֣ריָה ָל ַ ֔קח ֶאת־ַֽמֲﬠ ָ֖כה ַבּת־ַאְבָשׁ֑לוֹם ַוֵ֣תֶּלד ֗לוֹ ֶאת־ֲאִב ָיּ ֙
ְוֶאת־ַע ַ֔תּי ְוֶאת־ ִזי ָ֖זא ְוֶאת־ְשֹׁל ִ ֽמיתַ :ו ֶֽיֱּא ַ֨הב ְרַחְבָ֜עם ֶאת־ַֽמֲﬠ ָ֣כה ַבת־
ה ָנָ֔שׂא וּ ִ ֽפיַל ְגִ֖שׁים
ַאְבָשׁ֗לוֹם ִמָכּל־ ָנָשׁי֙ו וּ ִ ֽפיַל ְגָ֔שׁיו ִ֠כּי ָנִ֤שׁים ְשׁמוֹ ֶֽנה־ֶעְשׂ ֵר ֙
ִשִׁ֑שּׁים ַו ֗יּוֶֹלד ֶעְשׂ ִ֧רים וְּשׁמוֹ ָ֛נה ָבּ ִ֖נים ְוִשִׁ֥שּׁים ָבּֽנוֹתַ :ו ַֽיֲּﬠֵ֨מד ָל ֧ר ֹאשׁ ְרַחְב ָ֛ﬠם
ֶאת־ֲאִב ָ֥יּה ֶבן־ַֽמֲﬠ ָ֖כה ְל ָנ ִ֣גיד ְבֶּא ָ֑חיו ִ֖כּי ְלַהְמִליֽכוַֹ :ו ָיֶּב֩ן ַו ִיְּפֹ֨רץ ִמָכּל־ָבּ ֜ ָניו
ְ ֽלָכל־ַא ְר֧צוֹת ְיהוּ ָ֣דה וִּב ְנ ָיִ֗מן ְלֹכל ֙ ָע ֵ֣רי ַהְמֻּצ֔רוֹת ַו ִיֵּ֥תּן ָל ֶ ֛הם ַהָמּ ֖זוֹן ָלֹ֑רב
ם וְּכֶח ְזָק֔תוֹ ָע ַ֖זב ֶאת־תּוֹ ַ֣רת
ַו ִיְּשַׁ֖אל ֲה֥מוֹן ָנ ִ ֽשׁיםַ :ו ְי ִ֗הי ְכָּהִ֞כין ַמְל֤כוּת ְרַחְבָע ֙
ת ַלֶ֣מֶּלךְך ְרַחְבָ֔עם ָע ָ֛לה ִשׁיַ֥שׁק
הָ֑וה ְוָכל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִעֽמּוַֹ :ו ְיִ֞הי ַבָּשּׁ ָ֤נה ַֽהֲחִמיִשׁי ֙
ְי ֹ
ם ֶ֔רֶכב וְּבִשִׁ֥שּׁים
ה ָֽוהְ :בֶּ֤אֶלף וָּמא ַ֨ת ִי ֙
ֶֽמֶלךְך־ִמְצ ַ֖ר ִים ַעל־ ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ִ֥כּי ָֽמֲﬠ֖לוּ ַֽבּי ֹ
ֶ֖אֶלף ָֽפּ ָרִ֑שׁים ְוֵ֣אין ִמְסָ֗פּר ָלָ֞עם ֲאֶשׁר־ ָ֤בּאוּ ִעמּ֙וֹ ִמִמְּצ ַ֔ר ִים לוִּ֥בים ֻסִכּ ִ֖יּים
ְוכוּ ִ ֽשׁיםַ :ו ִיְּלֹ֛כּד ֶאת־ָע ֵ֥רי ַהְמֻּצ ֖רוֹת ֲאֶ֣שׁר ִ ֽליהוּ ָ֑דה ַו ָיּ ֖ב ֹא ַעד־ ְי ֽרוָּשׁ ָֽלם:
א ָ֣בּא ֶאל־ ְרַחְבָ֔עם ְוָשׂ ֵ֣רי ְיהוּ ָ֔דה ֲאֶשׁר־ ֶֽנֶאְס֥פוּ ֶאל־ ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם
וְּשַׁמְע ָ֤יה ַה ָנִּבי ֙
א ִ֔תי ְוַאף־ֲא ִ֛ני
ם ֲﬠ ַזְבֶ֣תּם ֹ
ה ָ֗וה ַאֶתּ ֙
שׁק ַו ֨יּ ֹאֶמר ָל ֶ֜הם ֹכּה־ָאַ֣מר ְי ֹ
ִמְפּ ֵ֣ני ִשׁי ָ ֑
ָע ַ֥זְבִתּי ֶאְת ֶ֖כם ְבּ ַיד־ִשׁיָֽשׁקַ :ו ִיּ ָֽכּ ְנ֥עוּ ָשׂ ֵֽרי־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְוַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ֽיּ ֹאְמ ֖רוּ ַצ ִ֥דּיק ׀
ה ֶאל־ְשַׁמְע ָ֧יה ׀ ֵלאֹ֛מר ִנְכ ְנ֖עוּ
ה ָו ֙
ה ְדַבר־ ְי ֹ
ה ִ֣כּי ִנְכ ֔ ָנעוּ ָה ָי ֩
ה ָו ֙
ה ָֽוה :וִּב ְר֤אוֹת ְי ֹ
ְי ֹ
֣ל ֹא ַאְשִׁחי ֵ ֑תם ְו ָנַת ִ֨תּי ָלֶ֤הם ִכְּמַע֙ט ִלְפֵליָ֔טה ְו ֽל ֹא־ִתַ֧תּךְך ֲחָמִ֛תי ִבּי ֽרוָּשׁ ַ֖לם
ְבּ ַיד־ִשׁיָֽשׁקִ֥ :כּי ִֽיְהיוּ־֖לוֹ ַֽלֲﬠָב ִ֑דים ְו ֵי ְדע֙וּ ֲﬠ֣בוֹ ָד ִ֔תי ַֽוֲﬠבוֹ ַ֖דת ַמְמְל֥כוֹת

אְצ ֣רוֹת ֵבּית־
ם ַו ִיּ ַ ֞קּח ֶאת־ ֽ ֹ
ָֽהֲא ָרֽצוֹתַ :ו ַ֨יַּעל ִשׁיַ֥שׁק ֶֽמֶלךְך־ִמְצ ַר ִי֘ם ַעל־ ְי ֽרוָּשַׁל ִ ֒
ח ֶאת־ָֽמ ִג ֵ֣נּי ַה ָזּ ָ֔הב ֲאֶ֥שׁר
ת ֵ֣בּית ַהֶ֔מֶּלךְך ֶאת־ַהֹ֖כּל ָל ָ֑קח ַו ִיַּקּ ֙
אְצרוֹ ֙
ה ָ֗וה ְוֶאת־ ֽ ֹ
ְי ֹ
ם ַתְּחֵתּי ֶ֔הם ָֽמ ִג ֵ֖נּי ְנֹ֑חֶשׁת ְוִהְפ ִ ֗קיד ַעל־ ַי֙ד
ָעָ֖שׂה ְשֹׁלֹֽמהַ :ו ַ֨יַּעשׂ ַהֶ֤מֶּלךְך ְרַחְבָע ֙
ָשׂ ֵ֣רי ָֽה ָרִ֔צים ַה ֣ ֹ
הָ֑וה
שְּׁמ ִ֔רים ֶ֖פַּתח ֵ֥בּית ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ְיִ֛הי ִמ ֵדּי־֥בוֹא ַהֶ֖מֶּלךְך ֵ֣בּית ְי ֹ
ם וּ ְנָשׂ֔אוּם ֶֽוֱהִשׁ֖בוּם ֶאל־ָ֥תּא ָֽה ָר ִ ֽצים :וְּבִה ָֽכּ ְנ֗עוֹ ָ֤שׁב ִמֶ֨מּנּ֙וּ ַאף־
ָ֤בּאוּ ָֽה ָרִצי ֙
ם ִ ֽבּיהוּ ָ֔דה ָה ָ֖יה ְדָּב ִ֥רים טוֹ ִ ֽביםַ :ו ִיְּתַח ֵ֞זּק ַהֶ֧מֶּלךְך
ה ָ֔וה ְו ֥ל ֹא ְלַהְשִׁ֖חית ְלָכ ָ֑לה ְו ַג ֙
ְי ֹ
ה ְרַחְבָ֨עם ְבָּמְל֜כוֹ
ְרַחְב ָ֛ﬠם ִבּי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ַו ִיְּמֹ֑לךְך ִ֣כּי ֶבן־ַא ְרָבִּ֣ﬠים ְוַאַ֣חת ָשׁ ָנ ֩
ה ָ֜וה ָל֨שׂוּם ֶאת־
ֽוֲּשׁ ַ֨בע ֶעְשׂ ֵ֥רה ָשׁ ָ֣נה ׀ ָמ ַ֣לךְך ִבּי ֽרוָּשַׁ֗לם ָ֠הִעיר ֲאֶשׁר־ָבַּ֨חר ְי ֹ
ם ִמֹכּל ֙ ִשְׁבֵ֣טי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוֵ֣שׁם ִא֔מּוֹ ַֽנֲﬠָ֖מה ָֽהַעֹמּ ִֽניתַ :ו ַ֖יַּעשׂ ָה ָ֑רע ִ֣כּי ֤ל ֹא
ְשׁ֥מוֹ ָשׁ ֙
ם ְוָהַ֣אֲחרוֹ ֔ ִנים ֲהל ֹא־
שׁ ִני ֙
ה ָֽוהְ :ו ִדְב ֵ֣רי ְרַחְבָ֗עם ָה ִֽרא ֹ
ֵהִכי֙ן ִל֔בּוֹ ִל ְד ֖רוֹשׁ ֶאת־ ְי ֹ
ֵ֨הם ְכּתוּ ִ֜בים ְבּ ִדְב ֵ֨רי ְשַׁמְע ָ֧יה ַה ָנִּ֛ביא ְוִע ֥דּוֹ ַֽהֹח ֶ֖זה ְלִהְת ַי ֵ֑חשׂ וִּמ ְ ֽלֲח֧מוֹת
ם ִעם־ֲאֹב ָ֔תיו ַו ִיָּקֵּ֖בר ְבִּ֣ﬠיר ָדּ ִ֑ויד
ְרַחְב ָ֛ﬠם ְו ָֽי ָרְב ָ֖ﬠם ָכּל־ַה ָיּ ִ ֽמיםַ :ו ִיְּשׁ ַ֤כּב ְרַחְבָע ֙
ַו ִיְּמֹ֛לךְך ֲאִב ָ֥יּה ְב ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוִ :בְּשׁ ַ֛נת ְשׁמוֹ ֶ֥נה ֶעְשׂ ֵ֖רה ַלֶ֣מֶּלךְך ָֽי ָרְב ָ֑ﬠם ַו ִיְּמֹ֥לךְך
ֲאִב ָ֖יּה ַעל־ ְיהוּ ָֽדהָ :שׁ֣לוֹשׁ ָשׁ ֗ ִנים ָמַל ךְ ֙ך ִבּי ֣רוָּשַׁ֔לם ְוֵ֣שׁם ִא֔מּוֹ ִ ֽמיָכ ָ֥יהוּ ַבת־
ֽאוּ ִריֵ֖אל ִמן־ ִגְּב ָ֑ﬠה וִּמְלָחָ֥מה ָֽה ְי ָ ֛תה ֵ֥בּין ֲאִב ָ֖יּה וֵּ֥בין ָֽי ָרְב ָֽﬠםַ :ו ֶיְּאֹ֨סר ֲאִב ָ֜יּה
ֶאת־ַהִמְּלָחָ֗מה ְבַּ֨ח ִיל ֙ ִגּבּוֹ ֵ֣רי ִמְלָחָ֔מה ַא ְרַבּע־ֵמ֥אוֹת ֶ֖אֶלף ִ֣אישׁ ָבּ֑חוּר
ְו ָֽי ָרְבָ֗עם ָע ַ֤רךְך ִעמּ֙וֹ ִמְלָחָ֔מה ִבְּשׁמוֹ ֨ ֶנה ֵמ֥אוֹת ֶ ֛אֶלף ִ֥אישׁ ָבּ֖חוּר ִגּ֥בּוֹר ָֽח ִיל:
ַו ָ֣יּ ָקם ֲאִב ָ֗יּה ֵמַעל ֙ ְלַ֣הר ְצָמ ַ֔ר ִים ֲאֶ֖שׁר ְבַּ֣הר ֶאְפ ָ֑ר ִים ַו ֕יּ ֹאֶמר ְשָׁמ֖עוּ ִני ָֽי ָרְב ָ֥ﬠם
ה ָ֣וה ׀ ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ָנ ַ֨תן ַמְמָל ָ֧כה ְל ָד ִ֛ויד
ם ָל ַ֔דַעת ִ֞כּי ְי ֹ
ְוָכל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלֲ :ה ֤ל ֹא ָלֶכ ֙
ם ָֽי ָרְב ָ֣ﬠם ֶבּן־ ְנ ָ֔בט ֶ֖ﬠֶבד
ַעל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְלעוֹ ָ֑לם ֥לוֹ וְּלָב ָ֖ניו ְבּ ִ֥רית ֶֽמַלחַ :ו ָ֨יָּק ֙
ם ְבּ ֵ֣ני ְבִל ַ֔יַּעל
ְשֹׁלֹ֣מה ֶבן־ ָדּ ִ֑ויד ַו ִיְּמֹ֖רד ַעל־ֲאֹד ָֽניוַ :ו ִיּ ָֽקְּב֣צוּ ָעָ֗ליו ֲא ָנִ֤שׁים ֵרִקי ֙
ַו ִיְּתַאְמּ֖צוּ ַעל־ ְרַחְב ָ֣ﬠם ֶבּן־ְשֹׁלֹ֑מה וּ ְרַחְבָ֗עם ָ֤ה ָיה ֨ ַנַע֙ר ְו ַרךְך־ֵל ָ֔בב ְו ֥ל ֹא ִהְתַח ַ֖זּק
ה ָ֔וה ְבּ ַ֖יד ְבּ ֵ֣ני ָד ִ֑ויד
ק ִלְפ ֵנ֙י ַמְמ ֶ֣לֶכת ְי ֹ
אְמ ִ֗רים ְלִהְתַח ֵזּ ֙
ִלְפ ֵניֶֽהםְ :וַעָ֣תּה ׀ ַאֶ֣תּם ֽ ֹ
ם ֶע ְג ֵ֣לי ָז ָ֔הב ֲאֶ֨שׁר ָעָ֥שׂה ָל ֶ֛כם ָֽי ָרְב ָ֖ﬠם ֵֽלאֹל ִ ֽהיםֲ :ה ֤ל ֹא
ם ָה֣מוֹן ָ֔רב ְוִעָמֶּכ ֙
ְוַאֶתּ ֙
ם ְכַּעֵ֣מּי
ה ָ֔וה ֶאת־ְבּ ֵ֥ני ַֽאֲהֹ֖רן ְוַֽהְל ִו ִ֑יּם ַוַֽתֲּﬠ֨שׂוּ ָל ֶ֤כם ֹֽכֲּה ִני ֙
ם ֶאת־ֹֽכֲּה ֵ֣ני ְי ֹ
ִה ַדְּחֶתּ ֙
ָֽהֲא ָר֔צוֹת ָכּל־ַה ָ֗בּא ְלַמֵ֨לּא ָי֜דוֹ ְבּ ַ֤פר ֶבּן־ָבָּק֙ר ְוֵאיִ֣לם ִשְׁבָ֔עה ְוָה ָ֥יה ֹכֵ֖הן ְל ֥ל ֹא

ה ְבּ ֵ֣ני
ה ָו ֙
ה ָ֥וה ֱאֹלֵ֖הינוּ ְו ֣ל ֹא ֲﬠ ַזְב ֻ֑נהוּ ְוֹֽכֲה ִני֞ם ְמָֽשׁ ְרִ֤תים ַֽלי ֹ
ֱאֹל ִ ֽהיםַֽ :וֲא ַ֛נְחנוּ ְי ֹ
ה ָ֡וה ֹע֣לוֹת ַבֹּֽבֶּקר־ַבֹּ֣בֶּקר וָּבֶ֗ע ֶרב־
ַֽאֲהֹ֔רן ְוַֽהְל ִו ִ֖יּם ַבְּמ ָֽלאֶכת :וַּמְקִט ִ֣רים ַֽלי ֹ
ם וַּֽמֲﬠ ֶ֨רֶכת ֶ֜לֶחם ַעל־ַהֻשְּׁלָ֣חן ַהָטּ֗הוֹר וְּמנוֹ ַ֨רת ַה ָזָּ֤הב
ָבּ ֶ֣ﬠ ֶרב וְּקֹֽט ֶרת־ַסִמּי ֩
ה ָ֣וה ֱאֹל ֵ ֑הינוּ
שְׁמ ִ֣רים ֲא ֔ ַנְחנוּ ֶאת־ִמְשֶׁ֖מ ֶרת ְי ֹ
ה ְלָבֵע֙ר ָבּ ֶ֣ﬠ ֶרב ָבֶּ֔ע ֶרב ִ ֽכּי־ ֽ ֹ
ְו ֵֽנ ֹר ֶ֨תי ָ ֙
ה ִעָ֨מּנוּ ָב ֜ר ֹאשׁ ָֽהֱאֹלִ֧הים ׀ ְוֹֽכֲה ָ֛ניו ַֽוֲחֹֽצְצ ֥רוֹת
אֽתוְֹ :וִה ֵנּ ֩
ְוַאֶ֖תּם ֲﬠ ַזְבֶ֥תּם ֹ
ה ָ֥וה ֱאֹלֵֽהי־
ַהְתּרוּ ָ֖ﬠה ְלָה ִ֣רי ַע ֲﬠֵלי ֶ֑כם ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַאל־ִתּ ָֽלֲּח֛מוּ ִעם־ ְי ֹ
ֲאֹֽבֵתי ֶ֖כם ִכּי־ ֥ל ֹא ַתְצ ִ ֽליחוְּ :ו ָֽי ָרְבָ֗עם ֵהֵס֙ב ֶאת־ַהַֽמְּא ָ֔רב ָל֖בוֹא ֵֽמַֽאֲח ֵרי ֶ ֑הם
ה
ַו ִֽיְּהי֙וּ ִלְפ ֵ֣ני ְיהוּ ָ֔דה ְוַהַֽמְּא ָ֖רב ֵמַֽאֲח ֵריֶֽהםַ :ו ִיְּפ ֣נוּ ְיהוּ ָ֗דה ְוִה ֨ ֵנּה ָלֶ֤הם ַהִמְּלָחָמ ֙
הָ֑וה ְוַהֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים ַמְחְצִ֖צרים ]ַמְחְצ ִ֖רים[ ַֽבֲּחֹצְצ ֽרוֹת:
ָפּ ִ֣נים ְוָא֔חוֹר ַו ִיּ ְ ֽצֲﬠ ֖קוּ ַֽלי ֹ
ם
ַו ָיּ ִ֖ריעוּ ִ֣אישׁ ְיהוּ ָ֑דה ַו ְי ִ֗הי ְבָּה ִ֨רי ַ֙ע ִ֣אישׁ ְיהוּ ָ֔דה ְוָֽהֱאֹל ִ֗הים ָנ ַ֤ג ף ֶאת־ ָֽי ָרְבָע ֙
ְוָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִלְפ ֵ֥ני ֲאִב ָ֖יּה ִֽויהוּ ָֽדהַ :ו ָיּ֥נוּסוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִמְפּ ֵ֣ני ְיהוּ ָ֑דה ַו ִיְּתּ ֵ֥נם
ם ִמ ִיְּשׂ ָר ֵ ֔אל
ֱאֹלִ֖הים ְבּ ָי ָֽדםַ :ו ַיּ֥כּוּ ָב ֶ ֛הם ֲאִב ָ֥יּה ְוַע֖מּוֹ ַמ ָ֣כּה ַר ָ֑בּה ַו ִיְּפּ֤לוּ ֲחָלִלי ֙
ֲחֵֽמשׁ־ֵמ֥אוֹת ֶ֖אֶלף ִ֥אישׁ ָבּֽחוּרַ :ו ִיּ ָֽכּ ְנ֥עוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ָבּ ֵ֣ﬠת ַהִ֑היא ַו ֶֽיֶּאְמצ֙וּ ְבּ ֵ֣ני
ם
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ֲאֽבוֵֹתיֶֽהםַ :ו ִיּ ְרֹ֣דּף ֲאִב ָיּ֘ה ַֽאֲח ֵ֣רי ָֽי ָרְבָע ֒
ְיהוּ ָ֔דה ִ֣כּי ִנ ְ ֽשֲׁﬠ ֔נוּ ַעל־ ְי ֹ
ַו ִיְּלֹ֤כּד ִמֶ֨מּנּ֙וּ ָע ִ֔רים ֶאת־ֵֽבּית־ֵאל ֙ ְוֶאת־ְבּנוֹ ֶ֔תיָה ְוֶאת־ ְיָשׁ ָ֖נה ְוֶאת־ְבּנוֹ ֶ ֑תיָה
ְוֶאת־ֶעְפ ַ֖ר ִון ]ֶעְפ ַ֖ר ִין[ וְּבֹנֶֽתיָהְ :ו ֽל ֹא־ָעַ֧צר ֹֽכּ ַח־ ָֽי ָרְב ָ֛ﬠם ֖עוֹד ִבּיֵ֣מי ֲאִב ָ֑יּהוּ
ה ָ֖וה ַו ָיֹּֽמתַ :ו ִיְּתַח ֵ֣זּק ֲאִב ָ֔יּהוּ ַו ִ֨יָּשּׂא־֔לוֹ ָנִ֖שׁים ַא ְרַ֣בּע ֶעְשׂ ֵ֑רה ַו ֗יּוֶֹלד
ַו ִיּ ְגּ ֵ֥פהוּ ְי ֹ
ם ָבּ ֔ ִנים ְוֵ֥שׁשׁ ֶעְשׂ ֵ֖רה ָבּ ֽנוֹתְ :ו ֶ֨יֶת֙ר ִדְּב ֵ֣רי ֲאִב ָ֔יּה וּ ְד ָר ָ֖כיו וּ ְדָב ָ֑ריו
ֶעְשׂ ִ֤רים וְּשׁ ֨ ַנ ִי ֙
את֙וֹ ְבִּ֣ﬠיר
ְכּתוּ ִ֕בים ְבִּמ ְד ַ֖רשׁ ַה ָנִּ֥ביא ִע ֽדּוַֹ :ו ִיְּשַׁ֨כּב ֲאִב ָ֜יּה ִעם־ֲאֹב ָ֗תיו ַו ִיְּקְבּ ֤רוּ ֹ
א
ָדּ ִ֔ויד ַו ִיְּמֹ֛לךְך ָאָ֥סא ְב ֖נוֹ ַתְּח ָ ֑תּיו ְבּ ָי ָ ֛מיו ָשְׁקָ֥טה ָהָ֖א ֶרץ ֶ֥ﬠֶשׂר ָשׁ ִֽניםַ :ו ַ֤יַּעשׂ ָאָס ֙
ה ָ֥וה ֱאֹלָֽהיוַ :ו ָ֛יַּסר ֶאת־ִמ ְזְבּ֥חוֹת ַה ֵנּ ָ֖כר ְוַהָבּ֑מוֹת
ַה֣טּוֹב ְוַה ָיָּ֔שׁר ְבֵּעי ֵ֖ני ְי ֹ
ַו ְיַשֵׁבּ֙ר ֶאת־ַהַמֵּצּ֔בוֹת ַו ְי ַג ַ֖דּע ֶאת־ָֽהֲאֵשׁ ִֽריםַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ִ ֽליהוּ ָ֔דה ִל ְד֕רוֹשׁ ֶאת־
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֣הי ֲאֽבוֵֹתי ֶ ֑הם ְו ַֽלֲﬠ֖שׂוֹת ַהתּוֹ ָ֥רה ְוַהִמְּצ ָֽוהַ :ו ָ֨יַּס֙ר ִמָכּל־ָע ֵ֣רי ְיהוּ ָ֔דה
ְי ֹ
ֶאת־ַהָבּ֖מוֹת ְוֶאת־ַֽהַחָמּ ִ֑נים ַוִתְּשֹׁ֥קט ַהַמְּמָל ָ֖כה ְלָפ ָֽניוַ :ו ִ֛יֶּבן ָע ֵ֥רי ְמצוּ ָ֖רה
ה ַבָּשִּׁ֣נים ָה ֵ ֔אֶלּה ִ ֽכּי־ֵהִ֥ני ַח
ִ ֽבּיהוּ ָ֑דה ִכּי־ָֽשְׁקָ֣טה ָה ָ ֗א ֶרץ ְוֵֽאין־ִע֤מּוֹ ִמְלָחָמ ֙
ה ָ֖וה ֽלוַֹ :ו ֨יּ ֹאֶמר ִ ֽליהוּ ָ֜דה ִנְב ֶ֣נה ׀ ֶאת־ֶֽהָע ִ֣רים ָה ֵ ֗אֶלּה ְו ָנֵ֨סב חוָֹ֣מה וִּמ ְג ָדִּלי֘ם
ְי ֹ

ה ָ֣וה ֱאֹל ֵ֔הינוּ ָדּ ַ֕רְשׁנוּ
ם עוֹ ֶ֨דנּוּ ָה ָ ֜א ֶרץ ְלָפ ֗ ֵנינוּ ִ֤כּי ָד ַ֨רְשׁנ֙וּ ֶאת־ ְי ֹ
ְדָּלַ֣ת ִים וְּב ִריִחי ֒
ה
ח ִ ֽמיהוּ ָד ֙
ַו ָ֥יּ ַֽנח ָ֖לנוּ ִמָסִּ֑ביב ַו ִיְּב ֖נוּ ַו ַיְּצ ִֽליחוַּ :ו ְיִ֣הי ְלָאָ֔סא ַח ִי֘ל ֹנֵ֣שׂא ִצ ָ֣נּה ָוֹרַמ ֒
ְשֹׁ֣לשׁ ֵמ֣אוֹת ֶ ֔אֶלף וִּמִבּ ְנ ָיִ֗מן ֹֽנְשֵׂ֤אי ָמ ֵג֙ן ְוֹ֣ד ְרֵכי ֶ ֔קֶשׁת ָמאַ֥ת ִים וְּשׁמוִֹ֖נים ָ ֑אֶלף
ָכּל־ֵ֖אֶלּה ִגּ֥בּוֹ ֵרי ָֽח ִילַ :ו ֵיֵּ֨צא ֲאֵלי ֶ֜הם ֶ֣ז ַרח ַהכּוִּ֗שׁי ְבַּ֨ח ִיל ֙ ֶ֣אֶלף ֲאָלִ֔פים
וַּמ ְרָכּ֖בוֹת ְשֹׁ֣לשׁ ֵמ֑אוֹת ַו ָיּ ֖ב ֹא ַעד־ָמ ֵרָֽשׁהַ :ו ֵיֵּ֥צא ָאָ֖סא ְלָפ ָ֑ניו ַו ַֽיַּע ְרכ֙וּ ִמְלָחָ֔מה
ה ָ֗וה ֵֽאין־
ה ָ֣וה ֱאֹלָהי ֘ו ַויּ ֹאַמ֒ר ְי ֹ
ְבּ ֵ֥גיא ְצ ַ֖פָתה ְלָמ ֵרָֽשׁהַ :ו ִיְּק ָ֨רא ָאָ֜סא ֶאל־ ְי ֹ
ה ָ֤וה ֱאֹל ֵ֨הינ֙וּ ִ ֽכּי־ָע ֶ֣ליךָך ִנְשַׁ֔ענּוּ וְּבִשְׁמ ךָ֣ך
ִעְמּ ךָ֤ך ַלְעזוֹ֙ר ֵ֥בּין ַר֙ב ְלֵ֣אין ֹ֔כּ ַח ָע ְז ֵ֜רנוּ ְי ֹ
ה ָ֤וה ֱאֹל ֵ֨הינ֙וּ ַ ֔אָתּה ַאל־ ַיְעֹ֥צר ִעְמּ֖ךָך ֱא ֽנוֹשַׁ :ו ִיֹּ֤גּף
ָ֔באנוּ ַעל־ֶֽהָה֖מוֹן ַה ֶ֑זּה ְי ֹ
ה ֶאת־ַהכּוִּ֔שׁים ִלְפ ֵ֥ני ָאָ֖סא ְוִלְפ ֵ֣ני ְיהוּ ָ֑דה ַו ָיּ ֻ֖נסוּ ַהכּוּ ִ ֽשׁיםַ :ו ִיּ ְר ְדֵּ֨פם ָאָ֜סא
ה ָו ֙
ְי ֹ
ם ְלֵֽאין־ָלֶ֣הם ִ ֽמְח ָ֔יה ִ ֽכּי־ ִנְשְׁבּ ֥רוּ
ְוָה ָ֣ﬠם ֲאֶשׁר־ִעמּ֘וֹ ַעד־ִל ְג ָר֒ר ַו ִיֹּ֤פּל ִמכּוִּשׁי ֙
ם
אדַ :ו ַיּ֗כּוּ ֵ֤את ָכּל־ֶֽהָע ִרי ֙
ה ָ֖וה ְוִלְפ ֵ֣ני ַֽמֲח ֵ֑נהוּ ַו ִיְּשׂ֥אוּ ָשׁ ָ֖לל ַה ְרֵ֥בּה ְמ ֽ ֹ
ִלְפ ֵֽני־ ְי ֹ
ה ָ֖וה ֲﬠֵלי ֶ ֑הם ַו ָיֹּ֨בזּ֙וּ ֶאת־ָכּל־ֶ֣הָע ִ֔רים ִ ֽכּי־ִב ָ֥זּה
ְסִבי֣בוֹת ְגּ ָ֔רר ִ ֽכּי־ָה ָ֥יה ַֽפַחד־ ְי ֹ
ַרָ֖בּה ָה ְיָ֥תה ָבֶֽהםְ :ו ַגם־ָֽאֳה ֵ֥לי ִמ ְק ֶ֖נה ִה֑כּוּ ַו ִיְּשׁ֨בּוּ ֤צ ֹאן ָלֹר֙ב וּ ְגַמִ֔לּים ַו ָיֻּ֖שׁבוּ
א
ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםַֽ :וֲﬠ ַז ְר ָ֨יה֙וּ ֶבּן־עוֹ ֵ֔דד ָֽה ְיָ֥תה ָע ָ֖ליו ֥רוּ ַח ֱאֹל ִ ֽהיםַ :ו ֵיֵּצ֘א ִלְפ ֵ֣ני ָאָס ֒
ם ִ ֽבְּה ֽיוְֹת ֶ֣כם ִע֔מּוֹ
ה ָ֤וה ִעָמֶּכ ֙
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֔לוֹ ְשָׁמ֕עוּ ִני ָאָ֖סא ְוָכל־ ְיהוּ ָ֣דה וִּב ְנ ָיִ֑מן ְי ֹ
ְוִאם־ִתּ ְד ְרֻ֨שׁה֙וּ ִיָמֵּ֣צא ָלֶ֔כם ְוִאם־ַֽתַּע ְז ֻ֖בהוּ ַֽיֲﬠֹ֥זב ֶאְת ֶֽכםְ :ו ָיִ֥מים ַרִ֖בּים
ְל ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְל ֣ל ֹא ׀ ֱאֹלֵ֣הי ֱאֶ֗מת וְּל ֛ל ֹא ֹכֵּ֥הן מוֹ ֶ֖רה וְּל ֥ל ֹא תוֹ ָֽרהַ :ו ָ֨יָּשׁ֙ב ַבַּצּר־֔לוֹ
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ְיַבְקֻ֖שׁהוּ ַו ִיָּמֵּ֥צא ָלֶֽהם :וָּֽבִעִ֣תּים ָה ֵ֔הם ֵ֥אין ָשׁ֖לוֹם
ַעל־ ְי ֹ
ַליּוֵֹ֣צא ְוַל ָ֑בּא ִ֚כּי ְמהוֹּ֣מת ַר֔בּוֹת ַ֥ﬠל ָכּל־ֹֽיְשֵׁ֖בי ָֽהֲא ָרֽצוֹתְ :וֻכְתּ֥תוּ ֽגוֹי־ְבּ ֖גוֹי
ְוִ֣ﬠיר ְבִּ֑ﬠיר ִ ֽכּי־ֱאֹלִ֥הים ֲהָמָ֖מם ְבָּכל־ָצ ָֽרהְ :וַאֶ֣תּם ִח ְז֔קוּ ְוַאל־ ִי ְר֖פּוּ ְי ֵדי ֶ֑כם ִ֛כּי
א
ֵ֥ישׁ ָשׂ ָ֖כר ִלְפֻעַלְּת ֶֽכםְ :וִכְשֹׁ֨מ ַע ָאָ֜סא ַה ְדָּב ִ֣רים ָה ֵ ֗אֶלּה ְוַה ְנּבוָּא֘ה ֹע ֵ֣דד ַה ָנִּבי ֒
ה וִּב ְנ ָיִ֔מן וִּמן־ֶ֣הָע ִ֔רים ֲאֶ֥שׁר ָל ַ֖כד
ם ִמָכּל־ֶ֤א ֶרץ ְיהוּ ָד ֙
ִהְתַח ַ֗זּק ַו ַֽיֲּﬠ ֵ֤בר ַהִשּׁקּוִּצי ֙
ה ָֽוהַ :ו ִיְּקֹ֗בּץ ֶאת־
ה ָ֔וה ֲאֶ֕שׁר ִלְפ ֵ֖ני אוּ ָ֥לם ְי ֹ
שׁ ֶאת־ִמ ְזַ֣בּח ְי ֹ
ֵמַ֣הר ֶאְפ ָ֑ר ִים ַו ְיַח ֵדּ ֙
ם ִעָמּ ֶ֔הם ֵֽמֶאְפ ַ֥ר ִים וְּמ ַנֶ֖שּׁה וִּמִשְּׁמ֑עוֹן ִכּי־ ָֽנְפ֨לוּ ָע ָ֤ליו
ה וִּב ְנ ָיִ֔מן ְוַה ָגּ ִרי ֙
ָכּל־ ְיהוּ ָד ֙
ה ָ֥וה ֱאֹלָ֖היו ִעֽמּוַֹ :ו ִיּ ָֽקְּב֥צוּ ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ַבֹּ֣ח ֶדשׁ
א ָ֕תם ִ ֽכּי־ ְי ֹ
ִמ ִיְּשׂ ָרֵאל ֙ ָלֹ֔רב ִבּ ְר ֹ
ה ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא
ה ָו ֙
ַהְשִּׁליִ֑שׁי ִלְשׁ ַ֥נת ֲחֵֽמשׁ־ֶעְשׂ ֵ֖רה ְלַמְל֥כוּת ָאָֽסאַ :ו ִיּ ְזְבּ֤חוּ ַֽלי ֹ

ִמן־ַהָשּׁ ָ֖לל ֵהִ֑ביאוּ ָבָּק֙ר ְשַׁ֣בע ֵמ֔אוֹת ְו ֖צ ֹאן ִשְׁב ַ֥ﬠת ֲאָל ִ ֽפיםַ :ו ָיֹּ֣באוּ ַבְבּ ִ֔רית
ִל ְד֕רוֹשׁ ֶאת־ ְי ֹ
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֣הי ֲאֽבוֵֹתי ֶ ֑הם ְבָּכל־ְלָבָ֖בם וְּבָכל־ ַנְפָֽשׁםְ :וֹ֨כל ֲאֶ֧שׁר
ה ָ֥וה ֱאֹלֵֽהי־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל יוּ ָ ֑מת ְלִמן־ָקֹט֙ן ְוַעד־ ָגּ֔דוֹל ְלֵמִ֖אישׁ ְוַעד־
ֽל ֹא־ ִי ְד ֛רשׁ ַֽלי ֹ
ה ָ֔וה ְבּ֥קוֹל ָגּ ֖דוֹל וִּבְתרוּ ָ֑ﬠה וַּֽבֲחֹֽצְצ ֖רוֹת וְּבֽשׁוָֹפ ֽרוֹת:
ִאָֽשּׁהַ :ו ִיָּֽשְּׁבע֙וּ ַלי ֹ
ם ִנְשׁ ָ֔בּעוּ וְּבָכל־ ְרצוֹ ָ֣נם
ַו ִיְּשְׂמ֨חוּ ָכל־ ְיהוּ ָ֜דה ַעל־ַהְשּׁבוָּ֗עה ִ֤כּי ְבָכל־ְלָבָב ֙
הָ֛וה ָלֶ֖הם ִמָסּ ִ ֽביבְ :ו ַגם־ַֽמֲﬠָ֞כה ֵ֣אם ׀ ָאָ֣סא ַהֶ֗מֶּלךְך
ִבְּקֻ֔שׁהוּ ַו ִיָּמֵּ֖צא ָל ֶ ֑הם ַו ָ֧יּ ַנח ְי ֹ
א ֶאת־
הּ ִמ ְגִּבי ָ֔רה ֲאֶשׁר־ ָֽﬠְשָׂ֥תה ַֽלֲאֵשׁ ָ֖רה ִמְפ ָ֑לֶצת ַו ִיְּכֹ֤רת ָאָס ֙
ֱהִסי ָר ֙
ִמְפַלְצ ָ֔תּהּ ַו ָ֕יּ ֶדק ַו ִיְּשֹׂ֖רף ְבּ ַ֥נַחל ִק ְד ֽרוֹןְ :ו ַ֨הָבּ֔מוֹת ל ֹא־ָ֖סרוּ ִמ ִיְּשׂ ָר ֵ ֑אל ַ֧רק ְלַבב־
ָא ָ֛סא ָה ָ֥יה ָשׁ ֵ֖לם ָכּל־ ָיָֽמיוַ :ו ָיֵּ֞בא ֶאת־ָק ְדֵ֥שׁי ָאִ֛ביו ְו ָֽק ָדָ֖שׁיו ֵ֣בּית ָֽהֱאֹלִ֑הים
ֶ֥כֶּסף ְו ָזָ֖הב ְוֵכ ִ ֽלים :וִּמְלָחָ֖מה ֣ל ֹא ָה ָ֑יָתה ַ֛ﬠד ְשַׁנת־ְשֹׁלִ֥שׁים ְוָחֵ֖משׁ ְלַמְל֥כוּת
שׁ ְלַמְל֣כוּת ָאָ֔סא ָעָ֕לה ַבְּעָ֤שׁא ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַעל־
ָאָֽסאִ :בְּשׁ ֨ ַנת ְשֹׁלִ֤שׁים ָוֵשׁ ֙
ְיהוּ ָ֔דה ַו ִ֖יֶּבן ֶאת־ָֽה ָר ָ ֑מה ְלִבְל ִ֗תּי ֵ֚תּת יוֵֹ֣צא ָו ָ֔בא ְלָאָ֖סא ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָֽדהַ :וֹיֵּ֨צא
ָאָ֜סא ֶ֣כֶּסף ְו ָז ָ֗הב ֵמ ֽ ֹ
ה ָ֖וה וֵּ֣בית ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ִיְּשַׁ֗לח ֶאל־ֶבּן־ֲה ַד֙ד ֶ֣מֶלךְך
אְצ ֛רוֹת ֵ֥בּית ְי ֹ
ת ֵבּי ִ֣ני וֵּבי ֔ ֶנךָך וֵּ֥בין ָאִ֖בי וֵּ֣בין ָאִ֑ביךָך ִה ֨ ֵנּה
ֲא ָ֔רם ַהיּוֵֹ֥שׁב ְבּ ַד ְרֶ֖מֶשׂק ֵלאֹֽמרְ :בּ ִרי ֙
א ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְו ַֽיֲﬠ ֶ֖לה
ָשׁ ַ֤לְחִתּי ְל ךָ ֙ך ֶ֣כֶּסף ְו ָז ָ֔הב ֵ֞לךְך ָה ֵ֣פר ְבּ ִֽריְת֗ךָך ֶאת־ַבְּעָשׁ ֙
ֵמָע ָֽליַ :ו ִיְּשַׁ֨מע ֶבּן־ֲה ַ֜דד ֶאל־ַהֶ֣מֶּלךְך ָאָ֗סא ֠ ַו ִיְּשַׁלח ֶאת־ָשׂ ֵ֨רי ַֽהֲח ָי ִ֤לים ֲאֶשׁר־
ל֙וֹ ֶאל־ָע ֵ֣רי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ַיּכּ֙וּ ֶאת־ִע ֣יּוֹן ְוֶאת־ ָ֔דּן ְוֵ֖את ָאֵ֣בל ָ ֑מ ִים ְוֵ֥את ָכּל־
ִמְסְכּ ֖נוֹת ָע ֵ֥רי ַנְפָתּ ִ ֽליַ :ו ְיִה֙י ִכְּשֹׁ֣מ ַע ַבְּעָ֔שׁא ַו ֶיְּח ַ֕דּל ִמְבּ ֖נוֹת ֶאת־ָֽה ָר ָ ֑מה ַו ַיְּשֵׁ֖בּת
ה
ח ֶאת־ָכּל־ ְיהוּ ָ֔דה ַו ִיְּשׂ֞אוּ ֶאת־ַאְב ֵ֤ני ָֽה ָרָמ ֙
ֶאת־ְמַלאְכֽתּוְֹ :וָאָ֣סא ַהֶ֗מֶּלךְך ָלַק ֙
שׁא ַו ִ֣יֶּבן ָבּ ֶ֔הם ֶאת־ ֶ֖גַּבע ְוֶאת־ַהִמְּצ ָֽפּה :וָּב ֵ֣ﬠת
ְוֶאת־ֵעֶ֔ציָה ֲאֶ֥שׁר ָבּ ָ֖נה ַבְּע ָ ֑
ַה ִ֗היא ָ֚בּא ֲח ָ֣נ ִני ָֽהֹר ֶ ֔אה ֶאל־ָאָ֖סא ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵאָ֗ליו ְבִּהָ֨שֶּׁע ְנ֜ךָך ַעל־
ה ָ֣וה ֱאֹל ֶ֔היךָך ַעל־ֵ֗כּן ִנְמ ַ֛לט ֵ֥חיל ֶֽמֶלךְך־ֲא ָ֖רם
תּ ַעל־ ְי ֹ
ם ְו ֤ל ֹא ִנְשַׁ֨ע ְנ ָ ֙
ֶ֤מֶלךְך ֲא ָר ֙
ִמ ָיּ ֶֽדךָךֲ :ה ֧ל ֹא ׀ ַהכּוִּ֣שׁים ְוַהלּוּ ִ֗בים ָה ֨יוּ ְלַ֧ח ִיל ׀ ָלֹ֛רב ְל ֶ֥רֶכב וְּל ָֽפ ָרִ֖שׁים ְלַה ְרֵ֣בּה
שְׁט֤טוֹת ְבָּכל־
ה ָ֗וה ֵעי ֞ ָניו ְמ ֽ ֹ
ה ָ֖וה ְנָת ָ֥נם ְבּ ָי ֶֽדךָךִ֣ :כּי ְי ֹ
אד וְּבִהָֽשֶּׁע ְנ ךָ֥ך ַעל־ ְי ֹ
ְמ ֑ ֹ
ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ְ֠לִהְתַח ֵזּק ִעם־ְלָבָ֥בם ָשׁ ֵ֛לם ֵא ָ֖ליו ִנְס ַ֣כְּלָתּ ַעל־ ֑ז ֹאת ִ֣כּי ֵמַ֔עָתּה ֵ֥ישׁ ִעְמּ֖ךָך
ִמְלָחֽמוֹתַ :ו ִיְּכַ֨עס ָאָ֜סא ֶאל־ָהֹר ֶ ֗אה ַֽו ִיְּתֵּ֨נה֙וּ ֵ֣בּית ַהַמְּהֶ֔פֶּכת ִ ֽכּי־ְב ַ֥זַעף ִע֖מּוֹ

