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ן־א ְב ָר ָהם׃
ן־ּדוִ ד ֶּב ַ
ׁשּוע ֶּב ָ
יח יֵ ַ
ּתֹולד ֹת ַה ָּמ ִׁש ַ
ְ
זֶ ה ֵס ֶפר
הֹוליד ֶאת־יַ ֲעק ֹב
ִ
הֹוליד ֶאת־יִ ְצ ָחק וְ יִ ְצ ָחק
ִ
ַא ְב ָר ָהם
הֹוליד
ִ
יהּודה
ת־א ָחיו׃ וִ ָ
הּודה וְ ֶא ֶ
הֹוליד ֶאת־יְ ָ
ִ
וְ יַ ֲעק ֹב
ת־ח ְצרֹון
הֹוליד ֶא ֶ
ִ
ּופ ֶרץ
ת־ּפ ֶרץ וְ ֶאת־זֶ ַרח ִמ ָּת ָמר ֶ
ֶא ֶ
ת־ע ִּמינָ ָדב
הֹוליד ֶא ַ
ִ
ת־רם׃ וְ ָרם
הֹוליד ֶא ָ
ִ
וְ ֶח ְצרֹון
ת־ׂש ְלמֹון׃
הֹוליד ֶא ַ
ִ
הֹוליד ֶאת־נַ ְחׁשֹון וְ נַ ְחׁשֹון
ִ
וְ ַע ִּמינָ ָדב
ת־עֹובד
ֵ
הֹוליד ֶא
ִ
הֹוליד ֶאת־ּב ַֹעז ֶמ ָר ָחב ּוב ַֹעז
ִ
וְ ַׂש ְלמֹון
ת־ה ֶּמ ֶלְך
הֹוליד ֶא ַ
ִ
הֹוליד ֶאת־יִ ָׁשי׃ וְ יִ ַׁשי
ִ
עֹובד
ֵמרּות וְ ֵ
ת־ׁשֹלמ ֹה ֵמ ָה ִא ָּׁשה ֲא ֶׁשר ָל ַקח
הֹוליד ֶא ְ
ִ
ָּדוִ ד וְ ָדוִ ד
הֹוליד
ִ
ּור ַח ְב ָעם
ת־ר ַח ְב ָעם ְ
הֹוליד ֶא ְ
ִ
ּוׁשֹלמ ֹה
אּורּיָ ה׃ ְ
ֵמ ִ
הֹוליד
ִ
ת־א ָסא׃ וְ ָא ָסא
הֹוליד ֶא ָ
ִ
ת־א ִבּיָ ה וַ ֲא ִבּיָ ה
ֶא ֲ
יהֹורם
הֹורם וִ ָ
הֹוליד ֶאת־יְ ָ
ִ
יהֹוׁש ָפט
הֹוׁש ָפט וִ ָ
ֶאת־יְ ָ
יֹותם
ת־יֹותם וְ ָ
ָ
הֹוליד ֶא
ִ
ת־עּזִ ּיָ הּו׃ וְ ֻעּזִ ּיָ הּו
הֹוליד ֶא ֻ
ִ
ת־חזְ ִקּיָ הּו׃ וְ ִחזְ ִקּיָ הּו
הֹוליד ֶא ִ
ִ
ת־א ָחז וְ ָא ָחז
הֹוליד ֶא ָ
ִ
ת־אמֹון וְ ָאמֹון
הֹוליד ֶא ָ
ִ
ּומנַ ֶּׁשה
ת־מנַ ֶּׁשה ְ
הֹוליד ֶא ְ
ִ
ת־יְכנְ יָ הּו וְ ֶאת־
הֹוליד ֶא ָ
ִ
ֹאׁשּיָ הּו
ֹאׁשּיָ הּו׃ וְ י ִ
הֹוליד ֶאת־י ִ
ִ
לֹותם ָּב ֶב ָלה׃
ימי גְ ָ
ֶא ָחיו ִּב ֵ
יאל
ּוׁש ַא ְל ִּת ֵ
יאל ְ
ת־ׁש ַא ְל ִּת ֵ
הֹוליד ֶא ְ
וְ ַא ֲח ֵרי ָהגְ ָלם ְל ָב ֶבל ָיְכנְיָ הּו ִ
ת־א ִביהּוד וַ ֲא ִביהּוד
הֹוליד ֶא ֲ
הֹוליד ֶאת־זְ ֻר ָּב ֶבל׃ ּוזְ ֻר ָּב ֶבל ִ
ִ
הֹוליד
ת־עּזּור׃ וְ ַעּזּור ִ
הֹוליד ֶא ַ
ת־א ְליָ ִקים וְ ֶא ְליָ ִקים ִ
הֹוליד ֶא ֶ
ִ
ת־א ִליהּוד׃
הֹוליד ֶא ֱ
ת־יָכין וְ ִיָכין ִ
הֹוליד ֶא ִ
ת־צדֹוק וְ ָצדֹוק ִ
ֶא ָ
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ּומ ָּתן
ת־מ ָּתן ַ
הֹוליד ֶא ַ
ת־א ְל ָעזָ ר וְ ֶא ְל ָעזָ ר ִ
הֹוליד ֶא ֶ
וֶ ֱא ִליהּוד ִ
ת־יֹוסף ִאיׁש ִמ ְריָם ֲא ֶׁשר
ֵ
הֹוליד ֶא
הֹוליד ֶאת־יַ ֲעק ֹב׃ וְ יַ ֲעק ֹב ִ
ִ
יח׃
ׁשּוע ַהּנִ ְק ָרא ָמ ִׁש ַ
נֹולד ִמ ֶּמּנָ ה יֵ ַ
ַ
ד־ּדוִ ד ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר ּד ֹרֹות
ל־הּד ֹרֹות ֵמ ַא ָב ָר ָהם ַע ָ
וְ ִהּנֵ ה ָּכ ַ
ּומּגָ לּות ָּב ֶבל ַעד־
ּומ ָּדוִ ד ַעד־ּגָ לּות ָּב ֶבל ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר ּד ֹרֹות ִ
ִ
יח ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר ּד ֹרֹות׃
ַה ַּמ ִׁש ַ
יח ַּכ ֲא ֶׁשר ִמ ְריָם ִאּמֹו ְמא ָֹר ָׂשה
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יְתה ֵל ַדת יֵ ַ
וְ ז ֹאת ָה ָ
רּוח
יה וַ ִּת ָּמ ֵצא ִּכי ָה ָרה ִהיא ִּכי ֵמ ַ
יֹוסף ֶט ֶרם יָבֹוא ֵא ֶל ָ
יְתה ָל ֵ
ָה ָ
יׁשּה ַצ ִּדיק ָהיָ ה וְ ל ֹא ָא ָבה ְל ִת ָּתּה
יֹוסף ִא ָ
ַהּק ֶֹדׁש ָה ָר ָתה׃ וְ ֵ
ל־לּבֹו
עֹודּנּו ְמ ַד ֵּבר ֶא ִ
ֶ
ֹאמר ְל ַׁש ְּל ָחּה ַּב ָּס ֶתר׃
ת־עם וַ ּי ֶ
ְל ִד ַּב ָ
יֹוסף
ָּכז ֹאת וְ ִהּנֵ ה ַמ ְל ַאְך יְ הֹוָ ה נִ ְר ָאה ֵא ָליו ַּב ֲחלֹום ֵלאמ ֹר ֶ
ת־מ ְריָם ִא ְׁש ֶּתָך ִּכי ַהּיֶ ֶלד
ל־ּת ָירא ִמ ַּק ַחת ֵא ֶליָך ֶא ִ
ן־ּדוִ ד ַא ִ
ֶּב ָ
ת־ׁשמֹו
את ֶא ְ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש׃ וְ ִהיא י ֶֹל ֶדת ֵּבן וְ ָק ָר ָ
נֹוצר ֵמ ַ
ְּב ִק ְר ָּבּה ַ
יְתה
יהם׃ ָוְכל־ז ֹאת ָה ָ
ֹאת ֶ
ת־עּמֹו ֵמ ַחּט ֵ
יֹוׁש ַיע ֶא ַ
ׁשּוע ִּכי הּוא ִ
יֵ ַ
יַד־הּנָ ִביא ֵלאמ ֹר׃
ר־ּד ֶּבר יְ הֹוָ ה ְּב ַ
ְל ַמּל ֹאת ֵאת ֲא ֶׁש ִ
ִהּנֵ ה ָה ַע ְל ָמה ָה ָרה וְ י ֶֹל ֶדת ֵּבן
נּואל
וְ ָק ְ*ראּו ְׁשמֹו ִע ָּמ ֵ
יֹוסף ִמ ְּׁשנָ תֹו וַ ּיַ ַעׂש ַּכ ֲא ֶׁשר
יקץ ֵ
ֲא ֶׁשר יֵ ָא ֵמר ֵאל ִע ָּמנּו׃ וַ ּיִ ַ
ת־א ְׁשּתֹו׃ וְ ל ֹא יָ ַדע א ָֹתּה ַעד
ִצּוָ ה א ֹתֹו ַמ ְל ַאְך יְ הֹוָ ה וַ ּיִ ַּקח ֶא ִ
ׁשּוע׃
ת־ׁשמֹו יֵ ַ
כֹורּה וַ ּיִ ְק ָרא ֶא ְ
ת־ּב ָ
ִּכי־יָ ְל ָדה ֵּבן ֶא ְ
ימי ַה ֶּמ ֶלְך
הּודה ִּב ֵ
ית־ל ֶחם יְ ָ
ׁשּוע ְּב ֵב ֶ
נֹולד יֵ ַ
וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר ַ
רּוׁש ַליְ ָמה
כֹוכ ִבים ָּבאּו ֵמ ֶא ֶרץ ֶק ֶדם יְ ָ
הֹורדֹוס וְ ִהּנֵ ה ח ֹזֵ י ָ
ְ
כֹוכבֹו ַּב ֶּק ֶדם
הּודים ִּכי ָר ִאנּו ָ
ּנֹולד ַלּיְ ִ
ֵלאמ ֹר׃ ַאּיֵ ה ַה ֶּמ ֶלְך ַה ָ
הֹורדֹוס וַ ּיָ נַ ע ְל ָבבֹו
וַ ּנָ ב ֹא ְל ִה ְׁש ַּת ֲחֹות לֹו׃ וַ ּיִ ְׁש ַמע ַה ֶּמ ֶלְך ְ
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים
ל־ר ֵ
ת־ּכ ָ
רּוׁש ַליִ ם ִעּמֹו׃ וַ ּיַ ְק ֵהל ֶא ָ
ְּול ַבב ָּכל־יְ ָ
יח׃
יהם ֵלאמ ֹר ַאּיֵ ה יִ ּוָ ֵלד ַה ָּמ ִׁש ַ
ת־ּפ ֶ
ּסֹופ ִרים ָּב ָעם וַ ּיִ ְׁש ַאל ֶא ִ
וְ ַה ְ
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ד־הּנָ ִביא׃
ֹה־ּכתּוב ְּביַ ַ
הּודה ִּכי כ ָ
ית־ל ֶחם יְ ָ
ֹאמרּו ֵא ָליו ְּב ֵב ֶ
וַ ּי ְ
*
הּודה
ית־ל ֶחם ֶא ֶרץ יְ ָ
וְ ַא ָּתה ֵּב ֶ
הּודה
ֵאינְ ָך ָצ ִעיר ְּב ַא ֻּל ֵפי יְ ָ
מֹוׁשל
ִּכי ִמ ְּמָך יֵ ֵצא ֵ
ת־ע ִּמי יִ ְׂש ָר ֵאל׃
ֲא ֶׁשר יִ ְר ֶעה ֶא ַ
ּכֹוכ ִבים ַּב ֵּס ֶתר וַ ּיַ ְחק ֹר א ָֹתם ָל ַד ַעת
הֹורדֹוס ֶאל־ח ֹזֵ י ַה ָ
וַ ּיִ ְק ָרא ְ
ית־ל ֶחם
ּכֹוכב׃ וַ ּיִ ְׁש ַלח א ָֹתם ֵּב ֶ
ת־ה ֵעת ֲא ֶׁשר נִ ְר ָאה ַה ָ
ֶא ָ
ל־הּיֶ ֶלד וְ ַכ ֲא ֶׁשר ִּת ְמ ְצאּון א ֹתֹו
יטב ַע ַ
ֹאמר ְלכּו וְ ִד ְרׁשּו ֵה ֵ
וַ ּי ַ
ם־אנִ י׃ וַ ּיִ ְׁש ְמעּו
ׁשּובּו וְ ַהּגִ ידּו ִלי וְ ָאב ָֹאה ְל ִה ְׁש ַּת ֲחֹות־לֹו ּגַ ָ
ר־ראּו ַב ֶּק ֶדם ָע ָלה
ּכֹוכב ֲא ֶׁש ָ
ל־ה ֶּמ ֶלְך וַ ּיֵ ֵלכּו וְ ִהּנֵ ה ַה ָ
ֶא ַ
ר־ּבא וַ ּיַ ֲעמ ֹד ִמ ַּמ ַעל ַל ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ָׁשם ַהּיָ ֶלד׃
יהם ַעד ֲא ֶׁש ָ
ִל ְפנֵ ֶ
ד־מא ֹד׃ וַ ּיָב ֹאּו
ּכֹוכב וַ ּיִ ְׂש ְמחּו ִׂש ְמ ָחה גְ ד ָֹלה ַע ְ
וְ ֵהם ָחזּו ַב ָ
ם־מ ְריָ ם ִאּמֹו וַ ּיִ ְּפלּו וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו־לֹו
ת־הּיֶ ֶלד ִע ִ
ַה ַּביְ ָתה וַ ּיִ ְראּו ֶא ַ
יהם וַ ּיַ ְק ִריבּו לֹו ִמנְ ָחה זָ ָהב ְּולבֹונָ ה וָ מ ֹר׃
וַ ּיִ ְפ ְּתחּו ֶאת־א ְֹצר ֵֹת ֶ
ל־הֹורדּוס וַ ּיִ ְפנּו וַ ּיֵ ְלכּו ְּב ֶד ֶרְך
ְ
וְ ֵהם ֻצּוּו ַב ֲחלֹום ְל ִב ְל ִּתי ׁשּוב ֶא
ַא ֵחר ְל ַא ְר ָצם׃
ל־יֹוסף ַּב ֲחלֹום ֵלאמ ֹר
ֵ
וַ יְ ִהי ְּב ֶל ְכ ָּתם וַ ּיֵ ָרא ַמ ְל ַאְך יְ הֹוָ ה ֶא
ב־ׁשם
ח־לָך ִמ ְצ ַריְ ָמה וְ ֶׁש ָ
ּוב ַר ְ
ת־אּמֹו ְ
ת־הּיֶ ֶלד וְ ֶא ִ
קּום ַקח ֶא ַ
הֹורדֹוס ְמ ַב ֵּקׁש ֶאת־נֶ ֶפׁש ַהּיֶ ֶלד
ד־א ֶׁשר א ַֹמר ֵא ֶליָך ִּכי ְ
ַע ֲ
ת־אּמֹו ָליְ ָלה וַ ּיֵ ֶלְך
ת־הּיֶ ֶלד וְ ֶא ִ
ְל ַק ְח ָּתּה׃ וַ ּיָ ָקם וַ ּיִ ַּקח ֶא ַ
הֹורדֹוס ְל ַמּל ֹאת ֶאת ֲא ֶׁשר
ִמ ְצ ָריְ ָמה׃ וַ ּיֵ ֶׁשב ָׁשם ַעד־מֹות ְ
אתי ִל ְבנִ י׃ וַ יְ ִהי
ד־הּנָ ִביא ֵלאמ ֹר ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ָק ָר ִ
ִּד ֶּבר יְ הֹוָ ה ְּביַ ַ
ד־מא ֹד וַ ּיִ ְׁש ַלח
הֹורדֹוס ִּכי ֵה ֵתלּו בֹו ַהח ֹזִ ים וַ ּיִ ְקצ ֹף ַע ְ
ִּכ ְראֹות ְ
יה ִמ ֶּבן־
בּול ָ
ּוב ָכל־ּגְ ֶ
ית־ל ֶחם ְ
ל־היְ ָל ִדים ֲא ֶׁשר ְּב ֵב ֶ
ת־ּכ ַ
וַ ּיַ ְך ֶא ָ
ְׁשנָ ַתיִ ם ְּול ָמ ָּטה ְל ִפי ָה ֵעת ֲא ֶׁשר ָח ַקר ִמ ִּפי ַהח ֹזִ ים׃
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 v. 6נ׳׳א ואתה בית לחם ֶא ְפ ָר ָתה
צעיר ִל ְהיֹות ְב ַא ְל ֵפי יהודה
		
ׂשר ֵאל ,עיין מיכה ה׳ א׳.
ממך ִלי יצא ִל ְהיֹות מושל ְביִ ָ
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הּוקם ֲא ֶׁשר נֶ ֱא ַמר ְּביַ ד־יִ ְר ְמיָ הּו ַהּנָ ִביא ֵלאמ ֹר׃
ָאז ַ
קֹול ְּב ָר ָמה נִ ְׁש ָמע
רּורים
נְ ִהי ְּב ִכי ַת ְמ ִ
יה
ל־ּבנֶ ָ
ָר ֵחל ְמ ַב ָּכה ַע ָ
ֵמ ֲאנָ ה ְל ִהּנָ* ֵחם ִּכי ֵאינֶ ּנּו׃
ל־יֹוסף
ֵ
הֹורדֹוס וַ ּיֵ ָרא ַמ ְל ַאְך יְ הֹוָ ה ַּב ֲחלֹום ֶא
וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי מֹות ְ
ת־אּמֹו וְ ֵלְך ׁשּוב
ת־הּיֶ ֶלד וְ ֶא ִ
ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ֵלאמ ֹר׃ קּום ַקח ֶא ַ
י־מתּו ַה ְמ ַב ְק ִׁשים ֶאת־נֶ ֶפׁש ַהּיָ ֶלד׃ וַ ּיָ ָקם
ַא ְר ָצה יִ ְׂש ָר ֵאל ִּכ ֵ
ּוב ָׁש ְמעֹו
ת־אּמֹו וַ ּיָב ֹא ַא ְר ָצה יִ ְׂש ָר ֵאל׃ ְ
ת־הּיֶ ֶלד וְ ֶא ִ
וַ ּיִ ַּקח ֶא ַ
הֹורדֹוס ָא ִביו וַ ּיִ ָירא ָל ֶל ֶכת
יהּודה ַּת ַחת ְ
ִּכי ַא ְר ְקלֹוס ָמ ַלְך ִּב ָ
ָׁש ָּמה וַ ּיֻ ּגַ ד־לֹו ָד ָבר ַּב ֲחלֹום וַ ּיִ ּס ֹב ֶאל־ּגְ ִלילֹות ַהּגָ ִליל׃ וַ ּיָב ֹא
יאים ִּכי
ת־ּד ְב ֵרי ַהּנְ ִב ִ
וַ ּיֵ ֶׁשב ָּב ִעיר ַהּנִ ְק ֵראת נְ ָצ ֶרת ְל ַמּל ֹאת ֶא ִ
נָ ְצ ִרי יִ ָּק ֵרא לֹו׃
הּודה
יֹוחנָ ן ַה ְמ ַט ֵּבל וַ ּיִ ְק ָרא ְב ִמ ְד ַּבר יְ ָ
וַ יְ ִהי ַּבּיָ ִמים ָה ֵהם וַ ּיָב ֹא ָ
י־מ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ ם ָק ְר ָבה ָלב ֹא׃
ֹאמר׃ ׁשּובּו ִּכ ַ
וַ ּי ַ
הּוא ֲא ֶׁשר נִ ָּבא ָע ָליו יְ ַׁש ְעיָ הּו ַהּנָ ִביא ֵלאמ ֹר
קֹורא ַּב ִּמ ְד ָּבר
קֹול ֵ
ַּפּנּו ֶּד ֶרְך יְ הֹוָ ה
ּלֹותיו׃
יַ ְּׁש*רּו ְמ ִס ָ
יֹוחנָ ן ָהיָ ה ָלבּוׁש ְׂש ַער ּגְ ַמ ִּלים וְ ֵאזֹור עֹור ָאזּור ְּב ָמ ְתנָ יו
וְ ָ
רּוׁש ַליִ ם וְ ָכל־
ּוד ַבׁש ִמּיָ ַער׃ וַ ּיֵ ְצאּו ֵא ָליו יְ ָ
ּומ ֲא ָכלֹו ֲחגָ ִבים ְ
ַ
ל־ּכ ַּכר ַהּיַ ְר ֵּדן׃ וַ ּיִ ָּט ְבלּו ַעל־יָ דֹו ַּבּיַ ְר ֵּדן ְּב ִה ְתוַ ּד ָֹתם
הּודה וְ ָכ ִ
יְ ָ
ּומן־
רּוׁשים ִ
ן־ה ְּפ ִ
יהם׃ ַאְך ַּכ ֲא ֶׁשר ָר ָאה ַר ִּבים ִמ ַ
ֹאת ֶ
ת־חּט ֵ
ֶא ַ
ֹאמר ָל ֶהם יַ ְל ֵדי ִצ ְפע ֹנִ ים ִמי
ּדּוקים ָּב ִאים ֵא ָליו ְל ִה ָּט ֵבל וַ ּי ֶ
ַה ַּצ ִ
הֹורה ֶא ְת ֶכם ְל ִה ָּמ ֵלט ַעל־נַ ְפ ְׁש ֶכם ִמ ְּפנֵ י ֲחרֹון ַאף ַה ָּבא׃
ָ
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יה ,עיין ירמיה ל׳׳א ט׳׳ו.
על־בנֶ ָ
ָ
 v. 18בנ׳׳א נמצא כאן
אֹלהינּו ,עיין ישעיה מ׳ ג׳.
 v. 3וכן במרקוס א׳ ג׳ ,לוקס ג׳ ד׳ ,נ׳׳א ישרו ָב ֲע ָר ָבה ְמ ִס ָלה ֵל ֵ
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ל־ּת ְהּגּו ִב ְל ַב ְב ֶכם ֵלאמ ֹר
ׁשּובה׃ וְ ַא ֶ
ָל ֵכן ֲעׂשּו ְפ ִרי טֹוב ִל ְת ָ
ן־א ָבנִ ים ֵא ֶּלה
ַא ְב ָר ָהם ָלנּו ְל ָאב ִּכי ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ּגַ ם ִמ ֲ
ם־ּכ ָבר נָ טּוי
ֹלהים ְל ָה ִקים ָּבנִ ים ְל ַא ְב ָר ָהם׃ וְ גַ ְ
ד־א ִ
ַּת ִּׂשיג יַ ֱ
ל־עץ ֲא ֶׁשר ל ֹא יַ ֲע ֶׂשה ְפ ִרי
ַהּגַ ְרזֶ ן ַעל־ׁש ֶֹרׁש ָה ֵע ִצים וְ ָל ֵכן ָּכ ֵ
מֹו־אׁש׃ וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י ְמ ַט ֵּבל ֶא ְת ֶכם ַּב ַּמיִ ם
טֹוב יִ ּגָ ַדע וְ ָה ְׁש ַלְך ְּב ֵ
ׁשּובה ַאְך ַה ָּבא ַא ֲח ַרי ָחס ֹן הּוא ִמ ֶּמּנִ י ֲא ֶׁשר ָקט ֹנְ ִּתי
ִל ְת ָ
ּוב ֵאׁש׃
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ָ
ִמ ְּׂש ֵאת ֶאת־נְ ָע ָליו הּוא יְ ַט ֵּבל ֶא ְת ֶכם ְּב ַ
ת־ה ִח ִּטים
ֲא ֶׁשר ִמזְ ֵרהּו ְביָ דֹו ִלזְ רֹות ְּול ָה ֵבר ֶאת־ּגָ ְרנֹו וְ ָא ַסף ֶא ַ
ת־הּמ ֹץ יִ ְׂשר ֹף ַּב ֵאׁש ֲא ֶׁשר ל ֹא ִת ְכ ֶּבה׃
ֶאל־ּתֹוְך ֲא ָס ָמיו וְ ֶא ַ
יֹוחנָ ן ְל ִה ָּט ֵבל ַעל־
ל־הּיַ ְר ֵּדן ִל ְפנֵ י ָ
ן־הּגָ ִליל ֶא ַ
ׁשּוע ִמ ַ
ָאז יָב ֹא יֵ ַ
ל־יָדָך וְ ַא ָּתה
יֹוחנָ ן ֵלאמ ֹר ֲהל ֹא נָ כֹון ִלי ְל ִה ָּט ֵבל ַע ְ
יָדֹו׃ וַ ֲּיַע ָצר־ּבֹו ָ
ֹאמר ֵא ָליו ֶה ֶרף ַּכּיֹום ִּכי־כ ֹה יָ ֲא ָתה
ׁשּוע וַ ּי ֶ
את ֵא ָלי׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ָּב ָ
ׁשּוע וַ יְ ַמ ֵהר וַ ּיַ ַעל
ל־צ ָד ָקה וַ ּיִ ֶרף ִמ ֶּמּנּו׃ וַ ּיִ ָּט ֵבל יֵ ַ
ָלנּו ְל ַמ ֵּלא ָכ ְ
ֹלהים
ת־רּוח ֱא ִ
ַ
ן־ה ָּמיִ ם וְ ִהּנֵ ה נִ ְפ ְתחּו־לֹו ַה ָּׁש ַמיִ ם וַ ּיַ ְרא ֶא
ִמ ַ
י ֶֹר ֶדת ִּב ְדמּות־יֹונָ ה וַ ָּתנַ ח ָע ָליו׃ וְ ִהּנֵ ה קֹול ק ֵֹרא ִמ ָּׁש ַמיִ ם זֶ ה
הּוא ְבנִ י יְ ִד ִידי ּבֹו ָר ְצ ָתה נַ ְפ ִׁשי׃
רּוח ַה ִּמ ְד ָּב ָרה ְל ַב ֲעבּור יְ נַ ֵּסהּו ָׁשם ַה ָּׂש ָטן׃
ׁשּוע ָּב ַ
הּובל יֵ ַ
ָאז ַ
וַ ּיָ ָצם ַא ְר ָּב ִעים יֹום וְ ַא ְר ָּב ִעים ָליְ ָלה וַ ּיִ ְר ָעב׃ וַ ּיִ ּגַ ׁש ַה ְמנַ ֶּסה
ֹלהים ַא ָּתה ֱאמ ֹר וַ ֲא ָבנִ ים ֵא ֶּלה ִּת ְהיֶ יןָ
ן־ה ֱא ִ
ֹאמר ֵא ָליו ִאם ֶּב ָ
וַ ּי ֶ
ל־ה ֶּל ֶחם ְל ַבּדֹו יִ ְחיֶ ה
ֹאמר ָּכתּוב ִּכי ל ֹא ַע ַ
ְל ָל ֶחם׃ וַ ּיַ ַען וַ ּי ַ
ל־עיר
ל־מֹוצא ִפי־יְ הֹוָ ה׃ וַ ּיִ ָּק ֵחהּו ַה ָּׂש ָטן ֶא ִ
ָ
ל־ּכ
ָה ָא ָדם ִּכי ַע ָ
ֹאמר ֵא ָליו ִאם
ית־ה ִּמ ְק ָּדׁש׃ וַ ּי ֶ
ל־ּפּנַ ת ּגַ ג ֵּב ַ
ַהּק ֶֹדׁש וַ ּיַ ֲע ִמ ֵדהּו ַע ִ
ֹלהים ַא ָּתה ִה ְתנַ ֵּפל ָא ְר ָצה ִּכי ָכתּוב
ן־ה ֱא ִ
ֶּב ָ
ה־ּלְך
ִּכי ַמ ְל ָא ָכיו יְ ַצּוֶ ָ
ל־ּכ ַּפיִ ם יִ ָּׂשאּונְ ָך
ַע ַ
ן־ּתּג ֹף ָּב ֶא ֶבן ַרגְ ֶלָך׃
ֶּפ ִ
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ׁשּוע וְ עֹוד ָּכתּוב ל ֹא ְתנַ* ֶּסה ֶאת־יְ הֹוָ ה
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
וַ ּי ֶ
ל־הר ּגָ ב ַֹּה ְמא ֹד וַ ּיַ ְר ֵאהּו
ּיֹוסף ַה ָּׂש ָטן וַ ּיִ ָּק ֵחהּו ֶא ַ
ֱאל ֹ ֶ*היָך׃ וַ ֶ
ל־א ֶּלה
ת־ּכ ֵ
ֹאמר ֵא ָליו ֶא ָ
בֹודן׃ וַ ּי ֶ
ל־מ ְמ ְלכֹות ָה ָא ֶרץ ְּוכ ָ
ת־ּכ ַ
ֶא ָ
ׁשּוע ּגֶ ׁש־
ם־ּתּפ ֹל וְ ִת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה ִלי׃ ָאז ָא ַמר ֵא ָליו יֵ ַ
ן־לָך ִא ִ
ֶא ֶּת ְ
*
*
*
ֹלהיָך ִת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה וְ א ֹתֹו ְל ַבּדֹו
ָה ְל ָאה ַה ָּׂש ָטן ִּכי ָכתּוב ַליהֹוָ ה ֱא ֶ
ַּת ֲעב ֹד׃ וַ ּיִ ֶרף ִמ ֶּמּנּו ַה ָּׂש ָטן וַ ּיִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליו ַמ ְל ָא ִכים וַ יְ ָׁש ְר ֻתהּו׃
יֹוחנָ ן וַ ּיָ ָׁשב ַהּגָ ִל ָילה׃
ָ
ׁשּוע ִּכי נִ ְסּגַ ר
וַ יְ ִהי ְכ ָׁש ְמעֹו יֵ ַ
ל־ׂש ַפת ַהּיָ ם
וַ ּיַ ֲעז ֹב ֶאת־נְ ָצ ֶרת וַ ּיָב ֹא וַ ּיֵ ֶׁשב ִּב ְכ ַפר־נַ חּום ַע ְ
בּולי זְ ֻבלּון וְ נַ ְפ ָּת ִלי׃ ְל ַמּל ֹאת ֵאת ֲא ֶׁשר־נֶ ֶא ַמר ְּביַ ד־
ִּבגְ ֵ
יְ ַׁש ְעיָ הּו ַהּנָ ִביא ֵלאמ ֹר׃
ַא ְר ָצה זְ ֻבלּון וְ ַא ְר ָצה נַ ְפ ָּת ִלי
ֶּד ֶרְך ַהּיָ ם ֵע ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדן ּגְ ִליל ַהּגֹויִ ם׃
ָה ָעם ַהה ְֹל ִכים ַּבח ֶֹׁשְך ָראּו אֹור ּגָ דֹול
י ְֹׁש ֵבי ְּב ֶא ֶרץ ַצ ְל ָמוֶ ת
יהם׃
אֹור נָ גַ ּה ֲע ֵל ֶ
ׁשּוע ִל ְקר ֹא וְ ֵלאמ ֹר ׁשּובּו ִמ ַּד ְר ֵכ ֶיכם ִּכי
ֵמ ָה ֵעת ַה ִהיא ֵה ֵחל יֵ ַ
ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ ם ָק ְר ָבה ָלב ֹא׃
ם־הּגָ ִליל וַ ּיַ ְרא ְׁשנֵ י ַא ִחים ִׁש ְמעֹון
ׁשּוע ַעל־יַ ד יַ ַ
וַ ּיִ ְת ַה ֵּלְך יֵ ַ
י־הּיָ ם
ל־ּפנֵ ַ
ַהּנִ ְק ָרא ֶּפ ְטרֹוס וְ ַאנְ ְּד ַרי ָא ִחיו ּפ ְֹר ִׂשים ִמ ְכמ ֶֹרת ַע ְ
ִּכי ַדּיָ גִ ים ָהיּו׃
יהם ְלכּו ַא ֲח ָרי וְ ֶא ֱע ֶׂשה ֶא ְת ֶכם ְל ַדּיְ גֵ י ָא ָדם׃
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
ֹרֹותם ְּכ ֶרגַ ע וַ ּיֵ ְלכּו ַא ֲח ָריו׃ וַ ּיַ ֲעב ֹר ִמ ָּׁשם
ת־מ ְכמ ָ
וַ ּיַ ַעזְ בּו ֶא ִ
יֹוחנָ ן ָא ִחיו ָּב ֳאנִ ּיָ ה
וַ ּיַ ְרא ְׁשנֵ י ַא ִחים ֲא ֵח ִרים יַ ֲעק ֹב ֶּבן־זַ ְב ִּדי וְ ָ
יהם׃
ֹרֹותם וַ ּיִ ְק ָרא ֲא ֵל ֶ
יהם ְמ ַת ְּקנִ ים ִמ ְכמ ָ
ִעם־זַ ְב ִּדי ֲא ִב ֶ
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יהם וַ ּיֵ ְלכּו ַא ֲח ָריו׃
ת־א ִב ֶ
ת־ה ֳאנִ ּיָ ה וְ ֶא ֲ
ם־ה ָּמה ְּכ ֶרגַ ע ָעזְ בּו ֶא ָ
וְ גַ ֵ
ד־ׁשם ְּב ָב ֵּתי ַה ְּכנֵ ֶסת ָקר ֹא
ל־הּגָ ִליל וַ ּיְ ַל ֶּמ ָ
ׁשּוע ְּב ָכ ַ
וַ ּיָ ָסב יֵ ַ
ל־מ ְדוֶ ה ָּב ָעם׃ וַ ּיֵ ֵצא
ל־מ ֲח ָלה וְ ָכ ַ
ׂשרת ַה ַּמ ְלכּות וְ ָרפ ֹא ָּכ ַ
ְּב ַ
חֹולים ֲא ֶׁשר ָּד ְבקּו
ל־ה ִ
ל־א ָרם וַ ִּיָביאּו ֵא ָליו ֵאת ָּכ ַ
ָׁש ְמעֹו ְּב ָכ ֲ
ָבם ַּת ֲח ֻל ִאים ׁשֹונִ ים וָ ֳח ָליִ ם ָר ִעים ֲא ֻחזֵ י רּוחֹות ָרעֹות ֻמ ֵּכי
ן־הּגָ ִליל
יָ ֵר ַח ּונְ ֵכי ֲע ָצמֹות וַ ּיִ ְר ָּפ ֵאם׃ וַ ּיֵ ְלכּו ַא ֲח ָריו ָק ָהל ָרב ִמ ַ
יהּודה וְ ֵע ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדן׃
רּוׁש ַליִ ם וִ ָ
ּומן־יְ ָ
ן־ּד ַּכּפ ִֹליס ִ
ּומ ֶ
ִ
ל־ה ָהר וַ ּיֵ ֶׁשב
ת־המֹון ָה ָעם וַ ּיַ ַעל ֶא ָ
וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר ָר ָאה ֶא ֲ
ּיֹורה ָל ֶהם
ת־ּפיהּו וַ ֶ
ידיו׃ וַ ּיִ ְפ ַּתח ֶא ִ
ָׁשם וַ ּיִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליו ַּת ְל ִמ ָ
ֵלאמ ֹר׃
רּוח ִּכי ָל ֶהם ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ָמיִ ם׃
ַא ְׁש ֵרי ֲענִ ּיֵ י ָה ַ
י־הם יְ נֻ ָחמּו׃
ַא ְׁש ֵרי ַה ִּמ ְת ַא ְּב ִלים ִּכ ֵ
ׁשּו־א ֶרץ׃
ָ
י־הם יִ ְיר
ַא ְׁש ֵרי ָה ֲענָ וִ ים ִּכ ֵ
י־הם יִ ְרוָ יֻ ן׃
ַא ְׁש ֵרי ָה ְר ֵע ִבים וְ ַה ְּצ ֵמ ִאים ִל ְצ ָד ָקה ִּכ ֵ
י־הם יְ ֻר ָחמּו׃
י־ר ֲח ִמים ִּכ ֵ
ַא ְׁש ֵרי ַּב ֲע ֵל ַ
ֹלהים׃
ת־א ִ
י־הם יֶ ֱחזּו ֶא ֱ
ַא ְׁש ֵרי ָּב ֵרי ֵל ָבב ִּכ ֵ
ֹלהים׃
י־א ִ
י־הם יִ ָּק ְראּו ְּבנֵ ֱ
ַא ְׁש ֵרי ע ֵֹׂשי ָׁשלֹום ִּכ ֵ
ַא ְׁש ֵרי ַהּנִ ְר ָּד ִפים ֵע ֶקב ִצ ְד ָק ָתם ִּכי ָל ֶהם ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ָמיִ ם׃
ַא ְׁש ֵר ֶיכם ִאם־יְ ָח ְרפּו ִאם־יִ ְר ְּדפּו ֶא ְת ֶכם
ּוב ֶּׁש ֶקר ִיָביאּו ִד ַּב ְת ֶכם ָר ָעה ַּב ֲעבּור ְׁש ִמי׃
ַ
ִׂשיׂשּו וְ גִ ילּו ִּכי ְׂש ַכ ְר ֶכם ַה ְר ֶּבה ְמא ֹד ַּב ָּׁש ָמיִ ם
יאים ֲא ֶׁשר ָהיּו ִל ְפנֵ ֶיכם׃
ת־הּנְ ִב ִ
י־כן ָר ְדפּו ֶא ַ
ִּכ ֵ
ַא ֶּתם ֶמ ַלח ָה ָא ֶרץ
ם־ה ֶּמ ַלח יָ פּוג ַט ְעמֹו ַּב ֶּמה יָ ְמ ָלח
וְ ִא ַ
ָּת ֵפל ל ֹא־יִ ְצ ַלח ַלּכ ֹל
חּוצה וְ ָהיָ ה ְל ִמ ְר ַמס ָרגֶ ל׃
ִּכי ִאם־יְ ז ֶֹרה ַה ָ
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עֹולם
ַא ֶּתם אֹור ָה ָ
תּוכל ְל ִה ָּס ֵתר׃
ל־ה ָהר ל ֹא ַ
ִעיר י ֶֹׁש ֶבת ַע ָ
יקים נֵ ר ְל ִתּתֹו ַּת ַחת ָה ֵא ָיפה
וְ ֵאין ַמ ְד ִל ִ
ל־ה ְּמנ ָֹרה ְל ָה ִאיר ְלכ ֹל ֲא ֶׁשר ַּב ָּביִ ת׃
ם־א ַ
ִּכי ִא ֶ
י־ה ָא ָדם
אֹור ֶכם ְל ֵענֵ י ְבנֵ ָ
ּכ ֹה יָ ֵאר ְ
ת־א ִב ֶיכם ַּב ָּׁש ַמיִ ם יְ ַכ ֵּבדּו׃
ּטֹובים וְ ֶא ֲ
וְ ָראּו ַמ ֲע ֵׂש ֶיכם ַה ִ
יאים
ּתֹורה אֹו ַהּנְ ִב ִ
אתי ְל ָה ֵפר ַה ָ
ַאל ַּת ְח ְׁשבּו ִּכי ָב ִ
ם־ל ַמ ְּלא ֹת׃
אתי ִּכי ִא ְ
ל ֹא ְל ָה ֵפר ָּב ִ
ִּכי ֵהן ָא ֵמן ָאנ ִֹכי ַמּגִ יד ָל ֶכם
ַעד ֲא ֶׁשר ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ יַ ֲעב ֹרּון
ּתֹורה
ן־ה ָ
ל ֹא ַת ֲעב ֹר יּוד ַא ַחת ִמ ַ
י־כ ָּלם יָ קּומּו׃
ַאף ל ֹא קֹוץ ֶא ָחד ַעד ִּכ ֻ
ל־ה ֵּמ ִפיר ַא ַחת ִמ ִּמ ְצֹות ְק ַטּנֹות ֵא ֶּלה
ָל ֵכן ָּכ ַ
הֹורה ָכז ֹאת ַל ֲאנָ ִׁשים
וְ ָ
נִ ְק ֶלה יִ ָּק ֵרא ְּב ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ ם
ׂשֹותן
ּומ ַל ֵּמד ַל ֲע ָ
וְ ָהע ֶֹׂשה א ָֹתן ְ
נִ ְכ ָּבד יִ ָּק ֵרא ְּב ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ָמיִ ם׃
וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם
ּסֹופ ִרים
ֹא־תגְ ַּדל ִצ ְד ַק ְת ֶכם ִמ ִּצ ְד ַקת ַה ְ
ִאם ל ִ
רּוׁשים ל ֹא ָתב ֹאּו ְל ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ָמיִ ם׃
וְ ַה ְּפ ִ
ְׁש ַמ ְע ֶּתם ֵאת ֲא ֶׁשר נֶ ֱא ַמר ַל ַּק ְדמ ֹנִ ים ל ֹא ִּת ְר ָצח
וְ ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר יִ ְר ַצח יִ ּנָ ֵתן ַל ִּמ ְׁש ָּפט ִּב ְפ ִל ִלים׃
וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם
ַה ִּמ ְת ַע ֵּבר ְּב ָא ִחיו ִחּנָ ם יִ ּנָ ֵתן ַל ִּמ ְׁש ָּפט ִּב ְפ ִל ִלים
יקה יִ ּנָ ֵתן ִּב ֵידי ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין
וְ ַהּק ֵֹרא ְל ָא ִחיו ֵר ָ
יהּנ ֹם׃
וְ ִאם נָ ָבל יִ ְק ָרא־לֹו יִ ּפ ֹל ְל ֵאׁש ּגֵ ִ
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ל־ה ִּמזְ ֵּב ַח
י־ת ְק ִריב ָק ְר ָּבן ַע ַ
ל־ּכן ֵאפֹוא ִּכ ַ
ַע ֵ
י־ד ַבר ִריב ְל ָא ִחיָך ִע ָּמְך׃
ד־לָך ָׁשם ִּכ ְ
וְ ִל ְּבָך יַ ּגֶ ְ
ַהּנַ ח ָׁשם ָק ְר ָּבנְ ָך ִל ְפנֵ י ַה ִּמזְ ֵּב ַח
ּור ַהב ָא ִחיָך
וְ ֵלְך ִה ְת ַר ֵּפס ְ
וְ ָאז ּב ֹא וְ ַה ְק ֵרב ָק ְר ָּבנֶ ָך׃
עֹודָך ִעּמֹו ַב ָּד ֶרְך
ם־איׁש ִר ְיבָך ְּב ְ
ַמ ֵהר ַה ְׁש ֵלם ִע ִ
ֶּפן־יַ ְסּגִ יר א ְֹתָך ִאיׁש ִר ְיבָך ִּב ֵידי ַהּׁש ֵֹפט
וְ ַהּׁש ֵֹפט יַ ְסּגִ ְירָך ְּביַ ד ַהּׁש ֵֹטר
וְ הּוא יִ ֶּתנְ ָך ְל ֵבית ַהּס ַֹהר׃
וַ ֲאנִ י ָא ֵמן א ֵֹמר ְלָך ִּכי ל ֹא ַת ֲע ֶלה ִמ ָּׁשם
רּוטה ָה ַא ֲחר ֹנָ ה׃
ת־ה ְּפ ָ
ַעד ֲא ֶׁשר ְּת ַׁש ֵּלם ֶא ַ
ְׁש ַמ ְע ֶּתם ֵאת ֲא ֶׁשר נֶ ֱא ַמר ַל ַּק ְדמ ֹנִ ים ל ֹא ִּתנְ ָאף׃
וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם
רּוח־זְ נּונִ ים
ק־ּבּה ְּב ַ
ל־הּנ ֵֹתן ֵעינֹו ְב ִא ָּׁשה ַל ֲח ָׁש ָ
ָּכ ַ
נָ ַאף א ָֹתּה ְּב ִלּבֹו׃
יְמנִ ית ַּת ְכ ִׁש ֶילָך
וְ ִאם ֵעינְ ָך ַה ָ
נַ ְּק ֶר ָה וְ ַה ְׁש ִל ֶיכ ָה ִמ ֶּמָך
טֹוב ְלָך ַּב ֲאב ֹד ֵא ֶבר ֶא ָחד
יהּנ ֹם׃
ל־ּב ָׂש ְרָך ְלגֵ ִ
ֵמ ָה ְׁש ַלְך ָּכ ְ
יְמנִ ית ַּת ְכ ִׁש ֶילָך
וְ ִאם־יָ ְדָך ַה ָ
ַק ְּצ ֶצ ָה וְ ַה ְׁש ִל ֶיכ ָה ִמ ֶּמ ָּך
טֹוב ְלָך ַּב ֲאב ֹד ֵא ֶבר ֶא ָחד
יהּנ ֹם׃
ל־ּב ָׂש ְרָך ְלגֵ ִ
ֵמ ָה ְׁש ַלְך ָּכ ְ
יתת׃
וְ נֶ ֱא ַמר ִּכי־יְ ַׁש ַּלח ִאיׁש ִא ְׁשּתֹו וְ נָ ַתן ְּביָ ָדּה ֵס ֶפר ְּכ ִר ֻ
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וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם
ל־ּד ַבר זְ נּות
ִאם יְ ַׁש ַּלח ִאיׁש ִא ְׁשּתֹו ִאם ל ֹא ַע ְ
ֵמ ִׂשים א ָֹתּה ְלנ ָֹא ֶפת
רּוׁשה לֹו ְל ִא ָּׁשה נ ֵֹאף הּוא׃
ֹּלק ַח ּגְ ָ
וְ ַה ֵ
וְ עֹוד ְׁש ַמ ְע ֶּתם ֵאת ֲא ֶׁשר נֶ ֱא ַמר ַל ַּק ְדמ ֹנִ ים
ל ֹא ִת ָּׁש ַבע ַל ֶּׁש ֶקר וְ ֶאת־נְ ָד ֶריָך ְּת ַׁש ֵּלם ַליהֹוָ ה׃
וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם
בּועה
ל־ׁש ָ
ל ֹא ִת ָּׁש ַבע ָּכ ְ
ֹלהים ֵה ָּמה׃
י־כ ֵּסא ֱא ִ
ל ֹא ִת ָּׁש ַבע ַּב ָּׁש ַמיִ ם ִּכ ִ
י־הד ֹם ַרגְ ָליו ִהיא
וְ ל ֹא ָב ָא ֶרץ ִּכ ֲ
י־היא ִק ְריַ ת ֶמ ֶלְך ָרב׃
ירּוׁש ַליִ ם ִּכ ִ
וְ ל ֹא ִב ָ
ֹאׁשָך
וְ ל ֹא ִת ָּׁש ַבע ְּבר ֶ
תּוכל ַל ֲהפְֹך ֵׂש ָער ֶא ָחד ָל ָבן אֹו ָׁשח ֹר׃
ִּכי־ל ֹא ַ
ַאְך זֶ ה יְ ִהי ְד ַב ְר ֶכם ֵהן ֵהן ל ֹא ל ֹא
וְ י ֵֹתר ִמּזֶ ה ִמ ְּמקֹור ָה ָרע הּוא׃
ְׁש ַמ ְע ֶּתם ִּכי נֶ ֱא ַמר ַעיִ ן ַּת ַחת ַעיִ ן וְ ֵׁשן ַּת ַחת ֵׁשן׃
וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם
ל ֹא ִת ְתיַ ֵּצב ִּב ְפנֵ י ַה ָּבא ְל ָה ַרע ָלְך
אלית׃
ם־ה ְּׂש ָמ ִ
ל־ה ְּל ִחי ַהיְ ָמנִ ית ֶּתן־לֹו ּגַ ַ
ִאם יַ ְּכָך ַע ַ
ל־ה ָח ֵפץ ָל ִריב ִע ְּמָך
וְ ָכ ֶ
ם־מ ִע ֶילָך׃
ָל ַק ַחת ַה ְּכת ֹנֶ ת ֵמ ָע ֶליָך ַהּנַ ח לֹו ּגַ ְ
וְ ַהּנ ֹגֵ ׂש ְּבָך ָל ֶל ֶכת ִעּמֹו ִּכ ְב ַרת ֶא ֶרץ ֶא ָחת
ֵלְך ִעּמֹו ְׁש ָּתיִ ם׃
ֵּתן ַל ְמ ַב ֵּקׁש ִמ ֶּמ ָּך
ל־ּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך׃
ּומ ֵאת ֶה ָח ֵפץ ִל ְלֹות ִמּיָ ְדָך ַא ַ
ֵ
ת־ר ֲעָך וְ ָא ְיַב ָּת ֶאת־א ֹ ֶיְבָך׃
ְׁש ַמ ְע ֶּתם ִּכי נֶ ֱא ַמר וְ ָא ַה ְב ָּת ֶא ֵ
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וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם
יטיבּו ְלׂשנְ ֵא ֶיכם
ת־מ ַק ְל ֵל ֶיכם ֵה ִ
ֶא ֱהבּו ֶאת־א ֹ ֵיְב ֶיכם ָּב ֲרכּו ֶא ְ
וְ ַה ְע ִּתירּו ְּב ַעד ַמ ְכ ִא ֵיב ֶיכם וְ ר ְֹד ֵפ ֶיכם׃
ל־א ִב ֶיכם ַּב ָּׁש ַמיִ ם
ְל ַמ ַען ִּת ְהיּו ָבנִ ים ֶא ֲ
ּטֹובים
ַה ֵּמ ִאיר ִׁש ְמׁשֹו ָל ָר ִעים וְ ַל ִ
יקים וְ ָל ְר ָׁש ִעים׃
ּומ ְמ ִטיר ַל ַּצ ִּד ִ
ַ
ה־ּׂש ָכר ָל ֶכם
ם־ּת ֱא ָהבּון ֶאת־א ֲֹה ֵב ֶיכם ַמ ָ
ִּכי ִא ֶ
מֹו־כן׃
ם־הּמ ְֹכ ִסים יַ ֲעׂשּון ְּכ ֵ
ֲהל ֹא גַ ַ
ת־א ֵח ֶיכם ַמה־ּיִ ְתרֹון ָל ֶכם
ם־ּת ְפ ְקדּו ְל ָׁשלֹום ַרק ֶא ֲ
וְ ִא ִ
ם־הּמ ְֹכ ִסים׃
ֵּכן יַ ֲעׂשּון ּגַ ַ
ימם
ָל ֵכן ֱהיּו ְת ִמ ִ
ַּכ ֲא ֶׁשר ֲא ִב ֶיכם ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּת ִמים הּוא׃
ִה ָּׁש ְמרּו ָל ֶכם ֵמ ֲעׂשֹות ְצ ָד ָקה ְל ַמ ְר ֵאה ֵעינֵ י ָה ָא ָדם
ֶּפן ָׂש ָכר ל ֹא ַת ִּׂשיגּו ֵמ ֵאת ֲא ִב ֶיכם ֶׁש ַּב ָּׁש ָמיִ ם׃
ׂשֹותָך ְצ ָד ָקה
ָל ֵכן ַּב ֲע ְ
רּועה ְל ָפנֶ יָך
ל ֹא ַת ְׁש ִמ ַיע קֹול ְּת ָ
ּוב ְרח ֹבֹות
ַּכ ֲא ֶׁשר יַ ֲעׂשּו ַה ֲחנֵ ִפים ְּב ָב ֵּתי ַה ְּכנֵ ֶסת ָ
י־ה ָא ָדם
ְל ַמ ַען יַ ִּׂשיגּו ָכבֹוד ְל ֵעינֵ י ְבנֵ ָ
ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם
יהם׃
ִהּנֵ ה ְׂש ָכ ָרם ִל ְפנֵ ֶ
ׂשֹותָך ְצ ָד ָקה
וְ ַא ָּתה ַּב ֲע ְ
ֹאלָך ֵאת ֲא ֶׁשר ע ָֹׂשה יְ ִמינֶ ָך׃
ל־ּת ַדע ְׂשמ ְ
ַא ֵ
ְל ַמ ַען ִּת ְהיֶ ה ִצ ְד ָק ְתָך ַּב ָּס ֶתר
ם־לְך׃
מּולָך ַּבּגַ לּוי יְ ַׁש ֶּל ָ
וְ ָא ִביָך ָהר ֶֹאה ַב ֵּס ֶתר ּגְ ְ
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ל־ּת ְהיּו ְּכ ַאנְ ֵׁשי ח ֹנֶ ף ָהא ֲֹה ִבים
וְ ִכי ָתב ֹאּו ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ַא ִ
ּופּנֹות ַה ְּׁשוָ ִקים ְל ַמ ַען
ַל ֲעמ ֹד ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ְּב ָב ֵּתי ַה ְּכנֵ ֶסת ִ
י־ה ָא ָדם ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם
ִּת ְיר ֶאינָ ה א ָֹתם ֵעינֵ י ְבנֵ ָ
יהם׃
ִהּנֵ ה ְׂש ָכ ָרם ִל ְפנֵ ֶ
ּוסג ֹר ְּד ָל ְתָך ַּב ֲע ֶדָך
וְ ַא ָּתה ִּב ְת ִפ ָּל ְתָך ּב ֹא ַב ֲח ָד ֶריָך ְ
ל־א ִביָך ֲא ֶׁשר ֵס ֶתר ְס ִב ָיביו
וְ ִה ְת ַּפ ֵּלל ֶא ָ
ם־לְך׃
מּולָך ַּבּגַ לּוי יְ ַׁש ֶּל ָ
וְ ָא ִביָך ָהר ֶֹאה ַב ֵּס ֶתר ּגְ ְ
וְ ַכ ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ִמ ְת ַּפ ְּל ִלים
ל־ּת ַב ְּטאּו ִב ְׂש ָפ ַתיִ ם ַּכּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר יַ ְחׁש ֹב ִל ָּבם
ַא ְ
ִּכי־יִ ָּׁש ְמעּו ַּב ֲע ֶט ֶרת ְּד ָב ִרים׃
ל־ּת ְׁשוּו ָלמֹו
ָל ֵכן ַא ִ
סֹור ֶכם
ה־ּמ ְח ְ
ִּכי י ֵֹד ַע ֲא ִב ֶיכם ַמ ַ
ֶט ֶרם ִּת ְׁש ֲאלּו ִמּיָ דֹו׃
וְ ַא ֶּתם ּכ ֹה ִת ְת ַּפ ָּללּו
ָא ִבינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֶמָך׃
כּותָך
ָּתב ֹא ַמ ְל ֶ
יֵ ָע ֶׂשה ְרצֹונְ ָך ָּב ָא ֶרץ ַּכ ֲא ֶׁשר נַ ֲע ָׂשה ַב ָּׁש ָמיִ ם׃
ן־לנּו ַהּיֹום ֶל ֶחם ֻח ֵּקנּו׃
ֶּת ָ
ת־א ְׁש ָמ ֵתנּו
ח־לנּו ֶא ַ
ּוס ַל ָ
ְ
ַּכ ֲא ֶׁשר ס ְֹל ִחים ֲאנַ ְחנּו ַל ֲא ֶׁשר ָא ְׁשמּו ָלנּו׃
יאנּו ִל ֵידי ַמ ָּסה
ל־ּת ִב ֵ
וְ ַא ְ
בּורה
ן־ה ָרע ִּכי ְלָך ַה ַּמ ְמ ָל ָכה וְ ַהּגְ ָ
ם־ה ִּצ ֵילנּו ִמ ָ
ִּכי ִא ַ
עֹול ִמים ָא ֵמן׃
עֹול ֵמי ָ
וְ ַה ִּת ְפ ֶא ֶרת ְל ְ
ת־א ְׁש ָמ ָתם
י־א ָדם ֶא ַ
ם־ּת ְס ְלחּו ִל ְבנֵ ָ
ִּכי ִא ִ
ם־א ִב ֶיכם ַּב ָּׁש ַמיִ ם יִ ְס ַלח ָל ֶכם׃
ּגַ ֲ
ת־א ְׁש ָמ ָתם
י־א ָדם ֶא ַ
וְ ִאם־ל ֹא ִת ְס ְלחּו ִל ְבנֵ ָ
ם־א ִב ֶיכם ל ֹא־יִ ְס ַלח ָל ֶכם ַא ְׁש ַמ ְת ֶכם׃
ּגַ ֲ
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י־לב ַמ ְק ִּד ֵירי ָפנִ ים
ל־ּת ְהיּו ְכ ַחנְ ֵפ ֵ
וְ ִכי ָתצּומּו ַא ִ
יתם
י־א ָדם ְּב ַת ֲענִ ָ
יהם ְל ִהּוָ ַדע ִל ְבנֵ ָ
ֲא ֶׁשר יַ ִּפילּו ְפנֵ ֶ
יהם׃
ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִהּנֵ ה ְׂש ָכ ָרם ִל ְפנֵ ֶ
וְ ַא ָּתה ִּכי ָתצּום
ֹאׁשָך וְ ִת ְר ַחץ ָּפנֶ יָך׃
ָּתסּוְך ר ְ
יתָך
וְ ל ֹא ִתּוָ ַדע ְל ָא ָדם ְּב ַת ֲענִ ְ
ם־ל ָא ִביָך ַּב ָּס ֶתר
ִּכי ִא ְ
ם־לְך׃
מּולָך ַּבּגַ לּוי יְ ַׁש ֶּל ָ
וְ ָא ִביָך ָהר ֶֹאה ַב ֵּס ֶתר ּגְ ְ
אֹוצרֹות ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ
ל ֹא ַת ַא ְצרּו ָל ֶכם ָ
ֹאכל ָעׁש וְ ָר ָקב
ֶׁש ָּׁשם י ַ
וְ גַ ּנָ ִבים יַ ְח ְּתרּו וְ יִ גְ נ ֹבּו׃
אֹוצרֹות ַּב ָּׁש ָמיִ ם
ֶא ֶפס ִא ְצרּו ָל ֶכם ָ
ֹאכל ָעׁש וְ ָר ָקב
ָׁשם ל ֹא י ַ
וְ גַ ּנָ ִבים ל ֹא יַ ְח ְּתרּו וְ ל ֹא יִ גְ נ ֹבּו׃
אֹוצ ֶרָך
ִּכי ִב ְמקֹום ָ
ם־ל ֶּבָך׃
ָׁשם יִ ְהיֶ ה גַ ִ
נֵ ר ַהּגּוף הּוא ָה ָעיִ ן
ל־ח ְד ֵרי ִב ְטנֶ ָך יִ ְהיֶ ה אֹור׃
ימה ְּב ָכ ַ
ם־עינְ ָך ְּת ִמ ָ
ָל ֵכן ִא ֵ
ל־ח ְד ֵרי ִב ְטנֶ ָך
ם־עינְ ָך ָר ָעה ח ֶֹׁשְך ְּב ָכ ַ
וְ ִא ֵ
ם־האֹור ְּבָך ח ֶֹׁשְך ַמה־ּגָ דֹול ָח ְׁש ֶּכָך׃
וְ ִא ָ
ֹא־יּוכל ִאיׁש ַל ֲעב ֹד ֲאד ֹנִ ים ְׁשנָ יִ ם
ַ
ל
ת־ה ַא ֵחר יֶ ֱא ַהב
ת־ה ֶא ָחד וְ ֶא ָ
ִּכי ִאם־יִ ְׂשנָ א ֶא ָ
אֹו יִ ְד ַּבק ָּב ֶא ָחד וְ ַה ֵּׁשנִ י נִ ְמ ָאס ְּב ֵעינָ יו
ת־ה ָּממֹון׃
ֹלהים וְ ֶא ַ
ת־ה ֱא ִ
תּוכלּו ַל ֲעב ֹד ֶא ָ
ל ֹא ְ
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ָל ֵכן ִהנְ נִ י א ֵֹמר ָל ֶכם
ה־ּת ְׁשּתּו
ֹאכלּו ַמ ִ
ל ֹא ִת ְד ֲאגּו ְלנַ ְפ ְׁש ֶכם ַמה־ּת ְ
ה־ּכסּות ְל ַכּסֹות ְּב ַׂש ְר ֶכם
ּומ ְ
ַ
ּוב ַׂשר ִאיׁש ִמ ְּכסּותֹו׃
ֲהל ֹא ַהּנֶ ֶפׁש יְ ָק ָרה ֵמא ֶֹכל ְ
ַה ִּביטּו ֶאל־עֹוף ַה ָּׁש ָמיִ ם
ל ֹא יִ זְ ְרעּו ל ֹא יִ ְק ְצרּו וְ ל ֹא יַ ַא ְספּו ִל ְמגּורֹות
וַ ֲא ִב ֶיכם ַּב ָּׁש ַמיִ ם ְמ ַכ ְל ֵּכל א ָֹתם
יהם׃
יתם יֶ ֶתר ַה ְר ֵּבה ֲע ֵל ֶ
וְ ַא ֶּתם ֲהל ֹא נַ ֲע ֵל ֶ
ּומי הּוא ֶה ָח ֵרד ִמ ֶּכם
ִ
ל־קֹומתֹו ּג ֶֹמד ֶא ָחד׃
ָ
הֹוסיף ַע
יּוכל ְל ִ
ַ
וְ ָל ָּמה ִת ְד ֲאגּו ִל ְכסּות
ל־ׁשֹוׁשּנֵ י ַה ָּׂש ֶדה
ַ
ִה ְתּבֹונְ נּו ֶא
ֵא ָיכה יַ ֲעלּו יָ ִציצּו
וְ ל ֹא יִ יגְ עּון וְ ל ֹא יִ ְטוּון׃
ל־ה ָדרֹו
ם־ׁשֹלמ ֹה ְּב ָכ ֲ
וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ּגַ ְ
ֹא־היָ ה ָלבּוׁש ְּכ ַא ַחת ֵמ ֶהן׃
ל ָ
ת־ע ֶׂשב ַה ָּׂש ֶדה
ֹלהים ֶא ֵ
ם־ּכ ָכה יַ ֲע ֶטה ֱא ִ
וְ ִא ָ
ֲא ֶׁשר יָ ִציץ ַהּיֹום ְּול ָמ ֳח ָרתֹו יֻ ַּתן ְּב ַתּנּור
י־א ְת ֶכם ְק ַטּנֵ י ֱא ֻמנָ ה׃
ַאף ִּכ ֶ
ל־ּת ֶח ְרדּו ֵלאמ ֹר
ָל ֵכן ַא ֶ
ּומה־ּנִ ְׁש ֶּתה אֹו ַמה־ּנִ ְל ָּבׁש׃
ֹאכל ַ
ַמה־ּנ ַ
ל־א ֶּלה ְמ ַב ְק ִׁשים ַהּגֹויִ ם
ִּכי ָכ ֵ
וַ ֲא ִב ֶיכם ַּב ָּׁש ַמיִ ם י ֵֹד ַע ִּכי ֵא ֶּלה ַמ ְחס ֵֹר ֶיכם ֵה ָּמה׃
ֹלהים וְ ִצ ְד ָקתֹו
ַאְך ַּב ְּקׁשּו ִראׁש ֹנָ ה ַמ ְלכּות ֱא ִ
נֹוספֹות׃
ל־ה ֲח ָפ ִצים ָה ֵהם יִ ּנָ ְתנּו ָל ֶכם ַמ ָּתנֹות ָ
וְ ָכ ַ
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ל־ּת ְד ֲאגּו ְליֹום ָמ ָחר
ָל ֵכן ַא ִ
יֹום ָמ ָחר יִ ְד ַאג ְל ַע ְצמֹו
ַּדי ַלּיֹום ְּב ָצ ָרתֹו׃
ל ֹא ִת ְׁש ְּפטּו וְ ל ֹא ִת ָּׁש ֵפטּו׃
ם־א ֶּתם
ִּכי ַב ִּמ ְׁש ָּפט ֲא ֶׁשר ִּת ְׁשּפ ֹטּו ִּת ָּׁש ְפטּו גַ ַ
ם־א ֶּתם׃
ּוב ִּמ ָּדה ֲא ֶׁשר ָּתמֹּדּו יִ ַּמד ָל ֶכם ּגַ ַ
ַ
ל־ׁש ָב ִבים ֲא ֶׁשר ְּב ֵעין ָא ִחיָך
וְ ָל ָּמה ַת ִּביט ֶא ְ
ּקֹורה ֲא ֶׁשר ְּב ֵעינֶ ָך׃
ל־ה ָ
ת־לב ֶא ַ
וְ ל ֹא ָת ֶׁש ֵ
ֹאמר ְל ָא ִחיָך
אֹו ֵאיְך ּת ַ
ֶה ֶרף וְ ָא ִס ָירה ְׁש ָב ִבים ֵמ ֵעינֶ ָך
קֹורה ְּב ֵעינֶ ָך׃
וְ ִהּנֵ ה ָ
ּקֹורה ֵמ ֵעינֶ ָך
ת־ה ָ
ָה ֵסר ָחנֵ ף ִראׁש ֹנָ ה ֶא ַ
וְ ַא ֲח ֵרי ֵכן ָרא ֹה ִת ְר ֶאה ְל ָה ִסיר ְׁש ָב ִבים ֵמ ֵעין ָא ִחיָך׃
ל ֹא ִת ְּתנּו ַהּק ֶֹדׁש ַל ְּכ ָל ִבים
ת־ּפנִ ינֵ ֶיכם ַל ֲחזִ ִירים
וְ ֶא ְ
יהם
ֶּפן־יִ ְר ְמסּום ְּב ַרגְ ֵל ֶ
וְ ָׁשבּו וְ ָט ְרפּו ֶא ְת ֶכם׃
ַׁש ֲאלּו וְ יִ ּנָ ֵתן ָל ֶכם
ִּד ְרׁשּו וְ ִת ְמ ָצאּו
ִּד ְפקּו וְ יִ ָּפ ַתח ָל ֶכם׃
ל־הּׁש ֵֹאל יִ ַּקח
ִּכי ָּכ ַ
וְ ַהּד ֵֹרׁש יִ ְמ ָצא
וְ ַהּד ֵֹפק יִ ָּפ ַתח לֹו׃
ִּכי ִמי ִאיׁש ִמ ֶּכם ֲא ֶׁשר ְּבנֹו ָׁש ַאל ִמ ֶּמּנּו ָל ֶחם
וַ ּיִ ֵּתן־לֹו ָא ֶבן׃
ם־ּב ֵּקׁש ָּדג
אֹו ִא ִ
וַ ּיִ ֵּתן־לֹו נָ ָחׁש׃
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וְ ַאף ִּכי ָר ִעים ַא ֶּתם
ֵּת ְדעּון ָל ֵתת ַמ ָּתנֹות ט ֹבֹות ִל ְבנֵ ֶיכם
י־א ִב ֶיכם ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם יִ ֶּתן־טֹוב ְלד ְֹר ָׁשיו׃
ַאף ִּכ ֲ
ָל ֵכן ּכ ֹל ֲא ֶׁשר ַּת ְח ְּפצּו ֶׁשּיַ ֲעׂשּון ָל ֶכם ֲאנָ ִׁשים
ם־א ֶּתם
מֹו־כן ּגַ ַ
ֲעׂשּו ָל ֶהם ְּכ ֵ
יאים׃
ּתֹורה וְ ַהּנְ ִב ִ
ִּכי ז ֹאת ַה ָ
ּב ֹאּו ַב ַּׁש ַער ַה ָּצר
ל־ה ֲא ָבּדֹון
ּמֹול ָיכה ֶא ָ
ִּכי ָר ָחב ַה ַּׁש ַער וְ ַה ֶּד ֶרְך ְר ָח ָבה ַה ִ
וְ ַר ִּבים ֵהם ַה ָּב ִאים ָׁש ָּמה׃
ה־ּצ ָרה
ה־ּצר ַה ַּׁש ַער וְ ַה ֶּד ֶרְך ַמ ָ
ּומ ַ
ַ
ל־ה ַחּיִ ים
ּמֹול ָיכה ֶא ַ
ַה ִ
יה ְמ ֵתי ִמ ְס ָּפר ֵהם׃
ּומ ְֹצ ֶא ָ
יאי ָׁש ֶקר
ִה ָּׁש ְמרּו ָל ֶכם ִמּנְ ִב ֵ
ַה ָּב ִאים ִל ְפנֵ ֶיכם ְּבעֹור ְּכ ָב ִׂשים
וְ ֵהם זְ ֵא ֵבי ָט ֶרף׃
ְּב ִפ ְריָ ם ַּת ִּכירּו א ָֹתם
ֲה ְיִב ְצרּו ֲענָ ִבים ֵמ ַע ְק ַר ִּבים
אֹו ְת ֵאנִ ים ִמ ְּצנִ ינִ ם׃
ל־עץ טֹוב יַ ֲע ֶׂשה ְפ ִרי טֹוב
ֵּכן ָּכ ֵ
וְ ֵעץ נִ ְׁש ָחת ְּפ ִרי ָמ ְׁש ָחת׃
ֹא־יּוכל ַל ֲעׂשֹות ְּפ ִרי ָמ ְׁש ָחת
ַ
ֵעץ טֹוב ל
ֹא־יּוכל ַל ֲעׂשֹות ְּפ ִרי טֹוב׃
ַ
וְ ֵעץ נִ ְׁש ָחת ל
ל־עץ ִּב ְל ִּתי ע ֶֹׂשה ְפ ִרי טֹוב
וְ ָכ ֵ
יִ ּגָ ַדע וְ יֻ ַּתן ְל ַמ ֲאכ ֶֹלת ֵאׁש׃
ל־ּכן ְּב ִפ ְריָ ם ַּת ִּכירּו א ָֹתם׃
ַע ֵ
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ל־הּק ֵֹרא ִלי ָאדֹון ָאדֹון
ל ֹא ָכ ַ
יָב ֹא ְל ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ָמיִ ם
ם־הע ֶֹׂשה ְרצֹון ָא ִבי ֲא ֶׁשר ַּב ָּׁש ָמיִ ם׃
ִּכי ִא ָ
ֹאמרּו ֵא ַלי ַר ִּבים
וְ ָהיָ ה ַּבּיֹום ַההּוא י ְ
ֲאד ֹנִ י ֲאד ֹנִ י ֲהל ֹא ְב ִׁש ְמָך נִ ֵּבאנּו
ְּב ִׁש ְמָך ּגֵ ַר ְׁשנּו ֵׁש ִדים
ּוב ִׁש ְמָך ָע ִׂשינּו נִ ְפ ָלאֹות ַרּבֹות׃
ְ
ָאז ּכ ֹה ַאּגִ יד ָל ֶהמ
עֹודי
ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ִ
סּורּו ִמ ֶּמּנִ י ּפ ֲֹע ֵלי ָאוֵ ן׃
ל־הּׁש ֵֹמ ַע ִל ְד ָב ַרי ֵא ֶּלה וְ ע ֶֹׂשה א ָֹתם
ָל ֵכן ָּכ ַ
ל־ה ָּס ַלע׃
ם־לב ֲא ֶׁשר ָּבנָ ה ֵביתֹו ַע ַ
ֶא ֶע ְר ֶכּנּו ַל ֲח ַכ ֵ
ַהּגֶ ֶׁשם נִ ַּתְך ַא ְר ָצה
נַ ֲח ֵלי ַמיִ ם יִ ְׁשט ֹפּו
דֹולה ָּב ָאה וַ ּיִ ְפּגְ עּו ַב ַּביִ ת ַההּוא
רּוח ּגְ ָ
וְ ַ
וְ ל ֹא נָ ַפל ִּכי יֻ ַּסד ַּב ָּס ַלע׃
ל־הּׁש ֵֹמ ַע ִל ְד ָב ַרי ֵא ֶּלה וְ ל ֹא יַ ֲע ֶׂשה א ָֹתם
וְ ָכ ַ
ל־החֹול׃
ר־לב ֲא ֶׁשר ָּבנָ ה ֵביתֹו ַע ַ
נִ ְמ ַׁשל ַל ֲח ַס ֵ
ַהּגֶ ֶׁשם נִ ַּתְך ַא ְר ָצה
נַ ֲח ֵלי ַמיִ ם יִ ְׁשט ֹפּו
דֹולה ָּב ָאה
רּוח ּגְ ָ
וְ ַ
וַ ּיִ ְפּגְ עּו ַב ַּביִ ת ַההּוא וַ ּיִ ּפ ֹל
דֹולה׃
וַ יְ ִהי ְל ַמ ֵּפ ָלה גְ ָ
ת־ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וַ ּיִ ְת ְמהּו ֲהמֹון ָה ָעם
ׁשּוע ֶא ַ
וַ יְ ִהי ְּכ ַכּלֹות יֵ ַ
יׁש־ׁש ְלטֹון וְ ל ֹא
ִ
מֹורה א ָֹתם ְּכהֹור ֹת ִא
ל־ּתֹורתֹו׃ ִּכי ָהיָ ה ֶ
ָ
ַע
ּסֹופ ִרים׃
ַכ ְ
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ן־ה ָהר וַ ֲהמֹון ַעם ָרב ה ְֹל ִכים ַא ֲח ָריו׃ וְ ִהּנֵ ה ִאיׁש
וַ ּיֵ ֶרד ִמ ָ
ם־ח ֵפץ ַא ָּתה ֲהל ֹא
ְמצ ָֹרע ָּבא וַ ּיִ ְׁש ַּתחּו־לֹו ֵלאמ ֹר ֲאד ֹנִ י ִא ָ
ֹאמר ָח ֵפץ
ׁשּוע וַ ּי ַ
ּיֹוׁשט ֶאת־יָ דֹו וַ ּיִ ּגַ ע־ּבֹו יֵ ַ
תּוכל ְל ַט ֲה ֵרנִ י׃ וַ ֶ
ַ
ׁשּוע ְר ֵאה
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
ּוט ָהר וַ ּיִ ְט ַהר ִמ ָּצ ַר ְעּתֹו ְּכ ָרגַ ע׃ וַ ּי ֶ
ֲאנִ י ְ
ל־ּתּגֵ ד ְל ִאיׁש ַרק ֵלְך וְ ֵה ָר ֵאה ְל ֵעינֵ י ַהּכ ֵֹהן וְ ַה ְק ֵרב ֶאת־
ַא ַ
משה ְל ֵעדּות ָל ֶהם׃
ַה ָּק ְר ָּבן ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה ֶ
ר־מ ָאה
ל־ּכ ַפר־נַ חּום וַ ּיִ ּגַ ׁש ֵא ָליו ַׂש ֵ
ׁשּוע ֶא ְ
וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָּבא יֵ ַ
ֶא ָחד וַ ּיִ ְת ַחּנֶ ן־לֹו ֵלאמ ֹר׃ ֲאד ֹנִ י ִהּנֵ ה נַ ֲע ִרי נָ ַפל ְל ִמ ְׁש ָּכב
ׁשּוע ִהנְ נִ י
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
ּומ ֻעּנֶ ה ְמא ֹד׃ וַ ּי ֶ
ה־ע ָצמֹות ְ
יתי נְ ֵכ ֲ
ְּב ֵב ִ
ֹּלתי ִמּז ֹאת
ֹאמר ֲאד ֹנִ י נְ ַק ִ
ר־ה ֵּמ ָאה וַ ּי ַ
אתיו׃ וַ ּיַ ַען ַׂש ַ
ּור ָפ ִ
ָבא ְ
ִּכי ַא ָּתה ָתב ֹא ְב ֵצל ק ָֹר ִתי ַאְך ַרק ַּד ְּב ָרה ָּד ָבר וְ ַהּנַ ַער יֶ ִחי׃
ם־אנִ י ָסר ְל ִמ ְׁש ַמ ַעת ֶמ ְמ ָׁש ָלה וַ ֲאנָ ַׁשי ָס ִרים ְל ִמ ְׁש ַמ ְע ִּתי
ִּכי גַ ֲ
וְ ִכי א ַֹמר ְל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֵלְך וְ יֵ ֵלְך ְּול ַא ֵחר ּב ֹא וְ יָב ֹא ְּול ַע ְב ִּדי
ֹאמר ֶאל־
ׁשּוע וַ ּיִ ְׁש ָּת ֶאה וַ ּי ֶ
ֲע ֵׂשה־ז ֹאת וְ יַ ֲע ֶׂשה׃ וַ ּיִ ְׁש ַמע יֵ ַ
מֹוה
דֹולה ָכ ָ
ַהה ְֹל ִכים ַא ֲח ָריו ָא ֵמן ֲאנִ י ַמּגִ יד ָל ֶכם ֱאמּונָ ה ּגְ ָ
אתי׃ וְ ִהנְ נִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי ַר ִּבים יָב ֹאּו
ם־ּביִ ְׂש ָר ֵאל ל ֹא ָמ ָצ ִ
ּגַ ְ
ם־א ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעק ֹב
ּומ ַּמ ֲע ָרב וְ יֵ ְׁשבּו ִּב ְמ ִס ָּבה ִע ַ
ִמ ִּמזְ ָרח ִ
ְּב ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ָמיִ ם׃
חּוצה ָׁשם יִ ְהיֶ ה ְב ִכי וַ ֲחר ֹק
ל־הח ֶֹׁשְך ַה ָ
ּובנֵ י ַה ַּמ ְלכּות יִ ַּדחּו ֶא ַ
ְ
ׁשּוע ֵלְך ַּכ ֲא ֶׁשר ֶה ֱא ַמנְ ָּת ֵּכן
ר־ה ֵּמ ָאה ָא ַמר יֵ ַ
ל־ׂש ַ
ִׁשּנָ יִ ם׃ וְ ֶא ַ
יָ קּום ָלְך וַ יְ ִחי ַהּנַ ַער ֵמ ָח ְליֹו ַּב ָּׁש ָעה ַה ִהיא׃
חֹולת
ית־ּפ ְטרֹוס וַ ּיַ ְרא ֶאת־ח ַֹתנְ ּתֹו ׁש ֶֹכ ֶבת ַ
ׁשּוע ֵּב ֶ
וַ ּיָ ב ֹא יֵ ַ
ַק ָּד ַחת׃ וַ ּיִ ּגַ ע ְּביָ ָדּה וַ ִּת ֶרף ַה ַּק ַּד ַחת ִמ ֶּמּנָ ה וַ ָּת ָקם וַ ְּת ָׁש ֵרת
יהם׃ וַ יְ ִהי ָּב ֶע ֶרב וַ ּיָ ִביאּו ֵא ָליו ַר ִּבים ֲא ֶׁשר ָּד ְבקּו ָּבם
ִל ְפנֵ ֶ
ר־ּפיו וְ ֵאת ָּכל־
ת־הרּוחֹות ִּב ְד ַב ִ
רּוחֹות ָרעֹות וַ יְ גָ ֶרׁש ֶא ָ
חֹולים ֶה ֱחיָ ה ֵמ ָח ְליָ ם׃
ַה ִ
2

3

4

6

7

8

10

11

13

15

16

מתתיהו ח

19
17

18
19
20

21
22

23,24
25
26

27

28

29

30
31
32

ְל ַמּל ֹאת ֵאת ֲא ֶׁשר נֶ ֱא ַמר ְּביַ ד־יְ ַׁש ְעיָ הּו ַהּנָ ִביא ֵלאמ ֹר
ֳח ָליֵ נּו הּוא נָ ָׂשא
ּומ ְכא ֵֹבינּו ְס ָב ָלם׃
ַ
ׁשּוע ֲהמֹון ַעם ָרב ָס ִביב־לֹו וַ ַיְצו ַל ֲעב ֹר ִמ ָּׁשם
וַ יְ ִהי ִּכ ְראֹות יֵ ַ
ֹאמר לֹו ַר ִּבי ֵא ֵלְך
ּסֹופ ִרים וַ ּי ֶ
ל־ע ֶבר ַהּיָם׃ וַ ּיִ ּגַ ׁש ֵא ָליו ַא ַחד ַה ְ
ֶא ֵ
ּׁשּוע ִלים
ׁשּוע ַה ָ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
ל־א ֶׁשר ֵּת ֵלְך׃ וַ ּי ֶ
ל־ּכ ֲ
ַא ֲח ֶריָך ֶא ָ
ן־ה ָא ָדם ֵאין לֹו ָמקֹום
חֹורים ָל ֶהם וְ ִצּפֹור ַה ָּׁש ַמיִם ֵקן ָלּה ֶּוב ָ
ִ
נִיח ֶאת־ר ֹאׁשֹו׃ וְ ִאיׁש ַא ֵחר ִמ ֶּק ֶרב ַּת ְל ִמ ָידיו ָא ַמר ֵא ָליו
ְל ָה ַ
ֹאמר ֵא ָליו
ת־א ִבי ִראׁש ֹנָ ה׃ וַ ּי ֶ
ה־ּלי ָל ֶל ֶכת וְ ִל ְקּב ֹר ֶא ָ
ֲאד ֹנִי ְּתנָ ִ
יהם׃
ת־מ ֵת ֶ
ׁשּוע ֵלְך ַא ֲח ָרי וְ ַהּנַ ח ַל ֵּמ ִתים ִל ְקּב ֹר ֶא ֵ
יֵ ַ
וַ ּיֵ ֶרד ָּב ֳאנִ ּיָ ה וְ ַת ְל ִמ ָידיו יָ ְרדּו ִעּמֹו׃ וְ ִהּנֵ ה ַס ַער ּגָ דֹול נֵ עֹור
ת־ה ֳאנִ ּיָ ה וְ הּוא נִ ְר ָּדם׃ וַ ּיִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליו
ד־ּכּסֹות ַהּגַ ִּלים ֶא ָ
ַּבּיָ ם ַע ַ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
הֹוׁש ָיעה ֲאד ֹנֵ ינּו ִּכי ָא ָב ְדנּו׃ וַ ּי ֶ
וַ יְ ִע ֻירהּו וַ ּיִ ְק ָראּו ִ
ּובּיָ ם
ָל ָּמה ַא ֶּתם ֲח ֵר ִדים ְק ַטּנֵ י ֱא ֻמנָ ה וַ ּיָ ָקם וַ ּיִ גְ ַער ָּברּוחֹות ַ
דֹולה׃ וַ ּיִ ְת ְמהּו ָה ֲאנָ ִׁשים ֵלאמ ֹר ִמי הּוא זֶ ה
וַ ְּת ִהי ְּד ָמ ָמה גְ ָ
ם־הרּוחֹות וְ ַהּיָ ם ַמ ְק ִׁש ִיבים ְלק ֹלֹו׃
ֲא ֶׁשר ּגַ ָ
ל־א ֶרץ ַהּגַ ְד ִרּיִ ם וַ ּיִ ְפּגְ ֻׁשהּו ְׁשנֵ י
ל־ע ֶבר ַהּיָ ם ֶא ֶ
וַ יְ ִהי ְּכב ֹאֹו ֶא ֵ
ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ָּד ְבקּו ָּבם רּוחֹות ָרעֹות י ְֹצ ִאים ִמ ָּב ֵּתי ַה ְּק ָברֹות
ד־א ֶׁשר ל ֹא יָ כ ֹל ִאיׁש ַל ֲעב ֹר
ד־מא ֹד ַע ֲ
יהם ז ֲֹע ִפים ַע ְ
ּופנֵ ֶ
ְ
ה־ּלנּו
ַּב ֶּד ֶרְך ַההּוא ִמ ָּפ ַחד׃ וְ ִהּנֵ ה ֵהם צ ֲֹע ִקים ֵלאמ ֹר ַמ ָ
ּנֹותנּו ֶט ֶרם ָּב ָאה
את ְל ַע ֵ
ֹלהים ַה ִאם ָּב ָ
ן־ה ֱא ִ
ׁשּוע ֶּב ָ
וָ ָלְך יֵ ַ
ָה ֵעת׃ וְ ֵע ֶדר ֲחזִ ִירים ַר ִּבים ָהיָ ה ר ֶֹעה ָׁשם ֵמ ָרחֹוק ָל ֶהם׃
וַ ּיִ ְת ַחּנְ נּו־לֹו ָהרּוחֹות ֵלאמ ֹר ִאם ְלגָ ְר ֵׁשנּו ַא ָּתה א ֵֹמר ִּתּנָ ה־
ֹאמר ָל ֶהם ְלכּו וַ ּיֵ ְצאּו וַ ּיָב ֹאּו
ָלנּו ָלבֹוא ְּב ֵע ֶדר ַה ֲחזִ ִירים׃ וַ ּי ֶ
ּמֹורד ֶאל־ּתֹוְך
ל־ה ֵע ֶדר ָׁש ְטפּו ַב ָ
ְּב ֵע ֶדר ַה ֲחזִ ִירים וְ ִהּנֵ ה ָּכ ָ
ֹאבדּו ַּב ָּמיִ ם׃
ַהּיָ ם וַ ּי ְ
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ת־ּכל ֲא ֶׁשר נִ ְהיָ ָתה
וְ ָהר ִֹעים נָ סּו וַ ּיָב ֹאּו ָה ִע ָירה וַ ּיַ ּגִ ידּו ֶא ָ
וְ ֵאת ֲא ֶׁשר ָק ָרה ַל ֲא ֶׁשר ָּד ְבקּו ָּבם ָהרּוחֹות ָה ָרעֹות׃ וְ ִהּנֵ ה
ׁשּוע וַ ּיִ ְר ֻאהּו וַ ּיִ ְפ ְצרּו־בֹו ַל ֲעב ֹר
ל־ה ִעיר יָ ְצ ָאה ִל ְק ַראת יֵ ַ
ָּכ ָ
בּולם׃
ִמּגְ ָ
ל־עירֹו׃ וְ ִהּנֵ ה ֵה ִביאּו ֵא ָליו ִאיׁש
וַ ּיֵ ֶרד ָּב ֳאנִ ּיָ ה וַ ּיַ ֲעב ֹר וַ ּיָב ֹא ֶא ִ
ת־אמּונָ ָתם
ׁשּוע ֶא ֱ
ּוב ְראֹות יֵ ַ
ל־ה ִּמ ָּטה ִ
נְ ֵכה ֲע ָצמֹות ׁש ֵֹכב ַע ַ
ֹאתיָך׃ וְ ָׁשם
חּו־לָך ַחּט ֶ
ָא ַמר ֶאל־נְ ֵכה ָה ֲע ָצמֹות ֲחזַ ק ְּבנִ י נִ ְס ְל ְ
*
סֹופ ִרים ָא ְמרּו ְב ִל ָּבם ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה ְמגַ ֵּדף הּוא׃ וַ ּיֵ ַדע
אֲנָ ִׁשים ְ
ּדּוע ֶּת ְהּגּו ָרעֹות ִּב ְל ַב ְב ֶכם׃
ֹאמר ַמ ַ
ת־מ ְח ְׁשב ָֹתם וַ ּי ַ
ׁשּוע ֶא ַ
יֵ ַ
ֹאתיָך אֹו ֵלאמ ֹר קּום
חּו־לָך ַחּט ֶ
ִּכי ָמה נָ ֵקל ִאם ֵלאמ ֹר נִ ְס ְל ְ
ן־ה ָא ָדם ָּב ָא ֶרץ
וְ ִה ְת ַה ָּלְך׃ ַאְך ְל ַמ ַען ֵּת ְדעּון ִּכי יֵ ׁש ִר ְׁשיֹון ְל ֶב ָ
ֹלח ַח ָּט ִאים ָאז ָא ַמר ֶאל־נְ ֵכה ָה ֲע ָצמֹות קּום ָׂשא ֶאת־
ִל ְס ַ
ל־ּביתֹו׃ וַ ּיִ ְראּו ֲהמֹון
יתָך׃ וַ ּיָ ָקם וַ ּיֵ ֶלְך ֶא ֵ
ל־ּב ֶ
ְך־לָך ֶא ֵ
ִמ ָּט ְתָך וְ ֶל ְ
אֹלהים ֲא ֶׁשר נָ ַתן ִׁש ְלטֹון
ּתֹוממּו וַ ּיִ ְּתנּו ָכבֹוד ֵל ִ
ָה ָעם וַ יִ ְׁש ֲ
ׁשּוע ִמ ָּׁשם וַ ּיַ ְרא ִאיׁש ֶא ָחד י ֵֹׁשב
י־א ָדם׃ וַ ּיַ ֲעב ֹר יֵ ַ
ָּכזֶ ה ִל ְבנֵ ָ
ֹאמר ֵא ָליו ֵלְך ַא ֲח ָרי וַ ּיָ ָקם וַ ּיֵ ֶלְך
ּוׁשמֹו ַמ ִּת ְתיָ הּו וַ ּי ֶ
ית־ה ֶּמ ֶכס ְ
ְּב ֵב ַ
ַא ֲח ָריו׃
מֹוכ ִסים וְ ַח ָּט ִאים ַר ִּבים
ל־ה ֶּל ֶחם ְּב ֵביתֹו וְ ִהּנֵ ה ְ
וַ יְ ִהי ְּב ִׁש ְבּתֹו ַע ַ
רּוׁשים
ׁשּוע וְ ַת ְל ִמ ָידיו׃ וַ ּיִ ְראּו ַה ְּפ ִ
ָּבאּו וַ ּיֵ ְׁשבּו ֶל ֱאכ ֹל ִעם־יֵ ַ
ּמֹוכ ִסים
ם־ה ְ
ֹאכל ַר ְּב ֶכם ִע ַ
ּדּוע י ַ
ל־ּת ְל ִמ ָידיו ַמ ַ
ֹאמרּו ֶא ַ
וַ ּי ְ
יהם ַה ֲחזָ ִקים ֵאין ָל ֶהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
וְ ַה ַח ָּט ִאים׃ וַ ּיִ ְׁש ַמע יֵ ַ
חֹולים׃ וְ ַא ֶּתם ְלכּו ִל ְמדּו ָל ַד ַעת
ם־ה ִ
ם־הר ֵֹפא ִּכי ִא ַ
ָּד ָבר ִע ָ
יקים
אתי ִל ְקר ֹא ַל ַּצ ִּד ִ
ֹא־ב ִ
ַמה־ּזֶ ה ֶח ֶסד ָח ַפ ְצ ִּתי וְ ל ֹא זָ ַבח ִּכי ל ָ
ׁשּובה׃
ם־ל ַח ָּט ִאים ִל ְּת ָ
ָלב ֹא ִּכי ִא ַ
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רּוׁשים
ם־ה ְּפ ִ
ּדּוע ֲאנַ ְחנּו ִע ַ
ֹאמרּו ַמ ַ
יֹוחנָ ן וַ ּי ְ
וַ ּיִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליו ַּת ְל ִמ ֵידי ָ
ׁשּוע
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ַמ ְר ִּבים* ָלצּום וְ ַת ְל ִמ ֶידיָך ל ֹא יָ ֻצמּו׃ וַ ּי ֶ
יִת ַא ְּבלּו ְק ֻר ֵאי ַה ֲח ֻתּנָ ה ְּבעֹוד ֶה ָח ָתן ִע ָּמ ֶהם וְ ִהּנֵ ה ִיָמים יָב ֹאּו
ֲה ְ
וְ ל ַֻּקח ֵמ ֶהם ֶה ָח ָתן וְ ָאז יָ ֻצמּו׃ וְ ֵאין ּת ְֹפ ִרים ְט ָל ָאה ֲח ָד ָׁשה
ן־ה ִּׂש ְמ ָלה
ן־ה ְּט ָל ָאה ְּב ִמ ֻּל ָא ָתּה ִּתגְ ַרע ִמ ַ
ל־ׂש ְמ ָלה ָב ָלה ֶּפ ַ
ַע ִ
יה׃ וְ ִתירֹוׁש ל ֹא יֻ ַּתן ְּבנ ֹאדֹות ָּב ִלים ֶּפן־
ל־ק ָר ֶע ָ
תֹוסיף ַע ְ
וְ ִ
ָיִּב ְקעּו ַהּנ ֹאדֹות וְ נִ ְׁש ַּפְך ַהּיַ יִ ן וְ ַהּנ ֹאדֹות יִ ְכ ָליּון ֲא ָבל ִּתירֹוׁש
יהם׃
ּוׁש ֻמ ִרים יִ ְהיּו ְׁשנֵ ֶ
יֻ ַּתן ְּבנ ֹאדֹות ֲח ָד ִׁשים ְ
אׁשים
יהם ַּכ ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וְ ִהּנֵ ה ַא ַחד ָה ָר ִ
עֹודּנּו ְמ ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
ֶ
ָּבא וַ ּיִ ְׁש ַּתחּו־לֹו ֵלאמ ֹר ִּב ִּתי ֵמ ָתה ָע ַלי ָּבזֶ ה ֲא ָבל ּב ֹא וְ ִׂשים־נָ א
ׁשּוע וַ ּיֵ ֶלְך ִעּמֹו הּוא וְ ַת ְל ִמ ָידיו׃
יה וְ ָחי ֹה ִת ְחיֶ ה׃ וַ ּיָ ָקם יֵ ַ
יָ ְדָך ָע ֶל ָ
זֹובּה נִ ְמ ְׁשכּו ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֶרה
יְמי ָ
ת־ּדם ֲא ֶׁשר ֵ
וְ ִהּנֵ ה ִא ָּׁשה זָ ַב ָ
ָׁשנָ ה ָק ְר ָבה וַ ִּתּגַ ע ִּב ְכנַ ף ִּבגְ דֹו ֵמ ַא ֲח ָריו׃ ִּכי ָא ְמ ָרה ְּב ִל ָּבּה ִאם
ֹאמר ִחזְ ִקי
ׁשּוע וַ ּיַ ְרא א ָֹתּה וַ ּי ַ
ְך־אּגַ ע ְּב ִבגְ דֹו וְ ִאּוָ ֵׁש ָעה׃ וַ ֶּיִפן יֵ ַ
ַא ֶ
הֹוׁש ָיעה ָּלְך ָּוב ֵעת ַה ִהיא ָע ְל ָתה ֲא ֻר ָכה ָלּה׃
ִב ִּתי ֱאמּונָ ֵתְך ִ
ת־ה ְמ ַח ְּל ִלים ַּב ֲח ִל ִלים
ית־הר ֹאׁש וַ ּיַ ְרא ֶא ַ
ל־ּב ָ
ׁשּוע ֶא ֵ
וַ ּיָב ֹא יֵ ַ
ת־ה ָעם ה ֶֹמה׃
וְ ֶא ָ
ֹאמר ְצאּו ִמּזֶ ה ַהּיַ ְל ָּדה ל ֹא ֵמ ָתה ִּכי ַרק יְ ֵׁשנָ ה ִהיא וַ ּיִ ְל ֲעגּו
וַ ּי ַ
יְתה וַ ּיַ ֲחזֶ ק
ת־ה ָעם ִמ ָּׁשם וַ ּיָב ֹא ַה ָּב ָ
הֹוציאּו ֶא ָ
לֹו׃ ַוְכ ֲא ֶׁשר ִ
יה׃ וְ ַה ְּׁש ֻמ ָעה ַהּז ֹאת יָ ְצ ָאה
ל־רגְ ֶל ָ
ְּביָ ָדּה וַ ָּת ָקם ַהּנַ ֲע ָרה ַע ַ
ל־ה ָא ֶרץ ַה ִהיא׃
ְּב ָכ ָ
ּוׁשנֵ י ֲאנָ ִׁשים ִעוְ ִרים ָה ְלכּו ַא ֲח ָריו צ ֲֹע ִקים
ׁשּוע ִמ ָּׁשם ְ
וַ ּיַ ֲעב ֹר יֵ ַ
ל־ה ַּביִ ת וַ ּיִ ּגְ ׁשּו ְל ָפנָ יו
ן־ּדוִ ד׃ ְּוכב ֹאֹו ֶא ַ
וְ ק ִֹראים ָחּנֵ נּו ֶּב ָ
ׁש־ל ֵאל יָ ִדי
יהם ֲה ַת ֲא ִמינּו ִּכי יֶ ְ
ׁשּוע ֲא ֵל ֶ
ֹאמר יֵ ַ
ַה ִעוְ ִרים וַ ּי ֶ
ֹאמר
יהם וַ ּי ַ
ַל ֲעׂשֹות ָּכז ֹאת וַ ּיַ ֲענּו א ֹתֹו ֵהן ֲאד ֹנֵ ינּו׃ וַ ּיִ ּגַ ע ְּב ֵעינֵ ֶ
ֶּכ ֱאמּונַ ְת ֶכם ֵּכן יָ קּום ָל ֶכם׃
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ׁשּוע ֵלאמ ֹר ְראּו ְל ִב ְל ִּתי יִ ּוָ ַדע
יהם וַ ּיָ ַעד ָּבם יֵ ַ
וַ ִּת ָּפ ַק ְחנָ ה ֵעינֵ ֶ
ל־ה ָא ֶרץ
ת־ׁש ְמעֹו ְּב ָכ ָ
ַה ָּד ָבר ְל ִאיׁש׃ וְ ֵהם יָ ְצאּו וַ ּי ִֹציאּו ֶא ָ
ַה ִהיא׃
רּוח ָרע ָּד ַבק
הּובא ְל ָפנָ יו ֲא ֶׁשר ַ
ַאְך ֵהם י ְֹצ ִאים וְ ִאיׁש ִא ֵּלם ָ
רּוח ָה ָרע ִמ ֶּמּנּו וְ ָה ִא ֵּלם ֵה ֵחל ְל ַד ֵּבר
ת־ה ַ
ּבֹו׃ וַ יְ גָ ֶרׁש ֶא ָ
עֹולם ל ֹא־נִ ְר ֲא ָתה ָכז ֹאת
ֹאמרּו ֵמ ָ
וַ ּיִ ְת ְמהּו ֲהמֹון ָה ָעם וַ ּי ְ
ר־ה ֵּׁש ִדים הּוא
רּוׁשים ָא ְמרּו ַעל־יְ ֵדי ַׂש ַ
ְּביִ ְׂש ָר ֵאל׃ ֶא ֶפס ַה ְּפ ִ
ת־ה ֵּׁש ִדים׃
ְמגָ ֵרׁש ֶא ַ
ּיֹורה ָל ֶהם ְּב ָב ֵּתי ַה ְּכנֵ ֶסת
ל־ה ָע ִרים וְ ַה ְּכ ָפ ִרים וַ ֶ
ׁשּוע ְּב ָכ ֶ
וַ ּיָ ָסב יֵ ַ
ל־מ ְדוֶ ה ָּב ָעם׃
ל־מ ֲח ָלה ָוְכ ַ
ׂשֹורת ַה ַּמ ְלכּות וְ ר ֵֹפא ָכ ַ
ְמ ַב ֵּׂשר ְּב ַ
יהם ִּכי ֵהם
ת־ה ֲהמ ֹנִים נִ ְכ ְמרּו ַר ֲח ָמיו ֲע ֵל ֶ
ַוְכ ֲא ֶׁשר ָר ָאה ֶא ַ
ֹאמר ֶאל־
ין־ל ֶהם ר ֶֹעה׃ וַ ּי ֶ
ִמ ְת ַע ְּל ִפים ּונְ פ ִֹצים ַּכּצ ֹאן ֲא ֶׁשר ֵא ָ
ל־ּכן ַה ְע ִּתירּו
אּולם ַה ָּק ִציר ַרב וְ ַהּפ ֲֹע ִלים ְמ ַע ִּטים׃ ַע ֵ
ַּת ְל ִמ ָידיו ָ
ֹלח ּפ ֲֹע ִלים ִל ְק ִצירֹו׃
ל־אדֹון ַה ָּק ִציר ִל ְׁש ַ
ֶא ֲ
וַ ּיִ ְק ָרא ֵא ָליו ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ַּת ְל ִמ ָידיו וַ ּיִ ֵּתן ְּביָ ָדם ּכ ַֹח ַעל־רּוחֹות
ל־מ ְדוֶ ה׃
ל־מ ֲח ָלה וְ ָכ ַ
ַה ֻּט ְמ ָאה ְלגָ ְר ָׁשן וְ ִל ְרּפ ֹא ָּכ ַ
יחים ָה ִראׁשֹון ִׁש ְמעֹון ַה ְמ ֻכּנֶ ה
וְ ֵא ֶּלה ְׁשמֹות ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ַה ְּׁש ִל ִ
יֹוחנָ ן ָא ִחיו׃
ֶפ ְטרֹוס וְ ַאנְ ְּד ַרי ָא ִחיו יַ ֲעק ֹב ֶּבן־זַ ְב ִּדי וְ ָ
ּמֹוכס יַ ֲעק ֹב ֶּבן־
ּומ ִּת ְתיָ הּו ַה ֵ
ּתֹומא ַ
ָ
ר־ּת ְל ַמי
ּוב ַ
ִּפ ִילּפֹוס ַ
*
יהּודה ִאיׁש־
ַח ְל ַּפי וְ ַל ַּבי ַה ְּמ ֻכּנֶ ה ַת ָּדי׃ ִׁש ְמעֹון ַה ְּכנַ ֲענִ י וִ ָ
ת־ׁשנֵ ים ָע ָׂשר ָה ֵא ֶּלה ָׁש ַלח
ְק ִרּיֹות הּוא ַה ַּמ ְסּגִ יר א ֹתֹו׃ ֶא ְ
ל־ּת ִׂשימּו ְל ֶד ֶרְך ַהּגֹויִ ם ַּפ ֲע ֵמ ֶיכם
יהם ֵלאמ ֹר ַא ָ
ׁשּוע וַ יְ ַצו ֲע ֵל ֶ
יֵ ַ
ם־לצ ֹאן א ְֹבדֹות
ל־ּתב ֹאּו׃ ִּכי ִא ְ
ל־ע ֵרי ַהּׁש ְֹמר ֹנִ ים ַא ָ
וְ ֶא ָ
ִמ ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ֵּת ֵלכּו׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר ֵּת ְלכּון ִק ְראּו ֵלאמ ֹר ַמ ְלכּות
רֹובה ָלב ֹא׃
ַה ָּׁש ַמיִ ם ְק ָ
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ת־ה ֵּמ ִתים ַט ֲהרּו ֶאת־
חֹולים ָה ִקימּו ֶא ַ
ת־ה ִ
ִר ְפאּו ֶא ַ
ת־הרּוחֹות ָה ָרעֹות ִחּנָ ם ְל ַק ְח ֶּתם וְ ִחּנָ ם
ַה ְמצ ָֹר ִעים וְ גָ ְרׁשּו ֶא ָ
ל־ּת ְקחּו ָל ֶכם זָ ָהב אֹו ֶכ ֶסף אֹו נְ ח ֶֹׁשת ַּב ִּכיס׃
ִּת ֵּתנּו׃ ַא ִ
וְ ל ֹא יַ ְלקּוט ַל ֶּד ֶרְך וְ ל ֹא ֲח ִליפֹות ְּבגָ ִדים וְ ל ֹא נַ ֲע ַליִ ם וְ ל ֹא
ל־עיר אֹו ְכ ָפר ֲא ֶׁשר
ּוב ָכ ִ
ַמ ֶּטה ִּכי־נָ כֹון ַלּפ ֵֹעל ֵּדי ִמ ְחיָ תֹו׃ ְ
יׁש ְב ֶּתם ִעּמֹו ַעד
ָּתב ֹאּו ִּד ְר ׁשּו ִמי הּוא ָׁש ָּמ ה ַה ּנִ ְכ ָּבד וִ ַ
ּובב ֲֹא ֶכם ַה ָּביְ ָת ה ִּת ְפ ְקדּו ִל ְׁשלֹום ַה ָּביִ ת׃
י־ת ֲעב ֹרּון׃ ְ
ִּכ ַ
לֹומ ֶכם ָע ָליו וְ ִאם ל ֹא־
אּומה יָ חּול ְׁש ְ
ִאם־נֶ ְח ָׁשב ַה ַּביִ ת ְמ ָ
ל־איׁש
לֹומ ֶכם ֲא ֵל ֶיכם יָ ׁשּוב׃ וְ ָכ ִ
אּומה ְׁש ְ
נֶ ְח ָׁשב ַה ַּביִ ת ְמ ָ
ֲא ֶׁשר ל ֹא־יֶ ֱאס ֹף ֶא ְת ֶכם וְ ל ֹא יַ ְק ִׁשיב ְל ִד ְב ֵר ֶיכם ְצאּו ָל ֶכם
ת־ה ָא ָבק
ן־ה ִעיר ַה ִהיא ּונְ ַע ְר ֶּתם ֶא ָ
ן־ה ַּביִ ת ַההּוא אֹו ִמ ָ
ִמ ַ
ֵמ ַעל ַרגְ ֵל ֶיכם׃ ָא ֵמן ֲאנִ י ַמּגִ יד ָל ֶכם נָ ֵקל יִ ְהיֶ ה יֹום ַה ִּמ ְׁש ָּפט
ְל ֶא ֶרץ ְסד ֹם וַ ֲעמ ָֹרה ֵמ ֲא ֶׁשר ָל ִעיר ַהּז ֹאת׃
ל־ּכן ֱהיּו
ִהּנֵ ה ָאנ ִֹכי ׁש ֵֹל ַח ֶא ְת ֶכם ְּכצ ֹאן ְּב ֶק ֶרב זְ ֵא ִבים ַע ֵ
ימים ַּכּיֹונִ ים׃ ַרק ִה ָּׁש ְמרּו ָל ֶכם ִמ ְּפנֵ י
ּות ִמ ִ
רּומים ַּכּנְ ָח ִׁשים ְ
ֲע ִ
יתם
י־ה ַּסנְ ֶה ְד ִרין וְ ֻה ֵּכ ֶ
י־א ָדם ִּכי ֵהם יַ ְסּגִ ירּו ֶא ְת ֶכם ִל ֵיד ַ
ְבנֵ ָ
ּתּובלּו
ָ
ּומ ָל ִכים
ּׁשֹוטים ְּב ָב ֵּתי ַה ְּכנֵ ֶסת׃ וְ ִל ְפנֵ י מ ְֹׁש ִלים ְ
ַּב ִ
ְל ַמ ֲענִ י ִל ְהיֹות ְל ֵעדּות ָל ֶהם וְ ַלּגֹויִ ם׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר יַ ְסּגִ ירּו ֶא ְת ֶכם
ל־ּת ֶח ְרדּו ֵלאמ ֹר ֵא ָיכה נְ ַד ֵּבר אֹו ַמה־ּנְ ַד ֵּבר ִּכי ְּב ֶע ֶצם ָה ֵעת
ַא ֶ
ר־ּת ַד ֵּברּון׃
יּוׂשם ְּב ִפ ֶיכם ֵאת ֲא ֶׁש ְ
ַה ִהיא ַ
־א ִב ֶיכם ַהּד ֵֹבר ָּב ֶכם׃
רּוח ֲ
ִּכי ל ֹא ַא ֶּתם ֵהם ַה ְמ ַד ְּב ִרים ִּכי ִאם ַ
ת־ּבנֹו וְ יָ קּומּו ָבנִ ים ַעל־
ת־א ִחיו ַל ָּמוֶ ת וְ ָאב ֶא ְ
וְ ָאח יַ ְסּגִ יר ֶא ָ
ל־א ָדם ַּב ֲעבּור
בֹותם וְ ֵה ִמיתּום׃ וְ ַא ֶּתם ְׂשנֻ ִאים ִּת ְהיּו ְל ָכ ָ
ֲא ָ
ד־ה ֵּקץ יִ ּוָ ֵׁש ַע׃ וְ ִכי־יִ ְר ְּדפּו ֶא ְת ֶכם ְּב ִעיר
ְׁש ִמי ַאְך ַה ְמ ַח ֶּכה ַע ַ
ל־עיר ַא ֶח ֶרת ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ל ֹא
ַא ַחת נּוסּו ָל ֶכם ֶא ִ
ן־ה ָא ָדם׃
ְת ַכּלּו ַל ֲעב ֹר ָע ֵרי יִ ְׂש ָר ֵאל ַעד ִּכי־יָב ֹא ֶּב ָ
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ַה ַּת ְל ִמיד ֵאינֶ ּנּו ַרב ִמ ָרּבֹו וְ ֶע ֶבד ֵמ ֲאד ֹנָ יו׃ ַּדי ַל ַּת ְל ִמיד ִל ְהיֹות
ְּכ ַרּבֹו וְ ָל ֶע ֶבד ַּכאד ֹנָ יו ִאם ַּב ַעל־זְ בּוב ָק ְראּו ְל ַב ַעל ַה ַּביִ ת ַאף
ין־ּד ָבר
יהם ִּכי ֵא ָ
ל־ּת ְיראּו ִמ ְּפנֵ ֶ
ל־ּכן ַא ִ
י־ל ַאנְ ֵׁשי ֵביתֹו׃ ַע ֵ
ִּכ ְ
נִ ְס ָּתר ֲא ֶׁשר ל ֹא יִ ּגָ ֶלה וְ ֵאין נֶ ְע ָלם ֲא ֶׁשר ל ֹא יִ ּוָ ֵד ַע׃ ֵאת ֲא ֶׁשר
ַאּגֵ ְד ֶכם ְּבח ֶֹׁשְך ַהּגִ ידּו ְל ֵעין ַה ָּׁש ֶמׁש וְ ֵאת ֲא ֶׁשר ִּת ְׁש ַמע ָאזְ נְ ֶכם
ל־ּת ְיראּו ִמ ְּפנֵ י ה ְֹרגֵ י ַה ָּב ָׂשר
ל־הּגַ ּגֹות׃ וְ ַא ִ
ְּב ַל ַחׁש ַה ְׁש ִמיעּו ַע ַ
ת־הּנֶ ֶפׁש ל ֹא ַת ִּׂשיג יָ ָדם ִּכי ִאם־יִ ְראּו ִמ ָּפנָ יו ֲא ֶׁשר
וְ ַל ֲהר ֹג ֶא ַ
יהּנ ֹם׃
ת־ה ָּב ָׂשר ְּבגֵ ִ
ת־הּנֶ ֶפׁש וְ גַ ם ֶא ַ
יָ ָדיו ַרב לֹו ַל ֲהר ֹג ּגַ ם ֶא ַ
ֲהל ֹא ְׁש ֵּתי ִצ ֳּפ ִרים נִ ְמ ָּכרֹות ְּב ִא ָּסר ֶא ָחד וְ ַא ַחת ֵמ ֶהן ל ֹא ִתּפ ֹל
ֹאׁש ֶכם נִ ְמנּו
ם־ׂש ֲערֹות ר ְ
ַא ְר ָצה ִּב ְב ִלי ְרצֹון ֲא ִב ֶיכם׃ וְ ַא ֶּתם ּגַ ַ
ל־ּת ָיראּו ֶע ְר ְּכ ֶכם ַרב ִמ ִּצ ֳּפ ִרים ַרּבֹות׃
ל־ּכן ַא ִ
ְל ִמ ְס ָּפ ָרם׃ ַע ֵ
י־ה ָא ָדם ַא ֲא ִמ ֶירּנּו ִל ְפנֵ י
ל־איׁש ֲא ֶׁשר יַ ֲא ִמ ֵירנִ י ִל ְפנֵ י ְבנֵ ָ
ָל ֵכן ָּכ ִ
ׁש־ּבי ִל ְפנֵ י ְבנֵ י־
ל־איׁש ֲא ֶׁשר יְ ַכ ֶח ִ
ם־אנ ִֹכי׃ וְ ָכ ִ
ָא ִבי ַב ָּׁש ַמיִ ם ּגַ ָ
ם־אנִ י׃
ָה ָא ָדם ֲא ַכ ֶחׁש־ּבֹו ִל ְפנֵ י ָא ִבי ַב ָּׁש ַמיִ ם ּגַ ָ
אתי
אתי ְל ָה ִביא ָׁשלֹום ָּב ָא ֶרץ ל ֹא ָב ִ
ל־ּת ְח ְׁשבּו ִּכי ָב ִ
ַא ַ
אתי ְל ַה ְפ ִריד ֵּבין ִאיׁש
ם־ח ֶרב׃ ִּכי ָב ִ
ְל ָה ִביא ָׁשלֹום ִּכי ִא ָ
מֹותּה׃ וְ א ֹ ֵיְבי ִאיׁש ַאנְ ֵׁשי
ּובין ַּכ ָּלה ַל ֲח ָ
ְל ָא ִביו ֵּבין ַּבת ְל ִא ָּמּה ֵ
יֹותר ִמ ֶּמּנִ י ֵאינֶ ּנּו ׁשֹוֶ ה
ת־אּמֹו ֵ
ת־א ִביו אֹו ֶא ִ
ֵביתֹו׃ ָהא ֵֹהב ֶא ָ
יֹותר ִמ ֶּמּנִ י ֵאינֶ ּנּו ׁשֹוֶ ה ִלי׃
ת־ּבּתֹו ֵ
ת־ּבנֹו אֹו ֶא ִ
ִלי וְ ָהא ֵֹהב ֶא ְ
ת־צ ָלבֹו וְ יֵ ֵלְך ַא ֲח ָרי ֵאינֶ ּנּו ׁשֹוֶ ה ִלי׃
ּומי ֲא ֶׁשר ל ֹא־יִ ַּקח ֶא ְ
ִ
ֹאבד לֹו וְ ַה ַּמ ְׁש ִליְך ֶאת־נַ ְפׁשֹו ִּבגְ ָל ִלי
ַהּמ ֵֹצא ֶאת־נַ ְפׁשֹו ּת ַ
יִ ְמ ָצ ֶאּנָ ה׃
ַה ְמ ַק ֵּבל ְּפנֵ ֶיכם ְמ ַק ֵּבל ָּפנָ י וְ ַה ְמ ַק ֵּבל ָּפנַ י הּוא ְמ ַק ֵּבל ְּפנֵ י
ׁש ְֹל ִחי׃ ַה ְמ ַק ֵּבל ְּפנֵ י נָ ִביא ְּב ֵׁשם נָ ִביא יַ ִּׂשיג ְׂש ַכר נָ ִביא
ּומי ֲא ֶׁשר
וְ ַה ְמ ַק ֵּבל ְּפנֵ י ַצ ִּדיק ְּב ֵׁשם ַצ ִּדיק יַ ִּׂשיג ְׂש ַכר ַצ ִּדיק׃ ִ
ת־א ַחד ַה ְּק ַטּנִ ים ָה ֵא ֶּלה ַרק ּכֹוס ַמיִ ם ָק ִרים ְּב ֵׁשם
יַ ְׁש ֶקה ֶא ַ
ֹאבד ְׂש ָכרֹו׃
ַּת ְל ִמיד ָא ֵמן ֲאנִ י ַמּגִ יד ָל ֶכם ִּכי ל ֹא־י ַ
25

26

27

28

30

31

33

35

36

37

41

42

מתתיהו יא

25

יא
2
3
4
5

6
7

8
9

10

11
12

13
14,15
16

17
18

ת־ׁשנֵ ים ָע ָׂשר ַּת ְל ִמ ָידיו וַ ּיַ ֲעב ֹר
ׁשּוע ְל ַצּו ֹת ֶא ְ
וַ יְ ִהי ְּכ ַכּלֹות יֵ ַ
יהם׃
ׁשּועתֹו ְּב ָע ֵר ֶ
ִמ ָּׁשם ְל ַל ֵּמד ְּול ַה ְׁש ִמ ַיע יְ ָ
יח וַ ּיִ ְׁש ַלח
ת־ע ִללֹות ַה ָּמ ִׁש ַ
סּורים ָׁש ַמע ֶא ֲ
יֹוחנָ ן ְּב ֵבית ָה ֲא ִ
וְ ָ
ֹאמר ַה ַא ָּתה הּוא ַה ָּבא אֹו ִאם־
ֵא ָליו ְׁשנַ יִ ם ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו׃ וַ ּי ַ
יֹוחנָ ן
יהם ְלכּו וְ ַהּגִ ידּו ְל ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
נְ ַח ֶּכה ְל ַא ֵחר׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
יתם׃ ִעוְ ִרים ר ִֹאים
ר־ר ִא ֶ
ר־ׁש ַמ ְע ֶּתם וְ ֵאת ֲא ֶׁש ְ
ֵאת ֲא ֶׁש ְ
ּופ ְס ִחים ה ְֹל ִכים ְמצ ָֹר ִעים נִ ְר ָּפ ִאים וְ ֵח ְר ִׁשים ׁש ְֹמ ִעים ֵמ ִתים
ִ
ׁשּועה׃ וְ ַא ְׁש ֵרי ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ל ֹא־
ָק ִמים וַ ֲענִ ּיִ ים ִמ ְת ַּב ְּׂש ִרים יְ ָ
ל־המֹון ָה ָעם ַעל־
ׁשּוע ְל ַד ֵּבר ֶא ֲ
ּוב ֶל ְכ ָּתם ֵה ֵחל יֵ ַ
יִ ָּכ ֵׁשל ִּבי׃ ְ
אתם ַה ִּמ ְד ָּב ָרה ִל ְראֹות ַה ִאם ָקנֶ ה ֲא ֶׁשר
יֹוחנָ ן ַמה־ּזֶ ה יְ ָצ ֶ
ָ
אתם ִל ְראֹות ַה ִאם ִאיׁש ָלבּוׁש
י־רּוח׃ ַאְך ַמה־ּזֶ ה יְ ָצ ֶ
ַ
ּנֹוע ִמ ְּפנֵ
יִ ַ
ֹלב ֵׁשי ֲח ֻמדֹות ְּב ָב ֵּתי ְמ ָל ִכים ֵה ָּמה׃ ַאְך
ִּבגְ ֵדי ֲח ֻמדֹות ִהּנֵ ה ְ
אתם ַה ִאם ִל ְראֹות ִאיׁש נָ ִביא ֵהן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי
ַמה־ּזֶ ה יְ ָצ ֶ
גַ ם־ּגָ דֹול הּוא ִמּנָ ִביא׃ זֶ ה הּוא ֲא ֶׁשר ָּכתּוב ָע ָליו
ִהנְ נִ י ׁש ֵֹל ַח ַמ ְל ָא ִכי ְל ָפנֶ*יָך
ּופּנָ ה ַד ְר ְּכָך* ְל ָפנֶ יָך׃
ִ
ּיֹוחנָ ן
ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ל ֹא ָקם ֵּבין יְ ִל ֵידי ִא ָּׁשה ּגָ דֹול ִמ ָ
יֹוחנָ ן
ימי ָ
ּומ ֵ
ַה ְמ ַט ֵּבל וְ ַה ָּקט ֹן ְּב ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ ם יִ גְ ַּדל ִמ ֶּמּנּו׃ ִ
ד־הּנָ ה ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ ם נִ ְת ְּפ ָׂשה ְב ָחזְ ָקה ּוזְ ר ֵֹעי־
ַה ְמ ַט ֵּבל ַע ֵ
ד־יֹוחנָ ן נִ ָּבאּו׃
ָ
ּתֹורה ַע
יאים וְ ַה ָ
ל־הּנְ ִב ִ
כ ַֹח יַ ֲחזִ יקּו ָבּה׃ ִּכי ָכ ַ
וְ ִאם־ּת ֹאבּו ִל ְׁשמ ַֹע זֶ ה הּוא ֵא ִלּיָ הּו ֶה ָע ִתיד ָלב ֹא׃ ִמי ֲא ֶׁשר
ת־הּדֹור ַהּזֶ ה
ל־מי ֲא ַד ֶּמה ֶא ַ
ָאזְ נַ יִ ם לֹו ִל ְׁשמ ַֹע יִ ְׁש ָמע׃ וְ ֶא ִ
יהם
נִ ְד ֶמה הּוא ַליְ ָל ִדים י ְֹׁש ִבים ִּב ְׁשוָ ִקים וְ ק ִֹראים ְל ֵר ֵע ֶ
ֵלאמ ֹר׃ ְמזַ ְּמ ִרים ָהיִ ינּו ָל ֶכם וְ ל ֹא ְר ַק ְד ֶּתם ְמקֹונְ נִ ים וְ ל ֹא
יֹוחנָ ן ל ֹא א ֵֹכל וְ ל ֹא ׁש ֶֹתה וְ ָא ְמרּו ֵׁשד ּבֹו׃
י־בא ָ
ְס ַפ ְד ֶּתם׃ ִּכ ָ
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זֹולל
ן־ה ָא ָדם ָּבא א ֵֹכל וְ ׁש ֶֹתה וְ ֵהם א ְֹמ ִרים ִהּנֵ ה ִאיׁש ֵ
ּוב ָ
ֶ
יה׃
וְ ס ֵֹבא וְ א ֵֹהב ַלּמ ְֹכ ִסים וְ ַח ָּט ִאים ַאְך ַה ָח ְכ ָמה ִּת ְצ ַט ֵּדק ְּב ַבנֶ ָ
תֹוכן ר ֹב
ל־ה ָע ִרים ֲא ֶׁשר נַ ֲעׂשּו ְב ָ
ָאז ֵה ֵחל ָלג ֹל ֶח ְר ָּפה ַע ֶ
ית־ציְ ָדה
ּכֹורזִ ין אֹוי ָלְך ֵּב ָ
אֹותיו וְ ל ֹא ָׁשבּו׃ אֹוי ָלְך ָ
נִ ְפ ְל ָ
תֹוכ ֶכן
ּוב ִצידֹון ַהּנִ ְפ ָלאֹות ֲא ֶׁשר נַ ֲעׂשּו ְּב ְ
ִּכי לּו נַ ֲעׂשּו ְבצֹור ְ
ְּכ ָבר ָׁשבּו ְּב ַׂשק וָ ֵא ֶפר׃ ֶא ֶפס ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכן נָ ֵקל יִ ְהיֶ ה יֹום
ַה ִּמ ְׁש ָּפט ְלצֹור ְּול ִצידֹון ֵמ ֲא ֶׁשר ָל ֶכן׃ וְ ַא ְּת ְּכ ַפר־נַ חּום ֲא ֶׁשר
ּתּור ִדי ִּכי לּו נַ ֲעׂשּו ִב ְסד ֹם
ל־ׁשאֹול ָ
ד־ה ָּׁש ַמיִ ם ֶא ְ
רֹומ ְמ ְּת ַע ַ
ַ
ד־הּיֹום
ל־ּת ָּלּה ַע ַ
תֹוכ ִכי וְ ָע ְמ ָדה ַע ִ
ַהּנִ ְפ ָלאֹות ֲא ֶׁשר נַ ֲעׂשּו ְּב ֵ
ַהּזֶ ה׃ ֶא ֶפס ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכן נָ ֵקל יִ ְהיֶ ה יֹום ַה ִּמ ְׁש ָּפט ְל ַא ְד ַמת
ְסד ֹם ֵמ ֲא ֶׁשר ָל ֶכן׃
אֹודָך ָא ִבי ֲאדֹון ַה ָּׁש ַמיִם
ְ
ֹאמר
ׁשּוע וַ ּי ַ
בּ ֵָעת ַה ִהיא ָענָ ה יֵ ַ
ית
ת־א ֶּלה ֵמ ֵעינֵ י ֲח ָכ ִמים ּונְ בֹונִ ים וְ גִ ִּל ָ
וְ ָה ָא ֶרץ ִּכי ִה ְס ַּת ְר ָּת ֶא ֵ
עֹול ִלים׃ ָא ֵכן ָא ִבי ֵּכן ָהיָ ה ָה ָרצֹון ְל ָפנֶ יָך׃ ַהּכ ֹל נִ ְמ ַסר
א ָֹתם ְל ָ
ת־ה ָאב
זּול ִתי ָה ָאב וְ ֶא ָ
ת־ה ֵּבן ָ
ְּביָ ִדי ֵמ ֵאת ָא ִבי וְ ֵאין ִאיׁש י ֵֹד ַע ֶא ַ
זּול ִתי ַה ֵּבן וְ ַההּוא ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ ּבֹו ַה ֵּבן ְלגַ ּלֹותֹו
ֵאין ִאיׁש י ֵֹד ַע ָ
ּגֹוע׃ ְׂשאּו
ּומ ֻס ָּבל וַ ֲאנִ י ֶא ֵּתן ָל ֶכם ַמ ְר ַ
ל־ע ֵמל ְ
נּו־א ַלי ָּכ ָ
לֹו׃ ְּפ ֵ
י־ענָ יו ָאנ ִֹכי וְ ַׁשח ֵל ָבב וְ ִת ְמ ְצאּו
ת־ע ִּלי ֲע ֵל ֶיכם וְ ִל ְמדּו ִמ ֶּמּנִ י ִּכ ָ
ֶא ֻ
ּומ ָּׂש ִאי ָקל׃
נּוחה ְלנַ ְפׁש ֵֹת ֶיכם׃ ִּכי ֻע ִּלי ַרְך ַ
ְמ ָ
ׁשּוע ִּב ְׂש ֵדה ָק ָמה ְּביֹום ַה ַּׁש ָּבת וַ ּיִ ְר ֲעבּו
ָּב ֵעת ַה ִהיא ָה ַלְך יֵ ַ
רּוׁשים
ֹאכלּו׃ וַ ּיִ ְראּו ַה ְּפ ִ
ַת ְל ִמ ָידיו וַ ּיָ ֵחּלּו ִל ְקט ֹף ְמ ִליֹלת ְּביָ ָדם וַ ּי ֵ
ֹאמרּו ֵא ָליו ִהּנֵ ה ַת ְל ִמ ֶידיָך ע ִֹׂשים ֵאת ֲא ֶׁשר ל ֹא־יֵ ָע ֶׂשה
וַ ּי ְ
אתם ֶמה ָע ָׂשה ָדוִ ד ַּכ ֲא ֶׁשר
יהם ֲהל ֹא ְק ָר ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ַב ַּׁש ָּבת׃ וַ ּי ֶ
ֹלהים
ל־ּבית ָה ֱא ִ
ָר ֵעב הּוא וְ ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ִאּתֹו׃ ֲא ֶׁשר ָּבא ֶא ֵ
ֹאכל הּוא
ּתֹורה ל ֹא י ַ
ל־ּפי ַה ָ
ת־ל ֶחם ַה ָּפנִ ים ֲא ֶׁשר ַע ִ
ֹאכל ֶא ֶ
וַ*ּי ַ
ם־הּכ ֲֹהנִ ים ְל ַב ָּדם׃
ּונְ ָע ָריו ִּב ְל ִּתי ִא ַ
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 v. 4ס׳׳א וַ ּיא ְֹכלּו.
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ּתֹורה ִּכי ַהּכ ֲֹהנִ ים ַּב ִּמ ְק ָּדׁש יְ ַח ְּללּו ֶאת־
אתם ַּב ָ
וְ גַ ם ֲהל ֹא ְק ָר ֶ
יֹום ַה ַּׁש ָּבת וְ ֵאין ָּב ֶהם ָעֹון׃ וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי יֵ ׁש ָּבזֶ ה ּגָ דֹול
ן־ה ִּמ ְק ָּדׁש׃ וְ לּו יְ ַד ְע ֶּתם ַמה־ּזֶ ה ֶח ֶסד ָח ַפ ְצ ִּתי וְ ל ֹא זָ ַבח ל ֹא
ִמ ַ
ם־אדֹון ַה ַּׁש ָּבת הּוא׃
ן־ה ָא ָדם ּגַ ֲ
ת־הּנְ ִקּיִ ם׃ ִּכי ֶּב ָ
ִה ְר ַׁש ְע ֶּתם ֶא ַ
ה־ׁשם
ית־ה ְּכנֵ ֶסת ֲא ֶׁשר ָל ֶהם׃ וְ ִהּנֵ ָ
ל־ּב ַ
וַ ּיַ ֲעב ֹר ִמ ָּׁשם וַ ּיָב ֹא ֶא ֵ
ּתֹורה ְל ַר ֵּפא
ִאיׁש ֲא ֶׁשר יָ דֹו ֵיְב ָׁשה וַ ּיִ ְׁש ָא ֻלהּו ֵלאמ ֹר ַה ִאם ַּכ ָ
יהם ִמי ִאיׁש
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ַב ַּׁש ָּבת ְל ַמ ַען ִּת ְמ ָצא יָ ָדם ְל ִׂש ְטנֹו׃ וַ ּי ֶ
ל־הּבֹור ַּב ַּׁש ָּבת ל ֹא
ִמ ֶּכם ֲא ֶׁשר־לֹו ַּכ ְב ָׂשה וְ ִהיא ִכי ִתּפֹול ֶא ַ
ן־ה ֶּכ ֶבׂש ַעל־
ּומה־ּיָ ָקר ֵע ֶרְך ָא ָדם ִמ ַ
יַ ֲחזִ יק ָּבּה וְ יַ ֲע ֶלּנָ ה׃ ַ
ל־ה ִאיׁש
ּתֹורה הּוא ַל ֲעׂשֹות טֹוב ַּב ַּׁש ָּבת׃ ָאז ָא ַמר ֶא ָ
ֵּכן ַּכ ָ
יתנָ ּה ָּכ ַא ֶח ֶרת׃
ּיֹוׁשט א ָֹתּה וַ ָּת ָׁשב ְל ֵא ָ
הֹוׁשט ֶאת־יָ ֶדָך וַ ֶ
ֵ
רּוׁשים יָ ְצאּו וַ ּיָ ִׁשיתּו ֵעצֹות ָע ָליו ַּב ֶּמה ְל ַה ְׁש ִחיתֹו׃ וַ ּיֵ ַדע
וְ ַה ְּפ ִ
ׁשּוע וַ ּיִ ֶפן וַ ּיֵ ֶלְך ִמ ָּׁשם וְ ָהמֹון ָרב ָה ַלְך ַא ֲח ָריו וַ יְ ַר ֵּפא ֶאת־
יֵ ַ
ר־ּד ֶּבר
ֻּכ ָּלם׃ וַ ּיָ ַעד ָּבם ְל ִב ְל ִּתי יְ גַ ּלּו א ֹתֹו׃ ְל ַמּל ֹאת ֵאת ֲא ֶׁש ִ
יְ ַׁש ְעיָ הּו ַהּנָ ִביא ֵלאמ ֹר׃
*
ֵהן ַע ְב ִּדי ָּב ַח ְ*ר ִּתי בֹו יְ ִד ִידי ָר ְצ ָתה נַ ְפ ִׁשי
יֹוציא׃
רּוחי ָע ָליו ִמ ְׁש ָּפט ַלּגֹויִ ם ִ
נָ ַת ִּתי ִ
ל ֹא יִ ְצ ַעק וְ ל ֹא יִ ָּׂשא
וְ ל ֹא־יִ ָּׁש ַ*מע ַּבחּוץ קֹולֹו׃
ָקנֶ ה ָרצּוץ ל ֹא יִ ְׁשּבֹור
ּופ ְׁש ָּתה ֵכ ָהה ל ֹא יְ ַכ ֶּבּנָ ה׃
ִ
*
יֹוציא ָלנֶ ַצח ִמ ְׁש ָּפט
ַעד־ ִ
וְ ִל ְׁשמֹו ּגֹויִ ם יְ יַ ֵחלּו׃
רּוח ָרע ָּד ַבק ּבֹו
הּובא ְל ָפנָ יו ִאיׁש ִעּוֵ ר וְ ִא ֵּלם ֲא ֶׁשר ַ
ָאז ָ
וַ ּיִ ְר ָּפ ֵאהּו וְ ָה ִעּוֵ ר וְ ָה ִא ֵּלם ִד ֶּבר וְ ָר ָאה׃
6

7

8

10

11

12

13

15

16

17

 v. 18נ׳׳א ֶא ְת ָמְך־בו ְב ִח ִירי ,עיין ישעיה מ׳׳ב א׳.
יע ,עיין ישעיה מ׳׳ב ב׳.
 v. 19נ׳׳א ולא־יַ ְש ִמ ַ
תֹורתֹו ִאיִ ים ייחלו ,עיין ישעיה מ׳׳ב ג׳ ד׳.
 v. 21נ׳׳א ָל ֱא ֶמת יוציא משפטְּ ...ול ָ
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רּוׁשים
ן־ּדוִ ד׃ וְ ַה ְּפ ִ
ֹאמרּו ֲה ִכי זֶ ה ֶּב ָ
ל־המֹון ָה ָעם וַ ּי ְ
וַ ּיִ ְׁש ָּתאּו ָּכ ֲ
ת־ה ֵּׁש ִדים ִּכי ִאם ְּב ַב ַעל־זְ בּוב
ָׁש ְמעּו וְ ָא ְמרּו ֵאין זֶ ה ְמגָ ֵרׁש ֶא ַ
יהם ָּכל־
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ת־מ ְח ְׁשב ָֹתם וַ ּי ֶ
ׁשּוע ֶא ַ
ַׂשר ַה ֵּׁש ִדים׃ וַ ּיֵ ַדע יֵ ַ
ּוביִ ת ַהּנִ ְפ ְלגִ ים
ל־עיר ַ
ַמ ְמ ָל ָכה ַהּנִ ְפ ְלגָ ה ַעל־נַ ְפ ָׁשּה ֶּת ֱח ָרב וְ ָכ ִ
ת־ה ָּׂש ָטן נִ ְפ ָלג
ם־ה ָּׂש ָטן ְמגָ ֵרׁש ֶא ַ
ַעל־נַ ְפ ָׁשם ל ֹא יָ קּומּו׃ וְ ִא ַ
ם־אנִ י ג ֵֹרׁש ֶאת־
הּוא ַעל־נַ ְפׁשֹו וְ ֵאיְך ָּתקּום ַמ ְלכּותֹו׃ וְ ִא ֲ
ל־ּכן ֵהם יִ ְהיּו
ַה ֵּׁש ִדים ְּב ַב ַעל־זְ בּוב ְּבנֵ ֶיכם ְּב ִמי יְ גָ ְרׁשּו א ָֹתם ַע ֵ
ת־ה ֵּׁש ִדים
ֹלהים ֲאנִ י ג ֵֹרׁש ֶא ַ
רּוח ֱא ִ
ׁש ְֹפ ֵט ֶיכם׃ ֶא ֶפס ִאם ְּב ַ
יּוכל ִאיׁש
ֹלהים ָּב ָאה ֲא ֵל ֶיכם ֶאל־נָ כֹון׃ אֹו ֵאיְך ַ
ַמ ְלכּות ֱא ִ
ת־הּגִ ּבֹור
ת־ּכ ָליו ִאם־ל ֹא יֶ ֱאס ֹר ֶא ַ
ָלב ֹא ֵּבית ַהּגִ ּבֹור וְ ִל ְׁשֹלל ֶא ֵ
ִראׁש ֹנָ ה וְ ַא ַחר יִ ְׁשֹלל ֵאת ֲא ֶׁשר ְּב ֵביתֹו׃ ִמי ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו ִלי
ל־ּכן
ּומי ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו ְמ ַא ֵּסף ִא ִּתי ְמ ַפּזֵ ר הּוא׃ ַע ֵ
ְל ָצ ַרי הּוא ִ
ּדּופה יְ ֻכ ְּפרּו ָל ָא ָדם ֶא ֶפס ַה ְמגַ ֵּדף
ל־ח ְטא וְ גִ ָ
ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ָּכ ֵ
ן־ה ָא ָדם
ּומי ֲא ֶׁשר יְ ַד ֵּבר ָּד ָבר ְּב ֶב ָ
רּוח ל ֹא יְ ֻכ ַּפר־לֹו׃ ִ
ת־ה ַ
ֶא ָ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ל ֹא יְ ֻכ ַּפר־לֹו ל ֹא־
ּומי ֲא ֶׁשר יְ ַד ֵּבר ְּב ַ
יְ ֻכ ַּפר־לֹו ִ
ּופ ְריֹו
ת־ה ֵעץ טֹוב ִ
עֹולם ַה ָּבא׃ אֹו ֲעׂשּו ֶא ָ
ֹא־ב ָ
עֹולם ַהּזֶ ה וְ ל ָ
ָב ָ
ּופ ְריֹו ָרע ִּכי ְּב ִפ ְריֹו נִ ַּכר ָה ֵעץ׃
ת־ה ֵעץ ָרע ִ
טֹוב אֹו ֲעׂשּו ֶא ָ
י־מ ְּמל ֹא
ּתּוכלּו ְל ַד ֵּבר ט ֹבֹות ְּב ָר ַע ְת ֶכם ִּכ ִ
יַ ְל ֵדי ִצ ְפע ֹנִ ים ֵאיְך ְ
יֹוציא ט ֹבֹות
אֹוצרֹו ִלּבֹו ַהּטֹוב ִ
ַה ֵּלב ִיַּב ַיע ַה ֶּפה׃ ִאיׁש־טֹוב ֵמ ָ
יֹוציא ָרעֹות׃ וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי
אֹוצרֹו ָה ָרע ִ
יׁש־רע ֵמ ָ
וְ ִא ָ
יח ָּת ֵפל ֲא ֶׁשר ַיְב ְּטאּו ְבנֵ י ָה ָא ָדם יִ ְּתנּו ֶח ְׁשּבֹון ְּביֹום
ל־ׂש ַ
ַעל ָּכ ִ
ּוב ְד ָב ֶריָך ֶּת ְא ָׁשם׃
ַה ִּמ ְׁש ָּפט׃ ִּכי ִּב ְד ָב ֶריָך ִּת ָּצ ֵדק ִ
רּוׁשים ֵלאמ ֹר ַר ִּבי ָח ַפ ְצנּו
ּסֹופ ִרים וְ ַה ְּפ ִ
ן־ה ְ
וַ ּיַ ֲענּו ֲאנָ ִׁשים ִמ ַ
ּומנָ ֵאף
יהם ּדֹור ָרע ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ִל ְראֹות אֹות ֵמאֹות ֶֹתיָך׃ וַ ּיַ ַען וַ ּי ֶ
זּול ִתי אֹות יֹונָ ה ַהּנָ ִביא׃
ְמ ַב ֵּקׁש אֹות וְ אֹות ל ֹא יִ ּנָ ֶתן־לֹו ָ
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ֹלׁשה ֵלילֹות
ּוׁש ָ
ֹלׁשה יָ ִמים ְ
ִּכי ַּכ ֲא ֶׁשר ָהיָ ה יֹונָ ה ִּב ְמ ֵעי ַה ָּדג ְׁש ָ
ֹלׁשה ֵלילֹות׃
ּוׁש ָ
ֹלׁשה יָ ִמים ְ
ן־ה ָא ָדם ְּב ֵלב ָה ָא ֶרץ ְׁש ָ
ֵּכן יִ ְהיֶ ה ֶב ָ
ם־הּדֹור ַהּזֶ ה וְ יַ ְר ִׁשיעּו א ֹתֹו ִּכי
ַאנְ ֵׁשי נִ ינְ וֵ ה יָ קּומּו ַב ִּמ ְׁש ָּפּט ִע ַ
יאת יֹונָ ה וְ ִהּנֵ ה יֶ ְׁשנֹו ָבזֶ ה ּגָ דֹול ִמּיֹונָ ה׃ ַמ ְל ַּכת
ָׁשבּו ִּב ְק ִר ַ
ם־הּדֹור ַהּזֶ ה וְ ַת ְר ִׁש ַיע א ֹתֹו ִּכי ָב ָאה
ימן ָּתקּום ַּב ִּמ ְׁש ָּפט ִע ַ
ֵּת ָ
ִמ ְקצֹות ָה ָא ֶרץ ִל ְׁשמ ַֹע ָח ְכ ַמת ְׁשֹלמ ֹה וְ ִהּנֵ ה יֶ ְׁשנֹו ָבזֶ ה ּגָ דֹול
ׁשֹוטט ְּב ֶא ֶרץ
ן־ה ָא ָדם ְּת ֵ
אתּה ִמ ָ
רּוח ַה ֻּט ְמ ָאה ְּב ֵצ ָ
ִמ ְּׁשֹלמ ֹה׃ וְ ַ
ׁשּובה
ֹאמר ָא ָ
ֹא־ת ְמ ָצא ַמ ְרּגֵ ָעה׃ ָאז ּת ַ
ַּת ְלאּוב ֹת ְּת ַב ֵּקׁש וְ ל ִ
ׁשּובּה ִּת ְמ ָצ ֶאּנּו ֵרק ִמ ְּב ִלי
ּוב ָ
אתי ִמ ָּׁשם ְ
ל־מ ְׁש ָּכנִ י ֲא ֶׁשר יָ ָצ ִ
ֶא ִ
ּומפ ָֹאר׃ ָאז ֵּת ֵלְך וְ ָל ְק ָחה ָּלּה ֶׁש ַבע רּוחֹות
ּומנֻ ֶּקה ְ
י ֵֹׁשב ְ
ּובאּו וְ ָׁש ְכנּו ָׁשם וְ ָהיְ ָתה ַא ֲח ִרית ָה ִאיׁש
ֲא ֵחרֹות ָרעֹות ִמ ֶּמּנָ ה ָ
אׁשיתֹו וְ ֵכן יִ ְהיֶ ה ַלּדֹור ָה ָרע ַהּזֶ ה׃
ַההּוא ָר ָעה ֵמ ֵר ִ
ל־המֹון ָה ָעם וְ ִהּנֵ ה ִאּמֹו וְ ֶא ָחיו ָע ְמדּו ַבחּוץ
עֹודנּו ְמ ַד ֵּבר ֶא ֲ
ֶ
וְא ֶחיָך ע ְֹמ ִדים ַּבחּוץ
ּומ ַב ְק ִׁשים ְל ַד ֵּבר ִאּתֹו׃ וַיֻּגַד לֹו ִהּנֵ ה ִא ְּמָך ַ
ְ
ּומי
ל־ה ַּמּגִיד לֹו ִמי ִא ִּמי ִ
ֹאמר ֶא ַ
וַּיַען וַּי ֶ
ּומ ַב ְק ִׁשים ְל ַד ֵּבר ִא ָּתְך׃ ַ
ְ
וְא ָחי׃ ִּכי ִאיׁש
ֹאמר ִהּנֵ ה ִא ִּמי ֶ
ל־ּת ְל ִמ ָידיו וַּי ַ
ֶא ָחי׃ וַּיֵט ֶאת־יָ דֹו ַע ַ
וְא ִּמי׃
וַאח ִֹתי ִ
ִאיׁש ֲא ֶׁשר ֲיַע ֶׂשה ְרצֹון ָא ִבי ַּב ָּׁש ָמיִם הּוא ָא ִחי ֲ
ל־ׂש ַפת ַהּיָ ם׃ וַ ֲהמֹון
ן־ה ָּביִ ת וַ ּיֵ ֶׁשב ַע ְ
ׁשּוע ִמ ַ
ַּבּיֹום ַההּוא יָ ָצא יֵ ַ
ל־ה ָעם ע ְֹמ ִדים
ַעם ָרב נִ ְק ֲהלּו ֵא ָליו וַ ּיֵ ֶרד וַ ּיֵ ֶׁשב ָּב ֳאנִ ּיָ ה וְ ָכ ָ
ּזֹור ַע
ֹאמר ִהּנֵ ה ַה ֵ
ל־החֹוף׃ וַ ּיִ ָּׂשא ְד ָב ָריו ִּב ְמ ָׁש ִלים ַר ִּבים וַ ּי ַ
ַע ַ
ן־הּזֶ ַרע ַעל־יַ ד ַה ָּד ֶרְך וַ ּיָב ֹא עֹוף
ּובזָ ְרעֹו ִּפּזַ ר ִמ ַ
יָ ָצא ִלזְ ר ַֹע׃ ְ
ל־א ְד ַמת ֶס ַלע
ן־הּזֶ ַרע ֲא ֶׁשר נָ ַפל ַע ַ
ֹאכ ֶלּנּו׃ וְ יֵ ׁש ִמ ַ
ַה ָּׁש ַמיִ ם וַ ּי ְ
יְמ ֵהר ִל ְצמ ַֹח ִמ ְּב ִלי ֲא ֶׁשר ָהיָ ה לֹו
וְ ל ֹא ָהיָ ה ָׁשם ֵּדי ֲא ָד ָמה וַ ַ
ע ֶֹמק ֲא ָד ָמה׃ וַ יְ ִהי ִּכזְ ר ַֹח ַה ֶּׁש ֶמׁש וַ ּיִ ָּצ ֵרב וַ ּיִ ָיבׁש ִּכי ל ֹא ָהיָ ה־
ל־הּק ִֹצים וַ ּיַ ֲעלּו ַהּק ִֹצים
לֹו ׁש ֶֹרׁש ְל ָמ ָּטה׃ וְ יֵ ׁש ֲא ֶׁשר נָ ַפל ֶא ַ
וַ ַיְב ְּלעּו א ֹתֹו׃
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בּואה זֶ ה ֵמ ָאה
טֹובה וַ ּיַ ַעׂש ְּת ָ
ל־א ָד ָמה ָ
וְ יֵ ׁש ֲא ֶׁשר נָ ַפל ַע ֲ
ֹלׁשים ְׁש ָע ִרים׃
ְׁש ָע ִרים וְ זֶ ה ִׁש ִּׁשים ְׁש ָע ִרים וְ זֶ ה ְׁש ִ
ֹאמרּו
ִמי ֲא ֶׁשר ָאזְ נַ יִ ם לֹו ִל ְׁשמ ַֹע יִ ְׁש ָמע׃ וַ ּיִ ּגְ ׁשּו ַת ְל ִמ ָידיו וַ ּי ְ
יהם ִּכי
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ּדּוע ְּת ַמ ֵּׁשל ָל ֶהם ְמ ָׁש ִלים׃ וַ ּיַ ַען וַ ּי ֶ
ֵא ָליו ַמ ַ
ָל ֶכם נִ ַּתן ָל ַד ַעת ָרזֵ י ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ָמיִ ם וְ ָל ֶהם ל ֹא נִ ָּתן׃ ִּכי
ּומי ֲא ֶׁשר ֵאין־לֹו יֻ ַּקח ִמ ֶּמּנּו
ִמי ֲא ֶׁשר יֶ ׁש־לֹו יֻ ַּתן לֹו וְ יַ ְע ִּדיף ִ
ל־ּכן ְמ ָׁש ִלים ֶא ְמׁש ֹל ָל ֶהם ִּכי ִב ְרא ָֹתם
ת־א ֶׁשר לֹו׃ ַע ֵ
ּגַ ם ֶא ֲ
הּוקם ָּבם ְּד ַבר
ּוב ָׁש ְמ ָעם ל ֹא יִ ְׁש ְמעּו וְ ל ֹא ִיָבינּו׃ וְ ַ
ל ֹא יִ ְראּו ְ
בּואה ִמ ִּפי יְ ַׁש ְעיָ הּו ֵלאמ ֹר
ַהּנְ ָ
ל־ּת ִבינּו
מֹוע וְ ַא ָ
ִׁש ְמעּו ָׁש ַ
ל־ּת ָדעּו׃
ּוראּו ָראֹו וְ ַא ֵ
ְ
ב־ה ָעם ַהּזֶ ה
ַה ְׁש ֵמן ֵל ָ
וְ ָאזְ נָ יו ַה ְכ ֵּבד וְ ֵעינָ יו ָה ַׁשע
ֶּפן־יִ ְר ֶאה ְב ֵעינָ יו
ּוב ָאזְ נָ יו יִ ְׁש ָמע ְּול ָבבֹו ִיָבין
ְ
וָ ָׁשב וְ ָר ָפא לֹו׃
י־א ֵמן
וְ ַא ֶּתם ַא ְׁש ֵרי ֵעינֵ ֶיכם ִּכי ָראּו וְ ָאזְ נֵ ֶיכם ִּכי ָׁש ֵמעּו׃ ִּכ ָ
יקים ַר ִּבים נִ ְכ ְספּו ִל ְראֹות ֵאת
יאים וְ ַצ ִּד ִ
ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם נְ ִב ִ
ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ר ִֹאים וְ ל ֹא ָראּו וְ ִל ְׁשמ ַֹע ֵאת ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ׁש ְֹמ ִעים
ּזֹור ַע׃ ָּכל־
ל־ּכן ִׁש ְמעּו־נָ א ַא ֶּתם ֶאת ְמ ַׁשל ַה ֵ
וְ ל ֹא ָׁש ֵמעּו׃ ַע ֵ
ּובא ָה ָרע וְ ָח ַטף ֵאת
ַהּׁש ֵֹמ ַע ְּד ַבר ַה ַּמ ְלכּות וְ ל ֹא יִ ְתּבֹונֶ ן־ּבֹו ָ
רּוע ַעל־יַ ד ַה ָּד ֶרְך׃ וְ ַהּנִ זְ ָרע
ֲא ֶׁשר נִ זְ ַרע ִּב ְל ָבבֹו זֶ ה הּוא ַהּזָ ַ
ד־מ ֵה ָרה
ת־ה ָּד ָבר וְ ַע ְ
ל־א ְד ַמת ָס ַלע זֶ ה הּוא ַהּׁש ֵֹמ ַע ֶא ַ
ַע ַ
ּובן ֶרגַ ע
יְ ַק ְּב ֶלּנּו ְּב ִׂש ְמ ָחה׃ ֶא ֶפס ִּכי ֵאין־לֹו ׁש ֶֹרׁש ְּבנַ ְפׁשֹו ִ
ל־ּד ַבר ֱאמּונָ תֹו
ל־צ ָרה וְ ָר ְדפּו א ֹתֹו ַע ְ
הּוא וְ ִכי ִת ְק ֶרה ָכ ָ
יִ ָּכ ֵׁשל ְּכ ָרגַ ע׃
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עֹולם
ת־ה ָּד ָבר וְ ַד ֲאגַ ת ָה ָ
ל־הּק ִֹצים זֶ ה ַהּׁש ֵֹמ ַע ֶא ַ
וְ ַהּנִ זְ ָרע ֶא ַ
ה־ּצ ַמח׃
ת־ה ָּד ָבר וְ ל ֹא יַ ֲע ֶׂש ֶ
ַהּזֶ ה וְ נִ ְכ ֵלי ָהע ֶֹשר ְמ ַב ְּל ִעים ֵא ַ
ת־ה ָּד ָבר
ּטֹובה הּוא ַהּׁש ֵֹמ ַע ֶא ַ
ל־ה ֶח ְל ָקה ַה ָ
וְ ַהּנִ זְ ָרע ַע ַ
בּואה וְ נ ֵֹתן זֶ ה ֵמ ָאה ְׁש ָע ִרים וְ זֶ ה
ּומ ְתּבֹונֶ ן־ּבֹו וְ ע ֶֹׂשה ְפ ִרי ְת ָ
ִ
יהם ָמ ָׁשל
ֹלׁשים ְׁש ָע ִרים׃ וַ ּיִ ָּׂשא ִל ְפנֵ ֶ
ִׁש ִּׁשים ְׁש ָע ִרים וְ זֶ ה ְׁש ִ
ּזֹור ַע זֶ ַרע טֹוב
ֹאמר ָּד ְמ ָתה ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ ם ְל ִאיׁש ַה ֵ
ַא ֵחר וַ ּי ַ
ּוב ְהיֹות ֲאנָ ָׁשיו יְ ֵׁשנִ ים ָּבא אֹיְבֹו וַ ּיִ זְ ַרע זֹונִ ין ְּבתֹוְך
ְּב ָׂש ֵדהּו׃ ִ
ַה ִח ִּטים וַ ּיֵ ַלְך׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָצץ ַה ָּקנֶ ה וְ ַה ִח ָּטה ָא ִביב נִ ְראּו ָאז ּגַ ם־
ֹאמרּו ֲאד ֹנֵ ינּו ֲהל ֹא־
יהם וַ ּי ְ
ל־אד ֹנֵ ֶ
ַהּזֹונִ ין׃ וַ ּיִ ּגְ ׁשּו ָה ֲע ָב ִדים ֶא ֲ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ּומ ַאיִ ן ָׁשם ַהּזֹונִ ין׃ וַ ּי ֶ
זֶ ַרע טֹוב זָ ַר ְע ָּת ְב ָׂש ֶדָך ֵ
ֹאמרּו ֵא ָליו ָה ֲע ָב ִדים ֲה ַת ְחּפ ֹץ ִּכי־
ִאיׁש אֹיֵב ָע ָׂשה ז ֹאת וַ ּי ְ
ת־הּזֹונִ ין
י־בעֹוד ְּת ַע ְּקרּו ֶא ַ
ֹאמר ל ֹא ִּכ ְ
נֵ ֵלְך ַל ֲעקֹור א ָֹתם׃ וַ ּי ֶ
יהם
ם־ה ִח ִּטים ִע ָּמ ֶהם׃ ַהּנִ יחּו ָל ֶהם וְ גָ ְדלּו ְׁשנֵ ֶ
ן־ּת ָׁש ְרׁשּו ּגַ ַ
ֶּפ ְ
ּקֹוצ ִרים ִל ְּקטּו ֶאת־
ד־ה ָּק ִציר ְּול ֵעת ַה ָּק ִציר א ַֹמר ַל ְ
יַ ְח ָּדו ַע ַ
ת־ה ִח ִּטים
ַהּזֹונִ ין ִראׁש ֹנָ ה וְ ַא ְּלמּו א ָֹתם ַל ֲא ֻל ִּמים ְל ָׂש ְר ָפם וְ ֶא ַ
ִא ְספּו ֶאל־ּגָ ְרנִ י׃
ֹאמר ָּד ְמ ָתה ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ ם
יהם ָמ ָׁשל ַא ֵחר וַ ּי ַ
וַ ּיִ ָּׂשא ִל ְפנֵ ֶ
ְלגַ ְרּגַ ר ַח ְר ָּדל ֲא ֶׁשר ָל ַקח ִאיׁש וַ ּיִ זְ ַרע ְּב ָׂש ֵדהּו׃ ֲהל ֹא ָקט ֹן
הּוא ִמ ָּכל־זֶ ַרע ַאְך ַּכ ֲא ֶׁשר יִ ְצ ַמח יִ גְ ַּדל ִמ ָּכל־יֶ ֶרק וְ ָהיָ ה ְל ֵעץ
ד־א ֶׁשר יָב ֹא עֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ִקּנְ נּו ַּב ֲענָ ָפיו׃
ַע ֲ
וַ יְ ַמ ֵּׁשל ָל ֶהם ָמ ָׁשל ַא ֵחר ֵלאמ ֹר ָּד ְמ ָתה ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ ם
ִל ְׂשא ֹר ֲא ֶׁשר ָל ְק ָחה ִא ָּׁשה וַ ָּת ָלׁש ִּב ְׁשֹלׁש ְס ִאים ֶק ַמח ַעד־
יסה׃
ל־ה ֲע ִר ָ
ֲא ֶׁשר ָח ְמ ָצה ָּכ ָ
ל־המֹון ָה ָעם ִּב ְמ ָׁש ִלים ִּוב ְב ִלי ָמ ָׁשל ל ֹא
ׁשּוע ֶא ֲ
ל־א ֶּלה ִּד ֶּבר יֵ ַ
ָּכ ֵ
יהם ָּד ָבר׃ ְל ַמּל ֹאת ֵאת ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ַהּנָ ִביא ֵלאמ ֹר
ִּד ֶּבר ֲא ֵל ֶ
ֶא ְפ ְּת ָחה ְב ָמ ָׁשל
י־ק ֶדם׃
ִּפי ַא ִּב ָיעה ִחידֹות ִמּנִ ֶ
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ת־המֹון ָה ָעם וַ ּיָב ֹא ַה ָּביְ ָתה וַ ּיִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליו
ׁשּוע ֶא ֲ
ָאז ִׁש ַּלח יֵ ַ
וַּיַען
ת־מ ַׁשל ַהּזֹונִין ַּב ָּׂש ֶדה׃ ַ
ֹאמרּו ָּב ֶאר־נָ א ָלנּו ֶא ְ
ַּת ְל ִמ ָידיו וַּי ְ
ן־ה ָא ָדם׃ וְ ַה ָּׂש ֶדה
ּזֹור ַע ַהּזֶ ַרע ַהּטֹוב הּוא ֶּב ָ
יהם ַה ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
עֹולם וְ ַהּזֶ ַרע ַהּטֹוב ְּבנֵ י ַה ַּמ ְלכּות וְ ַהּזֹונִ ין ְּבנֵ י ָה ַרע
הּוא ָה ָ
עֹולם
ּזֹור ַע א ָֹתם הּוא ַה ָּׂש ָטן ַה ָּק ִציר ֵקץ ָה ָ
ֵה ָּמה׃ ָהאֹיֵב ַה ֵ
וְ ַהּק ְֹצ ִרים ֵהם ַה ַּמ ְל ָא ִכים׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר ַהּזֹונִ ין יְ ֻל ְּקטּו וְ ָהיּו
ן־ה ָא ָדם יִ ְׁש ַלח
עֹולם ַהּזֶ ה׃ ֶּב ָ
ְל ַמ ֲאכ ֶֹלת ֵאׁש ֵּכן יִ ְהיֶ ה ְּב ֵקץ ָה ָ
ל־מ ְכ ֵׁש ָלה וְ ָכל־ע ֶֹׂשה
ת־מ ְל ָא ָכיו וְ ֵה ִסירּו ִמּתֹוְך ַמ ְלכּותֹו ָּכ ַ
ֶא ַ
ל־ּכ ְב ַׁשן ֵאׁש ָׁשם יִ ְהיֶ ה ְב ִכי וַ ֲחר ֹק
ַעוְ ָלה׃ וְ ִה ְׁש ִליכּו א ָֹתם ֶא ִ
יהם ִמי
יקים יַ זְ ִהירּו ָאז ַּכ ֶּׁש ֶמׁש ְּב ַמ ְלכּות ֲא ִב ֶ
ִׁשּנָ יִ ם׃ וְ ַה ַּצ ִּד ִ
ֲא ֶׁשר ָאזְ נַ יִ ם לֹו ִל ְׁשמ ַֹע יִ ְׁש ָמע׃
אֹוצר ָטמּון ַּב ָּׁש ֶדה ֲא ֶׁשר
עֹוד ָּד ְמ ָתה ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ ם ְל ָ
ל־א ֶׁשר־
ת־ּכ ֲ
ּוב ִׂש ְמ ָחתֹו יֵ ֵלְך וְ יִ ְמּכ ֹר ֶא ָ
יִ ְמ ָצ ֵאהּו ִאיׁש וְ יַ ְצ ִּפנֵ הּו ְ
ת־ה ָּׂש ֶדה ַההּוא׃
לֹו וְ ָקנָ ה לֹו ֶא ַ
סֹוחר ַה ְמ ַב ֵּקׁש ְּפנִ ינִ ים
עֹוד ָּד ְמ ָתה ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ָמיִ ם ְל ִאיׁש ֵ
ד־מא ֹד יֵ ֵלְך
ת־ע ֶרְך ַע ְ
ּוב ָמ ְצאֹו ְּפנִ ינָ ה ַא ַחת יִ ְק ַר ֶ
יְ ָקרֹות׃ ְ
ל־א ֶׁשר־לֹו וְ יִ ְקנֶ ָה׃
ת־ּכ ֲ
וְ יִ ְמּכ ֹר ֶא ָ
ל־ּפנֵ י ַהּיָ ם
רּוׂשה ַע ְ
עֹוד ָּד ְמ ָתה ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ ם ְל ִמ ְכמ ֶֹרת ְּפ ָ
ּוב ִה ָּמ ְל ָאּה יִ ְמ ְׁשכּו א ָֹתּה
ֲא ֶׁשר יֵ ָא ְספּו ָבּה ִמ ִּמינִ ים ׁשֹונִ ים׃ ְ
ל־ה ֵּכ ִלים
ׂשּומם ֶא ַ
ּטֹובים ְל ָ
ת־ה ִ
ל־החֹוף וְ יֵ ְׁשבּו וְ ְיִב ֲחרּו ֶא ַ
ֶא ַ
עֹולם ִּכי
חּוצה׃ ָּכ ָכה יִ ְהיֶ ה ְּב ֵקץ ָה ָ
ָ
ת־ה ָר ִעים יַ ְׁש ִליכּו
וְ ֶא ָ
יקים׃
ת־ה ְר ָׁש ִעים ִמּתֹוְך ַה ַּצ ִּד ִ
ַה ַּמ ְל ָא ִכים יָב ֹאּו וְ ִה ְב ִּדילּו ֶא ָ
ל־ּכ ְב ַׁשן ֵאׁש ָׁשם יִ ְהיֶ ה ְב ִכי וַ ֲחר ֹק ִׁשּנָ יִ ם׃
וְ ִה ְׁש ִליכּו א ָֹתם ֶא ִ
ֹאמרּו ֵהן ֲאדֹּנֵ נּו׃
ל־א ֶּלה וַ ּי ְ
ׁשּוע ֲה ִכי ַבנְ ֶּתם ָּכ ֵ
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
ל־סֹופר ַמ ְׂש ִּכיל ְל ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ ם
ֵ
יהם ָל ֵכן ָּכ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
אֹוצרֹו ֲח ָדׁשֹות וְ גַ ם־
ּמֹוציא ֵמ ָ
ל־ה ַּביִ ת ַה ִ
נִ ְד ֶמה ְל ִאיׁש ַּב ַע ַ
יְ ָׁשנֹות׃
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ת־ה ְּמ ָׁש ִלים ָה ֵא ֶּלה וַ ּיַ ֲעב ֹר ִמ ָּׁשם׃ וַ ּיָב ֹא
ׁשּוע ֶא ַ
וַ יְ ִהי ְּכ ַכּלֹות יֵ ַ
ּיֹורה ָל ֶהם ְּב ֵבית ַה ְּכנֵ ֶסת וְ ֵה ָּמה ֵּכן ָּת ְמהּו ֵלאמ ֹר
ל־א ְרצֹו וַ ֶ
ֶא ַ
ן־ה ָח ָרׁש ֲה ִכי
ֵמ ַאיִ ן ָלזֶ ה ַה ָח ְכ ָמה וְ ַהּנִ ְפ ָלאֹות׃ ַה ֵאין זֶ ה ֶּב ֶ
יהּודה׃
יֹוסף ִׁש ְמעֹון וִ ָ
ל ֹא נִ ְק ֵראת ִאּמֹו ִמ ְריָ ם וְ ֶא ָחיו יַ ֲעק ֹב וְ ֵ
ל־א ֶּלה׃ וַ יְ ִהי ָל ֶהם
ּומ ַאיִ ן לֹו ָּכ ֵ
וְ ַא ְחי ָֹתיו ֲהל ֹא ֵהּנָ ה ֻּכ ָּלן ִא ָּתנּו ֵ
זּול ִתי
יהם ֵאין נָ ִביא ִּב ְב ִלי ָכבֹוד ָ
ׁשּוע ָא ַמר ֲא ֵל ֶ
ְל ֶא ֶבן נָ גֶ ף וְ יֵ ַ
ֹא־פ ַעל ָׁשם נִ ְפ ָלאֹות ַרּבֹות
ּובתֹוְך ֵּביתֹו׃ וְ ל ָ
מֹול ְדּתֹו ְ
ְּב ֶא ֶרץ ַ
ִמ ְּפנֵ י ח ֶֹסר ֱאמּונָ ָתם׃
ֹאמר
ׁשּוע׃ וַ ּי ֶ
ת־ׁש ַמע יֵ ַ
הֹורדֹוס ֶט ְט ַר ְרְך ֶא ֵ
ָּב ֵעת ַה ִהיא ָׁש ַמע ְ
ן־ה ֵּמ ִתים ַעל־
יֹוחנָ ן ַה ְמ ַט ֵּבל הּוא ָקם ִמ ַ
ל־ע ָב ָדיו ֲהל ֹא הּוא ָ
ֶא ֲ
ת־יֹוחנָ ן
ָ
הֹורדֹוס ָּת ַפׂש ֶא
ֵּכן ּגָ ְב ָרה יָ דֹו ַל ֲעׂשֹות נִ ְפ ָלאֹות׃ ִּכי ְ
הֹורֹודיָ ה ֵא ֶׁשת ִּפ ִילּפֹוס
ְ
ל־ּד ַבר
וַ ּיַ ַא ְס ֵרהּו וְ נָ תֹון א ֹתֹו ַּב ִּמ ְׁש ָמר ַע ְ
ּתֹורה ָל ַק ַחת א ָֹתּה ְלָך
יֹוחנָ ן ְּב ָא ְמרֹו ל ֹא ַכ ָ
הֹוכיחֹו ָ
ָא ִחיו׃ ִּכי ִ
ת־ה ָעם ֲא ֶׁשר ִח ְּׁשבּו
ְל ִא ָּׁשה׃ וַ ַיְב ֵּקׁש ֲה ִמיתֹו ֶא ֶפס ִּכי יָ ֵרא ֶא ָ
ת־הֹורדֹוס וַ ִּת ְרק ֹד ַּבת־
ְ
א ֹתֹו ְלנָ ִביא׃ וַ יְ ִהי ְּביֹום ֻה ֶּל ֶדת ֶא
הֹורדֹוס׃ ִּובגְ ַלל ַה ָּד ָבר
יטב ְּב ֵעינֵי ְ
נֵיהם וַ ִּת ַ
הֹורֹודיָ ה ְּב ָמחֹול ִל ְפ ֶ
ְ
ל־א ֶׁשר ִּת ְׁש ַאל ִמ ֶּמּנּו׃ וְ ִהיא ַּכ ֲא ֶׁשר
ת־לּה ָּכ ֲ
ַהּזֶ ה נִ ְׁש ַּבע ָל ֶת ָ
ה־ּלי ַּבּזֶ ה ַּב ֵּס ֶפל ֶאת־
יה ֵמ ִא ָּמּה ָא ְמ ָרה ֵא ָליו ְּתנָ ִ
ׂשּומה ְּב ִפ ָ
ָ
בּועתֹו
יֹוחנָ ן ַה ְמ ַט ֵּבל׃ וַ ּיֵ ֶצר ַל ֶּמ ֶלְך ְמא ֹד וְ ַאְך ַּב ֲעבּור ְׁש ָ
ר ֹאׁש ָ
וְ ַהּי ְֹׁש ִבים ִּב ְמ ִסּבֹו ִצּוָ ה ְל ִתּתֹו ָלּה׃ וַ ּיִ ְׁש ַלח וַ ּיִ ָּׂשא ֶאת־ר ֹאׁש
ּיּובא ֶאת־ר ֹאׁשֹו ַּב ֵּס ֶפל וַ ּיִ ּנָ ֵתן ִל ֵידי
יֹוחנָ ן ֵמ ָע ָליו ַּב ִּמ ְׁש ָמר׃ וַ ָ
ָ
ל־א ָּמּה׃ וַ ּיָב ֹאּו ַת ְל ִמ ָידיו וַ ּיִ ְׂשאּו
יא ְתהּו ֶא ִ
ַהּנַ ֲע ָרה וְ ִהיא ֱה ִב ַ
ׁשּוע׃
ת־ה ָח ָלל וַ ְּיִק ְּב ֻרהּו וַ ּיָב ֹאּו וַ ּיַּגִידּו ְליֵ ַ
ֶא ֶ
ת־ה ָּד ָבר ַהּזֶ ה וַ ּיַ ֲעב ֹר ִמ ָּׁשם ָּב ֳאנִ ּיָ ה וַ ּיָב ֹא
ׁשּוע ֶא ַ
ִּכ ְׁשמ ַֹע יֵ ַ
ל־מקֹום ָׁש ֵמם ְל ַבּדֹו וַ ּיִ ְׁש ְמעּו ֲהמֹון ָה ָעם וַ ּיֵ ְלכּו ַא ֲח ָריו
ֶא ָ
ם־רב
ׁשּוע וַ ּיַ ְרא ֲהמֹון ַע ָ
ן־ה ָע ִרים ֶּד ֶרְך ַה ָּיַּב ָׁשה׃ וַ ּיֵ ֵצא יֵ ַ
ִמ ֶ
יהם׃
ת־חֹול ֶ
ֵ
יהם וַ ּיִ ְר ָּפא ֶא
וְ ַר ֲח ָמיו נִ ְכ ְמרּו ֲע ֵל ֶ
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ֹאמרּו ַה ָּמקֹום ָׁש ֵמם
נֹות־ע ֶרב וַ ּיִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליו ַּת ְל ִמ ָידיו וַ ּי ְ
ֶ
וַ יְ ִהי ִל ְפ
ל־ה ְּכ ָפ ִרים
ת־המֹון ָה ָעם וְ יֵ ְלכּו ֶא ַ
וְ ַהּיֹום ַרד ְמא ֹד ַׁש ַּלח ֶא ֲ
יהם
ׁשּוע ל ֹא ֻה ַּטל ֲע ֵל ֶ
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ִל ְקנֹות ָל ֶהם א ֶֹכל׃ וַ ּי ֶ
ֹאמרּו ֵא ָליו ל ֹא־
ָל ֶל ֶכת ִל ְקנֹות ְּתנּו ָל ֶהם ַא ֶּתם ֶל ֱאכ ֹל׃ וַ ּי ְ
רֹות־ל ֶחם וְ ָדגִ ים ְׁשנָ יִ ם׃
ֶ
ם־ח ֵמׁש ִּכ ְּכ
נִ ְמ ָצא ִא ָּתנּו ּפ ֹה ִּכי ִא ָ
ת־המֹון ָה ָעם ָל ֶׁש ֶבת
ֹאמר ֲה ִביאּום ֵא ַלי ֵהּנָ ה׃ וַ יְ ַצו ֶא ֲ
וַ ּי ַ
ת־ׁשנֵ י־
ת־ח ֵמ ֶׁשת ַה ֶּל ֶחם וְ ֶא ְ
ָׁשם ִּבנְ אֹות ֶּד ֶׁשא וַ ּיִ ַּקח ֶא ֲ
ת־ה ֶּל ֶחם
ַה ָּדגִ ים וַ ּיִ ָּׂשא ֵעינָ יו ַל ָּמרֹום וַ ָיְב ֶרְך וַ ּיִ ְפר ֹס וַ ּיִ ֵּתן ֶא ַ
ֹאכלּו ֻכ ָּלם
ל־המֹון ָה ָעם׃ וַ ּי ְ
ל־ה ַּת ְל ִמ ִידים וְ ַה ַּת ְל ִמ ִידים ֶא ֲ
ֶא ַ
ּנֹות ִרים ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ַס ִּלים
תֹותים ַה ָ
ת־ה ְּפ ִ
וַ ּיִ ְׂש ָּבעּו וַ ּיִ ְׂשאּו ֶא ַ
ְמ ֵל ִאים׃ וְ ָהא ְֹכ ִלים ָהיּו ַּכ ֲח ֵמ ֶׁשת ַא ְל ֵפי ִאיׁש ִמ ְּל ַבד נָ ִׁשים
וָ ָטף׃
ל־ּת ְל ִמ ָידיו ְל ַמ ֵהר ָל ֶר ֶדת ָּב ֳאנִ ּיָ ה וְ ַל ֲעב ֹר ְל ָפנָ יו
ׁשּוע ַע ַ
וַ ּיֶ ֱחזַ ק יֵ ַ
ת־המֹון ָה ָעם׃ וַ יְ ִהי ְּב ַׁש ְּלחֹו
ל־ע ֶבר ַהּיָ ם ַעד ִּכי יְ ַׁש ַּלח ֶא ֲ
ֶא ֵ
י־ע ֶרב
ל־ה ָהר ָּב ָדד ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל וַ יְ ִה ֶ
ת־המֹון ָה ָעם וַ ּיַ ַעל ֶא ָ
ֶא ֲ
דֹולה
וַ ּיִ ּוָ ֵתר ָׁשם ְל ַבּדֹו׃ וְ ָה ֳאנִ ּיָ ה ָב ָאה ָאז ְּב ֵלב ַהּיָ ם ְּב ָצ ָרה גְ ָ
אתם׃ וַ יְ ִהי ְּב ַא ְׁש ֻמ ָרה
רּוח ִל ְק ָר ָ
ִמ ְּפנֵ י ִמ ְׁש ָּב ָריו ִּכי נָ ַׁשף ָה ַ
ל־ּפנֵ י ַהּיָ ם׃
ׁשּוע ּד ֵֹרְך ַע ְ
יהם יֵ ַ
ָה ְר ִב ִיעית ַּב ָּליְ ָלה וַ ּיָב ֹא ֲא ֵל ֶ
ֹאמרּו
ל־ּפנֵ י ַהּיָ ם וַ ּיָ ִחילּו וַ ּי ְ
ִּכ ְראֹות א ֹתֹו ַה ַּת ְל ִמ ִידים ּד ֵֹרְך ַע ְ
ׁשּוע וַ יְ ַד ֵּבר ַעל־
רּוח הּוא ֶב ָחזֹון וַ ּיִ ְצ ֲעקּו ִמ ָּפ ַחד׃ וַ יְ ַמ ֵהר יֵ ַ
ִּכי ַ
ֹאמר
ל־ּת ָיראּו׃ וַ ּיַ ַען ֶּפ ְטרֹוס וַ ּי ֶ
ֹאמר ִחזְ קּו ֲאנִי הּוא ַא ִ
ִל ָּבם וַ ּי ַ
ל־ּפנֵי ַה ָּמיִם׃
ם־א ָּתה הּוא ַצו וְ ָאב ֹא ֵא ֶליָך ַע ְ
ֵא ָליו ֲאד ֹנִי ִא ַ
ל־ּפנֵי ַה ַּמיִם ָלב ֹא
ן־ה ֳאנִּיָ ה וַ ּיֵ ֶלְך ַע ְ
ֹאמר ּב ֹא וַ ּיֵ ֶרד ֶּפ ְטרֹוס ִמ ָ
וַ ּי ֶ
רּוח ֲחזָ ָקה וַ ּיִ ָירא וַ ּיָ ֶחל ִל ְטּב ַֹע וַ ּיִ ְצ ַעק
ת־ה ַ
ׁשּוע׃ ִּוב ְרא ֹתֹו ֶא ָ
ֶאל־יֵ ַ
ׁשּוע וַ ּיִ ְׁש ַלח יָ דֹו וַ ּיַ ֲחזֶ ק־ּבֹו
הֹוׁש ָיעה ּנָ א׃ וַ ַיְמ ֵהר יֵ ַ
ֵלאמ ֹר ֲאד ֹנִי ִ
ל־ׁש ֵּתי ְס ִע ִּפים׃
ֹאמר ֵא ָליו ְקטֹן ֱאמּונָ ה ָל ָּמה־ּזֶ ה ָּפ ַס ְח ָּת ַע ְ
וַ ּי ֶ
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רּוח ִמּזַ ְעּפֹו׃ וְ נִ ּגְ ׁשּו וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו־לֹו
ל־ה ֳאנִּיָ ה וַ ּיִ ְׁשּת ֹק ָה ַ
וַ ּיָב ֹאּו ֶא ָ
ֹלהים ָא ָּתה׃
ן־א ִ
ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ָּב ֳאנִּיָ ה ֵלאמ ֹר ָא ֵכן ֶּב ֱ
יס ֶרת׃ וַ ּיַ ִּכירּו א ֹתֹו ַאנְ ֵׁשי ַה ָּמקֹום
וַ ּיַ ַע ְברּו וַ ּיָב ֹאּו ַא ְר ָצה ּגְ נֵ ָ
ל־ה ִּכ ָּכר ִמ ָּס ִביב וַ ִּיָביאּו ֵא ָליו ֵאת ָּכל־
ל־ּכ ַ
ַההּוא וַ ּיִ ְׁש ְלחּו ֶא ָ
יהם׃ וַ ּיִ ְת ַחּנְ נּו ֵא ָליו ָל ֵתת ָל ֶהם ָלגַ ַעת ִּב ְכנַ ף ִּבגְ דֹו וַ יְ ִהי
חֹול ֶ
ֵ
ּכ ֹל ֲא ֶׁשר נָ גַ ע־ּבֹו וָ ָחי׃
ירּוׁש ַליִ ם ֵלאמ ֹר׃
סֹופ ִרים ִמ ָ
רּוׁשים וְ ְ
ׁשּוע ְּפ ִ
ָאז ָּבאּו ִל ְפנֵ י יֵ ַ
ּדּוע יַ ַעזְ בּו ַת ְל ִמ ֶידיָך ֵאת ַק ָּב ַלת ַהּזְ ֵקנִ ים ִּכי ל ֹא יִ ְר ֲחצּו ֶאת־
ַמ ַ
ּדּוע ַּת ַעזְ בּו
ּומ ַ
יהם ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
יהם ַל ֲא ִכ ַילת ָל ֶחם׃ וַ ּיַ ַען וַ ּי ֶ
יְ ֵד ֶ
ֹלהים
ֹלהים ַּב ֲעבּור ַק ָּב ַל ְת ֶכם׃ ִּכי ֱא ִ
ת־מ ְצוַ ת ֱא ִ
ם־א ֶּתם ֶא ִ
גַ ַ
ּומ ַק ֵּלל ָא ִביו וְ ִאּמֹו
ת־א ֶּמָך ְ
ת־א ִביָך וְ ֶא ִ
ִצּוָ ה ֵלאמ ֹר ַּכ ֵּבד ֶא ָ
ֹאמר ְל ָא ִביו אֹו ְל ִאּמֹו
יּומת׃ וְ ַא ֶּתם א ְֹמ ִרים ִאיׁש ִּכי־י ַ
מֹות ָ
ל־הנָ ָאה ֲא ֶׁשר ֶּת ֱהנֶ ה ִמ ֶּמּנִ י ֲה ֵרי זֶ ה נֶ ֶדר׃ וְ ֵאין ָע ָליו
ָק ְר ָּבן ָּכ ֲ
ֹלהים
ת־מ ְצוַ ת ֱא ִ
ת־אּמֹו וְ ֵה ַפ ְר ֶּתם ֶא ִ
ת־א ִביו וְ ֶא ִ
ְל ַכ ֵּבד עֹוד ֶא ָ
יטב נִ ָּבא ֲע ֵל ֶיכם יְ ַׁש ְעיָ הּו ֵלאמ ֹר׃
י־לב ֵה ֵ
ְּב ַק ָּב ַל ְת ֶכם׃ ַחנְ ֵפ ֵ
ּוב ְׂש ָפ ָתיו ִּכ ְּבדּונִ י
ִכי נִ גַ ׁש ָה ָעם ַהּזֶ ה ְּב ִּפיו ִ
וְ ִלּבֹו ִר ַחק ִמ ֶּמּנִ י׃
וְ ת ֹהּו יִ ְר ָא ָתם א ִֹתי
ִמ ְצֹות* ֲאנָ ִׁשים* ְמ ַל ְּמ ִדים׃
יהם ִׁש ְמעּו וְ ַה ְׂש ִּכילּו׃ ֲא ֶׁשר
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ל־ה ָעם וַ ּי ֶ
וַ ּיִ ְק ָרא ֶא ָ
ת־ה ָא ָדם ֶא ֶפס ֲא ֶׁשר יֵ ֵצא
יָב ֹא ֶאל־ּתֹוְך ַה ֶּפה ל ֹא יְ ַט ֵּמא ֶא ָ
ת־ה ָא ָדם׃ וַ ּיִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליו ַּת ְל ִמ ָידיו
ִמּתֹוְך ַה ֶּפה הּוא יְ ַט ֵּמא ֶא ָ
רּוׁשים ְּב ָׁש ְמ ָעם ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה׃
ֹאמרּו ֲהיָ ַד ְע ָּת ִּכי נִ ְכ ְׁשלּו ַה ְּפ ִ
וַ ּי ְ
ל־מ ָּטע ֲא ֶׁשר ָא ִבי ַּב ָּׁש ַמיִ ם ל ֹא נְ ָטעֹו יְ ׁש ָֹרׁש׃
ֹאמר ָּכ ַ
וַ ּיַ ַען וַ ּי ַ
ַהּנִ יחּו ָל ֶהם ֵהם ִעוְ ִרים ְמנַ ֲה ִלים ְל ִעוְ ִרים וְ ִכי ִעּוֵ ר ְמנַ ֵהל ְל ִעּוֵ ר
ל־הּבֹור׃
יהם יִ ְּפלּו ֶא ַ
ְׁשנֵ ֶ
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ֹאמר
ת־ה ָּמ ָׁשל ַהּזֶ ה׃ וַ ּי ַ
ר־לנּו ֶא ַ
ֹאמר ֵא ָליו ָּב ֶא ָ
וַ ּיַ ַען ֶּפ ְטרֹוס וַ ּי ֶ
ם־א ֶּתם עֹוד ִּב ְב ִלי ִבינָ ה׃ ֲהל ֹא ַת ְׂש ִּכילּו ִּכי
ׁשּוע ֲה ִכי גַ ַ
יֵ ַ
ּומ ָּׁשם יֵ ֵצא
ל־ה ָּכ ֵרׂש ִ
ל־א ֶׁשר יָב ֹא ֶאל־ּתֹוְך ַה ֶּפה יֵ ֵרד ֶא ַ
ָכ ֲ
ַה ַּפ ְר ְׁשד ֹנָ ה׃ ַאְך ַהּי ֵֹצא ִמּתֹוְך ַה ֶּפה יָב ֹא ִמּתֹוְך ַה ֵּלב וְ הּוא
ת־ה ָא ָדם׃ ִּכי ִמּתֹוְך ַה ֵּלב יֵ ְצאּו יִ ְצ ֵרי ַמ ְח ְׁשבֹות
יְ ַט ֵּמא ֶא ָ
ּדּופים׃ ֵא ֶּלה ֵהם
ָרעֹות ָרצ ַֹח נָ א ֹף וְ זָ נ ֹה ּגָ נ ֹב ֵעדּות ֶׁש ֶקר וְ גִ ִ
ת־ה ָא ָדם ַאְך ָאכֹול ְּביָ ַדיִ ם ֲא ֶׁשר ל ֹא ֻר ֲחצּו ל ֹא
ֲא ֶׁשר יְ ַט ְּמאּו ֶא ָ
ׁשּוע ִמ ָּׁשם וַ ּיָב ֹא ֶאל־ּגְ ִלילֹות צֹור
ת־ה ָא ָדם׃ וַ ּיֵ ֵצא יֵ ַ
יְ ַט ֵּמא ֶא ָ
וְ ִצידֹון׃ וְ ִהּנֵ ה ִא ָּׁשה ְּכנַ ֲענִ ית י ֵֹצאת ִמּגְ בּולֹות ָה ֵהם וַ ִּת ְצ ַעק
רּוח ָר ָעה ָּבּה וְ ָענְ יָ ּה מ ֶֹרה
ן־ּדוִ ד ִּב ִּתי ַ
ֵא ָליו ֵלאמ ֹר ָחּנֵ נִ י ֲאד ֹנִ י ֶּב ָ
ֹא־ענָ ה א ָֹתּה ָּד ָבר וַ ּיִ ּגְ ׁשּו ַת ְל ִמ ָידיו וַ ַיְב ְקׁשּו ִמ ְּל ָפנָ יו
ְמא ֹד׃ וְ ל ָ
ֹאמר ל ֹא
ֵלאמ ֹר ַׁש ַּלח א ָֹתּה ִּכי־צ ֶֹע ֶקת ִהיא ַא ֲח ֵרינּו׃ וַ ּיַ ַען וַ ּי ַ
ם־לצ ֹאן א ְֹבדֹות ְל ֵבית יִ ְׂש ָר ֵאל׃ וְ ִהיא ָב ָאה
ֻׁש ַּל ְח ִּתי ִּכי ִא ְ
ֹאמר ל ֹא־נָ כֹון
הֹוׁש ָיעה ִּלי ֲאד ֹנִ י׃ וַ ּיַ ַען וַ ּי ַ
וַ ִּת ְׁש ַּתחּו לֹו ֵלאמ ֹר ִ
ֹאמר
ת־ל ֶחם ַה ָּבנִ ים ְּול ַה ְׁש ִליכֹו ִל ְפנֵ י ַה ְּכ ָל ִבים׃ וַ ּת ַ
ָל ַק ַחת ֶא ֶ
תֹותים ַהּנ ְֹפ ִלים
ן־ה ְּפ ִ
ֹאכלּון ִמ ַ
ם־ה ְּכ ָל ִבים י ְ
ֵּכן ֲאד ֹנִ י ֶא ֶפס ּגַ ַ
יהם׃
ל־ׁש ְל ַחן ֲאד ֹנֵ ֶ
ֵמ ַע ֻ
י־לְך
דֹולה ֱאמּונָ ֵתְך יְ ִה ָ
יה ִא ָּׁשה ּגְ ָ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ם־ל ָב ֵבְך וַ ֵּת ָר ֵפא ִב ָּתּה ָּב ֵעת ַה ִהיא׃
ַּכ ֲא ֶׁשר ִע ְ
ל־ה ָהר
ׁשּוע ִמ ָּׁשם וַ ּיָב ֹא ַעל־יַ ד יַ ם ַהּגָ ִליל וַ ּיַ ַעל ֶא ָ
וַ ּיַ ֲעב ֹר יֵ ַ
ם־רב וְ ִע ָּמ ֶהם ִּפ ְס ִחים ִעוְ ִרים
וַ ּיֵ ֶׁשב ָׁשם׃ וַ ּיָב ֹאּו ְל ָפנָ יו ֲהמֹון ַע ָ
ׁשּוע וְ הּוא
מֹוהם וַ ּיַ ִּציגּום ְל ַרגְ ֵלי יֵ ַ
ֵח ְר ִׁשים נִ ְד ָּכ ִאים וְ ַר ִּבים ְּכ ֶ
אֹותם ָה ִא ְּל ִמים ְמ ַד ְּב ִרים
ִר ָּפא א ָֹתם׃ וְ ָה ָעם ֵּכן ָּת ְמהּו ִּב ְר ָ
ַהּנִ ְד ָּכ ִאים נִ ְר ָּפ ִאים ַה ִּפ ְס ִחים ה ְֹל ִכים וְ ַה ִעוְ ִרים ר ִֹאים וַ ּיִ ְּתנּו
אֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל׃
ָכבֹוד ֵל ֵ
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ל־ה ָעם
אתי ַר ֲח ִמים ַע ָ
ֹאמר ָמ ֵל ִ
ל־ּת ְל ִמ ָידיו וַ ּי ַ
ׁשּוע ֶא ַ
וַ ּיִ ְק ָרא יֵ ַ
ה־ּל ֱאכ ֹל וְ ֵאין
ֹלׁשת יָ ִמים וְ ֵאין ָל ֶהם ַמ ֶ
ִּכי ָע ְמדּו ִע ָּמ ִדי זֶ ה ְׁש ֶ
ֹאמרּו
ֶאת־נַ ְפ ִׁשי ְל ַׁש ְּל ָחם ְר ֵע ִבים ֶּפן־יִ ְת ַע ְּלפּו ַּב ָּד ֶרְך׃ וַ ּי ְ
י־ל ֶחם ַּב ִּמ ְד ָבר ְל ַה ְׂש ִּב ַיע ָהמֹון
ֵא ָליו ַּת ְל ִמ ָידיו ֵמ ַאיִ ן ָלנּו ֵּד ֶ
ֹאמרּו
יהם ַּכ ָּמה ָל ֶכם ָל ֶחם וַ ּי ְ
ׁשּוע ֲא ֵל ֶ
ֹאמר יֵ ַ
ָרב ָּכמ ֹהּו׃ וַ ּי ֶ
ת־המֹון ָה ָעם ָל ֶׁש ֶבת ַעל־
ּומ ַעט ָּדגִ ים ְק ַטּנִ ים׃ וַ יְ ַצו ֶא ֲ
ִׁש ְב ָעה ְ
ת־ה ָּדגִ ים וַ ָיְב ֵרְך וַ ּיִ ְפר ֹס
ת־ׁש ְב ַעת ַה ֶּל ֶחם וְ ֶא ַ
ָה ָא ֶרץ׃ וַ ּיִ ַּקח ֶא ִ
ֹאכלּו
ל־המֹון ָה ָעם׃ וַ ּי ְ
ל־ּת ְל ִמ ָידיו וְ ַה ַּת ְל ִמ ִידים ֶא ֲ
וַ ּיִ ֵּתן ֶא ַ
ּנֹות ִרים ִׁש ְב ָעה ַס ִּלים
תֹותים ַה ָ
ת־ה ְּפ ִ
ֻכ ָּלם וַ ּיִ ְׂש ָּבעּו וַ ּיִ ְׂשאּו ֶא ַ
ְמ ֵל ִאים׃ וְ ָהא ְֹכ ִלים ָהיּו ַא ְר ַּב ַעת ַא ְל ֵפי ִאיׁש ִמ ְּל ַבד נָ ִׁשים
ת־המֹון ָה ָעם וְ הּוא יָ ַרד ָּב ֳאנִ ּיָ ה וַ ּיָב ֹא
וָ ָטף׃ ָאז ִׁש ַּלח ֶא ֲ
ּגְ בּוֹלת ָמגָ דֹון׃
ּדּוקים ְל ָפנָ יו ְלנַ ּסֹותֹו וַ ּיִ ְׁש ֲאלּו ִמ ֶּמּנּו
רּוׁשים וְ ַצ ִ
וַ ּיָב ֹאּו ְפ ִ
*
ת־ע ֶרב
יהם ְל ֵע ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ן־ה ָּׁש ָמיִ ם׃ וַ ּיַ ַען וַ ּי ֶ
אֹותם אֹות ִמ ַ
ְל ַה ְר ָ
ֹאמרּו
ּובּב ֶֹקר ּת ְ
יֹום־צח ָּבא ִּכי ָא ְדמּו ַה ָּׁש ָמיִ ם׃ ַ
ַ
ֹאמרּו ִהּנֵ ה
ּת ְ
יֹום־ס ָע ָרה ַהּיֹום ִּכי ָא ְדמּו ַה ָּׁש ָמיִ ם וְ ָק ָדרּו ֲחנֵ ִפים י ְֹד ִעים
ְ
תּוכלּו׃
ַא ֶּתם ִל ְבח ֹן ְּפנֵ י ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ִל ְבח ֹן א ֹתֹות ָה ִע ִּתים ל ֹא ָ
זּול ִתי אֹות
ּומנָ ֵאף ְמ ַב ֶּקׁש־לֹו אֹות וְ אֹות ל ֹא יִ ּנָ ֶתן־לֹו ָ
ּד ֹר ָרע ְ
ל־ע ֶבר
יֹונָ ה ַהּנָ ִביא וַ ּיַ ַעזְ ֵבם וַ ּיֵ ֶלְך לֹו׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָּבאּו ַת ְל ִמ ָידיו ֶא ֵ
יהם
ׁשּוע ָא ַמר ֲא ֵל ֶ
ַהּיָ ם ָׁש ְכחּו ָל ַק ַחת ִא ָּתם ֵצ ָדה ַל ָּד ֶרְך׃ וְ יֵ ַ
ּדּוקים׃ וַ יְ ִהי
רּוׁשים וְ ַה ַּצ ִ
ְראּו וְ ִה ָּׁש ְמרּו ָל ֶכם ִמ ְּׂשא ֹר ַה ְּפ ִ
ֹאמר
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ֹא־ל ַק ְחנּו ָל ֶחם׃ וַ ּיֵ ַדע יֵ ַ
ֵהם נְ דֹונִ ים ֵלאמ ֹר ִּכי ל ָ
ֹא־ל ַק ְח ֶּתם
יהם ְק ַטּנֵ י ֱאמּונָ ה ָל ָּמה־ּזֶ ה ַא ֶּתם נְ דֹונִ ים ִּכי ל ְ
ֲא ֵל ֶ
ת־ח ֵמ ֶׁשת ַה ֶּל ֶחם
ָל ֶחם׃ ֲה ִכי עֹוד ל ֹא ַת ְׂש ִּכילּו וְ ל ֹא ִתזְ ְּכרּו ֶא ֲ
אתם׃
ָא ְכלּו ֲח ֵמ ֶׁשת ֲא ָל ִפים וְ ַכ ָּמה ַס ִּלים ֲא ֶׁשר נְ ָׂש ֶ
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ם־ׁש ְב ַעת ַה ֶּל ֶחם ָא ְכלּו ַא ְר ַּב ַעת ֲא ָל ִפים וְ ַכ ָּמה ַס ִּלים ֲא ֶׁשר
וְ גַ ִ
ל־ּד ַבר ֶל ֶחם ָא ַמ ְר ִּתי
אתם׃ וְ ֵאיְך ל ֹא ַת ְׂש ִּכילּו ִּכי ל ֹא ַע ְ
נְ ָׂש ֶ
ּדּוקים׃ ָאז
רּוׁשים וְ ַה ַּצ ִ
ם־ל ִה ָּׁש ֵמר ִמ ְּׂשא ֹר ַה ְּפ ִ
ָל ֶכם ִּכי ִא ְ
ֵה ִבינּו ִּכי ל ֹא ָא ַמר ָל ֶהם ְל ִה ָּׁש ֵמר ִמ ְּׂשא ֹר ַה ָּל ֶחם ִּכי ִאם־
ּדּוקים׃
רּוׁשים וְ ַה ַּצ ִ
ּתֹורת ַה ְּפ ִ
ִמ ַ
יס ִרין ֲא ֶׁשר ְל ִפ ִילּפֹוס וַ ּיִ ְׁש ַאל ֶאת־
ׁשּוע ֶאל־ּגְ ִלילֹות ִק ְ
וַ ּיָב ֹא יֵ ַ
ן־ה ָא ָדם׃
ַּת ְל ִמ ָידיו ֵלאמ ֹר ָמה־א ְֹמ ִרים ָה ֲאנָ ִׁשים ָע ַלי ִמי הּוא ֶּב ָ
יֹוחנָ ן ַה ְמ ַט ֵּבל וְ יֵ ׁש א ְֹמ ִרים ֵא ִלּיָ הּו וַ ֲא ֵח ִרים
וַ ּיַ ֲענּו יֵ ׁש א ְֹמ ִרים ָ
יהם וְ ַא ֶּתם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
יאים׃ וַ ּי ֶ
ן־הּנְ ִב ִ
א ְֹמ ִרים ְיִר ְמיָ הּו אֹו ֶא ָחד ִמ ַ
ֹאמר ַא ָּתה
ֹאמרּו ָע ַלי ִמי ָאנִי׃ וַ ּיַ ַען ִׁש ְמעֹון ֶּפ ְטרֹוס וַ ּי ַ
ַמה־ּת ְ
ׁשּוע וַ ּי ֶֹמר ֵא ָליו ַא ְׁש ֶריָך
ֹלהים ַחּיִ ים׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ן־א ִ
יח ֶּב ֱ
הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ם־א ִבי ֲא ֶׁשר
ה־לָך זֶ ה ִּכי ִא ָ
ִׁש ְמעֹון ַּבר־יֹונָ ה ל ֹא ָב ָׂשר וָ ָדם ּגִ ָּל ְ
*
ל־ה ֵּכף
ם־אנִי ַאּגִ יד ְלָך ִּכי ַא ָּתה הּוא ֶפ ְטרֹוס וְ ַע ַ
ַּב ָּׁש ָמיִם׃ וְ גַ ֲ
יה׃ וְ נָ ַת ִּתי
ת־ק ִה ָּל ִתי וְ ַׁש ֲע ֵרי ְׁשאֹול ל ֹא יִ גְ ְּברּו ָע ֶל ָ
ַהּזֶ ה ֶא ְבנֶ ה ֶא ְ
ת־א ֶׁשר ֶּת ֱאס ֹר ַעל־
ת־מ ְפ ְּתחֹות ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ָמיִם ֶא ֲ
ְלָך ֶא ַ
ל־ה ָא ֶרץ ֻמ ָּתר
ת־א ֶׁשר ַּת ִּתיר ַע ָ
ָה ָא ֶרץ ָאסּור יִ ְהיֶ ה ַּב ָּׁש ַמיִם וְ ֶא ֲ
ל־ּת ְל ִמ ָידיו ְל ִב ְל ִּתי ַהּגֵ ד ְל ִאיׁש ִּכי הּוא
יִ ְהיֶ ה ַב ָּׁש ָמיִם׃ ָאז ִצּוָ ה ַע ַ
יח׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
ׁשּוע ְלהֹור ֹת ְל ַת ְל ִמ ָידיו ִּכי ָע ָליו ָל ֶל ֶכת
ֵמ ָה ֵעת ַה ִהיא ֵה ֵחל יֵ ַ
אׁשי
ד־מא ֹד ַעל־יְ ֵדי ַהּזְ ֵקנִ ים וְ ָר ֵ
יְמה ִל ְהיֹות ְמ ֻעּנֶ ה ַע ְ
רּוׁש ַל ָ
יְ ָ
ּובּיֹום ַה ְּׁש ִל ִׁשי יָ קּום׃
יּומת ַ
ּסֹופ ִרים וְ גַ ם מֹות ָ
ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ ַה ְ
וַ ּיִ ָּק ֵחהּו ֶפ ְטרֹוס וַ ּיָ ֶחל ִלגְ ָער־ּבֹו ֵלאמ ֹר ָח ִל ָלה ְּלָך ֲאד ֹנִ י ָח ִל ָלה
ל־ּפ ְטרֹוס סּור ָׂש ָטן ֵמ ַעל ָּפנַ י
ֹאמר ֶא ֶ
ְּלָך ִמ ָּד ָבר ָּכזֶ ה׃ וַ ּיִ ֶפן וַ ּי ֶ
י־אם
אֹלהים ִּכ ִ
מֹוקׁש ַא ָּתה ִלי ִּכי ל ֹא ַת ְׂש ִּכיל ֵאת ֲא ֶׁשר ֵל ִ
ְל ֵ
ֵאת ֲא ֶׁשר ָל ָא ָדם׃
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ל־ּת ְל ִמ ָידיו ִמי ֶה ָח ֵפץ ָל ֶל ֶכת ַא ֲח ַרי יַ ְׁש ִליְך
ׁשּוע ֶא ַ
ָאז ָא ַמר יֵ ַ
ת־צ ָלבֹו וְ יֵ ֵלְך ַא ֲח ָרי׃ ִּכי ִמי ֶה ָח ֵפץ
ֶאת־נַ ְפׁשֹו ִמּנֶ גֶ ד וְ יִ ָּׂשא ֶא ְ
ּומי ֲא ֶׁשר יַ ְכ ִרית ֶאת־נַ ְפׁשֹו
ְל ַה ִּציל ֶאת־נַ ְפׁשֹו ִּת ָּכ ֶרת־לֹו ִ
ת־ּכל־
ה־ּב ַצע ְל ִאיׁש ִאם יִ ְקנֶ ה־ּלֹו ֶא ָ
יִמ ָצ ֶאּנָ ה׃ ִּכי ַמ ֶ
ְל ַמ ֲענִ י ְ
ָה ָא ֶרץ וְ נַ ְפׁשֹו ִת ָּכ ֶרת־לֹו אֹו ַמה־ּיִ ֵּתן ִאיׁש ִּפ ְדיֹון נַ ְפׁשֹו׃ ִּכי
ם־מ ְל ָא ָכיו וְ ָאז יְ ַׁש ֵּלם
ן־ה ָא ָדם ָלב ֹא ִּב ְכבֹוד ָא ִביו ִע ַ
ָע ִתיד ֶּב ָ
ן־הּנִ ָּצ ִבים
ל־איׁש ְּכ ַמ ֲע ֵׂשהּו׃ ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם יֵ ׁש ִמ ַ
ְל ָכ ִ
ן־ה ָא ָדם ָּבא
ת־ּב ָ
ּפ ֹה ֲא ֶׁשר ל ֹא־יִ ְט ֲעמּו ָמוֶ ת ַעד ִּכי־יִ ְראּו ֶא ֶ
ְּב ַמ ְלכּותֹו׃
ת־ּפ ְטרֹוס וְ ֶאת־יַ ֲעק ֹב
ׁשּוע ִאּתֹו ֶא ֶ
וְ ַא ֲח ֵרי ֵׁש ֶׁשת יָ ִמים ָל ַקח יֵ ַ
ל־הר ּגָ ב ַֹּה׃ וַ ּיִ ְׁש ַּתּנֶ ה
ת־יֹוחנָ ן ָא ִחיו וַ ּיַ ַעל ִע ָּמ ֶהם ְל ַב ָּדם ֶא ַ
ָ
וְ ֶא
בּוׁשיו ִה ְל ִּבינּו ָּכאֹור׃ וַ ּיֶ ֱחזּו
יהם ָּפנָ יו ִהזְ ִהירּו ַּכ ֶּׁש ֶמׁש ְּול ָ
ְל ֵעינֵ ֶ
ת־א ִלּיָ הּו וְ ִהּנָ ם ְמ ַד ְּב ִרים ִאּתֹו׃ וַ ּיַ ַען ֶּפ ְטרֹוס
ת־משה וְ ֶא ֵ
ֶ
ֶא
ׁשּוע טֹוב ָלנּו ֲאד ֹנִ י ָל ֶׁש ֶבת ּפ ֹה ִאם יֵ ׁש ֶאת־
ֹאמר ֶאל־יֵ ַ
וַ ּי ֶ
נַ ְפ ְׁשָך נַ ֲע ֶׂשה־ּפ ֹה ָׁשֹלׁש ֻסּכֹות ַא ַחת ְלָך ַא ַחת ְלמ ֶֹׁשה וְ ַא ַחת
יהם וְ ִהּנֵ ה
עֹודּנּו ְמ ַד ֵּבר וְ ִהּנֵ ה ָענָ ן ָּב ִהיר ס ֵֹכְך ֲע ֵל ֶ
ְל ֵא ִלּיָ הּו׃ ֶ
ה־ּבנִ י יְ ִד ִידי ֲא ֶׁשר ָר ְצ ָתה נַ ְפ ִׁשי ּבֹו
ן־ה ָענָ ן זֶ ְ
קֹול־קֹורא ִמ ֶ
ֵ
יהם וַ ּיִ ְיראּו
ל־ּפנֵ ֶ
ֵא ָליו ִּת ְׁש ָמעּון׃ ִּכ ְׁשמ ַֹע ַה ַּת ְל ִמ ִידים וַ ּיִ ְּפלּו ַע ְ
ל־ּת ָיראּו׃ וַ ּיִ ְׂשאּו
ֹאמר קּומּו ַא ִ
ע־ּבם וַ ּי ַ
ׁשּוע וַ ּיִ ּגַ ָ
ְמא ֹד׃ וַ ּיִ ּגַ ׁש יֵ ַ
ׁשּוע ְל ַבּדֹו׃
זּול ִתי יֵ ַ
יהם וַ ּיִ ְראּו ִּכי ֵאין ִאיׁש ָ
ת־עינֵ ֶ
ֶא ֵ
ל־ּתּגִ ידּו
ׁשּוע ֵלאמ ֹר ַא ַ
יהם יֵ ַ
ן־ה ָהר ִצּוָ ה ֲע ֵל ֶ
ּוב ִר ְד ָּתם ִמ ָ
ְ
ן־ה ֵּמ ִתים׃
ן־ה ָא ָדם ִמ ַ
ת־ה ַּמ ְר ֶאה ְל ִאיׁש ַעד ִּכי־יָ קּום ֶּב ָ
ֶא ַ
ּסֹופ ִרים ִּכי
ֹאמרּו ַה ְ
וַ ּיִ ְׁש ָא ֻלהּו ַת ְל ִמ ָידיו ֵלאמ ֹר ָל ָּמה־ּזֶ ה י ְ
יהם ָא ֵכן
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ֵא ִלּיָ הּו ּב ֹא יָב ֹא ִראׁשֹונָ ה׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ת־הּכ ֹל׃
ֵא ִלּיָ הּו יָב ֹא ָב ִראׁשֹונָ ה ְל ָה ִׁשיב ֶא ַ
25

26

27

28

2

3

4

5

6

8

7

11

מתתיהו יז

40
12
13

14
15

16
17

18
19
20

21
22
23

24

25

26
27

ֶא ֶפס ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי ֵא ִלּיָ הּו ְּכ ָבר ָּבא וְ ל ֹא ִה ִּכ ֻירהּו וַ ּיַ ֲעׂשּו־
ן־ה ָא ָדם יְ ֻעּנֶ ה ַּת ַחת יָ ָדם׃ ָאז ִה ְׂש ִּכילּו
ם־ּב ָ
בֹו ִּכ ְרצֹונָ ם וְ ֵכן ּגַ ֶ
יהם׃
ל־יֹוחנָ ן ַה ְמ ַט ֵּבל ִּד ֶּבר ֲא ֵל ֶ
ָ
ַה ַּת ְל ִמ ִידים ִּכי ַע
ל־ּב ְר ָּכיו׃
ל־המֹון ָה ָעם וַ ּיִ ּגַ ׁש ֵא ָליו ִאיׁש וַ ּיִ ְכ ַרע ַע ִ
וַ יְ ִהי ְּבב ָֹאם ֶא ֲ
ּומ ֻעּנֶ ה ַעד־
י־מ ֵּכה יָ ֵר ַח הּוא ְ
ל־ּבנִ י ִּכ ֻ
חּוסה־ּנָ א ַע ְ
ֹאמר ֲאד ֹנִ י ָ
וַ ּי ַ
ּופ ָע ִמים ַרּבֹות
י־פ ָע ִמים ַרּבֹות יִ ּפ ֹל ֶאל־ּתֹוְך ָה ֵאׁש ְ
ְמא ֹד ִּכ ְ
ל־ּת ְל ִמ ֶידיָך וְ ל ֹא ָמ ְצ ָאה
ֶאל־ּתֹוְך ַה ָּמיִ ם׃ וַ ֲאנִ י ֲה ִביא ִֹתיו ֶא ַ
ֹא־א ֻמן ּבֹו
ֹאמר הֹוי ּדֹור ל ֵ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
יָ ָדם ְל ַר ֵּפא א ֹתֹו׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ד־מ ַתי ֶא ָּׂשא ֶא ְת ֶכם
ד־מ ַתי ֶא ְהיֶ ה ִע ָּמ ֶכם ַע ָ
ּדֹור ַּת ְה ֻּפכ ֹת ַע ָ
רּוח ָה ָרע ִמ ֶּמּנּו
ׁשּוע וַ ּיֵ ֵצא ָה ַ
יאהּו ֵא ַלי ֵהּנָ ה׃ וַ ּיִ גְ ַער־ּבֹו יֵ ַ
ֲה ִב ֻ
וַ ּיֵ ָר ֵפא ַהּנַ ַער ָּב ֵעת ַה ִהיא׃ ָאז נִ ּגְ ׁשּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים ְל ַב ָּדם ֶאל־
ֹאמר
ּדּוע ל ֹא ָמ ְצ ָאה יָ ֵדנּו ֲאנַ ְחנּו ְלגָ ְרׁשֹו׃ וַּי ֶ
ֹאמרּו ַמ ַ
ׁשּוע וַ ּי ְ
יֵ ַ
יהם ִמ ְּפנֵ י ח ֶֹסר ֱאמּונַ ְת ֶכם ִּכי ֵהן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִאם־
ׁשּוע ֲא ֵל ֶ
יֵ ַ
יֵ ׁש ָּב ֶכם ֱאמּונָ ה ְּכגַ ְרּגַ ר ַח ְר ָּדל וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם ָל ָהר ַהּזֶ ה ֵה ָע ֵתק
רּוח
ִמּזֶ ה ָׁש ָּמה וְ יֵ ָע ֵתק ִמ ְּמקֹומֹו וְ ל ֹא ָיִּפ ֵלא ִמ ֶּכם ָּד ָבר׃ ִמין ַ
ם־ּב ְת ִפ ָּלה ְּובצֹום׃ וַ יְ ִהי ְּב ָע ְב ָרם ַּבּגָ ִליל
ָּכזֶ ה ל ֹא־יְ ג ָֹרׁש ִּכי ִא ִ
ן־ה ָא ָדם יִ ָּסגֵ ר ִּב ֵידי ֲאנָ ִׁשים׃ וְ ֵהם
יהם ִהּנֵ ה ֶּב ָ
ׁשּוע ֲא ֵל ֶ
ֹאמר יֵ ַ
וַ ּי ֶ
ּיִת ַע ְּצבּו ְמא ֹד׃
יׁשי יָ קּום וַ ְ
יַ ַה ְרגֻ הּו ַּובּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
ל־מ ֲח ִצית ַה ֶּׁש ֶקל
וַ יְ ִהי ְּכב ָֹאם ְּכ ַפר־נַ חּום וַ ּיִ ּגְ ׁשּו ַה ְמ ֻמּנִ ים ַע ַ
ת־מ ֲח ִצית ַה ָּׁש ֶקל׃
ֹאמרּו ֲהל ֹא יְ ַׁש ֵּלם ַר ְּב ֶכם ֶא ַ
ל־ּפ ְטרֹוס וַ ּי ְ
ֶא ֶ
ׁשּוע ֵלאמ ֹר ַמה־ּיֶ ְהּגֶ ה
ֹאמר ֵהן וַ ּיָב ֹא ַה ַּביְ ָתה וַ יְ ַק ְּד ֶמּנּו יֵ ַ
וַ ּי ֶ
יהם אֹו
י־ה ָא ֶרץ ֶמ ֶכס וָ ַמס ִמ ְּבנֵ ֶ
ִל ְּבָך ִׁש ְמעֹון ִמ ִּמי יִ ְקחּו ַמ ְל ֵכ ָ
ׁשּוע ָל ֵכן
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
ן־הּזָ ִרים וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ִמ ַ
ן־הּזָ ִרים׃ וַ ּי ֶ
ִמ ַ
יהם ֵלְך ֶאל־
מֹוקׁש ִל ְפנֵ ֶ
ָח ְפ ִׁשים ֵהם ַה ָּבנִ ים׃ ֶא ֶפס ֶּפן־נִ ֵּתן ֵ
ת־ה ָּדג ֲא ֶׁשר יַ ֲע ֶלה ִראׁש ֹנָ ה
ַהּיָ ם וְ ַה ְׁש ֵלְך ַח ָּכה וְ ָל ַק ְח ָּת ֶא ַ
את בֹו ֶׁש ֶקל ֶּכ ֶסף א ֹתֹו ַקח וְ ַׁש ֵּלם ָל ֶהם
ּומ ָצ ָ
ת־ּפיו ָ
ּופ ַת ְח ָּת ֶא ִ
ָ
ּוב ֲע ֶדָך׃
ַּב ֲע ִדי ַ
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ֹאמרּו ִמי הּוא
ׁשּוע וַ ּי ְ
ָּב ֵעת ַה ִהיא ָּבאּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים ִל ְפנֵ י יֵ ַ
ׁשּוע ֶאל־יֶ ֶלד ֶא ָחד
ַהּגָ דֹול ְּב ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ָמיִ ם׃ וַ ּיִ ְק ָרא יֵ ַ
ֹאמר ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִאם־ל ֹא ָתׁשּובּו
תֹוכם׃ וַ ּי ַ
וַ ּיַ ִּציגֵ הּו ְּב ָ
ִל ְהיֹות ַּכיְ ָל ִדים ּב ֹא ל ֹא ָתב ֹאּו ְל ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ָמיִ ם׃ ָל ֵכן ִמי
ֲא ֶׁשר יַ ְׁש ִּפיל ֶאת־נַ ְפׁשֹו ַּכּיֶ ֶלד ַהּזֶ ה הּוא ַהּגָ דֹול ְּב ַמ ְלכּות
ּומי ֲא ֶׁשר יְ ַק ֵּבל יֶ ֶלד ָּכזֶ ה ִּב ְׁש ִמי א ִֹתי הּוא ְמ ַק ֵּבל׃
ַה ָּׁש ָמיִ ם׃ ִ
ּומי ֲא ֶׁשר יַ ְכ ִׁשיל ֵאת ַא ַחד ַה ְּק ַטּנִ ים ָה ֵא ֶּלה ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים ִּבי
ִ
ל־צּוָ ארֹו וְ יִ ְׁש ַקע ִּב ְמצּולֹות יָ ם׃
ח־ר ֶכב ַע ַ
טֹוב לֹו ִּכי יִ ְת ֶלה ֶּפ ַל ֶ
ּמֹוק ִׁשים ּב ֹא יָב ֹאּו ֶאל־נָ כֹון
י־ה ְ
יה ִּכ ַ
מֹוק ֶׁש ָ
עֹולם ִמ ְּפנֵ י ְ
אֹוי ָל ָ
ּמֹוקׁש ָּבא ַעל־יָ דֹו׃ וְ ִאם־יָ ְדָך
ַאְך אֹוי ָל ִאיׁש ַההּוא ֲא ֶׁשר ַה ֵ
אֹו ַרגְ ְלָך ַּת ְכ ִׁש ְילָך ַק ֵּצץ א ָֹתּה וְ ַה ְׁש ִל ֶיכ ָה ִמ ֶּמָך טֹוב ְלָך ָלב ֹא
ּוׁש ֵּתי
טּוע־יָ ד אֹו ֶרגֶ ל ִמ ְהיֹות ְלָך ְׁש ֵּתי יָ ַדיִ ם ְ
ל־ה ַחּיִ ים ְק ַ
ֶא ַ
ם־עינְ ָך ַּת ְכ ִׁש ְילָך נַ ֵּקר א ָֹתּה
עֹולם׃ וְ ִא ֵ
ַרגְ ַליִ ם ְּול ָה ְׁש ַלְך ְל ֵאׁש ָ
ל־ה ַחּיִ ים ְּב ַעיִ ן ַא ַחת ִמ ְהיֹות
וְ ַה ְׁש ִל ֶיכ ָה ִמ ֶּמָך טֹוב ְלָך ָלבֹוא ֶא ַ
יהּנ ֹם׃ ִה ָּׁש ְמרּו ָל ֶכם ִמ ְּבזֹות
ְלָך ְׁש ֵּתי ֵעינַ יִ ם ְּול ָה ְׁש ַלְך ְל ֵאׁש ּגֵ ִ
יהם
ַא ַחד ַה ְּק ַטּנִ ים ָה ֵא ֶּלה ִּכי ִהנְ נִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ֲא ֶׁשר ַמ ְל ָא ֵכ ֶ
ת־ּפנֵ י ָא ִבי ֲא ֶׁשר ַּב ָּׁש ָמיִ ם׃ ִּכי ָבא
ַּב ָּׁש ַמיִ ם ר ִֹאים ָּת ִמיד ֶא ְ
ה־ּת ַח ְּׁשבּון ַא ֶּתם ִּכי־
ת־הא ֵֹבד׃ ַמ ְ
הֹוׁש ַיע ֶא ָ
ן־ה ָא ָדם ְל ִ
ֶב ָ
ִת ְהיֶ יןָ ְל ִאיׁש ֵמ ָאה צ ֹאן וְ ַא ַחת ֵמ ֵהן ֵּת ֵלְך וְ ֵת ַתע ַה ִאם ל ֹא
ת־ה ֵּת ַׁשע וְ יֵ ֵלְך ֶּב ָה ִרים ְל ַב ֵּקׁש ֶאת־
ת־ה ִּת ְׁש ִעים וְ ֶא ַ
יַ ֲעז ֹב ֶא ַ
יִמ ָצ ֶאּנָ ה ִהנְ נִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי־יִ ֶרב ִל ְׂשמ ַֹח
ַהּת ָֹעה׃ וְ ָהיָ ה ִּכי ְ
ֹא־תעּו׃ וְ ֵכן ֵאין ָרצֹון
יה ֵמ ַעל ַה ִּת ְׁש ִעים וְ ַה ֵּת ַׁשע ֲא ֶׁשר ל ָ
ָע ֶל ָ
ן־ה ְּק ַטּנִ ים ָה ֵא ֶּלה׃
ֹאבד ֶא ָחד ִמ ַ
ִל ְפנֵ י ֲא ִב ֶיכם ַּב ָּׁש ָמיִ ם ִּכי י ַ
ּובינֹו ְל ָבד ִאם־
יחהּו ֵּבינְ ָך ֵ
הֹוכ ֵ
א־לָך ָא ִחיָך ֵלְך וְ ִ
וְ ִכי יֶ ְח ָט ְ
ת־א ִחיָך׃ וְ ִאם־ל ֹא יַ ְק ִׁשיב
יַ ְק ִׁשיב ֵא ֶליָך ֲהל ֹא ִה ַּצ ְל ָּת ֶא ָ
ל־ּפי ְׁשנַ יִ ם אֹו
קֹולָך וְ ָל ַק ְח ָּת ְּלָך עֹוד ֶא ָחד אֹו ְׁשנָ יִ ם ִּכי ַע ִ
ְל ְ
ל־ּד ָבר׃
ֹלׁשה ֵע ִדים יָ קּום ָּכ ָ
ְׁש ָ
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ם־אל־
ל־ה ֵע ָדה וְ ִאם ּגַ ֶ
וְ ִאם ָיְמ ֵאן ְל ַה ְק ִׁשיב ָל ֶהם וְ ִהּגַ ְד ָּת ֶא ָ
מֹוכס׃ ָא ֵמן ֲאנִי
ָה ֵע ָדה ָמ ֵאן ָיְמ ֵאן ִל ְׁשמ ַֹע וְ ָהיָ ה ְלָך ְּכגֹוי ְּוכ ֵ
ל־ה ָא ֶרץ ָאסּור יִ ְהיֶ ה ַּב ָּׁש ָמיִם
א ֵֹמר ָל ֶכם ֵאת ֲא ֶׁשר ַּת ַא ְסרּו ַע ָ
אֹוסיף
ל־ה ָא ֶרץ ֻמ ָּתר יִ ְהיֶ ה ַּב ָּׁש ָמיִם׃ וְ ִ
וְ ֵאת ֲא ֶׁשר ָּת ִּתירּו ַע ָ
ל־ּד ָבר
ל־ּכ ָ
יַח ָּדו ָּב ָא ֶרץ ַע ָ
נֹועדּו ְ
א ַֹמר ָל ֶכם ִאם ְׁשנַיִם ִמ ֶּכם ֲ
ֲא ֶׁשר יִ ְׁש ָאלּו וְ נָ ַתן ָל ֶהם ָא ִבי ַּב ָּׁש ַמיִם ְּככ ֹל ִמ ְׁש ֲאלֹות ִל ָּבם׃ ִּכי
ֹלׁשה יִ ָּק ֲהלּו ִב ְׁש ִמי ָׁש ָּמה ֶא ְהיֶ ה
ל־מקֹום ֲא ֶׁשר ְׁשנַיִם אֹו ְׁש ָ
ְּב ָכ ָ
תֹוכם׃
ֲאנִי ְּב ָ
ד־ּכ ֶּמה ְפ ָע ִמים יֶ ְח ָטא־לֹו
ֹאמר לֹו ֲאד ֹנִי ַע ַ
ָאז נִ ּגַ ׁש ֶּפ ְטרֹוס וַ ּי ֶ
ׁשּוע
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
ד־ׁש ַבע ְּפ ָע ִמים׃ וַ ּי ֶ
ָא ִחי וְ ֶא ְס ַלח לֹו ַה ִאם ַע ֶ
ד־ׁש ְב ִעים וָ ֶׁש ַבע׃
י־אם ַע ִ
ד־ׁש ַבע ְּפ ָע ִמים ִּכ ִ
ֹא־א ַמ ְר ִּתי ְלָך ַע ֶ
ל ָ
ָל ֵכן ָּד ְמ ָתה ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִם ְל ֶמ ֶלְך ֲא ֶׁשר ִּב ֵּקׁש ֶח ְׁשּבֹון ִמן־
ֲע ָב ָדיו׃ ַוְכ ֲא ֶׁשר ֵה ֵחל ְל ַח ֵּׁשב וַ ִּיָביאּו ֵא ָליו ִאיׁש ֲא ֶׁשר נָ ָׁשה בֹו
ר־ּכ ֶסף׃ וְ ל ֹא ָהיָ ה ְביָ דֹו ְל ַׁש ֵּלם וַ יְ ַצו ָע ָליו
ֲע ֶׂש ֶרת ֲא ָל ִפים ִּכ ַּכ ָ
ל־א ֶׁשר־לֹו וְ ַׁש ֵּלם יְ ַׁש ֵּלם׃
ֲאד ֹנָיו ִּכי ָיִּמ ֵכר הּוא וְ ִא ְׁשּתֹו ָּובנָיו ָוְכ ֲ
ת־ּכל־
וַ ּיִּפ ֹל ָה ֶע ֶבד וַ ּיִ ְׁש ַּתחּו לֹו ֵלאמ ֹר ֲאד ֹנִי ַה ֲא ֶרְך־נָ א ַא ְּפָך וְ ֶא ָ
נִ ְׁשיִ י ֲא ַׁש ֵּל ָמה׃
ל־ה ֶע ֶבד ַההּוא וַ יְ ַׁש ְּל ֵחהּו וְ ָׁשמֹוט לֹו
וַ ָּיִּכ ְמרּו ַר ֲח ֵמי ָה ָאדֹון ַע ָ
ּיִמ ָצא ֵאת ַא ַחד ָה ֲע ָב ִדים
חֹובֹו׃ וַ ּיֵ ֵצא ָה ֶע ֶבד ַההּוא ִמ ְּל ָפנָיו וַ ְ
ּיִת ָּפׂש־ּבֹו וַ יְ ַחּנְ ֵקהּו
ִאיׁש ֲע ִמיתֹו ֲא ֶׁשר נָ ָׁשה בֹו ֵמ ָאה ָכ ֶסף וַ ְ
ית׃ וַ ּיִּפ ֹל ָה ֶע ֶבד ִאיׁש ֲע ִמיתֹו
ם־לי ֵאת ֲא ֶׁשר נָ ִׁש ָ
ֵלאמ ֹר ַׁש ֶּל ִ
ּיִת ַחּנֶ ן־לֹו ֵלאמ ֹר ַה ֲא ֶרְך־נָ א ַא ְּפָך וַ ֲא ַׁש ְּל ָמה ְלָך
ִל ְפנֵי ַרגְ ָליו וַ ְ
ד־א ֶׁשר
ל־ה ִּמ ְׁש ָמר ַע ֲ
ּיִּתנֵ הּו ֶא ַ
ַה ָּכל׃ וְ ל ֹא ָא ָבה ַאְך ָה ַלְך וַ ְ
ת־א ֶׁשר ָק ָרה
אֹותם ֶא ֲ
ת־נִׁשיֹו׃ וְ ֶא ָחיו ָה ֲע ָב ִדים ִּב ְר ָ
יְ ַׁש ֵּלם ֶא ְ
ת־ּכל ֲא ֶׁשר ָק ָרה׃
ֹנֵיהם ֶא ָ
ד־מא ֹד וַ ּיָב ֹאּו וַ ַיְס ְּפרּו ַל ֲאד ֶ
ִה ְת ַע ְּצבּו ַע ְ
ל־החֹוב ַההּוא
ת־ּכ ַ
ֹאמר ֵא ָליו ֶע ֶבד ְּב ִל ַּיַעל ֶא ָ
ָאז ָק ָרא לֹו ֲאד ֹנָיו וַ ּי ֶ
ָׁש ַמ ְט ִּתי ְלָך ַּכ ֲא ֶׁשר ִה ְת ַחּנַ נְ ָּת ְל ָפנָי׃
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ל־ה ֶע ֶבד ָא ִחיָך ַּכ ֲא ֶׁשר ִר ַח ְמ ִּתי
ם־ע ֶליָך ְל ַר ֵחם ַע ָ
ֲהל ֹא ָהיָה גַ ָ
ד־ּכי־יְ ַׁש ֵּלם
ּיִּתנֵ הּו ְּביַד־נ ֹגְ ִׁשים ַע ִ
ּיִחר ַאף ֲאד ֹנָיו וַ ְ
ָע ֶליָך ָאנִי׃ וַ ַ
ם־א ִבי ַּב ָּׁש ָמיִם ִאם־
נָׁשה בֹו׃ ָּכ ָכה ֲיַע ֶׂשה ָל ֶכם ּגַ ָ
ל־א ֶׁשר ָ
ת־ּכ ֲ
ֶא ָ
ֹאתם׃
ל־חּט ָ
ל־ל ְּב ֶכם ִאיׁש ִאיׁש ְל ָא ִחיו ַע ַ
ל ֹא ִת ְס ְלחּו ְּב ָכ ִ
ׁשּוע ְל ַד ֵּבר ֵאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וַ ּיַ ֲעב ֹר
וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר ִּכ ָּלה יֵ ַ
ם־רב
הּודה ֵמ ֵע ֶבר ַלּיַ ְר ֵדן׃ וַ ֲהמֹון ַע ָ
ן־הּגָ ִליל וַ ּיָב ֹא גְ בּול יְ ָ
ִמ ַ
ָה ְלכּו ַא ֲח ָריו וַ ּיִ ְר ָּפ ֵאם ָׁשם ֵמ ָח ְליָ ם׃
רּוׁשים וַ יְ נַ ּסּו א ֹתֹו ֵלאמ ֹר ֲהיֵ ׁש ְּביַ ד ִאיׁש
ן־ה ְּפ ִ
וַ ּיִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליו ִמ ַ
אתם
ֹאמר ֲהל ֹא ְק ָר ֶ
ל־ּד ָבר׃ וַ ּיַ ַען וַ ּי ַ
ל־ּכ ָ
ת־א ְׁשּתֹו ַע ָ
ְל ַׁש ַּלח ֶא ִ
ל־ּכן
ִּכי ָהע ֶֹׂשה ִמ ֶּק ֶדם זָ ָכר ּונְ ֵק ָבה ָע ָׂשה א ָֹתם׃ וְ ָא ַמר ַע ֵ
ת־אּמֹו וְ ָד ַבק ְּב ִא ְׁשּתֹו וְ ָהיּו ְׁשנֵ י ֶ*הם
ת־א ִביו וְ ֶא ִ
ב־איׁש ֶא ָ
יַ ֲעזָ ִ
ם־ּב ָׂשר
ְל ָב ָׂשר ֶא ָחד׃ וְ ָלז ֹאת ֵאפֹוא ֵאינָ ם עֹוד ְׁשנַ יִ ם ִּכי ִא ָ
ֹאמרּו
ֹלהים ַאל־יַ ְפ ֵרד ָא ָדם׃ וַ ּי ְ
ֶא ָחד וְ ָל ֵכן ֵאת ֲא ֶׁשר ִח ֵּבר ֱא ִ
יתת ְּול ַׁש ְּל ָחּה׃
משה ָל ֵתת ֵס ֶפר ְּכ ִר ֻ
ֵא ָליו וְ ָל ָּמה־ּזֶ ה ִצּוָ ה ֶ
משה ְל ַׁש ַּלח
יהם ַּב ֲעבּור ְק ִׁשי ְל ַב ְב ֶכם נָ ַתן ָל ֶכם ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
ֶאת־נְ ֵׁש ֶיכם ֲא ָבל ל ֹא ָהיָ ה ֵכן ִמ ֶּק ֶדם׃
ת־א ְׁשּתֹו ִאם ל ֹא
וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִאיׁש ִאיׁש ֲא ֶׁשר יְ ַׁש ַּלח ֶא ִ
ּוׁשה
ת־הּגְ ר ָ
וְה*ּנ ֹ ֵׂשא ֶא ַ
ל־ּד ַבר זְ נּות וְ נ ֵֹׂשא לֹו ַא ֶח ֶרת נ ֵֹאף הּוא ַ
ַע ְ
ֹאמרּו ֵא ָליו ַּת ְל ִמ ָידיו ִאם ְּד ַבר ִאיׁש וְ ִא ָּׁשה ָּכ ָכה
נ ֵֹאף הּוא׃ וַ ּי ְ
ל־איׁש
יהם ל ֹא ָכ ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
הּוא ל ֹא־טֹוב ָל ַק ַחת ִא ָּׁשה׃ וַ ּי ֶ
י־אם ַרק ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר נִ ַּתן
ַרב־ּכ ַֹח הּוא ִל ְסּב ֹל ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ִּכ ִ
נֹולדּו ֵכן ֵמ ֶר ֶחם ִא ָּמם וְ יֵ ׁש ֲא ֶׁשר
יסים ֲא ֶׁשר ְ
ָל ֶהם׃ ִּכי יֵ ׁש ָס ִר ִ
יסים
יסים ִּב ֵידי ָא ָדם וְ יֵ ׁש ֲא ֶׁשר ִמּנַ ְפ ָׁשם נִ ְהיּו ְל ָס ִר ִ
נַ ֲעׂשּו ָס ִר ִ
ְל ַמ ַען ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ָמיִ ם ִמי ֲא ֶׁשר ּכ ֹחֹו ַרב לֹו ִל ְסּב ֹל יִ ְסּב ֹל׃
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 v. 5וכן במרקוס י׳ ח׳ ,נ׳׳א והיו לבשר אחד ,עיין בראשית כ׳ כ׳׳ד.
רּושה נ ֵֹאף הּוא.
ת־הגְ ָ
 v. 9בס׳׳א לא נמצא כאן וְ ַהנ ֵֹש ֹא ֶא ַ
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יהם
הּובאּו יְ ָל ִדים ְל ָפנָ יו ְל ַב ֲעבּור יָ ִׂשים ֶאת־יָ ָדיו ֲע ֵל ֶ
ְ
ָאז
יהם
ׁשּוע ֲא ֵל ֶ
ֹאמר יֵ ַ
רּו־בם ַה ַּת ְל ִמ ִידים׃ וַ ּי ֶ
יִת ַּפ ֵּלל ַּב ֲע ָדם וַ ּיִ גְ ֲע ָ
וְ ְ
ל־ּת ְכ ְלאּו א ָֹתם ִמּב ֹא ֵא ָלי ִּכי ֵמ ֵא ֶּלה ַמ ְלכּות
ַהּנִ יחּו ַליְ ָל ִדים וְ ַא ִ
יהם וַ ֶּיִפן וַ ּיֵ ַלְך׃
ַה ָּׁש ָמיִם׃ וַ ּיָ ֶׂשם ֶאת־יָ ָדיו ֲע ֵל ֶ
ֹאמר ַר ִּבי ַהּטֹוב ֵאי־זֶ ה ַהּטֹוב ֶא ֱע ֶׂשה
ה־איׁש נִ ּגַ ׁש ֵא ָליו וַ ּי ַ
וְ ִהּנֵ ִ
את ִלי טֹוב
ֹאמר ֵא ָליו ָל ָּמה־ּזֶ ה ָק ָר ָ
עֹולם׃ וַ ּי ֶ
ָל ֶר ֶׁשת ַחּיֵ י ָ
ֹלהים וְ ִאם־נִ ְכ ַס ְפ ָּת ָלב ֹא
ם־א ָחד הּוא ָה ֱא ִ
ֵאין־טֹוב ִּכי ִא ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ֵאי־ז ֹה ֵהּנָ ה וַ ּיַ ַען
ל־ה ַחּיִ ים ְׁשמ ֹר ֵאת ַה ִּמ ְצֹות׃ וַ ּי ֶ
ֶא ַ
*
ֹא־ת ֲענֶ ה ֵעד ָׁש ֶקר׃
ׁשּוע ל ֹא ִּת ְר ָצח ל ֹא ִּתנְ ָאף ל ֹא ִּתגְ נ ֹב ל ַ
יֵ ַ
ֹאמר
ת־א ֶּמָך וְ ָא ַה ְב ָּת ְל ֵר ֲעָך ָּכמֹוָך׃ וַ ּי ֶ
ת־א ִביָך וְ ֶא ִ
ַּכ ֵּבד ֶא ָ
ּומה־ּיֶ ְח ַסר ִלי עֹוד׃
עּורי ַ
ל־א ֶּלה ָׁש ַמ ְר ִּתי ִמּנְ ָ
ַהּנַ ַער ֵא ָליו ָּכ ֵ
ּומכ ֹר ֶאת־
ם־ח ַפ ְצ ָּת ִל ְהיֹות ָּת ִמים ֵלְך ְ
ׁשּוע ִא ָ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
וַ ּי ֶ
אֹוצר ַּב ָּׁש ָמיִ ם ּוב ֹא וְ ֵלְך
ר־לָך וְ ֵתן ַל ֲענִ ּיִ ים וְ ָהיָ ה ְלָך ָ
ל־א ֶׁש ְ
ָּכ ֲ
ל־לּבֹו וַ ּיֵ ֶלְך־
ַא ֲח ָרי׃ וְ ַהּנַ ַער ְּכ ָׁש ְמעֹו ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ִה ְת ַע ֵּצב ֶא ִ
לֹו ִּכי־נְ ָכ ִסים ַר ִּבים ָהיּו לֹו׃
ה־ּק ֶׁשה
ל־ּת ְל ִמ ָידיו ָא ֵמן ֲאנִי א ֵֹמר ָל ֶכם ַמ ָ
ׁשּוע ֶא ַ
ֹאמר יֵ ַ
וַ ּי ֶ
ל־מ ְלכּות ַה ָּׁש ָמיִם׃ וְ עֹוד ֲאנִי א ֵֹמר ָל ֶכם
ְל ִאיׁש ָע ִׁשיר ָלב ֹא ֶא ַ
ל־מ ְלכּות
ִּכי־נָ ֵקל ַלּגָ ָמל ַל ֲעב ֹר ֶּד ֶרְך ֻחר ַה ַּמ ַחט ִמּב ֹא ָע ִׁשיר ֶא ַ
ד־מא ֹד ֵלאמ ֹר ִמי
ּתֹוממּו ַע ְ
ֹלהים׃ וְ ַת ְל ִמ ָידיו ָׁש ְמעּו וַ ּיִ ְׁש ְ
ָה ֱא ִ
יהם ִמ ְּבנֵי־
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ט־ּבם יֵ ַ
יּוכל ְל ִהּוָ ֵׁש ַע׃ וַ ֶּיַּב ָ
ֵאפֹוא ַ
ל־ּד ָבר׃ וַ ּיַ ַען
ֹלהים ל ֹא ָיִּפ ֵלא ָּכ ָ
ָא ָדם ָיִּפ ֵלא ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ַאְך ֵמ ֱא ִ
ֹאמר ֵא ָליו ִהּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו ָעזַ ְבנּו ֶאת־ּכ ֹל וַ ּנֵ ֶלְך ַא ֲח ֶריָך
ֶּפ ְטרֹוס וַ ּי ֶ
יהם ָא ֵמן ֲאנִי א ֵֹמר
ׁשּוע ֲא ֵל ֶ
ֹאמר יֵ ַ
ה־ּלנּו׃ וַ ּי ֶ
ּומה ֵאפֹוא יִ ְהיֶ ָ
ָ
ל־ּכ ֵּסא
ן־ה ָא ָדם ַע ִ
ָל ֶכם ִּכי ַא ֶּתם ַהה ְֹל ִכים ַא ֲח ָרי ַּכ ֲא ֶׁשר יֵ ֵׁשב ֶּב ָ
ל־ׁשנֵים
ם־א ֶּתם ֵּת ְׁשבּו ָאז ַע ְ
יאה ּגַ ַ
ְכבֹודֹו ְּב ִה ְת ַח ֵּדׁש ַה ְּב ִר ָ
ת־ׁשנֵים ָע ָׂשר ִׁש ְב ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל׃
ָע ָׂשר ִּכ ְסאֹות ִל ְׁשּפ ֹט ֶא ְ
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ל־איׁש ֲא ֶׁשר יַ ֲעז ֹב ָּב ִּתים אֹו ַא ִחים אֹו ֲא ָחיֹות אֹו ָאב אֹו ֵאם
ָוְכ ִ
אֹו ִא ָּׁשה אֹו ָבנִים אֹו ָׂשדֹות ְל ַמ ַען ְׁש ִמי ְיִמ ָצא ֵמ ָאה ְׁש ָע ִרים
עֹולם יִ ָירׁש׃ וְ ַר ִּבים ֵהם ָה ִראׁש ֹנִים ֲא ֶׁשר יִ ְהיּו ַא ֲחר ֹנִים
וְ ַחּיֵ י ָ
וְ ָה ַא ֲחר ֹנִים ִראׁש ֹנִים׃
ל־ה ָּביִ ת ֲא ֶׁשר ִה ְׁש ִּכים וַ ּיֵ ֵצא
ִּכי ָּד ְמ ָתה ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ ם ְל ַב ַע ַ
ּוׂש ַכר ַהּפ ֲֹע ִלים נָ ַקב ֶׁש ֶקל
ַבּב ֶֹקר וַ ּיִ ְׂשּכ ֹר ּפ ֲֹע ִלים ְל ַכ ְרמֹו׃ ְ
יׁשית וַ ּיַ ְרא
ל־ה ָּכ ֶרם׃ וַ ּיֵ ֵצא ַּב ָּׁש ָעה ַה ְּׁש ִל ִ
ַלּיֹום וַ ּיִ ְׁש ַלח א ָֹתם ֶא ַ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
אכה ַּבּׁשּוק׃ וַ ּי ֶ
ֲאנָ ִׁשים ֲא ֵח ִרים ע ְֹמ ִדים ִּב ְב ִלי ְמ ָל ָ
ם־א ֶּתם וְ ֵדי ְׂש ַכ ְר ֶכם ֶא ֵּתן ָל ֶכם ַּכ ִּמ ְׁש ָּפט
ל־ּכ ְר ִמי ּגַ ַ
ְלכּו ֶא ַ
ּיֹוסף וַ ּיֵ ֵצא ַּב ָּׁש ָעה ַה ִּׁש ִּׁשית וְ ַה ְּת ִׁש ִיעית וַ ּיַ ַעׂש ְּכמֹו־
וַ ּיֵ ְלכּו׃ וַ ֶ
ּוב ָּׁש ָעה ָה ַע ְׁש ֵּתי ֶע ְׂש ֵרה יָ ָצא וַ ּיִ ְמ ָצא ֲא ֵח ִרים ע ְֹמ ִדים
ֵכן׃ ַ
ֹאמרּו ֵא ָליו
ל־הּיֹום׃ וַ ּי ְ
ּדּוע ַּת ַע ְמדּו פ ֹה ָּכ ַ
יהם ַמ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
ל־ּכ ְר ִמי ּגַ ם־
יהם ְלכּו ֶא ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ֹא־ׂש ַכר א ָֹתנּו ִאיׁש וַ ּי ֶ
ִּכי ל ָ
ֹאמר
ּוׂש ַכ ְר ֶכם יֻ ַּתן ָל ֶכם ַּכ ִּמ ְׁש ָּפט׃ וַ יְ ִהי ִל ְפנֹות ֶע ֶרב וַ ּי ֶ
ַא ֶּתם ְ
ת־הּפ ֲֹע ִלים וְ ֵתן ָל ֶהם ְׂש ָכ ָרם
ל־ּפ ִקידֹו ְק ָרא ֶא ַ
ֲאדֹון ַה ֶּכ ֶרם ֶא ְ
ן־ה ַא ֲחר ֹנִ ים ַעד ָה ִראׁש ֹנִ ים׃ וַ ּיָב ֹאּו ַהּנִ ְׂש ָּכ ִרים ְּב ָׁש ָעה
ָה ֵחל ִמ ָ
ַע ְׁש ֵּתי ֶע ְׂש ֵרה וַ ּיִ ְקחּו ֶׁש ֶקל ְל ִאיׁש ִאיׁש׃ וְ ָה ִראׁש ֹנִ ים ָּבאּו
ם־ה ָּמה ִה ִּׂשיגּו ַרק ֶׁש ֶקל
יֹותר ַאְך ּגַ ֵ
ֹאמרּו ְב ִל ָּבם ִּכי יַ ִּׂשיגּו ֵ
וַ ּי ְ
ל־ּב ַעל ַה ַּביִ ת ֵלאמ ֹר׃ ָה ַא ֲחר ֹנִ ים
ֶא ָחד ָל ִאיׁש׃ וַ ּיִ ְקחּו וַ ּיִ ֹּלנּו ַע ַ
ָה ֵא ֶּלה ָע ְבדּו ָׁש ָעה ַא ַחת וַ ְּת ַׁשו א ָֹתם ָּכמ ֹנּו ֲא ֶׁשר ָהיִ ינּו ָּכל־
ֹאמר ְל ֶא ָחד ֵמ ֶהם
ַהּיֹום ָל ֵׂשאת ֵס ֶבל וְ ַהח ֶֹרב ֲא ָכ ָלנּו׃ וַ ּיַ ַען וַ ּי ֶ
ֵר ִעי ל ֹא ֲע ַׁש ְק ִּתיָך ֲהל ֹא ֶׁש ֶקל נָ ַק ְב ָּת ִּלי ְׂש ָכ ֶרָך׃ ַקח ֵאת
ם־ל ִּבי ָל ֵתת ָלזֶ ה ָה ַא ֲחרֹון ָּכמֹוָך׃ ַה ֵאין
ר־לָך וָ ֵלְך וַ ֲאנִ י ִע ִ
ֲא ֶׁש ְ
ם־ל ָב ִבי אֹו ַה ִאם ָר ָעה ֵעינְ ָך
נָ כֹון ִלי ַל ֲעׂשֹות ְּב ֶׁש ִּלי ַּכ ֲא ֶׁשר ִע ְ
ַּב ֲא ֶׁשר טֹוב ָאנ ִֹכי׃ ָּכ ָכה יִ ְהיּו ָה ַא ֲחר ֹנִ ים ִראׁש ֹנִ ים וְ ָה ִראׁש ֹנִ ים
ּומ ַע ִטים ַהּנִ ְב ָח ִרים׃
רּואים ְ
ַא ֲחר ֹנִ ים ִּכי ַר ִּבים ֵהם ַה ְּק ִ
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ת־ׁשנֵ ים ָע ָׂשר
יְמה וַ ּיִ ַּקח ֶא ְ
רּוש ַל ָ
ׁשּוע יְ ָ
וַ יְ ִהי ַּכ ֲעלֹות יֵ ַ
יהם ַּב ָּד ֶרְך׃ ִהּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו ע ִֹלים
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ַה ַּת ְל ִמ ִידים ְל ַב ָּדם וַ ּי ֶ
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ ַהּס ְֹפ ִרים
ן־ה ָא ָדם יִ ָּסגֵ ר ִּב ֵידי ָר ֵ
ּוב ָ
רּוש ַליְ ָמה ֶ
יְ ָ
וְ ִה ְר ִׁשיעּו א ֹתֹו ָלמּות׃ וְ ִה ְסּגִ ירּו א ֹתֹו ַלּגֹויִ ם ְל ִה ְת ַע ֶּלל־ּבֹו
יׁשי יָ קּום׃ ָאז נִ ּגְ ָׁשה
ּובּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
ּׁשֹוטים וְ ִל ְצֹלב א ֹתֹו ַ
ְליַ ְּסרֹו ַב ִ
יה ְל ִה ְׁש ַּת ֲחֹות לֹו ְּול ַב ֵּקׁש ִמּיָ דֹו
ם־ּבנֶ ָ
ֵא ָליו ֵאם ְּבנֵ י זַ ְב ִּדי ִע ָ
ּוׁשנֵ י
ֹאמר ֵא ָליו ַצו־נָ א ְ
ה־ּב ָּק ָׁש ֵתְך וַ ּת ֶ
יה ַמ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ָּד ָבר׃ וַ ּי ֶ
כּותָך׃
ֹאלָך ְּב ַמ ְל ֶ
ימינְ ָך וְ ֶא ָחד ִל ְׂשמ ְ
ָבנַ י ֵא ֶּלה יֵ ְׁשבּו ֶא ָחד ִל ִ
תּוכלּו
ֹאמר ל ֹא יְ ַד ְע ֶּתם ֵאת ֲא ֶׁשר ִּת ְׁש ָאלּון ֲה ְ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ת־הּכֹוס ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ֶא ְׁש ֶּתה ְּול ִה ָּט ֵבל ְט ִב ָילה ֲא ֶׁשר
ִל ְׁשּתֹות ֶא ַ
ּכֹוסי ָׁשת ֹה
יהם ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
נּוכל׃ וַ ּי ֶ
ֹאמרּו ֵא ָליו ָ
ֲאנִ י נִ ְּט ָּבל וַ ּי ְ
ימינִ י
ּוט ִב ָילה ֲא ֶׁשר ֲאנִ י נִ ְּט ָּבל ִת ָּט ֵבלּו ֲא ָבל ָל ֶׁש ֶבת ִל ִ
ִת ְׁשּתּו ְ
ֹאלי ֵאין ְּביָ ִדי ָל ֵתת ִּכי ִאם ָל ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר יָ ַעד א ָֹתם ָא ִבי׃
וְ ִל ְׂשמ ִ
וְ ָה ֲע ָׂש ָרה ְּב ָׁש ְמ ָעם ָּכז ֹאת ָח ָרה ַא ָּפם ִּב ְׁשנֵ י ָה ַא ִחים׃ וַ ּיִ ְק ָרא
י־הּמ ְֹׁש ִלים ַּבּגֹויִ ם יִ ְמ ְׁשלּו
יהם ֵהן יְ ַד ְע ֶּתם ִּכ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
יֵ ַ
יהם׃
יהם ׁש ְֹל ִטים ֲע ֵל ֶ
דֹול ֶ
ָבם ָּכ ָׂש ִרים ָּב ֲע ָב ִדים ּוגְ ֵ
י־ה ָח ֵפץ ִל ְהיֹות ּגָ דֹול ָּב ֶכם
וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ֵכן ְּב ִק ְר ְּב ֶכם ִּכי ִאם ִמ ֶ
י־מ ֶּכם ֶה ָח ֵפץ ִל ְהיֹות ְלר ֹאׁש יִ ְהיֶ ה
ּומ ִ
יִ ְהיֶ ה ָל ֶכם ִל ְמ ָׁש ֵרת׃ ִ
ן־ה ָא ָדם ל ֹא ָבא ְל ַמ ַען יְ ָׁש ְר ֻתהּו
ָל ֶכם ְל ָע ֶבד׃ ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ם ֶּב ָ
ם־ל ָׁש ֵרת הּוא וְ ָל ֵתת ֶאת־נַ ְפׁשֹו ּכ ֶֹפר ְּב ַעד
ֲא ֵח ִרים ִּכי ִא ְ
ם־רב ה ְֹל ִכים ַא ֲח ָריו׃ וְ ִהּנֵ ה
ַר ִּבים׃ וַ ּיֵ ְצאּו ִמ ִיריחֹו וַ ֲהמֹון ַע ָ
ׁשּוע ע ֵֹבר ָׁשם
ּוב ָׁש ְמ ָעם ִּכי יֵ ַ
ל־ה ָּד ֶרְך ְ
י־עוְ ִרים יָ ְׁשבּו ַע ַ
ְׁשנֵ ִ
ר־ּבם ָה ָעם
ן־ּדוִ ד׃ וַ ּיִ גְ ַע ָ
הֹוׁש ָיעה־ּנָ א ֲאד ֹנֵ ינּו ֶּב ָ
וַ ּיִ ְצ ֲעקּו ֵלאמ ֹר ִ
הֹוׁש ָיעה־ּנָ א ֲאד ֹנֵ ינּו
הֹוסיפּו ִל ְקר ֹא וְ ֵלאמ ֹר ִ
ׁשֹותם וְ ֵהם ִ
ְל ַה ֲח ָ
ה־ּת ַב ְקׁשּון
ֹאמר ַמ ְ
יהם וַ ּי ַ
ׁשּוע וַ ּיִ ְק ָרא ֲא ֵל ֶ
ן־ּדוִ ד׃ וַ ּיַ ֲעמ ֹד יֵ ַ
ֶּב ָ
וְ ֶא ֱע ֶׂשה ָל ֶכם׃
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ֹאמרּו ֵא ָליו ֲאד ֹנֵ ינּו ִּכי ִת ָּפ ַק ְחנָ ה ֵעינֵ ינּו׃ וַ ּיִ ָּכ ְמרּו ַר ֲח ֵמי
וַ ּי ְ
הּוׁשב ָל ֶהם אֹור
ָ
ד־מ ֵה ָרה
יהם וְ ַע ְ
יהם וַ ּיִ ּגַ ע ְּב ֵעינֵ ֶ
ׁשּוע ֲע ֵל ֶ
יֵ ַ
יהם וַ ּיֵ ְלכּו ַא ֲח ָריו׃
ֵעינֵ ֶ
ל־הר
ית־ּפּגַ י ֶא ַ
ל־ּב ַ
ירּוׁש ַליִם ֶא ֵ
וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר ָּבאּו ִמ ָּקרֹוב ִל ָ
יהם ְלכּו
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ׁשּוע ְׁשנַיִם ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו׃ וַ ּי ֶ
יתים וַ ּיִ ְׁש ַלח יֵ ַ
ַהּזֵ ִ
סּורה וְ ַעיִר
אתם ָׁשם ָאתֹון ֲא ָ
ּומ ָצ ֶ
ל־ה ְּכ ָפר ֲא ֶׁשר ִמּנֶ גֶ ד ְ
ֶא ַ
ֹאמר ִאיׁש ֲא ֵל ֶיכם ָּד ָבר
ֶא ְצ ָלּה ַה ִּתירּום וַ ֲה ִביאּום ֵא ָלי׃ ִוְכי־י ַ
וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם ָה ָאדֹון יֶ ׁש־לֹו ֵח ֶפץ ָּבם וְ ַעד ְמ ֵה ָרה יְ ַׁש ְּל ֵחם׃ ָוְכל־
יַד־הּנָ ִביא ֵלאמ ֹר׃
ז ֹאת ָהיָ ה ְל ַמּל ֹאת ֵאת ֲא ֶׁשר נֶ ֱא ַמר ְּב ַ
ת־צּיֹון
ִא ְמרּו ְל ַב ִ
ִהּנֵ ה ַמ ְל ֵּכְך יָבֹוא ָלְך
ן־את ֹנֹות׃
ל־עיִ ר ֶּב ֲ
ל־חמֹור וְ ַע ַ
ָענִ י וְ ר ֵֹכב ַע ֲ
ׁשּוע׃ וַ ִּיָביאּו
וַ ּיֵ ְלכּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים וַ ּיַ ֲעׂשּו ַּכ ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה א ָֹתם יֵ ַ
יהם וְ הּוא
ת־ּבגְ ֵד ֶ
ת־ה ַעיִ ר וַ ּיָ ִׂשימּו ַעל־ּגַ ָּבם ֶא ִ
ת־ה ָאתֹון וְ ֶא ָ
ֶא ָ
ל־ּפנֵ י
יהם ַע ְ
ת־ּבגְ ֵד ֶ
ן־ה ָעם ָּפ ְרׂשּו ֶא ִ
יהם׃ וְ ַר ִּבים ִמ ָ
יָ ַׁשב ֲע ֵל ֶ
ן־ה ֵע ִצים וַ ּיִ ְׁש ְטחּו
ַה ָּד ֶרְך וְ יֵ ׁש ֵמ ֶהם ֲא ֶׁשר ָּכ ְרתּו זְ מ ֹרֹות ִמ ָ
ּומ ַא ֲח ָריו ָענּו ֵלאמ ֹר
א ָֹתן ָׁש ָּמה׃ וַ ֲהמֹון ָה ָעם ַהה ֵֹלְך ִמ ְּל ָפנָ יו ֵ
הֹוׁשע־נָ א ִּב ְׁש ֵמי
ן־ּדוִ ד ָּברּוְך ַה ָּבא ְּב ֵׁשם יְ הֹוָ ה ַ
הֹוׁשע־נָ א ְל ֶב ָ
ַ
ל־ה ִעיר ֵלאמ ֹר ִמי הּוא
רּוש ַליִ ם וַ ֵּתהֹום ָּכ ָ
ּובב ֹאו יְ ָ
ָמרֹום׃ ְ
ׁשּוע ִמּנְ ֶצ ֶרת
ֹאמרּו ֲהמֹון ָה ָעם זֶ ה הּוא ַהּנָ ִביא יֵ ַ
זֶ ה׃ וַ ּי ְ
ֹלהים וַ יְ גָ ֶרׁש
ל־מ ְק ַּדׁש ָה ֱא ִ
ׁשּוע ֶא ִ
ֲא ֶׁשר ַּבּגָ ִליל׃ וַ ּיָבֹוא יֵ ַ
ת־ׁש ְל ֲחנֹות
ּמֹוכ ִרים וְ ַהּקֹונִ ים ַּב ִּמ ְק ָּדׁש וַ ּיַ ֲהפְֹך ֶא ֻ
ל־ה ְ
ִמ ָּׁשם ָּכ ַ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ת־מֹוׁשבֹות מ ְֹכ ֵרי ַהּיֹונִ ים׃ וַ ּי ֶ
ְ
ַמ ֲח ִל ֵפי ַה ֶּכ ֶסף וְ ֶא
יתם א ֹתֹו
ית־ּת ִפ ָּלה יִ ָּק ֵרא וְ ַא ֶּתם ֲע ִׂש ֶ
יתי ֵּב ְ
ֵהן ָּכתּוב ִּכי ֵב ִ
ּופ ְס ִחים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ִל ְמ ָע ַרת ָּפ ִר ִיצים׃ וַ ּיִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליו ִעוְ ִרים ִ
וַ ּיִ ְר ָּפ ֵאם׃
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ּסֹופ ִרים ֵאת ַהּנִ ְפ ָלאֹות ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ ַה ְ
וַ ּיִ ְראּו ָר ֵ
ן־ּדוִ ד
הֹוׁשע־נָ א ְל ֶב ָ
ַ
וְ ֵאת ַהיְ ָל ִדים ק ְֹר ִאים וְ ע ֹנִ ים ַּב ִּמ ְק ָּדׁש
ֹאמרּו ֵא ָליו ֲה ִכי ָׁש ַמ ְע ָּת ָמה ֵא ֶּלה א ְֹמ ִרים
וַ ּיִ ַחר ָל ֶהם׃ וַ ּי ְ
עֹול ִלים וְ יֹונְ ִקים
אתם ִמ ִּפי ְ
ׁשּוע ֵהן ֲהל ֹא ְק ָר ֶ
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
ית־ענְ יָ ה וַ ּיָ ֶלן
ל־ּב ַ
ל־מחּוץ ָל ִעיר ֶא ֵ
יִ ַּס ְד ָּת ע ֹז׃ וַ ּיַ ַעזְ ֵבם וַ ּיֵ ֵצא ֶא ִ
ָׁשם׃
וַ ּיָ ָׁשב ָה ִע ָירה ַּבּב ֶֹקר וְ הּוא ָר ֵעב׃ וַ ְּיַרא ְּת ֵאנָ ה ַא ַחת ַּב ָּד ֶרְך
ֹאמר
זּול ִתי ָע ִלים ְל ַב ָּדם וַ ּי ֶ
אּומה ָ
ֹא־מ ָצא ָבּה ְמ ָ
וַ ְּיִק ַרב ֵא ֶל ָיה וְ ל ְ
ד־עֹולם וַ ִּת ַיבׁש ַה ְּת ֵאנָ ה
ָ
ֹא־ת ֲע ִׂשי עֹוד ְּפ ִרי ֵמ ַע ָּתה וְ ַע
ָלּה ל ַ
ּיִת ְמהּו ֵלאמ ֹר ֵאיְך ְיָב ָׁשה ַה ְּת ֵאנָ ה
ִּפ ְתא ֹם׃ וְ ַה ַּת ְל ִמ ִידים ָראּו וַ ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶיהם ָא ֵמן ֲאנִי א ֵֹמר ָל ֶכם ִאם־
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ִּפ ְתא ֹם׃ וַ ַּיַען יֵ ַ
ל־ׁש ֵּתי ַה ְּס ִע ִּפים ל ֹא ְל ַבד
יֵ ׁש ָּב ֶכם ֱאמּונָ ה וְ ֵאינְ ֶכם ּפ ְֹס ִחים ַע ְ
ֹאמרּו
ַּכ ַּמ ֲע ֶׂשה ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר נַ ֲע ָׂשה ַל ְּת ֵאנָ ה ַּת ֲעׂשּו ִּכי ִאם־ּגַ ם ּת ְ
ל־ּד ָבר
ּנָׂשא וְ ִה ְתנַ ֵּפל ֶאל־ּתֹוְך ַהּיָם וִ ִיהי ֵכן׃ ָוְכ ָ
ָל ָהר ַהּזֶ ה ִה ֵ
יֻּתן ָל ֶכם׃
ֲא ֶׁשר ִּת ְׁש ֲאלּו ִב ְת ִפ ָּלה ִאם ַרק ֶּב ֱאמּונָ ה ְׁש ֶא ְל ֶּתם ַ
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ זִ ְקנֵ י ָה ָעם
ל־ה ִּמ ְק ָּדׁש וַ ּיִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליו ָר ֵ
וַ ּיָב ֹא ֶא ַ
ֹאמרּו ְּב ֵאיזֶ ה ִר ְׁשיֹון ַא ָּתה ע ֶֹׂשה ֵא ֶּלה
ְּבעֹודֹו ְמ ַל ֵּמד ָל ָעם וַ ּי ְ
יהם ֶא ְׁש ַאל
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ּומי־נָ ַתן ְלָך ָה ִר ְׁשיֹון ַהּזֶ ה׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ִ
ם־אנ ִֹכי ַאּגִ יד
ם־ּתּגִ ידּו ִלי ּגַ ָ
ם־אנ ִֹכי ְׁש ַא ָלה ַא ַחת וְ ִא ַ
ִמ ֶּכם ּגַ ָ
י־מי
יֹוחנָ ן ִמ ִּפ ִ
ָל ֶכם ְּבאֵיזֶ ה ִר ְׁשיֹון ֲאנִ י ע ֶֹׂשה ֵא ֶּלה׃ ְט ִב ַילת ָ
י־א ָדם וַ יְ ִהי ֵהם ׁש ְֹק ִלים
ן־ה ָּׁש ַמיִם אֹו ִמ ְּבנֵ ָ
יְתה ִמ ְצוָ ָתּה ִמ ַ
ָה ָ
ּדּוע ל ֹא
ּומ ַ
ֹאמר ָלנּו ַ
ן־ה ָּׁש ַמיִם י ַ
ֹאמר ִמ ַ
ְּב ַד ְע ָּתם ֵלאמ ֹר ִאם נ ַ
ֹאמר ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם יְ ֵר ִאים ֲאנַ ְחנּו ֶאת־
ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם לֹו׃ וְ ִאם נ ַ
ׁשּוע
ת־יֹוחנָ ן ְלנָ ִביא׃ וַ ּיַ ֲענּו ֶאת־יֵ ַ
ָ
י־כ ָּלם ִח ְּׁשבּו ֶא
ֲהמֹון ָה ָעם ִּכ ֻ
ם־אנִ י ל ֹא ַאּגִ יד ָל ֶכם
יהם ּגַ ֲ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ֹאמרּו ל ֹא יָ ָד ְענּו וַ ּי ֶ
וַ ּי ְ
ְּב ֵאיזֶ ה ִר ְׁשיֹון ֲאנִ י ע ֶֹׂשה ֵא ֶּלה׃
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ֲא ָבל ַמה־ּיַ ֲחׁש ֹב ִל ְּב ֶכם ִאיׁש ָהיָ ה וְ לֹו ְׁשנֵ י ָבנִ ים וַ ּיָב ֹא ֶאל־
ֹאמר
ת־ּכ ְר ִמי׃ וַ ּיַ ַען וַ ּי ֶ
ה־ּבנִ י וַ ֲעב ֹד ַהּיֹום ֶא ַ
ֹאמר ְל ָכ ְ
ָה ֶא ָחד וַ ּי ֶ
י־כן נֶ ְה ַּפְך ָע ָליו ִלּבֹו וַ ּיֵ ַלְך׃ וַ ּיָב ֹא ֶאל־
ל ֹא ָח ָפ ְצ ִּתי וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ֹאמר ִהנְ נִ י ֲאד ֹנִ י וְ ל ֹא ָה ָלְך׃
ַה ֵּׁשנִ י וַ יְ ַד ֵּבר ַּכ ָּד ָבר ַהּזֶ ה וַ ּיַ ַען וַ ּי ֶ
ֹאמר
ֹאמרּו ָה ִראׁשֹון וַ ּי ֶ
יהם ִמ ֵּלא ַא ַחר ְרצֹון ָא ִביו וַ ּי ְ
ִמי ִמ ְּׁשנֵ ֶ
ּמֹוכ ִסים וְ ַהּז ֹנֹות יַ ְק ִּדימּו
ׁשּוע ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי ַה ְ
יהם יֵ ַ
ֲע ֵל ֶ
יֹוחנָ ן ָּבא ֲא ֵל ֶיכם ָּב ֶד ֶרְך
ֹלהים ִמ ֶּכם׃ ִּכי ָ
ָלב ֹא ְל ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ּמֹוכ ִסים וְ ַהּז ֹנֹות ֶה ֱא ִמינּו לֹו וְ ַא ֶּתם
ְצ ָד ָקה וְ ל ֹא ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם לֹו וְ ַה ְ
ל־ל ְּב ֶכם ְל ַה ֲא ִמין לֹו׃
יתם ָּכל־ז ֹאת וְ ל ֹא ֲה ִׁשיב ֶֹתם ֶא ִ
ְר ִא ֶ
ל־ּביִ ת ֲא ֶׁשר נָ ַטע ֶּכ ֶרם
ִׁש ְמעּו ָמ ָׁשל ַא ֵחר ִאיׁש ָהיָ ה ַּב ַע ַ
וַ יְ ַעּזְ ֵקהּו ִמ ָּס ִביב וְ יֶ ֶקב ָח ֵצב ּבֹו וַ ֶּיִבן ִמגְ ָּדל ְּבתֹוכֹו וְ נָ ַתן א ֹתֹו
ַלּנ ְֹט ִרים וְ ָה ַלְך ִמחּוץ ָל ָא ֶרץ׃ ְּכב ֹא ֵעת ַה ָּב ִציר ָׁש ַלח ֶאת־
ת־ּפ ְריֹו׃ וַ ּיִ ְת ְּפׂשּו ַהּנ ְֹט ִרים
ל־הּנ ְֹט ִרים ְל ָה ִביא ֶא ִ
ֲע ָב ָדיו ֶא ַ
ת־א ֵחר
ת־א ֵחר ָה ְרגּו וְ ֶא ַ
ת־א ָחד ֵמ ֶהם וְ ֶא ַ
ַּב ֲע ָב ָדיו וַ ּיַ ּכּו ֶא ֶ
ן־ה ִראׁש ֹנִ ים
ּיֹוסף וַ ּיִ ְׁש ַלח ֲע ָב ִדים ֲא ֵח ִרים ַר ִּבים ִמ ָ
ִס ֵּקלּו׃ וַ ֶ
ת־ּבנֹו ִּכי
יהם ֶא ְ
י־כן ָׁש ַלח ֲא ֵל ֶ
ם־ל ֶהם ָעׂשּו ֵכן׃ וְ ַא ֲח ֵר ֵ
וְ גַ ָ
ֹאמרּו
ת־ה ֵּבן וַ ּי ְ
אֹותם ֶא ַ
ת־ּבנִ י יִ ָיראּו׃ וְ ַהּנ ְֹט ִרים ִּכ ְר ָ
ָא ַמר ֶא ְ
ּיֹורׁש ְלכּו וְ נַ ַה ְרגֵ הּו וְ נִ ַירׁש ָלנּו ֶאת־
ל־א ִחיו ִהּנֵ ה ַה ֵ
ִאיׁש ֶא ָ
ל־מחּוץ ַל ֶּכ ֶרם וַ ּיַ ַה ְרגֻ הּו׃
יְ ֻר ָּׁשתֹו׃ וַ ּיִ ְת ְּפׂשּו ּבֹו וַ ּיַ ְׁש ִל ֻיכהּו ֶא ִ
ֹאמרּו
וְ ַע ָּתה ְּכב ֹא ַּב ַעל ַה ָּכ ֶרם ַמה־ּיַ ֲע ֶׂשה ַלּנ ְֹט ִרים ָה ֵהם׃ וַ ּי ְ
ת־ּבנֵ י ַה ְּב ִלּיַ ַעל ָה ֵא ֶּלה וְ נָ ַתן ַּכ ְרמֹו
ֵא ָליו ַה ְׁש ֵמד יַ ְׁש ִמיד ֶא ְ
ֹאמר
ת־ּפ ְריֹו ְּב ִעּתֹו׃ וַ ּי ֶ
ְלנ ְֹט ִרים ֲא ֵח ִרים ֲא ֶׁשר יִ ְּתנּו לֹו ֶא ִ
תּובים
אתם ַּב ְּכ ִ
ׁשּוע ֲהל ֹא ְק ָר ֶ
יהם יֵ ַ
ֲא ֵל ֶ
ֶא ֶבן ָמ ֲאסּו ַהּבֹונִ ים
ָהיְ ָתה ְלר ֹאׁש ִּפּנָ ה
ֵמ ֵאת יְ הֹוָ ה ָהיְ ָתה ּז ֹאת
ִהיא נִ ְפ ָלאת ְּב ֵעינֵ ינּו׃
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ֹלהים ִמ ֶּכם
תּוסר ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ַ
ל־ּכן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי
ַע ֵ
*
ל־ה ֶא ֶבן ַהּז ֹאת
ת־ּפ ְריָ ּה׃ וְ ַהּנ ֵֹפל ַע ָ
וְ ִתּנָ ֵתן ְלגֹוי ֲא ֶׁשר יִ ֵּתן ֶא ִ
אׁשי
ל־מי ֲא ֶׁשר ִּתּפ ֹל ָע ָליו ְּת ַד ְּכ ֶאּנּו ֶל ָע ָפר׃ וְ ָר ֵ
ּפֹורר וְ ָכ ִ
יִ ְת ָ
יהם
ת־מ ָׁש ָליו יָ ְדעּו ִּכי ֲע ֵל ֶ
רּוׁשים ְּב ָׁש ְמ ָעם ֶא ְ
ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ ַה ְּפ ִ
ִּד ֵּבר׃ וַ ַיְב ְקׁשּו ְל ָת ְפׂשֹו ַאְך יָ ְראּו ִמ ְּפנֵ י ֲהמֹון ָה ָעם ִּכי ִח ְּׁשבּו
א ֹתֹו ְלנָ ִביא׃
ׁשּוע עֹוד וַ ּיִ ָּׂשא ָל ֶהם ְמ ָׁשלֹו ֵלאמ ֹר׃ ָּד ְמ ָתה ַמ ְלכּות
וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ת־מ ָׁש ְר ָתיו
ַה ָּׁש ַמיִם ְל ֶמ ֶלְך ֲא ֶׁשר ֵה ִכין ֲח ֻתּנָ ה ִל ְבנֹו׃ וַ ּיִ ְׁש ַלח ֶא ְ
ל־ה ִּמ ְׁש ֶּתה וְ ל ֹא ָאבּו ָלב ֹא׃ וַ ּי ֶֹסף
ת־ה ְּק ֻר ִאים ֶא ַ
ִל ְקר ֹא ֶא ַ
ינֹותי
וַ ּיִ ְׁש ַלח ְמ ָׁש ְר ִתים ֲא ֵח ִרים ֵלאמ ֹר ַהּגִ ידּו ַל ְּק ֻר ִאים ִהּנֵ ה ֲה ִכ ִ
בּוחים וְ ַהּכ ֹל ָערּוְך ּב ֹאּו־נָ א ֶאל־
יאים ְט ִ
ַה ֵּכ ָרה ַה ָּב ָקר וְ ַה ְּמ ִר ִ
ם־לז ֹאת וַ ּיֵ ְלכּו ָל ֶהם
ֹא־ׁשתּו ִל ָּבם ּגַ ָ
ִמ ְׁש ֵּתה ַה ֲח ֻתּנָ ה׃ וְ ֵהם ל ָ
ל־מ ְס ָחרֹו׃ וְ ַהּנִ ְׁש ָא ִרים ֵמ ֶהם ָּת ְפׂשּו
ל־ׂש ֵדהּו וְ ִאיׁש ֶא ִ
ִאיׁש ֶא ָ
ּיִת ַע ֵּבר ַה ֶּמ ֶלְך וַ ּיִ ְׁש ַלח ֶאת־
יהם וַ ּיַ ַה ְרגּום׃ וַ ְ
ִב ְמ ָׁש ְר ָתיו וַ ּיָ זִ ידּו ֲע ֵל ֶ
ת־ע ָירם ָׁש ַלח ָּב ֵאׁש׃
ת־ה ְמ ַר ְּצ ִחים ָה ֵא ֶּלה וְ ֶא ִ
ְצ ָב ָאיו וַ ּיַ ְׁש ֵמד ֶא ַ
ה־ה ֲח ֻתּנָ ה ָערּוְך וְ ַה ְּק ֻר ִאים ל ֹא־
ל־מ ָׁש ְר ָתיו ִמ ְׁש ֵּת ַ
ָאז ָא ַמר ֶא ְ
ל־ּפ ַתח ֵעינַיִם ְּבר ֹאׁש נְ ִתיבֹות ָוְכל־
נִ ְמ ְצאּו ֵכן׃ ָל ֵכן ְלכּו־נָ א ֶא ֶ
ל־ה ִּמ ְׁש ֶּתּה׃
ִאיׁש ֲא ֶׁשר ִּת ְמ ְצאּו ִק ְראּו א ֹתֹו ֶא ַ
ל־הּנְ ִתיבֹות וַ ּיַ ַא ְספּו ִמּכ ֹל ֲא ֶׁשר ָמ ָצאּו
וַ ּיֵ ְצאּו ַה ְמ ָׁש ְר ִתים ָה ֵהם ֶא ַ
ת־ה ְּק ֻר ִאים׃ וַ יְ ִהי
ית־ה ֲח ֻתּנָ ה ֶא ַ
ּיִּמ ֵלא ֵב ַ
ם־טֹובים וַ ָ
ִ
ם־ר ִעים וְ גַ
ּגַ ָ
ת־ה ָּב ִאים וַ ּיַ ְרא ִאיׁש ֵמ ֶהם ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו
ְּכבֹוא ַה ֶּמ ֶלְך ִל ְראֹות ֶא ַ
את ֲהֹלם
ֹאמר ֵא ָליו ֵר ִעי ֵאיְך ָּב ָ
ְמ ֻל ָּבׁש ְלבּוׁש ַה ֲח ֻתּנָ ה׃ וַ ּי ֶ
ִּב ְל ִּתי ְמ ֻל ָּבׁש ְלבּוׁש ַה ֲח ֻתּנָ ה וַ יְ ִהי ְּכ ַמ ֲח ִריׁש׃ וַ יְ ַצו ַה ֶּמ ֶלְך ֶאת־
אּתם וְ ַה ְׁש ִל ֻיכהּו
ְמ ָׁש ְר ָתיו ֵלאמ ֹר ִא ְסרּו א ֹתֹו יָ ָדיו וְ ַרגְ ָליו ּונְ ָׂש ֶ
ל־מקֹום א ֶֹפל וְ ַצ ְל ָמוֶ ת ָׁשם יִ ְהיֶ ה ְב ִכי וַ ֲחר ֹק ִׁשּנָיִם׃ ִּכי ַר ִּבים
ֶא ְ
ֵהם ַהּנִ ְק ָר ִאים וְ ַהּנִ ְב ָח ִרים ְמ ַע ִּטים׃
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יַח ָּדו ֵאיְך יְ נַ ְּק ֻׁשהּו ִב ְד ָב ָריו׃ וַ ּיִ ְׁש ְלחּו
רּוׁשים וַ ּיִ ּוָ ֲעצּו ְ
ָאז ָה ְלכּו ַה ְּפ ִ
הֹורדֹוס ֵלאמ ֹר ַר ִּבי יָ ַד ְענּו ִּכי־
ם־אנְ ֵׁשי ְ
יהם ִע ַ
ת־ּת ְל ִמ ֵיד ֶ
ֵא ָליו ֶא ַ
יׁש ִרים ל ֹא ָתגּור
ּתֹורה ְב ֵמ ָ
ֹלהים ֶ
ת־ּד ֶרְך ֱא ִ
ִאיׁש נֶ ֱא ָמן ַא ָּתה וְ ֶא ֶ
ד־לנּו ַמה־ּיֶ ְהּגֶ ה
נֵי־איׁש ִּכי ל ֹא ִת ָּׂשא ְּפנֵי־גָ ֶבר׃ ָל ֵכן ַהּגֶ ָ
ִמ ְּפ ִ
ׁשּוע יָ ַדע ֶאת־
ם־איִן׃ וְ יֵ ַ
יסר ִא ַ
ִל ֶּבָך ֲהנָ כֹון הּוא ָל ֵתת ַמס ַל ֵּק ַ
ת־ּכ ֶסף
ֹאמר ֲחנֵ ִפים ָל ָּמה־ּזֶ ה ְּתנַ ּסּונִי׃ ַה ְראּונִי ֶא ֶ
ְמזִ ָּמ ָתם וַ ּי ַ
יהם ְל ִמי ַה ְּתמּונָ ה
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ת־ה ָּכ ֶסף׃ וַ ּי ֶ
ַה ָּמס וַ ִּיָביאּו ֵא ָליו ֶא ַ
ל־ּכן
יהם ַע ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
יסר וַ ּי ֶ
ֹאמרּו ֵא ָליו ַל ֵּק ָ
וְ ַה ְּכת ֶֹבת ָה ֵהּנָ ה׃ וַ ּי ְ
אֹלהים׃
אֹלהים ֵאת ֲא ֶׁשר ֵל ִ
יסר וְ ֵל ִ
יסר ֵאת ֲא ֶׁשר ַל ֵּק ַ
ָהבּו ַל ֵּק ַ
וַ ּיִ ְׁש ְמעּו וַ ּיִ ְׁש ָּתאּו וַ ּיַ ַעזְ בּו א ֹתֹו וַ ּיֵ ְלכּו ָל ֶהם׃
ּומה ַל ֵּמ ִתים
ּוקים ָהא ְֹמ ִרים ִּכי ֵאין ְּתק ָ
ַּבּיֹום ַההּוא נִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליו ַצּד ִ
משה ָא ַמר ִאיׁש ִּכי־יָמּות ָּובנִים
וַּיִׁש ָא ֻלהּו ֵלאמ ֹר׃ ַר ִּבי ִהּנֵ ה ֶ
ְ
ל־ׁשם ָא ִחיו׃
ת־א ְׁשּתֹו וְ ֵה ִקים זֶ ַרע ַע ֵ
ֵאין־לֹו וְ ֵיִּבם ָא ִחיו ֶא ִ
וְ ִא ָּתנּו ָהיּו ִׁש ְב ָעה ַא ִחים ָה ִראׁשֹון ָל ַקח לֹו ִא ָּׁשה וַ ָּיָמת וְ זֶ ַרע ל ֹא
ם־ה ֵּׁשנִי
מֹו־כן ּגַ ַ
ת־א ְׁשּתֹו ְל ָא ִחיו׃ ְּוכ ֵ
ִה ְׁש ִאיר ַא ֲח ָריו וַ ֲּיַעז ֹב ֶא ִ
יׁשי ַעד ַה ְּׁש ִב ִיעי׃ וְ ַא ֲח ֵרי ֻכ ָּלם ֵמ ָתה ָה ִא ָּׁשה׃ ַוְע ָּתה
ם־ה ְּׁש ִל ִ
וְ גַ ַ
קּומה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ָה ָיְתה
ן־ה ִּׁש ְב ָעה ִּת ְהיֶה ְל ִא ָּׁשה ַב ְּת ָ
ְל ִמי ִמ ַ
גִיתם ִּכי ל ֹא ַיְד ְע ֶּתם
ֹאמר ֲא ֵל ֶיהם ְׁש ֶ
ׁשּוע וַּי ֶ
וַּיַען יֵ ַ
ֵא ֶׁשת ֻּכ ָּלם׃ ַ
קּומה ל ֹא ְיִב ֲעלּו
ֹלהים׃ ִּכי ַּב ְּת ָ
בּורת ָה ֱא ִ
ת־הּת ָֹורה וְל ֹא ֶאת־ּגְ ַ
ֶא ַ
*
ל־ּד ַבר
י־אל ַּב ָּׁש ָמיִם׃ וְ ַע ְ
ם־יִהיּו ְּכ ַמ ְל ֲא ֵכ ֵ
וְל ֹא ִת ָּב ַע ְלנָ ה ִּכי ִא ְ
אתם ֵאת ֲא ֶׁשר־נֶ ֱא ַמר ָל ֶכם ִמ ִּפי
קּומת ַה ֵּמ ִתים ֲהל ֹא ְק ָר ֶ
ְּת ַ
אֹלהי
אֹלהי ְיִצ ָחק וֵ ֵ
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם וֵ ֵ
ֹלהים ֵלאמ ֹר׃ ָאנ ִֹכי ֱא ֵ
ָה ֱא ִ
ֹלהי ַה ַחּיִים׃ וַ ּיִ ְׁש ְמעּו
ם־א ֵ
ֹלהי ַה ֵּמ ִתים ִּכי ִא ֱ
ֲיַעק ֹב וַ יהֹוָ ה ֵאינֶ ּנּו ֱא ֵ
ּתֹורתֹו׃
ֹאמרּו ַמה־ּנִ ְפ ְל ָאה ָ
ֲהמֹון ָה ָעם וַ ּי ְ
ּדּוקים וַ ּיִ ּוָ ֲעדּו ָׁשם יַ ְח ָּדו׃
רּוׁשים ָׁש ְמעּו ִּכי ָס ַכר ִּפי ַה ַּצ ִ
וְ ַה ְּפ ִ
וְ ַת ְל ִמיד ָח ָכם ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָׁש ַאל א ֹתֹו וַ יְ נַ ֵּסהּו ֵלאמ ֹר׃
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ׁשּוע ֵא ָליו
ֹאמר יֵ ַ
ּתֹורה׃ וַ ּי ֶ
דֹולה ַּב ָ
ַר ִּבי ֵאי־זּו ִהיא ַה ִּמ ְצוָ ה ַהּגְ ָ
ל־ל ָב ְבָך ְּוב ָכל־נַ ְפ ְׁשָך ְּוב ָכל־
ֹלהיָך ְּב ָכ ְ
וְ ָא ַה ְב ָּת ֵאת יְ הֹוָ ה ֱא ֶ
ַמ ָ*ּד ֶעָך׃ זּו ִהיא ַה ִּמ ְצוָ ה ַהּגְ ד ָֹלה וְ ָה ִראׁש ֹנָ ה׃ וְ ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ָּד ְמ ָתה
ל־ׁש ֵּתי ַה ִּמ ְצֹות ָה ֵא ֶּלה ְּתלּויִ ים
ָּלּה וְ ָא ַה ְב ָּת ְל ֵר ֲעָך ָּכמֹוָך׃ וְ ַע ְ
רּוׁשים ָׁש ַאל
יאים׃ וַ יְ ִהי ְּב ִה ְת ַא ֵּסף ַה ְּפ ִ
ּתֹורה וְ ַהּנְ ִב ִ
ל־ה ָ
ָּכ ַ
ן־מי הּוא
יח ֶּב ִ
ל־ה ָּמ ִׁש ַ
ֹאמרּון ַע ַ
ׁשּוע ֵלאמ ֹר׃ ַמה־ּת ְ
א ָֹתם יֵ ַ
ם־ּכן ֵאפֹוא ֵאיְך
יהם ִא ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ן־ּדוִ ד׃ וַ ּי ֶ
ֹאמרּו ֵא ָליו ֶּב ָ
וַ ּי ְ
רּוח ָאדֹון ְּב ָא ְמרֹו׃
ק ֵֹרא לֹו ָּדוִ ד ָּב ַ
ימינִ י
נְ ֻאם יְ הֹוָ ה ַלאד ֹנִ י ֵׁשב ִל ִ
ד־א ִׁשית א ֹ ֶיְביָך ֲהד ֹם ְל ַרגְ ֶליָך׃
ַע ָ
ם־ּדוִ ד ק ֵֹרא לֹו ָאדֹון ֵאיְך הּוא ְבנֹו׃ וְ ל ֹא־יָ כ ֹל ִאיׁש ְל ַה ִׁשיב
וְ ִא ָ
א ֹתֹו ָּד ָבר ּגַ ם־ל ֹא ֵה ֵעז עֹוד ִאיׁש ְל ִה ְתוַ ַּכח ִאּתֹו ִּב ְד ָב ִרים
ֵמ ַהּיֹום ַההּוא וָ ָמ ְע ָלה׃
ל־ּת ְל ִמ ָידיו ֵלאמ ֹר׃
ל־המֹון ָה ָעם וְ ֶא ַ
ׁשּוע ֶא ֲ
ָאז יְ ַד ֵּבר יֵ ַ
משה׃ ָל ֵכן ּכ ֹל ֲא ֶׁשר־
ל־ּכ ֵּסא ֶ
רּוׁשים י ְֹׁש ִבים ַע ִ
ּסֹופ ִרים וְ ַה ְּפ ִ
ַה ְ
יהם ַאל־
יתם ַאְך ְּכ ַמ ֲע ֵׂש ֶ
ֹאמרּו ֲא ֵל ֶיכם ִל ְׁשמ ֹר ִּת ְׁש ְמרּו וַ ֲע ִׂש ֶ
י ְ
ַּת ֲעׂשּו ִּכי ֵהם א ְֹמ ִרים וְ ֵאינָ ם ע ִֹׂשים׃ ִּכי ק ְֹׁש ִרים ַמ ָּׂשא ָק ֶׁשה
ל־ׁש ֶכם ֲאנָ ִׁשים וְ ֵאין ֶאת־נַ ְפ ָׁשם
ָּכ ֵבד* ִמּנְ ׁשא וְ ע ְֹמ ִסים ַע ְ
יהם יַ ֲעׂשּון ְל ֵה ָראֹות
ל־מ ֲע ֵׂש ֶ
ם־ּב ֶא ְצ ָּב ָעם׃ וְ ָכ ַ
ְל ָהנִ ַיע א ֹתֹו ּגַ ְ
י־א ָדם יַ ְר ִחיבּו ָל ֶהם ַה ְּת ִפ ִּלין וְ ַה ִּצ ִיצית יַ גְ ִּדילּון׃
ָּבם ְל ֵעינֵ י ְבנֵ ָ
ת־ה ְּמק ֹמֹות ַהּנִ ְכ ָּב ִדים ְּב ָב ֵּתי ַה ִּמ ְׁש ֶּתה וְ ֶאת־
וְ א ֲֹה ִבים ֵהם ֶא ַ
י־ה ְּכנֵ ֶסת׃ ְׁש ֵא ַלת ָׁשלֹום ָל ֶהם
ּמֹוׁשבֹות ָה ִראׁש ֹנִ ים ְּב ָב ֵּת ַ
ַה ָ
ַּב ְּׁשוָ ִקים ְּול ִה ָּק ֵרא ְּב ֵׁשם ַר ִּבי ְּב ִפי ָה ֲאנָ ִׁשים׃ ָא ֵכן ַא ֶּתם ַאל־
יח וְ ַא ֶּתם
יִ ָּק ֵרא ְל ִאיׁש ִמ ֶּכם ַר ִּבי ִּכי ַרב ֶא ָחד ָל ֶכם ַה ָּמ ִש ַ
ֻּכ ְּל ֶכם ַא ִחים׃
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 v. 37וכן בלוקס י׳ כ׳׳ז ,נ׳׳א ְמ ׂא ֶדָך ,עיין דברים ו׳ ה׳.
 v. 4בס׳׳א לא נמצא כאן ָק ֶשה ִמנְ ׁשא.
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ֹאמרּו ְל ִאיׁש ָּב ָא ֶרץ ָא ִבי ַא ָּתה ִּכי ָאב ֶא ָחד ָל ֶכם הּוא
וְ ַאל־ּת ְ
מֹורה
מֹורה ֶד ֶרְך ִּכי ֶ
ֲא ֶׁשר ַּב ָּׁש ָמיִ ם׃ וְ ַאל־יִ ָּק ֵרא ְל ִאיׁש ִמ ֶּכם ֶ
יח׃ וְ ַהּגָ דֹול ֵּבינֵ ֶיכם יִ ְהיֶ ה ִל ְמ ָׁש ֵרת ָל ֶכם׃
ֶא ָחד ָל ֶכם ַה ָּמ ִׁש ַ
רּוח יִ ּנָ ֵׂשא׃
ּוׁש ַפל ַ
וְ ַה ִּמ ְתנַ ֵּׂשא ְבגַ ֲאוָ תֹו יִ ָּׁש ֵפל ְ
רּוׁשים ֲחנֵ ִפים ִּכי ִת ְסּגְ רּו ַמ ְלכּות
ּופ ִ
סֹופ ִרים ְ
ַאְך־אֹוי ָל ֶכם ְ
י־ה ָא ָדם ַא ֶּתם ל ֹא ָתב ֹאּו ָׁש ָּמה וְ ֶאת־
ַה ָּׁש ַמיִ ם ִמ ְּפנֵ י ְבנֵ ָ
רּוׁשים ֲחנֵ ִפים
ּופ ִ
סֹופ ִרים ְ
ַה ָּב ִאים ל ֹא ִת ְּתנּו ָלב ֹא׃ אֹוי ָל ֶכם ְ
ת־ּב ֵתי ָה ַא ְל ָמנֹות ְּול ַמ ְר ֵאה ַעיִ ן ַּת ְרּבּו ְת ִפ ָיּלה
ֹאכלּון ֶא ָ
ִּכי ת ְ
י־ׁשנָ יִ ם׃
ם־קו ַה ִּמ ְׁש ָּפט יִ ּנָ ֶטה ֲע ֵל ֶיכם ִּפ ְ
וְ ָל ֵכן גַ ַ
רּוׁשים ֲחנֵ ִפים ִּכי ָּתס ֹּבּו יָ ם וְ ָיַּב ָׁשה
ּופ ִ
סֹופ ִרים ְ
אֹוי ָל ֶכם ְ
יהּנ ֹם
ַל ֲעׂשֹות ּגֵ ר ֶא ָחד וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר נַ ֲע ָׂשה ֵכן ַּת ֲעׂשּוהּו ְל ֶבן־ּגֵ ִ
יֹותר ִמ ֶּכם׃
ִּכ ְפ ַליִ ם ֵ
אֹוי ָל ֶכם ְמנַ ֲה ִלים ִעוְ ִרים ָהא ְֹמ ִרים ִּכי יִ ָּׁש ַבע ִאיׁש ַּב ֵה ָיכל
בּועתֹו ָע ָליו׃ ְס ָכ ִלים
ין־ּד ָבר וְ ִכי יִ ָּׁש ַבע ִּבזְ ַהב ַה ֵה ָיכל ְׁש ָ
ֵא ָ
ת־הּזָ ָהב׃
וְ ִעוְ ִרים ָמה הּוא ַהּגָ דֹול ַהּזָ ָהב אֹו ַה ֵה ָיכל ַה ְמ ַק ֵּדׁש ֶא ַ
ין־ּד ָבר ִוְכי־יִ ָּׁש ַבע ַּב ָּק ְר ָּבן ֲא ֶׁשר ַעל־
ִוְכי־יִ ָּׁש ַבע ִאיׁש ַּב ִּמזְ ֵּב ַח ֵא ָ
בּועתֹו ָע ָליו׃ ִעוְ ִרים ָמה הּוא ַהּגָ דֹול ַה ָּק ְר ָּבן אֹו ַה ִּמזְ ֵּב ַח
ּגַ ּבֹו ְׁש ָ
ּוב ָכל
ת־ה ָּק ְר ָּבן׃ ָל ֵכן ַהּנִ ְׁש ָּבע ַּב ִּמזְ ֵּב ַח נִ ְׁש ַּבע ּבֹו ְ
ַה ְמ ַק ֵּדׁש ֶא ַ
ֲא ֶׁשר ַעל־ּגַ ּבֹו׃
ּובּׁש ֵֹכן ּבֹו׃ וְ ַהּנִ ְׁש ָּבע ַּב ָּׁש ָמיִם
וְ ַהּנִ ְׁש ָּבע ַּב ֵה ָיכל נִ ְׁש ַּבע ּבֹו ַ
ֹלהים ַּובּי ֵֹׁשב ָע ָליו׃
נִ ְׁש ַּבע ְּב ִכ ֵּסא ֱא ִ
ת־ה ִּמנְ ָּתא
רּוׁשים ֲחנֵ ִפים ִּכי ְת ַע ְּׂשרּו ֶא ַ
ּופ ִ
סֹופ ִרים ְ
אֹוי ָל ֶכם ְ
ּתֹורה ֶאת־
ת־הּנִ ְכ ָּבדֹות ַּב ָ
ת־ה ַּכּמ ֹן וְ ַת ַעזְ בּו ֶא ַ
ת־ה ֶּׁש ֶבת וְ ֶא ַ
וְ ֶא ַ
ת־ה ֱאמּונָ ה ֵא ֶּלה ֲע ֵל ֶיכם ַל ֲעׂשֹות
ת־ה ֶח ֶסד וְ ֶא ָ
ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֶא ַ
ל־ּת ֲעז ֹבּו׃ ְמנַ ֲה ִלים ִעוְ ִרים ַה ְמ ַסּנְ נִ ים ֶאת־
ת־א ֶּלה ַא ַ
וְ ֶא ֵ
ת־הּגָ ָמל׃
ַהּיַ ּתּוׁש ּוב ְֹל ִעים ֶא ַ
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ת־הּכֹוס
רּוׁשים ֲחנֵ ִפים ַה ְמ ַט ֲה ִרים ֶא ַ
ּופ ִ
סֹופ ִרים ְ
אֹוי ָל ֶכם ְ
ּומ ִּב ְפנִ ים ְמ ֵלאֹות ֵהן ע ֶֹׁשק וְ ַעוְ ָלה׃
ת־ה ְּק ָע ָרה ִמחּוץ ִ
וְ ֶא ַ
ת־ה ְּק ָע ָרה ִמ ִּב ְפנִ ים
ת־הּכֹוס וְ ֶא ַ
ָּפרּוׁש ִעּוֵ ר ַט ֵהר ִראׁש ֹנָ ה ֶא ַ
ם־מחּוץ׃
וְ ָאז ִּת ְט ַה ְרנָ ה ּגַ ִ
רּוׁשים ֲחנֵ ִפים ַהּד ִֹמים ִל ְק ָב ִרים ְמ ֻל ָּבנִ ים
סֹופ ִרים ְּופ ִ
אֹוי ָל ֶכם ְ
ּומ ִּב ְפנִ ים ְמ ֵל ִאים ֵהם ַע ְצמֹות
ַּב ִּׂשיד ַהּנִ ְר ִאים ִיָפים ִמחּוץ ִ
יקים ְל ֵעינֵ י
ם־א ֶּתם ִמחּוץ ְּכ ַצ ִּד ִ
ל־ט ְמ ָאה׃ ֵּכן נִ ְר ִאים ּגַ ַ
ָא ָדם ָוְכ ֻ
ּומ ִּב ְפנִ ים ִהּנְ ֶכם ְמ ֵל ִאים ח ֹנֶ ף וָ ָאוֶ ן׃
ֲאנָ ִׁשים ִ
יאים
ת־ק ְב ֵרי ַהּנְ ִב ִ
רּוׁשים ֲחנֵ ִפים ַהּב ֹנִ ים ֶא ִ
ּופ ִ
סֹופ ִרים ְ
אֹוי ָל ֶכם ְ
ם־היִ ינּו
ֹאמרּון ִא ָ
יקים ְּת ָפ ֵארּון׃ וְ ת ְ
ת־מ ְּצבֹות ְק ֻב ַרת ַה ַּצ ִּד ִ
וְ ֶא ַ
יאים׃
ם־הּנְ ִב ִ
ֹא־היְ ָתה יָ ֵדנּו ִע ָּמ ֶהם ִל ְׁשּפְֹך ַּד ַ
בֹותינּו ל ָ
ימי ֲא ֵ
ִב ֵ
י־בנִ ים ִהּנְ ֶכם ַל ֲא ֶׁשר ָה ְרגּו ֶאת־
ל־ּכן ֵע ִדים ַא ֶּתם ָּב ֶכם ִּכ ָ
ַע ֵ
בֹות ֶיכם׃
ת־מ ַּדת ֲא ֵ
ם־א ֶּתם ַמ ְלאּו ַּכּיֹום ֶא ִ
יאים׃ וְ גַ ַ
ַהּנְ ִב ִ
ל־ּכן
יהּנ ֹם׃ ַע ֵ
נְ ָח ִׁשים יִ ְל ֵדי ִצ ְפע ֹנִ ים ֵא ָיכה ִתּנָ ְצלּו ִמ ִּדין ּגֵ ִ
ּומ ֶהם ַּת ַה ְרגּו
סֹופ ִרים ֵ
יאים ֲח ָכ ִמים וְ ְ
ִהנְ נִי ׁש ֵֹל ַח ֲא ֵל ֶיכם נְ ִב ִ
יַּסרּו ְּב ָב ֵּתי ַה ְּכנֵ ֶסת ֲא ֶׁשר ָל ֶכם וְ ִת ְר ְּדפּום
ּומ ֶהם ְּת ְ
וְ ִת ְצ ְלבּו ֵ
ל־ּדם נָ ִקי ַה ָּׁשפּוְך ַעל־
ֵמ ִעיר ָל ִעיר׃ ְל ַב ֲעבּור יָב ֹא ֲע ֵל ֶיכם ָּכ ָ
*
ן־ּב ֶר ְכיָ ה ֲא ֶׁשר
ד־ּדם זְ ַכ ְריָ ה ֶב ֶ
ם־ה ֶבל ַה ַּצ ִּדיק ַע ַ
ָה ָא ֶרץ ִמ ַּד ֶ
ֲה ַרגְ ֶּתם א ֹתֹו ֵּבין ַה ֵה ָיכל וְ ַל ִּמזְ ֵּב ַח׃ ָא ֵמן ֲאנִי א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי
ל־הּדֹור ַהּזֶ ה׃
ל־א ֶּלה יָב ֹאּו ַע ַ
ָּכ ֵ
יאים וְ ַהּס ֶֹק ֶלת ֶאת־
ת־הּנְ ִב ִ
רּוׁש ַליִ ם ַהה ֶֹרגֶ ת ֶא ַ
רּוׁש ַליִ ם יְ ָ
יְ ָ
ת־ּבנַ יִ ְך
ד־ּכ ֶּמה ְּפ ָע ִמים ָח ַפ ְצ ִּתי ְל ַק ֵּבץ ֶא ָ
לּוחים ֵא ָליִ ְך ַע ַ
ַה ְּׁש ִ
יה וְ ל ֹא
יה ַּת ַחת ְּכנָ ֶפ ָ
ת־א ְפר ֶֹח ָ
ַּכ ֲא ֶׁשר ְּת ַק ֵּבץ ַּת ְרנְ ג ֶֹלת ֶא ֶ
ית ֶכם יִ ָּׁש ֵאר ָל ֶכם ָח ְר ָּבה׃ ִּכי ֲאנִ י א ֵֹמר
יתם׃ ִהּנֵ ה ֵב ְ
ֲא ִב ֶ
ֹאמרּון ָּברּוְך
ן־הּיֹום ַהּזֶ ה ַעד ִּכי־ת ְ
ָל ֶכם ל ֹא ִת ְראּונִ י עֹוד ִמ ַ
ַה ָּבא ְּב ֵׁשם יְ הֹוָ ה׃
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 v. 35בס׳׳א יְ הֹויָ ָדע.
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ן־ה ֵה ָיכל וַ ּיֵ ֶלְך ְל ַד ְרּכֹו וַ ּיִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליו ַּת ְל ִמ ָידיו
ׁשּוע ִמ ַ
וַ ּיֵ ֵצא יֵ ַ
יהם ֲהל ֹא
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ת־ּבנְ יְ נֵ י ַה ֵה ָיכל׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ְל ַה ְרא ֹתֹו ֶא ִ
ל־א ֶּלה ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי ֻכ ָּלם יֵ ָה ְרסּון וְ ל ֹא־
יתם ָּכ ֵ
ְר ִא ֶ
ל־א ֶבן׃
ִת ָּׁש ֵאר ֶא ֶבן ַע ָ
ֹאמרּו
יתים וַ ּיִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליו ַּת ְל ִמ ָידיו ְל ַב ָּדם וַ ּי ְ
ל־הר ַהּזֵ ִ
ּוב ִׁש ְבּתֹו ַע ַ
ְ
ּבֹואָך וְ ֵקץ
ֲ
ּומה אֹות
ַהּגֶ ד־נָ א ָלנּו ָמ ַתי ִּת ְק ֶראנָ ה ֵא ֶּלה ָ
יהם ִה ָּׁש ְמרּו ָל ֶכם ֶּפן־יַ ְת ֶעה
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
עֹולם׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ָה ָ
יח
ֶא ְת ֶכם ִאיׁש׃ ִּכי ַר ִּבים יָב ֹאּו ִב ְׁש ֵמי ֵלאמ ֹר ֲאנִ י הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
י־ת ְׁש ְמעּו ִמ ְל ָח ָמה אֹו ְׁש ֻמעֹות
ת־ר ִּבים׃ וְ ָהיָ ה ִּכ ִ
וְ ִה ְתעּו ֶא ַ
ל־א ֶּלה ִּת ְק ֶראנָ ה וְ עֹוד ל ֹא
ל־ּת ָּב ֵהלּו ִּכי ָכ ֵ
ִמ ְל ָח ָמה ְראּו ַא ִ
ל־מ ְמ ָל ָכה וְ ָהיָ ה
ּומ ְמ ָל ָכה ַע ַ
ַה ֵּקץ׃ ִּכי יָ קּום ּגֹוי ַעל־ּגֹוי ַ
אׁשית
ל־א ֶּלה ַרק ֵר ִ
ָר ָעב וְ ֶד ֶבר וְ ַר ַעׁש ִּב ְמקֹומֹות ַר ִּבים׃ וְ ָכ ֵ
נּואים ִּת ְהיּו
ּוׂש ִ
ַה ֲח ָב ִלים׃ ָאז יָ ִציקּו ָל ֶכם ִמ ָּס ִביב וְ ָה ְרגּו ָב ֶכם ְ
ל־ה ַע ִּמים ַּב ֲעבּור ְׁש ִמי׃ וְ ַר ִּבים יִ ָּכ ְׁשלּו ָאז וְ ִה ְסּגִ ירּו ִאיׁש
ְל ָכ ָ
יאי ֶׁש ֶקר ַר ִּבים
ת־א ִחיו יִ ְׂשנָ אּו׃ וְ ָקמּו נְ ִב ֵ
ת־ר ֵעהּו וְ ִאיׁש ֶא ָ
ֶא ֵ
יהם׃ וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר יִ ְר ֶּבה ַה ָּפ ַׁשע ָּתפּוג
וְ ִה ְתעּו ַר ִּבים ַא ֲח ֵר ֶ
ׂשֹורת
ּוב ַ
ד־ה ֵּקץ הּוא יִ ּוָ ֵׁש ַע׃ ְ
ַא ֲה ַבת ַר ִּבים׃ ַאְך ַה ְמ ַח ֶּכה ַע ַ
ל־הּגֹויִ ם
ל־ה ָא ֶרץ ְל ֵעדּות ְל ָכ ַ
ַה ַּמ ְלכּות ַהּז ֹאת ִּת ָּק ֵרא ְב ָכ ָ
וְ ַא ַחר יָב ֹא ַה ֵּקץ׃
ד־ּדנִ ּיֵ אל
ת־ה ִּׁשּקּוץ ַה ְמׁש ֵֹמם ָה ָאמּור ְּביַ ָ
ָל ֵכן ַּכ ֲא ֶׁשר ִּת ְראּו ֶא ַ
ַהּנָ ִביא ע ֵֹמד ִּב ְמקֹום ק ֶֹדׁש וְ ַה ַּמ ְׂש ִּכיל ִיָבין׃ ָאז ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר
ל־הּגָ ג ל ֹא יֵ ֵרד ָל ַק ַחת
ּומי ֲא ֶׁשר ַע ַ
ל־ה ָה ִרים׃ ִ
יהּודה יָ נּוסּו ֶא ֶ
ִּב ָ
ּומי ֲא ֶׁשר ַּב ָּׂש ֶדה ל ֹא יָ ׁשּוב ְל ֵביתֹו ָל ֵׂשאת ֶאת־
ָּד ָבר ִמ ֵּביתֹו׃ ִ
ִׂש ְמ ָלתֹו׃ ַאְך־אֹוי ֶל ָהרֹות וְ ַל ֵּמינִ יקֹות ַּבּיָ ִמים ָה ֵה ָּמה׃ וְ ַא ֶּתם
נּוס ְת ֶכם ַּבח ֶֹרף וְ ל ֹא ַּב ַּׁש ָּבת׃ ִּכי
ִה ְת ַּפ ְללּו ְל ִב ְל ִּתי ִת ְהיֶ ה ְמ ַ
אׁשית
מֹוה ל ֹא־נִ ְהיְ ָתה ֵמ ֵר ִ
דֹולה ֲא ֶׁשר ָּכ ָ
ָאז ִּת ְהיֶ ה ָצ ָרה גְ ָ
מֹוה ל ֹא־ת ִֹסף׃
ד־הּיֹום ַהּזֶ ה ָוְכ ָ
עֹולם וְ ַע ַ
יְ מֹות ָ
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ל־ּב ָׂשר ַאְך ְל ַמ ַען
ּיָמים ָה ֵא ֶּלה ל ֹא יִ ּנָ ֵצל ָּכ ָ
לּולא יִ ְק ְצרּו ַה ִ
וְ ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶיכם ִאיׁש
ּיָמים ָה ֵא ֶּלה יִ ְק ָצרּו׃ וְ ָאז ִאם־י ַ
ַה ְּב ִח ִירים ַה ִ
י־ׁש ֶקר
יח ֶ
ל־ּת ֲא ִמינּו׃ ִּכי ְמ ִׁש ֵ
ּנֹו־ׁשם ַא ַ
יח ּפ ֹה אֹו ִה ָ
ִהּנֵ ה ַה ָּמ ִׁש ַ
ּומֹופ ִתים ּגְ ד ִֹלים ְלנַ ּסֹות ִאם
ְ
י־כזָ ב יָ קּומּו וְ נָ ְתנּו א ֹתֹות
יא ָ
ּונְ ִב ֵ
ת־ה ְּב ִח ִירים׃ ְראּו ִּכי ֵמר ֹאׁש
ם־א ַ
ׁש־ל ֵאל יָ ָדם ְל ַה ְתעֹות ּגַ ֶ
יֶ ְ
ל־ּת ֵצאּו ִהּנֹו
ֹאמרּו ָל ֶכם ִהּנֹו ַב ִּמ ְד ָּבר ַא ֵ
ִהּגַ ְד ִּתי ָל ֶכם׃ ָל ֵכן ִּכי־י ְ
ל־ּת ֲא ִמינּו׃ ִּכי ַּכ ָּב ָרק יֵ ֵצא ִמ ִּמזְ ָרח וְ ָיֵר ֶאה ַעד־
ַב ֲח ָד ִרים ַא ַ
ן־ה ָא ָדם׃ ַּב ֲא ֶׁשר ְּפגָ ִרים ָׁשם
יאת ְּפנֵי ֶב ָ
ַא ֲח ִרית יָם ֵּכן ִּת ְהיֶ ה ִּב ַ
יִ ָּק ְבצּו ַהּנְ ָׁש ִרים׃
וְ ַא ֲח ֵרי צֹוק ָה ִע ִּתים ָה ֵא ֶּלה ִּפ ְתא ֹם ֶּת ְח ַׁשְך ַה ֶּׁש ֶמׁש וְ ַהּיָ ֵר ַח
ּוצ ָבא ַה ָּמרֹום
ן־ה ָּׁש ַמיִ ם ְ
ּכֹוכ ִבים יִ ְּפלּו ִמ ַ
יּה אֹורֹו ַה ָ
ל ֹא יַ ּגִ ַ
ל־מ ְׁש ְּפחֹות
ן־ה ָא ָדם ַּב ָּׁש ָמיִ ם וְ ָס ְפדּו ָּכ ִ
יָ זֻ עּו׃ ָאז יֵ ָר ֶאה אֹות ֶּב ָ
ּוב ָה ָדר
ן־ה ָא ָדם ָּבא ְּב ַענְ נֵ י ַה ָּׁש ַמיִ ם ְּבע ֹז ְ
ת־ּב ָ
ָה ֲא ָד ָמה וְ ָראּו ֶא ֶ
ׁשֹופר ָחזָ ק וְ ִק ְּבצּו
ָ
ת־מ ְל ָא ָכיו ְּבקֹול
ּגָ דֹול׃ וְ הּוא יִ ְׁש ַלח ֶא ַ
ד־ק ֵצה
ת־ּב ִח ָיריו ֵמ ַא ְר ַּבע ָהרּוחֹות ִמ ְק ֵצה ַה ָּׁש ַמיִ ם ַע ְ
ֶא ְ
ַה ָּׁש ָמיִ ם׃
יה ָצ ָמחּו
ן־ה ְּת ֵאנָ ה ִאם ָרטֹוב ֲענָ ָפּה וְ ָע ֶל ָ
ְקחּו ָל ֶכם ָמ ָׁשל ִמ ַ
ל־א ֶּלה
ם־ּכ ֲא ֶׁשר ִּת ְראּו ָּכ ֵ
י ְֹד ִעים ַא ֶּתם ִּכי ָקרֹוב ַה ָּקיִ ץ׃ וְ ֵכן ּגַ ַ
י־קרֹוב הּוא ַל ָּפ ַתח׃ ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי ל ֹא
דֹוע ֵּת ְדעּו ִּכ ָ
יָ ַ
ל־א ֶּלה׃ ַה ָּׁש ַמיִם וְ ָה ָא ֶרץ
יַ ֲעב ֹר ַהּדֹור ַהּזֶ ה ַעד ֲא ֶׁשר־יָ קּומּו ָּכ ֵ
ל־מֹועד ַהּיֹום ַההּוא וְ ַה ָּׁש ָעה
ֵ
ּוד ָב ַרי ל ֹא יַ ֲעב ֹרּון׃ וְ ַע
יַ ֲעב ֹרּו ְ
ַה ִהיא ֵאין ִאיׁש י ֵֹד ַע וְ ל ֹא ַמ ְל ָאְך ַּב ָּׁש ַמיִם ִּב ְל ִּתי ָה ָאב ְל ַבּדֹו׃
יְמי ַה ַּמּבּול
ן־ה ָא ָדם׃ ִּכי ַּכ ֲא ֶׁשר ִל ְפנֵ י ֵ
יאת ֶּב ָ
ימי נ ַֹח ֵּכן ִּב ַ
וְ ִכ ֵ
ר־ּבא נ ַֹח
ד־הּיֹום ֲא ֶׁש ָ
ָא ְכלּו וְ ָׁשתּו ָּב ֲעלּו נָ ִׁשים וְ נָ ִׁשים נִ ְב ָעלּו ַע ַ
ת־ּכ ָּלם
ּיִמח ֶא ֻ
י־בא ַה ַּמּבּול וַ ַ
ל־ה ֵּת ָבה׃ וְ ֵהם ל ֹא יָ ְדעּו ַעד ִּכ ָ
ֶא ַ
ן־ה ָא ָדם׃ ָאז יִ ְהיּו ְׁשנַ יִם ַּב ָּׂש ֶדה ֶא ָחד יֵ ָא ֵסף
יאת ֶּב ָ
ֵּכן ִּת ְהיֶ ה ִּב ַ
וְ ֶא ָחד יֵ ָעזֵ ב׃
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ְׁש ַּתיִ ם ט ֵֹחנֹות ָּב ֵר ָחיִ ם ַא ַחת ֵּת ָא ֵסף וְ ַא ַחת ֵּת ָעזֵ ב׃ ָל ֵכן
ל־מ ְׁש ַמ ְר ְּת ֶכם ִּכי ֵאינְ ֶכם י ְֹד ִעים ָׁש ָעה ּבֹוא
ִה ְתיַ ְּצבּו ַע ִ
ל־לב ִּכי לּו־יָ ַדע ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ֶאת־
ֲאד ֹנֵ ֶיכם׃ ַרק ז ֹאת ִׂשימּו ַע ֵ
ל־מ ְׁש ַמ ְרּתֹו וְ ל ֹא
מּורה ָּבּה יָבֹוא ַהּגַ ּנָ ב ָהיָ ה ע ֵֹמד ַע ִ
ָה ַא ְׁש ָ
ן־ה ָא ָדם
ם־א ֶּתם ֱהיּו נְ כ ֹנִ ים ִּכי ֶב ָ
ת־ּביתֹו׃ ָל ֵכן ּגַ ַ
נָ ַתן ַל ְחּת ֹר ֶא ֵ
י־אפֹוא הּוא
ּומ ֵ
ל־לב׃ ִ
יָבֹוא ְב ָׁש ָעה ֲא ֶׁשר ל ֹא ָת ִׂשמּו ַע ֵ
ל־ּבנֵ י ֵביתֹו ָל ֵתת
ֶע ֶבד נֶ ֱא ָמן וְ נָ בֹון ֲא ֶׁשר ֲאד ֹנָ יו ִה ְפ ִקידֹו ַע ְ
ָל ֶהם ָא ְכ ָלם ְּב ִעּתֹו׃ ַא ְׁש ֵרי ָה ֶע ֶבד ַההּוא ֲא ֶׁשר ְּבב ֹא ֲאד ֹנָ יו
יִ ְמ ָצ ֶאּנּו ִּכי ֵכן ָע ָׂשה׃ ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי יַ ְפ ִק ֵדהּו ַעל־
ֹאמר ְּב ִלּבֹו ּב ֵֹׁשׁש ֲאד ֹנִ י
ל־א ֶׁשר יֶ ׁש־לֹו׃ וְ ִאם ֶע ֶבד ָרע י ַ
ָּכ ֲ
ת־א ָחיו ָה ֲע ָב ִדים וְ ֶל ֱאכ ֹל וְ ִל ְׁשּתֹות
ָלבֹוא׃ וְ ֵה ֵחל ְל ַהּכֹות ֶא ֶ
ם־הּס ְֹב ִאים׃ ּבֹוא יָבֹוא ֲאד ֹנֵ י ָה ֶע ֶבד ַהּזֶ ה ְּביֹום ֲא ֶׁשר ל ֹא
ִע ַ
ּוב ָׁש ָעה ֲא ֶׁשר ל ֹא יֵ ָדע׃ וְ ָאז יְ ַׁש ֵּסף א ֹתֹו וְ נָ ַתן ֶאת־
יְ ַצ ֶּפה ּלֹו ְ
ם־ה ֲחנֵ ִפים ָׁשם יִ ְהיֶ ה ְב ִכי וַ ֲחר ֹק ִׁשּנָ יִ ם׃
ֶח ְלקֹו ִע ַ
ָאז ִּת ְד ֶמה ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ ם ְל ֶע ֶׂשר ְּבתּולֹות ֲא ֶׁשר ָל ְקחּו
יהן וַ ֵּת ֶצאנָ ה ִל ְק ַראת ֶה ָח ָתן׃ ָח ֵמׁש ֵמ ֵהן ְּבנֹות־
ֶאת־נֵ ר ֵֹת ֶ
יהן
ֶּכ ֶסל וְ ָח ֵמׁש ְּבנֹות ְּתבּונָ ה׃ וְ ַה ְּכ ִסילֹות ָל ְקחּו ֶאת־נֵ ר ֵֹת ֶ
יהן ִעם־
ֹא־ל ְקחּו ִע ָּמ ֶהן ָׁש ֶמן׃ וְ ַהּנְ בֹונֹות ָל ְקחּו ֶׁש ֶמן ִּב ְכ ֵל ֶ
וְ ל ָ
ַהּנֵ רֹות׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר ֵא ַחר ֶה ָח ָתן ָלב ֹא נָ מּו יָ ְׁשנּו ֻכ ָּלן׃ וַ יְ ִהי ַּב ֲח ִצי
ַה ַּליְ ָלה וַ ַּת ֲעב ֹר ָה ִרּנָ ה ִהּנֵ ה ֶה ָח ָתן ָּבא ְצ ֶאינָ ה ִל ְק ָראתֹו׃
יהן׃
יט ְבנָ ה ֶאת־נֵ ר ֵֹת ֶ
ל־ה ְּבתּולֹות ָה ֵא ֶּלה וַ ֵּת ַ
ָאז ֵה ִקיצּו ָּכ ַ
ל־הּנְ בֹונֹות ְּתנֶ ינָ ה ָלנּו ִמ ַּׁש ְמנְ ֶכן ֶּפן־
ֹאמ ְרנָ ה ַה ְּכ ִסילֹות ֶא ַ
וַ ּת ַ
יִ ְכּבּו נֵ ר ֵֹתינּו׃ וְ ַהּנְ בֹונֹות ָענּו ֵלאמ ֹר ל ֹא ֵכן ֶּפן־ל ֹא יִ ְׂשּפ ֹק ָלנּו
ּוקנֶ ינָ ה ָל ֵכן׃ וַ יְ ִהי ְּב ֶל ְכ ָּתן ִל ְקנֹות
וְ ָל ֶכן ֵל ְכנָ ה ֶאל־מ ְֹכ ֵרי ֶׁש ֶמן ְ
ל־ח ֻתּנָ תֹו
וְ ִהּנֵ ה ֶה ָח ָתן ָּבא וְ ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר נָ כ ֹנּו ָּבאּו ִאּתֹו ֶא ֲ
ֹאמ ְרנָ ה
י־כן ָּבאּו יֶ ֶתר ַה ְּבתּולֹות וַ ּת ַ
וְ ַה ֶּד ֶלת נִ ְסּגָ ָרה׃ וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ֲאד ֹנֵ ינּו ֲאד ֹנֵ ינּו ְּפ ַתח־נָ א ָלנּו׃
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וְ הּוא ָענָ ה וְ ָא ַמר ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכן ִּכי ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי ֶא ְת ֶכן׃
ת־הּיֹום
ל־מ ְׁש ַמ ְר ְּת ֶכם ִּכי ֵאינְ ֶכם י ְֹד ִעים ֶא ַ
ל־ּכן ִע ְמדּו ַע ִ
ַע ֵ
ן־ה ָא ָדם׃
ת־ה ָּׁש ָעה ֲא ֶׁשר יָב ֹא ָבּה ֶּב ָ
וְ ֶא ַ
ל־מחּוץ ָל ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ָק ָרא ַל ֲע ָב ָדיו
מֹו־איׁש נ ֵֹס ַע ֶא ִ
ִּכי ְּכ ִ
וַ ּיַ ְפ ֵקד ְּביָ ָדם ֶאת־הֹונֹו׃ ְל ֶא ָחד ֵמ ֶהם נָ ָתן ָח ֵמׁש ִּכ ָּכ ִרים ְל ַא ֵחר
ְׁש ַּתיִ ם ְּול ַא ֵחר ֶא ָחת ְל ִאיׁש ִאיׁש ְּכ ִפי יְ כ ֶֹלת יָ דֹו וַ יְ ַמ ֵהר וַ ּיִ ַּסע
ְל ַד ְרּכֹו׃ וְ זֶ ה ֲא ֶׁשר ָל ַקח ָח ֵמׁש ַה ִּכ ָּכ ִרים ָה ַלְך וַ ּיִ ְס ַחר ָּב ֶהן
וַ ּיַ ַעׂש ָח ֵמׁש ִּכ ָּכ ִרים ֲא ֵחרֹות׃ וְ ֵכן זֶ ה ֲא ֶׁשר ָל ַקח ְׁש ָּתיִ ם ָר ַכׁש
ת־ה ִּכ ָּכר ָה ֵא ַחת ָאזַ ל לֹו
ְׁש ַּתיִ ם ֲא ֵחרֹות׃ וְ זֶ ה ֲא ֶׁשר ָל ַקח ֶא ַ
ת־ּכ ֶסף ֲאד ֹנָ יו׃ וְ ַא ֲח ֵרי יָ ִמים ַר ִּבים
וַ ּיַ ְחּפ ֹר ָּב ֲא ָד ָמה וַ ּיִ ְטמ ֹן ֶא ֶ
ָׁשב ֲאדֹון ָה ֲע ָב ִדים ָה ֵא ֶּלה ִמ ַּד ְרּכֹו וַ יְ ַח ֵּׁשב ִע ָּמ ֶהם׃ וַ ּיִ ּגַ ׁש זֶ ה
ֲא ֶׁשר ָל ַקח ָח ֵמׁש ַה ִּכ ָּכ ִרים וַ ֵּיָבא ָח ֵמׁש ִּכ ָּכ ִרים ֲא ֵחרֹות ֵלאמ ֹר
ֲאד ֹנִי ָח ֵמׁש ִּכ ָּכ ִרים נָ ַת ָּת ְּביָ ִדי וְ ִהּנֵ ה ָר ַכ ְׁש ִּתי עֹוד ָח ֵמׁש ִּכ ָּכ ִרים
ית
יט ְב ָּת ֶע ֶבד טֹוב וְ נֶ ֱא ָמן נֶ ֱא ָמן ָהיִ ָ
ֲא ֵחרֹות׃ וַ ּיַ ַען א ֹתֹו ֲאד ֹנָיו ֵה ַ
ל־ׂש ְמ ַחת ֲאד ֹנֶיָך׃ וְ זֶ ה
ל־ה ְר ֵּבה ּב ֹא ֶא ִ
ִב ְמ ַעט וַ ֲאנִי ַא ְפ ִק ְידָך ַע ַ
ֹאמר ֲאד ֹנִי ְׁש ֵּתי ִכ ָּכ ִרים
ֲא ֶׁשר ָל ַקח ִּכ ְּכ ַריִם נִ ּגַ ׁש ּגַ ם־הּוא וַ ּי ַ
יהן עֹוד ִּכ ְּכ ָריִם׃ וַ ּיַ ַען א ֹתֹו ֲאד ֹנָיו
נָ ָת ָּת ִּלי וְ ִהּנֵ ה ָר ַכ ְׁש ִּתי ֲע ֵל ֶ
ית ִב ְמ ַעט וַ ֲאנִי ַא ְפ ִק ְידָך ַעל־
יט ְב ָּת ֶע ֶבד טֹוב וְ נֶ ֱא ָמן נֶ ֱא ָמן ָהיִ ָ
ֵה ַ
ל־ׂש ְמ ַחת ֲאד ֹנֶיָך׃ וַ ּיִ ּגַ ׁש ּגַ ם־זֶ ה ֲא ֶׁשר ָל ַקח ִּכ ָּכר
ַה ְר ֵּבה ּב ֹא ֶא ִ
י־איׁש ָק ֶׁשה ָא ָּתה ק ֵֹצר ַּב ֲא ֶׁשר
ֹאמר ֲאד ֹנִי ַיְד ְע ִּתיָך ִּכ ִ
ַא ַחת וַ ּי ַ
ל ֹא זָ ַר ְע ַּת וְכ ֹנֵ ס ַּב ֲא ֶׁשר ל ֹא ִפּזָ ְר ָּת׃ וָ ִא ָירא וָ ֵא ֵלְך וָ ֶא ְטמֹן ִּכ ָּכ ְרָך
ֹאמר ֵא ָליו
ר־לְך׃ וַ ּיַ ַען ֲאד ֹנָיו וַ ּי ֶ
א־לָך ֵאת ֲא ֶׁש ָ
ָּב ֲא ָד ָמה וְ ַע ָּתה ֵה ְ
ֶע ֶבד ָרע וְ ָע ֵצל יָ ַד ְע ָּת ִּכי־ק ֵֹצר ֲאנִי ַּב ֲא ֶׁשר ל ֹא זָ ַר ְע ִּתי וְכ ֹנֵ ס ֲאנִי
ל־ּכן ָהיָ ה ָע ֶליָך ָל ֵתת ַּכ ְס ִּפי ְל ַמ ֲח ִל ֵיפי־
ַּב ֲא ֶׁשר ל ֹא ִפּזָ ְר ִּתי׃ וְ ַע ֵ
ר־לי ְּב ַת ְר ִּבית׃ ָל ֵכן ְקחּו
יתי מ ֵֹצא ֵאת ֲא ֶׁש ִ
ָכ ֶסף וַ ֲאנִי ְּבב ִֹאי ָהיִ ִ
ּותנּו ָלזֶ ה ֲא ֶׁשר־לֹו ִּכ ָּכ ִרים ָע ֶׂשר׃
ת־ה ִּכ ָּכר ִמּיָ דֹו ְ
ֶא ַ
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ּומי ֲא ֶׁשר ֵאין־לֹו יֻ ַּקח ִמ ֶּמּנּו
ִּכי ִמי ֲא ֶׁשר יֶ ׁש־לֹו יִ ּנָ ֵתן־לֹו וְ יַ ְע ִּדיף ִ
ּגַ ם ֵאת ֲא ֶׁשר יֶ ׁש־לֹו׃ וְ ֶאת ָה ֶע ֶבד ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר ל ֹא יִ ְצ ַלח ַלּכ ֹל
ַה ְׁש ִליכּו ֶאל־א ֶֹפל וְ ַצ ְל ָמוֶ ת ָׁשם יִ ְהיֶ ה ְב ִכי וַ ֲחר ֹק ִׁשּנָיִם׃
דׁשים
ל־ה ַּמ ְל ָא ִכים ַה ְּק ִ
ן־ה ָא ָדם ִּבגְ ֻד ָּלתֹו וְ ָכ ַ
וְ ָהיָ ה ִּכי יָבֹוא ֶּב ָ
ל־הּגֹויִ ם
ל־ּכ ֵּסא ְכבֹודֹו׃ וְ נִ ְק ְּבצּו ְל ָפנָ יו ָּכ ַ
ִעּמֹו ָאז יֵ ֵׁשב ַע ִ
יהם ֵּבין ֶא ָחד ָל ֶא ָחד ַּכ ֲא ֶׁשר יַ ְפ ִריד ָהר ֶֹעה
וְ ִה ְפ ִריד ֵּבינֵ ֶ
ימינֹו
ת־ה ְּכ ָׂש ִבים ִל ִ
ת־ה ְּכ ָׂש ִבים ִמ ֵּבין ָה ִעּזִ ים׃ וְ ֶה ֱע ִמיד ֶא ַ
ֶא ַ
ימינֹו
ֹאמר ַה ֶּמ ֶלְך ַל ֲא ֶׁשר ִמ ִ
ת־ה ִעּזִ ים ִל ְׂשמ ֹאלֹו׃ ָאז י ַ
וְ ֶא ָ
ת־ה ַּמ ְלכּות ֲא ֶׁשר ִה ְת ַע ְּת ָדה ָל ֶכם
ּורׁשּו ֶא ַ
רּוכי ָא ִבי ְ
ּב ֹאּו ְּב ֵ
אתי וַ ַּת ְׁשקּונִ י
עֹולם׃ ִּכי ָר ַע ְב ִּתי וַ ַּת ֲא ִכ ֻילנִ י ָצ ֵמ ִ
ן־הּוָ ֵסד ָ
ְל ִמ ִ
יתי וַ ְּת ַב ְּק ֻרנִ י ָעצּור
יתי וַ ַּת ַא ְספּונִ י׃ ֵער ֹם וַ ְּת ַכ ֻּסנִ י ָח ִל ִ
א ֵֹר ַח ָהיִ ִ
יקים ֵלאמ ֹר
יתי וַ ָּתב ֹאּו ֵא ָלי׃ ָאז יַ ֲענּו א ֹתֹו ַה ַּצ ִּד ִ
ַּב ֶּכ ֶלא ָהיִ ִ
ֲאד ֹנֵ ינּו ָמ ַתי ְר ִאינּוָך ָר ֵעב וַ ּנַ ְׂש ִּב ֶיעָך אֹו ָצ ֵמא וַ ּנַ ְׁש ֶקָך׃ ָמ ַתי
ּומ ַתי ְר ִאינּוָך ח ֶֹלה
ְר ִאינּוָך א ֵֹר ַח וַ ּנְ ַא ְס ֶפָך אֹו ֵער ֹם וַ ּנְ ַכ ֶּסָך׃ ָ
אֹו ָעצּור ַּב ֶּכ ֶלא וַ ּנָ ב ֹא ֵא ֶליָך׃ וְ ַה ֶּמ ֶלְך יַ ֲענֶ ה א ָֹתם ֵלאמ ֹר ָא ֵמן
יתם ְל ֶא ָחד ֵמ ַא ַחי ַה ְּק ַטּנִ ים
ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ֵאת ֲא ֶׁשר ֲע ִׂש ֶ
ם־ל ֲא ֶׁשר ִמ ְּׂשמ ֹאלֹו
ֹאמר ּגַ ַ
יתם׃ ָאז י ַ
ָה ֵא ֶּלה ְלנַ ְפ ִׁשי ֲע ִׂש ֶ
עֹולם ֲא ֶׁשר ִה ְת ַע ְּת ָדה ְל ָׂש ָטן
ל־אׁש ָ
רּורים ֶא ֵ
ְלכּו ֵמ ָע ַלי ֲא ִ
ְּול ַמ ְל ָא ָכיו׃
אתי וְ ל ֹא נְ ַת ֶּתם ִלי
ִּכי ָר ַע ְב ִּתי וְ ל ֹא נְ ַת ֶּתם ִלי ֶל ֱאכ ֹל ָצ ֵמ ִ
יתי וְ ל ֹא ֲא ַס ְפּתּונִ י ֵער ֹם וְ ל ֹא ִכ ִּסיתּונִ י
ִל ְׁשּתֹות׃ א ֵֹר ַח ָהיִ ִ
ם־הם יַ ֲענּו
יתי וְ ָעצּור ַּב ֶּכ ֶלא וְ ל ֹא ִב ַּק ְרּתּונִ י׃ וְ ֵהם ּגַ ֵ
ח ֶֹלה ָהיִ ִ
ֵא ָליו ֵלאמ ֹר ֲאד ֹנֵ ינּו ָמ ַתי ְר ִאינּוָך ָר ֵעב אֹו ָצ ֵמא אֹו א ֵֹר ַח אֹו
ָער ֹם אֹו ח ֶֹלה אֹו ָעצּור ַּב ֶּכ ֶלא וְ ל ֹא ָבאנּו ְל ֶעזְ ֶרָך׃ וְ הּוא
יתם
יַ ֲענֶ ה א ָֹתם ֵלאמ ֹר ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ֵאת ֲא ֶׁשר ל ֹא ֲע ִׂש ֶ
יתם׃ וְ ֵכן יֵ ְלכּו ֵא ֶּלה
ְל ַא ַחד ַה ְּק ַטּנִ ים ָה ֵא ֶּלה ְלנַ ְפ ִׁשי ל ֹא ֲע ִׂש ֶ
עֹולם׃
יקים ְל ַחּיֵ י ָ
עֹולם וְ ַה ַּצ ִּד ִ
ְל ִד ְראֹון ָ
30