ה ִדְּב ֵ֣רי ָאָ֔סא ָה ִֽראשׁוֹ ִ֖נים
ַעל־ ֑ז ֹאת ַו ְי ַרֵ֥צּץ ָא ָ֛סא ִמן־ָה ָ֖ﬠם ָבּ ֵ֥ﬠת ַה ִ ֽהיאְ :וִה ֵנּ ֙
ם ַעל־ֵ֣סֶפר ַהְמָּלִ֔כים ִ ֽליהוּ ָ֖דה ְו ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֶֽיֱּח ֶ֣לא
ְוָהַֽאֲחרוֹ ִ֑נים ִה ָ֤נּם ְכּתוִּבי ֙
ָאָ֡סא ִבְּשׁ ַנ ֩
ת ְשׁלוִֹ֨שׁים ָוֵ֤תַשׁע ְלַמְלכוּת֙וֹ ְבּ ַר ְגָ֔ליו ַעד־ְלַ֖מְעָלה ָחְל ֑יוֹ ְו ַגם־
ה ָ֔וה ִ֖כּי ָבּ ֽר ְֹפ ִ ֽאיםַ :ו ִיְּשׁ ַ֥כּב ָאָ֖סא ִעם־ֲאֹב ָ ֑תיו ַו ָ֕יָּמת
ְבָּחְלי֙וֹ ֽל ֹא־ ָד ַ֣רשׁ ֶאת־ ְי ֹ
ִבְּשׁ ַ֛נת ַא ְרָבִּ֥ﬠים ְוַאַ֖חת ְלָמְלֽכוַֹ :ו ִיְּקְבּ ֻ֣רהוּ ְבִקְבֹר ָ֗תיו ֲאֶ֣שׁר ָֽכּ ָרה־ל֘וֹ ְבִּ֣ﬠיר
א ְבָּשִׂ֣מים וּ ְז ֔ ִנים ְמ ֻרָקִּ֖חים ְבִּמ ְר ַ֣קַחת
ָדּ ִוי֒ד ַו ַיְּשִׁכּי ֻ֗בהוּ ַבִּמְּשָׁכּ֙ב ֲאֶ֤שׁר ִמֵלּ ֙
אדַ :ו ִיְּמֹ֛לךְך ְיֽהוָֹשׁ ָ֥פט ְבּ ֖נוֹ ַתְּח ָ ֑תּיו
שׂה ַו ִיְּשׂ ְרפוּ־֥לוֹ ְשׂ ֵר ָ֖פה ְגּדוֹ ָ֥לה ַעד־ִלְמ ֽ ֹ
ַֽמֲﬠ ֶ ֑
ם
ַו ִיְּתַח ֵ֖זּק ַעל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִ֨יֶּתּן־ַ֔ח ִיל ְבָּכל־ָע ֵ֥רי ְיהוּ ָ֖דה ַהְבֻּצ ֑רוֹת ַו ִיּ ֵ ֤תּן ְנִציִבי ֙
ה ָ֖וה ֹע̂ם־ ְיֽהוָֹשׁ ָ֑פט
ְבֶּ֣א ֶרץ ְיהוּ ָ֔דה וְּבָע ֵ֣רי ֶאְפ ַ֔ר ִים ֲאֶ֥שׁר ָל ַ֖כד ָאָ֥סא ָא ִ ֽביוַ :ו ְיִ֥הי ְי ֹ
שׁ ֔ ִנים ְו ֥ל ֹא ָד ַ֖רשׁ ַלְבָּע ִ ֽליםִ֠ :כּי ֵֽלאֹלֵ֤הי ָאִבי֙ו
ִ֣כּי ָהַ֗לךְך ְבּ ַד ְרֵ֞כי ָדּ ִ֤ויד ָאִבי֙ו ָה ִ֣רא ֹ
ה ְבּ ָי֔דוֹ
ה ָ֤וה ֶאת־ַהַמְּמָלָכ ֙
ָדּ ָ֔רשׁ וְּבִמְצוָֹ֖תיו ָה ָ֑לךְך ְו ֖ל ֹא ְכַּֽמֲﬠֵ֥שׂה ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ָ֨יֶּכן ְי ֹ
ַו ִיְּתּ ֧נוּ ָכל־ ְיהוּ ָ֛דה ִמ ְנָ֖חה ִליֽהוָֹשׁ ָ֑פט ַֽו ְיִהי־֥לוֹ ֹֽעֶשׁר־ ְוָכ֖בוֹד ָלֹֽרבַ :ו ִיּ ְגַ֥בּהּ ִל֖בּוֹ
הָ֑וה ְו֗עוֹד ֵהִ֛סיר ֶאת־ַהָבּ֥מוֹת ְוֶאת־ָֽהֲאֵשׁ ִ֖רים ִ ֽמיהוּ ָֽדה :וִּבְשׁ ֨ ַנת
ְבּ ַד ְר ֵ֣כי ְי ֹ
ָשׁ֜לוֹשׁ ְלָמְל֗כוֹ ָשׁ ַ֤לח ְלָשׂ ָרי֙ו ְלֶבן־ַ֨ח ִיל ֙ וְּלֹֽעַב ְד ָ֣יה ְוִל ְזַכ ְר ָ֔יה ְוִל ְנַת ְנֵ֖אל
וְּל ִ ֽמיָכ ָ֑יהוּ ְלַלֵ֖מּד ְבָּע ֵ֥רי ְיהוּ ָֽדהְ :וִעָמֶּ֣הם ַהְל ִו ִ֗יּם ְ ֽשַֽׁמְע ָ֡יהוּ וּ ְנַת ְנ ָ֡יהוּ וּ ְזַב ְד ָ֡יהוּ
ַֽוֲﬠָשׂה ֵ ֡אל וְּשׁ ִ ֽמ ָרי֡מוֹת ]וְּשׁ ִ ֽמי ָר֡מוֹת[ ִויֽהוֹ ָנָת֩ן ַֽוֲאֹֽ֨ד ִנ ָ֧יּהוּ ְוֽטוִֹב ָ֛יּהוּ ְו֥טוֹב ֲא ֽדוֹ ִנ ָ֖יּה
ַֽהְל ִו ִ֑יּם ְוִעָמּ ֶ ֛הם ֱא ִ ֽליָשָׁ֥מע ִֽויהוֹ ָ֖רם ַהֹֽכֲּה ִֽניםַֽ :ו ְיַלְמּד֙וּ ִ ֽבּיהוּ ָ֔דה ְוִ֨עָמּ ֶ֔הם ֵ֖סֶפר
ה ָ֗וה ַ֚ﬠל
הָ֑וה ַו ָיֹּ֨סבּ֙וּ ְבָּכל־ָע ֵ֣רי ְיהוּ ָ֔דה ַֽו ְיַלְמּ ֖דוּ ָבּ ָֽﬠםַ :ו ְיִ֣הי ׀ ַ֣פַּחד ְי ֹ
תּוֹ ַ֣רת ְי ֹ
ָכּל־ַמְמְל֣כוֹת ָֽהֲא ָר֔צוֹת ֲאֶ֖שׁר ְסִבי֣בוֹת ְיהוּ ָ֑דה ְו ֥ל ֹא ִנ ְֽלֲח֖מוּ ִעם־ ְיֽהוָֹשׁ ָֽפט:
שּׂא ַ֣גּם ָֽהַע ְרִבי ִ ֗אים
וִּמן־ְפִּלְשׁ ִ֗תּים ְמִביִ֧אים ִליֽהוָֹשׁ ָ֛פט ִמ ְנָ֖חה ְו ֶ֣כֶסף ַמ ָ ֑
ם וְּשַׁ֣בע ֵמ֔אוֹת וְּת ָיִ֕שׁים ִשְׁב ַ֥ﬠת
ְמִביִ֥אים ל֙וֹ ֔צ ֹאן ֵאיִ֔לים ִשְׁב ַ֤ﬠת ֲאָלִפי ֙
ה ֵ֥לךְך ְו ָג ֵ֖דל ַעד־ְל ָ ֑מְעָלה ַו ִ֧יֶּבן ִ ֽבּיהוּ ָ֛דה
ֲאָלִ֖פים וְּשַׁ֥בע ֵמֽאוֹתַ :ו ְיִ֧הי ְיֽהוָֹשׁ ָ֛פט ֹ
ִבּי ָֽר ִנ ֖יּוֹת ְוָע ֵ֥רי ִמְסְכּ ֽנוֹת :וְּמָלא ָ֥כה ַר ָ֛בּה ָ֥ה ָיה ֖לוֹ ְבָּע ֵ֣רי ְיהוּ ָ֑דה ְוַא ְנֵ֧שׁי
ה
ִמְלָח ָ ֛מה ִגּ֥בּוֹ ֵרי ַ֖ח ִיל ִבּי ֽרוָּשׁ ָֽלםְ :וֵ֥אֶלּה ְפֻק ָדָּ֖תם ְלֵ֣בית ֲאֽבוֵֹתי ֶ ֑הם ִ ֽליהוּ ָד ֙
ָשׂ ֵ֣רי ֲאָלִ֔פים ַע ְד ָ֣נה ַהָ֔שּׂר ְוִעמּ֙וֹ ִגּ֣בּוֹ ֵרי ַ֔ח ִיל ְשֹׁ֥לשׁ ֵמ֖אוֹת ָֽאֶלףְ :וַעל־ ָי ֖דוֹ
שּׂר ְוִע֕מּוֹ ָמאַ֥ת ִים וְּשׁמוֹ ִ֖נים ָֽאֶלףְ :וַעל־ ָיד֙וֹ ֲﬠַמְס ָ֣יה ֶבן־ ִזְכ ִ֔רי
ְיֽהוָֹח ָ֣נ ן ַה ָ ֑

ַהִמְּת ַנ ֵ֖דּב ַֽלי ֹ
הָ֑וה ְוִע֛מּוֹ ָמאַ֥ת ִים ֶ֖אֶלף ִגּ֥בּוֹר ָֽח ִיל :וִּ֨מן־ִבּ ְנ ָיִ֔מן ִגּ֥בּוֹר ַ֖ח ִיל
ֶאְל ָי ָ֑דע ְוִע֛מּוֹ ֹֽנְשֵׁקי־ ֶ֥קֶשׁת וָּמ ֵ֖ג ן ָמאַ֥ת ִים ָֽאֶלףְ :וַעל־ ָי ֖דוֹ ְיֽהוֹ ָז ָ֑בד ְוִע֛מּוֹ ֵמָֽאה־
וְּשׁמוֹ ִ֥נים ֶ֖אֶלף ֲחלוֵּ֥צי ָצָֽבאֵ֖ :אֶלּה ַֽהְמָֽשׁ ְרִ֣תים ֶאת־ַה ֶ ֑מֶּלךְך ִמְלַּ֞בד ֲאֶשׁר־ ָנַ֥תן
ַה ֶ ֛מֶּלךְך ְבָּע ֵ֥רי ַהִמְּבָ֖צר ְבָּכל־ ְיהוּ ָֽדהַ :ו ְיִ֧הי ִליֽהוָֹשׁ ָ֛פט ֹ֥עֶשׁר ְוָכ֖בוֹד ָלֹ֑רב
שְׁמ֔רוֹן ַו ִיּ ְזַבּח־֨לוֹ ַאְח ָ ֜אב
ד ְל ֵ ֨קץ ָשׁ ִ֤נים ֶאל־ַאְחָא֙ב ְל ֣ ֹ
ַו ִיְּתַחֵ֖תּן ְלַאְחָֽאבַ :ו ֵיּ ֶר ֩
֤צ ֹאן וָּבָק֙ר ָלֹ֔רב ְוָל ָ֖ﬠם ֲאֶ֣שׁר ִע֑מּוֹ ַו ְיִסי ֵ֕תהוּ ַֽלֲﬠ֖לוֹת ֶאל־ ָר֥מוֹת ִגְּל ָֽﬠדַ :ו ֜יּ ֹאֶמר
ַאְחָ֣אב ׀ ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֶאל־ ְיֽהוָֹשָׁפ֙ט ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֔דה ֲהֵת ֵ֥לךְך ִעִ֖מּי ָרֹ֣מת ִגְּל ָ֑ﬠד
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֗לוֹ ָכּ֤מוֹ ִני ָכ֨מוֹ ךָ ֙ך וְּכַעְמּ ךָ֣ך ַעִ֔מּי ְוִעְמּ֖ךָך ַבִּמְּלָחָֽמהַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ְיֽהוָֹשׁ ָ֖פט ֶאל־
ה ָֽוהַ :ו ִיְּקֹ֨בּץ ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ֶֽאת־
ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְדּ ָרשׁ־ ָ֥נא ַכ ֖יּוֹם ֶאת־ ְדַּ֥בר ְי ֹ
שׁ ַו ֣יּ ֹאֶמר ֲאֵל ֶ֗הם ֲה ֵנֵ֞לךְך ֶאל־ ָרֹ֥מת ִגְּל ָ֛ﬠד ַלִמְּלָחָ֖מה
ַה ְנִּבִאי֘ם ַא ְרַ֣בּע ֵמ֣אוֹת ִאי ֒
ִאם־ֶאְח ָ֑דּל ַו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ֲﬠֵ֔לה ְו ִיֵ֥תּן ָֽהֱאֹלִ֖הים ְבּ ַ֥יד ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ְי֣הוָֹשָׁ֔פט ַה ֵ ֨אין
אֽתוַֹ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵ֣אל ׀ ֶֽאל־ ְיֽהוָֹשָׁ֡פט
ה ָ֖וה ֑עוֹד ְו ִנ ְד ְרָ֖שׁה ֵֽמ ֹ
ֹ֥פּה ָנִ֛ביא ַֽלי ֹ
א֜תוֹ ַֽוֲא ִ֣ני ְשׂ ֵנא ִ֗תיהוּ ִ֣כּי ֵ֠אי ֶננּוּ ִמְת ַנ ֵ֨בּא
ה ָ֨וה ֵֽמ ֹ
שׁ ֶאת־ ְי ֹ
֣עוֹד ִ ֽאישׁ־ֶאָ֡חד ִל ְדרוֹ ֩
ה ִ֣כּי ָכל־ ָיָ֣מיו ְל ָרָ֔עה ֖הוּא ִמי ָ֣כ ְיהוּ ֶבן־ ִיְמ ָ֑לא ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ְי֣הוָֹשָׁ֔פט ַאל־
ָע ַ֤לי ְלטוָֹב ֙
א ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֶאל־ָס ִ֖ריס ֶא ָ֑חד ַו ֕יּ ֹאֶמר ַמֵ֖הר ִמי ָ֥כְהוּ
י ֹאַ֥מר ַהֶ֖מֶּלךְך ֵֽכּןַ :ו ִיְּק ָר ֙
ם ִ ֨אישׁ
]ִמי ָ֥כ ְיהוּ[ ֶבן־ ִיְמ ָֽלא :וֶּ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֡אל ִויֽהוָֹשׁ ָ֣פט ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֡דה ֽיוְֹשִׁבי ֩
שְׁמ ֑רוֹן ְוָכל־ ַ֨הְנִּבי ִ ֔אים
ם ְו ֽיוְֹשִׁ֣בים ְבּ ֔גֹ ֶרן ֶ֖פַּתח ַ֣שַׁער ֽ ֹ
ַעל־ִכְּס֜אוֹ ְמֻלָבִּ֤שׁים ְבּ ָג ִדי ֙
ִ ֽמְת ַנְבִּ֖אים ִלְפ ֵניֶֽהםַ :ו ַ֥יַּעשׂ ֛לוֹ ִצ ְד ִק ָ֥יּהוּ ֶבן־ְכּ ַֽנֲﬠ ָ֖נה ַק ְר ֵ֣ני ַב ְר ֶ֣זל ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֹֽכּה־
ה ָ֔וה ְבּ ֵ ֛אֶלּה ְתּ ַנ ַ֥גּח ֶאת־ֲא ָ֖רם ַעד־ַכּלּוָֹֽתםְ :וָכל־ ַ֨ה ְנִּב ִ ֔אים ִנְבִּ֥אים ֵ֖כּן
ָאַ֣מר ְי ֹ
ה ָ֖וה ְבּ ַ֥יד ַהֶֽמֶּלךְךְ :וַהַמְּל ָ ֞אךְך ֲאֶשׁר־
ֵלאֹ֑מר ֲﬠֵ֞לה ָרֹ֤מת ִגְּלָע֙ד ְוַהְצַ֔לח ְו ָנַ֥תן ְי ֹ
ָה ַ֣לךְך ׀ ִלְק ֣ר ֹא ְלִמיָ֗כ ְיהוּ ִדּ ֶ֤בּר ֵאָלי֙ו ֵלאֹ֔מר ִה ֞ ֵנּה ִדְּב ֵ֧רי ַה ְנִּבִ֛אים ֶֽפּה־ֶאָ֥חד
֖טוֹב ֶאל־ַה ֶ ֑מֶּלךְך ִֽויִהי־ ָ֧נא ְדָֽב ְר ךָ֛ך ְכַּאַ֥חד ֵמֶ֖הם ְו ִדַ֥בּ ְרָתּ ֽטּוֹבַ :ו ֖יּ ֹאֶמר ִמי ָ֑כ ְיהוּ
א֥תוֹ ֲא ַדֵֽבּרַ :ו ָיּב ֹ֘א ֶאל־ַהֶמֶּל ךְ ֒ך ַו ֨יּ ֹאֶמר
ה ָ֕וה ִ֛כּי ֶאת־ֲאֶשׁר־י ֹאַ֥מר ֱאֹלַ֖הי ֹ
ַחי־ ְי ֹ
ה ֲה ֵנֵ֞לךְך ֶאל־ ָרֹ֥מת ִגְּל ָ֛ﬠד ַלִמְּלָחָ֖מה ִאם־ֶאְח ָ֑דּל ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֲﬠ֣לוּ
ַהֶ֜מֶּלךְך ֵאָ֗ליו ִמיָכ ֙
ְוַהְצִ֔ליחוּ ְו ִי ָֽנְּת ֖נוּ ְבּ ֶי ְד ֶֽכםַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֵאָלי֙ו ַהֶ֔מֶּלךְך ַעד־ַכֶּ֥מּה ְפָעִ֖מים ֲא ִ֣ני
ה ָֽוהַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ָרִ֤איִתי ֶאת־
ַמְשִׁבּי ֶ֑ﬠךָך ֲ֠אֶשׁר ֽל ֹא־ְת ַדֵ֧בּר ֵא ַ֛לי ַרק־ֱאֶ֖מת ְבֵּ֥שׁם ְי ֹ

ה
ה ָו ֙
ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ְנפוִֹ֣צים ַעל־ֶֽהָה ִ֔רים ַכּ ֕צּ ֹאן ֲאֶ֥שׁר ֵֽאין־ָלֶ֖הן ֹר ֶ֑ﬠה ַו ֤יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ֽל ֹא־ֲאֹד ִ֣נים ָל ֵ ֔אֶלּה ָי֥שׁוּבוּ ִ ֽאישׁ־ְלֵבי֖תוֹ ְבָּשֽׁלוֹםַ :ו ֥יּ ֹאֶמר ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֶאל־
א ָאַ֣מ ְרִתּי ֵאֶ֔ליךָך ֽל ֹא־ ִיְת ַנֵ֥בּא ָע ַ֛לי ֖טוֹב ִ֥כּי ִאם־ְל ָֽרעַ :ו ֕יּ ֹאֶמר ָל ֵ֖כן
ְיֽהוָֹשׁ ָ֑פט ֲהל ֹ ֙
ם
ה יוֵֹ֣שׁב ַעל־ִכְּס֔אוֹ ְוָכל־ְצ ָ֤בא ַהָשַּׁ֨מ ִי ֙
ה ָו ֙
הָ֑וה ָרִ֤איִתי ֶאת־ ְי ֹ
ִשְׁמ֣עוּ ְדַבר־ ְי ֹ
ה ֶאת־ַאְחָ֣אב ֶֽמֶלךְך־
ה ָ֗וה ִ֤מי ְיַפֶתּ ֙
ֹֽעְמ ִ֔דים ַעל־ ְיִמי ֖נוֹ וְּשׂמ ֹאֽלוַֹ :ו ֣יּ ֹאֶמר ְי ֹ
אֵ֥מר ָֽכָּכהַ :ו ֵיֵּ֣צא
אֵ֣מר ָ֔כָּכה ְו ֶ֖זה ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְו ַ֕יַעל ְו ִיֹ֖פּל ְבּ ָר֣מוֹת ִגְּל ָ֑ﬠד ַו ֗יּ ֹאֶמר ֚ ֶזה ֹ
הָ֛וה ֵא ָ֖ליו ַבָּֽמּה:
ה ָ֔וה ַו ֖יּ ֹאֶמר ֲא ִ֣ני ֲאַפ ֶ ֑תּנּוּ ַו ֧יּ ֹאֶמר ְי ֹ
ָה֗רוּ ַח ַו ַֽיֲּﬠֹמ֙ד ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ה ְו ַגם־תּוָּ֔כל
א ְוָה ִ֨ייִת֙י ְל ֣רוּ ַח ֶ֔שֶׁקר ְבִּ֖פי ָכּל־ ְנִבי ָ ֑איו ַו ֗יּ ֹאֶמר ְתַּפֶתּ ֙
ַו ֗יּ ֹאֶמר ֵאֵצ ֙
ה ָ֔וה
ה ֣רוּ ַח ֶ֔שֶׁקר ְבִּ֖פי ְנִביֶ֣איךָך ֵ ֑אֶלּה ַֽוי ֹ
ה ָו ֙
ֵ֖צא ַֽוֲﬠֵשׂה־ ֵֽכןְ :וַע ָ֗תּה ִה ֨ ֵנּה ָנַ֤תן ְי ֹ
שׁ ִצ ְד ִק ָ֣יּהוּ ֶבן־ְכּ ַֽנֲﬠ ֔ ָנה ַו ַ֥יּ ךְך ֶאת־ִמי ָ֖כ ְיהוּ ַעל־ַה ֶ֑לִּחי
ִדֶּ֥בּר ָע ֶ֖ליךָך ָר ָֽﬠהַ :ו ִיּ ַגּ ֙
אָֽתךְךַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ִמיָ֔כ ְיהוּ
הָ֛וה ֵמִאִ֖תּי ְל ַדֵ֥בּר ֹ
ַו ֗יּ ֹאֶמר ֵ֣אי ֶ֤זה ַה ֶ֨דּ ֶר ךְ ֙ך ָעַ֧בר ֽרוּ ַח־ ְי ֹ
ִה ְנּ ךָ֥ך ֹרֶ֖אה ַבּ ֣יּוֹם ַה֑הוּא ֲאֶ֥שׁר ָתּ֛בוֹא ֶ֥ח ֶדר ְבֶּ֖ח ֶדר ְלֵֽהָחֵֽבאַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֶ֣מֶלךְך
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְקח֙וּ ֶאת־ִמיָ֔כ ְיהוּ ַֽוֲהִשׁי ֻ֖בהוּ ֶאל־ָא֣מוֹן ַשׂר־ָהִ֑ﬠיר ְוֶאל־יוָֹ֖אשׁ ֶבּן־
ַהֶֽמֶּלךְךַֽ :וֲאַמ ְר ֶ֗תּם ֹ֚כּה ָאַ֣מר ַהֶ֔מֶּלךְך ִ֥שׂימוּ ֶ֖זה ֵ֣בּית ַה ֶ֑כֶּלא ְוַֽהֲאִכֻ֜להוּ ֶ֤לֶחם
ַ֨לַח֙ץ וַּ֣מ ִים ַ֔לַחץ ַ֖ﬠד שׁוִּ֥בי ְבָשֽׁלוֹםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ִמיָ֔כ ְיהוּ ִאם־֤שׁוֹב ָתּשׁוּ֙ב ְבָּשׁ֔לוֹם
ה ָ֖וה ִ֑בּי ַו ֕יּ ֹאֶמר ִשְׁמ֖עוּ ַעִ֥מּים ֻכּ ָֽלּםַ :ו ַ֧יַּעל ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ִויֽהוָֹשׁ ָ֥פט
ֽל ֹא־ ִדֶּ֥בּר ְי ֹ
שׂ
ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֖דה ֶאל־ ָרֹ֥מת ִגְּל ָֽﬠדַ :ויּ ֹאֶמ֩ר ֶ֨מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ֶאל־ ְיֽהוָֹשָׁ֗פט ִהְתַחֵפּ ֙
שׂ ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַו ָיֹּ֖באוּ ַבִּמְּלָחָֽמה:
ָו֣בוֹא ַבִמְּלָחָ֔מה ְוַאָ֖תּה ְלַ֣בשׁ ְבּ ָג ֶ֑דיךָך ַו ִיְּתַחֵפּ ֙
ה ֶאת־ָשׂ ֵ֨רי ָה ֶ֤רֶכב ֲאֶשׁר־ל֙וֹ ֵלאֹ֔מר ֚ל ֹא ִתּ ָֽ֣לֲּח֔מוּ ֶאת־ַהָקֹּ֖טן
וֶּ֣מֶלךְך ֲא ָ֡רם ִצ ָוּ ֩
ת ָשׂ ֵ֨רי ָה ֶ֜רֶכב ֶאת־
ֶאת־ַה ָגּ ֑דוֹל ִ֛כּי ִאם־ֶאת־ֶ֥מֶלךְך ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְלַב ֽדּוַֹ :ו ְי ִ֡הי ִכּ ְראוֹ ֩
ְיֽהוָֹשָׁ֗פט ְוֵ֤הָמּה ָֽאְמר֙וּ ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵ֣אל ֔הוּא ַו ָיֹּ֥סבּוּ ָע ָ֖ליו ְלִהָלּ ֵ֑חם ַו ִיּ ְז ַ֤ﬠק
ת ָשׂ ֵ֣רי ָה ֶ֔רֶכב ִ֥כּי
ה ָ֣וה ֲﬠ ָז֔רוֹ ַו ְיִסיֵ֥תם ֱאֹלִ֖הים ִמֶֽמּנּוַּ :ו ְי ִ֗הי ִכּ ְראוֹ ֙
ְיֽהוָֹשָׁפ֙ט ַֽוי ֹ
ת ְלֻת֔מּוֹ ַו ַיּ ךְ ֙ך ֶאת־
שׁבוּ ֵמַֽאֲח ָֽריוְ :ו ִ ֗אישׁ ָמַ֤שׁךְך ַבּ ֶ ֨קֶּשׁ ֙
ֽל ֹא־ָה ָ֖יה ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ָיּ ֻ ֖
ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֵ֥בּין ַה ְדָּב ִ֖קים וֵּ֣בין ַהִשּׁ ְר ָ֑י ן ַו ֣יּ ֹאֶמר ָֽל ַרָ֗כּב ֲהֹ֧פךְך ָֽי ְדי ךָ֛ך ] ָֽי ְד ךָ֛ך[
ה ַבּ ֣יּוֹם ַה֔הוּא וֶּ֣מֶלךְך
ְוהוֵֹצאַ֥ת ִני ִמן־ַהַֽמֲּח ֶ֖נה ִ֥כּי ָֽהֳח ֵֽליִתיַ :ו ַ ֤תַּעל ַהִמְּלָחָמ ֙
ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ָה ָ֨יה ַֽמֲﬠִ֧מיד ַבֶּמּ ְרָכּ ָ֛בה ֹ֥נַכח ֲא ָ֖רם ַעד־ָה ָ֑ﬠ ֶרב ַו ָ֕יָּמת ְל ֵ֖ﬠת ֥בּוֹא

ַהָֽשֶּׁמשַׁ ֠ :ו ָיָּשׁב ְיֽהוָֹשָׁ֨פט ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֧דה ֶאל־ֵבּי֛תוֹ ְבָּשׁ֖לוֹם ִ ֽלי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ֵיֵּ֣צא
ה ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ַהֶ֣מֶּלךְך ְיֽהוָֹשָׁ֔פט ֲה ָֽל ָרָ֣שׁע ַלְע ֔ז ֹר
ֶאל־ָפּ ֗ ָניו ֵי֣הוּא ֶבן־ֲח ֘ ָנ ִנ ֘י ַֽהֹח ֶז ֒
ה ָֽוהֲ :א ָ֕בל ְדָּב ִ֥רים טוִֹ֖בים
ת ָע ֶ֣ליךָך ֶ ֔קֶּצף ִמִלְּפ ֵ֖ני ְי ֹ
ה ָ֖וה ֶֽתֱּא ָ ֑הב וָּבז ֹא ֙
וְּלֽשׂ ְנֵ֥אי ְי ֹ
ת ִמן־ָה ָ ֔א ֶרץ ַֽוֲהִכי֥נוָֹת ְלָֽבְב֖ךָך ִל ְדֹ֥רשׁ
ִנְמְצ֣אוּ ִע ָ ֑מּךְך ִ ֽכּי־ִב ַ֤ﬠ ְרָתּ ָֽהֲאֵשׁרוֹ ֙
ָֽהֱאֹל ִ ֽהיםַ :ו ֵ֥יֶּשׁב ְיֽהוָֹשׁ ָ֖פט ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ַו ָ֜יָּשׁב ַו ֵיֵּ֣צא ָבָ֗עם ִמְבֵּ֥אר ֶ֨שַׁב֙ע ַעד־ַ֣הר
שְׁפִ֜טים ָבּ ָ ֗א ֶרץ ְבָּכל־
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ֲאבוֵֹתיֶֽהםַ :ו ַֽיֲּﬠֵ֨מד ֽ ֹ
ֶאְפ ַ֔ר ִים ַו ְיִשׁי ֵ֕בם ֶאל־ ְי ֹ
שְּׁפִ֗טים ְרא֙וּ ָֽמה־ַאֶ֣תּם
ָע ֵ֧רי ְיהוּ ָ֛דה ַהְבֻּצ ֖רוֹת ְלִ֥ﬠיר ָו ִ ֽﬠירַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֶאל־ַה ֽ ֹ
הָ֑וה ְוִעָמּ ֶ֖כם ִבּ ְדַ֥בר ִמְשׁ ָֽפּטְ :וַע ָ֕תּה ְיִ֥הי
ֹעִ֔שׂים ִ֣כּי ֧ל ֹא ְלָא ָ֛דם ִתְּשְׁפּ֖טוּ ִ֣כּי ַֽלי ֹ
ה ָ֣וה ֱאֹל ֵ֗הינוּ ַע ְו ָ֛לה וַּמ ֥שּׂ ֹא
ה ָ֖וה ֲﬠֵלי ֶ֑כם ִשְׁמ ֣רוּ ַֽוֲﬠ֔שׂוּ ִכּי־ ֵ ֞אין ִעם־ ְי ֹ
ַֽפַחד־ ְי ֹ
ָפ ִ֖נים וִּמַקּח־ ֽ ֹ
שַׁחדְ :ו ַ֣גם ִ֠בּי ֽרוָּשַׁל ִם ֶֽהֱﬠִ֨מיד ְיֽהוָֹשָׁ֜פט ִמן־ַהְל ִו ִ֣יּם ְוַהֹֽכֲּה ֗ ִנים
ה ָ֖וה ְוָל ִ֑ריב ַו ָיֻּ֖שׁבוּ ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ְיַ֥צו
ת ְל ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְלִמְשׁ ַ֥פּט ְי ֹ
וֵּֽמ ָראֵ֤שׁי ָֽהָאבוֹ ֙
ה ָ֔וה ֶֽבֱּאמוּ ָ֖נה וְּבֵלָ֥בב ָשׁ ֵֽלםְ :וָכל־ ִרי֩ב
ֲﬠֵליֶ֖הם ֵלאֹ֑מר ֹ֤כּה ַֽתֲﬠשׂוּ֙ן ְבּ ִי ְרַ֣את ְי ֹ
ֲאֶשׁר־ ָי֨בוֹא ֲﬠֵליֶ֜כם ֵֽמֲאֵחי ֶ֣כם ׀ ַהֹֽיְּשִׁ֣בים ְבּ ָֽﬠ ֵרי ֶ֗הם ֵֽבּין־ ָ֣דּם ׀ ְל ָד֘ם ֵֽבּין־תּוֹ ָ֣רה
ה ָ֔וה ְוָֽה ָיה־ ֶ֥קֶצף
א ָ֔תם ְו ֤ל ֹא ֶיְאְשׁמ֙וּ ַֽלי ֹ
ם ְוִה ְזַה ְרֶ֣תּם ֹ
ְלִמְצ ָו֘ה ְלֻח ִ֣קּים וְּלִמְשָׁפִּטי ֒
ֲﬠֵלי ֶ֖כם ְוַעל־ֲאֵחי ֶ֑כם ֹ֥כּה ַֽתֲﬠ֖שׂוּן ְו ֥ל ֹא ֶתְאָֽשׁמוְּ :וִה ֡ ֵנּה ֲאַמ ְר ָ֣יהוּ ֹכֵה֩ן ָה ֨ר ֹאשׁ
ה ְלֹ֣כל
ה ָ֗וה וּ ְזַב ְד ָ֨יהוּ ֶבן־ ִיְשָׁמֵ֜עאל ַה ָנּ ִ֤גיד ְלֵֽבית־ ְיהוּ ָד ֙
ֲﬠֵליֶ֜כם ְלֹ֣כל ְדַּבר־ ְי ֹ
ה ָ֖וה ִעם־ַהֽטּוֹב:
שְׁט ִ֥רים ַֽהְל ִו ִ֖יּם ִלְפ ֵני ֶ֑כם ִח ְז֣קוּ ַֽוֲﬠ֔שׂוּ ִויִ֥הי ְי ֹ
ְדַּבר־ַהֶ֔מֶּלךְך ְו ֽ ֹ
ַו ְיִ֣הי ַֽאֲח ֵריֵ֡כן ָ֣בּאוּ ְב ֵֽני־מוָֹא֩ב וְּב ֨ ֵני ַע֜מּוֹן ְוִעָמֶּ֧הם ׀ ֵמָֽהַעמּוֹ ִ֛נים ַעל־ ְיֽהוָֹשׁ ָ֖פט
ַלִמְּלָחָֽמהַ :ו ָיֹּ֗באוּ ַו ַיּ ִ֤גּידוּ ִליֽהוָֹשָׁפ֙ט ֵלאֹ֔מר ָ֣בּא ָעֶ֔ליךָך ָה֥מוֹן ָ֛רב ֵמ ֵ֥ﬠֶבר ַל ָ֖יּם
ם ְבַּֽחְצ֣צוֹן ָתָּ֔מר ִ֖היא ֵ֥ﬠין ֶֽגּ ִדיַ :ו ִיּ ָ֕רא ַו ִיֵ֧תּן ְיֽהוָֹשׁ ָ֛פט ֶאת־ָפּ ָ֖ניו
ֵֽמֲא ָ֑רם ְוִה ָנּ ֙
הָ֑וה
הָ֑וה ַו ִיְּק ָרא־֖צוֹם ַעל־ָכּל־ ְיהוּ ָֽדהַ :ו ִיּ ָֽקְּב֣צוּ ְיהוּ ָ֔דה ְלַב ֵ֖קּשׁ ֵֽמ ְי ֹ
ִל ְד ֣רוֹשׁ ַלי ֹ
ה ָֽוהַ :ו ַֽיֲּﬠֹ֣מד ְיֽהוָֹשָׁ֗פט ִבְּקַ֧הל ְיהוּ ָ֛דה
֚ ַגּם ִמָכּל־ָע ֵ֣רי ְיהוּ ָ֔דה ָ֖בּאוּ ְלַב ֵ֥קּשׁ ֶאת־ ְי ֹ
ה ָ֞וה ֱאֹלֵ֤הי ֲאֹב ֵ֨תינ֙וּ
הָ֑וה ִלְפ ֵ֖ני ֶֽהָחֵ֥צר ַֽהֲח ָדָֽשׁהַ :ויּ ֹאַ֗מר ְי ֹ
ִוי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ְבֵּ֣בית ְי ֹ
ם ַבָּשַּׁ֔מ ִים ְוַאָ֣תּה מוֵֹ֔שׁל ְבֹּ֖כל ַמְמְל֣כוֹת ַהגּוֹ ִ֑ים וְּב ָֽי ְד ךָ ֙ך
ֲה ֨ל ֹא ַאָֽתּה־֤הוּא ֱאֹלִהי ֙
תּ ֶאת־ֹֽיְשֵׁב֙י
ֹ֣כּ ַח וּ ְגבוּ ָ֔רה ְוֵ֥אין ִעְמּ֖ךָך ְלִהְת ַיֵֽצּבֲ :ה ֣ל ֹא ׀ ַאָ֣תּה ֱאֹל ֵ֗הינוּ הוֹ ַ֨רְשׁ ָ ֙
אַהְב֖ךָך ְלעוֹ ָֽלם:
ָהָ֣א ֶרץ ַה ֔זּ ֹאת ִמִלְּפ ֵ֖ני ַעְמּ ךָ֣ך ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַוִתְּתּ ֗ ָנהּ ְלֶ֛ז ַרע ַאְב ָרָ֥הם ֽ ֹ

ַו ֵֽיְּשׁ֖בוּ־ ָ֑בהּ ַו ִיְּב ֨נוּ ְל ךָ֧ך ׀ ָ֛בּהּ ִמְק ָ֖דּשׁ ְלִשְׁמ ךָ֥ך ֵלאֹֽמרִ :אם־ָתּ֨בוֹא ָעֵ֜לינוּ ָרָ֗עה
ה וְּלָפ ֔ ֶניךָך ִ֥כּי ִשְׁמ֖ךָך ַבַּ֣בּ ִית
ֶח ֶר֘ב ְשׁפוֹ֘ט ְו ֶ֣דֶבר ְו ָרָע֒ב ַֽנַעְמ ָ֞דה ִלְפ ֵנ֙י ַה ַ֤בּ ִית ַה ֶזּ ֙
ה ְב ֵֽני־ַע֨מּוֹן וּמוֹ ָ ֜אב
ַה ֶ֑זּה ְו ִנ ְז ַ֥ﬠק ֵא ֶ֛ליךָך ִמָֽצּ ָרֵ֖תנוּ ְוִתְשַׁ֥מע ְותוֹ ִ ֽשׁי ַעְ :וַע ָ֡תּה ִה ֵנּ ֩
ְוַהר־ֵשִׂ֗עיר ֲ֠אֶשׁר ֽל ֹא־ ָנ ַ ֤תָתּה ְל ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ָל֣בוֹא ָב ֶ֔הם ְבֹּבָ֖אם ֵמֶ֣א ֶרץ ִמְצ ָ֑ר ִים
א ְל ָ֣ג ְרֵ֔שׁנוּ
ִ֛כּי ָ֥סרוּ ֵֽמֲﬠֵליֶ֖הם ְו ֥ל ֹא ִהְשִׁמי ֽדוּםְ :ו ִ֨ה ֵנּה־ ֵ֔הם ֹֽגְּמִ֖לים ָע ֵ֑לינוּ ָלבוֹ ֙
ִמ ְיּ ֻרָֽשְּׁת֖ךָך ֲאֶ֥שׁר ֽהוֹ ַרְשָֽׁתּנוֱּ :אֹל ֵ֨הינ֙וּ ֲה ֣ל ֹא ִתְשָׁפּט־ ָ֔בּם ִ֣כּי ֵ֥אין ָ֨בּנ֙וּ ֹ֔כּ ַח ִ֠לְפ ֵני
ֶֽהָה֥מוֹן ָה ָ֛רב ַה ֶ֖זּה ַהָ֣בּא ָע ֵ֑לינוּ ַֽוֲא ֗ ַנְחנוּ ֤ל ֹא ֵנ ַד֙ע ַמה־ ַֽנֲּﬠֶ֔שׂה ִ֥כּי ָע ֶ֖ליךָך ֵעי ֵֽנינוּ:
הָ֑וה ַגּם־ַט ָ֖פּם ְנֵשׁיֶ֥הם וְּב ֵניֶֽהםְ :ו ַֽיֲח ִזי ֵ ֡אל ֶבּן־
ְוֹ֨כל־ ְיהוּ ָ֔דה ֹֽעְמ ִ֖דים ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ְזַכ ְר ָ֡יהוּ ֶבּן־ְ֠בּ ָנ ָיה ֶבּן־ ְיִעיֵ֧אל ֶבּן־ַמַתּ ְנ ָ֛יה ַהֵלּ ִ֖וי ִמן־ְבּ ֵ֣ני ָא ָ֑סף ָֽה ְיָ֤תה ָעָלי֙ו ֣רוּ ַח
ְי ֹ
ה ְוֹֽיְשֵׁ֣בי ְי ֽרוָּשַׁ֔לם ְוַהֶ֖מֶּלךְך
ה ָ֔וה ְבּ֖תוֹךְך ַהָקָּֽהלַ :ו ֗יּ ֹאֶמר ַהְקִ֤שׁיבוּ ָכל־ ְיהוּ ָד ֙
ה ָ֜וה ָלֶ֗כם ַ֠אֶתּם ַאל־ ִ ֽתּי ְר֤אוּ ְוַאל־ֵתַּ֨חתּ֙וּ ִמְפּ ֨ ֵני ֶֽהָה֤מוֹן
ְיהוָֹשׁ ָ֑פט ֹֽכּה־ָאַ֨מר ְי ֹ
ָה ָר֙ב ַה ֶ֔זּה ִ֣כּי ֥ל ֹא ָל ֶ֛כם ַהִמְּלָחָ֖מה ִ֥כּי ֵֽלאֹל ִ ֽהיםָ :מָח֙ר ְר ֣דוּ ֲﬠֵלי ֶ֔הם ִה ָ֥נּם ֹעִ֖לים
ם ְבּ֣סוֹף ַה ֔ ַנַּחל ְפּ ֵ֖ני ִמ ְדַ֥בּר ְירוֵּֽאל֥ :ל ֹא ָל ֶ֖כם
אָת ֙
ְבַּֽמֲﬠ ֵ֣לה ַהִ֑צּיץ וְּמָצאֶ֤תם ֹ
ה ָ֨וה ִעָמֶּ֜כם ְיהוּ ָ֣דה
ת ְי ֹ
ְלִהָלֵּ֣חם ָבּ ֑ז ֹאת ִ ֽהְת ַיְצּ֣בוּ ִעְמ֡דוּ וּ ְר֣אוּ ֶאת־ ְישׁוַּע ֩
ה ָ֖וה ִעָמּ ֶֽכםַ :ו ִיֹּ֧קּד
ִוי ֽרוָּשַׁ֗לם ַאל־ ִ ֽתּי ְרא֙וּ ְוַאל־ֵתַּ֔חתּוּ ָמָח֙ר ְצ֣אוּ ִלְפ ֵני ֶ֔הם ַֽוי ֹ
ה ָ֔וה
ְיֽהוָֹשׁ ָ֛פט ַא ַ֖פּ ִים ָ ֑א ְרָצה ְוָכל־ ְיהוּ ָ֞דה ְוֹֽיְשֵׁ֣בי ְי ֽרוָּשַׁ֗לם ָֽנְפל֙וּ ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ה ָֽוהַ :ו ָיּ ֻ֧קמוּ ַֽהְל ִו ִ֛יּם ִמן־ְבּ ֵ֥ני ַהְקָּהִ֖תים וִּמן־ְבּ ֵ֣ני ַהָקּ ְרִ֑חים
ְל ִ ֽהְשַֽׁתֲּח ֖וֹת ַלי ֹ
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְבּ֥קוֹל ָגּ ֖דוֹל ְלָֽמְעָלהַ :ו ַיְּשִׁ֣כּימוּ ַבֹ֔בֶּקר ַו ֵֽיְּצ֖אוּ
ה ָו ֙
ְלַה ֵ֤לּל ַלי ֹ
ה ְוֹֽיְשֵׁ֣בי
ְלִמ ְדַ֣בּר ְתּ֑קוֹ ַע וְּבֵצא ָ֞תם ָעַ֣מד ְיֽהוָֹשָׁ֗פט ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ְשָׁמ֗עוּ ִני ְיהוּ ָד ֙
ם ְוֵ֣תָאֵ֔מנוּ ַֽהֲאִ֥מינוּ ִב ְנִביָ֖איו ְוַהְצ ִ ֽליחוּ:
ה ָ֤וה ֱאֹֽלֵהיֶכ ֙
ְי ֽרוָּשַׁ֔לם ַֽהֲאִ֜מינוּ ַֽבּי ֹ
ת
ה ָ֔וה וְּמַֽהְלִ֖לים ְלַה ְד ַרת־ֹ֑ק ֶדשׁ ְבֵּצא ֙
ם ַלי ֹ
שׁ ְר ִרי ֙
ַו ִיּ ָוַּע֙ץ ֶאל־ָהָ֔עם ַו ַֽיֲּﬠֵ֤מד ְמ ֽ ֹ
ת ֵהֵ֨חלּוּ ְב ִר ֜ ָנּה
ה ָ֔וה ִ֥כּי ְלעוֹ ָ֖לם ַחְס ֽדּוֹ :וְּבֵע ֩
ם הוֹ ֣דוּ ַֽלי ֹ
אְמ ִרי ֙
ִלְפ ֵ֣ני ֶֽהָח֔לוּץ ְו ֽ ֹ
ה ָ֣וה ׀ ְ֠מָֽא ְרִבים ַעל־ְבּ ֨ ֵני ַע֜מּוֹן מוָֹ֧אב ְוַהר־ֵשִׂ֛ﬠיר ַהָבִּ֥אים
וְּתִהָ֗לּה ָנַ֣תן ְי ֹ
ִ ֽליהוּ ָ֖דה ַו ִיּ ָנּ ֵֽגפוַּ ֠ :ו ַֽיַּעְמדוּ ְבּ ֨ ֵני ַע֧מּוֹן וּמוֹ ָ ֛אב ַעל־ֹֽיְשֵׁ֥בי ַהר־ֵשִׂ֖ﬠיר ְלַֽהֲח ִ֣רים
ם ְבּ ֽיוְֹשׁ ֵ֣בי ֵשִׂ֔עיר ָֽﬠ ְז ֥רוּ ִאישׁ־ְבּ ֵר ֵ֖ﬠהוּ ְלַמְשׁ ִ ֽחיתִֽ :ויהוּ ָ֛דה
וְּלַהְשִׁ֑מיד וְּכַכלּוָֹת ֙
ָ֥בּא ַעל־ַהִמְּצ ֶ֖פּה ַלִמּ ְד ָ֑בּר ַו ִיְּפנ֙וּ ֶאל־ֶ֣הָה֔מוֹן ְוִה ָ֧נּם ְפּ ָג ִ֛רים ֹֽנְפִ֥לים ַ֖א ְרָצה ְוֵ֥אין

ם ַו ִיְּמְצאוּ֩ ָב ֶ֨הם ָלֹ֜רב וּ ְר֤כוּשׁ
ְפֵּליָֽטהַ :ו ָיּ ֨ב ֹא ְיֽהוָֹשׁ ָ֣פט ְוַעמּ֘וֹ ָלֹ֣בז ֶאת־ְשָׁלָל ֒
שׁה ֹֽבּ ְז ִ֥זים
שּׂא ַו ִֽיְּה ֞יוּ ָיִ֧מים ְשׁלוֹ ָ ֛
ם וְּכ ֵ֣לי ֲחֻמ֔דוֹת ַו ְי ַנְצּ֥לוּ ָלֶ֖הם ְלֵ֣אין ַמ ָ ֑
וְּפ ָג ִרי ֙
ֶאת־ַהָשּׁ ָ֖לל ִ֥כּי ַרב־ֽהוּא :וַּב ֣יּוֹם ָֽה ְרִבִ֗עי ִנ ְֽקֲהל֙וּ ְל ֵ֣ﬠֶמק ְבּ ָרָ֔כה ִכּי־ָ֖שׁם ֵֽבּ ְר֣כוּ
הָ֑וה ַעל־ֵ֡כּן ָֽק ְר֞אוּ ֶאת־ֵ֨שׁם ַהָמּ֥קוֹם ַה֛הוּא ֵ֥ﬠֶמק ְבּ ָר ָ֖כה ַעד־ַה ֽיּוֹם:
ֶאת־ ְי ֹ
ם ִֽויהוָֹשׁ ָ֣פט ְבּר ֹאָ֔שׁם ָל֥שׁוּב ֶאל־ ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם
֠ ַו ָיֻּשׁבוּ ָכּל־ ִ ֨אישׁ ְיהוּ ָ֤דה ִוי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ה ָ֖וה ֵמֽאוֹ ְיֵביֶֽהםַ :ו ָיֹּ֨בא֙וּ ְי ֽרוָּשַׁ֔לם ִבּ ְנָבִ֥לים וְּבִכֹנּ ֖רוֹת
ְבִּשְׂמ ָ֑חה ִ ֽכּי־ִשְׂמָ֥חם ְי ֹ
ה ָֽוהַ :ו ְיִה֙י ַ֣פַּחד ֱאֹל ִ֔הים ַ֖ﬠל ָכּל־ַמְמְל֣כוֹת ָֽהֲא ָר֑צוֹת
וַּֽבֲחֹֽצְצ ֑רוֹת ֶאל־ֵ֖בּית ְי ֹ
ה ָ֔וה ִ֖ﬠם אוֹ ְיֵ֥בי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :וִתְּשֹׁ֖קט ַמְל֣כוּת ְיֽהוָֹשׁ ָ֑פט ַו ָ֧יּ ַנח
ְבָּשְׁמָ֕עם ִ֚כּי ִנְלַ֣חם ְי ֹ
ם ְוָחֵ֨משׁ ָשׁ ֜ ָנה
֥ל֥◌וֹ ֱאֹלָ֖היו ִמָסּ ִ ֽביבַ :ו ִיְּמֹ֥לךְך ְיֽהוָֹשׁ ָ֖פט ַעל־ ְיהוּ ָ֑דה ֶבּן־ְשׁלִשׁי ֩
ה ָמ ַ֣לךְך ִבּי ֽרוָּשַׁ֔לם ְוֵ֣שׁם ִא֔מּוֹ ֲﬠזוָּ֖בה ַבּת־ִשְׁל ִ ֽחי:
ְבָּמְל֗כוֹ ְוֶעְשׂ ִ֨רים ְוָחֵ֤משׁ ָשׁ ָנ ֙
ה ָֽוהַ֥ :אךְך
ַו ֵ֗יֶּלךְך ְבּ ֶ֛ד ֶרךְך ָאִ֥ביו ָאָ֖סא ְול ֹא־ָ֣סר ִמ ֶ ֑מּ ָנּה ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ַה ָיָּ֖שׁר ְבֵּעי ֵ֥ני ְי ֹ
ם ֽל ֹא־ֵהִ֣כינוּ ְלָב ָ֔בם ֵֽלאֹלֵ֖הי ֲאֹבֵתיֶֽהםְ :ו ֶ֨יֶת֙ר
ַהָבּ֖מוֹת ֽל ֹא־ ָ֑סרוּ ְו֤עוֹד ָהָע ֙
שׁ ִ֖נים ְוָהַֽאֲחֹר ִ֑נים ִה ָ֣נּם ְכּתוּ ִ֗בים ְבּ ִדְב ֵר֙י ֵי֣הוּא ֶבן־ֲח ֔ ָנ ִני
ִדְּב ֵ֣רי ְיֽהוָֹשָׁ֔פט ָה ִֽרא ֹ
הֲﬠָ֔לה ַעל־ֵ֖סֶפר ַמְל ֵ֥כי ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וַֽאֲח ֵרי־ֵ֗כן ֶאְתַחַבּ֙ר ְיֽהוָֹשׁ ָ֣פט ֶֽמֶלךְך־
ֲאֶ֣שׁר ֽ ֹ
ְיהוּ ָ֔דה ִ֖ﬠם ֲאַח ְז ָ֣יה ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֖הוּא ִה ְרִ֥שׁי ַע ַֽלֲﬠֽשׂוֹתַ :ו ְיַחְבּ ֵ֣רהוּ ִע֔מּוֹ
ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ֳא ִנ ֖יּוֹת ָל ֶ֣לֶכת ַתּ ְרִ֑שׁישׁ ַו ַֽיֲּﬠ֥שׂוּ ֳא ִנ ֖יּוֹת ְבֶּעְצ ֥יוֹן ָֽגֶּברַ :ו ִיְּת ַנֵ֞בּא ֱאִלי ֶ֤ﬠ ֶזר
ה
ה ָו ֙
ֶבּן־ֹדּ ָד ָ֨וה֙וּ ִמָ֣מּ ֵרָ֔שׁה ַעל־ ְיֽהוָֹשׁ ָ֖פט ֵלאֹ֑מר ְכּ ִ ֽהְתַחֶבּ ְר ךָ֣ך ִעם־ֲאַח ְז ָ֗יהוּ ָפּ ַ֤רץ ְי ֹ
ֶֽאת־ַֽמֲﬠֶ֔שׂיךָך ַו ִיָּֽשְּׁב ֣רוּ ֳא ִנ ֔יּוֹת ְו ֥ל ֹא ָֽﬠְצ ֖רוּ ָל ֶ֥לֶכת ֶאל־ַתּ ְר ִ ֽשׁישַׁ :ו ִיְּשׁ ַ֤כּב
ְיֽהוָֹשָׁפ֙ט ִעם־ֲאֹב ָ֔תיו ַו ִיָּקֵּ֥בר ִעם־ֲאֹבָ֖תיו ְבִּ֣ﬠיר ָדּ ִ֑ויד ַו ִיְּמֹ֛לךְך ְיהוֹ ָ֥רם ְבּ ֖נוֹ
ַתְּחָֽתּיוְ :וֽלוֹ־ַאִ֞חים ְבּ ֵ֣ני ְיֽהוָֹשָׁ֗פט ֲﬠ ַז ְר ָ֤יה ִֽויִחיֵאל ֙ וּ ְזַכ ְר ָ֣יהוּ ַֽוֲﬠ ַז ְר ָ֔יהוּ וּ ִ ֽמיָכֵ֖אל
וְּשַׁפְט ָ֑יהוּ ָכּל־ ֵ ֕אֶלּה ְבּ ֵ֥ני ְיֽהוָֹשׁ ָ֖פט ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיֵּ֣תּן ָלֶ֣הם ׀ ֲ֠אִביֶהם ַמָתּ ֨נוֹת
ַר֜בּוֹת ְל ֶ֤כֶסף וְּל ָזָה֙ב וְּלִמ ְג ָדּ ֔נוֹת ִעם־ָע ֵ֥רי ְמֻצ ֖רוֹת ִ ֽבּיהוּ ָ֑דה ְוֶאת־ַהַמְּמָל ָ֛כה
ָנַ֥תן ִ ֽליהוֹ ָ֖רם ִכּי־֥הוּא ַהְבּֽכוֹרַ :ו ָ֨יָּקם ְיהוֹ ָ֜רם ַעל־ַמְמ ֶ֤לֶכת ָאִבי֙ו ַו ִיְּתַח ַ֔זּק
ַו ַֽיֲּהֹ֥רג ֶאת־ָכּל־ֶאָ֖חיו ֶבּ ָ֑ח ֶרב ְו ַ֖גם ִמָשּׂ ֵ֥רי ִיְשׂ ָרֵֽאלֶ :בּן־ְשֹׁלִ֥שׁים וְּשׁ ַ ֛תּ ִים ָשׁ ָ֖נה
ְיהוֹ ָ֣רם ְבָּמְל֑כוֹ וְּשׁמוֹ ֶ֣נה ָשׁ ֔ ִנים ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ֵ֜יֶּלךְך ְבּ ֶ֣ד ֶרךְך ׀ ַמְל ֵ֣כי ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל
שּׁה ַו ַ֥יַּעשׂ ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֥ני
ַֽכֲּאֶ֤שׁר ָעשׂ֙וּ ֵ֣בּית ַאְח ָ ֔אב ִ֚כּי ַבּת־ַאְח ָ ֔אב ָ֥ה ְיָתה ֖לּוֹ ִא ָ ֑

ְי ֹ
ת ֶאת־ֵ֣בּית ָדּ ִ֔ויד ְלַ֣מַען ַהְבּ ִ֔רית ֲאֶ֥שׁר ָכּ ַ֖רת
ה ָ֗וה ְלַהְשִׁחי ֙
ה ָֽוהְ :ו ֽל ֹא־ָאָ֣בה ְי ֹ
ְל ָד ִ֑ויד ְו ַֽכֲאֶ֣שׁר ָאַ֗מר ָל ֵ֨תת ֥לוֹ ִ֛ניר וְּלָב ָ֖ניו ָכּל־ַה ָיּ ִ ֽמיםְ :בּ ָיָמי֙ו ָפַּ֣שׁע ֱא֔דוֹם
ם ִעם־ָשׂ ָ֔ריו ְוָכל־
ִמַ֖תַּחת ַיד־ ְיהוּ ָ֑דה ַו ַיְּמִ֥ליכוּ ֲﬠֵליֶ֖הם ֶֽמֶלךְךַ :ו ַֽיֲּﬠֹ֤בר ְיהוֹ ָר ֙
ם ַהסּוֵֹ֣בב ֵאָ֔ליו ְוֵ֖את ָשׂ ֵ֥רי ָה ָֽרֶכב:
ָה ֶ֖רֶכב ִע֑מּוֹ ַו ְיִה֙י ָ֣קם ַ֔ל ְיָלה ַו ַ֗יּךְך ֶאת־ֱאדוֹ ֙
ַו ִיְּפַ֨שׁע ֱא֜דוֹם ִמַ֣תַּחת ַיד־ ְיהוּ ָ֗דה ַ֚ﬠד ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֔זּה ָ֣אז ִתְּפַ֥שׁע ִלְב ָ֛נה ָבּ ֵ֥ﬠת
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ֲאֹבָֽתיוַ :גּם־֛הוּא ָעָ֥שׂה ָב֖מוֹת
ַהִ֖היא ִמַ֣תַּחת ָי ֑דוֹ ִ֣כּי ָע ַ֔זב ֶאת־ ְי ֹ
ְבָּה ֵ֣רי ְיהוּ ָ֑דה ַו ֶ֨יּ ֶז֙ן ֶאת־ֹֽיְשֵׁ֣בי ְי ֽרוָּשַׁ֔לם ַו ַיּ ַ֖דּח ֶאת־ ְיהוּ ָֽדהַ :ו ָיּ ֤ב ֹא ֵאָלי֙ו ִמְכ ָ֔תּב
ה ָ֗וה ֱאֹלֵה֙י ָדּ ִ֣ויד ָא ִ֔ביךָך ַ֗תַּחת ֲאֶ֤שׁר
ֵמֵֽאִל ָ֥יּהוּ ַה ָנִּ֖ביא ֵלאֹ֑מר ֹ֣כּה ׀ ָאַ֣מר ְי ֹ
ֽל ֹא־ָהַ֨לְכ ָ ֙
תּ ְבּ ַד ְרֵכ֙י ְיֽהוָֹשׁ ָ֣פט ָא ִ֔ביךָך וְּב ַד ְר ֵ֖כי ָאָ֥סא ֶ֥מֶלךְך ְיהוּ ָֽדהַ :ו ֵ֗תֶּלךְך ְבּ ֶ֨ד ֶר ךְ ֙ך
ה ְוֶאת־ֹֽיְשֵׁ֣בי ְי ֽרוָּשַׁ֔לם ְכַּה ְז ֖נוֹת ֵ֣בּית ַאְח ָ ֑אב
ַמְל ֵ֣כי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַוַתּ ְז ֶ֤נה ֶאת־ ְיהוּ ָד ֙
ה ָ֗וה ֹנ ֵ֛ג ף ַמ ֵגּ ָ֥פה
ְו ַ֨גם ֶאת־ַאֶ֧חיךָך ֵבּית־ָאִ֛ביךָך ַהטּוִֹ֥בים ִמְמּ֖ךָך ָה ָֽר ְגָתִּ :ה ֵ֣נּה ְי ֹ
ְגדוֹ ָ֖לה ְבַּע ֶ ֑מּךָך וְּבָב ֶ֥ניךָך וְּב ָנֶ֖שׁיךָך וְּבָכל־ ְרכוֶּֽשׁךָךְ :וַא ָ ֛תּה ָֽבֳּחָל ִ֥יים ַרִ֖בּים ְבַּֽמֲח ֵ֣לה
ה ָ֜וה ַעל־ ְיהוֹ ָ֗רם
ֵמ ֶ֑ﬠיךָך ַעד־ ֵֽיְצ֤אוּ ֵמֶ֨עי ךָ ֙ך ִמן־ַהֹ֔חִלי ָיִ֖מים ַעל־ ָי ִ ֽמיםַ :ו ָ֨יַּער ְי ֹ
ה
ם ְוָ֣הַע ְר ִ֔בים ֲאֶ֖שׁר ַעל־ ַ֥יד כּוּ ִ ֽשׁיםַ :ו ַֽיֲּﬠ֤לוּ ִ ֽביהוּ ָד ֙
ֶ֣את ֤רוּ ַח ַהְפִּלְשִׁתּי ֙
שׁיו ְו ֤ל ֹא
שׁ ַה ִנְּמָ֣צא ְלֵֽבית־ַהֶ֔מֶּלךְך ְו ַגם־ָבּ ָ֖ניו ְו ָנ ָ ֑
ַו ִיְּבָק֔עוָּה ַו ִיְּשׁ֗בּוּ ֵ֤את ָכּל־ָֽה ְרכוּ ֙
ה ָ֧וה ׀ ְבֵּמ ָ֛ﬠיו
ִנְשַׁאר־ל֙וֹ ֵ֔בּן ִ֥כּי ִאם־ ְיֽהוָֹאָ֖חז ְקֹ֥טן ָבּ ָֽניוְ :וַֽאֲח ֵ֖רי ָכּל־ ֑ז ֹאת ְנ ָג֨פוֹ ְי ֹ
ת ֵ֨צאת ַה ֵ ֜קּץ ְל ָיִ֣מים ׀ ְשׁ ֗ ַנ ִים
ָֽלֳחִ֖לי ְלֵ֥אין ַמ ְר ֵֽפּאַ :ו ְיִ֣הי ְל ָיִ֣מים ׀ ִמ ָיִּ֡מים וְּכֵע ֩
ָֽיְצ֤אוּ ֵמָעי֙ו ִעם־ָחְל ֔יוֹ ַו ָ֖יָּמת ְבַּֽתֲחֻלִ֣אים ָרִ֑ﬠים ְו ֽל ֹא־ָ֨עשׂוּ ֥לוֹ ַע֛מּוֹ ְשׂ ֵר ָ֖פה
ם ָה ָ֣יה ְבָמְל֔כוֹ וְּשׁמוֹ ֶ֣נה ָשׁ ֔ ִנים ָמ ַ֖לךְך
ִכְּשׂ ֵר ַ֥פת ֲאֹבָֽתיוֶ :בּן־ְשֹׁלִ֤שׁים וְּשׁ ַ֨תּ ִי ֙
ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ַו ֵ֨יֶּל ךְ ֙ך ְבּ ֣ל ֹא ֶחְמ ָ֔דּה ַֽו ִיְּקְבּ ֻ֨רה֙וּ ְבִּ֣ﬠיר ָדּ ִ֔ויד ְו ֖ל ֹא ְבִּקְב ֥רוֹת ַהְמָּל ִ ֽכים:
ם
שׁ ִני ֙
ַו ַיְּמִליכוּ֩ ֽיוְֹשׁ ֵ֨בי ְי ֽרוָּשַׁ֜לם ֶאת־ֲאַח ְז ָ֨יהוּ ְב ֤נוֹ ַהָקֹּט֙ן ַתְּח ָ֔תּיו ִ֤כּי ָכל־ָה ִֽרא ֹ
ָה ַ֣רג ַה ְגּ֔דוּד ַהָ֥בּא ָֽבַע ְרִ֖בים ַלַֽמֲּח ֶ֑נה ַו ִיְּמֹ֛לךְך ֲאַח ְז ָ֥יהוּ ֶבן־ ְיהוֹ ָ֖רם ֶ֥מֶלךְך ְיהוּ ָֽדה:
ה ֲאַח ְז ָ֣יהוּ ְבָמְל֔כוֹ ְוָשׁ ָ֣נה ַאַ֔חת ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוֵ֣שׁם
ֶבְּן ַא ְרָבִּ֨עים וְּשׁ ַ ֤תּ ִים ָשׁ ָנ ֙
ִא֔מּוֹ ֲﬠַתְל ָ֖יהוּ ַבּת־ָעְמ ִֽריַ :גּם־֣הוּא ָהַ֔לךְך ְבּ ַד ְר ֵ֖כי ֵ֣בּית ַאְח ָ ֑אב ִ֥כּי ִא֛מּוֹ ָֽה ְיָ֥תה
ה ָ֖וה ְכֵּ֣בית ַאְח ָ ֑אב ִכּי־ ֵ֜הָמּה ָהיוּ־֣לוֹ
ֽיוַֹעְצ֖תּוֹ ְלַה ְר ִ ֽשׁי ַעַ :ו ַ֧יַּעשׂ ָה ַ֛רע ְבֵּעי ֵ֥ני ְי ֹ
ֽיוֲֹﬠִ֗צים ַֽאֲח ֵ֛רי ֥מוֹת ָאִ֖ביו ְלַמְשִׁ֥חית ֽלוַֹ֣ :גּם ַֽבֲּﬠָצָת֘ם ָהַל ךְ ֒ך ַו ֵיֶּל ךְ ֩ך ֶאת־ ְיהוֹ ָ֨רם

ֶבּן־ַאְח ָ ֜אב ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ַלִמְּלָח ָ ֛מה ַעל־ֲח ָזֵ֥אל ֶֽמֶלךְך־ֲא ָ֖רם ְבּ ָר֣מוֹת ִגְּל ָ֑ﬠד ַו ַיּ֥כּוּ
ם ֲאֶ֣שׁר ִה ֻ֣כּהוּ ָֽב ָרָ֔מה
ָֽה ַרִ֖מּים ֶאת־יוֹ ָֽרםַ :ו ָ֜יָּשׁב ְלִהְת ַר ֵ֣פּא ְב ִי ְז ְרֶ֗עאל ִ֤כּי ַהַמִּכּי ֙
ְבִּה ָֽ֣לֲּח֔מוֹ ֶאת־ֲח ָזהֵ֖אל ֶ֣מֶלךְך ֲא ָ֑רם ַֽוֲﬠ ַז ְר ָ֨יהוּ ֶבן־ ְיהוֹ ָ֜רם ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֗דה ָי ַ֡רד
ה
ִל ְר֞אוֹת ֶאת־ ְיהוֹ ָ֧רם ֶבּן־ַאְח ָ ֛אב ְבּ ִי ְז ְר ֶ֖ﬠאל ִ ֽכּי־ֹח ֶ֥לה ֽהוּא :וֵּֽמֱאֹל ִ֗הים ָֽה ְיָת ֙
ם ֶאל־ ֵי֣הוּא ֶבן־
ְתּבוַּ֣סת ֲאַח ְז ָ֔יהוּ ָל֖בוֹא ֶאל־יוֹ ָ֑רם וְּבֹב֗אוֹ ָי ָ֤צא ִעם־ ְיהוֹ ָר ֙
ה ָ֔וה ְלַהְכ ִ֖רית ֶאת־ֵ֥בּית ַאְחָֽאבַ :ו ְי ִ֕הי ְכִּהָשּׁ ֵ֥פט ֵי֖הוּא
ִנְמִ֔שׁי ֲאֶ֣שׁר ְמָשׁ֣חוֹ ְי ֹ
א ֶאת־ָשׂ ֵ֨רי ְיהוּ ָ֜דה וְּב ֨ ֵני ֲאֵ֧חי ֲאַח ְז ָ֛יהוּ ְמָֽשׁ ְרִ֥תים
ִעם־ֵ֣בּית ַאְח ָ ֑אב ַו ִיְּמָצ ֩
שְׁמ֗רוֹן
שׁ ֶאת־ֲאַח ְז ָ֨יהוּ ַו ִיְּלְכּ ֻ֜דהוּ ְו֧הוּא ִמְתַחֵ֣בּא ְב ֽ ֹ
ַֽלֲאַח ְז ָ֖יהוּ ַו ַֽיַּה ְר ֵֽגםַ :ו ְיַבֵקּ ֩
ַֽו ְיִבֻ֣אהוּ ֶאל־ ֵיהוּ֘א ַֽו ְיִמֻתה֒וּ ַו ִיְּקְבּ ֻ֔רהוּ ִ֤כּי ָֽאְמר֙וּ ֶבּן־ ְיֽהוָֹשׁ ָ֣פט ֔הוּא ֲאֶשׁר־
ה ָ֖וה ְבָּכל־ְלָב֑בוֹ ְוֵאי֙ן ְלֵ֣בית ֲאַח ְז ָ֔יהוּ ַֽלְעֹ֥צר ֹ֖כּ ַח ְלַמְמָל ָֽכה:
ָדּ ַ֥רשׁ ֶאת־ ְי ֹ
ַֽוֲﬠַתְל ָ֨יה֙וּ ֵ֣אם ֲאַח ְז ָ֔יהוּ ָֽרֲאָ֖תה ִ֣כּי ֵ֣מת ְבּ ָ֑נהּ ַו ָ֗תָּקם ַוְתּ ַד ֵ֛בּר ֶאת־ָכּל־ ֶ֥ז ַרע
ח ְיֽהוַֹשְׁבַ֨עת ַבּת־ַהֶ֜מֶּלךְך ֶאת־יוָֹ֣אשׁ ֶבּן־
ַהַמְּמָל ָ֖כה ְלֵ֥בית ְיהוּ ָֽדהַ :וִתַּקּ ֩
א֛תוֹ ְוֶאת־ֵֽמי ִנְק֖תּוֹ
את֙וֹ ִמ֤תּוֹךְך ְבּ ֵֽני־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ַה֣מּוָּמ ִ֔תים ַוִתֵּ֥תּן ֹ
ֲאַח ְז ָ֗יהוּ ַוִתּ ְגֹ֤נב ֹ
ת ְיֽהוֹ ָי ָ֨דע
ַֽבֲּח ַ֣דר ַהִמּ֑טּוֹת ַוַתְּסִתּי ֵ֡רהוּ ְיֽהוַֹשְׁב ַ֣ﬠת ַבּת־ַהֶ֣מֶּלךְך ְיֽהוֹ ָ֡רם ֵאֶשׁ ֩
ַהֹכּ ֵ֜הן ִ֣כּי ִהי ֩
א ָֽה ְי ָ֨תה ֲא֧חוֹת ֲאַח ְז ָ֛יהוּ ִמְפּ ֵ֥ני ֲﬠַתְל ָ֖יהוּ ְו ֥ל ֹא ֱהִמיָֽתְתהוַּ :ו ְיִ֤הי
ם ְבֵּ֣בית ָֽהֱאֹל ִ֔הים ִמְתַחֵ֖בּא ֵ֣שׁשׁ ָשׁ ִ֖נים ַֽוֲﬠַתְל ָ֖יה ֹמ ֶ֥לֶכת ַעל־ָהָֽא ֶרץ:
ִאָתּ ֙
וַּבָשּׁ ֨ ָנה ַהְשִּׁבִ֜עית ִהְתַח ַ֣זּק ְיֽהוֹ ָי ָ֗דע ַו ִיּ ַ֣קּח ֶאת־ָשׂ ֵ֣רי ַהֵמּ֡אוֹת ַֽלֲﬠ ַז ְר ָ֣יהוּ ֶבן־
ְיֹרָ֡חם וְּל ִיְשָׁמ ֵ֣ﬠאל ֶבּן־֠ ְיהוָֹח ָנן ְו ַֽלֲﬠ ַז ְר ָ֨יהוּ ֶבן־עוֹ ֵ֜בד ְוֶאת־ַֽמֲﬠֵשׂ ָ֧יהוּ ֶבן־ֲﬠ ָד ָ֛יהוּ
ם
ְוֶאת־ֱא ִ ֽליָשׁ ָ֥פט ֶבּן־ ִזְכ ִ֖רי ִע֥מּוֹ ַבְבּ ִֽריתַ :ו ָיֹּ֨סבּ֙וּ ִ ֽבּיהוּ ָ֔דה ַו ִיְּקְבּ֤צוּ ֶאת־ַֽהְל ִו ִיּ ֙
ִמָכּל־ָע ֵ֣רי ְיהוּ ָ֔דה ְו ָראֵ֥שׁי ָֽהָא֖בוֹת ְל ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ָיֹּ֖באוּ ֶאל־ ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ִיְּכֹ֨רת ָכּל־
ַהָקָּ֥הל ְבּ ִ֛רית ְבֵּ֥בית ָֽהֱאֹלִ֖הים ִעם־ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ֣יּ ֹאֶמר ָל ֶ֗הם ִה ֵ֤נּה ֶבן־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ִיְמֹ֔לךְך
ה ָ֖וה ַעל־ְבּ ֵ֥ני ָד ִֽוידֶ֥ :זה ַה ָדָּ֖בר ֲאֶ֣שׁר ַֽתֲּﬠ֑שׂוּ ַהְשִּׁלִ֨שׁית ִמֶ֜כּם
שׁר ִדֶּ֥בּר ְי ֹ
ַֽכֲּא ֶ ֛
ת ְבֵּ֣בית ַהֶ֔מֶּלךְך
שֲׁﬠ ֵ֖רי ַהִסּ ִ ֽפּיםְ :וַהְשִּׁלִשׁי ֙
ם ְו ַֽלְל ִו ִ֔יּם ְל ֽ ֹ
ָבֵּ֣אי ַהַשּׁ ָ֗בּת ַלֹֽכֲּה ִני ֙
ה ָֽוהְ :וַאל־ ָי֣בוֹא ֵֽבית־
ְוַהְשִּׁלִ֖שׁית ְבַּ֣שַׁער ַה ְי֑סוֹד ְוָכל־ָהָ֔עם ְבַּחְצ ֖רוֹת ֵ֥בּית ְי ֹ
ם ְוַֽהְמָֽשׁ ְרִ֣תים ַֽלְל ִו ִ֔יּם ֵ֥הָמּה ָיֹ֖באוּ ִכּי־ֹ֣ק ֶדשׁ ֵ ֑הָמּה ְוָכל־
ה ָ֗וה ִ֤כּי ִאם־ַהֹֽכֲּה ִני ֙
ְי ֹ
ה ָֽוהְ :וִהִקּיפוּ֩ ַֽהְל ִו ִ֨יּם ֶאת־ַהֶ֜מֶּלךְך ָס ִ֗ביב ִ֚אישׁ ְוֵכ ָ֣ליו
ָהָ֔עם ִיְשְׁמ ֖רוּ ִמְשֶׁ֥מ ֶרת ְי ֹ