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

43

44

45

46

מתתיהו כו

60

כו
2
3

4,5

6,7

8
9
10
11
12
13

14
15
16

17
18

19
20

ֹויאמר
ֶ
ל־ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּל ַה
ׁשּוע ְל ַד ֵּבר ָּכ ַ
וַ ּיְ ִהיא ַּכ ֲא ֶׁשר ִּכ ָּלה יֵ ַ
יֹומיִ ם יִ ְהיֶ ה ַה ָּפ ַסח
ל־ּת ְל ִמ ָידיו׃ ֲהל ֹא יְ ַד ְע ֶּתם ִּכי ַא ֲח ֵרי ַ
ֶא ַ
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים
ן־ה ָא ָדם יַ ְסּגִ ירּו ְל ִה ָּצ ֵלב׃ וַ ּיִ ְּק ֲהלּו ָר ֵ
וְ ֵאת ֶּב ָ
ּוׁשמֹו ַקּיָ ָפא׃
ל־ח ַצר ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול ְ
ּסֹופ ִרים וְ זִ ְקנֵ י ָה ָעם ֶא ֲ
וְ ַה ְ
ׁשּוע ְּב ָע ְר ָמה וְ ַל ֲה ִמיתֹו׃ ַאְך ָא ְמרּו ל ֹא
וַ ּיִ ּוָ ֲעצּו ִל ְתּפ ֹׂש ֶאת־יֵ ַ
הּומה ָּב ָעם׃
ן־ּת ְתע ֵֹרר ְמ ָ
ֶב ָחג ֶּפ ִ
ית־ענְ יָ ה ְּב ֵבית ִׁש ְמעֹון ַה ְּמצ ָֹרע׃ וַ ָּתב ֹא
ׁשּוע ְּב ֵב ַ
וַ יְ ִהי ִּב ְהיֹות יֵ ַ
ר־ע ֶרְך ְמא ֹד וַ ִּתּצ ֹק ַעל־
ֹלחית ֶׁש ֶמן יְ ַק ֵ
ּוביָ ָדּה ְצ ִ
ֵא ָליו ִא ָּׁשה ְ
ל־מה
ר ֹאׁשֹו ִּב ְמ ִסּבֹו׃ וַ ּיִ ְראּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים וַ ּיִ ַחר ָל ֶהם ֵלאמ ֹר ַע ֶ
נִ ְב ַלע ַה ֶּׁש ֶמן ַהּזֶ ה׃ ֲהל ֹא טֹוב ָהיָ ה ְל ִתּתֹו ְב ֶכ ֶסף ָרב וְ ַל ֲחֹלק
יהם ָל ָּמה־ּזֶ ה ַּת ְלאּו
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ִמ ְכרֹו ָל ֲענִ ּיִ ים׃ וַ ּיֵ ַדע יֵ ַ
ת־ה ֲענִ ּיִ ים ִּת ְמ ְצאּו
ת־ה ִא ָּׁשה ֲהל ֹא טֹוב ּגְ ָמ ָל ְתנִ י׃ ִּכי ֶא ָ
ֶא ָ
אֹותי ל ֹא ִת ְמ ְצאּו ָּת ִמיד ִל ְפנֵ ֶיכם׃ ִּכי ַּב ֲא ֶׁשר
ִל ְפנֵ ֶיכם ָּת ִמיד וְ ִ
יָ ְצ ָקה ַה ֶּׁש ֶמן ַהּזֶ ה ַעל־ּגְ וִ ּיָ ִתי ֵה ִכינָ ה א ִֹתי ִל ְק ֻב ָר ִתי׃ ָא ֵמן ֲאנִ י
ׂשֹורה ַהּז ֹאת ְּב ָכל־
ל־מקֹום ֲא ֶׁשר ִּת ָּׁש ַמע ַה ְּב ָ
א ֵֹמר ָל ֶכם ְּב ָכ ָ
ָה ָא ֶרץ יְ ֻס ַּפר ּגַ ם ֲא ֶׁשר ָע ְׂש ָתה ִהיא ָלּה ְלזִ ָּכרֹון׃
יׁש־ק ִרּיֹות וַ ּיֵ ֶלְך
הּודה ִא ְ
ּוׁשמֹו יְ ָ
ָאז ָקם ֶא ָחד ִמ ְּׁשנֵ ים ֶה ָע ָׂשר ְ
ת־לי ִּכי ַא ְסּגִ יר
ֹאמרּו ָל ֶת ִ
ֹאמר ַמה־ּת ְ
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים׃ וַ ּי ֶ
ל־ר ֵ
ֶא ָ
ן־ה ֵעת ַה ִהיא
ּומ ָ
ֹלׁשים ָּכ ֶסף׃ ִ
א ֹתֹו ְּביֶ ְד ֶכם וַ ּיִ ְׁש ְקלּו־לֹו ְׁש ִ
ִּב ֶּקׁש־לֹו ּת ֲֹאנָ ה ְל ַה ְסּגִ יר א ֹתֹו׃
ׁשּוע
וְ ִל ְפנֵ י ָה ִראׁשֹון ְל ַחג ַה ַּמּצֹות ָּבאּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים ִל ְפנֵ י יֵ ַ
ֹאמר
ת־ה ָּפ ַסח׃ וַ ּי ֶ
ֵלאמ ֹר ֵאיפ ֹה ִת ְר ֶצה ִּכי־נָ ִכין ְלָך ֶל ֱאכ ֹל ֶא ַ
ְלכּו ָה ִע ָירה ִל ְפֹלנִ י ַא ְלמ ֹנִ י וְ ִהּגַ ְד ֶּתם לֹו ּכ ֹה ָא ַמר ַר ֵּבנּו ֵהן ִע ִּתי
יתָך׃ וַ ּיַ ֲעׂשּו
ם־ּת ְל ִמ ַידי ְּב ֵב ֶ
ת־חג ַה ֶּפ ַסח ִע ַ
ָב ָאה וְ ִהנְ נִ י ָלח ֹג ֶא ַ
ת־ה ָּפ ַסח׃ וַ יְ ִהי
ׁשּוע וַ ּיָ ִכינּו ֶא ַ
ַה ַּת ְל ִמ ִידים ַּכ ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה א ָֹתם יֵ ַ
ם־ׁשנֵ ים ָע ָׂשר׃
ָּב ָע ֶרב וַ ּיֵ ֶׁשב ִּב ְמ ִסּבֹו ִע ְ
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י־א ָחד ִמ ֶּכם
ֹאמר ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכ ֶ
ּובעֹוד ֵהם א ְֹכ ִלים וַ ּי ַ
ְ
ד־מא ֹד וַ ּיָ ֵחּלּו ֵלאמ ֹר לֹו
ל־ל ָּבם ַע ְ
יַ ְסּגִ יר א ִֹתי׃ וַ ּיִ ְת ַע ְּצבּו ֶא ִ
ֹאמר ַהּט ֵֹבל ֶאת־יָ דֹו ִע ִּמי ַּב ְּק ָע ָרה
ַה ֲאנִ י הּוא ֲאד ֹנִ י׃ וַ ּיַ ַען וַ ּי ַ
ן־ה ָא ָדם ה ֵֹלְך ַּכ ָּכתּוב ָע ָליו ַאְך אֹוי
הּוא ַה ַּמ ְסגִ יר א ִֹתי׃ ֵהן ֶּב ָ
ן־ה ָא ָדם ְּביַ ד ְמ ַב ְק ֵׁשי נַ ְפׁשֹו
ָל ִאיׁש ַההּוא ֲא ֶׁשר יַ ְסּגִ יר ֵאת ֶּב ָ
יהּודה ַה ַּמ ְסּגִ יר
טֹוב ָהיָ ה ָל ִאיׁש ַההּוא ִאם־ל ֹא יָ ָצא ֵמ ָר ֶחם׃ וִ ָ
ֹאמר ֵא ָליו ַא ָּתה ָא ָמ ְר ָּת׃
א ֹתֹו ָענָ ה וְ ָא ַמר ַה ֲאנִי הּוא ַר ִּבי וַ ּי ֶ
ּיִּתן ַל ַּת ְל ִמ ִידים
ת־ה ֶּל ֶחם וַ ָיְב ֶרְך וַ ְּיִב ַצע וַ ֵ
ׁשּוע ֶא ַ
ְּוב ָא ְכ ָלם וַ ּיִ ַּקח יֵ ַ
ּיִּתן
ת־הּכֹוס וַ ָיְב ֶרְך וַ ֵ
ֹאמר ְקחּו ִא ְכלּו זֶ ה הּוא ְּב ָׂש ִרי׃ וַ ּיִ ַּקח ֶא ַ
וַ ּי ַ
ם־ה ְּב ִרית
ָל ֶהם ֵלאמ ֹר ְׁשתּו ֻכ ְּל ֶכם ִמ ֶּמּנָ ה׃ ִּכי זֶ ה הּוא ָד ִמי ַּד ַ
ֹאתם׃ וַ ֲאנִי ַמּגִ יד
יחת ַחּט ָ
ַה ֲח ָד ָׁשה ַה ָּׁשפּוְך ְּב ַעד ַר ִּבים ִל ְס ִל ַ
ָל ֶכם ִּכי ֵמ ַע ָּתה ל ֹא ֶא ְׁש ֶּתה עֹוד ִמ ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפן ַהּזֶ ה ַעד ַהּיֹום
ַההּוא ֲא ֶׁשר ָח ָדׁש ֶא ְׁש ֵּתהּו ִע ָּמ ֶכם ְּב ַמ ְלכּות ָא ִבי׃
יהם
יתים׃ ָאז ָא ַמר ֲא ֵל ֶ
ל־הר ַהּזֵ ִ
ת־ה ַה ֵּלל וַ ּיֵ ְצאּו ֶא ַ
וַ ּיִ ְק ְראּו ֶא ַ
*
ׁשּוע ֵהן ֻּכ ְּל ֶכם ִּת ָּכ ְׁשלּו ִבי ַּב ַּליְ ָלה ַהּזֶ ה ִּכי ָּכתּוב ַא ֶּכה ֶאת־
יֵ ַ
ן־ה ֵּמ ִתים ֵא ֵלְך
קּומ ִתי ִמ ַ
פּוציןָ ַהּצ ֹאן׃ וְ ַא ֲח ֵרי ְת ָ
ּות ֶ
ָהר ֶֹעה ְ
ם־ּכ ָּלם
ֹאמר ֵא ָליו ַאף ִא ֻ
ִל ְפנֵ ֶיכם ַהּגָ ִל ָילה׃ וַ ּיַ ַען ֶּפ ְטרֹוס וַ ּי ֶ
ׁשּוע ָא ֵמן
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
עֹולם׃ וַ ּי ֶ
יִ ָּכ ְׁשלּו ְבָך ֲאנִ י ל ֹא ֶא ָּכ ֵׁשל ְל ָ
ׁש־ּבי
ֲאנִ י א ֵֹמר ָלְך ִּכי ַּב ַּליְ ָלה ַהּזֶ ה ֶט ֶרם יִ ְק ָרא ַה ַּת ְרנְ ג ֹל ְּת ַכ ֶח ִ
ֹאמר ֵא ָליו ֶּפ ְטרֹוס ַאף ִאם־יִ ְהיֶ ה ָע ַלי ָלמּות
ָׁשֹלׁש ְּפ ָע ִמים׃ וַ ּי ֶ
ל־ה ַּת ְל ִמ ִידים׃
ׁש־ּבְך וְ ֵכן ִּד ְּברּו ּגַ ם ָּכ ַ
ִא ְּתָך ַּכ ַחׁש ל ֹא ֲא ַכ ֶח ָ
ת־ׁש ֵמנָ ה
ל־ה ָּמקֹום ַהּנִ ְק ָרא ּגַ ְ
ׁשּוע ִע ָּמ ֶהם ֶא ַ
י־כן ָּבא יֵ ַ
וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ד־ּכי ֵא ֵלְך וְ ִה ְת ַּפ ַּל ְל ִּתי
בּו־ל ֶכם ּפ ֹה ַע ִ
ל־ּת ְל ִמ ָידיו ְׁש ָ
ֹאמר ֶא ַ
וַ ּי ֶ
ת־ׁשנֵ י ְבנֵ י זַ ְב ִּדי וַ ּיָ ֶחל
ת־ּפ ְטרֹוס וְ ֶא ְ
ָׁש ָּמה׃ וַ ּיִ ַּקח ִאּתֹו ֶא ֶ
ה־לי ְמא ֹד
יהם נַ ְפ ִׁשי ָמ ָר ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ּׁשֹומם׃ וַ ּי ֶ
ְל ִה ְתיַ ֵּפ ַח ְּול ִה ֵ
ד־מוֶ ת ִע ְמדּו ָבזֶ ה וְ ִׁש ְקדּו ִע ִּמי׃
ַע ָ
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ֹאמר
ל־ּפנָ יו וַ ּיִ ְת ַּפ ֵּלל וַ ּי ַ
ט־מזְ ָער וַ ּיִ ּפ ֹל ַע ָ
וַ ּיַ ֲעב ֹר ָה ְל ָאה ְמ ַע ִ
ָא ִבי ִאם־יִ ָּת ֵכן ַה ָּד ָבר ַּת ֲע ָבר־נָ א ַהּכֹוס ַהּז ֹאת ֵמ ָע ַלי ַאְך ל ֹא
ל־ה ַּת ְל ִמ ִידים
ית ָא ָּתה׃ וַ ּיָב ֹא ֶא ַ
ם־ּכ ֲא ֶׁשר ָר ִצ ָ
ִכ ְרצֹונִ י ִּכי ִא ַ
ֹא־היָ ה ְל ֵאל
ל־ּפ ְטרֹוס ַה ִאם ל ָ
ֹאמר ֶא ֶ
וַ ּיִ ְמ ָצ ֵאם יְ ֵׁשנִ ים וַ ּי ֶ
ן־ּתב ֹאּו
יֶ ְד ֶכם ִל ְׁשק ֹד ִע ִּמי ָׁש ָעה ֶא ָחת׃ ִׁש ְקדּו וְ ִה ְת ַּפ ְּללּו ֶּפ ָ
ּיֹוסף וַ ּיֵ ֶלְך־
רּוח ֲח ֵפ ָצה ַאְך ַה ָּב ָׂשר ָר ֶפה׃ וַ ֶ
ְל ַמ ָּסה ֵהן ָה ַ
ֹאמר ָא ִבי ִאם ַהּכֹוס ַהז ֹאת ל ֹא ִת ָּת ֵכן
לֹו ֵׁשנִ ית וַ ּיִ ְת ַּפ ֵּלל וַ ּי ַ
ּיֹוסף וַ ּיָ ָׁשב
אֹותּה יֵ ָע ֶׂשה ְרצֹונֶ ָך׃ וַ ֶ
יתי ָ
ם־ׁש ִת ִ
ַל ֲעב ֹר ִּב ְל ִּתי ִא ָ
יהם ָהיּו ְּכ ֵבדֹות׃ וַ ּיַ ֲעז ֹב א ָֹתם
וַ ּיִ ְמ ָצ ֵאם יְ ֵׁשנִ ים עֹוד ִּכי ֵעינֵ ֶ
יׁשית וַ יְ ַד ֵּבר ַּכ ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה׃ ָאז ָׁשב
וַ ּיֵ ֶלְך עֹוד וַ ּיִ ְת ַּפ ֵּלל ְׁש ִל ִ
נּוחה ִהּנֵ ה
ּומ ָ
יהם ְּתנּו ֵׁשנָ ה ְל ֵעינֵ ֶיכם ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ל־ּת ְל ִמ ָידיו וַ ּי ֶ
ֶא ַ
ן־ה ָא ָדם נִ ְסּגַ ר ִּב ֵידי ַח ָּט ִאים׃ קּומּו וְ נֵ ֵל ָכה
ּוב ָ
ָּב ָאה ַה ָּׁש ָעה ֶ
ִהּנֵ ה ַה ַּמ ְסּגִ יר א ִֹתי ה ֵֹלְך וְ ָק ֵרב׃
הּודה ֶא ָחד ִמ ְּׁשנֵ ים ֶה ָע ָׂשר ָּבא וְ ִעּמֹו
עֹודּנּו ְמ ַד ֵּבר וְ ִהּנֵ ה יְ ָ
ֶ
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ זִ ְקנֵ י
ּוב ַמּטֹות ֵמ ֵאת ָר ֵ
מֹון־רב ַּב ֲח ָרבֹות ְ
ַ
ָה
ָה ָעם׃ וְ ַה ַּמ ְסּגִ יר א ֹתֹו נָ ַתן ָל ֶהם אֹות ֵלאמ ֹר ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר
ׁשּוע
ֲאנַ ֶּׁשק־לֹו זֶ ה הּוא ִּת ְפׂשּו א ֹתֹו׃ וַ יְ ַמ ֵהר וַ ּיִ ּגַ ׁש ֶאל־יֵ ַ
ׁשּוע ֵר ִעי
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
ֹאמר ֲה ָׁשלֹום ְלָך ַר ִּבי וַ ּיִ ָּׁש ֵקהּו׃ וַ ּי ֶ
וַ ּי ֶ
יהם
ׁשּוע וַ ּיִ ְׁש ְלחּו ּבֹו ֶאת־יְ ֵד ֶ
את וְ ֵהם נָ ְפלּו ַעל־יֵ ַ
ל־מה ָּב ָ
ַע ֶ
ׁשּוע ָׁש ַלח ֶאת־יָ דֹו וַ ּיִ ְׁשֹלף
וַ ּיִ ְת ְּפ ֻׂשהּו׃ וְ ִהּנֵ ה ֶא ָחד ֵמ ַאנְ ֵׁשי יֵ ַ
ת־אזְ נֹו׃
ת־ע ֶבד ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול וַ יְ ַק ֵּצץ ֶא ָ
ת־ח ְרּבֹו וַ ּיַ ְך ֶא ֶ
ֶא ַ
קֹומּה ִּכי ָּכל־ּת ְֹפ ֵׂשי
ל־מ ָ
ׁשּוע ָה ֵׁשב ַח ְר ְּבָך ֶא ְ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
וַ ּי ֶ
אּוכל ִל ְׁשא ֹל
ֹאמר ְּב ִל ְּבָך ִּכי ל ֹא ַ
ֹאבידּו׃ אֹו ֲהת ַ
ֶח ֶרב ַּב ֶח ֶרב י ֵ
דּודים
ם־ע ָּתה ַרב ִמ ְּׁשנֵ ים ָע ָׂשר ּגְ ִ
ֵמ ֵאת ָא ִבי ֲא ֶׁשר יִ ְׁש ַלח ִלי ּגַ ַ
ל־א ֶּלה ִּת ְק ֶראנָ ה׃
תּובים ִּכי ָכ ֵ
ַמ ְל ָא ִכים׃ ֲא ָבל ֵאיְך יִ ּכ ֹנּו ַה ְּכ ִ
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ּוב ַמּטֹות
ל־המֹון ָה ָעם ֲה ַב ֲח ָרבֹות ְ
ׁשּוע ֶא ֲ
ָּב ֵעת ַה ִהיא ָא ַמר יֵ ַ
אתם ִל ְתּפ ֹׂש א ִֹתי ְּכ ָפ ִריץ וְ יֹום יֹום יָ ַׁש ְב ִּתי ְלהֹור ֹת ָל ֶכם
ָּב ֶ
ַּב ִּמ ְק ָּדׁש וְ ל ֹא ְׁש ַל ְח ֶּתם ִּבי יָ ד׃ ֲא ָבל ָּכל־ז ֹאת ָהיְ ָתה ְל ַמּל ֹאת
יאים ָאז ָעזְ בּו א ֹתֹו ַת ְל ִמ ָידו ֻּכ ָּלם וַ ּיָ נֻ סּו׃
ת־ּכ ְת ֵבי ַהּנְ ִב ִ
ֶא ִ
ל־קּיָ ָפא ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול ֲא ֶׁשר
הֹוליכּו א ֹתֹו ֶא ַ
ׁשּוע ִ
וְ ת ְֹפ ֵׂשי יֵ ַ
ּופ ְטרֹוס ָה ַלְך ַא ֲח ָריו
ּסֹופ ִרים וְ ַהּזְ ֵקנִ ים׃ ֶ
ְּב ֵביתֹו נִ ְק ֲהלּו ַה ְ
ד־ל ֲח ַצר ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול וַ ּיָבֹוא וַ ּיֵ ֶׁשב ָׁשם ִעם־
ֵמ ָרחֹוק ַע ַ
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ ַהּזְ ֵקנִ ים
ַה ְמ ָׁש ְר ִתים ִל ְראֹות ֵאיְך יִ ּפ ֹל ָּד ָבר׃ וְ ָר ֵ
ׁשּוע ַל ֲה ִמיתֹו
ל־ה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ִּב ְקׁשּו ֵעדּות ֶׁש ֶקר ַעל־יֵ ַ
וְ ָכ ַ
י־ׁש ֶקר ַר ִּבים ָּבאּו ָׁשם ל ֹא ָמ ָצאּו
וְ ל ֹא ָמ ָצאּו׃ וְ ַאף ִּכי ֵע ֵד ֶ
י־ׁש ֶקר׃ וַ ּיַ ֲענּו ִּכי זֶ ה ָא ַמר יָ ִדי
י־כן נִ ּגְ ׁשּו ְׁשנָ יִ ם ֵע ֵד ֶ
וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ֹלׁשת יָ ִמים׃
ֹלהים וְ ִל ְבנֹותֹו ִּב ְׁש ֶ
ת־ה ַיכל ָה ֱא ִ
ָרב ִלי ַל ֲהר ֹס ֶא ֵ
ֹאמר ֵא ָליו ֲהל ֹא ַת ֲענֶ ה ָד ָבר ָמה־ז ֹאת
וַ ּיָ ָקם ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ֵה ִעידּו ְבָך ֵא ֶּלה׃ וַ ּיִ ּד ֹם יֵ ַ
ם־א ָּתה הּוא
אֹלהים ַחּיִ ים ִּכי ַתּגִ יד ָלנּו ִא ַ
ִהנְ נִ י ַמ ְׁש ִּב ֲיעָך ֵּב ִ
ׁשּוע ַא ָּתה ָא ָמ ְר ָּת
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
ֹלהים׃ וַ ּי ֶ
ן־ה ֱא ִ
יח ֶּב ָ
ַה ָּמ ִׁש ַ
ן־ה ָא ָדם י ֵֹׁשב
ת־ּב ָ
ָא ֵכן ֲאנִ י ַמּגִ יד ָל ֶכם ִּכי ֵמ ַע ָּתה ִת ְראּו ֶא ֶ
ּובא ְּב ַענְ נֵ י ַה ָּׁש ָמיִ ם׃ ָאז יִ ְק ַרע ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול
בּורה ָ
ימין ַהּגְ ָ
ִל ִ
ה־ּלנּו עֹוד ְּול ֵע ִדים ִהּנֵ ה זֶ ה
ת־ּבגָ ָדיו ֵלאמ ֹר ְמגַ ֵּדף הּוא ַמ ָ
ֶא ְ
ֹאמרּו
ה־ּד ְע ְּת ֶכם וַ ּיַ ֲענּו וַ ּי ְ
ְׁש ַמ ְע ֶּתם ּגִ ּדּופֹו ִמ ִּפיו׃ ִא ְמרּו ַמ ַ
ט־מוֶ ת לֹו׃ ָאז יָ ְרקּו ְּב ָפנָ יו וַ ּיַ ֻּכהּו ְּב ֶאגְ ר ֹף וְ יֵ ׁש ֵמ ֶהם
ִמ ְׁש ַּפ ָ
יח ִמי
ֹאמרּו ִהּנָ ֵבא ָלנּו ָמ ִׁש ַ
ֲא ֶׁשר ַמ ֲחאּו א ֹתֹו ַמ ַּכת ֶל ִחי׃ וַ ּי ְ
זֶ ה ַה ַּמ ֶּכה א ָֹתְך׃
ּופ ְטרֹוס יָ ַׁשב ִמחּוץ ְּבתֹוְך ֶה ָח ֵצר וַ ִּתּגַ ׁש ֵא ָליו ִׁש ְפ ָחה ַא ַחת
ֶ
ׁשּוע ַהּגָ ִל ִילי׃ וַ יְ ַכ ֵחׁש ְל ֵעינֵ י
ית ִעם־יֵ ַ
ם־א ָּתה ָהיִ ָ
ֵלאמ ֹר ּגַ ַ
ה־א ְּת א ָֹמ ֶרת׃
ֻכ ָּלם ֵלאמ ֹר ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי ָמ ַ
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ֹאמר ֶאל־
אּולם וַ ִּת ְר ֵאהּו ִׁש ְפ ָחה ַא ֶח ֶרת וַ ּת ֶ
ל־ה ָ
וַ ּיֵ ֵצא ֶא ָ
ּיֹוסף
ׁשּוע ַהּנָ ְצ ִרי׃ וַ ֶ
ָהע ְֹמ ִדים ָׁשם ּגַ ם־זֶ ה ָהיָ ה ִעם־יֵ ַ
ת־ה ִאיׁש׃ וְ עֹוד ְמ ַעט
ְל ַכ ֵחׁש וַ ּיִ ָּׁש ַבע ֵלאמ ֹר ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי ֶא ָ
ם־א ָּתה
אּולם ּגַ ַ
ל־ּפ ְטרֹוס ָ
ֹאמרּו ֶא ֶ
וַ ּיִ ּגְ ׁשּו ָהע ְֹמ ִדים ָׁשם וַ ּי ְ
ם־ּב ְׂש ָפ ְתָך ִּת ְתנַ ֵּכר׃ וַ ּיָ ֶחל ַל ֲענֹות ְּב ָא ָלה
ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִּכי ּגַ ִ
ּוב ֶרגַ ע זֶ ה ָק ָרה
ת־ה ִאיׁש ְ
ּוב ְׁש ֻב ָעה ֵלאמ ֹר ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי ֶא ָ
ִ
ׁשּוע ֲא ֶׁשר ָא ַמר ִּכי־
ת־ּד ַבר יֵ ַ
ַה ַּת ְרנְ ג ֹל׃ וַ ּיִ זְ ּכ ֹר ֶּפ ְטרֹוס ֶא ְ
חּוצה
ׁש־ּבי ָׁשֹלׁש ְּפ ָע ִמים וַ ּיֵ ֵצא ַה ָ
ֶט ֶרם יִ ְק ָרא ַה ַּת ְרנְ ג ֹל ְּת ַכ ֶח ִ
וַ יְ ָמ ֵרר ַּב ֶּב ִכי׃
נֹוסדּו יַ ַחד
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ ּזִ ְקנֵ י ָה ָעם ְ
ל־ר ֵ
ַהּב ֶֹקר אֹור וְ ָכ ָ
ּיֹול ֻיכהּו וַ ּיַ ְסּגִ ֻירהּו ִב ֵידי
ׁשּוע ַל ֲה ִמיתֹו׃ וַ ּיַ ַא ְסרּו א ֹתֹו וַ ִ
ַעל־יֵ ַ
ּפֹונְ ִטיֹוס ִפ ָילטֹוס ַה ֶּפ ָחה׃
יְהּודה ַה ַּמ ְסּגִיר א ֹתֹו ִּכי ִה ְר ִׁש ֻיעהּו וַ ּיִּנָ ֵחם וַ ּיָ ֶׁשב ֶאת־
ָ
וַ ְּיַרא
ֹאמר
ל־הּזְ ֵקנִים׃ וַ ּי ַ
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִים וְ ֶא ַ
ל־ר ֵ
ֹלׁשים ַה ֶּכ ֶסף ֶא ָ
ְׁש ִ
ה־ּלנּו וְ ָלז ֹאת
נָקי וְ ֵהם ָא ְמרּו ַמ ָ
אתי ַּב ֲא ֶׁשר ִה ְסּגַ ְר ִּתי ָדם ִ
ָח ָט ִ
ּיֵחנַק׃ וַ ְּיִקחּו
ת־ה ֶּכ ֶסף ַּב ֵה ָיכל וַ ֵּיֵצא וַ ֶּיֵלְך וַ ָ
ְר ֵאה ָא ָּתה׃ וַ ּיַ ְׁש ֵלְך ֶא ַ
ּתֹורה הּוא ְל ִתּתֹו ֶאל־
ֹא־כ ָ
ֹאמרּו ל ַ
ת־ה ֶּכ ֶסף וַ ּי ְ
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִים ֶא ַ
ָר ֵ
ת־ׂש ֵדה
י־ׂש ַכר ָּד ִמים הּוא׃ וַ ּיִּוָ ֲעצּו וַ ְּיִקנּו ַב ֶּכ ֶסף ַהּזֶ ה ֶא ְ
אֹוצר ִּכ ְ
ָה ָ
ל־ּכן ָיִּק ֵרא ַל ָּׂש ֶדה ַההּוא ְׂש ֵדה ָד ִמים
בּורת ּגֵ ִרים׃ ַע ֵ
ּיֹוצר ִל ְק ַ
ַה ֵ
יַד־יִר ְמיָה ַהנָ ִביא
ּוקם ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר נֶ ֱא ַמר ְב ְ
ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ה׃ ָאז ה ַ
ל־ּבנֵי
ֹלׁשים ַה ֶּכ ֶסף ֶא ֶדר ַה ָיְקר ֲא ֶׁשר ַיָקר ֵמ ַע ְ
ת־ׁש ִ
וַּיִקחּו ֶא ְ
ֵלאמ ֹר ְ
ד־ׂש ֵדה ַהּי ֵֹוצר ַּכ ֲא ֶׁשר ִצּוָה א ִֹתי ֲאד ֹנָי׃
וַּיִּתנּום ְּב ַע ְ
יִׂש ָר ֵאל׃ ְ
ְ
וְיֵ ׁש ַּוע ע ֵֹמד ִל ְפנֵי ַה ֶּפ ָחה וַּיִ ְׁש ַאל אֹתֹו ַה ֶּפ ָחה ֵלאמ ֹר ַה ַא ָּתה הּוא
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִים
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ׁש ַּוע ַא ָּתה ָא ָמ ְר ָּת׃ ָוְר ֵ
ֶמ ֶלְך ַהּיְ ה ִּודים וַּי ֶ
ֹאמר
וְהּזְ ֵקנִים ֵה ִביאּו ָע ָליו ִׂש ְטנָ ָתם וְל ֹא ָענָ ה א ָֹתם ָּד ָבר׃ וַ ּי ֶ
ַ
ד־ּכ ָּמה ִה ְכ ִּבירּו ַל ֲענֹות ָּבְך׃
ֵא ָליו ִּפ ָילטֹוס ֲהל ֹא ׁש ֵֹמ ַע ַא ָּתה ַע ַ
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ר־היָה ְל ֶפ ֶלא
וְ ל ֹא נָ ַתן לֹו ַמ ֲענֶ ה ַאף ל ֹא ָד ָבר ֶא ָחד ַעד ֲא ֶׁש ָ
ְּב ֵעינֵי ַה ֶּפ ָחה׃ ֶּוב ַחג ַהּזֶ ה ַה ְס ֵּכן ִה ְס ִּכין ַה ֶּפ ָחה ְל ַׁש ַּלח ֶא ָחד
ֵמ ָה ֲא ִס ִירים ֲא ֶׁשר ְיִב ֲחרּו בֹו ָה ָעם ַל ָח ְפ ִׁשי׃ ָּוב ֵעת ַה ִהיא ָהיָה
ר־א ָּבא׃ וַ ִיְהי ְּב ִה ָּק ֲה ָלם
ּוׁשמֹו ַּב ַ
נֹודע ָל ָעם ְ
ָל ֶהם ִאיׁש ָא ִסיר ַ
ר־א ָּבא
ֹאמר ֲא ֵל ֶיהם ִּפ ָילטֹוס ְּב ִמי ִת ְב ֲחרּו וַ ֲא ַׁש ְּל ֵחהּו ָל ֶכם ְּב ַב ַ
וַ ּי ֶ
ּגִירהּו׃
יח׃ ִּכי ַיָדע ֲא ֶׁשר ִמ ִּקנְ ָא ָתם ּבֹו ִה ְס ֻ
ּנִק ָרא ָמ ִׁש ַ
ׁשּוע ַה ְ
אֹו ְביֵ ַ
ם־ּב ִׁש ְבּתֹו ִּב ְמקֹום ַה ִּמ ְׁש ָּפט ָׁש ְל ָחה ּלֹו ִא ְׁשּתֹו ֵלאמ ֹר ַאל־
וְ גַ ְ
ד־מא ֹד
ּנֵיתי ַב ֲחלֹום ַע ְ
ִּת ְת ָע ַרב ִּב ְד ַבר ַה ַּצ ִּדיק ַהּזֶ ה ִּכי זֶ ה ַהּיֹום ֻע ִ
ת־המֹון ָה ָעם
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִים וְ ַהּזְ ֵקנִים ֵה ִסיתּו ֶא ֲ
ֹדֹותיו׃ וְ ָר ֵ
ַעל־א ָ
ׁשּוע׃ וַ ַּיַען ַה ֶּפ ָחה
ר־א ָּבא ְּול ַה ְׁש ִמיד ֶאת־יֵ ַ
ִל ְׁשא ֹל ָל ֶהם ֵאת ַּב ַ
ן־ה ְּׁשנַיִם ַּת ְח ְּפצּו וַ ֲא ַׁש ְּל ֵחהּו ָל ֶכם
ת־מי ִמ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶיהם ֶא ִ
וַ ּי ֶ
ה־א ֱע ֶׂשה
ּומ ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶיהם ִּפ ָילטֹוס ָ
ר־א ָּבא׃ וַ ּי ֶ
ֹאמרּו ֵאת ַּב ַ
וַ ּי ְ
ֹאמר וְ ָל ָּמה ֶמה־
ֹאמרּו ֻכ ָּלם ָיִּצ ֵלב׃ וַ ּי ֶ
יח וַ ּי ְ
ּנִק ָרא ָמ ִׁש ַ
ׁשּוע ַה ְ
ְליֵ ַ
הֹוסיפּו ִל ְצע ֹק וְ ֵלאמ ֹר ָיִּצ ֵלב׃ וַ ְּיַרא ִּפ ָילטֹוס
ָר ָעה ָע ָׂשה וְ ֵהם ִ
הּומה וַ ַּיִּקח ַמיִם וַ ְּיִר ַחץ
ּתֹוסיף ַה ְּמ ָ
ִּכי ל ֹא־יָכ ֹל ָל ֶהם ַאְך עֹוד ִ
נָקי ָאנ ִֹכי ִמ ַּדם ַה ַּצ ִּדיק ַהּזֶ ה ְראּו
ֹאמר ִ
ת־יָדיו ְל ֵעינֵי ָה ָעם וַ ּי ַ
ֶא ָ
ל־ּבנֵינּו׃ ָאז ִׁש ַּלח
ל־ה ָעם ֵלאמ ֹר ָּדמֹו ָע ֵלינּו וְ ַע ָ
ַא ֶּתם׃ וַ ֲּיַענּו ָכ ָ
ּיִּתנֵ הּו ְל ִה ָּצ ֵלב׃
ּׁשֹוטים וַ ְ
ׁשּוע ַיִּסר ַּב ִ
ר־א ָּבא וְ ֵאת יֵ ַ
ָל ֶהם ֵאת ַּב ַ
ל־ח ַצר ַה ִּמ ְׁש ָּפט וַ ּיַזְ ִעיקּו
ׁשּוע ֶא ֲ
נְׁשי ְצ ָבא ַה ֶּפ ָחה ֶאת־יֵ ַ
וַ ְּיִקחּו ַא ֵ
*
יׁשהּו ְמ ִעיל ַא ְרּגָ ָמן׃
ל־הּגְ דּוד׃ וַ ְּיַפ ִׁשיטּו א ֹתֹו וַ ְּיַל ִּב ֻ
ָע ָליו ֵאת ָּכ ַ
קֹוצים וַ ּיָ ִׂשימּו ַעל־ר ֹאׁשֹו וְ ָקנֶ ה ִב ִימינֹו וַ ְּיִכ ְרעּו
וַ יְ ָׂש ְרגּו ֶּכ ֶתר ִ
ּיְהּודים׃ וַ ּיָר ֹּקּו
יְחי ֶמ ֶלְך ַה ִ
ל־ּב ְר ֵכ ֶיהם וַ ַיְה ְּתלּו בֹו ֵלאמ ֹר ִ
ְל ָפנָיו ַע ִ
ת־ה ָּקנֶ ה וַ ֻּיַּכהּו ַעל־ר ֹאׁשֹו׃ וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ֵה ֵתּלּו
ְּב ָפנָיו וַ ְּיִקחּו ֶא ַ
ּיֹול ֻיכהּו
ת־ּבגָ ָדיו וַ ִ
יׁשהּו ֶא ְ
ת־ה ְּמ ִעיל וַ ְּיַל ִּב ֻ
בֹו ִה ְפ ִׁשיטּו א ֹתֹו ֶא ַ
ִל ְצֹלב א ֹתֹו׃
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ּוׁשמֹו ִׁש ְמעֹון א ֹתֹו ִא ְּלצּו
קּורינִ י ְ
וְ ַכ ֲא ֶׁשר יָ ְצאּו ָּפגְ עּו ְּב ִאיׁש ִ
ל־ה ָּמקֹום
ת־צ ָלבֹו׃ וַ ּיָב ֹאּו ֶא ַ
ַל ֲהֹלְך ִא ָּתם וְ ָל ֵׂשאת לֹו ֶא ְ
ַהּנִ ְק ָרא ּגָ ְלּגָ ְל ָּתא ֲא ֶׁשר יֵ ָא ֵמר ְמקֹום ַהּגֻ ְלּג ֶֹלת׃ וַ ּיִ ְּתנּו־לֹו
רֹורה ְּבר ֹאׁש ִל ְׁשּתֹות וַ ּיִ ְט ַעם וְ ל ֹא ָא ָבה
ח ֶֹמץ ָמהּול ִב ְמ ָ
יהם
ת־ּבגָ ָדיו וַ ּיַ ִּפילּו ֲע ֵל ֶ
ִל ְׁשּתֹותֹו׃ וַ ּיִ ְצ ְלבּו א ֹתֹו ָׁשם וַ יְ ַח ְּלקּו ֶא ְ
ּגֹורל ְל ַמּלא ֹת ֶאת ֲא ֶׁשר־נֶ ֱא ַמר ְּב ִפי ַהּנָ ִביא יְ ַח ְּלקּו ְבגָ ַדי
ָ
גֹורל׃ וַ ּיֵ ְׁשבּו וַ ּיִ ְׁש ְמרּו א ֹתֹו ָׁש ָּמה׃
בּוׁשי יַ ִּפילּו ָ
ל־ל ִ
ָל ֶהם וְ ַע ְ
ׁשּוע
וַ ּיָ ִׂשימּו ְד ַבר ַא ְׁש ָמתֹו ִּב ְכת ֶֹבת ֵמ ַעל ְלר ֹאׁשֹו זֶ ה הּוא יֵ ַ
י־ח ָמס
י־כן נִ ְצ ְלבּו ִעּמֹו ְׁשנֵ י ַאנְ ֵׁש ָ
הּודים׃ וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ֶמ ֶלְך ַהּיְ ִ
ימינֹו וְ ֶא ָחד ִמ ְּׂשמ ֹאלֹו׃ וְ ָהע ְֹב ִרים ָׁשם ּגִ ְּדפּו א ֹתֹו
ֶא ָחד ִמ ִ
ֹאמרּו ַא ָּתה הּוא ַהה ֵֹרס ֶאת־
ֹאׁשם׃ וַ י ְ
וַ ּיָ נִ יעּו ַא ֲח ָריו ֶאת־ר ָ
הֹוׁש ָיעה ֶאת־נַ ְפ ֶׁשָך
ִ
ֹלׁשת יָ ִמים
ַה ֵה ָיכל וְ ַהּבֹונֶ ה א ֹתֹו ִּב ְׁש ֶ
ם־ׂש ֲחקּו ָע ָליו
ן־ה ֵעץ׃ וְ ֵכן ּגַ ָ
ֹלהים ַא ָּתה ְר ָדה ִמ ָ
ן־א ִ
ִאם ֶּב ֱ
ת־א ֵח ִרים
ּסֹופ ִרים וְ ַהּזְ ֵקנִ ים ֵלאמ ֹר׃ ֶא ֲ
ם־ה ְ
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים ִע ַ
ָר ֵ
ם־מ ֶלְך יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא
הֹוׁש ַיע ִא ֶ
יּוכל ְל ִ
הֹוׁש ַיע וְ ֶאת־נַ ְפׁשֹו ל ֹא ַ
ִ
אֹלהים יַ ִּצ ֵילהּו ִּכי
ן־ה ֵעץ וְ נַ ֲא ִמין ּבֹו׃ ּב ֵֹט ַח ֵּב ִ
יֵ ֶרד־נָ א ַע ָּתה ִמ ָ
י־ה ָח ָמס
ם־אנְ ֵׁש ֶ
ֹלהים ָאנִ י׃ וְ גַ ַ
ן־ה ֱא ִ
ָח ֵפץ ּבֹו ִּכי ֲהל ֹא ָא ַמר ֶּב ָ
מֹו־כן׃
ֲא ֶׁשר נִ ְצ ְלבּו ִעּמֹו ֵח ְר ֻפהּו ְּכ ֵ
ן־ה ָּׁש ָעה ַה ִּׁש ִּׁשית ַעד
ל־ה ָא ֶרץ ִמ ַ
ת־ּפנֵ י ָכ ָ
וְ ח ֶֹׁשְך ִּכ ָּסה ֶא ְ
ׁשּוע ְּבקֹול
ּוב ָּׁש ָעה ַה ְּת ִׁש ִיעית ָצ ַעק יֵ ַ
ַה ָּׁש ָעה ַה ְּת ִׁש ִיעית׃ ַ
ּגָ דֹול ֵלאמ ֹר ֱא ָל ִהי ֱא ָל ִהי ְל ָמה ְׁש ַב ְק ָּתנִ י ֲא ֶׁשר יֵ ָא ֵמר ֵא ִלי ֵא ִלי
ן־הע ְֹמ ִדים ָׁשם ַּכ ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו ָא ְמרּו הּוא
ּומ ָ
ָל ָמה ֲעזַ ְב ָּתנִ י׃ ִ
יְמ ֵהר ֶא ָחד ֵמ ֶהם וַ ּיָ ָרץ וַ ּיִ ַּקח ְספֹוג ֲא ֶׁשר
ל־א ִלּיָ הּו׃ וַ ַ
ק ֵֹרא ֶא ֵ
ל־קנֶ ה וַ ּיַ ְׁש ֵקהּו׃ וְ יֶ ֶתר ָה ֲאנָ ִׁשים
ימהּו ַע ָ
ִמ ְלאֹו ח ֶֹמץ וַ יְ ִׂש ֵ
ׁשּוע
הֹוׁש ַיע לֹו׃ וְ יֵ ַ
ָא ְמרּו ֶה ֶרף וְ נִ ְר ֶאה ִאם־יָב ֹא ֵא ִלּיָ הּו ְל ִ
ה ִֹסיף וַ ּיִ ְק ָרא ְבקֹול ּגָ דֹול וַ ּיַ ְפ ֵקד ֶאת־רּוחֹו׃
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וְ ִהּנֵ ה ָּפר ֶֹכת ַה ֵה ָיכל נִ ְק ְר ָעה ִל ְׁשנַ יִ ם ְק ָר ִעים ִמ ְל ַמ ְע ָלה ְל ָמ ָּטה
ּוק ָב ִרים נִ ְפ ָּתחּו וַ ּיָ ִקיצּו
צּורים ִה ְת ַּב ָּקעּו׃ ְ
ֶא ֶרץ ָר ֲע ָׁשה וְ ִ
דֹוׁשים ֲא ֶׁשר ָּב ָא ֶרץ יְ ֵׁשנִ ים ֵה ָּמה׃ וַ ּיֵ ְצאּו
ַר ִּבים ֵמ ַע ְצמֹות ַה ְּק ִ
ל־עיר ַהּק ֶֹדׁש וַ ּיֵ ָראּו
קּומתֹו וַ ּיָב ֹאּו ֶא ִ
יהם ַא ֲח ֵרי ְת ָ
ִמ ִּק ְב ֵר ֶ
ר־ה ֵּמ ָאה וְ ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ִאּתֹו ַהּׁש ְֹמ ִרים ֶאת־
ָל ַר ִּבים׃ וְ ַׂש ַ
ל־א ֶׁשר ָק ָרה ָח ְרדּו ַעד־
ת־ּכ ֲ
ת־ה ַר ַעׁש וְ ֶא ָ
אֹותם ֶא ָ
ׁשּוע ִּב ְר ָ
יֵ ַ
ֹלהים׃ וְ נָ ִׁשים ַרּבֹות ֲא ֶׁשר
ן־א ִ
ֹאמרּו ָא ֵכן זֶ ה ָהיָ ה ֶּב ֱ
ְמא ֹד וַ ּי ְ
ת־הּנַ ֲע ָׂשה
ן־הּגָ ִליל ְל ָׁש ְרתֹו ָהיּו ר ֹאֹות ֶא ַ
ׁשּוע ִמ ַ
ָה ְלכּו ַא ֲח ֵרי יֵ ַ
ּומ ְריָ ם ֵאם־
ּובינֵ ֶהן ָהיְ ָתה ִמ ְריָ ם ַה ַּמגְ ָּד ִלית ִ
ָׁשם ֵמ ָרחֹוק׃ ֵ
יֹוסי וְ ֵאם ְּבנֵ י זַ ְב ִּדי׃
יַ ֲעק ֹב וְ ֵ
יֹוסף וְ גַ ם־
ּוׁשמֹו ֵ
ן־ה ָר ָמ ַתיִ ם ְ
וַ יְ ִהי ָב ֶע ֶרב וַ ּיָב ֹא ִאיׁש ָע ִׁשיר ִמ ָ
ל־ּפ ָילטֹוס
ׁשּוע׃ הּוא ָבא ֶא ִ
הּוא ָהיָ ה ֶא ָחד ִמ ַּת ְל ִמ ֵידי יֵ ַ
ׁשּוע וַ יְ ַצו ִּפ ָילטֹוס ִּכי־יִ ּנָ ֵתן לֹו׃ וַ ּיִ ַּקח
וַ ּיִ ְׁש ַאל ִמ ֶּמּנּו ֶאת־ּגּוף יֵ ַ
ימהּו
יְך־ּבד ָטהֹור׃ וַ יְ ִׂש ֵ
ת־הּגּוף וַ ּיַ ֲע ֵטהּו ְּב ַת ְכ ִר ַ
יֹוסף ֶא ַ
ֵ
ל־ּפי
דֹולה ַע ִ
ְּב ֶק ֶבר ָח ָדׁש ֲא ֶׁשר ָח ַּצב־לֹו ַּבּצּור וַ ּיָ גֶ ל ֶא ֶבן ּגְ ָ
ּומ ְריָ ם ָה ַא ֶח ֶרת ָהיּו י ְֹׁשבֹות
ּומ ְריָ ם ַה ַּמגְ ָּד ִלית ִ
ַה ֶּק ֶבר וַ ּיֵ ַלְך׃ ִ
ָׁשם ִמּמּול ַה ָּק ֶבר׃
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִים
וַ יְ ִהי ִמ ָּמ ֳח ָרת ַא ֲח ֵרי ֶע ֶרב ַה ַּׁש ָּבת וַ ּיִ ָּק ֲהלּו ָר ֵ
עֹודּנּו ַחי
ֹאמרּו ֲאד ֹנֵינּו זָ ַכ ְרנּו ִּכי ְּב ֶ
ל־ּפ ָילטֹוס׃ וַ ּי ְ
רּוׁשים ֶא ִ
וְ ַה ְּפ ִ
ֹלׁשת ִיַמים ָאקּום׃ ָל ֵכן ַצּוֵ ה־נָ א
ָא ַמר ַה ַּמ ְת ֶעה ַההּוא ִמ ְק ֵצה ְׁש ֶ
יׁשי ֶּפן־יָב ֹאּו ַת ְל ִמ ָידיו ַּב ַל ָיְלה
ת־ה ֶּק ֶבר ַעד־יֹום ַה ְּׁש ִל ִ
ִלנְ צ ֹר ֶא ַ
ן־ה ֵּמ ִתים וְ ָר ָעה ַה ִּמ ְר ָמה
ה־קם ִמ ַ
ל־ה ָעם ִהּנֵ ָ
ּוגְ נָ ֻבהּו וְ ָא ְמרּו ֶא ָ
א־ל ֶכם
יהם ִּפ ָילטֹוס ֵה ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ן־ה ִראׁש ֹנָ ה׃ וַ ּי ֶ
ָה ַא ֲחר ֹנָ ה ִמ ָ
ַאנְ ֵׁשי ִמ ְׁש ָמר ְלכּו וְ נִ ְצרּו ַּכ ֲא ֶׁשר ֵּת ָדעּון׃ וַ ּיֵ ְלכּו וַ ּיִ ְּצרּו ֶאת־
ת־ה ִּמ ְׁש ָמר׃
ת־ה ָא ֶבן וַ ּיַ ֲע ִמידּו ָע ָליו ֶא ַ
ַה ֶּק ֶבר וַ ּיַ ְח ְּתמּו ֶא ָ
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כח
2

3
4,5

6
7

8

9
10

11
12

13
14
15

16
17
18

ד־ּב ַּׁש ָּבת וַ ָּתב ֹא ִמ ְריָ ם
וַ יְ ִהי ַא ַחר ַה ַּׁש ָּבת ִל ְפנֹות־ּב ֶֹקר ְּב ֶא ָח ַ
ת־ה ָּק ֶבר׃ וַ יְ ִהי ַר ַעׁש
ּומ ְריָ ם ָה ַא ֶח ֶרת ִל ְראֹות ֶא ַ
ַה ַּמגְ ָּד ִלית ִ
ת־ה ֶא ֶבן
ן־ה ָּׁש ַמיִ ם וַ ּיָב ֹא וַ ּיָ גֶ ל ֶא ָ
י־מ ְל ַאְך יְ הֹוָ ה יָ ַרד ִמ ַ
ּגָ דֹול ִּכ ַ
ּומ ְר ֵאהּו ַּכ ָּב ָרק ְּולבּוׁשֹו ָל ָבן ַּכ ָּׁש ֶלג׃
יה׃ ַ
ן־ה ֶּפ ַתח וַ ּיֵ ֶׁשב ָע ֶל ָ
ִמ ַ
ימתֹו ַאנְ ֵׁשי ַה ִּמ ְׁש ָמר נִ ְב ָהלּו וַ ּיִ ְהיּו ַּכ ֵּמ ִתים׃ וַ ּיַ ַען ַה ַּמ ְל ָאְך
ּומ ֵא ָ
ֵ
ׁשּוע ַהּנִ ְצ ָלב
ל־ּת ֶיראןָ ֵהן יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ֶאת־יֵ ַ
ל־הּנָ ִׁשים ַא ִ
ֹאמר ֶא ַ
וַ ּי ֶ
ְּת ַב ֵּק ְׁשנָ ה׃ ֵאינֶ ּנּו פ ֹה ִּכי הּוא ָקם ַּכ ֲא ֶׁשר ָא ָמר ּב ֹאנָ ה ְּור ֶאינָ ה
ל־ּת ְל ִמ ָידיו
ּומ ַה ְר ֶּתן ֶא ַ
ב־ׁשם ָה ָא*דֹון׃ ִ
ת־ה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָׁש ַכ ָ
ֶא ַ
הֹולְך ִל ְפנֵ ֶיכם
ן־ה ֵּמ ִתים וְ ִהּנֵ ה הּוא ֵ
וַ ֲא ַמ ְר ֶּתן ִּכי הּוא ָקם ִמ ַ
ַהּגָ ִל ָילה וְ ָׁשם ִּת ְראּו א ֹתֹו ִהּנֵ ה ָא ַמ ְר ִּתי ָל ֶכן׃ וַ ֵּת ֶצאנָ ה ְּכ ֶרגַ ע
ּוב ָׂשׂשֹון ָרב וַ ָּתר ְֹצנָ ה ְל ַהּגִ יד ְל ַת ְל ִמ ָידיו׃
ן־ה ֶּק ֶבר ְּביִ ְר ָאה ְ
ִמ ַ
ֹאמר
ׁשּוע וַ ּי ֶ
יהן יֵ ַ
ל־ּת ְל ִמ ָידיו וַ ּיֵ ָרא ֲא ֵל ֶ
ֵהּנָ ה ה ְֹלכֹות ְל ַס ֵּפר ֶא ַ
ֹאמר
ֹאחזְ נָ ה ְב ַרגְ ָליו וַ ִּת ְׁש ַּת ֲחוֶ יןָ לֹו׃ וַ ּי ֶ
ָׁשלֹום וַ ִּתּגַ ְׁשנָ ה וַ ּת ַ
ל־ּת ֶיראנָ ה ֵל ְכנָ ה ַהּגֵ ְדנָ ה ְל ַא ַחי ִּכי יֵ ְלכּו
ׁשּוע ַא ִ
יהן יֵ ַ
ֲא ֵל ֶ
ַהּגָ ִל ָילה וְ ָׁשם יִ ְראּונִ י׃
וַ יְ ִהי ְּב ֶל ְכ ָּתן וְ ִהּנֵ ה ֲאנָ ִׁשים ֵמ ַאנְ ֵׁשי ַה ִּמ ְׁש ָמר ָּבאּו ָה ִע ָירה
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים ֶאת־ּכ ֹל ֲא ֶׁשר ָק ָרה׃ וַ ּיִ ָּק ֲהלּו ִעם־
וַ ּיַ ּגִ ידּו ְל ָר ֵ
ל־אנְ ֵׁשי ַה ָּצ ָבא ֵלאמ ֹר׃
נּו־כ ֶסף ָרב ֶא ַ
ַהּזְ ֵקנִ ים וַ ּיִ ּוָ ֲעצּו וַ ּיִ ְּת ֶ
י־באּו ַת ְל ִמ ָידיו ָליְ ָלה וַ ּיִ גְ נְ ֻבהּו ְּבעֹוד ֲאנַ ְחנּו יְ ֵׁשנִ ים׃
ִא ְמרּו ִּכ ָ
ל־לּבֹו וְ ָהיִ ינּו
וְ ִכי־יִ ָּׁש ַמע ַה ָּד ָבר ְל ָאזְ נֵ י ַה ֶּפ ָחה ֲאנַ ְחנּו נְ ַד ֵּבר ַע ִ
ת־ה ֶּכ ֶסף וַ ּיַ ֲעׂשּו ַּכ ֲא ֶׁשר ָׂשמּו
ל־רע׃ וַ ּיִ ְקחּו ֶא ַ
ְל ָמגֵ ן ָל ֶכם ִמ ָּכ ָ
הּודים ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ה׃
מּועה ַהּז ֹאת יָ ְצ ָאה ֵּבין ַהּיְ ִ
יהם וְ ַה ְּׁש ָ
ְּב ִפ ֶ
ל־ה ָהר ַההּוא ֲא ֶׁשר
וְ ַא ַחד ָע ָׂשר ַה ַּת ְל ִמ ִידים ָה ְלכּו ַהּגָ ִל ָילה ֶא ָ
אֹותם א ֹתֹו וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו־לֹו וְ יֵ ׁש ֵמ ֶהם
ׁשּוע׃ וַ יְ ִהי ִּכ ְר ָ
יָ ַעד ָל ֶהם יֵ ַ
יהם ֵלאמ ֹר
ׁשּוע וַ יְ ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
ל־ׁש ֵּתי ְס ִע ִּפים׃ וַ ּיִ ּגַ ׁש יֵ ַ
ָּפ ְסחּו ַע ְ
ּוב ָא ֶרץ׃
ל־מ ְמ ָׁשל ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָ
ן־לי ָּכ ִ
נִ ַּת ִ
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ׂשתם ִלי ְל ַת ְל ִמ ִידים
ל־ה ַע ִּמים ְלהֹור ָֹתם וְ ַל ֲע ָ
ל־ּכ ָ
ְלכּו ֶא ָ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש׃ וְ ִל ַּמ ְד ֶּתם א ָֹתם
ְּול ַט ֵּבל א ָֹתם ְּב ֵׁשם ָה ָאב וְ ַה ֵּבן וְ ַ
יתי ֶא ְת ֶכם וְ ִהּנֵ ה ָאנ ִֹכי ֶא ְהיֶ ה ִע ָּמ ֶכם
ל־א ֶׁשר ִצּוִ ִ
ת־ּכ ֲ
ִל ְׁשמ ֹר ֶא ָ
עֹולם ָא ֵמן׃
ד־א ֲח ִרית ַה ָּׁשנִ ים ְל ֵעת ֵקץ ָה ָ
ַע ַ
20

ל־ּפי
ׂשֹורה ַע ִ
ָה ְּב ָ

ַמ ְרקֹוס

א
2

3

4
5

6

7
8

9
10
11
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ֹלהים׃ ַּכ ָּכתּוב
ן־ה ֱא ִ
יח ֶּב ָ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ׂשֹורה ְליֵ ַ
ְּת ִח ַּלת ַה ְּב ָ
*
*
ה־ד ְר ְּכָך
ּופּנָ ַ
יאים ִהנְ נִ י ׁש ֵֹל ַח ַמ ְל ָא ִכי ְל ָפנֶ יָך ִ
ְּב ִד ְב ֵרי ַהּנְ ִב ִ
ְל ָפנֶ יָך׃
*
קֹורא ַּב ִּמ ְד ָּבר
קֹול ֵ
ַּפּנּו ֶּד ֶרְך יְ הֹוָ ה
יַ ְּׁשרּו ְמ ִסּלֹו ָ*תיו׃
ל־ה ָעם ָלׁשּוב
יֹוחנָ ן ְל ַט ֵּבל ַּב ִּמ ְד ָּבר וְ הּוא ָק ָרא ֶא ָ
וַ ּיָב ֹא ָ
ל־א ֶרץ
יחת ֲעֹונָ ם׃ וַ ּיֵ ְצאּו ֵא ָליו ָּכ ֶ
ִמ ַּד ְר ָּכם ְּול ִה ָּט ֵבל ִל ְס ִל ַ
רּוש ַליִ ם וַ ּיִ ָּט ְבלּו ַעל־יָ דֹו ְּבתֹוְך ַהּיַ ְר ֵּדן
ל־יׁש ֵבי יְ ָ
הּודה וְ ָכ ְ
יְ ָ
יֹוחנָ ן ְלבּוׁשֹו ְׂש ַער ּגְ ַמ ִּלים
יהם׃ וְ ָ
ֹאת ֶ
ת־חּט ֵ
ְּב ִה ְתוַ ּד ָֹתם ֶא ַ
ּוד ַבׁש ִמּיָ ַער׃
ּומ ֲא ָכלֹו ֲחגָ ִבים ְ
וְ ֵאזֹור עֹור ָאזּור ְּב ָמ ְתנָ יו ַ
ל־ע ֶרְך ֲאנִ י
וַ ּיִ ְק ָרא ֵלאמ ֹר ִהּנֵ ה ָח ִסין ִמ ֶּמּנִ י ָּבא ַא ֲח ָרי ֲא ֶׁשר ַק ֶ
ִמ ְּכר ַֹע ְל ָפנָ יו ְל ַה ִּתיר ְׂשרֹוְך נְ ָע ָליו׃ ֲאנִ י ְמ ַט ֵּבל ֶא ְת ֶכם ַּב ָּמיִ ם
־הּק ֶֹדׁש׃
רּוח ַ
ַאְך הּוא יְ ַט ֵּבל ֶא ְת ֶכם ְּב ַ
ן־הּגָ ִליל וַ ּיִ ָּט ֵבל ַעל־
ׁשּוע ִמּנְ ֶצ ֶרת ִמ ַ
וַ יְ ִהי ַּבּיָ ִמים ָה ֵהם וַ ּיָב ֹא יֵ ַ
ן־ה ָּמיִ ם וַ ּיַ ְרא וְ ִהּנֵ ה
ְך־עֹלה ָע ָלה ִמ ַ
יֹוחנָ ן ַּבּיַ ְר ֵּדן׃ וְ הּוא ַא ָ
יַ ד ָ
רּוח יָ ְר ָדה ָע ָליו ִּב ְדמּות יֹונָ ה׃ וַ יְ ִהי קֹול
נִ ְפ ְּתחּו ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָה ַ
ן־ה ָּׁש ַמיִ ם ַא ָּתה הּוא ְּבנִ י יְ ִד ִידי ְּבָך ָר ְצ ָתה נַ ְפ ִׁשי׃
ִמ ַ
רּוח וַ ּיַ ּנִ ֵחהּו ַּב ִּמ ְד ָּבר׃
י־כן נְ ָׂשאֹו ָה ַ
וְ ַא ֲח ֵר ֵ
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ופנה־ד ֶרְך ְל ָפנָ י ,עיין מלאכי ג׳ א׳.
ֶ
 v. 2וכן במתתיהו י׳׳א י׳ ,לוקס ז׳ כ׳׳ז ,נ׳׳א הנני שלח מלאכי
אֹלהינּו ,עיין ישעיה מ׳ ג׳.
 v. 3וכן במתתיהו ג׳ ג׳ ,נ׳׳א ישרו ָב ֲע ָר ָבה ְמ ִס ָלה ֵל ֵ
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ם־חּיַת ַה ָּׂש ֶדה וַ יְ נַ ֵּסהּו ַה ָּׁש ָטן
וַ יְ ִהי ַב ִּמ ְד ָּבר ַא ְר ָּב ִעים יֹום ִע ַ
ֹלהים ֵׁש ְר ֻתהּו׃
ּומ ְל ֲא ֵכי ֱא ִ
ַ
ׁשּוע ַהּגָ ִל ָילה וַ ּיִ ְק ָרא ֶאת־
יֹוחנָ ן ָּבא יֵ ַ
וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ָה ְסּגַ ר ָ
ּומ ְלכּות
ּיָמים ַ
ֹאמר ִהּנֵ ה ָמ ְלאּו ַה ִ
ֹלהים׃ וַ ּי ַ
ׂשֹורת ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ְּב ַ
ׂשֹורה׃
ֹלהים ְקר ָֹבה ָלב ֹא ׁשּובּו ִמ ַּד ְר ֵכ ֶיכם וְ ַה ֲא ִמינּו ַב ְּב ָ
ָה ֱא ִ
ת־אנְ ְּד ַרי
ת־ׁש ְמעֹון וְ ֶא ַ
יַם־הּגָ ִליל וַ ּיַ ְרא ֶא ִ
ַ
ל־ׂש ַפת
וַ יְ ִהי ְּב ֶל ְכּתֹו ַע ְ
ֹאמר
ל־ּפנֵי ַהּיָם ִּכי ַדּיָ גִ ים ָהיּו׃ וַ ּי ֶ
ֲא ִחי ִׁש ְמעֹון ּפ ְֹר ִׂשים ִמ ְכמ ֶֹרת ַע ְ
ׁשּוע ְלכּו ַא ֲח ַרי וְ ֶא ֱע ֶׂשה ֶא ְת ֶכם ְל ַדּיְ גֵ י ָא ָדם׃ וַ ּיַ ַעזְ בּו
יהם יֵ ַ
ֲא ֵל ֶ
ט־מזְ ָער וַ ּיַ ְרא
ֹרֹותם ְּכ ָרגַ ע וַ ּיֵ ְלכּו ַא ֲח ָריו׃ וַ ּיַ ֲעב ֹר ְמ ַע ִ
ת־מ ְכמ ָ
ֶא ִ
ם־הם ָּב ָאנִּיָ ה ְמ ַת ְּקנִים
ת־יֹוחנָ ן ָא ִחיו וְ גַ ֵ
ָ
ת־יַעק ֹב ֶּבן־זַ ְב ִּדי וְ ֶא
ֶא ֲ
יהם
יהם ִּפ ְתא ֹם וַ ּיַ ַעזְ בּו ֶאת־זַ ְב ִּדי ֲא ִב ֶ
ִמ ְכמ ֹרֹות׃ וַ ּיִ ְק ָרא ֲא ֵל ֶ
ם־הּפ ֲֹע ִלים ַה ְּׂש ִכ ִירים וַ ּיֵ ְלכּו ַא ֲח ָריו׃
ָּב ָאנִּיָ ה ִע ַ
ל־ּבית־
ל־ּכ ַפר־נַ חּום וַ ּיַ ַחׁש ָלב ֹא ְּביֹום ַה ַּׁש ָּבת ֶא ֵ
וַ ּיָב ֹאּו ֶא ְ
ל־ּתֹורתֹו ִּכי יָ ַדע ְל ַל ְּמ ָדם
ָ
ּיִת ְמהּו ַע
ַה ְּכנֶ ֶסת וַ ַיְל ֵּמד ָׁש ָּמה׃ וַ ְ
ּסֹופ ִרים׃ וְ ָׁשם נִ ְמ ָצא ִאיׁש
ְּכ ִאיׁש ֲא ֶׁשר ִׁש ְלטֹון ְּביָ דֹו וְ ל ֹא ַּכ ְ
רּוח ֻט ְמ ָאה וַ ּיִ ְצ ַעק ֵלאמ ֹר׃
ית־ה ְּכנֵ ֶסת ֲא ֶׁשר ָּד ַבק ּבֹו ַ
ְּב ֵב ַ
את ֲהל ֹא
ה־ּלנּו וָ ָלְך ַה ִאם ְל ַה ְׁש ִמ ֵידנּו ָב ָ
ׁשּוע ַהּנָ ְצ ִרי ַמ ָ
הֹוי יֵ ַ
ׁשּוע ֵלאמ ֹר ּד ֹם
ֹלהים׃ וַ ּיִ גְ ַער־ּבֹו יֵ ַ
ַיְד ְע ִּתיָך ִמי ַא ָּתה ְקדֹוׁש ָה ֱא ִ
רּוח ַה ֻּט ְמ ָאה וַ ּיִ ְצ ַעק ְצ ָע ָקה גְ ד ָֹלה
וְ ֵצא ִמ ֶּמּנּו׃ וַ ּיִ ְטר ֹף א ֹתֹו ַ
ל־א ִחיו
ּיִת ְמהּו ִאיׁש ֶא ָ
י־כן יָ ָצא ִמ ֶּמּנּו׃ וַ ּיִ ְׁש ָּתאּו ֻכ ָּלם וַ ְ
וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ת־הרּוחֹות
ם־א ָ
ה־ּתֹורה ֲח ָד ָׁשה ִאּתֹו ִּכי ּגַ ֶ
ָ
ֵלאמ ֹר ַמה־ּז ֹאת ַמ
ַה ְּט ֵמאֹות הּוא ְמ ַצּוֶ ה ֶּב ֱעזּוזֹו וְ ֵהן ׁש ְֹמעֹות ְּבק ֹלֹו׃ וְ ָׁש ְמעֹו יָ ָצא
ּומ ָּס ִביב ַלּגָ ִליל׃
ל־ה ִּכ ָּכר ִ
ד־מ ֵה ָרה ְּב ָכ ַ
ַע ְ
יתה ִׁש ְמעֹון וְ ַאנְ ְּד ַרי וְ ִע ָּמ ֶהם
ית־ה ְּכנֵ ֶסת וַ ּיָב ֹאּו ֵּב ָ
וַ ּיֵ ְצאּו ִמ ֵּב ַ
ת־ק ָּד ַחת
חֹול ַ
ַ
יֹוחנָ ן׃ וְ ח ֶֹתנֶ ת ִׁש ְמעֹון ָׁש ְכ ָבה
ּגַ ם־יַ ֲעק ֹב וְ ָ
ל־ּד ַבר ַמ ֲח ָל ָתּה׃ וַ ּיִ ּגַ ׁש וַ ּיַ ֲחזֶ ק ְּביָ ָדּה
ְּוכב ֹאֹו ִס ְּפרּו לֹו ַע ְ
ימ ָה וְ ַה ַּק ַּד ַחת ָר ְפ ָתה ִמ ֶּמּנָ ה ְכ ֶרגַ ע וַ ְּת ָׁש ֵרת א ָֹתם׃
וַ יְ ִק ֶ
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חֹולים
ל־ה ִ
וַ יְ ִהי ָּב ֶע ֶרב ַא ֲח ֵרי בֹוא ַה ָּׁש ֶמׁש וַ ִּיָביאּו ֵא ָליו ֵאת ָּכ ַ
יַח ָּדו
ל־יֹוׁש ֵבי ָה ִעיר נֶ ֶא ְספּו ְ
רּוח ָר ָעה ְמ ַב ִע ָּתם׃ ָוְכ ְ
וְ ֵאת ֲא ֶׁשר ַ
ֶּפ ַתח ַה ָּביִת׃ וַ ְּיִר ָּפא ַר ִּבים ֵמ ֶהם ֲא ֶׁשר ָחלּו ְּב ַת ֲח ֻל ִאים ׁשֹונִים
וְ רּוחֹות ָרעֹות ַרּבֹות ּגֵ ֵרׁש וְ ל ֹא־נָ ַתן ָלרּוחֹות ָה ָרעֹות ְל ַד ֵּבר ָּד ָבר
ִּכי* ְיָדעּו ִמי* הּוא׃ וַ ּיַ ְׁש ֵּכם ִמ ָּמ ֳח ָרת ֶט ֶרם ָע ָלה ַה ָּׁש ַחר וַ ֵּיֵצא
נָׁשים ֲא ֶׁשר
ּיִת ַּפ ֵּלל ָׁש ָּמה׃ וְ ִׁש ְמעֹון וְ ָה ֲא ִ
וַ ְּיִפּגַע ְּב ָמקֹום ָח ֵרב וַ ְ
ֹאמרּו ֵא ָליו ִהּנֵ ה ֻכ ָּלם ְמ ַב ְק ִׁשים
ִאּתֹו ָח ְרדּו ַא ֲח ָריו׃ וַ ְּיִמ ָצ ֻאהּו וַ ּי ְ
ל־ע ֵרי ַה ְּפ ָרזֹות
סּורה ִמּזֶ ה ֶא ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶיהם ְלכּו וְ נָ ָ
ָּפנֶיָך׃ וַ ּי ֶ
ּיָסר
יתי׃ וַ ַ
אתי ִמ ֵּב ִ
ל־ּכן ָיָצ ִ
ם־ׁש ָּמה ִּכי ַע ֵ
אתי ּגַ ָ
ַה ְּקר ֹבֹות ָלנּו וְ ָק ָר ִ
ת־ה ֵּׁש ִדים׃
ל־הּגָ ִליל וַ ְּיִק ָרא ָׁשם וַ יְגָ ֶרׁש ֶא ַ
י־ה ְּכנֵ ֶסת ְּב ָכ ַ
ל־ּב ֵּת ַ
ֶא ָ
ם־ח ֵפץ
ֹאמר ִא ָ
ּיִת ַחּנֵ ן וַ ְּיִכ ַרע ְל ָפנָיו וַ ּי ַ
וַ ּיָב ֹא ֵא ָליו ִאיׁש ְמצ ָֹרע וַ ְ
ּיֹוׁשט
ׁשּוע ָע ָליו וַ ֶ
תּוכל ְל ַט ֲה ֵרנִי׃ וַ ָיִּכ ְמרּו ַר ֲח ֵמי יֵ ַ
ַא ָּתה ֲהל ֹא ַ
ּוט ָהר׃ עֹוד ַה ָּד ָבר ְּב ִפיו
ֹאמר ָח ֵפץ ֲאנִי ְ
ֶאת־יָ דֹו וַ ּיִ ּגַ ע־ּבֹו וַ ּי ַ
וְ ַה ָּצ ַר ַעת ָס ָרה ִמ ְּב ָׂשרֹו ְכ ֶרגַ ע וַ ּיִ ְט ָהר׃ וַ ּיָ ַעד־ּבֹו וַ יְ ַׁש ְּל ֵחהּו
ק־לְך וְ ֵה ָר ֵאה
ל־ּתּגֵ ד ְל ִאיׁש ָּד ָבר ַר ֵ
ל־ּפנָיו׃ ֵלאמ ֹר ְר ֵאה ַא ַ
ֵמ ַע ָ
משה
ל־ט ֳה ָר ְתָך ַּכ ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה ֶ
ת־ה ָּק ְר ָּבן ַע ָ
ְל ֵעינֵי ַהּכ ֵֹהן וְ ַה ְק ֵרב ֶא ַ
ת־ה ָּד ָבר
ְל ֵעדּות ָל ֶהם׃ וַ יְ ִהי ְּכ ֵצאתֹו וַ ּיָ ֶחל ְל ַהּגִ יד ְּול ַה ְׁש ִמ ַיע ֶא ַ
ׁשּוע ָלב ֹא ָב ִעיר ַּבּגָ לּוי ִּכי ִאם־
ָּב ַר ִּבים ַעד ֲא ֶׁשר ל ֹא־יָכ ֹל עֹוד יֵ ַ
ל־ע ֶבר ִּופּנָ ה׃
ּגֹורר ַּבחּוץ ְּב ִצּיָ ה וַ ֲע ָר ָבה וַ ּיָב ֹאּו ֵא ָליו ִמ ָּכ ֵ
ִה ְת ֵ
נִׁש ַמע ֵלאמ ֹר ִהּנֵ ה הּוא
וְהּקֹול ְ
ל־ּכ ַפר־נַ חּום ַ
וַיְהי ִמ ִּיָמים וַּיָ ָׁשב ֶא ְ
ִ
ֹא־נָׂשא א ָֹתם
ד־א ֶׁשר ל ָ
וַּיִּק ֲהלּו ֵא ָליו ַר ִּבים ְמ ֵה ָרה ַע ֲ
י ֵֹׁשב ַּב ָּביִת׃ ָ
וַיְד ֵּבר ֲא ֵל ֶיהם ֶאת־
ף־לנ ַֹכח ַה ֶּפ ַתח ִמחּוץ ַ
ַה ָּמקֹום ַל ֲעמ ֹד ְיַח ָּדו ַא ְ
וְא ְר ָּב ָעה
נָׁשים ְמ ִב ֵיאי ִאיׁש נְ ֵכה ֲע ָצמֹות ַ
ְּד ָב ָריו׃ וַּיָבֹאּו ֵא ָליו ֲא ִ
נ ֹ ְׂש ִאים אֹתֹו׃
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ת־הּגָ ג ֵמ ַעל־
גֶׁשת ֵא ָליו ֵמר ֹב ָה ָעם ֵה ִסירּו ֶא ַ
ַוְכ ֲא ֶׁשר ל ֹא ְיָכלּו ָל ֶ
ת־ה ִּמ ְׁש ָּכב ֲא ֶׁשר
ַה ַּביִת ֲא ֶׁשר הּוא י ֵֹׁשב ּבֹו וַ ּי ִֹורידּו ֶד ֶרְך ָׁשם ֶא ַ
ֹאמר
ת־אמּונָ ָתם וַ ּי ֶ
ׁשּוע ֶא ֱ
נְ ֵכה ָה ֲע ָצמֹות ָׁש ַכב ָע ָ*ליו׃ ִּכ ְראֹות יֵ ַ
ֹאתיָך׃ וַ ֲאנָ ִׁשים ִמן־
חּו־לָך ָחּט ֶ
ֶאל־נְ ֵכה ָה ֲע ָצמֹות ְּבנִי נִ ְס ְל ְ
ל־ל ָּבם ֵלאמ ֹר׃ ָל ָּמה ְמ ַד ֵּבר
ּסֹופ ִרים יָ ְׁשבּו ָׁשם ְמ ַד ְּב ִרים ֶא ִ
ַה ְ
ֹלהים ְל ַבּדֹו׃
ֹלח ֲח ָט ִאים ִּב ְל ִּתי ָה ֱא ִ
יּוכל ִל ְס ַ
ּדּופים ָּכ ֵא ֶּלה ִמי ַ
ּגִ ִ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
י־כן ָח ְׁשבּו ְב ִל ָּבם וַ ּי ֶ
ׁשּוע ְּברּוחֹו ִּכ ֵ
ד־מ ֵה ָרה יָ ַדע יֵ ַ
וְ ַע ְ
ם־לאמ ֹר ֶאל־
ָל ָּמה־ּזֶ ה ֶת ְהּגּו ָכז ֹאת ְּב ִל ְּב ֶכם׃ ִּכי ֶמה נָ ֵקל ִא ֵ
ֹאתיָך אֹו ֵלאמ ֹר קּום ָׂשא ֶאת־
חּו־לָך ַחּט ֶ
נְ ֵכה ָה ֲע ָצמֹות נִ ְס ְל ְ
ן־ה ָא ָדם
ִמ ְׁש ָּכ ְבָך וְ ִה ְת ַה ֵּלְך׃ ַאְך ְל ַמ ַען ֵּת ְדעּון ִּכי יֵ ׁש ִר ְׁשיֹון ְל ֶב ָ
ֹלח ֲח ָט ִאים ָאז ָא ַמר ֶאל־נְ ֵכה ָה ֲע ָצמֹות׃ ִהּנֵ ה ֲאנִי
ָּב ָא ֶרץ ִל ְס ַ
יתָך׃ וַ ַיְמ ֵהר
ל־ּב ֶ
ְך־לָך ֶא ֵ
ת־מ ְׁש ָּכ ְבָך וְ ֶל ְ
א ֵֹמר ָלְך קּום ָׂשא ֶא ִ
ת־מ ְׁש ָּכבֹו וַ ּיֵ ֵצא ְל ֵעינֵי ֻכ ָּלם ַּופ ָּלצּות ָא ֲחזָ ה ֶאת־
וַ ּיָ ָקם וַ ּיִ ָּׂשא ֶא ִ
ֹא־ר ִאינּו ָּכז ֹאת׃
עֹולם ל ָ
אֹלהים ֵלאמ ֹר ֵמ ָ
ּיִּתנּו ָכבֹוד ֵל ִ
ֻּכ ָּלם וַ ְ
ל־ה ָעם ָּבאּו ֵא ָליו וַ ּיָ ֶׂשם ֶאת־
ל־ׂש ַפת ַהּיָם ָוְכ ָ
ּיֹוסף וַ ּיֵ ֵצא ֶא ְ
וַ ֶ
ן־ח ְל ַפי
ת־לוִ י ֶּב ַ
נֵיהם׃ ַּכ ֲא ֶׁשר ָע ַבר ִמ ָּׁשם ָר ָאה ֶא ֵ
ּתֹורתֹו ִל ְפ ֶ
ָ
ֹאמר ֵא ָליו ֵלְך ַא ֲח ָרי וַ ּיָ ָקם וַ ּיֵ ֶלְך ַא ֲח ָריו׃
י ֵֹׁשב ְּב ֵבית ַה ֶּמ ֶכס וַ ּי ֶ
מֹוכ ִסים וְ ַח ָּט ִאים ַר ִּבים
ל־ה ֶּל ֶחם ְּב ֵביתֹו וַ ּיֵ ְׁשבּו ְ
וַ יְ ִהי ְּב ִׁש ְבּתֹו ַע ַ
ׁשּוע וְ ַת ְל ִמ ָידיו ִּכי ַר ִּבים ָהיּו ֲא ֶׁשר ָה ְלכּו ַא ֲח ָריו׃ וַ ּיִ ְראּו
ִעם־יֵ ַ
ּמֹוכ ִסים
ם־ה ַח ָּט ִאים וְ ַה ְ
רּוׁשים ִּכי הּוא א ֵֹכל ִע ַ
ּסֹופ ִרים וְ ַה ְּפ ִ
ַה ְ
ּמֹוכ ִסים
ם־ה ְ
ּדּוע הּוא א ֵֹכל וְ ׁש ֵֹתה ִע ַ
ל־ּת ְל ִמ ָידיו ַמ ַ
ֹאמרּו ֶא ַ
וַ ּי ְ
יהם ַה ֲחזָ ִקים ֵאין ָל ֶהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
וְ ַה ַח ָּט ִאים׃ וַ ּיִ ְׁש ַמע יֵ ַ
אתי ִל ְקר ֹא ַל ַּצ ִּד ִיקים
ֹא־ב ִ
חֹולים ל ָ
ם־ה ִ
ם־הר ֵֹפא ִּכי ִא ַ
ָּד ָבר ִע ָ
ׁשּובה׃
ם־ל ַח ָּט ִאים ִל ְת ָ
ָלב ֹא ֵא ַלי ִּכי ִא ַ
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רּוׁשים ֲא ֶׁשר ִעּנּו ַבּצֹום נַ ְפ ָׁשם ָּבאּו
יֹוחנָ ן וְ ַה ְּפ ִ
ידי ָ
וְ ַת ְל ִמ ֵ
רּוׁשים ָצ ִמים
יֹוחנָ ן וְ ַה ְּפ ִ
ידי ָ
ל־מה ַת ְל ִמ ֵ
ֹאמרּו ֵא ָליו ַע ָ
וַ ּי ְ
ׁשּוע ֲה ִכי יָ ֻצמּו ְּבנֵ י
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ידיָך ל ֹא יָ ֻצמּו׃ וַ ּי ֶ
וְ ַת ְל ִמ ֶ
תֹוכם
ַה ֲח ֻתּנָ ה ְּבעֹוד ֶה ָח ָתן ִע ָּמ ֶהם ָּכל־עֹוד ֲא ֶׁשר ֶה ָח ָתן ְּב ָ
יּוכלּו ָלצּום׃ ִהּנֵ ה יָ ִמים ָּב ִאים וְ ֻל ַּקח ֵמ ֶהם ֶה ָח ָתן וְ ָאז
ל ֹא ְ
ל־ׂש ְמ ָלה
יָ ֻצמּו ַּבּיָ ִמים ָה ֵהם׃ וְ ֵאין־ּת ְֹפ ִרים ְט ָל ָאה ֲח ָד ָׁשה ַע ִ
ן־ה ִּׂש ְמ ָלה
ן־ה ְּט ָל ָאה ַה ֲח ָד ָׁשה ְּב ִמ ֻּל ָא ָתּה ִּתגְ ַרע ִמ ַ
ָב ָלה ֶּפ ַ
יה׃ וְ ִתירֹוׁש ל ֹא יֻ ַּתן ְּבנ ֹאדֹות ָּב ִלים
ל־ק ָר ֶע ָ
תֹוסיף ַע ְ
ַה ָּב ָלה וְ ִ
ת־הּנ ֹאדֹות וְ נִ ְׁש ַּפְך ַהּיַ יִ ן וְ ַהּנ ֹאדֹות יִ ְכ ָליּון
ן־יְב ַּקע ַה ִּתירֹוׁש ֶא ַ
ֶּפ ַ
ֲא ָבל ִּתירֹוׁש יֻ ַּתן ְּבנ ֹאדֹות ֲח ָד ִׁשים׃
ׂשֹותם
וַ יְ ִהי ַהּיֹום וַ ּיֵ ֶלְך ִּב ְׂש ֵדה ָק ָמה ַּב ַּׁש ָּבת וְ ַת ְל ִמ ָידיו ַּב ֲע ָ
ֹאמרּו ֵא ָליו
ַּד ְר ָּכם ָׁשם ֵה ֵחלּו ִל ְקט ֹף ְמ ִלילֹות ְּביָ ָדם׃ וַ ּי ְ
ּדּוע ֵהם ע ִֹׂשים ֵאת ֲא ֶׁשר־ל ֹא יֵ ָע ֶׂשה
רּוׁשים ְר ֵאה ַמ ַ
ַה ְּפ ִ
ת־א ֶׁשר ָע ָׂשה
אתם ֶא ֲ
יהם ֲהל ֹא ְק ָר ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ַב ַּׁש ָּבת׃ וַ ּי ֶ
ּוב ָכ ָפן הּוא וָ ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ִאּתֹו׃ ֲא ֶׁשר
ָדוִ ד ִּב ְהיֹותֹו ְב ֶח ֶסר ְ
ֹאכל
ימי ֶא ְביָ ָתר ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול וַ ּי ַ
ֹלהים ִּב ֵ
ל־ּבית ָה ֱא ִ
ָּבא ֶא ֵ
ּתֹורה
ל־ּפי ַה ָ
ם־ל ֲאנָ ָׁשיו ֲא ֶׁשר ַע ִ
ת־ל ֶחם ַה ָּפנִ ים וַ ּיִ ֵּתן ּגַ ַ
ֶא ֶ
יהם ֵהן
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ם־הּכ ֲֹהנִ ים ְל ַב ָּדם׃ וַ ּי ֶ
ֹאכל ִּב ְל ִּתי ִא ַ
ל ֹא י ַ
הּוכן ַּב ֲעבּור ָה ָא ָדם וְ ל ֹא ָה ָא ָדם ַּב ֲעבּור ַה ַּׁש ָּבת׃
ַה ַּׁש ָּבת ַ
ם־אדֹון ַה ַּׁש ָּבת הּוא׃
ן־ה ָא ָדם ּגַ ֲ
ל־ּכן ֶּב ָ
ַע ֵ
ם־איׁש ֲא ֶׁשר יָ דֹו ֵיְב ָׁשה׃
ית־ה ְּכנֵ ֶסת וְ ָׁש ִ
ל־ּב ַ
ּיֹוסף וַ ּיָ ב ֹא ֶא ֵ
וַ ֶ
וְ ֵהם ָא ְרבּו לֹו ִאם־יִ ְר ָּפ ֵאהּו ַּב ַּׁש ָּבת ְל ַמ ַען ִּת ְמ ָצא יָ ָדם
ל־ה ִאיׁש ֲא ֶׁשר יָ דֹו ֵיְב ָׁשה קּום וַ ֲעמ ֹד
ֹאמר ֶא ָ
ְל ִׂש ְטנֹו׃ וַ ּי ֶ
יטיב ַּב ַּׁש ָּבת
יהם ֲה ִכי ַכ ָּדת ְל ֵה ִ
ְּבתֹוְך ַה ָּק ָהל׃ ָאז ָא ַמר ֲא ֵל ֶ
אֹו ְל ָה ַרע ְל ַה ִּציל נֶ ֶפׁש אֹו ְל ַׁש ֲח ָתּה וַ ּיַ ֲח ִריׁשּו׃
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יהם ִמ ָּס ִביב ְּב ָפנִ ים ז ֲֹע ִפים ִּכי ַמר־לֹו ְמא ֹד ִמ ְּק ִׁשי
וַ ּיַ ְׁש ֵקף ֲא ֵל ֶ
הֹוׁשט ֶאת־יָ ֶדָך וַ ּי ֶֹׁשט א ָֹתּה
ל־ה ִאיׁש ַההּוא ֵ
ֹאמר ֶא ָ
ִל ָּבם וַ ּי ֶ
רּוׁשים יָ ְצאּו וַ ּיָ ִחיׁשּו
יתנָ ּה ָּכ ַא ֶח ֶרת׃ וְ ַה ְּפ ִ
וַ ָּת ָׁשב יָ דֹו ְל ֵא ָ
הֹורדֹוס ַּב ֶּמה ְל ַה ְׁש ִחיתֹו׃
ם־אנְ ֵׁשי ְ
ְל ִהּוָ ֵעץ ִע ַ
ם־ּת ְל ִמ ָידיו ֶּד ֶרְך ַהּיָם וַ ֲהמֹון ַעם־
ׁשּוע וַ ּיַ ֲעב ֹר ִמ ָּׁשם ִע ַ
וַ ֶּיִפן יֵ ַ
ּומ ֱאדֹום
ירּוׁש ַליִם ֵ
ּומ ָ
הּודה׃ ִ
ּומן־יְ ָ
ן־הּגָ ִליל ִ
ָרב ָה ְלכּו ַא ֲח ָריו ִמ ַ
ּומ ְּס ִביבֹות צ ֹר וְ ִצידֹון ָק ָהל ּגָ דֹול ָּבאּו ֵא ָליו ִּכי
ּומ ֵע ֶבר ַלּיַ ְר ֵּדן ִ
ֵ
ל־ּת ְל ִמ ָידיו ְל ָה ֶכן־לֹו
ֹאמר ֶא ַ
ל־א ֶׁשר ָע ָׂשה׃ וַ ּי ֶ
ָׁש ְמעּו ֵאת ָּכ ֲ
ֳאנִּיָ ה ְק ַטּנָ ה ִמ ְּפנֵי ֲהמֹון ָה ָעם ְל ִב ְל ִּתי ְיִד ֲחקּון א ֹתֹו׃ ִּכי ֶה ֱע ָלה
צֹותם
ל־ה ְמנֻ ּגָ ִעים ִּב ְר ָ
ד־א ֶׁשר ִה ְת ַמ ְּלאּו ָע ָליו ָּכ ַ
ֲא ֻר ָכה ָל ַר ִּבים ַע ֲ
אֹותם א ֹתֹו נָ ְפלּו
רּוח ֻט ְמ ָאה ָּבם ִּב ְר ָ
ִלנְ ּג ַֹע ּבֹו׃ וְ ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ַ
ֹלהים׃ וְ הּוא גָ ע ֹר ּגָ ַער
ן־ה ֱא ִ
ְל ָפנָיו וַ ּיִ ְצ ֲעקּו ֵלאמ ֹר ַא ָּתה הּוא ֶּב ָ
יֹודיעּו ִמי הּוא׃
ָּבם ְל ִב ְל ִּתי ִ
ל־א ֶּלה ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ ָּבם וַ ּיָב ֹאּו ֵא ָליו׃
ל־ה ָהר וַ ּיִ ְק ָרא ֶא ֵ
וַ ּיַ ַעל ֶא ָ
ׂשֹורתֹו
ת־ּב ָ
וַ ְּיִפק ֹד ְׁשנֵים ָע ָׂשר ֲאנָ ִׁשים ִל ְהיֹות ֶא ְצלֹו וְ ִל ְקר ֹא ֶא ְ
ת־ה ַּת ֲח ֻל ִאים
ְּבכ ֹל ֲא ֶׁשר יִ ְׁש ָל ֵחם׃ וְכ ַֹח נָ ַתן ְּביָ ָדם ִל ְרּפ ֹא ֶא ַ
ת־ׁש ְמעֹון ְּב ֵׁשם ֶּפ ְטרֹוס׃ וְ ֶאת־
ְלגָ ֵרׁש רּוחֹות ָרעֹות׃ וַ ַיְכּנֶ ה ֶא ִ
נֵי־רגֶ ׁש ֲא ֶׁשר
ת־יֹוחנָ ן ֲא ִחי יַ ֲעק ֹב ִּכּנָ ה ְּב ֵׁשם ְּב ָ
ָ
יַ ֲעק ֹב ֶּבן־זַ ְב ִּדי וְ ֶא
ר־ּת ְל ַמי
ת־ּב ַ
ת־ּפ ִילּפּוס וְ ֶא ַ
ת־אנְ ְּד ַרי וְ ֶא ִ
נֵי־ר ַעם׃ וְ ֶא ַ
הּוא ְּכ ֵׁשם ְּב ָ
ת־ּת ַּדי וְ ֶאת־
ן־ח ְל ַפי וְ ֶא ַ
ת־ּתֹומא וְ ֶאת־יַ ֲעק ֹב ֶּב ַ
ָ
ת־מ ִּת ְתיָ הּו וְ ֶא
וְ ֶא ַ
*
יׁש־ק ִרּיֹות הּוא ַה ַּמ ְסּגִ יר א ֹתֹו
הּודה ִא ְ
ִׁש ְמעֹון ַה ְּכנַ ֲענִי׃ וְ ֶאת־יְ ָ
יְתה׃ וַ ֲהמֹון ָה ָעם נִ ְק ְּבצּו ָׁשם ָלר ֹב ַעד ִּכי־ל ֹא ְיָכלּו
וַ ּיָב ֹא ַה ָּב ָ
ל־ל ֶחם׃ ַוְכ ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו ְבנֵי ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו יָ ְצאּו ְל ַה ֲחזִ יק ּבֹו
ֶל ֱא ָכ ָ
ירּוׁש ַליִם ָא ְמרּו
ּסֹופ ִרים ֲא ֶׁשר יָ ְרדּו ִמ ָ
ִּכי ָא ְמרּו ָסר ַט ְעמֹו׃ וְ ַה ְ
ר־ה ֵּׁש ִדים הּוא ְמגָ ֵרׁש
ל־יְדי ַׂש ַ
ִּכי ַּב ַעל־זְ בּוב ָּד ַבק ּבֹו ִוְכי ַע ֵ
ת־ה ֵּׁש ִדים׃
ֶא ַ
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יּוכל
יהם ָלב ֹא ֵא ָליו וַ ְּיִפ ַּתח ְּב ָמ ָׁשל ִּפיו ֵלאמ ֹר ֵאיְך ַ
וַ ּיִ ְק ָרא ֲא ֵל ֶ
ת־ה ָּׂש ָטן׃ ֲהל ֹא ַמ ְמ ָל ָכה ַהּנִ ְפ ְלגָ ה ַעל־נַ ְפ ָׁשּה
ַה ָּׂש ָטן ְלגָ ֵרׁש ֶא ַ
ַה ַּמ ְמ ָל ָכה ַה ִהיא ל ֹא ָתקּום׃ ַּוביִת ַהּנִ ְפ ָלג ַעל־נַ ְפׁשֹו ַה ַּביִת
ם־ה ָּׂש ָטן ָקם ַעל־נַ ְפׁשֹו ִּכי נִ ְפ ְלגָ ה
ֹא־יּוכל ָלקּום׃ וְ ִא ַ
ַ
ַההּוא ל
יּוכל ִאיׁש ָלב ֹא ֵּבית
ד־קּצֹו׃ ל ֹא ַ
ֹא־יּוכל קּום ִּכי ָבא ַע ִ
ַ
רּוחֹו ל
ת־הּגִ ּבֹור ִראׁש ֹנָ ה
יֶאס ֹר ֶא ַ
ת־ּכ ָליו ִאם־ל ֹא ְ
ַהּגִ ּבֹור וְ ִל ְׁשֹלל ֶא ֵ
וְ ַא ַחר יִ ְׁשֹלל ֵאת ֲא ֶׁשר ְּב ֵביתֹו׃ ָא ֵמן ֲאנִי א ֵֹמר ָל ֶכם ֵהן יֵ ׁש
ֹונֹותם וְ גִ ֻּדפ ָֹתם ֶא ֶׁשר יְ גַ ֵּדפּון׃
ל־ע ָ
ל־ּכ ֲ
יחה ִל ְבנֵי ָא ָדם ַע ָ
ְס ִל ָ
י־עד
יחה ֲע ֵד ַ
ת־רּוח ַהּק ֶֹדׁש ל ֹא ִת ְהיֶ ה־ּלֹו ְס ִל ָ
ַ
ֶא ֶפס ַה ְמגַ ֵּדף ֶא
רּוח
י־הם ָא ְמרּו ַ
עֹול ִמים׃ ִּכ ֵ
עֹול ֵמי ָ
ִּכי יִ ּנָ ֵתן ַל ִּמ ְׁש ָּפט ִּב ְּפ ִל ִלים ְל ְ
ֻט ְמ ָאה ָד ְב ָקה ּבֹו׃
יהם׃
וַ ּיָב ֹאּו ִאּמֹו וְ ֶא ָחיו וַ ּיַ ַע ְמדּו ִמחּוץ וַ ּיִ ְׁש ְלחּו ֵא ָליו ָל ֵצאת ֲא ֵל ֶ
ם־רב ֲא ֶׁשר יָ ְׁשבּו ָס ִביב לֹו ָא ְמרּו ֵא ָליו ִהּנֵ ה ִא ְּמָך וְ ַא ֶחיָך
וְ ַע ָ
ּומי
יהם ִמי ִא ִּמי ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
אֹותָך׃ וַ ּיַ ַען וַ ּי ֶ
ִמחּוץ ְמ ַב ְק ִׁשים ִל ְר ֶ
ֹאמר ִהּנֵ ה ִא ִּמי
ל־הּי ְֹׁש ִבים ָס ִביב לֹו וַ ּי ַ
ֶא ָחי׃ וַ ֵּיַּבט ּכ ֹה וָ כ ֹה ֶא ַ
ֹלהים הּוא ָא ִחי
וְ ֶא ָחי׃ ִּכי ִאיׁש ִאיׁש ֲא ֶׁשר יַ ֲע ֶׂשה ְרצֹון ָה ֱא ִ
וַ ֲאח ִֹתי וְ ִא ִּמי׃
ם־רב
ל־ׂש ַפת ַהּיָ ם וַ ֲהמֹון ַע ָ
וַ ּיָ ָׁשב וַ ּיָ ֶחל ְל ַל ֵּמד עֹוד ַה ַּפ ַעם ַע ְ
נִ ְק ֲהלּו ֵא ָליו ַעד ֲא ֶׁשר־יָ ַרד וַ ּיֵ ֶׁשב ָּב ֳאנִ ּיָ ה ְּבתֹוְך ַהּיָ ם וְ ָכל־
ל־החֹוף ַּב ָּיַּב ָׁשה׃ וַ יְ ַא ְּל ֵפם ְּד ָב ִרים ַר ִּבים
ָה ָעם ע ְֹמ ִדים ַע ַ
י־פי ִהּנֵ ה ַהּז ֵֹר ַע
יהם ִל ְקחֹו׃ ַה ֲאזִ ינּו ְל ִא ְמ ֵר ִ
ִּב ְמ ָׁש ָליו וַ ּיַ ֵּטף ֲא ֵל ֶ
ן־הּזֶ ַרע ַעל־יַ ד ַה ָּד ֶרְך וַ ּיָב ֹא
יָ ָצא ִלזְ ר ַֹע׃ וַ יְ ִהי ְּבזָ ְרעֹו וַ יְ ַפּזֵ ר ִמ ַ
ל־א ְד ַמת
ן־הּזֶ ַרע ֲא ֶׁשר נָ ַפל ַע ַ
ֹאכ ֶלּנּו׃ וְ יֵ ׁש ִמ ַ
עֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם וַ י ְ
ֶס ַלע וְ ל ֹא ָהיָ ה ָׁשם ֵּדי ָע ָפר וַ יְ ַמ ֵהר ִל ְצמ ַֹח ִמ ְּב ִלי ֲא ֶׁשר ָהיָ ה
לֹו ע ֶֹמק ֲא ָד ָמה׃ וַ יְ ִהי ִּכזְ ר ַֹח ַה ֶּׁש ֶמׁש וַ ּיִ ָּצ ֵרב וַ ּיִ ָיבׁש ִּכי ל ֹא
ל־הּק ִֹצים וַ ּיַ ֲעלּו
ָהיָ ה־לֹו ׁש ֶֹרׁש ְל ָמ ָּטה׃ וְ יֵ ׁש ֲא ֶׁשר נָ ַפל ֶא ַ
בּואה׃
ַהּק ִֹצים וַ ַיְב ְּל ֻעהּו וְ ל ֹא ָע ָׂשה ְּת ָ
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בּואה ה ֵֹלְך
ּיֹוצא ְּפ ִרי ְת ָ
טֹובה וַ ֵ
ל־ח ְל ָקה ָ
וְ יֵ ׁש ֲא ֶׁשר נָ ַפל ַע ֶ
ֹלׁשים ְׁש ָע ִרים וְ ִׁש ִּׁשים ְׁש ָע ִרים
ר־ע ָׂשה ְׁש ִ
ָהלֹוְך וָ ָרב ַעד ֲא ֶׁש ָ
יהם ִמי ֲא ֶׁשר ָאזְ נַ יִ ם לֹו ִל ְׁשמ ַֹע
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ּומ ָאה ְׁש ָע ִרים׃ וַ ּי ַ
ֵ
יִ ְׁש ָמע׃
ם־ׁשנֵ ים
וַ יְ ִהי ְּב ִׁש ְבּתֹו ְל ַבּדֹו וַ ּיָב ֹאּו ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ָּד ְבקּו בֹו ִע ְ
יהם ָל ֶכם נִ ַּתן
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ל־ּד ַבר ְמ ָׁש ָליו׃ וַ ּי ֶ
ֶה ָע ָׂשר וַ ּיִ ְׁש ָא ֻלהּו ַע ְ
ֹלהים וְ ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ִמ ַּבחּוץ ַרק ְמ ָׁש ִלים
ָל ַד ַעת ָרזֵ י ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
מֹוע יִ ְׁש ְמעּו
יִ ְׁש ְמעּו ַּבּכ ֹל׃ ְל ַמ ַען ָראֹו יִ ְראּו וְ ל ֹא יֵ ְדעּו וְ ָׁש ַ
ם־ה ָּמ ָׁשל
יהם ִא ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וְ ל ֹא ִיָבינּו ֶּפן־יָ ׁשּובּו וְ נִ ְס ַלח ָל ֶהם׃ וַ ּי ֶ
ינֹותם ֵאיְך ָּת ִבינּו ְׁש ָאר ַה ְּמ ָׁש ִלים׃ ַהּז ֵֹר ַע ֲהל ֹא
ַהּזֶ ה ל ֹא ֲה ִב ֶ
ת־ּד ַבר ַה ַּמ ְלכּות׃ וַ ֲא ֶׁשר ַעל־יַ ד ַה ֶּד ֶרְך ֵהם ֵא ֶּלה
הּוא ַהּז ֵֹר ַע ֶא ְ
ת־א ֶׁשר נֶ ֱא ַמר ָל ֶהם ַאְך
ת־הּזֶ ַרע ְּב ָׁש ְמ ָעם ֶא ֲ
ֲא ֶׁשר יְ ַק ְּבלּו ֶא ַ
רּוע ָּבם׃ ֵוְכן ַהּזֶ ַרע
ת־הּזֶ ַרע ַהּזָ ַ
ַה ָּׂש ָטן יָ ִחיׁש ָלבֹוא וְ נָ ָׂשא ֶא ַ
יְמ ֲהרּו ִל ְׁשמ ַֹע ֶאת־
ל־ח ְל ַקת ֶס ַלע ֵהם ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ַ
רּוע ַע ֶ
ַהּזָ ַ
י־אין ָל ֶהם ׁש ֶֹרׁש ְּבנַ ְפ ָׁשם
ְּד ַבר ַה ַּמ ְלכּות ְּב ִׂש ְמ ָחה׃ ֶא ֶפס ִּכ ֵ
ל־צ ָרה וְ ָר ְדפּו
י־כן ִּכי ִת ְק ֶרה ָכ ָ
וְ ַרק ִּכ ְמ ַעט ֶרגַ ע יַ ֲעמ ֹדּו וְ ַא ֲח ֵר ֵ
רּוע ֶאל־
ל־ּד ַבר ֱאמּונָ ָתם ָיִּכ ְׁשלּו ְּכ ָרגַ ע׃ וְ ַהּזֶ ַרע ַהּזָ ַ
א ָֹתם ַע ְ
ר־ה ַּמ ְלכּות׃ וְ ַד ֲאגֹות
ַהּק ִֹצים ֵהם ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר יִ ְׁש ְמעּו ְּד ַב ַ
ּומ ַב ְּל ִעים
עׁשר וַ ֲח ָפ ִצים ֲא ֵח ִרים ָּב ִאים ְ
עֹולם ַהּזֶ ה וְ נִ ְכ ֵלי ָה ֶ
ָה ָ
ּטֹובה
רּוע ַּב ֶח ְל ָקה ַה ָ
ה־ּצ ַמח׃ וְ ַהּזֶ ַרע ַהּזָ ַ
ת־ה ָּד ָבר וְ ל ֹא יַ ֲע ֶׂש ֶ
ֶא ַ
נּובה
ת־ה ָּד ָבר וְ יִ ְצ ְּפנֻ הּו ַעד ֲא ֶׁשר־יָ נּוב ְּת ָ
ֵהם ַהּׁש ְֹמ ִעים ֶא ַ
ּומ ָאה ְׁש ָע ִרים׃
ֹלׁשים ְׁש ָע ִרים וְ ִׁש ִּׁשים ְׁש ָע ִרים ֵ
ְׁש ִ
יּובא ַהּנֵ ר ְלׂשּומֹו ַּת ַחת ָה ֵא ָיפה אֹו ַּת ַחת
יהם ֲה ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
ין־ּד ָבר נֶ ְע ָלם ֲא ֶׁשר
נֹורה׃ ִּכי ֵא ָ
ל־ה ְּמ ָ
ַה ִּמ ָּטה וְ ל ֹא ְל ַה ֲעֹלתֹו ֶא ַ
ל ֹא־יִ ּגָ ֶלה וְ ֵאין נִ ְס ָּתר ֲא ֶׁשר־ל ֹא יֵ ֵצא ָלאֹור׃ ִמי ֲא ֶׁשר ָאזְ נַ יִם
לֹו ִל ְׁשמ ַֹע יִ ְׁש ָמע׃
9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

מרקוס ד

78
24

25

26
27
28

29

30
31
32

33
34

35
36
37

38
39

40

יהם ִׂשימּו ִל ְּב ֶכם ַל ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ׁש ְֹמ ִעים ַּב ִּמ ָּדה
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
יֻּתן ָל ֶכם
ם־א ֶּתם וְ עֹוד ַ
יִּמד ָל ֶכם ּגַ ַ
ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ָּתמֹּדּו ָּבּה ַ
ּומי ֲא ֶׁשר ֵאין־לֹו יֻ ַּקח
יֻּתן לֹו עֹוד ִ
נֹוספֹות׃ ִּכי ִמי ֲא ֶׁשר יֶ ׁש־לֹו ַ
ָ
ִמ ֶּמּנּו ּגַ ם ֲא ֶׁשר יֶ ׁש־לֹו׃
ֹלהים ָּכ ִאיׁש ַה ָּׁשת זֶ ַרע
ֹאמר עֹוד נִ ְמ ָׁש ָלה ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
וַ ּי ֶ
ָּב ָא ֶרץ׃ וְ ָה ַלְך־לֹו ִליׁשֹון וְ ָקם ַליְ ָלה וָ יֹום וְ ַהּזֶ ַרע יִ ְצ ַמח וְ יִ גְ ָּדל
ּתֹוציא
ַאְך ֵא ָיכה נֶ ֶע ְׂש ָתה ָכז ֹאת הּוא ל ֹא יֵ ָדע׃ ִּכי ָה ָא ֶרץ ִ
ת־ה ִּׁשּב ֶֹלת
י־כן ֶא ַ
ת־ה ָּקנֶ ה ִראׁש ֹנָ ה ַא ֲח ֵר ֵ
יה ֶא ַ
ִצ ְמ ָחּה ֵמ ֵא ֶל ָ
ת־ה ִח ָּטה ַּב ִּׁשּב ֶֹלת ַה ְּמ ֵל ָאה׃ וְ ָאז יָ ִחיׁש יָ נִ יף
י־כן ֶא ַ
וַ ַא ֲח ֵר ֵ
בּואת ַה ָּק ָמה ִּכי ָב ַׁשל ָק ִציר׃
ל־ּת ַ
ַמּגָ ל ַע ְ
ה־ּמ ָׁשל נְ ַׁשּוֶ ה־
ּומ ָ
ֹלהים ַ
ה־ּדמּות ְל ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ֹאמר ַמ ְ
ּיֹוסף וַ ּי ַ
וַ ֶ
הּוׁשת ָּב ָא ֶרץ וְ הּוא ָקט ֹן
ָּלּה׃ ִּד ְמיֹונָ ּה ְלגַ ְרּגַ ר ַח ְר ָּדל ֲא ֶׁשר ַ
ל־ּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה׃ וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר נִ זְ ַרע יָ ִציץ
ִמ ָּכל־זֶ ַרע ֲא ֶׁשר ַע ְ
ד־א ֶׁשר עֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם
יֹוציא ַע ֲ
דֹולים ִ
יִ גְ ַּדל ִמ ָּכל־יֶ ֶרק וַ ֲענָ ִפים ּגְ ִ
יְ ַקּנְ נּו ְב ִצּלֹו׃
י־א ֶׁשר יָ ְכלּו
יהם ִמ ָּלתֹו ְּכ ִפ ֲ
ּוב ְמ ָׁש ִלים ַר ִּבים ָּכ ֵא ֶּלה ִה ִּטיף ֲא ֵל ֶ
ְ
ּוב ִׁש ְבּתֹו ִעם־
יהם ָּד ָבר ִּב ְב ִלי ָמ ָׁשל ְ
ְׂש ֵאת׃ וְ ל ֹא ִד ֶּבר ֲא ֵל ֶ
ת־ה ְּמ ָׁש ִלים ֻּכ ָּלם׃
ַּת ְל ִמ ָידיו ְל ַב ָּדם ֵּב ֵאר ָל ֶהם ֶא ַ
ל־ע ֶבר
יהם נַ ְע ְּב ָרה־ּנָ א ֶא ֵ
ַּבּיֹום ַההּוא ְל ֵעת ֶע ֶרב ָא ַמר ֲא ֵל ֶ
ת־המֹון ָה ָעם וַ ּיַ ֲע ִבירּו א ֹתֹו ָּב ֳאנִּיָ ה ַה ִהיא
ַהּיָם׃ וַ יְ ַׁש ְּלחּו ֶא ֲ
סּופה
ֲא ֶׁשר יָ ַׁשב ָּבּה ֵמ ָאז וָ ֳאנִּיֹות ֲא ֵחרֹות ָס ִביב לֹו׃ וַ ָּת ָקם ָ
אֹותּה
ד־ל ַמ ְּל ָ
ל־ה ֳאנִּיָ ה ַע ְ
דֹולה ַּבּיָם וְ ַהּגַ ִּלים ָׁש ְטפּו ֶא ָ
ּוס ָע ָרה גְ ָ
ְ
ָמיִם׃ וְ הּוא נִ ְר ָּדם ְּב ְיַר ְּכ ֵתי ָה ֳאנִּיָ ה וְ ַה ְּכ ָסתֹות ְמ ַר ֲאׁש ָֹתיו וַ ּיָ ִעירּו
א ֹתֹו ֵלאמ ֹר ַר ֵּבנּו ֲה ִכי ל ֹא ָתחּוׁש ָלנּו ִּכי א ְֹב ִדים ֲאנָ ְחנּו׃ וַ ּיֵ עֹור
רּוח וַ ְּת ִהי
ל־הּיָם ּד ֹם וְ ֵה ָרגַ ע וַ ּיִ ְׁשּת ֹק ָה ַ
ֹאמר ֶא ַ
רּוח וַ ּי ֶ
וַ ּיִ גְ ַער ָּב ַ
ּדּוע ּכ ֹה ֶת ֱח ָרדּון ַהעֹוד ֵאין
יהם ַמ ַ
דֹולה׃ ָאז ָא ַמר ֲא ֵל ֶ
ְּד ָמ ָמה גְ ָ
ֵא ֻמן ָּב ֶכם׃
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ל־א ִחיו ִמי הּוא זֶ ה
ֹאמרּו ִאיׁש ֶא ָ
דֹולה וַ ּי ְ
וְ ֵהם יָ ְראּו ְיִר ָאה גְ ָ
רּוח וְ ַהּיָם ַמ ְק ִׁש ִיבים ְלקֹולֹו׃
ם־ה ַ
ֲא ֶׁשר ּגַ ָ
מֹוׁשב ַהּגֵ ַרזִ ּיִ ים׃ וְ הּוא יָ ָצא
ל־מקֹום ַ
ל־ע ֶבר ַהּיָ ם ֶא ְ
וַ ּיָב ֹאּו ֶא ֵ
ן־ה ְּק ָב ִרים ֲא ֶׁשר־
יֹוצא ִל ְק ָראתֹו ִמ ַ
ה־איׁש ֵ
ן־ה ֳאנִ ּיָ ה וְ ִהּנֵ ִ
ִמ ָ
ּומֹוׁשבֹו ָהיָ ה ֵּבין ַה ְּק ָב ִרים וְ ל ֹא יָ כ ֹל
ָ
רּוח ֻט ְמ ָאה ְמ ַב ִעּתֹו׃
ַ
י־פ ָע ִמים ַרּבֹות
עֹוד ִאיׁש ֶל ְאס ֹר א ֹתֹו וְ ַאף ל ֹא ְבזִ ִּקים׃ ִּכ ְ
ת־ה ְּכ ָב ִלים
ת־הּזִ ִּקים וְ ֶא ַ
ּוב ַכ ְב ֵלי ַב ְרזֵ ל וַ יְ נַ ֵּתק ֶא ַ
נֶ ְא ַסר ְּבזִ ִּקים ְ
ד־איׁש ְל ָכ ְבׁשֹו׃ וְ ָהיָ ה צ ֵֹעק ָּת ִמיד
ִׁש ֵּבר וְ ל ֹא ָהיָ ה ְל ֵאל יַ ִ
יֹומם ֵּבין ַה ְּק ָב ִרים וְ ֶה ָה ִרים וְ ט ֵֹרף ָּב ֲא ָבנִ ים נַ ְפׁשֹו׃ וַ יְ ִהי
ַליְ ָלה וְ ָ
ׁשּוע ֵמ ָרחֹוק וַ ּיָ ָרץ וַ ּיִ ְׁש ַּתחּו לֹו׃ וַ ּיִ ְצ ַעק ְּבקֹול
ִּכ ְרא ֹתֹו ֶאת־יֵ ַ
ן־אל ֶע ְליֹון ִהנְנִי ַמ ְׁש ִּב ֲיעָך
ׁשּוע ֶּב ֵ
ה־ּלי וָ ָלְך יֵ ַ
ֹאמר ַמ ִ
ּגָ דֹול וַ ּי ַ
רּוח ֻט ְמ ָאה
אֹלהים ִּכי ל ֹא ְת ַעּנֵ נִי׃ ִּכי הּוא ָא ַמר ֵא ָליו ֵצא ַ
ֵב ִ
ֹאמר ַמ ֲחנַיִם
ה־ׁש ֶמָך וַ ּי ַ
ן־ה ִאיׁש ַהּזֶ ה׃ וַ ּיִ ְׁש ָא ֵלהּו ֵלאמ ֹר ַמ ְ
ִמ ָ
י־ר ִּבים ֲאנָ ְחנּו׃ וַ ְּיִפ ַצר־ּבֹו ְמא ֹד ְל ִב ְל ִּתי ַׁש ְּל ָחם ֶאל־
ְׁש ִמי ִּכ ַ
ִמחּוץ ָל ָא ֶרץ׃ וְ ֵע ֶדר ֲחזִ ִירים ַר ִּבים ָהיָ ה ר ֶֹעה ָׁשם ִמ ֵּצ ַלע ָה ָהר׃
בֹואה ָּב ֶהם׃
ל־ה ֲחזִ ִירים וְ נָ ָ
ּיִת ַחּנְ נּו־לֹו ֵלאמ ֹר ַׁש ְּל ֵחנּו־נָ א ֶא ַ
וַ ְ
ׁשּוע וְ ָהרּוחֹות ַה ְּט ֵמאֹות ָה ֵא ֶּלה יָ ְצאּו וַ ָּתב ֹאנָ ה
וַ ּיַ ּנַ ח ָל ֶהם יֵ ַ
ּמֹורד ֶאל־ּתֹוְך ַהּיָם
ל־ה ֵע ֶדר ַּב ָ
ֶאל־ּתֹוְך ַה ֲחזִ ִירים וַ ּיִ ְׁשט ֹף ָּכ ָ
וְ ֵהם ֻּכ ָּלם ְּכ ַא ְל ַּפיִם ֻט ְּבעּו ַּבּיָם׃ וְ ר ֵֹעי ַה ֲחזִ ִירים נָ סּו וַ ּיַ ּגִ ידּו ֶאת־
ַה ָּד ָבר ָּב ִעיר ַּוב ָּׂש ֶדה וַ ּיֵ ְצאּו ְבנֵי ַה ָּמקֹום ִל ְראֹות ֵאת ֲא ֶׁשר
ת־ה ִאיׁש ַּב ַעל ְמעֹון ַה ֵּׁש ִדים
ׁשּוע וַ ּיִ ְראּו ֶא ָ
יָתה׃ וַ ּיָב ֹאּו ֶאל־יֵ ַ
נִ ְה ָ
ַּב ַעל ַמ ֲחנָיִם וְ הּוא י ֵֹׁשב ְמ ֻל ָּבׁש ְּבגָ ִדים וְ ַד ְעּתֹו יְ ָׁש ָרה וַ ּיִ ָיראּו׃
ת־א ֶׁשר נַ ֲע ָׂשה
ינֵיהם ִס ְּפרּו ָל ֶהם ֶא ֲ
ת־ה ַּמ ֲע ֶׂשה ְּב ֵע ֶ
וְ ָהר ִֹאים ֶא ַ
ְל ַב ַעל ְמעֹון ַה ֵּׁש ִדים ְּול ֵע ֶדר ַה ֲחזִ ִירים׃ וַ ּיָ ֵחּלּו ִל ְפ ַצר־ּבֹו ִּכי
ל־ה ֳאנִּיָ ה ַּוב ַעל ְמעֹון ַה ֵּׁש ִדים ָּפגַ ע
יהם׃ וַ ּיֵ ֶרד ֶא ָ
בּול ֶ
יַ ֲעב ֹר ִמּגְ ֵ
ּבֹו ְל ִתּתֹו ִל ְהיֹות ֶא ְצלֹו׃
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מֹול ְד ֶּתָך וְ ַהּגֵ ד
יתָך ְּול ַ
ׁשּוע ַאְך ָא ַמר ֵא ָליו ׁשּוב ְל ֵב ְ
וְ ל ֹא נְ ָתנֹו יֵ ַ
ה־רּבּו ַר ֲח ָמיו ֵא ֶליָך׃ וַ ּיֵ ֶלְך וַ ּיָ ֶחל
ּומ ַ
ה־ע ָׂשה ְלָך יְ הֹוָ ה ָ
ָל ֶהם ֶמ ָ
ּיִת ַּפ ְּלאּו ֻכ ָּלם׃
ׁשּוע וַ ְ
ּפֹוליס ֵאת ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה לֹו יֵ ַ
ְל ַה ְׁש ִמ ַיע ְּב ֶד ַּכ ִ
ם־רב נִ ְק ְּבצּו ֵא ָליו
ל־ע ֶבר ַהּיָם וְ ַע ָ
ׁשּוע וַ ּיַ ֲעב ֹר ָּב ֳאנִּיָ ה ֶא ֵ
ַּיָ ָׁשב יֵ ַ
ית־ה ְּכנֵ ֶסת
אׁשי ֵּב ַ
ל־ׂש ַפת ַהּיָם׃ וְ ִהּנֵ ה ַא ַחד ָר ֵ
וְ הּוא ע ֵֹמד ַע ְ
ּיִת ַחּנֵ ן
ּוׁשמֹו יָ ִאיר ִוְכ ְרא ֹתֹו א ֹתֹו נָ ַפל ְל ַרגְ ָליו ָא ְר ָצה׃ וַ ְ
ָּבא ֵא ָליו ְ
הֹואל־
ד־ׁש ֲע ֵרי ָמוֶ ת ֶ
ֵא ָליו ְמא ֹד ֵלאמ ֹר ִּב ִּתי ַהּיַ ְל ָּדה ִהּגִ ָיעה ַע ַ
ּות ִחי ֵמ ָח ְלּיָ ה׃ וַ ּיֵ ֶלְך ִאּתֹו
יה וְ ָׁש ָבה ְ
נָ א וָב ֹא ִׂשים יָ ֶדיָך ָע ֶל ָ
ם־רב ָה ְלכּו ַא ֲח ָריו וַ ּיִ ְד ָח ֻקהּו׃
וַ ֲהמֹון ַע ָ
זֹובּה נִ ְמ ְׁשכּו ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֶרה
יְמי ָ
וְ ִא ָּׁשה זָ ָבה ָהיְ ָתה ָּׁשם ֲא ֶׁשר ֵ
אֹובים ַר ִּבים ִמ ֵידי ר ְֹפ ִאים ׁשֹונִ ים וְ כ ֹל
ָׁשנָ ה׃ וְ ִהיא נָ ְׂש ָאה ַמ ְכ ִ
הֹועיל ִּכי נִ גְ ָעּה ָה ַלְך ָהלֹוְך וְ ָק ֶׁשה׃
ר־לּה ִּפּזְ ָרה ִב ְל ִּתי ִ
ֲא ֶׁש ָ
ׁשּוע וַ ָּתב ֹא ְּב ֶק ֶרב ֲהמֹון ָה ָעם
ת־ׁש ַמע יֵ ַ
וַ יְ ִהי ְּכ ָׁש ְמ ָעּה ֶא ֵ
ק־אּגַ ע
ֵמ ַא ֲח ָריו וַ ִּתּגַ ע ִּב ְכנַ ף ִּבגְ דֹו׃ ִּכי ָא ְמ ָרה ְב ִל ָּבּה ִאם ַר ֶ
יה ִּפ ְתא ֹם וַ ַּת ֵּכר ִּכי נִ ְר ָּפא
ִּב ְבגָ ָדיו וְ ִאּוָ ֵׁש ָעה׃ וַ ּיִ ַיבׁש ְמקֹור ָּד ֶמ ָ
בּורה יָ ְצ ָאה
ׁשּוע יָ ַדע ְּבנַ ְפׁשֹו ְּכ ֶרגַ ע ִּכי גְ ָ
ַהּנֶ גַ ע ִּב ְב ָׂש ָרּה׃ וְ יֵ ַ
ֹאמרּו ֵא ָליו
ֹאמר ִמי־נָ גַ ע ִּב ְבגָ ָדי׃ וַ ּי ְ
ִמ ֶּמּנּו וַ ּיִ ֶפן ְּבתֹוְך ָה ָעם וַ ּי ַ
ַּת ְל ִמ ָידיו ִהּנְ ָך ר ֶֹאה ִּכי ָה ָעם יִ ְד ֲחקּון ִמ ָּס ִביב וְ ַא ָּתה ִּת ְׁש ַאל
ִמי־נָ גַ ע ִּב ְבגָ ָדי׃ וַ ֵּיַּבט ִמ ָּס ִביב ִל ְראֹות א ָֹתּה ֲא ֶׁשר ָע ְׂש ָתה
ת־א ֶׁשר נַ ֲע ָׂשה
ָּכז ֹאת׃ וְ ָה ִא ָּׁשה יָ ְר ָאה וְ ָח ְר ָדה ִּכי יָ ְד ָעה ֶא ֲ
ֹאמר
ָּלּה וַ ָּתב ֹא וַ ִּתּפ ֹל ְל ָפנָ יו ַא ְר ָצה וַ ַּתּגֶ ד־לֹו ָה ֱא ֶמת׃ וַ ּי ֶ
הֹוׁש ָיעה ָּלְך ְל ִכי ְל ָׁשלֹום וְ ָחיְ ָתה נַ ְפ ֵׁשְך
יה ִּב ִּתי ֱאמּונָ ֵתְך ִ
ֵא ֶל ָ
לּואיְ ִכי׃
ִמ ַּת ֲח ָ
ֹאמרּו
ית־ה ְּכנֵ ֶסת ָּבאּו ִמ ֵּביתֹו וַ ּי ְ
עֹודּנּו ְמ ַד ֵּבר וְ ַאנְ ֵׁשי ר ֹאׁש ֵּב ַ
ֶ
ׁשּוע
מֹוע יֵ ַ
ת־ה ָר ִּבי׃ ִּכ ְׁש ַ
ֵמ ָתה ִב ְּתָך וְ ָל ָּמה־ּזֶ ה ַּת ְל ֶאה עֹוד ֶא ַ
ל־ּת ָירא
ית־ה ְּכנֵ ֶסת ַא ִ
ֹאמר ֶאל־ר ֹאׁש ֵּב ַ
ת־ה ָּד ָבר ָה ָאמּור וַ ּי ֶ
ֶא ַ
ְך־ה ֲא ֵמן׃
ַא ַ
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יֹוחנָ ן ֲא ִחי
וְ ל ֹא נָ ַתן ְל ִאיׁש ָל ֶל ֶכת ִעּמֹו ִּב ְל ִּתי ְל ֶפ ְטרֹוס וְ ֲיַעק ֹב וְ ָ
הּומת
ת־מ ַ
ית־ה ְּכנֵ ֶסת וַ ּיַ ְרא ֶא ְ
יַ ֲעק ֹב׃ וַ ּיָב ֹאּו ֵּבית־ר ֹאׁש ֵּב ַ
יהם ַמה־
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ת־ה ְמ ְיַל ִלים ָה ַר ִּבים׃ וַ ּיָב ֹא וַ ּי ֶ
ַהּב ִֹכים וְ ֶא ַ
ה־ּת ְבּכּו ַהּיַ ְל ָּדה ל ֹא ֵמ ָתה ִּכי ִאם־יְ ֵׁשנָ ה ִהיא׃ וַ ּיִ ְל ֲעגּו
ּומ ִ
ֶּת ֱהמּו ַ
ת־א ִבי ַהּנַ ֲע ָרה
ן־ה ָּביִת וַ ּיִ ַּקח ֶא ֲ
ת־ּכ ָּלם ִמ ַ
הֹוציא ֶא ֻ
לֹו ַאְך הּוא ִ
ת־א ֶׁשר ִאּתֹו וַ ּיָב ֹא ַה ַח ְד ָרה ֲא ֶׁשר ַהּנַ ֲע ָרה ָׁש ָּמה׃
ת־א ָּמה וְ ֶא ֲ
וְ ֶא ִ
יֵא ַמר נַ ֲע ָרה
קּומי ֲא ֶׁשר ָ
יְתא ִ
ֹאמר ַט ְל ָ
וַ ּיַ ֲחזֵ ק ְּביַד ַהּנַ ֲע ָרה וַ ּי ֶ
קּומי׃ וַ ָּת ָקם ַהּנַ ֲע ָרה ִּפ ְתא ֹם וַ ִּת ֲה ַלְך וְ ִהיא
ֲאנִי א ֵֹמר ָלְך ִ
יהם
ּיִת ַּפ ְּלאּו ַה ְפ ֵלא ֶוָפ ֶלא׃ וַ ַיְצו ֲע ֵל ֶ
ת־ׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה וַ ְ
ַּב ְ
ת־לּה ֶל ֱאכ ֹל׃
וַ ּיַ זְ ִה ֵירם ְל ִב ְל ִּתי יִ ּוָ ַדע ַה ָּד ָבר ְל ִאיׁש ָאז ָא ַמר ָל ֶת ָ
מֹול ְדּתֹו וְ ַת ְל ִמ ָידיו ָה ְלכּו ַא ֲח ָריו׃
ל־א ֶרץ ַ
וַ ּיֵ ֵצא ִמ ָּׁשם וַ ּיָב ֹא ֶא ֶ
ית־ה ְּכנֵ ֶסת וְ ַר ִּבים ָׁש ְמעּו
וַ יְ ִהי ְּביֹום ַה ַּׁש ָּבת וַ ּיָ ֶחל ְל ַל ֵּמד ְּב ֵב ַ
ה־ּמנַ ת ָח ְכ ָמתֹו וְ ֵאיְך
ל־א ֶּלה ַמ ְ
ּיִת ְמהּו ֵלאמ ֹר ֵמ ַאיִן ָלזֶ ה ָּכ ֵ
וַ ְ
נִ ְפ ָלאֹות ָּכ ֵא ֶּלה ַּת ֲע ֶׂשינָ ה יָ ָדיו׃ ֲהל ֹא זֶ ה הּוא ֶה ָח ָרׁש ֶּבן־
יֹותו ֲהל ֹא ֻכ ָּלן
ם־א ְח ָ
יהּודה וְ ִׁש ְמעֹון וְ גַ ַ
יֹוסי וִ ָ
ִמ ְריָם וַ ֲא ִחי יַ ֲעק ֹב וְ ֵ
ׁשּוע
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ִא ָּתנּו ּפ ֹה ִּכי הּוא ָהיָ ה ָל ֶהם ְל ֶא ֶבן נֶ גֶ ף׃ וַ ּי ֶ
מֹול ְדּתֹו ְּב ֶק ֶרב ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו
זּול ִתי ְּב ֶא ֶרץ ַ
ֵאין נָ ִביא ִּב ְב ִלי ָכבֹוד ָ
חֹולים
ְּובתֹוְך ֵּביתֹו׃ וְ ל ֹא יָכ ֹל ַל ֲעׂשֹות נִ ְפ ָלאֹות ָׁש ָּמה ִּב ְל ֲע ֵדי ִ
יהם וַ ּיִ ְר ָּפ ֵאם׃ וְ ַׁש ָּמה ֶה ֱהזִ ַיק ְתהּו
ֲא ָח ִדים ֲא ֶׁשר ָׂשם יָ ָדיו ֲע ֵל ֶ
ִמ ְּפנֵי ח ֶֹסר ֱאמּונָ ָתם וַ ּיֵ ֶלְך וַ ּיָ ָסב ְל ַל ֵּמד ַּב ְּכ ָפ ִרים׃
ֹלח א ָֹתם ְׁשנַ יִ ם ְׁשנָ יִ ם וְ כ ַֹח
ל־ׁשנֵ ים ֶה ָע ָׂשר וַ ּיָ ֶחל ִל ְׁש ַ
וַ ּיִ ְק ָרא ֶא ְ
נָ ַתן ְּביָ ָדם ַעל־רּוחֹות ַה ֻּט ְמ ָאה׃ וַ יְ ַצו א ָֹתם ְל ִב ְל ִּתי יִ ְׂשאּו ֵצ ָדה
זּול ִתי ַמ ֶּטה ְל ַבּדֹו וְ ל ֹא ֶל ֶחם וְ ל ֹא יַ ְלקּוט וְ ל ֹא ֶכ ֶסף
ְל ַד ְר ָּכם ָ
ם־ל ַהנְ ִעיל ַסנְ ָּדל ְל ַכף ַרגְ ָלם וַ ֲח ִליפֹות ְּבגָ ִדים
ַּב ִּכיס׃ ִּכי ִא ְ
יהם ִּכי ָתב ֹאּו ְל ַא ַחד ַה ָּב ִּתים ְּב ַא ַחד
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ַּבל־יִ ְל ָּבׁשּו׃ וַ ּי ֶ
ד־א ֶׁשר ַּת ֲעב ֹרּון׃
ַה ְּמקֹומֹות ְׁשבּו ַב ַּביִ ת ַההּוא ַע ֲ
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ל־א ֶׁשר ל ֹא־יַ ַא ְספּו ֶא ְת ֶכם ַה ַּביְ ָתה וְ ל ֹא יִ ְׁש ְמעּו ְבק ְֹל ֶכם
וְ ָכ ֲ
ת־ה ָא ָבק ֵמ ַעל ַרגְ ֵל ֶיכם ְל ֵעדּות ָל ֶהם
ְצאּו ִמ ָּׁשם ּונְ ַע ְר ֶּתם ֶא ָ
ן־ה ִעיר
ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִל ְסד ֹם וְ ַל ֲעמ ָֹרה יֵ ַקל ְּביֹום ַה ִּדין ִמ ָ
ל־ה ָעם ָלׁשּוב׃ וַ יְ גָ ְרׁשּו רּוחֹות
ַה ִהיא׃ וַ ּיֵ ֵצאּו וַ ּיִ ְק ְראּו ֶא ָ
ת־חֹולים ַר ִּבים ָסכּו ְב ֶׁש ֶמן וַ ּיִ ְר ְּפאּו א ָֹתם׃
ִ
ָרעֹות ַרּבֹות וְ ֶא
נֹודע ָהיָה ְׁשמֹו ָּב ָא ֶרץ
ׁשּוע ִּכי ַ
הֹורדֹוס ַעל־יֵ ַ
וַ ּיִ ְׁש ַמע ַה ֶּמ ֶלְך ְ
ל־ּכן ּגָ ְב ָרה יָדֹו
ן־ה ֵּמ ִתים ַע ֵ
יֹוחנָ ן ַה ְמ ַט ֵּבל ָקם ִמ ַ
ֹאמר ִּכי ָ
וַ ּי ֶ
ַל ֲעׂשֹות נִ ְפ ָלאֹות׃ וְ יֵ ׁש ֲא ֶׁשר ָא ְמרּו ִּכי־הּוא ֵא ִלּיָהּו וַ ֲא ֵח ִרים
הֹורדֹוס ָׁש ַמע
יאים׃ וְ ְ
ָא ְמרּו ִּכי־הּוא נָ ִביא אֹו ְּכ ַא ַחד ַהּנְ ִב ִ
אתי ֶאת־ר ֹאׁשֹו ֵמ ָע ָליו הּוא ָקם
נָׂש ִ
יֹוחנָ ן ֲא ֶׁשר ָ
ֹאמר זֶ ה הּוא ָ
וַ ּי ַ
ּיַא ְס ֵרהּו
יֹוחנָ ן וַ ַ
ּיִתּפ ֹׂש ְּב ָ
הֹורדֹוס ֲא ֶׁשר ָׁש ַלח וַ ְ
ן־ה ֵּמ ִתים׃ הּוא ְ
ִמ ַ
הֹורֹודיָה ֵא ֶׁשת ִּפ ִילּפֹוס ָא ִחיו
ְ
ל־ּד ַבר
ּיִּתנֵ הּו ְּב ֵבית ַהּס ַֹהר ַע ְ
וַ ְ
ל־הֹורדֹוס ל ֹא
ְ
יֹוחנָ ן ָא ַמר ֶא
ֲא ֶׁשר א ָֹתּה ָל ַקח לֹו ְל ִא ָּׁשה׃ ִּכי ָ
הֹורֹודיָה
ְ
ּתֹורה ָל ַק ַחת ֵא ֶׁשת ָא ִחיָך ְלָך ְל ִא ָּׁשה׃ וַ ִּת ְׂשט ֹם א ֹתֹו
ַכ ָ
ת־יֹוחנָ ן
ָ
הֹורדֹוס ָהיָה ֵיָרא ֶא
וַ ְּת ַב ֵּקׁש ַל ֲה ִמיתֹו וְ ל ֹא ְיָכ ָלה ּלֹו׃ ִּכי ְ
ַּב ֲא ֶׁשר ַיָדע ִּכי ִאיׁש ַצ ִּדיק וְ ָקדֹוׁש הּוא וַ ּיָגֶ ן ָע ָליו וְ ַרּבֹות ָע ָׂשה
ְל ִפי ְד ָברֹו ֲא ֶׁשר ִאּוָ ה ִל ְׁשמ ַֹע לֹו׃ וַ ִיְהי ַהּיֹום הּוא יֹום ֻה ֶּל ֶדת
אׁשי ַהּגָ ִליל׃
ת־הֹורדֹוס וַ ַּיַעׂש ִמ ְׁש ֶּתה ִלגְ ד ָֹליו ְל ָׂש ֵרי ֲא ָל ָפיו ְּול ָר ֵ
ְ
ֶא
הֹורדֹוס
יטב ְּב ֵעינֵי ְ
ד־ׁשם ְּב ָמחֹול וַ ִּת ַ
ת־הֹורֹודיָה וַ ְּת ַר ֶּק ָ
ְ
וַ ָּתב ֹא ַב
ל־הּנַ ֲע ָרה ַׁש ֲא ִלי ִמ ֶּמּנִי
ֹאמר ַה ֶּמ ֶלְך ֶא ַ
ּיׁש ִבים ִּב ְמ ִסּבֹו וַ ּי ֶ
ְּוב ֵעינֵי ַה ְ
ל־א ֶׁשר ִּת ְׁש ֲא ִלי
ל־ּב ָּק ָׁש ֵתְך׃ וַ ּיִ ָּׁש ַבע ָלּה ֵלאמ ֹר ָּכ ֲ
ן־לְך ָּכ ַ
וְ ֶא ֶּת ָ
ֹאמר
ד־ח ִצי ַה ַּמ ְלכּות ֵּכן ֶא ֱע ֶׂשה ָּלְך׃ וַ ֵּת ֵצא וַ ּת ֶ
ִמ ֶּמּנִי ּגַ ם ַע ֲ
יֹוחנָ ן ַה ְמ ַט ֵּבל׃
ל־א ָּמּה ָמה ֶא ְׁש ָאל וַ ַּת ַען ֵלאמ ֹר ֶאת־ר ֹאׁש ָ
ֶא ִ
ן־לי ַּכּיֹום
ֹאמר ְׁש ֵא ָל ִתי ִּכי ִת ֶּת ִ
ל־ה ֶּמ ֶלְך וַ ּת ַ
וַ ְּת ַמ ֵהר וַ ָּת ָׁשב ֶא ַ
ד־מא ֹד
ּיִת ַע ֵּצב ַה ֶּמ ֶלְך ַע ְ
יֹוחנָ ן ַה ְמ ַט ֵּבל׃ וַ ְ
ַּב ֵּס ֶפל ֶאת־ר ֹאׁש ָ
ּיׁש ִבים ִעּמֹו ִּב ְמ ִסּבֹו ל ֹא ָא ָבה ְל ָה ִׁשיב
בּועה וְ ַה ְ
ֶא ֶפס ַּב ֲעבּור ַה ְּׁש ָ
נֶיה׃
ת־ּפ ָ
ֶא ָ
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ן־ה ַּט ָּב ִחים וַ ַיְצּוֵ הּו ְל ָה ִביא ֶאת־
וַ ַיְמ ֵהר ַה ֶּמ ֶלְך וַ ּיִ ְׁש ַלח ֶא ָחד ִמ ַ
יאהּו
יֹוחנָ ן וַ ֶּיֵלְך וַ ְּיִכרֹת ֶאת־ר ֹאׁשֹו ְּב ֵבית ַהּס ַֹהר׃ וַ ִיְב ֵ
ר ֹאׁש ָ
ּיִּתנֵ הּו ַלּנַ ֲע ָרה וְ ַהּנַ ֲע ָרה נָ ְתנָ ה א ֹתֹו ְל ִא ָּמּה׃ וַ ּיִ ְׁש ְמעּו
ַב ֵּס ֶפל וַ ְ
מֹו־ק ֶבר׃
ת־ה ָח ָלל וַ ְּיִק ְּב ֻרהּו ְּב ָ
ַת ְל ִמ ָידיו וַ ּיָב ֹאּו וַ ּיִ ְׂשאּו ֶא ֶ
ל־א ֶׁשר ָעׂשּו
ת־ּכ ֲ
ׁשּוע וַ ּיַ ּגִ ידּו לֹו ֶא ָ
יחים ֶאל־יֵ ַ
וַ ּיִ ָּק ְבצּו ַה ְּׁש ִל ִ
ל־מקֹום
יהם ְלכּו וְ נֵ ְל ָכה ֶא ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וְ ֵאת ֲא ֶׁשר ִל ֵּמדּו׃ וַ ּי ֶ
ד־א ֶׁשר
ָׁש ֵמם וְ ַת ְרּגִ יעּו ָׁשם ְמ ָעט ִּכי ַרּבּו ַה ָּב ִאים וְ ַה ָּׁש ִבים ַע ֲ
ל־ל ֶחם׃ וַ ּיֵ ְלכּו ָב ֳאנִ ּיָ ה ְל ַב ָּדם ֶאל־
ל ֹא ָמ ְצאּו ָל ֶהם ֵעת ֶל ֱא ָכ ָ
ָמקֹום ָׁש ֵמם׃ ִּכ ְראֹות ֲהמֹון ָה ָעם א ָֹתם ה ְֹל ִכים ִה ִּכירּו א ֹתֹו
ל־ה ָע ִרים וַ ּיַ ְק ִּדימּו ָלב ֹא
ַר ִּבים ֵמ ֶהם וַ ּיָ רּוצּו ֶּד ֶרְך ַה ָּיָּב ָׁשה ִמ ָּכ ֶ
יהם
ם־רב וְ ַר ֲח ָמיו נִ ְכ ְמרּו ֲע ֵל ֶ
ׁשּוע וַ ּיַ ְרא ֲהמֹון ַע ָ
ֵא ָליו׃ וַ ּיֵ ֵצא יֵ ַ
ין־ל ֶהם ר ֶֹעה וַ ּיָ ֶחל ְלהֹור ָֹתם ְּד ָב ִרים
ִּכי ָהיּו ַּכּצ ֹאן ֲא ֶׁשר ֵא ָ
ֹאמרּו
י־פנָ ה ַהּיֹום וַ ּיָב ֹאּו ֵא ָליו ַּת ְל ִמ ָידיו וַ ּי ְ
ׁשֹונִ ים׃ וַ יְ ִהי ִּכ ָ
ַה ָּמקֹום ָׁש ֵמם וְ ַהּיֹום ַרד ְמא ֹד׃ ַׁש ְּל ֵחם ֵמ ַעל ָּפנֶ יָך וְ יֵ ְלכּו ֶאל־
יהן ִמ ָּס ִביב ִל ְקנֹות ָל ֶהם ֶל ֶחם ִּכי ֵאין ָל ֶהם ַמה־
ֶה ָע ִרים וְ ַח ְצ ֵר ֶ
ֹאמרּו
יהם ְּתנּו ָל ֶהם ַא ֶּתם ֶל ֱאכ ֹל וַ ּי ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ֶׁשּיא ֵֹכלּו׃ וַ ּיַ ַען וַ ּי ֶ
ּומ ָצא ָל ֶהם׃
אתיִ ם ִּדינָ ר ָ
ֵא ָליו וְ ִכי נֵ ֵלְך ִל ְקנֹות ָל ֶהם ֶל ֶחם ְּב ָמ ַ
ּוראּו וַ ּיִ ְראּו
רֹות־ל ֶחם ָל ֶכם ְלכּו ְ
ֶ
יהם ַּכ ָּמה ִּכ ְּכ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
יׁשבּום
ֹאמרּו ֲח ִמ ָּׁשה ֶל ֶחם וְ ָדגִ ים ְׁשנָ יִ ם׃ וַ יְ ַצו א ָֹתם ִּכי ִ
וַ ּי ְ
ל־ׁשּורה
ָ
ׁשּורה ַע
ֻּכ ָּלם ֶח ֶבל ֶח ֶבל ִּבנְ אֹות ֶּד ֶׁשא׃ וַ ּיֵ ְׁשבּו ָל ֶהם ָ
ת־ח ֵמ ֶׁשת
ֵמ ָאה ֵמ ָאה ִאיׁש וַ ֲח ִמ ִּׁשים ֲח ִמ ִּׁשים ִאיׁש׃ וַ ּיִ ַּקח ֶא ֲ
ת־ׁשנֵ י ַה ָּדגִ ים וַ ּיִ ָּׂשא ֵעינָ יו ַל ָּמרֹום וַ ָיְב ֶרְך וַ ּיִ ְפר ֹס
ַה ֶּל ֶחם וְ ֶא ְ
ת־ׁשנֵ י ַה ָּדגִ ים
יהם וְ ֶא ְ
ת־ה ֶּל ֶחם וַ ּיִ ֶּתן ְל ַת ְל ִמ ָידיו ָלׂשּום ִל ְפנֵ ֶ
ֶא ַ
ֹאכלּו ֻכ ָּלם וַ ּיִ ְׂש ָּבעּו׃ וַ ּיִ ְׂשאּו ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר
ִח ַּלק ְל ֻכ ָּלם׃ וַ ּי ְ
ן־ה ָּדגִ ים׃ וְ ֵא ֶּלה
ּומ ַ
ּנֹות ִרים ִ
תֹותים ַה ָ
ן־ה ְּפ ִ
ַס ִּלים ְמ ֵל ִאים ִמ ַ
ֲא ֶׁשר ָל ֲחמּו ַּב ֶּל ֶחם ַההּוא ָהיּו ַּכ ֲח ֶמ ֶׁשת ַא ְל ֵפי ִאיׁש׃
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ז
2
3

4

ל־ּת ְל ִמ ָידיו ָל ֶר ֶדת ָּב ֳאנִ ּיָ ה וְ ַל ֲעב ֹר ְל ָפנָ יו
ָאז ָחזַ ק ְּד ָברֹו ַע ַ
ת־ה ָעם׃
ל־ּבית ָציְ ָדה ְּבעֹוד הּוא יְ ַׁש ַּלח ֶא ָ
ל־ע ֶבר ַהּיָ ם ֶא ֵ
ֶא ֵ
ל־ה ָהר ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל׃ וְ ָה ֳאנִ ּיָ ה
וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ָּפ ַטר א ָֹתם ָע ָלה ַע ָ
ָב ָאה ְּב ֵלב ַהּיָ ם ַא ֲח ֵרי ּב ֹא ָה ָע ֶרב וַ ּיִ ּוָ ֵתר הּוא ְל ַבּדֹו ַּב ָּיַּב ָׁשה׃
הֹולְך וְ ס ֵֹער
דֹולה ִּכי ַה ַּס ַער ֵ
וַ ּיַ ְרא ֶאת־ה ַָּׁש ִטים ָּב ֳאנִּיָ ה ְּב ָצ ָרה גְ ָ
יהם ְּבעֹוד ַל ָיְלה ְל ֵעת ָה ַא ְׁשמ ֶֹרת ָה ְר ִב ִיעית
נֵיהם וַ ּיָב ֹא ֲא ֵל ֶ
נֶ גֶ ד ְּפ ֶ
ּיֹואל ַל ֲעב ֹר א ָֹתם׃ וְ ֵהם ָראּו א ֹתֹו ּד ֵֹרְך
ל־ּפנֵי ַהּיָם וַ ֶ
ּד ֵֹרְך ַע ְ
י־כ ָּלם ָראּו
זֹון־רּוח הּוא וַ ּיִ ְצ ָעקּו׃ ִּכ ֻ
ַ
ל־ּפנֵי ַהּיָם וַ ּיַ ְח ְׁשבּו ִּכי ֲח
ַע ְ
יהם ִחזְ קּו ֲאנִי
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ל־ל ָּבם וַ ּי ֶ
א ֹתֹו וְ נִ ְב ָהלּו וַ ַיְמ ֵהר ְל ַד ֵּבר ַע ִ
רּוח ָׁש ָכ ָכה
ל־ּת ָיראּו׃ וַ ּיֵ ֶרד ֲא ֵל ֶהם ֶאל־ּתֹוְך ָה ֳאנִּיָ ה וְ ָה ַ
הּוא ַא ִ
ר־ּכ ְּכרֹות
ם־ּב ְד ַב ִ
יֶתר ְמא ֹד׃ ִּכי ּגַ ִ
וְ ֵהם ֵּכן ָּת ְמהּו ְּב ִת ְמהֹון ֵל ָבב ֶ
י־לב׃
ַה ֶּל ֶחם ַעד־ּכ ֹה ל ֹא ִה ְׂש ִּכילּו ִּכי ָהיּו ִּכ ְב ֵד ֵ
ל־החֹוף׃ וְ עֹוד ֵהם
יסר וַ ּיִ ְק ְרבּו ֶא ַ
וַ ּיַ ַע ְברּו וַ ּיָב ֹאּו ַא ְר ָצה גִ ּנֵ ַ
ן־ה ֳאנִ ּיָ ה וְ ַאנְ ֵׁשי ַה ָּמקֹום ִה ִּכ ֻירהּו ְּכ ָרגַ ע׃ וַ ּיָ ֻרצּו ְּב ָכל־
ע ִֹלים ִמ ָ
יאם ֶאל־
ל־מ ְׁש ָּכ ָבם ַל ֲה ִב ָ
חֹולים ַע ִ
ת־ה ִ
ַה ִּכ ָּכר וַ ּיָ ֵחּלּו ָל ֵׂשאת ֶא ַ
ל־מקֹום ֲא ֶׁשר ָּבא
ּוב ָכ ָ
ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו ִּכי־הּוא ָׁשם׃ ְ
חֹולים
ת־ה ִ
יהן ָׁשם ָׂשמּו ֶא ַ
ָׁש ָּמה ִּב ְכ ָפ ִרים אֹו ְב ָע ִרים וְ ַח ְצ ֵר ֶ
ל־ּפנֵ י חּוצֹות וַ ּיִ ְת ַחּנְ נּו־לֹו ְל ִת ָּתם ָלגַ ַעת ִּב ְכנַ ף ִּבגְ דֹו
ְל ָפנָ יו ַע ְ
וַ יְ ִהי ּכ ֹל ֲא ֶׁשר נָ גַ ע־ּבֹו וָ ָחי׃
ירּוׁש ָליִ ם׃
סֹופ ִרים ֲא ָח ִדים ֲא ֶׁשר ָּבאּו ִמ ָ
רּוׁשים וְ ְ
וַ ּיִ ָּק ֲהלּו ֵא ָליו ְּפ ִ
וַ ּיִ ְראּו ֵאת ֲא ָח ִדים ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו א ְֹכ ִלים ֶל ֶחם ְּביָ ַדיִ ם ְט ֵמאֹות
הּודים ל ֹא
ל־הּיְ ִ
רּוׁשים וְ ָכ ַ
ּיֹוכיחּו א ָֹתם׃ ִּכי ַה ְּפ ִ
ִּכי ל ֹא ָר ָחצּו וַ ִ
ד־ה ֶּפ ֶרק ִּכי ֶאת־
יהם ַע ַ
ֹאכלּו ֶל ֶחם ִּב ְל ִּתי ִאם־יִ ְר ֲחצּו ֶאת־יְ ֵד ֶ
י ְ
ֹאכלּו ִּב ְב ִלי
ן־הּׁשּוק ל ֹא י ְ
בֹואם ִמ ַ
ּוב ָ
ַק ָּב ַלת ַהּזְ ֵקנִ ים יִ ְׁשמ ֹרּו׃ ְ
יהם ִל ְׁשמ ֹר ְּכמֹו ְט ִב ַילת ּכ ֹסֹות
ָר ְח ָצה וְ עֹוד ַרּבֹות ִק ְּבלּו ֲע ֵל ֶ
ּומּטֹות׃
וְ ַכ ִּדים וְ ִכּי ֹרֹות ִ
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ּדּוע ל ֹא יִ ְׁש ְמרּו
ּסֹופ ִרים ֵלאמ ֹר ַמ ַ
רּוׁשים וְ ַה ְ
וַ ּיִ ְׁש ֲאלּו א ֹתֹו ַה ְּפ ִ
ת־מס ַֹרת ַהּזְ ֵקנִ ים ִּכי ֵהם א ְֹכ ִלים ֶל ֶחם ְּב ִלי
ַת ְל ִמ ֶידיָך ֶא ְ
יטב נִ ָּבא ֲע ֵל ֶיכם
י־לב ֵה ֵ
יהם ַחנְ ֵפ ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
נְ ִט ַילת יָ ָדיִ ם׃ וַ ּי ֶ
יְ ַׁש ְעיָ הּו ַּכ ָּכתּוב
ָה ָעם ַהּזֶ ה ִּב ְׂש ָפ ָתיו ִּכ ְּבדּונִ י
וְ ִלּבֹו ִר ַחק ִמ ֶּמּנִ י׃
וְ ת ֹהּו יִ ְר ָא ָתם א ִֹתי
ִמ ְצֹות ֲאנָ ִׁשים ְמ ַל ְּמ ִדים׃
ֹלהים ֲעזַ ְב ֶּתם וַ ִּת ְׁש ְמרּו ְמס ַֹרת ֲאנָ ִׁשים ְט ִב ַילת
ִּכי ִמ ְצֹות ֱא ִ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ַּכ ִּדים וְ כ ֹסֹות וְ ָכ ֵא ֶּלה ַרּבֹות ַא ֶּתם ע ִֹׂשים׃ וַ ּי ֶ
ת־ק ָּב ַל ְת ֶכם׃
ֹלהים ְל ַמ ַען ִּתנְ ְצרּו ֶא ַ
יט ְב ֶּתם ִל ְמא ֹס ְּב ִמ ְצֹות ֱא ִ
ֵה ַ
ּומ ַק ֵּלל ָא ִביו וְ ִאּמֹו
ת־א ֶּמָך ְ
ת־א ִביָך וְ ֶא ִ
י־משה ָא ַמר ַּכ ֵּבד ֶא ָ
ִּכ ֶ
ֹאמר ְל ָא ִביו אֹו ְל ִאּמֹו
יּומת׃ וְ ַא ֶּתם א ְֹמ ִרים ִאיׁש ִּכי־י ַ
מֹות ָ
ל־הּנָ ָאה ֲא ֶׁשר ֶּת ְהנֶ ה ִמ ֶּמּנּו ֲה ֵרי זֶ ה נֶ ֶדר׃ וְ ל ֹא ִת ְּתנּו
ָק ְר ָּבן ָּכ ַ
ת־ּד ַבר
אּומה ְל ָא ִביו ְּול ִאּמֹו׃ וַ ָּת ֵפרּו ֶא ְ
לֹו ַל ֲעׂשֹות עֹוד ְמ ָ
ֹלהים ִמ ְּפנֵ י ְמס ַֹר ְת ֶכם ֲא ֶׁשר ִּת ְמ ְסרּו ַא ֶּתם וְ ֵכן ַרּבֹות ַא ֶּתם
ֱא ִ
יהם ַה ֲאזִ ינּו ֵא ַלי
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ל־ה ָעם וַ ּי ֶ
ּיֹוסף וַ ּיִ ְק ָרא ֶא ָ
ע ִֹׂשים׃ וַ ֶ
חּוצה־
ֻּכ ְּל ֶכם וְ ַה ְׂש ִּכילּו׃ ֵאין ָּד ָבר ֲא ֶׁשר יָב ֹא ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ָדם ִמ ָ
יּוכל ְל ַט ֵּמא א ֹתֹו ִּכי ִאם־זֶ ה ֲא ֶׁשר יֵ ֵצא ִמ ֶּמּנּו הּוא יְ ַט ֵּמא
ּלֹו ַ
ר־אזְ נַ יִ ם לֹו ִל ְׁשמ ַֹע יִ ְׁש ָמע׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר
ת־ה ָא ָדם׃ ִמי ֲא ֶׁש ָ
ֶא ָ
ל־ּד ַבר
ָׁשב ִמּתֹוְך ָה ָעם ַה ָּביְ ָתה וַ ּיִ ְׁש ֲאלּו א ֹתֹו ַּת ְל ִמ ָידיו ַע ְ
ם־א ֶּתם עֹוד ִּב ְב ִלי ִבינָ ה ֲהל ֹא
יהם ֲה ִכי גַ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ְמ ָׁשלֹו׃ וַ ּי ֶ
ל־ה ָּבא ִמחּוץ ֶאל־ּתֹוְך ָה ָא ָדם ל ֹא יְ ַט ְּמ ֶאּנּו׃ ִּכי
ַת ְׂש ִּכילּו ִּכי ָּכ ַ
ּומ ָּׁשם יֵ ֵצא ַה ַּפ ְר ְׁשד ֹנָ ה
ל־ּכ ֵרׂשֹו ִ
ם־א ְ
ל־לּבֹו ִּכי ִא ֶ
ל ֹא־יָב ֹא ֶא ִ
ֹאמר ָא ֵכן ַהּי ֵֹצא ִמּתֹוְך ָה ָא ָדם הּוא
ל־מזֹון׃ וַ ּי ַ
ֲא ֶׁשר יְ זַ ֵּקק ָּכ ָ
יְ ַט ְּמ ֶאּנּו׃ ִּכי ִמּתֹוְך ָה ָא ָדם ִמּתֹוְך ִלּבֹו יֵ ְצאּו יִ ְצ ֵרי ַמ ֲח ָׁשבֹות
ָרעֹות זְ נּונִ ים ּגְ נֵ ָבה וָ ָר ַצח׃
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ּדּופים
ת־עיִ ן ּגִ ִ
נִ ֻא ִפים ַא ֲה ַבת ֶּב ַצע וָ ֶר ַׁשע ְר ִמּיָ ה וְ זִ ָּמה וְ ָר ַע ַ
ל־ה ָרעֹות ָה ֵא ֶּלה ִמּתֹוְך ָה ָא ָדם ֵהן י ְֹצאֹות
ּגֵ אּות ּונְ ָב ָלה׃ ָּכ ָ
ּומ ַט ְּמאֹות א ֹתֹו׃
ְ
ל־א ַחד
וַ ּיָ ָקם וַ ּיֵ ֶלְך ִמ ָּׁשם ֶאל־ּגְ בּול צֹור וְ ִצידֹון וַ ּיָב ֹא ֶא ַ
ַה ָּב ִּתים וְ ל ֹא ָא ָבה ֲא ֶׁשר יַ ִּכ ֶירּנּו ִאיׁש ַאְך ל ֹא יָ כ ֹל ְל ִה ָּס ֵתר׃
רּוח ֻט ְמ ָאה ְמ ַב ִע ָּתּה ָׁש ְמ ָעה
ִּכי ִא ָּׁשה ֲא ֶׁשר ִּב ָּתּה ַהּיַ ְל ָּדה ַ
ּומֹול ְד ָּתּה
ַ
ָע ָליו וַ ְּת ַמ ֵהר וַ ָּתב ֹא וַ ִּתּפ ֹל ְל ַרגְ ָליו׃ וְ ָה ִא ָּׁשה יְ וָ נִ ית
רּוח ָה ָר ָעה ִמ ֶּק ֶרב
ת־ה ַ
ֲא ַרם־צ ֹר וַ ְּת ַב ְק ֵׁשהּו ְל ַה ְר ִחיק ֶא ָ
ׁשּוע נָ תֹון ַל ָּבנִ ים ִל ְׂשּב ַֹע ִראׁשֹונָ ה ִּכי
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ִּב ָּתּה׃ וַ ּי ֶ
ת־ל ֶחם ַה ָּבנִ ים ְּול ַה ְׁש ִליכֹו ִל ְפנֵ י ַה ְּכ ָל ִבים׃
ל ֹא־נָ כֹון ָל ַק ַחת ֶא ֶ
ֹאכלּו ַּת ַחת
ם־ה ְּכ ָל ִבים י ְ
ֹאמר ֵא ָליו ֵּכן ֲאד ֹנִ י ֶא ֶפס ּגַ ַ
וַ ַּת ַען וַ ּת ֶ
יה יַ ַען ָּכז ֹאת
ֹאמר ֵא ֶל ָ
תֹותי ֶל ֶחם ַה ָּבנִ ים׃ וַ ּי ֶ
ַה ֻּׁש ְל ָחן ִמ ְּפ ֵ
רּוח ָה ָר ָעה ִמ ִּב ֵּתְך׃ וַ ָּת ָׁשב ֶאל־
י־לְך ָס ָרה ָה ַ
ִּד ַּב ְר ְּת ְל ִכ ָ
רּוח ָה ָר ָעה
ל־מ ָּט ָתּה וְ ָה ַ
ת־ּב ָּתּה ׂש ֶֹכ ֶבת ַע ִ
יתּה וַ ִּת ְמ ָצא ֶא ִ
ֵּב ָ
יה׃ וַ ּיִ ֶפן וַ ּיֵ ֵצא ִמּגְ בּול צֹור ֶּד ֶרְך ִצידֹון וַ ּיָב ֹא ַעד־
ָס ָרה ֵמ ָע ֶל ָ
ּפֹוליס׃ וַ ִּיָביאּו ֵא ָליו ִאיׁש ֵח ֵרׁש
יָ ם ַהּגָ ִליל ְּבתֹוְך ּגְ בּול ֶּד ַּכ ִ
וְ ִא ֵּלם וַ ּיִ ְפ ְצרּו־בֹו ָלׂשּום ֶאת־יָ דֹו ָע ָליו׃ וַ ּיִ ָּק ֵחהּו ִמ ֶּק ֶרב ָה ָעם
ת־א ְצ ְּבע ָֹתיו ְּב ָאזְ נָ יו וַ ּיָ ָרק וַ ּיִ ּגַ ע ִּב ְלׁשֹונֹו׃ וַ ּיִ ָּׂשא
ְל ַבּדֹו וַ ּיָ ָׂשם ֶא ֶ
ֹאמר לֹו ִא ַּפ ַּתח ֲא ֶׁשר יֵ ָא ֵמר ִה ְת ַּפ ֵּת ַח׃
ֵעינָ יו ַל ָּמרֹום וַ ּיֵ ָאנַ ח וַ ּי ֶ
רּורה׃
ּומֹוס ֵרי ְלׁשֹונֹו נִ ָּתקּו וַ יְ ַד ֵּבר ְּב ָׂש ָפה ְב ָ
ְ
וַ ּיִ ָּפ ְתחּו ָאזְ נָ יו
יהם ֵּכן
יהם ְל ִב ְל ִּתי יַ ּגִ ידּו ְל ִאיׁש וְ ַכ ֲא ֶׁשר יְ ַצּוֶ ה ֲע ֵל ֶ
וַ יְ ַצו ֲע ֵל ֶ
ד־מא ֹד
ת־ה ָּד ָבר ָּב ַר ִּבים׃ וַ ּיִ ְת ְמהּו ַע ְ
יֹוסיפּו ְל ַה ְׁש ִמ ַיע ֶא ַ
ִ
ל־ּפיו ֵח ְר ִׁשים ׁש ְֹמ ִעים
ל־א ֶׁשר ָע ָׂשה טֹוב ְמא ֹד ִּכי ַע ִ
ֵלאמ ֹר ָּכ ֲ
וְ ִא ְּל ִמים ְמ ַד ְּב ִרים׃
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ם־רב וְ ל ֹא ָהיָ ה ָל ֶהם ָּכל־
ּיִת ַא ְּספּו ֵא ָליו ַע ָ
ּיָמים ָה ֵהם וַ ְ
וַ יְ ִהי ַּב ִ
יהם׃
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ל־ּת ְל ִמ ָידיו וַ ּי ֶ
ׁשּוע ֶא ַ
א ֶֹכל ְל ַמ ֵּלא ְלנַ ְפ ָׁשם וַ ּיִ ְק ָרא יֵ ַ
יָמים
ֹלׁשת ִ
ל־ה ָעם ִּכי ָע ְמדּו ִע ָּמ ִדי זֶ ה ְׁש ֶ
אתי ַר ֲח ִמים ַע ָ
ָמ ֵל ִ
יִת ַע ְּלפּו
יהם ְ
ה־ּל ֱאכ ֹל׃ ִוְכי ֲא ַׁש ְּל ֵחם ְר ֵע ִבים ְל ָב ֵּת ֶ
וְ ֵאין ָל ֶהם ַמ ֶ
ידיו
ַּב ָּד ֶרְך וְ יֵ ׁש ֵמ ֶהם ֲא ֶׁשר ָּבאּו ִמ ֶּמ ְר ָחק׃ וַ ּיַ ֲענּו א ֹתֹו ַת ְל ִמ ָ
ת־א ֶּלה ָל ֶחם׃
יע ֶא ֵ
ד־איׁש ַּב ִּמ ְד ָּבר ְל ַה ְׂש ִּב ַ
ֵמ ַאיִ ן ַּת ִּׂשיג יַ ִ
ֹאמרּו ִׁש ְב ָעה׃ וַ יְ ַצו
וַ ּיִ ְׁש ַאל א ָֹתם ֵלאמ ֹר ַּכ ָּמה ָל ֶכם ֶל ֶחם וַ ּי ְ
ת־ׁש ְב ַעת ַה ֶּל ֶחם
ל־ה ָא ֶרץ וַ יִ ַּקח ֶא ִ
ת־המֹון ָה ָעם ָל ֶׁש ֶבת ַע ָ
ֶא ֲ
יהם וַ ּיָ ִׂשמּו ִל ְפנֵ י
ל־ּת ְל ִמ ָידיו ָלׂשּום ִל ְפנֵ ֶ
ּיִּתן ֶא ַ
וַ ָיְב ֶרְך וַ ְּיִפר ֹס וַ ֵ
יהם
ּומ ַעט ָּדגִ ים ְק ַטּנִ ים ָהיּו ָל ֶהם ֲא ֶׁשר ֵּב ַרְך ֲע ֵל ֶ
ֲהמֹון ָה ָעם׃ ְ
ֹאכלּו וַ ּיִ ְׂש ָּבעּו וַ ּיִ ְׂשאּו
ת־א ֶּלה׃ וַ ּי ְ
ם־א ֵ
יהם ּגַ ֶ
ֹאמר ָלׂשּום ִל ְפנֵ ֶ
וַ ּי ֶ
ּנֹות ִרים ִׁש ְב ָעה ַס ִּלים׃ וְ ֵהם ָהיּו ְּכ ַא ְר ַּב ַעת
תֹותים ַה ָ
ת־ה ְּפ ִ
ֶא ַ
ת־ה ָעם׃ ָאז יָ ַרד ָּב ֳאנִ ּיָ ה ִעם־
י־כן ִׁש ַּלח ֶא ָ
י־איׁש וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ַא ְל ֵפ ִ
רּוׁשים וַ ּיָ ֵחּלּו
נּותא׃ וַ ּיֵ ְצאּו ַה ְּפ ִ
ַּת ְל ִמ ָידיו וַ ּיָב ֹא ְׂש ֵדה ַד ְל ָמ ָ
ְל ִה ְת ַוַּכח ִאּתֹו ְּול ַב ֲעבּור נַ ּסֹותֹו ָׁש ֲאלּו ָל ֵתת ָל ֶהם אֹות ִמן־
ּדּוע ַיְב ֵּקׁש ַהּדֹור
ַה ָּׁש ָמיִם׃ וַ ּיֵ ָאנַ ח ִּב ְמ ִרירּות רּוחֹו ֵלאמ ֹר ַמ ַ
ַהּזֶ ה אֹות ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי אֹות ל ֹא יִ ּנָ ֵתן ַלּדֹור ַהּזֶ ה׃
ל־ע ֶבר ַהּיָם׃
וַ ּיַ ֲעז ֹב א ָֹתם וַ ּיָ ָׁשב וַ ּיַ ֲעב ֹר ָּב ֳאנִ ּיָ ה ֶא ֵ
נִּיָתם ִּב ְל ִּתי
וְהם ָׁש ְכחּו ָל ַק ַחת ִא ָּתם ֵצ ָדה ַל ָּד ֶרְך וְל ֹא־נִ ְמ ָצא ָב ֳא ָ
ֵ
ר־ל ֶחם ֶא ָחת׃ וְהּוא ִהזְ ִהיר א ָֹתם ֵלאמ ֹר ְראּו ִה ָּׁש ְמרּו ָל ֶכם
ִּכ ַּכ ֶ
וַיְהי ֵהם נְ דֹונִים ִאיׁש ֶאת־
ּומ ְּׂשא ֹר ה ְֹורדֹוס׃ ִ
רּוׁשים ִ
ֵמ ֻח ְמ ַצת ַה ְּפ ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶיהם
ׁשּוע וַּי ֶ
וַּיֵדע יֵ ַ
י־ל ֶחם ֵאין ִא ָּתנּו׃ ַ
ָא ִחיו ֵלאמ ֹר ַעל ִּכ ֶ
י־אין ָל ֶכם ָל ֶחם ֲה ִכי ל ֹא ָת ִבינּו וְל ֹא
ָל ָּמה־ּזֶ ה ַא ֶּתם נְ דֹונִים ַעל ִּכ ֵ
וְאזְ נַיִם
ַת ְׂש ִּכילּו ִוְל ְּב ֶכם ָּכ ֵבד ַעד־ּכ ֹה׃ ֵעינַיִם ָל ֶכם וְל ֹא ִת ְראּו ָ
ת־ח ֵמ ֶׁשת
ָל ֶכם וְל ֹא ַת ְק ִׁשיבּו וְל ֹא ִתזְ ּכ ֹרּו׃ ַּכ ֲא ֶׁשר ָּפ ַר ְס ִּתי ֶא ֲ
אתם
נְׂש ֶ
ֹותים ָ
ַה ֶּל ֶחם ַל ֲח ֵמ ֶׁשת ֲא ָל ִפים ַּכ ָּמה ַס ִּלים ְמ ֵל ִאים ְּפת ִ
נֵים־ע ָׂשר׃
ָ
ֹאמרּו ֵא ָליו ְׁש
ֵמ ֶהם וַּי ְ
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ֹותים
ן־ה ֶּׁש ַבע ְל ַא ְר ַּב ַעת ָה ֲא ָל ִפים ַּכ ָּמה ַס ִּלים ְמ ֵל ִאים ְּפת ִ
ּומ ַ
ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶיהם ֲה ִכי עֹוד
ֹאמרּו ֵא ָליו ִׁש ְב ָעה׃ וַּי ֶ
אתם ֵמ ֶהם וַּי ְ
נְׂש ֶ
ָ
ל ֹא ַת ְׂש ִּכילּו ַעד־ּכ ֹה׃
ל־ּבית ָצ ָיְדה וַ ִּיָביאּו ֵא ָליו ִאיׁש ִעּוֵ ר וַ ַיְב ְק ֻׁשהּו ְל ִתּתֹו
וַ ּיָב ֹאּו ֶא ֵ
ל־מחּוץ ָל ִעיר וַ ּיָ ָרק
יאהּו ֶא ִ
ּיֹוצ ֵ
ָלגַ ַעת ּבֹו׃ וַ ּיַ ֲחזֵ ק ְּביַד ָה ִעּוֵ ר וַ ִ
אּומה׃
ְּב ֵעינָיו וְ ֶאת־יָ ָדיו ָׂשם ָע ָליו וַ ּיִ ְׁש ָא ֵלהּו ִאם־הּוא ר ֶֹאה ְמ ָ
ֹאמר ֲאנִי ר ֶֹאה ֲאנָ ִׁשים ִּכי ֲאנִי ר ֶֹאה א ָֹתם
ת־עינָיו וַ ּי ַ
וַ ּיִ ָּׂשא ֶא ֵ
ל־עינָיו וַ ְּיִפ ַקח
מֹו־ע ִצים׃ וַ ּיָ ֶׂשם ֶאת־יָ ָדיו ֵׁשנִית ַע ֵ
ה ְֹל ִכים ְּכ ֵ
ל־ּביתֹו
ל־ּד ָבר ֶאל־נָ כֹון׃ וַ יְ ַׁש ְּל ֵחהּו ֶא ֵ
א ָֹתן ָאז ִה ְת ַר ֵּפא וַ ּיַ ְרא ָּכ ָ
ל־ּתב ֹא ָּב ִעיר וְ ַאל ְל ַהּגִ יד ְל ִאיׁש ָּד ָבר ָּב ִעיר׃
ֹאמר ַא ָ
וַ ּי ַ
יס ִרין
ל־ה ְּכ ָפ ִרים ְּב ִק ְ
ם־ּת ְל ִמ ָידיו ֶא ַ
ׁשּוע ִמ ָּׁשם וַ ּיֵ ֶלְך ִע ַ
וַ ּיֵ ֵצא יֵ ַ
ֲא ֶׁשר ְל ִפ ִילּפֹוס וַ יְ ִהי ַּב ֶּד ֶרְך וַ ּיִ ְׁש ַאל א ָֹתם ֵלאמ ֹר ָמה־א ְֹמ ִרים
יֹוחנָ ן ַה ְמ ַט ֵּבל וְ יֵ ׁש
ֹאמרּו ָ
י־אנִ י׃ וַ ּיַ ֲענּו וַ ּי ְ
ָה ֲאנָ ִׁשים ָע ַלי ִמ ָ
יאים׃ וַ ּיִ ְׁש ַאל
ן־הּנְ ִב ִ
א ְֹמ ִרים ֵא ִלּיָ הּו וַ ֲא ֵח ִרים א ְֹמ ִרים ֶא ָחד ִמ ַ
י־אנִ י וַ ּיַ ַען ֶּפ ְטרֹוס
ֹאמרּו ָע ַלי ִמ ָ
א ָֹתם ֵלאמ ֹר וְ ַא ֶּתם ַמה־ּת ְ
יהם ְל ִב ְל ִּתי
יח׃ וַ יְ ַצו ֲע ֵל ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ַא ָּתה הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
וַ ּי ֶ
ֹדֹותיו׃ ָאז ֵה ֵחל ְלהֹור ָֹתם ֵלאמ ֹר ַר ִּבים
ַהּגֵ ד ְל ִאיׁש ַעל־א ָ
ּסֹופ ִרים
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ ַה ְ
ן־ה ָא ָדם וְ ַהּזְ ֵקנִ ים וְ ָר ֵ
ַמ ְכא ִֹבים ְל ֶב ָ
ת־ה ָּד ָבר
ֹלׁשת יָ ִמים יָ קּום׃ וְ ֶא ַ
ּומ ְק ֵצה ְׁש ֶ
יתהּו ִ
ימ ֻ
יִ ְמ ֲאסּו בֹו וִ ִ
הֹוכיחֹו
יטב וַ ּיִ ַּקח א ֹתֹו ֶּפ ְטרֹוס וַ ּיָ ֶחל ְל ִ
ַהּזֶ ה ִהּגִ יד ַּב ֵאר ֵה ֵ
ל־ּת ְל ִמ ָידיו וַ ּיִ גְ ַער
ִּב ְד ָב ִרים׃ ַאְך הּוא ָּפנָ ה ּכ ֹה וָ כ ֹה וַ ֵּיַּבט ֶא ַ
ל־ּפנַ י ִּכי ל ֹא ַת ְׂש ִּכיל ֶאת־
ְּב ֶפ ְטרֹוס ֵלאמ ֹר סּור ָׁש ָטן ֵמ ַע ָ
ל־ה ָעם
ת־א ֶׁשר ָל ָא ָדם׃ וַ ּיִ ְק ָרא ֶא ָ
ם־א ֲ
אֹלהים ִּכי ִא ֶ
ֲא ֶׁשר ֵל ִ
י־ה ָח ֵפץ ָל ֶל ֶכת ַא ֲח ַרי יַ ְׁש ִליְך
יהם ִמ ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ל־ּת ְל ִמ ָידיו וַ ּי ֶ
וְ ֶא ַ
י־ה ָח ֵפץ
ת־צ ָלבֹו וְ יֵ ֵלְך ַא ֲח ָרי׃ ִּכי ִמ ֶ
ֶאת־נַ ְפׁשֹו ִמּנֶ גֶ ד וְ יִ ָּׂשא ֶא ְ
י־א ֶׁשר־יַ ְכ ִרית ֶאת־נַ ְפׁשֹו
ּומ ֲ
ְל ַה ִּציל ֶאת־נַ ְפׁשֹו ִּת ָּכ ֶרת־לֹו ִ
יִמ ָצ ֶאּנָ ה׃
ׂשֹורה ְ
ְל ַמ ֲענִ י ְּול ַמ ַען ַה ְּב ָ
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ל־ה ָא ֶרץ וְ נַ ְפׁשֹו
ת־ּכ ָ
ה־ּב ַצע ְל ִאיׁש ִאם־יִ ְקנֶ ה־ּלֹו ֶא ָ
ִּכי ַמ ֶ
ל־איׁש ֲא ֶׁשר
ִּת ָּכ ֶרת־לֹו׃ אֹו ַמה־ּיִ ֶּתן ִאיׁש ִּפ ְדיֹון נַ ְפׁשֹו׃ ִּכי ָּכ ִ
ן־ה ָא ָדם
ּפׁש ַע ַהּזֶ ה ַאף ֶּב ָ
ּומ ְּד ָב ַרי ַּבּדֹור ַהּב ֹגֵ ד וְ ַה ֵ
יֵבֹוׁש ִמ ֶּמּנִ י ִ
ם־מ ְל ָא ָכיו
יֵבֹוׁש ִמ ֶּמּנּו ּגַ ם־הּוא ַּכ ֲא ֶׁשר יָב ֹא ִב ְכבֹוד ָא ִביו ִע ַ
ן־הּנִ ָּצ ִבים
יהם ָא ֵמן ֲאנִי א ֵֹמר ָל ֶכם יֵ ׁש ִמ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
דֹוׁשים׃ וַ ּי ֶ
ַה ְּק ִ
ֹלהים
י־יִראּו ֵצאת ַמ ְלכּות ֱא ִ
ֹא־יִט ֲעמּו ָמוֶ ת ַעד ִּכ ְ
ּפ ֹה ֲא ֶׁשר ל ְ
בּורה׃
ִּבגְ ָ
ת־ּפ ְטרֹוס וְ ֶאת־יַ ֲעק ֹב וְ ֶאת־
ׁשּוע ֶא ֶ
וְ ַא ֲח ֵרי ֵׁש ֶׁשת יָ ִמים ָל ַקח יֵ ַ
יהם׃
ל־הר ּגָ ב ַֹּה ְל ַב ָּדם וַ ּיִ ְׁש ַּתּנֶ ה ְל ֵעינֵ ֶ
יאם ֶא ַ
יֹוחנָ ן ִאּתֹו וַ ִיְב ֵ
ָ
יּוכל ְל ַכ ֵּבס ְּבגָ ִדים
ּכֹובס ָּב ָא ֶרץ ַ
נֹוצצּו וְ ִה ְל ִּבינּו ֵאין ֵ
ּובגָ ָדיו ְ
ְ
יהם ִמ ַּד ְּב ִרים
ּומׁשה נִ ְראּו ֲא ֵל ֶ
מֹוהם׃ וְ ִהּנֵ ה ֵא ִלּיָ הּו ֶ
ְל ָבנִ ים ְּכ ֶ
ׁשּוע ַר ִּבי טֹוב ָלנּו
ֹאמר ֶאל־יֵ ַ
ׁשּוע׃ וַ ּיַ ַען ֶּפ ְטרֹוס וַ ּי ֶ
ִעם־יֵ ַ
משה
ָל ֶׁש ֶבת ּפ ֹה נַ ֲע ֶׂשה־ּנָ א ָׁשֹלׁש ֻסּכֹות ַא ַחת ְלָך ַא ַחת ְל ֶ
יהם
ה־ּל ַד ֵּבר ִּכי נָ ְפ ָלה ֲע ֵל ֶ
וְ ַא ַחת ְל ֵא ִלּיָ הּו׃ ִּכי הּוא ל ֹא־יָ ַדע ַמ ְ
ן־ה ָענָ ן
יהם וְ קֹול י ֵֹצא ִמ ֶ
ימ ָתה וָ ָפ ַחד׃ וְ ִהּנֵ ה ָענָ ן ָס ַכְך ֲע ֵל ֶ
ֵא ָ
ּופ ְתא ֹם ִה ִּביטּו ִמ ָּס ִביב
ֵלאמ ֹר זֶ ה ְּבנִ י יְ ִד ִידי ֵא ָליו ִּת ְׁש ָמעּון׃ ִ
ׁשּוע ְל ַבּדֹו ִא ָּתם׃
זּול ִתי יֵ ַ
ֹא־ראּו עֹוד ִאיׁש ָ
וְ ל ָ
ת־א ֶׁשר
ן־ה ָהר וַ יְ ַצו א ָֹתם ְל ִב ְל ִּתי ַהּגֵ ד ְל ִאיׁש ֶא ֲ
וַ יְ ִהי ְּב ִר ְד ָּתם ִמ ָ
ן־ה ֵּמ ִתים׃ וְ ֵהם ָׁש ְמרּו ֶאת־
ן־ה ָא ָדם ִמ ַ
ָראּו ַעד ִּכי־יָ קּום ֶּב ָ
ן־ה ֵּמ ִתים׃
קּומה ִמ ַ
ה־היא ַה ְּת ָ
יהם ַמ ִ
ַה ָּד ָבר ְּב ִל ָּבם וַ ּיַ ְח ְקרּו ֵבינֵ ֶ
ּסֹופ ִרים ִּכי ֵא ִלּיָ הּו ּב ֹא
ֹאמרּו ַה ְ
וַ ּיִ ְׁש ֲאלּו א ֹתֹו ֵלאמ ֹר ָל ָּמה־ּזֶ ה י ְ
יהם ָא ֵכן ֵא ִלּיָ הּו יָב ֹא ִראׁשֹונָ ה
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
יָב ֹא ִראׁשֹונָ ה׃ וַ ּי ֶ
ן־ה ָא ָדם ֵּכן ּגַ ם־הּוא נָ כֹון
ת־הּכ ֹל ְּוכמֹו ֶׁש ָּכתּוב ַעל ֶּב ָ
וְ ֵה ִׁשיב ֶא ַ
ּומ ֻד ָּכא וְ נִ גְ זָ ר ֵמ ֶא ֶרץ ַחּיִ ים׃ ֶא ֶפס ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם
ִל ְהיֹות ְמ ֻעּנֶ ה ְ
ם־א ִלּיָ הּו ְּכ ָבר ָּבא וַ ּיַ ֲעׂשּו־בֹו ִּכ ְרצֹונָ ם ַּכ ָּכתּוב ָע ָליו׃
ִּכי ּגַ ֵ
יבֹותם
ם־רב ְס ִב ָ
ל־ׁש ָאר ַה ַּת ְל ִמ ִידים וַ ּיִ ְראּו ַע ָ
וַ יְ ִהי ְּכב ָֹאם ֶא ְ
סֹופ ִרים ִמ ְתוַ ְּכ ִחים ִע ָּמ ֶהם׃
וְ ְ
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אֹותם א ֹתֹו ִה ְׁש ָּתאּו ָּת ָמהּו וַ ּיָ ֻרצּו וַ ּיִ ְׁש ֲאלּו־לֹו
ל־ה ָעם ִּכ ְר ָ
וְ ָכ ָ
ה־א ֶּתם ִמ ְתוַ ְּכ ִחים ִע ָּמ ֶהם׃
אֹותם ָמ ַ
ָ
ְל ָׁשלֹום׃ וְ הּוא ָׁש ַאל
ת־ּבנִ י ֲא ֶׁשר־
אתי ְלָך ָּבזֶ ה ֶא ְ
ן־ה ָעם ַר ִּבי ֵה ֵב ִ
וַ ּיַ ַען א ֹתֹו ֶא ָחד ִמ ָ
יֹוריד ִרירֹו וְ ִׁשּנָ יו
רּוח ִא ֵּלם ְמ ַב ֲעתֹו׃ ְּול ֵעת יַ ֲחזִ יק ּבֹו יִ ְט ְר ֶפּנּו ִ
ַ
ל־ּת ְל ִמ ֶידיָך ְלגָ ְרׁשֹו וְ ל ֹא
ד־א ֶׁשר ֵיָבׁש ּכ ֹחֹו וָ א ַֹמר ֶא ַ
יַ ֲחר ֹק ַע ֲ
ד־מ ַתי
יהם הֹוי ּדֹור ל ֹא ֵא ֻמן ּבֹו ַע ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
יָ כ ֹלּו׃ וַ ּיַ ַען וַ ּי ֶ
יאהּו ֵא ַלי ֵהּנָ ה׃
ד־מ ַתי ֶא ָּׂשא ֶא ְת ֶכם ֲה ִב ֻ
ֶא ְהיֶ ה ִע ָּמ ֶכם ַע ָ
רּוח וַ ּיַ ְחּת ֹף א ֹתֹו ָחת ֹף וְ ָטר ֹף
יאהּו ְל ָפנָ יו וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָר ָאהּו ָה ַ
וַ ִיְב ֻ
ת־א ִביו ֵמ ֵאיזֶ ה יֹום
וַ ּיִ ּפ ֹל ַא ְר ָצה וַ ּיִ ְתּג ֵֹלל ְּב ִרירֹו׃ וַ ּיִ ְׁש ַאל ֶא ָ
עּוריו׃ ְּופ ָע ִמים ַרּבֹות ִה ִּפילֹו ָב ֵאׁש
ֹאמר ִמ ֵימי נְ ָ
ָּד ַבק ּבֹו זֶ ה וַ ּי ֶ
חּוסה־ּנָ א
ׁש־ל ֵאל יָ ְדָך ַל ֲעׂשֹות ָּד ָבר ָ
ַּוב ַּמיִם ְל ַה ֲא ִבידֹו ַאְך ִאם יֶ ְ
ׁש־ל ֵאל יָ ְדָך ְל ַה ֲא ִמין
ׁשּוע ִאם יֶ ְ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
הֹוׁש ֵיענּו׃ וַ ּי ֶ
ָע ֵלינּו וְ ִ
ֹאמר
ל־ּד ָבר יֵ ָע ֶׂשה׃ וַ ּיִ ְצ ַעק ֲא ִבי ַהּיֶ ֶלד וַ ּי ַ
ָא ָּתה ְל ַמ ֲא ִמין ָּכ ָ
הֹוׁש ָיעה ַל ֲח ַסר ֱאמּונָ ה ָּכמ ֹנִי׃
ִ
ִּב ְד ָמעֹות ִהנְ נִי ַמ ֲא ִמין ֲאד ֹנִי
רּוח ַה ֻּט ְמ ָאה
ׁשּוע ִּכי ֶה ָהמֹון ה ֵֹלְך ָהלֹוְך וָ ָרב וַ ּיִ גְ ַער ְּב ַ
וַ ּיַ ְרא יֵ ַ
ל־ּתֹוסף ָלבֹוא־
ִ
רּוח ִא ֵּלם וְ ֵח ֵרׁש ַא
ֵלאמ ֹר ֲאנִי ְמ ַצּוְ ָך ֵצא ִמ ֶּמּנּו ַ
בֹוא עֹוד׃ וַ ּיִ ְצ ַעק וַ ּיִ ְטר ֹף ֶאת־נַ ְפׁשֹו ְּב ַאּפֹו וַ ּיֵ ֵצא וְ ַהּנַ ַער נִ ְׁש ַאר
ׁשּוע ֶה ֱחזִ יק ְּביָ דֹו וַ ִיְק ֵימהּו וַ ּיָ ק ֹם׃
ַּכ ֵּמת וְ ַר ִּבים ָא ְמרּו ִּכי־גָ וָ ע׃ וְ יֵ ַ
יְתה וַ ּיִ ְׁש ֲאלּו א ֹתֹו ַּת ְל ִמ ָידיו וְ ֵהם ְל ַב ָּדם ִאּתֹו
וַ יְ ִהי ְּבב ֹאֹו ַה ַּב ָ
רּוח
יהם ִמין ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ּדּוע ל ֹא ָמ ְצ ָאה יָ ֵדנּו ֲאנַ ְחנּו ְלגָ ְרׁשֹו׃ וַ ּי ֶ
ַמ ַ
ם־ּב ְת ִפ ָּלה ְּובצֹום׃
ָרע ָּכזֶ ה ל ֹא־יְג ָֹרׁש ִּכי ִא ִ
וַ ּיֵ ְצאּו ִמ ָּׁשם וַ ּיַ ַע ְברּו ַבּגָ ִליל וְ ל ֹא ָא ָבה ָׁשם ְל ִהּוָ ַדע ְל ִאיׁש׃
יהם ֵאיְך ֶּבן־
ִּכי ִה ְק ִּדיׁש ִעּתֹו ְל ַל ֵּמד ְל ַת ְל ִמ ָידיו וְ ָל ִׂשים ִל ְפנֵ ֶ
יּומת
יתהּו וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ַ
יְמ ֻ
ָה ָא ָדם יִ ָּסגֵ ר ִּב ֵידי ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ִ
ת־ּד ָברֹו וַ ּיִ ְיראּו
יׁשי וָ ָחי׃ וְ ֵהם ל ֹא ֵה ִבינּו ֶא ְ
יָ קּום ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
ִל ְׁשא ֹל א ֹתֹו׃
16

18

19

21

22

23

24

26

27

29

32

מרקוס ט

91
33

ה־ּדין
ל־ּכ ַפר־נַ חּום וַ יְ ִהי ַב ַּביִ ת וַ ּיִ ְׁש ַאל א ָֹתם ַמ ִ
וַ ּיָב ֹאּו ֶא ְ
יהם
ּוד ָב ִרים ָהיּו ֵבינֵ ֶיכם ַּב ָּד ֶרְך׃ וְ ל ֹא ָענּו ָד ָבר ִּכי ָרבּו ֵבינֵ ֶ
ְ
ל־ׁשנֵ ים ֶה ָע ָׂשר
ַּב ֶּד ֶרְך ִמי הּוא ַהּגָ דֹול ָּב ֶהם׃ וַ ּיֵ ֶׁשב וַ ּיִ ְק ָרא ֶא ְ
י־ה ָח ֵפץ ִל ְהיֹות ִראׁשֹון ָע ָליו ִל ְהיֹות ַא ֲחרֹון
יהם ִמ ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
תֹוכם וְ ַא ֲח ֵרי
ּומ ָׁש ֵרת ְל ֻכ ָּלם׃ וַ ּיִ ַּקח יֶ ֶלד וַ ּיַ ִּציגֵ הּו ְב ָ
ְל ֻכ ָּלם ְ
יהם׃ ִמי־הּוא ַה ְמ ַק ֵּבל ִּב ְׁש ִמי ַא ַחד
ֲא ֶׁשר ִח ֶּבק־לֹו ָא ַמר ֲא ֵל ֶ
ַהיְ ָל ִדים ָּכזֶ ה א ִֹתי הּוא ְמ ַק ֵּבל וְ ַה ְמ ַק ֵּבל א ִֹתי ֵאינֶ ּנּו ְמ ַק ֵּבל
ם־ּפנֵ י ׁש ְֹל ִחי׃
א ִֹתי ִּכי ִא ְ
יֹוחנָ ן ֵא ָליו ַר ִּבי ָר ִאינּו ִאיׁש ְמגָ ֵרׁש רּוחֹות ָרעֹות
ֹאמר ָ
וַ ּי ֶ
ֹא־ה ַלְך ַא ֲח ֵרינּו׃
ְּב ִׁש ְמָך וַ ּנִ ְכ ָלא א ֹתֹו ִמ ְּפ ֻע ָּלתֹו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ל ָ
ל־ּת ְכ ְלאּו א ֹתֹו ִּכי ֵאין ִאיׁש ֲא ֶׁשר ּכ ֹה ע ֶֹׂשה
ׁשּוע ַא ִ
ֹאמר יֵ ַ
וַ ּי ֶ
ר־ּבי ָס ָרה׃ ִּכי ִאיׁש ֲא ֶׁשר
ִב ְׁש ִמי נִ ְפ ָלאֹות וְ כ ֹה יָ ׁשּוב יְ ַד ֶּב ִ
ל־הּנ ֶֹתן ָל ֶכם ִּב ְׁש ִמי ּכֹוס ַמיִ ם
ֵאינֶ ּנּו ְל ָצ ֵרינּו ָלנּו הּוא׃ וְ ָכ ַ
יח ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם
ל־ה ָּמ ִׁש ַ
ִל ְׁשּתֹות ֵע ֶקב ֲא ֶׁשר ָּתכ ֹּסּו ַע ַ
ל־הּנ ֵֹתן ִמ ְכׁש ֹל ִל ְפנֵ י ַא ַחד ַה ְּק ַטּנִ ים
ֹאבד ְׂש ָכרֹו׃ וְ ָכ ַ
ִּכי ל ֹא־י ַ
ל־צּוָ ארֹו וְ ֻה ְׁש ָלְך
ח־ר ֶכב ַע ַ
ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים ִּבי טֹוב לֹו ִּכי יִ ָּת ֶלה ֶּפ ַל ֶ
ַּבּיָ ם׃ וְ ִאם־יָ ְדָך ְל ִמ ְכׁשֹול ְלָך ַק ֵּצץ א ָֹתה טֹוב ְלָך ָלב ֹא ֶאל־
יהּנ ֹם
טּוע־יָ ד ִמ ְהיֹות ְלָך ְׁש ֵּתי יָ ַדיִ ם וְ ָלב ֹא ֶאל־ּגֵ ִ
ַה ַחּיִ ים ְק ַ
ּתֹול ְע ָּתם ל ֹא
ר־ׁשם ַ
ּתּוקד׃ ֲא ֶׁש ָ
ד־עֹולם ָ
ָ
ל־ה ֵאׁש ֲא ֶׁשר ַע
ֶא ָ
ם־רגְ ְלָך ְל ִמ ְכׁשֹול ְלָך ַק ֵּצץ
ָתמּות וְ ִא ָּׁשם ל ֹא ִת ְכ ֶּבה׃ וְ ִא ַ
־רגֶ ל ִמ ְהיֹות ְלָך ְׁש ֵּתי
טּוע ֶ
ל־ה ַחּיִ ים ְק ַ
א ָֹתּה טֹוב ְלָך ָלב ֹא ֶא ַ
ל־ה ֵאׁש ֲא ֶׁשר ל ֹא ִת ְכ ֶּבה׃ ֲא ֶׁשר־
יהּנ ֹם ֶא ָ
ַרגְ ַליִ ם וְ ָלב ֹא ֶאל־ּגֵ ִ
ם־עינְ ָך
ּתֹול ְע ָּתם ל ֹא ָתמּות וְ ִא ָּׁשם ל ֹא ִת ְכ ֶּבה׃ וְ ִא ֵ
ַ
ָׁשם
ֹלהים ְּב ַעיִ ן
ל־מ ְלכּות ָה ֱא ִ
ַּת ְכ ִׁש ְילָך נַ ֵּקר א ָֹתּה טֹוב ְלָך ָלב ֹא ֶא ַ
יהּנ ֹם׃ ֲא ֶׁשר־
ַא ַחת ִמ ְהיֹות ְלָך ְׁש ֵּתי ֵעינַ יִ ם ְּול ָה ְׁש ַלְך ֶאל־ּגֵ ִ
ּתֹול ְע ָּתם ל ֹא ָתמּות וְ ִא ָּׁשם ל ֹא ִת ְכ ֶּבה׃
ָׁשם ַ
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ל־ק ְר ַּבן ַּב ֶּמ ַלח יָ ְמ ָלח׃
ל־א ָדם ָּב ֵאׁש יִ ָּצ ֵרף ְּכמֹו ָכ ָ
ִּכי ָּכ ָ
ּתּוכלּו
וְ ַה ֶּמ ַלח טֹוב הּוא ַאְך ִאם־יָ פּוג ַט ַעם ַה ֶּמ ַלח ַּב ֶּמה ְ
ת־ה ָּׁשלֹום ֵּבין
תֹוכ ֶכם וְ ֶא ַ
ת־ה ֶּמ ַלח ְּב ְ
ְל ַת ֵּקן א ֹתֹו ִׁש ְמרּו ֶא ַ
ּובין ָא ִחיו׃
ִאיׁש ֵ
ל־מ ֵע ֶבר ַלּיַ ְר ֵּדן
הּודה וְ ֶא ֵ
וַ ּיָ ָקם וַ ּיֵ ֶלְך ִמ ָּׁשם ֶאל־ּגְ בּול יְ ָ
ּיֹורה ָל ֶהם ְּכ ִפי ִמ ְׁש ָּפטֹו׃
הֹוסיפּו ְל ִה ָּק ֵבץ ֵא ָליו וַ ֶ
וְ ָהמֹון ָרב ִ
רּוׁשים ְלנַ ּסֹותֹו וַ ּיִ ְׁש ָא ֻלהּו ִאם יֵ ׁש ְּביַ ד ִאיׁש
וַ יִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליו ְּפ ִ
ה־צּוָ ה ֶא ְת ֶכם
יהם ַמ ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ת־א ְׁשּתֹו׃ וַ ּיַ ַען וַ ּי ֶ
ְל ַׁש ַּלח ֶא ִ
יתת
ב־לּה ֵס ֶפר ְּכ ִר ֻ
משה נָ ַתן ָלנּו ִל ְכ ָּת ָ
ֹאמרּו ֶ
משה׃ וַ ּי ְ
ֶ
ׁשּוע ַּב ֲעבּור ְק ִׁשי ְל ַב ְב ֶכם
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ּול ַׁש ְּל ָחּה׃ וַ ּי ֶ
ְ
יאה
ימי ַה ְּב ִר ָ
ת־ה ִּמ ְצוָ ה ַהּז ֹאת׃ ֲא ָבל ִּב ֵ
ָּכ ַתב ָל ֶכם ֶא ַ
ב־איׁש ֶאת־
ל־ּכן יַ ֲעזָ ִ
ִמ ֶּק ֶדם זָ ָכר ּונְ ֵק ָבה ָע ָׂשה א ָֹתם׃ ַע ֵ
*
יהם ְל ָב ָׂשר ֶא ָחד
ת־אּמֹו וְ ָד ַבק ְּב ִא ְׁשּתֹו׃ וְ ָהיּו ְׁשנֵ ֶ
ָא ִביו וְ ֶא ִ
ם־ּב ָׂשר ֶא ָחד׃ ָל ֵכן ֵאת
ם־ּכן ֵאינָ ם עֹוד ְׁשנַ יִ ם ִּכי ִא ָ
וְ ִא ֵ
ּוב ַּביִ ת ָׁש ֲאלּו א ֹתֹו
ֹלהים ַאל־יַ ְפ ֵרד ָא ָדם׃ ַ
ר־ח ֵּבר ֱא ִ
ֲא ֶׁש ִ
יהם ִאיׁש
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ל־ה ָּד ָבר ַהּזֶ ה׃ וַ ּי ֶ
ידיו ֵׁשנִ ית ַע ַ
ַּת ְל ִמ ָ
ת־א ְׁשּתֹו וְ נָ ָׂשא לֹו ַא ֶח ֶרת נ ֵֹאף הּוא׃ וְ ִא ָּׁשה
ִּכי־יְ ַׁש ַּלח ֶא ִ
י־ת ֵצא ִמ ֵּבית ַּב ְע ָלּה וְ ָהיְ ָתה ְל ִאיׁש ַא ֵחר נ ֶֹא ֶפת ִהיא׃
ִּכ ֵ
יהם וְ ַת ְל ִמ ָידיו
וַ ִּיָביאּו ֵא ָליו יְ ָל ִדים ְל ַב ֲעבּור יָ ִׂשים ֶאת־יָ ָדיו ֲע ֵל ֶ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ׁשּוע וַ ּיִ ַחר־לֹו וַ ּי ֶ
יהם׃ וַ ּיַ ְרא יֵ ַ
יא ֶ
ּגָ ֲערּו ִּב ְמ ִב ֵ
ל־ּת ְכ ְלאּו א ָֹתם ִּכי ֵמ ֵא ֶּלה ַמ ְלכּות
ַהּנִ יחּו ַליְ ָל ִדים ָלב ֹא ֵא ַלי וְ ַא ִ
ֹלהים׃ ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִמי ֲא ֶׁשר־ל ֹא יְ ַק ֵּבל ֶאת־
ָה ֱא ִ
ֹלהים ַּכּיֶ ֶלד ּב ֹא ל ֹא־יָב ֹא ָבּה׃ וַ יְ ַח ְּב ֵקם ִּבזְ ר ֹע ָֹתיו
ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
יהם וַ ָיְב ֲר ֵכם׃
וְ ֶאת־יָ ָדיו ָׂשם ֲע ֵל ֶ
וַ יְ ִהי ְּב ֵצאתֹו ְל ַד ְרּכֹו וַ ּיָ ָרץ ֵא ָליו ִאיׁש וַ ּיִ ְכ ַרע ְל ָפנָ יו ֵלאמ ֹר
עֹולם׃
ה־ּלי ַל ֲעׂשֹות ָל ֶר ֶׁשת ַחּיֵ י ָ
ַר ִּבי ַהּטֹוב ַמ ִ
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ׁשּוע ָל ָּמה־ּזֶ ה ִּת ְק ָרא ִלי טֹוב ֵאין טֹוב ִּכי
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
וַ ּי ֶ
ת־ה ִּמ ְצֹות ל ֹא
ֹלהים׃ וְ ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת ֶא ַ
ם־א ָחד הּוא ָה ֱא ִ
ִא ֶ
*
ֹא־ת ֲענֶ ה ֵעד ָׁש ֶקר ל ֹא
ִּת ְר ָצח ל ֹא ִּתנְ ָאף ל ֹא ִּתגְ נ ֹב ל ַ
ֹאמר ֵא ָליו ַר ִּבי ֶאת־
ת־א ֶּמָך׃ וַ ּי ֶ
ת־א ִביָך וְ ֶא ִ
ַת ֲעׁש ֹק ַּכ ֵּבד ֶא ָ
ֹאמר
ׁשּוע וַ ּיֶ ֱא ָה ֵבהּו וַ ּי ֶ
עּורי׃ וַ ּיִ ְר ֵאהּו יֵ ַ
ל־א ֶּלה ָׁש ַמ ְר ִּתי ִמּנְ ָ
ָּכ ֵ
ר־לָך וְ ֵתן
ל־א ֶׁש ְ
ת־ּכ ֲ
ֵא ָליו עֹוד ַא ַחת ַא ָּתה ָח ֵסר ֵלְך ְמכ ֹר ֶא ָ
ת־ה ְּצ ָלב וְ ֵלְך
אֹוצר ַּב ָּׁש ָמיִ ם ּוב ֹא ָׂשא ֶא ַ
ה־לָך ָ
ַל ֲענִ ּיִ ים וְ ָהיָ ְ
ל־לּבֹו וַ ּיֵ ֶלְך־
ל־ה ָּד ָבר ַהּזֶ ה וַ ּיִ ְת ַע ֵּצב ֶא ִ
ַא ֲח ָרי׃ וַ ּיִ ְּפלּו ָפנָ יו ַע ַ
ֹאמר
ׁשּוע ִמ ָּס ִביב וַ ּי ֶ
לֹו ִּכי־נְ ָכ ִסים ַר ִּבים ָהיּו לֹו׃ וַ ֵּיַּבט יֵ ַ
ל־מ ְלכּות
ה־ּק ֶׁשה ְל ַב ֲע ֵלי נְ ָכ ִסים ָלב ֹא ֶא ַ
ל־ּת ְל ִמ ָידיו ַמ ָ
ֶא ַ
ׁשּוע וַ ּיַ ַען
ּיֹוסף יֵ ַ
ל־ּד ָב ָריו וַ ֶ
ּתֹוממּו ַת ְל ִמ ָידיו ַע ְ
ֹלהים׃ וַ ּיִ ְׁש ְ
ָה ֱא ִ
ל־ח ָילם ָלב ֹא ֶאל־
ה־ּכ ֵבד ַלּב ְֹט ִחים ַע ֵ
יהם ָּבנַ י ַמ ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
ֹלהים׃ נָ ֵקל ַלּגָ ָמל ַל ֲעב ֹר ֶּד ֶרְך ֻחר ַה ַּמ ַחט ִמּב ֹא
ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
יֶתר ְמא ֹד
ּתֹומם ֶ
ּיֹוסיפּו ְל ִה ְׁש ֵ
ֹלהים׃ וַ ִ
ל־מ ְלכּות ָה ֱא ִ
ָע ִׁשיר ֶא ַ
ט־ּבם
יּוכל ְל ִהּוָ ֵׁש ַע׃ וַ ֶּיַּב ָ
ּומי ֵאפֹוא ַ
ל־א ִחיו ִ
ֹאמרּו ִאיׁש ֶא ָ
וַ ּי ְ
ֹלהים ִּכי
ֹאמר ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם ָיִּפ ֵלא ַה ָּד ָבר ַאְך ל ֹא ֵמ ֱא ִ
ׁשּוע וַ ּי ַ
יֵ ַ
ֹאמר ֵא ָליו ִהּנֵ ה
ל־ּד ָבר׃ וַ ּיָ ֶחל ֶּפ ְטרֹוס וַ ּי ֶ
ֹלהים ל ֹא ָיִּפ ֵלא ָּכ ָ
ֵמ ֱא ִ
ׁשּוע ָא ֵמן ֲאנִ י
ֹאמר יֵ ַ
ֲאנַ ְחנּו ָעזַ ְבנּו ֶאת־ּכ ֹל וַ ּנֵ ֶלְך ַא ֲח ֶריָך׃ וַ ּי ֶ
א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי ֵאין ִאיׁש ֲא ֶׁשר ָעזַ ב ַּביִת אֹו ַא ִחים אֹו ֲא ָחיֹות אֹו
ׂשֹורה׃
ת־א ָשה אֹו ָבנִ ים אֹו ָׂשדֹות ְל ַמ ַען ַה ְּב ָ
ָאב אֹו ֵאם אֹו ֶא ִ
יִמ ָצא ְל ַרגְ ֵלי ָה ְר ִדיפֹות ָּב ֵעת ַהּז ֹאת ֵמ ָאה ְׁש ָע ִרים
ֲא ֶׁשר ל ֹא ְ
ָּב ִּתים וְ ַא ִחים וַ ֲא ָחיֹות וְ ִאּמֹות ָּובנִ ים וְ ָׂשדֹות וְ ֶל ָע ִתיד ָלב ֹא ַחּיֵ י
עֹולם׃ וְ ַר ִּבים ֵהם ָה ִראׁש ֹנִ ים ֲא ֶׁשר יִ ְהיּו ַא ֲחר ֹנִ ים וְ ָה ַא ֲחר ֹנִ ים
ָ
ִראׁש ֹנִ ים׃
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ה׳ כ׳.
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יהם
ׁשּוע ִל ְפנֵ ֶ
רּוׁש ַליְ ָמה וַ ּיֵ ֶלְך יֵ ַ
יֹותם ַּב ֶּד ֶרְך ַל ֲעלֹות יְ ָ
ּוב ְה ָ
ִ
ת־ׁשנֵ ים
וְ ֵהם ָה ְלכּו ַא ֲח ָריו ְּב ָמגֹור וָ ָפ ַחד וַ ּיִ ַּקח ֵא ָליו ֵׁשנִ ית ֶא ְ
ת־א ֶׁשר יִ ְק ֶרה א ֹתֹו ֵלאמ ֹר׃
ֶה ָע ָׂשר וַ ּיָ ֶחל ְל ַהּגִ יד ָל ֶהם ֶא ֲ
אׁשי
ן־ה ָא ָדם יִ ָּסגֵ ר ִּב ֵידי ָר ֵ
ּוב ָ
יְמה ֶ
רּוׁש ַל ָ
ִהּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו ע ִֹלים יְ ָ
ּסֹופ ִרים וְ ִה ְר ִׁשיעּו א ֹתֹו ָלמּות וְ נָ תֹון א ֹתֹו ִּב ֵידי
ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ ַה ְ
יתהּו
ימ ֻ
ַהּגֹויִ ם׃ וְ ֵהם יְ ָה ֵתּלּו בֹו וְ יָ ְרקּו ְּב ָפנָ יו וְ יַ ֻּכהּו ַּבּׁש ִֹטים וִ ִ
יׁשי יָ קּום וְ יֶ ִחי׃
ּובּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
ַ
יֹוחנָ ן ְּבנֵי־זַ ְב ִּדי ֵלאמ ֹר ַר ֵּבנּו ֲח ֵפ ִצים ֲאנַ ְחנּו
וַ ּיִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליו יַ ֲעק ֹב וְ ָ
יהם ַמה־
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
י־ת ֲע ֶׂשה ָּלנּו ֵאת ֲא ֶׁשר־נִ ְׁש ַאל ִמ ֶּמָך׃ וַ ּי ֶ
ִּכ ַ
ה־ּלנּו ָל ֶׁש ֶבת ֶא ָחד
ֹאמרּו ֵא ָליו ְּתנָ ָ
י־א ֱע ֶׂשה ָל ֶכם׃ וַ ּי ְ
ֶח ְפ ְצ ֶכם ִּכ ֶ
ׁשּוע ל ֹא
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
בֹודָך׃ וַ ּי ֶ
ִל ִימינְ ָך וְ ֶא ָחד ִל ְׂשמ ְֹלָך ִּב ְכ ֶ
ת־הּכֹוס ֲא ֶׁשר
תּוכלּו ִל ְׁשּתֹות ֶא ַ
ַיְד ְע ֶּתם ֵאת ֲא ֶׁשר ִּת ְׁש ָאלּון ֲה ְ
ֹאמרּו ֵא ָליו
ֲאנִי ֶא ְׁש ֶּתה ְּול ִה ָּט ֵבל ַּב ְּט ִב ָילה ֲא ֶׁשר ִא ָּט ֵבל ָאנִי׃ וַ ּי ְ
ת־הּכֹוס ֲא ֶׁשר ֶא ְׁש ֶּתה ִּת ְׁשּתּו
ׁשּוע ֶא ַ
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
נּוכל וַ ּי ֶ
ָ
ֹאלי
ַּוב ְּט ִב ָילה ֲא ֶׁשר ִא ָּט ֵבל ִּת ָּט ֵבלּו׃ ֲא ָבל ָל ֶׁש ֶבת ִל ִימינִי וְ ִל ְׂשמ ִ
ֵאין ְּביָ ִדי ָל ֵתת ִּכי ִאם־יִ ּנָ ֵתן ַל ֲא ֶׁשר נָ כֹון ָל ֶהם׃ וְ ָה ֲע ָׂש ָרה
ֹאמר
ׁשּוע וַ ּי ֶ
יֹוחנָ ן׃ וַ ּיִ ְק ָרא יֵ ַ
ְּב ָׁש ְמ ָעם ז ֹאת ָח ָרה ַא ָּפם ְּביַ ֲעק ֹב וְ ָ
יהם ֵהן ַיְד ְע ֶּתם ִּכי ַהּנִ ְב ָח ִרים ִל ְמׁש ֹל ַּבּגֹויִם מ ְֹׁש ִלים ָּבם
ֲא ֵל ֶ
יהם׃ וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה
יהם ׁש ְֹל ִטים ֲע ֵל ֶ
דֹול ֶ
ְּכ ָׂש ִרים ַּב ֲע ָב ִדים ּוגְ ֵ
ם־מי ֶה ָח ֵפץ ִל ְהיֹות ּגָ דֹול ָּב ֶכם יִ ְהיֶ ה ָל ֶכם
ֵכן ְּב ִק ְר ְּב ֶכם ִּכי ִא ִ
ּומי ִמ ֶּכם ֶה ָח ֵפץ ִל ְהיֹות ְלר ֹאׁש יִ ְהיֶ ה ֶע ֶבד ַלּכ ֹל׃ ִּכי
ִל ְמ ָׁש ֵרת׃ ִ
ם־ל ָׁש ֵרת
ן־ה ָא ָדם ל ֹא ָבא ְל ַמ ַען יְ ָׁש ְר ֻתהּו ֲא ֵח ִרים ִּכי ִא ְ
ּגַ ם ֶּב ָ
ד־ר ִּבים׃
וְ ָל ֵתת ֶאת־נַ ְפׁשֹו ּכ ֶֹפר ְּב ַע ַ
ן־ה ִעיר וְ ַת ְל ִמ ָידיו וַ ֲהמֹון ַעם־
וַ ּיָב ֹאּו ֶאל־יְ ִריחֹו וַ יְ ִהי ְּב ֵצאתֹו ִמ ָ
ימי ִעּוֵ ר ְמ ַב ֵּקׁש נְ ָדבֹות י ֵֹׁשב
ן־ט ַ
ימי ֶּב ִ
ָרב ַא ֲח ָריו וְ ִהּנֵ ה ַּב ְר ִט ַ
ׁשּוע ַהּנָ ְצ ִרי ע ֵֹבר ָׁשם וַ ּיָ ֶחל
ּוב ָׁש ְמעֹו ִּכי יֵ ַ
ַעל־יַ ד ַה ָּד ֶרְך׃ ְ
ן־ּדוִ ד׃
ׁשּוע ֶּב ָ
ִל ְצע ֹק וְ ִל ְקר ֹא ַר ֶחם־נָ א ָע ַלי יֵ ַ
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וַ ּיִ גְ ֲערּו־בֹו ַר ִּבים ְל ַה ְחׁשֹותֹו וְ הּוא ָק ָרא ְּביֶ ֶתר א ֶֹמץ ֵלאמ ֹר
ֹאמר ִק ְראּו־לֹו וַ ּיִ ְק ְראּו
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ן־ּדוִ ד ַר ֶחם־נָ א ָע ָלי׃ וַ ּיַ ֲעמ ֹד יֵ ַ
ֶּב ָ
קּום־לְך ִהּנֵ ה הּוא ק ְֹר ֶאָך׃ וַ ּיַ ְׁש ֵלְך
ָ
ֹאמרּו ֵא ָליו ֲחזַ ק
ָל ִעּוֵ ר וַ ּי ְ
ֹאמר
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ׁשּוע׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ת־ּבגְ דֹו ֵמ ָע ָליו וַ ּיָ ָקם וַ ּיָב ֹא ִל ְפנֵ י יֵ ַ
ֶא ִ
ֹאמר ָה ִעּוֵ ר ִרּבֹונִ י ְל ָה ִׁשיב
ה־ּת ַב ֵּקׁש ֶמּנִ י ַל ֲעׂשֹות ָלְך וַ ּי ֶ
ֵא ָליו ַמ ְ
הֹוׁש ָיעה ָּלְך
ׁשּוע ֵלְך ֱאמּונָ ְתָך ִ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
ִלי אֹור ֵעינָ י׃ וַ ּי ֶ
וְ אֹור ֵעינָ יו ָׁשב ֵא ָליו ְּכ ֶרגַ ע וַ ּיֵ ֶלְך ַא ֲח ָריו ַּב ָּד ֶרְך׃
ּובית־
ית־ּפּגֵ י ֵ
רּוׁש ַליְ ָמה ֵא ֶצל ֵּב ַ
וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר ִה ְק ִריבּו ָלב ֹא יְ ָ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
יתים וַ ּיִ ְׁש ַלח ְׁשנַ יִ ם ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו׃ וַ ּי ֶ
ַענְ יָ ה ְּב ַהר ַהּזֵ ִ
ל־ה ְּכ ָפר ֲא ֶׁשר ִמּנֶ גֶ ד וְ ָהיָ ה ְּכב ֲֹא ֶכם ָׁש ָּמה ִּת ְמ ְצאּו
ְלכּו ֶא ַ
ֹא־ר ָכב ָע ָליו ִאיׁש ַה ִּתירּו א ֹתֹו
ִל ְפנֵ ֶיכם ַעיִ ר ָאסּור ֲא ֶׁשר ל ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶיכם ִאיׁש ָל ָּמה ַת ֲעׂשּו ָכז ֹאת
יאהּו ֵא ָלי׃ וְ ִכי־י ַ
וַ ֲה ִב ֻ
וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם א ֹתֹו יִ ֵעד ָה ָאדֹון ְל ֶח ְפצֹו וְ ָאז יָ ִחיׁש ְל ָׁש ְלחֹו ֵהּנָ ה׃
ל־ּפ ַתח ֵעינָ יִ ם
ת־ה ַעיִ ר ָאסּור ִמחּוץ ַל ַּׁש ַער ַע ֶ
וַ ּיֵ ְלכּו וַ ּיִ ְמ ְצאּו ֶא ָ
יהם ָל ָּמה
ן־הע ְֹמ ִדים ָׁשם ָא ְמרּו ֲא ֵל ֶ
וַ ּיַ ִּתירּו א ֹתֹו׃ וַ ֲאנָ ִׁשים ִמ ָ
ת־ה ָעיִ ר׃ וַ ּיַ ֲענּו א ָֹתם ַּכ ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה
ַת ֲעׂשּו ָכז ֹאת ִּכי ַת ִּתירּו ֶא ָ
ׁשּוע וַ ּיָ ִׂשימּו ָע ָליו
ת־ה ַעיִ ר ֶאל־יֵ ַ
ׁשּוע וַ ּיַ ּנִ יחּו ָל ֶהם׃ וַ ִּיָביאּו ֶא ָ
יֵ ַ
יהם
ת־ּבגְ ֵד ֶ
יהם׃ וְ ַר ִּבים ָּפ ְרׂשּו ֶא ִ
יהם וְ הּוא יָ ַׁשב ֲע ֵל ֶ
ת־ּבגְ ֵד ֶ
ֶא ִ
ל־ּפנֵ י ַה ָּד ֶרְך וַ ֲאנָ ִׁשים ֲא ֵח ִרים ָׁש ְטחּו ְל ַרגְ ָליו זְ מ ֹרֹות ֵע ִצים
ַע ְ
ם־ה ָּב ִאים ַא ֲח ָריו ָענּו
ֲא ֶׁשר ָּכ ְרתּו ַּב ָּׂש ֶדה׃ וְ ַהה ְֹל ִכים ְל ָפנָ יו ִע ַ
רּוכה ַמ ְלכּות
הֹוׁשע־נָ א ָּברּוְך ַה ָּבא ְּב ֵׁשם יְ הֹוָ ה׃ ְּב ָ
וְ ָק ְראּו ַ
הֹוׁשע־נָ א ִּב ְׁש ֵמי ָמרֹום׃ וַ ּיָב ֹא
ָּדוִ ד ָא ִבינּו ַה ָּב ָאה ְּב ֵׁשם יְ הֹוָ ה ַ
ל־א ֶׁשר ָׁשם
ת־ּכ ֲ
ל־ּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש וַ ּיַ ְרא ֶא ָ
רּוש ַליִ ם ֶא ֵ
ׁשּוע יְ ָ
יֵ ַ
ם־ׁשנֵ ים ֶה ָע ָׂשר׃
ית־ענְ יָ ה ִע ְ
ל־ּב ַ
נֹות־ע ֶרב יָ ָצא ֶא ֵ
ֶ
ִמ ָּס ִביב וְ ִל ְפ
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ית־ענְיָ ה וַ ּיִ ְר ָעב׃ וַ ּיַ ְרא ְּת ֵאנָ ה ַא ַחת
אתם ִמ ֵּב ַ
וַ יְ ִהי ִמ ָּמ ֳח ָרת ְּב ֵצ ָ
ם־יִמ ָצא ָבּה ְּפ ִרי־
יאה ָע ִלים וַ ּיָב ֹא ִל ְראֹות ִא ְ
הֹוצ ָ
ֵמ ָרחֹוק ֲא ֶׁשר ִ
זּול ִתי ָע ִלים ְל ַב ָּדם ִּכי ֵעת
ֹא־מ ָצא ָבּה ָ
יה וְ ל ָ
ַמ ֲא ָכל וַ ּיִ ְק ַרב ֵא ֶל ָ
ֹאכל עֹוד
ֹאמר ָלּה ל ֹא י ַ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ַה ְּת ֵאנִים עֹוד ל ֹא ִהּגִ ָיעה׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ת־ה ָּד ָבר׃
ד־עֹולם וְ ַת ְל ִמ ָידיו ָׁש ְמעּו ֶא ַ
ָ
ִאיׁש ִמ ִּפ ְריְֵך ֵמ ַע ָּתה וְ ַע
ל־ּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש וַ ּיָ ֶחל ְלגָ ֵרׁש
ׁשּוע ֶא ֵ
רּוׁש ַליִ ם וַ ּיֵ ֶלְך יֵ ַ
וַ ּיָב ֹאּו יְ ָ
ת־ׁש ְל ֲחנֹות ַמ ֲח ִל ֵיפי
ת־הּקֹונִ ים וְ ֶא ֻ
ּמֹוכ ִרים וְ ֶא ַ
ת־ה ְ
ִמ ָּׁשם ֶא ַ
ת־מֹוׁשבֹות מ ְֹכ ֵרי ַהּיֹונִ ים׃ וְ ל ֹא נָ ַתן ְל ִאיׁש
ְ
ַה ֶּכ ֶסף ָה ַפְך וְ ֶא
ּיֹורה ָל ֶהם ֵלאמ ֹר ֲהל ֹא
ְל ַה ֲע ִביר ֵּכ ִלים ֶּד ֶרְך ַה ִּמ ְק ָּדׁש׃ וַ ֶ
יתם
ל־ה ַע ִּמים וְ ַא ֶּתם ֲע ִׂש ֶ
ית־ּת ִפ ָּלה יִ ָּק ֵרא ְל ָכ ָ
יתי ֵּב ְ
ָכתּוב ִּכי ֵב ִ
ּסֹופ ִרים ָׁש ְמעּו
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ ַה ְ
א ֹתֹו ִל ְמ ָע ַרת ָּפ ִר ִצים׃ וְ ָר ֵ
ל־ה ָעם
וַ ּיִ ְתנַ ְּכלּו ְל ַה ֲא ִבידֹו ִּכי יָ ְראּו ִמ ָּפנָ יו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ָּכ ָ
ל־מחּוץ
ל־ּתֹורתֹו׃ וְ יֹום יֹום ְּכב ֹא ָה ָע ֶרב יָ ָ*צא ֶא ִ
ָ
ִה ְת ַּפ ְּלאּו ַע
ת־ה ְּת ֵאנָ ה ִּכי ְיָב ָׁשה
ָל ִעיר׃ וַ יְ ִהי ַּבּב ֶֹקר וַ ּיַ ַע ְברּו וַ ּיִ ְראּו ֶא ַ
ֹאמר ֵא ָליו ַר ִּבי ִהּנֵ ה
ֵמ ָענָ ף וְ ַעד־ׁש ֶֹרׁש׃ וַ ּיִ זְ ּכ ֹר ֶּפ ְטרֹוס וַ ּי ֶ
יהם ְרעּו
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ְיָב ָׁשה ַה ְּת ֵאנָ ה ֲא ֶׁשר ֵא ָר ְר ָּת׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ֹאמר
ל־איׁש ֲא ֶׁשר י ַ
אֹלהים׃ ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ָּכ ִ
ֱאמּונָ ה ֵב ִ
ל־ה ָהר ַהּזֶ ה ִהּנָ ֵׂשא וְ ִה ְתנַ ֵּפל ֶאל־ּתֹוְך ַהּיָ ם וְ ל ֹא יִ ָּפ ֵלג ְּב ִלּבֹו
ֶא ָ
ל־ּכן ֲאנִ י
ִּכי ִאם־יַ ֲא ִמין ִּכי יְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר ָא ָמר ֵּכן יִ ְהיֶ ה־ּלֹו׃ ַע ֵ
ל־א ֶׁשר ִּת ְׁש ֲאלּו וְ ִת ְת ַּפ ָּללּו ִּב ְטחּו ִּכי יֵ ָע ֶׂשה
ל־ּכ ֲ
א ֵֹמר ָל ֶכם ַע ָ
ל־איׁש ֵאת
י־ת ַע ְמדּו ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ִס ְלחּו ְל ָכ ִ
ָל ֶכם וְ ֵכן יֵ ָעׂש׃ וְ ִכ ַ
ם־א ִב ֶיכם ַּב ָּׁש ַמיִ ם יִ ְס ַלח ָל ֶכם ֶאת־
ֲא ֶׁשר ָח ָטא ָל ֶכם ְל ַמ ַען ּגַ ֲ
ם־א ִב ֶיכם ֶׁש ַּב ָׁש ַמיִ ם
ֹאת ֶיכם׃ וְ ִאם־ל ֹא ִת ְס ְלחּו ַא ֶּתם ּגַ ֲ
ַחּט ֵ
ֹאת ֶיכם׃
ת־חּט ֵ
ל ֹא־יִ ְס ַלח ָל ֶכם ֶא ַ
יְרּוש ַל ָיְמה וַ יְ ִהי הּוא ִמ ְת ַה ֵּלְך ַּב ִּמ ְק ָּדׁש וַ ּיָב ֹאּו
ָ
וַ ּיָ ׁשּובּו וַ ּיָב ֹאּו
ּסֹופ ִרים וְ ַהּזְ ֵקנִים׃
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִים וְ ַה ְ
ֵא ָליו ָר ֵ
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ּומי־נָ ַתן ְלָך ָה ִר ְׁשיֹון
ֹאמרּו ֵא ָליו ְּב ֵאיזֶ ה ִר ְׁשיֹון ַא ָּתה ע ֶֹׂשה ֵא ֶּלה ִ
וַ ּי ְ
יהם ֶא ְׁש ַאל ִמ ֶּכם ָּד ָבר
ׁשּוע ֲא ֵל ֶ
ֹאמר יֵ ַ
ַהּזֶ ה ַל ֲעׂשֹות ֵא ֶּלה׃ וַ ּי ֶ
ּותנּו ִלי ַמ ֲענֶ ה וְ ָאז ַאּגִ יד ָל ֶכם ְּב ֵאיזֶ ה ִר ְׁשיֹון ֲאנִי ע ֶֹׂשה ֵא ֶּלה׃
ְ
ן־ה ָּׁש ַמיִם אֹו
יְתה ִמ ְצוָ ָתּה ִמ ַ
י־מי ָה ָ
יֹוחנָ ן ִמ ִּפ ִ
ַהּגִ ידּו ִלי ְט ִב ַילת ָ
נֵי־א ָדם ְּתנּו ִלי ַמ ֲענֶ ה׃ וַ יְ ִהי ֵהם ׁש ְֹק ִלים ְּב ַד ְע ָּתם ֵלאמ ֹר
ִמ ְּב ָ
ּדּוע ל ֹא ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם לֹו׃ וְ ִאם־
ּומ ַ
ֹאמר ַ
ן־ה ָּׁש ַמיִם י ַ
ֹאמר ִמ ַ
ִאם־נ ַ
י־כ ָּלם ִח ְּׁשבּו ֶאת־
ת־ה ָעם ִּכ ֻ
ֹאמר ִמ ְּבנֵי ָא ָדם ֵיְר ִאים ֲאנַ ְחנּו ֶא ָ
נ ַ
ֹאמר
ֹאמרּו ל ֹא יָ ָד ְענּו וַ ּי ֶ
ׁשּוע וַ ּי ְ
יֹוחנָ ן ְלנָ ִביא נֶ ֱא ָמן׃ וַ ּיַ ֲענּו ֶאת־יֵ ַ
ָ
ם־אנִי ל ֹא ַאּגִ יד ָל ֶכם ְּב ֵאיזֶ ה ִר ְׁשיֹון ֲאנִי ע ֶֹׂשה
ׁשּוע ּגַ ֲ
יהם יֵ ַ
ֲא ֵל ֶ
ֵא ֶּלה׃
יהם ִאיׁש נָ ַטע ֶּכ ֶרם וַ יְ ַעּזְ ֵקהּו
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּיִ ְפ ַּתח ְּב ָמ ָׁשל ִּפיו וַ ּי ֶ
ִמ ָּס ִביב וְ יֶ ֶקב ָח ֵצב ּבֹו וַ ֶּיִבן ִמגְ ָּדל ְּבתֹוכֹו וְ נָ ַתן א ֹתֹו ַלּנ ְֹט ִרים
ת־ע ְבּדֹו ָל ַק ַחת
וְ ָה ַלְך ַּב ֶּד ֶרְך ְל ֵמ ָרחֹוק׃ ְּול ֵעת ַה ָּב ִציר ָׁש ַלח ֶא ַ
ִמ ֵידי ַהּנ ְֹט ִרים ִמ ְּפ ִרי ַה ָּכ ֶרם׃ וַ ּיִ ְת ְּפׂשּו בֹו וַ ּיַ ֻּכהּו וַ יְ ַׁש ְּלחּו א ֹתֹו
יהם ֶע ֶבד ַא ֵחר וְ א ֹתֹו ָס ְקלּו ָב ֲא ָבנִ ים
ּיֹוסף וַ ּיִ ְׁש ַלח ֲא ֵל ֶ
יקם׃ וַ ֶ
ֵר ָ
דֹולה׃ וַ ּיִ ְׁש ַלח
וַ ּיִ ְפ ְצעּו ֶאת־ר ֹאׁשֹו וַ יְ ַׁש ְּל ֻחהּו ְּב ֶח ְר ָּפה גְ ָ
יהם עֹוד ֶא ָחד וְ א ֹתֹו ָה ָרגּו וְ ֵכן ֲא ֵח ִרים ַר ִּבים ֵמ ֶהם ֲא ֶׁשר
ֲא ֵל ֶ
ּומ ֶהם ֲא ֶׁשר ָה ָרגּו׃ וַ יְ ִהי־לֹו עֹוד ֵּבן יָ ִחיד ֲא ֶׁשר ָא ֵהב
ִהּכּו ֵ
ת־ּבנִ י יִ ָיראּו׃
יהם ַא ֲח ֵרי ֻכ ָּלם ִּכי ָא ַמר ֶא ְ
וְ א ֹתֹו ָׁש ַלח ֲא ֵל ֶ
ּיֹורׁש ְלכּו
ל־א ִחיו ִהּנֵ ה ַה ֵ
ֹאמרּו ִאיׁש ֶא ָ
וְ ַהּנ ְֹט ִרים ָה ֵהם ָראּו וַ ּי ְ
וְ נַ ַה ְרגֵ הּו וְ ָלנּו ִתּס ֹב ַהּנַ ֲח ָלה׃ וַ ּיִ ְת ְּפׂשּו־בֹו וַ ּיַ ַה ְרגֻ הּו וַ ּיַ ְׁש ִל ֻיכהּו
ּומה ֵאפֹוא יַ ֲע ֶׂשה ַּב ַעל ַה ָּכ ֶרם הּוא יָב ֹא
ל־מחּוץ ַל ֶּכ ֶרם׃ ָ
ֶא ִ
ת־ּכ ְרמֹו יִ ֵּתן ִּב ֵידי ֲא ֵח ִרים׃
וְ ֶה ֱא ִביד ֶאת־ע ְֹב ֵדי ָה ֲא ָד ָמה וְ ֶא ַ
ת־ה ָּכתּוב ַההּוא
אתם ֶא ַ
ֲהל ֹא ְק ָר ֶ
ֶא ֶבן ָמ ֲאסּו ַהּבֹונִ ים
ָהיְ ָתה ְלר ֹאׁש ִּפּנָ ה׃
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ֵמ ֵאת יְ הֹוָ ה ָהיְ ָתה ז ֹאת
ִהיא נִ ְפ ָלאת ְּב ֵעינֵ ינּו׃
וַ ַיְב ְקׁשּו ְל ָת ְפׂשֹו ֶא ֶפס ִּכי יָ ְראּו ִמ ְּפנֵ י ָה ָעם ַּב ֲא ֶׁשר ֵה ִבינּו ִּכי
ת־ה ָּמ ָׁשל ַהּזֶ ה וַ ּיַ ַעזְ בּו א ֹתֹו וַ ּיֵ ְלכּו ָל ֶהם׃
יהם ִּד ֶּבר ֶא ַ
ֲע ֵל ֶ
הֹורדֹוס ְלצ ֵֹדד
ּומ ַאנְ ֵׁשי ְ
רּוׁשים ֵ
ן־ה ְּפ ִ
וַ ּיִ ְׁש ְלחּו ֵא ָליו ֲאנָ ִׁשים ִמ ַ
י־איׁש נֶ ֱא ָמן
ֹאמרּו ֵא ָליו ַר ֵּבנּו יָ ַד ְענּו ִּכ ִ
א ֹתֹו ִּב ְד ָב ָריו׃ וַ ּיָב ֹאּו וַ ּי ְ
ת־ּד ֶרְך
ֹא־תגּור ִמ ְּפנֵי ִאיׁש ִּכי ל ֹא ִת ָּׂשא ְּפנֵי גֶ ֶבר וְ ֶא ֶ
ַא ָּתה וְ ל ָ
ם־איִן
יסר ִא ַ
יׁש ִרים ֲהנָ כֹון הּוא ָל ֵתת ַמס ַל ֵּק ַ
ּתֹורה ְּב ֵמ ָ
ֹלהים ֶ
ֱא ִ
יהם
ת־חנֻ ָפ ָתם ָא ַמר ֲא ֵל ֶ
ֲהנִ ֵּתן אֹו ל ֹא נִ ֵּתן׃ וְ הּוא ִּב ְרא ֹתֹו ֶא ֲ
ֹאמר
ָל ָּמה־ּזֶ ה ְתנַ ּסּונִי ָה ִביאּו ִלי ִּדינַ ר ֶא ָחד וְ ֶא ְר ֶאה׃ וַ ִּיָביאּו וַ ּי ֶ
ֹאמר
יסר׃ וַ ּי ֶ
ֹאמרּו ַל ֵּק ָ
יהם ְל ִמי ַה ְּתמּונָ ה וְ ַה ְּכת ֶֹבת ָה ֵהּנָ ה וַ ּי ְ
ֲא ֵל ֶ
אֹלהים
יסר וְ ֵל ִ
יסר ֵאת ֲא ֶׁשר ַל ֵּק ַ
יהם ָהבּו ֵאפֹוא ַל ֵּק ַ
ׁשּוע ֲא ֵל ֶ
יֵ ַ
ד־מא ֹד׃
ּיִת ְמהּו ָע ָליו ַע ְ
אֹלהים וַ ְ
ֵאת ֲא ֶׁשר ֵל ִ
קּומה ַל ֵּמ ִתים
י־אין ְּת ָ
ּדּוקים ָהא ְֹמ ִרים ִּכ ֵ
וַ ּיָב ֹאּו ֵא ָליו ַצ ִ
משה ָּכ ַתב ָלנּו ִּכי יָ מּות ֶא ָחד
וַ ּיִ ְׁש ָא ֻלהּו ֵלאמ ֹר׃ ַר ֵּבנּו ִהּנֵ ה ֶ
יה וְ ֵה ִקים
ּובן ֵאין לֹו ָיְב ָמּה יָב ֹא ָע ֶל ָ
ִמ ְּׁשנֵ י ַא ִחים וְ ָעזַ ב ִא ָּׁשה ֵ
ל־ׁשם ָא ִחיו׃ וְ ִא ָּתנּו ָהיּו ִׁש ְב ָעה ַא ִחים ָה ִראׁשֹון ֵמ ֶהם
זֶ ַרע ַע ֵ
ֹא־ה ְׁש ִאיר זֶ ַרע ַא ֲח ָריו׃ וְ ַה ֵּׁשנִ י ֵיִּבם
ָל ַקח לֹו ִא ָּׁשה וַ ּיָ ָמת וְ ל ִ
יׁשי׃ ַעד ֲא ֶׁשר
מֹו־כן ַה ְּׁש ִל ִ
א ָֹתּה וַ ּיָ ָמת ּגַ ם־הּוא ל ֹא ָבנִ ים ְּוכ ֵ
יהם
ֹא־ה ְׁש ִאירּו ַא ֲח ֵר ֶ
לּוה וַ ּיָ מּותּו וְ זֶ ַרע ל ִ
ל־ה ִּׁש ְב ָעה ְּב ָע ָ
ָּכ ַ
ם־ה ִא ָּׁשה׃ וְ ַע ָּתה ְל ִמי ֵמ ֶהם ִּת ְהיֶ ה
וְ ַא ֲח ֵרי ֻכ ָּלם ֵמ ָתה ּגַ ָ
ל־ה ִּׁש ְב ָעה׃
קּומה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ָהיְ ָתה ֵא ֶׁשת ָּכ ַ
ְל ִא ָּׁשה ַב ְּת ָ
יתם ּבֹו ִּכי ֶאת־
ׁשּוע הּוא ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ְׁשגִ ֶ
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
קּומ ָתם
ּתֹורה ל ֹא יְ ַד ְע ֶּתם וְ ל ֹא ֶאת־נִ ְפ ְלאֹות ֵאל׃ ִּכי ִב ְת ָ
ַה ָ
ן־ה ֵּמ ִתים ל ֹא ְיִב ֲעלּו וְ ל ֹא ִת ָּב ַע ְלנָ ה ִּכי ִאם־יִ ְהיּו ְּכ ַמ ְל ֲא ֵכי
ִמ ַ
ַה ָּׁש ָמיִ ם׃
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משה
אתם ְּב ֵס ֶפר ֶ
ל־ּד ַבר ַה ֵּמ ִתים ִּכי־יָ ִקיצּו ֲהל ֹא ְק ָר ֶ
וְ ַע ְ
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם
ֹלהים ַּב ְּסנֶ ה ֵלאמ ֹר ָאנ ִֹכי ֱא ֵ
ַּכ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ֵא ָליו ָה ֱא ִ
ֹלהי ַה ֵּמ ִתים ִּכי
אֹלהי יַ ֲעק ֹב׃ וְ הּוא ֵאינֶ ּנּו ֱא ֵ
אֹלהי יִ ְצ ָחק וֵ ֵ
וֵ ֵ
יתם ַה ְר ֵּבה ְמא ֹד׃
ֹלהי ַה ַחּיִ ים ְׁשגִ ֶ
ם־א ֵ
ִא ֱ
ּוב ְרא ֹתֹו
ּסֹופ ִרים ָּבא וַ ּיִ ְׁש ַמע א ָֹתם נִ ְד ָּב ִרים יַ ְח ָּדו ִ
ן־ה ְ
וְ ֶא ָחד ִמ ַ
אׁשית ָּכל־
ה־ר ִ
יהם וַ ּיִ ְׁש ָא ֵלהּו ָמ ֵ
ל־ּד ְב ֵר ֶ
יטב ָענָ ה ַע ִ
ִּכי ֵה ֵ
ׁשּוע ָה ִראׁש ֹנָ ה ֲהל ֹא ִהיא ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל יְ הֹוָ ה
ַה ִּמ ְצֹות׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ל־ל ָב ְבָך
ֹלהיָך ְּב ָכ ְ
ֹלהינּו יְ הֹוָ ה ֶא ָחד׃ וְ ָא ַה ְב ָּת ֵאת יְ הֹוָ ה ֱא ֶ
ֱא ֵ
*
ל־מא ֶֹדָך ז ֹאת ִהיא ַה ִּמ ְצוָ ה
ל־מ ָּד ֲעָך ְּוב ָכ ְ
ְּוב ָכל־נַ ְפ ְׁשָך ְּוב ָכ ַ
ָה ִראׁש ֹנָ ה׃ וְ ַה ְּׁשנִּיָ ה ֲהל ֹא ִהיא וְ ָא ַה ְב ָּת ְל ֵר ֲעָך ָּכמֹוָך וְ ֵאין ִמ ְצוָ ה
ֹאמר ֵא ָליו ַהּס ֵֹופר ָא ֵמן ַר ִּבי ֱא ֶמת ִּד ַּב ְר ָּת
דֹולה ִמ ְׁש ַּתיִם ֵא ֶּלה׃ וַּי ֶ
גְ ָ
ל־לב ְּוב ָכל־
וְאין עֹוד ִמ ְּל ַבּדֹו׃ ְּול ַא ֲה ָבה אֹתֹו ְּב ָכ ֵ
ִּכי ֶא ָחד הּוא ֵ
ת־ר ֵעהּו ְּכנַ ְפׁשֹו
ל־מא ֹד ֶוְל ֱאה ֹב ִאיׁש ֶא ֵ
ַמ ָּדע ְּוב ָכל־נֶ ֶפׁש ְּוב ָכ ְ
י־ה ְׂש ִּכיל ַל ֲענֹות אֹתֹו
וַּיַרא יֵ ׁש ַּוע ִּכ ִ
וָזָבח׃ ְ
ִהיא גְד ָֹלה ִמ ָּכל־ע ָֹלה ַ
ֹא־ה ֵעז עֹוד ִאיׁש
ֹלהים וְל ֵ
ֹא־רחֹוק ִמ ַּמ ְלכּות ֱא ִ
ֹאמר ֵא ָליו ִהּנְָך ל ָ
וַּי ֶ
וָמ ְע ָלה׃
ְל ִה ְת ַוַּכח ִעּמֹו ִּב ְּד ָב ִרים ֵמ ַהּיֹום ַההּוא ָ
ּסֹופ ִרים
ֹאמרּו ַה ְ
ֹאמר ֵאיְך י ְ
ׁשּוע ַּב ִּמ ְק ָּדׁש וַ ּיַ ַען וַ ּי ַ
וַ יְ ִהי ְּבהֹור ֹת יֵ ַ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש
ן־ּדוִ ד הּוא׃ וְ ָדוִ ד ֲהל ֹא הּוא ָא ַמר ְּב ַ
יח ֶּב ָ
ִּכי ַה ָּמ ִׁש ַ
ימינִ י
נְ ֻאם יְ הֹוָ ה ַלאד ֹנִ י ֵׁשב ִל ִ
ד־א ִׁשית א ֹ ֶיְביָך ֲהד ֹם ְל ַרגְ ֶליָך׃
ַע ָ
ם־ּדוִ ד ק ֵֹרא לֹו ָאדֹון ֵאיְך הּוא ְּבנֹו וְ ר ֹב ָה ָעם ִה ְק ִׁשיבּו
וְ ִא ָ
ג־רב׃
ִל ְד ָב ָריו ְּבע ֹנֶ ָ
ּסֹופ ִרים ַה ִּמ ְת ַעּנְ גִ ים
ן־ה ְ
ֹאמר ִה ָּׁש ְמרּו ָל ֶכם ִמ ַ
ּיֹוסף ְל ַל ֵּמד וַ ּי ֶ
וַ ֶ
ל־ׁש ֵא ַלת ָׁשלֹום ָל ֶהם ַּב ְּׁשוָ ִקים׃
ל־ל ְכ ָּתם ְמ ֻל ָּב ִׁשים ְמ ִעיל וְ ַע ְ
ַע ֶ
ל־ה ְּמק ֹמֹות
י־ה ְּכנֵ ֶסת וְ ַע ַ
ּמֹוׁשבֹות ָה ִראׁש ֹנִ ים ְּב ָב ֵּת ַ
ל־ה ָ
ַע ַ
ַהּנִ ְכ ָּב ִדים ְּב ָב ֵּתי ַה ִּמ ְׁש ֶּתה׃
27

29

30

31

32

33

34

36

ל־מ ָד ֲעָך ,עיין דברים ו׳ ה׳.
ּוב ָכ ַ
 v. 30בנ׳׳א לא נמצא כאן ְ

מרקוס יב ,יג

100
40
41

42
43

44

יג
2

3
4

5
6
7

8
9

10

ת־ּב ֵּתי ַא ְל ָמנֹות ְּול ַמ ְר ֵאה ַעיִ ן יַ ְרּבּו ְת ִפ ָּלה ֵא ֶּלה
ָהא ְֹכ ִלים ֶא ָ
ׁשּוע
יהם ַקו ַה ִּמ ְׁש ָּפט ִּפי ְׁשנָ יִם׃ ַוְכ ֲא ֶׁשר יֵ ַ
ֵהם ֲא ֶׁשר יִ ּנָ ֶטה ֲע ֵל ֶ
ת־ה ָעם נ ְֹתנִ ים ּבֹו ָמעֹות
אֹוצר וַ ּיַ ְרא ֶא ָ
יָ ַׁשב ְלנ ַֹכח ֲארֹון ָה ָ
וְ ַר ִּבים ֲע ִׁש ִירים נָ ְתנּו ַה ְר ֵּבה׃ וְ ִא ָּׁשה ַא ְל ָמנָ ה ֲענִ ּיָ ה ָּב ָאה
ל־ּת ְל ִמ ָידיו
וַ ָּת ָׂשם ָׁשם ְׁש ֵּתי ְפרּוטֹות ֵהן ֶר ַבע ִא ָּסר׃ וַ ּיִ ְק ָרא ֶא ַ
יהם ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ָה ַא ְל ָמנָ ה ָה ֲענִ ּיָ ה ַהּז ֹאת
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
אֹוצר׃ ִּכי ֻכ ָּלם
ל־ארֹון ָה ָ
ל־הּנ ְֹתנִ ים ּפ ֹה ֶא ֲ
ִה ְר ְּב ָתה ָל ֵתת ִמ ָּכ ַ
ר־לּה ֵאת
ל־א ֶׁש ָ
ת־ּכ ֲ
ּמֹות ָרם וְ ִהיא ִמ ַּמ ְחס ָֹרּה נָ ְתנָ ה ֶא ָ
נָ ְתנּו ִמ ָ
יָתּה׃
ל־מ ְח ָ
ָּכ ִ
ֹאמר ֵא ָליו ֶא ָחד ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו ַר ִּבי ְר ֵאה
ן־ה ֵה ָיכל וַ ּי ֶ
וַ ּיֵ ֵצא ִמ ַ
ֹאמר ֵא ָליו
ת־ה ִּבנְ יָ נִ ים ָה ֵא ֶּלה ַמה־ּנֶ ְה ָּדרּו׃ וַ ּי ֶ
ת־ה ֲא ָבנִ ים וְ ֶא ַ
ֶא ָ
ת־ה ִּבנְ יָ נִ ים ַהּנִ ְׂשּגָ ִבים ָה ֵא ֶּלה ֻּכ ָּלם יֵ ָה ֵרסּו
ית ֶא ַ
ׁשּוע ֲה ָר ִא ָ
יֵ ַ
ל־א ֶבן׃
ֹא־ת ָּׁש ֵאר ּפ ֹה ֶא ֶבן ַע ָ
ל ִ
יתים ְלנ ַֹכח ַה ֵה ָיכל וַ ּיִ ְׁש ָא ֻלהּו ֶפ ְטרֹוס
ל־הר ַהּזֵ ִ
ּוב ִׁש ְבּתֹו ַע ַ
ְ
יֹותם ִאּתֹו ְל ַב ָּדם ֵלאמ ֹר׃ ַהּגֶ ד־נָ א
יֹוחנָ ן וְ ַאנְ ְּד ַרי ִּב ְה ָ
וְ יַ ֲעק ֹב וְ ָ
ּמֹועד ַההּוא ִּכי
ּומה־הּוא ָהאֹות ַל ֵ
ָלנּו ָמ ַתי ִּת ְק ֶראנָ ה ֵא ֶּלה ַ
יהם ֵלאמ ֹר ִה ָּׁש ְמרּו
ׁשּוע ְל ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
ל־א ֶּלה ִּת ְכ ֶלינָ ה׃ וַ ּיָ ֶחל יֵ ַ
ָכ ֵ
ָל ֶכם ֶּפן־יַ ְת ֶעה ֶא ְת ֶכם ִאיׁש׃ ִּכי ַר ִּבים יָב ֹאּו ִב ְׁש ִמי וְ ָא ְמרּו ִּכי
ּוׁש ֻמעֹות
י־ת ְׁש ְמעּו ְק ָרבֹות ְ
ת־ר ִּבים׃ וְ ִכ ִ
ֲאנִ י הּוא וְ ִה ְתעּו ֶא ַ
ל־א ֶּלה ִּת ְהיֶ ינָ ה וְ עֹוד ל ֹא־זֶ ה ַה ֵּקץ׃
ל־ּת ָּב ֵהלּו ָּכ ֵ
ִמ ְל ָח ָמה ַא ִ
ל־ר ַעׁש
ל־מ ְמ ָל ָכה וְ ַר ַעׁש ַע ַ
ּומ ְמ ָל ָכה ַע ַ
ִּכי־יָ קּום ּגֹוי ַעל־ּגֹוי ַ
אׁשית ַה ֲח ָב ִלים׃ וְ ַא ֶּתם
ל־א ֶּלה ַרק ֵר ִ
יָב ֹא וְ ָר ָעב ְמהּומֹות וְ ָכ ֵ
ׁשֹות ֶיכם ִּכי־יַ ְסּגִ ירּו ֶא ְת ֶכם ִּב ֵידי ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין
ִה ָּׁש ְמרּו ְבנַ ְפ ֵ
ּומ ָל ִכים
בּורי ַת ַע ְמדּו ִל ְפנֵ י מ ְֹׁש ִלים ְ
ּוב ֲע ִ
י־ה ְּכנֵ ֶסת ַ
וְ ֻתּכּו ְּב ָב ֵּת ַ
ל־הּגֹויִ ם׃
ׂשֹורה ִת ָּק ֵרא ִראׁש ֹנָ ה ְּב ֶק ֶרב ָּכ ַ
ְל ֵעדּות ָל ֶהם׃ וְ ַה ְּב ָ
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ל־ּת ְד ֲאגּו
י־יֹוליכּו ֶא ְת ֶכם ְל ַה ְסּגִ ְיר ֶכם ִּב ֵידי ַה ִּמ ְׁש ָּפט ַא ִ
וְ ִכ ִ
יּוׂשם
ה־ּת ַד ֵּברּו ִּכי ַכ ֲא ֶׁשר ַ
ּמֹועד ַמ ְ
ל־ּת ַח ְּׁשבּו ְּב ֶט ֶרם ּב ֹא ַה ֵ
וְ ַא ְ
ְּב ִפ ֶיכם ָּב ֵעת ַה ִהיא ֵּכן ְּת ַד ְּברּון ִּכי ל ֹא ַא ֶּתם ַה ְמ ַד ְּב ִרים ִּכי
ת־ּבנֹו
ת־א ִחיו ַל ָּמוֶ ת וְ ָאב ֶא ְ
ם־רּוח ַהּק ֶֹדׁש׃ וְ ָאח יַ ְסּגִ יר ֶא ָ
ַ
ִא
נּואים ִּת ְהיּו
בֹותם וְ ֵה ִמיתּו א ָֹתם׃ וְ ַא ֶּתם ְׂש ִ
ל־א ָ
וְ ָקמּו ָבנִ ים ַע ֲ
ד־ה ֵּקץ הּוא יִ ּוָ ֵׁש ַע׃
ל־א ָדם ְל ַמ ַען ְׁש ִמי ַאְך ַה ְמ ַח ֶּכה ַע ַ
ְל ָכ ָ
ד־ּדנִ ּיֵ אל ַהּנָ ִביא
ת־ה ִּׁשּקּוץ ַה ְמׁש ֵֹמם ַהּנֶ ֱא ָמר ְּביַ ָ
וְ ִכי ִת ְראּו ֶא ַ
ע ֵֹמד ַּב ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ל ֹא נָ כֹון לֹו ַהּק ֵֹרא ִיָבין ָאז ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר
ל־הּגָ ג ל ֹא יֵ ֵרד
ּומי ֲא ֶׁשר ַע ַ
ל־ה ָה ִרים׃ ִ
יהּודה יָ נּוסּו ֶא ֶ
ִּב ָ
ּומי ֲא ֶׁשר ַּב ָּׂש ֶדה
אּומה׃ ִ
ַה ָּביְ ָתה וְ ל ֹא יָב ֹא ָל ַק ַחת ִמּתֹוכֹו ְמ ָ
ת־ׂש ְמ ָלתֹו׃ ַאְך אֹוי ֶל ָהרֹות
ל ֹא יָ ׁשּוב ְל ֵביתֹו ָל ַק ַחת ֶא ִ
וְ ַל ֵּמינִ יקֹות ַּבּיָ ִמים ָה ֵה ָּמה׃ וְ ַא ֶּתם ִה ְת ַּפ ֵללּו ְל ִב ְל ִּתי ִת ְהיֶ ה
מֹוה
יְמי ָצ ָרה ֵהם ֲא ֶׁשר ָּכ ָ
ז ֹאת ַּבח ֶֹרף׃ ִּכי ַהּיָ ִמים ָה ֵא ֶּלה ֵ
ֹלהים
יאה ֲא ֶׁשר ָּב ָרא ֱא ִ
יְמי ַה ְּב ִר ָ
אׁשית ֵ
ֹא־היְ ָתה ֵמ ֵר ִ
ל ָ
לּולא יְ ַק ֵּצר יְ הֹוָ ה ֶאת־
מֹוה ל ֹא־ת ִֹסף׃ וְ ֵ
ד־הּיֹום ַהּזֶ ה וְ ָכ ָ
ַע ַ
ל־ּב ָׂשר ַאְך ְל ַמ ַען ְּב ִח ָיריו ֲא ֶׁשר
ַהּיָ ִמים ָה ֵא ֶּלה ל ֹא־יִ ּנָ ֵצל ָּכ ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶיכם
ת־הּיָ ִמים ָה ֵא ֶּלה׃ וְ ָאז ִאם־י ַ
ָר ָצה ָבם יְ ַק ֵּצר ֶא ַ
יחי
ל־ּת ֲא ִמינּו׃ ִּכי ְמ ִׁש ֵ
יח ּפ ֹה אֹו ִהּנֹו ָׁשם ַא ַ
ִאיׁש ִהּנֵ ה ַה ָּמ ִׁש ַ
ּומֹופ ִתים ְלנַ ּסֹות ִאם
ְ
יאי ָכזָ ב יָ קּומּו וְ נָ ְתנּו א ֹתֹות
ֶׁש ֶקר ּונְ ִב ֵ
ת־ה ְּב ִח ִירים׃ וְ ַא ֶּתם ִה ָּׁש ְמרּו
ם־א ַ
ׁש־ל ֵאל יָ ָדם ְל ַה ְתעֹות ּגַ ֶ
יֶ ְ
ׁשֹות ֶיכם ְראּו ִּכי ֵמר ֹאׁש ִהּגַ ְד ִּתי ָל ֶכם ֶאת־ּכ ֹל׃
ְבנַ ְפ ֵ
ַאְך ַּבּיָ ִמים ָה ֵהם ַּכ ֲעבֹור ַה ָּצ ָרה ַה ִהיא ֶּת ְח ַׁשְך ַה ֶּׁש ֶמׁש וְ ַהּיָ ֵר ַח
ּוצ ָבא ַה ָּמרֹום
ן־ה ָּׁש ָמיִ ם ְ
ּכֹוכ ִבים יִ ְּפלּו ִמ ַ
יּה אֹורֹו׃ ַה ָ
ל ֹא־יַ ּגִ ַ
ּוב ָה ָדר
ן־ה ָא ָדם ָּבא ַב ֲענָ נִ ים ְּבע ֹז ְ
ת־ּב ָ
יָ זֻ עּו׃ וְ ָאז יִ ְראּו ֶא ֶ
ת־ּב ִח ָיריו ֵמ ַא ְר ַּבע
יק ֵּבץ ֶא ְ
ת־מ ְל ָא ָכיו וִ ַ
ּגָ דֹול׃ וְ הּוא יִ ְׁש ַלח ֶא ַ
ד־ק ֵצה ַה ָּׁש ָמיִ ם׃
ָהרּוחֹות ִמ ְק ֵצה ָה ָא ֶרץ ַע ְ
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יה ָצ ָמחּו
ן־ה ְּת ֵאנָ ה ִאם ָרטֹוב ֲענָ ָפּה וְ ָע ֶל ָ
ּוקחּו ָל ֶכם ָמ ָׁשל ִמ ַ
ְ
ם־א ֶּתם ַּכ ֲא ֶׁשר ִּת ְראּו ִּכי
י ְֹד ִעים ַא ֶּתם ִּכי ָקרֹוב ַה ָּקיִ ץ׃ וְ ֵכן ּגַ ַ
י־קרֹוב הּוא ַל ָּפ ַתח׃ ָא ֵמן ֲאנִ י
דֹוע ֵּת ְדעּו ִּכ ָ
ל־א ֶּלה יָ ַ
ָקמּו ָּכ ֵ
ל־א ֶּלה׃
א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי ל ֹא יַ ֲעב ֹר ַהּדֹור ַהּזֶ ה ַעד ֲא ֶׁשר־יָ קּומּו ָּכ ֵ
ל־מֹועד ַהּיֹום
ֵ
ּוד ָב ַרי ל ֹא יַ ֲעב ֹרּון׃ וְ ַע
ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ יַ ֲעב ֹרּו ְ
ַההּוא וְ ַה ָּׁש ָעה ַה ִהיא ֵאין ִאיׁש י ֵֹד ַע וְ ל ֹא ַמ ְל ָאְך ַּב ָּׁש ַמיִ ם וְ ל ֹא
ל־ּכן ִׂשימּו ְל ַב ְב ֶכם ִׁש ְקדּו* וְ ִה ְת ַּפ ֵּללּו ִּכי
ַה ֵּבן ִּב ְל ִּתי ָה ָאב׃ ַע ֵ
ּמֹועד ַהּזֶ ה׃ ֲהל ֹא הּוא ְּכ ִאיׁש נ ֵֹס ַע
ֵאינְ ֶכם י ְֹד ִעים ָמ ַתי יָב ֹא ַה ֵ
ת־ה ִּמ ְׂש ָרה
ת־ּביתֹו וַ יְ ַח ֵּלק ֶא ַ
ל־מחּוץ ָל ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ָעזַ ב ֶא ֵ
ֶא ִ
ת־הּׁש ֵֹער ִצּוָ ה ִל ְׁשק ֹד
אכּתֹו וְ ֶא ַ
ת־מ ַל ְ
ַל ֲע ָב ָדיו ְל ִאיׁש ִאיׁש ֶא ְ
ל־מ ְׁש ַמ ְר ְּת ֶכם ִּכי ל ֹא ֵת ְדעּו ָמ ַתי
ל־ה ָּׁש ַער׃ ָל ֵכן ִה ְתיַ ְּצבּו ַע ִ
ַע ַ
ם־ל ֵעת ְקר ֹא
אֹו־ב ֲח ִצי ַה ַּליְ ָלה ִא ְ
ַ
ם־ּב ֶע ֶרב
יָב ֹא ַּב ַעל ַה ָּביִ ת ִא ָ
ּומ ָצא ֶא ְת ֶכם
ַה ַּת ְרנְ ג ֹל אֹו ְּכאֹור ַהּב ֶֹקר׃ ֶּפן־יָב ֹא ִּפ ְתא ֹם ָ
יְ ֵׁשנִ ים׃ וְ ֵאת ֲא ֶׁשר ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִהנְ נִ י א ֵֹמר ַלּכ ֹל ְׁשק ֹדּו׃
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים
ג־ה ַּמּצֹות וַ ַיְב ְקׁשּו ָר ֵ
יֹומיִ ם ִל ְּפנֵ י ַה ֶּפ ַסח וְ ַח ַ
וַ יְ ִהי ַ
ּסֹופ ִרים ְל ָת ְפׂשֹו ְּב ָע ְר ָמה וְ ַל ֲה ִמיתֹו׃ ַאְך ָא ְמרּו ל ֹא ֶב ָחג
וְ ַה ְ
הּומה ָּב ָעם׃
ן־ּת ְתע ֵֹרר ְמ ָ
ֶּפ ִ
ית־ענְ יָ ה
וַ יְ ִהי ְּב ִׁש ְבּתֹו ִּב ְמ ִס ָּבה ְּב ֵבית ִׁש ְמעֹון ַה ְמצ ָֹרע ְּב ֵב ַ
ר־ע ֶרְך ְמא ֹד
יק ֶ
ֹלחית ֶׁש ֶמן נֵ ְר ְּד זַ ְך וִ ַ
וַ ָּתב ֹא ִא ָּׁשה ְּוביָ ָדּה ְצ ִ
ֹלחית וַ ִּתּצ ֹק א ֹתֹו ַעל־ר ֹאׁשֹו׃ וַ ּיֵ ַרע ַה ָּד ָבר
ת־ה ְּצ ִ
וַ ְּת ַׁש ֵּבר ֶא ַ
ל־מה נִ ְב ַלע
ֹאמרּו ְבנַ ְפ ָׁשם ַע ָ
ן־הּי ְֹׁש ִבים ָׁשם וַ ּי ְ
ְּב ֵעינֵ י ֲאנָ ִׁשים ִמ ַ
יֹותר ִמ ְּׁשֹלׁש
ַה ֶּׁש ֶמן ַהּזֶ ה׃ ֲהל ֹא טֹוב ָהיָ ה ְל ִתּתֹו ַב ֶּכ ֶסף ְּכ ֶע ְרּכֹו ֵ
ׁשּוע
ֹאמר יֵ ַ
יה׃ וַ ּי ֶ
ֵמאֹות ִּדינָ ר ְּול ַח ֵּלק ִמ ְכרֹו ָל ֲענִ ּיִ ים וַ ּיִ ֹּלנּו ָע ֶל ָ
ַהּנִ יחּו ָלּה ָל ָּמה־ּזֶ ה ַּת ְלאּו א ָֹתּה ֲהל ֹא טֹוב ּגְ ָמ ָל ְתנִ י׃ ִּכי ֶאת־
ּתּוכלּו
ל־עת ֲא ֶׁשר ִּת ְרצּו ְ
ָה ֲענִ ּיִ ים ִּת ְמ ְצאּו ִל ְפנֵ ֶיכם ָּת ִמיד ְּוב ָכ ֵ
ֹא־ת ְמ ְצאּו ִל ְפנֵ ֶיכם ָּת ִמיד׃
יטיב ָל ֶהם וְ א ִֹתי ל ִ
ְל ֵה ִ
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ימה וַ ִּת ְמ ַׁשח
וְ ִהיא ָע ְׂש ָתה ַּכ ֲא ֶׁשר ָמ ְצ ָאה יָ ָדּה ִּכי ִה ְק ִּד ָ
ל־מקֹום ֲא ֶׁשר
בּורה׃ ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ְּב ָכ ָ
ת־ּב ָׂש ִרי ִל ְק ָ
ֶא ְ
ם־א ֶׁשר ָע ְׂש ָתה ִהיא
ל־ה ָא ֶרץ יְ ֻס ַּפר ּגַ ֲ
ׂשֹורה ְּב ָכ ָ
ִּת ָּׁש ַמע ַה ְּב ָ
ָלּה ְלזִ ָּכרֹון׃
אׁשי
ל־ר ֵ
יׁש־ק ִרּיֹות ֶא ָחד ִמ ְּׁשנֵים ֶה ָע ָׂשר ָה ַלְך ֶא ָ
יהּודה ִא ְ
וִ ָ
ֹאמר ְל ַה ְסּגִ יר א ֹתֹו ְּביָ ָדם׃ וְ ֵהם ְּכ ָׁש ְמ ָעם ֵּכן ָׂש ְמחּו
ַהּכ ֲֹהנִים וַ ּי ֶ
וַ ְּיַב ִטיחּו ָל ֶתת־לֹו ָּכ ֶסף וַ ַיְב ֵּקׁש ּת ֲֹאנָ ה ְל ַה ְסּגִ יר א ֹתֹו׃
ֹאמרּו ֵא ָליו
זֶבח ַה ָּפ ַסח וַ ּי ְ
מֹועד ַ
וַ ִיְהי ָּב ִראׁשֹון ְל ַחג ַה ַּמּצֹות ְל ֵ
ת־ה ָּפ ַסח׃
ַּת ְל ִמ ָידיו ֵאיפ ֹה ִת ְר ֶצה ִּכי נֵ ֵלְך ְל ָה ִכין ְלָך ֶל ֱאכ ֹל ֶא ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶיהם ְלכּו ָה ִע ָירה ָּופגַע ָּב ֶכם
וַ ּיִ ְׁש ַלח ְׁשנַיִם ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו וַ ּי ֶ
ֹאמרּו ָׁשם
ד־מיִם ְלכּו ַא ֲח ָריו׃ ַּוב ֶּפ ַתח ֲא ֶׁשר יָב ֹא ּת ְ
ִאיׁש נ ֵֹׂשא ַכ ַ
ל־ּב ַעל ַה ָּביִת ּכ ֹה ָא ַמר ַר ֵּבנּו ַאּיֵה ֲח ַדר ָהא ְֹר ִחים ִלי ְּול ַת ְל ִמ ַידי
ֶא ַ
צּופה
דֹולה ְר ָ
ת־ה ָּפ ַסח׃ וְ הּוא ְיַר ֶאה ָל ֶכם ֲע ִלּיָה גְ ָ
ֶל ֱאכ ֹל ָׁשם ֶא ַ
רּוכה ַבּכ ֹל וְ ָׁשם ָּת ִכינּו ָלנּו׃ וַ ְּיֵצאּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים וַ ּיָב ֹאּו
ְכ ָסתֹות וַ ֲע ָ
ת־ה ָּפ ַסח׃
ָה ִע ָירה וַ ְּיִמ ְצאּו ַּכ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ָל ֶהם וַ ִּיָכינּו ֶא ַ
ם־ׁשנֵ ים ֶה ָע ָׂשר׃ ְּובעֹוד ֵהם א ְֹכ ִלים
וַ יְ ִהי ָּב ָע ֶרב וַ ּיָב ֹא ָׁשם ִע ְ
ׁשּוע ָא ֵמן ֲאנִי א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי ֶא ָחד ִמ ֶּכם ָהא ֵֹכל
ֹאמר יֵ ַ
ִּב ְמ ִס ָּבם וַ ּי ֶ
ֹאמרּו ִאיׁש ִאיׁש ֵמ ֶהם ֵא ָליו
יַסּגִ ֵירנִי׃ וַ ּיֵ ַצר ָל ֶהם ְמא ֹד וַ ּי ְ
ִע ָּמ ִדי ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶיהם
ַה ֲאנִי הּוא ֲהל ֹא וְ ַא ֵחר ָא ַמר ַה ֲאנִי הּוא ֲהל ֹא׃ וַ ּי ֶ
א ֶָחד ִמ ְּׁשנֵ ים ֶה ָע ָׂשר ַהּט ֵֹבל ֶאת־יָ דֹו ִע ִּמי ַּב ְּק ָע ָרה׃ ֵהן ֶּבן־
ָה ָא ָדם ה ֵֹלְך ַּכ ָּכתּוב ָע ָליו ַאְך אֹוי ָל ִאיׁש ַההּוא ֲא ֶׁשר יַ ְסּגִ יר
ן־ה ָא ָדם ְּביַ ד ְמ ַב ְק ֵׁשי נַ ְפׁשֹו טֹוב ָהיָ ה ָל ִאיׁש ַההּוא ִאם
ת־ּב ָ
ֶא ֶ
ת־ה ֶּל ֶחם וַ ָיְב ֵרְך
ׁשּוע ֶא ַ
ל ֹא־יָ ָצא ֵמ ָר ֶחם׃ וַ יְ ִהי ְּב ָא ְכ ָלם וַ ּיִ ַּקח יֵ ַ
ֹאמר ְקחּו ִא ְכלּו זֶ ה הּוא ְּב ָׂש ִרי׃ וַ ּיִ ַּקח
וַ ְּיִב ַצע וַ ּיִ ֵּתן ָל ֶהם וַ ּי ַ
יהם זֶ ה
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ת־הּכֹוס וַ ָיְב ֵרְך וַ ּיִ ֵּתן ָל ֶהם וַ ּיִ ְׁשּתּו ֻכ ָּלם׃ וַ ּי ֶ
ֶא ַ
ם־ה ְּב ִרית ַה ֲח ָד ָׁשה ַה ָּׁשפּוְך ְּב ַעד ַר ִּבים׃
הּוא ָד ִמי ַּד ַ
9

9

10
11

12

13
14

15
16

17,18

19
20
21

22
23
24

11

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

מרקוס יד

104
25
26

27
28
29
30

31

32
33

34
35
36

37

38
39
40
41

ד־הּיֹום
ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי ל ֹא ֶא ְׁש ֶּתה עֹוד ִמ ְּפ ִרי ַהּגָ ֶפן ַע ַ
ֹלהים׃ וַ ּיִ ְק ְראּו
ַההּוא ֲא ֶׁשר ָח ָדׁש ֶא ְׁש ֵּתהּו ְּב ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
יתים׃
ל־הר ַהּזֵ ִ
ת־ה ַה ֵּלל וַ ּיֵ ְצאּו ֶא ַ
ֶא ַ
ׁשּוע ֵהן ֻכ ְּל ֶכם ִּת ָּכ ְׁשלּו ִבי ַּב ַליְ ָלה ַהּזֶ ה ִּכי
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
*
קּומ ִתי ִמן־
פּוציןָ ַהּצ ֹאן׃ וְ ַא ֲח ֵרי ְת ָ
ּות ֶ
ת־הר ֶֹעה ְ
ָכתּוב ַא ֶּכה ֶא ָ
ֹאמר ֵא ָליו ֶּפ ְטרֹוס ַאף
ַה ֵּמ ִתים ֵא ֵלְך ִל ְפנֵ ֶיכם ַהּגָ ִל ָילה׃ וַ ּי ֶ
ׁשּוע
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
ם־ּכ ָּלם יִ ָּכ ְׁשלּו ְבָך ֲאנִ י ל ֹא ֶא ָּכ ֵׁשל׃ וַ ּי ֶ
ִא ֻ
ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָלָך ִּכי ַע ָּתה ַּב ַּליְ ָלה ַהּזֶ ה ֶט ֶרם יִ ְק ָרא ַה ַּת ְרנְ ג ֹל
הֹוסיף ְל ַד ֵּבר ְּביֶ ֶתר
ׁש־ּבי ָׁשֹלׁש ְּפ ָע ִמים׃ וְ הּוא ִ
ַּפ ֲע ַמיִ ם ְּת ַכ ֶח ִ
ֹא־א ַכ ֵחׁש ָּבְך
א ֶֹמץ ַאף ִאם־יִ ְהיֶ ה ָע ַלי ָלמּות ִא ְּתָך ַּכ ֵחׁש ל ֲ
ם־ּכ ָּלם׃
וְ ֵכן ִּד ְּברּו ּגַ ֻ
ֹאמר ֶאל־
ת־ׁש ֵמנָ ה וַ ּי ֶ
ל־מקֹום ּגָ ֵדר ַהּנִ ְק ָרא ּגַ ְ
וַ יָּב ֹאּו ֶא ְ
בּו־ל ֶכם ּפ ֹה ַעד ִּכי ֶא ְת ַּפ ָּלל׃ וַ ּיִ ַּקח ִאּתֹו ֶאת־
ַּת ְל ִמ ָידיו ְׁש ָ
ּׁשֹומם׃
ּול ִה ֵ
ּתֹוח ַח ְ
ת־יֹוחנָ ן וַ ּיָ ֶחל ְל ִה ְׁש ֵ
ָ
ֶּפ ְטרֹוס וְ ֶאת־יַ ֲעק ֹב וְ ֶא
דּו־בזֶ ה
ד־מוֶ ת ִע ְמ ָ
ה־לי ַעד ְמא ֹד ַע ָ
יהם נַ ְפ ִׁשי ָמ ָר ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
ּוׁשק ֹדּו׃ וַ ּיַ ֲעב ֹר ָה ְל ָאה ְמ ַעט ִמזְ ָער וַ ּיִ ּפ ֹל ַא ְר ָצה וַ ּיִ ְת ַּפ ֵּלל
ְ
ת־ה ָּׁש ָעה ִאם־יִ ָּת ֵכן ַה ָּד ָבר׃ וַ ּיִ ְק ָרא ַא ָּבא
ְל ַה ֲע ִביר ֵמ ָע ָליו ֶא ַ
ת־הּכֹוס ַהּז ֹאת ַאְך־ל ֹא
ּתּוכל ַה ֲע ֶבר־נָ א ֵמ ָע ַלי ֶא ַ
ָא ִבי ֵהן ּכ ֹל ָ
ית ָא ָּתה׃ וַ ּיָב ֹא וַ ּיִ ְמ ָצ ֵאם יְ ֵׁשנִ ים
ם־ּכ ֲא ֶׁשר ָר ִצ ָ
ִכ ְרצֹונִ י ִּכי ִא ַ
יׁשן ֲה ִכי־ל ֹא יָ כ ְֹל ָּת
ֹאמר ִׁש ְמעֹון ֲה ִכי ִת ָ
ל־ּפ ְטרֹוס וַ ּי ַ
וַ ּיִ ֶפן ֶא ֶ
ן־ּתב ֹאּו ְל ַמ ָּסה ֵהן
ִל ְׁשק ֹד ָׁש ָעה ֶא ָחת׃ ִׁש ְקדּו וְ ִה ְת ַּפ ְּללּו ֶּפ ָ
רּוח ֲח ֵפ ָצה ַאְך ַה ָּב ָׂשר ָר ֶפה׃ וַ ּיִ ֶפן וַ ּיֵ ֶלְך־לֹו עֹוד וַ ּיִ ְת ַּפ ֵּלל
ָה ַ
ַּכ ְּד ָב ִרים ָה ִראׁש ֹנִ ים׃ וַ ּיָ ָׁשב וַ ּיִ ְמ ָצ ֵאם יְ ֵׁשנִ ים עֹוד ִּכי ָהיּו
ה־ּל ֲענֹות א ֹתֹו׃ וַ ּיָב ֹא ַּפ ַעם
יהם ְּכ ֵבדֹות וְ ל ֹא יָ ְדעּו ַמ ַ
ֵעינֵ ֶ
נּוחה ַרב־
ּומ ָ
יהם ְּתנּו ֵׁשנָ ה ְל ֵעינֵ ֶיכם ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
יׁשית וַ ּי ֶ
ְׁש ִל ִ
ידי ַח ָּט ִאים׃
ן־ה ָא ָדם נִ ְסּגַ ר ִּב ֵ
ּוב ָ
ָל ֶכם ִהּנֵ ה ָּב ָאה ַה ָּׁש ָעה ֶ
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קּומּו וְ נֵ ֵל ָכה ִהּנֵ ה ַה ַּמ ְסּגִ יר א ִֹתי ה ֵֹלְך וְ ָק ֵרב׃
יהּודה ֶא ָחד ִמ ְּׁשנֵים ֶה ָע ָׂשר ָּבא ִּפ ְתא ֹם וְ ִעּמֹו
ע ֶֹדּנּו ְמ ַד ֵּבר וִ ָ
ּסֹופ ִרים
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִים וְ ַה ְ
מֹון־רב ַּב ֲח ָרבֹות ְּוב ַמּטֹות ֵמ ֵאת ָר ֵ
ַ
ָה
וְ ַהּזְ ֵקנִים׃ וְ ַה ַּמ ְסּגִ יר א ֹתֹו נָ ַתן ָל ֶהם אֹות ֵלאמ ֹר ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר
הֹול ֻיכהּו׃
ֲאנַ ֶּׁשק־לֹו זֶ ה הּוא ִּת ְפׂשּו א ֹתֹו ִׂשימּו ָע ָליו ִמ ְׁש ָמר וְ ִ
ֹאמר ַר ִּבי ַר ִּבי וַ ּיִ ָּׁש ֵקהּו׃ וַ ּיִ ְׁש ְלחּו־בֹו
וַ ּיָב ֹא וַ ּיִ ּגַ ׁש ֵא ָליו ִּפ ְתא ֹם וַ ּי ֶ
ת־ח ְרּבֹו
ן־הּנִ ָּצ ִבים ִעּמֹו ָׁש ַלף ֶא ַ
ּיִת ְּפ ֻׂשהּו׃ וְ ֶא ָחד ִמ ַ
יהם וַ ְ
ת־יְד ֶ
ֶא ֵ
ֹאמר
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ת־אזְ נֹו׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ת־ע ֶבד ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול וַ יְ ַק ֵּצץ ֶא ָ
וַ ּיַ ְך ֶא ֶ
אתם ִל ְתּפ ֹׂש א ִֹתי ְּכ ָפ ִריץ׃ וְ יֹום
יהם ֲה ַב ֲח ָרבֹות ְּוב ַמּטֹות ָּב ֶ
ֲא ֵל ֶ
יֹום יָ ַׁש ְב ִּתי ְלהֹור ֹת ָל ֶכם ַּב ִּמ ְק ָּדׁש וְ ל ֹא ְׁש ַל ְח ֶּתם ִּבי יָ ד ַאְך
יתם ָּכז ֹאת׃ וְ ַה ַּת ְל ִמ ִידים ָעזְ בּו א ֹתֹו
תּובים ֲע ִׂש ֶ
ת־ה ְּכ ִ
ְל ָה ִקים ֶא ַ
ת־ּבד
ֻּכ ָּלם וַ ּיָ נֻ סּו׃ וְ נַ ַער ֶא ָחד ָה ַלְך ַא ֲח ָריו וְ הּוא ָלבּוׁש ְּכת ֹנֶ ַ
ת־ּכ ָּתנְ ּתֹו ְּביָ ָדם וַ ּיָ נָ ס ָער ֹם׃
ֹאחזֻ הּו׃ וַ ּיַ ֲעז ֹב ֶא ֻ
ל־ּב ָׂשרֹו וַ ּי ֲ
ַע ְ
אׁשי
ל־ר ֵ
ל־הּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול וַ ָּיִּק ֲהלּו ָע ָליו ָּכ ָ
ׁשּוע ֶא ַ
ּיֹוליכּו ֶאת־יֵ ַ
וַ ִ
ּסֹופ ִרים׃ ֶּופ ְטרֹוס ָה ַלְך ַא ֲח ָריו ֵמ ָרחֹוק
ַהּכ ֲֹהנִים וְ ַהּזְ ֵקנִים וְ ַה ְ
ם־ה ְמ ָׁש ְר ִתים
ימה וַ ּיֵ ֶׁשב ָׁשם ִע ַ
ד־ל ֲח ַצר ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול ְּפנִ ָ
ַע ַ
ל־ה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ִּב ְקׁשּו
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ ָכ ַ
וַ ּיִ ְת ַח ֵּמם נֶ גֶ ד ָהאֹור׃ וְ ָר ֵ
דּות־ׁש ֶקר ָענּו בֹו
ֶ
ׁשּוע ַל ֲה ִמיתֹו וְ ל ֹא ָמ ָצאּו׃ ִּכי ֵע
ֵעדּות ַעל־יֵ ַ
דּותם ל ֹא נִ ְמ ְצ ָאה ֵּכן׃ וַ ּיָ קּומּו ֲאנָ ִׁשים וַ ּיַ ֲענּו
ַר ִּבים ֶא ֶפס ֵע ָ
דּות־ׁש ֶקר ְּב ָפנָ יו ֵלאמ ֹר׃ ָׁש ַמ ְענּו א ֹתֹו א ֵֹמר ֲאנִ י ֶא ֱהר ֹס
ֶ
ֵע
ֹלׁשת יָ ִמים ֶא ְבנֶ ה ֵה ָיכל
ּוב ְׁש ֶ
ת־ה ֵה ָיכל ַהּזֶ ה ַמ ֲע ֵׁשה יָ ָדיִ ם ִ
ֶא ַ
דּותם
ם־ּבז ֹאת ִּד ְב ֵרי ֵע ָ
ַא ֵחר ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו ַמ ֲע ֶׂשה יָ ָדיִ ם׃ ַאְך ּגַ ָ
ׁשּוע
תֹוכם וַ ּיִ ְׁש ַאל ֶאת־יֵ ַ
יַ ְח ָּדו ל ֹא נָ כ ֹנּו׃ וַ ּיָ ָקם ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול ְּב ָ
ֵלאמ ֹר ֲהל ֹא ַת ֲענֶ ה ָד ָבר ַמה־ּז ֹאת ֵה ִעידּו ְבָך ֵא ֶּלה׃ וַ ּיִ ּד ֹם
ּיֹוסף ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול וַ ּיִ ְׁש ָא ֵלהּו עֹוד ֵלאמ ֹר
אּומה וַ ֶ
וְ ל ֹא ָענָ ה ְמ ָ
ן־ה ְמב ָֹרְך׃
יח ֶּב ַ
ַה ַא ָּתה הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
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5