ְבּ ָי֔דוֹ ְוַהָ֥בּא ֶאל־ַהַ֖בּ ִית יוּ ָ ֑מת ִֽוְה ֥יוּ ֶאת־ַהֶ֖מֶּלךְך ְבֹּב֥אוֹ וְּבֵצאֽתוַֹ :ו ַֽיֲּﬠ֨שׂוּ ַהְל ִו ִ֜יּם
ְוָכל־ ְיהוּ ָ֗דה ְכֹּ֣כל ֲאֶשׁר־ִצ ָוּ֘ה ְיֽהוֹ ָי ָ֣דע ַהֹכֵּה֒ן ַו ִיְּקח֙וּ ִ֣אישׁ ֶאת־ֲא ָנָ֔שׁיו ָבֵּ֣אי
ַהַשּׁ ָ֔בּת ִ֖ﬠם ֽיוְֹצֵ֣אי ַהַשּׁ ָ֑בּת ִ֧כּי ֽל ֹא־ָפ ַ֛טר ְיֽהוֹ ָי ָ֥דע ַהֹכֵּ֖הן ֶאת־ַהַמְּחְלֽקוֹתַ :ו ִיֵּתּ֩ן
ת ְוֶאת־ַהְשָּׁלִ֔טים
ם ְוֶאת־ַהָמּ ִגנּוֹ ֙
ְיֽהוֹ ָי ָ֨דע ַהֹכּ ֵ֜הן ְלָשׂ ֵ֣רי ַהֵמּ֗אוֹת ֶאת־ַֽהֲח ִניִתי ֙
ֲאֶ֖שׁר ַלֶ֣מֶּלךְך ָדּ ִ֑ויד ֲאֶ֖שׁר ֵ֥בּית ָֽהֱאֹל ִ ֽהיםַ :ו ַֽיֲּﬠֵ֨מד ֶאת־ָכּל־ָהָ֜עם ְוִ֣אישׁ ׀ ִשְׁל֣חוֹ
ת ַהְשָּׂמאִ֔לית ַלִמּ ְזֵ֖בּ ַח ְוַל ָ֑בּ ִית
ת ַעד־ ֶ֤כֶּתף ַה ַ֨בּ ִי ֙
ְב ָי֗דוֹ ִמֶ֨כֶּתף ַה ַ֤בּ ִית ַה ְיָמ ִני ֙
ַעל־ַהֶ֖מֶּלךְך ָס ִ ֽביבַ :ויּוִֹ֣ציאוּ ֶאת־ֶבּן־ַהֶ֗מֶּלךְך ַו ִיְּתּ ֤נוּ ָעָלי֙ו ֶאת־ַה ֨ ֵנּ ֶז֙ר ְוֶאת־
א֑תוֹ ַו ִיְּמָשֻׁ֨חה֙וּ ְיֽהוֹ ָי ָ֣דע וָּב ֔ ָניו ַו ֽיּ ֹאְמ ֖רוּ ְיִ֥חי ַהֶֽמֶּלךְךַ :וִתְּשַׁ֣מע
ָ֣הֵע֔דוּת ַו ַיְּמִ֖ליכוּ ֹ
ם ָֽה ָרִ֔צים ְוַֽהְמַֽהְלִ֖לים ֶאת־ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַוָתּ֥בוֹא ֶאל־ָה ָ֖ﬠם
ֲﬠַתְל ָ֗יהוּ ֶאת־֤קוֹל ָהָע ֙
ה ָֽוהַ :ו ֵ֡תּ ֶרא ְוִה ֵ֣נּה ַהֶמֶּל ךְ ֩ך עוֵֹ֨מד ַעל־ַעמּוּ֜דוֹ ַבָּמּ֗בוֹא ְוַהָשּׂ ִ֣רים
ֵ֥בּית ְי ֹ
ם
ְוַֽהֲחֹֽצְצרוֹ֘ת ַעל־ַהֶמֶּל ךְ ֒ך ְוָכל־ַ֨עם ָה ָ ֜א ֶרץ ָשֵׂ֗מ ַח ְותוֹ ֵ ֨ק ַ֙ע ַֽבֲּחֹ֣צְצ֔רוֹת ְוַֽהְמֽשׁוֹ ְר ִרי ֙
ִבְּכ ֵ֣לי ַהִ֔שּׁיר וּֽמוֹ ִדיִ֖ﬠים ְלַה ֵ֑לּל ַוִתּ ְק ַ֤רע ֲﬠַתְל ָ֨יה֙וּ ֶאת־ְבּ ָג ֶ֔דיָה ַו ֖תּ ֹאֶמר ֶ֥קֶשׁר
ָֽקֶשׁרַ :ויּוֵֹצ ֩
ם
א ְיֽהוֹ ָי ָ֨דע ַהֹכּ ֵ֜הן ֶאת־ָשׂ ֵ֥רי ַהֵמּ֣אוֹת ׀ ְפּקוּ ֵ֣די ַהַ֗ח ִיל ַו ֤יּ ֹאֶמר ֲאֵלֶה ֙
ה ֶאל־ִמֵ֣בּית ַהְשּׂ ֵד֔רוֹת ְוַהָ֥בּא ַֽאֲח ֶ֖ריָה יוַּ֣מת ֶבּ ָ֑ח ֶרב ִ֚כּי ָאַ֣מר ַהֹכּ ֵ֔הן
ֽהוִֹצי֨אוּ ָ ֙
הּ ָי ַ֔ד ִים ַוָתּ֛בוֹא ֶאל־ְמ֥בוֹא ַֽשַׁער־ַהסּוִּ֖סים
ה ָֽוהַ :ו ָיִּ֤שׂימוּ ָל ֙
֥ל ֹא ְתִמי֖תוָּה ֵ֥בּית ְי ֹ
ֵ֣בּית ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ְיִמי֖תוָּה ָֽשׁםַ :ו ִיְּכֹ֤רת ְיֽהוֹ ָי ָד֙ע ְבּ ִ֔רית ֵבּי ֕נוֹ וֵּ֥בין ָכּל־ָה ָ֖ﬠם וֵּ֣בין
ה ָֽוהַ :ו ָיֹּ֨באוּ ָכל־ָה ָ֤ﬠם ֵֽבּית־ַה ַ֨בַּעל ֙ ַֽו ִיְּתֻּ֔צהוּ ְוֶאת־
ַה ֶ ֑מֶּלךְך ִ ֽלְה ֥יוֹת ְל ָ֖ﬠם ַֽלי ֹ
ִמ ְזְבֹּחָ֥תיו ְוֶאת־ְצָלָ֖מיו ִשׁ ֵ֑בּרוּ ְו ֵ ֗את ַמָתּ֙ן ֹכֵּ֣הן ַה ַ֔בַּעל ָֽה ְר ֖גוּ ִלְפ ֵ֥ני ַהִמּ ְזְבּֽחוֹת:
ה ָ֗וה ְבּ ַ֨יד ַהֹֽכֲּה ִ֣נים ַֽהְל ִו ִיּ֘ם ֲאֶ֣שׁר ָח ַ֣לק ָדּ ִוי֘ד ַעל־
ם ְיֽהוֹ ָי ָ֨דע ְפֻּקֹ֜דּת ֵ֣בּית ְי ֹ
ַו ָיֶּשׂ ֩
ה ָ֗וה ַכָּכּ֛תוּב ְבּתוֹ ַ֥רת ֹמֶ֖שׁה ְבִּשְׂמָ֣חה וְּבִ֑שׁיר ַ֖ﬠל
ה ְ ֽלַֽהֲﬠ֞לוֹת ֹע֣לוֹת ְי ֹ
ה ָו ֒
ֵ֣בּית ְי ֹ
הָ֑וה ְו ֽל ֹא־ ָי ֥ב ֹא ָטֵ֖מא ְלָכל־
ְי ֵ֥די ָד ִֽוידַ :ו ַֽיֲּﬠֵמ֙ד ַהֽ֣שּׁוֲֹﬠ ִ֔רים ַעל־ַֽשֲׁﬠ ֵ֖רי ֵ֣בּית ְי ֹ
ם ְוֶאת־ַהֽמּוְֹשִׁ֨לים ָבָּ֜עם ְוֵ֣את ׀
ָדָּֽברַ :ו ִיּ ַ֣קּח ֶאת־ָשׂ ֵ֣רי ַהֵמּ֡אוֹת ְוֶאת־ָֽהַא ִדּי ִרי ֩
ה ָ֔וה ַו ָיֹּ֛באוּ ְבּֽתוֹךְך־ַ֥שַׁער ָֽהֶעְל ֖יוֹן
ָכּל־ ַ֣ﬠם ָה ָ ֗א ֶרץ ַו ֤יּוֹ ֶרד ֶאת־ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ִמֵ֣בּית ְי ֹ
ֵ֣בּית ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַויּוִֹ֨שׁיב֙וּ ֶאת־ַהֶ֔מֶּלךְך ַ֖ﬠל ִכֵּ֥סּא ַהַמְּמָל ָֽכהַ :ו ִיְּשְׂמ֥חוּ ָכל־ַעם־
ם ֹיָ֣אשׁ
ָהָ֖א ֶרץ ְוָהִ֣ﬠיר ָשׁ ָ֑קָטה ְוֶאת־ֲﬠַתְל ָ֖יהוּ ֵהִ֥מיתוּ ֶבָֽח ֶרבֶ :בּן־ֶ֤שַׁבע ָשׁ ִני ֙
ְבָּמְל֔כוֹ ְוַא ְרָבִּ֣ﬠים ָשׁ ֔ ָנה ָמ ַ֖לךְך ִ ֽבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוֵ֣שׁם ִא֔מּוֹ ִצְב ָ֖יה ִמְבֵּ֥אר ָֽשַׁבעַ :ו ַ֧יַּעשׂ

הָ֑וה ָכּל־ ְיֵ֖מי ְיֽהוֹ ָי ָ֥דע ַהֹכֵּֽהןַ :ו ִיָּשּׂא־֥לוֹ ְיֽהוֹ ָי ָ֖דע ָנִ֣שׁים
יוֹ ָ ֛אשׁ ַה ָיָּ֖שׁר ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ה ִעם־ ֵ֣לב יוֹ ָ ֔אשׁ ְלַח ֵ֖דּשׁ ֶאת־
ְשׁ ָ ֑תּ ִים ַו ֖יּוֶֹלד ָבּ ִ֥נים וָּב ֽנוֹתַ :ו ְיִ֖הי ַֽאֲח ֵרי־ ֵ֑כן ָה ָי ֙
ֵ֥בּית ְי ֹ
ם ַו ֣יּ ֹאֶמר ָל ֶ֡הם ְצ֣אוּ ְלָע ֵ֢רי ְיהוּ ָ֟דה
ה ָֽוהַ :ו ִיְּקֹבּ֘ץ ֶאת־ַהֹֽכֲּה ִ֣נים ְוַֽהְל ִו ִיּ ֒
ה ְבָּשׁ ֔ ָנה
ְוִקְבצוּ֩ ִמָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֨אל ֶ֜כֶּסף ְלַח ֵ֣זּק ׀ ֶאת־ֵ֣בּית ֱאֹֽלֵהיֶ֗כם ִמ ֵ֤דּי ָשׁ ָנ ֙
שׁ
ְוַאֶ֖תּם ְתַּֽמֲה ֣רוּ ַל ָדּ ָ֑בר ְו ֥ל ֹא ִ ֽמֲה ֖רוּ ַֽהְל ִו ִֽיּםַ :ו ִיּ ְק ָ֣רא ַהֶמֶּל֘ךְך ִליֽהוֹ ָי ָ֣דע ָהר ֹא ֒
ַו ֣יּ ֹאֶמר ֗לוֹ ַמ֨דּוּ ַ֙ע ֽל ֹא־ ָד ַ֣רְשָׁתּ ַעל־ַֽהְל ִו ִ֔יּם ְלָהִ֞ביא ִ ֽמיהוּ ָ֣דה וִּמי ֽרוָּשַׁ֗לם ֶאת־
אֶהל ָֽהֵע ֽדוּתִ֤ :כּי ֲﬠַתְל ָ֨יה֙וּ
ה ָ֔וה ְוַהָקָּ֖הל ְל ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְל ֖ ֹ
ת ֹמֶ֣שׁה ֶֽﬠֶבד־ ְי ֹ
ַמְשַׂא ֙
ה ָ֔וה ָע֖שׂוּ
ם ָכּל־ָק ְדֵ֣שׁי ֵֽבית־ ְי ֹ
ַהִמּ ְרַ֔שַׁעת ָבּ ֶ֥ניָה ָֽפ ְר֖צוּ ֶאת־ֵ֣בּית ָֽהֱאֹלִ֑הים ְו ַג ֙
ה ָ֖וה ֽחוָּצה:
ַלְבָּע ִ ֽליםַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ַהֶ֔מֶּלךְך ַו ַֽיֲּﬠ֖שׂוּ ֲא ֣רוֹן ֶא ָ֑חד ַו ִיְּתּ ֻ֛נהוּ ְבַּ֥שַׁער ֵֽבּית־ ְי ֹ
ה ַמְשׂ ַ ֞את ֹמֶ֧שׁה ֶֽﬠֶבד־
ה ָו ֙
ַו ִיְּתּנוּ־֞קוֹל ִ ֽבּיהוּ ָ֣דה וִּבי ֽרוָּשַׁ֗לם ְלָהִ֤ביא ַֽלי ֹ
ָֽהֱאֹלִ֛הים ַעל־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ַבִּמּ ְדָֽבּרַ :ו ִיְּשְׂמ֥חוּ ָכל־ַהָשּׂ ִ֖רים ְוָכל־ָה ָ֑ﬠם ַו ָיִּ֛ביאוּ
ת ָי ִ֨ביא ֶאת־ָֽהָא֜רוֹן ֶאל־ְפֻּק ַ֣דּת ַהֶמֶּל֘ךְך
ַו ַיְּשִׁ֥ליכוּ ָֽלָא ֖רוֹן ַעד־ְלַכ ֵֽלּהַ :ו ְי ִ֡הי ְבֵּע ֩
ם ְוִכ ְראוֹ ָ֞תם ִכּי־ ַ֣רב ַהֶ֗כֶּסף וּ ָ֨בא סוֹ ֵ֤פר ַהֶ֨מֶּל ךְ ֙ך וְּפִקי֙ד ֹכֵּ֣הן ָה ֔ר ֹאשׁ
ְבּ ַ֣יד ַֽהְל ִו ִיּ ֒
ִויָ֨ער֙וּ ֶאת־ָ֣הָא֔רוֹן ְו ִיָשּׂ ֻ ֖אהוּ ִֽויִשׁי ֻ֣בהוּ ֶאל־ְמֹק֑מוֹ ֹ֤כּה ָעשׂ֙וּ ְל ֣יוֹם ׀ ְבּ ֔יוֹם
ת ֲﬠבוֹ ַ֣דת
ה ְמֶ֨לאֶכ ֙
ַו ַֽיַּאְספוּ־ ֶ֖כֶסף ָלֹֽרבַ :ו ִיְּתּ ֨ ֵנהוּ ַהֶ֜מֶּלךְך ִויֽהוֹ ָי ָ֗דע ֶאל־עוֵֹשׂ ֙
הָ֑וה ֠ ְו ַגם ְלָֽח ָרֵ֤שׁי
ם ֹֽחְצִ֣בים ְוָֽח ָרִ֔שׁים ְלַח ֵ֖דּשׁ ֵ֣בּית ְי ֹ
שְׂכ ִרי ֙
ה ָ֔וה ַו ִֽיְּה ֤יוּ ֽ ֹ
ֵֽבּית־ ְי ֹ
ה ָֽוהַ :ו ַֽיֲּﬠשׂ֙וּ ֹעֵ֣שׂי ַהְמָּלאָ֔כה ַוַ֧תַּעל ֲארוּ ָ֛כה
ַב ְר ֶזל ֙ וּ ְנֹ֔חֶשׁת ְלַח ֵ֖זּק ֶאת־ֵ֥בּית ְי ֹ
ַלְמָּלא ָ֖כה ְבּ ָי ָ֑דם ַו ַֽיֲּﬠִ֜מידוּ ֶאת־ֵ֧בּית ָֽהֱאֹלִ֛הים ַעל־ַמְתֻכּ ְנ֖תּוֹ ַו ְיַאְמֻּֽצהוּ:
וְּכַכלּוֹ ָ֡תם ֵהִ֣ביאוּ ִלְפ ֵני֩ ַהֶ֨מֶּלךְך ִויֽהוֹ ָי ָ֜דע ֶאת־ְשָׁ֣אר ַהֶ֗כֶּסף ַו ַֽיֲּﬠֵ֨שׂהוּ ֵכ ִ֤לים
ה ְכּ ֵ֣לי ָשׁ ֵ֔רת ְוַֽהֲﬠ֣לוֹת ְוַכ֔פּוֹת וְּכ ֵ֥לי ָזָ֖הב ָו ָ֑כֶסף ֠ ַו ִֽיְּהיוּ ַֽמֲﬠִ֨לים ֹע֤לוֹת
ה ָו ֙
ְלֵֽבית־ ְי ֹ
ה ָתִּ֔מיד ֹ֖כּל ְיֵ֥מי ְיֽהוֹ ָי ָֽדעַ :ו ִיּ ְז ַ֧קן ְיֽהוֹ ָי ָ֛דע ַו ִיְּשַׂ֥בּע ָיִ֖מים ַו ָיֹּ֑מת ֶבּן־
ה ָו ֙
ְבֵּֽבית־ ְי ֹ
ֵמָ֧אה וְּשֹׁלִ֛שׁים ָשׁ ָ֖נה ְבּמוֹֽתוַֹ :ו ִיְּקְבּ ֻ֥רהוּ ְב ִ ֽﬠיר־ ָדּ ִ֖ויד ִעם־ַהְמָּל ִ֑כים ִ ֽכּי־ָעָ֤שׂה
ת ְי֣הוֹ ָי ָ֔דע ָ֚בּאוּ ָשׂ ֵ֣רי ְיהוּ ָ֔דה
ה ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוִ֥ﬠם ָֽהֱאֹלִ֖הים וֵּביֽתוְֹ :וַֽאֲח ֵ֥רי מוֹ ֙
טוָֹב ֙
ה ֱאֹלֵ֣הי
ה ָו ֙
ַו ִֽיְּשַֽׁתֲּח ֖ווּ ַל ֶ ֑מֶּלךְך ָ ֛אז ָשַׁ֥מע ַהֶ֖מֶּלךְך ֲאֵליֶֽהםַ :ו ַֽיַּע ְז֗בוּ ֶאת־ ֵ֤בּית ְי ֹ
ה
ֲאֽבוֵֹתי ֶ֔הם ַו ַֽיַּעְב ֥דוּ ֶאת־ָֽהֲאֵשׁ ִ֖רים ְוֶאת־ָֽהֲﬠַצִ֑בּים ַֽו ְיִהי ֶ ֗קֶצף ַעל־ ְיהוּ ָד ֙
הָ֑וה ַו ָיִּ֥ﬠידוּ
ם ְנִב ִ ֔אים ַֽלֲהִשׁיָ֖בם ֶאל־ ְי ֹ
ִוי ֣רוָּשַׁ֔לם ְבַּאְשָׁמָ֖תם ֽז ֹאתַ :ו ִיְּשׁ ַ֤לח ָבֶּה ֙

ה ֶבּן־ ְיֽהוֹ ָי ָ֣דע ַהֹכּ ֵ֔הן ַו ַֽיֲּﬠֹ֖מד
ה ֶאת־ ְזַכ ְר ָי ֙
ָ֖בם ְו ֥ל ֹא ֶֽהֱא ִֽזינוְּ :ו ֣רוּ ַח ֱאֹל ִ֗הים ָֽלְבָשׁ ֙
ה ַא ֶ֨תּם ֹֽעְב ִ֜רים ֶאת־ִמְצ ֤וֹת
ֵמ ַ֣ﬠל ָל ָ֑ﬠם ַו ֨יּ ֹאֶמר ָל ֶ֜הם ֹ֣כּה ׀ ָאַ֣מר ָֽהֱאֹל ִ֗הים ָלָמ ֩
ה ָ֖וה ַו ַֽיֲּﬠֹ֥זב ֶאְת ֶֽכםַ :ו ִיְּקְשׁ ֣רוּ ָעָ֔ליו
ה ְו ֣ל ֹא ַתְצִ֔ליחוּ ִ ֽכּי־ֲﬠ ַזְבֶ֥תּם ֶאת־ ְי ֹ
ה ָו ֙
ְי ֹ
ה ָֽוהְ :ו ֽל ֹא־ ָזַ֞כר יוָֹ֣אשׁ ַהֶ֗מֶּלךְך
ַו ִיּ ְר ְגּ ֻ ֥מהוּ ֶ֖אֶבן ְבִּמְצ ַ֣ות ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַֽבֲּחַ֖צר ֵ֥בּית ְי ֹ
ַהֶ֨חֶס֙ד ֲאֶ֨שׁר ָעָ֜שׂה ְיֽהוֹ ָי ָ֤דע ָאִבי֙ו ִע֔מּוֹ ַו ַֽיֲּהֹ֖רג ֶאת־ְבּ ֑נוֹ וְּכמוֹ֣תוֹ ָאַ֔מר ֵ֥י ֶרא
ם ַו ָיֹּ֗באוּ ֶאל־
ה ָ֖וה ְו ִי ְדֹֽרשַׁ :ו ְיִ֣הי ׀ ִלְתקוּ ַ֣פת ַהָשּׁ ֗ ָנה ָע ָ֣לה ָעָלי ֘ו ֵ֣חיל ֲא ָר ֒
ְי ֹ
ה ִוי ֣רוָּשַׁ֔לם ַו ַיְּשִׁ֛חיתוּ ֶאת־ָכּל־ָשׂ ֵ֥רי ָה ָ֖ﬠם ֵמ ָ֑ﬠם ְוָכל־ְשָׁל ָ֥לם ִשְׁלּ֖חוּ
ְיהוּ ָד ֙
ה ָנ ַ֨תן ְבּ ָי ָ֥דם ַ֨ח ִיל ֙
ה ָו ֙
ְלֶ֥מֶלךְך ַדּ ְרָֽמֶשׂקִ :כּי֩ ְבִמְצַ֨ער ֲא ָנִ֜שׁים ָ֣בּאוּ ׀ ֵ֣חיל ֲא ָ֗רם ַֽוי ֹ
ָלֹ֣רב ְמ ֔ ֹ
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֣הי ֲאֽבוֵֹתי ֶ ֑הם ְוֶאת־יוָֹ֖אשׁ ָע֥שׂוּ ְשָׁפ ִ ֽטים:
אד ִ֣כּי ָֽﬠ ְז֔בוּ ֶאת־ ְי ֹ
ם ִ ֽהְתַקְשּׁ֨רוּ ָעָ֜ליו
את֘וֹ ְבַּֽמֲחֻל ִ֣יים ]ְבַּֽמֲחל ֣וּ ִים[ ַרִבּי ֒
וְּבֶלְכָ֣תּם ִמֶ֗מּנּוּ ִכּי־ ָֽﬠ ְז֣בוּ ֹ
ֲﬠָב ָ֗דיו ִבּ ְדֵמ֙י ְבּ ֵנ֙י ְיֽהוֹ ָי ָ֣דע ַהֹכּ ֵ֔הן ַו ַֽיַּה ְר ֻ֥גהוּ ַעל־ִמָטּ֖תוֹ ַו ָיֹּ֑מת ַו ִיְּקְבּ ֻ֨רה֙וּ ְבִּ֣ﬠיר
ָדּ ִ֔ויד ְו ֥ל ֹא ְקָב ֻ֖רהוּ ְבִּקְב ֥רוֹת ַהְמָּל ִ ֽכיםְ :וֵ֖אֶלּה ַה ִ ֽמְּתַקְשּׁ ִ֣רים ָע ָ֑ליו ָז ָ֗בד ֶבּן־
ת ָֽהַעמּוֹ ֔ ִנית ִויֽהוֹ ָז ָ֔בד ֶבּן־ִשְׁמ ִ֖רית ַהֽמּוָֹא ִ ֽבית :וָּב ֞ ָניו ִ֧ו ֶרב ] ִ֧י ֶרב[ ַהַמָּ֣שּׂא
ִשְׁמָע ֙
ָעָ֗ליו ִויסוֹ֙ד ֵ֣בּית ָֽהֱאֹל ִ֔הים ִה ָ֣נּם ְכּתוּ ִ֔בים ַעל־ִמ ְד ַ֖רשׁ ֵ֣סֶפר ַהְמָּל ִ֑כים ַו ִיְּמֹ֛לךְך
ה ָמ ַ֣לךְך ֲאַמְצ ָ֔יהוּ ְוֶעְשׂ ִ֣רים ָו ֵ֨תַשׁ֙ע
ֲאַמְצ ָ֥יהוּ ְב ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוֶ :בּן־ֶעְשׂ ִ֨רים ְוָחֵ֤משׁ ָשׁ ָנ ֙
ָשׁ ֔ ָנה ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוֵ֣שׁם ִא֔מּוֹ ְיֽהוַֹע ָ֖דּן ִמי ֽרוָּשׁ ָֽל ִיםַ :ו ַ֥יַּעשׂ ַה ָיָּ֖שׁר ְבֵּעי ֵ֣ני
שׁר ָֽח ְז ָ֥קה ַהַמְּמָל ָ֖כה ָע ָ֑ליו ַו ַֽיֲּהֹר֙ג ֶאת־
הָ֑וה ַ֕רק ֖ל ֹא ְבֵּלָ֥בב ָשׁ ֵֽלםַ :ו ְי ִ֕הי ַֽכֲּא ֶ ֛
ְי ֹ
ֲﬠָב ָ֔דיו ַהַמִּ֖כּים ֶאת־ַהֶ֥מֶּלךְך ָא ִ ֽביוְ :וֶאת־ְבּ ֵניֶ֖הם ֣ל ֹא ֵהִ֑מית ִ֣כּי ַכָכּ֣תוּב ַבּתּוֹ ָ֡רה
ם
ם וָּב ִני ֙
ה ָ֜וה ֵלאֹ֗מר ֽל ֹא־ ָי֨מוּתוּ ָא֤בוֹת ַעל־ָבּ ִני ֙
ה ֲאֶשׁר־ִצ ָ֨וּה ְי ֹ
ְבֵּ֣סֶפר ֹמֶשׁ ֩
ל ֹא־ ָי֣מוּתוּ ַעל־ָא֔בוֹת ִ֛כּי ִ֥אישׁ ְבֶּחְט֖אוֹ ָיֽמוּתוַּ :ו ִיְּקֹ֤בּץ ֲאַמְצ ָ֨יה֙וּ ֶאת־ ְיהוּ ָ֔דה
ם וְּלָשׂ ֵ֣רי ַהֵמּ֔אוֹת ְלָכל־ ְיהוּ ָ֖דה וִּב ְנ ָיִ֑מן
ַו ַֽיֲּﬠִמי ֵ֣דם ְלֵֽבית־ָא֗בוֹת ְלָשׂ ֵ֤רי ָֽהֲאָלִפי ֙
ה ָוַ֔מְעָלה ַו ִיְּמָצ ֵ ֞אם ְשֹֽׁלשׁ־ֵמ֨אוֹת ֶ֤אֶלף ָבּחוּ֙ר יוֵֹ֣צא
ַו ִיְּפְק ֵ֗דם ְלִמ ֶ֨בּן ֶעְשׂ ִ֤רים ָשׁ ָנ ֙
אֵ֖חז ֹ֥רַמח ְוִצ ָֽנּהַ :ו ִיְּשֹׂ֣כּר ִמ ִיְּשׂ ָר ֵ ֗אל ֵ֥מָאה ֶ ֛אֶלף ִגּ֥בּוֹר ָ֖ח ִיל ְבֵּמָ֥אה ִכַכּר־
ָצ ָ֔בא ֹ
ָֽכֶּסףְ :וִ֣אישׁ ָֽהֱאֹל ִ֗הים ָ֤בּא ֵאָלי֙ו ֵלאֹ֔מר ַהֶ֕מֶּלךְך ַאל־ ָי֥בוֹא ִעְמּ֖ךָך ְצָ֣בא ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל
ה ִעם־ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֹ֖כּל ְבּ ֵ֥ני ֶאְפ ָֽר ִיםִ֚ :כּי ִאם־ ֣בּ ֹא ַא ָ֔תּה ֲﬠֵ֖שׂה ֲח ַ֣זק
ה ָו ֙
ִ֣כּי ֵ֤אין ְי ֹ
ם ִלְפ ֵ֣ני אוֹ ֵ֔יב ִ֥כּי ֶישׁ־ֹ֛כּ ַח ֵֽבּאֹלִ֖הים ַלְע ֥זוֹר
ַלִמְּלָח ָ ֑מה ַיְכ ִ ֽשׁיְל ךָ֤ך ָֽהֱאֹלִהי ֙

ת ִלְמַ֣את ַהִכָּ֔כּר
וְּלַהְכ ִ ֽשׁילַ :ו ֤יּ ֹאֶמר ֲאַמְצ ָ֨יה֙וּ ְלִ֣אישׁ ָֽהֱאֹל ִ֔הים וַּמה־ ַֽלֲּﬠשׂוֹ ֙
ה ָ֔וה ָ֥לֶתת ְל֖ךָך
ֲאֶ֥שׁר ָנַ֖תִתּי ִל ְג ֣דוּד ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ִ֣אישׁ ָֽהֱאֹל ִ֔הים ֚ ֵישׁ ַֽלי ֹ
ַה ְרֵ֥בּה ִמ ֶֽזּהַ :ו ַיְּב ִדּי ֵ֣לם ֲאַמְצ ָ֗יהוּ ְלַה ְגּדוּ֙ד ֲאֶשׁר־ ָ֤בּא ֵאָלי֙ו ֵֽמֶאְפ ַ֔ר ִים ָל ֶ֖לֶכת
א֙ד ִ ֽבּיהוּ ָ֔דה ַו ָיּ֥שׁוּבוּ ִלְמקוָֹ֖מם ָֽבֳּח ִרי־ָֽאףַֽ :וֲאַמְצ ָ֨יה֙וּ
ִלְמקוֹ ָ ֑מם ַו ִ֨יַּחר ַא ָ֤פּם ְמ ֹ
ִהְתַח ַ֔זּק ַו ִיּ ְנַה֙ג ֶאת־ַע֔מּוֹ ַו ֵ֖יֶּלךְך ֵ֣גּיא ַה ֶ ֑מַּלח ַו ַ֥יּ ךְך ֶאת־ְבּ ֵֽני־ֵשִׂ֖ﬠיר ֲﬠֶ֥שׂ ֶרת
ֲאָל ִ ֽפיםַֽ :וֲﬠֶ֨שׂ ֶרת ֲאָלִ֜פים ַח ִ֗יּים ָשׁב֙וּ ְבּ ֵ֣ני ְיהוּ ָ֔דה ַו ְיִבי֖אוּם ְל ֣ר ֹאשׁ ַה ָ֑סַּלע
ַו ַיְּשִׁלי֛כוּם ֵֽמר ֹאשׁ־ַהֶ֖סַּלע ְוֻכ ָ֥לּם ִנְב ָֽקעוּ :וְּב ֵ֣ני ַה ְגּ֗דוּד ֲאֶ֨שׁר ֵהִ֤שׁיב ֲאַמְצ ָ֨יה֙וּ
שְּׁמ ֖רוֹן ְוַעד־ֵ֣בּית חוֹ ֑רוֹן ַו ַיּ֤כּוּ
ִמ ֶ֤לֶּכת ִעמּ֙וֹ ַלִמְּלָחָ֔מה ַו ִיְּפְשׁט֙וּ ְבָּע ֵ֣רי ְיהוּ ָ֔דה ִמ ֽ ֹ
ם ְשׁ֣לֶשׁת ֲאָלִ֔פים ַו ָיֹּ֖בזּוּ ִבּ ָ֥זּה ַרָֽבּהַ :ו ְי ִ֗הי ַֽאֲח ֵ֨רי ֤בוֹא ֲאַמְצ ָ֨יה֙וּ ֵֽמַה֣כּוֹת
ֵמֶה ֙
ֶאת־ֲאדוִֹ֔מים ַו ָיּ ֵ֗בא ֶאת־ֱאֹלֵה֙י ְבּ ֵ֣ני ֵשִׂ֔עיר ַו ַֽיֲּﬠִמי ֵ֥דם ֖לוֹ ֵלאֹלִ֑הים ְוִלְפ ֵניֶ֥הם
ה ָ֖וה ַֽבֲּאַמְצ ָ֑יהוּ ַו ִיְּשׁ ַ֤לח ֵאָלי֙ו ָנ ִ֔ביא ַו ֣יּ ֹאֶמר
ִֽיְשַֽׁתֲּח ֶ֖וה ְוָלֶ֥הם ְיַקֵֽטּרַ :ו ִֽיַּחר־ַ֥אף ְי ֹ
֗לוֹ ָ֤לָמּה ָד ַ֨רְשׁ ָ ֙
שׁר ֽל ֹא־ִהִ֥צּילוּ ֶאת־ַעָ֖מּם ִמ ָיּ ֶֽדךָךַ :ו ְיִ֣הי ׀
תּ ֶאת־ֱאֹלֵ֣הי ָהָ֔עם ֲא ֶ ֛
ְבּ ַדְבּ ֣רוֹ ֵאָ֗ליו ַו ֤יּ ֹאֶמר ל֙וֹ ַהְליוֹ ֵ֤ﬠץ ַלֶ֨מֶּל ךְ ֙ך ְנַת ֔נּוּךָך ֲח ַֽדל־ְל֖ךָך ָ֣לָמּה ַי֑כּוּךָך ַו ֶיְּח ַ֣דּל
ם ְלַהְשִׁחי ֶ֔תךָך ִ ֽכּי־ָעִ֣שׂיָת ֔זּ ֹאת ְו ֥ל ֹא
ַה ָנּ ִ֗ביא ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ָי ַ֗דְעִתּי ִ ֽכּי־ ָי ַ֤ﬠץ ֱאֹלִהי ֙
ָשַׁ֖מְעָתּ ַֽלֲﬠָצ ִ ֽתיַ :ו ִיּ ָוַּ֗עץ ֲאַמְצ ָ֨יה֙וּ ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֔דה ֠ ַו ִיְּשַׁלח ֶאל־יוֹ ָ ֨אשׁ ֶבּן־ ְיֽהוָֹאָ֧חז
ֶבּן־ ֵי֛הוּא ֶ֥מֶלךְך ִיְשׂ ָרֵ֖אל ֵלאֹ֑מר ְל֖ךָך ]ְל ָ֖כה[ ִנְת ָרֶ֥אה ָפ ִֽניםַ :ו ִיְּשַׁ֞לח יוָֹ֣אשׁ ֶֽמֶלךְך־
ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֶאל־ֲאַמְצ ָ֣יהוּ ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָד֘ה ֵלאֹמ֒ר ַה֜חוֹ ַח ֲאֶ֣שׁר ַבְּלָּב ֗נוֹן ָ֠שַׁלח ֶאל־
שּׁה ַוַֽתֲּﬠֹ֞בר ַח ַ֤יּת
ָה ֶ ֜א ֶרז ֲאֶ֤שׁר ַבְּלָּבנוֹ֙ן ֵלאֹ֔מר ְתּ ָ֧נה ֶאת־ִבְּתּ ךָ֛ך ִלְב ִ֖ני ְלִא ָ ֑
ת ֶאת־ֱא֔דוֹם
ה ֲאֶ֣שׁר ַבְּלָּב ֔נוֹן ַוִתּ ְרֹ֖מס ֶאת־ַהֽחוֹ ַחָ :אַ֗מ ְרָתּ ִה ֵ֤נּה ִהִ֨כּי ָ ֙
ַהָשּׂ ֶד ֙
ה ְבּ ָרָ֔עה ְו ָ֣נַפְל ָ֔תּ ַאָ֖תּה
ה ְשָׁ֣בה ְבֵּבי ֶ֔תךָך ָ֤לָמּה ִתְת ָגּ ֶר ֙
וּ ְנָֽשֲׂא ךָ֥ך ִלְבּ֖ךָך ְלַהְכִ֑בּיד ַעָתּ ֙
ם ִ֔היא ְלַ֖מַען ִתָּ֣תּם ְבּ ָ֑יד ִ֣כּי
ִֽויהוּ ָ֥דה ִעָֽמּךְךְ :ו ֽל ֹא־ָשַׁ֣מע ֲאַמְצ ָ֔יהוּ ִ֤כּי ֵמָֽהֱאֹלִהי ֙
ָֽד ְר֔שׁוּ ֵ֖את ֱאֹלֵ֥הי ֱא ֽדוֹםַ :ו ַ֨יַּעל יוָֹ֤אשׁ ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ַו ִיְּת ָר֣אוּ ָפ ֔ ִנים ֖הוּא
ַֽוֲאַמְצ ָ֣יהוּ ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֑דה ְבֵּ֥בית ֶ֖שֶׁמשׁ ֲאֶ֥שׁר ִ ֽליהוּ ָֽדהַ :ו ִיּ ָ֥נּ ֶגף ְיהוּ ָ֖דה ִלְפ ֵ֣ני
ת ֲאַמְצ ָ֨יהוּ ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָ֜דה ֶבּן־יוָֹ֣אשׁ ֶבּן־
אָה ָֽליוְ :וֵא ֩
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ָיּ ֻ֖נסוּ ִ֥אישׁ ְל ֽ ֹ
שֶׁמשׁ ַו ְיִבי ֵ ֨אה֙וּ ְי ֽרוָּשַׁ֔לם ַו ִיְּפֹ֞רץ
ְיֽהוָֹאָ֗חז ָתּ ַ֛פשׂ יוָֹ֥אשׁ ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ְבֵּ֣בית ָ ֑
ם ַעד־ַ֣שַׁער ַהפּוֹ ֔ ֶנה ַא ְרַ֥בּע ֵמ֖אוֹת ַאָֽמּהְ :וָכל־
ְבּחוַֹ֣מת ְי ֽרוָּשַׁ֗לם ִמַ֤שַּׁער ֶאְפ ַ֨ר ִי ֙

ַה ָזָּ֣הב ְוַהֶ֡כֶּסף ְוֵ֣את ָכּל־ַ֠הֵכִּלים ַה ִנְּמְצ ִ ֨אים ְבֵּֽבית־ָֽהֱאֹל ִ֜הים ִעם־ֹעֵ֣בד ֱא֗דוֹם
שְׁמ ֽרוֹןַ :ו ְיִ֨חי ֲאַמְצ ָ֤יהוּ
ת ֵ֣בּית ַהֶ֔מֶּלךְך ְוֵ֖את ְבּ ֵ֣ני ַהַֽתֲּﬠ ֻר֑בוֹת ַו ָ֖יָּשׁב ֹ
אְצרוֹ ֙
ְוֶאת־ ֽ ֹ
שׁ ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֔דה ַֽאֲח ֵ֣רי ֔מוֹת יוָֹ֥אשׁ ֶבּן־ ְיֽהוָֹאָ֖חז ֶ֣מֶלךְך ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ֲחֵ֥משׁ
ֶבן־יוָֹא ֙
א ִה ָ֣נּם
שׁ ִ֖נים ְוָֽהַֽאֲחרוֹ ִ֑נים ֲהל ֹ ֙
ֶעְשׂ ֵ֖רה ָשׁ ָֽנהְ :ו ֶ֨יֶת֙ר ִדְּב ֵ֣רי ֲאַמְצ ָ֔יהוּ ָה ִֽרא ֹ
ְכּתוּ ִ֔בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ַמְל ֵֽכי־ ְיהוּ ָ֖דה ְו ִיְשׂ ָרֵֽאל :וֵּמֵ֗עת ֲאֶשׁר־ ָ֤סר ֲאַמְצ ָ֨יה֙וּ ֵמַֽאֲח ֵ֣רי
ה ָ֔וה ַו ִיְּקְשׁ֨רוּ ָע ָ֥ליו ֶ֛קֶשׁר ִבּי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ַו ָ֣יּ ָנס ָל ִ֑כיָשׁה ַו ִיְּשְׁל֤חוּ ַֽאֲח ָריו ָלִ֔כיָשׁה
ְי ֹ
א֛תוֹ ִעם־ֲאֹבָ֖תיו ְבִּ֥ﬠיר ְיהוּ ָֽדה:
ַו ְיִמי ֻ ֖תהוּ ָֽשׁםַ :ו ִיָּשּׂ ֻ ֖אהוּ ַעל־ַהסּוִּ֑סים ַו ִיְּקְבּ ֥רוּ ֹ
א֔תוֹ
ה ֶאת־ֻע ִזּ ָ֔יּהוּ ְו֕הוּא ֶבּן־ֵ֥שׁשׁ ֶעְשׂ ֵ֖רה ָשׁ ָ֑נה ַו ַיְּמִ֣ליכוּ ֹ
ַו ִיְּק֞חוּ ָכּל־ ַ֤ﬠם ְיהוּ ָד ֙
ַ֖תַּחת ָאִ֥ביו ֲאַמְצ ָֽיהוּ֚ :הוּא ָבּ ָ֣נה ֶאת־ֵאי֔לוֹת ַו ְיִשׁיֶ֖בָה ִ ֽליהוּ ָ֑דה ַֽאֲח ֵ֥רי ְשׁ ַֽכב־
ם
ה ֻע ִזּ ָ֣יּהוּ ְבָמְל֔כוֹ ַֽוֲחִמִ֤שּׁים וְּשׁ ַ֨תּ ִי ֙
ַהֶ֖מֶּלךְך ִעם־ֲאֹבָֽתיוֶ :בּן־ֵ֨שׁשׁ ֶעְשׂ ֵ֤רה ָשׁ ָנ ֙
ָשׁ ֔ ָנה ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוֵ֣שׁם ִא֔מּוֹ ְיָכיְל ָ֖יה ] ְיָכְל ָ֖יה[ ִמן־ ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ַ֥יַּעשׂ ַה ָיָּ֖שׁר
הָ֑וה ְכֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ָעָ֖שׂה ֲאַמְצ ָ֥יהוּ ָא ִ ֽביוַ :ו ְיִה֙י ִל ְדֹ֣רשׁ ֱאֹל ִ֔הים ִבּיֵ֣מי
ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ה ָ֔וה ִהְצִלי֖חוֹ ָֽהֱאֹל ִ ֽהים:
את ָֽהֱאֹלִ֑הים וִּביֵמ֙י ָדּ ְר֣שׁוֹ ֶאת־ ְי ֹ
ְזַכ ְר ָ֔יהוּ ַהֵמִּ֖בין ִבּ ְר ֣ ֹ
ת חוַֹ֣מת ַיְב ֔ ֶנה ְוֵ֖את חוַֹ֣מת
א ַו ִיּ ָ֣לֶּחם ַבְּפִּלְשׁ ִ֔תּים ַו ִיְּפֹ֞רץ ֶאת־֣חוַֹמת ַ֗גּת ְוֵא ֙
ַו ֵיֵּצ ֙
ַאְשׁ ֑דּוֹד ַו ִיְּב ֶ֣נה ָע ִ֔רים ְבַּאְשׁ ֖דּוֹד וַּבְפִּלְשׁ ִ ֽתּיםַ :ו ַיְּע ְז ֵ֨רהוּ ָֽהֱאֹל ִ֜הים ַעל־
ְפִּלְשִׁ֧תּים ְוַעל־ָֽהַע ְרִ֛ביים ]ָֽהַע ְרִ֛בים[ ַהֹֽיְּשִׁ֥בים ְבּ ֽגוּר־ָ֖בַּעל ְוַהְמּעוּ ִֽניםַ :ו ִיְּתּ ֧נוּ
ָֽהַעמּוֹ ִ֛נים ִמ ְנָ֖חה ְלֻע ִזּ ָ֑יּהוּ ַו ֵ֤יֶּלךְך ְשׁמ֙וֹ ַעד־ְל֣בוֹא ִמְצ ַ֔ר ִים ִ֥כּי ֶֽהֱח ִ֖זיק ַעד־
ם ִבּי ֣רוָּשַׁ֔לם ַעל־ַ֧שַׁער ַהִפּ ָ֛נּה ְוַעל־ַ֥שַׁער ַה ַ֖גּ ְיא
ְלָֽמְעָלהַ :ו ִ֨יֶּבן ֻע ִזּ ָ֤יּהוּ ִמ ְג ָדִּלי ֙
ְוַעל־ַהִמְּק֑צוֹ ַע ַֽו ְיַח ְזּ ֵֽקםַ :ו ִ֨יֶּבן ִמ ְג ָדִּ֜לים ַבִּמּ ְד ָ֗בּר ַו ַיְחֹצ֙ב ֹבּ ֣רוֹת ַר ִ֔בּים ִ֤כּי ִמְק ֶנה־
אֵ֥הב
ם וַּבַכּ ְרֶ֔מל ִ ֽכּי־ ֹ
ַר֙ב ָ֣ה ָיה ֔לוֹ וַּבְשֵּׁפ ָ֖לה וַּבִמּי֑שׁוֹר ִאָכּ ִ֣רים ְוֹֽכ ְרִ֗מים ֶֽבָּה ִרי ֙
ֲא ָדָ֖מה ָה ָֽיהַ :ו ְיִ֣הי ְלֻע ִזּ ָ֡יּהוּ ַח ִיל ֩ ֹעֵ֨שׂה ִמְלָחָ֜מה ֽיוְֹצֵ֧אי ָצָ֣בא ִל ְג֗דוּד ְבִּמְסַפּ֙ר
ְפֻּק ָדּ ָ֔תם ְבּ ַי֙ד ְיִעוֵ֣אל ] ְיִעיֵ֣אל[ ַהסּוֵֹ֔פר וַּֽמֲﬠֵשׂ ָ֖יהוּ ַהשּׁוֹ ֵ֑טר ַ֚ﬠל ַיד־ֲח ַנ ְנ ָ֔יהוּ
ת ְל ִג֣בּוֹ ֵרי ָ֔ח ִיל ַאְל ַ֖פּ ִים ְוֵ֥שׁשׁ ֵמֽאוֹת:
ִמָשּׂ ֵ֖רי ַהֶֽמֶּלךְךֹ֠ :כּל ִמְסַ֞פּר ָראֵ֤שׁי ָֽהָאבוֹ ֙
ם ַֽוֲחֵ֣משׁ ֵמ֔אוֹת עוֵֹ֥שׂי
ם ֵ֨חיל ָצ ָ֜בא ְשֹׁ֧לשׁ ֵמ֣אוֹת ֶ ֗אֶלף ְוִשְׁב ַ֤ﬠת ֲאָלִפי ֙
ְוַעל־ ָי ָד ֩
ִמְלָחָ֖מה ְבֹּ֣כ ַח ָ֑ח ִיל ַלְעֹ֥זר ַלֶ֖מֶּלךְך ַעל־ָֽהאוֹ ֵֽיבַ :ו ָיֶּכ֩ן ָל ֶ֨הם ֻע ִזּ ָ֜יּהוּ ְלָכל־ַהָצּ ָ֗בא
ם ְו֣כוָֹבִ֔עים ְוִשׁ ְרֹי ֖נוֹת וְּקָשׁ֑תוֹת וְּלַאְב ֵ֖ני ְקָל ִ ֽﬠיםַ :ו ַ֣יַּעשׂ ׀
ָֽמ ִג ִ֤נּים וּ ְרָמִחי ֙

ם ְוַעל־ַהִפּ ֔נּוֹת
ִבּי ֽרוָּשַׁ֨לם ִחְשֹּׁב ֜נוֹת ַֽמֲחֶ֣שֶׁבת חוֵֹ֗שׁב ִ ֽלְה ֤יוֹת ַעל־ַהִמּ ְג ָדִּלי ֙
א ַֽבִּחִ֔צּים וָּֽבֲאָב ִ֖נים ְגֹּד֑לוֹת ַו ֵיּ ֵ֤צא ְשׁמ֙וֹ ַעד־ְלֵ֣מ ָר֔חוֹק ִ ֽכּי־ִהְפִ֥ליא ְלֵֽהָע ֵ֖ז ר
ִלירוֹ ֙
א
ה ָ֣וה ֱאֹל ָ ֑היו ַו ָיּב ֹ ֙
ַ֥ﬠד ִ ֽכּי־ָח ָֽזק :וְּכֶח ְזָק֗תוֹ ָגּ ַ֤בהּ ִלבּ֙וֹ ַעד־ְלַהְשִׁ֔חית ַו ִיְּמ ַ֖ﬠל ַֽבּי ֹ
ה ָ֔וה ְלַהְקִ֖טיר ַעל־ִמ ְזַ֥בּח ַהְקֹּֽט ֶרתַ :ו ָיּ ֥ב ֹא ַֽאֲח ָ֖ריו ֲﬠ ַז ְר ָ֣יהוּ ַהֹכּ ֵ ֑הן
ֶאל־ֵהי ַ֣כל ְי ֹ
הָ֛וה ְשׁמוֹ ִ֖נים ְבּ ֵני־ָֽח ִילַ :ו ַֽיַּעְמ֞דוּ ַעל־ֻע ִזּ ָ֣יּהוּ ַהֶ֗מֶּלךְך ַו ֤יּ ֹאְמרוּ
ְוִע֞מּוֹ ֹֽכֲּה ִ֧נים ׀ ַֽלי ֹ
ה ָ֔וה ִ֣כּי ַלֹֽכֲּה ִ֧נים ְבּ ֵני־ַֽאֲהֹ֛רן ַֽהְמֻק ָדִּ֖שׁים
ל֙וֹ ֽל ֹא־ְל ךָ֣ך ֻע ִזּ ָ֗יּהוּ ְלַהְקִטי֙ר ַֽלי ֹ
ה ָ֥וה ֱאֹל ִ ֽהיםַ :ו ִיּ ְזַע֙ף
שׁ ִ֣כּי ָמַ֔עְלָתּ ְו ֽל ֹא־ְל ךָ֥ך ְלָכ֖בוֹד ֵֽמ ְי ֹ
ְלַהְקִ֑טיר ֵ֤צא ִמן־ַהִמְּק ָדּ ֙
ֻע ִזּ ָ֔יּהוּ וְּב ָי ֥דוֹ ִמְקֶ֖ט ֶרת ְלַהְקִ֑טיר וְּב ַזְע֣פּוֹ ִעם־ַהֹֽכֲּה ֗ ִנים ֠ ְוַהָצּ ַרַעת ָֽז ְרָ֨חה ְבִמְצ֜חוֹ
ה ָ֔וה ֵמ ַ֖ﬠל ְלִמ ְזַ֥בּח ַהְקֹּֽט ֶרתַ :ו ִ֣יֶּפן ֵאָ֡ליו ֲﬠ ַז ְר ָיהוּ֩ ֹכ ֵ֨הן
ם ְבֵּ֣בית ְי ֹ
ִלְפ ֵ֤ני ַהֹֽכֲּה ִני ֙
א
שּׁם ְו ַגם־הוּ ֙
ָה ֜ר ֹאשׁ ְוָכל־ַהֹֽכֲּה ֗ ִנים ְוִה ֵנּה־֤הוּא ְמֹצ ָר֙ע ְבִּמְצ֔חוֹ ַו ַיְּבִה֖לוּהוּ ִמ ָ ֑
ה ָֽוהַ :ו ְיִהי֩ ֻע ִזּ ָ֨יּהוּ ַהֶ֜מֶּלךְך ְמֹצ ָ֣רע ׀ ַעד־ ֣יוֹם מוֹ֗תוֹ ַו ֵ֜יֶּשׁב
ִנ ְדַ֣חף ָלֵ֔צאת ִ֥כּי ִנ ְגּ֖עוֹ ְי ֹ
הָ֑וה ְויוֹ ָ ֤תם ְבּנ֙וֹ ַעל־ֵ֣בּית
ת[ ְמֹצ ָ֔רע ִ֥כּי ִנ ְג ַ֖ז ר ִמֵ֣בּית ְי ֹ
ת ]ַֽהָחְפִשׁי ֙
ֵ֤בּית ַֽהָחְפִשׁו ֙
שׁ ִ֖נים ְוָהַֽאֲחֹר ִ֑נים
ַהֶ֔מֶּלךְך שׁוֹ ֵ֖פט ֶאת־ ַ֥ﬠם ָהָֽא ֶרץְ :ו ֶ֨יֶת֙ר ִדְּב ֵ֣רי ֻע ִזּ ָ֔יּהוּ ָה ִֽרא ֹ
א֤תוֹ ִעם־
ָכּ ַ ֛תב ְיַשְׁע ָ֥יהוּ ֶבן־ָא֖מוֹץ ַה ָנּ ִ ֽביאַ :ו ִיְּשַׁ֨כּב ֻע ִזּ ָ֜יּהוּ ִעם־ֲאֹב ָ֗תיו ַו ִיְּקְבּ֨רוּ ֹ
ה ֲאֶ֣שׁר ַלְמָּלִ֔כים ִ֥כּי ָֽאְמ ֖רוּ ְמצוֹ ָ֣רע ֑הוּא ַו ִיְּמֹ֛לךְך יוָֹ֥תם
ֲאֹבָתי֙ו ִבְּשׂ ֵ֤דה ַהְקּבוּ ָר ֙
ה יוָֹ֣תם ְבָּמְל֔כוֹ ְוֵשׁשׁ־ֶעְשׂ ֵ֣רה ָשׁ ֔ ָנה ָמ ַ֖לךְך
ְבּ ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוֶ :בּן־ֶעְשׂ ִ֨רים ְוָחֵ֤משׁ ָשׁ ָנ ֙
ה ָ֗וה ְכֹּ֤כל
ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוֵ֣שׁם ִא֔מּוֹ ְי ֽרוָּ֖שׁה ַבּת־ָצ ֽדוֹקַ :ו ַ֨יַּעשׂ ַה ָיָּ֜שׁר ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
הָ֑וה ְו֥עוֹד ָה ָ֖ﬠם ַמְשִׁחי ִ ֽתים:
ה ֻע ִזּ ָ֣יּהוּ ָא ִ֔ביו ַ֕רק ל ֹא־ָ֖בא ֶאל־ֵהי ַ֣כל ְי ֹ
ֲאֶשׁר־ָעָשׂ ֙
ה ָ֖וה ָֽהֶעְל ֑יוֹן וְּבחוַֹ֥מת ָהֹ֛עֶפל ָבּ ָ֖נה ָלֹֽרבְ :וָע ִ֥רים
֗הוּא ָבּ ָ֛נה ֶאת־ַ֥שַׁער ֵֽבּית־ ְי ֹ
ָבּ ָ֖נה ְבַּהר־ ְיהוּ ָ֑דה וֶּֽבֳח ָרִ֣שׁים ָבּ ֔ ָנה ִ ֽבּי ָר ִנ ֖יּוֹת וִּמ ְג ָדּ ִ ֽליםְ ֠ :והוּא ִנְלַ֞חם ִעם־ֶ֣מֶלךְך
ה ִכַּכּר־ֶ֔כֶּסף
ם ַו ִיְּתּנוּ־֨לוֹ ְב ֵֽני־ַע֜מּוֹן ַבָּשּׁ ָ֣נה ַה ִ֗היא ֵמָא ֙
ְבּ ֵֽני־ַעמּוֹ ֘ן ַו ֶֽיֱּח ַ֣זק ֲﬠֵליֶה ֒
ם ִחִ֔טּים וְּשׂעוֹ ִ֖רים ֲﬠֶ֣שׂ ֶרת ֲאָל ִ֑פים ֗ז ֹאת ֵהִ֤שׁיבוּ ל֙וֹ ְבּ ֵ֣ני
ַֽוֲﬠֶ֨שׂ ֶרת ֲאָל ִ֤פים ֹכּ ִרי ֙
ה ָ֥וה
ַע֔מּוֹן וַּבָשּׁ ָ֥נה ַהֵשּׁ ִ֖נית ְוַהְשִּׁל ִ ֽשׁיתַ :ו ִיְּתַח ֵ֖זּק יוֹ ָ ֑תם ִ֚כּי ֵהִ֣כין ְדּ ָרָ֔כיו ִלְפ ֵ֖ני ְי ֹ
ֱאֹלָֽהיוְ :ו ֶיֶת֙ר ִדְּב ֵ֣רי יוֹ ָ֔תם ְוָכל־ִמ ְֽלֲחֹמָ֖תיו וּ ְד ָר ָ֑כיו ִה ָ֣נּם ְכּתוּ ִ֔בים ַעל־ֵ֥סֶפר
ַמְל ֵֽכי־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִֽויהוּ ָֽדהֶ :בּן־ֶעְשׂ ִ֧רים ְוָח ֵ ֛משׁ ָשׁ ָ֖נה ָה ָ֣יה ְבָמְל֑כוֹ ְוֵֽשׁשׁ־ֶעְשׂ ֵ֣רה
א֖תוֹ ְבִּ֣ﬠיר ָדּ ִ֑ויד
ם ִעם־ֲאֹב ָ֔תיו ַו ִיְּקְבּ ֥רוּ ֹ
ָשׁ ֔ ָנה ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ִיְּשׁ ַ֤כּב יוָֹת ֙

ה ָאָ֣חז ְבָּמְל֔כוֹ ְוֵֽשׁשׁ־ֶעְשׂ ֵ֣רה ָשׁ ֔ ָנה
ַו ִיְּמֹ֛לךְך ָאָ֥חז ְבּ ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוֶ :בּן־ֶעְשׂ ִ֤רים ָשׁ ָנ ֙
ה ָ֖וה ְכּ ָד ִ֥ויד ָא ִ ֽביוַ :ו ֵ֕יֶּלךְך ְבּ ַד ְר ֵ֖כי
שׁר ְבֵּעי ֵ֥ני ְי ֹ
ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְו ֽל ֹא־ָעָ֧שׂה ַה ָיּ ָ ֛
ַמְל ֵ֣כי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְו ַ֧גם ַמֵסּ֛כוֹת ָעָ֖שׂה ַלְבָּע ִ ֽליםְ :ו֥הוּא ִהְקִ֖טיר ְבּ ֵ֣גיא ֶבן־ִהֹ֑נּם
ה ָ֔וה ִמְפּ ֵ֖ני ְבּ ֵ֥ני
ה ִ֣רישׁ ְי ֹ
ת ַהגּוֹ ִ֔ים ֲאֶשׁ֙ר ֹ
תֲﬠבוֹ ֙
ַו ַיְּב ֵ֤ﬠר ֶאת־ָבּ ָני֙ו ָבּ ֵ ֔אשׁ ְכּ ֽ ֹ
ִיְשׂ ָרֵֽאלַֽ :ו ְי ַזֵ֧בּ ַח ַו ְיַק ֵ֛טּר ַבָּבּ֖מוֹת ְוַעל־ַה ְגָּב֑עוֹת ְוַ֖תַחת ָכּל־ ֵ֥ﬠץ ַֽרֲﬠ ָֽנ ןַ :ו ִיְּתּ ֜ ֵנהוּ
ם ַו ַ֨יּכּוּ־֔בוֹ ַו ִיְּשׁ֤בּוּ ִמֶ֨מּנּ֙וּ ִשְׁב ָ֣יה ְגדוָֹ֔לה ַו ָיִּ֖ביאוּ
ה ָ֣וה ֱאֹלָהי ֘ו ְבּ ַ֣יד ֶ֣מֶלךְך ֲא ָר ֒
ְי ֹ
ַדּ ְר ָ ֑מֶשׂק ֠ ְו ַגם ְבּ ַיד־ֶ֤מֶלךְך ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִנ ָ֔תּן ַו ַיּךְך־֖בּוֹ ַמ ָ֥כּה ְגדוֹ ָֽלהַ :ו ַֽיֲּהֹר֩ג ֶ֨פַּקח ֶבּן־
ְרַמְל ָ֜יהוּ ִ ֽבּיהוּ ָ֗דה ֵמ ָ ֨אה ְוֶעְשׂ ִ֥רים ֶ ֛אֶלף ְבּ ֥יוֹם ֶאָ֖חד ַהֹ֣כּל ְבּ ֵֽני־ ָ֑ח ִיל ְבָּע ְז ָ֕בם
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ֲאבוָֹֽתםַ :ו ַֽיֲּהֹ֞רג ִזְכ ִ֣רי ׀ ִגּ֣בּוֹר ֶאְפ ַ֗ר ִים ֶאת־ַֽמֲﬠֵשׂ ָ֨יה֙וּ ֶבּן־
ֶאת־ ְי ֹ
ַהֶ֔מֶּלךְך ְוֶאת־ַע ְז ִרי ָ֖קם ְנ ִ֣גיד ַה ָ֑בּ ִית ְוֶאת־ֶאְל ָק ָ֖נה ִמְשׁ ֵ֥נה ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ִיְּשׁבּוּ֩ ְב ֵֽני־
ם ָבּ ִ֣נים וָּב ֔נוֹת ְו ַגם־ָשׁ ָ֥לל ָ֖רב ָֽבּ ְז ֣זוּ ֵמ ֶ ֑הם
ִיְשׂ ָר ֵ ֨אל ֵֽמֲאֵחי ֶ֜הם ָמאַ֣ת ִים ֶ ֗אֶלף ָנִשׁי ֙
ה ָו֘ה ֹע ֵ֣דד ְשׁמ֒וֹ ַו ֵיֵּ֗צא ִלְפ ֵ֤ני
שְׁמ ֽרוֹןְ ֠ :וָשׁם ָה ָ֨יה ָנִ֥ביא ַֽלי ֹ
ַו ָיִּ֥ביאוּ ֶאת־ַהָשּׁ ָ֖לל ְל ֽ ֹ
ה ָ֧וה ֱאֹלֵֽהי־ֲאֽבוֵֹתי ֶ֛כם ַעל־
שְׁמ֔רוֹן ַו ֣יּ ֹאֶמר ָל ֶ֗הם ִ֠ה ֵנּה ַֽבֲּחַ֨מת ְי ֹ
א ַהָ֣בּא ְל ֽ ֹ
ַהָצָּב ֙
ְיהוּ ָ֖דה ְנָת ָ֣נם ְבּ ֶי ְד ֶ֑כם ַוַֽתַּה ְרגוּ־ָ֣בם ְבּ ַ֔זַעף ַ֥ﬠד ַלָשַּׁ֖מ ִים ִה ִֽגּי ַעְ ֠ :וַעָתּה ְב ֵֽני־
אְמ ִ֔רים ִלְכֹ֛בּשׁ ַֽלֲﬠָב ִ֥דים ְוִלְשָׁפ֖חוֹת ָל ֶ֑כם ֲה ֤ל ֹא ַרק־
ם ַאֶ֣תּם ֽ ֹ
ְיהוּ ָ֤דה ִוי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ה ָ֖וה ֱאֹֽלֵהי ֶֽכםְ :וַעָ֣תּה ְשָׁמ֔עוּ ִני ְוָהִ֨שׁיב֙וּ ַהִשְּׁב ָ֔יה
ם ִעָמּ ֶ֣כם ֲאָשׁ֔מוֹת ַֽלי ֹ
ַאֶתּ ֙
ה ָ֖וה ֲﬠֵלי ֶֽכםַ :ו ָיּ ֻ ֨קמוּ ֲא ָנִ֜שׁים ֵֽמ ָראֵ֣שׁי
ֲאֶ֥שׁר ְשִׁביֶ֖תם ֵֽמֲאֵחי ֶ֑כם ִ֛כּי ֲח ֥רוֹן ַאף־ ְי ֹ
ְב ֵֽני־ֶאְפ ַ֗ר ִים ֲﬠ ַז ְר ָ֤יהוּ ֶבן־ ְיֽהוָֹח ָנ֙ן ֶֽבּ ֶרְכ ָ֣יהוּ ֶבן־ְמִשֵׁלּ֔מוֹת ִֽויִח ְזִק ָ֨יּה֙וּ ֶבּן־ַשֻׁ֔לּם
ַֽוֲﬠָמָ֖שׂא ֶבּן־ַח ְד ָ֑לי ַעל־ַהָבִּ֖אים ִמן־ַהָצָּֽבאַ :ו ֽיּ ֹאְמ ֣רוּ ָל ֶ֗הם ֽל ֹא־ָתִ֤ביאוּ ֶאת־
הִ֥סיף ַעל־ַחטּ ֹאֵ֖תינוּ
אְמ ִ֔רים ְל ֹ
ה ָ֤וה ָעֵ֨לינ֙וּ ַאֶ֣תּם ֽ ֹ
ה ֵ֔ה ָנּה ִכּי֩ ְלַאְשַׁ֨מת ְי ֹ
ַהִשְּׁב ָי ֙
ה ָ֔לנוּ ַֽוֲח ֥רוֹן ָ֖אף ַעל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ַֽיֲּﬠֹ֣זב ֶֽהָח֗לוּץ
ְוַעל־ַאְשָׁמ ֵ ֑תינוּ ִ ֽכּי־ ַר ָ֤בּה ַאְשָׁמ ֙
ם ֲאֶשׁר־
ה ְוֶאת־ַהִבּ ָ֔זּה ִלְפ ֵ֥ני ַהָשּׂ ִ֖רים ְוָכל־ַהָקָּֽהלַ :ו ָיּ ֻ֣קמוּ ָֽהֲא ָנִשׁי ֩
ֶאת־ַהִשְּׁב ָי ֙
ִנְקּ֨בוּ ְבֵשׁ֜מוֹת ַו ַֽיֲּח ִ֣זיקוּ ַבִשְּׁב ָ֗יה ְוָכל־ַֽמֲﬠ ֻרֵמּיֶה֘ם ִהְלִ֣בּישׁוּ ִמן־ַהָשָּׁלל ֒
ם ְלָכל־כּוֵֹ֔שׁל
ַו ַיְּלִבּ֣שׁוּם ֠ ַו ַיּ ְנִעלוּם ַו ַֽיֲּאִכ֨לוּם ַו ַיְּשׁ֜קוּם ַו ְיֻס֗כוּם ַו ְי ַֽנֲה֤לוּם ַֽבֲּחֹמ ִרי ֙
שְׁמ ֽרוֹןָ :בּ ֵ֣ﬠת ַה ִ֗היא
ַו ְיִבי֛אוּם ְי ֵר֥חוֹ ִ ֽﬠיר־ַהְתָּמ ִ֖רים ֵ֣אֶצל ֲאֵחי ֶ ֑הם ַו ָיּ֖שׁוּבוּ ֽ ֹ
ָשַׁ֞לח ַהֶ֧מֶּלךְך ָא ָ֛חז ַעל־ַמְל ֵ֥כי ַא֖שּׁוּר ַלְעֹ֥זר ֽלוְֹ :ו֥עוֹד ֲאדוִֹ֖מים ָ֑בּאוּ ַו ַיּ֥כּוּ

ה
ִ ֽביהוּ ָ֖דה ַו ִיְּשׁבּוּ־ֶֽשִׁבי :וְּפִלְשִׁ֣תּים ָֽפְּשׁ֗טוּ ְבָּע ֵ֨רי ַהְשֵּׁפ ָ֣לה ְוַה ֶנּ ֶג֘ב ִֽליהוּ ָד ֒
ה
֠ ַו ִיְּלְכּדוּ ֶאת־ֵֽבּית־ֶ֨שֶׁמשׁ ְוֶאת־ַא ָיּ֜לוֹן ְוֶאת־ַה ְגּ ֵד֗רוֹת ְוֶאת־שׂוֹ֤כוֹ וְּבנוֹ ֶ֨תי ָ ֙
ה
ה ָו ֙
ְוֶאת־ִתְּמ ָ֣נה וְּבנוֹ ֶ֔תיָה ְוֶאת־ ִגְּמ ֖זוֹ ְוֶאת־ְבֹּנ ֶ ֑תיָה ַו ֵֽיְּשׁ֖בוּ ָֽשׁםֽ ִ :כּי־ִהְכ ִ֤ני ַע ְי ֹ
ֶאת־ ְיהוּ ָ֔דה ַֽבֲּﬠ֖בוּר ָאָ֣חז ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִ֤כּי ִהְפ ִ֨רי ַ֙ע ִ ֽבּיהוּ ָ֔דה וָּמ֥עוֹל ַ֖מַעל
ה ָֽוהַ :ו ָיּ ֣ב ֹא ָעָ֔ליו ִתְּלּ ַ֥גת ִפְּל ְנֶ֖אֶסר ֶ֣מֶלךְך ַא֑שּׁוּר ַו ָ֥יַּצר ֖לוֹ ְו ֥ל ֹא ֲח ָזֽקוֹֽ ִ :כּי־ָח ַ֤לק
ַֽבּי ֹ
ה ָ֔וה ְוֶאת־ֵ֥בּית ַהֶ֖מֶּלךְך ְוַהָשּׂ ִ֑רים ַו ִיֵּתּ֙ן ְלֶ֣מֶלךְך ַא֔שּׁוּר ְו ֥ל ֹא
ָאָח֙ז ֶאת־ֵ֣בּית ְי ֹ
הָ֑וה ֖הוּא ַהֶ֥מֶּלךְך ָאָֽחזַ :ו ִיּ ְז ַ֗בּח
ת ָהֵ֣צר ֔לוֹ ַו ֖יּוֶֹסף ִלְמ֣עוֹל ַֽבּי ֹ
ְלֶע ְז ָ֖רה ֽלוֹ :וְּבֵע ֙
ם ֵ֚הם ַמְע ְז ִ֣רים אוֹ ָ֔תם
ֵֽלאֹלֵ֣הי ַד ְרֶמֶשׂ֘ק ַהַמִּ֣כּים בּ֒וֹ ַו ֗יּ ֹאֶמר ִ֠כּי ֱאֹלֵ֤הי ַמְל ֵֽכי־ֲא ָר ֙
ָלֶ֥הם ֲא ַזֵ֖בּ ַח ְו ַיְע ְז ֑רוּ ִני ְו ֵ ֛הם ָֽהיוּ־֥לוֹ ְלַהְכִשׁי֖לוֹ וְּלָכל־ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ֶֽיֱּאֹ֨סף ָאָ֜חז
ֶאת־ְכּ ֵ֣לי ֵֽבית־ָֽהֱאֹל ִ֗הים ַו ְיַקֵצּ֙ץ ֶאת־ְכּ ֵ֣לי ֵֽבית־ָֽהֱאֹל ִ֔הים ַו ִיְּס ֖גֹּר ֶאת־ ַדְּל֣תוֹת
ה
הָ֑וה ַו ַ֨יַּעשׂ ֧לוֹ ִמ ְזְבּ֛חוֹת ְבָּכל־ִפּ ָ֖נּה ִבּי ֽרוָּשׁ ָֽלם :וְּבָכל־ִ֨עיר ָוִ֤ﬠיר ִ ֽליהוּ ָד ֙
ֵֽבּית־ ְי ֹ
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ֲאֹבָֽתיוְ :ו ֶ֤יֶתר
ָעָ֣שׂה ָב֔מוֹת ְלַקֵ֖טּר ֵֽלאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֑רים ַו ַיְּכֵ֕עס ֶאת־ ְי ֹ
שׁ ִ֖נים ְוָהַֽאֲחרוֹ ִ֑נים ִה ָ֣נּם ְכּתוּ ִ֔בים ַעל־ֵ֥סֶפר ַמְל ֵ֥כי
ְדָּב ָרי֙ו ְוָכל־ ְדּ ָרָ֔כיו ָה ִֽרא ֹ
ְיהוּ ָ֖דה ְו ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיְּשַׁ֨כּב ָאָ֜חז ִעם־ֲאֹב ָ֗תיו ַו ִיְקְבּ ֻ֤רהוּ ָבִעי֙ר ִבּי ֣רוָּשַׁ֔לם ִ֚כּי ֣ל ֹא
ֱהִבי ֻ ֔אהוּ ְלִקְב ֵ֖רי ַמְל ֵ֣כי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ִיְּמֹ֛לךְך ְיִח ְז ִק ָ֥יּֽהוּ ְב ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוְ :יִח ְז ִק ָ֣יּהוּ ָמַ֗לךְך
שׁ ָשׁ ֔ ָנה ְוֶעְשׂ ִ֤רים ָו ֵ֨תַשׁ֙ע ָשׁ ֔ ָנה ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוֵ֣שׁם ִא֔מּוֹ
ֶבּן־ֶעְשׂ ִ֤רים ְוָחֵמ ֙
הָ֑וה ְכֹּ֥כל ֲאֶשׁר־ָעָ֖שׂה ָדּ ִ֥ויד ָא ִ ֽביו:
ֲאִב ָ֖יּה ַבּת־ ְזַכ ְר ָֽיהוַּ :ו ַ֥יַּעשׂ ַה ָיָּ֖שׁר ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ה ָה ִֽראשׁוֹ ֨ ָנה ְלָמְל֜כוֹ ַבֹּ֣ח ֶדשׁ ָֽה ִרא֗שׁוֹן ָפּ ַ ֛תח ֶאת־ ַדְּל֥תוֹת ֵֽבּית־
֣הוּא ַבָשּׁ ָנ ֩
ה ָ֖וה ַו ְיַח ְזּ ֵֽקםַ :ו ָיֵּ֥בא ֶאת־ַהֹֽכֲּה ִ֖נים ְוֶאת־ַֽהְל ִו ִ֑יּם ַו ַֽיַּאְס ֵ֖פם ִל ְר֥חוֹב ַהִמּ ְז ָֽרח:
ְי ֹ
ה ֱאֹלֵ֣הי
ה ָו ֙
ַו ֥יּ ֹאֶמר ָלֶ֖הם ְשָׁמ֣עוּ ִני ַֽהְל ִו ִ֑יּם ַעָ֣תּה ִ ֽהְתַק ְדּ֗שׁוּ ְוַק ְדּשׁ֙וּ ֶאת־ ֵ֤בּית ְי ֹ
ֲאֹֽבֵתיֶ֔כם ְוהוִֹ֥ציאוּ ֶאת־ַה ִנּ ָ֖דּה ִמן־ַהֹֽקּ ֶדשִׁ :כּי־ָֽמֲﬠ֣לוּ ֲאֹב ֵ֗תינוּ ְוָע֥שׂוּ ָה ַ֛רע
ה ָ֖וה ַו ִיְּתּנוּ־ֹֽע ֶרףַ֣ :גּם
ה ָוה־ֱאֹלֵ֖הינוּ ַו ַֽיַּע ְז ֻ֑בהוּ ַו ַיֵּ֧סּבּוּ ְפ ֵני ֶ ֛הם ִמִמְּשׁ ַ֥כּן ְי ֹ
ְבֵּעי ֵ֥ני ְי ֹ
ה ֽל ֹא־
ָֽס ְג֞רוּ ַדְּל֣תוֹת ָֽהאוָּ֗לם ַו ְיַכבּ֙וּ ֶאת־ַהֵנּ֔רוֹת וְּקֹ֖ט ֶרת ֣ל ֹא ִהְקִ֑טירוּ ְוֹעָל ֙
ה ָ֔וה ַעל־ ְיהוּ ָ֖דה ִוי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ַו ִיְּתּ ֵ֤נם
ֶֽהֱﬠ֣לוּ ַבֹ֔קּ ֶדשׁ ֵֽלאֹלֵ֖הי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְיִה֙י ֶ֣קֶצף ְי ֹ
שׁר ַאֶ֥תּם ֹרִ֖אים ְבּ ֵֽﬠי ֵני ֶֽכםְ :וִה ֵ֛נּה ָֽנְפ֥לוּ
ה[ ְלַשָׁ֣מּה ְוִלְשׁ ֵר ָ ֔קה ַֽכֲּא ֶ ֛
ה ]ְל ַֽזֲﬠ ָו ֙
ְל ַֽז ֲוָע ֙
ה ִעם־ְלָב ִ֔בי
שׁינוּ ַבְּשִּׁ֖בי ַעל־ ֽז ֹאתַ :עָתּ ֙
ֲאבוֵֹ֖תינוּ ֶבּ ָ֑ח ֶרב וָּב ֨ ֵנינוּ וְּבנוֵֹ֧תינוּ ְו ָנ ֵ ֛