ימין
ן־ה ָא ָדם י ֵֹׁשב ִל ִ
ת־ּב ָ
ׁשּוע ֲאנִ י הּוא וְ ַא ֶּתם ִּת ְראּו ֶא ֶ
ֹאמר יֵ ַ
וַ ּי ֶ
ת־ּבגָ ָדיו
ּובא ְּב ַענְ נֵ י ַה ָּׁש ָמיִ ם׃ וַ ּיִ ְק ַרע ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול ֶא ְ
בּורה ָ
ַהּגְ ָ
ה־ּלנּו עֹוד וְ ָל ֵע ִדים׃ ֲהל ֹא ְׁש ַמ ְע ֶּתם ּגִ ּדּופֹו ִא ְמרּו
ֹאמר ַמ ָ
וַ ּי ַ
ט־מוֶ ת לֹו׃ וַ ּיָ ֵחּלּו
י־מ ְׁש ָּפ ָ
ה־ּד ְע ְּת ֶכם וַ ּיַ ְר ִׁשיעּו א ֹתֹו ֻּכ ָּלם ִּכ ִ
ַמ ַ
ֹאמרּו
ת־ּפנָ יו וַ ּיַ ֻּכהּו ָב ֶאגְ ר ֹף וַ ּי ְ
ֲאנָ ִׁשים ֵמ ֶהם ָלר ֹק ּבֹו וַ יְ ַחּפּו ֶא ָ
ֵא ָליו ִהּנָ ֵבא ָלנּו וְ ַה ְמ ָׁש ְר ִתים ִק ְּדמּו א ֹתֹו ְּב ַמּכֹות ֶל ִחי׃
וַ יְ ִהי ִּב ְהיֹות ֶּפ ְטרֹוס ֶּב ָח ֵצר ִמ ָּת ַחת וַ ָּתב ֹא ַא ַחת ַה ְּׁש ָפחֹות
ת־ּפ ְטרֹוס ִמ ְת ַח ֵּמם וַ ַּת ֵּבט
ִמ ֵּבית ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול׃ וַ ֵּת ֶרא ֶא ֶ
ׁשּוע ַהּנָ ְצ ִרי׃ וַ יְ ַכ ֵחׁש
ית ִעם־יֵ ַ
ף־א ָּתה ָהיִ ָ
ֹאמר וְ ַא ַ
ְּב ָפנָ יו וַ ּת ַ
חּוצה
ֵלאמ ֹר ל ֹא ֵא ַדע וְ ל ֹא ָא ִבין ֵאת ֲא ֶׁשר ְּת ַד ֵּב ִרי וַ ּיֵ ֵצא ַה ָ
אּולם וַ ּיִ ְ*ק ָרא ָ*אז ַ*ה ַּת ְרנְ ג ֹל׃ וַ ִּת ְר ֵאהּו ַה ִּׁש ְפ ָחה עֹוד
ל־ה ָ
ֶא ָ
ל־הע ְֹמ ִדים ָׁשם זֶ ה הּוא ֶא ָחד ֵמ ֶהם׃
ֹאמר ֶא ָ
ּתֹוסף וַ ּת ֶ
וַ ֶ
ם־הע ְֹמ ִדים ָׁשם ָא ְמרּו ֶאל־
וַ יְ ַכ ֵחׁש ַּפ ַעם ֵׁשנִ ית וְ עֹוד ְמ ַעט וְ גַ ָ
ֶּפ ְטרֹוס ָא ֵכן ִהּנְ ָך ֵמ ֶהם ִּכי גְ ִל ִילי ַא ָּתה ְּולׁשֹונְ ָך ִּכ ְלׁשֹונָ ם׃
ת־ה ִאיׁש
ּוב ְׁש ֻב ָעה ֵלאמ ֹר ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי ֶא ָ
וַ ּיָ ֵחל ַל ֲענֹות ְּב ָא ָלה ִ
ֲא ֶׁשר ֲא ַמ ְר ֶּתם׃ וַ ּיִ ְק ָרא ַה ַּת ְרנְ ג ֹל ֵׁשנִ ית וַ ּיִ זְ ּכ ֹר ֶּפ ְטרֹוס ֶאת־
ׁשּוע ִּכי ֶט ֶרם יִ ְק ָרא ַה ַּת ְרנְ ג ֹל ַּפ ֲע ַמיִ ם
ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר־לֹו יֵ ַ
ל־לּבֹו וַ ְּיֵבְך׃
ׁש־ּבי ָׁשֹלׁש ְּפ ָע ִמים וַ ּיָ ֶׂשם ַע ִ
ְּת ַכ ֶח ִ
ם־הּזְ ֵקנִים
נֹוסדּו־יַ ַחד ִע ַ
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִים ְ
וַ יְ ִהי ַּכ ֲעלֹות ַה ַּׁש ַחר וְ ָר ֵ
ּיֹול ֻיכהּו וַ ּיַ ְסּגִ ֻירהּו
ׁשּוע וַ ִ
ל־ה ַּסנְ ֶה ְד ִרין וַ ּיַ ַא ְסרּו ֶאת־יֵ ַ
ּסֹופ ִרים ָוְכ ַ
וְ ַה ְ
הּודים
ִּב ֵידי ִפ ָילטֹוס׃ וַ ּיִ ְׁש ַאל א ֹתֹו ִּפ ָילטֹוס ַה ַא ָּתה הּוא ֶמ ֶלְך ַהּיְ ִ
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִים ֵה ִביאּו ָע ָליו
ֹאמר ֵא ָליו ַא ָּתה ָא ָמ ְר ָּת׃ וְ ָר ֵ
וַ ּיַ ַען וַ ּי ֶ
ּיֹוסף ִּפ ָילטֹוס וַ ּיִ ְׁש ָא ֵלהּו
ֹא־ענָ ה ָד ָבר׃ וַ ֶ
ִׂש ְטנֹות ַרּבֹות וְ הּוא ל ָ
ֵלאמ ֹר ַה ִאם ל ֹא ַת ֲענֶ ה ָד ָבר ְר ֵאה ַּכ ָּמה ִׂש ְטנֹות ֵה ִביאּו ָע ֶליָך׃
ר־היָ ה ְל ֶפ ֶלא
ׁשּוע ל ֹא־נָ ַתן ַמ ֲענֶ ה ַאף־ל ֹא ָד ָבר ֶא ָחד ַעד ֲא ֶׁש ָ
וְ יֵ ַ
ְּב ֵעינֵי ִפ ָילטֹוס׃
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 v. 68בס׳׳א לא נמצא כאן וַ יִ ְק ָרא ָאז ַה ַת ְרנְ ג ֹל.
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ֶּוב ָחג ַהּזֶ ה ַה ְס ֵּכן ִה ְס ִּכין ְל ַׁש ַּלח ָל ֶהם ֶא ָחד ֵמ ָה ֲא ִס ִירים ָח ְפ ִׁשי
ר־א ָּבא ָאסּור
ּוׁשמֹו ַּב ַ
ת־ה ֶא ָחד ֲא ֶׁשר ַיְב ֵּקׁשּון׃ וַ יְ ִהי ִאיׁש ְ
ֶא ָ
ם־הּמ ְֹר ִדים ֲא ֶׁשר ָר ְצחּו נֶ ֶפׁש ְּביֹום ַה ֶּמ ֶרד׃ וַ ּיִ ָׂשא ֶה ָהמֹון
ִע ַ
ֶאת־קֹולֹו וַ ּיָ ֵחּלּו ִל ְׁשא ֹל ַל ֲעׂשֹות ָל ֶהם ַּכ ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ָל ֶהם ְּכ ַפ ַעם
י־א ַׁש ַּלח ָל ֶכם
ֹאמר ֲה ַת ְח ְּפצּו ִּכ ֲ
ְּב ָפ ַעם׃ וַ ּיַ ַען א ָֹתם ִּפ ָילטֹוס וַ ּי ַ
הּודים׃ ִּכי ִה ִּכיר ֲא ֶׁשר ִמ ִּקנְ ָא ָתם ּבֹו ִה ְסּגִ ֻירהּו
ת־מ ֶלְך ַהּיְ ִ
ֶא ֶ
ת־ה ָהמֹון ִּכי
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים ֵה ִסיתּו ֶא ֶ
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים׃ וְ ָר ֵ
ָר ֵ
ּיֹוסף ִּפ ָילטֹוס
ר־א ָּבא׃ וַ ֶ
ַיְב ְק ֻׁשהּו ְל ַׁש ַּלח ָל ֶהם ַרק ֵאת ַּב ַ
ּומה ֶא ֱע ֶׂשה ָלזֶ ה ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ק ִֹראיִ ם
יהם ַ
ֹאמר ֶא ֵל ֶ
וַ ּיַ ַען וַ ּי ֶ
ֹאמר
ּיֹוסיפּו ִל ְצע ֹק ֵלאמ ֹר ַה ְצ ֵלב א ֹתֹו׃ וַ ּי ֶ
הּודים׃ וַ ִ
ֶמ ֶלְך ַהּיְ ִ
הֹוסיפּו ִל ְצע ֹק
יהם ִּפ ָילטֹוס וְ ָל ָּמה ֶמה ָר ָעה ָע ָׂשה וְ ֵהם ִ
ֲא ֵל ֶ
ֹואל ִּפ ָילטֹוס ַל ֲעׂשֹות ִּכ ְרצֹון
עֹוד יֶ ֶתר ַה ְר ֵּבה ַה ְצ ֵלב א ֹתֹו׃ וַ ּי ֶ
וַּיִּתנֵ הּו
וְאת יֵ ׁש ַּוע ַיִּסר ַּבּׁש ִֹוטים ְ
ר־א ָּבא ֵ
וַיְׁש ַּלח ָל ֶהם ֵאת ַּב ַ
ֶה ָהמֹון ַ
ְל ִה ָּצ ֵלב׃
נִימית הּוא ֲח ַצר ַה ִמ ְש ָפת
ל־ה ָח ֵצר ַה ְּפ ִ
נְׁשי ַה ָּצ ָבא ֶא ֶ
וַ ּי ִֹול ֻיכהּו ַא ֵ
ל־הּגְ דּוד׃ וַ ּיַ ְל ִּב ֻׁשהּו ְמ ִעיל ַא ְרּגָ ָמן וַ יְ ָׂש ְרגּו
ת־ּכ ַ
וַּיַזְעיקּו ָע ָליו ֶא ָ
ִ
קֹוצים וַ ּיָ ִׂשימּו ַעל־ר ֹאׁשֹו׃ וַ ּיָ ֵחּלּו ְל ָפ ְקדֹו ֵלאמ ֹר יְ ִחי
ֶכ ֶתר ִ
הּודים׃ וְ ִהּכּו א ֹתֹו ְב ָקנֶ ה ַעל־ר ֹאׁשֹו וְ יָ ְרקּו ְּב ָפנָיו וְ ַעל־
ֶמ ֶלְך ַהּיְ ִ
יהם ָכ ְרעּו וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו לֹו׃ וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ֵה ֵתּלּו בֹו ִה ְפ ִׁשיטּו
ִּב ְר ֵּכ ֶ
ּיֹול ֻיכהּו ִל ְצֹלב
ת־ּבגָ ָדיו וַ ִ
יׁשהּו ֶא ְ
ת־מ ִעיל ָה ַא ְרּגָ ָמן וַ ּיַ ְל ִּב ֻ
א ֹתֹו ֶא ְ
ן־ה ָּׂש ֶדה הּוא ִׁש ְמעֹון
א ֹתֹו׃ וְ ִאיׁש ֶא ָחד ָע ַבר ָׁשם ְּבב ֹאֹו ִמ ַ
ּקּורינִי ֲא ִבי ֲא ֶל ְכ ַסנְ ְּדרֹוס וְ רּופֹוס א ֹתֹו ִא ְּלצּו ַל ֲהֹלְך ִא ָּתם
ַה ִ
יֵא ֵמר
ת־צ ָלבֹו׃ וַ ִּיָביאּו א ֹתֹו ֶאל־ּגָ ְלּגָ ְל ָּתא ֲא ֶׁשר ָ
וְ ָל ֵׂשאת לֹו ֶא ְ
ּיִּתנּו־לֹו יַיִן ָמהּול ְּבמ ֹר וְ ל ֹא ָׁש ָתה׃ וַ ּיִ ְצ ְלבּו
ְמקֹום ַהּגֻ ְלּג ֶֹלת׃ וַ ְ
יהם
ּגֹורל ֲא ֶׁשר ִה ִּפילּו ֲע ֵל ֶ
ת־ּבגָ ָדיו ָל ֶהם ְל ִפי ַה ָ
א ֹתֹו וַ יְ ַח ְּלקּו ֶא ְ
ָל ַקח ִאיׁש ִאיׁש ֶח ְלקֹו׃
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יׁשית׃ ְּוכת ֶֹבת
יְתה ַה ָּׁש ָעה ַה ְּׁש ִל ִ
וְ ָה ֵעת ֲא ֶׁשר ָצ ְלבּו א ֹתֹו ָה ָ
הּודים׃
ל־ה ֵעץ ֵלאמ ֹר ֶמ ֶלְך ַהּיְ ִ
ר־א ְׁש ָמתֹו ָׂשמּו ִמ ְל ַמ ְע ָלה ַע ָ
ְּד ַב ַ
ם־ׁשנֵי ַאנְ ֵׁשי ָח ָמס נִ ְצ ְלבּו ִעּמֹו ֶא ָחד ִמ ִימינֹו וְ ֶא ָחד ִמ ְּׂשמ ֹאלֹו׃
וְ גַ ְ
ת־ּפׁש ִעים נִ ְמנָ ה׃ וְ ָהע ְֹב ִרים ָׁשם
ְ
ּיִּמ ֵלא ַה ָּכתּוב ָהא ֵֹמר וְ ֶא
וַ ָ
ֹאׁשם ֵלאמ ֹר הֹוי ַא ָּתה ַה ַּמ ֲח ִריב
ּגִ ְּדפּו א ֹתֹו וַ ּיָ נִיעּו ַא ֲח ָריו ֶאת־ר ָ
יעה ְלנַ ְפ ֶׁשָך
הֹוׁש ָ
ִ
ֹלׁשת יָ ִמים׃
ת־ה ֵה ָיכל וְ ַהּבֹונֶ ה א ֹתֹו ִּב ְׁש ֶ
ֶא ַ
ּסֹופ ִרים ָׂש ֲחקּו
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִים וְ ַה ְ
ם־ר ֵ
ן־ה ֵעץ׃ ֵוְכן ּגַ ָ
ּור ָדה ִמ ָ
ְ
ּמֹוׁש ַיע ַל ֲא ֵח ִרים ְּולנַ ְפׁשֹו ל ֹא
ל־ר ֵעהּו ֵלאמ ֹר הּוא ַה ִ
ִאיׁש ֶא ֵ
יח ֶמ ֶלְך יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא יֵ ֶרד ַע ָּתה ִמן־
הֹוׁש ַיע׃ ַה ָּמ ִׁש ַ
יּוכל ְל ִ
ַ
מֹו־כן ֵח ְר ֻפהּו׃
ם־הּנִ ְצ ָל ִבים ִעּמֹו ְּכ ֵ
ָה ֵעץ וְ נִ ְר ֶאה וְ נַ ֲא ִמין ּבֹו וְ גַ ַ
ל־ה ָא ֶרץ ַעד
ת־ּפנֵ י ָכ ָ
וַ יְ ִהי ַּב ָּׁש ָעה ַה ִּׁש ִּׁשית וְ ח ֶֹׁשְך ִּכ ָּסה ֶא ְ
ׁשּוע ְּבקֹול
יעית ָצ ַעק יֵ ַ
ּוב ָּׁש ָעה ַה ְּת ִׁש ִ
יעית׃ ַ
ַה ָּׁש ָעה ַה ְּת ִׁש ִ
ּגָ דֹול ֱא ָל ִהי ֱא ָל ִהי ְל ָמה ְׁש ַב ְק ָּתנִ י ֲא ֶׁשר יֵ ָא ֵמר ֵא ִלי ֵא ִלי ָל ָמה
ן־הע ֵֹמ ִדים ָׁשם ַּכ ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו ָא ְמרּו ִהּנֵ ה הּוא
ּומ ָ
ֲעזַ ְב ָּתנִ י׃ ִ
וַּיִּקח ְספֹוג ֲא ֶׁשר ִמ ְלאֹו ח ֶֹמץ
וַּיָרץ ֶא ָחד ֵמ ֶהם ַ
ל־א ִלּיָ הּו׃ ָ
ק ֵֹרא ֶא ֵ
ֹאמר ֶה ֶרף וְנִ ְר ֶאה ִאם־יָב ֹא ֵא ִלּיָ הּו
וַּיַׁש ֵקהּו וַּי ֶ
ל־קנֶ ה ְ
וַיְׂש ֵימהּו ַע ָ
ִ
וְהּנֵ ה
וַּיַפ ֵקד ֶאת־רּוחֹו׃ ִ
ְלה ִֹוריד אֹתֹו׃ וְיֵ ׁש ַּוע ָק ָרא ְּבקֹול ּגָ דֹול ְ
וְׂשר־
נִק ְר ָעה ִל ְׁשנַיִם ְק ָר ִעים ִמ ְל ַמ ְע ָלה ְל ָמ ָּטה׃ ַ
ָּפר ֶֹכת ַה ֵה ָיכל ְ
ֹאמר
ַה ֵּמ ָאה ָהע ֵֹמד ִמ ֻּמלֹו ִב ְראֹתֹו ַּכ ֲא ֶׁשר ָצ ַעק ַוְכ ֲא ֶׁשר ּגָ וַע וַּי ַ
ם־נָׁשים ָהיּו רֹאֹות ָׁש ָּמה
ִ
ֹלהים׃ וְגַ
ן־א ִ
ָא ֵכן ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה ָהיָה ֶּב ֱ
ֹוסי
ם־יַעק ֹב ַה ָּקטֹן וְ י ֵ
ּומ ְריָם ֵא ֲ
גְּד ִלית ִ
ֵמ ָרחֹוק ֵּובינֵ ֶהן ִמ ְריָם ַה ַּמ ָ
וַיְׁש ְר ֻתהּו ִּב ְהיֹותֹו ַבּגָ ִליל
ֹלמית׃ ֲהל ֹא ֵהּנָ ה ֲא ֶׁשר ָה ְלכּו ַא ֲח ָריו ָ
ּוׁש ִ
ְ
ּוׁש ָל ָיְמה׃
ר־עלּו ִעּמֹו יְ ר ָ
וְ עֹוד ֲא ֵחרֹות ַרּבֹות ֲא ֶׁש ָ
יֹוסף
וַ ִיְהי ָּב ֶע ֶרב ְּביֹום ַה ֲה ָכנָ ה ַההּוא ִּכי ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ָהיָה׃ וַ ּיָב ֹא ֵ
ֹלהים
יֹועץ נִ ְכ ָּכד וְ גַ ם־הּוא ִח ָּכה ְל ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ן־ה ָר ָמ ַתיִם הּוא ֵ
ִמ ָ
ׁשּוע׃
ץ־לב וַ ּיִ ְׁש ַאל ִמ ֶּמּנּו ֶאת־ּגּוף יֵ ַ
ל־ּפ ָילטֹוס ְּבא ֶֹמ ֵ
וַ ּיָב ֹא ֶא ִ
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וַ ּיִ ְׁש ָּת ֶאה ִּפ ָילטֹוס ֵלאמ ֹר ַה ִאם הּוא ְּכ ָבר ֵמת וַ ְּיִק ָרא ֶאל ַׂשר
ן־ׂשר ַה ֵּמ ָאה
ַה ֵּמ ָאה וַ ּיִ ְׁש ָא ֵלהּו ִאם ְּכ ַבר ֵמת׃ ַוְכ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמע ִמ ַ
ל־יֹוסף׃ וְ הּוא ָל ַקח ַת ְכ ִריְך־ּבּוץ
ת־הּגּוף ֶא ֵ
ּיִּתן ֶא ַ
י־כן הּוא וַ ֵ
ִּכ ֵ
ן־ה ֵעץ וַ ֲּיַע ֵטהּו ַּב ַּת ְכ ִריְך וַ יְ ִׂש ֵימהּו ַּב ֶּק ֶבר ֲא ֶׁשר ָח ַצב־
וַ ּי ִֹר ֵידהּו ִמ ָ
ּומ ְריָם ֵאם
ּומ ְריָם ַה ַּמגְ ָּד ִלית ִ
ל־ּפי ַה ָּק ֶבר׃ ִ
לֹו ַּבּצּור וַ ּיָגֶ ל ֶא ֶבן ַע ִ
הּוׂשם ָׁש ָּמה׃
ת־ה ָּמקֹום ַּב ֲא ֶׁשר ַ
יֹוסי ָראּו ֶא ַ
ֵ
ּומ ְריָם ֵאם יַ ֲעק ֹב
ּומ ְריָם ַה ַּמגְ ַּד ִלית ִ
ִוְכ ְמ ַעט ָע ַבר ַה ַּׁש ָּבת ִ
ֹלמית ָקנּו ַס ִּמים ָלב ֹא וְ ִל ְמׁש ַֹח א ֹתֹו׃ ָּוב ֶא ָחד ַּב ַּׁש ָּבת ַּבּב ֶֹקר
ּוׁש ִ
ְ
ֹאמ ְרנָ ה ִא ָּׁשה
ם־עלֹות ַה ָּׁש ֶמׁש׃ וַ ּת ַ
ל־ה ָּק ֶבר ִע ֲ
ַה ְׁש ֵּכם ָּבאּו ֶא ַ
י־ה ָּק ֶבר׃ וַ ִּת ָּׂשאנָ ה
ת־ה ֶא ֶבן ֵמ ַעל ִּפ ַ
ל־לנּו ֶא ָ
חֹותּה ִמי יָ גֶ ָ
ל־א ָ
ֶא ֲ
יְתה ְמא ֹד׃
דֹולה ָה ָ
ינֵיהן וַ ִּת ְר ֶאינָ ה ִּכי ָה ֶא ֶבן נָ ג ֹ ָּלה ִּכי גְ ָ
ת־ע ֶ
ֶא ֵ
וַ ָּתב ֹאנָ ה ֶאל־ּתֹוְך ַה ָּק ֶבר וַ ִּת ְר ֶאינָ ה נַ ַער ֶא ָחד ע ֶֹטה ְמ ִעיל ָל ָבן
ל־ּת ָּב ַה ְלנָ ה
יהן ַא ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ּיָמין וַ ִּת ָּב ַה ְלנָ ה׃ וַ ּי ֶ
י ֵֹׁשב ֵמ ֵע ֶבר ַה ִ
ׁשּוע ַהּנָ ְצ ִרי ֲא ֶׁשר נִ ְצ ָלב ֲהל ֹא הּוא
ִהּנֵ ה ַא ֶּתן ְמ ַב ְקׁשֹות ֶאת־יֵ ַ
ת־ה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָׂשמּוהּו ָׁש ָּמה׃ ַאְך־
ָקם וְ ֵאינֶ ּנּו פ ֹה ְר ֶאינָ ה ֶא ַ
נֵיכם
הֹולְך ִל ְפ ֶ
ֵל ְכנָ ה וְ ַהּגֵ ְדנָ ה ְל ַת ְל ִמ ָידיו ְּול ֶפ ְטרֹוס ִּכי הּוא ֵ
ַהּגָ ִל ָילה וְ ָׁשם ִּת ְראּו א ֹתֹו ַּכ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ָל ֶכם׃ וַ ְּת ַמ ֵה ְרנָ ה ָל ֵצאת
ֹא־הּגִ ידּו ְל ִאיׁש
נֹוסנָ ה ִּכי ִחיל ַוָפ ַחד ֲא ָחזּון וְ ל ִ
ן־ה ֶּק ֶבר וַ ָּת ְ
ִמ ַ
*
קּומתֹו
ָּד ָבר ִּכי יָ ְראּו ְמא ֹד׃ וַ יְ ִהי ָּב ֶא ָחד ַּב ַּׁש ָּבת ַּבּב ֶֹקר ַא ֲח ֵרי ְת ָ
ל־מ ְריָם ַה ַּמּגְ ָּד ִלית ִראׁשֹונָ ה ִהיא ָה ִא ָּׁשה ֲא ֶׁשר ֶה ֱע ִביר
וַ ּיֵ ָרא ֶא ִ
ִמ ֶּמּנָ ה ֶׁש ַבע רּוחֹות ָרעֹות׃ וְ ִהיא ָה ְל ָכה וַ ַּתּגֵ ד ְל ַאנְ ֵׁשי ְב ִריתֹו
ֲא ֶׁשר ָהיּו ִעּמֹו וְ ֵהם ִמ ְת ַא ְּב ִלים ּוב ִֹכים׃ וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו ִּכי
י־כן נִ ְר ָאה
יה ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו ָלּה׃ וְ ַא ֲח ֵר ֵ
הּוא ָחי ִוְכי נִ ְר ָאה ֵא ֶל ָ
ל־ּפנֵי ַה ָּׂש ֶדה ַּכ ֲא ֶׁשר ָה ְלכּו
ל־ׁשנַיִם ֵמ ֶהם ַע ְ
ִּב ְדמּות ַא ֶח ֶרת ֶא ְ
יהם׃
ם־ּב ִד ְב ֵר ֶ
ְל ַד ְר ָּכם׃ וַ ּיָ ׁשּובּו וַ ּיַ ּגִ ידּו ַל ֲא ֵח ִרים וְ ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו ּגַ ְ
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יחם
ּיֹוכ ֵ
ל־ה ֻּׁש ְל ָחן וַ ִ
ל־א ַחד ֶה ָע ָׂשר ְּב ִׁש ְב ָּתם ַע ַ
י־כן ֶא ַ
וַ ּיֵ ָרא ַא ֲח ֵר ֵ
ֹא־ה ֱא ִמינּו ְל ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר
ל־ק ִׁשי ִל ָּבם ִּכי ל ֶ
ַעל־ח ֶֹסר ֱאמּונָ ָתם וְ ַע ְ
ל־ה ָא ֶרץ
יהם ְלכּו ְב ָכ ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
קּומתֹו׃ וַ ּי ֶ
ָראּו א ֹתֹו ַא ֲח ֵרי ְת ָ
יַא ִמין וְ יִ ָּט ֵבל יִ ּוָ ֵׁש ַע
ל־ּב ָׂשר׃ ִמי ֲא ֶׁשר ֲ
ׂשֹורה ְל ָכ ָ
ת־ה ְּב ָ
וְ ִק ְראּו ֶא ַ
יֶא ָׁשם׃ וְ ֵא ֶּלה ָהא ֹתֹות ֲא ֶׁשר יֵ ָעׂשּו ִב ֵידי
ֹא־יַא ִמין ְ
ּומי ֲא ֶׁשר ל ֲ
ִ
ַה ַּמ ֲא ִמינִים רּוחֹות ָרעֹות ֲיַע ִבירּו ִב ְׁש ִמי ִּוב ְלׁש ֹנֹות ֲח ָדׁשֹות
ַיְד ֵּברּון׃ נְ ָח ִׁשים ִּכי־יִ ְׂשאּו אֹו ִכי־יִ ְׁשּתּו ַס ִּמים ֲא ֶׁשר ָמוֶ ת ָּבם
ל־חֹולים וְ ָחיּו
ִ
יהם יָ ִׂשימּו ַע
ל ֹא יָ ֵרעּו וְ ל ֹא יַ ְׁש ִחיתּו ָל ֶהם וִ ֵיד ֶ
יהם וַ ּיַ ַעל
ׁשּוע ְל ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
ֵמ ָח ְליָם׃ וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר ִּכ ָּלה ָה ָאדֹון יֵ ַ
ֹלהים׃ וְ ֵהם יָ ְצאּו וַ ַיְב ְּׂשרּו ֶאת־
ַה ָּׁש ַמ ָיְמה וַ ּיֵ ֶׁשב ִל ִימין ָה ֱא ִ
אכ ָּתם וַ ּיָ ֶקם
יְתה ִע ָּמם ִּב ְמ ַל ְ
יַד־ה ָאדֹון ָה ָ
ל־מקֹום וְ ָ
ׂשֹורה ְּב ָכ ָ
ַה ְּב ָ
יהם ָא ֵמן׃
ת־ּד ָברֹו ְּבא ֹתֹות ֲא ֶׁשר נַ ֲעׂשּו ִּב ֵיד ֶ
ֶא ְ
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ת־מ ַע ְר ֵכי ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ּכֹונְ נּו
ל־ס ֶפר ֶא ַ
ֵהן ֵיְדי ַר ִּבים ָּכ ְתבּו ַע ֵ
תֹוכנּו ֶאל־נָ כֹון׃ ַּכ ֲא ֶׁשר ָמ ְסרּו ָלנּו ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ָהיּו ֵע ִדים
ְב ֵ
ם־אנִי ֲא ֶׁשר ָּב ַחנְ ִּתי
ּומ ָׁש ְר ֵתי ְּד ַבר־יְ הֹוָ ה׃ ְּוב ֵכן ּגַ ֲ
ר ִֹאים ֵמר ֹאׁש ְ
ת־ל ִּבי ְל ָכ ְת ָבם
יתם ֲה ִכינ ִֹתי ֶא ִ
אׁש ָ
ת־ה ְּד ָב ִרים ָה ֵהם ֵמ ֵר ִ
יטב ֶא ַ
ֵה ֵ
ל־א ְפנָיו׃ ְל ַב ֲעבּור
אֹופילֹוס ּגִ ּבֹור ֶה ָחיִל ָּד ָבר ָּד ֻבר ַע ָ
ֵא ֶליָך ְּת ִ
תֹורת ֱא ֶמת ָל ַמ ְד ָּת ִמ ִּפי ְמ ַל ְּמ ֶדיָך׃
ֵּת ַדע ִּכי ַ
ּוׁשמֹו זְ ַכ ְריָ הּו
הּודה ְ
הֹורדֹוס ֶמ ֶלְך יְ ָ
ימי ְ
ִאיׁש ּכ ֵֹהן ָהיָ ה ִּב ֵ
יׁש ַבע ְׁש ָמּה׃
ִמ ִּמ ְׁש ֶמ ֶרת ֲא ִבּיָ ה וְ לֹו ִא ָּׁשה ִמ ְּבנֹות ַא ֲהר ֹן ֱא ִל ֶ
ֹלהים וְ ה ְֹל ִכים ִּב ְד ָר ָכיו ְּב ָכל־
יקים ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
יהם ָהיּו ַצ ִּד ִ
ּוׁשנֵ ֶ
ְ
יׁש ַבע ֲע ָק ָרה
ֹא־היָ ה ָל ֶהם וָ ָלד ִּכי ֱא ִל ֶ
ֹותיו וְ ֻחּק ָֹתיו׃ וְ ל ָ
ִמ ְצ ָ
יהם ָּבאּו ַבּיָ ִמים׃
ּוׁשנֵ ֶ
ְ
ֹלהים ְּב ֵס ֶדר ִמ ְׁש ַמ ְרּתֹו׃ וַ ּיָב ֹא
וַ יְ ִהי ַהּיֹום ְּב ַכ ֲהנֹו ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
י־גֹורלֹו ְּכ ִמ ְׁש ַּפט ֲעב ַֹדת
ל־ה ַיכל יְ הֹוָ ה ְל ַה ְק ִטיר ְקט ֶֹרת ְל ִפ ָ
ֶא ֵ
ל־ק ַהל ָה ָעם ִמ ְת ַּפ ְּל ִלים ָאז ִמחּוץ ְּב ֵעת ַה ְק ֵטר
ַהּכ ֲֹהנִ ים׃ וְ ָכ ְ
ַה ְּקט ֶֹרת׃ וַ ּיֵ ָרא ֵא ָליו ַמ ְל ַאְך יְ הֹוָ ה ע ֵֹמד ֵא ֶצל ִמזְ ַּבח ַה ְּקט ֶֹרת
ֹאמר
ימה נָ ְפ ָלה ָע ָליו׃ וַ ּי ֶ
ימינֹו׃ וַ ּיַ ְרא זְ ַכ ְריָ הּו וַ ּיֶ ֱח ָרד וְ ֵא ָ
ִל ִ
ל־ּת ָירא זְ ַכ ְריָ הּו ִּכי ְת ִפ ָּל ְתָך ָע ְל ָתה ְל ָרצֹון
ֵא ָליו ַה ַּמ ְל ָאְך ַא ִ
ה־לָך
יֹוחנָ ן׃ וְ ָהיָ ְ
את ְׁשמֹו ָ
יׁש ַבע ִא ְׁש ְּתָך ֵּת ֵלד ְלָך ֵבן וְ ָק ָר ָ
וְ ֱא ִל ֶ
ְל ִׂש ְמ ָחה ְּול ָׂשׂשֹון וְ ַר ִּבים ְּב ִהּוָ ְלדֹו יַ ֲעֹלזּו׃ ִּכי־יִ גְ ַּדל ִל ְפנֵ י יְ הֹוָ ה
רּוח ַהּק ֶֹדׁש יִ ָּמ ֵלא ְּבעֹוד ֱהיֹותֹו ְּב ֶב ֶטן
וְ יַ יִ ן וְ ֵׁש ָכר ל ֹא יִ ְׁש ֶּתה וְ ַ
יהם׃
ֹלה ֶ
ִאּמֹו׃ וְ ַר ִּבים ִמ ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל יָ ִׁשיב ֶאל־יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
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בּורתֹו ְל ָה ִׁשיב ֵלב ָאבֹות ַעל־
ּובגְ ָ
רּוח ֵא ִלּיָ הּו ִ
וְ ָה ַלְך ְל ָפנָ יו ְּב ַ
רּוח ֵּד ָעה יְ ָׁש ָרה וְ ֶה ֱע ִמיד ִל ְפנֵ י יְ הֹוָ ה ָעם
פׁש ִעים ַ
ָּבנִ ים ְּול ְ
ל־ה ַּמ ְל ָאְך ַּב ָּמה
ֹאמר זְ ַכ ְריָ הּו ֶא ַ
ֲא ֶׁשר ִלּבֹו נָ כֹון ִעּמֹו׃ וַ ּי ֶ
ֵא ַדע ז ֹאת ֵהן ֲאנִ י זָ ַקנְ ִּתי וְ ִא ְׁש ִּתי ָּב ָאה ַבּיָ ִמים׃ וַ ּיַ ַען ַה ַּמ ְל ָאְך
ֹלהים ֻׁש ַּל ְח ִּתי
יאל ָהע ֵֹמד ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
ֹאמר ֵא ָליו ָאנ ִֹכי גַ ְב ִר ֵ
וַ ּי ֶ
תּוכל
ְל ַד ֵּבר ֵא ֶליָך ְּול ַב ֶּׂש ְרָך ָּכז ֹאת׃ וְ ִהּנֵ ה ַא ָּתה ֵת ָא ֵלם וְ ל ֹא ַ
ַד ֵּבר ַעד ֲא ֶׁשר יָ קּום ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ֵע ֶקב ֲא ֶׁשר ל ֹא ֶה ֱא ַמנְ ָּת
הֹוחילּו ִלזְ ַכ ְריָ הּו ַעד־
ִל ְד ָב ַרי ֲא ֶׁשר יָ קּומּו ְּב ִע ָּתם׃ וְ ָה ָעם ִ
ּוב ֵצאתֹו ל ֹא יָ כ ֹל ַּד ֵּבר
ּבֹוׁש וַ ּיִ ְת ַּפ ְלאּו ִּכי ִה ְת ַמ ְה ַמּה ַּב ֵה ָיכל׃ ְ
י־חּזָ יֹון ָחזָ ה ַּב ֵה ָיכל וַ ּיָ נַ ע ָל ֶהם ְּבר ֹאׁשֹו ִּכי
יהם וַ ּיַ ִּכירּו ִּכ ִ
ֲא ֵל ֶ
ל־ּביתֹו׃
יְמי ֲעב ָֹדתֹו וַ ּיֵ ֶלְך וַ ּיָ ָׁשב ֶא ֵ
הּוא ִא ֵּלם׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָמ ְלאּו ֵ
יׁש ַבע ִא ְׁשּתֹו וַ ַּת ְס ֵּתר
וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ַהּיָ ִמים ָה ֵא ֶּלה וַ ַּת ַהר ֱא ִל ֶ
ֲח ִמ ָּׁשה ֳח ָד ִׁשים ֵלאמ ֹר׃ ָּכ ָכה ָע ָׂשה ִלי יְ הֹוָ ה ַּבּיָ ִמים ֲא ֶׁשר
י־א ָדם׃
ת־ח ְר ָּפ ִתי ְל ֵעינֵ י ְבנֵ ָ
ְּפ ָק ַדנִ י וְ ָא ַסף ֶא ֶ
ֹלהים ֶאל־
יאל ַה ַּמ ְל ָאְך ִמ ִּל ְפנֵ י ֱא ִ
ּובח ֶֹדׁש ַה ִּׁש ִּׁשי ֻׁש ַּלח ּגַ ְב ִר ֵ
ַ
תּולה ְמא ָֹר ָׂשה
ל־ע ְל ָמה ְּב ָ
ּוׁש ָמּה נְ ָצ ֶרת׃ ֶא ַ
ִעיר ַּבּגָ ִליל ְ
יֹוסף ִמ ֵּבית ָּדוִ ד וְ ָה ַע ְל ָמה ְׁש ָמּה ִמ ְריָ ם׃ וַ ּיָב ֹא
ּוׁשמֹו ֵ
ְל ִאיׁש ְ
ֹאמר ָׁשלֹום ָלְך ַה ַּבת ֻר ָח ָמה יְ הֹוָ ה
יה ַה ָּביְ ָתה וַ ּי ֶ
ַה ַּמ ְל ָאְך ֵא ֶל ָ
אֹותה וַ ִּת ְת ַח ְל ַחל ִל ְד ָברֹו
רּוכה ַא ְּת ַּבּנָ ִׁשים׃ וְ ִהיא ִּב ְר ָ
ִע ָּמְך ְּב ָ
יה ַה ַּמ ְל ָאְך
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ֹאמר ְּב ִל ָּבּה ָמה ַה ְּב ָר ָכה ַהּז ֹאת׃ וַ ּי ֶ
וַ ּת ֶ
ֹלהים׃ וְ ִהּנָ ְך ָה ָרה
י־מ ָצאת ֵחן ְּב ֵעינֵ י ָה ֱא ִ
ל־ּת ְיר ִאי ִמ ְריָ ם ִּכ ָ
ַא ִ
ן־ע ְליֹון
ּוב ֶ
ׁשּוע׃ וְ הּוא ּגָ דֹול יִ ְהיֶ ה ֶ
וְ יָ ַל ְד ְּת ֵּבן וְ ָק ָראת ְׁשמֹו יֵ ַ
ּומ ַלְך ַעל־
ת־ּכ ֵּסא ָּדוִ ד ָא ִביו׃ ָ
ֹלהים ֶא ִ
יִ ָּק ֵרא וְ נָ ַתן לֹו יְ הֹוָ ה ֱא ִ
ֹאמר ִמ ְריָ ם
עֹולם וָ ֶעד ְּול ַמ ְלכּותֹו ֵאין ֵקץ׃ וַ ּת ֶ
ֵּבית יַ ֲעק ֹב ְל ָ
ל־ה ַּמ ְל ָאְך ֵא ָיכה ִת ְהיֶ ה ָכז ֹאת וַ ֲאנִ י ֵאינֶ ּנִ י י ַֹד ַעת ִאיׁש׃
ֶא ַ
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רּוח ַהּק ֶֹדׁש ָּתב ֹא ָע ַליְִך וְכ ַֹח ֶע ְליֹון
יה ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
וַ ּיַ ַען ַה ַּמ ְל ָאְך וַ ּי ֶ
ֹלהים׃ וְ ִהּנֵ ה
ן־א ִ
ם־ה ָּקדֹוׁש ַהּיִ לֹוד יִ ָּק ֵרא ֶּב ֱ
ל־ּכן ּגַ ַ
ְך־לְך ַע ֵ
יָ ֶס ָ
ם־היא ָל ַלת ֵּבן
מֹוד ְע ֵּתְך ַהּנִ ְק ֵראת ֲע ָק ָרה ָה ָרה ּגַ ִ
יׁש ַבע ַ
ֱא ִל ֶ
ֹלהים ל ֹא ָיִּפ ֵלא ָּכל־
ה־ּלּה ַהח ֶֹדׁש ַה ִּׁש ִּׁשי׃ ִּכי ֵמ ֱא ִ
ְּבזִ ְקנָ ָתּה וְ זֶ ָ
י־לי ִכ ְד ָב ֶרָך וַ ּיֵ ֶלְך
ֹאמר ִמ ְריָם ִהנְ נִי ִׁש ְפ ַחת יְ הֹוָ ה יְ ִה ִ
ָּד ָבר׃ וַ ּת ֶ
ַה ַּמ ְל ָאְך ֵמ ִא ָּתּה׃
ל־עיר
וַ ָּת ָקם ִמ ְריָ ם ַּבּיָ ִמים ָה ֵהם וַ ַּת ַחׁש ָל ֶל ֶכת ָה ָה ָרה ֶא ִ
יׁש ַבע ְל ָׁשלֹום׃
ת־א ִל ֶ
הּודה׃ וַ ָּתב ֹא ֵּבית זְ ַכ ְריָ ה וַ ִּת ְפק ֹד ֶא ֱ
יְ ָ
קּודת ָׁשלֹום ִמ ִּפי ִמ ְריָ ם וַ ּיִ ְר ַקד ַהּיֶ ֶלד
יׁש ַבע ְּפ ַ
וַ יְ ִהי ִּכ ְׁשמ ַֹע ֱא ִל ֶ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש׃ וַ ִּת ְק ָרא ְבקֹול ּגָ דֹול
יׁש ַבע ַ
ְּב ִק ְר ָּבּה וַ ִּת ָּמ ֵלא ֱא ִל ֶ
ּומ ַאיִ ן ָּב ַא ְתנִ י
ּוברּוְך ְּפ ִרי ִב ְטנֵ ְך׃ ֵ
רּוכה ַא ְּת ִמּנָ ִׁשים ָ
ֹאמר ְּב ָ
וַ ּת ַ
י־אם ֲאד ֹנִ י ֶא ַלי ָּתב ֹא׃ ִּכי ַּכ ֲא ֶׁשר ָׁש ְמ ָעה ָאזְ נִ י
ָכז ֹאת ִּכ ֵ
קּודת ָׁשלֹום ִמ ִּפיְך ָר ַקד ַהּיֶ ֶלד ְּב ִק ְר ִּבי ֵמר ֹב ִׂש ְמ ָחה׃
קֹול ְּפ ַ
ַא ְׁש ֵרְך ִּכי ַת ֲא ִמינִ י ִּכי יָ קּום ַה ָּד ָבר ָה ָאמּור ָלְך ִמ ִּפי־יְ הֹוָ ה׃
ֹאמר
וַ ַּת ַען ִמ ְריָ ם וַ ּת ַ
ְּתגַ ֵּדל נַ ְפ ִׁשי ֶאת־יְ הֹוָ ה׃
אֹלהי יִ ְׁש ִעי׃
רּוחי ֵּב ֵ
וְ ָתגֵ ל ִ
ִּכי ָר ָאה ָב ֳענִ י ִׁש ְפ ָחתֹו
ל־הּד ֹרֹות׃
ֵמ ַהּיֹום ַהּזֶ ה וָ ַמ ְע ָלה יְ ַא ְּׁשרּונִ י ָּכ ַ
ּגְ ד ֹלֹות ָע ָׂשה ִע ָּמ ִדי ַא ִּדיר הּוא וְ ָקדֹוׁש ְׁשמֹו׃
וְ ַח ְסּדֹו ַעל־יְ ֵר ָאיו ְּב ָכל־ּדֹור וָ דֹור׃
ִּבזְ ר ֹעֹו ָע ָׂשה נִ ְפ ָלאֹות
ֵה ִפיץ ּגֵ ִאים ִּב ְמזִ ַּמת ִל ָּבם׃
אֹותם
יטים ָה ַדף ִמ ִּכ ְס ָ
ַׁש ִּל ִ
וַ ּיָ ֶׂשם ְׁש ָפ ִלים ַל ָּמרֹום׃
ְר ֵע ִבים ִמ ֵּלא טֹוב
יקם׃
וַ ֲע ִׁש ִירים ָׁש ַלח ֵר ָ
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ֶה ֱחזִ יק ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ַע ְבּדֹו
ת־ר ֲח ָמיו׃
וַ ּיִ זְ ָּכר־לֹו ֶא ַ
ַּכ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ַל ֲאב ֵֹתינּו
ד־עֹולם׃
ָ
ְל ַא ְב ָר ָהם ְּולזַ ְרעֹו ַע
יתּה׃
ל־ּב ָ
ֹלׁשת יְ ָר ִחים וַ ָּת ָׁשב ֶא ֵ
וַ ֵּת ֶׁשב ִע ָּמּה ִמ ְריָ ם ִּכ ְׁש ֶ
יה
רֹוב ָ
ּוק ֶ
יה ְ
ּוׁש ֵכנֶ ָ
יׁש ַבע ָל ֶל ֶדת וַ ֵּת ֶלד ֵּבן׃ ְ
וַ ּיִ ְמ ְלאּו יְ ֵמי ֱא ִל ֶ
יה וַ ּיִ ְׂש ְמחּו ִא ָּתּה׃ וַ יְ ִהי
י־הגְ ִּדיל יְ הֹוָ ה ַח ְסּדֹו ָע ֶל ָ
ָׁש ְמעּו ִּכ ִ
ת־הּיָ ֶלד וַ ּיִ ְק ְראּו לֹו זְ ַכ ְריָ הּו ַעל־
ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִמינִ י וַ ּיָב ֹאּו ָלמּול ֶא ַ
יֹוחנָ ן יִ ָּק ֵרא׃
ֹא־כן ִּכי הּוא ַ
ֹאמר ל ֵ
ֵׁשם ָא ִביו׃ וַ ַּתעַן ִאּמֹו וַ ּת ַ
ין־ּב ִמ ְׁש ַּפ ְח ֵּתְך ִאיׁש נִ ְק ָרא ַּב ֵּׁשם
יה ֲהל ֹא ֵא ְ
ֹאמרּו ֵא ֶל ָ
וַ ּי ְ
ה־עם ְל ָבבֹו ַמה־ּיִ ְק ָרא־
ַהּזֶ ה׃ וַ ּיִ ְּתנּו אֹות ְל ָא ִביו ֵלאמ ֹר ָמ ִ
יֹוחנָ ן ְׁשמֹו וַ ּיִ ְת ְמהּו ֻכ ָּלם׃
לּוח וַ ּיִ ְכּת ֹב ָע ָליו ֵלאמ ֹר ָ
לֹו׃ וַ ּיִ ְׁש ַאל ַ
ֹלהים׃
ת־ה ֱא ִ
ל־לׁש ֹנֹו וַ ָיְב ֶרְך ֶא ָ
ּומ ָּלתֹו ַע ְ
ּופ ְתא ֹם נִ ְפ ַּתח ִּפיהּו ִ
ִ
יהם ִמ ָּס ִביב וְ ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ֻס ְּפרּו
ל־ׁש ֵכנֵ ֶ
ל־ּכ ְ
וַ ִּתּפ ֹל יִ ְר ָאה ַע ָ
ל־ל ָּבם ֵלאמ ֹר ַמה
ל־הּׁש ְֹמ ִעים ִד ְּברּו ַע ִ
הּודה׃ וְ ָכ ַ
ל־ה ֵרי יְ ָ
ְּב ָכ ָ
יִ ְהיֶ ה ֵאפֹוא ַהּיֶ ֶלד ַהּזֶ ה וְ יַ ד־יְ הֹוָ ה ָהיְ ָתה ָע ָליו׃ וַ ּיִ ָמ ֵלא זְ ַכ ְריָ הּו
רּוח ַהּק ֶֹדׁש וַ ּיִ ּנָ ֵבא ֵלאמ ֹר׃
ָא ִביו ַ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ָּברּוְך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ִּכי ָפ ַקד וְ ָׁש ַלח ְּפדּות ְל ַעמֹו׃
ית־ּדוִ ד ַע ְבּדֹו׃
ׁשּועה ְּב ֵב ָ
וַ ּיָ ֶרם ָלנּו ֶק ֶרן יְ ָ
דֹוׁשים ֲא ֶׁשר ִמ ֶּק ֶדם׃
יאיו ַה ְּק ִ
ַּכ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ְּב ִפי־נְ ִב ָ
ּומ ַּכף ָּכל־ׂשנְ ֵאינּו׃
הֹוׁש ַיע ָלנּו ִמּיַ ד א ֹ ֵיְבינּו ִ
ְל ִ
ת־ּב ִרית ָק ְדׁשֹו׃
בֹותינּו וְ ִלזְ ּכ ֹר ֶא ְ
ם־א ֵ
ל־ח ֶסד ִע ֲ
ִלגְ ָמ ֶ
בּועה ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע ְל ַא ְב ָר ָהם ֲא ִבינּו׃
ת־ּב ִרית ַה ְּׁש ָ
ֶא ְ
י־פ ָחד׃
ד־צר וְ יִ ְּתנֵ נּו ְל ָע ְבדֹו ִּב ְב ִל ָ
ִּכי יַ ִּצ ֵילנּו ִמּיַ ָ
ּוב ְצ ָד ָקה ְל ָפנָ יו ָּכל־יְ ֵמי ַחּיֵ ינּו׃
וְ נִ ְת ַה ֵּלְך ְּבק ֶֹדׁש ִ
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יא־ע ְליֹון ִּת ָּק ֵרא
ם־א ָּתה ַהּיֶ ֶלד נְ ִב ֶ
וְ גַ ַ
ת־ּד ָר ָכיו ְּת ַפּנֶ ה׃
ִּכי ִל ְפנֵ י יְ הֹוָ ה ֵּת ֵלְך וְ ֶא ְ
ֹאתם׃
יחה ְל ַחּט ָ
ׁשּועה ְל ַעּמֹו ִהיא ַה ְּס ִל ָ
וְ נָ ַת ָּת ַּד ַעת יְ ָ
ֹלהינּו׃
ִּבזְ ר ַֹח ָלנּו אֹור־ּב ֶֹקר ִמ ָּמרֹום ִמ ְּמקֹור ַר ֲח ֵמי ֱא ֵ
יׁש ֵבי ח ֶֹׁשְך וְ ַצ ְל ָמוֶ ת
ְל ָה ִאיר ְל ְ
ּׁשּורינּו ְּב ַמ ְעּגְ ֵלי ָׁשלֹום׃
ְּוליַ ֵּׁשר ַא ֵ
ּגֹורר ַּב ִּמ ְד ָּבר ַעד־יֹום
רּוח וַ ּיִ ְת ֵ
הֹולְך וְ ָחזֵ ק ָּב ַ
וַ ּיִ גְ ַּדל ַהּיֶ ֶלד ֵ
ֵה ָרא ֹתֹו ֶאל־יִ ְׁש ָר ֵאל׃
אֹוגּוסטֹוס
ְ
יסר
וִ יְ ִהי ַּבּיָ ִמים ָה ֵהם וַ ּיֵ ֵצא ְד ַבר ַמ ְלכּות ִמ ִּל ְפנֵ י ַה ֵּק ַ
ל־יׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ׃ הּוא ַה ִּמ ְפ ָקד ָה ִראׁשֹון ֲא ֶׁשר נַ ֲע ָׂשה
ִל ְמנֹות ָּכ ְ
קּורינִ ּיֹוס ַּפ ַחת ֲא ָרם׃ וַ ּיֵ ְלכּו ֻכ ָּלם ְל ִה ָּמנֹות ִאיׁש ִאיׁש
ימי ִ
ִּב ֵ
ל־עיר ָּדוִ ד
ן־הּגָ ִליל ֵמ ִעיר נְ ָצ ֶרת ֶא ִ
ם־יֹוסף ִמ ַ
ֵ
ְל ִעירֹו׃ וַ ּיַ ַעל ּגַ
ית־ל ֶחם ִּכי ִמ ִּמ ְׁש ַּפ ַחת ֵּבית ָּדוִ ד הּוא׃ וַ ּיָב ֹא ִעם־
ִהיא ֵּב ָ
קּודים וְ ִהיא ָה ָרה׃ וַ יְ ִהי
ל־ה ְּפ ִ
ִמ ְריָ ם ַה ְמא ָֹר ָׂשה לֹו ָלב ֹא ַע ַ
ת־ּבנָ ּה ַה ְּבכֹור
יה ָל ֶל ֶדת׃ וַ ֵּת ֶלד ֶא ְ
יֹותם ָׁשם וַ ּיִ ְמ ְלאּו יָ ֶמ ָ
ִּב ְה ָ
ֹא־מ ְצאּו
וַ ְּת ַח ְּת ֵלהּו ַב ֲחתּולֹות וַ ָּת ֶׂשם א ֹתֹו ָּב ֵאבּוס ִּכי ל ָ
ָמקֹום ָל ֶהם ַּב ָּמלֹון׃ וְ ר ִֹעים ָהיּו ֵלנִ ים ַּב ָּׂש ֶדה ָּב ָא ֶרץ ַה ִהיא
יהם ְּב ַא ְׁש ֻמרֹות ַה ָּליְ ָלה׃ וְ ִהּנֵ ה ַמ ְל ַאְך יְ הֹוָ ה
ת־ע ְד ֵר ֶ
וְ נ ְֹט ִרים ֶא ֶ
יהם ְּוכבֹוד יְ הֹוָ ה זָ ַרח ָל ֶהם ִמ ָּס ִביב וַ ּיִ ְיראּו יִ ְר ָאה
נִ ָּצב ֲע ֵל ֶ
ל־ּת ָיראּו ְמ ַב ֵּׂשר טֹוב ֲאנִ י
יהם ַה ַּמ ְל ָאְך ַא ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
דֹולה׃ וַ ּי ֶ
גְ ָ
מֹוׁש ַיע יֻ ַּלד ָל ֶכם ַהּיֹום ֲהל ֹא
ל־ה ָעם׃ ִּכי ִ
ָל ֶכם וְ ַרב ָׂשׂשֹון ְל ָכ ָ
יח ָה ָאדֹון ְּב ִעיר ָּדוִ ד׃ וְ זֶ ה ָל ֶכם ָהאֹות ִּכי ִת ְמ ְצאּו
הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ם־ה ַּמ ְל ָאְך
ּופ ְתא ֹם נִ ְראּו ִע ַ
תּולתֹו ׁש ֵֹכב ָּב ֵאבּוס׃ ִ
יֶ ֶלד ַּב ֲח ָ
אֹלהים וְ א ְֹמ ִרים׃
ֲהמֹון ְצ ָבא ַה ָּׁש ָמיִ ם ְמזַ ְּמ ִרים ֵל ִ
אֹלהים ַּב ָּמרֹום
ָּכבֹוד ֵל ִ
י־א ֶרץ
ָׁשלֹום ֲע ֵל ָ
וְ ִל ְבנֵ י ָא ָדם ָרצֹון׃
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ֹאמרּו
יהם ַה ַּמ ְל ָא ִכים ַה ָּׁש ָמיְ ָמה וַ ּי ְ
וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר ָעלּו ֵמ ֲע ֵל ֶ
ית־ל ֶחם וְ נִ ְר ֶאה
ל־ר ֵעהּו נֵ ְל ָכה־ּנָ א ַעד ֵּב ֶ
ָהר ִֹעים ִאיׁש ֶא ֵ
הֹוד ַיע ָלנּו יְ הֹוָ ה׃ וַ ּיָ ִחיׁשּו
ת־ה ָּד ָבר ַהּנַ ֲע ָׂשה ָּׁשם ֲא ֶׁשר ִ
ֶא ַ
ת־יֹוסף וְ ַהּיֶ ֶלד ׁש ֵֹכב ָּב ֵאבּוס׃
ֵ
ת־מ ְריָ ם וְ ֶא
וַ ּיָב ֹאּו וַ ּיִ ְמ ְצאּו ֶא ִ
ל־הּיֶ ֶלד ַהּזֶ ה׃
ת־ה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ֻהּגַ ד ָל ֶהם ַע ַ
וַ ּיִ ְראּו וַ ּיַ ְׁש ִמיעּו ֶא ַ
ר־הּגִ ידּו ָל ֶהם ָהר ִֹעים׃
ל־ה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁש ִ
וַ ּיִ ְת ְמהּו ַהּׁש ְֹמ ִעים ַע ַ
ל־ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וַ ֶּת ְהּגֶ ה ָּבם ְּב ִל ָּבּה׃
ת־ּכ ַ
ּומ ְריָ ם ָׁש ְמ ָרה ֶא ָ
ִ
אֹלהים ַעל־ּכ ֹל ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו
וְ ָהר ִֹעים ָׁשבּו וַ ּיִ ְּתנּו ָכבֹוד וָ ע ֹז ֵל ִ
יהם׃
י־א ֶׁשר ִּד ֶּבר ֲא ֵל ֶ
וְ ָראּו ְּכ ִפ ֲ
ׁשּוע ַּכ ֵּׁשם
וְ ִכ ְמל ֹאת ְׁשמ ֹנַ ת יָ ִמים ְל ִהּמֹולֹו וַ ּיִ ָק ֵרא ְׁשמֹו יֵ ַ
נֹוצר ַּב ָּב ֶטן׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָמ ְלאּו ָלּה
ֲא ֶׁשר ָק ָרא־לֹו ַה ַּמ ְל ָאְך ֶט ֶרם ַ
רּוׁש ַליְ ָמה ְל ַה ֲע ִמידֹו
מׁשה וַ ּיַ ֲעלּו א ֹתֹו יְ ָ
ּתֹורת ֶ
יְ ֵמי ָט ֳה ָרם ְל ִפי ַ
תֹורת יְ הֹוָ ה ָּכל־זָ ָכר ֶּפ ֶטר ֶר ֶחם ָקדֹוׁש
ִל ְפנֵ י יְ הֹוָ ה׃ ַּכ ָּכתּוב ְּב ַ
ּתֹורת יְ הֹוָ ה ְׁש ֵּתי־
יִ ָּק ֵרא ַליהֹוָ ה׃ ְּול ַה ְק ִריב ָק ְר ָּבן ְּכ ִמ ְצוַ ת ַ
ּוׁשמֹו
ירּוׁש ַליִ ם ְ
ת ִֹרים אֹו ְׁשנֵ י ְּבנֵ י יֹונָ ה׃ וְ ִהּנֵ ה ִאיׁש ָהיָ ה ִּב ָ
רּוח
ּומ ַח ֶּכה ְלנֶ ָח ַמת יִ ְׁש ָר ֵאל וְ ַ
ִׁש ְמעֹון ִאיׁש ַצ ִּדיק וְ ָח ִסיד ְ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ִּכי ל ֹא
ַהּק ֶֹדׁש נָ ָחה ָע ָליו׃ וְ ָד ָבר נִ גְ ָלה ּלֹו ְּב ַ
רּוח
יח יְ הֹוָ ה׃ וַ ּיָב ֹא ָב ַ
ת־מ ִׁש ַ
ד־א ֶׁשר יִ ְר ֶאה ֶא ְ
ה־ּמוֶ ת ַע ֲ
יִ ְר ֶא ָ
ׁשּוע ַל ֲעׂשֹות לֹו
ת־הּיֶ ֶלד יֵ ַ
ל־ה ִּמ ְק ָּדׁש וְ ָה ָאבֹות ֵה ִביאּו ֶא ַ
ֶא ַ
ּתֹורה׃ וַ ּיִ ָק ֵחהּו ַעל־זְ ר ֹע ָֹתיו וַ ָיְב ֶרְך ֶאת־
י־מ ְׁש ַּפט ַה ָ
ְּכ ִפ ִ
ֹאמר׃
ֹלהים וַ ּי ַ
ָה ֱא ִ
ִּכ ְד ָב ְרָך יְ הֹוָ ה ַהּיֹום
ת־ע ְב ְּדָך ְּב ָׁשלֹום׃
ֶּת ֱאס ֹף ֶא ַ
ׁשּוע ְתָך ָראּו ֵעינָ י׃
ִּכי יְ ָ
ל־ה ַע ִּמים׃
ֲא ֶׁשר ֲה ִכינ ָֹת ִל ְפנֵ י ָּכ ָ
אֹור ְל ָה ִאיר ַלּגֹויִ ם
ְּוכבֹוד יִ ְׁש ָר ֵאל ַע ֶּמָך׃
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ל־ה ְּד ָב ִרים ַהּנֶ ֱא ָמ ִרים ָע ָליו׃ וַ ָיְב ֶרְך
יֹוסף וְ ִאּמֹו ַע ַ
וַ ּיִ ְת ְמהּו ֵ
ל־מ ְריָ ם ִאּמֹו ַהּיֶ ֶלד ַהּזֶ ה נִ ָּצב ְל ַמ ֶּפ ֶלת
ֹאמר ֶא ִ
א ָֹתם ִׁש ְמעֹון וַ ּי ֶ
ּובנַ ְפ ֵׁשְך ַּת ֲעב ֹר
קּומ ָתם ְּולאֹות ְמ ָדנִ ים׃ ְ
ַר ִּבים ְּביִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִל ְת ָ
יאה
י־לב ַר ִּבים׃ וְ ִא ָּׁשה נְ ִב ָ
ֶח ֶרב ח ֶֹד ֶרת ְל ִה ְתּגַ ּלֹות ִח ְק ֵר ֵ
נּואל ְל ַמ ֵּטה ֲא ֵׁשר ִהיא זְ ֵקנָ ה ָּב ָאה
ת־ּפ ֵ
ָהיְ ָתה ָּׁשם ַחּנָ ה ַּב ְ
ם־ּב ְע ָלּה ִמּיֹום ֲא ֶׁשר ְל ָק ָחּה
ַבּיָ ִמים וְ ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים יָ ְׁש ָבה ִע ַ
ּוׁשמ ֹנִ ים ָׁשנָ ה ל ֹא
יה׃ וְ ָה ַא ְל ָמנָ ה ַהּז ֹאת ְּכ ַבת ַא ְר ַּבע ְ
תּול ָ
ִּב ְב ֶ
ּוב ְת ִפ ָּלה ַליְ ָלה
ֹלהים ַּב ֲעב ָֹד ָתּה ְל ָפנָ יו ְּבצֹום ִ
ָמ ָׁשה ִמ ֵּבית ָה ֱא ִ
ֹלהים וַ ְּת ַד ֵּבר ָע ָליו
ת־ה ֱא ִ
וָ יֹום׃ וַ ָּת ָקם ָּב ֵעת ַה ִהיא וַ ְּת ָב ֶרְך ֶא ָ
ּלֹותם ַל ֲעׂשֹות ָּכל־
רּוׁש ָליִ ם׃ ְּכ ַכ ָ
ל־א ֶׁשר ִח ָּכה ִלגְ ֻא ַּלת יְ ָ
ל־ּכ ֲ
ֶא ָ
י־תֹורת יְ הֹוָ ה וַ ּיָ ׁשּובּו ַהּגָ ִל ָילה ֶאל־נְ ֶצ ֶרת ִע ָירם׃
ַ
ַה ִּמ ְצוָ ה ְּכ ִפ
הּוצק
ֹלהים ַ
ם־חן ֱא ִ
רּוח וַ יִ ָּמ ֵלא ָח ְכ ָמה ּגַ ֵ
וַ ּיִ גְ ַּדל ַהּיֶ ֶלד וַ ּיֶ ֱחזַ ק ָּב ַ
ָע ָליו׃
ג־ה ָּפ ַסח׃
יְמה ִמ ֵּדי ָׁשנָ ה ְב ָׁשנָ ה ָלח ֹג ַח ַ
רּוׁש ַל ָ
בֹותיו יְ ָ
וַ יַ ֲעלּו ֲא ָ
ן־ׁש ֵּתים ֶע ְׁש ֵרה ָׁשנָ ה וַ ּיַ ֲעלּו ִעּמֹו ְּכ ִמ ְׁש ַּפט ֶה ָחג׃
ִּוב ְהיֹותֹו ֶּב ְ
ירּוׁש ַליִם
ׁשּוע ִּב ָ
ּיָמים וַ ּיָ ׁשּובּו ְל ַד ְר ָּכם וַ ּיִ ּוָ ֵתר ַהּנַ ַער יֵ ַ
ּיִּמ ְלאּו ַה ִ
וַ ָ
ם־ח ֶבל א ְֹר ִחים ָה ַלְך
יֹוסף וְ ִאּמֹו ל ֹא יָ ָדעּו׃ ְּוב ָח ְׁש ָבם ִּכי ִע ֶ
וְ ֵ
יהם׃ וְ ַא ֲח ֵרי
ּומ ָיֻּד ֵע ֶ
יהם ְ
רֹוב ֶ
וַ ּיֵ ְלכּו ְּכ ֶד ֶרְך־יֹום וַ ַיְב ְק ֻׁשהּו ֵּבין ְק ֵ
ירּוׁש ָליִם׃ וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי
ֲא ֶׁשר ל ֹא ָמ ְצאּו א ֹתֹו ָׁשבּו וַ ַיְב ְק ֻׁשהּו ִּב ָ
ּמֹורים ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ׁש ֵֹמ ַע
יׁשב ְּבתֹוְך ַה ִ
ּיִמ ְצאּו א ֹתֹו ֵ
ֹלׁשת ִיָמים וַ ְ
ְׁש ֶ
ת־ּתֹור ָתם וְ ׁש ֵֹאל א ָֹתם ְׁש ֵאלֹות׃ ָוְכל־ׁש ְֹמ ָעיו ָּת ָמהּו ַעל־
ָ
ֶא
ֹאמר
אֹותם א ֹתֹו וַ ּיִ ְׁש ָּתאּו וַ ּת ֶ
ל־ּתׁשּוב ָֹתיו׃ וַ יְ ִהי ִּכ ְר ָ
ָח ְכ ָמתֹו וְ ַע ְ
ם־א ִביָך
ית ָּלנּו ְּבנִי ֲהל ֹא ִּב ַּק ְׁשנּוָך ּגַ ָ
ֵא ָליו ִאּמֹו ַמה־ּז ֹאת ָע ִׂש ָ
ּדּוע ִּב ַּק ְׁש ֶּתם א ִֹתי
יהם ַמ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
דֹולה׃ וַ ּי ֶ
ם־אנִי ִּב ְד ָאגָ ה גְ ָ
ּגַ ֲ
ַה ִאם ל ֹא ַיְד ְע ֶּתם ִּכי ָע ַלי ִל ְהיֹות ְּב ֵבית ָא ִבי׃ וְ ל ֹא ֵה ִבינּו ֶאת־
יהם׃ וַ ּיֵ ֶרד ִא ָּתם וַ ּיָב ֹא ֶאל־נְ ָצ ֶרת וַ יְ ִהי ָסר
ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ֲא ֵל ֶ
ל־ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְּב ִל ָּבּה׃
ל־מ ְׁש ַמ ְע ָּתם וְ ִאּמֹו ָׁש ְמ ָרה ֵאת ָּכ ַ
ֶא ִ
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ֹלהים וְ ִעם־
ם־א ִ
קֹומה ְּוב ֵחן ִע ֱ
ׁשּוע ה ֵֹלְך וְ גָ ֵדל ְּב ָח ְכ ָמה ְּוב ָ
וְ יֵ ַ
ֲאנָ ִׁשים׃
ימי פֹונְ ִטּיֹוס
יסר ִּב ֵ
ִּב ְׁשנַ ת ֲח ֵמׁש ֶע ְׂש ֵרה ְל ַמ ְלכּות ִט ַב ְריֹוס ֵק ָ
ּופ ִילּפֹוס
הֹורדֹוס ֶט ְט ַר ְרְך ַּבּגָ ִליל ִ
הּודה וְ ְ
ִּפ ָילטֹוס ַּפ ַחת יְ ָ
לּוסנִ ּיָ ס ֶט ְט ַר ְרְך
ּופ ֶלְך ַט ְרכֹונָ ה וְ ָ
ָא ִחיו ֶט ְט ַר ְרְך ְּב ֶפ ֶלְך יְ טּור ֶ
דֹולים ָהי ֹה ָהיָ ה
ּוב ְהיֹות ָחנָ ן וְ ַקּיָ ָפא ַהּכ ֲֹהנִ ים ַהּגְ ִ
ְּב ָא ֵבל׃ ִ
ל־יֹוחנָ ן ֶּבן־זְ ַכ ְריָ הּו ַּב ִּמ ְד ָּבר׃ וַ ּיָ ב ֹא ֶאל־
ָ
ֹלהים ֶא
ְד ַבר ֱא ִ
ּול ִה ָּט ֵבל
ל־ה ָעם ָלׁשּוב ִמ ַּד ְר ָּכם ְ
ל־ּכ ַּכר ַהּיַ ְר ֵּדן וַ ּיִ ְק ָרא ֶא ָ
ָּכ ִ
יחת ֲעֹונָ ם׃ ַּכ ָּכתּוב ְּב ֵס ֶפר ִּד ְב ֵרי יְ ַׁש ְעיָ הּו ַהּנָ ִביא
ִל ְס ִל ַ
קֹול ק ֵֹרא ַּב ִּמ ְד ָּבר
ַּפּנּו ֶּד ֶרְך יְ הֹוָ ה
ּלֹותיו׃
יַ ְּׁשרּו ְמ ִס* ָ
ָּכל־ּגֶ יא יִ ּנָ ֵׂשא
ל־הר וְ גִ ְב ָעה יִ ְׁש ָּפלּו
וְ ָכ ַ
וְ ָהיָ ה ֶה ָעק ֹב ְל ִמׁשֹור
וְ ָה ְר ָכ ִסים ְל ִב ְק ָעה׃
ֹלהינּו׃
ׁשּועת ֱא ֵ
וְ ָראּו ָּכל־ ָ*ּב ָׂשר ֵאת יְ ַ
ל־המֹון ָה ָעם ֲא ֶׁשר ָּבאּו ֵא ָליו ְל ִה ָּט ֵבל יַ ְל ֵדי ִצ ְפע ֹנִ ים
ֹאמר ֶא ֲ
וַ ּי ֶ
הֹורה ֶא ְת ֶכם ְל ִה ָּמ ֵלט ַעל־נַ ְפ ְׁש ֶכם ִמ ְּפנֵ י ֲחרֹון ַאף ַה ָּבא׃
ִמי ָ
ל־ּת ְהגּו ִב ְל ַב ְב ֶכם ֵלאמ ֹר
ׁשּובה וְ ַא ֶ
ָל ֵכן ֲעׂשּו ְפ ִרי־טֹוב ִל ְת ָ
ן־א ָבנִ ים ֵא ֶּלה
ַא ְב ָר ָהם ָלנּו ְל ָאב ִּכי ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ּגַ ם ִמ ֲ
ם־ּכ ָבר נָ טּוי
ֹלהים ְל ָה ִקים ָּבנִ ים ְל ַא ְב ָר ָהם׃ וְ גַ ְ
ד־א ִ
ַּת ִּׂשיג יַ ֱ
ל־עץ ֲא ֶׁשר ל ֹא ֲיַע ֶׂשה ְפ ִרי־
ַהּגַ ְרזֶ ן ַעל־ׁש ֶֹרׁש ָה ֵע ִצים וְ ָל ֵכן ָּכ ֵ
מֹו־אׁש׃ וַ ּיִ ְׁש ֲאלּו א ֹתֹו ֲהמֹון ָה ָעם ֵלאמ ֹר
טֹוב יִ ּגָ ַדע וְ ָה ְׁש ַלְך ְּב ֵ
ּומה ָלנּו ַל ֲעׂשֹות׃
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אֹלהינּו ,עיין ישעיה מ׳ ג׳.
 v. 4וכן במתתיהו ג׳ ג׳ ,מרקוס א׳ ג׳ ,נ׳׳א ישרו ָב ֲע ָר ָבה ְמ ִס ָלה ֵל ֵ
י־א ֶרץ ,עיין ישעיה נ׳׳ב י׳.
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ם־ה ִאיׁש
יַחֹלק ִע ָ
יהם ִמי ֲא ֶׁשר־לֹו ֻּכ ֳּתנֹות ְׁש ַּתיִם ֲ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּיַ ַען וַ ּי ֶ
מֹו־כן׃ וַ ּיָב ֹאּו ֵא ָליו
ּומי ֲא ֶׁשר־לֹו ָמזֹון יַ ֲע ֶׂשה ְכ ֵ
ֲא ֶׁשר ֵאין־לֹו ִ
ֹאמר
ֹאמרּו ֵא ָליו ַר ֵּבנּו ַמה־ּנַ ֲע ֶׂשה׃ וַ ּי ֶ
ם־מֹוכ ִסים ִל ְט ִב ָילתֹו וַ ּי ְ
ְ
ּגַ
ל־ּתנְ ּג ֹׂשּו׃ וַ ּיִ ְׁש ֲאלּו א ֹתֹו
ל־מ ֶכס ַהּנָ קּוב ָל ֶכם ַא ִ
יֶתר ַע ֶ
יהם ֶ
ֲא ֵל ֶ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ם־אנְ ֵׁשי ַה ָּצ ָבא ֵלאמ ֹר וַ ֲאנַ ְחנּו ַמה־ּנַ ֲע ֶׂשה וַ ּי ֶ
ּגַ ַ
ל־ּת ַע ְׁשקּו וְ ַאל־ּתֹונּו ִאיׁש וְ ַדי ָל ֶכם ִּכי ַת ִּׂשיגּו ְׂש ַכ ְר ֶכם׃
ַא ַ
יֹוחנָ ן
ְּובעֹוד ָה ָעם ָהיּו ְמ ַח ִּכים ֻוְכ ָּלם ּד ְֹב ִרים ְּב ִל ָּבם ִאם ל ֹא ָ
ן־אנִי ְמ ַט ֵּבל ֶא ְת ֶכם
יהם ֶה ֲ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
יֹוחנָ ן וַ ּי ֶ
יח׃ וַ ּיַ ַען ָ
הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ת־ׂשרֹוְך
ַּב ָּמיִם ַאְך ּב ֹא יָב ֹא ָחסֹן ִמ ֶּמּנִ י ֲא ֶׁשר ָקט ֹנְ ִּתי ֵמ ַה ֵּתר ֶא ְ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ָּוב ֵאׁש׃ ֲא ֶׁשר ִמזְ ֵרהּו
נְ ָע ָליו וְ הּוא יְ ַט ֵּבל ֶא ְת ֶכם ְּב ַ
ת־ה ִח ִּטים ֶאל־ּתֹוְך
ְביָ דֹו ִלזְ רֹות ְּול ָה ֵבר ֶאת־ּגָ ְרנֹו וְ ָא ַסף ֶא ַ
ֹא־ת ְכ ֶּבה׃
ת־הּמ ֹץ יִ ְׂשר ֹף ָּב ֵאׁש ֲא ֶׁשר ל ִ
ֲא ָס ָמיו וְ ֶא ַ
הֹורדֹוס
ת־ה ָעם׃ וְ ְ
ָּכ ֵהּנָ ה ָוְכ ֵהּנָ ה ִהזְ ִהיר ְמ ַב ֵּׂשר טֹוב ַהּזֶ ה ֶא ָ
ל־ּכל־
הֹורֹודיָ ה ֵא ֶׁשת ָא ִחיו וְ ַע ָ
ְ
ל־ּד ַבר
הּוכח ַע ְ
ֶט ְט ַר ְרְך ֲא ֶׁשר ַ
ל־א ֶּלה וַ ּיַ ְסּגֵ ר
ל־ּכ ֵ
הֹוסיף ַע ָ
ִ
הֹורדֹוס׃
ָה ָרעֹות ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ְ
ל־ה ָעם וַ ּיִ ָּט ֵבל
סּורים׃ וַ יְ ִהי ְּב ִה ָּט ֵבל ָּכ ָ
ת־יֹוחנָ ן ְּב ֵבית ָה ֲא ִ
ָ
ֶא
רּוח ַהּק ֶֹדׁש
ׁשּוע וְ ַה ָּׁש ַמיִם נִ ְפ ְּתחּו ְּב ִה ְת ַּפ ְּללֹו׃ וַ ּיֵ ֶרד ָע ָליו ַ
ּגַ ם־יֵ ַ
ן־ה ָּׁש ַמיִם ַא ָּתה הּוא ְּבנִ י
ִּב ְדמּות ּגּוף יֹונָ ה וְ ִהּנֵ ה קֹול ק ֵֹרא ִמ ַ
ֹלׁשים ָׁשנָ ה ְּב ַה ִחּלֹו
ן־ׁש ִ
ׁשּוע ָהיָ ה ְּכ ֶב ְ
יְ ִד ִידי ְּבָך ָר ְצ ָתה נַ ְפ ִׁשי׃ וְ יֵ ַ
ן־לוִ י
ן־מ ָּתת ֶּב ֵ
ן־ע ִלי׃ ֶּב ַ
ן־יֹוסף ֶּב ֵ
ת־עב ַֹדתֹו וַ ּיַ ְח ְׁש ֻבהּו ְל ֶב ֵ
ֶא ֲ
ן־אמֹוץ ֶּבן־נַ חּום ֶּבן־
ן־מ ִּת ְתיָ הּו ֶּב ָ
ן־יֹוסף׃ ֶּב ַ
ן־מ ְל ִּכי ֶּבן־יַ ּנַ י ֶּב ֵ
ֶּב ַ
ן־יֹוסף ֶּבן־
ן־מ ִּת ְתיָ הּו ֶּבן ִׁש ְמ ִעי ֶּב ֵ
ן־מ ַחת ֶּב ַ
ֶח ְס ִלי ֶּבן־נַ ּגָ י׃ ֶּב ַ
יאל ֶּבן־נֵ ִרי׃
ן־ׁש ַא ְל ִּת ֵ
יׁשא ֶּבן־זְ ֻר ָּב ֶבל ֶּב ְ
ן־ר ָ
ן־יֹוחנָ ן ֶּב ֵ
יֹודה׃ ֶּב ָ
ָ
ׁשּוע
ן־ער׃ ֶּבן־יֵ ַ
מֹודם ֶּב ֵ
ן־א ְל ָ
ן־קֹוסם ֶּב ַ
ָ
ן־א ִּדי ֶּב
ן־מ ְל ִּכי ֶּב ַ
ֶּב ַ
ן־יְהּודה
ָ
ן־ׁש ְמעֹון ֶּב
ן־לוִ י׃ ֶּב ִ
ן־מ ָּתת ֶּב ֵ
ן־יֹורים ֶּב ַ
ן־א ִל ֶיעזֶ ר ֶּב ִ
ֶּב ֱ
ן־מ ַּת ָּתה
ן־מינָ א ֶּב ַ
ן־מ ְליָא ֶּב ִ
ן־א ְל ִיָקים׃ ֶּב ַ
ן־יֹוסף ֶּבן־יֹונָ ם ֶּב ֶ
ֶּב ֵ
ן־ׂש ְלמֹון ֶּבן־נַ ְחׁשֹון׃
ן־עֹובד ֶּבן־ּב ַֹעז ֶּב ַ
ן־דוִ ד׃ ֶּבן־יִ ַׁשי ֶּב ֵ
ֶּבן־נָ ָתן ֶּב ָ
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ן־יַעק ֹב
ן־יְהּודה׃ ֶּב ֲ
ָ
ן־ּפ ֶרץ ֶּב
ן־ח ְצרֹון ֶּב ֶ
ן־א ְ*רנִי ֶּב ֶ
ן־ע ִ*ּמינָ ָדב ֶּב ַ
ֶּב ַ
ן־רעּו ֶּבן־
ן־ׂשרּוג ֶּב ְ
ן־ּת ַרח ֶּבן־נָ חֹור׃ ֶּב ְ
ן־א ְב ָר ָהם ֶּב ֶ
ן־יִצ ָחק ֶּב ַ
ֶּב ְ
ן־ׁשם ֶּבן־
ין־א ְר ַּפ ְכ ַׁשד ֶּב ֵ
ן־קינָ ן ֶּב ַ
ן־ׁש ַלח׃ ֶּב ֵ
ן־ע ֶבר ֶּב ָ
ֶּפ ֶלג ֶּב ֵ
ן־מ ֲה ַל ְל ֵאל
ן־חנֹוְך ֶּבן־יֶ ֶרד ֶּב ַ
תּוׁש ַלח ֶּב ֲ
ן־מ ֶ
ן־ל ֶמְך׃ ֶּב ְ
נ ַֹח ֶּב ָ
ֹלהים׃
ן־א ִ
ן־א ָדם ֶּב ֱ
ן־ׁשת ֶּב ָ
ן־אנֹוׁש ֶּב ֵ
ן־קינָ ן׃ ֶּב ֱ
ֶּב ֵ
רּוח
ּיֹוב ֵילהּו ָה ַ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש וַ ִ
ַ
ן־הּיַ ְר ֵּדן ָמ ֵלא
ׁשּוע ָׁשב ִמ ַ
וְ יֵ ַ
ֹא־א ַכל
ַה ִּמ ְד ָּב ָרה׃ וְ ָׁשם נִ ָּסה א ֹתֹו ַה ָּׂש ָטן ַא ְר ָּב ִעים יֹום וְ ל ָ
ֹאמר ֵא ָליו ַה ָּׂש ָטן
ּיָמים ָה ֵהם וַ ּיִ ְר ָעב׃ וַ ּי ֶ
ל־ה ִ
אּומה ַעד־ּת ֹם ָּכ ַ
ְמ ָ
ּות ִהי
ל־ה ֶא ֶבן ַהּז ֹאת ְ
ֹלהים ַא ָּתה ֱאמ ֹר־נָ א ֶא ָ
ן־ה ֱא ִ
ִאם ֶּב ָ
ל־ה ֶּל ֶחם ְל ַבּדֹו יִ ְחיֶ ה
ׁשּוע ֵהן ָּכתּוב ִּכי ל ֹא ַע ַ
ְל ָל ֶחם׃ וַ ּיַ ַען א ֹתֹו יֵ ַ
ת־ּכל־
ל־מֹוצא ִּפי־יְ הֹוָ ה׃ וַ ּיַ ֲע ֵלהּו וַ ּיַ ְר ֵאהּו ֶא ָ
ָ
ל־ּכ
ָה ָא ָדם ִּכי ַע ָ
ֹאמר ֵא ָליו ַה ָּׁש ָטן ְלָך ֶא ֵּתן ֶאת־
ַמ ְמ ְלכֹות ָה ָא ֶרץ ְּב ֶרגַ ע ֶא ָחד׃ וַ ּי ֶ
בֹודּה ִּכי ִלי נְ תּונָ ה וְ ַל ֲא ֶׁשר
ל־ּכ ָ
ת־ּכ ְ
ל־ה ֶּמ ְמ ָׁש ָלה ַהּז ֹאת וְ ֶא ָ
ָּכ ַ
ל־ה ָּכבֹוד
ל־ּכן ִאם ִּת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה ְל ָפנָי ָּכ ַ
ֶא ְחּפ ֹץ ֶא ְּתנֶ ּנָ ה׃ וְ ַע ֵ
ֹאמר ֵא ָליו סּור ִמ ֶמנִי ַה ָּׂש ָטן ִּכי
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ַהּזֶ ה ְלָך יִ ְהיֶ ה׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
*
יאהּו
ֹלהיָך ִּת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה וְ א ֹתֹו ְל ַבּדֹו ַּת ֲעב ֹד׃ וַ ִיְב ֵ
ָּכתּוב ַליהֹוָ ה ֱא ֶ
ֹאמר ֵא ָליו
ית־ה ִּמ ְק ָּדׁש וַ ּי ֶ
ל־ּפּנַ ת ּגַ ג ֵּב ַ
רּוׁש ַליְ ָמה וַ ּיַ ֲע ִמ ֵדהּו ַע ִ
יְ ָ
ֹלהים ַא ָּתה ִה ְתנַ ֵּפל ִמּזֶ ה ָא ְר ָצה׃ ִּכי ָכתּוב
ן־ה ֱא ִ
ִאם ֶּב ָ
*
ה־ּלְך ְל ָׁש ְמ ֶרָך׃
ִּכי ַמ ְל ָא ָכיו יְ ַצּוֶ ָ
ל־ּכ ַּפיִ ם יִ ָּׂשאּונְ ָך
ַע ַ
ן־ּתּג ֹף ָּב ֶא ֶבן ַרגְ ֶלָך׃
ֶּפ ִ
*
*
ֹלהיָך׃
ֹאמר ֵא ָליו ֵהן נֶ ֱא ַמר ל ֹא ְתנַ ֶּסה ֶאת־יְ הֹוָ ה ֱא ֶ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ד־עת׃ וַ ּיָ ָׁשב
ת־ה ַּמּסֹות וַ ּיִ ֶרף ִמ ֶּמּנּו ַע ֵ
וְ ַכ ֲא ֶׁשר ִּכ ָּלה ַה ָּׂש ָטן ֶא ַ
ל־ה ִּכ ָּכר׃
ל־הּגָ ִליל וְ ָׁש ְמעֹו יָ ָצא ְּב ָכ ַ
רּוח ֶא ַ
בּורת ָה ַ
ׁשּוע ִּבגְ ַ
יֵ ַ
י־ה ְּכנֵ ֶסת וְ ֻכ ָּלם נָ ְתנּו לֹו ָּכבֹוד׃
הֹורה ָל ֶהם ְּב ָב ֵּת ַ
וְ הּוא ָ
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ן־א ְר ִמין .ס׳׳א ֲא ָרם.
 v. 33בס׳׳א נמצא כאן בן עמינדב ֶב ַ
 v. 8וכן במתתיהו ד׳ י׳ ,נ׳׳א ואתו תעבד ,עיין דברים ו׳ י׳׳ג וי׳ כ׳.
ל־ד ָר ֶכיָך ,עיין תהלים צ׳׳א י׳׳א.
 v. 10נ׳׳א ִל ְש ָמ ְרָך ְכ ָב ְ
ֹלה ֶיכם ,עיין דברים ו׳ ט׳׳ז.
 v. 12וכן במתתיהו ד׳ ז׳ ,נ׳׳א ל ֹא ְתנַ ּסּו את יהוה ֱא ֵ
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ית־ה ְּכנֵ ֶסת
ל־ּב ַ
וַ ּיָב ֹא ֶאל־נְ ֶצ ֶרת ֲא ֶׁשר הּוא ּגֻ ַּדל ָׁשם וַ ּיֵ ֶלְך ֶא ֵ
ְּביֹום ַה ַּׁש ָּבת ְּכ ִמ ְׁש ָּפטֹו וַ ּיָ ָקם ִל ְקר ֹא׃ וַ ּיִ ְּתנּו לֹו ֵס ֶפר יְ ַׁש ְעיָ ה
ת־ה ָּד ָבר ַה ָּכתּוב ָׁש ָּמה׃
ת־ה ֵּס ֶפר וַ ּיִ ְמ ָצא ֶא ַ
ַהּנָ ִביא וַ ּיִ ְפ ַּתח ֶא ַ
רּוח ֲאד ֹנָ י יֱ הֹוִ ה ָע ָלי
ַ
יַ ַען ָמ ַׁשח יְ הֹוָ ה א ִֹתי ְל ַב ֵּׂשר ֲענָ וִ ים
י־לב ִל ְקר ֹא ִל ְׁשבּויִ ם ְּדרֹור
ְׁש ָל ַחנִ י ַל ֲחבׁש ְלנִ ְׁש ְּב ֵר ֵ
ח־קֹוח
ַ
ְּול ִעוְ ִרים ְּפ ַק
*
צּוצים ָח ְפ ִׁשים׃
ְל ַׁש ַּלח* ְר ִ
ת־רצֹון ַליהֹוָ ה׃
ִל ְקר ֹא ְׁשנַ ָ
ל־א ֶׁשר
ת־ה ֵּס ֶפר וַ ּיִ ְּתנֵ הּו ִּב ֵידי ַה ְמ ָׁש ֵרת וַ ּיֵ ֵׁשב וְ ֵעינֵ י ָּכ ֲ
וַ ּיָ גֶ ל ֶא ַ
הּוקם
ַ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ית־ה ְּכנֵ ֶסת נְ ֻׂשאֹות ֵא ָליו׃ וַ ּיַ ַען וַ ּי ֶ
ְּב ֵב ַ
ַה ָּכתּוב ַהּזֶ ה ַהּיֹום ְּב ָאזְ נֵ ֶיכם׃ וְ ֻכ ָּלם נָ ְׂשאּו לֹו ֵעדּות ִּכי
ֹאמרּו ֲהל ֹא זֶ ה
י־חן ֲא ֶׁשר יָ ְצאּו ִמ ִּפיו וַ ּי ְ
יהם ִּד ְב ֵר ֵ
נִ ְפ ְלאּו ְב ֵעינֵ ֶ
ת־ה ָּמ ָׁשל
ֹאמרּו ִלי ֶא ַ
יהם ָא ֵכן ּת ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ן־יֹוסף׃ וַ ּי ֶ
הּוא ֶב ֵ
ַההּוא ר ֵֹפא ְר ָפא ֶאת־נַ ְפ ֶׁשָך ְּוככ ֹל ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְענּו ִּכי נַ ֲע ָׂשה
ֹאמר ֵהן ְּד ַבר
ם־הֹלם ְּב ִע ֶירָך׃ וַ ּי ַ
ה־כן ּגַ ֲ
ִּב ְכ ַפר־נַ חּום ֲע ֵׂש ֵ
מֹול ְדּתֹו׃ ָא ֵמן
ֱא ֶמת ֲאנִ י ַמּגִ יד ָל ֶכם ֵאין נָ ִביא ָרצּוי ְּב ֶא ֶרץ ַ
ימי ֵא ִלּיָ הּו
ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ַא ְל ָמנֹות ַרּבֹות ָהיּו ְביִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ֵ
ְּב ֵה ָע ֵצר ַה ָּׁש ַמיִ ם ָׁשֹלׁש ָׁשנִ ים וְ ִׁש ָּׁשה ֳח ָד ִׁשים וְ ָר ָעב ּגָ דֹול
ל־א ַחת ֵמ ֶהן ִּב ְל ִּתי
ל־ה ָא ֶרץ׃ וְ ל ֹא ֻׁש ַּלח ֵא ִלּיָ הּו ֶא ַ
ָהיָ ה ְב ָכ ָ
ּומצ ָֹר ִעים ַר ִּבים
ל־א ָּׁשה ַא ְל ָמנָ ה ְּב ָצ ְר ַפת ֲא ֶׁשר ְל ִצידֹון׃ ְ
ֶא ִ
יׁשע ַהּנָ ִביא וְ ל ֹא נִ ְר ָּפא ֶא ָחד ֵמ ֶהם
ימי ֱא ִל ָ
ָהיּו ְביִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ֵ
ית־ה ְּכנֵ ֶסת
ִּב ְל ִּתי ִאם־נַ ֲע ָמן ָה ֲא ַר ִּמי׃ וַ ּיִ ָּמ ְלאּו ֻכ ָּלם ֵח ָמה ְּב ֵב ַ
ל־מחּוץ ָל ִעיר
יאהּו ֶא ִ
ּיֹוצ ֻ
ת־א ֶּלה׃ וַ ּיָ קּומּו וַ ִ
ְּב ָׁש ְמ ָעם ֶא ֵ
יאהּו ֶאל־ּגַ ב ָה ָהר ֲא ֶׁשר ִע ָירם ְּבנּויָ ה ָע ָליו ְל ַה ְׁש ִליכֹו ֶאל־
וַ ִיְב ֻ
תֹוכם וַ ּיֵ ֶלְך ְל ַד ְרּכֹו׃
ִמ ַּת ַחת ָל ָהר׃ ַאְך־הּוא ָע ַבר ְּב ָ
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צּוצים ָח ְפ ִשים ,עיין ישעיה
סּורים ,עיין ישעיה ס׳׳א א׳ .בנ׳׳א לא נמצא כאן ְל ַש ַלח ְר ִ
 v. 18נ׳׳א וְ ַל ֲא ִ
ס׳׳א א׳ ב׳.
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ל־ּכ ַפר־נַ חּום ִעיר ַהּגָ ִליל וַ יְ ַל ֵּמד ָל ָעם ִמ ֵּדי ַׁש ָּבת
וַ ּיֵ ֶרד ֶא ְ
ל־ּתֹורתֹו ִּכי ִּכ ְד ַבר ִׁש ְלטֹון ָהיָ ה ְד ָברֹו׃
ָ
ְּב ַׁש ַּבּתֹו׃ וַ ּיִ ְת ְמהּו ַע
רּוח ָט ֵמא וְ נִ ְת ָעב וַ ְּיִק ָרא ְּבקֹול
ית־ה ְּכנֵ ֶסת ּובֹו ָד ַבק ַ
וְ ִאיׁש ָהיָה ְּב ֵב ַ
ׁשּוע ַהּנָ ְצ ִרי ַה ִאם ְל ַה ְׁש ִמ ֵידנּו
ה־ּלנּו וָ ָלְך יֵ ַ
ּגָ דֹול׃ ֶה ֶרף ִמ ֶּמּנּו ַמ ָ
ׁשּוע
ֹלהים׃ וַ ּיִגְ ַער־ּבֹו יֵ ַ
את ֲהל ֹא ַיְד ְע ִּתיָך ִמי ַא ָּתה ְקדֹוׁש ָה ֱא ִ
ָּב ָ
רּוח ָה ָרע ְּבתֹוְך ַה ָּק ָהל וַ ֵּיֵצא
ֵלאמ ֹר ּדֹום וְ ֵצא ִמ ֶּמּנּו וַ ִּיַּפ ֵילהּו ָה ַ
ֹאמרּו ִאיׁש
ִמ ֶּמּנּו וְ ָר ָעה ל ֹא ָע ָׂשה לֹו׃ ַּופ ָּלצּות ָא ֲחזָ ה ֻכ ָּלם וַ ּי ְ
בּורה הּוא ְמ ַצּוֶ ה
י־ב ִׁש ְלטֹון ִּובגְ ָ
ל־ר ֵעהּו ָמה ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ִּכ ְ
ֶא ֵ
ֶאת־רּוחֹות ַה ֻּט ְמ ָאה וְ ֵהן י ְֹצאֹות ִמ ַּב ְע ֵל ֶיהן׃ וַ ֵּיֵצא ָׁש ְמעֹו ְּב ָכל־
צֹותיו׃
ל־ק ָ
ַה ִּכ ָּכר ְל ָכ ְ
יתה ִׁש ְמעֹון וְ ח ֶֹתנֶ ת ִׁש ְמעֹון
ית־ה ְּכנֵ ֶסת וַ ּיָב ֹא ֵּב ָ
וַ ָּיָקם וַ ֵּיֵצא ִמ ֵּב ַ
ּיִת ֵיַּצב ָע ֶל ָיה
נּוׁשה וַ ְּיִפּגְעּו־בֹו ַּב ֲע ָדּה׃ וַ ְ
חֹולת ַק ַּד ַחת ֲא ָ
ׁש ֶֹכ ֶבת ַ
וַ ּיִגְ ַער ַּב ַּק ַּד ַחת וַ ִּת ֶרף ִמ ֶּמּנָ ה ְּוכ ֶרגַע ָק ָמה וַ ְּת ָׁש ֵרת א ָֹתם׃ ְּוכב ֹא
ידּועי
נְׁשי ַמ ְכא ֹבֹות ָל ֶהם וִ ֵ
ל־א ֶּלה ֲא ֶׁשר ַא ֵ
ַה ֶּׁש ֶמׁש ֵה ִביאּו ֵא ָליו ָּכ ֵ
ל־א ָחד ֵמ ֶהם וַ ְּיִר ָּפ ֵאם׃ וְ גַ ם־
ל־ּכ ֶ
ת־יָדיו ַע ָ
ֳח ָליִים ׁשֹונִים וַ ּיָ ֶׂשם ֶא ָ
יח
רּוחֹות ָר ִעים ְיָצאּו ֵמ ַר ִּבים ק ְֹר ִאים וְ א ְֹמ ִרים ַא ָּתה הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ַאְך הּוא גָ ַער ָּבם וְ ל ֹא נְ ָתנָ ם ְל ַד ֵּבר ִּכי ְיָדעּו ֲא ֶׁשר
ן־ה ֱא ִ
ֶּב ָ
ל־מקֹום ָח ֵרב וַ ֲהמֹון
יח׃ ַוְכ ֲעלֹות ַה ַּׁש ַחר ָיָצא וַ ֶּיֵלְך ֶא ָ
הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ּיַחזִ יקּו־בֹו ְל ִב ְל ִּתי ֲיַעב ֹר ֵמ ֶהם׃ ַאְך
ָה ָעם ִּב ְק ֻׁשהּו וַ ּיָב ֹאּו ֵא ָליו וַ ֲ
ֹלהים ּגַ ם־
ת־מ ְלכּות ָה ֱא ִ
הּוא ָא ַמר ֲא ֵל ֶיהם ֵהן ָע ַלי ְל ַה ְׁש ִמ ַיע ֶא ַ
ׁשרתֹו
ת־ּב ָ
קֹורא ֶא ְ
ל־ּכן ֻׁש ָּל ְח ִּתי׃ וַ ִיְהי ֵ
ְּב ָע ִרים ֲא ֵחרֹות ִּכי ַע ֵ
י־ה ְּכנֵ ֶסת ֲא ֶׁשר* ַּבּגָ ִליל׃
ְּב ָב ֵּת ַ
יסר וַ ֲהמֹון ָה ָעם יִ ְד ֲחקּון א ֹתֹו
וַ יְ ִהי ְּב ָע ְמדֹו ַעל־יַ ד יַ ם־ּגִ ּנֵ ָ
ֹלהים׃ וַ ּיַ ְרא ְׁש ֵּתי ֳאנִ ּיֹות ע ְֹמדֹות ַעל־
ת־ּד ַבר ָה ֱא ִ
וַ ּיִ ְׁש ְמעּו ֶא ְ
ת־ה ִּמ ְכמ ֹרֹות׃
ְׂש ַפת ַהּיָ ם וְ ַה ַּדּיָ גִ ים יָ ְצאּו ֵמ ֶהן ְל ַכ ֵּבס ֶא ַ
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יהּודה.
 v. 44ס׳׳א אשר ִב ָ
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ן־ה ֳאנִ ּיֹות ֲא ֶׁשר ְל ִׁש ְמעֹון וַ ַיְב ְק ֵׁשהּו ְל ַה ֲע ִבירֹו
ל־א ַחת ִמ ָ
וַ ּיֵ ֶרד ֶא ַ
ן־ה ָּיַּב ָׁשה וַ ּיֵ ֶׁשב וַ יְ ַל ֵּמד ַל ֲהמֹון ָה ָעם ִמּתֹוְך ָה ֳאנִ ּיָ ה׃
ְמ ַעט ִמ ַ
צּולה
ל־ּפנֵ י ַה ְּמ ָ
ל־ׁש ְמעֹון נְ ַהג ֶא ְ
ֹאמר ֶא ִ
וְ ַכ ֲה ִתימֹו ְל ַל ֵּמד וַ ּי ֶ
ֹאמר
ֹרֹות ֶיכם ָלצּוד ָׁש ָּמה׃ וַ ּיַ ַען ִׁש ְמעֹון וַ ּי ֶ
וְ ַה ְׁש ִליכּו ִמ ְכמ ֵ
אּומה ַאְך ַעל־
ל־ה ַּליְ ָלה וְ ל ֹא ָל ַכ ְדנּו ְמ ָ
ֵא ָליו ֲאד ֹנִ י יָ גַ ְענּו ָּכ ַ
ׂשּו־כן וַ ּיִ ְל ְּכדּו ָדגִ ים ַר ִּבים
ת־ה ִּמ ְכמ ֹרֹות׃ וַ ּיַ ֲע ֵ
ְּד ָב ְרָך ַא ְׁש ִליְך ֶא ַ
יהם
ֹרֹותם נִ ְק ָרעּו׃ וַ ּיִ ְּתנּו אֹות ְל ַח ְב ֵר ֶ
ד־א ֶׁשר ִמ ְכמ ָ
ְמא ֹד ַע ֲ
ֲא ֶׁשר ָּב ֳאנִ ּיָ ה ַה ֵּׁשנִ ית ָלב ֹא וְ ַל ֲעז ֹר ָל ֶהם וַ ּיָב ֹאּו וַ יְ ַמ ְלאּו ֶאת־
ד־ל ְׁשק ַֹע׃ וַ ּיַ ְרא ִׁש ְמעֹון ֶּפ ְטרֹוס וַ ּיִ ּפ ֹל ְל ַרגְ ֵלי
ְׁש ֵּתי ָה ֳאנִ ּיֹות ַע ִ
י־איׁש ֵח ְטא ָאנ ִֹכי׃ ִּכי ִחיל
ֹאמר ֲאד ֹנִ י ֵלְך ֵמ ָע ַלי ִּכ ִ
ׁשּוע וַ ּי ַ
יֵ ַ
ל־ציד ַה ָּדגִ ים ֲא ֶׁשר ָצדּו׃
ָא ַחז א ֹתֹו וְ ֶאת־ּכ ֹל ֲא ֶׁשר ִאּתֹו ַע ֵ
יֹוחנָ ן ְּבנֵ י זַ ְב ִּדי ַח ְב ֵרי ִׁש ְמעֹון
ם־ה ְת ַח ְל ֲחלּו יַ ֲעק ֹב וְ ָ
וְ ֵכן ּגַ ִ
ל־ּת ָירא ִּכי ֵמ ַהּיֹום וָ ַמ ְע ָלה ָּתצּוד
ל־ׁש ְמעֹון ַא ִ
ׁשּוע ֶא ִ
ֹאמר יֵ ַ
וַ ּי ֶ
ל־ה ָּיַּב ָׁשה וַ ּיַ ַעזְ בּו ֶאת־
ת־ה ֳאנִ ּיֹות ֶא ַ
הֹוליכּו ֶא ָ
ֲאנָ ִׁשים׃ וְ ֵהם ִ
ּכ ֹל וַ ּיֵ ְלכּו ַא ֲח ָריו׃
ה־איׁש ִל ְק ָראתֹו ֲא ֶׁשר
וַ יְ ִהי ְּב ֶל ְכּתֹו ְּב ַא ַחת ֶה ָע ִרים וְ ִהּנֵ ִ
ּיִת ַחּנֶ ן־
ל־א ָּפיו וַ ְ
ׁשּוע נָ ַפל ַע ַ
ְּב ָׂשרֹו ָמ ֵלא ָצ ָר ַעת ִּוב ְראֹותֹו ֶאת־יֵ ַ
ּיֹוׁשט
תּוכל ְל ַט ֲה ֵרנִ י׃ וַ ֶ
ם־ח ֵפץ ַא ָּתה ֲהל ֹא ַ
לֹו ֵלאמ ֹר ֲאד ֹנִ י ִא ָ
ּוט ָהר וְ ַה ָּצ ַר ַעת ָס ָרה ִמ ֶּמּנּו
ֹאמר ָח ֵפץ ֲאנִ י ְ
ֶאת־יָ דֹו וַ ּיִ ּגַ ע־ּבֹו וַ ּי ֶ
ְּכ ָרגַ ע׃ וַ יְ ַצו ָע ָליו ְל ִב ְל ִּתי ַהּגֵ ד ְל ִאיׁש ַרק ֵלְך וְ ֵה ָר ֵאה ְל ֵעינֵ י
משה
ל־ט ֳה ָר ְתָך ַּכ ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה ֶ
ת־ה ָּק ְר ָּבן ַע ָ
ַהּכ ֵֹהן וְ ַה ְק ֵרב ֶא ַ
ם־רב
ְל ֵעדּות ָל ֶהם׃ ְּוב ָכל־ז ֹאת ָׁש ְמעֹו יָ ָצא יָ צֹוא וְ גָ ֵדל וְ ַע ָ
נִ ְק ֲהלּו ִל ְׁשמ ַֹע ְּד ָברֹו וְ ִל ְמצ ֹא ָמזֹור ְל ַמ ֲח ָל ָתם׃ ַאְך הּוא ָח ַמק
ל־ה ִּמ ְד ָּבר ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל׃
ָע ַבר ֶא ַ
ּומֹורי
ֵ
רּוׁשים
ת־ה ָעם וַ ּיֵ ְׁשבּו ְל ָפנָ יו ְּפ ִ
וַ יְ ִהי ַהּיֹום ְּבהֹור ֹתֹו ֶא ָ
ירּוׁש ַליִ ם
ּומ ָ
יהּודה ִ
ל־ּכ ָפ ֵרי ַהּגָ ִליל ִמ ָ
ּתֹורה ֲא ֶׁשר ָּבאּו ִמ ָּכ ְ
ַה ָ
אֹותם׃
בּורת יְ הֹוָ ה ִה ְתנ ְֹס ָסה בֹו ְל ַר ְּפ ָ
ּוגְ ַ
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ּומ ַב ְק ִׁשים
וְ ִהּנֵ ה ֲאנָ ִׁשים נ ְֹׂש ִאים ִאיׁש נְ ֵכה ֲע ָצמֹות ַּב ִּמ ָּטה ְ
ֹא־מ ְצאּו ֶד ֶרְך ַל ֲה ִביאֹו ֵמר ֹב ָה ָעם
ַל ֲה ִביאֹו ְל ָפנָ יו ַה ָּביְ ָתה׃ וְ ל ָ
ל־מ ָּטתֹו ֶּד ֶרְך ָה ֲא ֻר ָּבה ַּב ִּסּפּון
ּיֹורידּו א ֹתֹו ַע ִ
ל־הּגָ ג וַ ִ
וַ ּיַ ֲעלּו ַע ַ
ֹאמר
ת־אמּונָ ָתם וַ ּי ֶ
ּוב ְראֹותֹו ֶא ֱ
ׁשּוע׃ ִ
ֶאל־ּתֹוְך ַה ַּביִ ת ִל ְפנֵ י יֵ ַ
רּוׁשים
ּסֹופ ִרים וְ ַה ְּפ ִ
ֹאתיָך׃ וַ ּיָ ֵחּלּו ַה ְ
חּו־לָך ַחּט ֶ
ן־א ָדם נִ ְס ְל ְ
ֶּב ָ
יּוכל
ּדּופים ִמי ַ
ַל ְהּגֹות ְּב ִל ָּבם ֵלאמ ֹר ִמי הּוא זֶ ה ַה ְמ ַד ֵּבר ּגִ ִ
ת־הגְ יֹונָ ם
ׁשּוע ֶא ֶ
ֹלהים ְל ַבּדֹו׃ וַ ּיַ ְרא יֵ ַ
ֹלח ֲח ָט ִאים ִּב ְל ִּתי ָה ֱא ִ
ִל ְס ַ
יהם ָל ָּמה־ּזֶ ה ֶּת ְהּגּו ְּב ִל ְּב ֶכם׃ ִּכי ַמה־ּנָ ֵקל ִאם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּיַ ַען וַ ּי ֶ
ֹאתיָך אֹו ֵלאמ ֹר קּום וְ ִה ְת ַה ֵּלְך׃ ַאְך
חּו־לָך ַחּט ֶ
ֵלאמ ֹר נִ ְס ְל ְ
ֹלח ֲח ָט ִאים
ן־ה ָא ָדם ָּב ָא ֶרץ ִל ְס ַ
ְל ַמ ַען ֵּת ְדעּון ִּכי יֵ ׁש ִר ְׁשיֹון ְל ֶב ָ
ָאז ָא ַמר ֶאל־נְ ֵכה ָה ֲע ָצמֹות ִהּנֵ ה ֲאנִ י א ֵֹמר ָלְך קּום ָׂשא
יהם וַ ּיִ ָּׂשא
יְמ ֵהר וַ ּיָ ָקם ִל ְפנֵ ֶ
יתָך׃ וַ ַ
ל־ּב ֶ
ְך־לָך ֶא ֵ
ת־מ ָּט ְתָך וְ ֶל ְ
ֶא ִ
ּופ ָּלצּות
אֹלהים׃ ַ
ל־ּביתֹו וְ נָ תֹון ָּכבֹוד ֵל ִ
ת־מ ְׁש ָּכבֹו וַ ּיֵ ֶלְך ֶא ֵ
ֶא ִ
אֹלהים וְ ִל ָּבם ָמ ֵלא יִ ְר ָאה
ת־ּכ ָּלם וַ ּיִ ְּתנּו ָכבֹוד ֵל ִ
ָא ֲחזָ ה ֶא ֻ
ֹאמרּו ַהּיֹום ָר ִאינּו נִ ְפ ָלאֹות׃
וַ ּי ְ
יֹוׁשב ְּב ֵבית־
מֹוכס ֶא ָחד ֵ
וַ ִיְהי ַא ֲח ֵרי ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וַ ֵּיֵצא וַ ְּיַרא ֵ
ֹאמר ֵא ָליו ֵלְך ַא ֲח ָרי׃ וַ ֲּיַעז ֹב ֶאת־ּכ ֹל וַ ָּיָקם
ּוׁשמֹו ֵלוִ י וַ ּי ֶ
ַה ֶּמ ֶכס ְ
ּומֹוכ ִסים ַר ִּבים
וַ ֶּיֵלְך ַא ֲח ָריו׃ וַ ַּיַעׂש־לֹו ֵלוִ י ִמ ְׁש ֶּתה גָ דֹול ְּב ֵביתֹו ְ
רּוׁשים
ל־ה ֻּׁש ְל ָחן׃ וַ ּיִּלֹונּו ַה ְּפ ִ
נָׁשים ֲא ֵח ִרים יָ ְׁשבּו ִא ָּתם ֶא ַ
ם־א ִ
ִע ֲ
ּדּוע ַא ֶּתם א ְֹכ ִלים
ל־ּת ְל ִמ ָידיו ֵלאמ ֹר ַמ ַ
ּסֹופ ִרים ֲא ֶׁשר ָּב ֶהם ַע ַ
וְ ַה ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶיהם
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ּמֹוכ ִסים וְ ַה ַח ָּט ִאים׃ וַ ַּיַען יֵ ַ
ם־ה ְ
וְ ׁש ִֹתים ִע ַ
אתי
חֹולים׃ ל ֹא ָב ִ
ם־ה ִ
ם־הר ֵֹפא ִּכי ִא ַ
ַה ֲחזָ ִקים ֵאין ָל ֶהם ָּד ָבר ִע ָ
ֹאמרּו ֵא ָליו ָל ָּמה
ׁשּובה׃ וַ ּי ְ
ם־ח ָּט ִאים ִל ְת ָ
ִל ְקר ֹא ַצ ִּד ִיקים ִּכי ִא ַ
ּומ ְר ִּבים ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ֵוְכן ֲיַעׂשּו ּגַ ם־
יֹוחנָ ן ַמ ְכ ִּב ִירים ָלצּום ַ
ַּת ְל ִמ ֵידי ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶיהם
רּוׁשים וְ ַת ְל ִמ ֶידיָך א ְֹכ ִלים וְ ׁש ִֹתים׃ וַ ּי ֶ
ַּת ְל ִמ ֵידי ַה ְּפ ִ
ת־ּבנֵי ַה ֲח ֻתּנָ ה ָלצּום ְּבעֹוד ֶה ָח ָתן
ּתּוכלּו ְל ַא ֵּלץ ֶא ְ
ׁשּוע ֵאיְך ְ
יֵ ַ
ִע ָּמ ֶהם׃
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ִהּנֵ ה ִיָמים ָּב ִאים וְ ֻל ַּקח ֵמ ֶהם ֶה ָח ָתן וְ ָאז ֻיָצמּו ַּב ִּיָמים ָה ֵהם׃
ת־ה ָּמ ָׁשל ַהּזֶ ה ֵאין ִאיׁש ק ֵֹר ַע ֶּבגֶ ד ָח ָדׁש
וַ ּיִ ָּׂשא ֲא ֵל ֶיהם ּגַ ם ֶא ַ
ם־ּכן ַה ֶּבגֶ ד ֶה ָח ָדׁש ְיִהיֶה
ל־ׂש ְמ ָלה ָב ָלה ִּכי ִא ֵ
ִל ְתּפ ֹר ַה ְּק ָר ִעים ַע ִ
ם־ה ְּט ָל ָאה ִמ ֶּבגֶ ד ֶה ָח ָדׁש ל ֹא ִת ְׁשוֶ ה ַל ִּׂש ְמ ָלה ַה ָּב ָלה׃
ָק ֻר ַע וְ גַ ַ
ת־הּנ ֹאדֹות
ן־יְב ַּקע ַה ִּתירֹוׁש ֶא ַ
יֻּתן ְּבנ ֹאדֹות ָּב ִלים ֶּפ ַ
וְ ִתירֹוׁש ל ֹא ַ
יֻּתן ְּבנ ֹאדֹות ֲח ָד ִׁשים
נִׁש ַּפְך ַהּיַיִן וְ ַהּנ ֹאדֹות ְיִכ ָליּון׃ ַאְך ִּתירֹוׁש ַ
וְ ְ
יַח ָּדו יִ ָּׁש ֵמרּו׃ וְ ֵאין ִאיׁש ׁש ֶֹתה יַיִן יָ ָׁשן ֲא ֶׁשר יָחּוׁש
נֵיהם ְ
ּוׁש ֶ
ְ
ֹאמר ֲהל ֹא ַהּיָ ָׁשן טֹוב ִמ ֶמּנּו׃
יִת ַאּוֶ ה ִמּיַד ַל ִּתירֹוׁש ִּכי י ַ
ְ
נּופת ָהע ֶֹמר וַ ּיֵ ֶלְך ִּב ְׂש ֵדה ָק ָמה
וַ יְ ִהי ְּביֹום ַה ַּׁש ָּבת ַא ֲח ֵרי ְת ַ
ֹאמרּו
ֹאכלּו׃ וַ ּי ְ
יהם וַ ּי ֵ
וְ ַת ְל ִמ ָידיו ָק ְטפּו ְמ ִלילֹות וַ ְּיִכ ְּתׁשּון ִּב ֵיד ֶ
ּדּוע ַא ֶּתם ע ִֹׂשים ֵאת ֲא ֶׁשר ל ֹא יֵ ָע ֶׂשה
רּוׁשים ַמ ַ
ֲאנָ ִׁשים ְּפ ִ
אתם ֵאת ֲא ֶׁשר
ֹאמר ֲהל ֹא ְק ָר ֶ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ַּב ַּׁש ָּבת׃ וַ ּיַ ַען א ָֹתם יֵ ַ
ָע ָׂשה ָדוִ ד ַּכ ֲא ֶׁשר ָר ֵעב הּוא וְ ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ִאּתֹו׃ ַּכ ֲא ֶׁשר ָּבא
ּיִּתן ּגַ ם־
ֹאכל וַ ֵ
ת־ל ֶחם ַה ָּפנִ ים וַ ּי ַ
ֹלהים וַ ּיִ ַּקח ֶא ֶ
ל־ּבית ָה ֱא ִ
ֶא ֵ
ּתֹורה ָל ֶהם ֶל ֱאכ ֹל ִּב ְל ִּתי ַלּכ ֲֹהנִ ים
ֹא־כ ָ
ָל ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ִאּתֹו ֲא ֶׁשר ל ַ
ן־ה ָא ָדם ֲאדֹון ַה ַּׁש ָּבת הּוא׃
ֹאמר ֲא ֵל ֶיהם עֹוד ִּכי ֶּב ָ
ְל ַב ָּדם׃ וַ ּי ֶ
ית־ה ְּכנֵ ֶסת וְ ָׁשם ִאיׁש
וַ יְ ִהי ְּביֹום ַׁש ָּבת ַא ֵחר וַ ּיָב ֹא וַ יְ ַל ֵּמד ְּב ֵב ַ
רּוׁשים א ְֹר ִבים
ּסֹופ ִרים וְ ַה ְּפ ִ
יְמנִ ית ֵיָב ָׁשה׃ וְ ַה ְ
ֲא ֶׁשר יָ דֹו ַה ָ
לֹו ִל ְראֹות ִאם־יִ ְר ָּפא ַב ַּׁש ָּבת ְל ַב ֲעבּור יִ ְמ ְצאּו ָע ָליו ִׂש ְטנָ ה׃
ל־ה ִאיׁש ֲא ֶׁשר יָ דֹו ֵיְב ָׁשה
ֹאמר ֶא ָ
בֹותם וַ ּי ֶ
ת־מ ְח ְׁש ָ
וַ ּיַ ְרא ֶא ַ
ׁשּוע
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
קּום וַ ֲעמֹוד ְּבתֹוְך ַה ָּק ָהל וַ ּיָ ָקם וַ ּיַ ֲעמ ֹד׃ וַ ּי ֶ
יטיב ַּב ַּׁש ָּבת אֹו ְל ָה ַרע
ֶא ְׁש ֲא ָלה ֶא ְת ֶכם ְׁש ֵא ָלה ֲה ִכי ַכ ָּדת ְל ֵה ִ
ֹאמר ֵא ָליו
יהם ִמ ָּס ִביב וַ ּי ֶ
ְל ַה ִּציל נֶ ֶפׁש אֹו ְל ַׁש ֲח ָתּה׃ וַ ּיַ ְׁש ֵקף ֲא ֵל ֶ
ּיִּמ ְלאּו
יתנָ ּה ָּכ ַא ֶח ֶרת׃ וַ ָ
הֹוׁשט ֶאת־יָ ְדָך וַ ּיַ ַעׂש ֵּכן וַ ָּת ָׁשב יָ דֹו ְל ֵא ָ
ֵ
ׁשּוע׃
ה־ּל ֲעׂשֹות ְליֵ ַ
ל־ר ֵעהּו ַמ ַ
ֹאמרּו ִאיׁש ֶא ֵ
דֹולה וַ ּי ְ
ֵח ָמה גְ ָ
ל־ה ָהר ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל וַ ּיַ ֲא ֵרְך ִּב ְת ִפ ָּלתֹו
וַ יְ ִהי ַּבּיָ ִמים ָה ֵהם וַ ּיֵ ֵצא ֶא ָ
ל־ה ָּליְ ָלה׃
אֹלהים ָּכ ַ
ֵל ִ
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ים־ע ָׂשר
ל־ּת ְל ִמ ָידיו וַ ְּיִב ַחר ֵמ ֶהם ְׁשנֵ ָ
ְּוכאֹור ַהּב ֶֹקר וַ ּיִ ְק ָרא ֶא ַ
ת־ׁש ְמעֹון ֲא ֶׁשר ָק ָרא
יחים׃ ֶא ִ
ֲא ֶׁשר ָק ָרא א ָֹתם ְּב ֵׁשם ְׁש ִל ִ
ת־יֹוחנָ ן
ָ
ת־אנְ ְּד ַרי ָא ִחיו ֶאת־יַ ֲעק ֹב וְ ֶא
לֹו ְּב ֵׁשם ֶפ ְטרֹוס וְ ֶא ַ
ת־ּתֹומא ֶאת־
ָ
ת־מ ִּת ְתיָ הּו וְ ֶא
ר־ּת ְל ָמי׃ ֶא ַ
ת־ּב ַ
ת־ּפ ִילּפֹוס וְ ֶא ַ
ֶא ִ
ת־ׁש ְמעֹון ֲא ֶׁשר ָק ָרא לֹו ַה ַּקּנָ ִאי׃ ֶאת־
ן־ח ְל ַּפי וְ ֶא ִ
יַ ֲעק ֹב ֶּב ַ
יׁש־ק ִרּיֹות הּוא ַה ַּמ ְסּגִ יר
הּודה ִא ְ
הּודה ֶּבן־יַ ֲעק ֹב וְ ֶאת־יְ ָ
יְ ָ
א ֹתֹו׃ וַ ּיֵ ֶרד ִא ָּתם וַ ּיַ ֲעמ ֹד ַּב ִּמיׁשֹור ְּב ֶק ֶרב ָק ָהל ּגָ דֹול
ירּוׁש ַליִ ם וְ חֹוף צֹור
הּודה וִ ָ
ם־רב ִמ ָּכל־יְ ָ
ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו וְ ִקּבּוץ ַע ָ
וְ ִצידֹון ַה ָּב ִאים ִל ְׁשמ ַֹע ְּד ָב ָריו וְ ִל ְמצ ֹא ָמזֹור ְל ַמ ֲח ָל ָתם׃ וְ ֵא ֶּלה
ַה ָּב ִאים ֲא ֶׁשר ֶה ֱע ִביר ֵמ ֶהם רּוחֹות ַה ֻּט ְמ ָאה ַה ְמ ַב ֲעתֹות
בּורה יָ ְצ ָאה
א ָֹתם׃ וְ ֶה ָהמֹון ֻּכ ָּלם ְמ ַב ְק ִׁשים ָלגַ ַעת ּבֹו ִּכי גְ ָ
ֵמ ִאּתֹו ְל ַה ֲעלֹות ֲא ֻר ָכה ְל ֻכ ָּלם׃
ֹאמר
ל־ּת ְל ִמ ָידיו וַ ּי ַ
וְ הּוא נָ ָׂשא ֵעינָ יו ֶא ַ
ֹלהים׃
י־ל ֶכם ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ַא ְׁש ֵר ֶיכם ָה ֲענִ ּיִ ים ִּכ ָ
ַא ְׁש ֵר ֶיכם ָה ְר ֵע ִבים ַּכּיֹום ִּכי ָׂשב ַֹע ִּת ְׂש ָּבעּון
ַא ְׁש ֵר ֶיכם ַהּב ִֹכים ַּכּיֹום ִּכי ָׂשח ֹק ִּת ְׂש ָחקּון׃
ם־אנָ ִׁשים יִ ְׂשנְ אּו יְ נַ ּדּו אֹו יְ גַ ְּדפּו ֶא ְת ֶכם
ַא ְׁש ֵר ֶיכם ִא ֲ
ן־ה ָא ָדם׃
יִמחּו ַּב ֲעבּור ֶּב ָ
ת־ׁש ְמ ֶכם ְּכ ֵׁשם ָרע ְ
וְ ֶא ִ
ִׂש ְמחּו וְ גִ ילּו ַּבּיֹום ַההּוא ִּכי ְׂש ַכ ְר ֶכם ַרב ַּב ָּׁש ָמיִ ם
יאים ִמ ֶּק ֶדם׃
ל־הּנְ ִב ִ
יהם ֶא ַ
בֹות ֶ
ן־עׂשּו ֲא ֵ
ִּכי ֵכ ָ
י־ה ַּׂשגְ ֶּתם ַּתנְ חּומ ֵֹת ֶיכם׃
ַאְך־אֹוי ָל ֶכם ֲע ִׁש ִירים ִּכ ִ
י־כן ִּת ְר ָעבּו
אֹוי ָל ֶכם ַה ְּׂש ֵב ִעים ַהּיֹום ִּכי ַא ֲח ֵר ֵ
י־נֹוע ְד ֶּתם ְל ֵא ֶבל וָ ֶב ִכי׃
אֹוי ָל ֶכם ַה ְמ ַצ ֲח ִקים ַהּיֹום ִּכ ַ
י־ה ָא ָדם
ל־ּבנֵ ָ
אֹוי ָל ֶכם ַה ְמ ֻה ָּל ִלים ְּב ִפי ָּכ ְ
יאי ָׁש ֶקר׃
ם־לנְ ִב ֵ
יהם ּגַ ִ
בֹות ֶ
ִּכי ָּכ ָכה ָעׂשּו ֲא ֵ
קֹולי ָל ֶכם ֲאנִ י א ֵֹמר
ֲא ָבל ַא ֶּתם ַה ַּמ ְק ִׁש ִיבים ְל ִ
יטיבּו ְלׁשנְ ֵא ֶיכם׃
ֶא ֱהבּו ֶאת־א ֹ ֵיְב ֶיכם ֵה ִ
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ָּב ְרכּו ֶאת־א ַֹר ֵר ֶיכם וְ ַה ְע ִּתירּו ְּב ַעד ר ְֹד ֵפ ֶיכם׃
ם־ה ַא ֶח ֶרת
ל־ל ִחי ַא ַחת ַה ֵּטה־לֹו ּגַ ָ
ַה ַּמ ְּכָך ַע ְ
ם־ּכ ָּתנְ ֶּתָך׃
ֹא־ת ְמנַ ע ִמ ֶּמנּו ּגַ ֻ
ַהּנ ֵֹׂשא ְמ ִע ְילָך ֵמ ָע ֶליָך ל ִ
ֹא־ת ַב ֵּקׁש׃
ּומ ֵאת ַהּלֹוֶ ה ל ְ
ְּתנָ ה ְל ָכל־ׁש ֵֹאל ִמ ְּמָך ֵ
ל־א ֶׁשר ַּת ְח ְּפצּו ֶׁשּיַ ֲעׂשּון ָל ֶכם ֲאנָ ִׁשים
וְ ָכ ֲ
ם־א ֶּתם׃
ֵּכן ַּת ֲעׂשּון ָל ֶהם ּגַ ַ
ה־ּצ ָד ָקה ָל ֶכם
ם־ּת ֱא ָהבּון ֶאת־א ֲֹה ֵב ֶיכם ַמ ְ
ִא ֶ
יהם יֶ ֱא ָהבּון׃
ם־ה ַח ָּט ִאים ֶאת א ֲֹה ֵב ֶ
ֲהל ֹא ּגַ ַ
ה־ּצ ָד ָקה ָל ֶכם
י־ת ֲעׂשּו טֹוב ְל ֵמ ִט ֵיב ֶיכם ַמ ְ
וְ ִכ ַ
ם־ה ַח ָּט ִאים׃
מֹו־כן יַ ֲעׂשּו ּגַ ַ
ֲהל ֹא ְכ ֵ
ת־אנָ ִׁשים
ם־ּת ְלוּו ֶא ֲ
וְ ִא ַ
ה־ּצ ָד ָקה ָל ֶכם
ְּב ִת ְקוַ ְת ֶכם ִּכי יְ ַׁש ֵּלמּו ָל ֶכם ַמ ְ
ם־ח ָּט ִאים ַמ ְלוִ ים ַח ָּט ִאים
ּגַ ַ
יּוׁשב ָל ֶהם׃
מּולם ַ
ִּכי גְ ָ
ַאְך ֶא ֱהבּו ֶאת־א ֹ ֵיְב ֶיכם
יטיבּו ָל ֶהם ִחּנָ ם וְ ל ֹא ְת ַצּפּו ִלגְ מּול
ֵה ִ
יתם ְּבנֵ י ֶע ְליֹון
ָאז יִ גְ ַּדל ְׂש ַכ ְר ֶכם וִ ְהיִ ֶ
טֹובה ל ֹא יַ ִּכירּו׃
ִּכי טֹוב הּוא ָל ָר ִעים וְ ַל ֲא ֶׁשר ָ
ֱהיּו ְמ ַר ֲח ִמים ִּכי ֲא ִב ֶיכם הּוא ַרחּום׃
יהם
ל ֹא ִת ְׁש ְּפטּו ֲא ֵח ִרים וְ ל ֹא ִת ָּׁש ְפטּו ִמ ִּל ְפנֵ ֶ
ל ֹא ַת ֲא ִׁשימּו א ָֹתם וְ ל ֹא יַ ֲא ִׁשימּו ֶא ְת ֶכם
ַה ְצ ִּדיקּום וְ יַ ְצ ִּדיקּו ֶא ְת ֶכם׃
ְּתנּו וְ יִ ּנָ ֵתן ָל ֶכם
יק ֶכם
ל־ח ְ
יה יָ ִׁשיבּו ֶא ֵ
דֹות ָ
ל־ּכל־ּגְ ֶ
ִמ ָּדה ְמ ֵל ָאה ַע ָ
יה וַ ֲא ֶׁשר יָ נִ יעּו א ָֹתּה
ֲא ֶׁשר יָ ִעיקּו ַת ְח ֶּת ָ
אּס ָאה ֲא ֶׁשר ָּתמֹּדּו ָּבּה יִ ַּמד ָל ֶכם׃
ִּכי ְב ַס ְ
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ֹאמר
וַ ּיִ ָּׂשא ְמ ָׁשלֹו וַ ּי ַ
ת־ה ִעּוֵ ר
ֲהיִ נְ ַהג ִעּוֵ ר ֶא ָ
ל־הּבֹור׃
יהם ֶא ַ
ֲהל ֹא יִ ְּפלּו ְׁשנֵ ֶ
ַה ַּת ְל ִמיד ל ֹא יִ גְ ַּדל ִמ ָרּבֹו
וְ ִאם ָׁש ֵלם הּוא יְ ִהי ְכ ַרּבֹו׃
ל־ׁש ָב ִבים ֲא ֶׁשר ְּב ֵעין ָא ִחיָך
ָל ָּמה ַת ִּביט ֶא ְ
ּקֹורה ֲא ֶׁשר ְּב ֵעינֶ ָך׃
ל־ה ָ
ת־לב ֶא ַ
וְ ל ֹא ָת ֶׁש ֵ
ֹאמר ְל ָא ִחיָך
וְ ֵאיְך ּת ַ
יחנִ י ָא ִחי וְ ָא ִס ָירה ְׁש ָב ִבים ֵמ ֵעינֶ ָך
ַהּנִ ֵ
ם־א ָּתה
ּקֹורה ֲא ֶׁשר ְּב ֵעינְ ָך ּגַ ָ
ל־ה ָ
וְ ל ֹא ָת ִׁשית ֵלב ֶא ַ
ּקֹורה ֵמ ֵעינֶ ָך
ת־ה ָ
ָה ֵסר ָחנֵ ף ִראׁשֹונָ ה ֶא ַ
י־כן ִּת ְר ֶאה ְל ָה ִסיר ְׁש ָב ִבים ֵמ ֵעין ָא ִחיָך׃
וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ֵאין ֵעץ טֹוב ֲא ֶׁשר יַ ֲע ֶׂשה ְּפ ִרי ָמ ְׁש ָחת
וְ ֵאין ֵעץ נִ ְׁש ָחת ֲא ֶׁשר יַ ֲע ֶׂשה ְּפ ִרי טֹוב׃
מֹו־פ ְריֹו יִ ְתנַ ָּכר
ל־עץ וָ ֵעץ ְּב ִ
ִּכי ָכ ֵ
ְּת ֵאנִ ים ל ֹא יֵ ָא ְספּו ִמ ְּצנִ נִ ים וְ ל ֹא ֲענָ ִבים ֵמ ַע ְק ַר ִּבים׃
יֹוציא טֹוב
אֹוצר ִלּבֹו ַהּטֹוב ִ
ִאיׁש טֹוב ֵמ ַ
יֹוציא ָרע
אֹוצר ִלּבֹו ָה ָרע ִ
וְ ִאיׁש ָרע ֵמ ַ
ל־ּפה׃
י־מ ְּמל ֹא ַה ֵּלב ִיַּב ַיע ָּכ ֶ
ִּכ ִ
ּדּוע ַא ֶּתם ק ִֹראים ִלי ְּב ֵׁשם ָאדֹון ָאדֹון
ּומ ַ
ַ
ר־אנִ י ְמ ַצּוֶ ה ֶא ְת ֶכם׃
וְ ל ֹא ַת ֲעׂשּון ֵאת ֲא ֶׁש ֲ
ל־ה ָּבא ֵא ַלי וְ ָׁש ַמע ְּד ָב ַרי וְ ָע ָׂשה א ָֹתם
ָּכ ַ
דֹומה׃
ִהּנֵ ה ַאּגִ יד ָל ֶכם ְל ִמי הּוא ֶ
דֹומה הּוא ְל ִאיׁש ּב ֹנֶ ה ַּביִ ת
ֲהל ֹא ֶ
סּודתֹו ְּב ָס ַלע
ֲא ֶׁשר ֶה ֱע ִמיק ַל ְחּפ ֹר וַ ּיִ ֵּתן יְ ָ
ל־ה ַּביִ ת
ְּוכב ֹא ָמ ָטר ס ֵֹחף וְ נַ ַחל ָּפ ַרץ ַע ַ
סּודתֹו׃
ל ֹא יָ כ ֹל ְל ָהנִ ַיע א ֹתֹו ִּכי ְב ֶס ַלע יְ ָ
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ַאְך ַהּׁש ֵֹמ ַע ְּד ָב ַרי וְ א ָֹתם ֵאינֶ ּנּו ע ֶֹׂשה
ל־ה ָע ָפר
ּדֹומה הּוא ְל ִאיׁש ּב ֹנֶ ה ֵביתֹו ַע ֶ
ֶ
וְ ֵאין לֹו יְ סֹוד ִמ ָּת ַחת
ּוב ֲעב ֹר ָע ָליו ֶׁש ֶטף ַמיִ ם נָ ַפל ַה ַּביִ ת ִּפ ְתא ֹם
ַ
דֹולה׃
וַ יְ ִהי ְל ַמ ֵּפ ָלה גְ ָ
ל־ּכ ַפר־נַ חּום׃
ת־ּד ָב ָריו ְּב ָאזְ נֵ י ָה ָעם וַ ּיָב ֹא ֶא ְ
ְּכ ַכֹּלתֹו ְל ַד ֵּבר ֶא ְ
ר־מ ָאה ֶא ָחד ָח ָלה ָלמּות וְ הּוא יָ ָקר ָהיָ ה ְּב ֵעינָ יו
וְ ָׁשם ֶע ֶבד ְל ַׂש ֵ
ׁשּוע וַ ּיִ ְׁש ַלח ֵא ָליו ִמ ְקצֹות
ת־ׁש ַמע יֵ ַ
ּוב ָׁש ְמעֹו ֶא ֵ
ד־מא ֹד׃ ְ
ַע ְ
ת־ע ְבּדֹו׃ וַ ּיָב ֹאּו ֶאל־
הּודים ְל ַב ְקׁשֹו ָלב ֹא ְּול ַר ֵּפא ֶא ַ
זִ ְקנֵ י ַהּיְ ִ
ת־ּב ָּק ָׁשתֹו׃ ִּכי
ׁשּוע וַ ּיִ ְפ ְצרּו־בֹו ֵלאמ ֹר ִּכי יָ ֳא ָתה ּלֹו ְל ַמ ֵּלא ֶא ַ
יֵ ַ
ׁשּוע
ה־לנּו׃ וַ ּיֶ ֶלְך ִא ָּתם יֵ ַ
ית־ה ְּכנֵ ֶסת ָּבנָ ָ
ּוב ַ
א ֵֹהב הּוא ְל ַע ֵּמנּו ֵ
יהם וַ ּיִ ְׁש ַלח לֹו
ל־ה ַּביִת וְ ֶרוַ ח ל ֹא ָרחֹוק ֵּבינֵ ֶ
ַוְכ ֲא ֶׁשר ִה ְק ִריב ֶא ַ
ֹּלתי
ל־ּת ְל ֶאה ֶאת־נַ ְפ ְׁשָך נְ ַק ִ
ר־ה ֵּמ ָאה ֵר ִעים ֵלאמ ֹר ֲאד ֹנִ י ַא ַ
ַׂש ַ
ִמּז ֹאת ִּכי ַא ָּתה ָתב ֹא ְּב ֵצל ק ָֹר ִתי׃ ַּוב ֲעבּור ז ֹאת ל ֹא נֶ ְח ְׁש ָבה
נַ ְפ ִׁשי ְּב ֵעינַ י ָלב ֹא ְל ָפנֶ יָך ַאְך ְּתנָ ה א ֶֹמר וְ נַ ֲע ִרי יֶ ִחי׃ ִּכי ּגַ ם־
ָאנ ִֹכי ע ֵֹמד ַּת ַחת יַ ד ֶמ ְמ ָׁש ָלה וְ ַאנְ ֵׁשי ָצ ָבא ַּת ַחת יָ ִדי ִוְכי א ַֹמר
ְל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֵלְך וְ יֵ ֵלְך ְּול ַא ֵחר ּב ֹא וְ יָב ֹא ְּול ַע ְב ִּדי ֲע ֵׂשה־ז ֹאת
ֹאמר ֶאל־
ת־ּד ָב ָריו וַ ּיִ ְׁש ָּת ֶאה וַ ֶּיִפן וַ ּי ֶ
ׁשּוע ֶא ְ
וְ יַ ֲע ֶׂשה׃ וַ ּיִ ְׁש ַמע יֵ ַ
מֹוה ּגַ ם־
דֹולה ָכ ָ
ָה ָעם ַהה ֵֹלְך ַא ֲח ָריו ִהנְ נִ י ַמּגִ יד ָל ֶכם ֱאמּונָ ה ּגְ ָ
ּיִמ ְצאּו
ל־ה ָּביִת וַ ְ
לּוחים ֶא ַ
אתי׃ וַ ּיָ ׁשּובּו ַה ְּׁש ִ
ֹא־מ ָצ ִ
ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ל ָ
ִּכי נִ ְר ָּפא ָה ֶע ֶבד ַהח ֶֹלה׃
ּוׁש ָמּה נָ ִעין וְ ַת ְל ִמ ָידיו ָה ְלכּו
ל־עיר ְ
וַ יְ ִהי ִמ ָּמ ָח ָרת וַ ּיֵ ֶלְך ֶא ִ
ל־ׁש ַער ָה ִעיר וְ ִהּנֵ ה
ם־רב׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָק ַרב ֶא ַ
ַא ֲח ָריו וַ ֲהמֹון ַע ָ
יאים ִמ ָּׁשם ִאיׁש ֵמת ֵּבן יָ ִחיד ְל ִאּמֹו וְ ִהיא ִא ָּׁשה
מֹוצ ִ
ֲאנָ ִׁשים ִ
ן־ה ִעיר ִע ָּמּה׃ וַ ּיַ ְרא א ָֹתּה ָה ָאדֹון וְ ַר ֲח ָמיו
ַא ְל ָמנָ ה וְ ַר ִּבים ִמ ָ
ל־ּת ְב ִּכי׃ וַ ּיִ ּגַ ׁש וַ ּיִ ּגַ ע ַּב ִּמ ְׁש ָּכב
ֹאמר ָלּה ַא ִ
יה וַ ּי ֶ
נִ ְכ ְמרּו ֵא ֶל ָ
ֹאמר ִהּנֵ ה ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר ֵא ֶליָך קּום ָּבחּור׃
וְ נ ְֹׂש ָאיו ָע ָמדּו וַ ּי ֶ
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ל־אּמֹו׃ וְ ִחיל
יקץ ַה ֵּמת וַ ּיֵ ֶׁשב וַ ּיָ ֶחל ְל ַד ֵּבר וְ הּוא נְ ָתנֹו ֶא ִ
וַ ּיִ ַ
ֹאמרּו ִּכי־נָ ִביא גָ דֹול
ֹלהים וַ ּי ְ
ת־ה ֱא ִ
ת־ּכ ָּלם וַ יְ ַה ְּללּו ֶא ָ
ָא ַחז ֶא ֻ
מּועת ַה ָּד ָבר
ּוׁש ַ
ת־עּמֹו׃ ְ
ֹלהים ֶא ַ
י־פ ַקד ֱא ִ
ָקם ְּב ִק ְר ֵּבנּו וְ ִכ ָ
יֹוחנָ ן ִהּגִ ידּו
ל־ה ִּכ ָּכר ִמ ָּס ִביב׃ ְּול ָ
הּודה ְּוב ָכ ַ
הַּזֶ ה יָ ְצ ָאה ְּב ָכל־יְ ָ
יֹוחנָ ן ְׁשנַ יִם ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו
ל־א ֶּלה׃ וַ ּיִ ְק ָרא ֵא ָליו ָ
ת־ּכ ֵ
ַת ְל ִמ ָידיו ֶא ָ
ׁשּוע ֵלאמ ֹר ַה ַא ָּתה הּוא ַה ָּבא אֹו ִאם־נְ ַח ֶּכה
וַ ּיִ ְׁש ָל ֵחם ֶאל־יֵ ַ
יֹוחנָ ן ַה ְמ ַט ֵּבל ְׁש ָל ָחנּו
ֹאמרּו ָ
ְל ַא ֵחר׃ וַ ּיָב ֹאּו ֵא ָליו ָה ֲאנָ ִׁשים וַ ּי ְ
ֵא ֶליָך ֵלאמ ֹר ַה ַא ָּתה הּוא ַה ָּבא אֹו ִאם־נְ ַח ֶּכה ְל ַא ֵחר׃ ָּוב ֵעת
ּומרּוחֹות ָרעֹות
ַה ִהיא ֶה ֱע ָלה ֲא ֻר ָכה ְל ַר ִּבים ֵמ ֳח ָליִ ים ּונְ גָ ִעים ֵ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ְּול ִעוְ ִרים ַר ִּבים ֵה ִׁשיב אֹור ֵעינֵ ֶהם׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ר־ׁש ַמ ְע ֶּתם
יתם וְ ֵאת ֲא ֶׁש ְ
יֹוחנָ ן ֵאת ֲא ֶׁשר ְר ִא ֶ
ְלכּו וְ ַהּגִ ידּו ְל ָ
ִּכי ִעוְ ִרים ר ִֹאים ִּפ ְס ִחים ה ְֹל ִכים ְמצ ָֹר ִעים נִ ְר ָּפ ִאים ֵח ְר ִׁשים
ׁשּועה׃ וְ ַא ְׁש ֵרי
ׁש ְֹמ ִעים ֵמ ִתים ָק ִמים וַ ֲענִ ּיִ ים ִמ ְת ַּב ְּׂש ִרים יְ ָ
ֹא־יִּכ ֵׁשל ִּבי׃
ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ל ָ
מֹון־ה ָעם
ָ
ל־ה
יֹוחנָ ן וַ ּיָ ֶחל ְל ַד ֵּבר ֶא ֲ
וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר ָה ְלכּו ַמ ְל ֲא ֵכי ָ
אתם ַה ִּמ ְד ָּב ָרה ִל ְראֹות ַה ִאם ָקנֶ ה ֲא ֶׁשר
ל־יֹוחנָ ן ַמה־ּזֶ ה יְ ָצ ֶ
ַע ָ
אתם ִל ְראֹות ַה ִאם ִאיׁש ָלבּוׁש
נֵי־רּוח׃ ַאְך ַמה־ּזֶ ה יְ ָצ ֶ
ַ
ּנֹוע ִמ ְּפ
יִ ַ
ּומ ְת ַע ְּדנִים ַּב ֲע ָדנִים ְּב ַח ְצרֹות
ִּבגְ ֵדי ֲח ֻמדֹות ִהּנֵ ה ְל ֻב ֵׁשי ֲח ֻמדֹות ִ
אתם ִל ְראֹות ַה ִאם ִאיׁש נָ ִביא
ְמ ָל ִכים ֵה ָּמה׃ ַאְך ַמה־ּזֶ ה יְ ָצ ֶ
ֵהן ֲאנִי א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי ּגַ ם־ּגָ דֹול הּוא ִמּנָ ִביא׃ ִּכי זֶ ה הּוא ֲא ֶׁשר
ָּכתּוב ָע ָליו
*
ִהנְ נִ י ׁש ֵֹל ַח ַמ ְל ָא ִכי ְל ָפנֶ יָך
ה־ד ְר ְּכָך ְל ָפנֶ יָך׃
ּופּנָ ַ
ִ
ּיֹוחנָ ן וְ ַה ָּקט ֹן
ּלֹודי ִא ָּׁשה ּגָ דֹול ִמ ָ
ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ל ֹא ָקם ֵּבין יִ ֵ
ֹלהים יִ גְ ַּדל ִמ ֶּמּנּו׃
ְּב ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
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ל־ה ָעם וְ ַהּמ ְֹכ ִסים ִע ָּמ ֶהם ַּכ ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו ָכז ֹאת נָ ְתנּו
וְ ָכ ָ
רּוׁשים וְ ַח ְכ ֵמי
ְך־ה ְּפ ִ
יֹוחנָ ן׃ ַא ַ
אֹלהים ֶצ ֶדק וַ ּיִ ָּט ְבלּו ִּב ְט ִב ַילת ָ
ֵל ִ
ֹלהים וְ ל ֹא נִ ְט ְּבלּו ִּב ְט ִב ָילתֹו׃
ת־ע ַצת ֱא ִ
ּתֹורה נִ ֲאצּו ֶא ֲ
ַה ָ
ל־מי ֲא ַד ֶּמה ְבנֵ י ַהּדֹור ַהּזֶ ה ְּול ִמי ֵהם
ֹאמר ָה ָאדֹון וְ ֶא ִ
וַ ּי ֶ
ּד ִֹמים׃ ּד ִֹמים ֵהם ַליְ ָל ִדים י ְֹׁש ִבים ִּב ְׁשוָ ִקים וְ זֶ ה ֶאל־זֶ ה
ק ְֹר ִאים וְ א ְֹמ ִרים ְמזַ ְּמ ִרים ָהיִ ינּו ָל ֶכם וְ ל ֹא ְר ַק ְד ֶּתם ְמקֹונְ נִ ים
יֹוחנָ ן ַה ְמ ַט ֵּבל ל ֹא ָא ַכל ֶל ֶחם וְ ל ֹא־
וְ ל ֹא ְס ַפ ְד ֶּתם׃ ִּכי ָבא ָ
ן־ה ָא ָדם ָּבא ָא ַכל וְ ָׁש ָתה
ּוב ָ
ֹאמרּו ִּכי ֵׁשד ּבֹו׃ ֶ
ָׁש ָתה יַ יִ ן וַ ּת ְ
ּמֹוכ ִסים וְ ַל ַח ָּט ִאים׃
זֹולל וְ ס ֵֹבא וְ א ֵֹהב ַל ְ
ֹאמרּו ִהּנֵ ה ִאיׁש ֵ
וַ ּת ְ
יה ֻּכ ָּלם׃
ַאְך ַה ָח ְכ ָמה ִּת ְצ ַט ֵּדק ְּב ַמ ֲע ֵׂשי ָבנֶ ָ
רּוׁשים ָק ָרא לֹו ָלב ֹא ֶל ֱאכ ֹל ִאּתֹו ָל ֶחם וַ ּיָב ֹא ֶאל־
וְ ַא ַחד ַה ְּפ ִ
ֵּבית ַה ָּפרּוׁש וַ ּיֵ ֶׁשב ִּב ְמ ִסּבֹו׃ וְ ִהּנֵ ה ִא ָּׁשה ח ַֹט ַאת ָּב ִעיר
וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָׁש ְמ ָעה ִּכי־הּוא י ֵֹׁשב ִּב ְמ ִס ָּבה ְּב ֵבית ַה ָּפרּוׁש וַ ִּת ַּקח
ֹלחית ֶׁש ֶמן ַהּמ ֹר׃ וַ ָּתב ֹא וַ ַּת ֲעמ ֹד ֵמ ַא ֲח ָריו ְלנ ַֹכח ַרגְ ָליו
ְצ ִ
י־רגְ ָליו וְ ִל ְמחֹות ֶאת־
יה ֲע ֵל ַ
עֹות ָ
וַ ֵּת ְבְך וַ ָּת ֶחל ִל ְׁשּפְֹך ִּד ְמ ֶ
ׁשֹוח
ּומ ַ
ת־רגְ ָליו ָ
ֹאׁשּה וַ ִּת ַּׁשק ֶא ַ
יהן ְּב ַׂש ֲערֹות ר ָ
ַה ִּד ְמ ָעה ֵמ ֲע ֵל ֶ
ֹאמר
אֹותן ַּב ָּׁש ֶמן׃ וְ ַה ָּפרּוׁש ֲא ֶׁשר ְק ָראֹו ֶל ֱאכ ֹל ִאּתֹו ָר ָאה וַ ּי ֶ
ָ
*
ה־היא ַהּנ ֹגַ ַעת
ּומ ִ
י־היא ָ
ל־לּבֹו לּו ָהיָ ה נָ ִביא ָאז יָ ַדע ִמ ִ
ֶא ִ
ֹאמר ֵא ָליו ִׁש ְמעֹון
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ּבֹו ִּכי ֵא ֶׁשת ֵח ְטא ִהיא׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ֹאמר נ ֶֹׁשה ֶא ָחד ָהיּו־לֹו
ֹאמר ַּד ֵּבר ַר ִּבי׃ וַ ּי ֶ
ר־לי ֵא ֶליָך וַ ּי ֶ
ָּד ָב ִ
ְׁשנֵ י ַב ֲע ֵלי־חֹוב חֹוב ָה ֶא ָחד ֲח ֵמׁש ֵמאֹות ֶּכ ֶסף וְ חֹוב ַה ֵּׁשנִ י
ֲח ִמ ִּׁשים׃ וְ יַ ַען ִּכי ל ֹא ִה ִּׂשיגָ ה יָ ָדם ְל ַׁש ֶּלם־לֹו וַ ּיַ ְׁש ֵמט ַמ ֵּׁשה
יֹוסיף ְל ַא ֲה ָבה א ֹתֹו׃ וַ ּיַ ַען
נֵיהם ִ
נֵיהם וְ ַע ָּתה ֵאיזֶ ה ִמ ְּׁש ֶ
יָ דֹו ִמ ְּׁש ֶ
ֹאמר זֶ ה הּוא ְל ִפי ַמ ֲח ַׁש ְב ִּתי ֲא ֶׁשר ָׁש ַמט לֹו ַה ְר ֵּבה
ִׁש ְמעֹון וַ ּי ַ
ֹאמר ֵא ָליו ֵּכן ָח ָר ְצ ָּת׃
וַ ּי ֶ
30

32

33

34

37

38

40

41

42

43

 v. 39ס׳׳א לו היה ַהנָ ִביא ,עיין יוחנן א׳ כ׳׳א ,כ׳׳ה.

לוקס ז ,ח

132
44

45
46
47

48
49
50

ח
2

3

4
5

6
7
8

9,10

ת־ה ִא ָּׁשה
ל־ׁש ְמעֹון ֲהר ֶֹאה ַא ָּתה ֶא ָ
ֹאמר ֶא ִ
ל־ה ִא ָּׁשה וַ ּי ֶ
וַ ֶּיִפן ֶא ָ
יה
עֹות ָ
ּומיִם ל ֹא נָ ַת ָּת ְל ַרגְ ָלי וְ ִהיא ִּד ְמ ֶ
יתָך ַ
אתי ְל ֵב ְ
ַהּז ֹאת ִהּנֵ ה ָּב ִ
יה׃
רֹות ָ
יהן ְּב ַׂש ֲע ֶ
ת־ה ִּד ְמ ָעה ֵמ ֲע ֵל ֶ
ל־רגְ ַלי וַ ִּת ַמח ֶא ַ
ָׁש ְפ ָכה ַע ַ
אתי ל ֹא ָח ְד ָלה
ִמּנְ ִׁשיקֹות ִּפיָך ַא ָּתה ל ֹא נְ ַׁש ְק ָּתנִי וְ ִהיא ֵמ ָאז ָּב ִ
ֹאׁשי וְ ִהיא ָמ ְׁש ָחה
ת־רגְ ָלי׃ ַא ָּתה ל ֹא ָמ ַׁש ְח ָּת ְּב ֶׁש ֶמן ר ִ
ִמּנַ ֵּׁשק ֶא ַ
יה ָה ַרּבֹות
ֹאת ָ
ל־ּכן ֲאנִי א ֵֹמר ֵא ֶליָך ַחּט ֶ
ַרגְ ַלי ְּב ֶׁש ֶמן ַהּמ ֹר׃ ַע ֵ
ּומי ֲא ֶׁשר ְמ ַעט ִמזְ ָער נִ ְס ַלח־
חּו־לּה ִּכי ַא ֲה ָב ָתּה ַר ָּבה ִ
נִ ְס ְל ָ
ֹאתיְִך׃
חּו־לְך ַחּט ָ
יה נִ ְס ְל ָ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
לֹו ַא ֲה ָבתֹו ְמ ַעט ִמזְ ָער׃ וַ ּי ֶ
ל־ל ָּבם ִמי הּוא זֶ ה ֲהגַ ם
וְ ַהּי ְֹׁש ִבים ִאּתֹו ִּב ְמ ִס ָּבה ֵה ֵחּלּו ְל ַד ֵּבר ַע ִ
הֹוׁש ָיעה ָּלְך
ל־ה ִא ָּׁשה ֱאמּונָ ֵתְך ִ
ֹאמר ֶא ָ
ס ֵֹל ַח ַל ֲעֹונֹות הּוא׃ וַ ּי ֶ
ְל ִכי ְל ָׁשלֹום׃
ּומ ְׁש ִמ ַיע ֶאת־
קֹורא ַ
ּוב ְכ ָפ ִרים ֵ
י־כן וַ ּיַ ֲעב ֹר ְּב ָע ִרים ִ
וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵר ֵ
ֹלהים וְ ִעּמֹו ְׁשנֵ ים ֶה ָע ָׂשר׃ וְ נָ ִׁשים ֲא ֶׁשר נִ ְר ְּפאּו
ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ּומרּוחֹות ָרעֹות ִמ ְריָ ם ַהּנִ ְק ֵראת ַמגְ ָּד ִלית ֲא ֶׁשר
ֵמ ֳח ָליִ ים ֵ
יֹוחנָ ה ֵא ֶׁשת ּכּוזָ א ס ֵֹכן
ּג ְֹרׁשּו ִמ ֶּמּנָ ה ֶׁש ַבע רּוחֹות ָרעֹות׃ וְ ָ
כּוׁשן׃
ׁשֹוׁשּנָ ה וְ ַרּבֹות ֲא ֵחרֹות ֲא ֶׁשר ִּכ ְל ְּכלּו א ֹתֹו ֵמ ְר ָ
הֹורדֹוס וְ ַ
ְ
ל־עיר וָ ִעיר
ם־רב ֲא ֶׁשר ָּבאּו ִמ ָּכ ִ
וַ יְ ִהי ְּב ִה ָּק ֵבץ ֵא ָליו ֲהמֹון ַע ָ
ן־הּזֶ ַרע
ּובזָ ְרעֹו ִּפּזַ ר ִמ ַ
ת־מ ָׁשלֹו׃ ַהּז ֵֹר ַע יָ ָצא ִלזְ ר ַֹע ְ
וַ ּיִ ָּׂשא ֶא ְ
ּול ַמ ֲא ָכל ְלעֹוף ַה ָּׁש ָמיִ ם׃
ַעל־יַ ד ַה ָּד ֶרְך וַ יְ ִהי ְל ִמ ְר ַמס ֶרגֶ ל ְ
ל־ּפנֵ י ַה ָּס ַלע וַ ּיַ ַעׂש ֶצ ַמח וַ ּיִ ַיבׁש ִּכי ל ֹא
וְ יֵ ׁש ֲא ֶׁשר נָ ַפל ַע ְ
ּקֹוצים
ּקֹוצים וַ ּיַ ֲעלּו ַה ִ
ל־ה ִ
ָהיָ ה־לֹו ֵל ַח׃ וְ יֵ ׁש ֲא ֶׁשר נָ ַפל ֶא ַ
טֹובה וַ ּיַ ַעל וַ ּיַ ַעׂש
ל־ח ְל ָקה ָ
ִעּמֹו וַ ַיְב ְּל ֻעהּו׃ וְ יֵ ׁש ֲא ֶׁשר נָ ַפל ַע ֶ
ּומ ֵּדי ַד ְּברֹו ָּכז ֹאת ָק ָרה ִמי ֲא ֶׁשר
בּואה ֵמ ָאה ְׁש ָע ִרים ִ
ְּפ ִרי ְת ָ
ָאזְ נַ יִ ם לֹו ִל ְׁשמ ַֹע יִ ְׁש ָמע׃
ֹאמר ָל ֶכם
וַ ּיִ ְׁש ֲאלּו א ֹתֹו ַּת ְל ִמ ָידיו ֵלאמ ֹר ָמה ַה ָּמ ָׁשל ַהּזֶ ה׃ וַ ּי ַ
ק־ּב ְמ ָׁש ִלים
ֹלהים וְ ָל ֲא ֵח ִרים ַר ִ
נִ ַּתן ָל ַד ַעת ָרזֵ י ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ּוב ָׁש ְמ ָעם ל ֹא ִיָבינּו׃
אֹותם ל ֹא יִ ְראּו ְ
ְל ַמ ַען ִּב ְר ָ
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ֹלהים׃ וַ ֲא ֶׁשר ַעל־יַ ד
וְ זֶ ה הּוא ַה ָּמ ָׁשל ַהּזֶ ַרע הּוא ְּד ַבר ָה ֱא ִ
ֹלהים
ַה ֶּד ֶרְך ֵהם ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו וְ ַה ָּׂש ָטן ָּבא וַ ּיִ ְטר ֹף ְּד ַבר ָה ֱא ִ
ל־ה ֶּס ַלע ֵהם ַהּׁש ְֹמ ִעים
ִמ ִּל ָּבם ֶּפן־יַ ֲא ִמינּו וְ יִ ּוָ ֵׁשעּו׃ וַ ֲא ֶׁשר ַע ַ
ת־ה ָּד ָבר ְּב ִׂש ְמ ָחה ַאְך ֵאין ָל ֶהם ׁש ֶֹרׁש וְ ַרק
ַה ְמ ַק ְּב ִלים ֶא ַ
ּקֹוצים
ל־ה ִ
ּוביֹום ַמ ָּסה יִ ּס ֹגּו ָאחֹור׃ וְ ַהּנ ֵֹפל ֶא ַ
ַל ִּמ ְצ ָער יַ ֲא ִמינּו ְ
ֵהם ַהּׁש ְֹמ ִעים ַהה ְֹל ִכים ְל ַד ְר ָּכם וְ נִ ְב ָל ִעים ְּבר ֹב ְּד ָאגָ ה ְּבע ֶֹׁשר
ל־ה ֶח ְל ָקה
י־א ָדם וְ ל ֹא־יַ ֲעׂשּו ֶּפ ִרי׃ וַ ֲא ֶׁשר ַע ַ
ּוב ַת ֲענֻ גֹות ְּבנֵ ָ
ְ
רּוח נָ כֹון
ּוב ַ
ת־ה ָּד ָבר ְּב ֵלב טֹוב ְ
ּטֹובה ֵהם ַהּׁש ְֹמ ִעים ֶא ַ
ַה ָ
ד־א ֶׁשר יַ ֲעׂשּון ֶּפ ִרי׃
תֹוח ְל ָּתם ִא ָּתם ַע ֲ
וְ ַ
ין־איׁש ַמ ְד ִליק נֵ ר ְל ַכּס ֹתֹו ְב ִמ ְכ ֶסה אֹו ְל ִתּתֹו ִמ ַּת ַחת
וְ ֵא ִ
ל־ה ָּב ִאים יִ ְראּו ְּבאֹורֹו׃
נֹורה וְ ָכ ַ
ל־ה ְּמ ָ
ַל ִּמ ָּטה ִּכי ִאם־יִ ְּתנֵ הּו ֶא ַ
ִּכי ֵאין־נֶ ְע ָלם ֲא ֶׁשר ל ֹא יִ ּגָ ֶלה וְ ֵאין נִ ְס ָּתר ֲא ֶׁשר ל ֹא יִ ּוָ ַדע וְ ל ֹא
ל־א ֶׁשר ִּת ְׁש ָמעּון ִּכי ִמי
ל־ּכן ִׂשימּו ִל ְּב ֶכם ֶא ֲ
יֵ ֵצא ָלאֹור׃ ַע ֵ
ּומי ֲא ֶׁשר ֵאין־לֹו יֻ ַּקח ִמ ֶּמּנּו ּגַ ם ֶאת־
ֲא ֶׁשר יֶ ׁש־לֹו יֻ ַּתן לֹו עֹוד ִ
ֲא ֶׁשר יַ ֲחׁש ֹב ִּכי יֶ ׁש־לֹו׃
וַ ּיָב ֹאּו ֵא ָליו ִאּמֹו וְ ֶא ָחיו וְ ל ֹא יָ ְכלּו ְקר ֹב ֵא ָליו ִמ ְּפנֵ י ר ֹב ָה ָעם׃
ּומ ַב ְק ִׁשים
וַ ּיֻ ּגַ ד־לֹו ֵלאמ ֹר ִא ְּמָך וְ ַא ֶחיָך ע ְֹמ ִדים ַּבחּוץ ְ
יהם ֵא ֶּלה ֵהם ִא ִּמי וְ ֶא ָחי ַהּׁש ְֹמ ִעים
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
אֹותָך׃ וַ ּיַ ַען וַ ּי ֶ
ִל ְר ֶ
ֹלהים וְ ָהע ִֹׂשים א ֹתֹו׃
ת־ּד ַבר ָה ֱא ִ
ֶא ְ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ל־ּכ ִלי ַׁשיִ ט הּוא וְ ַת ְל ִמ ָידיו וַ ּי ֶ
וַ יְ ִהי ַהּיֹום וַ ּיֵ ֶרד ֶא ְ
ת־ּכ ִלי ַה ָּׁשיִ ט׃ וְ הּוא
ל־ע ֶבר ַהּיָ ם וַ ּיִ נְ ֲהגּו ֶא ְ
נַ ְע ְּב ָרה־ּנָ א ֶא ֵ
עֹור ָרה ַּבּיָ ם
רּוח ְס ָע ָרה ִה ְת ְ
ָׁש ַכב וַ ּיֵ ָר ַדם ְּבעֹוד ֵהם ָׁש ִטים וְ ַ
ד־ׁש ֲע ֵרי ָמוֶ ת׃ וַ ּיִ ּגְ ׁשּו
יהם ַמיִ ם ַּכ ִּב ִירים וַ ּיַ ּגִ יעּו ַע ַ
וַ ּיִ ְׁש ְטפּו ֲע ֵל ֶ
וַ ּיָ ִעירּו א ֹתֹו ֵלאמ ֹר ֲאד ֹנֵ ינּו ֲאד ֹנֵ ינּו ֵהן א ְֹב ִדים ֲאנָ ְחנּו וַ ּיֵ עֹור
ּוב ְׁשאֹון ַה ַּמיִ ם וַ ּיִ ְׁש ְּתקּו וְ ַה ְּס ָע ָרה ָק ָמה ִל ְד ָמ ָמה׃
רּוח ִ
וַ ּיִ גְ ַער ָּב ַ
12

13

14

15

18

21

23

24

לוקס ח

134
25

26,27

28
29

30

31
32
33

34
35

36
37

38
39

יהם ַאּיֶ ה ֵאפֹוא ִהיא ֱאמּונַ ְת ֶכם וְ ֵהם ָּפ ֲחדּו וְ ָת ְמהּו
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
רּוח
ת־ה ַ
ם־א ָ
ל־ר ֵעהּו ִמי הּוא זֶ ה ֲא ֶׁשר יְ ַצּוֶ ה ּגַ ֶ
וְ ָא ְמרּו ִאיׁש ֶא ֵ
ת־ה ַּמיִ ם וְ ֵהם ׁש ְֹמ ִעים ְּבקֹולֹו׃
ם־א ַ
וְ גַ ֶ
ל־ה ָּיַּב ָׁשה
וַ ּיָב ֹאּו ֶא ֶרץ ַהּגַ ְד ִרּיִ ם ֲא ֶׁשר ִמּמּול ַהּגָ ִליל׃ וַ ּיֵ ֵצא ֶא ַ
ן־ה ִעיר ֲא ֶׁשר רּוחֹות ָרעֹות ּבֹו וְ הּוא ָער ֹם
וַ ּיִ ְפּגְ ֵׁשהּו ִאיׁש ִמ ָ
ם־ּב ְק ָב ִרים׃
ּוב ַּביִ ת ל ֹא ָׁש ַכן ִּכי ִא ִ
ְּב ִלי ְלבּוׁש ִמּיָ ִמים ַר ִּבים ַ
ה־ּלי
ׁשּוע וַ ּיִ ּפ ֹל ְל ָפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא ְבקֹול ּגָ דֹול ַמ ִ
וְ ִכ ְראֹותֹו ֶאת־יֵ ַ
ן־אל ֶע ְליֹון ִהנְ נִ י ִמ ְת ַחּנֵ ן ַאל־נָ א ְּת ַעּנֵ נִ י׃ ִּכי הּוא
ׁשּוע ֶּב ֵ
וָ ָלְך יֵ ַ
ן־ה ִאיׁש ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר ְּפ ָע ִמים
ת־רּוח ַה ֻּט ְמ ָאה ָל ֵצאת ִמ ָ
ַ
ִצּוָ ה ֶא
ַרּבֹות ָּת ַפׂש ּבֹו וְ הּוא ָאסּור ְּבזִ ִּקים וְ ָׁשמּור ְּב ַכ ְב ֵלי ַב ְרזֶ ל וַ יְ נַ ֵּתק
רּוח ָה ָרע נִ ַּדח ַה ִּמ ְד ָּב ָרה׃ וַ ּיִ ְׁש ַאל
ּובכ ַֹח ָה ַ
רֹותיו ְ
ת־מֹוס ָ
ְ
ֶא
י־ׁש ִדים ַר ִּבים
ֹאמר ַמ ֲחנַ יִ ם ִּכ ֵ
ה־ּׁש ֶמָך וַ ּי ֶ
ׁשּוע ֵלאמ ֹר ַמ ְ
א ֹתֹו יֵ ַ
ל־ה ְּתהֹום׃
ָׁש ְכנּו ְּב ִק ְרּבֹו׃ וַ ּיִ ְפ ְצרּו־בֹו ְל ִב ְל ִּתי יְ ַצּוֵ ם ָל ֶר ֶדת ֶא ַ
וְ ֵע ֶדר ֲחזִ ִירים ַר ִּבים ָהיָ ה ר ֶֹעה ָׁשם ָּב ָהר וַ ּיִ ְת ַחּנְ נּו־לֹו ְל ִת ָּתם
ן־ה ִאיׁש וַ ּיָב ֹאּו
ל־ּתֹוכם וַ ּיַ ּנַ ח ָל ֶהם׃ וַ ּיֵ ְצאּו ַה ֵּׁש ִדים ִמ ָ
ָ
ָלב ֹא ֶא
ּמֹורד וַ ּיִ ְט ְּבעּו ְּבתֹוְך ַהּיָ ם׃
ֶאל־ּתֹוְך ַה ֲחזִ ִירים וַ ּיִ ְׁשט ֹף ָה ֵע ֶדר ַּב ָ
ת־ה ָּד ָבר
אֹותם ֵאת ֲא ֶׁשר ָק ָרה וַ ּיָ נּוסּו וַ ּיַ ּגִ ידּו ֶא ַ
וְ ָהר ִֹעים ִּב ְר ָ
ּוב ָּׂש ֶדה׃ וַ ּיֵ ְצאּו ְבנֵ י ַה ָּמקֹום ִל ְראֹות ֵאת ֲא ֶׁשר נַ ֲע ָׂשה
ָּב ִעיר ַ
ת־ה ִאיׁש ֲא ֶׁשר יָ ְצאּו ַה ֵּׁש ִדים
ׁשּוע וַ ּיִ ְמ ְצאּו ֶא ָ
וַ ּיָב ֹאּו ֶאל־יֵ ַ
ׁשּוע וַ ּיִ ָיראּו׃
ִמ ֶּמּנּו ְמ ֻל ָּבׁש ְּבגָ ִדים וְ ַד ְעּתֹו יְ ָׁש ָרה וְ י ֵֹׁשב ְל ַרגְ ֵלי יֵ ַ
יהם ִס ְּפרּו ָל ֶהם ֵאיְך נִ ְר ָּפא ַּב ַעל
ת־ה ַּמ ֲע ֶׂשה ְּב ֵעינֵ ֶ
וְ ָהר ִֹאים ֶא ַ
יה
ּומ ְּס ִביב ֶֹת ָ
ל־ּבנֵ י ַה ָּמקֹום ֵמ ֶא ֶרץ ַהּגַ ְד ִרּיִ ם ִ
ְמעֹון ַה ֵּׁש ִדים׃ וְ ָכ ְ
ִּב ְּקׁשּו ִמ ֶּמּנּו ָל ֶל ֶכת ֵמ ִא ָּתם ִּכי־זַ ְל ָע ָפה ֲא ָחזָ ַתם וַ ּיֵ ֶרד ֶאל־
ְּכ ִלי ַׁשיִ ט וַ ּיָ ָׁשב ְל ַד ְרּכֹו׃ וְ ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ַה ֵּׁש ִדים יָ ְצאּו ִמ ֶּמּנּו
ׁשּוע ִׁש ְּלחֹו ֵלאמ ֹר׃ ׁשּוב
ִה ְפ ִציר ּבֹו ְל ִתּתֹו ִל ְהיֹות ֶא ְצלֹו ַאְך יֵ ַ
ֹלהים וַ ּיֵ ֶלְך
ה־לָך ָה ֱא ִ
ת־הּגְ ד ֹלֹות ֲא ֶׁשר ָע ָׂש ְ
יתְך וְ ַס ֵּפר ֶא ַ
ל־ּב ְ
ֶא ֵ
ׁשּוע׃
ל־ה ִעיר ֵאת ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה־לֹו יֵ ַ
וַ ּיַ ּגֵ ד ְּב ָכ ָ
27

29

30

31

33

35

37

38

39

לוקס ח

135
40,41

42

43

44
45

46
47

48

49
50
51

52
53
54
55
56

ׁשּוע וַ ּיֵ ֵצא ָה ָעם ְל ַק ֵּבל ָּפנָ יו ִּכי ִחּכּו לֹו ֻּכ ָּלם׃ וְ ִהּנֵ ה
ּובׁשּוב יֵ ַ
ְ
ׁשּוע
ית־ה ְּכנֵ ֶסת וַ ּיִ ּפ ֹל ְל ַרגְ ֵלי יֵ ַ
ּוׁשמֹו יָ ִאיר ר ֹאׁש ֵּב ַ
ִאיׁש ָּבא ְ
ל־ּביתֹו׃ ִּכי ִּבּתֹו יְ ִח ָידתֹו ְּכ ַבת ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֶרה
וַ ּיִ ְת ַחּנֵ ן ָלב ֹא ֶא ֵ
ָׁשנָ ה נָ ְט ָתה ָלמּות וַ יְ ִהי ְּב ֶל ְכּתֹו וַ ּיִ ְד ָח ֻקהּו ֲהמֹון ָה ָעם׃
יְמי ז ָֹבּה נִ ְמ ְׁשכּו ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה
ת־ּדם ֲא ֶׁשר ֵ
וְ ִא ָּׁשה זָ ַב ָ
יאה ָלר ְֹפ ִאים וְ יַ ד ָא ָדם ל ֹא ִה ִּׂשיגָ ה ְל ָה ִביא
הֹוצ ָ
כּוׁשּה ִ
ל־ר ָ
וְ ָכ ְ
ָלּה ַמ ְר ֵּפא׃ ָה ִא ָּׁשה ַהּז ֹאת ָק ְר ָבה ֵא ָליו ֵמ ַא ֲח ָריו וַ ִּתּגַ ע ִּב ְכנַ ף
ׁשּוע ָׁש ַאל ֵלאמ ֹר ִמי־זֶ ה
יה ָע ַמד ְּכ ָרגַ ע׃ וְ יֵ ַ
ִּבגְ דֹו וְ זֹוב ָּד ֶמ ָ
ע־ּבי וַ יְ ַכ ֲחׁשּו ֻּכ ָּלם ַאְך ֶּפ ְטרֹוס ָענָ ה וְ ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ִאּתֹו ֲאד ֹנִ י
נָ גַ ִ
ֹאמר ִמי־
ֹלח ִצים וְ ד ֲֹח ִקים א ְֹתָך ִמ ָּס ִביב וְ ַא ָּתה ת ַ
ֲהמֹון ָה ָעם ֲ
ׁשּוע נָ גַ ע ִּבי ֶא ָחד ִּכי יָ ַד ְע ִּתי ְבנַ ְפ ִׁשי ִּכי
ֹאמר יֵ ַ
זֶ ה נָ גַ ע ִּבי׃ וַ ּי ֶ
בּורה יָ ְצ ָאה ֵמ ִא ִּתי׃ וַ ֵּת ֶרא ָה ִא ָּׁשה ִּכי ל ֹא־נִ ְס ְּת ָרה ִמּנֶ גֶ ד
גְ ָ
ל־ה ָעם ַעל־
ֵעינָ יו וַ ָּתב ֹא ְּב ֶח ְר ָּד ָתּה וַ ִּתּפ ֹל ְל ָפנָ יו וַ ַּתּגֵ ד ִל ְפנֵ י ָכ ָ
יה ִחזְ ִקי
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ֶמה נָ גְ ָעה ּבֹו וְ ִכי נִ ְר ְּפ ָאה ְל ֶפ ַתע ִּפ ְתא ֹם׃ וַ ּי ֶ
הֹוׁש ָיעה ָּלְך ְל ִכי ְל ָׁשלֹום׃
ִּב ִּתי ֱאמּונָ ֵתְך ִ
ֹאמר ֵמ ָתה
ית־ה ְּכנֵ ֶסת ָּבא וַ ּי ַ
ע ֶֹדּנּו ְמ ַד ֵּבר וְ ִאיׁש ֵמ ַאנְ ֵׁשי ר ֹאׁש ֵּב ַ
ֹאמר ֵא ָליו
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ת־ה ַר ִּבי׃ ִּכ ְׁשמ ַֹע יֵ ַ
ל־ּת ְל ֶאה עֹוד ֶא ָ
ִב ְּתָך וְ ַא ַ
יְתה וְ ל ֹא־
ׁשּועה׃ וַ ּיָב ֹא ַה ַּב ָ
ְך־ה ֲא ֵמן וְ ָלּה ִּת ְהיֶ ה ְּת ָ
ל־ּת ָירא ַא ַ
ַא ִ
יֹוחנָ ן וְ ֲיַעק ֹב וַ ֲא ִבי ַהּיַ ְל ָּדה
נָ ַתן ְל ִאיׁש ָלב ֹא ִאּתֹו ִּב ְל ִּתי ְל ֶפ ְטרֹוס וְ ָ
ל־ּת ְבּכּו ּכִי ִהיא
וְ ִא ָּמּה׃ ֻוְכ ָּלם ּב ִֹכים וְ ס ְֹפ ִדים ָלּה וְ הּוא ָא ַמר ַא ִ
י־מ ָתה׃
ל ֹא ֵמ ָתה ִּכי ִאם־יְ ֵׁשנָ ה׃ וַ ּיִ ְל ֲעגּו לֹו ִּכי ֵהם יָ ְדעּו ִּכ ֵ
ת־ּכ ָּלם ִמן ַה ָּביִת וְ ֶה ֱחזִ יק ְּביָ ָדּה וַ ּיִ ְק ָרא ֵלאמ ֹר
הֹוציא ֶא ֻ
וְ הּוא ִ
יה וַ ָּת ָקם ִּפ ְתא ֹם וַ ַיְצו ָל ֶתת־
רּוחּה ֵא ֶל ָ
קּומי ָלְך נַ ֲע ָרה׃ וַ ָּת ָׁשב ָ
ִ
יהם
ד־מא ֹד וְ הּוא ִצּוָ ה ֲע ֵל ֶ
יה ַע ְ
בֹות ָ
ּיִת ַּפ ְּלאּו ֲא ֶ
ָלּה ֶל ֱאכ ֹל׃ וַ ְ
ְל ִב ְל ִּתי ַהּגֵ ד ְל ִאיׁש ֵאת ֲא ֶׁשר נַ ֲע ָׂשה׃
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ּומ ְמ ָׁש ָלה ַעל־
בּורה ֶ
ל־ׁשנֵ ים ֶה ָע ָׂשר וַ ּיִ ֵּתן ָל ֶהם ּגְ ָ
וַ ּיִ ְק ָרא ֶא ְ
ל־מ ֲח ָלה׃ וַ ּיִ ְׁש ָל ֵחם ִל ְקר ֹא ֶאת־
ָּכל־רּוחֹות ָרעֹות וְ ִל ְרּפ ֹא ָּכ ַ
יהם ֵלאמ ֹר
חֹולים׃ וַ יְ ַצו ֲא ֵל ֶ
ת־ה ִ
ֹלהים ְּול ָה ִקים ֶא ַ
ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
אּומה ַל ָּד ֶרְך ל ֹא ַמ ֶּטה וְ ל ֹא יַ ְלקּוט וְ ל ֹא ֶל ֶחם
ל ֹא ִת ְקחּו ְמ ָ
ּוב ַּביִ ת ֲא ֶׁשר ָּתב ֹאּו ָׁשם
וְ ל ֹא ֶכ ֶסף וְ ל ֹא ֲח ִליפֹות ְּבגָ ִדים׃ ַ
ּומ ָּׁשם ֵּת ֵצאּו׃ וְ ָהיָ ה ִאם ל ֹא יַ ַא ְספּו ֶא ְת ֶכם ַה ָּביְ ָתה
ִּת ְׁש ְּכנּו ִ
ת־ה ָא ָבק ֵמ ַעל ַרגְ ֵל ֶיכם
ן־ה ִעיר ַה ִהיא ּונְ ַע ְר ֶּתם ֶא ֶ
ְצאּו ִמ ָ
ל־מקֹום ק ִֹראים
ּוב ָכ ָ
ְל ֵעדּות ָל ֶהם׃ וַ ּיֵ ְצאּו וַ ּיַ ַע ְברּו ִב ְכ ָפ ִרים ְ
חֹולים׃
ת־ה ִ
ׂשֹורה וְ ר ְֹפ ִאים ֶא ַ
ת־ה ְּב ָ
ֶא ַ
ל־א ֶׁשר נַ ֲע ָׂשה וַ ִּת ָּפ ֶעם רּוחֹו ִּכי־
ת־ּכ ֲ
הֹורדֹוס ֶט ְט ַר ְרְך ָׁש ַמע ֶא ָ
וְ ְ
ן־ה ֵּמ ִתים׃ וְ יֵ ׁש ֲא ֶׁשר ָא ְמרּו ִּכי
יֹוחנָ ן ָקם ִמ ַ
יֵ ׁש ֲא ֶׁשר ָא ְמרּו ָ
יאים
ן־הּנְ ִב ִ
נִ גְ ָלה ֵא ִלּיָ הּו וַ ֲא ֵח ִרים ָא ְמרּו ִּכי ָקם נָ ִביא ֶא ָחד ִמ ַ
ּומי־
אתי ֵמ ָע ָליו ִ
יֹוחנָ ן נָ ָׂש ִ
הֹורדֹוס ֵהן ר ֹאׁש ָ
ֹאמר ְ
ַה ַּק ְדמ ֹנִים׃ וַ ּי ֶ
ֵאפֹוא הּוא ֲא ֶׁשר ָאנ ִֹכי ׁש ֵֹמ ַע ָע ָליו ָּכז ֹאת וַ ַיְב ֵּקׁש ִל ְראֹותֹו׃
ל־א ֶׁשר ָעׂשּו וַ ּיִ ָּק ֵחם וַ ּיֵ ֶלְך
ת־ּכ ֲ
יחים ִהּגִ ידּו לֹו ֶא ָ
ּובׁשּוב ַה ְּׁש ִל ִ
ְ
ית־ציְ ָדה׃ וַ ֲהמֹון ָה ָעם
ל־עיר ַהּנִ ְק ֵראת ֵּב ָ
ִע ָּמ ֶהם ְל ַב ָּדם ֶא ִ
יהם ַעל־
יהם וַ יְ ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
יָ ְדעּו וַ ּיֵ ְלכּו ַא ֲח ָריו וְ הּוא ִק ֵּבל ְּפנֵ ֶ
ת־הּד ְֹר ִׁשים ְל ֵה ָר ֵפא׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר
ֹלהים וְ ָרפֹוא ֶא ַ
ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ֹאמרּו ֵא ָליו ַׁש ַּלח
ָר ָפה ַהּיֹום ַל ֲער ֹב וַ ּיָב ֹאּו ְׁשנֵ ים ֶה ָע ָׂשר וַ ּי ְ
יהן ִמ ָּס ִביב ִל ְמצ ֹא
ל־ה ָע ִרים וְ ַח ְצ ֵר ֶ
ת־המֹון ָה ָעם וְ יֵ ְלכּו ֶא ֶ
ֶא ֲ
ֹאמר
ּומקֹום ָללּון ִּכי־פ ֹה ְב ָמקֹום ָׁש ֵמם ֲאנָ ְחנּו׃ וַ ּי ֶ
א ֶֹכל ָ
ֹאמרּו ל ֹא נִ ְמ ָצא ִא ָּתנּו ִּב ְל ִּתי
יהם ְּתנּו ָל ֶהם ַא ֶּתם ֶל ֱאכ ֹל וַ ּי ְ
ֲא ֵל ֶ
ל־ה ָעם
ֲח ִמ ָּׁשה ֶל ֶחם וְ ָדגִ ים ְׁשנַיִם אֹו ֲהנֵ ֵלְך ִל ְקנֹות א ֶֹכל ְל ָכ ָ
ל־ּת ְל ִמ ָידיו
ֹאמר ֶא ַ
י־איׁש וַ ּי ֶ
ַהּזֶ ה׃ ֲא ֶׁשר ָהיּו ַּכ ֲח ֵמ ֶׁשת ַא ְל ֵפ ִ
ּׁשּורה׃ וַ ּיַ ֲעׂשּו־
הֹוׁשיבּו א ָֹתם ׁשּורֹות ׁשּורֹות ַּכ ֲח ִמ ִּׁשים ִאיׁש ַּב ָ
ִ
ת־ּכ ָּלם׃
ּיֹוׁשיבּו ֶא ֻ
ֵכן וַ ִ
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ת־ׁשנֵי ַה ָּדגִ ים וַ ּיִ ָּׂשא ֵעינָיו ַל ָּמרֹום
ת־ח ֵמ ֶׁשת ַה ֶּל ֶחם וְ ֶא ְ
וַ ּיִ ַּקח ֶא ֲ
ֹאכלּו
ּיִּתן ְל ַת ְל ִמ ָידיו ָלׂשּום ִל ְפנֵי ָה ָעם׃ וַ ּי ְ
יהם וַ ְּיִפר ֹס וַ ֵ
וַ ָיְב ֵרְך ֲע ֵל ֶ
ּנֹות ִרים
תֹותים ַה ָ
ן־ה ְּפ ִ
ֻכ ָּלם וַ ּיִ ְׂש ָּבעּו וַ ּיִ ְׂשאּו ְׁשנֵים ָע ָׂשר ַס ִּלים ִמ ַ
ָל ֶהם׃
ּיׁש ַאל א ָֹתם ֵלאמ ֹר
וַ ִיְהי ְּב ִה ְת ַּפ ְּללֹו ְל ַבּדֹו וְ ַת ְל ִמ ָידיו ָּבאּו ְל ָפנָיו וַ ְ
יֹוחנָ ן
ֹאמרּו ָ
י־אנִי׃ וַ ֲּיַענּו וַ ּי ְ
ָמה־א ְֹמ ִרים ָע ַלי ֲהמֹון ָה ָעם ִמ ָ
ַה ְמ ַט ֵּבל וְ יֵ ׁש א ְֹמ ִרים ֵא ִלּיָהּו וַ ֲא ֵח ִרים א ְֹמ ִרים נָ ִביא ֶא ָחד ָקם
ֹאמרּו
ֹאמר ֲא ֵל ֶיהם וְ ַא ֶּתם ַמה ּת ְ
יאים ַה ַּק ְדמ ֹנִים׃ וַ ּי ֶ
ן־הּנְ ִב ִ
ִמ ַ
ֹלהים׃ ָאז ֵה ִעיד
יח ָה ֱא ִ
ֹאמר ְמ ִׁש ַ
י־אנִי וַ ַּיַען ֶּפ ְטרֹוס וַ ּי ֶ
ָע ַלי ִמ ָ
ֹאמר ַר ִּבים ַמ ְכא ִֹבים
ָּבם וַ ַיְצּוֵ ם ְל ִב ְל ִּתי ַהּגֵ ד ַה ָּד ָבר ְל ִאיׁש׃ וַ ּי ַ
ּסֹופ ִרים ְיִמ ֲאסּו־
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִים וְ ַה ְ
ן־ה ָא ָדם וְ ַהּזְ ֵקנִים וְ ָר ֵ
נָ כ ֹנּו ְל ֶב ָ
ל־ּכ ָּלם ִמי ֶה ָח ֵפץ
ֹאמר ֶא ֻ
יׁשי יָקּום׃ וַ ּי ֶ
יתהּו ַּובּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
בֹו וִ ִימ ֻ
ת־צ ָלבֹו יֹום יֹום
ָל ֶל ֶכת ַא ֲח ָרי יַ ְׁש ִליְך ֶאת־נַ ְפׁשֹו ִמּנֶ גֶ ד וְ יִ ָּׂשא ֶא ְ
ּומי
וְ ֵיֵלְך ַא ֲח ָרי׃ ִּכי ִמי ֶה ָח ֵפץ ְל ַה ִּציל ֶאת־נַ ְפׁשֹו ִּת ָּכ ֶרת־לֹו ִ
ה־ּב ַצע ְל ִאיׁש
ֲא ֶׁשר ְיַכ ִרית ֶאת־נַ ְפׁשֹו ְל ַמ ֲענִי ְיִמ ָצ ֶאּנָ ה׃ ִּכי ַמ ֶ
יתּנָ ה׃
ל־ה ָא ֶרץ וְ ֶאת־נַ ְפׁשֹו יְ ַא ֵּבד אֹו יַ ְׁש ִח ֶ
ת־ּכ ָ
ִאם ְיִקנֶ ה־ּלֹו ֶא ָ
ן־ה ָא ָדם יֵבֹוׁש
ּומ ְּד ָב ָרי ַאף ֶּב ָ
ל־איׁש ֲא ֶׁשר יֵבֹוׁש ִמ ֶּמּנִי ִ
ִּכי ָכ ִ
ֹוׁשים׃
וְה ַּמ ְל ָא ִכים ַה ְּקד ִ
ִמ ֶּמּנּו ַּכ ֲא ֶׁשר יָב ֹא ִב ְכבֹודֹו ִּוב ְכבֹוד ָא ִביו ַ
ֹא־יִט ֲעמּו ָמוֶת
ן־הּנִ ָּצ ִבים ּפ ֹה ֲא ֶׁשר ל ְ
וְא ֵמן ֲאנִי א ֵֹמר ָל ֶכם יֵׁש ִמ ַ
ָ
ֹלהים׃
ת־מ ְלכּות ָה ֱא ִ
י־יִראּו ֶא ַ
ַעד ִּכ ְ
יָמים ַא ֲח ֵרי ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וַ ּיִ ַּקח ִאּתֹו ֶאת־
וַ יְ ִהי ִּכ ְׁשמ ֹנַ ת ִ
ּיִת ַּפ ֵּלל׃ וַ יְ ֻׁשּנֶ ה
ל־ה ָהר וַ ְ
ת־יֹוחנָ ן וְ ֶאת־יַ ֲעק ֹב וַ ּיַ ַעל ֶא ָ
ָ
ֶּפ ְטרֹוס וְ ֶא
ד־מא ֹד׃
ַמ ְר ֵאה ָפנָ יו ְּב ִה ְת ַּפ ְּללֹו ְּולבּוׁשֹו נֶ ְה ַּפְך ְל ָל ָבן ָּוב ִהיר ַע ְ
משה וְ ֵא ִלּיָ הּו׃ ֲא ֶׁשר נִ ְראּו
וְ ִהּנֵ ה ְׁשנֵ י ֲאנָ ִׁשים ִּד ְּברּו ִאּתו ֶ
ירּוש ַליִם
ל־א ֶׁשר ָע ָליו ְל ַה ְׁש ִלים ֻחּקֹו ִב ָ
בֹודם וְ נִ ְד ְּברּו ַע ֲ
ִב ְכ ָ
ִל ְהיֹות נִ גְ זָ ר ֵמ ֶא ֶרץ ַחּיִ ים׃
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ל־א ֶׁשר ִאּתֹו ַוְכ ֲא ֶׁשר ֵה ִקיצּו
ל־ּפ ְטרֹוס וְ ַע ֲ
וְ ַת ְר ֵּד ָמה נָ ְפ ָלה ַע ֶ
ת־ׁשנֵ י ָה ֲאנָ ִׁשים ַהּנִ ָּצ ִבים ָע ָליו׃ וַ יְ ִהי
ת־ּכבֹודֹו וְ ֶא ְ
ָראּו ֶא ְ
ׁשּוע ֲאד ֹנִ י טֹוב ָלנּו
ֹאמר ֶּפ ְטרֹוס ֶאל־יֵ ַ
לֹותם ֵמ ָע ָליו וַ ּי ֶ
ַּב ֲע ָ
משה
ָל ֶׁש ֶבת ּפ ֹה נַ ֲע ֶׂשה־ּנָ א ָׁשֹלׁש ֻסּכֹות ַא ַחת ְלָך ַא ַחת ְל ֶ
עֹודּנּו ְמ ַד ֵּבר ָּכז ֹאת
ֶ
ה־ּל ַד ֵּבר׃
וְ ַא ַחת ְל ֵא ִלּיָ הּו ִּכי ל ֹא יָ ַדע ַמ ְ
יהם וַ ּיָב ֹאּו ְבתֹוְך ֶה ָענָ ן וַ ּיִ ָיראּו׃ וְ ִהּנֵ ה קֹול
וְ ִהּנֵ ה ָענָ ן ָס ַכְך ֲע ֵל ֶ
*
ה־ּבנִי ִיְדי ִדי ֵא ָליו ִּת ְׁש ָמעּון׃ ְּוב ִה ָּׁש ַמע
י ֵֹצא ִמּתֹוְך ֶה ָענָ ן ֵלאמ ֹר זֶ ְ
ֹא־הּגִ ידּו ָד ָבר ְל ִאיׁש
ׁשּוע ְל ַבּדֹו וְ ֵהם ֶה ֱח ִריׁשּו ל ִ
ַהּקֹול ָע ַמד יֵ ַ
ּיָמים ָה ֵהם ִמּכ ֹל ֲא ֶׁשר ָראּו׃
ַּב ִ
ן־ה ָעם׃
ן־ה ָהר וַ ּיִ ְפּגְ ׁשּו א ֹתֹו ַר ִּבים ִמ ָ
וַ יְ ִהי ִמ ָּמ ֳח ָרת ְּב ִר ְד ָּתם ִמ ָ
וְ ִהּנֵ ה ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָק ָרא ֵלאמ ֹר ָאּנָ א ַר ִּבי ַה ֶּבט־נָ א ִל ְבנִ י ִּכי ְּבנִ י
רּוח ָּד ַבק ּבֹו וְ הּוא צ ֵֹעק ִּפ ְתא ֹם ִּכי יִ ְט ְר ֶפּנּו ַעד־
יְ ִח ִידי הּוא׃ וְ ַ
ד־ּד ָּכא׃
ד־א ֶׁשר יְ ִׁש ֶיבּנּו ַע ַ
יֹוריד ִרירֹו וְ ל ֹא ֶיִרף ִמ ֶּמּנּו ַע ֲ
ֲא ֶׁשר ִ
ֹאמר הֹוי
ׁשּוע וַ ּי ַ
וָ ֶא ְׁש ַאל ִמ ַּת ְל ִמ ֶידיָך ְלגָ ְרׁשֹו וְ ל ֹא יָכ ֹלּו׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ד־מ ַתי
ד־מ ַתי ֶא ְהיֶ ה ִע ָּמ ֶכם ַע ָ
ֹא־א ֻמן ּבֹו ּדֹור ַּת ְה ֻּפכ ֹת ַע ָ
ּדֹור ל ֵ
ת־ּבנְ ָך ֵהּנָ ה׃ וְ הּוא ֶט ֶרם ָּבא וַ ּיַ ְר ֵעׁש א ֹתֹו
ֶא ָּׂשא ֶא ְת ֶכם ָה ֵבא ֶא ִ
ת־הּנַ ַער ֶה ֱחיָ ה
רּוח ַה ֻּט ְמ ָאה וְ ֶא ַ
ׁשּוע ּגָ ַער ְּב ַ
רּוח וַ ּיִ ְט ְר ֵפהּו וְ יֵ ַ
ָה ַ
ֹלהים
ּיִת ְמהּו ֻכ ָּלם ַעל־ּג ֶֹדל ע ֹז ָה ֱא ִ
ֵמ ָח ְליֹו וַ ּיָ ֶׁשב א ֹתֹו ְל ָא ִביו׃ וַ ְ
ֹאמר ֶאל־
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ל־א ֶׁשר ָע ָׂשה יֵ ַ
ל־ּכ ֲ
ְּובעֹוד ֵהם ִמ ְת ַּפ ְּל ִאים ַע ָ
נֵיכם ִּכי ִהּנֵ ה
ת־ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְּב ָאזְ ֶ
ַּת ְל ִמ ָידיו׃ ִׂשימּו ַא ֶּתם ֶא ַ
ת־ּד ָברֹו ִּכי
ן־ה ָא ָדם יִ ָּסגֵ ר ִּב ֵידי ֲאנָ ִׁשים׃ וְ ֵהם ל ֹא ֵה ִבינּו ֶא ְ
ֶּב ָ
ל־ה ָּד ָבר
ָסתּום ָהיָ ה ָל ֶהם ֵמ ָה ִבין א ֹתֹו וְ גַ ם־יָ ְראּו ִל ְׁשא ֹל א ֹתֹו ַע ַ
ַהּזֶ ה׃
ׁשּוע ִּב ְראֹותֹו
ל־ל ָּבם ָלדֹון ִמי הּוא ַהּגָ דֹול ָּב ֶהם׃ וְ יֵ ַ
ָאז ָע ָלה ַע ִ
ַמ ְח ְׁשבֹות ִל ָּבם וַ ּיִ ַּקח יֶ ֶלד וַ ּיַ ֲע ִמ ֵדהּו ֶא ְצלֹו׃
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 v. 35וכן במתתיהו י׳׳ז ה׳ ,מרקוס ט׳ ז׳ ,ס׳׳א ְב ִח ִירי.
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יהם ִמי הּוא ַה ְמ ַק ֵּבל יֶ ֶלד ָּכזֶ ה ִּב ְׁש ִמי א ִֹתי הּוא
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
ְמ ַק ֵּבל וְ ַה ְמ ַק ֵּבל א ִֹתי הּוא ְמ ַק ֵּבל ְּפנֵ י ׁש ְֹל ִחי וְ ַה ָּקט ֹן ְּב ֻכ ְּל ֶכם
ֹאמר ֲאד ֹנִ י ָר ִאינּו ִאיׁש ְמגָ ֵרׁש
יֹוחנָ ן וַ ּי ַ
הּוא ַהּגָ דֹול ָּב ֶכם׃ וַ ּיַ ַען ָ
רּוחֹות ָרעֹות ִּב ְׁש ֶמָך וַ ּנִ ְכ ָלא א ֹתֹו ִמ ְּפ ֻע ָּלתֹו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ל ֹא־
ל־ּת ְכ ְלאּו
ׁשּוע ַא ִ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
ָה ַלְך ִע ָּמנּו ְּב ֶל ְכ ֵּתנּו ַא ֲח ֶריָך׃ וַ ּי ֶ
א ֹתֹו ִּכי ִאיׁש ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו ְל ָצ ֵרינּו ָלנּו הּוא׃
ת־ּפנָיו ְּב ָחזְ ָקה
ּיָמים ְל ִה ָּל ְקחֹו וַ ּיָ ֶׂשם ֶא ָ
וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר ָק ְרבּו ַה ִ
יְרּוׁש ָל ָיְמה׃ וַ ּיִ ְׁש ַלח ַמ ְל ָא ִכים ְל ָפנָיו וַ ּיֵ ְלכּו וַ ּיָב ֹאּו ֶאל־
ָ
ַל ֲעלֹות
ַא ַחד ַה ְּכ ָפ ִרים ְּבׁש ְֹמרֹון ְל ָה ִכין לֹו ָמלֹון׃ וְ ל ֹא ָפ ְתחּו לֹו ַד ְל ָּתם
יֹוחנָ ן
יְרּוׁש ָל ָיְמה׃ וַ ּיֵ ְראּו ֲיַעק ֹב וְ ָ
ָ
אֹותם ִּכי ָפנָיו ֻמ ָעדֹות
ִּב ְר ָ
ֹאמר וְ ֵת ֵרד ֵאׁש
ֹאמרּו ֲאד ֹנֵינּו ֶה ָח ֵפץ ַא ָּתה ִּכי־נ ַ
ַּת ְל ִמ ָידיו וַ ּי ְ
ֹאכל א ָֹתם ַּכ ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ֵא ִלּיָ הּו׃ וַ ֵּיִפן וַ ּיִ גְ ַער־
ן־ה ָּׁש ַמיִם וְ ת ַ
ִמ ַ
ן־ה ָא ָדם
רּוח ֶכם׃ ִּכי ל ֹא ָבא ֶּב ָ
יֹוד ִעים ֵמ ַאיִן ְמקֹור ֲ
ָּבם ֵאינְ ֶכם ְ
ל־ּכ ָפר ַא ֵחר׃
הֹוׁש ַיע ָל ֶהן וַ ּיֵ ְלכּו ֶא ְ
ם־ל ִ
ְל ַה ְׁש ִמיד נֶ ֶפׁש ִּכי ִא ְ
ֹאמר ֵא ָליו ִאיׁש ֲאד ֹנִ י ֵא ְל ָכה ַא ֲח ֶריָך ֶאל־
ּוב ֶל ְכ ָּתם ַּב ֶּד ֶרְך וַ י ֶ
ְ
ּׁשּוע ִלים ח ִֹרים ָל ֶהם וְ ִצּפֹור
ׁשּוע ַה ָ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
ֲא ֶׁשר ֵּת ֵלְך׃ וַ ּי ֶ
יח ֶאת־ר ֹאׁשֹו׃
ן־ה ָא ָדם ֵאין־לֹו ָמקֹום ְל ָהנִ ַ
ּוב ָ
ָׁש ַמיִ ם ֵקן ָלּה ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ָה ִאיׁש ֲאד ֹנִ י
ל־איׁש ַא ֵחר ָא ַמר ֵלְך ַא ֲח ָרי וַ ּי ֶ
וְ ֶא ִ
ׁשּוע
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
ת־א ִבי ִראׁש ֹנָ ה׃ וַ ּי ֶ
ה־ּלי ָל ֶל ֶכת וְ ִל ְקּב ֹר ֶא ָ
ְּתנָ ִ
יהם וְ ַא ָּתה ֵלְך וְ ַה ְׁש ַמע ַמ ְלכּות
ת־מ ֵת ֶ
ַהּנַ ח ַל ֵּמ ִתים ִל ְקּב ֹר ֶא ֵ
ֹלהים ָּב ָא ֶרץ׃ וְ עֹוד ִאיׁש ַא ֵחר ָא ַמר ֵא ָליו ֵא ְל ָכה ַא ֲח ֶריָך
ָה ֱא ִ
יתי ְּב ִד ְב ֵרי
ה־ּלי ִראׁש ֹנָ ה ְל ִה ָּפ ֵרד ִמ ְּבנֵ י ֵב ִ
ֲאד ֹנִ י ֶא ֶפס ְּתנָ ִ
ל־מ ֲח ֵר ָׁשתֹו
ל־איׁש ַה ָּׂשם יָ דֹו ַע ַ
ׁשּוע ָּכ ִ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
ָׁשלֹום׃ וַ ּי ֶ
ֹלהים׃
ּומ ִּביט ֲאח ַֹרּנִ ית ֵאינֶ ּנּו נָ כֹון ְל ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ַ
ַא ֲח ֵרי ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ִה ְב ִּדיל ָה ָאדֹון עֹוד ִׁש ְב ִעים ֲאנָ ִׁשים
ּומקֹום ֲא ֶׁשר ָׂשם
ל־עיר ָ
ל־ּכ ִ
וַ ּיִ ְׁש ָל ֵחם ְׁשנַ יִ ם ְׁשנַ יִ ם ְל ָפנָ יו ֶא ָ
ָּפנָ יו ָלב ֹא ָׁש ָּמה׃
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2

ל־ּכן ַה ְע ִּתירּו
יהם ַה ָּק ִציר ַרב וְ ַהּפ ֲֹע ִלים ְמ ַע ִּטים ַע ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
ֹלח ּפ ֲֹע ִלים ִל ְק ִצירֹו׃ וְ ַא ֶּתם ְלכּו־נָ א
ל־אדֹון ַה ָּק ִציר ִל ְׁש ַ
ֶא ֲ
ִהּנֵ ה ָאנ ִֹכי ׁש ֵֹל ַח ֶא ְת ֶכם ָּכצ ֹאן ְּב ֶק ֶרב זְ ֵא ִבים׃ ל ֹא ִת ְׂשאּו ִכיס
לֹום־איׁש ַּב ָּד ֶרְך׃ וְ ֶאל־
ִ
וְ יַ ְלקּוט אֹו נְ ָע ִלים וְ ל ֹא ִת ְׁש ֲאלּו ִל ְׁש
ל־ּביִ ת ֲא ֶׁשר ָּתב ֹאּו בֹו ִא ְמרּו ְּב ֵפ ַתח ִּד ְב ֵר ֶיכם ָׁשלֹום ַל ַּביִ ת
ָּכ ַ
ֹלמ ֶכם יִ ְׁשּכ ֹן ָע ָליו וְ ִאם־ל ֹא
ַהּזֶ ה׃ ִאם ִאיׁש ָׁשלֹום ׁש ֵֹכן ָׁשם ְׁש ְ
ֹאכלּו וְ ִת ְׁשּתּו
ּוב ַּביִ ת ַההּוא ֵּת ְׁשבּו וְ ת ְ
ֹלמ ֶכם ֲא ֵל ֶיכם יָ ׁשּוב׃ ַ
ְׁש ְ
ֵמ ֲא ֶׁשר יִ ּנָ ֵתן ָל ֶכם ִּכי נָ כֹון ַלּפ ֵֹעל ֵּדי ְׂש ָכרֹו וְ ל ֹא ֵת ְצאּו ִמ ַּביִ ת
יה יַ ֲחזִ יקּו ָב ֶכם ִא ְכלּו
ל־עיר ֲא ֶׁשר ָּתב ֹאּו וְ י ְֹׁש ֶב ָ
ל־ּכ ִ
ְל ָביִ ת׃ וְ ֶא ָ
תֹוכּה
חֹולים ֲא ֶׁשר ְּב ָ
ת־ה ִ
יּוׂשם ִל ְפנֵ ֶיכם׃ וְ ֶא ַ
ָׁשם ֵמ ֵאת ֲא ֶׁשר ַ
יהם ִהּנֵ ה ָק ְר ָבה ֲא ֵל ֶיכם ַמ ְלכּות
ֹאמרּון ֲא ֵל ֶ
ִּת ְר ָּפאּון וְ כ ֹה ת ְ
ל־עיר ֲא ֶׁשר ָּתב ֹאּו וְ ל ֹא יַ ֲחזִ יקּו ָב ֶכם ְצאּו
ּוב ָכ ִ
ֹלהים׃ ְ
ָה ֱא ִ
ם־ע ַפר ִע ְיר ֶכם ַה ֻּמ ְד ָּבק ְּב ַרגְ ֵלינּו
יה וֶ ֱאמ ֹרּו׃ ּגַ ֲ
ל־רח ֹב ֶֹת ָ
ֶא ְ
ֹלהים׃ ֲאנִ י
נְ נַ ֵער ֲא ֵל ֶיכם ַאְך ְּדעּו ז ֹאת ִּכי ָק ְר ָבה ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ן־ה ִעיר
ִהנְ נִ י ַמּגִ יד ָל ֶכם ִּכי יֵ ַקל ַה ִּמ ְׁש ָּפט ִל ְסד ֹם ַּבּיֹום ַההּוא ִמ ָ
ית־ציְ ָדה ִּכי לּו נַ ֲעׂשּו ְּבצֹור
אֹוי־לְך ֵּב ָ
ָ
ּכֹורזִ ין
אֹוי־לְך ָ
ָ
ַה ִהיא׃
תֹוכ ֶכן ְּכ ָבר ָׁשבּו וְ ִה ְת ַּפ ְּלׁשּו
ּוב ִצידֹון ַהּנִ ְפ ָלאֹות ֲא ֶׁשר נַ ֲעׂשּו ְב ְ
ְ
ְּב ַׂשק וָ ֵא ֶפר׃ ַאְך ְלצֹור ְּול ִצידֹון יֵ ַקל יֹום ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֵמ ֲא ֶׁשר
ל־ׁשאֹול
ד־ה ָּׁש ָמיִ ם ֶא ְ
רֹומ ְמ ְּת ַע ַ
ָל ֶכן׃ וְ ַאּת ְּכ ַפר־נַ חּום ֲא ֶׁשר ַ
ּתּור ִדי׃ ַהּׁש ֵֹמ ַע ֲא ֵל ֶיכם ֵא ַלי הּוא ׁש ֵֹמ ַע וְ ַהּמ ֵֹאס ָּב ֶכם ִּבי
ָ
הּוא מ ֵֹאס וְ ַהּמ ֵֹאס ִּבי מ ֵֹאס הּוא ְּבׁש ְֹל ִחי׃
וַ ּיָ ֻׁשבּו ַה ִּׁש ְב ִ*עים ְּב ִׂש ְמ ַחת ִל ָּבם ֵלאמ ֹר ֲאד ֹנֵינּו ְּב ִׁש ְמָך נִ ְכ ְּבׁשּו
ת־ה ָּׂש ָטן
יתי ֶא ַ
יהם ָר ִא ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ם־ה ֵּׁש ִדים ַּת ַחת יָ ֵדינּו׃ וַ ּי ֶ
ּגַ ַ
ן־ה ָּׁש ָמיִם׃ וַ ֲאנִי ִהנְ נִי נ ֵֹתן ֶמ ְמ ָׁש ָלה ְּב ְיֶד ֶכם ִל ְרמ ֹס
נָ ַפל ְּכ ָב ָרק ִמ ַ
בּורת אֹויֵב וְ ֵאין נ ֹגֵ ַע ָּב ֶכם ְל ָר ָעה׃
נְ ָח ִׁשים וְ ַע ְק ַר ִּבים ָוְכל־ּגְ ַ
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י־הרּוחֹות נִ ְכ ָּב ִׁשים ַּת ַחת ְיֶד ֶכם ִּכי ִאם־
ל־ּת ְׂש ְמחּו ַעל ִּכ ָ
ַאְך ַא ִ
מֹות ֶיכם ַּב ָּׁש ָמיִם׃
ִׂש ְמחּו ַעל ֲא ֶׁשר־נִ ְכ ְּתבּו ְׁש ֵ
אֹודָך א ִָבי
ֹאמר ְ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש וַ ּי ֶ
ׁשּוע ְּב ַ
ָּב ֵעת ַה ִהיא ָע ַלץ ֵלב יֵ ַ
ת־א ֶּלה ֵמ ֲח ָכ ִמים ּונְ ב ֹנִ ים
ֲאדֹון ַה ָּׁש ַמיִם וְ ָה ָא ֶרץ ִּכי ִה ְס ַּת ְר ָּת ֶא ֵ
*
ית ָא ָּתה׃ ַהּכ ֹל נִ ְמ ַסר
ן־ר ִצ ָ
עֹול ִלים ָא ֵכן ָא ִבי ֵּכ ָ
ית א ָֹתם ְל ָ
וְ גִ ִּל ָ
ּומי
זּול ִתי ָה ָאב ִ
ְּביָ ִדי ֵמ ֵאת ָא ִבי וְ ֵאין ִאיׁש י ֵֹד ַע ִמי הּוא ַה ֵּבן ָ
זּול ִתי ַה ֵּבן וְ הּוא ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ ּבֹו ַה ֵּבן
הּוא ָה ָאב ֵאין ִאיׁש י ֵֹד ַע ָ
ֹאמר ַא ְׁש ֵרי ָה ֵעינַ יִ ם
ל־ּת ְל ִמ ָידיו ְל ַב ָּדם וַ ּי ֶ
ְלגַ ּלֹותֹו לֹו׃ וַ ּיִ ֶפן ֶא ַ
ָהר ֹאֹות ֵאת ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ר ִֹאים׃ ִּכי ֲאנִ י ַמּגִ יד ָל ֶכם ַר ִּבים
ּומ ָל ִכים נִ ְכ ְספּו ִל ְראֹות ֵאת ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ר ִֹאים וְ ל ֹא
יאים ְ
נְ ִב ִ
ָראּו וְ ִל ְׁשמ ַֹע ֵאת ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ׁש ְֹמ ִעים וְ ל ֹא ָׁש ֵמעּו׃
ֹאמר ַר ִּבי ֶמה ָע ַלי ַל ֲעׂשֹות
וַ ּיָ ָקם ַּת ְל ִמיד ָח ָכם ֶא ָחד ְלנַ ּסֹותֹו וַ ּי ַ
את
ּתֹורה ֵאיְך ָק ָר ָ
ה־ּכתּוב ַּב ָ
ֹאמר ֵא ָליו ַמ ַ
עֹולם׃ וַ ּי ֶ
ָל ֶר ֶׁשת ַחּיֵ י ָ
ל־ל ָב ְבָך ְּוב ָכל־
ֹלהיָך ְּב ָכ ְ
ֹאמר וְ ָא ַה ְב ָּת ֵאת יְ הֹוָ ה ֱא ֶ
ָּבּה׃ וַ ּיַ ַען וַ ּי ַ
*
ֹאמר
־מ ָד ֲעָך) ְּול ֵר ֲעָך ָּכמֹוָך׃ וַ ּי ֶ
(ּוב ָכל ַ
ל־מא ֶֹדָך ְ
נַ ְפ ְׁשָך ְּוב ָכ ְ
ֹאמר
ּיֹואל ְל ַה ְצ ִּדיק נַ ְפׁשֹו וַ ּי ֶ
ה־כן וְ ִת ְחיֶ ה׃ וַ ֶ
נִית ֲע ֶׂש ֵ
ֵא ָליו טֹוב ָע ָ
ֹאמר ִאיׁש ֶא ָחד יָ ַרד
ׁשּוע וַ ּי ַ
ּומי הּוא ֵר ִעי׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ׁשּוע ִ
ֶאל־יֵ ַ
יטהּו ִה ֻּכהּו
ירּוׁש ַליִם ִל ִיריחֹו וַ ּיִּפ ֹל ִּב ֵידי ׁש ְֹד ִדים ֲא ֶׁשר ִה ְפ ִׁש ֻ
ִמ ָ
נֹות ָרה־בֹו נְ ָׁש ָמה׃ וַ ּיִ ֶקר ְל ִאיׁש
וַ ְּיִפנּו וַ ּיַ ַעזְ בּו א ֹתֹו ִוְכ ְמ ַעט ל ֹא ְ
ם־איׁש
ּכ ֵֹהן ִמ ְק ֵרהּו ָלב ֹא ַב ֶּד ֶרְך ַההּוא וַ ּיִ ְר ֵאהּו וַ ּיֵ ט ִמ ָּפנָיו׃ וְ גַ ִ
ֵלוִ י נִ ְק ָרה ַב ָּמקֹום ַההּוא וַ ּיִ ּגַ ׁש וַ ּיִ ְר ֵאהּו וַ ּיַ ֲעב ֹר ֵמ ָע ָליו׃ ַאְך ִאיׁש
ׁש ְֹמרֹונִי ְּב ֶל ְכּתֹו ְל ַמ ָּס ָעיו נִ ּגַ ׁש ֵא ָליו וַ ּיִ ְר ֵאהּו וַ ָּיִּכ ְמרּו ַר ֲח ָמיו׃
ת־ּפ ָצ ָעיו וְ ֶׁש ֶמן וְ יַיִן יָ ַצק ָע ָליו וַ ּיַ ְר ִּכ ֵבהּו ַעל־
וַ ּיִ ְק ַרב וַ יְ ַח ֵּבׁש ֶא ְ
ל־מ ְחס ָֹריו׃ ְּול ָמ ֳח ָרת
ל־ה ָּמלֹון וַ ּיָ ָחׁש לֹו ְל ָכ ַ
ְּב ֶה ְמּתֹו וַ ִיְב ֵאהּו ֶא ַ
חּוׁשה ּלֹו
ֹאמר ָ
ּיִּתן ְל ַב ַעל ַה ָּמלֹון וַ ּי ַ
הֹוציא ְׁשנֵי ִדינָ ִרים וַ ֵ
ְּבנָ ְסעֹו ִ
ׁשּובי ֲא ַׁש ֵּל ָמה׃
הֹוציא ָע ָליו ֲאנִי ְּב ִ
תֹוסיף ְל ִ
ל־מ ְחס ָֹריו ִוְכי ִ
ְל ָכ ַ
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ֹאמר.
ל־ת ְל ִמ ָידיו וַ י ַ
 v. 22בס׳׳א נוסף כאן וַ יִ ֶפן ֶא ַ
ל־מ ָד ֲעָך ,עיין דברים ו׳ ה׳.
ּוב ָכ ַ
 v. 27בנ”א לא נמצא כאן ְ
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ֹלׁשה ֵא ֶּלה ָהיָ ה ֵר ַע ָל ִאיׁש ֲא ֶׁשר נָ ַפל
ֹאמר ִמי ִמ ְּׁש ָ
וְ ַע ָּתה ַמה־ּת ַ
ֹאמר זֶ ה הּוא ֲא ֶׁשר ּגָ ַמל ִעּמֹו ָח ֶסד
ִּב ֵידי ַהּׁש ְֹד ִדים׃ וַ ּיַ ַען וַ ּי ֶ
ם־א ָּתה ָּכמ ֹהּו׃
ׁשּוע ֵלְך וַ ֲע ֶׂשה ּגַ ַ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
וַ ּי ֶ
ּוׁש ָמּה
ל־א ַחד ַה ְּכ ָפ ִרים וְ ָׁשם ִא ָּׁשה ַא ַחת ְ
ּובנָ ְס ָעם וַ ּיָב ֹא ֶא ַ
ְ
ּוׁש ָמּה
יתּה׃ וְ ָלּה ָאחֹות ְ
ל־ּב ָ
ַמ ְר ָּתא ֲא ֶׁשר ָא ְס ָפה א ֹתֹו ֶא ֵ
ּומ ְר ָּתא
ל־ּד ָברֹו׃ ָ
ׁשּוע ִל ְׁשמ ַֹע ֶא ְ
ִמ ְריָ ם ֲא ֶׁשר יָ ְׁש ָבה ְל ַרגְ ֵלי יֵ ַ
ֹאמר ֲהל ֹא ָתחּוׁש
ָעיְ ָפה נַ ְפ ָׁשּה ֵמר ֹב ֲעב ָֹד ָתּה וַ ִּתּגַ ׁש ֵא ָליו וַ ּת ֶ
יה
חֹותי ֲעזָ ַב ְתנִ י ְל ָׁש ֵרת ְל ַב ִּדי ֱא ָמר־נָ א ֵא ֶל ָ
ִלי ֲאד ֹנִ י ִּכי ֲא ִ
יה ַמ ְר ָּתא ַמ ְר ָּתא ֲעיֵ ָפה
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ַל ֲעז ֹר ַעל־יָ ִדי׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
וִ יגֵ ָעה ַא ְּת ֵמ ִענְ יָ נִ ים ַר ִּבים׃ וְ ֵאין ָּד ָבר נָ חּוץ ִּב ְל ִּתי ִענְ יָ ן ֶא ָחד
יה׃
ּומ ְריָ ם ָּב ֲח ָרה ַּב ֵח ֶלק ַהּטֹוב ֲא ֶׁשר ל ֹא־יֻ ַּקח ִמּיָ ֶד ָ
ִ
ֹאמר ֵא ָליו ֶא ָחד
ת־ּת ִפ ָּלתֹו ְּב ָמקֹום ֶא ָחד וַ ּי ֶ
וַ יְ ִהי ְּכ ַכֹּלתֹו ֶא ְ
הֹורה ֵכן ּגַ ם־
ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו יְ ַל ְּמ ֵדנּו ֲאד ֹנֵ ינּו ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ַּכ ֲא ֶׁשר ָ
ֹאמרּון ִּב ְת ִפ ַּל ְת ֶכם
יהם ּכ ֹה ת ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
יֹוחנָ ן ְל ַת ְל ִמ ָידיו׃ וַ ּי ֶ
ָ
כּותָך יֵ ָע ֶׂשה ְרצֹונְ ָך
ָא ִבינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֶמָך ָּתב ֹא ַמ ְל ֶ
ן־לנּו ֶל ֶחם ֻח ֵּקנּו יֹום ְּביֹומֹו׃
ָּב ָא ֶרץ ַּכ ֲא ֶׁשר נַ ֲע ָׂשה ַב ָּׁש ָמיִ ם׃ ֶּת ָ
ל־א ֶׁשר
ם־אנַ ְחנּו ס ְֹל ִחים ְל ָכ ֲ
מֹותינּו ִּכי ּגַ ֲ
ת־א ְׁש ֵ
ּוס ַלח ָלנּו ֶא ַ
ְ
ן־ה ָרע׃
ם־ה ִּצ ֵילנּו ִמ ָ
יאנּו ִל ֵידי נִ ָּסיֹון ִּכי ִא ַ
ל־ּת ִב ֵ
ָא ַׁשם ָלנּו וְ ַא ְ
ל־ּביתֹו
י־ב ֶכם ֲא ֶׁשר לֹו א ֵֹהב וְ הּוא ָבא ֶא ֵ
יהם ִמ ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
קּומה ֵר ִעי ַה ְלוֵ נִי־נָ א ָׁשֹלׁש ִּכ ְּכרֹות־
ַּב ֲחצֹות ַה ַּל ָיְלה וְ ק ֵֹרא ֵא ָליו ָ
ת־ל ֶחם
ין־לי ַפ ֶ
יתי וְ ֵא ִ
ל־ּב ִ
ָל ֶחם׃ ִּכי־א ֲֹה ֵבי ע ֵֹבר א ַֹרח ָּבא ֶא ֵ
ל־ּת ְל ֶאה א ִֹתי ִּכי
ְל ִתּתֹו ְל ָפנָיו׃ וְ ַהּׁש ֵֹכן ַּב ַּביִת ע ֹנֶ ה וְ א ֵֹמר ַא ַ
ֹא־אּוכל ָלקּום ָל ֶתת
ַ
ַה ֶּד ֶלת ְּכ ָבר ֻסּגְ ָרה וִ ָיל ַדי ִע ִּמי ְב ִמ ָּט ִתי ל
יִּתן־לֹו ְּככ ֹל ֲא ֶׁשר יֶ ְח ָסר
ָלְך׃ ֵהן ֲאנִי א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי הּוא יָ קּום וְ ֶ
ם־מ ֲא ֶׁשר ְיִפ ַצר־ּבֹו וְ ל ֹא יַ ֲחׁשְֹך׃
ל ֹא ַב ֲעבּור ִּכי א ֲֹהבֹו הּוא ִּכי ִא ֵ
ם־אנִי א ֵֹמר ָל ֶכם ַׁש ֲאלּו וְ יִ ּנָ ֵתן ָל ֶכם ִּד ְרׁשּו וְ ִת ְמ ָצאּו ִּד ְפקּו
וְ גַ ֲ
וְ ָיִּפ ַתח ָל ֶכם׃
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ּומי ָאב
ל־הּׁש ֵֹאל יִ ַּקח וְ ַהּד ֵֹרׁש ְיִמ ָצא וְ ַהּד ֵֹפק ָיִּפ ַתח לֹו׃ ִ
ִּכי ָּכ ַ
ם־ּב ֵּקׁש
יִּתן־לֹו ָא ֶבן ִא ִ
ָּב ֶכם ֲא ֶׁשר ְּבנֹו ָׁש ַאל ִמ ֶּמּנּו ֶל ֶחם וְ הּוא ֶ
יִּתן־לֹו
יִּתן־לֹו נָ ָחׁש׃ אֹו ֵב ָיצה ִּכי־יִ ְׁש ַאל וְ הּוא ֶ
ָּדג וְ ַת ַחת ָּדג ֶ
ַע ְק ָרב׃ וְ ַא ֶּתם ִּכי ָר ִעים ִהּנְ ֶכם ַא ֶּתם י ְֹד ִעים ָל ֵתת ַמ ָּתנֹות ט ֹבֹות
רּוח ָק ְדׁשֹו ְלד ְֹר ָׁשיו׃
יִּתן ַ
ן־ה ָּׁש ַמיִם ֵ
ף־ּכי ָה ָאב ִמ ַ
נֵיכם ַא ִ
ִל ְב ֶ
רּוח ָרע ֵמ ִאיׁש ִא ֵּלם וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר יָ ָצא
וַ יְ ִהי ַהּיֹום וַ יְ גָ ֵרׁש ַ
רּוח ָה ָרע ֵה ֵחל ָה ִא ֵּלם ְל ַד ֵּבר וַ יְ ִהי ְל ֶפ ֶלא ְּב ֵעינֵ י ָה ָעם׃
ָה ַ
ר־ה ֵּׁש ִדים הּוא ְמגָ ֵרׁש
וְ יֵ ׁש ֵמ ֶהם ָא ְמרּו ְּב ַב ַעל זְ בּוב ַׂש ַ
ת־ה ֵּׁש ִדים׃ וְ יֵ ׁש ֲא ֶׁשר ָרצּו ְלנַ ּסֹותֹו וַ ּיִ ְׁש ֲאלּו ִמ ֶּמּנּו אֹות
ֶא ַ
יהם ָּכל־
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ת־מ ְח ְׁשב ָֹתם וַ ּי ֶ
ן־ה ָּׁש ָמיִ ם׃ וְ הּוא יָ ַדע ֶא ַ
ִמ ַ
תֹוכּה ַּביִ ת
יה ְב ָ
ּוב ֶּת ָ
ַמ ְמ ָל ָכה ַהּנִ ְפ ְלגָ ה ַעל־נַ ְפ ָׁשּה ֶּת ֱח ָרב ָ
ם־ה ָּׂש ָטן נִ ְפ ַלג ַעל־נַ ְפׁשֹו ֵאיְך ָּתקּום
ל־ּביִ ת יִ ּפ ֹלּו׃ וְ ִאם ּגַ ַ
ַע ַ
ת־ה ֵּׁש ִדים׃
ַמ ְלכּותֹו ִּכי ֲא ַמ ְר ֶּתם ְּב ַב ַעל־זְ בּוב ֲאנִ י ְמגָ ֵרׁש ֶא ַ
ת־ה ֵּׁש ִדים ְּב ַב ַעל־זְ בּוב ְּבנֵ ֶיכם ְּב ִמי יְ גָ ְרׁשּו
ם־אנִ י ְמגָ ֵרׁש ֶא ַ
וְ ִא ֲ
ֹלהים ֲאנִ י
ם־ּב ֶא ְצ ַּבע ֱא ִ
ל־ּכן ֵהם יִ ְהיּו ׁש ְֹפ ֵט ֶיכם׃ וְ ִא ְ
א ָֹתם ַע ֵ
ֹלהים ָּב ָאה ֲא ֵל ֶיכם ֶאל־נָ כֹון׃
ת־ה ֵּׁש ִדים ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ְמגָ ֵרׁש ֶא ַ
ת־א ְרמֹונֹו ְּוכ ֵלי נִ ְׁשקֹו ָע ָליו ָׁשלֹום יִ ְהיֶ ה
ִּב ְׁשמ ֹר ַהּגִ ּבֹור ֶא ַ
ם־ּת ִּקיף ִמ ֶּמּנּו יָב ֹא ָע ָליו וְ יָ כ ֹל לֹו יִ ָּׂשא ִמ ֶּמּנּו
ל־קנְ יָ נָ יו׃ וְ ִא ַ
ְל ָכ ִ
ֶאת־נִ ְׁשקֹו ֲא ֶׁשר ָּב ַטח־ּבֹו ַא ַחר יְ ֻח ַּלק ְׁש ָללֹו׃ ִמי ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו
רּוח
ּומי ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו ְמ ַא ֵּסף ִא ִּתי ְמ ַפּזֵ ר הּוא׃ וְ ַ
ִלי ְל ָצ ַרי הּוא ִ
ׁשֹוטט ְּב ֶא ֶרץ ַּת ְלאּוב ֹת
ן־ה ָא ָדם ְּת ֵ
אתּה ִמ ָ
ַה ֻּט ְמ ָאה ְּב ֵצ ָ
ל־מ ְׁש ָּכנִ י
ׁשּובה ֶא ִ
ֹאמר ָא ָ
ֹא־ת ְמ ָצא ַמ ְרּגֵ ָעה ָאז ּת ַ
ְּת ַב ֵּקׁש וְ ל ִ
ּומפ ָֹאר׃ ָאז
ׁשּובּה ִּת ְמ ָצ ֶאּנּו ְמנֻ ֶּקה ְ
ּוב ָ
אתי ִמ ָּׁשם׃ ְ
ֲא ֶׁשר יָ ָצ ִ
ּובאּו
ֵּת ֵלְך וְ ָל ְק ָחה ָּלּה ֶׁש ַבע רּוחֹות ֲא ֵחרֹות ָרעֹות ִמ ֶּמּנָ ה ָ
אׁשיתֹו׃
וְ ָׁש ְכנּו ָׁשם וְ ָהיְ ָתה ַא ֲח ִרית ָה ִאיׁש ַההּוא ָר ָעה ֵמ ֵר ִ
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ת־ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וַ ִּת ָּׂשא ִא ָּׁשה ַא ַחת ִמּתֹוְך
וַ יְ ִהי ְּכ ַד ְּברֹו ֶא ַ
הֹור ְתָך וְ ַה ָּׁש ַדיִ ם
ֹאמר ֵא ָליו ַא ְׁש ֵרי ֶר ֶחם ָ
ת־קֹולּה וַ ּת ֶ
ָ
ָה ָעם ֶא
ת־ּד ַבר
י־א ְׁש ֵרי ַהּׁש ְֹמ ִעים ֶא ְ
ֹאמר ַאף ִּכ ַ
ֲא ֶׁשר יָ נָ ְק ָּת׃ וַ ּי ַ
ֹלהים וְ ׁש ְֹמ ִרים א ֹתֹו׃
ָה ֱא ִ
ם־רב וַ ּיָ ֶחל ְל ַד ֵּבר ַהּדֹור ַהּזֶ ה ּדֹור ָרע הּוא
ּוב ִה ָּק ֵבץ ֵא ָליו ַע ָ
ְ
זּול ִתי אֹות יֹונָ ה ַהּנָ ִביא׃ ִּכי
ּומ ַב ֵּקׁש אֹות וְ אֹות ל ֹא יִ ּנָ ֵתן־לֹו ָ
ְ
ן־ה ָא ָדם
ם־ּב ָ
ַּכ ֲא ֶׁשר ָהיָ ה יֹונָ ה ְלאֹות ְל ַאנְ ֵׁשי נִ ינְ וֵ ה ֵּכן יִ ְהיֶ ה גַ ֶ
ם־אנְ ֵׁשי ַהּדֹור
ימן ָּתקּום ַּב ִּמ ְׁש ָּפט ִע ַ
ַלּדֹור ַהּזֶ ה׃ ַמ ְל ַּכת ֵּת ָ
ַהּזֶ ה וְ ַת ְר ִׁש ַיע א ָֹתם ִּכי ָב ָאה ִמ ְקצֹות ָה ָא ֶרץ ִל ְׁשמ ַֹע ָח ְכ ַמת
ְׁשֹלמ ֹה וְ ִהּנֵ ה יֶ ְׁשנֹו ָבזֶ ה ּגָ דֹול ִמ ְּׁשֹלמ ֹה׃ ַאנְ ֵׁשי נִ ינְ וֵ ה יָ קּומּו
יאת
ם־הּדֹור ַהּזֶ ה וְ יַ ְר ִׁשיעּו א ֹתֹו ִּכי ָׁשבּו ִּב ְק ִר ַ
ַב ִּמ ְׁש ָּפט ִע ַ
יֹונָ ה וְ ִהּנֵ ה יֶ ְׁשנֹו ָבזֶ ה ּגָ דֹול ִמּיֹונָ ה׃
אֹו־מ ַּת ַחת ָל ֵא ָיפה ִּכי
ִ
ּומ ִׂשים א ֹתֹו ַב ִּמ ְס ָּתר
ֵאין ַמ ְד ִליק־נֵ ר ֵ
נֹורה ְל ַב ֲעבּור ְיִראּו ַה ָּב ִאים ֶאת־אֹורֹו׃ נֵ ר ַהּגּוף
ל־ה ְּמ ָ
ִאם ֶא ַ
ל־ח ְד ֵרי ִב ְטנְ ָך יִ ְהיֶ ה אֹור וְ ִאם־
ם־עינְ ָך ְת ִמ ָימה ְּב ָכ ַ
הּוא ָה ָעיִן ִא ֵ
ר־לָך ְל ִב ְל ִּתי
ל־ּכן ִה ָּׁש ֵמ ְ
ל־ח ְד ֵרי ִב ְטנֶ ָך׃ ַע ֵ
ֵעינְ ָך ָר ָעב ח ֶֹׁשְך ְּב ָכ ַ
ל־ּגּופָך ָמ ֵלא אֹור וְ ֵאין
ְ
יֶ ְח ַׁשְך ָהאֹור ֲא ֶׁשר ְּב ִק ְר ֶּבָך׃ ִאם ָּכ
יּה ְלָך ְּכ ַל ִּפיד ָּב ִהיר ִּב ְמל ֹא אֹורֹו׃
ל־ח ָד ָריו ָאז יַּגִ ַ
ח ֶֹׁשְך ְּב ָכ ֲ
ּופרּוׁש ֶא ָחד ָק ָרא־לֹו ֶל ֱאכ ֹל ִאּתֹו ָל ֶחם וַ ּיָב ֹא
עֹודּנּו ְמ ַד ֵּבר ָ
ֶ
ֹא־ר ַחץ ֶאת־
ל־ׁש ְל ָחנֹו׃ וַ ּיַ ְרא ַה ָּפרּוׁש וַ ּיִ ְת ַמּה ִּכי ל ָ
וַ ּיֵ ֶׁשב ֶא ֻ
רּוׁשים
ֹאמר ֵא ָליו ָה ָאדֹון ִהּנֵ ה ַא ֶּתם ַה ְּפ ִ
יָ ָדיו ִל ְפנֵ י ָא ְכלֹו׃ וַ ּי ֶ
ת־ה ְּק ָע ָרה ִמחּוץ וְ ִק ְר ְּב ֶכם ָמ ֵלא ע ֶֹׁשק
ת־הּכֹוס וְ ֶא ַ
ְּת ַט ֲהרּו ֶא ַ
ת־ה ֶּק ֶרב׃
וָ ָאוֶ ן׃ ְּכ ִס ִילים ֲהל ֹא ע ֵֹׂשה ַה ִחיצֹון הּוא ָע ָׂשה גַ ם ֶא ַ
ל־ּתנּו ֵמ ֲא ֶׁשר ְּב ִק ְר ְּב ֶכם ָלח ֹן ֲענִ ּיִ ים וְ ַהּכ ֹל ָטהֹור יִ ְהיֶ ה
ֲא ָב ְ
ָל ֶכם׃
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ת־ה ֵּפיגַ ם
ת־ה ִּמנְ ָּתא וְ ֶא ַ
רּוׁשים ִּכי ְת ַע ְּׂשרּו ֶא ַ
ַאְך אֹוי ָל ֶכם ְּפ ִ
ת־א ֲה ַבת
ת־ה ִּמ ְׁש ָּפט וְ ֶא ַ
ת־ּכל־יֶ ֶרק ַה ָּׂש ֶדה וְ ַת ַעזְ בּו ֶא ַ
וְ ֶא ָ
ל־ּת ֲעז ֹבּו׃ אֹוי
ת־א ֶּלה ַא ַ
ֹלהים ֵא ֶּלה ֲע ֵל ֶיכם ַל ֲעׂשֹות וְ ֶא ֵ
ָה ֱא ִ
ּמֹוׁשבֹות ָה ִראׁש ֹנִ ים
ת־ה ָ
רּוׁשים ִּכי א ֲֹה ִבים ַא ֶּתם ֶא ַ
ָל ֶכם ְּפ ִ
ֹלמ ֶכם ַּב ְּׁשוָ ִקים׃ אֹוי ָל ֶכם
ּוׁש ֵא ַלת ְׁש ְ
י־ה ְּכנֵ ֶסת ְ
ְּב ָב ֵּת ַ
מּוסים ֵמ ַעיִ ן
רּוׁשים ַה ֲחנֵ ִפים ִּכי ִּכ ְק ָב ִרים ְּכ ִ
ּסֹופ ִרים וְ ַה ְּפ ִ
ַה ְ
י־ד ַעת׃
יהם ִמ ְּב ִל ָ
ּובנֵ י ָא ָדם ּד ְֹר ִכים ֲע ֵל ֶ
ַא ֶּתם ְ
ֹאמר ֵא ָליו ַר ֵּבנּו ִּב ְד ָב ֶריָך ֵא ֶּלה
ּתֹורה וַ ּי ֶ
וַ ּיַ ַען ֶא ָחד ֵמ ַּב ֲע ֵלי ַה ָ
ם־א ֶּתם
ּתֹורה ּגַ ַ
ֹאמר אֹוי ָל ֶכם ַּב ֲע ֵלי ַה ָ
ֵח ַר ְפ ָּת ּגַ ם־א ָֹתנּו׃ וַ ּי ַ
ל־ׁש ֶכם ֲאנָ ִׁשים ַמ ָּׂשא ָּכ ֵבד ִמּנְ ׁשא וְ ֵאין ֶאת־
ִּכי ַת ַע ְמסּו ַע ְ
עֹות ֶיכם׃ אֹוי ָל ֶכם
ם־ּב ַא ַחת ֵמ ֶא ְצ ְּב ֵ
נַ ְפ ְׁש ֶכם ְל ָהנִ ַיע א ֹתֹו ּגַ ְ
ּוב ֵכן
בֹות ֶיכם ָה ְרגּו א ָֹתם׃ ְ
יאים וַ ֲא ֵ
ת־ק ְב ֵרי ַהּנְ ִב ִ
ִּכי ִת ְבנּו ֶא ִ
יהם ִּכי ֵהם
בֹות ֶיכם וְ נ ִֹטים ַא ֲח ֵר ֶ
ַא ֶּתם ְמ ִע ִידים ְל ַמ ֲע ֵׂשי ֲא ֵ
יהם׃ ַּב ֲעבּור ז ֹאת ּכ ֹה
ת־ק ְב ֵר ֶ
ָה ְרגּו א ָֹתם וְ ַא ֶּתם ּבֹונִ ים ֶא ִ
יחים
ּוׁש ִל ִ
יאים ְ
יהם נְ ִב ִ
ֹלהים ִהנְ נִ י ׁש ֵֹל ַח ֲא ֵל ֶ
ָא ְמ ָרה ָח ְכ ַמת ָה ֱא ִ
ן־הּדֹור ַהּזֶ ה ַּדם
ּומ ֶהם יִ ְרּד ֹפּו׃ ְל ַמ ַען יִ ָּד ֵרׁש ִמ ַ
ּומ ֶהם יַ ַה ְרגּו ֵ
ֵ
ם־ה ֶבל ַעד־
ן־הּוָ ֵסד ָה ָא ֶרץ׃ ִמ ַּד ֶ
יאים ַה ָּׁשפּוְך ְל ִמ ִ
ל־הּנְ ִב ִ
ָּכ ַ
ַּדם זְ ַכ ְריָ ה ֲא ֶׁשר נֶ ֱה ַרג ֵּבין ַה ִּמזְ ֵּב ַח וְ ַל ָּביִ ת ָא ֵכן ֲאנִ י ַמּגִ יד
ּתֹורה
ן־הּדֹור ַהּזֶ ה׃ אֹוי ָל ֶכם ַּב ֲע ֵלי ַה ָ
ָל ֶכם ִּכי ָדרֹוׁש יִ ָּד ֵרׁש ִמ ַ
ת־מ ְפ ֵּת ַח ַה ָּד ַעת ַא ֶּתם ל ֹא ָתב ֹאּו ָׁש ָּמה
י־ל ַק ְח ֶּתם ָל ֶכם ֶא ַ
ִּכ ְ
ת־ה ָּב ִאים ִמּב ֹא ִּת ְכ ָלאּו׃
וְ ֶא ַ
רּוׁשים ְל ָה ֶצק־לֹו
ּסֹופ ִרים וְ ַה ְּפ ִ
וַ יְ ִהי ְּב ֵצאתֹו ִמ ָּׁשם וַ ּיָ ֵחּלּו ַה ְ
ְּול ִה ְתּגָ רֹות ּבֹו ַעד ֲא ֶׁשר־יְ ַד ֵּבר ָקׁשֹות׃ וַ ּיֶ ֶא ְרבּו לֹו ָלצּוד ָּד ָבר
ִמ ִּפיו ְל ַמ ַען יִ ְמ ְצאּו ָע ָליו ִׂש ְטנָ ה׃
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יב

וַ יְ ִהי ֵּבין־ּכ ֹה וָ כ ֹה וַ ֲהמֹון ָה ָעם ִה ְת ַא ְּספּו ִל ְר ָבבֹות ַעד ֲא ֶׁשר־
ל־ּת ְל ִמ ָידיו ֵלאמ ֹר
ל־ר ֵעהּו וְ הּוא ֵה ֵחל ְל ַד ֵּבר ֶא ַ
ָּד ְרכּו ִאיׁש ַע ֵ
רּוׁשים ֲהל ֹא הּוא
אׁשית ּכ ֹל ִה ָּׁש ְמרּו ָל ֶכם ִמ ְּׂשא ֹר ַה ְּפ ִ
ְּב ֵר ִ
ַה ֲחנֻ ָּפה׃ וְ ֵאין ָּד ָבר נִ ְס ָּתר ֲא ֶׁשר ל ֹא יִ ּגָ ֶלה וְ ֵאין נֶ ְע ָלם ֲא ֶׁשר
ת־א ֶׁשר ִּד ַּב ְר ֶּתם ַּבח ֶֹׁשְך יִ ָּׁש ַמע ְל ֵעין ַה ָּׁש ֶמׁש
ל ֹא יִ ּוָ ֵד ַע׃ ָל ֵכן ֶא ֲ
תֹות ֶיכם ִה ְׁש ַמ ְע ֶּתם ָלא ֹזֶ ן ֶח ֶדר ְּב ֶח ֶדר יִ ָּק ֵרא ַעל־
וְ ַל ַחׁש ִׂש ְפ ֵ
יתי ַהּגֵ ו
ל־ּת ְיראּו ִמ ְּפנֵ י ְמ ִמ ֵ
ַהּגַ ּגֹות׃ וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם א ֲֹה ַבי ַא ִ
ין־ל ֵאל יָ ָדם ְל ָה ַרע לֹו עֹוד׃ ַאְך ֲאנִ י ְמ ַחּוֶ ה
ֲא ֶׁשר ַא ֲח ֵרי ֵכן ֵא ְ
ת־מי ִת ָיראּו יְ ראּו א ֹתֹו ֲא ֶׁשר יָ ָדיו ַרב לֹו ְל ַה ְׁש ִליְך
ָל ֶכם ֶא ִ
יהּנ ֹם ָא ֵכן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם א ֹתֹו ִּת ָיראּון׃
ּמּומת ֶאל־ּגֵ ִ
ת־ה ָ
ֶא ַ
ין־א ַחת ֵמ ֶהן
ֲהל ֹא ִת ָּמ ַכ ְרנָ ה ָח ֵמׁש ִצ ֳּפ ִרים ִּב ְׁשנֵ י ִא ָּס ִרים וְ ֵא ַ
ֹאׁש ֶכם נִ ְמנּו
ם־ׂש ֲערֹות ר ְ
ֹלהים׃ וְ ַא ֶּתם ּגַ ַ
נִ ְׁש ַּכ ַחת ִל ְפנֵ י ֱא ִ
ל־ּת ְיראּו ֶע ְר ְּכ ֶכם ַרב ִמ ִּצ ֳּפ ִרים ַרּבֹות׃ וַ ֲאנִ י
ְב ִמ ְס ָּפר ֻּכ ָּלן ַא ִ
ם־ּכן
י־א ָדם ּגַ ֵ
יֹודה ִבי ִל ְפנֵ י ְבנֵ ָ
ל־איׁש ֲא ֶׁשר ֶ
ִהנְ נִ י ַמּגִ יד ָל ֶכם ָּכ ִ
ּומי ֲא ֶׁשר יְ ַכ ֶחׁש־
ֹלהים׃ ִ
יֹודה בֹו ִל ְפנֵ י ַמ ְל ֲא ֵכי ָה ֱא ִ
ן־ה ָא ָדם ֶ
ֶּב ָ
ם־אנִ י׃
ֹלהים ּגַ ֲ
ִּבי ִל ְפנֵ י ְבנֵ י ָא ָדם ַא ֲכ ֶחׁש־ּבֹו ִל ְפנֵ י ַמ ְל ֲא ֵכי ָה ֱא ִ
ן־ה ָא ָדם יִ ָּס ַלח לֹו ַאְך ַה ְמגַ ֵּדף
ל־איׁש ֲא ֶׁשר יְ ַד ֵּבר ָּד ָבר ְּב ֶב ָ
ָּכ ִ
ת־רּוח ַהּק ֶֹדׁש לֹו ל ֹא יִ ָּס ַלח לֹו׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר ִיָביאּו ֶא ְת ֶכם ֶאל־
ַ
ֶא
ל־ּת ֶח ְרדּו ֵלאמ ֹר
יטים ַא ֶ
אׁשים וְ ַה ַּׁש ִל ִ
י־ה ְּכנֵ ֶסת וְ ִל ְפנֵ י ָה ָר ִ
ָּב ֵּת ַ
י־רּוח ַהּק ֶֹדׁש יְ ַחּוֶ ה ָל ֶכם ְּב ֶע ֶצם
ַ
ֵא ָיכה נְ ַד ֵּבר אֹו ַמה־ּנְ ַד ֵּבר׃ ִּכ
ָה ֵעת ַה ִהיא ֵאת ֲא ֶׁשר ְּת ַד ֵּברּון׃
ת־א ִחי ְל ַח ֵּלק ִא ִּתי
ן־ה ָעם ַר ִּבי ַצו ֶא ָ
ֹאמר ֵא ָליו ֶא ָחד ִמ ָ
וַ ּי ֶ
ן־א ָדם ִמי ָׂש ַמנִ י ְלׂש ֵֹפט
ֹאמר ֶּב ָ
ת־היְ ֻר ָּׁשה׃ וַ ּיַ ַען א ֹתֹו וַ ּי ַ
ֶא ַ
יהם ְראּו וְ ִה ָּׁש ְמרּו ָל ֶכם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ֲע ֵל ֶיכם אֹו ִל ְמ ַח ֵּלק׃ וַ ּי ֶ
ל־ּב ַצע ַמ ֲע ַׁשּקֹות ִּכי ל ֹא ְבר ֹב נְ ָכ ִסים ַחּיֵ י ָא ָדם׃ וַ ּיִ ָּׂשא
ִמ ָּכ ֶ
ֹאמר ִאיׁש ָע ִׁשיר ָהיָ ה ֲא ֶׁשר ָׂש ֵדהּו ָע ָׂשה
יהם ְמ ָׁשלֹו וַ ּי ַ
ֲא ֵל ֶ
בּואה ְל ַמ ְכ ִּביר׃
ְּפ ִרי ְת ָ
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ין־לי ָמקֹום ְל ָה ִכיל
ה־א ֱע ֶׂשה ִּכי ֵא ִ
ל־לּבֹו ָמ ֶ
וְ הּוא ִד ֵּבר ַע ִ
ת־ּב ֵּתי
ֹאמר זֶ ה ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ע ֶֹׂשה ֶא ֱהר ֹס ֶא ָ
בּוא ִתי׃ וַ ּי ַ
ת־ּת ָ
ֶא ְ
דֹולים ֵמ ֶהם ֶא ְבנֶ ה וְ ָׁש ָּמה ֶא ֱאס ֹף ְּדגָ נִ י וְ ָכל־
ַה ִּמ ְס ְּכנֹות ּוגְ ִ
בּורה
טֹובה ַה ְר ֵּבה ְצ ָ
ׁש־לְך נַ ְפ ִׁשי ָ
טּובי׃ וְ כ ֹה א ַֹמר ְלנַ ְפ ִׁשי יֶ ָ
ִ
ֹלהים ָא ַמר לֹו
ְליָ ִמים ַר ִּבים ֵה ָרגְ ִעי ִא ְכ ִלי ְׁש ִתי וְ גִ ִילי׃ ַאְך ֱא ִ
ָס ָכל ַּב ַּליְ ָלה ַהּזֶ ה יִ ְד ְרׁשּו ֶאת־נַ ְפ ְׁשָך ִמ ֶּמָך ְּול ִמי יִ ְהיֶ ה ֲא ֶׁשר
ינֹות׃ ֵּכן הּוא ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר יֶ ֱא ַצר לֹו א ָֹצרֹות ְל ַבּדֹו וְ ֵאין
ֲה ִכ ָ
ל־ּכן ֲאנִ י א ֵֹמר
ל־ּת ְל ִמ ָידיו ַע ֵ
ֹאמר ֶא ַ
אֹלהים׃ וַ ּי ֶ
לֹו ע ֶֹׁשר ֵל ִ
ֹאכל אֹו ִל ְב ַׂש ְר ֶכם
ָל ֶכם ל ֹא ָתחּוׁשּו ְלנַ ְפ ְׁש ֶכם ֵלאמ ֹר ַמה־ּנ ֵ
בּוׁשיו׃
ַמה־נִ ְל ָּבׁש׃ ֵהן ֵע ֶרְך ַהּנֶ ֶפׁש ַרב ֵמא ֶֹכל וְ ֵע ֶרְך ַהּגּוף ִמ ְּל ָ
ל־הע ְֹר ִבים ֲא ֶׁשר ל ֹא יִ זְ ְרעּו וְ ל ֹא יִ ְק ְצרּו וְ ֵאין ָל ֶהם
ִה ְתּבֹונְ נּו ֶא ָ
ּומה ַרב ֶע ְר ְּכ ֶכם
אֹלהים נָ ַתן ָל ֶהם ַל ְח ָמם ָ
גּורה אֹו ג ֶֹרן וֵ ִ
ְמ ָ
ל־קֹומתֹו ּג ֶֹמד ֶא ָחד
ָ
הֹוסיף ַע
יּוכל ְל ִ
ּומי ִמ ֶּכם ַ
ֵמעֹוף ָּכנָ ף׃ ִ
תּוכלּו ֲעׂשֹות ַמה־
ל־ּכן ִאם ָּד ָבר ָקט ֹן ל ֹא ְ
ֵע ֶקב ַּד ֲאגָ תֹו׃ וְ ַע ֵ
ּׁשֹוׁשּנִ ים
ל־ה ַ
ּתֹועילּו ְב ַד ֲאגַ ְת ֶכם ְליֶ ֶתר ַה ְּד ָב ִרים׃ ַה ִּביטּו ֶא ַ
ִ
ֵא ָיכה יַ ֲעלּו יָ ִציצּו וְ ל ֹא יִ יגְ עּון וְ ל ֹא יִ ְטוּון וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ּגַ ם
ם־ּכ ָכה
ֹא־היָ ה ָלבּוׁש ְּכ ֶא ָחד ֵמ ֵהּנָ ה׃ וְ ִא ָ
ל־ה ָדרֹו ל ָ
ְׁשֹלמ ֹה ְּב ָכ ֲ
ת־ע ֶׂשב ַה ָּׂש ֶדה ֲא ֶׁשר יָ ִציץ ַהּיֹום ְּול ָמ ֳח ָרתֹו
ֹלהים ֶא ֵ
יַ ֲע ֶטה ֱא ִ
ם־א ֶּתם ל ֹא
י־א ְת ֶכם ְק ַטּנֵ י ֱא ֻמנָ ה׃ וְ גַ ַ
יֻ ַּתן ַּב ַּתּנּור ַאף ִּכ ֶ
נּוע ֵהּנָ ה וָ ֵהּנָ ה׃
ה־ּת ְׁשּתּו וְ ִל ְּב ֶכם ל ֹא יָ ַ
ּומ ִ
ֹאכלּו ַ
ְת ַב ְּקׁשּו ַמה־ּת ְ
י־א ֶּלה
ִּכי ָּכ ֵא ֶּלה ְמ ַב ְק ִׁשים ּגֹויֵ י ָה ֲא ָרצֹות וַ ֲא ִב ֶיכם י ֵֹד ַע ִּכ ֵ
ֹלהים וְ ַה ֲח ָפ ִצים
ת־מ ְלכּות ָה ֱא ִ
ָצ ְר ֵכ ֶיכם ֵה ָּמה׃ ַאְך ַּב ְּקׁשּו ֶא ַ
ל־ּת ָירא ֵע ֶדר ָקט ֹן ִּכי
נֹוספֹות׃ ַא ִ
ָה ֵהם יִ ּנָ ְתנּו ָל ֶכם ַמ ָּתנֹות ָ
ֵח ֶפץ ֲא ִב ֶיכם הּוא ָל ֵתת ָל ֵכם ֶאת ַה ַּמ ְלכּות׃ ִמ ְכרּו ֶאת ֲא ֶׁשר
אֹוצר
ּותנּו ָל ֶא ְביֹונִ ים ֲעׂשּו ָל ֶכם ְצר ֹרֹות ֲא ֶׁשר ל ֹא יִּב ֹלּו וְ ָ
ָל ֶכם ְ
עֹולם ּגַ ּנָ ב ל ֹא־יִ ּגַ ׁש ָׁש ָּמה
ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֲא ֶׁשר ל ֹא יִ ּגָ ַרע ִמ ֶּמּנּו ְל ָ
ֹאכ ֶלּנּו׃
וְ ָעׁש ל ֹא י ְ
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ם־ל ַב ְב ֶכם׃
אֹוצ ְר ֶכם ָׁשם יְ ִהי ּגַ ְ
ִּכי ִּב ְקמֹום ַ
ִה ְתיַ ְּצבּו ְּב ָמ ְתנַ יִ ם ֲחגֻ ִרים וְ נֵ רֹות ּד ְֹל ִקים׃ וֶ ֱהיּו ַכ ֲאנָ ִׁשים
ן־ח ֻתּנָ תֹו וְ ַכ ֲא ֶׁשר יָב ֹא וְ יִ ְדּפ ֹק
יהם ִמ ֲ
ְמ ַח ִּכים ְלׁשּוב ֲאד ֹנֵ ֶ
יהם
יִ ְפ ְתחּו־לֹו ְּכ ָרגַ ע׃ ַא ְׁש ֵרי ָה ֲע ָב ִדים ָה ֵהם ֲא ֶׁשר ְּבׁשּוב ֲאד ֹנֵ ֶ
ל־מ ְׁש ַמ ְר ָּתם ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי הּוא
יִ ְמ ָצ ֵאם ׁש ְֹק ִדים ַע ִ
יׁש ֵרת א ָֹתם׃ ִאם־
ל־ה ֻּׁש ְל ָחן וְ יִ ְק ַרב וִ ָ
יֹוׁש ֵיבם ֶא ַ
יַ ֲחג ֹר ָמ ְתנָ יו ִ
יׁשית וְ ֵכן יִ ְמ ָצ ֵאם ַא ְׁש ֵרי
ם־ּב ְּׁש ִל ִ
ָּב ַא ְׁש ֻמ ָרה ַה ֵּׁשנִ ית יָב ֹא אֹו ִא ַ
ל־לב ִּכי־לּו יָ ַדע ַּב ַעל ַה ַּביִ ת
ָה ֲע ָב ִדים ָה ֵהם׃ וְ ז ֹאת ִׂשימּו ַע ֵ
ל־מ ְׁש ַמ ְרּתֹו וְ ל ֹא־נָ ַתן
ת־ה ָּׁש ָעה ָּבה יָבֹוא ַהּגַ ּנָ ב ָהיָ ה ע ֵֹמד ַע ִ
ֶא ַ
ן־ה ָא ָדם יָבֹוא
ם־א ֶּתם ֱהיּו נְ כ ֹנִ ים ִּכי ֶּב ָ
ַל ְחּת ֹר ְּב ֵביתֹו׃ ָל ֵכן ּגַ ַ
ל־לב׃
ְּב ָׁש ָעה ֲא ֶׁשר ל ֹא ָת ִׂשימּו ַע ֵ
ת־ה ָּמ ָׁשל ַהּזֶ ה אֹו
את ֶא ַ
ֹאמר ֶּפ ְטרֹוס ֲה ָלנּו ֲאד ֹנֵ ינּו נָ ָׂש ָ
וַ ּי ֶ
ּומי־הּוא ִאיׁש נֶ ֱא ָמן וְ נָ בֹון
ֹאמר ָה ָאדֹון ִ
ִאם־ּגַ ם ְל ֻכ ָּלם׃ וַ ּי ֶ
ת־א ְכ ָלם
ל־ּבנֵ י ֵביתֹו ָל ֵתת ָל ֵהם ֶא ָ
ֲא ֶׁשר ֲאד ֹנָ יו ִה ְפ ִקידֹו ַע ְ
ְּב ִעּתֹו׃ ַא ְׁש ֵרי ָה ֶע ֶבד ַההּוא ֲא ֶׁשר ְּבב ֹאֹו יִ ְמ ָצ ֶאּנּו ֲאד ֹנָ יו ִּכי
ל־א ֶׁשר
ל־ּכ ֲ
ֵכן ָע ָׂשה׃ ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי יַ ְפ ִק ֵדהּו ַע ָ
ֹאמר ְּב ִלּבֹו ּב ֵֹׁשׁש ֲאד ֹנִ י ָלב ֹא
ם־ה ֶע ֶבד ַההּוא י ַ
יֶ ׁש־לֹו׃ וְ ִא ָ
ת־ה ְּׁש ָפחֹות וְ ֶל ֱאכ ֹל וְ ִל ְׁשּתֹות
ת־ה ֲע ָב ִדים וְ ֶא ַ
וְ ֵה ֵחל ְל ַהּכֹות ֶא ָ
וְ ִל ְׁשּכ ֹר׃ ּב ֹא יָב ֹא ֲאד ֹנֵ י ָה ֶע ֶבד ַההּוא ְּביֹום ֲא ֶׁשר ל ֹא־יְ ַצ ֶּפה
ּסֹור ִרים יִ ֵּתן
ת־ה ְ
יׁש ֵּסף א ֹתֹו וְ ֶא ַ
ּוב ָׁש ָעה ֲא ֶׁשר ל ֹא־יֵ ַדע וִ ַ
ּלֹו ְ
ֶח ְלקֹו׃ וְ ָה ֶע ֶבד ַהּי ֵֹד ַע ָמה ְרצֹון ֲאד ֹנָ יו וְ ל ֹא יָ חּוׁש וְ ל ֹא יַ ֲע ֶׂשה
ִכ ְרצ ֹנֹו יִ ּוָ ֵסר ְּב ַמּכֹות ָקׁשֹות׃ וְ הּוא ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו י ֵֹד ַע וְ ָע ָׂשה
ל־איׁש ֲא ֶׁשר
ֵח ְטא ִמ ְׁש ַּפט ַמּכֹות יִ ּוָ ֵסר ְּב ַמּכֹות ַקּלֹות ִּכי ָכ ִ
נִ ַּתן־לֹו ַה ְר ֵּבה יִ ָּד ֵרׁש ִמּנֶ ּנּו ַה ְר ֵּבה וְ ִאיׁש ֲא ֶׁשר ָה ְפ ַקד ְּביָ דֹו
ִּפ ָּקדֹון ָרב ֵּכן ֻיְב ַּקׁש ִמּיָ דֹו ְּב ַקו יָ ֵתר׃
ה־ח ְפ ִצי עֹוד ִאם ְּכ ָבר
ּומ ֶ
אתי ְל ַה ְב ִעיר ֵאׁש ָּב ָא ֶרץ ַ
וַ ֲאנִ י ָב ִ
ּב ָֹע ֶרת׃
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י־תּת ֹם׃ ַה ִאם
ה־ּצר ִלי ַעד ִּכ ִ
ּומ ַ
ל־ּבּה ַ
ם־ט ִב ָילה ָע ַלי ְל ִה ָּט ֶב ָ
וְ גַ ְ
ֹא־כן
אתי ָל ֵתת ָׁשלֹום ָּב ָא ֶרץ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ל ֵ
ַּת ְח ְׁשבּון ִּכי ָב ִ
ם־ח ִמ ָּׁשה יִ ְהיּו ְּב ַביִ ת ֶא ָחד יָ קּומּו
ֹלקת׃ ִּכי ִא ֲ
ם־מ ֲח ֶ
ִּכי ִא ַ
ֹלׁשה׃ ָאב יָ קּום ִּב ְבנֹו
ל־ׁש ָ
ּוׁשנַ יִ ם ַע ְ
ל־ׁשנַ יִ ם ְ
ֹלׁשה ַע ְ
ֵמ ַע ָּתה ְׁש ָ
ּובת ְּב ִא ָּמּה ָחמֹות ְּב ַכ ַּל ָתּה וְ ַכ ָּלה
ּובן ְּב ָא ִביו ֵאם ְּב ִב ָּתּה ַ
ֵ
ַּב ֲחמ ָֹתּה׃
ל־המֹון ָה ָעם ַּכ ֲא ֶׁשר ִּת ְראּו ָענָ ן ע ֶֹלה ִמ ַּמ ֲע ָרב
ֹאמר ּגַ ם ֶא ֲ
וַ ּי ֶ
ם־רּוח נֶ גֶ ב נ ֶֹׁש ֶבת
ַ
ָּת ִחיׁשּו ְל ַהּגִ יד ִּכי יָב ֹא גֶ ֶׁשם וְ ֵכן יִ ְהיֶ ה׃ וְ ִא
ֹאמרּו ִּכי ח ֹם יָב ֹא וְ ֵכן יִ ְהיֶ ה׃ ֵהן יְ ַד ְע ֶּתם ֲחנֵ ִפים ִל ְבח ֹן
ּת ְ
ת־ּפנֵ י ַה ָּׁש ָמיִ ם וְ ֵאיְך ל ֹא יְ ַד ְע ֶּתם ִל ְבח ֹן ּגַ ם
ת־ּפנֵ י ָה ָא ֶרץ וְ ֶא ְ
ֶא ְ
תֹוציאּו
רּוח ִמ ִּבנַ ְת ֶכם ָל ָּמה ל ֹא ִ
ת־ה ֵעת ַהּז ֹאת׃ וְ גַ ם ֵמ ַ
ֶא ָ
ל־הר ֹאׁש
ם־איׁש ִר ְיבָך ֶא ָ
ִמ ְׁש ָּפט יָ ָׁשר׃ ַּכ ֲא ֶׁשר ֵּת ֵלְך ִע ִ
ן־יֹוב ְילָך ִל ְפנֵ י ַהּׁש ֵֹפט
עֹודָך ַב ָּד ֶרְך ֶּפ ִ
ִה ְת ַא ֵּמץ ְל ִהּנָ ֵצל ִמּיָ דֹו ְ
ּׁשֹוטר יִ ֶּתנְ ָך ְל ֵבית ַהּס ַֹהר׃
ּׁשֹוטר וְ ַה ֵ
וְ ַהּׁש ֵֹפט יַ ְסּגִ ְירָך ְּביַ ד ַה ֵ
ר־ּת ַׁש ֵּלם ֶאת־
וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ְלָך ִּכי ל ֹא ַת ֲע ֶלה ִמ ָּׁשם ַעד ֲא ֶׁש ְ
רּוטה ָה ַא ֲחר ֹנָ ה׃
ַה ְּפ ָ
ת־ּד ַבר ַהּגְ ִל ִילים ֲא ֶׁשר
ָּב ֵעת ַה ִהיא ָּבאּו ֲאנָ ִׁשים וַ ּיַ ּגִ ידּו לֹו ֶא ְ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
יהם׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ִּפ ָילטֹוס ָמ ַסְך ָּד ָמם ַעל־זִ ְב ֵח ֶ
י־הּגְ ִל ִילים ָה ֵהם ָהיּו ַח ָּט ִאים ִמ ָּכל־י ְֹׁש ֵבי ַהּגָ ִליל
ַה ִאם ַּת ְח ְׁשבּו ִּכ ַ
ֹא־כן וְ ִאם ַא ֶּתם
ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר־נָ ְׂשאּו ע ֹנֶ ׁש זֶ ה׃ ֲאנִי א ֵֹמר ָל ֶכם ל ֵ
ֹאבדּו׃ אֹו ְׁשמ ֹנָ ה ָע ָׂשר ָה ֲאנָ ִׁשים
מֹו־כן ּת ֵ
ל ֹא ָתׁשּובּו ֻּכ ְל ֶכם ְּכ ֵ
י־א ֵׁש ִמים
וָמתּו ֲה ַת ְח ְׁשבּו ִּכ ֲ
ֹּלח ֵ
יהם ַה ִּמגְ ָּדל ִּב ְׁש ַ
ֲא ֶׁשר נָ ַפל ֲע ֵל ֶ
ֹא־כן וְ ִאם ַא ֶּתם ל ֹא
יְרּוׁש ָליִם׃ ֲאנִי א ֵֹמר ָל ֶכם ל ֵ
ל־יׁש ֵבי ָ
ָהיּו ִמ ָּכ ְ
ֹאבדּו׃
מֹו־כן ּת ֵ
ָתׁשּובּו ֻּכ ְּל ֶכם ְּכ ֵ
טּועה
ֹאמר ִאיׁש ֶא ָחד ָהיָה ֲא ֶׁשר־לֹו ְת ֵאנָ ה נְ ָ
וַ ּיִ ָׂשא ְמ ָׁשלֹו וַ ּי ֶ
ת־ּפ ְריָּה וְ ל ֹא ָמ ָצא׃
ְב ַכ ְרמֹו וַ ּיָב ֹא ְל ַב ֵּקׁש ֶא ִ
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ל־ה ְּת ֵאנָ ה
אתי ֶא ַ
ל־הּכ ֵֹרם ִהּנֵ ה־זֶ ה ָׁשלׁש ָׁשנִים ָּב ִ
ֹאמר ֶא ַ
וַ ּי ֶ
אתי ְּכר ֹת א ָֹתּה ִּכי ָל ָּמה־
ת־ּפ ְריָּה וְ ל ֹא ָמ ָצ ִ
ַהּז ֹאת ְל ַב ֵּקׁש ֶא ִ
ֹאמר ֵא ָליו ֲאד ֹנִי ַהּנַ ח ָלּה
ת־א ְד ָמ ִתי׃ וַ ַּיַען וַ ּי ֶ
ּזֶ ה ַת ְׁש ִחית ֶא ַ
אּולי
י־א ְעּד ֹר וְ ֶא ֵּתן ּד ֶֹמן ִמ ָּס ִביב ָלּה׃ ַ
עֹוד ַה ָּׁשנָ ה ַהּז ֹאת ַעד ִּכ ֶ
ם־איִן ִּת ְכר ֹת א ָֹתּה׃
ַּת ֲע ֶׂשה ְפ ִרי ַּב ָּׁשנָ ה ַה ָּב ָאה וְ ִא ַ
י־ה ְּכנֵ ֶסת׃ וְ ָׁשם ִא ָּׁשה ֲא ֶׁשר
וַ ִיְהי ְּביֹום ַה ַּׁש ָּבת וַ ַיְל ֵּמד ְּב ַא ַחד ָּב ֵּת ַ
פּופה
רּוחּה ו ֶַּת ֱח ַלׁש זֶ ה ְׁשמ ֹנֶ ה ֶע ְׂש ֶרה ָׁשנָ ה וְ ִהיא ְכ ָ
ִּכ ֲה ָתה ָ
ֹאמר
וַּיִק ָרא וַּי ֶ
סֹומְך וְ ֵאין ז ֵֹקף ָלּה׃ וַ ְּיַרא א ָֹתּה יֵ ׁש ַּוע ְ
וְ ֵאין ֵ
וַּת ַמ ֵהר
ת־יָדיו ָע ֶל ָיה ְ
ֵא ֶל ָיה ִא ָּׁשה ִהּנֵ ה ֻח ַּל ְצ ְּת ֵמ ָח ְליְֵך׃ וַּיָ ֶׂשם ֶא ָ
אֹלהים׃ ַאְך ר ֹאׁש ֵּבית־
וַּת ֵּתן ָּכבֹוד ֵל ִ
וַּת ֲעמ ֹד ִּב ְמל ֹא ק ָֹומ ָתה ִ
ַ
ֹאמר ֶאל־
וַּיַען וַּי ֶ
נֵסת ָח ָרה־לֹו ִּכי ִר ָּפא יֵ ׁש ַּוע ְּביֹום ַה ַּׁש ָּבת ַ
ַה ְּכ ֶ
וְה ָר ְפאּו וְל ֹא
אכה ָּב ֵא ֶּלה ּבֹאּו ֵ
ל־מ ָל ָ
ָה ָעם ֵׁש ֶׁשת ִיָמים ֵּת ָע ֶׂשה ָכ ְ
ֹאמר ֵא ָליו ֲחנֵ ִפים ֲהל ֹא ִאיׁש ִאיׁש
וַּיַען ָה ָאדֹון וַּי ֶ
ְּביֹום ַה ַּׁש ָּבת׃ ַ
ן־ה ֵאבּוס וְ י ִֹול ֶיכּנּו ְל ַה ְׁשק ֹתֹו
וְאת ֲחמֹרֹו ִמ ָ
ִמ ֶּכם ִיַּתיר ֶאת־ׁשֹורֹו ֶ
ת־א ְב ָר ָהם ז ֹאת ֲא ֶׁשר ָא ַסר א ָֹתּה ַה ָּׂש ָטן זֶ ה
ְּביֹום ַה ַּׁש ָּבת׃ ַּוב ַ
ּומ ֵּדי
סּור ָיה ְּביֹום ַה ַּׁש ָּבת׃ ִ
ְׁשמ ֹנֶ ה ֶע ְׂש ֶרה ָׁשנָ ה ל ֹא ֻת ַּתר ֵמ ֲא ֶ
ל־ּכל־
ל־ה ָעם ַע ָ
קֹומ ָמיו וַ ּיִ ְׂש ַמח ָּכ ָ
ל־מ ְת ְ
ַד ְּברֹו ָכז ֹאת ָח ְפרּו ָּכ ִ
ַהּגְ ד ֹלֹות ֲא ֶׁשר ָע ְׂש ָתה יָדֹו׃
ּומ ה ַא ְׁשוֶ ה ָלּה׃
ֹלהים ָ
ה־ּדמּות ְל ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ֹאמר ַמ ְ
וַ ּי ֶ
ִּד ְמיֹונָ ּה ְּכגַ ְרּגַ ר ַח ְר ָּדל ֲא ֶׁשר ָל ַקח ִאיׁש וַ ּיִ ְּתנֵ הּו ְבגַ ּנֹו וַ ּיִ ְצ ַמח
ד־א ֶׁשר עֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם ִקּנְ נּו ַּב ֲענָ ָפיו׃
וַ יְ ִהי ְל ֵעץ ּגָ דֹול ַע ֲ
ֹלהים׃ ִּד ְמיֹונָ ּה ִּכ ְׂשא ֹר
ה־ּדמּות ְל ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ֹאמר ַמ ְ
ּיֹוסף וַ ּי ַ
וַ ֶ
ד־א ֶׁשר
ֲא ֶׁשר ָל ְק ָחה ִא ָּׁשה וַ ָּת ָלׁש ִּב ְׁשלׁש ְס ִאים ֶק ַמח ַע ֲ
יסה׃
ל־ה ֲע ִר ָ
ָח ְמ ָצה ָּכ ָ
רּוׁש ָליְ ָמה׃
סֹוע יְ ָ
וַ יַ ֲעב ֹר ֶּד ֶרְך ָע ִרים ְּוכ ָפ ִרים ָעבֹור וְ ַל ֵּמד וְ נָ ַ
וַ ּיִ ְׁש ָא ֵלהּו ִאיׁש ֵלאמ ֹר ֲאד ֹנִ י ֲה ַרק ְמ ֵתי ִמ ְס ָּפר יִ ּוָ ֵׁשעּו׃
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יהם ִה ְת ַא ְּמצּו ָלב ֹא ַּב ַּׁש ַער ַה ָּצר ִּכי ֲאנִ י א ֵֹמר
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֵ
יּוכלּו ָלב ֹא׃ ָּב ֵעת ַה ִהיא ֲא ֶׁשר יָ קּום
ָל ֶכם ַר ִּבים ַיְב ְקׁשּו וְ ל ֹא ְ
ת־ה ָּד ֶלת וְ ַא ֶּתם ָּתב ֹאּו וְ ַת ַע ְמדּו ִמחּוץ
ֲאד ֹנֵ י ַה ַּביִ ת וְ ָסגַ ר ֶא ַ
ח־לנּו וְ הּוא יַ ֲענֶ ה
ל־ה ֶּד ֶלת ֵלאמ ֹר ֲאד ֹנֵ ינּו ְּפ ַת ָ
ִמ ְת ַּד ְּפ ִקים ַע ַ
י־מּזֶ ה ַא ֶּתם׃ ָאז ָּת ֵחּלּו ֵלאמ ֹר
ֹאמר ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי ֶא ְת ֶכם ֵא ִ
וְ י ַ
ּתֹורה׃
ית ָּלנּו ָ
הֹור ָ
ּוב ְרח ֹב ֵֹתינּו ֵ
ֲהל ֹא ָא ַכ ְלנּו וְ ָׁש ִתינּו ְל ָפנֶ יָך ִ
י־מּזֶ ה ַא ֶּתם סּורּו
וְ הּוא יַ ֲענֶ ה ֵהן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי ֵא ִ
ִמ ֶּמּנִ י ָּכל־ּפ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן׃ וְ ָאז יִ ְהיֶ ה ְב ִכי וַ ֲחר ֹק ִׁשּנָ יִ ם ִּכי ִת ְראּו
ֹלהים
יאים ְּב ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ל־הּנְ ִב ִ
ַא ְב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעק ֹב וְ ָכ ַ
ּומּיָ ם
ּומ ָּצפֹון ִ
ּומ ַּמ ֲע ָרב ִ
ּומ ִּמזְ ָרח ִ
וְ ַא ֶּתם נִ ָּד ִחים ִּת ְהיּו ִמחּוץ׃ ִ
ֹלהים׃ וְ ִהּנֵ ה יֵ ׁש ַא ֲחר ֹנִ ים
יָב ֹאּו וְ יֵ ְׁשבּו ִע ָּמם ְּב ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ֲא ֶׁשר יִ ְהיּו ִראׁש ֹנִ ים וְ ִראׁש ֹנִ ים ֲא ֶׁשר יִ ְהיּו ַא ֲחר ֹנִ ים׃
ֹאמרּו ֵא ָליו ֵצא וְ ֵלְך
רּוׁשים וַ ּי ְ
ַּב ָּׁש ָעה ַה ִהיא ָּבאּו ִמ ְקצֹות ַה ְּפ ִ
יהם ְלכּו וְ ַהּגִ ידּו
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
הֹורדֹוס ְמ ַב ֵּקׁש ְל ָה ְרגֶ ָך׃ וַ ּי ֶ
ִמּזֶ ה ִּכי ְ
חֹולים ַהּיֹום
ּׁשּועל ַהּזֶ ה ִהנְ נִ י ְמגָ ֵרׁש רּוחֹות ָרעֹות וְ ר ֵֹפא ִ
ַל ָ
ד־ק ִּצי׃ ַאְך ָהלֹוְך ֵא ֵלְך
יׁשי ָאב ֹא ַע ִ
ּובּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
ּוביֹום ָמ ָחר ַ
ְ
ַהּיֹום ְּוליֹום ָמ ָחר ְּוליֹום ַה ָּבא ַא ֲח ָריו ִכי ֵכן ל ֹא־יֵ ָע ֶׂשה ִּכי
רּוׁש ַליִ ם ַהה ֶֹרגֶ ת
רּוׁש ַליִ ם יְ ָ
ירּוׁש ָליִ ם׃ יְ ָ
ֹאבד ִמחּוץ ִל ָ
נָ ִביא י ַ
ד־ּכ ֶּמה
לּוחים ֵא ָליִ ְך ַע ַ
ת־ה ְּׁש ִ
יאים וְ ַהּס ֶֹק ֶלת ֶא ַ
ת־הּנְ ִב ִ
ֶא ַ
ת־ּבנַ יִ ְך ַּכ ֲא ֶׁשר ְּת ַק ֵּבץ ַּת ְרנְ ג ֶֹלת ֶאת־
ְפ ָע ִמים ָח ַפ ְצ ִּתי ְל ַק ֵּבץ ֶא ָ
ית ֶכם יִ ָּׁש ֵאר
יתם׃ ִהּנֵ ה ֵּב ְ
יה וְ ל ֹא ֲא ִב ֶ
יה ַּת ַחת ְּכנָ ֶפ ָ
ֶא ְפר ֶֹח ָ
ָל ֵכם ָח ְר ָּבה וַ ֲאנִ י ָא ֵמן א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי ל ֹא ִת ְר ֻאנִ י עֹוד ַעד ִּכי־
ֹאמרּון ָּברּוְך ַה ָּבא ְּב ֵׁשם יְ הֹוָ ה׃
ת ְ
רּוׁשים
אׁשי ַה ְּפ ִ
ל־ּבית ֶא ָחד ֵמ ָר ֵ
וַ יְ ִהי ְּביֹום ַה ַּׁש ָּבת וַ ּיָב ֹא ֶא ֵ
ֶל ֱאכ ֹל ָל ֶחם וְ ֵהם ָא ְרבּו לֹו׃ וְ ִהּנֵ ה ִאיׁש ְל ָפנָיו ֲא ֶׁשר ְּב ָׂשרֹו
רּוׁשים
ל־ה ְּפ ִ
ּתֹורה וְ ֶא ַ
ל־ּב ֲע ֵלי ַה ָ
ֹאמר ֶא ַ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ָצ ָבה ָמיִם׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ּתֹורה ְל ַר ֵּפא ְּביֹום ַה ַּׁש ָּבת ִאם־ל ֹא וַ ּיַ ֲח ִריׁשּו׃
ֵלאמ ֹר ֲה ִכי ַכ ָ
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י־מ ֶּכם ֲא ֶׁשר
יהם ִמ ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּיִ ַקח וַ ּיִ ְר ָּפא א ֹתֹו וַ יְ ַׁש ְּל ֵחהּו׃ וַ ּי ֶ
ל־הּבֹור ְּביֹום ַה ַּׁש ָּבת וְ ל ֹא יָ ִחיׁש ַמ ֲע ֵׂשהּו
ֲחמ ֹרֹו אֹו ׁשֹורֹו נָ ַפל ֶא ַ
ְל ַה ֲעֹלתֹו׃ וְ ל ֹא ְיָכלּו ְל ָה ִׁשיב ָּד ָבר ַעל־ז ֹאת׃
ּמֹוׁשבֹות
אׁשי ַה ָ
ת־ר ֵ
ת־ה ְּק ֻר ִאים ֲא ֶׁשר ָּב ֲחרּו ָל ֶהם ֶא ָ
ִוְכ ְראֹותֹו ֶא ַ
י־יִק ָרא א ְֹתָך ִאיׁש ֶאל־
ֹאמר׃ ִּכ ְ
יהם וַ ּי ַ
ת־מ ָׁשלֹו ֲא ֵל ֶ
וַ ּיִ ָּׂשא ֶא ְ
ל־מֹוׁשב ָהר ֹאׁש ֶּפן־נִ ְק ָרא ָׁשם ִאיׁש נִ ְכ ָּבד
ָ
ֲח ֻתּנָ תֹו ל ֹא ֵת ֵׁשב ַע
נֵיכם וְ ָא ַמר ֵא ֶליָך ַהּנַ ח
ת־ׁש ֶ
ִמ ֶּמָך׃ ָּובא ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ָק ָרא ֶא ְ
ּמֹוׁשב
ת־ה ָ
קֹומָך ָל ִאיׁש ַהּזֶ ה וְ ָאז ָּתקּום ְּב ָב ְׁש ְּתָך ָל ַק ַחת ֶא ַ
ְמ ְ
ּמֹוׁשב ַה ָּׁש ֵפל
ל־ה ָ
ַה ָּׁש ֵפל׃ ַאְך ִאם ָקרּוא ַא ָּתה ֵלְך וְ ֵׁשב ַע ַ
ֹאמר ֵא ֶליָך ִיְד ִידי ֲע ֵלה ִמּזֶ ה ָמ ְע ָלה וְ ָהיָ ה־
וְ ַהּק ֵֹרא א ְֹתָך יָב ֹא וְ י ַ
ל־ה ִּמ ְתנַ ֵּׂשא
ל־הּי ְֹׁש ִבים ִּב ְמ ִס ָּבה ִע ָּמְך׃ ִּכי ָּכ ַ
ְלָך ְל ָכבֹוד ִל ְפנֵי ָּכ ַ
רּוח יִ ּנָ ֵׂשא׃
ּוׁש ַפל ַ
ְבגַ ֲאוָ תֹו יִ ָּׁש ֵפל ְ
י־ת ֲע ֶׂשה ִמ ְׁש ֶּתה
ל־ה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ְק ָראֹו ְל ֵביתֹו ִּכ ַ
ֹאמר ּגַ ם ֶא ָ
וַ ּי ֶ
רֹוביָך אֹו
ַּב ָּצ ֳה ַריִם אֹו ָב ֶע ֶרב ל ֹא ִת ְק ָרא ְלא ֲֹה ֶביָך ְל ַא ֶחיָך וְ ִל ְק ֶ
ה־לָך
יהם וְ ָהיָ ְ
ם־הם יִ ְק ָראּוָך ְל ִמ ְׁש ֵּת ֶ
ִל ְׁש ֵכנֶיָך ָה ֲע ִׁש ִירים ִּכי גַ ֵ
י־ת ֲע ֶׂשה ִמ ְׁש ֶּתה ְק ָרא ַל ֲענִּיִ ים וְ נִ ְד ָּכ ִאים
ַּת ְׁשלּום ּגְ מּול׃ ֲא ָבל ִּכ ַ
ם־לְך וְ ֻׁשֹּלם
ין־ּביָ ָדם ְל ַׁש ֶּל ָ
ַל ִּפ ְס ִחים וְ ַל ִעוְ ִרים׃ ָאז ַא ְׁש ֶריָך ִּכי ֵא ְ
ּיׁש ִבים ִעּמֹו
ן־ה ְ
קּומת ַה ַּצ ִּד ִיקים׃ וְ ֶא ָחד ִמ ַ
יְ ֻׁש ַּלם ְלָך ְּביֹום ְּת ַ
ת־א ֶּלה ָענָ ה וְ ָא ַמר ַא ְׁש ֵרי ָהא ֵֹכל ֶל ֶחם
ִב ְמ ִס ָּבה ְּכ ָׁש ְמעֹו ֶא ֵ
ֹלהים׃ וְ הּוא ָא ַמר ֵא ָליו ִאיׁש ֶא ָחד ָע ָׂשה ִמ ְׁש ֶּתה
ְּב ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ת־ע ְבּדֹו ִל ְפנֵי ַה ִּמ ְׁש ֶּתה ֶאל־
גָ דֹול ִל ְק ֻר ִאים ַר ִּבים׃ וַ ּיִ ְׁש ַלח ֶא ַ
ּיָחּלּו ֻּכ ָּלם ֶּפה
מּוכן׃ וַ ֵ
ל־ּד ָבר ָ
ַה ְּק ֻר ִאים ֵלאמ ֹר ּב ֹאּו נָ א ִּכי ָּכ ָ
נִיתי ִלי וְ ִלי נָ חּוץ ָל ֶל ֶכת
ֶא ָחד ְל ִה ְׁש ַּת ֵּמט ָה ִראׁשֹון ָא ַמר ָׂש ֶדה ָק ִ
וְ ִל ְראֹותֹו ֱא ָמר־נָ א ַלאד ֹנֶיָך ִּכי ְיִס ַלח ִלי ַל ָּד ָבר ַהּזֶ ה׃ וְ ַה ֵּׁשנִי
נִיתי ִלי וַ ֲאנִי ה ֵֹלְך ְל ַב ְּק ָרם ֱא ָמר־נָ א
י־ב ָקר ָק ִ
ָא ַמר ֲח ֵמ ֶׁשת ִצ ְמ ֵד ָ
יׁשי ָא ַמר ִא ָּׁשה ָל ַק ְח ִּתי
ַלאד ֹנֶיָך ִּכי ְיִס ַלח ִלי ַל ָּד ָבר ַהּזֶ ה׃ וְ ַה ְּׁש ִל ִ
אּוכל ָלב ֹא׃
ִלי וְ ל ֹא ַ
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טו
2

3

ֹאמר
ּיִחר ַאּפֹו וַ ּי ֶ
ת־ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וַ ַ
וַ ּיָ ָׁשב ָה ֶע ֶבד וַ ּיַּגֵ ד ַלאד ֹנָיו ֶא ַ
ל־חּוצֹות ָיה וְ ָה ֵבא ִלי
ֶ
ל־רח ֹבֹות ָה ִעיר וְ ֶא
ל־ה ֶע ֶבד ַמ ֵהר ֵצא ֶא ְ
ֶא ָ
ת־ה ִּפ ְס ִחים׃
ת־ה ִעוְ ִרים וְ ֶא ַ
ּנִד ָּכ ִאים וְ ֶא ַ
ת־ה ְ
ת־ה ֲענִּיִים וְ ֶא ַ
ֵהּנָ ה ֶא ָ
ית ַאְך־עֹוד ָמקֹום ֵרק
ֹאמר ָה ֶע ֶבד ֵּכן נִ ְהיָה ֲאד ֹנִי ַּכ ֲא ֶׁשר ִצּוִ ָ
וַ ּי ֶ
ל־הּגְ ֵדרֹות
ל־ה ְּד ָר ִכים וְ ֶא ַ
ל־ה ֶע ֶבד ֵצא ֶא ַ
ַּב ָּביִת׃ וַ ּי ֶֹמר ָה ָאדֹון ֶא ָ
יתי׃ ִּכי ֲאנִי א ֵֹמר ָל ֶכם ִמן־
ק־ּבם ָלב ֹא ְל ַמ ַען ָיִּמ ֵלא ֵב ִ
וְ ַה ֲחזֶ ָ
ת־ה ִּמ ְׁש ֶּתה׃ וַ ֶּיֵלְך
יִט ַעם ִאיׁש ֶא ַ
נָׁשים ַה ְּק ֻר ִאים ָה ֵהם ל ֹא ְ
ָה ֲא ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶיהם׃
ם־רב וַ ֶּיִפן וַ ּי ֶ
ִאּתֹו ֲהמֹון ַע ָ
ת־א ְׁשּתֹו
ת־אּמֹו וְ ֶא ִ
ת־א ִביו וְ ֶא ִ
ִּכי־יָב ֹא ֵא ַלי ִאיׁש וְ ל ֹא יִ ְׂשנָ א ֶא ָ
יּוכל
ם־את־נַ ְפׁשֹו ל ֹא ַ
ת־א ְחי ָֹתיו וְ ַאף ּגַ ֶ
ת־א ָחיו וְ ֶא ַ
ת־ּבנָיו וְ ֶא ֶ
וְ ֶא ָ
ת־צ ָלבֹו וְ ֵיֵלְך ַא ֲח ָרי ל ֹא
ּומי ֲא ֶׁשר ל ֹא־יִ ַּקח ֶא ְ
ִל ְהיֹות ַּת ְל ִמ ִידי׃ ִ
י־מ ֶּכם ֶה ָח ֵפץ ִל ְבנֹות ִמגְ ָּדל וְ ל ֹא
יּוכל ִל ְהיֹות ַּת ְל ִמ ִידי׃ ִּכי ִמ ִ
ַ
אֹותיו ִאם יָ ָדיו ַרב לֹו ְל ַכֹּלתֹו׃
ת־הֹוצ ָ
ָ
יֵ ֵׁשב ְל ַח ֵּׁשב ִראׁש ֹנָ ה ֶא
ל־הר ִֹאים ְיִל ֲעגּו־
ת־היְ סֹוד ִּת ְק ַצר יָ דֹו ְל ַה ְׁש ִלימֹו ָוְכ ָ
ן־ּביָ ְסדֹו ֶא ַ
ֶּפ ְ
ין־ל ֵאל
לֹו ֵלאמ ֹר׃ זֶ ה הּוא ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ֵה ֵחל ִל ְבנֹות ְּול ַכּלֹות ֵא ְ
יָ דֹו׃ אֹו ִמי־הּוא ַה ֶּמ ֶלְך ַהּי ֵֹצא ְל ִה ְת ָראֹות ָּפנִים ְּב ִמ ְל ַח ְמּתֹו
ם־יּוכל ַל ֲערְֹך
ַ
ם־מ ֶלְך ַא ֵחר וְ ל ֹא־יֵ ֵׁשב ְל ִה ְתיָ ֵעץ ִראׁש ֹנָ ה ִא
ִע ֶ
ַּב ֲע ֶׂש ֶרת ֲא ָל ִפים ִל ְק ַראת ַה ָּבא ָע ָליו ְּב ֶע ְׂש ִרים ָא ֶלף׃ וְ ִאם־
ל ֹא ָאז יִ ְׁש ַלח ַמ ְל ָא ִכים עֹודֹו ֵמ ָרחֹוק ְל ַב ֶּקׁש־לֹו ָׁשלֹום׃ ֵוְכן
ֹא־יּוכל ִל ְהיֹות
ַ
ֹא־יִּב ֵדל ִמּכ ֹל ֲא ֶׁשר לֹו ל
ל־איׁש ִמ ֶּכם ִאם ל ָ
ָּכ ִ
ם־ה ֶּמ ַלח יָפּוג ַט ְעמֹו ִמי
ַּת ְל ִמ ִידי׃ ַה ֶּמ ַלח טֹוב הּוא ַאְך ִאם ּגַ ַ
יְת ֵּקן א ֹתֹו׃ ָּת ֵפל ל ֹא־יִ ְצ ַלח ל ֹא ַל ֲא ָד ָמה וְ ל ֹא ְלד ֶֹמן ִּכי ִאם־
ַ
חּוצה יַ ְׁש ִליכּו א ֹתֹו ִמי ֲא ֶׁשר ָאזְ נַיִם לֹו ִל ְׁשמ ַֹע יִ ְׁש ָמע׃
ָ
ּמֹוכ ִסים וְ ַה ַח ָּט ִאים ִל ְׁשמ ַֹע
ל־ה ְ
וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר ָּבאּו ְל ָפנָ יו ָּכ ַ
ּסֹופ ִרים ֵלאמ ֹר ָה ִאיׁש ַה ָּלזֶ ה ְּפנֵ י
רּוׁשים וְ ַה ְ
א ֹתֹו׃ וַ ּיִ ֹּלנּו ַה ְּפ ִ
ַח ָּט ִאים הּוא נ ֵֹׂשא וְ א ֵֹכל ִע ָּמ ֶהם׃
ת־ה ָּמ ָׁשל ַהּזֶ ה ֵלאמ ֹר׃
וַ ּיִ ָּׂשא ֲא ֵל ֶיהם ֶא ַ
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ִמי ִאיׁש ִמ ֶּכם ֲא ֶׁשר־לֹו ֵמ ָאה צ ֹאן וְ ָא ְב ָדה ּלֹו ִּכ ְב ָׂשה ַא ַחת ֵמ ֶהן
ת־ה ִּת ְׁש ִעים וָ ֵת ַׁשע ַּב ִּמ ְד ָּבר ָל ֶל ֶכת ְּול ַב ֵּקׁש
וְ הּוא ל ֹא ֲיַעז ֹב ֶא ַ
ת־הא ָֹב ֶדת׃ וְ ָהיָה ִּכי ְיִמ ָצ ֶאּנָ ה יָ ִׂשיׂש ָע ֶל ָיה
י־יִמ ָצא ֶא ָ
ַעד ִּכ ְ
ל־ּביתֹו יָב ֹא וְ ְיִק ָרא ְלא ֲֹה ָביו וְ ִל ְׁש ֵכנָיו ֵלאמ ֹר
יִ ָּׂש ֶאּנָ ה ַב ָּכ ֵתף׃ וְ ֶא ֵ
ת־ה ִּכ ְב ָׂשה ַהּז ֹאת׃ וַ ֲאנִי
ת־א ֵב ָד ִתי ֶא ַ
אתי ֶא ֲ
ִׂשיׂשּו ִא ִּתי ִּכי ָמ ָצ ִ
א ֵֹמר ָל ֶכם ָּכ ָכה ִּת ֶרב ַה ִּׂש ְמ ָחה ַּב ָּׁש ַמיִם ַעל־ח ֶֹטא ֶא ָחד ַה ָּׁשב
נְׁשי ֶצ ֶדק ֲא ֶׁשר ֵאין ָל ֶהם ָּד ָבר
ל־ּת ְׁש ִעים וְ ִת ְׁש ָעה ַא ֵ
ֵמ ֲח ָט ָאיו ֵמ ַע ִ
ְל ִהּנָ ֵחם ָע ָליו׃
ר־לּה ֲע ָׂש ָרה ֶכ ֶסף וְ ֶא ָחד ֵמ ֶהם נָ ַפל וְ נִ ְס ָּתר
אֹו ִמי ָה ִא ָּׁשה ֲא ֶׁש ָ
ּות ַח ֵּפׂש ְּב ֵח ֶפׂש
ת־ה ַּביִת ְ
ּות ַפּנֶ ה ֶא ַ
ינֶיה וְ ִהיא ל ֹא ַת ְד ִליק נֵ ר ְ
ֵמ ֵע ָ
עֹות ָיה
י־ת ְמ ָצא א ֹתֹו ִּת ְק ָרא ְל ֵר ֶ
י־ת ְמ ָצ ֶאּנּו׃ וְ ָהיָה ִּכ ִ
ְמ ֻח ָּפׂש ַעד ִּכ ִ
ת־א ֵב ָד ִתי
אתי ֶא ֲ
נֹות ָיה ֵלאמ ֹר ְׂש ַמ ְחנָ ה ְּב ִׂש ְמ ָח ִתי ִּכי ָמ ָצ ִ
וְ ִל ְׁש ֵכ ֶ
ֶאת ַה ָּכ ֶסף׃ וַ ֲאנִי א ֵֹמר ָל ֶכם ָּכ ָכה ִּת ְהיֶה ִׂש ְמ ָחה ִל ְפנֵי ַמ ְל ֲא ֵכי
ֹלהים ַעל־ח ֵֹטא ֶא ָחד ַה ָּׁשב ֵמ ֲח ָט ָאיו׃
ֱא ִ
ֹאמר ִאיׁש ֶא ָחד ָהיּו לֹו ְׁשנֵי ָבנִים׃ וְ ַה ָּקטֹן ֵמ ֶהם ָא ַמר
וַ ּי ֶֹסף וַ ּי ַ
יְח ֵּלק
ה־ּלי ָא ִבי ֵח ֶלק ַהנַ ֲח ָלה ֲא ֶׁשר יִּפ ֹל ְל ֶח ְב ִלי וַ ַ
ל־א ִביו ְּתנָ ִ
ֶא ָ
ָל ֶהם ֶאת־נְ ָכ ָסיו׃ וְ ַא ֲח ֵרי ִיָמים ֲא ָח ִדים ָא ַסף ַה ֵּבן ַה ָּקטֹן ֶאת־
זֹולל ַעד ֲא ֶׁשר
חֹוקה וַ ִיְהי ָׁשם ְל ֵ
ל־א ֶרץ ְר ָ
ּיִּסע ֶא ֶ
ל־א ֶׁשר לֹו וַ ַ
ָּכ ֲ
ל־א ֶׁשר ָהיָה לֹו ָּבא ָר ָעב
ל־ּכ ְסּפֹו׃ וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ִּב ַּלע ָּכ ֲ
ִּפּזַ ר ָּכ ַ
ּיִס ַּת ַּפח
ר־ל ֶחם׃ וַ ֶּיֵלְך וַ ְ
ּגָ דֹול ָּב ָא ֶרץ ַה ִהיא וְ הּוא ֵה ֵחל ִל ְהיֹות ֲח ַס ָ
ּיׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ ַה ִהיא וַ ּיִ ְׁש ָל ֵחהּו ַה ָּׂש ֶדה ִל ְרעֹות ֲחזִ ִירים׃
ְּב ֶא ָחד ִמ ְ
ֹאכלּון ַה ֲחזִ ִירים ּופ ֵֹרׂש
רּובין ֵמ ֲא ֶׁשר י ְ
ת־ּכ ֵרׂשֹו ֲח ִ
ּיִת ַאו ְל ַמ ֵּלא ֶא ְ
וַ ְ
ה־רּבּו ַה ְּׂש ִכ ִירים ַּת ַחת יַד ָא ִבי
ֹאמר ָמ ַ
ל־לּבֹו וַ ּי ַ
ֵאין לֹו׃ וַ ּיָ ֶׁשב ֶא ִ
הֹותר וְ ָאנ ִֹכי ֵמת ּפ ֹה ָּב ָר ָעב׃ ָאקּום ֵא ֵלְך
ֲא ֶׁשר ָל ֶהם ֶל ֶחם ַּדי וְ ֵ
ֹּלתי
ם־ל ָפנֶיָך׃ ַק ִ
ם־ל ָּׁש ַמיִם ּגַ ְ
אתי ּגַ ַ
ל־א ִבי וְ א ַֹמר ֵא ָליו ָא ִבי ָח ָט ִ
ֶא ָ
יתָך׃
ֵמ ִה ָּק ֵרא ִבנְ ָך עֹוד ִׂש ֵימנִי־נָ א ְּכ ַא ַחד ַה ְׂש ִכ ִירים ְּב ֵב ֶ
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4