שׁב ִמֶ֖מּנּוּ ֲח ֥רוֹן ַאֽפּוָֹ :בּ ֕ ַני ַעָ֖תּה ַאל־
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְו ָי ֥ ֹ
ִלְכ ֣רוֹת ְבּ ִ֔רית ַֽלי ֹ
ה ָ֗וה ַֽלֲﬠֹ֤מד ְלָפ ָני֙ו ְלָ֣שׁ ְר֔תוֹ ְו ִ ֽלְה ֥יוֹת ֖לוֹ ְמָֽשׁ ְרִ֥תים
ִתָּשּׁ֑לוּ ִ ֽכּי־ָבֶ֞כם ָבַּ֣חר ְי ֹ
וַּמְקִט ִֽריםַ :ו ָיּ ֻ֣קמוּ ַֽ֠הְל ִו ִיּם ַ֣מַחת ֶבּן־ֲﬠָמַ֞שׂי ְויוֵֹ֣אל ֶבּן־ֲﬠ ַז ְר ָיה ֘וּ ִמן־ְבּ ֵ֣ני ַהְקָּהִת֒י
ח ֶבּן־
וִּמן־ְבּ ֵ֣ני ְמ ָר ִ֔רי ִ֚קישׁ ֶבּן־ַעְב ִ֔דּי ַֽוֲﬠ ַז ְר ָ֖יהוּ ֶבּן־ ְיַהֶלְּל ֵ ֑אל וִּמן־ַה ֵ֣גּ ְרֻשׁ ֔ ִנּי יוָֹא ֙
ִזָ֔מּה ְו ֵ֖ﬠ ֶדן ֶבּן־יוָֹֽאח :וִּמן־ְבּ ֵנ֙י ֱאִ֣ליָצָ֔פן ִשְׁמ ִ֖רי ִֽויִעו ֵ ֑אל ] ִֽויִעי ֵ ֑אל[ וִּמן־ְבּ ֵ֣ני ָאָ֔סף
ְזַכ ְר ָ֖יהוּ וַּמַתּ ְנ ָֽיהוּ :וִּמן־ְבּ ֵ֥ני ֵהיָ֖מן ְיִחוֵ֣אל ] ְיִחיֵ֣אל[ ְוִשְׁמִ֑ﬠי וִּמן־ְבּ ֵ֣ני ְידוּ֔תוּן
ם ַו ִֽיְּתַק ְדּ֔שׁוּ ַו ָיֹּ֥באוּ ְכִמְצ ַות־ַהֶ֖מֶּלךְך
ְשַׁמְע ָ֖יה ְוֻע ִזּיֵֽאלַ :ו ַֽיַּאְס֤פוּ ֶאת־ֲאֵחיֶה ֙
ה ָו֘ה ְלַטֵה֒ר
ה ָֽוהַ :ו ָיֹּ֣באוּ ַ֠הֹֽכֲּה ִנים ִלְפ ִ֣ניָמה ֵֽבית־ ְי ֹ
הָ֑וה ְלַטֵ֖הר ֵ֥בּית ְי ֹ
ְבּ ִדְב ֵ֣רי ְי ֹ
הָ֑וה
ה ָ֔וה ַֽלֲחַ֖צר ֵ֣בּית ְי ֹ
ה ֲאֶ֤שׁר ָֽמְצא֙וּ ְבֵּהי ַ֣כל ְי ֹ
ַויּוִֹ֗ציאוּ ֵ֤את ָכּל־ַהֻטְּמָא ֙
ַו ְיַקְבּל֙וּ ַֽהְל ִו ִ֔יּם ְלהוִֹ֥ציא ְל ַֽנַחל־ִק ְד ֖רוֹן ֽחוָּצהַ ֠ :ו ָיֵּחלּוּ ְבֶּאָ֞חד ַלֹ֣ח ֶדשׁ ָֽה ִראשׁוֹ ֘ן
ה ָ֖וה
ה ָ֔וה ַו ְיַק ְדּ֥שׁוּ ֶאת־ֵֽבּית־ ְי ֹ
שׁ וְּב ֧יוֹם ְשׁמוֹ ָ֣נה ַלֹ֗ח ֶדשׁ ָ֚בּאוּ ְלאוּ ָ֣לם ְי ֹ
ְלַק ֵדּ ֒
ה ֶאל־
שׂר ַלֹ֥ח ֶדשׁ ָה ִרא֖שׁוֹן ִכּֽלּוַּ :ו ָיּ֤בוֹאוּ ְפ ֨ ִניָמ ֙
ְל ָיִ֣מים ְשׁמוֹ ָ֑נה וְּב ֨יוֹם ִשָׁ֥שּׁה ָע ָ ֛
ה ְוֶאת־
הָ֑וה ֶאת־ִמ ְז ַ֤בּח ָֽהעוָֹל ֙
ִח ְז ִק ָ֣יּהוּ ַהֶ֔מֶּלךְך ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ִטַ֖ה ְרנוּ ֶאת־ָכּל־ֵ֣בּית ְי ֹ
ָכּל־ֵכָּ֔ליו ְוֶאת־ֻשְׁלַ֥חן ַהַֽמֲּﬠ ֶ֖רֶכת ְוֶאת־ָכּל־ֵכּ ָֽליוְ :וֵ֣את ָכּל־ַהֵכִּ֗לים ֲאֶ֣שׁר
ִה ְז ִני ַ֩ח ַהֶ֨מֶּלךְך ָאָ֧חז ְבַּמְלכוּ֛תוֹ ְבַּֽמֲﬠ֖לוֹ ֵה ַ֣כנּוּ ְוִהְק ָ֑דְּשׁנוּ ְוִה ֕ ָנּם ִלְפ ֵ֖ני ִמ ְזַ֥בּח
ה ָֽוה:
ם ְיִח ְז ִק ָ֣יּהוּ ַהֶ֔מֶּלךְך ַו ֶיֱּאֹ֕סף ֵ֖את ָשׂ ֵ֣רי ָהִ֑ﬠיר ַו ַ֖יַּעל ֵ֥בּית ְי ֹ
ה ָֽוהַ :ו ַיְּשֵׁכּ ֙
ְי ֹ
ה
ה ְוֵאיִ֨לים ִשְׁבָ֜עה וְּכָבִ֣שׂים ִשְׁבָ֗עה וְּצִפי ֵ֨רי ִע ִ֤זּים ִשְׁבָע ֙
ַו ָיִּ֣ביאוּ ָפ ִֽרים־ִשְׁבָע ֩
ְלַחָ֔טּאת ַעל־ַהַמְּמָל ָ֥כה ְוַעל־ַהִמְּק ָ֖דּשׁ ְוַעל־ ְיהוּ ָ֑דה ַו ֗יּ ֹאֶמר ִלְב ֵ֤ני ַֽאֲהֹר֙ן
ם ֶאת־
ה ָֽוהַֽ :ו ִיּ ְ ֽשֲׁחט֙וּ ַהָבּ ָ ֔קר ַו ְיַקְבּ֤לוּ ַהֹֽכֲּה ִני ֙
ַהֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים ְלַֽהֲﬠ֖לוֹת ַעל־ִמ ְזַ֥בּח ְי ֹ
ם ַהִמּ ְז ֵ֔בָּחה ַֽו ִיּ ְ ֽשֲׁחט֙וּ
ַה ָ֔דּם ַֽו ִיּ ְז ְר ֖קוּ ַהִמּ ְז ֵ֑בָּחה ַֽו ִיּ ְ ֽשֲׁח֣טוּ ָֽהֵאִ֗לים ַֽו ִיּ ְז ְר֤קוּ ַה ָדּ ֙
ַהְכָּבִ֔שׂים ַֽו ִיּ ְז ְר֥קוּ ַה ָ֖דּם ַהִמּ ְזֵֽבָּחהַ :ו ַיּ ִ֨גּישׁ֙וּ ֶאת־ְשִׂעי ֵ֣רי ַֽהַחָ֔טּאת ִלְפ ֵ֥ני ַהֶ֖מֶּלךְך
ם
ם ַהֹֽ֣כֲּהִ֔נים ַֽו ְיַחְטּ֤אוּ ֶאת־ ָדָּמ ֙
ְוַהָקּ ָ ֑הל ַֽו ִיְּסְמ֥כוּ ְי ֵדיֶ֖הם ֲﬠֵליֶֽהםַֽ :ו ִיְּשָׁחטוּ ֙
ַהִמּ ְז ֵ֔בָּחה ְלַּכ ֵ֖פּר ַעל־ָכּל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִ֤כּי ְלָכל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ָאַ֣מר ַהֶ֔מֶּלךְך ָֽהעוֹ ָ֖לה
ם ִבּ ְנָבִ֣לים וְּבִכֹנּ֔רוֹת
ה ָ֗וה ִבְּמִצְל ַ֨תּ ִי ֙
ְוַֽהַחָֽטּאתַ :ו ַֽיֲּﬠֵ֨מד ֶאת־ַֽהְל ִו ִ֜יּם ֵ֣בּית ְי ֹ
הָ֛וה ַהִמְּצ ָ֖וה ְבּ ַיד־
ְבִּמְצ ַ֥ות ָדּ ִ֛ויד ְו ָ֥גד ֹח ֵֽזה־ַהֶ֖מֶּלךְך ְו ָנָ֣תן ַה ָנִּ֑ביא ִ֧כּי ְב ַיד־ ְי ֹ
ם ִבְּכ ֵ֣לי ָד ִ֔ויד ְוַהֹֽכֲּה ִ֖נים ַֽבֲּחֹֽצְצ ֽרוֹתַ :ו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ִח ְזִק ָ֔יּהוּ
ְנִביָֽאיוַ :ו ַֽיַּעְמ ֤דוּ ַֽהְל ִו ִיּ ֙

ה ְוַֽהֲחֹ֣צְצ֔רוֹת
ה ָו ֙
ְלַֽהֲﬠ֥לוֹת ָֽהֹע ָ֖לה ְלַהִמּ ְז ֵ֑בּ ַח וְּבֵ֞עת ֵהֵ֣חל ָֽהעוָֹ֗לה ֵה ֵ֤חל ִ ֽשׁיר־ ְי ֹ
ְוַ֨על־ ְי ֵ֔די ְכּ ֵ֖לי ָדּ ִ֥ויד ֶֽמֶלךְך־ ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וָכל־ַהָקָּהל ֙ ִ ֽמְשַֽׁתֲּח ִ֔וים ְוַהִ֣שּׁיר ְמשׁוֹ ֵ֔רר
ְוַֽהֲחֹֽצְצ ֖רוֹת ַמְחְצצ ִ֑רים ]ַמְחְצ ִ֑רים[ ַהֹ֕כּל ַ֖ﬠד ִלְכ֥לוֹת ָהֹע ָֽלה :וְּכַכ֖לּוֹת ְלַֽהֲﬠ֑לוֹת
ָכּ ְר֗עוּ ַה ֶ ֛מֶּלךְך ְו ָֽכל־ַה ִנְּמְצִ֥אים ִא֖תּוֹ ַו ִֽיְּשַֽׁתֲּח ֽווַּ ֠ :ויּ ֹאֶמר ְיִח ְזִק ָ֨יּהוּ ַהֶ֤מֶּלךְך
ה ָ֔וה ְבּ ִדְב ֵ֥רי ָד ִ֖ויד ְוָאָ֣סף ַֽהֹחֶ֑זה ַֽו ְיַהְלל֙וּ ַעד־
ם ַֽלְל ִו ִ֔יּם ְלַהֵלּל ֙ ַֽלי ֹ
ְוַהָשּׂ ִרי ֙
ה ָ֔וה
ם ַֽלי ֹ
ְלִשְׂמָ֔חה ַֽו ִיְּקּ ֖דוּ ַו ִֽיְּשַֽׁתֲּח ֽווַּ :ו ַ֨יַּען ְיִח ְזִק ָ֜יּהוּ ַו ֗יּ ֹאֶמר ַע ָ֨תּה ִמֵלּאֶ֤תם ֶי ְדֶכ ֙
הָ֑וה ַו ָיִּ֤ביאוּ ַהָקָּהל ֙ ְזָבִ֣חים ְותוֹ֔דוֹת
ֹ֧גּשׁוּ ְוָהִ֛ביאוּ ְזָבִ֥חים ְותוֹ ֖דוֹת ְלֵ֣בית ְי ֹ
ְוָכל־ ְנ ִ֥דיב ֵ֖לב ֹעֽלוֹתַ :ו ְיִ֞הי ִמְס ַ֣פּר ָֽהֹעָל֘ה ֲאֶ֣שׁר ֵהִ֣ביאוּ ַהָקָּהל ֒ ָבּ ָ֣קר ִשְׁבִ֔עים
ה ָ֖וה ָכּל־ֵֽאֶלּהְֽ :וַהֳקּ ָדִ֑שׁים ָבָּק֙ר ֵ֣שׁשׁ
ֵאיִ֥לים ֵמָ֖אה ְכָּבִ֣שׂים ָמא ָ ֑ת ִים ְלֹע ָ֥לה ַֽלי ֹ
ם ָה ֣יוּ ִלְמָ֔עט ְו ֣ל ֹא ָֽיְכ֔לוּ ְלַהְפִ֖שׁיט
ֵמ֔אוֹת ְו ֖צ ֹאן ְשֹׁ֥לֶשׁת ֲאָל ִ ֽפיםַ֤ :רק ַהֹֽכֲּהִני ֙
ה ְו ַ֣ﬠד
ֶאת־ָכּל־ָֽהֹע֑לוֹת ַֽו ְיַּח ְזּ֞קוּם ֲאֵחיֶ֣הם ַֽהְל ִו ִ֗יּם ַעד־ְכּ֤לוֹת ַהְמָּלאָכ ֙
ם ִיְשׁ ֵ֣רי ֵל ָ֔בב ְלִהְתַק ֵ֖דּשׁ ֵֽמַהֹֽכֲּה ִֽניםְ :ו ַגם־ֹעָ֨לה
ִיְתַק ְדּ֣שׁוּ ַהֹֽכֲּה ֔ ִנים ִ֤כּי ַֽהְל ִו ִיּ ֙
ה ָֽוהַ :ו ִיְּשַׂ֤מח
ָלֹ֜רב ְבֶּחְלֵ֧בי ַהְשָּׁלִ֛מים וַּב ְנָּסִ֖כים ָֽלֹע ָ֑לה ַוִתּ֖כּוֹן ֲﬠבוֹ ַ֥דת ֵבּית־ ְי ֹ
אם ָה ָ֥יה ַה ָדָּֽבר:
ְיִח ְזִק ָ֨יּה֙וּ ְוָכל־ָהָ֔עם ַ֛ﬠל ַֽהֵהִ֥כין ָֽהֱאֹלִ֖הים ָל ָ֑ﬠם ִ֥כּי ְבִּפְת ֖ ֹ
ת ָכַּת֙ב ַעל־ֶאְפ ַ֣ר ִים
ַו ִיְּשַׁ֨לח ְיִח ְזִק ָ֜יּהוּ ַעל־ָכּל־ ִיְשׂ ָרֵ֣אל ִֽויהוּ ָ֗דה ְו ַגם־ִא ְגּרוֹ ֙
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ה ָ֖וה ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת ֶ֔פַּסח ַלי ֹ
וְּמ ַנֶ֔שּׁה ָל֥בוֹא ְלֵֽבית־ ְי ֹ
ַו ִיּ ָוַּ֨עץ ַהֶ֧מֶּלךְך ְוָשׂ ָ֛ריו ְוָכל־ַהָקָּ֖הל ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ַה ֶ֖פַּסח ַבֹּ֥ח ֶדשׁ ַהֵשּׁ ִֽניִ֣ :כּי
ם ל ֹא־ִהְתַק ְדּ֣שׁוּ ְלַמ ַ֔דּי ְוָה ָ֖ﬠם ל ֹא־
֧ל ֹא ָֽיְכ֛לוּ ַֽלֲﬠשׂ֖תוֹ ָבּ ֵ֣ﬠת ַהִ֑היא ִ֤כּי ַהֹֽכֲּה ִני ֙
ֶֽנֶאְס֖פוּ ִלי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ִיּיַ֥שׁר ַה ָדָּ֖בר ְבֵּעי ֵ֣ני ַה ֶ ֑מֶּלךְך וְּבֵעי ֵ֖ני ָכּל־ַהָקָּֽהלַ :ו ַֽיֲּﬠִ֣מידוּ
ָד ָ֗בר ְלַֽהֲﬠ ִ֨ביר ֤קוֹל ְבָּכל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִמְבֵּֽאר־ֶ֣שַׁבע ְוַעד־ ָ֔דּן ָל֕בוֹא ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ֶ֛פַּסח
ה ָ֥וה ֱאֹלֵֽהי־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ִ֣כּי ֥ל ֹא ָלֹ֛רב ָע֖שׂוּ ַכָּכּֽתוּבַ :ו ֵֽיְּלכוּ֩ ָֽה ָרִ֨צים
ַֽלי ֹ
ָֽבִּא ְגּ֜רוֹת ִמ ַ֧יּד ַהֶ֣מֶּלךְך ְוָשׂ ָ֗ריו ְבָּכל־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ִֽויהוּ ָ֔דה וְּכִמְצ ַ֥ות ַהֶ֖מֶּלךְך ֵלאֹ֑מר
שׁ֙ב ֶאל־
ם ִיְצָ֣חק ְו ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְו ָי ֹ
ה ָ֗וה ֱאֹלֵה֙י ַאְב ָרָה ֙
ְבּ ֵ֣ני ִיְשׂ ָר ֵ ֗אל ֚שׁוּבוּ ֶאל־ ְי ֹ
ם
ַהְפֵּליָ֔טה ַה ִנְּשֶׁ֣א ֶרת ָלֶ֔כם ִמ ַ֖כּף ַמְל ֵ֥כי ַאֽשּׁוּרְ :וַאל־ ִ ֽתְּה ֗יוּ ַֽכֲּאֽבוֵֹתיֶכ ֙
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֣הי ֲאֽבוֵֹתי ֶ ֑הם ַו ִיְּתּ ֵ֣נם ְלַשָׁ֔מּה ַֽכֲּאֶ֖שׁר ַאֶ֥תּם
ְו ַ֣כֲאֵחיֶ֔כם ֲאֶ֣שׁר ָֽמֲﬠ֔לוּ ַֽבּי ֹ
ה ָ֗וה וֹּ֤באוּ ְלִמְק ָדּשׁ֙וֹ
ֹר ִ ֽאיםַ :ע ָ֕תּה ַאל־ַתְּק֥שׁוּ ָע ְרְפּ ֶ֖כם ַֽכֲּאֽבוֵֹתי ֶ֑כם ְתּנוּ־ ָ֣יד ַֽלי ֹ

שׁב ִמ ֶ֖כּם ֲח ֥רוֹן ַאֽפּוִֹ֣ :כּי
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם ְו ָי ֥ ֹ
ֲאֶ֣שׁר ִהְק ִ֣דּישׁ ְלעוָֹ֔לם ְוִעְבד֙וּ ֶאת־ ְי ֹ
ְבֽשׁוְּבֶ֞כם ַעל־ ְי ֹ
ם ִלְפ ֵ֣ני ֽשׁוֵֹבי ֶ֔הם ְוָל֖שׁוּב ָלָ֣א ֶרץ
ה ָ֗וה ֲאֵחיֶ֨כם וְּב ֵני ֶ֤כם ְל ַֽרֲחִמי ֙
ם ִמֶ֔כּם ִאם־ָתּ֖שׁוּבוּ
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם ְו ֽל ֹא־ ָיִ֤סיר ָפּ ִני ֙
ם ְי ֹ
ַה ֑זּ ֹאת ִ ֽכּי־ַח ֤נּוּן ְו ַרחוּ ֙
ֵא ָֽליוַ :ו ִֽיְּה ֨יוּ ָֽה ָרִ֜צים ֹֽעְב ִ֨רים ֵמִ֧ﬠיר ׀ ָלִ֛ﬠיר ְבֶּֽא ֶרץ־ֶאְפ ַ֥ר ִים וְּמ ַנֶ֖שּׁה ְוַעד־ ְזֻב֑לוּן
ַו ִֽיְּהי֙וּ ַמְשִׂחי ִ֣קים ֲﬠֵלי ֶ֔הם וַּמְלִע ִ֖גים ָֽבּםַ֧ :אךְך ֲא ָנִ֛שׁים ֵֽמָאֵ֥שׁר וְּמ ַנֶ֖שּׁה וִּמ ְזֻּב֑לוּן
ה ַ֣יד ָֽהֱאֹל ִ֔הים ָלֵ֥תת ָלֶ֖הם ֵ֣לב
ִנְכ ְנ֔עוּ ַו ָיֹּ֖באוּ ִלי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ֣ :גּם ִ ֽבּיהוּ ָ֗דה ָֽה ְיָת ֙
ם ַעם־ ָ֔רב
ה ָֽוהַ :ו ֵיָּֽאְס֤פוּ ְי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ֶא ָ֑חד ַֽלֲﬠ֞שׂוֹת ִמְצ ַ֥ות ַה ֶ ֛מֶּלךְך ְוַהָשּׂ ִ֖רים ִבּ ְדַ֥בר ְי ֹ
אדַ :ו ָיּ ֻ ֕קמוּ ַו ָיִּ֨סיר֙וּ ֶאת־
ַֽלֲﬠ֛שׂוֹת ֶאת־ַ֥חג ַהַמּ֖צּוֹת ַבֹּ֣ח ֶדשׁ ַהֵשּׁ ִ֑ני ָקָ֖הל ָלֹ֥רב ְמ ֽ ֹ
ת ֵהִ֔סירוּ ַו ַיְּשִׁ֖ליכוּ ְל ַ֥נַחל
ַהִמּ ְזְבּ֔חוֹת ֲאֶ֖שׁר ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְוֵ֤את ָכּל־ַֽהְמַקְטּרוֹ ֙
ִק ְד ֽרוֹןַ :ו ִיּ ְ ֽשֲׁח֣טוּ ַהֶ֔פַּסח ְבַּא ְרָבּ ָ֥ﬠה ָעָ֖שׂר ַלֹ֣ח ֶדשׁ ַהֵשּׁ ִ֑ני ְוַהֹֽכֲּה ֨ ִנים ְוַֽהְל ִו ִ֤יּם
ם ְכִּמְשָׁפָּ֔טם
ה ָֽוהַ :ו ַֽיַּעְמ ֤דוּ ַעל־ָעְמ ָד ֙
ִנְכְלמ֙וּ ַו ִֽיְּתַק ְדּ֔שׁוּ ַו ָיִּ֥ביאוּ ֹע֖לוֹת ֵ֥בּית ְי ֹ
ם ֹֽז ְר ִ֣קים ֶאת־ַה ָ֔דּם ִמ ַ֖יּד ַהְל ִו ִֽיּםֽ ִ :כּי־
ְכּתוֹ ַ֖רת ֹמֶ֣שׁה ִ ֽאישׁ־ָהֱאֹלִ֑הים ַהֹֽכֲּה ִני ֙
ַרַ֥בּת ַבָּקָּ֖הל ֲאֶ֣שׁר ֽל ֹא־ִהְתַק ָ֑דּשׁוּ ְוַֽהְל ִו ִ֞יּם ַעל־ְשִׁחיַ֣טת ַהְפָּסִ֗חים ְלֹכל ֙ ֣ל ֹא
ה ָֽוהִ֣ :כּי ַמ ְרִ֣בּית ָהָ֡עם ֠ ַרַבּת ֵֽמֶאְפ ַ֨ר ִים וְּמ ַנֶ֜שּׁה ִיָשּׂשׂ ָ֤כר
ָט֔הוֹר ְלַהְק ִ֖דּישׁ ַֽלי ֹ
וּ ְזֻבלוּ֙ן ֣ל ֹא ִהֶטּ ָ֔הרוּ ִכּי־ָֽאְכ֥לוּ ֶאת־ַה ֶ֖פַּסח ְבּ ֣ל ֹא ַכָכּ֑תוּב ִכּי֩ ִהְתַפֵּ֨לּל ְיִח ְז ִק ָ֤יּהוּ
ה ָ֥וה ַה֖טּוֹב ְיַכ ֵ֥פּר ְבּ ַֽﬠדָ :כּל־ְלָב֣בוֹ ֵהִ֔כין ִל ְד ֛רוֹשׁ ָֽהֱאֹלִ֥הים ׀
ם ֵלאֹ֔מר ְי ֹ
ֲﬠֵליֶה ֙
ה ֶאל־ ְיִח ְזִק ָ֔יּהוּ ַו ִיּ ְר ָ֖פּא
ה ָו ֙
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֣הי ֲאבוֹ ָ ֑תיו ְו ֖ל ֹא ְכָּֽטֳה ַ֥רת ַהֹֽקּ ֶדשַׁ :ו ִיְּשַׁ֤מע ְי ֹ
ְי ֹ
ֶאת־ָה ָֽﬠםַ :ו ַֽיֲּﬠ֣שׂוּ ְב ֵֽני־֠ ִיְשׂ ָרֵאל ַה ִנְּמְצ ִ ֨אים ִבּי ֽרוָּשַׁ֜לם ֶאת־ַ֧חג ַהַמּ֛צּוֹת
ה ָוה ֣יוֹם ׀ ְבּ ֞יוֹם ַֽהְל ִו ִ֧יּם ְוַהֹֽכֲּה ִ֛נים
ִשְׁב ַ֥ﬠת ָיִ֖מים ְבִּשְׂמָ֣חה ְגדוֹ ָ֑לה ֽוְּמַהְלִ֣לים ַ֠לי ֹ
ה ָֽוהַ :ו ְי ַדֵ֣בּר ְיִח ְזִק ָ֗יּהוּ ַעל־ֵל֙ב ָכּל־ַֽהְל ִו ִ֔יּם ַהַמְּשִׂכּי ִ֥לים ֵֽשֶׂכל־֖טוֹב
ִבְּכֵלי־ֹ֖עז ַלי ֹ
ם ִזְבֵ֣חי ְשָׁלִ֔מים וִּ֨מְת ַו ִ֔דּים
הָ֑וה ַו ֽיּ ֹאְכ֤לוּ ֶאת־ַהמּוֵֹע֙ד ִשְׁב ַ֣ﬠת ַה ָיִּ֔מים ְמ ַזְבִּחי ֙
ַֽלי ֹ
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ֲאבוֵֹתיֶֽהםַ :ו ִיּ ָֽוֲּﬠצ֙וּ ָכּל־ַהָקּ ָ֔הל ַֽלֲﬠ֕שׂוֹת ִשְׁב ַ֥ﬠת ָיִ֖מים ֲאֵח ִ֑רים
ַֽלי ֹ
ַו ַֽיֲּﬠ֥שׂוּ ִשְׁבַעת־ ָיִ֖מים ִשְׂמָֽחהִ֣ :כּי ִח ְז ִק ָ֣יּהוּ ֶֽמֶלךְך־֠ ְיהוּ ָדה ֵה ִ֨רים ַלָקּ ָ֜הל ֶ֣אֶלף
ָפּ ִרי֘ם ְוִשְׁב ַ֣ﬠת ֲאָלִ֣פים צ ֹא֒ן ְוַהָשּׂ ִ֞רים ֵה ִ֤רימוּ ַלָקָּהל ֙ ָפּ ִ֣רים ֶ ֔אֶלף ְו ֖צ ֹאן ֲﬠֶ֣שׂ ֶרת
ם ְוַֽהְל ִו ִ֔יּם
ֲאָלִ֑פים ַו ִֽיְּתַק ְדּ֥שׁוּ ֹֽכֲה ִ֖נים ָלֹֽרבַ :ו ִיְּשְׂמ֣חוּ ׀ ָכּל־ְקַ֣הל ְיהוּ ָ֗דה ְוַהֹֽכֲּה ִני ֙
ם ֵמֶ֣א ֶרץ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ְוַה ֽיּוְֹשִׁ֖בים
ְוָכל־ַהָקָּ֖הל ַהָבִּ֣אים ִמ ִיְּשׂ ָר ֵ ֑אל ְוַה ֵגּ ִ֗רים ַהָבִּאי ֙

ִ ֽבּיהוּ ָֽדהַ :וְתִּ֛הי ִשְׂמָ֥חה ְגדוֹ ָ֖לה ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ִ֠כּי ִמיֵ֞מי ְשֹׁלֹ֤מה ֶבן־ ָדּ ִוי֙ד ֶ֣מֶלךְך
ם ַו ְיָֽב ְר֣כוּ ֶאת־ָהָ֔עם
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֥ל ֹא ָכ ֖ז ֹאת ִבּי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ָיּ ֻ ֜קמוּ ַהֹֽכֲּה ִ֤נים ַֽהְל ִו ִיּ ֙
ַו ִיָּשַּׁ֖מע ְבּקוֹ ָ֑לם ַוָתּ֧בוֹא ְתִפָלּ ָ ֛תם ִלְמ֥עוֹן ָק ְד֖שׁוֹ ַלָשָּֽׁמ ִים :וְּכַכ֣לּוֹת ָכּל־ ֗ז ֹאת
ה ַו ְיַשְׁבּ ֣רוּ ַהַמֵּצּ֣בוֹת ַו ְי ַג ְדּ֣עוּ
ָֽיְצ֨אוּ ָכל־ ִיְשׂ ָרֵ֥אל ַֽה ִנְּמְצִאי֘ם ְלָע ֵ֣רי ְיהוּ ָד ֒
ָֽהֲאֵשׁ ִ֡רים ַו ְי ַנְתּ֣צוּ ֶאת־ַ֠הָבּמוֹת ְוֶאת־ַהִמּ ְזְבֹּ֞חת ִמָכּל־ ְיהוּ ָ֧דה וִּב ְנ ָיִ֛מן
וְּבֶאְפ ַ֥ר ִים וְּמ ַנֶ֖שּׁה ַעד־ְלַכ ֵ֑לּה ַו ָיּ֜שׁוּבוּ ָכּל־ְבּ ֵ֧ני ִיְשׂ ָר ֵ ֛אל ִ֥אישׁ ַֽלֲאֻח ָזּ֖תוֹ
ְל ָֽﬠ ֵריֶֽהםַ :ו ַֽיֲּﬠֵ֣מד ְיִח ְזִק ָ֡יּהוּ ֶאת־ַמְחְל֣קוֹת ַהֹֽכֲּה ִ֣נים ֠ ְוַֽהְל ִו ִיּם ַעל־ַמְחְלקוֹ ָ֞תם
ה ֣דוֹת וְּלַהֵ֔לּל
ת וְּל ֹ
ם ְו ַֽלְל ִו ִ֔יּם ְלֹע ָ֖לה ְוִלְשָׁלִ֑מים ְלָשׁ ֵר ֙
ִ֣אישׁ ׀ ְכִּ֣פי ֲﬠֹֽב ָד֗תוֹ ַלֹֽכֲּה ִני ֙
ת ַהֹ֣בֶּקר
ת ַהֶ֨מֶּלךְך ִמן־ ְרכוּ֜שׁוֹ ָֽלֹע֗לוֹת ְלֹעלוֹ ֙
ה ָֽוה :וְּמ ָנ ֩
ְבַּֽשֲׁﬠ ֵ֖רי ַֽמֲח֥נוֹת ְי ֹ
ה ָֽוה:
ְוָהֶ֔ע ֶרב ְוָ֣הֹע֔לוֹת ַלַשָּׁבּ֖תוֹת ְו ֶֽלֳח ָדִ֣שׁים ְוַלֹֽמֲּﬠ ִ֑דים ַכָּכּ֖תוּב ְבּתוֹ ַ֥רת ְי ֹ
ם ְליוְֹשֵׁ֣בי ְי ֽרוָּשַׁ֔לם ָל ֵ֕תת ְמ ָ֥נת ַהֹֽכֲּה ִ֖נים ְוַהְל ִו ִ֑יּם ְלַ֥מַען ֶיֶח ְז ֖קוּ
ַו ֤יּ ֹאֶמר ָלָע ֙
ה ָֽוהְ :וִכְפֹ֣רץ ַה ָדּ ָ֗בר ִה ְר֤בּוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵאל ֙ ֵראִ֣שׁית ָדּ ָ֗גן ִתּי ֤רוֹשׁ ְו ִיְצָה֙ר
ְבּתוֹ ַ֥רת ְי ֹ
וּ ְד ַ֔בשׁ ְוֹ֖כל ְתּבוַּ֣את ָשׂ ֶ֑דה וַּמְעַ֥שׂר ַהֹ֛כּל ָלֹ֖רב ֵה ִ ֽביאוּ :וְּב ֵ֧ני ִיְשׂ ָרֵ֣אל ִֽויהוּ ָ֗דה
ה ַגּם־ ֵ֗הם ַמְעַ֤שׂר ָבָּק֙ר ָו ֔צ ֹאן וַּמְעַ֣שׂר ָֽק ָדִ֔שׁים
ַה ֽיּוְֹשִׁבי֘ם ְבָּע ֵ֣רי ְיהוּ ָד ֒
שׁ ַהְשִּׁלִ֔שׁי
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהי ֶ ֑הם ֵה ִ֕ביאוּ ַו ִיְּתּ ֖נוּ ֲﬠ ֵר֥מוֹת ֲﬠ ֵרֽמוֹתַ :בֹּ֨ח ֶד ֙
ַֽהְמֻק ָדִּ֖שׁים ַֽלי ֹ
ֵהֵ֥חלּוּ ָֽהֲﬠ ֵר֖מוֹת ִלי֑סּוֹד וַּבֹ֥ח ֶדשׁ ַהְשִּׁביִ֖ﬠי ִכּֽלּוַּ :ו ָיֹּ֨בא֙וּ ְיִח ְז ִק ָ֣יּהוּ ְוַהָשּׂ ִ֔רים
ה ָ֔וה ְוֵ֖את ַע֥מּוֹ ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ִיּ ְדֹ֣רשׁ ְיִח ְזִק ָ֗יּהוּ
ַו ִיּ ְר֖אוּ ֶאת־ָֽהֲﬠ ֵר֑מוֹת ַֽו ְיָֽב ְרכ֙וּ ֶאת־ ְי ֹ
ַעל־ַהֹֽכֲּה ִ֛נים ְוַֽהְל ִו ִ֖יּם ַעל־ָֽהֲﬠ ֵרֽמוֹתַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֵאָ֗ליו ֲﬠ ַז ְר ָ֧יהוּ ַהֹכּ ֵ ֛הן ָה ֖ר ֹאשׁ
ה ָ֗וה ָא֨כוֹל ְוָשׂ֤בוֹ ַע ְוהוֵֹת֙ר
ְלֵ֣בית ָצ ֑דוֹק ֠ ַויּ ֹאֶמר ֵֽמָהֵ֨חל ַהְתּרוָּ֜מה ָלִ֣ביא ֵֽבית־ ְי ֹ
ה ֵבּ ַ֣רךְך ֶאת־ַע֔מּוֹ ְוַהנּוָֹ֖תר ֶאת־ֶֽהָה֥מוֹן ַה ֶֽזּהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר
ה ָו ֙
ַעד־ָל֔רוֹב ִ֤כּי ְי ֹ
שׂר
ה ָ֖וה ַו ָיּ ִ ֽכינוַּ :ו ָיּ ִ֨ביאוּ ֶאת־ַהְתּרוָּ֧מה ְוַהַֽמֲּﬠ ֵ ֛
ְיִח ְזִק ָ֗יּהוּ ְלָהִ֧כין ְלָשׁ֛כוֹת ְבֵּ֥בית ְי ֹ
ְוַהֳקּ ָדִ֖שׁים ֶֽבֱּאמוּ ָ֑נה ַֽוֲﬠֵליֶ֤הם ָנ ִגי֙ד ָכּו ַנ ְנ ָ֣יהוּ ]ָכּ ַנ ְנ ָ֣יהוּ[ ַהֵלּ ִ֔וי ְוִשְׁמִ֥ﬠי ָאִ֖חיהוּ
ִמְשׁ ֶֽנהִֽ :ויִחי ֵ ֡אל ֠ ַֽוֲﬠ ַז ְז ָיהוּ ְו ֨ ַנַחת ַֽוֲﬠָשׂה ֵ ֜אל ִֽוי ִרי֤מוֹת ְו ֽיוֹ ָזָב֙ד ֶֽוֱאִליֵ֣אל ְו ִיְסַמְכ ָ֔יהוּ
וַּ֖מַחת וְּב ָנ ָ֑יהוּ ְפִּקי ִ֗דים ִמ ַ֤יּד ָכּו ַנ ְנ ָ֨יה֙וּ ]ָכּ ַנ ְנ ָ֨יה֙וּ[ ְוִשְׁמִ֣ﬠי ָאִ֔חיו ְבִּמְפַק֙ד
ְיִח ְז ִק ָ֣יּהוּ ַהֶ֔מֶּלךְך ַֽוֲﬠ ַז ְר ָ֖יהוּ ְנ ִ֥גיד ֵֽבּית־ָֽהֱאֹל ִ ֽהיםְ :וקוֹ ֵ֨רא ֶבן־ ִיְמ ָ֤נה ַהֵלּ ִו֙י
ה ָ֔וה ְוָק ְדֵ֖שׁי
ת ְתּרוַּ֣מת ְי ֹ
ַהשּׁוֹ ֵ֣ﬠר ַלִמּ ְז ָ֔רָחה ַ֖ﬠל ִנ ְד֣בוֹת ָֽהֱאֹלִ֑הים ָלֵת ֙

ַהֳקּ ָד ִ ֽשׁיםְ :וַעל־ ָי֡דוֹ ֵ֣ﬠ ֶדן ֠וִּמ ְנ ָיִמן ְו ֵי֨שׁוּ ַע וְּשַׁמְע ָ֜יהוּ ֲאַמ ְר ָ֧יהוּ וְּשַׁכ ְנ ָ֛יהוּ ְבָּע ֵ֥רי
ם ְבַּמְחְל֔קוֹת ַכּ ָגּ ֖דוֹל ַכָּקָּֽטןִ :מְלַּ֞בד ִ ֽהְת ַיְחָ֣שׂם
ַהֹֽכֲּה ִ֖נים ֶבֱּאמוּ ָ֑נה ָל ֵ ֤תת ַֽלֲאֵחיֶה ֙
ִל ְזָכ ִ֗רים ִמ ֶ֨בּן ָשׁ֤לוֹשׁ ָשׁ ִני ֙
ה ָ֖וה ִל ְדַבר־ ֣יוֹם
ם וְּלַ֔מְעָלה ְלָכל־ַהָ֥בּא ְלֵֽבית־ ְי ֹ
ם ְלֵ֣בית
ְבּיוֹ֑מוֹ ַֽלֲﬠ֣בוֹ ָד ָ֔תם ְבִּמְשְׁמרוָֹ֖תם ְכַּמְחְלֽקוֵֹתיֶֽהםְ :ו ֵ ֨את ִ ֽהְת ַי ֵ֤חשׂ ַהֹֽכֲּה ִני ֙
ֲאֽבוֵֹתי ֶ֔הם ְו ַ֨הְל ִו ִ֔יּם ִמ ֶ֛בּן ֶעְשׂ ִ֥רים ָשׁ ָ֖נה וְּל ָ ֑מְעָלה ְבִּמְשְׁמ ֽרוֵֹתיֶ֖הם
ְבַּמְחְלֽקוֵֹתיֶֽהם :וְּל ִ ֽהְת ַיֵ֗חשׂ ְבָּכל־ַט ָ֧פּם ְנֵשׁי ֶ ֛הם וְּב ֵניֶ֥הם וְּב ֽנוֵֹתיֶ֖הם ְלָכל־
ָק ָ ֑הל ִ֥כּי ֶֽבֱאֽמוּ ָנָ֖תם ִֽיְתַק ְדּשׁוּ־ֹֽק ֶדשְׁ :וִלְב ֵני֩ ַֽאֲהֹ֨רן ַהֹֽכֲּה ֜ ִנים ִבְּשׂ ֵ֨די ִמ ְג ַ֤רשׁ
ם ְבָּכל־ִ֣ﬠיר ָוִ֔עיר ֲא ָנִ֕שׁים ֲאֶ֥שׁר ִנְקּ֖בוּ ְבֵּשׁ֑מוֹת ָלֵ֣תת ָמ ֗נוֹת ְלָכל־ ָזָכ֙ר
ָֽﬠ ֵריֶה ֙
ַבֹּֽ֣כֲּה ֔ ִנים וְּלָכל־ ִ ֽהְת ַיֵ֖חשׂ ַֽבְּל ִו ִֽיּםַ :ו ַ֧יַּעשׂ ָכּ ֛ז ֹאת ְיִח ְז ִק ָ֖יּהוּ ְבָּכל־ ְיהוּ ָ֑דה ַו ַ֨יַּעשׂ
ה ָ֥וה ֱאֹלָֽהיו :וְּב ָֽכל־ַֽמֲﬠֶ֞שׂה ֲאֶשׁר־ֵהֵ֣חל ׀
ַה֤טּוֹב ְוַה ָיָּשׁ֙ר ְוָ֣הֱאֶ֔מת ִלְפ ֵ֖ני ְי ֹ
ה וַּבִמְּצ ָ֔וה ִל ְדֹ֖רשׁ ֵֽלאֹל ָ ֑היו ְבָּכל־ְלָב֥בוֹ ָעָ֖שׂה
ַֽבֲּﬠבוֹ ַ֣דת ֵֽבּית־ָֽהֱאֹל ִ֗הים וַּבתּוֹ ָר ֙
ת ָה ֵ ֔אֶלּה ָ֖בּא ַס ְנֵח ִ֣ריב ֶֽמֶלךְך־ַא֑שּׁוּר ַו ָיּ ֣ב ֹא
ְוִהְצ ִ ֽלי ַחַֽ :אֲח ֵ֨רי ַה ְדָּב ִ֤רים ְוָֽהֱאֶמ ֙
א ְיִח ְזִק ָ֔יּהוּ
ִ ֽביהוּ ָ֗דה ַו ִ֨יַּח֙ן ַעל־ֶֽהָע ִ֣רים ַהְבֻּצ֔רוֹת ַו ֖יּ ֹאֶמר ְלִבְק ָ֥ﬠם ֵא ָֽליוַ :ו ַיּ ְר ֙
ִכּי־ָ֖בא ַס ְנֵח ִ֑ריב וָּפ ֕ ָניו ַלִמְּלָחָ֖מה ַעל־ ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ִיּ ָוַּ֗עץ ִעם־ָשׂ ָרי֙ו ְו ִגֹבּ ָ֔ריו
ם ֶאת־ֵמיֵ֣מי ָֽהֲﬠ ָי ֔נוֹת ֲאֶ֖שׁר ִמ֣חוּץ ָלִ֑ﬠיר ַו ַיְּע ְז ֽרוּהוַּ :ו ִיּ ָֽקְּב֣צוּ ַעם־ ָ֔רב
ִלְסתּוֹ ֙
ַו ִיְּסְתּמ֙וּ ֶאת־ָכּל־ַהַמְּע ָי ֔נוֹת ְוֶאת־ַה ַ֛נַּחל ַהשּׁוֵֹ֥טף ְבּֽתוֹךְך־ָהָ֖א ֶרץ ֵלאֹ֑מר ָ֤לָמּה
ָי֨בוֹא֙וּ ַמְל ֵ֣כי ַא֔שּׁוּר וָּֽמְצ֖אוּ ַ֥מ ִים ַר ִ ֽבּיםַ :ו ִיְּתַח ַ֡זּק ַו ִיֶּב֩ן ֶאת־ָכּל־ַֽהחוָֹ֨מה
ה ַֽהחוָֹ֣מה ַאֶ֔ח ֶרת ַו ְיַח ֵ֥זּק ֶאת־ַהִמּ֖לּוֹא
ַהְפּרוָּ֜צה ַו ַ֣יַּעל ַעל־ַהִמּ ְג ָדּ֗לוֹת ְוַל֨חוָּצ ֙
שַׁלח ָלֹ֖רב וָּֽמ ִג ִֽנּיםַ :ו ִיּ ֵ ֛תּן ָשׂ ֵ֥רי ִמְלָח֖מוֹת ַעל־ָה ָ֑ﬠם ַו ִיְּקְבֵּ֣צם
ִ֣ﬠיר ָדּ ִ֑ויד ַו ַ֥יַּעשׂ ֶ ֛
ֵאָ֗ליו ֶאל־ ְרחוֹ֙ב ַ֣שַׁער ָהִ֔עיר ַו ְי ַדֵ֥בּר ַעל־ְלָבָ֖בם ֵלאֹֽמרִ :ח ְז֣קוּ ְוִאְמ֔צוּ ַאל־
ִ ֽתּי ְר֣אוּ ְוַאל־ֵתַּ֗חתּוּ ִמְפּ ֵנ֙י ֶ֣מֶלךְך ַא֔שּׁוּר וִּמִלְּפ ֵ֖ני ָכּל־ֶֽהָה֣מוֹן ֲאֶשׁר־ִע֑מּוֹ ִ ֽכּי־
ה ָ֤וה ֱאֹל ֵ֨הינ֙וּ ְלָע ְז ֵ֔רנוּ וְּלִהָלֵּ֖חם
ִעָ֥מּנוּ ַ֖רב ֵֽמִעֽמּוִֹ :עמּ֙וֹ ְז ֣רוֹ ַע ָבָּ֔שׂר ְוִעָ֜מּנוּ ְי ֹ
ִמ ְ ֽלֲחֹמ ֵ ֑תנוּ ַו ִיָּֽסְּמ֣כוּ ָהָ֔עם ַעל־ ִדְּב ֵ֖רי ְיִח ְז ִק ָ֥יּהוּ ֶֽמֶלךְך־ ְיהוּ ָֽדהַ֣ :אַחר ֶ֗זה ָ֠שַׁלח
א ַעל־ָלִ֔כישׁ ְוָכל־ֶמְמַשְׁל֖תּוֹ ִע֑מּוֹ
ַס ְנֵח ִ֨ריב ֶֽמֶלךְך־ַא֤שּׁוּר ֲﬠָב ָדי֙ו ְי ֣רוָּשַׁ֔ל ְיָמה ְוהוּ ֙
ַעל־ ְיִח ְזִק ָ֨יּה֙וּ ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֔דה ְוַעל־ָכּל־ ְיהוּ ָ֛דה ֲאֶ֥שׁר ִבּי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ֵלאֹֽמרֹ֣ :כּה ָאַ֔מר
ה ַאֶ֣תּם ֹֽבְּטִ֔חים ְוֹֽיְשִׁ֥בים ְבָּמ֖צוֹר ִבּי ֽרוָּשׁ ָֽלםֲ :ה ֤ל ֹא
ַס ְנֵח ִ֖ריב ֶ֣מֶלךְך ַא֑שּׁוּר ַעל־ָמ ֙

ה ָ֣וה
ְיִח ְזִק ָ֨יּה֙וּ ַמִ֣סּית ֶאְתֶ֔כם ָלֵ֣תת ֶאְתֶ֔כם ָל֛מוּת ְבּ ָר ָ֥ﬠב וְּבָצָ֖מא ֵלאֹ֑מר ְי ֹ
א ְיִח ְזִק ָ֔יּהוּ ֵהִ֥סיר ֶאת־ָֽבֹּמָ֖תיו
ֱאֹל ֵ֔הינוּ ַיִצּיֵ֕לנוּ ִמ ַ֖כּף ֶ֥מֶלךְך ַאֽשּׁוּרֲ :הל ֹא־הוּ ֙
ם ֵלאֹ֔מר ִלְפ ֨ ֵני ִמ ְזֵ֧בּ ַח ֶא ָ֛חד
ְוֶאת־ִמ ְזְבֹּח ָ ֑תיו ַו ֨יּ ֹאֶמר ִ ֽליהוּ ָ֤דה ְוִלי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ִ ֽתְּשַֽׁתֲּח ֖ווּ ְוָע ָ֥ליו ַתְּק ִ ֽטירוֲּ :ה ֣ל ֹא ֵֽת ְד֗עוּ ֶ֤מה ָעִ֨שׂיִת֙י ֲא ִ֣ני ַֽוֲאבוֹ ַ֔תי ְלֹ֖כל ַעֵ֣מּי
ָֽהֲא ָר֑צוֹת ֲה ָי֣כוֹל ָֽיְכ֗לוּ ֱאֹלֵה֙י גּוֹ ֵ֣י ָֽהֲא ָר֔צוֹת ְלַהִ֥צּיל ֶאת־ַא ְרָ֖צם ִמ ָיּ ִֽדיִ֠ :מי
ה ֲאֶ֣שׁר ֶֽהֱח ִ֣רימוּ ֲאבוֹ ַ֔תי ֲאֶ֣שׁר ָי֔כוֹל ְלַהִ֥צּיל ֶאת־
ְ ֽבָּכל־ֱאֹל ֵ֞הי ַהגּוֹ ִ֤ים ָה ֵ ֨אֶלּ ֙
א ֶאְתֶ֨כם
ַע֖מּוֹ ִמ ָיּ ִ֑די ִ֤כּי יוַּכל ֙ ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם ְלַהִ֥צּיל ֶאְת ֶ֖כם ִמ ָיּ ִֽדיְ :וַע ָ֡תּה ַאל־ ַיִשּׁי ֩
ִח ְזִק ָ֜יּהוּ ְוַאל־ ַיִ֨סּית ֶאְת ֶ֣כם ָכּז ֹא֘ת ְוַאל־ַֽתֲּאִ֣מינוּ ל֒וֹ ִכּי־ ֣ל ֹא יוַּ֗כל ָכּל־ֱא֨לוֹ ַ֙הּ
ָכּל־ ֣גּוֹי וַּמְמָלָ֔כה ְלַהִ֥צּיל ַע֛מּוֹ ִמ ָיּ ִ֖די וִּמ ַ֣יּד ֲאבוֹ ָ ֑תי ַ֚אף ִ֣כּי ֱֽאֹֽלֵהיֶ֔כם ֽל ֹא־ ַיִ֥צּילוּ
ה ָ֖וה ָֽהֱאֹלִ֑הים ְו ַ֖ﬠל ְיִח ְז ִק ָ֥יּהוּ ַעְב ֽדּוֹ:
ֶאְת ֶ֖כם ִמ ָיּ ִֽדיְ :ועוֹ֙ד ִדְּבּ ֣רוּ ֲﬠָב ָ֔דיו ַעל־ ְי ֹ
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוֵלאֹ֨מר ָעָ֜ליו ֵלאֹ֗מר ֵֽכּאֹל ֵ֞הי גּוֹ ֵ֤יי
וְּסָפ ִ֣רים ָכּ ַ֔תב ְלָח ֵ֕רף ַֽלי ֹ
ם ִמ ָיּ ִ֔די ֵ֣כּן ֽל ֹא־ ַיִ֞צּיל ֱאֹלֵ֧הי ְיִח ְז ִק ָ֛יּהוּ ַע֖מּוֹ
ת ֲאֶ֨שׁר ֽל ֹא־ִהִ֤צּילוּ ַעָמּ ֙
ָֽהֲא ָרצוֹ ֙
ם ֲאֶ֣שׁר ַעל־ַֽהחוָֹ֔מה
ִמ ָיּ ִֽדיַ :ו ִיְּק ְר֨אוּ ְבֽקוֹל־ ָגּ֜דוֹל ְיהוּ ִ֗דית ַעל־ ַ֤ﬠם ְי ֽרוָּשַׁ֨ל ֙
ְל ָֽי ְרָ֖אם וְּלַֽבֲה ָ֑לם ְלַ֖מַען ִיְלְכּ ֥דוּ ֶאת־ָה ִ ֽﬠירַֽ :ו ְי ַדְבּ֔רוּ ֶאל־ֱאֹלֵ֖הי ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְכַּ֗על
ֱאֹלֵה֙י ַעֵ֣מּי ָה ָ ֔א ֶרץ ַֽמֲﬠֵ֖שׂה ְי ֵ֥די ָֽהָא ָֽדםַ :ו ִיְּתַפֵּ֞לּל ְיִח ְז ִק ָ֣יּהוּ ַהֶ֗מֶּלךְך ִֽויַשְׁע ָ֧יהוּ
ה ַמְל ָ ֔אךְך ַו ַיְּכֵ֞חד ָכּל־
ה ָו ֙
ֶבן־ָא֛מוֹץ ַה ָנִּ֖ביא ַעל־ ֑ז ֹאת ַֽו ִיּ ְֽזֲﬠ ֖קוּ ַהָשָּֽׁמ ִיםַ :ו ִיְּשׁ ַ֤לח ְי ֹ
א
ִגּ֥בּוֹר ַ֨ח ִיל ֙ ְו ָנ ִ֣גיד ְוָ֔שׂר ְבַּֽמֲח ֵ֖נה ֶ֣מֶלךְך ַא֑שּׁוּר ַו ָיָּשׁ֩ב ְבֹּ֨בֶשׁת ָפּ ֜ ִנים ְלַא ְר֗צוֹ ַו ָיּב ֹ ֙
ה ָ֨וה
ֵ֣בּית ֱאֹל ָ֔היו וּ ִ ֽמיִציֵ֣או ]וּ ִ ֽמיִציֵ֣אי[ ֵמָ֔עיו ָ֖שׁם ִהִפּי ֻ֥להוּ ֶבָֽח ֶרבַ :ויּוַֹשׁ֩ע ְי ֹ
ֶאת־ ְיִח ְזִק ָ֜יּהוּ ְוֵ֣את ׀ ֹֽיְשֵׁ֣בי ְי ֽרוָּשַׁ֗לם ִמ ַ֛יּד ַס ְנֵח ִ֥ריב ֶֽמֶלךְך־ַא֖שּׁוּר וִּמ ַיּד־ֹ֑כּל
ה ִלי ֣רוָּשַׁ֔לם וִּ֨מ ְג ָדּ ֔נוֹת
ה ָו ֙
ַו ְי ַֽנֲה ֵ֖לם ִמָסּ ִ ֽביבְ ֠ :ו ַרִבּים ְמִבי ִ ֨אים ִמ ְנ ָ֤חה ַֽלי ֹ
שּׂא ְלֵעי ֵ֥ני ָכל־ַהגּוֹ ִ֖ים ֵֽמַֽאֲח ֵרי־ ֵֽכןַ :בּ ָיִּ֣מים ָה ֵ֔הם
ִ ֽליִח ְז ִק ָ֖יּהוּ ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֑דה ַו ִיּ ַנּ ֵ ֛
ה ָ֔וה ַו ֣יּ ֹאֶמר ֔לוֹ וּמוֹ ֵ֖פת ָ֥נַתן ֽלוְֹ :ו ֽל ֹא־
ָח ָ֥לה ְיִח ְז ִק ָ֖יּהוּ ַעד־ָל֑מוּת ַו ִיְּתַפֵּלּל ֙ ֶאל־ ְי ֹ
ִכ ְגֻ֤מל ָעָלי֙ו ֵהִ֣שׁיב ְיִח ְזִק ָ֔יּהוּ ִ֥כּי ָגַ֖בהּ ִל֑בּוֹ ַו ְיִ֤הי ָעָלי֙ו ֶ ֔קֶצף ְוַעל־ ְיהוּ ָ֖דה
ם
ִוי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ִיָּכּ ַ֤נע ְיִח ְזִק ָ֨יּה֙וּ ְבֹּ֣גַבהּ ִל֔בּוֹ ֖הוּא ְוֹֽיְשֵׁ֣בי ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ְול ֹא־ ָ֤בא ֲﬠֵליֶה ֙
אד
ה ָ֔וה ִבּיֵ֖מי ְיִח ְז ִק ָֽיּהוַּ :ו ְיִ֧הי ִ ֽליִח ְז ִק ָ֛יּהוּ ֹ֥עֶשׁר ְוָכ֖בוֹד ַה ְרֵ֣בּה ְמ ֑ ֹ
ֶ֣קֶצף ְי ֹ
ם וְּלָ֣מ ִג ֔ ִנּים וְּלֹ֖כל ְכּ ֵ֥לי
ְוֽאוָֹצ ֣רוֹת ָֽﬠָשׂה־֠לוֹ ְלֶ֨כֶסף וְּל ָז ָ֜הב וְּלֶ֣אֶבן ְיָק ָ֗רה ְוִלְבָשִׂמי ֙

ת ְלָכל־ְבֵּהָ֣מה וְּבֵהָ֔מה
ֶחְמ ָֽדּה :וִּ֨מְסְכּ ֔נוֹת ִלְתבוַּ֥את ָדּ ָ֖ג ן ְוִתי ֣רוֹשׁ ְו ִיְצ ָ ֑הר ְוֻֽא ָרוֹ ֙
ם ָ֣ﬠָשׂה ֔לוֹ וִּמְקֵנה־ ֥צ ֹאן וָּב ָ֖קר ָלֹ֑רב ִ֤כּי ָֽנַתן־ל֙וֹ
ַֽוֲﬠ ָד ִ֖רים ַֽלֲא ֵו ֽרוֹתְ :וָע ִרי ֙
ם ֶאת־מוָֹ֞צא ֵמיֵ֤מי ִגיחוֹ֙ן ָֽהֶעְל ֔יוֹן
אדְ :ו֣הוּא ְיִח ְזִק ָ֗יּהוּ ָסַת ֙
ֱאֹל ִ֔הים ְר֖כוּשׁ ַ֥רב ְמ ֽ ֹ
ַֽו ַיּיְשּׁ ֵ֥רם ְלַֽמָטּה־ַמְּע ָ֖רָבה ְלִ֣ﬠיר ָדּ ִ֑ויד ַו ַיְּצ ַ֥לח ְיִח ְז ִק ָ֖יּהוּ ְבָּכל־ַֽמֲﬠֵֽשׂהוְּ :וֵ֞כן
ת ֲאֶ֣שׁר ָה ָ֣יה ָב ָ ֔א ֶרץ ֲﬠ ָז֖בוֹ
ִבְּמִליֵ֣צי ׀ ָשׂ ֵ֣רי ָב ֶ֗בל ַֽהְמַשְׁלִּ֤חים ָעָלי֙ו ִל ְדֹ֔רשׁ ַהמּוֵֹפ ֙
ָֽהֱאֹלִ֑הים ְל ֨ ַנסּוֹ֔תוֹ ָל ַ֖דַעת ָכּל־ִבְּלָבֽבוְֹ :ו ֶ֛יֶתר ִדְּב ֵ֥רי ְיִח ְז ִק ָ֖יּהוּ ַֽוֲחָס ָ֑דיו ִה ָ֣נּם
ְכּתוּ ִ֗בים ַֽבֲּח ֞זוֹן ְיַשְׁע ָ֤יהוּ ֶבן־ָאמוֹ֙ץ ַה ָנּ ִ֔ביא ַעל־ֵ֥סֶפר ַמְל ֵֽכי־ ְיהוּ ָ֖דה ְו ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ַו ִיְּשַׁ֨כּב ְיִח ְזִק ָ֜יּהוּ ִעם־ֲאֹב ָ֗תיו ַו ִיְּקְבּ ֻרה ֘וּ ְ ֽבַּֽמֲﬠֵל֘ה ִקְב ֵ֣רי ְב ֵֽני־ ָד ִוי֒ד ְוָכבוֹ֙ד ָֽﬠשׂוּ־
֣לוֹ ְבמוֹ֔תוֹ ָכּל־ ְיהוּ ָ֖דה ְוֹֽיְשֵׁ֣בי ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ַו ִיְּמֹ֛לךְך ְמ ַנֶ֥שּׁה ְב ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוֶ :בּן־ְשֵׁ֥תּים
שׁ ָשׁ ֔ ָנה ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ַ֥יַּעשׂ
ֶעְשׂ ֵ֛רה ָשׁ ָ֖נה ְמ ַנֶ֣שּׁה ְבָמְל֑כוֹ ַֽוֲחִמִ֤שּׁים ְוָחֵמ ֙
ה ָ֔וה ִמְפּ ֵ֖ני ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ת ַהגּוֹ ִ֔ים ֲאֶשׁ֙ר הוֹ ִ֣רישׁ ְי ֹ
הָ֑וה ְכּֽתוֲֹﬠבוֹ ֙
ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ם
ַו ָ֗יָּשׁב ַו ִ֨יֶּב֙ן ֶאת־ַהָבּ֔מוֹת ֲאֶ֥שׁר ִנַ֖תּץ ְיִח ְז ִק ָ֣יּהוּ ָאִ֑ביו ַו ָ֨יֶּקם ִמ ְזְבּ֤חוֹת ַלְבָּעִלי ֙
אָֽתם :וָּב ָ֥נה ִמ ְזְבּ֖חוֹת
ַו ַ֣יַּעשׂ ֲאֵשׁ֔רוֹת ַו ִיְּשׁ ַ֨תּח֙וּ ְלָכל־ְצָ֣בא ַהָשַּׁ֔מ ִים ַו ַֽיֲּﬠֹ֖בד ֹ
ה ָ֔וה ִבּי ֽרוָּשׁ ַ֥לם ִֽיְה ֶיה־ְשִּׁ֖מי ְלעוֹ ָֽלםַ :ו ִ֥יֶּבן ִמ ְזְבּ֖חוֹת
הָ֑וה ֲאֶשׁ֙ר ָאַ֣מר ְי ֹ
ְבֵּ֣בית ְי ֹ
שׁ
א ֶהֱﬠ ִ֨ביר ֶאת־ָבּ ָ֤ניו ָבֵּא ֙
ה ָֽוהְ :והוּ ֩
ְלָכל־ְצָ֣בא ַהָשּׁ ָ ֑מ ִים ִבְּשֵׁ֖תּי ַחְצ ֥רוֹת ֵֽבּית־ ְי ֹ
שׁ ְֽוִכֵ֔שּׁף ְו ָ֥ﬠָשׂה ֖אוֹב ְו ִי ְדּעוֹ ִ֑ני ִה ְר ָ֗בּה ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ָה ַ֛רע
ְבּ ֵ֣גי ֶבן־ִהֹ֔נּם ְועוֹ ֵ֤נ ן ְו ִנֵח ֙
שׂה ְבֵּ֣בית ָֽהֱאֹל ִ֗הים
ה ָ֖וה ְלַהְכִעיֽסוַֹ :ו ָ֕יֶּשׂם ֶאת־ ֶ֥פֶּסל ַהֶ֖סֶּמל ֲאֶ֣שׁר ָע ָ ֑
ְבֵּעי ֵ֥ני ְי ֹ
ם ֶאל־ ָדּ ִוי֙ד ְוֶאל־ְשֹׁלֹ֣מה ְב ֔נוֹ ַבּ ַ֨בּ ִית ַה ֶ֜זּה וִּבי ֽרוָּשַׁ֗לם ֲאֶ֤שׁר
ֲאֶ֨שׁר ָאַ֤מר ֱאֹלִהי ֙
ָבַּ֨ח ְרִתּ֙י ִמֹכּל ֙ ִשְׁבֵ֣טי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ָאִ֥שׂים ֶאת־ְשִׁ֖מי ְלֵעיֽלוֹםְ :ו ֣ל ֹא אוִֹ֗סיף ְלָהִסי֙ר
ֶאת־ ֶ֣ר ֶגל ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֵמַעל ֙ ָֽהֲא ָדָ֔מה ֲאֶ֥שׁר ֶֽהֱﬠַ֖מ ְדִתּי ַֽלֲאֽבוֵֹתי ֶ֑כם ַ֣רק ׀ ִאם־
ִיְשְׁמ ֣רוּ ַֽלֲﬠ֗שׂוֹת ֵ֚את ָכּל־ֲאֶ֣שׁר ִצ ִוּי ִ֔תים ְלָכל־ַהתּוֹ ָ֛רה ְוַֽהֻח ִ֥קּים ְוַהִמְּשָׁפִּ֖טים
ְבּ ַיד־ֹמֶֽשׁהַ :ו ֶ֣יַּתע ְמ ַנֶ֔שּׁה ֶאת־ ְיהוּ ָ֖דה ְוֹֽיְשֵׁ֣בי ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת ָ֔רע ִמן־ ַ֨הגּוֹ ִ֔ים
הָ֛וה ֶאל־ְמ ַנֶ֥שּׁה ְוֶאל־ַע֖מּוֹ
ה ָ֔וה ִמְפּ ֵ֖ני ְבּ ֵ֥ני ִיְשׂ ָרֵֽאלַ :ו ְי ַדֵ֧בּר ְי ֹ
ֲאֶשׁ֙ר ִהְשִׁ֣מיד ְי ֹ
א ֲאֶשׁ֙ר ְלֶ֣מֶלךְך ַא֔שּׁוּר
ה ָ֜וה ֲﬠֵלי ֶ֗הם ֶאת־ָשׂ ֵ֤רי ַהָצָּב ֙
ְו ֥ל ֹא ִהְק ִ ֽשׁיבוַּ :ו ָיּ ֵ֨בא ְי ֹ
ַו ִיְּלְכּ ֥דוּ ֶאת־ְמ ַנֶ֖שּׁה ַֽבֹּחִ֑חים ַו ַֽיַּאְס ֻ֨רה֙וּ ַֽבּ ְנֻחְשׁ ַ֔תּ ִים ַו ֽיּוִֹלי ֻ֖כהוּ ָבֶּֽבָלה :וְּכָהֵ֣צר
אד ִמִלְּפ ֵ֖ני ֱאֹלֵ֥הי ֲאֹבָֽתיוַ :ו ִיְּתַפּ ֵ֣לּל
ה ָ֣וה ֱאֹל ָ ֑היו ַו ִיָּכּ ַ֣נע ְמ ֔ ֹ
֔לוֹ ִחָ֕לּה ֶאת־ְפּ ֵ֖ני ְי ֹ

ֵאָ֗ליו ַו ֵיּ ָ֤ﬠֶתר ל֙וֹ ַו ִיְּשַׁ֣מע ְתִּח ָנּ֔תוֹ ַֽו ְיִשׁיֵ֥בהוּ ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ְלַמְלכוּ֑תוֹ ַו ֵ֣יּ ַדע ְמ ַנֶ֔שּׁה
ה ָ֖וה ֥הוּא ָֽהֱאֹל ִ ֽהיםְ :וַֽאֲח ֵרי־ֵ֡כן ָבּ ָ֣נה חוָֹ֣מה ִ ֽחיצוֹ ָ֣נה ׀ ְל ִ ֽﬠיר־ ָדּ ִ֡ויד
ִ֥כּי ְי ֹ
אד
ם ְוָסַ֣בב ָלֹ֔עֶפל ַו ַיּ ְגִבּיֶ֖הָה ְמ ֑ ֹ
ה ְל ִגי֨חוֹן ַבַּ֜נַּחל ְוָל֨בוֹא ְבַ֤שַׁער ַה ָדּ ִגי ֙
ַמְע ָרָב ֩
ַו ָ֧יֶּשׂם ָֽשׂ ֵרי־ ַ֛ח ִיל ְבָּכל־ֶהָע ִ֥רים ַהְבֻּצ ֖רוֹת ִ ֽבּיהוּ ָֽדהַ ֠ :ו ָיַּסר ֶאת־ֱאֹל ֵ֨הי ַה ֵנּ ָ֤כר
ה ָ֖וה
ה ָ֔וה ְוָכל־ַהִמּ ְזְבּ֗חוֹת ֲאֶ֥שׁר ָבּ ָ֛נה ְבַּ֥הר ֵֽבּית־ ְי ֹ
ְוֶאת־ַהֶ֨סֶּמל ֙ ִמֵ֣בּית ְי ֹ
ה ָ֔וה ַו ִיּ ְזַ֣בּח ָעָ֔ליו
וִּבי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ַו ַיְּשׁ ֵ֖לךְך ֥חוָּצה ָל ִ ֽﬠירַ :ו ִ֨יֶּכ֙ן ] ַו ִ֨יֶּב֙ן[ ֶאת־ִמ ְזַ֣בּח ְי ֹ
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵֽאל:
ִזְבֵ֥חי ְשָׁלִ֖מים ְותוֹ ָ֑דה ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ִ ֽליהוּ ָ֔דה ַֽלֲﬠ֕בוֹד ֶאת־ ְי ֹ
ה ָ֥וה ֱאֹֽלֵהיֶֽהםְ :ו ֶ֨יֶתר ִדְּב ֵ֣רי ְמ ַנֶשּׁ֘ה
ֲאָבל ֙ ֣עוֹד ָהָ֔עם ֹֽזְבִ֖חים ַבָּבּ֑מוֹת ַ֖רק ַֽלי ֹ
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֣הי
וְּתִפָלּ֣תוֹ ֶאל־ֱאֹלָהי֒ו ְו ִדְב ֵר֙י ַֽהֹח ִ֔זים ַֽהְמ ַדְבּ ִ֣רים ֵאָ֔ליו ְבֵּ֥שׁם ְי ֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִה ֕ ָנּם ַעל־ ִדְּב ֵ֖רי ַמְל ֵ֥כי ִיְשׂ ָרֵֽאל :וְּתִפָלּ֣תוֹ ְוֵה ָֽﬠֶתר־ל֘וֹ ְוָכל־ַחָטּא֣תוֹ
ת ְוֶֽהֱﬠִמי֙ד ָֽהֲאֵשׁ ִ֣רים ְוַהְפִּסִ֔לים ִלְפ ֵ֖ני
וַּמְעל֒וֹ ְוַהְמֹּק֗מוֹת ֲאֶשׁ֩ר ָבּ ֨ ָנה ָבֶ֤הם ָבּמוֹ ֙
ה ִעם־ֲאֹב ָ֔תיו ַו ִיְּקְבּ ֻ֖רהוּ
ִה ָֽכּ ְנ֑עוֹ ִה ָ֣נּם ְכּתוּ ִ֔בים ַ֖ﬠל ִדְּב ֵ֥רי חוֹ ָֽזיַ :ו ִיְּשׁ ַ֤כּב ְמ ַנֶשּׁ ֙
ֵבּי֑תוֹ ַו ִיְּמֹ֛לךְך ָא֥מוֹן ְבּ ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוֶ :בּן־ֶעְשׂ ִ֧רים וְּשׁ ַ ֛תּ ִים ָשׁ ָ֖נה ָא֣מוֹן ְבָּמְל֑כוֹ
ה ָ֔וה ַֽכֲּאֶ֥שׁר ָעָ֖שׂה ְמ ַנֶ֣שּׁה
וְּשַׁ֣תּ ִים ָשׁ ֔ ִנים ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ַ֤יַּעשׂ ָה ַר֙ע ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
ה ְמ ַנֶ֣שּׁה ָא ִ֔ביו ִזַ֥בּח ָא֖מוֹן ַו ַֽיַּעְב ֵֽדםְ :ו ֤ל ֹא
ָאִ֑ביו וְּלָכל־ַהְפִּסיִ֗לים ֲאֶ֤שׁר ָעָשׂ ֙
ה ָ֔וה ְכִּהָכּ ַ֖נע ְמ ַנֶ֣שּׁה ָאִ֑ביו ִ֛כּי ֥הוּא ָא֖מוֹן ִה ְרָ֥בּה ַאְשָֽׁמה:
ִנְכ ַנ֙ע ִמִלְּפ ֵ֣ני ְי ֹ
ַו ִיְּקְשׁ ֤רוּ ָעָלי֙ו ֲﬠָב ָ֔דיו ַו ְיִמי ֻ ֖תהוּ ְבֵּביֽתוַֹ :ו ַיּכּ֙וּ ַעם־ָה ָ ֔א ֶרץ ֵ֥את ָכּל־ַהֹֽקְּשׁ ִ֖רים
ַעל־ַהֶ֣מֶּלךְך ָא֑מוֹן ַו ַיְּמִ֧ליכוּ ַעם־ָה ָ ֛א ֶרץ ֶאת־ ֽי ֹאִשׁ ָ֥יּהוּ ְב ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוֶ :בּן־ְשׁמוֹ ֶ֥נה
ת ָשׁ ֔ ָנה ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ַ֥יַּעשׂ ַה ָיָּ֖שׁר
ָשׁ ִ֖נים ֽי ֹאִשׁ ָ֣יּהוּ ְבָמְל֑כוֹ וְּשֹׁלִ֤שׁים ְוַאַח ֙
הָ֑וה ַו ֵ֗יֶּלךְך ְבּ ַד ְרֵכ֙י ָדּ ִ֣ויד ָא ִ֔ביו ְול ֹא־ָ֖סר ָיִ֥מין וְּשׂ ֽמ ֹאול :וִּבְשׁמוֹ ֨ ֶנה
ְבֵּעי ֵ֣ני ְי ֹ
א עוֹ ֶ֣דנּוּ ֔ ַנַער ֵהֵ֕חל ִל ְד֕רוֹשׁ ֵֽלאֹלֵ֖הי ָדּ ִ֣ויד ָאִ֑ביו וִּבְשֵׁ֧תּים ׀
ָשׁ ֜ ִנים ְלָמְל֗כוֹ ְוהוּ ֙
ת ְו ָֽ֣הֲאֵשׁ ִ֔רים
ה ִוי ֣רוָּשַׁ֔לם ִמן־ַהָבּמוֹ ֙
ֶעְשׂ ֵ֣רה ָשׁ ֗ ָנה ֵהֵחל ֙ ְלַט ֵ֔הר ֶאת־ ְיהוּ ָד ֙
ְוַהְפִּסִ֖לים ְוַהַמֵּסּֽכוֹתַ :ו ְי ַנְתּ֣צוּ ְלָפ ֗ ָניו ֵ֚את ִמ ְזְבּ֣חוֹת ַהְבָּעִ֔לים ְוַֽהַחָמּ ִ֛נים ֲאֶשׁר־
ק
ת ִשַׁ֣בּר ְוֵה ַ֔דק ַו ִיּ ְזֹר ֙
ְלַ֥מְעָלה ֵֽמֲﬠֵליֶ֖הם ִגּ ֵ֑דּ ַע ֠ ְוָֽהֲאֵשׁ ִרים ְוַהְפִּס ִ֤לים ְוַהַמֵּסּכוֹ ֙
ת ֹֽכֲּה ֔ ִנים ָשׂ ַ֖רף ַעל־ִמ ְזְבּחוֹ ָ ֑תים
ַעל־ְפּ ֵ֣ני ַהְקָּב ִ֔רים ַהֹֽזְּבִ֖חים ָלֶֽהםְ :וַעְצמוֹ ֙
]ִמ ְזְבּחוֹ ָ ֑תם[ ַו ְיַטֵ֥הר ֶאת־ ְיהוּ ָ֖דה ְוֶאת ְי ֽרוָּשׁ ָֽלם :וְּבָע ֵ֨רי ְמ ַנֶ֧שּׁה ְוֶאְפ ַ֛ר ִים

ְוִשְׁמ֖עוֹן ְוַעד־ ַנְפָתּ ִ֑לי ְבַּח ְר ֹֽבֵתיֶ֖הם ]ְבַּח ְרֹֽבֵתיֶ֖הם[ ָס ִ ֽביבַ :ו ְי ַנֵ֣תּץ ֶאת־
ם ִכַּ֣תּת ְלֵה ַ֔דק ְוָכל־ַֽהַחָמּ ִ֥נים ִגּ ַ֖דּע ְבָּכל־
ַהִמּ ְזְבּ֗חוֹת ְוֶאת־ָֽהֲאֵשׁ ִ֤רים ְוַהְפִּסִלי ֙
ה ְלָמְל֔כוֹ ְלַטֵ֥הר ָהָ֖א ֶרץ
ֶ֣א ֶרץ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ַו ָ֖יָּשׁב ִלי ֽרוָּשׁ ָֽלם :וִּבְשׁ ֨ ַנת ְשׁמוֹ ֶ֤נה ֶעְשׂ ֵר ֙
ְוַה ָ֑בּ ִית ָ֠שַׁלח ֶאת־ָשָׁ֨פן ֶבּן־ֲאַצְל ָ֜יהוּ ְוֶאת־ַֽמֲﬠֵשׂ ָ֣יהוּ ַשׂר־ָהִ֗עיר ֠ ְוֵאת יוָֹ֤אח
ה ָ֥וה ֱאֹלָֽהיוַ :ו ָיֹּ֜באוּ ֶאל־ִחְל ִק ָ֣יּהוּ ׀ ַהֹכֵּ֣הן
ֶבּן־ ֽיוָֹאָח֙ז ַהַמּ ְזִ֔כּיר ְלַח ֵ֕זּק ֶאת־ֵ֖בּית ְי ֹ
שְׁמ ֵ֨רי
ם ֹֽ
ם ֲאֶ֣שׁר ָֽאְספוּ־ַהְל ִו ִיּ ֩
ַה ָגּ֗דוֹל ַו ִיְּתּנ ֘וּ ֶאת־ַהֶכֶּס֘ף ַהמּוָּ֣בא ֵֽבית־ֱאֹלִהי ֒
ַהַ֜סּף ִמ ַ֧יּד ְמ ַנֶ֣שּׁה ְוֶאְפ ַ֗ר ִים וִּמֹכּל ֙ ְשֵׁא ִ֣רית ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל וִּמָכּל־ ְיהוּ ָ֖דה וִּב ְנ ָיִ֑מן
שׁבוּ[ ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ִיְּתּ ֗נוּ ַעל־ ַי֙ד ֹעֵ֣שׂה ַהְמָּלאָ֔כה ַהֻמְּפָק ִ֖דים ְבֵּ֣בית
שׁביּ ] ַו ָיּ ֻ ֖
ַו ָיּ ֻ ֖
ה ָ֔וה ִלְב ֥דּוֹק וְּלַח ֵ֖זּק
ם ְבֵּ֣בית ְי ֹ
א֜תוֹ עוֵֹ֣שׂי ַהְמָּלאָ֗כה ֲאֶ֤שׁר ֹעִשׂי ֙
הָ֑וה ַו ִיְּתּ ֨נוּ ֹ
ְי ֹ
ת ַאְב ֵ֣ני ַמְחֵ֔צב ְוֵעִ֖צים ַֽלְמַחְבּ ֑רוֹת
ם ְוַלֹבּ ֔ ִנים ִלְקנוֹ ֙
ַהָֽבּ ִיתַ :ו ִיְּתּ ֗נוּ ֶלָֽח ָרִשׁי ֙
ם ֹעִ֨שׂים
ת ֶאת־ַה ָ֣בּ ִ֔תּים ֲאֶ֥שׁר ִהְשִׁ֖חיתוּ ַמְל ֵ֥כי ְיהוּ ָֽדהְ :וָֽהֲא ָנִשׁי ֩
וְּלָקרוֹ ֙
ם ִמן־ְבּ ֵ֣ני ְמ ָר ִ֔רי
ֶֽבֱּאמוּ ֜ ָנה ַבְּמָּלאָ֗כה ַֽוֲﬠֵליֶ֣הם ׀ ֻ֠מְפָק ִדים ַ֣יַחת ְוֹֽעַב ְד ָ֤יהוּ ַֽהְל ִו ִיּ ֙
וּ ְזַכ ְר ָ֧יה וְּמֻשׁ ָ֛לּם ִמן־ְבּ ֵ֥ני ַהְקָּהִ֖תים ְל ַנ ֵ֑צּ ַח ְו ַֽ ֨הְל ִו ִ֔יּם ָכּל־ֵמִ֖בין ִבְּכֵלי־ ִ ֽשׁירְ :ו ַ֣ﬠל
ם ְלֹכל ֙ ֹעֵ֣שׂה ְמָלאָ֔כה ַֽלֲﬠבוֹ ָ֖דה ַֽוֲﬠבוֹ ָ֑דה וֵּמַֽהְל ִו ִ֔יּם ֽסוְֹפ ִ֥רים
ַהַסָּבִּ֗לים וְּמ ַנְצִּחי ֙
א ִחְל ִק ָ֣יּהוּ
הָ֑וה ָמָצ ֙
שְׁט ִ֖רים ְוֽשׁוֲֹﬠ ִֽרים :וְּבֽהוִֹציָ֣אם ֶאת־ַהֶ֔כֶּסף ַהמּוָּ֖בא ֵ֣בּית ְי ֹ
ְו ֽ ֹ
ה ָ֖וה ְבּ ַיד־ֹמֶֽשׁהַ :ו ַ֣יַּען ִחְלִק ָ֗יּהוּ ַו ֨יּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ָשׁ ָ֣פן
ַהֹכּ ֵ֔הן ֶאת־ֵ֥סֶפר ֽתּוֹ ַרת־ ְי ֹ
הָ֑וה ַו ִיֵּ֧תּן ִחְל ִק ָ֛יּהוּ ֶאת־ַהֵ֖סֶּפר ֶאל־
ַהסּוֵֹ֔פר ֵ֧סֶפר ַהתּוֹ ָ֛רה ָמָ֖צאִתי ְבֵּ֣בית ְי ֹ
ָשׁ ָֽפןַ :ו ָיּ ֵ֨בא ָשׁ ָ֤פן ֶאת־ַהֵ֨סֶּפ֙ר ֶאל־ַהֶ֔מֶּלךְך ַו ָ֨יֶּשׁב ֧עוֹד ֶאת־ַה ֶ ֛מֶּלךְך ָדָּ֖בר ֵלאֹ֑מר
ֹ֛כּל ֲאֶשׁר־ ִנַ֥תּן ְבּ ַיד־ֲﬠָב ֶ֖דיךָך ֵ֥הם ֹע ִ ֽשׂיםַ :ו ַיּ ִ֕תּיכוּ ֶאת־ַה ֶ֖כֶּסף ַה ִנְּמָ֣צא ְבֵּֽבית־
הָ֑וה ַו ִיְּתּ ֗נוּהוּ ַעל־ ַי֙ד ַהֻמְּפָק ִ֔דים ְוַעל־ ַ֖יד עוֵֹ֥שׂי ַהְמָּלא ָֽכהַ :ו ַיּ ֵ֞גּד ָשׁ ָ֤פן ַהסּוֵֹפ֙ר
ְי ֹ
ַלֶ֣מֶּלךְך ֵלאֹ֔מר ֵ֚סֶפר ָ֣נַתן ִ֔לי ִחְל ִק ָ֖יּהוּ ַהֹכּ ֵ ֑הן ַו ִיְּק ָרא־֥בוֹ ָשׁ ָ֖פן ִלְפ ֵ֥ני ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ְיִה֙י
ִכְּשֹׁ֣מ ַע ַהֶ֔מֶּלךְך ֵ֖את ִדְּב ֵ֣רי ַהתּוֹ ָ֑רה ַו ִיּ ְק ַ֖רע ֶאת־ְבּ ָג ָֽדיוַֽ :ו ְיַ֣צו ַהֶ֡מֶּלךְך ֶאת־
ִחְלִק ָ֡יּהוּ ְוֶאת־ֲאִחי ָ֣קם ֶבּן־ָ֠שָׁפן ְוֶאת־ַעְב֨דּוֹן ֶבּן־ִמיָ֜כה ְוֵ֣את ׀ ָשׁ ָ֣פן ַהסּוֵֹ֗פר
ה ָ֜וה ַֽבֲּﬠ ִ֗די וְּבַע֙ד ַה ִנְּשָׁא֙ר
ְו ֵ ֛את ֲﬠָשׂ ָ֥יה ֶֽﬠֶבד־ַהֶ֖מֶּלךְך ֵלאֹֽמרְ :לכוּ֩ ִד ְר֨שׁוּ ֶאת־ ְי ֹ
ה
ה ָו ֙
ְבּ ִיְשׂ ָרֵ֣אל וּ ִ ֽביהוּ ָ֔דה ַעל־ ִדְּב ֵ֥רי ַהֵ֖סֶּפר ֲאֶ֣שׁר ִנְמ ָ֑צא ִ ֽכּי־ ְגדוֹ ָ֤לה ֲחַמת־ ְי ֹ
ה ָ֔וה ַֽלֲﬠ֕שׂוֹת
ֲאֶ֣שׁר ִנְתּ ָ֣כה ָ֔בנוּ ַעל ֩ ֲאֶ֨שׁר ל ֹא־ָֽשְׁמ ֤רוּ ֲאבוֹ ֵ֨תינ֙וּ ֶאת־ ְדַּ֣בר ְי ֹ