עֹודּנּו ֵמ ָרחֹוק ָר ָאה א ֹתֹו ָא ִביו וַ ָּיִּכ ְמרּו
ל־א ִביו וְ ֶ
וַ ָּיָקם וַ ּיָב ֹא ֶא ָ
אריו וְ ּיִ ַּׁשק לֹו׃ וְ ַה ֵּבן ָענָ ה וְ ָא ַמר
ל־צּוָ ָ
ַר ֲח ָמיו ֵא ָליו וַ ָּיָרץ וַ ּיִּפ ֹל ַע ַ
ֹּלתי ֵמ ִה ָּק ֵרא ִבנְ ָך עֹוד׃
ם־ל ָפנֶיָך ַק ִ
ם־ל ָּׁש ַמיִם ּגַ ְ
אתי ּגַ ַ
ָא ִבי ָח ָט ִ
ת־ה ְּמ ִעיל
יׁשהּו ֶא ַ
ל־ע ָב ָדיו ַמ ֲהרּו ָה ִביאּו וְ ַה ְל ִּב ֻ
ֹאמר ָה ָאב ֶא ֲ
וַ ּי ֶ
ת־עגֶ ל ַה ַּמ ְר ֵּבק
ּותנּו ַט ַּב ַעת ַעל־יָדֹו ּונְ ָע ִלים ְל ַרגְ ָליו׃ וְ ֶא ֵ
ַהּטֹוב ְ
ה־ּבנִי ֵמת ָהיָה וְ ִהּנֵ ה הּוא ָחי
ֹאכל וְ נַ ֲעֹלזָ ה׃ ִּכי זֶ ְ
ּוט ָבחּו וְ נ ַ
ְקחּו ְ
א ֵֹבד וְ הּוא נִ ְמ ָצא ִא ָּתנּו וַ ּיָקּומּו ֻכ ָּלם ְל ִה ְת ַע ֵּלס׃ ְּובנֹו ַהּגָ דֹול ָּבא
ּומחֹול׃
ל־ה ַּביִת וַ ּיִ ְׁש ַמע קֹול ִׁשיר ָ
אכּתֹו ַב ָׂש ֶדה וַ ְּיִק ַרב ֶא ַ
ִמ ְּמ ַל ְ
ֹאמר ֵא ָליו ֲהל ֹא
ל־א ַחד ַהּנְ ָע ִרים וַ ּיִ ְׁש ַאל ַמה־ּז ֹאת׃ וַ ּי ֶ
וַ ְּיִק ָרא ֶא ַ
ת־עגֶ ל ַה ַּמ ְר ֵּבק ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ָׁשב
ּיִזְּבח לֹו ָא ִביָך ֶא ֵ
ָא ִחיָך ָּבא וַ ַ
יְתה וַ ֵּיֵצא ָא ִביו
ּיִחר ַאּפֹו וְ ל ֹא ָא ָבה ָלב ֹא ַה ָּב ָ
ֵא ָליו ְּב ָׁשלֹום׃ וַ ַ
ל־א ִביו ִהּנֵ ה זֶ ה ָׁשנִים ַרּבֹות
ֹאמר ֶא ָ
ל־לּבֹו׃ וַ ַּיַען וַ ּי ֶ
וַ ַיְד ֵּבר ַע ִ
ֹותיָך וְ עֹוד ל ֹא־נָ ַת ָּת ִלי גְ ִדי
עֹודי ל ֹא ָע ַב ְר ִּתי ִמ ִּמ ְצ ֶ
ּומ ִ
ֲע ַב ְד ִּתיָך ֵ
ם־ר ָעי׃ ְּוכב ֹא ִבנְ ָך זֶ ה ר ֶֹעה ז ֹנֹות
ן־הּצ ֹאן ֶל ֱאכ ֹל ְּול ִה ְת ַע ֵּלס ִע ֵ
ִמ ַ
ֹאמר
ת־עגֶ ל ַה ַּמ ְר ֵּבק׃ וַ ּי ֶ
זָב ְח ָּת ּלֹו ֶא ֵ
ֲא ֶׁשר ִה ְׁש ִחית ֶאת־נַ ֲח ָל ֶתָך ַ
ר־לי ְלָך הּוא׃ ֲא ָבל
ֵא ָליו ְּבנִי ֲהל ֹא ָת ִמיד ַא ָּתה ִע ָּמ ִדי וְכ ֹל ֲא ֶׁש ִ
ה־א ִחיָך ֵמת ָהיָה וְ ִהּנֵ ה הּוא
נָ אוָ ה ָלנּו ִל ְׂשמ ַֹח ְּול ִה ְת ַע ֵּלס ִּכי זֶ ָ
ָחי א ֵֹבד וְ הּוא נִ ְמ ָצא ִא ָּתנּו׃
ל־ּביתֹו
ל־ּת ְל ִמ ָידיו ִאיׁש ָע ִׁשיר ָהיָ ה וְ לֹו ס ֵֹכן ַע ֵ
ֹאמר ּגַ ם ֶא ַ
וַ ּי ֶ
ֲא ֶׁשר ֵה ִביאּו ֵא ָליו ִּד ָּבתֹו ָר ָעה ֵלאמ ֹר ִּכי הֹונֹו הּוא ְמ ַפּזֵ ר׃
ֹאמר ַמה־ּז ֹאת ָאנ ִֹכי ׁש ֵֹמ ַע ָע ֶליָך ָה ָבה ֶח ְׁשּבֹון
וַ ּיִ ְק ָרא ֵא ָליו וַ ּי ַ
ֹאמר
ל־ה ָּביִת׃ וַ ּי ֶ
תּוכל עֹוד ְל ִה ָּׁש ֵאר ס ֵֹכן ַע ַ
ְּפ ֻק ָּד ֶתָך ִּכי ל ֹא ַ
ת־ּפ ֻק ָּד ִתי ִמ ֶּמּנִי
י־ֹלק ַח ֲאד ֹנִי ֶא ְ
ל־לּבֹו ָמה ֶא ֱע ֶׂשה ִּכ ֵ
ַהּס ֵֹכן ֶא ִ
ֹא־תּוכל ְּול ַב ֵּקׁש ֶל ֶחם נְ ָדבֹות ֶח ְר ָּפה
ַ
ת־ה ֲא ָד ָמה ל
ַל ֲעב ֹד ֶא ָ
ם־א ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ֶא ְח ַּדל
ִהיא ִלי׃ יָ ַד ִע ִּתי ֵאת ֲא ֶׁשר ֶא ֱע ֶׂשה ַעד ּגַ ַ
יהם׃
ל־ּב ֵּת ֶ
יַא ְספּונִי ֶא ָ
ִמ ְהיֹות ס ֵֹכן ַ
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ֹאמר ֶאל־
ל־איׁש ִאיׁש ֲא ֶׁשר נָ ָׁשה ָּבם ֲאד ֹנָיו וַ ּי ֶ
וַ ּיִ ְק ָרא ֶא ִ
ֹאמר ֵמ ָאה ַּבת ָׁש ֶמן
ָה ִראׁשֹון ָמה חֹוב ָע ֶליָך ְל ַׁש ֵּלם ַלאד ֹנִי׃ וַ ּי ֶ
יׁשים׃
ת־ׁש ַטר ַהחֹוב ֵׁשב ְּוכת ֹב ֲח ִמ ִ
ֹאמר ֵא ָליו ַמ ֵהר ַקח ֶא ְ
וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵמ ָאה ּכ ֹר
ל־ה ֵּׁשנִי ָא ַמר וְ ַא ָּתה ַּכ ֶּמה ָע ֶליָך ְל ַׁש ֵּלם וַ ּי ֶ
וְ ֶא ַ
ת־ׁש ַטר ַהחֹוב ְּוכת ֹב ְׁשמ ֹנִים׃ וַ יְ ַׁש ַּבח
ֹאמר ַקח ֶא ְ
ִח ִּטים וַ ּי ֶ
ת־מ ֲע ֵׂשהּו ִּכי
ת־הּס ֵֹכן ֲא ֶׁשר ִׂש ֵּכל ֶא ַ
ן־ה ַעוְ ָלה ֶא ַ
ת־ּב ָ
ָה ָאדֹון ֶא ֶ
עֹולם ַהּזֶ ה ַמ ְׂש ִּכ ִילים ֵהם ֵמ ַעל ְּבנֵי ָהאֹור ְּבד ֹר ָֹתם׃ וְ ַאף־
ְבנֵי ָה ָ
ֲאנִי א ֵֹמר ָל ֶכם ְקנּו ָל ֶכם א ֲֹה ִבים ְּב ֶכ ֶסף ְמקֹור ָה ַעוְ ָלה ַוְכ ֲא ֶׁשר
עֹולם׃ ִמי ֲא ֶׁשר
ל־מ ְׁש ְּכנֹות ָ
יַא ְספּו ֶא ְת ֶכם ֶא ִ
ד־קּצֹו ָאז ַ
יָב ֹא ַע ִ
ּומי ֲא ֶׁשר יְ ַעּוֵ ל
ם־ּב ָד ָבר ּגָ דֹול ִ
נֶ ֱא ָמן ְּב ָד ָבר ָקטֹן נֶ ֱא ָמן יִ ְהיֶ ה ּגַ ְ
ל־ּכן ִאם ל ֹא־נֶ ֱא ָמנִים
ם־ּב ָד ָבר ּגָ דֹול׃ וְ ַע ֵ
ְּב ָד ָבר ָקטֹן יְ ַעּוֵ ל ּגַ ְ
יתם ְּבהֹון ָמ ְׁש ָחת ִמי ְיַפ ִקיד ֶא ְת ֶכם ַעל־הֹון ֱא ֶמת׃ וְ ִאם
ֱהיִ ֶ
יתם ְּב ִקנְיָ ן ע ֵֹבר ַל ֲא ֵח ִרים ִקנְיָ ן ע ֵֹמד ְלנַ ְפ ְׁש ֶכם
נֶ ֱא ָמנִים ל ֹא ֱהיִ ֶ
יּוכל ַל ֲעב ֹד ֲאד ֹנִים ְׁשנָיִם ִּכי ִאם־יִ ְׂשנָ א
יִּתן ָל ֶכם׃ ֶע ֶבד ל ֹא ַ
ִמי ֵ
יֶא ַהב אֹו ְיִד ַּבק ָּב ֶא ָחד וְ ַה ֵּׁשנִי נִ ְמ ָאס
ת־ה ַא ֵחר ֱ
ת־ה ֶא ָחד וְ ֶא ָ
ֶא ָ
ת־ה ָּממֹון׃
ֹלהים וְ ֶא ַ
ת־ה ֱא ִ
תּוכלּו ַל ֲעב ֹד ֶא ָ
ְּב ֵעינָיו ל ֹא ְ
ל־א ֶּלה וַ ּיִ ְׂש ֲחקּו ָע ָליו׃
ת־ּכ ֵ
רּוׁשים א ֲֹה ֵבי ֶכ ֶסף ֶא ָ
וַ ּיִ ְׁש ְמעּו ַה ְּפ ִ
יהם ַא ֶּתם ֵהם ֲא ֶׁשר ַּת ְצ ִּדיקּו נַ ְפ ְׁש ֶכם ְל ֵעינֵי ֲאנָ ִׁשים
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
ּתֹוע ָבה
ת־ל ְּב ֶכם ִּכי ַה ִּמ ְתנַ ֵּׂשא ְל ֵעינֵי ֲאנָ ִׁשים ֵ
אֹלהים ַיֵדע ֶא ִ
וֵ ִ
קּופ ָתם
ד־יֹוחנָ ן ְּת ָ
ָ
יאים ַע
ּתֹורה וְ ַהּנְ ִב ִ
ֹלהים׃ ַה ָ
הּוא ְּב ֵעינֵי ֱא ִ
ל־איׁש ָרץ
ֹלהים ָוְכ ִ
ׂשרת ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ּומ ֵעת ַה ִהיא ֵה ֵח ָּלה ְּב ַ
ֵ
ׂש־ּבה ְּב ָחזְ ָקה׃ ַאְך נַ ֵקל יִ ְהיֶ ה ַל ָּׁש ַמיִם אֹו ָל ָא ֶרץ
יה ִל ְת ָּפ ָ
ַא ֲח ֶר ָ
ל־איׁש ֲא ֶׁשר
ּתֹורה׃ ָּכ ִ
ן־ה ָ
ַל ֲחֹלף ֵמ ֲא ֶׁשר יִּפ ֹל קֹוץ ֶא ָחד ִמ ַ
ֹּלק ַח לֹו ִא ָּׁשה
ת־א ְׁשּתֹו וְ יִ ַּקח לֹו ַא ֶח ֶרת נ ֵֹאף הּוא וְ ַה ֵ
יְ ַׁש ַּלח ֶא ִ
יׁשּה נ ֵֹאף הּוא׃
רּוׁשה ֵמ ִא ָ
ּגְ ָ
ִאיׁש ָע ִׁשיר ָהיָ ה ֲא ֶׁשר ָל ַבׁש ֵׁשׁש וְ ַא ְרּגָ ָמן וַ ּיַ ֲעֹלז ְּב ַת ֲענּוגִ ים
יֹום יֹום׃
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וְ ִאיׁש ֶא ְביֹון ֶא ְל ָעזָ ר ְׁשמֹו ׁש ֵֹכב ְלנ ַֹכח ֶּפ ַתח ֵּביתֹו ָמ ֵלא ְׁש ִחין
וַ ֲא ַב ְע ֻּבע ֹת׃ וְ הּוא ִמ ְת ַאּוֶ ה ְל ַמ ֵּלא ַר ֲעבֹון נַ ְפׁשֹו ֵמ ַה ְּפת ִֹתים
ּומ ַל ְּק ִקים זֹוב
ַהּנ ְֹפ ִלים ֵמ ַעל ֻׁש ְל ַחן ֶה ָע ִׁשיר ְּוכ ָל ִבים ָּב ִאים ְ
ל־חיק
נְ גָ ָעיו׃ וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר ֵמת ָה ֶא ְביֹון וַ ּיִ ָּׂש ֻאהּו ַה ַּמ ְל ָא ִכים ֶא ֵ
ת־עינָיו ֵמ ֶח ְב ֵלי
ם־ה ָע ִׁשיר ֵמת וַ ּיִ ָּק ֵבר׃ וַ ּיִ ָּׂשא ֶא ֵ
ַא ְב ָר ָהם וְ גַ ֶ
ת־א ְל ָעזָ ר
ת־א ְב ָר ָהם ֵמ ָרחֹוק וְ ֶא ֶ
ְׁשאֹול ֲא ֶׁשר ַס ֻּבהּו וַ ּיַ ְרא ֶא ַ
ּוׁש ַלח ֶאת־
ֹאמר ָא ִבי ַא ְב ָר ָהם ָחּנֵ נִי־נָ א ְ
ְּב ֵחיקֹו׃ וַ ּיִ ְצ ַעק וַ ּי ֶ
ת־לׁשֹונִי ִּכי
ת־ק ֵצה ֶא ְצ ָּבעֹו ַּב ַּמיִם ְל ָה ֵקר ֶא ְ
ֶא ְל ָעזָ ר ִל ְטּב ֹל ֶא ְ
ר־ּבנִי ִּכי נִ ַּתן
ֹאמר ַא ְב ָר ָהם זְ ָכ ְ
ּמֹוקד ַהּזֶ ה׃ וַ ּי ֶ
ל־ה ֵ
ּב ֵֹער ָאנ ִֹכי ַע ַ
ל־ר ָעה וְ ַע ָּתה הּוא
ל־טּובָך ְּב ַחּיֶ יָך וְ ֶא ְל ָעזָ ר ָּב ַא ְתהּו ָּכ ָ
ְ
ְלָך ָּכ
חּומים וְ ַא ָּתה ְּב ָמצֹוק׃ ִּוב ְּל ַבד ָּכל־ז ֹאת ּגֵ יא ָעמ ֹק
מ ֵֹצא ַּתנְ ִ
ין־ל ֵאל יַד ִאיׁש ִמ ֶּמּנּו ַל ֲעב ֹר ֲא ֵל ֶיכם
ינֵיכם וְ ֵא ְ
ַמ ְב ִּדיל ֵּבינֵינּו ֵּוב ֶ
ם־ּכן ָא ִבי ִהנְ נִי ְמ ַב ֵּקׁש
ֹאמר ִא ֵ
וְ ֵאין ִאיׁש ִמ ֶּכם ע ֵֹבר ֵא ֵלינּו׃ וַ ּי ֶ
יּׁשה
ׁש־לי ַא ִחים ֲח ִמ ָ
ל־ּבית ָא ִבי׃ ִּכי יֶ ִ
ֹלח א ֹתֹו ֶא ֵ
ִמ ְל ָפנֶיָך ִל ְּׁש ַ
ל־ה ָּמקֹום ָה ָרע ַהּזֶ ה׃
ם־הם ֶא ַ
וְ הּוא יָ ִעיד ָּבם ְל ִב ְל ִּתי יָב ֹאּו גַ ֵ
יאים יִ ְׁש ְמעּו ֵאיפ ֹא
משה וְ ַהּנְ ִב ִ
ֹאמר ַא ְב ָר ָהם ֲהל ֹא יֵ ׁש ָל ֶהם ֶ
וַ ּי ֶ
ן־ה ֵּמ ִתים
ם־א ָחד ִמ ַ
ֹא־כן ָא ִבי ַא ְב ָר ָהם ַאְך ִא ֶ
ֹאמר ל ֵ
יהם׃ וַ ּי ֶ
ֲא ֵל ֶ
יאים
למשה וְ ַהּנְ ִב ִ
ֹאמר ֵא ָליו ִאם ֶ
יָב ֹא ְל ָה ִעיד ָּבם ָאז יָ ׁשּובּו׃ וַ ּי ֶ
ן־ה ֵּמ ִתים׃
יַא ִמינּו ַאף ִאם־יָ קּום ֶא ָחד ִמ ַ
ֵאינָ ם ׁש ְֹמ ִעים ל ֹא ֲ
ּמֹוק ִׁשים ֲא ֶׁשר
ת־ה ְ
ל־ּת ְל ִמ ָידיו ֵאין ַׁש ִּליט ִל ְכלֹוא ֶא ַ
ֹאמר ֶא ַ
וַ ּי ֶ
ל ֹא יָבאּו ַאְך אֹוי ָל ִאיׁש ַההּוא ֲא ֶׁשר ַעל־יָ דֹו יָב ֹאּו׃ טֹוב לֹו
מֹוקׁש
ל־צּוָ ארֹו וְ ֻה ְׁש ַלְך ַּבּיָ ם ִמ ֵּתת ֵ
ח־ר ֶכב ַע ַ
ִּכי־יִ ָּת ֶלה ֶּפ ַל ֶ
ְל ַא ַחד ַה ְּק ַטּנִ ים ָה ֵא ֶּלה׃ וְ ַא ֶּתם ִה ָּׁש ְמרּו ְלנַ ְפׁש ֵֹת ֶיכם ִאם־
יח א ֹתֹו וְ ִאם־יִ ּנָ ֵחם ְס ַלח־לֹו׃
ּתֹוכ ַ
הֹוכ ַח ִ
יֶ ֱח ָטא ְלָך ָא ִחיָך ֵ
ם־ׁש ַבע ְּפ ָע ִמים ַּבּיֹום יֶ ֱח ָטא ְלָך ְלָך וְ ֶׁש ַבע ְּפ ָע ִמים יָ ׁשּוב
וְ ִא ֶ
יחים ֶאל־
ֹאמרּו ַה ְּׁש ִל ִ
ֵא ֶליָך וְ ּי ַֹמר נִ ָח ְמ ִּתי וְ ָס ַל ְח ָּת ּלֹו׃ וַ ּי ְ
הֹוסף ָלנּו ֱאמּונָ ה׃
ָה ָאדֹון ֵ
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ֹאמר ָה ָאדֹון ִאם־יֵ ׁש ָּב ֶכם ֱאמּונָ ה ְּכגַ ְרּגַ ר ַח ְר ָּדל וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם
וַ ּי ֶ
ל־ה ִּׁש ְק ָמה ַהּז ֹאת ֵה ָע ְק ִרי ִמ ָּׁש ְר ֵׁשְך וְ ִהּנָ ְט ִעי ַבּיָ ם וְ ִהיא
ֶא ַ
ּומי ִמ ֶּכם ֲא ֶׁשר לֹו ֶע ֶבד ח ֵֹרׁש אֹו ר ֶֹעה
ִת ְׁש ַמע ְּבק ְֹל ֶכם׃ ִ
ל־ה ֻּׁש ְל ָחן׃
ֹאמר ֵא ָליו ַמ ֵהר ּב ֹא וְ ֵׁשב ֶא ַ
ּובׁשּובֹו ִמ ָּׁשם י ַ
ַב ָּׂש ֶדה ְ
ן־לי ֶל ֶחם ָה ֶע ֶרב וַ ֲחג ֹר ָמ ְתנֶיָך ְל ָׁש ְר ֵתנִי ַעד
ֹאמר ֵא ָליו ָה ֶכ ִ
וְ ל ֹא י ַ
יִּתן
ם־א ָּתה׃ אֹו ֲה ֵ
ֹאכל וְ ִת ְׁש ֶּתה ּגַ ָ
ִּכי־א ַֹכל וְ ֶא ְׁש ֶּתה וְ ַא ַחר ּת ַ
ּתֹודה ָל ֶע ֶבד ַהּזֶ ה ַּב ֲעבּור ִּכי ָע ָׂשה ֵאת ֲא ֶׁשר ִצּוָ הּו נִ ְד ֶמה ִלי
ָ
יתם ִא ְמרּו
ל־א ֶׁשר ֻצּוֵ ֶ
יתם ָּכ ֲ
ם־א ֶּתם ַּכ ֲא ֶׁשר ֲע ִׂש ֶ
ֶׁשּל ֹא׃ ֵוְכן ּגַ ַ
ת־א ֶׁשר ָע ֵלינּו ַל ֲעׂשֹות
יִתרֹון ֲאנָ ְחנּו ִּכי ָרק ֶא ֲ
ֲע ָב ִדים ִמ ְּב ִלי ְ
ָע ִׂשינּו׃
יְמה וַ ּיַ ֲעב ֹר ֶּד ֶרְך ׁש ְֹמרֹון וְ ַהּגָ ִליל׃ וַ ּיָב ֹא
רּוש ַל ָ
וַ יְ ִהי ְּבנָ ְסעֹו יְ ָ
ל־ּכ ָפר ֶא ָחד וְ ָׁשם ָּפגְ עּו בֹו ֲע ָׂש ָרה ֲאנָ ִׁשים ְמצ ָֹר ִעים
ֶא ְ
ׁשּוע ַר ֵּבנּו
ת־קֹולם וַ ּיִ ְק ְראּו יֵ ַ
ָ
וַ ּיַ ַע ְמדּו ֵמ ָרחֹוק׃ וַ ּיִ ְׂשאּו ֶא
יהם ְלכּו וְ ֵה ָראּו ְל ֵעינֵ י ַהּכ ֲֹהנִ ים וַ יְ ִהי
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ָחּנֵ נּו׃ וַ ּיַ ְרא וַ ּי ֶ
ְב ֶל ְכ ָּתם וַ ּיִ ְט ָהרּו׃ וְ ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִּב ְרא ֹתֹו ִּכי נִ ְר ָּפא ִמ ָּצ ַר ְעּתֹו
ל־א ָּפיו
ֹלהים ְּבקֹול ָעז׃ וַ ּיִ ּפ ֹל ְל ַרגְ ָליו ַע ַ
ת־ה ֱא ִ
וַ ּיָ ָׁשב וַ יְ ַׁש ַּבח ֶא ָ
ֹאמר
ׁשּוע וַ ּי ַ
ּתֹודה וְ הּוא ִאיׁש ׁש ְֹמרֹונִ י׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ַא ְר ָצה וַ ּיִ ֶּתן־לֹו ָ
ֲהל ֹא ֲע ָׂש ָרה נִ ְר ָּפאּו וְ ַאּיֵ ה ַה ִּת ְׁש ָעה׃ ֲה ִכי ל ֹא־נִ ְמ ָצא ֶא ָחד
ֹאמר
אֹלהים ִּב ְל ִּתי ַהּנָ ְכ ִרי ַהּזֶ ה׃ וַ ּי ֶ
ֵמ ֶהם ָׁשב ָל ֵתת ָּכבֹוד ֵל ִ
הֹוׁש ָיעה ָּלְך׃
ֵא ָליו קּום וָ ֵלְך ֱאמּונָ ְתָך ִ
ֹלהים וַ ּיַ ַען
רּוׁשים ֵלאמ ֹר ָמ ַתי ָּתב ֹא ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
וַ ּיִ ְׁש ָא ֻלהּו ַה ְּפ ִ
ֹלהים ל ֹא ָתב ֹא ְל ֵעינֵ י ַה ַּמ ִּביט׃ וְ ל ֹא
ֹאמר ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
א ָֹתם וַ ּי ַ
ֹלהים
ה־היא ָׁשם ִּכי ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ה־היא פ ֹה אֹו ִהּנֵ ִ
ֹאמרּו ִהּנֵ ִ
י ְ
ְּב ִק ְר ְּב ֶכם ִהּנֶ ָה׃
ּות ַב ְקׁשּו ִל ְראֹות יֹום
ל־ה ַּת ְל ִמ ִידים ִהּנֵ ה יָ ִמים ָּב ִאים ְ
וַ ּי ֶֹמר ֶא ַ
ֹאמרּו ֲא ֵל ֶיכם ִהּנֵ ה־
ן־ה ָא ָדם וְ ל ֹא ִת ְראּו׃ וְ ִכי־י ְ
ימי ֶב ָ
ֶא ָחד ִמ ֵ
יהם׃
ל־ת ְלכּו ַא ֲח ֵר ֶ
ל־ּת ְצאּו וְ ַא ֵ
הּוא ָׁשם אֹו ִהּנֵ ה־הּוא פ ֹה ַא ֵ
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ד־ק ֵצה
ִּכי ִּכ ְבר ֹק ָּב ָרק ִמ ְק ֵצה ֵה ָּׁש ַמיִ ם ִמּזֶ ה וְ ה ֵֹלְך וָ אֹור ַע ְ
ן־ה ָא ָדם ְּביֹומֹו׃ ַאְך ָּב ִראׁש ֹנָ ה
ַה ָּׁש ַמיִ ם ִמּזֶ ה ֵּכן יֵ ָר ֶאה ֶּב ָ
ל־ּפי ְבנֵ י ַהּדֹור ַהּזֶ ה׃
ד־מא ֹד וְ נִ ְמ ָאס ַע ִ
ָע ָליו ִל ְהיֹות ְמ ֻעּנֶ ה ַע ְ
ן־ה ָא ָדם׃ ִּכי ָא ְכלּו
ימי ֶב ָ
ם־ּב ֵ
ימי נ ַֹח ֵּכן יִ ְהיֶ ה ּגַ ִ
וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ִּב ֵ
ר־ּבא נ ַֹח
ד־הּיֹום ֲא ֶׁש ָ
וְ ָׁשתּו ָּב ֳעלּו נָ ִׁשים וְ נָ ִׁשים נִ ְב ָעלּו ַע ַ
ת־ּכ ָּלם׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ּגַ ם־
ל־ה ֵּת ָבה וַ ּיָב ֹא ַה ַּמּבּול וַ ּיִ ַמח ֶא ֻ
ֶא ַ
ּובנּו׃ וַ יְ ִהי ַּבּיֹום
ּומ ְכרּו נָ ְטעּו ָ
ימי לֹוט ִּכי ָא ְכלּו וְ ָׁשתּו ָקנּו ָ
ִּב ֵ
ן־ה ָּׁש ַמיִ ם
ֲא ֶׁשר־יָ ָצא לֹוט ִמ ְּסד ֹם וַ ּיַ ְמ ֵטר ֲאד ֹנָ י ֵאׁש וְ גָ ְפ ִרית ִמ ַ
ן־ה ָא ָדם יֵ ָר ֶאה׃
וַ יְ ַׁש ֵחת ֶאת ֻּכ ָּלם׃ ֵּכן יִ ְהיֶ ה ַּבּיֹום ֲא ֶׁשר ֶּב ָ
ל־הּגָ ג וְ ֵכ ָליו ַּב ָּביִ ת ל ֹא יֵ ֵרד
ַּבּיֹום ַההּוא ִמי ֲא ֶׁשר יִ ְהיֶ ה ַע ַ
י־א ֶׁשר ַּב ָּׁש ֶדה ל ֹא יִ ְפנֶ ה ְל ַה ִּביט ַא ֲח ָריו׃
ָל ֵׂשאת א ָֹתם וְ גַ ם ִמ ֲ
ת־א ֶׁשת לֹוט׃ ִמי ֶה ָח ֵפץ ְל ַה ִּציל ֶאת־נַ ְפׁשֹו ִּת ָּכ ֵרת־לֹו
זִ ְכרּו ֶא ֵ
ּומי ֲא ֶׁשר יַ ְכ ִרית ֶאת־נַ ְפׁשֹו ְל ַמ ֲענִ י יְ ַחּיֶ ה א ָֹתּה׃ וַ ֲאנִ י א ֵֹמר
ִ
ָל ֶכם ַּב ַּליְ ָלה ַההּוא יִ ְׁש ְּכבּו ְׁשנַ יִ ם ְּב ִמ ָּטה ֶא ַחת ֶא ָחד יֵ ָא ֵסף
וְ ֶא ָחד יֵ ָעזֵ ב׃ ְׁש ַּתיִ ם ט ֲֹחנֹות ָּב ֵר ָחיִ ם ַא ַחת ֵּת ָא ֵסף וְ ַא ַחת
ֵּת ָעזֵ ב׃ ְׁשנַ יִ ם יִ ְהיּו ַּב ָּׂש ֶדה ֶא ָחד יֵ ָא ֵסף וְ ֶא ָחד יֵ ָעזֵ ב׃ וַ ּיַ ֲענּו
ֹאמר ַּב ֲא ֶׁשר
ֹאמרּו ֵא ָליו ֲאד ֹנֵ ינּו וְ ַאּיֵ ה ִת ְק ֶרינָ ה ָכ ֵא ֶּלה וַ ּי ֶ
וַ ּי ְ
ְּפגָ ִרים ָׁשם יִ ָּק ְבצּו ַהּנְ ָׁש ִרים׃
ֹוסף ְׂש ֵאת ְמ ָׁשלֹו ֲא ֵל ֶיהם ְל ַחּלֹות ְּפנֵי ֵאל ָּת ִמיד וְל ֹא ְיִּתנּו ֳד ִמי
וַ ּי ֶ
ֹלהים
ת־ה ֱא ִ
ֹאמר ׁש ֵֹפט ֶא ָחד ָהיָה ָב ִעיר ֲא ֶׁשר ל ֹא ֵיָרא ֶא ָ
לֹו׃ וַּי ַ
וַּתב ֹא ֵא ָליו
וְא ְל ָמנָ ה ָה ָיְתה ָּׁשם ָּב ִעיר ָ
ל־ּפנֵי ָא ָדם ל ֹא ָפנָ ה׃ ַ
וְא ְ
ֶ
ֵלאמ ֹר ָׁש ְפ ֵטנִי־נָ א ֵמ ִאיׁש ִר ִיבי׃ וְל ֹא ָא ָבה ִל ְׁשמ ַֹע ְּבק ָֹולּה ִיָמים
ֹלהים
ת־ה ֱא ִ
י־כן ָא ַמר ְּב ִלּבֹו ַאף ִּכי ֵאינֶ ּנִי ֵיָרא ֶא ָ
וְא ֲח ֵר ֵ
ִמ ְס ָּפר ַ
ל־ּפנֵי ָא ָדם ל ֹא ֵא ֶפן׃ ִהנְ נִי ָל ִריב ִריב ָה ַא ְל ָמנָ ה ַהּז ֹאת ִּכי־
וְא ְ
ֶ
וְתב ֹא ְל ֲה ִצ ֵיקנִי ִב ְד ָב ֶר ָיה יֹום יֹום׃ ַוְע ָּתה ִׁש ְמעּו־נָ א
ַת ְל ֶאה א ִֹתי ָ
נְ ֻאם ָה ָאדֹון ֵאת ֲא ֶׁשר א ֵֹמר ַהּׁש ֵֹפט ַה ְּב ִל ַּיָעל׃
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וֵאֹלהים ַה ִאם ל ֹא ִיָריב ִריב ְּב ִח ָיריו ַהּק ִֹראים ֵא ָליו י ָֹומם ָוָל ָיְלה
ִ
י־יָחיׁש ָל ִריב
ַוְר ֲח ָמיו ֲא ֵל ֶיהם ְיִת ַא ָּפקּו׃ ֵהן ֲאנִי א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכ ִ
י־א ֶרץ׃
ן־ה ָא ָדם ְּבבֹאֹו ֲה ְיִמ ָצא ֱאמּונָ ה ֲע ֵל ָ
ִר ָיבם ַאְך ֶּב ָ
יקים
ל־הּב ְֹט ִחים ְּבנַ ְפ ָׁשם ִּכי ַצ ִּד ִ
ת־ה ָּמ ָׁשל ַהּזֶ ה ֶא ַ
וַ יְ ַמ ֵּׁשל ּגַ ם ֶא ַ
יהם ְּכ ֶא ֶפס נֶ ֱח ָׁשבּו׃ ְׁשנֵ י ֲאנָ ִׁשים ָעלּו ֶאל־
ֵהם וַ ֲא ֵח ִרים ְּב ֵעינֵ ֶ
מֹוכס׃ וַ ּיִ ּגַ ׁש ַה ָּפרּוׁש
ַה ֵה ָיכל ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ֶא ָחד ָּפרּוׁש וְ ֶא ָחד ֵ
ֹלהי ִּכי ֵאינֶ ּנִ י ִּכ ְׁש ָאר ְּבנֵ י
אֹודָך ֱא ַ
וַ ּיִ ְת ַּפ ֵּלל ַּכ ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְ
ּמֹוכס ַהּזֶ ה׃
ּומנַ ֲא ִפים וְ ַאף ל ֹא ַכ ֵ
ָא ָדם ַּב ֲע ֵלי ָח ָמס ְּבנֵ י ַעוְ ָלה ְ
ל־ּתבּוא ָֹתי׃
ת־ּכ ְ
ּומ ַע ֵּׂשר ֲאנִ י ֶא ָ
בּוע ְ
יֹומיִ ם ַּב ָּׁש ַ
ָאנ ִֹכי ָצם ַ
ת־עינָ יו ַל ָּמרֹום
ּמֹוכס ָע ַמד ֵמ ָרחֹוק וְ ל ֹא ֵה ִעיז ָל ֵׂשאת ֶא ֵ
וְ ַה ֵ
ֹלהים ַעל־ח ֵֹטא ָּכמ ֹנִ י׃ ֵהן
ֹאמר ַר ֶחם־נָ א ֱא ִ
ל־לּבֹו וַ ּי ַ
וַ ּיִ ְסּפ ֹק ַע ִ
ן־ה ִאיׁש
ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי־נִ ְצ ָּדק ָׁשב ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה ְל ֵביתֹו ִמ ָ
רּוח יִ ּנָ ֵׂשא׃
ּוׁש ַפל ַ
ַההּוא ִּכי ַה ִּמ ְתנַ ֵּׂשא ְבגַ ֲאוָ תֹו יִ ָּׁש ֵפל ְ
יהם
ת־היְ ָל ִדים ְל ַב ֲעבּור יָ ִׂשים ֶאת־יָ ָדיו ֲע ֵל ֶ
וַ ִּיָביאּו ֵא ָליו ּגַ ם ֶא ַ
ׁשּוע ָק ָרא א ָֹתם ֵא ָליו
רּו־בם׃ וְ יֵ ַ
וַ ּיִ ְראּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים וַ ּיִ גְ ֲע ָ
ל־ּת ְכ ְלאּו א ָֹתם ִּכי ֵמ ֵא ֶּלה
ֹאמר ַהּנִ יחּו ַליְ ָל ִדים ָלב ֹא ֵא ַלי וְ ַא ִ
וַ ּי ַ
ֹלהים׃ ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִמי ֲא ֶׁשר־ל ֹא יְ ַק ֵּבל
ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ֹלהים ַּכּיָ ֶלד ּב ֹא ל ֹא־יָב ֹא ָבּה׃ וַ ּיִ ְׁש ַאל א ֹתֹו
ת־מ ְלכּות ָה ֱא ִ
ֶא ַ
ה־לי ַל ֲעׂשֹות ָל ֶר ֶׁשת ַחּיֵ י
ַא ַחד ַה ָּׂש ִרים ֵלאמ ֹר ַר ִּבי ַהּטֹוב ַמ ִ
ׁשּוע ָל ָּמה־ּזֶ ה ִּת ְק ָרא ִלי טֹוב ֵאין טֹוב ִּכי
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
עֹולם׃ וַ ּי ֶ
ָ
ת־ה ִּמ ְצֹות ל ֹא ִּתנְ ָאף
ֹלהים׃ וְ ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת ֶא ַ
ם־א ָחד הּוא ָה ֱא ִ
ִא ֶ
*
ת־א ִביָך
ֹא־ת ֲענֶ ה ֵעד ָׁש ֶקר ַּכ ֵּבד ֶא ָ
ל ֹא ִּת ְר ָצח ל ֹא ִּתגְ נ ֹב ל ַ
עּורי׃ וַ ּיִ ְׁש ַמע
ל־א ֶּלה ָׁש ַמ ְר ִּתי ִמּנְ ָ
ת־ּכ ֵ
ֹאמר ֶא ָ
ת־א ֶּמָך׃ וַ ּי ֶ
וְ ֶא ִ
ֹאמר עֹוד ַא ַחת ַא ָּתה ָח ֵסר ֵלְך ְמכ ֹר ֶאת־ּכ ֹל ֲא ֶׁשר־
ׁשּוע וַ ּי ַ
יֵ ַ
אֹוצר ַּב ָּׁש ַמיִ ם ּוב ֹא וְ ֵלְך ַא ֲח ָרי׃
ה־לָך ָ
ְלָך וְ ֵתן ַל ֲענִ ּיִ ים וְ ָהיָ ְ
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ל־לּבֹו ִּכי ָע ְׁשרֹו ָהיָ ה ַרב
ּיִת ַע ֵּצב ֶא ִ
ת־א ֶּלה וַ ְ
וַ יְ ִהי ְּכ ָׁש ְמעֹו ֶא ֵ
עׁשר ָלב ֹא
ה־ּק ֶׁשה ְל ַב ֲע ֵלי ֶ
ֹאמר ַמ ָ
ׁשּוע וַ ּי ַ
ְמא ֹד׃ וַ ּיַ ְרא א ֹתֹו יֵ ַ
ֹלהים׃ נָ ֵקל ַלגָ ָמל ַל ֲעב ֹר ֶּד ֶרְך ֻחר ַה ַּמ ַחט
ל־מ ְלכּות ָה ֱא ִ
ֶא ַ
ּומי
ֹאמרּו ַהּׁש ְֹמ ִעים ִ
ֹלהים׃ וַ ּי ְ
ל־מ ְלכּות ָה ֱא ִ
ִמּב ֹא ָע ִׁשיר ֶא ַ
ֹאמר ֲא ֶׁשר ָיִּפ ֵלא ִמ ְּבנֵי ָא ָדם ל ֹא ָיִּפ ֵלא
יּוכל ְל ִהּוָ ֵׁש ַע׃ וַ ּי ֶ
ֵאיפֹוא ַ
ת־הכ ֹל וַ ּנֵ ֶלְך
ֹאמר ֶּפ ְטרֹוס ִהּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו ָעזַ ְבנּו ֶא ַ
ֹלהים׃ וַ ּי ֶ
ֵמ ֱא ִ
ין־איׁש ֲא ֶׁשר
יהם ָא ֵמן ֲאנִי א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי ֵא ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ַא ֲח ֶריָך׃ וַ ּי ֶ
ָעזַ ב ַּביִת אֹו ִא ָּׁשה אֹו ַא ִחים אֹו ָאבֹות אֹו ָבנִים ְל ַמ ַען ַמ ְלכּות
ֹלהים׃ ֲא ֶׁשר ל ֹא יַ ִּׂשיג ּגְ מּולֹו ְּפ ָע ִמים ַה ְר ֵּבה ָל ֵעת ַהּז ֹאת
ָה ֱא ִ
עֹולם׃
וְ ֶל ָע ִתיד ָלב ֹא ַחּיֵ י ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶיהם ִהּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו
נֵים־ה ָע ָׂשר וַ ּי ֶ
ֶ
וַ ַּיִּקח ֵא ָליו ֶאת ְׁש
יאים ַעל
תּובים ִּב ֵידי ַהּנְ ִב ִ
ל־ה ְּד ָב ִרים ַה ְּכ ִ
יְרּוש ַל ָיְמה ָוְכ ַ
ָ
ע ִֹלים
ד־ּת ָּמם׃ ִּכי ָיִּסגֵ ר ִּב ֵידי ַהּגֹויִם ּובֹו ָיְה ֵתּלּו
ן־ה ָא ָדם יָקּומּו ַע ֻ
ֶּב ָ
יתהּו
י־כן ִיְמ ֻ
יְיַּסרּו א ֹתֹו ַא ֲח ֵר ֵ
יִת ַע ְּללּו וְ ְיָרקּו ְּב ָפנָיו׃ ַּבּׁש ִֹטים ְ
וְ ְ
ל־א ֶּלה ִּכי ָצפּון
יׁשי יָקּום׃ וְ ֵהם ל ֹא ֵה ִבינּו ָד ָבר ִמ ָּכ ֵ
ַּובּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
ר־ד ֶּבר ֲא ֵל ֶיהם׃
ינֵיהם וְ ל ֹא ְיָדעּו ֵאת ֲא ֶׁש ִ
ָהיָה ַה ָּד ָבר ֵמ ֵע ֶ
יׁשב ַעל־
ה־איׁש ִעּוֵ ר ֵ
ל־יְריחֹו וְ ִהּנֵ ִ
וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר ִה ְק ִריב ָלב ֹא ֶא ִ
ּומ ַב ֵּקׁש נְ ָדבֹות׃ וַ ּיִ ְׁש ַמע קֹול ֲהמֹון ע ְֹב ִרים וַ ּיִ ְׁש ַאל
ַה ֶּד ֶרְך ְ
ׁשּוע ַהּנָ ְצ ִרי ע ֵֹבר׃ וַ ּיִ ְצ ַעק
ֵלאמ ֹר ַמה־ּז ֹאת׃ וַ ּיַ ּגִ ידּו לֹו ִּכי־יֵ ַ
ן־ּדוִ ד׃ וַ ּיִ גְ ֲערּו־בֹו ַהה ְֹל ִכים
ֵלאמ ֹר ַר ֶחם־נָ א ָע ַלי יֵ ׁשּוע ֶּב ָ
ן־ּדוִ ד ַר ֶחם־נָ א
יֶתר א ֶֹמץ ֶּב ָ
ְל ָפנָיו ְל ַה ְחׁשֹותֹו וְ הּוא ָק ָרא עֹוד ְּב ֶ
ׁשּוע וַ יְ ַצו ַל ֲה ִביאֹו ֵא ָליו ַוְכ ֲא ֶׁשר ִה ְק ִריב ָלב ֹא
ָע ָלי׃ וַ ּיַ ֲעמ ֹד יֵ ַ
ֹאמר ֲאד ֹנִי ְל ָה ִׁשיב
ה־ּת ַב ֵּקׁש ִמּנִי ַל ֲעׂשֹות ָּלְך וַ ּי ֶ
וַ ּיִ ְׁש ָא ֵלהּו׃ ַמ ְ
ׁשּוע אֹור ֵעינֶיָך ָׁשב ֵא ֶליָך ֱאמּונָ ְתָך
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
ִלי אֹור ֵעינָי׃ וַ ּי ֶ
הֹוׁש ָיעה ָּלְך׃ ִּופ ְתא ֹם נִ ְפ ְקחּו ֵעינָיו וַ ּיֵ ֶלְך ַא ֲח ָריו וְ נָ תֹון ָּכבֹוד
ִ
ֹלהים׃
ת־ה ֱא ִ
ל־ה ָעם וַ ָיְב ְרכּו ֶא ָ
אֹלהים וַ ּיַ ְרא ָּכ ָ
ֵל ִ
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ּוׁשמֹו זַ ָּכי
וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר ָּבא וְ ָע ַבר ֶּד ֶרְך יְ ִריחֹו׃ וַ ּיָב ֹא ִאיׁש ְ
ׁשּוע
ּמֹוכ ִסים וְ הּוא ִאיׁש ָע ִׁשיר׃ וַ ַיְב ֵּקׁש ִל ְראֹות ֶאת־יֵ ַ
ר ֹאׁש ַה ְ
קֹומה ָהיָ ה׃ וַ ּיָ ָרץ
י־ׁש ַפל ָ
ה־ּת ֳארֹו וְ ל ֹא יָ כ ֹל ִמ ְּפנֵ י ָה ָעם ִּכ ְ
ַמ ָ
ל־עץ ִׁש ְק ָמה ִל ְרא ֹתֹו ִּכי הּוא ַה ֶּד ֶרְך ֲא ֶׁשר
ְל ָפנָ יו וַ ּיַ ַעל ַע ֵ
ת־עינָ יו
ל־ה ָּמקֹום ַההּוא וַ ּיִ ָּׂשא ֶא ֵ
ׁשּוע ֶא ַ
ר־ׁש ָּמה׃ וַ ּיָב ֹא יֵ ַ
יַ ֲע ָב ָ
ֹאמר ֵא ָליו זַ ָּכי ַמ ֲה ָרה ְר ָדה ִּכי ִהנְ נִ י ִל ְׁשּכ ֹן ַהּיֹום
וַ ּיִ ְר ֵאהּו וַ ּי ֶ
ל־ּביתֹו ְּב ִׂש ְמ ַחת ִלּבֹו׃ וַ ּיִ ֹּלנּו
יְמ ֵהר וַ ּיֵ ַרד וַ ּיַ ַא ְס ֵפהּו ֶא ֵ
יתָך׃ וַ ַ
ְּב ֵב ֶ
ל־ּבית ִאיׁש ח ֵֹטא נָ ָטה ָללּון׃ וַ ּיַ ֲעמ ֹד זַ ָּכי
ל־הר ִֹאים ֵלאמ ֹר ֶא ֵ
ָכ ָ
ל־ה ָאדֹון ְר ֵאה ֲאד ֹנִ י ִהנְ נִ י נ ֵֹתן ַמ ֲח ִצית ַּכ ְס ִּפי ָל ֲענִ ּיִ ים
ֹאמר ֶא ָ
וַ ּי ֶ
ֹאמר לֹו
אּומה ָא ִׁשיב לֹו ַא ְר ַּב ְע ָּתיִ ם׃ וַ ּי ֶ
ם־ע ַׁש ְק ִּתי ִאיׁש ְמ ָ
וְ ִא ָ
ׁשּועה ַל ַּביִ ת ַהּזֶ ה ַּב ֲא ֶׁשר ּגַ ם־הּוא ֶּבן־
ׁשּוע ַהּיֹום ָהיְ ָתה ְת ָ
יֵ ַ
ת־הא ֵֹבד׃
הֹוׁש ַיע ֶא ָ
ן־ה ָא ָדם ָּבא ְל ַב ֵּקׁש ְּול ִ
ַא ְב ָר ָהם׃ ִּכי ֶב ָ
ּיֹוסף וַ יְ ַמ ֵּׁשל ָל ֶהם ָמ ָׁשל
ת־ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וַ ֶ
וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו ֶא ַ
ד־מ ֵה ָרה ִתּגָ ֶלה
ירּוׁש ַליִ ם וְ ֵהם ָח ְׁשבּו ִּכי ַע ְ
ִּכי ָקרֹוב ָהיָ ה ִל ָ
חֹוקה
ל־א ֶרץ ְר ָ
ֹאמר ִאיׁש נָ ִדיב ָה ַלְך ֶא ֶ
ֹלהים׃ וַ ּי ַ
ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ל־ע ָׂש ָרה ֵמ ֲע ָב ָדיו
ָל ַק ַחת־לֹו ַמ ְמ ָל ָכה וְ ָלשּׁוב׃ וַ ּיִ ְק ָרא ֶא ֲ
יהם ַס ֲחרּו ָבזֶ ה ַעד ּב ִֹאי׃
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּיִ ֵּתן ָל ֶהם ֲע ֶׂש ֶרת ָמנִ ים וַ ּי ֶ
וְ ַאנְ ֵׁשי ִעירֹו ָׂשנְ אּו א ֹתֹו וַ ּיִ ְׁש ְלחּו ַא ֲח ָריו ַמ ְל ָא ִכים ֵלאמ ֹר ֵאין
יִמֹלְך ָע ֵלינּו׃ וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ׁשּובֹו וְ ַה ַּמ ְמ ָל ָכה
ֶאת־נַ ְפ ֵׁשנּו ִּכי זֶ ה ְ
ת־ה ֲע ָב ִדים ָה ֵהם ֲא ֶׁשר נָ ַתן
נָ כֹונָ ה ְביָ דֹו וַ יְ ַצו ִל ְקר ֹא ֵא ָליו ֶא ָ
ה־ע ָׂשה ִאיׁש ִאיׁש ְּב ִמ ְס ָחרֹו׃
ת־ה ֶּכ ֶסף ִל ְראֹות ֶמ ָ
ָל ֶהם ֶא ַ
ֹאמר ֲאד ֹנִ י ַה ָּמנֶ ה נָ ַת ָּת ִּלי ֶה ֱע ָלה יִ ְתרֹון
וַ ּיָב ֹא ָה ִראׁשֹון וַ ּי ַ
יט ְב ָּת ֶע ֶבד טֹוב ְּב ֶכ ֶסף ְמ ַעט
ֹאמר ֵא ָליו ֵה ַ
ֲע ֶׂש ֶרת ָמנִ ים׃ וַ ּי ֶ
ל־ע ֶׂשר ָע ִרים׃ וַ ּיָב ֹא ַה ֵּׁשנִי
ית ֱהיֵ ה ַׁש ִּליט ֵמ ַהּיֹום ַע ֶ
נֶ ֱא ָמן ָהיִ ָ
ֹאמר
יִתרֹון ֲח ֵמ ֶׁשת ָמנִים׃ וַ ּי ֶ
ֹאמר ֲאד ֹנִי ַה ָּמנֶ ה נָ ַת ָּת ִּלי ֶה ֱע ָלה ְ
וַ ּי ַ
ל־ח ֵמׁש ָע ִרים׃
ּגַ ם ֶאל־זֶ ה וְ ַא ָּתה ֱהיֵ ה ַע ָ
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א־לָך ֲאד ֹנִי ַה ָּמנֶ ה נָ ַת ָּת ִּלי ֲא ֶׁשר
ֹאמר ֵה ְ
וְ ָא ָחד ֵמ ֶהם ָּבא וַ ּי ַ
אתי ִמ ָּפנֶיָך ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ִאיׁש
ָצרּור ָהיָ ה ְּב ִמ ְט ָּפ ַחת׃ ִּכי יָ ֵר ִ
קֹוצר ַּב ֲא ֶׁשר ל ֹא זָ ָר ְע ָּת׃
ָק ֶׁשה ַא ָּתה נ ֵֹׂשא ַּב ֲא ֶׁשר ל ֹא נָ ַת ָּת וְ ֵ
ל־ּפיָך ִא ָּׁש ֵפט ִא ְּתָך ֶע ֶבד ָרע ֲהל ֹא יָ ַד ְע ָּת ִּכי־
ֹאמר ֵא ָליו ַע ִ
וַ ּי ֶ
קֹוצר ַּב ֲא ֶׁשר ל ֹא
ִאיׁש ָק ֶׁשה ָאנ ִֹכי נ ֵֹׂשא ַּב ֲא ֶׁשר ל ֹא נָ ַת ִּתי וְ ֵ
ת־ּכ ְס ִּפי ִל ְמ ַח ְּל ֵפי ָכ ֶסף וַ ֲאנִי
זָ ָר ְע ִּתי׃ וְ ָל ָּמה־ּזֶ ה ל ֹא נָ ַת ָּת ֶא ַ
ל־הע ְֹמ ִדים ָע ָליו ְקחּו
ֹאמר ֶא ָ
ְּבב ִֹאי ִה ַּׂשגְ ִּתי א ֹתֹו ְּב ַת ְר ִּבית׃ וַ ּי ֶ
ֹאמרּו
ּותנּו ָלזֶ ה ֲא ֶׁשר־לֹו ֲע ֶׂש ֶרת ַה ָּמנִים׃ וַ ּי ְ
ת־ה ָּמנֶ ה ְ
ִמּיָ דֹו ֶא ַ
ֵא ָליו ֲאד ֹנֵינּו ֲהל ֹא הּוא יֶ ׁש־לֹו ֲע ֶׂש ֶרת ָמנִים׃ ֲאנִי א ֵֹמר ָל ֶכם
ּומי ֲא ֶׁשר ֵאין לֹו יֻ ַּקח ִמ ֶּמּנּו
ל־איׁש ֲא ֶׁשר יֶ ׁש־לֹו יִ ּנָ ֶתן־לֹו עֹוד ִ
ָּכ ִ
ֹא־אבּו ִּכי ֶא ְמֹלְך
ר־ּביָ דֹו׃ ֲא ָבל א ֹ ַיְבי ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ל ָ
ת־א ֶׁש ְ
ּגַ ם ֶא ֲ
יהם ָה ִביאּו א ָֹתם ֵהּנָ ה וַ ֲה ִמיתּום ְל ָפנָי׃ וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ִּד ֵּבר
ֲע ֵל ֶ
יְרּוׁש ָל ָיְמה׃
נֵיהם וַ ּיַ ַעל ָ
ת־ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָה ַלְך ִל ְפ ֶ
ֶא ַ
ית־ענְ יָ ה ָּב ָהר
ּוב ַ
וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר ִה ְק ִריב ָלב ֹא ֵא ֶצל ֵּבית ַּפּגֵ י ֵ
יתים וַ ּיִ ְׁש ַלח ְׁשנַ יִ ם ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו ֵלאמ ֹר׃ ְלכּו
ַהּנִ ְק ָרא ַהר ַהּזֵ ִ
ל־ה ְּכ ָפר ֲא ֶׁשר ִמּנֶ גֶ ד וְ ָהיָ ה ְּכב ֲֹא ֶכם ָׁש ָּמה ִּת ְמ ְצאּו ַעיִ ר
ֶא ַ
יאהּו׃ וְ ִכי־
ֹא־ר ַכב ָע ָליו ִאיׁש ַה ִּתירּו א ֹתֹו וַ ֲה ִב ֻ
ָאסּור ֲא ֶׁשר ל ָ
ֹאמרּון א ֹתֹו
יִ ְׁש ַאל ֶא ְת ֶכם ִאיׁש ָל ָּמה־ּזֶ ה ַּת ִּתירּו א ֹתֹו ּכ ֹה ת ְ
יִ ֵעד ָה ָאדֹון ְל ֶח ְפצֹו׃ וַ ּיֵ ְלכּו ַה ַּמ ְל ָא ִכים וַ ּיִ ְמ ְצאּו ַּכ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר
יהם ְּב ָע ָליו ָל ָּמה־ּזֶ ה
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ת־ה ָעיִ ר וַ ּי ֶ
יהם׃ וַ ּיַ ִּתירּו ֶא ָ
ֲא ֵל ֶ
ת־ה ָעיִ ר׃ וַ ּיַ ֲענּו א ֹתֹו יִ ֵעד ָה ָאדֹון ְל ֶח ְפצֹו׃ וַ ִּיָביאּו
ַּת ִּתירּו ֶא ָ
ל־ה ַעיִ ר וַ ּיַ ְר ִּכיבּו ָע ָליו
ת־ּבגְ ֵד ֶהם ַע ָ
ׁשּוע וַ ּיָ ִׂשימּו ֶא ִ
א ֹתֹו ֶאל־יֵ ַ
ל־ה ָּד ֶרְך׃
יהם ַע ַ
ת־ּבגְ ֵד ֶ
ׁשּוע׃ וַ ּיִ ְר ַּכב וַ ּיֵ ַלְך וְ ֵהם ָּפ ְרׂשּו ֶא ִ
ֶאת־יֵ ַ
ל־ק ַהל
יתים וַ ּיָ ֵחלּו ָּכ ְ
ל־מֹורד ַהר ַהּזֵ ִ
ַ
וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר ִה ְק ִריב ֶא
ּובקֹול ִרּנָ ה ַעל ָּכל־
ֹלהים ְּב ֶח ְדוָ ה ְ
ת־ה ֱא ִ
ַּת ְל ִמ ָידיו ְל ָב ֵרְך ֶא ָ
ַהּנִ ְפ ָלאֹות ֲא ֶׁשר ָראּו ֵלאמ ֹר׃
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ָּברּוְך ַה ֶּמ ֶלְך ַה ָּבא ְּב ֵׁשם יְ הֹוָ ה ָׁשלֹום ַּב ָּׁש ַמיִ ם וְ ָכבֹוד ִּב ְמר ֵֹמי־
רּוׁשים ֲא ֶׁשר ְּב ֶק ֶרב ָה ָעם ָא ְמרּו ֵא ָליו
ן־ה ְּפ ִ
ָעל׃ וַ ֲאנָ ִׁשים ִמ ַ
ם־א ֶּלה
ֹאמר ִהנְ נִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִא ֵ
ַר ִּבי ּגְ ַער ְּב ַת ְל ִמ ֶידיָך׃ וַ ּיַ ַען וַ ּי ַ
יֶ ֱחׁשּו ֲא ָבנִ ים יִ זְ ָעקּו׃
ם־א ְּת
יה ֵלאמ ֹר׃ לּו יָ ַד ַע ְּת ּגַ ַ
ת־ה ִעיר וַ ְּיֵבְך ָע ֶל ָ
וַ ּיִ ְק ַרב וַ ּיַ ְרא ֶא ָ
לֹומְך ַאְך נִ ְס ָּתר הּוא ִמּנֶ גֶ ד ֵעינָ יִ ְך׃ ִּכי
יֹומְך זֶ ה ֵמ ַאיִ ן יָב ֹא ְׁש ֵ
ְּב ֵ
ִהּנֵ ה יָ ִמים ָּב ִאים וְ ָׁש ְפכּו ָע ַליִ ְך א ֹ ִיְבים ס ְֹל ָלה ִמ ָּס ִביב וְ ִה ִּקיפּוְך
ת־ּבנַ יִ ְך ְּב ִק ְר ֵּבְך ַעד־
ל־ע ֶבר׃ וְ נִ ְּפצּו א ָֹתְך וְ ֶא ָ
וְ ָצרּו ָע ַליִ ְך ִמ ָּכ ֵ
ל־א ֶבן ַּת ַחת ֲא ֶׁשר ל ֹא יָ ַד ַע ְּת
ָע ָפר וְ ל ֹא־יַ ְׁש ִאירּו ָבְך ֶא ֶבן ַע ָ
ל־ה ֵה ָיכל וַ ּיָ ֶחל ְלגָ ֵרׁש ִמ ִּק ְרּבֹו ֶאת־
ֵעת ְּפ ֻק ָּד ֵתְך׃ וַ ּיָב ֹא ֶא ַ
ית־ּת ִפ ָיּלה
יתי ֵּב ְ
יהם ָּכתּוב ִּכי ֵב ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ַהּמ ְֹכ ִרים ָּׁשם׃ וַ ּי ֶ
מֹורה יֹום
יתם א ֹתֹו ִל ְמ ָע ַרת ָּפ ִר ִיצים׃ וַ יְ ִהי ֶ
הּוא וְ ַא ֶּתם ֲע ִׂש ֶ
ּסֹופ ִרים וְ ָׂש ֵרי ָה ָעם ִּב ְקׁשּו
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ ַה ְ
יֹום ַּב ֵה ָיכל ַאְך ָר ֵ
ל־ה ָעם ָּד ְבקּו
ה־ּל ֲעׂשֹות ִּכי ָכ ָ
ְל ַה ְׁש ִמידֹו׃ וְ ל ֹא ָמ ְצאּו ַמ ַ
ַא ֲח ָריו ִל ְׁשמ ַֹע א ֹתֹו׃
ׂשרה
ּוד ַבר ַה ְּב ָ
ּתֹורה ְ
וַ יְ ִהי ַהּיֹום ִּב ְהיֹותֹו ַב ֵה ָיכל ְלהֹור ֹת ָל ָעם ָ
ם־הּזְ ֵקנִ ים׃ וַ יְ ַד ְּברּו
ּסֹופ ִרים ִע ַ
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ ַה ְ
וַ ּיִ גְ ׁשּו ֵא ָליו ָר ֵ
ּומי
ֵא ָליו ֵלאמֹר ֱא ָמר ָלנּו ְּב ֵאיזֶ ה־זֶ ה ִר ְׁשיֹון ַא ָּתה ע ֶֹׂשה ֵא ֶּלה ִ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ת־ה ִר ְׁשיֹון ַהּזֶ ה׃ וַ ּיַ ַען וַ ּי ֶ
הּוא ֲא ֶׁשר נָ ַתן ְלָך ֶא ָ
יֹוחנָ ן ִמ ִּפי־
ם־אנ ִֹכי ָד ָבר ִאם ַּתּגִ ידּו ִלי׃ ְט ִב ַילת ָ
ֶא ְׁש ַאל ִמ ֶּכם ּגַ ָ
נֵי־א ָדם׃ וַ יְ ִהי ֵהם ׁש ְֹק ִלים
ן־ה ָּׁש ַמיִם אֹו ִמ ְּב ָ
יְתה ִמ ְצוָ ָתּה ִמ ַ
ִמי ָה ָ
ּדּוע ל ֹא
ּומ ַ
ֹאמר ָלנּו ַ
ן־ה ָּׁש ַמיִם י ַ
ֹאמר ִמ ַ
ְּב ַד ְע ָּתם ֵלאמ ֹר ִאם־נ ַ
ל־ה ָעם ִּכי נָ כֹון
ֹאמר ִמ ְּבנֵי ָא ָדם יִ ְס ְק ֻלנּו ָכ ָ
ֱה ֶא ַמנְ ֶּתם לֹו׃ וְ ִאם־נ ַ
ֹאמרּו ל ֹא
יֹוחנָ ן נָ ִביא ָהיָ ה׃ וַ ּיַ ֲענּו וַ ּי ְ
ָהיָ ה ָל ֶהם ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ָ
ם־אנִי ל ֹא ַאּגִ יד ָל ֶכם ְּב ֵאיזֶ ה
ׁשּוע ּגַ ֲ
ֹאמר יֵ ַ
י־מי׃ וַ ּי ֶ
יָ ַד ְענּו ִמ ִּפ ִ
ִר ְׁשיֹון ֲאנִי ע ֶֹׂשה ֵא ֶּלה׃
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ת־ה ָּמ ָׁשל ַהּזֶ ה ִאיׁש ֶא ָחד נָ ַטע ָּכ ָרם
ל־ה ָעם ֶא ַ
וַ ּיָ ֶחל ְל ַד ֵּבר ֶא ָ
חּוצה ָל ָא ֶרץ ְליָ ִמים ַר ִּבים׃
ת־ה ֶּכ ֶרם ַלּנ ְֹט ִרים וַ ּיֵ ֶלְך ָ
וַ ּיִ ֵּתן ֶא ַ
ל־הּנ ְֹט ִרים ֲא ֶׁשר ִיָביא לֹו
ת־ע ְבּדֹו ֶא ַ
ְּול ֵעת ַה ָּב ִציר ָׁש ַלח ֶא ַ
ּיֹוסף וַ ּיִ ְׁש ַלח
ִמ ְּפ ִרי ַכ ְרמֹו וְ ַהּנ ְֹט ִרים ִה ֻּכהּו וַ יְ ַׁש ְל ֻחהּו ֵר ָיקם׃ וַ ֶ
יהם
ֶע ֶבד ַא ֵחר וְ גַ ם־א ֹתֹו ִהּכּו ּגִ ְדפּו וְ ִׁש ְלחּו ֵר ָיקם׃ וַ ּיִ ְׁש ַלח ֲא ֵל ֶ
יׁשי וַ ֻּיַּכהּו ַה ֵּכה ָּופצ ַֹע וְ ָה ְדפּו א ֹתֹו ְל ַמ ְד ֵחפֹות׃
עֹוד ֶע ֶבד ְׁש ִל ִ
ת־יְד ִידי
ת־ּבנִי ֶא ִ
ה־א ֱע ֶׂשה ֶא ְׁש ַלח ֶא ְ
ֹאמר ֲאדֹון ַה ֶּכ ֶרם ָמ ֶ
וַ ּי ֶ
נֹוסדּו יַ ַחד ֵלאמ ֹר
אּולי יִ ְיראּו ִמ ָּפנָיו׃ ִּכ ְראֹות א ֹתֹו ַהּנ ְֹט ִרים ְ
ַ
ּיֹורׁש ָּבא ְלכּו וְ נַ ַה ְרגֵ הּו וְ ָלנּו ִתּס ֹב ַהּנַ ֲח ָלה׃ וַ ּיֶ ְה ְדפּו א ֹתֹו
ִהּנֵ ה ַה ֵ
ּומה ֵאפֹוא ֲיַע ֶׂשה ָל ֶהם ֲאדֹון ַה ָּכ ֶרם׃
ל־מחּוץ ַל ֶּכ ֶרם וַ ּיַ ַה ְרגֻ הּו ָ
ֶא ִ
יִּתן ִּב ֵידי
ת־ּכ ְרמֹו ֵ
ת־הּנ ְֹט ִרים ָה ֵהם וְ ֶא ַ
הּוא יָב ֹא וְ ֶה ֱא ִביד ֶא ַ
ּיִּתן ֵעינָיו
ֹאמרּו ָח ִל ָילה ל ֹא ִת ְהיֶ ה ָּכז ֹאת׃ וַ ֵ
ֲא ֵח ִרים וַ ּיִ ְׁש ְמעּו וַ ּי ְ
ּומה ְּד ַבר ַה ָּכתּוב
ֹאמר ַ
ָּבם וַ ּי ַ
ֶא ֶבן ָמ ֲאסּו ַהּבֹונִ ים
ָהיְ ָתה ְלר ֹאׁש ִּפּנָ ה׃
ל־מי ֲא ֶׁשר ִּתּפ ֹל ָע ָליו
ּפֹורר וְ ָכ ִ
ל־ה ֶא ֶבן ַהּז ֹאת יִ ְת ָ
ל־הּנ ֵֹפל ַע ָ
ָּכ ַ
ְּת ַד ְּכ ֶאּנּו ֶל ָע ָפר׃
ֹלח ּבֹו יַ ד ָּב ֵעת ַה ִהיא
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים ִל ְׁש ַ
ּסֹופ ִרים וְ ָר ֵ
וַ ַיְב ְקׁשּו ַה ְ
ת־ה ָּמ ָׁשל ַהּזֶ ה ֶא ֶפס ִּכי
יהם הּוא נ ֵֹׂשא ֶא ַ
ִּכי ָראּו ֲא ֶׁשר ֲע ֵל ֶ
יָ ְראּו ִמ ְּפנֵ י ָה ָעם׃ וַ ּיֶ ֶא ְרבּו־לֹו וַ ּיִ ְׁש ְלחּו ְמ ַרגְ ִלים ִמ ְת ַח ְּפ ִׂשים
י־צ ֶדק ְלצ ֵֹדד א ֹתֹו ִּב ְד ָב ָריו ְּול ַה ְסּגִ ירֹו ִל ֵידי ַה ִּמ ְׁש ָּפט
ְּכ ַאנְ ֵׁש ֶ
וִ ֵידי ַה ֶּפ ָחה׃ וַ ּיִ ְׁש ֲאלּו א ֹתֹו ֵלאמ ֹר ַר ֵּבנּו יָ ַד ְענּו ִּכי נָ כֹון
ּתֹורה
ֹלהים ֶ
ת־ּד ֶרְך ָה ֱא ִ
י־איׁש וְ ֶא ֶ
ֹא־ת ָׂשא ְפנֵ ִ
ּות ַל ֵּמד ל ִ
ֶּת ְהּגֶ ה ְ
ם־איִ ן׃ וַ ּיַ ֵּכר ֶאת־
יסר ִא ָ
יׁש ִרים׃ ֲהנָ כֹון ָלנּו ָל ֵתת ַמס ַל ֵּק ָ
ְּב ֵמ ָ
ה־ּתנַ ּסּונִ י׃ ַה ְראּו ִלי ִּדינַ ר ֶא ָחד
יהם ַמ ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
יהם וַ ּי ֶ
נִ ְכ ֵל ֶ
יסר׃
ֹאמרּו ַל ֵּק ָ
ְל ִמי ַה ְּתמּונָ ה וְ ַה ְּכת ֶֹבת ָה ֵהּנָ ה וַ ּי ְ
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אֹלהים
יסר וְ ֵל ִ
יסר ֶאת ֲא ֶׁשר ַל ֵּק ָ
ל־ּכן ָהבּו ַל ֵּק ַ
יהם ַע ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
אֹלהים׃ וְ ל ֹא ְיָכלּו ְלצ ֵֹדד א ֹתֹו ְּב ַד ְּברֹו ִל ְפנֵי ָה ָעם
ֵאת ֲא ֶׁשר ֵל ִ
ל־ה ַּמ ֲענֶ ה וַ ּיַ ְח ִריׁשּו׃
ּיִת ַּפ ְּלאּו ַע ַ
וַ ְ
י־אין ְּת ִחּיַת ַה ֵּמ ִתים
ּדּוקים ָהא ְֹמ ִרים ִּכ ֵ
ן־ה ַּצ ִ
וַ ּיִ ּגְ ׁשּו ֲאנָ ִׁשים ִמ ַ
משה ָּכ ַתב ָלנּו ִּכי יָמּות ֶא ָחד
וַ ּיִ ְׁש ָא ֻלהּו ֵלאמ ֹר׃ ַר ֵּבנּו ִהּנֵ ה ֶ
ִמ ְּׁשנֵ י ַא ִחים וְ הּוא ַּב ַעל ִא ָּׁשה ֵּובין ֵאין־לֹו ֵא ֶׁשת ַה ֵּמת ָיְב ָמה
ל־ׁשם ָא ִחיו׃ וְ ִא ָּתנּו ָהיּו ִׁש ְב ָעה
יה וְ ֵה ִקים זֶ ַרע ַע ֵ
יָב ֹא ָע ֶל ָ
ּיָמת ֵּובן ֵאין־לֹו׃ וְ ַה ֵּׁשנִ י ֵיִּבם
ַא ִחים ָה ִראׁשֹון ָל ַקח לֹו ִא ָּׁשה וַ ָ
ל־ה ִּׁש ְב ָעה
יׁשי ֵוְכן ָּכ ַ
ם־ה ְּׁש ִל ִ
יָמת ֵּובן ֵאין־לֹו׃ ֵוְכן ּגַ ַ
א ָֹתּה וַ ָ
ם־ה ִא ָּׁשה׃ וְ ַע ָּתה
ֹא־בנִ ים׃ ָּוב ַא ֲחרֹונָ ה ֵמ ָתה ּגַ ָ
ֻוְכ ָּלם ֵמתּו ל ָ
יְתה
ְל ִמי ֵמ ֶהם תּ ְִהיֶה ְל ִא ָּׁשה ִּב ְת ִחּיַת ַה ֵּמ ִתים ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ָה ָ
עֹולם ַהּזֶ ה
ׁשּוע ֲא ֵל ֶיהם ְּבנֵי ָה ָ
ֹאמר יֵ ַ
ל־ה ִּׁש ְב ָעה׃ וַ ּי ֶ
ֵא ֶׁשת ָּכ ַ
נָׁשים ִּת ָּב ַע ְלנָ ה׃ ַאְך ָהע ְֹמ ִדים ָל ֶר ֶׁשת ֶאת־
נָׁשים ְיִב ָעלּו וְ ִ
ֲא ִ
ן־ה ֵּמ ִתים ל ֹא ְיִב ָעלּו וְ ל ֹא ִת ָּב ַע ְלנָ ה׃
עֹולם ַה ָּבא וְ ִל ְחיֹות ִמ ַ
ָה ָ
יֹותם ְּבנֵי
דּומים ֵהם ְל ַּמ ְל ָא ִכים ִּכי ִּב ְה ָ
יּוכלּו ָלמּות עֹוד ִּכי ִ
וְ ל ֹא ְ
משה ֻהּגַ ד
ם־ל ֶ
ֹלהים ֵה ָּמה׃ וְ ַה ֵּמ ִתים ִּכי יָקּומּו ּגַ ְ
ַה ְּת ִחּיָה ְּבנֵי ֱא ִ
ֹלהי ְיִצ ָחק
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם ֱא ֵ
ִמּתֹוְך ַה ְּסנֶ ה ַּכ ֲא ֶׁשר ָק ָרא יְהֹוָ ה ֱא ֵ
ֹלהי
ם־א ֵ
ֹלהי ַה ֵּמ ִתים ִּכי ִא ֱ
ֹלהים ֵאינֶ ּנּו ֱא ֵ
אֹלהי ֲיַעק ֹב׃ וְ ָה ֱא ִ
וֵ ֵ
ֹאמרּו ַר ִּבי
סֹופ ִרים ֲא ָח ִדים וַ ּי ְ
ַה ַחּיִים ִּכי ֻכ ָּלם ַחּיִים ְל ָפנָיו׃ וַ ֲּיַענּו ְ
ֹא־ה ֵעז עֹוד ִאיׁש ֵמ ֶהם ִל ְׁשא ֹל א ֹתֹו ָּד ָבר׃
יטב ִּד ַּב ְר ָּת׃ וְ ל ֵ
ֵה ֵ
ן־ּדוִ ד הּוא׃
יח ֶּב ָ
ֹאמרּו ִּכי ַה ָּמ ִׁש ַ
יהם ֵאיְך י ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
וְ ָדוִ ד ֲהל ֹא הּוא א ֵֹמר ְּב ֵס ֶפר ְּת ִה ִּלים
ימינִ י׃
נְ ֻאם יְ הֹוָ ה ַלאד ֹנִ י ֵׁשב ִל ִ
ד־א ִׁשית א ֹ ֶיְביָך ֲהד ֹם ְל ַרגְ ֶליָך׃
ַע ָ
ל־ּת ְל ִמ ָידיו
ֹאמר ֶא ַ
וְ ִאם ָּדוִ ד ק ֵֹרא לֹו ָאדֹון ֵאיְך הּוא ְּבנֹו׃ וַ ּי ֶ
ל־ה ָעם׃
ְּב ָאזְ נֵ י ָכ ָ
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ּסֹופ ִרים ַה ִּמ ְת ַעּנְ גִ ים ַעל ֶל ְכ ָּתם ְמ ֻל ָּב ִׁשים
ן־ה ְ
ִה ָּׁש ְמרּו ָל ֶכם ִמ ַ
ת־ׁש ֵא ַלת ָׁשלֹום ָל ֶהם ַּב ְּׁשוָ ִקים וְ ֶאת־
ְמ ִעיל וְ א ֲֹה ִבים ֶא ְ
ת־ה ְּמק ֹמֹות
י־ה ְּכנֵ ֶסת וְ ֶא ַ
ּמֹוׁשבֹות ָה ִראׁש ֹנִ ים ְּב ָב ֵת ַ
ַה ָ
ת־ּב ֵּתי ַא ְל ָמנֹות
ַהּנִ ְכ ָּב ִדים ְּב ָב ֵּתי ַה ִּמ ְׁש ֶּתה׃ ָהא ְֹכ ִלים ֶא ָ
יהם ַקו־
ה־עיִ ן יַ ְרּבּו ְת ִפ ָּלה ֵא ֶּלה ֵהם ֲא ֶׁשר יִ ּנָ ֶטה ֲע ֵל ֶ
ְּול ַמ ְר ֶא ַ
ַה ִּמ ְׁש ָּפט ִּפי ְׁשנָ יִ ם׃
י־עם נ ְֹתנִ ים ַמ ְּתנַ ת יָ ָדם ֶאל־
ת־עינָ יו וַ ּיַ ְרא ֲע ִׁש ֵיר ָ
וַ ּיִ ָׂשא ֶא ֵ
אֹוצר׃ וְ ִא ָּׁשה ַא ְל ָמנָ ה ֲענִ ּיָ ה ָר ָאה נ ֶֹתנֶ ת ּבֹו ְׁש ַּתיִ ם
ֲארֹון ָה ָ
ֹאמר ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ָה ַא ְל ָמנָ ה ָה ֲענִ ּיָ ה
ְּפרּוטֹות׃ וַ ּי ַ
אֹלהים ַמ ְּתנַ ת
ל־א ֶּלה נָ ְתנּו ֵל ִ
יֹותר ִמ ֻּכ ָּלם׃ ִּכי ָכ ֵ
ַהּז ֹאת נָ ְתנָ ה ֵ
ל־א ֶׁשר ָלּה ֵאת
ת־ּכ ֲ
ּמֹות ָרם וְ ִהיא ִמ ַּמ ְחס ָֹרּה נָ ְתנָ ה ֶא ָ
יָ ָדם ִמ ָ
ל־ר ֵעהּו ִּכי נֶ ְא ָּדר ַה ֵה ָיכל
ל־מ ְחיָ ָתּה׃ ָאז נִ ְד ְּברּו ִאיׁש ֶא ֵ
ָּכ ִ
ֹאמר ֲהר ִֹאים ַא ֶּתם ֵא ֶּלה
ַּב ֲא ָבנִ ים יָ פֹות ּונְ ָדבֹות יְ ָקרֹות׃ וַ ּי ַ
ל־א ֶבן ֲא ֶׁשר ל ֹא
ִהּנֵ ה יָ ִמים ָּב ִאים וְ ל ֹא ִת ָּׁש ֵאר ּפ ֹה ֶא ֶבן ַע ֶ
ּומה
ֻת ָּתץ׃ וַ ּיִ ְׁש ֲאלּו א ֹתֹו ֵלאמ ֹר ַר ֵּבנּו ָמ ַתי ִּת ְק ֶרינָ ה ֵא ֶּלה ָ
ֹאמר ִה ָּׁש ְמרּו ָל ֶכם ֶּפן־יַ ְת ֶעה ֶא ְת ֶכם ִאיׁש
אֹות ְל ֵעת ּב ָֹאן׃ וַ ּי ַ
ּמֹועד ָלב ֹא
ִּכי ַר ִּבים יָב ֹאּו ִב ְׁש ִמי ֵלאמ ֹר ֲאנִ י הּוא וְ ָקרֹוב ַה ֵ
ּופ ָרצֹות ַאל־
י־ת ְׁש ְמעּו ְק ָרבֹות ְ
יהם׃ וְ ִכ ִ
ל־ּת ְלכּו ַא ֲח ֵר ֶ
ַא ֵ
ֵּת ַחּתּו ִּכי ֵא ֶּלה ִּת ְהיֶ ינָ ה ִראׁשֹונָ ה וְ עֹוד ל ֹא ַה ֵּקץ׃
ּומ ְמ ָל ָכה ַעל־
יהם ִהּנֵ ה ּגֹוי יָ קּום ַעל־ּגֹוי ַ
ּיֹוסף ְל ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
וַ ֶ
ּומּזֶ ה וְ ָר ָעב
יה ִמּזֶ ה ִ
ַמ ְמ ָל ָכה׃ וְ ָה ָא ֶרץ ִּתגְ ַעׁש ִּת ְר ַעׁש ֵמ ֲע ָב ֶר ָ
ּוב ֶט ֶרם
ן־ה ָּׁש ָמיִ ם׃ ְ
נֹור ִאים ִמ ַ
דֹולים וְ ָ
יָב ֹא וָ ָד ֶבר ּומ ְֹפ ִתים ּגְ ִ
ל־א ֶּלה יִ ְׁש ְלחּו ָב ֶכם ְמנַ ֵּד ֶיכם יָ ד וְ ָר ְדפּו ֶא ְת ֶכם
יָב ֹאּו ָכ ֵ
הֹובילּו ֶא ְת ֶכם
ירּוכם ְל ָב ֵּתי ַה ְּכנֵ ֶסת ְּול ָב ֵּתי ְכ ָל ִאים וְ ִ
וְ ִה ְסּגִ ֶ
ִל ְפנֵ י ְמ ָל ִכים ּומ ְֹׁש ִלים ְל ַמ ַען ְׁש ִמי׃ וְ ז ֹאת ִּת ְהיֶ ה ְל ֵעדּות ָל ֶכם׃
ל־ל ְּב ֶכם ְל ִב ְל ִּתי ָה ֵכן ֵמר ֹאׁש ַמה ָּת ִׁשיבּו
ל־ּכן ִׂשימּו ַע ִ
ַע ֵ
ְל ַה ְצ ִּדיק נַ ְפ ְׁש ֶכם׃
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קֹומ ֵמ ֶיכם
ל־מ ְת ְ
ִּכי ָאנ ִֹכי ֶא ֵּתן ָל ֶכם ֶּפה וְ ָח ְכ ָמה ַעד ֲא ֶׁשר ָּכ ִ
יּוכלּו ַל ֲעמ ֹד ִל ְפנֵ ֶיכם וְ ָל ִׂשים ְל ַאל ִמ ֵּל ֶיכם׃ וְ ַאף ַא ֶּתם
ל ֹא ְ
רֹובים וְ ֵר ִעים וְ גַ ם־יָ ִמיתּו
ּוק ִ
ִּת ָּמ ְסרּו ַעל־יְ ֵדי ָאבֹות וְ ַא ִחים ְ
ל־א ָדם ְל ַמ ַען ְׁש ִמי׃ ְּב ָכל־
נּואים ִּת ְהיּו ְל ָכ ָ
ִמ ֶּכם׃ וְ ַא ֶּתם ְׂש ִ
רּוח ֶכם
ֹאׁש ֶכם ָא ְר ָצה׃ ְּב ַה ֲא ִריְך ֲ
ז ֹאת ל ֹא יִ ּפ ֹל ִמ ַּׂש ֲע ַרת ר ְ
רּוׁש ַליִ ם ִּכי
ֶאת־נַ ְפ ְׁש ֶכם ִּת ְׁשמ ֹרּו׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר ִּת ְראּו ֶאת־יְ ָ
יה ַמ ֲחנֶ ה ִמ ָּס ִביב יָ ד ַֹע ֵּת ְדעּו ִּכי ִׁש ְמ ֻמ ָתּה ָּב ָאה׃
ַת ֲחנֶ ה ָע ֶל ָ
ל־ה ָה ִרים וַ ֲא ֶׁשר ְּבתֹוְך ָה ִעיר
יהּודה יָ נּוסּו ֶא ֶ
ָאז ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ִּב ָ
ְיִב ְרחּו ִמ ֶּמנָ ה וְ ֲא ֶׁשר ַּב ָּׂש ֶדה ַּבל־יָב ֹאּו ָבּה׃ ִּכי־יְ ֵמי נְ ָק ָמה ֵהם
ל־ד ַבר ַה ָּכתּוב׃ אֹוי ֶל ָהרֹות וְ ַל ֵּמינִ יקֹות ַּבּיָ ִמים
ְל ַמ ְּלא ֹת ָּכ ְ
ל־ה ָעם ַהּזֶ ה׃
דֹולה ִּת ְהיֶ ה ָב ָא ֶרץ וְ ֶק ֶצף ַע ָ
ָה ֵה ָּמה ִּכי ָצ ָרה גְ ָ
ירּוׁש ַליִ ם ִּת ְהיֶ ה
ל־ה ַע ִּמים וִ ָ
ל־ּכ ָ
י־ח ֶרב וְ ָהגְ לּו ֶא ָ
וְ נָ ְפלּו ְל ִפ ֶ
ּומֹופ ִתים
ְ
ר־ּת ָמ ֶלאנָ ה ִעּתֹות ַהּגֹויִ ם׃
ְל ִמ ְר ַמס ַהּגֹויִ ם ַעד ֲא ֶׁש ִ
בּוכה
ּומ ָ
כֹוכ ִבים וְ ַהּגֹויִ ם יֵ ַחּתּו ָב ָא ֶרץ ְ
יִ ּנָ ְתנּו ַּב ֶּׁש ֶמׁש וְ יָ ֵר ַח וְ ָ
י־א ָדם נַ ְפ ָׁשם
ּובנֵ ָ
ּומ ְׁש ָּב ָריו׃ ְ
יהם ִמ ְּׁשאֹון ַהּיָ ם ִ
ָתב ֹא ֲע ֵל ֶ
ּומ ֲע ִתיד ֹת ָלב ֹא ְּב ֵת ֵבל ָא ְר ָצה ִּכי־
יהם ִמ ַּפ ַחד ֵ
ִּת ְת ַע ֵּטף ֲע ֵל ֶ
ן־ה ָא ָדם ָּבא ֶּב ָענָ ן
ת־ּב ָ
מֹוסדֹות ַה ָּׁש ַמיִ ם יִ ְרּגָ זּו׃ וְ ָאז יִ ְראּו ֶא ֶ
ְ
עֹודדּו
ּוב ָה ָדר ּגָ דֹול׃ ְּוכ ָה ֵחל ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָלקּום ִּת ְת ְ
ְּבע ֹז ְ
רֹובה׃
וְ ָת ִרימּו ר ֹאׁש ִּכי ְפדּות־נַ ְפ ְׁש ֶכם ְק ָ
ל־ע ֵצי ַה ָּׂש ֶדה׃
ּוב ָכ ֲ
יהם ְמ ָׁשלֹו ִה ְתּבֹונְ נּו ִב ְת ֵאנָ ה ְ
וַ ּיִ ָּׂשא ֲא ֵל ֶ
יֹוציאּו ֶפ ַרח ַּת ִּביטּו וְ ָת ִבינּו ְבנַ ְפ ְׁש ֶכם ִּכי ָקרֹוב ַה ָּקיִ ץ׃
ַּכ ֲא ֶׁשר ִ
ל־א ֶּלה יָ ד ַֹע ֵּת ְדעּו ִּכי
ם־א ֶּתם ַּכ ֲא ֶׁשר ִּת ְראּו ִּכי ָקמּו ָּכ ֵ
וְ ֵכן ּגַ ַ
ֹלהים׃ ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי ל ֹא יַ ֲעב ֹר
רֹובה ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ְק ָ
ל־א ֶּלה׃ ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ
ַהּדֹור ַהּזֶ ה ַעד ֲא ֶׁשר יָ קּומּו ָּכ ֵ
ּוד ָב ַרי ל ֹא יַ ֲעב ֹרּון׃
יַ ֲעב ֹרּו ְ
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ַאְך ִה ָּׁש ְמרּו ָל ֶכם ֶּפן־יִ ְט ַּפׁש ִל ְּב ֶכם ֵמר ֹב ִמ ְׁש ֶּתה וְ ִׁש ָּכרֹון אֹו
ִמ ַּד ֲאגֹות ַמ ֲחס ֵֹרי ַה ַחּיִ ים ְּול ֶפ ַתע ִּפ ְתא ֹם יָב ֹא ֲע ֵל ֶיכם ַהּיֹום
ל־ּכן
ל־יׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ׃ ַע ֵ
ַההּוא׃ ִּכי ְּכ ַפח יָ קּוׁש יִ ּפ ֹל ַעל ָּכ ְ
עֹוררּו וְ ַה ְע ִּתירּו ָת ִמיד ְל ִהּנָ ֵתן ָל ֶכם ֵּדי־כ ַֹח ְל ִה ָּמ ֵלט ִמ ָּכל־
ִה ְת ְ
ן־ה ָא ָדם׃
ֶּפגַ ע ַה ָּבא וְ ַל ֲעמ ֹד ָה ֵכן ִל ְפנֵ י ֶב ָ
ּוב ַּליְ ָלה יָ ָצא ָללּון ָּב ָהר
וַ יְ ִהי יֹום יֹום ִמ ְׁש ָּפטֹו ְל ַל ֵּמד ַּב ֵה ָיכל ַ
ל־ה ָעם ִה ְׁש ִּכימּו ַבּב ֶֹקר וַ ּיָב ֹאּו ֵא ָליו
יתים׃ וְ ָכ ָ
הּוא ַהר ַהּזֵ ִ
ית־ה ִּמ ְק ָּדׁש ִל ְׁשמ ַֹע א ֹתֹו׃
ְל ֵב ַ
ּסֹופ ִרים
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִים וְ ַה ְ
וַ ּיִ ְק ַרב ַחג ַה ַּמּצֹות הּוא ַחג ַה ָּפ ַסח׃ וְ ָר ֵ
ִּב ְקׁשּו ַּב ָּמה ֶאת־נַ ְפׁשֹו ְל ַק ְח ָּתּה ִּכי יָ ְראּו ִמ ְּפנֵי ָה ָעם׃
יׁש־ק ִרּיֹות ֶא ָחד ִמ ִּמ ְס ַּפר ְׁשנֵים ֶה ָע ָׂשר
יהּודה ֲא ֶׁשר ִּכּנּוהּו ִא ְ
וִ ָ
אׁשי
ת־ר ֵ
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִים וְ ֶא ָ
ת־ר ֵ
ָּבא בֹו ַה ָּׂש ָטן׃ וַ ּיֵ ֶלְך וַ ַיְד ֵּבר ֶא ָ
יַסּגִ יר א ֹתֹו ְּביָ ָדם׃ וַ ּיִ ְׂש ְמחּו יַּיֵ א ֹתּו ָל ֶתת־לֹו ָּכ ֶסף׃
ַה ָּצ ָבא ֵא ָיכה ְ
יחם ְל ַמ ֵּלא ְד ָברֹו וְ ת ֲֹאנָ ה ִּב ֶּקׁש־לֹו ְל ַה ְסּגִ ירֹו ְביָ ָדם
וְ הּוא ִה ְב ִט ָ
ְּב ֵס ֶתר וְ ל ֹא ֶב ָהמֹון׃ וַ ּיָב ֹא יֹום ַחג ַה ַּמּצֹות הּוא יֹום זֶ ַבח ַה ָּפ ַסח׃
ת־יֹוחנָ ן ֵלאמ ֹר ְלכּו ָה ִכינּו ָלנּו ֶל ֱאכ ֹל
ָ
ת־ּפ ְטרֹוס וְ ֶא
וַ ּיִ ְׁש ַלח ֶא ֶ
ֹאמרּו ֵא ָליו ֵאיפֹוא ִת ְר ֶצה ִּכי־נֵ ֵלְך ְל ָה ִכין׃
ת־ה ָּפ ַסח׃ וַ ּי ְ
ֶא ַ
יהם ִהּנֵ ה ְּכב ֲֹא ֶכם ָה ִע ָירה ָּופגַ ע ָּב ֶכם ִאיׁש נ ֵֹׂשא ַּכד
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
ל־ה ַּביִת ֲא ֶׁשר יָב ֹא ָׁש ָּמה׃ וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם ֶאל־
ָמיִם ְלכּו ַא ֲח ָריו ֶא ַ
ַּב ַעל ַה ָּביִת ּכ ֹה ָא ַמר ַר ֵּבנּו ַאּיֵ ה ֲח ַדר ָהא ְֹר ִחים ִלי ְּול ַת ְל ִמ ַידי
צּופה
דֹולה ְר ָ
ת־ה ָּפ ַסח׃ וְ הּוא ְיַר ֶאה ָל ֶכם ֲע ִלּיָ ה גְ ָ
ֶל ֱאכ ֹל ָׁשם ֶא ַ
ּיִמ ְצאּו ַּכ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ָל ֶהם
ְכ ָסתֹות וְ ָׁשם ָּת ִכינּו ָלנּו׃ וַ ּיֵ ְלכּו וַ ְ
ת־ה ָּפ ַסח׃
וַ ִּיָכינּו ֶא ַ
ים־ע ָׂשר
ּוׁשנֵ ָ
ּמֹועד וַ ּיֵ ֶׁשב ִּב ְמ ִסּבֹו הּוא ְ
וְ ַכ ֲא ֶׁשר ִהּגִ ַיע ַה ֵ
יהם נִ ְכס ֹף נִ ְכ ַס ְפ ִּתי ֶל ֱאכ ֹל ֶאת־
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
יחים ִאּתֹו׃ וַ ּי ֶ
ַה ְּׁש ִל ִ
ַה ֶּפ ַסח ַהּזֶ ה ִע ָּמ ֶכם ֶט ֶרם ְת ֻעּנֶ ה נַ ְפ ִׁשי׃
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מֹועד ֵה ָא ְכלֹו
ֵ
ִּכי ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי ל ֹא א ַֹכל ִמ ֶּמּנּו ַעד
ֹאמר ְקחּו
ת־הּכֹוס וַ ָיְב ֶרְך וַ ּי ַ
ֹלהים׃ וַ ּיִ ַּקח ֶא ַ
ְּב ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ֹא־א ְׁש ֶּתה
קּוה ֵבינֵ ֶיכם׃ ִּכי ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי ל ֶ
ז ֹאת וְ ִח ְל ָ
ֹלהים׃ וַ ּיִ ַקח ֶאת־
י־תבֹוא ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
עֹוד ִמ ְּפ ִרי ַהּגָ ֶפן ַעד ִּכ ָ
ַה ֶּל ֶחם וַ ָיְב ֶרְך וַ ְּיִב ַצע וַ ּיִ ֶּתן ָל ֶהם ֵלאמ ֹר זֶ ה הּוא ְּב ָׂש ִרי ַהּנָ תּון
ת־הּכֹוס ָל ַקח ַא ֲח ֵרי
ם־א ַ
ַּב ַע ְד ֶכם ֲעׂשּו ֵכן ְלזִ ָּכרֹון ִלי׃ וְ ֵכן ּגַ ֶ
ֹאמר ַהּכֹוס ַהּז ֹאת ִהיא ַה ְּב ִרית ַה ֲח ָד ָׁשה ְּב ָד ִמי
ָא ְכ ָלם וַ ּי ַ
ל־ה ֻּׁש ְל ָחן׃
ד־מ ְסּגִ ֵירנִ י ִהּנֵ ה ִא ִּתי ַע ַ
ַה ָּׁשפּוְך ַּב ַע ְד ֶכם׃ ַאך יַ ַ
ן־ה ָא ָדם ה ֵֹלְך ַּכ ֲא ֶׁשר נִ גְ זַ ר ָע ָליו ֲא ָבל אֹוי ָל ִאיׁש ַההּוא
ֵהן ֶּב ָ
ֲא ֶׁשר יַ ְסּגִ יר א ֹתֹו ְּביַ ד ְמ ַב ְק ֵׁשי נַ ְפׁשֹו׃ וְ ֵהם ֵה ֵחלּו ַל ֲחק ֹר
יהם ִמי־הּוא זֶ ה ֲא ֶׁשר יַ ֲע ֶׂשה ָּכז ֹאת׃
וְ ִל ְדר ֹׁש ֵּבינֵ ֶ
ֹאמר
ינֵיהם ִמי נֶ ְח ָׁשב ַהּגָ דֹול ָּב ֶהם׃ וַ ּי ֶ
ם־ּד ְב ֵרי ִריב ֹת ָהיּו ֵב ֶ
וְ גַ ִ
יהם ַמ ְל ֵכי ַהּגֹויִם ׁש ְֹל ִטים ָּבם וְ ַה ַּׁש ִּליט נִ ְק ָרא ַרב ָח ֶסד׃
ֲא ֵל ֶ
ֹא־כן ַאְך ַהּגָ דֹול ָּב ֶכם יְ ִהי ַכ ָּצ ִעיר וְ ָה ָאדֹון ִּכ ְמ ָׁש ֵרת׃ ִּכי
וְ ַא ֶּתם ל ֵ
ּיׁשב ָל ֱאכ ֹל
ּיׁשב ֶל ֱאכ ֹל אֹו ָהע ֵֹמד ְל ָׁש ֵרת ֲהל ֹא ַה ֵ
ִמי ַהּגָ דֹול ַה ֵ
תֹוכ ֶכם ִּכ ְמ ָׁש ֵרת׃ וְ ַא ֶּתם ֵהם ֲא ֶׁשר ֲע ַמ ְד ֶּתם ִע ָּמ ִדי וְ ל ֹא
וַ ֲאנִי ְב ְ
ם־אנִי ַמנְ ִחיל ֶא ְת ֶכם
ֲעזַ ְבּתּונִי ַּב ַּמּסֹות ֲא ֶׁשר ָע ְברּו ָע ָלי׃ וְ גַ ֲ
ֹאכלּו וְ ִת ְׁשּתּו
כּותי ּת ְ
ת־ה ַּמ ְלכּות ֲא ֶׁשר ִהנְ ִח ַילנִי ָא ִבי׃ ְּוב ַמ ְל ִ
ֶא ַ
ת־ׁשנֵים ָע ָׂשר ִׁש ְב ֵטי
ל־ּכ ְסאֹות ִל ְׁשּפ ֹט ֶא ְ
ַעל ֻׁש ְל ָחנִי וְ ֵת ְׁשבּו ַע ִ
ֹאמר ָה ָאדֹון ִׁש ְמעֹון ִׁש ְמעֹון ָׁשא ֹל ְׁש ָא ְל ֶכם ַה ָּׂש ָטן
יִ ְׂש ָר ֵאל׃ וַ ּי ֶ
רֹות ֶכם ִּכזְ רֹות ַה ִח ִּטים׃ וַ ֲאנִ י ִה ְת ַחּנַ נְ ִּתי ַב ַע ְדָך ִל ְב ִלי ֶת ְח ַּדל
ִלזְ ְ
ת־א ֶחיָך׃
ל־ל ְּבָך ְר ֵאה ְל ַחּזֵ ק ֶא ַ
ם־א ָּתה ַּכ ֲה ִׁש ְיבָך ֶא ִ
ֱאמּונָ ֶתָך וְ גַ ַ
ם־ל ֵבית ֶּכ ֶלא
וְ הּוא ָענָ ה וְ ָא ָמר ֲאד ֹנִ י נָ כֹון ָאנ ִֹכי ָל ֶל ֶכת ִע ְּמָך ּגַ ְ
ֹאמר ִהנְ נִ י א ֵֹמר ְלָך ֶפ ְטרֹוס ל ֹא־יִ ְק ָרא
ם־ל ַׁש ֲע ֵרי ָמוֶ ת׃ וַ ּי ַ
וְ גַ ְ
ר־ּת ַׁש ֵּקר ָׁשֹלׁש ְּפ ָע ִמים ֵלאמ ֹר ִּכי ל ֹא־
ַה ַּת ְרנְ ג ֹל ַהּיֹום ַעד ֲא ֶׁש ְ
יְ ַד ְע ָּתנִ י׃
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י־יַלקּוט
י־צרֹור ְּב ִל ְ
יהם ַּכ ֲא ֶׁשר ָׁש ַל ְח ִּתי ֶא ְת ֶכם ְּב ִל ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
ֹאמר
ֹאמרּו ל ֹא ָח ַס ְרנּו ָּד ָבר׃ וַ ּי ֶ
ְּוב ִלי־נְ ָע ִלים ַה ֲח ַס ְר ֶּתם ָּד ָבר וַ ּי ְ
יהם ֶא ֶפס ַּכּיֹום ִמי ֲא ֶׁשר־לֹו ְצרֹור יִ ָּׂש ֵאהּו ִעּמֹו ֵוְכן ְיַלקּוט
ֲא ֵל ֶ
ת־ּבגְ דֹו וְ ְיִקנֶ ה ּלֹו ָח ֶרב׃ ִּכי
ם־א ִ
ֹא־ת ִּׂשיג יָ דֹו ְיִמּכ ֹר ּגַ ֶ
ּומי ֲא ֶׁשר ל ַ
ִ
ֲאנִי א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי יָ קּום ֲא ֶׁשר ָּכתּוב ָע ָלי וְ ֶאת־ּפ ְֹׁש ִעים נִ ְמנָ ה
ֹאמרּו ֲאד ֹנֵינּו ִהּנֵ ה־פ ֹה
ד־ּתּמֹו׃ וַ ּי ְ
ל־ה ָּכתּוב ָע ַלי יָ קּום ַע ֻ
ִּכי ָכ ַ
יהם ַרב ָלנּו׃
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ִא ָּתנּו ֲח ָרבֹות ְׁש ָּתיִם וַ ּי ֶ
ם־ּת ְל ִמ ָידיו ָה ְלכּו
יתים וְ גַ ַ
ל־הר ַהּזֵ ִ
וַ ּיֵ ֵצא וַ ּיֵ ֶלְך ְּכ ַד ְרּכֹו ֵמ ָאז ֶא ַ
יהם ִה ְת ַּפ ְּללּו וְ ל ֹא ָתב ֹאּו
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ַא ֲח ָריו׃ וַ ּיִ ְפּגַ ע ַּב ָּמקֹום וַ ּי ֶ
ֹלע ָא ֶבן וַ ּיִ ְכ ַרע
ִל ֵידי נִ ָּסיֹון׃ וְ הּוא נִ ְפ ַרד ֵמ ֶהם ַה ְר ֵחק ִּכ ְק ַ
ת־הּכֹוס ַהּז ֹאת ִאם
וַ ּיִ ְת ַּפ ֵּלל ֵלאמ ֹר׃ ָא ִבי ַה ֲע ֵבר־נָ א ֵמ ָע ַלי ֶא ַ
*
ם־ּכ ְרצֹונְ ָך יֶ ִהי׃ וַ ּיֵ ָרא
ית ָא ָּתה ַאְך ל ֹא ִכ ְרצֹונִ י ִּכי ִא ִ
ֵּכן ָר ִצ ָ
ן־ה ָּׁש ַמיִ ם וַ יְ ַחּזְ ֵקהּו׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָא ְפפּו א ֹתֹו
ֵא ָליו ַמ ְל ָאְך ִמ ַ
דֹולים
י־דם ּגְ ִ
י־מוֶ ת ִה ְת ַּפ ֵּלל ְּב ָחזְ ָקה וְ נִ ְט ֵפי זֵ ָעתֹו ְּכנִ ְט ֵפ ָ
ֶח ְב ֵל ָ
ל־ּת ְל ִמ ָידיו וַ ּיִ ְמ ָצ ֵאם
יָ ְרדּו ָא ְר ָצה׃ וַ ּיָ ָקם ִמ ְּת ִפ ָּלתֹו וַ ּיָב ֹא ֶא ַ
יׁשנּו קּומּו
יהם ָל ָּמה־ּזֶ ה ִּת ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
יְ ֵׁשנִ ים ֵמ ִע ָּצבֹון׃ וַ ּי ֶ
ֹא־תב ֹאּו ִל ֵידי נִ ָּסיֹון׃
וְ ִה ְת ַּפ ְללּו וְ ל ָ
ים־ה ָע ָׂשר ַהּנִ ְק ָרא
מֹון־עם וְ ֶא ָחד ִמ ְּׁשנֵ ֶ
ָ
ע ֶֹדּנּו ְמ ַד ֵּבר וְ ִהּנֵ ה ֲה
ֹאמר
ׁשּוע ִלנְ ָׁשק־לֹו׃ וַ ּי ֶ
ֹאׁשם וַ ּיִ ּגַ ׁש ֶאל־יֵ ַ
הּודה ה ֵֹלְך ְּבר ָ
יְ ָ
יקה׃ וַ ֲאנָ ָׁשיו
ן־ה ָא ָדם ִּבנְ ִׁש ָ
ת־ּב ָ
הּודה ֲה ַת ְסּגִ יר ֶא ֶ
ׁשּוע יְ ָ
ֵא ָליו יֵ ַ
אֹותם ֵאת ֲא ֶׁשר ִּת ְק ֶרינָ ה ָא ְמרּו ֲאד ֹנֵ ינּו ֲהנַ ֶּכה
ֲא ֶׁשר ִאּתֹו ִּב ְר ָ
ת־ע ֶבד ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול וַ יְ ַק ֶּצץ־
ֶב ָח ֶרב׃ וְ ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִה ָּכה ֶא ֶ
ל־ּתֹוסיפּו וַ ּיִ ּגַ ע
ִ
ֹאמר ַה ְרּפּו ַא
ׁשּוע וַ ּי ֶ
לֹו ָאזְ נֹו ַהיְ ָמנִ ית׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ ָׂש ֵרי
ל־ר ֵ
ׁשּוע ֶא ָ
ֹאמר יֵ ַ
ְּב ָאזְ נֹו וַ ּיִ ְר ָּפ ֵאהּו׃ וַ ּי ֶ
אתם ַּב ֲח ָרבֹות
ַה ֵה ָיכל וְ ַהּזְ ֵקנִ ים ַה ָּב ִאים ָע ָליו ַה ַעל ָּפ ִריץ יְ ָצ ֶ
ּוב ַמּטֹות׃
ְ
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ֹא־ׁש ַל ְח ֶּתם ִּבי יָ ד ַאְך ז ֹאת
יתי ִע ָּמ ֶכם ַּב ֵה ָיכל וְ ל ְ
יֹום יֹום ָהיִ ִ
ּומ ְמ ֶׁש ֶלת ַהח ֶֹׁשְך׃
ִהיא ִע ְּת ֶכם ֶ
ּופ ְטרּוס
ל־ּבית ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול ֶ
יאהּו ֶא ֵ
ּיֹול ֻיכהּו וַ ִיְב ֻ
וַ ּיַ ֲחזִ יקּו־בֹו וַ ִ
ה ֵֹלְך ַא ֲח ָריו ֵמ ָרחֹוק׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר ִּב ֲערּו ֵאׁש ְּבתֹוְך ֶה ָח ֵצר
תֹוכם׃ וַ ֵּת ֶרא א ֹתֹו
ם־ּפ ְטרֹוס ְּב ָ
ּוב ִׁש ְב ָּתם יַ ְח ָּדו וַ ּיֵ ֶׁשב ּגַ ֶ
ְ
ֹאמר ּגַ ם־זֶ ה ָהיָ ה
ִׁש ְפ ָחה ַא ַחת י ֵֹׁשב נֶ גֶ ד ָהאֹור וַ ֶּת ֱחזֶ ה־ּבֹו וַ ּת ֶ
עֹוד־מ ַעט
ְ
ֹאמר ִא ָּׁשה ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי א ֹתֹו׃ וְ
ִעּמֹו׃ וַ יֵ ַכ ֵחׁש־ּבֹו וַ ּי ַ
ם־א ָּתה ֶא ָחד ֵמ ֶהם וַ ּיַ ַען ֶּפ ְטרֹוס
ֹאמר ּגַ ַ
וַ ּיִ ְר ֵאהּו ִאיׁש ַא ֵחר וַ ּי ַ
י־כן ָענָ ה ִאיׁש
ן־א ָדם ל ֹא ֵמ ֶהם ָאנ ִֹכי׃ ְּוכ ָׁש ָעה ַא ַחת ַא ֲח ֵר ֵ
ֶּב ָ
יח ָע ָליו ֵלאמ ֹר ָא ֵכן ּגַ ם־זֶ ה ָהיָ ה ִעּמֹו ִּכי הּוא ּגְ ִל ִילי׃
הֹוכ ַ
וְ ִ
ן־א ָדם ֵאינֶ ּנִ י י ֵֹד ַע ָמה ַא ָּתה ְמ ַד ֵּבר וְ עֹוד
ֹאמר ֶּפ ְטרֹוס ֶּב ָ
וַ ּי ֶ
ּופ ְתא ֹם ָק ָרא ַה ַּת ְרנְ ג ֹל׃ וַ ּיִ ֶפן ָה ָאדֹון וַ ּיֶ ֱחזֶ ה ִּב ְפנֵ י
ְּד ָברֹו ְּב ִפיו ִ
ת־ּד ַבר ָה ָאדֹון ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר לֹו ִּכי־
ֶפ ְטרֹוס וַ ּיִ זְ ּכ ֹר ֶּפ ְטרֹוס ֶא ְ
ׁש־ּבי ָׁשֹלׁש ְּפ ָע ִמים׃ וַ ּיֵ ֵצא
ְב ֶט ֶרם יִ ְק ָרא ַה ַּת ְרנְ ג ֹל ַהּיֹום ְּת ַכ ֵח ִ
חּוצה וַ יְ ָמ ֵרר ַּב ֶּב ִכי׃
ַה ָ
ׁשּוע ִהּכּו א ֹתֹו וְ ִה ְת ַע ְּללּו־בֹו׃ ָחפּו
וְ ָה ֲאנָ ִׁשים ַהּת ְֹפ ִׂשים ֶאת־יֵ ַ
ת־ּפנָ יו וְ ָׁשא ֹל לֹו ֵלאמ ֹר ִהּנָ ֵבא ָלנּו ִמי הּוא ַה ַּמ ֶּכה א ָֹתְך׃
ֶא ָ
הֹוסיפּו ְד ָב ִרים ָּכ ֵא ֶּלה ְלנָ ֵאץ א ֹתֹו׃ ְּוכאֹור ַהּב ֶֹקר
ִ
וְ עֹוד
יאהּו ִל ְפנֵ י
ּסֹופ ִרים וַ ִיְב ֻ
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ ַה ְ
נִ ְק ֲהלּו זִ ְקנֵ י ָה ָעם ָר ֵ
ד־לנּו
יח ַהּגֶ ָ
ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ֵלאמ ֹר׃ ַה ִאם ַא ָּתה הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ם־א ְׁש ַאל
יהם ִאם ַאּגִ יד ָל ֶכם ל ֹא ַת ֲא ִמינּו׃ וְ גַ ם ִא ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
ן־ה ָא ָדם ָל ֶׁש ֶבת
ל ֹא ַת ֲענּו וְ ל ֹא ְת ַׁש ְּלחּונִי׃ ִהּנֵ ה ֵמ ַע ָּתה ע ֶֹלה ֶב ָ
י־א ָּתה הּוא ֶּבן־
ֹאמרּו ֻכ ָּלם ֲה ִכ ַ
ֹלהים׃ וַ ּי ְ
בּורת ָה ֱא ִ
ִל ִימין ּגְ ַ
ֹאמרּו
י־אנִ י הּוא׃ וַ ּי ְ
יהם ַא ֶּתם א ְֹמ ִרים ִּכ ֲ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ֹלהים וַ ּי ֶ
ָה ֱא ִ
ה־ּלנּו ְּול ֵעדּות עֹוד ֲהל ֹא ָׁש ַמ ְענּו ֵעדּות ִּפיהּו׃
ַמ ָ
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ל־ּפ ָילטֹוס׃ וַ ּיָ ֵחּלּו ְל ִׂש ְטנֹו
ל־ה ָּק ָהל ָׁשם וַ ּי ִֹל ֻיכהּו ֶא ִ
וַ ּיָ קּומּו ָכ ַ
ּומ ְׁשּגֶ ה
ת־ע ֵּמנּו ַ
ת־ה ִאיׁש ַהזֶ ה ְמ ַס ֵּלף ֶא ַ
ֵלאמ ֹר ָמ ָצאנּו ֶא ָ
יח׃
יסר ְּב ָא ְמרֹו ִּכי הּוא ַה ֶּמ ֶלְך ַה ָּמ ִׁש ַ
א ָֹתם ִמ ֵּתת ַמס ַל ֵּק ַ
הּודים וַ ּיַ ַען א ֹתֹו
וַ ּיִ ְׁש ַאל א ֹתֹו ִפ ָילטֹוס ֵלאמ ֹר ַה ַא ָּתה ֶמ ֶלְך ַהּיְ ִ
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים
ל־ר ֵ
ֹאמר ִּפ ָילטֹוס ֶא ָ
ֹאמר ַא ָּתה ָא ָמ ְר ָּת׃ וַ ּי ֶ
וַ ּי ֶ
אתי ָעֹון ָּב ִאיׁש ַהּזֶ ה׃ ַאְך ֵהם
ל־המֹון ָה ָעם ֲאנִ י ל ֹא ָמ ָצ ִ
וְ ֶא ֲ
תֹורתֹו
ת־ה ָעם ְּב ָ
יח הּוא ֶא ָ
הֹוסיפּו ְּביֶ ֶתר ע ֹז ֵלאמ ֹר ִּכי ַמ ִּד ַ
ִ
מֹוע ִּפ ָילטֹוס ֶאת־
ד־הּנָ ה׃ וְ ִכ ְׁש ַ
הּודה ָה ֵחל ַּבּגָ ִליל וְ ַע ֵ
ְּב ָכל־יְ ָ
ם־ה ִאיׁש הּוא ּגְ ִל ִילי׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר יָ ַדע ִּכי־
ֵׁשם ַהּגָ ִליל וַ ּיִ ְׁש ַאל ִא ָ
ל־הֹורדֹוס ֲא ֶׁשר ּגַ ם־
ְ
ְל ֶמ ְמ ֶׁש ֶלת הֹורודֹוס יֵ ָח ֵׁשב וַ ּיִ ְׁש ָל ֵחהּו ֶא
ירּוׁש ַליִ ם ַּבּיָ ִמים ָה ֵהם׃
הּוא יָ ַׁשב ִּב ָ
ׁשּוע וַ יִ ְׂש ַמח ְמא ֹד ִּכי נִ ְכ ַסף
הֹורדֹוס ֶאת־יֵ ַ
ְ
וַ יְ ִהי ִּכ ְראֹות
ת־ׁש ְמעֹו וַ יְ ַקו ִּכי יַ ֲע ֶׂשה
ִל ְראֹותֹו ִמּיָ ִמים ַר ִּבים ַּכ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמע ֶא ָ
ֹא־ענָ הּו
אֹות ְל ֵעינָ יו׃ וַ ּיִ ְׁש ָא ֵלהּו ְׁש ֵאלֹות ׁש ֹנֹות ַאְך הּוא ל ָ
וְהּס ְֹופ ִרים וַּי ִֹסיפּו ְל ִׂש ְטנֹו ְּב ָכל־
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִים ַ
ָּד ָבר׃ וַּיָ קּומּו ָר ֵ
וַּיַל ֵּבׁש אֹתֹו ְמ ִעיל
וְחיל ְצ ָבאֹו ְ
וַּיִבז אֹתֹו ה ְֹורדֹוס ֵ
ַמ ֲא ַמ ֵּצי כ ָֹחם׃ ֶ
ל־ּפ ָילטֹוס׃ ַּבּיֹום ַההּוא ִה ְת ַרּצּו
וַּיִׁש ָל ֵחהּו ֶא ִ
ַא ְרּגָ ָמן ְל ָה ֶתל־ּבֹו ְ
ל־א ִחיו ִּכי ַעד־ּכ ֹה ָה ָיְתה ַמ ְׂש ֵט ָמה
ה ְֹורדֹוס ִּופ ָילטֹוס ִאיׁש ֶא ָ
ינֵיהם׃
ֵּב ֶ
ֹאמר
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִים וְ ַה ָּׂש ִרים וְ ָה ָעם׃ וַ ּי ֶ
ל־ר ֵ
וַ ְּיִק ָרא ִפ ָילטֹוס ֶא ָ
ת־ה ָעם וְ ִהּנֵ ה
ת־ה ִאיׁש ַהּזֶ ה ִּכ ְמ ַס ֵּלף ֶא ָ
אתם ֵא ַלי ֶא ָ
ֲא ֵל ֶיהם ֲה ֵב ֶ
אתי ָב ִאיׁש ַהּזֶ ה ֶׁש ֶמץ ָּד ָבר ִמּכ ֹל
ֹא־מ ָצ ִ
ינֵיכם וְ ל ָ
ֲח ַק ְר ִּתיו ְל ֵע ֶ
הֹורדֹוס ִּכי הּוא ֱה ִׁשיבֹו ֵא ֵלינּו
ֲא ֶׁשר ַּת ְר ִׁשיעּו א ֹתֹו׃ וְ ַאף ל ֹא ְ
ל־ּכן יַּס ֹר ֲא ְיַּס ֶרּנּו וְ ַא ֲח ֵרי
ט־מוֶ ת׃ ַע ֵ
ִמ ְּב ִלי ְמצ ֹא בֹו ֵח ְטא ִמ ְׁש ַּפ ָ
ֵכן ֲא ַׁש ַּלח א ֹתֹו׃ וְ ָע ָליו ְל ַׁש ַּלח ָל ֶהם ֶא ָחד ֵמ ָה ֲא ִס ִירים ָח ְפ ִׁשי
ת־ה ִאיׁש ַהּזֶ ה
יַח ָּדו ֵלאמ ֹר ֱאס ֹף ֶא ָ
ִּב ֵימי ֶה ָחג׃ ַאְך ֵהם ָק ְראּו ְ
ר־א ָּבא׃
ת־ּב ַ
וְ ַׁש ַּלח ָלנּו ֶא ַ
2

4

5

6

7

9

10

11

12

14

15

16

17

18

לוקס כג

174
19
20
21,22

23
24
25

26

27
28
29

30
31
32,33

34

35

36

הּוא ֲא ֶׁשר ָעצּור ָהיָה ַּב ֶּכ ֶלא ַּב ֲעבּור ֶמ ֶרד ֲא ֶׁשר־נִ ְמ ָצא ָּב ִעיר
י־ח ֵפץ ְל ַׁש ַּלח ֶאת־
ּיֹוסף ִּפ ָילטֹוס וַ ַיְד ֵּבר ֲא ֵל ֶיהם ִּכ ָ
וָ ֶר ַצח׃ וַ ֶ
ׁשּוע׃ וְ ֵהם ָצ ֲעקּו ֵלאמ ֹר ַה ְצ ֵלב ַה ְצ ֵלב א ֹתֹו׃ וַ ַיְד ֵּבר ֲא ֵל ֶיהם
יֵ ַ
אתי לֹו ִמ ְׁש ַּפט־
ֹא־מ ָצ ִ
יׁשית וְ ָל ָּמה ֶמה ָר ָעה ָע ָׂשה זֶ ה ל ָ
ְׁש ִל ִ
קֹולם וַ ּיִ ְׁש ָאלּו
ל־ּכן ֲא ְיַּס ֶרּנּו וַ ֲא ַׁש ְּל ֶחּנּו׃ ַאְך ֵהם ֵה ִרימּו ָ
ָמוֶ ת ַע ֵ
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִים׃ ִּופ ָילטֹוס
קֹולם וְ קֹול ָר ֵ
וַ ְּיִפ ְצרּו־בֹו ִּכי ָיִּצ ֵלב וַ ְּיַכ ַרע ָ
ת־ה ָעצּור
הֹוציא ִמ ְׁש ָּפט ִּכי ֵת ָע ֶׂשה ֶׁש ֱא ָל ָתם׃ וַ יְ ַׁש ַּלח ָל ֶהם ֶא ֶ
ִ
ׁשּוע
ת־ה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ָׁש ָאלּו וְ ֶאת־יֵ ַ
ַּב ֶּכ ֶלא ַּב ֲעבּור ֶמ ֶרד וָ ֶר ַצח ֶא ָ
נָ ַתן ִל ְרצֹונָ ם׃
ן־ה ָּׂש ֶדה
ּיֹול ֻיכהּו ִמ ָּׁשם וַ ּיַ ֲחזִ יקּו ְב ִאיׁש ֶא ָחד ֲא ֶׁשר ָּבא ִמ ַ
וַ ִ
ת־ה ְּצ ָלב ָל ֵׂשאת
יׁש־קּורינִ י וַ ּיָ ִׂשימּו ָע ָליו ֶא ַ
ִ
ּוׁשמֹו ִׁש ְמעֹון ִא
ְ
ׁשּוע׃
א ֹתֹו ַא ֲח ֵרי יֵ ַ
ם־רב ָה ְלכּו ַא ֲח ָריו וַ ֲהמֹון נָ ִׁשים נ ְֹׂשאֹות ָע ָליו ִמ ְס ֵּפד
וַ ֲהמֹון ַע ָ
ל־ּת ְב ֶּכינָ ה
רּוׁש ַליִ ם ַא ִ
ֹאמר ְּבנֹות יְ ָ
יהן וַ ּי ַ
ׁשּוע ֲא ֵל ֶ
וְ ִקינָ ה׃ וַ ּיִ ֶפן יֵ ַ
ֹאמרּו
ם־ּב ֶכינָ ה ָל ֶכן וְ ִל ְבנֵ ֶיכן׃ ִּכי ִהּנֵ ה יָ ִמים ָּב ִאים וְ י ְ
ִּלי ִּכי ִא ְ
ַא ְׁש ֵרי ָה ֲע ָקרֹות וְ ַה ֶּב ֶטן ֲא ֶׁשר ל ֹא יָ ָל ָדה וְ ַה ָּׁש ַדיִ ם ֲא ֶׁשר ל ֹא
ֵהינִ יקּו׃ ָאז יָ ֵחּלּו ֵלאמ ֹר ֶל ָה ִרים נִ ְפלּו ָע ֵלינּו וְ ַלּגְ ָבעֹות ַּכּסּונּו׃
ם־ּכ ָכה יַ ֲעׂשּו ְּב ֵעץ ָלח ַמה־ּיֵ ָע ֶׂשה ְּב ֵעץ ֵיָבׁש׃
ִּכי ִא ָ
הּובלּו ִאּתֹו ַל ָּמוֶ ת׃ וַ ּיָב ֹאּו ֶאל־
ם־ׁשנַ יִ ם ֲא ֵח ִרים ּפ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן ָ
וְ גַ ְ
ַה ָּמקֹום ַהּנִ ְק ָרא ּגֻ ְלּגָ ְל ָּתא וַ ּיִ ְצ ְלבּו א ֹתֹו ָׁשם וְ ֶאת־ּפ ֲֹע ֵלי ָה ָאוֶ ן
ׁשּוע ָא ִבי ְס ַלח ָל ֶהם
ֹאמר יֵ ַ
ימינֹו וְ ֶא ָחד ִל ְׂשמ ֹאלֹו׃ וַ ּי ֶ
ֶא ָחד ִל ִ
ת־ּבגָ ָדיו
ִּכי ֵאינָ ם י ְֹד ִעים ָמה ֵה ָּמה ע ִֹׂשים וַ יְ ַח ְּלקּו ָל ֶהם ֶא ְ
ם־ה ָּׂש ִרים
ּגֹורל׃ וְ ָה ָעם ָע ְמדּו ִה ִּביטּו בֹו וְ גַ ַ
יהם ָ
וַ ּיַ ִּפילּו ֲע ֵל ֶ
יֹוׁשע־נָ א ֶאת־נַ ְפׁשֹו
הֹוׁש ַיע ַ
ִ
ת־א ֵח ִרים
ָל ֲעגּו־לֹו ֵלאמ ֹר ֶא ֲ
ם־אנְ ֵׁשי ַה ָּצ ָבא
ֹלהים׃ וְ ֵכן ּגַ ַ
יח ְּב ִחיר ָה ֱא ִ
ִאם־הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ָׂש ֲחקּו ָע ָליו וַ ּיָב ֹאּו וַ ּיַ ּגִ יׁשּו לֹו ח ֶֹמץ׃
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הֹוׁשע ֶאת־נַ ְפ ֶׁשָך׃
ַ
הּודים
ם־א ָּתה הּוא ֶמ ֶלְך ַהּיְ ִ
ֹאמרּו ִא ַ
וַ ּי ְ
רֹומי וְ ִע ְב ִרי זֶ ה הּוא
וַ ּיָ ִׂשימּו ְכת ֶֹבת ִמ ַּמ ַעל לֹו ִּב ְכ ָתב יְ וָ נִ י וְ ִ
הּודים׃ וְ ֶא ָחד ִמּפ ֲֹע ֵלי ָה ָאוֶ ן ַהּנִ ְת ִלים ֶא ְצלֹו ֵח ֵרף
ֶמ ֶלְך ַהּיְ ִ
הֹוׁשע ֶאת־נַ ְפ ְׁשָך וְ ֶאת־
ַ
יח
א ֹתֹו ֵלאמ ֹר ֲהל ֹא ַא ָּתה ַה ָּמ ִׁש ַ
נַ ְפ ֵׁשנּו׃ וַ ּיַ ַען ָה ַא ֵחר וַ ּיִ גְ ַער־ּבֹו ֵלאמ ֹר ַה ִאם ל ֹא ִת ָירא ֶאת־
ם־ע ֶליָך׃ ָא ֵכן
הּוׁשת ּגַ ָ
ַ
ר־הע ֹנֶ ׁש ַהּזֶ ה
ֹלהים ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁש ָ
ָה ֱא ִ
הּוׁשב ָלנּו ַאְך זֶ ה
הּוׁשת ַּכ ִּמ ְׁש ָּפט ִּכי ְּכ ַמ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו ַ
ָע ֵלינּו ַ
ׁשּוע זָ ְכ ֵרנִ י־נָ א ֲאד ֹנִ י ַּכ ֲא ֶׁשר
ֹאמר ֶאל־יֵ ַ
ֹא־ע ָׂשה ָד ָבר ָרע׃ וַ ּי ַ
ל ָ
ׁשּוע ֵא ָליו ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ְלָך ַהּיֹום
ֹאמר יֵ ַ
כּותָך׃ וַ ּי ֶ
ָּתב ֹא ְּב ַמ ְל ֶ
ן־ע ֶדן׃
ִּת ְהיֶ ה ִע ִּמי ְּבגַ ֵ
ל־ה ָא ֶרץ ַעד
ת־ּפנֵ י ָכ ָ
וַ יְ ִהי ְּכ ָׁש ָעה ַה ִּׁש ִּׁשית וְ ח ֶֹׁשְך ִּכ ָּסה ֶא ְ
ּופר ֶֹכת ַה ֵה ַיכל נִ ְק ְר ָעה
ַה ָּׁש ָעה ַה ְּת ִׁש ִיעית׃ ַה ֶּׁש ֶמׁש ָח ָׁש ָכה ָ
ֹאמר ְּביָ ְדָך ָא ִבי
ׁשּוע ְּבקֹול ּגָ דֹול וַ ּי ַ
ִל ְׁשנַ יִ ם ְק ָר ִעים׃ וַ ּיִ ְק ָרא יֵ ַ
הֹוציא ֶאת־נִ ְׁש ָמתֹו׃ וְ ַׂשר־
רּוחי ְּוכ ָק ְראֹו ָכז ֹאת ִ
ַא ְפ ִקיד ִ
אֹלהים ֵלאמ ֹר
ַה ֵּמ ָאה ָר ָאה ֵאת ֲא ֶׁשר נַ ֲע ָׂשה וַ ּיִ ֵּתן ָּכבֹוד ֵל ִ
ל־המֹון ָה ָעם ֲא ֶׁשר נִ ְק ֲהלּו
ָא ֵכן ַצ ִּדיק ָהיָ ה ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה׃ וְ ָכ ֲ
ַל ַּמ ְר ֶאה ַהּזֶ ה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ָראּו ֵאת ֲא ֶׁשר נַ ֲע ָׂשה ָס ְפקּו ַעל־
ל־מיֻ ָּד ָעיו ָע ְמדּו ֵמ ָרחֹוק וְ ַהּנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר
ִל ָּבם וַ ּיָ ׁשּובּו׃ וְ ָכ ְ
ת־א ֶּלה׃
ן־הּגָ ִליל ָראּו ֶא ֵ
ָה ְלכּו ַא ֲח ָריו ִמ ַ
יֹוסף ִאיׁש טֹוב וְ ַצ ִּדיק ִמן־י ֲֹע ֵצי
ּוׁשמֹו ֵ
וַ יְ ִהי ִאיׁש ֶא ָחד ְ
יהם וְ הּוא ִמן־
ּומ ֲע ֵׂש ֶ
ַה ְּמ ִדינָ ה׃ ֲא ֶׁשר ל ֹא נָ ָטה ַא ֲח ֵרי ֲע ָצ ָתם ַ
ֹלהים׃ הּוא
ּומ ַח ֶּכה ְל ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
הּודים ְ
יר־הּיְ ִ
ָה ָר ָמ ַתיִ ם ִע ַ
ׁשּוע׃ וַ ּי ֶֹרד א ֹתֹו
ת־ּגּופת יֵ ַ
ַ
ָבא ִל ְפנֵ י ִפ ָילטֹוס וַ ּיִ ְׁש ַאל ִמ ֶּמּנּו ֶא
ימהּו ְּב ֶק ֶבר ָחצּוב ְּבצּור ֲא ֶׁשר עֹוד
יְך־ּבד וַ יִ ִׂש ֵ
וַ ּיַ ֲע ֵטהּו ְּב ַת ְכ ִר ַ
ל ֹא נִ ְק ַּבר־ּבֹו ָא ָדם׃ וְ יֹום ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ָהיָ ה וְ ַה ַּׁש ַּבת ָק ַרב וָ ָבא׃
ן־הּגָ ִליל ָה ְלכּו ַא ֲח ָריו וַ ִּת ְר ֶאינָ ה
וְ ַהּנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ָּבאּו ִעּמֹו ִמ ַ
ׁשּוע׃
ּגּופת יֵ ַ
הּוׂשם־ּבֹו ַ
ת־ה ֶּק ֶבר ַּכ ֲא ֶׁשר ַ
ֶא ַ
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ּוב ַׁש ָּבת
י־כן ָׁשבּו וְ ֵה ִכינּו ְּב ָׂש ִמים ּוזְ נִ ים ְמ ֻר ָּק ִחים ַ
וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ָׁש ְבתּו ַּכ ִּמ ְצוָ ה׃
ל־ה ָּק ֶבר וְ ֵה ִביאּו
ָּוב ֶא ָחד ַּב ַּׁש ָּבת ֶט ֶרם ָיִּב ַקע ַה ַּׁש ַחר ָּבאּו ֶא ַ
ת־ה ְּב ָׂש ִמים ֲא ֶׁשר ֵה ִכינּו וְ ִע ָּמ ֶהן עֹוד ֲא ֵחרֹות׃ וְ ִהּנֵ ה ָמ ְצאּו
ֶא ַ
ת־ּגּופת
ַ
ן־ה ָּק ֶבר׃ וַ ָּתב ֹאנָ ה ֶאל־ּתֹוכֹו ַאְך ֶא
לּולה ִמ ַ
ת־ה ֶא ֶבן ּגְ ָ
ֶא ָ
ל־ה ָּד ָבר ַהּזֶ ה וְ ִהּנֵ ה
ׁשּוע ל ֹא ָמ ָצאּו׃ ַוְכ ֲא ֶׁשר נָ ב ֹכּו ַע ַ
ָה ָאדֹון יֵ ַ
יהן׃ וְ ְיִר ָאה ָא ֲחזָ ה
יהם נִ ָּצ ִבים ֲע ֵל ֶ
ְׁשנֵי ֲאנָ ִׁשים ִּב ְב ַרק ז ַֹהר ִּבגְ ֵד ֶ
יהן ָל ָּמה־ּזֶ ה ְּת ַב ֵּק ְׁשנָ ה
נֵיהן ַׁשחּו ָא ְר ָצה וְ ֵהם ַא ְמרּו ֲא ֵל ֶ
א ָֹתן ְּופ ֶ
ן־ה ֵּמ ִתים
ת־ה ַחי ֵּבין ַה ֵּמ ִתים׃ הּוא ֵאינֶ ּנּו פ ֹה ִּכי ָקם ִמ ַ
ֶא ַ
ר־ּד ֶּבר ֲא ֵל ֶיכן ְּבעֹוד ֱהיֹותֹו ַבּגָ ִליל ֵלאמ ֹר׃ ִּכי
זְ כ ְֹרנָ ה ֵאת ֲא ֶׁש ִ
ן־ה ָא ָדם ְל ִהּנָ ֵתן ִּב ֵידי ֲאנָ ִׁשים ַח ָּט ִאים ְּול ִה ָּצ ֵלב ָּובּיֹום
נָ כֹון ְל ֶב ָ
ן־ה ֶּק ֶבר וַ ַּתּגֵ ְדנָ ה
ת־ּד ָב ָריו׃ ָׁשבּו ִמ ַ
יׁשי יָ קּום׃ ָאז זָ ְכרּו ֶא ְ
ַה ְּׁש ִל ִ
ל־זּול ָתם׃ וְ ֵא ֶּלה
ל־ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְל ַא ַחד ֶה ָע ָׂשר ְּול ָכ ָ
ֵאת ָּכ ַ
יחים ִמ ְריָם
ל־ה ְּׁש ִל ִ
ת־ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ֶא ַ
ֵהן ֲא ֶׁשר ָא ְמרּו ֶא ַ
ּומ ְריָם ֵאם יַ ֲעק ֹב וְ עֹוד נָ ִׁשים ֲא ֵחרֹות ִע ָּמ ֶהן׃
יֹוחנָ ה ִ
ַה ַּמגְ ָּד ִלית וְ ָ
י־ת ֵפל וְ ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו
ינֵיהם ְּכ ִד ְב ֵר ָ
ַאְך ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָהיּו ְב ֵע ֶ
וַּיִּׁשח ִל ְראֹות ֶאל־ּתֹוכֹו וְל ֹא־
ל־ה ֶּק ֶבר ַ
וַּיָרץ ֶא ַ
וַּיָקם ֶּפ ְטרֹוס ָ
ָל ֶהן׃ ָ
וַיָׁשב ְל ֵביתֹו ִמ ְׁש ָּת ֶאה
ם־ה ַּת ְכ ִר ִיכים ֻמנָ ִחים ְל ַב ָּדם ָ
ָר ָאה ִכי ִא ַ
נַע ָׂשה׃
ל־א ֶׁשר ֲ
ַע ֲ
ל־ה ְּכ ָפר ַהּנִ ְק ָרא ַע ָּמאּוס
ַּבּיֹום ַההּוא ָה ְלכּו ְׁשנַיִם ֵמ ֶהם ֶא ַ
ן־יְרּוׁש ָליִם׃ וְ ֵה ָּמה
ָ
יּׁשים ַמ ֲענֹות ֶצ ֶמד ָׂש ֶדה ִמ
ַה ְר ֵחק ְּכ ִׁש ִ
ל־הק ֹר ֹת ָה ֵא ֶּלה׃ וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר
ל־ר ֵעהּו ַעל ָּכ ַ
נִ ְד ְּברּו ִאיׁש ֶא ֵ
ׁשּוע וַ ּיֵ ֶלְך ִע ָּמ ֶהם׃ וְ ֵהם ל ֹא
ָׁש ֲאלּו וְ ָח ְקרּו ַּב ָּד ָבר וַ ּיִ ּגַ ׁש ּגַ ם־יֵ ַ
יהם ָמה ַה ְּד ָב ִרים
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ינֵיהם ֵמ ְראֹות׃ וַ ּי ֶ
ִה ִּכ ֻירהּו ִּכי ַטחּו ֵע ֶ
ל־ר ֵעהּו ּפ ֹה ֲע ֵלי־א ַֹרח
ָה ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ְמ ַד ְּב ִרים ִאיׁש ֶא ֵ
נֵיהם ז ֲֹע ִפים׃
וַ ּיַ ַע ְמדּו ְּופ ֶ
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יֹופס ָענָ ה וְ ָא ָמר ַה ַא ָּתה הּוא ְל ַב ְּדָך א ֵֹר ַח
ּוׁשמֹו ְק ֵל ָ
וְ ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְ
תֹוכּה
ת־ה ַּמ ֲע ִׂשים ֲא ֶׁשר נַ ֲעׂשּו ְב ָ
י־ד ַעת ֶא ַ
ירּוׁש ַליִם ִמ ְּב ִל ַ
ִּב ָ
ֹאמרּו
ּומה ֵה ָּמה ַה ַּמ ֲע ִׂשים וַ ּי ְ
יהם ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ּיָמים ָה ֵא ֶּלה׃ וַ ּי ֶ
ַּב ִ
ׁשּוע ַהּנָ ְצ ִרי ֲא ֶׁשר ָהיָ ה נָ ִביא ּגִ ּבֹור ַחיִל ִל ְפנֵי
ֵא ָליו ַעל־א ֹדֹות יֵ ַ
ם־ּב ְד ָב ָריו׃ ֲא ֶׁשר
ם־ּב ַמ ֲע ָׂשיו וְ גַ ִ
ל־ה ָעם ּגַ ְ
ֹלהים וְ ִל ְפנֵי ָכ ָ
ָה ֱא ִ
ט־מוֶ ת וַ ּיִ ְצ ְלבּו א ֹתֹו׃
אׁשי כ ֲֹהנֵינּו וְ ָׂש ֵרינּו ְל ִמ ְׁש ַּפ ָ
ִה ְסּגִ ֻירהּו ָר ֵ
וַ ֲאנַ ְחנּו ִח ִּכינּו ִּכי־זֶ ה הּוא ֲא ֶׁשר ְיִפ ֶּדה ֶאת־יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַהּיֹום
יׁשי הּוא ֵמ ֵעת נַ ֲעׂשּו ֵא ֶּלה׃ וְ גַ ם־נָ ִׁשים ִמ ִּק ְר ֵּבנּו
ַהּזֶ ה יֹום ְׁש ִל ִ
ל־ה ֶּק ֶבר ַּבּב ֶֹקר׃ וְ ל ֹא
י־ה ְׁש ִּכימּו ָלב ֹא ֶא ַ
ִה ְב ִהילּו א ָֹתנּו ִּכ ִ
ֹאמ ְרנָ ה ִּכי ָחזּו ַמ ְל ָא ִכים ַּב ַּמ ֲחזֶ ה
ַמ ְצאּו ֶאת־ּגְ וִ ּיָתֹו וַ ָּתב ֹאנָ ה וַ ּת ַ
ל־ה ָּק ֶבר
ֲא ֶׁשר ָא ְמרּו ִּכי־הּוא ָחי׃ וַ ֲאנָ ִׁשים ִמ ֶּׁש ָּלנּו ָה ְלכּו ֶא ַ
ֹאמר
ּיִמ ְצאּו ֵכן ַּכ ֲא ֶׁשר ִהּגִ ידּו ַהּנָ ִׁשים ַאְך א ֹתֹו ל ֹא ָראּו׃ וַ ּי ֶ
וַ ְ
ר־ּד ְּברּו
ל־א ֶׁש ִ
ּוק ֵׁשי ֵלב ֵמ ַה ֲא ִמין ְּב ָכ ֲ
יהם הֹוי ַח ְס ִרי ְתבּונָ ה ְ
ֲא ֵל ֶ
ת־ענְיֹו וְ ָלב ֹא
יח ָל ֵׂשאת ֶא ָ
יאים׃ ַה ִאם ל ֹא־נָ כֹון ָהיָ ה ַל ָּמ ִׁש ַ
ָהּנְ ִב ִ
ּמׁשה
תּובים ָה ֵחל ִמ ֶ
ל־ה ְּכ ִ
ּיֹואל ְל ָב ֵאר ָל ֶהם ָּכ ַ
ל־ּכבֹודֹו׃ וַ ֶ
ֶא ְ
ל־ה ְּכ ָפר ֲא ֶׁשר
יאים ֲא ֶׁשר ִּד ְּברּו ָע ָליו׃ וַ ּיִ ְק ְרבּו ֶא ַ
ל־הּנְ ִב ִ
וְ ַעד ָּכ ַ
נֵיהם ָהיּו ֻמ ֲעדֹות ָל ֶל ֶכת ָׁש ָּמה וְ הּוא נָ ָטה ָפנָיו ְּכה ֵֹלְך לֹו ִמּזֶ ה
ְּפ ֶ
י־ה ֶע ֶרב ִהּגִ ַיע
וָ ָה ְל ָאה׃ וַ ְּיִפ ְצרּו־בֹו ֵלאמ ֹר ֶׁשב־נָ א ּפ ֹה ִא ָּתנּו ִּכ ָ
יְתה ָל ֶׁש ֶבת ִא ָּתם׃ וַ יְ ִהי ְּב ִׁש ְיבּתֹו ִא ָּתם
י־פנָ ה ַהּיֹום וַ ּיָב ֹא ַה ַּב ָ
ִוְכ ָ
ּיִּתן ָל ֶהם׃ ָאז
ת־ה ָּל ֶחם וַ ָיְב ֶרְך וַ ְּיִב ַצע וַ ֵ
ל־ה ֻּׁש ְל ָחן וַ ּיִ ַּקח ֶא ַ
ֶא ַ
ֹאמרּו
נֵיהם׃ וַ ּי ְ
ינֵיהם וַ ִּיַּכירּו א ֹתֹו וְ הּוא ָח ַמק ָע ַבר ִמ ְּפ ֶ
נִ ְפ ְקחּו ֵע ֶ
ל־א ִחיו ַה ִאם ִל ֵּבנּו ל ֹא ָהיָ ה ב ֵֹער ְּב ִק ְר ֵּבנּו ְּכ ַד ְּברֹו ֵא ֵלינּו
ִאיׁש ֶא ָ
תּובים׃ וַ ּיָ קּומּו ָב ֵעת ַה ִהיא וַ ּיָ ׁשּובּו
ת־ה ְּכ ִ
ַּב ָּד ֶרְך ְּוכ ָב ֲארֹו ָלנּו ֶא ַ
ת־א ֶׁשר ִא ָּתם נִ ְק ָה ִלים
ת־א ַחד ֶה ָע ָׂשר וְ ֶא ֲ
ּיִמ ְצאּו ֶא ַ
יְרּוש ַל ָיְמה וַ ְ
ָ
ל־ׁש ְמעֹון׃
יַח ָּדו׃ וְ א ְֹמ ִרים ִּכי ָקם ָה ָאדֹון ֶאל־נָ כֹון ִוְכי נִ ְר ָאה ֶא ִ
ְ
ם־הם ֵאת ֲא ֶׁשר ָק ָרה ָל ֶהם ַּב ָּד ֶרְך ִוְכי ִה ִּכ ֻירהּו ַּכ ֲא ֶׁשר
וַ יְ ַס ְּפרּו ּגַ ֵ
ת־ה ָּל ֶחם׃
ָּב ַצע ֶא ַ
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ֹאמר
תֹוכם וַ ּי ֶ
ׁשּוע ע ֵֹמד ְּב ָ
עֹוד ֵהם ְמ ַד ְּב ִרים ָּכ ֵא ֶּלה וְ ִהּנֵ ה הּוא יֵ ַ
י־ראּו
יהם ָׁשלֹום ֲע ֵל ֶכם׃ וְ ֵה ָּמה ַחּתּו נִ ְב ָהלּו וַ ּיַ ְח ְׁשבּו ִכ ָ
ֲא ֵל ֶ
יהם ָל ָּמה־ּזֶ ה ְמ ַפ ֲח ִדים ַא ֶּתם וְ ָל ָּמה ַּת ֲע ֶלינָ ה
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
רּוח׃ וַ ּי ֶ
ַ
ת־רגְ ַלי ִּכי ֲאנִי ֲאנִי הּוא
ַמ ֲח ָׁשבֹות ִּב ְל ַב ְב ֶכם׃ ְראּו ֶאת־יָ ַדי וְ ֶא ַ
רּוח ֵאין לֹו ָּב ָׂשר וַ ֲע ָצמֹות ַּכ ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ר ִֹאים
ִמ ְׁשׁשּונִי ְּוראּו ִּכי ַ
ת־רגְ ָליו׃
ִּבי׃ וְ ַא ֲח ֵרי ָא ְמרֹו ָכז ֹאת ֶה ְר ָאה א ָֹתם ֶאת־יָ ָדיו וְ ֶא ַ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ּומ ִּת ְמהֹון ֵל ָבב וַ ּי ֶ
ְּובעֹוד ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו ִמ ִּׂש ְמ ָחה ִ
ּומנ ֶֹפת
י־אׁש ִ
ּיִּתנּו לֹו ִמ ְק ַצת ָּדג ִצ ִל ֵ
ׁש־ל ֶכם ּפ ֹה א ֶֹכל׃ וַ ְ
ֲהיֵ ָ
ינֵיהם׃
ֹאכל ְל ֵע ֶ
צּופים׃ וַ ּיִ ַּקח וַ ּי ַ
ִ
יתי
יהם ֵא ֶּלה ְּד ָב ַרי ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ִּתי ֲא ֵל ֶיכם ְּבעֹוד ָהיִ ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
מׁשה
תֹורת ֶ
ל־ה ָּכתּוב ָע ַלי ְּב ַ
ִע ָּמ ֶכם ִּכי ִה ָּמ ֵלא יִ ָּמ ֵלא ָכ ַ
ת־ל ָב ָבם ְל ַה ְׂש ִּכיל
מֹורי ְת ִה ִּלים׃ ָאז ָּפ ַתח ֶא ְ
ּוב ִמזְ ֵ
יאים ְ
ּובּנְ ִב ִ
ַ
יח
ל־עּנֹות ַה ָּמ ִׁש ַ
יהם ֵּכן ָּכתּוב ַע ֻ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
תּובים׃ וַ ּי ֶ
ת־ה ְּכ ִ
ֶא ַ
יׁשי׃ וְ ִכי ִב ְׁשמֹו יִ ְק ְראּו
ן־ה ֵּמ ִתים ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
קּומתֹו ִמ ַ
ל־ּת ָ
וְ ַע ְ
ל־הּגֹויִ ם ָה ֵחל ִמן־
יחת ָעֹון ְּב ָכ ַ
ׁשּובה וְ ִל ְס ִל ַ
ַהּק ְֹר ִאים ִל ְת ָ
ל־א ֶּלה׃ ִהּנֵ ה ָאנ ִֹכי ׁש ֵֹל ַח ֵאת
רּוׁש ָליִ ם׃ וְ ַא ֶּתם ֵע ִדים ַע ֵ
יְ ָ
רּוׁש ַליִ ם ַעד
הֹוחילּו ָּב ִעיר יְ ָ
יח ָל ֶכם ָא ִבי וְ ַא ֶּתם ִ
ֲא ֶׁשר ִה ְב ִט ַ
ד־ּבית
ל־מחּוץ ָל ִעיר ַע ֵ
יאם ֶא ִ
ּיֹוצ ֵ
י־ת ְל ְּבׁשּו ע ֹז ִמ ָּמרֹום׃ וַ ִ
ִּכ ִ
ַענְ יָ ה וַ ּיִ ָּׂשא ֶאת־יָ ָדיו וַ ָיְב ְר ֵכם׃ וַ יְ ִהי ְּב ָב ְרכֹו א ָֹתם וַ ּיִ ָּפ ֵרד
ירּוׁש ַליִ ם
יְמה׃ וְ ֵהם ִה ְׁש ַּת ֲחוּו־לֹו וַ ּיָ ׁשּובּו ִל ָ
ֵמ ֶהם וַ ּיִ ּנָ ֵׂשא ַה ָּׁש ָמ ָ
ּומ ָב ְר ִכים ֶאת־
דֹולה׃ וַ ּיִ ְהיּו ַב ֵה ָיכל ְמ ַה ֲל ִלים ְ
ְּב ִׂש ְמ ָחה גְ ָ
ֹלהים ָּת ִמיד ָא ֵמן׃
ָה ֱא ִ
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ל־ּפי
ׂשֹורה ַע ִ
ָה ְּב ָ

יֹוחנָ ן
ָ

א
2,3
4
5
6,7
8
9

ֹלהים וְ הּוא ַה ָּד ָבר
ת־ה ֱא ִ
אׁשית ָהיָ ה ַה ָּד ָבר וְ ַה ָּד ָבר ָהיָ ה ֶא ָ
ְּב ֵר ִ
ל־ה ַּמ ֲע ִׂשים
ֹלהים׃ ָּכ ַ
ת־ה ֱא ִ
ֹלהים׃ הּוא ָהיָ ה ֵמר ֹאׁש ֶא ָ
ָהיָ ה ֱא ִ
נִ ְהיּו ַעל־יָ דֹו וְ ֵאין ָּד ָבר ֲא ֶׁשר נַ ֲע ָׂשה ִמ ַּב ְל ָע ָדיו׃ ּבֹו נִ ְמ ָצא ַחּיִ ים
וְ ַה ַחּיִ ים ֵהם אֹור ָה ָא ָדם׃ וְ ָהאֹור ז ֵֹר ַח ַּבח ֶֹׁשְך וְ ַהח ֶֹׁשְך ל ֹא
ֹלהים׃ הּוא
יֹוחנָ ן ְׁשמֹו ֲא ֶׁשר ְׁש ָלחֹו ֱא ִ
ִיְכ ֶילּנּו׃ ִאיׁש ָהיָ ה ָב ָא ֶרץ ָ
יַא ִמינּו ֻכ ָּלם ַעל־יָ דֹו׃ וְ ל ֹא
ל־האֹור ְל ַמ ַען ֲ
ָבא ְל ֵעדּות ְל ָה ִעיד ַע ָ
ל־האֹור ַההּוא׃ הּוא אֹור
ם־ּבא ְל ָה ִעיד ַע ָ
הּוא ָהיָ ה ָהאֹור ִּכי ִא ָ
עֹולם
ל־א ָדם׃ הּוא ָהיָ ה ָב ָ
עֹולם ְל ָה ִאיר ְל ָכ ָ
ֱא ֶמת ֲא ֶׁשר ָּבא ָל ָ
ל־עּמֹו
עֹולם א ֹתֹו ל ֹא יָ ָדע׃ הּוא ָבא ֶא ַ
עֹולם נִ ְהיָ ה ַעל־יָ דֹו וְ ָה ָ
וְ ָה ָ
ֶׁשּלֹו וְ ַעּמֹו ֶׁשּלֹו ל ֹא ֶה ֱחזִ יקּו־בֹו׃ וְ ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ֶה ֱחזִ יקּו־בֹו נָ ַתן־
אֹלהים ֲהל ֹא ֵהם ַה ַּמ ֲא ִמינִים ִּב ְׁשמֹו׃
ּכ ַֹח ְּביָ ָדם ִל ְהיֹות ָּבנִים ֵל ִ
רּוח ּגָ ֶבר ִּכי
ֲא ֶׁשר ֵל ָד ָתם ל ֹא ִמ ָּדם וְ ל ֹא ִמ ַּת ֲאוַ ת ָּב ָׂשר וְ ל ֹא ֵמ ַ
ת־ּכבֹודֹו
תֹוכנּו וְ ֶא ְ
ֹלהים׃ וְ ַה ָּד ָבר ָל ַבׁש ָּב ָׂשר וַ ּיִ ְׁשּכֹן ְּב ֵ
ם־מ ֱא ִ
ִא ֵ
יֹוחנָ ן ֵה ִעיד
ָר ִאינּו ִּכ ְכבֹוד ֵּבן יָ ִחיד ְל ָא ִביו ָמ ֵלא ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת׃ וְ ָ
ָע ָליו וַ ּיִ ְק ָרא ֵלאמ ֹר זֶ ה הּוא ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְר ִּתי ָע ָליו ִּכי הּוא ָבא
אׁשֹון־לי ָהיָ ה׃ ִּכי ִמ ְּמל ֹאֹו נָ ָׂשאנּו
ִ
ַא ֲח ַרי וְ ִהּנֵ ה הּוא ְל ָפנָי ִּכי ִר
יַד־משה וְ ֶח ֶסד
ֶ
ּתֹורה נְ תּונָ ה ְּב
ל־ח ֶסד׃ ִּכי ַה ָ
ֻכ ָּלנּו ֶח ֶסד ַע ָ
ֹא־ר ָאה
ֹלהים ל ָ
יח יָ ָצאּו׃ ֵאת ָה ֱא ִ
ׁשּוע ַה ָמ ִש ַ
וֶ ֱא ֶמת ִמ ְּמקֹור יֵ ַ
עֹולם וְ ַה ֵּבן ַהּיָ ִחיד ְּב ֵחיק ָה ָאב הּוא ִהּגִ יד ְּתכּונָ תֹו׃
ָא ָדם ֵמ ָ
ירּוׁש ַליִ ם
הּודים ּכ ֲֹהנִ ים ְּולוִ ּיִ ם ִמ ָ
ֹלח ַהּיְ ִ
יֹוחנָ ן ִּב ְׁש ַ
וְ ז ֹאת ֵעדּות ָ
הֹודה וְ ל ֹא ִכ ֵחד ִּכי ִהּגִ יד ֵלאמ ֹר
ִל ְׁשא ֹל א ֹתֹו ִמי הּוא׃ וְ הּוא ָ
יח׃
ָאנ ִֹכי ֵאינֶ ּנִ י ַה ָּמ ִׁש ַ
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ֹאמר ֵאינֶ ּנִ י
וַ ּיִ ְׁש ֲאלּו א ֹתֹו ִמי ֵאפֹוא ָא ָּתה ַה ַא ָּתה ֵא ִלּיָ הּו וַ ּי ֶ
ּומי ֵאפֹוא
ֹאמרּו ֵא ָליו ִ
ֵא ִלּיָ הּו ַה ִאם ַהּנָ ִביא ַא ָּתה וַ ּיַ ַען ל ֹא׃ וַ ּי ְ
ֹאמר ַעל־
ָא ָּתה ִּכי ָע ֵלינּו ְל ָה ִׁשיב ָּד ָבר ֶאת־ׁש ְֹל ֵחינּו ָמה־ּת ַ
קֹורא ַּב ִּמ ְד ָּבר ַּפּנּו ֶּד ֶרְך יְ הֹוָ ה
ֹאמר ָאנ ִֹכי קֹול ֵ
נַ ְפ ֶׁשָך׃ וַ ּי ַ
לּוחים ָה ֵא ֶּלה ָהיּו ִמן־
ַּכ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר יְ ַׁש ְעיָ הּו ַהּנָ ִביא׃ וְ ַה ְּׁש ִ
יח וְ ל ֹא
ם־אינְ ָך ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹאמרּו ֵא ָליו ִא ֵ
רּוׁשים׃ וַ ּיִ ְׁש ֲאלּו וַ ּי ְ
ַה ְּפ ִ
יֹוחנָ ן
ֵא ִלּיָ הּו וְ ל ֹא ַהּנָ ִביא ָל ָּמה־ּזֶ ה ְמ ַט ֵּבל ִהּנֶ ָך׃ וַ ּיַ ַען א ָֹתם ָ
תֹוכ ֶכם ֲא ֶׁשר ל ֹא
ֹאמר ָאנ ִֹכי ְמ ַט ֵּבל ַּב ָּמיִם ַאְך ִאיׁש ע ֵֹמד ְּב ְ
וַ ּי ַ
ֹּלתי
ַיְד ְע ֶּתם א ֹתֹו׃ זֶ ה ַה ָּבא ַא ֲח ָרי ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ְל ָפנָי וַ ֲאנִי ַק ִ
יְתה ְּב ֵבית ָה ֲע ָר ָבה ֵמ ֵע ֶבר
ֵמ ַה ֶּתר־לֹו ְׂשרֹוְך נְ ָע ָליו׃ ז ֹאת ָה ָ
יֹוחנָ ן ָהיָ ה ְמ ַט ֵּבל ָׁש ָּמה׃
ַלּיַ ְר ֵּדן ֲא ֶׁשר ָ
ֹאמר ִהּנֵ ה ֵׂשה
ׁשּוע ָּבא ֵא ָליו וַ ּי ַ
וַ יְ ִהי ִמ ָּמ ֳח ָרת וַ ּיַ ְרא ֶאת־יֵ ַ
עֹולם׃ וְ הּוא ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְר ִּתי
ת־ח ַּטאת ָה ָ
ֹלהים ַהּנ ֵֹׂשא ֶא ַ
ָה ֱא ִ
אׁשֹון־לי
ִ
ָע ָליו ִהּנֵ ה ִאיׁש ָּבא ַא ֲח ַרי וְ ִהּנֵ ה הּוא ְל ָפנָ י ִּכי ִר
אתי
ָהיָ ה׃ וַ ֲאנִ י ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי א ֹתֹו ַאְך ְל ַמ ַען יִ ּגָ ֶלה ְליִ ְׂש ָר ֵאל ָּב ִ
רּוח ְּכיֹונָ ה
ת־ה ַ
יתי ֶא ָ
יֹוחנָ ן ֵלאמ ֹר ָר ִא ִ
ֲאנִ י ְל ַט ֵּבל ַּב ָּמיִ ם׃ וַ ּיָ ַעד ָ
ן־ה ָּׁש ַמיִ ם וַ ָּתנַ ח ָע ָליו׃ וַ ֲאנִ י ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי א ֹתֹו ַאְך
י ֶֹר ֶדת ִמ ַ
ת־ה ָּלז ֲא ֶׁשר ִּת ְר ֶאה
ַהּׁש ֵֹל ַח א ִֹתי ְל ַט ֵּבל ַּב ַּמיִ ם ָא ַמר ֵא ָלי ֶא ַ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש׃
נּוח ָע ָליו זֶ ה הּוא ַה ְמ ַט ֵּבל ְּב ַ
רּוח י ֶֹר ֶדת וְ ָת ַ
ָה ַ
ֹלהים׃
ן־ה ֱא ִ
יתי וָ ָא ִעיד ִּכי־זֶ ה הּוא ֶּב ָ
וַ ֲאנִ י ָר ִא ִ
ם־ׁשנַ יִ ם ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו׃ וַ ּיַ ְרא
יֹוחנָ ן עֹוד ִע ְ
וַ יְ ִהי ִמ ָּמ ֳח ָרת וַ ּיַ ֲעמ ֹד ָ
ֹלהים׃ וַ ּיִ ְׁש ְמעּו
ֹאמר ִהּנֵ ה ֵׂשה ָה ֱא ִ
ׁשּוע ִמ ְת ַה ֵּלְך וַ ּי ַ
ֶאת־יֵ ַ
ׁשּוע
ׁשּוע׃ וַ ּיִ ֶפן יֵ ַ
ת־א ֶׁשר ִּד ֵּבר וַ ּיֵ ְלכּו ַא ֲח ֵרי יֵ ַ
ְׁשנֵ י ַת ְל ִמ ָידיו ֶא ֲ
ֹאמרּו
ה־ּת ַב ֵּקׁשּון וַ ּי ְ
יהם ַמ ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּיִ ְר ֵאם ה ְֹל ִכים ַא ֲח ָריו וַ ּי ֶ
ֹאמר
מֹוׁש ֶבָך׃ וַ ּי ֶ
ָ
מֹורי ַאּיֵ ה ְמקֹום
ֵא ָליו ַר ִּבי ֲא ֶׁשר יֵ ָא ֵמר ִ
מֹוׁשבֹו וַ ּיֵ ְׁשבּו
ָ
ת־מקֹום
ּוראּו וַ ּיָב ֹאּו וַ ּיִ ְראּו ֶא ְ
יהם ּב ֹאּו ְ
ֲא ֵל ֶ
ִאּתֹו ַּבּיֹום ַההּוא וְ ָה ֵעת ָהיְ ָתה ַּכ ָּׁש ָעה ָה ֲע ִׂש ִירית׃
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יֹוחנָ ן וְ ָה ְלכּו ַא ֲח ָריו
ן־ה ְּׁשנַ יִ ם ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו ֵמ ֵאת ָ
וְ ֶא ָחד ִמ ַ
ת־א ִחיו ֶאת־
ָהיָ ה ַאנְ ְּד ַרי ֲא ִחי ִׁש ְמעֹון ֶּפ ְטרֹוס׃ הּוא ָמ ָצא ֶא ָ
יח ֲא ֶׁשר ִּב ְלׁשֹון יָ וָ ן
ת־ה ָּמ ִׁש ַ
ֹאמר ֵא ָליו ָמ ָצאנּו ֶא ַ
ִׁש ְמעֹון וַ ּי ֶ
ֹאמר ַא ָּתה
ׁשּוע וַ ּי ַ
ׁשּוע וַ ּיִ ְר ֵאהּו יֵ ַ
יאהּו ֶאל־יֵ ַ
יסטֹוס׃ וַ ִיְב ֵ
ְּכ ִר ְ
ּוב ְלׁשֹון יָ וָ ן ֶּפ ְטרֹוס׃
ִׁש ְמעֹון ַּבר־יֹונָ ה ְלָך יִ ָּק ֵרא ֵכ ָיפא ִ
ת־ּפ ִילּפֹוס
ּיֹואל ָל ֶל ֶכת ַהּגָ ִל ָילה וַ ּיִ ְמ ָצא ֶא ִ
וַ יְ ִהי ִמ ָּמ ֳח ָרת וַ ֶ
ית־ציְ ָדה ִעיר
ּופ ִילּפֹוס ָהיה ִמ ֵּב ָ
ׁשּוע ֵלְך ַא ֲח ָרי׃ ִ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵא ָליו
ּופ ְטרֹוס׃ וַ ּיִ ְמ ָצא ִּפ ִילּפֹוס ֶאת־נְ ַתנְ ֵאל וַ ּי ֶ
ַאנְ ְּד ַרי ֶ
יאים ֶאת־
ּתֹורה וְ ַהּנְ ִב ִ
משה ַּב ָ
ָמ ָצאנּו א ֹתֹו ֲא ֶׁשר ָּכ ַתב ָע ָליו ֶ
ֹאמר ֵא ָליו נְ ַתנְ ֵאל ֲה ִכי ִמּנְ ֶצ ֶרת
ן־יֹוסף ִמּנְ ָצ ֶרת׃ וַ ּי ֶ
ׁשּוע ֶּב ֵ
יֵ ַ
ׁשּוע ֶאת־
ּור ֵאה׃ וַ ּיַ ְרא יֵ ַ
ֹאמר ֵא ָליו ִּפ ִילּפֹוס ּב ֹא ְ
יָב ֹא טֹוב וַ ּי ֶ
אּולם זֶ ה הּוא יִ ְׂש ְר ֵא ִלי
ֹאמר ָע ָליו ָ
נְ ַתנְ ֵאל ָּבא ִל ְק ָראתֹו וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵא ָליו נְ ַתנְ ֵאל ֵמ ַאיִ ן יָ ַד ְע ָּת א ִֹתי
ֲא ֶׁשר ֵאין־ּבֹו ְר ִמּיָ ה׃ וַ ּי ֶ
יֹותָך
ֹאמר ֵא ָליו ֶט ֶרם ָק ָרא ְלָך ִּפ ִילּפֹוס ִּב ְה ְ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
וַ ּיַ ַען יֵ ַ
יתיָך׃ וַ ּיַ ַען א ֹתֹו נְ ַתנְ ֵאל ַר ִּבי ַא ָּתה הּוא
ַּת ַחת ַה ְּת ֵאנָ ה ְר ִא ִ
ֹאמר
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ֹלהים ַא ָּתה הּוא ֶמ ֶלְך יִ ְׂש ָר ֵאל׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ן־ה ֱא ִ
ֶּב ָ
ֵא ָליו יַ ַען ֲא ֶׁשר ֶה ֱא ַמנְ ָּת ִּבי ַּב ֲעבּור ָא ְמ ִרי ְלָך ַּת ַחת ַה ְּת ֵאנָ ה
ֹאמר ֵא ָליו ָא ֵמן ָא ֵמן
יתיָך ָל ֵכן ּגְ ד ֹלֹות ֵמ ֵא ֶּלה ִּת ְר ֶאה׃ וַ ּי ֶ
ְר ִא ִ
ּומ ְל ֲא ֵכי
תּוחים ַ
ת־ה ָּׁש ַמיִ ם ְּפ ִ
ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ֵמ ַע ָּתה ִת ְראּו ֶא ַ
ן־ה ָא ָדם׃
ֹלהים ע ִֹלים וְ י ְֹר ִדים ַעל ֶּב ָ
ֱא ִ
ׁשּוע
יׁשי ָהיְ ָתה ֲח ֻתּנָ ה ְּב ָקנָ ה ֲא ֶׁשר ַלּגָ ִליל וְ ֵאם יֵ ַ
ּובּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
ַ
רּואי ַה ֲח ֻתּנָ ה׃
ן־ק ֵ
ׁשּוע וְ ַת ְל ִמ ָידיו ָהיּו ִמ ְ
ָהיְ ָתה ָּׁש ָּמה׃ וְ גַ ם־יֵ ַ
ׁשּוע ֵא ָליו ִהּנֵ ה ֵאין ָל ֶהם
וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ַּתם ַהּיָ יִן ָא ְמ ָרה ֵאם יֵ ַ
ֹא־ב ָאה ִע ִּתי׃
ה־ּלי וָ ָלְך ִא ָּׁשה עֹוד ל ָ
ׁשּוע ַמ ִ
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
יָ יִן׃ וַ ּי ֶ
ֹאמר ָל ֶכם ַּת ֲעׂשּו׃
ת־א ֶׁשר י ַ
ל־ה ְמ ָׁש ְר ִתים ֶא ֲ
ֹאמר ִאּמֹו ֶא ַ
וַ ּת ֶ
ת־א ֶׁשר ל ֹא ָטהֹור
י־א ֶבן ֲע ֻרכֹות ְל ַט ֵהר ֶא ֲ
וְ ָׁשם נִ ְמ ְצאּו ֵׁשׁש ַּכ ֵּד ֶ
ל־ּכד׃
אֹו־ׁשֹלׁש ַּב ִּתים ָּת ִכיל ָּכ ָ
ָ
הּודים ַּכ ִּמ ְׁש ָּפט ְׁש ַּתיִם
ֵּבין ַהּיְ ִ
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ת־ה ַּכ ִּדים ָמיִם וַ ַיְמ ְלאּון ַעד־
ׁשּוע ַמ ְלאּו ֶא ַ
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
ל־ּפ ִקיד ַה ִּמ ְׁש ֶּתה
ֹאמר ַׁש ֲאבּו־נָ א ַע ָּתה וְ ָה ִביאּו ֶא ְ
ַה ָּׂש ָפה׃ וַ ּי ֶ
ת־ה ַּמיִם ֲא ֶׁשר נֶ ֶה ְפכּו ְליַיִן
וַ ִּיָביאּו׃ וַ ּיִ ְט ַעם ְּפ ִקיד ַה ִּמ ְׁש ֶּתה ֶא ַ
ת־ה ַּמיִם
ר־ׁש ֲאבּו ֶא ַ
ִמ ְּב ִלי ַד ַעת ֵמ ַאיִן ָּבא ַרק ַה ְמ ָׁש ְר ִתים ֲא ֶׁש ָ
ֹאמר ֵא ָליו ָּכל־
ל־ה ָח ָתן׃ וַ ּי ֶ
יָ ָדעּו וַ ּיִ ְק ָרא ַרב ֵּבית ַה ִּמ ְׁש ֶּתה ֶא ֶ
ִאיׁש יָ ִׂשים יַיִן טֹוב ִראׁשֹונָ ה וְ ַא ֲח ֵרי ָׁשתּו ַה ְּק ֻר ִאים ָל ְרוָ יָ ה
ת־הּיַ יִן ַהּטֹוב
נֵיהם וְ ַא ָּתה ָצ ַפנְ ָּת ֶא ַ
ל־ע ֶרְך ִל ְפ ֶ
יָ ִׂשים יַיִן ְׁש ַפ ֶ
ׁשּוע ְּב ָקנָ ה
אׁשית ָהא ֹתֹות ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה יֵ ַ
ד־ל ַא ֲחר ֹנָ ה׃ ז ֹאת ֵר ִ
ַע ָ
ֲא ֶׁשר ַלּגָ ִליל וְ ָׁשם ּגִ ָּלה ְכבֹודֹו וַ ּיַ ֲא ִמינּו בֹו ַּת ְל ִמ ָידיו׃ וְ ַא ֲח ֵרי־
ל־ּכ ַפר נַ חּום הּוא וְ ִאּמֹו וְ ֶא ָחיו וְ ַת ְל ִמ ָידיו וַ ּיֵ ְׁשבּו ָׁשם
ֵכן יָ ַרד ֶא ְ
ִיָמים ל ֹא ַר ִּבים׃
ּיִמ ָצא
יְרּוׁש ָל ָיְמה׃ וַ ְ
ָ
ׁשּוע
הּודים וַ ּיַ ַעל יֵ ַ
ג־ה ֶּפ ַסח ַלּיְ ִ
וַ ּיִ ְק ַרב ַח ַ
ּומ ַח ְּל ֵפי ָכ ֶסף׃
יׁש ִבים ַּב ֵה ָיכל מ ְֹכ ִרים ָּב ָקר וָ צ ֹאן וְ יֹונִים ְ
ֲאנָ ִׁשים ְ
ת־ּכ ָּלם ֶאל־
וַ ּיִ ַּקח ֲח ָב ִלים וְ יְ ָׂש ֵרג א ָֹתם ְל ַמ ְל ָקה ְּביָ דֹו וַ יְ גָ ֶרׁש ֶא ֻ
ת־ּכ ֶסף
ת־ה ָּב ָקר וַ ּיַ ְׁש ֵלְך ֶא ֶ
ת־הּצ ֹאן ּגַ ם ֶא ַ
ִמחּוץ ַל ֵה ָיכל ּגַ ם ֶא ַ
יהם ָה ָפְך׃ וְ ֶאל־מ ְֹכ ֵרי ַהּיֹונִים
ת־ׁש ְל ֲחנ ֵֹת ֶ
ַה ְמ ַח ְּל ִפים ַא ְר ָצה וְ ֶא ֻ
ת־ּבית ָא ִבי ְל ֵבית
ת־א ֶּלה ִמּזֶ ה וְ ל ֹא ַת ֲעׂשּו ֶא ֵ
הֹוציאּו ֶא ֵ
ָא ָמר ִ
ר־ּכתּוב ִקנְ ַאת
ּומ ְמ ָּכר׃ ָאז זָ ְכרּו ַת ְל ִמ ָידיו ֵאת ֲא ֶׁש ָ
ִמ ָּקח ִ
ית
ֹאמרּו ֵא ָליו ָמה אֹות ֶה ְר ֵא ָ
הּודים וַ ּי ְ
יתָך ֲא ָכ ָל ְתנִי׃ וַ ּיַ ֲענּו ַהּיְ ִ
ֵּב ְ
יהם ִה ְרסּו ֶאת־
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ָּלנּו ִּכי ַת ֲע ֶׂשה ָּכז ֹאת׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
הּודים
ֹאמרּו ַהּיְ ִ
ֹלׁשת ִיָמים ֲא ִק ֶימּנּו׃ וַ ּי ְ
ַה ֵה ָיכל ַהּזֶ ה וַ ֲאנִי ִּב ְׁש ֶ
ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה וְ ֵׁשׁש ָׁשנִים נִ ְבנָ ה ַה ֵה ָיכל ַהּזֶ ה וְ ַא ָּתה ְת ִק ֶימּנּו
ל־ּכן
ל־ה ַיכל ּגְ וִ ּיָתֹו׃ ַע ֵ
ֹלׁשת ִיָמים׃ וְ הּוא ִד ֶּבר ְּד ָברֹו ַע ֵ
ִּב ְׁש ֶ
ן־ה ֵּמ ִתים זָ ְכרּו ַת ְל ִמ ָידיו ִּכי־כ ֹה ָא ָמר ָל ֶהם
קּומתֹו ִמ ַ
ַא ֲח ֵרי ְת ָ
ׁשּוע ֲא ֶׁשר ִּד ֵּבר׃
וַ ּיַ ֲא ִמינּו ַב ָּכתּוב ִּוב ְד ַבר יֵ ַ
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ג־ה ֶּפ ַסח וַ ּיַ ֲא ִמינּו ַר ִּבים ִּב ְׁשמֹו ִּכי
ירּוׁש ַליִ ם ְּב ַח ַ
וַ יְ ִהי ִּב ְהיֹותֹו ִב ָ
ׁשּוע ל ֹא ֶה ֱא ִמין
יהם׃ וְ יֵ ַ
ת־הא ֹתֹות ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ְל ֵעינֵ ֶ
ָראּו ֶא ָ
ּוביַ ַען ל ֹא ִב ֵּקׁש ֵעדּות ִאיׁש
ָל ֶהם יַ ַען יָ ַדע ֶאת־יֵ ֶצר ֻּכ ָּלם׃ ְ
ת־מ ְח ְׁשבֹות ָא ָדם הּוא ָהיָ ה ֵמ ִבין׃
ְּב ִאיׁש ִּכי ֶא ַ
הּודים׃ הּוא
ּוׁשמֹו נַ ְק ִּדימֹון ְק ִצין ַהּיְ ִ
רּוׁשים ְ
ן־ה ְּפ ִ
וַ יְ ִהי ִאיׁש ִמ ַ
ֹלהים
ֹאמר ֵא ָליו ַר ִּבי יָ ַד ְענּו ִּכי ֵמ ֵאת ֱא ִ
ׁשּוע ַליְ ָלה וַ ּי ֶ
ָבא ֶאל־יֵ ַ
ת־הא ֹתֹות
ד־איׁש ַל ֲעׂשֹות ֶא ָ
מֹורה ָלנּו ִּכי ֵאין ְל ֵאל יַ ִ
את ְל ֶ
ָּב ָ
ֹאמר
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ֹלהים ִעּמֹו׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ם־א ִ
ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ע ֶֹׂשה ִּב ְל ִּתי ִא ֱ
ֵא ָליו ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָלְך ִאם־ל ֹא יִ ּוָ ֵלד ִאיׁש ִמ ְּמקֹור
ֹאמר ֵא ָליו
ֹלהים׃ וַ ּי ֶ
ת־מ ְלכּות ָה ֱא ִ
ֹא־יּוכל ִל ְראֹות ֶא ַ
ַ
ָעל ל
יּוכל ָלׁשּוב
יּוכל ִאיׁש ְל ִהּוָ ֵלד וְ הּוא זָ ֵקן ֲה ִכי ַ
נַ ְק ִּדימֹון ֵא ָיכה ַ
ׁשּוע ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר
ְל ֶר ֶחם ִאּמֹו ְּול ִהּוָ ֵלד ֵׁשנִ ית׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ֹא־יּוכל ָלב ֹא
ַ
רּוח ל
ן־ה ַ
ּומ ָ
ן־ה ַּמיִ ם ִ
ָלְך ִאם־ל ֹא יִ ּוָ ֵלד ִאיׁש ִמ ַ
ּנֹולד
ן־ה ָּב ָׂשר ָּב ָׂשר הּוא וְ ַה ָ
ּנֹולד ִמ ַ
ֹלהים׃ ַה ָ
ל־מ ְלכּות ָה ֱא ִ
ֶא ַ
ל־א ֶׁשר ָא ַמ ְר ִּתי ָלְך ִּכי
ל־ּת ְת ַמּה ַע ֲ
רּוח הּוא׃ ַא ִ
רּוח ַ
ן־ה ַ
ִמ ָ
ל־א ֶׁשר ַּת ְחּפ ֹץ
רּוח נ ֶֹׁש ֶבת ֶא ֲ
נָ כֹון ָל ֶכם ְל ִהּוָ ֵלד ִמ ְּמקֹור ָעל׃ ָה ַ
ת־קֹולּה וְ ל ֹא ֵת ַדע ֵמ ַאיִ ן ָּב ָאה וְ ָאן ִהיא ה ֶֹל ֶכת
ָ
וְ ַא ָּתה ׁש ֵֹמ ַע ֶא
ֹאמר ֵא ָליו
רּוח׃ וַ ּיַ ַען נַ ְק ִּדימֹון וַ ּי ֶ
ן־ה ַ
ּנֹולד ִמ ָ
ל־ה ָ
ְּכמֹו ֵכן ָּכ ַ
מֹורה
ֹאמר ֵא ָליו ִהּנְ ָך ֶ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ֵא ָיכה ִת ְק ֶרינָ ה ָּכ ֵא ֶּלה׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ת־א ֶּלה ל ֹא יָ ָד ְע ָּת׃ ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָלְך ִּכי
ְביִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֶא ֵ
ר־ר ִאינּו נָ ִעיד וְ ַא ֶּתם ל ֹא
ֵאת ֲא ֶׁשר־יָ ַד ְענּו נְ ַד ֵּבר וְ ֵאת ֲא ֶׁש ָ
דּותנּו׃ ִאם ִּב ְד ָב ִרים ְׁש ָפ ִלים ל ֹא ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם ִלי
ִת ְׁש ְמעּו ְל ֵע ֵ
ֹא־ע ָלה ַל ָּמרֹום
ֵאיְך ַּת ֲא ִמינּו ִלי ִּכי ַאּגִ יד ָראמֹות׃ וְ ִאיׁש ל ָ
ן־ה ָא ָדם ֲא ֶׁשר
ִּב ְל ִּתי הּוא ֲא ֶׁשר־יָ ַרד ִמ ָּמרֹום ֲהל ֹא הּוא ֶּב ָ
ל־הּנֵ ס
ת־הּנָ ָחׁש ַע ַ
מׁשה ַּב ִּמ ְד ָּבר ֶא ַ
ַּב ָּׁש ָמיִ ם׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר נִ ָּׂשא ֶ
ל־ה ַּמ ֲא ִמין ּבֹו
ֹאבד ָּכ ַ
ן־ה ָא ָדם׃ ְל ַמ ַען ֲא ֶׁשר ל ֹא י ַ
ֵּכן יִ ּנָ ֵׂשא ֶּב ָ
עֹולם׃
יִמ ָצא בֹו ַחּיֵ י ָ
ִּכי ִאם ְ
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ד־א ֶׁשר נָ ַתן ַּב ֲעדֹו ֶאת־
עֹולם ַע ֲ
ת־ה ָ
ֹלהים ֶא ָ
י־כן א ֵֹהב ֱא ִ
ִּכ ֵ
ֹאבד ִּכי בֹו יִ ְמ ָצא ַחּיֵ י
ל־ה ַּמ ֲא ִמין ּבֹו ל ֹא־י ַ
ְּבנֹו ֶאת־יְ ִחידֹו וְ ָכ ַ
עֹולם ְל ַה ְר ִׁשיעֹו
ל־ה ָ
ת־ּבנֹו ֶא ָ
ֹלהים ֶא ְ
ֹא־ׁש ַלח ֱא ִ
עֹולם׃ ִּכי ל ָ
ָ
עֹולם׃ ַה ַּמ ֲא ִמין ּבֹו ל ֹא
ם־ל ַמ ַען יִ ּוָ ַׁשע ּבֹו ָה ָ
ְּב ִה ָּׁש ְפטֹו ִּכי ִא ְ
יֶ ְא ַׁשם וַ ֲא ֶׁשר ל ֹא־יַ ֲא ִמין ּבֹו ַא ְׁש ָמתֹו ָע ָליו ִמּנִ י ָאז ִּכי ל ֹא־
אֹלהים׃ וְ זֶ ה הּוא ַה ִּמ ְׁש ָּפט ִּכי
ֶה ֱא ִמין ְּב ֵׁשם ַה ֵּבן ַהּיָ ִחיד ֵל ִ
חׁשְך ִמן־
ת־ה ֶ
ּובנֵ י ָה ָא ָדם ָא ֲהבּו ֶא ַ
עֹולם ְ
ל־ה ָ
ָהאֹור ָּבא ֶא ָ
יהם׃ ִּכי ָכל־ּפ ֵֹעל ָאוֶ ן ׁשנֵ א הּוא ֶאת־
ָהאֹור ִּכי ָר ִעים ַמ ֲע ֵׂש ֶ
ל־האֹור ִל ְב ִלי ָיִּב ֲחנּו ַמ ֲע ָׂשיו׃ ֲא ָבל ּפ ֵֹעל
ָהאֹור וְ ל ֹא יָב ֹא ֶא ָ
ל־האֹור ְל ַמ ַען יִ ּוָ ְדעּו ַמ ֲע ָׂשיו ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ִל ְפנֵ י
ֱא ֶמת יָב ֹא ֶא ָ
ֹלהים׃
ָה ֱא ִ
הּודה
ל־א ֶרץ יְ ָ
ׁשּוע וְ ַת ְל ִמ ָידיו ֶא ֶ
ַא ַחר ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָה ַלְך יֵ ַ
ם־יֹוחנָ ן ָהיָ ה ְמ ַט ֵּבל ָּב ֵעת ַה ִהיא
ָ
יְט ֵּבל ָׁשם׃ וְ גַ
וַ ּיֵ ֶׁשב ִע ָּמ ֶהם וַ ַ
ְּב ֵענֹון ּב ֲֹא ָכה ָׁש ֵלם ִּכי ַמיִם ַר ִּבים נִ ְמ ְצאּו ָׁשם וְ ַה ָּב ִאים נִ ְט ָּבלּו׃
י־ריב ֵּבין ַּת ְל ִמ ֵידי
ל־ּבית ַה ֶּכ ֶלא׃ וַ יְ ִה ִ
יֹוחנָ ן ֶא ֵ
ִּכי עֹוד ל ֹא־נִ ַּתן ָ
ל־יֹוחנָ ן
ל־ּד ַבר ַה ָּט ֳה ָרה׃ וַ ּיָב ֹאּו ֶא ָ
הּודים ַע ְ
יֹוחנָ ן ֵּובין ַא ַחד ַהּיְ ִ
ָ
ֹאמרּו ֵא ָליו ַר ֵּבנּו ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ִע ְּמָך ְּב ֵע ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדן ֲא ֶׁשר
וַ ּי ְ
יֹוחנָ ן
ַה ִעיד ָֹת ּלֹו ִהּנֵ ה הּוא ְמ ַט ֵּבל ֻוְכ ָּלם ָּב ִאים ֵא ָליו׃ וַ ּיַ ַען ָ
ֹא־יּוכל ִאיׁש ָל ַק ַחת ָּד ָבר ִאם ל ֹא נִ ַּתן־לֹו ִמ ָּמרֹום׃
ַ
ֹאמר ל
וַ ּי ַ
לּוח
ם־ׁש ַ
יח ִּכי ִא ָ
ֹא־אנ ִֹכי ַה ָּמ ִׁש ַ
ַא ֶּתם ֵע ַדי ֲא ֶׁשר ִהּגַ ְד ִּתי ִּכי ל ָ
ְל ָפנָיו׃ ִמי ֲא ֶׁשר־לֹו ַה ַּכ ָּלה הּוא ֶה ָח ָתן וְ א ֵֹהב ֶה ָח ָתן ְּב ָע ְמדֹו
ל־ּכן ָמ ְל ָאה ִׂש ְמ ָח ִתי׃
ְּוכ ָׁש ְמעֹו א ֹתֹו ׂשֹוׂש יָ ִׂשיׂש ְלקֹול ֶה ָח ָתן ַע ֵ
הּוא ֵיֵלְך ָהלֹוְך וָ ָרב וַ ֲאנִי ֵא ֵלְך ָהלֹוְך וְ ָחסֹור׃
ַה ָּבא ִמ ָּמרֹום ָרם הּוא ִמ ָּכל וְ ַה ָּבא ֵמ ֶא ֶרץ ֵמ ָע ָפר הּוא וְ ַעל־
ָע ָפר יְ ַד ֵּבר ַה ָּבא ִמ ָּׁש ַמיִ ם ָרם הּוא ַעל־ּכ ֹל׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָר ָאה
וְ ָׁש ַמע ֵּכן יִ ֵּתן ֵעדּותֹו ְּול ֵעדּותֹו ֵאין ׁש ֵֹמ ַע׃ וְ ַהּׁש ֵֹמ ַע ְל ֵעדּותֹו
ֹלהים ֱא ֶמת׃
חֹותם יָ דֹו ִּכי ָה ֱא ִ
יַ ְחּת ֹם ְּב ַ
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ֹלהים הּוא ְמ ַד ֵּבר ִּכי־
ֹלהים ִּד ְב ֵרי ֱא ִ
ִּכי הּוא ֲא ֶׁשר ְׁש ָלחֹו ֱא ִ
ת־ּכל
ת־ה ֵּבן וְ ֶא ָ
ל ֹא ִב ְמׂשּורה נָ ַתן ֶאת־רּוחֹו׃ ָה ָאב א ֵֹהב ֶא ַ
ּומי ֲא ֶׁשר
עֹולם ִ
נָ ַתן ְּביָ דֹו׃ ִמי ֲא ֶׁשר יַ ֲא ִמין ַּב ֵּבן יֶ ׁש־לֹו ַחּיֵ י ָ
ֹלהים ָע ָליו
ם־חרֹון ַאף ֱא ִ
ל ֹא יַ ֲא ִמין ַּב ֵּבן ל ֹא יִ ְר ֶאה ַחּיִ ים ִּכי ִא ֲ
יָ חּול׃
ׁשּוע
רּוׁשים ָׁש ְמעּו ֵלאמ ֹר יֵ ַ
נֹודע ָל ָאדֹון ִּכי ַה ְּפ ִ
וְ ַכ ֲא ֶׁשר ַ
ׁשּוע ל ֹא ִט ֵּבל
ּיֹוחנָ ן׃ ַאף ִּכי־יֵ ַ
ֶה ֱע ִמיד וְ ִט ֵּבל ַּת ְל ִמ ִידים ַר ִּבים ִמ ָ
הּודה וַ ּיָ ָׁשב וַ ּיִ ַּסע ַהּגָ ִל ָילה׃
א ָֹתם ַרק ַּת ְל ִמ ָידיו׃ וַ ּיַ ֲעז ֹב ֶאת־יְ ָ
ל־עיר ְּב ֶא ֶרץ
וְ ָהיָ ה נָ כֹון לֹו ַל ֲעב ֹר ֶּד ֶרְך ׁש ְֹמרֹון׃ וַ ּיָב ֹא ֶא ִ
סּוכר ִמּמּול ֶח ְל ַקת ַה ָּׂש ֶדה ֲא ֶׁשר־נָ ַתן יַ ֲעק ֹב
ּוׁש ָמּה ַ
ׁש ְֹמרֹון ְ
ׁשּוע ָעיְ ָפה נַ ְפׁשֹו ַב ֶּד ֶרְך
יֹוסף׃ וְ ָׁשם ְּב ֵאר יַ ֲעק ֹב וְ יֵ ַ
ִל ְבנֹו ְל ֵ
ל־ה ְּב ֵאר ְּכ ָׁש ָעה ַה ִּׁש ִּׁשית׃ וְ ִהּנֵ ה ִא ָּׁשה ׁש ְֹמר ֹנִ ית
וַ ּיֵ ֶׁשב־לֹו ַע ַ
ׁשּוע ְּתנִ י־נָ א ִלי ִל ְׁשּתֹות׃
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ב־מיִ ם וַ ּי ֶ
ָּב ָאה ִל ְׁש ָא ָ
ֹאמר ֵא ָליו
ִּכי ַת ְל ִמ ָידיו ָה ְלכּו ָה ִע ָירה ִל ְׁשּב ֹר ָל ֶהם א ֶֹכל׃ וַ ּת ֶ
הּודי ַא ָּתה וְ ֵאיְך ִּת ְׁש ַאל ִמ ֶּמּנִ י
ָה ִא ָּׁשה ַהּׁש ְֹמר ֹנִ ית ֲהל ֹא יְ ִ
הּודים ִעם־
י־אין ָּד ָבר ַלּיְ ִ
ִל ְׁשּתֹות וַ ֲאנִ י ִא ָּׁשה ׁש ְֹמר ֹנִ ית ִּכ ֵ
ת־מ ַּתת
יה לּו יָ ַד ַע ְּת ֶא ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ַהּׁש ְֹמר ֹנִ ים׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ּומי ָהא ֵֹמר ָלְך ְּתנִ י ִלי ִל ְׁשּתֹות ָאז ָׁש ַא ְל ְּת ַא ְּת ִמ ֶּמּנּו
ֹלהים ִ
ֱא ִ
ין־לָך
ֹאמר ֵא ָליו ָה ִא ָּׁשה ֲאד ֹנִ י ֵהן ֵא ְ
וְ נָ ַתן ָלְך ַמיִ ם ַחּיִ ים׃ וַ ּת ֶ
ּומ ַאיִ ן ְלָך ֵאפֹוא ַמיִ ם ַחּיִ ים׃
ַּב ֶּמה ִל ְׁשא ֹב וְ ַה ְּב ֵאר ֲע ֻמ ָּקה ֵ
ן־לנּו ַה ְּב ֵאר ַהּז ֹאת
ֲהגָ דֹול ַא ָּתה ִמיַ ֲעק ֹב ָא ִבינּו ֲא ֶׁשר נָ ַת ָ
ֹאמר
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ּוב ִעירֹו׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ּובנָ יו ְ
ֲא ֶׁשר ִמ ֶּמּנָ ה ָׁש ָתה הּוא ָ
ל־א ֶׁשר
ן־ה ַּמיִ ם ָה ֵא ֶּלה יִ ְצ ָמא עֹוד׃ וְ ָכ ֲ
ל־הּׁש ֶֹתה ִמ ַ
יה ָּכ ַ
ֵא ֶל ָ
עֹולם ִּכי
ן־ה ַּמיִ ם ֲא ֶׁשר ֲאנִ י נ ֵֹתן לֹו ל ֹא יִ ְצ ָמא ְל ָ
יִ ְׁש ֶּתה ִמ ַ
עֹולם׃
ַה ַּמיִ ם ֲא ֶׁשר ֲאנִ י נ ֵֹתן יִ ְהיּו בֹו ִל ְמקֹור ַמיִ ם נ ְֹב ִעים ְל ַחּיֵ י ָ
ת־ה ַּמיִ ם ָה ֵהם וְ ל ֹא־
ה־ּלי ֲאד ֹנִ י ֶא ַ
ֹאמר ֵא ָליו ָה ִא ָּׁשה ְּתנָ ִ
וַ ּת ֶ
ֶא ְצ ָמא עֹוד וְ ל ֹא ָאב ֹא ֵהּנָ ה ִל ְׁשא ֹב׃
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יׁשְך ּוב ִֹאי ֵהּנָ ה׃ וַ ַּת ַען
ׁשּוע ְל ִכי ִק ְר ִאי ְל ִא ֵ
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
וַ ּי ֶ
ׁשּוע ֵּכן
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ין־לי ִאיׁש וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ֵא ִ
ָה ִא ָּׁשה וַ ּת ֶ
ין־לְך ִאיׁש׃ ֲח ִמ ָּׁשה ְב ָע ִלים ָהיּו ָלְך וְ הּוא ֲא ֶׁשר
ִּד ַּב ְר ְּת ִּכי ֵא ָ
ֹאמר ֵא ָליו
ּובז ֹאת ֱא ֶמת ִּד ַּב ְר ְּת׃ וַ ּת ֶ
ִע ֵּמְך ַּכּיֹום ֵאינֶ ּנּו ַב ְע ֵלְך ָ
ָה ִא ָּׁשה ֲאד ֹנִ י ר ָֹאה ָאנ ִֹכי ִּכי נָ ִביא ָא ָּתה׃ ֲאב ֵֹתינּו ִה ְׁש ַּת ֲחוּו
רּוׁש ַליִ ם ַה ָּמקֹום ְל ִה ְׁש ַּת ֲחֹות׃
ָּב ָהר ַהּזֶ ה וְ ַא ֶּתם א ְֹמ ִרים ִּכי יְ ָ
ׁשּוע ַה ֲא ִמינִ י ִלי ִא ָּׁשה ִּכי ָתב ֹא ֵעת ֲא ֶׁשר ל ֹא־
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
וַ ּי ֶ
ירּוׁש ַליִ ם ִּת ְׁש ַּת ֲחוּו ָל ָאב׃ ַא ֶּתם ִמ ְׁש ַּת ֲחוִ ים
ָּב ָהר ַהּזֶ ה וְ ל ֹא ִב ָ
ל־א ֶׁשר נֵ ָדע ִּכי
ל־א ֶׁשר ל ֹא ֵת ְדעּון וַ ֲאנַ ְחנּו ִמ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ֶא ֲ
ֶא ֲ
ם־היא
הּודים׃ ַאְך ָּתב ֹא ֵעת וְ גַ ִ
ׁשּועה ָב ָאה ִמ ְּמקֹור ַהּיְ ִ
ַהיְ ָ
ּוב ֶא ֶמת
רּוח ָ
ָב ָאה וְ ַה ִּמ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ַהּנֶ ֶא ָמנִ ים יִ ְׁש ַּת ֲחוּו ָל ָאב ָּב ַ
רּוח
ַ
ֹלהים הּוא
ִּכי ְּב ִמ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ָּכ ֵא ֶלה ָח ֵפץ ָה ָאב׃ ָה ֱא ִ
ֹאמר
ּוב ֱא ֶמת׃ וַ ּת ֶ
רּוח ֶ
יהם ְל ִה ְׁש ַּת ֲחֹות ְּב ַ
וְ ַה ִּמ ְׁש ַּת ֲחוִ ים לֹו ֲע ֵל ֶ
יסטֹוס)
(הּנִ ְק ָרא ְכ ִר ְ
יח ַ
ֵא ָליו ָה ִא ָּׁשה יָ ַד ְע ִּתי ִּכי־יָב ֹא ָמ ִׁש ַ
ׁשּוע ֲאנִ י הּוא
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
וְ ַכ ֲא ֶׁשר יָב ֹא יַ ּגִ יד ָלנּו ֶאת־ּכ ֹל׃ וַ ּי ֶ
ַה ְמ ַד ֵּבר ֵא ָליִ ְך׃
ם־א ָּׁשה
ל־ּד ְּברֹו ִע ִ
עֹוד ְּד ָברֹו ְּב ִפיו וְ ַת ְל ִמ ָידיו ָּבאּו וַ ּיִ ְת ְמהּו ַע ַ
יה׃
ה־ּת ַב ֵּקׁש אֹו ָל ָּמה ְת ַּד ֵּבר ֵא ֶל ָ
ַאְך ִאיׁש ל ֹא ָא ַמר ַמ ְ
ל־ה ָעם׃
ֹאמר ֶא ָ
ת־ּכ ָּדּה וַ ֵּת ֶלְך ָה ִע ָירה וַ ּת ֶ
וְ ָה ִא ָּׁשה ָעזְ ָבה ֶא ַ
יתי ַה ֵאין זֶ ה
ל־א ֶׁשר ָע ִׂש ִ
ּוראּו ִאיׁש ֲא ֶׁשר ִהּגִ יד ִלי ָּכ ֲ
ּב ֹאּו ְ
ן־ה ִעיר ָלב ֹא ֵא ָליו׃ וַ יְ ִהי ַעד־ּכ ֹה וְ ַעד
יח׃ וַ ּיֵ ְצאּו ִמ ָ
הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
יהם ֲאנִ י
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ֹאמרּו ֵא ָליו ַּת ְל ִמ ָידיו ַר ִּבי ֱאכ ֹל׃ וַ ּי ֶ
ּכ ֹה וַ ּי ְ
ֹאמרּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים
ׁש־לי ֶל ֱאכ ֹל א ֶֹכל ֲא ֶׁשר ל ֹא יְ ַד ְע ֶּתם׃ וַ ּי ְ
יֶ ִ
ֹאמר
ל־ר ֵעהּו ַה ִאם ֵה ִביא לֹו ִאיׁש ַמ ֲא ַכל ְל ָא ְכ ָלה׃ וַ ּי ֶ
ִאיׁש ֶא ֵ
ׁשּוע ַמ ֲא ָכ ִלי הּוא ֲעׂשֹות ְרצֹון ׁש ְֹל ִחי ְּול ַכּלֹות ֶאת־
יהם יֵ ַ
ֲא ֵל ֶ
ָּפ ֳעלֹו׃
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ֵהן ַא ֶּתם א ְֹמ ִרים עֹוד ַא ְר ָּב ָעה ֳח ָד ִׁשים ֶט ֶרם יָב ֹא ַה ָּק ִציר
ל־ה ָּׂשדֹות ֲא ֶׁשר
ּוראּו ֶא ַ
ת־עינֵ ֶיכם ְ
וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ְׂשאּו ֶא ֵ
בּואה יֶ ֱאס ֹף ְל ַחּיֵ י
ּות ָ
יִמ ָצא ְׂש ָכרֹו ְ
ּקֹוצר ְ
ִה ְל ִּבינּו ַל ָּק ִציר׃ ַה ֵ
ּקֹוצר יִ ְׂש ְמחּו יַ ְח ָּדו׃ ְל ַמּל ֹאת ְּד ַבר ַהּמ ֵֹׁשל
עֹולם וְ ַהּז ֵֹר ַע וְ ַה ֵ
ָ
ֶא ָחד ז ֵֹר ַע וְ ַא ֵחר ק ֵֹצר׃ ָאנ ִֹכי ָׁש ַל ְח ִּתי ֶא ְת ֶכם ִל ְקצ ֹר ְּב ָמקֹום
ל־ע ָמ ָלם׃
אתם ַע ֲ
ל ֹא ֲע ַמ ְל ֶּתם ָׁשם ֲא ֵח ִרים ָע ְמלּו וְ ַא ֶּתם ַּב ֶ
ן־הּׁש ְֹמר ֹנִ ים ָּב ִעיר ַה ִהיא ֶה ֱא ִמינּו בֹו ַּב ֲעבּור ְּד ַבר
וְ ַר ִּבים ִמ ַ
ל־א ֶׁשר
ת־ּכ ֲ
ָה ִא ָּׁשה ֲא ֶׁשר ֵה ִע ָידה ֵלאמ ֹר הּוא ִהּגִ יד ִלי ֶא ָ
יתי׃ וַ ּיָב ֹאּו ֵא ָליו ַהּׁש ְֹמר ֹנִ ים וַ ּיִ ְק ְראּו לֹו ָל ֶׁש ֶבת ִא ָּתם
ָע ִׂש ִ
יֹומיִ ם׃ וְ עֹוד ַר ִּבים ֵמ ֵה ָּמה ֶה ֱא ִמינּו בֹו ַּב ֲעבּור
וַ ּיֵ ֶׁשב ָׁשם ָ
ל־ה ִא ָּׁשה ַע ָּתה ֲאנַ ְחנּו ַמ ֲא ִמינִ ים ּבֹו
ֹאמרּו ֶא ָ
ִּד ְב ֵרי ִפיהּו׃ וַ ּי ְ
י־א ֵמן זֶ ה
ם־אנַ ְחנּו ָׁש ַמ ְענּו וַ ּנֵ ַדע ִּכ ָ
ֹא־ב ֲעבּור ְּד ָב ֵרְך ִּכי ּגַ ֲ
ל ַ
עֹולם׃
מֹוׁש ַיע ָה ָ
יח ִ
הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ְׁשנַ יִ ם יָ ִמים וַ ּיִ ַּסע ְל ַמ ָּס ָעיו ַהּגָ ִל ָילה׃ ַאף ִּכי ִהּגִ יד
ל־הּגָ ִליל
מֹול ְדּתֹו׃ וַ ּיָב ֹא ֶא ַ
ין־ּכבֹוד ְלנָ ִביא ְּב ֶא ֶרץ ַ
ׁשּוע ִּכי ֵא ָ
יֵ ַ
ירּוׁש ַליִ ם
ל־א ֶׁשר ָע ָׂשה ִב ָ
וַ ּיַ ֲחזִ יקּו־בֹו ַהּגָ ִל ִילים ִּכי ָראּו ֵאת ָּכ ֲ
ת־ה ַחג ַההּוא׃
ם־הם ָחגְ גּו ָׁשם ֶא ַ
ימי ֶה ָחג ִּכי ּגַ ֵ
ִּב ֵ
ל־קנָ ה ַּבּגָ ִליל ֲא ֶׁשר ָה ַפְך ָׁשם
ׁשּוע עֹוד ַה ַּפ ַעם ֶא ָ
וַ ּיָב ֹא יֵ ַ
ּובנֹו ח ֶֹלה ִּב ְכ ַפר־
ַה ַּמיִ ם ְליָ יִ ן וְ ִאיׁש ָהיָ ה ֵמ ַע ְב ֵדי ַה ֶּמ ֶלְך ְ
יהּודה ַלּגָ ִליל וַ ּיֵ ֶלְך
ׁשּוע ִמ ָ
י־בא יֵ ַ
נַ חּום׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמע ִּכ ָ
ת־ּבנֹו ֲא ֶׁשר נָ ָטה
ֵא ָליו וַ ּיִ ְפ ַצר־ּבֹו ָל ֶר ֶדת ִאּתֹו וְ ִל ְרּפ ֹא ֶא ְ
ׁשּוע ִאם־ל ֹא ִת ְראּו א ֹתֹות ּומ ְֹפ ִתים
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
ָלמּות׃ וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ָה ִאיׁש ְר ָדה־ּנָ א ֲאד ֹנִ י ְּב ֶט ֶרם יָ מּות
ל ֹא ַת ֲא ִמינּו׃ וַ ּי ֶ
ׁשּוע ֵלְך ְל ַד ְר ְּכָך ִּבנְ ָך ָחי וְ ָה ִאיׁש ֶה ֱא ִמין
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
ְּבנִ י׃ וַ ּי ֶ
ׁשּוע וַ ּיֵ ַלְך׃ וַ יְ ִהי ְּב ֶל ְכּתֹו וַ ּיִ ְפּגְ עּו־בֹו ֲע ָב ָדיו
ר־ּד ֶּבר יֵ ַ
ַּב ָּד ָבר ֲא ֶׁש ִ
וַ ּיַ ּגִ ידּו לֹו ֵלאמ ֹר ִּבנְ ָך ָחי׃
36

37

38

40

41

42

44

45

47

47

48

48

49
50
51

49

50

51

יוחנן ד ,ה

188
52
53

54

ה
2
3

4

5
6
7

8
9

10
11

12
13
14

ֹאמרּו
ת־ה ָּׁש ָעה ֲא ֶׁשר ֵה ֵחל ְל ֵה ָר ֵפא ֵמ ָח ְליֹו וַ ּי ְ
וַ ּיִ ְדר ֹׁש ֵמ ֶהם ֶא ַ
ֵא ָליו ֶא ְתמֹול ַּב ָּׁש ָעה ַה ְּׁש ִב ִיעית ָס ָרה ִמ ֶּמּנּו ַה ַּק ָּד ַחת׃ וַ ּיֵ ַדע
ׁשּוע ִּבנְ ָך ָחי
ָא ִביו ִּכי ָהיָ ה ַּב ָּׁש ָעה ַה ִהיא ֲא ֶׁשר ִהּגִ יד־לֹו יֵ ַ
ל־ּביתֹו׃ זֶ ה הּוא ָהאֹות ַה ֵּׁשנִ י ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה
וַ ּיַ ֲא ֵמן הּוא וְ ָכ ֵ
יהּודה׃
ׁשּוע ַּבּגָ ִליל ְּבׁשּובֹו ִמ ָ
יֵ ַ
יְרּוׁש ָל ָיְמה׃
ָ
ׁשּוע
הּודים וַ ּיַ ַעל יֵ ַ
מֹועד ַחג ַהּיְ ִ
י־כן ָּבא ֵ
וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ירּוׁש ַליִם ְּב ֵר ַכת ַמיִם ַעל־יַד ַׁש ַער ַהּצ ֹאן ֲא ֶׁשר ָק ְראּו ָלּה
ִּוב ָ
ית־ח ְס ָּדא וְ ָלּה ֲח ִמ ָּׁשה ֵא ַלּמֹות׃ וְ ָׁשם ָׁש ְכבּו
ְּב ָלׁשֹון ִע ְב ִרית ֵּב ַ
חֹולים ִעוְ ִרים ִּפ ְס ִחים וִ ֵיב ֵׁשי־כ ַֹח וְ ֵהם ְמיַ ֲח ִלים ָׁשם
ַר ִּבים ִ
ן־ה ִע ִּתים ֵיֵרד ַמ ְל ָאְך ֶאל־
ַעד ֲא ֶׁשר־יִּגֹועּו ַה ָּמיִם׃ ִּכי ְל ַעד ִמ ָ
ת־ה ָּמיִם וְ ָהיָ ה ָה ִראׁשֹון ַהּי ֵֹרד ָׁשם ַא ֲח ֵרי
יח ֶא ַ
ַה ְּב ֵר ָכה וְ ִה ְר ִּת ַ
ל־מ ֲח ָלה ֲא ֶׁשר ָּד ְב ָקה־ּבֹו׃
ֲא ֶׁשר ֻר ְּתחּו ַה ָּמיִם וְ ָר ָפא לֹו ִמ ָּכ ַ
ֹלׁשים ָׁשנָ ה׃
ּוׁש ִ
ת־ח ְליֹו ְׁשמ ֹנֶ ה ְ
וְ ִאיׁש ָהיָ ה ָׁשם ֲא ֶׁשר ָח ָלה ֶא ָ
ל־מ ְׁש ָּכבֹו וַ ּיֵ ַדע ִּכי ָׁש ַכב ֵּכן ִיָמים
ׁשּוע ׁש ֵֹכב ַע ִ
וַ ּיַ ְרא א ֹתֹו יֵ ַ
חֹולה
ֹאמר ֵא ָליו ֶה ָח ֵפץ ַא ָּתה ְל ֵה ָר ֵפא׃ וַ ּיַ ַען א ֹתֹו ַה ֶ
ַר ִּבים וַ ּי ֶ
ל־ה ְּב ֵר ָכה ְל ֵעת ִרגְ ַׁשת ַה ַּמיִם
יֹור ֵידנִי ֶא ַ
ֲאד ֹנִי ֵאין ִלי ִאיׁש ֲא ֶׁשר ִ
ׁשּוע קּום ָׂשא
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
וַ ֲאנִי ֶט ֶרם ֵא ֵרד וְ יָ ַרד ַא ֵחר ְל ָפנָי׃ וַ ּי ֶ
יתנֹו וַ ּיִ ָּׂשא ֶאת־
ת־מ ְׁש ָּכ ְבָך וְ ִה ְת ַה ֵּלְך׃ ִּופ ְתא ֹם ָׁשב ָה ִאיׁש ְל ֵא ָ
ֶא ִ
ִמ ְׁש ָּכבֹו וַ ּיֵ ַלְך׃
ל־ה ִאיׁש
הּודים ֶא ָ
ֹאמרּו ַהּיְ ִ
וְ ַהּיֹום ַההּוא ָהיָ ה יֹום ַה ַּׁש ָּבת וַ ּי ְ
ת־ה ִּמ ְׁש ָּכב׃ וַ ּיַ ַען
ַהּנִ ְר ָּפא ֲהל ֹא ַׁש ָּבת ַהּיֹום וְ ֵאין ְלָך ָל ֵׂשאת ֶא ַ
ת־מ ְׁש ָּכ ְבָך
א ָֹתם ֵלאמ ֹר ָהר ֵֹפא א ִֹתי הּוא ָא ַמר ֵא ַלי ָׂשא ֶא ִ
וְ ִה ְת ַה ֵּלְך׃ וַ ּיִ ְׁש ָא ֻלהּו ִמי הּוא ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ָא ַמר ֵא ֶליָך ָׂשא
ׁשּוע
ת־מ ְׁש ָּכ ְבָך וְ ִה ְת ַה ֵּלְך׃ וְ ַהּנִ ְר ָּפא ל ֹא יָ ַדע ִמי הּוא ִּכי יֵ ַ
ֶא ִ
י־כן ָמ ָצא
ם־רב ַּב ָּמקֹום ַההּוא׃ ַא ֲח ֵר ֵ
ָה ַלְך־לֹו ְּב ִה ְת ַא ֵּסף ַע ָ
את ַאל־
ֹאמר ֵא ָליו ְר ֵאה ִּכי נִ ְר ֵּפ ָ
ׁשּוע ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש וַ ּי ֶ
א ֹתֹו יֵ ַ
דֹולה ִמּז ֹאת׃
ן־ּת ֻאּנֶ ה ֵא ֶליָך ָר ָעה ּגְ ָ
ּתֹוסף ַל ֲחט ֹא ֶּפ ְ
ֶ
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ל־ּכן
ׁשּוע הּוא ֲא ֶׁשר ִר ְּפאֹו׃ וְ ַע ֵ
הּודים ִּכי־יֵ ַ
וַ ּיֵ ֶלְך ָה ִאיׁש וַ ּיַ ּגֵ ד ַלּיְ ִ
ׁשּוע וַ ַיְב ְקׁשּו ֲה ִמיתֹו ֵע ֶקב ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה
הּודים ֶאת־יֵ ַ
ָר ְדפּו ַהּיְ ִ
ד־ע ָּתה
ׁשּוע ָא ִבי ּפ ֵֹעל ְּפ ֻע ָּלתֹו ַע ָ
ז ֹאת ַּב ַּׁש ָּבת׃ וַ ּיַ ַען א ָֹתם יֵ ַ
יֶתר
הּודים ְּב ֵח ֶפץ ֶ
ם־אנִי ּפ ֵֹעל ִהּנֵ נִי׃ ַּוב ֲעבּור ז ֹאת ִּב ְקׁשּו ַהּיְ ִ
וְ גַ ֲ
ם־א ַמר ַעל־
ְל ָה ְרגֹו ִּכי ל ֹא ַרק ֶאת־יֹום ַה ַּׁש ָּבת ִח ֵּלל ִּכי ִאם ּגַ ָ
אֹלהים׃
דֹומה ֵל ִ
ֹלהים ִּכי הּוא ָא ִביו וְ ִכי הּוא ֶ
ֱא ִ
יהם ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ַה ֵּבן ל ֹא־
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
וַ ּיַ ַען יֵ ַ
יּוכל ַל ֲעׂשֹות ָּד ָבר ִמ ִּלּבֹו ִּב ְל ִּתי ֵאת ֲא ֶׁשר־ר ֶֹאה ַמה־ּפ ֵֹעל ָה ָאב
ַ
ם־ה ֵּבן ָּכמ ֹהּו׃ ִּכי ָה ָאב א ֵֹהב
ת־א ֶׁשר הּוא ע ֶֹׂשה ע ֶֹׂשה ּגַ ַ
ִּכי ֶא ֲ
ּומ ְר ֶאה א ֹתֹו ֶאת־ּכ ֹל ֲא ֶׁשר הּוא ע ֶֹׂשה ּוגְ ד ֹלֹות ֵמ ֵא ֶּלה
ת־ה ֵּבן ַ
ֶא ַ
ּומ ַחּיֶ ה
יַ ְר ֶאּנּו ִל ְהיֹות ְל ֶפ ֶלא ְּב ֵעינֵ ֶיכם׃ ִּכי ַּכ ֲא ֶׁשר ָה ָאב ַמ ֲע ֶלה ְ
ת־א ֶׁשר ָח ֵפץ ּבֹו׃ וְ ָה ָאב ל ֹא־
ם־ה ֵּבן ֶא ֲ
ת־ה ֵּמ ִתים ֵּכן יְ ַחּיֶ ה ּגַ ַ
ֶא ַ
ל־מ ְׁש ָּפטֹו נָ ַתן ְּביַ ד ַה ֵּבן׃ ְל ַמ ַען ַיְכ ְּבדּו ֻכ ָּלם
יִ ְׁשּפ ֹט ִאיׁש ַאְך ָּכ ִ
ת־ה ֵּבן
ֹא־יְכ ֵּבד ֶא ַ
ת־ה ָאב ִמי ֲא ֶׁשר ל ַ
ת־ה ֵּבן ַּכ ֲא ֶׁשר ַיְכ ְּבדּו ֶא ָ
ֶא ַ
ֵאינֶ ּנּו ְמ ַכ ֵּבד ֶאת ָה ָאב ֲא ֶׁשר ְׁש ָלחֹו׃ ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם
עֹולם וְ ל ֹא יָב ֹא
ּומ ֲא ִמין ְּבׁש ְֹל ִחי יֶ ׁש־לֹו ַחּיֵ י ָ
ַה ַּמ ְק ִׁשיב ִל ְד ָב ַרי ַ
י־ע ַבר ִמ ָּמוֶ ת ַל ַחּיִ ים׃ ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי־
ְל ִה ָּׁש ֵפט ִּכ ָ
ֹלהים
ן־ה ֱא ִ
ם־ּב ָאה וְ ַה ֵּמ ִתים יִ ְׁש ְמעּו ֶאת־קֹול ֶּב ָ
ָתב ֹא ֵעת ִוְכי גַ ָ
וְ ַהּׁש ְֹמ ִעים ָחי ֹה יִ ְחיּו׃ ִּכי ַּכ ֲא ֶׁשר ַחּיֵ י ָה ָאב ִמ ְּמקֹור ַע ְצמֹו ֵּכן
נִ ַּתן ַל ֵּבן ִל ְהיֹות־לֹו ַחּיָ יו ִמ ְּמקֹור ַע ְצמֹו׃ וְ גַ ם־ּכ ַֹח נָ ַתן ְּביָ דֹו
ל־ּת ַּת ְּמהּו
ן־ה ָא ָדם הּוא׃ ַעל־ז ֹאת ַא ִ
ַל ֲעׂשֹות ִמ ְׁש ָּפט ִּכי ֶב ָ
ָתמ ַֹּה ִּכי ִהּנֵ ה יֹום ָּבא ָוְכל־ׁש ְֹכנֵי ֶק ֶבר יִ ְׁש ְמעּו ֶאת־ק ֹלֹו וְ יַ ֲעלּו׃
ָהע ִֹׂשים טֹוב יַ ַע ְמדּו ַל ַחּיִ ים וְ ָהע ִֹׂשים ָרע ַיַע ְמדּו ַל ִּמ ְׁש ָּפט׃
אּוכל ַל ֲעׂשֹות ָּד ָבר ִמ ִּל ִּבי ַּכ ֲא ֶׁשר ֶא ְׁש ַמע ֵּכן ֶא ְׁשּפ ֹט
ל ֹא ַ
ם־רצֹון
ט־צ ֶדק ִּכי ל ֹא ְרצֹונִ י ֲאנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ִּכי ִא ְ
ּומ ְׁש ָּפ ִטי ִמ ְׁש ָּפ ֶ
ִ
ם־אנִ י ְל ַב ִּדי ֵמ ִעיד ָע ָלי ל ֹא נֶ ֶא ְמנָ ה
ָה ָאב ֲא ֶׁשר ׁש ְֹל ִחי׃ ִא ֲ
דּותי׃
ֵע ִ
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ַאְך יֵ ׁש ֵעד ַא ֵחר ִלי וְ יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ֵעדּותֹו ֲא ֶׁשר־הּוא ֵמ ִעיד ָע ַלי
ל־יֹוחנָ ן וְ הּוא ֵה ִעיד ֵעדּות ֱא ֶמת׃
ָ
נֶ ֱא ָמנָ ה׃ ַא ֶּתם ְׁש ַל ְח ֶּתם ֶא
וַ ֲאנִ י ל ֹא ֵמ ָא ָדם ֶא ַּקח ִלי ֵעדּות ַאְך ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ִּד ַּב ְר ִּתי
ּובאֹורֹו
ּומ ִאיר ְ
ְל ַמ ַען ַא ֶּתם ִּתּוָ ֵׁשעּון׃ הּוא ָהיָ ה ַל ִּפיד ּב ֵֹער ֵ
דֹולה ֵמ ֵעדּות
ד־א ְרּגִ ָיעה׃ וְ ִלי ֵעדּות ּגְ ָ
הֹוא ְל ֶּתם ְל ִה ְת ַע ֵּלם ַע ַ
ַ
ּלֹותם ַה ַּמ ֲע ִׂשים
ן־לי ָא ִבי ְל ַכ ָ
יֹוחנָ ן ִּכי ַה ַּמ ֲע ִׂשים ֲא ֶׁשר נָ ַת ִ
ָ
ָה ֵא ֶּלה ֲאנִ י ע ֶֹׂשה וְ ֵהם ְמ ִע ִידים ָע ַלי ִּכי ְׁש ָל ַחנִ י ָה ָאב׃ וְ ָה ָאב
ֹא־ׁש ַמ ְע ֶּתם
ֲא ֶׁשר ְׁש ָל ַחנִ י הּוא ֵה ִעיד ָע ָלי וְ ַא ֶּתם ֶאת־ק ֹלֹו ל ְ
יתם׃ וְ ֵאין ְּד ָברֹו ׁש ֵֹכן ְּב ִק ְר ְּב ֶכם
ת־ּת ֳארֹו ל ֹא ְר ִא ֶ
עֹולם וְ ֶא ָ
ֵמ ָ
*
ִּכי א ֹתֹו ֲא ֶׁשר ָׁש ַלח ל ֹא ַת ֲא ִמינּו בֹו׃ ַא ֶּתם ּד ְֹר ִׁשים ֵמ ַעל־
עֹולם ָל ֶכם וְ ֵהם
ִּכ ְת ֵבי ַהּק ֶֹדׁש ִּכי ָּב ֶהם ַא ֶּתם א ְֹמ ִרים ַחּיֵ י ָ
יתם ָלב ֹא ֵא ָלי ִל ְהיֹות ָל ֶכם
ֵה ָּמה ַה ְּמ ִע ִידים ָע ָלי׃ וְ ל ֹא ֲא ִב ֶ
ֹא־א ַּקח ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם׃ וְ ֶא ְת ֶכם יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ֵאין־
ַחּיִ ים׃ ָּכבֹוד ל ֶ
אתי ְּב ֵׁשם ָא ִבי וְ ל ֹא
ֹלהים ְּב ִק ְר ְּב ֶכם׃ ָאנ ִֹכי ִהּנֵ ה ָב ִ
ַא ֲה ַבת ֱא ִ
ֶה ֱחזַ ְק ֶּתם ִּבי וְ ִאם־יָב ֹא ַא ֵחר ְּב ֵׁשם ַע ְצמֹו ּבֹו ַּת ֲחזִ יקּון׃ ֵאיְך
ּתּוכלּו ְל ַה ֲא ִמין ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ִּת ְר ְּדפּו ָכבֹוד ִאיׁש ֵמ ֵר ֵעהּו
ְ
ֹלהים ָה ֶא ָחד ל ֹא ְת ַב ֵּקׁשּון׃
ת־ה ָּכבֹוד ַה ָּבא ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
וְ ֶא ַ
ל־ּת ַח ְּׁשבּו ִּכי ֲאנִ י ָא ִביא ִׂש ְטנָ ה ֲע ֵל ֶיכם ִל ְפנֵ י ָה ָאב יֵ ׁש
ַא ְ
מׁשה ֲא ֶׁשר ְּב ַט ְח ֶּתם ּבֹו׃ ִּכי לּו
ֶא ָחד ֵמ ִביא ִׂש ְטנָ ה ֲע ֵל ֶיכם ֶ
ם־ּבי ִּכי ָע ַלי הּוא ָכ ָתב׃ ַאְך
מׁשה ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם ּגַ ִ
ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם ְּב ֶ
ם־ּב ְכ ָת ָביו ל ֹא ַת ֲא ִמינּו ֵאיְך ַּת ֲא ִמינּו ִּב ְד ָב ָרי׃
ִא ִ
ם־הּגָ ִליל הּוא יַ ם
ל־ע ֶבר יַ ַ
ׁשּוע ֶא ֵ
י־כן וַ ּיַ ֲעב ֹר יֵ ַ
וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵר ֵ
ת־הא ֹתֹות
ם־רב ָה ְלכּו ַא ֲח ָריו ִּכי ָראּו ֶא ָ
ִט ַיב ְריָ ה׃ וַ ֲהמֹון ַע ָ
ב־ׁשם ִעם־
ל־ה ָהר וַ ּיֵ ֶׁש ָ
ׁשּוע ֶא ָ
חֹולים׃ וַ ּיַ ַעל יֵ ַ
ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ְל ִ
הּודים ָק ַרב ָלבֹוא׃
ּומֹועד ַה ֶּפ ַסח ַחג ַהּיְ ִ
ֵ
ַּת ְל ִמ ָידיו׃
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ֹאמר
ם־רב ָּבא ֵא ָליו וַ ּי ֶ
ת־עינָ יו וַ ּיַ ְרא ֲהמֹון ַע ָ
ׁשּוע ֶא ֵ
וַ ּיִ ָּׂשא יֵ ַ
ל־ּפ ִילּפֹוס ֵמ ַאיִ ן נִ ְׁשּב ֹר ָל ֶהם ֶל ֶחם ֶל ֱאכ ֹל׃ וְ הּוא ִּד ֶּבר ָּכז ֹאת
ֶא ִ
ת־א ֶׁשר יַ ֲע ֶׂשה׃ וַ ּיַ ַען א ֹתֹו ִּפ ִילּפֹוס
ְלנַ ּסֹותֹו ִּכי הּוא יָ ַדע ֶא ֲ
אתיִ ם ִּדינַ ר ֶל ֶחם ל ֹא־יִ ְׂשּפ ֹק ָל ֶהם ֶל ֱאכ ֹל ִמ ֶּמּנּו ִאיׁש ִאיׁש
ָמ ַ
ַּפת ְק ַטּנָ ה׃ וְ ֶא ָחד ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו ַאנְ ְּד ַרי ֲא ִחי ִׁש ְמעֹון ֶּפ ְטרֹוס
ָא ַמר ֵא ָליו ֵלאמ ֹר׃ יֶ ְׁשנֹו ּפ ֹה נַ ַער ֶא ָחד וְ לֹו ֲח ִמ ָּׁשה ֶל ֶחם
ֹאמר
ם־רב ָּכזֶ ה׃ וַ ּי ֶ
ְׂשע ִֹרים וְ ָדגִ ים ְׁשנָ יִ ם ַאְך ָמה ֵא ֶּלה ְל ַע ָ
ת־ה ֲאנָ ִׁשים וַ ּיֵ ְׁשבּו ַּכ ֲח ֵמ ֶׁשת ֲא ָל ִפים ִאיׁש
הֹוׁשיבּו ֶא ָ
ִ
ׁשּוע
יֵ ַ
ְל ִמ ְס ָּפ ָרם ִּבנְ אֹות ֶּד ֶׁשא ֲא ֶׁשר נִ ְמ ָצא ָׁשם ְל ַמ ְכ ִּביר׃ וַ ּיִ ַּקח
ת־ּכ ְּכרֹות ַה ֶּל ֶחם וַ ָיְב ֶרְך וַ יְ ַח ֵּלק ְל ַת ְל ִמ ָידיו וְ ַה ַּת ְל ִמ ִידים
ׁשּוע ֶא ִ
יֵ ַ
ן־ה ָּדגִ ים נָ ַתן ָל ֶהם ְּכ ַאּוַ ת נַ ְפ ָׁשם׃
ּיׁש ִבים ָׁש ָּמה וְ גַ ם ִמ ַ
ל־ה ְ
ְל ָכ ַ
תֹותים
ת־ה ְּפ ִ
ל־ּת ְל ִמ ָידיו ִא ְספּו ֶא ַ
וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ָׂש ְבעּו ָא ַמר ֶא ַ
נֵים־ע ָׂשר
ָ
אּומה׃ וַ ּיַ ַא ְספּו וַ ַיְמ ְלאּו ְׁש
ֹאבד ְמ ָ
ּנֹות ִרים ִל ְב ִלי י ַ
ַה ָ
ן־ח ִמ ָּׁשה ַל ְח ֵמי
הֹותירּו ָהא ְֹכ ִלים ִמ ֲ
ִ
תֹותים ֲא ֶׁשר
ַס ִּלים ְּפ ִ
ת־האֹות ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה
ַה ְּׂשע ִֹרים׃ וַ יְ ִהי ִּכ ְראֹות ָה ָעם ֶא ָ
ֹאמרּו ָא ְמנָ ה זֶ ה הּוא ַהּנָ ִביא ַה ָּבא ְל ֵת ֵבל ָא ְר ָצה׃ וַ ּיֵ ַדע
ׁשּוע וַ ּי ְ
יֵ ַ
ל־ּכן ָח ַלץ ֵמ ֶהם עֹוד
ׁשּוע ִּכי־יָב ֹאּו וְ ָת ְפׂשּו־בֹו ַל ֲעׁשתֹו ְל ֶמ ֶלְך ַע ֵ
יֵ ַ
ל־ה ָהר ְל ַבּדֹו׃
ַה ַּפ ַעם ֶא ָ
ל־הּיָ ם וַ ּיֵ ְרדּו ָב ֳאנִ ּיָ ה וַ ּיַ ַע ְברּו
וַ יְ ִהי ְל ֵעת ֶע ֶרב וַ ּיֵ ְלכּו ַת ְל ִמ ָידיו ֶא ַ
ׁשּוע עֹוד
חׁשְך ָּבא וְ יֵ ַ
ל־ּכ ַפר נַ חּום׃ וְ ִהּנֵ ה ֶ
ל־ע ֶבר ַהּיָ ם ֶא ְ
ֶא ֵ
יהם׃ וַ יְ ִהי ַס ַער ּגָ דֹול ע ֵֹבר וְ ַהּיָ ם ה ֵֹלְך וְ ס ֵֹער׃
ֹא־בא ֲא ֵל ֶ
ל ָ
לׁשים ַמ ֲענֹות וַ ּיִ ְראּו
וַ ּיַ ְח ְּתרּו ְּכ ֶמ ְר ַחק ֶע ְׂש ִרים וְ ָח ֵמׁש אֹו ְׁש ִ
ל־ה ֳאנִ ּיָ ה וַ ּיִ ָיראּו׃
ל־ּפנֵ י ַהּיָ ם ָהלֹוְך וְ ָק ֵרב ֶא ָ
הֹולְך ַע ְ
ׁשּוע ֵ
ֶאת־יֵ ַ
ּיֹואילּו ָל ַק ַחת א ֹתֹו
ל־ּת ָיראּו׃ וַ ִ
יהם ֲאנִ י הּוא ַא ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
ל־ה ָּיַּב ָׁשה ֶאל־
ל־ה ֳאנִ ּיָ ה וְ ִהּנֵ ה ִּפ ְתא ֹם ִהּגִ ָיעה ָה ֳאנִ ּיָ ה ֶא ַ
ֶא ָ
ְמחֹוז ֶח ְפ ָצם׃
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וַ יְ ִהי ִמ ָּמ ֳח ָרת וַ ּיַ ְרא ֲהמֹון ָה ָעם ָהע ֵֹמד ֵמ ֵע ֶבר ַלּיָ ם ִּכי ִמ ַּב ְל ֲע ֵדי
ם־א ַחת ֲא ֶׁשר יָ ְרדּו־
ָה ֳאנִ ּיָ ה ל ֹא ָהיְ ָתה ָּׁשם ֳאנִ ּיָ ה ַא ֶח ֶרת ִּכי ִא ַ
ם־ּת ְל ִמ ָידיו ִּכי ִאם־
ׁשּוע ָּבּה ִע ַ
ַבּה ָּת ְל ִמ ָידיו וְ ִכי ל ֹא־יָ ַרד יֵ ַ
ַּת ְל ִמ ָידיו ָע ְברּו ְל ַב ָּדם׃ ַרק ֳאנִ ּיֹות ֲא ֵחרֹות ִהּגִ יעּו ִמ ִּט ַיב ְריָ ה
ת־ה ֶּל ֶחם ַּכ ֲא ֶׁשר ֵּב ַרְך
לּו־ׁשם ֶא ַ
ִמ ָּקרֹוב ַל ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָא ְכ ָ
ׁשּוע ֵאינֶ ּנּו ָׁשם
ל־ּכן ִּב ְראֹות ֲהמֹון ָה ָעם ִּכי יֵ ַ
ָה ָאדֹון׃ וְ ַע ֵ
ם־ה ָּמה ָּב ֳאנִ ּיֹות ָה ֵא ֶּלה וַ ּיָב ֹאּו
וְ ַאף־ל ֹא ַת ְל ִמ ָידיו וַ ּיֵ ְרדּו גַ ֵ
ֹאמרּו
ּיִמ ָצ ֻאהּו ֵמ ֵע ֶבר ַלּיָם וַ ּי ְ
ׁשּוע׃ וַ ְ
ְּכ ַפר־נַ חּום ְל ַב ֵּקׁש ֶאת־יֵ ַ
ׁשּוע ֵלאמ ֹר ָא ֵמן ָא ֵמן
את ֵהּנָ ה׃ וַ ּיַ ַען א ָֹתם יֵ ַ
ֵא ָליו ַר ֵּבנּו ָמ ַתי ָּב ָ
יתם ֶאת־
ֲאנִי א ֵֹמר ָל ֶכם ֵהן ל ֹא ִב ַּק ְׁש ֶּתם א ִֹתי ַיַען ֲא ֶׁשר ְר ִא ֶ
ּוׂש ַב ְע ֶּתם׃ ַאל־
ֹתֹותי ִּכי ִאם־יַ ַען ִמ ִּכ ְּכרֹות ַה ֶּל ֶחם ֲא ַכ ְל ֶּתם ְ
א ַ
עֹולם
ם־ּב ַעד ֶל ֶחם ע ֵֹמד ְל ַחּיֵ י ָ
ַּת ַע ְמלּו ְּב ַעד א ֶֹכל א ֵֹבד ִּכי ִא ְ
ֹלהים ָה ָאב ֶאת־
י־ע ָליו ָח ַתם ָה ֱא ִ
יִּתן ָל ֶכם ִּכ ָ
ן־ה ָא ָדם ֵ
ֲא ֶׁשר ֶּב ָ
ֹלהים׃
ֹאמרּו ֵא ָליו ַמה־ּנַ ֲע ֶׂשה ֲא ֶׁשר נִ ְפ ַעל ְּפ ֻעּלֹות ֱא ִ
ח ָֹתמֹו׃ וַ ּי ְ
י־ת ֲא ִמינּו
ֹלהים ִּכ ַ
יהם ז ֹאת ְּפ ֻע ַּלת ֱא ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ה־האֹות ֲא ֶׁשר
ּומ ָ
ֹאמרּו ֵא ָליו ֶ
ָב ִאיׁש ֲא ֶׁשר ְׁש ָלחֹו ֲא ֵל ֶיכם׃ וַ ּי ְ
בֹותינּו ָא ְכלּו ֶאת־
ה־ּת ְפ ָעל׃ ֲא ֵ
ַּת ֲע ֶׂשה ִּכי נִ ְר ֶאה וְ נַ ֲא ִמין ָּבְך ַמ ִ
ֹאמר
ן־למֹו ֶל ֱאכ ֹל׃ וַ ּי ֶ
ַה ָּמן ַּב ִּמ ְדּבָר ַּכ ָּכתּוב ֶל ֶחם ָׁש ַמיִ ם נָ ַת ָ
מׁשה ל ֹא נָ ַתן ָל ֶכם
ׁשּוע ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ֶ
יהם יֵ ַ
ֲא ֵל ֶ
ן־ה ָּׁש ָמיִ ם׃
ם־א ִבי נ ֵֹתן ָל ֶכם ֶל ֶחם ֱא ֶמת ִמ ַ
ֶל ֶחם ָׁש ָמיִ ם ִּכי ִא ָ
עֹולם׃
ּנֹותן ַחּיִ ים ָל ָ
ן־ה ָּׁש ָמיִם וְ ַה ֵ
ֹלהים הּוא ַהּי ֵֹרד ִמ ַ
י־ל ֶחם ֱא ִ
ִּכ ֶ
ֹאמר
ת־ה ֶּל ֶחם ַהּזֶ ה ָּת ִמיד׃ וַ ּי ֶ
ה־ּלנּו ֶא ַ
ֹאמרּו ֵא ָליו ֲאד ֹנֵינּו ְּתנָ ָ
וַ ּי ְ
ל־ה ָּבא ֵא ַלי ל ֹא ְיִר ָעב
ׁשּוע ָאנ ִֹכי הּוא ֶל ֶחם ַה ַחּיִ ים ָּכ ַ
יהם יֵ ַ
ֲא ֵל ֶ
עֹולם׃ וָ א ַֹמר ֲא ֵל ֶיכם ֲא ֶׁשר
ל־ה ַּמ ֲא ִמין ִּבי ל ֹא יִ ְצ ָמא עֹוד ְל ָ
ָוְכ ַ
ן־לי
יִּת ִ
ל־איׁש ֲא ֶׁשר א ֹתֹו ֶ
יתם א ִֹתי וְ ל ֹא ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם ִּבי׃ ָּכ ִ
ְר ִא ֶ
ָה ָאב יָב ֹא ֵא ָלי וְ ַה ָּבא ֵא ַלי ל ֹא ֲאגָ ְר ֶׁשּנּו ִמ ָּפנָי׃ ִּכי יָ ַר ְד ִּתי ִמן־
ם־רצֹון ׁש ְֹל ִחי׃
ַה ָּׁש ַמיִם ל ֹא ַל ֲעׂשֹות ְרצֹונִי ִּכי ִא ְ
23

24

25

26

27

28

30

31

32

35

36

37

38

יוחנן ו

193
39
40

41
42

43,44

45
46

47
48,49
50
51

52
53

54
55
56
57

ֹאבד ִלי
ת־א ֶׁשר נָ ַתן ִלי ל ֹא־י ַ
וְ זֶ ה ְרצֹון ָה ָאב ֲא ֶׁשר ׁש ְֹל ִחי ִּכי ֶא ֲ
ַאף ֶא ָחד ִּכי ֲא ִק ֶימּנּו ַּבּיֹום ָה ַא ֲחרֹון׃ ִּכי זֶ ה ְרצֹון ָא ִבי ִמי ֲא ֶׁשר
עֹולם וַ ֲאנִי ֲא ִק ֶימּנּו ַּבּיֹום
ּומ ֲא ִמין ּבֹו יִ ְהיּו־לֹו ַחּיֵ י ָ
ת־ה ֵּבן ַ
ר ֶֹאה ֶא ַ
ָה ַא ֲחרֹון׃
י־א ַמר ָאנ ִֹכי הּוא ֶל ֶחם ַהּי ֵֹרד ִמן־
הּודים ַעל ִּכ ָ
וַ ּיִ ֹּלנּו ָע ָליו ַהּיְ ִ
ן־יֹוסף ֲא ֶׁשר יָ ַד ְענּו
ׁשּוע ֶּב ֵ
ֹאמרּו ֲהל ֹא זֶ ה הּוא יֵ ַ
ַה ָּׁש ָמיִם׃ וַ ּי ְ
ן־ה ָּׁש ַמיִם יָ ָר ְד ִּתי׃
ֹאמר הּוא ִמ ַ
ת־אּמֹו וְ ֵאיְך י ַ
ת־א ִביו וְ ֶא ִ
ֶא ָ
יהם ַאל־נָ א ְת ִהי ְתלּונָ ה ֵּבינֵ ֶיכם׃ ל ֹא־
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ם־יִמ ְׁש ֵכהּו ָה ָאב ֲא ֶׁשר ְׁש ָל ָחנִ י
יּוכל ִאיׁש ָלב ֹא ֵא ַלי ִּב ְל ִּתי ִא ְ
ַ
ל־ּבנַ יִ ְך
יאים ָוְכ ָ
ימּנּו ַּבּיֹום ָה ַא ֲחרֹון׃ ֲהל ֹא ָכתּוב ַבּנְ ִב ִ
וַ ֲאנִ י ֲא ִק ֶ
ֹלמד ִמ ֶּמּנּו יָב ֹא ֵא ָלי׃ וְ ל ֹא
ן־ה ָאב וְ ֵ
ל־הּׁש ֵֹמ ַע ִמ ָ
ּמּודי יְ הֹוָ ה ָּכ ַ
ִל ֵ
ֹלהים הּוא
ת־ה ָאב ִּכי ַרק זֶ ה ֲא ֶׁשר ֵמ ֵאת ֱא ִ
י־ר ָאה ָא ָדם ֶא ָ
ִּכ ָ
ל־ה ַּמ ֲא ִמין ִּבי
ת־ה ָאב׃ ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ָּכ ַ
ָר ָאה ֶא ָ
בֹות ֶיכם ָא ְכלּו
עֹולם׃ ֲאנִ י הּוא ֶל ֶחם ַה ַחּיִ ים׃ ֲא ֵ
יֶ ׁש־לֹו ַחּיֵ י ָ
ן־ה ָּׁש ָמיִם
ּיָמתּו׃ וְ זֶ ה הּוא ַה ֶּל ֶחם ַהּי ֵֹרד ִמ ַ
ת־ה ָּמן ַּב ִּמ ְד ָּבר וַ ֻ
ֶא ַ
ל־א ָדם ִמ ֶּמּנּו וְ ל ֹא יָמּות׃ ָאנ ִֹכי ֶל ֶחם ַחּיִ ים ַהּי ֵֹרד
ֹאכ ָ
ְל ַב ֲעבּור י ַ
עֹולם וְ ַה ֶּל ֶחם
ֹאכל ִמ ֶּל ֶחם ַהּזֶ ה וָ ַחי ְל ָ
ן־ה ָּׁש ַמיִם ָא ָדם ִּכי־י ַ
ִמ ַ
עֹולם׃
ֲא ֶׁשר ֲאנִ י נ ֵֹתן ְּב ָׂש ִרי הּוא ֲא ֶׁשר ֶא ְּתנֶ ּנּו ְּב ַעד ַחּיֵ י ָה ָ
ת־לנּו ֶאת־
יּוכל זֶ ה ָל ֶת ָ
יהם ֵלאמ ֹר ֵא ָיכה ַ
הּודים ֵּבינֵ ֶ
וַ ּיֵ ָרגְ נּו ַהּיְ ִ
ׁשּוע ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ְּב ָׂשרֹו ֶל ֱאכ ֹל׃ וַ ּי ֶ
ּומ ָּדמֹו ל ֹא ִת ְׁשּתּו ל ֹא יִ ְהיּו
ן־ה ָא ָדם ִ
ֹאכלּו ִמבּ ְַׂשר ֶּב ָ
ִאם־ל ֹא ת ְ
מֹות ֶיכם׃ ָהא ֵֹכל ִמ ְּב ָׂש ִרי וְ ַהּׁש ֶֹתה ִמ ָּד ִמי יֶ ׁש־
ָל ֶכם ַחּיִ ים ְּב ַע ְצ ֵ
עֹולם וַ ֲאנִי ֲא ִק ֶימּנּו ַּבּיֹום ָה ַא ֲחרֹון׃ ִּכי ְב ָׂש ִרי הּוא א ֶֹכל
לֹו ַחּיֵ י ָ
ת־ּד ִמי
ת־ּב ָׂש ִרי וְ ַהּׁש ֶֹתה ֶא ָ
ֱא ֶמת וְ ָד ִמי ִׁשּקּוי ֱא ֶמת׃ ָהא ֵֹכל ֶא ְ
ן־ּבי וַ ֲאנִי בֹו׃ ִּכי ְּכמֹו ָה ָאב ַה ַחי ְׁש ָל ַחנִי וְ ָאנ ִֹכי ַחי
הּוא יִ ְׁש ָּכ ִ
ִּבגְ ָללֹו ֵּכן ָהא ֵֹכל א ִֹתי ּגַ ם־הּוא יִ ְחיֶ ה ִּבגְ ָל ִלי׃
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ן־ה ָּׁש ָמיִם ל ֹא ַכ ָּמן ֲא ֶׁשר ָא ְכלּו
זֶ ה הּוא ַה ֶּל ֶחם ַהּי ֵֹרד ִמ ַ
עֹולם׃ ַּכ ְּד ָב ִרים
ן־ה ֶּל ֶחם ַהּזֶ ה יִ ְחיֶ ה ְל ָ
וָמתּו ָהא ֵֹכל ִמ ַ
בֹות ֶיכם ֵ
ֲא ֵ
ָה ֵא ֶּלה ִּד ֶּבר ְּב ַל ְּמדֹו ְּב ֵבית ַה ְּכנֵ ֶסת ִּב ְכ ַפר־נַ חּום׃
יּוכל
ֹאמרּו ָק ֶׁשה ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ִמי ַ
וְ ַר ִּבים ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו ָׁש ְמעּו וַ ּי ְ
ׁשּוע יָ ַדע ְּבנַ ְפׁשֹו ִּכי ַת ְל ִמ ָידיו ַמ ִּלינִים ַעל־זֶ ה
ְל ָׁש ְמעֹו׃ וְ יֵ ַ
י־ת ְראּו
ּומה־ּיִ ְהיֶ ה ִּכ ִ
מֹוקׁש׃ ַ
יהם ֲהזֶ ה ָהיָ ה ָל ֶכם ְל ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
רּוח הּוא
ה־ׁשם ְל ָפנִים׃ ָה ַ
ל־א ֶׁשר ָהיָ ָ
ן־ה ָא ָדם ע ֶֹלה ֶא ֲ
ת־ּב ָ
ֶא ֶ
ַה ְמ ַחּיֶ ה וְ ַה ָּב ָׂשר ל ֹא־יִ ְצ ַלח ַלּכ ֹל ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ִּתי ֲא ֵל ֶיכם
רּוח ֵהם וְ ַחּיִ ים׃ ַאְך־יֵ ׁש ֲאנָ ִׁשים ָּב ֶכם ֲא ֶׁשר ֵאין ֵא ֻמן ָּבם ִכי
ַ
ּומי הּוא ֲא ֶׁשר
יַא ִמינּו ִ
ׁשּוע יָ ַדע ֵמר ֹאׁש ִמי ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ל ֹא ֲ
יֵ ַ
ֹא־יּוכל ִאיׁש
ַ
ֹאמר ַּב ֲעבּור זֶ ה ִהּגַ ְד ִּתי ָל ֶכם ִּכי ל
יַסּגִ ֵירהּו׃ וַ ּי ֶ
ְ
ָלב ֹא ֵא ַלי ִּב ְל ִּתי ִאם־נָ תּון־לֹו ֵמ ֵאת ֲא ִבי׃
ּוב ֲעבּור ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ָׁשבּו ָאחֹור ַר ִּבים ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו וְ ל ֹא ָה ְלכּו
ַ
ת־ל ְּב ֶכם
ל־ׁשנֵ ים ֶה ָע ָׂשר ֲהיֵ ׁש ֶא ִ
ׁשּוע ֶא ְ
ֹאמר יֵ ַ
עֹוד ִעּמֹו׃ וַ ּי ֶ
ם־א ֶּתם׃ וַ ּיַ ַען א ֹתֹו ִׁש ְמעֹון ֶּפ ְטרֹוס ֲאד ֹנִ י
ָלׁשּוב ֵמ ַא ֲח ַרי ּגַ ַ
עֹולם ִע ָּמְך׃ וַ ֲאנַ ְחנּו ֶה ֱא ַמּנּו וְ גַ ם־
ל־מי נֵ ֵלְך וְ ִד ְב ֵרי ַחּיֵ י ָ
ֶא ִ
ׁשּוע
ן־אל ָחי׃ וַ ּיַ ַען א ָֹתם יֵ ַ
יח ֶּב ֵ
יָ ָד ְענּו ִּכי ַא ָּתה הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ֲהל ֹא ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ָּב ַח ְר ִּתי ָב ֶכם וְ ֶא ָחד ִמ ֶּכם ָׂש ָטן הּוא׃ וְ ז ֹאת
יׁש־ק ִרּיֹות ִּכי זֶ ה נָ כֹון ָהיָ ה
ן־ׁש ְמעֹון ִא ְ
הּודה ֶּב ִ
ִּד ֶּבר ַעל־יְ ָ
ְל ַה ְסּגִ ירֹו וְ הּוא ֶא ָחד ִמ ְּׁשנֵ ים ֶה ָע ָׂשר׃
ׁשּוע ֵהּנָ ה וָ ֵהּנָ ה ַּבּגָ ִליל ִּכי ל ֹא ָא ָבה ִלנְ ס ַֹע
י־כן נָ ַסע יֵ ַ
ַא ֲח ֵר ֵ
הּודים ְל ָה ְרגֹו׃ וַ ּיִ ְק ַרב ַחג
י־א ֶׁשר ִּב ְקׁשּו ַהּיְ ִ
יהּודה ַא ֲח ֵר ֲ
ִּב ָ
ְך־לָך
ֹאמרּו ֵא ָליו ֶא ָחיו ֲע ֵלה ִמּזֶ ה וְ ֶל ְ
הּודים ַחג ַה ֻּסּכֹות׃ וַ ּי ְ
ַהּיְ ִ
ת־ה ֲע ִליֹלת
ם־ׁשם ֶא ָ
הּודה ְל ַמ ַען יִ ְראּו ַת ְל ִמ ֶידיָך ּגַ ָ
ל־א ֶרץ יְ ָ
ֶא ֶ
ּומ ַב ֵּקׁש
ין־איׁש ע ֶֹׂשה ָד ָבר ַּב ֵּס ֶתר ְ
ר־א ָּתה ע ֶֹׂשה׃ ִּכי ֵא ִ
ֲא ֶׁש ַ
הּוא ְל ִהּוָ ַדע נֶ גֶ ד ַה ָּׁש ֶמׁש וְ ִאם ֵּכן ַא ָּתה ע ֶֹׂשה קּום ִהּוָ ַדע
ם־הם ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו בֹו׃
י־א ָחיו ּגַ ֵ
ָּב ָא ֶרץ׃ ִּכ ֶ
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ד־הּנָ ה וְ ִע ְּת ֶכם
ֹא־ב ָאה ִע ִּתי ַע ֵ
ׁשּוע עֹוד ל ָ
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
ֹא־תּוכל ִל ְׂשנ ֹא ֶא ְת ֶכם וְ א ִֹתי
ַ
עֹולם ל
ִהיא ִא ְת ֵכם ָּת ִמיד׃ ָה ָ
יה׃ ֲעלּו ַא ֶּתם ְל ֵעת
דּותי ָבּה ִּכי ָר ִעים ַמ ֲע ֶׂש ָ
ִת ְׂשנָ א ֵע ֶקב ֵע ִ
ֶה ָחג וַ ֲאנִ י ל ֹא ֶא ֱע ֶלה ְל ֵעת ֶה ָחג ַע ָּתה ִּכי ל ֹא ָמ ְל ָאה ִע ִּתי
ַעד־ּכ ֹה׃ ַּכ ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ִד ֵּבר וַ ּיִ ְת ַמ ְה ַמּה ַּבּגָ ִליל׃ וְ ַא ֲח ֵרי
ֲא ֶׁשר ָעלּו ֶא ָחיו ְל ֵעת ֶה ָחג ָע ָלה ּגַ ם־הּוא ל ֹא ַבּגָ לּוי ִּכי ִאם־
ֹאמרּו ַאּיֵ ה ֵאיפ ֹא
הּודים ֶּב ָחג וַ ּי ְ
ְּכ ִמ ְס ַּת ֵּתר׃ וַ ַיְב ְקׁשּו א ֹתֹו ַהּיְ ִ
הּוא׃ וַ יְ ִהי ָה ָעם נָ דֹון ַה ְר ֵּבה ֵא ֶּלה א ְֹמ ִרים ִּכי־טֹוב הּוא
ין־איׁש
ת־ה ָעם׃ ֶא ֶפס ֵא ִ
י־מ ְת ֶעה הּוא ֶא ָ
וְ ֵא ֶּלה א ְֹמ ִרים ל ֹא ִּכ ַ
הּודים׃
ְמ ַד ֵּבר ָע ָליו ַּבּגָ לּוי ִמ ְּפנֵ י יִ ְר ַאת ַהּיְ ִ
ׁשּוע וַ יְ ַל ֵּמד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש׃
וַ יְ ִהי ְּבתֹוְך יְ ֵמי ֶה ָחג וַ ּיַ ַעל יֵ ַ
הּודים ָּת ְמהּו ֵלאמ ֹר ֵמ ַאיִ ן י ֵֹד ַע זֶ ה ֵס ֶפר וְ הּוא ל ֹא ֻל ָּמד׃
וְ ַהּיְ ִ
מֹורה ִּכי ִאם־
תֹור ִתי ֶׁש ִּלי ֲאנִ י ֶ
ֹאמר ל ֹא ָ
ׁשּוע וַ ּי ַ
וַ ּיַ ַען א ָֹתם יֵ ַ
ּתֹורת ׁש ְֹל ִחי׃ ִמי ָה ִאיׁש ֶה ָח ֵפץ ַל ֲעׂשֹות ְרצֹונֹו הּוא יֵ ַדע
ַ
ּמֹורה
מֹורה׃ ַה ֶ
ֹלהים ִהיא אֹו ִמ ִּל ִּבי ֲאנִ י ֶ
ם־מ ֵאת ֱא ִ
ּתֹור ִתי ִא ֵ
ָ
ת־ּכבֹודֹו הּוא ְמ ַב ֵּקׁש וְ ַה ְמ ַב ֵּקׁש ְּכבֹוד ׁש ְֹלחֹו נֶ ֱא ָמן
ִמ ִּלּבֹו ֶא ְ
ּתֹורה וְ ֵאין־
ת־ה ָ
מׁשה נָ ַתן ָל ֶכם ֶא ַ
הּוא וְ ל ֹא ַעוְ ָל ָתה ּבֹו׃ ֲהל ֹא ֶ
ּדּוע ְּת ַב ְקׁשּו ְל ָה ְרגֵ נִ י׃ וַ ּיַ ַען
ּתֹורה ַמ ַ
ת־ה ָ
ִאיׁש ִמ ֶּכם ׁש ֵֹמר ֶא ַ
רּוח ָר ָעה ָּבְך ִמי ֵאיפ ֹא ְמ ַב ֵּקׁש ְל ָה ְרגֶ ָך׃ וַ ּיַ ַען
ֹאמר ַ
ָה ָעם וַ ּי ַ
יהם ְּפ ֻע ָּלה ַא ַחת ָּפ ַע ְל ִּתי וְ ֻכ ְּל ֶכם ִּת ַּת ָּמהּו׃
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
יֵ ַ
ּמׁשה ִהיא ִּכי
ת־הּמּוֹלת ַאף ִּכי־ל ֹא ִמ ֶ
מׁשה נָ ַתן ָל ֶכם ֶא ַ
ֵהן ֶ
ל־ּכן ַּב ַּׁש ָּבת ָּתמּולּו ֶּבן־זָ ָכר׃ וְ ַע ָּתה ִאם־
ן־ה ָאבֹות וְ ַע ֵ
ִאם ִמ ָ
מׁשה
ּתֹורת ֶ
תּופר ַ
ַּב ַּׁש ָּבת ִהּמֹול יִ ּמֹול ֶּבן־זָ ָכר ְל ַב ֲעבּור ל ֹא ַ
אתי ִאיׁש ֻּכּלֹו ַּב ַּׁש ָּבת׃ ַאל־
י־ר ֵּפ ִ
רּו־בי ַעל ִּכ ִ
ָל ָּמה־ּזֶ ה ִּת ְת ַע ְּב ִ
ט־צ ֶדק ְׁשפ ֹטּו׃
ם־מ ְׁש ַּפ ֶ
ִּת ְׁש ְּפטּו ָל ֵעינָ יִ ם ִּכי ִא ִ
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רּוש ַליִ ם ֲהל ֹא זֶ ה הּוא ֲא ֶׁשר ֵהם
ּיׁש ֵבי יְ ָ
ֹאמרּו ֲא ָח ִדים ִמ ְ
וַ ּי ְ
ְמ ַב ְק ִׁשים ַל ֲה ִמיתֹו׃ וְ ִהּנֵ ה הּוא ְמ ַד ֵּבר ָּב ַר ִּבים וְ ֵהם ֵאינָ ם
י־ּב ֱא ֶמת
א ְֹמ ִרים לֹו ָד ָבר ַה ַאף ֻא ְמנָ ם ִה ִּכירּו ָׂש ֵרינּו ִּכ ֶ
ת־ה ִאיׁש ַהּזֶ ה יָ ַד ְענּו ֵמ ַאיִ ן הּוא ֲא ָבל
יח׃ ַאְך ֶא ָ
הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁשּוע
יח ְּבב ֹאֹו ל ֹא־יֵ ַדע ָא ָדם ֵמ ַאיִ ן ָּבא׃ ָאז יְ ַל ֵּמד יֵ ַ
ַה ָּמ ִׁש ַ
ַּב ִּמ ְק ָּדׁש וַ ּיִ ְק ָרא ֵלאמ ֹר ָא ֵכן יְ ַד ְע ֶּתם א ִֹתי ּגַ ם־יְ ַד ְע ֶּתם ֵמ ַאיִ ן
אתי ִּכי יֵ ׁש נֶ ֱא ָמן ֲא ֶׁשר ְׁש ָל ַחנִ י וְ ַא ֶּתם
ֹא־ב ִ
ָאנ ִֹכי ַאְך ִמ ִּל ִּבי ל ָ
ל ֹא יְ ַד ְע ֶּתם א ֹתֹו׃ וַ ֲאנִ י יָ ַד ְע ִּתי א ֹתֹו ִּכי ֵמ ִאּתֹו ָאנ ִֹכי וְ הּוא
ֹא־ׁש ַלח ּבֹו יָ ד ִּכי עֹוד
ְׁש ָל ָחנִ י׃ וַ ַיְב ְקׁשּו ְל ָת ְפׂשֹו וְ ִאיׁש ל ָ
ֹאמרּו ֲה ִכי
ן־ה ָעם ֶה ֱא ִמינּו־בֹו וַ ּי ְ
ֹא־ב ָאה ִעּתֹו׃ וְ ַר ִּבים ִמ ָ
ל ָ
יח ְּבב ֹאֹו יַ ֲע ֶׂשה א ֹתֹות ַר ִּבים ֵמ ֲא ֶׁשר הּוא ע ֶֹׂשה׃
ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹדֹותיו
רּוׁשים ִּכי ָה ָעם ִמ ְת ַל ֲח ִׁשים ָּכז ֹאת ַעל־א ָ
וַ ּיִ ְׁש ְמעּו ַה ְּפ ִ
רּוׁשים ְמ ָׁש ְר ִתים ְל ָת ְפׂשֹו׃
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ ַה ְּפ ִ
וַ ּיִ ְׁש ְלחּו ָר ֵ
ׁשּוע עֹוד ְמ ַעט ִמזְ ָער ֶא ְהיֶ ה ִע ָּמ ֶכם וְ ֵא ֵלְך
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
ּוב ֲא ֶׁשר ֶא ְהיֶ ה ֲאנִ י
ִלי ֶאל־ׁש ְֹל ִחי׃ ְּת ַב ְק ֻׁשנִ י וְ ל ֹא ִת ְמ ָצ ֻאנִ י ַ
הּודים ִאיׁש ֶאל־
ֹאמרּו ַהּיְ ִ
תּוכלּו ַא ֶּתם ָלב ֹא ָׁש ָּמה׃ וַ ּי ְ
ל ֹא ְ
פֹוצים
ל־הּנְ ִ
ָא ִחיו ָאנָ ה יֵ ֵלְך זֶ ה ִּכי ל ֹא נִ ְמ ָצא א ֹתֹו ֲהיֵ ֵלְך ֶא ַ
ה־ה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר ָא ַמר
ת־הּיְ וָ נִ ים׃ ָמ ַ
ְּב ֶא ֶרץ יָ וָ ן ְּול ַל ֵּמד ֶא ַ
תּוכלּו ַא ֶּתם
ּוב ֲא ֶׁשר ֶא ְהיֶ ה ֲאנִ י ל ֹא ְ
ְּת ַב ְק ֻׁשנִ י וְ ל ֹא ִת ְמ ָצ ֻאנִ י ַ
ָלב ֹא ָׁש ָּמה׃
ׁשּוע וַ ּיִ ְק ָרא הֹוי ָּכל־
וַ יְ ִהי ַּבּיֹום ָה ַא ֲחרֹון ַהּגָ דֹול ֶּב ָחג וַ ּיַ ֲעמ ֹד יֵ ַ
ּוׁשתּו׃ ַה ַּמ ֲא ִמין ִּבי ִּכ ְד ַבר ַה ָּכתּוב ִמ ִּק ְרּבֹו
ָצ ֵמא ְלכּו ֵא ַלי ְ
רּוח ֲא ֶׁשר ָּתנַ ח ַעל־
ל־ה ַ
יִ ּזְ לּו נַ ֲח ֵלי ַמיִם ַחּיִ ים׃ ָּכז ֹאת ִּד ֶּבר ַע ָ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ְּב ֶט ֶרם ֻל ַּקח
ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים ּבֹו ִּכי עֹוד ל ֹא־נִ ְׁש ַּפְך ַ
ת־ה ְּד ָב ִרים
ן־ה ָעם ְּכ ָׁש ְמ ָעם ֶא ַ
ׁשּוע ַא ַחר ָכבֹוד׃ וְ יֵ ׁש ִמ ָ
יֵ ַ
ָה ֵא ֶּלה ָא ְמרּו ָא ֵכן זֶ ה הּוא ַהּנָ ִביא׃ וְ יֵ ׁש ֲא ֶׁשר ָא ְמרּו זֶ ה הּוא
יח׃
ן־הּגָ ִליל יָב ֹא ַה ָּמ ִׁש ַ
יח וַ ֲא ֵח ִרים ָא ְמרּו ֲה ִמ ַ
ַה ָּמ ִׁש ַ
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ית־ל ֶחם ָה ִעיר ָחנָ ה ָדוִ ד
ֲהל ֹא ַה ָּכתּוב א ֵֹמר ִּכי ִמּזֶ ַרע ָּדוִ ד ִמ ֵּב ֶ
יח׃ וַ ּיֵ ָח ֵלק ָה ָעם ְּב ַהּצ ָֹתם ָע ָליו׃ וְ יֵ ׁש ֵמ ֶהם
ִמ ָּׁשם יֵ ֵצא ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹא־ׁש ַלח ּבֹו יָ דֹו׃
ֲא ֶׁשר ָרצּו ְל ָת ְפׂשֹו וְ ִאיׁש ל ָ
רּוׁשים
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ ַה ְּפ ִ
ל־ר ֵ
וַ ּיָ ׁשּובּו ַה ְמ ָׁש ְר ִתים ֶא ָ
אתם א ֹתֹו׃ וַ ּיַ ֲענּו
ֹא־ה ֵב ֶ
ּדּוע ל ֲ
יהם ַמ ַ
וְ ֵהם ָא ְמרּו ֲא ֵל ֶ
ֹאמרּו
ֹא־ד ֶּבר ָא ָדם ָּכמ ֹהּו׃ וַ ּי ְ
עֹולם ל ִ
ַה ְמ ָׁש ְר ִתים ֵלאמ ֹר ֵמ ָ
ם־א ֶּתם׃ ֲה ִכי ֶה ֱא ִמין
רּוׁשים ֲה ִכי נִ ַּד ְח ֶּתם ּגַ ַ
יהם ַה ְּפ ִ
ֲא ֵל ֶ
רּוׁשים׃ ְל ַבד ֶה ָהמֹון ַהּזֶ ה
ּבֹו ַא ַחד ַה ָּׂש ִרים אֹו ַא ַחד ַה ְּפ ִ
ֹאמר
רּורים ֵה ָּמה׃ וַ ּי ֶ
ּתֹורה ֲא ִ
ת־ה ָ
ֲא ֶׁשר ֵאינָ ם י ְֹד ִעים ֶא ַ
ר־ּבא ֵא ָליו ְל ָפנִ ים וְ הּוא ֶא ָחד
יהם נַ ְק ִּדימֹון הּוא ֲא ֶׁש ָ
ֲא ֵל ֶ
ת־ה ָא ָדם ְּב ֶט ֶרם
ּתֹור ֵתנּו ֶא ָ
ָ
רּוׁשים׃ ֲה ִכי ִת ְׁשּפ ֹט
ן־ה ְּפ ִ
ִמ ַ
ֹאמרּו
ה־ע ָׂשה׃ וַ ּיַ ֲענּו וַ ּי ְ
ּוב ֶט ֶרם יִ ּוָ ַדע ֶמ ָ
ה־ּב ִפיו ְ
יִ ָּׁש ַמע ַמ ְ
ֹא־קם נָ ִביא
ם־א ָּתה ְּדר ֹׁש וַ ֲחק ֹר ִּכי ל ָ
ן־הּגָ ִליל ּגַ ַ
ֵא ָליו ֲה ִמ ַ
ן־הּגָ ִליל׃ וַ יֵ ְלכּו ִאיׁש ִאיׁש ְל ֵביתֹו׃
ִמ ַ
יתים׃ וַ יְ ִהי ַּבּב ֶֹקר וַ ּיָב ֹא עֹוד ֶאל־
ל־הר ַהּזֵ ִ
ׁשּוע ָה ַלְך ֶא ַ
וְ*יֵ ַ
ּסֹופ ִרים
ל־ה ָעם ָּבאּו ֵא ָליו וַ ּיֵ ֶׁשב וַ יְ ַל ְּמ ֵדם׃ וְ ַה ְ
ַה ֵה ָיכל וְ ָכ ָ
יה
פּופ ָ
רּוׁשים ֵה ִביאּו ְל ָפנָ יו ִא ָּׁשה ֲא ֶׁשר נִ ְת ְּפ ָׂשה ְּבנַ ֲא ֶ
וְ ַה ְּפ ִ
ֹאמרּו ֵא ָליו ַר ֵּבנּו ָה ִא ָּׁשה ַהּז ֹאת נִ ְת ְּפ ָׂשה
דּוה ַּב ָּתוֶ ְך׃ וַ ּי ְ
וַ ּיַ ֲע ִמ ָ
מׁשה ִל ְסק ֹל
ה־לנּו ֶ
ּתֹורה ִצּוָ ָ
ּוב ָ
יה ְּכגַ ּנָ ב ַּב ַּמ ְח ָּת ֶרת׃ ַ
פּופ ָ
ְּבנַ ֲא ֶ
ֹאמר ָא ָּתה׃ וְ ָכז ֹאת ָא ְמרּו
ּומה־ּת ַ
ָּב ֲא ָבנִ ים ִא ָּׁשה ָכז ֹאת ַ
ׁשּוע וַ יְ ָתו
ּתֹוחח יֵ ַ
ְלנַ ּסֹותֹו ִל ְמצ ֹא ָע ָליו ָּד ָבר ְל ִׂש ְטנֹו וַ ּיִ ְׁש ַ
הֹוסיפּו ִל ְׁשא ֹל א ֹתֹו וַ ּיָ ָקם
ִ
ל־ה ָא ֶרץ׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר
ְּב ֶא ְצ ָּבעֹו ַע ָ
ה־ּבּה ֶא ֶבן ִראׁשֹונָ ה׃
י־ב ֶכם נָ ִקי ֵמ ָעֹון יַ ֶּד ָ
יהם ִמ ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
ל־ה ָא ֶרץ׃ וְ ֵהם ְּכ ָׁש ְמ ָעם ֶאת־
ּתֹוחח ֵׁשנִ ית וַ יְ ָתו עֹוד ַע ָ
וַ ּיִ ְׁש ַ
ד־צ ִעיר וַ ּיִ ּוָ ֵתר
ז ֹאת וַ ּיַ ְך ִל ָּבם א ָֹתם יָ ְצאּו ִאיׁש ִאיׁש ִמּזָ ֵקן וְ ַע ָ
ׁשּוע ְל ַבּדֹו וְ ָה ִא ָּׁשה ע ֶֹמ ֶדת ַּב ָּתוֶ ְך׃
יֵ ַ
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ֹאמר
ׁשּוע וַ ּיַ ְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש ִּב ְל ִּתי ָה ִא ָּׁשה ְל ַב ָּדה וַ ּי ַ
וַ ּיָ ָקם יֵ ַ
ֹאמר ֵאין
ִא ָּׁשה ַאּיֵ ה ֵהם ִּׂש ְטנַ יִ ְך ֲה ִכי ל ֹא ִה ְר ִׁש ֵיעְך ִאיׁש׃ וַ ּת ֶ
ם־אנִ י ל ֹא ַא ְר ִׁש ֵיעְך ְל ִכי
ׁשּוע ּגַ ֲ
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ם־א ָחד ֲאד ֹנִ י וַ ּי ֶ
ּגַ ֶ
ל־ּת ֶח ְט ִאי עֹוד׃
יתְך וְ ַא ֶ
ְל ֵב ֵ
עֹולם ַהה ֵֹלְך
יהם ֵלאמ ֹר ָאנ ִֹכי אֹור ָה ָ
ׁשּוע וַ יְ ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
ּיֹוסף יֵ ַ
וַ ֶ
ֹאמרּו ֵא ָליו
ַא ֲח ַרי ל ֹא יֵ ֵלְך ַּבח ֶֹׁשְך ִּכי־לֹו אֹור ַה ַחּיִ ים׃ וַ ּי ְ
דּותָך ל ֹא נֶ ֱא ָמנָ ה׃
רּוׁשים ַא ָּתה ֵמ ִעיד ֵעדּות ְלנַ ְפ ֶׁשָך ֵע ְ
ַה ְּפ ִ
דּותי
ם־אנִ י ֵמ ִעיד ְלנַ ְפ ִׁשי ֵע ִ
יהם ַאף ִא ֲ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ּולאן ֲאנִ י ה ֵֹלְך וְ ַא ֶּתם ֵאינְ ֶכם
אתי ָ
נֶ ֱא ָמנָ ה ִּכי־יָ ַד ְע ִּתי ֵמ ַאיִ ן ָּב ִ
אתי ְּול ָאן ֲאנִ י ה ֵֹלְך׃ ַא ֶּתם ָּדנִ ים ְל ֵעינֵ י ָב ָׂשר
י ְֹד ִעים ֵמ ַאיִ ן ָּב ִ
יתי ִּדינִ י ִּדין
לּו־דן ָהיִ ִ
ָ
ֹא־ל ֶא ָחד׃ וְ ַאף
וַ ֲאנִ י ֵאינֶ ּנִ י ָדן ַאף ל ָ
ם־אנִ י וְ ָה ָאב ֲא ֶׁשר ְׁש ָל ָחנִ י׃ וְ גַ ם
ֱא ֶמת ִּכי ֵאינֶ ּנִ י ְל ַב ִּדי ִּכי ִא ֲ
ל־ּפי ְׁשנַ יִ ם ֵע ִדים יָ קּום ָּד ָבר׃ ֲאנִ י
תֹור ְת ֶכם ָּכתּוב ִּכי ַע ִ
ְּב ַ
הּוא ַה ֵמ ִעיד ֵעדּות ְלנַ ְפ ִׁשי וְ ָא ִבי ֲא ֶׁשר ְׁש ָל ַחנִ י ּגַ ם־הּוא ִלי
ׁשּוע ל ֹא יְ ַד ְע ֶּתם ּגַ ם־
ֹאמרּו ֵא ָליו ָא ִביָך ַאּיֹו וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ְל ֵעד׃ וַ ּי ְ
ת־א ִבי לּו יְ ַד ְע ֶּתם א ִֹתי ָאז יְ ַד ְע ֶּתם ּגַ ם ֶאת־
א ִֹתי וְ גַ ם־ל ֹא ֶא ָ
אֹוצר ַּכ ֲא ֶׁשר ִל ַּמד
ׁשּוע ְּב ֵבית ָה ָ
ָא ִבי׃ ַּכ ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ִּד ֶּבר יֵ ַ
ֹא־ב ָאה ִעּתֹו׃
ֹא־ת ָפׂשֹו ִאיׁש ִּכי עֹוד ל ָ
ַּב ֵה ָיכל וְ ל ְ
יהם ֲאנִי ֵא ֶלְך ִלי וְ ַא ֶּתם ְּת ַב ְק ֻׁשנִי
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ּיֹוסף יֵ ַ
וַ ֶ
ֹא־תּוכלּו
ְ
ל־א ֶׁשר ֲאנִי ה ֵֹלְך ַא ֶּתם ל
ֹאת ֶיכם ָּתמּותּו וְ ֶא ֲ
ְּוב ַחּט ֵ
יְא ֵּבד נַ ְפׁשֹו ְּביָ ָדיִם ִּכי א ֵֹמר
הּודים ַה ַ
ֹאמרּו ַהּיְ ִ
ָלב ֹא ָׁש ָּמה׃ וַ ּי ְ
ֹאמר
ֹא־תּוכלּו ָלב ֹא ָׁש ָּמה׃ וַ ּי ֶ
ְ
ל־א ֶׁשר ֲאנִי ה ֵֹלְך ַא ֶּתם ל
ֶא ֲ
יהם ַא ֶּתם ִמּׁש ְֹכנֵי ַמ ָּטה וַ ֲאנִי ִמּׁש ְֹכנֵי ָמ ְע ָלה ַא ֶּתם ִמן־
ֲא ֵל ֶ
עֹולם ַהּזֶ ה׃ ָל ֵכן ָא ַמ ְר ִּתי ָל ֶכם
ן־ה ָ
עֹולם ַהּזֶ ה וַ ֲאנִי ֵאינֶ ּנִי ִמ ָ
ָה ָ
י־אנִי הּוא
ינּו־בי ִּכ ֲ
ֹאת ֶיכם ִּכי ִאם־ל ֹא ַת ֲא ִמ ִ
ִּכי ָתמּותּו ְב ַחּט ֵ
ֹאת ֶיכם׃
ָּתמּותּו ְב ַחּט ֵ
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ׁשּוע ֲאנִי הּוא
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ּומי־זֶ ה ָא ָּתה וַ ּי ֶ
ֹאמרּו ֵא ָליו ִ
וַ ּי ְ
ׁש־לי ַרּבֹות ְל ַד ֵּבר וְ ִל ְׁשּפ ֹט
ַּכ ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְר ִּתי ֲא ֵל ֶיכם ֵמר ֹאׁש׃ יֶ ִ
ת־ה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ֶא ְׁש ַמע ִמ ֶּמּנּו
ֲע ֵל ֶיכם ָא ֵכן ׁש ְֹל ִחי נֶ ֱא ָמן הּוא וְ ֶא ַ
ל־ה ָאב ִּד ֶּבר
עֹולם׃ וְ ֵהם ל ֹא ֵה ִבינּו ז ֹאת ִּכי ַע ָ
ל־ה ָ
א ֹתֹו ֲא ַד ֵּבר ֶא ָ
ן־ה ָא ָדם ְל ַמ ְע ָלה
ת־ּב ָ
ׁשּוע ַּכ ֲא ֶׁשר ַּתגְ ִּביהּו ֶא ֶ
ֹאמר יֵ ַ
יהם׃ וַ ּי ֶ
ֲא ֵל ֶ
ם־ה ָּד ָבר
אּומה ִמ ִּל ִּבי ִּכי ִא ַ
יתי ְמ ָ
י־אנִי הּוא וְ ל ֹא ָע ִׂש ִ
ָאז ַּת ִּכירּו ִּכ ֲ
הֹורנִי ָה ָאב א ֹתֹו ֲאנִי ְמ ַד ֵּבר׃ וְ ׁש ְֹל ִחי ִע ָּמ ִדי ָה ָאב ל ֹא זָ נַ ח
ֲא ֶׁשר ַ
ת־הּטֹוב ְּב ֵעינָיו ֲאנִי ע ֶֹׂשה ָּת ִמיד׃ וַ יְ ִהי ְּכ ַד ְּברֹו
א ִֹתי ּגַ ְלמּוד ִּכי ֶא ַ
ת־ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וַ ּיַ ֲא ִמינּו־בֹו ַר ִּבים׃
ֶא ַ
ם־ּת ַע ְמדּו ִּב ְד ָב ַרי
הּודים ַה ַּמ ֲא ִמינִים ּבֹו ִא ַ
ל־הּיְ ִ
ׁשּוע ֶא ַ
ֹאמר יֵ ַ
וַ ּי ֶ
ת־ה ֱא ֶמת
ָאז ִּת ְהיּו ַת ְל ִמ ַידי ֶּב ֱא ֶמת ְּוב ָת ִמים׃ ִּכי ַת ְׂש ִּכילּו ֶא ָ
וְ ָה ֱא ֶמת ַּת ֲע ֶׂשה ֶא ְת ֶכם ָח ְפ ִׁשים׃ וַ ּיַ ֲענּו א ֹתֹו ֵהן זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם
ֹאמר ַא ָּתה
עֹולם וְ ֵאיְך ּת ַ
ֹא־היִ ינּו ֲע ָב ִדים ְל ָא ָדם ֵמ ָ
ֲאנַ ְחנּו וְ ל ָ
ׁשּוע ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִי א ֵֹמר ָל ֶכם
י־ח ְפ ִׁשים ִּת ְהיּו׃ וַ ּיַ ַען א ָֹתם יֵ ַ
ִּכ ָ
ל־איׁש ֲא ֶׁשר יַ ֲע ֶׂשה ֵח ְטא ֶע ֶבד ַל ֵח ְטא הּוא׃ וְ ָה ֶע ֶבד ל ֹא־
ָּכ ִ
ד־עֹולם׃ ָל ֵכן ִאם־
ָ
ד־עֹולם ַאְך ַה ֵּבן יֵ ֵׁשב ָׁשם ַע
ָ
יֵ ֵׁשב ַּב ַּביִת ַע
ַה ֵּבן יַ ֲע ֶׂשה ֶא ְת ֶכם ָח ְפ ִׁשים ָח ְפ ִׁשים ִּת ְהיּו ֶאל־נָ כֹון׃ יָ ַד ְע ִּתי
ִּכי־זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם ַא ֶּתם ְּוב ָכל־ז ֹאת ְּת ַב ְקׁשּו ֶאת־נַ ְפ ִׁשי ְל ַק ְח ָּתּה
יתי
ִּכי ִל ְד ָב ַרי ֵאין ְמ ִסּלֹות ִּב ְל ַב ְב ֶכם׃ ֲאנִי ְמ ַד ֵּבר ֵאת ֲא ֶׁשר ָר ִא ִ
ֵא ֶצל ֲא ִבי וְ ַא ֶּתם ע ִֹׂשים ֵאת ֲא ֶׁשר ְׁש ַמ ְע ֶּתם ֵמ ֵאת ֲא ִב ֶיכם׃
ׁשּוע
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ֹאמרּו ֵא ָליו ָא ִבינּו הּוא ַא ְב ָר ָהם וַ ּי ֶ
וַ ֲיַענּו וַ ּי ְ
יתם׃ וְ ַא ֶּתם
יתם ְּבנֵי ַא ְב ָר ָהם ְּכ ַמ ֲע ֵׂשי ַא ְב ָר ָהם ֲע ִׂש ֶ
לּו ֱהיִ ֶ
ְמ ַב ְק ִׁשים ֶאת־נַ ְפ ִׁשי ְל ַק ְח ָּתּה ַּב ֲא ֶׁשר ֱא ֶמת ַאּגִ יד ָל ֶכם ֵאת
ֹלהים ָּכ ז ֹאת ל ֹא ָע ָׂש ה ַא ְב ָר ָהם׃
ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְע ִּתי ֵמ ֵאת ֱא ִ
ֹאמרּו ֵא ָליו ל ֹא ְיַל ֵדי זְ נּונִים
ְּכ ַמ ֲע ֵׂשי ֲא ִב ֶיכם ַא ֶּתם ע ִֹׂשים וַ ּי ְ
ֹלהים׃
ׁש־לנּו ָאב ֶא ָחד ֱא ִ
ֲאנָ ְחנּו יֶ ָ
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ֹלהים ֲא ִב ֶיכם ֶּת ֱא ָהבּונִי ִּכי ֵמ ֵאת
ׁשּוע ִאם ֱא ִ
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
ּדּוע
ֹא־מ ִּל ִּבי ִּכי־הּוא ְׁש ָל ָחנִי׃ ַמ ַ
אתי וְ ל ִ
ּומ ִאּתֹו ָב ִ
אתי ֵ
ֹלהים יָ ָצ ִ
ֱא ִ
ֹא־תּוכלּון ְל ַה ְׂש ִּכיל ֶאל־
ְ
ל ֹא ָת ִבינּו נִיב ְׂש ָפ ָתי ֵאין זֶ ה ִּכי ִאם ל
ּתֹור ִתי׃ ַא ֶּתם ֵמ ֵאת ֲא ִב ֶיכם ַה ָּׂש ָטן ִהּנְ ֶכם וַ ִּת ְת ַמ ְּכרּו ַל ֲעׂשֹות
ָ
מֹו־א ֶמת
ְּכ ַת ֲאוַ ת ֲא ִב ֶיכם הּוא ָהיָ ה ר ֵֹצ ַח נְ ָפׁשֹות ֵמר ֹאׁש ְּוב ֱ
ל ֹא ָע ַמד ִּכי ֱא ֶמת ֵאין־ּבֹו ַּכ ֲא ֶׁשר ַיְד ֵּבר ָּכזָ ב ִמ ִּלּבֹו הּוא ד ֵֹבר
ל־מ ַׁש ֵּקר׃ וַ ֲאנִי ַּכ ֲא ֶׁשר ֱא ֶמת ֲאנִי ד ֵֹבר
י־מ ַׁש ֵּקר הּוא וַ ֲא ִבי ָכ ְ
ִּכ ְ
ל־ׁש ֶמץ ָּד ָבר וְ ִאם ּד ֵֹבר
י־מ ֶּכם ְיַכזִ ֵיבנִי ַע ֶ
ל ֹא ַת ֲא ִמינּו ִלי׃ ִמ ִ
ֹלהים הּוא
ֹא־ת ֲא ִמינּו ִלי׃ ִמי ֲא ֶׁשר ֵמ ֵאת ֱא ִ
ּדּוע ל ַ
ֱא ֶמת ֲאנִי ַמ ַ
ֹלהים
ֹלהים וְ ַא ֶּתם ל ֹא ִת ְׁש ָמעּונִי ִּכי ל ֹא ֵמ ֵאת ֱא ִ
יִ ְׁש ַמע ִּד ְב ֵרי ֱא ִ
יטב ִּד ַּב ְרנּו ִּכי
ֹאמרּו ֵא ָליו ֲהל ֹא ֵה ֵ
הּודים וַ ּי ְ
ַא ֶּתם׃ וַ ּיַ ֲענּו ַהּיְ ִ
ין־ּבי ִּכי
רּוח ָר ָעה ֵא ִ
ׁשּוע ַ
רּוח ָר ָעה ָּבְך׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ׁש ְֹמרֹונִי ַא ָּתה וְ ַ
בֹודי
ת־ּכ ִ
ת־א ִבי וְ ַא ֶּתם ִּת ְבזֻ נִי׃ וַ ֲאנִי ל ֹא ֶא ְ
ם־מ ַכ ֵּבד ֲאנִי ֶא ָ
ִא ְ
ֲאנִי ְמ ַב ֵּקׁש יֵ ׁש ֶא ָחד ֲא ֶׁשר הּוא ְמ ַב ְקׁשֹו וְ גַ ם־יִ ְׁשּפ ֹט׃ ָא ֵמן
ה־ּמוֶ ת
ת־ּד ָב ִרי ל ֹא ְיִר ֶא ָ
ָא ֵמן ֲאנִי א ֵֹמר ָל ֶכם ִאם יִ ְׁשמ ֹר ִאיׁש ֶא ְ
י־רּוח ָר ָעה ָּבְך
הּודים ַע ָּתה יָ ַד ְענּו ִּכ ַ
ֹאמרּו ֵא ָליו ַהּיְ ִ
עֹולם׃ וַ ּי ְ
ְל ָ
יאים וְ ַא ָּתה ָא ַמ ְר ָּת ִאם יִ ְׁשמ ֹר ִאיׁש
ם־הּנְ ִב ִ
ם־א ְב ָר ָהם ֵמת ּגַ ַ
ּגַ ַ
עֹולם׃ ֲהגָ דֹול ַא ָּתה ֵמ ַא ְב ָר ָהם
ם־מוֶ ת ְל ָ
יִט ַע ָ
ת־ּד ָב ִרי ל ֹא ְ
ֶא ְ
יאים ִּכי ֵמתּו ַמה ַּת ֲע ֶׂשה ְבנַ ְפ ֶׁשָך׃ וַ ּיַ ַען
ָא ִבינּו ֲא ֶׁשר ֵמת וְ ַהּנְ ִב ִ
בֹודי ְכ ָאיִן ַאְך ָא ִבי הּוא
ם־אנִי ֶא ֵּתן ָּכבֹוד ְלנַ ְפ ִׁשי ְּכ ִ
ׁשּוע ִא ֲ
יֵ ַ
ֹלה ֶיכם׃ וְ ַא ֶּתם ל ֹא
ֹאמרּון ִּכי הּוא ֱא ֵ
ְמ ַכ ְּב ֵדנִי ֲא ֶׁשר ָע ָליו ּת ְ
ַיְד ְע ֶּתם א ֹתֹו ַאְך ֲאנִי י ֵֹד ַע א ֹתֹו ִוְכי־א ַֹמר ל ֹא ַיְד ְע ִּתיו ֶא ְהיֶ ה
ת־ּד ָברֹו ֲאנִי ׁש ֵֹמר׃ ַא ְב ָר ָהם
מֹוכם ָא ֵכן ַיְד ְע ִּתיו וְ ֶא ְ
ְמ ַכּזֵ ב ְּכ ֶ
ֹאמרּו ֵא ָליו
ת־יֹומי וַ ּיַ ְרא וַ ּיִ ְׂש ַמח׃ וַ ּי ְ
ִ
ֲא ִב ֶיכם ִה ְת ַע ֵּלס ִל ְראֹות ֶא
ית׃
ת־א ְב ָר ָהם ָר ִא ָ
ן־ח ִמ ִּׁשים ָׁשנָ ה וְ ֶא ַ
הּודים ֵאינְ ָך עֹוד ֶּב ֲ
ַהּיְ ִ
יתי עֹוד
ׁשּוע ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִי א ֵֹמר ָל ֶכם ֲאנִי ָהיִ ִ
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
ֹא־היָ ה ַא ְב ָר ָהם׃
ַעד ל ָ
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ינֵיהם וַ ּיֵ ֵצא
ׁשּוע ִה ְס ַּת ֵּתר ֵמ ֵע ֶ
וַ ּיִ ְׂשאּו ֲא ָבנִים ִל ְרּג ֹם א ֹתֹו ַאְך יֵ ַ
ן־ה ִּמ ְק ָּדׁש וַ ּיַ ֲעב ֹר ְּבת ָֹכם וַ ּיֵ ֶלְך ָהלֹוְך׃
ִמ ַ
נֹולד ִעּוֵ ר ֵמ ֶר ֶחם ִאּמֹו׃
וַ יְ ִהי ְּב ָע ְברֹו וַ ּיַ ְרא ִאיׁש ֲא ֶׁשר ַ
וַ ּיִ ְׁש ָא ֻלהּו ַת ְל ִמ ָידיו ֵלאמ ֹר ַר ֵּבנּו ִמי ָח ָטא ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה אֹו
ׁשּוע ל ֹא הּוא ָח ָטא וְ ל ֹא י ְֹל ָדיו
נֹולד ִעּוֵ ר׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
י ְֹל ָדיו ִּכי ַ
עֹולל ֲע ִללֹות ׁש ְֹל ִחי
י־אל׃ ָע ַלי ְל ֵ
ַאְך ְל ַב ֲעבּור יֵ ָראּו־בֹו ַמ ַע ְל ֵל ֵ
אּומה׃
ֹא־יּוכל ִאיׁש ַל ֲעׂשֹות ְמ ָ
ַ
ְּבעֹוד יֹום ִּכי־יָב ֹא ַליְ ָלה וְ ָאז ל
עֹולם ִהּנֵ נִ י׃ ַה ָּד ָבר יָ ָצא ִמ ִּפיו וַ ּיָ ֶרק
עֹולם אֹור ָה ָ
ְּבעֹוד ֲאנִ י ָב ָ
ֹאמר
ל־עינָ יו׃ וַ ּי ֶ
ר ֹק ַּב ֲע ַפר ָה ֲא ָד ָמה וַ ּיִ גְ ָּבל־ח ֶֹמר וַ ּיִ ְמ ַרח ַע ֵ
לּוח וַ ּיֵ ֶלְך
ֹּלח ֲא ֶׁשר יֵ ָא ֵמר ָׁש ַ
ֵא ָליו ָהֹלְך וְ ָר ַח ְצ ָּת ִּב ְב ֵר ַכת ַה ִּׁש ַ
ֹאמרּו ְׁש ֵכנָ יו ַהּי ְֹד ִעים א ֹתֹו
וַ ּיִ ְר ַחץ וַ ּיָב ֹא ְּב ֵעינַ יִ ם ְּפ ֻקחֹות׃ וַ ּי ְ
ֵמ ָאז ֲהל ֹא־זֶ ה הּוא ַהּי ֵֹׁשב ַה ְמ ַב ֵּקׁש נְ ָדבֹות׃ ֵא ֶּלה ָא ְמרּו ִּכי־
ּדֹומה־ּלֹו וְ הּוא ָא ַמר ֲאנִ י הּוא׃
ֹא־כן ַרק ֶ
זֶ ה הּוא וְ ֵא ֶּלה ל ֵ
ֹאמרּו ֵא ָליו ֵא ָיכה ֵאיפֹוא נִ ְפ ְקחּו ֵעינֶ יָך׃ וַ ּיַ ַען ִאיׁש ֲא ֶׁשר
וַ ּי ְ
ל־עינָ י וְ כ ֹה ָא ַמר ֵא ַלי ָהֹלְך
ׁשּוע ּגָ ַבל ח ֶֹמר וַ ּיִ ְמ ַרח ַע ֵ
ְׁשמֹו יֵ ַ
ֹאמרּו
ֹּלח וָ ֵא ֵלְך וָ ֶא ְר ַחץ וְ ֵעינַ י נִ ְפ ָקחּו׃ וַ ּי ְ
וְ ָר ַח ְצ ָּת ִּב ְב ֵר ַכת ַה ִּׁש ַ
ֹאמר ל ֹא יָ ָד ְע ִּתי׃
ֵא ָליו וְ ַאּיֹו וַ ּי ֶ
רּוׁשים׃ וְ ַהּיֹום ֲא ֶׁשר
ל־ה ְּפ ִ
ת־ה ִעּוֵ ר ָהר ֶֹאה ַהּזֶ ה ֶא ַ
וַ ִּיָביאּו ֶא ָ
ת־עינָ יו ָּפ ָקח ָהיָ ה יֹום ַה ַּׁש ָּבת׃
יח וְ ֶא ֵ
ת־ה ִּט ַ
ׁשּוע ֶא ַ
ָלׁש יֵ ַ
רּוׁשים ִל ְׁשא ֹל א ֹתֹו ֵאיְך נִ ַּתן לֹו אֹור ֵעינָ יו
ם־ה ְּפ ִ
ּיֹוסיפּו גַ ַ
וַ ִ
ל־עינַ י וָ ֶא ְר ַחץ וְ ִהּנֵ ה ֵעינַ י ר ֹאֹות׃
יח ַע ֵ
וַ יַ ּגֵ ד ָל ֶהם ִּכי ָׂשם ִט ַ
ֹלהים
רּוׁשים ָא ְמרּו ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה ֵאינֶ ּנּו ִאיׁש ֱא ִ
ן־ה ְּפ ִ
וְ יֵ ׁש ִמ ַ
יּוכל ִאיׁש ח ֵֹטא
ת־ה ַּׁש ָּבת וְ יֵ ׁש ָא ְמרּו ֲה ַ
ִּכי ֵאינֶ ּנּו ׁש ֵֹמר ֶא ַ
ֹאמרּו
ּיֹוסיפּו וַ ּי ְ
יהם׃ וַ ִ
מֹופ ִתים ָּכ ֵא ֶלה וַ יְ ִהי ָמדֹון ֵּבינֵ ֶ
ַל ֲעׂשֹות ְ
ֹאמר
ת־עינֶ יָך וַ ּי ֶ
ֹאמר ַא ָּתה ָע ָליו ִּכי ָּפ ַקח ֶא ֵ
ּומה־ּת ַ
ל־ה ִעּוֵ ר ַ
ֶא ָ
הּודים ִּכי ִעּוֵ ר ָהיָ ה וְ אֹור
ֹא־ה ֱא ִמינּו לֹו ַהּיְ ִ
ִּכי נָ ִביא הּוא׃ וְ ל ֶ
ד־א ֶׁשר ָק ְראּו ְלי ְֹל ֵדי ָה ִעּוֵ ר ָהר ֶֹאה׃
ֵעינָ יו נִ ַּתן לֹו ַע ֲ
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נֹולד ִעּוֵ ר
וַ ּיִ ְׁש ֲאלּו א ָֹתם ֵלאמ ֹר ֲהזֶ ה ִבנְ ֶכם ֲא ֶׁשר ֲא ַמ ְר ֶּתם ִּכי ַ
ֹאמרּו יָ ַד ְענּו ְּבנֵ נּו
וְ ֵאיְך הּוא ר ֶֹאה ָע ָּתה׃ וַ ּיַ ֲענּו א ָֹתם י ְֹל ָדיו וַ ּי ְ
נֹולד ִעּוֵ ר׃ ֲא ָבל ל ֹא יָ ַד ְענּו ֵאיְך הּוא ר ֶֹאה ַע ָּתה
הּוא זֶ ה וְ גַ ם ַ
ת־עינָ יו ֲהל ֹא ָבא ַבּיָ ִמים הּוא ַׁש ֲאלּו
וְ ל ֹא יָ ַד ְענּו ִמי ָפ ַקח ֶא ֵ
א ֹתֹו וְ הּוא ְּב ִפיו יַ ּגִ יד ָל ֶכם׃ ָּכז ֹאת ִּד ְּברּו י ְֹל ָדיו ִמּיִ ְר ָא ָתם
יֹודה ִּכי
ל־א ֶׁשר ֶ
ת־ּכ ֲ
הּודים ֲא ֶׁשר ְּכ ָבר ָח ְרצּו ְלנַ ּדֹות ֶא ָ
ת־הּיְ ִ
ֶא ַ
ל־ּכן ָא ְמרּו י ְֹל ָדיו ִּכי ָבא ַב ָּׁשנִ ים הּוא ַׁש ֲאלּו
יח׃ ַע ֵ
הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹאמרּו ֵא ָליו ִׂשים־
ת־ּפיהּו׃ ָאז ָק ְראּו ֵׁשנִ ית ָל ִעּוֵ ר ָהר ֶֹאה וַ ּי ְ
ֶא ִ
י־ה ִאיׁש ַהּזֶ ה ח ֵֹטא הּוא׃
אֹלהים ֲאנַ ְחנּו יָ ַד ְענּו ִּכ ָ
נָ א ָּכבֹוד ֵל ִ
ֹאמר ִאם־ח ֵֹטא הּוא ל ֹא יָ ָד ְע ִּתי ַרק ַא ַחת יָ ַד ְע ִּתי ִּכי
וַ ּיַ ַען וַ ּי ֶ
ה־ע ָׂשה ָלְך
ֹאמרּו ֵא ָליו ֶמ ָ
יתי וְ ַע ָּתה ִהנְ נִ י ר ֶֹאה׃ וַ ּי ְ
ִעּוֵ ר ָהיִ ִ
ת־עינֶ יָך׃ וַ ּיַ ַען א ָֹתם ֲהל ֹא ָא ַמ ְר ִּתי ָל ֶכם וְ ל ֹא
ֵאיְך ָּפ ַקח ֶא ֵ
ה־ּל ֶכם ִל ְׁשמ ַֹע ֵׁשנִ ית ֲהגַ ם ַא ֶּתם ֲח ֵפ ִצים ִל ְהיֹות
ּומ ָ
ְׁש ַמ ְע ֶּתם ַ
ֹאמרּו ַא ָּתה הּוא ַת ְל ִמידֹו וַ ֲאנַ ְחנּו
ַּת ְל ִמ ָידיו׃ וַ יְ גַ ְּדפּו א ֹתֹו וַ ּי ְ
ֹלהים וְ זֶ ה
ל־מׁשה ִּד ֶּבר ֱא ִ
ֶ
מׁשה ֲאנָ ְחנּו׃ יָ ַד ְענּו ִּכי ֶא
ת ְַל ִמ ֵידי ֶ
ּ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ָה ִאיׁש ל ֹא יָ ַד ְענּו ֵמ ַאיִן הּוא׃ וַ ּיַ ַען ָה ִאיׁש וַ ּי ֶ
ת־עינַי
ְּד ַבר ֶּפ ֶלא הּוא ַא ֶּתם ל ֹא ַיְד ְע ֶּתם ֵמ ַאיִן הּוא וְ הּוא ֶא ֵ
ֹלהים ִּכי ִאם־
ָּפ ָקח׃ וַ ֲאנַ ְחנּו יָ ַד ְענּו ִּכי ַח ָּט ִאים ל ֹא־יִ ְׁש ַמע ֱא ִ
ת־רצֹונֹו א ֹתֹו יִ ְׁש ָמע׃ ִמי ָׁש ַמע
ֹלהים וְ ָהע ֶֹׂשה ֶא ְ
ת־ה ֱא ִ
ַהּיָ ֵרא ֶא ָ
לּולא ָהיָ ה
ּנֹולד ִעּוֵ ר ֵמ ָר ֶחם׃ ֵ
ת־עינֵי ַה ָ
י־פ ַקח ִאיׁש ֶא ֵ
ֵמעֹודֹו ִּכ ָ
ֹאמרּו ֵא ָליו ֵהן
ֹלהים ל ֹא־יָכ ֹל ֲעׂשֹות ָּד ָבר׃ וַ ּיַ ֲענּו וַ ּי ְ
זֶ ה ִאיׁש ֱא ִ
נֵיהם׃
ל־ּפ ֶ
חֹול ְל ָּת וְ ַא ָּתה ְת ַל ֵּמד א ָֹתנּו וַ ּיִ ְד ֲחפּו א ֹתֹו ֵמ ַע ְ
ְּב ָעֹון ָ
ֹאמר
יהם וַ ּיִ ְפּגְ ֵׁשהּו וַ ּי ַ
ל־ּפנֵ ֶ
ׁשּוע ָׁש ַמע ִּכי ָד ֲחפּו א ֹתֹו ֵמ ַע ְ
וְ יֵ ַ
*
ּומי הּוא־זֶ ה ֲאד ֹנִ י
ֹאמר ִ
ֹלהים׃ וַ ּיַ ַען וַ ּי ַ
ן־ה ֱא ִ
ֲה ַת ֲא ִמין ְּב ֶב ָ
ית א ֹתֹו וְ ִהּנֵ ה הּוא
ׁשּוע ֲהל ֹא ָר ִא ָ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
וְ ַא ֲא ִמין ּבֹו׃ וַ ּי ֶ
ַה ְמ ַד ֵּבר ֵא ֶליָך זֶ ה הּוא׃
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ׁשּוע ֲאנִ י ָל ִדין
ֹאמר יֵ ַ
ֹאמר ִהנְ נִ י ַמ ֲא ִמין ֲאד ֹנִ י וַ ּיִ ְׁש ַּתחּו לֹו׃ וַ ּי ֶ
וַ ּי ַ
אתי ָב ָא ֶרץ ְל ַמ ַען ַה ִעוְ ִרים יִ ְהיּו ר ִֹאים וְ ָהר ִֹאים יִ ְהיּו ִעוְ ִרים׃
ָּב ִ
ת־ּד ָב ָריו ָא ְמרּו ֲהגַ ם
רּוׁשים ֲא ֶׁשר ָהיּו ִעּמֹו וְ ָׁש ְמעּו ֶא ְ
ן־ה ְּפ ִ
ּומ ַ
ִ
יתם ל ֹא־
ׁשּוע לּו ִעוְ ִרים ֱהיִ ֶ
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ֲאנַ ְחנּו ִעוְ ִרים׃ וַ ּי ֶ
ָהיָ ה ָב ֶכם ָעֹון ֲא ָבל ַא ֶּתם א ְֹמ ִרים ִּכי ִהּנְ ֶכם ר ִֹאים ָל ֵכן נִ ְמ ָצא
ָעֹון ָּב ֶכם׃
ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִאיׁש ֲא ֶׁשר ל ֹא־יַב ֹא ֶּד ֶרְך ַה ַּׁש ַער
ל־מ ְכ ְלאֹות ַהּצ ֹאן ִּכי ִאם־יַ ֲע ֶלה ְב ֶד ֶרְך ַא ֵחר ּגַ ּנָ ב הּוא
ֶא ִ
וְ ׁש ֵֹדד׃ וְ ִאיׁש ַה ָּבא ֶד ֶרְך ַה ַּׁש ַער הּוא ר ֵֹעה ַהּצ ֹאן׃ לֹו יִ ְפ ַּתח
ַהּׁש ֵֹער וְ ַהּצ ֹאן ִּת ְׁש ַמ ְענָ ה ְבק ֹלֹו וְ הּוא ְּב ֵׁשמֹות יִ ְק ָרא ֶאל־
יהן וְ ָה ְלכּו
ת־ּכל־צ ֹאנֹו יַ ֲעב ֹר ִל ְפנֵ ֶ
הֹוציאֹו ֶא ָ
יאן׃ ְּב ִ
יֹוצ ֵ
צ ֹאנֹו וְ ִ
ַא ֲח ָריו ַהּצ ֹאן ִּכי י ְֹדעֹות ֶאת־ק ֹלֹו׃ וְ ַא ֲח ֵרי זָ ר ל ֹא ֵת ַל ְכנָ ה
ת־ה ָּמ ָׁשל
נֹוסנָ ה ִמ ָּפנָ יו יַ ַען קֹול זָ ִרים ל ֹא יָ ָדעּו׃ ֶא ַ
ִּכי ָת ְ
ׁשּוע וְ ֵהם ל ֹא ֵה ִבינּו ַמה־ּזֶ ה ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר
יהם יֵ ַ
ַהּזֶ ה נָ ָׂשא ֲע ֵל ֶ
יהם ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם
ׁשּוע וַ יְ ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
ּיֹוסף יֵ ַ
יהם׃ וַ ֶ
ֲא ֵל ֶ
ָאנ ִֹכי ַׁש ַער ַהּצ ֹאן׃ ּכ ֹל ֲא ֶׁשר ָּבאּו ְל ָפנַ י ּגַ ּנָ ִבים ֵהם וְ ׁש ְֹד ִדים
יהם ַהּצ ֹאן׃ ָאנ ִֹכי ַה ַּׁש ַער ִאיׁש ִּכי־יָב ֹא ֶד ֶרְך
ֹא־ׁש ְמעּו ֲא ֵל ֶ
וְ ל ָ
ּומ ָצא ִמ ְר ֶעה׃ ַהּגַ ּנָ ב ל ֹא יָב ֹא ִּכי ִאם־
ּובא וְ יֵ ֵצא ָ
ִּבי יְ ּוָ ֵׁש ַע ָ
אתי ְל ַמ ַען יִ ְמ ְצאּו ַחּיִ ים וְ ַחּיַ ת
ִלגְ נ ֹב ִל ְׁשח ֹט ְּול ַה ְׁש ִמיד וַ ֲאנִ י ָב ִ
נַ ְפ ָׁשם ָל ְרוָ יָ ה׃ ֲאנִ י הּוא ָהר ֶֹעה ַהּטֹוב ָהר ֶֹעה ַהּטֹוב יִ ֵּתן ֶאת־
נַ ְפׁשֹו ְּב ַעד ַהּצ ֹאן׃ וְ ַה ָּׂש ִכיר ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו ר ֶֹעה וְ ל ֹא־לֹו ַהּצ ֹאן
ת־הּצ ֹאן וְ יָ נּוס וְ ַהּזְ ֵאב יַ ֲחט ֹף
ת־הּזְ ֵאב ָּבא יַ ֲעז ֹב ֶא ַ
יִ ְר ֶאה ֶא ַ
ת־הּצ ֹאן׃ וְ ַה ָּׂש ִכיר נָ ס ִּכי ָׂש ִכיר הּוא וְ ל ֹא יִ ְד ַאג
וְ יָ ִפיץ ֶא ַ
נֹוד ְע ִּתי
ר־לי וְ ַ
ַלּצ ֹאן׃ ֲאנִ י הּוא ָהר ֶֹעה ַהּטֹוב יָ ַד ְע ִּתי ֵאת ֲא ֶׁש ִ
ת־ה ָאב
ם־ה ָאב י ֵֹד ַע א ִֹתי וַ ֲאנִ י י ֵֹד ַע ֶא ָ
ַל ֲא ֶׁשר ִלי׃ ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ָ
וְ ֶאת־נַ ְפ ִׁשי ֶא ֵּתן ְּב ַעד ַהּצ ֹאן׃
39

40

41

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

13

13

14
15

14

15

יוחנן י

204
16

17
18

19,20

21

22,23
24

25

26
27
28
29
30
31,32

33

34

ן־ה ִּמ ְכ ָלה ַהּז ֹאת
ׁש־לי ֲא ֶׁשר ֵאינָ ן ִמ ַ
וְ עֹוד צ ֹאן ֲא ֵחרֹות יֶ ִ
קֹולי ִת ְׁש ַמ ְענָ ה וְ ָהיָ ה ֵע ֶדר ֶא ָחד
וְ ָע ַלי ִלנְ ַהג ּגַ ם־א ָֹתן וְ ֵהּנָ ה ְּב ִ
ל־ּכן יֶ ֱא ָה ַבנִ י ָה ָאב ִּכי ֶאת־נַ ְפ ִׁשי ֶא ֵּתן וְ ָא ִׁשיב
וְ ר ֶֹעה ֶא ָחד׃ ַע ֵ
ם־אנִ י ֶא ְּתנֶ ּנָ ה
יה׃ ִאיׁש ל ֹא יִ ַּקח נַ ְפ ִׁשי ִמ ֶּמּנִ י ִכי ִא ֲ
וְ ֶא ָּק ֶח ָ
ׁש־ל ֵאל ַל ֲה ִׁש ָיבּה ֵא ָלי ז ֹאת ַה ִּמ ְצוָ ה
ׁש־ל ֵאל יָ ִדי ְל ִת ָּתּה וְ יֶ ְ
יֶ ְ
יתי ֵמ ֵאת ָא ִבי׃
ֻצּוֵ ִ
ל־ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה׃ ַר ִּבים
הּודים עֹוד ַה ַּפ ַעם ַע ַ
וַ ּיֵ ָח ְלקּו ַהּיְ ִ
ּומ ֻׁשּגָ ע הּוא ָל ָּמה־ּזֶ ה ִּת ְׁש ְמעּו ֵא ָליו׃
רּוח ָרע ּבֹו ְ
ֵמ ֶהם ָא ְמרּו ַ
רּוח ָרע ֲהיֵ ׁש
וַ ֲא ֵח ִרים ָא ְמרּו ֵאין ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ִּד ְב ֵרי ַב ַעל ַ
ם־רּוח ָרע ִל ְפק ַֹח ֵעינֵ י ִעוְ ִרים׃
ַ
ִע
ׁשּוע
ירּוׁש ָליִ ם׃ וַ ּיִ ְת ַה ֵּלְך יֵ ַ
ימי ַהח ֶֹרף ִּב ָ
ימי ַה ֲחנֻ ָּכה ִּב ֵ
וַ יְ ִהי ִּב ֵ
הּודים
אּולם ְׁשֹלמ ֹה׃ וַ ּיָ ס ֹּבּו א ֹתֹו ַהיְ ִ
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּב ָ
יח
ם־א ָּתה הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ד־אנָ ה ִת ְמ ְׁש ֵכנּו ְבנַ ְפ ֵׁשנּו ִא ַ
ֹאמרּו ַע ָ
וַ ּי ְ
ׁשּוע ֵהן ִהּגַ ְד ִּתי ָל ֶכם וְ ל ֹא
ד־לנּו ְל ֵעין ַה ָּׁש ֶמׁש׃ וַ ּיַ ַען א ָֹתם יֵ ַ
ַהּגֶ ָ
ר־אנִ י ע ֶֹׂשה ְּב ֵׁשם ָא ִבי ֵהם ִלי
ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם ִּבי ַה ַּמ ֲע ִׂשים ֲא ֶׁש ֲ
ְל ֵעדּות׃ ַרק ַא ֶּתם ל ֹא ַת ֲא ִמינּו ִּכי ל ֹא ִמּצ ֹאנִ י ַא ֶּתם ַּכ ֲא ֶׁשר
ָא ַמ ְר ִּתי ָל ֶכם׃ צ ֹאנִ י ׁש ְֹמעֹות ֶאת־ק ִֹלי וַ ֲאנִ י י ֵֹד ַע א ָֹתן וְ ֵהּנָ ה
ֹאב ְדנָ ה ָלנֶ ַצח
עֹולם ֶא ֵּתן ָל ֶהן ל ֹא ת ַ
ה ְֹלכֹות ַא ֲח ָרי׃ וְ ַחּיֵ י ָ
וְ ל ֹא יַ ֲחט ֹף א ָֹתן ִאיׁש ִמּיָ ִדי׃ ָא ִבי ֲא ֶׁשר נְ ָתנָ ן ִלי ַא ִּדיר הּוא
ר־יּוכל ַל ֲחט ֹף ֶא ְת ֶהן ִמּיַ ד ָה ָאב׃ וַ ֲאנִי
ִמּכ ֹל וְ ֵאין ִאיׁש ֲא ֶׁש ַ
הּודים וַ ּיִ ְׂשאּו ֲא ָבנִים ְל ָס ְקלֹו׃ וַ ּיַ ַען
ּיֹוסיפּו ַהּיְ ִ
וְ ָה ָאב ֶא ָחד׃ וַ ִ
יתי ָל ֶכם ֵמ ֵאת ֲא ִבי
טֹובים ֶה ְר ֵא ִ
ׁשּוע ֵהן ַמ ֲע ִׂשים ַר ִּבים ִ
א ָֹתם יֵ ַ
הּודים
ן־ה ַּמ ֲע ִׂשים ָה ֵא ֶּלה ִּת ְס ְק ֻלנִי׃ וַ ּיַ ֲענּו א ֹתֹו ַהּיְ ִ
ל־אי־זֶ ה ִמ ַ
ַע ֵ
ל־חּלּול ַה ֵּׁשם
ם־ע ִ
ל־מ ֲע ֶׂשה טֹוב ל ֹא נִ ְס ְק ֶלָך ִּכי ִא ַ
ֵלאמ ֹר ַע ַ
ֹלהים ָא ָּתה׃ וַ ּיַ ַען
ַּב ֲא ֶׁשר ִּכי ָא ָדם ַא ָּתה וְ ִהּנְ ָך א ֵֹמר ְלנַ ְפ ְׁשָך ֱא ִ
ֹלהים ַא ֶּתם׃
תֹור ְת ֶכם ֲאנִי ָא ַמ ְר ִּתי ֱא ִ
ׁשּוע ֲהל ֹא ָכתּוב ְּב ַ
א ָֹתם יֵ ַ
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ֹלהים ִא ָּתם
ּתֹורת ָה ֱא ִ
ֹלהים ֲא ֶׁשר ַ
ם־אנָ ִׁשים נִ ְק ְראּו ֱא ִ
וְ ַע ָּתה ִא ֲ
ֹאמרּון ַעל־זֶ ה ֲא ֶׁשר ִק ְּדׁשֹו
ְּוד ַבר ַה ָּכתּוב ֵאין ְל ָה ִׁשיב׃ ֵאיְך ּת ְ
ֹלהים
ן־ה ֱא ִ
ָה ָאב וַ ּיִ ְׁש ָל ֵחהּו ָב ָא ֶרץ ְמגַ ֵּדף ָא ָּתה ַיַען ָא ַמ ְר ִּתי ֶּב ָ
ת־מ ֲע ֵׂשי ָא ִבי ל ֹא ַת ֲא ִמינּו ִלי׃ וְ ִאם־
יתי ֶא ַ
ָאנִי׃ ִאם־ל ֹא ָע ִׂש ִ
יתם ְל ַה ֲא ִמין ִּבי ַה ֲא ִמינּו ְּב ַמ ֲע ֵׂשי יָ ָדי
ֹא־א ִב ֶ
יתים ַאף ִּכי ל ֲ
ֲע ִׂש ִ
ּיֹוסיפּו וַ ַיְב ְקׁשּו
ְל ַמ ַען ֵּת ְדעּו וְ ַת ֲא ִמינּו ִּכי ָה ָאב ִּבי וַ ֲאנִי ָּב ָאב׃ וַ ִ
ל־ע ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדן
ְל ָת ְפׂשֹו ַאְך הּוא נִ ְמ ַלט ִמּיָ ָדם׃ וַ ּיֵ ֵצא וַ ּיָ ָׁשב ֶא ֵ
יֹוחנָ ן ָהיָ ה ְמ ַט ֵּבל ָׁשם ַּב ְּת ִח ָּלה וַ ּיֵ ֶׁשב ָׁשם׃
ל־ה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָ
ֶא ַ
מֹופת ֲא ָבל ָּכל־
יֹוחנָ ן ל ֹא־נָ ַתן ֵ
ֹאמרּו ִהּנֵ ה ָ
וַ ּיָב ֹאּו ֵא ָליו ַר ִּבים וַ ּי ְ
ל־ה ִאיׁש ַהּזֶ ה ֱא ֶמת הּוא׃ וַ ּיַ ֲא ִמינּו־בֹו ַר ִּבים
ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ַע ָ
ַּב ָּמקֹום ַההּוא׃
מֹוׁשב ִמ ְריָ ם
ית־ענְ יָ ה ְמקֹום ַ
ּוׁשמֹו ֶא ְל ָעזָ ר ִמ ֵּב ַ
וַ יְ ִהי ִאיׁש ח ֶֹלה ְ
ת־ה ָאדֹון ְּב ֶׁש ֶמן
חֹותּה׃ ִהיא ִמ ְריָ ם ֲא ֶׁשר ָמ ְׁש ָחה ֶא ָ
ּומ ְר ָתא ֲא ָ
ַ
יה ֲא ֶׁשר
ת־רגְ ָליו וְ ֶא ְל ָעזָ ר הּוא ָא ִח ָ
יה נִ ּגְ ָבה ֶא ַ
ּוב ַׂש ֲער ֶֹת ָ
ר ֵֹק ַח ְ
ָח ָלה׃ וַ ִּת ְׁש ַל ְחנָ ה ָה ֲא ָחיֹות ֵא ָליו ֵלאמ ֹר ֲאד ֹנִ י ִהּנֵ ה זֶ ה ֲא ֶׁשר
ֹאמר ַה ַּמ ֲח ָלה
ׁשּוע וַ ּי ַ
נַ ְפ ְׁשָך ֲא ֵה ַב ְתהּו ח ֶֹלה הּוא׃ וַ יִ ְׁש ַמע יֵ ַ
ד־ּבּה
ֹלהים ְל ַמ ַען יִ ָּכ ֶב ָ
ם־ל ְכבֹוד ָה ֱא ִ
ַהּז ֹאת ל ֹא ַל ָּמוֶ ת ִּכי ִא ִ
חֹותּה וְ ֶאת־
ת־א ָ
ת־מ ְר ָתא וְ ֶא ֲ
ׁשּוע ָא ַהב ֶא ַ
ֹלהים׃ וְ יֵ ַ
ן־ה ֱא ִ
ֶּב ָ
יֹומיִ ם
ֶא ְל ָעזָ ר׃ וַ יְ ִהי ְּב ָׁש ְמעֹו ִּכי ָח ָלה וַ ּיִ ְת ַמ ְה ַמּה וַ ּיֵ ֶׁשב ַ
י־כן ָא ַמר ְל ַת ְל ִמ ָידיו ְלכּו
ַּב ָּמקֹום ֲא ֶׁשר־הּוא ָׁשם׃ וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ֹאמרּו ֵא ָליו ַּת ְל ִמ ָידיו ַר ֵּבנּו ֲהל ֹא
הּודה׃ וַ ּי ְ
ל־א ֶרץ יְ ָ
ׁשּובה ֶא ֶ
וְ נָ ָ
הּודים ִל ְס ָק ְלָך וְ ַא ָּתה עֹוד ָּתׁשּוב ָׁש ָּמה׃
זֶ ה ַע ָּתה ִּב ְקׁשּו ַהּיְ ִ
ים־ע ְׂש ֵרה ָׁשעֹות ַּבּיֹום ִאיׁש ַהה ֵֹלְך ַּבּיֹום
ׁשּוע ֲהל ֹא ְׁש ֵּת ֶ
וַ ּיַ ַען יֵ ַ
עֹולם ַהּזֶ ה׃ ֲא ָבל ַהה ֵֹלְך ַּב ַּליְ ָלה
ל ֹא יִ ָּכ ֵׁשל ִּכי יִ ְר ֶאה אֹור ָה ָ
יהם
יִ ָּכ ֵׁשל ִּכי ָהאֹור ֵאינֶ ּנּו־בֹו׃ וְ ַא ֲח ֵרי ַד ְּברֹו ָכז ֹאת ָא ַמר ֲא ֵל ֶ
ֶא ְל ָעזָ ר יְ ִד ֵידנּו יָ ֵׁשן וַ ֲאנִ י ה ֵֹלְך ְל ָה ִעיר א ֹתֹו ִמ ְּׁשנָ תֹו׃ וַ ּיַ ֲענּו
ימהּו וָ ָחי׃
ַת ְל ִמ ָידיו ֲאד ֹנִ י ִאם־יָ ֵׁשן הּוא ְׁשנָ תֹו ַת ֲח ִל ֵ
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נּוחתֹו ַּב ֵּׁשנָ ה
ל־מ ָ
ׁשּוע ִּד ֶּבר ֵּכן ַעל־מֹותֹו וְ ֵהם ָח ְׁשבּו ִּכי ַע ְ
וְ יֵ ַ
רּורה ֶא ְל ָעזָ ר
ׁשּוע ְּב ָׂש ָפה ְב ָ
יהם יֵ ַ
הּוא ְמ ַד ֵּבר׃ ָאז ָא ַמר ֲא ֵל ֶ
יתי ָׁש ָּמה ְל ַב ֲעבּור
ֹא־היִ ִ
ֵמת׃ וַ ֲאנִ י ָׂש ֵמ ַח ְל ַמ ַענְ ֶכם ִּכי ל ָ
ּתֹומא ַהּנִ ְק ָרא ִדידּומֹוס
ֹאמר ָ
ַּת ֲא ִמינּו ַאְך נֵ ְל ָכה־ּנָ א ֵא ָליו׃ וַ ּי ֶ
מּותה ִעּמֹו׃
ם־אנַ ְחנּו וְ נָ ָ
ל־ח ֵב ָריו ַה ַּת ְל ִמ ִידים נֵ ְל ָכה־ּנָ א ּגַ ֲ
ֶא ֲ
ׁשּוע וַ ּיִ ְמ ָצא ִּכי זֶ ה ְכ ָבר ַא ְר ָּב ָעה יָ ִמים ׁש ֵֹכב ַּב ָּק ֶבר׃
וַ ּיָב ֹא יֵ ַ
ירּוש ַליִ ם ַּכ ֲח ֵמׁש ֶע ְׂש ֵרה ַמ ֲענֹות ֶצ ֶמד
ית־ענְ יָ ה ְקר ָֹבה ִל ָ
ּוב ַ
ֵ
ּומ ְריָ ם ְלנַ ֲח ָמן ַעל־
ל־מ ְר ָתא ִ
יהּודים ַר ִּבים ָּבאּו ֶא ַ
ָׂש ֶדה׃ וִ ִ
ׁשּוע ָּבא וַ ֵּת ֵצא ִל ְק ָראתֹו
יהן׃ וַ יְ ִהי ִּכ ְׁשמ ַֹע ַמ ְר ָתא ִּכי יֵ ַ
ֲא ִח ֶ
ׁשּוע ֲאד ֹנִ י לּו
ֹאמר ַמ ְר ָתא ֶאל־יֵ ַ
ּומ ְריָ ם י ֶֹׁש ֶבת ַּב ָּביִ ת׃ וַ ּת ֶ
ִ
ם־ע ָּתה יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ָכל־
ֹא־מת ָא ִחי׃ וְ גַ ַ
ית ּפ ֹה ִע ָּמנּו וְ ל ֵ
ָהיִ ָ
ֹאמר
ֹלהים׃ וַ ּי ֶ
ֹלהים ֵּכן יִ ֵּתן ְלָך ָה ֱא ִ
ֲא ֶׁשר ִּת ְׁש ַאל ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
ֹאמר ֵא ָליו ַמ ְר ָתא יָ ַד ְע ִּתי
ׁשּוע ֲהל ֹא יָ קּום ָא ִחיְך׃ וַ ּת ֶ
יה יֵ ַ
ֵא ֶל ָ
ׁשּוע
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
קּומה ַּבּיֹום ָה ַא ֲחרֹון׃ וַ ּי ֶ
ִּכי יָ קּום ְּביֹום ַה ְּת ָ
קּומה וְ ַה ַחּיִ ים ַה ַּמ ֲא ִמין ִּבי ַאף ִּכי־הּוא ֵמת יָ קּום
ֲאנ ִֹכי ַה ְּת ָ
עֹולם ֲה ַת ֲא ִמינִ י
ין־ּבי ל ֹא יָ מּות ְל ָ
ל־חי ֲא ֶׁשר יַ ֲא ִמ ִ
וָ ָחי׃ וְ ָכ ַ
ֹאמר ֵא ָליו ֵהן ֲאד ֹנִ י ֵהן ֲאנ ִֹכי ֶה ֱא ַמנְ ִּתי ִּכי־
ז ֹאת ָא ְּת׃ וַ ּת ֶ
ּוב ַד ְּב ָרּה
עֹולם׃ ְ
ל־ה ָ
ֹלהים ַה ָּבא ֶא ָ
ן־ה ֱא ִ
יח ֶּב ָ
ַא ָּתה הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
חֹותּה ַּב ֵּס ֶתר ֵלאמ ֹר ִהּנֵ ה
ָּכז ֹאת ָה ְל ָכה וְ ָק ְר ָאה ְל ִמ ְריָ ם ֲא ָ
ָּבא ָה ַר ִּבי וְ הּוא ק ֵֹרא ָלְך׃ וַ ִּת ְׁש ַמע וַ ָּת ָקם ְּכ ֶרגַ ע וַ ָּתב ֹא
ם־עֹודּנּו ע ֵֹמד
ֶ
ל־ה ְּכ ָפר ִּכי ִא
ׁשּוע ֶט ֶרם יָב ֹא ֶא ַ
ֵא ָליו׃ וְ יֵ ַ
ר־היּו ִא ָּתּה
הּודים ֲא ֶׁש ָ
ַּב ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָּפגְ ָׁשה־ּבֹו ַמ ְר ָתא׃ וְ ַהּיְ ִ
י־ק ָמה ִמ ְריָ ם וְ יָ ְצ ָאה ִפ ְתא ֹם ָה ְלכּו
אֹותם ִּכ ָ
ַּב ַּביִ ת ְלנַ ֲח ָמּה ִּב ְר ָ
ּומ ְריָ ם
ל־ה ֶּק ֶבר ִהיא ה ָֹל ֶכת׃ ִ
י־ל ְבּכֹות ֶא ַ
יה ְּב ָח ְׁש ָבם ִּכ ִ
ַא ֲח ֶר ָ
ׁשּוע ע ֵֹמד ָׁשם וַ ִּת ְר ֵאהּו וַ ִּתּפ ֹל
ל־ה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר יֵ ַ
ָּב ָאה ֶא ָ
ֹא־מת ָא ִחי׃
ית ּפ ֹה ִע ָּמנּו וְ ל ֵ
ֹאמר לֹו ֲאד ֹנִ י לּו ָהיִ ָ
ְל ַרגְ ָליו וַ ּת ֶ
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הּודים ּב ִֹכים ִע ָּמּה וַ ּיֵ ַמר
ת־הּיְ ִ
ׁשּוע א ָֹתּה ּב ִֹכּיָ ה וְ ֶא ַ
ִּכ ְראֹות יֵ ַ
ֹאמרּו
ֹאמר ָאן ְק ַב ְר ֶּתם א ֹתֹו וַ ּי ְ
רּוחֹו ְּב ִק ְרּבֹו וַ ּיִ ָּס ֵער ִלּבֹו׃ וַ ּי ֶ
הּודים ְראּו
ֹאמרּו ַהּיְ ִ
ׁשּוע׃ וַ ּי ְ
ּור ֵאה׃ וַ ְּיֵבְך יֵ ַ
ֵא ָליו ּב ֹא ֲאד ֹנֵ ינּו ְ
ַמה־ּנִ ְפ ָל ָאה ּלֹו ַא ֲה ָבתֹו׃ וְ יֵ ׁש ֵמ ֶהם ָא ְמּו ַההּוא ֲא ֶׁשר ָּפ ַקח
ׁשּוע ְּב ַמר
ֵעינֵ י ָה ִעּוֵ ר ל ֹא יָ כ ֹל ַל ֲעצ ֹר ּגַ ם ֶאת־זֶ ה ִמ ָּמוֶ ת׃ וְ יֵ ַ
יה׃
ל־ּפ ָ
ׂשּומה ַע ִ
ָ
ל־ה ָּק ֶבר וְ הּוא ְמ ָע ָרה וְ ֶא ֶבן
נַ ְפׁשֹו ָּבא ֶא ַ
ֹאמר ֵא ָליו ַמ ְר ָתא ֲאחֹות
ת־ה ָא ֶבן וַ ּת ֶ
ׁשּוע ּגֹּלּו ֶא ָ
ֹאמר יֵ ַ
וַ ּי ֶ
ֹאמר
ַה ֵּמת ֲאד ֹנִ י ִהּנֵ ה הּוא נִ ְב ָאׁש ִּכי־זֶ ה לֹו יָ ִמים ַא ְר ָּב ָעה׃ וַ ּי ֶ
ם־ּת ֲא ִמינִ י ָאז ִּת ְר ִאי ֶאת־
ׁשּוע ֲהל ֹא ָא ַמ ְר ִּתי ָלְך ִא ַ
יה יֵ ַ
ֵא ֶל ָ
הּוׂשם ָׁשם
ַ
ת־ה ֶא ֶבן ֲא ֶׁשר ַה ֵּמת
ֹלהים׃ וַ ּיָ גֹּלּו ֶא ָ
ְּכבֹוד ָה ֱא ִ
יתנִ י׃
אֹודָך ָא ִבי ִּכי ֲענִ ָ
ֹאמר ְ
ת־עינָ יו ַל ָּמרֹום וַ ּי ַ
ׁשּוע נָ ָׂשא ֶא ֵ
וְ יֵ ַ
וַ ֲאנִ י יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ִמ ֵּדי ֲא ַד ֵּבר ַא ָּתה ַת ֲענֶ ה ֶא ֶפס ַּב ֲעבּור ָה ָעם
ָהע ֵֹמד ָע ַלי ִּד ַּב ְר ִּתי ֵכן ְל ַב ֲעבּור יַ ֲא ִמינּו ִּכי ַא ָּתה ְׁש ַל ְח ָּתנִ י׃
עּורה וָ ֵצ ָאה׃
ְּכ ַכֹּלתֹו ְל ַד ֵּבר ֵּכן וַ ּיִ ְק ָרא ְבקֹול ּגָ דֹול ֶא ְל ָעזָ ר ָ
ׁשּורים
ּופנָ יו ְק ִ
וַ ּיֵ ֵצא ַה ֵּמת וְ יָ ָדיו וְ ַרגְ ָליו ֲאסּורֹות ְּב ַת ְכ ִר ִיכין ָ
ּותנּו לֹו ָל ָל ֶכת׃
יהם ַה ִּת ֻירהּו ְ
ׁשּוע ֲא ֵל ֶ
ֹאמר יֵ ַ
ְּב ִמ ְט ָּפ ַחת וַ ּי ֶ
ת־א ֶׁשר
אֹותם ֶא ֲ
ל־מ ְריָ ם ִּכ ְר ָ
הּודים ֲא ֶׁשר ָּבאּו ֶא ִ
ן־הּיְ ִ
וְ ַר ִּבים ִמ ַ
רּוׁשים
ל־ה ְּפ ִ
צֹותם ָה ְלכּו ֶא ַ
ּומ ְק ָ
ׁשּוע וַ ּיַ ֲא ִמינּו־בֹו׃ ִ
ָע ָׂשה יֵ ַ
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים
ׁשּוע׃ וַ ּיַ ְק ִהילּו ָר ֵ
ת־א ֶׁשר ָע ָׂשה יֵ ַ
וַ ּיַ ּגִ ידּו ָל ֶהם ֶא ֲ
ֹאמרּו ַמה־ּנַ ֲע ֶׂשה ֲהל ֹא ָה ִאיׁש
ת־ה ַּסנְ ֶה ְד ִרין וַ ּי ְ
רּוׁשים ֶא ַ
וְ ַה ְּפ ִ
מֹופ ִתים ַר ִּבים׃ וְ ִאם־נֶ ְח ַּדל ִמ ֶּמּנּו ַּכּיֹום ֲהל ֹא
ַהּזֶ ה ע ֶֹׂשה ְ
קֹומנּו וְ ֶאת־
ת־מ ֵ
רֹומּיִ ים וְ ָל ְקחּו ֶא ְ
ּובאּו ָה ִ
ֻכ ָּלם יַ ֲא ִמינּו־בֹו ָ
ַע ֵּמנּו׃ וְ ֶא ָחד ֵמ ֶהם ַקּיָ ָפא ְׁשמֹו ֲא ֶׁשר ָהיָ ה כ ֵֹהן ּגָ דֹול ַּב ָּׁשנָ ה
ֹא־ת ְּׂש ִּכילּו
ֹא־ת ִבינּו ָד ָבר׃ וְ גַ ם ל ַ
יהם ַא ֶּתם ל ָ
ַה ִהיא ָא ַמר ֲא ֵל ֶ
ִּכי טֹוב ָל ֶכם ֲא ֶׁשר יָ מּות ִאיׁש ֶא ָחד ְּב ַעד ָה ָעם ֵמ ָא ְב ַדן
ם־ּב ְהיֹותֹו ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול
ָה ָעם ֻּכּלֹו׃ וְ ל ֹא ִמ ִּלּבֹו ִּד ֶּבר ָּכז ֹאת ִּכי ִא ִ
ׁשּוע יָ מּות ְּב ַעד ָה ָעם׃
ַּב ָּׁשנָ ה ַה ִהיא נִ ָּבא ְב ִפיו ִּכי־יֵ ַ
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ֹלהים
ת־ּבנֵ י ָה ֱא ִ
ם־ל ַק ֵּבץ ֶא ְ
ֹא־ל ַבד ְּב ַעד ָה ָעם ִּכי ִאם־ּגַ ְ
וְ ל ְ
נֹועצּו ָע ָליו יַ ְח ָּדו
ן־הּיֹום ַההּוא ֲ
ּומ ַ
ַהּנְ פ ִֹצים וְ ָהיּו ַל ֲא ָח ִדים׃ ִ
ַל ֲה ִמיתֹו׃
הּודים ְּבגָ לּוי ִּכי ִאם־
ׁשּוע עֹוד ֵּבין ַהּיְ ִ
ֹא־ה ְת ַה ֵּלְך יֵ ַ
ל־ּכן ל ִ
וְ ַע ֵ
ּוׁש ָמּה
ל־עיר ְ
רֹובה ַל ִּמ ְד ָּבר ֶא ִ
ד־ה ִּכ ָּכר ַה ְּק ָ
נָ ָטה ִמ ָּׁשם ַע ַ
הּודים
ג־ה ֶּפ ַסח ַלּיְ ִ
ם־ּת ְל ִמ ָידיו׃ וַ ּיִ ְק ַרב ַח ַ
ר־ׁשם ִע ַ
ֶא ְפ ָריִ ם וַ ּיָ גָ ָ
יְמה ִל ְפנֵ י ַה ֶּפ ַסח ְל ִה ְת ַק ֵּדׁש
רּוׁש ַל ָ
ן־ה ָא ֶרץ ָעלּו יְ ָ
וְ ַר ִּבים ִמ ָ
ל־ר ֵעהּו ָהע ְֹמ ִדים
ֹאמרּו ִאיׁש ֶא ֵ
ׁשּוע וַ ּי ְ
ָׁש ָּמה׃ וַ ַיְב ְקׁשּו ֶאת־יֵ ַ
ל־ה ָחג׃
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַמה־ּיֶ ְהּגֶ ה ִל ְּב ֶכם ַה ִאם ל ֹא־יָב ֹא ֶא ֶ
רּוׁשים נָ ְתנּו ְפ ֻק ָּדה ִּכי ִאם־יֵ ַדע ִאיׁש
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ ַה ְּפ ִ
וְ ָר ֵ
ת־מקֹומֹו ַאּיֹו יָב ֹא וְ יַ ּגִ יד ְל ַמ ַען יִ ְת ְּפ ֻׂשהּו׃
ֶא ְ
ית־ענְ יָ ה
ל־ּב ַ
ׁשּוע ֶא ֵ
ג־ה ֶּפ ַסח ָּבא יֵ ַ
וְ ֵׁש ֶׁשת יָ ִמים ִל ְפנֵ י ַח ַ
ן־ה ֵּמ ִתים׃ וַ ּיַ ֲעׂשּו־לֹו ָׁשם
וְ ָׁשם ֶא ְל ָעזָ ר ַה ֵּמת ֲא ֶׁשר ֶה ֱחיָ ה ִמ ַ
ּומ ְר ָתא ְמ ָׁש ַרת א ֹתֹו וְ ֶא ְל ָעזָ ר ָהיָ ה ֶא ָחד ִמן־
ִמ ְׁש ֶּתה ָּב ָע ֶרב ַ
יקר־
ל־ה ֻּׁש ְל ָחן׃ וַ ִּת ַּקח ִמ ְריָ ם ִמ ְר ַק ַחת נֵ ְר ְּד זַ ְך וִ ַ
ַהּי ְֹׁש ִבים ֶא ַ
ׁשּוע
ת־רגְ ֵלי יֵ ַ
יט ָרא ַא ַחת ִמ ְׁש ָק ָלּה וַ ִּת ְמ ַׁשח ֶא ַ
ֵע ֶרְך ְמא ֹד ִל ְ
יח ַה ִּמ ְר ָק ַחת׃
ת־רגְ ָליו וְ ַה ַּביִ ת ָמ ֵלא ֵר ַ
יה נִ ּגְ ָבה ֶא ַ
ּוב ַׂש ֲער ֶֹת ָ
ְ
יׁש־ק ִרּיֹות ֲא ֶׁשר
ן־ׁש ְמעֹון ִא ְ
הּודה ֶּב ִ
וְ ֶא ָחד ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו הּוא יְ ָ
ֹא־ת ָּמ ֵכר
ל־מה ל ִ
י־כן ִה ְסּגִ ירֹו ָא ַמר ֵלאמ ֹר׃ ַע ֶ
ַא ֲח ֵר ֵ
ַה ִּמ ְר ַק ַחת ַהּז ֹאת ִּב ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ִּדינָ ר ָל ֵתת ָל ֲענִ ּיִ ים׃
וְ הּוא ִּד ֶּבר ָכז ֹאת ל ֹא ִמ ַּד ֲאגָ תֹו ָל ֲענִ ּיִ ים ַרק יַ ַען ִּכי־גַ ּנָ ב
ֹאמר
אֹוצ ָרם ְּביָ דֹו וְ נָ ָׂשא ֵמ ֲא ֶׁשר נָ תּון ּבֹו׃ וַ ּי ֶ
ָהיָ ה וַ ֲארֹון ָ
ת־ה ֲענִ ּיִ ים
ח־לּה ְליֹום ְק ֻב ָר ִתי ֵה ִכינָ ה ז ֹאת׃ ִּכי ֶא ָ
ׁשּוע ַהּנַ ָ
יֵ ַ
יכם׃
ִּת ְמ ְצאּו ִל ְפנֵ ֶיכם ָּת ִמיד וְ א ִֹתי ל ֹא ִת ְמ ְצאּו ָּת ִמיד ִל ְפנֵ ֶ
ֹא־ב ֲעבּור
הּודים ָׁש ְמעּו ִּכי הּוא ָׁשם וַ ּיָב ֹאּו ל ַ
ן־הּיְ ִ
וְ ַר ִּבים ִמ ַ
ת־א ְל ָעזָ ר ֲא ֶׁשר ֶה ֱחיָ ה ִמן־
ם־ל ְראֹות ֶא ֶ
ׁשּוע ְל ַבּדֹו ִּכי ִאם־ּגַ ִ
יֵ ַ
ת־א ְל ָעזָ ר׃
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים ַל ֲהר ֹג ּגַ ם ֶא ֶ
ַה ֵּמ ִתים׃ וַ ּיִ ּוָ ֲעצּו ָר ֵ
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ׁשּוע׃
הּודים ַר ִּבים וַ ּיַ ֲא ִמינּו ְּביֵ ַ
ִּכי ִּבגְ ָללֹו ָאזְ לּו יְ ִ
ׁשּוע
ן־עֹולי ָה ֶרגֶ ל ִּכי יֵ ַ
ֵ
ן־ה ָעם ִמ
וַ יְ ִהי ִמ ָּמ ֳח ָרת ִּכ ְׁשמ ַֹע ַר ִּבים ִמ ָ
יְמה׃ וַ ּיִ ְקחּו ַכּפֹות ְּת ָמ ִרים ְּביָ ָדם וַ ּיֵ ְצאּו ִל ְק ָראתֹו
רּוׁש ָל ָ
ָּבא יְ ָ
הֹוׁשע־נָ א ָּברּוְך ַה ָּבא ְּב ֵׁשם יְ הֹוָ ה ֶמ ֶלְך יִ ְׂש ָר ֵאל׃
ַ
וַ ּיָ ִריעּו
ׁשּוע ַעיִ ר וַ ּיִ ְר ַּכב ָע ָליו ַּכ ָּכתּוב׃
וַ ּיִ ְמ ָצא יֵ ַ
ת־צּיֹון
ַאל־ ִ*ּת ְיר ִאי ַּב ִ
ִהּנֵ ה ַמ ְל ֵּכְך יָבֹוא ָלְך
ן־את ֹנֹות׃
ל־עיִ ר ֶּב ֲ
ר ֵֹכב ַע ַ
ֹא־ה ִבינּו ַת ְל ִמ ָידיו ַּב ְּת ִח ָיּלה ַאְך ַּכ ֲא ֶׁשר ֻל ַּקח
וְ ָכל־ז ֹאת ל ֵ
ם־עׂשּו
ׁשּוע ַא ַחר ָּכבֹוד זָ ְכרּו ָאז ִּכי־כ ֹה ָּכתּוב ָע ָליו וְ כ ֹה גַ ֲ
יֵ ַ
ת־א ְל ָעזָ ר
יהם ִּכי ָק ָרא ֶא ֶ
לֹו׃ וְ ָה ָעם ֲא ֶׁשר ָהיּו ִאּתֹו ֵה ִעידּו ְב ִפ ֶ
ל־ּכן יָ ְצאּו ָה ָעם ִל ְק ָראתֹו
ן־ה ֵּמ ִתים׃ וְ ַע ֵ
ן־ק ְברֹו וַ יְ ַחּיֵ הּו ִמ ַ
ִמ ִ
רּוׁשים ָא ְמרּו
ת־האֹות ַהּזֶ ה׃ וְ ַה ְּפ ִ
ַא ֲח ֵרי ָׁש ְמ ָעם ִּכי ָע ָׂשה ֶא ָ
ּתּוׁשּיָ ה
ִ
יתם ִּכי יְ ֵד ֶיכם ל ֹא ַת ֲע ֶׂשינָ ה
ל־א ִחיו ַה ְר ִא ֶ
ִאיׁש ֶא ָ
יִמׁש ְֹך׃
ל־א ָדם ְ
וְ ַא ֲח ָריו ָּכ ָ
עֹולי ָה ֶרגֶ ל ְל ִה ְׁש ַּת ֲחֹות נִ ְמ ְצאּו ּגַ ם־יְ וָ נִ ים׃ וְ ֵהם ָּבאּו
ּובתֹוְך ֵ
ְ
ת־ּפנָ יו
ן־הּגָ ִליל וַ יְ ַחּלּו ֶא ָ
ית־ציְ ָדה ִמ ַ
ל־ּפ ִילּפֹוס ִאיׁש ֵּב ַ
ֶא ִ
ׁשּוע׃ וַ ּיָב ֹא
ֵלאמ ֹר ֲאד ֹנֵ ינּו ֲח ֵפ ִצים ֲאנַ ְחנּו ִל ְראֹות ֶאת־יֵ ַ
ׁשּוע׃
ּופ ִיליּפֹוס ִהּגִ ידּו ַה ָּד ָבר ְליֵ ַ
ִפ ִילּפֹוס וַ ּיַ ּגֵ ד ְל ַאנְ ְּד ָרי וְ ַאנְ ְּד ַרי ִ
ן־ה ָא ָדם נֶ ְא ָּדר
ּוב ָ
ּמֹועד ֶ
ׁשּוע ֵלאמ ֹר ִהּנֵ ה ָּבא ַה ֵ
וַ ּיַ ַען א ָֹתם יֵ ַ
יִ ְהיֶ ה ִּב ְכבֹודֹו׃ ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ּגַ ְרּגַ ר ָּדגָ ן ִאם ל ֹא־
יֹוציא זֶ ַרע ָרב׃
יִ ּפ ֹל וָ ֵמת ְּבתֹוְך ָה ָא ֶרץ יִ ָּׁש ֵאר ְל ַבּדֹו וְ ִאם יָ מּות ִ
עֹולם ַהּזֶ ה
ָהא ֵֹהב ֶאת־נַ ְפׁשֹו ִּת ָּכ ֶרת־לֹו וְ ַהּׂשנֵ א ֶאת־נַ ְפׁשֹו ָּב ָ
בֹותי
י־ה ָח ֵפץ ְל ָׁש ְר ֵתנִי ֵיֵלְך ְּב ִע ְּק ַ
ְׁש ֻמ ָרה ִת ְהיֶ ה־ּלֹו ְל ַחּיֵ י ַעד׃ ִמ ֶ
ם־מ ָׁש ְר ִתי ִוְכי ִאיׁש יְ ָׁש ֵרת א ִֹתי
ַּוב ֲא ֶׁשר ֶא ְהיֶ ה ֲאנִי ָׁשם יִ ְהיֶ ה גַ ְ
א ֹתֹו ַיְכ ֵּבד ָה ָאב׃
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ּמֹועד
ן־עת ַה ֵ
ּומה א ַֹמר ַה ִּצ ֵילנִי ָא ִבי ִמ ֵ
ַע ָּתה נִ ְב ֲה ָלה נַ ְפ ִׁשי ָ
ּמֹועד ַהּזֶ ה׃ ָא ִבי ּגַ ֵּדל ְּכבֹוד ְׁש ֶמָך
אתי ַל ֵ
ל־ּכן ָּב ִ
ַהּזֶ ה ַאְך ַע ֵ
ם־אגַ ְּד ֶלּנּו עֹוד׃ וְ ָה ָעם
וְ ִהּנֵ ה קֹול ע ֹנֶ ה ִמ ָּׁש ַמיִם ּגִ ַּד ְל ִּתי ְכבֹודֹו וְ גַ ֲ
ָהע ְֹמ ִדים ָׁשם ָׁש ְמעּו וְ ָא ְמרּו קֹול ַר ַעם הּוא וְ יֵ ׁש ֵמ ֶהם ָא ְמרּו
ֹאמר ל ֹא ְל ַמ ֲענִי ָהיָ ה ַהּקֹול
ׁשּוע וַ ּי ַ
ִּכי ַמ ְל ָאְך ִּד ֶּבר ֵא ָליו׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
עֹולם ַהּזֶ ה
ם־ל ַמ ַענְ ֶכם׃ ַע ָּתה נֶ ֱח ַרץ ִמ ְׁש ַּפט ָה ָ
ַהּזֶ ה ִּכי ִא ְ
עֹולם ַהּזֶ ה נִ ְד ַחף ְל ַמ ְד ֵחפֹות׃ וַ ֲאנִי ַּכ ֲא ֶׁשר ֶאּנָ ֵׂשא
וְ ַׂשר ָה ָ
הֹוציא
ל־א ָדם ַא ֲח ָרי׃ וְ ַה ִּמ ִּלין ָה ֵא ֶּלה ִ
ל־ה ָא ֶרץ ֶא ְמׁשְֹך ָּכ ָ
ֵמ ַע ָ
ִּכי ְיִרזְ מּון ְּב ֵאיזֶ ה ָמוֶ ת יָמּות׃ וַ ּיַ ֲענּו א ֹתֹו ָה ָעם ָׁש ַמ ְענּו ִמ ִּפי
ֹאמר ַא ָּתה ִּכי נָ ׂשא
עֹולם וְ ֵאיְך ּת ַ
יח ַחי הּוא ְל ָ
ּתֹורה ִּכי ַה ָּמ ִׁש ַ
ַה ָ
ׁשּוע
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ן־ה ָא ָדם׃ וַ ּי ֶ
ן־ה ָא ָדם ִמי הּוא זֶ ה ֶּב ָ
יִ ּנָ ֵׂשא ֶּב ָ
ינֵיכם ְלכּו ְלאֹורֹו ְּב ִה ָּמ ְצאֹו
עֹוד ְמ ַעט ִמזְ ָער יָ ִאיר ָהאֹור ְל ֵע ֶ
ל־א ֶׁשר ל ֹא
ן־יְכ ֶּסה ֶא ְת ֶכם ַהח ֶֹׁשְך וְ ַהה ֵֹלְך ַּבח ֶֹׁשְך ֵיֵלְך ֶא ֲ
ֶּפ ַ
זֹור ַח ֲע ֵל ֶיכם ְל ַמ ַען ִּת ְהיּו
ָיֵדע׃ ַה ֲא ִמינּו ָבאֹור ָּכל־עֹוד הּוא ֵ
נֵיהם׃
ׁשּוע וַ ּיִ ָּס ֵתר ִמ ְּפ ֶ
ְבנֵי ָהאֹור וְ ַא ֲח ֵרי ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָה ַלְך יֵ ַ
יהם׃
י־ע ָׂשה א ֹתֹות ַר ִּבים ִל ְפנֵ ֶ
וְ ֵהם ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו לֹו ַאף ִּכ ָ
ְל ַמּל ֹאת ְּד ַבר יְ ַׁש ְעיָ הּו ַהּנָ ִביא ֲא ֶׁשר ָא ָמר
יְ הֹוָ *ה ִמי ֶה ֱא ִמין ִל ְׁש ֻמ ָע ֵתנּו
ל־מי נִ גְ ָל ָתה׃
רֹוע יְ הֹוָ ה ַע ִ
ּוזְ ַ
הֹוסיף ֵלאמ ֹר׃
ל־ּכן ְל ַה ֲא ִמין ל ֹא יָ כ ֹלּו ִּכי יְ ַׁש ְעיָ הּו ִ
וְ ַע ֵ
*
ת־ל ָב ָבם
יהם וְ ִה ְׁש ִמין ֶא ְ
ֵה ַׁשע ֵעינֵ ֶ
יהם ְּול ָב ָבם ִיָבין
ֶּפן־יִ ְראּו ְב ֵעינֵ ֶ
אתי ָל ֶהם׃
וְ ָׁשבּו וְ ִר ֵּפ ִ
ת־ּכבֹודֹו וַ ּיִּנָ ֵבא ָע ָליו׃
ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֵּלה ִּד ֵּבר יְ ַׁש ְעיָהּו ַּב ֲחזֹותֹו ֶא ְ
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 v. 38בנ׳׳א לא נמצא כאן יְ הוָ ֹה ,עיין ישעיה נ׳׳ג א׳.
ב־ה ָעם ָהזֶ ה וְ ָאזְ נָ יו ַה ְכ ֵבר וְ ֵעינָ יו ָה ַשע
 v. 40נ׳׳א ַה ְש ֵמן ֵל ָ
ּוב ָאזְ נָ יו יִ ְש ָמע ְּול ָבבֹו ִיָבין
	פן־יִ ְר ֶאה ְב ֵעינָ יו ְ
ֶ
וָ ָשב וְ ָר ָפא לֹו :עיין ישעיה ו׳ י׳ ,וכן במתתיהו י׳׳ג י׳׳ד ט׳׳ו.
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רּוׁשים
ן־ה ָּׂש ִרים ֶה ֱא ִמינּו־בֹו ַר ִּבים ַאְך ַּב ֲעבּור ַה ְּפ ִ
אּולם ּגַ ם ִמ ַ
ָ
יהם ְל ִב ְל ִּתי יְ נֻ ּדּו ִמּתֹוְך ְק ָה ָלם׃ ִּכי ְּכבֹוד ֲאנָ ִׁשים
ל ֹא הֹודּו ְב ִפ ֶ
ֹאמר ַה ַּמ ֲא ִמין
ׁשּוע וַ ּי ַ
ֹלהים׃ וַ ּיִ ְק ָרא יֵ ַ
ינֵיהם ִמ ְּכבֹוד ֱא ִ
יָ ָקר ְּב ֵע ֶ
ם־ּבׁש ְֹל ִחי׃ וְ ָהר ֶֹאה א ִֹתי הּוא ר ֶֹאה
ֹא־בי הּוא ַמ ֲא ִמין ִּכי ִא ְ
ִּבי ל ִ
ל־ה ַּמ ֲא ִמין
עֹולם ֲא ֶׁשר ָּכ ַ
ל־ה ָ
אתי ֶא ָ
ֶאת־ׁש ְֹל ִחי׃ וַ ֲאנִי ְלאֹור ָּב ִ
ת־ּד ָב ַרי וְ ל ֹא יִ ְׁש ְמ ֵרם
ִּבי ל ֹא יִ ְׁשּכֹן ַּב ֲח ֵׁש ָכה׃ וְ ִאיׁש ִּכי יִ ְׁש ַמע ֶא ְ
אתי ִּכי ִאם־
עֹולם ָּב ִ
ת־ה ָ
ֹא־ל ְׁשּפ ֹט ֶא ָ
ֲאנִי ל ֹא ֶא ְׁשּפ ֹט א ֹתֹו ִּכי ל ִ
עֹולם׃ ִוְכי ְיִמ ַאס ִּבי ִאיׁש וְ ל ֹא ַיִּקח ֲא ָמ ַרי יֵ ׁש
ת־ה ָ
הֹוׁש ַיע ֶא ָ
ְל ִ
ׁש ֵֹפט ֲא ֶׁשר־יִ ְׁש ְּפ ֶטּנּו ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ִּתי הּוא יִ ְׁש ְּפ ֶטּנּו ַּבּיֹום
ם־ה ָאב ֲא ֶׁשר ְׁש ָל ַחנִי
ָה ַא ֲחרֹון׃ ִּכי ֲאנִי ל ֹא ִמ ִּל ִּבי ִד ַּב ְר ִּתי ִכי ִא ָ
ת־א ֶׁשר ֲא ַד ֵּבר׃ וְ יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ַחּיֵ י
ת־א ֶׁשר א ַֹמר וְ ֶא ֲ
הּוא ִצּוַ נִי ֶא ֲ
ת־א ֶׁשר ָא ַמר ֵא ַלי ָה ָאב ְל ַד ֵּבר א ֹתֹו
ל־ּכן ֶא ֲ
עֹולם ִמ ְצוָ תֹו וְ ַע ֵ
ָ
ֶא ְׁשמ ֹר ְל ַד ֵּבר׃
ׁשּוע ִּכי ָבא זְ ָמּנֹו ַל ֲעלֹות ִמן־
ג־ה ֶּפ ַסח וַ ּיֵ ַדע יֵ ַ
וַ יְ ִהי ִל ְפנֵ י ַח ַ
ת־ּב ִח ָיריו ֲא ֶׁשר ָא ֵהב ָּב ָא ֶרץ ֵמ ָאז ֵּכן
ל־ה ָאב וְ ֶא ְ
ָה ָא ֶרץ ֶא ָ
עּודה וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר נָ ַתן
ד־א ֲח ִרית׃ ַא ֲח ֵרי ִסיּום ְס ָ
ֲא ֵה ָבם ַע ַ
יׁש־ק ִרּיֹות ְל ַה ְסּגִ יר א ֹתֹו׃
ן־ׁש ְמעֹון ִא ְ
הּודה ֶּב ִ
ַה ָּׂש ָטן ְּב ֵלב יְ ָ
ֹלהים
ׁשּוע ִּכי ָה ָאב נָ ַתן ְּביָ דֹו ֶאת־ּכ ֹל וְ ִכי הּוא ֵמ ֵאת ֱא ִ
וַ ּיֵ ַדע יֵ ַ
ֹלהים יָ ׁשּוב׃ וַ ּיָ ָקם ֵמ ַעל ַה ֻּׁש ְל ָחן וַ ּיִ ְפׁש ֹט ֶאת־
ל־א ִ
יָ ָצא וְ ֶא ֱ
ל־מ ְתנָ יו׃ וְ ַא ַחר יָ ַצק ַמיִ ם ְּב ִכּיֹור
ְּבגָ ָדיו וַ ּיַ ְחּג ֹר ִמ ְט ַּפ ַחת ַע ָ
חֹותן ַּב ִּמ ְט ַּפ ַחת ֲא ֶׁשר־הּוא
וַ ּיָ ֶחל ִל ְרח ֹץ ַרגְ ֵלי ַת ְל ִמ ָידיו וְ ִל ְמ ָ
ל־ׁש ְמעֹון ֶּפ ְטרֹוס וְ הּוא ָא ַמר ֵא ָליו ַה ַא ָּתה
ָחגּור ָּבּה׃ וַ ּיָב ֹא ֶא ִ
ֹאמר ֵא ָליו ֵאת ֲא ֶׁשר
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ת־רגְ ָלי׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ֲאד ֹנִ י ִּת ְר ַחץ ֶא ַ
ֹאמר
י־כן ַּת ְׂש ִּכיל׃ וַ ּי ֶ
ֹא־ת ַדע ַע ָּתה ַאְך ַא ֲח ֵר ֵ
ֲאנִ י ע ֶֹׂשה ָבזֶ ה ל ֵ
ׁשּוע ִאם־ל ֹא
עֹולם וַ ּיַ ַען א ֹתֹו יֵ ַ
ֹא־ת ְר ַחץ ַרגְ ַלי ְל ָ
ֵא ָליו ֶּפ ְטרֹוס ל ִ
ֹאמר ֵא ָליו ִׁש ְמעֹון ֶּפ ְטרֹוס
ין־לָך ֵח ֶלק ִע ָּמ ִדי׃ וַ ּי ֶ
ֶא ְר ָח ְצָך ֵא ְ
ֹאׁשי׃
ת־רגְ ַלי ִּכי ִאם־ּגַ ם ֶאת־יָ ַדי וְ ֶאת־ר ִ
ִּבי ֲאד ֹנִ י ל ֹא ְל ַבד ֶא ַ
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זּול ִתי ֶאת־
ׁשּוע ַה ְמ ֻר ָחץ ֵאין־לֹו ִל ְרח ֹץ עֹוד ָ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
וַ ּי ֶ
הֹורים ֲא ָבל ל ֹא
ַרגְ ָליו ִּכי ֻכּלֹו ָטהֹור הּוא וְ ַא ֶּתם ִהּנְ ֶכם ְט ִ
ל־ּכן ָא ַמר ל ֹא ֻכ ְּל ֶכם
ֻכ ְּל ֶכם׃ ִּכי יָ ַדע א ֹתֹו ֲא ֶׁשר יַ ְסּגִ ֶירּנּו ַע ֵ
הֹורים׃
ְט ִ
ת־ּבגָ ָדיו ָׁשב וַ ּיֵ ֶׁשב
ת־רגְ ֵל ֶיהם וְ ָל ַבׁש ֶא ְ
וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ָר ַחץ ֶא ַ
יתי ָל ֶכם׃ ַא ֶּתם ק ִֹראים־
ֹאמר ֲא ֵל ֶיהם ַה ַיְד ְע ֶּתם ַמה־ּז ֹאת ָע ִׂש ִ
וַ ּי ֶ
ל־ּכן ִאם־
י־אנִי הּוא׃ וְ ַע ֵ
ֹא־לי ֵכן ִּכ ֲ
יט ְב ֶּתם ִל ְקר ִ
ִלי ַר ִּבי וְ ָאדֹון וְ ֵה ַ
ם־א ֶּתם ִל ְרח ֹץ
ת־רגְ ֵל ֶיכם ֲע ֵל ֶיכם ּגַ ַ
ֲאנִי ָה ָאדֹון וְ ָה ַר ִּבי ָר ַח ְצ ִּתי ֶא ַ
מֹופ ְת ֶכם ְל ַמ ַען ַּת ֲעׂשּון
ת־רגְ ֵלי ָא ִחיו׃ ִּכי ֲאנִי הּוא ֶ
ִאיׁש ִאיׁש ֶא ַ
יתי ָל ֶכם ָאנִי׃ ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִי א ֵֹמר ָל ֶכם
ם־א ֶּתם ַּכ ֲא ֶׁשר ָע ִׂש ִ
ּגַ ַ
ם־יְד ְע ֶּתם
יח ַרב ִמּׁש ְֹלחֹו׃ וְ ִא ַ
ֵאין ָה ֶע ֶבד ּגָ דֹול ֵמ ֲאד ֹנָיו וְ ֵאין ַה ָּׁש ִל ַ
ל־ּכ ְּל ֶכם ִּד ַּב ְר ִּתי ֵכן ִּכי
ם־ּכן ַּת ֲעׂשּון׃ וְ ל ֹא ַע ֻ
ז ֹאת ַא ְׁש ֵר ֶיכם ִא ֵ
אֹוכל
י־בם ַאְך ְל ַמ ַען יָקּום ַה ָּכתּוב ֵ
ת־א ֶׁשר ָּב ַח ְר ִּת ָ
ַיָד ְע ִּתי ֶא ֲ
ַל ְח ִמי ִהגְ ִּדיל ָע ַלי ֲע ֵקב׃ ֵמ ַע ָּתה ֲאנִי ַמּגִיד ָל ֶכם ָּד ָבר ֶט ֶרם ּב ֹאֹו
ְל ַמ ַען ַּת ֲא ִמינּו ַא ֲח ֵרי ב ֹאֹו ִּכי ֲאנִי הּוא׃ ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִי א ֵֹמר ָל ֶכם
ת־מי ֲא ֶׁשר ֶא ְׁש ַלח ָּפנַי הּוא ְמ ַק ֵּבל וְ ַה ְמ ַק ֵּבל ָּפנַי הּוא
ַה ְמ ַק ֵּבל ֶא ִ
ְמ ַק ֵּבל ְּפנֵי ׁש ְֹל ִחי׃
ת־ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וַ ִּת ָּפ ֶעם רּוחֹו ְב ִק ְרּבֹו
ׁשּוע ֶא ַ
וַ יְ ִהי ְּכ ַד ֵּבר יֵ ַ
וַ ּיַ ּגֵ ד ָל ֶהם ֵלאמ ֹר ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי ֶא ָחד ִמ ֶּכם
יַ ְסּגִ יר א ִֹתי׃ וַ ּיִ ְת ָראּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים ָּפנִ ים ְּב ָפנִ ים ִּכי ל ֹא יָ ְדעּו
ׁשּוע ֲא ֵהבֹו נִ ְׁש ַען ַעל־
ל־מי ִד ֵּבר׃ וְ ֶא ָחד ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו ֲא ֶׁשר יֵ ַ
ַע ִ
ֹאמר ֵא ָליו ֱא ָמר־נָ א ִמי־
ֵחיקֹו׃ וַ ּיִ ְר ָמז־לֹו ִׁש ְמעֹון ֶּפ ְטרֹוס וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵא ָליו
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ארי יֵ ַ
ל־צּוְ ֵ
הּוא זֶ ה ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ָע ָליו׃ וַ יִ ּפ ֹל ַע ַ
רּוסה
ׁשּוע זֶ ה הּוא ֲא ֶׁשר ֶא ְט ָּבל־לֹו ְפ ָ
ֲאד ֹנִ י ִמי הּוא׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
הּודה
רּוסה וַ ּיִ ָק ֶח ָה וַ ּיִ ְּתנֶ ָה ֶאל־יְ ָ
ת־ה ְּפ ָ
יה ּלֹו וַ ּיִ ְטּב ֹל ֶא ַ
ּונְ ַת ִּת ָ
יׁש־ק ִרּיֹות׃
ן־ׁש ְמעֹון ִא ְ
ֶּב ִ
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ֹאמר
ל־ק ְרּבֹו וַ ּי ֶ
רּוסה ָּבא ַה ָּׂש ָטן ֶא ִ
ת־ה ְּפ ָ
וְ ַא ֲח ֵרי ָא ְכלֹו ֶא ַ
ר־ּת ֲע ֶׂשה ַמ ֵהר וַ ֲע ֵׂשה׃ וְ ל ֹא־יָ ַדע ִאיׁש
ׁשּוע ֵאת ֲא ֶׁש ַ
ֵא ָליו יֵ ַ
ל־מה ִד ֶּבר ֵא ָליו ָּכז ֹאת׃ ִּכי יֵ ׁש
ן־הּי ְֹׁש ִבים ָׁשם ַּב ְּמ ִס ָיּבה ַע ֶ
ִמ ַ
ל־ּכן ָא ַמר
הּודה ַע ֵ
ֲא ֶׁשר ָח ְׁשבּו ִּב ְהיֹות ְצרֹור ַה ֶּכ ֶסף ְּביַ ד יְ ָ
ת־א ֶׁשר יֶ ְח ַסר ָלנּו ֶל ָחג אֹו ְּתנָ א ָד ָבר
ׁשּוע ְקנֵ ה־נָ א ֶא ֲ
ֵא ָליו יֵ ַ
ל־ּפיו יָ ָצא ִפ ְתא ֹם
רּוסה ֶא ִ
ת־ה ְּפ ָ
ַל ֲענִ ּיִ ים׃ וְ הּוא ְּב ַק ְחּתֹו ֶא ַ
וַ יְ ִהי ָליְ ָלה׃
ן־ה ָא ָדם ְּב ָכבֹוד
ׁשּוע ַע ָּתה נֶ ְא ָּדר ֶּב ָ
ֹאמר יֵ ַ
וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר יָ ָצא וַ ּי ֶ
אֹלהים הּוא יַ ְא ִּדיר א ֹתֹו
ֹלהים ְּב ָכבֹוד נֶ ְא ָּדר׃ וֵ ִ
ּובֹו ֱא ִ
עֹוד־מ ַעט ִמזְ ָער
ְ
ִּב ְכבֹודֹו וְ גַ ם־יָ ִחיׁש ְל ַה ְא ִּדירֹו׃ ָּבנַ י ַהיְ ָק ִרים
הּודים
ל־הּיְ ִ
ֵא ֵׁשב ִע ָּמ ֶכם וְ ַא ֶּתם ְּת ַב ְקׁשּונִ י וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ַ
תּוכלּו ָלב ֹא ָׁש ָּמה ֵּכן ֲאנִ י א ֵֹמר
ל־א ֶׁשר ֲאנִ י ה ֵֹלְך ל ֹא ְ
ִּכי ֶא ֲ
ם־א ֵל ֶיכם׃ ִהּנֵ ה ִמ ְצוָ ה ֲח ָד ָׁשה ֲאנִ י נ ֵֹתן ָל ֶכם ְל ַא ֲה ָבה
ַע ָּתה ּגַ ֲ
ם־א ֶּתם ִאיׁש
ת־ר ֵעהּו ַּכ ֲא ֶׁשר ָא ַה ְב ִתי ֶא ְת ֶכם ֵּכן ּגַ ַ
ִאיׁש ֶא ֵ
ת־ר ֵעהּו ֶּת ֱא ָהבּון׃ ָּבז ֹאת יֵ ְדעּו ֻכ ָּלם ִּכי ַּת ְל ִמ ַידי ַא ֶּתם ִאם
ֶא ֵ
ַא ֲה ַבת ֵר ִעים ָּת ִלין ֵּבינֵ ֶיכם׃
ׁשּוע
ֹאמר ֵא ָליו ִׁש ְמעֹון ֶּפ ְטרֹוס ֲאד ֹנִי ָאנָ ה ַא ָּתה ה ֵֹלְך וַ ּיַ ַען יֵ ַ
וַ ּי ֶ
ֹא־תּוכל ָל ֶל ֶכת ַא ֲח ַרי ַּכּיֹום ַאְך ִהּנֵ ה ִיָמים
ַ
ל־א ֶׁשר ֲאנִי ה ֵֹלְך ל
ֶא ֲ
ל־מה ל ֹא־
ֹאמר ֵא ָליו ֶפ ְטרֹוס ֲאד ֹנִי ַע ֶ
ָּב ִאים וְ ָה ַל ְכ ָּת ַא ֲח ָרי׃ וַ ּי ֶ
אּוכל ָל ֶל ֶכת ַא ֲח ֶריָך ַּכּיֹום ֲהל ֹא ֶאת־נַ ְפ ִׁשי ֶא ֵּתן ַּב ֲע ֶדָך׃ וַ ּיַ ַען
ַ
ׁשּוע ֲה ִת ֵּתן ֶאת־נַ ְפ ְׁשָך ַּב ֲע ִדי ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִי א ֵֹמר ָלְך ל ֹא ְיִק ָרא
יֵ ַ
ׁש־ּבי ָׁשֹלׁש ְּפ ָע ִמים׃
ד־א ֶׁשר ְּת ַכ ֶח ִ
ַה ַּת ְרנְ ג ֹל ַע ֲ
מֹו־כן ַה ֲא ִמינּו ִּבי׃ ְמעֹונֹות
אֹלהים ְּוכ ֵ
ַאל־יֵ ַחת ִל ְּב ֶכם ַה ֲא ִמינּו ֵב ִ
יִיתי ַמּגִ יד ָל ֶכם וַ ֲאנִי
לּולא ֵכן ָה ִ
ַרּבֹות נִ ְמ ָצאֹות ְּב ֵבית ָא ִבי ִּכי ֵ
ה ֵֹלְך ְל ָה ִכין ָל ֶכם ָמקֹום׃ וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ֵא ֵלְך וְ ָא ִכין ָמקֹום ָל ֶכם
ׁשֹוב ָאׁשּוב וְ ָל ַק ְח ִּתי ֶא ְת ֶכם ֵא ָלי ְל ַמ ַען ִּת ְהיּו ִע ִּמי ָׁשם ַּב ֲא ֶׁשר
ֶא ְהיֶ ה׃
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ֹאמר
ת־ה ֶּד ֶרְך ַיְד ְע ֶּתם׃ וַ ּי ֶ
וְ ַא ֶּתם ַיְד ְע ֶּתם ָאנָ א ֲאנִי ה ֵֹלְך וְ גַ ם ֶא ַ
ּתֹומא ֲאד ֹנִי ל ֹא יָ ַד ְענּו ָאנָ ה ַא ָּתה ה ֵֹלְך וְ ֵא ָיכה נֵ ַדע ֶאת־
ֵא ָליו ָ
ׁשּוע ָאנ ִֹכי ַה ֶּד ֶרְך וְ ָה ֱא ֶמת וְ ַה ַחּיִ ים וְ ִאיׁש
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
ַה ָּד ֶרְך׃ וַ ּי ֶ
ל־ה ָאב ִּב ְל ִּתי ַעל־יָ ִדי׃ לּו א ִֹתי ַיְד ְע ֶּתם ַיְד ְע ֶּתם ּגַ ם
ל ֹא־יָב ֹא ֶא ָ
ֹאמר ֵא ָליו
יתם א ֹתֹו׃ וַ ּי ֶ
ם־ר ִא ֶ
ּומ ַע ָּתה ַיְד ְע ֶּתם א ֹתֹו וְ גַ ְ
ת־א ִבי ֵ
ֶא ָ
ׁשּוע
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
ת־ה ָאב וְ ַרב ָלנּו׃ וַ ּי ֶ
ִפ ִילּפֹוס ֲאד ֹנִי ַה ְר ֵאנּו נָ א ֶא ָ
יתי ִע ָּמ ֶכם ֲה ֶט ֶרם ֵּת ַדע א ִֹתי ִּפ ִילּפֹוס ָהר ֶֹאה
ֲהל ֹא ִיָמים ַר ִּבים ָהיִ ִ
ת־ה ָאב׃ ֲה ִכי
ֹאמר ַה ְר ֵאנּו ֶא ָ
ת־ה ָאב וְ ָל ָּמה־ּזֶ ה ת ַ
א ִֹתי ר ֶֹאה ֶא ָ
ל ֹא ַת ֲא ִמין ִּכי ֲאנִי ָב ָאב וְ ָה ָאב ִּבי ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ֲאנִי ד ֵֹבר
ֹא־מ ִּל ִּבי ֲאנִי ד ֵֹבר ִּכי ָה ָאב ַהּׁש ֵֹכן ִּבי הּוא פ ֵֹעל ִּבי
ֲא ֵל ֶיכם ל ִ
י־אנִי ָב ָאב וְ ָה ָאב ִּבי וְ ִאם־ל ֹא ַה ֲא ִמינּו
ּלֹותיו׃ ַה ֲא ִמינּו ִלי ִּכ ֲ
ְּפ ֻע ָ
ִלי ִּבגְ ַלל ַה ְּפ ֻעּלֹות ָה ֵא ֶּלה׃ ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִי א ֵֹמר ָל ֶכם ַה ַּמ ֲא ִמין
ת־ה ַּמ ֲע ִׂשים ֲא ֶׁשר ֲאנִי ע ֶֹׂשה ֲיַע ֶׂשה גַ ם־הּוא ּוגְ ד ֹלֹות
ִּבי ֶא ַ
ל־א ֶׁשר ִּת ְׁש ֲאלּו
ל־א ִבי ָאנ ִֹכי ה ֵֹלְך׃ ָוְכ ֲ
ֵמ ֵא ֶּלה יַ ֲע ֶׂשה ִּכי ֶא ָ
ל־ּד ָבר
ִב ְׁש ִמי א ֹתֹו ֶא ֱע ֶׂשה ְל ַב ֲעבּור יִגְ ַּדל ְּכבֹוד ָה ָאב ִּב ְבנֹו׃ ָּכ ָ
ם־א ַה ְב ֶּתם א ִֹתי ֶאת־
ֲא ֶׁשר ִּת ְׁש ֲאלּו ִב ְׁש ִמי ֲאנִי ֶא ֱע ֶׂשּנּו׃ ִא ֲ
יִּתן ָל ֶכם ֵמ ִליץ ַא ֵחר
ֹצתי ִּת ְׁשמ ֹרּו׃ וַ ֲאנִי ֲא ַח ֶּלה ְפנֵי ָה ָאב וְ ֵ
ְִמ ַ
רּוח ָה ֱא ֶמת ֲא ֶׁשר
י־עד׃ ֲהל ֹא הּוא ַ
ֲא ֶׁשר־יִ ְׁשּכֹן ִא ְּת ֶכם ֲע ֵד ַ
עֹולם ל ֹא־יָכ ֹל ְל ַק ְּבלֹו ַּב ֲא ֶׁשר ל ֹא ְיִר ֶאּנּו וְ ל ֹא ָיֵד ֶעּנּו וְ ַא ֶּתם
ָה ָ
תֹוכ ֶכם׃
ף־הי ֹה יִ ְהיֶ ה ְּב ְ
ַיְד ְע ֶּתם א ֹתֹו ִּכי הּוא ׁש ֵֹכן ִא ְּת ֶכם וְ ַא ָ
יְתֹומים ִּכי ב ֹא ָאב ֹא ֲא ֵל ֶיכם׃ עֹוד ְמ ַעט
ִ
וַ ֲאנִי ל ֹא ֶא ֱעזָ ְב ֶכם
י־אנִי ַחי
יֹוסיף ִל ְראֹות א ִֹתי וְ ַא ֶּתם ִּת ְר ֻאנִי ִּכ ֲ
עֹולם ל ֹא ִ
ִמזְ ָער וְ ָה ָ
י־אנִי ְב ָא ִבי וְ ַא ֶּתם
ם־א ֶּתם ִּת ְחיּון׃ ַּבּיֹום ַההּוא ֵּת ְדעּו ִּכ ֲ
ֵוְכן ּגַ ַ
ׂשֹותן זֶ ה הּוא
ֹותי ִאּתֹו וְ ׁש ֵֹמר ַל ֲע ָ
ִּבי וַ ֲאנִי ָב ֶכם׃ ִמי ֲא ֶׁשר ִמ ְצ ַ
יֶא ָה ַבנִי וְ א ֲֹה ִבי ָאהּוב ְל ָא ִבי וַ ֲאנִי א ֲֹה ֵבהּו וְ ֵא ָליו ֶא ְתוַ ָּדע׃
ֲא ֶׁשר ֱ
יׁש־ק ִרּיֹות וְ ֵא ָיכה ֲאד ֹנִי ִּת ְק ֶרינָ ה
הּודה ל ֹא ִא ְ
ֹאמר ֵא ָליו יְ ָ
וַ ּי ֶ
עֹולם׃
ָכ ֵא ֶּלה ִּכי ָתב ֹא ְל ִה ְתוַ ַּדע ֵא ֵלינּו וְ ל ֹא ָל ָ
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ת־ּד ָב ַרי וְ ָא ִבי
יֶא ָה ַבנִי יִ ְׁשמ ֹר ֶא ְ
ֹאמר ֵא ָליו ִאיׁש ִּכי ֱ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
וַ ּיַ ַען יֵ ַ
יֶא ָה ַבנִי
יֶא ַהב א ֹתֹו וְ ֵא ָליו נָ ב ֹא וְ ָׁש ַכּנּו ִאּתֹו׃ וְ ִאיׁש ֲא ֶׁשר ל ֹא ֱ
ֱ
ת־ּד ָב ָרי וְ ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ְׁש ַמ ְע ֶּתם ל ֹא ִמ ִּל ִּבי
הּוא ל ֹא יִ ְׁשמ ֹר ֶא ְ
ם־מ ִּפי ָה ָאב ֲא ֶׁשר ְׁש ָל ָחנִי׃
יָ ָצאּו ִּכי ִא ִ
ת־א ֶּלה ִּד ַּב ְר ִּתי ֲא ֵל ֶיכם ְּבעֹוד ִׁש ְב ִּתי ִע ָּמ ֶכם׃ וְ ַה ֵּמ ִליץ הּוא
ֶא ֵ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ֲא ֶׁשר־יִ ְׁש ָל ֵחהּו ָה ָאב ִּב ְׁש ִמי ַיְל ֶּמ ְד ֶכם ֶאת־ּכ ֹל וְ ָאז
ַ
ּנִיח ָל ֶכם
ר־הּגַ ְד ִּתי ָל ֶכם׃ וְ ַע ָּתה ָׁשלֹום ֲאנִי ַמ ַ
ִּתזְ ְּכרּו ּכ ֹל ֲא ֶׁש ִ
עֹולם ֲאנִי נ ֵֹתן ָל ֶכם
יִּתן ָה ָ
לֹומי ֲאנִי נ ֵֹתן ָל ֶכם ל ֹא ַכ ַא ֶׁשר ֵ
ת־ׁש ִ
ֶא ְ
ר־א ַמ ְר ִּתי
ל־יִרּגַ ז ִל ְּב ֶכם וְ ַאל־יֵ ָחת׃ ֲהל ֹא ְׁש ַמ ְע ֶּתם ֵאת ֲא ֶׁש ָ
ַא ְ
ֲא ֵל ֶיכם ִּכי ֵא ֵלְך ִמ ֶּכם וְ עֹוד ֲאׁשּוב ֲא ֵל ֶיכם לּו ֲא ַה ְב ֶּתם א ִֹתי
ל־ה ָאב ִּכי ָה ָאב
יתם ְׂש ֵמ ִחים ְּב ָא ְמ ִרי ָל ֶכם ִּכי־ה ֵֹלְך ֲאנִי ֶא ָ
ֱהיִ ֶ
ּגָ דֹול ִמ ֶּמּנִי׃ וְ ַע ָּתה ִהּגַ ְד ִּתי ָל ֶכם ַה ָּד ָבר ֶט ֶרם ּב ֹאֹו ְל ַב ֲעבּור
ֹא־אּוכל עֹוד ְל ַה ְרּבֹות ֲא ָמ ִרים
ַ
ַּת ֲא ִמינּו ַא ֲח ֵרי ב ֹאֹו׃ וַ ֲאנִי ל
עֹולם ֲא ֶׁשר יָב ֹא וְ הּוא ֵאין־לֹו ֵח ֶלק ִּבי ָּכל־
ר־ה ָ
ִע ָּמ ֶכם ִמ ְּפנֵי ַׂש ָ
ת־ה ָאב
עֹולם ִּכי ֲאנִי א ֵֹהב ֶא ָ
אּומה׃ ַרק ְל ַב ֲעבּור ַיֵדע ָה ָ
ְמ ָ
וְ ע ֶֹׂשה ֲאנִ י ְּככ ֹל ֲא ֶׁשר ִצּוַ נִ י ָה ָאב ְלכּו וְ נֵ ְל ָכה ִמּזֶ ה׃
מֹורה ִמ ֶּמּנִ י ֲא ֶׁשר
ָאנ ִֹכי ַהּגֶ ֶפן ּגֶ ֶפן ֱא ֶמת וְ ָא ִבי ַהּכ ֵֹרם׃ ָּכל־זְ ָ
ל ֹא ַת ֲע ֶׂשה ֲענָ ִבים יְ ְכ ְר ֶתּנָ ה וַ ֲא ֶׁשר ַּת ֲע ֶׂשה ֲענָ ִבים יְ ַקיְ ֶמּנָ ה
ל־ּפי ְד ָב ַרי
ת־ּפ ְריָ ּה׃ וְ ַא ֶּתם זַ ִּכים ִהּנְ ֶכם ַּכּיֹום ַע ִ
ְל ַה ְרּבֹות ֶא ִ
ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ִּתי ֲא ֵל ֶיכם׃ ֱהיּו ְד ֵב ִקים ִּבי וַ ֲאנִ י ָב ֶכם ִּכי ַּכ ֲא ֶׁשר
יה ִאם־ל ֹא ָד ְב ָקה ַבּגָ ֶפן ֵּכן
ל־ּת ֲע ֶׂשה ֵמ ֵא ֶל ָ
ַהּזְ מ ָֹרה ְּפ ִרי ַב ַ
ם־א ֶּתם ִאם־ל ֹא ִת ְד ְּבקּון ִּבי׃ ֲאנ ִֹכי ַהּגֶ ֶפן וְ ַא ֶּתם ַהּזְ מ ֹרֹות
ּגַ ַ
תּוכלּו
ַה ָּד ֵבק ִּבי וְ ֲאנִ י בֹו הּוא יְ ַׁשּוֶ ה ר ֹב ֶּפ ִרי ִּכי ִּב ְל ָע ַדי ל ֹא ְ
אּומה׃ ִמי ֲא ֶׁשר ל ֹא יִ ְד ַּבק ִבי יַ ְׁש ִל ֻיכהּו ְּכנֵ ֶצר ֲא ֶׁשר
ֲעׂשֹות ְמ ָ
ם־ּבי
ּומק ֵֹׁשׁש יְ ק ְֹׁש ֶׁשּנּו ּונְ ָתנֹו ָל ֵאׁש וְ ָהיָ ה ְל ָב ֵער׃ ִא ִ
יִ ָיבׁש ְ
ּוד ָב ַרי ְׁש ֻמ ִרים ָּב ֶכם ִּת ְׁש ֲאלּו וְ יֵ ָע ֶׂשה ָל ֶכם
ַא ֶּתם ְּד ֵב ִקים ְ
ל־מ ְׁש ֲאלֹות ִל ְּב ֶכם׃
ְּכ ָכ ִ
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יתם ִלי
י־ת ֲעׂשּו ר ֹב ֶּפ ִרי וִ ְהיִ ֶ
ְּבז ֹאת יִ גְ ַּדל ְּכבֹוד ָא ִבי ִּכ ַ
ְל ַת ְל ִמ ִידים׃ ַּכ ֲא ֶׁשר ֲא ַהב א ִֹתי ָה ָאב ֵּכן ָא ַה ְב ִּתי ֶא ְת ֶכם ֲחסּו
ֹותי ִּת ְׁש ְמרּו ֶּת ֱחסּו ְב ַא ֲה ָב ִתי
ת־מ ְצ ַ
ְב ַא ֲה ָב ִתי ָּת ִמיד׃ ִאם ֶא ִ
ם־אנ ִֹכי ִמ ְצֹות ָא ִבי ָׁש ַמ ְר ִּתי וְ ֶא ֱח ֶסה ְב ַא ֲה ָבתֹו
ָּת ִמיד ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ֲ
ת־ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶלה ִּד ַּב ְר ִּתי ֲא ֵל ֶיכם ְל ַב ֲעבּור
ָּת ִמיד׃ ֶא ַ
ִּת ְהיֶ ה ִׂש ְמ ָח ִתי ֲע ֵל ֶיכם וְ ִׂש ְמ ַח ְת ֶכם ִּת ָּמ ֵלא נַ ְפ ֵׁש ֶכם׃ וְ ז ֹאת
ת־א ִחיו ַּכ ֲא ֶׁשר ֲאנ ִֹכי ָא ַה ְב ִּתי
ִהיא ְמ ְצוָ ִתי ְל ַא ֲה ָבה ִאיׁש ֶא ָ
ֶא ְת ֶכם׃ ֵאין ְל ִאיׁש ַא ֲה ָבה ַר ָּבה ֵמ ֲא ֶׁשר ִאם יִ ֵּתן ֶאת־נַ ְפׁשֹו
ם־ּת ֲעׂשּו ֵאת ֲא ֶׁשר־
ְּב ַעד יְ ִד ָידיו׃ וְ ַא ֶּתם יְ ִד ַידי ִהּנְ ֶכם ַרק ִא ַ
ֲאנ ִֹכי ְמ ַצּוֶ ה ֶא ְת ֶכם׃ ל ֹא עֹוד ֲע ָב ִדים ֶא ְק ָרא ָל ֶכם ִּכי ָה ֶע ֶבד
אתי יְ ִד ַידי
ת־א ֶׁשר ֲאד ֹנָ יו ע ֶֹׂשה ַאְך ָל ֶכם ָק ָר ִ
ֵאינֶ ּנּו י ֵֹד ַע ֶא ֲ
הֹוד ְע ִּתי ֶא ְת ֶכם ּכ ֹל ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְע ִּתי ִמ ִּפי ָא ִבי׃ ל ֹא ַא ֶּתם
ִּכי ַ
יתי ֶא ְת ֶכם ָל ֶל ֶכת
ק־אנִ י ָּב ַח ְר ִּתי ָּב ֶכם וַ ֲאנִ י ִמּנִ ִ
ְּב ַח ְר ֶּתם ִּבי ַר ֲ
ל־ּד ָבר ֲא ֶׁשר ִּת ְׁש ֲאלּו
ּופ ְריְ ֶכם יַ ֲעמ ֹד ָל ַעד וְ ָכ ָ
וְ ַל ֲעׂשֹות ֶּפ ִרי ֶ
ֵמ ֵאת ָה ָאב ִּב ְׁש ִמי א ֹתֹו יִ ֵּתן ָל ֶכם׃ וְ ז ֹאת ִהיא ַה ִּמ ְצוָ ה ֲא ֶׁשר
עֹולם
ם־ה ָ
ת־ר ֵעהּו ֶּת ֱא ָהבּון׃ ִא ָ
ֲאנִ י ְמ ַצּוֶ ה ֶא ְת ֶכם ִּכי ִאיׁש ֶא ֵ
יתם
יִ ְׂשנָ א ֶא ְת ֶכם ֲהל ֹא יְ ַד ְע ֶּתם ִּכי א ִֹתי ָׂשנֵ א ִל ְפנֵ ֶיכם׃ לּו ֱהיִ ֶ
י־אין ַא ֶּתם
עֹולם יֶ ֱא ַהב ֵאת ֲא ֶׁשר־לֹו ַאְך יַ ַען ִּכ ֵ
עֹולם ָה ָ
ן־ה ָ
ִמ ָ
ל־ּכן יִ ְׂשנָ א ֶא ְת ֶכם
עֹולם ַע ֵ
ן־ה ָ
עֹולם וַ ֲאנִ י ָב ַח ְר ִּתי ָב ֶכם ִמ ָ
ן־ה ָ
ִמ ָ
ת־ה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְר ִּתי ָל ֶכם ָה ֶע ֶבד ֵאינֶ ּנּו
עֹולם׃ זִ ְכרּו ֶא ַ
ָה ָ
ם־ׁש ְמרּו
ם־א ְת ֶכם יִ ְרּד ֹפּו ִא ָ
ם־ר ְדפּו א ִֹתי ּגַ ֶ
גָ דֹול ֵמ ֲאד ֹנָ יו ִא ָ
ל־א ֶּלה יַ ֲעׂשּו
ת־ּד ְב ֵר ֶיכם יִ ְׁשמ ֹרּו׃ ֲא ָבל ָּכ ֵ
ת־ּד ָב ַרי ּגַ ם ֶא ִ
ֶא ְ
אתי
לּולי ָב ִ
ֵ
ָל ֶכם ַּב ֲעבּור ְׁש ִמי ִּכי ֵאינָ ם י ְֹד ִעים ֶאת־ׁש ְֹל ִחי׃
יהם ֵח ְטא ֲא ָבל ַע ָּתה ֵאין ַמ ֲענֶ ה
הּוׁשת ֲע ֵל ֶ
וְ ִהּגַ ְד ִּתי ָל ֶהם ל ֹא ַ
ת־א ִבי׃
ם־א ָ
ֹאתם׃ ַהּׂשנֵ א א ִֹתי הּוא ׂשנֵ א ּגַ ֶ
ל־חּט ָ
יהם ַע ַ
ְּב ִפ ֶ
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יהם ַה ַּמ ֲע ִׂשים ֲא ֶׁשר ל ֹא ֲע ָׂשה ִאיׁש ַא ֵחר
יתי ִל ְפנֵ ֶ
לּולי ָע ִׂש ִ
ֵ
ת־מ ֲע ַׂשי וַ ּיִ ְׂשנְ אּו
יהם ֵח ְטא ֲא ָבל ַע ָּתה ָראּו ֶא ַ
ֹא־הּוׁשת ֲע ֵל ֶ
ַ
ל
תֹור ָתם
ת־א ִבי׃ ַאְך ְל ַמּל ֹאת ַה ָּד ָבר ַה ָּכתּוב ְּב ָ
גַ ם־א ִֹתי וְ גַ ם ֶא ָ
וְ ִׂשינְ ַאת ִחּנָ ם ְׂשנֵ אּונִ י׃ ַאְך ַּכ ֲא ֶׁשר יָב ֹא ַה ֵּמ ִליץ ֲא ֶׁשר
רּוח ָה ֱא ֶמת ַהּי ֵֹצא
ֶא ְׁש ָל ֶחּנּו ֲא ֵל ֶיכם ֵמ ֵאת ָה ָאב ֲהל ֹא הּוא ַ
יתם
ם־א ֶּתם ָּת ִעידּו ִלי ִּכי ֱהיִ ֶ
ד־לי׃ וְ גַ ַ
ִמ ְּמקֹור ָה ָאב הּוא יָ ֶע ִ
ִע ָּמ ִדי ֵמר ֹאׁש׃
ת־א ֶּלה ִּד ַּב ְר ִּתי ֲא ֵל ֶיכם ְל ַמ ַען ל ֹא ִת ָּכ ֵׁשלּו׃ ֵהם יְ נַ ּדּו ֶא ְת ֶכם
ֶא ֵ
ִמּתֹוְך ַה ָּק ָהל וְ ַאף ִהּגִ ַיע ַהּזְ ָמן ֲא ֶׁשר ָּכל־ה ֵֹרג ֶא ְת ֶכם יַ ֲחׁש ֹב
ת־א ֶּלה יַ ֲעׂשּו ָל ֶכם ִּכי
אֹלהים׃ וְ ֶא ֵ
ְּב ִלּבֹו ִּכי ָק ְר ָּבן הּוא ַמ ְק ִריב ֵל ִ
ת־א ֶּלה ְל ַמ ַען
ת־א ִבי וְ גַ ם־א ִֹתי ל ֹא יָ ָדעּו׃ וָ ַאּגִ יד ָל ֶכם ֶא ֵ
ם־א ָ
ּגַ ֶ
ִּתזְ ְּכרּו א ָֹתם ְּב ִע ָּתם ִּכי ֲאנִ י ַה ְמ ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶיכם וְ ל ֹא ִה ְק ַּד ְמ ִּתי
יתי ִע ָּמ ֶכם׃ וְ ַע ָּתה
ְל ַהּגִ יד ָל ֶכם ָּכל־זֶ ה ֵמר ֹאׁש ַּב ֲעבּור ִּכי ָהיִ ִ
ִהּנְ נִ י ה ֵֹלְך ֶאל־ׁש ְֹל ִחי וְ ֵאין עֹוד ִאיׁש ִמ ֶּכם ׁש ֵֹאל א ִֹתי ָאנָ ה
ַא ָּתה ה ֵֹלְך׃ ַרק ִל ְּב ֶכם ָמ ֵלא ֶע ֶצב ְּב ַד ְּב ִרי ֲא ֵל ֶיכם ַה ְּד ָב ִרים
אּולם ֱא ֶמת ַאּגִ יד ָל ֶכם ִּכי טֹוב ָל ֶכם ֲא ֶׁשר ֵא ֵלְך
ָ
ָה ֵא ֶּלה׃
י־א ֵלְך ֶא ְׁש ָל ֶחּנּו
ִּכי ִאם־ל ֹא ֵא ֵלְך ל ֹא־יָב ֹא ַה ֵּמ ִליץ ֲא ֵל ֶיכם וְ ִכ ֵ
ל־ּד ַבר ֵח ְטא ְצ ָד ָקה
עֹולם ַע ְ
ת־ה ָ
יֹוכח ֶא ָ
ֲא ֵל ֶיכם׃ וְ הּוא ְּבב ֹאֹו ַ
ל־צ ָד ָקה
ל־א ֶׁשר ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו ִבי׃ ַע ְ
ל־ח ְטא ַע ֲ
ּומ ְׁש ָּפט׃ ַע ֵ
ִ
ל־מ ְׁש ָּפט ַעל־
ל־א ִבי וְ ל ֹא ִת ְר ֻאנִ י עֹוד׃ וְ ַע ִ
ל־ּכי ה ֵֹלְך ֲאנִ י ֶא ָ
ַע ִ
עֹולם ַהּזֶ ה ְּב ִה ָּׁש ְפטֹו׃ וְ עֹוד ִלי ִמ ִּלין
ת־ׂשר ָה ָ
ִּכי יַ ְר ִׁש ַיע ֶא ַ
רּוח
אֹותן ַּכּיֹום׃ וְ ַ
ֹא־תּוכלּו ְׂש ֵאת ָ
ְ
הֹוד ֲיע ֶכם ַאְך ל
ַרּבֹות ְל ִ
ל־ה ֱא ֶמת ֻּכ ָּלּה ִּכי ל ֹא ִמ ִּלּבֹו
ָה ֱא ֶמת ְּבב ֹאֹו יַ נְ ֶחה ֶא ְת ֶכם ֶא ָ
ת־הא ִֹתּיֹות
ת־א ֶׁשר יִ ְׁש ַמע יַ ְׁש ִמ ַיע וְ יַ ּגִ יד ֶא ָ
יְ ַד ֵּבר ִּכי ִאם ֶא ֲ
בֹודי ִּכי יִ ַּקח ִמ ֶּׁש ִּלי וְ ִהּגִ יד ָל ֶכם׃ ּכ ֹל
ְל ָאחֹור׃ הּוא יְ גַ ֵּדל ְּכ ִ
ל־ּכן ָא ַמ ְר ִּתי ִמ ֶּׁש ִּלי יִ ַּקח וְ ִהּגִ יד ָל ֶכם׃
ֲא ֶׁשר ְל ָא ִבי ִלי הּוא ַע ֵ
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עֹוד ִּכ ְמ ַעט ֶרגַ ע וְ ל ֹא ִת ְר ֻאנִ י עֹוד וְ עֹוד ִּכ ְמ ַעט ֶרגַ ע וְ ִת ְר ֻאנִ י
ל־ה ָאב׃ וְ יֵ ׁש ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו ֲא ֶׁשר נִ ְד ְּברּו ָאז ִאיׁש
ִּכי ֲאנִ י ה ֵֹלְך ֶא ָ
ל־ר ֵעהּו ַמה־ּזֶ ה ֲא ֶׁשר ָא ַמר ֵא ֵלינּו עֹוד ִּכ ְמ ַעט ֶרגַ ע וְ ל ֹא
ֶא ֵ
ל־ה ָאב׃
ִת ְראּונִ י וְ עֹוד ִּכ ְמ ַעט ֶרגַ ע וְ ִת ְראּונִ י וְ ִכי ֲאנִ י ה ֵֹלְך ֶא ָ
ֹאמרּו ַמה־ּזֶ ה ִּכ ְמ ַעט ֶרגַ ע ֲא ֶׁשר ָא ַמר וַ ֲאנַ ְחנּו ל ֹא נֵ ַדע ָמה
וַ ּי ְ
ת־ּפהּו
ׁשּוע ִּכי ְמ ַב ְק ִׁשים ֵהם ִל ְׁשא ֹל ֶא ִ
הּוא ְמ ַד ֵּבר׃ וַ ּיַ ְרא יֵ ַ
י־א ַמ ְר ִּתי עֹוד
יהם ֲה ַת ְח ְקרּון זֶ ה ֶאת־זֶ ה ַעל ִּכ ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
ִּכ ְמ ַעט ֶרגַ ע וְ ל ֹא ִת ְר ֻאנִ י וְ עֹוד ִּכ ְמ ַעט ֶרגַ ע וְ ִת ְר ֻאנִ י׃ ָא ֵמן ָא ֵמן
עֹולם יָ גִ ילּו ַא ֶּתם
ּובנֵ י ָה ָ
ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִּכי ַא ֶּתם ִּת ְבּכּו וְ ֵת ִילילּו ְ
יה
ִּת ְת ַא ְּבלּו ַאְך ֶא ְב ְל ֶכם יֵ ָה ֵפְך ְל ָׂשׂשֹון׃ ִא ָּׁשה ָּת ִחיל ַּב ֲח ָב ֶל ָ
ֹא־תזְ ּכ ֹר
ת־הּוָ ָלד ל ִ
יטה ֶא ַ
ִּכי ָב ָאה ִע ָּתּה וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ִה ְמ ִל ָ
ם־א ֶּתם
עֹולם׃ וְ גַ ַ
נֹולד ָּב ָ
י־איׁש ַ
עֹוד ֶח ְב ָלּה ִמ ִּׂש ְמ ָח ָתּה ִּכ ִ
ְמ ֵל ִאים יָ גֹון ַּכּיֹום ַאְך עֹוד ָאׁשּוב ֶא ְר ֶאה ֶא ְת ֶכם וְ ָׂשׂש ִל ְּב ֶכם
ּובּיֹום ַההּוא ל ֹא ִת ְׁש ֲאלּו ִלי
וְ ִׂש ְמ ַח ְת ֶכם ל ֹא־יִ ַּקח ִמ ֶּכם ּגָ ֶבר׃ ַ
ל־ׁש ֵא ָלה ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִאם ְּת ַב ְקׁשּו ָד ָבר ֵמ ֵאת
ָּכ ְ
ֹא־ב ַּק ְׁש ֶּתם ָּד ָבר ִּב ְׁש ִמי
ד־ע ָּתה ל ִ
ָה ָאב יִ ֵּתן ָל ֶכם ִּב ְׁש ִמי׃ ַע ַ
ַּב ְּקׁשּו וְ ִת ְקחּו וְ נַ ְפ ְׁש ֶכם ִּת ָּמ ֵלא ִׂש ְמ ָחה׃
ּמֹועד וְ ל ֹא ֲא ַד ֵּבר
ּגִיע ַה ֵ
ת־א ֶּלה ִּב ְמ ָׁש ִלים ִּד ַּב ְר ִּתי ֲא ֵל ֶיכם ַאְך ִה ַ
ֶא ֵ
ל־ּד ַבר
ם־ּב ִמ ִּלים ְּב ֻררֹות ַאּגֵ ְד ֶכם ַע ְ
ֲא ֵל ֶיכם עֹוד ִּב ְמ ָׁש ִלים ִּכי ִא ְ
לֹות ֶיכם ִּב ְׁש ִמי ִּת ְׁש ָאלּו וְ ֵאינֶ ּנִי א ֵֹמר
ָה ָאב׃ ַּבּיֹום ַההּוא ִמ ְׁש ֲא ֵ
י־ה ָאב ּגַ ם־הּוא
ל־ה ָאב׃ ִּכ ָ
ָל ֶכם ִּכי ֲאנִי ַא ְע ִּתיר ַּב ַע ְד ֶכם ֶא ָ
י־מ ֵאת ָה ָאב
א ֵֹהב ֶא ְת ֶכם ֵע ֶקב ֲא ֶׁשר ֲא ַה ְב ֶּתם א ִֹתי וַ ַּת ֲא ִמינּו ִּכ ֵ
עֹולם וְ ַע ָּתה ָאׁשּוב ֶא ֱעז ֹב
אתי ָב ָ
אתי ֵמ ֵאת ָה ָאב ָּוב ִ
אתי׃ ָיָצ ִ
ָיָצ ִ
ֹאמרּו ַת ְל ִמ ָידיו ִהּנְ ָך ְמ ַד ֵּבר
ל־ה ָאב׃ וַ ּי ְ
ְך־לי ֶא ָ
עֹולם וְ ֵא ֶל ִ
ת־ה ָ
ֶא ָ
י־א ָּתה
ַע ָּתה ְּב ִמ ִּלים ְּב ֻררֹות וְ ל ֹא ַת ִּביע ָמ ָׁשל׃ ַע ָּתה ַיָד ְענּו ִּכ ַ
י ֵֹד ַע ּכ ֹל וְ ֵאין ַמ ְחס ֹר ְלָך ֲא ֶׁשר יִ ְׁש ָא ְלָך ִאיׁש ָּבז ֹאת נַ ֲא ִמין ִּכי
ׁשּוע ֲה ִכי ַת ֲא ִמינּו ָע ָּתה׃
את׃ וַ ַּיַען א ָֹתם יֵ ַ
ֹלהים ָיָצ ָ
ֵמ ֵאת ֱא ִ
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י־תפּוצּו ִאיׁש ִאיׁש ִל ֵביתֹו וְ א ִֹתי
ּגִיע ִּכ ָ
ִהּנֵ ה ַהּזְ ָמן ָּבא ְּוכ ָבר ִה ַ
ַת ַעזְבּו ְל ַב ִּדי ַאְך ֵאינֶ ּנִי ְל ַב ִּדי ִּכי ָא ִבי ִע ָּמ ִדי׃ וַ ֲאנִי ַּב ְּד ָב ִרים
עֹולם ָצ ָרה
יֶה־ל ֶכם ָּב ָ
אתי ְל ַהּגִיד ָל ֶכם ִּכי ִבי ָׁשלֹום ְיִה ָ
ָה ֵא ֶּלה ָּב ִ
עֹולם׃
ת־ה ָ
ְך־ה ְת ַאּזְ רּו ע ֹז ֲאנִי נִ ַּצ ְח ִּתי ֶא ָ
בֹוא ְת ֶכם ַא ִ
ְּת ַ
ֹאמר ֲא ִבי ּגַ ֵּדל
ׁשּוע וַ ּיִ ָּׂשא ֵעינָ יו ַל ָּמרֹום וַ ּי ַ
ת־א ֶּלה ִּד ֶּבר יֵ ַ
ֶא ֵ
בֹודָך׃ ַּכ ֲא ֶׁשר ַא ָּתה
ּובנְ ָך יְ גַ ֵּדל ְּכ ֶ
מֹועד ִ
ְּכבֹוד ִּבנְ ָך ִּכי ָבא ֵ
עֹולם ְלכ ֹל ֲא ֶׁשר־נָ ַת ָּתה ּלֹו׃
ל־ב ָׂשר ָל ֵתת ַחּיֵ י ָ
ַת ְמ ִׁש ֵילהּו ְּב ָכ ָ
ל־א ֶמת
עֹולם ֲא ֶׁשר יֵ ְדעּו א ְֹתָך ִּכי ַא ָּתה ְל ַב ְּדָך ֶא ֱ
ּומה ַחּיֵ י ָ
ַ
בֹודָך ּגִ ַּד ְל ִּתי
ת־ּכ ְ
יח ֲא ֶׁשר ָׁש ָל ְח ָּת׃ ֶא ְ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
וְ ֶאת־יֵ ַ
ׂשת ּה׃
אכ ה ֲא ֶׁשר נָ ַת ָּת ה ִּל י ַל ֲע ָ
ת־ה ְּמ ָל ָ
יתי ֶא ַ
ָב ָא ֶרץ ִּכ ִּל ִ
ה־לי ִע ְּמָך ֶט ֶרם
וְ ַע ָּתה ַּכ ְּב ֵדנִ י־נָ א ִע ְּמָך ָא ִבי ַּב ָּכבֹוד ֲא ֶׁשר ָהיָ ִ
ת־ׁש ְמָך ַל ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר א ָֹתם
הֹוד ְע ִּתי ֶא ִ
נַ ֲעׂשּו ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ׃ ַ
עֹולם ְלָך ָהיּו וְ ַא ָּתה נְ ַת ָּתם ִלי וְ ֵהם ִא ְמ ָר ְתָך
ן־ה ָ
ה־ּלי ִמ ָ
נָ ַת ָּת ִ
י־כ ָּלם ֲא ֶׁשר נָ ַת ָּתה ִּלי ֵמ ִא ְּתָך
יִ נְ צ ֹרּו׃ י ְֹד ִעים ֵהם ַּכּיֹום ִּכ ֻ
ת־ה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ַׂש ְמ ָּת ְּב ִפי
יהם ֶא ַ
ֵה ָּמה׃ ִּכי ַׂש ְמ ִּתי ִל ְפנֵ ֶ
אתי וַ ּיַ ֲא ִמינּו ִּכי ַא ָּתה
וְ ֵהם ָׁש ְמעּו וַ ּיַ ִּכירּו ֶב ֱא ֶמת ִּכי ֵמ ִא ְּתָך יָ ָצ ִ
עֹולם ֶא ְפּגַ ע ְּבָך
ְׁש ַל ְח ָּתנִ י׃ וַ ֲאנִ י ַּב ֲע ָדם ַמ ְפּגִ ַיע ל ֹא ְב ַעד ָה ָ
ל־ׁש ִּלי
י־לָך ֵה ָּמה׃ וְ ָכ ֶ
ם־ּב ַעד ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר נָ ַת ָּתה ִּלי ִּכ ְ
ִּכי ִא ְ
ֶׁש ָּלְך וְ ֶׁש ָּלְך ֶׁש ִּלי ֲא ֶׁשר ָּבם ֶא ְת ָּפ ָאר׃ ל ֹא ֲאגּור עֹוד ָּב ָא ֶרץ
דשי ְׁשמ ֹר ְּב ִׁש ְמָך
וְ ֵהם ּגָ ִרים ָּב ָא ֶרץ וַ ֲאנִ י ָבא ֵא ֶליָך ָא ִבי ְק ִ
יֹותי
ת־א ֶּלה ֲא ֶׁשר נָ ַת ָּתה ִּלי ְל ַמ ַען יִ ְהיּו ֶא ָחד ָּכמ ֹנּו׃ ִּב ְה ִ
ֶא ֵ
עֹולם ָׁש ַמ ְר ִּתי א ָֹתם ִּב ְׁש ֶמָך ּכ ֹל ֲא ֶׁשר נָ ַת ָּתה ִּלי
ִע ָּמ ֶהם ָּב ָ
ן־ה ֲא ַבּדֹון ְל ַמּל ֹאת
זּול ִתי ֶּב ָ
ֹא־א ַבד ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָ
ָׁש ַמ ְר ִּתי וְ ל ָ
ר־ה ָּכתּוב׃ וְ ַע ָּתה ִהנְ נִ י ָבא ֵא ֶליָך וְ ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה
ְּד ַב ַ
ִּד ַּב ְר ִּתי ָב ָא ֶרץ ְל ַמּל ֹאת נַ ְפ ָׁשם ִׂש ְמ ָח ִתי׃ ֲאנִ י נָ ַת ִּתי ָל ֶהם
עֹולם ֵהם ַּכ ֲא ֶׁשר
ן־ה ָ
עֹולם ׂשנֵ א א ָֹתם יַ ַען ִּכי ל ֹא ִמ ָ
ְּד ָב ְרָך וְ ָה ָ
עֹולם ָאנִ י׃
ן־ה ָ
ם־אנִ י ל ֹא ִמ ָ
ּגַ ֲ
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עֹולם ַרק ִּכי ִאם־
ן־ה ָ
וַ ֲאנִ י ֵאינֶ ּנִ י ַמ ְפּגִ ַיע ַּב ֲע ָדם ִּכי ִת ָּק ֵחם ִמ ָ
ם־אנִי ל ֹא ִמן־
עֹולם ֵהם ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ֲ
ן־ה ָ
ן־ה ָרע׃ ל ֹא ִמ ָ
ַּת ִּצ ֵילם ִמ ָ
עֹולם ָאנִי׃ ַק ֵּדׁש א ָֹתם ַּב ֲא ִמ ֶּתָך ְּד ָב ְרָך ֱא ֶמת׃ ַּכ ֲא ֶׁשר ַא ָּתה
ָה ָ
עֹולם׃ ַּוב ֲע ָדם ִה ְק ַּד ְׁש ִּתי
עֹולם ֵּכן ֲאנִי ְׁש ַל ְח ִּתים ָּב ָ
ְׁש ַל ְח ַּתנִי ָב ָ
אּולם ל ֹא
ָ
ם־הם ֶאת־נַ ְפ ָׁשם ֶּב ֱא ֶמת ְיַק ִּדיׁשּו׃
ֶאת־נַ ְפ ִׁשי ֵוְכן ּגַ ֵ
ם־ּב ַעד ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר
ד־א ֶּלה ְל ַב ָּדם ֲאנִי ַמ ְע ִּתיר ָלְך ִּכי ִאם־ּגַ ְ
ְּב ַע ֵ
ל־ּפי ְד ָב ָרם׃ ְל ַמ ַען יִ ְהיּו ֻכ ָּלם ְל ֶא ָחד ַּכ ֲא ֶׁשר ַא ָּתה
יַא ִמינּו ִבי ַע ִ
ֲ
עֹולם
יַא ִמין ָה ָ
ם־הם ָּבנּו ְל ַב ֲעבּור ֲ
ָא ִבי ִּבי וַ ֲאנִי ָּבְך ֵּכן יִ ְהיּו גַ ֵ
ת־ה ָּכבֹוד ֲא ֶׁשר נָ ָת ָּתה
ִּכי ַא ָּתה ְׁש ַל ְח ָּתנִי׃ וַ ֲאנִי נָ ַת ִּתי ָל ֶהם ֶא ַ
ִּלי ְל ַב ֲעבּור יִ ְהיּו ְל ֶא ָחד ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו ֶא ָחד׃ ֲאנִי ָּב ֶהם
עֹולם ִּכי ַא ָּתה
וְ ַא ָּתה ִּבי ְל ַמ ַען יִ ְהיּו ַּת ִּמים ְּב ֶא ָחד ְּול ַמ ַען ַיֵדע ָה ָ
ְׁש ַל ְח ַּתנִי ִוְכי ָא ַה ְב ָּת א ָֹתם ַּכ ֲא ֶׁשר ֲא ַה ְב ָּתנִי׃ וַ ֲאנִי ָח ַפ ְצ ִּתי ָא ִבי
ם־הם ַּב ֲא ֶׁשר ֶא ְהיֶ ה ְל ַמ ַען
ִּכי ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר נָ ַת ָּתה ִּלי יִ ְהיּו ִע ִּמי ּגַ ֵ
בֹודי ֲא ֶׁשר נָ ַת ָּתה ִּלי ִּכי ָא ַה ְב ָּת א ִֹתי ֶט ֶרם ִהּוָ ֵסד
ת־ּכ ִ
ְיִראּו ֶא ְ
עֹולם ֵאינֶ ּנּו י ֵֹד ַע א ְֹתָך וַ ֲאנִי ַיְד ְע ִּתיָך
ָא ֶרץ׃ ָא ִבי ַה ַּצ ִּדיק ֵהן ָה ָ
ת־ׁש ְמָך ֵוְכן
הֹוד ְע ִּתי ָל ֶהם ֶא ִ
ַ
וְ ֵא ֶּלה י ְֹד ִעים ִּכי ַא ָּתה ְׁש ַל ְח ָּתנִי׃
ה־ּבם ָה ַא ֲה ָבה ֲא ֶׁשר ֲא ַה ְב ָּתנִי וְ גַ ם־
הֹוד ָיעם ְל ַמ ַען ִּת ְהיֶ ָ
אֹוסיף ְל ִ
ִ
תֹוכם׃
ֲאנִי ֶא ְהיֶ ה ְּב ָ
ם־ּת ְל ִמ ָידיו ֶאל־
ת־ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וַ ּיֵ ֵצא ִע ַ
ׁשּוע ְל ַד ֵּבר ֶא ַ
וַ ַיְכל יֵ ַ
יהּודה
ֵע ֶבר ַלּנַ ַחל ִק ְדרֹון וַ ּיָב ֹא ַלּגָ ן ֲא ֶׁשר ָׁשם הּוא וְ ַת ְל ִמ ָידיו׃ וִ ָ
ׁשּוע וְ ַת ְל ִמ ָידיו ְּפ ָע ִמים
ת־ה ָּמקֹום ַההּוא ִּכי יֵ ַ
ַה ַּמ ְסּגִ יר יָ ַדע ֶא ַ
ת־ה ְמ ָׁש ְר ִתים
ת־הּגְ דּוד וְ ֶא ַ
הּודה ֶא ַ
נֹועדּו ָׁשם׃ וַ ּיִ ַּקח יְ ָ
ַרּבֹות ֲ
רּוׁשים וַ ּיָב ֹא ָׁשם ְּבנֵ רֹות וְ ַל ִּפ ִידים
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִים וְ ַה ְּפ ִ
ֲא ֶׁשר ְל ָר ֵ
ֹאמר
ל־א ֶׁשר יְב ֶֹאּנּו וַ ּיֵ ֵצא וַ ּי ֶ
ׁשּוע יָ ַדע ֵאת ָּכ ֲ
ְּוכ ֵלי־נָ ֶׁשק׃ וְ יֵ ַ
ֹאמר
ׁשּוע ַהּנָ ְצ ִרי וַ ּי ֶ
ת־מי ְת ַב ֵּקׁשּון׃ וַ יַ ֲענּו א ֹתֹו ֶאת־יֵ ַ
יהם ֶא ִ
ֲא ֵל ֶ
יהּודה ַה ַּמ ְסּגִ יר ע ֵֹמד ֶא ְצ ָלם׃ וַ יְ ִהי
ׁשּוע ֲאנִי הּוא וִ ָ
יהם יֵ ַ
ֲא ֵל ֶ
יׁשּוע ֲאנִי הּוא וַ ּיִ ּס ֹגּו ָאחֹור וַ ְּיִּפלּו ָא ְר ָצה׃
ַ
יהם
ַּכ ֲא ֶׁשר ָא ַמר ֲא ֵל ֶ
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ׁשּוע ַהּנָ ְצ ִרי׃
ֹאמרּו ֶאת־יֵ ַ
ת־מי ְת ַב ֵּקׁשּו וַ ּי ְ
ּיֹוסף וַ ּיִ ְׁש ַאל א ָֹתם ֶא ִ
וַ ֶ
ל־ּכן ִאם־א ִֹתי
ׁשּוע ֲהל ֹא ָא ַמ ְר ִּתי ָל ֶכם ִּכי ֲאנִי הּוא ַע ֵ
וַ יַ ַען יֵ ַ
ְת ַב ְקׁשּו ַהּנִיחּו ָל ֵא ֶּלה וְ ֵיֵלכּו׃ ְל ָה ִקים ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ָא ָמר
יְתה
ף־א ָחד׃ וְ ֶח ֶרב ָה ָ
ֹא־א ַבד ִלי ַא ֶ
ֵמ ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר נָ ַת ָּתה ִּלי ל ָ
ת־ע ֶבד ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול
ִּב ֵידי ִׁש ְמעֹון ֶּפ ְטרֹוס וַ ּיִ ְׁשֹלף א ָֹתּה וַ ּיַ ְך ֶא ֶ
ׁשּוע
ֹאמר יֵ ַ
ת־אזְ נֹו ַה ָיְמנִית וְ ֵׁשם ָה ֶע ֶבד ַמ ְלכֹוס׃ וַ ּי ֶ
וַ יְ ַק ֵּצץ ֶא ָ
ל־ּפ ְטרֹוס ָח ֵׁשב ַח ְר ְּבָך ֶאל־נְ ָדנָ ּה ַה ִאם ֶאת־ּכֹוס ֲא ֶׁשר נָ ַתן־
ֶא ֶ
ֹא־א ְׁש ֶּתּנָ ה׃
ִלי ָא ִבי ֲאנִי ל ֶ
ׁשּוע
הּודים ָּת ְפׂשּו ָאז ֶאת־יֵ ַ
ּומ ָׁש ְר ֵתי ַהּיְ ִ
וְ ַהּגְ דּוד וְ ַׂשר ָה ֶא ֶלף ְ
ל־חנָ ן ִּכי הּוא ָהיָ ה ח ֵֹתן
וַ ּיַ ַא ְס ֻרהּו׃ וַ ּי ִֹל ֻיכהּו ָב ִראׁשֹונָ ה ֶא ָ
ַקּיָ ָפא ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול ַּב ָּׁשנָ ה ַה ִהיא׃ הּוא ַקּיָ ָפא ֲא ֶׁשר ַּב ֲע ָצתֹו
ל־ה ָעם׃
יׁש־א ָחד ְּב ַעד ָּכ ָ
ֹאבד ִא ֶ
הּודים ִהּגִ יד ִּכי טֹוב ֲא ֶׁשר י ַ
ַלּיְ ִ
ׁשּוע וְ ַה ַּת ְל ִמיד
וְ ִׁש ְמעֹון ֶּפ ְטרֹוס וְ ַת ְל ִמיד ַא ֵחר ָה ְלכּו ַא ֲח ֵרי יֵ ַ
ׁשּוע ַל ֲח ַצר ַהּכ ֵֹהן
נֹודע ָהיָ ה ַלּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול וַ ּיָב ֹא ִעם־יֵ ַ
ַההּוא ָ
ּופ ְטרֹוס ָע ַמד ִמחּוץ ַל ָּׁש ַער וַ ּיֵ ֵצא ַה ַּת ְל ִמיד ָה ַא ֵחר
ַהּגָ דֹול׃ ֶ
ת־ּפ ָטרֹוס
ל־הּׁש ֶֹע ֶרת וַ ֵּיָבא ֶא ֶ
ּנֹודע ַלּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול וַ יְ ַד ֵּבר ֶא ַ
ַה ָ
ל־ּפ ְטרֹוס ֲהל ֹא גַ ם־
ֹאמר ָה ָא ָמה ַהּׁש ֶֹע ֶרת ֶא ֶ
ַה ָּביְ ָתה׃ וַ ּת ֶ
ֹאמר ל ֹא ָאנִ י׃ וְ ָׁשם ָע ְמדּו
ַא ָּתה ִמ ַּת ְל ִמ ֵידי ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה וַ ּי ֶ
ָה ֲע ָב ִדים וְ ַה ְמ ָׁש ְר ִתים וַ ַיְב ֲערּו גֶ ָח ִלים ְל ִה ְת ַח ֵּמם ִמ ְּפנֵ י ַהּק ֹר
ם־ּפ ְטרֹוס ִע ָּמ ֶהם וַ ּיִ ְת ַח ָּמם׃
וַ ּיַ ֲעמ ֹד ּגַ ֶ
ל־ּתֹורתֹו׃
ָ
ל־ּת ְל ִמ ָידיו וְ ַע
ׁשּוע ַע ַ
וַ ּיִ ְׁש ַאל ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול ֶאת־יֵ ַ
עֹולם וְ ָת ִמיד
ל־ה ָ
ׁשּוע ֲאנ ִֹכי ְל ֵעין ַה ֶּׁש ֶמׁש ִּד ַּב ְר ִּתי ֶא ָ
וַ ּיַ ַען א ֹתֹו יֵ ַ
הּודים
ל־הּיְ ִ
ית־ה ְּכנֵ ֶסת ְּוב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֲא ֶׁשר ָׁשם ָּכ ַ
ִל ַּמ ְד ִּתי ְּב ֵב ַ
ֹא־ד ַּב ְר ִּתי ָד ָבר ַּב ָּס ֶתר׃ וְ ָל ָּמה־ּזֶ ה ִּת ְׁש ָא ֵלנִי ְׁש ַאל־
נִ ְק ָה ִלים וְ ל ִ
ת־א ֶׁשר
ת־ה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו ְד ָב ָרי ִהּנָ ם י ְֹד ִעים ֶא ֲ
נָ א ֶא ָ
יתי׃
הֹור ִ
ֵ
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ת־ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וַ ּיַ ְך ֶא ָחד ַה ְמ ָׁש ְר ִתים ָהע ֵֹמד
וַ יְ ִהי ְּכ ַד ְּברֹו ֶא ַ
ת־הּכ ֵֹהן
ֹאמר ֲה ָכז ֹאת ַּת ֲענֶ ה ֶא ַ
ל־ה ְּל ִחי וַ ּי ַ
ׁשּוע ַע ַ
ָׁשם ֶאת־יֵ ַ
ת־ה ָר ָעה
ם־ר ָעה ִד ַּב ְר ִּתי ֲענֵ ה ִבי ֶא ָ
ׁשּוע ִא ָ
ַהּגָ דֹול׃ וַ ּיַ ַען א ֹתֹו יֵ ַ
ל־ק ָּיָפא
יתנִי׃ וְ ָחנָ ן ָׁש ַלח א ֹתֹו ָאסּור ֶא ַ
ל־מה ִה ִּכ ָ
וְ ִאם־נְ כֹונָ ה ַע ֶ
ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול׃
ם־א ָּתה
ֹאמרּו ֵא ָליו ֲהל ֹא גַ ַ
ּומ ְת ַח ֵּמם וַ ּי ְ
וְ ִׁש ְמעֹון ֶּפ ְטרֹוס ע ֵֹמד ִ
ֹאמר ל ֹא ָאנִ י׃ וְ ֶא ָחד ֵמ ַע ְב ֵדי ַהּכ ֵֹהן
ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו וַ יְ ַכ ֵחׁש וַ ּי ֶ
ת־אזְ נֹו ָא ַמר
מֹודע ָל ִאיׁש ַההּוא ֲא ֶׁשר ִק ֵּצץ ֶּפ ְטרֹוס ֶא ָ
ַהּגָ דֹול ָ
ּיֹוסף ֶּפ ְטרֹוס וַ יְ ַכ ֵחׁש
יתיָך ִעּמֹו ַּבּגָ ן׃ וַ ֶ
ֵא ָליו ֲהל ֹא ֲאנִ י ְר ִא ִ
ּוב ֶרגַ ע זֶ ה ָק ָרא ַה ַּת ְרנְ ג ֹל׃
ְ
ל־ּבית ַה ִּמ ְׁש ָּפט ַּכ ֲעלֹות
ׁשּוע ִמ ֵּבית ַקּיָ ָפא ֶא ֵ
ּיֹוליכּו ֶאת־יֵ ַ
וַ ִ
ַהּב ֶֹקר וְ ֶהם ל ֹא ָבאּו ְלתֹוְך ֵּבית ַה ִּמ ְׁש ָּפט ְל ִב ְל ִּתי יִ ַּט ְּמאּו וְ ל ֹא
ֹאמר ַמה־
יהם וַ ּי ַ
ת־ה ָּפ ַסח׃ וַ ּיֵ ֵצא ִפ ָילטֹוס ֲא ֵל ֶ
יּוכלּו ֶל ֱאכ ֹל ֶא ַ
ְ
לּולא
ֹאמרּו ֵא ָליו ֵ
ל־ה ִאיׁש ַהּזֶ ה׃ וַ ּיַ ֲענּו וַ ּי ְ
יטנָ ה ָת ִביאּו ַע ָ
ִּׂש ְ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ל־אוֶ ן ל ֹא ִה ְסּגַ ְרנּו א ֹתֹו ְּביָ ֶדיָך׃ וַ ּי ֶ
ָהיָ ה זֶ ה ּפ ֵֹע ָ
ֹאמרּו
תֹור ְת ֶכם וַ ּי ְ
ל־ּפי ַ
ִּפ ָילטֹוס ְקחּו א ֹתֹו ַא ֶּתם וְ ִׁש ְיפ ֻטהּו ַע ִ
ין־לנּו כ ַֹח ְל ָה ִמית נֶ ֶפׁש ָא ָדם׃ ְל ַמּל ֹאת
הּודים ֵא ָ
ֵא ָליו ַהּיְ ִ
יּומת׃
ׁשּוע ֲא ֶׁשר ִהּגִ יד ַמה־ּיִ ְהיֶ ה מֹותֹו ֲא ֶׁשר ָ
ְּד ַבר יֵ ַ
ֹאמר
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ל־ּבית ַה ִּמ ְׁש ָּפט וַ ּיִ ְק ָרא ֶאל־יֵ ַ
וַ ּיָ ָׁשב ִּפ ָילטֹוס ֶא ֵ
ׁשּוע ֲה ִמ ִּל ְּבָך ַא ָּתה
הּודים׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ֵא ָליו ַה ַא ָּתה הּוא ֶמ ֶלְך ַהּיְ ִ
ידּו־לָך ָע ַלי ֲא ֵח ִרים׃ וַ ּיַ ַען ִּפ ָילטֹוס ֲה ִכי
ְ
ד ֵֹבר ֵּכן אֹו ֵכן ִהּגִ
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים ִה ְסּגִ ירּוָך ְביָ ִדי ֶמה
הּודי ֲאנ ִֹכי ֵהן ַע ְּמָך וְ ָר ֵ
יְ ִ
עֹולם ַהּזֶ ה ִאּלּו ִמן־
ן־ה ָ
כּותי ֵאינֶ ּנָ ה ִמ ָ
ׁשּוע ַמ ְל ִ
ָע ִׂש ָתה׃ וַ ּיַ ַען יֵ ַ
כּותי ְמ ָׁש ְר ַתי יִ ָּל ֲחמּו ִלי ְל ִב ְל ִּתי ֶאּנָ ֵתן
עֹולם ַהּזֶ ה ָהיְ ָתה ַמ ְל ִ
ָה ָ
כּותי ֵאינֶ ּנָ ה ִמּפ ֹה׃
הּודים ַאְך ַע ָּתה ַמ ְל ִ
ִּב ֵידי ַהּיְ ִ
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ׁשּוע ַא ָּתה
ם־ּכן ֶמ ֶלְך ָא ָּתה וַ ּיַ ַען יֵ ַ
ֹאמר ֵא ָליו ִּפ ָילטֹוס ִא ֵ
וַ ּי ֶ
עֹולם ְל ָה ִעיד
אתי ָב ָ
נֹול ְד ִּתי וְ ָלז ֹאת ָּב ִ
י־מ ֶלְך ָאנִי ָלז ֹאת ַ
ָא ַמ ְר ָּת ִּכ ֶ
ֹאמר ֵא ָליו
ת־קֹולי׃ וַ ּי ֶ
ִ
ל־ה ֱא ֶמת ִמי ֲא ֶׁשר ָל ֱא ֶמת יִ ְׁש ַמע ֶא
ַע ָ
הּודים
ל־הּיְ ִ
ִּפ ָילטֹוס ָמה ִהיא ָה ֱא ֶמת וְ ַא ֲח ֵרי ַד ְּברֹו ָכז ֹאת ָׁשב ֶא ַ
אתי בֹו ֲעֹון׃ וְ ִהּנֵ ה זֶ ה ַהח ֹק ֵמ ָאז
ֹא־מ ָצ ִ
יהם ֲאנִי ל ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
ְל ַׁש ַּלח ָל ֶכם ַּב ֶּפ ַסח ֶא ָחד ֵמ ָה ֲא ִס ִירים ַל ָח ְפ ִׁשי וְ ַע ָּתה ִאם־טֹוב
ּיֹוסיפּו וַ ּיִ ְצ ֲעקּו
הּודים׃ וַ ִ
ת־מ ֶלְך ַהּיְ ִ
ינֵיכם ֲא ַׁש ַּלח ָל ֶכם ֶא ֶ
ְּב ֵע ֶ
ׁשֹודד׃
ר־א ָּבא ָהיָ ה ֵ
ר־א ָּבא ַּוב ַ
ת־ּב ַ
ֵלאמ ֹר ל ֹא ֶאת־זֶ ה ִּכי ִאם ֶא ַ
ּׁשֹוטים׃ וְ ַאנְ ֵׁשי
ׁשּוע וַ יְ יַ ֵּסר א ֹתֹו ַּב ִ
ָאז יִ ַּקח ִּפ ָילטֹוס ֶאת־יֵ ַ
יׁשהּו ְמ ִעיל
קֹוצים וַ ּיָ ִׂשימּו ַעל־ר ֹאׁשֹו וַ ּיַ ְל ִּב ֻ
ַה ָּצ ָבא ָׂש ְרגּו ֶכ ֶתר ִ
הּודים וַ ּיַ ֻּכהּו ַעל־
ַא ְרּגָ ָמן׃ וַ ּיִ גְ ׁשּו ֵא ָליו וַ ּיִ ְק ְראּו יְ ִחי ֶמ ֶלְך ַהּיְ ִ
יהם ִהּנֵ ה
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
חּוצה וַ ּי ֶ
ַה ֶּל ִחי׃ וַ ּיָ ָׁשב ִּפ ָילטֹוס וַ ּיֵ ֵצא ַה ָ
אתי בֹו ָעֹון׃
ֹא־מ ָצ ִ
יאּנּו ִל ְפנֵ ֶיכם ְל ַב ֲעבּור ֵּת ְדעּו ִּכי ל ָ
אֹוצ ֶ
ִ
ּומ ִעיל ָה ַא ְרּגָ ָמן
ּקֹוצים ְ
חּוצה נ ֵֹׂשא ֶכ ֶתר ַה ִ
ׁשּוע ַה ָ
וַ ּיֵ ֵצא יֵ ַ
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים
יהם ִּפ ָילטֹוס ִהּנֵ ה ַהּגָ ֶבר׃ וְ ָר ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ָע ָליו וַ ּי ֶ
אֹותם א ֹתֹו ָצ ֲעקּו ֵלאמ ֹר ַה ְצ ֵלב ַה ְצ ֵלב
וְ ַה ְמ ַׁש ְר ִתים ִּכ ְר ָ
יהם ִּפ ָילטֹוס ְקחּו א ֹתֹו ַא ֶּתם וְ ַה ְצ ִל ֻיבהּו ִּכי
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
א ֹתֹו וַ ּי ֶ
ׁש־לנּו
הּודים ִהּנֵ ה יֶ ָ
אתי בֹו ָעֹון׃ וַ ּיַ ֲענּו א ֹתֹו ַהּיְ ִ
ֹא־מ ָצ ִ
ֲאנִ י ל ָ
י־מ ְת ַא ֵּמר ֵלאמ ֹר
ט־מוֶ ת לֹו ִּכ ִ
תֹור ֵתנּו ִמ ְׁש ָּפ ָ
ָ
ּתֹורה ְּול ִפי
ָ
ת־ה ָּד ָבר ַהּזֶ ה וַ ּיִ ָירא
ֹלהים הּוא׃ ִּכ ְׁשמ ַֹע ִּפ ָילטֹוס ֶא ַ
ן־ה ֱא ִ
ֶּב ָ
ׁשּוע
ֹאמר ֶאל־יֵ ַ
ל־ּבית ַה ִּמ ְׁש ָּפט וַ ּי ֶ
יֶ ֶתר ְמא ֹד׃ וַ ּיָ ָׁשב וַ ּיָב ֹא ֶא ֵ
ֹאמר ֵא ָליו
אּומה׃ וַ ּי ֶ
ֹא־ענָ ה א ֹתֹו ְמ ָ
ׁשּוע ל ָ
ֵאי ִמּזֶ ה ָא ָּתה וְ יֵ ַ
ב־לי ְל ַׁש ֵּל ֲחָך
ִּפ ָילטֹוס ַה ֵא ַלי ל ֹא ְת ַד ֵּבר ֲהל ֹא ֵת ַדע ִּכי יָ ִדי ַר ִ
לּולא נִ ַּתן־
ין־לָך כ ַֹח ָע ַלי ֵ
ׁשּוע ֵא ְ
ב־לי ִל ְצ ָל ֶבָך׃ וַ יַ ַען א ֹתֹו יֵ ַ
וְ ַר ִ
ל־ּכן ֲעֹון ַמ ְסּגִ ַירי ְּביָ ֶדיָך ּגָ דֹול ֵמ ֲעֹונֶ ָך׃
ְלָך ֵמ ָעל ַע ֵ
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הּודים ָצ ֲעקּו וְ ָא ְמרּו
וְ ַעל־ז ֹאת ִּב ֵקׁש ִּפ ָילטֹוס ְל ַׁש ְּלחֹו וְ ַהּיְ ִ
יסר ִּכי
ת־ה ֵּק ָ
ת־ה ִאיׁש ַהּזֶ ה ֵאינְ ָך א ֵֹהב ֶא ַ
ם־ּת ַׁש ַּלח ֶא ָ
ִא ְ
יסר׃ ִּכ ְׁשמ ַֹע
ל־ה ֵּק ָ
קֹומם ַע ַ
קֹומם ִל ְהיֹות ְל ֶמ ֶלְך הּוא ִמ ְת ֵ
ַה ִּמ ְת ֵ
חּוצה
ׁשּוע ַה ָ
הֹוציא ֶאת־יֵ ַ
ִ
ת־ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה
ִּפ ְילטֹוס ֶא ַ
ל־ּכ ֵּסא ַה ִּמ ְׁש ָּפט ַּב ָּמקֹום ַהּנִ ְק ָרא ַמ ְר ֶצ ֶפת ֲא ָבנִ ים
וַ ּיֵ ֶׁשב ַע ִ
הּודים ָּב ֶע ֶרב ַה ֶּפ ַסח ַההּוא
אל־הּיְ ִ
ַ
ֹאמ ֵֶר
ּוב ִע ְב ִרית ּגַ ְּב ָתא׃ וַ ּי ַ
ְ
ַּכ ָּׁש ָעה ַה ִּׁש ִּׁשית ִהּנֵ ה ַמ ְל ְּכ ֶכם׃ וַ ּיִ ְצ ֲעקּו ַהיְ ֵצא ַהיְ ֵצא א ֹתֹו
ת־מ ְל ְּכ ֶכם
יהם ִּפ ָילטֹוס ֲה ָצֹלב ֶא ְצֹלב ֶא ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ְצֹלב א ֹתֹו וַ ּי ֶ
יסר׃ ָאז נְ ָתנֹו
ם־ה ֵּק ָ
ין־לנּו ֶמ ֶלְך ִּכי ִא ַ
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים ֵא ָ
וַ ּיַ ֲענּו ָר ֵ
ּיֹול ֻיכהּו׃ וַ ּיַ ִּׂשיאּו א ֹתֹו
ׁשּוע וַ ִ
ְביָ ָדם ִל ְצֹלב א ֹתֹו וַ ּיִ ְקחּו ֶאת־יֵ ַ
ל־ה ָּמקֹום ַהּנִ ְק ָרא ְמקֹום ַהּגֻ ְלּג ֶֹלת
יאהּו ֶא ַ
ת־עץ ְצ ָלבֹו וַ ִיְב ֻ
ֶא ֵ
ּוׁשנֵ י ֲאנָ ִׁשים ֲא ֵח ִרים
ּוב ִע ְב ִרית ּגָ ְלּגָ ְל ָּתא׃ וַ ּיִ ְצ ְלבּו א ֹתֹו ָׁשם ְ
ְ
יהם׃ וַ ּיִ ְכּת ֹב ִּפ ָילטֹוס
ׁשּוע ֵּבין ְׁשנֵ ֶ
ּומּזֶ ה וְ יֵ ַ
ִעּמֹו ֵמ ֵע ֶבר ִמּזֶ ה ִ
ׁשּוע ַהּנָ ְצ ִרי ֶמ ֶלְך
ל־ה ְּצ ָלב יֵ ַ
ימהּו ַע ַ
ל־לּוח וַ יִ ִׂש ֵ
ַ
ְּכת ֶֹבת ַע
ת־ה ְּכת ֶֹבת ִּכי ַה ָּמקֹום
יהּודים ַר ִּבים ָק ְראּו ֶא ַ
הּודים׃ וִ ִ
ַהּיְ ִ
תּובה ִע ְב ִרית
ׁשּוע ָקרֹוב ָל ִעיר וְ ַה ְּכת ֶֹבת ְּכ ָ
ב־ׁשם יֵ ַ
ֲא ֶׁשר נִ ְצ ַל ָ
ל־ּפ ָילטֹוס
הּודים ֶא ִ
אׁשי כ ֲֹהנֵ י ַהּיְ ִ
ֹאמרּו ָר ֵ
רֹומית וִ יוָ נִ ית׃ וַ ּי ְ
ִ
הּודים׃
הּודים ַרק ִּכי ָא ַמר ֲאנִ י ֶמ ֶלְך ַהּיְ ִ
ל־ּת ְכּת ֹב ֶמ ֶלְך ַהּיְ ִ
ַא ִ
ת־א ֶׁשר ָּכ ַת ְב ִּתי ָּכ ַת ְב ִּתי׃
וַ ּיַ ַען ִּפ ָילטֹוס ֶא ֲ
ת־ּבגָ ָדיו
ׁשּוע וַ ּיִ ְקחּו ֶא ְ
וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר ָצ ְלבּו ַאנְ ֵׁשי ַה ָּצ ָבא ֶאת־יֵ ַ
ת־ּכ ַּתנְ ּתֹו וְ ַה ְּכת ֹנֶ ת
וַ יְ ַח ְּלקּום ַא ְר ָּב ָעה ר ַֹבע ְל ִאיׁש ִאיׁש וְ גַ ם ֶא ֻ
ד־ה ָּׂש ָפה׃
ם־מ ֲע ֶׂשה א ֵֹרג ִמ ָּׂש ָפה ַע ַ
פּורה ִּכי ִא ַ
ל ֹא ָהיְ ָתה ְּת ָ
יה
ל־ר ֵעהּו ל ֹא נִ ְק ְר ָעה א ָֹתּה ַאְך נַ ִּפ ָילה ָע ֶל ָ
ֹאמרּו ִאיׁש ֶא ֵ
וַ ּי ְ
ּגֹורל ְל ִמי ִת ְהיֶ ה ְל ָה ִקים ְּד ַבר ַה ָּכתּוב
ָ
יְ ַח ְּלקּו ְבגָ ַדי ָל ֶהם
גֹורל
בּוׁשי יַ ִּפילּו ָ
ל־ל ִ
וְ ַע ְ
ׂשּו־כן ַאנְ ֵׁשי ַה ָּצ ָבא׃
וַ ּיַ ֲע ֵ
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ּומ ְריָ ם ֵא ֶׁשת
ׁשּוע ָע ְמדּו ִאּמֹו וַ ֲאחֹות ִאּמֹו ִ
וְ ַעל־יַ ד ְצ ַלב יֵ ַ
ת־אּמֹו וְ ֶאת־
ׁשּוע ֶא ִ
ּומ ְריָ ם ַה ַּמגְ ָּד ִלית׃ וַ ּיַ ְרא יֵ ַ
לֹופס ִ
ְק ָ
ל־אּמֹו ִא ָּׁשה
ֹאמר ֶא ִ
ַּת ְל ִמידֹו ֲא ֶׁשר ָא ַהב ע ְֹמ ִדים ֶא ְצלֹו וַ ּי ֶ
ל־ּת ְל ִמידֹו ְר ֵאה ז ֹאת ִא ֶּמָך
ְר ִאי זֶ ה ְּבנֵ ְך׃ וְ ַא ַחר ָא ַמר ֶא ַ
ל־ּביתֹו ֵמ ַהּיֹום ַההּוא וָ ָמ ְע ָלה׃
וַ ּיַ ַא ְס ָפּה ַה ַּת ְל ִמיד ֶא ֵ
ל־ּד ָבר ַאְך ְל ַמּל ֹאת ֶאת־
י־כן ִּכי נִ ְׁש ַלם ָּכ ָ
ׁשּוע ְּב ַד ְעּתֹו ַא ֲח ֵר ֵ
וְ יֵ ַ
אתי׃ וְ ָׁשם ָע ַמד ְּכ ִלי ָמ ֵלא ח ֶֹמץ וַ ּיִ ְט ְּבלּו
ַה ָּכתּוב ָא ַמר ָצ ֵמ ִ
ל־ּפיו׃
ְספֹוג ַּבח ֶֹמץ וַ ּיָ ִׂשימּו ַעל־ר ֹאׁש ֵאזֹוב וַ ּיַ גִ יעּוהּו ֶא ִ
ֹאמר נִ ְׁש ָלם וַ ּיֵ ט ֶאת־ר ֹאׁשֹו וַ ּיַ ְפ ֵקד
ן־הח ֶֹמץ וַ ּי ֶ
ׁשּוע ִמ ַ
וַ ּיִ ְט ַעם יֵ ַ
ֶאת־רּוחֹו׃
ל־ה ֵעץ ְּביֹום
ת־ה ְּפגָ ִרים ַע ָ
ּיְהּודים ָחׁשּו ְל ִב ְל ִּתי ַה ְׁש ֵאר ֶא ַ
וְ ַה ִ
ל־ּכן
י־ע ֶרב ַׁש ָּבת ָהיָה וְ ַה ַּׁש ָּבת ַההּוא ּגָ דֹול הּוא ַע ֵ
ַה ַּׁש ָּבת ִּכ ֶ
הֹור ָידם ִמן־
ת־ׁשֹוק ֶיהם ִּכי יָמּותּו ְּול ִ
ֵ
ָׁש ֲאלּו ִמ ִּפ ָלטֹוס ְל ַׁש ֵּבר ֶא
ת־ׁשֹוקי ָה ֶא ָחד וְ ֶאת־
ֵ
נְׁשי ַה ָּצ ָבא וַ יְ ַׁש ְּברּו ֶא
ָה ֵעץ׃ וַ ּיָב ֹאּו ַא ֵ
י־כ ָבר
ׁשּוע וַ ְּיִראּו ִּכ ְ
ׁשֹוקי ַה ֵּׁשנִי ֲא ֶׁשר נִ ְצ ְלבּו ִעּמֹו׃ וַ ּיָב ֹאּו ֶאל־יֵ ַ
ֵ
נְׁשי ַה ָּצ ָבא ְּד ָקרֹו
ת־ׁשֹוקיו׃ ַאְך ֶא ָחד ֵמ ַא ֵ
ָ
ֵמת וְ ל ֹא ִׁש ְּברּו ֶא
ת־ה ָּד ָבר
וָמיִם׃ וְ ַה ֵּמ ִעיד ַעל־זֶ ה ָר ָאה ֶא ַ
ַב ֲחנִית ְּב ִצּדֹו וַ ֵּיֵצא ָדם ָ
וְ ֵעדּותֹו נֶ ֱא ָמנָ ה וְ הּוא י ֵֹד ַע ִּכי ֱא ֶמת ְיֶהּגֶ ה ִחּכֹו ְל ַב ֲעבּור ַּת ֲא ִמינּו
ֹא־ת ְׁש ְּברּו
ת־ה ָּכתּוב וְ ֶע ֶצם ל ִ
ם־א ֶּתם׃ ָוְכל־זֶ ה ָהיָה ְל ַקּיֵם ֶא ַ
ּגַ ַ
*
ר־ּד ָקרּו׃
בֹו׃ וְ עֹוד ָּכתּוב ֵלאמ ֹר וְ ִה ִּבטּו ֵא ָליו ֵאת ֲא ֶׁש ָ
ן־ה ָר ָמ ַתיִ ם הּוא ֲא ֶׁשר ָהיָ ה
יֹוסף ִמ ָ
וַ יְ ִהי ַא ַחר ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ֵ
הּודים וַ ּיִ ְׁש ַאל ֵמ ֵאת
ת־הּיְ ִ
ׁשּוע ַּב ֵּס ֶתר ִמּיִ ְר ָאתֹו ֶא ַ
ַּת ְל ִמיד יֵ ַ
ׁשּוע׃ וַ יִ ֶּתן־לֹו ִּפ ָילטֹוס
ת־ּגּופת יֵ ַ
ַ
ִּפ ָילטֹוס ָל ֶתת־לֹו ָל ֵׂשאת ֶא
ׁשּוע וְ נַ ְק ִּדימֹון ֲא ֶׁשר ְל ָפנִ ים ָּבא
ת־ּגּופת יֵ ַ
ַ
ִר ְׁשיֹון וַ ּיָב ֹא וַ ּיִ ָׂשא ֶא
לּולים מ ֹר־
ׁשּוע ַּב ַּליְ ָלה ָּבא ּגַ ם־הּוא וְ ֵה ִביא ַס ִּמים ְּב ִ
ֶאל־יֵ ַ
יט ִרין׃
וַ ֲא ָהלֹות ְּכ ֵמ ָאה ִל ָ
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טּוה ְב ַת ְכ ִר ִיכים ֲא ֶׁשר ִמ ְלאּו
ׁשּוע וַ ּיַ ֲע ָ
ת־ּגּופת יֵ ַ
ַ
וַ ּיִ ְקחּו ֶא
ב־ׁשם
ּוב ָּמקֹום ֲא ֶׁשר נִ ְצ ַל ָ
הּודים׃ ַ
בּורת ַהּיְ ִ
ְב ָׂש ִמים ְּכ ֶד ֶרְך ְק ַ
ּוב ְהיֹות
ָהיָ ה גָ ן ּובֹו ֶק ֶבר ָח ָדׁש ֲא ֶׁשר עֹוד ל ֹא־נִ ְק ַּבר ּבֹו ִאיׁש׃ ִ
ׁשּוע׃
הּודים וְ ַה ֶּק ֶבר ָקרֹוב ָק ְברּו בֹו ֶאת־יֵ ַ
ַהּיֹום ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ַלּיְ ִ
וַ יְ ִהי ָּב ֶא ָחד ַּב ַּׁש ָּבת וַ ָּתב ֹא ִמ ְריָ ם ַה ַּמגְ ָּד ִלית ִל ְפנֹות ּב ֶֹקר
ל־ה ָּק ֶבר׃
גֹול ָלה ֵמ ַע ַ
ת־ה ֶא ֶבן ְמ ָ
ל־ה ָּק ֶבר וַ ֵּת ֶרא ֶא ָ
ַּב ֲח ֵׁש ָכה ֶא ַ
ל־ה ַּת ְל ִמיד ָה ַא ֵחר ֲא ֶׁשר
ל־ׁש ְמעֹון ֶּפ ְטרּוס וְ ֶא ַ
וַ ָּת ָרץ וַ ָּתב ֹא ֶא ִ
ת־אד ֹנֵ ינּו
יהם ִהּנֵ ה נָ ְׂשאּו ֶא ֲ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ׁשּוע וַ ּת ֶ
ָא ַהב א ֹתֹו יֵ ַ
ן־ה ֶּק ֶבר וַ אֲנַ ְחנּו ל ֹא נֵ ַדע ָאנָ ה ָׂשמּו א ֹתֹו׃ וַ ּיֵ ֵצא ֶפ ְטרֹוס
ִמ ַ
יַח ָּדו וַ ַיְמ ֵהר
נֵיהם ָרצּו ְ
ּוׁש ֶ
ל־ה ָּק ֶבר׃ ְ
וְ ַה ַּת ְל ִמיד ָה ַא ֵחר וַ ּיֵ ְלכּו ֶא ַ
ת־ּפ ְטרֹוס וַ ּיָב ֹא ִראׁשֹון ֶאל־
ַה ַּת ְל ִמיד ָה ַא ֵחר ָלרּוץ וַ ּיַ ֲעב ֹר ֶא ֶ
ת־ה ַּת ְכ ִר ִיכים ֻמּנָ ִחים
ַה ָּק ֶבר׃ וַ ּיִ ַּׁשח וַ ּיַ ְׁש ֵקף ֶאל־ּתֹוכֹו וַ ּיַ ְרא ֶא ַ
ם־ׁש ְמעֹון ֶּפ ְטרֹוס ָּבא ַא ֲח ָריו וַ ּיֵ ֶרד
נִימה׃ וְ גַ ִ
ְל ַב ָּדם וְ ל ֹא יָ ַרד ְּפ ָ
ת־ה ַּת ְכ ִר ִיכים ֻמּנָ ִחים ְל ַב ָּדם׃ וְ ַה ִּמ ְט ַּפ ַחת
ל־ה ָּק ֶבר וַ ּיַ ְרא ֶא ַ
ֶא ַ
נּופה
ם־צ ָ
ם־ה ַּת ְכ ִר ִיכים ִּכי ִא ְ
יְתה ַעל־ר ֹאׁשֹו ֵאינֶ ּנָ ה ִע ַ
ֲא ֶׁשר ָה ָ
ר־ּבא
ם־ה ַּת ְל ִמיד ָה ַא ֵחר ֲא ֶׁש ָ
ְל ַב ָּדּה ְּב ָמקֹום ַא ֵחר׃ וַ ּיֵ ֶרד ָׁשם ּגַ ַ
ֹא־ה ִבינּו עֹוד
ד־ע ָּתה ל ֵ
ל־ה ֶּק ֶבר וַ ּיַ ְרא וַ ּיַ ֲא ֵמן׃ ִּכי ַע ַ
ִראׁשֹון ֶא ַ
ן־ה ֵּמ ִתים׃ וַ ּיָ ֻׁשבּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים
תּובים ִּכי נָ כֹון לֹו ָלקּום ִמ ַ
ת־ה ְּכ ִ
ֶא ַ
יתם׃
ל־ּב ָ
וַ ּיֵ ְלכּו ֶא ֵ
ּכֹותּה וַ ִּת ַּׁשח
ּומ ְריָ ם ָע ְמ ָדה ִמחּוץ ַל ֶּק ֶבר וַ ֵּת ְב וַ יְ ִהי ִּב ְב ָ
ִ
וַ ַּת ְׁש ֵקף ֶאל־ּתֹוְך ַה ָּק ֶבר׃ וַ ֵּת ֶרא ְׁשנֵ י ַמ ְל ָא ִכים ע ִֹטים ְל ָבנִ ים
ׁשּוע ֶא ָחד ְמ ַר ֲאׁש ָֹתיו
ת־ּגּופת יֵ ַ
ַ
יׁש ִבים ַּב ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָׂשמּו ֶא
וְ ְ
יהם
יה ִא ָּׁשה ָל ֶמה ִת ְב ִּכי ֲא ֵל ֶ
ֹאמרּו ֵא ֶל ָ
ֹלתיו׃ וַ ּי ְ
וְ ֶא ָחד ַמ ְרּגְ ָ
ת־אד ֹנִ י ִמּזֶ ה וְ ל ֹא ֵא ַדע ָאנָ ה ָׂש ֻמהּו׃ עֹוד ִהיא
ִּכי נָ ְׂשאּו ֶא ֲ
ׁשּוע ע ֵֹמד וְ ל ֹא
יה וַ ֵּת ֶרא ֶאת־יֵ ַ
ְמ ַד ֶּב ֶרת ָּכז ֹאת וַ ֵּת ֶפן ֵמ ַא ֲח ֶר ָ
ׁשּוע׃
יָ ְד ָעה ִּכי הּוא יֵ ַ
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ת־מי ְת ַב ֵּק ִׁשי וְ ִהיא
ׁשּוע ִא ָּׁשה ָל ֶמה ִת ְב ִּכי ֶא ִ
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
וַ ּי ֶ
את
ם־א ָּתה נָ ָׂש ָ
ָח ְׁש ָבה ִּכי־נ ֵֹטר ַהּגָ ן הּוא וַ ּת ֶֹאר ֵא ָליו ֲאד ֹנִ י ִא ַ
א ֹתֹו ִמּזֶ ה ַהּגִ ָידה־נָ א ִלי ֵאיפ ֹא ַׂש ְמ ָּת א ֹתֹו וַ ֲאנִ י ֵא ֵלְך וְ ֶא ָּׂש ֶאּנּו׃
ֹאמר ֵא ָליו ִע ְב ִרית ַרּבּונִ י
ׁשּוע ִמ ְריָ ם וַ ֵּת ֶפן וַ ּת ֶ
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
וַ ּי ֶ
ל־ּתּגְ ִעי ִבי ִּכי עֹוד
ׁשּוע ַא ִ
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ֲא ֶׁשר יֵ ָא ֵמר ַר ִּבי׃ וַ ּי ֵ
יהם ִהנְ נִ י
ל־א ַחי וְ ִא ְמ ִרי ֲא ֵל ֶ
ל־ה ָאב ַאְך ְל ִכי ֶא ַ
יתי ֶא ָ
ל ֹא ָע ִל ִ
אֹלה ֶיכם׃ וַ ָּתב ֹא ִמ ְריָ ם
ֹלהי וֵ ֵ
ל־א ַ
ל־א ִבי וַ ֲא ִב ֶיכם ֶא ֱ
ע ֶֹלה ֶא ָ
ת־ה ָאדֹון וְ ִכי ָּכז ֹאת
י־ר ֲא ָתה ֶא ָ
ַה ַּמגְ ָּד ִלית וַ ַּתּגֵ ד ַל ַּת ְל ִמ ִידים ִּכ ָ
יה׃
ִּד ֶּבר ֵא ֶל ָ
וַ יְ ִהי ָּב ֶע ֶרב ַּב ַּׁש ָּבת ַההּוא ַּכ ֲא ֶׁשר נִ ְסּגְ רּו ַד ְלתֹות ַה ַּביִ ת
הּודים וַ ּיָב ֹא
ת־הּיְ ִ
ֲא ֶׁשר נִ ְק ְּבצּו ָׁשם ַה ַּת ְל ִמ ִידים ִמּיִ ְר ָא ָתם ֶא ַ
יהם ָׁשלֹום ֲע ֵל ֶיכם׃ וְ ַא ֲח ֵרי
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
תֹוכם וַ ּי ֶ
ׁשּוע וַ ּיַ ֲעמ ֹד ְּב ָ
יֵ ַ
ת־צּדֹו וַ ּיִ ְׂש ְמחּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים
ַד ְּברֹו ָכז ֹאת ֶה ְר ָאם ֶאת־יָ ָדיו וְ ֶא ִ
יהם ָׁשלֹום
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ׁשּוע וַ ּי ֶ
ּיֹוסף יֵ ַ
ת־ה ָאדֹון׃ וַ ֶ
אֹותם ֶא ָ
ִּב ְר ָ
ָל ֶכם ַּכ ֲא ֶׁשר ָׁש ַלח א ִֹתי ָה ָאב ֵּכן ִהנְ נִ י ׁש ֵֹל ַח ֶא ְת ֶכם׃ וְ ַא ֲח ֵרי
ת־רּוח
ַ
יהם ְקחּו ָל ֶכם ֶא
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ַד ְּברֹו ָכז ֹאת וַ ּיִ ַּפח ָּב ֶהם וַ ּי ֶ
ת־ח ָט ָאיו וְ נִ ְס ַלח לֹו
ַהּק ֶֹדׁש׃ ִאיׁש ִאיׁש ֲא ֶׁשר ִּת ְס ְלחּו לֹו ֶא ֲ
תֹומא ַהּנִ ְק ָרא ִדידּומֹוס
וְ ִאם ְּת ִׁשיתּום ָע ָליו ָע ָליו יִ ְהיּו׃ וְ ָ
ֹאמרּו
ׁשּוע׃ וַ ּי ְ
ֹא־היָ ה ִע ָּמ ֶהם ְּבב ֹא יֵ ַ
ֶא ָחד ִמ ְּׁשנֵ ים ֶה ָע ָׂשר ל ָ
יהם ִאם־
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ת־ה ָאדֹון וַ ּי ֶ
ֵא ָליו יֶ ֶתר ַה ַּת ְל ִמ ִידים ָר ִאינּו ֶא ָ
ת־מ ְד ְקרֹות ַה ַּמ ְס ְמ ִרים ְּביָ ָדיו וְ ל ֹא ֶא ְת ַקע ֶאת־
ּל ֹא ֶא ְר ֶאה ֶא ַ
ֶא ְצ ָּב ִעי ְּבנִ ְק ֵבי ַה ַּמ ְס ְמ ִרים ָה ֵא ֶּלה ְוביָ ִדי ל ֹא ֶאּגַ ע ְּב ִצּדֹו ל ֹא
ּומ ְק ֵצה ְׁשמ ֹנַ ת יָ ִמים נִ ְק ֲהלּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים ַּב ַּביִ ת
ַא ֲא ִמינָ ה׃ ִ
ׁשּוע ַּכ ֲא ֶׁשר ֻסּגְ רּו
תֹומא ִע ָּמ ֶהם וַ ּיָב ֹא יֵ ַ
ימה עֹוד ַה ַּפ ַעם וְ ָ
ְּפנִ ָ
ֹאמר ָׁשלֹום ֲע ֵל ֶיכם׃
תֹוכם וַ ּי ֶ
ַה ְּד ָלתֹות וַ ּיַ ֲעמ ֹד ְּב ָ
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ּור ֵאה ֶאת־
ת־א ְצ ָּב ֲעָך ֵהּנָ ה ְ
הֹוׁשט ֶא ֶ
ל־ּתֹומא ֵ
ָ
וְ ַא ַחר ָא ַמר ֶא
ל־ּת ִהי ֲח ַסר ֱאמּונָ ה ִּכי
ּומ ֵּׁשנִ י ְב ִצ ִּדי וְ ַא ְ
הֹוׁשט ֶאת־יָ ְדָך ֻ
יָ ַדי וְ ֵ
אֹלהי׃
ֹאמר ֵא ָליו ֲאד ֹנִ י וֵ ָ
ּתֹומא וַ ּי ֶ
ם־ה ֲא ֵמן ַּת ֲא ִמין׃ וַ ּיַ ַען ָ
ִא ַ
ּתֹומא ַא ְׁש ֵרי
יתנִ י ֱה ֶא ַמנְ ָּת ָ
ׁשּוע יַ ַען ֲא ֶׁשר ְר ִא ַ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
וַ ּי ֶ
ֵא ֶּלה ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים וְ ָראֹו ל ֹא ָראּו׃
ׁשּוע ְל ֵעינֵ י ַת ְל ִמ ָידיו ֲא ֶׁשר
ם־מֹופ ִתים ֲא ֵח ִרים ַר ִּבים ָע ָׂשה יֵ ַ
ְ
וְ גַ
ְך־א ֶּלה נִ ְכ ְּתבּו ְל ַב ֲעבּור ַּת ֲא ִמינּו
ל ֹא־נִ ְכ ְּתבּו ַּב ֵּס ֶפר ַהּזֶ ה׃ ַא ֵ
ֹלהים ְּול ַב ֲעבּור יִ ְהיּו ָל ֶכם ַחּיִ ים
ן־ה ֱא ִ
יח ֶּב ָ
ׁשּוע הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ִּכי יֵ ַ
ֵע ֶקב ֱאמּונַ ְת ֶכם ִּב ְׁשמֹו׃
ל־ּת ְל ִמ ָידיו ַעל־יַ ם
ׁשּוע ְל ֵה ָראֹות ֶא ַ
ּיֹוסף יֵ ַ
י־כן וַ ֵ
וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵר ֵ
יהם׃ ַּכ ֲא ֶׁשר יָ ְׁשבּו יַ ְח ָּדו ִׁש ְמעֹון
ְט ַב ְריָ ה וְ כ ֹה נִ ְר ָאה ֲא ֵל ֶ
תֹומא ַהּנִ ְק ָרא ִדידּומֹוס ּונְ ַתנְ ֵאל ִמ ָּקנָ ה ֲא ֶׁשר ַּבּגָ ִליל
ֶּפ ְטרֹוס וְ ָ
יהם ִׁש ְמעֹון
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ּוׁשנַ יִ ם ֲא ֵח ִרים ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו׃ וַ ּי ֶ
ּובנֵ י זַ ְב ִּדי ְ
ְ
ם־אנָ ְחנּו
ֹאמרּו ֵא ָליו ִע ָּמְך נֵ ֵלְך ּגַ ֲ
ֶּפ ְטרֹוס ִהנְ נִ י ה ֵֹלְך ָל ִדיג וַ ּי ְ
אּומה ַּב ַּליְ ָלה הּוא׃
ל־ה ֳאנִ ּיָ ה וְ ל ֹא ָל ְכדּו ְמ ָ
וַ ּיֵ ְצאּו ִמּיָ ד וַ ּיֵ ְרדּו ֶא ָ
ל־ׂש ַפת ַהּיָ ם וְ ַה ַּת ְל ִמ ִידים ל ֹא
ׁשּוע ע ֵֹמד ַע ְ
ַהּב ֶֹקר אֹור וְ ִהּנֵ ה יֵ ַ
ׁש־ל ֶכם
ׁשּוע ָּבנַ י ֲהיֵ ָ
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ׁשּוע הּוא׃ וַ ּי ֶ
יָ ְדעּו ִּכי יֵ ַ
יהם ִּפ ְרׂשּו ֶאת־
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ָּד ָבר ֶל ֱאכ ֹל וַ ּיַ ֲענּו וַ ּי ְֹמרּו ָאיִ ן׃ וַ ּי ֶ
אתם וַ יִ ְפ ְרׂשּו וְ ל ֹא־יָ ְכלּו עֹוד
ּומ ָצ ֶ
ימין ָל ֳאנִ ּיָ ה ְ
ַה ִּמ ְכמ ֶֹרת ִמ ִ
ׁשּוע ֲא ֵהבֹו
ְל ָמ ְׁש ָכּה ֵמר ֹב ָּדגִ ים׃ וְ ַה ַּת ְל ִמיד ַההּוא ֲא ֶׁשר יֵ ַ
ל־ּפ ְטרֹוס ָה ָאדֹון הּוא וְ ִכ ְׁשמ ַֹע ִׁש ְמעֹון ֶּפ ְטרֹוס ִּכי
ָא ַמר ֶא ֶ
ל־הּיָ ם׃
ת־מ ִעילֹו ִּכי ֵער ֹם ָהיָ ה וַ ּיִ ְתנַ ֵּפל ֶא ַ
הּוא ָה ָאדֹון וַ ּיַ ַעט ֶא ְ
ן־ה ָּיַּב ָׁשה
וְ יֶ ֶתר ַה ַּת ְל ִמ ִידים ָּבאּו ָב ֳאנִ ּיָ ָתם ִּכי ל ֹא ִה ְר ִחיקּו ִמ ַ
ם־ה ָּדגִ ים׃
ת־ה ִמ ְכמ ֶֹרת ִע ַ
אתיִ ם ַא ָּמה וַ ּיִ ְמ ְׁשכּו ֶא ַ
ם־ּכ ָמ ַ
ִּכי ִא ְ
יהם
רּוכים ָׁשם וְ ָדג ֲע ֵל ֶ
י־אׁש ֲע ִ
ל־ה ָּיַּב ָׁשה וַ ּיִ ְראּו ּגַ ֲח ֵל ֵ
וַ ּיֵ ְצאּו ֶא ַ
ן־ה ָּדגִ ים
ׁשּוע ָה ִביאּו ֲהֹלם ִמ ַ
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וְ ִכ ַּכר ָל ֶחם׃ וַ ּי ֶ
ֲא ֶׁשר ְל ַכ ְד ֶּתם ָע ָּתה׃
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ל־ה ָּיַּב ָׁשה וְ ִהיא
ת־ה ִּמ ְכמ ֶֹרת ֶא ַ
וַ ּיַ ַעל ִׁש ְמעֹון ֶּפ ְטרֹוס וַ ּיִ ְמׁש ְֹך ֶא ַ
ּוב ָכל־ז ֹאת ל ֹא
לׁשה ְ
ּוׁש ָ
יׁשים ְ
דֹולים ֵמ ָאה וַ ֲח ִמ ִ
ְמ ֵל ָאה ָדגִ ים ּגְ ִ
ׁשּוע ּב ֹאּו
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
נִ ְק ְר ָעה ַה ִּמ ְכמ ֶֹרת ֵמר ֹב ַה ָּדגִ ים׃ וַ ּי ֶ
ם־א ָחד ַּב ַּת ְל ִמ ִידים ֲא ֶׁשר ְמ ָלאֹו
ִא ְכלּו ֲא ֻר ַחת ַהּב ֶֹקר וְ ֵאין ּגַ ֶ
ׁשּוע
ִלּבֹו ִל ְׁשא ֹל ִמי ָא ָּתה ִּכי יָ ְדעּו ֲא ֶׁשר הּוא ָה ָאדֹון׃ וַ ּיָב ֹא יֵ ַ
ת־ה ָּדגָ ה׃ וְ ז ֹאת ַה ַּפ ַעם
ת־ה ֶּל ֶחם וַ ּיִ ֵּתן ָל ֶהם וְ גַ ם ֶא ַ
וַ ּיִ ַּקח ֶא ַ
ל־ּת ְל ִמ ָידיו ַא ֲח ֵרי קּומֹו ִמן־
ׁשּוע ֶא ַ
יׁשית ֲא ֶׁשר־נִ ְר ָאה יֵ ַ
ַה ְּׁש ִל ִ
ַה ֵּמ ִתים׃
ל־ׁש ְמעֹון ֶּפ ְטרֹוס
ׁשּוע ֶא ִ
ֹאמר יֵ ַ
וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ֲא ֻר ָח ָתם וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵא ָליו
ִׁש ְמעֹון ַּבר־יֹונָ ה ַהא ֵֹהב ַא ָּתה א ִֹתי יֶ ֶתר ֵמ ֵא ֶּלה וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵא ָליו נַ ֵהל ֶאת־
ֵהן ֲאד ֹנִ י ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת ִּכי ֲא ַה ְב ִּתיָך וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ַּפ ַעם ֵׁשנִ ית ִׁש ְמעֹון ַּבר־יֹונָ ה ַהא ֵֹהב
לֹותי׃ וַ ּי ֶ
ָע ָ
ֹאמר ֵא ָליו ֵהן ֲאד ֹנִ י ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת ִּכי ֲא ַה ְב ִּתיָך
ַא ָּתה א ִֹתי וַ ּי ֶ
יׁשית
ֹאמר ֵא ָליו ַּפ ַעם ְׁש ִל ִ
ֹאמר ֵא ָליו נְ ֵחה ֶאת־צ ֹאנִ י׃ וַ ּי ֶ
וַ ּי ֶ
ל־לּבֹו
ִׁש ְמעֹון ַּבר־יֹונָ ה ַהא ֵֹהב ַא ָּתה א ִֹתי וַ ּיִ ְת ַע ֵּצב ֶּפ ְטרֹוס ֶא ִ
ֹאמר ֵא ָליו
יׁשית ַהא ֵֹהב ַא ָּתה א ִֹתי וַ ּי ֶ
ִּכי ָא ַמר ֵא ָליו ַּפ ַעם ְׁש ִל ִ
ֹאמר
ֲאד ֹנִ י ַא ָּתה ֶאל־ּכ ֹל יָ ַד ְע ָּת ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת ִּכי ֲא ַה ְב ִּתיָך וַ ּי ֶ
ׁשּוע ְר ֵעה ֶאת־צ ֹאנִ י׃ ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָלְך ְּבעֹוד
ֵא ָליו יֵ ַ
ל־א ֶׁשר ָח ַפ ְצ ָּת
ת־מ ְתנֶ יָך וַ ֵּת ֶלְך ֶא ֲ
ית ְּביָ ְדָך ָחגַ ְר ָּת ֶא ָ
נַ ַער ָהיִ ָ
ל־א ֶׁשר ל ֹא
וְ ִכי ִתזְ ַקן ִּת ְפר ֹׂש ַּכ ֶּפיָך וְ ַא ֵחר יַ ְחּגָ ְרָך ּונְ ָׂש ֲאָך ֶא ֲ
אּולם ָּכז ֹאת הּוא ִד ֵּבר ְּב ָר ְמזֹו לֹו ְּב ֵאיזֶ ה ָמוֶ ת הּוא
ַת ְחּפ ֹץ׃ וְ ָ
ֹלהים וְ ַא ֲח ֵרי ַד ְּברֹו ָכז ֹאת ָא ַמר
יָ מּות ֲא ֶׁשר יִ גְ ַּדל ּבֹו ְּכבֹוד ֱא ִ
ׁשּוע
ת־ה ַּת ְל ִמיד ֲא ֶׁשר יֵ ַ
ֵא ָליו ֵלְך ַא ֲח ָרי׃ וַ ּיִ ֶפן ֶּפ ְטרֹוס וַ ּיַ ְרא ֶא ַ
ל־צּוָ ארֹו ְּב ִמ ְׁש ֵּתה
יהם וְ הּוא ֲא ֶׁשר נָ ַפל ַע ַ
ֲא ֵהבֹו ה ֵֹלְך ַא ֲח ֵר ֶ
ָה ֶע ֶרב וְ ָא ַמר ֲאד ֹנִ י ִמי הּוא־זֶ ה ֲא ֶׁשר יַ ְסּגִ ֶירָך׃ וַ יְ ִהי ִּב ְראֹות
ׁשּוע ֲאד ֹנִ י וְ זֶ ה ָמה ַא ֲח ִריתֹו׃
ֹאמר ֶאל־יֵ ַ
א ֹתֹו ֶּפ ְטרֹוס וַ ּי ֶ
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ד־א ֶׁשר ָאב ֹא ַאְך
ם־ח ַפ ְצ ִּתי ִּכי יִ ָּׁש ֵאר ַע ֲ
ׁשּוע ִא ָ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
וַ ּי ֶ
ל־ּכן יָ ָצא ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ֵּבין ָה ַא ִחים ִּכי
ה־ּלְך ֵלְך ַא ֲח ָרי׃ ַע ֵ
ַמ ָ
ׁשּוע ל ֹא ָא ַמר־לֹו ִּכי ל ֹא־יָ מּות
ַה ַּת ְל ִמיד ַההּוא ל ֹא יָ מּות וְ יֵ ַ
ה־ּלְך׃
ד־א ֶׁשר ָאב ֹא ַאְך ַמ ָ
ם־ח ַפ ְצ ִּתי ִּכי־יִ ָּׁש ֵאר ַע ֲ
ַרק ָא ַמר ִא ָ
ת־עדּותֹו ָל ֵא ֶּלה וְ הּוא ֲא ֶׁשר ָּכ ַתב
זֶ ה הּוא ַה ַּת ְל ִמיד ַהּנ ֵֹתן ֶא ֵ
ל־א ֶּלה וְ יָ ַד ְענּו ִּכי ֵעדּותֹו נֶ ֱא ָמנָ ה׃
ָּכ ֵ
ׁשּוע ַאְך ִאם־
וְ עֹוד יֵ ׁש ַמ ֲע ִׂשים ַר ִּבים ֲא ֵח ִרים ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה יֵ ַ
יִ ָּכ ְתבּו ֻכ ָּלם ֶא ָחד ַא ַחר ֶא ָחד יַ ֲחׁש ֹב ְל ָב ִבי ִּכי ל ֹא ָת ִכיל ָּכל־
ת־ה ְּס ָפ ִרים ֲא ֶׁשר יִ ָּכ ֵתבּון ָא ֵמן׃
עֹולם ֶא ַ
ָה ָ
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יחים
ִמ ְפ ֲעלֹות ַה ְּׁש ִל ִ
א
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ל־א ֶׁשר ָע ָׂשה
אֹופילֹוס ָּכ ַת ְב ִּתי בֹו ָּכ ֲ
ִהּנֵ ה ַה ֵּס ֶפר ָה ִראׁשֹון ְּת ִ
ד־הּיֹום ֲא ֶׁשר נַ ֲע ָלה
הֹורה ִמּיֹום ַה ִחּלֹו׃ ַע ַ
ל־א ֶׁשר ָ
ׁשּוע וְ ָכ ֲ
יֵ ַ
יחיו
ל־ׁש ִל ָ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ֶא ְ
ֹותיו ְּב ַ
ת־מ ְצ ָ
ֵמ ִא ָּתנּו ַא ֲח ֵרי ִתּתֹו ֶא ִ
יהם ָחי
ר־ּב ַחר ָּב ֶהם׃ וַ ֲא ֶׁשר ַא ֲח ֵרי ֻעּנֹותֹו ִה ְתיַ ֵּצב ֲע ֵל ֶ
ֲא ֶׁש ָ
יהם ַא ְר ָּב ִעים יֹום וַ יְ ַד ֵּבר
ְּבא ֹתֹות ַר ִּבים ְּב ִהּגָ לֹות נִ גְ לֹות ֲא ֵל ֶ
ֹלהים׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָס ַעד ִע ָּמ ֶהם יַ ְח ָּדו ִצּוָ ה א ָֹתם
ל־מ ְלכּות ָה ֱא ִ
ַע ַ
ל־ּד ַבר ָה ָאב
ם־ּתֹוחילּו ֶא ְ
ִ
ירּוׁש ַליִ ם ִּכי ִא
ֹא־ת ְצאּו ִמ ָ
ֵלאמ ֹר ל ֵ
יֹוחנָ ן ִט ֵּבל ַּב ָּמיִ ם וְ ַא ֶּתם ִּת ָּט ְבלּו
ֲא ֶׁשר ְׁש ַמ ְע ֶּתם ִמ ִּפי׃ ִּכי ָ
ֹא־כ ִּביר ַא ֲח ֵרי ַהּיָ ִמים ָה ֵא ֶּלה׃ וַ יְ ִהי
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ְּבעֹוד ל ַ
ְּב ַ
ְּב ִה ְת ַא ְּס ָפם יַ ַחד וַ ּיִ ְׁש ָא ֻלהּו ֵלאמ ֹר ֲאד ֹנֵ ינּו ֲה ָת ִׁשיב ָּב ֵעת ַהּז ֹאת
יהם ל ֹא ָל ֶכם ָל ַד ַעת ֶאת־
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ת־ה ַּמ ְלכּות ְליִ ְׂש ָר ֵאל׃ וַ ּי ֶ
ֶא ַ
מֹוע ִדים ֲא ֶׁשר יָ ַעד ָה ָאב ְּב ֶמ ְמ ַׁש ְלּתֹו׃ ֲא ָבל
ת־ה ֲ
ָה ִע ִּתים וְ ֶא ַ
ירּוׁש ַליִם
יִיתם ֵע ַדי ִּב ָ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש וִ ְה ֶ
ִּת ְת ַאּזְ רּו ע ֹז ְּכנ ַֹח ֲע ֵל ֶיכם ַ
ד־ק ֵצה ָה ָא ֶרץ׃ ְּכ ַכֹּלתֹו ְל ַד ֵּבר ֶאת־
הּודה ְּובׁש ְֹמרֹון וְ ַע ְ
ְּוב ָכל־יְ ָ
ינֵיהם ר ֹאֹות וַ ּיִ ָּׂש ֵאהּו ָענָ ן ִמּנֶ גֶ ד
ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה נַ ֲע ָלה ֵמ ֶהם וְ ֵע ֶ
ינֵיהם׃ וַ ִּיַּביטּו ַא ֲח ָריו ַּב ֲעֹלתֹו ַה ָּׁש ָמ ָיְמה וְ ִהּנֵ ה ְׁשנֵי ֲאנָ ִׁשים
ֵע ֶ
יהם וְ א ְֹמ ִרים׃ ַאנְ ֵׁשי ַהּגָ ִליל ָל ָּמה־ּזֶ ה ַא ֶּתם
ְל ֻב ֵׁשי ָל ָבן נִ ָּצ ִבים ֲע ֵל ֶ
ׁשּוע זֶ ה ֲא ֶׁשר ֻל ַּקח ֵמ ֲע ֵל ֶיכם וַ ּיַ ַעל
יטים ַה ָּׁש ָמ ָיְמה יֵ ַ
ּומ ִּב ִ
ע ְֹמ ִדים ַ
יתם א ֹתֹו ע ֶֹלה ַל ָּמרֹום׃
ַל ָּמרֹום ֵּכן יָב ֹא ַּכ ֲא ֶׁשר ְר ִא ֶ
יתים ַה ָּקרֹוב
ר־הּזֵ ִ
ן־ה ָהר ַהּנִ ְק ָרא ַה ַ
יְמה ִמ ָ
רּוׁש ַל ָ
וַ ּיִ ְפנּו וַ ּיֵ ְלכּו יְ ָ
ל־ה ֲע ִלּיָ ה
ירּוׁש ַליִ ם ְּכ ֶד ֶרְך ְּתחּום ַׁש ָּבת׃ וַ ּיָב ֹאּו וַ ּיַ ֲעלּו ֶא ָ
ִל ָ
תֹומא
יֹוחנָ ן וְ יַ ֲעק ֹב וְ ַאנְ ְּד ַרי ִּפ ִילּפֹוס וְ ָ
ֲא ֶׁשר ּגָ רּו ָׁשם ֶּפ ְטרֹוס וְ ָ
יהּודה
ן־ח ְל ַפי וְ ִׁש ְמעֹון ַה ַּקּנָ ִאי וִ ָ
ּומ ִּת ְתיָ הּו יַ ֲעק ֹב ֶּב ַ
ר־ּת ְל ַמי ַ
ַּב ַ
ֶ*ּבן־יַ ֲעק ֹב׃
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מפעלות א

ּוב ַת ֲחנּונִ ים ְּב ֵלב ֶא ָחד
ל־ה ְּת ִפ ָּלה ְ
ל־א ֶּלה ָׁש ְקדּו יַ ְח ָּדו ַע ַ
ָּכ ֵ
ם־א ָחיו׃
ׁשּוע וְ ִע ֶ
ם־מ ְריָ ם ֵאם יֵ ַ
ם־הּנָ ִׁשים ִע ִ
ִע ַ
ּופ ְטרֹוס ָקם ְּבתֹוְך ָה ַא ִחים ַהּנִ ְק ָה ִלים ֲא ֶׁשר
ַּבּיָ ִמים ָה ֵהם ֶ
ֹאמר׃ ֲאנָ ִׁשים ַא ִחים נָ כֹון
ָהיָ ה ִמ ְס ָּפ ָרם ְּכ ֵמ ָאה וְ ֶע ְׂש ִרים וַ ּי ַ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ִּד ֶּבר ִמ ֶּק ֶדם
ָהיָ ה ִּכי יָ קּום ְּד ַבר ַה ָּכתּוב ֲא ֶׁשר ַ
ׁשּוע׃ ִּכי־
הּודה ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ִל ְמנַ ֵהל ִל ְלכ ֵֹדי יֵ ַ
ְּב ִפי ָדוִ ד ַעל־יְ ָ
גֹורלֹו׃ וְ ִהּנֵ ה הּוא
נִ ְמנָ ה ִא ָּתנּו וְ ָה ֲעב ָֹדה ַהּז ֹאת נָ ְפ ָלה ּלֹו ְּב ָ
קֹומתֹו ַא ְר ָצה וַ ָּיִּב ַקע
ָקנָ ה־לֹו ָׂש ֶדה ִּב ְׂש ַכר ִּפ ְׁשעֹו וַ ּיִ ּפ ֹל ְמל ֹא ָ
רּוש ַליִ ם
ל־יׁש ֵבי יְ ָ
נֹודע ְל ָכ ְ
ל־מ ָעיו נִ ְׁש ָּפכּו׃ וְ ַה ָּד ָבר ַ
ַּב ָּתוֶ ְך וְ ָכ ֵ
ל־ּד ָמא
ִּכי ְל ַב ֲעבּור ז ֹאת נִ ְק ָרא ַה ָּׂש ֶדה ַההּוא ִּב ְׂש ָפ ָתם ֲח ַק ְ
ִּכי הּוא ְׂש ֵדה ָד ִמים׃
י־כתּוב ְּב ֵס ֶפר ַה ְּת ִה ִּלים
ִּכ ָ
*
י־טי ָרתֹו נְ ַׁש ָּמה
ְּת ִה ִ
יׁשב
וְ ַאל־יְ ִהי ָבּה ֵ
וְ עֹוד ְופ ֻק ָּדתֹו יִ ַּקח ַא ֵחר׃
ן־ה ֲאנָ ִׁשים ָה ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ָה ְלכּו ִא ָּתנּו
ל־ּכן נָ כֹון ָלנּו ִּכי ִמ ָ
וְ ַע ֵ
יֹוצא וָ ָבא ְל ָפנֵ ינּו׃ ָה ֵחל ִמ ְּט ִב ַילת
ׁשּוע ֲאד ֹנֵ ינּו ֵ
ָּכל־יְ ֵמי ֱהיֹות יֵ ַ
ד־הּיֹום ֲא ֶׁשר ֻל ַּקח ִמ ֶּמּנּו ֲא ֶׁשר ֶא ָחד ֵמ ֶהם יִ ְהיֶ ה
יֹוחנָ ן ַע ַ
ָ
ת־יֹוסף ַהּנִ ְק ָרא
ֵ
קּומתֹו׃ וַ ּיַ ֲע ִמידּו ְׁשנָ יִ ם ֶא
ל־ּת ָ
ִע ָּמנּו ְל ֵעד ַע ְ
ֹאמרּו
ת־מ ִּת ְתיָ הּו׃ וַ ּיִ ְת ַּפ ְּללּו וַ ּי ְ
יּוסטֹוס וְ ֶא ַ
ּומ ֻכּנָ ה ְ
ר־ׁש ָּבא ְ
ַּב ַ
ת־ה ֶא ָחד ִמן־
ל־ל ָבבֹות ַה ְר ֵאנּו־נָ א ֶא ָ
ַא ָּתה יְ הֹוָ ה י ֵֹד ַע ָּכ ְ
בֹודה ַהּז ֹאת
ּגֹורל ָה ֲע ָ
ַה ְּׁשנַ יִ ם ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ָּב ַח ְר ָּת ּבֹו׃ ִּכי יִ ַּקח ַ
יה וַ ּיֵ ֶלְך ִל ְמקֹומֹו ֶׁשּלֹו׃
הּודה ָׂש ָטה ֵמ ָע ֶל ָ
ּומ ְל ֲאכּות־יָ ּה ֲא ֶׁשר יְ ָ
ַ
ל־מ ִּת ְתיָ הּו וַ ּיִ ָּמנֶ ה ִעם־
ּגֹורל ַע ַ
ּגֹורלֹות וַ ּיִ ּפ ֹל ַה ָ
יהם ָ
וַ ּיַ ִּפילּו ֲע ֵל ֶ
יחים׃
ַא ַחד ָע ָׂשר ַה ְּׁש ִל ִ
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ְּוביֹום ְמל ֹאת ִׁש ְב ַעת ַה ָׁש ֻבעֹות נֶ ֶא ְספּו ֻכ ָּלם ְב ֵלב ֶא ָחד ְּב ָמקֹום
ן־ה ָּׁש ַמיִם ִּפ ְתא ֹם ׁש ֵֹאן ִּכ ְׁשאֹון ַר ַעׁש
ֶא ָחד׃ וְ ִהּנֵ ה קֹול ָׁשאֹון ִמ ַ
יהם ִלׁש ֹנֹות
ל־ּבית ִׁש ְב ָּתם א ֹתֹו׃ וַ ֵּת ָר ֶאינָ ה ֲא ֵל ֶ
ּיִּמ ֵלא ָּכ ֵ
ּגָ דֹול וַ ָ
ְּכ ַמ ְר ֵאה ֵאׁש ֲא ֶׁשר נִ ְפ ְלגּו וְ נִ ֲחתּו ַא ַחת ַא ַחת ַעל ֶא ָחד ֶא ָחד
רּוח ַהּק ֶֹדׁש וַ ּיָ ֵחּלּו ְל ַד ֵּבר ִּב ְלׁש ֹנֹות ֲא ֵחרֹות
ּיִּמ ְלאּו ֻכ ָּלם ַ
ֵמ ֶהם׃ וַ ָ
רּוח׃
יהם ַּכ ֲא ֶׁשר ָׂשם ָּב ֶהם ָה ַ
ּיֹוציאּו ִמ ִּלים ִמ ִּפ ֶ
וַ ִ
ל־א ְרצֹות ַהּגֹויִם ֲא ֶׁשר
ירּוׁש ַליִם ִמ ָּכ ַ
ֹלהים ּגָ רּו ִב ָ
יהּודים ְיִר ֵאי ֱא ִ
וִ ִ
ּיְת ַא ְּספּו
ַּת ַחת ַה ָּׁש ָמיִם׃ וַ יְ ִהי ְּב ִה ָּׁש ַמע קֹול ַה ָּׁשאֹון ַההּוא וַ ְ
י־איׁש ִאיׁש ֵמ ֶהם ָׁש ַמע א ָֹתם
ינֵיהם ִּכ ִ
בּוכה ֵּב ֶ
ם־רב וַ ְּת ִהי ְמ ָ
ַע ָ
ֹאמרּו
ּיִת ְמהּו וַ ּי ְ
ּתֹוממּו ֻכ ָּלם וַ ְ
ְמ ַד ְּב ִרים ִּב ְלׁשֹון ַא ְרצֹו׃ וַ ּיִ ְׁש ְ
ל־ה ְמ ַד ְּב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְּבנֵי ַהּגָ ִליל ֵה ָּמה׃
ל־א ִחיו ֲהל ֹא ָּכ ַ
ִאיׁש ֶא ָ
מֹול ְד ֵּתנּו׃
ת־א ֶרץ ַ
ל־א ָחד ֵמ ִא ָּתנּו ְׂש ַפ ֶ
יהם ָוְכ ֶ
וְ ֵאיְך נִ ְׁש ַמע ִמ ִּפ ֶ
ּפּוד ִקּיָ א
יהּודה וְ ַק ְ
יׁש ֵבי ֲא ַרם נַ ֲה ַריִם וִ ָ
ּומ ַדי וְ ֵע ָילם ְ
ְׂש ַפת ָּפ ָרס ָ
ּפּוליָ א ִמ ְצ ַריִם וְ ֶח ֶבל לּוב ַעל־יַד
ָּפנְ טֹוס וְ ַא ְסיָ א׃ ְּפרּוגְ יָ א ַּופ ְמ ְ
ם־ׂש ַפת ְּכ ֵר ִתי וַ ֲע ָרב
רֹומי׃ ּגַ ְ
יהּודים ַה ָּב ִאים ֵמ ִ
קּורינִי וְ גֵ ִרים וִ ִ
ִ
ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו ִל ְלׁש ֹנ ֵֹתינּו ׁש ְֹמ ִעים א ָֹתם ְמ ַס ְּפ ִרים ֶאת־נִ ְפ ְלאֹות
ל־ר ֵעהּו
ֹאמרּו ִאיׁש ֶא ֵ
ּתֹוממּו ֻכ ָּלם וַ ָּיִּב ֵהלּו וַ ּי ְ
ֹלהים׃ וַ ּיִ ְׁש ְ
ָה ֱא ִ
י־מ ֵל ֵאי ִתירֹוׁש ֵה ָּמה׃
ַמה־ז ֹאת׃ וַ ֲא ֵח ִרים ָל ֲעגּו ָלמֹו וְ ָא ְמרּו ִּכ ְ
ָאז יָ קּום ֶּפ ְטרֹוס וְ ַא ַחד ֶה ָע ָׂשר ִעּמֹו וַ ּיִ ָּׂשא ֶאת־קֹולֹו וַ ּיַ ַען
ל־יׁש ֵבי
הּודה וְ ָכ ְ
יהם ְּדעּו ָל ֶכם ז ֹאת ִאיׁש יְ ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
ּכֹורים ֵא ֶּלה ַּכ ֲא ֶׁשר
רּוׁש ַליִ ם ַה ֲאזִ ינּו ִא ְמ ָר ִתי׃ ִּכי ל ֹא ִׁש ִ
יְ ָ
יׁשית ַּבּיֹום הּוא׃ ַאְך
ַּת ְח ְׁשבּון ַא ֶּתם ִּכי ֲהל ֹא ַה ָּׁש ָעה ַה ְּׁש ִל ִ
ד־יֹואל ַהּנָ ִביא׃
ֵ
זֶ ה הּוא ַה ָּד ָבר ָה ָאמּור ְּביַ
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ֹלהים
וְ ָהיָ ה ְּב ַא ֲח ִרית* ַהּיָ ִמים נְ ֻאם* ֱא ִ
ל־ּב ָׂשר
ל־ּכ ָ
ת־רּוחי ַע ָ
ִ
ֶא ְׁשּפֹוְך ֶא
ּובנ ֵֹת ֶיכם
וְ נִ ְּבאּו ְּבנֵ ֶיכם ְ
*
חּור ֶיכם* ֶחזְ י ֹנֹות יִ ְראּו
ּוב ֵ
ַ
*
*
וְ זִ ְקנֵ ֶיכם ֲחלֹומֹות יַ ֲחֹלמּון׃
חֹותי ַּבּיָ ִמים ָה ֵה ָּמה
ל־ׁש ְ*פ ַ
וְ גַ ם ַעל־ ֲ*ע ָב ַדי וְ ַע ִ
ת־רּוחי וְ נִ ָּב*אּו׃
ִ
ֶא ְׁשּפֹוְך ֶא
*
מֹופ ִתים ַּב ָּׁש ַמיִ ם ִמ ַּמ ַעל
וְ נָ ַת ִּתי ְ
וְ א ֹתֹות ָּב ָא ֶרץ ִמ ָּת ַחת
ימרֹות ָע ָׁשן׃
ָּדם וָ ֵאׁש וְ ִת ְ
חׁשְך וְ ַהּיָ ֵר ַח ְל ָדם
ַה ֶּׁש ֶמׁש יֵ ָה ֵפְך ְל ֶ
ּנֹורא׃
ִל ְפנֵ י ּבֹוא יֹום יְ הֹוָ ה ַהּגָ דֹול וְ ַה ָ
יִּמ ֵלט׃
וְ ָהיָ ה ּכ ֹל ֲא ֶׁשר־יִ ְק ָרא ְּב ֵׁשם יְ הֹוָ ה ָ
ׁשּוע ַהּנָ ְצ ִרי ִאיׁש
ַאנְ ֵׁשי יִ ְׂש ָר ֵאל ַה ְק ִׁשיבּו ִל ְד ָב ַרי ֵא ֶּלה ִהּנֵ ה יֵ ַ
מֹופ ִתים
ּוב ְ
ֹלהים ִּבגְ בּורֹות ְּבנִ ְפ ָלאֹות ְ
נֶ ֱא ָמן ָל ֶכם ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
ֹלהים ַעל־יָ דֹו ְל ֵעינֵ ֶיכם ַּכ ֲא ֶׁשר יְ ַד ְע ֶּתם ּגַ ם־
ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ֱא ִ
ּומ ַּד ְעּתֹו ִמ ֶּק ֶדם נִ גְ זַ ר
ֹלהים ִ
ַא ֶּתם׃ הּוא זֶ ה ֲא ֶׁשר ִמּסֹוד ֱא ִ
יתם
הֹוק ְע ֶּתם וַ ֲה ִמ ֶ
ָע ָליו ְל ַק ְח ֶּתם ְל ִהּנָ ֵתן וְ ַא ֶּתם ִּב ֵידי ְב ִלּיַ ַעל ַ
ן־ה ֵּמ ִתים ִּכי
ימהּו ִמ ַ
אֹלהים ִה ִּתיר ֶח ְב ֵלי ַה ָּמוֶ ת וַ יְ ִק ֵ
א ֹתֹו׃ וֵ ִ
י־ע ָליו ָא ַמר ָּדוִ ד
ַה ָּמוֶ ת ל ֹא ָע ַצר ּכ ַֹח ְל ַה ֲחזִ יק ּבֹו׃ ִּכ ָ
יתי יְ הֹוָ ה ְלנֶ גְ ִּדי ָת ִמיד
ִׁשּוִ ִ
ל־אּמֹוט׃
ימינִ י ַּב ֶ
ִּכי ִמ ִ
*
ָל ֵכן ָׂש ַמח ִל ִּבי וַ ָּתגֶ ל ְלׁשֹונִ י
ף־ּב ָׂש ִרי יִ ְׁשּכ ֹן ָל ֶב ַטח׃
ַא ְ
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חּור ֶיכם ֶחזְ יֹונֹות יִ ְראּו׃ עיין יואל ג׳ א׳.
י־כן אשפוך .נ׳׳א זִ ְקנֵ ֶכם ֲחֹלמֹות יַ ֲחֹלמּון ַב ֵ
 v. 17נ׳׳א והיה ַא ֲח ֵר ֵ
ועל־ה ְש ָפחֹות .בנ׳׳א לא נמצא כאן וְ נִ ָבאּו ,עיין יואל ג׳ ב׳.
ַ
 v. 18נ׳׳א וגם על ָה ֲע ָב ִדים
ּוב ָא ֶרץ ,עיין יואל ג׳ ג׳.
 v. 19נ׳׳א מופתים בשמים ָ
בֹודי ,עיין תהילים ט׳׳ז ט׳.
 v. 26נ׳׳א וַ יָ גֶ ל ְכ ִ
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ֹא־ת ֲעז ֹב נַ ְפ ִׁשי ִל ְׁשאֹול
ִּכי ל ַ
ֹא־ת ֵּתן ֲח ִס ְידָך ִל ְראֹות ָׁש ַחת׃
ל ִ
*
הֹוד ְע ָּתנִ י ָא ְרחֹות ַחּיִ ים
ַ
*
ת־ּפנֶ יָך׃
ַּת ְׂש ִּב ֵיענִ י ְׂש ָמחֹות ֶא ָ
ֲאנָ ִׁשים ַא ִחים ְּתנּו ִלי ִּפ ְתחֹון ֶּפה ְל ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶיכם ְל ֵעינֵי כ ֹל ַעל־
ד־הּיֹום
ם־מת וְ גַ ם־נִ ְק ַּבר וְ ִק ְברֹו ִע ָּמנּו ַע ַ
ָּדוִ ד ר ֹאׁש ָה ָאבֹות ִּכי גַ ֵ
ֹלהים
בּועה נִ ְׁש ַּבע לֹו ֱא ִ
ַהּזֶ ה׃ וְ הּוא ִּב ְהיֹותֹו נָ ִביא וְ י ֵֹד ַע ִּכי ְׁש ָ
יח ְּכ ִפי ַה ָּב ָׂשר
ת־ה ָּמ ִׁש ַ
הֹוׁשיב ֶא ָחד ִמּי ְֹצ ֵאי ֵיְרכֹו ְל ָה ִקים ֶא ַ
ְל ִ
יח
קּומת ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־ּת ַ
ל־ּכ ְסאֹו׃ ַּוב ֲחזֹותֹו ז ֹאת ִמ ֶּק ֶדם ִּד ֶּבר ַע ְ
ַע ִ
ֹא־יִר ֶאה ָׁש ָחת׃ הּוא
ֹא־ת ֲעז ֹב נַ ְפׁשֹו ִל ְׁשאֹול ְּוב ָׂשרֹו ל ְ
ִּכי ל ַ
ן־ה ֵּמ ִתים וַ ֲאנַ ְחנּו ֻּכ ָּלנּו ֵע ִדים
ֹלהים ֲה ִקימֹו ִמ ַ
ׁשּוע זֶ ה ֲא ֶׁשר ֱא ִ
יֵ ַ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש
ת־ה ְב ָט ַחת ַ
ֹלהים וְ ֶא ַ
לֹו׃ וְ ַע ָּתה ִּכי־נִ ָּׂשא ִל ִימין ָה ֱא ִ
רּוח ַהּזֶ ה ַּכ ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ר ִֹאים
ת־ה ַ
ָל ַקח ֵמ ֵאת ָא ִביו ָׁש ַפְך ֶא ָ
וְ ׁש ְֹמ ִעים׃ ִּכי ָדוִ ד ל ֹא ָע ָלה ַה ָּׁש ָמ ָיְמה וְ הּוא ְּב ִפיו ָא ַמר
ימינִ י׃
נְ ֻאם יְ הֹוָ ה ַלאד ֹנִ י ֵׁשב ִל ִ
ד־א ִׁשית א ֹ ֶיְביָך ֲהד ֹם ְל ַרגְ ֶליָך׃
ַע ָ
ֹלהים
ל־ּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ֶּב ֱא ֶמת ִּכי ָׂשם ֱא ִ
ל־ּכן יֵ ַדע־נָ א ָּכ ֵ
ַע ֵ
הֹוק ְע ֶּתם׃
ׁשּוע זֶ ה ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ַ
יח ֶאת־יֵ ַ
ּול ָמ ִׁש ַ
ְל ָאדֹון ְ
ֹאמרּו
ל־ל ָּבם וַ ּי ְ
וַ יְ ִהי ְכ ָׁש ְמ ָעם וַ ּיִ ּגַ ע ַה ָּד ָבר ְּכ ַמ ְד ְקרֹות ֶח ֶרב ֶא ִ
יחים ֲאנָ ִׁשים ַא ִחים ָמה ֵאיפֹוא
ל־ּפ ְטרֹוס וְ ֶאל־יֶ ֶתר ַה ְּׁש ִל ִ
ֶא ֶ
יהם ׁשּובּו ִמ ַּד ְר ֵכ ֶיכם וְ ִה ָּט ְבלּו
ֹאמר ֶּפ ְטרֹוס ֲא ֵל ֶ
נַ ֲע ֶׂשה׃ וַ ּי ֶ
ֹאת ֶיכם
יחת ַחּט ֵ
יח ִל ְס ִל ַ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־איׁש ִמ ֶּכם ְּב ֵׁשם יֵ ַ
ָּכ ִ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ַּת ִּׂשיגּו׃ ִּכי ְד ַבר ַה ַה ְב ָט ָחה ָל ֶכם
ת־מ ְּתנַ ת ַ
וְ ֶא ַ
ל־א ֶׁשר יִ ְק ָרא א ָֹתם לֹו
חֹוקים ְל ָכ ֲ
ל־ה ְר ִ
הּוא וְ ִל ְבנֵ ֶיכם ְּול ָכ ָ
ֹלהינּו׃ וְ ֵכן ִּב ְד ָב ִרים ַר ִּבים ֲא ֵח ִרים ֵה ִעיד ָּבם וַ ּיַ זְ ִה ֵירם
יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ן־הּדֹור ָה ִע ֵּקׁש ַהּזֶ ה׃
טּו־ל ֶכם ִמ ַ
ֵלאמ ֹר ִה ָּמ ְל ָ
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ׂשבע ,עיין תהילים ט׳׳ז י׳׳א.
יענִ י א ַֹרח .נ׳׳א ַ
ּתֹוד ֵ
 v. 28נ׳׳א ִ
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יהם
נֹוספּו ֲע ֵל ֶ
ד־א ֶׁשר ְ
ל־ּד ָברֹו ְּב ִׂש ְמ ָחה וַ ּיִ ָּט ֵבלּו ַע ֲ
וַ ּיִ ְׁש ְמעּו ֶא ְ
לׁשת ַא ְל ֵפי נָ ֶפׁש׃ וְ ׁש ְֹק ִדים ָהיּו ָת ִמיד ַעל־
ַּבּיֹום ַההּוא ִּכ ְׁש ֶ
ּוב ְפר ֹס ַל ְח ָמם
יהם ִ
רּותם ֲא ֵל ֶ
יחים ְּב ִה ְת ַח ְּב ָ
ּתֹורת ַה ְּׁש ִל ִ
ַ
ּומֹופ ִתים וְ א ֹתֹות
ְ
ל־ּכל־נֶ ֶפׁש
ּוב ְת ִפ ָּל ָתם׃ וְ יִ ְר ָאה נָ ְפ ָלה ַע ָ
ִ
*
*
ל־ה ַּמ ֲא ִמינִ ים יָ ְׁשבּו ְכ ַא ִחים
יחים׃ וְ ָכ ַ
ַר ִּבים נַ ֲעׂשּו ִּב ֵידי ַה ְּׁש ִל ִ
ל־א ֶׁשר ָל ֶהם נָ ְתנּו ִל ְהיֹות ְלנַ ֲח ַלת ֻּכ ָּלם׃ וַ ּיִ ְמ ְּכרּו ֶאת־
יַ ְח ָּדו וְ ָכ ֲ
ת־קנְ יָ נָ ם וַ יְ ַח ְּלקּו א ָֹתם ְל ֻכ ָּלם ְל ִאיׁש ִאיׁש ְּכ ִפי
ֲא ֻחּזָ ָתם וְ ֶא ִ
ּומ ֵּדי יֹום ְּביֹום זֶ ה ַד ְר ָּכם ָּת ִמיד ְל ַב ֵּקר ַּב ֵה ָיכל ְּב ֵלב
ַמ ְחס ֹרֹו׃ ִ
ֹאכלּו ֶל ֶחם ֻח ָּקם ְּב ִׂש ְמ ָחה
יהם וַ ּי ְ
ֶא ָחד וְ ַל ְח ָמם ָּפ ְרסּו ְּב ָב ֵת ֶ
ֹלהים וַ ּיִ ְמ ְצאּו ֵחן ְּב ֵעינֵ י ָכל־
ת־ה ֱא ִ
ּובת ֹם ֵל ָבב׃ וַ ָיְב ְרכּו ֶא ָ
ְ
ּנֹוׁש ִעים׃
ת־ה ָ
ל־ה ֵע ָדה ֶא ַ
הֹוסיף יֹום יֹום ַע ָ
ָה ָעם וְ ָה ָאדֹון ִ
ל־ּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְל ֵעת ַה ְּת ִפ ָיּלה ַּב ָּׁש ָעה
יֹוחנָ ן ָעלּו ֶא ֵ
ּופ ְטרֹוס וְ ָ
ֶ
הּובא ָׁש ָּמה ֲא ֶׁשר
ָ
ַה ְּת ִׁש ִיעית׃ וְ ִאיׁש ִּפ ֵּס ַח ִמ ֶּב ֶטן ִאּמֹו
הֹוׁש ֻיבהּו יֹום יֹום ִל ְפנֵ י ַׁש ַער ַה ֵה ָיכל ַהּנִ ְק ָרא ַׁש ַער ַה ִּת ְפ ֶא ֶרת
ִ
ת־ּפ ְטרֹוס וְ ֵאת־
ּוב ְרא ֹתֹו ֶא ֶ
ְל ַב ֵּקׁש נְ ָדבֹות ִמּיַ ד ָּב ֵאי ַה ֵה ָיכל׃ ִ
ל־ה ֵה ָיכל וַ ַיְב ֵּקׁש ִמּיָ ָדם נְ ָד ָבה׃ וַ ּיָ ֶׂשם ֶּפ ְטרֹוס
יֹוחנָ ן ָּב ִאים ֶא ַ
ָ
יטה ֵא ֵלינּו׃ וַ ּיִ ֶפן
ֹאמר ַה ִּב ָ
ם־יֹוחנָ ן וַ ּי ַ
ָ
ת־עינָ יו ָע ָליו וְ ֵכן ּגַ
ֶא ֵ
ֹאמר ֶּפ ְטרֹוס
אּומה׃ וַ ּי ֶ
יהם ְּבת ַֹח ְלּתֹו ִּכי יַ ִּׂשיג ִמּיָ ָדם ְמ ָ
ֲא ֵל ֶ
ׁשּוע
ן־לְך ְּב ֵׁשם־יֵ ַ
ין־לי ֲא ָבל ֵאת ֲא ֶׁשר ְּביָ ִדי ֶא ֶּת ָ
ֶּכ ֶסף וְ זָ ָהב ֵא ִ
ימהּו
יח ַהּנָ ְצ ִרי קּום וְ ִה ְת ַה ֵּלְך׃ וַ ּיֶ ֱאח ֹז ְּביַ ד יְ ִמינֹו וַ יְ ִק ֵ
ַה ָּמ ִׁש ַ
ּופ ְתא ֹם ִה ְת ַחּזְ קּו ַרגְ ָליו וְ ַק ְר ֻס ָּליו׃ וַ יְ ַד ֵּלג ִמ ַּת ְח ָּתיו וַ ּיַ ֲעמ ֹד
ִ
ּומ ִׁש ֵּב ַח ֶאת־
ּומ ַד ֵּלג ְ
הֹולְך ְ
ל־ה ֵה ָיכל ֵ
וַ ּיִ ְת ַה ֵּלְך וַ ּיָב ֹא ִע ָּמ ֶהם ֵא ַ
ֹלהים׃
ת־ה ֱא ִ
ּומ ַׁש ֵּב ַח ֶא ָ
ל־ה ָעם ִמ ְת ַה ֵּלְך ְ
ֹלהים׃ וַ ּיִ ְר ֵאהּו ָכ ָ
ָה ֱא ִ
ּיׁשב ִל ְפנֵ י ַה ֵה ָיכל ִל ְפנֵ י ַׁש ַער
וַ ּיַ ִּכירּו א ֹתֹו ִּכי הּוא זֶ ה ַה ֵ
ל־א ֶׁשר
ּופ ָּלצּות ַע ֲ
ַה ִּת ְפ ֶא ֶרת ְל ַב ֵּקׁש נְ ָדבֹות וַ ּיִ ָּמ ְלאּו ִת ָּמהֹון ַ
נַ ֲע ָׂשה ּלֹו׃
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ירּוש ָליִ ם.
 v. 43בס׳׳א נוסף כאן ִב ָ
ל־כ ָלם.
דֹולה ָהיְ ָתה ַע ֻ
ימה גְ ָ
 v. 44בס׳׳א נוסף כאן וְ ֵא ָ
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יהם
ל־ה ָעם ָרצּו ֲא ֵל ֶ
יֹוחנָ ן וְ ָכ ָ
וְ הּוא ִכי ָד ַבק ַא ֲח ֵרי ֶפ ְטרֹוס וְ ָ
ד־מא ֹד׃ וַ ּיַ ְרא
אּולם ְׁשֹלמ ֹה וַ ּיָ ׁש ֹּמּו ַע ְ
אּולם ַהּנִ ְק ָרא ָ
ל־ה ָ
ֶא ָ
ּתֹוממּו
ל־ה ָעם ַאנְ ֵׁשי יִ ְׂש ָר ֵאל ָל ָּמה ִת ְׁש ְ
ֹאמר ֶא ָ
ֶּפ ְטרֹוס וַ ּיַ ַען וַ ּי ֶ
ַעל־ז ֹאת וְ ָל ָּמה ַת ִּביטּו ֵא ֵלינּו ְּכ ִאּלּו הּוא ִמ ְת ַה ֵּלְך ְּבכ ֵֹחנּו
בֹותינּו
ֹלהי ֲא ֵ
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעק ֹב ֱא ֵ
אֹו ְב ִצ ְד ָק ֵתנּו׃ ֱא ֵ
ׁשּוע ַע ְבּדֹו ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ִה ְסּגַ ְר ֶּתם א ֹתֹו
ִהגְ ִּדיל ְּכבֹוד יֵ ַ
וְ ִכ ַח ְׁש ֶּתם ּבֹו ִל ְפנֵ י ִפ ָילטֹוס ַּכ ֲא ֶׁשר ָׁש ַפט ְל ַׁש ְּלחֹו ַל ָח ְפ ִׁשי׃
ּוׁש ֶא ְל ֶּתם ִּכי־יֻ ַחן ָל ֶכם ִאיׁש
ּוב ַצ ִּדיק ְ
וְ ַא ֶּתם ִּכ ַח ְׁש ֶּתם ַּב ָּקדֹוׁש ַ
ֹלהים ֵה ִקים א ֹתֹו
ת־ׂשר ַה ַחּיִ ים ֲה ַרגְ ֶּתם ֲא ֶׁשר ֱא ִ
ר ֵֹצ ַח׃ וְ ֶא ַ
ּוב ֱאמּונָ ֵתנּו ִב ְׁשמֹו ְׁשמֹו נָ ַתן ּכ ַֹח
ן־ה ֵּמ ִתים וַ ֲאנַ ְחנּו ֵע ָדיו׃ ֶ
ִמ ַ
ּומ ִּכ ִירים ִּכי ַעל־יָ דֹו נָ ְתנָ ה־
ָל ִאיׁש ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ר ִֹאים ַ
מֹותיו ְל ֵעינֵ י ֻכ ְּל ֶכם׃ וְ ַע ָּתה ֶא ָחי
ּלֹו ֱאמּונָ ֵתנּו ַמ ְר ֵּפא ְל ַע ְצ ָ
ם־ׂש ֵר ֶיכם׃ ֲא ָבל
ם־א ֶּתם ּגַ ָ
יתם ּגַ ַ
י־ד ַעת ֲע ִׂש ֶ
יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ִּב ְב ִל ַ
ֹלהים ַּכ ֲא ֶׁשר ִהּגִ יד ִמ ֶּק ֶדם
יח ֵה ִקים ֱא ִ
ַה ָּד ָבר ִּכי יְ ֻעּנֶ ה ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־ּכן ׁשּובּו סּורּו ִמ ַּד ְר ֵכ ֶיכם ְל ַמ ַען ִּת ָּמ ֶחינָ ה
יאיו׃ ַע ֵ
יַד־ּכל־נְ ִב ָ
ְּב ָ
ֹאת ֶיכם וְ ָתב ֹאנָ ה ִעּתֹות ְמ ִׁשיבֹות נֶ ֶפׁש ִמ ִּל ְפנֵי יְ הֹוָ ה׃ וְ יִ ְׁש ַלח
ַחּט ֵ
ׁשּוע ְמ ִׁשיחֹו ֲא ֶׁשר ְמ ֻב ָׂשר ָל ֶכם ִמ ֶּק ֶדם׃ ֲא ֶׁשר יְ ַק ְּב ֵלהּו
ֶאת־יֵ ַ
ל־מכֹונֹו ַּכ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר
ד־א ֶׁשר יָ ׁשּוב ַהּכ ֹל ַע ְ
זְ בּול ַה ָּׁש ַמיִ ם ַע ֲ
מׁשה ָא ַמר
עֹולם׃ ֵהן ֶ
דֹוׁשים ִמימֹות ָ
יאיו ַה ְּק ִ
ֹלהים ְּביַ ד־נְ ִב ָ
ֱא ִ
*
בֹותינּו נָ ִביא ִמ ֶּק ֶרב ֲא ֵח ֶיכם ָּכמ ֹנִ י יָ ִקים ָל ֶכם יְ הֹוָ ה
ל־א ֵ
ֶא ֲ
*
*
*
*
*
ֹלהים ֵא ָליו ִּת ְׁש ְמעּון ְּככ ֹל ֲא ֶׁשר יְ ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶיכם׃ וְ ָהיָ ה
ֱא ִ
ל־הּנָ ִביא ַההּוא וְ נִ ְכ ְר ָתה
ֹא־ת ְׁש ַמע ֶא ַ
ל־הּנֶ ֶפׁש ֲא ֶׁשר ל ִ
ָּכ ַ
מּואל וְ ַה ָּב ִאים ַא ֲח ָריו ֲא ֶׁשר
יאים ִמ ְּׁש ֵ
ל־הּנְ ִב ִ
יה׃ וְ גַ ם ָּכ ַ
ֵמ ַע ֶּמ ָ
ּיָמים ָה ֵא ֶּלה׃
נִ ָּבאּו ֻּכ ָּלם ִהּגִ ידּו ֵמר ֹאׁש ִּד ְב ֵרי ַה ִ
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ֹלהיָך .בנ׳׳א אליו ִת ְש ָמעּון׃ ולא נמצא ְככ ֹל ֲא ֶשר יְ ַד ֵבר
 v. 22נ׳׳א ִמ ִק ְר ְבָך ֵמ ַא ֶחיָך כמני יקים ְלָך יהוה ֱא ֶ
ֲא ֵל ֶיכם ,עיין דברים י׳׳ח ט׳׳ו ,מפעלות השליחים ז׳ ל׳׳ז.
אל־ד ָב ַרי ֲא ֶשר יְ ַד ֵבר ִב ְש ִמי ָאנ ִֹכי ֶא ְדר ֹׁש ֵמ ִעּמּו׃ עיין דברים
ְ
 v. 23נ׳׳א והיה ָה ִאיׁש אשר לא־יִ ְש ַמע
י׳׳ח י׳׳ט.
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בֹות ֶיכם
ם־א ֵ
ֹלהים ִע ֲ
יאים וְ ַה ְּב ִרית ֲא ֶׁשר ָּכ ַרת ֱא ִ
ַא ֶּתם ְּבנֵי ַהּנְ ִב ִ
*
ל־א ְב ָר ָהם וְ נִ ְב ְרכּו ְבזַ ְר ֲעָך ּכ ֹל ִמ ְׁש ְּפחֹות ָה ֲא ָד ָמה׃
ֵלאמ ֹר ֶא ַ
ׁשּוע ִראׁש ֹנָ ה וַ ּיִ ְׁש ָל ֵחהּו ְל ָב ֵרְך
ת־ע ְבּדֹו יֵ ַ
ֹלהים ֶא ַ
וְ ָל ֶכם ֵה ִקים ֱא ִ
ֶא ְת ֶכם ִּכי ָתׁשּובּו ִאיׁש ִאיׁש ֵמ ֲעֹונ ֵֹת ֶיכם׃
יהם ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ ַׂשר ְצ ָבא
ל־ה ָעם וַ ּיָ קּומּו ֲע ֵל ֶ
וַ יְ ִהי ְּכ ַד ְּב ָרם ֶא ָ
ל־א ֶׁשר הֹורּו ָל ָעם וְ ַעל־
י־צר ָל ֶהם ַע ֲ
ּדּוקים׃ ִּכ ַ
ַה ֵה ָיכל וְ ַה ַּצ ִ
יהם
ת־ּת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתים׃ וַ יִ ְׁש ְלחּו יְ ֵד ֶ
ׁשּוע ֶא ְ
ֲא ֶׁשר ִהּגִ דּו ְביֵ ַ
י־כ ָבר ִהּגִ ַיע ָה ָע ֶרב׃ ַאְך
ד־ל ָמ ָחר ִּכ ְ
ָּבם וַ ּיִ ְּתנּום ַּב ִּמ ְׁש ָמר ַע ְ
ׂשֹורה ֶה ֱא ִמינּו וַ יְ ִהי ִמ ְס ַּפר ָה ֲאנָ ִׁשים
ַר ִּבים ִמּׁש ְֹמ ֵעי ִד ְב ֵרי ַה ְּב ָ
ַּכ ֲח ֵמ ֶׁשת ֲא ָל ִפים׃ וַ יְ ִהי ִמ ָּמ ֳח ָרת וַ ּיִ ָּק ֲהלּו ַה ָּׂש ִרים ַהּזְ ֵקנִ ים
יֹוחנָ ן
ירּוׁש ָליִ ם׃ וְ ָחנָ ן ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול וְ ַקּיָ ָפה וְ ָ
ּסֹופ ִרים ִּב ָ
וְ ַה ְ
ל־א ֶׁשר ְל ִמ ְׁש ַּפ ַחת ֵּבית ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול׃
וַ ֲא ֶל ְכ ַסנְ ְּדרֹוס וְ ָכ ֲ
־מי אֹו ְּב ֶׁשם־
וַ ּיַ ֲע ִמידּו א ָֹתם ַּב ָּתוֶ ְך וַ ּיִ ְׁש ָאלּום ֵלאמ ֹר ְּבכ ַֹח ִ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ָענָ ה א ָֹתם
ּופ ְטרֹוס ָמ ֵלא ַ
יתם ָּכז ֹאת׃ ֶ
ִמי ֲע ִׂש ֶ
ֵלאמ ֹר ְׁש ָמעּונִ י ָׂש ֵרי ָה ָעם וְ ַהּזְ ֵקנִ ים׃ ִּכי־נֵ ָח ֵקר ַהּיֹום ַעל־
ׁשּועה׃ יִ ּוָ ַדע
ּוב ִמי ָּב ַא ְתהּו יְ ָ
דּוע ח ִֹלי ְ
א ֹדֹות ַמ ֲע ֶׂשה טֹוב ְליָ ַ
יח ַהּנָ ְצ ִרי
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
י־ב ֵׁשם יֵ ַ
ל־עם יִ ְׂש ָר ֵאל ִּכ ְ
ָל ֶכם ֻּכ ְּל ֶכם ְּול ָכ ַ
ן־ה ֵּמ ִתים ִּב ְׁשמֹו הּוא
אֹלהים ֱה ִקימֹו ִמ ַ
ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ְצ ַל ְב ֶּתם וֵ ִ
אּולם׃ ז ֹאת ִהיא ָה ֶא ֶבן ֲא ֶׁשר ְמ ַא ְס ֶּתם
ע ֵֹמד ִל ְפנֵ ֶיכם ָּב ִריא ָ
ַא ֶּתם ַהּבֹונִ ים וַ ְּת ִהי ְלר ֹאׁש ִּפּנָ ה׃ וְ ֵאין יֶ ַׁשע ִּב ְלּתֹו ִּכי ל ֹא־נִ ַּתן
ֵׁשם ַא ֵחר ִל ְבנֵ י ָא ָדם ַּת ַחת ַה ָּׁש ַמיִ ם ֲא ֶׁשר־ּבֹו נִ ּוָ ֵׁש ָעה׃
ם־ה ִבינּו ִּכי
יֹוחנָ ן וְ גַ ֵ
וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר ָראּו א ֶֹמץ ֵלב ֶּפ ְטרֹוס וְ ָ
יהם וַ ּיַ ִּכירּום ִּכי
יֹוטים ֵהם וְ ל ֹא ְמ ֻל ְּמ ֵדי ֵס ֶפר ֵּכן ָּת ְמהּו ֲע ֵל ֶ
ֶה ְד ִ
ת־ה ִאיׁש ַהּנִ ְר ָּפא ע ֵֹמד ִע ָּמ ֶהם
ּוב ְרא ָֹתם ֶא ָ
ׁשּוע׃ ִ
ָהיּו ִעם־יֵ ַ
ל־מחּוץ
ל ֹא יָ ְכלּו ַל ֲענֹות ָּבם ָּד ָבר׃ וַ יְ ַצּוּו א ָֹתם ָל ֵצאת ֶא ִ
יהם׃
ַל ַּסנְ ֶה ְד ִרין וַ ּיִ ּוָ ֲעצּו ֵּבינֵ ֶ
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 v. 25נ׳׳א ְבָך ,וכן בגלטיים ג׳ ח׳ ,עיין בראשית י׳׳ב ג׳.
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מֹופת ָּברּור נַ ֲע ָׂשה
ֹאמרּו ַמה־ּנַ ֲע ֶׂשה ָל ֲאנָ ִׁשים ָה ֵא ֶּלה ִּכי ֵ
וַ ּי ְ
רּוׁש ַליִ ם וְ ֵאין ְל ַכ ֵחׁש׃ ַאְך
ל־יׁש ֵבי יְ ָ
יהם ּגָ לּוי הּוא ְל ָכ ְ
ַעל־יְ ֵד ֶ
ּופ ְׁש ָתה ָב ָעם נִ גְ ֲע ָרה ָּבם ְל ִב ְל ִּתי ַד ֵּבר
מּועה ָ
ן־ּת ְפר ֹץ ַה ְּׁש ָ
ֶּפ ִ
יהם ְל ִב ְל ִּתי
עֹוד ְל ִאיׁש ַּב ֵּׁשם ַהּזֶ ה׃ וַ ּיִ ְק ְראּו א ָֹתם וַ יְ ַצּוּו ֲע ֵל ֶ
יֹוחנָ ן
ׁשּוע׃ וַ ּיַ ֲענּו א ָֹתם ֶּפ ְטרֹוס וְ ָ
ַד ֵּבר ָּד ָבר וְ ל ֹא ְל ַל ֵּמד ְּב ֵׁשם יֵ ַ
ֹלהים ִּכי נִ ְׁש ַמע ֲא ֵל ֶיכם ִמ ְּׁשמ ַֹע
ֹאמרּו ֲה ִכי טֹוב ְּב ֵעינֵ י ָה ֱא ִ
וַ ּי ְ
נּוכל ַל ֲחד ֹל ִמ ַּד ֵּבר ֵאת ֲא ֶׁשר
ֵא ָליו ִׁש ְפטּו־נָ א ַא ֶּתם׃ ִּכי ל ֹא ַ
ר־ּבם וַ יְ ַׁש ְּלחּום ִמ ְּב ִלי ְמצ ֹא
הֹוסיפּו ִלגְ ָע ָ
ָר ִאינּו וְ ָׁש ָמ ְענּו׃ וְ ֵהם ִ
ת־ה ָעם ִּכי ֻכ ָּלם נָ ְתנּו ָכבֹוד
יָ ַדיִ ם ַל ֲענֹוׁש א ָֹתם ִמּיִ ְר ָא ָתם ֶא ָ
ל־ּד ַבר ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ַההּוא׃ ִּכי ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַא ְר ָּב ִעים
אֹלהים ַע ְ
ֵל ִ
פּואה׃
ה־עּמֹו אֹות ָה ְר ָ
ָׁשנָ ה ָהיָ ה ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר נַ ֲע ָׂש ִ
יהם וַ יְ ַס ְּפרּו ָל ֶהם ֵאת ֲא ֶׁשר
ל־א ֵח ֶ
וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר ֻׁש ְּלחּו וַ ּיָב ֹאּו ֶא ֲ
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִים וְ ַהּזְ ֵקנִים׃ וְ ֵהם ָׁש ְמעּו וַ ּיִ ְׂשאּו
יהם ָר ֵ
ָא ְמרּו ֲא ֵל ֶ
ֹלהם
ֹאמרּו ֲאד ֹנָי ַא ָּתה ָה ֱא ִ
ֹלהים וַ ּי ְ
ל־א ִ
ת־קֹולם ְּב ֵלב ֶא ָחד ֶא ֱ
ָ
ֶא
ת־ּכל־
ת־הּיָם וְ ֶא ָ
ת־ה ָא ֶרץ וְ ֶא ַ
ת־ה ָּׁש ַמיִם וְ ֶא ָ
ית ֶא ַ
ֲא ֶׁשר ָע ִׂש ָ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש
ר־ּבם׃ ְּוב ִפי ַע ְב ְּדָך ָּדוִ ד ָא ִבינּו ָא ַמ ְר ָּת ְּב ַ
ֲא ֶׁש ָ
ָל ָּמה ָרגְ ׁשּו גֹויִ ם
ּגּו־ריק׃
ְּול ֻא ִּמים יֶ ְה ִ
י־א ֶרץ
יִ ְתיַ ְּצבּו ַמ ְל ֵכ ֶ
נֹוסדּו־יַ ַחד
וְ רֹוזְ נִ ים ְ
ל־מ ִׁשיחֹו׃
ַעל־יְ הֹוָ ה וְ ַע ְ
נֹוסדּו
ׁשּוע ַע ְב ְּדָך ַה ָּקדֹוׁש ֲא ֶׁשר ַא ָּתה נָ ַס ְכ ָּת ְ
ִּכי ֶב ֱא ֶמת ַעל־יֵ ַ
ם־הּגֹויִ ם
ּופנְ ִטּיֹוס ִּפ ָילטֹוס ִע ַ
ם־הֹורדּוס ָ
ְ
יַ ְח ָּדו ָּב ִעיר ַהּז ֹאת ּגַ
וַ ֲע ָמ ֶמיָך יִ ְׂש ָר ֵאל׃ וַ ּיַ ֲעׂשּו ֵאת ֲא ֶׁשר יֵ ָע ֶׂשה ְל ִפי יָ ְדָך ְּול ִפי
ֲע ָצ ְתָך ֲא ֶׁשר ָח ַר ְצ ָּת ִמ ֶּק ֶדם׃ וְ ַע ָּתה יְ הֹוָ ה ַה ְׁש ִק ָיפה ֶאל־
ּותנָ ה ַל ֲע ָב ֶדיָך ְל ַד ֵּבר ְּד ָב ְרָך ְּביָ ד ָר ָמה׃
ּגַ ֲע ָר ָתם ְ
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ּומֹופ ִתים ְּב ֵׁשם
ְ
חֹולים וְ ַל ֲעׂשֹות א ֹתֹות
ִּכי ִת ְׁש ַלח יָ ְדָך ְל ַר ֵּפא ִ
ׁשּוע ַע ְב ְּדָך ֲה ָּקדֹוׁש׃ וַ יְ ִהי ְּב ִה ְת ַּפ ְּל ָלם וַ ּיָ נַ ע ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר
יֵ ַ
ֹלהים
רּוח ַהּק ֶֹדׁש וַ יְ ַד ְּברּו ְד ַבר ָה ֱא ִ
נִ ְק ֲהלּו ָׁש ָּמה וַ ּיִ ָּמ ְלאּו ֻכ ָּלם ַ
ְּביָ ד ָר ָמה׃
ּוק ַהל ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים ָהיָ ה ָל ֶהם ֵלב ֶא ָחד וְ נֶ ֶפׁש ַא ַחת וְ ל ֹא ָא ַמר
ְ
ת־א ֶׁשר ָהיָ ה ָל ֶהם
ם־א ֲ
ל־ׁשּלֹו ִּכי לֹו הּוא ִּכי ִא ֶ
ִאיׁש ֵמ ֶהם ַע ֶ
ל־ּת ִחּיַ ת ָה ָאדֹון
דּותם ַע ְ
יחים נָ ְתנּו ֵע ָ
ְלנַ ֲח ַלת ֻּכ ָּלם׃ וְ ַה ְּׁש ִל ִ
ל־ּפנֵ י ֻכ ָּלם׃ וְ ל ֹא נִ ְמ ָצא
הּוצק ַע ְ
ּוע ְּבע ֹז ּגָ דֹול וְ ֵחן ַרב ַ
יֵ ׁש* ַ
ּוב ִּתים ָמ ְכרּו
ל־ּב ֲע ֵלי ָׂשדֹות ָ
אּומה ִּכי ָכ ַ
ָב ֶהם ִאיׁש ָח ֵסר ְמ ָ
יחים
ת־ּכ ֶסף ְמ ִח ָירם׃ ֲא ֶׁשר ָׂשמּו ְל ַרגְ ֵלי ַה ְּׁש ִל ִ
א ָֹתם וַ ִּיָביאּו ֶא ֶ
ְל ֵה ָח ֵלל ְל ִאיׁש ִאיׁש ְּכ ֵדי ַמ ְחס ֹרֹו׃
יח
מֹוכ ַ
ל־ּכי הּוא ִ
יחים ַּבר־נַ ָּבא ַע ִ
יֹוסף ֲא ֶׁשר ָק ְראּו לֹו ַה ְּׁש ִל ִ
וְ ֵ
ת־ה ָּׂש ֶדה ֲא ֶׁשר ָהיָ ה
ְּכנָ ִביא ִאיׁש ֵלוִ י ֵמ ֶא ֶרץ ַק ְפרֹוס׃ ָמ ַכר ֶא ַ
יחים׃
ת־ּכ ְסּפֹו ְל ַרגְ ֵלי ַה ְּׁש ִל ִ
לֹו וַ ֵּיָבא וַ ּיָ ֶׂשם ֶא ַ
וְ ִאיׁש ֶא ָחד ֲחנַ נְ יָ ה ְׁשמֹו וְ ֵׁשם ִא ְׁשּתֹו ַׁש ִּפ ָירא ָמ ַכר ֶאת־
ן־ה ְּמ ִחיר וְ ִא ְׁשּתֹו י ָֹד ַעת וְ ֵח ֶלק ֶא ָחד
ֲא ֻחּזָ תֹו׃ וַ ּיַ ְס ֵּתר ֵח ֶלק ִמ ַ
ֹאמר ֶּפ ְטרֹוס ָל ָּמה־ּזֶ ה
יחים׃ וַ ּי ֶ
ֵה ִביא וַ ּיָ ֶׂשם ְל ַרגְ ֵלי ַה ְּׁש ִל ִ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ְּול ַה ְס ִּתיר
ת־ל ְּבָך ְל ַכ ֵחׁש ְּב ַ
ֲחנַ נְ יָ ה ִמ ֵּלא ַה ָּׂש ָטן ֶא ִ
ם־א ֲח ֵרי
ן־מ ִחיר ַה ָּׂש ֶדה׃ ֲהל ֹא ְלָך ָהיָ ה ַעד ל ֹא־נִ ְמ ַּכר וְ גַ ַ
ִמ ְ
ִה ָּמ ְכרֹו ֲהל ֹא ָהיָ ה ְביָ ֶדָך ָל ָּמה ְמ ָל ֲאָך ִל ְּבָך ַל ֲעׂשֹות ֵּכן ל ֹא
אֹלהים׃ ִּכ ְׁשמ ַֹע ֲחנַ נְ יָ ה ֶאת־
ם־ּב ִ
ַב ֲאנָ ִׁשים ִׁש ַּק ְר ָּת ִּכי ִא ֵ
דֹולה
ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וַ ּיִ ּפ ֹל ַא ְר ָצה וַ ֵּת ֵצא נִ ְׁש ָמתֹו וְ יִ ְר ָאה גְ ָ
ל־הּׁש ְֹמ ִעים׃ וַ ּיָ קּומּו ַהּנְ ָע ִרים וַ ּיַ ַא ְספּו א ֹתֹו
נָ ְפ ָלה ַעל ָּכ ַ
יאהּו וַ ּיִ ְק ְּב ֻרהּו׃
וַ ּי ִֹצ ֻ
וַ יְ ִהי ְּכ ִמ ְׁשֹלש ָׁשעֹות וַ ָּתבֹוא ִא ְׁשּתֹו וְ ל ֹא יָ ְד ָעה ֵאת ֲא ֶׁשר
נַ ֲע ָׂשה׃
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י־לי ַה ְב ַעד ֶּכ ֶסף זֶ ה ְמ ַכ ְר ֶּתם
יה ַהּגִ ִיד ִ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
וַ ּיַ ַען ֶּפ ְטרֹוס וַ ּי ֶ
יה ֶּפ ְטרֹוס
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ֹאמר ֵהן ְּב ַעד ֶּכ ֶסף זֶ ה׃ וַ ּי ֶ
ת־ה ָּׂש ֶדה וַ ּת ֶ
ֶא ַ
ת־רּוח יְ הֹוָ ה ִהּנֵ ה ַרגְ ֵלי
ַ
ָל ָּמה־ּזֶ ה ְק ַׁש ְר ֶּתם יַ ַחד ְלנַ ּסֹות ֶא
חּוצה׃
ם־אֹותְך ַה ָ
ֵ
יׁשְך ַּב ֶּפ ַתח ּונְ ָׂשאּוְך ּגַ
ת־א ֵ
ַה ְמ ַק ְּב ִרים ֶא ִ
וַ ִּתּפ ֹל ִּפ ְתא ֹם ְל ַרגְ ָליו וַ ֵּת ֵצא נִ ְׁש ָמ ָתּה וַ ּיָב ֹאּו ַהּנְ ָע ִרים וַ ּיִ ְמ ָצ ֻא ָה
יׁשּה׃ וַ ְּת ִהי יִ ְר ָאה
ּיֹוציאּו א ָֹתּה וַ ּיִ ְק ְּב ֻר ָה ֵא ֶצל ִא ָ
ִּכי ֵמ ָתה וַ ִ
ת־ה ָּד ָבר ַהּזֶ ה׃
ל־הּׁש ְֹמ ִעים ֶא ַ
ל־ה ָּק ָהל וְ ַעל ָּכ ַ
דֹולה ַעל ָּכ ַ
גְ ָ
יחים
ּומֹופ ִתים ַר ִּבים נַ ֲעׂשּו ְּב ֶק ֶרב ָה ָעם ַעל־יְ ֵדי ַה ְּׁש ִל ִ
ְ
וְ א ֹתֹות
ּומ ְּׁש ָאר ָה ֲאנָ ִׁשים
אּולם ְׁשֹלמ ֹה׃ ִ
וַ ּיִ ָּק ֲהלּו ֻכ ָּלם ְּב ֵלב ֶא ָחד ְּב ָ
ה־ּבם ַאְך־יָ ְקרּו ְּב ֵעינֵ י ָה ָעם׃
ֵאין ִאיׁש ֲא ֶׁשר ְמ ָלאֹו ִלּבֹו ְל ָד ְב ָק ָ
ל־ה ָאדֹון ֲהמֹון ֲאנָ ִׁשים וְ נָ ִׁשים׃
ּומ ֲא ִמינִ ים ַר ִּבים נִ ְס ְּפחּו ַע ָ
ַ
ל־ה ְרח ֹבֹות וְ ִה ְׁש ִּכיבּום ְּב ִמטֹות
חֹולים ֶא ָ
ת־ה ִ
ַעד ִּכי־נָ ְׂשאּו ֶא ַ
ּומ ְׁש ָּכבֹות ְּב ָא ְמ ָרם ִּכי ֶפ ְטרֹוס יַ ֲעב ֹר ָׁש ָּמה וְ ִצּלֹו יִ ּנָ ֶטה ַעל־
ִ
ן־ה ָע ִרים ֲא ֶׁשר ִמ ָּס ִביב
ם־המֹון ָעם ִמ ֶ
ֲא ָח ִדים ֵמ ֶהם׃ וְ גַ ֲ
ת־הּנַ ֲענִ ים ַּת ַחת יְ ֵדי
חֹולים וְ ֶא ַ
ת־ה ִ
ירּוש ַליִ ם נָ ֲהרּו וַ ִּיָביאּו ֶא ַ
ִל ָ
רּוחֹות ְט ֵמאֹות וְ ֻכ ָּלם נִ ְר ָּפאּו׃
ּדּוקים
ל־הּנִ ְלוִ ים ָע ָליו וְ ֵהם ֵמ ֲע ַדת ַה ַּצ ִ
וַ ּיָ ָקם ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול וְ ָכ ַ
יחים וַ ּיִ ְּתנּום
יהם ַּב ְּׁש ִל ִ
וַ ּיִ ָּמ ְלאּו ִקנְ ָאה׃ וַ ּיִ ְׁש ְלחּו ֶאת־יְ ֵד ֶ
ת־ּד ְל ֵתי
ְּב ִמ ְׁש ַמר ַה ָּק ַהל׃ וַ יְ ִהי ַב ַּליְ ָלה וַ ּיִ ְפ ַּתח ַמ ְל ַאְך יְ הֹוָ ה ֶא ַ
ֹאמר׃ ְלכּו וְ ִע ְמדּו ַב ֵה ָיכל וְ ַד ְּברּו ֶאל־
יאם וַ ּי ַ
ּיֹוצ ֵ
ית־ה ֶּכ ֶלא וַ ִ
ֵב ַ
ל־ּד ְב ֵרי ַה ַחּיִ ים ָה ֵא ֶּלה׃ וַ ּיִ ְׁש ְמעּו וַ ּיַ ְׁש ִּכימּו ַבּב ֶֹקר
ת־ּכ ִ
ָה ָעם ֶא ָ
ל־ה ֵה ָיכל וַ יְ ַל ֵּמדּון וַ ּיָב ֹא ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול וַ ֲא ֶׁשר ִאּתֹו
וַ ּיָב ֹאּו ֶא ַ
ת־ּכל־זִ ְקנֵ י ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּיִ ְׁש ְלחּו
ת־ה ַּסנְ ֶה ְד ִרין וְ ֶא ָ
וַ ּיַ ְק ִהלּו ֶא ַ
ְל ָה ִביא א ָֹתם ִמ ֵּבית ַה ֶּכ ֶלא׃ וְ ַה ְמ ָׁש ְר ִתים ָּבאּו וְ ל ֹא ְמ ָצאּום
ת־ּבית ַה ֶּכ ֶלא
ְּב ֵבית ַה ֶּכ ֶלא וַ ּיָ ֻׁשבּו וַ ּיַ ּגִ ידּו ֵלאמ ֹר׃ ָמ ָצאנּו ֶא ֵ
ל־מ ְׁש ַמ ְר ָּתם ָלחּוץ
ת־הּׁש ְֹמ ִרים ע ְֹמ ִדים ַע ִ
ּומ ֻסּגָ ר וְ ֶא ַ
ָסגּור ְ
ימה׃
ִל ְפנֵ י ַה ְּׁש ָע ִרים וַ ּנִ ְפ ַּתח וַ ּנֵ ֶרא וְ ֵאין ָא ָדם ַּב ַּביִ ת ְּפנִ ָ
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אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים ְּב ָׁש ְמ ָעם ֶאת־
וְ ַהּכ ֵֹהן וְ ַׂשר ְצ ָבא ַה ֵה ָיכל וְ ָר ֵ
ל־א ֶּלה׃
ד־מא ֹד ֵלאמ ֹר ַמה־ּיִ ְהיֶ ה ִמ ָּכ ֵ
ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה נָ ב ֹכּו ַע ְ
ָאז ָּבא ִאיׁש ֶא ָחד וְ ִהּגִ יד ָל ֶהם ֵלאמ ֹר ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר נְ ַת ֶּתם
ת־ה ָעם׃ וַ ּיֵ ֶלְך ַׂשר
ּומֹורים ֶא ָ
ְּב ֵבית ַה ֶּכ ֶלא ִהּנָ ם ע ְֹמ ִדים ַּב ֵה ָיכל ִ
ם־מ ָׁש ְר ָתיו וַ ּיִ ָּק ֵחם ַאְך־ל ֹא ְב ָחזְ ָקה ִּכי יָ ְראּו ִמ ְּפנֵ י
ַה ָּצ ָבא ִע ְ
ָה ָעם ֶּפן יִ ָּס ֵקלּו׃ וַ ִּיָביאּו א ָֹתם וַ ּיַ ֲע ִמידּום ִל ְפנֵ י ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין
וַ ּיִ ְׁש ַאל א ָֹתם ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול ֵלאמ ֹר׃ ֲהל ֹא ַצּו ֹה ִצּוִ ינּו ֲע ֵל ֶיכם
רּוׁש ַליִ ם
אתם ֶאת־יְ ָ
ְל ִב ְל ִּתי הֹור ֹת ַּב ֵּׁשם ַהּזֶ ה וְ ַא ֶּתם ִהּנֵ ה ִמ ֵּל ֶ
ּוב ַּק ְׁש ֶּתם ְל ָה ִביא ָע ֵלינּו ַּדם ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה׃ וַ ּיַ ַען
ּתֹורת ִּפ ֶיכם ִ
ַ
ל־מ ְצוַ ת
ֹאמרּו ֲהל ֹא ָע ֵלינּו ִל ְׁשמ ַֹע ֶא ִ
יחים וַ ּי ְ
ֶּפ ְטרֹוס וְ ַה ְּׁש ִל ִ
בֹותינּו ֵה ִקים
ֹלהי ֲא ֵ
ל־מ ְצוַ ת ֲאנָ ִׁשים׃ ֱא ֵ
ֹלהים ִמ ְּׁשמ ַֹע ֶא ִ
ֱא ִ
ל־ה ֵעץ׃ א ֹתֹו
ׁשּוע ֲא ֶׁשר ְׁש ַל ְח ֶּתם ּבֹו יָ ד וַ ִּת ְתלּו א ֹתֹו ַע ָ
ֶאת־יֵ ַ
מֹוׁש ַיע ְליִ ְׂש ָר ֵאל ְל ָה ִׁשיב ֶאת־
ימינֹו ְל ַׂשר ְּול ִ
ֹלהים ִּב ִ
ֵה ִרים ֱא ִ
רּוח
יהם׃ וַ ֲאנַ ְחנּו ֵע ִדים וְ ֵכן ַ
ֹאת ֶ
ת־חּט ֵ
לֹוח ָל ֶהם ֶא ַ
ִל ָּבם וְ ִל ְס ַ
ל־ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה׃
ֹלהים ְלׁש ְֹמ ָעיו ֵעד ַע ַ
ַהּק ֶֹדׁש ֲא ֶׁשר ָח ַלק ֱא ִ
וַ יְ ִהי ְכ ָׁש ְמ ָעם וַ ּיִ ּגַ ע ַה ָּד ָבר ַעד־נַ ְפ ָׁשם וַ יִ ְתנַ ְּכלּו א ָֹתם
רּוׁשים ִמ ֶּק ֶרב ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין
ן־ה ְּפ ִ
יתם׃ וַ ּיָ ָקם ֶא ָחד ִמ ַ
ַל ֲה ִמ ָ
ל־ה ָעם וַ יְ ַצו
ּתֹורה וְ נִ ְכ ָּבד ְּב ֵעינֵ י ָכ ָ
מֹורה ַה ָ
יאל ֵ
ּוׁשמֹו ּגַ ְמ ִל ֵ
ְ
ֹאמר
יהם ְמ ַעט ִמזְ ָער׃ וַ ּי ֶ
יחים ִמ ִּל ְפנֵ ֶ
ת־ה ְּׁש ִל ִ
הֹוציא ֶא ַ
ְל ִ
יהם ַאנְ ֵׁשי יִ ְׂש ָר ֵאל ִה ָּׁש ְמרּו ָל ֶכם ָּב ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם א ְֹמ ִרים
ֲא ֵל ֶ
ּתֹודס
ַל ֲעׂשֹות ָל ֲאנָ ִׁשים ָה ֵא ֶּלה׃ ִּכי ִל ְפנֵ י ַהּיָ ִמים ָה ֵא ֶּלה ָקם ָ
ֲא ֶׁשר ִה ְתנַ ֵּׂשא ֵלאמ ֹר ֲאנִ י הּוא ַהּגָ ֶבר ְּוכ ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ִאיׁש
ל־הּנִ ְלוִ ים ָע ָליו נָ פ ֹצּו וְ ָהיּו
ִה ְת ַל ְּקטּו ֵא ָליו ַעד ֲא ֶׁשר־נֶ ֱה ָרג וְ ָכ ַ
ימי ַה ִּמ ְפ ָקד ֲא ֶׁשר
הּודה ַהּגְ ִל ִילי ִּב ֵ
ְּכל ֹא ָהיּו׃ וְ ַא ֲח ָריו ָקם יְ ָ
ל־הּנִ ְלוִ ים ָע ָליו נִ ְפזָ רּו׃
ם־רב ַא ֲח ָריו וְ גַ ם־הּוא נָ ַפל וְ ָכ ַ
יח ַע ָ
ִה ִּד ַ
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ן־ה ֲאנָ ִׁשים ָה ֵא ֶּלה
וְ ַע ָּתה ֲאנִ י א ֵֹמר ֲא ֵל ֶיכם ִח ְדלּו ָל ֶכם ִמ ָ
ם־מ ָא ָדם יָ ְצ ָאה ָה ֵע ָצה וְ ַה ְּפ ֻע ָּלה ַהּז ֹאת
וְ ַהּנִ יחּו ָל ֶהם ִּכי ִא ֵ
תּוכלּו ַל ֲה ִפ ָירּה
ֹלהים יָ ְצ ָאה ל ֹא ְ
ם־מ ֵאת ֱא ִ
ּתּופר׃ וְ ִא ֵ
הּופר ָ
ֵ
אֹלהים׃ וַ ּיִ ְׁש ְמעּו ְבקֹולֹו וַ ּיִ ְק ְראּו ֶאל־
ן־ּת ָּמ ְצאּו נִ ְל ָח ִמים ֵּב ִ
ֶּפ ִ
יהם ְל ִב ְל ִּתי ַד ֵּבר
יחים וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר יִ ְּסרּו א ָֹתם וְ ִצּוּו ֲע ֵל ֶ
ַה ְּׁש ִל ִ
ׁשּוע ִׁש ְּלחּום ְל ַד ְר ָּכם׃ וְ ֵהם יָ ְצאּו ְׂש ֵמ ִחים ִמ ִּל ְפנֵ י
עֹוד ְּב ֵׁשם יֵ ַ
ל־ׁשמֹו׃
ל־ּכי נֶ ְח ְׁשבּו ְראּויִ ם ָל ֵׂשאת ֶח ְר ָּפה ַע ְ
ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ַע ִ
וְ ל ֹא ָח ְדלּו יֹום יֹום ְל ַל ֵּמד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ַּדׁש אֹו ְּב ָב ֵּתי ֲאנָ ִׁשים
יח׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ׂשֹורת יֵ ַ
ְּול ַב ֵּׂשר ְּב ַ
ּיָמים ָה ֵהם וַ ּיִ ֹּלנּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים
וְ ַה ַּת ְל ִמ ִידים ּגָ ְברּו ָהלֹוְך וְ גָ ב ֹר ַּב ִ
יהם וְ ל ֹא
נֹות ֶ
ל־ה ִע ְב ִרּיִ ים ֵלאמ ֹר ִּכי ִה ְת ַע ְּלמּו ֵמ ַא ְל ְמ ֵ
ַהּיְ וָ נִים ַע ָ
סֹורן׃ וַ ּיִ ְק ְראּו ְׁשנֵים ֶה ָע ָׂשר ֶאל־
ת־מ ְח ָ
נָ ְתנּו ָל ֶהן יֹום יֹום ֶא ַ
ֹלהים
ת־ּד ַבר ָה ֱא ִ
ֹאמרּו ל ֹא־נָ כֹון ָלנּו ַל ֲעז ֹב ֶא ְ
ְק ַהל ַה ַּת ְל ִמ ִידים וַ ּי ְ
ל־ּכן ַא ֵחינּו ְלכּו ֲחזּו ִמ ֶּכם ִׁש ְב ָעה
וְ ַל ֲעב ֹד ֲעב ַֹדת ַה ֻּׁש ְל ָחנֹות׃ ַע ֵ
ּומ ֵל ֵאי ָח ְכ ָמה וְ א ָֹתם נַ ְפ ִק ָידה
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ְ
ֲאנָ ִׁשים ֻיְד ִעים ְמ ֵל ֵאי ַ
ל־מ ְׁש ֶמ ֶרת ַה ְּת ִפ ָּלה נַ ֲעמ ָֹדה
ל־ה ֲעב ָֹדה ַהּז ֹאת׃ וַ ֲאנַ ְחנּו ַע ִ
ַע ָ
ל־ה ָּק ָהל
יטב ַה ָּד ָבר ְּב ֵעינֵי ָכ ַ
ׂשֹורה׃ וַ ּיִ ַ
ל־עב ַֹדת ְּד ַבר ַה ְּב ָ
וְ ַע ֲ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש וְ ֶאת־
ת־ס ֵט ָפנֹוס ִאיׁש ָמ ֵלא ֱאמּונָ ה וְ ַ
וַ ְּיִב ֲחרּו ֶא ְ
ת־ּפ ְר ְמנָ ס
ת־טימֹון וְ ֶא ַ
ת־נִיקנֹור וְ ֶא ִ
ָ
ת־ּפרֹוכֹורֹוס וְ ֶא
ִּפ ִילּפֹוס וְ ֶא ְ
יחים
ת־א ֶּלה ֶה ֱע ִמידּו ִל ְפנֵי ַה ְּׁש ִל ִ
יֹוכיָ א׃ ֶא ֵ
ת־נִיק ָלס ּגֵ ר ַאנְ ְט ְ
ְ
וְ ֶא
ֹלהים
יהם׃ וַ יְ ִהי ְד ַבר ֱא ִ
יהם ֲע ֵל ֶ
ת־יְד ֶ
וְ ֵהם ִה ְת ַּפ ְּללּו וְ ָס ְמכּו ֶא ֵ
ד־מא ֹד
ּומ ְס ַּפר ַה ַּת ְל ִמ ִידים ָהלֹוְך וָ ָרב ַע ְ
ה ֵֹלְך ָהֹלְך ָּופר ֹץ ִ
ן־הּכ ֲֹהנִים נָ טּו ַא ֲח ֵרי ָה ֱאמּונָ ה׃
ם־המֹון ָרב ִמ ַ
ירּוׁש ַליִם וְ גַ ָ
ִּב ָ
בּורה ָע ָׂשה א ֹתֹות ּומ ְֹפ ִתים
ּוס ֵט ָפנֹוס ִאיׁש ָמ ֵלא ֱאמּונָ ה ּוגְ ָ
ְ
ית־ה ְּכנֵ ֶסת ֲא ֶׁשר
ּגְ ד ִֹלים ְּב ֶק ֶרב ָה ָעם׃ וַ ּיָ קּומּו ֲאנָ ִׁשים ִמ ֵּב ַ
ּקּורינִ ים וְ ָה ֲא ֶל ְכ ַסנְ ְּד ִרּיִ ים
ם־ה ִּל ַיב ְר ִטינִ ים יֵ ָח ֵׁשב וְ ַה ִ
ל־ׁש ַ
ַע ֵ
ם־ס ֵט ָפנֹוס׃
יקּיָ א וְ ַא ְסּיָ א וַ יִ ְתוַ ְּכחּו ִע ְ
ן־ּבנֵ י ִק ִיל ִ
ּומ ְ
ִ
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ר־ה ִּב ַיע ָל ֶהם רּוחֹו׃
ל־ּד ְב ֵרי ָח ְכ ָמתֹו ֲא ֶׁש ִ
וְ ל ֹא יָ ְכלּו ְל ָה ִׁשיב ַע ִ
ּיֹוׁשיבּו ֲאנָ ִׁשים נֶ גְ ּדֹו ֲא ֶׁשר ֵה ִע ֻדהּו ֵלאמ ֹר ָׁש ַמ ְענּו א ֹתֹו
וַ ִ
ת־ה ָעם
עֹוררּו ֶא ָ
אֹלהים׃ וַ יְ ְ
ּוב ִ
משה ֵ
ּדּופים ְב ֶ
ְמ ַד ֵּבר ִּד ְב ֵרי גִ ִ
יאהּו
ּסֹופ ִרים וַ ּיָ קּומּו ָע ָליו וַ ּיִ ְת ְּפ ֻׂשהּו וַ ִיְב ֻ
ת־ה ְ
ת־הּזְ ֵקנִ ים וְ ֶא ַ
וְ ֶא ַ
י־ׁש ֶקר וַ יְ ִע ֻידהּו ֵלאמ ֹר ָה ִאיׁש
ּיֹוׁשיבּו ֵע ֵד ֶ
ִל ְפנֵ י ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין׃ וַ ִ
ל־ה ָּמקֹום ַה ָּקדֹוׁש ַהּזֶ ה וְ ַעל־
ּדּופים ַע ַ
ַהּזֶ ה ל ֹא יֶ ְח ַּדל ִמ ַּד ֵּבר ּגִ ִ
ׁשּוע ַהּנָ ְצ ִרי הּוא יַ ֲהרֹוס
ּתֹורה׃ ִּכי ָׁש ַמ ְענּו א ֹתֹו א ֵֹמר יֵ ַ
ַה ָ
משה׃
ן־לנּו ֶ
ת־ה ֻח ִּקים ֲא ֶׁשר נָ ַת ָ
ת־ה ָּמקֹום ַהּזֶ ה וְ יָ ִמיר ֶא ַ
ֶא ַ
ת־ּפנָ יו
ת־עינָ ם ּבֹו וַ ּיִ ְראּו ֶא ָ
ּיֹוׁש ִבים ַּב ַּסנְ ֶה ְד ִרין ֶא ֵ
ל־ה ְ
וַ ּיָ ִׂשימּו ָּכ ַ
ֹלהים׃
ִּכ ְפנֵ י ַמ ְל ַאְך ֱא ִ
ֹאמר ְׁש ָמעּונִ י
ֹאמר ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול ַה ֻא ְמנָ ם ֵּכן ַה ָּד ָבר׃ וַ ּיַ ַען וַ ּי ַ
וַ ּי ֶ
ל־א ְב ָר ָהם ָא ִבינּו
ֹלהי ַה ָּכבֹוד נִ ְר ֶאה ֶא ַ
בֹותי ֵאל ֱא ֵ
ַא ַחי וַ ֲא ָ
ְך־לָך
ֹאמר ֵא ָליו ֶל ְ
ִּב ְהיֹותֹו ַּב ֲא ַרם נַ ֲה ַריִ ם ֶט ֶרם יָ ַׁשב ְּב ָח ָרן׃ וַ ּי ֶ
ל־ה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ַא ְר ֶאָך׃ ָאז יָ ָצא
ּמֹול ְד ֶּתָך ּוב ֹא ֶא ָ
ּומ ַ
ֵמ ַא ְר ְצָך ִ
ֵמ ֶא ֶרץ ַּכ ְׂש ִּדים וַ ּיֵ ֶׁשב ְּב ָח ָרן וְ ַא ֲח ֵרי מֹות ָא ִביו ֶה ֱע ִביר א ֹתֹו
ל־ה ָא ֶרץ ַהּז ֹאת ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם י ְֹש ִבים ָּבּה ַּכּיֹום ַהּזֶ ה׃
ִמ ָּׁשם ֶא ָ
ף־רגֶ ל ַאְך ָא ַמר ְל ִת ָּתּה
ד־מ ְד ַרְך ַּכ ָ
וְ ל ֹא־נָ ַתן לֹו נַ ֲח ָלה ָּבּה ַע ִ
לֹו ַל ֲא ֻחּזָ ה ְּולזַ ְרעֹו ַא ֲח ָריו ְּב ֶט ֶרם ָהיָ ה־לֹו זָ ַרע׃ וְ כ ֹה ָא ַמר
ֹלהים ִּכי־גֵ ר יִ ְהיֶ ה זַ ְרעֹו ְּב ֶא ֶרץ ל ֹא ָל ֶהם וַ ֲע ָבדּום וְ ִעּנּו א ָֹתם
ֱא ִ
ת־הּגֹוי ֲא ֶׁשר יַ ֲעב ֹדּו ָּדן ָאנ ִֹכי
ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ָׁשנָ ה׃ וְ גַ ם ֶא ַ
י־כן יֵ ְצאּו וְ יַ ַע ְב ֻדנִ י ַּב ָּמקֹום ַהּזֶ ה׃ וַ ּיִ ֶּתן־
ֹלהים וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ָא ַמר ֱא ִ
נֹולד־לֹו יִ ְצ ָחק וַ ּיָ ָמל א ֹתֹו ַּבּיֹום
לֹו ֶאת ְּב ִרית ַה ִּמ ָילה וְ ָאז ַ
ת־ׁשנֵ ים ֶה ָע ָׂשר
הֹוליד ֶאת־יַ ֲעק ֹב וְ יַ ֲעק ֹב ֶא ְ
ַה ְּׁש ִמינִ י וְ יִ ְצ ָחק ִ
יֹוסף וַ ּיִ ְמ ְּכרּו א ֹתֹו
אׁשי ָה ָאבֹות ְּב ֵ
אׁשי ָה ָאבֹות׃ וַ יְ ַקנְ אּו ָר ֵ
ָר ֵ
רֹותיו
ל־צ ָ
ּיֹוׁשע־לֹו ִמ ָּכ ָ
אֹלהים ָהיָ ה ִעּמֹו׃ וַ ַ
ַל ֲה ִביאֹו ִמ ְצ ָריְ ָמה וֵ ִ
יתהּו ַעל־
וְ ֵחן וְ ָח ְכ ָמה נָ ַתן־לֹו ְל ֵעינֵ י ַפ ְרע ֹה ֶמ ֶלְך ִמ ְצ ָריִ ם וַ יְ ִׁש ֵ
ל־ּביתֹו׃
ִמ ְצ ַריִ ם וְ ַעל ָּכ ֵ
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דֹולה וְ ל ֹא־
ּוב ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען וְ ָצ ָרה גְ ָ
ל־א ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְ
וַ ּיָב ֹא ָר ָעב ְּב ָכ ֶ
ׁש־ׁש ֶבר
יתם׃ וַ ּיִ ְׁש ַמע יַ ֲעק ֹב ִּכי יֶ ֶ
בֹותינּו ֶט ֶרף ְל ֵב ָ
ָמ ְצאּו ֲא ֵ
ּוב ַּפ ַעם ַה ֵּׁשנִ ית
בֹותינּו ַּפ ַעם ֶא ָחת׃ ַ
ת־א ֵ
ְּב ִמ ְצ ַריִ ם וַ ּיִ ְׁש ַלח ֶא ֲ
יֹוסף׃ וַ ּיִ ְׁש ַלח
ל־א ָחיו וַ ִּתּוָ ַדע ְל ַפ ְרע ֹה ִמ ְׁש ַּפ ַחת ֵ
יֹוסף ֶא ֶ
ִה ְתוַ ַּדע ֵ
ל־מֹול ְדּתֹו ָח ֵמׁש
ַ
ת־ּכ
ת־יַעק ֹב ָא ִביו וְ ֶא ָ
יֹוסף וַ ְּיִק ָרא ֵא ַליו ֶא ֲ
ֵ
ּיָמת ָׁשם הּוא וַ ֲאב ֵֹתינּו׃
יְמה וַ ָ
וְ ִׁש ְב ִעים נָ ֶפׁש׃ וַ ּיֵ ֶרד יַ ֲעק ֹב ִמ ְצ ָר ָ
וַ ּיִ ּנָ ְׂשאּו ְׁש ֶכ ָמה וַ ּיִ ָּק ְברּו ַּב ֶּק ֶבר ֲא ֶׁשר ָקנָ ה ַא ְב ָר ָהם ִּב ְמ ִחיר
ּיָמים ֲא ֶׁשר
י־חמֹור ִּב ְׁש ֶכם׃ וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר ָק ְרבּו ַה ִ
ֶּכ ֶסף ִמּיַ ד ְּבנֵ ֲ
ֹלהים ִּב ְׁש ֻב ָעתֹו ְל ַא ְב ָר ָהם וַ ּיֵ ֶרב ָה ָעם ְּב ִמ ְצ ַריִם
יח ֱא ִ
ִה ְב ִט ַ
י־קם ֶמ ֶלְך ָח ָדׁש ְּב ִמ ְצ ַריִם ֲא ֶׁשר
וַ ּיַ ַע ְצמּו ִּב ְמא ֹד ְמא ֹד׃ ַעד ִּכ ָ
ת־יֹוסף׃ הּוא ִה ְת ַח ֵּכם ִל ְבנֵי ִמ ְׁש ַּפ ְח ֵּתנּו וַ ּיִ ְל ַחץ ֶאת־
ֵ
ל ֹא־יָ ַדע ֶא
יֹותם׃ ָּב ֵעת ַה ִהיא
יהם ְל ִב ְל ִּתי ַה ֲח ָ
בֹותינּו ִלנְ ט ֹש ֶאת־ע ְֹל ֵל ֶ
ֲא ֵ
ֹלשה ֳח ָד ִׁשים נִ ְצ ַּפן ְּב ֵבית
ּוׁש ָ
אֹלהים ְ
מׁשה וַ יְ ִהי־טֹוב ֵל ִ
נֹולד ֶ
ַ
ת־ּפ ְרע ֹה וַ ְּתגַ ְּד ֵלהּו ָלּה
ָא ִביהּו׃ וְ ַא ֲח ֵרי נֻ ַּטׁש ָא ְס ָפה א ֹתֹו ַּב ַ
ל־ח ְכ ַמת ִמ ְצ ָריִם ַׂשּגִ יא־כ ַֹח ִּב ְד ָב ָריו
ְל ֵבן׃ וַ יְ ִהי ַמ ְׂש ִּכיל ְּב ָכ ָ
ל־לּבֹו
ב־ּפ ָע ִלים׃ ַוְכ ֲא ֶׁשר ָמ ְלאּו־לֹו ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה ָׂשם ַע ִ
וְ ַר ְ
ת־ּבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל׃ וַ ּיַ ְרא ִאיׁש ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֻמ ֶּכה
ת־א ָחיו ֶא ְ
ִל ְפק ֹד ֶא ֶ
ת־ה ִּמ ְצ ִרי׃
ֹא־ד ָבר וַ ּיָ גֶ ן ָע ָליו וַ ּיִ ּק ֹם נִ ְק ַמת ַה ֻמ ֶּכה וַ ּיַ ְך ֶא ַ
ַעל־ל ָ
ׁשּועת
ֹאמר ְּב ִלּבֹו ִּכי ִיָבינּו ֶא ָחיו ֲא ֶׁשר ַעל־יָ דֹו ָּתבֹוא ָל ֶהם ְּת ַ
וַ ּי ֶ
ֹלהים וְ ֵהם ל ֹא ֵה ִבינּו׃ וַ ּיֵ ֵצא ַּביֹום ַה ֵּׁשנִי וְ ִהּנֵ ה ְׁשנֵי ֲאנָ ִׁשים
ֱא ִ
ֹאמר ֲהל ֹא ֲאנָ ִׁשים ַא ִחים
ינֵיהם וַ ּי ַ
נִ ִּצים וַ ַיְב ֵּקׁש ַל ֲעׂשֹות ָׁשלֹום ֵּב ֶ
ת־א ִחיו׃ וְ ַהּׁש ֵֹל ַח יָ ד ְּב ָא ִחיו ֲה ָדפֹו
ַא ֶּתם ָל ָּמה ַת ַע ְׁשקּו ִאיׁש ֶא ָ
ֵלאמ ֹר ִמי ָׂש ְמָך ְל ִאיׁש ַׂשר וְ ׁש ֵֹפט ָע ֵלינּו׃ ַה ְל ָה ְרגֵ נִי ַא ָּתה א ֵֹמר
ל־ה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ָּב ַרח
ת־ה ִּמ ְצ ִרי׃ וְ ַע ַ
ַּכ ֲא ֶׁשר ָה ָרגְ ָּת ֶא ְתמ ֹל ֶא ַ
ּיֹולד ָׁשם ְׁשנֵי ָבנִים׃ ִוְכ ְמל ֹאת לֹו
משה וַ ּיָ גָ ר ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְדיָ ן וַ ֶ
ֶ
ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה וַ ָּיֵרא ֵא ָליו ַמ ְל ָאְך יְהֹוָ ה ְּב ִמ ְד ַּבר ַהר ִסינַי ְּב ַל ַּבת־
ֵאׁש ִמּתֹוְך ַה ְּסנֶ ה׃
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ּיָסר ִל ְראֹות וְ ִהּנֵ ה קֹול יְהֹוָ ה
ל־ה ַּמ ְר ֶאה וַ ַ
ּיִת ַמּה ַע ַ
מׁשה וַ ְ
וַ ְּיַרא ֶ
ֹלהי ְיִצ ָחק
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם ֱא ֵ
ֹלהי ָא ִביָך ֱא ֵ
ִמ ַּד ֵּבר ֵא ָליו׃ ָאנ ִֹכי ֱא ֵ
ֹאמר ֵא ָליו יְהֹוָ ה
מׁשה ִּכי ֵיָרא ֵמ ַה ִּביט׃ וַ ּי ֶ
ּיֶח ַרד ֶ
אֹלהי ֲיַעק ֹב וַ ֱ
וֵ ֵ
עֹומד ָע ָליו
ַׁשל נְ ָע ֶליָך ֵמ ַעל ַרגְ ֶליָך ִּכי ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ֵ
ת־ענִי ַע ִּמי ֲא ֶׁשר ְּב ִמ ְצ ַריִם
יתי ֶא ֳ
ַא ְד ַמת־ק ֶֹדׁש הּוא׃ ָרא ֹה ָר ִא ִ
ת־צ ֲע ָק ָתם ָׁש ָמ ְע ִּתי וָ ֵא ֵרד ְל ַה ִּצ ָילם וְ ַע ָּתה ְל ָכה וְ ֶא ְׁש ָל ֲחָך
וְ ֶא ַ
מׁשה ֲא ֶׁשר ִּכ ֲחׁשּו־בֹו ֵלאמ ֹר ִמי ָׂש ְמָך ְל ַׂשר
ִמ ְצ ַר ָיְמה׃ הּוא ֶ
ֹלהים ְּביַד ַה ַּמ ְל ָאְך ַהּנִ ְר ֶאה ֵא ָליו ַּב ְּסנֶ ה
וְ ׁש ֵֹפט א ֹתֹו ָׁש ַלח ֱא ִ
יאם וַ ַּיַעׂש א ֹתֹות ּומ ְֹפ ִתים
הֹוצ ָ
ִל ְהיֹות ְל ַׂשר ְּולג ֵֹאל׃ וְ הּוא ִ
מׁשה
ְּב ִמ ְצ ַריִם ְּוביַם־סּוף ַּוב ִּמ ְד ָּבר ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה׃ הּוא ֶ
ֲא ֶׁשר ָא ַמר ִל ְבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל נָ ִביא ֵמ ֲא ֵח ֶיכם ָּכמ ֹנִי ִיָקים ָל ֶכם יְהֹוָ ה
ֹלה ֶיכם ֵא ָליו ִּת ְׁש ָמעּון׃ הּוא ֲא ֶׁשר ָהיָה ַב ָּק ָהל ַּוב ִּמ ְד ָּבר ִעם־
ֱא ֵ
ֹותינּו וְ הּוא ִק ֵּבל ּת ַֹורת
ם־אב ֵ
ַה ַּמ ְל ָאְך ַהּד ֵֹבר ֵא ָליו ְּב ַהר ִסינַי ִוְע ֲ
וַאב ֵֹתינּו ל ֹא ָאבּו ִל ְׁשמ ַֹע לֹו ִּכי ִה ְמרּו ֶאת־רּוחֹו
ת־לנּו׃ ֲ
ַחּיִים ָל ֶת ָ
ה־לנּו
ל־א ֲהרֹן ֲע ֵׂש ָ
ֹאמרּו ֶא ַ
ת־ל ָּבם ָלׁשּוב ִמ ְצ ָר ָיְמה׃ וַּי ְ
וַּיִּתנּו ֶא ִ
ְ
מׁשה ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ֶה ֱע ָלנּו ֵמ ֶא ֶרץ
ֹלהים ֲא ֶׁשר ְיֵלכּו ְל ָפנֵינּו ִּכי־זֶ ה ֶ
ֱא ִ
וַּיַעלּו
וַּיַעׂשּו ֵעגֶ ל ַּב ִּיָמים ָה ֵהם ֲ
ה־היָה לֹו׃ ֲ
ִמ ְצ ַריִם ל ֹא ַיָד ְענּו ֶמ ָ
וֵאֹלהים ָסר ֵמ ֲע ֵל ֶיהם
ִ
וַיְצ ֲחקּו ִל ְפנֵי ַמ ֲע ֵׂשי ֵיְד ֶיהם׃
עֹלֹות ַל ַּמ ֵּס ָכה ַ
ת־צ ָבא ַה ָּׁש ָמיִם ַּכ ָּכתּוב ְּב ֵס ֶפר ַהּנְ ִב ִיאים
וַּיִּתנֵ ם ַל ֲעב ֹד ֶא ְ
ְ
ם־לי ַב ִּמ ְד ָּבר
ּומנְ ָחה ִהּגַ ְׁש ֶּת ִ
ַהּזְ ָב ִחים ִ
ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל׃
אתם ֵאת* ֻס ַּכת מ ֶֹלְך
ּונְ ָׂש ֶ
ֹלה ֶיכם ֵר ָיפן
וְ ֶאת־ּכ ַֹכב ֱא ֵ
יתם ְל ִה ְׁש ַּת ֲחֹות ָל ֶהם
ַה ְּצ ָל ִמים ֲא ֶׁשר ֲע ִׂש ֶ
*
יתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ָה ְל ָאה ְל ָב ֶבל׃
וְ ִהגְ ֵל ִ
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מׁשה
וַ ֲאב ֵֹתינּו ִמ ְׁש ַּכן ָה ֵעדּות ָהיָ ה ָל ֶהם ַּב ִּמ ְד ָּבר ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ֶ
ֹלהים ַה ְמ ַד ֵּבר
ַּכ ַּת ְבנִ ית ֲא ֶׁשר ָר ָאה ְּכ ִפי ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה א ֹתֹו ֱא ִ
יאהּו ִא ָּתם
ֹאׁשם ָל ְקחּו וַ ִיְב ֻ
הֹוׁש ַע ְּבר ָ
ֵא ָליו׃ וַ ֲאב ֵֹתינּו ִעם־יְ ֻ
בֹותינּו
ֹלהים ִמ ְּפנֵ י ֲא ֵ
יׁשם ֱא ִ
הֹור ָ
ל־א ְרצֹות ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר ִ
ֶא ַ
ת־לּבֹו
ֹלהים וַ ּיִ ֵּתן ֶא ִ
ַעד־יְ ֵמי ָדוִ ד׃ וְ הּוא ָמ ָצא ֵחן ְּב ֵעינֵ י ֱא ִ
ּוׁשֹלמ ֹה ָּבנָ ה־לֹו ָביִ ת׃ ַאְך
אֹלהי יַ ֲעק ֹב׃ ְ
ִל ְמצ ֹא ִמ ְׁש ָּכנֹות ֵל ֵ
ֵאל ֶע ְליֹון ל ֹא יֵ ֵׁשב ְּב ָב ִּתים ַמ ֲע ֵׂשי יָ ָדיִ ם ַּכ ֲא ֶׁשר ָא ַמר ַהּנָ ִביא׃
ַה ָּׁש ַמיִ ם ִּכ ְס ִאי וְ ָה ָא ֶרץ ֲהד ֹם ַרגְ ָלי
נּו־לי ָא ַמר יְ הֹוָ ה
ֵאי־זֶ ה ַביִ ת ֲא ֶׁשר ִּת ְב ִ
נּוח ִתי׃
וְ ֵאי־זֶ ה ָמקֹום ְמ ָ
ל־א ֶּלה יָ ִדי ָע ָׂש ָתה׃
ת־ּכ ֵ
ֲהל ֹא ֶא* ָ
יתם ָּת ִמיד ִעם־
ְק ֵׁשי ע ֶֹרף ִּכ ְב ֵדי ֵלב וְ ַע ְר ֵלי א ֹזֶ ן ַמ ְמ ִרים ֱהיִ ֶ
יאים ל ֹא
ן־הּנְ ִב ִ
בֹות ֶיכם׃ ִמי ִמ ַ
ם־א ֵ
ם־א ֶּתם ּגַ ֲ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ּגַ ַ
ַ
ת־ה ְמ ַב ְּׂש ִרים ִמ ֶּק ֶדם ִּכי
בֹות ֶיכם ֲהל ֹא ָה ְרגּו ֶא ַ
ָר ְדפּו א ֹתֹו ֲא ֵ
ב ֹא יָב ֹא ַה ַּצ ִּדיק ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ִה ְסּגַ ְר ֶּתם וַ ִּת ְהיּו לֹו ִל ְמ ַר ְּצ ִחים׃
ּתֹורה ִמ ִּל ְפנֵי ִר ְבב ֹת ק ֶֹדׁש וְ ל ֹא
ת־ה ָ
ַא ֶּתם ֲא ֶׁשר ִק ַּב ְל ֶּתם ֶא ַ
ת־ה ָּד ָבר ַהּזֶ ה וַ ּיִ ּגַ ע ַעד־נַ ְפ ָׁשם
ְׁש ַמ ְר ֶּתם׃ וַ יְ ִהי ְּכ ָׁש ְמ ָעם ֶא ַ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש וַ ֵּיַּבט ַה ָּׁש ָמ ָיְמה
ּנֵיהם׃ וְ הּוא ָמ ֵלא ַ
וַ ּיַ ַח ְרקּו ָע ָליו ִׁש ֶ
ֹלהים׃
ׁשּוע ע ֵֹמד ִל ִימין ָה ֱא ִ
ֹלהים וְ ֶאת־יֵ ַ
ת־ּכבֹוד ֱא ִ
וַ ּיַ ְרא ֶא ְ
ן־ה ָא ָדם ע ֵֹמד
ת־ה ָּׁש ַמיִם נִ ְפ ָּת ִחים וְ ֵאת ֶּב ָ
ֹאמר ִהנְ נִי ר ֶֹאה ֶא ַ
וַ ּי ֶ
נֵיהם וַ ְּיִּפלּו
ת־אזְ ֶ
ֹלהים׃ וַ ּיִ זְ ֲעקּו ְּבקֹול ּגָ דֹול וַ ּיַ ַא ְטמּו ֶא ָ
ִל ִימין ָה ֱא ִ
ל־מחּוץ ָל ִעיר וַ ּיִ ְרּגְ מּו א ֹתֹו ָא ֶבן וְ ָה ֵע ִדים
יאהּו ֶא ִ
ּיֹוצ ֻ
ָע ָליו יָ ַחד׃ וַ ִ
ּוׁשמֹו ָׁשאּול׃ וַ ּיִ ְרּגְ מּו
יהם ְל ַרגְ ֵלי נַ ַער ֶא ָחד ְ
ת־מ ִע ֵיל ֶ
ִה ְפ ִׁשיטּו ֶא ְ
ׁשּוע ֲאד ֹנִי ַקח־נָ א ֶאת־
ת־ס ֵט ָפנֹוס וְ הּוא ְמ ַׁשּוֵ ַע וְ ק ֵֹרא יֵ ַ
ֶא ְ
ל־ּב ְר ָּכיו וַ ּיִ ְק ָרא ְבקֹול ּגָ דֹול יְ הֹוָ ה ַאל־נָ א ָת ֵׁשת
רּוחי׃ וַ ְּיִכ ַרע ַע ִ
ִ
יׁשן׃
ת־ה ָּד ָבר ַהּזֶ ה וַ ּיִ ָ
יהם ַח ָּטאת וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר ָא ַמר ֶא ַ
ֲע ֵל ֶ
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ירּוׁש ַליִ ם
ת־ה ֵע ָדה ִּב ָ
יהם ַל ֲה ִמיתֹו וְ ֶא ָ
וְ ָׁשאּול נָ ָטה ַא ֲח ֵר ֶ
יהּודה
ל־ע ֶבר ִּב ָ
ד־מא ֹד וַ ּיָ ֻפצּו ֻכ ָּלם ְל ָכ ֵ
ָר ְדפּו ָּב ֵעת ַה ִהיא ַע ְ
יחים ְל ַב ָּדם נִ ְׁש ָארּו׃ וַ ֲאנָ ִׁשים ֲח ִס ִידים
זּול ִתי ַה ְּׁש ִל ִ
ּובׁש ְֹמרֹון ָ
ְ
ת־ס ֵט ָפנֹוס וַ ּיִ ְק ְּב ֻרהּו וַ ּיִ ְס ְּפדּו ָע ָליו ִמ ְס ֵּפד ּגָ דֹול׃
נָ ְׂשאּו ֶא ְ
ד־ח ְר ָמה ָהֹלְך ִמ ַּביִ ת ְל ַביִ ת וְ ָסחֹוב
ת־ה ֵע ָדה ַע ָ
וְ ָׁשאּול ָר ַדף ֶא ָ
ֲאנָ ִׁשים וְ נָ ִׁשים ְל ִת ָּתם ְּב ֵבית ַה ֶּכ ֶלא׃
ׂשֹורה׃ וַ ּיֵ ֶרד
ת־ּד ַבר ַה ְּב ָ
פֹוצים ָׁשטּו ָב ָא ֶרץ וַ ּיַ ְׁש ִמיעּו ֶא ְ
וְ ַהּנְ ִ
יאת
ת־ק ִר ַ
יהם ֶא ְ
ל־עיר ׁש ְֹמרֹון וַ ּיִ ְק ָרא ְב ָאזְ נֵ ֶ
ִּפ ִילּפֹוס ֶא ִ
ל־א ְמ ֵרי ִפ ִילּפֹוס ְּב ֵלב ֶא ָחד
יח׃ וַ ּיַ ְק ֵׁשב ֲהמֹון ָה ָעם ֶא ִ
ַה ָּמ ִׁש ַ
ת־הא ֹתֹות ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה׃ ִּכי ַר ִּבים ָהיּו
ם־ראּו ֶא ָ
ִּכי ָׁש ְמעּו ּגַ ָ
ָׁשם ֲא ֶׁשר רּוחֹות ַה ֻּט ְמ ָאה ָּד ְבקּו ָבם וְ ֵהּנָ ה יָ ְצאּו ֵמ ֶהם יָ צ ֹא
ּופ ְס ִחים ַר ִּבים ַעל־יָ דֹו נִ ְר ָּפאּו׃
וְ ָצע ֹק ְּבקֹול ּגָ דֹול ּונְ ֵכי ֲע ָצמֹות ִ
דֹולה ָּב ִעיר ַה ִהיא׃
וַ ְּת ִהי ִׂש ְמ ָחה גְ ָ
ּוׁשמֹו ִׁש ְמעֹון ֲא ֶׁשר ִמ ְּל ָפנִ ים ִהגְ ִּדיל ַמ ֲע ֵׂשהּו
וְ ִאיׁש ָהיָ ה ָב ִעיר ְ
ד־א ֶׁשר ָׁש ְממּו ָע ָליו ַהּׁש ְֹמר ֹנִ ים ַּב ֲא ֶׁשר הּוא
ִב ְכ ָׁש ָפיו ַע ֲ
י־איׁש ּגָ דֹול הּוא׃ וְ ֻכ ָּלם ִה ְק ִׁשיבּו ֵא ָליו ִמ ָּקטֹון וְ ַעד־
ָא ַמר ִּכ ִ
ֹלהים ִּכי ַרב הּוא׃ וְ ֵהם נָ ְתנּו־לֹו
ּגָ דֹול ֵלאמ ֹר זּו כ ֹחֹו ּכ ַֹח ֱא ִ
א ֹזֶ ן ַק ֶּׁש ֶבת ִּכי יָ ִמים ַר ִּבים ִּב ְכ ָׁש ָפיו ָהיָ ה ַמ ְפ ִליא ַל ֲעׂשֹות
יהם׃ וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר ֶה ֱא ִמינּו ְל ִפ ִילּפֹוס ֲא ֶׁשר ִּב ַּׂשר ָל ֶהם
ְל ֵעינֵ ֶ
יח וַ ּיִ ָּט ְבלּו ּגַ ם־
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ת־ׁשם יֵ ַ
ֹלהים וְ ֶא ֵ
ת־מ ְלכּות ָה ֱא ִ
ֶא ַ
ֲאנָ ִׁשים וְ גַ ם־נָ ִׁשים׃ וַ ּיַ ֲא ֵמן ִׁש ְמעֹון ּגַ ם־הּוא וַ ּיִ ָּט ֵבל וַ ּיִ ְס ַּת ַּפח
ֹתֹותיו ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה וְ ֶאת־מ ְֹפ ָתיו
ּוב ְרא ֹתֹו ֶאת־א ָ
ל־ּפ ִילּפֹוס ִ
ַע ִ
ד־מא ֹד׃
ּתֹומם ַע ְ
ַהּגְ ד ִֹלים וַ ּיִ ְׁש ֵ
י־ק ְּב ָלה ׁש ְֹמרֹון
ירּוׁש ַליִ ם ִּכ ִ
יחים ֲא ֶׁשר ִּב ָ
וַ יְ ִהי ִּכ ְׁשמ ַֹע ַה ְּׁש ִל ִ
ת־יֹוחנָ ן׃
ָ
ת־ּפ ְטרֹוס וְ ֶא
יהם ֶא ֶ
ֹלהים וַ ּיִ ְׁש ְלחּו ֲא ֵל ֶ
ת־ּד ַבר ָה ֱא ִ
ֶא ְ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש׃
יהם ַ
נּוח ֲע ֵל ֶ
וַ ּיֵ ְרדּו וַ ּיִ ְת ַּפ ְּללּו ַב ֲע ָדם ִּכי ָת ַ
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ל־איׁש ֵמ ֶהם ַרק ִּכי־נִ ְט ָּב ִלים
ד־ע ָּתה ל ֹא ָצ ְל ָחה ַע ִ
ִּכי ַע ַ
יהם וַ ָּתנַ ח
יהם ֲע ֵל ֶ
ׁשּוע׃ וַ ּיִ ְס ְמכּו ֶאת־יְ ֵד ֶ
ָהיּו ְב ֵׁשם ָה ָאדֹון יֵ ַ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש
רּוח ַהּק ֶֹדׁש׃ וַ יְ ִהי ִּכ ְראֹות ִׁש ְמעֹון ִּכי ַ
יהם ַ
ֲע ֵל ֶ
יהם
יהם ֲע ֵל ֶ
יחים ֶאת־יְ ֵד ֶ
נִ ְּתנָ ה ָב ֶהם ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ָס ְמכּו ַה ְּׁש ִל ִ
ם־אנִ י
ת־הּכ ַֹח ַהּזֶ ה ּגַ ָ
נּו־לי ֶא ַ
ֹאמר ְּת ִ
וַ ּיַ ְק ֵרב ָל ֶהם ָּכ ֶסף׃ וַ ּי ַ
ל־א ֶׁשר ֶא ְסמְֹך ֶאת־יָ ַדי ָע ָליו׃
ל־ּכ ֲ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ַע ָ
ְל ַמ ַען ִּת ְצ ַלח ַ
ם־ּכ ְס ֶּפָך ַּב ֲא ֶׁשר
ֹאבד ַא ָּתה ִע ַ
ֹאמר ֵא ָליו ֶּפ ְטרֹוס ָאב ֹד ּת ַ
וַ ּי ֶ
ין־לָך
ֹלהים ַּב ָּכ ֶסף׃ ֵא ְ
ָח ְׁש ָבה נַ ְפ ְׁשָך ִּכי ִת ְקנֶ ה ַמ ַּתת ָה ֱא ִ
ֹלהים׃
ֵח ֶלק וְ נַ ֲח ָלה ַּב ָּד ָבר ַהּזֶ ה ִּכי ל ֹא יָ ָׁשר ִל ְּבָך ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
אּולי יִ ְס ַלח ְלָך
ׁשּובה ֵמ ָר ָע ְתָך וְ ִה ְת ַּפ ֵּלל ֶאל־יְ הֹוָ ה ַ
ָ
וְ ַע ָּתה
ּובמֹו ַח ְר ֻצּבֹות
יתיָך ְ
רֹורת ר ֹאׁש ְר ִא ִ
ְלנִ ְכ ֵלי ִל ֶּבָך׃ ִּכי ִּב ְמ ַ
ֹאמר ַה ְע ִּתירּו ַב ֲע ִדי ֶאל־יְ הֹוָ ה ְל ִב ְל ִּתי
ֶר ַׁשע׃ וַ ּיַ ַען ִׁש ְמעֹון וַ ּי ַ
יָב ֹא ָע ַלי ָּד ָבר ִמּכ ֹל ֲא ֶׁשר ֲא ַמ ְר ֶּתם׃
רּוש ַליְ ָמה ַא ֲח ֵרי
וְ ֵהם ִּד ְּברּו ְד ַבר יְ הֹוָ ה ָה ֵעד וְ ַד ֵּבר וַ ּיָ ֻׁשבּו יְ ָ
ׂשֹורה ִּב ְכ ָפ ִרים ַר ִּבים ֲא ֶׁשר
ת־ּד ַבר ַה ְּב ָ
ֲא ֶׁשר ִה ְׁש ִמיעּו ֶא ְ
ַלּׁש ְֹמר ֹנִ ים׃
ְך־לָך ַהּנֶ גְ ָּבה
ל־ּפ ִילּפֹוס ֵלאמ ֹר קּום ֶל ְ
וַ יְ ַד ֵּבר ַמ ְל ַאְך יְ הֹוָ ה ֶא ִ
ירּוׁש ַליִ ם ּב ֲֹאָך ַעּזָ ָתה׃ וַ ּיָ ָקם וַ ּיֵ ַלְך
ַּב ֶּד ֶרְך ַהּנְ ַׁש ָּמה ַהּי ֶֹר ֶדת ִמ ָ
ּכּוׁשי ְל ָפנָ יו ְס ִריס ַה ַּמ ְל ָּכה ַקנְ ַּדק
ִ
וְ ִהּנֵ ה ִאיׁש ּגִ ּבֹור ַחיִ ל
רּוׁש ַליִ ם
אֹוצ ָרּה ֲא ֶׁשר ָּבא יְ ָ
ל־ּבית ָ
ֵמ ֶא ֶרץ ּכּוׁש וְ הּוא ַׂשר ְל ָכ ֵ
יֹוׁשב ְּב ֶמ ְר ַּכ ְבּתֹו
ְל ִה ְׁש ַּת ֲחֹות ָׁש ָּמה׃ וְ ַע ָּתה הּוא ָׁשב ְל ַד ְרּכֹו ֵ
ל־ּפ ִילּפֹוס
רּוח ֶא ִ
ֹאמר ָה ַ
וְ ק ֵֹרא ְּב ֵס ֶפר יְ ַׁש ְעיָ הּו ַהּנָ ִביא׃ וַ ּי ֶ
נְ ֵטה ְלָך וְ ִה ְת ַה ֵּלְך ֵא ֶצל ַה ֶּמ ְר ָּכ ָבה ַהּז ֹאת׃ וַ ּיָ ָרץ ֵא ָליו
ֹאמר
ִּפ ִילּפֹוס וַ ּיִ ְׁש ַמע ִּכי הּוא ק ֵֹרא ְב ֵס ֶפר יְ ַׁש ְעיָ הּו ַהּנָ ִביא וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵא ָיכה ֵא ַדע ִּב ְל ִּתי
ת־א ֶׁשר ַא ָּתה ק ֵֹרא׃ וַ ּי ַ
ֲה ִכי יָ ַד ְע ָּת ֶא ֲ
ת־ּפ ִילּפֹוס ַל ֲעלֹות וְ ָל ֶׁש ֶבת ִאּתֹו׃
ם־יֹורנִ י ִאיׁש וַ ַיְב ֵּקׁש ֶא ִ
ֵ
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2

וְ זֶ ה הּוא ַה ָּכתּוב ֲא ֶׁשר ָק ָרא ַב ֵּס ֶפר
יּובל
ַּכ ֶּׂשה ַל ֶּט ַבח ָ
יה נֶ ֱא ָל ָמה
ְּוכ ָר ֵחל ִל ְפנֵ י ג ֹזְ זֶ ָ
וְ ל ֹא יִ ְפ ַּתח ִּפיו׃
ְּב ִׁש ְפלֹו* ִמ ְׁש ָּפטֹו ֻל ָּקח
ׂשֹוח ַח
וְ ֶאת־ּדֹורֹו ִמי יְ ֵ
ִּכי נִ גְ זַ ר ֵמ ֶא ֶרץ ַחּיָ*יו׃
ל־מי
ל־ּפ ִילּפֹוס ֶא ְׁש ֲא ָלה־ּנָ א ִמ ְּמָך ַע ִ
ֹאמר ֶא ִ
וַ ּיַ ַען ַה ָּס ִריס וַ ּי ֶ
ל־איׁש ַא ֵחר׃ וַ ּיִ ְפ ַּתח ִּפ ִילּפֹוס
ְמ ַד ֵּבר ַהּנָ ִביא ַעל־נַ ְפׁשֹו אֹו ַע ִ
ׁשּוע׃
ׂשֹורת יֵ ַ
ת־ּב ַ
ן־ה ָּכתּוב ַהּזֶ ה וַ ּיַ ּגֶ ד־לֹו ֶא ְ
ת־ּפיו וַ ּיָ ֶחל ִמ ַ
ֶא ִ
ה־מיִ ם
ֹאמר ַה ָּס ִריס ִהּנֵ ַ
ל־מיִ ם וַ ּי ֶ
וַ יְ ִהי ְּבנָ ְס ָעם ַּב ֶּד ֶרְך וַ ּיָב ֹאּו ֶא ָ
ם־מ ֲא ִמין
ֹאמר ִּפ ִילּפֹוס ִא ַ
ְל ָפנֵ ינּו ַמה־ּיַ ַע ְצ ֵרנִ י ֵמ ִה ָּט ֵבל׃ וַ ּי ֶ
ׁשּוע
ֹאמר ֲאנִ י ַמ ֲא ִמין ִּכי יֵ ַ
ר־לְך וַ ּיַ ַען וַ ּי ֶ
ל־ל ָב ְבָך ֻמ ָּת ָ
ַא ָּתה ְּב ָכ ְ
ֹלהים הּוא׃ וַ יְ ַצו וַ ַּת ֲעמ ֹד ַה ֶּמ ְר ָּכ ָבה וַ ּיֵ ְרדּו
ן־ה ֱא ִ
יח ֶּב ָ
ַה ָּמ ִׁש ַ
ם־ה ָּס ִריס וַ יְ ַט ֵּבל א ֹתֹו׃ וַ יְ ִהי
ם־ּפ ִילּפֹוס ּגַ ַ
ל־ה ַּמיִ ם ּגַ ִ
יהם ֶא ַ
ְׁשנֵ ֶ
ת־ּפ ִילּפֹוס וְ ַה ָּס ִריס ל ֹא
רּוח יְ הֹוָ ה ֶא ִ
ן־ה ַּמיִ ם וַ ּיִ ָּׂשא ַ
לֹותם ִמ ַ
ַּב ֲע ָ
ּופ ִילּפֹוס נִ ְמ ָצא ְב ַא ְׁשּדֹוד
ָר ָאהּו עֹוד וַ ּיַ ֲעב ֹר ָׂש ֵמ ַח ְל ַד ְרּכֹו׃ ִ
יס ִרין׃
ל־ה ָע ִרים ַעד־ּב ֹאֹו ִק ְ
ׂשֹורה ְּב ָכ ֶ
ת־ה ְּב ָ
וַ ּיַ ֲעב ֹר וַ ַיְב ֵּׂשר ֶא ַ
ל־ּת ְל ִמ ֵידי ָה ָאדֹון
וָמוֶ ת ַּב ֲח ַמת ַאּפֹו ַע ַ
עֹורר זַ ַעם ָ
עֹודּנּו ֵ
וְ ָׁשאּול ֶ
ל־ּב ֵּתי ַה ְּכנֶ ֶסת
ל־הּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול׃ וַ ּיִ ְׁש ַאל ְס ָפ ִרים ִמ ֶּמּנּו ֶא ָ
וַ ּיֵ ֶלְך ֶא ַ
ֲא ֶׁשר ְּב ַד ֶּמ ֶׂשק ְל ַה ֲחזִ יק ְּביָ דֹו ִּכי ְיִמ ָצא ת ִֹעים ַּב ֶּד ֶרְך ַה ִהיא
יְרּוׁש ָל ָיְמה׃ וַ יְ ִהי הּוא
ָ
סּורים
יאם ֲא ִ
ֲאנָ ִׁשים אֹו נָ ִׁשים ַל ֲה ִב ָ
ן־ה ָּׁש ַמיִם זָ ַרח ָע ָליו ְּכ ָב ָרק
ל־ּד ָּמ ֶׂשק וְ ִהּנֵ ה אֹור ִמ ַ
ה ֵֹלְך וְ ָק ֵרב ֶא ַ
ל־ּפנָיו ָא ְר ָצה וַ ּיִ ְׁש ַמע קֹול ִמ ַּד ֵּבר ֵא ָליו ָׁשאּול
ִמ ָּס ִביב׃ וַ ּיִּפ ֹל ַע ָ
ֹאמר ָאנ ִֹכי
ֹאמר ִמי ַא ָּתה ֲאד ֹנִי וַ ּי ֶ
ָׁשאּול ָל ָּמה־ּזֶ ה ִּת ְר ְּד ֵפנִי׃ וַ ּי ֶ
ׁשּוע ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ר ֵֹדף ָק ֶׁשה ְלָך ָל ְבע ֹט ַּב ָּד ְרב ֹנֹות׃
יֵ ַ
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ה־ּת ְחּפ ֹץ וְ ֶא ֱע ֶׂשה וַ ּיָ ַען ָה ָאדֹון
ֹאמר ָאדֹונִי ַמ ַ
וְ הּוא ָח ֵרד וְ נִ ְב ָעת וַ ּי ֶ
ת־א ֶׁשר ַּת ֲע ֶׂשה׃
יֵא ֵמר ֵא ֶליָך ֶא ֲ
ָאּך קּום ְלָך וְ ֵלְך ָה ִע ָירה וְ ָׁשם ָ
וְ ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ָה ְלכּו ִאּתֹו ָע ְמדּו ְכנֶ ֱא ָל ִמים ִּכי ָׁש ְמעּו ֶאת־
ת־עינָיו
ן־ה ָא ֶרץ וַ ְּיִפ ַּתח ֶא ֵ
ַהּקֹול וְ ִאיׁש ל ֹא ָראּו׃ וַ ּיָ ָקם ָׁשאּול ִמ ָ
לׁשת
ּוׁש ֶ
ּיֹול ֻיכהּו ַּד ָּמ ֶׂשק׃ ְ
אּומה וַ ּיַ ֲחזִ יקּו ְביָ דֹו וַ ִ
ל־מ ָ
וְ ל ֹא ָר ָאה ָּכ ְ
ִיָמים ל ֹא ָהיָ ה לֹו אֹור ֵעינָיו וְ ל ֹא ָא ַכל וְ ל ֹא ָׁש ָתה׃
ֹאמר ֵא ָליו ָה ָאדֹון
ּוׁשמֹו ֲחנַ נְ יָ ה וַ ּי ֶ
וְ ַת ְל ִמיד ֶא ָחד ָהיָ ה ְב ַד ֶּמ ֶׂשק ְ
ֹאמר ֵא ָליו ָה ָאדֹון קּום
ֹאמר ִהנְ נִ י ֲאד ֹנִ י׃ וַ ּי ֶ
ַּב ַמ ְר ֶאה ֲחנַ נְ יָ ה וַ ּי ֶ
הּודה
ּודרׁש ְּב ֵבית יְ ָ
ל־ה ְרחֹוב ַהּנִ ְק ָרא ָה ְרחֹוב ַהּיָ ָׁשר ְ
וָ ֵלְך ֶא ָ
ּוׁשמֹו ָׁשאּול ִּכי ִהּנֹו ִמ ְת ַּפ ֵּלל׃ וְ הּוא ָחזָ ה
ַא ֲח ֵרי ִאיׁש ַט ְר ִסי ְ
ּוׁשמֹו ֲחנַ נְ יָ ה ֲא ֶׁשר ָׂשם ֶאת־יָ ָדיו ָע ָליו
ַּב ַּמ ֲחזֶ ה ִאיׁש ָּבא ֵא ָליו ְ
ֹאמר ֲאד ֹנִ י ָׁש ַמ ְע ִּתי ִמ ִּפי
ְל ָה ֶׁשב־לֹו אֹור ֵענָ יו׃ וַ ּיַ ַען ֲחנַ נְ יָ ה וַ ּי ַ
דֹוׁשיָך ֲא ֶׁשר
ד־ּכ ָּמה ִה ְר ָּבה ָה ֵר ַע ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה ִל ְק ֶ
ַר ִּבים ַע ַ
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים
ירּוׁש ָליִ ם׃ וְ גַ ם־ּפ ֹה יֶ ׁש ּכ ַֹח ְּביָ דֹו ִמ ִּפי ָר ֵ
ִּב ָ
ֹאמר ֵא ָליו ָה ָאדֹון ֵלְך ִּכי־
ֶל ְאס ֹר ֶאת־ּכ ֹל ַהּק ִֹראים ִּב ְׁש ֶמָך׃ וַ ּי ֶ
ת־ׁש ִמי ִל ְפנֵ י גֹויִ ם
ְכ ִלי ֵח ֶפץ הּוא ֲא ֶׁשר ָּב ַח ְר ִּתי בֹו ָל ֵׂשאת ֶא ְ
ד־ּכ ָּמה לֹו ְל ִה ְת ַעּנֹות
ּובנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל׃ וַ ֲאנִ י ַא ְר ֵאהּו ַע ַ
ּומ ָל ִכים ְ
ְ
ַּב ֲעבּור ְׁש ִמי׃ וַ ּיֵ ֶלְך ֲחנַ נְ יָ ה וַ ּיָב ֹא ַה ַּביְ ָתה וַ ּיָ ֶׂשם ֶאת־יָ ָדיו
ׁשּוע ַהּנִ ְר ֶאה ֵא ֶליָך
ֹאמר ָׁשאּול ָא ִחי ִהּנֵ ה ָה ָאדֹון יֵ ַ
ָע ָליו וַ ּי ַ
את ֵהּנָ ה ְׁש ָל ַחנִ י ֵא ֶליָך ִּכי ִת ָּפ ַק ְחנָ ה ֵעינֶ יָך
ר־ּב ָ
ַּב ֶּד ֶרְך ֲא ֶׁש ָ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש׃ ְּוכ ֶרגַ ע נָ ְפלּו ֵמ ַעל ֵעינָ יו ְּכ ַק ְׂש ַק ִּׂשים
וְ ִת ָּמ ֵלא ַ
ֹאכל ֶל ֶחם וַ ּיִ ְת ַחּזָ ק וַ ּיֵ ֶׁשב ָׁשאּול
וַ ִּת ָּפ ַק ְחנָ ה וַ ּיָ ָקם וַ ּיִ ָּט ֵבל׃ וַ ּי ַ
ם־ה ַּת ְל ִמ ִידים יָ ִמים ֲא ָח ִדים ְּב ַד ָּמ ֶׂשק׃ וַ יְ ַמ ֵהר וַ ּיִ ְק ָרא
ִע ַ
ֹלהים׃
ן־ה ֱא ִ
יח ֵלאמ ֹר ִּכי־הּוא ֶּב ָ
י־ה ְּכנֶ ֶסת ְּב ֵׁשם ַה ָּמ ִש ַ
ְּב ָב ֵּת ַ
ל־הּׁש ְֹמ ִעים נִ ְב ֲהלּו ֵלאמ ֹר ֲהל ֹא זֶ ה הּוא ֲא ֶׁשר ִה ְׁש ִמיד
וְ ָכ ַ
ת־הּק ִֹראים ַּב ֵּׁשם ַהּזֶ ה ְּול ַב ֲעבּור ז ֹאת ָּבא גַ ם־
ירּוׁש ַליִ ם ֶא ַ
ִּב ָ
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים׃
ל־ר ֵ
סּורים ֶא ָ
הֹוליְך א ָֹתם ֲא ִ
ֵהּנָ ה ְל ִ
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הּודים ְּב ַד ָּמ ֶׂשק ִּכי
ת־הּיְ ִ
ּומ ַס ְכ ֵסְך ֶא ַ
הֹולְך וְ ָחזֵ ק ְ
וַ יְ ִהי ָׁשאּול ֵ
יח׃
הֹורה ָל ֶהם ֵּדי ָב ֵאר ִּכי־זֶ ה הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ָ
הּודים ְל ָה ְרגֹו׃ וַ ּיִ ּוָ ַדע
וַ יְ ִהי ִמ ֵּקץ יָ ִמים ַר ִּבים וַ ּיִ ְק ְׁשרּו ָע ָליו ַהּיְ ִ
יֹומם
ת־ה ְּׁש ָע ִרים ָ
ְל ָׁשאּול ִק ְׁש ָרם וְ ִכי גַ ם־ׁש ְֹמ ִרים ֵהם ֶא ַ
ּיֹור ֻידהּו ַב ַּסל
וָ ַליְ ָלה ְל ָה ְרגֹו׃ וַ ּיִ ְקחּו א ֹתֹו ַה ַּת ְל ִמ ִידים ָליְ ָלה וַ ִ
חֹומה׃
ֵמ ַעל ַה ָ
יְרּוׁש ַליִם וַ ַיְב ֵּקׁש ְל ָד ְב ָקה ַב ַּת ְל ִמ ִידים וְ ֵהם ֻּכ ָּלם יָ ְראּו
ָ
וַ ּיָב ֹא
י־ת ְל ִמיד הּוא׃ וַ ּיִ ַּקח א ֹתֹו ַּבר־נַ ָּבא
ִמ ָּפנָיו וְ ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו ִּכ ַ
ר־ר ָאה ַב ֶּד ֶרְך
יחים וַ יְ ַס ֵּפר ָל ֶהם ֵאת ֲא ֶׁש ָ
ת־ה ְּׁש ִל ִ
יאהּו ֶא ַ
וַ ִיְב ֵ
ם־ק ָרא ְב ַד ֶּמ ֶׂשק ְּב ֵׁשם
ת־א ֶׁשר ִּד ֶּבר ִאּתֹו ִוְכי ּגַ ָ
ת־ה ָאדֹון וְ ֶא ֲ
ֶא ָ
ירּוׁש ָליִם׃ וַ ּיִ ְק ָרא
יֹוצא ָוָבא ִּב ָ
ׁשּוע ְל ֵעינֵי כ ֹל׃ וַ יְ ִהי ִא ָּתם ֵ
יֵ ַ
הּודים ַהּיְ וָ נִים
ם־הּיְ ִ
ּיִת ַוַּכח ִע ַ
ׁשּוע ְל ֵעינֵי ַה ָּׁש ֶמׁש וַ ְ
ְּב ֵׁשם ָה ָאדֹון יֵ ַ
ל־ה ַא ִחים
וְ ֵהם ִּב ְקׁשּו ֶאת־נַ ְפׁשֹו ְל ַק ְח ָּתּה׃ וַ ּיִ ּוָ ַדע ַה ָּד ָבר ֶא ָ
ל־ט ְרסֹוס׃
ּומ ָּׁשם ִׁש ְּל ֻחהּו ֶא ַ
יאהּו ְל ִק ְס ִרין ִ
וַ ִיְב ֻ
הּודה
ל־א ֶרץ יְ ָ
ל־ּכּנָ ּה ְּב ָכ ֶ
וַ יְ ִהי ָׁשלֹום ַל ֲע ַדת ֲאד ֹנָ י וַ ִּתּכ ֹן ַע ַ
רּוח
ּובׁש ְֹמרֹון וְ ַכ ֲא ֶׁשר ִה ְת ַה ְּלכּו ְּביִ ְר ַאת יְ הֹוָ ה וְ ַ
ּובּגָ ִליל ְ
ַ
ַהּק ֶֹדׁש ְמנַ ֵהל א ָֹתם ֵּכן ַרּבּו וְ ֵכן ָע ֵצמּו׃
ּופ ְטרֹוס ָה ַלְך ָהֹלְך וְ ָסב ֹב ִמ ָּמקֹום ְל ָמקֹום וַ ּיִ ְפק ֹד ּגַ ם ֶאת־
ֶ
ה־ע ָצמֹות
דֹוׁשים ַהּי ְֹׁש ִבים ְּבֹלד׃ וַ ּיִ ְמ ָצא ָׁשם ִאיׁש נְ ֵכ ֲ
ַה ְּק ִ
ֹאמר
ל־ע ֶרׂש ְּדוָ י זֶ ה ְׁשמ ֹנֶ ה ָׁשנִ ים׃ וַ ּי ֶ
ּוׁשמֹו ֲאנִ ּיַ ס ׁש ֵֹכב ַע ֶ
ְ
ע־לָך
יח ר ְֹפ ֶאָך קּום ַה ַּצ ְ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֵא ָליו ֶּפ ְטרֹוס ֲאנִ ּיַ ס ֲהל ֹא יֵ ַ
ַע ְר ֶׂשָך וַ ּיָ ָקם ִּפ ְתא ֹם׃ וַ ּיִ ְראּו א ֹתֹו ָּכל־י ְֹׁש ֵבי ֹלד וְ י ְֹׁש ֵבי ַה ָּׁשרֹון
ל־ה ָאדֹון׃
וַ ּיָ ׁשּובּו ֶא ָ
ּוב ְׂש ַפת ֵע ֶבר
יתא ִ
ּוׁש ָמּה ָט ִב ָ
ּוביָ פֹו ָהיְ ָתה ַת ְל ִמ ָידה ַא ַחת ְ
ְ
ּוצ ָדקֹות ֲא ֶׁשר ִּפּזֵ ָרה׃ וַ יְ ִהי
טֹובים ְ
ְצ ִבּיָ ה וְ ִהיא ַר ַּבת ְּפ ָע ִלים ִ
אֹותּה וַ ּיַ ְׁש ִּכ ֻיב ָה ַּב ֲע ִלּיָ ה׃
ַּבּיָ ִמים ָה ֵהם וַ ֶּת ֱח ֶלה וַ ָּתמ ֹת וַ ּיִ ְר ֲחצּו ָ
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י־פ ְטרֹוס ָׁש ָּמה וַ ּיִ ְׁש ְלחּו
וְ ֹלד ְקר ָֹבה ְליָ פֹו וְ ַה ַּת ְל ִמ ִידים ָׁש ְמעּו ִּכ ֶ
ֵא ָליו ְׁשנַ יִ ם ֲאנָ ִׁשים וַ ּיִ ְפ ְצרּו־בֹו ֵלאמ ֹר ּב ָֹאה־ּנָ א ֵא ֵלינּו ַאל־
ל־ה ֲע ִלּיָ ה
ְּת ַא ַחר׃ וַ ּיָ ָקם ֶּפ ְטרֹוס וַ ּיֵ ֶלְך וַ ּיָב ֹא ִא ָּתם וַ ּיַ ֲעלּוהּו ֶא ָ
ת־ה ֻּכ ֳּתנ ֹת
ל־ה ַא ְל ָמנֹות ָע ְמדּו ָע ָליו ְּב ֶב ִכי ְל ַה ְרא ֹתֹו ֶא ַ
וְ ִהּנֵ ה ָּכ ָ
ּיֹוצא
עֹודּה ִע ָּמ ֶהן׃ וַ ֵ
ת־ה ְּׂש ָמלֹות ֲא ֶׁשר ָע ְׂש ָתה ָל ֵהן ְצ ִבּיָ ה ְּב ָ
וְ ֶא ַ
ּיִת ַּפ ֵּלל וַ ֶּיִפן ֶאל־
ל־ּב ְר ָּכיו וַ ְ
חּוצה וַ ְּיִכ ַרע ַע ִ
ת־ּכ ָּלם ַה ָ
ֶפ ְטרֹוס ֶא ֻ
ינֶיה וַ ֵּת ֶרא ֶאת־
ת־ע ָ
קּומי וַ ִּת ְפ ַקח ֶא ֵ
יתא ִ
ֹאמר ָט ִב ָ
ַה ֵּמ ָתה וַ ּי ֶ
דֹוׁשים
ֶּפ ְטרֹוס וַ ֵּת ֶׁשב׃ וַ ּיִ ְׁש ַלח ֶאת־יָ דֹו וַ יְ ִק ֶימ ָה וְ ַא ַחר ָק ָרא ַל ְּק ִ
נֹודע ְל ָכל־
נֵיהם׃ וְ ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ַ
וְ ָל ַא ְל ָמנֹות וַ ּיַ ֲע ִמ ֶיד ָה ַחּיָ ה ִל ְפ ֶ
י ְֹׁש ֵבי יָפֹו וַ ּיַ ֲא ִמינּו ַר ִּבים ָּב ָאדֹון׃ וַ ּיֵ ֶׁשב ִיָמים ַר ִּבים ְּביָפֹו ְּב ֵבית
ּבּור ִסי׃
ִׁש ְמעֹון ַה ְ
ר־מ ָאה ִּב ְצ ָבא
ִאיׁש ָהיָ ה ְּב ִק ְס ִרין ָק ְרנֵ ִלּיֹוס ְׁשמֹו הּוא ַׂש ֵ
יט ְל ִקי׃ וְ הּוא ִאיׁש ָח ִסיד
ַה ַחיִ ל ֲא ֶׁשר ָק ְראּו לֹו ַהּגְ דּוד ָה ִא ַ
ּופּזַ ר נָ ַתן ָל ָעם ָלר ֹב וַ ּיִ ְת ַּפ ֵּלל
ל־ּביתֹו ִ
ם־ּכ ֵ
ֹלהים ִע ָ
וִ ֵירא ֱא ִ
אֹלהים ָּת ִמיד׃ וַ יְ ִהי ַהּיֹום ְּכ ָׁש ָעה ַה ְּת ִׁש ִיעית וְ ִהּנֵ ה ַמ ְל ַאְך
ֵל ִ
ֹאמר ָק ְרנֵ ִילּיֹוס׃ וַ ֵּיַּבט ֵא ָליו
ֹלהים נִ ְר ָאה ֵא ָליו ַּב ַּמ ֲחזֶ ה וַ ּי ַ
ֱא ִ
ֹאמר ָמה ֲאד ֹנִ י ְמ ַצּוֶ ה וַ ּי ֶֹמר ֵא ָליו ְּת ִפ ָּל ְתָך וְ ִצ ְדק ֶֹתיָך
וַ ּיִ ָירא וַ ּי ֶ
ח־לָך ֲאנָ ִׁשים ֶאל־יָ פֹו
ֹלהים׃ וְ ַע ָּתה ְׁש ַל ְ
ָעלּו ְלזִ ָּכרֹון ִל ְפנֵ י ֱא ִ
ּגֹורר
ת־ׁש ְמעֹון ַה ְמ ֻכּנֶ ה ֶפ ְטרֹוס׃ ֲהל ֹא הּוא ִמ ְת ֵ
ּוק ָרא ֵא ֶילָך ֶא ִ
ְ
ל־ׂש ַפת
ּוביתֹו ע ֵֹמד ַע ְ
ּבּור ִסי ֵ
ּוׁשמֹו ִׁש ְמעֹון ַה ְ
ם־איׁש ֶא ָחד ְ
ִע ִ
ת־א ֶׁשר ָע ֶליָך ַל ֲעׂשֹות׃ וַ ּיֵ ֶלְך ַה ַּמ ְל ָאְך
ֹאמר ְלָך ֶא ֲ
ַהּיָ ם הּוא י ַ
ל־ׁשנַ יִ ם ֵמ ַע ְב ֵדי ֵביתֹו
ַּכ ֲא ֶׁשר ִּכ ָּלה ְל ַד ֵּבר ֵא ָליו וְ הּוא ָק ָרא ֶא ְ
ן־הע ְֹמ ִדים ְל ָפנָ יו ָּת ִמיד׃
ֹלהים ִמ ָ
ל־איׁש ַחיִ ל ֶא ָחד יְ ֵרא ֱא ִ
וְ ֶא ִ
ל־ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וַ ּיִ ְׁש ָל ֵחם יָ פֹו׃ וַ יְ ִהי
וַ יְ ַס ֵּפר ָל ֶהם ֵאת ָּכ ַ
ל־ה ִעיר וַ ּיַ ַעל
ִמ ָּמ ֳח ָרת ַּכ ֲא ֶׁשר ָה ְלכּו ַב ֶּד ֶרְך ָהֹלְך וְ ָקר ֹב ֶא ָ
ל־הּגָ ג׃
ֶפ ְטרֹוס ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ְּכ ָׁש ָעה ַה ִּׁש ִּׁשית ַע ַ
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ּובעֹוד ֲה ִכינֹו לֹו א ֶֹכל וַ ִּת ְת ַע ֵּטף
וַ ּיִ ְר ַעב וַ ּיִ ְת ָאו ְל ָה ִׁשיב נַ ְפׁשֹו ְ
תּוחים וְ ֵת ָבה
ת־ה ָּׁש ַמיִ ם ְּפ ִ
ֹלהים׃ וַ ּיַ ְרא ֶא ַ
נַ ְפׁשֹו ְב ַמ ְראֹות ֱא ִ
יֹור ֶדת
יה ֶ
פֹות ָ
ׁשּורה ְּב ַא ְר ַּבע ַּכנְ ֶ
דֹולה ְק ָ
ַא ַחת ִּכ ִיר ָיעה גְ ָ
ל־חּיַ ת ַה ָּׂש ֶדה ַהה ְֹלכ ֹת
תֹוכּה ִמ ָּכ ַ
ּוב ָ
ל־ּפנֵ י ָה ָא ֶרץ׃ ְ
וַ ָּתנַ ח ַע ְ
ל־א ְר ַּבע וְ ֶר ֶמׂש ָה ֲא ָד ָמה וְ עֹוף ַה ָּׁש ָמיִ ם׃ וַ יְ ִהי ֵא ָליו קֹול
ַע ַ
ֹאמר ֶפ ְטרֹוס ָח ִל ָילה ִּלי ֲאד ֹנִ י
קּום ֶפ ְטרֹוס זְ ַבח וֶ ֱאכ ֹל׃ וַ ּי ֶ
ל־ּפי ְּב ַׂשר ִּפּגּול אֹו ֶׁש ֶקץ ָט ֵמא׃ וְ ִהּנֵ ה
עֹודי ל ֹא ָבא ֶא ִ
ִּכי ֵמ ִ
ֹלהים ל ֹא ְת ַׁש ֵּקץ ָא ָּתה׃
ת־א ֶׁשר ִט ַהר ֱא ִ
קֹול ֵא ָליו ֵׁשנִ ית ֶא ֲ
וְ ַה ִחּזָ יֹון ַהּזֶ ה ֻׁש ַּלׁש ָׁשֹלׁש ְּפ ָע ִמים וַ ָּת ָׁשב ַה ֵּת ָבה וַ ַּת ַעל
ַה ָּׁש ָמיְ ָמה׃
רּוח ֶפ ְטרֹוס ָל ַד ַעת ָמה הּוא ַה ַּמ ֲחזֶ ה ֲא ֶׁשר ָחזָ ה וְ ִהּנֵ ה
וַ ִּת ָּפ ֶעם ַ
לּוחי ָק ְרנֵ ִילּיֹוס ְמ ַב ְק ִׁשים ֵּבית ִׁש ְמעֹון וְ ע ְֹמ ִדים
ָה ֲאנָ ִׁשים ְׁש ֵ
ּגֹורר ָּבזֶ ה ִׁש ְמעֹון ַה ְמ ֻכּנֶ ה
ֹאמרּו ֲה ִמ ְת ֵ
ל־ה ָּפ ַתח׃ וַ ּיִ ְק ְראּו וַ ּי ְ
ַע ַ
ל־ּד ַבר ַה ַּמ ֲחזֶ ה
ּובעֹוד ֶפ ְטרֹוס ה ֹגֶ ה ִב ְל ָבבֹו ַע ְ
ֶפ ְטרֹוס׃ ְ
ֹלׁשה ֲאנָ ִׁשים ְמ ַב ְק ִׁשים א ָֹתְך׃
רּוח ִהּנֵ ה ְׁש ָ
ֹאמר ֵא ָליו ָה ַ
וַ ּי ֶ
ל־ּת ְפ ַסח ֵהּנָ ה וְ ֵהּנָ ה ִּכי ָאנ ִֹכי
וְ ַע ָּתה קּום ֵרד וָ ֵלְך ִא ָּתם וְ ַא ִ
ל־ה ֲאנָ ִׁשים ַהּנִ ְׁש ָל ִחים ֵא ָליו ֵמ ֵאת
ְׁש ַל ְח ִּתים׃ וַ ּיֵ ֶרד ֶפ ְטרֹוס ֶא ָ
ל־מה
ֹאמר ֲאנִ י ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ְמ ַב ְק ִׁשים ַע ַ
ָק ְרנֵ ִילּיֹוס וַ ּי ַ
אתם׃ וַ ּיַ ֲענּו ֵלאמ ֹר ָק ְרנֵ ִילּיֹוס ֶא ָחד ִמ ָּׂש ֵרי ַה ֵּמאֹות ִאיׁש
ָּב ֶ
הּודים
ל־עם ַהּיְ ִ
ֹלהים ֲא ֶׁשר לֹו ֵׁשם טֹוב ְּב ָכ ַ
ַּצ ִדיק וִ ֵירא ֱא ִ
ל־ּביתֹו
נִ ְּתנָ ה ּלֹו ִמ ְצוַ ת יְ הֹוָ ה ִמ ִּפי ַמ ְל ָאְך ָקדֹוׁש ִל ְקר ֹא ְלָך ֶא ֵ
ְל ַב ֲעבּור יִ ְׁש ַמע ִמ ַּד ְּבר ֶֹתיָך׃ וַ ּיִ ְק ָרא א ָֹתם וַ ּיָ ִלינּו ִאּתֹו ַּב ָּביִ ת
ן־ה ַא ִחים
וַ יְ ִהי ִמ ָּמ ֳח ָרת וַ ּיָ ָקם ֶפ ְטרֹוס וַ ּיֵ ֶלְך ִא ָּתם וַ ֲא ָח ִדים ִמ ָ
ל־ק ְס ִרין וְ ָק ְרנֵ ִילּיֹוס
ֲא ֶׁשר ְּביָ פֹו ָה ְלכּו ִעּמֹו׃ ְּול ָמ ֳח ָרתֹו ָּבאּו ֶא ִ
ּומיֻ ָּד ָעיו ֲא ֶׁשר ִה ְק ִה ָילם ְּב ֵביתֹו׃ וַ יְ ִהי
ִח ָּכה ָל ֶהם וְ ִעּמֹו ְקר ָֹביו ְ
ְּכבֹוא ֶפ ְטרֹוס וַ ּיֵ ֵצא ָק ְרנֵ ִילּיֹוס ִל ְק ָראתֹו וַ ּיִ ּפ ֹל ְל ַרגְ ָליו וַ ּיִ ְׁש ָּתחּו׃
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ם־אנִ י ֱאנֹוׁש ָאנִ י׃ וַ יְ ַד ֵּבר
ֹאמר קּום נָ א ּגַ ֲ
וַ ּיָ ֶקם א ֹתֹו ֶפ ְטרֹוס וַ ּי ַ
ֹאמר
ִאּתֹו וַ ּיָב ֹא ַה ַח ְד ָרה וַ ּיִ ְמ ָצא ַר ִּבים נִ ְק ָה ִלים ָׁש ָּמה׃ וַ ּי ֶ
הּודי ִל ְקר ֹב ֶאל־
יהם ַא ֶּתם יְ ַד ְע ֶּתם ִּכי ל ֹא־נָ כֹון ְל ִאיׁש יְ ִ
ֲא ֵל ֶ
אֹלהים ֶה ְר ַאנִ י ְל ִב ְל ִּתי ְקר ֹא ֶׁש ֶקץ אֹו
ִאיׁש נָ ְכ ִרי ְל ָד ְב ָקה ּבֹו וֵ ִ
ל־ּכן ל ֹא נִ ְמנַ ְע ִּתי ִמּבֹוא ֲא ֵל ֶיכם ִּכי
ן־א ָדם׃ ַע ֵ
ל־ּב ָ
ָט ֵמא ְל ָכ ֶ
אתם ִלי ָלבֹוא׃
ל־מה־ּזֶ ה ְק ָר ֶ
אתם ִלי וְ ַע ָּתה ֶא ְׁש ֲא ָלה ַע ַ
ְק ָר ֶ
ד־ה ָּׁש ָעה
ֹאמר ָק ְרנֵ ִילּיֹוס ִל ְפנֵ י ַא ְר ָּב ָעה ִיָמים יָ ַׁש ְב ִּתי ְבצֹום ַע ַ
וַ ּי ֶ
יתי ַּב ָּׁש ָעה ַה ְּת ִׁש ִיעית וְ ִהּנֵ ה ִאיׁש
ַהּז ֹאת ַוְכ ֲא ֶׁשר ִה ְת ַּפ ַּל ְל ִּתי ְּב ֵב ִ
ֹלהים
נֵילּיֹוס ָׁש ַמע ֱא ִ
ֹאמר ְּת ִפ ָּל ְתָך ָק ְר ִ
ע ֶֹטה אֹור נִ ָּצב ָע ָלי׃ וַ ּי ַ
ּוק ָרא ֵא ֶליָך
ת־צ ְדק ֶֹתיָך׃ וְ ַע ָּתה ְׁש ַלח ֶאל־יָפֹו ְ
ר־לָך ֶא ִ
וַ ּיִ זְ ָּכ ְ
ּגֹורר ְּב ֵבית ִׁש ְמעֹון
ת־ׁש ְמעֹון ַה ְמ ֻכּנֶ ה ֶפ ְטרֹוס ֲהל ֹא הּוא ִמ ְת ֵ
ֶא ִ
ר־לְך׃ וָ ֲא ַמ ֵהר
ל־ׂש ַפת ַהּיָם ֲא ֶׁשר ְּבבֹואֹו ַיְד ֶּב ָ
ּבּור ִסי ַע ְ
ַה ְ
את וְ ִהּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו ֻכ ָּלנּו ּפ ֹה
י־ב ָ
יט ְב ָּת ִּכ ָ
וָ ֶא ְׁש ַלח ֵא ֶליָך וְ ַא ָּתה ֵה ַ
ית ֵמ ֵאת יְ הֹוָ ה׃ וַ ְּיִפ ַּתח
ֹלהים ִל ְׁשמ ַֹע ְּככ ֹל ֲא ֶׁשר ֻצּוֵ ָ
ִל ְפנֵי ָה ֱא ִ
נֹוׂשא ָפנִים
ֹאמר ַע ָּתה ָא ֵמן יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ֵאין ֵ
ת־ּפיו וַ ּי ַ
ֶפ ְטרֹוס ֶא ִ
ם־איׁש ַהּיָ ֵרא א ֹתֹו ּופ ֵֹעל ֶצ ֶדק ִמ ָּכל־ּגֹוי וָ גֹוי
ֹלהים׃ ִּכי ִא ִ
ם־א ִ
ִע ֱ
ִיָפיק ָרצֹון ִמ ֶּמּנּו׃ וְ הּוא ָׁש ַלח ְּד ָברֹו ִל ְבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ַיְב ֵּׂשר א ָֹתם
יח הּוא ֲאדֹון ּכ ֹל׃ ִּכי ֲהל ֹא ַיְד ְע ֶּתם
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ָׁשלֹום ְּביַד יֵ ַ
הּודה ָה ֵחל ַּבּגָ ִליל ַא ֲח ֵרי
ת־ה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ָק ָרה ְּב ֶא ֶרץ יְ ָ
ֶא ַ
ׁשּוע
ֹלהים ֶאת־יֵ ַ
ר־מ ַׁשח ֱא ִ
יֹוחנָ ן ִל ְט ִב ָילתֹו׃ ֵאת ֲא ֶׁש ָ
יאת ָ
ְק ִר ַ
בּורתֹו וְ הּוא ָה ַלְך ָּב ָא ֶרץ ָהֹלְך וַ ֲעׂשה
רּוח ָק ְדׁשֹו ּוגְ ָ
ַהּנָ ְצ ִרי ְּב ַ
ֹלהים
צּוצים ַּת ַחת יַד ַה ָּׂש ָטן ִׁש ַּלח ָח ְפ ִׁשי ִּכי ָה ֱא ִ
ת־ה ְר ִ
טֹוב וְ ֶא ָ
הּודים
ל־א ֶׁשר ָע ָׂשה ְּב ֶא ֶרץ ַהּיְ ִ
ל־ּכ ֲ
ָהיָ ה ִעּמֹו׃ וַ ֲאנַ ְחנּו ֵע ִדים ַע ָ
ל־ה ֵעץ׃ וְ א ֹתֹו
ּיִתלּו א ֹתֹו ַע ָ
ל־א ֶׁשר ֵהם ֲה ָרגֻ הּו וַ ְ
ירּוש ַליִם וְ ַע ֲ
ִּוב ָ
ּיִּתנֵ הּו ְל ִהּגָ לֹות ְל ֵעינֵי ָהר ִֹאים׃
יׁשי וַ ְ
ֹלהים ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
ֵה ִקים ֱא ִ
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ֹלהים
ם־ל ֵעינֵי ָה ֵע ִדים ֲא ֶׁשר ָּב ַחר ָּבם ֱא ִ
ל־ה ָעם ִּכי ִא ְ
ל ֹא ְל ֵעינֵי ָּכ ָ
ִמ ֶּק ֶדם וַ ֲאנַ ְחנּו ֵהם ֲא ֶׁשר ָא ַכ ְלנּו וְ ָׁש ִתינּו ִעּמֹו ַא ֲח ֵרי קּומֹו ִמן־
נֵיהם
ַה ֵּמ ִתים׃ וְ הּוא ִצּוָ ה א ָֹתנּו ִל ְקר ֹא ְב ָאזְ נֵי ָה ָעם ְּול ָה ִעיד ִל ְפ ֶ
ֹלהים ְלׁש ֵֹפט ַה ַחּיִ ים וְ ַה ֵּמ ִתים׃ וְ גַ ם
ִּכי זֶ ה הּוא ֲא ֶׁשר נְ ָתנֹו ֱא ִ
ל־ה ַּמ ֲא ִמינִים ּבֹו
יאים ְמ ִע ִידים ָע ָליו ִּכי ְׁשמֹו יִ ְהיֶ ה ְל ָכ ַ
ל־הּנְ ִב ִ
ָּכ ַ
יחת ָעֹון׃
ִל ְס ִל ַ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ָצ ְל ָחה
ת־ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וְ ַ
עֹוד ֶפ ְטרֹוס ְמ ַד ֵּבר ֶא ַ
ּמֹולים ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים ֲא ֶׁשר ָּבאּו
ל־ּכל ַהּׁש ְֹמ ִעים ְּד ָברֹו׃ וְ ַהּנִ ִ
ַע ָ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ּגַ ם ַעל־
י־מ ְּתנַ ת ַ
ם־ּכ ָיפא ִה ַּת ְּמהּו ָּת ָמהּו ִּכ ַ
ִע ֵ
ַהּגֹויִ ם נִ ְׁש ָּפ ָכה׃ ִּכי ָׁש ְמעּו א ָֹתם ְמ ַד ְּב ִרים ִּב ְלׁש ֹנֹות וְ נ ְֹתנִ ים
יּוכל ִאיׁש ַל ֲעצ ֹר ַּב ַּמיִ ם
ֹאמר ֲה ַ
אֹלהים׃ וַ ּיַ ַען ֶּפ ְטרֹוס וַ ּי ַ
ּג ֶֹדל ֵל ִ
יהם
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ֲע ֵל ֶ
ְל ִב ְל ִּתי יִ ָּט ְבלּו ֲאנָ ִׁשים ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ָצ ְל ָחה ַ
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
מֹוהם ָּכמ ֹנּו׃ וַ יְ ַצו א ָֹתם ִּכי יִ ָּט ְבלּו ְּב ֵׁשם יֵ ַ
ְּכ ֶ
וְ ֵהם ִּב ְק ֻׁשהּו ִּכי יֵ ֵׁשב ִע ָּמ ֶהם יָ ִמים ֲא ָח ִדים׃
ם־הּגֹויִם ִק ְּבלּו
יהּודה ָׁש ְמעּו ִּכי ּגַ ַ
יחים וְ ָה ַא ִחים ֲא ֶׁשר ִּב ָ
וְ ַה ְּׁש ִל ִ
ּמֹולים
יְרּוש ַליִם וַ ּיַ ִּלינּו ָע ָליו ַהּנִ ִ
ֹלהים׃ ֶּופ ְטרֹוס ָּבא ָ
ת־ּד ַבר ָה ֱא ִ
ֶא ְ
ב־ּבם ֶל ֱאכ ֹל ִא ָּתם
את וַ ִּת ְת ָע ֶר ָ
ֵלאמ ֹר׃ ֵּבית ֲאנָ ִׁשים ֲע ֵר ִלים ָּב ָ
ל־א ְפנָיו ֵלאמ ֹר׃
ָל ֶחם׃ וַ ּיָ ֶחל ֶּפ ְטרֹוס וַ יְ ַס ֵּפר ָל ֶהם ָּד ָבר ָּד ָבר ַע ָ
רּוח וָ ֵא ֶרא ַב ַּמ ֲחזֶ ה
יתי ְּב ִעיר יָפֹו וַ ִּתּפ ֹל ָע ַלי ָה ַ
ִמ ְת ַּפ ֵּלל ָהיִ ִ
יה
פֹות ָ
ׁשּורה ְּב ַא ְר ַּבע ַּכנְ ֶ
דֹולה ְק ָ
ה־ת ָבה ַא ַחת ִּכ ִיר ָיעה גְ ָ
וְ ִהּנֵ ֵ
ן־ה ָּׁש ַמיִם וַ ָּתב ֹא ָע ָדי׃ וָ ֵא ֶפן ְל ַה ִּביט וָ ָא ִבין וָ ֵא ֶרא ָבּה
י ֶֹר ֶדת ִמ ַ
ל־א ְר ַּבע ֶוְר ֶמׂש ָה ֲא ָד ָמה
וְחּיַת ַה ָּׂש ֶדה ַהה ְֹלכ ֹת ַע ַ
ֶּב ֱה ַמת ָה ָא ֶרץ ַ
וָא ְׁש ַמע ּגַ ם־קֹול ֵמ ַּד ֵּבר ֵא ַלי קּום ֶפ ְטרֹוס ַזְבח
וְ עֹוף ַה ָּׁש ָמיִם׃ ֶ
ל־ּפי ְּב ַׂשר
ֹא־בא ֶא ִ
וֶאכ ֹל׃ וָא ַֹמר ָח ִל ָילה ִּלי ֲאד ֹנִי ִּכי ֵמע ִֹודי ל ָ
ֱ
ת־א ֶׁשר
ן־ה ָּׁש ָמיִם ֶא ֲ
וַּיַען ַהּקֹול ֵׁשנִית ִמ ַ
ִּפּגּול אֹו ֶׁש ֶקץ ָט ֵמא׃ ַ
וְה ִחּזָ יֹון ַהּזֶ ה נִ ְר ָאה ֵא ַלי ָׁשֹלׁש
ֹלהים ל ֹא ְת ַׁש ֵּקץ ָא ָּתה׃ ַ
ִט ַהר ָה ֱא ִ
וַּיַעל ַה ָּׁש ָמ ָיְמה׃
י־כן ה ַּורם ַהּכ ֹל ַ
וְא ֲח ֵר ֵ
ְּפ ָע ִמים ַ
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ל־ּפ ַתח ַה ַּביִת ֲא ֶׁשר
נָׁשים ע ְֹמ ִדים ַע ֶ
ֹלׁשה ֲא ִ
וְהּנֵ ה ְׁש ָ
ִוְכ ְמ ַעט ֶרגַע ִ
ּוח ִּד ֶּבר ִּבי ָל ֶל ֶכת ִא ָּתם
נִׁש ְלחּו ֵא ַלי ִמ ִּק ְס ִרין׃ ָוְהר ַ
ָהיִינּו ָׁשם ִּכי ְ
ם־ׁש ֶׁשת ָה ַא ִחים ָה ֵא ֶּלה וַּנָ ב ֹא
וַּיֵלכּו ִא ִּתי ּגַ ֵ
וָהּנָ ה ְ
וְל ֹא ִל ְפס ַֹח ֵהּנָ ה ֵ
ר־ר ָאה ַמ ְל ָאְך נִ ָּצב ְּב ֵביתֹו
וַּיַּגֶד־לנּו ֵאת ֲא ֶׁש ָ
ָ
ל־ּבית ָה ִאיׁש׃
ֶא ֵ
ת־ׁש ְמעֹון
ּוק ָרא ֵא ֶליָך ֶא ִ
ֲא ֶׁשר ִצּוָה אֹתֹו ֵלאמ ֹר ְׁש ַלח ֶאל־יָ פֹו ְ
ּוָׁשע ָּבם
ַה ְמ ֻכּנֶ ה ֶפ ְטרֹוס׃ וְ הּוא ַיְד ֵּבר ֵא ֶליָך ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ִּת ַ
ּוח
וַּת ְצ ַלח ֲע ֵל ֶיהם ר ַ
ֹּלתי ְל ַד ֵּבר ִ
ל־ּב ֶיתָך׃ ַוְכ ֲא ֶׁשר ַה ִח ִ
ַא ָּתה ָוְכ ֵ
ת־ּד ַבר ָה ָאדֹון
וָאזְ ּכ ֹר ֶא ְ
ַהּק ֶֹדׁש ַּכ ֲא ֶׁשר ָצ ְל ָחה ָע ֵלינּו ַּב ְּת ִח ָּלה׃ ֶ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש׃
יֹוחנָ ן ִט ֵּבל ַּב ַּמיִם וְ ַא ֶּתם ִּת ָּט ְבלּו ְּב ַ
ֲא ֶׁשר ָא ָמר ָ
ת־ה ַּמ ָּתנָ ה ַהּז ֹאת
ֹלהים ֶא ַ
וְ ַע ָּתה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר נָ ַתן ָל ֶהם ֱא ִ
יח ֲאנִי ִמי
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ם־לנּו ַה ַּמ ֲא ִמינִים ָּב ָאדֹון יֵ ַ
ַּכ ֲא ֶׁשר נָ ַתן ּגַ ָ
ת־ה ְּד ָב ִרים
ֹלהים׃ וַ יְ ִהי ְּכ ָׁש ְמ ָעם ֶא ַ
ת־ה ֱא ִ
ֲאנִי ִּכי ָאב ֹא ִל ְכלֹוא ֶא ָ
ם־לּגֹויִם
אֹלהים ֵלאמ ֹר ָא ֵכן ּגַ ַ
ּיִּתנּו ָכבֹוד ֵל ִ
ָה ֵא ֶּלה וַ ּיַ ֲח ִריׁשּו וַ ְ
ֹלהים ָלׁשּוב ְל ֶד ֶרְך ַה ַחּיִ ים׃
נָ ַתן ֱא ִ
ל־ּד ְב ַרת
יהם ַע ִ
פֹוצים ִמ ְּפנֵ י ַה ָּצ ָרה ֲא ֶׁשר ָע ְב ָרה ֲע ֵל ֶ
וְ ַהּנְ ִ
יֹוכיָ א וְ ל ֹא ִהּגִ ידּו
ינּוקיָ א וְ ַק ְפרֹוס וְ ַאנְ ְט ְ
ד־ּפ ְ
ְס ֵט ָפנֹוס ָה ְלכּו ַע ִ
ּומ ֶהם ָהיּו
הּודים ְל ַב ָּדם׃ ֵ
זּול ִתי ַלּיְ ִ
ׂשֹורה ְל ִאיׁש ָ
ְד ַבר ַה ְּב ָ
ם־אל־
יֹוכיָ א וַ יְ ַד ְּברּו ּגַ ֶ
קּורינִ י ֲא ֶׁשר ָּבאּו ַאנְ ְט ְ
ַאנְ ֵׁשי ַק ְפרֹוס וְ ִ
יהם
ׁשּוע׃ וְ יַ ד יְ הֹוָ ה ָהיְ ָתה ֲע ֵל ֶ
ת־ה ָאדֹון יֵ ַ
ַהּיְ וָ נִ ים וַ ַיְב ְּׂשרּום ֶא ָ
מּוע ָתם
ּוׁש ָ
ל־ה ָאדֹון׃ ְ
וְ ַר ִּבים ְּב ִמ ְס ָּפר ֶה ֱא ִמינּו וַ ּיָ ׁשּובּו ֶא ָ
ת־ּבר־
ירּוש ַליִ ם וַ ּיִ ְׁש ְלחּו ֶא ַ
ל־אזְ נֵ י ָה ֵע ָדה ֲא ֶׁשר ִב ָ
ָּב ָאה ֶא ָ
ֹלהים וַ ּיִ ְׂש ָמח
ת־ח ֶסד ָה ֱא ִ
יֹוכיָ א׃ וַ ּיָב ֹא וַ ּיַ ְרא ֶא ֶ
ל־אנְ ְט ְ
נַ ָּבא ֶא ַ
רּוח נָ כֹון׃ ִּכי ִאיׁש טֹוב
ל־לב ֻּכ ָּלם ְל ָד ְב ָקה ָב ָאדֹון ְּב ַ
וַ יְ ַד ֵּבר ַע ֵ
ל־ה ָאדֹון׃
ם־רב נִ ְס ְּפחּו ַע ָ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש וֶ ֱאמּונָ ה וְ ַע ָ
ּומ ֵלא ַ
ָהיָ ה ָ
ת־ׁשאּול׃
ל־ט ְרסֹוס ְל ַב ֵּקׁש ֶא ָ
וַ ּיֵ ֶלְך ִמ ָּׁשם ֶא ַ
12

13

14

14

15

15

16

17

18

19

20

21
22

23
24

25

16

18

20

21

22

23

24

מפעלות יא ,יב

258
26

27,28

29

30

יב
2,3

4

5
6

7

8

9

ימה ְּב ֶק ֶרב
יֹוכיָ א וַ ּיֵ ְׁשבּו ָׁשם ָׁשנָ ה ְת ִמ ָ
יאהּו ַאנְ ְט ְ
וַ ּיִ ְמ ָצ ֵאהּו וַ ִיְב ֵ
יֹוכיָ א ִל ְקר ֹא
הּוחל ְּב ַאנְ ְט ְ
תֹורה ָל ַר ִּבים ָאז ַ
ַה ָּק ָהל וַ יְ ַל ְּמדּו ָ
יחּיִ ים׃
ַל ַּת ְל ִמ ִידים ְמ ִׁש ִ
יֹוכיָ א׃ וַ ּיָ ָקם
ירּוׁש ַליִ ם ַאנְ ְט ְ
יאים ִמ ָ
וַ יְ ִהי ַּבּיָ ִמים ָה ֵהם וַ ּיֵ ְרדּו נְ ִב ִ
רּוח ִּד ֶּבר ּבֹו ִּכי ָר ָעב ּגָ דֹול יִ ְהיֶ ה
ּוׁשמֹו ֲאגָ בֹוס וְ ָה ַ
ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְ
לֹודיֹוס׃ וַ ּיִ ְתנַ ְּדבּו
ימי ְק ְ
ל־ה ָא ֶרץ הּוא ָה ָר ָעב ֲא ֶׁשר ָּבא ִּב ֵ
ְּב ָכ ָ
ֹלח ִאיׁש ִאיׁש ֵמ ֶהם ַּכ ֲא ֶׁשר ַּת ִּׂשיג יָ דֹו ַל ֲעז ֹר
ַה ַּת ְל ִמ ִידים ִל ְׁש ַ
יהּודה׃ וַ יַ ֲעׂשּו ֵכן וַ ּיִ ְׁש ְלחּו נִ ְד ַבת יָ ָדם
ָל ַא ִחים ַהּי ְֹׁש ִבים ִּב ָ
ל־הּזְ ֵקנִ ים ַעל־יַ ד ַּבר־נַ ָּבא וְ ָׁשאּול׃
ֶא ַ
הֹורדֹוס ַה ֶּמ ֶלְך ֶאת־יָ דֹו ְּב ַאנְ ֵׁשי ָה ֵע ָדה
ָּב ֵעת ַה ִהיא ָׁש ַלח ְ
יֹוחנָ ן ֶּב ָח ֶרב׃ וַ ּיַ ְרא ִּכי־
ּנֹותם׃ וַ ּיַ ֲהר ֹג ֶאת־יַ ֲעק ֹב ֲא ִחי ָ
ְל ַע ָ
ת־ּפ ְטרֹוס
ם־א ֶ
ּיֹוסף וַ ּיִ ְתּפ ֹׂש ּגַ ֶ
הּודים וַ ֶ
טֹוב ַה ָּד ָבר ְּב ֵעינֵ י ַהּיְ ִ
ג־ה ַּמּצֹות׃ וַ ּיַ ֲחזֶ ק־ּבֹו וַ ּיִ ְּתנֵ הּו ְּב ֵבית ַה ֶּכ ֶלא
יְמי ַח ַ
וְ ַהּיָ ִמים ֵ
וַ ּיִ ְׁש ְמ ֻרהּו ַא ְר ַּבע ַמ ְח ְלקֹות ַאנְ ֵׁשי ַה ָּצ ָבא ַא ְר ָּב ָעה ַא ְר ָּב ָעה
ל־מ ְח ְל ָקה ִּכי ָא ַמר ְל ַה ֲע ִמידֹו ִל ְפנֵ י ָה ָעם ַא ֲח ֵרי ַה ָּפ ַסח׃
ָּכ ַ
וַ יְ ִהי ֶּפ ְטרֹוס ָעצּור ְּב ֵבית ִּכ ְלאֹו ַאְך ָה ֵע ָדה ֶה ְע ִּת ָירה ַב ֲעדֹו
הֹורדֹוס ַל ֲה ִביאֹו
ֹלהים ְּב ָחזְ ָקה׃ וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ ְ
ל־א ִ
ֶא ֱ
ל־מ ְׁש ָּכבֹו ֵּבין ְׁשנֵ י
ַל ִּמ ְׁש ָּפט ַּב ַּליְ ָלה ַההּוא ָׁש ַכב ֶּפ ְטרֹוס ַע ִ
ֲאנָ ִׁשים ֲח ֻמ ִּׁשים ָאסּור ִּב ְׁשנַ יִ ם ְּכ ָב ִלים וְ ׁש ְֹמ ֵרי ֵבית ַה ֶּכ ֶלא
ל־ה ָּסף׃ וְ ִהּנֵ ה ַמ ְל ַאְך יְ הֹוָ ה נִ ָּצב ָע ָליו וְ אֹור נָ גַ ּה
נִ ָּצ ִבים ַע ַ
ְּב ִל ְׁש ָּכתֹו וַ ּיִ ּגַ ע ְּב ַכף יֶ ֶרְך ֶּפ ְטרֹוס וַ יְ ִע ֵירהּו ֵלאמ ֹר קּום ַמ ֵהר
ֹאמר ֵא ָליו ַה ַּמ ְל ָאְך ֲחג ֹר ָמ ְתנֶ יָך
סּוריו ֵמ ַעל יָ ָדיו׃ וַ ּי ֶ
וַ ּיִ ַּמּסּו ֲא ָ
ת־מ ִע ְילָך ֲע ֵטה
ֹאמר ֵא ָליו וְ ֶא ְ
ּונְ ָע ֶליָך ִׂשים ְּב ַרגְ ֶליָך וַ ּיַ ַעׂש ֵּכן וַ ּי ֶ
ם־א ֶמת
וְ ֵלְך ַא ֲח ָרי׃ וַ ּיֵ ֵצא וַ ּיֵ ֶלְך ַא ֲח ָריו וְ נַ ְפׁשֹו ל ֹא יָ ְד ָעה ִא ֱ
הּוא ֲא ֶׁשר נַ ֲע ָׂשה ּלֹו ְּביַ ד ַה ַּמ ְל ָאְך ִּכי ְּכ ִחּזָ יֹון נִ ְר ָאה ְב ֵעינָ יו׃
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וַ ּיַ ַע ְברּו ֶאת־טּור ַהּׁש ְֹמ ִרים ָה ִראׁשֹונִ ים וְ ֶאת־טּור ַה ְּׁשנִ ּיִ ים
יהם
ל־ׁש ַער ַה ַּב ְרזֶ ל ַהּי ֵֹצא ָה ִע ָירה ֲא ֶׁשר נִ ְפ ַּתח ִל ְפנֵ ֶ
וַ ּיָב ֹאּו ֶא ַ
ֵמ ֵא ָליו וַ ּיֵ ְצאּו בֹו וַ ּיַ ַע ְברּו ְרחֹוב ֶא ָחד וַ ּיַ ַעל ַה ַּמ ְל ָאְך ֵמ ָע ָליו
ֹאמר ֶּפ ְטרֹוס ְּכׁשּוב ַּד ְעּתֹו ֵא ָליו ַע ָּתה יָ ַד ְע ִּתי
ִּפ ְתא ֹם׃ וַ ּי ֶ
הֹורדֹוס
ת־מ ְל ָאכֹו וַ ּיַ ִּצ ֵילנִ י ִמ ַּכף ְ
ֶאל־נָ כֹון ִּכי ָׁש ַלח יְ הֹוָ ה ֶא ַ
ל־לּבֹו וַ ּיָב ֹא
עֹודּנּו ְמ ַד ֵּבר ֶא ִ
ֶ
הּודים׃
ם־הּיְ ִ
ל־צ ִדּיַ ת ַע ַ
ּומ ָּכ ְ
ִ
יֹוחנָ ן ַה ְמ ֻכּנֶ ה ַמ ְרקֹוס וְ ָׁשם ַר ִּבים
ל־ּבית ִמ ְריָ ם ֵאם ָ
ֶא ֵ
ל־ּד ֶלת ַה ָּׁש ַער וַ ָּתב ֹא נַ ֲע ָרה
ּומ ְת ַּפ ְּל ִלים׃ וַ ּיִ ְדּפ ֹק ַע ֶ
נִ ְק ָה ִלים ִ
רֹודי׃ וַ ַּת ֵּכר ֶאת־קֹול ֶּפ ְטרֹוס
ּוׁש ָמּה ִ
ַא ַחת ְלקֹול ַהּד ֵֹפק ְ
ם־ר ָצה ַה ַּביְ ָתה
ת־ה ָּד ֶלת ִּכי ִא ָ
ֹא־פ ְת ָחה ּלֹו ֶא ַ
ומ ִּׂש ְמ ָח ָתּה ל ָ
ִ
יה
ֹאמרּו ֵא ֶל ָ
ל־ה ָּפ ַתח׃ וַ ּי ְ
י־פ ְטרֹוס ע ֵֹמד ַע ַ
וַ ַּתּגֵ ד ָל ֶהם ִּכ ֶ
י־כן ַה ָּד ָבר ָאז ָא ְמרּו ִּכי־
ִמ ְׁש ַּתּגֵ ָעה ָא ְּת וְ ִהיא ָא ְמ ָרה ל ֹא ִּכ ֵ
הֹוסיף ִל ְדּפ ֹק וַ ּיִ ְפ ְּתחּו וַ ּיִ ְראּו א ֹתֹו וַ יְ ִהי
ּופ ְטרֹוס ִ
ַמ ְל ָאכֹו הּוא׃ ֶ
יהם׃ וַ ּיָ נֶ ף יָ דֹו ָל ֶהם ַל ְחׁשֹות וַ יְ ַס ֵּפר ָל ֶהם ֵאת
ְל ֶפ ֶלא ְּב ֵעינֵ ֶ
ֹאמר ַהּגִ ידּו ז ֹאת ְליַ ֲעק ֹב
ר־הֹוציאֹו ָה ָאדֹון ִמ ֵּבית ַה ֶּכ ֶלא וַ ּי ֶ
ִ
ֲא ֶׁש
הּומה
ּומ ָ
וְ ָל ַא ִחים וַ ּיֵ ֵצא וַ ּיֵ ֶלְך־לֹו ְל ָמקֹום ַא ֵחר׃ ַהּב ֶֹקר אֹור ְ
ה־היָ ה ְל ֶפ ְטרֹוס׃
ַר ָּבה ָהיְ ָתה ֵּבין ַאנְ ֵׁשי ַה ָּצ ָבא ֵלאמ ֹר ֶמ ָ
ת־הּׁש ְֹמ ִרים וַ ּיִ ֵּתן
הֹורדֹוס ָּד ַרׁש א ֹתֹו וְ ל ֹא ְמ ָצאֹו וַ ּיַ ֲחק ֹר ֶא ַ
וְ ְ
ל־ק ְס ִרין וַ ּיֵ ֶׁשב ָׁשם׃
יהּודה ֶא ִ
יתם וַ ּיֵ ֶרד ִמ ָ
ָּדתֹו ַל ֲה ִמ ָ
ּוב ִּצד ֹנִ ים וְ ֵהם ָּבאּו ֵא ָליו ְּב ֵלב ֶא ָחד
ָאז ָח ָרה ַאּפֹו ַּבּצ ִֹרים ַ
ל־ח ַדר ַה ֶּמ ֶלְך ְל ַה ְפּגִ ַיע
ל־לב ְּב ַל ְסטֹוס ֲא ֶׁשר ַע ֲ
וַ יְ ַד ְּברּו ַע ֵ
הֹוציאּו ָל ֶהם
ַּב ֲע ָדם וְ ַל ֲעׂשֹות ָׁשלֹום ָל ֶהם ִּכי ֵמ ֶא ֶרץ ַה ֶּמ ֶלְך ִ
מֹועד וַ ּיִ ְל ַּבׁש
ֵ
צֹותם׃ וַ יְ ִהי ַהּיֹום יֹום
ת־ׁש ֶבר ַר ֲעבֹון ַא ְר ָ
ֶא ֶ
יהם
ל־ּכ ֵּסא ַה ִּמ ְׁש ָּפט וַ ּיִ ָּׂשא ֲא ֵל ֶ
הֹורדֹוס ִּבגְ ֵדי ַמ ְלכּות וַ ּיֵ ֶׁשב ַע ִ
ְ
ֹלהים הּוא וְ ל ֹא קֹול
ִמ ַּד ְּבר ָֹתיו׃ וַ ּיָ ִריעּו ָה ָאם ֵלאמ ֹר קֹול ֱא ִ
אֹלהים
ָא ָדם׃ וַ ּיַ ֵּכהּו ַמ ְל ַאְך־יְ הֹוָ ה ְּכ ֶרגַ ע ִּכי ל ֹא־נָ ַתן ָּכבֹוד ֵל ִ
תֹול ִעים וַ ּיָ מ ֹת׃
ֹאכ ֻלהּו ָ
וַ ּי ְ
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ֹלהים ָע ָלה ָעֹלה וָ ָרב׃ וַ ּיָ ׁשּובּו ַּבר־נַ ָּבא וְ ָׁשאּול
ּוד ַבר ֱא ִ
ְ
*
ת־ּפ ֻק ָּד ָתם ַהּנְ תּונָ ה ָל ֶהם
ּוש ַליִ ם ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ִמ ְלאּו ֶא ְ
ִמיר ָ
ת־יֹוחנָ ן ַה ְמ ֻכּנֶ ה ַמ ְרקֹוס׃
ָ
וַ ּיִ ְקחּו ִא ָּתם ֶא
ּומ ַל ְּמ ִדים וְ ֵא ֶּלה
יאים ְ
יֹוכיָ א נְ ִב ִ
וַ ּיִ ְהיּו ַּב ָּק ָהל ֲא ֶׁשר ְּב ַאנְ ְט ְ
ּקּורינִ י
לּוקיֹוס ַה ִ
מֹותם ַּבר־נַ ָּבא וְ ִׁש ְמעֹון ַהּנִ ְק ָרא גַ ם־נִ יגַ ר וְ ְ
ְׁש ָ
ם־הֹורדֹוס ֶט ְט ַר ְרְך וְ ָׁשאּול׃
ְ
ּומנַ ֵחם ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ָאמֹון ִע
ְ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש
ַ
צֹומם ָהיָ ה ְד ַבר
ּוב ָ
בֹוד ָתם ֶאת־יְ הֹוָ ה ְ
ּוב ֲע ָ
ַ
אכה
ת־ׁשאּול ַל ֲעׂשֹות ַּב ְּמ ָל ָ
ת־ּבר־נַ ָּבא וְ ֶא ָ
ַה ְב ִּדילּו־נָ א ִלי ֶא ַ
יהם
אתים ָלּה׃ וַ ּיָ צּומּו וַ ּיִ ְת ַּפ ְּללּו וַ ּיִ ְס ְמכּו ֶאת־יְ ֵד ֶ
ֲא ֶׁשר ְק ָר ִ
יהם וַ יְ ַׁש ְּלחּום׃
ֲע ֵל ֶ
לּוקיָ א וְ ָׁשם יָ ְרדּו
ל־ס ְ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ָה ֵא ֶּלה ֶא ְ
יחי ַ
וַ ּיֵ ְלכּו ְׁש ִל ֵ
בֹואם ִע ָירה ְס ָל ִמים ִהּגִ ידּו ֶאת־
ל־ק ְפרֹוס׃ ְּב ָ
ָב ֳאנִ ּיָ ה ָלב ֹא ֶא ַ
ם־יֹוחנָ ן ָהיָ ה
ָ
הּודים וְ גַ
י־ה ְּכנֵ ֶסת ֲא ֶׁשר ַלּיְ ִ
ֹלהים ְּב ָב ֵּת ַ
ְּד ַבר ָה ֱא ִ
ד־ּפפֹוס
ל־ה ִאי ַע ָ
ִע ָּמם ְל ָׁש ְר ָתם׃ וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר ַּתּמּו ִל ְסּב ֹב ְּב ָכ ָ
הּודי
יא־ׁש ֶקר וְ הּוא ִאיׁש יְ ִ
וַ ּיִ ְמ ְצאּו ָׁשם ִאיׁש ְמ ַכ ֵּׁשף ּונְ ִב ָ
ם־ס ְרּגִ ּיֹוס ּפֹולֹוס נְ ִציב ָה ִאי
ׁשּוע׃ הּוא ָהיָ ה ִע ֶ
ּוׁשמֹו ַּבר־יֵ ַ
ְ
ת־ׁשאּול ָלבֹוא
ת־ּבר־נַ ָּבא וְ ֶא ָ
ם־לב ָק ָרא ֶא ַ
וְ זֶ ה ִאיׁש ֲח ַכ ֵ
ימא ַה ְמ ַכ ֵּׁשף
ֹלהים׃ וְ ַא ִּל ָ
יהם ְּד ַבר ָה ֱא ִ
ֵא ָליו ִל ְׁשמ ַֹע ִמ ִּפ ֶ
י־כן ְמ ֻת ְרּגָ ם ְׁשמֹו ָהיָ ה ָל ֶהם ְל ָׂש ָטן ִּכי יָ זַ ם ְל ָה ֵסב ֶאת־
ִּכ ֵ
ַהּנְ ִציב ֵמ ַה ֲא ִמין׃ ַרק ָׁשאּול ֲא ֶׁשר נִ ְק ָרא גַ ם־ּפֹולֹוס ָמ ֵלא
ן־ּב ִלּיַ ַעל ָמ ֵלא ָכל־
יח ֵא ָליו׃ וַ ּיִ ְק ָרא הֹוי ֶּב ְ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ִה ְׁשּגִ ַ
ַ
ל־צ ֶדק ֲה ִכי ל ֹא ֶת ְח ַּדל עֹוד ֵמ ַע ֵּקׁש
ּומ ְר ָמה וְ ׂשֹונֵ א ָכ ֶ
ָע ְר ָמה ִ
ת־ּד ְר ֵכי יְ הֹוָ ה ַהיְ ָׁש ִרים׃ וְ ַע ָּתה ִהּנֵ ה יַ ד־יְ הֹוָ ה ִּתּגַ ע ְּבָך
ֶא ַ
ּובן ֶרגַ ע
ית ִעּוֵ ר ַעד ִל ְמל ֹא־יָ ִמים וְ אֹור ַה ֶּׁש ֶמׁש ל ֹא ִת ְר ֶאה ִ
וְ ָהיִ ָ
ְּכ ַד ְּברֹו ָהיְ ָתה ָע ָליו ֲא ֵפ ָלה וַ ֲח ֵׁש ָכה וַ ּיֵ ַתע וַ יְ גַ ֵּׁשׁש ָאנֶ ה וָ ָאנֶ ה
ת־א ֶׁשר נַ ֲע ָׂשה
ִל ְמצ ֹא ִאיׁש ַלנְ ח ֹתֹו ְביָ דֹו׃ ִּכ ְראֹות ַהּנְ ִציב ֶא ֲ
תֹורת ָה ָאדֹון׃
ֶה ֱא ִמין וַ ּיִ ְׁש ָּת ֶאה ְל ַ
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ל־ּפ ְרגִ י
וַ ּיָ ָׁשב ּפֹולֹוס וְ ַהּנִ ְלוִ ים ָע ָליו ִמ ָּפפֹוס ָּב ֳאנִ ּיָ ה וַ ּיַ ֲעלּו ֶא ַ
רּוׁש ָליִ ם׃
יהם ָלׁשּוב יְ ָ
יֹוחנָ ן ֵמ ֲע ֵל ֶ
ּפּוליָ א וְ ָׁשם נִ ְפ ַרד ָ
ֲא ֶׁשר ְּב ַפ ְמ ְ
יס ְדיָ א וַ ּיָב ֹאּו
יֹוכיָ א ֲא ֶׁשר ְּב ִפ ִ
ל־אנְ ְט ְ
וְ ֵהם נָ ְסעּו ִמ ַּפ ְרגִ י וַ ּיֵ ְלכּו ֶא ַ
ית־ה ְּכנֵ ֶסת וַ ּיֵ ֵׁשבּו׃ וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ִה ָּק ֵרא
ל־ּב ַ
ְביֹום ַה ַּׁש ָּבת ֶא ֵ
ית־ה ְּכנֵ ֶסת ֵלאמ ֹר ָל ֶהם
אׁשי ֵב ַ
ּובּנָ ִביא וַ ּיִ ְׁש ְלחּו ָר ֵ
ּתֹורה ַ
ַב ָ
ת־ה ָעם ַּד ֵּברּו׃
הֹוכח ֶא ָ
ֲאנָ ִׁשים ַא ִחים ִאם־יֵ ׁש ָל ֶכם ָּד ָבר ְל ַ
ם־היְ ֵר ִאים
ֹאמר ַאנְ ֵׁשי יִ ְׂש ָר ֵאל וְ גַ ַ
וַ ּיַ ֲעמ ֹד ּפֹולֹוס וַ יְ נ ֵֹפף יָ דֹו וַ ּי ַ
ֹלהי ָה ָעם ַהּזֶ ה הּוא
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ֱא ֵ
ֹלהים ְׁש ָמעּונִ י׃ ֱא ֵ
ת־ה ֱא ִ
ֶא ָ
יֹותם ּגֵ ִרים ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
בֹותינּו וַ ּיָ ֶרם ֶק ֶרן ָל ָעם ִּב ְה ָ
ָב ַחר ַּב ֲא ֵ
*
יאם ִמ ָּׁשם ִּבזְ ר ַֹע נְ טּויָ ה׃ וַ ּיִ ָּׂשא א ָֹתם וַ יְ ַכ ְל ְּכ ֵלם
הֹוצ ָ
וְ הּוא ִ
יהם ִׁש ְב ָעה גֹויִ ם ְּב ֶא ֶרץ
ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה ַּב ִמ ְד ָּבר׃ וַ ּיַ ְׁש ֵמד ִמ ְּפנֵ ֶ
ת־א ְד ָמ ָתם ִל ֻיר ַׁשת נַ ֲח ָלה׃ ַא ֲח ֵרי־
ְּכנָ ַען וַ ּיַ ֵּפל ָל ֶהם ַּב ֶח ֶבל ֶא ַ
ֵכן נָ ַתן ָל ֶהם ׁש ְֹפ ִטים ְל ָׁש ְפ ָטם ְּכ ַא ְר ַּבע ֵמאֹות וַ ֲח ִמ ִּׁשים
יהם ֶמ ֶלְך
מּואל ַהּנָ ִביא׃ ְּביָ ָמיו ָׁש ֲאלּו ִל ְמֹלְך ֲע ֵל ֶ
ד־ׁש ֵ
ָׁשנָ ה ַע ְ
ן־קיׁש ִאיׁש יְ ִמינִ י ְל ֶמ ֶלְך
ת־ׁשאּול ֶּב ִ
ֹלהים נָ ַתן ָל ֶהם ֶא ָ
וְ ָה ֱא ִ
יהם ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה׃ וְ ַא ֲח ֵרי ֲה ִסירֹו א ֹתֹו ִמ ְּמֹלְך ֵה ִקים
ֲע ֵל ֶ
אתי ֶאת־
יהם ֲא ֶׁשר ָא ַמר ָע ָליו וַ יְ ִע ֶידּנּו ָמ ָצ ִ
ת־ּדוִ ד ְל ֶמ ֶלְך ֲע ֵל ֶ
ֶא ָ
ל־ח ְפ ִצי יַ ְׁש ִלים׃ ִמּזַ ְרעֹו
ָּדוִ ד ֶּבן־יִ ַׁשי ִאיׁש ִּכ ְל ָב ִבי ֲא ֶׁשר ָּכ ֶ
מֹוׁש ַיע׃ וַ יְ ִהי
ׁשּוע ְליִ ְׂש ָר ֵאל ְל ִ
ֹלהים ִּכ ְד ָברֹו ֶאת־יֵ ַ
ֵה ִביא ָה ֱא ִ
ׁשּובה ְּול ִה ָּט ֵבל
ל־עם יִ ְׂש ָר ֵאל ִל ְת ָ
ל־ּכ ַ
יֹוחנָ ן ֶא ָ
ַא ֲח ֵרי ְקר ֹא ָ
ה־ּת ַח ְׁשבּון
ּומ ְ
רּוצתֹו ָא ַמר ַ
ת־מ ָ
יֹוחנָ ן ֶא ְ
ִל ְפנֵ י ב ֹאֹו׃ ְּוכ ַכּלֹות ָ
י־אנִ י ל ֹא ֲאנִ י הּוא ִּכי ִהּנֵ ה ַא ֵחר ָּבא ַא ֲח ַרי וְ הּוא ֲא ֶׁשר
ָע ַלי ִמ ָ
ֹּלתי ֵמ ַה ֶּתר־לֹו ְׂשרֹוְך נְ ָע ָליו ֲא ֶׁשר ְּב ַרגְ ָליו׃ ַא ֶּתם ֲאנָ ִׁשים
ַק ִ
תֹוכ ֶכם
ֹלהים ַהּנִ ְמ ְצ ִאים ְּב ֲ
ַא ִחים זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם וְ ָכל־יִ ְר ֵאי ֱא ִ
לּוח׃
ׁשּועה ַהּז ֹאת ָׁש ַ
ֵא ֵלינּו ְּד ַבר ַהיְ ָ
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יהם יַ ַען ֲא ֶׁשר ל ֹא יָ ְדעּו א ֹתֹו
אׁש ֶ
ירּוׁש ַליִ ם וְ ָר ֵ
ּיׁש ִבים ִּב ָ
י־ה ְ
ִּכ ַ
יאים ַהּנִ ְק ָר ִאים ִמ ֵּדי ַׁש ָּבת ְּב ַׁש ַּבּתֹו ִמ ְלאּו
ת־ּד ְב ֵרי ַהּנְ ִב ִ
וְ ֶא ִ
א ָֹתם ְּב ִמ ְׁש ָּפ ָטם ֲא ֶׁשר ְׁש ָפ ֻטהּו׃ וְ ַאף ִּכי־ל ֹא ָמ ְצאּו־בֹו ֵח ְטא
ט־מוֶ ת ִּב ְקׁשּו ֵמ ֵאת ִּפ ָילטֹוס ַל ֲה ִמיתֹו׃ ְּכ ַב ְּצ ָעם ֶאת־
ִמ ְׁש ַּפ ָ
הֹור ֻדהּו ֵמ ַעל ָה ֵעץ וַ ּיַ ְׁש ִּכ ֻיבהּו ַּב ָּק ֶבר׃
ַהּכ ֹל ֲא ֶׁשר ָּכתּוב ָע ָליו ִ
ם־ה ֵּמ ִתים׃ וְ הּוא ִיָמים ַר ִּבים נִ גְ ֹלה נִ גְ ָלה
ֹלהים ֲה ִקימֹו ֵמ ִע ַ
וְ ָה ֱא ִ
ירּוש ַליִם וַ ֲא ֶׁשר ַע ָּתה ַּכּיֹום ֵהם
ל־א ֶׁשר ָעלּו ִעּמֹו ֵמ ַהּגָ ִליל ִל ָ
ֶא ֲ
בּועתֹו
מֹוד ִיעים ָל ֶכם ִּכי ְׁש ָ
ֵע ִדים לֹו נֶ גֶ ד ָה ָעם׃ וְכ ֹה ֲאנַ ְחנּו ִ
ת־ּד ָברֹו ַּב ֲה ִקימֹו ֶאת־
ֹלהים ַע ָּתה ְל ָבנֵינּו ֶא ְ
ַל ֲאב ֵֹתינּו׃ ֵה ִקים ֱא ִ
ׁשּוע ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ם ָּכתּוב ַּב ִּמזְ מֹור ַה ֵּׁשנִי ְּבנִי ַא ָּתה ֲאנִי ַהּיֹום
יֵ ַ
ִיְל ְד ִּתיָך׃ ַּוב ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ֵה ִקים א ֹתֹו ִמ ֵּבין ַה ֵּמ ִתים ֲא ֶׁשר ל ֹא
ת־ּב ִלי ּכ ֹה ָא ָמר ֶא ֵּתן ָל ֶכם ַח ְס ֵּדי ָדוִ ד ַהּנֶ ֱא ָמנִים׃
יָ ׁשּוב עֹוד ְל ַׁש ַח ְ
ֹא־ּת ֵּתן ֲח ִס ְידָך ִל ְראֹות
ל־ּכן הּוא א ֵֹמר עֹוד ְּב ִמזְ מ ֹר ַא ֵחר ל ִ
ַע ֵ
ֹלהים הּוא גָ וַ ע
ָׁש ַחת׃ ִּכי ָדוִ ד ַא ֲח ֵרי ֶל ְכּתֹו ְבד ֹר ָֹתיו ַּב ֲע ַצת ֱא ִ
ֹלהים ֲה ִקימֹו
בֹותיו וַ ּיַ ְרא ָׁש ַחת׃ ַאְך־זֶ ה ֲא ֶׁשר ָה ֱא ִ
ל־א ָ
וַ ּיֵ ָא ֶסף ֶא ֲ
ל־יְדי־
ֹא־ר ָאה ָׁש ַחת׃ ָל ֵכן ֲאנָ ִׁשים ַא ִחים יִ ּוָ ַדע ָל ֶכם ִּכי ַע ֵ
הּוא ל ָ
י־בּכ ֹל ֲא ֶׁשר ל ֹא־נִ ְצ ַּד ְק ֶּתם
יחת ַה ֲח ָט ִאים׃ ִּכ ַ
זֶ ה ֻהּגַ ד ָל ֶכם ְס ִל ַ
ל־ה ַּמ ֲא ִמין יִ ְצ ַּדק־ּבֹו׃ ָל ֵכן ִה ָּׁש ְמרּו ָל ֶכם ֶּפן־
מׁשה ָּכ ַ
תֹורת ֶ
ְּב ַ
יאים׃
יָבֹוא ֲע ֵל ֶיכם ֲא ֶׁשר ָּכתּוב ַּבּנְ ִב ִ
*
ְראּו ַא ֶּתם ּב ֹזִ ים וְ ִה ַּת ְּמהּו וָ ׁש ֹּמּו
ימ ֶיכם
ִּכי־פ ַֹעל ּפ ֵֹעל ֲאנִ י ִּב ֵ
ּפ ַֹעל ֲא ֶׁשר ל ֹא ַת ֲא ִמינּו ִּכי־יְ ֻס ַּפר ָל ֶכם׃
יהם ַּכ ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה עֹוד
אתם וַ ַיְב ְקׁשּום ְל ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
וַ יְ ִהי ְּב ֵצ ָ
הּודים
ם־ּביֹום ַה ַּׁש ָּבת ָה ַא ֵחר׃ ְּב ִה ָּפ ֵרד ַה ָּק ָהל נָ טּו יְ ִ
ֵׁשנִית ּגַ ְ
ַר ִּבים וְ גֵ ִרים ַה ֵיְר ִאים ֶאת־יְ הֹוָ ה וַ ּיֵ ְלכּו ַא ֲח ֵרי פֹולֹוס ַּובר־נַ ָּבא
ֹלהים׃
וְ ֵהם ָא ְמרּו ָל ֶהם וַ ּיַ זְ ִהירּום ִל ְהיֹות ְּד ֵב ִקים ְּב ֶח ֶסד ָה ֱא ִ
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ל־ה ִעיר ִל ְׁשמ ַֹע
וַ יְ ִהי ְּביֹום ַה ַּׁש ָּבת ָה ַא ֵחר וַ ִּת ָּק ֵהל ִּכ ְמ ַעט ָּכ ָ
ת־המֹון ָה ָעם
הּודים ֶא ֲ
אּולם ִּכ ְראֹות ַהּיְ ִ
ָ
ת־ּד ַבר יְ הֹוָ ה׃
ֶא ְ
ל־ּד ָב ָריו ִע ֵּצבּו׃
נֶ ְה ַּפְך ִל ָּבם ְל ִקנְ ָאה וַ ּיִ ְהיּו ַמ ְל ִע ִיבים ְּבפֹולֹוס וְ ָכ ְ
ֹאמרּו ָהי ֹה ִת ְהיּו
ּובר־נַ ָּבא ְּבא ֶֹמץ ֵלב וַ ּי ְ
וַ ּיַ ֲענּו א ָֹתם ּפֹולֹוס ַ
ֹלהים וְ ַא ֶּתם
ת־ּד ַבר ָה ֱא ִ
ַא ֶּתם ָה ִראׁשֹונִ ים ְל ַה ְׁש ִמ ֲיע ֶכם ֶא ְ
ִהּנְ ֶכם ּבֹוזִ ים לֹו ֲהל ֹא ֶמ ְריְ ֶכם ָענָ ה ָב ֶכם ִּכי ל ֹא נֶ ְח ָׁש ִבים
ל־הּגֹויִ ם׃
עֹולם ָל ֵכן ַסּב ֹנּו ִמ ֶּכם וַ ּנִ ַׁשע ֶא ַ
ַא ֶּתם ְל ִה ָּכ ֵתב ְל ַחּיֵ י ָ
ִּכי כ ֹה ִצּוָ ה ָע ֵלינּו ָה ָאדֹון ֵלאמ ֹר
ּונְ ַת ִּתיָך ְלאֹור ּגֹויִ ם
ד־ק ֵצה ָה ָא ֶרץ׃
ּועה ַע ְ
ִל ְהיֹות ִליׁש* ָ
ת־ּד ַבר יְ הֹוָ ה וַ ּיַ ֲא ִמינּו ֻכ ָּלם
וַ ּיִ ְׁש ְמעּו ַהּגֹויִ ם וַ ּיִ ְׂש ְמחּו וַ יְ ַה ְללּו ֶא ְ
ל־ה ָּמקֹום
עֹולם׃ וַ יְ ִהי ְד ַבר יְ הֹוָ ה נִ ְפ ָרץ ְּב ָכ ַ
ֲא ֶׁשר נִ ְפ ְקדּו ְל ַחּיֵ י ָ
ת־הּנָ ִׁשים ַהיְ ָקרֹות
הּודים ִהּצּו וַ ּיָ ִסיתּו ֶא ַ
ִמ ָּס ִביב׃ ַרק ַהּיְ ִ
ף־ק ֶצף ַעל־ּפֹולֹוס וְ ַעל־
אׁשי ָה ִעיר ִל ְק ָצ ֶ
ת־ר ֵ
וְ יִ ְראֹות יְ הֹוָ ה וְ ֶא ָ
יהם
ת־א ַבק ַרגְ ֵל ֶ
בּולם׃ וְ ֵהם נִ ֲערּו ֶא ֲ
ַּבר־נַ ָּבא וַ יְ גָ ְרׁשּום ִמּגֵ ו ּגְ ָ
רּוח
יקנְ יֹון׃ וְ ַה ַּת ְל ִמ ִידים נִ ְמ ְלאּו ִׂש ְמ ָחה וְ ַ
יהם וַ ּיֵ ְלכּו ְל ִא ָ
ֲע ֵל ֶ
ַהּק ֶֹדׁש׃
הּודים
ית־ה ְּכנֵ ֶסת ֲא ֶׁשר ַלּיְ ִ
ל־ּב ַ
יהם ֶא ֵ
יקנְ יֹון וַ ּיָב ֹאּו ְׁשנֵ ֶ
וַ יְ ִהי ְּב ִא ָ
ן־הּיְ וָ נִ ים
ּומ ַ
הּודים ִ
ן־הּיְ ִ
י־המֹון ַרב ִמ ַ
וַ ּיַ ְפ ִליאּו ְל ַל ֵּמד ַעד ִּכ ָ
הּודים ֲא ֶׁשר ל ֹא ָהיּו ַמ ֲא ִמינִ ים ָמ ְסכּו
נֶ ֶא ְמנּו וְ ֶה ֱא ִמינּו׃ ַרק ַהּיְ ִ
ל־ה ַא ִחים׃ וְ ֵהם ֶה ֱא ִריכּו ַּב ָּמקֹום
ר ֹגֶ ז וְ ַכ ַעס ְּב ֵלב ַהּגֹויִ ם ַע ָ
ל־ּד ַבר ַח ְסּדֹו
ַהּזֶ ה וַ יְ ַד ְּברּו ְּבא ֶֹמץ ֵלב ְּב ֵׁשם יְ הֹוָ ה ַה ֵּמ ִעיד ַע ְ
ׁשתם׃ וַ ֲהמֹון ָה ִעיר ָח ַלק ִל ָּבם
ּומֹופ ִתים ְּביָ ָדם ַל ֲע ָ
ְ
וַ ּיִ ֵּתן א ֹתֹות
יחים׃
הּודים וְ ַה ֵח ִצי ַא ֲח ֵרי ַה ְּׁש ִל ִ
וַ ּיֵ ָחצּו וַ יְ ִהי ַה ֵח ִצי ַא ֲח ֵרי ַהּיְ ִ
יהם וַ ּיִ ְתנַ ְּכלּו
אׁש ֶ
ם־ר ֵ
הּודים ִע ָ
נֹוסדּו יַ ַחד ַהּגֹויִ ם וְ ַהּיְ ִ
ָאז ְ
זֹותם ְּול ָס ְק ָלם׃
ְל ַה ְב ָ
45

49

50

51

52

2

3

4

ׁשּוע ִתי ,עיין ישעיה מ׳׳ט ו׳.
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ל־לּוס ְט ָרא וְ ֶאל־
ְ
וַ ּיִ ּגָ ֶלה ָל ֶהם ַה ָּד ָבר וַ ּיִ ְמ ְלטּו ְל ָע ֵרי לּוקֹונְ יָ א ֶא
ׁשרה׃
ת־ּד ַבר ַה ְּב ָ
יהן׃ וַ ַיְב ְּׂשרּו ָׁש ָּמה ֶא ְ
יבֹות ֶ
ּוס ִב ֵ
ַּד ְר ִבי ְ
יׁשב ִמּיֹום ִהּוָ ְלדֹו
לּוס ְט ָרא נִ ְמ ָצא ִאיׁש נְ ֵכה ַרגְ ָליִם ִּפ ֵּס ַח ֵ
וְ ָׁשם ְּב ְ
וְ ל ֹא־יָ ַדע ֶל ֶכת ֵמעֹודֹו׃ וַ ּיִ ְׁש ַמע ֶאת־ּפֹולֹוס ְּב ַד ְּברֹו וְ הּוא ִה ִּביט
ָע ָליו וַ ּיֵ ַדע ִּכי הּוא ַמ ֲא ִמין ָוְכ ֵׁשר ְל ִהּוָ ֵׁש ַע׃ וַ ּיִ ָּׂשא ֶאת־קֹולֹו
ּיִת ַה ָּלְך׃
ל־רגְ ֶליָך וַ ַיְק ֵּפץ וַ ּיָ ָקם וַ ְ
קֹומ ִמיּות ַע ַ
וַ ּיִ ְק ָרא קּום וַ ֲעמ ֹד ְ
ֹאמרּו
קֹולם וַ ּי ְ
ת־מ ֲע ֶׂשה פֹולֹוס וַ ּיָ ִרימּו ָ
ִּכ ְראֹות ֲהמֹון ָה ָעם ֶא ַ
נֵי־ה ָא ָדם וַ ּיֵ ְרדּו ֵא ֵלינּו׃
ֹלהים ִל ְב ָ
ְּב ָלׁשֹון לּוקֹונִית ָא ֵכן ִה ַּדּמּו ָה ֱא ִ
וַ ּיִ ְק ְראּו ְל ַבר־נַ ָּבא ֵּבל ְּולפֹולֹוס ָק ְראּו ֶה ְר ִמיס ַּב ֲא ֶׁשר הּוא
ית־ּבל ֲא ֶׁשר נ ַֹכח ָה ִעיר ֵה ִביא ָּפ ִרים
ר ֹאׁש ַה ְמ ַד ְּב ִרים׃ וְכ ֵֹהן ֵּב ֵ
וַ ֲע ָטרֹות ִל ְפנֵי ַה ַּׁש ַער וַ ַיְב ֵּקׁש הּוא וַ ֲהמֹון ָה ָעם ִלזְ ּב ַֹח ָל ֶהם זֶ ַבח׃
יהם וַ ּיָ רּוצּו
יחים ָק ְרעּו ִבגְ ֵד ֶ
ִּכ ְׁשמ ַֹע ז ֹאת ַּבר־נַ ָּבא ּופֹולֹוס ַה ְּׁש ִל ִ
ֹאמרּו ַא ֶּתם ֲאנָ ִׁשים ָל ָּמה ַת ֲעׂשּו
ל־ּבינֹות ָה ָעם׃ וַ ּיִ ְצ ֲעקּו וַ ּי ְ
ֶא ֵ
מֹוכם ְּתכּונָ ה ַא ַחת ְל ֻכ ָּלנּו
נֵי־א ָדם ְּכ ֶ
ם־אנַ ְחנּו ְּב ָ
ָכז ֹאת ֲהל ֹא ּגַ ֲ
ת־ּד ְב ֵרי ַה ַּמ ְל ֲאכּות ְל ַמ ַען ִּתּנָ זְ רּו
וַ ֲאנַ ְחנּו ְמ ַל ְּמ ִדים ֶא ְת ֶכם ֶא ִ
אֹלהים ַחּיִ ים ע ֶֹׂשה ָׁש ַמיִם
ֹלהים ֵא ֶּלה ְּוד ַב ְק ֶּתם ֵּב ִ
ֹא־א ִ
ֵמ ַא ֲח ֵרי ל ֱ
ּנִיח
ר־ּבם׃ וַ ֲא ֶׁשר ִּב ֵימי ֶק ֶדם ִה ַ
ל־א ֶׁש ָ
ת־ּכ ֲ
ת־הּיָם וְ ֶא ָ
וָ ָא ֶרץ וְ ֶא ַ
יהם ֲא ֶׁשר ָּב ָחרּו׃ ַאף ִּכי־ל ֹא ָמנַ ע
ל־הּגֹויִם ָל ֶל ֶכת ְּב ַד ְר ֵכ ֶ
ְל ָכ ַ
ן־ה ָּׁש ַמיִם
ֹותיו ִּכי טֹוב הּוא ְּב ִתּתֹו ָל ֶכם ְמ ַטר ַא ְר ְצ ֶכם ִמ ַ
ֵע ְד ָ
ב־ּתבּואֹות ְל ַמ ֵּלא נַ ְפׁש ֵֹת ֶיכם ִמ ְחיָ ה וְ ִׂש ְמ ָחה׃ וְ ַאף
ּוׁשנֹות ָר ְ
ְ
ת־המֹון
יְתה יְגִ ָיע ָתם ַר ָּבה ְל ַה ְׁש ִקיט ֶא ֲ
ם־ּב ַד ְּב ָרם ָּכז ֹאת ָה ָ
ּגַ ְ
ָה ָעם ִמּזְ ב ַֹח ָל ֶהם זָ ַבח׃
יקנְ יֹון וַ ּיַ ִּדיחּו
ּומ ִא ָ
יֹוכיָ א ֵ
הּודים ָּבאּו ֵמ ַאנְ ְט ְ
וְ ִהּנֵ ה ֲאנָ ִׁשים יְ ִ
ת־המֹון ָה ָעם וַ ּיִ ְרּגְ מּו ֶאת־ּפֹולֹוס ָּב ֲא ָבנִ ים וַ ּיִ ְׁש ְמטּוהּו ֶאל־
ֶא ֲ
ִמחּוץ ָל ִעיר ִּכי ָא ְמרּו ֵמת הּוא׃ וַ ּיִ ְהיּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים ע ְֹט ִרים
ם־ּבר־נַ ָּבא וַ ּיֵ ֶלְך
ֵא ָליו וַ ּיָ ָקם וַ ּיָ ָׁשב ָה ִע ָירה ְּוביֹום ַה ָּמ ֳח ָרת יָ ָצא ִע ַ
ְל ַד ְר ִבי׃
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ׁשרה וַ ּיַ ֲעׂשּו ַת ְל ִמ ִידים ַה ְר ֵּבה
ת־ה ְּב ָ
וַ ַיְב ְּׂשרּו ָּב ִעיר ַה ִהיא ֶא ַ
יְא ְּמצּו
יֹוכיָ א׃ וַ ַ
ל־לּוס ְט ָרא וְ ִא ָיקנְיֹון וְ ַאנְ ְט ְ
ְ
י־כן ָׁשבּו ֶא
וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ת־לב ַה ַּת ְל ִמ ִידים וַ ּיַ זְ ִהירּום ַל ֲעמ ֹד ֶּב ֱאמּונָ ָתם ְּול ַה ֲא ִמין
ָׁשם ֶא ֵ
ֹלהים׃
ל־מ ְלכּות ָה ֱא ִ
ּות ָל ָאה זֶ ה ב ֹאנֵ נּו ֶא ַ
ק־ּב ֵדי ָע ָמל ְ
ִּכי ַר ְ
ל־ע ָדה וְ ֵע ָדה וַ ּיִ ְת ַּפ ְּללּו
וַ ְּיִב ֲחרּו ָלהֶם ֲאנָ ִׁשים זְ ֵקנִ ים ְּב ָכ ֵ
וַ ּיָ צּומּו וַ ּיַ ְפ ִקידּום ְּביַ ד ָה ָאדֹון ֲא ֶׁשר ֶה ֱא ִמינּו־בֹו׃ וְ ֵה ָּמה
ת־ה ָּד ָבר
ּפּוליָ א׃ וַ ַיְד ְּברּו ֶא ַ
ל־ּפ ְמ ְ
יס ְדיָ א וַ ּיָב ֹאּו ֶא ַ
ָע ְברּו ְּב ִפ ְ
ּומ ָּׁשם ָה ְלכּו ֶד ֶרְך־יָם וַ ּיָב ֹאּו
ל־א ַּט ְליָ א׃ ִ
ְּב ַפ ְרגִ י וַ ּיֵ ְרדּו ִמ ָּׁשם ֶא ַ
אכה
ל־ה ְּמ ָל ָ
ֹלהים ַע ַ
יֹוכיָ א ֲא ֶׁשר ָׁשם ָה ְפ ְקדּו ְּב ֶח ֶסד ֱא ִ
ל־אנְ ְט ְ
ֶא ַ
ת־ה ֵע ָדה
ד־ּת ָּמּה׃ ְּובב ָֹאם ָׁש ָּמה ָא ְספּו ֶא ָ
ֲא ֶׁשר ִּכּלּו ַל ֲעׂשֹות ַע ֻ
י־פ ַתח ַלּגֹויִם
ֹלהים ִוְכ ָ
ל־א ֶׁשר ָע ָׂשה ָל ֶהם ָה ֱא ִ
ת־ּכ ֲ
וַ יְ ַס ְּפרּו ֶא ָ
ם־ה ַּת ְל ִמ ִידים
ת־ה ַּׁש ַער ֲא ֶׁשר ַמ ֲא ִמינִים יָב ֹאּו בֹו׃ וַ ּיֵ ְׁשבּו ִע ַ
ֶא ַ
ֹא־מ ָעט׃
ֶמ ֶׁשְך ִיָמים ל ְ
ת־ה ַא ִחים
ּיֹוכיחּו ֶא ָ
הּודה וַ ִ
ּומ ֵתי ִמ ְס ָּפר ָּבאּו ֵמ ֶא ֶרץ יְ ָ
ְ
מׁשה ל ֹא ִּתּוָ ֵׁשעּון׃
ּתֹורת ֶ
ִאם־ל ֹא ִהּמֹול ִּתּמ ֹלּו ְּכ ִמ ְצוַ ת ַ
ּובר־נַ ָּבא ִע ָּמ ֵהם וַ ּיִ ֶקׁש ָה ִריב וַ ְּת ִהי
וַ ּיִ ְתוַ ְּכחּו ַה ְר ֵּבה ּפֹולֹוס ַ
ּובר־נַ ָּבא וְ ַאנְ ֵׁשי ִמ ְס ָּפר ֲא ֵח ִרים
ֲע ָצ ָתם ָעֹלה יַ ֲעלּו ּפֹולֹוס ַ
יחים וְ ַהּזְ ֵקנִ ים׃
ד־ה ְּׁש ִל ִ
ת־ּד ַבר ָה ִריב ַע ַ
יְמה וְ ֵה ִביאּו ֶא ְ
רּוׁש ַל ָ
יְ ָ
ינּוקיָ א וְ ֶד ֶרְך
וַ ֵּת ֵצא ָה ֵע ָדה ִע ָּמם ְל ַׁש ְּל ָחם וְ ֵה ָּמה נָ ְסעּו ֶד ֶרְך ִּפ ְ
ל־ה ַא ִחים
ׁשּובת ַהּגֹויִ ם וַ ּיִ ְּתנּו ְב ֵלב ָּכ ָ
ת־ּת ַ
ׁש ְֹמרֹון ָהֹלְך וְ ַס ֵּפר ֶא ְ
רּוׁש ַליְ ָמה וַ יְ ַק ְּבלּו א ָֹתם ָה ֵע ָדה
דֹולה׃ וַ יְ ִהי ְּכב ָֹאם יְ ָ
ִׂש ְמ ָחה גְ ָ
ת־הּגְ ד ֹלֹות ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה
יחים וְ ַהּזְ ֵקנִ ים וְ ֵהם ִס ְּפרּו ֶא ַ
וְ ַה ְּׁש ִל ִ
רּוׁשים ֲא ֶׁשר
ֹלהים ִע ָּמ ֶהם׃ וַ ּיָ קּומּו ֲא ָח ִדים ֵמ ֲע ַדת ַה ְּפ ִ
ָה ֱא ִ
ֹאמרּו ַאְך ִהּמֹול יִ ּמ ֹלּו וְ גַ ם־יְ ֻצּוּו
ן־ה ַּמ ֲא ִמינִ ים וַ ּי ְ
ם־הם ָהיּו ִמ ַ
ּגַ ֵ
מׁשה׃
ת־ּתֹורת ֶ
ַ
ִל ְׁשמ ֹר ֶא
ל־ה ָּד ָבר ַהּזֶ ה׃
יחים וְ ַהּזְ ֵקנִ ים ְל ִה ְתיָ ֵעץ ַע ַ
וַ ּיִ ָּק ֲהלּו ַה ְּׁש ִל ִ
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יהם ֲאנָ ִׁשים
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ יְ ִהי ִּב ְרבֹות ִּד ְב ֵרי ָה ִריב וַ ּיָ ָקם ֶּפ ְטרֹוס וַ י ֶ
ֹלהים
ַא ִחים ַא ֶּתם יְ ַד ְע ֶּתם ִּכי ִל ְפנֵ י יָ ִמים ַר ִּבים ִּבי ָּב ַחר ָה ֱא ִ
ׂשרה
ת־ּד ַבר ַה ְּב ָ
ִמ ִּק ְר ְּב ֶכם ֲא ֶׁשר ִמ ִּפי יִ ְׁש ְמעּו ַהּגֹויִ ם ֶא ְ
ֹלהים י ֵֹד ַע ַה ְּל ָבבֹות ֵה ִקים ֵעדּות ָּב ֶהם וַ ּיִ ֵּתן
וַ יַ ֲא ִמינּו׃ וְ ָה ֱא ִ
יהם ַּכ ֲא ֶׁשר נְ ָתנֹו ָע ֵלינּו׃ וְ ל ֹא ִה ְב ִּדיל
ם־ע ֵל ֶ
ת־רּוח ַהּק ֶֹדׁש ּגַ ֲ
ַ
ֶא
ּבֹותם ַעל־יְ ֵדי ָה ֱאמּונָ ה׃ וְ ַע ָּתה
ת־ל ָ
יהם וַ יְ ַח ֵּטא ֶא ִ
ּובינֵ ֶ
ֵּבינֵ ינּו ֵ
ֹלהים ְל ָה ִביא ַצּוְ ֵרי ַה ַּת ְל ִמ ִידים
ת־ה ֱא ִ
ה־ּתנַ ּסּו ֶא ָ
ֵאפֹוא ַמ ְ
ם־אנַ ְחנּו ל ֹא יָ כ ְֹלנּו ְׂש ֵאתֹו׃ ֲא ָבל
בֹותינּו ּגַ ֲ
ם־א ֵ
ָּבע ֹל ֲא ֶׁשר ּגַ ֲ
יח ֲאד ֹנֵ ינּו נִ ּוָ ַׁשע ּגַ ם־
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ַמ ֲא ִמינִ ים ֲאנַ ְחנּו ִּכי ְב ֶח ֶסד יֵ ַ
ם־הם׃
ֲאנַ ְחנּו וְ גַ ֵ
ת־ּבר־נַ ָּבא וְ ֶאת־
ל־ה ָּק ָהל ַה ֲח ֵרׁש וְ ָׁשמ ַֹע ֶא ַ
וַ ּיַ ֲח ִריׁשּו ָכ ַ
יהם
ֹלהים ַל ֲעׂשת ַעל־יְ ֵד ֶ
ּפֹולֹוס ְמ ַס ְּפ ִרים ִּכי ִה ְפ ִליא ָה ֱא ִ
ּמֹופ ִתים ְּב ֶק ֶרב ַהּגֹויִ ם׃ ֵהם ִּכּלּו ְל ַס ֵּפר
ת־ה ְ
ת־הא ֹתֹות וְ ֶא ַ
ֶא ָ
ֹאמר ֲאנָ ִׁשים ַא ִחים ִׁש ְמעּו ִלי׃ ּכ ֹה
וַ ּיַ ֲח ִריׁשּו וְ יַ ֲעק ֹב ָענָ ה וַ ּי ַ
ת־הּגֹויִ ם
ֹלהים ֶא ַ
ִס ֵּפר ִׁש ְמעֹון ֵאיְך ְל ַמ ָּב ִראׁשֹונָ ה ָּפ ַקד ָה ֱא ִ
ָל ַק ַחת לֹו ִמ ִּק ְר ָּבם ָעם ִל ְׁשמֹו׃ וְ ֵע ִדים ֵהם ַל ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה
יאים ַּכ ָּכתּוב׃
ִּד ְב ֵרי ַהּנְ ִב ִ
*
ת־ס ַּכת ָּדוִ ד ַהּנ ֶֹפ ֶלת
ַא ֲח ֵרי ז ֹאת ָאׁשּוב וְ ָא ִקים ֶא ֻ
יה׃
ית ָ
ּובנִ ִ
יה ָא ִקים ְ
וַ ֲה ִריס ֶֹת ָ
ְל ַמ ַען יִ ְד ְ*רׁשּו ֶאת־יְ הֹוָ ה ְׁש ֵא ִרית ָא ָדם
יהם
ל־הּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר נִ ְק ָרא ְׁש ִמי ֲע ֵל ֶ
וְ ָכ ַ
*
ל־א ֶּלה׃
נְ ֻאם־יְ הֹוָ ה ע ֶֹׂשה ָכ ֵ
ל־מ ֲע ָׂשיו׃
עֹולם ָּכ ַ
אֹלהים ֵמ ָ
נֹוד ִעים ֵל ִ
ָ
ת־הּגֹויִ ים ַה ָּׁש ִבים ָּוב ִאים
ל־ּכן ָח ַר ְצ ִּתי ִּכי ֵאין ְל ַה ְפ ִחיד ֶא ַ
ַע ֵ
ֹלהים׃
ל־ה ֱא ִ
ֶא ָ
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ימי
יה ִכ ֵ
ית ָ
ּובנִ ִ
יהן וַ ֲה ִריס ָֹתיו ָא ִקים ְ
ת־פ ְר ֵצ ֶ
 v. 16נ׳׳א ַבּיֹום ַההּוא ָא ִקים את סכת דויד הנפלת וְ גָ ַד ְר ִתי ֶא ִ
עֹולם׃ עיין עמוס ט׳ י׳׳א.
ָ
 v. 17נ׳׳א למען יִ ְירׁשּו את שארית ֱאדֹום וכל הגוים .נ׳׳א עשה ז ֹאת ,עיין עמוס ט׳ י׳׳ב.
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ּומן־נִ ֻא ִפים
ּקּוצי ָה ֱא ִל ִילים ִ
ם־ּכת ֹב ָל ֶהם ֲא ֶׁשר ָיִּב ְדלּו ִמ ִּׁש ֵ
ִּכי ִא ָ
ד־הּיֹום ק ְֹר ֵאי
מׁשה ֵמ ָאז וְ ַע ַ
ן־ה ָּדם׃ ִּכי יֵ ׁש ְל ֶ
ּומ ַ
ן־הּנֶ ֱחנָ ק ִ
ּומ ַ
ִ
ל־ׁש ָּבת
י־ה ְּכנֵ ֶסת ְּב ָכ ַ
ל־עיר וָ ִעיר וְ הּוא נִ ְק ָרא ְּב ָב ֵּת ַ
ְׁשמֹו ְּב ָכ ִ
ל־ה ֵע ָדה ִל ְבח ֹר
יחים וְ ַהּזְ ֵקנִ ים ָוְכ ָ
יׁשר ְּב ֵעינֵ י ַה ְּׁש ִל ִ
וְ ַׁש ָּבת׃ וַ ּיִ ַ
ם־ּבר־נַ ָּבא
יֹוכיָ א ִעם־ּפֹולֹוס וְ ִע ַ
ל־אנְ ְט ְ
ֵמ ֶהם ֲאנָ ִׁשים ְל ָׁש ְל ָחם ֶא ַ
ת־ס ָילא נְ ֻׂש ֵאי ָפנִ ים ְּבתֹוְך
ר־ׁש ָּבא וְ ֶא ִ
הּודה ַה ְמ ֻכּנֶ ה ַּב ַ
ֶאת־יְ ָ
יחים
ָה ַא ִחים׃ וַ ְּיִכ ְּתבּו ֵס ֶפר וְ נָ תֹן ַעל־יָ ָדם ֵלאמ ֹר ֲאנַ ְחנּו ַה ְּׁש ִל ִ
ין־הּגֹויִם
ת־ה ַא ִחים ִמ ֵּב ַ
וְ זִ ְקנֵ י ָה ַא ִחים ִהנְ נּו פ ְֹק ִדים ְל ָׁשלֹום ֶא ָ
יקיָ א׃ ָׁשמ ַֹע ָׁש ַמ ְענּו ִּכי ְמ ֵתי
סּוריָ א ְּוב ִק ִיל ְ
יֹוכיָ א ְּוב ְ
ֲא ֶׁשר ְּב ַאנְ ְט ְ
ת־ל ְּב ֶכם
ִמ ְס ָּפר יָ ְצאּו ִמ ִּק ְר ֵּבנּו ֲא ֵל ֶיכם וְ ֵהם ַמ ְׁשּגִ ים ֶא ְת ֶכם וְ ֶא ִ
ּתֹורה ֲא ֶׁשר ל ֹא
ת־ה ָ
יְ ַס ְכ ְסכּו ְּב ָא ְמ ָרם ָל ֶכם ְל ִהּמֹול וְ ִל ְׁשמ ֹר ֶא ַ
ִצּוִ ינּו א ָֹתם׃ ָל ֵכן יָ ַע ְצנּו ֻכ ָּלנּו ֵלב ֶא ָחד ִל ְבח ֹר ֲאנָ ִׁשים ְל ָׁש ְל ָחם
ם־ּבר־נַ ָּבא ּופֹולֹוס׃ ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר
הּובינּו ִע ַ
ם־א ֵ
ֲא ֵל ֶיכם ִע ֲ
יח׃ ָל ֵכן ָׁש ַל ְחנּו
ׁשּוע ַה ָּמ ִש ַ
ד־ׁשם ֲאד ֹנֵ ינּו יֵ ַ
נָ ְתנּו ֶאת־נַ ְפ ָׁשם ְּב ַע ֵ
יהם יַ ּגִ ידּו ָל ֶכם ָּכז ֹאת׃ ִּכי
מֹו־פ ֶ
ת־ס ָילא ֲא ֶׁשר ְּב ִ
הּודה וְ ֶא ִ
ֶאת־יְ ָ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ֵוְכן ְל ָפנֵ ינּו ִל ְב ִלי ַה ְכ ֵּבד ֲע ֵל ֶיכם עֹוד
טֹוב ִל ְפנֵ י ַ
יּוכלּון
ת־ה ֻח ִּקים ָה ֵא ֶלה ְל ַב ָּדם ֲא ֶׁשר ל ֹא ְ
ַמ ָּׂשא ִּב ְל ִּתי ִאם ֶא ַ
ּומן־
ן־הּנֶ ֱחנָ ק ִ
ּומ ַ
ן־ה ָּדם ִ
ּומ ַ
ַל ֲעב ֹר׃ ִח ְדלּו ָל ֶכם ִמּזִ ְב ֵחי ֱא ִל ִילים ִ
יתם ע ֵֹׂשי טֹוב וְ ָׁשלֹום ָל ֶכם׃
ם־מ ֵא ֶּלה ִּת ָּׁש ֵמרּו וִ ְהיִ ֶ
נִ ֻא ִפים ִא ֵ
ת־ה ָעם
יֹוכיָ א וַ ּיַ ַא ְספּו ֶא ָ
ל־אנְ ְט ְ
וְ ָה ֲאנָ ִׁשים ֻׁש ְּלחּו וְ ֵהם ָּבאּו ֶא ַ
ת־ה ֵּס ֶפר׃ וַ יְ ִהי ְּב ָק ְר ָאם ּבֹו וַ ּיִ ְׂש ְמחּו ִּכי־נֻ ָחמּו׃
וַ ּיִ ְתנּו ָל ֶהם ֶא ַ
הֹוכיחּו ֶאת־
יאים ִ
ן־הּנְ ִב ִ
ם־הם ִמ ַ
יהּודה וְ ִס ָילא ֲא ֶׁשר ָהיּו גַ ֵ
וִ ָ
ָה ַא ִחים ְּבר ֹב ְּד ָב ִרים וַ יְ ַא ְּמצּום׃ וְ ִכ ְמל ֹאת יְ ֵמי ִׁש ְב ָּתם ָׁשם
ל־א ֶּלה ֲא ֶׁשר ְׁש ָלחּום
ם־ה ַא ִחים ְּב ָׁשלֹום ָלׁשּוב ֶא ֵ
ֻׁש ְּלחּו ֵמ ִע ָ
ּובר־נַ ָּבא
ּיֹואל ִס ָלא ָל ֶׁש ֶבת ָׁשם עֹוד׃ ּופֹולֹוס ַ
יהם׃ וַ ֶ
ֲא ֵל ֶ
ת־ּד ַבר־יְ הֹוָ ה ֵהם וְ עֹוד
יֹוכיָ א ַל ֵּמד וְ ַד ֵּבר ֶא ְ
נִ ְׁש ֲארּו ְב ַאנְ ְט ְ
ֲא ֵח ִרים יַ ְח ָּדו׃
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ל־ּבר־נַ ָּבא ָה ָבה
ֹאמר ּפֹולֹוס ֶא ַ
וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי יָ ִמים ִמ ְס ָּפר וַ ּי ֶ
ל־ה ָע ִרים ֲא ֶׁשר ֵה ֵבאנּו ָׁשם
ל־א ֵחינּו ְּב ָכ ֶ
ּובאנּו ֶא ַ
ׁשּובה ָ
וְ נָ ָ
ת־ּד ַבר יְ הֹוָ ה וְ נִ ְר ֶאה ָמה ִא ָּתם וְ נֵ ָד ָעה׃ וַ ַיְב ֵּקׁש ַּבר־נַ ָּבא
ֶא ְ
ת־יֹוח נָ ן ַה ְמ ֻכ ּנֶ ה ַמ ְר קֹוס׃ ֶא ֶפס ִּכי
ָ
ָל ַק ַחת ִע ָּמ ֵהם ּגַ ם ֶא
ּפֹולֹוס ִּכ ָהה בֹו ְּב ָא ְמרֹו ל ֹא־יִ ָּת ֵכן ָלׁשּוב ָל ַק ַחת ִע ָּמ ֵהם ִאיׁש
אכה׃
ּפּוליָ א וְ ל ֹא ָה ַלְך ִא ָּתם ַל ְּמ ָל ָ
ֲא ֶׁשר נִ ְפ ַרד ֵמ ִע ָּמם ְּב ַפ ְמ ְ
ת־מ ְרקֹוס
וַ ּיִ ְת ַע ְּברּו ִאיׁש ְּב ָא ִחיו וַ ּיִ ְת ָּפ ְרדּו וַ ּיִ ַּקח ַּבר־נַ ָּבא ֶא ַ
ּוברּוְך
ת־ס ָילא ָ
ל־ק ְפרֹוס׃ ּופֹולֹוס ָל ַקח־לֹו ֶא ִ
וַ ּיִ ַּסע ָּב ֳאנִ ּיָ ה ֶא ַ
סּוריָ א
ְל ֶח ֶסד יְ הֹוָ ה ֵמ ֵאת ָה ַא ִחים וַ ּיִ ַּסע וַ ּיֵ ַלְך׃ וַ ּיַ ֲעב ֹר ְּב ְ
ת־ה ֵעדֹות׃
יקיָ א וַ יְ ַא ֵּמץ ֶא ָ
ּוב ִק ִיל ְ
ְ
ה־ׁשם ַּת ְל ִמיד ֶא ָחד
ל־לּוס ְט ָרא וְ ִהּנֵ ָ
ְ
ל־ּד ְר ִבי וְ ֶא
וַ ּיָב ֹא ּגַ ם ֶא ַ
הּודית ַמ ֲא ֶמנֶ ת וְ ָא ִביו יְ וָ נִ י׃ וַ יְ ִהי
ן־א ָּׁשה יְ ִ
ימֹותּיּוס ֶּב ִ
ּוׁשמֹו ִט ִ
ְ
יׁשר ְּב ֵעינֵ י
יקנְ יֹון וַ יְ ַׁש ְּבחּוהּו׃ וַ ּיִ ַ
ּוב ִא ָ
לּוס ְט ָרא ְ
ְרצּוי ָה ַא ִחים ְּב ְ
פֹולֹוס ְלה ִֹל ֵיכהּו ִעּמֹו ְּב ַד ְרּכֹו ְל ַמ ָּס ָעיו וַ ּיִ ַּקח וַ ּיָ ָמל א ֹתֹו ְל ַמ ַען
ת־א ִביו ִּכי
הּודים ֲא ֶׁשר ַּב ְּמק ֹמֹות ָה ֵהם יַ ַען ֻּכ ָּלם יָ ְדעּו ֶא ָ
ַהּיְ ִ
יהם ַרק־
ל־מקֹום ּב ָֹאם הֹורּו ָל ֶהם ְל ַק ֵּבל ֲע ֵל ֶ
ּוב ָכ ְ
יְ וָ נִ י הּוא׃ ְ
ירּוׁש ָליִ ם׃
יחים וְ ַהּזְ ֵקנִ ים ִּב ָ
ת־ה ִּמ ְצֹות ֲא ֶׁשר ִקּיְ מּו ַה ְּׁש ִל ִ
ֶא ַ
וַ ִּת ְת ַחּזַ ְקנָ ה ָה ֵעדֹות ֶּב ֱאמּונָ ה ְל ַה ֲא ִמין וַ ּיִ ֶרב ִמ ְס ָּפ ָרן ָהֹלְך
וָ ָרב ִמּיֹום ֶאל־יֹום׃
רּוח ַהּק ֶֹדׁש
ַ
יאם
ּוב ֶא ֶרץ ּגָ ַל ְטיָ א ִּכי ֱהנִ ָ
וַ ּיַ ַע ְברּו ִב ְפרּוגְ יָ א ְ
ד־מּוסיָ א וַ יְ נַ ּסּו
ְ
ת־ה ָּד ָבר ְּב ַא ְסיָ א׃ וְ ֵהם ָּבאּו ַע
ִמ ַּד ֵּבר ֶא ַ
ׁשּוע ַל ֲעב ֹר׃
רּוח יֵ ַ
ל־ּביתּונְ יָ א וְ ל ֹא־נְ ָתנָ ם ַ
ַל ֲעׂשֹות ַּד ְר ָּכם ֶא ִ
רֹואס׃ וְ ֶאל־ּפֹולֹוס נִ ְר ָאה ָחזֹון
ל־ט ָ
ּמּוסיָ א וַ ּיֵ ְרדּו ֶא ְ
וַ ּיִ ּטּוי ִמ ְ
מּוקדֹון ע ֵֹמד ְל ָפנָ יו ְמ ַב ֵּקׁש וְ א ֵֹמר ֲע ָבר־נָ א
ָליְ ָלה וַ ּיַ ְרא ִאיׁש ְ
ת־ה ָחזֹון ָהיָ ה ִעם־
ל־מ ְקּדֹונְ יָ א וְ ָעזְ ֵרנּו׃ וְ ַא ֲח ֵרי ְראֹותֹו ֶא ֶ
ֶא ַ
יטב יָ ַד ְענּו ִּכי
ל־מ ְקּדונְ יָ א ַּב ֲא ֶׁשר ֵה ֵ
ְל ָב ֵבנּו ְל ָה ִחיׁש ּב ֵֹאנּו ֶא ַ
ׂשֹורה׃
ת־ה ְּב ָ
ֹלהים ְל ַב ֵּׂשר ָׁשם ֶא ַ
נִ ְק ֵראנּו ֵמ ֱא ִ
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ּמֹות ַר ְקיָ א
ל־ס ְ
רֹואס וַ ּנָ ב ֹא ָב ֲאנִ ּיָ ה ֶּד ֶרְך יְ ָׁש ָרה ֶא ַ
ת־ט ַ
וַ ּנֵ ֵצא ֶא ְ
ל־ּפ ִיל ִּפי ָה ִעיר ָה ִראׁשֹונָ ה
ּומ ָּׁשם ֶא ִ
ּפֹוליס׃ ִ
ּובּיֹום ַה ֵּׁשנִ י ֶאל־נַ ִ
ַ
מֹוׁשב ְל ַאנְ ֵׁשי ָׂש ָדי וַ ּנֵ ֶׁשב
אׁשית ָ
ל־ק ֵצה גְ בּול ַמ ְקּדֹונְ יָ א וְ ֵר ִ
ַע ְ
ת־ה ַּׁש ַער ַעל־יַ ד
ּוביֹום ַה ַּׁש ָּבת יָ ָצאנּו ֶא ַ
ָּבּה יָ ִמים ִמ ְס ָּפר׃ ְ
ל־מקֹום זֶ ה ִד ִּמינּו ֶׁש ָּׁשם ֵּבית ַה ְּת ִפ ָיּלה וַ ּנֵ ֶׁשב וַ ּנְ ַד ֵּבר
ַהּנָ ָהר ֶא ְ
ֹלהים
ת־א ִ
ל־הּנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ִה ְת ַא ְּספּו ָׁש ָּמה׃ וְ ִא ָּׁשה ְיִר ַא ֱ
ֶא ַ
לּודיָ א ְׁש ָמּה ר ֶֹכ ֶלת ְּב ַא ְרּגָ ָמן ֵמ ִעיר ִּת ֲא ִט ָירא ִהיא ִה ְק ִׁש ָיבה
ְ
ל־ּד ְב ֵרי פֹולֹוס׃ וַ יְ ִהי
ת־ל ָּבּה ְל ַה ְק ִׁשיב ֶא ִ
וַ ִּת ְׁש ָמע וַ יהֹוָ ה ָּפ ַתח ֶא ִ
יתּה וַ ְּת ַד ֵּבר ֵא ֵלינּו ֵלאמ ֹר ִאם ּכ ֹה ַת ְח ְׁש ֻבנִי
ִּכי נִ ְט ְּב ָלה ִהיא ֵּוב ָ
ּוׁשבּו־בֹו וַ ָּת ֶאץ ָּבנּו׃
יתי ְ
ל־ּב ִ
ְל ַמ ֲא ִמינָ ה ָּב ָאדֹון ּב ֹאּו־נָ א ֶא ֵ
רּוח
וַ יְ ִהי ְּכב ֵֹאנּו ְלב ֹא ֵבית ַה ְּת ִפ ָילה וַ ִּת ְפּגְ ֵׁשנּו ִׁש ְפ ָחה וְ ִהיא ַ
יה׃ וַ ְּת ִהי
יה ִּב ְק ָס ֶמ ָ
ָלּה ְלגַ ּלֹות נְ ֻצרֹות וְ ע ָֹׂשה הֹון יָ ָקר ַלאד ֹנֶ ָ
ה ֶֹל ֶכת ַא ֲח ֵרי פֹולֹוס וְ ַא ֲח ֵרינּו ָקר ֹא וְ ָאמ ֹר ִהּנֵ ה ָה ֲאנָ ִׁשים
ׁשּועה ֶא ְת ֶכם יְ ַל ֵּמדּון׃
ת־ּד ֶרְך ַהיְ ָ
ָה ֵא ֶּלה ע ְֹב ִדים ְל ֵאל ֶע ְליֹון וְ ֶא ֶ
ׂשתּה ָּכז ֹאת וַ ּיִ ֶפן
ּכ ֹה ָע ְׂש ָתה יָ ִמים ַר ִּבים וַ ּיָ ָקץ ּפֹולֹוס ַּב ֲע ָ
יח ֲאנִ י ְמ ַצּוְ ָך ָל ֵצאת
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
רּוח ְּב ֵׁשם יֵ ַ
ל־ה ַ
ֹאמר ֶא ָ
וַ ּי ֶ
רּוח ְּכ ָרגַ ע׃
ִמ ִּק ְר ָּבּה וַ ּיֵ ֵצא ָה ַ
תֹוח ֶלת הֹונָ ם ָא ָב ָדה וַ ּיִ ְת ְּפׂשּו ֶאת־
ֶ
יה ִּכי
ִּכ ְראֹות ֲאד ֹנֶ ָ
ל־ּפקּודֹות ָה ִעיר ַה ָּׁש ְע ָרה׃
ת־ס ָילא וַ ּיִ ְמ ְׁשכּום ֶא ְ
ּפֹולֹוס וְ ֶא ִ
ֹאמרּו ָה ֲאנָ ִׁשים ָה ֵא ֶּלה
אׁשים וַ ּי ְ
וַ יִ ְתנַ ֲהגּום ִל ְפנֵ י ָה ָר ִ
י־דת
הּודים ֵהם׃ ַל ֵּמד יְ ַל ְּמדּו ִד ְב ֵר ָ
ת־ע ֵירנּו ִּכי יְ ִ
ְמ ַת ְע ְּת ִעים ֶא ִ
רֹומּיִ ים ֲאנָ ְחנּו׃ וַ ּיָ ָקם
ׂשֹותם ִּכי ֲאנַ ְחנּו ִ
ֲא ֶׁשר ל ֹא ְכ ָד ֵתינּו ַל ֲע ָ
יהם
ת־ּבגְ ֵד ֶהם ֵמ ֲע ֵל ֶ
אׁשים ָק ְרעּו ֶא ִ
יהם וְ ָה ָר ִ
ֲהמֹון ָה ָעם ֲע ֵל ֶ
ּׁשֹוטים׃ וְ ַא ֲח ֵרי ַהּכֹות א ָֹתם ַמּכֹות ַרּבֹות
וַ יְ ַצּוּו ְליַ ְּס ָרם ַּב ִ
יהם
ּופ ִקיד ַה ֶּכ ֶלא ֻצּוָ ה ַה ֲחזֵ ק ֲע ֵל ֶ
ל־ּבית ַה ֶּכ ֶלא ְ
ִה ְׁש ִל ֻיכם ֶא ֵ
יאם ְּב ַמ ֲחב ֵֹאי ַה ֶּכ ֶלא
ִמ ְׁש ָמר׃ וְ הּוא ַא ֲח ֵרי ֻצּו ֹתֹו ֵּכן ֶה ְח ִּב ָ
יהם ַּב ָּסד׃
וַ ּיָ ֶׂשם ַרגְ ֵל ֶ
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אֹלהים וַ ּיִ ְׁש ְמעּו
ּיִת ַּפ ְללּו ּפֹולֹוס וְ ִס ָילא ַּב ֲחצֹות ַה ָּל ָיְלה וַ ּיָ ִׁשירּו ֵל ִ
וַ ְ
מֹוס ֵדי
ָל ֶהם ָה ֲא ִס ִירים׃ וַ יְ ִהי ִפ ְתא ֹם ַר ַעׁש ּגָ דֹול ַעד ִּכי נָ עּו ְ
סּורי ָה ֲא ִס ִירים
ל־ה ְּד ָלתֹות וַ ֲא ֵ
ֵבית ַה ֶּכ ֶלא ִּופ ְתא ֹם נִ ְפ ְּתחּו ָכ ַ
ת־ה ְּד ָלתֹות
נָ ָמּסּו׃ ְּופ ִקיד ַה ֶּכ ֶלא נֵ עֹור נִ ְב ָהל ִמ ְּׁשנָ תֹו וַ ּיַ ְרא ֶא ַ
ֻּכ ָּלן וְ ֵהּנָ ה ְּפ ֻתחֹות וַ ּיִ ְׁשֹלף ֶח ֶרב ִל ְסּפֹות ֶאת־נַ ְפׁשֹו ְּב ָח ְׁשבֹו ִּכי
ָה ֲא ִס ִירים נִ ְמ ָלטּו׃ וַ יִ ָּׂשא פֹולֹוס ֶאת־קֹולֹו וַ ּיִ ְק ָרא ֲח ָדל ַאל־
אּומה ָרע ִּכי ִהּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו ּפ ֹה ֻּכ ָּלנּו׃ וַ ַיְצו ְל ָה ִביא
ַּת ַעׂש ְלָך ְמ ָ
נִימה וְ הּוא ָח ֵרד
ל־ה ַּביִת ְּפ ָ
נֵ ר ְל ָה ֶאר־לֹו וַ יְ ִהי נֶ ְח ָּפז ָלב ֹא ֶא ַ
ּבֹותי
ֹאמר ַר ַ
יאם וַ ּי ַ
ּיֹוצ ֵ
ּומ ְר ִעיד וַ ּיִּפ ֹל ְל ַרגְ ֵלי פֹולֹוס וְ ִס ָילא׃ וַ ִ
ַ
הֹוׁש ַיע ֶאת־נַ ְפ ִׁשי׃ וְ ֵהם ָא ְמרּו ַה ֲא ִמינָ ה ָּב ָאדֹון
ה־א ֱע ֶׂשה ְל ִ
ָמ ֶ
ת־ּד ַבר
יתָך׃ וַ ּיַ ּגִ ידּו־לֹו ֶא ְ
יח וְ ִתּוָ ַׁשע נַ ְפ ְׁשָך וְ נֶ ֶפׁש ֵּב ֶ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
ר־אּתֹו ְּב ֵביתֹו׃ וַ ּיִ ָּק ֵחם ֵא ָליו ָּב ֵעת ַהּז ֹאת ְּבעֹוד
ל־א ֶׁש ִ
יְ הֹוָ ה ְּול ָכ ֲ
ל־א ֶׁשר־לֹו ִמ ְּב ִלי־
יהם וַ ּיִ ָּט ֵבל הּוא ָוְכ ֲ
ת־ּפ ְצ ֵע ֶ
ַל ָיְלה וַ ּיִ ְר ַחץ ֶא ִ
נֵיהם ֻׁש ְל ָחן וַ ּיִ ְׂש ַמח הּוא
ת־ּביתֹו וַ ּיַ ֲערְֹך ִל ְפ ֶ
יאם ֶא ֵ
ב ֹׁש׃ וַ ִיְב ֵ
אֹלהים׃
ל־ּביתֹו ִּכי ָה ַפְך ִל ָּבם ְל ַה ֲא ִמין ֵּב ִ
ָוְכ ֵ
ת־ע ְב ֵּדי ַה ְּפ ֻקּדֹות
אׁשים ֶא ַ
ּוַ יְ ִהי ְּכאֹור ַהּיֹום וַ ּיִ ְׁש ְלחּו ָה ָר ִ
ת־ה ֲאנָ ִׁשים ָה ֵא ֶּלה׃ וַ ּיַ ּגֵ ד ְּפ ִקיד ַה ֶּכ ֶלא ֶאת־
ֵלאמ ֹר ַׁש ַּלח ֶא ָ
אׁשים ְל ִת ְּת ֶכם ָל ֵצאת
ַה ָּד ָבר ְלפֹולֹוס ִהּנֵ ה ָׁש ְלחּו ֵא ַלי ָה ָר ִ
יהם יַ ּס ֹר
ֹאמר ּפֹולֹוס ֲא ֵל ֶ
ִמּזֶ ה וְ ַע ָּתה ְצאּו ְּולכּו ְל ָׁשלֹום׃ וַ ּי ֶ
רֹומי ֲאנָ ְחנּו
י־אנְ ֵׁשי ִ
ּומ ְׁש ָּפט ְל ֵעינֵ י כ ֹל ַאף ִּכ ַ
ֹא־דין ִ
יִ ְּסרּונּו ְּבל ִ
חּופים
מּוצ ִאים ְּד ִ
ָ
ל־ה ֶּכ ֶלא וְ ַע ָּתה ֲאנַ ְחנּו
ם־ה ְׁש ִל ֻיכנּו ֶא ַ
וְ גַ ִ
יאנּו ִמּזֶ ה׃ וַ ּיָ ִׁשיבּו ַע ְב ֵדי
הֹוצ ֻ
ֹא־כן ֵהם יָב ֹאּו וְ ִ
ַּב ֵּס ֶתר ל ֵ
אׁשים וַ ּיִ ָיראּו יַ ַען
ל־ה ָר ִ
ת־ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ֶא ָ
ַה ְּפ ֻקּדֹות ֶא ַ
ּיֹוציאּום וַ ַיְב ְקׁשּום
רֹומי ֵהם׃ וַ ּיָב ֹאּו וַ יְ ַרּצּום וַ ִ
ָׁש ְמעּו ִּכי ַאנְ ֵׁשי ִ
לּודיָ א
יתה ְ
ת־ה ִעיר׃ וַ ּיֵ ְצאּו ִמ ֵּבית ַה ֶּכ ֶלא וַ ּיָב ֹאּו ֵב ָ
ַל ֲעז ֹב ֶא ָ
ת־ה ַא ִחים וְ ַד ְּב ָרם ָל ֶהם נִ ֻח ִּמים יָ ְצאּו וַ ּיִ ָּסעּו׃
אֹותם ֶא ָ
וְ ַא ֲח ֵרי ְר ָ
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ּוב ַאּפ ֹלֹונְ יָ א ָּבאּו ֶאל־
ּפֹוליס ְ
וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי נָ ְס ָעם ְּב ַא ְמ ִפ ִ
הּודים׃ ּופֹולֹוס ַּכ ֲא ֶׁשר ִה ְס ִּכין
ית־ּכנֵ ֶסת ַלּיְ ִ
יקי וְ ָׁשם ֵּב ְ
ַּת ְסלֹונִ ִ
ֹלׁשת יְ ֵמי
יהם וַ ּיִ ְתוַ ַּכח ִע ָּמ ֶהם ְּב ָה ֵבן ַּב ִּמ ְק ָרא ְׁש ֶ
ָּבא ֲא ֵל ֶ
י־כן נִ גְ זָ ר
תּובים וַ יְבֹונְ נֵ ם ִּכ ֵ
ת־ה ְּכ ִ
ַׁש ָּבתֹות׃ הּוא ֵּב ֵאר ָל ֶהם ֶא ַ
ׁשּוע ֲא ֶׁשר
יח וְ יָ קּום ֵמ ִעם ַה ֵּמ ִתים וְ ִכי־זֶ ה יֵ ַ
ֲא ֶׁשר יְ ֻעּנֶ ה ַה ָּמ ִׁש ַ
יח׃ וַ ּיַ ט ְל ַבב ִמ ְס ָּפר
ִּב ְׁשמֹו ֲאנִ י ק ֵֹרא ָל ֶכם הּוא זֶ ה ַה ָּמ ִׁש ַ
ּוב ִס ָילא וְ גַ ם־יְ וָ נִ ים ַר ִּבים ֲא ֶׁשר יָ ְראּו
ַא ֲח ָריו וַ ּיִ ְד ְּבקּו ְבפֹולֹוס ְ
ֹא־מ ָעט׃ וַ יְ ַקנְ אּו ָבם
ֹלהים וְ נָ ִׁשים נִ ְכ ָּבדֹות ְּב ִמ ְס ָּפר ל ְ
ת־ה ֱא ִ
ֶא ָ
יקים
הּודים וַ יְ ַל ְּקטּו ָל ֶהם ִמ ְס ַּפר ֲאנָ ִׁשים ֵר ִ
ּסֹור ִרים ֶׁש ַּביְ ִ
ַה ְ
הּומה ָב ִעיר וְ ָאז נָ ַסּבּו
ן־ה ְּׁשוָ ִקים וַ ּיִ ְק ְראּו ָמ ֵלא ִל ְהיֹות ְמ ָ
ִמ ַ
ל־ה ָעם׃ וַ יְ ִהי ִּכי
חּוצה ֶא ָ
יאם ַה ָ
הֹוצ ָ
ל־ּבית יָ סֹון וַ ּיָ ִהינּו ְל ִ
ַע ֵ
ד־ל ְפנֵ י
ן־ה ַא ִחים ַע ִ
ֹא־מ ָצאּום וַ ּיִ ְּסחּו ֶאת־יָ סֹון וַ ֲא ָח ִדים ִמ ָ
ל ְ
ל־ה ָא ֶרץ ִמ ָּק ֶצה
ת־ּכ ָ
אׁשי ָה ִעיר וַ ּיִ ְק ָראּו ֵא ֶּלה ַה ַּמ ְרּגִ יזִ ים ֶא ָ
ָר ֵ
ם־הּנָ ה׃ וְ יָ סֹון הּוא ַה ְמ ַא ֵּסף א ָֹתם ְּב ֵצל ק ָֹרתֹו
ִהּנֵ ה ֵהם ָּבאּו ּגַ ֵ
ם־ּכי א ְֹמ ִרים יֶ ְׁשנֹו
יסר וְ גַ ִ
ל־ּד ֵתי ַה ֵּק ָ
וְ ֵא ֶּלה ֻכ ָּלם ַמ ֲע ִב ִרים ַע ָ
אׁשי
ת־ר ֵ
ת־ה ָעם וְ ֶא ָ
ׁשּוע׃ וַ ּיִ ְהיּו ְמיָ ְר ִאים ֶא ָ
ֶמ ֶלְך ַא ֵחר וְ הּוא יֵ ַ
ָה ִעיר ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו ֶאת־ז ֹאת׃ וְ ֵהם ָל ְקחּו ֲע ֻר ָּבה ֵמ ֵאת יָ סֹון
ּומ ֵאת ָה ֲא ֵח ִרים וַ יְ ַׁש ְּלחּום׃
ֵ
וְ ָה ַא ִחים ֵה ִחיׁשּו ִמ ְפ ָלט ְלפֹולֹוס וְ ִס ָילא ַל ָיְלה וַ יְ ַׁש ְּלחּום
ית־ה ְּכנֵ ֶסת ֲא ֶׁשר
ל־ּב ַ
רֹואה וְ ֵהם ְּכב ָֹאם ָׁש ָּמה ָּבאּו ֶא ֵ
ל־ּב ָ
ֶא ְ
לֹונִיקי ִּכי ָל ְקחּו ֶאת־
יהּודי ַת ְס ִ
טֹובים ִמ ֵ
הּודים׃ וְ ֵא ֶּלה ָהיּו ִ
ַלּיְ ִ
תּובים יֹום יֹום ָל ַד ַעת ִאם
ַה ָּד ָבר ְּב ֵלב ָמ ֵלא ָרצֹון וַ ּיַ ְח ְקרּו ַב ְּכ ִ
ִּכ ְד ָב ָרם ֶּכן־הּוא׃ וְ ַר ִּבים ֵמ ֶהם ֶה ֱא ִמינּו וְ נָ ִׁשים ּגְ ִבירֹות יְוָ נִּיֹות
לֹונִיקי ִּכי
הּודים ְּב ַת ְס ִ
ֹא־מ ָעט׃ ִּכ ְׁשמ ַֹע ַהּיְ ִ
וַ ֲאנָ ִׁשים ְּב ִמ ְס ָּפר ל ְ
ֹלהים וַ ּיָב ֹאּו וַ ּיַ ּצּו ֶאת־
ת־ּד ַבר ֱא ִ
רֹואה ּפֹולֹוס ַמ ְׁש ִמ ַיע ֶא ְ
ם־ּב ְב ָ
גַ ִ
ֲהמֹון ָה ָעם ּגַ ם־ּפ ֹה׃ וְ ָה ַא ִחים ֵה ִחיׁשּו ְל ַמ ֵּלט ֶאת־ּפֹולֹוס וַ יְ ִהי
ימֹותּיּוס נִ ְׁש ֲארּו ָבזֶ ה׃
ד־הּיָם וְ ִס ָילא וְ ִט ִ
הּוא ָה ַלְך ַע ַ
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הֹול ֻיכהּו ַעד ַא ִּתינַ ס ֲא ֶׁשר
וַ ֲא ֶׁשר ָא ְרחּו ְל ֶח ְב ָרה ִעם־ּפֹולֹוס ִ
ימֹותּיֹוס ִּכי־יָב ֹאּו ֵא ָליו
יהם ָצו ְל ִס ָילא ְּול ִט ִ
ָׁשם ָׂשם ּפֹולֹוס ְּב ִפ ֶ
ד־מ ֵה ָרה וְ ֵהם ָׁשבּו וַ ּיֵ ֵלכּו׃
ַע ְ
עֹוד ּפֹולֹוס ְמ ַצ ֶּפה ִל ְק ַראת ּב ָֹאם ְּב ַא ִּתינַ ס וְ רּוחֹו ִה ְת ַמ ְר ַמר
ְּב ִק ְרּבֹו ִמ ַּמ ְר ֵאה ֵעינָ יו ִּכי ָמ ְל ָאה ָה ִעיר ֱא ִל ִילים׃ וַ יְ ַד ֵּבר ַעל־
ֹלהים וְ גַ ם־
ית־ה ְּכנֵ ֶסת וְ ִעם־יִ ְר ֵאי ֱא ִ
הּודים ְּב ֵב ַ
ם־הּיְ ִ
ָּכ ָכה ִע ַ
ל־הּנִ ְמ ָצ ִאים ָׁש ָּמה׃ וַ ּיִ ְת ָע ְרבּו ִאּתֹו
ם־ּכ ַ
ְּב ַׁש ַער יֹום יֹום ִע ָ
ּומ ַח ְכ ֵמי
ם־א ָח ִדים ֵמ ַח ְכ ֵמי ֵּבית ַא ִּפיקֹורֹוס ַה ְמ ַכ ֲח ִׁשים ֵ
ּגַ ֲ
ה־ּל ֱאוִ יל
נִיעים וַ יְ ִהי ֵא ֶּלה א ְֹמ ִרים לֹו ַמ ֶ
ֵּבית ָה ִא ְס ְטוָ ה ַה ַּמ ְצ ִ
ְׂש ָפ ַתיִם ַהּזֶ ה ָמה הּוא א ֵֹמר ְל ַהּגִ יד וְ ֵא ֶּלה ְּכ ִפי ַהּנִ ְׁש ָמע הּוא
ת־ּת ִחּיַת
ׁשּוע וְ ֶא ְ
י־ּב ֵּׂשר ֶאת־יֵ ַ
ֹלהים זָ ִרים יַ ַען ִּכ ִ
ְמ ַל ֵּמד ַּד ַעת ֱא ִ
י־יִּתן וְ יָ ַד ְענּו ַמה־
ֹאמרּו ִמ ֵ
יֹופגֹוס וַ ּי ְ
ל־ה ַא ְר ָ
ַה ֵּמ ִתים׃ וַ ּיִ ָּק ֻחהּו ֶא ָ
י־ד ָב ִרים זָ ִרים
ּתֹורה ַה ֲח ָד ָׁשה ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ְמ ַל ֵּמד׃ ִּכ ְ
ִהיא ַה ָ
ל־ּכן ֲאנַ ְחנּו ְמ ַב ְק ִׁשים ְל ֵד ָעה ָמה ִהיא׃
קֹורא ְב ָאזְ נֵינּו ַע ֵ
ַא ָּתה ֵ
ּגֹור ִרים ְּב ִק ְר ָּבם ֵהם ֵה ִכינּו
ם־הּנָ ְכ ִרים ַה ִמ ְת ְ
וְ ָה ַא ִּתינִּיִ ים ֻּכ ָּלם וְ גַ ַ
ִל ָּבם ַרק ַל ֲח ָדׁשֹות ִאם־ּכ ֹה ְל ַס ֵּפר אֹו כ ֹה ִל ְׁשמ ַֹע ַמה־יְ ֻס ָּפר׃
ֹאמר ַא ֶּתם ַאנְ ֵׁשי
יֹופגֹוס ַּב ַּתוֶ ְך וַ ּי ַ
ּופֹולֹוס ָה ֳע ָמד ְּבתֹוְך ָה ַא ְר ָ
יתי ֶא ְת ֶכם ִּכי ִל ְּב ֶכם ִע ָּמ ֶכם ְּבכ ֹל ֲא ֶׁשר ִּתנְ ָהגּו׃
ַא ִּתינַ ס ָרא ֹה ָר ִא ִ
אֹלה ֶיכם ֲאנִי ִה ְתּב ֹנַ נְ ִּתי
ל־עב ֹד ֵֹת ֶיכם ֵל ֵ
ִּכי ְּב ִה ְת ַה ְּל ִכי כ ֹה וְ ַע ֲ
ֹא־יְד ֲענּוהּו וְ ִהּנֵ ה ַה ָּלז
אֹלהים ל ַ
ם־מזְ ֵּב ַח וְ ָע ָליו ָּכתּוב ֵל ִ
וָ ֵא ֶרא גַ ִ
מֹוד ַיע ֶא ְת ֶכם׃
ֲא ֶׁשר ְּת ַכ ְּבדּון א ֹתֹו וְ ל ֹא ֵת ָדעּוהּו א ֹתֹו ֲאנִי ִ
עֹולם וְכ ֹל ֲא ֶׁשר־ּבֹו הּוא ֲאד ֹנֵי
ת־ה ָ
ֹלהים ֲא ֶׁשר ָּב ָרא ֶא ָ
ָה ֱא ִ
ַה ָּׁש ַמיִם וְ ָה ָא ֶרץ ל ֹא יֵ ֵׁשב ְּב ִמ ְק ָּד ִׁשים ֲא ֶׁשר ָעׂשּו לֹו יָ ָדיִם׃ ַאף
וָמי ֲהל ֹא הּוא
ֹא־יְכ ְל ְּכ ֻלהּו ֵיְדי ָא ָדם ְּכמֹו ִאם צ ֶֹרְך ְל ָפנָיו ְל ִמי ִ
ל ַ
ת־ּכל
ַהּנ ֵֹתן ַחּיִ ים ּונְ ָׁש ָמה וְ ַהּכ ֹל ַלּכ ֹל׃ וְ הּוא ָע ָׂשה ִמ ָּדם ֶא ָחד ֶא ָ
יהם
ל־ּפנֵי ָה ֲא ָד ָמה וַ יְמ ֵֹדד ִמ ַּדת ֵיְמ ֶ
ל־ּכ ְ
נֵי־א ָדם ָל ֶׁש ֶבת ַע ָ
ַע ֵּמי ְּב ָ
יהם ּגְ בּולֹות ִה ִּציב׃
בֹות ֶ
מֹוׁש ֵ
ְּול ְ
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אּולי ַיְמ ְּׁש ֻׁשהּו וְ ְיִמ ָצ ֻאהּו
ֹלהים ַ
ְל ַמ ַען ֲא ֶׁשר ְיִד ְרׁשּו ַא ֲח ֵרי ֱא ִ
ל־א ָחד ִמ ֶּמּנּו׃ ִּכי־בֹו ֲאנַ ְחנּו ַחּיִ ים
י־רחֹוק ֵאינֶ ּנּו ִמ ָּכ ֶ
ַאף ִּכ ָ
עֹור ִרים וְ הֹוִ ים ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ם־ׁש ְֹררּו ִמ ֶּכם ֲאנָ ִׁשים ִּכי ְּבנֵי־
ִמ ְת ְ
ֹלהים ָח ִל ָילה ָּלנּו
יֹותנּו ְבנֵי ֱא ִ
ם־ּב ְה ֵ
ֹלהים ֲאנָ ְחנּו׃ וְ ַאף ּגַ ִ
ֱא ִ
ֹלהים ַלּזָ ָהב ַל ֶּכ ֶסף אֹו ָל ָא ֶבן אֹו ְל ַת ְבנִית ּכ ֹל
ֵמ ֲחׁש ֹב ִּכי ד ֶֹמה ָה ֱא ִ
ין־ּד ַעת ֶה ֱע ִביר ֵאפֹוא
ת־יְמי ֵא ַ
חׁשב׃ ֶא ֵ
ַמ ֲע ֶׂשה ָא ָדם ָח ָרׁש וְ ֵ
ת־ּבנֵי ָה ָא ָדם ַע ָּתה ִּכי ב ֹא יָב ֹאּו
ל־ּכן הּוא ְמ ַצּוֶ ה ֶא ְ
ֹלהים וְ ַע ֵ
ֱא ִ
מֹועד ִל ְׁש ָּפט־
ל־קצֹות ָה ָא ֶרץ׃ ִּכי הּוא ִה ְק ִּדיׁש יֹום ֵ
ֵא ָליו ִמ ָּכ ְ
ּיִּתנֵ הּו נֶ ֱא ָמן ַלּכ ֹל
ּבֹו ֵת ֵבל ְּב ֶצ ֶדק ַעל־יַד ִאיׁש ֲא ֶׁשר ָּב ַחר ּבֹו וַ ְ
ם־ה ֵּמ ִתים׃
ַּב ֲה ִקיצֹו א ֹתֹו ֵמ ִע ַ
וַ יְ ִהי ְּכ ָׁש ְמ ָעם א ֹתֹו ְמ ַד ֵּבר ִמּקּום ַה ֵּמ ִתים ֵא ֶּלה ָל ֲעגּו־לֹו
ל־ּכ ָכה ֵׁשנִ ית׃ וַ ּיֵ ֵצא פֹולֹוס
וְ ֵא ֶּלה ָא ְמרּו עֹוד נִ ְׁש ָמ ֲעָך ַע ָ
יהם
ּובינֵ ֶ
ּוק ַצת ֲאנָ ִׁשים ָּד ְבקּו ַא ֲח ָריו וַ ּיַ ֲא ִמינּו ֵ
ּתֹוכם וַ ּיֵ ַלְך׃ ְ
ִמ ָ
יֹופגֹוס וְ ִא ָּׁשה ַא ַחת
ן־א ְר ָ
ּיֹונּוסיֹוס ֶא ָחד ֵמ ַהּׁש ְֹפ ִטים ִמ ַ
ם־ּד ְ
ּגַ ִ
ֲא ֶׁשר ְׁש ָמּה ָּד ָמ ִריס וְ עֹוד ֲא ֵח ִרים ִע ָּמ ֶהם׃
ל־קֹורנְ ּתֹוס׃
ִ
ת־א ִּתינַ ס וַ ּיָב ֹא ֶא
ַא ַחר ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָעזַ ב ֶא ַ
הּודי ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ְׁשמֹו ֲע ִק ַילס וְ הּוא יְ ִליד
וַ ּיִ ְמ ָצא ָׁשם ִאיׁש יְ ִ
יס ְק ָלה
ם־ּפ ִר ְ
יט ְליָ א ִע ְ
ּפֹונְ טֹוס וְ ַע ָּתה זֶ ה ִמ ָּקרֹוב ָּבא ֵמ ִא ַ
הּודים ְל ֵה ָעלֹות
ל־הּיְ ִ
ל־ּכ ַ
לֹודיֹוס יָ ָצא ָצו ֶא ָ
ִא ְׁשּתֹו ִּכי ֵמ ֵאת ְק ְ
ל־מעֹונָ ם׃ וְ יַ ַען ִּכי ָהיּו
יהם ֶא ְ
רֹומי ְּול ָעזְ ָבּה וַ ּיָב ֹא ֲא ֵל ֶ
ִמ ֶּק ֶרב ִ
הֹואיל ָל ֶׁש ֶבת ִע ָּמ ֶהם וַ ֲעׂשה
ל־ּכן ִ
אכה ַא ַחת ַע ֵ
ַב ֲע ֵלי ְמ ָל ָ
ל־ׁש ָּבת וְ ַׁש ָּבת
ּוב ָכ ַ
אכה וְ ֵהם א ְֹרגִ ים ַמ ֵּסכֹות ְלא ָֹה ִלים׃ ְ
ַב ְּמ ָל ָ
ם־את־
ת־ה ְּכנֵ ֶסת וַ יְ ַל ֵּמד ַּד ַעת ּגַ ֶ
הּודים ְּב ֵּב ַ
ם־הּיְ ִ
ִּד ֶּבר ִע ַ
ת־הּיְ וָ נִ ים׃
ם־א ַ
הּודים וְ גַ ֶ
ַהּיְ ִ
מֹותּיֹוס ִמ ַּמ ְקּדֹונְ יָ א ִה ְתנַ ֵּדב ּפֹולֹוס
וַ יְ ִהי ְּכב ֹא ֵא ָליו ִס ָילא וְ ִט ִ
ׁשּוע הּוא
הּודים ָּברּור ִּכי יֵ ַ
ֻּכּלֹו ַרק ִל ְד ַבר ַה ָּד ָבר ְּב ַה ְרא ֹתֹו ַלּיְ ִ
יח׃
ַה ָּמ ִׁש ַ
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יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ת־ח ְצנֹו וַ ּי ֶ
וְ ֵהם ִּכי ָמרּו וְ גַ ם־ּגִ ְּדפּו וַ יְ נַ ֵער הּוא ֶא ִ
ל־הּגֹויִ ם׃
ה־ּלי ַע ָּתה ֶא ַ
ֹאׁש ֶכם וַ ֲאנִ י נָ ִקי ִמ ֶּכם ֵא ְל ָכ ִ
ִּד ְמ ֶכם ְּבר ְ
יּוסטֹוס ָהיָ ה ְׁשמֹו
יתה ִאיׁש ֶא ָחד ִטיטֹוס ְ
וַ ּיֵ ֵלְך ִמ ָּׁשם וַ ּיָב ֹא ֵּב ָ
יסּפֹוס
ּוקר ְ
ית־ה ְּכנֵ ֶסת׃ ִ
ּוביתֹו ֵא ֶצל ֵּב ַ
ֹלהים ֵ
הּוא ָהיָ ה יְ ֵרא ֱא ִ
ל־ּביתֹו ִעּמֹו וְ עֹוד
ית־ה ְּכנֵ ֶסת ֶה ֱא ִמין ָּב ָאדֹון הּוא וְ ָכ ֵ
ר ֹאׁש ֵּב ַ
ּוד ַבר
קֹורנְ ִּתים ַר ִּבים ַּכ ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו ֵּכן ֶה ֱא ִמינּו וַ ּיִ ָּט ֵבלּו׃ ְ
ִ
ם־ּת ַד ֵּבר
ל־ּת ָירא ִּכי ִא ְ
ָה ָאדֹון ָהיָ ה ֶאל־ּפֹולֹוס ֶּב ָחזֹון ָליְ ָלה ַא ִ
י־ע ְּמָך ָאנ ִֹכי וְ ִאיׁש ל ֹא יִ ּגַ ע ְּבָך ְל ָר ָעה ִּכי ַעם־
וְ ל ֹא ֶת ֱח ָרׁש׃ ִּכ ִ
ָרב ִלי ָּב ִעיר ַהּז ֹאת׃ וַ ּיֵ ֵׁשב ָׁשם ָׁשנָ ה וְ ִׁש ָּׁשה ֳח ָד ִׁשים וַ יְ ַל ֵּמד
ֹלהים׃
ת־ּד ַבר ָה ֱא ִ
א ָֹתם ֶא ְ
הּודים ֻּכ ָּלם יַ ַחד ָקמּו
וַ יְ ִהי ָאז ּגַ ִּלּיֹון נְ ִציב ְמ ִדינַ ת ֲא ַכּיָ א וְ ַהּיְ ִ
ֹאמרּו ָה ִאיׁש
ַעל־ּפֹולֹוס וַ ּיַ ֲע ִמידּוהּו ִל ְפנֵ י ִכ ֵּסא ַה ִּמ ְׁש ָּפט׃ וַ ּי ְ
ֹלהים ַּב ֲעב ָֹדה ֲא ֶׁשר
ת־ה ֱא ִ
ת־ה ָעם ַל ֲעב ֹד ֶא ָ
ַהּזֶ ה ְמ ַפ ֶּתה ֶא ָ
ְך־הֹואיל ּפֹולֹוס ִל ְפּת ַֹח ְׂש ָפ ָתיו
ִ
אּולם ַא
ּתֹורה׃ וְ ָ
ל ֹא ַכ ָ
ם־היָ ה ִדין ֶר ַׁשע
הּודים לּו ִא ָ
ל־הּיְ ִ
ֹאמר ֶא ַ
וְ גַ ִּלּיֹון ִה ְק ִּדימֹו וַ ּי ֶ
הּודים
ת־ּפנֵ ֶיכם ַא ֶּתם ַהּיְ ִ
אתי ֶא ְ
י־אז נָ ָׂש ִ
אֹו ְּד ַבר ְּב ִלּיַ ַעל ִּכ ָ
ל־ׂשים ֵׁשמֹות
ל־מ ִּלין ַע ִ
תֹוכחֹות ַע ִ
י־רק ְּב ָ
ַּכ ִּמ ְׁש ָּפט׃ ֶא ֶפס ִּכ ַ
ל־ּתֹור ְת ֶכם ַא ֶּתם נְ דֹונִ ים ָהבּו ָל ֶכם ֵע ָצה ַא ֶּתם ְל ַב ְּד ֶכם
ַ
וְ ַע
ל־ה ָּד ָבר
ָל ַד ַעת ָמה ַהּטֹוב וַ ֲאנִ י ֵאין נַ ְפ ִׁשי ִל ְהיֹות ׁש ֵֹפט ַע ַ
ַהּזֶ ה׃ וַ יְ גָ ֶרׁש א ָֹתם ִמ ִּל ְפנֵ י ִכ ֵּסא ַה ִּמ ְׁש ָּפט׃ וַ ּיִ ְת ְּפׂשּו ֻכ ָּלם
י־כ ֵּסא ַה ִּמ ְׁש ָּפט
ת־סֹוס ְּתנִ יס ר ֹאׁש ֵּבית ַה ְּכנֵ ֶסת וַ ּיַ ֻּכהּו ִל ְפנֵ ִ
ְ
ֶא
וְ גַ ִּליֹון ר ֶֹאה וַ יְ ִהי ְּכל ֹא ר ֶֹאה׃
ּיִת ַמ ְה ַמּה ָׁשם ּפֹולֹוס עֹוד ִיָמים ַר ִּבים ַא ַחר ֵּכן נִ ְפ ַרד ֵמ ִעם
וַ ְ
ל־סּוריָ א וְ הּוא ָל ַקח ִעּמֹו ֶאת־
ְ
ָה ַא ִחים וַ ּיֵ ֵׁשב ָּב ֳאנִּיָ ה ָל ֶל ֶכת ֶא
ת־ע ִק ַילס וַ יְגַ ַּלח ֶאת־ר ֹאׁשֹו ְּב ַקנְ ְּכ ַרי ִּכ ְמל ֹאת ֵיְמי
יס ְק ָלה וְ ֶא ֲ
ְּפ ִר ְ
ּנִיחם ָׁשם וְ הּוא ָבא ֶאל־
נִ ְדרֹו ֲא ֶׁשר נָ ָדר׃ וַ ּיָב ֹאּו ְל ֶא ְפסֹוס וַ ּיַ ֵ
הּודים׃
ל־הּיְ ִ
ר־ׁשם ֶא ַ
ית־ה ְּכנֵ ֶסת וַ ַיְד ֶּב ָ
ֵּב ַ
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תֹוכם ַרק הּוא ל ֹא נֵ אֹות
יַא ִריְך ָל ֶׁש ֶבת ְּב ָ
ת־ּפנָיו ִּכי ֲ
וְ ֵהם ִחּלּו ֶא ָ
ת־ה ָחג
ָל ֶהם׃ ִּכי ִאם־נִ ְפ ַרד ֵמ ִע ָּמם ְּב ָא ְמרֹו ַחּיָב ֲאנִי ָלח ֹג ֶא ֶ
ם־יִר ֶצה יְ הֹוָ ה
ׁשּובה ֲא ֵל ֶיכם ִא ְ
י־כן ָא ָ
ירּוׁש ַליִם וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ַה ָּבא ִּב ָ
ל־ק ְס ִרין וַ ּיַ ַעל ִל ְפק ֹד ֶאת־
וַ ּיֵ ֶלְך ֶּד ֶרְך יָם ֵמ ֶא ְפסֹוס׃ וַ ּיָב ֹא ֶא ִ
יֹוכיָ א׃ וַ יְ ִהי ָׁשם ִיָמים
ל־אנְ ְט ְ
ָה ֵע ָדה ְל ָׁשלֹום וַ ּיָ ָׁשב ָל ֶר ֶדת ֶא ַ
ֲא ָח ִדים וַ ּיֵ ֵצא ִמ ָּׁשם וַ ּיַ ֲעב ֹר ָהֹלְך וְ ָעב ֹר ְּב ֶא ֶרץ ּגָ ַל ְטיָ א ְּופרּוגְ יָ א
ל־ה ַּת ְל ִמ ִידים׃
ת־ּכ ַ
יְא ֵּמץ ֶא ָ
וַ ַ
ל־א ְפסֹוס ְׁשמֹו ַאּפֹולֹוס וַ ֲא ֶל ְכ ַסנְ ְּד ִרּיָ א
הּודי ָּבא ֶא ֶ
וְ ִאיׁש ֶא ָחד יְ ִ
תּובים׃ הּוא יָ ַדע ֶאת־
ּומ ִהיר ַּב ְּכ ִ
מֹול ְדּתֹו ִאיׁש ְּד ָב ִרים ָ
ִעיר ַ
ת־ּד ְב ֵרי
יטב ֶא ִ
ֶּד ֶרְך ָה ָאדֹון וְ רּוחֹו ִּכ ַל ַהט יָ ָצא וַ יְ ַד ֵּבר וַ יְ ַל ֵּמד ֵה ֵ
יֹוחנָ ן ְל ַב ָּדּה׃ וְ הּוא
ם־ט ִב ַילת ָ
ׁשּוע ַרק הּוא ל ֹא יָ ַדע ִּכי ִא ְ
יֵ ַ
ֵה ֵחל ְל ַה ְׁש ִמ ַיע ְּד ָברֹו ְּבא ֶֹמץ ֵלב ְּב ֵבית ַה ְּכנֵ ֶסת וַ ּיִ ְׁש ְמעּו א ֹתֹו
ת־ּד ֶרְך
יתם וַ יְבֹונְ נּוהּו ֶא ֶ
ל־ּב ָ
יאהּו ֶא ֵ
יס ְק ָלה וַ ֲע ִק ַילס וַ ִיְב ֻ
ְּפ ִר ְ
ל־א ַכּיָ א
ּובנְ טֹות ִלּבֹו ָל ֶל ֶכת ֶא ֲ
יֹותר ְמפ ָֹרׁש׃ ִ
ֹלהים עֹוד ֵ
ָה ֱא ִ
יהם
ל־ה ַּת ְל ִמ ִידים ֶל ֱאס ֹף א ֹתֹו ֲא ֵל ֶ
וַ יְ עֹורּוהּו ָה ַא ִחים וַ ּיִ ְכ ְּתבּו ֶא ַ
וְ הּוא ְּכב ֹאֹו ָׁש ָּמה ָעזַ ר ַה ְר ֵּבה ַל ֲא ֶׁשר ָה ְפנּו ְל ַה ֲא ִמין ַעל־יְ ֵדי
תּובים
הּודים ִּב ְפנֵ י־כ ֹל וַ ּי ַֹכח ַּב ְּכ ִ
ל־הּיְ ִ
ֶה ָח ֶסד׃ ִּכי הּוא גָ ַבר ַע ַ
יח׃
ׁשּוע הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ִּכי יֵ ַ
קֹורנְ ּתֹוס ּופֹולֹוס ַא ֲח ֵרי ָע ְברֹו ָב ֲא ָרצֹות
וַ יְ ִהי ִּב ְהיֹות ַאּפֹולֹוס ְּב ִ
א־ׁשם ַּת ְל ִמ ִידים ֲא ָח ִדים׃
ּיִמ ָצ ָ
ל־א ְפסֹוס וַ ְ
ָה ִע ִּלּיֹות ָּבא ֶא ֶ
יתם
ם־רּוח ַהּק ֶֹדׁש ֲע ֵל ֶיכם ַּכ ֲא ֶׁשר ֱהיִ ֶ
ַ
יהם ֲהב ֹא ָבא גַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ ּי ֶ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ֲאנַ ְחנּו ל ֹא
ְל ַמ ֲא ִמינִים וְ ֵהם ָענּוהּו ּגַ ם ִּכי־יֵ ׁש ַ
ֹאמרּו
ל־מה ֵאפֹוא ַא ֶּתם נִ ְט ַּב ְל ֶּתם וַ ּי ְ
ֹאמר וְ ַע ָ
ָׁש ָמ ְענּו עֹוד׃ וַ ּי ַ
יֹוחנָ ן ִה ְט ִּביל ִּב ְט ִב ַילת
ֹאמר ּפֹולֹוס ָ
יֹוחנָ ן׃ וַ ּי ֶ
ל־ה ְּט ִב ָלה ְל ָ
ַע ַ
יַא ִמינּו ְב ַה ָּלז ֲא ֶׁשר יָב ֹא ַא ֲח ָריו
י־ה ֲא ֵמן ֲ
ׁשּובה וַ ּיַ ּגֵ ד ָל ָעם ִּכ ַ
ַה ְּת ָ
ׁשּוע׃ ְּכ ָׁש ְמ ָעם ֶאת־ז ֹאת ָׁשבּו נִ ְט ְּבלּו
יח יֵ ַ
וְ ַה ָּלז הּוא זֶ ה ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁשּוע׃
ל־ׁשם ָה ָאדֹון יֵ ַ
ַע ֵ
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רּוח ַהּק ֶֹדׁש וַ ַיְד ְּברּו
יהם ַ
יהם וַ ּיָ נַ ח ֲע ֵל ֶ
ּופֹולֹוס ָס ַמְך יָ ָדיו ֲע ֵל ֶ
ּיִתנַ ָּבאּו׃
ִב ְלׁש ֹנֹות וַ ְ
ית־ה ְכנֵ ֶסת
ל־ּב ַ
וַ יְ ִהי ִמ ְס ָּפ ָרם ִּכ ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ִאיׁש׃ וַ ּיָב ֹא ֶא ֵ
ֹלׁשה ֳח ָד ִׁשים ִּבנְ כ ֹחֹות וְ ׂשּום ֵׂש ֶכל
וַ ּיַ ּגֵ ד ְּד ָב ָריו ְּבא ֶֹמץ ֵלב ְׁש ָ
ֹלהים׃ וַ יְ ִהי ִּכי־נִ ְמ ְצאּו ָב ֶהם ֲא ָח ִדים
ַעל־א ֹדֹות ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ל־ה ֶּד ֶרְך
ם־ט ְפלּו ָד ָבר ַמר ַע ַ
ַע ְר ֵלי ֵלב ֲא ֶׁשר ֵמ ָאנּו ְל ַה ֲא ִמין וְ גַ ָ
ת־ה ַּת ְל ִמ ִידים ִה ְב ִּדיל
ם־א ַ
יהם וְ גַ ֶ
ַהּזֶ ה ִל ְפנֵ י ָה ָעם וַ ּיֵ ְׂש ְט ֵמ ֲע ֵל ֶ
ּתֹוכם וְ הּוא ָהיָ ה ְמ ַד ֵּבר יֹום יֹום ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ֲא ֶׁשר
ִמ ָ
י־ׁש ְמעּו
טּורנּוס׃ וַ יְ ִהי הּוא ע ֶֹׂשה ָכזֶ ה ְׁשנָ ַתיִ ם יָ ִמים ַעד ִּכ ָ
ְל ְ
הּודים ַּכּיְ וָ נִ ים׃
ׁשּוע ַּכּיְ ִ
ת־ּד ַבר ָה ָאדֹון יֵ ַ
ָּכל־י ְֹׁש ֵבי ַא ְסיָ א ֶא ְ
ֹלהים ָע ָׂשה נִ ְפ ָלאֹות ּגְ דֹולֹות ַעל־יְ ֵדי פֹולֹוס׃ ִּכי גַ ם־
וְ ָה ֱא ִ
חֹולים
ל־ה ִ
ּומ ְט ְּפחֹות יֶ זַ ע ֵמ ַעל עֹור ְּב ָׂשרֹו ִהּנִ יחּו ַע ַ
ֲחג ֹרֹות ִ
ם־היּו ֲאנָ ִׁשים
וְ ָסר ָח ְליָ ם וְ ָהרּוחֹות ָה ָרעֹות ִמּגַ ּוָ ם ּג ָֹרׁשּו׃ וְ גַ ָ
נֹועזּו ְל ַהזְ ִּכיר ֵׁשם
הּודים ְמ ַל ֲח ִׁשי ִמ ְת ַה ְּל ִכים ָּב ָא ֶרץ וְ ֶהם ֲ
יְ ִ
ֹאחזּו ְב ִק ְר ָּבם ְּב ָק ְר ָאם
ל־א ֶׁשר רּוחֹות ָרעֹות נ ֲ
ׁשּוע ֶא ֲ
ָה ָאדֹון יֵ ַ
ׁשּוע ֲא ֶׁשר ּפֹולֹוס ְיִק ָר ֵאהּו׃ וְ ֵהם ֲא ֶׁשר
ֲאנִי ַמ ְׁש ִּב ֲיע ֶכם ְּב ֵׁשם יֵ ַ
יְהּודי וְ ר ֹאׁש ּכ ֲֹהנִים׃ וַ ַּיַען
ּכ ֹה ָעׂשּו ֵהם ָהיּו ִׁש ְב ַעת ְּבנֵי ְס ֵקוָ ה ִ
ׁשּוע וְ ֶאת־ּפֹולֹוס ֲאנִי
ֹאמר ֲא ֵל ֶיהם ַיָד ְע ִּתי ֶאת־יֵ ַ
רּוח ָה ָר ָעה וַ ּי ֶ
ָה ַ
רּוח
ּיִתנַ ֵּפל ֲע ֵל ֶיהם ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ָה ַ
ַמ ִּכיר ַרק ַא ֶּתם ִמי ַא ֶּתם׃ וַ ְ
י־ע ֻיר ִּמים וְ נִ ְמ ָח ִצים
ּיֶחזַ ק ֵמ ֶהם וַ ְּיַכ ִר ֵיעם ַעד ִּכ ֵ
ָה ָר ָעה ְב ִק ְרּבֹו וַ ֱ
ּיְהודים וְ ַהּיְוָ נִים
ל־ה ִ
ן־ה ַּביִת ַההּוא׃ וַ ּיִּוָ ַדע ַה ָּד ָבר ְל ָכ ַ
נָ סּו ִמ ַ
ׁשּוע׃
ל־ּכ ָלם וַ ּיִגְ ַּדל ֵׁשם ָה ָאדֹון יֵ ַ
ּיֹוׁש ִבים ְּב ֶא ְפסֹוס ַּופ ַחד נָ ַפל ַע ֻ
ַה ְ
ת־מ ֲע ֵׂש ֶיהם
ן־ה ַּמ ֲא ִמינִים ָּבאּו ִל ִה ְתוַ ּדֹות ְּולגַ ּלֹות ֶא ַ
וְ גַ ם ַר ִּבים ִמ ַ
ֲא ֶׁשר ָעׂשּו׃ וְ ַר ִּבים ֲא ֶׁשר ָׁשעּו ְב ַה ְב ֵלי ָׁשוְ א ֵה ִביאּו ִס ְפ ֵר ֶיהם
יּׁשים ֶא ֶלף
וַ ּיִ ְּׂש ְרפּום ָּב ֵאׁש ְל ֵעינֵי־כ ֹל וַ ְּיִמנּו ִמ ְס ַּפר ָׁשוְ יָם וַ ִיְהי ֲח ִמ ִ
ד־ל ְמא ֹד וְ נַ ֲע ָלה ָהֹלְך וְ ָעֹלה׃
נִׂשּגַ ב ַע ִ
ָּכ ֶסף׃ ְּוד ַבר־יְהֹוָ ה ְ
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ל־לּבֹו ְל ִה ְת ַה ֵּלְך
וַ יְ ִהי ִּכ ְכלֹות ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וַ ּיִ ֵּתן ּפֹולֹוס ֶא ִ
ֹאמר
רּוש ַליִ ם וַ ּי ֶ
ּומ ָּׁשם וָ ָה ְל ָאה ַעד־יְ ָ
ּוב ֲא ַכּיָ א ִ
ְּב ַמ ְקּדֹונְ יָ א ַ
ת־רֹומי׃ וַ ּיִ ְׁש ַלח
ִ
יֹותי ָׁש ָּמה ָרא ֹה ֶא ְר ֶאה עֹוד ֶא
ַא ֲח ֵרי ֱה ִ
ת־א ִר ְסטֹוס ָל ֶל ֶכת
ימֹותּיֹוס וְ ֶא ֲ
ת־ט ִ
ְׁשנַ יִ ם נְ ָע ִרים ִמ ְּמ ָׁש ְר ָתיו ֶא ִ
ל־מ ְקּדֹונְ יָ א וְ הּוא ֵא ַחר עֹוד יְ ֵמי ִמ ְס ָּפר ְּב ַא ְסיָ א׃
ְל ָפנָ יו ֶא ַ
ל־ּד ְב ַרת ֶּד ֶרְך יְ הֹוָ ה׃ ִּכי ִאיׁש
ֹא־מ ָעט ַע ִ
ָּב ֵעת ַה ִהיא ָקם ָׁשאֹון ל ְ
י־כ ֶסף
ֶא ָחד ְּד ַמ ְט ִרּיֹוס ְׁשמֹו ָח ַרׁש ֶּכ ֶסף הּוא ָהיָ ה ע ֶֹׂשה ִמ ְק ְּד ֵׁש ֶ
ְק ַטּנִים ְּב ַת ְבנִית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְל ֵׁשם ַא ְר ְט ִמיס וַ יְ ַס ֵּבב ָּבזֶ ה ֶל ָח ָר ִׁשים
ֹאמר
אכ ָּתם וַ ּי ַ
ֹא־מ ְצ ָער׃ וַ ּיִ ְקּב ֹץ א ָֹתם ִעם־ע ֹזְ ֵרי ְמ ַל ְ
ַמ ְׂשּכ ֶֹרת ל ִ
אכה ַהּז ֹאת ָר ַכ ְׁשנּו ָלנּו ֶאת־
ֲאנָ ִׁשים ַא ֶּתם ַיְד ְע ֶּתם ִּכי ַּב ְּמ ָל ָ
נֵיכם ׁש ְֹמעֹות ִּכי־
ינֵיכם ר ֹאֹות וְ ָאזְ ֶ
ת־טּובנּו׃ וְ ִהּנֵ ה ֵע ֶ
ֵ
ַל ְח ֵמנּו וְ ֶא
ל־א ְסיָ א ּפֹולֹוס ַהּזֶ ה
ל ֹא ַרק ְּב ֶא ְפסֹוס ְל ַב ָּדּה ִכי ִאם־ּגַ ם ְּב ַכ ַ
ֹאמר ָאמ ֹר
יהם ִּכי י ַ
ֹלה ֶ
ם־רב ַל ֲה ִס ָירם ֵמ ַא ֲח ֵרי ֱא ֵ
ְמ ַפ ֶּתה ֲהמֹון ַע ָ
ֹלהים ֵה ָּמה ֲא ֶׁשר ַּת ֲע ֶׂשינָ ה יָ ָדיִם׃ וְ ָע ָּתה ַה ְמ ַעט ָה ָר ָעה
ֹא־א ִ
ל ֱ
אכה ַהּז ֹאת ִּכי ִאם־עֹוד ָר ַעת
ַהּז ֹאת ְל ַב ָּדּה ְל ִה ָּל ַקח ִמּיָ ֵדינּו ַה ְּמ ָל ָ
דֹולה ַא ְר ְט ִמיס ִּכי
ל־ה ִּמ ְק ָּדׁש ָל ֱא ָלהּות ַהּגְ ָ
ָה ָרעֹות ִּת ָּפ ַתח ַע ַ
ל־א ְסיָ א
דּוה ָּכ ַ
הֹודּה ֲא ֶׁשר ַיְכ ְּב ָ
ְל ֶא ֶפס ְּול ַאיִן יֵ ָח ֵׁשב וְ יֵ ַקל ְּכבֹוד ָ
ּיִּמ ְלאּו
ת־ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וַ ָ
ָוְכל־י ְֹׁש ֵבי ֵת ֵבל׃ וַ יְ ִהי ְּכ ָׁש ְמ ָעם ֶא ַ
דֹולה ַא ְר ְט ִמיס ָל ָעם ְּב ֶא ְפסֹוס׃
קֹולם וַ ּיִ ְק ָראּו ּגְ ָ
ּיִּתנּו ָ
ֵח ָמה וַ ְ
וַ ֵּתה ֹם ָה ִעיר וַ ִּת ָּמ ֵלא ַר ַעׁש ּגָ דֹול וְ ֵהם ֻּכ ָּלם ִה ְׂש ָּת ֲערּו ְּכ ִאיׁש
ית־ה ִּמ ְׂש ָחק וַ ּיַ ֲחזִ יקּו ְבגָ יֹוס ַּוב ֲא ִר ְס ַט ְרכֹוס ֲאנָ ִׁשים
ל־ּב ַ
ֶא ָחד ֶא ֵ
ַמ ְקּדֹונִים ַהה ְֹל ִכים ִעם ּפֹולֹוס ְל ָׁש ְמרֹו ַב ָּד ֶרְך׃ ּופֹולֹוס ָח ֵפץ
ם־א ָח ִדים
ל־ה ָעם ַרק ַה ַּת ְל ִמ ִידים ל ֹא נְ ָתנּוהּו׃ וְ גַ ֲ
ָל ֵצת ֶא ָ
ם־הם ָׁש ְלחּו לֹו ְל ַהזְ ִהירֹו
אׁשי ָעם ֵמ ַא ְסיָ א ֲא ֶׁשר ֵא ֲהבּוהּו גַ ֵ
ָר ֵ
ית־ה ִּמ ְׂש ָחק׃ וַ יְ ִהי ֵהם ׁש ֲֹאגִ ים ֵא ֶּלה
ל־ּב ַ
ִּכי יִ ָּמנַ ע ֵמ ֲהֹלְך ֶא ֵ
ז ֹאת וַ ַא ֵח ִרים ַא ֶח ֶרת ִּכי ָהיָ ה ֶה ָהמֹון נָ בּוְך וְ ֻר ָּבם ּגַ ם־ל ֹא
יָ ְדעּו ְּב ֶׁש ְּל ַמה ֵהם נִ זְ ָעקּו׃
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הּודים ָׂשמּוהּו
ּיּובא ִמ ֵּבינֹות ָה ָעם ֲא ֶל ְכ ַסנְ ְּדרֹוס ִּכי ַהּיְ ִ
וַ ָ
ֹאׁשם וַ ּיִ ָּׂשא ֲא ֶל ְכ ֵסנְ ְּדרֹוס ֶאת־יָ דֹו ְלאֹות ִּכי ָח ֵפץ הּוא
ְבר ָ
הּודי
ְל ָה ִׁשיב ֲא ָמ ִרים ִל ְפנֵ י ָה ָעם׃ וַ ּיִ ּוָ ַדע ָל ֶהם ִּכי־הּוא יְ ִ
וַ ּיִ ְׂשאּו ֻכ ָּלם קֹול ָחזָ ק ְּוכמֹו ְׁש ַּתיִ ם ָׁשעֹות ָק ְראּו וְ ל ֹא ָדּמּו
דֹולה ַא ְר ְט ִמיס ָל ָעם ְּב ֶא ְפסֹוס׃
ּגְ ָ
ֹאמר ַא ֶּתם ַאנְ ֵׁשי ֶא ְפסֹוס ִמי
ת־ה ָעם וַ ּי ַ
סֹופר ָה ִעיר ֶא ָ
וַ ּיַ ַהס ֵ
הּוא ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ל ֹא יֵ ַדע ִּכי ָה ִעיר ֶא ְפסֹוס ְמ ָׁש ַרת ֶאת־
ן־ה ָּׁש ָמיִ ם׃
יתּה ֲא ֶׁשר נָ ְפ ָלה ִמ ַ
ת־ּת ְבנִ ָ
דֹולה וְ ֶא ַ
ַא ְר ְט ִמיס ַהּגְ ָ
וְ ִהּנֵ ה ִּכי ז ֹאת ֱאמּונָ ה וְ ֵאין ִמי ְל ַה ְכזִ ֶיבּנָ ה ֲהל ֹא יָ ֲא ָתה
ּומ ֲעׂשֹות ְמאּום ְּב ֶט ֶרם ְּת ַח ֵּׁשבּו׃
הּומה ֵ
ָל ֶכם ִל ְׁשק ֹט ִמ ְּמ ָ
ת־ה ֲאנָ ִׁשים ָה ֵא ֶּלה ֵהּנָ ה וְ ֵהם ל ֹא
אתם ֶא ָ
ִּכי ַא ֶּתם ֲה ֵב ֶ
הּותנּו׃ וְ ִאם ְּד ַבר
אל ֵ
ת־ה ִּמ ְק ָּדׁשֹות וְ ַאף־ל ֹא ָבזּו ֵל ָ
ָבזְ זּו ֶא ַ
יׁש־מי ֲהל ֹא
ם־א ִ
ִריב ִל ְד ַמ ְט ִרּיֹוס וְ ֶה ָח ָר ִׁשים ֲא ֶׁשר ִאּתֹו ִע ִ
יֵ ׁש ְּב ִק ְר ֵּבנּו ִמ ְׁש ָּפט ּונְ ִצ ִיבים נִ ָּצ ִבים ֲע ֵלינּו ָה ָבה יִ ְק ְראּו
ּוׁש ָפטּום׃ וְ ִאם עֹוד ָל ֶכם
יהם ַלּׁש ְֹפ ִטים ְ
ֵהם ְל ַב ָּדם ֲע ֵל ֶ
ל־ה ָעם ְל ִפי ח ֹק יֵ ֵצא
ֻּכ ְּל ֶכם ְל ַב ֵּקׁש ָּד ָבר ִהּנֵ ה ְּב ִה ְת ַא ֵּסף ָּכ ָ
ִמ ְׁש ַּפ ְט ֶכם וְ ִדינְ ֶכם׃ ִּכי ַהּיֹום ֲאנַ ְחנּו נְ ֻתנִ ים ְּביִ ְר ָאה ֶּפן־
ה־ּלנּו
יׁשנּו ִּבגְ ַלל ַהּיֹום ַהּזֶ ה ַמ ָ
יִ ְתּג ֵֹלל ָע ֵלינּו ֲעֹון ֶמ ֶרד ְל ַה ְב ִא ֵ
הּומה
ָלג ֹל ֵמ ָע ֵלינּו ַח ָּטאת ֲא ֶׁשר ל ֹא ָח ָטאנּו ִּב ְל ִּתי ִאם ַה ְּמ ָ
ת־ה ָּק ָהל׃
ַהּז ֹאת׃ ְּוכ ַכּל ֹאתֹו ְל ַד ֵּבר ִׁש ַּלח ֶא ַ
ת־ה ַּת ְל ִמ ִידים וַ ַיְד ֵּבר ַעל־
הּומה ּופֹולֹוס ָא ַסף ֶא ַ
וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ַה ְּמ ָ
ִל ָּבם ְּוב ִב ְר ָכתֹו א ָֹתם ְל ָׁשלֹום נִ ְפ ַרד ֵמ ֶהם וַ ּיֵ ֵצא ָל ֶל ֶכת ֶאל־
ּבֹותם
ת־ל ָ
ַמ ְקּדֹונְיָ א׃ וְ ַא ֲח ֵרי ָע ְברֹו ַב ְּמ ִדינֹות ָה ֵהן וְ ַא ְּמצֹו ֶא ִ
ל־א ֶרץ יָ וָ ן׃ וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ִׁש ְבּתֹו ָׁשם
ְּב ִמ ַּד ְּבר ָֹתיו ָה ַר ִּבים ָּבא ֶא ֶ
ל־סּוריָ א ַרק ֵמ ֲא ֶׁשר
ְ
ֹלׁשה ֳח ָד ִׁשים וַ ִּת ָּׂש ֵאהּו רּוחֹו ָל ֶל ֶכת ֶא
ְׁש ָ
נֹועץ ָלׁשּוב ֶּד ֶרְך ַמ ְקּדֹונְיָ א׃
ל־ּכן ַ
מֹוקׁש ַע ֵ
הּודים ֵ
ָט ְמנּו לֹו ַהּיְ ִ
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רֹואי
סֹופ ְטרֹוס ֶּבן־ּפּור ֹס ַה ְּב ִ
וַ ּיִ ָּלוּו ֵא ָליו ְל ַלּו ֹתֹו ַב ֶּד ֶרְך ַעד־ ַ*א ְסיָ א ַ
ימֹותּיֹוס
ּוסקֹונְ דֹוס וְ גָ יֹוס ַה ַּד ְר ִבי וְ ִט ִ
נִיקים ֲא ִר ְס ַט ְרכֹוס ְ
ּומ ַה ַּת ְס ְל ִ
ֵ
*
רֹופימֹוס׃ וְ ֵא ֶּלה ָה ְלכּו ְל ָפנֵינּו וַ יְ ַחּכּו ָלנּו
ּוט ִ
טּוכיקֹוס ְ
ּומ ַא ְסיָ א ִ
ֵ
רֹואס ַעד־ּב ֵֹאנּו׃ וַ ֲאנַ ְחנּו ָע ַב ְרנּו ִמ ִּפ ִיל ִּפי ָּב ֳאנִּיָ ה ַא ֲח ֵרי ת ֹם
ִּב ְט ַ
יהם ֶאל־
יּׁשה ִיָמים ַעד־ּב ֵֹאנּו ֲא ֵל ֶ
ג־ה ַּמּצֹות וַ ּנְ ִהי ַּב ֶּד ֶרְך ֲח ִמ ָ
ַח ַ
ב־ׁשם ִׁש ְב ַעת ִיָמים׃
רֹואס וַ ּנֵ ֶׁש ָ
ְט ַ
ת־ה ֶּל ֶחם
ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹון ַּב ַּׁש ָּבת וַ ֲאנַ ְחנּו נֶ ֱא ָס ִפים ִל ְפר ֹס ֶא ַ
ם־לּבֹו ָל ֶל ֶכת ֵמ ֶהם
יהם יַ ַען ָהיָ ה ִע ִ
ּופֹולֹוס נָ ָׂשא ִמ ַּד ְּבר ָֹתיו ֲא ֵל ֶ
ְּביֹום ַה ָּמ ֳח ָרת וַ ּיֶ ֶרב ִמ ַּד ְּבר ָֹתיו ַעד ֲח ִצי ַה ָּל ָיְלה׃ וְ נֵ רֹות ַר ִּבים
ֵה ִאירּו ַּב ֲע ִלּיָ ה ֲא ֶׁשר ָׁשם ָהיִ ינּו נֶ ֱא ָס ִפים׃ וְ ִהּנֵ ה נַ ַער ֶא ָחד
ל־סף ַה ַחּלֹון ְּב ַה ֲא ִריְך ּפֹולֹוס
ּוׁשמֹו ַא ְבטּוכֹוס ְּב ִׁש ְבּתֹו ַע ַ
ְ
רֹותיו נָ ם ְׁשנָ תֹו וַ ִּת ְת ְק ֵפהּו ַה ֵּׁשנָ ה וַ ּיִּפ ֹל ַא ְר ָצה ִמן־
ְל ַה ִּטיף ִא ְמ ָ
ָה ֲע ִלּיָ ה ֲא ֶׁשר ּג ַֹבּה ָלּה ָׁשֹלׁש קֹומֹות וַ ּיִ ָּׂש ֻאהּו וְ הּוא ֵמת׃ וַ ּיֵ ֶרד
ֹאמר ַאל־נָ א ִּת ְצ ֲעקּו ִּכי עֹוד
מֹודד ָע ָליו וַ ּיַ ֲחזֶ ק־ּבֹו וַ ּי ַ
ּיִת ֵ
ּפֹולֹוס וַ ְ
ֹאכל וַ ּיֶ ֶרב ְל ַד ֵּבר
ת־ה ֶּל ֶחם וַ ּי ַ
נִ ְׁש ָמתֹו ּבֹו׃ וַ ּיָ ָׁשב וַ ּיַ ַעל וַ ְּיִפר ֹס ֶא ַ
ּיִתנַ ֲחמּו
ת־הּנַ ַער ֶה ֱעלּו ָחי וַ ְ
ד־עלֹות ַה ַּׁש ַחר וַ ּיֵ ַלְך׃ וְ ֶא ַ
ִא ָּתם ַע ֲ
ֹא־מ ָעט׃
בֹו ל ְ
ל־אּסֹוס ִל ְכנֹוס ָׁשם
וַ ֲאנַ ְחנּו ִק ַּד ְמנּו ָל ֶר ֶדת ָּב ֳאנִ ּיָ ה וַ ּנַ ֲעב ֹר ֶא ַ
י־כן ִצּוָ ה וְ הוא ִאּוָ ה ָלב ֹא ָׁשם ַרגְ ִלי ֶּד ֶרְך
ֵא ֵלינּו ֶאת־ּפֹולֹוס ִּכ ֵ
ַה ָּיַּב ָׁשה׃ וַ ּיִ ְפּג ֹׁש א ָֹתנּו ְּב ַאּסֹוס וַ ּנִ ַּקח א ֹתֹו ֵא ֵלינּו וַ ּנָ ב ֹא ֶאל־
יטּולינִ י׃ ִמ ָּׁשם ֲע ַב ְרנּו ָב ֳאנִ ּיָ ה וַ ּנָ ב ֹא ְביֹום ַה ָּמ ָחר ֶאל־נ ַֹכח
ִמ ִ
רֹוגּוליֹון
ְ
ל־סמֹוס וַ ּנָ ֶלן ִּב ְט
יׁשי ָע ַב ְרנּו ֶא ָ
ּובּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
ִּכּיֹוס ַ
ל־ּפנֵ י
ל־מ ִיליטֹוס׃ ִּכי־יָ ַעץ ּפֹולֹוס ַל ֲחלֹוף ַע ְ
וַ ּנָ ב ֹא ְל ָמ ֳח ָרתֹו ֶא ִ
ֶא ְפסֹוס ִל ְב ִלי ֱהיֹות לֹו ִס ָּבה ִל ְה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה ְּב ַא ְסיָ א ַּב ֲא ֶׁשר ָהיָ ה
ג־ה ָּׁש ֻבעֹות׃
רּוׁש ַליִ ם ְליֹום ַח ַ
נֶ ְח ָּפז ְּב ָכל־יְ ָכ ְלּתֹו ְל ַהּגִ ַיע ַעד־יְ ָ
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ד־א ְסיָ א.
 v. 4בס׳׳א לא נמצא כאן ַע ַ
 v. 5וס׳׳א ָבאּו ויחכו.
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ל־א ְפסֹוס ִל ְקר ֹא ֶאת־זִ ְקנֵ י ָה ֵע ָדה ְלב ָֹאם
ּומ ִּמ ִליטֹוס ָׁש ַלח ֶא ֶ
ִ
ת־ּד ְר ִּכי
יהם ַא ֶּתם יְ ַד ְע ֶּתם ֶא ָ
ֵא ָליו ָׁש ָּמה׃ ְּוכב ָֹאם ָא ַמר ֲא ֵל ֶ
תֹוכ ֶכם ְל ִמן־
ל־הּיָ ִמים ֲא ֶׁשר יָ ַׁש ְב ִּתי ְב ְ
ּופ ֻע ָּל ִתי ִל ְפנֵ ֶיכם ְּב ָכ ַ
ְ
ל־א ְד ַמת ַא ְסיָ א׃
ף־רגְ ִלי ַע ַ
ַהּיֹום ָה ִראׁשֹון ֲא ֶׁשר ָּד ְר ָכה ַכ ַ
ּוב ְד ָמעֹות ִּב ְת ָלאֹות
דֹולה ִ
ת־ה ָאדֹון ַּב ֲענָ וָ ה גְ ָ
ֲא ֶׁשר ָע ַב ְד ִּתי ֶא ָ
הּודים ֲא ֶׁשר יָ ְקׁשּו ִלי׃ ֲא ֶׁשר ל ֹא־
ֲא ֶׁשר ְמ ָצ ֻאנִ י ַעל־יְ ֵדי ַהּיְ ִ
ם־הּגַ ְד ִּתי וַ ֲא ַל ֶּמ ְד ֶכם ָמה
ל־הּטֹוב ָל ֶכם ִּכי ִא ִ
ִכ ַח ְד ִּתי ִמ ֶּכם ָּכ ַ
הּודים וְ גַ ם־
ם־לּיְ ִ
אתי ּגַ ַ
ּוב ָּב ִּתים׃ יַ ַען ָק ָר ִ
ַהּטֹוב ַּבחּוצֹות ַ
ֹלהים וְ ֶה ֱא ִמינּו ַב ֲאד ֹנֵ ינּו יֵ ׁשּוע
ל־ה ֱא ִ
ַלּיְ וָ נִ ים ִּכי יְ ׁשּובּון ֶא ָ
רּוש ַליְ ָמה
רּוח ַל ֲהֹלְך יְ ָ
ל־ּפי ָה ַ
יח׃ וְ ַע ָּתה ִהנְ נִ י ְמ ֻמ ָּׁשְך ַע ִ
ַה ָּמ ִׁש ַ
ר־רּוח
ַ
זּול ִתי ֲא ֶׁש
ָ
ר־מה יִ ְק ֵרנִ י ָׁשם׃
וַ ֲאנִ י ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי ְּד ַב ָ
י־כ ָב ִלים וַ ֲח ָב ִלים
ל־עיר וָ ִעיר ֵלאמ ֹר ִּכ ְ
ַהּק ֶֹדׁש יְ נַ ֵּבא ָע ַלי ְּב ָכ ִ
יקר ִלי ִמ ִּת ָּתּה ְל ַמ ַען ַמ ֵּלא וְ ַכ ֵּלה
נָ כ ֹנּו ִלי׃ ֲא ָבל־נַ ְפ ִׁשי ל ֹא ִת ַ
ׁשּוע
ּׂשּומה ָע ַלי ֵמ ֵאת ָה ָאדֹון יֵ ַ
ת־ּפ ֻק ָּד ִתי ַה ָ
רּוצ ִתי וְ ֶא ְ
ת־מ ָ
ֶא ְ
ֹלהים׃ וְ ַע ָּתה ִהּנֵ ה־נָ א יָ ַד ְע ִּתי ִּכי
ׂשרת ֶח ֶסד ֱא ִ
ת־ּב ַ
הֹוד ַיע ֶא ְ
ְל ִ
יתי ֶא ְת ֶכם ֶאת־
הֹור ִ
ּומ ָּס ַעי ֵ
ימי ַמ ֲה ָל ַכי ַ
ַא ֶּתם ֻּכ ְּל ֶכם ֲא ֶׁשר ִּב ֵ
ל־ּכן
ת־ּפנָ י׃ ַע ֵ
ֹלהים ִּכי ל ֹא־ת ִֹספּון עֹוד ִל ְראֹות ֶא ָ
ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ֵעד ֲאנִ י ַהּיֹום ִּב ְפנֵ ֶיכם ִּכי־נָ ִקי ָאנ ִֹכי ִמ ְּד ֵמי ֻכ ְּל ֶכם׃ ִּכי ֲאנִ י
ֹלהים ְּכ ֻת ָּמּה׃
ת־ע ַצת ָה ֱא ִ
הֹוד ְע ִּתי ֶא ְת ֶכם ֶא ֲ
ִמ ְּב ִלי ַכ ֵחד ָּד ָבר ַ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש
ַ
ל־ה ֵע ֶדר ֲא ֶׁשר
ל־ּכ ָ
ִׁשיתּו ִל ְּב ֶכם ֲע ֵל ֶיכם וְ ַע ָ
*
ת־ע ַדת ָה ֱאל ֹ ִהים ֲא ֶׁשר
ימ ֶכם ְל ַמנְ ִהיגִ ים לֹו ִל ְרעֹות ֶא ֲ
ֲה ִק ְ
מֹותי יִ ְּפלּו ָב ֶכם זְ ֵא ֵבי־
ָקנָ ה־לֹו ְּב ָדמֹו׃ ֲאנִ י יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ַא ֲח ֵרי ִ
ם־ּכי יָ קּומּו ִמ ִּק ְר ְּב ֶכם
ל־ה ֵע ֶדר ל ֹא־יַ ֲחמ ֹלּו׃ ּגַ ִ
ֶט ֶרף ֲא ֶׁשר ַע ָ
ת־ה ַּת ְל ִמ ִידים
ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ַּת ְה ֻּפכֹות יְ ַד ֵּברּו ְל ַה ְתעֹות ֶא ַ
יֹומם וָ ַליְ ָלה
ל־ּכן עּורּו וְ זִ ְכרּו ִּכי ָׁשֹלׁש ָׁשנִ ים ָ
יהם׃ ַע ֵ
ַא ֲח ֵר ֶ
ּומ ַא ֵּמץ ֶאת־ּכ ֹל׃
הֹוכח ֵ
עֹותי ל ֹא ָח ַד ְל ִּתי ֵמ ַ
ֲאנִ י ְב ִד ְמ ַ
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 v. 28בס׳׳א ָה ָאדֹון.
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ּוד ַבר ַח ְסּדֹו
ֹלהים ְ
וְ ַע ָּתה ָא ַחי ִהנְ נִ י ַמ ְפ ִקיד ֶא ְת ֶכם ְּביַ ד ָה ֱא ִ
ימ ֶכם וְ ָל ֵתת ָל ֶכם נַ ֲח ָלה ְּב ֶק ֶרב ָּכל־
ֲא ֶׁשר־לֹו ַהּכ ַֹח ַל ֲה ִק ְ
ל־איׁש׃
ּוׂש ָמֹלת ל ֹא ִב ַּק ְׁש ִּתי ֵמ ֵאת ָּכ ִ
דֹוׁשים׃ ֶּכ ֶסף וְ זָ ָהב ְ
ַה ְּק ִ
ּוב ַעד ֲא ֶׁשר ָהיּו ִע ִּמי ֵא ֶּלה ְׁש ֵּתי
וְ ַא ֶּתם ֲהל ֹא יְ ַד ְע ֶּתם ִּכי ַּב ֲע ִדי ְ
י־אְך יַ ֲעב ֹד
יתי ֶא ְת ֶכם ִּכ ַ
יָ ַדי ַעׂשּו ִמ ְחיָ ה׃ ִּכי ַּבּכ ֹל וָ כ ֹל ֶה ְר ֵא ִ
ם־לנֶ ֶפׁש ָה ֶא ְביֹון וְ ָהיּו ָל ֶכם
אכה ְלנַ ְפׁשֹו וְ גַ ְ
ִאיׁש וְ ָעׂשה ַב ְּמ ָל ָ
ׁשּוע ִּכי־הּוא ָא ַמר טֹוב נְ תֹן ִמ ָּק ַחת׃
ְלזִ ָּכרֹון ִּד ְב ֵרי ָה ָאד ֹן יֵ ַ
ם־ּכ ָּלם יַ ְח ָּדו׃ וְ ֵהם
ל־ּב ְר ָּכיו וַ ּיִ ְת ַּפ ֵּלל ִע ֻ
ְּכ ַכֹּלתֹו ְל ַד ֵּבר ָּכ ַרע ַע ִ
ארי פֹולֹוס וַ ּיִ ָּׁשקּוהּו׃
ל־צּוְ ֵ
ֻּכ ָּלם ָּבכּו ַה ְר ֵּבה ֶב ֶכה וַ ּיִ ְּפלּו ַע ַ
ֹא־יֹוסיפּון
ִ
ל־ה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ִּד ֵּבר ִּכי ל
ל־ל ָּבם ַע ַ
יֹותר נֶ ֶע ְצבּו ֶא ִ
וְ ֵ
ד־ה ְּס ִפינָ ה וַ יְ ַׁש ְּלחּוהּו׃
ת־ּפנָ יו וַ ּיֵ ְלכּו ַא ֲח ָריו ַע ַ
עֹוד ִל ְראֹות ֶא ָ
וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי נִ ְפ ַר ְדנּו ֵמ ֶהם וַ ּנַ ֲעב ֹר ָּב ֳאנִ ּיָ ה ָּבאנּו ֶּד ֶרְך יְ ָׁש ָרה
ל־ּפ ָּט ָרה׃
ּומ ָּׁשם ֶא ַ
ּוביֹום ַה ָּמ ֳח ָרת ֶאל־רֹודֹוס ִ
ֶאל־קֹוס ְ
ד־ּבּה
ינּוקיָ א וַ ּנֵ ֶר ָ
ל־ּפ ְ
ָׁשם ָמ ָצאנּו ֳאנִ ּיָ ה ִמ ְת ַע ֶּת ֶדת ַל ֲהֹלְך ֶא ִ
וַ ּנַ ֲעב ֹר׃ וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַקף ָלנּו ָה ִאי ַק ְפרֹוס ֲא ֶׁשר ֲעזַ ְבנֻ הּו
י־ׁשם ה ֲֹע ָלה
ל־סּוריָ א וַ ּנַ ּגִ ַיע ֶאל־צֹור ִּכ ָ
ְ
ֹאלנּו נָ ִטינּו ֶא
ִל ְׂשמ ֵ
ת־ה ַּת ְל ִמ ִידים
הּובא ָב ֳאנִּיָ ה׃ וַ ֲאנַ ְחנּו ְּב ָמ ְצ ֵאנּו ֶא ַ
ַה ַּמ ָּׂשא ֲא ֶׁשר ָ
נֹוח
יָ ַׁש ְבנּו ָׁשם ִע ָּמ ֶהם ִׁש ְב ַעת ִיָמים וְ ֵהם ָא ְמרּו ֶאל־ּפֹולֹוס ְּב ַ
ירּוׁש ָליִם׃ וַ יְ ִהי ִּכי ָמ ְלאּו ָלנּו ֵיְמי
רּוח ִּכי ל ֹא־יַ ֲע ֶלה ִל ָ
יהם ָה ַ
ֲע ֵל ֶ
נֵיהם
יהם ְּוב ֶ
ִׁש ְב ֵּתנּו יָ ָצאנּו ָל ֶל ֶכת ְּב ַׁש ְּל ָחם א ָֹתנּו ֻכ ָּלם ִעם־נְ ֵׁש ֶ
יַח ָּדו וַ ּנִ ְת ַּפ ָּלל׃ וַ ּנְ ָב ֶרְך ִאיׁש
ל־החֹוף ָּכ ַר ְענּו ְ
ד־מחּוץ ָל ִעיר וְ ַע ַ
ַע ִ
יתם׃
ת־ר ֵעהּו וַ ּיָ ַר ְדנּו ָב ֳאנִּיָ ה וְ ֵהם ָשבּו ְל ֵב ָ
ֶא ֵ
ל־עּכֹו ָׁשם ָׁש ַא ְלנּו ִל ְׁשלֹום
ת־ּד ְר ֵּכנּו ִמּצ ֹר וַ ּנָ ב ֹא ֶא ַ
וַ ּנַ ַעׂש ֶא ַ
ּומ ָּמ ֳח ָרת ֲאנַ ְחנּו ֲא ֶׁשר ָהיִ ינּו
ָה ַא ִחים וַ ּנֵ ֶׁשב ִע ָּמם יֹום ֶא ָחד׃ ִ
ל־ּבית
ל־ק ְס ִרין ֲא ֶׁשר ָׁשם ָּבאנּו ֶא ֵ
ִאם ּפֹולֹוס יָ ָצאנּו וַ ּנֵ ֶלְך ֶא ִ
ִּפ ִילּפֹוס ַה ְמ ַב ֵּׂשר וְ הּוא ֶא ָחד ֵמ ַה ִּׁש ְב ָעה וַ ּנֵ ֶׁשב ִעּמֹו׃ וְ לֹו
ַא ְר ַּבע ָּבנֹות ְּבתּולֹות וְ ֵהן ִמ ְתנַ ְּבאֹות׃
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וַ יְ ִהי ְּכ ִׁש ְב ֵּתנּו פ ֹה יָ ִמים ֲא ָח ִדים וְ נָ ִביא ֶא ָחד יָ ַרד ַעד־ּכ ֹה
ת־אזֹור
ּוׁשמֹו ֲאגָ בֹוס׃ וְ הּוא ָבא ֵא ֵלינּו וַ ּיִ ַּקח ֶא ֵ
יהּודה ְ
ִמ ָ
רּוח
ֹאמר ּכ ֹה ָא ַמר ַ
ת־רגְ ָליו וַ ּי ֶ
ּפֹולֹוס וַ ּיֶ ְא ָסר־ּבֹו ֶאת־יָ ָדיו וְ ֶא ַ
ת־ה ִאיׁש ֲא ֶׁשר־
ירּוׁש ַליִם ֶא ָ
הּודים ִּב ָ
ַהּק ֶֹדׁש ָּכ ָכה יַ ַא ְסרּו ַהּיְ ִ
לֹו ָה ֵאזֹור ַהּזֶ ה וְ ִה ְסּגִ ֻירהּו ִּב ֵידי ַהּגֹויִם׃ ְל ֵׁש ַמע ַה ְּד ָב ִרים
ת־ּפנָ יו ֲאנַ ְחנּו וְ ַאנְ ֵׁשי ָה ִעיר ִּכי־יֶ ְח ַּדל ֵמ ֲעלֹות
ָה ֵא ֶּלה ִח ִּלינּו ֶא ָ
ירּוׁש ָליִם׃ ּופֹולֹוס ָענָ ה ָל ָּמה ַת ֲעׂשּו כ ֹה ִּכי ִת ְבּכּו וְ ַת ְכ ִאיבּו
ִל ָ
ֹא־רק ָל ֵתת ּגֵ וִ י ְלא ְֹס ִרים ִּכי ִאם־ּגַ ם
ת־ל ִּבי וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י נָ כֹון ל ַ
ֶא ִ
ׁשּוע׃
ד־ׁשם ָה ָאדֹון יֵ ַ
ירּוׁש ַליִם ְּב ַע ֵ
יתים ִּב ָ
ְל ַה ְק ִריב נַ ְפ ִׁשי ִל ְמ ִמ ִ
ֹאמר ְרצֹון יְ הֹוָ ה
ֹא־א ָבה ִל ְׁשמ ַֹע וַ ּנַ ֲח ֵרׁש ִמ ֶּמּנּו וַ ּנ ַ
וַ יְ ִהי ִּכי ל ָ
יֵ ָע ֶׂשה׃
ת־א ֶׁשר ָלנּו וַ ּנִ ַּסע ַל ֲעלֹות
ּיָמים ָה ֵא ֶּלה נָ ָׂשאנּו ֶא ֲ
וְ ַא ֲח ֵרי ַה ִ
ם־ּת ְל ִמ ִידים ֲא ָח ִדים ִמ ִּק ְס ִרין וְ ֵא ֶּלה
יְרּוׁש ָליִם׃ וַ ּיַ ֲעלּו ִע ָּמנּו גַ ַ
ָ
ּיֹואל
רֹוסי וְ הּוא ַּת ְל ִמיד זָ ֵקן וַ ֶ
ת־מנָ סֹון ַה ַּק ְפ ִ
ֵה ִביאּו ִא ָּתם ֶא ְ
יְרּוש ַל ָיְמה ִק ְּבלּונּו
ָ
ּיִּתנֵ נּו ָל ֶׁש ֶבת ִעּמֹו׃ וַ יְ ִהי ְּכב ֵֹאנּו
ָה ִאיׁש וַ ְ
ל־יַעק ֹב
ּומ ָּמ ֳח ָרת ְל ָק ָחנּו פֹולֹוס וַ ּנֵ ֶלְך ֶא ֲ
ָה ַא ִחים ְּב ִׂש ְמ ָחה׃ ִ
ם־הם ָּבאּו׃ וַ ּיִ ְׁש ַאל ָל ֶהם ְל ָׁשלֹום וְ ַא ֲח ֵרי־
ל־הּזְ ֵקנִים ּגַ ֵ
ָוְכ ַ
ד־ּכ ֵּלה ֶאת ֲא ֶׁשר ִהגְ ִּדיל
נֵיהם ֵמ ָה ֵחל וְ ַע ַ
ֵכן ֵה ֵחל ְל ַס ֵּפר ְּב ָאזְ ֶ
ֹלהים ַל ֲעׂשֹות ְּב ֶק ֶרב ַהּגֹויִם ַּב ֲעב ָֹדתֹו ֲא ֶׁשר ֲע ָבדֹו׃ וַ ּיִ ְׁש ְמעּו
ָה ֱא ִ
ֹאמרּו ֵא ָליו ֲהל ֹא ר ֶֹאה ַא ָּתה ָא ִחינּו
ֹלהים וַ י ְ
ת־ה ֱא ִ
וַ ָיְב ְרכּו ֶא ֲ
הּודים ָהיּו ְל ַמ ֲא ִמינִים ֻוְכ ָּלם ַמ ֲחזִ ִיקים
ן־הּיְ ִ
ִּכי ַכ ָּמה ֲא ָל ִפים ִמ ַ
דֹולה׃ וְ ֵהם ָׁש ְמעּו ָע ֶליָך ִּכי ַא ָּתה ִל ַּמ ְד ָּת
ּתֹורה ְּב ִקנְ ָאה גְ ָ
ַּב ָ
משה
ּיֹוׁש ִבים ְּב ֶק ֶרב ַהּגֹויִם ָלסּור ֵמ ַא ֲח ֵרי ֶ
הּודים ַה ְ
ל־הּיְ ִ
ת־ּכ ַ
ֶא ָ
ּתֹורה
נֵיהם ְּוב ַד ְר ֵכי ַה ָ
ת־ּב ֶ
ם־ּכי ָא ַמ ְר ָּת ֲא ֶׁשר ל ֹא יָמּולּו ֶא ְ
וְ גַ ִ
את׃ ָל ֵכן
י־ב ָ
ל ֹא ֵיֵלכּו׃ וְ ַע ָּתה ַמה־ּנַ ֲע ֶׂשה ִּכי ָׁשמ ַֹע יִ ְׁש ְמעּון ִּכ ָ
ֹאמר ֵא ֶליָך יֶ ְׁשנָ ם ִא ָּתנּו ַא ְר ָּב ָעה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר
ֲע ֵׂשה ַּכ ֲא ֶׁשר נ ַ
יהם׃
נֶ ֶדר נְ זִ ִירים ֲע ֵל ֶ
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יסָך ִּת ֵּתן
ּומ ִּכ ְ
ם־א ָּתה ִא ָּתם ִ
א ָֹתם ְק ָחה ֵא ֶליָך וְ ִה ְת ַק ִּד ְׁש ָּת ּגַ ַ
ת־ׂש ַער נִ זְ ָרם ָּובזֶ ה ְיֵדעּו ֻכ ָּלם ִּכי ַאְך־
ָל ֶהם ֲא ֶׁשר יְגַ ְּלחּו ֶא ְ
ם־א ָּתה ִת ְׁשמ ֹר
מּועת ָׁשוְ א ִהיא ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו ָע ֶליָך ַּב ֲא ֶׁשר ּגַ ַ
ְׁש ַ
ּתֹורה׃ וְ ַעל־א ֹדֹות ַהּגֹויִם ַה ַּמ ֲא ִמינִים
ל־ה ָּכתּוב ַּב ָ
ַל ֲעׁשֹות ְּכ ָכ ַ
ל־א ֶּלה ל ֹא יִ ְׁשמ ֹרּו
ת־ּכ ֵ
ם־ה ֵּס ֶפר ִּכי ֵהם ֶא ָ
ֲאנַ ְחנּו ְּכ ָבר ִצּוִ ינּו ִע ַ
ן־הּנִ ֻא ִפים׃
ּומ ַ
ן־הּנֶ ֱחנָ ק ִ
ּומ ַ
ן־ה ָּדם ִ
ּומ ַ
וְ ַרק ָיִּב ְדלּו ִמּזִ ְב ֵחי ֱא ִל ִילים ִ
ּיִת ַק ֵּדׁש ִא ָּתם ִמ ָּמ ֳח ָרת וַ ּיָב ֹא ִע ָּמ ֶהם
ת־ה ֲאנָ ִׁשים וַ ְ
וַ ּיִ ַּקח ּפֹולֹוס ֶא ָ
יהם ַרק
י־מ ְלאּו ֵיְמי ָט ֳה ָר ָתם וְ עֹוד ֲע ֵל ֶ
ל־ה ִּמ ְק ָּדׁש ְל ַהּגִ יד ִּכ ָ
ֶא ַ
ת־ק ְר ָּבנֹו׃
ְל ָה ִביא ִאיׁש ִאיׁש ֶא ָ
הּודים ֲא ֶׁשר ֵמ ַא ְסיָ א ִּכי
ִּב ְמל ֹאת ִׁש ְב ַעת ַהּיָ ִמים וַ ּיִ ְר ֻאהּו ַהּיְ ִ
ל־ה ָהמֹון וַ ּיִ ְׁש ְלחּו־בֹו ֶאת־
ת־ּכ ֶ
עֹוררּו ֶא ָ
ל־ה ִּמ ְק ָּדׁש וַ יְ ְ
ָבא ֶא ַ
יהם׃ וַ ּיִ זְ ָעקּו ַאנְ ֵׁשי יִ ְׂש ָר ֵאל חּוׁשּו ְל ֶעזְ ָרה ִהּנֵ ה ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר
ֵיְד ֶ
ּתֹורה
ל־מקֹום ּב ֹאֹו הּוא ְמ ַל ֵּמד ָס ָרה ַל ֲה ִס ָירם ֵמ ָה ָעם ֵמ ַה ָ
ְּב ָכ ְ
ל־ה ִּמ ְק ָּדׁש וַ יְ ַט ֵּמא
ּומ ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה וְ ַע ָּתה עֹוד ֵה ִביא יְוָ נִים ֶא ַ
ֵ
רֹופימֹוס
ת־ט ִ
ת־ה ָּמקֹום ַה ָּקדֹוׁש ַהּזֶ ה׃ ִּכי ִל ְפנֵי זֶ ה ָראּו ֶא ְ
ֶא ַ
יאהּו גַ ם ֶאל־
ָה ֶא ְפ ִסי ִמ ְת ַה ֵּלְך ִעּמֹו ָּב ִעיר וַ ּיַ ְח ְׁשבּו ִּכי־פֹולֹוס ֱה ִב ָ
ּיִת ְּפׂשּו ֶאת־
ל־ה ָעם ִה ְת ַק ָּבצּו וַ ְ
ל־ה ִעיר ָוְכ ָ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש׃ וַ ִּת ְר ַעׁש ָּכ ָ
ן־רגַ ע
חּוצה וְ ַה ְּד ָלתֹות ִּב ֶ
ּפֹולֹוס וַ ּיִ ְס ָחבּוהּו ִמּתֹוְך ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ָ
יְרּוׁש ַליִם
ָ
ֻסּגָ רּו׃ וַ יְ ִהי ִּכי ָא ְמרּו ַל ֲה ִמיתֹו וַ ּיֻ ּגַ ד ְל ַׂשר ָה ֶא ֶלף ִּכי
קֹומ ָמה׃ וְ הּוא ִה ְצ ִּביא ִמ ְּב ִלי־בֹוׁש ֶח ֶבל ַאנְ ֵׁשי ָצ ָבא
ֻכ ָּלה ִה ְת ָ
ר־ה ֶא ֶלף
ת־ׂש ָ
וְ ָׂש ֵרי ֵמאֹות וַ ּיָ ָרץ ֶאל־ּתֹוְך ָה ָעם וְ ֵהם ָראּו ֶא ַ
ר־ה ֶא ֶלף
ת־אנְ ֵׁשי ַה ָּצ ָבא וַ ּיַ ְח ְּדלּו ֵמ ַהּכֹות ֶאת־ּפֹולֹוס׃ וְ ַׂש ָ
וְ ֶא ַ
ִה ְק ִריב וַ ּיַ ֲחזֶ ק־ּבֹו וַ יְ ַצו ְל ָא ְסרֹו ִּב ְׁשנַיִם ְּכ ָב ִלים וַ ּיִ ְׁש ַאל ִמי הּוא־
ּומּזֶ ה ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה׃ וַ ּיַ ַען ָה ָעם וַ ּיִ ְק ְראּו ֵא ֶּלה כ ֹה וְ ֵא ֶּלה כ ֹה
זֶ ה ַ
ל־ּכן
וְ ַיַען ֲא ֶׁשר ל ֹא יָכֹול ְל ַה ִּציל ָּד ָבר ַל ֲא ִמּתֹו ִּכי ַרב ַה ָּׁשאֹון ַע ֵ
ל־ה ַּמ ֲעלֹות נְ ָׂש ֻאהּו
צּודה׃ ְּב ַהּגִ ָיעם ֶא ַ
ל־ה ְּמ ָ
יאהּו ֶא ַ
ִצּוָ ה ַל ֲה ִב ֵ
ַאנְ ֵׁשי ַה ָּצ ָבא ְל ַפ ְּלטֹו ִמ ִּתגְ ַרת ָה ָעם ִּכי ָע ְצ ָמה ְמא ֹד׃
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ם־רב ִה ְתר ְֹצצּו ַא ֲח ָריו ְּב ָק ְר ָאם ַה ֲח ֵרם א ֹתֹו׃
ִּכי ַע ָ
ל־ׂשר־
צּודה וְ הּוא ָא ַמר ֶא ַ
הּובא פֹולֹוס ֶאל־ּתֹוְך ַה ְּמ ָ
וַ ִיְהי ֶט ֶרם ָ
יֹוד ַע ַא ָּתה ְל ַד ֵּבר
ֹאמר ֲה ֵ
ר־מה וַ ּי ֶ
ָה ֶא ֶלף ֲה ִת ְּתנֵ נִי ְל ַד ֵּבר ֵא ֶליָך ְּד ַב ָ
יְוַ נִית׃ ַה ֵאינְ ָך ַא ָּתה ִאיׁש ִמ ְצ ַריִם ַההּוא ֲא ֶׁשר זֶ ה ִמ ָּקרֹוב ֵה ִקים
נְׁשי ָד ִמים ַא ֲח ָריו ַה ִּמ ְד ָּב ָרה׃
ּיֹוצא ַא ְר ַּב ַעת ֲא ָל ִפים ַא ֵ
ֶמ ֶרד וַ ֵ
יְהּודי ִיְליד ִעיר ַט ְרסֹוס ֶאזְ ַרח ִעיר
ִ
י־אנִי
ֹאמר ּפֹולֹוס ל ֹא ִּכ ֲ
וַ ּי ֶ
ל־ה ָעם׃
ְמ ֻה ָּל ָלה ְּב ִק ִיל ְיקיָא וְ ָאנ ִֹכי ֲא ַב ֶּק ְׁשָך ְּתנֵ נִי־נָ א ְל ַד ֵּבר ֶא ָ
ל־ה ַּמ ֲעלֹות וַ יְנ ֵֹפף יָדֹו ֶאל־
ְּוב ֵתת א ֹתֹו ְל ַד ֵּבר ִה ְת ֵיַּצב ּפֹולוס ַע ַ
דֹולה וַ ַיְד ֵּבר ֲא ֵל ֶיהם ְּב ִע ְב ִרית ֵלאמ ֹר׃
מּול ָה ָעם וַ ְּת ִהי ֻד ִמּיָה גְ ָ
ֲאנָ ִׁשים ַא ִחים וְ ָאבֹות ִׁש ְמעּו־נָ א וַ ֲא ַד ֵּב ָרה ְל ַמ ַען ִל ְפנֵ ֶיכם
ּיֹוסיפּו עֹוד
יהם וַ ִ
ֶא ְצ ַט ָּדק׃ ְּכ ָׁש ְמ ָעם ִּכי ְב ִע ְב ִרית יְ ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
הּודי ֲאנ ִֹכי ְּב ִעיר ַט ְרסֹוס
ְל ַה ֲח ִריׁש וְ הּוא ָא ָמר׃ ִאיׁש־יְ ִ
יאל
יקיָ א יֻ ַּל ְד ִּתי פ ֹה ָּב ִעיר ַהּז ֹאת ּגֻ ַּד ְל ִּתי ְל ַרגְ ֵלי גַ ְמ ִל ֵ
ְּב ִק ִיל ְ
יתי ְמ ַקּנֵ א
ם־היִ ִ
יה ּגַ ָ
ל־ח ֶּק ָ
בֹותינּו ְל ָכ ֻ
תֹורת ֲא ֵ
ּמּודי ַ
יְמ ְל ֵאנִ י ִל ֵ
וַ ַ
אֹלהים ַּכ ֲא ֶׁשר ִהּנְ ֶכם ַא ֶּתם ַהּיֹום ֻּכ ְּל ֶכם׃ וְ ָאנ ִֹכי ָר ַד ְפ ִּתי
ֵל ִ
ד־ל ָּמוֶ ת וַ ֲאנָ ִׁשים ּגַ ם־נָ ִׁשים ָא ַס ְר ִּתי וָ ֶא ְּתנֵ ם
ת־ה ֶּד ֶרְך ַהּזֶ ה ַע ַ
ֶא ַ
ם־הּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול ָוְכל־
ידּון־לי ּגַ ַ
ִ
ְּב ֵבית ַה ֶּכ ֶלא׃ ַּכ ֲא ֶׁשר ּכ ֹה־יְ ִע
ל־ה ַא ִחים ֶל ֶל ֶכת
יהם ֶא ָ
רֹות ֶ
צּו־לי ְּב ִאּגְ ֵ
ֵּבית ַהּזְ ֵקנִ ים ֲא ֶׁשר ִא ְּמ ִ
ירּוׁש ַליִם ְל ַמ ַען יֵ ָענֵ ׁשּו׃
סּורים ִל ָ
ם־מ ָּׁשם ֲא ִ
יאם ּגַ ִ
ְל ַד ֶּמ ֶׂשק ַל ֲה ִב ָ
ֲאנִ י ַב ֶּד ֶרְך ָקרֹוב ְלב ֹא ַד ָּמ ֶׂשק וְ ִהּנֵ ה ַּב ֲח ִצי ַהּיֹום ִּפ ְתא ֹם אֹור
ּגָ דֹול ִמ ָּׁש ַמיִם נָ גַ ה ָע ַלי וַ יְ ֻס ֵּבנִ י׃ וָ ֶאּפ ֹל ַא ְר ָצה וָ ֶא ְׁש ַמע קֹול
ִמ ַּד ֵּבר ֵא ָלי ָׁשאּול ָׁשאּול ָל ָּמה ִּת ְר ְּד ֵפנִ י׃ וָ ַא ַען ָאנִ י ִמי ַא ָּתה
ׁשּוע ַהּנָ ְצ ִרי ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ְמ ַר ֵּדף׃ וַ ֲא ֶׁשר
ֹאמר ֵא ַלי ֲאנִ י יֵ ַ
ֲאד ֹנִ י וַ ּי ֶ
ת־הּקֹול ַה ְמ ַד ֵּבר ֵא ַלי
ת־האֹור וַ ּיִ ָיראּו ַרק ֶא ַ
ָהיּו ִע ִּמי ָראּו ֶא ָ
ֹאמר ָה ָאדֹון
ּומה ֵאפֹוא ֶא ֱע ֶׂשה ֲאד ֹנִ י וַ ּי ֶ
ל ֹא ָׁש ֵמעּו׃ וָ א ַֹמר ָ
ֵא ַלי קּום וָ ֵלְך ְל ַד ֶּמ ֶׂשק וְ ָׁשם יֻ ּגַ ד ְלָך ּכ ֹל ֲא ֶׁשר ְּת ֻצּוֶ ה ַל ֲעׂשֹות׃
38

2

3

4

5

7

8

9

10

מפעלות כב

285
11
12

13
14

15
16

י־כהּו ִמ ְּפנֵ י נ ֹגַ ּה ָהאֹור וַ ּיַ נְ חּונִ י
וַ ֲאנִ י ל ֹא־יָכ ְֹל ִּתי ִל ְראֹות ְּב ֵעינַ י ִכ ָ
ּוׁשמֹו ֲחנַ נְ יָ ה
ְביָ ד ַהה ְֹל ִכים ִע ִּמי וָ ָאב ֹא ְל ַד ָּמ ֶׂשק׃ וְ ָׁשם ִאיׁש ְ
הּודים ַהּי ְֹׁש ִבים ָׁשם׃
ל־הּיְ ִ
ּתֹורה וְ ָרצּוי ְל ָכ ַ
ֹלהים ְּכ ִפי ַה ָ
יְ ֵרא ֱא ִ
ֹאמר ָא ִחי ָׁשאּול ְּפ ַקח ֵעינֶ יָך ְּור ֵאה
וְ הּוא ָבא ֵא ַלי וַ ּיִ ּגַ ׁש וַ ּי ַ
ֹלהי
ֹאמר ֱא ֵ
ְּוב ֶרגַ ע ַהּזֶ ה נִ ְפ ְקחּו ֵעינַ י וָ ֶא ְר ֵאהּו א ֹתֹו ְל ָפנָ י׃ וַ ּי ַ
ת־ה ַּצ ִּדיק
ת־רצֹונֹו וְ ִל ְראֹות ֶא ַ
בֹותינּו ָּב ַחר ְּבָך ָל ַד ַעת ֶא ְ
ֲא ֵ
ל־ה ָא ָדם
וְ ִל ְׁשמ ַֹע ֶאת־קֹולֹו ִמ ִּפיו׃ ִּכי ָהי ֹה ִת ְהיֶ ה־ּלֹו ְל ֵעד נֶ גֶ ד ָּכ ָ
ית וַ ֲא ֶׁשר ָׁש ָמ ְע ָּת׃ וְ ַע ָּתה ָל ָּמה ִת ְת ַמ ְה ֵמ ַּה
ַּב ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ָר ִא ָ
ֹאתיָך ְּב ָק ְר ֲאָך ְּב ֵׁשם ָה ָאדֹון׃ וַ יְ ִהי
קּום ִה ָּט ֵבל וְ ִה ְת ַר ֵחץ ֵמ ַחּט ֶ
רּוח יְ הֹוָ ה
ירּוׁש ַליִ ם וַ ֲאנִ י ִה ְת ַּפ ַּל ְל ִּתי ַב ִּמ ְק ָּדׁש וְ ַ
ׁשּובי ִל ָ
ְּב ִ
ירּוש ַליִם
חּוׁשה ַמ ֲה ָרה ִמ ָ
ְל ָב ָׁש ְתנִ י׃ וָ ֵא ֶרא א ֹתֹו ְמ ַד ֵּבר ֵא ַלי ָ
יֹוד ִעים
דּותָך ָע ַלי ל ֹא־יִ ָּקחּו׃ וָ א ַֹמר ֲאד ֹנִ י ֲהל ֹא ֵהם ְ
ת־ע ְ
ִּכי ֶא ֵ
אתי ְּב ָב ֵּתי ְכ ָל ִאים
ת־מ ֲא ִמינֶ יָך ִּכ ֵּל ִ
יטב ִּכי ֲאנִ י הּוא ֲא ֶׁשר ֶא ַ
ֵה ֵ
ם־ס ֵט ָפנֹוס ֵע ְדָך ּגַ ם־
יתים׃ ְּוב ִה ָּׁש ֵפְך ַּד ְ
י־ה ְּכנֵ ֶסת ִה ֵּכ ִ
ְּוב ָב ֵּת ַ
ת־ּבגְ ֵדי ְמ ַר ְצ ָחיו
יהם ַל ֲה ִמיתֹו וְ ֶא ִ
יתי ַא ֲח ֵר ֶ
ֲאנִ י ֲע ַמ ְד ִּתי ָׁשם נָ ִט ִ
ל־הּגֹויִם ֲאנִ י
ֹאמר ֵא ַלי ֵלְך ִּכי ַב ֶּמ ְר ַח ִּקים ֶא ַ
ֲאנִ י נָ ָט ְר ִּתי׃ וַ ּי ֶ
ֶא ְׁש ָל ֶחָך׃
קֹולם וַ ּיִ ְק ָראּו ִה ָּכ ֵחד
ד־ה ָּד ָבר ַהּזֶ ה וְ ָאז נָ ְתנּו ָ
וַ ּיִ ְׁש ְמעּו א ֹתֹו ַע ַ
ל־ּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה ֵאין לֹו ַחּיִ ים׃ וַ יְ ִהי ֵהם
ָיִּכ ֵחד ִאיׁש ָּכזֶ ה ֵמ ַע ְ
ד־ל ָמ ְע ָלה׃
ּומ ַע ְּפ ִרים ֶּב ָע ָפר ַע ְ
יהם ְ
ת־ּבגְ ֵד ֶ
ׁש ֲֹאגִ ים ּופ ְֹׁש ִטים ֶא ִ
צּודה וְ ָׁשם ִצּוָ ה ָע ָליו
וַ יְ ַצו ַׂשר ָה ֶא ֶלף ַל ֲה ִביאֹו ֶאל־ּתֹוְך ַה ְּמ ָ
ל־מה ָּכ ָכה ָע ָליו
ְל ַעּנֹותֹו ְּב ַמּכֹות ַא ְכזְ ִרּיֹות ְל ַמ ַען יִ ּוָ ַדע לֹו ַע ֶ
ל־ׂשר־
ֹאמר ּפֹולֹוס ֶא ַ
ִה ְת ַרּגָ זּו׃ וַ יְ ִהי ְּב ֵה ָא ְסרֹו ְל ֵה ָענֹותֹו וַ ּי ֶ
ׁש־ל ֶכם ָה ִר ְׁשיֹון ְל ַעּנֹות
ַה ֵּמ ָאה ַהּנִ ָּצב ָע ָליו ַה ַאף ֻא ְמנָ ם יֶ ָ
ּומ ְׁש ָּפט׃ וְ ַׂשר ַה ֵּמ ָאה ְּב ָׁש ְמעֹו
ֹא־דין ִ
ּומה־ּגַ ם ְּבל ִ
רֹומי ַ
ֶאזְ ַרח ִ
ם־א ַמר ְר ֵאה ָמה
ר־ה ֶא ֶלף וַ יְ ַס ֶּפר־לֹו וְ גַ ָ
ל־ׂש ָ
ָכז ֹאת ִמ ַהר ֶא ַ
רֹומי הּוא׃
ַא ָּתה א ֵֹמר ַל ֲעׂשֹות ִּכי ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה ֶאזְ ַרח ִ
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רֹומי
ר־לי ַה ֻא ְמנָ ם ִּכי ֶאזְ ַרח ִ
ֹאמר ֵא ָליו ֱא ָמ ִ
ר־ה ֶא ֶלף וַ ּי ַ
וַ ּיָב ֹא ַׂש ָ
יתי ִלי זְ כּות
ר־ה ֶא ֶלף ָאנִ י ָקנִ ִ
ֹאמר ִּכ ְד ָב ֶרָך׃ וַ ּיַ ַען ַׂש ָ
ָא ָּתה וַ ּי ַ
ֶאזְ ָרח ָּכז ֹאת ְּב ֶכ ֶסף ָמ ֵלא וַ ֲאנִ י ֵה ִׁשיב ּפֹולֹוס ֲאנִ י ּגַ ם־יֻ ַּל ְד ִּתי
ד־מ ֵה ָרה ִה ְרּפּו ִמ ֶּמנּו ַה ְמ ַב ְק ִׁשים ְל ַעּנֹותֹו וְ ַׂשר ָה ֶא ֶלף
ָבּה׃ וְ ַע ְ
רֹומי הּוא׃ ַּבּיֹום
ָּפ ַחד ְּב ָׁש ְמעֹו ִּכי זֶ ה ֲא ֶׁשר ֲא ָסרֹו ֶאזְ ַרח ִ
ל־מה יַ ְר ִׁשיעּו
ת־ה ָּד ָבר ַל ֲא ִמּתֹו ַע ָ
ָה ַא ֵחר נִ ְכ ַסף ְל ָב ֶרר־לֹו ֶא ַ
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים ָוְכל־
ּיַּת ֵירהּו וַ יְ ַצו ְל ִה ְת ַא ֵּסף ָר ֵ
הּודים וַ ִ
א ֹתֹו ַהּיְ ִ
יהם׃
הֹוריד ֶאת־ּפֹולֹוס וַ ּיַ ֲע ִמ ֵדהּו ִל ְפנֵ ֶ
ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין וְ הּוא ִ
ֹאמר ֲאנָ ִׁשים ַא ִחים ֲאנִ י
ל־ה ַּסנְ ֶה ְד ִרין וַ ּי ַ
ּופֹולֹוס נָ ַתן ֵעינָ יו ַע ַ
ד־הּיֹום ַהּזֶ ה׃ וַ ֲחנַ נְ יָ ה
ֹלהים ַע ַ
ְּב ֵלב ָטהֹור ִה ְת ַה ַּל ְכ ִּתי ִל ְפנֵ י ֱא ִ
ל־ּפיו׃
ת־הע ְֹמ ִדים ָע ָליו ְל ַהּכ ֹתֹו ַע ִ
ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול ִצּוָ ה ֶא ָ
טּוח ֵהן
ֹלהים ַא ָּתה ִקיר ַ
ֹאמר ֵא ָליו ּפֹולֹוס וְ א ְֹתָך יַ ֶּכה ֱא ִ
וַ ּי ֶ
ית ְל ַהּכ ִֹתי
ּתֹורה וְ ִהּנֵ ה ִצּוִ ָ
ל־ּפי ַה ָ
ַא ָּתה י ֵֹׁשב ּפ ֹה ְל ָׁש ְפ ֵטנִ י ַע ִ
ת־הּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול
ֹאמרּו ָהע ְֹמ ִדים ָׁשם ֲהגַ ם ֶא ַ
ֹא־מ ְׁש ָּפט׃ וַ ּי ְ
ְּבל ִ
ֹאמר ּפֹולֹוס ַא ַחי ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי ִּכי הּוא
אֹלהים ַא ָּתה ְמ ַק ֵּלל׃ וַ ּי ֶ
ֵל ִ
י־כתּוב וְ נָ ִׂשיא ְב ַע ְּמָך ל ֹא ָתא ֹר׃ ּופֹולֹוס יָ ַדע
ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול ִּכ ָ
רּוׁשים
ּומ ְפ ַלגְ ָּתם ַה ֵּׁשנִ ית ְּפ ִ
ּדּוקים ִ
ִּכי ִמ ְפ ַלגְ ָּתם ָה ַא ַחת ַצ ִ
ֹאמר ְּבתֹוְך ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ֲאנָ ִׁשים ַא ִחים ֲאנִ י ָּפרּוׁש
וַ ּיִ ֵּתן קֹולֹו וַ ּי ֶ
ל־ּת ְקוָ ִתי ִל ְת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתים ֲאנִ י ַל ִּמ ְׁש ָּפט ֻהּגָ ְׁש ִּתי׃
ן־ּפרּוׁש וְ ַע ִ
ֶּב ָ
ּדּוקים
ּובין ַה ַּצ ִ
רּוׁשים ֵ
ְּב ָא ְמרֹו ָכז ֹאת ָּפ ְר ָצה ְמ ִר ָיבה ֵּבין ַה ְּפ ִ
ּדּוקים ָא ְמרּו ֵאין ְּת ִחּיַ ת
וְ ָה ֲא ֵס ָפה נִ ְק ְר ָעה ִל ְק ָר ִעים׃ ִּכי ַה ַּצ ִ
רּוׁשים ָא ְמרּו יֵ ׁש
רּוח וְ ַה ְּפ ִ
ף־אין ַ
ַה ֵּמ ִתים וְ ֵאין ַמ ְל ָא ִכים וְ ַא ֵ
רּוׁשים ָע ְמדּו
ּסֹופ ִרים ַה ְּפ ִ
ל־א ֶּלה׃ וַ ּיָ ָקם ָׁשאֹון ּגָ דֹול וְ ַה ְ
וָ יֵ ׁש ָּכ ֵ
ֹאמרּו ֵאין ֲאנַ ְחנּו מ ְֹצ ִאים ָאוֶ ן ָּב ִאיׁש ַהּזֶ ה ִאם ּכ ֹה
וַ ּיִ ְתוַ ְּכחּו וַ ּי ְ
ֹלהים׃
ל־א ִ
רּוח ִּד ֶּבר ֵא ָליו אֹו ַמ ְל ָאְך ֲאנַ ְחנּו ל ֹא נָ ִריב ֶא ֱ
ַ
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ר־ה ֶא ֶלף ָּד ַאג ְלפֹולֹוס ֶּפן־יִ ְט ְר ֻפהּו
י־חזַ ק ָה ִריב וְ ַׂש ָ
וַ יְ ִהי ִּכ ָ
ת־אנְ ֵׁשי ַה ָּצ ָבא ְל ַק ְחּתֹו ִמ ֵּבינ ָֹתם וְ ַל ֲה ִׁשבֹו
ְב ַא ָּפם וַ יְ ַצו ֶא ַ
ֹאמר
ּוב ַּליְ ָלה ַההּוא נִ ְר ָאה ֵא ָליו ָה ָאדֹון וַ ּי ֶ
צּודה׃ ַ
ל־ה ְּמ ָ
ֶא ַ
רֹומי׃
ם־ּב ִ
ירּוׁש ַליִ ם ֵּכן ְּת ִע ֵידנִ י ּגַ ְ
ֲחזָ ק ִּכי ַּכ ֲא ֶׁשר ַה ִעיד ָֹת ִּלי ִּב ָ
נֹוסדּו וַ ּיִ ְׂשאּו ְב ָא ָלה נַ ְפ ָׁשם ִאם
הּודים ְ
יֹומם וְ ַהּיְ ִ
וַ יְ ִהי ִּב ְהיֹות ָ
יתם ֶאת־ּפֹולֹוס׃ וַ ּיִ ְהיּו ַה ָּב ִאים
ם־ה ִמ ָ
ֹאכלּו וְ ִאם יִ ְׁשּתּו ַעד ִא ֲ
י ְ
יֹותר ֵמ ַא ְר ָּב ִעים ִאיׁש׃ וְ ֵהם ָה ְלכּו
בּועת ָה ָא ָלה ַהּז ֹאת ֵ
ִּב ְׁש ַ
ֹאמרּו ֲאנַ ְחנּו נִ ְׁש ַּב ְענּו
ל־הּזְ ֵקנִ ים וַ ּי ְ
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ ֶא ַ
ל־ר ֵ
ֶא ָ
ם־ה ַמ ְתנּו
ל־ּפינּו ְמאּום ַעד ִא ֵ
בּועת ָא ָלה ְל ִב ְל ִּתי ב ֹא ֶא ִ
ִּב ְׁש ַ
ר־ה ֶא ֶלף ִּכי
ל־ּכן ַא ֶּתם וְ ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ִא ְמרּו ְל ַׂש ָ
ֶאת־ּפֹולֹוס׃ ַע ֵ
יטב
יֹור ֵידהּו ָמ ָחר ֲא ֵל ֶיכם ְּכמֹו ִאם ַא ֶּתם ֲח ֵפ ִצים ַל ֲחק ֹר ֵה ֵ
ִ
ת־מ ְׁש ָּפטֹו וְ ִדינֹו וַ ֲאנַ ְחנּו נִ ְהיֶ ה נְ כ ֹנִ ים ַל ֲה ִמיתֹו ְּב ֶט ֶרם יַ ּגִ ַיע
ֶא ִ
ן־אחֹות ּפֹולֹוס וַ יְ ַמ ֵהר
ֲא ֵל ֶיכם׃ וַ ּיִ ּוָ ַדע ְּד ַבר ַה ְּצ ִדּיָ ה ַהּז ֹאת ְל ֶב ֲ
ל־א ָחד
צּודה וַ ּיַ ּגֵ ד ְלפֹולֹוס׃ וַ ּיִ ְק ָרא פֹולֹוס ֶא ֶ
ל־ה ְּמ ָ
וַ ּיָב ֹא ֶא ַ
ת־הּנַ ַער ַהּזֶ ה וְ ָה ֵבא א ֹתֹו
ֹאמר לֹו ְק ָחה ֶא ַ
ִמ ָּׂש ֵרי ַה ֵּמאֹות וַ ּי ֶ
ל־ׂשר־
יאהּו ֶא ַ
י־ד ָבר לֹו ֵא ָליו׃ וַ ּיִ ָּק ֵחהּו וַ ִיְב ֵ
ר־ה ֶא ֶלף ִּכ ָ
ל־ׂש ָ
ֶא ַ
ֹאמר ּפֹולֹוס ָה ַא ִּסיר ְק ָר ַאנִ י ֵא ָליו וַ ַיְב ְק ֵׁשנִ י ְל ָה ִביא
ָה ֶא ֶלף וַ ּי ַ
ת־הּנַ ַער ַהּזֶ ה ְל ָפנֶ יָך ַּב ֲא ֶׁשר ָּד ָבר לֹו ְל ַהּגִ יד ָלְך׃ וַ ּיֶ ֱחזַ ק
ֶא ַ
ה־ּד ָבר ָל ַאט ִע ְּמָך
ַׂשר ָה ֶא ֶלף ְּביָ דֹו וַ ּיַ ֵּטהּו ַה ִּצ ָּדה וַ ּיִ ְׁש ָא ֵלהּו ַמ ָ
הּודים ֵע ָצה ַב ָּס ֶתר ְל ַב ֵּקׁש
ֹה־ח ְּבלּו ַהּיְ ִ
ֹאמר ּכ ִ
ְלגַ ּלֹותֹו ִלי׃ וַ ּי ַ
ל־ה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ְּכמֹו ִאם־
הֹוריד ֶאת־ּפֹולֹוס ָמ ָחר ֶא ַ
ֵמ ִא ְּתָך ְל ִ
ת־מ ְׁש ָּפטֹו וְ ִדינֹו׃ וְ ַע ָּתה ַא ָּתה
יטב ֶא ִ
ָח ֵפץ* ַא ָּתה ַל ֲחק ֹר ֵה ֵ
יֹותר ֵמ ַא ְר ָּב ִעים ֲאנָ ִׁשים יֶ ֶא ְרבּו לֹו וְ ֵהם
ל־ּת ְׁש ַמע ָל ֶהם ִּכי ֵ
ַא ִ
יתם
ם־ה ִמ ָ
בּועת ָא ָלה ְל ִב ְל ִּתי ָאכ ֹל וְ ָׁשתֹו ַעד ִא ֲ
נִ ְׁש ְּבעּו ִב ְׁש ַ
ר־ה ֶא ֶלף
מֹו־פיָך׃ וְ ַׂש ָ
ּומיַ ֲח ִלים ְל ִ
מּוכנִ ים ְ
ָ
א ֹתֹו וְ ַע ָּתה ֵהם
הֹודע א ֹתֹו׃
ת־א ֶׁשר ַ
ת־הּנַ ַער וַ יְ ַצּוֵ הּו ֵמ ַהּגִ יד ְל ִאיׁש ֶא ֲ
ִׁש ַּלח ֶא ַ
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2

אתיִ ם ַאנְ ֵׁשי ָצ ָבא
ֹאמר ַה ֲע ִמידּו ָמ ַ
וַ ּיִ ְק ָרא ִל ְׁשנֵ י ָׂש ֵרי ֵמאֹות וַ ּי ַ
אתיִ ם
ּומ ַ
לּוצים ּונְ כ ֹנִ ים ָל ֶל ֶכת ִל ִק ְס ִרין וְ ִׁש ְב ִעים ָּפ ָר ִׁשים ָ
ֲח ִ
יׁשית ַּב ַּליְ ָלה יִ ְהיּו נְ כ ֹנִ ים׃ ּגַ ם־
נ ְֹׂש ֵאי ְר ָמ ִחים ַּב ָּׁש ָעה ַה ְּׁש ִל ִ
יאהּו ָׁש ֵלם
ַּב ֲהמֹות ַמ ָּׂשא ָּת ִביאּו ָל ֵׂשאת ֶאת־ּפֹולֹוס וְ ַל ֲה ִב ֵ
ּובּה ַּכ ְּד ָב ִרים
ל־ּפ ִיל ַיכס׃ וַ ּיִ ְכּת ֹב ִאּגֶ ֶרת ָ
ל־ה ֶּפ ָחה ֶא ִ
ֶא ַ
ל־ּפ ִיל ַיכס ַה ֶּפ ָחה וְ ַהּנִ ְכ ָּבד
יאס ֶא ִ
לּוס ַ
לֹודיֹוס ִ
ָה ֵא ֶּלה׃ ִמ ֶּמנִ י ְק ְ
הּודים
ת־ה ִאיׁש ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר ַהּיְ ִ
ד־מא ֹד ְּב ָר ָכה וְ ָׁשלֹום׃ ֶא ָ
ַע ְ
ם־אנְ ֵׁשי
ֹאמרּו ַל ֲה ִמיתֹו א ֹתֹו ִה ַּצ ְל ִּתי ְּב ַמ ֲה ִרי ִע ַ
ְּת ָפׂשּוהּו וַ ּי ְ
ּוב ֲא ֶׁשר ָח ַפ ְצ ִּתי
רֹומי הּוא׃ ַ
י־אזְ ַרח ִ
ַה ָּצ ָבא יַ ַען ָׁש ַמ ְע ִּתי ִּכ ֶ
ל־ּד ַבר ָמה ֵהם ַמ ְר ִׁש ִיעים א ֹתֹו ִה ְק ַר ְב ִּתיו ִל ְפנֵ י
ְל ֵד ָעה ַע ְ
ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין׃ וָ ֶא ְׁש ַמע ִּכי ַרק ַעל־א ֹדֹות ְּד ַבר ִריב ְּב ִח ְק ֵרי
ר־אוֶ ן ִל ְהיֹות ָר ָׁשע
ל־ּד ַב ָ
תֹור ָתם ֵהם ַמ ְר ִׁש ִיעים א ֹתֹו וְ ל ֹא ַע ְ
ָ
ָלמּות אֹו ֲא ִסיר ע ֹנִ י ְּב ַכ ְב ֵלי ַב ְרזֶ ל׃ וַ יְ ִהי ִּכי ֻהּגַ ד ִלי ֲא ֶׁשר
ת־ׂשטנָ יו
ְ
ּכֹונְ נּו ְל ַה ְׁש ִחיתֹו ִמ ַה ְר ִּתי וָ ֶא ְׁש ָל ֵחהּו ֵא ֶליָך וְ גַ ם ֶא
יָ ַע ְד ִּתי ָלב ֹא ְּול ַד ֵּבר ְל ָפנֶ יָך ָׁשלֹום׃
יאהּו ְּבעֹוד
וַ ּיִ ְקחּו ַאנְ ֵׁשי ַה ָּצ ָבא ֶאת־ּפֹולֹוס ַּכ ֲא ֶׁשר ֻצּוּו וַ ִיְב ֻ
ּומ ָּמ ֳח ָרת נְ ָתנּוהּו ַעל־יַ ד ַה ָּפ ָר ִׁשים
ל־אנְ ִט ַּפ ְט ִריס׃ ִ
ַליְ ַלה ֶא ַ
ל־ק ְס ִרין וַ ּיִ ְּתנּו ֶאת־
צּודה׃ וְ ֵא ֶּלה ָּבאּו ֶא ִ
ל־ה ְּמ ָ
וְ ֵהם ָׁשבּו ֶא ַ
ָה ִאּגֶ ֶרת ֶאל־יַ ד ַה ֶּפ ָחה וְ גַ ם ֶאת־ּפֹולֹוס ֶה ֱע ִמידּו ְל ָפנָ יו׃ וַ יְ ִהי
יקיָ א
י־מ ִּק ִיל ְ
ְּב ָק ְראֹו וַ ּיִ ְׁש ַאל ֵמ ֵאי־זֹו ְמ ִדינָ ה הּוא וַ ּיִ ְׁש ַמע ִּכ ִ
ם־ׂשטנֶ יָך וַ יְ ַצו
ְ
ֹאמר ָאנ ִֹכי ֶא ְב ָחנְ ָך ַא ֲח ֵרי ב ֹא ֵהּנָ ה ּגַ
הּוא׃ וַ ּי ַ
הֹורדֹוס׃
ְל ָׁש ְמרֹו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֲא ֶׁשר ְל ְ
יּׁשה יָ ִמים וַ ּיֵ ֶרד ֲחנַ נְ יָ ה ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול וְ ַהּזְ ֵקנִ ים
וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ֲח ִמ ָ
וְ ִאיׁש ֶא ָחד י ֵֹד ַע ַּד ֵּבר ַט ְר ֻטּלֹוס ְׁשמֹו וַ ּיִ ֹּלנּו ַעל־ּפֹולֹוס ִל ְפנֵ י
ֹאמר ֲא ֶׁשר
ַה ֵּפ ָחה׃ הּוא נִ ְק ָרא וְ ַט ְר ֻטּלֹוס ֵה ֵחל ִל ִׂש ְטנֹו וַ ּי ַ
ּוב ְט ָחה ָלנּו וַ ָּתב ֹאנָ ה טֹובֹות ַה ְר ֵּבה ָל ָעם
ַעל־יָ ְדָך ַה ְׁש ֵקט ִ
ַהּזֶ ה יַ ַען ִה ְׂש ַּכ ְל ָּת ַל ֲעׂשֹות ִע ָּמנּו ְּבׁשּום ֶׂש ֶכל׃
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ּומ ָב ְר ִכים א ְֹתָך
מֹודים ְלָך ִּפ ִיל ַיכס ַהּנִ ְכ ָּבד ְ
ַעל־זֶ ה ֲאנַ ְחנּו ִ
אּולם ְל ַמ ַען ֲחד ֹל ֵמהֹוגִ ֲיעָך ַה ְר ֵּבה
ל־מקֹום׃ וְ ָ
ּוב ָכ ָ
ְּב ָכל־יֹום ְ
ל־ּכן ֲא ַׁש ְח ְרָך ְּבק ֶֹצר ִמ ִּלים ִּכי ִת ְׁש ָמ ֵענּו ְּבר ֹב ַח ְס ֶּדָך׃
ַע ֵ
ת־ה ִאיׁש ַהּזֶ ה ַּכ ֶּד ֶבר יַ ֲהֹלְך ְמ ַׁש ַּלח ְמ ָדנִ ים
ֲאנַ ְחנּו ָמ ָצאנּו ֶא ָ
ל־ה ָא ֶרץ וְ הּוא ַמנְ ִהיג ְל ִמ ְפ ֶלגֶ ת ַהּנָ ְצ ִרים׃
הּודים ְּב ָכ ָ
ל־הּיְ ִ
ֵּבין ָּכ ַ
ת־ה ִּמ ְק ָּדׁש וַ ֲאנַ ְחנּו ְּת ַפ ְׂשנֻ הּו
וְ גַ ם־הּוא ָח ַמס ְמזִ ָּמה ְל ַח ֵּלל ֶא ַ
יאס
לּוס ַ
תֹור ֵתנּו׃ וַ ּיָב ֹא ִ
ֹאמר ַל ֲעׂשֹות ּבֹו ִמ ְׁש ָּפט ָּכתּוב ְּב ָ
וַ ּנ ֶ
ת־ׂש ְטנָ יו ִצּוָ ה ָלב ֹא
ד־חזָ ָקה וַ ּיִ גְ זְ ֵלהּו ִמּיָ ֵדנּו וְ ֶא ִ
ר־ה ֶא ֶלף ְּביָ ֲ
ַׂש ָ
ם־ּת ְח ְק ֵרהּו וְ ַא ָּתה ִת ְב ַחן וְ יָ ַד ְע ָּת
ָע ֶדיָך׃ וְ ִהּנֵ ה ִּפיו יַ ֲענֶ ה ּבֹו ִא ַ
הּודים ֵה ִעידּו
ת־ה ְּתלּוּנָ ה ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו ַמ ִּלינִ ים ָע ָליו׃ וְ ַהּיְ ִ
ֶא ַ
ֹאמרּו ֵּכנִ ים ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה׃
וַ ּי ְ
ּופֹולֹוס ָענָ ה ְּב ֵתת לֹו ַה ֶּפ ָחה אֹות ַל ֲענֹות ִמ ַּד ְע ִּתי ִכי
ל־ּכן ֶא ֱענֶ ה ִצ ְד ִקי
ׁש ֵֹפט ַא ָּתה ָל ָעם ַהּזֶ ה זֶ ה ָׁשנִ ים ַרּבֹות ַע ֵ
טּוח׃ ַהּנָ ֵקל ְלָך ָל ַד ַעת ִּכי עֹוד ל ֹא ָח ְלפּו
ּוב ַ
ִבי ְּב ֵלב נָ כֹון ָ
ירּוׁש ַליִ ם ְל ִה ְׁש ַּת ֲחֹות׃
ֹלתי ִל ָ
יֹותר ִמ ְּׁשנֵ ים ָע ָׂשר יֹום ִמּיֹום ֲע ִ
ֵ
אֹו־מ ַס ֵּבב ָּד ָבר
ְ
ם־איׁש ַּב ִּמ ְק ָּדׁש
יח ִע ִ
וְ ֵהם ל ֹא ְמ ָצ ֻאנִ י ֵמ ִׂש ַ
י־ה ְּכנֵ ֶסת אֹו ָּב ִעיר׃ וְ ֵכן ּגַ ם־ל ֹא
ֹא־ּב ָב ֵּת ַ
ְל ִהּזָ ֵעק ָה ָעם ַאף ל ְ
הֹוכח ְל ָפנֶ יָך ִּכי ֱא ֶמת ַה ְּתלּוּנָ ה ֲא ֶׁשר ֵהם ַמ ִּלינִ ים
יּוכלּו ְל ַ
ְ
מֹודה ְל ָפנֶ יָך ִּכי ֲאנִ י ַּב ֶּד ֶרְך ַה ִהיא
אּולם ֶאת־ז ֹאת ֲאנִ י ֶ
ָ
ָע ָלי׃
בֹותינּו וְ ִכי
ֹלהי ֲא ֵ
ת־א ֵ
בּוה ִמ ְפ ַלּגָ ה ָּבּה ֲאנִ י ע ֵֹבד ֶא ֱ
ֲא ֶׁשר יִ ְּק ָ
יאים׃ וְ ז ֹאת ִּת ְקוָ ִתי ִבי
ּתֹורה ַּובּנְ ִב ִ
ל־ה ָּכתּוב ַּב ָ
ֲאנִי ַמ ֲא ִמין ְּב ָכ ַ
עֹולם יְקּומּון
ל־מ ֵתי ָ
ם־הם ַמ ֲחזִ ִיקים ָּבּה ִּכי ָּכ ֵ
אֹלהים ֲא ֶׁשר ּגַ ֵ
ֵל ִ
יתי
יַח ָּדו׃ וְ ֶאל־זֶ ה ָהיִ ִ
ִל ְת ִחיַת ַה ֵּמ ִתים ַל ַּצ ִּד ִיקים וְ ָל ְר ָׁש ִעים ְ
ֹלהים וְ ָא ָדם׃ וְ ַא ֲח ֵרי ָׁשנִים
ר־ל ָבב ִל ְפנֵי ֱא ִ
יֹותי ַב ֵ
ָע ֵמל ָּת ִמיד ִל ְה ִ
יְרּוׁש ַל ָיְמה ִּבנְ ָדבֹות ַל ֲענִּיֵ י ַע ִּמי ְּול ַה ְק ִריב ָק ְר ָּבן׃
ָ
אתי
ַרּבֹות ָּב ִ
וְכ ֹה ַא ֲח ֵרי ִה ְת ַק ִּד ְׁש ִּתי ְמ ָצ ֻאנִי ַב ִּמ ְק ָּדׁש וְ ל ֹא ְב ַמ ְק ֲהלֹות ָעם
וְ ל ֹא ִב ְת ֻׁשאֹות ָהמֹון ָרב׃
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יהם ָהיָ ה ִל ְקר ֹא ֵא ֶליָך
יהּודים ֲא ָח ִדים ֵמ ַא ְסיָ א ֵהם ֲא ֶׁשר ֲע ֵל ֶ
וִ ִ
אּולם ַהּגֵ ד יַּגִ ידּו כ ֹה
ל־ּד ַבר ֶּפ ַׁשע ִּבי ָמ ָצאּו׃ וְ ָ
ָע ַלי ִאם ָּכ ְ
ה־עוֶ ל נִ ְמ ָצא ִבי ְּב ָע ְמ ִדי ִל ְפנֵי ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין׃
ָה ֲאנָ ִׁשים ָה ֵא ֶּלה ָמ ָ
ינֵיהם
ר־ּפצּו ְׂש ָפ ַתי ְּב ָע ְמ ִדי ֵב ֶ
ק־ּבגְ ַלל ַה ָּד ָבר ָה ֶא ָחד ֲא ֶׁש ָ
ִאם ַר ִ
נֵיכם׃
ל־ּד ַבר ְּת ִחּיַת ַה ֵּמ ִתים ֲה ִביא ֶֹתם א ִֹתי ַהּיֹום ַּב ִּמ ְׁש ָּפט ִל ְפ ֶ
ַע ְ
מֹועד
ּיֹוע ֵדם ְליֹום ֵ
ת־ה ָּד ָבר וַ ִ
יטב ִּפ ִיל ַיכס ֶא ַ
וְ יַ ַען ֲא ֶׁשר יָ ַדע ֵה ֵ
אתי ֶאת־
הֹוצ ִ
ר־ה ֶא ֶלף וְ ֵ
יאס ַׂש ָ
לּוס ַ
ֹאמר ְּבב ֹא ֵא ַלי ִ
ַא ֵחר וַ ּי ַ
ת־ׂשר ַה ֵּמ ָאה ִצּוָ ה ָל ֵתת א ֹתֹו ַּב ִּמ ְׁש ָמר
ִמ ְׁש ַּפ ְט ֶכם ָלאֹור׃ וְ ֶא ַ
ת־מ ָיֻּד ָעיו ָלב ֹא ֵא ָליו ְּול ָׁש ְרתֹו׃
נִיח ֶא ְ
וַ ַהנָ ָחה יַ ֲע ֶׂשה־ּלֹו ְל ָה ַ
הּודּיָ ה
רּוס ָּלה ִא ְׁשּתֹו ַהּיְ ִ
ּוד ִ
וְ ַא ֲח ֵרי יָ ִמים ֲא ָח ִדים ָּבא ִפ ִיל ַיכס ְ
ל־ּד ַבר ָה ֱאמּונָ ה
הֹוציא ֵא ָליו ֶאת־ּפֹולֹוס וַ ּיִ ְׁש ַמע א ֹתֹו ַע ְ
וַ יְ ַצו ְל ִ
ל־ה ְצנֵ ַע ֶל ֶכת וְ ַעל־
ל־ע ֵׂשה ֶצ ֶדק ַע ַ
יח׃ ְּוכ ַד ְּברֹו ַע ֲ
ַּב ָּמ ִׁש ַ
יֹום ַה ִּדין ֶה ָע ִתיד ְל ֵקץ ַהּיָ ִמים וַ ּיֶ ֱח ַרד ִּפ ִיל ַיכס וַ ּיַ ַען ֶלְך־נָ א
ּוב ָכל־זֶ ה הּוא גַ ם
אתי ָלְך׃ ְ
ת־לי וְ ָק ָר ִ
ד־א ְמ ָצא ֶע ִ
ַע ָּתה ַע ֶ
ִּד ָּמה ְל ַס ֵּבב ֲא ֶׁשר ּפֹולֹוס יִ ְׁשק ֹל ַעל־יָ דֹו ַמ ְׂש ַאת ֶּכ ֶסף ְל ַמ ַען
ל־ּכן ְק ָראֹו ֵא ָליו ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות וַ יְ ַד ֵּבר ִעּמֹו׃ וַ יְ ִהי
יַ ִּת ֵירהּו וְ ַע ֵ
ִמ ֵּקץ ְׁשנָ ַתיִ ם יָ ִמים וַ ּיָ ָקם ָּפ ְר ִקּיֹוס ֶּפ ְסטֹוס ַּת ַחת ִּפ ִיל ַיכס וְ יַ ַען
יח ֶאת־
הּודים ִהּנִ ַ
ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ ִּפ ִיל ַיכס ְל ָה ִפיק ָרצֹון ֵמ ֵאת ַהּיְ ִ
ּפֹולֹוס ְּב ֵבית ַה ֶּכ ֶלא וַ ּיַ ַעזְ ֵבהּו׃
ל־ה ְּמ ִדינָ ה וַ ּיַ ַעל
ֹלׁשה יָ ִמים ְּכב ֹא ֶפ ְסטֹוס ֶא ַ
וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ְׁש ָ
הּודים
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים וַ ֲא ִצ ֵילי ַהּיְ ִ
ירּוׁש ָליִ ם׃ וַ ּיִ ֹּלנּו ָר ֵ
ִמ ִּק ְס ִרין ִל ָ
ְּב ָאזְ נָ יו ַעל־ּפֹולֹוס וַ ּיִ ְפ ְצרּו־בֹו׃ וַ ּיִ ְׁש ֲאלּו ֵמ ִאּתֹו ִלגְ מ ֹל ָל ֶהם
ירּוש ַליִ ם יַ ַען ִּכי ִה ְתנַ ְּכלּו־בֹו
יאהּו ִל ָ
ַה ֶח ֶסד נֶ גְ ּדֹו ִּכי יְ ַצּוֶ ה ַל ֲה ִב ֵ
ּופ ְסטֹוס ָענָ ה ֵהן ּפֹולֹוס ָעצּור ַּב ִּמ ְׁש ֶמ ֶרת
ְל ַה ְׁש ִחיתֹו ַב ָּד ֶרְך׃ ֶ
ְּב ִק ְס ִרין וְ ִכי גַ ם־הּוא ַמ ֵהר יָ ׁשּוב ָׁש ָּמה׃ וְ עֹוד ָא ַמר וְ ַא ִּד ֵיר ֶיכם
ם־הם ַא ֲח ָרי וְ ִאם ָעֹון ָּב ִאיׁש ַהּזֶ ה
ֲא ֶׁשר ָּב ֶכם ַע ָּתה יֵ ְרדּו־נָ א גַ ֵ
ָׁשם ֵהם יְ ִע ֻידהּו׃
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וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ל ֹא ֶה ֱא ִריְך ָל ֶׁש ֶבת ִע ָּמ ֶהם ַרק ְׁשמ ֹנָ ה יָ ִמים אֹו
ל־ּכ ְסאֹו
ּומ ָּמ ֳח ָרת ְליֹום ׁשּובֹו יָ ַׁשב ַע ִ
ל־ק ְס ִרין ִ
ֲע ָׂש ָרה ָׁשב ֶא ִ
הּובא
ָ
ַל ִּמ ְׁש ָּפט וַ יְ ַצו ְל ָה ִביא ֶאת־ּפֹולֹוס ְל ָפנָ יו׃ ַאְך הּוא
ירּוׁש ַליִ ם וַ ּיַ ִּׂשיאּו ָע ָליו ֲעֹונֹות
הּודים ַה ָּב ִאים ִמ ָ
וַ ּיָ ס ֹּבּו א ֹתֹו ַהּיְ ִ
ל־ּד ַבר ֱא ֶמת׃
ַר ִּבים ְּוכ ֵב ִדים ֲא ֶׁשר ל ֹא־יָ ְכלּו ְל ַה ֲע ִמ ָידם ַע ְ
הּודים וְ ל ֹא ַל ִּמ ְק ָּדׁש
תֹורת ַהּיְ ִ
ּופֹולֹוס ִה ְצ ַט ֵּדק ֵלאמ ֹר ל ֹא ְל ַ
ּופ ְסטֹוס ְּב ַב ְּקׁשֹו ְל ָה ִפיק
אתי׃ ֶ
יסר ַעד ָמה ָח ָט ִ
וְ ַאף ל ֹא ְל ַה ֵּק ַ
הּודים הּוא ָענָ ה וְ ֲא ַמר ֶאל־ּפֹולֹוס ֲהיֵ ׁש ֶאת־
ָרצֹון ֵמ ֵאת ַהּיְ ִ
ל־ה ָּד ָבר ַהּזֶ ה
ירּוׁש ַליִ ם ְל ִה ָּׁש ֵפט ָׁשם ַע ַ
י־תּובא ִל ָ
ָ
נַ ְפ ְׁשָך ִּכ
יסר ֲאנִ י ע ֵֹמד
ֹאמר ּפֹולֹוס ִל ְפנֵ י ֵכס ַה ִּמ ְׁש ָּפט ְל ַה ֵּק ַ
ְל ָפנָ י׃ וַ ּי ֶ
יתי ְמאּום ָרע ַּכ ֲא ֶׁשר
הּודים ל ֹא ָע ִׂש ִ
ּופ ֹה יֵ ָע ֶׂשה ִמ ְׁש ָּפ ִטי ַליְ ִ
יטב יָ ָד ְע ָּת׃ ִאם־ּכ ֹה ָר ַׁש ְע ִּתי ָּפ ַע ְל ִּתי ָאוֶ ן וַ ֲאנִ י
ם־א ָּתה ֵה ֵ
ּגַ ַ
ֹא־כן ַּכ ֲא ֶׁשר ֵה ָּמה יַ ְר ִׁש ֻיענִ י
ן־מוֶ ת ִהנְ נִ י נָ כֹון ָלמּות וְ ִאם ל ֵ
ֶב ָ
יסר
ל־ה ֵּק ַ
ֵאין ִאיׁש ֵאפֹוא ֲא ֶׁשר יִ ְמ ָל ֶאּנּו ִלּבֹו ְל ִת ְּתנֵ נִ י ְביָ ָדם ֶא ַ
י־כן
ת־אנְ ֵׁשי ֲע ָצתֹו וְ ַא ֲח ֵר ֵ
נֹועץ ֶּפ ְסטֹוס ֶא ַ
ֲאנִ י ק ֵֹרא׃ ָאז ַ
יסר ֵּת ֵלְך׃
ל־ה ֵּק ַ
את וְ ֶא ַ
יסר ָק ָר ָ
ל־ה ֵּק ַ
ָא ָמר ֶא ַ
יקה
ם־ּב ְרנִ ָ
וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי יָ ִמים ֲא ָח ִדים וַ ּיָב ֹא ַה ֶּמ ֶלְך ַאגְ ִר ַּפס ִע ֶ
ּוב ִׁש ְב ָּתם ָׁשם
ת־ּפ ְסטֹוס ְל ָׁשלֹום׃ ְ
ל־ק ְס ִרין ִל ְפק ֹד ֶא ֶ
ֶא ִ
ֹאמר
ת־ּד ְב ֵרי פֹולֹוס וַ ּי ֶ
הֹוד ַיע ֶּפ ְסטֹוס ַל ֶּמ ֶלְך ֶא ִ
ִמ ְס ָּפר יָ ִמים ִ
לֹו ִאיׁש ֶא ָחד ַא ִּסיר נִ ְמ ָצא פ ֹה ֲא ֶׁשר ִּפ ִיל ַיכס ִה ְׁש ִאירֹו
אׁשי
ירּוׁש ַליִ ם ֵה ִלינּו ָע ָליו ְּב ָאזְ נַ י ָר ֵ
ַא ֲח ָריו׃ וַ ֲאנִ י ְּבב ִֹאי ִל ָ
ט־מוֶ ת׃
רּו־בי ִלגְ ָמר־לֹו ִמ ְׁש ַּפ ָ
הּודים וַ ּיִ ְפ ְצ ִ
ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ זִ ְקנֵ י ַהיְ ִ
הֹוציא נֶ ֶפׁש ִאיׁש
רֹומּיִ ים ְל ִ
וָ ַא ַען א ָֹתם ִּכי ֵאין ז ֹאת ֶּד ֶרְך ָה ִ
ְל ַׁש ֲח ָתּה ְּב ֶט ֶרם יַ ַע ְמדּו ַמ ְר ִׁש ָיעיו ְּב ָפנָ יו ַעיִ ן ְּב ָעיִ ן ְל ִה ָּמ ֵצא
יּוכל׃ ָל ֵכן
ת־א ֶׁשר ָׁשתּו ָע ָליו ִאם ָ
לֹו יָ ַדיִ ם ָלג ֹל ֵמ ָע ָליו ֶא ֲ
ׁשּובי
ִ
ְּב ִה ָּק ְב ָצם ֵהּנָ ה ָאז ִמ ְּב ִלי־בֹוׁש יָ ַׁש ְב ִּתי ִמ ָּמ ֳח ָרת ְליֹום
ת־ה ִאיׁש׃
ל־ּכ ֵּסא ַה ִּמ ְׁש ָּפט וָ ֲא ַצו ְל ָה ִביא ֶא ָ
ַע ִ
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כו
2

תֹוכחֹות ֱא ֶמת ְל ִהּגָ לֹות
ׂשטנָ יו ְל ִׂש ְטנֹו נִ ְלאּו ִל ְמצ ֹא ְ
ֲא ָבל ְּבקּום ְ
בֹודת
ֹונֹותיו ְּכ ִפי ֲא ֶׁשר יִ ָח ְל ִּתי׃ ַרק ְּב ִד ְב ֵרי ֵח ֶקר ַּב ֲע ַ
ָע ָליו ֲע ָ
ׁשּוע ְׁשמֹו ֶׁשהּוא
ל־ּד ַבר ִאיׁש ֶא ָחד יֵ ַ
יהם ְס ָב ֻבהּו וְ ַע ְ
ֹלה ֶ
ֱא ֵ
ְכ ָבר ֵמת ּופֹולֹוס א ֵֹמר ִּכי הּוא ָחי ָע ָליו ָהיּו נְ דֹונִ ים׃ וַ ֲאנִ י ִּכי
נִ ְפ ְלאּו ִמ ֶּמנִ י ְּתכּונֹות ָה ִריב ֹת ָה ֵא ֶּלה וָ ֶא ְׁש ָא ֵלהּו ִאם יִ ָּׂש ֵאהּו
ל־א ֶּלה׃ ֲא ָבל ּפֹולֹוס
ט־ׁשם ַע ֵ
ירּוש ַליִ ם ְל ִה ָּׁש ֶפ ָ
ִלּבֹו ָל ֶל ֶכת ִל ָ
גּוסטֹוס
ד־צאת ִמ ְׁש ָּפטֹו ִמ ִּל ְפנֵ י ֲא ְ
ָׁש ַאל ְל ִהּוָ ֵתר ַּב ִּמ ְׁש ֶמ ֶרת ַע ֵ
יסר׃
ד־א ֶׁשר ֶא ְׁש ָל ֵחהּו ְל ַה ֵּק ָ
יתי ְל ַה ֲחזִ יק ּבֹו ַע ֲ
ל־ּכן ִצּוִ ִ
ַע ֵ
ם־אנִ י נִ ְכס ֹף נִ ְכ ַס ְפ ִּתי ִל ְׁשמ ַֹע
ל־ּפ ְסטֹוס ּגַ ֲ
ֹאמר ַאגְ ִר ַּפס ֶא ֶ
וַ ּי ֶ
ֹאמר ָמ ָחר וְ ַא ָּתה ִּת ְׁש ָמ ֶעּנּו׃
ת־ה ִאיׁש ַהּזֶ ה וַ ּי ֶ
ֶא ָ
ל־ּבית
יקה ְּב ָכבֹוד ּגָ דֹול ֶא ֵ
ּוב ְרנִ ָ
וַ יְ ִהי ִמ ָּמ ֳח ָרת וַ ּיָב ֹאּו ַאגְ ִר ַּפס ֶ
ּיּובא
ּופ ְסטֹוס ִצּוָ ה וַ ָ
טּובי ָה ִעיר ֶ
ם־ׂש ֵרי ָה ֶא ֶלף וְ ֵ
ַה ִּמ ְׁש ָּפט ִע ָ
ל־ה ֲאנָ ִׁשים ּפ ֹה
ֹאמר ֶּפ ְסטֹוס ַה ֶּמ ֶלְך ַאגְ ִר ַּפס וְ ָע ָ
ּפֹולֹוס׃ וַ ּי ֶ
ם־הּנְ ֶכם ר ִֹאים ֶאת־זֶ ה ֲא ֶׁשר ָע ָליו ָצע ֹק יִ ְצ ֲעקּו ֵא ַלי ָכל־
ַא ֶּת ִ
י־חיֹו ל ֹא יִ ְחיֶ ה
ּוב ִעיר ַהּז ֹאת ִּכ ָ
ירּוׁש ַליִ ם ָ
הּודים ִּב ָ
ֲהמֹון ַהּיְ ִ
ל־ּכ ָכה
ֹא־מאּום ָע ָׂשה ְלהּומ ֹת ַע ָ
אתי ִּכי ל ְ
עֹוד׃ וַ ֲאנִ י ָמ ָצ ִ
ל־ּכן ּגָ ַמ ְר ִּתי ְל ָׁש ְלחֹו
גּוסטֹוס ַע ֵ
ל־א ְ
וְ הּוא ּגַ ם־הּוא ָק ָרא ֶא ֲ
ֹדֹותיו
יסר׃ ַרע ל ֹא־יָ ַד ְע ִּתי ְד ָב ִרים ְּב ֻר ִרים ַעל־א ָ
ל־ה ֵּק ָ
ֶא ַ
יֹותר ְל ָפנֶ יָך
ּוב ֵ
ּובגְ ַלל זֶ ה ֶה ֱע ַמ ְד ִּתיו ִל ְפנֵ ֶיכם ְ
ְל ָכ ְת ָבם ַלאד ֹנִ י ִ
ַה ֶּמ ֶלְך ַאגְ ִר ַּפס וְ ַא ֲח ֵרי ִה ָּב ֲחנֹו ֵא ַדע ָמה ֶא ְכּת ֹב׃ ִּכי ל ֹא־
הֹודע
ֹלח ִאיׁש ָאסּור ְּב ַח ְב ֵלי ַח ָּטאתֹו ִמ ְּב ִלי ַ
ָכ ֵׁשר ַה ָּד ָבר ִל ְׁש ַ
ָמה ִהיא ַח ָּטאתֹו ֲא ֶׁשר נֶ ֱא ָחז ָּבה׃
וְ ַאגְ ִר ַּפס ָא ַמר ֶאל־ּפֹולֹוס ִהּנֵ ה נָ תּון ְלָך ְל ַד ֵּבר ּכ ֹל ְל ַמ ַען
ִּת ְצ ַט ָּדק ָאז ֵה ִרים ּפֹולֹוס ֶאת־יָ דֹו וַ ּיִ ְצ ַט ֵּדק ֵלאמ ֹר׃ ַה ֶּמ ֶלְך
ַאגְ ִר ַּפס ְּב ָא ְׁש ִרי ַהּיֹום ִל ְהיֹות ְת ִחּנָ ה ְל ִה ְצ ַט ֵּדק ְל ָפנֶ יָך ַעל־ּכ ֹל
הּודים יַ ְר ִׁש ֻיענִ י׃
ֲא ֶׁשר ַהּיְ ִ
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יטב
יהם ַא ָּתה י ֵֹד ַע ֵה ֵ
הּודים וְ ִח ְק ֵרי ִמ ְׁש ְּפ ֵט ֶ
ל־ח ֵּקי ַהּיְ ִ
ִּכי ָכ ֻ
ת־א ְרחֹות ַחּיַ י
רּוחָך׃ ֶא ָ
ן־לָך ַה ְק ִׁש ָיבה ִּלי ְּבא ֶֹרְך ֶ
ּוב ֵכן ֶא ְת ַחּנֶ ְ
ְ
ירּוש ַליִ ם
ּוב ָ
עּורי ְּב ֶק ֶרב ַע ִּמי ִ
ֹּלתי ָל ֶל ֶכת ָּב ֶהם ִמּנְ ַ
ֵמ ָאז ַה ִח ִ
עֹודי ֵהם יַ ִּכירּו ִבי לּו י ֹאבּו
הּודים י ְֹד ִעים׃ וַ ֲא ֶׁשר ֵמ ִ
ל־עם ַהּיְ ִ
ָּכ ַ
ּתֹורה
רּוׁשים ַה ְּד ֵב ִקים ַּב ָ
יתי ַל ֲע ַדת ַה ְּפ ִ
וִ ִיע ֻדנִ י ִּכי ָח ֵבר ָהיִ ִ
יתי׃ וְ ַע ָּתה
ל־מא ָֹדם ְּוכמ ֶֹהם ָחיִ ִ
יה ְּב ָכ ְ
ּקּוד ָ
ּופ ֶ
יה ִ
ל־מ ְׁש ָּפ ֶט ָ
ְל ָכ ִ
ֹלהים ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר
ּתֹוח ְל ִּתי ִל ְמל ֹאת ְּד ַבר ָה ֱא ִ
ַ
ל־ּד ְב ַרת
ַע ִ
ל־ׁשנֵ ים ָע ָׂשר
ַל ֲאב ֵֹתינּו ֲאנִ י ע ֵֹמד ַהּיֹום ַל ִּמ ְׁש ָּפט׃ ִאם ל ֹא ָּכ ְ
יֹומם ִּבגְ ַלל
ל־ּכ ָכה ַליְ ָלה וְ ָ
ּומ ְת ַּפ ְּל ִלים ַע ָ
ְׁש ָב ֵטינּו ְמיַ ֲח ִלים ֵּכן ִ
הּודים יַ ְר ִׁש ֻיענִ י׃ ַה ֻא ְמנָ ם ֵאינְ ֶכם
ּתֹוח ֶלת ַהּז ֹאת ַה ֶּמ ֶלְך ַהּיְ ִ
ַה ֶ
יתי
ם־אנִ י ִד ִּמ ִ
ֹלהים ְמ ַחּיֶ ה ֵמ ִתים׃ וַ ֲאנִ י ּגַ ֲ
ַמ ֲא ִמינִ ים ִּכי ֱא ִ
ׁשּוע ַהּנָ ְצ ִרי ְּול ָמ ֲר ֵרהּו ַה ְר ֵּבה׃ ֲא ֶׁשר ֵּכן
ת־ׁשם יֵ ַ
ְל ַה ְכזִ יב ֶא ֵ
אתי ְּב ָב ֵּתי ַה ְּכ ָל ִאים
דֹוׁשים ִּכ ֵּל ִ
ירּוׁש ַליִ ם וְ ַר ִּבים ֵמ ַה ְּק ִ
יתי ִב ָ
ָע ִׂש ִ
הּומתּו נָ ַת ִּתי
אׁשי ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ ִכי ְ
ָּב ִר ְׁשיֹון ֲא ֶׁשר ִק ַּב ְל ִּתי ֵמ ֵאת ָר ֵ
הֹוס ְפ ִּתי ְליַ ְּס ָרה א ָֹתם
י־ה ְּכנֵ ֶסת ַ
ל־ּב ֵּת ַ
ּוב ָכ ָ
ֶצ ֶדק ְל ִמ ְׁש ָּפ ָטם׃ ְ
ד־ל ָח ֵרף וְ כ ֹה ְּב ֶׁש ֶטף
יהם ַע ְ
ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות וָ ַא ְכ ִּביד יָ ִדי ֲע ֵל ֶ
ם־ּב ָע ִרים ִמחּוץ ָל ָא ֶרץ׃ ְל ַב ֲעבּור
יקֹותי ָל ֶהם ּגַ ֶ
ַא ִּפי ֲה ִצ ִ
אׁשים
ֲעׂשֹות ָּכ ָכה ָה ַל ְכ ִּתי ְל ַד ָּמ ֶׂשק ְּב ִר ְׁשיֹון ַהּכ ֲֹהנִ ים ָה ָר ִ
ּוב ַמ ְּל ָאם ֶאת־יָ ִדי׃ וַ יְ ִהי ַּב ֶּד ֶרְך ְל ֵעת ַה ָּצ ֳה ָריִ ם ַה ֶּמ ֶלְך וְ ִהּנֵ ה
ְ
ן־ה ָּׁש ַמיִ ם וְ נ ֹגַ ּה לֹו ּגָ דֹול ִמּנ ֹגַ ּה ַה ֶּׁש ֶמׁש וַ ּיִ ּגַ ּה ַּב ֲע ֵדנִ י
אֹור ִמ ַ
ּוב ַעד ַהה ְֹל ִכים ִע ִּמי׃ ֲאנַ ְחנּו ֻכ ָּלנּו נָ ַפ ְלנּו ָל ָא ֶרץ וַ ֲאנִ י ָׁש ַמ ְע ִּתי
ְ
ף־לי ָק ֶׁשה
קֹול ק ֵֹרא ֵא ַלי ְּב ִע ְב ִרית ָׁשאּול ָׁשאּול ַמה ִּת ְר ָּד ִ
ֹאמר
ְּלָך ְל ַהּכֹות ַה ָּד ְר ָבן ָאחֹור׃ וָ א ַֹמר ֲאנִ י ִמי ַא ָּתה ָאדֹון וַ ּי ֶ
ף־לי׃ ֲא ָבל קּום וַ ֲעמ ֹד
ׁשּוע ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ר ֶֹד ִ
ָה ָאדֹון ֲאנִ י יֵ ַ
ר־ּבָך ִל ְמ ָׁש ֵרת וְ ֵעד
יתי ֵא ֶליָך ִל ְב ָח ְ
ל־ּכן נִ ְר ֵא ִ
ל־רגְ ֶליָך ִּכי ַע ֵ
ַע ַ
ּומן־
ן־ה ָעם ִ
ית וַ ֲא ֶׁשר ַא ְר ֲאָך עֹוד׃ ְל ַה ִּצ ְילָך ִמ ָ
ַל ֲא ֶׁשר ָר ִא ָ
יהם׃
ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר ֶא ְׁש ָל ֲחָך ֲא ֵל ֶ
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ּומ ִּׁש ְלטֹון
אֹורה ִ
חׁשְך ְל ָ
יהם וְ ַל ֲה ִׁש ָיבם ֵמ ֶ
ת־עינֵ ֶ
ִל ְפק ַֹח ֶא ֵ
יחת ַה ֲח ָט ִאים
ת־ס ִל ַ
יִמ ְצאּו ֶא ְ
ֹלהים ְל ַמ ַען ְ
ל־ה ֱא ִ
ַה ָּׂש ָטן ֶא ָ
ל־ּכן ַה ֶּמ ֶלְך
דֹוׁשים ְּב ַה ֲא ִמינָ ם ִּבי׃ ַע ֵ
וְ נַ ֲח ָלה ְּב ֶק ֶרב ַה ְּק ִ
ן־ה ָּׁש ָמיִ ם׃ ִּכי
יתי ִמ ַ
יתי ַּב ַּמ ְר ֶאה ֲא ֶׁשר ָה ְר ֵא ִ
ַאגְ ִר ַּפס ל ֹא ִה ְמ ֵר ִ
ל־א ֶרץ
ּוב ָכ ֶ
ירּוׁש ַליִ ם ְ
ּוב ָ
ּיׁש ִבים ְּב ַד ֶּמ ֶׂשק ִראׁשֹונָ ה ִ
ל־ה ְ
ם־א ַ
ִא ֶ
ֹלהים ַּב ֲעׂשה
ל־ה ֱא ִ
אתי ָלׁשּוב ּוב ֹא ֶא ָ
ם־לּגֹויִ ם ָק ָר ִ
הּודים וְ גַ ַ
ַהּיְ ִ
הּודים
טֹוב ְּכיָ אּות ַל ָּׁש ִבים ֶּב ֱא ֶמת׃ ַּב ֲעבּור זֶ ה ְּת ָפׂשּונִ י ַהּיְ ִ
עֹודּנִ י
ֹלהים ֶ
ּוב ֶעזְ ִרי ֵמ ִעם ָה ֱא ִ
יתנִ י׃ ְ
ַּב ִּמ ְק ָּדׁש וַ ַיְב ְקׁשּו ַל ֲה ִמ ֵ
ּומ ַל ֵּמד ִּב ְפנֵ י ָקט ֹן וְ גָ דֹול ַרק
ד־הּיֹום ַהּזֶ ה וַ ֲאנִ י ֵמ ִעיד ְ
ַחי ַע ַ
י־הי ֹה יִ ְהיֶ ה׃
ם־מׁשה ִּד ְּברּו ִּכ ָ
ֶ
יאים וְ גַ
ם־הּנְ ִב ִ
ֶאת־זֶ ה ֲא ֶׁשר ּגַ ַ
ם־ה ֵּמ ִתים ְל ָה ֶאר־אֹור
יח יְ ֻעּנֶ ה וְ ִראׁשֹון יָ קּום ֵמ ִע ַ
ֲא ֶׁשר ַה ָּמ ִׁש ַ
ּוב ֶק ֶרב ַהּגֹויִ ם׃
ְּב ֶק ֶרב ָה ָעם ְ
ּופ ְסטֹוס ָק ָרא ְבקֹול ָרם ְמ ֻׁשּגָ ע ַא ָּתה
וַ יְ ִהי הּוא כ ֹה ִמ ְצ ַט ֵּדק ֶ
ּפֹולֹוס ז ֹה ָח ְכ ָמ ְתָך ָה ַר ָּבה ָע ְׂש ָתה ְּלָך ִׁשּגָ עֹון׃ ּופֹולֹוס ָא ַמר
ם־ּד ְב ֵרי ֱא ֶמת
ל ֹא ֶּפ ְסטֹוס ַהּנִ ְכ ָּבד ל ֹא ְמ ֻׁשּגָ ע ָאנ ִֹכי ִּכי ִא ִ
נְ כ ִֹחים ְל ֵמ ִבין ֲאנִ י ד ֵֹבר׃ וְ ַה ֶּמ ֶלְך ֲא ֶׁשר ָׂשׂש ֲאנִ י ְל ַד ֵּבר ְל ָפנָ יו
נֹוכ ְח ִּתי ִּכי ל ֹא־נִ ְס ָּתר ִמ ֶּמּנּו
הּוא י ֵֹד ַע ֵאת ֲא ֶׁשר ִּד ֵּב ְר ִּתי וַ ֲאנִ י ַ
ֹא־ב ַמ ֲח ֵבא ָהיּו וְ נַ ֲע ָל ִמים׃
ל־ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ִכי ל ְ
ָּד ָבר ִמ ָּכ ַ
יאים ֲאנִ י יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ַמ ֲא ִמין
ֲה ַמ ֲא ִמין ַא ָּתה ַה ֶּמ ֶלְך ַאגְ ִר ַּפס ַּבּנְ ִב ִ
ִהּנֶ ָך׃ וְ ַאגְ ִר ַּפס ָא ַמר ֶאל־ּפֹולֹוס ִּב ְמ ַעט ַא ָּתה א ֵֹמר ְל ַפּת ֵֹתנִ י
ֹאמר ּפֹולֹוס ז ֹאת
יחָך ָּכמֹוָך׃ וַ ּי ֶ
י־היֹות ֶא ְהיֶ ה ַמ ֲא ִמין ִּב ְמ ִׁש ֲ
ִּכ ֱ
אֹו־ב ַה ְר ֵּבה ל ֹא ַא ָּתה
ְ
י־ב ְמ ַעט
ֹלהים ִּכ ִ
ְׁש ֵא ָל ִתי ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
ל־הּׁש ְֹמ ִעים א ִֹתי ַהּיֹום יִ ְהיּו ָכמ ֹנִ י חּוץ
ם־ּכ ַ
י־אם ּגַ ָ
ְל ַב ְּדָך ִּכ ִ
ן־הּזִ ִּקים ָה ֵא ֶּלה׃
ִמ ַ
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ּיׁש ִבים
יקה וְ ַה ְ
ּוב ְרנִ ָ
ְּב ַד ְּברֹו ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה וַ ּיָ ָקם ַה ֶּמ ֶלך וְ ַה ֶּפ ָחה ֶ
ֹאמרּו ָא ֵכן ָה ִאיׁש
ל־ר ֵעהּו וַ ּי ְ
ּוב ֶל ְכ ָּתם נִ ְד ְּברּו ִאיׁש ֶא ֵ
ִא ָּתם׃ ְ
ֹא־ע ָׂשה ָד ָבר ִל ְהיֹות לֹו ִּדין ָר ָׁשע ָלמּות אֹו ְל ֵה ָא ֵסר
ַהּזֶ ה ל ָ
ֹלח יְ ֻׁש ַּלח ָה ִאיׁש
ל־ּפ ְסטֹוס ָׁש ַ
ֹאמר ַאגְ ִר ַּפס ֶא ֶ
ַּבּזִ ִּקים׃ וַ ּי ֶ
יסר ַל ֲעׂשֹות לֹו ִמ ְׁש ָּפטֹו׃
ל־ה ֵּק ַ
ַהּזֶ ה ִאם־ל ֹא ָק ָרא ֶא ַ
יט ְליָ א וַ ּיִ ָּמ ֵסר ּפֹולֹוס ִעם־
וַ יְ ִהי ִּכי־נָ כֹון ַה ָּד ָבר ְל ַה ֲע ִב ֵירנּו ִא ַ
גּוסטֹוס
ר־ה ֵּמ ָאה ִמ ְּצ ָבא ֲא ְ
ִמ ְס ַּפר ַא ִּס ִירים ֲא ֵח ִרים ַעל־יַ ד ַׂש ַ
אתנּו ַעל־
יּולּיֹוס׃ וַ ּנֵ ֶרד ָּב ֳאנִ ּיָ ה ַא ְד ָר ִמ ִּטית ֲא ֶׁשר נְ ָׁש ְ
ּוׁשמֹו ִ
ְ
ְּפנֵ י ָע ֵרי ַהּיָ ם ְּב ַא ְסיָ א וַ ּנַ ֲעב ֹר וְ ִא ָּתנּו ְּב ֶח ְב ָר ֵתנּו ֲא ִר ְס ַט ְרכֹוס
יּולּיֹוס
ל־צידֹון וְ ִ
ּומ ָּמ ֳח ָרת ָּבאנּו ֶא ִ
יקי׃ ִ
ַה ַּמ ְקּדֹונִ י ִמ ַּת ְסלֹונִ ִ
ִה ְת ַח ֵּסד ִעם־ּפֹולֹוס וַ ּיִ ְּתנֵ הּו ָל ֶל ֶכת ֶאל־א ֲֹה ָביו ְל ָה ִׁשיב נַ ְפׁשֹו
ַעל־יָ ָדם׃ וַ ּנַ ֲעב ֹר ִמּזֶ ה וַ ּנָ ָסב ִמּנֶ גֶ ד ָל ִאי ַק ְפרֹוס יַ ַען ָה ַלְך
יקיָ א
ר־ּכן ָע ַב ְרנּו ַבּיָ ם ִמּמּול ִק ִיל ְ
ל־ע ֶבר ָּפנֵ ינּו׃ ַא ַח ֵ
רּוח ֶא ֵ
ָה ַ
לּוקיָ א׃ וְ ָׁשם ָמ ָצא ַׂשר־
ל־מּורא ֲא ֶׁשר ְּב ְ
ָ
ּפּוליָ א וַ ּנָ ב ֹא ֶא
ּופ ְמ ְ
ַ
יאנּו
יט ְליָ א וַ ּיִ ָּק ֵחנּו וַ ִיְב ֵ
ַה ֵּמ ָאה ֳאנִ ּיָ ה ֲא ֶל ְכ ַסנְ ְּד ִרית ֻמ ֶע ֶדת ְל ִא ַ
יעה
ּוביגִ ָ
יה׃ ַרק ֳאנִ ּיָ ֵתנּו ִה ְתנַ ֲה ָלה ְל ִא ָּטּה יָ ִמים ַר ִּבים ִ
ֵא ֶל ָ
רּוח ל ֹא נְ ָתנָ נּו ְל ָק ְר ָבה ֶאל־
ד־ל ְפנֵ י ְקנִ ידֹוס וְ ָה ַ
ִהּגַ ְענּו ַע ִ
יטי ִמּמּול ַס ְלמֹונִ י׃ וְ כ ֹה ָהיִ ינּו ֲע ֵמ ִלים
ַהחֹוף וַ ּנַ ֲעב ֹר ֵא ֶצל ְק ֵר ִ
ל־ה ָּמקֹום
ל־ּפנֵ י ַהחֹוף ְל ָא ְרּכֹו ַעד־ּב ֵֹאנּו ֶא ַ
ֶל ֱאח ֹז ַּד ְר ֵּכנּו ַע ְ
רֹובה לֹו ָה ִעיר ָל ִּסּיָ א׃
ּוק ָ
ה־מבֹוא־יָ ם ְ
ֲא ֶׁשר ק ָֹרא לֹו יְ ֵפ ְ
יֹור ֵדי ַהּיָ ם ל ֹא יַ ַע ְברּו עֹוד ָל ֶב ַטח
וַ ּיִ ְרּבּו ֵּבין ּכ ֹה וָ כ ֹה ַהּיָ ִמים וְ ְ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ם־הצֹום ְּכ ָבר ָע ָבר וַ ּיַ זְ ִה ֵירם ּפֹולֹוס׃ וַ ּי ֶ
ִּכי גַ ַ
ל־ּד ְר ֵּכנּו ַהּזֶ ה ָר ָעה נִ ְׁש ֶק ֶפת
ַא ֶּתם ֲאנָ ִׁשים ִהּנֵ ה ֲאנִ י ר ֶֹאה ִּכי ַע ַ
ְל ַס ֵּבב נֶ זֶ ק ּגָ דֹול וְ ל ֹא ַרק ָל ֳאנִ ּיָ ה ְּול ַמ ָּׂש ָאּה יֵ ׁש ְּד ָאגָ ה ִּכי ִאם־
ל־ּב ַעל
ל־רב ַהח ֵֹבל וְ ֶא ַ
ּגַ ם ְלנַ ְפׁש ֵֹתינּו׃ וְ ַׂשר ַה ֵּמ ָאה ָׁש ַמע ֶא ַ
ֹא־ׁש ַמע׃
ל־ּד ְב ֵרי פֹולֹוס ל ָ
ָה ֳאנִ ּיָ ה וְ ֶא ִ
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ל־ּכן יָ ֲעצּו ֻר ֵּבי
ּוב ְהיֹות ְמבֹוא ַהּיָ ם ל ֹא טֹוב ַל ֲח ָרף־ּבֹו ַע ֵ
ִ
יּוכלּו ְל ַהּגִ ַיע ַעד־
אּולי עֹוד ְ
ָה ֲאנָ ִׁשים ַל ֲחֹלף ִמּזֶ ה ְּב ָח ְׁש ָבם ַ
יטי ְּב ֶק ֶרן ַמ ֲע ָרב
ף־ׁשם וְ הּוא ְמבֹוא ַהּיָ ם ִּב ְק ֵר ִ
ְל ֵפינִ ַיכס ַל ֲח ָר ָ
רּוח ִמ ָּדרֹום
ם־ל ָדרֹום׃ וְ יַ ַען ִּכי־נָ ַׁשב ַ
ם־ל ָצפֹון וְ גַ ְ
ּנֹוטה ּגַ ְ
ַה ֶ
ד־מחֹוז ֶח ְפ ָצם וַ ּיַ ֲעלּו ֶאת־
ל־ּכן ִקּוּו ְל ַהּגִ ַיע ַע ְ
ַרק ְל ָאט ַע ֵ
יטי׃ וַ יְ ִהי ַמ ֵהר ַא ֲח ֵרי־
ָהעֹוגִ ינִ ים וַ ּיַ ַע ְברּו ִמ ָּקרֹוב ִל ְׂש ַפת ְק ֵר ִ
ֵכן וַ ּיִ ְס ַער ַס ַער ּגָ דֹול ֶאל־מּול ָה ִאי וְ ֵׁשם ַה ַּס ַער ַההּוא נִ ְק ָרא
ּומ ֲא ֶׁשר ל ֹא ָע ְצ ָרה
יק ִלידֹון׃ וְ ָה ֳאנִ ּיָ ה ס ֲֹע ָרה וַ ֻּת ָּדח ֵ
ַאוְ ִר ְ
ל־ּכן ָא ַס ְפנּו ֶאת־יָ ֵדינּו ֵמ ָע ְב ָדּה
ּכ ַֹח ַל ֲעמ ֹד ִּב ְפנֵ י ַה ַּס ַער ַע ֵ
חּופה
ל־א ֶׁשר יַ ְת ֶעּנָ ה ַה ָּס ַער׃ ּכ ֹה ָע ְב ָרה ְד ָ
ְל ַמ ַען ֵּת ֵלְך ֶא ֲ
י־ע ָמל
ּוב ֵד ָ
אּודה ְ
י־קט ֹן ַהּנִ ְק ָרא ְק ַל ָ
רּוצ ָתּה ְל ֵצ ַלע ִא ָ
ִב ְמ ָ
יהם וַ יְ כֹונְ נּו ַת ְח ֻּבלֹות
ֶה ֱחזַ ְקנּו ַב ְּס ִפינָ ה׃ א ָֹתּה ָמ ְׁשכּו ֲא ֵל ֶ
ן־ּתּוטל
ַ
ּומּיִ ְר ָא ָתם ֶּפ
ת־ה ֳאנִ ּיָ ה ַּב ֲעב ִֹתים ִ
ְל ֶעזְ ָרה וַ יְ ַח ְּבׁשּו ֶא ָ
ת־ה ִּמ ְפ ָר ִׂשים וַ ּנַ ֲעב ֹר ָה ְל ָאה׃
הֹורידּו ֶא ַ
ִ
ל־ר ְכ ֵסי ַהחֹול
ַע ֻ
נֹור ָאה ְמא ֹד
וְ ַכ ֲא ֶׁשר ֻט ְל ַט ְלנּו ַב ַּס ַער ָאנֶ ה וָ ָאנֶ ה ַט ְל ֵט ָלה ָ
ל־ה ַּמ ָּׂשא
ת־ּכ ַ
ל־ה ֳאנִ ּיָ ה וַ ּיַ ִּטילּו ֶא ָ
ֵה ֵחלּו ִמ ָּמ ֳח ָרת ְל ָה ֵקל ַע ָ
ל־ּכ ֵלי
ת־ּכ ְ
יהם ּגַ ם ֶא ָ
יׁשי ֵה ִטילּו ִב ֵיד ֶ
ּובּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
ל־הּיָ ם׃ ַ
ֶא ַ
כֹוכ ִבים
ָה ֳאנִ ּיָ ה׃ וְ יָ ִמים ִמ ְס ָּפר ֲא ֶׁשר ֵאין ֶׁש ֶמׁש ַּבּיֹום וְ יָ ֵר ַח וְ ָ
ם־ׁש ֵא ִרית ִּת ְקוָ ֵתנּו
הֹולְך וְ ז ֵֹעף ָאז ָא ְב ָדה ּגַ ְ
ַּב ַּליְ ָלה וְ ַה ַּס ַער ֵ
יהם וַ ּיַ ֲעמ ֹד ּפֹולֹוס
ּוב ֲא ֶׁשר ָמנְ עּו ֻכ ָּלם א ֶֹכל ִמ ִּפ ֶ
ְל ִהּנָ ֵצל׃ ַ
ם־ל ֲע ָצ ִתי
יתם ע ִֹׂשים ִא ַ
ֹאמר ַא ֶּתם ֲאנָ ִׁשים טֹוב ֱהיִ ֶ
תֹוכם וַ ּי ַ
ְּב ָ
יטי ִּכי ָאז ל ֹא ִה ִּׂשיגָ נּו ַהּנֶ זֶ ק
ת־ק ֵר ִ
י־עז ֹב ֶא ְ
ְׁש ַמ ְע ֶּתם ִל ְב ִל ֲ
מֹו־פי ל ֹא ִת ְתמֹוגְ גּו וְ ל ֹא ִת ַּמּסּו
ַהּזֶ ה׃ וְ ַע ָּתה ֲא ַא ִּמ ְצ ֶכם ְּב ִ
זּול ִתי ַרק ָה ֳאנִ ּיָ ה
ֹאבד ָ
ִּכי גַ ם־נֶ ֶפׁש ַא ַחת ִמ ֶּכם ֻּכ ְּל ֶכם ל ֹא־ת ַ
ֹלהים ֲא ֶׁשר־לֹו
י־ב ַּליְ ָלה ַהּזֶ ה נִ ְר ָאה ֵא ַלי ַמ ְל ַאְך ָה ֱא ִ
ְל ַב ָּדּה׃ ִּכ ַ
יסר
ל־ּת ָירא ּפֹולֹוס ִּכי ִל ְפנֵ י ַה ֵּק ַ
ֹאמר ַא ִ
ֲאנִ י וְ א ֹתֹו ֶא ֱעב ֹד׃ וַ ּי ַ
ל־הע ְֹב ִרים ִע ָּמְך׃
ן־לָך ַמ ָּתנָ ה נַ ְפׁשֹות ָּכ ָ
ֹלהים נָ ַת ְ
ִּת ְתיַ ֵּצב וְ ָה ֱא ִ
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אֹלהים ָּב ַט ְח ִּתי ִּכי
ָל ֵכן ִה ְת ַחּזְ קּו־נָ א ַא ֶּתם ֲאנָ ִׁשים וַ ֲאנִ י ֵּב ִ
ל־א ַחד ָה ִאּיִ ים נִ ָּד ֶחה׃
אּולם ֶא ַ
ַכ ֲא ֶׁשר ֻהּגַ ד ִלי ֵּכן ּגַ ם־יֶ ִהי׃ וְ ָ
ּוב ֵליל ָה ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר ֵמ ָאז ָה ְׁש ַל ְכנּו כ ֹה וָ כ ֹה ְּביַ ם ַא ְד ִרּיָ ה
ְ
י־ה ֳאנִ ּיָ ה ָק ְר ָבה
ַּב ֲח ִצי ַה ָּליְ ָלה וְ ֵלב ַה ַּמ ָּל ִחים ָא ַמר ָל ֶהם ִּכ ָ
ת־הע ֶֹפ ֶרת וַ ּיַ ֲעלּו וַ ּיִ ְמ ְצאּו ִמ ַּדת
ּיֹורידּו ֶא ָ
ְל ֶיַּב ֶׁשת ָא ֶרץ׃ וַ ִ
קֹומה וַ ּיִ ְר ֲחקּו ְמ ַעט וַ ּיִ ְׁשנּו עֹוד וַ ּיִ ְמ ְצאּו
ָ
ָהע ֶֹמק ֶע ְׂש ִרים
צּורי
ַרק קֹומֹות ֲח ֵמׁש ֶע ְׂש ֵרה׃ ַאְך ֵהם יָ ְראּו ֶּפן־יִ ְפּגְ עּו ְב ֵ
ּיֹוחילּו
ִמ ְכׁשֹול וַ ּיַ ְׁש ִליכּו ֵמ ֲאח ֵֹרי ָה ֳאנִ ּיָ ה ַא ְר ָּב ָעה עֹוגִ ינִ ים וַ ִ
ְלאֹור ַהּב ֶֹקר׃ וְ ַה ַּמ ָּל ִחים יָ זְ מּו ִל ְבר ַֹח ֵמ ַעל ָה ֳאנִ ּיָ ה וַ ּיִ ּגְ ׁשּו
ימם ֵלאמ ֹר ִּכי ּגַ ם־
הֹור ָידּה ְּב ַה ֲע ִר ָ
ת־ה ֲע ָב ָרה ְּול ִ
ְל ַה ִּתיר ֶא ָ
ת־העֹוגִ ינִ ים׃ ֲא ָבל ּפֹולֹוס ָא ַמר ֶאל־
יֹורידּו ֶא ָ
ֵמר ֹאׁש ָה ֳאנִ ּיָ ה ִ
ם־א ֶּלה ל ֹא יִ ּוָ ְתרּו ָב ֳאנִ ּיָ ה
ל־אנְ ֵׁשי ַה ָּצ ָבא ִא ֵ
ַׂשר ַה ֵּמ ָאה וְ ֶא ַ
ית ֵרי
ת־מ ְ
תּוכלּו ְל ִהּנָ ֵצל׃ ָאז ָּכ ְרתּו ַאנְ ֵׁשי ַה ָּצ ָבא ֶא ֵ
ְ
ל ֹא
ּוב ֶט ֶרם אֹור ַהּב ֶֹקר ִה ְפ ִציר
ל־הּיָ ם׃ ְ
ָה ֲע ָב ָרה וְ ִהיא נָ ְפ ָלה ֶא ַ
ָּבם ּפֹולֹוס ִל ְברֹות ֶל ֶחם ָאמ ֹר ָל ֶהם זֶ ה ַהּיֹום ָה ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר
ל־ּכן
אּומה׃ ַע ֵ
ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם נַ ֲענִ ים ִמ ִּב ְל ִּתי ֲאכ ֹל אֹו ְטע ֹם ְמ ָ
ּובז ֹאת ִּתּנָ ֵצלּו ִּכי ל ֹא־יִ ּפ ֹל
ֲאנִ י ַמ ְפ ִציר ָּב ֶכם ִל ְס ַעד ִל ְּב ֶכם ָ
ף־א ָחד ָא ְר ָצה׃ וְ ַא ֲח ֵרי ַד ְּברֹו
ֹאׁש ֶכם ֻּכ ְּל ֶכם ַא ֶ
ִמ ַּׂש ֲערֹות ר ְ
אֹלהים ִל ְפנֵ י ֻכ ָּלם וַ ּיִ ְפר ֹס וַ ּיָ ֶחל
ּיֹודה ָע ָליו ֵל ִ
ָכז ֹאת ָל ַקח ֶל ֶחם וַ ֶ
ֹאכלּו׃ וְ ָכל־
ם־הם וַ ּי ֵ
רּוח ֻּכ ָלם וַ ּיִ ְקחּו ֶל ֶחם ּגַ ֵ
ֶל ֱאכ ֹל׃ וַ ְּת ִחי ַ
אתיִ ם וְ ִׁש ְב ִעים נֶ ֶפׁש וְ ֵׁשׁש
ִמ ְס ַּפר ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ָּב ֳאנִ ּיָ ה ָמ ַ
נְ ָפׁשֹות׃ וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ָא ְכ ָלם ְל ַמ ֵּלא נַ ְפ ָׁשם ֵה ֵקּלּו עֹוד ֵמ ַעל
ל־הּיָ ם׃ ַהּב ֶֹקר ָהיָ ה וְ ֵהם
ת־ה ֵּצ ָדה ֶא ַ
ם־א ַ
ָה ֳאנִ ּיָ ה וַ ּיַ ְׁש ִליכּו גַ ֶ
ם־ראּו ְלׁשֹון־יָ ם וְ חֹוף ְר ַחב יָ ָדיִ ם
ת־ה ָא ֶרץ ִּכי ִא ָ
ֹא־ה ִּכירּו ֶא ָ
ל ִ
ם־יּוכלּו׃
ָ
ת־ה ֳאנִ ּיָ ה ִא
וַ ּיִ ּוָ ֲעצּו ְל ָה ִביא ָׁשם ֶא ָ
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ׁשֹוטים
ת־ה ְּמ ִ
ם־ה ִּתירּו ֶא ַ
ת־העֹוגִ ינִ ים ְל ָעזְ ָבם ַּבּיָ ם ּגַ ִ
וַ יְ ַק ְּצצּו ֶא ָ
רּוח ְל ָה ִריץ ֶאת־
ת־ה ִּמ ְפ ָרׂש ִל ְפנֵ י ָה ַ
ִמ ַּמ ֲא ָס ָרם וַ ּיִ ְפ ְרׂשּו ֶא ַ
ֹא־עמֹוק
ל־מקֹום ל ָ
ל־החֹוף׃ וְ ָה ֳאנִ ּיָ ה נֶ ְה ְּד ָפה ַע ָ
ָה ֳאנִ ּיָ ה ֶא ַ
ֹאׁשּה ַּב ַּק ְר ַקע ִמ ְּב ִלי ָלמּוׁש וְ גַ ֵּלי ַהּיָ ם ֵהנִ יעּו
יה וַ ּיִ ְד ַּבק ר ָ
ַּת ְח ֶּת ָ
ֹאמרּו ַאנְ ֵׁשי
יה וַ ִּת ָּׁש ֵבר ִל ְׁש ָב ִרים׃ וַ ּי ְ
חֹור ָ
ת־א ֶ
ְב ֵח ָילם ֶא ֲ
ת־ה ַא ִּס ִירים ֶּפן־יִ ְׂשחּו ַב ַּמיִ ם וְ יִ ָּמ ֵלטּו׃ וְ ַׂשר
ַה ָּצ ָבא ַל ֲהר ֹג ֶא ָ
ַה ֵּמ ָאה ְּב ֶח ְפצֹו ְל ַה ִּציל ֶאת־ּפֹולֹוס ל ֹא נְ ָתנָ ם ְל ַב ַּצע ְמזִ ָּמ ָתם
ל־ה ַּמיִ ם ְל ִהּנָ ֵצל
ם־צּוָ ה ִמי ַהּי ֵֹד ַע ִל ְׂשחֹות יִ ְתנַ ֵּפל ִראׁש ֹנָ ה ֶא ַ
וְ גַ ִ
ּוׁש ָאר ִׁש ְב ֵרי
ל־ה ָּיַּב ָׁשה׃ וְ ַהּנִ ְׁש ָא ִרים יַ ֲחזִ יקּו ִב ְק ָר ִׁשים ְ
ֶא ַ
ל־ה ָּיַּב ָׁשה׃
ָה ֳאנִ ּיָ ה ְל ַה ִּציל ֶאת־נַ ְפ ָׁשם וַ יְ ִהי ֵכן וַ ּיִ ָּמ ְלטּו ֻכ ָּלם ֶא ַ
יטי ֵׁשם ָה ִאי ַהּזֶ ה׃
וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר נִ ְמ ַל ְטנּו ָׁש ַמ ְענּו ִּכי ְמ ִל ִ
ם־לנּו
י־ב ֲערּו ֵאׁש ְל ָה ֶח ָ
ד־ל ְמא ֹד ִּכ ִ
ֹּלעזִ ים ֵה ִטיבּו ִע ָּמנּו ַע ִ
וְ ַה ֲ
יהם ִמ ְּפנֵ י ַהּגֶ ֶׁשם ֲא ֶׁשר ֶה ֱא ִריְך ָל ֶר ֶדת
ת־ּכ ָּלנּו ֲא ֵל ֶ
וַ ּיַ ַא ְספּו ֶא ֻ
ּמֹוקד
ל־ה ֵ
ּומ ְּפנֵ י ַהּק ֹר׃ ּופֹולֹוס ָא ַסף ְמל ֹא יָ ָדיו נְ ָצ ִרים וַ ּיִ ְּתנֵ ם ַע ַ
ִ
עֹו־בּה ְּבנּוסֹו ִמ ְּפנֵ י ַהח ֹם׃
וְ ִהּנֵ ה ִה ְׂש ָּת ֵרג ֶצ ַפע ַעל־יָ דֹו ְּב ִפגְ ָ
ֹאמרּו ִאיׁש ֶאל־
ת־הּז ֵֹחל ְמ ֻצ ָּמד ַעל־יָ דֹו וַ ּי ְ
ֹּלעזִ ים ֶא ַ
ִּכ ְרא ֹת ַה ֲ
ֹלהים ְּד ָב ַקּתּו
ֵר ֵעהּו ָא ֵכן ר ֵֹצ ַח הּוא ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה ִּכי נִ ְק ַמת ָה ֱא ִ
ְל ִב ְל ִּתי ַה ֲחי ֹתֹו ַא ֲח ֵרי ִּכי־נִ ַּצל ִמּמּות ַּבּיָ ם׃ ֲא ָבל הּוא ִה ְׁש ִליְך
אּומה ָרע׃ וְ ֵהם עֹוד
ל־ה ֵאׁש וְ לֹו ל ֹא־נֶ ֶע ְׂש ָתה ְמ ָ
ת־הּז ֵֹחל ֶא ָ
ֶא ַ
ּכֹותם
ְמ ַח ִּכים ִל ְראֹות ִּכי יִ ְצ ֶּבה ְב ָׂשרֹו אֹו ִכי יִ ּפ ֹל וָ ֵמת ְּוכ ַח ָ
ֹה־עד־ּבֹוׁש וַ יִ ְראּו ִּכי ל ֹא־נָ גְ ָעה ּבֹו ָר ָעה ָאז ָח ְׁשבּו ַא ֶח ֶרת
ּכ ַ
ֹלהים הּוא׃
ֹאמרּו ֱא ִ
וַ ּי ְ
ּוׁשמֹו
ת־ׂש ֶדה ִל ְק ִצין ָה ִאי ְ
יְתה ֲא ֻחּזַ ָ
ְּוב ִק ְר ַבת ַה ָּמקֹום ַההּוא ָה ָ
ֹלׁשה ִיָמים׃
ּפֹוב ִלּיֹוס וְ הּוא ְל ָק ָחנּו ֵא ָליו וַ ַיְכ ְל ְּכ ֵלנּו ְּב ֵלב טֹוב ְׁש ָ
ְ
פֹוב ִלּיֹוס נ ֵֹפל ַל ִּמ ְׁש ָּכב ַּב ֲחֹלתֹו ַב ַּק ַּד ַחת ַּוב ֲח ִלי ַה ֵּמ ָעיִם
וַ יְ ִהי ֲא ִבי ְ
ּיִת ַּפ ֵּלל ַּב ֲעדֹו וַ ּיָ ֶׂשם יָ ָדיו ָע ָליו וַ ּיִ ְר ָּפ ֵאהּו׃
וַ ּיָב ֹא ֵא ָליו ּפֹולֹוס וַ ְ
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ל־ה ִאי ֲא ֶׁשר ָל ֶהם ָּכל־
ם־מ ָּכ ָ
וְ ַא ֲח ֵרי ֲעׁשתֹו ָכז ֹאת ָּבאּו ֵא ָליו ּגַ ִ
ּיִּתנּו ָלנּו ַמ ָּתנֹות ַרּבֹות ְּוב ָע ְב ֵרנּו ֵמ ֶהם
ם־הם נִ ְר ָּפאּו׃ וַ ְ
ח ִֹלי וְ גַ ֵ
ל־ה ָּד ֶרְך׃
ל־מ ְחס ֵֹרינּו ַע ַ
ִמ ְלאּו ָלנּו ָּכ ַ
ֹלׁשה ֳח ָד ִׁשים ָע ַב ְרנּו ִמ ָּׁשם ָּב ֳאנִ ּיָ ה ֲא ֶל ְכ ַסנְ ְּד ִרית
וְ ַא ֲח ֵרי ְׁש ָ
ֲא ֶׁשר ָׁש ְב ָתה ָּׁשם ָּכל־יְמֹות ַהח ֶֹרף וְ ִהיא נ ֵֹׂשאת אֹות ַעל־
ֹלׁשה יָ ִמים׃
ב־ׁשם ְׁש ָ
קּוסא וַ ּנֵ ֶׁש ָ
ל־ס ְר ָ
אֹומים׃ וַ ּנָ ב ֹא ֶא ַ
נִ ָּסּה ְּת ִ
רּוח
ּובנְ ס ַֹע ִמ ָּמ ֳח ָרת ַ
ל־רגְ יֹון ִ
ִמ ָּׁשם ָע ַב ְרנּו וַ ּנָ ָסב וַ ּנָ ב ֹא ֶא ֶ
ּיֹולי׃ ָׁשם ָמ ָצאנּו ַא ִחים
ל־ּפֹוט ִ
ִ
ִמ ָּדרֹום ָּבאנּו ַבּיֹום ַה ֵּׁשנִ י ֶא
ר־ּכן ָה ַל ְכנּו
וְ ֵהם ִׁש ֲח ֻרנּו ָל ֶׁש ֶבת ִא ָּתם ִׁש ְב ָעה יָ ִמים וְ ַא ַח ֵ
רֹומי׃ וַ ּיִ ְׁש ְמעּו ָׁשם ָה ַא ִחים ִּכי ֲאנַ ְחנּו ָב ִאים וַ ּיֵ ְצאּו
ָלב ֹא ִ
ֹלׁשת ְמלֹונִ ים ּופֹולֹוס
ד־ׁש ֶ
ד־ׁש ַער ַא ִּפּיֹוס וְ ַע ְ
אתנּו ַע ַ
ִל ְק ָר ֵ
ֹלהים וַ ְּת ִחי רּוחֹו׃
ת־ה ֱא ִ
ָר ָאה א ָֹתם וַ ָיְב ֶרְך ָא ָ
ת־ה ֲא ִס ִירים ֶאל־יַ ד ַׂשר
רֹומי ָמ ַסר ַׂשר ַה ֵּמ ָאה ֶא ָ
ְּכב ֵֹאנּו ִ
יסר וְ ַרק ּפֹולֹוס ֻה ַחן ְּב ֶח ֶסד ָל ֶׁש ֶבת
ְצ ָבא ׁש ְֹמ ֵרי ר ֹאׁש ַה ֵּק ָ
ם־איׁש ָצ ָבא ֶא ָחד ְל ָׁש ְמרֹו׃
ְל ַבּדֹו ִע ִ
הּודים
אׁשי ַהּיְ ִ
ת־ר ֵ
ֹלׁשת יָ ִמים וַ ּיִ ְק ָרא ֵא ָליו ֶא ָ
וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ְׁש ֶ
יהם ֲאנָ ִׁשים ַא ִחים ַאף ִּכי־ל ֹא ָפ ַׁש ְע ִּתי
ּובב ָֹאם ָא ַמר ֲא ֵל ֶ
ְ
בֹותינּו ל ֹא ָר ַׁש ְע ִּתי ְּב ָכל־ז ֹאת ֲא ָסרּונִ י
ּומּתֹור ֹת ֲא ֵ
ְב ַע ִּמי ִ
רֹומּיִ ים׃ וְ ֵהם ְּב ָחנּונִ י ֲח ָקרּונִ י
ירּוׁש ַליִ ם וַ ּיִ ְּתנּונִ י ִּב ֵידי ָה ִ
ִב ָ
וַ ַיְב ְקׁשּו ְל ַׁש ְּל ֵחנִ י ַל ֶּמ ְר ָחב יַ ַען ל ֹא־נִ ְמ ָצא ִבי ֵח ְטא ִמ ְׁש ָּפט־
יתי ָאנּוס ִל ְקר ֹא
ל־ּכן ָהיִ ִ
הּודים ִה ְקׁשּו ְל ִׂש ְטנִ י ַע ֵ
ָמוֶ ת׃ וְ ַהּיְ ִ
ל־ּד ָבר׃ ִּבגְ ַלל
ת־ע ִּמי ַע ָ
ֹא־ל ַה ְל ִׁשין ֶא ַ
יסר ַרק ל ְ
ל־ה ֵּק ָ
ֶא ַ
אתי ֶא ְת ֶכם ֵא ַלי ִל ְרא ְֹת ֶכם ְּול ַד ֵּבר ִא ְּת ֶכם
ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ָק ָר ִ
ֹאמרּו ֵא ָליו
ְל ַמ ַען ִּת ְקוַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ֲאנִ י ָאסּור ַּב ֶּכ ֶבל ַהּזֶ ה׃ וַ ּי ְ
ן־ה ַא ִחים ָּבא
ֹא־א ָחד ִמ ָ
יהּודה וְ ַאף ל ֶ
ל ֹא ִאּגְ רֹות ָּבאּונּו ִמ ָ
ר־ּבָך ָּד ָבר ָרע׃
הֹוד ַיע ָע ֶליָך אֹו ְל ַד ֶּב ְ
ְל ִ
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מפעלות כח

ת־א ֶׁשר ִעם־
וְ ַע ָּתה ִהּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו ְמ ַב ְק ִׁשים ִל ְׁשמ ַֹע ִמ ִּפיָך ֶא ֲ
רּוה
יַמ ָ
ל־ה ִּמ ְפ ַלּגָ ה ַהּז ֹאת ִּכי ְ
ִל ֶּבָך ְּב ֶׁש ְּכ ָבר ָׁשמ ַֹע ָׁש ַמ ְענּו ַע ַ
ל־ה ְּמקֹומֹות׃
ְּב ָכ ַ
ּובּיֹום ַההּוא ָּבאּו ֵא ָליו ַר ִּבים ֶאל־
מֹועד ַ
וַ ּיַ ְק ִּדיׁשּו לֹו יֹום ֵ
ֹלהים ַּב ֵאר
ת־ּד ְב ֵרי ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
יהם ֶא ִ
ֵּבית ְמלֹונֹו ָאז ִּד ֶּבר ֲא ֵל ֶ
מׁשה
ּתֹורת ֶ
ׁשּוע ִמ ַ
ל־א ֶמת יֵ ַ
יח ְל ַמ ְכ ִּביר ַע ֱ
ם־הֹוכ ַ
ִ
יטב ּגַ
ֵה ֵ
ד־ה ָע ֶרב׃ וַ ּיִ ְהיּו ָב ֶהם ֲא ֶׁשר ָה ְפנּו
יאים ֵמ ַהּב ֶֹקר ַע ָ
וְ ַהּנְ ִב ִ
ְל ַה ֲא ִמין ִּב ְד ָב ָריו וַ ֲא ֶׁשר ָּפנּו ֵמ ִעּמֹו וְ ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו׃ וַ ּיָ ׁשּובּו
ֹדֹותיו ּופֹולֹוס ִּד ֶּבר עֹוד ַרק ֶאת־
ָל ֶל ֶכת וְ ֵהם נְ דֹונִ ים ַעל־א ָ
ל־ּפי יְ ַׁש ְעיָ הּו
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ַע ִ
יטב ִּד ֶּבר ַ
ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ֵה ֵ
ַהּנָ ִביא ַל ֲאב ֵֹת ֶיכם ֵלאמ ֹר׃
ֵלְך וְ ָא ַמ ְר ָּת ָל ָעם ַהּזֶ ה
ל־ּת ִבינּו
מֹוע וְ ַא ָ
ִׁש ְמעּו ָׁש ַ
ל־ּת ָדעּו׃
ּוראּו ָראֹו וְ ַא ֵ
ְ
*
ב־ה ָעם ַהּזֶ ה
ִּכי ָׁש ֵמן ֵל ָ
ת־עינָ יו ֵה ַׁשע
מֹוע וְ ֶא ֵ
וְ ָאזְ נָ יו ָּכ ְבדּו ִמ ְּׁש ַ
ּוב ָאזְ נָ יו יִ ְׁש ָמע
ֶּפן־יִ ְר ֶאה ְב ֵעינָ יו ְ
*
ְּול ָבבֹו ִיָבין וָ ָׁשב וְ ֶא ְר ָּפ ֵאהּו׃
ֹלהים וְ ֵהם יִ ְׁש ָמעּו׃
ׁשּועת ֱא ִ
ל־הּגֹויִ ם נִ ְׁש ְל ָחה ְּת ַ
ָל ֵכן ְּדעּו ִּכי ֶא ַ
הּודים ָה ְלכּו ֵמ ָע ָליו ְּבת ְֹכחֹות ְּד ָב ִרים
הּוא ִּכ ָּלה ְל ַד ֵּבר וְ ַהּיְ ִ
יהם׃
ִּבינֵ ֶ
וְ הּוא יָ ַׁשב ְׁש ַּתיִ ם ָׁשנִ ים ְּת ִמימֹות ִּב ְמע ֹנָ תֹו ֲא ֶׁשר ְׂש ָכ ָרּה
ת־מ ְלכּות
ל־א ֶׁשר ָּבאּו ֵא ָליו׃ וַ ּיִ ְק ָרא ֶא ַ
ת־ּכ ֲ
לֹו וַ יְ ַק ֵּבל ֶא ָ
יח ֲאד ֹנֵ ינּו ְּב ֵלב
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ת־ּד ְר ֵכי יֵ ַ
ֹלהים וַ יְ ַל ֵּמד ֶא ַ
ָה ֱא ִ
ֱאמּונִ ים ְּב ֵאין ַמ ְפ ִר ַיע׃
24

25

31

 v. 27נ׳׳א ַה ְש ֵמן לב העם הזה ואזניו ַה ְכ ֵבר וְ ֵעינָ יו ָה ַשע .נ׳׳א ושב וְ ָר ָפא לֹו ,עיין ישעיה ו׳ י׳ וכן
במתתיהו י׳׳ג י׳׳ד.
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רֹומּיִ ים
ל־ה ִ
ֶא ָ
א
2
3
4
5

6,7

8
9

10
11
12

13

14
15

ּומ ֻק ָּדׁש ְל ַב ֵּׂשר ֶאת־
יח נִ ְב ָחר ְ
יח ָׁש ִל ַ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּפֹולֹוס ֶע ֶבד יֵ ַ
יאיו
ל־ּפי נְ ִב ָ
ֹלהים׃ ֲא ֶׁשר ִמ ֶּק ֶדם ִהּגִ יד א ָֹתּה ַע ִ
ׁשרת ָה ֱא ִ
ְּב ַ
ל־ּד ַבר ְּבנֹו ֲא ֶׁשר יָ ָצא ִמּזֶ ַרע ָּדוִ ד ְל ִפי
ְּב ִכ ְת ֵבי ַהּק ֶֹדׁש׃ ַע ְ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ַּב ֲה ִקיצֹו
בּורה ְל ִפי ַ
ֹלהים ִּבגְ ָ
ן־ה ֱא ִ
הּוכן ֶּב ָ
ְב ָׂשרֹו׃ וְ ַ
יח ֲאד ֹנֵ ינּו׃ וְ ַעל־יָ דֹו נִ ַּתן ָלנּו
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ן־ה ֵּמ ִתים הּוא יֵ ַ
ִמ ַ
ל־הּגֹויִ ם ָל ֱאמּונָ ה ַּב ֲעבּור
ת־לב ָּכ ַ
ּומ ְל ֲאכּות־יָ ּה ְל ַהּטֹות ֶא ֵ
ֵחן ַ
יח׃ ָּכל־
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יאי יֵ ַ
ם־א ֶּתם ְק ִר ֵ
תֹוכם ִהּנְ ֶכם ּגַ ַ
ּוב ָ
ְׁשמֹו׃ ְ
דשיו ֶח ֶסד וְ ָׁשלֹום יִ ֵּתן
ּוק ָ
ֹלהים ְּב ִח ָיריו ְ
רֹומי יְ ִד ֵידי ֱא ִ
ַה ָּק ָהל ְּב ִ
יח ֲאד ֹנֵ ינּו׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ָא ִבינּו וְ יֵ ַ
ָל ֶכם ֱא ִ
ד־ּכ ְל ֶכם ִּכי
יח ְּב ַע ֻ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהי ְּביֵ ַ
ת־א ַ
אֹודה ֶא ֱ
ְּב ֵפ ַתח ְּד ָב ַרי ֶ
ׁשרת ְּבנֹו
ֹלהים ֲא ֶׁשר ִּב ְב ַ
עֹולם׃ וְ ָה ֱא ִ
ֱאמּונַ ְת ֶכם ָׁש ְמ ָעה ְּב ָכל ָה ָ
ֹא־ח ַד ְל ִּתי ֵמ ַהזְ ִּכיר
רּוחי וְ נַ ְפ ִׁשי הּוא ֵע ִדי ִּכי ל ָ
ֲאנִי ע ֵֹבד א ֹתֹו ְּב ִ
יח
ּלֹותי ְל ָמ ַתי ֵאפֹוא ַא ְצ ִל ַ
ּומ ְע ִּתיר ֲאנִי ָת ִמיד ִּב ְת ִפ ַ
ֶא ְת ֶכם׃ ַ
ֹלהי ָלבֹוא ֲא ֵל ֶיכם׃ ִּכי־נִ ְכס ֹף נִ ְכ ַס ְפ ִּתי ִל ְרא ְֹת ֶכם
ַּד ְר ִּכי ִּב ְרצֹון ֱא ַ
הֹוסיף ָל ֶכם א ֶֹמץ׃ וְ גַ ם־
רּוח ֲע ֵל ֶיכם ְל ִ
ן־מ ְּתנַ ת ָה ַ
ְּול ַה ֲא ִציל ִמ ַ
מֹוכם
יַח ָּדו ֶּב ֱאמּונַ ת ִאיׁש וְ ִאיׁש ִמ ֶּמּנּו ְּכ ֶ
ֵּכן ְל ִה ְתנַ ֵחם ִע ָּמ ֶכם ְ
ת־ל ִּבי
י־רּבֹות נָ ַת ִּתי ֶא ִ
ָּכמ ֹנִי׃ וְ ֵאין־נַ ְפ ִׁשי ְל ַה ֲע ִלים ִמ ֶּכם ַא ַחי ִּכ ַ
יֶתר
ם־ּב ֶ
ם־ב ֶכם ְּכמֹו גַ ְ
ָלבֹוא ֲא ֵל ֶיכם ִל ְמצ ֹא ִלי ְמ ַעט ְּפ ִרי גַ ָ
ד־ע ָּתה׃ ִהּנֵ ה ַּב ַעל חֹוב ֲאנִי ִל ְבנֵי ַהּיְ וָ נִים
ַהּגֹויִם וְ נִ ְמנַ ְע ִּתי ַע ָ
י־בינָ ה׃ ְּוב ֵכן נָ כֹון ֲאנִי
ֹלעז ִל ְבנֵי ִבינָ ה וְ ִל ְבנֵי ְב ִל ִ
ם־ל ְבנֵי ַעם ֵ
וְ גַ ִ
רֹומי׃
ם־ל ֶכם ְּבנֵי ִ
ׁשרה ּגַ ָ
ת־ה ְּב ָ
ְל ִפי ָיְכ ְל ִּתי ְל ַהּגִ יד ֶא ַ
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אל־הרומיים א

ֹלהים ִהיא
בּורת ֱא ִ
יח ֲא ֶׁשר ּגְ ַ
ׁשרת ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹא־אבֹוׁש ִמ ְּב ַ
ִּכי ל ֵ
י־בּה
ם־הּיְ וָ נִי׃ ִּכ ָ
הּודי ְּבר ֹאׁש וְ גַ ַ
ל־מ ֲא ִמין ַהּיְ ִ
ל־ּכ ַ
ׁשּועה ֶא ָ
ִל ְת ָ
ֹלהים ִמ ְּמקֹור ֱאמּונָ ה ְל ַמ ַען נִ ְחיֶ ה ֶב ֱאמּונָ ה
נִ גְ ְל ָתה ִצ ְד ַקת ֱא ִ
ַּכ ָּכתּוב וְ ַצ ִּדיק ֶּב ֱאמּונָ תֹו יִ ְחיֶ ה׃
ּובנֵ י ַעוְ ָלה
ֹלהים ִמ ָּׁש ַמיִ ם נִ ְׁש ָקף ַעל־ע ֵֹׂשי ִר ְׁש ָעה ְ
וַ ֲחרֹון ֱא ִ
רּורה
ֹלהים ְּב ָ
ת־ה ֱא ֶמת ְּב ַעוְ ָל ָתה׃ ִּכי ַּד ַעת ֱא ִ
ַהּכ ְֹב ִׁשים ֶא ָ
בּורתֹו
ֹלהים׃ ִּכי ֶח ְביֹון ֻעּזֹו נֵ ַצח ּגְ ָ
ְב ִק ְר ָּבם ִּכי גִ ָּלה ָל ֶהם ֱא ִ
ּלֹותיו ִמּיֹום ְּבר ֹא
אֹורה ַעל־יְ ֵדי ְפ ֻע ָ
נֹודעּו וְ יָ ְצאּו ָל ָ
וֵ אֹלהּותֹו ְ
ין־ל ֶהם ֶּפה ְל ִה ְצ ַט ָּדק׃ ִּכי י ְֹד ִעים ֵהם
ד־ּכי ֵא ָ
ֶא ֶרץ וְ ָׁש ָמיִ ם ַע ִ
ֹלהים וְ ל ֹא נָ ְתנּו לֹו ְכבֹודֹו ַאף־ל ֹא הֹודּו לֹו ִּכי ִאם־
ת־ה ֱא ִ
ֶא ָ
יהם יֶ ְה ָּבלּו וְ ִל ָּבם ַהּנִ ְב ָער ָה ַלְך ֲח ֵׁש ִכים׃ יִ ְת ַא ְּמרּו
צֹות ֶ
מֹוע ֵ
ְּב ֲ
עֹולם
ל־ּכן נִ ְב ָערּו׃ וַ ּיָ ִמירּו ְכבֹוד ֲאד ֹנָ י ֵאל ָ
ִּכי ֲח ָכ ִמים ֵהם ַע ֵ
הֹולְך
מּותה וְ ַת ְבנִ ית עֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ֵ
ן־ּת ָ
ִּב ְדמּות ַּת ְבנִ ית ָא ָדם ֶּב ְ
ל־א ְר ַּבע וְ ֶר ֶמׂש ָה ֲא ָד ָמה׃
ַע ַ
ֹלהים ִה ְסּגִ ָירם ְּביַ ד ְׁש ִררּות ִל ָּבם ְל ֻט ְמ ָאה ְּול ַח ֵּלל
ל־ּכן ֱא ִ
ַע ֵ
ֹלהי ֱא ֶמת ַּב ָּׁש ֶקר וַ ּיִ ְיראּו
יהם׃ ֲא ֶׁשר ֵה ִמירּו ֱא ֵ
ְּב ָׂש ָרם ֵהם ֵּבינֵ ֶ
עֹולם וָ ֶעד
ּיֹוצר ָּברּוְך הּוא ְל ָ
ל־ּפנֵ י ַה ֵ
ּנֹוצר ַע ְ
ת־ה ָ
וַ ּיַ ַע ְבדּו ֶא ַ
ָא ֵמן׃
ׁשּוק ָתם ִּכי ּגַ ם־
ֹלהים ְּביַ ד ְקלֹון ְּת ָ
ַּב ֲעבּור ז ֹאת ִה ְסּגִ ָירם ֱא ִ
ם־הּגְ ָב ִרים
יהם ֶה ֱח ִליפּו א ַֹרח ֻח ָּק ָתן ְּבא ַֹרח זָ ר׃ ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ַ
נְ ֵׁש ֶ
ר־ּבם ֵאׁש
ל־ה ָא ֶרץ וַ ִּת ְב ַע ָ
ל־הּנָ ִׁשים ְּכ ֶד ֶרְך ָּכ ָ
ָח ְדלּו ִמּבֹוא ֶא ַ
יקלֹון וְ ֵע ֶקב
ל־ר ֵעהּו וְ גֶ ֶבר ְּבגֶ ֶבר יִ ְת ַע ְּללּו ְל ִק ָ
ַּת ֲאוָ ָתם ִאיׁש ֶא ֵ
ׁשֹותם׃
יהם ָל ְקחּו ֵדי־גְ מּול ְּבנַ ְפ ָ
ַּת ְע ֻּת ֵע ֶ
ֹלהים ֵּכן ֲעזָ ָבם
ת־ה ֱא ִ
וְ ַכ ֲא ֶׁשר ל ֹא ָח ְפצּו ַה ְׂש ֵּכל וְ יָ ד ַֹע ֶא ָ
ׁשּובת ִל ָּבם ַל ֲעׂשֹות ֵאת ֲא ֶׁשר־ל ֹא יֵ ָע ֶׂשה׃ ַעד ֲא ֶׁשר
ִּב ְמ ַ
ם־קנְ ָאה וְ ֶר ַצח ָמדֹון
ל־עוְ ָלה זְ נּות ֶר ַׁשע ֶּב ַצע וָ ָאוֶ ן וְ גַ ִ
ָמ ְלאּו ָּכ ַ
ּומזִ ָּמה׃
ּור ִמּיָ ה ְ
ְ
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הֹול ִלים ּגֵ ִאים
ֹלהים וְ ְ
ֻּכ ָּלם ַמ ְל ִׁשינִ ים וְ ה ְֹל ֵכי ָר ִכיל ׁשנְ ֵאי ֱא ִ
יהם׃ ַח ְס ֵרי ַּד ַעת
הֹור ֶ
ּומ ְמ ִרים ְל ֵ
ּור ָה ִבים ָח ָר ֵׁשי ַמ ְׁש ִחית ַ
ְ
ּומ ִפ ֵירי ְב ִרית ַא ְכזָ ִרים נ ְֹט ֵרי ִׂשנְ ָאה ֲא ֶׁשר ֲחנִ ינָ ה ל ֹא יֵ ָדעּו׃
ְ
י־הע ִֹׂשים ַמ ֲע ִׂשים
ֹלהים ִּכ ָ
ף־ּכי י ְֹד ִעים ִמ ְׁש ַּפט ֱא ִ
וְ ֵהם ַא ִ
י־אם
י־מוֶ ת ֵהם ְּב ָכל־ז ֹאת ל ֹא ְל ַבד ִּכי יַ ֲעׂשּום ִּכ ִ
ָּכ ֵא ֶּלה ְּבנֵ ָ
יהם׃
ּגַ ם־יְ ַא ְּׁשרּון עֹוד ע ֵֹׂש ֶ
ן־א ָדם ָקט ֹן אֹו גָ דֹול ֵאין ְצ ָד ָקה ְלָך ִל ְהיֹות ׁש ֵֹפט ִּכי
ל־ּכן ֶּב ָ
ַע ֵ
ת־ר ֲעָך ַּת ְר ִׁש ַיע ּגַ ם ֶאת־נַ ְפ ְׁשָך ַא ֲח ֵרי
ַב ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ַּת ְר ִׁש ַיע ֶא ֵ
ית ְּכ ַמ ֲע ֵׂשהּו׃ וַ ֲאנַ ְחנּו ֲהל ֹא יָ ַד ְענּו
ם־א ָּתה ַהּׁש ֵֹפט ָע ִׂש ָ
ֲא ֶׁשר ּגַ ַ
ן־א ָדם
ֹלהים ָּכל־ּפ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן׃ וְ ַא ָּתה ֶב ָ
יׁש ִרים יִ ְׁשּפ ֹט ֱא ִ
ִּכי ְּב ֵמ ָ
ל־ל ְּבָך
ֹאמר ֶא ִ
ם־א ָּתה ע ֶֹׂשה ֲהת ַ
יהם ּגַ ַ
ְּב ָׁש ְפ ְטָך א ָֹתם ְּוכ ַמ ֲע ֵׂש ֶ
ֹלהים׃ אֹו ֲה ָתבּוז ר ֹב טּובֹו וְ ֶח ְמ ָלתֹו
ִּכי ִת ָּמ ֵלט ִמ ִּמ ְׁש ַּפט ֱא ִ
י־בטּובֹו הּוא ַמ ְד ִר ְיכָך ָלׁשּוב
וְ ֶא ֶרְך ַאּפֹו וְ ל ֹא ִת ְתּבֹונֵ ן ִּכ ְ
ר־לָך ֶע ְב ָרה
ּוב ָע ְר ְּפָך ַה ָּק ֶׁשה ִּת ְצ ָּב ְ
ּוב ְׁש ִררּות ִל ְּבָך ְ
ֵא ָליו׃ ִ
ֹלהים׃
ּנֹורא ְּב ִהּגָ לֹות נִ גְ לֹות ִצ ְד ַקת ִמ ְׁש ַּפט ֱא ִ
ַלּיֹום ַהּגָ דֹול וְ ַה ָ
עֹולם ְלׁש ְֹק ֵדי ֲעׂשה־
ֲא ֶׁשר יִ גְ מ ֹל ְל ִאיׁש ִאיׁש ְּכ ִמ ְפ ָע ָליו׃ ַחּיֵ י ָ
טֹוב ׁש ֲֹח ֵרי ָכבֹוד וְ ָה ָדר ֲא ֶׁשר ל ֹא יַ ֲעב ֹר ָלנֶ ַצח׃ וְ זַ ַעף וְ ֶע ְב ָרה
ִל ְבנֵ י ֶמ ִרי ַה ְמ ָמ ֲאנִ ים ִל ְׁשמ ַֹע ִּד ְב ֵרי ֱא ֶמת וְ ַל ֲעׂשֹות ָעוֶ ל יָ ִהינּו׃
הּודי ְּבר ֹאׁש וְ גַ ם־
צּוקה ְל ָכל־נֶ ֶפׁש ִאיׁש ַהּפ ֵֹעל ָרע ַהּיְ ִ
ָצ ָרה וְ ָ
הּודי ְּבר ֹאׁש
ַהּיְ וָ נִ י׃ וְ ָכבֹוד וְ ָה ָדר וְ ָׁשלֹום ְל ָכל־ּפ ֵֹעל טֹוב ַהּיְ ִ
ל־א ֶּלה
ֹלהים׃ ִּכי ָכ ֵ
ם־ה ֱא ִ
ין־מּׂשא ָפנִ ים ִע ָ
ם־הּיְ וָ נִ י׃ ִּכי ֵא ַ
וְ גַ ַ
ֹאבדּו וְ ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר
י־תֹורה י ֵ
ָ
י־תֹורה ּגַ ם ִּב ְב ִל
ָ
ֲא ֶׁשר ָח ְטאּו ִּב ְב ִל
ּתֹורה ַהּז ֹאת יִ ָּׁש ֵפטּו׃ ִּכי
ל־ּפי ַה ָ
תֹורת ֲאד ֹנָ י ִא ָּתם ַע ִ
ָח ְטאּו וְ ַ
ֹלהים ִּכי ִאם־ׁש ְֹמ ֵרי
יקים ֵהם ִל ְפנֵ י ֱא ִ
ּתֹורה ַצ ִּד ִ
ל ֹא ׁש ְֹמ ֵעי ַה ָ
ּתֹורה וְ ע ִֹׂשים
ין־ל ֶהם אֹור ָ
ּתֹורה יִ ְצ ָּדקּו׃ ִּכי ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר ֵא ָ
ַה ָ
ּתֹורה ֵאין ָל ֶהם
ל־ּפי אֹור ַּד ְע ָּתם ֵהם ֲא ֶׁשר ָ
ּתֹורה ַע ִ
ְּכ ִד ְב ֵרי ַה ָ
תֹורה ְלנַ ְפ ָׁשם׃
יִ ְהיּו ָ
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2

ל־לּוח ִל ָּבם ַּב ֲא ֶׁשר
ַ
ּתֹורה ָּכתּוב ַע
ְּב ַה ְרא ָֹתם ִּכי ִמ ְׁש ַּפט ַה ָ
ׂשטנֹות אֹו ְמזַ ּכֹות
יהם ֲח ִליפֹות ְ
ֹנֹות ֶ
ַּד ְע ָּתם ַּתּגִ יד ָל ֶהם וְ ֶע ְׁשּת ֵ
ֹלהים
חֹותּה׃ ַּבּיֹום ַההּוא ֲא ֶׁשר יִ ְׁשּפ ֹט ֱא ִ
ת־א ָ
ִא ָּׁשה ֶא ֲ
הֹוד ְע ִּתי
יח ַּכ ֲא ֶׁשר ַ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־ּפי יֵ ַ
ת־ס ְת ֵרי ְבנֵ י ָא ָדם ַע ִ
ֶא ִ
ׁשר ִתי׃
ִּב ְב ָ
ּתֹורה
יְהּודי וַ ָּת ֶׁשת ִמ ְב ַט ֲחָך ַב ָ
ִ
את ְב ֵׁשם
נִק ֵר ָ
וְ ַא ָּתה ִּכי ְ
ת־רצֹונֹו וְ ָת ִבין ְל ַה ְב ִּדיל
אֹלהים ִּת ְת ַה ֵּלל נַ ְפ ֶׁשָך׃ ִּכי ַיָד ְע ָּת ֶא ְ
ֵּוב ִ
טּוח ִּכי ַא ָּתה
ּתֹורה׃ וְ ִל ְּבָך ָב ַ
יֹותָך ַמ ְׂש ִּכיל ַּב ָ
ֵּבין־טֹוב ָל ָרע ִל ְה ְ
מֹורה ִל ְפ ָתאיִם
ֶ
חׁשְך׃
יׁש ֵבי ֶ
הּוא ַה ְמנַ ֵהל ְל ִעוְ ִרים וְ אֹור ְל ְ
ּתֹורה׃ וְ ַא ָּתה
חֹותם ָּת ְכנִית ְּב ַד ַעת וֶ ֱא ֶמת ַּב ָ
ַאּלּוף ִל ָיל ִדים וְ ַ
ת־א ֵח ִרים ֲהל ֹא ְת ַא ֵּלף ֶאת־נַ ְפ ֶׁשָך ַא ָּתה ַהּק ֵֹרא
ַה ְמ ַא ֵּלף ֶא ֲ
ֹא־תנְ ָאף ֲה ִתנְ א ֹף
ֹא־תגְ נ ֹב ֲה ִתגְ נ ֹב ָא ָּתה׃ ַא ָּתה ַהא ֵֹמר ל ִ
ל ִ
ת־ה ֱא ִל ִילים ֲה ִת ְמ ַעל ַמ ַעל ַּבּק ֶֹדׁש׃
ָא ָּתה ַא ָּתה ֲא ֶׁשר ְּת ַׁש ֵּקץ ֶא ָ
ֹלהים וְ סּור ִמן־
ּתֹורה ַה ְת ַח ֵּלל ֵׁשם ָה ֱא ִ
ַא ָּתה ִּכי ִת ְת ַה ֵּלל ַּב ָ
ֹלהים ְמ ֻח ָּלל ַּבּגֹויִם ְּכמֹו ֶׁש ָּכתּוב׃
ּתֹורה׃ ִּכי ִבגְ ַל ְל ֶכם ֵׁשם ֱא ִ
ַה ָ
ּתֹורה ַאְך ִאם
ת־ה ָ
ם־ּת ְׁשמ ֹר ֶא ַ
הֹועיל ְלָך ִא ִ
ּמּולה ְל ִ
ִּכי ָא ֵמן ַה ָ
יָתה׃ וְ ִאם ֶה ָע ֵרל
מּול ְתָך ְל ָע ְר ָלה נִ ְה ָ
ּתֹורה ֵה ַפ ְר ָּת ֲהל ֹא ָ
ת־ה ָ
ֶא ַ
מּולה ֵּת ָח ֶׁשב־לֹו׃ וְ ֶה ָע ֵרל
ּתֹורה ָע ְר ָלתֹו ְל ָ
ֲיַע ֶׂשה ְּכ ִמ ְׁש ַּפט ַה ָ
ׁש־לָך
ּתֹורה ִיָדין א ְֹתָך ֲא ֶׁשר יֶ ְ
ַהּזֶ ה ִמ ֵּל ָדה ָהע ֶֹׂשה ְכ ִמ ְׁש ַּפט ַה ָ
ּתֹורה ֵה ַפ ְר ָּת׃ ִּכי
ת־ה ָ
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצוָ ה וְ אֹות ְּב ִרית ַהּמּולֹות וְ ֶא ַ
ּמּולה ֲא ֶׁשר
יְהּודי ֲא ֶׁשר ָל ֵעינָיִם וְ ל ֹא ז ֹאת ִהיא ַה ָ
ִ
ל ֹא־זֶ ה הּוא
יְהּודי
ִ
יְהּודי ֲא ֶׁשר ְּבתֹוְך ִלּבֹו הּוא
ִ
ַל ַּמ ְר ֶאה ַּב ָּב ָׂשר׃ ַאְך זֶ ה
רּוח ַה ִּד ֵּבר וְ ל ֹא ְל ִפי אֹות ַה ְּכ ָתב
מּולת ַה ֵּל ָבב ִהיא ְל ִפי ַ
ּמּולה ַ
וְ ַה ָ
ֹלהים׃
ֲא ֶׁשר ְּת ִה ָּלתֹו ל ֹא ִמ ְּבנֵי ָא ָדם ִּכי ִאם ֵמ ֱא ִ
ה־ּב ַצע לֹו ִּב ְב ִרית
ּומ ֶ
יהּודי ַ
ִאם ֵּכן ֵאפֹוא ַמה־ּיִ ָתרֹון ִל ִ
י־ה ְפ ְקדּו
ל־ע ֶבר וְ יִ ְתרֹון ָהר ֹאׁש ִּכ ָ
ַהּמּולֹות׃ ַרב ְמא ֹד ִמ ָּכ ֵ
ֹלהים׃
ִא ָּתם ִּד ְב ֵרי ֱא ִ
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ם־מ ְק ָצ ָתם ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו ֶה ָה ֵפר יָ ֵפר ח ֶֹסר
ּומה ֵאפֹוא ִא ִ
ָ
ֹלהים נֶ ֱא ָמן הּוא
ֹלהים׃ ָח ִל ָילה ַאְך ֱא ִ
ת־אמּונַ ת ֱא ִ
ֱאמּונָ ָתם ֶא ֱ
ל־א ָדם ּכ ֹזֵ ב ַּכ ָּכתּוב
וְ ָכ ָ
*
ן־ּת ְצ ַּדק ִּב ְד ָב ֶריָך
ְל ַמ ַע ִ
וְ ִתזְ ֶּכה ְּב ִה ָּׁש ְפ ֶטָך׃
ֹאמר
ֹלהים ַעל־יְ ֵדי ְפ ָׁש ֵעינּו ַמה־ּנ ַ
ַאְך ִאם־יִ ּוָ ַדע ע ֹז ִצ ְד ַקת ֱא ִ
י־א ָדם ֲאנִ י
ֹלהי ָעוֶ ל הּוא ֲא ֶׁשר יָ ִעיר ֲח ָמתֹו ָע ֵלינּו ְּכ ֶד ֶרְך ְּבנֵ ָ
ֱא ֵ
ת־ה ָא ֶרץ׃
ֹלהים ֶא ָ
ם־ּכן ֵאיְך־יִ ְׁשּפ ֹט ֱא ִ
ְמ ַד ֵּבר׃ ָח ִל ָילה ִּכי ִא ֵ
אֹלהים יִ ֶּתן־לֹו ע ֹז וְ ָכבֹוד ִמ ְׁשנֶ ה ָל ָּמה־
ם־ּפ ְׁש ִעי וְ ַכ ֲח ִׁשי ֵב ִ
וְ ִא ִ
ּזֶ ה ֵא ֵצא ָר ָׁשע ְּב ִה ָּׁש ְפ ִטי׃ ַאְך ֲהל ֹא זֶ ה הּוא ְּד ַבר ְמנַ ֵּדינּו
יאים ִּד ָּב ֵתנּו ָר ָעה ֵלאמ ֹר ִּכי ֲאנַ ְחנּו א ְֹמ ִרים נַ ֲע ֶׂשה ָרע
ּמֹוצ ִ
ַה ִ
ִּבגְ ַלל ַהּטֹוב ֲא ֶׁשר יָב ֹא ַּב ֲע ֵקבֹו ֵא ֶּלה ֵהם ֲא ֶׁשר ְּב ִה ָּׁש ְפ ָטם
ּומה ַע ָּתה ֲהיֵ ׁש יִ ְתרֹון ָלנּו ֶא ֶפס וָ ָאיִ ן ִּכי ִל ְפנֵ י ֵכן
יֶ ְא ָׁשמּו׃ ָ
הּודים וִ יוָ נִ ים ֶּב ָעֹון ֵה ָּמה יָ ַחד׃ ַּכ ָּכתּוב
הֹוכ ְחנּו ִּכי יְ ִ
ַ
ם־א ָחד׃
ֵאין ַצ ִּדיק ֵאין ּגַ ֶ
ֹלהים׃
ת־א ִ
ֵאין ַמ ְׂש ִּכיל ֵאין* ּד ֵֹרׁש ֶא ֱ
ַהּכ ֹל ָסר יַ ְח ָּדו נֶ ֱא ָלחּו
ֵאין ע ֶֹׂשה־טֹוב ֵאין ּגַ ם ֶא ָחד׃
תּוח ּגְ ר ֹנָ ם ְלׁשֹונָ ם יַ ֲח ִליקּון
ר־ּפ ַ
ֶק ֶב ָ
ֲח ַמת ַע ְכׁשּוב ַּת ַחת ְׂש ָפ ֵתימֹו׃
ּומ*ר ֹרֹות׃
יהם ָמ ֵלא ְ
ֲ*א ֶׁשר ָא ָלה ִּפ ֶ
ְך־ּדם׃
יְמ ֲהרּו ִל ְׁש ָּפ ָ
יהם ַ
ַרגְ ֵל ֶ
ּלֹותם׃
ׁש ֹד וָ ֶׁש ֶבר ִּב ְמ ִס ָ
וְ ֶד ֶרְך ָׁשלֹום ל ֹא יָ ָדעּו׃
יהם׃
ֹלהים ְלנֶ גֶ ד ֵעינֵ ֶ
ֵאין ַּפ ַחד ֱא ִ
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 v. 4נ׳׳א ְב ָד ְב ֶרָך ִתזְ ֶכה ְב ָש ְפ ֶטָך ,עיין תהלים נ׳׳א ו׳.
 v. 11נ׳׳א משכיל דרש את אלהים ,עיין תהלים י׳׳ד ב׳.
ּומ ְרמֹות ,עיין תהלים י׳ ז׳.
 v. 14נ׳׳א אלה ִפיהּו מלא ִ
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ּתֹורה ָל ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ִק ְּבלּו
ל־א ֶׁשר ַּתּגִ יד ַה ָ
וַ ֲאנַ ְחנּו יָ ַד ְענּו ִּכי ָכ ֲ
ל־ה ָא ֶרץ
ל־ּפה ָוְכ ָ
יה ָּובז ֹאת יִ ָּס ֵכר ָּכ ֶ
ּתֹורה ָּת ִׂשים ְּד ָב ֶר ָ
ת־ה ָ
ֶא ַ
ּתֹורה ל ֹא
ֹלהים׃ יַ ַען ְּב ַּמ ֲע ִׂשים ֲא ֶׁשר ִצּוְ ָתה ַה ָ
ֶּת ְא ַׁשם ִל ְפנֵי ֱא ִ
ּתֹורה יָ ְצ ָאה ַּד ַעת ַה ֵח ְטא׃
ל־ּב ָׂשר ְל ָפנָיו ִּכי ִמ ְּמקֹור ַה ָ
יִ ְצ ַּדק ָּכ ָ
ֹלהים ָלאֹור ֲא ֶׁשר
ּתֹורה יָ ְצ ָאה ִצ ְד ַקת ֱא ִ
וְ ַע ָּתה ִמ ַּב ְל ֲע ֵדי ַה ָ
ֹלהים ֶּב ֱאמּונַ ת
יאים׃ וְ ִצ ְד ַקת ֱא ִ
ּתֹורה וְ ַהּנְ ִב ִ
יה ַה ָ
ֵה ִעידּו ָע ֶל ָ
ל־ּבנֵי ָא ָדם וְ ִל ְבנֵי ֱא ֻמנִים ֻּכ ָּלם ִּכי ֵאין־
יח נְ תּונָ ה ְל ָכ ְ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
ֹלהים׃ ְּוב ִחּנֹו
י־ּכ ָּלם ָח ָטאּו וַ ּיִ ּס ֹגּו ֵמ ַא ֲח ֵרי ְכבֹוד ֱא ִ
ַמ ְב ִּדיל׃ ִּכ ֻ
יח׃ הּוא ֲא ֶׁשר
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
י־פ ָדה א ָֹתם יֵ ַ
ִחּנָ ם ֻּכ ָּלם יִ ְצ ָּדקּו ִּכ ָ
ל־ּפי ֱאמּונָ ֵתנּו
ֹלהים ִמ ֶּק ֶדם ְל ַכ ֵּפר ָע ֵלינּו ְב ָדמֹו ַע ִ
ִה ְק ִּדיׁשֹו ֱא ִ
ת־צ ְד ָקתֹו וְ ֶח ְמ ָלתֹו ַּב ֲא ֶׁשר ָס ַלח ַל ֲעֹונֹות
ְל ַב ֲעבּור ּגַ ּלֹות ֶא ִ
ת־צ ְד ָקתֹו ְל ֵעת ָּכז ֹאת ִּכי הּוא
ַעּמֹו ִמ ֵימי ֶק ֶדם׃ וְ גַ ם ְלגַ ּלֹות ֶא ִ
ׁשּוע׃ ַאּיֵ ה ֵאפֹוא ַע ָּתה
ת־ה ַּמ ֲא ִמין ְּביֵ ַ
ַה ַּצ ִּדיק וְ הּוא ַה ַּמ ְצ ִּדיק ֶא ַ
ל־ּפי ָחק־
ל־ּפי ֵאיזֶ ה ח ֹק ַע ִ
אּומה ַע ִ
ל־מ ָ
ּגְ אֹון ַה ִּמ ְת ַה ְּל ִלים ֵאין ָּכ ְ
ק־ה ֱאמּונָ ה׃ ָל ֵכן ָח ַר ְצנּו ֵלאמ ֹר
ל־ּפי ָח ָ
ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ל ֹא ִּכי ִאם ַע ִ
ּתֹורה׃
ל־ּפי ַה ָ
ָּב ֱאמּונָ ה ְיִצ ַּדק ִאיׁש ִמ ַּב ְל ֲע ֵדי ַה ַּמ ֲע ִׂשים ֲא ֶׁשר ַע ִ
ֹלהי ַהּגֹויִם
ם־א ֵ
ּיְהּודים ְל ַבד הּוא וְ ל ֹא ַלּגֹויִם ָא ֵכן ּגַ ֱ
ֹלהים ַל ִ
ַה ֱא ִ
ּמּולים ָּב ֱאמּונָ ה
ת־ה ִ
ֹלהים ֶא ָחד ֲא ֶׁשר ְיַצ ִּדיק ֶא ַ
הּוא׃ ִּכי הּוא ֱא ִ
ּתֹורה
ת־ה ָ
ל־יְדי ָה ֱאמּונָ ה׃ ֲה ִכי נָ ִפיר ֶא ַ
ם־ּכן ַע ֵ
ת־ה ֲע ֵר ִלים ּגַ ֵ
וְ ֶא ָ
ּתֹורה׃
ת־ה ָ
נְקּיֵם ֶא ַ
ֶּב ֱאמּונָ ֵתנּו ָח ִל ַילה ַאְך ַ
ל־א ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ַמה־ּיִ ְתרֹון ָמ ָצא ְּב ַמ ֲע ֵׂשהּו׃
ֹאמר ַע ַ
ּומה־ּנ ַ
ַ
ִּכי לּו־נִ ְצ ַּדק ַא ְב ָר ָהם ְּב ַמ ֲע ָׂשיו נָ אוָ ה־לֹו ְת ִה ָּלה ַאְך־ל ֹא ִל ְפנֵ י
אֹלהים
ּתֹורה וְ ֶה ֱא ִמן ַא ְב ָר ָהם ֵּב ִ
ה־ּד ַבר ַה ָ
ֹלהים׃ ִּכי ַמ ְ
ֱא ִ
וַ ּיַ ְח ְׁש ֶב ָה ּלֹו ְצ ָד ָקה׃ ְּול ִאיׁש ֲא ֶׁשר ַמ ֲע ֵׂשהּו ְביָ דֹו ל ֹא יֵ ָח ֵׁשב
ם־ּכ ִׁש ֻּל ַמת חֹוב׃ ַאְך ִאיׁש ֲא ֶׁשר
ְׂש ָכרֹו ְּכ ַמ ְּתנַ ת ִחּנָ ם ִּכי ִא ְ
ת־ה ָר ָׁשע ֵע ֶקב
ַמ ֲע ֵׂשה יָ ָדיו ֵאין ִאּתֹו וְ הּוא ַמ ֲא ִמין ַּב ַּמ ְצ ִּדיק ֶא ָ
ֱאמּונָ תֹו ֱאמּונָ תֹו זּו ֵּת ָח ֵׁשב ִל ְצ ָד ָקה׃
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יקּנּו
ֹלהים יַ ְצ ִּד ֶ
ת־ה ָא ָדם ֲא ֶׁשר ֱא ִ
ם־ּדוִ ד ְמ ַא ֵּׁשר ֶא ָ
ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ָ
ל־ּפי ָפ ֳעלֹו׃
ל ֹא ַע ִ
ׂשּוי־ּפ ַׁשע
ֶ
ַא ְׁש ֵרי נְ
ְּכסּוי ֲח ָט ָאה׃
ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם ל ֹא־יַ ְחׁש ֹב יְ הֹוָ ה לֹו ָעֹון׃
ם־ל ֲע ֵר ִלים יַ ַען נִ ְק ָרא ָבזֶ ה ִּכי
ּמֹולים אֹו גַ ַ
אׁשר ַהּזֶ ה ְל ִמי ְלנִ ִ
וָ ֶ
ּומ ַתי נֶ ְח ְׁש ָבה־ּלֹו ֵכן
ֱאמּונַ ת ַא ְב ָר ָהם נֶ ְח ְׁש ָבה ּלֹו ִל ְצ ָד ָקה׃ ָ
ם־ט ֶרם
ַא ֲח ֵרי ִהּמ ֹלֹו אֹו ֶט ֶרם ִהּמ ֹלֹו ל ֹא ַא ֲח ֵרי ִהּמ ֹלֹו ִּכי ִא ֶ
חֹותם ִצ ְד ָקתֹו
ִהּמ ֹלֹו׃ וְ אֹות ְּב ִרית ַהּמּולֹות נָ ָׂשא ִל ְהיֹות לֹו ְל ַ
עֹודּנּו ָע ֵרל ְל ַמ ַען יִ ְהיֶ ה ְל ָאב ְל ָכל־
ֵע ֶקב ֲא ֶׁשר ֶה ֱא ִמין ְּב ֶ
ם־אמּונָ ָתם ֵּת ָח ֵׁשב
י־הם ֲע ֵר ִלים ֲא ֶׁשר ּגַ ֱ
ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים ַאף ִּכ ֵ
ּמֹולים
ּמֹולים ַאְך־ל ֹא ַרק ְלנִ ִ
ָל ֶהם ִל ְצ ָד ָקה׃ וְ הּוא ָאב ְלנִ ִ
ם־ל ֵא ֶּלה ַהה ְֹל ִכים ְּב ִע ְּקבֹות ֱאמּונָ תֹו ֲא ֶׁשר
י־אם־ּגַ ָ
ְל ַב ָּדם ִּכ ִ
ּתֹורה
עֹודנּו ָע ֵרל׃ ִּכי ל ֹא ִבגְ ַלל ַה ָ
ִה ְת ַה ֵּלְך ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ְּב ֵ
יֹורׁש ָה ָא ֶרץ ִּכי
ָּב ָאה ַה ַה ְב ָט ָחה ְל ַא ְב ָר ָהם ְּולזַ ְרעֹו ִל ְהיֹות ֵ
יֹור ִׁשים
ּתֹורה ְ
ם־ּב ֲע ֵלי ַה ָ
ם־ּבגְ ַלל ִצ ְד ַקת ֱאמּונָ תֹו׃ ִּכי ִא ַ
ִא ִ
ֹא־ד ָבר׃ ִּכי ִמ ְּפ ַאת
ֵהם ֱאמּונָ ה ִת ְהיֶ ה ָל ִריק וְ ַה ְב ָט ָחה ְלל ָ
ל־ּכן
ּתֹורה ֵאין ָּפ ַׁשע׃ ַע ֵ
ּתֹורה יֵ ֵצא ַה ָּק ֶצף ִּכי ַב ֲא ֶׁשר ֵאין ָ
ַה ָ
ְּב ֶד ֶרְך ֱאמּונָ ה ִּת ָּמ ֵצא ְל ַמ ַען ִּתּכֹון ְּב ֶח ֶסד וְ ַה ַה ְב ָט ָחה ִת ְהיֶ ה
ם־ל ְבנֵ י
י־אם ּגַ ִ
ּתֹורה ְל ַב ָּדם ִּכ ִ
ל־הּזָ ַרע ל ֹא ִל ְבנֵ י ַה ָ
נְ כֹונָ ה ְל ָכ ַ
ֱאמּונַ ת ַא ְב ָר ָהם ֲא ֶׁשר הּוא ָאב ְל ֻכ ָּלנּו׃ ַּכ ָּכתּוב ִּכי ַאב ֲהמֹון
ֹלהים זֶ ה ָּב ַטח ּבֹו ִלּבֹו ַהּנ ֵֹתן ַחּיִ ים ַל ֵּמ ִתים
ּגֹויִ ם נְ ַת ִּתיָך ִל ְפנֵ י ֱא ִ
וְ ַהּק ֵֹרא ָל ַאיִ ן ַּכּיֵ ׁש׃ וְ ַאף ִּכי ל ֹא נִ ְר ָאה ֶפ ַתח ִּת ְקוָ ה ֶה ֱחזִ יק
ב־המֹון ּגֹויִ ם ַּכ ֲא ֶׁשר נֶ ֱא ַמר ּכ ֹה יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֶעָך׃
ְּב ִת ְקוָ תֹו ְל ִהּנָ ֵתן ַא ֲ
ל־ּב ָׂשרֹו ֲא ֶׁשר ָהיָ ה
ַוְכ ֲא ֶׁשר ל ֹא ִה ְת ַר ָּפה ֶב ֱאמּונָ תֹו ִה ִּביט ֶא ְ
ל־ר ֶחם ָׂש ָרה ֲא ֶׁשר ָּב ָלה׃
ן־מ ַאת ָׁשנָ ה וְ ֶא ֶ
ַכ ֵּמת ִּב ְהיֹותֹו ְּכ ֶב ְ
10

11

12

13

14

15

16

17

18

אל־הרומיים ד ,ה

308
20

ֹלהים ִּכי ִאם־
וְ רּוחֹו ל ֹא נִ ְפ ְלגָ ה ְב ִק ְרּבֹו ִמ ְּב ִלי ֵא ֻמן ִּב ְד ַבר ֱא ִ
אֹלהים׃ וְ נַ ְפׁשֹו י ַֹד ַעת ְמא ֹד
ִה ְתּגַ ֵּבר ֶּב ֱאמּונָ תֹו וְ נָ תֹון ָּכבֹוד ֵל ִ
ל־ּכן נֶ ְח ְׁש ָבה לֹו
ִּכי ַת ִּׂשיג יַד ֵאל ְל ַמּל ֹאת ֵאת ֲא ֶׁשר ִּד ֵּבר׃ וְ ַע ֵ
ִל ְצ ָד ָקה׃ וְ ל ֹא נִ ְכ ַּתב ַרק ְל ַמ ֲענֹו ְל ַבּדֹו ִּכי לֹו נֶ ְח ָׁש ָבה׃ ִּכי ִאם־
ׁשּוע
ב־לנּו ַה ַּמ ֲא ִמינִים ַּב ֵּמ ִקים ֶאת־יֵ ַ
ּגַ ם ְל ַמ ֲענֵ נּו ֲא ֶׁשר ֵּכן ֵּת ָח ֵׁש ָ
ן־ה ֵּמ ִתים׃ ֲא ֶׁשר נִ ְמ ַסר ַל ָּמוֶ ת ִּב ְפ ָׁש ֵעינּו וְ ֻה ַּקם ָעל
ֲאד ֹנֵינּו ִמ ַ
ִל ְצ ָד ָקה ָלנּו׃
ֹלהים ַעל־
ת־לנּו ֱא ִ
ל־ּכן ַּכ ֲא ֶׁשר נִ ְצ ַּד ְקנּו ָב ֱאמּונָ ה ָׁשלֹום יִ ְׁש ָּפ ָ
ַע ֵ
יח ֲאד ֹנֵינּו׃ ֲא ֶׁשר ּגַ ם ַעל־יָ דֹו ָמ ָצאנּו ְב ֶד ֶרְך
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֵיְדי יֵ ַ
ֹלהים
ת־ׁש ַער ַה ֶח ֶסד ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו ָב ִאים ּבֹו ְּובע ֹז ָה ֱא ִ
ֱאמּונָ ה ֶא ַ
נָ ִרים ֶק ֶרן ַּכ ֲא ֶׁשר ִקּוִ ינּו לֹו׃ וְ ל ֹא־ז ֹאת ְל ַבד ִּכי ִאם־ּגַ ם ְּב ָצ ָרה
רּוח׃
תֹוליד ֶאת־ע ֶֹצר ַ
י־צ ָרה ִ
נָ ִרים ר ֹאׁש ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר יָ ַד ְענּו ִּכ ָ
ת־ּת ְקוַ ת נֶ ֶפׁש׃
ת־ּב ִחינַ ת ֵלב ְּוב ִחינַ ת ַה ֵּלב ֶא ִ
רּוח ֶא ְ
וְ ע ֶֹצר ָה ַ
רּוח
ת־אל ְּב ַ
הּוצק ְּב ִל ֵּבנּו ַא ֲה ַב ֵ
וְ ַה ִּת ְקוָ ה ל ֹא ֵתבֹוׁש ַּב ֲא ֶׁשר ַ
יח
ָק ְדׁשֹו ֲא ֶׁשר נָ ַתן ָע ֵלינּו׃ ִּכי ְבעֹוד ָהיִ ינּו ְר ֵפי יָ ָדיִם ֵמת ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁשֹותם׃ ֵהן ִּת ַיקר ְל ָא ָדם נַ ְפׁשֹו ִמ ִּתּתֹו
ְּב ִעּתֹו ְּב ַעד ַה ַח ָּט ִאים ְּבנַ ְפ ָ
אּולי ִאיׁש ִמ ְתנַ ֵּדב יַ ְע ָצר־
א ָֹתּה ְּב ַעד נֶ ֶפׁש ַצ ִּדיק ְּוב ַעד ַה ְּצ ָד ָקה ַ
אֹלהים ּגִ ָּלה ַא ֲה ָבתֹו ְל ֵעינֵינּו ִּכי ְבעֹוד ָהיִ ינּו
ּכ ַֹח ָלמּות ַּב ֲע ָּדּה׃ וֵ ִ
י־ע ָּתה ַא ֲח ֵרי
יח ֶאת־נַ ְפׁשֹו ַּב ֲע ֵדנּו׃ ַאף ִּכ ַ
ח ְֹט ִאים נָ ַתן ַה ָּמ ִׁש ַ
רֹון־אף׃ ִּכי
ּתֹוׁש ַיע ָלנּו יָ דֹו ְל ִה ָּמ ֵלט ֵמ ֲח ָ
ֲא ֶׁשר נִ ְצ ַּד ְקנּו ְב ָדמֹו ִ
ֹלהים ְּבמֹות
ל־ה ֱא ִ
אֹויְבים ָהיִ ינּו ֲאנַ ְחנּו ִה ְת ַר ְּצנּו ֶא ָ
ִ
ם־ּבעֹוד
ִא ְ
י־א ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ָר ָצה ָּבנּו ְּב ַחּיֵ י ְבנֹו נִ ּוָ ֵׁש ַע׃ וְ ל ֹא־ז ֹאת
ְּבנֹו ַאף ִּכ ַ
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־יְדי יֵ ַ
אֹלהים ַע ֵ
ְל ַבד ִּכי ִאם־ּגַ ם ָר ָמה ַק ְרנֵ נּו ֵב ִ
ֲאד ֹנֵינּו ֲא ֶׁשר ּבֹו ָל ַקח ָרצֹון ִמּיָ ֵדינּו׃
ל־יְדי ָא ָדם ֶא ָחד וְ ַה ָּמוֶ ת
ָל ֵכן ַּכ ֲא ֶׁשר ַה ֵח ְטא ָע ָלה ָב ָא ֶרץ ַע ֵ
ל־ּבנֵי ָא ָדם ַּב ֲא ֶׁשר ֻּכ ָּלם
ָּבא ְל ַרגְ ֵלי ַה ֵח ְטא ֵּכן ָּפגַ ע ַה ָּמוֶ ת ְּב ָכ ְ
ָח ָטאּו׃
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ּתֹורה וְ ַאף ִּכי ֵח ְטא ל ֹא
ם־ל ְפנֵי ַמ ָּתן ַה ָ
ִּכי נִ ְמ ָצא ֵח ְטא ָּב ָא ֶרץ ּגַ ִ
ד־מׁשה
ֶ
י־תֹורה׃ ְּב ָכל־ז ֹאת ָׁש ַלט ַה ָּמוֶ ת ֵמ ָא ָדם ַע
ָ
יֵ ָח ֵׁשב ִּב ְב ִל
ּפׁש ִעים ֲא ֶׁשר ִּפ ְׁש ָעם ל ֹא נִ ְד ָמה ְל ֶפ ַׁשע ָא ָדם הּוא ָה ָא ָדם
ם־ּב ְ
ּגַ ַ
ָה ִראׁשֹון ֲא ֶׁשר ִּב ְדמּותֹו ְּכ ַצ ְלמֹו ָה ָא ָדם ָה ַא ֲחרֹון ִה ְת ַע ֵּתד
ָלבֹוא׃ ֶא ֶפס ִּכי ֵאין ֵע ֶרְך ַה ֶּפ ַׁשע ְּכ ֵע ֶרְך ַמ ְּתנַ ת ִחּנָ ם ִּכי ִאם־
יֹועיל
ל־ה ִּמ ָּדה ִ
יֶתר ַע ַ
ְּב ֶפ ַׁשע ֶא ָחד ֵמתּו ַר ִּבים ַּכ ֶּמה ְפ ָע ִמים ֶ
ל־ּפי ֶח ֶסד ָה ִאיׁש ָה ֶא ָחד
ּומ ְּתנַ ת יָ דֹו ַע ִ
ֹלהים ַ
ְל ַר ִּבים ֶח ֶסד ֱא ִ
ּפׁש ַע ָה ֶא ָחד
יח׃ וְ ל ֹא ַכ ִּמ ְׁש ָּפט ַהּנֶ ֱח ַרץ ִּבגְ ַלל ַה ֵ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
ת־ּכ ָּלם ְּב ֶפ ַׁשע
נִ ְּתנָ ה ָּלנּו ַה ַּמ ָּתת ִּכי ַה ִּמ ְׁש ָּפט יָ ָצא ְל ַה ְר ִׁש ַיע ֶא ֻ
ת־ּכ ָּלם ִמ ְּפ ָׁש ִעים ַר ִּבים׃ ִּכי ִאם־
ֶא ָחד וְ ַה ַּמ ָּתת ִהיא ְל ַט ֵהר ֶא ֻ
ל־יְדי ָה ֶא ָחד ַאף ִּכי־נ ְֹׂש ֵאי
ְּב ֶפ ַׁשע ָה ֶא ָחד ָׁש ַלט ַה ָּמוֶ ת ָּבנּו ַע ֵ
ל־יְדי ָה ֶא ָחד
ּומ ְּתנַ ת ַה ְּצ ָד ָקה ְיִמ ְׁשלּו ַב ַחּיִים ַע ֵ
ִׁש ְפ ַעת ַה ֶח ֶסד ַ
נִׁש ְּפטּו
יח׃ ָל ֵכן ַּכ ֲא ֶׁשר ְּב ֶפ ַׁשע ִאיׁש ֶא ָחד ְ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
הּוא יֵ ַ
ל־ּבנֵי־
ם־ּב ִצ ְד ַקת ִאיׁש ֶא ָחד יִזְ ּכּו ָכ ְ
ּיֶא ָׁשמּו ֵּכן ּגַ ְ
נֵי־א ָדם וַ ְ
ל־ּב ָ
ָכ ְ
ָא ָדם ְל ַחּיֵי ְצ ָד ָקה׃ ִּכי ַּכ ֲא ֶׁשר ְּב ַה ְפ ַצר ִאיׁש ֶא ָחד ַר ִּבים ְיָצאּו
נְקּיִים׃ ֵּובין ּכ ֹה וָכ ֹה
ם־ּב ַה ְק ֵׁשב ָה ֶא ָחד ַר ִּבים ְיֵצאּו ִ
ֲא ֵׁש ִמים ֵּכן ּגַ ְ
ּתֹורה ְל ַב ֲעבּור יִגְ ַּדל ַה ָּפ ַׁשע ַאְך ַּב ֲא ֶׁשר ּגָ ַדל ַה ֶּפ ַׁשע ָׁשם
ָּב ָאה ַה ָ
יֶתר ְמא ֹד׃ ַוְכ ֲא ֶׁשר ָׁש ַלט ַה ֵח ְטא ַּב ָּמוֶ ת ֵּכן ְיִמׁש ֹל
ּגָ ַדל ַה ֶח ֶסד ֶ
יח ֲאד ֹנֵינּו׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
עֹולם ְּביֵ ַ
ל־יְדי ַה ְּצ ָד ָקה ְל ַחּיֵי ָ
ַה ֶח ֶסד ַע ֵ
ֹאמר ָע ָּתה ֲהנַ ֲעמ ֹד עֹוד ַּב ַח ָּט ָאה ְל ַמ ַען יִ גְ ַּדל ֶה ָח ֶסד׃
ּומה־ּנ ַ
ַ
ָח ִל ָילה ֲאנַ ְחנּו ֲא ֶׁשר ַּכ ֵּמ ִתים נֶ ְח ַׁש ְבנּו ַל ֵח ְטא ֵאיְך נִ ְחיֶ ה־ּבֹו
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
עֹוד׃ ֲהל ֹא יְ ַד ְע ֶּתם ִּכי ֻּכ ָּלנּו ַהּנִ ְט ָּב ִלים ְּב ֵׁשם יֵ ַ
ְּבמֹותֹו נִ ְט ָּב ְלנּו׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר נִ ְט ַּב ְלנּו ְבמֹותֹו ֵּכן נִ ְק ַּב ְרנּו ִעּמֹו
ם־ע ֵלינּו
ן־ה ֵּמ ִתים ֵּכן ּגַ ָ
וְ ַכ ֲא ֶׁשר ֲא ִבי־כ ֹל ִּב ְכבֹודֹו ֲה ִקימֹו ִמ ַ
ם־היִ ינּו ְד ֵב ִקים
ָלקּום ְל ִה ְת ַה ֵּלְך ְל ָפנָ יו ְּב ַחּיִ ים ֲח ָד ִׁשים׃ ִּכי ִא ָ
מֹו־מ ִתים ְּבמֹותֹו ֲהל ֹא נִ ְׁשוֶ ה־ּלֹו
ּבֹו ַּכ ֲענָ ִפים ָּב ֵעץ וְ נֶ ְח ָׁש ִבים ְּכ ֵ
קּומה׃
ם־ּב ְּת ָ
ּגַ ַ
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ְּב ַד ְע ֵּתנּו ִּכי ָה ָא ָדם ַה ַּק ְדמ ֹנִ י ְּב ִק ְר ֵּבנּו נִ ְת ָלה ָּכמ ֹהּו ְל ַמ ַען
יֶ ְח ַּדל ֶע ֶצם ָה ָא ָדם ַהח ֵֹטא ַהּזֶ ה ְל ִב ְל ִּתי נִ ְהיֶ ה עֹוד ֲע ָב ִדים
ם־מ ִתים
ן־ה ֵח ְטא׃ וְ ִהּנֵ ה ִא ֵ
ַל ֵח ְטא׃ ִּכי ַה ֵּמת ָח ְפ ִׁשי הּוא ִמ ַ
יח ָסמּוְך ִל ֵּבנּו ִּכי גַ ם־נִ ְחיֶ ה ִעּמֹו׃ ְּב ַד ְע ֵּתנּו
ם־ה ָּמ ִׁש ַ
ֲאנַ ְחנּו ִע ַ
יִיׁשן עֹוד וְ ל ֹא יִ ְׁש ַלט־
ן־ה ֵּמ ִתים ל ֹא ַ
יח ֲא ֶׁשר ָקם ִמ ַ
ִּכי ַה ָּמ ִׁש ַ
ּבֹו ַה ָּמוֶ ת ֵׁשנִית׃ ִּכי ַּב ֲא ֶׁשר ֵמת ֵמת הּוא ַּפ ַעם ַא ַחת ַל ֵח ְטא
ם־א ֶּתם
אֹלהים׃ ֵּכן ִח ְׁשבּו נַ ְפ ְׁש ֶכם ּגַ ַ
ַּוב ֲא ֶׁשר ַחי ַחי הּוא ֵל ִ
יח ֲאדֹונֵינּו׃ ַאל־
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
אֹלהים ְּביֵ ַ
ֵמ ִתים ַל ֲח ָט ָאה וְ ַחּיִים ֵל ִ
יִ ׁשֹלט ֵאפֹוא ַה ֵח ְטא ִּב ְב ַׂש ְר ֶכם ַהה ֵֹלְך ָלמּות ִלנְ טֹות ַא ֲח ָריו
י־אוֶ ן ַל ֵח ְטא ַאְך
ת־א ָב ֵר ֶיכם ִל ְהיֹות ְּכ ֵל ָ
ל־ּת ְּתנּו ֶא ֵ
ְּב ַת ֲאוָ תֹו׃ וְ ַא ִ
ת־א ָב ֵר ֶיכם
ן־ה ֵּמ ִתים וְ ֶא ֵ
אֹלהים ְּכ ַחּיִים ִמ ַ
ַה ְק ִריבּו ֶאת־נַ ְפ ְׁש ֶכם ֵל ִ
אֹלהים׃ וְ ַה ֵח ְטא ל ֹא יִ ְׂש ָּת ֵרר ֲע ֵל ֶיכם ִּכי ֵאינְ ֶכם
ְּכ ֵלי ְצ ָד ָקה ֵל ִ
ּתֹורת ָח ֶסד׃
ם־ּת ַחת יַד ַ
ּתֹורה ִּכי ִא ַ
יַד־ה ָ
ַּת ַחת ַ
ּתֹורה ֵאין ֲאנַ ְחנּו עֹוד
ד־ה ָ
ּומה ֵאפֹוא ֲה ִכי נֶ ְח ָטא יַ ַען ַּת ַחת יַ ַ
ָ
ּתֹורת ֶח ֶסד ָח ִל ָילה׃ ֲהל ֹא יְ ַד ְע ֶּתם ִּכי ְל ִמי
ם־ּת ַחת יַ ד ַ
ִּכי ִא ַ
ֲא ֶׁשר ָּת ִפיקּו נַ ְפ ְׁש ֶכם ַּכ ֲע ָב ִדים ָס ִרים ְל ִמ ְׁש ַמ ְעּתֹו לֹו ַא ֶּתם
ַל ֲע ָב ִדים ַּכ ֲא ֶׁשר ֵא ָליו ִּת ְׁש ָמעּון ִאם ֲע ָב ִדים ַל ֵח ְטא וְ ַל ָּמוֶ ת
ֹלהים ִּכי
ּוברּוְך הּוא ֱא ִ
וְ ִאם ִל ְׁשמ ַֹע ְּבקֹול ֲאד ֹנָ י וְ ִל ְצ ָד ָקה׃ ָ
ל־ל ְּב ֶכם ִל ְׁשמ ַֹע
יֹות ֶכם ֲע ָב ִדים ַל ֵח ְטא ַׂש ְמ ֶּתם ַע ִ
ַא ֲח ֵרי ֱה ְ
צּור ָתּה ֲא ֶׁשר ִק ַּב ְל ֶּתם ֲע ֵל ֶיכם׃
ּתֹורה ַה ִהיא ְּכ ָ
ת־ה ָ
וְ ִלׁשמ ֹר ֶא ַ
ד־ה ֵח ְטא ְל ַע ְב ֵדי ַה ְּצ ָד ָקה
אתם ַל ָח ְפ ִׁשי ִמּיַ ַ
וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר יְ ָצ ֶ
י־א ָדם ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר ַּב ֲעבּור ִר ְפיֹון ְּב ַׂש ְר ֶכם
יתם׃ ְּכ ֶד ֶרְך ְּבנֵ ָ
ֱהיִ ֶ
תֹוע ָבה וְ ַעוְ ָל ָתה ַל ֲעׂשֹות
ִּכי ַּכ ֲא ֶׁשר ִה ְק ַר ְב ֶּתם ֵא ָב ֵר ֶיכם ְל ֵ
ָעוֶ ל ֵּכן ַה ְק ִּדיׁשּו־נָ א ֵא ָב ֵר ֶיכם ַּכּיֹום ְל ַמ ֲע ֵׂשה ַה ְּצ ָד ָקה ְל ַמ ַען
יֹות ֶכם ְל ָפנִים ֲע ָב ִדים ַל ֵח ְטא נִ ְפ ָר ִדים
י־ב ְה ְ
דשים׃ ִּכ ִ
ּוק ִ
ִּת ְהיּו ְ
אתם ָאז ֵמ ַה ַּמ ֲע ִׂשים ָה ֵהם
ה־ּפ ִרי ְמ ָצ ֶ
ּומ ְ
יִיתם ִמ ְּצ ָד ָקה׃ ָ
ֱה ֶ
ֲא ֶׁשר ִּת ָּכ ְלמּו ֵמ ֶהם ַּכּיֹום ִּכי ֵע ֶקב ֵא ֶּלה ֲא ַבּדֹון׃
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אתם ַל ָח ְפ ִׁשי ִמּיַ ד ַה ֵח ְטא וַ ִּת ְהיּו ֲע ָב ִדים
ַאְך ַע ָּתה ִּכי־יְ ָצ ֶ
עֹולם׃
אֹלהים ֲהל ֹא ִת ְׂשאּו ֶפ ְר ֶיְכם ַּבּק ֶֹדׁש וְ ֵע ֶקב־זֶ ה ַחּיֵ י ָ
ֵל ִ
ׁשּוע
ֹלהים ַחּיֵ י נֶ ַצח ְּביֵ ַ
ּומ ַּתת ֲא ִ
ִּכי ַמ ְׂשּכ ֶֹרת ַה ֵח ְטא ֲא ָבדֹון ַ
יח ֲאד ֹנֵינּו׃
ַה ָּמ ִׁש ַ
ּתֹורה
ּתֹורה ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר ִּכי ַה ָ
ֲהל ֹא יְ ַד ְע ֶּתם ַא ַחי ִּכי ְלי ְֹד ֵעי ַה ָ
ת־ּב ַעל
מ ֶֹׁש ֶלת ָּב ָא ָדם ָּכל־עֹוד ַחי ִהּנֵ הּו׃ ִּכי ִא ָּׁשה ְב ֻע ַל ַ
ּתֹורה ְּב ַחּיֵ י ַב ְע ָלּה וְ ִכי־יָ מּות ַה ַּב ַעל
ל־ּפי ַה ָ
רּורה ִהיא ַע ִ
ְצ ָ
ל־ּכן ִאם ֵּת ַדע ִאיׁש ַא ֵחר
ּתֹורת ַה ָּב ַעל׃ וְ ַע ֵ
יָ ְצ ָאה ָּלּה ִמ ַ
ְּבעֹוד ַּב ְע ָלּה ַחי נ ֶֹא ֶפת יִ ָּק ֵרא ָלּה ַאְך ַא ֲח ֵרי מֹות ַה ַּב ַעל
יֹותּה ְל ִאיׁש
ּתֹורה וְ ל ֹא נ ֶֹא ֶפת ִהיא ִּב ְה ָ
ן־ה ָ
ָח ְפ ִׁשית ִהיא ִמ ַ
ּתֹורה ִּב ְב ַׂשר
ם־א ֶּתם ְּכ ֵמ ִתים נֶ ְח ַׁש ְב ֶּתם ַל ָ
ַא ֵחר׃ ָל ֵכן ַא ַחי ּגַ ַ
יח ַה ֵּמת וַ ָּתקּומּו וַ ִּת ְהיּו ְל ַא ֵחר ֲהל ֹא הּוא ֲא ֶׁשר ָקם
ַה ָּמ ִׁש ַ
אֹלהים׃ ִּכי ָכל־עֹוד ָר ַד ְפנּו
ן־ה ֵּמ ִתים ְל ַמ ַען ֲעׂשֹות ְּפ ִרי ֵל ִ
ִמ ַ
ּתֹורה ִל ְתׁשּוקֹות ָאוֶ ן ְּב ִק ְר ֵּבנּו
ַחּיֵ י ְב ָׂש ִרים ָק ְר ָאה ִמ ְצוַ ת ַה ָ
ֲא ֶׁשר ִה ְתּגָ רּו ָבנּו וַ ּנַ ַעׂש ְּפ ִרי ַל ָּמוֶ ת׃ ַאְך ַע ָּתה נֶ ְח ַל ְצנּו ִמּיַ ד
יה ִה ְׁש ַל ְכנּו ִמ ֶּמּנּו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ַמ ְתנּו ָלּה
רֹות ָ
ּומֹוס ֶ
ְ
ּתֹורה
ַה ָ
י־ט ַעם
רּוח ַה ֲח ָד ָׁשה וְ ל ֹא ְל ִפ ַ
ּוב ֵכן ָע ֵלינּו ַל ֲעב ֹד ֶאת־יְ הֹוָ ה ָּב ַ
ְ
ּתֹורה׃
ּנֹוׁשנֹות ַּב ָ
ַה ִּמּלֹות ַה ָ
ּתֹורה ֵח ְטא ִהיא ָח ִל ָילה ֶא ֶפס ֵח ְטא
ֹאמר ַע ָּתה ֲה ִכי ַה ָ
ּומה־ּנ ַ
ַ
לּולא
ּתֹורה ִּכי ַל ְחמ ֹד ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי ֵ
ל־ּפי ַה ָ
ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי ִאם ל ֹא ַע ִ
ּתֹורה ל ֹא ַת ְחמ ֹד׃ וְ ַה ֵח ְטא ָמ ָצא־לֹו ת ֲֹאנָ ה ַּב ִּמ ְצוָ ה
ָא ְמ ָרה ַה ָ
ּתֹורה ַה ֵח ְטא ַּכ ֵּמת הּוא׃
ל־ּת ֲאוָ ה ִּכי ִמ ַּב ְל ֲע ֵדי ַה ָ
עֹורר ִּבי ָּכ ַ
וַ יְ ֵ
ֹא־תֹורה ְּוכבֹוא ַה ִּמ ְצוָ ה ָקם ַה ֵח ְטא
ָ
יתי ְל ָפנִים ְּבל
וַ ֲאנִי ַחי ָהיִ ִ
וַ יְ ִחי וְ ָאנ ִֹכי נָ ַפ ְל ִּתי ֵמת׃ וְ ַה ִּמ ְצוָ ה ַהּז ֹאת ֲא ֶׁשר ַחּיִ ים ָּבּה
יאנִי
י־ה ֵח ְטא ִּב ְמצ ֹא ת ֲֹאנָ ה ַּב ִּמ ְצוָ ה ִה ִּׁש ַ
ה־ּלי ַּכ ָּמוֶ ת׃ ִּכ ַ
נִ ְמ ְצ ָא ִ
דׁשה וְ ַה ִּמ ְצוָ ה
ּתֹורה ְק ָ
ְּוביַד ַה ִּמ ְצוָ ה ַה ִהיא ֲה ָרגָ נִי׃ ְּוב ֵכן ַה ָ
טֹובה׃
דׁשה יְ ָׁש ָרה וְ ָ
ְק ָ
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2

ּטֹובה ַל ָּמוֶ ת ָח ִל ָילה ַאְך ַה ֵח ְטא הּוא ְל ַמ ַען
ה־ּלי ַה ָ
ֲה ִכי נֶ ֶה ְפ ָכ ִ
ּטֹובה ִּכי ְלנ ַֹכח
ן־ה ָ
ת־ה ָּמוֶ ת ִמ ַ
יִ ּוָ ַדע ַּכ ֲא ֶׁשר הּוא ַּב ֲה ִביאֹו ִלי ֶא ַ
נֹודע
ד־מא ֹד׃ ִּכי ַ
ַה ִּמ ְצוָ ה יִגְ ַּדל וְ ֲיַע ֶלה ַה ֵח ְטא ַל ֲח ָט ָאה גְ ד ָֹלה ַע ְ
רּוח ִהיא וַ ֲאנִי ָב ָׂשר ֲאנִי נִ ְמ ַּכ ְר ִּתי ַל ֵח ְטא׃
ּתֹורת ַ
ּתֹורה ַ
י־ה ָ
ָלנּו ִּכ ַ
ֹא־כ ֲא ֶׁשר
ִּכי ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ֲאנִי ע ֶֹׂשה ֶא ְר ֶאה וְ ל ֹא ָא ִבין ִּכי ל ַ
אתי ז ֹאת ָע ְׂש ָתה
ת־א ֶׁשר ָׂשנֵ ִ
ם־א ֲ
יתי ִּכי ִא ֶ
ָר ְצ ָתה נַ ְפ ִׁשי ָע ִׂש ִ
ֹא־ח ַפ ְצ ִּתי־בֹו ִהנְ נִי נ ֵֹתן ֵעדּות
ׂשֹותי ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ל ָ
יָ ִדי׃ ַּוב ֲע ִ
טֹובה ִהיא׃ וְ ַע ָּתה ל ֹא־עֹוד ָאנ ִֹכי ַּב ַעל ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ַהּזֶ ה
ּתֹורה ִּכי ָ
ַל ָ
ם־ה ֵח ְטא ַהּׁש ֵֹכן ְּב ִק ְר ִּבי׃ ִּכי ְב ִק ְר ִּבי ְּוב ָׂש ִרי יָ ַד ְע ִּתי ל ֹא
ִּכי ִא ַ
יִ ְׁש ָּכן־טֹוב ַּב ֲא ֶׁשר ַה ֵח ֶפץ ַל ֲעׂשֹות טֹוב נִ ְמ ָצא ִע ָּמ ִדי ַאְך ְל ַב ַּצע
ת־ה ָּד ָבר ַהּטֹוב
ת־ח ְפ ִצי ל ֹא ִת ְמ ָצא יָ ִדי׃ ִּכי ֵאינֶ ּנִי ע ֶֹׂשה ֶא ַ
ֶא ֶ
ת־ה ָרע ֲא ֶׁשר ל ֹא ָח ַפ ְצ ִּתי יָ ַדי ְּת ַב ַּצ ְענָ ה׃
ַּכ ֲא ֶׁשר ָח ָפ ְצ ִּתי ַאְך ֶא ָ
ת־ה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר לא ָח ָפ ְצ ִּתי ל ֹא ָאנ ִֹכי
וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ע ֶֹׂשה ֲאנִי ֶא ַ
ם־ה ֵח ְטא ַהּׁש ֵֹכן ְּב ִק ְר ִּבי׃ זֶ ה
עֹוד ַּב ַעל ַה ָּמ ֲע ֶׂשה ַהּזֶ ה ִּכי ִא ַ
אתי ְבנַ ְפ ִׁשי ַּכ ֲא ֶׁשר ֶא ְחּפ ֹץ ַל ֲעׂשֹות טֹוב
הּוא ַהח ֹק ֲא ֶׁשר ָמ ָצ ִ
ֹלהים ֶח ְפ ִצי ְּכ ֵח ֶפץ ָה ָא ָדם
תֹורת ֱא ִ
ֵּכן ָה ָרע יַ ֲעמ ֹד נֶ גְ ִּדי׃ ִּכי ְב ַ
מֹוצא ְב ֶק ֶרב ֵמ ַעי ַהּנִ ְל ֶח ֶמת
ּתֹורה ַא ֶח ֶרת ֲאנִי ֵ
נִימי׃ ַאְך ָ
ַה ְּפ ִ
תֹורת ַה ֵח ְטא ֲא ֶׁשר
תֹורת ִׂש ְכ ִלי וְ נַ ְפ ִׁשי ַּב ְּׁש ִבי ָה ְל ָכה ִל ְפנֵי ַ
ְּב ַ
ְּב ֶק ֶרב ֵמ ָעי׃ אֹוי ְלגֶ ֶבר ֻא ְמ ָלל ָּכמ ֹנִי ִמי ִיַּצ ֵילנִי ִמּגּוף ַה ָּמוֶ ת
יח ֲאד ֹנֵינּו ְּוב ֵכן
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ְּביֵ ַ
ת־א ִ
אֹודה ַה ַּפ ַעם ֶא ֱ
ֶ
ַה ָּלזֶ ה׃
ּוב ְב ָׂש ִרי ֶאת־
ֹלהים ִ
ת־ּתֹורת ָה ֱא ִ
ַ
רּוחי ֶא
ֵאפֹוא ע ֵֹבד ֲאנִי ְּב ִ
ּתֹורת ַה ֵח ְטא׃
ַ
יח ַה ִּמ ְת ַה ְל ִכים
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ין־א ְׁש ָמה ַל ְּד ֵב ִקים ְּביֵ ַ
ל־ּכן ֵאפֹוא ֵא ַ
ַע ֵ
ׁשּוע
רּוח ַה ַחּיִ ים ְּביֵ ַ
ּתֹורת ַ
רּוח׃ ִּכי ַ
ֶׁשל ֹא ַכ ָּב ָׂשר ֶא ָלא ְל ִפי ָה ַ
ּתֹורת ַה ֵח ְטא וְ ַה ָּמוֶ ת׃
יח ִח ְל ָצה ֶאת־נַ ְפ ִׁשי ִמ ַ
ַה ָּמ ִׁש ַ
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ּתֹורה ִּכי ָק ְצ ָרה יָ ָדּה ִל ְכּבׁש ֶאת־
ת־א ֶׁשר ל ֹא ָׁש ָתה ַה ָ
ִּכי ֶא ֲ
ת־ּבנֹו ִּב ְדמּות ְּב ַׂשר ָה ָא ַדם
ֹלהים ְּב ָׁש ְלחֹו ֶא ְ
ַה ָּב ָׂשר ָׁשת ֱא ִ
ּוׁש ָפטֹו ְל ָה ֵתם ַה ֵח ְטא ִּב ְב ָׂשרֹו׃
ל־ה ֵח ְטא ְ
ַהח ֵֹטא ְל ָק ְר ָּבן ַע ַ
ּתֹורה ָּבנּו ַהה ְֹל ִכים ְּב ֶד ֶרְך ַה ַחּיִ ים ְל ִפי־
ּתּוקם ִצ ְד ַקת ַה ָ
ְל ַמ ַען ַ
י־ה ָּב ָׂשר יֶ ְהּגּו ְּב ִד ְב ֵרי
י־ה ָּב ָׂשר׃ ִּכי ַהה ְֹל ִכים ְל ִפ ַ
רּוח וְ ל ֹא ְל ִפ ַ
ָה ַ
רּוח׃ ִּכי ֶהגְ יֹון ַה ָּב ָׂשר
רּוח ְּב ִד ְב ֵרי ָה ַ
י־ה ַ
ַה ָּב ָׂשר וְ ַהה ְֹל ִכים ְל ִפ ָ
רּוח ַחּיִ ים וְ ָׁשלֹום׃ יַ ַען ֶהגְ יֹון ַה ָּב ָׂשר ּפ ֶֹרה ִׂשנְ ַאת
ָמוֶ ת וְ ֶהגְ יֹון ָה ַ
יּוכל׃ וְ ֵא ֶּלה
ם־ל ִה ָּכנַ ע ל ֹא ָ
תֹורתֹו וְ גַ ְ
ֹלהים ִּכי ל ֹא נִ ְכנַ ע ִמ ְּפנֵי ָ
ֱא ִ
ֹלהים׃
יּוכלּו ְל ָה ִפיק ָרצֹון ֵמ ֱא ִ
יהם ל ֹא ְ
ֲא ֶׁשר ַחּיֵ י ְב ָׂש ִרים ַחּיֵ ֶ
רּוח
רּוח ִאם ַרק ַ
ם־חּיֵ י ָה ַ
וְ ַא ֶּתם ל ֹא ַחּיֵ י ְב ָׂש ִרים ַחּיֵ ֶיכם ִּכי ִא ַ
רּוח
תֹוכ ֶכם ֶאל־נָ כֹון ַאְך ִמי ֲא ֶׁשר ֵאין לֹו ַ
ֹלהים ׁש ֵֹכן ְּב ְ
ָה ֱא ִ
יח יֵ ׁש ָּב ֶכם ִהּנֵ ה ַהּגּוף ֵמת
ם־ה ָּמ ִׁש ַ
יח ל ֹא לֹו הּוא׃ וְ ִא ַ
ַה ָּמ ִׁש ַ
ם־רּוח ֵאל
ַ
רּוח ַחי ֵע ֶקב ַה ְּצ ָד ָקה׃ וְ ִא
הּוא ֵע ֶקב ַה ֵח ְטא ַאְך ָה ַ
ן־ה ֵּמ ִתים יִ ְׁשּכֹן ָּב ֶכם ֲהל ֹא הּוא ֲא ֶׁשר
שּוע ִמ ַ
ַה ֵּמ ִקים ֶאת־יֵ ַ
מֹות ֶיכם
ם־ל ַע ְצ ֵ
יִּתן ַחּיִ ים ּגַ ְ
ן־ה ֵּמ ִתים ֵ
יח ִמ ַ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֵה ִקים ֶאת־יֵ ַ
רּוח ַההּוא ַהּׁש ֵֹכן ָּב ֶכם׃
ַה ְּל ֻק ִחים ַל ָּמוֶ ת ָּב ַ
ָל ֵכן ַא ַחי ל ֹא ַל ָּב ָׂשר נָ ָד ְרנּו ִל ְחיֹות ַחּיֵ י ְב ָׂש ִרים׃ ִּכי ִאם־
רּוח ַּת ְכ ִחידּו ֶאת־
ַחּיֵ י ְב ָׂש ִרים ִת ְחיּו מּות ְּת ֻמתּון וְ ִאם ָּב ַ
ֹלהים
רּוח ֱא ִ
ל־א ֶּלה ֲא ֶׁשר ְּב ַ
ַמ ַע ְל ֵלי ַה ָּב ָׂשר ָחי ֹה ִת ְחיּון׃ ִּכי ָכ ֵ
רּוח ַע ְבדּות ִק ַּב ְל ֶּתם ֲא ֶׁשר
ֹלהים ֵה ָּמה׃ ִּכי ל ֹא ַ
יּובלּו ְּבנֵ י ֱא ִ
ָ
ם־רּוח ְּכ ִמ ְׁש ַּפט ַה ָּבנִ ים ֲא ֶׁשר ּבֹו ָאנּו
ַ
ָּתׁשּובּו ְליִ ְר ָאה ִּכי ִא
רּוח ַהּנ ֵֹתן ֵעדּות ְלנַ ְפ ֵׁשנּו ִּכי־
ק ִֹראים ַא ָּבא ָא ִבינּו׃ הּוא ָה ַ
ם־ּבנִ ים ּגַ ם־י ְֹר ִׁשים ֲאנַ ְחנּו י ְֹר ֵׁשי נַ ֲח ַלת
ֹלהים ִהּנֵ נּו׃ וְ ִא ָ
ְבנֵ י ֱא ִ
ם־א ְמנָ ם נִ ְת ַעּנֶ ה ִעּמֹו
יח ִא ָ
ם־ה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ֵח ֶלק ְּכ ֵח ֶלק ִע ַ
ֱא ִ
ם־עּמֹו נִ ָּכ ֵבד׃
ְל ַמ ַען ּגַ ִ
ם־ה ָּכבֹוד
ִּכי ָׁש ַק ְל ִּתי ֵס ֶבל ַהזְ ָמן ַהּזֶ ה וְ ֵאינֶ ּנּו ׁשֹוֶ ה ְל ִה ָּׁש ֵקל ִע ַ
ַה ָּבא ֲא ֶׁשר יֵ ָר ֶאה ָע ֵלינּו׃
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יאה ְּתלּויֹות ְּב ִצ ִּפּיָ ָתּה ַעד־יִ ּגָ ֶלה ְכבֹוד ְּבנֵ י
ם־עינֵ י ַה ְּב ִר ָ
ִּכי ּגַ ֵ
י־ׁשוְ א
יאה ְל ַה ְב ֵל ָ
ֹלהים׃ ִּכי ל ֹא ִב ְרצֹונָ ה נִ ְכ ְּב ָׁשה ַה ְּב ִר ָ
ָה ֱא ִ
ּנִיח ָלּה ֶּפ ַתח ִּת ְקוָ ה׃
ם־ּב ְרצֹון ַהּכ ֵֹבׁש א ָֹתּה ֲא ֶׁשר ִה ַ
ִּכי ִא ִ
יה ִל ְדרֹור ִל ְצ ִבי ְּול ָכבֹוד
יתֹות ָ
ּומ ְּׁש ִח ֶ
דּותּה ִ
ִּכי ִתּגָ ֵאל ֵמ ַע ְב ָ
יאה ֻכ ָּלּה יָ ַד ְענּו ִּכי ֶת ֱאנ ֹק ִּתזְ ַעק
ֹלהים׃ ִּכי ַה ְּב ִר ָ
ם־ּבנֵי ָה ֱא ִ
ִע ְ
ֹא־היא ְל ַב ָּדּה ִּכי ִאם־ּגַ ם ָאנּו ֲא ֶׁשר
ד־ע ָּתה׃ וְ ל ִ
יה ַע ָ
ַּב ֲח ָב ֶל ָ
ם־אנּו
רּוח ּגַ ָ
ּכּורים ְּב ַמ ְּתנַ ת ָה ַ
אׁשית ַה ֵח ֶלק ִּכ ְפ ִרי ִב ִ
ָל ַק ְחנּו ֵר ִ
ּיָתנּו׃ ִּכי
ּומ ַח ִּכים ְל ִמ ְׁש ַּפט ַה ָּבנִים ִל ְפדּות ּגְ וִ ֵ
נֶ ֱאנָ ִחים ְּבנַ ְפ ֵׁשנּו ְ
אּולם ִּת ְקוָ ה נִ ְר ָאה ָל ֵעינַיִם
ׁשּוע ֵתנּו ַעד־ּכ ֹה ַרק ַּב ִּת ְקוָ ה ִהיא ָ
ְת ָ
ל ֹא־עֹוד ִּת ְקוָ ה ִהיא ִּכי ָד ָבר ֲא ֶׁשר ְיִר ֶאה ָא ָדם ְּב ֵעינָיו ָל ָּמה
נֹוחיל לֹו
יְ ַקּוֶ ה לֹו עֹוד׃ ַאְך ִאם־נְ ַקּוֶ ה ַל ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ל ֹא ָר ִאינּו ִ
דּומם ַעד־ּבֹואֹו׃
הֹוחיל וְ ָ
ִ
ר־לנּו ְּב ִר ְפיֹונֵ נּו ִּכי ָמה ֵאפֹוא
רּוח ַעז ֹר יַ ְעזָ ָ
ם־ה ַ
וְ ָכז ֹאת ּגַ ָ
רּוח ַההּוא ַמ ְפּגִ ַיע
ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ל ֹא נֵ ַדע ַּכ ֲא ֶׁשר נָ כֹון ָלנּו ַאְך ָה ַ
ַּב ֲע ֵדנּו ַּב ֲאנָ חֹות ָע ְמקּו ִמ ַּס ֵּפר׃ וְ ַהּב ֵֹחן ִלּבֹות הּוא י ֵֹד ַע ָמה
דׁשיו יַ ְפּגִ ַיע׃ וְ ָכל־
ֹלהים ְּב ַעד ְק ָ
רּוח ֲא ֶׁשר ְּכ ֵלב ֱא ִ
ֶהגְ יֹון ָה ַ
ֹלהים
טֹובה ְלא ֲֹה ֵבי ֱא ִ
ַה ַּמ ֲע ִׂשים יָ ַד ְענּו ִּכי יַ ְעזְ רּו יַ ְח ָּדו ְל ָ
ת־א ֶּלה ֲא ֶׁשר יָ ַדע ִמ ֶּק ֶדם א ָֹתם
ַה ְּק ֻר ִאים ְּבסֹוד ֲע ָצתֹו׃ ִּכי ֶא ֵ
ם־מ ָאז ִּכי יִ ְׁשוּו ִל ְדמּות ְּבנֹו ְל ַב ֲעבּור יִ ְהיֶ ה הּוא ַה ְּבכֹור
יָ ַעד ּגַ ֵ
ם־ק ָרא
ת־א ֶּלה ֲא ֶׁשר יָ ַעד ֵמ ָאז א ָֹתם ּגַ ָ
ְל ַא ִחים ַר ִּבים׃ וְ ֶא ֵ
ת־א ֶּלה ֲא ֶׁשר
ם־ה ְצ ִּדיק וְ ֶא ֵ
ת־א ֶּלה ֲא ֶׁשר ָק ָרא א ָֹתם ּגַ ִ
וְ ֶא ֵ
ם־ּכ ֵּבד׃
ִה ְצ ִּדיק א ָֹתם ּגַ ִ
ֹלהים ָלנּו ִמי יִ ְתיַ ֵּצב ְּב ָפנֵ ינּו׃
ם־א ִ
ֹאמר ַע ָּתה ַעל־ז ֹאת ִא ֱ
ּומה־ּנ ַ
ַ
ם־ה ְסּגִ ירֹו ְּב ַעד ֻּכ ָּלנּו
ן־סגֻ ָּלתֹו ִּכי ִא ִ
ֵהן הּוא ל ֹא ָח ַמל ַעל ֶּב ְ
לֹותינּו ְּכר ֹב ַח ְסּדֹו׃ ִמי יָ ִׁשית
ל־מ ְׁש ֲא ֵ
ן־לנּו ָּכ ִ
ֲה ִכי ִעּמֹו ל ֹא יִ ֶּת ָ
ֹלהים הּוא ַה ַּמ ְצ ִּדיק׃
ֹלהים ֵהן ָה ֱא ִ
ל־ּב ִח ֵירי ָה ֱא ִ
ַח ָּטאת ַע ְ
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יח ֵמת וָ ָחי וְ גַ ם־
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ִמי־הּוא זֶ ה ַה ַּמ ְר ִׁש ַיע ֲהל ֹא יֵ ַ
ֹלהים וְ גַ ם־הּוא ַמ ְפּגִ ַיע ַּב ֲע ֵּדנּו׃ ִמי יַ ְפ ִר ֵידנּו
ימין ָה ֱא ִ
יׁשב ִל ִ
ֵ
ּומ ֲע ֻר ָּמה
יח ַה ִאם ַצר ֵמ ִציק וְ ר ֵֹדף אֹו ְר ָעבֹון ַ
ֵמ ַא ֲה ַבת ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־מֹוק ֵׁשי ָמוֶ ת׃ ַּכ ָּכתּוב
ְ
י־ח ֶרב וְ ָכ
ִּפ ֶ
ל־הּיֹום
י־ע ֶליָך ה ַֹרגְ גּו ָכ ַ
ִּכ ָ
נֶ ְח ַׁש ְבנּו ְּכצ ֹאן ִט ְב ָחה׃
נּוכל ְּביַ ד ָהא ֵֹהב ֶאת־
ל־א ֶּלה יֶ ֶתר ַה ְר ֵּבה ִמ ְּמנַ ְּצ ִחים יָ כ ֹל ַ
ּוב ָכ ֵ
ְ
נַ ְפ ֵׁשנּו׃ ִּכי ָב ַט ְח ִּתי ִּכי ל ֹא ָמוֶ ת וְ ל ֹא ַחּיִ ים ל ֹא ַמ ְל ֲא ֵכי ֵאל ל ֹא
ָׂש ֵרי ַה ָּצ ָבא ל ֹא ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר יֶ ְׁשנָ ם וְ ל ֹא ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ֲע ִת ִדים
ָלב ֹא וְ ל ֹא גִ ּב ֵֹרי כ ַֹח׃ וְ ל ֹא רּום וְ ל ֹא ע ֶֹמק וְ ל ֹא ֵאיזֶ ה יְ קּום
ֹלהים ֲא ֶׁשר
ַא ֵחר יִ ְהיֶ ה ְל ֵאל יָ ָדם ְל ַה ְפ ִר ֵידנּו ֵמ ַא ֲה ַבת ָה ֱא ִ
יח ֲאד ֹנֵ ינּו׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ְּביֵ ַ
יח וְ ל ֹא ֲא ַכּזֵ ב וְ ִח ְק ֵרי ִל ִּבי יְ ִעידּון
ִהּנֵ ה ֱא ֶמת ֲאנִ י ד ֵֹבר ַּב ָּמ ִׁש ַ
ל־הּיֹום ִל ִּבי ָע ַלי ַּדּוָ י׃
רּוח ַהּק ֶֹדׁש׃ ִּכי ַצר ִלי ְמא ֹד וְ ָכ ַ
ִלי ְּב ַ
יח
ר־ּב ְק ָׁשה נַ ְפ ִׁשי ֵלאמ ֹר לּו ַה ֲח ֵרם יַ ֲח ִרים ַה ָּמ ִׁש ַ
ַעד ֲא ֶׁש ִ
ּוב ָׂש ִרי׃ ֲא ֶׁשר ֵהם ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָל ֶהם
א ִֹתי ַּת ַחת ַא ַחי ְׁש ֵא ִרי ְ
ּתֹורה ֲעב ַֹדת
ִמ ְׁש ַּפט ַה ָּבנִ ים וְ ַה ָּכבֹוד וְ ַה ְּב ִריתֹות ַמ ָּתן ַה ָ
יח ְל ִפי־
ַהּק ֶֹדׁש וְ ִד ְב ֵרי ַה ַה ְב ָטחֹות׃ ָה ָאבֹות ָל ֶהם ֵהם וְ ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ַה ְמב ָֹרְך
ל־הּכ ֹל הּוא ָה ֱא ִ
ְב ָׂשרֹו ֵמ ֶהם יָ ָצא ֲא ֶׁשר ַע ַ
ֹלהים ל ֹא
ר־א ִ
ּוד ַב ֱ
ֹא־כן ַה ָּד ָבר ְ
עֹולם וָ ֶעד ָא ֵמן׃ ֶא ֶפס ל ֵ
ְל ָ
ֹא־ּכ ָּלם ֲא ֶׁשר ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל יִ ְׂש ְר ֵא ִלים ֵהם׃ וְ ל ֹא
נָ ַפל ָא ְר ָצה ִּכי ל ֻ
ָכל־זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם ָּבנִ ים ֵהם ִּכי ַאְך ְּביִ ְצ ָחק יִ ָּק ֵרא ְלָך זָ ַרע׃
ם־רק ְּבנֵ י
ֹלהים ֵהם ִּכי ִא ַ
י־ה ָּב ָׂשר ְּבנֵ י ֱא ִ
יֹורנּו ִּכי ל ֹא ְבנֵ ַ
וְ זֶ ה ֵ
ּמֹועד
ַה ַה ְב ָט ָחה יֵ ָח ְׁשבּו ְלזָ ַרע׃ ִּכי זֶ ה ְד ַבר ַה ַה ְב ָט ָחה ַל ֵ
יֹותּה ָה ָרה
ם־ר ְב ָקה ִּב ְה ָ
ּומ ְּל ַבד ז ֹאת ּגַ ִ
ָאׁשּוב ְּול ָׂש ָרה ֵבן׃ ִ
ֶבן־יָ ִחיד ְליִ ְצ ָחק ָא ִבינּו׃
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ד־רע
אּומה ִמּטֹוב ַע ָ
ֹא־עׂשּו ְמ ָ
יה ַעד ל ָ
נֹולדּו יְ ָל ֶד ָ
ְּב ֶט ֶרם ְ
י־ב ִח ָירתֹו ל ֹא ֵע ֶּקב ַמ ֲע ִׂשים
ֹלהים ְל ִפ ְ
ְל ַמ ַען ָּתקּום ֲע ַצת ֱא ִ
י־רב יַ ֲעב ֹד ָצ ִעיר׃ ַּכ ָּכתּוב
ם־ּכ ְרצֹון ַהּב ֵֹחר׃ ֻהּגַ ד ָלּה ִּכ ַ
ִּכי ִא ִ
ֹאמר ָע ָּתה ֲה ִכי
ּומה־ּנ ַ
אתי׃ ַ
ת־ע ָׂשו ָׂשנֵ ִ
וָ א ַֹהב ֶאת־יַ ֲעק ֹב וְ ֶא ֵ
ל־מׁשה ָא ַמר וְ ַחּנ ִֹתי ֶאת־
ֶ
אֹלהים ָח ִל ָילה׃ ִּכי ֶא
יֵ ׁש ַעוְ ָל ָתה ֵב ִ
ּומ ְּפנֵי זֶ ה ֵאין ַה ָּד ָבר
ת־א ֶׁשר ֲא ַר ֵחם׃ ִ
ֲא ֶׁשר ָאחֹן וְ ִר ַח ְמ ִּתי ֶא ֲ
י־כן
ֹלהי ַה ֲחנִינָ ה׃ ִּכ ֵ
ם־ּביַד ֱא ֵ
ְּביַד ָהר ֶֹצה וְ ל ֹא ְּביַד ָה ָרץ ִּכי ִא ְ
ַה ָּכתּוב א ֵֹמר ְל ַפ ְרע ֹה ַּב ֲעבּור ז ֹאת ֶה ֱע ַמ ְד ִּתיָך ַּב ֲעבּור ַה ְרא ְֹתָך
יֹורה ָּלנּו ִּכי ֶאת־
ל־ה ָא ֶרץ׃ וְ זֶ ה ֶ
ֶאת־ּכ ִֹחי ְּול ַמ ַען ַס ֵּפר ְׁש ִמי ְּב ָכ ָ
ת־לּבֹו׃
ת־א ֶׁשר ְיִר ֶצה ְיַכ ִּביד ֶא ִ
ֲא ֶׁשר ְיִר ֶצה יְ ֻחּנֶ ּנּו וְ ֶא ֲ
ם־ּכן ָל ָּמה־ּזֶ ה
ֹאמר ֵא ַלי ֲהל ֹא ְרצֹונֹו ֵאין ְל ַה ְפ ִר ַיע וְ ִא ֵ
וְ ִכי ת ַ
ן־א ָדם ִּכי ָת ִריב ִריב ִעם־
יִ ְפק ֹד ָעֹון׃ ֲא ָבל ִמי ַא ָּתה הּוא ֶּב ָ
ֹאמר יֵ ֶצר ְלי ְֹצרֹו ָל ָּמה־ּזֶ ה ּכ ֹה יְ ַצ ְר ָּתנִ י׃ ַה ֵאין
ֹלהים ֲהי ַ
ָה ֱא ִ
ִׁש ְלטֹון ְלי ֵֹצר ַהח ֶֹמר ַל ֲעׂשֹות ִמּג ֶֹלם ַההּוא ְּכ ִלי ֶא ָחד ְל ָכבֹוד
ֹלהים ְל ַה ְראֹות
ם־ח ֵפץ ָה ֱא ִ
ּומה ֵאפֹוא ִא ָ
ְּוכ ִלי ַא ֵחר ְל ָקלֹון׃ ָ
ת־ּכ ֵלי
בּורתֹו וְ יִ ָּׂשא ְּבא ֶֹרְך רּוחֹו ֶא ְ
הֹוד ַיע ֶאת־ּגְ ָ
ֶאת־זַ ְעמֹו ְּול ִ
הֹוד ַיע
ת־עׁשר ִּת ְפ ַא ְרּתֹו ִ
ֶ
ַהּזַ ַעם ֲא ֶׁשר נָ כֹונּו ַל ֲא ַבּדֹון׃ וְ ֶא
ִּב ְכ ֵלי ַה ֲחנִ ינָ ה ֲא ֶׁשר ֲה ִכינָ ם ֵמ ָאז ְל ָכבֹוד׃ ְּוכ ֵלי ַה ֲחנִ ינָ ה
הּודים ְל ַב ָּדם ִּכי ִאם־
ן־הּיְ ִ
ֲאנַ ְחנּו ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ָּב ַחר ָּבנּו ל ֹא ִמ ַ
הֹוׁש ַע
ם־ּד ֶּבר ְּב ֵ
ן־הּגֹויִ ם׃ ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ִ
ּגַ ם ִמ ַ
*
ֹא־ע ִּמי ַע ִּמי׃
ֶא ְק ָרא ְלל ַ
ֹא־ר ָח ָמה ֻר ָח ָמה
ְּולל ֻ
ֹא־ע ִּמי ַא ֶּתם
וְ ָהיָ ה ִּב ְמקֹום ֲא ֶׁשר־יֵ ָא ֵמר ָל ֶהם ל ַ
ל־חי׃
ָׁשם* יִ ָּק ְראּו ְּבנֵ י ֵא ָ
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עמי־א ָתה ,עיין הושע ב׳ כ׳׳ה.
ַ
 v. 25נ׳׳א וְ ִר ַח ְמ ִתי ֶאת־ל ֹא ֻר ָח ָמה וְ ָא ַמ ְר ִתי ללא עמי
 v. 26נ׳׳א יֵ ָא ֵמר ָל ֶהם ,עיין הושע ב׳ א׳.
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יׁש ְעיָ ה ק ֵֹרא ַעל־יִ ְׂש ָר ֵאל ֵלאמ ֹר
וִ ַ
*
ם־יִהיֶה ִמ ְס ַּפר ְּבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ְּכחֹול ַהּיָם
ִּכי ִא ְ
ְׁש ָאר יָ ׁשּוב ּבֹו׃
ׁשֹוטף ְצ ָד ָקה ִּכי ָכ ָלה וְ נֶ ֱח ָר ָצה
ִּכ ָּליֹון ָחרּוץ ֵ
ֲאד ֹנָ י* ע ֶֹׂשה ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ׃
וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָא ַמר יְ ַׁש ְעיָ ה ְל ָפנִ ים
*
הֹותיר ָלנּו זָ ַרע
לּולי יְ הֹוָ ה ְצ ָבאֹות ִ
ֵ
ִּכ ְסד ֹם ָהיִ ינּו ַל ֲעמ ָֹרה ָּד ִמינּו׃
ת־ה ְּצ ָד ָקה
ֹאמר ִּכי ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר ל ֹא ָר ְדפּו ֶא ַ
וְ ַע ָּתה ַמה־ּנ ַ
ּובנֵ י
ִה ִּׂשיגּו ְצ ָד ָקה ִהיא ַה ְּצ ָד ָקה ֲא ֶׁשר ִמ ְּמקֹור ֱאמּונָ ה׃ ְ
ת־ּתֹורת ַה ְּצ ָד ָקה ל ֹא ִה ִּׂשיגּו ֶאת־
ַ
יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר ָר ְדפּו ֶא
ן־מה יַ ַען ִּכי־ל ֹא ֶב ֱאמּונָ ה ָר ְדפּו ִּכי
ּתֹורת ַה ְּצ ָד ָקה׃ וְ יַ ַע ָ
ַ
ּתֹורה ִּב ְפ ֻעּלֹות וַ ּיִ ְתנַ ּגְ פּו ְּב ֶא ֶבן נָ גֶ ף׃ ַּכ ָּכתּוב
ִמ ַּמ ֲע ֵׂשי ַה ָ
ִהנְ נִ י יִ ַּסד ְּב ִצּיֹון
ֶא ֶבן נֶ גֶ ף וְ צּור ִמ ְכׁשֹול
וְ ַה ַּמ ֲא ִמין ּבֹו ל ֹא יֵ *בֹוׁש׃
אֹלהים ְּב ַעד יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר יִ ּוָ ֵׁשעּו׃
ּות ִפ ָּל ִתי ֵל ִ
ַא ַחי ַּת ֲאוַ ת ִל ִּבי ְ
ֹא־ב ַה ְׂש ֵּכל׃
ֹלהים ִא ָּתם ַאְך ל ְ
ִּכי ֵעדּות ֲאנִ י ָל ֶהם ִּכי ִקנְ ַאת ֱא ִ
ֹלהים ִה ְׂש ִּכילּו וַ ּיִ ְת ַא ְּמצּו ְל ָה ִקים ִצ ְד ַקת
ִּכי ֵמ ֲא ֶׁשר ִצ ְד ַקת ֱא ִ
ּתֹורה
ֹלהים׃ ִּכי ַת ְכ ִלית ַה ָ
נַ ְפ ָׁשם ל ֹא נִ ְכנַ ע ִל ָּבם ִל ְפנֵ י ִצ ְד ַקת ֱא ִ
מׁשה כ ֵֹתב ַעל־
ל־ה ַּמ ֲא ִמין ּבֹו׃ ִּכי ֶ
יח ִל ְצ ָד ָקה ְל ָכ ַ
הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ּתֹורה ֲא ֶׁשר יַ ֲע ֶׂשה א ָֹתם ָה ָא ָדם וָ ַחי
ַה ְּצ ָד ָקה ְל ִפי ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ַה ָ
ֹאמר
ָּב ֶהם׃ וְ ַה ְּצ ָד ָקה ִמ ְּמקֹור ָה ֱאמּונָ ה ִּת ְק ָרא ָכז ֹאת ַאל־ּת ַ
יח׃
ת־ה ָּמ ִׁש ַ
הֹוריד ֶא ַ
ִּב ְל ָב ְבָך ִמי יַ ֲע ֶלה ַה ָּׁש ָמיְ ָמה זֶ ה הּוא ְל ִ
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 v. 27נ׳׳א כי אם־יהוה ַע ְמָך ישראל ,עיין ישעיה י׳ כ׳׳ב.
 v. 28נ׳׳א אדני יֱ הוִ ה ְצ ָבאֹות עשה בקרב ָכל־הארץ ,עיין ישעיה י׳ כ׳׳ג.
 v. 29נ׳׳א ָש ִריד ִכ ְמ ָעט ,עיין ישעיה א׳ ט׳.
 v. 33וכן לקמן י׳ י׳׳א ,אגרת פטרוס א׳ ב׳ ו׳ ,נ׳׳א לא יָ ִחיׁש ,עיין ישעיה כ׳׳ח ט׳׳ז.
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יח ִמן־
ת־ה ָּמ ִׁש ַ
אֹו ִמי־יֵ ֵרד ְׁשא ָֹלה זֶ ה הּוא ְל ַה ֲעלֹות ֶא ַ
ּומה ִהיא א ֶֹמ ֶרת ִּכי ָקרֹוב ֵא ֶליָך ַה ָּד ָבר ְּב ִפיָך
ַה ֵּמ ִתים׃ ָ
ּוב ְל ָב ֶבָך וְ זֶ ה הּוא ְד ַבר ָה ֱאמּונָ ה ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו ְמ ַב ְּׂש ִרים׃
ִ
ּוב ְל ָב ְבָך ַת ֲא ִמין
ׁשּוע הּוא ָה ָאדֹון ִ
תֹודה ִּכי יֵ ַ
ם־ּב ִפיָך ֶ
ִּכי ִא ְ
ן־ה ֵּמ ִתים ִּתּוָ ֵׁש ַע׃ ִּכי ִב ְל ָבבֹו יַ ֲא ִמין ּבֹו
ֹלהים ֲה ִקימֹו ִמ ַ
ִּכי ֱא ִ
יׁשּועה׃
יֹודה־ּלֹו וְ ָהיָ ה־לֹו ִל ָ
ּוב ִפיהּו ֶ
ָה ָא ָדם וְ ָהיָ ה־לֹו ִל ְצ ָד ָקה ְ
*
ִּכי ַה ָּכתּוב א ֵֹמר וְ ַה ַּמ ֲא ִמין ּבֹו ל ֹא יֵ בֹוׁש׃ וְ ֵאין ַמ ְב ִּדיל ֵּבין־
הּודי ַלּיְ וָ נִ י ִּכי ֲהל ֹא הּוא ֲאדֹון־ּכ ֹל וְ ַרב ֶח ֶסד ְל ָכל־ק ְֹר ָאיו׃
יְ ִ
ִּכי־כ ֹל ֲא ֶׁשר־יִ ְק ָרא ְב ֵׁשם יְ הֹוָ ה יִ ָּמ ֵלט׃ ָא ֵכן ֵאיְך יִ ְק ְראּו ֵא ָליו
ֲא ֶׁשר ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו־בֹו וְ ֵאיְך יַ ֲא ִמינּו־בֹו ֲא ֶׁשר ל ֹא ָׁש ְמעּו ָע ָליו
ם־אין ׁש ֵֹל ַח א ָֹתם
וְ ֵאיְך יִ ְׁש ְמעּו ְּב ֵאין ַמּגִ יד׃ וְ ֵאיְך יַ ּגִ ידּו ִא ֵ
ַּכ ָּכתּוב ַמה־ּנָ אוּו ַרגְ ֵלי ְמ ַב ֵׂשר ָׁשלֹום ְמ ַב ֵׂשר טֹוב׃ ַאְך ל ֹא־
ׂשרה ִּכי יְ ַׁש ְעיָ הּו ָא ַמר יְ *הֹוָ ה ִמי ֶה ֱא ִמין
ל־ה ְּב ָ
ֻכ ָּלם ָׁש ְמעּו ֶא ַ
מּועה
ִל ְׁש ֻמ ָע ֵתנּו׃ ֲא ֶׁשר ָלז ֹאת ָה ֱאמּונָ ה ָב ָאה ִמ ִּפי ַה ְּׁש ָ
ֹלהים׃ ַאְך ֲאנִ י א ֵֹמר ֲה ִכי ל ֹא ָׁש ָמעּו
מּועה ִהיא ִּב ְד ַבר ֱא ִ
וְ ַה ְּׁש ָ
ֲהל ֹא
*
קֹולם
ָ
ל־ה ָא ֶרץ יָ ָצא
ְּב ָכ ָ
יהם׃
ּוב ְק ֵצה ֵת ֵבל ִמ ֵּל ֶ
ִ
מׁשה
ּומ ֶּק ֶדם ָא ַמר ֶ
וְ עֹוד ֲאנִ י א ֵֹמר ֲה ִכי ל ֹא יָ ַדע יִ ְׂש ָר ֵאל ִ
ֹא־עם
יא ֶכם ְּבל ָ
ֲאנִ י ַא ְ*קנִ ֲ
יס ֶכם׃
ְּבגֹוי נָ ָבל ַא ְכ ִע* ְ
יׁש ְעיָ ה יָ ע ֹז ֵלאמ ֹר
וִ ַ
*
אתי ְלל ֹא ִב ְק ֻׁשנִ י
נִ ְמ ֵצ ִ
יתי ְללֹוא ְׁש ָאלּונִ י׃
נִ גְ ֵל ִ
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 v. 11נ׳׳א לא יָ ִחיׁש ,עיין ישעיה כ׳׳ח ט׳׳ז.
 v. 16וכן יוחנן י׳׳ב ל׳׳ח ,נ׳׳א לא נמצא כאן יְ הוָ ֹה ,עיין ישעיה נ׳׳ג א׳.
 v. 18נ׳׳א יצא ַקוָ ם ,עיין תהלים י׳׳ט ה׳.
יסם ,עיין דברים ל׳׳ב כ׳׳א.
יאם .נ׳׳א ַא ְכ ִע ֵ
 v. 19נ׳׳א אני ַא ְקנִ ֵ
אתי ְלל ֹא ִב ְק ֻשנִ י ,עיין ישעיה ס׳׳ה א׳.
 v. 20נ׳׳א נִ ְד ַר ְש ִתי ְללֹוא ָש ָאלּו נִ ְמ ֵצ ִ
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יא
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3
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סֹורר
ל־עם ֵ
ל־הּיֹום ֶא ַ
וְ ַעל־יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא א ֵֹמר ֵּפ ַר ְׂש ִּתי יָ ַדי ָּכ ַ
ּומ ֶֹרה׃
ל־ּפנָיו
ת־עּמֹו ֵמ ַע ָ
ֹלהים ֶא ַ
וַ אֲנִי א ֵֹמר ַּכּיֹום ֲה ִכי ִה ְׁש ִליְך ֱא ִ
נְיָמין׃
ם־אנ ִֹכי יִ ְׂש ְר ֵא ִלי ֲאנִי ִמּזֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם ְל ַמ ֵּטה ִב ִ
ָח ִל ָילה ּגַ ָ
ת־עּמֹו ֲא ֶׁשר ָיְדעֹו ִמ ֶּק ֶדם
ל־ּפנָיו ֶא ַ
ֹלהים ֵמ ַע ָ
ֹא־ה ְׁש ִליְך ֱא ִ
ל ִ
ֹאמר ַה ָּכתּוב ְּב ֵא ִלּיָ הּו ְּב ִה ְתאֹונְ נֹו ַעל־
ת־א ֶׁשר י ַ
ֲהל ֹא ַיְד ְע ֶּתם ֶא ֲ
יאיָך ָה ְרגּו וְ ֶאת־
ֹלהים ֵלאמ ֹר׃ יְ הֹוָ ה ֶאת־נְ ִב ֶ
יִ ְׂש ָר ֵאל ִל ְפנֵי ֱא ִ
ִמזְ ְּבח ֶֹתיָך ָה ָרסּו וָ ִאּוָ ֵתר ֲאנִי ְל ַב ִּדי וַ ַיְב ְקׁשּו ֶאת־נַ ְפ ִׁשי ְל ַק ְח ָּתה׃
ֹלהים ִה ְׁש ַא ְר ִּתי ִלי ִׁש ְב ַעת ֲא ָל ִפים
ּומה ּיַ ֲענֶ ה א ֹתֹו ְּד ַבר ֱא ִ
ַ
ם־ּבּיֹום ַהּזֶ ה
ל־ּב ְר ַּכיִם ַל ָּב ַעל׃ ֵוְכן ּגַ ַ
ֹא־כ ְרעּו ַע ִ
ִאיׁש ֲא ֶׁשר ל ָ
ִה ְׁש ִאיר לֹו ְׁש ֵא ִרית ַּכ ֲא ֶׁשר ָּב ַחר ָּב ֶהם ְּב ָח ֶסד׃ וְ ִאם ְּב ֶח ֶסד
ם־ּכן ַה ֶח ֶסד ֵאינֶ ּנּו עֹוד
ל ֹא ָע ָׂשה ז ֹאת עֹוד ִּב ְׂש ַכר ַמ ֲע ֶׂשה ִּכי ִא ֵ
ם־ּכן
יְתה ִמּתֹוְך ַה ַּמ ֲע ִׂשים ֵאינֶ נּו־עֹוד ֶח ֶסד ִּכי ִא ֵ
ם־ה ָ
ָח ֶסד וְ ִא ָ
ַה ַּמ ֲע ֶׂשה יֶ ְח ַּדל ִל ְהיֹות ַמ ֲע ֶׂשה׃ וְ ַע ָּתה ָמה ֵאפֹוא ְּבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל
ּנֹות ִרים
ת־א ֶׁשר ִּב ְקׁשּו ַרק ַהּנִ ְב ָח ִרים ִה ִּׂשיגּו וְ ַה ָ
ל ֹא ִה ִּׂשיגּו ֶא ֲ
ֻהּכּו ָּב ִעּוָ רֹון׃ ַּכ ָּכתּוב
רּוח ַּת ְר ֵּד ָמה
נָ ַתן ָל ֶהם יְ הֹוָ ה ַ
ֵעינַ יִ ם ל ֹא ִל ְראֹות וְ ָאזְ נַ יִ ם ל ֹא ִל ְׁשמ ַֹע
ד־הּיֹום ַהּזֶ ה׃
ַע ַ
וְ ָדוִ ד א ֵֹמר
יְ ִהי* ֻׁש ְל ָחנָ ם ְל ַפח ְּול ָר ֶׁשת
ּלּומים ָל ֶהם׃
מֹוקׁש ְּול ִׁש ִ
ְּול ֵ
יהם ֵמ ְראֹות
ֶּת ֱח ַׁש ְכנָ ה ֵעינֵ ֶ
יהם ָּת ִמיד ַה ְמ ֵעד׃
ּומ ְתנֵ ֶ
ָ
יֹוסיפּו קּום
נֹוקׁשּו ְל ַמ ַען יִ ְּפלּו וְ ל ֹא ִ
וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ַּכּיֹום ֲה ִכי ְ
יאם׃
ׁשּועה ַלּגֹויִ ים ְל ַמ ַען ַה ְקנִ ָ
ָח ִל ָילה ַאְך ְּב ַמ ַּפ ְל ָּתם יָ ְצ ָאה יְ ָ
*

3

5

6

7
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 v. 21בנ׳׳א לא נמצא כאן ּומ ֶֹרה ,עיין ישעיה ס׳׳ה ב׳.
מֹוקׁש׃ עיין תהלים ס׳׳ט כ׳׳ג.
לֹומים ְל ֵ
יהם ְל ָפח וְ ִל ְש ִ
 v. 9נ׳׳א יהי שלחנם ִל ְפנֵ ֶ
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עֹולם וְ נִ זְ ָקם ְל ֵחיל ּגֹויִ ם
ׁשּועת ָה ָ
ם־מ ַּפ ְל ָּתם ָהיְ ָתה ְּת ַ
ַאְך ִא ַ
קּומם וְ ֵהם ְמ ֵל ִאים׃
ַאף ִּכי ָ
יח ַלּגֹויִ ים ָאנ ִֹכי
וַ ֲא ֵל ֶיכם ַהּגֹויִ ם ֲאנִ י ד ֵֹבר ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ָׁש ִל ַ
ּוב ָׂש ִרי
ת־ּבנֵ י ַע ִּמי ְ
אּולי ַא ְקנִ יא ֶא ְ
ַ
ת־מ ְׁש ַמ ְר ִּתי ֲא ַכ ֵּב ָדה׃
ֶא ִ
ם־מ ֲא ֶׁשר נִ ְּדחּו ָּב ָאה ֵעת
הֹוׁש ְע ִּתי ַל ֲא ָח ִדים ֵמ ֶהם׃ ִּכי ִא ֵ
וְ ַ
ה־אפֹוא ִת ְהיֶ ה ָל ֵעת יִ ָּק ְבצּו ֲהל ֹא ַחּיִ ים
יׁש ֵבי ֵת ֵבל ָמ ֵ
ָרצֹון ְל ְ
יסה
ם־ה ֲע ִר ָ
אׁשית ָה ֲע ִר ָסה ק ֶֹדׁש ֵּכן ּגַ ָ
ם־ר ִ
ן־ה ֵּמ ִתים׃ וְ ִא ֵ
ִמ ַ
ם־ענָ ָפיו׃ וְ ִכי נִ ְק ְטפּו ִמן־
וְ ִאם־ׁש ֶֹרׁש ָה ֵעץ ק ֶֹדׁש ֵּכן ּגַ ֲ
קֹומם וַ ִּת ְת ָע ֶרה ְּבׁש ֶֹרׁש
ָה ֲענָ ִפים וְ ַא ָּתה זֵ ית ַהּיַ ַער נִ ַּט ְע ָּת ִב ְמ ָ
ם־ּת ְתנַ ֵּׂשא זְ כ ֹר
ל־ה ֲענָ ִפים וְ ִא ִ
ל־ּת ְתנַ ֵּׂשא ַע ָ
ּוב ִד ְׁשנֹו׃ ַא ִ
ַהּזַ יִ ת ְ
ם־הּׁש ֶֹרׁש יִ ָּׂשא א ָֹתְך׃
ת־הּׁש ֶֹרׁש ִּכי ִא ַ
ִּכי ל ֹא ַא ָּתה ִת ָּׂשא ֶא ַ
יהם׃ ֵּכן
וְ ֵהן ַּת ֲענֶ ה ֲהל ֹא נִ ְק ְטפּו ָה ֲענָ ִפים ְל ַה ְר ִּכיב א ִֹתי ֲע ֵל ֶ
ִּד ַּב ְר ָּת ֵהן נִ ְק ְטפּו ְבח ֶֹסר ֱאמּונָ ָתם וְ ַא ָּתה נִ ָּצב ֶּב ֱאמּונָ ֶתָך
ֹלהים
ַאל־יִ גְ ַּבּה ִל ְּבָך ִּכי ִאם־יְ ָרא׃ ִּכי ִאם־ל ֹא ָח ַמל ֱא ִ
ם־ע ֶליָך ל ֹא־יַ ְחמ ֹל׃ ׁשּור־
ל־ה ֲענָ ִפים ָה ֱאזְ ָר ִחים ֲהל ֹא ּגַ ָ
ַע ָ
ּנֹוק ִׁשים
ּנֹורא ָל ֵא ֶּלה ַה ָ
ּומ ְׁש ָּפטֹו ַה ָ
ֹלהים ִ
נָ א ֵאפֹוא ֶח ֶסד ֱא ִ
ם־א ְרחֹות ֶח ֶסד ִּת ְׁשמ ֹר
ֹלהים ִא ָ
נֹורא ְּולָך ֶח ֶסד ֱא ִ
ִמ ְׁש ָּפט ָ
ם־הם ִאם־ל ֹא יַ ֲחזִ יקּו ְבח ֶֹסר
ם־א ָּתה ִּתּגָ ֵד ַע׃ וְ גַ ֵ
ם־איִ ן ּגַ ַ
וְ ִא ַ
ֹלהים ָלׁשּוב ָל ַט ַעת א ָֹתם׃ ִּכי ִאם־
ֱאמּונָ ָתם יִ ָּטעּו ִּכי־יָ כ ֹל ֱא ִ
מֹול ְדּתֹו וְ נִ ַּט ְע ָּת ְבמֹו־זַ יִ ת
ַא ָּתה נִ ְק ַט ְפ ָּת ִמּזֵ ית ַהּיַ ַער ְּב ַא ְד ַמת ַ
יתם
ף־ּכי ָה ֲענָ ִפים ָה ֶאזְ ָר ִחים ְּבמֹו־זֵ ָ
טֹוב ֲא ֶׁשר ל ֹא ְכ ֻח ֶּקָך ַא ִ
ת־הּסֹוד ַהּזֶ ה ֶּפן־
יִ ָּטעּו׃ ִּכי ֵאין־נַ ְפ ִׁשי ְל ַכּסֹות ִמ ֶּכם ַא ַחי ֶא ַ
ִּת ְהיּו ֲח ָכ ִמים ְּב ֵעינֵ ֶיכם ִּכי יִ ְׂש ָר ֵאל ֻה ָּכה ְּב ִעּוָ רֹון ִמ ָּק ֶצה ֶא ָחד
ּוב ֵכן ָּכל־יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ּוָ ֵׁש ַע ַּכ ָּכתּוב
ַעד ִּכי־יָב ֹא ְמל ֹא ַהּגֹויִ ם׃ ְ
ּגֹואל
ּובא ִמ ִ*ּצּיֹון ֵ
ָ
*
*
וְ יָ ִׁשיב ֶּפ ַׁשע ִמּי ֲַעק ֹב׃
14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

 v. 26נ׳׳א ְל ִצּיֹון גואל ְּול ָש ֵבי פשע ְביַ ֲעק ֹב ,עיין ישעיה נ׳׳ט כ׳.
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יב
2
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אֹותם
יתי ָ
וַ ֲאנִ י ז ֹאת ְּב ִר ִ
י־א ְס ַלח ַל ֲעֹונָ ם׃
ִּכ ֶ
נּואים ֵהם ִּבגְ ַל ְל ֶכם ַאְך ִּב ְד ַבר
ׂשֹורה ְׂש ִ
ֵהן ִּב ְד ַבר ַה ְּב ָ
ֹלהים
הּובים ֵהם ִּבגְ ַלל ָה ָאבֹות׃ ִּכי ל ֹא־יִ ּנָ ֵחם ֱא ִ
ַה ְּב ִח ָירה ֲא ִ
ם־א ֶּתם
יאת ִּפיהּו׃ ִּכי ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ַ
ל־ק ִר ַ
ל־מ ְּתנַ ת יָ דֹו וְ ַע ְ
ַע ַ
אֹלהים וְ ַע ָּתה ֻר ַח ְמ ֶּתם ֵע ֶקב ח ֶֹסר
ְל ָפנִ ים ל ֹא ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם ֵּב ִ
ם־הם ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו ָע ָּתה ְל ַמ ַען ֵע ֶקב ַר ֲח ֵמ ֶיכם
ֱאמּונָ ָתם׃ ֵּכן ּגַ ֵ
ֹא־אמּונָ ה
ת־ּכ ָּלם ְלל ֱ
ֹלהים ֶא ֻ
י־ה ְסּגִ יר ֱא ִ
ם־ה ָּמה יְ ֻר ָחמּו׃ ִּכ ִ
ּגַ ֵ
ל־ּכ ָּלמֹו׃
ְל ַמ ַען יְ ַר ֵחם ַע ֻ
יַחק ֹר ִמ ְׁש ָּפ ָטיו
אֹלהים ִמי ְ
ה־עמ ֹק ְּתהֹום ַה ָח ְכ ָמה וְ ַה ַּד ַעת ֵל ִ
ֶמ ָ
ת־רּוח יְ הֹוָ ה וְ ִאיׁש ֲע ָצתֹו
ַ
י־ת ֵּכן ֶא
ְּוד ָר ָכיו ִמי ְיִמ ָצא׃ ִּכי ִמ ִ
יׁש ַּלם לֹו׃ ִּכי ַהּכ ֹל ִמּיָ דֹו
י־ה ְק ִּדים ָל ֵתת ֵא ָליו וִ ֻ
יֹוד ֶיעּנּו׃ אֹו ִמ ִ
ִ
עֹולם וָ ֶעד ָא ֵמן׃
ַהּכ ֹל ּבֹו וְ ַהּכ ֹל לֹו הּוא ֲא ֶׁשר־לֹו ַה ָּכבֹוד ְל ָ
ֹלהים ְל ַה ְק ִּדיׁש ֶאת־
וְ ַע ָּתה ֲאנִי ִמ ְת ַחּנֵ ן ֲא ֵל ֶכם ַא ַחי ָּב ַר ֲח ֵמי ֱא ִ
י־בז ֹאת ַּת ְׂש ִּכילּו
אֹלהים ִּכ ְ
ּיֹות ֶיכם ְּכ ָק ְר ָּבן ַחי וְ ָקדֹוׁש ְל ָרצֹון ֵל ִ
ּגְ וִ ֵ
ם־ּתנּו
עֹולם ַהּזֶ ה ִּכי ִא ְ
דֹומים ִל ְבנֵי ָה ָ
ל־ּת ְהיּו ִ
ַל ֲעב ֹד א ֹתֹו׃ וְ ַא ִ
אֹלהים
ינֵיכם ֵל ִ
ִל ְּב ֶכם ְל ִה ְת ַח ֵּדׁש וְ נֶ ְה ַּפ ְכ ֶּתם ַל ֲענָ ִׁשים ֲא ֵח ִרים וְ ֵע ֶ
ִל ְבחֹן ַמה־הּוא ְרצֹונֹו ַהּטֹוב וְ ַהּנָ ִעים וְ ַה ָּׁש ֵלם׃
רּוח ַה ֵחן ַהּנָ תּון ִלי ֶא ְק ָרא ְל ִאיׁש ִאיׁש ִמ ֶּכם ְל ִב ְל ִּתי
ל־ּפי ַ
ִּכי ַע ִ
ם־ה ֲע ֵרְך וְ ַה ְצנֵ ַע
יַ ֲע ִריְך ֶאת־נַ ְפׁשֹו יֶ ֶתר ֵמ ֲא ֶׁשר נָ כֹון לֹו ִּכי ִא ַ
ֹלהים׃ ִּכי ַּכ ֲא ֶׁשר יְ ֻצ ִרים
ר־מ ַדד לֹו ֱא ִ
ְל ִפי ִמ ַּדת ָה ֱאמּונָ ה ֲא ֶׁש ָ
ל־היְ ֻצ ִרים ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ֶא ָחת׃ ֵּכן
ַר ִּבים ָלנּו ְּבגּוף ֶא ָחד וְ ל ֹא ְל ָכ ַ
יח וְ ִאיׁש ִאיׁש ִמ ֶּמּנּו ִּכיצּור
ַר ִּבים ֲאנַ ְחנּו ְלגּוף ֶא ָחד ַּב ָּמ ִׁש ַ
רּוח ַה ֵחן ַהּנָ תּון ָלנּו ִאם־
ַל ֲח ֵברֹו׃ וְ ֵכן ָלנּו ַמ ָּתנֹות ׁש ֹנֹות ְל ִפי ַ
בּואה נִ ְתנַ ֵּבא ְל ִפי ַקו ֱאמּונָ ֵתנּו׃ ִמי ָהע ֵֹמד ְל ָׁש ֵרת יְ ָׁש ֵרת
נְ ָ
יֹורה ַּכ ִּמ ְׁש ָּפט׃
ּמֹורה ֶ
ְּכ ִאיׁש ָחיִ ל וְ ֵכן ַה ֶ
29

30

31

32

34

36

35

2

4

5

6

7

אל־הרומיים יב ,יג

322
8

9
10
11

12
13
14,15
16

17
18

19
20

21

יג
2
3

תֹוכ ְחּתֹו ַהּנ ֵֹתן יִ ְּד ֶבּנּו ִלּבֹו ְּב ַמ ְּתנַ ת
יח יַ ְׂש ִּכיל ִּפיהּו ְב ַ
מֹוכ ַ
ַה ִ
יָ דֹו ָהע ֵֹמד ְּבר ֹאׁש ָה ֵע ָדה יַ ֲעמ ֹד ְּכ ִאיׁש ָחרּוץ וְ ַהּג ֵֹמל ֶח ֶסד
ל־ּת ִהי ַא ֲה ַב ְת ֶכם ִּב ְׂש ַפת ֲח ָלקֹות ִׁשנְ אּו
יִ גְ מ ֹל ְּבטּוב ֵלב׃ ַא ְ
ת־א ִחיהּו ִמ ְּמקֹור
ת־ה ָרע וְ ִד ְבקּו ַּבּטֹוב׃ ֶא ֱהבּו ִאיׁש ֶא ָ
ֶא ָ
יֹותר ִמּנַ ְפ ְׁש ֶכם׃ ִׁש ְקדּו ַעל־
ת־ח ֵברֹו ֵ
ַר ֲח ֵמ ֶיכם וְ ַכ ְּבדּו ִאיׁש ֶא ֲ
רּוח וְ ִע ְבדּו ֶאת־יְ הֹוָ ה׃
אׁשׁשּו ָב ַ
ל־ּת ָע ְצלּו ִה ְת ְ
ַמ ֲע ֵׂש ֶיכם וְ ַא ֵ
הֹוחילּו ַב ָּצ ָרה ִחזְ קּו וְ ִא ְמצּו ַב ְּת ִפ ָּלה ָּת ִמיד׃
ִׂש ְמחּו ַב ִּת ְקוָ ה ִ
דֹוׁשים וְ חּוׁשּו ְל ָה ִביא א ְֹר ִחים
ִה ְת ַח ְּברּו ְל ַמּל ֹאת ַמ ֲחס ֵֹרי ַה ְּק ִ
ל־ּת ַק ֵּללּו׃ ִׂש ְמחּו
ְל ָב ֵּת ֶיכם׃ ָּב ְרכּו ֶאת־ר ְֹד ֵפ ֶכם ָּב ְרכּו וְ ַא ְ
ם־הּב ִֹכים׃ ִׁשיתּו ֶאת ִל ְּב ֶכם ַל ְחׁש ֹב
ּובכּו ִע ַ
ם־ה ְּׂש ֵמ ִחים ְ
ִע ַ
רֹועעּו
ל־ּת ַה ְּלכּו ִבגְ ד ֹלֹות ִמ ֶּכם ִה ְת ֲ
ִאיׁש ִאיׁש ִּכ ְל ַבב ָא ִחיו ַא ְ
ל־ּתגְ ְמלּו ְל ִאיׁש
ל־ּת ְהיּו ֲח ָכ ִמים ְּב ֵעינֵ ֶיכם׃ ַא ִ
ם־ענָ וִ ים וְ ַא ִ
ִע ֲ
ת־הּטֹוב ְּב ֵעינֵ י־כ ֹל׃ וְ ִאם־
ָר ָעה ַּת ַחת ָר ָעה חּוׁשּו ַל ֲעׂשֹות ֶא ַ
ל־א ָדם׃
ם־ּכ ָ
ׁש־ל ֵאל יֶ ְד ֶכם ַה ְׁש ִלימּו ִע ָ
יֵ ׁש ָמקֹום ַּכ ֲא ֶׁשר יֶ ְ
רֹון־אף ִּכי ָכתּוב
ָ
ם־ּתנּו ָמקֹום ַל ֲח
ל־ּת ְתנַ ְּקמּו יְ ִד ִידים ִּכי ִא ְ
ַא ִ
*
ם־ר ֵעב ׂשנַ ֲאָך ַה ֲא ִכ ֵילהּו
ִלי נָ ָקם ֲאנִ י ֲא ַׁש ֵלם ָא ַמר יְ הֹוָ ה׃ וְ ִא ָ
ם־צ ֵמא ַה ְׁש ֵקהּו ָמיִ ם ִּכי גֶ ָח ִלים ַא ָּתה ח ֶֹתה ַעל־
ֶל ֶחם וְ ִא ָ
ת־ה ַרע ְל ָפנֶ יָך
ם־ּכב ֹׁש ֶא ָ
ל־ּת ָּכ ֵבׁש ִל ְפנֵ י ָה ָרע ִּכי ִא ְ
ר ֹאׁשֹו׃ ַא ִ
ַּבּטֹוב׃
י־אין ֶמ ְמ ָׁש ָלה
אׁשים ִּכ ֵ
ָּכל־נֶ ֶפׁש ִּת ָּכנַ ע ִל ְפנֵ י ֶמ ְמ ֶׁש ֶלת ָה ָר ִ
ּומ ִאּתֹו נִ ְהיּו ַה ֶּמ ְמ ָׁשלֹות
ֹלהים ֵ
ל־ּפי ָה ֱא ִ
זּול ִתי ַהּנְ תּונָ ה ַע ִ
ָ
ל־הּמ ֵֹרד ַּב ֶּמ ְמ ָׁש ָלה ִה ְמ ָרה ִּב ְפ ֻק ַּדת
ֲא ֶׁשר יֶ ְׁשנָ ן׃ ָל ֵכן ָּכ ַ
י־ה ַּׁש ִּליט ֵאינֶ ּנּו
ֹאׁשם׃ ִּכ ַ
ֹלהים וְ ַה ַּמ ְמ ִרים יִ ְׂשאּו ֲעֹונָ ם ְּבר ָ
ֱא ִ
ֹאבה ִּכי־
ם־ל ָר ִעים וְ ִכי־ת ֶ
טֹובים ִּכי ִא ְ
ִ
ִל ְמ ִח ָּתה ְל ַמ ֲע ִׂשים
ּות ִה ָּלה ִת ָּׂשא
ֹא־ת ִהי ְלָך ִל ְמ ִח ָּתה ֲע ֵׂשה טֹוב ְ
ֶמ ְמ ַׁש ְלּתֹו ל ְ
ִמ ְּל ָפנָ יו׃
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ם־אוֶ ן ָּפ ַע ְל ָּת יְ ָרא
ֹלהים הּוא ְלטֹוב ָלְך ֶא ֶפס ִא ָ
י־מ ָׁש ֵרת ֱא ִ
ִּכ ְ
ֹלהים הּוא ַהּנִ ְׁש ָּפט
ּומ ָׁש ֵרת ֱא ִ
ת־ח ְרּבֹו ְ
ֹא־חּנָ ם יִ ָּׂשא ֶא ַ
ִּכי ל ִ
ְּבזַ ַעם ֶאת־ּפ ֵֹעל ָאוֶ ן׃ ָל ֵכן נָ כֹון ָל ֶכם ְל ִה ָּכנַ ע ל ֹא ִמ ְּפנֵ י ַהּזַ ַעם
מּוסר ַה ֵּלב׃ ֲא ֶׁשר ַּב ֲעבּור זֶ ה ַא ֶּתם
ם־מ ְּפנֵ י ַ
י־אם ּגַ ִ
ְל ַבּדֹו ִּכ ִ
ֹלהים ֵהם ַהּׁש ְֹק ִדים
י־מ ָׁש ְר ֵתי ֱא ִ
ת־ה ָּמס ִּכ ְ
ְמ ַׁש ְּל ִמים ּגַ ם ֶא ַ
ת־א ֶׁשר לֹו ַה ַּמס ַל ֲא ֶׁשר־
ל־איׁש ֶא ֲ
ל־ה ָּד ָבר ַהּזֶ ה׃ ָהבּו ְל ָכ ִ
ַע ַ
לֹו ַה ַּמס ַה ֶּמ ֶכס ַל ֲא ֶׁשר־לֹו ַה ֶּמ ֶכס ַהּיִ ְר ָאה ַל ֲא ֶׁשר־לֹו ַהּיִ ְר ָאה
וְ ַה ָּכבֹוד ַל ֲא ֶׁשר־לֹו ַה ָּכבֹוד׃
ל ֹא ָת ִלינּו ִא ְּת ֶכם ָּכל־חֹוב ִּב ְל ִּתי ַא ֲה ַבת ָא ָדם ַל ֲח ֵברֹו ִּכי ָהא ֵֹהב
י־הּנֵ ה ל ֹא ִתנְ ָאף ל ֹא ִת ְר ָצח ל ֹא
ּתֹורה׃ ִּכ ִ
ת־ה ָ
ת־ח ֵברֹו ִקּיֵם ֶא ַ
ֶא ֲ
ל־מ ְצֹות ֲא ֵחרֹות
ִתגְ נ ֹב ל ֹא ַת ֲענֶ ה ֵעד ֶׁש ֶקר ל ֹא ַת ְחמ ֹד ִעם ָּכ ִ
ִיָכיל א ָֹתן ַה ָּכתּוב וְ ָא ַה ְב ָּת ְל ֵר ֲעָך ָּכמֹוָך׃ ָה ַא ֲה ָבה ל ֹא ַת ֲע ֶׂשה
ּתֹורה׃
ל־ּכן ָה ַא ֲה ָבה ִהיא ִקּיּום ַה ָ
ָרע ָל ֵר ַע ַע ֵ
מֹועד ְל ָה ִקיץ ִמ ֵּׁשנָ ה
ת־הּזְ ָמן ל ֹא ְתנַ ֵּכרּו ִּכי ָבא ַה ֵ
וְ ַאף ֶא ַ
ׁשּוע ֵתנּו ְקר ָֹבה ָלנּו ַע ָּתה ִמּיֹום ֲא ֶׁשר ֲה ִחּלנּו ְל ַה ֲא ִמין׃
ִּכי יְ ָ
ת־ּפ ֳע ֵלי
ַה ַּליְ ָלה ָח ַלף ָה ַלְך לֹו וְ ַהּיֹום ִהּגִ ַיע נַ ַעזְ ָבה־ּנָ א ֶא ָ
יׁש ִרים נִ ְת ַה ֵּלְך ְּכמֹו־
ּוב ֵמ ָ
ַהח ֶֹׁשְך ְּוכ ֵלי נֶ ֶׁשק ָהאֹור נַ ְחּג ָֹרה׃ ְ
ֹא־בזִ ָּמה וַ ֲעגָ ִבים וְ ל ֹא־
רּוחים וְ ִׁש ָּכרֹון ל ְ
ַבּיֹום ל ֹא ְב ִמ ְרזַ ח ְס ִ
יח ֲאד ֹנֵ ינּו ִּת ְל ַּבׁש ֶא ְת ֶכם
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
רּוח יֵ ַ
ְבזָ דֹון וְ ִקנְ ָאה׃ ַאְך ַ
לֹות ֶיכם ְל ִפי ַת ֲאוַ ת ַה ָּב ָׂשר׃
וְ ל ֹא ְת ַמ ְלאּו ִמ ְׁש ֲא ֵ
תֹוכ ֶכם וְ ל ֹא ְל ִח ְק ֵרי ֵלב
ִאיׁש ְר ֵפה ַיָדיִם ֶּב ֱאמּונָ ה ַק ְּב ֻלהּו ְב ְ
ל־ּד ָבר נָ כֹון לֹו ֶל ֱאכ ֹל
ִל ְׂש ִע ָיּפיו וְ ֶע ְׁשּת ֹנ ָֹתיו׃ יֵ ׁש ַמ ֲא ִמין ִּכי ָּכ ָ
ל־מ ֲא ָכל ַאל־יָבּוז ַל ֲא ֶׁשר
ֹאכל ֶיָרק׃ ָהא ֵֹכל ָּכ ַ
ְּור ֵפה ַיָדיִם זֶ ה י ַ
י־נָׂשא
ת־הא ֵֹכל ִּכ ָ
ֵאינֶ ּנּו א ֵֹכל וַ ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו א ֵֹכל ַאל־יִ ְׁשּפ ֹט ֶא ָ
ֹא־לְך ֵהן ַלאד ֹנָיו הּוא
י־ת ְׁשּפ ֹט ֶע ֶבד ל ָ
ֹלהים׃ ִמי ַא ָּתה ִּכ ִ
ָפנָיו ֱא ִ
י־רב ּכ ַֹח יְהֹוָ ה ַל ֲה ִקימֹו׃
ִּכי יָקּום ִוְכי־יִּפ ֹל וְ הּוא יָקּום ִּכ ַ
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יֵ ׁש ַמ ְב ִּדיל יֹום ֵמ ַעל יֹום וְ יֵ ׁש ֲא ֶׁשר יֹום ַּכּיֹום נֶ ְח ָׁשב־לֹו ִיְהי־נָ א
ל־איׁש ָסמּוְך ִלּבֹו ְּב ַד ְעּתֹו׃ ַה ְמ ַכ ֵּבד ִיָמים ַליהֹוָ ה הּוא ְמ ַכ ְב ָדם
ָּכ ִ
וַ ֲא ֶׁשר ֵאינֶ נּו ְמ ַכ ֵּבד ִיָמים ְל ַמ ַען יְהֹוָ ה ֵאינֶ נּו ְמ ַכ ְב ָדם ָהא ֵֹכל א ֵֹכל
יהֹודּנּו׃
ֹלהים וִ ֶ
י־יֹודה לֹו וַ ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו א ֵֹכל ְל ֵׁשם ֱא ִ
ְל ֵׁשם יְהֹוָ ה ִּכ ֶ
ין־איׁש יָמּות ְלנַ ְפׁשֹו׃ ִּכי
יִחיֶה ְלנַ ְפׁשֹו וְ ֵא ִ
ין־איׁש ֵמ ִא ָּתנּו ְ
ִּכי ֵא ִ
ִאם־נִ ְחיֶה נִ ְחיֶה ַליהֹוָ ה ִוְכי־נָ מּות נָ מּות ַליהֹוָ ה ָל ֵכן ִּכי־נִ ְחיֶה
יח וַ ָּיָקם
ִוְכי־נָ מּות ַליהֹוָ ה ִהּנֵ נּו׃ ִּכי ֲהל ֹא ַּב ֲעבּור ז ֹאת ֵמת ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־ה ַחּיִים׃ וְ ַא ָּתה ָל ָּמה־ּזֶ ה
ל־ה ֵּמ ִתים וְ ַע ַ
וָ ָחי ְל ִה ְׂש ָּת ֵרר ְּכ ָאדֹון ַע ַ
ּדּוע ָּתבּוז ַא ָּתה ְל ָא ִחיָך ֻוְכ ָּלנּו ַל ִמ ְׁש ָּפט
ת־א ִחיָך אֹו ַמ ַ
ִת ְׁשּפ ֹט ֶא ָ
יח׃ ִּכי ָכתּוב
נַ ֲעמ ֹד ִל ְפנֵי ִכ ֵּסא ִּדין ַה ָמ ִש ַ
ל־ּב ֶרְך
י־אנִ י נְ ֻאם יְ הֹוָ ה ִּכי ִלי ִּת ְכ ַרע ָּכ ֶ
ַח ָ
*
*
אֹלהים׃
ּתֹודה ֵל ִ
וְ ָכל־ ָלׁשֹון ֶ
ֹלהים ָּד ָבר׃
ת־א ִ
ל־איׁש וְ ִאיׁש ְלנַ ְפׁשֹו יָ ִׁשיב ֶא ֱ
ל־ּכן ָּכ ִ
ַע ֵ
ת־א ִחיו ִּכי ִאם־נַ ֲחר ֹץ ִמ ְׁש ָּפט
וְ ַע ָּתה ל ֹא נִ ְׁשּפ ֹט עֹוד ִאיׁש ֶא ָ
מֹוקׁש אֹו ִמ ְכׁשֹול׃ יָ ַד ְע ִּתי ּגַ ם־
ְל ִב ְל ִּתי ֵתת ִאיׁש ִל ְפנֵי ָא ִחיו ֵ
ק־ט ֵמא הּוא
י־אין ָּד ָבר ָט ֵמא ֵמ ֵא ָליו וְ ַר ָ
ׁשּוע ֲאד ֹנֵינּו ִּכ ֵ
יָ ַד ְע ִּתי ְּביֵ ַ
יַח ְׁש ֶבּנּו ְל ָט ֵמא׃ וְ ִאם־יֵ ָע ֵצב ָא ִחיָך ְּב ַמ ֲא ָכ ְלָך ֵאינְ ָך
ְל ִמי ֲא ֶׁשר ְ
ת־א ִחיָך
ל־ּת ְׁש ֵחת ְּב ַמ ֲא ָכ ְלָך ֶא ָ
ה ֵֹלְך עֹוד ְּבא ַֹרח ַא ֲה ָבה ַא ַ
ּדּופים׃
ל־ּת ֵּתן יִ ְׁש ַרת נַ ְפ ְׁשָך ְלגִ ִ
יח ֵמת ַּב ֲעדֹו׃ וְ ַא ִ
ֲא ֶׁשר ַה ָּמ ִׁש ַ
ם־צ ָד ָקה ָׁשלֹום
ּומ ְׁש ֶּתה ִּכי ִא ְ
ֹלהים ֵאינֶ ּנָ ה ַמ ֲא ָכל ִ
י־מ ְלכּות ֱא ִ
ִּכ ַ
יח ָּב ֵא ֶּלה ָרצּוי הּוא
ת־ה ָּמ ִׁש ַ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש׃ וְ ָהע ֵֹבד ֶא ַ
וְ ֶח ְדוָ ה ְּב ַ
*
ל־ּכן נִ ְר ְּד ָפה־ּנָ א ַד ְר ֵכי ָׁשלֹום
נָׁשים׃ ַע ֵ
אֹלהים וְנֶ ְח ָמד ְּב ֵעינֵי ֲא ִ
ֵל ִ
ל־ּד ְב ַרת
ֹלהים ַע ִ
ל־ּת ֲהר ֹס ּפ ַֹעל ֱא ִ
ת־ר ֵעהּו׃ ַא ַ
ְלכֹונֵ ן ִאיׁש ֶא ֵ
ֹאכ ֶלּנּו
ל־ּד ָבר הּוא ָטהֹור וְ ַרק ַרע הּוא ַל ֲא ֶׁשר י ְ
ַמ ֲא ָכל ָּכ ָ
ְל ִה ְתנַ ֵּקם ְּבנַ ְפׁשֹו׃
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ל־לׁשֹון ,עיין ישעיה מ׳׳ה כ׳׳ג.
 v. 11נ׳׳א ִבי נִ ְש ַב ְע ִתי .נ׳׳א ִת ָש ַבע ָכ ָ
 v. 19ס׳׳א ר ְֹד ִפים ֲאנַ ְחנּו.
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ֹא־ל ֲעׂשֹות ָּד ָבר ֲא ֶׁשר
ֹא־ל ְׁשּתֹות יָ יִן וְ ל ַ
ֹא־ל ֱאכ ֹל ָּב ָׂשר ל ִ
טֹוב ל ֶ
יִ ְהיֶ ה ִמ ְכׁשֹול ֵלב ְל ָא ִחיָך אֹו ֲא ֶׁשר יִ ּוָ ֶקׁש־ּבֹו אֹו יָ ָדיו ִּת ְר ֶּפינָ ה׃
ֹלהים ַא ְׁש ֵרי ָה ִאיׁש
י־לָך ְל ַב ְּדָך ִל ְפנֵי ָה ֱא ִ
ׁש־לָך ֱאמּונָ ה ְּת ִה ְ
יֶ ְ
ֹאכל וְ ִלּבֹו
ֲא ֶׁשר ִלּבֹו ל ֹא ְיַר ִׁש ֶיעּנּו ַּב ֲא ֶׁשר ְיִב ַחר־לֹו׃ ַאְך ִאם־י ַ
נִ ְפ ַלג ָע ָליו וְ נָ ָׂשא ֲעֹונֹו יַ ַען ִּכי ל ֹא ֶב ֱאמּונָ ה ַמ ֲע ֵׂשהּו וְכ ֹל ֲא ֶׁשר
נַ ֲע ָׂשה ִּב ְב ִלי ֱאמּונָ ה ֵח ְטא הּוא׃
וַ ֲאנַ ְחנּו גִ ּב ֵֹרי כ ַֹח ָע ֵלינּו ַה ִּמ ְצוָ ה ָל ֵׂשאת ִר ְפיֹון ַּד ֵּלי כ ַֹח וְ ל ֹא
ָלחּוׁש ְל ֵח ֶפץ נַ ְפ ֵׁשנּו׃ וְ ִאיׁש ִאיׁש ֵמ ִא ָּתנּו יָ חּוׁש ְל ֵח ֶפץ ֵר ֵעהּו
יח ל ֹא ָחׁש
ם־ה ָּמ ִׁש ַ
ְלטֹוב־לֹו ְל ַב ֲעבּור ָיִּבנֶ ה ִמ ֶּמנּו׃ ִּכי גַ ַ
חֹור ֶפיָך נָ ְפלּו
ם־חׁש ַל ֲא ֶׁשר ָּכתּוב וְ ֶח ְרּפֹות ְ
ְלנַ ְפׁשֹו ִּכי ִא ָ
מּוסר ָלנּו ְל ַה ֲחזִ יק
ל־א ֶׁשר נִ ְכ ַּתב ִמ ֶּק ֶדם נִ ְכ ַּתב ְל ָ
ָע ָלי׃ וְ ָכ ֲ
תּובים׃ וְ ֵאל ֶא ֶרְך
ּוב ַתנְ חּומֹות ַה ְּכ ִ
ְּב ִת ְקוָ ה ְּבא ֶֹרְך ַא ַּפיִ ם ְ
חּומים יִ ֵּתן ָל ֶכם ֵלב ֶא ָחד ְל ִאיׁש ְּכ ָא ִחיו ְּכיַ ד
ַא ַּפיִ ם ֲא ִבי ַה ַּתנְ ִ
ּופה ֶא ָחד ְּת ַכ ְּבדּו יַ ְח ָּדו ֶאת־
ּוב ֵלב ֵא ָחד ֶ
יח׃ ְ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
ל־ּכן ַק ְּבלּו נָ א ִאיׁש
יח׃ ַע ֵ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ֲא ִבי ֲאד ֹנֵ ינּו יֵ ַ
ֱא ִ
ֹלהים׃
יח ִק ֵּבל ֶא ְת ֶכם ִל ְכבֹוד ָה ֱא ִ
ם־ה ָּמ ִׁש ַ
ת־ר ֵעהּו ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ַ
ֶא ֵ
ּמֹולים
ת־הּנִ ִ
יח ָהיָ ה ִל ְמ ָׁש ֵרת ֶא ַ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ִּכי יֵ ַ
ל־ה ָאבֹות׃ וְ ַהּגֹויִ ם
ַּב ֲעבּור ֱא ֶמת ֱאֹלהים ְל ָה ִקים ְּד ָב ָריו ֶא ָ
ל־ח ְסּדֹו ַּכ ָּכתּוב
ֹלהים ַע ַ
ת־ה ֱא ִ
ם־הם יְ ַכ ְּבדּו ֶא ָ
ּגַ ֵ
*
אֹודָך ַבּגֹויִ ם ְּול ִׁש ְמָך ֲאזַ ֵּמ ָרה׃
ל־ּכן ְ
ַע ֵ
וְ עֹוד ָּכתּוב
ַה ְרנִ ינּו גֹויִ ם ַעּמֹו׃
וְ עֹוד
ַה ְללּו ֶאת־יְ הֹוָ ה ָּכל־ּגֹויִ ם
ל־ה ֻא ִּמים׃
ַׁש ְּבחּוהּו ָּכ ָ
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 v. 9נ׳׳א בגוים יְ הוָ ֹה ,עיין תהילים י׳׳ח נ׳ ,ועיין עוד שמואל ב׳ כ׳׳ב נ׳.
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ֹאמר עֹוד
יׁש ְעיָ ה י ַ
וִ ַ
וְ ָהיָ ה ׁש ֶֹרׁש יִ ַׁשי
וְ* ָהע ֵֹמד ִל ְמׁש ֹל ָּב ַע ִּמים
ֵא ָליו ּגֹויִ ם*יְ ַקּוּו׃
ל־ׂש ְמ ָחה וְ ָׁשלֹום ֶּב ֱאמּונַ ְת ֶכם
יְמ ֵּלא ֶא ְת ֶכם ָּכ ִ
אֹלהי ַה ִּת ְקוָ ה ַ
וֵ ֵ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש׃
הֹוסיף ַחיִ ל ְּב ִת ְקוָ ה ְּבע ֹז ַ
ְל ִ
י־א ֶּתם ְמ ֵל ִאים ֶח ֶסד
ם־ּב ֶכם ַא ַחי ָּב ְט ָחה נַ ְפ ִׁשי ְמא ֹד ִּכ ַ
וְ גַ ָ
ת־א ִחיו׃ וַ ֲאנִ י
ל־ּד ַעת ּונְ כ ֹנִ ים ְל ַהזְ ִהיר ִאיׁש ֶא ָ
ְׁש ֵל ִמים ְּב ָכ ַ
ְּביֶ ֶתר ע ֹז ָּכ ַת ְב ִּתי ֲא ֵל ֶיכם ַעל־א ֹדֹות ְּד ָב ִרים ֲא ָח ִדים ְּכ ַמזְ ִּכיר
ֹלהים ֵא ַלי ָח ֶסד׃ וָ ֶא ְהיֶ ה
ֲאנִ י ִל ְפנֵ ֶיכם ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ִה ָּטה ֱא ִ
ֹלהים
ׂשֹורת ָה ֱא ִ
יח ֵּבין ַהּגֹויִ ם וַ ֲא ַכ ֵהן ִל ְב ַ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ִל ְמ ָׁש ֵרת יֵ ַ
רּוח ַהק ֶֹדׁש׃
ַּב ֲעבּור יַ ֲע ֶלה ָק ְר ָּבן ַהּגֹויִ ם ְל ָרצֹון ְמ ֻק ָּדׁש ְּב ַ
יח ַּב ֲח ָפ ִצים ֲא ֶׁשר
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁש־לי ְל ִה ְת ַה ֵּלל ְּביֵ ַ
ּוב ֵכן יֶ ִ
ְ
יח
יתי ְל ַד ֵּבר ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ל ֹא ִב ַּצע ַה ָּמ ִׁש ַ
אֹלהים׃ ִּכי ל ֹא־נִ ִּס ִ
ֵל ִ
ּוב ֲע ִלילֹות
ת־לב ַהּגֹויִ ם ְּב ִא ְמ ֵרי ִפי ַ
ַעל־יָ ִדי ְל ַהּטֹות ֵא ָליו ֶא ֵ
ֹלהים ַעד ֲא ֶׁשר
רּוח ֱא ִ
בּורת ָהא ֹתֹות וְ ַהּמ ְֹפ ִתים ְּבע ֹז ַ
יָ ָדי׃ ִּבגְ ַ
יה ַעד
יבֹות ָ
ּוס ִב ֶ
ירּוׁש ַליִ ם ְ
יח ִמ ָ
ׂשרת ַה ָּמ ִׁש ַ
ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ ְּב ַ
ּלּוריקֹון׃ וְ ֵכן ַׂש ְמ ִּתי ְמגַ ַּמת ָּפנַ י ְל ַב ֵּׂשר ַאְך ִּב ְמק ֹמֹות ֲא ֶׁשר
ִא ִ
יח עֹוד ל ֹא נִ ְק ָרא ָׁשם ְל ִב ְל ִּתי ֶא ְבנֶ ה ַעל־יְ סֹוד
ֵׁשם ַה ָּמ ִׁש ַ
ם־ּכ ָּכתּוב
ֲא ֵח ִרים׃ ִּכי ִא ַ
ֹא־ס ַּפר ָל ֶהם ָראּו
ֲא ֶׁשר ל ֻ
ֹא־ׁש ְמעּו ִה ְתּבֹונָ נּו׃
וַ ֲא ֶׁשר ל ָ
וַ ֲא ֶׁשר ָלז ֹאת נֶ ֱע ַצ ְר ִּתי זְ ַמן ָרב ִמּבֹוא ֲא ֵל ֶיכם׃ ֲא ָבל ַע ָּתה
ׁשּוק ִתי
ּות ָ
ין־לי עֹוד ָמקֹום ַּבּגְ ִלילֹות ָה ֵא ֶּלה ְ
ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ֵא ִ
דֹולה ָלבֹוא ֲא ֵל ֶיכם זֶ ה ָׁשנִ ים ַרּבֹות׃
גְ ָ
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אֹות ֶכם
ָאבֹוא ֲא ֵל ֶיכם ְּב ֶל ְכ ִּתי ִל ְס ָפ ַרד ִּכי ְמ ַקּוֶ ה ֲאנִ י ִל ְר ְ
ת־ּפנֵ ֶיכם ִל ְמ ָעט ַא ַחר ְּת ַׁש ְּלחּונִ י
ְּב ָע ְב ִרי ִל ְׂשּב ַֹע ְׂש ָמחֹות ֶא ְ
רּוש ַליְ ָמה ְל ָה ִביא ָׁשם ִמ ְחיָ ה
ְל ַד ְר ִּכי׃ ֶא ֶפס ַּכּיֹום ִהנְ נִ י ה ֵֹלְך יְ ָ
דֹוׁשים׃ ִּכי־יָ ָׁשר ַה ָּד ָבר ְּב ֵעינֵ י ַה ַּמ ְּקדֹונִ ים וְ ָה ֲא ַכּיִ ים
ַל ְּק ִ
דֹוׁשים׃
רּוׁש ַליִ ם ַה ְּק ִ
ל־א ְביֹונֵ י יְ ָ
ְל ָה ִרים ַמ ְׂש ַאת נְ ָד ָבה ֶא ֶ
יהם וְ גַ ם־חֹוב ֵהם ְמ ִׁש ִיבים ָל ֶהם
וְ ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה יָ ָׁשר ְּב ֵעינֵ ֶ
רּוח ֲהל ֹא
ֹאחזּו ְבנַ ֲח ָל ָתם ַּכ ֲח ֵב ִרים ְּב ַחּיֵ י ָה ַ
ם־הּגֹויִ ם נ ֲ
ִּכי ִא ַ
יהם ְל ַה ֲחי ָֹתם ְּב ַחּיֵ י ְב ָׂש ִרים׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר ֲא ַכ ֶּלה ֶאת־
ם־ע ֵל ֶ
ּגַ ֲ
ַה ָּד ָבר וְ ַה ְּפ ִרי ַהּזֶ ה יִ ְהיֶ ה ְביָ ָדם ֶאל־נָ כֹון ֶא ְע ְּב ָרה ֶּד ֶרְך ֲע ֵל ֶיכם
י־ב ְמל ֹא ִּב ְר ָכ ָתה ֶׁשל־
ִל ְס ָפ ַרד׃ ְּוכב ִֹאי ֲא ֵל ֶיכם יָ ַד ְע ִּתי ִּכ ִ
יח ָאב ָֹאה׃
ת־ה ָּמ ִׁש ַ
ׂשֹור ַ
ְּב ַ
ּוב ַא ֲה ַב ְת ֶכם
יח ֲאד ֹנֵ ינּו ְ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
וַ ֲאנִ י ִמ ְת ַחּנֵ ן ֲא ֵל ֶיכם ַא ַחי ְּביֵ ַ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ְל ִה ְת ַא ֵּמץ ְּול ִה ְת ַּפ ֵּלל ִא ִּתי ֶאל־
ַהּנְ תּונָ ה ָל ֶכם ֵמ ַ
הּודה
יְמ ְּל ֵטנִ י ִמּיַ ד ַה ַּמ ְמ ִרים ְּב ֶא ֶרץ יְ ָ
ֹלהים ְּב ַעד נַ ְפ ִׁשי׃ ִּכי ַ
ֱא ִ
ירּוׁש ָליִ ם׃ וְ ָלב ֹא
דֹוׁשים ִּב ָ
וְ יִ ְּתנֵ נִ י ִלגְ מ ֹר ֲעב ָֹד ִתי ְל ָרצֹון ַל ְּק ִ
ֹלהים ְל ִהּנָ ֵפׁש ָׁשם ִע ָּמ ֶכם׃
ֲא ֵל ֶיכם ְּב ֵלב ָׂש ֵמ ַח ִּב ְרצֹון ֱא ִ
ם־ּכ ְּל ֶכם ָא ֵמן׃
אֹלהי ַה ָּׁשלֹום יִ ְהיֶ ה ִע ֻ
וֵ ֵ
פֹויּבה ְמ ָׁש ַרת
וְ ִהנְ נִ י ַמ ְפּגִ ַיע ְּב ַעד ֲאח ֵֹתנּו ַה ָּב ָאה ִל ְפנֵ ֶיכם ִהיא ֶ
לּוה־ּנָ א ַּב ֲאד ֹנֵ ינּו ְּכ ִמ ְׁש ָּפט
ת־ה ֵע ָדה ְּב ַקנְ ְּכ ָרי׃ ָאּנָ א ַק ְּב ָ
ֶא ָ
ל־ּד ָבר ֲא ֶׁשר ֶּת ְח ַסר ִע ְּמ ֶכם ִּכי
כּוה ְּב ָכ ָ
ְל ַאנְ ֵׁשי ק ֶֹדׁש וְ ִת ְמ ָ
זּול ִתי׃ ַׁש ֲאלּו ִל ְׁשלֹום
ּוב ֵידי ַר ִּבים ָ
ם־היא ָת ְמ ָכה ְביָ ִדי ִ
ּגַ ִ
יח׃ ֲא ֶׁשר
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יס ִק ָּלא וַ ֲע ִק ָילס ֲח ֵב ַרי ַּב ֲעב ַֹדת יֵ ַ
ְּפ ִר ְ
טֹוב ָתם ִּכי
ֹא־אנִ י ְל ַב ִּדי ַמ ִּכיר ָ
ארם ְּב ַעד נַ ְפ ִׁשי וְ ל ֲ
נָ ְתנּו ַצּוָ ָ
יתם ִּת ְׁש ֲאלּו
ל־ה ֵע ָדה ְּב ֵב ָ
ל־ק ִהיּלֹות ַהּגֹויִ ם׃ וְ גַ ם ֶא ָ
ִאם־ּגַ ם ָּכ ְ
אׁשית
ְל ָׁשלֹום ָׁש ֲאלּו ִל ְׁשלֹום ַא ֵּפינְ טֹוס יְ ִד ִידי ֲהל ֹא הּוא ֵר ִ
יח׃ ַׁש ֲאלּו ִל ְׁשלֹום ִמ ְריָ ם ֲא ֶׁשר ָע ְמ ָלה ָל ֶכם
ְּפ ִרי ַא ְסיָ א ַל ָּמ ִׁש ַ
ָע ָמל ָרב׃
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ַׁש ֲאלּו ִל ְׁשלֹום ַאנְ ְּדרֹונִ יקֹוס וְ יּונְ יָ ס ְקר ָֹבי ֲא ֶׁשר נֶ ֶא ְסרּו ִא ִּתי
יחים וְ ֵהם ָּד ְבקּו ְל ָפנַ י
ַּב ִּמ ְׁש ָמר וְ גַ ם־יָ ָצא ִׁש ְמ ָעם ֵּבין ַה ְּׁש ִל ִ
יאס יְ ִד ִידי ַּבאד ֹנֵ ינּו׃ ַׁש ֲאלּו
יחנּו׃ ַׁש ֲאלּו ִל ְׁשלֹום ַא ְמ ְּפ ִל ָ
ִּב ְמ ִׁש ֵ
יח וְ ִל ְׁשלֹום ְס ַט ִּכיס
אּור ָבנֹוס ֲח ֵב ֵרנּו ַּב ֲעב ַֹדת ַה ָּמ ִׁש ַ
ִל ְׁשלֹום ְ
יח ַׁש ֲאלּו ִל ְׁשלֹום
יְ ִד ִידי׃ ַׁש ֲאלּו ִל ְׁשלֹום ַא ַּפ ִּליס ַהּנֶ ֱא ָמן ַּב ָּמ ִׁש ַ
ֹרֹודּיֹון ְקר ִֹבי ַׁש ֲאלּו
טֹובלֹוס׃ ַׁש ֲאלּו ִל ְׁשלֹום ה ִ
יס ְ
ְּבנֵ י ֵבית ֲא ִר ְ
ִל ְׁשלֹום ְּבנֵ י ֵבית נַ ְר ִקיסֹוס ַה ְּד ֵב ִקים ַּבאד ֹנֵ ינּו׃ ַׁש ֲאלּו ִל ְׁשלֹום
יהן ַּבאד ֹנֵ ינּו ַׁש ֲאלּו
רּופ ָסה ָהע ֹׂשֹות ַמ ֲע ֵׂש ֶ
ּוט ָ
רּופינָ ה ְ
ְט ֵ
יה ַּבאד ֹנֵ ינּו׃
הּובה ֲא ֶׁשר ִה ְר ְּב ָתה ְפ ָע ֶל ָ
ִל ְׁשלֹום ַּפ ְר ִסיס ָה ֲא ָ
ַׁש ֲאלּו ִל ְׁשלֹום רּופֹוס ְּב ִחיר ֲאד ֹנֵ ינּו וְ ִל ְׁשלֹום ִאּמֹו ְּכ ֵאם
רֹובס
ִלי׃ ַׁש ֲאלּו ִל ְׁשלֹום ֲאסּונְ ְק ִריטֹוס ְּפ ֵליגֹון ֶה ְר ָמס ַּפ ְט ָ
וְ ֶה ְר ִמיס וְ ָה ַא ִחים ֲא ֶׁשר ִע ָּמ ֶהם׃ ַׁש ֲאלּו ִל ְׁשלֹום ִּפילֹולֹוגֹוס
דֹוׁשים ֲא ֶׁשר ִא ָּתם׃
ל־ה ְּק ִ
אֹולּומ ָּפס וְ ָכ ַ
ְ
יּוליָ א נִ ְירוַ ס וַ ֲאחֹותֹו וְ
וְ ְ
ל־ק ִהיּלֹות
יקת ַהּק ֶֹדׁש ָּכ ְ
ַׁש ֲאלּו ִאיׁש ְל ֵר ֵעהּו ְל ָׁשלֹום ִּבנְ ִׁש ַ
יחנּו ּד ְֹרׁשֹות ְל ָׁשלֹום ָל ֶכם׃
ְמ ִׁש ֵ
וַ ֲאנִ י ַמזְ ִהיר ֶא ְת ֶכם ַא ַחי ִה ָּׁש ְמרּו ָל ֶכם ִמ ְּמ ַׁש ְּל ֵחי ְמ ָדנִ ים
ת־ה ֶּל ַקח ֲא ֶׁשר ְל ַמ ְד ֶּתם סּורּו־נָ א
ּומֹוק ִׁשים ַל ֲהפְֹך ֶא ַ
ְ
ׁשּוע
ת־אד ֹנֵ ינּו יֵ ַ
יהם׃ ִּכי ֲאנָ ִׁשים ָּכ ֵא ֶּלה ל ֹא יַ ַע ְבדּו ֶא ֲ
ֵמ ֲע ֵל ֶ
ּוב ְׂש ַפת ֲח ָלקֹות וַ ֲח ַל ְק ַלּקֹות
ת־ּכ ֵר ָׂשם ִ
ם־א ְ
יח ִּכי ִא ֶ
ַה ָּמ ִׁש ַ
נֹודע ַלּכ ֹל ִּכי־יֵ ׁש ָל ֶכם ֵלב
ימים׃ וְ ַ
ת־לּבֹות ַה ְּת ִמ ִ
יַ ִּדיחּו ֶא ִ
ל־ּכן ָׂשׂש ֲאנִ י ֲע ֵל ֶיכם ַאְך ָח ַפ ְצ ִּתי ִּכי ִת ְהיּו ֲח ָכ ִמים
ׁש ֵֹמ ַע וְ ַע ֵ
אֹלהי ַה ָּׁשלֹום יְ ַד ֵּכא
ימים ֵמ ֲעׂשֹות ָר ָעה׃ וֵ ֵ
ּות ִמ ִ
ַל ֲעׂשֹות טֹוב ְ
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ת־ה ָּׂש ָטן ּכ ֹה ַמ ֵהר ַּת ַחת ַרגְ ֵל ֶיכם ֶח ֶסד יֵ ַ
ֶא ַ
ֲאד ֹנֵ ינּו יִ ְהיֶ ה ִע ָּמ ֶכם׃
רֹובי ּד ְֹר ִׁשים
סֹוס ַּפ ְטרֹוס ְק ַ
לּוקיֹוס וְ יָ סֹון וְ ְ
ימֹותּיֹוס ֲח ֵב ִרי וְ ְ
ִט ִ
לֹומ ֶכם׃ וַ ֲאנִ י ַט ְר ִטּיֹוס ס ֵֹפר ָה ִאּגֶ ֶרת ַהּז ֹאת ׁש ֵֹאל
ִל ְׁש ְ
לֹומ ֶכם ַּבאד ֹנֵ ינּו׃
ִל ְׁש ְ
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לֹומ ֶכם ֲא ַר ְסטֹוס
ל־ה ָּק ָהל ּד ֵֹרׁש ִל ְׁש ְ
לֹון־לי ְּול ָכ ָ
ּגָ ּיֹוס ַּב ַעל ַה ָּמ ִ
לֹומ ֶכם׃ ֶח ֶסד
ּוקוַ ְרטֹוס ָא ִחינּו ׁש ֲֹא ִלים ִל ְׁש ְ
ס ֵֹכן ָה ִעיר ְ
ם־ּכ ְל ֶכם ָא ֵמן׃
יח ִע ֻ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֲאדֹונֵ ינּו יֵ ַ
ׂשרת
ׂשר ִתי ִהיא ְב ַ
וְ הּוא ֲא ֶׁשר ַהּכ ַֹח ְּביָדֹו ְלכֹונֵ ן ֶא ְת ֶכם ִּכ ְב ָ
יח ְּכ ִפי ִה ְתּגַ ּלּות ַהּסֹוד ֲא ֶׁשר ָהיָה ָכ ֻמס ִמ ֵימי ֶק ֶדם׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
עֹולם
ֹלהי ָ
יאים ִּב ְפ ֻק ַּדת ֱא ֵ
ל־ּפי ִכ ְת ֵבי ַהנְ ִב ִ
וַ ֲא ֶׁשר נִ גְ ָלה ַכּיֹום ַע ִ
ל־אמּונָ תֹו׃ הּוא ֵאל
ת־ל ָּבם ֶא ֱ
ל־הּגֹויִם ְל ַהּטֹות ֶא ִ
וְ ֻהּגַ ד ְל ָכ ַ
עֹולם וָ ֶעד ָא ֵמן׃
יח ְל ָ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֵּדעֹות ְל ַבּדֹו וְ לֹו ַה ָּכבֹוד ְּביֵ ַ
24

27
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ּקֹורנְ ִּתּיִ ים א
ל־ה ִ
ֶא ָ
א
2

3
4
5
6,7

8

9

10

11
12

13
14

ֹלהים
יח ִּב ְרצֹון ֱא ִ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יח ֲא ֶׁשר ָּב ַחר־ּבֹו יֵ ַ
ּפֹולֹוס ַה ָּׁש ִל ַ
ֹלהים ְּבק ִֹרנְ ּתֹוס ַה ְּב ִח ִירים
ל־ע ַדת ֱא ִ
סֹוס ְּתנִ יס ָא ִחינּו׃ ֶא ֲ
ֲאנִ י וְ ְ
ל־הּק ְֹר ִאים
יח ִה ְת ַק ָּדׁשּו ִעם ָּכ ַ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
דׁשים ֲא ֶׁשר ְּביֵ ַ
וְ ַה ְּק ִ
יהם וַ ֲאד ֹנֵ ינּו׃
יח הּוא ֲאד ֹנֵ ֶ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־מקֹום ְּב ֵׁשם יֵ ַ
ְּב ָכ ָ
יח׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ָא ִבינּו וַ ֲאד ֹנֵ ינּו יֵ ַ
ֶח ֶסד וְ ָׁשלֹום יִ ֵּתן ָל ֶכם ֱא ִ
ׁשּוע
ל־ח ְסּדֹו ֲא ֶׁשר ּגָ ַמל ֲע ֵל ֶיכם ְּביֵ ַ
ֹלהי ָּת ִמיד ַע ַ
ת־א ַ
ֲא ָב ֵרְך ֶא ֱ
ל־מ ָּדע וְ ַה ְׂש ֵּכל׃
אתם אֹון ָל ֶכם ַּבּכ ֹל ְּב ָכ ַ
יח׃ ִּכי בֹו ְמ ָצ ֶ
ַה ָּמ ִׁש ַ
יח נֶ ֶא ְמנָ ה ָב ֶכם׃ ַעד ֲא ֶׁשר־ל ֹא ֲח ַס ְר ֶּתם
ַּכ ֲא ֶׁשר ֵעדּות ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־מ ַּתת־יָ ּה וְ ֵעינֵ ֶיכם צ ִֹפּיֹות ְל ִהּגָ לֹות נִ גְ לֹות ְּפנֵ י
אּומה ִמ ָּכ ַ
ְמ ָ
ד־ה ֵּקץ
יח׃ ֲא ֶׁשר ּגַ ם־הּוא יְ כֹונֵ ן ֶא ְת ֶכם ַע ַ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֲאד ֹנֵ ינּו יֵ ַ
יח׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ְל ִב ְל ִּתי יִ ָּמ ֵצא ָב ֶכם ֶׁש ֶמץ ָּד ָבר ְּביֹום ֲאד ֹנֵ ינּו יֵ ַ
אתם ּבֹו ְל ָד ְב ָקה ִּב ְבנֹו
ֹלהים ֲא ֶׁשר נִ ְק ֵר ֶ
ִּכי נֶ ֱא ָמן הּוא ָה ֱא ִ
יח ֲאד ֹנֵ ינּו׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
יח ְל ַד ֵּבר
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
וַ ֲאנִ י ד ֵֹרׁש ִמ ֶּכם ַא ַחי ְּב ֵׁשם ֲאד ֹנֵ ינּו יֵ ַ
ם־ה ְת ַח ְּברּו
ל־ּת ְתּג ְֹדדּו ִל ְפ ַלּגֹות ִּכי ִא ִ
ֻּכ ְּל ֶכם ֶּפה ֶא ָחד וְ ַא ִ
ד־לי ַא ַחי ִמ ִּפי ְבנֵ י־
ּוב ֵע ָצה ֶא ָחת׃ ִּכי ֻהּגַ ִ
יַ ְח ָּדו ְּב ֵלב ֶא ָחד ְ
י־ד ְב ֵרי ִריבֹות ְּב ַׁש ֲע ֵר ֶיכם׃ וְ ִהּנֵ ה זֶ ה ְד ָב ִרי
לֹואה ִּכ ִ
ֵבית ְּכ ָ
ִאיׁש ִאיׁש ִמ ֶּכם א ֵֹמר ֲאנִ י ְלפֹולֹוס אֹו ֲאנִ י ְל ַאּפֹולֹוס אֹו ֲאנִ י
יח ֲהנִ ְצ ַלב ּפֹולֹוס
יח׃ ֲה ִכי נֶ ֱח ַלק ַה ָּמ ִׁש ַ
ְל ֵכ ָיפא אֹו ֲאנִ י ַל ָּמ ִׁש ַ
אֹלהים
ַּב ַע ְד ֶכם אֹו ֲהנִ ְט ַּב ְל ֶּתם ְּב ֵׁשם ּפֹולֹוס׃ ׂשֹוׂש ָא ִׂשיׂש ֵּב ִ
זּול ִתי ְק ִר ְסּפֹוס וְ גָ יֹוס׃
ֹא־ט ַב ְל ִּתי ִאיׁש ִמ ֶּכם ָ
ִּכי ל ָ
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29,30

י־בית
ת־ּבנֵ ֵ
ֹאמרּו ִּכי־נִ ְט ַּב ְל ֶּתם ִּב ְׁש ִמי׃ ַאְך ָט ַב ְל ִּתי גַ ם ֶא ְ
ֶּפן־י ְ
ם־ט ַב ְל ִּתי ִאיׁש ַא ֵחר׃
ּומ ְּל ַבד ֵא ֶּלה ֵאינֶ ּנִ י י ֵֹד ַע עֹוד ִא ָ
ְס ֵט ָפנַ ס ִ
ֹא־ב ָח ְכ ַמת
ם־ל ַב ֵּׂשר וְ ל ְ
יח ְל ַט ֵּבל ִּכי ִא ְ
ִּכי ל ֹא ְׁש ָל ַחנִ י ַה ָּמ ִׁש ַ
יח ְלת ֹהּו׃
ְׂש ָפ ַתיִ ם ֶּפן־יִ ְהיֶ ה ְצ ַלב ַה ָּמ ִׁש ַ
ּנֹוׁש ִעים הּוא
י־פ ְתּגָ ם ַה ְּצ ַלב ִּכ ְפ ַתּיּות הּוא ָלא ְֹב ִדים וְ ָלנּו ַה ָ
ִּכ ִ
י־כתּוב
ֹלהים׃ ִּכ ָ
בּורת ֱא ִ
ּגְ ַ
*
ֲא ַא ֵּבד ָח ְכ ַמת ֲח ָכ ִמים
ּובינַ ת נְ בֹונִ ים ַא ְס ִּתיר׃
ִ
עֹולם ֲהל ֹא ִס ֵּכל
ַאּיֵ ה ָח ָכם ַאּיֵ ה ס ֵֹפר ַאּיֵ ה ׁש ֵֹקל ִח ְק ֵרי ָה ָ
עֹולם
עֹולם ַהּזֶ ה׃ ִּכי ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ָה ָ
ת־ח ְכ ַמת ָה ָ
ֹלהים ֶא ָ
ֱא ִ
ֹלהים ְּורצֹונֹו
ֹלהים ָּב ָאה ָח ְכ ַמת ֱא ִ
ת־ה ֱא ִ
ְּב ָח ְכ ָמתֹו ל ֹא יָ ַדע ֶא ָ
הּודים
ת־ה ַּמ ֲא ִמינִים׃ ִּכי ַהּיְ ִ
הֹוׁש ַיע ֶא ַ
ׂשרה ְל ִ
ְּב ִס ְכלּות ַה ְּב ָ
ׁש ֲֹא ִלים אֹות וְ ַהּיְ וָ נִים ְמ ַב ְק ִׁשים ָח ְכ ָמה׃ וַ ֲאנַ ְחנּו ְמ ַב ְּׂש ִרים
הּודים ְל ִמ ְכׁשֹול וְ ַלּיְ וָ נִים ְל ִס ְכלּות׃
יח ַהּנִ ְצ ָלב ַלּיְ ִ
נֵיהם ַה ָּמ ִׁש ַ
ְּב ָאזְ ֶ
ֹלהים
בּורת ֱא ִ
יח ּגְ ַ
ם־ליְוָ נִים ָמ ִׁש ַ
יהּודים ּגַ ִ
ם־ל ִ
ַאְך ִל ְב ִח ִירים ּגַ ִ
טֹובה ֵמ ָח ְכ ַמת ָא ָדם
ֹלהים ָ
ֹלהים׃ ִּכי ִס ְכלּות ֱא ִ
וְ ָח ְכ ַמת ֱא ִ
יתן ִמּכ ַֹח ּגָ ֶבר׃
ֹלהים ֵא ָ
וְ ִר ְפיֹון ֵיְדי ֱא ִ
רּואי־יָ ּה ל ֹא ַר ִּבים ֲח ָכ ִמים
ֲהל ֹא ִת ְראּו ִמי ַא ֶּתם ַא ַחי ְק ֵ
ְל ֵעינֵ י ָב ָׂשר ל ֹא ַר ִּבים ּגִ ּב ֵֹרי ַחיִ ל וְ ל ֹא ַר ִּבים נְ ִד ֵיבי ָא ֶרץ׃
ֹלהים ְל ַה ְכ ִלים ֶאת־
עֹולם ָּב ַחר ָּבם ֱא ִ
ִּכי ַה ְּפ ָתאיִ ם ְּב ֵעינֵ י ָה ָ
עֹולם ָּבם ָּב ַחר ְל ַה ְכ ִלים ֶאת־
ּור ֵפי ַהּיָ ַדיִ ם ְּב ֵעינֵ י ָה ָ
ַה ֲח ָכ ִמים ְ
יתנִ ים׃ וְ ַד ַּלת ַעם ָה ָא ֶרץ וְ ַהּנִ ְבזִ ים ֲא ֶׁשר ְּכ ֶא ֶפס נֶ ְח ָׁשבּו
ָה ֵא ָ
ת־הא ֵֹמר ֲאנִ י וְ ַא ְפ ִסי
ֹלהים ַל ֲעׂשֹות ְל ֶא ֶפס ֶא ָ
ָּב ַחר ָּבם ֱא ִ
ֹלהים׃ ַאְך ַא ֶּתם
ל־ּב ָׂשר ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
עֹוד׃ ְל ַמ ַען ל ֹא־יִ ְת ַה ֵּלל ָּכ ָ
יח ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ָלנּו ְל ָח ְכ ָמה ִמּיַ ד
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֵמ ִאּתֹו ִהּנְ ֶכם ְּביֵ ַ
ֹלהים ְל ַצ ְּד ֵקנּו ְל ַק ְּד ֵׁשנּו וְ ִל ְפּדֹות ֶאת־נַ ְפ ֵׁשנּו׃
ָה ֱא ִ
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 v. 19נ׳׳א וְ ָא ְב ָדה חכמת ֲח ָכ ָמיו
ובינת נְ בנָ ֹיו ִת ְס ַת ָתר׃ עיין ישעיה כ׳׳ט י׳׳ד.
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וְ ֵכן יָ קּום ַה ָּד ָבר ַּכ ָּכתּוב ַה ִּמ ְת ַה ֵּלל יִ ְת ַה ֵּלל ַּביהֹוָ ה׃
אתי ֲא ֵל ֶיכם ֶא ַחי ל ֹא ִב ְמ ִל ַיצת ַה ָּׂש ָפה וְ ל ֹא
וַ ֲאנִי ַּכ ֲא ֶׁשר ָּב ִ
ֹלהים׃ ִּכי
ת־עדּות ֱא ִ
אתי ְל ַהּגִ יד ָל ֶכם ֶא ֵ
יִתרֹון ַה ָח ְכ ָמה ָּב ִ
ְב ְ
ל־ּד ָבר ַא ֵחר ִּכי ִאם־
ינֵיכם ֶא ָ
נֶ ֱח ָר ָצה ְב ִל ִּבי ִל ְב ִלי ִה ְתּבֹונֵ ן ֵּב ֶ
יִיתי ִע ָּמ ֶכם ְּבל ֹא־כ ַֹח
ל־הּנִ ְצ ָלב׃ וַ ֲאנִי ָה ִ
יח ֶא ַ
ׁשּוע ַה ָמ ִׁש ַ
ֶאל־יֵ ַ
יא ִתי ְל ַפּת ְֹת ֶכם
ּוק ִר ָ
ְּב ַפ ַחד ִּוב ְר ָע ָדה גְ ד ָֹלה׃ וְ ל ֹא ָהיָ ה ְד ָב ִרי ְ
רּוח
עּודה נֶ ֱא ָמנָ ה ִמ ִּפי ָה ַ
ם־ּב ְת ָ
ת־אנָ ִׁשים ִּכי ִא ִ
ְּב ִא ְמ ֵרי ָח ְכ ַמ ֲ
ֹלהים וְ ל ֹא
בּורת ֱא ִ
בּורה׃ ְל ַמ ַען ִּתּכֹון ֱאמּונָ ְת ֶכם ִּבגְ ַ
ּומ ִּפי ַהּגְ ָ
ִ
ְּב ָח ְכ ַמת ֲאנָ ִׁשים׃ וְ ִד ְב ֵרי ָח ְכ ָמה ֲאנַ ְחנּו ְמ ַד ְּב ִרים ֵּבין ַה ְּׁש ֵל ִמים
יהם
עֹולם ַהּזֶ ה וְ ל ֹא ֵמ ָח ְכ ַמת ָׂש ֵר ֶ
ֶא ֶפס ל ֹא ֵמ ָח ְכ ַמת ְּבנֵי ָה ָ
ם־מ ַד ְּב ִרים ֲאנַ ְחנּו ִס ְת ֵרי
ֲא ֶׁשר ְל ֶא ֶפס וָ ת ֹהּו נֶ ְח ָׁשבּו׃ ִּכי ִא ְ
עֹולם ֲא ֶׁשר ָצ ַפן ָלנּו ֵמר ֹאׁש ִמ ַּק ְד ֵמי ֶא ֶרץ
ֹלהים וְ ָרזֵ י ָ
ָח ְכ ַמת ֱא ִ
עֹולם
בֹודנּו׃ ִהיא ַה ָח ְכ ָמה ֲא ֶׁשר ל ֹא ָיְד ָעּה ִאיׁש ִמ ָּׂש ֵרי ָה ָ
ִל ְכ ֵ
ת־אדֹון ַה ָּכבֹוד׃ ַאְך ַּכ ָּכתּוב
הֹוקיעּו ֶא ֲ
ַהּזֶ ה ִּכי לּו יָ ְדעּו ל ֹא ִ
ֹא־ר ֲא ָתה
ר־עיִ ן ל ָ
ֲא ֶׁש* ַ
וְ א ֹזֶ ן ל ֹא ָׁש ָמ ָעה
ל־לב ִאיׁש
וְ ל ֹא ָע ָלה ַע ֵ
ֹלהים ְלא ֲֹה ָביו׃
ר־ה ִכין ָה ֱא ִ
ֲא ֶׁש ֵ
רּוח ח ֵֹקר ַהּכ ֹל
ל־ּפי רּוחֹו ִּכי ָה ַ
ֹלהים ַע ִ
ל־א ֶּלה ּגִ ָּלה ָלנּו ֱא ִ
וְ ָכ ֵ
יִמ ָצא׃ ִּכי ִמי ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם י ֵֹד ַע ֵאת
ֹלהים ְ
ַאף ע ֶֹמק ֵח ֶקר ֱא ִ
רּוח ָה ָא ָדם ֲא ֶׁשר ְּב ִק ְרּבֹו ֵּכן ֵאין־
ֲא ֶׁשר ְּב ֵלב ָה ָא ָדם ִּב ְל ִּתי ַ
ֹלהים ְל ַבּדֹו׃
רּוח ָה ֱא ִ
ֹלהים ִּב ְל ִּתי ַ
ִאיׁש י ֵֹד ַע ֵאת ֲא ֶׁשר ְּב ֵלב ָה ֱא ִ
ֹלהים ּד ֵֹבר ָּבנּו
ם־רּוח ֱא ִ
ַ
עֹולם ִּכי ִא
רּוח ָה ָ
וַ ֲאנַ ְחנּו ֵאין ִא ָּתנּו ַ
ֹלהים׃
ת־ה ַּמ ָּתנֹות ַהּנְ ֻתנֹות ָלנּו ִמּיַ ד ָה ֱא ִ
ְל ַב ֲעבּור נֵ ַדע ֶא ַ
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זּול ְתָך יַ ֲע ֶשה ִל ְמ ַח ֵכה־לֹו׃ עיין ישעיה
ֹלהים ָ
ֹא־ש ְמעּו ל ֹא ֶה ֶאזִ ינּו עין לא ראתה ֱא ִ
עֹולם ל ָ
ּומ ָ
 v. 9נ׳׳א ֵ
ס׳׳ד ג׳.
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ּתֹורה ָח ְכ ַמת ֲאנָ ִׁשים נְ ַד ֵּבר ִּכי ִאם־
וְ גַ ם ל ֹא ְב ִמּלֹות ֲא ֶׁשר ֶ
רּוח ָּב ֵאר נְ ָב ֵאר
ל־לׁשֹונֵ נּו וְ ֵאת ִא ְמ ֵרי ַ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ַע ְ
ִמּלֹות ַ
ן־ּב ָׂשר וָ ָדם ל ֹא יַ ְק ִׁשיב
ן־א ָדם ֶּב ָ
רּוח׃ ֶא ֶפס ֶּב ָ
ל־ּפי ִא ְמ ֵרי ַ
ַע ִ
י־כ ִס ְכלּות ֵהם ְּב ֵעינָ יו וְ ַה ְׂש ֵּכל ל ֹא
ֹלהים ִּכ ְ
רּוח ָה ֱא ִ
ְל ִא ְמ ֵרי ַ
רּוח ֵאין ּבֹו ֲא ֶׁשר ַרק ַעל־יָ דֹו יִ ַּׁש ֵפטּו׃ ַאְך ִאיׁש
יּוכל ִּכי ַ
ַ
ל־ּד ָבר וְ הּוא ל ֹא־יִ ָּׁש ֵפט ֵמ ִאיׁש׃ ִּכי
רּוח ּבֹו יִ ְׁשּפ ֹט ָּכ ָ
ֲא ֶׁשר ַ
רּוח
יֹוד ֶיעּנּו ָא ֵכן ִא ָּתנּו ַ
ת־רּוח יְ הֹוָ ה וְ ִאיׁש ֲע ָצתֹו ִ
ַ
י־ת ֵּכן ֶא
ִמ ִ
יח׃
ַה ָּמ ִׁש ַ
רּוח ִּכי ִאם־
וַ ֲאנִ י ל ֹא יָ כ ְֹל ִּתי ָאז ְל ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶיכם ַא ַחי ְּכ ַאנְ ֵׁשי ַ
יתי ֶא ְת ֶכם ָח ָלב
יח׃ ִה ְרוֵ ִ
ִּכ ְבנֵ י ָב ָׂשר וָ ָדם ְּכע ְֹל ִלים ַּב ָּמ ִׁש ַ
ֹא־היָ ה ָב ֶכם ּכ ַֹח ֶל ֱאכ ֹל וְ גַ ם ַעד־
וְ ל ֹא נָ ַת ִּתי ָל ֶכם ָל ֶחם ִּכי ל ָ
ַהּיֹום ּכ ַֹח ָל ֶכם ָאיִ ן׃ ִּכי עֹוד ַהּיֹום ְּבנֵ י ָב ָׂשר ַא ֶּתם ִּכי ַּכ ֲא ֶׁשר
ּוב ַד ְר ֵכי
ּומ ִר ָיבה ֲהל ֹא ְבנֵ י ָב ָׂשר ִהּנְ ֶכם ְ
ִּת ְתּג ְֹדדּו ְב ִקנְ ָאה ְ
ֹאמר ֶא ָחד ִמ ֶּכם ֲאנִ י ְלפֹולֹוס
ְבנֵ י ָא ָדם ִּת ְת ַה ָּלכּון׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר י ַ
ֹאמר ֲאנִ י ְל ַאּפֹולֹוס ֲהל ֹא יִ ְל ֵדי ָב ָׂשר ִהּנְ ֶכם׃ ִמי הּוא
וְ ַה ֵּׁשנִ י י ַ
יהם
ל־ּפ ֶ
ּומי־הּוא פֹולֹוס ְמ ָׁש ְר ִתים ֵהם ֲא ֶׁשר ַע ִ
ַאּפֹולֹוס ִ
ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם ִאיׁש ִאיׁש ַּכ ֲא ֶׁשר נָ ַתן לֹו ָה ָאדֹון׃ ֲאנִ י נָ ַט ְע ִּתי
ל־ּכן ַּב ֶּמה נֶ ְח ָׁשב
ֹלהים ִה ְפ ָרה׃ ַע ֵ
וְ ַאּפֹולֹוס ִה ְרוָ ה ֲא ָבל ָה ֱא ִ
ֹלהים הּוא ַה ַּמ ְפ ֶרה׃
ַהּנ ֵֹט ַע וְ ַה ַּמ ְרוֶ ה ַּב ֶּמה נֶ ְח ָׁשב הּוא ִּכי ָה ֱא ִ
ת־ׂש ָכרֹו ְל ִפי
וְ ַהּנ ֵֹט ַע וְ ַה ַּמ ְרוֶ ה ְּכ ֶא ָחד ֵהם וְ ִאיׁש ִאיׁש יִ ַּקח ֶא ְ
אכּתֹו וְ ַא ֶּתם ְׂש ֵדה
ֹלהים ִּב ְמ ַל ְ
ם־ה ֱא ִ
ֲע ָמלֹו׃ ֲאנַ ְחנּו ע ִֹׂשים ִע ָ
ֹלהים׃
ּובנְ יַ ן ֱא ִ
ֹלהים ִ
ֱא ִ
ת־היְ סֹוד ְכ ָא ָמן ַמ ְׂש ִּכיל
וַ אֲנִי ְּב ֶח ֶסד ֵאל ֲא ֶׁשר ּגָ ַמל ָע ָלי יָ ַס ְד ִּתי ֶא ַ
וְ ִאיׁש ַא ֵחר ּב ֹנֶ ה ָע ָליו ַאְך ְיִר ֶאה ִאם הּוא־ב ֹנֶ ה ַּכ ִּמ ְׁש ָּפט׃ ִּכי
ּמּוּסד ֲהל ֹא הּוא
זּול ִתי יְ סֹוד ַה ָ
יַּסד יְ סֹוד ַא ֵחר ָ
ֹא־יּוכל ִאיׁש ְל ֵ
ַ
ל
ל־היְ סֹוד ַהּזֶ ה ִּבנְיַן זָ ָהב אֹו
י־יִבנֶ ה ַע ַ
יח׃ וְ ִאיׁש ִּכ ְ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
ֶכ ֶסף אֹו ַא ְבנֵי ֵח ֶפץ אֹו ֵע ִצים וְ ָח ִציר וָ ָקׁש׃
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יֹוציאֹו ָלאֹור ַא ֲח ֵרי
ל־איׁש יִ ּוָ ַדע ְּב ַא ֲח ִריתֹו ִּכי ַהּיֹום ִ
ַמ ֲע ֶׂשה ָכ ִ
ל־מ ֲע ֶׂשה ִאיׁש ָה ֵאׁש ִּת ְצ ְר ֶפּנּו׃ ִאם־
ֲא ֶׁשר ָּב ֵאׁש ָיִּב ֵחן ִּכי ָכ ַ
יַ ֲעמ ֹד ַמ ֲע ֵׂשהּו ַּכ ֲא ֶׁשר ָּבנָ ה יִ ַּקח־לֹו ְׂש ַכר ֲע ָמלֹו׃ וְ ִאם־
ֹאבד ְׂש ַכר ֲע ָמלֹו ַאְך הּוא יִ ּנָ ֵצל ְּכאּוד ֻמ ָּצל
ַמ ֲע ֵׂשהּו יִ ָּׂש ֵרף י ַ
ֵמ ֵאׁש׃
ֹלהים ׁש ֵֹכן ְּבת ֲֹוכ ֶכם׃
ּוח ֱא ִ
ֹלהים וְ ר ַ
ֲהל ֹא ַיְד ְע ֶּתם ִּכי ַא ֶּתם ִמ ְׁש ַּכן ֱא ִ
י־מ ְׁש ַּכן
יַׁש ִח ֶיתּנּו ִּכ ִ
ֹלהים ְ
ֹלהים ָה ֱא ִ
ת־מ ְׁש ַּכן ֱא ִ
י־יַׁש ִחית ֶא ִ
ִאיׁש ִּכ ְ
וְה ִּמ ְׁש ָּכן ַההּוא ַא ֶּתם ֵהם׃
ֹלהים ָקדֹוׁש הּוא ַ
ֱא ִ
ַאל־יַ ְת ֶעה ִאיׁש ֶאת־נַ ְפׁשֹו ִמי ָב ֶכם ֲא ֶׁשר ְל ָח ָכם יִ ְת ַח ֵּׁשב
עֹולם
י־ח ְכ ַמת ָה ָ
עֹולם ַהּזֶ ה יְ ִהי ִל ְכ ִסיל ְל ַמ ַען יֶ ְח ָּכם׃ ִּכ ָ
ָּב ָ
י־כן ָּכתּוב
ֹלהים ִּכ ֵ
ַהּזֶ ה ְּכ ִסילּות ִהיא ְּב ֵעינֵ י ָה ֱא ִ
ֹלכד ֲח ָכ ִמים ְּב ָע ְר ָמם׃
ֵ
וְ עֹוד
*
יְ הֹוָ ה י ֵֹד ַע ַמ ְח ְׁשבֹות ֲח ָכ ִמים ִּכי ֵה ָּמה ָה ֶבל׃
ָל ֵכן ַאל־יְ ְת ַה ֵּלל ַה ִּמ ְת ַה ֵּלל ִּב ְבנֵ י ָא ָדם ִּכי ַהּכ ֹל ָל ֶכם׃ ִאם־
ם־ּת ֵבל ַחּיִ ים אֹו ָמוֶ ת ִאם הֹוִ ים
ּפֹולֹוס ַאּפֹולֹוס אֹו ֵכ ָיפא ִא ֵ
יח
יח וְ ַה ָּמ ִׁש ַ
אֹו ֲע ִת ִידים ֻּכ ָּלם ָל ֶכם ֵה ָּמה׃ וְ ַא ֶּתם ַל ָּמ ִׁש ַ
אֹלהים׃
ֵל ִ
יח ֲאנַ ְחנּו ְּופ ִק ִידים
ל־א ָדם ִיַּכ ֵירנּו ִּכי ְמ ָׁש ְר ִּתים ַל ָּמ ִׁש ַ
וְ ִהּנֵ ה ָּכ ָ
ל־ּפ ִקיד עֹוד ָיִּד ֵרׁש ִמּיָ דֹו ִל ְהיֹות
ֹלהים׃ ָא ֵכן ָּכ ָ
ל־ּב ֵּתי סֹוד ֱא ִ
ַע ָ
יֹותי נִ ְׁש ָּפט
ל־מ ְׁש ַמ ְרּתֹו׃ וַ ֲאנִי ַאף ִּכ ְמ ַעט נֶ ְח ָׁשב ִלי ֱה ִ
נֶ ֱא ָמן ַע ִ
ל־ּבנֵי ֲחלֹוף ַּב ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנִי ׁש ֵֹפט ְלנַ ְפ ִׁשי
ְּב ִמ ְׁש ַּפ ִט ֶכם אֹו ְּב ִדין ָּכ ְ
ם־אנִי׃ ִּכי ֵאינֶ ּנִי י ֵֹד ַע ָמה ִע ָּמ ִדי ֶא ֶפס ְּבז ֹאת ל ֹא ֶא ְצ ַּדק עֹוד
ּגַ ָ
ל־ּת ְׁש ְּפטּו ָד ָבר ִל ְפנֵי ִעּתֹו ַעד
ל־ּכן ַא ִ
ַאְך ׁש ְֹפ ִטי הּוא יְ הֹוָ ה׃ ַע ֵ
ּומזִ ּמֹות ֵלב
ּנִי־חׁשְך ְ
ֶ
יֹוציא ַת ֲע ֻלמֹות ִמ
ִּכי־יָבֹוא ָה ָאדֹון ֲא ֶׁשר ִ
ֹלהים׃
יְ גַ ֶּלה ְל ֵעין ַה ֶּׁש ֶמׁש וְ ָאז יִ ָּׂשא ִאיׁש ִאיׁש ְּת ִה ָּלתֹו ִמ ִּל ְפנֵי ֱא ִ
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הֹועיל
ל־אּפֹולֹוס ְל ִ
ת־א ְמ ָר ִתי ָע ַלי וְ ַע ַ
אתי ֶא ִ
ּובז ֹאת ַא ַחי נָ ָׂש ִ
ְ
יֶתר
ת־ע ְרּכֹו ֶ
ב־איׁש ֶא ֶ
ָל ֶכם ְל ַב ֲעבּור ִּת ְל ְמדּו ִמ ֶּמּנּו ְל ַבל יַ ְח ָׁש ִ
יֶתר ְׂש ֵאת
תּובה פ ֹה ְּול ַבל ֶּת ְה ָּבלּו ָל ֵתת ֶ
ל־ה ִּמ ָּדה ַה ְּכ ָ
ֵמ ַע ַ
ל־ח ֵב ֶריָך ַמה
י־ר ֵעהּו׃ וְ ַא ָּתה ִמי נְ ָתנְ ָך ֶע ְליֹון ַע ֲ
ְל ִאיׁש ִּב ְפנֵ ֵ
ם־ק ַּב ְל ָּת ָל ָּמה־ּזֶ ה ִת ְת ָּפ ֵאר ְּב ֶח ְל ְקָך
ְּביָ ְדָך ֲא ֶׁשר ל ֹא ִק ַּב ְל ָּת וְ ִא ִ
ְּכמֹו ל ֹא ִק ַּב ְל ָּת׃ ִהּנֵ ה ַא ֶּתם ַּכּיֹום ְׂש ַב ְע ֶּתם ֲע ַׂש ְר ֶּתם ְמ ַל ְכ ֶּתם
ם־אנָ ְחנּו׃
ּומ ַל ְכנּו ִע ָּמ ֶכם ּגַ ֲ
ּומֹלְך ִּת ְמ ְלכּו ָ
יִּתן ָ
ִמ ַּב ְל ָע ֵדינּו ִמי ֵ
ֹלהים ִּב ְׁש ַפל
יחים ָח ַׁש ְב ִּתי ִּב ְל ָב ִבי נְ ָתנָ נּו ֱא ִ
ִּכי ֲאנַ ְחנּו ַה ְּׁש ִל ִ
ל־ה ָּׁש ַמיִם
קּוחים ַל ָּמוֶ ת ִּכי ִל ְׂשח ֹק ָהיִ ינּו ַּת ַחת ָּכ ַ
ַה ַּמ ְד ֵרגָ ה ִּכ ְל ִ
ְל ֵעינֵ י ְצ ָבא ַה ָּמרֹום ְּול ֵעינֵ י ְבנֵ י ָה ָא ָדם׃ ְּכ ִס ִילים ֲאנַ ְחנּו ְל ַמ ַען
ּבֹורים
יח ֲאנַ ְחנּו ַח ָּל ִׁשים וְ ַא ֶּתם ּגִ ִ
יח וְ ַא ֶּתם ֲח ָכ ִמים ַּב ָּמ ִׁש ַ
ַה ָּמ ִׁש ַ
ד־הּיֹום ַהּזֶ ה ֲאנַ ְחנּו ְר ֵע ִבים
ַא ֶּתם נִ ְכ ָּב ִדים וַ ֲאנַ ְחנּו נִ ְבזִ ים׃ וְ ַע ַ
ם־צ ֵמ ִאים ֲע ֻר ִּמים ֻמ ִּכים וְ נ ְֹד ִדים׃ ַּב ֲע ַמל ַּכ ֵּפנּו נִ יגַ ע וְ נַ ֲעב ֹד
ּגַ ְ
ִּכי יְ ַק ְל ֻלנּו נְ ָב ֵרְך ִוְכי יִ ְר ְּדפּונּו נִ ֵּתן ֶּב ָע ָפר ִּפינּו׃ ֵהם ְמגַ ְּד ִפים
סּוחה ְּב ֵעינֵ י כ ֹל
ל־ּפנֵ י ָה ָא ֶרץ ְּוכ ָ
וַ ֲאנַ ְחנּו ְת ִפ ָּלה וַ ּנְ ִהי ְכד ֶֹמן ַע ְ
ד־הּיֹום ַהּזֶ ה׃
ַע ַ
יח
הֹוכ ַ
ם־ל ִ
ימ ֶכם ָּכ ַת ְב ִּתי ַכ ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ִּכי ִא ְ
וְ ל ֹא ְל ַה ְכ ִל ְ
ם־ר ֲבבֹות
ל־ּפנֵ ֶיכם ְּכ ָבנַ י ֶׁש ָא ֲה ָבה נַ ְפ ִׁשי׃ ִּכי ִאם־ּגַ ִ
ֶא ְת ֶכם ַע ְ
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יח ל ֹא ָאבֹות ַר ִּבים ָל ֶכם ִּכי ְביֵ ַ
לכם ַּב ָּמ ִׁש ַ
מֹורים ֶ
ִ
ל־ּכן ֲאנִ י ד ֵֹרׁש
ׂשרה׃ וְ ַע ֵ
הֹול ְד ִּתי ֶא ְת ֶכם ַעל־יְ ֵדי ַה ְּב ָ
ָאנ ִֹכי ַ
בֹותי׃ ַּב ֲעבּור ז ֹאת ָׁש ַל ְח ִּתי ֲא ֵל ֶיכם ֶאת־
ִמ ֶּכם ָל ֶל ֶכת ְּב ִע ְּק ָ
ימֹותּיֹוס ְּבנִ י יְ ִד ִידי ַהּנֶ ֱא ָמן ַּב ֲאד ֹנֵ ינּו ְל ַהזְ ִּכיר ִל ְפנֵ ֶיכם ֶאת־
ִט ִ
ל־ע ָדה
מֹורה ְל ָכ ֵ
ם־ּכן ֲאנִ י ֶ
יח ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ֵ
ָא ְרחֹות ַחּיָ ִתי ַּב ָּמ ִׁש ַ
יהן׃ יֵ ׁש ַמ ְה ִּב ִלים ֶא ְת ֶכם ַלאמ ֹר ִּכי
מֹוׁשב ֵֹת ֶ
וְ ֵע ָדה ִּב ְמק ֹמֹות ְ
ֹא־אבֹוא ֲא ֵל ֶיכם׃ ַאְך ִהנְ נִ י ָבא ֲא ֵל ֶיכם ְּב ֶק ֶרב ַהּיָ ִמים ִאם־
ל ָ
ם־א ְר ֶאה
ֹא־אחּוׁש ְל ִד ְב ֵרי ַה ַּמ ְה ִּב ִילים ִּכי ִא ֶ
יִ ְר ֶצה יְ הֹוָ ה וְ ָאז ל ָ
בּור ָתם׃
ַמה־ּגְ ָ
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בּורה׃
ם־ּבגְ ָ
ֹלהים ִּכי ִא ִ
ִּכי ל ֹא ִב ְד ַבר ְׂש ָפ ַתיִ ם ִּתּכ ֹן ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
מּוסר אֹו
ה־רצֹונְ ֶכם ִאם ּכ ֹה ָאבֹוא ֲא ֵל ֶיכם ְּב ֵׁש ֶבט ָ
וְ ַע ָּתה ָמ ְ
רּוח׃
ְב ַא ֲה ָבה וְ ַענְ וַ ת ַ
מּועה ִּכי־זְ נּות ְּב ִק ְר ְּב ֶכם ּוזְ נּות ֲא ֶׁשר ֵאין
ִמ ִּפי־כ ֹל יָ ְצ ָאה ַה ְּׁש ָ
ת־ע ְרוַ ת ָא ִביו׃ וְ ַא ֶּתם
ם־ּב ֶק ֶרב ַהּגֹויִם ִּכי־יְגַ ֶּלה ִאיׁש ֶא ֶ
ֻס ַפר ּגַ ְ
ד־א ֶׁשר ִה ָּכ ֵרת ָיִּכ ֵרת ָה ִאיׁש
ַּת ְר ִחיבּו ֶפה וְ ל ֹא ִת ְת ַא ְּבלּו ַע ֲ
ָהע ֶֹׂשה ז ֹאת ֵמ ֲע ַד ְת ֶכם׃ וְ ָאנ ִֹכי ַאף ִּכי ֵמ ָרחֹוק ָאנִי ִהנְ נִי ע ֵֹמד
ינֵיכם ְּכ ָבר ָח ַר ְצ ִּתי ִמ ְׁש ַּפט ָהע ֶֹׂשה ז ֹאת׃
רּוחי ְּוכ ַדּיָ ן ֵּב ֶ
ֶא ְצ ְל ֶכם ְּב ִ
תֹוכ ֶכם
ם־רּוחי ְב ְ
ִ
יח וְ גַ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ִּכי ִת ְת ַא ְּספּו ְּב ֵׁשם ֲאד ֹנֵינּו יֵ ַ
ת־ה ִאיׁש
יח׃ וְ ָאז ִּת ְּתנּו ֶא ָ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
בּורה ֵמ ֵאת ֲאד ֹנֵינּו יֵ ַ
ִעם־ּגְ ָ
רּוח
ׁשּועה ָל ַ
ת־ה ָּב ָׂשר ְּול ָה ִביא ְת ָ
ַהּזֶ ה ִל ֵידי ַה ָּׂש ָטן ְל ַכלֹות ֶא ַ
מֹו־פ ֶיכם
ׁשּוע ֲאד ֹנֵינּו׃ ל ֹא־טֹוב ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ִּת ְת ַה ְּללּו ְב ִ
ְּביֹום יֵ ַ
יסה׃ ַּב ֲערּו
ל־ה ֲע ִר ָ
ת־ּכ ָ
יַח ִמיץ ֶא ָ
ֲהל ֹא ַיְד ְע ֶּתם ִּכי ְׂשא ֹר ְמ ַעט ֲ
יסה ֲח ָד ָׁשה
ת־ה ְּׂשא ֹר ַהּיָ ָׁשן ִמ ִּק ְר ְּב ֶכם ְל ַמ ַען ִּת ְהיּו ַל ֲע ִר ָ
ֶא ַ
יח זֶ ַבח ִּפ ְס ֵחנּו ָה ְק ַרב ַּב ֲע ֵדנּו׃ ְּוב ֵכן
ם־מ ִׁש ַ
ְל ַח ַּלת ַמ ָּצה ִּכי גַ ָ
ֹא־ב ְׂשא ֹר ר ַֹע וְ ֶר ַׁשע ִּכי ִאם־
ֹא־ב ְׂשא ֹר יָ ָׁשן וְ ל ִ
ת־ה ָחג ל ִ
נָ ח ֹג ֶא ֶ
ְּב ַמּצֹות ּת ֹם וֶ ֱא ֶמת׃
ם־אנְ ֵׁשי זְ נּונִ ים׃
ָּכ ַת ְב ִּתי ֲא ֵל ֶיכם ְּב ִמ ְכ ָּת ִבי ְל ַבל ִּת ְת ָע ְרבּו ִע ַ
עֹולם אֹו ַעל־ּב ְֹצ ֵעי
ל־אנְ ֵׁשי זְ נּונִ ים ָּב ָ
ל ֹא ָא ַמ ְר ִּתי ָכז ֹאת ַע ַ
ם־ּכן ַה ִּמ ְצוָ ה ֲע ֵל ֶיכם
ֶב ַצע וְ ַאנְ ֵׁשי ָח ָמס וְ ע ְֹב ֵדי ֱא ִל ִילים ִּכי ִא ֵ
עֹולם׃ ֲא ָבל ָּכ ַת ְב ִּתי ָכז ֹאת ְל ַבל ִּת ְת ָע ְרבּו ִעם־
ן־ה ָ
ָל ֵצאת ִמ ָ
ִאיׁש ֲא ֶׁשר ְּב ֵׁשם ָאח יִ ָּק ֵרא וְ הּוא ִאיׁש זְ נּונִ ים אֹו־ב ֵֹצ ַע ֶּב ַצע
אֹו־ע ֵֹבד ֱא ִל ִילים אֹו ְמגַ ֵּדף אֹו ס ֵֹבא יַ יִ ן אֹו ִאיׁש ָח ָמס הּוא
ת־א ֶּלה
ה־ּלי ִל ְׁשּפ ֹט ֶא ֵ
ֹאכלּו׃ ִּכי ַמ ִ
ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ִעּמֹו ל ֹא ת ֵ
ֲא ֶׁשר ִמחּוץ ַל ֲע ָד ֵתנּו ַרק ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ְּב ִק ְר ֵּבנּו ֵהם א ָֹתם ַא ֶּתם
ֹלהים יִ ְׁשּפ ֹט א ָֹתם וְ ַא ֶּתם
ׁש ְֹפ ִטים׃ ֲא ָבל ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ִמחּוץ ֱא ִ
ת־ה ָרע ִמ ִּק ְר ְּב ֶכם׃
ַּב ֲערּו ֶא ָ
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ת־מ ְׁש ָּפטֹו
ם־ר ֵעהּו ְל ַה ְק ִריב ֶא ִ
ֲהיָ ע ֹז ִאיׁש ִמ ֶּכם ֲא ֶׁשר־לֹו ִריב ִע ֵ
דֹוׁשים
נְׁשי ק ֶֹדׁש׃ ֲהל ֹא ַיְד ְע ֶּתם ִּכי ַה ְּק ִ
ִל ְפנֵי ְבנֵי ַעוְ ָלה וְ ל ֹא ִל ְפנֵי ַא ֵ
ֹּלתם ִל ְׁשּפ ֹט ָּד ָבר
נְק ֶ
ם־א ֶּתם ִּת ְׁש ְּפטּו ֵּת ֵבל ַה ַ
ׁש ְֹפ ֵטי ֵת ֵבל וְ ִא ַ
ת־ה ַּמ ְל ָא ִכים וְ ַאף ִּכי־
נִׁשּפ ֹט ּגַ ם ֶא ַ
ָקטֹן׃ ֲהל ֹא ַיְד ְע ֶּתם ִּכי ְ
יב־ל ֶכם ִּב ְד ַבר
יָתנּו׃ וְ ַא ֶּתם ַּכ ֲא ֶׁשר ִר ָ
ִב ְד ָב ִרים ַהּנ ֹגְ ִעים ְּב ִמ ְח ֵ
נָׁשים ֵר ִיקים ָּב ֵע ָדה ְלׁש ְֹפ ֵט ֶיכם׃ ְל ָב ְׁש ְּת ֶכם
ּתֹוׁשיבּו ֲא ִ
ִמ ְחיָה ִ
ם־א ָחד ֲא ֶׁשר יָדֹו
ֲאנִי ְמ ַד ֵּבר ֲה ִכי ֵאין ָח ָכם ְּב ִק ְר ְּב ֶכם ֲה ִכי ֵאין ּגַ ֶ
ת־א ִחיו
נִׁש ָּפט ֶא ָ
ַמ ֶּׂשגֶ ת ִל ְׁשּפ ֹט ֵּבין ִאיׁש ְל ָא ִחיו׃ וְ ִהּנֵ ה ָאח ְ
ין־אמּונָ ה ָבם׃ וְ ַע ָּתה ַרע ַה ָּד ָבר ְמא ֹד ִּכי ָת ִריבּו
נָׁשים ֵא ֱ
ִל ְפנֵי ֲא ִ
ּדּוע ל ֹא־טֹוב
ׁשּוקים ַמ ַ
ּדּוע ל ֹא־טֹוב ָל ֶכם ֱהיֹות ֲע ִ
ִאיׁש ַּב ֲע ִמיתֹו ַמ ַ
ת־א ֵח ֶיכם׃ ַה ִאם
ּותר ְֹצצּו ַאף ֶא ֲ
צּוצים׃ וְ ַא ֶּתם ַּת ַע ְׁשקּו ְ
ֱהיֹות ְר ִ
ֹלהים ַאל־
ת־מ ְלכּות ָה ֱא ִ
יִירׁשּו ֶא ַ
נֵי־עוְ ָלה ל ֹא ְ
ל ֹא ַיְד ְע ֶּתם ִּכי ְב ַ
אֹו־מנָ ֲא ִפי
ְ
ל־ּבנֵי זְ נּונִים אֹו ע ְֹב ֵדי ֱא ִל ִילים
ַּת ְתעּו ֶאת־נַ ְפ ְׁש ֶכם ָּכ ְ
אֹו־ק ֵד ִׁשים אֹו־נ ְֹתנֵי ְׁש ָכ ְב ָּתם ְּבזָ ָכר׃ אֹו־גַ ּנָ ִבים אֹו־ב ְֹצ ֵעי ֶב ַצע
ְ
יִירׁשּו
ל־א ֶּלה ל ֹא ְ
נְׁשי ָח ָמס ָּכ ֵ
אֹו־מגַ ְּד ִפים אֹו ַא ֵ
ְ
אֹו ס ְֹב ֵאי יַיִן
נָׁשים ָּכ ֵא ֶּלה ָהיּו ָב ֶכם ְל ָפנִים ֲא ָבל
ֹלהים׃ וַ ֲא ִ
ת־מ ְלכּות ָה ֱא ִ
ֶא ַ
יח ֲאד ֹנֵינּו
ׁשּוע ַה ָמ ִׁש ַ
נִק ַּד ְׁש ֶּתם וְ נִ ְצ ַּד ְק ֶּתם ְּב ֵׁשם יֵ ַ
ֻר ַח ְצ ֶּתם ְ
ֹלהינּו׃
רּוח ֱא ֵ
ְּוב ַ
הֹועיל ִלי ַהּכ ֹל נָ כֹון ְל ָפנַ י ֲא ָבל
ַהּכ ֹל נָ כֹון ְל ָפנַ י ֲא ָבל ל ֹא ַהּכ ֹל ְל ִ
ל ֹא ֶא ְהיֶ ה ֶע ֶבד ְל ֶא ָחד ֵמ ֶהם׃ ָהא ֶֹכל ַל ֶּב ֶטן וְ ַה ֶּב ֶטן ָלא ֶֹכל
יהם וְ ַהּגּוף ֵאינֶ ּנּו ִלזְ נּות ִּכי ִאם־
ת־ׁשנֵ ֶ
ם־א ְ
ֹלהים יְ ַא ֵּבד ּגַ ֶ
וְ ָה ֱא ִ
ת־ה ָאדֹון וְ גַ ם־
ֹלהים ֵה ִקים ֶא ָ
ק ֶֹדׁש ָל ָאדֹון וְ ָה ָאדֹון ַלּגּוף׃ וְ ָה ֱא ִ
בּורתֹו׃ ֲהל ֹא יְ ַד ְע ֶּתם ִּכי ַע ְצמ ֵֹת ֶיכם ֵא ָב ֵרי
אֹותנּו יָ ִקים ִּבגְ ָ
ָ
ׂשֹותם ְל ֵא ָב ֵרי
יח ַל ֲע ָ
יח ֵהם ֲה ִכי ֶא ַּקח ֵא ָב ֵרי ַה ָּמ ִׁש ַ
ַה ָּמ ִׁש ַ
זֹונָ ה ָח ִל ָילה׃ ֲה ִכי ל ֹא יְ ַד ְע ֶּתם ִּכי ַהּנִ ְצ ָמד ְלזֹונָ ה נִ ְהיָ ה
יהם ְל ָב ָׂשר ֶא ָחד׃
ִע ָּמּה ְל ָב ָׂשר ֶא ָחד ְּכמֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר וְ ָהיּו ְׁשנֵ ֶ
רּוח ֶא ָחד׃
וְ ַהּנִ ְצ ָמד ָל ָאדֹון נִ ְהיָ ה ִעּמֹו ְל ַ
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ל־ח ְטא ֲא ֶׁשר־יֶ ֱח ָטא ָה ָא ָדם הּוא
ן־הּזְ נּות ָּכ ֵ
נּוסּו ֵאפֹוא ִמ ַ
ת־ח ְטאֹו ִּב ְב ָׂשרֹו יִ ְּתנֶ ּנּו׃ ֲה ִכי
ִמחּוץ ִל ְב ָׂשרֹו וְ ִאיׁש זְ נּונִ ים ֶא ֶ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ְּב ִק ְר ְּב ֶכם
ל ֹא־יְ ַד ְע ֶּתם ִּכי ְב ַׂש ְר ֶכם הּוא ִמ ְׁש ַּכן ַ
ֹא־ׁש ָּל ֶכם ַא ֶּתם׃ ִּכי ִב ְמ ִחיר
ֹלהים וְ ִכי ל ֶ
ֲא ֶׁשר נָ ַתן ָל ֶכם ֱא ִ
רּוח ֶכם
ּוב ֲ
ֹלהים ִּב ְב ַׂש ְר ֶכם ְ
ת־ה ֱא ִ
ל־ּכן ַּכ ְּבדּו ֶא ָ
יתם ַע ֵ
נִ ְקנֵ ֶ
אֹלהים ֵה ָּמה׃
ֲא ֶׁשר ֵל ִ
ר־ּכ ַת ְב ֶּתם ִהנְ נִ י א ֵֹמר טֹוב ְל ִאיׁש ְל ַבל יִ ּגַ ע
וְ ַעל־א ֹדֹות ֲא ֶׁש ְ
ל־איׁש יִ ַּקח־לֹו ִא ָּׁשה
ת־הּזְ נּות ָּכ ִ
ְּב ִא ָׁשּה׃ ַאְך ְל ַה ְר ִחיק ֶא ַ
ל־א ָּׁשה ִּתּנָ ֵׂשא ְל ָב ַעל׃ ָה ִאיׁש יְ ַמ ֵּלא ֶח ְפ ֵצי ִא ְׁשּתֹו
וְ ָכ ִ
ל־ּב ָׂש ָרּה
ַּכ ִּמ ְׁש ָּפט וְ ֵכן ָה ִא ָּׁשה ְל ַב ְע ָלּה׃ ֵאין ָל ִא ָּׁשה ִׁש ְלטֹון ַע ְ
ל־ּב ָׂשרֹו ִּכי ִאם־
ם־ּב ְע ָלּה וְ ֵכן ֵאין ַל ַּב ַעל ִׁש ְלטֹון ַע ְ
ִּכי ִא ַ
ם־ּת ִכינּו
יׁשּה ִּב ְל ִּתי ִא ָ
ם־א ָ
ל־ּתגְ ְרעּו ְמנָ ת ִא ָּׁשה ִע ִ
ִא ְׁשּתֹו׃ ַא ִ
ִל ְּב ֶכם ְל ַת ֲענִ ית ִּול ְת ִפ ָּלה ְליָ ִמים ְמזֻ ָּמנִ ים ו ְַא ַחר ָּתׁשּובּו וְ ָתב ֹאּו
ץ־ּפ ֶרץ׃
יַח ָּדו ֶּפן־יְ נַ ֶּסה ֶא ְת ֶכם ַה ָּׂש ָטן וְ ַת ֲאוַ ְת ֶכם ִּת ְפ ָר ָ
ָל ֶׁש ֶבת ְ
הֹוא ְל ִּתי לּו
וְ ז ֹאת ֲאנִי ְמ ַד ֵּבר ְּב ֶד ֶרְך ִר ְׁשיֹון וְ ל ֹא ִּכ ְד ַבר ִמ ְצוָ ה׃ ִּכי ַ
ל־איׁש ְמנָ ת ֶח ְלקֹו
ֹלהים ָח ַלק ְל ָכ ִ
ל־ּבנֵי ָא ָדם ָּכמ ֹנִי ַאְך ֱא ִ
יִ ְהיּו ָכ ְ
ָלזֶ ה ְּבכ ֹה וְ ָלזֶ ה ְּבכ ֹה׃
וְ ַל ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר נָ ִׁשים ֵאין ָל ֶהם אֹו ְל ַא ְל ָמנֹות ִהנְ נִ י א ֵֹמר
טֹוב־ל ֶהם ִּכי יֵ ְׁשבּו ְּבגַ ָּפם ָּכמ ֹנִ י׃ וְ ִאם־ל ֹא יַ ַע ְצרּו ְב ַת ֲאוָ ָתם
ָ
יִ ְד ְּבקּו ִאיׁש ְּב ִא ָּׁשה ִּכי־טֹוב ַה ֶּד ֶבק ִמ ְּבע ֹר ְּב ַת ֲאוָ תֹו׃ וְ ַל ֲא ֶׁשר
ם־ה ָאדֹון ְל ַבל ִּת ָּפ ֵרד
ׂשּואים ִהנְ נִ י ְמ ַצּוֶ ה ַאְך ל ֹא ָאנ ִֹכי ִּכי ִא ָ
ַּבּנְ ִ
ם־ּת ָּפ ֵרד ֵּת ֵׁשב ְל ַב ָּדּה אֹו ִת ְת ַר ֶּצה ֶאל־
ִא ָּׁשה ִמ ַּב ְע ָלּה׃ וְ ִא ִ
ת־א ְׁשּתֹו׃ וְ ִל ְׁש ָאר ָה ַא ִחים א ֵֹמר
ַּב ְע ָלּה וְ ִאיׁש ַאל־יְ ַׁש ַּלח ֶא ִ
י־ת ְהיֶ ה ְל ָאח ִא ָּׁשה ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנָ ה ַמ ֲא ֶמנֶ ת
ָאנ ִֹכי וְ ל ֹא ָה ָאדֹון ִּכ ִ
ּורצֹונָ ּה ָל ֶׁש ֶבת ִעּמֹו ַאל־יְ ַׁש ְּל ֶחּנָ ה׃ וְ ִא ָּׁשה ִּכי־יִ ְהיֶ ה ָּלּה ַּב ַעל
ְ
ל־ּת ַעזְ ֶבּנּו׃
ּורצֹונֹו ָל ֶׁש ֶבת ִע ָּמּה ַא ַ
ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו ַמ ֲא ִמין ְ
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ִּכי ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו ַמ ֲא ִמין יִ ָּק ֵדׁש ְּב ִא ְׁשּתֹו וְ ָה ִא ָּׁשה ֲא ֶׁשר
ֹא־כן יֵ ָח ְׁשבּו ְבנֵ ֶיכם
ֵאינֶ ּנָ ה ַמ ֲא ֶמנֶ ת ִּת ָּק ֵדׁש ְּב ַב ְע ָלּה ִּכי ִאם־ל ֵ
הֹורים ֵה ָּמה׃ ֲא ָבל ִאם־יִ ָּפ ֵרד הּוא ֲא ֶׁשר
ִּכ ְט ֵמ ִאים ַאְך ַע ָּתה ְט ִ
ֵאינֶ ּנּו ַמ ֲא ִמין יִ ָּפ ֶרד־לֹו וְ ָה ָאח וְ ָה ָאחֹות ֵאינָ ם ְמ ֻׁש ְע ָּב ִדים עֹוד
ה־ּת ְד ִעי
ֹלהים ָק ָרא א ֹ ָ*תנּו ְל ָׁשלֹום׃ ִּכי ַמ ֵ
ְּב ַמ ָּצ ָבם ָּכזֶ ה ִּכי ָה ֱא ִ
ה־ּת ַדע ַא ָּתה ָה ִאיׁש ִאם־
ם־ּתֹוׁש ִיעי ְל ַב ְע ֵלְך אֹו ַמ ֵ
ִ
ִא ָּׁשה ִא
ל־א ָדם יִ ְת ַה ֵּלְך ַרק ְּכ ִפי ֲא ֶׁשר־
ּתֹוׁש ַיע ְל ִא ְׁש ֶּתָך׃ וְ ַע ָּתה ָּכ ָ
ִ
ן־מ ַצּוֶ ה ֲאנִ י ְּב ָכל־
ֹלהים וְ ֵכ ְ
ר־ק ָראֹו ֱא ִ
ָח ַלק לֹו ָה ָאדֹון ְּוכ ִפי ֲא ֶׁש ְ
ת־ע ְר ָלתֹו
ַה ְּק ִהיּלֹות׃ ִאם־יִ ָּק ֵרא ִאיׁש נִ ּמֹול ַאל־יִ ְמׁש ְֹך ֶא ָ
ם־מ ְׁש ֶמ ֶרת
ּמּולה ְכ ַאיִ ן ִּכי ִא ִ
ם־ע ֵרל הּוא ַאל־יִ ּמֹול׃ ַה ָ
וְ ִא ָ
ל־מ ְׁש ַמ ְרּתֹו יָ קּום ל ֹא יַ ַעזְ ֶבּנָ ה
ל־איׁש ַע ִ
ֹלהים׃ ָּכ ִ
ִמ ְצוַ ת ֱא ִ
ם־ּת ִּׂשיג
ל־ּת ְד ַאג וְ ִא ַ
יֹותָך ֶע ֶבד ַא ִ
את ִּב ְה ְ
ְּב ִה ָּק ְראֹו׃ ִאם־נִ ְק ֵר ָ
י־ע ֶבד ֲא ֶׁשר ָה ָאדֹון
טֹוב־לְך ִּכי ֵת ֵצא׃ ִּכ ֶ
ָ
יָ ְדָך ָל ֵצאת ַל ָח ְפ ִׁשי
מֹו־כן ֶּבן־ח ִֹרים ְּב ִה ָּק ְראֹו ֶע ֶבד
ְק ָראֹו ֶּבן־ח ִֹרים הּוא ָל ָאדֹון ְּוכ ֵ
ל־ּת ְהיּו ַע ְב ֵדי ָא ָדם׃ ַא ַחי
יתם ַא ִ
יח׃ ִּב ְמ ִחיר נִ ְקנֵ ֶ
הּוא ַל ָּמ ִׁש ַ
ת־מ ֲע ָמדֹו ָה ִראׁשֹון ִל ְפנֵ י
ל־איׁש ַּכ ֲא ֶׁשר נִ ְק ָרא יִ ְׁש ָמר־לֹו ֶא ַ
ָּכ ִ
ין־לי ִמ ְצוָ ה ִמ ִּפי ָה ָאדֹון
ל־ּד ַבר ַה ְּבתּולֹות ֵא ִ
ֹלהים׃ וְ ַע ְ
ָה ֱא ִ
ימנִ י ָה ָאדֹון ְּב ֶח ְמ ָלתֹו
ר־ה ִק ַ
ַרק ֲא ַחּוֶ ה ַד ְע ִּתי ָל ֶכם ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁש ֱ
ְל ִאיׁש ֱאמּונִ ים ְל ָפנָ יו׃ וְ ִהנְ נִ י א ֵֹמר ְּבצֹוק ָה ִע ִּתים ַה ָּבאֹות
ם־ּד ַב ְק ָּת ְב ִא ָּׁשה
טֹוב וְ נָ כֹון ָל ָא ָדם ָל ֶׁש ֶבת ַּב ֲא ֶׁשר הּוא׃ ִא ָ
ל־ּת ַב ֵּקׁש
ל־ּת ָב ֵּקׁש ְל ִה ָּפ ֵרד ִמ ֶּמּנָ ה וְ ִאם־נִ ְפ ַר ְד ָּת ֵמ ִא ָּׁשה ַא ְ
ַא ְ
תּולה ִּכי־
ּוב ָ
את ְ
ם־א ָּׁשה ָל ַק ְח ָּת ָּלְך ל ֹא ָח ָט ָ
ַא ֶח ֶרת׃ וְ ִא ִ
יהם יִ ְכ ַאב
ּוב ָׂש ָרם ֲע ֵל ֶ
ְך־צ ָרה ִת ְמ ָצ ֵאם ְ
ִת ָּב ֵעל ֵאין ָּבּה ָעֹון ַא ָ
וַ ֲאנִ י ֶח ְמ ָלה ָמ ֵל ִתי ֲע ֵל ֶיכם׃ ָּכז ֹאת ֲאנִ י א ֵֹמר ַא ַחי ִּכי ָה ֵעת
ד־א ֶׁשר ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר נָ ְׂשאּו ָל ֶהם נָ ִׁשים יִ ְהיּו
ל ֹא ִת ָּמ ֵׁשְך עֹוד ַע ֲ
ַּכ ֲא ֶׁשר ל ֹא נָ ָׂשאּו׃
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וְ ַהּב ִֹכים ְּכל ֹא ב ִֹכים וְ ַה ְּׂש ֵמ ִחים ְּכל ֹא ְׂש ֵמ ִחים וְ ַהּק ֹנִ ים ְּכל ֹא
עֹולם ַהּזֶ ה ְּכ ֵאינָ ם מ ְֹצ ִאים ָּכל־
ָקנּו ִקנְ יָ ן׃ וְ ַהּמ ְֹצ ִצים ְׁש ֵדי ָה ָ
עֹולם ַהּזֶ ה ָּכ ִליל יַ ֲחֹלף׃ וַ ֲאנִ י ָח ַפ ְצ ִּתי ִל ְמנ ַֹע
ַט ַעם ִּכי ת ַֹאר ָה ָ
ְּד ָאגָ ה ִמ ֶּכם ִאיׁש ֲא ֶׁשר ֵאין־לֹו ִא ָּׁשה ּד ֵֹאג ְל ֶח ְפ ֵצי ָׁש ַמיִ ם ֵאיְך
ּוב ַעל ִא ָּׁשה ּד ֵֹאג ְל ֶח ְפ ֵצי ָה ָא ֶרץ ֵאיְך
יטב ְּב ֵעינֵ י ָה ָאדֹון׃ ַ
יִ ַ
תּולה ז ֹאת
ן־ּב ָ
יטב ְּב ֵעינֵ י ָה ִא ָּׁשה׃ וְ ֵכן נִ ְב ֶּד ֶלת ֵא ֶׁשת ִאיׁש ִמ ְ
יִ ַ
הֹורה
ֲא ֶׁשר ל ֹא־יָ ְד ָעה ִאיׁש ּד ֶֹאגֶ ת ְל ֶח ְפ ֵצי ָה ָאדֹון ִל ְהיֹות ְט ָ
ת־ּב ַעל ּד ֶֹאגֶ ת ְל ֶח ְפ ֵצי ָה ָא ֶרץ ֵאיְך
ּוב ֻע ַל ַ
רּוחּה ְ
ּוב ָ
ְּבנַ ְפ ָׁשּה ְ
הֹועיל ְלנַ ְפ ְׁש ֶכם ל ֹא
יטב ְּב ֵעינֵי ַב ְע ָלּה׃ ָוְכז ֹאת ֲאנִי ְמ ַד ֵּבר ְל ִ
ִּת ַ
ם־ל ַמ ַען ִּת ְהיּו נְ כ ֹנִים וְ ׁש ְֹק ִדים
נֵיכם ִּכי ִא ְ
מֹוקׁש ִל ְפ ֶ
ְל ַה ְׁש ִליְך ֵ
י־יַחׁש ֹב ָא ָדם ִּכי ִבּתֹו
ל־עב ַֹדת ֲאד ֹנֵינּו ְּב ֵאין ַמ ֲעצֹור׃ ִוְכ ְ
ַע ֲ
י־ה ָּד ָבר
יה ִוְכ ַ
עּור ָ
תּולה ִּת ְהיֶ ה ְל ֶח ְר ָּפה ִאם־יַ ַע ְברּו ֵיְמי נְ ֶ
ַה ְּב ָ
יִּתנֶ ּנָ ה ְל ִהּנָ ֵּׂשא
ם־ל ָבבֹו ְ
נָ חּוץ ְל ִת ָּתּה ְל ִאיׁש יַ ֲע ֶׂשה ַּכ ֲא ֶׁשר ִע ְ
ּומׁשל
וְ ֵאין ּבֹו ָעֹון׃ וְ הּוא ֲא ֶׁשר ע ֵֹמד ָסמּוְך ְּב ִלּבֹו ֵאין ֵמ ִציק לֹו ֵ
יטיב
תּולה ֵה ִ
ת־ּבּתֹו ַה ְּב ָ
הּוא ִב ְרצֹונֹו וְ יִגְ זָ ר־א ֶֹמר ִל ְׁשמ ֹר ֶא ִ
ל־ּכן ַהּנ ֵֹתן א ָֹתּה ְל ִאיׁש טֹוב ע ֶֹׂשה וַ ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו נ ֵֹתן
ַל ֲעׂשֹות׃ ַע ֵ
ּתֹורה
ן־ה ָ
רּורה ְל ַב ֲע ָלּה ִמ ַ
א ָֹתּה ע ֶֹׂשה טֹוב ִמ ֶּמּנּו׃ ָה ִא ָּׁשה ְצ ָ
ּתּוכל ְל ִהּנָ ֵׂשא ַרק ַל ֲא ֶׁשר
יׁשן ַה ָּמוֶ ת ַ
יׁשּה ָחי ִוְכי־יִ ַ
ָּכל־עֹוד ִא ָ
ם־ּת ֵׁשב
יה ִא ֵ
ל־ּד ְע ִּתי ַא ְׁש ֶר ָ
אּולם ַע ַ
ָ
ִּת ְב ַחר־ּבֹו ִל ְפנֵי ָה ָאדֹון׃
ֹלהים׃
רּוח ֱא ִ
ם־ּבי ַ
יַחׁש ֹב ִּכי גַ ִ
ְל ַב ָּדּה ְּול ָב ִבי ְ
תֹוסיף
ׁש־ּד ַעת ְל ֻכ ָּלנּו ַאְך ַּד ַעת ִ
נֹודע ִּכי יֶ ַ
ל־ּד ַבר ֱא ִל ִילים ֵהן ַ
וְ ַע ְ
ב־איׁש ִּך־הּוא נְ בֹון ָּד ָבר
יַח ָׁש ִ
ּגַ ֲאוָ ה וְ ַא ֲה ָבה ְמ ִׁש ַיבת נָ ֶפׁש׃ ִּכי ְ
ם־יֶא ַהב
ֹא־יָבין ָּד ָבר ַל ֲא ֻׁשרֹו ַּכ ֲא ֶׁשר נָ כֹון־לֹו׃ ֲא ָבל ִא ֱ
עֹוד ל ִ
ל־ּד ְב ַרת א ֶֹכל ִמּזִ ְב ֵחי
ֹלהים הּוא יְבֹונְ נֵ הּו׃ וְ ַע ִ
ֹלהים ֱא ִ
ת־א ִ
ֶא ֱ
ֹלהים
עֹולם ִוְכי ֵאין ֱא ִ
י־א ִליל ְּכ ַאיִן הּוא ָּב ָ
ָה ֱא ִל ִילים יָ ַד ְענּו ִּכ ֱ
ם־ּב ָּׁש ַמיִם וְ ִאם־
ֹלהים ִא ַ
זּול ִתי ֶא ָחד׃ וְ ַאף ִּכי־יֵ ׁש נִ ְק ָר ִאים ֱא ִ
ָ
ֹלהים ַר ִּבים וַ ֲאד ֹנִים ַר ִּבים׃
ָּב ָא ֶרץ ְּכמֹו ֵהם ֱא ִ
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י־עד ֲא ֶׁשר ִמ ֶּמּנּו ַהּכ ֹל
ֹלהים ֶא ָחד הּוא ֲא ִב ַ
ק־א ִ
ְּב ָכל־ז ֹאת ָלנּו ַר ֱ
יח ֲא ֶׁשר ַהּכ ֹל ַעל־יָ דֹו וְ ַעל־
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
וְ לֹו ֲאנָ ְחנּו וְ ָאדֹון ֶא ָחד יֵ ַ
ם־אנָ ְחנּו׃ ַאְך ל ֹא ֻכ ָּלם ָקנּו ַה ַּד ַעת ַהּז ֹאת ִּכי־יֵ ׁש ֲא ֶׁשר
יָ דֹו ּגַ ֲ
ד־הּיֹום ַהּזֶ ה וְ א ְֹכ ִלים ִמּזִ ְב ָחם ֲא ֶׁשר
ל־א ִל ִילים ַע ַ
ִל ָּבם ּפ ֹנֶ ה ֶא ֱ
יִּט ָּמא׃ וְ ִהּנֵ ה א ֶֹכל ל ֹא
ד־א ֶׁשר ִל ָּבם ַהּנָ בּוב ַ
ְיַק ִריבּו ֶל ֱא ִליל ַע ֲ
ֹאכל
יְבֹואנּו ֶח ֶסר וְ ִאם־נ ַ
ֹאכל ל ֹא ֵ
ֹלהים ִאם־ל ֹא נ ַ
ל־א ִ
ָיְק ְר ֵבנּו ֶא ֱ
ן־ּת ֵּתן ְׁש ִרירּות ִל ְּב ֶכם
יִתרֹון׃ ַאְך ִה ָּׁש ְמרּו ָל ֶכם ֶּפ ִ
ל ֹא־נִ ְמ ָצא ְ
ם־א ָּתה ִאיׁש ַּד ַעת וְ ֵת ֵׁשב ֶאל־
ִמ ְכׁשֹול ְל ֵאין אֹונִים׃ ִּכי ִא ַ
ַה ֻּׁש ְל ָחן ְּב ֵה ַיכל ָה ֱא ִל ִילים ֲהל ֹא ר ֲֹאָך ֲח ַסר אֹונִים ֻיְפ ֶּתה ִב ְל ָבבֹו
ֹאבד ָא ִחיָך ֲח ַסר
יִתרֹון ַד ְע ְּתָך י ַ
ֶל ֱאכ ֹל ִמּזִ ְב ֵחי ָה ֱא ִל ִילים׃ ְּוב ֵכן ְּב ְ
ם־ּכ ָכה ַא ֶּתם ח ְֹט ִאים
יח נַ ְפׁשֹו ַּב ֲעדֹו׃ וְ ִא ָ
אֹונִים ֲא ֶׁשר נָ ַתן ַה ָּמ ִׁש ַ
יח ַא ֶּתם ח ְֹט ִאים׃ ַעל־
ת־ל ָּבם ַהּנָ בּוב ַל ָּמ ִׁש ַ
ּות ַד ְּכאּו ֶא ִ
ַל ֲא ֵח ֶיכם ְ
עֹולם ֶּפן־
מֹוקׁש ְל ָא ִחי ל ֹא־א ַֹכל ָּב ָׂשר ְל ָ
ם־מ ֲא ָכ ִלי ְיִהיֶה ְל ֵ
ֵּכן ִא ַ
ָא ִחי יִּוָ ֶקׁש־ּבֹו׃
יתי ֶאת־
יח ָאנִ י ֲה ִכי ל ֹא ָר ִא ִ
ֹא־ׁש ִל ַ
ֲה ִכי ל ֹא ָח ְפ ִׁשי ֲאנִ י ֲה ִכי ל ָ
יח ֲאד ֹנֵ ינּו אֹו ַה ֵאין ַא ֶּתם ּפ ַֹעל יָ ַדי ַּבאד ֹנֵ ינּו׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
יח ַל ֲא ֵח ִרים ָל ֶכם ֲאנִ י הּוא זֶ ה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר
ם־אינֶ ּנִ י ָׁש ִל ַ
ִא ֵ
י־ציר ֻׁש ָּלח ָאנִ י׃ וְ ָכז ֹאת
חֹותם ְּביָ ִדי ִל ְפנֵ י ֲאד ֹנֵ ינּו ִּכ ִ
ַא ֶּתם ְּכ ָ
ֲאנִ י ִמ ְצ ַט ֵּדק נֶ גֶ ד ח ְֹק ֵרי ַמ ֲע ָׂשי׃ ַה ֵאין ִׁש ְלטֹון ְּביָ ֵדינּו ֶל ֱאכ ֹל
וְ ִל ְׁשּתֹות׃ ַה ֵאין ִׁש ְלטֹון ְּביָ ֵדינּו ְלה ִֹליְך ִע ָּמנּו ִא ָּׁשה ִמ ְּבנֹות
יפא׃ אֹו ֲה ַרק־
יחים וַ ֲא ֵחי ָה ָאדֹון וְ ֵכ ָ
יתנּו ְּכיֶ ֶתר ַה ְּׁש ִל ִ
ְּב ִר ֵ
אכה׃ ִמי הּוא
ּול ַבר־נַ ָּבא ְל ָבד ֵאין ִׁש ְלטֹון ַל ֲחד ֹל ִמ ְּמ ָל ָ
ִלי ְ
ַהּי ֵֹצא ַב ָּצ ָבא וְ ֶאת־נַ ְפׁשֹו יְ ַכ ְל ֵּכל ִמ ֶּׁשּלֹו ִמי יִ ַּטע ֶּכ ֶרם וְ ל ֹא
ֹאכל ֵמ ֲח ֵלב ַהּצ ֹאן׃
ֹאכל ִמ ִּפ ְריֹו אֹו ִמי יִ ְר ֶעה צ ֹאן וְ ל ֹא י ַ
י ַ
ֲה ִכי ַרק ְּכ ֶד ֶרְך ְּבנֵ י ָא ָדם ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר ַּכ ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ֲהל ֹא
ֹא־ת ְחס ֹם
מׁשה ל ַ
תֹורת ֶ
ּתֹורה א ֶֹמ ֶרת ֵּכן׃ ִּכי ָכתּוב ְּב ַ
ם־ה ָ
גַ ַ
ֹלהים׃
ׁשֹור ְּב ִדיׁשֹו ֲה ִל ְׁשוָ ִרים ּד ֵֹאג ֱא ִ
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טֹוב ֵתנּו ָּכתּוב זֶ ה ִּכי
ל־ּד ָב ָריו ָא ֵכן ְל ָ
טֹוב ֵתנּו ִּד ֵּבר ָּכ ְ
אֹו ְל ָ
ַהח ֵֹרׁש יַ ֲחרׁש ְּב ִת ְקוָ ה וְ ַה ָּדׁש יָ דּוׁש ְּב ִת ְקוָ ה ִּכי יִ ַּקח ֶח ְלקֹו׃
וַ ֲאנַ ְחנּו ִּכי־זָ ַר ְענּו ָב ֶכם זֶ ַרע ָׁש ָמיִ ם ֲה ַרב הּוא ְב ֵעינֵ ֶיכם ִּכי־
ּוצ ָד ָקה ָּב ֶכם
ׁש־ל ֶהם ֵח ֶלק ְ
נִ ְקצ ֹר ְק ִציר ָא ֶרץ׃ וְ ִאם ֲא ֵח ִרים יֶ ָ
ּוב ַכל־ז ֹאת ל ֹא נָ גַ ְענּו ַּב ֲא ֶׁשר ָל ֶכם ִּכי ִאם־
ַאף ִּכי ֲאנָ ְחנּו ְ
יח׃ ֵהן
ׂשֹורת ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־ס ֶבל ְל ִב ְל ִּתי נְ תֹן ַמ ְע ָצר ִל ְב ַ
ָס ַב ְלנּו ָכ ֵ
ּומ ָׁש ְר ֵתי
ן־הּק ֶֹדׁש ְ
יְ ַד ְע ֶּתם ִּכי ע ְֹב ֵדי ֲעב ַֹדת ַהּק ֶֹדׁש א ְֹכ ִלים ִמ ַ
ם־ה ָאדֹון
ֹלק ִחים ֶח ְל ָקם ַּב ִּמזְ ֵּב ַח׃ וְ ֵכן ִצּוָ ה גַ ָ
ַה ִּמזְ ֵּב ַח ְ
ׂשֹורה יִ ְחיּון׃ וַ ֲאנִ י ְּב ַא ַחת
ל־ה ְּב ָ
ׂשֹורה ַע ַ
ִּכי ְמ ַב ְּׂש ֵרי ַה ְּב ָ
ב־לי
ֹא־כ ַת ְב ִּתי ָכז ֹאת ְל ַב ֲעבּור ַס ֶּב ִ
ֵמ ֵא ֶּלה ל ֹא נָ גַ ְע ִּתי וְ גַ ם ל ָ
ת־ּפנֵ י ַה ָּד ָבר ִּכי־טֹוב ִלי ַה ָּמוֶ ת ֵמ ֲא ֶׁשר יָ ִׁשית ִאיׁש ֶאת־
ֶא ְ
ין־לי ְל ִה ְת ָּפ ֵאר ִּכי־
ִּת ְפ ַא ְר ִּתי ָל ִריק׃ וְ ִאם ְמ ַב ֵּׂשר ָאנ ִֹכי ֵא ִ
אֹוי־לי ִאם־ל ֹא ֲא ַב ֵּׂשר׃ וְ ִאם ְּב ֵח ֶפץ ֵלב
ִ
יָ ד ֲחזָ ָקה ְּת ַא ְּל ֵצנִ י וְ
ֶא ֱע ֶׂשה־ּז ֹאת יֵ ׁש ָׂש ָכר ִל ְפ ֻע ָּל ִתי וְ ִאם ְּבל ֹא ֵח ֶפץ ֵלב ֲהל ֹא
ּומה ֵאפֹוא ְׂש ָכ ִרי ֲהל ֹא
ׂשֹורה ָה ְפ ְק ָדה ִא ִּתי׃ ָ
ְכ ֻהּנַ ת ַה ְּב ָ
ֹא־מ ִחיר וְ ל ֹא ִל ְׁשֹלט
יח ְּבל ְ
ׂשֹורת ַה ָּמ ִׁש ַ
ת־ּב ַ
ַרק ְל ַב ֵּׂשר ֶא ְ
ל־א ָדם
י־ח ְפ ִׁשי ֲאנִ י ִמ ָּכ ָ
ׂשֹור ִתי׃ וְ ַאף ִּכ ָ
ַּב ֲא ֶׁשר ָל ֶכם ֵע ֶקב ְּב ָ
יתי
הּודים ָהיִ ִ
יתי ֶע ֶבד ְל ֻכ ָּלם ְל ַמ ַען ְקנֹות ֵלב ַר ִּבים׃ ַלּיְ ִ
ָהיִ ִ
ּתֹורה
הּתֹורה ְּכ ַב ַעל ָ
ָ
הּודים ְל ַב ֲע ֵלי
ת־היְ ִ
יהּודי ִל ְקנֹות ֶא ַ
ִּכ ִ
ּתֹורה׃
ת־ּב ֲע ֵלי ַה ָ
ּתֹורה ִל ְקנֹות ֶא ַ
ָ
יתי ַּב ַעל
ֹא־היִ ִ
ַאף ִּכי ל ָ
ֹא־תֹורה ַאף ִּכי ל ֹא־
ָ
ֹא־תֹורה ְּכמֹו ְּבל
ָ
וְ ָל ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ֵהם ְּבל
ּתֹור ִתי
יח ָ
תֹורת ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ִּכי ַ
ֹא־תֹורה ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
ָ
יתי ְּבל
ָהיִ ִ
יתי
ֹא־תֹורה׃ ִל ְר ֵפי יָ ַדיִ ם ָהיִ ִ
ָ
ת־א ֶּלה ֲא ֶׁשר ֵהם ְּבל
ִל ְקנֹות ֶא ֵ
ת־ר ֵפי ַהּיָ ָדיִ ם ּכ ֹל ָהיִ יִ ִתי ַלּכ ֹל ְל ַמ ַען
ִּכ ְר ֵפה יָ ַדיִ ם ִל ְקנֹות ֶא ְ
ּופּנָ ה׃ וְ ֵא ֶּלה ֲאנִ י ע ֶֹׂשה ַּב ֲעבּור
ל־ע ֶבר ִ
יע ִל ְק ָצ ָתם ִמ ָּכ ֵ
אֹוׁש ַ
ִ
ׂשֹורה ְל ַמ ַען יִ ְהיֶ ה ֶח ְל ִקי ָּבּה׃
ַה ְּב ָ
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ק־א ָחד ֵמ ֶהם
י־ב ֵּמרֹוץ יָ רּוצּו ָה ָר ִצים ֻּכ ָּלם וְ ַר ֶ
ֵהן יְ ַד ְע ֶּתם ִּכ ַ
ת־ה ָּׂש ָכר ּגַ ם־
ת־ׂש ַכר ַה ְמנַ ֵּצ ַח ָּכ ָכה רּוצּו וְ ִה ַּׂשגְ ֶּתם ֶא ַ
יַ ִּׂשיג ֶא ְ
יִת ָרה
ל־ּד ָבר ֲא ֶׁשר ְל ְ
ַא ֶּתם׃ וְ ֶד ֶרְך ע ְֹד ֵרי ַמ ֲע ָר ָכה ְל ִהּנָ זֵ ר ִמ ָּכ ָ
עֹולם׃
ת־חלֹוף וַ ֲאנַ ְחנּו ַל ֲע ֶט ֶרת ָ
יֵ ָח ֵׁשב וְ ֵהם ָר ִצים ַל ֲע ֶט ֶרת ַּב ֲ
ֹלחם ִּבזְ ר ֹע ַֹתי
וַ ֲאנִי ּכ ֹה ִהנְ נִי ָרץ וְ ל ֹא ִכ ְמ ַמ ֵּׁשׁש ַּב ֲח ֵׁש ָכה ּכ ֹה ֵ
ת־ּב ָׂש ִרי
רּוח׃ ַאְך ֲא ַעּנֶ ה ֶאת־נַ ְפ ִׁשי וְ ֶא ְ
וְ ל ֹא ְּכח ֵֹצב ִּב ְפנֵי ָה ַ
י־בּה׃
ין־ח ְפ ִצ ָ
ן־א ְהיֶ ה ק ֵֹרא ַל ֲא ֵח ִרים ְּולנַ ְפ ִׁשי יִ ָּק ֵרא ֵא ֶ
ֶא ְכּב ֹׁש ֶּפ ֶ
בֹותינּו ָהיּו ֻכ ָלם
הֹוד ֲיע ֶכם ֶא ָחי ִּכי ֲא ֵ
וַ ֲאנִ י ל ֹא ַא ֲח ִריׁש ֵמ ִ
ּובּיָ ם
ַּת ַחת ֶה ָענָ ן וְ ֻכ ָּלם ָע ְברּו ְּבתֹוְך ַהּיָ ם׃ וְ ֻכ ָּלם נִ ְט ְּבלּו ֶב ָענָ ן ַ
ם־ׁשתּו
ן־ל ֶחם ַה ָּׁש ַמיִ ם ַההּוא׃ ּגַ ָ
ֹאכלּו ֻכ ָּלם ִמ ֶ
מׁשה׃ וַ ּי ְ
ִל ְפנֵ י ֶ
ׁשּועה
ן־מ ְׁש ֵקה ַה ָּׁש ַמיִ ם ַההּוא ִּכי ָׁשתּו ִמן־צּור ַהיְ ָ
ֻכ ָּלם ִמ ַ
יח׃ ֲא ָבל ֻר ָּבם ל ֹא
יהם וְ ַהּצּור ַהּזֶ ה הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ַהה ֵֹלְך ַא ֲח ֵר ֶ
יהם ַּב ִּמ ְד ָּבר׃ וְ ָכל־זֶ ה נִ ַּתן־
ֹלהים ִּכי־נָ ְפלּו ִפגְ ֵר ֶ
ָר ָצה ָבם ֱא ִ
מֹופת ִל ְב ִלי נִ ְת ֲאוָ ה ַּת ֲאוָ ה ָר ָעה ַּכ ֲא ֶׁשר ִה ְת ַאּוּו ֵה ָּמה׃
ָלנּו ְל ֵ
צֹותם
ת־ה ְּפ ִס ִילים ל ֹא ַת ַע ְבדּו ַּכ ֲא ֶׁשר ָע ְבדּו ֲאנָ ִׁשים ִמ ְק ָ
וְ ֶא ַ
ַּכ ָּכתּוב וַ ּיֵ ֶׁשב ָה ָעם ֶל ֱאכ ֹל וְ ָׁשתֹו וַ ּיָ ֻקמּו ְל ַצ ֵחק׃ וְ ז ֹנִ ים ל ֹא
לׁשה
נִ ְהיֶ ה ַּכ ֲא ֶׁשר זָ נּו ֲאנָ ִׁשים ֵמ ֶהם וַ ּיִ ְּפלּו ְּביֹום ֶא ָחד ְׁש ָ
יח ל ֹא נְ נַ ֶּסה ַּכ ֲא ֶׁשר ֲאנָ ִׁשים ֵמ ֶהם
ת־ה ָּמ ִׁש ַ
וְ ֶע ְׂש ִרים ָא ֶלף׃ וְ ֶא ַ
נִ ּסּו ֶאת־יְ הֹוָ ה וַ יְ נַ ְּׁשכּום ַהּנְ ָח ִׁשים׃ וְ ל ֹא ִתֹּלנּו ַּכ ֲא ֶׁשר ֵה ִלינּו
ל־א ֶּלה ָמ ְצאּו א ָֹתם
ֹאבדּו ְּביַ ד ַה ַּמ ְׁש ִחית׃ וְ ָכ ֵ
ֲאנָ ִׁשים ֵמ ֶהם וַ ּי ְ
ד־ק ֵּצי
מּוסר ָלנּו ֲא ֶׁשר ָּבאנּו ַע ִ
מֹופת וְ גַ ם־נִ ְכ ְתבּו ְל ָ
ִל ְהיֹות ְל ֵ
חׁשב ִּכי הּוא ע ֵֹמד נָ כֹון יִ ּזָ ֵהר ְל ִב ְל ִּתי יִ ּפ ֹל׃
ל־ּכן ַה ֵ
עֹול ִמים׃ ַע ֵ
ָ
זּול ִתי ַּכ ֲא ֶׁשר ִּת ָּמ ֵצא ִל ְבנֵ י ָא ָדם
ֹא־ע ְב ָרה ַמ ָּסה ֲע ֵל ֶכם ָ
עֹוד ל ָ
ֹלהים ֲא ֶׁשר ל ֹא יִ ֵּתן ְלנַ ּס ְֹת ֶכם יֶ ֶתר ִמ ֵּדי כ ֲֹח ֶכם
וְ נֶ ֱא ָמן הּוא ָה ֱא ִ
ּתּוכלּון ְׂש ֵאת׃
ם־ּביֹום ַמ ָּסה יָ ִכין ָל ֶכם ִמ ְפ ָלט ַּכ ֲא ֶׁשר ְ
וְ גַ ְ
ל־אנָ ִׁשים
הּובי נַ ְפ ִׁשי נּוסּו ֵמ ֲעב ַֹדת ֱא ִל ִילים׃ ִהּנֵ ה ְכמֹו ֶא ֲ
ָל ֵכן ֲא ֵ
נְ בֹונִים ֲא ַד ְּב ָרה ִׁש ְמעּו־נָ א ִמ ָּל ִתי׃
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ּכֹוס ַה ְּב ָר ָכה ֲא ֶׁשר ָע ֶל ָיה ָאנּו ְמ ָב ְר ִכים ֲהל ֹא ִהיא ַה ְמ ַח ֶּב ֶרת
יח וְ ַה ֶּל ֶחם ֲא ֶׁשר ָאנּו פ ְֹר ִסים ֲהל ֹא הּוא
ל־ּדם ַה ָּמ ִׁש ַ
א ָֹתנּו ֶא ַ
יח׃ ִּכי ֲאנַ ְחנּו ָה ַר ִּבים ָהיִ ינּו
ל־ּב ַׂשר ַה ָּמ ִׁש ַ
ַה ְמ ַח ֵּבר א ָֹתנּו ֶא ְ
ְל ָב ָׂשר ֶא ָחד ְּכמֹו ֶל ֶחם ֶא ָחד ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ְּב ֶל ֶחם ֶא ָחד ָהיִ ינּו
ת־ּבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ֲעב ָֹד ָתם ֲעב ַֹדת ְּב ָׂש ִרים
ֻכ ָּלנּו ֲח ֵב ִרים׃ ְראּו ֶא ְ
ּומה ֲאנִי א ֵֹמר ֲה ִכי־
ֲהל ֹא א ְֹכ ֵלי ַהּזְ ָב ִחים ֲח ֵב ִרים ֵהם ַּב ִּמזְ ֵּב ַח׃ ָ
י־א ִליל יֶ ׁש־ּבֹו ׁש ֶֹרׁש ָּד ָבר׃
זֶ ַבח ֱא ִל ִילים ׁש ֶֹרׁש ָּד ָבר ּבֹו אֹו ִּכ ֱ
אֹלהים
ת־א ֶׁשר יִ זְ ְּבחּו ַהּגֹויִם ַל ֵּׁש ִדים ֵהם ז ְֹב ִחים וְ ל ֹא ֵל ִ
ֲא ָבל ֶא ֲ
תּוכלּו ִל ְׁשּתֹות
י־ת ְהיּו ַא ֶּתם ַח ְב ֵרי ַה ֵּׁש ִדים׃ ל ֹא ְ
וְ ֵאין ִלי ֵח ֶפץ ִּכ ִ
תּוכלּו ְל ִה ְת ַח ֵּבר ְל ֻׁש ְל ָחן
ּומּכֹוס ַה ֵּׁש ִדים ל ֹא ְ
ִמּכֹוס ָה ָאדֹון ִ
ָה ָאדֹון ְּול ֻׁש ְל ָחן ַה ֵּׁש ִדים׃ אֹו ֲה ִכי־נָ ִעיר ֲח ַמת ִקנְ ַאת ָה ָאדֹון
ַה ְּב ָרב־ּכ ַֹח יִגְ ַּבר ִאיׁש ָע ָליו׃
הֹועיל ַהּכ ֹל נָ כֹון ֲא ָבל ל ֹא
ַהּכ ֹל נָ כֹון ִלי ֲא ָבל ל ֹא ַהּכ ֹל ְל ִ
טֹובת נַ ְפׁשֹו ְל ַבּדֹו
ל־יְב ֵּקׁש ִאיׁש ַ
ַהּכ ֹל ְל ִה ָּבנֹות ִמ ֶּמּנּו׃ ַא ַ
ֹאכלּו
ל־הּנִ ְמ ָּכר ַּבּׁשּוק א ֹתֹו ת ֵ
ם־טֹובת ֵר ֵעהּו׃ ָּכ ַ
ַ
ִּכי ִאם־ּגַ
לֹואּה׃ וְ ִאם־
ּומ ָ
י־לב׃ ִּכי ַליהֹוָ ה ָה ָא ֶרץ ְ
ל־ּת ְד ְרׁשּו ְל ִח ְק ֵר ֵ
וְ ַא ִ
יִ ְק ָרא ֶא ְת ֶכם ַא ַחד ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ֵאינָ ם ַמ ֲא ִמינִ ים וְ ִת ְרצּו
יּוׂשם ִל ְפנֵ ֶיכם וְ ַאל־
ל־א ֶׁשר ַ
ֹאכלּו ִמ ָּכ ֲ
ָל ֶל ֶכת ְל ֵביתֹו ָאכ ֹל ּת ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶיכם ִאיׁש זֶ ה הּוא זֶ ַבח
י־לב׃ וְ ִכי־י ַ
ִּת ְד ְרׁשּו ְל ִח ְק ֵר ֵ
ּוב ֲעבּור
ֹאכלּו ִמ ֶּמּנּו ַּב ֲעבּור זֶ ה ֲא ֶׁשר ִהּגִ יד ָל ֶכם ַ
ל ֹא ת ְ
י־לב
לֹואּה׃ וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ִח ְק ֵר ֵ
ּומ ָ
י־לב ִּכי ַליהֹוָ ה ָה ָא ֶרץ ְ
ִח ְק ֵר ֵ
י־לב ָה ַא ֵחר ִּכי ָל ָּמה־ּזֶ ה ֵת ָח ֵׁשב
ם־ח ְק ֵר ֵ
ל ֹא ִח ְק ֵרי ִל ְּבָך ִּכי ִא ִ
ּוב ַר ְכ ִּתי
ם־א ַכ ְל ִּתי ֵ
ֻח ְפ ָׁש ִתי ַל ֲח ָט ָאה ְּב ַמ ֲח ֶׁש ֶבת ֵלב ַא ֵחר׃ ִא ָ
ֹאכלּו
ל־ּכן ִאם ּת ְ
ל־א ֶׁשר ֲאנִ י ְמ ָב ֵרְך׃ ַע ֵ
ָל ָּמה־ּזֶ ה יְ ָח ְר ֵפנִ י ַע ֲ
ל־מ ֲע ֵׂש ֶיכם ִל ְכבֹוד
אּומה ֲעׂשּו ָכ ַ
ם־ּת ְׁשּתּו אֹו ַת ֲעׂשּו ְמ ָ
וְ ִא ִ
הּודים וְ ל ֹא ִל ְפנֵ י ַהּיְ וָ נִ ים
ל־ּת ְהיּו ְל ִמ ְכׁשֹול ִל ְפנֵ י ַהּיְ ִ
ֹלהים׃ ַא ִ
ֱא ִ
ֹלהים׃
וְ ל ֹא ִל ְפנֵ י ְק ַהל ֱא ִ
17

18

19

21

22

24

25

27

26

28

29

30

31

32

אל־הקורנתיים א י ,יא

345
33

יא
2
3

4

5

6
7

8
9
10
11
12

13
14
15
16

17

טֹובת
יטיב ְל ֻכ ָּלם וְ ל ֹא ַ
ל־מ ֲע ַׂשי ִהנְ נִ י ְל ֵה ִ
ם־אנ ִֹכי ְב ָכ ַ
ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ָ
ם־טֹובת ַר ִּבים ְל ַמ ַען יּוָ ֵׁשעּו׃ וְ ַע ָּתה ְלכּו
ַ
נַ ְפ ִׁשי ֲאנִ י ד ֵֹרׁש ִּכי ִא
יח׃
ַא ֲח ָרי ַּכ ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ה ֵֹלְך ַא ֲח ֵרי ַה ָמ ִש ַ
י־ׁש ַמ ְר ֶּתם
ל־עת וְ ִכ ְ
וְ ִהנְ נִ י ְמ ַׁש ֵּב ַח ֶא ְת ֶכם ִּכי־זְ ַכ ְר ֶּתם א ִֹתי ְּב ָכ ֵ
ת־הּתֹור ֹת ַהּנִ ְמ ָסרֹות ַּכ ֲא ֶׁשר ָמ ַס ְר ִּתי ָל ֶכם׃ ַאְך ז ֹאת
ֶא ַ
יח וְ ר ֹאׁש
ל־איׁש הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
י־ת ְדעּון ִּכי־ר ֹאׁש ָּכ ִ
ָח ַפ ְצ ִּתי ִּכ ֵ
ֹלהים׃ ָּכל־
יח הּוא ָה ֱא ִ
ָה ִא ָּׁשה הּוא ָה ִאיׁש וְ ר ֹאׁש ַה ָּמ ִׁש ַ
ִאיׁש ֲא ֶׁשר יִ ְת ַּפ ֵּלל אֹו יִ ְתנַ ֵּבא וְ ר ֹאׁשֹו ְמ ֻכ ֶּסה ּבֹוזֶ ה ֶאת־
ֹאׁשּה
ל־א ָּׁשה ֲא ֶׁשר ִּת ְת ַּפ ֵּלל אֹו ִת ְתנַ ֵּבא וְ ֶאת־ר ָ
ר ֹאׁשֹו׃ וְ ָכ ִ
ֹאׁשּה׃
ֹאׁשּה ָּבזְ ָתה ְּכמֹו ִאם־ּגִ ְּל ָחה ֶאת־ר ָ
ל ֹא ִכ ְּס ָתה ֶאת־ר ָ
ֹאׁשּה וְ ִאם־
ם־ה ִא ָּׁשה ל ֹא ִת ְת ַּכ ֶּסה ָל ָּמה גַ ם־ל ֹא ָתג ֹז ר ָ
ִּכי ִא ָ
יה ִּת ְת ַּכ ֶּסה׃ וְ ָה ִאיׁש
רֹות ָ
ֶח ְר ָּפה ִהיא ָל ִא ָּׁשה ָלג ֹז אֹו ְלגַ ַּלח ַׂש ֲע ֶ
ֹלהים ְּוכבֹודֹו
ֵאינֶ ּנּו ְמ ֻצּוֶ ה ְל ַכּסֹות ֶאת־ר ֹאׁשֹו ִּב ְהיֹותֹו ֶצ ֶלם ֱא ִ
ין־ה ִאיׁש ֻל ַּקח ִמן־
ֲא ָבל ָה ִא ָּׁשה ִהיא ְכבֹוד ָה ִאיׁש׃ ִּכי ֵא ָ
ן־ה ִאיׁש׃ ּגַ ם ל ֹא־נִ ְב ָרא ָה ִאיׁש ַּב ֲעבּור
ם־ה ִא ָּׁשה ִמ ָ
ָה ִא ָּׁשה ִּכי ִא ָ
חֹובת ָה ִא ָּׁשה
ל־ּכן ַ
ם־ה ִא ָּׁשה ַּב ֲעבּור ָה ִאיׁש׃ ַע ֵ
ָה ִא ָּׁשה ִּכי ִא ָ
ֹאׁשּה ִמ ְּפנֵי ַה ַּמ ְל ָא ִכים׃ ָא ֵכן ֵאין ָה ִא ָּׁשה
ָל ֵׂשאת ְּכסּות ַעל־ר ָ
ִמ ַּב ְל ֲע ֵדי ָה ִאיׁש וְ ֵאין ָה ִאיׁש ִמ ַּב ְל ֲע ֵדי ָה ִא ָּׁשה ִל ְפנֵי ֲאד ֹנֵינּו׃ ִּכי
ל־יְדי ָה ִא ָּׁשה וְ ַהּכ ֹל
ם־ה ִאיׁש ַע ֵ
ן־ה ִאיׁש ֵּכן־ּגַ ָ
ַּכ ֲא ֶׁשר ָה ִא ָּׁשה ִמ ָ
ֹלהים׃ ִׁש ְפטּו־נָ א ְבנַ ְפ ְׁש ֶכם ֲה ִכי נָ אוָ ה ְל ִא ָּׁשה ְּב ֵאין ַּכּסֹות
ֵמ ֱא ִ
יֹורה ָל ֶכם ִּכי
ם־ה ֶּט ַבע ֶ
ֹלהים׃ ֵהן ּגַ ַ
ל־ה ֱא ִ
ר ֹאׁש ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ֶא ָ
ֶח ְר ָּפה ְל ִאיׁש ְלגַ ֵּדל ֶּפ ַרע ְׂש ַער ר ֹאׁשֹו׃ ֲא ָבל ָה ִא ָּׁשה ִּכי ְתגַ ֵּדל
ם־יִב ַחר
י־ל ְכסּות נִ ַּתן ָלּה ַה ָּפ ַרע׃ וְ ִא ְ
ֶּפ ַרע ְּפ ֵאר הּוא ָלּה ִּכ ִ
ֹלהים׃
עֹורר ְמ ָדנִים ל ֹא־ז ֹה ַה ֶּד ֶרְך ָלנּו וְ ל ֹא ִל ְק ִהּלֹות ָה ֱא ִ
ִאיׁש ְל ֵ
ַוְכ ֲא ֶׁשר ַא ְׁש ִמ ֲיע ֶכם ּפ ֹה ְד ָב ָרי ל ֹא ֲא ַׁש ֵּב ַח ֶא ְת ֶכם ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר
ם־ל ָר ָעה׃
טֹובה ִּכי ִא ְ
יַח ָּדו ל ֹא ְל ָ
ִּת ָּק ֲהלּו ְ
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וְ זֶ ה ְּת ִח ַּלת ְּד ָב ָרי ַּכ ֲא ֶׁשר ִּת ָּק ֲהלּו ַב ָּק ָהל ֵהן ָׁש ַמ ְע ִּתי ִּכי־
מּועה ֶה ֱא ָמנְ ִּתי׃ ִּכי ל ֹא
ינֵיכם ְּול ִמ ְק ַצת ַה ְּׁש ָ
יֵ ׁש ַמ ֲחֹלקֹות ֵּב ֶ
ֶת ְח ַּד ְלנָ ה ַה ַּמ ֲחֹלקֹות ִמ ִּק ְר ְּב ֶכם ְל ַמ ַען יִ ּוָ ְדעּו ַהּנֶ ֱא ָמנִים ָּב ֶכם׃
יַח ָּדו ל ֹא־ז ֹה ַה ֶּד ֶרְך ֶל ֱאכ ֹל ִמ ֶּל ֶחם
וְ ַע ָּתה ַּכ ֲא ֶׁשר ִּת ְת ַא ְּספּו ְ
ל־איׁש ַּב ֵּכ ָרה ְיַק ִּדים ֶל ֱאכ ֹל ֶח ְלקֹו וְ ֶא ָחד ָר ֵעב
ָה ָאדֹון׃ ִּכי ָכ ִ
וְ ַה ֵּׁשנִי ׁש ֶֹתה ִׁשּכֹור׃ ַה ֵאין ָל ֶכם ָּב ִּתים ֶל ֱאכ ֹל וְ ִל ְׁשּתֹות ָׁש ָּמה אֹו
ין־ּביָ ָדם
הֹוביׁש ְּפנֵי ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ֵא ְ
ֹלהים וְ ִ
ם־ּתבּוזּו ִל ְק ַהל ָה ֱא ִ
ִא ָ
אּומה ָמה א ַֹמר ָל ֶכם ֲה ִכי ֲא ַׁש ֵּב ֲח ֶכם ֵע ֶקב ז ֹאת ל ֹא ֲא ַׁש ֵּב ַח
ְמ ָ
ם־מ ַס ְר ִּתי ָל ֶכם
ן־ה ָאדֹון ִק ַּב ְל ִּתי ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ָ
ֶא ְת ֶכם׃ ִּכי ָאנ ִֹכי ִמ ָ
ר־ה ְסּגִ ירּו א ֹתֹו ָל ַקח ָל ֶחם׃ וַ ָיְב ֵרְך
ׁשּוע ַּב ַּל ָיְלה ֲא ֶׁש ִ
ִּכי ָה ָאדֹון יֵ ַ
ֹאמר ְקחּו ִא ְכלּו זֶ ה הּוא ְב ָׂש ִרי ַהּנִ ְב ָצע ַּב ַע ְד ֶכם ז ֹאת
וַ ְּיִב ַצע וַ ּי ַ
ֹאמר
ת־הּכֹוס וַ ּי ַ
מֹו־כן ַא ֲח ֵרי ָא ְכ ָלם ָל ַקח ֶא ַ
ֲעׂשּו ְלזִ ְכר ֹנִי׃ ְּוכ ֵ
ל־עת
ַהּכֹוס ַהּז ֹאת ִהיא ַה ְּב ִרית ַה ֲח ָד ָׁשה ְּב ָד ִמי ז ֹאת ֲעׂשּו ְּב ָכ ֵ
ת־ה ֶּל ֶחם
ֹאכלּו ֶא ַ
ל־עת ֲא ֶׁשר ּת ְ
ֲא ֶׁשר ִּת ְׁשּתּו ְלזִ ְכר ֹנִי׃ ִּכי ְב ָכ ֵ
ת־הּכֹוס ַהּז ֹאת ַּת ְׁש ִמיעּו מֹות ֲאד ֹנֵינּו ַעד ִּכי
ַהּזֶ ה וְ ָׁשתֹו ֶא ַ
ֹאכל ִמ ֶּל ֶחם ָה ָאדֹון אֹו־יִ ְׁש ֶּתה ִמּכֹוסֹו
ל־ּכן ִמי ֲא ֶׁשר י ַ
יָבֹוא׃ ַע ֵ
וְ ִלּבֹו ל ֹא נָ כֹון ִעּמֹו ָמ ַעל ַמ ַעל ִּב ְב ַׂשר ֲאד ֹנֵינּו ְּוב ָדמֹו׃ ֲא ָבל
ן־הּכֹוס יִ ְׁש ֶּתה׃
ּומ ַ
ֹאכל ִ
ן־ה ֶּל ֶחם י ַ
ְיִב ַחן ָא ָדם ֶאת־נַ ְפׁשֹו וְ ָאז ִמ ַ
ִּכי ָהא ֵֹכל וְ ַהּׁש ֶֹתה ֶׁשל ֹא ָכ ָראּוי א ֵֹכל וְ ׁש ֶֹתה ְל ַא ְׁש ָמתֹו ִּכי ֶאת־
ל־ּכן ַר ִּבים נְ ֵכ ִאים
ְּב ַׁשר ָה ָאדֹון ל ֹא ִה ְב ִּדיל לֹו ַּכ ִּמ ְׁש ָּפט׃ ַע ֵ
וְ ח ִֹלים ָּב ֶכם וְ ַר ִּבים יְ ֵׁשנֵי ָע ָפר׃ ָא ֵכן ִאם־נִ ְב ַחן ֶאת־נַ ְפ ֵׁשנּו ל ֹא
יַּס ֵרנּו יְ הֹוָ ה ְל ַמ ַען ל ֹא נֶ ְא ַׁשם
נִ ָּׁש ֵפט׃ וְ ַאף ִאם־נִ ָּׁש ֵפט יַּס ֹר יְ ְ
הֹוחילּו
יַח ָּדו ֶל ֱאכ ֹל ִ
עֹולם׃ ָל ֵכן ַא ַחי ַּכ ֲא ֶׁשר ִּת ְת ַא ְּספּו ְ
ם־ה ָ
ִע ָ
ֹאכל ְּב ֵביתֹו וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָל ֶכם ָאוֶ ן
ּומי ֲא ֶׁשר ְיִר ַעב י ַ
ִאיׁש ְל ֵר ֵעהּו׃ ִ
נֵיכם ְּבב ִֹאי׃
יֶתר ַה ְּד ָב ִרים ֶא ֶע ְר ָכה ִל ְפ ֶ
וַ ֲע ָצ ָרה וְ ֶ
19

21

22

23

24

25

26

27

28

30

31

32

33

34

אל־הקורנתיים א יב

347

יב
2
3

4,5
6
7
8

9
10

11

12
13

14
15
16

17
18

רּוח ֶא ָחי ֵאין ֶאת־נַ ְפ ִׁשי ְל ַה ְע ִלים ִמ ֶּכם
ל־ּד ַבר ַמ ְּתנֹות ָה ַ
וְ ַע ְ
יתם נִ ְמ ָׁש ִכים ַא ֲח ֵרי
ָּד ָבר׃ ַא ֶּתם יְ ַד ְע ֶּתם ִּכי ְל ָפנִ ים ּגֹויִ ם ֱהיִ ֶ
אֹוד ַיע
ל־ּכן ִ
יהם נִ ְמ ַׁש ְכ ֶּתם׃ ַע ֵ
ֱא ִל ִילים ִא ְּל ִמים ַּכ ֲא ֶׁשר ַא ֲח ֵר ֶ
ֹאמר
ֹלהים ִּד ֶּבר־ּבֹו ֲא ֶׁשר י ַ
רּוח ֱא ִ
ָל ֶכם ִּכי ֵאין ִאיׁש ֲא ֶׁשר ַ
ׁשּוע ְּב ֵׁשם
יּוכל ִאיׁש ִל ְקר ֹא ְליֵ ַ
ׁשּוע ִּכי ֵח ֶרם הּוא וְ ל ֹא ַ
ַעל־יֵ ַ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש׃
ָאדֹון ִאם־ל ֹא ְב ַ
רּוח׃ וְ ׁש ֹנֹות
וְ ׁש ֹנֹות ֵהּנָ ה ַמ ְּתנֹות ֶה ָח ֶסד ֲא ָבל ֶא ָחד הּוא ָה ַ
ֵהּנָ ה ֲעב ֹדֹות ַהּק ֶֹדׁש ֲא ָבל ֶא ָחד הּוא ָה ָאדֹון׃ וְ ׁש ֹנֹות ֵהּנָ ה
ֹלהים ַהּפ ֵֹעל ַהּכ ֹל ַּבּכ ֹל׃ ְּול ָכל־
ַה ְּפ ֻעּלֹות ֲא ָבל ֶא ָחד הּוא ָה ֱא ִ
טֹובת ֻּכ ָּלם׃ יֵ ׁש ֲא ֶׁשר
רּוח ְל ַ
ִאיׁש וָ ִאיׁש נִ ְּתנָ ה ִה ְתּגַ ּלֹות ָה ַ
רּוח
רּוח ִא ְמ ֵרי ָח ְכ ָמה וְ ַא ֵחר יִ ּנָ ֶתן־לֹו ִא ְמ ֵרי ַד ַעת ָּב ַ
יִ ּנָ ֶתן־לֹו ָב ַ
רּוח ַההּוא ְּול ַא ֵחר יִ ּנָ ֵתן ִל ְרּפ ֹא ָח ָליִ ם
ַההּוא׃ ְל ַא ֵחר ֱאמּונָ ה ָּב ַ
בּואה ָלזֶ ה
רּוח ַההּוא׃ ָלזֶ ה ֲע ִלילֹות נִ ְפ ָלאֹות וְ ָלזֶ ה ִּד ְב ֵרי נְ ָ
ָּב ַ
ת־הרּוחֹות ָלזֶ ה ְל ַד ֵּבר ִּב ְלׁש ֹנֹות ׁש ֹנֹות וְ ָלזֶ ה ִּפ ְתרֹון
ִל ְבח ֹן ֶא ָ
רּוח ָה ֶא ָחד ַההּוא ַהּנ ֵֹתן
ל־א ֶּלה ּפ ֵֹעל ָה ַ
ת־ּכ ֵ
ְלׁש ֹנֹות׃ וְ ֶא ָ
ת־ח ְלקֹו ְל ִפי ְרצֹונֹו׃
ְל ִאיׁש ִאיׁש ְמנָ ֶ
ל־א ָב ֵרי
ִּכי ַּכ ֲא ֶׁשר ַהּגּוף ֶא ָחד הּוא ּובֹו ֵא ָב ִרים ַר ִּבים וְ ָכ ֵ
יח׃ ִּכי
ם־ה ָּמ ִׁש ַ
י־ר ִּבים ֵהם ֻּכ ָּלם ּגּוף ֶא ָחד ֵּכן ּגַ ַ
ַהּגּוף ַאף ִּכ ַ
הּודים
רּוח ֶא ָחד ְלגּוף ֶא ָחד ִאם־יְ ִ
ם־אנַ ְחנּו נִ ְט ַּב ְלנּו ֻכ ָּלנּו ְּב ַ
גַ ֲ
רּוח ֶא ָחד ִה ְׁש ָקה א ָֹתנּו
חֹורים וְ ַ
ם־ע ָב ִדים אֹו ְבנֵ י ִ
ִאם־יְ וָ נִ ים ִא ֲ
ם־א ָב ִרים ַר ִּבים׃
ֻּכ ָּלנּו׃ ִּכי ַהּגּוף ל ֹא ֵא ֶבר ֶא ָחד הּוא ִּכי ִא ֵ
ן־הּגּוף
ֹאמר ָה ֶרגֶ ל ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ל ֹא יָ ד ֲאנִ י ֵאינֶ ּנִ י ִמ ַ
ִאם־ּת ַ
ֹאמר ָהא ֹזֶ ן ַא ֲח ֵרי
ן־הּגּוף ִהיא׃ וְ ִאם־ּת ַ
ַה ַב ֲעבּור ז ֹאת ל ֹא ִמ ַ
ן־הּגּוף
ן־הּגּוף ֲה ַב ֲעבּור ז ֹאת ל ֹא ִמ ַ
ֲא ֶׁשר ל ֹא ַעיִ ן ֲאנִ י ֵאינֶ ּנִ י ִמ ַ
ם־הּגּוף ֻּכּלֹו יִ ְהיֶ ה ַעיִ ן ַאּיֵ ה יִ ְהיֶ ה ָאז ַה ֶּׁש ַמע וְ ִאם־
ִהיא׃ ִא ַ
ֹלהים
יח׃ וְ ַע ָּתה ָׂשם ֱא ִ
ֻּכּלֹו יִ ְהיֶ ה ֶׁש ַמע ַאּיֵ ה יִ ְהיֶ ה ָאז ָה ֵר ַ
ת־ה ֶא ָב ִרים ֵא ֶבר ֵא ֶבר ַּבּגּוף ְל ִפי ְרצֹונֹו׃
ֶא ָ
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2

3
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לּו־היּו ֻכ ָּלם ֵא ָבר ֶא ָחד ֵא ָיכה יִ ְהיֶ ה ָאז ַהּגּוף׃ וְ ִהּנֵ ה ֵאפֹוא
ָ
תּוכל ָה ַעיִ ן ֵלאמ ֹר
ָה ֵא ָב ִרים ַר ִּבים ֵהם וְ ַהּגּוף ֶא ָחד׃ וְ ל ֹא ַ
ל־ה ַרגְ ַליִ ם
ל־הּיָ ד ֵאין ִלי ְד ַבר ֵח ֶפץ ָּבְך וְ גַ ם ל ֹא ָהר ֹאׁש ֶא ָ
ֶא ַ
ם־נֹוספֹות נִ ְמ ָצא ָּכל־עֹוד
ָ
ֵלאמ ֹר ְּד ַבר ֵח ֶפץ ִלי ָב ֵכן ָאיִ ן׃ ַאף ּגַ
ד־מא ֹד׃
רּוׁשים ֵהם ַל ֲח ָפ ֵצינּו ַע ְ
יֵ ָראּו ֵא ָב ֵרי ַהּגּוף ְּכ ָר ִפים ֵּכן ְּד ִ
י־כבֹוד ַּבּגּוף ָל ֶהם נִ ַּתן ָּכבֹוד ָרב
ת־א ֶּלה ֲא ֶׁשר נְ ַח ֵּׁשב ְּכ ִא ָ
וְ ֶא ֵ
וְ ִל ְמ ֻב ֵׁשינּו עֹוד יֶ ֶתר ְׂש ֵאת׃ ִּכי ַל ֲח ָל ִקים ַהּיָ ִפים ָּבנּו ֵאין
ֹלהים וַ ּיִ ֵּתן ָּכבֹוד ָרב ְל ִאי־
ַמ ְחסֹור ָא ֵכן ַמ ַע ְר ֵכי ַהּגּוף ָע ַרְך ֱא ִ
ֹלקת ַּבּגּוף ְּול ַמ ַען יִ ְד ֲאגּו ָה ֵא ָב ִרים
ָכבֹוד׃ ְל ִב ְל ִּתי ִת ְהיֶ ה ַמ ֲח ֶ
ל־ה ֵא ָב ִרים ִעּמֹו
זֶ ה ָלזֶ ה׃ ִאם־יִ ְת ַעּנֶ ה ֵא ָבר ֶא ָחד יִ ְת ַעּנּו ָּכ ָ
ל־ה ֵא ָב ִרים׃ וְ ַא ֶּתם ּגּוף
וְ ִאם־יְ ֻכ ַּבד ֵא ָבר ֶא ָחד יָ ִׂשיׂשּו ִעּמֹו ָּכ ָ
ֹלהים
ּומ ֶהם ֵה ִקים ֱא ִ
ל־א ָחד ְּב ֶח ְלקֹו׃ ֵ
יח וְ ֵא ָב ָריו ָּכ ֶ
ַה ָּמ ִׁש ַ
יׁשית
יאים ַּב ְּׁש ִל ִ
יחים ַּב ֵּׁשנִ ית נְ ִב ִ
ְּבתֹוְך ָה ֵע ָדה ָּב ִראׁש ֹנָ ה ְׁש ִל ִ
י־כן ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר נָ ַתן ָל ֶהם ַל ֲעׂשֹות נִ ְפ ָלאֹות
מֹורים וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ִ
ִל ְרּפ ֹא ֳח ָליִ ם ְל ָה ִביא ֶעזְ ָרה ַל ֲעמ ֹד ְּבר ֹאׁש ָה ֵע ָדה ְּול ַד ֵּבר
יאים אֹו ֻכ ָּלם
ם־ּכ ָּלם נְ ִב ִ
יחים ִא ֻ
ִּב ְלׁש ֹנֹות ׁש ֹנֹות׃ ֲה ֻכ ָּלם ְׁש ִל ִ
מֹורים אֹו ע ֵֹׂשי נִ ְפ ָלאֹות׃ ַה ְל ֻכ ָּלם נָ ַתן ִל ְרּפ ֹא ֳח ָליִ ם אֹו ְל ַד ֵּבר
ִ
ל־מא ְֹד ֶכם
ִּב ְלׁש ֹנֹות אֹו ִל ְפּת ֹר ְלׁש ֹנֹות׃ וְ ַא ֶּתם ַּב ְּקׁשּו ִּב ָכ ְ
אֹורה ָל ֶכם ֶּד ֶרְך ְמא ֹד נַ ֲע ָלה׃
ַמ ָּתנֹות טֹובֹות ֵא ֶּלה וַ ֲאנִ י ֶ
ין־ּבי ָאז
ם־ּב ְׂש ַפת ֲאנָ ִׁשים אֹו ַמ ְל ָא ִכים ֲא ַד ֵּבר וְ ַא ֲה ָבה ֵא ִ
ִא ִ
בּואה ִבי וְ ָכל־
רּועה׃ וְ ִאם־נְ ָ
חׁשת ה ִֹמּיָ ה ֲאנִ י אֹו ִצ ְל ְצ ֵלי ְת ָ
נְ ֶ
ם־אמּונָ ה ֻכ ָּלּה ִלי ִהיא ְל ַה ְע ִּתיק
ל־ּד ַעת וְ ִא ֱ
ָרז ֲאנִ י ֵמ ִבין וְ ָכ ַ
ם־א ַפּזֵ ר ָּכל־
ין־ּבי ֲאנִ י ָאז ְּכ ָאיִ ן׃ ִא ֲ
קֹומם וְ ַא ֲה ָבה ֵא ִ
ָה ִרים ִמ ְּמ ָ
ין־ּבי
ת־ּב ָׂש ִרי ֶא ֵּתן ְל ַמ ֲאכ ֶֹלת ֵאׁש וְ ַא ֲה ָבה ֵא ִ
הֹונִ י ִל ְר ֵע ִבים וְ ֶא ְ
ּומ ֵל ָאה
אּומה׃ ָה ַא ֲה ָבה ַת ֲא ִריְך ַאף ְ
יֹוע ֵילנִ י ְמ ָ
ָּכל־זֶ ה ל ֹא ִ
ֲחנִ ינָ ה ָה ַא ֲה ָבה ל ֹא ְת ַקּנֵ א ָה ַא ֲה ָבה ל ֹא ִת ְתנַ ֵּׂשא וְ ל ֹא ִת ְל ַּבׁש
ּגֵ אּות׃
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ר־לּה ל ֹא
ץ־ּד ָבר וְ ל ֹא ְת ַב ֵּקׁש ֵאת ֲא ֶׁש ָ
ל ֹא יִ ָּמ ֵצא ָבּה ֶׁש ֶמ ָ
ִת ְת ַק ֵּצף וְ ל ֹא ַת ֲחרׁש ָר ָעה׃ ל ֹא ָת ִׂשיׂש ְּב ַעוְ ָל ָתה ִּכי ִאם־
ל־ּד ָבר ַּת ֲא ִמין ָּכל־
ל־ּד ָבר ִּת ָּׂשא ָּכ ָ
י־א ֶמת׃ ָּכ ָ
ׂשֹוׂשּה ֲע ֵל ֱ
ְמ ָ
ל־ּד ָבר ִּת ֶּטה ִׁש ְכ ָמּה ִל ְסּב ֹל׃ ָה ַא ֲה ָבה ל ֹא־
ָּד ָבר ְּת ַקּוֶ ה ְּול ָכ ָ
ֶת ְח ַּדל ָלנֶ ַצח ַאף ִּכי־נְ בּואֹות ִּת ְכ ֶלינָ ה ְּולׁש ֹנֹות ִּת ָּכ ַח ְדנָ ה
י־אְך ֵח ֶלק ָקט ֹן יָ ָד ְענּו וְ ֵח ֶלק ָקט ֹן נִ ֵּבאנּו׃
וְ ַד ַעת ֵאין־עֹוד׃ ִּכ ַ
ל־א ֶּלה ַה ֵח ֶלק ַה ָּקט ֹן יַ ֲחֹלף׃
וְ ַכ ֲא ֶׁשר ּבֹוא ָתבֹוא ַת ְכ ִלית ָּכ ֵ
יתי ְכיָ ֶלד
ינֹותי ְכיֶ ֶלד וְ ָהגִ ִ
יתי ִּד ַּב ְר ִּתי ְכיֶ ֶלד ִּב ִ
ְּבעֹוד יֶ ֶלד ָהיִ ִ
יתי ְל ִאיׁש ֲה ִסר ִֹתי ֵמ ָע ַלי ִּד ְב ֵרי יַ ְלדּות׃ ִּכי ַע ָּתה
וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָהיִ ִ
ל־ּפנִ ים
ּוב ִחיד ֹת וְ ָאז נִ ְר ֶאה ָּפנִ ים ֶא ָ
ר ִֹאים ֲאנַ ְחנּו ְּב ַמ ְר ָאה ְ
ם־אנִ י׃
נֹוד ְע ִּתי גַ ָ
ַע ָּתה יָ ַד ְע ִּתי ֵח ֶלק ָקט ֹן וְ ָאז ֵא ַדע ַּכ ֲא ֶׁשר ַ
ׁש־א ֶּלה ֱאמּונָ ה ִּת ְקוָ ה וְ ַא ֲה ָבה וְ ַהּגְ ד ָֹלה
וְ ַע ָּתה ַת ֲעמ ְֹדנָ ה ְׁש ָל ֵ
ָב ֵהן ִהיא ָה ַא ֲה ָבה׃
רּוח וְ ַעל־
ל־מא ְֹד ֶכם ַמ ְּתנֹות ָה ַ
וְ א ֶַּתם ִר ְדפּו ַא ֲה ָבה ַּב ְּקׁשּו ְב ָכ ְ
ל־אנָ ִׁשים
ל־א ֶּלה ְל ִה ְתנַ ְּבאֹות׃ ִּכי ַה ְמ ַד ֵּבר ְּב ַל ֲעגֵ י ָלׁשֹון ל ֹא ֶא ֲ
ָּכ ֵ
ין־איׁש ׁש ֵֹמ ַע וְ הּוא ִיַּב ַיע
ֹלהים ִּכי ֵא ִ
ל־א ִ
ם־א ֱ
הּוא ְמ ַד ֵּבר ִּכי ִא ֶ
רּוח׃ וְ ַה ִּמ ְתנַ ֵּבא ַמ ִּטיף ַל ֲאנָ ִׁשים ְּד ָב ִרים ְמ ִׁש ֵיבי
ִחידֹות ָּב ַ
מּוסר טֹוב וְ ִד ְב ֵרי נִ ֻח ִמים׃ ַה ְמ ַד ֵּבר ַּב ָּלׁשֹון יָ ִׁשיב נַ ְפׁשֹו
נָ ֶפׁש ָ
יִּתן וְ ָהיָ ה ַמ ָּתן ַה ְּלׁש ֹנֹות
ּומי ֵ
וְ ַה ִּמ ְתנַ ֵּבא יָ ִׁשיב נֶ ֶפׁש ָה ֵע ָדה׃ ִ
יאים ִּכי גָ דֹול
י־ת ְהיּו ֻכ ְּל ֶכם נְ ִב ִ
ְל ֻכ ְּל ֶכם וְ ַאף עֹוד י ֵֹתר ִּכ ִ
ם־יִפּת ֹר ְּד ָב ָריו וַ ֲע ָדתֹו ִּת ָּבנֶ ה
זּול ִתי ִא ְ
ַה ִּמ ְתנַ ֵּבא ִמ ַּב ַעל ַה ָּלׁשֹון ָ
י־א ַד ֵּבר ִּב ְלׁש ֹנֹות ָמה־
י־אבֹוא ֲא ֵל ֶיכם ַא ַחי ִוְכ ֲ
ִמ ֶּמּנּו׃ וְ ַע ָּתה ִּכ ָ
מֹורה ֵד ָעה ְּכנָ ִביא
אֹועיל ָל ֶכם ִאם־ל ֹא ֲא ַד ֵּבר ְּד ָב ַרי ְּכח ֹזֶ ה אֹו ֶ
ִ
ם־ּכ ִלים נ ְֹתנֵ י קֹול ֲא ֶׁשר ֵאין ָּב ֶהם נִ ְׁש ַמת
מּועה׃ ּגַ ֵ
אֹו ֵמ ִבין ְׁש ָ
יִּתנּו קֹול ְמפ ָֹרׁש ִמי ִיָבין
ַחּיִ ים ְּכמֹו ָח ִליל אֹו ִכּנֹור ִאם־ל ֹא ְ
ַמה־ּיֶ ֱה ֶמה ֶה ָח ִליל אֹו ַמה־ּיֶ ְהּגֶ ה ַה ִּכּנֹור׃
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ם־יִּתן־קֹול ִּב ְל ִּתי ָברּור ִמי יֵ ָח ֵלץ ַל ִּמ ְל ָח ָמה׃
ּׁשֹופר ִא ֶ
ם־ה ָ
ּגַ ַ
ֹא־תֹוציאּו ִב ְלׁשֹונְ ֶכם ִמ ִּלים ְּב ֻררֹות ִמי
ִ
ם־א ֶּתם ִאם ל
ֵוְכן ּגַ ַ
רּוח׃ לּו
ל־ה ַ
מֹוצא ְׂש ָפ ֵת ֶיכם ֲהל ֹא ִת ְהיּו ָאז ִּכ ְמ ַד ְּב ִרים ֶא ָ
ִיָבין ָ
ִת ְהיֶ ינָ ה ְלׁש ֹנֹות ַרּבֹות ָכ ֵהּנָ ה ָוְכ ֵהּנָ ה ָּב ָא ֶרץ ל ֹא ִת ָּמ ֵצא ַא ַחת
ם־אנִ י ֵאינֶ ּנִ י ֵמ ִבין ֵּפ ֶׁשר
יה׃ וְ ִא ֲ
ֵמ ֶהן ֲע ֻמ ָּקה ֵמ ָה ִבין קֹול ִמ ֶּל ָ
ַה ִּמּלֹות ָאז ֶא ְהיֶ ה ְב ֵעינֵ י ַה ְמ ַד ֵּבר ְּכנִ ְל ַעג ָלׁשֹון ֵוְכן יִ ְהיֶ ה ְב ֵעינַ י
רּוח ִּד ְרׁשּו טֹוב ֹת
ם־א ֶּתם ְּב ַב ֶּק ְׁש ֶכם ַמ ְּתנֹות ָה ַ
ּגַ ם־הּוא׃ ֵּכן ּגַ ַ
יִת ַּפ ֵּלל ִל ְהיֹות
יֶתר ע ֹז׃ ָל ֵכן ַה ְמ ַד ֵּבר ַּב ָּלׁשֹון ְ
ָה ֵע ָדה ְלכֹונְ נָ ּה ְּב ֶ
יִת ַּפ ֵּלל
רּוח ְׂש ָפ ַתי ְ
ם־א ְת ַּפ ֵּלל ַּב ָּלׁשֹון ַ
ּגַ ם־ּפ ֵֹתר ְּד ָב ָריו׃ וְ ַאף ִא ֶ
ּומה ֵאפֹוא ַע ָּתה ֶא ְת ַּפ ְל ָלה
נּובה׃ ָ
ּותבּונַ ת ִל ִּבי ל ֹא ָתנּוב ְּת ָ
ְ
רּוח
ם־ּב ְתבּונַ ת ִל ִּבי ֲאזַ ְּמ ָרה ְב ַ
רּוח ְׂש ָפ ַתי וְ ֶא ְת ַּפ ְל ָלה גַ ִ
ְב ַ
י־לּולא ֵכן ַּכ ֲא ֶׁשר ְּת ָב ֵרְך
ם־ּב ְתבּונַ ת ִל ִּבי׃ ִּכ ֵ
ְׂש ָפ ַתי וַ ֲאזַ ְּמ ָרה גַ ִ
רּוח ְׂש ָפ ֶתיָך וְ ֶה ְדיֹוט ע ֵֹמד ִּב ְמקֹומֹו ְל ָפנֶ יָך ֵאיְך יַ ֲענֶ ה ָא ֵמן
ְּב ַ
יטיב
ְל ִב ְר ָכ ְתָך ִּב ְב ִלי ַד ַעת ָמה ַא ָּתה א ֵֹמר׃ ָא ְמנָ ם ַא ָּתה ֵת ִ
אֹלהים ִּכי יֶ ׁש־
אֹודה ֵל ִ
ֶ
י־ת ָב ֵרְך ַאְך ֵר ֲעָך ל ֹא ָיִּבנֶ ה ִמ ֶּמָך׃
ִּכ ְ
ל־ּכ ְּל ֶכם׃ ֲא ָבל ַּב ָּק ָהל ֶא ְב ַחר ְל ַד ֵּבר
יֶתר ַע ֻ
ִלי ַמ ַּתת ַה ָּלׁשֹון ֶ
ת־הּׁש ְֹמ ִעים ֵמ ִר ֲבבֹות
ָח ֵמׁש ִמ ִּלים ִּב ְתבּונַ ת ִל ִּבי ְלהֹור ֹת ֶא ַ
ִמ ִּלים ְּב ַל ֲעגֵ י ָלׁשֹון׃
ל־ּת ֵרעּו ַאְך
ל־ּת ְהיּו ִכ ָיל ִדי ַּב ִּבינָ ה וְ ַרק ִּכ ָיל ִדים ַא ָ
ַא ַחי ַא ִ
ּתֹורה
ַּב ִּבינָ ה ֱהיּו ְׁש ֵל ִמים׃ ָּכתּוב ַּב ָ
ּוב ָלׁשֹון ַא ֶח ֶרת
ִּכי ְּב ַל ֲעגֵ י ָׂש ָפה ְ
ל־ה ָעם ַהּזֶ ה
ֲא ַ*ד ֵּבר ֶא ָ
מֹוע ֵא ַלי ָא ַמר יְ הֹוָ ה׃
ֹא־אבּוא ְׁש ַ
ם־ּבז ֹאת ל ָ
וְ גַ ְ
ם־ל ֵאינָ ם
ל־ּכן ַה ְּלׁש ֹנֹות ֵהן ְלאֹות ל ֹא ַל ַּמ ֲא ִמינִים ִּכי ִא ְ
ַע ֵ
ם־ל ַּמ ֲא ִמינִים׃
בּואה ֵאינֶ ּנָ ה ְל ֵאינָ ם ַמ ֲא ִמינִים ִּכי ִא ַ
ַמ ֲא ִמינִים וְ ַהּנְ ָ
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ל־ה ֵע ָדה ְּכ ֶא ָחד ֻוְכ ָּלם ַיְד ְּברּו ִב ְלׁש ֹנֹות ָּובאּו
ם־ּת ָּק ֵהל ָּכ ָ
וְ ִהּנֵ ה ִא ִ
ֹאמרּו ִּכי־
יֹוטים אֹו ֲאנָ ִׁשים ֵאינָ ם ַמ ֲא ִמינִים ֲהל ֹא י ְ
ָׁש ָּמה ֶה ְד ִ
ם־יִתנַ ְּבאּו ֻכ ָּלם ָּובא ָׁש ָּמה ֲח ַסר ֱאמּונָ ה
ְמ ֻׁשּגָ ִעים ַא ֶּתם׃ ַאְך ִא ְ
ּומ ְׁש ָּפט ִמ ִּפי ֻכ ָלם׃
ּתֹוכ ַחת ִמ ִּפי ֻכ ָּלם ִ
אֹו ֶה ְדיֹוט הּוא יִ ְׁש ַמע ַ
ל־א ָּפיו ַא ְר ָצה יִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה
ְּוב ֵכן ִס ְת ֵרי ִלּבֹו יִ ּגָ לּו וְ הּוא יִּפ ֹל ַע ַ
ֹלהים ְּב ִק ְר ְּב ֶכם׃
אֹלהים וְ ֲיַענֶ ה ֵלאמ ֹר ָא ֵכן יֵ ׁש ֱא ִ
ֵל ִ
ל־איׁש ִמ ֶּכם
יַח ָּדו ָוְכ ִ
ה־אפֹוא ֶא ָחי ַּכ ֲא ֶׁשר ִּת ָּק ֲהלּו ְ
וְ ַע ָּתה ָמ ֵ
מּוסר ְּב ִפיו אֹו ְד ַבר ָחזֹון אֹו נִיב ָלׁשֹון אֹו
ׁש־אּתֹו ִמזְ מ ֹר אֹו ָ
יֶ ִ
י־יְד ֵּבר ִאיׁש ַּב ָּלׁשֹון
טֹובת ַה ָּק ָהל׃ ִוְכ ַ
ֵפ ֶׁשר ָּד ָבר יְ ִהי ַהּכ ֹל ְל ַ
ֹלׁשה וְ ל ֹא י ֵֹתר וְ זֶ ה ַא ַחר זֶ ה ַיְד ֵּברּו
יִ ְהיּו ַה ְמ ַד ְּב ִרים ְׁשנַיִם אֹו ְׁש ָ
ם־אין ּפ ֵֹתר ָאז יִּד ֹם ַּב ָּק ָהל וְ ֶאל־נַ ְפׁשֹו וְ ֶאל־
וְ ֶא ָחד ְיִפּת ֹר׃ וְ ִא ֵ
לׁשה וְ ַהּנִ ְׁש ָא ִרים
יאים ַיְד ְּברּו ְׁשנַיִם אֹו ְׁש ָ
ֹלהים ַיְד ֵּבר׃ וְ ַהּנְ ִב ִ
ֱא ִ
ּיׁש ִבים ָׁשם ָאז יִ ְׁשּת ֹק
יהם׃ ִוְכי נִ גְ ָלה ָד ָבר ְל ַא ַחד ַה ְ
ְיִב ֲחנּו ִד ְב ֵר ֶ
תּוכלּו ֻכ ְּל ֶכם ְל ִה ְתנַ ְּבאֹות זֶ ה ַא ַחר זֶ ה ְל ַמ ַען
ָה ִראׁשֹון׃ ִּכי ְ
צּורים ְל ִפי
יאים ֲע ִ
ְיִל ְמדּו ֻכ ָּלם ֻוְכ ָּלם יְ נֻ ָחמּו׃ ֲהל ֹא רּוחֹות ַהּנְ ִב ִ
בּוכה הּוא ִּכי ִאם־
ֹלהי ַה ְּמ ָ
ֹלהים ל ֹא ֱא ֵ
יאים׃ ִּכי ֱא ִ
ֵח ֶפץ ַהּנְ ִב ִ
דֹוׁשים׃
ל־ק ִהּלֹות ַה ְּק ִ
ֹלהי ַה ָּׁשלֹום ְּכמֹו ְב ָכ ְ
ֱא ֵ
ין־ל ֶהן ִר ְׁשיֹון ְל ַד ֶּבר ָׁשם ִּכי
נְ ֵׁש ֶיכם ִּת ְׁשּת ְֹקנָ ה ַב ָּק ָהל ִּכי ֵא ָ
ם־ח ְפ ָצן ִל ְלמ ֹד
ּתֹורה׃ וְ ִא ֶ
ם־ה ָ
ם־ל ִה ָּכנַ ע ַּכ ֲא ֶׁשר א ֶֹמ ֶרת ּגַ ַ
ִא ְ
י־ח ְר ָּפה ִהיא ְל ִא ָּׁשה
יהן ַּב ָּביִ ת ִּכ ֶ
ת־ּב ֲע ֵל ֶ
ָּד ָבר ִּת ְׁש ַא ְלנָ ה ֶא ַ
ֹלהים אֹו
ה־ּת ְח ְׁשבּו ֲה ִמ ֶּכם יֵ ֵצא ְד ַבר ֱא ִ
ְל ַד ֵּבר ַּב ָּק ָהל׃ אֹו ַמ ַ
ָבא ֲא ֵל ֶיכם ְל ַב ְּד ֶכם׃
רּוח ּבֹו ִּבין ִיָבין ֵאת
ִאיׁש ִּכי־יִ ְת ַח ֵּׁשב ְלנָ ִביא אֹו ִאיׁש ֲא ֶׁשר ַ
ּומי ֲא ֶׁשר ל ֹא
י־מ ְצוַ ת ָה ָאדֹון ִהיא׃ ִ
ר־אנִ י כ ֵֹתב ֲא ֵל ֶיכם ִּכ ִ
ֲא ֶׁש ֲ
ִיָבין ז ֹאת ל ֹא ִיָבין׃
ּומ ַּד ֵּבר ִּב ְלׁש ֹנֹות
ל־מא ְֹד ֶכם ְל ִה ְתנַ ֵּבא ִ
ל־ּכן ַא ַחי ַּב ְּקׁשּו ְב ָכ ְ
ַע ֵ
ּוב ְס ָד ִרים נְ כ ֹנִ ים׃
ל־ּת ְכ ָלאּו׃ ַאְך ַהּכ ֹל ַּכ ִּמ ְׁש ָּפט יֵ ָע ֶׂשה ִ
ַא ִ
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ׁשרה ֲא ֶׁשר
ת־ה ְּב ָ
מֹוד ַיע ָל ֶכם ַא ַחי עֹוד ַה ַּפ ַעם ֶא ַ
וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י ִ
ּובּה ַא ֶּתם ְּד ֵב ִקים׃
אתי ְב ָאזְ נֵ ֶיכם ֲהל ֹא ִהיא ֲא ֶׁשר ִק ַּב ְל ֶּתם ָ
ָק ָר ִ
ם־ּת ֲחזִ יקּו ַב ָּד ָבר ַּכ ֲא ֶׁשר ִהּגַ ְד ִּתי ָל ֶכם
ם־ּבּה ִּתּוָ ְׁשעּון ִא ַ
וְ גַ ָ
ל־ּד ָבר ָמ ַס ְר ִּתי
אׁשית ָּכ ָ
י־לּולא ֵכן ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם ָל ִריק׃ ְּב ֵר ִ
ִּכ ֵ
יח ַּב ֲעֹונֵ ינּו ְּכ ִפי
י־מת ַה ָּמ ִׁש ַ
ם־אנ ִֹכי ִק ַּב ְל ִּתי ִּכ ֵ
ָל ֶכם ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ָ
יׁשי ְּכ ִפי ִכ ְת ֵבי
ִכ ְת ֵבי ַהּק ֶֹדׁש׃ וְ ִכי נִ ְק ַּבר וַ ּיָ ָקם ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
ל־ׁשנֵ ים ֶה ָע ָׂשר׃
י־כן ֶא ְ
ל־ּכ ָיפא וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ַהּק ֶֹדׁש׃ וְ ִכי נִ ְר ָאה ֶא ֵ
י־כן נִ ְר ָאה ֶאל־י ֵֹתר ֵמ ֲח ֵמׁש ֵמאֹות ַא ִחים ְּכ ֶא ָחד
וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ּומ ְק ָצ ָתם נָ מּו ְׁשנָ ָתם׃
ד־הּיֹום ַהּזֶ ה ִ
עֹודם ַחּיִ ים ַע ַ
ֲא ֶׁשר ֻר ָּבם ָ
יחים ֻּכ ָּלם׃
ל־ה ְּׁש ִל ִ
י־כן ֶא ַ
י־כן נִ ְר ָאה ֶאל־יַ ֲעק ֹב וְ ַא ֲח ֵר ֵ
וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ר־ּכנֵ ֶפל ָאנ ִֹכי׃ ִּכי ָצ ִעיר ֲאנִ י ֵּבין
ם־א ָלי ֲא ֶׁש ְ
וְ ַא ַחר נִ ְר ֶאה גַ ֵ
יח ִּכי ָר ַד ְפ ִּתי ֶאת־
ר־קט ֹנְ ִּתי ֵמ ִה ָּק ֵרא ָׁש ִל ַ
יחים ַעד ֲא ֶׁש ָ
ַה ְּׁש ִל ִ
ֹלהים ִהנְ נִ י ַּכ ֲא ֶׁשר ָאנִ י וְ ָח ְסּדֹו
ֹלהים׃ ֲא ָבל ְּב ֶח ֶסד ֱא ִ
ֲע ַדת ֱא ִ
ֹא־היָ ה ָל ִריק ִּכי־י ֵֹתר ִמ ֻּכ ָּלם ָע ַמ ְל ִּתי וְ ל ֹא ֲאנִ י ִּכי ִאם־
ָע ַלי ל ָ
ֹלהים ֲא ֶׁשר ִע ָּמ ִדי׃ וְ ַע ָּתה ִאם ֲאנִ י אֹו ֵהם ָּכז ֹאת ָאנּו
ֶח ֶסד ֱא ִ
ק ִֹראים וְ ָכז ֹאת ַא ֶּתם ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם׃
ֹאמרּו
ן־ה ֵּמ ִתים ֵאיְך י ְ
יח ָקם ִמ ַ
י־ה ָּמ ִׁש ַ
וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר נִ ְק ָרא ִּכ ַ
קּומה ַל ֵּמ ִתים
ם־אין ְּת ָ
קּומה ַל ֵּמ ִתים ָאיִן׃ וְ ִא ֵ
י־ת ָ
ֲאנָ ִׁשים ִמ ֶּכם ִּכ ְ
יא ֵתנּו
יח ָאז ֶה ֶבל ְק ִר ָ
יח ל ֹא ָקם׃ וְ ִאם ל ֹא ָקם ַה ָּמ ִׁש ַ
ם־ה ָּמ ִׁש ַ
ּגַ ַ
אֹלהים ַא ֲח ֵרי
ם־אמּונַ ְת ֶכם׃ וְ ַאף נִ ָּמ ֵצא ֵע ֵדי ֶׁש ֶקר ֵל ִ
וְ ֶה ֶבל ּגַ ֱ
יח וְ ל ֹא ֲה ִקימֹו
ת־ה ָּמ ִׁש ַ
אֹלהים ִּכי ֵה ִקים ֶא ַ
ֲא ֶׁשר ֵע ִדים ָהיִ ינּו ֵל ִ
י־ה ֵּמ ִתים ל ֹא יָ קּומּו׃ ִּכי ִאם־ל ֹא יָ קּומּו
ם־א ֶמת ַה ָּד ָבר ִּכ ַ
ִא ֱ
יח ֱאמּונַ ְת ֶכם
יח ל ֹא ָקם׃ וְ ִאם ל ֹא ָקם ַה ָּמ ִׁש ַ
ם־ה ָּמ ִׁש ַ
ַה ֵּמ ִתים ּגַ ַ
יח ָא ַבד
עֹודם ֲע ֵל ֶיכם׃ וְ ַאף ַהיְ ֵׁשנִים ַּב ָּמ ִׁש ַ
ֶה ֶבל וַ ֲח ָט ֵא ֶיכם ָ
יח ָאז ֲענִּיִ ים
ם־רק ַּב ַחּיִ ים ָה ֵא ֶּלה ַׂש ְמנּו ַמ ְח ֵסנּו ַּב ָּמ ִׁש ַ
נִ ְצ ָחם׃ ִא ַ
ל־א ָדם׃
רּודים ֲאנַ ְחנּו ִמ ָּכ ָ
ְמ ִ
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ּכּורים ִמן־
אׁשית ַה ִּב ִ
ן־ה ֵּמ ִתים ֵר ִ
יח ִהּנֹו ָקם ִמ ַ
וְ ַע ָּתה ַה ָּמ ִׁש ַ
י־כ ֲא ֶׁשר ַה ָּמוֶ ת ָּבא ַעל־יְ ֵדי ָא ָדם ֵּכן ַעל־
יְ ֵׁשנֵ י ַה ָּמוֶ ת׃ ִּכ ַ
קּומת ַה ֵּמ ִתים׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר ֻּכ ָּלם ֵמתּו ָב ָא ָדם ֵּכן
יְ ֵדי ָא ָדם ְּת ַ
יח הּוא
יח׃ וְ ִאיׁש ִאיׁש ְּב ֵס ֶדר נָ כֹון־לֹו ַה ָּמ ִׁש ַ
ֻּכ ָּלם יִ ְחיּו ַּב ָּמ ִׁש ַ
יח יָ קּומּו ְל ֵעת
י־כן ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים ַּב ָּמ ִׁש ַ
ּכּורים וְ ַא ֲח ֵר ֵ
אׁשית ַה ִּב ִ
ֵר ִ
ֹלהים
ל־ה ֱא ִ
ת־ה ַּמ ְלכּות ֶא ָ
י־כן ַה ֵּקץ ַּב ֲה ִׁשיבֹו ֶא ַ
ּבֹואֹו׃ ַא ֲח ֵר ֵ
בּורה׃ ִּכי־
ל־ׁש ְלטֹון ּוגְ ָ
ל־מ ְׂש ָרה ָוְכ ִ
ָה ָאב ַּבּיֹום ֲא ֶׁשר ְיַכ ִחיד ָּכ ִ
הּוא ָמֹלְך ְיִמֹלְך ַעד ִּכי־יָ ִׁשית ָּכל־א ֹ ָיְביו ַּת ַחת ַרגְ ָליו׃ וְ ָהאֹיֵב
ָה ַא ֲחרֹון ֲא ֶׁשר ָיִּכ ֵחד הּוא ַה ָּמוֶ ת׃ ִּכי־כ ֹל ָׁשת ַּת ַחת ַרגְ ָליו
י־הּכ ֹל
מּוד ַעת ז ֹאת ִּכ ַ
ַוְכ ֲא ֶׁשר נֶ ֱא ַמר ּכ ֹל ַׁש ָּתה ַּת ַחת ַרגְ ָליו ַ
הּוׁשת ַּת ְח ָּתיו ִמ ְּל ַבד ַה ָּׁשת ּכ ֹל׃ ַוְכ ֲא ֶׁשר ְיִכּבׁש ֶאת־ּכ ֹל ָאז ּגַ ם־
ַ
ֹלהים
יּוׁשת ַּת ַחת ַה ָּׁשת־ּכ ֹל ַּת ַחת ַרגְ ָליו ְל ַמ ַען ְיִהיֶה ָה ֱא ִ
ַה ֵּבן ַ
ה־ּיֹועילּו
קּומה ַל ֵּמ ִתים ַמ ִ
ֹא־כן ִאם ֵאין ְּת ָ
ַהּכ ֹל ַּבּכ ֹל׃ ִאם ל ֵ
יִּט ְבלּו ַב ֲע ָדם וְ ֵהם ל ֹא יָקּומּו
ַהּנִ ְט ָּב ִלים ְּב ַעד ַה ֵּמ ִתים ָל ָּמה־ּזֶ ה ָ
ל־רגַע
עֹולם׃ וְ ָל ָּמה־ּזֶ ה ַמ ְׁש ִל ִיכים ֲאנַ ְחנּו ֶאת־נַ ְפ ֵׁשנּו ִמּנֶ גֶ ד ְּב ָכ ֶ
ְל ָ
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
וָ ָרגַע׃ ַּב ֲע ִל ֻיצ ִתי ֲא ֶׁשר ֶא ֶע ְל ָצה ָב ֶכם ַא ַחי ִל ְפנֵי יֵ ַ
הֹולְך ָלמּות יֹום יֹום׃ וְ גַ ם־
י־אנ ִֹכי ֵ
נִׁש ַּב ְע ִּתי ִּכ ָ
ֲאד ֹנֵינּו ִהנְ נִי ְ
ה־ּיִּתן
ם־חיְתֹו ַיָער ַמ ֵ
ְּב ֶא ְפסֹוס ֲה ִכי ְכ ַד ְר ֵכי ֱאנֹוׁש נִ ְל ַח ְמ ִּתי ִע ַ
י־מ ָחר
נִׁש ֶּתה ִּכ ָ
ֹאכל וְ ְ
ם־ה ֵּמ ִתים ל ֹא יָקּומּו נ ַ
ה־ּיֹוסיף ִלי זֶ ה ִא ַ
ִ
ּומ
ַ
נָׁשים ָר ִעים ְּת ַס ֵּלף
ל־ּת ְׁשעּו ְּב ִד ְב ֵרי ָׁש ֶקר ֶח ְב ַרת ֲא ִ
נָ מּות׃ ַא ִ
נָׁשים
ל־ּת ֱח ָטאּו ִּכי־יֵ ׁש ֲא ִ
עֹוררּו ְב ֶצ ֶדק וְ ַא ֶ
ָא ְרחֹות יְ ָׁש ִרים׃ ִה ְת ְ
ֹלהים ְל ָב ְׁש ְּת ֶכם ֲאנִי א ֵֹמר ָּכז ֹאת׃
ין־ּב ֶהם ַּד ַעת ֱא ִ
ֲא ֶׁשר ֵא ָ
בֹואם׃ ָס ָכל
ֹאמר ִאיׁש ֵאיְך יָ קּומּו ַה ֵּמ ִתים ַמה ּגְ וִ ּיָ ָתם ְּב ָ
וְ ִכי־י ַ
ֵהן ַהּזֶ ַרע ֲא ֶׁשר ִּתזְ ַרע ל ֹא יִ ְחיֶ ה ִּב ְל ִּתי ִאם־יָ מּות ִראׁש ֹנָ ה׃
י־כן
וְ ֵאת ֲא ֶׁשר ִּתזְ ַרע ל ֹא ִתזְ ַרע ָה ֶע ֶצם ַההּוא ֲא ֶׁשר ַא ֲח ֵר ֵ
ֹלהים
יִ ְצ ָמח ִּכי ִאם־ּגַ ְרּגַ ר ָער ֹם ִח ָּטה אֹו זֶ ַרע ַא ֵחר׃ ַרק ֱא ִ
יִ ֶּתן־לֹו גְ וִ ּיָ ה ְּכ ִפי ְרצֹונֹו ְל ָכל־זֶ ַרע וָ זֶ ַרע ּגְ וִ ּיָ ה ְל ִמינֵ הּו׃
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

36

38

אל־הקורנתיים א טו

354
39
40

41

42
43
44
45

46

47
48

49
50

51
52

53
54

ּוב ָׂשר ֶא ָחד הּוא ִּכי ְב ַׂשר ָא ָדם ְל ִמינֹו וְ ֵכן
ל־ּב ָׂשר ָ
וְ ל ֹא ָכ ָ
ל־א ָחד ְל ִמינֵ הּו׃ וְ יֵ ׁש
ּוב ַׂשר ָּדגִ ים ָּכ ֶ
ְּב ַׂשר ְּב ֵה ָמה ְּב ַׂשר עֹוף ְ
ּגְ וִ ּיֹות ַּב ָּׁש ַמיִ ם וְ יֵ ׁש ּגְ וִ ּיֹות ָּב ָא ֶרץ ַאְך ְּכבֹוד ַהּגְ וִ ּיֹות ֲא ֶׁשר
ַּב ָּׁש ַמיִ ם ׁש ֹנֶ ה הּוא ִמ ְּכבֹוד ַהּגְ וִ ּיֹות ֲא ֶׁשר ַּב ָא ֶרץ׃ יֵ ׁש ָּכבֹוד
ּכֹוכ ִבים ִּכי־
ֶא ָחד ַל ֶּׁש ֶמׁש וְ ָכבֹוד ַא ֵחר ַלּיָ ֵר ַח וְ ָכבֹוד ַא ֵחר ַל ָ
קּומת ַה ֵּמ ִתים
מֹו־כן ִּב ְת ַ
ּכֹוכב ׁש ֹנֶ ה ִּב ְכבֹודֹו׃ ְּוכ ֵ
כֹוכב ִמ ָ
ָ
ֹא־כבֹוד וְ ָקם
י־עד׃ נִ זְ ַרע ְּבל ָ
ת־ּב ִלי וְ ָקם ְל ַחּיֵ ַ
נִ זְ ַרע ְּב ַׁש ַח ְ
ְּב ָכבֹוד נִ זְ ַרע ְּבל ֹא־כ ַֹח וְ ָקם ַּבּכ ַֹח׃ נִ זְ ַרע ּגֵ ו נֶ ֶפׁש ַחּיָ ה וְ ָקם ּגֵ ו
רּוח הּוא׃ וְ ֵכן
רּוח הּוא יֶ ׁש־ּגֵ ו נֶ ֶפׁש ַחּיָ ה וְ יֶ ׁש־ּגֵ ו ֲא ֶׁשר ַ
ֲא ֶׁשר ַ
ָּכתּוב וַ יְ ִהי ָה ָא ָדם הּוא ָה ָא ָדם ָה ִראׁשֹון ְלנֶ ֶפׁש ַחּיָ ה וְ ָה ָא ָדם
רּוח הּוא ִּכי
רּוח ְמ ַחּיֶ ה׃ וְ ל ֹא זֶ ה ָה ִראׁשֹון ֲא ֶׁשר ַ
ָה ַא ֲחרֹון ְל ַ
רּוח הּוא׃
ִאם־זֶ ה ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ָמתֹו ְב ַא ָּפיו וְ ַא ֲח ָריו זֶ ה ֲא ֶׁשר ַ
ן־ה ֲא ָד ָמה וְ ָה ָא ָדם ַה ֵּׁשנִ י הּוא
ָה ָא ָדם ָה ִראׁשֹון הּוא ָע ָפר ִמ ָ
ם־ּבנָ יו ָע ָפר ֵהם
ן־ה ָּׁש ָמיִ ם׃ ְּכמֹו ָה ִראׁשֹון ָע ָפר ֵּכן ּגַ ָ
ָה ָאדֹון ִמ ַ
ן־ה ָּׁש ַמיִ ם
ם־א ֶּלה ֲא ֶׁשר־לֹו ִמ ַ
ן־ה ָּׁש ַמיִ ם ֵּכן ּגַ ֵ
ְּוכמֹו ַה ֵּׁשנִ י ִמ ַ
ֵהם׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָל ַב ְׁשנּו ְדמּות ָה ָא ָדם ֲא ֶׁשר יְ סֹודֹו ֵמ ָע ָפר ֵּכן
מֹוצא ָֹתיו ִמ ָּׁש ָמיִ ם׃ וְ ָכז ֹאת ֲאנִ י
נִ ְל ְּב ָׁשה ְדמּות ָה ָא ָדם ֲא ֶׁשר ָ
ֹלהים
י־אין ְּבכ ַֹח ָּב ָׂשר וָ ָדם ָל ֶר ֶׁשת ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
א ֵֹמר ַא ַחי ִּכ ֵ
י־כ ָּליֹון׃ ְראּו ִהנְ נִ י ְמגַ ֶּלה ּסֹוד ל ֹא ֻכ ָּלנּו
ן־ּכ ָּליֹון ל ֹא יִ נְ ַחל ִא ִ
ּוב ִ
ֶ
ׁשֹותינּו יְ ֻׁשּנֶ ה ְל ֻכ ָּלנּו׃ ְּב ֶרגַ ע ְּכ ִׁשית
יׁשן ַה ָּמוֶ ת ַאְך ֶע ֶצם נַ ְפ ֵ
נִ ַ
ּׁשֹופר וְ ַה ֵּמ ִתים
רּועה ַא ֲחר ֹנָ ה ִּכי יִ ָּת ַקע ַּב ָ
ַעיִ ן ִּב ְמׁש ְֹך ַהּי ֵֹבל ְּת ָ
ן־ּכ ָליֹון זֶ ה
ׁשֹותינּו יְ ֻׁשּנֶ ה׃ ִּכי ֶב ִ
עֹולם וְ ֶע ֶצם נַ ְפ ֵ
יָ ִקיצּו ְל ַחּיֵ י ָ
ל־מוֶ ת׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר ֶּבן־
ן־מוֶ ת זֶ ה יִ ְל ַּבׁש ַא ָ
ּוב ָ
י־כ ָּליֹון ֶ
יַ ֲע ֶטה ִא ִ
ל־מוֶ ת ָאז יָ קּום ְּד ַבר
ן־מוֶ ת יִ ְל ַּבׁש ַא ָ
ּוב ָ
י־כ ָּליֹון ֶ
ִּכ ָּליֹון יַ ֲע ֶטה ִא ִ
ַה ָּכתּוב
ֻּב ַ*ּלע ַה ָּמוֶ ת ָלנֶ ַצח׃
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ַאּיֶ ה נִ ְצ ֲחָך ָמוֶ ת
ַאּיֵ ה ֵׁש ֶבט אֹונֵ ָך ְׁשאֹול׃
ּתֹורה׃ ַאְך
ֵׁש ֶבט ַה ָּמוֶ ת הּוא ַה ֵח ְטא וְכ ַֹח ַה ֵח ְטא ִהיא ַה ָ
ׁשּוע
ׁשּועה נִ ַּצ ַחת ְּביַד יֵ ַ
ן־לנּו ְּת ָ
ֹלהים ֲא ֶׁשר נָ ַת ָ
ָּברּוְך הּוא ָה ֱא ִ
הּובים
ּומיֻ ָּס ִדים ַא ִחים ֲא ִ
ל־ּכן ֱהיּו נְ כ ֹנִים ְ
יח ֲאד ֹנֵינּו׃ ַע ֵ
ַה ָּמ ִׁש ַ
הֹוסיפּו ַל ֲעב ֹד יֹום יֹום ַא ֲח ֵרי
בֹודת ֲאד ֹנֵינּו ִ
מֹוטטּו ַּוב ֲע ַ
וְ ל ֹא ִת ְת ְ
ֲא ֶׁשר ַיְד ְע ֶּתם ִּכי־ל ֹא ָל ִריק ְּפ ֻע ַּל ְת ֶכם ַּב ֲאד ֹנֵינּו׃
יתי ֶאת־
דׁשים ַּכ ֲא ֶׁשר ִצּוִ ִ
וְ ַעל־א ֹדֹות ְק ֻב ַצת ַהּנְ ָדבֹות ַל ְּק ִ
ם־א ֶּתם׃ ְּב ֶא ָחד ַּב ַּׁש ָּבת ָּכל־
ַה ְּק ִהּלֹות ְּבגָ ַל ְטיָ א ֵּכן ַּת ֲעׂשּו ּגַ ַ
ִאיׁש ִמ ֶּכם ַּכ ֲא ֶׁשר ִּת ְמ ָצא יָ דֹו יָ ִרים ֶאת־נִ ְד ָבתֹו ִל ְהיֹות ְל ִפ ָּקדֹון
ת־הּנְ ָדבֹות ְּבב ִֹאי׃ וְ ָהיָ ה ַּכ ֲא ֶׁשר ָאבֹוא
ֹא־ת ִרימּו ֶא ַ
ִאּתֹו וְ ל ָ
ם־אּגְ רֹות ְל ָה ִביא
ינֵיכם ִע ִ
ּטֹובים ְּב ֵע ֶ
ת־ה ֲאנָ ִׁשים ַה ִ
ֶא ְׁש ַלח ֶא ָ
ם־אנ ִֹכי
ם־יִכ ַׁשר ַה ָּד ָבר ָל ֶל ֶכת ּגַ ָ
ירּוׁש ָליִם׃ וְ ִא ְ
ֶאת־נִ ְד ַב ְת ֶכם ִל ָ
ן־מ ְקּדֹונְיָ א ִּכי ֶד ֶרְך
ָאז ְיֵלכּו ֵהם ִע ָּמ ִדי׃ וַ ֲאנִי ָאב ֹא ֲא ֵל ֶיכם ִמ ַ
ם־א ֱח ַרף ֵיְמי
תֹוכ ֶכם אֹו ּגַ ֶ
אּולי ָאגּור ְּב ְ
ַמ ְקּדֹונְיָ א ֶא ֱאב ָֹרה׃ וְ ַ
הֹולְך׃ ִּכי ֵאין
ל־א ֶׁשר ֲאנִי ֵ
ַהח ֶֹרף ִע ָּמ ֶכם ְל ַמ ַען ְּת ַׁש ְּלחּונִי ָאז ֶא ֲ
ם־א ַקּוֶ ה ָל ֶׁש ֶבת
ְרצֹונִי ַכּיֹום ִל ְרא ְֹת ֶכם ְּכא ֵֹר ַח נָ ָטה ָללּון ִּכי ִא ֲ
ם־יִר ֶצה יְ הֹוָ ה׃ ְּוב ֶא ְפסֹוס ֶא ְת ַמ ְה ַמּה
ִע ָּמ ֶכם ִיָמים ִמ ְס ָּפר ִא ְ
אכה
י־ׁשם נִ ְפ ַּתח ִלי ַׁש ַער ּגָ דֹול ַה ְּמ ָל ָ
ד־חג ַה ָּׁש ֻבעֹות׃ ִּכ ָ
ַע ַ
מֹותיֹוס ְּתנֻ הּו־נָ א
קֹומ ִמים ַר ִּבים׃ ִוְכי יָבֹוא ִט ִ
דֹולה וְ ַה ִּמ ְת ְ
גְ ָ
אכת יְ הֹוָ ה הּוא ע ֶֹׂשה
י־מ ֶל ֶ
י־פ ַחד ִּכ ְ
תֹוכ ֶכם ִּב ְב ִל ָ
ָל ֶׁש ֶבת ְּב ְ
ל־יִבזֵ הּו ִאיׁש ַאְך ַׁש ְּל ֻחהּו ְב ָׁשלֹום וְ ֵא ַלי
ָּכמ ֹהּו ָּכמ ֹנִי׃ וְ ָל ֵכן ַא ְ
ם־ה ַא ִחים׃ וְ ַעל־א ֹדֹות ַאּפֹולֹוס ָא ִחינּו
יָבֹוא ִּכי ֲא ַח ֶּכה־ּלֹו ִע ָ
ם־ה ַא ִחים וְ ֵאין לֹו ָּכל־
ִהּנֵ ה ִה ְפ ַצ ְר ִּתי בֹו ְמא ֹד ָלבֹוא ֲא ֵל ֶיכם ִע ָ
ת־מצ ֹא׃
ָרצֹון ָלבֹוא ַע ָּתה ּב ֹא יָבֹוא ְל ֵע ְ
אׁשׁשּו וַ ֲעׂשּו ָחיִ ל׃
ִׁש ְקדּו ִע ְמדּו ְב ֶד ֶרְך ֱאמּונָ ה ִה ְת ְ
ל־מ ֲע ֵׂש ֶיכם ֲעׂשּו ֵמ ַא ֲה ָבה׃
וְ ָכ ַ
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ת־ּבית ְס ֵט ָפנַ ס ִּכי־
וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י ד ֵֹרׁש ִמ ֶּכם ֶא ָחי ֲהל ֹא יְ ַד ְע ֶּתם ֶא ֵ
אׁשית ְּפ ִרי ֲא ַכּיָ א וְ ִכי ִה ְק ִּדיׁשּו ֶאת־נַ ְפ ָׁשם ְל ָׁש ֵרת ֶאת־
ֵהם ֵר ִ
ל־ּכן ַל ֲאנָ ִׁשים ָּכ ֵא ֶּלה ָּתסּורּו ְל ִמ ְׁש ַמ ְע ָּתם
דֹוׁשים׃ ֲא ֶׁשר ַע ֵ
ַה ְּק ִ
מֹוהם׃ וַ ֲאנִ י ָׂש ַמ ְח ִּתי ַעל ּבֹוא
ם־א ֶּתם ְּול ָכל־ּפ ֵֹעל וְ ע ֵֹבד ְּכ ֶ
ּגַ ַ
ת־מ ְחס ִֹרי
ּופ ְרטּונָ טֹוס וַ ֲא ַכיְ קֹוס ִּכי ֵה ָּמה ִמ ְלאּו ֶא ַ
ְס ֵט ָפנַ ס ָ
ל־ּכן ְּדעּו
רּוח ֶכם יַ ְח ָּדו ַע ֵ
ת־רּוחי וְ ֲ
ִ
י־הּנִ יחּו ֶא
ַּת ְח ֵּת ֶיכם׃ וְ ִכ ִ
יְ ַקר ֵע ֶרְך ֲאנָ ִׁשים ָּכ ֵא ֶּלה׃
יס ָקא
ּופ ִר ְ
ְק ִהּלֹות ַא ְסיָ א ׁש ֲֹאלֹות ָל ֶכם ְל ָׁשלֹום ֲע ִק ַילס ְ
ֹאמרּו ָל ֶכם ר ֹב ָׁשלֹום ַּב ֲאד ֹנֵ ינּו׃
יתם י ְ
ם־ה ֵע ָדה ֲא ֶׁשר ְּב ֵב ָ
וְ גַ ָ
ָה ַא ִחים ֻּכ ָּלם ׁש ֲֹא ִלים ָל ֶכם ְל ָׁשלֹום ַׁש ֲאלּו ִאיׁש ְל ֵר ֵעהּו
יקת ַהּק ֶֹדׁש׃
ְל ָׁשלֹום ִּבנְ ִׁש ַ
ֲאנִ י ּפֹולֹוס ׁש ֵֹאל ָל ֶכם ְל ָׁשלֹום ִּב ְכ ָתב יָ ִדי׃ ִמי ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו
יח יָ ֳח ָרם ָמ ַרן ֲא ָתא׃ ֶח ֶסד
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ת־ה ָאדֹון יֵ ַ
א ֵֹהב ֶא ָ
ׁשּוע
ם־ּכ ְּל ֶכם ְּביֵ ַ
יח ֲאד ֹנֵ ינּו ֲע ֵל ֶיכם׃ וְ ַא ֲה ָב ִתי ִע ֻ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
יח ָא ֵמן׃
ַה ָּמ ִׁש ַ
16

17

18

22

23

24

357

ּקֹורנְ ִּתּיִ ים ב
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ימֹותּיֹוס
ֹלהים ֲאנִ י וְ ִט ִ
יח ִּב ְרצֹון ֱא ִ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יח יֵ ַ
ּפֹולֹוס ְׁש ִל ַ
דֹוׁשים ֲא ֶׁשר
ל־ה ְּק ִ
ל־ּכ ַ
ֹלהים ְּבק ִֹרנְ ּתֹוס וְ ֶא ָ
ל־ע ַדת ֱא ִ
ָא ִחינּו ֶא ֲ
ֹלהים ָא ִבינּו וַ ֲאד ֹנֵ ינּו
ְּב ֶא ֶרץ ֲא ַכּיָ א׃ ֶח ֶסד וְ ָׁשלֹום יִ ֵּתן ָל ֶכם ֱא ִ
יח׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
יח ֲא ִבי
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ֲא ִבי ֲאד ֹנֵ ינּו יֵ ַ
ָּברּוְך הּוא ָה ֱא ִ
ל־צ ָרה וְ ַהּנ ֵֹתן
אֹלהי ָכל־נֶ ָח ָמה׃ ַה ְמנַ ֵחם א ָֹתנּו ְּב ָכ ָ
ָה ַר ֲח ִמים וֵ ֵ
חּומים ֲא ֶׁשר נֻ ַח ְמנּו
ל־צ ָר ָתם ַּב ַּתנְ ִ
ָלנּו ּכ ַֹח ְלנַ ֵחם ֲא ֵח ִרים ְּב ָכ ָ
יח
ֹלהים׃ ִּכי ַּכ ֲא ֶׁשר ָע ְצמּו ַמ ְכא ֵֹבינּו ַּב ֲעבּור ַה ָּמ ִׁש ַ
ֵמ ֵאת ֱא ִ
ם־א ְפפּו ָע ֵלינּו
יח יַ ַע ְצמּו ַהּנִ ֻח ִמים ָלנּו׃ ִא ָ
ֵּכן ַעל־יְ ֵדי ַה ָּמ ִׁש ַ
ָרעֹות נ ַֹחם וְ יֶ ַׁשע יֵ ְצאּו ָל ֵכם ֵמ ֶהן וְ ִאם־נִ ְמ ָצא נ ַֹחם ַא ֶּתם ֵהם
ַה ְמנֻ ָח ִמים ִּכי־יִ גְ ַּדל ּכ ֲֹח ֶכם ִמ ִּס ְבלֹות ַה ָּצרֹות ָה ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר
ׁש־לנּו ִּת ְקוָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה ְּב ַד ְע ֵּתנּו ִּכי ַּכ ֲא ֶׁשר
ם־אנָ ְחנּו׃ וְ יֶ ָ
נִ ְסּב ֹל ּגַ ֲ
ם־ּבּנֶ ָח ָמה׃ ִּכי ֵאין־
ֵח ֶלק ָל ֶכם ַּב ָּצ ָרה ֵּכן יִ ְהיֶ ה ָל ֶכם ֵח ֶלק ּגַ ַ
ת־ה ָּצרֹות ֲא ֶׁשר ָע ְברּו ָע ֵלינּו
נַ ְפ ֵׁשנּו ְל ַה ְע ִלים ִמ ֶּכם ַא ֵחינּו ֶא ַ
י־כ ַׁשל ּכ ַֹח ַה ַּס ָּבל ַעד
ד־מא ֹד וְ ִכ ָ
ְּב ַא ְסיָ א ִּכי ָכ ְבדּו ִמ ֶּמּנּו ַע ְ
ם־ל ֵּבנּו ֵלאמ ֹר
נֹואׁש׃ וַ ֲאנַ ְחנּו ִד ַּב ְרנּו ִע ִ
ִּכי־גַ ם ְל ַחּיֵ ינּו ָא ַמ ְרנּו ָ
ט־מוֶ ת נִ גְ זַ ר ָע ֵלינּו ְל ִב ְל ִּתי נִ ְב ַטח עֹוד ְּבנַ ְפ ֵׁשנּו ִּכי ִאם־
ִמ ְׁש ַּפ ָ
ן־ה ָּמוֶ ת
ת־ה ֵּמ ִתים׃ ֲא ֶׁשר ִה ִּצ ָילנּו ִמ ַ
אֹלהים ַה ְמ ַחּיֶ ה ֶא ַ
ֵּב ִ
הֹוח ְלנּו ִּכי יַ ִּצ ֵילנּו עֹוד׃ ִּכי
ַה ָּק ֶׁשה ַהּזֶ ה ִּכי ַמ ִּציל הּוא וְ לֹו ַ
ּובז ֹאת ַר ִּבים יֹודּו
ר־לנּו ִּב ְת ִפ ַּל ְת ֶכם ָ
ם־א ֶּתם ָּתחּוׁשּו ַל ֲעזָ ָ
ּגַ ַ
ל־מ ְּתנַ ת ַה ֶח ֶסד ֲא ֶׁשר נָ ַתן ָלנּו ִּב ְת ִפ ַילת ַר ִּבים׃
אֹלהים ַע ַ
ֵל ִ
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ב
2

וְ ז ֹאת ִהיא ְת ִה ָּל ֵתנּו ֲא ֶׁשר ִל ֵּבנּו ְל ֵעדּות ָלנּו ִּכי ְבנִ ְקיֹון ַּכ ַּפיִ ם
ֹלהים ִה ְת ַה ַּל ְכנּו ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ וְ ַאף
ּובנֶ ֶפׁש זַ ָּכה ְּכ ֵלב ֱא ִ
ְ
ם־ּב ֶח ֶסד
י־ב ֶק ֶרב ַמ ֲחנֵ ֶיכם וְ ל ֹא ְב ָח ְכ ַמת ָּב ָׂשר וָ ָדם ִּכי ִא ְ
ִּכ ְ
זּול ִתי ֵאת ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם
ֹא־כ ַת ְבנּו ֲא ֵל ֶיכם ָּד ָבר ָ
ֹלהים׃ ִּכי ל ָ
ֱא ִ
ד־ה ֵּקץ׃
י־ת ִקימּו ְד ָב ַרי ַע ַ
הֹוח ְל ִּתי ִּכ ָ
ּומ ַקּיְ ִמים וְ גַ ם ַ
ק ִֹראים ְ
וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָהיִ ינּו ִל ְת ִה ָּלה ַל ֲאנָ ִׁשים ִמ ֶּכם ַה ַּמ ִּכ ִירים א ָֹתנּו ֵּכן
ׁשּוע ֲאד ֹנֵ ינּו׃
ַא ֶּתם ִל ְת ִה ָלה ָלנּו ְּביֹום יֵ ַ
ת־ל ָב ִבי ָלבֹוא ֲא ֵל ֶיכם ָאז ָל ֵתת
ּוב ִּב ָטחֹון ַהּזֶ ה ָהיָ ה ֶא ְ
ַ
ל־מ ְקּדֹונְ יָ א
ת־חן ֵׁשנִ ית׃ וְ ַל ֲעב ֹר ֶּד ֶרְך ֲע ֵל ֶיכם ֶא ַ
ָל ֶכם ִלוְ יַ ֵ
ל־א ֶרץ
ּומ ַּמ ְקּדֹונְ יָ א ָלׁשּוב ֲא ֵל ֶיכם וְ ַא ֶּתם ְּת ַׁש ְּלחּונִ י ָאז ֶא ֶ
ִ
ת־ל ָב ִבי ֲה ִכי ָבז ֹאת נִ ְמ ַהר ֵלב
הּודה׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ֵכן ֶא ְ
יְ ָ
יתי אֹו ֲה ִכי ָהיְ ָתה ַמ ֲח ַׁש ְב ִּתי ְּכ ַמ ֲח ֶׁש ֶבת ָּב ָׂשר וָ ָדם וַ יְ ִהי
ָהיִ ִ
י־ד ָב ֵרנּו
ֹלהים ִּכ ְ
ל־אמּונַ ת ֱא ִ
ְּב ִפי ֵהן וְ ל ֹא ל ֹא וָ ֵהן ָּכ ֶא ָחד׃ ַע ֱ
יח ֲא ֶׁשר
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים יֵ ַ
ן־ה ֱא ִ
ֲא ֵל ֶיכם ל ֹא ָהיָ ה ֵהן וָ ל ֹא׃ ִּכי ֶב ָ
ינֵיכם הּוא ל ֹא ָהיָ ה ֵהן
ימֹותּיֹוס ָק ָראנּו א ֹתֹו ֵב ֶ
ֲאנִי וְ ִס ְלוָ נֹוס וְ ִט ִ
ֹלהים ֱא ֶמת וְ ָא ֵמן
ל־ה ְב ָטחֹות ֱא ִ
ק־א ֶמת ּבֹו׃ ּובֹו ָכ ַ
וָ ל ֹא ִּכי ַר ֱ
ֹלהים הּוא ֲא ֶׁשר ֲה ִק ָימנּו
י־א ִ
ֹלהים׃ ִּכ ֱ
ַעל־יָ ֵדינּו ִל ְכבֹוד ֱא ִ
ם־היָ ה ָלנּו
ּיִמ ְׁש ֵחנּו ְּב ִמ ְׁש ַחת ַק ְדׁשֹו׃ וְ גַ ָ
יח ִע ָּמ ֶכם וַ ְ
ַב ָּמ ִׁש ַ
ְל ַמ ְח ֶסה ע ֹז וְ ֶאת־רּוחֹו נָ ַתן ְּב ִל ֵּבנּו ְל ֵע ָרבֹון ָלנּו׃
אתי
ֹא־ב ִ
אֹלהים ֶא ְק ָרא ְל ֵעדּות ִלי ִּכי ֵמ ֶח ְמ ָל ִתי ֲע ֵל ֶיכם ל ָ
וַ ֲאנִ י ֵל ִ
ל־אמּונַ ְת ֶכם
ד־ע ָּתה׃ ִּכי ל ֹא ְל ִה ְׂש ָּת ֵרר ַע ֱ
ֶאל־ק ִֹרנְ ּתֹוס ַע ָ
טּוב ֶכם ֲא ֶׁשר ֶּב ֱאמּונָ ה
ם־רק ַּכ ֲח ַב ִרים ְל ַהגְ ִּדיל ְ
ִהּנֵ נּו ִּכי ִא ַ
ל־ל ִּבי ְל ִב ְל ִּתי ׁשּוב ֲא ֵל ֶיכם עֹוד
ַא ֶּתם ַחּיִ ים׃ וַ ֲאנִ י ַׂש ְמ ִּתי ַע ִ
ם־אנִ י ַא ֲע ִצ ְיב ֶכם ְּב ָע ְצ ִּבי ִמי ֵאפֹוא יְ ַׂש ְּמ ֵחנִ י
ְּב ִע ָּצבֹון׃ ִּכי ִא ֲ
עֹוד ֲה ִכי הּוא יְ ַׂש ְּמ ֵחנִ י ֲא ֶׁשר נֶ ְע ַצב ַעל־יָ ִדי׃
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ל־ל ִּבי ְּבב ִֹאי ְּב ִק ְר ְּב ֶכם
ן־א ְת ַע ֵּצב ֶא ִ
וְ ָכז ֹאת ִהּנֵ ה ָכ ַת ְב ִּתי ֶּפ ֶ
הֹוח ְל ִּתי ִל ְׂשמ ַֹח ָּב ֶכם וָ ֶא ְב ַטח ְּב ֻכ ְּל ֶכם ִּכי
ַ
ַּת ַחת ֲא ֶׁשר
צּוקת ֵלב
ּומ ַ
ִׂש ְמ ָח ִתי ִהיא ִׂש ְמ ַחת ֻּכ ְּל ֶכם׃ וַ ֲאנִ י ֵמר ֹב יָ גֹון ְ
ם־רק
ּוב ֶׁש ֶטף ְּד ָמעֹות וְ ל ֹא ְל ַמ ַען ֵּת ָע ֵצבּו ִּכי ִא ַ
ָּכ ַת ְב ִּתי ָכז ֹאת ְ
ת־ה ַא ֲה ָבה ָה ַעּזָ ה ֲא ֶׁשר ָא ַה ְב ִּתי ֶא ְת ֶכם׃
ְל ַמ ַען ֵּת ְדעּו ֶא ָ
ם־איׁש ִמ ֶּכם נָ ַתן ֲע ָצ ֶבת ל ֹא ַרק א ִֹתי ְל ַב ִּדי ֶה ֱע ִציב ִּכי
וְ ִא ִ
ם־מ ְּב ִלי ַא ְכ ִּביר ִמ ִּלים ִּכ ְמ ַעט ֶא ְת ֶכם ֻּכ ְּל ֶכם ֶה ֱע ִציב׃ ַאְך
ִא ִ
ל־ּכן ֵאפֹוא
ַּדי ָל ִאיׁש ַההּוא ַהּזַ ַעם ֲא ֶׁשר זְ ָעמּוהּו ַר ִּבים׃ ַע ֵ
ן־יְב ַּלע
ל־לּבֹו ֶּפ ֻ
ׁשּובּו ְּתנּו ֲחנִ ינָ ה ָל ִאיׁש ַההּוא וְ ַד ְּברּו ַע ִ
ִּביגֹונֹו ִּכי ַרב הּוא׃ וְ ָלז ֹאת ֲאנִ י ׁש ֵֹאל ֵמ ִא ְּת ֶכם ִּפ ְקדּו־נָ א
י־מנַ ֶּסה ֲאנִ י
ם־ל ַב ֲעבּור ז ֹאת ָּכ ַת ְב ִּתי ִּכ ְ
א ֹתֹו ְּב ַא ֲה ַב ְת ֶכם׃ וְ גַ ְ
ֹותי׃ וְ ִאיׁש ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם
ל־מ ְצ ָ
ל־ּכ ִ
ָל ַד ַעת ֲהיִ ְׁש ֶכם ׁש ְֹמ ִעים ֶא ָ
אּומה
ם־ס ַל ְח ִּתי ְמ ָ
ם־אנִ י ִּכי ֲאנִ י ִא ָ
ִּת ְס ְלחּו־לֹו ֶא ְס ַלח־לֹו ּגַ ָ
יח׃ ֶּפן־
ת־א ֶׁשר ָס ַל ְח ִּתי ְל ַמ ַענְ ֶכם ִל ְפנֵ י ַה ָּמ ִׁש ַ
ָס ַל ְח ִּתי ֶא ֲ
ּמֹותיו׃
יַ ְע ְק ֵבנּו ַה ָּׂש ָטן ִּכי ל ֹא־נֶ ֶע ְלמּו ִמ ֶמּנּו ְמזִ ָ
יח ֲא ֶׁשר
ׁשרת ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־ּד ַבר ְּב ַ
רֹואס ַע ְ
ל־ט ַ
אתי ֶא ְ
ַוְכ ֲא ֶׁשר ָּב ִ
רּוחי ְב ִק ְר ִּבי ִּכי ל ֹא־
ח־לי ָׁשם ַׁש ַער ַּב ֲאד ֹנֵינּו׃ ל ֹא־נָ ָחה ִ
נִ ְפ ַּת ִ
ל־מ ְקּדֹונְיָ א׃
ת־טיטֹוס ָא ִחי וָ ֵא ֶפן וָ ֵא ֵלְך ֵמ ִא ָּתם ֶא ַ
אתי ָׁשם ֶא ִ
ָמ ָצ ִ
יחנּו ָּת ִמיד
ׁשּועה ִב ְמ ִׁש ֵ
ּנֹותן ָלנּו ְת ָ
ֹלהים ַה ֵ
ַאְך ָּברּוְך הּוא ָה ֱא ִ
יח ַהּנִיח ַֹח
ל־מקֹום׃ ִּכי ֲאנַ ְחנּו ֵר ַ
יח ַּד ְעּתֹו יַ ּזִ יל ַעל־יָ ֵדינּו ְּב ָכ ָ
וְ ֵר ַ
ּנׁש ִעים ֵּובין ְּבתֹוְך
אֹלהים ֵּבין ְּבתֹוְך ַה ָ
יח ֵל ִ
ָהע ֶֹלה ֵמ ֵאת ַה ָּמ ִׁש ַ
יח ַה ַחּיִ ים ַל ַחּיִ ים
יח ַה ָּמוֶ ת ַל ָּמוֶ ת וְ ָל ֵא ֶּלה ֵר ַ
ָהא ְֹב ִדים׃ ָל ֵא ֶּלה ֵר ַ
ּומי־הּוא נָ כֹון ִל ְכ ֻהּנָ ה ָכז ֹאת׃ ִּכי ֲאנַ ְחנּו ל ֹא ְכ ַר ִּבים ַהה ְֹפ ִכים
ִ
אֹלהים
ֹלהים ֵּוב ִ
ם־ּביִ ְׁש ַרת ֵל ָבב ִל ְפנֵי ֱא ִ
ֹלהים ִּכי ִא ְ
ִּד ְב ֵרי ֱא ִ
יח׃
ֲאנַ ְחנּו ְמ ַד ְּב ִרים ַּב ָּמ ִׁש ַ
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נָׁשים ֲא ֵח ִרים
י־אנּו ֲה ֵח ֶפץ ָלנּו ַּכ ֲא ִ
ֲהנָ ֵחל עֹוד ַה ַּפ ַעם ְל ַחּו ְֹת ֶכם ִמ ָ
רּותה ַעל־
ְּב ִכ ְת ֵבי ְמ ִל ָיצה ֲא ֵל ֶיכם אֹו ִמ ֶּכם׃ ַא ֶּתם ִאּגַ ְר ֵּתנּו ֲח ָ
מּוד ַעת ז ֹאת ִּכי
ל־א ָדם ֵמ ִבין וְ ק ֵֹרא ָבּה׃ ַּכ ֲא ֶׁשר ַ
ִל ֵּבנּו ֲא ֶׁשר ָּכ ָ
תּובה ל ֹא ִב ְדיֹו ִּכי
ל־יָדינּו ְּוכ ָ
רּוכה ַע ֵ
יח ֲע ָ
ַא ֶּתם ִאּגֶ ֶרת ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־לחֹות
ם־ע ֻ
ל־לחֹות ֲא ָבנִים ִּכי ִא ַ
ֹלהים ַחּיִים ל ֹא ַע ֻ
רּוח ֱא ִ
ם־ּב ַ
ִא ְ
יחנּו׃
ל־יְדי ְמ ִׁש ֵ
אֹלהים ַע ֵ
ׁש־לנּו ֵּב ִ
ֵלב ָּב ָׂשר׃ ִּוב ָּטחֹון ַרב ַּכזֶ ה יֶ ָ
ל־רּוחנּו ִּכי ִאם־
ֵ
ל־ּד ָבר ְּכ ִפי ָהע ֶֹלה ַע
ל ֹא ִכי ּכ ַֹח ָלנּו ְל ַקּיֵם ָּכ ָ
ֹלהים׃ ֲא ֶׁשר ּגַ ם־ּכ ַֹח נָ ַתן ָלנּו ִל ְהיֹות ּכ ֲֹהנֵי
ּכ ֵֹחנּו ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
י־האֹות
רּוח ִּכ ָ
ם־ל ִפי ָה ַ
ְב ִרית ַה ֲח ָד ָׁשה ל ֹא ְל ִפי ָהא ִֹתּיֹות ִּכי ִא ְ
ם־ה ְּכ ֻהּנָ ה ֲא ֶׁשר ָמוֶ ת ָּבּה וַ ֲא ֶׁשר
רּוח ְמ ַחּיֶה׃ וְ ִא ַ
ֵמ ִמית וְ ָה ַ
ד־ּכי ל ֹא ְיָכלּו ְבנֵי
ל־ה ֲא ָבנִים ָמ ְל ָאה ָכבֹוד ַע ִ
רּותה ְּבא ִֹתּיֹות ַע ָ
ֲח ָ
מׁשה ִמ ְּפנֵי אֹור ָּפנָיו ֲא ֶׁשר ל ֹא ֲיַעמ ֹד
ל־ּפנֵי ֶ
יִ ְׂש ָר ֵאל ְל ַה ִּביט ֶא ְ
רּוח׃ וְ ִאם־
יָא ָתה ָכבֹוד ִל ְכ ֻהּנָ ה ֲא ֶׁשר ָּבּה ַחּיֵי ַ
ָלנֶ ַצח׃ ַאף ִּכי ֲ
תֹור ָתּה ִּדין ֲהל ֹא ִת ָּכ ֵבד ַה ְּכ ֻהּנָ ה ֲא ֶׁשר
ִּת ָּכ ֵבד ַה ְּכ ֻהּנָ ה ֲא ֶׁשר ָ
תֹור ָתּה ְּב ָכבֹוד ִמ ְׁשנֶ ה׃ ִּכי ַב ֶּמה נֶ ְח ָׁשב ְּכבֹוד ַה ְּכ ֻהּנָ ה
ָצ ְד ָקה ָ
ם־ּבת־
יֶתר ְׂש ֵאת׃ וְ ִא ַ
ר־לּה ֶ
ָה ִראׁש ֹנָ ה נֶ גֶ ד ֵע ֶרְך ַה ְּכ ֻהּנָ ה ֲא ֶׁש ָ
בּודה ִהיא ַאף ִּכי־ז ֹאת ָהע ֶֹמ ֶדת ָלנֶ ַצח׃
ֲחלֹוף ְּכ ָ
מׁשה
ל־ּכן ִּב ְהיֹות ָלנּו ִּת ְקוָ ה ָכז ֹאת ִּפינּו ִיַּב ַיע ָע ָתק׃ וְ ל ֹא ְּכ ֶ
ַע ֵ
ל־ּפנָיו ְּובנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ל ֹא ְיָכלּו ְל ִה ְתּבֹונֵ ן ֶאל־
ֲא ֶׁשר נָ ַתן ַמ ְסוֶ ה ַע ָ
ד־הּיֹום ַהּזֶ ה
ד־ק ָּצּה׃ ִּכי ָּכ ֵבד ִל ָּבם וְ ַע ַ
ּתֹורתֹו ַה ָּב ָאה ַע ִ
ַּת ְכ ִלית ָ
ַּכ ֲא ֶׁשר ְיִק ְראּון ִּד ְב ֵרי ַה ְּב ִרית ַהיְ ָׁשנָ ה עֹוד ַה ַּמ ְסוֶ ה ַההּוא ְלנֶ גֶ ד
מׁשה
תֹורת ֶ
יח׃ ֵהם ְיֶהּגּון ְּב ַ
ינֵיהם ִּכי ל ֹא יָסּור ִּב ְל ִּתי ַב ָּמ ִׁש ַ
ֵע ֶ
ד־הּיֹום ַהּזֶ ה׃ ַאְך ַּכ ֲא ֶׁשר יָ ׁשּוב
ל־ל ָּבם ַע ַ
וְ ַה ַּמ ְסוֶ ה ְּכ ִמ ְכ ֶסה ַע ִ
ּומי
רּוח ִ
יּוסר׃ וַ ֲאד ֹנֵינּו הּוא ָה ַ
ל־ה ָאדֹון ָאז ַה ַּמ ְסוֶ ה ָ
יִ ְׂש ָר ֵאל ֶא ָ
רּוח ֲאד ֹנֵינּו ָח ְפ ִׁשי הּוא׃ וַ ֲאנַ ְחנּו ֻכ ָּלנּו ְּב ִלי ִמ ְכ ֶסה
ֲא ֶׁשר־ּבֹו ַ
מּוצק וְ ַצ ְל ֵמנּו יְ ֻׁשּנֶ ה
ל־ּפנֵינּו ר ִֹאים ְּכבֹוד ֲאד ֹנֵינּו ְּכמֹו ִב ְר ִאי ָ
ַע ָ
רּוח׃
ל־ּכבֹוד ִמ ִּל ְפנֵי ֲאדֹון ָה ַ
ְיִד ֶמה ַל ֶּצ ֶלם ַההּוא וְ ֲיַע ֶלה ִמ ָּכבֹוד ֶא ָ
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ל־ּכן ִּב ְהיֹות ָלנּו ְּכ ֻהּנָ ה ָכז ֹאת ְּב ֶח ֶסד ֵאל ל ֹא נֵ ַחת ִמ ְּפנֵי־
ַע ֵ
יהן נִ ְר ָחק ְּב ִע ְּקבֹות ָע ְק ָבה
כ ֹל׃ ִמּנִ ְס ָּתרֹות ַה ְּמ ִביׁשֹות ְּפנֵי ַב ֲע ֵל ֶ
ם־לגַ ּלֹות
ֹלהים ל ֹא נִ ְטּפ ֹל ֶׁש ֶקר ִּכי ִא ְ
ל־ּד ַבר ָה ֱא ִ
ל ֹא נֵ ֵלְך וְ ַע ְ
ל־ּבנֵי ָא ָדם ִל ְפנֵי
ת־ה ֱא ֶמת ָּבאנּו ְּובז ֹאת נָ ִפיק ָרצֹון ִמ ֵּלב ָּכ ְ
ֶא ָ
נֶיה ַה ַּמ ְסוֶ ה הּוא ַרק
ל־ּפ ָ
ׁשר ֵתנּו ַמ ְסוֶ ה ַע ָ
ם־ּב ָ
ֹלהים׃ וְ ִאם ּגַ ְ
ֱא ִ
עֹולם ַהּזֶ ה ֵעינֵי ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר
ֹלהי ָה ָ
ְל ֵעינֵי ָהא ְֹב ִדים׃ ֲא ֶׁשר ִעּוֵ ר ֱא ֵ
יח
ׁשרת ַה ָּמ ִׁש ַ
יהם אֹור ְּכבֹוד ְּב ַ
ל ֹא ֵא ֻמן ָּבם ְל ִב ְל ִּתי יִ ּגַ ּה ֲע ֵל ֶ
ׁשּוע
ם־על־יֵ ַ
ֹלהים׃ ִּכי ל ֹא ָע ֵלינּו ִּכי ִא ַ
ֲא ֶׁשר הּוא ֶצ ֶלם ָה ֱא ִ
ֹאמר ִּכי הּוא ָה ָאדֹון ְּול ַמ ֲענֹו ֲאנַ ְחנּו ַע ְב ֵד ֶיכם׃ ִּכי
יח נ ַ
ַה ָּמ ִׁש ַ
ּיֹופע אֹור ֵמא ֶֹפל הּוא ִה ְד ִליק נֵ רֹו ְּב ַח ְד ֵרי
ֹלהים ֲא ֶׁשר ָא ַמר וַ ַ
ָה ֱא ִ
יח׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ִל ֵּבנּו ְל ָה ִפיץ אֹור ַּד ַעת ְּכבֹודֹו ִּב ְפנֵי יֵ ַ
אֹלהים
אֹוצר ַהּזֶ ה ָלנּו ִּב ְכ ִלי ָח ֶרׂש ְל ַמ ַען ֵּתת יֶ ֶתר ע ֹז ֵל ִ
וְ ָה ָ
צּוצים נְ ֻב ִכים
ל־ע ֶבר ַאְך ל ֹא ְר ִ
וְ ל ֹא ָלנּו׃ נִ ְל ָח ִצים ֲאנַ ְחנּו ִמ ָּכ ֵ
נֹוא ִׁשים׃ נִ ְר ָּד ִפים וְ ל ֹא נֶ ֱעזָ ִבים נִ ָּד ִחים וְ ל ֹא א ְֹב ִדים׃
וְ ל ֹא ָ
ׁשּוע נ ְֹׂש ִאים ֲאנַ ְחנּו ָּת ִמיד ְּבנַ ְפ ֵׁשנּו ְל ַמ ַען
וְ ֶאת־מֹות ָה ָאדֹון יֵ ַ
ם־חּיָ יו׃ ִּכי נְ תּונִ ים ֲאנַ ְחנּו ַל ָּמוֶ ת ָּכל־יְ ֵמי ַחּיֵ ינּו
יִ ּגָ לּו ְבנַ ְפ ֵׁשנּו ּגַ ַ
ׁשּוע ִּב ְב ָׂש ֵרנּו ָּב ָׂשר ָּכ ֶלה׃
ם־חּיֵ י יֵ ַ
ׁשּוע ְל ַמ ַען יִ ּגָ לּו גַ ַ
ַּב ֲעבּור יֵ ַ
ּוב ֵכן ַּכ ֲא ֶׁשר ָע ֵלינּו ּגָ ַדל ּכ ַֹח ַה ָּמוֶ ת ֵּכן ֲע ֵל ֶיכם ּכ ַֹח ַה ַחּיִ ים׃
ְ
רּוח ָה ֱאמּונָ ה ַההּוא ַּכ ָּד ָבר ַה ָּכתּוב ֶה ֱא ַמנְ ִּתי
ַאְך ִּב ְהיֹות ָּבנּו ַ
י־א ַד ֵּבר ָל ֵכן ַמ ֲא ִמינִ ים ֲאנַ ְחנּו וְ גַ ם־נְ ַד ֵּב ָרה׃ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר
ִּכ ֲ
ם־יָקים א ָֹתנּו ַעל־יַד
ׁשּוע הּוא ּגַ ִ
ת־ה ָאדֹון יֵ ַ
ַיָד ְענּו ִּכי ַה ֵּמ ִקים ֶא ָ
בּור ֶכם ְל ַמ ַען
ל־א ֶּלה ַּב ֲע ְ
ם־יַע ִמ ֵידנּו ִע ָּמ ֶכם ְל ָפנָיו׃ וְ ָכ ֵ
ׁשּוע וְ גַ ֲ
יֵ ַ
ֹלהים ר ֹב ַח ְסּדֹו׃
יֹוסיפּו ַר ִּבים ְלהֹודֹות ִל ְכבֹוד ָה ֱא ִ
ִ
ם־ה ָא ָדם ַה ִחיצֹון נָ ַמק
ל־ּכן ֵאפֹוא ל ֹא נֵ ַחת ִמ ְּפנֵ י־כ ֹל ַאף ִא ָ
וְ ַע ֵ
ימי יַ ֲח ִליף ּכ ַֹח יֹום יֹום׃ ִּכי ָענְ יֵ נּו ֲא ֶׁשר
ָּבנּו ִהּנֵ ה ָה ָא ָדם ַה ְּפנִ ִ
ן־לנּו ָּכבֹוד ְמא ֹד נַ ֲע ָלה׃
ַקל הּוא וְ ע ֵֹבר ְּכ ָרגַ ע ע ֹז נֶ ַצח יִ ֶּת ָ
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ם־ל ֲא ֶׁשר ֵאינָ ם
ִּכי ל ֹא ִל ְד ָב ִרים ַהּנִ ְר ִאים ָאנּו ְמ ַצ ִּפים ִּכי ִא ַ
רּוצים וַ ֲא ֶׁשר ֵאינָ ם נִ ְר ִאים ַעד־
נִ ְר ִאים ִּכי ַהּנִ ְר ִאים ְליָ ִמים ֲח ִ
עֹול ֵמי ַעד׃
ְ
יֻּתן ָלנּו ַּביִת ֵמ ֵאת
ִּכי יָ ַד ְענּו ִאם יֵ ָה ֵרס ֵּבית ח ֶֹמר א ֶֹהל נַ ְפ ֵׁשנּו ַ
עֹולם הּוא ַּב ָּמרֹום׃
ֹלהים ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו ָבנּוי ְּביָ ַדיִם ִּכי ֵּבית ָ
ָה ֱא ִ
ִּכי פ ֹה ְּב ָב ֵּתי ַהּנֶ ֶפׁש נֶ ֱאנָ ִחים ֲאנָ ְחנּו וְ ׁש ֲֹא ִפים ְל ִה ְתלֹונֵ ן ְּב ֵצל
ַה ָּמעֹון ָה ֶע ְליֹון׃ וְ ִאם נִ ְתלֹונֵ ן ָׁשם ל ֹא נִ ְהיֶ ה עֹוד ְּכ ֵע ֻיר ִּמם ִמ ְּב ִלי
ּגֹורר ּפ ֹה ְּב ָב ֵּתי ַהּנֶ ֶפׁש ֲאנַ ְחנּו ְמ ֻס ָּב ִלים
ַמ ְח ֶסה׃ ִּכי ָכל־עֹוד נִ ְת ֵ
ם־ל ְהיֹות
וְ נֶ ֱאנָ ִקים וְ ל ֹא ַל ֲח ִל ַיפת ֲח ִל ָיצ ֵתנּו ֲאנַ ְחנּו ִמ ְת ַאּוִ ים ִּכי ִא ִ
ֹלהים הּוא
מֹו־ה ַחּיִ ים׃ וְ ָה ֱא ִ
ְמ ֻל ָּב ִׁשים ְל ַב ֲעבּור ֻיְב ַּלע ַה ָּמוֶ ת ְּב ַ
ֲא ֶׁשר ֲה ִכינָ נּו ְל ָכל־ז ֹאת וְ ֶאת־רּוחֹו נָ ַתן ְל ֵע ָרבֹון ָלנּו׃ ְּובז ֹאת
מּוכים ָּת ִמיד וְ גַ ם־י ְֹד ִעים ִּכי ָכל־עֹוד ֲא ֶׁשר נִ ְׁשּכֹן ַּבּגְ וִ ּיָ ה
ֲאנַ ְחנּו ְס ִ
נִ ְׁשּכֹן ְּכמֹו ג ִֹלים ֵמ ַעל ְּפנֵי ָה ָאדֹון׃ ִּכי ָב ֱאמּונָ ה ָאנּו ה ְֹל ִכים וְ ל ֹא
ל־מי ְל ִה ָּס ֵמְך וְ ַת ֲאוַ ת ִל ֵּבנּו גְ ד ָֹלה
ׁש־לנּו ַע ִ
ְל ַמ ְר ֵאה ֵעינָיִם׃ וְ יֶ ָ
ל־ּכן נִ ְת ַא ֵּמץ
ן־הּגְ וִ ּיָ ה ְּול ִה ְתלֹונֵ ן ְּב ֵצל ָה ָאדֹון׃ ַע ֵ
ְל ַה ְר ִחיק נְ ד ֹד ִמ ַ
אֹו־מ ָרחֹוק ִל ְהיֹות לֹו ְל ָרצֹון׃ ִּכי ֻכ ָּלנּו ִמ ְת ַע ְּת ִדים
ֵ
ם־מ ָּקרֹוב
ִא ִ
יח ָל ַק ַחת ִאיׁש ִאיׁש ְּכ ַמ ֲע ֵׂשהּו
ַל ֲעמ ֹד ִל ְפנֵי ִכ ֵּסא ִמ ְׁש ַּפט ַה ָּמ ִׁש ַ
ם־רע׃
ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ְּבעֹודֹו ִּב ְב ָׂשרֹו ִאם־טֹוב וְ ִא ָ
ת־ּבנֵי ָה ָא ָדם
וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ְיִר ַאת יְהֹוָ ה ְלנֶ גֶ ד ֵעינֵינּו נְ ַפ ֶּתה ֶא ְ
אֹוח ָילה
אֹלהים ִ
ְל ְיִר ָאה א ֹתֹו ְּוביִ ְׁש ַרת ְל ָב ֵבנּו ֻיְד ִעים ֲאנַ ְחנּו ֵל ִ
רֹומם נַ ְפ ֵׁשנּו
ם־ל ֶכם׃ וְ ל ֹא ָבאנּו ְבז ֹאת ְל ֵ
ִכי ֵכן ֻיְד ִעים ֲאנַ ְחנּו ּגַ ָ
ם־ל ִׂשים ָל ֶכם ַיָדיִם ְל ִה ְת ָּפ ֵאר ָּבנּו
נֵיכם עֹוד ַה ָּפ ַעם ִּכי ִא ָ
ִל ְפ ֶ
וְ ָל ֵתת ָל ֶכם ִּפ ְתחֹון ֶּפה נֶ גֶ ד ַה ִּמ ְת ָּפ ֲא ִרים ָל ֵעינַיִם וְ ַל ֵּל ָבב ֵאין
אֹלהים
ּתֹול ִלים ֵּכן ָהיִינּו ֵל ִ
אּומה׃ וְ ַאף ִאם־נֶ ְח ַׁש ְבנּו ְכ ִמ ְׁש ְ
ְמ ָ
יח ָחזְ ָקה ָע ֵלינּו
י־א ֲה ַבת ַה ָּמ ִׁש ַ
וְ ִאם ִּכ ְמ ֻח ָּכ ִמים ֵּכן ָהיִינּו ָל ֶכם׃ ִּכ ַ
ם־א ָחד ֵמת ְּב ַעד ֻּכ ָּלם ָאז ֻּכ ָּלם ְּכ ֵמ ִתים
הֹוציא ִמ ְׁש ָּפט ָּכזֶ ה ִא ֶ
ְל ִ
נֶ ְח ָׁשבּו׃
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יִחיּו ֻכ ָּלמֹו ל ֹא ְלנַ ְפ ָׁשם ִּכי ִאם־לֹו
וְ הּוא ֵמת ְּב ַעד ֻּכ ָּלם ְל ַמ ַען ְ
ל־ּכן ֵמ ַע ָּתה ל ֹא־נֵ ַדע עֹוד ִאיׁש ְל ִפי
ֲא ֶׁשר ֵמת וְ ָקם ַּב ֲע ָדם׃ ַע ֵ
יח ִאם־יְ ַד ֲענֻ הּו ְל ִפי ְּב ָׂשרֹו ל ֹא־נֵ ָד ֵעהּו עֹוד
ְב ָׂשרֹו וְ ַאף ַה ָּמ ִׁש ַ
יאה ֲח ָד ָׁשה הּוא ַק ְדמ ֹנִ ּיֹות ָח ְלפּו
יח ְּב ִר ָ
ָע ָּתה׃ ִּכי ִמי ַל ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ֲא ֶׁשר נְ ָתנָ נּו
וְ ִהּנֵ ה ַהּכ ֹל ָח ָדׁש הּוא׃ וְ ָכל־ז ֹאת ִמּיַ ד ֱא ִ
יחה ַהּז ֹאת
יח וַ ֲעב ַֹדת ַה ְּס ִל ָ
ׁשּוע ַה ָמ ִש ַ
ְל ִה ְת ַרּצֹות ֵא ָליו ְביֵ ַ
עֹולם
ֹלח ִל ְבנֵ י ָה ָ
יח ִל ְס ַ
ֹלהים ָהיָ ה ַב ָמ ִש ַ
ָׂשם ָע ֵלינּו׃ ִּכי ֵהן ֱא ִ
יחה ַהּז ֹאת
תֹורת ַה ְּס ִל ָ
יהם וְ ַ
ֹאת ֶ
ת־חּט ֵ
ֹא־לזְ ּכ ֹר ָל ֶהם ֶא ַ
וְ ל ִ
ִה ְפ ִקיד ְּביָ ֵדינּו׃
ֹלהים ִמ ְת ַחּנֵ ן
ם־א ִ
יח ֲאנָ ְחנּו ְּכמֹו ִא ֱ
וְ ִאם ֵּכן ֵאפֹוא ְמ ִל ֵיצי ַה ָּמ ִׁש ַ
יח
נֵיכם ְּב ֵׁשם ַה ָּמ ִׁש ַ
ת־ּפ ֶ
ל־ּפינּו ֲאנַ ְחנּו ְמ ַח ִּלים ֶא ְ
ֲא ֵל ֶיכם ַע ִ
ֹא־יָדע ַח ָּטאת א ֹתֹו
ֹלהים׃ הּוא ֲא ֶׁשר ל ַ
ל־ה ֱא ִ
ִה ְת ַרּצּו־נָ א ֶא ָ
ֹלהים׃
ָע ָׂשה ְל ַח ָּטאת ַּב ֲע ֵדנּו ְל ַמ ַען נִ ְהיֶה ֲאנַ ְחנּו בֹו ְל ִצ ְד ַקת ֱא ִ
אכּתֹו ְמ ַב ְק ִׁשים ִמ ֶּכם ַאל־נָ א
וַ ֲאנַ ְחנּו ְּכע ִֹׂשים ִעּמֹו ִּב ְמ ַל ְ
ד־אל ָל ִריק׃ ִּכי הּוא א ֵֹמר
ִת ְׂשאּו ֶח ֶס ֵ
יתיָך
ְּב ֵעת ָרצֹון ֲענִ ִ
ׁשּועה ֲעזַ ְר ִּתיָך
ּוביֹום יְ ָ
ְ
ׁשּועה׃ וְ ל ֹא נִ ֵּתן ִמ ְכׁש ֹל
ִהנֵ ה ַע ָּתה ֵעת ָרצֹון ִהּנֵ ה ַע ָּתה יֹום יְ ָ
ל־מ ֲע ָמד
אּולם ְּב ָכ ַ
ָ
ן־ּת ָח ֵׁשב ֲעב ָֹד ֵתנּו ְל ִׁש ְמ ָצה׃
ִל ְפנֵ י־כ ֹל ֶּפ ֵ
רּוח ְּב ַל ַחץ
י־אל ְּבר ֹב ע ֶֹצר ַ
נַ ֲעמ ֹד ְל ֵעינֵ י ָהר ִֹאים ִּכ ְמ ָׁש ְר ֵת ֵ
ּובח ֶֹסר ּכ ֹל׃ ְּב ַמ ֲה ֻלּמֹות ְּב ָב ֵּתי ְכ ָל ִאים ִּב ְמהּומֹות
ְּב ָמצֹוק ְ
ּוב ִה ְת ַעּנֹות ַּבּיֹום׃ ְּבב ֹר ֵלב
י־ׁשנָ ה ַּב ַּליְ ָלה ְ
ִּב ְת ָלאֹות ִּב ְב ִל ֵ
ּוב ַא ֲה ָבה
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ְ
רּוח ַּב ֲחנִ ינָ ה ְּב ַ
ּובא ֶֹרְך ַ
ְּבאֹור ַה ַּד ַעת ְ
ּוב ְכ ִלי נֵ ֶׁשק
ֹלהים ִ
בּורת ֱא ִ
ברי ֱא ֶמת ִּבגְ ַ
ְּבל ֹא ֵלב וָ ֵלב׃ ְּב ִד ֵ
ּוב ָקלֹון ְּב ִד ָּבה ָר ָעה
ּומ ְּׂשמ ֹאל׃ ְּב ָכבֹוד ְ
ַה ְּצ ָד ָקה ִמּיָ ִמין ִ
י־ׁשם וְ ַאנְ ֵׁשי
ּוב ֵׁש ַמע ְּת ִה ָּלה ְּכ ַמ ְת ִעים וְ נֶ ֱא ָמנִ ים׃ ִּכ ְבנֵ י ְב ִל ֵ
ְ
מּומ ִתים׃
ֵׁשם ְּכ ֵמ ִתים וְ ִהּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו ַחּיִ ים ְּכ ֻמ ִּכים וְ ל ֹא ָ
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ּומ ֲע ִׁש ֵירי ַר ִּבים ְּכ ֵאין ָל ֶהם
ּוׂש ֵמ ִחים ָּת ִמיד ְּכ ָר ִׁשים ַ
ְּכנֶ ֱע ָצ ִבים ְ
אּומה וְ יֵ ׁש ָל ֶהם ּכ ֹל׃
ְמ ָ
יֹוׁש ֵבי ק ִֹרנְ ּתֹוס ִּפינּו ָפ ַת ְחנּו ָל ֶכם ַאף ִל ֵּבנּו ָר ָחב׃ ל ֹא־
וְ ַא ֶּתם ְ
ַצר הּוא ֵמ ָה ִכיל ֶא ְת ֶכם ַאְך ֵמ ֵע ֶיכם וְ ַר ֲח ֵמ ֶיכם ָצרּו ֵמ ָה ִכיל
ל־ּבנִ ים ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר ָה ִׁשיבּו גְ מּול וְ ַה ְר ִחיבּו
א ָֹתנּו׃ וַ ֲאנִ י ְּכמֹו ֶא ָ
ם־א ֶּתם׃
ִל ְּב ֶכם ּגַ ַ
ל־ּת ָּצ ְמדּו ִל ְמ ָה ְר ֵסי ֱאמּונָ ה ִל ְמׁש ְֹך ִע ָּמם ְּבע ֹל ֶא ָחד ִּכי ַמה
ַא ִ
ּומה ְּב ִרית ֵּבין אֹור ַלח ֶֹׁשְך׃ ַּב ֶּמה
ַא ֲחוָ ה ֵּבין ֶצ ֶדק ָל ֶר ַׁשע ַ
יח ִל ְב ִלּיָ ַעל אֹו ֶמה ֵח ֶלק ְלׁש ֵֹמר ֱאמּונָ ה ִעם־
יִ ְׁשוֶ ה ַה ָּמ ִׁש ַ
ם־א ִל ִילים ִּכי־
ֹלהים ִע ֱ
ה־ּק ֶׁשר ְל ֵה ַיכל ֱא ִ
ְמ ָה ֵרס ֱאמּונָ ה׃ ַמ ֶ
ֹלהים וְ ָׁש ַכנְ ִּתי
ֹלהים ַחּיִ ים ַּכ ֲא ֶׁשר ָא ַמר ָה ֱא ִ
ֲאנַ ְחנּו* ֵה ַיכל ֱא ִ
אֹלהים וְ ֵהם יִ ְהיּו־
יתי ָל ֶהם ֵל ִ
תֹוכם וְ ָהיִ ִ
תֹוכם וְ ִה ְת ַה ַּל ְכ ִּתי ְב ָ
ְב ָ
ל־ּכן
ִלי ְל ָעם׃ ַע ֵ
ּתֹוכם וְ ִה ָּברּו נְ ֻאם־יְ הֹוָ ה
ְצאּו* ִמ ָ
ל־ּתּגָ עּו
וְ ָט ֵמא ַא ִ
וַ ֲאנִ י ֲא ַק ֵּבל ֶא ְת ֶכם׃
יתי ָל ֶכם ְל ָאב
וְ ָהיִ ִ
יּו־לי ְל ָבנִ ים ְּול ָבנֹות
וְ ַא ֶּתם ִּת ְה ִ
נְ ֻאם־יְ הֹוָ ה ְצ ָבאֹות׃
ָל ֵכן יְ ִד ִידים ִּב ְהיֹות ָלנּו ַה ְב ָטחֹות ֵא ֶּלה נְ ַט ֵהר נַ ְפ ֵׁשנּו
ֹלהים׃
רּוח וְ נַ ֲע ֶלה ַבּק ֶֹדׁש ְּביִ ְר ַאת ֱא ִ
ל־ט ְמ ַאת ָּב ָׂשר וָ ַ
ִמ ָּכ ֻ
ָׂשאּונּו־נָ א ל ֹא ָע ַׁש ְקנּו ל ֹא ִח ַּב ְלנּו וְ ל ֹא ָע ַק ְבנּו ִאיׁש׃ וְ ל ֹא
מּורים
ימ ֶכם ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר ִּכי ֲהל ֹא ִק ַּד ְמ ִּתי ֵלאמ ֹר ִּכי ְׁש ִ
ְל ַה ֲא ִׁש ְ
ם־ּב ַחּיִ ים׃ ֲא ֶר ֶׁשת ְׂש ָפ ַתי נִ ְמ ְר ָצה
ם־ּב ָּמוֶ ת ּגַ ַ
ַא ֶּתם ְּב ִל ֵּבנּו ּגַ ַ
אתי נ ַֹחם
ל־צ ָר ֵתנּו ָמ ֵל ִ
ּוב ָכ ָ
ד־מא ֹד ְ
ֲא ֵל ֶיכם וְ ֶא ְת ָּפ ֵאר ָּב ֶכם ַע ְ
וְ ֵדי ְׂש ָמחֹות ָׂש ָב ְע ִּתי׃
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תֹוכ ֶכם והייתי ָל ֶכם לאלהים וְ ַא ֶתם ִת ְהיּו־לי לעם׃
תֹוכ ֶכם .נ׳׳א והתהלכתי ְב ֲ
 v. 16נ׳׳א וְ נָ ָת ִתי ִמ ְש ָכנִ י ְב ֲ
עיין ויקרא כ׳׳ו י׳׳א י׳׳ב.
ּתֹוכה ִה ָברּו נ ְֹש ֵאי ְכ ֵלי יהוה ,עיין ישעיה נ׳׳ב י׳׳א.
 v. 17נ׳׳א צאו ִמ ָשם ָט ֵמא אל תגעו ְצאּו ִמ ָ
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ם־צ ָרה
ֹא־היָ ה ָׁשלֹום ִּב ְב ָׂש ֵרנּו ִּכי ִא ָ
ִּכי ְּבב ֵֹאנּו ַמ ְקּדֹונְיָ א ל ָ
פּופים
ּומ ֲח ָד ִרים ֵא ָימה׃ ַאְך ז ֵֹקף ְּכ ִ
ל־ע ֶבר ִמחּוץ ֶח ֶרב ֵ
ִמ ָּכ ֵ
ֹלהים ֲא ֶׁשר ָס ַמְך ָלנּו ְּביַד ִטיטֹוס ְּבב ֹאֹו׃ וְ ל ֹא ְּבב ֹאֹו ִּב ְל ָבד
ֱא ִ
ינֵיכם ְּב ַהּגִ ידֹו ָלנּו ֶאת־
חּומים ֲא ֶׁשר ָמ ָצא ֵב ֶ
ִּכי ִאם־ּגַ ם ְּב ַתנְ ִ
הֹוסיף
ל־ּכן ִ
ת־קנְ ַא ְת ֶכם ִלי ֲא ֶׁשר ַע ֵ
ֵח ֶׁשק ִל ְּב ֶכם ֶאת־יְגֹונְ ֶכם וְ ֶא ִ
ם־ה ֱע ַצ ְב ִּתי ֶא ְת ֶכם ְּב ִאּגַ ְר ִּתי ל ֹא ֶאּנָ ֵחם
ִׂש ְמ ָחה ְּב ִל ִּבי׃ וְ ִאם ּגַ ֶ
י־ה ִאּגֶ ֶרת ַה ִהיא ֶה ֱע ִצ ָיבה
ַע ָּתה ַאף ִּכי־נִ ַח ְמ ִּתי ָאז ִּב ְרא ִֹתי ִּכ ָ
ל־ע ְצ ְּב ֶכם ִּכי ִאם־
ֶא ְת ֶכם ִלזְ ָמן ָמה׃ וְ ַע ָּתה ֲאנִי ָׂש ֵמ ַח ל ֹא ַע ָ
ֹלהים
ׁשּובה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר נֶ ֱע ַצ ְב ֶּתם ְל ִפי ְרצֹון ֱא ִ
ל־ע ְצ ְּב ֶכם ִל ְת ָ
ַע ָ
ֹלהים
ִל ְב ִלי ֱהיֹות ָל ֶכם ָּכל־נֶ זֶ ק ַעל־יָ ֵדנּו׃ ִּכי ָהע ֶֹצב ְל ִפי ְרצֹון ֱא ִ
ׁשּועה ֲא ֶׁשר ַעל־ז ֹאת ל ֹא יִ ּנָ ֵחם ִאיׁש ַאְך
ׁשּובה וְ ִל ְת ָ
מֹוליְך ִל ְת ָ
ִ
יֹוליְך ַל ָּמוֶ ת׃ ֲהל ֹא ִת ְראּו ְפ ִרי ָע ְצ ְּב ֶכם
עֹולם ִ
י־ד ֶרְך ָה ָ
ע ֶֹצב ְל ִפ ֶ
ל־ּד ָב ֵרינּו ַאף
עֹורר ֶא ְת ֶכם ִל ְׁשק ֹד ַע ְ
ֹלהים ִּכי ֵ
ֲא ֶׁשר ִּכ ְרצֹון ֱא ִ
ְל ִה ְצ ַט ֵּדק וְ ַאף ְל ִה ְת ַק ֵּצף ַאף ְל ְיִר ָאה וְ ַאף ְל ַא ֲה ָבה ַאף ְל ִקנְ ָאה
יתם ִמּכ ֹל וָכ ֹל ָּב ִענְיָ ן ַההּוא׃
הֹוכ ְח ֶּתם ִּכי־נְ ִקּיִ ים ֱהיִ ֶ
וְ ַאף ִלנְ ָק ָמה ַ
ל־ּכן ַּכ ֲא ֶׁשר ָּכ ַת ְב ִּתי ֲא ֵל ֶיכם ל ֹא ָכ ַת ְב ִּתי ַּב ֲעבּור זֶ ה ֲא ֶׁשר
וְ ַע ֵ
ת־ה ָר ָעה ִּכי
ת־ה ָר ָעה וְ ל ֹא ַּב ֲעבּור זֶ ה ֲא ֶׁשר ָס ַבל ֶא ָ
ָע ָׂשה ֶא ָ
ֹלהים׃
ם־ּב ֲעבּור ַה ְרא ְֹת ֶכם ַּכ ָּמה ַא ֶּתם ֲח ֵר ִדים ָע ֵלינּו ִל ְפנֵי ָה ֱא ִ
ִא ַ
חּומים יְ ַׁש ַע ְׁשעּו נַ ְפ ֵׁשנּו ְּב ַתנְ חּומ ֵֹת ֶיכם וְ ר ֹב
ַּוב ֲעבּור־ז ֹאת ַּתנְ ִ
ְׂש ָמחֹות ָׂש ַב ְענּו ְּב ִׂש ְמ ַחת ִטיטֹוס ֲא ֶׁשר ֻּכ ְּל ֶכם יַ ְח ָּדו ֵהּנַ ְח ֶּתם
ֶאת־רּוחֹו׃ וַ ֲאנִי ל ֹא ֵאבֹוׁש ֵמ ֲא ֶׁשר ִה ַּל ְל ִּת ֶיכם ְל ָפנָיו ִּכי ַּכ ֲא ֶׁשר
הּוקם ְּד ַבר ַה ְּת ִה ָּלה
ל־ּד ָב ֵרינּו ֲא ֵל ֶיכם ִּד ְב ֵרי ֱא ֶמת ֵהם ֵּכן ַ
ָּכ ְ
ֲא ֶׁשר ִה ַּל ְל ִּת ֶיכם ִל ְפנֵי ִטיטֹוס׃ וְ גַ ם־הּוא נִ ְכ ְמרּו ַר ֲח ָמיו ֲא ֵל ֶיכם
יַח ָּדו ִה ְק ַׁש ְב ֶּתם ְלקֹולֹו ִוְכי ִק ַּב ְל ֶּתם
יֶתר ְמא ֹד וַ ּיִ זְ ּכ ֹר ִּכי ֻכ ְּל ֶכם ְ
ֶ
ל־ּד ָבר ִל ִּבי ָב ֶכם
א ֹתֹו ְּב ְיִר ָאה ַּוב ֲח ָר ָדה׃ וַ ֲאנִי ָׂש ֵמ ַח ִּכי ְב ָכ ָ
טּוח׃
ָּב ַ
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ל־ק ִהלֹות
מֹוד ִיעים ֶא ְת ֶכם ַא ִחים ִּכי גָ ַבר ֶח ֶסד ֵאל ַע ְ
וְ ִהנְ נּו ִ
ַמ ְקּדֹונְ יָ א׃ ִּכי ַּכ ֲא ֶׁשר ִהגְ ִּדיל ּכּור ָצ ָר ָתם ֵּכן ּגָ ְד ָלה ִׂש ְמ ָח ָתם
וְ ר ֹב ָענְ יָ ם ִה ְר ָּבה ִׁש ְפ ַעת נִ ְד ָב ָתם׃ וַ ֲאנִ י ֵעד ִהּנֵ נִ י ִּכי ְל ִפי־
ֵע ֶרְך ּכ ָֹחם אֹו גַ ם־יֶ ֶתר ִמ ֵּדי־כ ָֹחם ִּכנְ ִד ֵיבי ֵלב׃ ִּב ְקׁשּו ִמ ֶּמּנּו
ל־ּד ַבר נִ ְד ָב ָתם זֶ ה ַח ְס ָּדם
ד־א ֶשר נְ ַק ֵבל ַע ְ
ים ַע ֲ
ְּב ַת ֲחנּונִ ים ַר ִּב ַ
ם־עׂשּו יֶ ֶתר ֵמ ֲא ֶׁשר ִקּוִ ינּו ִּכי
דֹוׁשים׃ וְ גַ ָ
וְ ֵח ֶלק ֲעב ָֹד ָתם ַל ְּק ִ
ֹלהים׃
ַב ְּת ִח ָּלה ִה ְק ִּדיׁשּו נַ ְפ ָׁשם ַל ֲאד ֹנֵ ינּו וְ ָלנּו ִּב ְרצֹון ָה ֱא ִ
ְּול ִפי־ז ֹאת ִּב ַּק ְׁשנּו ֵמ ֵאת ִטיטֹוס ַּכ ֲא ֶׁשר ֵה ֵחל ֵמ ָאז ֵּכן יְ ַכ ֶּלה
ַמ ֲע ֵׂשה ַה ֶח ֶסד ַהּזֶ ה ָּב ֶכם׃ וְ ִהּנֵ ה ַּכ ֲא ֶׁשר ֵח ֶלק ַרב ָל ֶכם ַּבּכ ֹל
ּוב ַא ֲה ָבה ֲא ֶׁשר
ל־מ ֲא ַמ ֵּצי כ ַֹח ְ
ּוב ַד ַעת ְּב ָכ ַ
תֹורה ְ
ֶּב ֱאמּונָ ה ְּב ָ
ם־ּב ֶח ֶסד ַהּזֶ ה׃ וְ ל ֹא ִכ ְד ַבר
ֶּת ֱא ָה ֻבנּו ֵּכן ַּת ְרּבּו ֶח ְל ְק ֶכם ּגַ ַ
ם־לנַ ּס ְֹת ֶכם ְּב ַמ ֲא ַמ ֵּצי כ ַֹח ֲא ֵח ִרים
ִמ ְצוָ ה ֲאנִ י א ֵֹמר ִּכי ִא ְ
ׁשּוע
ת־ח ֶסד יֵ ַ
ם־א ֲה ַב ְת ֶכם זַ ָּכה׃ ִּכי־יְ ַד ְע ֶּתם ֶא ֶ
ִל ְראֹות ִא ַ
יח ֲאד ֹנֵ ינּו ִּכי ָע ִׁשיר ָהיָ ה וַ יְ ִהי ְל ָרׁש ְל ַמ ַענְ ֶכם ֲא ֶׁשר
ַה ָּמ ִׁש ַ
הֹועיל
ֵע ֶקב ִריׁשֹו ַּת ֲע ִׁשירּו׃ וַ ֲאנִ י ְמ ַחּוֶ ה ַד ְע ִּתי ַב ָּד ָבר ַהּזֶ ל ְל ִ
ֹּלתם זֶ ה ָׁשנָ ה ל ֹא ַרק ַל ֲעׂשֹות ֶח ֶסד ִּכי
ָל ֶכם ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ַה ִח ֶ
ת־ה ַּמ ֲע ֶׂשה ַוְכּלּו
ִאם־ּגַ ם ַל ֲעׁשתֹו ְּב ֵח ֶפץ ֵלב׃ וְ ַע ָּתה ַה ְׁש ִלימּו ֶא ַ
רּוח ֶכם ַהּנְ ִד ָיבה ַּכ ֲא ֶׁשר ִּת ְמ ָצא יֶ ְד ֶכם׃
אכה ְל ִפי ֲ
ת־ה ְמ ָל ָ
ֶא ַ
ׁש־ל ֵאל
ִּכי ִאיׁש ֲא ֶׁשר רּוחֹו נְ ִד ָיבה יִ ְהיֶ ה ְל ָרצֹון ְּכ ִפי ֲא ֶׁשר יֶ ְ
ין־ל ֵאל יָ דֹו׃ ִּכי ל ֹא ִל ְרוָ ָחה ַל ֲא ֵח ִרים
ֹא־כ ִפי ֲא ֶׁשר ֵא ְ
יָ דֹו וְ ל ְ
ם־ּב ַקו ַה ָּׁשוֶ ה ַהּיֹום יִ ְת ָרה
ְּול ַמ ֲע ָמ ָסה ֲע ֵל ֶיכם ְּד ָב ָרי׃ ִּכי ִא ְ
ָל ֶכם ְל ַמ ֵּלא ַמ ְחס ָֹרם ְּול ֵעת ַא ֶח ֶרת יִ ְת ָר ָתם ִּת ְהיֶ ה ְל ַמ ֵּלא
ַמ ְחס ְֹר ֶכם ְל ַמ ַען יִ ְהיֶ ה ַקו ָׁשוֶ ה׃ ַּכ ָּכתּוב וְ ל ֹא ֶה ְע ִּדיף ַה ַּמ ְר ֶּבה
ֹלהים ֲא ֶׁשר נָ ַתן
ת־א ִ
אֹודה ֶא ֱ
וְ ַה ַּמ ְמ ִעיט ל ֹא ֶה ְח ִסיר׃ וַ ֲאנִ י ֶ
ת־ּפ ֻק ָּד ֵתנּו
ְּב ֵלב ִטיטֹוס ָלחּוׁש ָל ֶכם ָּכז ֹאת׃ ִּכי ל ֹא ַרק ֶא ְ
ם־רב ְּפ ָע ִלים ַהּזֶ ה ָה ַלְך ֲא ֵל ֶיכם ֵמ ְרצֹון נַ ְפׁשֹו׃
ָׁש ָמר ִּכי ִא ַ
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ׁשרה ְּב ָכל־
נֹודע ִל ְת ִה ָּלה ַּב ְּב ָ
ת־א ִחינּו ֲא ֶׁשר ַ
וַ ּנִ ְׁש ַלח ִעּמֹו ֶא ָ
ּומ ְּל ַבד ז ֹאת נִ ְב ַחר ּגַ ם־הּוא ֵמ ַאנְ ֵׁשי ַה ְּק ִהּלֹות
ַה ְּק ִהּלֹות׃ ִ
ָל ֶל ֶכת ִע ָּמנּו ַּב ֲעב ָֹד ֵתנּו ֶל ֱאס ֹף ַהּנְ ָדבֹות ִל ְכבֹוד ֲאד ֹנֵ ינּו
ל־ּד ַבר
ם־ל ַה ְר ִחיק ֵמ ָע ֵלינּו ִּד ָּבה ָר ָעה ַע ְ
ר־לנּו׃ וְ ַאף ּגַ ְ
וְ ַל ֲעזָ ָ
יח
י־ח ְׁשנּו ְל ַה ְׁשּגִ ַ
ַה ֶּכ ֶסף ָה ָרב ֲא ֶׁשר ָא ַס ְפנּו ַּב ֲעב ָֹד ֵתנּו׃ ִּכ ַ
י־א ָדם׃ וַ ּנִ ְׁש ַלח
ם־ּב ֵעינֵ י ְבנֵ ָ
ם־ּב ֵעינֵ י ָה ָאדֹון וְ גַ ְ
ַמה־ּטֹוב ּגַ ְ
ת־א ִחינּו ִאיׁש ַא ִּמיץ ּכ ַֹח ֲא ֶׁשר ָּב ַחּנּו א ֹתֹו ְּפ ָע ִמים
ִע ָּמ ֶהם ֶא ָ
הֹוסיף א ֶֹמץ ִלּבֹו ְּב ִב ְטחֹונֹו ָב ֶכם
ַרּבֹות ִּב ְד ָר ִכים ׁש ֹנִ ים וְ ַע ָּתה ִ
ל־ּד ַבר ִטיטֹוס ָח ֵבר הּוא ִלי וְ ת ֵֹמְך
ִּכי ַרב הּוא׃ וְ ִהּנֵ ה ַע ְ
לּוחי
ל־ּד ַבר ַא ֵחינּו ֲהל ֹא ֵהם ְׁש ֵ
יָ ִדי ַּב ֲעב ָֹד ִתי ְּב ִק ְר ְּב ֶכם וְ ֵכן ַע ְ
ל־ּכן ְּת ַחּוּו ֵעדּות ַא ֲה ַב ְת ֶכם
יחנּו׃ ַע ֵ
ַה ְּק ִהּלֹות ִל ְכבֹוד ְמ ִׁש ֵ
ָל ֶהם וַ ֲא ֶׁשר ּגַ ם־נִ ְת ָּפ ֵאר ָּב ֶכם וְ נֶ גֶ ד ְּפנֵ י ַה ְּק ִהּלֹות׃
מֹותר
ְך־ל ָ
דֹוׁשים ַא ְ
ת־ה ְּק ִ
ל־ּד ַבר ִמ ְׁש ַמ ְר ֵּתנּו ְל ַכ ְל ֵּכל ֶא ַ
ָא ְמנָ ם ַע ְ
יְתה ִל ְת ִה ָּלה
ִלי ִל ְכּת ֹב ֲא ֵל ֶיכם׃ ִּכי יָ ַד ְע ִּתי נִ ְד ַבת ִל ְּב ֶכם ֲא ֶׁשר ָה ָ
ְּב ִפי ֵמ ָאז ִל ְפנֵי ְק ַהל ַמ ְקּדֹונְיָ א ֵלאמ ֹר ִּכי זֶ ה ָׁשנָ ה ֲא ֶׁשר ֲא ַכּיָ א
עֹור ָרה ֵלב ַר ִּבים׃ ֲא ָבל
ם־קנְ ַא ְת ֶכם ְ
נָ כֹון ִל ָּבּה ְל ִה ְתנַ ֵּדב ִוְכי ּגַ ִ
ת־ה ַא ִחים ְל ַמ ַען ל ֹא ִת ְהיֶ ה ְת ִה ַּל ְת ֶכם ְּב ִפי
ָׁש ַל ְח ִּתי ֲא ֵל ֶיכם ֶא ָ
ַּב ָּד ָבר ַהּזֶ ה ָל ִריק ְּול ַמ ַען ִּת ְהיּו נְ כ ֹנִים ַּכ ֲא ֶׁשר ָא ָמ ְר ִּתי׃ ִּכי ִאם־
יָבֹואּו ַאנְ ֵׁשי ַמ ְקּדֹונְיָ א ִע ִּמי וְ ְיִמ ְצאּו ִּכי ֵאינְ ֶכם נְ כ ֹנִים ֵאינֶ ּנִי
א ֵֹמר ִּכי ַא ֶּתם ֵּתבׁשּו ַאְך ֲאנַ ְחנּו ֲהל ֹא נֵ בֹוׁש ִמ ִּמ ְב ָט ֵחנּו׃ ַעל־
ת־ה ַא ִחים ְל ַק ֵּדם ָלבֹוא
ֵּכן ָח ַׁש ְב ִּתי ִּכי ָע ַלי ַה ָּד ָבר ְל ָה ִעיר ֶא ָ
רּוכה
ֲא ֵל ֶיכם ְל ָה ִכין ִמ ַּסת נִ ְד ַבת ְיֶד ֶכם ִּכ ְמ ֻד ָּבר ֵמ ָאז ִל ְהיֹות ֲע ָ
ְּכ ִמ ַּסת יַד נָ ִדיב וְ ל ֹא ְכיַד ִּכ ַילי׃
ִּכי ִהּנֵ ה ַהּז ֵֹר ַע זֶ ַרע ָרזֶ ה יִ ְקצ ֹר ָרזֹון וְ ַהּז ֵֹר ַע ְּביַ ד נְ ִד ָיבה יִ ְקצ ֹר
ל־איׁש יִ ֵּתן ַּכ ֲא ֶׁשר יִ ְּד ֶבּנּו ִלּבֹו ל ֹא ְב ַעיִ ן ָר ָעה וְ ל ֹא
נְ ִדיבֹות׃ ָּכ ִ
ֹלהים׃
ְבא ֹנֶ ס ִּכי ַהּנ ֵֹתן ְּב ֵלב טֹוב יֶ ֱא ַהב א ֹתֹו ֱא ִ
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ל־ח ֶסד ְל ַמ ֵּלא ֵדי ַמ ְחס ְֹר ֶכם
ֹלהים ַמ ֶּׂשגֶ ת ִל ְׁשּפ ֹת ָל ֶכם ָּכ ָ
וְ יַ ד ֱא ִ
ל־הּיָ ִמים וְ ָל ֵתת ָל ֶכם ַחיִ ל ַל ֲעׂשֹות ָּכל־טֹוב׃ ַּכ ָּכתּוב
ָּכ ַ
ִּפּזַ ר נָ ַתן ָל ֶא ְביֹונִ ים
ִצ ְד ָקתֹו ע ֶֹמ ֶדת ָל ַעד׃
יֹוסף ָל ֶכם ֶאת־
וְ ַהּנ ֵֹתן זֶ ַרע ַלּז ֵֹר ַע וְ ֶל ֶחם ָלא ֵֹכל ּכ ֹה יִ ֵּתן וְ כ ֹה ִ
ת־ּפ ִרי ִצ ְד ַק ְת ֶכם יַ ְר ֶּבה׃ ִּכי ִת ְת ָּב ֲרכּו ַבּכ ֹל ְּב ָכל־
זַ ְר ֲע ֶכם וְ ֶא ְ
ֹלהים ַעל־יָ ֵדינּו׃ ִּכי־
ַמ ֲע ֵׂשה נְ ִדיבֹות ְל ַה ְׁש ִמ ַיע ְּת ִה ַּלת ֱא ִ
דֹוׁשים ְּת ַמ ֵּלא
ֲעב ַֹדת ַה ְּצ ָד ָקה ַהּז ֹאת ל ֹא ְל ַבד ַמ ְחסֹור ַה ְּק ִ
ּוב ַמ ֲע ֶׂשה
אֹלהים׃ ְ
ם־ּת ְפ ַּתח ִּפי ַר ִּבים ְלהֹודֹות ַל ִ
ִּכי ִאם־ּגַ ִ
ל־א ֶׁשר נִ ְכנַ ע ִל ְּב ֶכם
אֹלהים ָּכבֹוד ַע ֲ
ַה ְּצ ָד ָקה ַהּז ֹאת יִ ְּתנּו ֵל ִ
יח וְ ַעל־נִ ְד ַבת יֶ ְד ֶכם ְלאֹות ַא ֲחוָ ה
ׁשרת ַה ָּמ ִׁש ַ
ְל ַק ֵּבל ֲע ֵל ֶיכם ְּב ַ
ל־א ְביֹונֵ י ָא ָדם׃ וְ ֵהם יִ ְת ַּפ ְללּו ַב ַע ְד ֶכם ִּכי נַ ְפ ָׁשם
ָל ֶהם ְּול ָכ ֶ
ָּד ְב ָקה ְבנַ ְפ ְׁש ֶכם ַּב ֲעבּור ֶח ֶסד ֵאל ֲא ֶׁשר ּגָ ַבר ֲע ֵל ֶיכם׃ ָּברּוְך
ֹלהים ַהּנ ֵֹתן ָלנּו ַמ ָּתן ָעצּום ִמ ַּס ֵּפר׃
הּוא ֱא ִ
ּוב ַענְ וָ תֹו ִהנְ נִ י ד ֵֹרׁש ִמ ֶּכם ַל ֲא ֶׁשר
יחנּו ְ
וַ ֲאנִ י פֹולֹוס ְּבנ ַֹעם ְמ ִׁש ֵ
ּומ ָרחֹוק יָ ָצא ָע ָתק ִמ ִּפי׃
יתי ִל ְפנֵ ֶיכם ֵ
ָּפנִ ים ְּב ָפנִ ים ָׁש ֵפל ָהיִ ִ
הֹוציא
בֹואי ְל ִ
ל־ּת ְּתנּו ִלי ת ֲֹאנָ ה ְּב ִ
וְ ָלז ֹאת ֲאנִ י ד ֵֹרׁש ִמ ֶּכם ַא ִ
ָע ָתק ִמ ִּפי ֶּב ֱעזּוז ִל ִּבי ַּכ ֲא ֶׁשר ִמ ְת ַע ֵּתד ֲאנִ י ִל ְק ַראת ֵא ֶּלה
ָהא ְֹמ ִרים ִּכי ַחּיֵ י ְב ָׂש ִרים ַחּיֵ ינּו׃ ִּכי ְב ַחּיֵ י ְב ָׂש ֵרנּו ל ֹא ְכ ֶד ֶרְך
ם־ּכ ֵלי נִ ְׁש ֵקנּו ֵאינָ ם
ָּב ָׂשר וְ ָדם נֵ ֵצא ִל ְק ַראת נָ ֶׁשק׃ ִּכי גַ ְ
אֹלהים ַל ֲהר ֹס ִמ ְב ָצ ִרים׃ ְל ָה ֵפר
ם־חזָ ִקים ֵל ִ
ְּכ ֵלי ָב ָׂשר ִּכי ִא ֲ
ל־ּד ַעת
רּומים ְל ַה ְׁש ִּפיל ָּכל־גֵ ֶאה ֲא ֶׁשר יִ גְ ֶאה ַע ַ
ַמ ְח ְׁשבֹות ֲע ִ
יח׃ ּונְ כ ֹנִ ים
ל־לב ַּב ְּׁש ִבי ְל ַה ְכנִ יעֹו ִל ְפנֵ י ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ְּולה ִֹליְך ָּכ ֵ
ֱא ִ
ק־א ֶּתם
ל־ה ֵּמ ֲאנִ ים ִל ְׁשמ ַֹע ִאם ַר ַ
ֲאנַ ְחנּו ָלב ֹא ְב ִמ ְׁש ָּפט ִעם ָּכ ַ
ָּת ִׂשימּו ְׁש ֶכם ֶא ָחד׃ ֲה ִת ְׁש ְּפטּו ְל ַמ ְר ֵאה ָעיִ ן ִמי הּוא ֲא ֶׁשר
י־כ ֲא ֶׁשר הּוא
יִתּבֹונֵ ן ְּבנַ ְפׁשֹו ִּכ ַ
יח הּוא יָ ׁשּוב ְ
ָסמּוְך ִלּבֹו ִּכי ַל ָּמ ִׁש ַ
יח׃
ם־אנָ ְחנּו ַל ָּמ ִׁש ַ
יח ֵּכן ּגַ ֲ
ַל ָּמ ִׁש ַ
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אֹוסיף עֹוד ְל ִה ְת ַה ֵּלל ַּב ִּׁש ְלטֹון ֲא ֶׁשר נָ ַתן־
וְ גַ ם ל ֹא ֵאבֹוׁש ִאם ִ
יַח ְׁש ֵבנִי
ָלנּו ֲאד ֹנֵינּו ִל ְבנֹות ֶא ְת ֶכם וְ ל ֹא ִל ְפרֹוץ ָּב ֶכם׃ ַאְך ל ֹא ְ
ִאיׁש ְּכ ַמ ֲח ִריד ֶא ְת ֶכם ְּב ִאּגְ רֹות׃ ַּב ֲעבּור ָהא ְֹמ ִרים ָע ַלי ִהּנֵ ה
ּומ ְר ֵאה ָפנָיו ַרע וְ נִיבֹו נִ ְבזֶ ה׃ ִּכי
רֹותיו נִ ְכ ָּבדֹות וְ ָקׁשֹות ַ
ִאּגְ ָ
י־כ ְלׁשֹון ִאּגַ ְר ֵּתנּו ֵמ ָרחֹוק ֵּכן נִ ְׁשמ ֹר
חׁשב ָּכז ֹאת ֲהל ֹא ַיֵדע ִּכ ִ
ַה ֵ
ַל ֲעׂשֹות ַּכ ֲא ֶׁשר נָ בֹוא ָּפנִים ְּב ָפנִים׃ ִּכי ל ֹא נָ ע ֹז ְל ִה ְת ַח ֵּׁשב
יהם ֵהן ֵה ָּמה ַח ְס ֵרי
מֹו־פ ֶ
ְּול ִה ְת ַמ ֵּׁשל ַּכ ֲאנָ ִׁשים ַה ִּמ ְת ַה ְּל ִלים ְּב ִ
ֵלב ַהּמ ְֹד ִדים נַ ְפ ָׁשם ְּב ִמ ַּדת נַ ְפ ָׁשם וְ ע ְֹר ֵכי ֶע ְר ָּכם ְּב ֶע ְר ָּכם׃
ם־ל ִפי ַקו ַה ִּמ ָּדה ֲא ֶׁשר
וַ ֲאנַ ְחנּו ל ֹא נִ ְת ַה ֵּלל ִל ְב ִלי־ח ֹק ִּכי ִא ְ
ֹלהים ַּב ִּמ ָּדה זּו ֲא ֶׁשר ִּת ְּתנֵ נּו ָלגֶ ֶׁשת ֲא ֵל ֶיכם׃ ִּכי
ק־לנּו ֱא ִ
ָח ַל ָ
ׁשרת
ל ֹא ָע ַב ְרנּו ח ֹק ְּכ ִאּלּו ֵאין ָלנּו ָלגֶ ֶׁשת ֲא ֵל ֶיכם ִּכי ֲהל ֹא ִב ְב ַ
יח ְּכ ָבר ִק ַּד ְמנּו ְל ַהּגִ ַיע ָע ֵד ֶיכם׃ וְ ל ֹא נִ ְת ַה ֵּלל ִל ְב ִלי־ח ֹק
ַה ָּמ ִׁש ַ
י־ת ְר ֶּבה
ׁש־לנּו ִת ְקוָ ה ִּכ ִ
ִלנְ ּג ַֹע ְּבנַ ֲח ַלת יְגִ ַיעת ֲא ֵח ִרים ֲא ָבל יֶ ָ
בֹודנּו ָב ֶכם ְל ִפי ַקו ַה ִּמ ָּדה ֻכ ָּלּה ַעד־
ֱאמּונַ ְת ֶכם ֵוְכן יִגְ ַּדל ְּכ ֵ
ׁשרה ִמ ֶּכם וָ ָה ְל ָאה ִּכי
ת־ה ְּב ָ
ְל ַמ ְע ָלה ר ֹאׁש׃ וְ גַ ם־נְ ַב ֵּׂשר ֶא ַ
ל ֹא נָ בֹוא ְל ִה ְת ַה ֵּלל ַּב ֲח ָב ִלים נָ ְפלּו ַל ֲא ֵח ִרים׃ ַאְך ַה ִּמ ְת ַה ֵּלל
יִת ַה ֵּלל ַּביהֹוָ ה׃ ִּכי ל ֹא זֶ ה הּוא ֲא ֶׁשר ִּפיו יְ ַׁש ְּב ֶחּנּו נֶ ֱא ָמן הּוא
ְ
ִּכי ִאם־זֶ ה ֲא ֶׁשר יְ ַׁש ְּב ֶחּנּו ִּפי יְ הֹוָ ה׃
ַא ֲח ַלי ָׂשאּונִ י־נָ א ְמ ַעט ְּב ִאּוַ ְל ִּתי ַאְך יָ ַד ְע ִּתי ִּכי נָ ׁשא ִּת ָּׁש ֻאנִ י׃
ֹלהים וְ יִ ַע ְד ִּתי ֶא ְת ֶכם ָל ִאיׁש הּוא
אתי ָל ֶכם ִקנְ ַאת ֱא ִ
ִּכי ִקּנֵ ִ
תּולה ַּת ָּמה׃ ַאְך
יח ֲא ֶׁשר ְל ָפנָ יו ִהנְ נִ י ְל ַה ֲע ִמ ְיד ֶכם ִּכ ְב ָ
ַה ָּמ ִׁש ַ
ת־חּוָ ה ְּב ָע ְר ָמתֹו ֵּכן ּגַ ם־
אתי ִּכי ַכ ֲא ֶׁשר ִה ִּׁשיא ַהּנָ ָחׁש ֶא ַ
יָ ֵר ִ
יח׃
ת־ּת ַּמ ְת ֶכם ֵמ ַא ֲח ֵרי ַה ָּמ ִׁש ַ
ת־ל ְּב ֶכם וְ ֶא ֻ
ן־ּת ִסירּו ֶא ִ
ַא ֶּתם ֶּפ ָ
ׁשּוע ַא ֵחר ֲא ֶׁשר ל ֹא ִהּגַ ְדנּו
לּו ִאיׁש ַה ָּבא ֲא ֵל ֶיכם יַ ּגִ יד ָל ֶכם יֵ ַ
ׁשרה
ֹא־ל ַק ְח ֶּתם אֹו ְב ָ
רּוח ַא ֶח ֶרת ֲא ֶׁשר ל ְ
אֹו ִכי ִת ְקחּו ַ
ּתּוכלּו ְל ָה ִכיל ְּד ָב ָריו׃
ֹא־ק ַּב ְל ֶּתם ָאז ְ
ַא ֶח ֶרת ֲא ֶׁשר ל ִ
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יחים ַאף ל ֹא
אׁשי ַה ְּׁש ִל ִ
ֲא ָבל ָח ַׁש ְב ִּתי ִּכי ל ֹא נ ֵֹפל ֲאנִ י ֵמ ָר ֵ
ֹא־כן ֲאנִ י
ְּב ָד ָבר ֶא ָחד׃ ִאם ַּכ ֲע ַרל ְׂש ָפ ַתיִ ם ֲאנִ י ְּב ִמ ְד ָּב ִרי ל ֵ
ל־א ָדם׃
נֹודע ָל ֶכם ִּב ְפנֵ י ָכ ָ
ל־א ֶׁשר ִּב ְל ָב ִבי ֲהל ֹא ַ
ַּב ָּד ַעת ִּכי ָכ ֲ
אתי ִּכי ִה ְׁש ַּפ ְל ִּתי נַ ְפ ִׁשי ְל ַמ ַען ַא ֶּתם ָּת ִרימּו
ַה ֵח ְטא ָח ָט ִ
ּלֹותי
ֹא־כ ֶסף׃ ַׁש ִ
ֹלהים ְּבל ָ
ׁשרת ֱא ִ
אתי ָל ֶכם ְּב ַ
ר ֹאׁש ִּכי ֵה ֵב ִ
ְק ִהּלֹות ֲא ֵחרֹות ִּכי ָל ַק ְח ִּתי ֵמ ֶהן ְׂש ַכר ְּפ ֻע ָּל ִתי ַל ֲעב ֹד ֶא ְת ֶכם
יתי ִאיׁש ִּכי ֵדי ַמ ְחס ִֹרי
יֹותי ִע ָּמ ֶכם וָ ֶא ְח ַסר ל ֹא ֶה ְל ֵא ִ
ִחּנָ ם׃ ִּוב ְה ִ
ִמ ְלאּו ָה ַא ִחים ֲא ֶׁשר ָּבאּו ִמ ַּמ ְקּדֹונְיָ א וָ ֶא ְׁש ַּת ֵּמר ְמא ֹד ִמ ְהיֹות
יח וַ ֲא ִמּתֹו
אֹוסיף ְל ִה ְׁש ַּת ֵּמר׃ ַּכ ֲא ֶׁשר ַה ָּמ ִׁש ַ
ֲע ֵל ֶיכם ְל ַמ ָּׂשא ֵוְכן ִ
ִלי הּוא ֵּכן ל ֹא ֵת ָע ֵצר ִמ ֶּמּנִי ְּת ִה ָּל ִתי זּו ִּבגְ ִלילֹות ֲא ַכּיָ א׃ וְ ַעל־
ֹלהים הּוא
ַמה־ּזֶ ה ֶא ְׁש ַּת ָּמר ַה ַעל ֲא ֶׁשר ל ֹא ָא ַה ְב ִּתי ֶא ְת ֶכם ָה ֱא ִ
אֹוסיף ַל ֲעׂשֹות ְל ַה ֲע ִביר ּת ֲֹאנָ ה
יתי ֵּכן ִ
יֹוד ַע׃ ַאְך ַּכ ֲא ֶׁשר ָע ִׂש ִ
ֵ
יּוכלּו ְל ִה ְת ַח ֵּׁשב ִּב ְת ִה ָּל ָתם ָּכמ ֹנּו׃
ן־ה ְמ ַב ְק ִׁשים ּת ֲֹאנָ ה ְל ַמ ַען ְ
ִמ ַ
יחי ֶׁש ֶקר ֵהם ע ֵֹׂשי ְר ִמּיָ ה ַה ִּמ ְת ַח ְּפ ִׂשים
ִּכי ֲאנָ ִׁשים ָּכ ֵא ֶּלה ְׁש ִל ֵ
ם־ה ָּׂש ָטן
יח׃ וְ ֵאין זֶ ה ֶּפ ֶלא ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ּגַ ַ
יחי ַה ָּמ ִׁש ַ
ִל ְׁש ִל ֵ
ל־ּכן ל ֹא ָד ָבר ּגָ דֹול הּוא ִאם
ִמ ְת ַח ֵּפׂש ְל ַמ ְל ַאְך אֹור׃ ַע ֵ
יתם ִמ ְּפ ִרי
ם־מ ָׁש ְר ָתיו ִל ְמ ָׁש ְר ֵתי ֶצ ֶדק ֲא ֶׁשר ְּב ַא ֲח ִר ָ
יִת ַח ְּפׂשּו גַ ְ
ְ
ֹאכלּו׃
יהם י ֵ
ַמ ַע ְל ֵל ֶ
ם־ּכן ַאף ֶּכ ֱאוִ יל
וְ עֹוד ֲאנִ י א ֵֹמר ַאל־יַ ְח ְׁש ֵבנִ י ִאיׁש ֶל ֱאוִ יל ִּכי ִא ֵ
ם־אנִ י׃ ֵאת ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ד ֵֹבר ל ֹא
ְׂשאּו ָפנַ י וְ ֶא ְת ַה ֵּלל ְמ ַעט ּגַ ָ
ם־ּד ָב ַרי ְּכא ֵֹחז ְּב ִס ְכלּות ַל ֲא ֶׁשר ָסמּוְך
ִמ ִּפי ָה ָאדֹון הּוא ִּכי ִא ְ
ִל ִּבי ִּב ְת ִה ָּל ִתי׃ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ַר ִּבים ִמ ְת ַה ְּל ִלים ְּכ ֶד ֶרְך ָּב ָׂשר
ת־ה ֱאוִ ִילים ְּב ֵח ֶפץ ֵלב יַ ַען
ם־אנִ י׃ ִּכי ִת ְׂשאּו ֶא ָ
וָ ָדם ֶא ְת ַה ֵּלל ּגַ ָ
ֲח ָכ ִמים ַא ֶּתם׃ ִּכי ֲהל ֹא ִת ְׂשאּו ִאם־יַ ֲע ִביד ֶא ְת ֶכם ִאיׁש ִאם־
ַיְב ַּלע ֶא ְת ֶכם ִאיׁש ִאם־יַ ֲעׁש ֹק ֶא ְת ֶכם ִאם־יִ ְתנַ ֵּׂשא ֲע ֵל ֶיכם אֹו
ל־ה ֶּל ִחי׃
יַ ֶּכה ֶא ְת ֶכם ַע ַ
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ְל ָב ְׁש ֵּתנּו ֲאנִ י ד ֵֹבר ְּכמֹו ִאם ְר ֵפי יָ ַדיִ ם ָהיִ ינּו ַל ֲעׂשֹות ָּכ ֵא ֶּלה
ת־ּפנָ יו ִהּנֵ ה ְּכא ֵֹחז ְּב ִס ְכלּות ֲאנִ י
ֲא ָבל ַּב ֲא ֶׁשר יָ ִעיז ִאיׁש ֶא ָ
ם־אנִ י ִאם
ם־אנִ י׃ ִאם ֵהם ִע ְב ִרים ֵּכן ּגַ ָ
א ֵֹמר ָא ִעיז ָּפנַ י ּגַ ָ
ם־אנִ י׃
ם־אנִ י ִאם ֵהם זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם ֵּכן ּגַ ָ
ֵהם יִ ְׂש ְר ֵא ִלים ֵּכן ּגַ ָ
יח ְּכ ָסר ַט ַעם ֲאנִ י ד ֵֹבר ֲאנִ י ע ֶֹלה
ִאם ֵהם ְמ ָׁש ְר ֵתי ַה ָּמ ִׁש ַ
יהם ְּבר ֹב ָע ָמל ְּב ָב ֵּתי ְכ ָל ִאים ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות ְּב ַמ ֲה ֻלּמֹות
ֲע ֵל ֶ
ּופ ַעם ַא ֲח ֵרי ַפ ַעם ְּב ַׁש ֲע ֵרי ָמוֶ ת׃ ָח ֵמׁש ְּפ ָע ִמים
ְל ֵאין ְספ ֹרֹות ַ
הּודים ַא ְר ָּב ִעים ֲח ֵס ָרה ֶא ָחת׃ ָׁשלׁש ְּפ ָע ִמים
יתי ִמ ֵידי ַהּיְ ִ
ֻה ֵּכ ִ
ּׁשֹוטים ַּפ ַעם ַא ַחת ֻס ַּק ְל ִּתי ָב ֲא ָבנִ ים ָׁשלׁש ְּפ ָע ִמים
יתי ַב ִ
ֻה ֵּכ ִ
יתי ִּב ִמ ֻצלֹות יָ ם׃ ְּב ַמ ָּסעֹות
נִ ְׁש ְּב ָרה ֳאנִ ּיָ ִתי ְּוכיֹום ָּת ִמים ָהיִ ִ
ּומגֹור ִמ ָּס ִביב ִמ ֶּׁש ֶטף ַמיִ ם ָמגֹור ִמ ְּפנֵ י ׁש ְֹד ִדים ָמגֹור
ַר ִּבים ָ
ִמ ְּפנֵ י ְבנֵ י ַע ִּמי ָמגֹור ִמ ְּפנֵ י גֹויִ ם ָמגֹור ָּב ִעיר ָמגֹור ַּב ִּמ ְד ָּבר
ּוב ְב ִלי־
ּוב ְת ָל ָאה ִ
ּומגֹור ְּב ֶק ֶרב ֲא ֵחי ָׁש ֶקר׃ ְּב ָע ָמל ִ
ָמגֹור ַּבּיָ ם ָ
ם־רּבֹות
י־מיִ ם וְ גַ ַ
ּוב ְב ִל ָ
י־ל ֶחם ִ
ֵׁשנָ ה ְּפ ָע ִמים ַה ְר ֵּבה ִּב ְב ִל ֶ
עֹורי ַּב ָּק ָרה׃ ִמ ְּל ַבד ֲהמֹון
ּוב ְב ִלי ִׂש ְמ ָלה ְל ִ
יתי ַבּצֹום נַ ְפ ִׁשי ִ
ִעּנֵ ִ
ל־ה ְּק ִהּלֹות ֲא ֶׁשר ָע ַלי ָהיּו ֻּכ ָּלנָ ה׃ ִמי
ְצ ָר ַכי יֹום יֹום וְ ַד ֲאגַ ת ָּכ ַ
ם־ע ַלי
יתי ִמי נִ ְכ ַׁשל וְ ל ֹא ָב ֲע ָרה ֵאׁש ַּב ֲהגִ יגִ י׃ ִא ָ
ָח ָלה וְ ל ֹא ֻח ֵּל ִ
ׁשּוע
ֹלהים ָה ָאב ְליֵ ַ
לּואי׃ ִהּנֵ ה ָה ֱא ִ
ְל ִה ְת ַה ֵּלל ֶא ְת ַה ֵּלל ְּב ַת ֲח ָ
עֹולם וָ ֶעד הּוא י ֵֹד ַע ִּכי ל ֹא
יח ֲאדֹונֵ ינּו ָּברּוְך הּוא ְל ָ
ַה ָּמ ִׁש ַ
ּוב ַד ֶּמ ֶׂשק ַהּנְ ִציב ֲא ֶׁשר ַל ֲא ֵר ַטס ַה ֶּמ ֶלְך ָׁש ַמר ָׁשם
ֲא ַׁש ֵּקר׃ ְ
הֹורידּו א ִֹתי
ּוב ַסל ְּב ַעד ַה ַחּלֹון ִ
ל־ה ִעיר ַה ִהיא ְל ָל ְכ ֵדנִ י׃ ְ
ֶא ָ
חֹומה וְ נִ ְמ ַל ְט ִּתי ִמּיָ דֹו׃
ֵמ ַעל ַה ָ
אתי ְל ַס ֵּפר ַמ ְראֹות
הֹועיל ִלי ְל ִה ְת ַה ֵּלל ַאְך ָּב ִ
ָא ְמנָ ם ל ֹא ְל ִ
ע־ע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה יָ ַד ְע ִּתי ִאיׁש
וְ ֶחזְ י ֹנֹות ֵמ ֵאת ָה ָאדֹון׃ זֶ ה ַא ְר ַּב ֶ
אֹו־מחּוץ ַלּגּוף
ִ
ם־ּבּגּוף ֱהיֹותֹו
יח וְ ל ֹא יָ כ ְֹל ִּתי ָל ַד ַעת ִא ַ
ַּב ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים הּוא י ֵֹד ַע וְ ָה ִאיׁש ַההּוא ָע ָלה
יאה ַד ַעת ִמ ֶּמּנִ י ֱא ִ
ִּכי ְּפ ִל ָ
יׁשי׃
ָל ָר ִק ַיע ַה ְּׁש ִל ִ
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אֹו־מחּוץ ַלּגּוף
ִ
ם־ּבּגּוף ֱהיֹותֹו
ת־ה ִאיׁש ַההּוא יָ ָד ְע ִּתי ִא ַ
ֶא ָ
ֹלהים הּוא י ֵֹד ַע׃ וְ ֶאל־ּתֹוְך ַה ַּפ ְר ֵּדס ָע ָלה
ל ֹא יָכ ְֹל ִּתי ָל ַד ַעת ֱא ִ
וַ ּיִ ְׁש ַמע ֲא ֶׁשר ָע ְצמּו ִמ ַּס ֵּפר וְ ֵאין ּכ ַֹח ִּב ְלׁשֹון ָא ָדם ְל ַמ ֲל ָלם׃
לּואי׃
זּול ִתי ְּב ַת ֲח ָ
ָּב ִאיׁש ַההּוא ֶא ְת ַה ֵּלל ְּובנַ ְפ ִׁשי ל ֹא ֶא ְת ַה ֵּלל ָ
יתי ִכ ְכ ִסיל ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ֱא ֶמת
ֹא־היִ ִ
לּו־ח ַפ ְצ ִּתי ְל ִה ְת ַה ֵּלל ל ָ
וְ ַאף ָ
ן־יַחׁש ֹב ִאיׁש ֶע ְר ִּכי ְל ַמ ְע ָלה
ֲאנִי ְמ ַד ֵּבר ַאְך ֶא ֱעצ ֹר ְּב ִמ ִּלין ֶּפ ֲ
ה־ּבי אֹו ֵמ ֲא ֶׁשר יִ ְׁש ַמע ִמ ֶּמּנִי׃ ְּול ִב ְל ִּתי ֶא ְתנַ ֵּׂשא
ֵמ ֲא ֶׁשר ְיִר ֶא ִ
ן־לי קֹוץ ַמ ְכ ִאיב ִּב ְב ָׂש ִרי
יֶתר ִמ ַּדי נִ ַּת ִ
ְּב ַת ֲע ֻצּמֹות ַה ֶחזְ י ֹנֹות ֶ
*
יֶתר ִמ ָּדי׃
ן־א ְתנַ ֵּׂשא ֶ
וְ הּוא ַמ ְל ַאְך ַה ָּׂש ָטן ְל ַהּכ ֵֹתנִי ְב ֶאגְ ר ֹף ֶּפ ֶ
ל־ה ָאדֹון זֶ ה ָׁשֹלׁש ְּפ ָע ִמים ַל ֲה ִס ֵירהּו
וְ ַעל־ז ֹאת ִה ְת ַחּנַ נְ ִּתי ֶא ָ
ב־לָך ִּכי ְל ֵאין אֹונִים ַא ְׁש ִלים
ֹאמר ֵא ַלי ַח ְס ִּדי ַר ְ
ִמ ֶּמּנִי׃ וַ ּי ֶ
לּואי ְל ַמ ַען ִּת ָּמ ֵצא ִבי
ל־ּכן ִמּטּוב ֵלב ֶא ְת ַה ֵּלל ְּב ַת ֲח ָ
בּור ִתי ַע ֵ
ּגְ ָ
ּדּופים
לּואים ְּובגִ ִ
ל־ּכן ָר ְצ ָתה נַ ְפ ִׁשי ְב ַת ֲח ִ
יח׃ וְ ַע ֵ
בּורת ַה ָּמ ִׁש ַ
ּגְ ַ
יח ִּכי
וְ ִל ְהיֹות נִ ְר ָּדף וְ ָל ֶׁש ֶבת ְּב ָמצֹוק ְּובח ֶֹסר ּכ ֹל ְל ַמ ַען ַה ָּמ ִׁש ַ
ִאם־נְ פּוג ִֹתי ָאז ּגִ ּבֹור ָאנִי׃
יתי ִל ְכ ִסיל ְּב ִה ְת ַה ֲל ִלי ַאְך ַא ֶּתם ִא ְל ְצּתּונִ י ִּכי ֲע ֵל ֶיכם ָהיָ ה
ָהיִ ִ
י־כ ַאיִ ן
יחים ַאף ִּכ ְ
אׁשי ַה ְּׁש ִל ִ
ְל ַה ֲל ֵלנִ י יַ ַען ל ֹא־נ ֵֹפל ֲאנִ י ֵמ ָר ֵ
יח נַ ֲעׂשּו ְב ִק ְר ְּב ֶכם
ָאנִ י׃ ָא ְמנָ ם ָהא ֹתֹות ִּכי ֲאנִ י הּוא ַה ָּׁש ִל ַ
ּוב ֲע ִלילֹות נִ ְׂשּגָ בֹות׃
ּובנִ ְפ ָלאֹות ַ
מֹופ ִתים ְ
רּוח ְּב ְ
ל־א ֶרְך ַ
ְּב ָכ ֶ
י־ב ֶּמה נ ְֹפ ִלים ַא ֶּתם ִמּיֶ ֶתר ַה ְּק ִהּלֹות ִאם־ל ֹא ַּב ֲא ֶׁשר ל ֹא
ִּכ ַ
חּו־לי ְל ַעּוָ ָת ִתי ז ֹאת׃
הֹוגַ ְע ִּתי ֶא ְת ֶכם ִס ְל ִ
יׁשית ְּול ַמ ָּׂשא ל ֹא ֶא ְהיֶ ה
ִהנְ נִ י נָ כֹון ָלבֹוא ֲא ֵל ֶיכם ַּפ ַעם ְׁש ִל ִ
ם־את ִל ְּב ֶכם ִּכי ל ֹא
ֲע ֵל ֶיכם ִּכי ל ֹא הֹונְ ֶכם ֲאנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ִּכי ִא ֵ
ם־ה ָאבֹות
בֹותם ִּכי ִא ָ
אֹוצרֹות ַל ֲא ָ
ָ
ִמ ְׁש ַּפט ַה ָּבנִ ים ֶל ֱאצ ֹר
יהם׃
ִל ְבנֵ ֶ
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ן־א ְתנַ ֵשא יֶ ֶתר ִמ ָדי.
 v. 7בס׳׳א לא נמצא כאן ֶפ ֶ
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ת־א ֶׁשר ִלי ְּב ֵח ֶפץ ְל ָב ִבי וְ גַ ם ֶאת־
וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י נ ֵֹתן ָל ֶכם ֶא ֲ
אֹוסיף ְל ַא ֲה ָבה ֶאת־נַ ְפ ְׁש ֶכם
ִ
י־כ ֲא ֶׁשר
נַ ְפ ִׁשי ֶא ֵּתנָ ה ַאף ִּכ ַ
י־כן ָאנ ִֹכי ל ֹא
ֵּכן ַּת ְמ ִעיטּו ְל ַא ֲה ָבה ֶאת־נַ ְפ ִׁשי׃ ֲא ָבל לּו יְ ִה ֵ
יֹותי ָערּום ָל ַכ ְד ִּתי ֶא ְת ֵכם
יתי ָל ֶכם ְל ַמ ֲע ָמ ָסה ַרק ִּב ְה ִ
ָהיִ ִ
יתי ֶא ְת ֶכם ַעל־יְ ֵדי ָאח ֵמ ַא ַחד ֵמ ֵא ֶּלה
ְּב ָע ְר ָמה׃ ַה ִאם הֹונֵ ִ
ם־א ַחד
ֲא ֶׁשר ָׁש ַל ְח ִּתי ֲא ֵל ֶיכם׃ ִה ְפ ַצ ְר ִּתי ְב ִטיטֹוס ָל ֶל ֶכת וְ גַ ַ
רּוח
ָה ַא ִחים ָׁש ַל ְח ִּתי ִאּתֹו ַה ִאם־הֹונָ ה ֶא ְת ֵכם ִטיטֹוס ֲהל ֹא ְב ַ
ּובא ַֹרח ֶא ָחד ְצ ָע ֵדינּו ּכֹונָ נּו׃
ַא ַחת ְ
חׁש ִבים ִּכי ִהנְ נּו ִמ ְצ ַט ְּד ִקים ִל ְפנֵ ֶיכם ֲא ָבל ְּד ָב ֵרינּו
עֹוד ֶכם ְ
אּולי ְ
ַ
ל־א ֶּלה ַרק ִּבגְ ַל ְל ֶכם ִיְד ִידים
ּומ ִׁשיחֹו ִּכי ָכ ֵ
ֹלהים ְ
נֶ גֶ ד ְּפנֵ י ָה ֱא ִ
ן־א ְמ ָצ ֲא ֵכם ל ֹא ִכ ְל ָב ִבי
ְל ִה ָּבנֹות ִמ ֶּמּנּו׃ ִּכי יָ ֵרא ָאנ ִֹכי ְּבב ִֹאי ֶּפ ֶ
ן־א ְמ ָצא ָב ֶכם ְמ ִר ָיבה וְ ִקנְ ָאה
וְ ַא ֶּתם ִּת ְמ ָצאּונִי ל ֹא ִכ ְל ַב ְב ֶכם ֶּפ ֶ
הּומה
ּומ ָ
יאי ִד ָּבה ּגְ אֹון זֵ ִדים ְ
ּומֹוצ ֵ
ִ
הֹול ֵכי ָר ִכיל
ּומדֹון ְ
ֶע ְב ָרה ָ
נֵיכם וְ ִה ְת ַע ַּצ ְב ִּתי ֶאל־
ֹלהי ִל ְפ ֶ
ן־ּבב ִֹאי עֹוד יַ ְׁש ִּפ ֵילנִי ֱא ַ
ַר ָּבה׃ ֶּפ ְ
ּתֹוע ָבה
ן־ה ֵ
ר־ח ְטאּו ְכ ָבר וְ ל ֹא ָׁשבּו ִמ ַ
ל־ר ִּבים ֵמ ֶהם ֲא ֶׁש ָ
ִל ִּבי ַע ַ
ן־הּנְ ָב ָלה ֲא ֶׁשר ָעׂשּו׃
ּומ ַ
ן־הּזְ נּות ִ
ּומ ַ
ִ
ל־ּפי
ל־ּפי ְׁשנַ יִ ם ֵע ִדים אֹו ַע ִ
יׁשית ַע ִ
ִהנְ נִ י ָבא ֲא ֵל ֶיכם ַּפ ַעם ְׁש ִל ִ
ל־ּד ָבר׃ ֵהן ָא ַמ ְר ִּתי ֵמ ָאז ְּוכמֹו ִמ ָּקרֹוב
לׁשה ֵע ִדים יָ קּום ָּכ ָ
ְׁש ָ
ם־ע ָּתה ֵמ ָרחֹוק
יתי ִע ָּמ ֶכם ַּב ַּפ ַעם ַה ֵּׁשנִ ית ֵּכן ּגַ ַ
ַּכ ֲא ֶׁשר ָהיִ ִ
ל־א ֶׁשר ָח ְטאּו ְכ ָבר ְּול ָכל־יֶ ֶתר
ֶט ֶרם ּב ִֹאי ִהנְ נִ י ַמּגִ יד וְ כ ֵֹתב ְל ָכ ֲ
ׁשּובי ֲא ֵל ֶיכם׃ יַ ַען
ֹא־אֹוסיף ָלחּוס ְּב ִ
ִ
ַאנְ ֵׁשי ְק ִה ַּל ְת ֶכם ִּכי ל
יח ִּד ֶּבר ִּבי ֲא ֶׁשר ל ֹא ָק ְצ ָרה
ם־ה ָּמ ִׁש ַ
ִל ְבח ֹן ַא ֶּתם ְמ ַב ְק ִׁשים ִא ַ
ף־אם־נִ ְצ ַלב ֶּכ ֱאנֹוׁש
יָ דֹו ָל ֶכם ִּכי ְכגִ ּבֹור הּוא ְּב ִק ְר ְּב ֶכם׃ ִּכי ַא ִ
ם־אנַ ְחנּו ִק ְצ ֵרי־יָד ִהּנֵ נּו
ֹלהים ֵוְכן *ּבֹו ּגַ ֲ
בּורת ֱא ִ
ָאנּוׁש ַחי הּוא ִּבגְ ַ
ֹלהים ְלטֹוב ָל ֶכם׃
בּורת ֱא ִ
ַאְך ַחּיִים ִעּמֹו ִּבגְ ַ
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 v. 4ס׳׳א ִעּמֹו.
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ם־ּב ֱאמּונָ ה ַא ֶּתם ע ְֹמ ִדים וְ ִה ָּב ֵחנּו אֹו
נַ ּסּו ֶאת־נַ ְפ ְׁש ֶכם ִא ֶ
יח ְּב ִק ְר ְּב ֶכם ִאם־ל ֹא
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֲה ֶט ֶרם ֵּת ְדעּו ִמּנַ ְפ ְׁש ֶכם ִּכי יֵ ַ
הֹוח ְל ִּתי ִּכי ַת ְׂש ִּכילּו ֲא ֶׁשר ל ֹא ֶכ ֶסף נִ ְמ ָאס
ִסיגִ ים ַא ֶּתם׃ וַ ֲאנִ י ַ
ל־רע ל ֹא
ֹלהים נִ ְת ַּפ ֵּלל ְל ִב ְל ִּתי ַת ֲעׂשּון ָּכ ָ
ל־ה ֱא ִ
ֲאנָ ְחנּו׃ וְ ֶא ָ
ם־ל ַמ ַען ַּת ֲעׂשּון ַא ֶּתם
ְל ַמ ַען ִהּוָ ַדע ִּכי ֲאנַ ְחנּו ְמזֻ ָּק ִקים ִּכי ִא ְ
נּוכל ֲעׂשֹות
י־אנַ ְחנּו ְּכ ִסיגִ ים נֵ ָח ֵׁשב׃ ִּכי ל ֹא ַ
ת־הּטֹוב ַאף ִּכ ֲ
ֶא ַ
ם־ּב ַעד ָה ֱא ֶמת׃ ִּכי גַ ם־נָ גִ ָילה ִאם
ָּד ָבר ְלנֶ גֶ ד ָה ֱא ֶמת ִּכי ִא ְ
ל־ה ָּד ָבר
ּגִ ּב ֵֹרי כ ַֹח ַא ֶּתם ַאף ִּכי ֲאנַ ְחנּו ְּכ ַד ֵּלי כ ַֹח נֵ ָח ֵׁשב ִּכי ֶא ַ
ל־ּכן ָּכ ַת ְב ִּתי ֶאת־
יֹות ֶכם ְׁש ֵל ִמים׃ וְ ַע ֵ
ַהּזֶ ה ָאנּו ִמ ְת ַּפ ְל ִלים ִל ְה ְ
ה־ּלי
עֹודּנִ י ָרחֹוק ִמ ֶּכם ְל ַמ ַען ְּבב ִֹאי ל ֹא יִ ְהיֶ ִ
ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְּב ֶ
ָמקֹום ְל ַד ֵּבר ִא ְּת ֶכם ָקׁשֹות ְל ִפי ַהּכ ַֹח ֲא ֶׁשר נָ ַתן ִלי ָה ָאדֹון
ִל ְבנֹות ֶא ְת ֶכם וְ ל ֹא ִל ְפרֹוץ ָּב ֶכם׃
ת־ל ְּב ֶכם
ימים וְ ִה ְת ַחּזָ קּו יַ ֲחדּו ֶא ִ
וְ ַע ָּתה ִׂשיׂשּו ַא ַחי ֱהיּו ְת ִמ ִ
אֹלהי ָה ַא ֲה ָבה וְ ַה ָּׁשלֹום יִ ְהיֶ ה ִע ָּמ ֶכם׃
ת־ה ָּׁשלֹום ֶא ֱהבּו וֵ ֵ
וְ ֶא ַ
יקת ַהּק ֶֹדׁש׃
ת־א ִחיו ִּבנְ ִׁש ַ
ַׁש ֲאלּו ְל ָׁשלֹום ִאיׁש ֶא ָ
דֹוׁשים ֻּכ ָּלם ׁש ֲֹא ִלים ְל ָׁשלֹום ָל ֶכם׃
ַה ְּק ִ
רּוח
ֹלהים וְ ִלוְ יַ ת ַ
יח וְ ַא ֲה ַבת ָה ֱא ִ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶח ֶסד ֲאד ֹנֵ ינּו יֵ ַ
ם־ּכ ְּל ֶכם ָא ֵמן׃
ַהּק ֶֹדׁש ִע ֻ
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נָׁשים ִּכי
ל־ּפי ֲא ִ
נָׁשים וְ ל ֹא ַע ִ
יח ֻׁש ַּלח ל ֹא ֵמ ֵאת ֲא ִ
ּפֹולֹוס ָׁש ִל ַ
אֹלהים ֲא ִבי־כ ֹל ֲא ֶׁשר ֲה ִקימֹו ִמן־
יח וֵ ִ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־ּפי יֵ ַ
ם־ע ִ
ִא ַ
ל־ק ִהּלֹות ּגָ ַל ְטיָא׃ ֶח ֶסד
ל־ה ַא ִחים ֲא ֶׁשר ִא ִּתי ֶא ְ
ַה ֵּמ ִתים׃ ָוְכ ָ
יח ֲאד ֹנֵינּו׃ ֲא ֶׁשר־
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ָא ִבינּו וְ יֵ ַ
יִּתן ָל ֶכם ֱא ִ
וְ ָׁשלֹום ֵ
עֹולם ָה ָרע
ן־ה ָ
ֹאתינּו ְּול ַה ִּצ ֵילנּו ִמ ָ
ל־חּט ֵ
נָ ַתן ֶאת־נַ ְפׁשֹו ְל ַכ ֵּפר ַע ַ
עֹולם וָ ֶעד ָא ֵמן׃
ֹלהים ָא ִבינּו׃ ֲא ֶׁשר־לֹו ַה ָּכבֹוד ְל ָ
ַהּזֶ ה ִּכ ְרצֹון ֱא ִ
ִּת ָּמהֹון ֲא ָחזַ נִי ִּכי־כ ֹה ְמ ֵה ָרה ַס ְר ֶּתם ֵמ ַא ֲח ֵרי ַהּק ֵֹרא ֶא ְת ֶכם
ׂשרה ַא ֶח ֶרת׃ וְ ִהיא ֵאינֶ ּנָ ה
ְּב ֶח ֶסד ְמ ִׁש ֵחנּו וַ ֵּת ְלכּו ַא ֲח ֵרי ְב ָ
ׂשרה ֲא ָבל יֵ ׁש ֲאנָ ִׁשים ָהע ְֹכ ִרים ֶא ְת ֶכם וְ ַה ְמ ַב ְק ִׁשים ִל ְבֹלל
ְב ָ
נֶיה׃ ָא ֵכן ִאם־ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו
ל־ּפ ָ
יח ָּבֹלל וְ ָהפְֹך ַע ָ
ׂשרת ַה ָּמ ִׁש ַ
ְּב ַ
ׂשרה ַא ֶח ֶרת ֲא ֶׁשר ל ֹא
ן־ה ָּׁש ַמיִם יַ ְׁש ִמ ֲיע ֶכם ְּב ָ
אֹו־מ ְל ָאְך ִמ ַ
ַ
עֹוד־ה ָּפ ַעם
ַ
נּוה יָ ֳח ָרם׃ ָּכזֶ ה ָא ַמ ְרנּו ֵמ ָאז ֵוְכן ֲאנִי א ֵֹמר
ִה ְׁש ַמ ֲע ָ
ׂשרה ִמ ַּב ְל ֲע ֵדי זּו ֲא ֶׁשר ִק ַּב ְל ֶּתם יָ ֳח ָרם׃
וְ ִאם יַ ְׁש ִמ ֲיע ֶכם ִאיׁש ְּב ָ
ֹלהים
ִּכי ַה ְמ ַפ ֶּתה ֲאנָ ִׁשים ֲאנִי ַע ָּתה אֹו ְמ ַד ֵּבר ְּד ָב ַרי ִל ְפנֵי ֱא ִ
לּו־ּב ַּק ְׁש ִּתי
ִ
ַה ִאם ְל ָה ִפיק ָרצֹון ִמ ְּבנֵי ָא ָדם ֲאנִי ְמ ַב ֵּקׁש ִּכי
יח׃
יתי ֶע ֶבד ַל ָּמ ִׁש ַ
ְל ָה ִפיק ָרצֹון ִמ ְּבנֵי ָא ָדם ל ֹא ָהיִ ִ
נֹוד ָעה ָל ֶכם ִמ ִּפי ל ֹא
ׂשרה ֲא ֶׁשר ְ
וַ ֲאנִ י ַמּגִ יד ָל ֶכם ֶא ָחי ִּכי ַה ְּב ָ
יה
ם־אנ ִֹכי ל ֹא ִמ ִּפי ָא ָדם ִק ַּב ְל ִּת ָ
ִמ ְּמקֹור ָא ָדם יָ ָצ ָאה׃ ִּכי ּגַ ָ
יח׃ ִּכי
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ם־ּב ָחזֹון ֵמ ֵאת יֵ ַ
ן־אנֹוׁש ִּכי ִא ֶ
וְ ל ֹא ה ַֹרנִ י ֶב ֱ
ת־ע ַדת
הּודית וְ ֶא ֲ
יכֹותי ְל ָפנִ ים ַּב ָּדת ַהּיְ ִ
ֹא־ׁש ַמ ְע ֶּתם ֲה ִל ַ
ֲהל ְ
ֹלהים ָר ַד ְפ ִּתי ְל ַב ַּלע ְּול ַה ְׁש ִחית׃
ֱא ִ
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הּודית ֵמ ַר ִּבים ִּב ְבנֵי גִ ִילי ְּב ֶק ֶרב
הֹוס ְפ ִּתי ַד ַעת ְּב ֵדעֹות ַהּיְ ִ
וְ ַ
ֹלהים
בֹותי׃ ַאְך ָה ֱא ִ
אתי ְל ַק ָּב ַלת ֲא ָ
דֹולה ִקּנֵ ִ
ַע ִּמי וְ ִקנְ ָאה גְ ָ
ֲא ֶׁשר ִה ְב ִּד ַילנִי ִמ ְּמ ֵעי ִא ִּמי וַ ֲא ֶׁשר ְק ָר ַאנִי ְּב ַח ְסּדֹו׃ ַּכ ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ
ם־ּב ָׂשר
נֹוע ְצ ִּתי ִע ָ
ׁשּועתֹו ַבּגֹויִם ל ֹא ַ
ת־ּבנֹו ְל ַב ֵּׂשר יְ ָ
ְלגַ ּלֹות ִלי ֶא ְ
יחים
ל־ה ְּׁש ִל ִ
יְרּוׁש ַל ָיְמה ֶא ַ
ָ
יתי
ֹא־ע ִל ִ
וָ ָדם ַאף ל ֹא ְּכ ָרגַ ע׃ וְ גַ ם ל ָ
ּומ ָּׁשם ַׁש ְב ִּתי ְלד ַָּמ ֶׂשק׃
ם־ה ַל ְכ ִּתי ַל ֲע ָרב ִ
ֲא ֶׁשר ִק ְּדמּונִי ִּכי ִא ָ
ת־פ ְטרֹוס
יְמה ִל ְראֹות ֶא ֶ
רּוׁש ַל ָ
יתי ָאז יְ ָ
ּומ ֵּקץ ָׁשֹלׁש ָׁשנִ ים ָע ִל ִ
ִ
יתי ִאיׁש ַא ֵחר ִמן־
ֹא־ר ִא ִ
וָ ֵא ֵׁשב ִעּמֹו ֲח ִמ ָּׁשה ָע ָׂשר יֹום׃ וְ ל ָ
זּול ִתי יַ ֲעק ֹב ֲא ִחי ָה ָאדֹון׃ וְ ז ֹאת ֲאנִ י כ ֵֹתב ּפ ֹה
יחים ָ
ַה ְּׁש ִל ִ
אתי ֶאל־ּגְ ִלילֹות ֲא ָרם
י־כן ָּב ִ
ֹלהים וְ ל ֹא ֲא ַכּזֵ ב׃ וְ ַא ֲח ֵר ֵ
נֶ גֶ ד ֱא ִ
הּודה ל ֹא
יח ֲא ֶׁשר ְּב ֶא ֶרץ יְ ָ
וְ ִק ִיל ְקיָ א׃ ֲא ָבל ְק ִהּלֹות ַה ָּמ ִׁש ַ
נֹוד ְע ִּתי ָל ֶהם ָּפנִ ים ְּב ָפנִ ים׃ ַאְך־ז ֹאת ָׁש ְמעּו ִּכי־זֶ ה ָה ִאיׁש
ַ
ׂשרת ָה ֱאמּונָ ה ֲא ֶׁשר
ֲא ֶׁשר ְר ָד ָפם ֵמ ָאז ְמ ַב ֵּׂשר ַּכּיֹום ְּב ַ
אֹלהים ִּבגְ ָל ִלי׃
ִה ְכ ִח ָידּה ִמ ֶק ֶדם׃ וַ ּיִ ְּתנּו ָכבֹוד ֵל ִ
יְמה ִעם ַּבר־
רּוׁש ַל ָ
יתי עֹוד יְ ָ
ּומ ֵּקץ ַא ְר ַּבע ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה ָע ִל ִ
ִ
יתי ָׁש ָּמה ַּכ ֲא ֶׁשר
ת־טיטֹוס ָל ַק ְח ִּתי ִע ָּמ ִדי׃ וַ ֲאנִ י ָע ִל ִ
נַ ָּבא וְ גַ ם ֶא ִ
אתי ְב ֶק ֶרב ַהּגֹויִם
ׂשרה ַּכ ֲא ֶׁשר ָק ָר ִ
יתי ֶב ָחזֹון וְ ִד ְב ֵרי ַה ְּב ָ
ֻצּוֵ ִ
יאי ָה ֵע ָדה ְל ָבד ְל ַמ ַען ל ֹא
י־כן ִל ְפנֵ י ְק ִר ֵ
יהם וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ַׂש ְמ ִּתי ִל ְפנֵ ֶ
יִ ְהיֶ ה ָל ִריק ֲא ֶׁשר ָא ִחיׁש ַל ֲעׂשֹות וַ ֲא ֶׁשר ַח ְׁש ִּתי ֵמ ָאז׃ וְ גַ ם־
ִטיטֹוס ָא ֶׁשר ִע ָּמ ִדי ִּכי־יְ וָ נִ י הּוא ל ֹא נָ ַטל ָע ָליו ְל ִהּמֹול׃ ַּב ֲעבּור
ר־לנּו
ת־הח ֶֹפׁש ָא ֶׁש ָ
ֲא ֵחי ֶׁש ֶקר ֲא ֶׁשר ִה ְתּגַ ּנְ בּו וַ ּיָב ֹאּו ָלתּור ֶא ַ
יח ְל ַמ ַען ַה ֲע ִב ֵידנּו׃ וְ ל ֹא־נִ ְפ ָּתה ִל ֵּבנּו ְל ִה ָּכנַ ע
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ְּביֵ ַ
ׂשרה
יהם ַאף־ל ֹא ְכ ָרגַ ע ְל ַמ ַען יַ ֲעמ ֹד ִע ָּמ ֶכם ק ְֹׁש ְט ַה ְּב ָ
ִמ ְּפנֵ ֶ
עֹולם׃ וְ ָל ֵא ֶּלה ַה ְמ ֻס ָּל ִאים ְּב ֶע ְר ָּכם ִאם ֶע ְר ָּכם ֵּכן אֹו ֵכן ל ֹא
ְל ָ
י־איׁש וְ ַה ְמ ֻס ָּל ִאים ַה ֵא ֶּלה
ֹלהים ל ֹא יִ ָּׂשא ְפנֵ ִ
ת־ל ִּבי ֱא ִ
ַׂש ְמ ִּתי ֶא ִ
אּומה׃
הֹוסיפּו ִלי ְמ ָ
ל ֹא ִ
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ה־ּלי ְל ַב ֵּׂשר ְּב ֶק ֶרב ָה ֲע ֵר ִלים
י־פ ֻק ָּדה נִ ְּתנָ ִ
ַאְך ְל ֶה ֶפְך ֵהם ָראּו ִּכ ְ
י־הּנ ֵֹתן ּכ ַֹח
ּמֹולים׃ ִּכ ַ
ַּכ ֲא ֶׁשר נִ ְּתנָ ה ְל ֶפ ְטרֹוס ְל ַב ֵּׂשר ְּב ֶק ֶרב ַהּנִ ִ
ּמֹולים הּוא נָ ַתן ִלי ּכ ַֹח ִל ְהיֹות
ל־הּנִ ִ
לּוח ֶא ָ
ְל ֶפ ְטרֹוס ִל ְהיֹות ָׁש ַ
יֹוחנָ ן ַהּנֶ ֱח ָׁש ִבים
ל־הּגֹויִם׃ ַוְכ ֲא ֶׁשר ָראּו יַ ֲעק ֹב ֵוְכ ָיפא וְ ָ
לּוח ֶא ַ
ָׁש ַ
י־ח ֶסד ֵאל ָע ָלי נָ ְתנּו ִלי ְּול ַבר־נַ ָּבא ֶאת־
ּמּודי ַה ְּק ִה ָּלה ִּכ ֶ
ְל ַע ֵ
ל־הּגֹויִם וְ ֵהם
יְמינָ ם ְלאֹות ַא ֲחוָ ה ֵלאמ ֹר ִּכי ֲאנַ ְחנּו נֵ ֵלְך ֶא ַ
יַ ד ִ
ם־ׁש ַק ְד ִּתי
ת־ה ֲענִ ּיִ ים ֲא ֶׁשר ּגַ ָ
ּמֹולים׃ ַאְך ִאם־נִ זְ ּכ ֹר ֶא ָ
ל־הּנִ ִ
ֶא ַ
ַל ֲעׂשֹות ֵּכן׃
ל־ּפנָ יו ִּכי נִ ְמ ָצא
הֹוכ ְח ִּתיו ַע ָ
ּיֹוכיָ א ַ
ֲא ָבל ְּבב ֹא ֶּפ ְטרֹוס ְל ַאנְ ִט ְ
בֹו ְּד ַבר ַא ְׁש ָמה׃ ִּכי ַעד־ל ֹא ָּבאּו ֲאנָ ִׁשים ֵמ ֵאת יַ ֲעק ֹב
ת־הּגֹויִ ם ַאְך ַא ֲח ֵרי* ב ָֹאם נִ ְב ַּדל ֵמ ֶהם וַ ּיִ ָּפ ֵרד
ָא ַכל יַ ְח ָּדו ֶא ַ
הּודים ִה ְת ַּכ ֲחׁשּו
ם־ׁש ָאר ַהּיְ ִ
ּמֹולים׃ וְ ֵכן ּגַ ְ
ת־הּנִ ִ
ִמּיִ ְר ָאתֹו ֶא ַ
ם־ּבר־נַ ָּבא נִ ְת ַּפׂש ְּב ַכ ֲח ָׁשם׃ וַ ֲאנִ י ִב ְרא ִֹתי ִּכי
ִעּמֹו ַעד ִּכי־גַ ַ
ל־ּפ ְטרֹוס
ׂשרת ָה ֶא ֱמת ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ֶ
ל ֹא יֵ ְלכּון נְ כ ָֹחה ְל ִפי ְב ַ
הּודי ֵּת ֵלְך ְּב ֶד ֶרְך ַהּגֹויִ ם וְ ל ֹא ְב ֶד ֶרְך
ם־א ָּתה ַהּיְ ִ
ְל ֵעינֵ י־כ ֹל ִא ַ
ת־הּגֹויִ ם ְל ִה ְתיַ ֵהד׃ ֵהן ִמּזֶ ַרע
ּדּוע זֶ ה ְּת ַא ֵּלץ ֶא ַ
הּודים ַמ ַ
ַהּיְ ִ
ׁשֹותם׃
נֹול ְדנּו וְ ל ֹא ִמּזֶ ַרע ַהּגֹויִ ם ַה ַח ָּט ִאים ְּבנַ ְפ ָ
הּודים ָ
ַהּיְ ִ
ּתֹורה
וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר יָ ַד ְענּו ִּכי ל ֹא־יִ ְצ ַּדק ִאיׁש ְּב ֻחּקֹות ַה ָ
ם־אנַ ְחנּו ָבאנּו ְל ַה ֲא ִמין
יח ּגַ ֲ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ם־ּב ֱאמּונַ ת יֵ ַ
ִּכי ִא ֶ
יח וְ ל ֹא ְב ֻחּקֹות
יח ְל ַמ ַען נִ ְצ ַּדק ֶּב ֱאמּונַ ת ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ְּביֵ ַ
ל־ּב ָׁשר׃ וְ ַע ָּתה ִּכי
ּתֹורה ל ֹא יִ ְצ ַּדק ָּכ ָ
ּתֹורה ִּכי ְב ֻחּקֹות ַה ָ
ַה ָ
יִּמ ֵצא ָבנּו ֲהיִ ְהיֶ ה
ּוב ָכל־ז ֹאת ָעֹון ָ
יח ְ
נְ ַב ֵּקׁש ִצ ְד ָק ֵתנּו ַּב ָּמ ִׁש ַ
ת־א ֶׁשר
ם־אׁשּוב וְ ֶא ְבנֶ ה ֶא ֲ
יח ּכ ֵֹהן ֶל ָעֹון ָח ִל ָילה׃ ִּכי ִא ָ
ַה ָמ ִׁש ַ
י־ּכ ֵּמת נֶ ֱח ַׁש ְב ִּתי
ָה ָר ְס ִּתי ִהנְ נִי ֵמ ִעיד ְּבנַ ְפ ִׁשי ִּכי פ ֵֹׁש ַע ָאנִי׃ ִּכ ַ
אֹלהים׃
ּתֹורה ְל ַמ ַען ֶא ְחיֶ ה ֵל ִ
ל־ּפי ַה ָ
ּתֹורה ַע ִ
ַל ָ
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 v. 12ס׳׳א אחרי ָבא.
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אל־הגלטיים ב ,ג

יח
ם־ה ָּמ ִׁש ַ
ֹא־אנ ִֹכי ִּכי ִא ַ
יח וְ ַחי ָאנ ִֹכי ַאְך ל ָ
ם־ה ָּמ ִׁש ַ
ִהנְ נִי ָצלּוב ִע ַ
*
נִיתי ֶב ֱאמּונָ ִתי ְּב ֶבן־
רּוח ַה ַחּיִ ים ֲא ֶׁשר ִּב ְב ָׂש ִרי ַּכּיֹום ָק ִ
ַחי ִּבי וְ ַ
ּיִּתן ֶאת־נַ ְפׁשֹו ָּכ ְפ ִרי׃ ל ֹא ֶא ֱע ֶׂשה
ֹלהים ֲא ֶׁשר ָא ַהב א ִֹתי וַ ֵ
ָה ֱא ִ
ּתֹורה
ל־יְדי ַה ָ
ם־ת ָּמ ֵצא ְצ ָד ָקה ַע ֵ
ֹלהים ְל ָאיִן ִּכי ִא ִ
ת־ח ֶסד ָה ֱא ִ
ֶא ֶ
יח ֵמת ִחּנָ ם׃
ָאז ַה ָּמ ִׁש ַ
הֹוי ּגָ ָל ִטּיִ ים ְס ָכ ִלים ִמי ִה ְׁש ִמין ִּב ְכ ָׁש ִפים ִל ְּב ֶכם ִמ ְׁשמ ַֹע ֶאל־
תֹוכ ֶכם
יח ַה ָּצלּוב ָהיָ ה ָחרּות ְּב ֲ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ָה ֱא ֶמת ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר יֵ ַ
ינֵיכם׃ ַרק ז ֹאת ָח ַפ ְצ ִּתי ִל ְׁשמ ֹע ִמ ִּפ ֶיכם ֵאיְך
ל־לּוח ְל ֵע ֶ
ַ
ְּכמֹו ַע
ּתֹורה אֹו ֵע ֶקב ּכ ַֹח ָה ֱאמּונָ ה׃
רּוח ֵע ֶקב ֻחּקֹות ַה ָ
ת־ה ַ
ִק ַּב ְל ֶּתם ֶא ָ
רּוח
ֹּלתם ִל ְהיֹות ַאנְ ֵׁשי ַ
ַה ִאם ָּכז ֹאת נִ ְס ַּכ ְל ֶּתם ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ַה ִח ֶ
אתם ָע ָמל ָרב
ַּת ְׁש ִלימּו ַע ָּתה ְּב ֻחּקֹות ַה ָּב ָׂשר׃ ָל ָּמה־ּזֶ ה נְ ָׂש ֶ
הֹועיל׃ ִהּנֵ ה ַה ַּמ ֲא ִציל ִמן־
ִחּנָ ם ִאם ל ֹא ְל ֵעזֶ ר הּוא וְ ל ֹא ְל ִ
רּוח ֲע ֵל ֶיכם אֹו ָהע ֶֹׂשה ָב ֶכם נִ ְפ ָלאֹות ֲה ֲיַע ֶׂשה ָכז ֹאת ְּב ֻחּקֹות
ָה ַ
ם־א ְב ָר ָהם ֶה ֱא ִמין
ּתֹורה אֹו ְבכ ַֹח ָה ֱאמּונָ ה׃ ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ַ
ַה ָ
י־בנֵי ָה ֱאמּונָ ה
ל־ּכן ְּדעּו־נָ א ִּכ ְ
ׁשב ָה ּלֹו ְצ ָד ָקה׃ ַע ֵ
אֹלהים וַ ּיַ ְח ֶ
ֵּב ִ
ֹלהם ְיַצ ִדיק
ְּבנֵי ַא ְב ָר ָהם ֵה ָּמה׃ וְ ַה ִּמ ְק ָרא ָצ ָפה ֵמר ֹאׁש ִּכי ָה ֱא ִ
ת־א ְב ָר ָהם ֵלאמ ֹר
ת־הּגֹויִם ֶּב ֱאמּונָ ה ִה ְק ִּדים ְל ַב ֵּׂשר ֶא ַ
ֶא ַ
*
יִת ָּב ְרכּו ִעם־
ל־ּכן ַרק ַאנְ ֵׁשי ֱאמּונָ ה ְ
ל־הּגֹויִם׃ ַע ֵ
וְ נִ ְב ְרכּו ְבָך ָּכ ַ
ּתֹורה
ל־מ ְצֹות ַה ָ
ַא ְב ָר ָהם ִאיׁש ֱאמּונִים׃ ֲא ָבל ַהּב ְֹט ִחים ַע ִ
*
ת־ּכל־
ֹא־יָקים ֶא ָ
ְיִמ ְצאּו ְק ָל ָלה ְב ִצ ָּדּה ִּכי ָכתּוב ָארּור ֲא ֶׁשר ל ִ
אֹותם׃ וְ ִכי ַעל־
ּתֹורה ַל ֲעׂשֹות ָ
תּובים ְּב ֶס ֶפר ַה ָ
ַה ְּד ָב ִרים ַה ְּכ ִ
ֹלהים ָּד ָבר ָּברּור הּוא
ּתֹורה ל ֹא־יִ ְצ ַּדק ִאיׁש ִל ְפנֵ י ֱא ִ
יְ ֵדי ַה ָ
ּתֹורה ל ֹא ֱאמּונָ ה ְת ַב ֵּקׁש ִּכי
י־צ ִּדיק ֶּב ֱאמּונָ תֹו יִ ְחיֶ ה׃ וְ ַה ָ
ִּכ ַ
יה וָ ַחי ָּב ֶהם׃
ת־מ ְׁש ָּפ ֶט ָ
ת־ה ָא ָדם ֲא ֶׁשר יַ ֲע ֶׂשה ֶא ִ
ם־א ָ
ִא ֶ
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יח.
ּוב ָמ ִש ַ
אֹלהים ַ
 v. 20ס׳׳א ֵב ִ
 v. 8נ׳׳א כ ֹל ִמ ְש ְפח ֹת ָה ֲא ָד ָמה ,עיין בראשית י׳׳ב ג׳.
התורה־הז ֹאת ,עיין דברים כ׳׳ז כ׳׳ו.
ַ
את־ד ְב ֵרי
ִ
 v. 10נ׳׳א
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ּתֹורה ַּב ֲא ֶׁשר ָהיָ ה
יח ָּפ ָדה ֶאת־נַ ְפ ֵׁשנּו ִמ ִּק ְל ַלת ַה ָ
ַה ָּמ ִׁש ַ
*
ל־ה ֵעץ׃
ל־ה ָּתלּוי ַע ָ
ִל ְק ָל ָלה ַּת ְח ֵּתינּו ִּכי ָכתּוב ָארּור ָּכ ַ
יִת ָּב ְרכּו ְּב ִב ְר ַכת
ם־הּגֹויִם ְ
יח ּגַ ַ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־יְדי יֵ ַ
ָּובז ֹאת ַע ֵ
ֹלהים ְל ִתּתֹו נְ ַק ֵּבל ֵע ֶקב ֱאמּונָ ה׃
רּוח ֲא ֶׁשר ָא ַמר ֱא ִ
ַא ְב ָר ָהם וְ ָה ַ
ם־ּב ִרית ֲא ֶׁשר ָּכ ַרת ַא ַחד
י־א ָדם ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר ּגַ ְ
ַא ַחי ְּכ ֶד ֶרְך ְּבנֵ ָ
ָה ֲאנָ ִׁשים וַ יְ ַקּיֵם א ָֹתּה ַּכ ִּמ ְׁש ָּפט ל ֹא ִיְפ ֶירּנָ ה ִאיׁש וְ ל ֹא יְ ַׁשּנֶ ה־
ָּבּה ָּד ָבר׃ וְ ִהּנֵ ה ַה ַה ְב ָטחֹות נֶ ֶא ְמרּו ְל ַא ְב ָר ָהם ְּולזַ ְרעֹו וְ ל ֹא־
יח׃
ם־ּולזַ ְר ֲעָך ְּביָ ִחיד וְ הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ָא ַמר וְ ִלזְ ָר ֶעיָך ְּב ַר ִּבים ִּכי ִא ְ
יח
ֹלהים ַּב ָּמ ִׁש ַ
וְ זֶ ה ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ָא ָמ ְר ִּתי ִּכי ַה ְּב ִרית ֲא ֶׁשר ָּכ ַרת ֱא ִ
ּתֹורה ַהּנְ תּונָ ה ַא ֲח ֵרי ַא ְר ַּבע
תּוכל ַה ָ
ִמ ֶּק ֶדם וַ יְ ַקּיֵם א ָֹתּה ל ֹא ַ
ת־ה ַה ְב ָט ָחה
ד־ׂשים ֶא ַ
ֹלׁשים ָׁשנָ ה ְל ָה ֵפר א ָֹתּה ַע ִ
ּוׁש ִ
ֵמאֹות ְ
ֹא־ת ְהיֶ ה עֹוד
ּתֹורה ל ִ
ּמֹור ָׁשה ְּבכ ַֹח ַה ָ
ם־ּתּנָ ֵתן ַה ָ
ְל ָאיִן׃ ִּכי ִא ִ
ֹלהים ְּב ַה ְב ָט ָחה ְל ִפי־
ֵּבכ ַֹח ַה ַה ְב ָט ָחה ֲא ָבל ְל ַא ְב ָר ָהם נְ ָתנָ ּה ֱא ִ
ּתֹורה ְל ַמ ַען יִ ּוָ ַדע ַה ֶּפ ַׁשע ִּכי־
נֹוס ָפה ַה ָ
ם־ּכן ָל ָּמה־ּזֶ ה ְ
ָח ֶסד׃ ִא ֵ
ַרב הּוא ַעד ִּכי־יָבֹוא ַהּזֶ ַרע ֲא ֶׁשר־לֹו ִמ ְׁש ַּפט ַה ַה ְב ָט ָחה וְ ז ֹאת
ל־ּפי ַה ַּמ ְל ָא ִכים ּונְ תּונָ ה ְּביַד ִאיׁש ַה ֵּבנָיִם׃
רּוכה ַע ִ
ּתֹורה ֲע ָ
ַה ָ
אֹלהים הּוא ֶא ָחד׃ וְ ַע ָּתה
ֲא ָבל ִאיׁש ֵּבנַיִם ל ֹא ְל ֶא ָחד הּוא וֵ ִ
תֹורה ֲא ֶׁשר
ּתֹורה נֶ גֶ ד ַה ְב ְטחֹות ֵאל ָח ִל ָילה ִּכי לּו נִ ְּתנָ ה ָ
ֲה ִכי ַה ָ
ּתֹורה׃ ֲא ָבל
ם־ה ְּצ ָד ָקה ְּביַד ַה ָ
יְתה גַ ַ
ְּבכ ָֹחּה ָל ֵתת ַחּיִ ים ָאז ָה ָ
ׁשּוע
ל־א ָדם ח ֵֹטא ָּובז ֹאת ֶּב ֱאמּונַ ת יֵ ַ
ִּכ ְת ֵבי ַהּק ֶֹדׁש יַּגִ ידּון ִּכי ָכ ָ
ל־ה ַּמ ֲא ִמינִים׃
יח ָּתבֹוא ַה ַה ְב ָט ָחה ֶא ַ
ַה ָּמ ִׁש ַ
וְ ִל ְפנֵ י ב ֹא ָה ֱאמּונָ ה ָהיִ ינּו ְׁש ֻמ ִרים ַּב ִּמ ְׁש ָמר ַּת ַחת יְ ֵדי
ּוב ֵכן ָהיְ ָתה
ּתֹורה ַּכ ֲא ִס ֵירי ָה ֱאמּונָ ה ָה ֲע ִת ָידה ְל ִהּגָ לֹות׃ ְ
ַה ָ
יח ֲא ֶׁשר ִמ ָּׁשם נִ ְצ ַּדק
ל־ה ָּמ ִׁש ַ
ּתֹורה ְלא ֶֹמנֶ ת ְלנַ ֲהגֵ נּו ֶא ַ
ָּלנּו ַה ָ
ָּב ֱאמּונָ ה׃ ַאְך ַע ָּתה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר נִ גְ ְל ָתה ָה ֱאמּונָ ה ל ֹא עֹוד
ֲאנַ ְחנּו ַּת ַחת יַ ד ָהא ָֹמנֶ ת׃
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יח׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ַא ֶּתם ֵע ֶקב ֱאמּונַ ְת ֶכם ְּביֵ ַ
י־כ ְּל ֶכם ְּבנֵ י ֱא ִ
ִּכ ֻ
יח ָל ְבׁשּו ֶאת־
ל־א ֶּלה ִמ ֶּכם ֲא ֶׁשר נִ ְט ְּבלּו ְב ֵׁשם ַה ָּמ ִׁש ַ
ִּכי ָכ ֵ
הּודי וְ ל ֹא יְ וָ נִ י ל ֹא ֶע ֶבד וְ ל ֹא ֶּבן־
יח׃ וְ ֵאין עֹוד ּפ ֹה ל ֹא יְ ִ
ַה ָּמ ִׁש ַ
יח׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
חֹורים ל ֹא זָ ָכר וְ ל ֹא נְ ֵק ָבה ִּכי ֻכ ְּל ֶכם ֶא ָחד ְּביֵ ַ
ִ
ּמֹור ָׁשה
יֹור ֵׁשי ַה ָ
יח ַא ֶּתם זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם ִהּנְ ֶכם וְ ְ
ם־ל ָּמ ִׁש ַ
וְ ִא ַ
ְל ִפי ַה ַה ְב ָט ָחה׃
ּיֹורׁש ָּכל־עֹוד הּוא יֶ ֶלד ֵאינֶ ּנּו ְמ ֻׁשּנֶ ה ֵמ ָע ֶבד ַאף
וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ַה ֵ
ן־מ ֶׁשק ַה ַּביִ ת
ל־הּנַ ֲח ָלה׃ וְ הּוא נָ תּון ִּב ֵידי ֶב ֶ
ִּכי־הּוא ֲאדֹון ָּכ ַ
ם־אנַ ְחנּו
ּופ ִק ָידיו ַעד ַהּיֹום ַההּוא ֲא ֶׁשר יָ ַעד לֹו ָא ִביו׃ ֵּכן ּגַ ֲ
ְ
אׁשים ַה ְּׁש ָפ ִלים
ימי ַהּיַ ְלדּות ַּכ ֲע ָב ִדים ָהיִ ינּו ִליס ֹדֹות ָה ָר ִ
ִּב ֵ
ת־ּבנֹו
ֹלהים ֶא ְ
ֶּב ָח ֶלד׃ ַאְך ַּכ ֲא ֶׁשר ָמ ְלאּו ַהּיָ ִמים ָׁש ַלח ֱא ִ
ּתֹורה׃
נֹולד ֵמ ֶר ֶחם ִא ָּׁשה וַ ֲא ֶׁשר נָ תּון ַּת ַחת ִמ ְׁש ַטר ַה ָ
ֲא ֶׁשר ַ
ּתֹורה ְל ַמ ַען נְ ַק ֵּבל
ת־הּנְ תּונִ ים ַּת ַחת ִמ ְׁש ַטר ַה ָ
ִל ְפּדֹות ֶא ַ
ֹלהים ֶאת־
ִמ ְׁש ַּפט ַה ָּבנִ ים׃ וְ יַ ַען ָּבנִ ים ַא ֶּתם ָׁש ַלח ֲא ֵל ֶיכם ֱא ִ
ל־ּכן
רּוח ְּבנֹו ְּב ֶק ֶרב ְל ָב ֵבנּו ֲא ֶׁשר ִּת ְק ְראּו־בֹו ָא ִבינּו ָא ִבינּו׃ ַע ֵ
ַ
ֹלהים
ם־יֹורׁש נַ ֲח ַלת ָה ֱא ִ
ֵ
ם־ּבן ּגַ
ֵאינְ ָך עֹוד ֶע ֶבד ִּכי ֵבן ָא ָּתה וְ ִא ֵ
ֹלהים
ת־ה ֱא ִ
יח׃ וְ ִהּנֵ ה ְל ָפנִ ים ֶט ֶרם יְ ַד ְע ֶּתם ֶא ָ
ַעל־יְ ֵדי ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהי ֱא ֶמת׃ וְ ַע ָּתה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר יְ ַד ְע ֶּתם
ֹא־א ֵ
יתם ְלל ֱ
ִה ְׁש ַּת ֲחוִ ֶ
ל־היְ ס ֹדֹות
ם־נֹוד ְע ֶּתם לֹו ֵאיְך ָּתׁשּובּו ֶא ַ
ַ
ֹלהים וְ ַאף ּגַ
ת־ה ֱא ִ
ֶא ָ
ַה ְּׁש ָפ ִלים ָה ֲא ֵמ ָל ִלים ִּכי ַת ְח ְּפצּו ְל ָע ְב ָדם עֹוד׃ ַא ֶּתם ׁש ְֹמ ִרים
יתי
אתי ִּכי כ ִֹחי ִּכ ִּל ִ
ּומֹוע ִדים וְ ָׁשנִ ים׃ וַ ֲאנִ י יָ ֵר ִ
ֲ
יָ ִמים וָ ֳח ָד ִׁשים
ָב ֶכם ָל ִריק׃
מֹוכם ְראּו ִהנְ נִ י ִמ ְת ַחּנֵ ן ֲא ֵל ֶיכם
ם־אנִ י ְכ ֶ
ֱהיּו־נָ א ָכמ ֹנִ י ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ֲ
ם־לי ָר ָעה׃ וְ ַא ֶּתם י ְֹד ִעים ִּכי
ית ִ
עֹוד ֶכם ל ֹא ֲע ִׂש ֶ
ַא ַחי ִּכי ֵמ ְ
ׂשרה ַּב ְּת ִח ָיּלה׃
ת־ה ְּב ָ
הֹוד ְע ִּתי ֶא ְת ֶכם ֶא ַ
מֹותי ַ
ְבל ֹא כ ַֹח ְּב ַע ְצ ָ
ּובכּור ָענְ יִ י ַהּצ ֵֹרף ְּב ָׂש ִרי ל ֹא ְמ ַא ְס ֶּתם וְ ל ֹא גְ ַע ְל ֶּתם ִּכי ְכ ַמ ְל ַאְך
ְ
יח׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יתם ָּפנַ י ִּכ ְראֹות ְּפנֵ י יֵ ַ
ֹלהים ְר ִא ֶ
ֱא ִ
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וְ ַאּיֵ ה ֵאפֹוא ַע ָּתה ָא ְׁש ְר ֶכם ֵעד ֲאנִ י ָל ֶכם ִּכי ְב ִה ָּד ֵרׁש ִמ ֶּכם ּגַ ם־
יתי ָע ָּתה ַּב ֲעבּור
ן־לי׃ ַה ִאם ְלאֹויֵב ָהיִ ִ
ֵעינֵ ֶיכם ְּתנַ ְּקרּון ְל ִת ָּת ִ
טֹובה ִקנְ ַאת ַה ְמ ַקנְ ִאים ָל ֶכם
ָה ֱא ֶמת ֲא ֶׁשר ַאּגִ יד ָל ֶכם׃ ל ֹא ָ
ַה ֲח ֵפ ִצים ְל ַה ְפ ִריד ֵּבין ַה ְּד ֵב ִקים ְל ַמ ַען ָּב ֶהם ִּת ְד ָּבקּון׃ טֹוב
ת־ּפנָ י׃
הּוא ְל ַקּנֵ א ָת ִמיד ְל ָד ָבר טֹוב וְ ל ֹא ְל ַבד ִּב ְרא ְֹת ֶכם ֶא ָ
ר־יּוצר
ַ
ֹאחזֻ נִ י ֲע ֵל ֶיכם ַעד ֲא ֶׁש
יְ ָל ַדי עֹוד ַה ַּפ ַעם ֶח ְב ֵלי ֵל ָדה י ֲ
יח׃ וְ זֶ ה ֶח ְפ ִצי ַע ָּתה ִל ְהיֹות ִע ָּמ ֶכם ְּול ַׁשּנֹות ֶאת־
ָּב ֶכם ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹדֹות ֶיכם׃
בּוכה ֲאנִ י ַעל־א ֵ
קֹולי ִּכי ִב ְמ ָ
ִ
ּתֹורה
ִא ְמרּו ִלי ַא ֶּתם ַה ֲח ֵפ ִצים ִל ְהיֹות ַּת ַחת ִמ ְׁש ַטר ַה ָ
ּתֹורה׃ ֵהן ָּכתּוב ִּכי ְׁשנֵ י ָבנִ ים ָהיּו
ַה ִאם ל ֹא ָת ִבינּו ִּד ְב ֵרי ַה ָ
ן־הּגְ ִב ָירה׃ ֶּבן־
ן־ה ִּׁש ְפ ָחה וְ ַה ֵּׁשנִ י ִמ ַ
ְל ַא ְב ָר ָהם ָה ֶא ָחד ִמ ַ
ֹלהים׃
ן־הּגְ ִב ָירה ִּב ְד ַבר ֱא ִ
ּוב ַ
ל־ּב ָׂשר ֶ
נֹולד ְּכ ֶד ֶרְך ָּכ ָ
ַה ִּׁש ְפ ָחה ַ
וְ ֵא ֶלה ַה ְד ָב ִרים ֵהם ְל ָמ ָשל ִכי ְש ֵתי ַה ְב ִריתֹות ֵהנָ ה ָה ַא ַחת
יה ְל ַע ְבדּות וְ ז ֹאת ִהיא ָהגָ ר׃ ִּכי ָהגָ ר
ֵמ ַהר ִסינַ י ַהי ֶֹל ֶדת יְ ָל ֶד ָ
ירּוׁש ַליִ ם ַּכּיֹום ַּכ ֲא ֶׁשר ִהיא
ִ*היא ַהר ִסינַ י ַּב ֲע ָרב וְ ָד ְמ ָתה ִל ָ
רּוׁש ַליִ ם ֲא ֶׁשר ְל ַמ ְע ָלה ִהיא ִעיר
יה׃ ַאְך יְ ָ
ם־ּבנֶ ָ
דּותּה ִע ָ
ְב ַע ְב ָ
ַהח ֶֹפׁש וְ ִהיא ָה ֵאם ְל ֻכ ָּלנּו׃ ִּכי ָכתּוב׃
ָרּנִ י ֲע ָק ָרה ל ֹא יָ ָל ָדה
ֹא־ח ָלה
ִּפ ְצ ִחי ִרּנָ ה וְ ַצ ֲה ִלי ל ָ
עּולה׃
י־ׁשֹומ ָמה ִמ ְּבנֵ י ְב ָ
ֵ
י־ר ִּבים ְּבנֵ
ִּכ ַ
ּנֹולד
אּולם ֶא ָחי ְּכיִ ְצ ָחק ֵּכן ְּבנֵ י ַה ַה ְב ָט ָחה ֲאנָ ְחנּו׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר ַה ָ
ָ
ֹלהים ֵּכן
רּוח ֱא ִ
ל־ּפי ַ
ּנֹולד ַע ִ
ת־ה ָ
ל־ּב ָׂשר ָר ַדף ֶא ַ
ָאז ְּכ ֶד ֶרְך ָּכ ָ
ם־ע ָּתה׃ ֲא ָבל ָמה א ֵֹמר ַה ָּכתּוב ּגָ ֵרׁש ָה ָא ָמה ַהּז ֹאת וְ ֶאת־
ּגַ ָ
ל־ּכן
ן־הּגְ ִב ָירה׃ ַע ֵ
ן־ה ָא ָמה ַהּז ֹאת ִעם ֶּב ַ
ְּבנָ ּה ִּכי ל ֹא יִ ַירׁש ֶּב ָ
י־חֹורים׃
ִ
ם־ּבנֵ
ֹא־ּבנֵ י ָה ָא ָמה ֲאנַ ְחנּו ִּכי ִא ְ
ַא ַחי ל ְ
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יח וְ ַאל־
ל־ּכן ִע ְמדּו ָה ֵכן ַּבח ֵֹפׁש ֲא ֶׁשר נָ ַתן ָלנּו ַה ָּמ ִׁש ַ
ַע ֵ
ִּת ָּת ְפׂשּו עֹוד ְּבע ֹל ָה ַע ְבדּות׃ ִהּנֵ ה ֲאנִ י פֹולֹוס ַמּגִ יד ָל ֶכם
הֹועיל ָל ֶכם׃ וְ עֹוד ֲאנִ י ַמזְ ִהיר ָּכל־
ֹא־ל ִ
יח ל ְ
ם־ּתּמֹולּו ַה ָּמ ִׁש ַ
ִא ִ
ּתֹורה׃
ל־ּד ְב ֵרי ַה ָ
ת־ּכ ִ
ִאיׁש ֲא ֶׁשר יִ ּמֹול ְמ ֻצּוֶ ה הּוא ַל ֲעׂשֹות ֶא ָ
ּתֹורה וְ נָ סֹוג
יח ַא ֶּתם ַה ִּמ ְצ ַט ְּד ִקים ַּב ָ
נִ ְפ ָר ִדים ֵמ ִעם ַה ָּמ ִׁש ַ
ּוב ֱאמּונָ ה נִ ָּׂשא ֵעינֵ ינּו ֶאל־
רּוח ֶ
י־אנַ ְחנּו ְּב ַ
ֵמ ַא ַחר ֶה ָח ֶסד׃ ִּכ ֲ
יח ֵאין־יֶ ֶתר
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ְצ ָד ָקה ַּכ ֲא ֶׁשר ִקּוִ ינּו ָלּה׃ ִּכי ִל ְפנֵ י יֵ ַ
ם־ל ֱאמּונָ ה ַּב ֲע ַלת ְּפ ָע ִלים
ּמּולה וְ ל ֹא ָל ָע ְר ָלה ִּכי ִא ֶ
ָעז ל ֹא ַל ָ
טֹובה ָהיָ ָתה ִמי ָסגַ ר ֲע ֵל ֶיכם
רּוצ ְת ֶכם ָ
ְּב ַא ֲה ָבה׃ וְ ַא ֶּתם ְמ ַ
ת־ה ֱא ֶמת׃ ל ֹא ִמ ִּפי ַהּק ֵֹרא ֶא ְת ֶכם ִּד ְב ֵרי ְמ ַפ ֵּת ֶיכם
ֵמ ַה ֵּׂשג ֶא ָ
יסה׃ וַ ֲאנִ י ב ֵֹט ַח
ל־ה ֲע ִר ָ
יָ ָצאּו׃ ְמ ַעט ְׂשא ֹר יַ ֲח ִמיץ ֵאת ָּכ ָ
ל־ל ְּב ֶכם
ָּב ֶכם ִל ְפנֵ י ֲאד ֹנֵ ינּו ִּכי ַמ ֲח ָׁש ָבה זָ ָרה ל ֹא ַת ֲע ֶלה ַע ִ
יהי ִמי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ֲעֹונֹו יִ ָּׂשא׃ וַ ֲאנִ י ַא ַחי ִאם
ַאְך ָהע ֵֹכר ֶא ְת ֶכם וִ ִ
ל־מה־ּזֶ ה ֲאנִ י נִ ְר ָּדף ֲהל ֹא ָסר ִמ ְכׁשֹול
עֹוד ֶא ְק ָרא ְל ִהּמֹול ַע ַ
ּומ ַס ְּל ֵפי ַד ְר ֵכ ֶיכם יִ ָּמלּו׃
ַה ְּצ ִליב וְ ֵאינֶ ּנּו׃ ִמי־יִ ֵּתן ֵאפֹוא ְ
ת־ּב ַׂש ְר ֶכם
ִּכי ְדרֹור נִ ְק ָרא ָל ֶכם ַא ַחי ַאְך ל ֹא ְדרֹור ְל ַה ֲח ִטיא ֶא ְ
ּתּוקם
ּתֹורה ַ
ל־ה ָ
ת־ר ֵעהּו ְּב ַא ֲה ָבה׃ ִּכי ָכ ַ
ם־ל ֲעב ֹד ִאיׁש ֶא ֵ
ִּכי ִא ַ
ם־ּתנַ ְּׁשכּו
ַּב ִּמ ְצוָ ה ָה ַא ַחת ַהּז ֹאת וְ ָא ַה ְב ָּת ְל ֵר ֲעָך ָּכמֹוָך׃ ַאְך ִא ְ
ן־איׁש ְּביַ ד ֵר ֵעהּו ִּת ָּספּו׃
ת־ר ֵעהּו ְראּו ֶּפ ִ
ֹאכלּו ִאיׁש ֶא ֵ
וְ ת ְ
רּוח וְ ָאז ל ֹא ְת ָמ ְלאּון ֶאת
וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י א ֵֹמר ִה ְת ַה ְּלכּו ְכ ַאנְ ֵׁשי ַ
ֹאבה
ת־א ֶׁשר ל ֹא י ֶ
ַּת ֲאוַ ת ַה ָּב ָׂשר׃ ִּכי ַה ָּב ָׂשר ִמ ְת ַאּוֶ ה ֶא ֲ
יהם ָצ ִרים
ֹאבה ַה ָּב ָׂשר ִּכי ְׁשנֵ ֶ
ת־א ֶׁשר ל ֹא י ֶ
רּוח ֶא ֲ
רּוח וְ ָה ַ
ָה ַ
תּוכלּון ֲעׂשֹות ַּכ ֲא ֶׁשר ַּת ְחּפ ֹצּו׃ וְ ִאם־
זֶ ה ָלזֶ ה ַעד ֲא ֶׁשר ל ֹא ְ
רּוח ֵאינְ ֶכם עֹוד ַּת ַחת ִמ ְׁש ַטר
יֹול ֲכ ֶכם ָה ַ
ֵּת ְלכּון ַּכ ֲא ֶׁשר ִ
ּומ ַע ְל ֵלי ַהבּ ָָׂשר יְ ד ִּועים וְ ֵא ֶּלה ֵהם נִ אּוף זְ נּות זִ ָּמה
ַהּת ָֹורה׃ ַ
וַ ֲעגָ ִבים׃ ֲעב ַֹדת ֱא ִל ִילים ְּוכ ָׁש ִפים ֵא ָיבה ְמ ִר ָיבה וְ ִקנְ ָאה
ּומ ְפ ָלּגֹות׃
ֹלקת ִ
ַּכ ַעׂש ָמדֹון ַמ ְח ֶ
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מֹוהם
זֹול ִלים וְ עֹוד ֲא ֵח ִרים ְּכ ֶ
ַמ ְׂש ֵט ָמה וָ ֶר ַצח וְ ַד ְר ֵכי ס ְֹב ִאים וְ ְ
יהם ֲאנִ י א ֵֹמר ַּכ ֲא ֶׁשר ֵמ ָאז ָא ַמ ְר ִּתי ִּכי־ע ֵֹׂשי ֵא ֶּלה
ֲא ֶׁשר ֲע ֵל ֶ
רּוח הּוא ַא ֲה ָבה
ּופ ִרי ָה ַ
ֹלהים׃ ְ
ל ֹא יִ ְירׁשּו ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ִׂש ְמ ָחה וְ ָׁשלֹום א ֶֹרְך ַא ַּפיִ ם נְ ִדיבֹות ֶח ֶסד וֶ ֱאמּונָ ה׃ ֲענָ וָ ה
ׁשּוע
ּומי ֲא ֶׁשר ְליֵ ַ
ּתֹורה׃ ִ
וְ ַה ְצנֵ ַע ֶל ֶכת ְּול ִמּדֹות ָּכ ֵא ֶּלה ֵאין ָ
ׁשּוקתֹו וְ ַת ֲאוָ תֹו׃
ל־ּת ָ
ם־ּכ ְ
ת־ה ָּב ָׂשר ִע ָ
יח ֵהם ִה ְצ ִליבּו ֶא ַ
ַה ָּמ ִׁש ַ
רּוח׃ וְ ָכבֹוד ָׁשוְ א
ם־ּב ָא ְרחֹות ָה ַ
רּוח ָּבנּו נֵ ְל ָכה ּגַ ְ
ם־חּיֵ י ָה ַ
ִא ַ
ל ֹא נִ ְרּד ֹף ְל ִה ְתּגָ רֹות ִאיׁש ְּב ֵר ֵעהּו אֹו ְל ַקּנֵ א ִאיׁש ְּב ֵר ֵעהּו׃
ם־איׁש ִמ ֶּכם נִ ְל ַּכד וְ ָע ָׂשה ַא ַחת ֵמ ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ל ֹא
ַא ַחי ִא ִ
רּוח
רּוח ָה ֵקם ָּת ִקימּו א ֹתֹו ְּב ַענָ וַ ת ַ
ֵת ֲע ֶׂשינָ ה ַא ֶּתם ַאנְ ֵׁשי ַ
ם־א ָּתה׃ ְׂשאּו ֲע ֵל ֶיכם ִאיׁש ֵס ֶבל
ן־ּת ָּל ֵכד ְּב ַמ ָּסה גַ ָ
וְ זָ ַכ ְר ָּת ֶּפ ִ
יח׃ וְ ִאיׁש ִּכי־יֵ ָח ֵׁשב
ת־ּתֹורת ַה ָּמ ִׁש ַ
ַ
ּובז ֹאת ִּת ְׁש ְמרּו ֶא
ֵר ֵעהּו ָ
ימה ַמ ְת ֶעה הּוא ֶאת־
ְּב ֵעינָ יו ַּכ ָּמה נֶ ְח ָׁשב הּוא ִּב ְהיֹותֹו ִכ ְב ִל ָ
ת־מ ֲע ֵׂשהּו וְ ָאז יִ ְׂש ַמח ְּב ַמ ֲע ָׂשיו ְל ַבּדֹו
נַ ְפׁשֹו׃ ַאְך ְיִב ַחן ִאיׁש ֶא ַ
וְ ל ֹא ְלנ ַֹכח ֵר ֵעהּו׃ ִּכי ִאיׁש ִאיׁש ּכ ֶֹבד ַמ ָּׂשאֹו יִ ָּׂשא׃ ַה ַּת ְל ִמיד
ל־ּת ִּׁשאּו נַ ְפׁש ֵֹת ֶיכם
ִל ְמ ַל ְּמדֹו ֵד ָעה יִ ֵּתן ֵח ֶלק ִמ ָּכל־טּובֹו׃ ַא ַ
ֹלהים ֵאין ְל ָה ֵתל ּבֹו ִּכי ַּכ ֲא ֶׁשר יִ זְ ַרע ִאיׁש ֵּכן יִ ְקצ ֹר׃ ִּכי־
ָה ֱא ִ
רּוח
ַהּז ֵֹרע ִל ְב ָׂשרֹו יִ ְקצ ֹר ְק ִציר ְּב ְׂשרֹו ִּכ ָּליֹון ָחרּוץ וְ ַהּז ֵֹר ַע ָל ַ
ל־ּת ְר ֶּפינָ ה יָ ֵדינּו
עֹולם׃ וַ ֲאנַ ְחנּו ַּב ִ
רּוח ַחּיֵ י ָ
יִ ְקצ ֹר ְק ִציר ָה ַ
ל־ּכן ֵאפֹוא
ַּב ֲעׂשֹות טֹוב ִּכי־נִ ְקצ ֹר ְּב ִעּתֹו ִאם־ל ֹא נִ ְר ֶּפה׃ וְ ַע ֵ
ל־ּבנֵ י ָא ָדם וְ ַעל ֻּכ ָּלם ִל ְבנֵ י
ׁש־לנּו יָ ַדיִ ם נֵ ִט ָיבה־ּנָ א ְל ָכ ְ
ְּבעֹוד יֶ ָ
ֵבית ָה ֱאמּונָ ה׃
יכם ְּביָ ִד י׃
ר־ּכ ַת ְב ִּתי ֲא ֵל ֶ
ה־רב ַה ִּמ ְכ ָּתב ַה ּזֶ ה ֲא ֶׁש ָ
ְראּו ָמ ַ
ֵא ֶּלה ַה ְמ ַב ְק ִׁשים ְל ִה ְתיַ ּפֹות ָל ֵעינַ יִ ם יְ ַא ְּלצּו ֶא ְת ֶכם ְל ִהּמֹול
ּמֹולים
יח׃ וְ ַהּנִ ִ
ל־ּד ַבר ְצ ַלב ַה ָּמ ִׁש ַ
ַרק ְל ַמ ַען ַּבל־יֵ ָר ְדפּו ַע ְ
ּתֹורה ֵאינָ ם ׁש ְֹמ ִרים ַרק ֶח ְפ ָצם ִּכי ִתּמֹולּו ְל ַמ ַען
ת־ה ָ
ָה ֵהם ֶא ַ
יִ ְת ַה ְללּו ִּב ְב ַׂש ְר ֶכם׃
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יח ֲאד ֹנֵ ינּו
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
זּול ִתי ִּב ְצ ַלב יֵ ַ
וַ ֲאנִ י ָח ִל ָילה ִּלי ֵמ ִה ְת ַה ֵּלל ָ
יח
י־ּב ָּמ ִׁש ַ
עֹולם׃ ִּכ ַ
לּוב־לי וַ ֲאנִ י ָצלּוב ָל ָ
ִ
עֹולם ָצ
ֲא ֶׁשר־ּבֹו ָה ָ
יאה
ם־ל ְב ִר ָ
ּמּולה וְ ל ֹא ָל ָע ְר ָלה ִּכי ִא ִ
ׁשּוע ֵאין יֶ ֶתר ָעז ל ֹא ַל ָ
יֵ ַ
ל־ה ְמיַ ְּׁש ִרים ֶל ֶכת ְל ִפי ְקנֵ ה ַה ִּמ ָּדה ַהּז ֹאת ָׁשלֹום
ֲח ָד ָׁשה׃ וְ ָכ ַ
ֹלהים׃ ֵמ ַע ָּתה וָ ָה ְל ָאה
יהם וְ ַעל־יִ ְׂש ָר ֵאל ַעם ָה ֱא ִ
וְ ֶח ֶסד ֲע ֵל ֶ
ׁשּוע נ ֵֹׂשא ֲאנִ י
חֹותם ָה ָאדֹון יֵ ַ
ַאל־יַ ְל ֵאנִ י עֹוד ִאיׁש ִּכי אֹות ַ
ִּב ְב ָׂש ִרי׃
ם־רּוח ֶכם ָא ֵמן׃
ֲ
יח ֲאד ֹנֵ ינּו ִע
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ַא ַחי ֶח ֶסד יֵ ַ
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ל־ה ֶא ְפ ִסּיִ ים
ֶא ָ
א
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דֹוׁשים
ל־ה ְּק ִ
ֹלהים ֶא ַ
יח ִּב ְרצֹון ֱא ִ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יח יֵ ַ
ּפֹולֹוס ְׁש ִל ַ
יח׃ ֶח ֶסד
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־א ֶׁשר נֶ ֱא ָמן ִל ָּבם ִל ְפנֵ י יֵ ַ
ְּב ֶ*א ְפסֹוס וְ ֶא ֲ
יח ֲאד ֹנֵינּו׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ָא ִבינּו וְ יֵ ַ
יִּתן ָל ֶכם ֱא ִ
וְ ָׁשלֹום ֵ
יח ֲא ֶׁשר ֵּב ַרְך
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ֲא ִבי ֲאד ֹנֵינּו יֵ ַ
ָּברּוְך הּוא ָה ֱא ִ
יח׃ ַּכ ֲא ֶׁשר ּבֹו
ל־ּב ְר ַּכת ַהּנֶ ֶפׁש ַּב ָּמ ִׁש ַ
א ָֹתנּו ִמ ְּׁש ֵמי ְמעֹונֹו ְּב ָכ ִ
ּות ִמ ִימים ְל ָפנָיו׃
דשים ְ
נֹוס ָדה ָא ֶרץ ִל ְהיֹות ְק ִ
ְב ָח ָרנּו ַעד ל ֹא ְ
ׁשּוע
ל־יְדי יֵ ַ
ְּוב ַא ֲה ָבתֹו יְ ָע ָדנּו ֵמר ֹאׁש ִל ְהיֹות לֹו ְל ָבנִים ַע ֵ
יח ְּכ ֵח ֶפץ ִלּבֹו ַהּטֹוב׃ ְל ִת ְפ ֶא ֶרת ע ֹז ַח ְסּדֹו ֲא ֶׁשר־ּגָ ַמל
ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹאתינּו ְּב ָדמֹו
יחה ְל ַחּט ֵ
ּוס ִל ָ
ָע ֵלינּו ִּב ִידידֹו׃ ִּכי־בֹו נִ ְמ ָצא ְפדּות ְ
ל־ח ְכ ָמה ִּובינָ ה׃
ַה ָּׁשפּוְך ַּכ ֲהמֹון ֲח ָס ָדיו׃ ֲא ֶׁשר ִה ְר ָּבה ָע ֵלינּו ְּב ָכ ָ
עּוצה ְב ִלּבֹו ִמ ֶּק ֶדם׃
ּטֹובה ַהיְ ָ
ּיֹודע ָלנּו ֶאת־סֹוד ְרצֹונֹו ַּכ ֲע ָצתֹו ַה ָ
וַ ַ
יח ִּב ְמל ֹאת ֵיְמי ַה ְּפ ֻק ָּדה ּכ ֹל ֲא ֶׁשר ַּב ָּׁש ַמיִם וְכ ֹל
ְל ַק ֵּבץ ַּב ָּמ ִׁש ַ
ּמֹור ָׁשה
ֲא ֶׁשר ָּב ָא ֶרץ וְ ָהיּו בֹו ַל ֲא ָח ִדים׃ וְ גַ ם ַעל־יָ דֹו נַ ֲחזִ יק ַּב ָ
ַּכ ֲא ֶׁשר נִ ְב ַח ְרנּו ָלּה ֵמ ָאז ִמ ַּט ַעם ָהע ֶֹׂשה ּכ ֹל ַּכ ֲע ַצת ֶח ְפצֹו׃
ְל ַמ ַען ָיֵר ֶאה ָע ֵלינּו ֲה ַדר ְּכבֹודֹו ִּב ְהיֹות ֲאנַ ְחנּו ָה ִראׁש ֹנִים ֲא ֶׁשר
ם־א ֶּתם ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ְׁש ַמ ְע ֶּתם
יח׃ ּובֹו ב ְֹט ִחים ּגַ ַ
ָּב ַט ְחנּו ַּב ָּמ ִׁש ַ
ׁשּוע ְת ֶכם ַוְכ ֲא ֶׁשר
ׁשרה ִל ְת ַ
ת־ּד ַבר ַה ְּב ָ
ת־ּד ַבר ָה ֱא ֶמת ֶא ְ
ֶא ְ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ַּכ ֲא ֶׁשר ִּד ֵּבר׃
ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם ּבֹו ֵּכן ּגַ ם־נֶ ְח ָּת ִמים ַא ֶּתם ְּב ַ
ה־ּלנּו
יְת ָ
ר־ּתּגָ ֵאל וְ ָה ָ
מֹור ָׁש ֵתנּו ַעד ֲא ֶׁש ִ
ֲא ֶׁשר ֵע ָרבֹון הּוא ְל ָ
ַל ֲא ֻחּזָ ה ִל ְת ִה ַּלת ֵׁשם ְּכבֹודֹו׃
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ׁשּוע
ת־אמּונַ ְת ֶכם ְּביֵ ַ
ם־אנ ִֹכי ַא ֲח ֵרי ָׁש ְמ ִעי ֶא ֱ
ל־ּכן ּגַ ָ
וַ ֲא ֶׁשר ַע ֵ
דֹוׁשים׃ ל ֹא ָח ַד ְל ִּתי ֵמהֹודֹות
ל־ה ְּק ִ
ֲאד ֹנֵ ינּו וְ ַא ֲ*ה ַב ְת ֶכם ְל ָכ ַ
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהי יֵ ַ
ּלֹותי׃ ִּכי ֱא ֵ
ַּב ַע ְד ֶכם ְּול ַהזְ ִּכ ְיר ֶכם ִּב ְת ִפ ַ
רּוח ַה ָח ְכ ָמה וְ ֶה ָחזֹון ָל ַד ַעת
ֲאד ֹנֵ ינּו ֲא ִבי ַה ָּכבֹוד יִ ֵּתן ָל ֶכם ַ
רּואיו
א ֹתֹו׃ ְּול ָה ִאיר ֵעינֵ י ִׂש ְכ ְל ֶכם ְל ַה ְׂש ִּכיל ָמה ִהיא ִת ְקוַ ת ְק ָ
בּורתֹו
ּומה ע ֶֹצם ּג ֶֹדל ּגְ ָ
דׁשיו ְּבנַ ֲח ָלתֹו׃ ָ
ּומה ח ֶֹסן ָּכבֹוד ִל ְק ָ
ֶ
ֲא ֶׁשר ָּפ ַעל ָּבנּו ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים ּבֹו ְל ִפי ת ֶֹקף ֻעּזֹו׃ הּוא ֲא ֶׁשר ָּפ ַעל
ימינֹו ַּב ָּמרֹום׃
ּיֹוׁש ֵיבהּו ִל ִ
ן־ה ֵּמ ִתים וַ ִ
יח ַּב ֲא ֶׁשר ֲה ִקימֹו ִמ ַ
ַּב ָּמ ִׁש ַ
ל־א ֶׁשר
ּומ ָּכ ֲ
ּומ ְמ ָׁש ָלה ִ
בּורה ֶ
ל־מ ְׂש ָרה וְ ִׁש ְלטֹון ּוגְ ָ
בֹוּה ִמ ָּכ ִ
ּגָ ַ
עֹולם ַה ָּבא׃ וְכ ֹל ָׁשת
ם־ּב ָ
עֹולם ַהּזֶ ה וְ גַ ָ
ם־ּב ָ
נִ ְק ָרא ְב ֵׁשם ּגַ ָ
ל־ה ֵע ָדה׃ ֲא ֶׁשר ִהיא גְ וִ ּיָתֹו
ּיִּתנֵ הּו ְלר ֹאׁש ְל ָכ ָ
ַּת ַחת ַרגְ ָליו וַ ְ
ּומל ֹאֹו ִּכי ָמ ֵלא הּוא ֶאת־ּכ ֹל ַּבּכ ֹל׃
ְ
ֹאת ֶיכם׃
יתם ְּב ִפ ְׁש ֵע ֶיכם וְ ַחּט ֵ
ם־א ֶּתם ֲא ֶׁשר ֵמ ִתים ֱהיִ ֶ
ּגַ ַ
עֹולם ַהּזֶ ה
חֹותם ֲה ַל ְכ ֶּתם ְל ָפנִ ים ְּכ ִמנְ ַהג ְּבנֵ י ָה ָ
י־ב ָא ְר ָ
ִּכ ְ
רּוח
וְ ִכ ְרצֹון ַׂשר ֵחיל ָהרּוחֹות ִמ ַּת ַחת ַה ָּׁש ָמיִ ם הּוא ָה ַ
ם־אנַ ְחנּו
מֹוהם ּגַ ֲ
מֹוע׃ ְּוכ ֶ
ֹא־אבּו ְׁש ַ
עֹורר ְּב ֵלב ָּבנִ ים ל ָ
ַה ִּמ ְת ֵ
ָר ַד ְפנּו ַת ֲאֹות ְּב ָׂש ִרים ְל ַמ ֵּלא ִמ ְׁש ֲאלֹות ַה ָּב ָׂשר וְ ַה ֵּלב ָה ָרע
עֹור ֵרי זָ ַעם׃ ַאְך
ַעד ֲא ֶׁשר־נִ ְד ִמינּו ְּב ַד ְר ֵכי ַחּיֵ ינּו ִל ְׁש ָאר ָּבנִ ים ְ
ֵאל ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים ְּבר ֹב ַא ֲה ָבתֹו ֲא ֶׁשר ָא ַהב א ָֹתנּו׃ ֶה ֱחיָ נּו
נֹוׁש ְע ֶּתם׃
יֹותנּו ֵמ ִתים ַּב ְּפ ָׁש ִעים וְ ַאְך ַּב ֶח ֶסד ַ
יח ִּב ְה ֵ
ם־ה ָּמ ִׁש ַ
ִע ַ
ן־לנּו ָל ֶׁש ֶבת ִעּמֹו ַּב ָּמרֹום׃
יח וַ ּיִ ֶּת ָ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ימנּו ְּביֵ ַ
ִּכי ֲה ִק ָ
עׁשר ַח ְסּדֹו ֲא ֶׁשר־ּגָ ַמל
ְל ַה ְראֹות ַּבּיָ ִמים יָבֹואּו ֶאת־ּג ֶֹדל ֶ
נֹוׁש ְע ֶּתם ֵע ֶקב
י־ב ֶח ֶסד ַ
יח׃ ִּכ ַ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
טֹובה ְּביֵ ַ
ָע ֵלינּו ְל ָ
ֹלהים
י־מ ַּתת ֱא ִ
ֱאמּונַ ְת ֶכם וְ ל ֹא ִמּיֶ ְד ֶכם ָהיְ ָתה ּז ֹאת ָל ֶכם ִּכ ַ
ִהיא׃ ל ֹא ִב ְׂש ַכר ַמ ֲע ֵׂש ֶיכם ֶּפן־יִ ְת ַה ֵּלל ִאיׁש׃
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יח ְל ַמ ֲע ִׂשים
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
נֹוצ ְרנּו ְביֵ ַ
ִּכי ֲאנַ ְחנּו ַמ ֲע ֵׂשה יָ ָדיו ַ
ֹלהים ִמ ֶּק ֶדם ָל ֶל ֶכת ָּבם׃
טֹובים ֲא ֶׁשר ֵה ִכין ָלנּו ֱא ִ
ִ
יתם ְל ָפנִ ים
ל־ּכן זִ ְכרּו ז ֹאת ִּכי־גֹויִ ם ַע ְר ֵלי ָב ָׂשר ֱהיִ ֶ
ַע ֵ
ּמֹולי ָב ָׂשר ֲא ֶׁשר הּוא ַמ ֲע ֵׂשה יָ ַדיִ ם ָק ְראּו ָל ֶכם
וְ ַהּנִ ְק ָר ִאים נִ ֵ
יח נָ ְכ ִרים ְל ָכל־
יתם ְּבל ֹא ָמ ִׁש ַ
י־ב ֵעת ַה ִהיא ֱהיִ ֶ
ֲע ֵר ִלים׃ וְ ִכ ָ
ל־ּב ִרית וְ ַה ְב ָט ָחה ְּב ֶא ֶפס ִּת ְקוָ ה
ֶאזְ ָרח ְּביִ ְׂש ָר ֵאל וְ זָ ִרים ְל ָכ ְ
יח ַא ֶּתם ָה ְרח ִֹקים
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ָּב ָא ֶרץ׃ ַאְך ְּביֵ ַ
ּובל ֹא ֱא ִ
ְ
לֹומנּו ֲא ֶׁשר
יח׃ ִּכי הּוא ְׁש ֵ
ֵמ ָאז נִ ְק ַר ְב ֶּתם ַּכּיֹום ְּב ַדם ַה ָּמ ִׁש ַ
ת־ה ִּקיר ַה ַּמ ְב ִּדיל ֵּבינֵינּו ָה ָרס׃ ִּכי־
ָע ָׂשה ְׁשנַיִם ְל ֶא ָחד וְ ֶא ַ
ּתֹורה וַ ּיַ ַעׂש
ת־מ ְצֹות ַה ֻח ִּקים ַּב ָ
ת־ה ֵא ָיבה וְ ֶא ִ
ִב ְב ָׂשרֹו ָמ ָחה ֶא ָ
יׁש־א ָחד ָח ָדׁש ְּבנַ ְפׁשֹו ָּובז ֹאת ָע ָׂשה ָלנּו ָׁשלֹום׃
ְׁשנַיִם ְל ִא ֶ
ּיִמח
ֹלהים וַ ַ
ל־ה ֱא ִ
נֵיהם ְּבגֵ ו ֶא ָחד ֶא ָ
ל־ה ְּצ ִליב ִה ְׁש ִלים ְׁש ֶ
ִּכי ַע ַ
חֹוקים וְ ָׁשלֹום
ת־ה ֵא ָיבה ְּבנַ ְפׁשֹו׃ וַ ּיָב ֹא וַ ַיְב ֵּׂשר ָׁשלֹום ָל ְר ִ
ֶא ָ
רּוח ֶא ָחד ֶאל־
רֹובים׃ ִּכי־בֹו נִ ְפ ַּתח ִל ְׁשנֵינּו ָמבֹוא ָלגֶ ֶׁשת ְּב ַ
ַל ְּק ִ
ם־אזְ ְר ֵחי ָה ִעיר
תֹוׁש ִבים ִּכי ִא ֶ
ל־ּכן ֵאינְ ֶכם עֹוד ּגֵ ִרים וְ ָ
ָא ִבינּו׃ ַע ֵ
ל־מֹוסדֹות
ְ
ֹלהים׃ ְּבנּויִים ַע
דֹוׁשים ְּובנֵי ֵבית ָה ֱא ִ
ְּב ֶק ֶרב ַה ְּק ִ
יח ָהיָ ה ְלר ֹאׁש ִּפּנָ ה׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יאים ֶׁש ָּׁשם יֵ ַ
יחים וְ ַהּנְ ִב ִ
ַה ְּׁש ִל ִ
נֵיתם
ל־ה ִּבנְיָ ן ֻח ָּבר וַ ּיִ גְ ַּדל ְל ֵה ַיכל ָקדֹוׁש ַּביהֹוָ ה׃ ּובֹו נִ ְב ֶ
ּובֹו ָּכ ַ
רּוח׃
ֹלהים ָּב ַ
ם־א ֶּתם ְל ִמ ְׁש ַּכן ֱא ִ
ּגַ ַ
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ַּב ֲעבּור ז ֹאת ֵאפֹוא ֲאנִ י פֹולֹוס ִהנְ נִ י ֲא ִסיר יֵ ַ
ְל ַמ ַענְ ֶכם ַהּגֹויִם׃ ֲהל ֹא ְׁש ַמ ְע ֶּתם ִּכי נִ ְּתנָ ה ִּלי ְפ ֻק ָּד ִתי ְּב ֶח ֶסד ֵאל
הֹוד ַיע ִלי ַהּסֹוד ַּב ַּמ ֲחזֶ ה ַּכ ֲא ֶׁשר ָּכ ַת ְב ִּתי ְל ָפנִים
בּור ֶכם׃ ִוְכי ִ
ַּב ֲע ְ
ּתּוכלּו ְל ַה ִּכיר ְּכי
ְּב ָלׁשֹון ְק ָצ ָרה ֵלאמ ֹר׃ ִאם ִּת ְק ְראּו ְד ָב ַרי ְ
נֹודע ִל ְבנֵי ָא ָדם ְּבד ֹרֹות
יח׃ ֲא ֶׁשר ל ֹא ַ
ַה ַּד ַעת ִא ִּתי ְּבסֹוד ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־ּפי
יאיו ַע ִ
דשים וְ ִלנְ ִב ָ
יחיו ַה ְק ִ
ִמ ֶּק ֶדם ַּכ ֲא ֶׁשר נִ גְ ָלה ַכּיֹום ִל ְׁש ִל ָ
רּוח׃
ָה ַ
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ם־הם ְּבנַ ֲח ָלתֹו ִל ְהיֹות ְּכ ֵא ָב ִרים ִּבגְ וִ ּיָתֹו
ִּכי יִ ְקחּו ַהּגֹויִם ֵח ֶלק ּגַ ֵ
ׂשרה׃
ל־ּפי ַה ְּב ָ
יח ְל ַק ֵּבל ַה ְב ָט ָחתֹו ַע ִ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
וַ ֲח ֵב ִרים ִל ְפנֵי יֵ ַ
ֹלהים ֲא ֶׁשר נָ ַתן
יתי ָלּה ִל ְמ ָׁש ֵרת ְּב ַמ ְּתנַ ת ֶח ֶסד ֱא ִ
ֲא ֶׁשר ָהיִ ִ
דֹוׁשים
בּורתֹו׃ ֲאנִי ַה ָּצ ִעיר ַּב ְּצ ִע ִירים ֵּבין ַה ְּק ִ
ִלי ְל ִפי ְּפ ֻע ַּלת ּגְ ָ
י־רב
יח ִּכ ַ
ל־הּגֹויִם ח ֶֹסן ַה ָּמ ִׁש ַ
נָ תּון ִלי ַה ֶח ֶסד ַהּזֶ ה ְל ַב ֵּׂשר ֶא ַ
הּוא ְל ֵאין ֵח ֶקר׃ ְּול ָה ִאיר ֵעינֵי־כ ֹל ָל ַד ַעת ֵע ֶרְך ַהּסֹוד ֲא ֶׁשר
יח׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־יְדי יֵ ַ
יֹוצר ַהּכ ֹל ַע ֵ
אֹלהים ֵ
עֹולם ֵּב ִ
ָצפּון ָהיָ ה ֵמ ָ
אׁשי ַה ָּצ ָבא ְּולגִ ּב ֵֹרי כ ַֹח ַּב ָּמרֹום
ל־ּפי ָה ֵע ָדה ְל ָר ֵ
ָּובז ֹאת יִ ּוָ ַדע ַע ִ
ׁשּוע
ֹלהים׃ ָּכ ֵע ָצה ֲא ֶׁשר יָ ַעץ ִמ ֶּק ֶדם ְּביֵ ַ
נִ ְפ ְלאֹות ָח ְכ ַמת ֱא ִ
נֹוסיף א ֶֹמץ ָלגֶ ֶׁשת ֵא ָליו ֶּב ֱאמּונָ תֹו
יח ֲאד ֹנֵינּו׃ ֲא ֶׁשר ּבֹו ִ
ַה ָּמ ִׁש ַ
רֹותי
ל־ּכן ז ֹאת ֲאנִי ְמ ַב ֵּקׁש ַאל־נָ א ִּת ְת ַע ְּטפּו ְב ָצ ַ
ְּב ֵלב נָ כֹון׃ ַע ֵ
ֲא ֶׁשר ֲא ָפפּונִי ְל ַמ ַענְ ֶכם ִּכי ז ֹאת ִהיא ִּת ְפ ַא ְר ְּת ֶכם׃
יח׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־ּכן ֶא ְכ ְר ָעה ַעל ִּב ְר ָּכי ִל ְפנֵ י ָא ִבי ֲאדֹונֵ ינּו יֵ ַ
ַע ֵ
ּוב ָא ֶרץ׃ וְ הּוא
אֹותיו ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָ
ל־צ ְב ָ
ֲא ֶׁשר נִ ְק ָרא ְׁשמֹו ַעל ָּכ ִ
ל־ּפי רּוחֹו
בּורה ַע ִ
יִ ֵּתן ָל ֶכם ְּכ ִפי־ח ֶֹסן ְּכבֹודֹו ְל ִה ְת ַאּזֵ ר ִּבגְ ָ
יח יִ ְׁשּכ ֹן ְּב ֶק ֶרב ִל ְּב ֶכם ֶּב ֱאמּונָ ה
ימי׃ וְ ַה ָּמ ִׁש ַ
ָּב ָא ָדם ַה ְּפנִ ִ
ּתּוכלּו ְל ַה ְׂש ִּכיל ִעם
ְ
ִּכי ַת ְׁש ִריׁשּו וְ ִתּוָ ְסדּו ְּב ַא ֲה ָבה׃ ָאז
דֹוׁשים ַמה־הּוא ָהר ַֹחב וְ ָהא ֶֹרְך וְ ַהּג ַֹבה וְ ָהע ֶֹמק׃
ל־ה ְּק ִ
ָּכ ַ
יח ֲא ֶׁשר ִמ ַּד ַעת נִ ְׂשּגָ ָבה ַעד־
ְּול ִה ְתּבֹונֵ ן ְּב ַא ֲה ַבת ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים׃ וְ הּוא ֲא ֶׁשר יָ ָדיו ַרב
ל־מל ֹא ָה ֱא ִ
ֲא ֶׁשר ִּת ָּמ ְלאּו ִמ ָּכ ְ
לֹותינּו
ל־מ ְׁש ֲא ֵ
ל־ּכ ִ
עֹורר ַּבּכ ַֹח ִל ֵּבנּו וְ ַל ֲעׂשֹות ָלנּו יֶ ֶתר ַע ָ
לֹו ְל ֵ
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּוביֵ ַ
בֹותינּו׃ לֹו הּוא ַה ָּכבֹוד ְּבתֹוְך ָה ֵע ָדה ְ
ּומ ְח ְׁש ֵ
ַ
עֹולם ָא ֵמן׃
ד־ה ָ
עֹולם וְ ַע ָ
ּומ ָה ָ
ִמּדֹור ְלדֹור ֵ
וַ ֲאנִ י ֲא ִסיר ָה ָאדֹון ֶא ְפ ַצר ָּב ֶכם ָל ֶל ֶכת ְּכנָ אוָ ה ְל ַמ ַּצב ַה ְּק ֻר ִאים
ת־ר ֵעהּו
מֹוכם׃ ְּב ַה ְצנֵ ַע וַ ֲענָ וָ ה ְּבא ֶֹרְך ַא ָּפיִם וְ ָל ֵׂשאת ִאיׁש ֶא ֵ
ָּכ ֶ
רּוח ֶכם ְּב ַמ ְח ֶּב ֶרת ַה ָּׁשלֹום׃
יַחד ֲ
ְּב ַא ֲה ָבה׃ ִל ְׁשק ֹד וְ ִל ְׁשמ ֹר ְל ֵ
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אתם
רּוח ֶא ָחד ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ם־נִ ְק ַר ֶ
ִל ְהיֹות ְּכ ֵא ָב ִרים ְּבגּוף ֶא ָחד ְּוב ַ
ּוט ִב ָילה
ְל ַמ ַּצ ְב ֶכם ְּב ִת ְקוָ ה ֶא ָחת׃ ָאדֹון ֶא ָחד ֱאמּונָ ה ַא ַחת ְ
ֶא ָחת׃ ֵאל ֶא ָחד וַ ֲא ִבי־כ ֹל ֲא ֶׁשר הּוא ַעל־ּכ ֹל וְ ִעם־ּכ ֹל ְּובתֹוְך
ֻּכ ְל ֶכם׃ ַאְך ְל ִאיׁש ִאיׁש ִמ ֶּמּנּו ֻח ַּלק ְמנָ ת ָח ֶסד ְּכ ִמ ַּדת ַמ ְּתנַ ת
ל־ּכן הּוא א ֵֹמר
יח׃ ַע ֵ
ַה ָּמ ִׁש ַ
*
ָע ָלה ַל ָּמרֹום ָׁש ָבה ֶׁש ִבי
וַ ּיִ ֵּתן ַמ ָּתנֹות ָל ָא ָדם׃
י־ע ָלה ֵאין זֶ ה ִּכי ִאם־יָ ַרד ָּב ִראׁש ֹנָ ה ְל ַת ְח ִּתּיֹות
ֹאמר ִּכ ָ
וְ ִכי נ ַ
ל־ׁש ֵמי ָמרֹום ְל ַמ ֵּלא
ָא ֶרץ׃ ַהּי ֵֹרד הּוא ָהע ֶֹלה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ָּכ ְ
ת־א ֶּלה
יחים וְ ֶא ֵ
ת־א ֶּלה ִל ְהיֹות ְׁש ִל ִ
ת־הּכ ֹל׃ וְ הּוא נָ ַתן ֶא ֵ
ֶא ַ
ּומֹורים׃
ִ
ת־א ֶּלה ר ִֹעים
ת־א ֶּלה ְמ ַב ְּׂש ִרים וְ ֶא ֵ
יאים וְ ֶא ֵ
נְ ִב ִ
אכת ֲעב ַֹדת ַהּק ֶֹדׁש ְל ַמ ַען ָיִּבנֶ ה
דשים ִל ְמ ֶל ֶ
ת־ה ְק ִ
ְל ַה ְׁש ִלים ֶא ַ
יח׃ ַעד ֲא ֶׁשר ֻּכ ָּלנּו נָ בֹוא ְליַ ֵחד ְל ָב ֵבנּו ֶּב ֱאמּונָ ה
ּגּוף ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים וְ ָהיִ ינּו ְל ָא ָדם ָׁש ֵלם ַּב ִּמ ָּדה ִּכ ְמל ֹא
ן־ה ֱא ִ
ּוב ַד ַעת ֶּב ָ
ַא ַחת ְ
עֹול ִלים נִ ָּד ִפים וְ נִ גְ ָר ִׁשים
יח׃ ְל ִב ְל ִּתי נִ ְהיֶ ה עֹוד ֲ
קֹומת ַה ָמ ִׁש ַ
ַ
יהם
יתם ֲא ֶׁשר ְּבנִ ְכ ֵל ֶ
תֹורת ֲאנָ ִׁשים וְ ַת ְר ִמ ָ
ל־רּוח ְּב ַ
ַ
ִמ ְּפנֵ י ָכ
יָ צּודּו ֵח ֶרם׃ ִּכי ִאם־נַ ֲחזִ יק ָּב ֱא ֶמת ֵמ ַא ֲה ָבה וְ ָה ַל ְכנּו ָהלֹוְך
ּומ ֻק ָּׁשר
יח ֲא ֶׁשר הּוא ָהר ֹאׁש׃ ּובֹו ֻמ ְד ָּבק ְ
וְ גָ דֹול ִל ְפנֵי ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־ּפ ָר ָקיו וַ ֲח ָל ָקיו ֶאל־נָ כֹון ֲא ֶׁשר ְּב ַא ֲה ָבה יַ ַע ְבדּון
ל־הּגּוף ִעם ָּכ ְ
ָּכ ַ
ְל ַהגְ ִּדילֹו ְּול ַה ֲא ִדירֹו ְּכ ֵדי כ ָֹחם׃
ל־ּת ְלכּו ְּכיֶ ֶתר
וְ ַע ָּתה ַה ִעד ִֹתי ָב ֶכם ִל ְפנֵ י ָה ָאדֹון ֵלאמ ֹר ַא ֵ
ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר ַא ֲח ֵרי ַה ְב ֵלי ָׁשוְ א ִל ָּבם ה ֵֹלְך׃ ְמאֹור ַּד ְע ָּתם
רּוחם
ֹלהים מּוזָ ִרים ָל ֶהם ֵע ֶקב ֲא ֶׁשר ִה ְקׁשּו ָ
ָח ַׁשְך וְ ַחּיֵ י ֱא ִ
ְּב ִאּוַ ְל ָּתם׃ ֵהם ֲא ֶׁשר ָט ַפׁש ִל ָּבם וַ ּיִ ְת ַמ ְּכרּו ַל ֲעׂשֹות ָּכל־נְ ָב ָלה
תֹוע ָבה וְ ל ֹא יֵ ְדעּו ָׂש ְב ָעה׃ וְ ַא ֶּתם ל ֹא ָכז ֹאת ְל ַמ ְד ֶּתם ַּד ְר ֵכי
וְ ֵ
יח׃
ַה ָּמ ִש ַ
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ּמּודי ְד ָברֹו ַא ֶּתם ִּכי ֵהם
יתם ְלקֹולֹו וְ ִל ֵ
ִאם ַרק ַמ ְק ִׁש ִיבים ֱהיִ ֶ
ׁשּוע׃ וְ ֵען ֲעזַ ְב ֶּתם ַּד ְר ֵכ ֶיכם ָה ִראׁש ֹנִ ים ַעד־
ֱא ֶמת ִּב ְפנֵ י יֵ ַ
ת־ה ָא ָדם ַה ַּק ְדמ ֹנִ י ַהּנִ ְׁש ָחת וְ ַהּנִ ְת ֶעה
ְל ָה ִסיר ֵמ ֲע ֵל ֶיכם ֶא ָ
רּוח ֲח ָד ָׁשה ְּב ֶק ֶרב ִל ְּב ֶכם׃ וְ ִל ְלּבׁש
ְּב ַת ֲאוָ תֹו׃ ְל ִה ְת ַח ֵּדׁש ְּב ַ
ּובק ֶֹדׁש ֶּב ֱא ֶמת ְּכ ֵלב
ת־ה ָא ָדם ֶה ָח ָדׁש ַהּנִ ְב ָרא ְב ֶצ ֶדק ְ
ֶא ָ
ֹלהים׃
ָה ֱא ִ
ת־רעֹו ִּכי
ל־ּכן ַה ְר ִחיקּו ֶׁש ֶקר ִמ ֶּכם וְ ַד ְּברּו ֱא ֶמת ִאיׁש ֶא ֵ
ַע ֵ
ל־ּת ֱח ָטאּו וְ ל ֹא ָתבֹוא
ֵא ָב ִרים ֲאנַ ְחנּו ִאיׁש ְל ָא ִחיו׃ ִרגְ זּו וְ ַא ֶ
ן־ּת ְּתנּו ָמקֹום ַל ָּׂש ָטן׃ ִמי ֶׁשּגָ נַ ב
ַה ֶּׁש ֶמׁש ְּבעֹוד ר ֹגֶ ז ְּב ַא ְּפ ֶכם׃ ֶּפ ִ
ַאל־י ֵֹסף ִלגְ נ ֹב עֹוד ִּכי ִאם־יַ ֲעמ ֹל ַל ֲעׂשֹות טֹוב ְּביָ ָדיו ִל ְהיֹות
ל־ּד ַבר ְּב ִלּיַ ַעל ל ֹא־יֵ ֵצא ִמ ִּפ ֶיכם ִּכי ִאם־
לֹו ָל ֵתת ָל ֶא ְביֹון׃ ָּכ ְ
יהם׃
ת־חן ְלׁש ְֹמ ֵע ֶ
טֹובים ּונְ כ ִֹחים ְל ָה ִׁשיב נֶ ֶפׁש וְ ָל ֶת ֵ
ְּד ָב ִרים ִ
ֹלהים ֲא ֶׁשר ּבֹו
רּוח ָה ֱא ִ
ת־רּוח ַהּק ֶֹדׁש הּוא ַ
ַ
ל־ּת ַע ְּצבּו ֶא
וְ ַא ְ
ל־מ ִרירּות
נֶ ְח ָּת ִמים ַא ֶּתם ַעד יֹום ַהּגְ ֻא ָּלה׃ וְ ַה ְר ִחיקּו ִמ ֶּכם ָּכ ְ
ל־ּד ָבר ָרע׃ ֲא ָבל
ּותלּוּנָ ה ּונְ ָא ָצה ִעם ָּכ ָ
ֵלב וַ ֲחרֹון ָאף ר ֹגֶ ז ְ
ח ֹנְ נִ ים ִּת ְהיּו זֶ ה ָלזֶ ה ְמ ַר ֲח ִמים וְ ַס ָּל ִחים ִאיׁש ְל ָא ִחיו ַּכ ֲא ֶׁשר
יח׃
ֹלהים ָס ַלח ָל ֶ*כם ַּב ָּמ ִׁש ַ
ם־ה ֱא ִ
ּגַ ָ
ּוב ַא ְה ָבה ָּת ִכינּו
הּובים׃ ְ
ֹלה ֶיכם ֵּת ֵלכּו ְּכ ָבנִ ים ֲא ִ
ָל ֵכן ַא ֲח ֵרי ֱא ֵ
*
יח ָא ַהב א ָֹתנּו וַ ּיִ ֵּתן ֶאת־נַ ְפׁשֹו
ם־ה ָּמ ִׁש ַ
ְצ ָע ֵד ֶיכם ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ַ
אֹלהים׃ ַאְך זְ נּות
יח נִ יח ַֹח ֵל ִ
ַּת ַחת נַ ְפ ֵׁשנּו ְל ָק ְר ָּבן וָ זֶ ַבח ְל ֵר ַ
ל־ּפ ֶיכם ַּכ ֲא ֶׁשר נָ כֹון ְל ַאנְ ֵׁשי
ּוב ַצע ל ֹא יִ ָּׁש ַמע ַע ִ
וְ ָכל־זִ ָּמה ֶ
הֹוללֹות וְ ָת ֳה ָלה ֲא ֶׁשר ל ֹא
ק ֶֹדׁש׃ וְ ֵכן ל ֹא ִד ְב ֵרי נְ ָב ָלה וְ ל ֹא ֵ
ם־א ְמ ֵרי ְת ִה ָּלה׃ ִּכי־ז ֹאת יָ ד ֹע ֵּת ְדעּו
ְל ִת ְפ ֶא ֶרת ָל ֶכם ִּכי ִא ִ
ל־איׁש ז ֹנֶ ה וְ ַט ֵמא אֹו א ֵֹהב ֶּב ַצע ַמ ֲע ַׁשּקֹות ֲא ֶׁשר הּוא
ִּכי ָּכ ִ
אֹלהינּו׃
יחנּו וֵ ֵ
ְּכע ֵֹבד ֱא ִל ִילים ֵאין ָל ֶהם נַ ֲח ָלה ְּב ַמ ְלכּות ְמ ִׁש ֵ
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ל־ּת ְּתנּו ִל ְּב ֶכם ִל ְׁשּגֹות ְּב ִד ְב ֵרי ַמ ְה ִּב ִלים ִּכי ִבגְ ַלל־זֶ ה
ַא ִ
ל־ּכן ל ֹא ִת ְהיּו
סֹור ִרים׃ ַע ֵ
ֹלהים ֲחרֹון ַאּפֹו ְּב ָבנִ ים ְ
יְ ַׁש ַּלח ֱא ִ
יתם ְל ָפנִ ים וְ ַע ָּתה נֶ ְה ַּפ ְכ ֶּתם
י־ח ֵׁש ָכה ֱהיִ ֶ
ֲח ֵב ִרים ָל ֶהם׃ ִּכ ֲ
רּוח
אֹורה ַּב ֲאד ֹנֵ ינּו ִה ְת ַה ְּלכּו־נָ א ִּכ ְבנֵ י־אֹור׃ וְ זֶ ה ְּפ ִרי ָה ַ
ְל ָ
יטב ְּב ֵעינֵ י
ּובחֹון ַמה־ּיִ ַ
הּוא ֲעׂשֹות ֶח ֶסד ַלּכ ֹל וְ ֶצ ֶדק וֶ ֱא ֶמת׃ ָ
ם־הֹוכ ַח
ֵ
ל־ּת ְת ָע ְרבּו ְּב ַמ ַע ֲל ֵלי ִריק וְ ח ֶֹׁשְך ִּכי ִא
ֲאד ֹנֵ ינּו׃ וְ ַא ִ
ת־א ֶׁשר ֵהם ע ִֹׂשים ַּב ַּמ ְח ָׁשְך ֶח ְר ָּפה
ּתֹוכיחּון א ָֹתם׃ ִּכי ֶא ֲ
ִ
ִהיא ְל ַס ֵּפר׃ ַאְך ַּכ ֲא ֶׁשר יִ ּוָ ְכחּו ָאז יִ ּגָ לּו ָלאֹור ָמה ֵהם ָלאֹור
ַה ְמגַ ֶּלה א ָֹתם׃ וְ ַעל־זֶ ה נֶ ֱא ַמר
קּום ְלָך נִ ְר ָּדם
ן־ה ֵּמ ִתים
ָה ִק ָיצה ִמ ַ
יח יִ זְ ַרח ָע ֶליָך׃
וְ ַה ָּמ ִׁש ַ
יטיב ֶל ֶכת וְ ל ֹא ֶכ ֱאוִ ִילים ִּכי
ל־ּד ְר ֵכ ֶיכם ְל ֵה ִ
וְ ַע ָּתה ָּת ִׂשימּו ַעיִ ן ַע ַ
ם־ּכ ֲח ָכ ִמים׃ ִּדי ִע ָּדנָ א זָ ְבנִ ין ַּב ֲעבּור ִּכי ָר ִעים ַהּיָ ִמים׃ וְ ל ֹא
ִא ַ
ם־ּת ְׁש ִּכילּו ָל ַד ַעת ַמה ֵח ֶפץ ֲאד ֹנֵ ינּו׃
ִת ְהיּו ַח ְס ֵרי ֵלב ִּכי ִא ַ
רּוח
רּוח ִעוְ ִעים ְּב ִק ְרּבֹו ַרק ִה ָּמ ְלאּו ַ
ל־ּת ְס ְּבאּו יַ יִ ן ֲא ֶׁשר ַ
וְ ַא ִ
ֶע ְליֹון׃ וְ ִא ְמרּו ְבנַ ְפ ְׁש ֶכם ְּת ִהּלֹות וְ ִׁשירֹות וְ זִ ְמרֹות יָ ּה ִׁשירּו
אֹלהינּו ָא ִבינּו
ל־הּכ ֹל הֹודּו ֵל ֵ
וְ זַ ְּמרּו ִב ְל ַב ְב ֶכם ַליהֹוָ ה׃ וְ ַע ַ
יח ֲאד ֹנֵ ינּו׃ ִה ָּכנְ עּו ִאיׁש ִמ ְּפנֵ י ָא ִחיו
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ָּת ִמיד ְּב ֵׁשם יֵ ַ
ֹלהים׃
ְּביִ ְר ַאת ֱא ִ
יהן ְּכמֹו ִמ ְּפנֵ י ָה ָאדֹון׃
וְ ַהּנָ ִׁשים נִ ְכנָ עֹות ִּת ְהיֶ ינָ ה ִמ ְּפנֵ י ַב ֲע ֵל ֶ
יח ר ֹאׁש ָה ֵע ָדה
ם־ה ָּמ ִׁש ַ
ִּכי ַה ַּב ַעל הּוא־ר ֹאׁש ָה ִא ָּׁשה ְּכמֹו גַ ַ
מֹוׁש ַיע ִלגְ וִ ּיָ תֹו׃ ַאְך ַּכ ֲא ֶׁשר נִ ְכנַ ַעת ָה ֵע ָדה ִמ ִּל ְפנֵ י
וְ הּוא ַה ִ
יהן ְּב ָכל־
ם־הּנָ ִׁשים ִּת ָּכנַ ְענָ ה ִמ ִּל ְפנֵ י ַב ֲע ֵל ֶ
יחּה ֵּכן ּגַ ַ
ְמ ִׁש ָ
חֹותן׃ וְ ַא ֶּתם ֲאנָ ִׁשים ֶא ֱהבּו ֶאת־נְ ֵׁש ֶיכם ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ם־
ָא ְר ָ
ת־ע ָדתֹו ָא ֵהב וַ ּיִ ֵּתן ֶאת־נַ ְפׁשֹו ַּת ַחת נַ ְפ ָׁש ּה׃
יח ֶא ֲ
ַה ָּמ ִׁש ַ
7

8

9

10

11

12

13

14

17

16

19

20

21

24

25

אל־האפסיים ה ,ו

392
26
27
28

29
30
31

32,33

ו
3
4

5
6

7
8
9

10

ר־ר ַחץ א ָֹתּה ְּב ִמ ְקוֵ ה ָמיִ ם׃
ְל ַמ ַען יְ ַק ְּד ֶׁשּנָ ה ִב ְד ָברֹו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁש ָ
ימה ִמ ְּב ִלי ַב ֶה ֶרת אֹו
ּות ִמ ָ
ְל ָה ִקים לֹו ֵע ָדה נִ ְכ ָּב ָדה ָּב ָרה ְ
ל־ה ֲאנָ ִׁשי ְל ַא ֲה ָבה
ְּפ ֶח ֶתת וְ ָכל־מּום ֵאין ָּבּה׃ ֵּכן ַה ִּמ ְצוָ ה ַע ָ
ת־א ְׁשּתֹו הּוא א ֵֹהב ֶאת־
גּופם ִּכי ָהא ֵֹהב ֶא ִ
יהם ְּכ ָ
ֶאת־נְ ֵׁש ֶ
ת־ּב ָׂשרֹו ַרק
ֹא־ׂשנֵ א ִאיׁש ֶא ְ
עֹולם ל ָ
ת־ּב ָׂשרֹו׃ ִּכי ֵמ ָ
ַע ְצמֹו וְ ֶא ְ
ת־ע ָדתֹו׃ ִּכי־
יח ֶא ֲ
ם־ה ָּמ ִׁש ַ
ּומ ַפּנֵ ק א ֹתֹו ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ַ
ְמ ַכ ְל ֵּכל ְ
ב־איׁש ֶאת־
ל־ּכן יַ ֲעזָ ִ
ּומ ֲע ָצ ָמיו׃ ַע ֵ
ֵא ָב ֵרי גּופֹו ֲאנָ ְחנּו ִמ ְּב ָׂשרֹו ֵ
*
יהם ְל ָב ָׂשר ֶא ָחד׃
ת־אּמֹו וְ ָד ַבק ְּב ִא ְׁשּתֹו וְ ָהיּו ְׁשנֵ ֶ
ָא ִביו וְ ֶא ִ
ל־ע ָדתֹו׃ ַאְך
יח וְ ַע ֲ
ל־ה ָּמ ִׁש ַ
ּגָ דֹול ַהּסֹוד ַהּזֶ ה וַ ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר ַע ַ
ת־א ְׁשּתֹו ְּכנַ ְפׁשֹו וְ ָה ִא ָּׁשה
ם־א ֶּתם ִאיׁש ִאיׁש ִמ ֶּכם יֶ ֱא ַהב ֶא ִ
ּגַ ַ
ת־ּב ְע ָלּה ִּת ָירא׃
ֶא ַ
ִׁש ְמעּו ָבנִ ים ְּבקֹול י ְֹל ֵד ֶיכם ַּב ֲאד ֹנֵ ינּו ִּכי ָד ָבר יָ ָׁשר הּוא׃ ַּכ ֵּבד
ת־א ֶּמָך ז ֹאת ַה ִּמ ְצוָ ה ָה ִראׁש ֹנָ ה ֲא ֶׁשר ְׂש ָכ ָרּה
ת־א ִביָך וְ ֶא ִ
ֶא ָ
ל־ה ֲא ָד ָמה׃
יטב ָלְך ְּול ַמ ַען יַ ֲא ִריכּון יָ ֶמיָך ַע ָ
ְּב ִצ ָּדּה׃ ְל ַמ ַען יִ ַ
מּוסר
ם־ּתגַ ְּדלּום ְּב ַ
ל־ּת ִעירּו ֲח ַמת ְּבנֵ ֶיכם ִּכי ִא ְ
וְ ָה ָאבֹות ַא ָ
תֹוכ ְחּתֹו׃
ּוב ַ
ֲאד ֹנֵ ינּו ְ
וְ ַא ֶּתם ֲע ָב ִדים ַה ְק ִׁשיבּו ְלקֹול ֲאד ֹנֵ ֶיכם ֲאד ֹנֵ י גְ וִ ּיַ ְת ֶכם ְּביִ ְר ָאה
יח׃ וְ ל ֹא ַב ֲעב ָֹדה ְל ַמ ְר ֵאה ֵעינַ יִ ם
ם־לב ְּכמֹו ַל ָּמ ִׁש ַ
ּוב ָת ֵ
ּור ָע ָדה ְ
ְ
יח ָהע ִֹׂשים ְרצֹון
ם־ּכ ַע ְב ֵדי ַה ָּמ ִׁש ַ
ְל ָה ִפיק ָרצֹון ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם ִּכי ִא ְ
ֹלהים ְּב ָכל־נַ ְפ ָׁשם׃ וְ ע ְֹב ִדים ִמּטּוב ֵלב ְּכע ְֹב ֵדי ֲאד ֹנֵ ינּו וְ ל ֹא
ֱא ִ
ל־ּד ָבר טֹוב ֲא ֶׁשר יַ ֲע ֶׂשה א ֹתֹו
ְּכע ְֹב ֵדי ֲאנָ ִׁשים׃ ֲהל ֹא יְ ַד ְע ֶּתם ָּכ ָ
ן־חֹורים׃ וְ גַ ם־
ִ
ם־ע ֶבד הּוא אֹו ֶב
ָה ָא ָדם ֲאד ֹנֵ ינּו יְ ַׁש ֶּלם־לֹו ִא ֶ
ר־ּבם ַּב ֲא ֶׁשר יְ ַד ְע ֶּתם
ַא ֶּתם ֲאד ֹנִ ים ֵּכן ַּת ֲעׂשּו ָל ֶהם ִח ְדלּו ִמּגְ ָע ָ
ם־ל ֶהם וְ ָל ֶכם ָאדֹון ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֲא ֶׁשר ֵאין ִעּמֹו ַמּׂשֹוא ָפנִ ים׃
ִּכי גַ ָ
ּובע ֹז
עֹודדּו ַב ֲאד ֹנֵ ינּו ְ
וְ יֶ ֶתר ַה ְּד ָב ִרים ֶא ָחי ִהנְ נִ י א ֵֹמר ִה ְת ְ
בּורתֹו׃
ּגְ ָ
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ּתּוכל ָלקּום ִל ְפנֵ י נִ ְכ ֵלי ַה ָּׂש ָטן׃
ֹלהים ְל ַמ ַען ְ
ִחגְ רּו ְכ ֵלי־נֶ ֶׁשק ֱא ִ
ּלּופים וְ ֵא ִילים
ם־א ִ
ם־ּב ָׂשר וָ ָדם ִמ ְל ָח ָמה ָלנּו ַאְך ִע ַ
ִּכי ל ֹא ִע ָ
רֹומים׃ ַעל־
ּומ ְל ֲא ֵכי ָר ִעים ֲא ֶׁשר ַּב ְּמ ִ
יטי ֶא ֶרץ ַמ ְא ֵּפ ְליָ ה ַ
ַׁש ִּל ֵ
תּוכלּו ְל ִה ְתיַ ֵּצב ִּב ְפנֵ י ַה ָּק ִמים
ֹלהים וְ ְ
ֵּכן ְקחּו ָל ֶכם ְּכ ֵלי־נֶ ֶׁשק ֱא ִ
ל־ק ָרב׃ ִע ְמדּו־
ֲע ֵל ֶיכם ְּביֹום ָרע ְּול ִה ָּׁש ֵאר נִ ָּצ ִבים ִּב ְכלֹות ָּכ ְ
ּופ ָע ֵמ ֶיכם
בּוׁש ֶכם׃ ְ
גּורי ֱא ֶמת וְ ִׁש ְריֹון ֶצ ֶדק ְל ְ
נָ א ָמ ְתנֵ ֶיכם ֲח ֵ
ּובּכ ֹל ִע ְרכּו ָמגֵ ן
ׂשרת ַה ָּׁשלֹום׃ ַ
יָ פֹות ַּבּנְ ָע ִלים ְל ַב ֵּׂשר ְּב ַ
ֹלה ִטים ִמּיַ ד ַה ָּצר׃
ּתּוּכלּו ְל ַכּבֹות ּבֹו ִח ִּצים ֲ
ָה ֱאמּונָ ה ֲא ֶׁשר ְ
רּוח ֲא ֶׁשר הּוא ְּד ַבר
ּוב ֶח ֶרב ָה ַ
ׁשּועה ְ
וְ ִה ְתיַ ְּצבּו ְבכ ַֹבע ַהיְ ָ
ּות ִחיּנָ ה ִמ ֶּק ֶרב ֵלב
ל־ּת ִפ ָּלה ְ
ל־עת ָּכ ְ
ֹלהים׃ וְ ִה ְת ַּפ ְּללּו ְב ָכ ֵ
ָה ֱא ִ
דֹוׁשים׃
ל־ה ְּק ִ
רּוח וְ ׁש ְֹק ִדים ִּת ְהיּו ְל ַה ְע ִּתיר ְּול ִה ְת ַחּנֵ ן ְּב ַעד ָּכ ַ
וָ ַ
י־א ְפ ַּתח ְׂש ָפ ַתי
יּוׂשם ָּד ָבר ְּב ִפי וְ ע ֹז ִּכ ֶ
ם־ּב ַעד נַ ְפ ִׁשי ִּכי ַ
וְ גַ ְ
ׁשרה ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ַמ ְל ָא ָכּה ָאסּור
ׁשרה׃ ַה ְּב ָ
ְל ַהּגִ יד סֹוד ַה ְּב ָ
ן־לי ְל ַמ ֵּלל ְּביָ ד ָר ָמה ַּכ ֲא ֶׁשר נָ כֹון ִלי׃
ִּב ְכ ָב ִלים ְּול ִהּנָ ֶת ִ
ל־א ֶׁשר ֲאנִ י ע ֶֹׂשה ִהּנֵ ה
ַאְך ְל ַב ֲעבּור ֵּת ְדעּון ָמה ִע ָּמ ִדי וְ ָכ ֲ
טּוכיקֹוס ָה ָאח ָה ָאהּוב וְ ַה ְמ ָׁש ֵרת ַהּנֶ ֱא ָמן ַל ֲאד ֹנֵ ינּו יַ ּגִ יד ָל ֶכם
ִ
הֹוד ֲיע ֶכם ַמה ַּמ ֲע ֵׂשינּו
ּכ ֹל׃ ִּכי ַל ָּד ָבר ַהּזֶ ה ְׁש ַל ְח ִּתיו ֲא ֵל ֶיכם ְל ִ
ת־ל ְּב ֶכם׃
ְּולנַ ֵחם ֶא ִ
ֹלהים ָא ִבינּו
ל־ה ַא ִחים ֵמ ֵאת ֱא ִ
ָׁשלֹום ַא ֲה ָבה וֶ ֱאמּונָ ה ֶא ָ
ת־אד ֹנֵ ינּו
ל־הא ֵֹהב ֶא ֲ
יח ֲאד ֹנֵ ינּו׃ ֶח ֶסד ְל ָכ ָ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּומ ֵאת יֵ ַ
ֵ
יח ְּב ַא ֲה ָבה נִ ָּצ ַחת׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
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דֹוׁשים
ל־ה ְּק ִ
ל־ּכ ַ
יח ֶא ָ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ימֹותּיֹוס ַע ְב ֵדי יֵ ַ
ּפֹולֹוס וְ ִט ִ
יהם׃
ּומ ָׁש ְר ֵת ֶ
יהם ְ
יח ַהּי ְֹׁש ִבים ְּב ִפ ִל ִּפי ִעם־זִ ְקנֵ ֶ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ְּביֵ ַ
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ָא ִבינּו וְ יֵ ַ
ֶח ֶסד וְ ָׁשלֹום יִ ֵּתן ָל ֶכם ֱא ִ
ֲאד ֹנֵ ינּו׃
ל־עת ֲא ֶׁשר ֱאזְ ּכ ֹר ֶא ְת ֶכם׃ וְ ֶא ֶע ְל ָצה
ֹלהי ְּב ָכ ֵ
ת־א ָ
ֲא ָב ְר ָכה ֶא ֱ
ּלֹותי ַּכ ֲא ֶׁשר ֶא ְת ַּפ ֵּלל ְּב ַעד ֻּכ ְּל ֶכם׃ ַא ֶּתם
ל־ּת ִפ ָ
ָּת ִמיד ְּב ָכ ְ
ּובז ֹאת
ד־ע ָּתה׃ ָ
ן־הּיֹום ָה ִראׁשֹון וְ ַע ָ
ׂשרה ְל ִמ ַ
ל־ה ְּב ָ
ַהּנִ ְלוִ ים ֶא ַ
ֲאנִ י ב ֵֹט ַח ִּכי הּוא ֲא ֶׁשר ֵה ֵחל ִל ְפע ֹל ָּד ָבר טֹוב ָּב ֶכם ּגַ ם־
יח׃ ֵּכן ָח ְׁש ָבה נַ ְפ ִׁשי ֲע ֵל ֶיכם
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
הּוא יְ ַכ ֶּלּנּו ַעד־יֹום יֵ ַ
יׁש ִרים ִּכי ְב ֶק ֶרב ְל ָב ִבי ֶא ָּׂשא ֶא ְת ֶכם ִאם ְּב ִׁש ְב ִּתי ְּב ֵבית
ְּב ֵמ ָ
ׂשרה ְול ַה ֲא ִד ָירּה ִּכי
ת־ה ְּב ָ
סּורים אֹו ִמ ֵּדי ַד ְּב ִרי ְל ַה ְצ ִּדיק ֶא ַ
ָה ֲא ִ
ֹלהים
ְד ֵב ִקים ַא ֶּתם ִּבי ֻכ ְּל ֶכם ַּב ֲח ָב ִלים נָ ְפלּו ִלי ֶּב ָח ֶסד׃ ֵהן ֱא ִ
יח׃ וְ ַעל־ז ֹאת
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ִלי ְל ֵעד ַּכ ָּמה ֶא ְר ָח ְמ ֶכם ְּב ַר ֲח ֵמי יֵ ַ
ל־ּד ָעה וְ ַה ְׂש ֵּכל׃
י־ת ְר ֶּבה ַא ֲה ַב ְת ֶכם ָהלֹוְך וָ ָרב ְּב ָכ ֵ
ֶא ְת ַּפ ֵּלל ִּכ ִ
מֹוקׁש
ְל ָה ִּכיר ְּול ַה ְב ִּדיל ֵּבין טֹוב ָל ָרע ִל ְהיֹות ָּב ֵרי ֵלב וְ ל ֹא ְל ֵ
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יח׃ ְמ ֵל ִאים ְּפ ִרי ֶצ ֶדק ַעל־יְ ֵדי יֵ ַ
ַעד־יֹום ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים וְ ִת ְפ ַא ְרּתֹו׃
ִל ְכבֹוד ֱא ִ
הֹועיל
וַ ֲאנִ י ָח ֵפץ ִּכי ֵת ְדעּון ֶא ָחי ז ֹאת ֲא ֶׁשר ָּב ַא ְתנִ י ָּב ָאה ַרק ְל ִ
ּוב ָכל־
ׂשרה׃ ַעד ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַמע ְּב ַׁש ַער ַה ִּב ָירה ְ
ַל ֲה ִליכֹות ַה ְּב ָ
יח׃ וְ ַא ִחים ַר ִּבים
ְׁש ָאר ַה ְּמק ֹמֹות ִּכי ָא ִסיר ֲאנִ י ְל ַמ ַען ַה ָּמ ִׁש ַ
מּוס ִרי וַ ּיַ ְׁש ִמיעּו
ָ
ַה ְּד ֵב ִקים ַּב ֲאד ֹנֵ ינּו ָל ְבׁשּו א ֶֹמץ ָרב ְלנ ַֹכח
י־פ ַחד׃ ָא ְמנָ ם יֵ ׁש ַמּגִ ִידים
ֹלהים ִּב ְב ִל ָ
ת־ּד ַבר ָה ֱא ִ
ְביֶ ֶתר ע ֹז ֶא ְ
רּוח נְ ִד ָיבה׃
ּומ ִר ָיבה וְ יֵ ׁש ַמּגִ ִידים ֵמ ַ
יח ִמ ִּקנְ ָאה ְ
ֵעדּות ַה ָּמ ִׁש ַ
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ב

ם־לב
יח ִמ ְּמ ִר ָיבה וְ ל ֹא ְּב ָת ֵ
וְ ֵא ֶּלה ַה ַּמּגִ ִידים ֵעדּות ַה ָּמ ִׁש ַ
מּוס ִרי׃ ֵא ֶּלה ַה ַּמּגִ ִידים ֵמ ַא ֲה ָבה
הֹוסיף ַל ַחץ ְל ָ
יַ ְח ְׁשבּו ְל ִ
ׂשרה ְלאֹור ָאנ ִֹכי ע ֵֹמד ּפ ֹה׃
הֹוציא ִצ ְד ַקת ַה ְּב ָ
י ְֹד ִעים ִּכי ְל ִ
ם־ּב ְלׁשֹון ְר ִמּיָ ה אֹו ִּב ְׂש ַפת ֱא ֶמת ֲהל ֹא
ַאְך ָמה ֵאפֹוא ַע ָּתה ִא ִ
יהם וְ ַעל־זֶ ה ָע ֵלז ֲאנִ י וְ גִ יל ָּתגִ יל
ל־ּפ ֶ
יח ַע ִ
ל־ע ֶבר ֻהּגַ ד ַה ָּמ ִׁש ַ
ִמ ָּכ ֵ
יחנּו ַהּנָ תּון ִלי יָ ַד ְע ִּתי
ׁשּוע ְמ ִׁש ֵ
רּוח יֵ ַ
ּוב ַ
נַ ְפ ִׁשי׃ ִּכי ִב ְת ִפ ַּל ְת ֶכם ְ
הֹוח ְל ִּתי ִּכי ְב ָכל־
יׁשּועה׃ ַּכ ֲא ֶׁשר ַ
ה־ּלי ִל ָ
ִּכי ּגַ ם־ז ֹאת ִּת ְהיֶ ִ
ל־מ ְב ָט ִחי ְּכ ָאז ֵּכן ַע ָּתה ִּכי יָ רּום
ְּד ָר ַכי ל ֹא ֵאבֹוׁש ִמ ִּׁש ְב ִרי וְ ָכ ִ
ם־ּב ָּמוֶ ת׃ ִּכי ַחּיָ ִתי הּוא
ם־ּב ַחּיִ ים ִא ַ
יח ְּבמֹו־נַ ְפ ִׁשי ִא ַ
ַה ָּמ ִׁש ַ
יח וְ ַה ָּמוֶ ת הּוא ְל ַרוְ ָח ִתי׃ ָא ֵכן ִאם יִ ּנָ ְתנּו ִלי ַחּיֵ י ְב ָׂש ִרי
ַה ָּמ ִׁש ַ
ְל ָה ִביא עֹוד ְּפ ִרי ֲע ָמ ִלי ָאז ל ֹא ֵא ַדע ָמה ֶא ְב ָחר׃ ִּכי נִ ְל ָחץ ֲאנִ י
יח ֲא ֶׁשר
ם־ה ָּמ ִׁש ַ
ֵּבין ְׁש ָּתיִ ם נַ ְפ ִׁשי ָכ ְל ָתה ְל ִה ָּפ ֵרד ִל ְהיֹות ִע ַ
הּוא טֹוב ִלי ִמּכ ֹל׃ ֶא ֶפס ְל ַה ֲא ִריְך ַחּיֵ י ְב ָׂש ִרי י ֵֹתר טֹוב הּוא
יֹוד ַע ִּכי ִאּוָ ֵתר ּפ ֹה וְ יָ ַׁש ְב ִּתי ִעם־
ּובז ֹאת ֲאנִ י ב ֵֹט ַח וְ ֵ
ָל ֶכם׃ ָ
ֻּכ ְּל ֶכם ְל ַמ ְר ֶּבה ָה ֱאמּונָ ה וְ ַה ִּׂש ְמ ָחה ָל ֶכם׃ וְ ִת ְפ ַא ְר ְּת ֶכם ִל ְפנֵ י
ׁשּובה ֲא ֵל ֶיכם׃ ַרק ִׂשימּו
יח ִּתגְ ַּדל ִּבי ַּכ ֲא ֶׁשר ָא ָ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
יח וְ ִכי ָאבֹוא ִל ְרא ְֹת ֶכם
ׂשרת ַה ָּמ ִׁש ַ
ַד ְר ְּכ ֶכם ַּכ ֲא ֶׁשר יָ ֲא ָתה ִל ְב ַ
רּוח ֶא ָחד ָּב ֶכם וְ נֶ ֶפׁש
אֹו ְל ֵׁש ַמע א ֹזֶ ן ֵמ ָרחֹוק ָאז ֶא ְמ ָצא ִּכי ַ
ל־ּת ָיראּו
ׂשרה׃ וְ ַא ִ
ַא ַחת ְל ִה ָּל ֵחם יַ ְח ָּדו ִמ ְל ֲחמֹות ֱאמּונַ ת ַה ְּב ָ
ל־ּת ַע ְרצּו ִמ ְּפנֵ י ַה ָּק ִמים ֲע ֵל ֶיכם זֶ ה הּוא ָל ֶהם ְלאֹות ִּכ ָּליֹון
וְ ַא ַ
ֹלהים׃ ֲא ֶׁשר נָ ַתן
ׁשּועה וְ גַ ם־ז ֹאת יָ ְצ ָאה ֵמ ִעם ָה ֱא ִ
וְ ָל ֶכם ִל ְת ָ
ּתּולי
ם־ל ִה ְת ַעּנֹות ִּבגְ ָללֹו׃ וְ נַ ְפ ֵ
יח וְ גַ ְ
ם־ל ַה ֲא ִמין ַּב ָּמ ִׁש ַ
ָל ֶכם ּגַ ְ
יתם א ִֹתי וְ ַכ ֲא ֶׁשר ִהּנְ ֶכם
ֹלהים נִ ְפ ַּת ְל ֶּתם ָּכמ ֹנִ י ַּכ ֲא ֶׁשר ְר ִא ֶ
ֱא ִ
ׁש ְֹמ ִעים ָע ַלי ַּכּיֹום ַהּזֶ ה׃
יח ִאם־יֵ ׁש ַא ֲה ָבה ְמ ִׁש ַיבת נָ ֶפׁש
ָל ֵכן ִאם־יֵ ׁש נ ַֹחם ָמה ַּב ָּמ ִׁש ַ
רּוח ִאם־יֵ ׁש ַר ֲח ִמים וַ ֲח ָס ִדים׃
ִאם־יֵ ׁש ִחּבּור ָה ַ
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ַה ְׁש ִלימּו־נָ א ְׂשׂשֹון ְל ָב ִבי וְ ִה ְת ַא ֲחדּו ְב ֵד ָעה ַא ַחת ַא ֲה ָבה
ל־ּת ֲעׂשּו ָד ָבר ִּב ְמ ִר ָיבה אֹו
ַא ַחת נֶ ֶפׁש ַא ַחת וְ ֵלב ֶא ָחד׃ ַא ַ
ת־א ִחיו
ם־ּב ַענְ וַ ְת ֶכם ַּת ְח ְׁשבּו ִאיׁש ֶא ָ
ִּב ְכבֹוד ָׁשוְ א ִּכי ִא ְ
טֹובת נַ ְפׁשֹו ְל ַבּדֹו ִּכי ִאם־ּגַ ם
ְלגָ דֹול ִמ ֶּמּנּו׃ ַאל־יָ חּוׁש ִאיׁש ְל ַ
יח׃ הּוא ֲא ֶׁשר
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יהי ֵכן ִל ְּב ֶכם ִּכ ְל ַבב יֵ ַ
טֹובת ֵר ֵעהּו׃ וִ ִ
ְל ַ
ֹלהים ְּוב ָכל־ז ֹאת ל ֹא ָח ַׁשב ֱהיֹותֹו
מֹוצא ָֹתיו נִ ְמ ָצא ִב ְדמּות ֱא ִ
ְּב ָ
ת־ּכבֹודֹו וַ ּיִ ְל ַּבׁש
ם־ה ְתנַ ֵּצל ֶא ְ
אֹלהים ְּכ ָׁש ָלל לֹו׃ ִּכי ִא ִ
ָׁשוֶ ה ֵל ִ
ְּדמּות ָע ֶבד וַ יְ ִהי ְּכ ַת ְבנִית ַא ַחד ָה ָא ָדם׃ וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר נִ ְמ ָצא
ל־ה ֵעץ׃
ד־מוֶ ת ַעד־מּות ַע ָ
ְכ ָא ָדם ַלּת ַֹאר ִה ְׁש ִּפיל נַ ְפׁשֹו וַ ָּיִּכנַ ע ַע ָ
ל־ׁשם׃
ּיִּתן־לֹו ֵׁשם נַ ֲע ֶלה ִמ ָּכ ֵ
ֹלהים ֵה ִרימֹו ָעל וַ ֶ
ם־ה ֱא ִ
ל־ּכן ּגַ ָ
ַע ֵ
ל־ּב ֶרְך ֲא ֶׁשר ַּב ָּׁש ַמיִם וַ ֲא ֶׁשר ָּב ָא ֶרץ
ׁשּוע ִּת ְכ ַרע ָּכ ֶ
ִּכי ְל ֵׁשם יֵ ַ
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־לׁשֹון ִּת ָּׁש ַבע ִּכי יֵ ַ
וַ ֲא ֶׁשר ִמ ַּת ַחת ָל ָא ֶרץ׃ ָוְכ ָ
ֹלהים ָה ָאב׃
הּוא ָה ָאדֹון ִל ְכבֹוד ֱא ִ
יֹותי
הּובי נַ ְפ ִׁשי ַּכ ֲא ֶׁשר ְׁש ַמ ְע ֶּתם ֵא ַלי ָּת ִמיד ִּב ְה ִ
ל־ּכן ֲא ֵ
ַע ֵ
יֹותי ֵמ ָרחֹוק ִע ְבדּו
ִל ְפנֵ ֶיכם וְ גַ ם־עֹוד יֶ ֶתר ַה ְר ֵּבה ַּכּיֹום ִּב ְה ִ
ֹלהים הּוא ַהּנ ֵֹתן ָל ֶכם
ּוב ְר ָע ָדה ְליֵ ַׁשע נַ ְפ ְׁש ֶכם׃ ִּכי ֱא ִ
ְביִ ְר ָאה ִ
ם־ל ֲעׂשֹות ְּכ ֶח ְפצֹו׃ וְ כ ֹל ֲא ֶׁשר ַּת ֲעׂשּו ֲעׂשּו
ּכ ַֹח ַל ְחּפ ֹץ וְ גַ ַ
ימים
ּות ִמ ִ
ּוב ְב ִלי ָמדֹון׃ ְל ַב ֲעבּור ִּת ְהיּו זַ ִּכים ְ
ִּב ְב ִלי ְתלּוּנָ ה ִ
ֹלהים ִּב ְב ִלי־מּום ְּבתֹוְך ּדֹור ִע ֵּקׁש ְופ ַת ְלּת ֹל ֲא ֶׁשר־
ִּכ ְבנֵ י ֱא ִ
ֹאחזּון ִּב ְד ַבר
י־ה ָא ֶרץ׃ ִּכי ת ֲ
יהם ִּכ ְמא ֹר ֹת ֲע ֵל ָ
ָּת ִאירּו ֵבינֵ ֶ
יח ִּכי ל ֹא ַח ְׁש ִּתי
ַה ַחּיִ ים ִל ְהיֹות ִלי ְל ִת ְפ ֶא ֶרת ְּביֹום ַה ָּמ ִׁש ַ
ָל ִריק וְ ל ֹא יָ גַ ְע ִּתי ַלּת ֹהּו׃ וְ גַ ם לּו יִ ָּׁש ֵפְך ָּד ִמי ֲע ֵלי־זֶ ַבח וַ ֲעב ָֹדה
ם־א ֶּתם
ל־ּכ ְּל ֶכם וְ ָאגִ ָילה׃ וְ ֵכן ִׂשיׂשּו גַ ַ
ֶל ֱאמּונַ ְת ֶכם ָא ִׂשיׂש ַע ֻ
וְ גִ ילּו ִע ָּמ ִדי׃
ֹלח ָל ֶכם ְמ ֵה ָרה ֶאת־
ׁשּוע ֲאד ֹנֵ ינּו ִל ְׁש ַ
תֹוח ְל ִּתי ְביֵ ַ
ַ
וַ ֲאנִ י
ם־אנִ י ַּכ ֲא ֶׁשר ֵא ַדע ָמה ִע ָּמ ֶכם׃
ימֹותּיֹוס ְל ָה ִׁשיב נַ ְפ ִׁשי ּגַ ֲ
ִט ִ
ין־א ִּתי ִאיׁש ִּכ ְל ָב ִבי ַהּד ֵֹאג ָל ֶכם ִמּמקֹור נַ ְפׁשֹו׃
זּולתֹו ֵא ִ
ִּכי ָ
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יח׃ וְ ַרק
ׁשּוע ַה ָמ ִׁש ַ
ִּכי ֻכ ָּלם ֶח ְפ ֵצי נַ ְפ ָׁשם יִ ְדר ֹׁשּון וְ ל ֹא ֶח ְפ ֵצי יֵ ַ
א ֹתֹו יְ ַד ְע ֶּתם ִּכי ָצרּוף הּוא ַּב ֲע ִליל ְּוכ ֵבן ִל ְפנֵ י ָא ִביו ָע ַבד ִע ִּמי
ׂשרה׃ ַא ֲקּוֶ ה ִּכי ֶא ְׁש ָל ֶחּנּו ָל ֶכם ְּב ֶק ֶרב ַהיָ ִמים
ְּב ַמ ְל ֲאכּות ַה ְּב ָ
ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ֶא ְר ֶאה ַמה־ּיֵ ָע ֶׂשה ִּבי׃ ַאְך ַּב ֲאד ֹנֵ ינּו ָב ַט ְח ִּתי
יתי ִּכי נָ כֹון ַה ָּד ָבר
ם־אנ ִֹכי ָאבֹוא ֲא ֵל ֶיכם ְמ ֵה ָרה׃ וְ ָר ִא ִ
ִּכי גַ ָ
סֹומְך יָ ִדי ַּב ֲעב ָֹד ִתי
ֵ
רֹודיטֹוס ָא ִחי
ת־א ַּפ ְפ ִ
ֹלח ָל ֶכם ֶא ֶ
ִל ְׁש ַ
לּוח ִמ ֶּכם וְ ַהּנ ֵֹתן ִלי
יתי ְּב ִמ ְל ַח ְמ ִּתי ֲהל ֹא הּוא ַה ָּׁש ַ
וְ גֶ ֶבר ֲע ִמ ִ
*
ל־לּבֹו ַּב ֲעבּור
ַמ ְחס ָֹרי׃ ִּכי נִ ְכ ְס ָפה נַ ְפׁשֹו ְל ֻכ ְּל ֶכם וְ יִ ְת ַע ֵּצב ֶא ִ
ֲא ֶׁשר ְׁש ַמ ְע ֶּתם ִּכי ָח ָלה׃ ִּכי ָא ֵמן ָחֹלה ָח ָלה וְ נָ ָטה ָלמּות ַאְך
ֹלהים ִה ָּטה ֵא ָליו ָח ֶסד וְ ל ֹא ֵא ָליו ְל ַבּדֹו ִּכי ִאם־ּגַ ם ֵא ַלי
ָה ֱא ִ
ל־ּכן ַח ְׁש ִּתי ְל ָׁש ְלחֹו ְל ַמ ַען
הֹוסיף ִלי יָ גֹון ַעל־יָ גֹון׃ ַע ֵ
ְל ִב ְל ִּתי ִ
ִּת ְר ֻאהּו וְ ָת ִׂשיׂשּו בֹו וְ נִ גְ ַרע יָ גֹון ִמ ֶּמּנִ י׃ ֲא ֶׁשר ָלז ֹאת ַק ְּדמּו
ָפנָ יו ַּב ֲאד ֹנֵ ינּו ְּב ָׂשׂשֹון ָרב וְ ָהבּו ָכבֹוד ַל ֲאנָ ִׁשים ָּכמ ֹהּו׃ ִּכי
יח וַ ּיַ ְׁש ֵלְך נַ ְפׁשֹו
ד־ׁש ֲע ֵרי ָמוֶ ת ַּב ֲעבּור ֲעב ַֹדת ַה ָ*ּמ ִׁש ַ
ִהּגִ ָיע ַע ַ
ִמּנֶ גֶ ד ְל ַמ ַען ִה ָּמנֹות ַה ֶח ְסרֹון ֲא ֶׁשר ָק ְצ ָרה יֶ ְד ֶכם ְל ָס ְמ ֵכנִ י׃
וְ יֶ תֶר ַה ְּד ָב ִרים ַא ַחי ִהנְ נִ י א ֵֹמר ִׂש ְמחּו ַב ֲאד ֹנֵ ינּו ֵהן ִל ְכּת ֹב
ֲא ֵל ֶיכם ִמ ְׁשנֶ ה ָד ָבר ל ֹא ְלט ַֹרח ָע ַלי וְ טֹוב ָל ֶכם ִּכי ֲא ַׁשּנֵ ן
ְּד ָב ָרי׃ ִה ָּׁש ְמרּו ִמ ְּפנֵ י ַה ְּכ ָל ִבים ִה ָּׁש ְמרּו ִמ ְּפנֵ י פ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן
צּוצי ָע ְר ָלה׃ ִּכי ֲאנַ ְחנּו ְּבנֵ י ְב ִרית ַהּמּולֹות
ִה ָּׁש ְמרּו ִמ ְּפנֵ י ְק ֵ
ׁשּוע
רּוח וַ ֲא ֶׁשר ְּביֵ ַ
ֹלהים ָּב ַ
ת־א ִ
ֲאנָ ְחנּו ֲא ֶׁשר נַ ֲעב ֹד ֶא ֱ
יח נִ ְת ַה ֵּלל וְ ל ֹא נָ ִׂשים ְּב ָב ָׂשר ִמ ְב ָט ֵחנּו׃ ַאף ִּכי יֶ ׁש־
ַה ָּמ ִׁש ַ
ם־ּב ָב ָׂשר וְ ִאם־יָ ִׂשים ִאיׁש ַּב ָּב ָׂשר ִמ ְב ַטחֹו ֲהל ֹא
ִלי ִל ְבט ַֹח ּגַ ְ
ן־ׁשמ ֹנַ ת יָ ִמים ִמּגֶ זַ ע יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ֵּׁש ֶבט
ַרב ִלי ִמ ֶּמּנּו׃ נִ ּמֹול ֶּב ְ
ּתֹורה ָּפרּוׁש׃ ִמ ַּצד ַה ִּקנְ ָאה
ּוב ַדת ַה ָ
ן־ע ְב ִרי ְ
ִּבנְ יָ ִמין ִע ְב ִרי ֶּב ִ
ּתֹורה ל ֹא נִ ְמ ָצא
ּומ ַּצד ִצ ְד ַקת ַה ָ
יח ִ
ת־ע ַדת ַה ָּמ ִׁש ַ
ָר ַד ְפ ִּתי ֶא ֲ
ִבי ֶׁש ֶמץ ָּד ָבר׃
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ת־כ ְל ֶכם.
 v. 26בס׳׳א ִל ְראֹות ֶא ֻ
 v. 30בס׳׳א ֲאד ֹנֵ ינּו.
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יח׃
ל־א ֶּלה ָח ַׁש ְב ִּתי ִלי ְל ַמ ְחסֹור ַּב ֲעבּור ַה ָּמ ִׁש ַ
ְך־מֹותר ָּכ ֵ
ַ
ַא
ִּכי ָא ֵמן ֲהל ֹא ֶאת־ּכ ֹל ֲא ַח ְּׁש ָבה ְל ֶח ְסרֹון ִמ ְּפנֵ י יִ ְתרֹון ַּד ַעת
יח ֲאד ֹנִ י ֲא ֶׁשר ִה ְתנַ ַּצ ְל ִּתי ַב ֲעבּורֹו ֶאת־ּכ ֹל
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
יח ְׂש ָכ ִרי׃
ֲא ֶׁשר ִלי ְּולד ֶֹמן ֲח ַׁש ְב ִּתים ְל ַמ ַען יִ ְהיֶ ה ִּלי ַה ָּמ ִׁש ַ
ּתֹורה ִּכי
ן־ה ָ
ְל ִה ָּמ ֵצא ָד ֵבק ּבֹו ָאנ ִֹכי ֲא ֶׁשר ִצ ְד ָק ִתי ֵאינֶ ּנָ ה ִמ ַ
ֹלהים
יח ִהיא ַה ְּצ ָד ָקה ִמ ְּמקֹור ֱא ִ
ם־מ ְּמקֹור ֱאמּונַ ת ַה ָּמ ִׁש ַ
ִא ִ
קּומתֹו ָל ַק ַחת
ָּב ֱאמּונָ ה׃ ִּכי א ֹתֹו ֲא ַב ֵּקׁש ָל ַד ַעת ִעם־ע ֹז ְּת ָ
אּוכל
ַ
אּולי
ַ
ֵח ֶלק ְּב ַמ ְכא ָֹביו וְ ִל ְהיֹות ְּכ ַמ ְת ֻּכנְ ּתֹו ְּבמֹותֹו׃
ם־ּכ ָבר
ן־ה ֵּמ ִתים׃ ל ֹא ְכמֹו ִא ְ
קּומה ִמ ַ
גֹור ִלי ִל ְת ָ
ַל ֲעמ ֹד ְל ָ
ד־ּת ְכ ִלית ֲא ָבל ָארּוץ ַא ֲח ָריו
ִה ַּׂשגְ ִּתי ֶח ְפ ִצי אֹו ִהּגַ ְע ִּתי ַע ַ
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
אּולי ֲא ִׂשיגֶ ּנּו ַּכ ֲא ֶׁשר ַּב ֲעבּור זֶ ה נֶ ֱא ַחזְ ִּתי ְביַ ד יֵ ַ
ַ
ְך־א ַחת
ם־אנִ י׃ ַא ַחי ל ֹא ָא ַמ ְר ִּתי ְב ִל ִּבי ִּכי ִה ַּׂשגְ ִּתי ֶח ְפ ִצי ַא ַ
ּגַ ָ
ל־מא ִֹדי ֶאל־
ת־א ֶׁשר ֵמ ַא ֲח ַרי וְ ִלנְ טֹות ְּב ָכ ְ
ָא ַמ ְר ִּתי ִל ְׁשּכ ַֹח ֶא ֲ
רּוצה
ל־ׂש ַכר ַה ְּמ ָ
ל־ה ַּמ ָּט ָרה ֶא ְ
ֲא ֶׁשר ְל ָפנָ י׃ וְ ָרץ ֲאנִ י ֶא ַ
יח׃ וְ ַע ָּתה
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
רֹומ ֵמנִ י ְּביֵ ַ
ֹלהים וַ יְ ְ
ַּכ ֲא ֶׁשר ְק ָר ַאנִ י ֱא ִ
ל־ה ְּׁש ֵל ִמים ֵמ ִא ָּתנּו ְּכמֹו ֵכן יַ ְחׁש ֹבּו וְ ִאם־יֵ ׁש ֵּבינֵ ֶיכם
ָּכ ַ
ֹלהים׃
ֹא־כן ּגַ ם־ז ֹאת יְ גַ ֶּלה ָל ֶכם ֱא ִ
ַהח ְֹׁש ִבים ל ֵ
ל־א ֶׁשר ִהּגָ ְענּו ַּב ְּמ ִס ָּלה ַהּז ֹאת נִ ְת ַה ֵּל ָכה ְּב ַמ ְעּגָ ל ֶא ָחד
ַרק ֶא ֲ
ל־הה ְֹל ִכים ֵּכן
בֹותי וְ ִה ְתּבֹונְ נּו ֶא ַ
ּוב ֵלב ֶא ָחד׃ ְלכּו ַא ַחי ְּב ִע ְּק ַ
ְ
מֹופת׃ ִּכי ַר ִּבים ֵהם ַהה ְֹל ִכים ֲא ֶׁשר
ַּכ ֲא ֶׁשר ָהיִ ינּו ָל ֶכם ְל ֵ
ם־ּב ְב ִכי ֲאנִ י א ֵֹמר ִּכי־
ֹדֹותם וְ ַעּתה גַ ִ
ָא ַמ ְר ִּתי ָל ֶכם ַעל־א ָ
יהם
אֹלה ֶ
יתם ֲאבּדֹון וֵ ֵ
יח ֵהם׃ ֲא ֶׁשר ֲא ֲח ִר ָ
א ְֹר ֵבי ְצ ִליב ַה ָּמ ִׁש ַ
ף־הגְ יֹונָ ם ַה ְב ֵלי ָח ֶלד׃ ִּכי
בֹודם ְּב ָב ְׁש ָּתם וְ ַא ֶ
הּוא ַה ֶּב ֶטן ְּוכ ָ
מֹוׁש ֵיענּו
ֶהגְ יֹונֵ נּו ֶהגְ יֹון ֶאזְ ָר ִחים ַּב ָּׁש ָמיִ ם ֲא ֶׁשר ִמ ָּׁשם נְ ַח ֶּכה ְל ִ
ת־ּגּופנּו ַה ָּׁש ֵפל
ֵ
יח ֲאד ֹנֵ ינּו׃ ֲא ֶׁשר יְ ַׁשּנֶ ה ֶא
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
הּוא יֵ ַ
י־פ ֻע ַּלת ּכ ֹחֹו ֲא ֶׁשר ְּביָ דֹו ָל ִׁשית
יׁשּוֵ הּו ְבת ַֹאר ּגּוף ְּכבֹודֹו ְּכ ִפ ְ
וִ ַ
ת־רגְ ָליו׃
ּכ ֹל ַּת ַח ַ
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הּובים ַמ ֲח ַמ ֵּדי נַ ְפ ִׁשי ְמׂשֹוׂש ִל ִּבי וַ ֲע ֶט ֶרת
ל־ּכן ַא ִחים ֲא ִ
ַע ֵ
ֹאׁשי ִע ְמדּו ָה ֵכן ִל ְפנֵ י ֲאד ֹנֵ ינּו יְ ִד ִידים׃
ר ִ
הֹודּיָ ה וְ גַ ם ֵּכן ִמן־סּונְ ִט ִיכי ְל ִה ְת ַה ֵּלְך ְּב ֵלב
ן־א ְב ִ
ִהנְ נִ י ד ֵֹרׁש ִמ ַ
ד־לי ַּב ֲעב ָֹדה
ֶא ָחד ִל ְפנֵ י ֲאד ֹנֵ ינּו׃ וְ ֵא ֶליָך ָח ֵבר נֶ ֱא ָמן ַהּנִ ְצ ָמ ִ
ֶא ְק ָרא־נָ א ַל ֲעז ֹר ָל ֶהן ֲא ֶׁשר ָע ְבדּו ִע ִּמי יַ ְח ָּדו ְּב ַמ ְל ֲאכּות
מֹותם
ימיס וְ ִעם־יֶ ֶתר ס ְֹמ ֵכי יָ ִדי ֲא ֶׁשר ְׁש ָ
ם־ק ִל ִ
ׂשרה ִע ְ
ַה ְּב ָ
ְּב ֵס ֶפר ַה ַחּיִ ים׃
ִׂשיׂשּו ַב ֲאד ֹנֵ ינּו ָּת ִמיד וְ עוֹד ֶא ְׁשנֶ ה ֵלאמ ֹר ִׂשיׂשּו בֹו ָמׂשֹוׂש׃
ל־ּבנֵי ָא ָדם ָקרֹוב הּוא ֲאד ֹנֵינּו׃ ַה ְר ִחיקּו
רּוח ֶכם ִּתּוָ ַדע ְל ָכ ְ
ַענְ וַ ת ֲ
לֹות ֶיכם ִּב ְת ִפ ָּלה ִּב ְת ִחּנָ ה
ל־מ ְׁש ֲא ֵ
הֹודיעּו ָכ ִ
ל־ּד ָאגָ ה ִמ ֶּכם ַאְך ִ
ָכ ְ
ת־ׁשלֹומֹו ֲא ֶׁשר ל ֹא ִיְכ ֶילּנּו
ֹלהים יְ ַצו ֶא ְ
אֹלהינּו׃ וְ ָה ֱא ִ
תֹודה ֵל ֵ
ְּוב ָ
יח׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
רּוח ֶכם ְּביֵ ַ
ת־הגְ יֹון ֲ
ת־ל ְּב ֶכם וְ ֶא ֶ
ל־ׂש ֶכל ִלנְ צ ֹר ֶא ִ
ָכ ֵ
סֹוף ָּד ָבר ַא ַחי ִׂשימּו ִל ְּב ֶכם ֵאיזֶ ה ָד ָבר ֱא ֶמת הּוא ֵאיזֶ ה נִ ְכ ָּבדֹות
יׁשר ֵאיזֶ ה הּוא זָ ְך ֵאיזֶ ה הּוא נֶ ְח ָמד וְ ֵאיזֶ ה לֹו
ּבֹו וְ ֵאיזֶ ה ְמכֹונֹו ֶ
ֵׁשם טֹוב ִאם־יֵ ׁש ַמ ֲע ֵׂשה ְצ ָד ָקה אֹו ָד ָבר לֹו נָ אוָ ה ְת ִה ָּלה ִׂשימּו
ל־א ֶּלה׃ וְכ ֹל ֲא ֶׁשר ְל ַמ ְד ֶּתם וְ ִק ַּב ְל ֶּתם ְּוכ ַמ ֲע ַׂשי ֲא ֶׁשר
ִל ְּב ֶכם ְל ָכ ֵ
אֹלהי ַה ָּׁשלֹום יְ ִהי
ם־א ֶּתם וֵ ֵ
יתם ֵּכן ַּת ֲעׂשּו ּגַ ַ
ְׁש ַמ ְע ֶּתם אֹו ְר ִא ֶ
ִע ָּמ ֶכם׃
ד־מא ֹד ִּכי עֹוד יָ נּוב ֵח ְיל ֶכם וְ ָת ִׂשימּו
וַ ֲאנִ י ָׂש ַמ ְח ִּתי ַב ֲאד ֹנֵ ינּו ַע ְ
י־עינֵ ֶיכם ַׂש ְמ ֶּתם ָלחּוׁש ִלי ָת ִמיד ֲא ָבל ל ֹא
ַעיִ ן ָלחּוׁש ִלי ַאף ִּכ ֵ
ָהיּו ָל ֶכם יָ ָדיִ ם׃ וְ ל ֹא ַב ֲעבּור ַמ ְחס ַֹרי ֲאנִ י ד ֵֹבר ֵּכן ִּכי ָל ַמ ְד ְּתי
ִל ְהיֹות ָׂש ֵמ ַח ְּב ֶח ְל ִקי׃ י ֵֹד ַע ֲאנִ י ַל ֲעמ ֹד ִּב ְׁש ַפל ַה ַּמ ְד ֵרגָ ה
ל־עת ִה ְס ַּכנְ ִּתי
ּוב ָכ ֵ
ל־מקֹום ְ
הֹותר ְּב ָכ ָ
וְ ַל ֲעמ ֹד ִּב ְהיֹות ִלי ַּדי וְ ֵ
ם־ּב ַמ ְחסֹור׃ ֶאת־ּכ ֹל
מֹותר וְ גַ ְ
ם־ל ְר ָעב ִל ְחיֹות ְּב ָ
ִל ְׂשּב ַֹע וְ גַ ִ
יט ְב ֶּתם
יח ַה ְמ ַאּזְ ֵרנִ י ָחיִ ל׃ ֲא ָבל ַא ֶּתם ֵה ַ
אּוכל ְּביַ ד ַה ָּמ ִׁש ַ
ַ
ֲעׂשֹו ִּכי ִה ְת ַח ַּב ְר ֶּתם ִע ִּמי ְּב ָצ ָר ִתי׃
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ׂשרה
ן־מ ְקּדֹונְ יָ א ִּב ְת ִח ַּלת ַה ְּב ָ
אתי ִמ ַ
ם־ּדעּו־נָ א ְּבנֵ י ִפ ִיל ִּפי ְּכ ֵצ ִ
ּגַ ְ
זּול ִתי
ּומ ָּתן ִע ָּמ ִדי ָ
ר־ּב ָאה ְב ִד ְב ֵרי ַמ ָּׂשא ַ
ל ֹא ָהיְ ָתה ֵע ָדה ֲא ֶׁש ָ
ּוׁש ַּתיִ ם
יקי ְׁש ַל ְח ֶּתם ִלי ַּפ ַעם ְ
ם־ל ַת ְסלֹונִ ִ
ַא ֶּתם ְל ַב ְּד ֶכם׃ ִּכי ּגַ ְ
ם־ּפ ְריְ ֶכם ְמ ַב ֵּקׁש
ֵּדי ַמ ְחס ָֹרי׃ וְ ל ֹא ַמ ָּתן ֲאנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ִּכי ִא ֶ
הֹותר וַ ֲאנִ י
ׁש־לי כ ֹל ַּדי וְ ֵ
ֲאנִ י ִּכי יִ ְׂשּגֶ ה ָל ֶכם ָלר ֹב׃ ַאְך ַע ָּתה יֶ ִ
ת־א ֶׁשר ְׁש ַל ְח ֶּתם
רֹודיטֹוס ֶא ֲ
אתי ִּכי ָל ַק ְח ִּתי ִמּיַ ד ֶא ַּפ ְפ ִ
ָמ ֵל ִ
אֹלהי
אֹלהים׃ וֵ ַ
יח נִ יח ַֹח ִמנְ ָחה ֲע ֵר ָבה ְל ָרצֹון ֵל ִ
ִלי ְל ֵר ַ
יח׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּוב ְכבֹודֹו ְּביֵ ַ
ל־מ ְחס ְֹר ֶכם ְּב ָע ְׁשרֹו ִ
יְ ַמ ֵּלא ָכ ַ
עֹולם וָ ֶעד ָא ֵמן׃ ַׁש ֲאלּו ִל ְׁשלֹום
אֹלהינּו ָא ִבינּו ַה ָּכבֹוד ְל ָ
וְ ֵל ֵ
יח ָה ַא ִחים ֲא ֶׁשר ִע ָּמ ִדי ׁש ֲֹא ִלים
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
דֹוׁשים ְּביֵ ַ
ל־ה ְּק ִ
ָּכ ַ
ֹאׁשם
ּובר ָ
לֹומ ֶכם ְ
דֹוׁשים ׁש ֲֹא ִלים ִל ְׁש ְ
ל־ה ְּק ִ
לֹומ ֶכם׃ ָּכ ַ
ִל ְׁש ְ
יח ֲאד ֹנֵ ינּו ִעם־
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יסר׃ ֶח ֶסד יֵ ַ
ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ִמ ֵּבית ֵק ָ
ֻּכ ְל ֶכם ָא ֵמן׃
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ימֹותּיֹוס
ֹלהים ֲאנִ י וְ ִט ִ
יח ִּב ְרצֹון ָה ֱא ִ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יח יֵ ַ
ּפֹולֹוס ְׁש ִל ַ
יׁש ֵבי
יח ְ
דֹוׁשים וְ ָה ַא ִחים ַהּנֶ ֱא ָמנִ ים ַּב ָּמ ִׁש ַ
ל־ה ְּק ִ
ָא ִחינּו׃ ֶא ַ
ׁשּוע
ֹלהים ָא ִבינּו וַ ֲאדֹונֵ ינּו יֵ ַ
קֹול ָּסא ֶח ֶסד וְ ָׁשלֹום יִ ֵּתן ָל ֶכם ֱא ִ
ַ
יח׃
ַה ָּמ ִׁש ַ
יח ֲאד ֹנֵ ינּו
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
אֹלהים ֲא ִבי יֵ ַ
מֹודים ֵל ִ
ִ
ִהּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו
ומ ְת ַּפ ְּל ִלים ַּב ַע ְד ֶכם ָּת ִמיד׃ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְענּו ֱאמּונַ ְת ֶכם
ִ
דֹוׁשים׃ ַּב ֲעבּור
ל־ה ְּק ִ
יח וְ ַא ֲה ַב ְת ֶכם ְל ָכ ַ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ְּביֵ ַ
ַה ִּת ְקוָ ה ַה ְּצפּונָ ה ָל ֶכם ַּב ָּׁש ָמיִ ם ֲא ֶׁשר ְׁש ַמ ְע ֶּתם ֵמ ָאז ִמ ִּפי
הּוב ָאה ֲא ֵל ֶיכם ְּכמֹו גַ ם ְּב ָכל־
ׂשרה׃ ֲא ֶׁשר ְ
ִא ְמ ֵרי ֱא ֶמת ַּב ְּב ָ
תֹוכ ֶכם
ם־ּב ֲ
ָה ָא ֶרץ ּופ ִֹרּיָ ה וַ ֲענֵ ָפה ַּב ֲא ֶׁשר ִהיא ָׁשם ְּכמֹו גַ ְ
ֹלהים
ן־הּיֹום ֲא ֶׁשר ְׁש ַמ ְע ֶּתם וְ יָ ד ַֹע יְ ַד ְע ֶּתם ֶח ֶסד ֱא ִ
ְל ִמ ַ
ם־ּכן ְל ַמ ְד ֶּתם ִמ ִּפי ֶא ַּפ ְפ ָרס יְ ִד ֵידנּו ָהע ֵֹבד
ֶּב ֱא ֶמת׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר ּגַ ֵ
יח נֶ ֱא ָמן ִל ְפנֵ ֶיכם׃ וְ הּוא ִהּגִ יד
ִע ָּמנּו יַ ְח ָּדו הּוא ְמ ָׁש ֵרת ַה ָּמ ִׁש ַ
רּוח׃
ת־א ֲה ַב ְת ֶכם ְל ִפי ָה ַ
ָלנּו ֶא ַ
ן־הּיֹום ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְענּו ָכז ֹאת
ם־אנַ ְחנּו ִמ ַ
ַּב ֲעבּור ז ֹאת ּגַ ֲ
ּומ ִה ְת ַחּנֵ ן ַּב ַע ְד ֶכם ִּכי ִת ָּמ ְלאּו ַד ַעת
ל ֹא ָח ַד ְלנּו ֵמ ִה ְת ַּפ ֵּלל ֵ
ּותבּונָ ה ָה ֶע ְליֹונָ ה׃ ְל ִה ְת ַה ֵּלְך ַּכּטֹוב
ל־ח ְכ ַמה ְ
ְרצֹון ֵאל ְּב ָכ ָ
ל־מ ֲע ֶׂשה ּטֹוב
ל־ח ֶפץ ִלּבֹו ַל ֲעׂשֹות ְּפ ִרי ְּב ָכ ַ
ְּב ֵעינֵ י ָה ָאדֹון ְל ָכ ֵ
ֹלהים׃ ְל ִה ְת ַאּזֵ ר ְּב ָכל־ע ֹז ְּכע ֹז ְּכבֹודֹו ְל ָכל־
הֹוסיף ַּד ַעת ֱא ִ
ְּול ִ
רּוח ְּב ֵלב ָׂש ֵמ ַח׃ ְּולהֹודֹות ְל ָא ִבינּו ֲא ֶׁשר
ּתֹוח ֶלת וְ א ֶֹרְך ַ
ֶ
דׁשיו ְּבמֹו־אֹור׃
ֱה ִכינָ נּו ָל ַק ַחת ֵח ֶלק ְּבנַ ֲח ַלת ְק ָ
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ן־לנּו ָמקֹום
וַ ֲא ֶׁשר ִה ִּציל ֶאת־נַ ְפ ֵׁשנּו ִמ ֶּמ ְמ ֶׁש ֶלת ַהח ֶֹׁשְך וַ יִ ֶּת ָ
יחה
ּוס ִל ָ
ְּב ַמ ְמ ֶל ֶכת ְּבנֹו ֲא ֶׁשר ָא ֵהב׃ ּובֹו נִ ְמ ָצא ְפדּות ְּב ָדמֹו ְ
ֹלהים ֲא ֶׁשר ָּפנָיו ל ֹא ָיֵראּו ְּובכֹור ָּכל־
ֹאתינּו׃ וְ הּוא ֶצ ֶלם ֱא ִ
ְל ַחּט ֵ
נִ ְב ָרא׃ ִּכי־בֹו נִ ְב ְראּו ּכ ֹל ֲא ֶׁשר ַּב ָּׁש ַמיִם וַ ֲא ֶׁשר ָּב ָא ֶרץ ַהּנִ גְ לֹות
ל־מ ְׂש ָרה וְ ִׁש ְלטֹון
ּומ ְמ ָׁשלֹות אֹו ָכ ִ
וְ ַהּנִ ְס ָּתרֹות ִאם ִּכ ְסאֹות ֶ
ל־ּפיו ֵהם
ל־ּד ָבר וְ ַע ִ
ֻּכ ָּלם ּבֹו ְּול ַמ ֲענֹו נִ ְב ָראּו׃ וְ הּוא ַק ְדמֹון ְל ָכ ָ
ע ְֹמ ִדים ֻּכ ָּלם׃ הּוא ר ֹאׁש ָה ֵע ָדה ֲא ֶׁשר ִהיא גְ וִ ּיָתֹו וְ גַ ם־ר ֹאׁש
י־כן ָר ָצה
ן־ה ֵּמ ִתים ִל ְהיֹותֹו ִראׁשֹון ַלּכ ֹל׃ ִּכ ֵ
ְּובכֹור ֶׁש ָּקם ִמ ַ
יַהפְֹך ֵלב ֻּכ ָּלם
ֹלהים ֲא ֶׁשר ּבֹו יִ ְׁשּכֹן ְמל ֹא ַהּכ ֹל׃ ֵוְכן ַעל־יָ דֹו ֲ
ֱא ִ
ְל ִה ְת ַרּצֹות ֵא ָליו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ַעל־יָ דֹו ְּב ַדם ַה ְּצ ָלב ָע ָׂשה ָׁשלֹום
ם־א ֶּתם ֲא ֶׁשר
ל־א ֶׁשר ַּב ָּׁש ָמיִם׃ וְ גַ ַ
ל־א ֶׁשר ָּב ָארץ ְּול ָכ ֲ
ְל ֻכ ָּלם ְל ָכ ֲ
יתם ְל ָפנִים וְ א ֹ ִיְבים ִמ ְּמקֹור ַה ֵּלב ֵע ֶקב ַמ ֲע ֵׂש ֶיכם
מּוזָ ִרים ֱהיִ ֶ
ת־ל ְּב ֶכם ְל ִה ְת ַרּצֹות ֵא ָליו ְּב ַע ְצמֹו
ָה ָר ִעים׃ ָה ַפְך ַע ָּתה ֶא ִ
דשים ְל ָפנָיו זַ ִּכים ֵמ ָעֹון ּונְ ִקּיִ ים
ִּוב ְב ָׂשרֹו ְּבמֹותֹו ַל ֲה ִק ְימ ֶכם ְק ִ
ם־ּת ַע ְמדּו ְמיֻ ָּס ִדים וְ ָה ֵכן ָּב ֱאמּונָ ה
ל־ׁש ֶמץ ָּד ָבר׃ ַרק ִא ַ
ִמ ָּכ ֶ
נֵיכם וַ ֲא ֶׁשר
ׂשרה ֲא ֶׁשר ְׁש ַמ ְע ֶּתם ְּב ָאזְ ֶ
ּתֹוח ֶלת ַה ְּב ָ
וְ ל ֹא ַת ְרּפּו ִמ ֶ
יִתי ָלּה
ׂשּומה ְב ָאזְ נֵי ָכל־יְ צּור ַּת ַחת ַה ָּׁש ַמיִם וַ ֲאנִי פֹולֹוס ָהיִ ִ
ָ
ִל ָמ ָׁש ֵרת׃
וְ ַע ָּתה ִהנְ נִ י ָׂש ֵמ ַח ְּב ָענְ יִ י ִּכי ֶא ְת ַעּנֶ ה ִּבגְ ַל ְל ֶכם וְ ֵח ֶלק ַהּנֶ ְע ָּדר
יח ַא ְׁש ִלים ֲאנִ י ִּב ְב ָׂש ִרי ְּב ַעד ּגְ וִ ּיָ תֹו ֲהל ֹא ִהיא
ן־ח ְב ֵלי ַה ָּמ ִׁש ַ
ִמ ֶ
ֹלהים ַהּנְ תּונָ ה
י־פ ֻק ַּדת ֱא ִ
יתי ָלּה ִל ְמ ָׁש ֵרת ְּכ ִפ ְ
ֲע ָדתֹו׃ ֲא ֶׁשר ָהיִ ִ
ֹלהים׃ הּוא ַהּסֹוד ֲא ֶׁשר
ת־ּד ַבר ֱא ִ
בּור ֶכם ְל ַמּל ֹאת ֶא ְ
ִלי ָּב ֲע ְ
י־ח ֵפץ
ּומּדֹור ּדֹור וְ ַע ָּתה נִ גְ ָלה ִל ְקד ָֹׁשיו׃ ִּכ ָ
עֹולם ִ
ָצפּון ָהיָ ה ֵמ ָ
עׁשר וְ ָכבֹוד ַּבּסֹוד ַהּזֶ ה ַלּגֹויִ ם
הֹוד ָיעם ָמה ַרב ֶ
ֹלהים ְל ִ
ֱא ִ
ׂשרתֹו
ל־ח ְמ ָּדה׃ ֲא ֶׁשר ְּב ָ
תֹוכ ֶכם ְצ ִבי ָכ ֶ
יח ְּב ֲ
ֲהל ֹא הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־איׁש ְּול ַל ְּמדֹו ִּב ְל ַבב ָח ְכ ָמה
ת־ּכ ִ
ֲאנַ ְחנּו ְמ ַב ְּׂש ִרים ְל ַהזְ ִהיר ֶא ָ
ׁשּוע׃
יח יֵ ַ
ד־א ֶׁשר נַ ִּציגֶ ּנּו ְּכ ָא ָדם ָׁש ֵלם ַּב ָּמ ִׁש ַ
ַע ֲ
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זֶ ה הּוא ֲא ֶׁשר ּבֹו ֲאנִ י ָע ֵמל וְ ע ֵֹדר ְּבל ֹא ֵלב וְ ֵלב ְּככ ַֹח יָ דֹו
ַה ֲחזָ ָקה ָע ָלי׃
ה־רּבּו ַה ְּק ָרבֹות ֲא ֶׁשר ָע ַר ְכ ִּתי
וַ ֲאנִ י ָח ַפ ְצ ִּתי ִּכי ֵת ְדעּון ָמ ַ
ֹא־ראּו א ִֹתי
ּוב ַעד־ּכ ֹל ֲא ֶׁשר ל ָ
לּוד ְקיָ א ְ
ד־אנְ ֵׁשי ְ
ּוב ַע ַ
ַּב ַע ְד ֶכם ְ
ׁשּורים
יִמ ְצאּו נ ַֹחם ְּב ִל ָּבם ִל ְהיֹות ְק ִ
ָּפנִ ים ְּב ָפנִ ים׃ ְל ַמ ַען ְ
ּוב ָכל־ח ֶֹסן אֹור ִׂש ְכ ָלם יַ ְׂש ִּכילּו ֶאל־נָ כֹון סֹוד
ְּב ַא ֲה ָב ָתם ְ
יח׃ ֲא ֶׁשר ּבֹו ְצפּונִ ים ָּכל־א ְֹצרֹות
ֹלהים ָא ִבינּו וְ סֹוד ַה ָּמ ִׁש ַ
ָה ֱא ִ
יח ֶא ְת ֶכם ִאיׁש
ַה ָח ְכ ָמה וְ ַה ָּד ַעת׃ וְ ָכז ֹאת ֲאנִ י א ֵֹמר ֶּפן־יַ ִּד ַ
ף־אם ִּב ְב ָׂש ִרי ָרחֹוק ֲאנִ י ִמ ֶּכם ְּב ָכל־
ְּב ִׂש ְפ ֵתי ֲח ָלקֹות׃ ִּכי ַא ִ
רּוחי ִהנְ נִ י ֶא ְצ ְל ֶכם וְ נַ ְפ ִׁשי ְׂש ֵמ ָחה ִל ְראֹות ֵס ֶדר
ז ֹאת ְּב ִ
יח׃
יכֹות ֶיכם וְ ת ֶֹקף ֱאמּונַ ְת ֶכם ַּב ָּמ ִׁש ַ
ֲה ִל ֵ
ׁשּוע ֲאד ֹנֵינּו ֵּכן־ּגַ ם־
יח ֶאת־יֵ ַ
ל־ּכן ַּכ ֲא ֶׁשר ִק ַּב ְל ֶּתם ֵאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ַע ֵ
יׁשים ְּובנּויִם ּבֹו ַל ֲעמ ֹד ָה ֵכן ָּב ֱאמּונָ ה
ִּת ְת ַה ְּלכּו ְל ָפנָיו׃ ַמ ְׁש ִר ִ
תֹודה׃
ַּכ ֲא ֶׁשר ֻל ַּמ ְד ֶּתם וְ ַל ֲעׂשֹות ַחיִל ְּב ִא ְמ ֵרי ָ
ן־ּת ְהיּו ְל ָׁש ָלל ְל ֶמ ְח ְק ֵרי ִאיׁש ְּב ַמ ְׂשאֹות
ִה ָּׁש ְמרּו ָל ֶכם ֶּפ ִ
עֹולם וְ ל ֹא ְכ ֶד ֶרְך
ָׁשוְ א ְל ִפי ִמ ְצוַ ת ֲאנָ ִׁשים ְמ ֻל ָּמ ָדה ְּכ ֶד ֶרְך ָה ָ
ֹלהים ָׁש ֵכן ְּבתֹוכֹו ְּכמֹו ְּבתֹוְך ּגְ וִ ּיָ ה׃
ל־מל ֹא ֱא ִ
יח׃ ִּכי ָכ ְ
ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־מ ְׂש ָרה וְ ִׁש ְלטֹון׃
וְ ַא ֶּתם ְמ ֻמ ָּל ִאים ּבֹו ֲא ֶׁשר הּוא ָהר ֹאׁש ְל ָכ ִ
ם־ּב ֲה ִס ְיר ֶכם
אכת יָ ד ִּכי ִא ַ
מּולת ְמ ֶל ֶ
לתם ל ֹא ְב ַ
וְ גַ ם־ּבֹו נְ ֻמ ֶ
יח׃
חֹוטא ֲהל ֹא ִהיא ְב ִרית ַהּמּולֹות ַל ָּמ ִׁש ַ
ֶאת־ּגְ וִ ּיַ ת ַה ָּב ָׂשר ַה ֵ
ם־עּמֹו ַק ְמ ֶּתם ַעל־
ֲא ֶׁשר נִ ְק ַּב ְר ֶּתם ִעּמֹו ַב ְּט ִב ָילה וְ ֵכן ּגַ ִ
ן־ה ֵּמ ִתים׃
ֹלהים ֲא ֶׁשר ֲה ִקימֹו ִמ ַ
בּורת ֱא ִ
יְ ֵדי ֱאמּונַ ְת ֶכם ִּבגְ ַ
ּוב ָע ְר ַלת ָּב ָׂשר ֶה ֱחיָ ה
יתם ְּב ִפ ְׁש ֵע ֶיכם ְ
וְ ַא ֶּתם ֲא ֶׁשר ֵמ ִתים ֱהיִ ֶ
ת־ס ֶפר ח ֵֹבנּו
ם־א ְת ֶכם ִעּמֹו ִּכי ָס ַלח ְלכ ֹל ְּפ ָׁש ֵעינּו׃ וְ ֶא ֵ
גַ ֶ
ן־ה ְּמ ִס ָּלה
הּוא ֵס ֶפר ַה ֻח ִּקים ֲא ֶׁשר ָענָ ה ָבנּו ָמ ָחה וְ ָהגֹו ִמ ַ
יטי ֵת ֵבל וְ נֶ גֶ ד
וַ ּיִ ְת ָק ֵעהּו ַּב ְּצ ָלב׃ וַ ּיַ ְפ ֵׁשט ָׂש ֵרי ְצ ָבאֹות וְ ַׁש ִּל ֵ
יהם׃
ַה ֶּׁש ֶמׁש נְ ָתנָ ם ְל ַר ֲאוָ ה ָּבם וְ ָׁשם ּגָ א ֹה ּגָ ָאה ֲע ֵל ֶ
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ל־ּד ַבר ַמ ֲא ָכל
ל־ּכן ֵאין ְל ִאיׁש ְל ַה ְר ִׁש ַיע ֶא ְת ֶכם עֹוד ַע ְ
ַע ֵ
י־הם
מֹועד ר ֹאׁש ח ֶֹדׁש אֹו ַׁש ָּבת׃ ִּכ ֵ
ל־ּד ַבר ֵ
ּומ ְׁש ֶקה אֹו ַע ְ
ַ
קֹורם הּוא
ּומ ָ
ק־צ ָל ִלים ַל ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ִה ְת ַע ְּתדּו ָלבֹוא ְ
ַר ְ
ת־מ ְׂש ֻּכ ְר ְּת ֶכם ִּכי יִ ְת ַא ֵּמר
יח׃ ַאל־יָ ע ֹז ִאיׁש ְל ַה ֲח ִליף ֶא ַ
ַּב ָּמ ִׁש ַ
רּוח וְ נָ תֹון ָּכבֹוד ַל ַּמ ְל ָא ִכים וְ ע ֵֹמד ִּב ְד ָב ִרים ֲא ֶׁשר
ְּב ִׁש ְפלּות ַ
ּומ ְתנַ ֵּׂשא ַל ָּׁשוְ א ְּב ֶע ְׁשּת ֹנֹות ָּב ָׂשר׃ וְ ֵאינֶ ּנּו
ל ֹא ָראּו ֵעינָ יו ִ
ית ָריו
ּומ ָ
ל־הּגּוף ִּב ְפ ָר ָקיו ֵ
ַמ ֲחזִ יק ָּבר ֹאׁש ֲא ֶׁשר ְמ ֻק ָּׁשר ּבֹו ָּכ ַ
ֹלהים׃
יִמ ָצא אֹון־לֹו וְ יִ גְ ַּדל ַּכ ֲא ֶׁשר יְ גַ ְּד ֶלּנּו ֱא ִ
ּומ ֶּמּנּו ְ
ִ
עֹולם ָל ָּמה־
יח ַּב ֲעזָ ְב ֶכם יְ סֹודֹות ָה ָ
ם־ה ָּמ ִׁש ַ
ם־מ ֶּתם ִע ַ
ָל ֵכן ִא ַ
י־צו ֵלאמ ֹר׃
ּתֹואילּו ֶל ֶכת ַא ֲח ֵר ָ
ִ
עֹולם
עֹוד ֶכם ַחּיִ ים ָּב ַ
ּזֶ ה ְּב ְ
ל ֹא ִת ְק ַרב ֲהֹלם ל ֹא ִת ְט ַעם ל ֹא ִתּגָ ע׃ וְ ֵהם ֻּכ ָּלם ֻח ִּקים
יהם׃ ֲא ֶׁשר ָל ֶהם ַמ ְר ֵאה
יהם ל ֹא יִ ְחיּו ָב ֶהם ְּכ ִמ ְצוַ ת וְ ֻח ֵּק ֶ
ע ֵֹׂש ֶ
רּוח ְּול ַעּנֹות
ּוב ִׁש ְפלּות ַ
ֹלהים ְ
ְפנֵ י ַה ָח ְכ ָמה ִמחּוץ ְּביִ ְר ַאת ֱא ִ
ל־א ֶּלה ל ֹא ְל ָכבֹוד ָל ֶהם ִּכי
ת־ּגּופם ַּכ ֲא ֶׁשר ָּב ְדאּו ִמ ִּל ָּבם וְ ָכ ֵ
ָ
ֶא
יִמ ָצא ֵח ֶפץ ָּבמֹו׃
ם־ּב ָׂש ָרם ְ
ִא ְ
יח ַּב ְּקׁשּו ֵאת ֲא ֶׁשר ְל ָמ ְע ָלה
ם־ה ָּמ ִׁש ַ
ם־ק ְמ ֶּתם ִע ַ
וְ ַע ָּתה ִא ַ
ֹלהים׃ ִׂשימּו ִל ְּב ֶכם ַל ֲא ֶׁשר
ימין ֱא ִ
יח י ֵֹׁשב ִל ִ
ֲא ֶׁשר ָׁשם ַה ָּמ ִׁש ַ
י־מ ִתים ַא ֶּתם וְ ַחּיֵ ֶיכם ְצפּונִ ים
ֵמ ָעל וְ ל ֹא ַל ֲא ֶׁשר ָּב ָא ֶרץ׃ ִּכ ֵ
יח ֲא ֶׁשר הּוא
יֹופ ַיע ַה ָּמ ִׁש ַ
אֹלהים׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר ִ
יח ֵּב ִ
ם־ה ָּמ ִׁש ַ
ִע ַ
ּתֹופיעּו ִעּמֹו ִּב ְכבֹודֹו׃
ם־א ֶּתם ִ
ַ*חּיֵ ינּו ָאז ּגַ ַ
ּקּוצים
ל־ּכן ַה ְכ ִחידּו ְּכ ֵלי ַת ֲאוַ ְת ֶכם ָּב ָא ֶרץ זְ נּונִ ים ִׁש ִ
ַע ֵ
ּותׁשּוקֹות זָ רֹות יֵ ֶצר ָרע וְ ַא ֲה ַבת ֶּב ַצע ֲא ֶׁשר ָּד ְמ ָתה ַל ֲעב ַֹדת
ְ
ל־ּבנֵ י
ֹלהים ַע ְ
פּוכה ֲח ַמת ֱא ִ
ֱא ִל ִילים׃ ִּכי ִבגְ ַלל ֵא ֶּלה ְׁש ָ
תֹוכם ֵּכן ֲה ַל ְכ ֶּתם
ם־א ֶּתם ְל ָפנִ ים ַּכ ֲא ֶׁשר יְ ַׁש ְב ֶּתם ְּב ָ
ַה ֶּמ ִרי׃ וְ גַ ַ
ם־א ֶּתם
ל־א ֶּלה ֵמ ֲע ֵל ֶיכם ּגַ ַ
ְך־ע ָּתה ָה ִסירּו ָכ ֵ
יהם׃ ַא ַ
ְּב ַד ְר ֵכ ֶ
זַ ַעף וְ ֶע ְב ָרה וְ ִר ְׁש ָעה וַ ֲח ָרפֹות וְ ִד ְב ֵרי נְ ָב ָלה ִמ ִּפ ֶיכם׃
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ת־ה ָא ָדם
ל־ּת ַׁש ְּקרּו ִאיׁש ַּב ֲע ִמיתֹו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ְּפ ַׁש ְט ֶּתם ֶא ָ
ַא ְ
ת־ה ָא ָדם ֶה ָח ָדׁש הּוא
ם־ּפ ָע ָליו׃ ְּול ַב ְׁש ֶּתם ֶא ָ
ַה ַּק ְדמ ֹנִ י ִע ְ
ֲא ֶׁשר ִה ְת ַח ֵּדׁש ְּב ַד ַעת ְּכ ֶצ ֶלם י ְֹצרֹו׃ ֲא ֶׁשר ֵאין־ּבֹו יְ וָ נִ י אֹו
הּודי נִ ּמֹול אֹו ָע ֵרל נִ ְל ַעג ָלׁשֹון ֶּפ ֶרא ָא ָדם ֶע ֶבד אֹו ֶבן־
יְ ִ
יח׃
ּובּכ ֹל הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
חֹורים ִּכי ַהּכ ֹל ַ
ִ
ֹלהים ִּכ ְקד ָֹׁשיו וִ ִיד ָידיו ִל ְבׁשּו ַר ֲח ִמים
וְ ַא ֶּתם ִּכ ְב ִח ֵירי ָה ֱא ִ
רּוח ְׁש ָפ ָלה ֲענָ וָ ה וְ א ֶֹרְך ַא ָּפיִם׃ ָל ֵׂשאת
וַ ֲח ָס ִדים ִמ ְּמקֹור ִל ְּב ֶכם ַ
ינֵיכם
י־יִּמ ֵצא ֵב ֶ
ֹלח לֹו ִל ְד ַבר ִריב ִּכ ָ
ת־ּפנֵי ֵר ֵעהּו וְ ִל ְס ַ
ִאיׁש ֶא ְ
ל־א ֶּלה
ל־ּכ ֵ
ם־א ֶּתם׃ וְ ַע ָ
יח ָס ַלח ָל ֶכם ֵּכן ִּת ְס ְלחּו ּגַ ַ
ְּוכמֹו ַה ָּמ ִש ַ
ֹלהים
ּוׁשלֹום ָה ֱא ִ
ִל ְבׁשּו ַא ֲה ָבה ֲא ֶׁשר ִהיא ֲאגֻ ַּדת ַה ְּת ִמ ִימים׃ ְ
ֲא ֶׁשר־נִ ְב ַח ְר ֶּתם לֹו ְּבגּוף ֶא ָחד ְיִמׁש ֹל ְּב ֶק ֶרב ִל ְּב ֶכם וְ ֶאת־טּובֹו
ל־ח ְכ ָמה
יח ִּת ְהיֶ ה ְב ִפ ֶיכם ָּת ִמיד ְּב ָכ ָ
תֹורת ַה ָ*ּמ ִׁש ַ
ַּת ִּכירּו׃ וְ ַ
ת־א ִחיהּו ִּב ְת ִהּלֹות וְ ִׁשירֹות וְ זִ ְמרֹות־יָ ּה
עֹורר ִאיׁש ֶא ָ
ְל ַל ֵּמד ְּול ֵ
ר־ּת ֲעׂשּו ּגַ ם־
תֹודה׃ וְכ ֹל ֲא ֶׁש ַ
אֹלהים ְּב ָ
ּומ ֶּק ֶרב ִל ְּב ֶכם ָּת ִׁשירּו ֵל ִ
ִ
ׁשּוע ֲאד ֹנֵינּו
ם־ּב ַמ ֲע ֵׂשה יָ ָדיִם ָעׂשּו כ ֹל ְּב ֵׁשם יֵ ַ
ִּב ְד ַבר ְׂש ָפ ַתיִם ּגַ ְ
אֹלהים ָא ִבינּו׃
ְּולה ֹדֹות ַעל־יָ דֹו ֵל ִ
יכן ַּכ ִּמ ְׁש ָּפט ִל ְפנֵ י ֲאד ֹנֵ ינּו׃
וְ ַא ֵּתנָ ה נָ ִׁשים ִה ָּכנַ ְענָ ה ְל ַב ֲע ֵל ֶ
רּוח׃
ַּב ֲע ֵלי ִא ָּׁשה ֶא ֱהבּו ֶאת־נְ ֵׁש ֶיכם וְ ל ֹא ִת ְהיּו ָל ֶהן ְלמ ַֹרת ַ
ֹאמרּון ִּכי ְל ָרצֹון הּוא
ִׁש ְמעּו ָבנִ ים ֶאל־י ְֹל ֵד ֶיכם ְלכ ֹל ֲא ֶׁשר י ֵ
נֹואׁש׃
ֹאמרּו ָ
ת־ּבנֵ ֶיכם ֶּפן־י ְ
ל־ּת ְכ ִעיסּו ֶא ְ
ַל ֲאד ֹנֵ נּו׃ ָאבֹות ַא ַ
ל־אד ֹנֵ ֶיכם ֲאד ֹנֵ י ַה ָּב ָׂשר ְלכ ֹל ֲא ֶׁשר
וְ ַא ֶּתם ֲע ָב ִדים ִׁש ְמעּו ֶא ֲ
ֹאמרּון וְ ל ֹא ַב ֲעב ָֹדה ְל ַמ ְר ֵאה ֵעינַ יִ ם ְל ָה ִפיק ָרצֹון ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם
י ֵ
ם־לב ְּכיִ ְר ֵאי יְ הֹוָ ה׃ וְ כ ֹל ֲא ֶׁשר ַּת ֲעׂשּו ֲעׂשּו ְב ָכל־
ם־ּב ָת ֵ
ִּכי ִא ְ
י־א ָדם׃ ֵהן יְ ַד ְע ֶּתם ִּכי ֵמ ֵאת
נַ ְפ ְׁש ֶכם ְּכמֹו ַליהֹוָ ה וְ ל ֹא ִל ְבנֵ ָ
יח ַא ֶּתם
ת־אד ֹנֵ ינּו ַה ָּמ ִׁש ַ
יְ הֹוָ ה ִּת ְקחּו ְׂש ַכ ְר ֶכם וְ נַ ֲח ַל ְת ֶכם ִּכי ֶא ֲ
ע ְֹב ִדים׃
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ר־עוֶ ל ַּכ ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה וְ ֵאין ַמּׂשֹוא ָפנִ ים׃
ִּכי ַה ְמ ַעּוֵ ל יִ ְק ָצ ָ
ת־ע ְב ֵד ֶיכם ֲהל ֹא
ם־א ֶּתם ֲאד ֹנִים ְּב ֶצ ֶדק ְּוב ִמ ְׁש ָּפט ַּת ֲע ִבידּון ֶא ַ
וְ גַ ַ
עֹוררּו ִל ִה ְת ַּפ ֵּלל ָּת ִמיד
ם־ל ֶכם ָאדֹון ַּב ָּׁש ָמיִם׃ ִה ְת ְ
ַיְד ְע ֶּתם ִּכי גַ ָ
ם־ּב ֲע ֵדנּו
ֹלהים ּגַ ַ
ת־ּפנֵי ָה ֱא ִ
תֹודה׃ וְ ַחּלּו ֶא ְ
וְ ִׁש ְקדּו ְל ַה ְע ִּתיר ְּב ָ
יח ֲא ֶׁשר
ִל ְפּת ַֹח ָלנּו ַׁש ַער ְלנִיב ְׂש ָפ ֵתינּו ְלגַ ּלֹות סֹוד ַה ָּמ ִׁש ַ
ִּבגְ ָללֹו ָאסּור ָאנִי׃ ְל ַמ ַען יִ ּוָ ַדע ַלּכ ֹל ַּכ ֲא ֶׁשר ַא ִּב ַיע ַּכ ִּמ ְׁש ָּפט׃
ִה ִת ַה ְּלכּו ִב ְתבּונָ ה ְּב ֶק ֶרב ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ִמחּוץ ַל ֲע ָד ֵתנּו ּוזְ ַבנּו
יַת־ע ָּדנָ א׃ יְ ִהי ְד ַב ְר ֶכם ָמהּול ְּב ֵחן ְּכמֹו ְמ ֻמ ָּלח ַּב ֶּמ ַלח וְ ֵת ְדעּו
ִ
ל־איׁש וָ ִאיׁש׃
ְל ָה ִׁשיב נְ כ ֹחֹות ְל ָכ ִ
טּוכיקֹוס יַ ּגִ יד ָל ֶכם ַהּכ ֹל הּוא ָאח
ל־ּד ַבר ַמ ֲע ָמ ִדי ֲהל ֹא ִ
ַע ְ
יתי וְ ֶע ֶבד ַל ֲאד ֹנֵינּו׃ ִּכי ַל ָּד ָבר
ּומ ָׁש ֵרת נֶ ֱא ָמן ּגֶ ֶבר ֲע ִמ ִ
ָאהּוב ְ
לֹומנּו ְּול ַד ֵּבר נִ ֻח ִמים ַעל־
ת־ׁש ֵ
ַהּזֶ ה ְׁש ַל ְח ִּתיו ֲא ֵל ֶיכם ָל ַד ַעת ֶא ְ
ן־א ְר ְצ ֶכם ָאח נֶ ֱא ָמן וְ ִיַּקיר ִלי
ם־אֹונִיסימֹוס ֶּב ַ
ִ
ִל ְּב ֶכם׃ וְ ִעּמֹו ּגַ
ל־א ֶׁשר נַ ֲע ָׂשה ּפ ֹה׃
יֹודיעּו ֶא ְת ֶכם ָּכ ֲ
ֵה ָּמה ִ
לֹומ ֶכם ּגַ ם־
יס ַט ְרכֹוס ֲא ֶׁשר הּוא ָעצּור ִע ָּמ ִדי ׁש ֵֹאל ִל ְׁש ְ
ֲא ִר ְ
ן־אחֹות ַּבר־נַ ָּבא ֲא ֶׁשר נִ ְד ַר ְׁש ֶּתם ְל ַק ֵּבל ָּפנָ יו
ַמ ְרקֹוס ֶּב ֲ
יּוסטֹוס ֲא ֶׁשר ֵהם ִמן־
ׁשּוע ַהּנִ ְק ָרא ְב ֵׁשם ְ
ְּבבֹואֹו׃ וְ גַ ם־יֵ ַ
ֹלהים וַ ּיָ ִׁשיבּו
ּמֹולים ֵהם ְל ַב ָּדם ָּת ְמכּו ְביָ ִדי ְּב ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ַהּנִ ִ
יח ׁש ֵֹאל
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ן־א ְר ְצ ֶכם וְ ֶע ֶבד יֵ ַ
ֶאת־נַ ְפ ִׁשי׃ ֶא ַּפ ְפ ָרס ֶּב ַ
ל־עת ְל ַה ֲע ִמ ְיד ֶכם
ּלֹותיו ְּב ָכ ֵ
לֹומ ֶכם הּוא ֲא ֶׁשר ּגָ ַבר ִּב ְת ִפ ָ
ִל ְׁש ְ
ּומ ֻמ ָּל ִאים ִּב ְמל ֹא ֶח ְפצֹו׃ ִּכי ֵעד
ֹלהים ְׁש ֵל ִמים ְ
ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
לּוד ְקיָ א ְּולי ְֹׁש ֵבי
ֲאנִ י לֹו ֲא ֶׁשר ִקנְ ָאתֹו גָ ְד ָלה ָל ֶכם ְּולי ְֹׁש ֵבי ְ
לֹומ ֶכם׃
ימס ׁש ֲֹא ִלים ִל ְׁש ְ
לּוקס ָהר ֵֹפא וְ ִד ָ
ּפֹוליס׃ יְ ִד ֵידנּו ָ
ִה ַיר ִ
נּומ ָפס וְ ַה ָּק ָהל
לּוד ְקיָ א וְ ִל ְׁשלֹום ְ
ַׁש ֲאלּו ִל ְׁשלֹום ַא ֵחינּו ֲא ֶׁשר ְּב ְ
נּוה
יאת ָה ִאּגֶ ֶרת ַהּז ֹאת ְּב ָאזְ נֵ ֶיכם ְּת ָ
יתם׃ ַא ֲח ֵרי ְק ִר ַ
ֲא ֶׁשר ְּב ֵב ָ
לּוד ְקיָ א
לּוד ְקיָ א וְ ָה ִאּגֶ ֶרת ֲא ֶׁשר ְל ְ
ם־ּב ָאזְ נֵ י ְק ַהל ְ
ְל ִה ָּק ֵרא ּגַ ְ
ם־א ֶּתם׃
ִּת ְק ְראּו ָבּה ּגַ ַ
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ת־מ ְׁש ֶמ ֶרת ַה ְּכ ֻהּנָ ה ֲא ֶׁשר
ל־א ְר ִכּפֹוס זָ כֹור ֶא ִ
וְ ִא ְמרּו ֶא ַ
ֹאתּה׃
ָל ַק ְח ָּת ִמ ִּל ְפנֵ י ָה ָאדֹון ְל ַמּל ָ
מֹוס ָרי
ז ֹאת ְׁש ֵא ַלת ָׁשלֹום ִּב ְכ ָתב יָ ִדי ֲאנִ י פֹולֹוס זִ ְכרּו ְל ֵ
וְ ֶח ֶסד ֵאל ִע ָּמ ֶכם ָא ֵמן׃
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יקים ַה ְּד ֵב ִקים
ל־ע ַדת ַה ַּת ְסלֹונִ ִ
ימֹותּיֹוס ֶא ֲ
ּפֹולֹוס וְ ִס ְלוָ נֹוס וְ ִט ִ
יח ֲאד ֹנֵ ינּו ֶח ֶסד ָל ֶכם וְ ָׁשלֹום
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּוביֵ ַ
אֹלהים ָא ִבינּו ְ
ֵּב ִ
יח׃ ִהּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ָא ִבינּו וַ ֲאדֹונֵ ינּו יֵ ַ
ֵמ ֵאת ֱא ִ
ל־ּכ ְּל ֶכם וְ ל ֹא נֶ ְח ַּדל
ל־עת ַע ֻ
ֹלהים ְּב ָכ ֵ
ת־ה ֱא ִ
ְמ ָב ְר ִכים ֶא ָ
ֹלהינּו
ּלֹותינּו׃ ְּבזָ ְכ ֵרנּו ָת ִמיד ִל ְפנֵ י ֱא ֵ
ֵמ ַהזְ ִּכיר ֶא ְת ֶכם ִּב ְת ִפ ֵ
ת־עב ַֹד ְת ֶכם ְּב ַא ֲה ָבה וְ ֶאת־
ת־מ ֲע ֵׂש ֶיכם ֶּב ֱאמּונָ ה ֶא ֲ
ָא ִבינּו ֶא ַ
יח׃ ִּכי יָ ַד ְענּו
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ִמ ְב ַטח ֻעּזְ ֶכם ְּב ִת ְקוָ ה ַּב ֲאד ֹנֵ ינּו יֵ ַ
ׂשר ֵתנּו
ם־ּב ָ
ֹלהים ַא ֶּתם וִ ִיד ָידיו׃ ַּב ֲא ֶׁשר ּגַ ְ
ַא ִחים ִּכי ְּב ִח ֵירי ָה ֱא ִ
בּורה
ם־ּבגְ ָ
ל ֹא ִה ְׁש ַמ ְענּו ֶא ְת ֶכם ְּבקֹול ְּד ָב ִרים ְל ָבד ִּכי ִאם־ּגַ ִ
יתם ֵאיְך ָה ַל ְכנּו
ּוב ִב ְט ָחה ֲע ֻצ ָמה ַּכ ֲא ֶׁשר ְר ִא ֶ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ְ
ּוב ַ
ְ
ּוב ִע ְּקבֹות
בֹותינּו ְ
תֹוכ ֶכם ְלטֹוב ָל ֶכם׃ וְ ַא ֶּתם ֲה ַל ְכ ֶּתם ְּב ִע ְּק ֵ
ְב ֲ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ַאף
ת־ּד ָב ֵרינּו וְ ִל ְּב ֶכם ָע ַלץ ְּב ַ
ֲאד ֹנֵ ינּו וַ ְּת ַק ְּבלּו ֶא ְ
מֹופת ְל ָכל־
יתם ְל ֵ
דֹולה ְמ ָצ ַא ְת ֶכם׃ ַעד ֲא ֶׁשר ֱהיִ ֶ
י־צ ָרה גְ ָ
ִּכ ָ
ּוב ֲא ַכּיָ א׃ ִּכי ִמ ֶּכם יָ ָצא קֹול ְּד ַבר
ַאנְ ֵׁשי ֱאמּונָ ה ְּב ַמ ְקּדֹונְ יָ א ַ
ל־מקֹום
ּוב ֲא ַכּיָ א ִּכי ִאם־ּגַ ם ְּב ָכ ָ
יְ הֹוָ ה ל ֹא ְל ַבד ְּב ַמ ְקּדֹונְ יָ א ַ
נֹותר ָלנּו
אֹלהים ַעד ֲא ֶׁשר ל ֹא ַ
יָ ָצא ֵׁש ַמע ֱאמּונַ ְת ֶכם ֵּב ִ
יהם ֵאיְך ָּבאנּו
ְל ַד ֶּבר־עֹוד ָּד ָבר׃ ִּכי ַהּׁש ְֹמ ִעים ִהּגִ ידּו ְב ִפ ֶ
ֹלהים
ל־ה ֱא ִ
ת־ה ֱא ִל ִילים וַ ָּתׁשּובּו ֶא ָ
ֲא ֵל ֶיכם וְ ֵאיְך ֲעזַ ְב ֶּתם ֶא ָ
ן־ה ָּׁש ַמיִ ם
ֹלהי ֱא ֶמת׃ ְּול ַחּכֹות ִל ְבנֹו ִמ ַ
ֹלהים ַחּיִ ים ֱא ֵ
ַל ֲעב ֹד ֱא ִ
ן־ה ֵּמ ִתים וַ ֲא ֶׁשר הּוא ַמ ִּצ ֵילנּו ֶל ָע ִתיד
ׁשּוע ֲא ֶׁשר ֲה ִקימֹו ִמ ַ
ְליֵ ַ
ָלבֹוא ֵמ ָחרֹון ָאף׃
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יק׃ּכי
ֹא־היָ ה ָל ִר ִ
יכם ל ָ
ֵהן נַ ְפ ְׁש ֶכם ַא ַחי י ָֹד ַעת ִּכי ב ֵֹאנּו ֲא ֵל ֶ
ַא ֲח ֵרי ַה ְּת ָל ָאה ֲא ֶׁשר ְמ ָצ ַא ְתנּו וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ִה ְת ַע ְּללּו ָבנּו
אֹלהינּו ְל ַהּגִ יד
ְּב ִפ ִיל ִּפי ֲהל ֹא יְ ַד ְע ֶּתם ִּכי ָאז ָמ ָצאנּו ע ֹז ֵּב ֵ
ֹלהים נֶ גֶ ד צ ְֹר ִרים ַר ִּבים׃ ִּכי ל ֹא ִמ ִּפי ַמ ְׁשּגֶ ה
ׂשרת ָה ֱא ִ
ָל ֶכם ְּב ַ
דּותנּו וְ ל ֹא ִמ ֶּק ֶרב ְט ֵמא ְׂש ָפ ַתיִ ם וְ ל ֹא ִמ ָּלׁשֹון ְר ִמּיָ ה׃
יָ ְצ ָאה ֵע ֵ
ֹלהים ִל ֵּבנּו נָ כֹון ְל ָפנָ יו וַ ּיַ ְפ ֵקד ְּביָ ֵדינּו ֶאת־
ִּכי ַכ ֲא ֶׁשר ָמ ָצא ֱא ִ
י־א ָדם ִּכי ִאם־
ׂשרה ֵּכן נְ ַד ֵּב ָרה ל ֹא ְל ָה ִפיק ָרצֹון ִמ ְּבנֵ ָ
ַה ְּב ָ
עֹודנּו ל ֹא ָבאנּו
אֹלהים ַהּב ֵֹחן ֵל ָבב׃ ֵהן יְ ַד ְע ֶּתם ִּכי ֵמ ֵ
ֵמ ִ
ֹלהים ָלנּו ְל ֵעד׃
ִב ְׂש ַפת ֲח ָלקֹות וְ ל ֹא ְבנִ ְכ ֵלי ב ְֹצ ֵעי ָב ַצע ֱא ִ
ֹא־ב ַּק ְׁשנּו ְכבֹוד ֲאנָ ִׁשים ל ֹא ִמּיֶ ְד ֶכם וְ ל ֹא ִמ ֵידי ֲא ֵח ִרים
ּגַ ם ל ִ
יחי
י־היְ ָתה ָּלנּו ְצ ָד ָקה ְל ַה ֲע ִמיס ֲע ֵל ֶיכם ְל ַכ ְל ְּכ ֵלנּו ִּכ ְׁש ִל ֵ
ַאף ִּכ ָ
*
יח׃ ַאְך ִּבנְ ִעמֹות ָה ַל ְכנּו ִע ָּמ ֶכם ְּבא ֶֹמנֶ ת ֲא ֶׁשר ִּת ָּׂשא
ַה ָּמ ִׁש ַ
יקּה׃ וְ ֵכן זֶ ה ַכ ָּמה נִ ְכס ֹף נִ ְכ ַס ְפנּו ָל ֶכם ַעד
ת־ּבנָ ּה ְּב ֵח ָ
ֶא ְ
ֹלהים וְ גַ ם־נַ ְפ ֵׁשנּו
ׂשרת ָה ֱא ִ
ם־ּב ַ
ר־א ַמ ְרנּו ָל ֵתת ָל ֶכם ּגַ ְ
ֲא ֶׁש ָ
ד־מא ֹד׃ ֲהל ֹא ִתזְ ְּכרּו ַא ַחי ֶאת־
ַּב ַע ְד ֶכם ִּכי־יְ ַק ְר ֶּתם ְּב ֵעינֵ ינּו ַע ְ
יֹומם ְל ִב ְל ִּתי ֱהיֹות
ת־היְ גִ ָיעה ֵאיְך ָע ַב ְדנּו ַליְ ָלה וְ ָ
ֶה ָע ָמל וְ ֶא ַ
ֹלהים׃
ׂשרת ָה ֱא ִ
ל־איׁש ִמ ֶּכם ַּכ ֲא ֶׁשר ִהּגַ ְדנּו ָל ֶכם ְּב ַ
ְל ַמ ָּׂשא ַע ִ
ּוב ָת ִמים ָה ַל ְכנּו
ֹלהים ִּכי ְבק ֶֹדׁש ְּב ֶצ ֶדק ְ
ֵע ִדים ַא ֶּתם וְ ֵעד ֱא ִ
י־כ ָאב ֶאל־
ִל ְפנֵ ֶיכם ׁש ְֹמ ֵרי ֱא ֻמנִ ים׃ ַּכ ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם י ְֹד ִעים ִּכ ְ
ל־איׁש ִמ ֶּכם׃
ל־לב ָּכ ִ
חּומים ַע ֵ
מּוסר וְ ַתנְ ִ
ָּבנָ יו ֵּכן ִּד ַּב ְרנּו ִד ְב ֵרי ָ
ֹלהים ֲא ֶׁשר ָק ָרא
וַ ּנָ ִעיד ָּב ֶכם ָל ֶל ֶכת ְּב ֶד ֶרְך יְ ָׁש ָרה ִל ְפנֵ י ֱא ִ
ם־אנַ ְחנּו ל ֹא נֶ ְח ַּדל
ּוב ֲעבּור ז ֹאת ּגַ ֲ
ֶא ְת ֶכם ִל ְכבֹוד ַמ ְלכּותֹו׃ ַ
ֹלהים ֲא ֶׁשר
ֹלהינּו ִּכי ֶה ֱאזַ נְ ֶּתם ִל ְד ַבר ָה ֱא ִ
ת־א ֵ
ֵמהֹודֹות ֶא ֱ
ם־ק ַּב ְל ֶּתם א ֹתֹו
ִה ְׁש ַמ ְענּו ְב ָאזְ נֵ ֶיכם ל ֹא ִכ ְד ַבר ֲאנָ ִׁשים ִּכי ִא ִ
ֹלהים ַל ֲא ִמיּתֹו ֲא ֶׁשר ַרב ּכ ֹחֹו ְל ַמ ֲא ִמינִ ים׃
ִּכ ְד ַבר ָה ֱא ִ
3

5

7

8

9

11

13

 v. 7בס׳׳א ִב ָיל ִדים.

410
14

15

16

17

18
19

20

ג
2
3

4
5

6

7
8

אל־התסלוניקים א ב ,ג

יח ֲא ֶׁשר־
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ְּביֵ ַ
ִּכי נִ ְמ ַׁש ְל ֶּתם ַא ַחי ִל ְק ִהלֹות ָה ֱא ִ
הּודים
הּודה ִּכי ַעם ָה ָא ֶרץ ֵה ִציקּו ָל ֶכם ַּכ ֲא ֶׁשר ַהיְ ִ
ְּב ֶא ֶרץ יְ ָ
ׁשּוע ֲאד ֹנֵ ינּו וְ ֶאת־
ֵה ִציקּו ָל ֶהן׃ ֲהל ֹא ֵהם ֲא ֶׁשר ֵה ִמיתּו ֶאת־יֵ ַ
ֹלהים
טֹובים ְּב ֵעינֵ י ֱא ִ
יאים וְ גַ ם־א ָֹתנּו ּגֵ ְרׁשּו ִמּגֵ ו וְ ֵהם ל ֹא ִ
ַהּנְ ִב ִ
ל־הּגֹויִ ם
ל־א ָדם׃ ֲא ֶׁשר ָסגְ רּו ָע ֵלינּו ִמ ְּקר ֹא ֶא ַ
ּונְ לֹוזִ ים ִל ְפנֵ י ָכ ָ
ּובז ֹאת ָמ ְל ָאה ְס ַאת ֲעֹונָ ם ְּכ ַד ְר ָּכם ָּת ִמיד וַ ֲחרֹון
ׁשּועה ָ
ִל ְת ָ
ד־ל ַכ ֵּלה׃
ַאף ִה ִּׂשיגָ ם ַע ְ
ר־ר ַח ְקנּו ִמ ֶּכם זֶ ה ְמ ַעט ְּכ ַמ ְס ִּת ֵירי
וַ ֲאנַ ְחנּו ַא ַחי ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁש ָ
ת־ּפנֵ ֶיכם
יקי ֵלב ִּב ַּק ְׁשנּו ְמא ֹד ִל ְראֹות ֶא ְ
ָפנִ ים וְ ל ֹא ְכ ַמ ְר ִח ֵ
הֹוא ְלנּו ָלבֹוא ֲא ֵל ֶיכם ֲאנִ י פֹולֹוס ּגַ ם־
ל־ּכן ַ
ק־רב׃ ַע ֵ
ְּב ֵח ֶׁש ָ
ם־ּפ ֲע ָמיִ ם וְ ַה ָּׂש ָטן ֲע ָצ ָרנּו׃ ִּכי ַמה ִּת ְקוָ ֵתנּו ַמה
ַּפ ַעם ּגַ ַ
ּומה ֲע ֶט ֶרת ִּת ְפ ַא ְר ֵּתנּו ֲהל ֹא ַא ֶּתם ִהּנְ ֶכם ִל ְפנֵ י
ִּׂש ְמ ָח ֵתנּו ָ
בֹודנּו וְ ִׂש ְמ ָח ֵתנּו׃
יח ֲאד ֹנֵ ינּו ְּבב ֹאֹו׃ ִּכי ֵהן ַא ֶּתם ְּכ ֵ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
ל־ּכן ַּכ ְל ֵּכל ל ֹא יָ כ ְֹלנּו עֹוד וַ ּנֵ אֹות ְל ִהּוָ ֵתר ְּב ַא ִּתינַ ס ְל ַב ֵּדנּו׃
ַע ֵ
יח ָׁש ַל ְחנּו
ׂשרת ַה ָּמ ִׁש ַ
ת־אל ִּב ְב ַ
ימֹותּיֹוס ְמ ָׁש ֵר ֵ
ת־א ִחינּו ִט ִ
וְ ֶא ָ
ת־ל ְּב ֶכם ְּול ַהזְ ִהיר ֶא ְת ֶכם ֶּב ֱאמּונַ ְת ֶכם׃ ְל ִב ְל ִּתי
ְל ַחּזֵ ק ֶא ִ
ב־איׁש ִמ ְּפנֵ י ַה ָּצרֹות ָה ֵא ֶּלה ֲהל ֹא ְבנַ ְפ ְׁש ֶכם יְ ַד ְע ֶּתם
ּנֹוע ֶל ִ
יִ ַ
יֹותנּו ֶא ְצ ְל ֶכם
ם־הּגַ ְדנּו ָל ֶכם ֵמ ָאז ִּב ְה ֵ
ִּכי ָלז ֹאת יֻ ָע ְדנּו׃ ִּכי גַ ִ
ל־ּכן
ם־ּב ָאה ַּכ ֲא ֶׁשר יְ ַד ְע ֶּתם׃ וְ ַע ֵ
י־צ ָרה ָתבֹוא ָע ֵלינּו וְ ֵכן ּגַ ָ
ִּכ ָ
ל־ּד ַבר ֱאמּונַ ְת ֶכם
יתי ַּכ ְל ֵּכל וָ ֶא ְׁש ַלח ָל ַד ַעת ַע ְ
ּגַ ם ֲאנִ י נִ ְל ֵא ִ
ת־ע ָמ ֵלנּו ָל ִריק׃
ִאם ל ֹא נִ ָּסה ַה ְמנַ ֶּסה ֶא ְת ֶכם ָל ֵתת ֶא ֲ
ל־ּד ַבר
ימֹותּיֹוס ִמ ֶּכם וַ ַיְב ְּׂש ֵרנּו ַע ְ
וְ ַע ָּתה ַּכ ֲא ֶׁשר ָׁשב ֵא ֵלינּו ִט ִ
ל־עת
טֹובה ְּב ָכ ֵ
ֱאמּונַ ְת ֶכם וְ ַא ֲה ַב ְת ֶכם ִּכי זְ ַכ ְר ֶּתם א ָֹתנּו ְל ָ
ם־אנַ ְחנּו ִמ ְת ַאּוִ ים
ת־ּפנֵ ינּו ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ֲ
וְ ִכי ִת ְת ַאּוּו ִל ְראֹות ֶא ָ
ל־צרֹות וְ ָרעֹות
ת־ּפנֵ ֶיכם׃ ְלז ֹאת ֵאפֹוא ֶא ָחי ְּב ָכ ָ
ִל ְראֹות ֶא ְ
חּומים ָּב ֶכם ִּבגְ ַלל ֱאמּונַ ְת ֶכם׃ ִּכי ַחּיִ ים ֲאנַ ְחנּו
ָמ ָצאנּו ַתנְ ִ
ַהּיֹום ִאם ַרק ע ְֹמ ִדים ַא ֶּתם ָה ֵכן ִל ְפנֵ י ֲאד ֹנֵ ינּו׃
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11
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ד

בּור ֶכם ַעל ָּכל־
אֹלהים ַּב ֲע ְ
ה־ּנֹודה ַמה־ּנָ ִׁשיב ֵל ִ
ֶ
ִּכי ַב ֶּמ
יֹומם
ֹלהינּו׃ ַליְ ָלה וְ ָ
ַה ִׂש ְמ ָחה ֲא ֶׁשר ָׂש ַמ ְחנּו ֲע ֵל ֶיכם ִל ְפנֵ י ֱא ֵ
ת־ּפנֵ ֶיכם ְּול ַה ְׁש ִלים
נַ ְע ִּתיר וְ נִ ְת ַּפ ֵּלל ִּכי יִ ּנָ ֶתן ָלנּו ִל ְראֹות ֶא ְ
ר־ל ֵכם ֶּב ֱאמּונַ ְת ֶכם׃
ֵאת ֲא ֶׁש ָ
ת־ּד ְר ֵּכנּו
יח ֲאד ֹנֵ ינּו יְ יַ ֵּׁשר ֶא ַ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
אֹלהינּו ָא ִבינּו וְ יֵ ַ
וֵ ֵ
הֹוסיף ְּב ַא ֲה ַבת
ֲא ֵל ֶיכם׃ וְ ֶא ְת ֶכם יַ ְר ֶּבה וְ ֵכן יִ ֵּתן ָל ֶכם ֲאד ֹנֵ ינּו ְל ִ
נֹוסיף
ם־אנַ ְחנּו ִ
ל־א ָדם ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ֲ
ּוב ַא ֲה ַבת ָּכ ָ
ִאיׁש ְל ֵר ֵעהּו ְ
ת־ל ְּב ֶכם ַּבּק ֶֹדׁש וְ ל ֹא יִ ָּמ ֵצא
ְל ַא ֲה ָבה ֶא ְת ֶכם׃ וְ ֵכן יְ כֹונֵ ן ֶא ִ
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהינּו ָא ִבינּו ְּביֹום ּבֹוא יֵ ַ
ָב ֶכם ֶׁש ֶמץ ָּד ָבר ִל ְפנֵ י ֱא ֵ
ל־קד ָֹׁשי*ו׃
ם־ּכ ְ
ֲאד ֹנֵ ינּו ִע ָ
ׁשּוע ֲאד ֹנֵ ינּו
סֹוף ָּד ָבר ַא ַחי נִ ְדר ֹׁש ִמ ֶּכם וְ נַ זְ ִהיר ֶא ְת ֶכם ְּב ֵׁשם יֵ ַ
יׁש ִרים וְ ִל ְמצ ֹא ֵחן ְּב ֵעינֵ י
ַּכ ֲא ֶׁשר ִק ַּב ְל ֶּתם ִמ ִּפינּו ְל ִה ְת ַה ֵּלְך ְּב ֵמ ָ
ּתֹוסיפּו׃ ִּכי
ם־א ֶּתם ה ְֹל ִכים ֵּכן ַּת ֲעׂשּו וְ ֵכן ִ
ֹלהים וְ ַכ ֲא ֶׁשר ּגַ ַ
ֱא ִ
ׁשּוע ֲאד ֹנֵ ינּו׃ ִּכי
ת־ה ִּמ ְצֹות ֲא ֶׁשר נָ ַתּנּו ָל ֶכם ְּב ֵׁשם יֵ ַ
יְ ַד ְע ֶּתם ֶא ַ
ן־הּזְ נּות׃ וְ ָכל־
דׁשים ִּת ְהיּו וְ ִתּנָ זְ רּו ִמ ַ
ֹלהים ִּכי ְק ִ
זֶ ה ְרצֹון ֱא ִ
ֹא־ב ַת ֲאוָ ה
ּוב ָכבֹוד׃ ל ְ
ִאיׁש ִמ ֶּכם ִיָבין ִל ְׁשמ ֹר ִּכ ְליֹו ְּבק ֶֹדׁש ְ
ֹלהים׃ וְ ל ֹא־
ת־ה ֱא ִ
וַ ֲעגָ ִבים ְּכ ֶד ֶרְך ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר ל ֹא יָ ְדעּו ֶא ָ
ת־א ִחיו וְ ל ֹא יֹונֶ ּנּו ַּב ָּד ָבר ַהּזֶ ה ִּכי נ ֵֹקם יְ הֹוָ ה ַעל־
יִ ְפר ֹץ ִאיׁש ֶא ָ
תֹוע ָבה
ֹא־ל ֵ
ל־א ֶּלה ַּכ ֲא ֶׁשר ִהּגַ ְדנּו וְ ַה ִעיד ֹנּו ָב ֶכם ֵמ ָאז׃ ִּכי ל ְ
ָּכ ֵ
ל־ּכן ַהּב ֹזֶ ה ל ֹא
ם־ל ֶד ֶרְך ַהּק ֶֹדׁש׃ וְ ַע ֵ
ֹלהינּו ִּכי ִא ְ
ָק ָרא א ָֹתנּו ֱא ֵ
רּוח
ֹלהים ֲא ֶׁשר נָ ַתן ָל ֶכם ַ
ת־א ִ
ם־א ֱ
ת־א ָדם הּוא ב ֹזֶ ה ִּכי ִא ֶ
ֶא ָ
ָק ְדׁשֹו׃
ין־לנּו ִל ְכּת ֹב ָּד ָבר ֲא ֵל ֶיכם ִּכי
ל־ּד ַבר ַא ֲה ַבת ַא ִחים ֵא ָ
וְ ַע ְ
ת־א ִחיו׃ וְ ֵכן
ֹלהים ְל ַא ֲה ָבה ִאיׁש ֶא ָ
ּמּודי ֱא ִ
ֲהל ֹא ַא ֶּתם ִל ֵ
ל־א ֵח ֶיכם ֲא ֶׁשר ְּב ַמ ְקּדֹונְ יָ א ֻכ ָּלּה ַרק־נִ ְת ַחּנֵ ן
יתם ְל ָכ ֲ
ם־ע ִׂש ֶ
ּגַ ֲ
ּתֹוסיפּו׃
ֲא ֵל ֶיכם ַא ַחי ִּכי ֵכן ַּת ֲעׂשּו וְ ֵכן ִ
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אכּתֹו
ת־מ ַל ְ
וְ ִת ְת ַא ְּמצּו ָל ֶׁש ֶבת ְּב ַה ְׁש ֵקט ַל ֲעׂשֹות ִאיׁש ֶא ְ
ּוב ֵכן ִּת ְת ַה ְּלכּו
וְ ִל ְחיֹות ַעל־יְ גִ ַיע ַּכ ָּפיו ַּכ ֲא ֶׁשר ִצּוִ ינּו ֶא ְת ֶכם׃ ְ
ת־א ֶּלה ֲא ֶׁשר ִמחּוץ ַל ֲע ָד ֵתנּו וְ ל ֹא יֶ ְח ַסר ָל ֶכם ָּכל־
ְב ִמיׁשֹור ֶא ֵ
ָּד ָבר׃
ל־ּד ַבר יְ ֵׁשנֵי ָע ָפר ָח ַפ ְצנּו ִּכי ֵת ְדעּון ִּכי ל ֹא ָל ֶכם ְל ִה ְת ַא ֵּבל
וְ ַע ְ
ׁשּוע
ין־ל ֶהם ִּת ְקוָ ה׃ ִּכי ַכ ֲא ֶׁשר נַ ֲא ִמין ִּכי יֵ ַ
נָׁשים ֲא ֶׁשר ֵא ָ
ַּכ ֲא ִ
ֹלהים ְל ָפנָיו׃
ׁשּוע ִיָקים ֱא ִ
ל־יְדי יֵ ַ
ת־היְ ֵׁשנִים ַע ֵ
ם־א ַ
ּיֶחי ֵּכן ּגַ ֶ
ֵמת וַ ִ
ּנִׁש ָא ִרים
ִּכי ָכז ֹאת ָאנּו א ְֹמ ִרים ָל ֶכם ִּב ְד ַבר יְהֹוָ ה ִּכי ֲאנַ ְחנּו ַה ְ
ת־היְ ֵׁשנִים׃ ִּכי
נְק ֵּדם ֶא ַ
מֹועד ּבֹוא ֲאד ֹנֵינּו ל ֹא ַ
ּפ ֹה ַב ַחּיִים ְל ֵ
ֹלהים ִמ ִּפי ַׂשר־
ׁשֹופר ֱא ִ
ן־ה ָּׁש ַמיִם ְּבקֹול ַ
רּועה ֵיֵרד ֲאד ֹנֵינּו ִמ ַ
ִב ְת ָ
י־כן
יח יָקּומּו ָאז ִראׁשֹונָ ה׃ וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ְצ ָבא ַה ָּמרֹום וְ ַה ֵּמ ִתים ַּב ָּמ ִׁש ַ
יַח ָּדו ַּב ֲענָ נִים
ּנִׁש ָא ִרים ַּב ַחּיִים נִ ָּל ַקח וְ נַ ֲע ֶלה ִע ָּמ ֶהם ְ
ֲאנַ ְחנּו ַה ְ
ם־ה ָאדֹון ָלנֶ ַצח׃
ִל ְק ַראת ָה ָאדֹון ִּב ְר ִק ַיע ַה ָּׁש ָמיִם ֵוְכן נִ ְהיֶה ִע ָ
ת־ר ֵעהּו ִּב ְד ָב ִרים ָּכ ֵא ֶּלה׃
ָל ֵכן ֵאפֹוא נַ ֲחמּו ִאיׁש ֶא ֵ
ין־ּד ָבר ַא ַחי ְל ִה ָּכ ֵתב ָל ֶכם׃ ֲהל ֹא
וְהּזְ ַמּנִים ֵא ָ
ל־ּד ַבר ָה ִע ִּתים ַ
ַוְע ְ
ֹאמרּו
ַיְד ְע ֶּתם ֵה ֵיטב ִּכי יֹום־יְ הֹוָה ְּכגַ ּנָ ב ַּב ַּל ָיְלה יָ בֹוא׃ ַּכ ֲא ֶׁשר י ְ
וְׁש ְלוָה ָאז ִּפ ְתא ֹם יָ בֹוא ֲע ֵל ֶיהם ֵא ָידם ְּכ ֶח ְב ֵלי י ֵֹול ָדה וְל ֹא
ָׁשלֹום ַ
ָיִּמ ֵלט ָל ֶהם ָּפ ִליט׃ ֲא ָבל ַא ֶּתם ַא ַחי ֵאינְ ֶכם ַּבח ֶֹׁשְך ֲא ֶׁשר יָ בֹוא
ֲע ֵל ֶיכם ַהּיֹום ְּכגַ ּנָ ב׃ ִּכי ֻכ ְּל ֶכם ְּבנֵי אֹור ְּובנֵי יֹום ַא ֶּתם ל ֹא ְבנֵי ַל ָיְלה
נָׁשים
ל־ּכן ֵאין ָלנּו ִליׁשֹון ִּכ ְׁש ָאר ָה ֲא ִ
חׁשְך ֲאנָ ְחנּו׃ ַע ֵ
וְל ֹא ְבנֵי ֶ
יִיׁשנּו ַב ָּל ָיְלה
יְׁשנִים ְ
וְנִׁש ַּת ֵּמר ִמ ִּׁש ָּכרֹון׃ ִּכי ַה ֵ
ם־נִׁשק ֹד ְ
ִּכי ִא ְ
נִׁש ַּת ֵּמר ִמ ְּׁש ָּכרֹון
וַאנַ ְחנּו ְבנֵי יֹום ְ
יִׁש ְּכרּון ַּב ָּל ָיְלה׃ ֲ
וְה ִּׁשּכ ִֹרים ְ
ַ
וְא ֲה ָבה ְּולכ ַֹובע ָלנּו ִּת ְקוַת ַהיְ ׁש ָּועה׃ ִּכי
וְנִל ַּבׁש ִׁש ְריֹון ֱאמּונָ ה ַ
ְ
ם־ל ָה ִביא ָלנּו יְ ׁש ָּועה
ֹּלתנּו ְב ַאּפֹו ִּכי ִא ְ
ֹלהים ְל ַכ ֵ
ֹא־יָצר א ָֹתנּו ֱא ִ
ל ַ
ם־נָקיץ
וְא ִ
ְּביַד־יֵ ׁש ַּוע ַה ָּמ ִׁש ַיח ֲאד ֹנֵינּו׃ הּוא ֲא ֶׁשר ֵמת ַּב ֲע ֵדנּו ִ
ת־ר ֵעהּו ָוְה ִׁשיבּו
ל־ּכן ַהזְ ִהירּו ִאיׁש ֶא ֵ
ֹו־נִיׁשן ִעּמֹו נִ ְחיֶה ְיַח ָּדו׃ ַע ֵ
א ַ
ִאיׁש ֶאת־נֶ ֶפׁש ָא ִחיו ַּכ ֲא ֶׁשר ֲע ִׂש ֶיתם ַעד־ּכ ֹה׃
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ת־ה ֲע ֵמ ִלים
וַ ֲאנַ ְחנּו נִ ְפ ַצר ָּב ֶכם ַא ִחים ָל ַד ַעת ְּבׂשּום ֵלב ֶא ָ
יחים
ּמֹוכ ִ
ת־ה ִ
ת־הּנִ ָּצ ִבים ֲע ֵל ֶיכם ְּב ֵׁשם ָה ָאדֹון וְ ֶא ַ
ָּב ֶכם וְ ֶא ַ
ֶא ְת ֶכם׃ ְּול ַה ִּכיר יְ ַקר ֶע ְר ָּכם ַהּגָ דֹול ְל ַא ֲה ָבה א ָֹתם ְל ַמ ַען
ָּפ ֳע ָלם וְ ַה ֲחזִ יקּו ָׁשלֹום ֵּבינֵ ֶיכם׃ וְ ַא ֶּתם ַא ֵחינּו נַ זְ ִהיר ֶא ְת ֶכם
ת־ר ֵּכי ַה ֵּל ָבב ַס ֲעדּו ֶאת־
ת־ה ַּמ ְמ ִרים ַא ְּמצּו ֶא ַ
הֹוכיחּו ֶא ַ
ִ
ל־א ָדם׃ ִה ָּׁש ְמרּו ֶּפן־יִ גְ מ ֹל ִאיׁש
הח ִֹלים וְ ַה ֲא ִריכּו ַאף ְל ָכ ָ
יטיב ָּת ִמיד ְל ִאיׁש
ם־ר ְדפּו ְל ֵה ִ
ְל ִאיׁש ָר ָעה ַּת ַחת ָר ָעה ִּכי ִא ִ
ל־הּיָ ִמים׃
ל־א ָדם׃ וְ ַאְך ְׂש ֵמ ִחים ִּת ְהיּו ָּכ ַ
ִאיׁש ִמ ֶּכם וְ גַ ם ְל ָכ ָ
ל־ּד ָבר ִּכי־זֶ ה
ל־ּכ ָ
וְ ל ֹא ַת ְח ְּדלּו ֵמ ִה ְת ַּפ ֵּלל ָּת ִמיד׃ הֹודּו ַע ָ
רּוח׃
ת־ה ַ
יח׃ ל ֹא ְת ַכּבּו ֶא ָ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ְּביֵ ַ
ָל ֶכם ֵח ֶפץ ֱא ִ
*
ל־ּד ָבר וְ ַה ֲחזִ יקּו
ת־הּנְ בּואֹות ל ֹא ִת ְפ ָרעּו׃ ַּב ֲחנּו ָּכ ָ
וְ ֶא ַ
ל־ׁש ֶמץ ָּד ָבר ָרע ַאף ְל ַמ ְר ֵאה ָעיִ ן ַה ְר ִחיקּו
ּומ ָּכ ֶ
ַּבּטֹוב׃ ִ
אֹלהי ַה ָּׁשלֹום הּוא יְ ַק ֵּדׁש ֶא ְת ֶכם ֵמ ָח ֵחל וְ ַעד־
ַרגְ ֵל ֶיכם׃ וֵ ֵ
מֹועד ּבֹוא
רּוח נֶ ֶפׁש ּוגְ וִ ּיָ ה ְל ֵ
ל־רע ְּב ַ
ַּכ ֵּלה וְ יִ ְׁש ָמ ְר ֶכם ִמ ָּכ ָ
יח׃ נֶ ֱא ָמן הּוא ַהּק ֵֹרא ֶא ְת ֶכם וְ הּוא ּגַ ם־
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֲאד ֹנֵ ינּו יֵ ַ
יַ ֲע ֶׂשה׃ ָאּנָ א ֶא ָחי ִה ְת ַּפ ְּללּו־נָ א ַּב ֲע ֵדנּו׃
נְׁש ַיקת ַהּק ֶֹדׁש׃ ִהנְ נִי ַמ ְׁש ִּב ֲיע ֶכם
ל־ה ַא ִחים ִּב ִ
ַׁש ֲאלּו ִל ְׁשלֹום ָּכ ָ
ל־ה ַא ִחים
ַּב ֲאד ֹנֵינּו ָל ֵתת ָה ִאּגֶ ֶרת ַהּז ֹאת ְל ִה ָּק ֵרא ְב ָאזְ נֵי ָכ ָ
יח ֲאד ֹנֵינּו ִע ָּמ ֶכם ָא ֵמן׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
דֹוׁשים׃ ֶח ֶסד יֵ ַ
ַה ְּק ִ
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ל־ה ַּת ְסלֹונִ ִיקים ב
ֶא ַ
א
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יקים ַה ְּד ֵב ִקים
ל־ע ַדת ַה ַּת ְסלֹונִ ִ
ימֹותּיֹוס ֶא ֲ
ּפֹולֹוס וְ ִס ְלוָ נֹוס וְ ִט ִ
יח ֲאד ֹנֵ ינּו׃ ֶח ֶסד וְ ָׁשלֹום יִ ֵּתן
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּוביֵ ַ
אֹלהים ָא ִבינּו ְ
ֵּב ִ
יח ֲאד ֹנֵ ינּו׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ָא ִבינּו וְ יֵ ַ
ָל ֶכם ֱא ִ
בּור ֶכם ַא ַחי
אֹלהים ָּת ִמיד ַּב ֲע ְ
ַּכ ָּמה ָע ֵלינּו ְלהֹודֹות ֵל ִ
ַּכ ֲא ֶׁשר נָ כֹון ָלנּו ִּכי ֱאמּונַ ְת ֶכם ה ֶֹל ֶכת ָהלֹוְך וְ גָ ד ֹל וְ ַא ֲה ַבת
ם־אנַ ְחנּו נִ ְת ָּפ ֵאר
ֵר ִעים ָהלֹוְך וָ ָרב ֵּבין ֻּכ ְּל ֶכם׃ ַעד ֲא ֶׁשר ּגַ ֲ
ל־ס ָּב ְל ֶכם וֶ ֱאמּונַ ְת ֶכם ְּב ָכל־
ֹלהים ַע ֻ
ָּב ֶכם ִל ְפנֵ י ְק ִהּלֹות ָה ֱא ִ
אֹלהים ִּכי יָ ָׁשר
רּוצה ֲא ֶׁשר ָּפגְ עּו ָב ֶכם׃ ֵעדּות ֵל ִ
עׁשק וְ ַה ְּמ ָ
ָה ֶ
יה נְ ַת ֶּתם
ִמ ְׁש ְּפטֹו ֵלאמ ֹר ִּכי נְ כ ֹנִ ים ַא ֶּתם ְל ַמ ְלכּותֹו ֲא ֶׁשר ָע ֶל ָ
ֹלהים ְל ָה ִׁשיב ָצ ָרה
ם־צ ִּדיק הּוא ֱא ִ
ִׁש ְכ ְמ ֶכם ִל ְסּב ֹל׃ ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ַ
ׁשּוקים יִ ֵּתן ְרוָ ָחה ִא ָּתנּו ְל ֵעת ִהּגָ לֹות
ְלצ ְֹר ֵר ֶיכם׃ וְ ָל ֶכם ָה ֲע ִ
ם־מ ְל ָא ָכיו ּגִ ּב ֵֹרי כ ַֹח׃ ִלנְ ק ֹם
ן־ה ָּׁש ַמיִ ם ִע ַ
ׁשּוע ֲאד ֹנֵ ינּו ִמ ַ
נִ גְ לֹות יֵ ַ
ֹלהים
ת־ה ֱא ִ
נָ ָקם ְּב ַל ֲהבת ֵאׁש ֵמ ֵאת ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ל ֹא־יָ ְדעּו ֶא ָ
יח ֲאד ֹנֵ ינּו׃ ֲא ֶׁשר יֵ ָענְ ׁשּו
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ׂשרת יֵ ַ
ת־ּב ַ
וְ ל ֹא ָׁש ְמעּו ֶא ְ
ּומ ֲה ַדר ּגְ א ֹנֹו׃ ַּבּיֹום ַההּוא
י־עד ִמ ִּל ְפנֵ י ָה ָאדֹון ֶ
ְל ִה ָּׁש ְמ ָדם ֲע ֵד ַ
ל־מ ֲא ִמינָ יו
דׁשיו וְ ִל ְהיֹות ְל ֶפ ֶלא ְּב ָכ ַ
ַּכ ֲא ֶׁשר יָבֹוא ְל ִה ָּכ ֵבד ִּב ְק ָ
דּותנּו ֲא ֶׁשר ְׁש ַמ ְע ֶּתם ִמ ִּפינּו ֱא ֶמת׃ ֲא ֶׁשר ָלז ֹאת נִ ְת ַּפ ֵּלל
ִּכי ֵע ֵ
ת־ל ְּב ֶכם ֵא ָליו ַּכ ֲא ֶׁשר ָק ָרא ֶא ְת ֶכם
אֹלהינּו ְל ָה ִכין ֶא ִ
ָּת ִמיד ֵל ֵ
בּורתֹו׃
ל־מ ֲע ֶׂשה ָה ֱאמּונָ ה ִּבגְ ָ
ְּול ַה ְׁש ִלים ֶח ְפצֹו ַהּטֹוב ָּב ֶכם וְ ָכ ַ
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יח ֲאד ֹנֵ ינּו וְ ַא ֶּתם ִּת ָּכ ְבדּו
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ְל ַמ ַען יִ ָּכ ֵבד ָּב ֶכם ֵׁשם יֵ ַ
יח ֲאד ֹנֵ ינּו׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהינּו וְ יֵ ַ
בֹו ְּכ ַח ְס ֵדי ֱא ֵ
יח ֲאד ֹנֵ ינּו ֲא ֶׁשר יָבֹוא וַ ֲא ֶׁשר יְ ַק ְּב ֵצנּו
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־ּד ַבר יֵ ַ
וְ ַע ְ
ֵא ָליו ז ֹאת ַּב ָּק ָׁש ֵתנּו ִמ ֶּכם ֶא ָחי׃ ַאל־נָ א יִ ַּתר ִל ְּב ֶכם ִּפ ְתא ֹם
מּועה וְ ל ֹא ִמ ְּפנֵ י
י־רּוח וְ ל ֹא ִמ ְּפנֵ י ְׁש ָ
ַ
ל־ּת ִחילּו ל ֹא ִמ ְּפנֵ
וְ ַא ָ
יח
ֹאמרּון ִּכי יָ ְצ ָאה ִמּיָ ֵדינּו ֵלאמ ֹר יֹום ַה ָּמ ִׁש ַ
ִאּגֶ ֶרת ֲא ֶׁשר י ְ
ל־יֹוליְך ֶא ְת ֶכם ִאיׁש ְלת ֹהּו וְ ל ֹא ת ֹאבּו לֹו ִּכי
ִהּנֵ ה ָבא׃ ַא ִ
ל ֹא־יָבֹוא ִאם־ל ֹא ָב ִראׁשֹונָ ה יִ ְהיֶ ה ַה ַּמ ַעל וְ נִ גְ ָלה ִאיׁש ַה ַח ָּט ָאה
ל־אל וַ ֲעב ַֹדת
ל־ּכ ֵ
קֹומם וְ יִ ְתּגַ ֵּדל ַע ָ
ן־ה ֲא ַבּדֹון׃ ֲא ֶׁשר יִ ְת ֵ
ֶּב ָ
אֹלהים ֵלאמ ֹר הּוא
ֹלהים ֵּכ ִ
ד־ּכי גַ ם־יֵ ֵׁשב ְּב ֵה ַיכל ֱא ִ
ַה ֵּׁשם ַע ִ
ֹלהים׃ ֲהל ֹא ִתזְ ְּכרּו ִּכי ִד ַּב ְר ִּתי ֲא ֵל ֶיכם ַּכ ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה
ָה ֱא ִ
ת־א ֶׁשר ַיַע ְצ ֶרּנּו ַע ָּתה
יתי ִע ָּמ ֶכם׃ ֵוְכן ַיְד ְע ֶּתם ֶא ֲ
ְּבעֹוד ָהיִ ִ
הֹוציא ְפ ֻע ָּלתֹו
ְל ַמ ַען יִּגָ ֶלה ְּב ִעּתֹו׃ ִּכי סֹוד ַה ֶּפ ַׁשע ְּכ ָבר ֵה ֵחל ְל ִ
יּוסר ִמּתֹוְך ַה ְּמ ִס ָיּלה׃ וְ ָאז
ֶא ֶפס ָהע ֵֹצר יַ ַע ְצ ֶרּנּו ַעד ֲא ֶׁשר ַ
רּוח ְׂש ָפ ָתיו ִּוב ְב ַרק
ׁשּוע ְּב ַ
יתּנּו ָה ָאדֹון יֵ ַ
ּפׁש ַע ֲא ֶׁשר ִיְמ ֶ
יִ ּגָ ֶלה ַה ֵ
ילֹותיו ְּב ָרב־
ָּפנָיו ְיַכ ִח ֶידּנּו׃ זֶ ה הּוא ֲא ֶׁשר יָבֹוא ְכ ָׂש ָטן ַּב ֲע ִל ָ
ל־אוֶ ן ְּור ִמּיָ ה ֵּבין
מֹופ ִתים ִמ ָּמקֹור ַא ְכזָ ב׃ ְּוב ָכ ָ
ּכ ַֹח ְּבא ֹת ֹת ְּוב ְ
ָהא ְֹב ִדים ֲהל ֹא ֵהם ֲא ֶׁשר ל ֹא ָרצּו ְל ִהּוָ ַׁשע ְּב ַא ֲה ַבת ָה ֱא ֶמת׃
ּדּוחים
ּומ ִ
ֹלהים ַמ ְׂשאֹות ָׁשוְ א ַ
ַּוב ֲעבּור ז ֹאת יְ ַׁש ַּלח ָּבם ֱא ִ
ל־א ֶּלה ֲא ֶׁשר ל ֹא ָׁשעּו ֶאל־
יֶא ְׁשמּו ָּכ ֵ
יַא ִמינּו ַּב ָּׁש ֶקר׃ וְ ְ
ְל ַמ ַען ֲ
ִּד ְב ֵרי ֱא ֶמת וְ ַא ֲח ֵרי ָאוֶ ן ִּל ָּבם ה ֵֹלְך׃ וַ ֲאנַ ְחנּו ַא ִחים נָ כֹון ִל ֵּבנּו
אׁשית
אֹלהים ָּת ִמיד ֲע ֵל ֶיכם ְּב ִח ֵירי ֲאד ֹנֵינּו ִּכי ֵמ ֵר* ִ
ְלהֹודֹות ֵל ִ
יׁשּועה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ִה ְת ַק ִּד ְׁש ֶּתם
ֹלהים וַ יְ ִהי ָל ֶכם ִל ָ
ָּב ַחר ָּב ֶכם ֱא ִ
ל־ּפי
ל־א ֶּלה ַע ִ
רּוח וֶ ֱאמּונַ ְת ֶכם ֱא ֶמת׃ וְ הּוא ָק ָרא ֶא ְת ֶכם ְל ָכ ֵ
ָּב ַ
יח ֲאד ֹנֵינּו׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ׂשר ֵתנּו ָל ֵתת ָל ֶכם ֵח ֶלק ִּב ְכבֹוד יֵ ַ
ְּב ָ
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ל־ּד ְב ֵרי
וְ ַע ָּתה ַא ַחי ִע ְמדּו ָה ֵכן וְ ַה ֲחזִ יקּו ַב ֶּל ַקח ַהּנָ תּון ָל ֶכם ַע ִ
ל־ּפי ִאּגַ ְר ֵּתנּו׃
ִפינּו אֹו ַע ִ
ֹלהינּו ֲא ֶׁשר ָא ַהב א ָֹתנּו
יח ֲאד ֹנֵ ינּו וְ ָא ִבינּו ֱא ֵ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
וְ יֵ ַ
טֹובה׃ הּוא יְ נַ ֵחם
י־עד וְ ִת ְקוָ ה ָ
ּוב ַח ְסּדֹו נָ ַתן ָלנּו נ ַֹחם ֲע ֵד ַ
ְ
ל־ּד ָבר׃
ּוב ָכ ָ
ל־מ ֲע ֶׂשה טֹוב ְ
ת־ל ְּב ֶכם וִ יכֹונֵ ן א ָֹתם ְּב ָכ ַ
ֶא ִ
ּוד ַבר יְ הֹוָ ה יָ רּוץ וְ נֶ ְא ָּדר
סֹוף ָּד ָבר ַא ַחי ִה ְת ַּפ ְללּו ָע ֵלינּו ְ
יטה ִמ ְּמ ֵתי ָאוֶ ן
ַּכ ֲא ֶׁשר נֶ ְא ָּדר הּוא ָּב ֶכם׃ וְ ָלנּו ִת ְהיֶ ה ְפ ֵל ָ
ל־אנָ ִׁשים ֱאמּונָ ה ָבם׃ ַאְך ֲאד ֹנֵ ינּו נֶ ֱא ָמן
וְ ַאנְ ֵׁשי ֶר ַׁשע ִּכי ל ֹא ָכ ֲ
ן־ה ָרע׃ וַ ֲאנַ ְחנּו ְסמּוְך
עֹודד ֶא ְת ֶכם וְ יִ ְׁש ָמ ְר ֶכם ִמ ָ
הּוא ֲא ֶׁשר יְ ֵ
ִל ֵּבנּו ַּב ֲאדֹונֵ ינּו ִּכי־ע ִֹׂשים ַא ֶּתם ְּכ ִמ ְצוָ ֵתנּו וְ ֵכן ַּת ֲעׂשּו ַּבּיָ ִמים
ֹלה ֶכם
ת־א ֵ
ת־ל ְּב ֶכם ְל ַא ֲה ָבה ֶא ֱ
ַה ָּב ִאים׃ וַ ֲאד ֹנֵ ינּו יַ ֶּטה ֶא ִ
יח ֶכם׃
הֹוחיל ִל ְמ ִׁש ֲ
ְּול ִ
יח ֲאד ֹנֵ ינּו
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
וַ ֲאנַ ְחנּו ְמ ַצּוִ ים ֶא ְת ֶכם ַא ֵחינּו ְּב ֵׁשם יֵ ַ
ל־אח ַהה ֵֹלְך ְּב ֶד ֶרְך ִע ֵּקׁש וְ ל ֹא ְל ִפי ַה ַּק ָּב ָלה
ְל ִה ָּב ֵדל ִמ ָּכ ָ
ֲא ֶׁשר ִק ֵּבל ִמ ֶּמּנּו׃ ֲהל ֹא יְ ַד ְע ֶּתם ֵאת ֲא ֶׁשר ֲע ֵל ֶיכם ָל ֶל ֶכת
לֹותם ָה ַל ְכנּו ִל ְפנֵ ֶיכם׃
בֹותינּו ִּכי ל ֹא ִכנְ לֹוזִ ים ְּב ַמ ְעּגְ ָ
ְּב ִע ְּק ֵ
ּוב ְת ָל ָאה ַליְ ָלה
ם־ּב ָע ָמל ִ
וְ ֶל ֶחם ִאיׁש ל ֹא ָא ַכ ְלנּו ִחּנָ ם ִּכי ִא ְ
ל־איׁש ִמ ֶּכם ָלט ַֹרח׃ ל ֹא ֵמ ֲא ֶׁשר ֵאין־
יֹומם ְל ִב ְל ִּתי נִ ְהיֶ ה ַע ִ
וְ ָ
מֹופת ָל ֶכם ְּבנַ ְפ ֵׁשנּו ֲא ֶׁשר ֵּת ְלכּו
ם־ל ְהיֹות ְל ֵ
ְצ ָד ָקה ָלנּו ִּכי ִא ִ
יֹותנּו ִע ָּמ ֶכם ִצּוִ ינּו ֶא ְת ֶכם ֵלאמ ֹר ִאם
ם־ּב ְה ֵ
בֹותינּו׃ ִּכי ּגַ ִ
ְּב ִע ְּק ֵ
ֹאכל׃ ִּכי
ם־אכֹול ל ֹא י ֵ
אכה גַ ָ
יְמ ֵאן ִאיׁש ַל ֲעׂשֹות ִּב ְמ ָל ָ
ָמ ֵאן ָ
ָׁש ַמ ְענּו ִּכי־יֵ ׁש ָּב ֶכם ֲאנָ ִׁשים ְמ ַע ְּק ֵׁשי ֶד ֶרְך ֲא ֶׁשר ל ֹא יִ יגְ עּו
ת־אנָ ִׁשים ָּכ ֵא ֶּלה
אכה ִּכי ִאם־יִ יגְ עּו ְב ֵדי ִריק׃ וְ ֶא ֲ
ְב ֵדי ְמ ָל ָ
יח ֲאד ֹנֵ ינּו
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּומ ַב ְק ִׁשים ֵמ ֶהם ִל ְפנֵ י יֵ ַ
ֲאנַ ְחנּו ְמ ַצּוִ ים ְ
יהם׃
ת־ל ְח ָמם ִמיגִ ַיע ַּכ ֵּפ ֶ
אכ ָּתם וְ ֶל ֱאכ ֹל ֶא ַ
ַל ֲעׂשֹות ְּבנַ ַחת ְמ ַל ְ
ׂשת ֶכם טֹוב׃
ל־ּת ְהיּו ֲעיֵ ִפים ַּב ֲע ְ
וְ ַא ֶּתם ֶא ָחי ַא ִ
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ת־ּד ָב ֵרנּו ָּב ִאּגֶ ֶרת ַהּז ֹאת ַה ְתוּו א ֹתֹו
וְ ִאיׁש ֲא ֶׁשר ל ֹא־יִ ְׁש ַמע ֶא ְ
ל־ּת ְח ְׁש ֻבהּו
ְל ָבד וְ ל ֹא ִת ְת ָע ְרבּו ְב ֶח ְב ָרתֹו ְל ַמ ַען יֵבֹוׁש׃ וְ ַא ַ
ּתֹוכיחּון א ֹתֹו ְּכ ָאח׃
ם־הֹוכ ַח ִ
ֵ
ְלאֹיֵב ִּכי ִא
וַ ֲאדֹון ַה ָּׁשלֹום הּוא יִ ֵּתן ָל ֶכם ָׁשלֹום ְּבכ ֹל ֲא ֶׁשר ִּת ְפנּו ָּכל־
ם־ּכ ְּל ֶכם׃
ַהּיָ ִמים וַ ֲאד ֹנֵ ינּו יְ ִהי ִע ֻ
ז ֹאת ְׁש ֵא ַלת ָׁשלֹום ִּב ְכ ָתב יָ ִדי ֲאנִ י פֹולֹוס ֲא ֶׁשר הּוא ְלאֹות
יח ֲאד ֹנֵ ינּו
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
רֹותי ָּכזֶ ה ֲאנִ י כ ֵֹתב׃ ֶח ֶסד יֵ ַ
ל־אּגְ ַ
ְּב ָכ ִ
ם־ּכ ְּל ֶכם ָא ֵמן׃
ִע ֻ
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ימֹותּיֹוס א
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מֹוׁש ֵיענּו
ֹלהים ִ
ל־ּפי ְד ַבר ָה ֱא ִ
יח ַע ִ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יח יֵ ַ
ּפֹולֹוס ְׁש ִל ַ
ימֹותּיֹוס ְּבנִ י
ל־ט ִ
יח ִּת ְקוָ ֵתנּו׃ ֶא ִ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־ּפי ָה ָאדֹון יֵ ַ
וְ ַע ִ
ְּכ ֵבן ֵמ ֲח ָל ַצי ִמ ְּמקֹור ֱאמּונָ ה ֶח ֶסד ַר ֲח ִמים וְ ָׁשלֹום ְלָך ֵמ ֵאת
יח ֲאד ֹנֵ ינּו׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּומ ֵאת יֵ ַ
ֹלהים ָא ִבינּו ֵ
ֱא ִ
ְּב ֶל ְכ ִּתי ְל ַמ ְקּדֹונְ יָ א ִּב ַּק ְׁש ִּתיָך ָל ֶׁש ֶבת ְּב ֶא ְפסֹוס ְל ַצּו ֹת ַעל־
ּתֹורה נָ ְכ ִרּיָ ה׃ וְ ל ֹא יִ ְת ַע ְּסקּו
ֲאנָ ִׁשים ֲא ָח ִדים ְל ִב ְל ִּתי יֹורּו ָ
ין־קץ ַהּנ ְֹתנִ ים
תֹולדֹות ַהּד ֹרֹות ִח ְּׁשב ֹנֹות ְל ֵא ֵ
ּוב ְ
ְב ִד ְב ֵרי ַאּגָ ָדה ְ
י־ת ְכ ִלית
ֹלהים ָּב ֱאמּונָ ה׃ ִּכ ַ
ית־א ִ
יָ ַדיִ ם ְל ִה ְתוַ ֵּכ ַח וְ ל ֹא ְל ַחּזֵ ק ֵּב ֱ
ּוב ֱאמּונָ ה
רּוח נָ כֹון ֶ
ּתֹורה ִהיא ַא ֲה ָבה ְּב ֵלב ָטהֹור ְּב ַ
ִמ ְצוַ ת ַה ָ
ל־סיג׃ ַאְך יֵ ׁש ֲא ֶׁשר נָ טּו ִמּנִ י־א ַֹרח וַ ּיֵ ְלכּו ַא ֲח ֵרי
נְ ִקּיָ ה ִמ ָּכ ִ
ֹא־יָבינּו ֵאת ֲא ֶׁשר
ּתֹורה וְ ל ִ
מֹורים ַּב ָ
ֶה ָה ֶבל׃ יִ ְת ַא ְּמרּו ִל ְהיֹות ִ
ּתֹורה
ת־ה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ָע ָליו יַ ְחֹלטּון׃ ֵהן ַה ָ
יְ ַד ֵּברּון וְ ל ֹא ֶא ַ
יה ַּכ ִּמ ְׁש ָּפט׃
טֹובה ִהיא ִאם־יֵ ֵלְך ָה ָא ָדם ִּבנְ ִתיב ֶֹת ָ
יָ ַד ְענּו ִּכי ָ
ם־ל ְבנֵ י
תֹורה נְ תּונָ ה ל ֹא ְל ַאנְ ֵׁשי ֶצ ֶדק ִּכי ִא ִ
וְ הּוא ִיָבין ִּכי ָ
תֹוע ָבה ּונְ ָב ָלה ַמ ֵּכי
ּפׁש ִעים וְ ַח ָּט ִאים ע ֵֹׂשי ֵ
ְב ִלּיַ ַעל מ ְֹר ִדים ְ
ָאב וְ ֵאם אֹו ְמ ַר ְּצ ִחים׃ נ ֲֹא ִפים וְ ׁש ְֹכ ִבים ֶאת־זָ ָכר ּג ֹנְ ֵבי נֶ ֶפׁש
מֹוהם ַמ ְמ ִרים
ָּבנִ ים ֶּכ ָח ִׁשים וְ נִ ְׁש ָּב ִעים ַל ָּׁש ֶקר וְ עֹוד ֲא ֵח ִרים ְּכ ֶ
ֹלהים ָּברּוְך הּוא ֲא ֶׁשר
ׁשרת ְּכבֹוד ָה ֱא ִ
תֹורת ַחּיִ ים׃ ְּכ ִפי ְּב ַ
ְּב ַ
ִה ְפ ִקיד ְּביָ ִדי׃
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יח ֲאד ֹנֵ ינּו ַה ְמ ַאּזְ ֵרנִ י ַחיִ ל ֶא ֵּתן ְּת ִה ָּלה ִּכי ָמ ָצא
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ְּוליֵ ַ
ת־ל ָב ִבי נֶ ֱא ָמן ְל ָפנָ יו וַ ּיַ ְק ֵרב א ִֹתי ְל ָׁש ְרתֹו׃ ָאנ ִֹכי ֲא ֶׁשר
ֶא ְ
יתי
ּומ ַח ֵּבל ַאְך ֻר ַח ְמ ִּתי ִּכי ָע ִׂש ִ
יתי ְל ָפנִ ים ְמ ַר ֵּדף ְ
ְמגַ ֵּדף ָהיִ ִ
ד־מא ֹד
י־אמּונָ ה׃ וַ ּיִ גְ ַּדל ֶח ֶסד ֲאד ֹנֵ ינּו ָע ַלי ַע ְ
ִב ְׁשגָ גָ ה ִּב ְב ִל ֱ
יחנּו׃ ֱא ֶמת ַה ָּד ָבר וְ יָ ֲא ָתה ְל ָכל־
ׁשּוע ְמ ִׁש ֵ
וֶ ֱאמּונָ ה וְ ַא ֲה ָבה ְּביֵ ַ
הֹוׁש ַיע ֶאת־
ל־ה ָא ֶרץ ְל ִ
יח ָּבא ֶא ָ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ָא ָדם ְל ַק ְּבלֹו ִּכי יֵ ַ
ּוב ֲעבּור ז ֹאת ֻר ַח ְמ ִּתי ְל ַמ ַען
ַה ַח ָּט ִאים וְ ָאנ ִֹכי ָהר ֹאׁש ָל ֶהם׃ ַ
ת־ּכל־א ֶֹרְך רּוחֹו ִל ְהיֹות
יח ִראׁש ֹנָ ה ֶא ָ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יְ גַ ֶּלה ִּבי יֵ ַ
עֹולם׃ ְּול ֶמ ֶלְך
מֹופת ַל ָּב ִאים ַא ֲח ַרי ֲא ֶׁשר יַ ֲא ִמינּו בֹו ְל ַחּיֵ י ָ
ְל ֵ
ֹלהים ֶא ָחד
ׁשּורּנּו הּוא ֱא ִ
עֹולם ׁש ֵֹכן ַעד ֲא ֶׁשר ַעיִ ן ל ֹא ְת ֶ
ָ
עֹולם
ד־ה ָ
עֹולם וְ ַע ָ
וְ ֶה ָח ָכם ְל ַבדֹו לֹו ַהּגְ ֻד ָּלה וְ ַה ִּת ְפ ֶא ֶרת ֵמ ָה ָ
ָא ֵמן׃
ימֹותּיֹוס ְּבנִ י ַּכ ֲא ֶׁשר
ת־ה ִּמ ְצוָ ה ַהּז ֹאת ֲאנִ י ְמ ַצּוְ ָך ַהּיֹום ִט ִ
ֶא ַ
יהן ִּת ָּל ֵחם ִמ ְל ֶח ֶמת
ל־ּפ ֶ
ִּד ְּברּו ָע ֶליָך ַהּנְ בּואֹות ֵמ ָאז ֲא ֶׁשר ַע ִ
רּוח נָ כֹון וְ ל ֹא ַכ ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר
ּוב ַ
ֶצ ֶדק׃ ִּכי ַת ֲחזִ יק ֶּב ֱאמּונָ ה ְ
ּומ ֶהם
רּוח ַא ֶח ֶרת ִא ָּתם וָ ֳאנִ ּיַ ת ֱאמּונָ ָתם נִ ְׁש ְּב ָרה׃ ֵ
ָהיְ ָתה ַ
הּומנִ ּיֹוס וַ ֲא ֶל ְכ ַסנְ ְּדרֹוס ֲא ֶׁשר ִה ְסּגַ ְר ִּתים ְּביַ ד ַה ָּׂש ָטן ְל ַמ ַען
ְ
יִ ּוָ ְסרּו וְ ל ֹא יְ גַ ְּדפּו עֹוד׃
ּות ִפ ָּלה
ל־ּד ָבר ְל ַה ְע ִּתיר ִרּנָ ה ְ
וְ ז ֹאת ֲאנִי ד ֵֹרׁש ִמ ְּמָך ִל ְפנֵי ָכ ָ
ל־א ֶׁשר
נֵי־א ָדם׃ ְּב ַעד ַמ ְל ֵכי ֶא ֶרץ ָוְכ ֲ
ל־ּב ָ
תֹודה ְּב ַעד ָּכ ְ
ְּת ִחּנָ ה וְ ָ
נּוחה וְ ַׁש ְלוָ ה ְּב ְיִר ַאת
ל־ׁש ְכ ָמם ְל ַמ ַען נִ ְחיֶ ה ַחּיֵ י ְמ ָ
ִמ ְׂש ָרה ַע ִ
ֹלהים
ֹלהים ְּוביִ ְׁש ַרת ֵל ָבב׃ טֹוב ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ְּול ָרצֹון ְּב ֵעינֵי ֱא ִ
ֱא ִ
נֵי־א ָדם וְ ְיִל ְמדּו
ל־ּב ָ
יַחּפ ֹץ ִּכי יִ ּוָ ְׁשעּו ָכ ְ
מֹוׁש ֵיענּו׃ ֲא ֶׁשר ָחפ ֹץ ְ
ִ
ּומ ִליץ ֶא ָחד ֵּבין
ֹלהים ֶא ָחד הּוא ֵ
ת־א ִמּתֹו׃ ִּכי ֱא ִ
ָל ַד ַעת ֶא ֲ
יח׃ ֲא ֶׁשר נָ ַתן
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ֵּובין ֲאנָ ִׁשים הּוא ָה ִאיׁש יֵ ַ
ֱא ִ
ל־ּבנֵי ָא ָדם וְ ֵעדּות זּו ָע ֵלינּו ְל ַה ְׁש ִמ ַיע
ֶאת־נַ ְפׁשֹו ּכ ֶֹפר ְּב ַעד ָּכ ְ
ְל ֵעת ְמצ ֹא׃
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ּומֹורה ֱא ֶמת וֶ ֱאמּונָ ה
ֶ
יח
יֹות־לּה ְל ַמּגִ יד וְ ָׁש ִל ַ
אתי ִל ְה ָ
וַ ֲאנִי נִ ְק ֵר ִ
יח וְ ל ֹא ֶׁש ֶקר ִמ ָּלי׃
ַלּגֹויִם ֵהן ֱא ֶמת ֲא ַד ֵּב ָרה ַּב ָּמ ִׁש ַ
ל־מקֹום וְ יִ ְׂשאּו
וְ ָל ֵכן ִהנְ נִ י ְמ ַב ֵּקׁש ִּכי ָה ֲאנָ ִׁשים יִ ְת ַּפ ְּללּו ְב ָכ ָ
ם־הּנָ ִׁשים
ּומדֹון׃ ְּוכמֹו ֵכן ּגַ ַ
י־כ ַעס ָ
יהם ק ֶֹדׁש ִּב ְב ִל ַ
יְ ֵד ֶ
ּובטּוב
בׁשת ָּפנִ ים ְ
לֹות־חן ָה ְר ֻאּיֹות ָל ֶהן ְּב ֶ
ֵ
ִּת ְל ַּב ְׁשנָ ה ִׂש ְמ
ּופנִ ינִ ים וְ ל ֹא ְב ַמ ְח ָלצֹות
ֹאׁשן וְ ל ֹא ְבזָ ָהב ְ
ָט ַעם ל ֹא ְַב ְח ְלפֹות ר ָ
טֹובים ַּכ ֲא ֶׁשר נָ כֹון ַלּנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר
ם־ּב ַמ ֲע ִׂשים ִ
יְ ָקרֹות׃ ִּכי ִא ְ
ֹלהים ֶח ְפ ָצן׃ ָה ִא ָּׁשה ִּת ְל ַמד ְּב ַה ְׁש ֵקט וְ נַ ְפ ָׁשּה
ְּביִ ְר ַאת ֱא ִ
ָּכ ִליל ִּת ָּכנֵ ַע׃ וְ ֵאינֶ ּנִ י נ ֵֹתן ָל ִא ָּׁשה ְל ַל ֵּמד וְ ל ֹא ְל ִה ְׂש ָּת ֵרר ַעל־
נֹוצר ִראׁש ֹנָ ה
ם־ה ֲח ֵרׁש ַּת ֲח ִריׁש׃ ִּכי ָא ָדם ַ
ָה ִאיׁש ִּכי ִא ַ
ם־ה ִא ָּׁשה ַּכ ֲא ֶׁשר
י־כן ַחּוָ ה׃ וְ ָא ָדם ל ֹא נִ ְפ ָּתה ִּכי ִא ָ
וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ׁשּועה
ׁש־לּה ְּת ָ
ָׁש ְמ ָעה ִד ְב ֵרי ַה ְמ ַפ ֶּתה ָע ְב ָרה ְּב ִרית׃ ַאְך יֶ ָ
ּוב ַמ ְעּגְ ֵלי ֱאמּונָ ה וְ ַא ֲה ָבה
נּועה ִהיא ְ
ַב ָּבנִ ים ֲא ֶׁשר ֵּת ֵלד ִאם ְצ ָ
יטיב ָל ֶכת׃
ּוב ֶד ֶרְך ַהּק ֶֹדׁש ֵּת ִ
ְ
י־יְב ֵּקׁש ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ר ֹאׁש ָה ֵע ָדה
ֵהן ְּד ַבר ֱא ֶמת הּוא ִאיׁש ִּכ ַ
ְמ ַב ֵּקׁש טֹוב׃ ַאְך ר ֹאׁש ָה ֵע ָדה ָּת ִמים יִ ְהיֶ ה ְּבל ֹא ֶׁש ֶמץ ָּד ָבר
ל־א ָּׁשה ַא ַחת ָׂשם ֶּד ֶרְך נְ בֹון ָּד ָבר וְ ָרצּוי ִל ְבנֵ י ָא ָדם ְּד ָל ָתיו
ַּב ַע ִ
ְלא ֵֹר ַח יִ ְפ ַּתח וְ ִאיׁש ַמ ְׂש ִּכיל ְל ַל ֵּמד׃ ל ֹא ׁש ֶֹתה ִׁשּכֹור וְ ל ֹא
ַב ַעל ַמ ֲה ֻלּמֹות וַ ֲא ֶשר ל ֹא נָ ָשא ְל ֶב ַצע נִ ְבזֶ ה נַ ְפׁשֹו ִּכי ִאם־
זּולתֹו ר ֵֹדף ָׁשלֹום ּומ ֵֹאס ְּב ֶב ַצע ָּכ ֶסף׃ וְ גַ ם הּוא
ע ֶֹׂשה ְרצֹון ָ
יהם׃ ִּכי ִאם־ל ֹא
ּומֹוראֹו ֲע ֵל ֶ
ָ
ׁשרר ְּב ֵביתֹו ָּובנָ יו נִ ְכנָ ִעים ְל ָפנָ יו
ֵ
ֹלהים׃
ת־ע ַדת ֱא ִ
ׁשרר ְּב ֵביתֹו ֵא ָיכה ַיְכ ְל ֵּכל ֶא ֲ
יֵ ַדע ִאיׁש ִל ְהיֹות ֵ
ַאף ל ֹא ַת ִל ִמיד ָח ָדׁש ֶּפן־יָ רּום ְל ָבבֹו וְ ַה ַּמ ְׂש ִטין יַ ְר ִׁש ֶיעּנּו ַּב ִּדין׃
ם־ׁשם טֹוב נָ חּוץ לֹו ִמ ִּפי ָהע ְֹמ ִדים ִמחּוץ ְל ִב ְל ִּתי יְ ִהי ָלבּוז
וְ גַ ֵ
ְּול ִב ְל ִּתי יִ ּפ ֹל ְּב ַפח ַה ַּמ ְׂש ִטין׃ וְ ֵכן ַה ְמ ָׁש ְר ִתים ְמ ֻכ ָּב ִדים יִ ְהיּו
ל ֹא ד ְֹב ִרים ְּב ֵלב וָ ֵלב ל ֹא ס ְֹב ֵאי יַ יִ ן וְ ל ֹא נ ִֹטים ַא ֲח ֵרי ַה ָּב ַצע׃
נ ְֹצ ִרים סֹוד ָה ֱאמּונָ ה ְּב ֵלב ָטהֹור׃
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ם־הם ָיִּב ֲחנּו ָב ִראׁש ֹנָ ה וְ ִאם ֶׁש ֶמץ ָּד ָבר ל ֹא נִ ְמ ָצא ָבם
וְ גַ ֵ
צֹופּיֹות
ם־הּנָ ִׁשים ְּכבּודֹות ִּת ְהיֶ ינָ ה ִ
יִ ְק ְרבּו ְל ָׁש ֵרת׃ ְּוכמֹו ֵכן ּגַ ַ
ׁשטנֹות ִּב ְלׁשֹונָ ן׃ וְ ַה ְמ ָׁש ְר ִתים
יהן וְ נֶ ֱא ָמנֹות ַּבּכ ֹל וְ ל ֹא ְ
יכֹות ֶ
ֲה ִל ֵ
יהם ַּכ ִּמ ְׁש ָּפט׃
ּוב ֵּת ֶ
יהם ָ
ַּב ֲע ֵלי ִא ָּׁשה ַא ַחת יִ ְהיּו ַה ְמ ַכ ְל ְּכ ִלים ְּבנֵ ֶ
ִּכי ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר יְ ָׁש ְרתּון ַּכ ִּמ ְׁש ָּפט יִ ְקנּו ָל ֶהם ַמ ֲע ָלה ָר ָמה
יח׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ר־עז ֶּב ֱאמּונָ ה ְּביֵ ַ
וְ יֶ ֶת ָ
תֹוח ְל ִּתי ִּכי ָא ִחיׁש ָלבֹוא ֵא ֶליָך׃ וְ ִאם־
ָּכז ֹאת ָּכ ַת ְב ִּתי ְלָך ְּב ַ
ֹלהים ֲהל ֹא
ֵא ַחר ִמּבֹוא ֵּת ַדע ָּבז ֹאת ֵאיְך ְל ִה ְת ַה ֵּלְך ְּב ֵבית ֱא ִ
יסֹודּה׃ ָא ְמנָ ם ּגָ דֹול סֹוד
ִהיא ֲע ַדת ֵאל ַחי ַעּמּוד ָה ֱא ֶמת וִ ָ
רּוח
ֹלהים נִ גְ ָלה ַב ָּב ָׂשר וְ ִצ ְד ָקתֹו נִ גְ ְל ָתה ָב ַ
ַה ֲח ִסידּות ֱא ִ
ׁשּועתֹו ֱאמּונָ תֹו ָמ ְל ָאה
ַמ ְל ָא ִכים ָראּו ָפנָ יו וְ גֹויִ ם ִה ְת ַּב ְּׂשרּו יְ ָ
ֵת ֵבל וַ ּיַ ַעל ַל ָּמרֹום ְּב ָכבֹוד׃
י־ב ֵאר ִּכי ְב ַא ֲח ִרית ַהּיָ ִמים יִ ְתעּו ֲאנָ ִׁשים
רּוח יַ ּגִ יד ֵּד ָ
וְ ָה ַ
ֵמ ָא ְרחֹות ֱאמּונָ ה וְ יִ זְ נּו ַא ֲח ֵרי רּוחֹות ְמ ַת ְע ְּת ִעים וְ תֹור ֹת
ַה ֵּׁש ִדים׃ ַעל־יְ ֵדי ַמ ִּט ֵיפי ָכזָ ב וְ ִׂש ְפ ֵתי ֲחנֵ ִפים ֲא ֶׁשר ִל ָּבם ָק ֶׁשה
ֹלהט׃ ֵא ֶּלה ֵהם ֲא ֶׁשר ל ֹא יִ ְּתנּו ָל ַק ַחת ִא ָּׁשה
ְּכנִ ְכוֶ ה ְּב ַב ְרזֶ ל ֵ
תֹודה
ֹלהים ֶל ֱאכ ֹל ְּב ָ
ּומ ֲא ָכ ִלי ׁשֹונִ ים יַ ְר ִחיקּון ֲא ֶׁשר נָ ַתן ֱא ִ
ַ
ֹלהים
ְל ַאנְ ֵׁשי ֱאמּונָ ה וְ י ְֹד ֵעי ֱא ֶמת׃ ִּכי כ ֹל ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ֱא ִ
תֹודה יֵ ָא ֵכל׃ ִּכי יִ ְת ַק ֵּדׁש
ם־ּב ָ
אּומה ִא ְ
טֹוב הּוא וְ ֵאין ִּפּגּול ְמ ָ
ּוב ְר ָכתֹו׃
י־אל ִ
ְּב ִא ְמ ֵר ֵ
ם־ּת ִׂשים ַּכ ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ִל ְפנֵ י ָה ַא ִחים ְמ ָׁש ֵרת טֹוב ִּת ְהיֶ ה
ִא ָ
תֹורה יְ ָׁש ָרה
י־א ְרחֹות ֱאמּונָ ה וְ ָ
יחנּו וְ ָאמּון ֲע ֵל ָ
ׁשּוע ְמ ִׁש ֵ
ְליֵ ַ
יה׃ ַאְך ַה ְר ֵחק ֵמ ַאּגָ דֹות ָסרֹות
ֲא ֶׁשר ָּד ְב ָקה נַ ְפ ְׁשָך ַא ֲח ֶר ָ
ַט ַעם ְּכ ִׂשיחֹות נָ ִׁשים זְ ֵקנֹות וַ ֲחנְֹך ְלנַ ְפ ְׁשָך ִּב ְפ ֻעּלֹות יִ ְר ַאת
ֹלהים׃ ִּכי ִּב ְפ ֻעּלֹות ַהּגּוף ִּת ְׂש ַּת ֵּכר ְמ ַעט ִמזְ ָער וְ יִ ְר ַאת
ֱא ִ
ּוׂש ָכ ָרּה ִא ָּתּה ַחּיֵ י
ל־א ֶׁשר ִּת ְפנֶ ה ְ
הֹועיל ְלָך ְּב ָכ ֲ
ֹלהים ְל ִ
ֱא ִ
עֹולם ַה ָּבא׃
עֹולם ַהּזֶ ה וְ ַחּיֵ י ָה ָ
ָה ָ
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ּוב ֲעבּור
ל־א ָדם ְל ַק ְּבלֹו׃ ַ
וְ ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ֱא ֶמת הּוא וְ יָ ֲא ָתה ְל ָכ ָ
ל־חי ַמ ְח ֵסנּו
י־ׂש ְמנּו ְב ֵא ַ
ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ָע ַמ ְלנּו וְ יָ גַ ְענּו יַ ַען ִּכ ַ
ל־א ָדם וְ ַעל־יֶ ֶתר ַל ַּמ ֲא ִמינִ ים ּבֹו׃ וְ ַא ָּתה ְּת ַצּוֶ ה
ּמֹוׁש ַיע ְל ָכ ָ
ַה ִ
ּות ַל ֵּמד א ָֹתם׃ ַאל־יָבּוז ְלָך ִאיׁש ֵלאמ ֹר
ַּכ ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְ
מֹופת ִּב ְד ָב ֶריָך ְּב ַמ ֲע ֶׂשיָך
עֹודָך נָ ַער ַרק ֱהיֵ ה ַל ַּמ ֲא ִמינִ ים ְל ֵ
ְ
ּובב ֹר ְל ָב ֶבָך׃ וְ ָׁש ַמ ְר ָּת ַל ֲהגֹות
רּוח ְּב ֱאמּונָ ֶתָך ְ
ְּב ַא ֲה ָב ְתָך ְּב ַ
מּוס ְרָך וְ ִל ְק ֲחָך ַעד־ּב ִֹאי ֵא ֶליָך׃
ָ
ִּב ְס ָפ ִרים ָּת ִמיד ְל ַה ְׁש ִמ ַיע
בּואה
ל־ּת ֶרף יָ ֶדיָך ִמ ַּמ ַּתת ָׁש ַמיִ ם ֲא ֶׁשר נִ ְּתנָ ה ְלָך ִּב ְד ַבר נְ ָ
ַא ֶ
ל־הגְ יֹונְ ָך
יתה ָּכ ֶ
יהם ָע ֶליָך׃ ִׁש ָ
ַּכ ֲא ֶׁשר ָס ְמכּו ַהּזְ ֵקנִ ים ֶאת־יְ ֵד ֶ
ל־א ָדם יֶ ֱחזֶ ה ְּבָך ַּכ ֲא ֶׁשר ַּת ֲע ֶלה
ּומ ְעיָ נֶ יָך ַּב ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וְ ָכ ָ
ַ
ית
ת־ּד ְב ֵרי ַהּתֹור ֹת וְ ִׁשּוִ ָ
ַמ ְע ָלה ָמ ְע ָלה׃ ְׁשמֹור ֶאת־נַ ְפ ְׁשָך וְ ֶא ִ
ם־את־נַ ְפ ְׁשָך וְ גַ ם ֶאת־
א ָֹתם ְלנֶ גְ ְּדָך ָת ִמיד וְ ִאם ֵּכן ַּת ֲע ֶׂשה ּגַ ֶ
ּתֹוׁש ַיע׃
נֶ ֶפׁש ׁש ְֹמ ֶעיָך ִ
ת־ה ְּצ ִע ִירים ְּכ ַא ִחים׃
ם־ּכ ָאב ַּתזְ ִה ֶירּנּו וְ ֶא ַ
ל־ּתגְ ַער ְּבזָ ֵקן ִּכי ִא ְ
ַא ִ
ת־ה ְּצ ִעירֹות ַּכ ֲא ָחיֹות ְּב ַמ ֲח ָׁש ָבה
ת־הּזְ ֵקנֹות ְּכ ִאּמֹות וְ ֶא ַ
ֶא ַ
ת־ה ַא ְל ָמנֹות ֲא ֶׁשר ֵהּנָ ה ַא ְל ָמנֹות נְ כ ֹחֹות׃
ֻּכ ָּלּה זַ ָּכה׃ ַּכ ֵּבד ֶא ָ
אֹו־בנֵ י ָבנִ ים ִראׁש ֹנִ ים ֵהם ִל ְלמ ֹד
ְ
וְ ִכי־יִ ְהיּו ָבנִ ים ְל ַא ְל ָמנָ ה
יהם
מֹול ְד ָּתם ְּול ָה ִׁשיב ּגְ מּול ְלי ְֹל ֵד ֶ
ם־ּבית ַ
ַל ֲעׂשֹות ֶח ֶסד ִע ֵ
ֹלהינּו׃ ָא ֵכן ַא ְל ָמנָ ה
ִּכי ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה טֹוב הּוא וְ ָרצּוי ִל ְפנֵ י ֱא ֵ
אֹלהים ִמ ְב ַט ָחּה
מּודה נְ כ ָֹחה ֲהל ֹא ִהיא ֲא ֶׁשר ָּת ִׂשים ֵּב ִ
גַ ְל ָ
וְ ִת ְת ַּפ ֵּלל ָּת ִמיד ְּת ִפּלֹות וְ ַת ֲחנּונִ ים ַליְ ָלה וָ יֹום׃ ַאְך ָהר ֶֹד ֶפת
יה׃ וְ ַא ָּתה ְּת ַצּוֶ ה ָכ ֵא ֶּלה ְל ִב ְל ִּתי
ַחּיֵ י ְב ָׂש ִרים ֵמ ָתה ִהיא ְּב ַחּיֶ ָ
ּומי הּוא ֲא ֶׁשר ל ֹא יְ ַכ ְל ֵּכל ְקר ָֹביו וְ גַ ם
יִ ָּמ ֵצא ָב ֵהן ֶׁש ֶמץ ָּד ָבר׃ ִ
ִמ ְּבנֵ י ֵביתֹו יִ ְת ַע ָּלם הּוא ב ֹגֵ ד ָּב ֱאמּונָ ה וְ ַרע ִמ ְּמ ַכ ֵחׁש ַּביהֹוָ ה׃
ת־ׁש ִּׁשים ָׁשנָ ה
ל־ס ֶפר ַה ָּק ָהל ִּב ְל ִּתי ִמ ַּב ִ
ל ֹא ָתבֹוא ַא ְל ָמנָ ה ַע ֵ
וָ ָמ ְע ָלה ֲא ֶׁשר ָהיְ ָתה ֵא ֶׁשת ִאיׁש ֶא ָחד׃
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ּטֹובים ִּכי גִ ְּד ָלה ָבנִ ים וְ א ְֹר ִחים
יה ַה ִ
ל־מ ֲע ֶׂש ָ
ׁש־לּה ֵעדּות ַע ַ
וְ יֶ ָ
יאה נֶ ֶפׁש נַ ֲענָ ה
הֹוצ ָ
דֹוׁשים וְ ִ
יאה ָּביִ ת ִּכי ָר ֲח ָצה ַרגְ ֵלי ַה ְּק ִ
ֵה ִב ָ
ל־מ ֲע ֶׂשה ּטֹוב׃ ַאְך ַא ְל ָמנֹות
יה וְ ִכי ָר ְד ָפה ָּכ ַ
צּוקֹות ָ
ֶ
ִמ ְּמ
יח
ּופ ְרקּו ע ֹל ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־ּת ַק ֵּבל ִּכי ַּכ ֲא ֶׁשר ָט ַפׁש ִל ָּבן ָ
ְצ ִעירֹות ַא ְ
יהן ִּכי
ארן ֵּכן ֶּת ֱח ַׁשק נַ ְפ ָׁשן ְל ִה ָּב ֵעל׃ וְ ֵהּנָ ה ֲעֹונָ ן ֲע ֵל ֶ
ֵמ ַעל ַצּוָ ָ
יהן ֵמר ֹאׁש׃ וְ ֵהן ֵהּנָ ה ַּב ֲע ַצ ְל ַּתיִם ִּת ְלמ ְֹדנָ ה
ֵה ֵפרּו ִמ ְב ָטא ְׂש ָפ ֵת ֶ
ם־ל ַב ֵּטא ֶה ֶבל
ֹא־ל ַבד ַּב ֲע ַצ ְל ַּתיִם ִּכי ִאם־ּגַ ְ
ָלס ֹב ִמ ַּביִת ָל ָביִת וְ ל ְ
ל־ּכן ְרצֹונִי ִּכי ְת ַב ֵּק ְׁשנָ ה
יח ֲא ֶׁשר ל ֹא טֹוב׃ וְ ַע ֵ
הֹוציא ִד ָּבה וְ ִׂש ַ
ְּול ִ
ל־ה ִליכֹות ַה ָּביִת
ַה ְּצ ִעירֹות ְל ִהּנָ ֵׂשא ָל ֶל ֶדת ָּבנִים וְ ָלׂשּום ַעיִן ַע ֲ
ׂשֹוטן ְל ַד ֵּבר ִׂש ְטנָ ה ָע ֵלינּו׃ ִּכי ֲא ָחדֹות ְּכ ָבר
וְ ל ֹא ָל ֵתת ּת ֲֹאנָ ה ְל ֵ
ן־אמּונָ ה אֹו
י־ת ְהיֶינָ ה ַא ְל ָמנֹות ְּב ֵבית ֶּב ֱ
ָסרּו ַא ֲח ֵרי ַה ָּׂש ָטן׃ ִּכ ִ
ֹלהים
ל־ע ַדת ֱא ִ
ת־אמּונָ ה ְּת ַכ ְל ֵּכל ֶא ְת ֶהן וְ ל ֹא ִת ְהיֶ יןָ ְל ַמ ָּׂשא ַע ֲ
ַב ֱ
יהם ַהּנְ כ ֹחֹות׃
נֹות ֶ
ְל ַמ ַען ַּת ִּׂשיג יָ ָדם ְל ַכ ְל ֵּכל ַא ְל ְמ ֵ
יטב ֻיְכ ְּבדּו ְּב ָכבֹוד ִמ ְׁשנֶ ה וְ י ֵֹתר
ַהּזְ ֵקנִים ַהּׁש ְֹמ ִרים ִמ ְׁש ַמ ְר ָּתם ֵה ֵ
י־ה ָּכתּוב א ֵֹמר
ֹלהים ְּוב ִל ְקחֹו׃ ִּכ ַ
ֵמ ֶהם ֲא ֶׁשר ֲעב ָֹד ָתם ִּב ְד ַבר ֱא ִ
ֹא־ת ְחס ֹם ׁשֹור ְּב ִדיׁשֹו וְ עֹוד נֶ ֱא ַמר ַהּפ ֵֹעל יֵ ׁש ָׂש ָכר ִל ְפ ֻע ָּלתֹו׃
ל ַ
לׁשה
אֹו־ׁש ָ
ְ
ל־ּפי ְׁשנַיִם
ם־ע ִ
ַעל־זָ ֵקן ל ֹא ְת ַק ֵּבל ִׂש ְטנָ ה ִּב ְל ִּתי ִא ַ
יח א ָֹתם ִּב ְפנֵי כ ֹל ְל ַמ ַען
ּתֹוכ ַ
הֹוכ ַח ִ
ֵע ִדים׃ וְ ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ָח ְטאּו ֵ
ֹלהים
ם־הם וְ יִ ָיראּון׃ ַה ִעד ִֹתי ְבָך ַהּיֹום נֶ גֶ ד ָה ֱא ִ
יִ ְׁש ְמעּון ּגַ ֵ
ת־ה ְּד ָב ִרים
יח וְ נֶ גֶ ד ַה ַּמ ְל ָא ִכים ְּב ִח ֵירי־יָ ּה ִל ְׁשמ ֹר ֶא ַ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
וְ יֵ ַ
ֹא־ת ָּׂשא ְפנֵי
ל־א ֶׁשר ַּת ֲע ֶׂשה ל ִ
ָה ֵא ֶּלה וְ ל ֹא ְל ַהּטֹות ִמ ְׁש ָּפט ְּוב ָכ ֲ
ל־איׁש ְּב ִח ָּפזֹון וְ ל ֹא ִת ְת ָע ֵרב ַּב ֲעֹונֹות
ל־ּת ְסמְֹך יָ ֶדיָך ַע ִ
גָ ֶבר׃ ַא ִ
ל־ּת ְׁש ֶּתה עֹוד ַמיִ ם
ת־ט ֳה ַרת נַ ְפ ְׁשָך ִּת ְׁשמ ֹר׃ ַא ִ
ֲא ֵח ִרים וְ ֶא ָ
ם־קח ְלָך ְמ ַעט־יָ יִ ן ִׁשּקּוי ְל ִב ְטנֶ ָך ִּכי ַח ָּלׁש ַא ָּתה ָלר ֹב׃
ִּכי ִא ַ
נֵיהם
ּומ ְק ִּד ִימים ָלבֹוא ִל ְפ ֶ
ֹונֹותם ּגְ לּויִם ַ
יֵ ׁש ְּבנֵי ָא ָדם ֲא ֶׁשר ֲע ָ
יהם׃
ֹונֹותם ְמ ַא ֲח ִרים ָלבֹוא ַא ֲח ֵר ֶ
ְל ִמ ְׁש ָּפט וְ יֵ ׁש ֲא ֶׁשר ֲע ָ
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ֹא־כן
נֹוד ִעים ֵהם וְ ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ל ֵ
ּטֹובים ָ
ם־ה ַּמ ֲע ִׂשים ַה ִ
ְּוכמֹו ֵכן ּגַ ַ
יּוכלּו ְל ִה ָּס ֵתר׃
ל ֹא ְ
ל־א ֶׁשר
יהם ְּכ ָכ ֲ
ָה ֲע ָב ִדים ַהּנ ְֹׂש ִאים ֻע ָּלם יִ ְּתנּו ָכבֹוד ַל ֲאד ֹנֵ ֶ
תֹורתֹו׃ וְ ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר
ֹלהים וְ ָ
יָ ֲא ָתה ָּל ֶהם וְ ל ֹא־יְ ֻח ַּלל ֵׁשם ֱא ִ
יהם ַאנְ ֵׁשי ֱאמּונָ ה ַאל־יְ ַח ְּׁשבּום ְלנִ ְק ִלים ַּב ֲעבּור
ם־אד ֹנֵ ֶ
ּגַ ֲ
ת־הח ְֹל ִקים טּוב
ם־ּב ֵח ֶפץ יֶ ֶתר יַ ַע ְבדּון ֶא ַ
י־א ִחים ֵהם ִּכי ִא ְ
ִּכ ַ
ת־ה ְּד ָב ִרים
ֲעב ָֹד ָתם ִּבגְ ַלל ֱאמּונָ ָתם וְ ַא ֲה ָב ָתם וְ ִל ַּמ ְד ָּת ֶא ַ
יהם׃
ם־ּת ַצּוֶ ה ֲע ֵל ֶ
ָה ֵא ֶּלה וְ גַ ְ
י־יֹורה ֶד ֶרְך ַא ֶח ֶרת וְ ל ֹא יָ ִׁשית ִלּבֹו ַל ְּד ָב ִרים ַהּנֶ ֱא ָמנִ ים
ִאיׁש ִּכ ֶ
ֹלהים׃ ִאיׁש
מּוסר ְּביִ ְר ַאת ֱא ִ
יח ֲאד ֹנֵ ינּו ְּול ִד ְב ֵרי ָ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ְליֵ ַ
הֹוכח
גּוע הּוא ְּב ִד ְב ֵרי ִריבֹות ְל ַ
יָ ִהיר הּוא וְ ֵאין ְּתבּונָ ה בֹו ִּכי נָ ַ
ּומ ְּמק ָֹרם ֵּת ֵצא ִקנְ ָאה ִּתגְ ָרה נְ ָא ָצה וְ ֵלב ח ֵֹרׁש ָר ָעה׃
ִמ ִּלים ִ
תֹוכם נֶ ְע ֶּד ֶרת
רּוח ֲא ֶׁשר ָה ֱא ֶמת ְּב ָ
ִמ ְל ֲחמֹות ֲה ָב ִלים ֵּבין ּת ֵֹעי ַ
וְ יִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ ם ְּביָ ָדם ַל ֲעׂשֹות ִמ ְקנֶ ה וְ ִקנְ יָ ן סּור ֵמ ֲאנָ ִׁשים
ֹלהים וְ ֵלב ָׂש ֵמ ַח ְּב ֶח ְלקֹו ִקנְ יָ ן ּגָ דֹול
ָּכ ֵא ֶּלה׃ ָא ְמנָ ם יִ ְר ַאת ֱא ִ
אּומה ְל ֵת ֵבל ַא ְר ֵצנּו וְ יָ ַד ְענּו ִּכי ל ֹא
ֹא־ה ֵבאנּו ְמ ָ
הּוא׃ ִּכי ל ֵ
ּובגֶ ד
ל־ּכן ִּב ְהיֹות ָלנּו ֶל ֶחם ֶל ֱאכ ֹל ֶ
אּומה׃ ַע ֵ
נֹוציא ִמ ֶּמּנָ ה ְמ ָ
ִ
ִל ְלּבׁש נִ ְׂש ְמ ָחה ְּב ֶח ְל ֵקנּו׃ וְ ַה ְמ ַב ְק ִׁשים ְל ַה ֲע ִׁשיר יִ ָּל ְכדּו
יתם
ּוב ַא ֲח ִר ָ
ּומ ְׁש ָחת ְ
ּובר ֹב ַּת ֲאוַ ת ֶּכ ֶסל ָ
מֹוק ִׁשים ְ
ּוב ְ
ְב ַמּסֹות ְ
ל־רע ַא ֲה ַבת ֶּכ ֶסף
יֵ ְרדּו ִל ְב ֵאר ַׁש ַחת וַ ֲא ַבּדֹון׃ ִּכי ׁש ֶֹרׁש ָּכ ָ
י־א ָדם וְ ָתעּו ִמ ֶּד ֶרְך ֱאמּונָ ָתם וַ ּיַ ְכ ִאיבּו נַ ְפ ָׁשם
ֲא ֶׁשר ָח ְמדּו ְבנֵ ָ
ְּב ַמ ְכא ִֹבים ַר ִּבים׃
ם־צ ֶדק ִּת ְרּד ֹף
ח־לָך ֵמ ֵא ֶּלה ִּכי ִא ֶ
ֹלהים ְּב ַר ְ
וְ ַא ָּתה ִאיׁש ֱא ִ
ר־רּוח וַ ֲענָ וָ ה׃ ִה ָּל ֵחם
ַ
ֹלהים ֱאמּונָ ה ַא ֲה ָבה ע ֶֹצ
יִ ְר ַאת ֱא ִ
עֹולם ֲא ֶׁשר
ִמ ְל ֶח ֶמת ֶצ ֶדק ֶל ֱאמּונָ ֵתנּו וְ ַה ֲחזֵ ק ְּבנַ ֲח ַלת ַחּיֵ י ָ
ית ְל ֵעינֵ י ֵע ִדים ַר ִּבים׃
טֹובה ָענִ ָ
נֹוע ְד ָּת ָלּה וַ ֲא ֶׁשר ֵעדּות ָ
ַ
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ׁשּוע
ֹלהים ַה ְמ ַחּיֶ ה כ ֹל וְ נֶ גֶ ד יֵ ַ
ִהנְ נִ י פ ֵֹקד ָע ֶליָך ַהּיֹום נֶ גֶ ד ָה ֱא ִ
ּטֹובה ְל ֵעינֵ י פ ֹנְ ִטּיֹוס ִּפ ָילטֹוס׃
יח ֲא ֶׁשר ָענָ ה ָה ֵעדּות ַה ָ
ַה ָּמ ִׁש ַ
ימה ַעד־יֹום
ּות ִמ ָ
ת־ה ִּמ ְצוָ ה ַהּז ֹאת ָּב ָרה ְ
י־ת ְׁשמ ֹר ֶא ַ
ִּכ ִ
יח ֲאד ֹנֵ ינּו׃ ֲא ֶׁשר ְּב ִעּתֹו יַ ְר ֵאנּו ַה ְמב ָֹרְך
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ִה ְתּגַ ּלֹות יֵ ַ
ּמׁשל ַהּיָ ִחיד ֶמ ֶלְך ַה ְּמ ָל ִכים וַ ֲאד ֹנֵ י ָה ֲאד ֹנִ ים׃ ֲא ֶׁשר ִעּמֹו
ַה ֵ
ְל ַבּדֹו ְמקֹור ַחּיִ ים ׁש ֵֹכן אֹור ֲא ֶׁשר ֵאין ָלגֶ ֶׁשת ֵא ָליו ל ֹא ָר ָאה
בּורה
א ֹתֹו ָא ָדם וְ ל ֹא יַ ְע ָצר־ּכ ַֹח ִל ְראֹותֹו ֲא ֶׁשר לֹו ַה ָּכבֹוד וְ ַהּגְ ָ
עֹולם וָ ֶעד ָא ֵמן׃
ְל ָ
ֹא־יִב ְטחּו
עֹולם ַהּזֶ ה ְל ִב ְל ִּתי יָ רּום ְל ָב ָבם וְ ל ְ
ל־ע ִׁש ֵירי ָה ָ
ַצו ַע ֲ
הֹותר
אֹלהים ַהּנ ֵֹתן ָלנּו ַּדי וְ ֵ
ם־ּב ִ
עׁשר ֲא ֶׁשר ְּכנָ ַפיִ ם לֹו ִּכי ִא ֵ
ָב ֶ
טֹובים
ִ
ת־הּטֹוב וְ יַ ֲע ִׁשירּו ְב ַמ ֲע ִׂשים
ִל ְׂשּב ַֹע׃ ַאְך יַ ֲעׂשּו ֶא ַ
אֹוצר ִליסֹוד
ָל ֵתת ְּול ַח ֵּלק ַל ֲא ֶׁשר ֵאין נָ כֹון לֹו׃ וְ ֶל ְאצ ֹר ָל ֶהם ָ
עֹולם׃
ת־חּיֵ י ָה ָ
טֹוב ֶל ָע ִתיד ָל ֶר ֶׁשת ֶא ַ
ת־ה ִּפ ָּקדֹון ֲא ֶׁשר ָה ְפ ַקד ִא ְּתָך וְ ַה ְר ֵחק
ימֹותּיֹוס ְׁשמ ֹר ֶא ַ
ָאּנָ א ִט ִ
ן־ה ִּבּק ֶֹרת ֲא ֶׁשר ַיְכּנּו
ּומ ַ
רּוח ִ
חּולין ְרעּות ַ
נַ ְפ ְׁשָך ִמ ִּׂשיחֹות ִ
ן־הה ְֹל ִכים ָּב ֵהן
ִב ְׂש ַפת ֶׁש ֶקר ְּב ֵׁשם נְ ִתיבֹות ַה ָח ְכ ָמה׃ וַ ֲא ֶׁשר ִמ ַ
ָּתעּו ֵמא ַֹרח ֱאמּונָ ָת ּם ַה ֶח ֶסד יְ ִהי ִע ָּמְך ָא ֵמן׃
15

16

18

19

21

426

ימֹותּיֹוס ב
ל־ט ִ
ֶא ִ
א
2

3

4
5

6

7
8

9

10

11

יח
ֹלהים ַּכ ֲא ֶׁשר ִה ְב ִט ַ
יח ִּב ְרצֹון ֱא ִ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יח יֵ ַ
ּפֹולֹוס ְׁש ִל ַ
ימֹותּיֹוס ֵּבן יַ ִּקיר ִלי ֶח ֶסד
ל־ט ִ
יח׃ ֶא ִ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ָלנּו ַחּיִ ים ִּביֵ ַ
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּומ ֵאת יֵ ַ
ֹלהים ָא ִבינּו ֵ
ַר ֲח ִמים וְ ָׁשלֹום ְלָך ֵמ ֵאת ֱא ִ
ֲאד ֹנֵ ינּו׃
ימי
ם־ל ָב ִבי ִמ ֵ
ֹלהים ֲא ֶׁשר ָע ַב ְד ִּתי א ֹתֹו ְּב ָת ְ
ָּברּוְך הּוא ָה ֱא ִ
י־אזְ ָּכ ְרָך ָת ִמיד ִּב ְת ִפ ָּל ִתי ִמ ֵּדי ֶא ְת ַּפ ֵּלל ַּב ַּליְ ָלה
בֹותי ִּכ ֶ
ֲא ָ
עֹותיָך ָעלּו ְלזִ ָּכרֹון ְל ָפנַ י
אֹותָך ִּכי ִד ְמ ֶ
ּובּיֹום׃ וְ נַ ְפ ִׁשי ָכ ְל ָתה ִל ְר ֶ
ַ
רּופה ֲא ֶׁשר
יתי ָּב ֱאמּונָ ה ַה ְּצ ָ
ת־ּפנֶ יָך׃ וְ ָהגִ ִ
ִל ְׂשּב ַֹע ְׂש ָמחֹות ֶא ָ
יקה ִא ֶּמָך
ּוב ֵלב ַא ְבנִ ָ
לֹואיס ֵאם ִא ְּמָך ְ
ָהיְ ָתה ִמ ֶּק ֶדם ְּב ֵלב ִ
ּוב ֲעבּור
ם־ּב ִל ֶּבָך׃ ַ
וְ יָ ַד ְע ִּתי ְמא ֹד ִּכי ָה ֱאמּונָ ה ַהּז ֹאת ִהיא ּגַ ְ
ֹלהים ַהּנְ תּונָ ה
עֹורת ַמ ְּתנַ ת ָה ֱא ִ
י־ת ֵ
אתי ְל ַהזְ ִּכ ְירָך ִּכ ְ
ז ֹאת ָּב ִ
ֹלהים
ְלָך ֵמ ֵעת ֲא ֶׁשר ָס ַמ ְכ ִּתי יָ ַדי ָע ֶליָך׃ ִּכי ל ֹא נָ ַתן ָלנּו ֱא ִ
ל־ּתבֹוׁש
ּומּוסר׃ וְ ָל ֵכן ַא ֵ
ָ
בּורה ַא ֲה ָבה
ם־רּוח ּגְ ָ
ַ
רּוח ָּפ ַחד ִּכי ִא
ַ
ׁשרה
ֵמ ֵעדּות ֲאד ֹנֵ ינּו וְ ל ֹא ִמ ֶּמּנִ י ֲא ִסירֹו ַרק נְ ָׂשא ֶח ְב ֵלי ַה ְּב ָ
ֹלהים׃ ֲא ֶׁשר ֵה ִביא ָלנּו יֶ ַׁשע וַ ּיִ ְק ָרא ָלנּו
בּורת ֱא ִ
ָּכמ ֹנִ י ִּבגְ ַ
ּוב ַח ְסּדֹו ֲא ֶׁשר
ם־ּכ ֲע ָצתֹו ְ
ִּב ְד ַבר ָק ְדׁשֹו ל ֹא ְכ ַמ ֲע ֵׂשינּו ִּכי ִא ַ
עֹולם׃ וְ זֶ ה ַע ָּתה נִ גְ ָלה
יחנּו ִל ְפנֵ י יְמֹות ָ
ׁשּוע ְמ ִׁש ֵ
ָח ַלק ָלנּו ְּביֵ ַ
ׁשרתֹו
יח ֲא ֶׁשר ִּב ְב ָ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
מֹוׁש ֵיענּו יֵ ַ
ָלאֹור ַּכ ֲא ֶׁשר נִ גְ ָלה ִ
ל־מוֶ ת׃ ִהיא
י־עד ּונְ ִתיב ַא ָ
ּיֹוצא ָלאֹור ַחּיֵ ַ
ת־ה ָּמוֶ ת וַ ֵ
ִּב ַּלע ֶא ַ
מֹורה
יח ְּול ֶ
יֹות־לּה ְל ַמּגִ יד ְּול ָׁש ִל ַ
ָ
אתי ִל ְה
ׁשרה ֲא ֶׁשר נִ ְק ֵר ִ
ַה ְּב ָ
ַהּגֹויִ ם׃
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אתי ַה ְּת ָל ָאה ַהּז ֹאת וְ ל ֹא ֵאבֹוׁש ִּכי־יָ ַד ְע ִּתי
ּוב ֲעבּור ז ֹאת נָ ָׂש ִ
ַ
י־רב ּכ ַֹח הּוא ִל ְׁשמ ֹר
ְּב ִמי ֶה ֱא ַמנְ ִּתי ּובֹו ָב ְט ָחה נַ ְפ ִׁשי ִּכ ַ
ת־ה ְּד ָב ִרים
ד־הּיֹום ַההּוא׃ ֶא ַ
ֵאת ֲא ֶׁשר ִה ְפ ַק ְד ִּתי ְביָ דֹו ַע ַ
יתם ִּת ְצּפ ֹן ִא ְּתָך ַּכ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְע ָּת
צּור ָתם וְ ָת ְכנִ ָ
ַהּנֶ ֱא ָמנִ ים ְּכ ָ
יח׃ וְ ֶאת־
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּוב ַא ֲה ָב ה ֲא ֶׁשר ְּביֵ ַ
ִמ ִּפי ֶב ֱאמּונָ ה ְ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש
ר־לָך ְּב ַ
ַה ִּפ ָּקדֹון ַהּטֹוב ֲא ֶׁשר ָה ְפ ַקד ִא ְּתָך ְׁש ָמ ְ
ַהּׁש ֵֹכן ָּבנּו׃
תֹוכם ּפּוגְ לֹוס
ּוב ָ
י־עזָ בּונִ י ֻכ ָּלם ֲא ֶׁשר ְּב ַא ְסיָ א ְ
ִהּנֵ ה יָ ַד ְע ָּת ִּכ ֲ
יסיפֹורֹוס ִּכי־
ם־ּבית ֳאנִ ִ
וְ ַה ְרמֹוגְ נִ יס׃ יִ גְ מ ֹל ָה ָאדֹון ֶח ֶסד ִע ֵ
ן־ה ֶּכ ֶבל ֲא ֶׁשר
ֵה ִׁשיב נַ ְפ ִׁשי ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות וְ ל ֹא־בֹוׁש ִמ ַ
י־מ ָצא
רֹומי ָׁש ַקד ְל ַב ְּק ֵׁשנִ י ַעד ִּכ ָ
יֹותי ְב ִ
ּוב ְה ִ
נֶ ֱא ַס ְר ִּתי בֹו׃ ִ
א ִֹתי׃ יִ ֶּתן־לֹו ָה ָאדֹון ִל ְמצ ֹא ֶח ֶסד ִמ ִּל ְפנֵ י יְ הֹוָ ה ַּבּיֹום ַההּוא
יטיב ִע ָּמ ִדי ְּב ֶא ְפסֹוס נַ ְפ ְׁשָך י ַֹד ַעת ְמא ֹד׃
ל־א ֶׁשר ֵה ִ
וְ ָכ ֲ
ת־א ֶׁשר ָׁש ַמ ְע ָּת
יח׃ ֶא ֲ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
וְ ַא ָּתה ְּבנִ י ֲחזַ ק ְּב ֶח ֶסד יֵ ַ
ִמ ִּפי ִּב ְפנֵ י ֵע ִדים ַר ִּבים ַה ְׁש ַמע ָּב ָאזְ נֵ י ֲאנָ ִׁשים נֶ ֱא ָמנִ ים ֲא ֶׁשר
ּותנָ ה ִׁש ְכ ְמָך
זּול ָתם׃ ְ
ם־ל ָ
ת־ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ּגַ ְ
יִ ּכ ֹנּו ְל ַל ֵּמד ֶא ַ
יח׃ ִאיׁש י ֵֹצא
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יׁש־חיִ ל ִּב ְצ ָבא יֵ ַ
ַ
ִל ְסּב ֹל ִע ִּמי ְכ ִא
ַל ָּצ ָבא ל ֹא־יִ ְת ָע ֵרב ְּב ִענְ יָ נִ ים ֲא ֵח ִרים וְ יָ ִפיק ָרצֹון ִמ ַּׂשר ְצ ָבאֹו׃
ת־ה ֲע ָט ָרה ַעד ֲא ֶׁשר
וְ ַאף ִאם־יִ ְצּב ֹא ָצ ָבא עֹוד ל ֹא יַ ִּׂשיג ֶא ָ
יִ ְצּב ֹא ַּכ ִּמ ְׁש ָּפט׃ ָה ִא ָּכר ָהע ֵֹבד ַא ְד ָמתֹו ִראׁשֹון הּוא ֶל ֱאכ ֹל
ן־לָך ָח ְכ ָמה
ר־אנִ י ד ֵֹבר וְ ָה ָאדֹון יִ ֶּת ְ
בּואתו׃ ִּבין ַּב ֲא ֶׁש ֲ
ִמ ְּפ ִרי ְת ָ
ן־ה ֵּמ ִתים וַ ֲא ֶׁשר
יח ֲא ֶׁשר ָקם ִמ ַ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ַּבּכ ֹל׃ זְ כ ֹר ֶאת־יֵ ַ
בּורּה ָצרֹות ָע ְברּו
ׁשר ִתי׃ ֲא ֶׁשר ַּב ֲע ָ
יָ ָצא ִמּזֶ ַרע ָּדוִ ד ִּכ ְד ַבר ְּב ָ
ֹלהים
ָע ַלי ַעד ֲא ֶׁשר ִעּנּו ַב ֶּכ ֶבל נַ ְפ ִׁשי ְּכפ ֵֹעל ָאוֶ ן ַאְך ְּד ַבר ֱא ִ
ל־ס ֶבל ְל ַמ ַען יַ ִּׂשיגּו
ל־ּכן ֶא ְסּב ֹל ָּכ ֵ
ל ֹא יֵ ָא ֵסר ַּב ָּכ ֶבל׃ ַע ֵ
יח וְ ִת ְפ ַא ְר ָּתם
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁשּוע ָתם ְּביֵ ַ
ם־הם ְּת ָ
ַה ְּב ִח ִירים ּגַ ֵ
עֹול ִמים׃
ִּת ְפ ֶא ֶרת ָ
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ם־עּמֹו נִ ְחיֶ ה׃ ִאם־נִ ְסּב ֹל
ֱא ֶמת ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ִאם־נָ מּות ִעּמֹו גַ ִ
ׁש־ּבנּו׃ ִאם
ם־עּמֹו נִ ְמֹלְך ִאם נְ ַכ ֶחׁש־ּבֹו ּגַ ם־הּוא יְ ַכ ֶח ָ
ִעּמֹו ּגַ ִ
ֵאין ֵא ֻמן ָּבנּו הּוא ֶב ֱאמּונָ תֹו יַ ֲעמ ֹד ִּכי ְל ַכ ֵחׁש ְּבנַ ְפׁשֹו ל ֹא
יּוכל׃
ָ
*
נֵיהם וְ ָה ֵעד ָּבם ִל ְפנֵי ָה ָאדֹון
ת־ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ַּתזְ ִּכיר ִל ְפ ֶ
ֶא ַ
יֹועילּו
הֹוכח ִמ ִּלים ֲא ֶׁשר ל ֹא ִ
ְל ִב ְל ִּתי יָב ֹאּו ְב ִד ְב ֵרי ִריבֹות ְל ַ
יהם׃ ַּב ֵּקׁש
רּוח ִעוְ ִעים ְּב ֵלב ׁש ְֹמ ֵע ֶ
ם־ל ְמסְֹך ַ
אּומה ִּכי ִא ִ
ִל ְמ ָ
ֹלהים ְּכפ ֵֹעל ֲא ֶׁשר ל ֹא־
ִל ְהיֹות ָטהֹור ְּכ ֶכ ֶסף ָצרּוף ִל ְפנֵ י ֱא ִ
ל־א ְפנָ יו׃
ר־א ֶמת ָּד ָבר ָּד ֻבר ַע ָ
ּיֹוד ַע ְל ַח ֵּלק ְּד ַב ֱ
יֵבֹוׁש ִמ ָּפ ֳעלֹו וְ ַכ ֵ
רּוח ֲא ֶׁשר יִ ְמ ְׁשכּו
ּורעּות ַ
חּולין ְ
ַאְך ַה ְר ֵחק נַ ְפ ְׁשָך ִמ ִּׂשיחֹות ִ
יהם ְּכ ָר ָקב
ּוד ַבר ִּפ ֶ
הֹוסיף ֶר ַׁשע ְל ַמ ְכ ִּביר׃ ְ
יהם ְל ִ
ת־ּב ֲע ֵל ֶ
ֶא ַ
ּופ ִיליטֹוס׃ וְ ֵהם ָסרּו ִמ ֶּד ֶרְך
הּומנִ ּיֹוס ִ
ְ
ֹאכל ֲא ֶׁשר ֵמ ֶהם
י ַ
י־ת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתים ְּכ ָבר ָהיְ ָתה ֵמ ָאז וַ ּיִ ְהיּו
ֱא ֶמת ֵלאמ ֹר ִּכ ְ
ֹלהים יָ קּום ָלנֶ ַצח
מֹוקׁש׃ ַאְך יְ סֹוד ָה ֱא ִ
ֶל ֱאמּונַ ת ַר ִּבים ְל ֵ
יֹוד ַע יְ הֹוָ ה ֵאת ֲא ֶׁשר־לֹו וְ גַ ם זֶ ה ִמי ֲא ֶׁשר
חֹותמֹו ֵ
וְ זֶ ה הּוא ָ
אּולם ְּב ַביִ ת ּגָ דֹול
ָ
יח יֶ ְח ַּדל ֵמ ֲעׂשֹות ָאוֶ ן׃
יִ ְק ָרא ְב ֵׁשם ַה ָּמ ִׁש ַ
יִּמ ְצאּון ָׁשם ְּכ ֵלי
ל ֹא ְל ַבד ְּכ ֵלי זָ ָהב ְּוכ ֵלי ֶכ ֶסף ִּכי ִאם־ּגַ ם ָ
ֵעץ ְּוכ ֵלי ָח ֶרׁש ֲא ֶׁשר יֵ ׁש ֵמ ֶהם ְל ָכבֹוד וְ יֵ ׁש ֵמ ֶהם ְל ָקלֹון׃
וְ ִאיׁש ִּכי־יְ ַט ֵהר נַ ְפׁשֹו ֵמ ֶהם וְ ָהיָ ה ִל ְכ ִלי ָכבֹוד ִל ְכ ִלי ק ֶֹדׁש
ל־מ ֲע ֶׂשה טֹוב׃ ַה ְר ֵחק ִל ְּבָך
מּוכן ְל ָכ ַ
וְ ִל ְכ ִלי יְ ָקר ְּביַ ד ְּב ָע ָליו ָ
עּורים ַאְך ְרד ֹף ֶצ ֶדק ֱאמּונָ ה ַא ֲה ָבה וְ ָׁשלֹום ִעם־
ִמ ַּת ֲאֹות ַהּנְ ִ
ל־הּק ִֹראים ְּב ֵׁשם ָה ָאדֹון ִמ ֵּלב ָטהֹור׃ ַרק ֵמ ִח ְק ֵרי ֶכ ֶסל
ָּכ ַ
ּומדֹון׃ וְ ל ֹא
רּוח ֲח ַדל ְלָך ִּכי ִמ ָּׁש ְר ָׁשם יִ ְפ ֶרה ִריב ָ
ּורעּות ַ
ְ
ּומ ִבין ְל ַל ֵּמד׃
נֹוח ַלּכ ֹל ֵ
ם־ל ְהיֹות ַ
ְל ֶע ֶבד ָה ָאדֹון ָל ִריב ִּכי ִא ִ
ֹלהים ִּב ְל ָב ָבם
אּולי יִ ֵּתן ֱא ִ
ת־ה ַּמ ְמ ִרים ַ
יֹורה ֶא ַ
ת־חן ֶ
ּוב ַענְ וַ