ְכָּכל־ַהָכּ֖תוּב ַעל־ַהֵ֥סֶּפר ַה ֶֽזּהַ :ו ֵ֨יֶּלךְך ִחְלִק ָ֜יּהוּ ַֽוֲאֶ֣שׁר ַהֶ֗מֶּלךְך ֶאל־ֻחְל ָ֨דּה
ה שׁוֵֹ֣מר ַהְבּ ָג ִ֔דים
ַה ְנִּבי ָ ֜אה ֵ֣אֶשׁת ׀ ַשׁ ֻ֣לּם ֶבּן־ָתּוְק ַ֗הת ]ָתְּק ַ֗הת[ ֶבּן־ַחְס ָר ֙
ְוִ֛היא יוֶֹ֥שֶׁבת ִבּי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ַבִּמְּשׁ ֶ֑נה ַו ְי ַדְבּ ֥רוּ ֵא ֶ֖ליָה ָכּ ֽז ֹאתַ :ו ֣תּ ֹאֶמר ָל ֶ֔הם ֹֽכּה־
ָאַ֥מר ְי ֹ
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ִאְמ ֣רוּ ָל ִ ֔אישׁ ֲאֶשׁר־ָשׁ ַ֥לח ֶאְת ֶ֖כם ֵא ָֽליֹ֚ :כּה ָאַ֣מר
ת
ה ָ֔וה ִ ֽה ְנ ֨ ִני ֵמִ֥ביא ָר ָ֛ﬠה ַעל־ַהָמּ֥קוֹם ַה ֶ֖זּה ְוַעל־ ֽיוְֹשׁ ָ֑ביו ֵ֤את ָכּל־ָֽהָאלוֹ ֙
ְי ֹ
ַהְכּתוּ֣בוֹת ַעל־ַהֵ֔סֶּפר ֲאֶ֣שׁר ָֽק ְר֔אוּ ִלְפ ֵ֖ני ֶ֥מֶלךְך ְיהוּ ָֽדהַ֣ :תַּחת ׀ ֲאֶ֣שׁר ֲﬠ ָז֗בוּ ִני
ַו ְיַקְטּיר֙וּ ] ַו ְיַקְטּר֙וּ[ ֵֽלאֹלִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים ְלַ֨מַע֙ן ַהְכִעיֵ֔ס ִני ְבֹּ֖כל ַֽמֲﬠֵ֣שׂי ְי ֵדי ֶ ֑הם
ם
שּׁ ֵ֤ל ַח ֶאְתֶכ ֙
ְוִתַ֧תּךְך ֲחָמִ֛תי ַבָּמּ֥קוֹם ַה ֶ֖זּה ְו ֥ל ֹא ִתְכֶֽבּהְ :וֶאל־ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֗דה ַה ֹ
ה ֱאֹלֵ֣הי ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַה ְדָּב ִ֖רים
ה ָו ֙
ה ָ֔וה ֹ֥כּה ֽת ֹאְמ ֖רוּ ֵא ָ֑ליו ֹֽכּה־ָאַ֤מר ְי ֹ
ִל ְד ֣רוֹשׁ ַֽבּי ֹ
ֲאֶ֥שׁר ָשָֽׁמְעָתַּ ֠ :יַען ַרךְך־ְל ָֽ ֨בְב֜ךָך ַוִתָּכּ ַ֣נע ׀ ִמִלְּפ ֵ֣ני ֱאֹל ִ֗הים ְבָּשׁ ְ ֽמֲﬠ ךָ֤ך ֶאת־ ְדָּב ָרי֙ו
ה ְוַעל־ֹֽיְשׁ ָ֔ביו ַוִתָּכּ ַ֣נע ְלָפ ֔ ַני ַוִתּ ְק ַ֥רע ֶאת־ְבּ ָג ֶ֖דיךָך ַוֵ֣תְּבְךּ ְלָפ ָ֑ני
ַעל־ַהָמּ֤קוֹם ַה ֶזּ ֙
א ִ ֽסְפ֜ךָך ֶאל־ֲאֹב ֶ֗תיךָך ְו ֶֽנֱאַסְפָ֣תּ ֶאל־
ה ָֽוהֽ ִ :ה ְנ ֨ ִני ֹ
ְו ַגם־ֲא ִ֥ני ָשַׁ֖מְעִתּי ְנֻאם־ ְי ֹ
ם ְו ֽל ֹא־ִת ְרֶ֣אי ָנה ֵעי ֔ ֶניךָך ְבֹּכל ֙ ָֽה ָרָ֔עה ֲאֶ֨שׁר ֲא ִ֥ני ֵמִ֛ביא ַעל־
ִקְבֹרֶתי֘ךָך ְבָּשׁלוֹ ֒
ַהָמּ֥קוֹם ַה ֶ֖זּה ְוַעל־ֹֽיְשׁ ָ֑ביו ַו ָיִּ֥שׁיבוּ ֶאת־ַהֶ֖מֶּלךְך ָדָּֽברַ :ו ִיְּשׁ ַ֖לח ַה ֶ ֑מֶּלךְך ַו ֶֽיֱּאֹ֕סף
ה ָוה ְוָכל־ ִ ֨אישׁ ְיהוּ ָ֜דה
ֶאת־ָכּל־ ִז ְק ֵ֥ני ְיהוּ ָ֖דה ִוי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ַ֣יַּעל ַהֶ֣מֶּלךְך ֵֽבּית־֠ ְי ֹ
ם ְוַֽהְל ִו ִ֔יּם ְוָכל־ָה ָ֖ﬠם ִמ ָגּ ֣דוֹל ְוַעד־ָק ָ֑טן ַו ִיּ ְק ָ֣רא
ְוֹֽיְשֵׁ֣בי ְי ֽרוָּשַׁ֗לם ְוַהֹֽכֲּה ִני ֙
ה ָֽוהַ :ו ַֽיֲּﬠֹ֨מד ַהֶ֜מֶּלךְך
ְבָא ְז ֵני ֶ֗הם ֶאת־ָכּל־ ִדְּב ֵר֙י ֵ֣סֶפר ַהְבּ ִ֔רית ַה ִנְּמָ֖צא ֵ֥בּית ְי ֹ
ה ָ֗וה ְוִלְשׁ֤מוֹר ֶאת־
ה ָלֶ֜לֶכת ַֽאֲח ֵ֣רי ְי ֹ
ה ָו ֒
ַעל־ָעְמ֗דוֹ ַו ִיְכֹ֣רת ֶֽאת־ַהְבּ ִרי֘ת ִלְפ ֵ֣ני ְי ֹ
ת ֶאת־ ִדְּב ֵ֣רי ַהְבּ ִ֔רית
ִמְצוָֹתי֙ו ְו ֵֽﬠ ְדוָֹ֣תיו ְוֻח ָ ֔קּיו ְבּ ָֽכל־ְלָב֖בוֹ וְּבָכל־ַנְפ֑שׁוֹ ַֽלֲﬠשׂוֹ ֙
ַהְכּתוִּ֖בים ַעל־ַהֵ֥סֶּפר ַה ֶֽזּהַ :ו ַֽיֲּﬠֵ֕מד ֵ ֛את ָכּל־ַה ִנְּמָ֥צא ִבי ֽרוָּשׁ ַ֖לם וִּב ְנ ָיִ֑מן ַו ַֽיֲּﬠשׂ֙וּ
ֽיוְֹשֵׁ֣בי ְי ֽרוָּשַׁ֔לם ִכְּב ִ֥רית ֱאֹלִ֖הים ֱאֹלֵ֥הי ֲאֽבוֵֹתיֶֽהםַ :ו ָ֨יַּסר ֽי ֹאִשׁ ָ֜יּהוּ ֶאת־ָכּל־
א
ַהֽתּוֵֹע֗בוֹת ִמָכּל־ָֽהֲא ָרצוֹ֘ת ֲאֶ֣שׁר ִלְב ֵ֣ני ִיְשׂ ָרֵאל ֒ ַו ַֽיֲּﬠ ֵ֗בד ֶאת־ָכּל־ַה ִנְּמָצ ֙
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהי ֶ ֑הם ָכּל־ ָיָ֕מיו ֣ל ֹא ָ֔סרוּ ֵמַֽאֲח ֵ֕רי ְי ֹ
ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ַֽלֲﬠ֖בוֹד ֶאת־ ְי ֹ
הָ֑וה ַו ִיּ ְ ֽשֲׁח֣טוּ ַהֶ֔פַּסח ְבַּא ְרָבּ ָ֥ﬠה
ֲאֽבוֵֹתיֶֽהםַ :ו ַ֨יַּעשׂ ֽי ֹאִשׁ ָ֧יּהוּ ִבי ֽרוָּשׁ ַ֛לם ֶ֖פַּסח ַֽלי ֹ
ָעָ֖שׂר ַלֹ֥ח ֶדשׁ ָֽה ִראֽשׁוֹןַ :ו ַֽיֲּﬠֵ֥מד ַהֹֽכֲּה ִ֖נים ַעל־ִמְשְׁמרוֹ ָ ֑תם ַֽו ְיַח ְזּ ֵ ֔קם ַֽלֲﬠבוֹ ַ֖דת
ה ָֽוהַ :ו ֣יּ ֹאֶמר ֠ ַֽלְל ִו ִיּם ַהְמִּבו ֨ ִנים ]ַהְמִּבי ֨ ִנים[ ְלָכל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֜אל ַהְקּדוִֹ֣שׁים
ֵ֥בּית ְי ֹ

שׁ ַ֠בַּבּ ִית ֲאֶ֨שׁר ָבּ ֜ ָנה ְשֹׁלֹ֤מה ֶבן־ ָדּ ִוי֙ד ֶ֣מֶלךְך
ה ָ֗וה ְתּ ֤נוּ ֶאת־ֲא ֽרוֹן־ַהֹ֨קּ ֶד ֙
ַֽלי ֹ
ה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהיֶ֔כם ְוֵ֖את ַע֥מּוֹ
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ֵֽאין־ָל ֶ֥כם ַמָ֖שּׂא ַבָּכּ ֵ ֑תף ַע ָ֗תּה ִעְבד֙וּ ֶאת־ ְי ֹ
ִיְשׂ ָרֵֽאלְ :וָהִ֥כונוּ ] ְוָהִ֥כינוּ[ ְלֵֽבית־ֲאֹֽבֵתי ֶ֖כם ְכַּמְחְלֽקוֵֹתי ֶ֑כם ִבְּכ ָ֗תב ָדּ ִוי֙ד ֶ֣מֶלךְך
ת ֵ֣בּית ָֽהָא֔בוֹת ַֽלֲאֵחי ֶ֖כם
ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל וְּבִמְכַ֖תּב ְשֹׁלֹ֥מה ְב ֽנוְֹ :וִעְמ ֣דוּ ַבֹ֗קּ ֶדשׁ ִלְפֻלגּוֹ ֙
ְבּ ֵ֣ני ָה ָ֑ﬠם ַֽוֲחֻל ַ֥קּת ֵֽבּית־ָ֖אב ַֽלְל ִו ִֽיּםְ :וַֽשֲׁח֖טוּ ַה ָ֑פַּסח ְו ִ ֽהְתַק ְדּשׁ֙וּ ְוָהִ֣כינוּ
ה ָ֖וה ְבּ ַיד־ֹמֶֽשׁהַ :ו ָ֣יּ ֶרם ֽי ֹאִשׁ ָ֣יּהוּ ִלְב ֵ֢ני ָהָ֟עם ֞צ ֹאן
ַֽלֲאֵחיֶ֔כם ַֽלֲﬠ֥שׂוֹת ִכּ ְדַבר־ ְי ֹ
ם ְלָכל־ַה ִנְּמָ֗צא ְלִמְסַפּ֙ר ְשֹׁלִ֣שׁים ֶ ֔אֶלף וָּב ָ֖קר
ְכָּבִ֣שׂים וְּב ֵֽני־ִע ִזּי֘ם ַהֹ֣כּל ַלְפָּסִחי ֒
ְשֹׁ֣לֶשׁת ֲאָל ִ֑פים ֵ֖אֶלּה ֵֽמ ְר֥כוּשׁ ַהֶֽמֶּלךְךְ :וָשׂ ָ֞ריו ִל ְנ ָדָ֥בה ָל ָ֛ﬠם ַלֹֽכֲּה ִ֥נים ְו ַֽלְל ִו ִ֖יּם
ֵה ִ֑רימוּ ִחְלִק ָ֨יּה וּ ְזַכ ְר ָ֜יהוּ ִֽויִחי ֵ ֗אל ְנ ִגי ֵד֙י ֵ֣בּית ָֽהֱאֹל ִ֔הים ַלֹֽכֲּה ֞ ִנים ָֽנְת ֣נוּ ַלְפָּסִ֗חים
ם ְוֵ֣שׁשׁ ֵמ֔אוֹת וָּב ָ֖קר ְשֹׁ֥לשׁ ֵמֽאוֹתְ ֠ :ו ָֽכו ַנ ְנ ָיהוּ ]֠ ְו ָֽכ ַנ ְנ ָיהוּ[ וְּשַֽׁמְע ָ֨יהוּ
ַאְלַ֨פּ ִי ֙
ם
וּ ְנַת ְנ ֵ ֜אל ֶאָ֗חיו ַֽוֲחַשְׁב ָ֧יהוּ ִֽויִעי ֵ ֛אל ְו ֽיוֹ ָזָ֖בד ָשׂ ֵ֣רי ַֽהְל ִו ִ֑יּם ֵה ִ֨רימוּ ַֽלְל ִו ִ֤יּם ַלְפָּסִחי ֙
ֲחֵ֣מֶשׁת ֲאָלִ֔פים וָּב ָ֖קר ֲחֵ֥משׁ ֵמֽאוֹתַ :וִתּ֖כּוֹן ָֽהֲﬠבוֹ ָ֑דה ַו ַֽיַּעְמ֨דוּ ַהֹֽכֲּה ִ֧נים ַעל־
ָעְמ ָ֛דם ְוַֽהְל ִו ִ֥יּם ַעל־ַמְחְלקוָֹ֖תם ְכִּמְצ ַ֥ות ַהֶֽמֶּלךְךַ :ו ִיּ ְ ֽשֲׁח֖טוּ ַה ָ֑פַּסח ַו ִיּ ְז ְר֤קוּ
ם ִמ ָיּ ָ֔דם ְוַֽהְל ִו ִ֖יּם ַמְפִשׁי ִ ֽטיםַ :ו ָיִּ֨סירוּ ָֽהֹ֜עָלה ְ֠לִתָתּם ְלִמְפַל ֤גּוֹת ְלֵֽבית־
ַהֹֽכֲּה ִני ֙
ָאבוֹ ֙
שׁה ְו ֵ֖כן ַלָבּ ָֽקרַֽ :ו ְיַבְשּׁ֥לוּ
ה ָ֔וה ַכָּכּ֖תוּב ְבֵּ֣סֶפר ֹמ ֶ ֑
ת ִלְב ֵ֣ני ָהָ֔עם ְלַהְק ִרי֙ב ַֽלי ֹ
ם וַּבֵ֣צָּל֔חוֹת ַו ָיּ ִ֖ריצוּ
ַה ֶ֛פַּסח ָבֵּ֖אשׁ ַכִּמְּשׁ ָ֑פּט ְוַהֳקּ ָדִ֣שׁים ִבְּשּׁ֗לוּ ַבִּסּי ֤רוֹת וַּב ְדּ ָו ִדי ֙
ם ְבּ ֵ֣ני ַֽאֲהֹ֔רן ְבַּֽהֲﬠ֛לוֹת
ם ְוַלֹֽ֣כֲּה ֔ ִנים ִ֤כּי ַהֹֽכֲּה ִני ֙
ְלָכל־ְבּ ֵ֥ני ָה ָֽﬠםְ :וַאַ֗חר ֵה ִ֤כינוּ ָלֶה ֙
ם ֵהִ֣כינוּ ָל ֶ֔הם ְוַלֹֽכֲּה ִ֖נים ְבּ ֵ֥ני ַֽאֲהֹֽרן:
ָֽהעוֹ ָ֥לה ְוַֽהֲחָלִ֖בים ַעד־ ָ֑ל ְיָלה ְוַֽהְל ִו ִיּ ֙
שׁ ְר ִ֨רים ְבּ ֵֽני־ָאָ֜סף ַעל־ַֽמֲﬠָמ ָ֗דם ְכִּמְצ ַ֤ות ָדּ ִוי֙ד ְוָאָ֞סף ְוֵהיָ֤מן ִֽוי ֻדתוּ֙ן חוֹ ֵ֣זה
ְוַֽהְמ ֽ ֹ
שַׁער ֵ֣אין ָל ֶ֗הם ָלסוּ֙ר ֵמ ַ֣ﬠל ֲﬠֹֽב ָד ָ֔תם ִ ֽכּי־ֲאֵחיֶ֥הם
שֲּׁﬠ ִ֖רים ְלַ֣שַׁער ָו ַ ֑
ַהֶ֔מֶּלךְך ְוַה ֽ ֹ
א ַֽלֲﬠ֣שׂוֹת ַהֶ֔פַּסח
ה ָ֜וה ַבּ ֤יּוֹם ַההוּ ֙
ַֽהְל ִו ִ֖יּם ֵהִ֥כינוּ ָלֶֽהםַ ֠ :וִתּכּוֹן ָכּל־ֲﬠבוֹ ַ֨דת ְי ֹ
הָ֑וה ְכִּמְצ ַ֖ות ַהֶ֥מֶּלךְך ֽי ֹאִשׁ ָֽיּהוַּ :ו ַֽיֲּﬠ֨שׂוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֧אל
ְוַֽהֲﬠ֣לוֹת ֹע֔לוֹת ַ֖ﬠל ִמ ְזַ֣בּח ְי ֹ
ַה ִנְּמְצִ֛אים ֶאת־ַה ֶ֖פַּסח ָבּ ֵ֣ﬠת ַהִ֑היא ְוֶאת־ַ֥חג ַהַמּ֖צּוֹת ִשְׁב ַ֥ﬠת ָי ִ ֽמיםְ :ול ֹא־
ַֽנֲﬠָ֨שׂה ֶ֤פַסח ָכֹּ֨מה֙וּ ְבּ ִיְשׂ ָר ֵ ֔אל ִמיֵ֖מי ְשׁמוֵּ֣אל ַה ָנִּ֑ביא ְוָכל־ַמְל ֵ֣כי ִיְשׂ ָרֵ֣אל ׀ ֽל ֹא־
ה ְו ִיְשׂ ָרֵ֣אל
ָע֡שׂוּ ַכּ ֶ֣פַּסח ֲאֶשׁר־ָעָ֣שׂה ֠ ֽי ֹאִשׁ ָיּהוּ ְוַהֹֽכֲּה ֨ ִנים ְוַֽהְל ִו ִ֤יּם ְוָכל־ ְיהוּ ָד ֙
ה ָשׁ ֔ ָנה ְלַמְל֖כוּת ֽי ֹאִשׁ ָ֑יּהוּ ַֽנֲﬠָ֖שׂה
ַה ִנְּמָ֔צא ְו ֽיוְֹשֵׁ֖בי ְי ֽרוָּשׁ ָֽלםִ :בְּשׁמוֹ ֶ֤נה ֶעְשׂ ֵר ֙

ַה ֶ֥פַּסח ַה ֶֽזּהַֽ :אֲח ֵ֣רי ָכל־ ֗ז ֹאת ֲאֶ֨שׁר ֵה ִ֤כין ֽי ֹאִשׁ ָ֨יּה֙וּ ֶאת־ַה ַ֔בּ ִית ָעָ֞לה ְנ֧כוֹ ֶֽמֶלךְך־
ִמְצ ַ֛ר ִים ְלִהָלֵּ֥חם ְבַּכ ְרְכִּ֖מישׁ ַעל־ְפּ ָ֑רת ַו ֵיֵּ֥צא ִלְק ָרא֖תוֹ ֽי ֹאִשׁ ָֽיּהוַּ :ו ִיְּשׁ ַ֣לח ֵא ָ֣ליו
ם ִ֚כּי ֶאל־
ַמְלָאִ֣כים ׀ ֵלאֹמ֩ר ׀ ַמה־ִ֨לּי ָוָ֜לךְך ֶ֣מֶלךְך ְיהוּ ָ֗דה ֽל ֹא־ָעֶ֨ליךָך ַאָ֤תּה ַהיּוֹ ֙
ֵ֣בּית ִמְלַחְמ ִ֔תּי ֵֽואֹלִ֖הים ָאַ֣מר ְלַֽבֲה ֵ֑ל ִני ֲח ַֽדל־ְל ךָ֛ך ֵֽמֱאֹלִ֥הים ֲאֶשׁר־ִעִ֖מּי ְוַאל־
ַיְשִׁחיֶֽתךָךְ :ו ֽל ֹא־ֵהֵס֩ב ֽי ֹאִשׁ ָ֨יּהוּ ָפ ֜ ָניו ִמֶ֗מּנּוּ ִ֤כּי ְלִה ָֽלֶּחם־בּ֙וֹ ִהְתַחֵ֔פּשׂ ְו ֥ל ֹא ָשׁ ַ ֛מע
ֶאל־ ִדְּב ֵ֥רי ְנ֖כוֹ ִמִ֣פּי ֱאֹלִ֑הים ַו ָיּ ֕ב ֹא ְלִהָלֵּ֖חם ְבִּבְק ַ֥ﬠת ְמ ִג ֽדּוַֹ :וֹיּר֙וּ ַהֹיּ ִ֔רים ַלֶ֖מֶּלךְך
אדַ :ו ַֽיֲּﬠִבי ֻ֨רהוּ
י ֹאִשׁ ָ֑יּהוּ ַו ֨יּ ֹאֶמר ַהֶ֤מֶּלךְך ַֽלֲﬠָב ָדי֙ו ַֽהֲﬠִבי֔רוּ ִני ִ֥כּי ָֽהֳח ֵ֖ליִתי ְמ ֽ ֹ
ֲﬠָב ָ֜דיו ִמן־ַהֶמּ ְרָכּ ָ֗בה ַו ַיּ ְרִכּיֻבה ֘וּ ַ֣ﬠל ֶ֣רֶכב ַהִמְּשֶׁנ֘ה ֲאֶשׁר־ל֒וֹ ַו ֽיּוִֹליֻ֨כה֙וּ
ה ִוי ֣רוָּשַׁ֔לם ִ ֽמְתַאְבִּ֖לים
ְי ֣רוָּשַׁ֔לם ַו ָ֕יָּמת ַו ִיָּקֵּ֖בר ְבִּקְב ֣רוֹת ֲאֹב ָ ֑תיו ְוָכל־ ְיהוּ ָד ֙
ַעל־י ֹאִשׁ ָֽיּהוַּ :ו ְיקוֹ ֵ֣נ ן ִי ְרְמ ָיה ֘וּ ַעל־ ֽי ֹאִשׁ ָיּה֒וּ ַויּ ֹאְמ ֣רוּ ָכל־ַהָשּׁ ִ֣רים ׀ ֠ ְוַהָשּׁרוֹת
ְבִּקי ֨נוֵֹתיֶ֤הם ַעל־ ֽי ֹאִשׁ ָ֨יּה֙וּ ַעד־ַה ֔יּוֹם ַו ִיְּתּ֥נוּם ְלֹ֖חק ַעל־ ִיְשׂ ָר ֵ ֑אל ְוִה ָ֥נּם ְכּתוִּ֖בים
ה ָֽוה :וּ ְדָב ָ֕ריו
ַעל־ַהִקּי ֽנוֹתְ :ו ֶ֛יֶתר ִדְּב ֵ֥רי ֽי ֹאִשׁ ָ֖יּהוּ ַֽוֲחָס ָ֑דיו ַכָּכּ֖תוּב ְבּתוֹ ַ֥רת ְי ֹ
שׁ ִ֖נים ְוָהַֽאֲחֹר ִ֑נים ִה ָ֣נּם ְכּתוּ ִ֔בים ַעל־ֵ֥סֶפר ַמְל ֵֽכי־ ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִֽויהוּ ָֽדה:
ָה ִֽרא ֹ
ַו ִיְּקח֙וּ ַעם־ָה ָ ֔א ֶרץ ֶאת־ ְיֽהוָֹאָ֖חז ֶבּן־ ֽי ֹאִשׁ ָ֑יּהוּ ַו ַיְּמִלי ֻ֥כהוּ ַֽתַחת־ָאִ֖ביו
ִבּי ֽרוָּשׁ ָֽלםֶ :בּן־ָשׁ֧לוֹשׁ ְוֶעְשׂ ִ֛רים ָשׁ ָ֖נה ֽיוָֹאָ֣חז ְבָּמְל֑כוֹ וְּשׁלָ֣שׁה ֳח ָדִ֔שׁים ָמ ַ֖לךְך
שׁ ֶאת־ָה ָ ֔א ֶרץ ֵמָ֥אה ִכַכּר־
ִבּי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ְיִסי ֵ֥רהוּ ֶֽמֶלךְך־ִמְצ ַ֖ר ִים ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ַו ַֽיֲּﬠנ ֙
ה
ֶ֖כֶּסף ְוִכ ַ֥כּר ָזָֽהבַ :ו ַיְּמֵ֨לךְך ֶֽמֶלךְך־ִמְצ ַ֜ר ִים ֶאת־ֶאְל ָי ִ֣קים ָאִ֗חיו ַעל־ ְיהוּ ָד ֙
ִוי ֣רוָּשַׁ֔לם ַו ַיֵּ֥סּב ֶאת־ְשׁ֖מוֹ ְיֽהוֹ ָי ִ֑קים ְוֶאת־ ֽיוָֹא ָ֤חז ָאִחי֙ו ָל ַ֣קח ְנ֔כוֹ ַו ְיִביֵ֖אהוּ
ה ָשׁ ֔ ָנה ָמ ַ֖לךְך
ה ְיֽהוֹ ָי ִ֣קים ְבָּמְל֔כוֹ ְוַא ַ֤חת ֶעְשׂ ֵר ֙
ִמְצ ָֽר ְיָמהֶ :בּן־ֶעְשׂ ִ֨רים ְוָחֵ֤משׁ ָשׁ ָנ ֙
ה ָ֥וה ֱאֹלָֽהיוָ :ע ָ֣ליו ָעָ֔לה ְנֽבוַּכ ְד ֶנאַ֖צּר ֶ֣מֶלךְך ָבּ ֶ֑בל
ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ַו ַ֣יַּעשׂ ָה ַ֔רע ְבֵּעי ֵ֖ני ְי ֹ
ה ָ֔וה ֵהִ֥ביא ְנֽבוַּכ ְד ֶנאַ֖צּר
הִלי֖כוֹ ָבֶּֽבָלה :וִּמְכֵּל֙י ֵ֣בּית ְי ֹ
ַו ַֽיַּאְס ֵ֨רה֙וּ ַֽבּ ְנֻחְשׁ ַ֔תּ ִים ְל ֽ ֹ
ה
תֲﬠֹב ָ ֤תיו ֲאֶשׁר־ָעָשׂ ֙
ְלָב ֶ֑בל ַו ִיְּתּ ֵ֥נם ְבֵּֽהיָכ֖לוֹ ְבָּבֶֽבלְ :ו ֶיֶת֩ר ִדְּב ֵ֨רי ְיֽהוֹ ָי ִ ֜קים ְו ֽ ֹ
ְוַה ִנְּמָ֣צא ָעָ֔ליו ִה ָ֣נּם ְכּתוּ ִ֗בים ַעל־ ֵ֛סֶפר ַמְל ֵ֥כי ִיְשׂ ָרֵ֖אל ִֽויהוּ ָ֑דה ַו ִיְּמֹ֛לךְך ְיֽהוֹ ָיִ֥כין
ם ַֽוֲﬠֶ֣שׂ ֶרת
ם ְיֽהוֹ ָיִ֣כין ְבָּמְל֔כוֹ וְּשֹׁלָ֤שׁה ֳח ָדִשׁי ֙
ְבּ ֖נוֹ ַתְּחָֽתּיוֶ :בּן־ְשׁמוֹ ֶ֤נה ָשׁ ִני ֙
ח
ה ָֽוהְ :וִלְתשׁוַּ֣בת ַהָשּׁ ֗ ָנה ָשַׁל ֙
ָיִ֔מים ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָ֑לם ַו ַ֥יַּעשׂ ָה ַ֖רע ְבֵּעי ֵ֥ני ְי ֹ
הָ֑וה ַו ַיְּמֵל ךְ ֙ך ֶאת־
ַהֶ֣מֶּלךְך ְנֽבוַּכ ְד ֶנאַ֔צּר ַו ְיִבֵ֣אהוּ ָב ֶ֔בָלה ִעם־ְכּ ֵ֖לי ֶחְמ ַ֣דּת ֵֽבּית־ ְי ֹ

ִצ ְד ִק ָ֣יּהוּ ָאִ֔חיו ַעל־ ְיהוּ ָ֖דה ִוי ֽרוָּשׁ ָֽלםֶ :בּן־ֶעְשׂ ִ֧רים ְוַא ַ֛חת ָשׁ ָ֖נה ִצ ְד ִק ָ֣יּהוּ
ה ָ֣וה ֱאֹל ָ ֑היו
ה ָשׁ ֔ ָנה ָמ ַ֖לךְך ִבּי ֽרוָּשׁ ָֽלםַ :ו ַ֣יַּעשׂ ָה ַ֔רע ְבֵּעי ֵ֖ני ְי ֹ
ְבָמְל֑כוֹ ְוַא ַ֤חת ֶעְשׂ ֵר ֙
ה ָֽוהְ ֠ :ו ַגם ַבֶּ֤מֶּלךְך ְנֽבוַּכ ְד ֶנאַצּ֙ר ָמ ָ֔רד
֣ל ֹא ִנְכ ֗ ַנע ִמִלְּפ ֵ֛ני ִי ְרְמ ָ֥יהוּ ַה ָנִּ֖ביא ִמִ֥פּי ְי ֹ
ֲאֶ֥שׁר ִהְשִׁבּי֖עוֹ ֵֽבּאֹלִ֑הים ַו ֶ֤יּ ֶקשׁ ֶאת־ָע ְרפּ֙וֹ ַו ְיַאֵ֣מּץ ֶאת־ְלָב֔בוֹ ִמ֕שּׁוּב ֶאל־
ְי ֹ
ם ִה ְר֣בּוּ ִלְמָעול ]ִלְמָעל[
ה ָ֖וה ֱאֹלֵ֥הי ִיְשׂ ָרֵֽאלַ ֠ :גּם ָכּל־ָשׂ ֵ֨רי ַהֹֽכֲּה ִ֤נים ְוָהָע ֙
ה ָ֔וה ֲאֶ֥שׁר ִהְק ִ֖דּישׁ ִבּי ֽרוָּשׁ ָֽלם:
תֲּﬠ֣בוֹת ַהגּוֹ ִ֑ים ַו ְיַטְמּא֙וּ ֶאת־ֵ֣בּית ְי ֹ
ַ֔מַעל ְכֹּ֖כל ֽ ֹ
ה ֱאֹל ֵ֨הי ֲאֽבוֵֹתיֶ֧הם ֲﬠֵלי ֶ ֛הם ְבּ ַ֥יד ַמְלָא ָ֖כיו ַהְשׁ ֵ֣כּם ְוָשׁ֑לוֹ ַח ִ ֽכּי־ָחַ֥מל
ה ָו ֩
ַו ִיְּשַׁ֡לח ְי ֹ
ם ְבַּמ ְֽלֲא ֵ֣כי ָֽהֱאֹל ִ֔הים וּבוֹ ִ֣זים ְדָּב ָ֔ריו
ַעל־ַע֖מּוֹ ְוַעל־ְמעוֹ ֽנוַֹ :ו ִֽיְּה ֤יוּ ַמְלִעיִבי ֙
הָ֛וה ְבַּע֖מּוֹ ַעד־ְלֵ֥אין ַמ ְר ֵֽפּאַ :ו ַ֨יַּעל
וִּמַתְּעְתִּ֖ﬠים ִבּ ְנִב ָ ֑איו ַ֠עד ֲﬠ֧לוֹת ֲחַמת־ ְי ֹ
ֲﬠֵלי ֶ֜הם ֶאת־ֶ֣מֶלךְך ַכְּשׂ ִ֗דּיים ]ַכְּשׂ ִ֗דּים[ ַו ַֽיֲּהֹ֨רג ַבּֽחוּ ֵריֶ֤הם ַבֶּ֨ח ֶר֙ב ְבֵּ֣בית
שׁשׁ ַהֹ֖כּל ָנַ֥תן ְבּ ָי ֽדוְֹ ֠ :וֹכל ְכֵּ֞לי
ִמְק ָדָּ֔שׁם ְו ֥ל ֹא ָח ַ ֛מל ַעל־ָבּ֥חוּר וְּבתוּ ָ֖לה ָז ֵ֣קן ְו ָי ֵ ֑
אְצ ֥רוֹת ַהֶ֖מֶּלךְך ְוָשׂ ָ֑ריו
ה ָ֔וה ְו ֹ
ת ֵ֣בּית ְי ֹ
אְצרוֹ ֙
ם ַה ְגֹּדִ֣לים ְוַהְקַּט ֔ ִנּים ְו ֽ ֹ
ֵ֤בּית ָֽהֱאֹלִהי ֙
ַהֹ֖כּל ֵהִ֥ביא ָבֶֽבלַ :ו ִיְּשׂ ְרפ֙וּ ֶאת־ֵ֣בּית ָֽהֱאֹל ִ֔הים ַֽו ְי ַנְתּ֔צוּ ֵ֖את חוַֹ֣מת ְי ֽרוָּשׁ ָ֑לם
ה ָֽשׂ ְר֣פוּ ָב ֵ ֔אשׁ ְוָכל־ְכּ ֵ֥לי ַֽמֲחַמ ֶ֖דּיָה ְלַהְשׁ ִ ֽחיתַ :ו ֶ֛יּ ֶגל ַהְשֵּׁא ִ֥רית
ְוָכל־ַא ְרְמנוֹ ֶ֨תי ָ ֙
ִמן־ַהֶ֖ח ֶרב ֶאל־ָבּ ֶ֑בל ַו ִֽיְּהיוּ־֤לוֹ וְּלָב ָני֙ו ַֽלֲﬠָב ִ֔דים ַעד־ְמֹ֖לךְך ַמְל֥כוּת ָפּ ָֽרס:
ה ְבִּ֣פי ִי ְרְמ ָ֔יהוּ ַעד־ ָֽרְצָ֥תה ָהָ֖א ֶרץ ֶאת־ַשְׁבּתוֹ ֶ ֑תיָה ָכּל־
ה ָו ֙
ְלַמ ֤לּ ֹאות ְדַּבר־ ְי ֹ
שׁ ֶ֣מֶלךְך
ה ָשׁ ָ֔בָתה ְלַמ ֖לּ ֹאות ִשְׁבִ֥ﬠים ָשׁ ָֽנה :וִּבְשׁ ַ֣נת ַאַ֗חת ְל֨כוֹ ֶר ֙
ְיֵ֤מי ָהַשָּׁמּ ֙
ה ָ֗וה ֶאת־֨רוּ ַ֙ח ֣כּוֹ ֶרשׁ ֶֽמֶלךְך־
ה ָ֖וה ְבִּ֣פי ִי ְרְמ ָ֑יהוּ ֵהִ֣ﬠיר ְי ֹ
ָפּ ַ֔רס ִלְכ֥לוֹת ְדַּבר־ ְי ֹ
ָפּ ַ֔רס ַו ַֽיֲּﬠֶבר־קוֹל ֙ ְבָּכל־ַמְלכוּ֔תוֹ ְו ַגם־ְבִּמְכָ֖תּב ֵלאֹֽמרֹֽ :כּה־ָאַ֞מר ֣כּוֹ ֶרשׁ ׀ ֶ֣מֶלךְך
ה ֱאֹלֵ֣הי ַהָשַּׁ֔מ ִים ְוֽהוּא־ָפ ַ֤קד ָעַל֙י
ה ָו ֙
ָפּ ַ֗רס ָכּל־ַמְמְל֤כוֹת ָה ָ ֨א ֶר֙ץ ָ֣נַתן ִ֗לי ְי ֹ
ה ָ֧וה ֱאֹל ָ ֛היו
ִלְב ֽנוֹת־֣לוֹ ַ֔ב ִית ִבּי ֽרוָּשׁ ַ֖לם ֲאֶ֣שׁר ִ ֽבּיהוּ ָ֑דה ִ ֽמי־ָב ֶ֣כם ִמָכּל־ַע֗מּוֹ ְי ֹ
ִע֖מּוֹ ְו ָֽיַעל:

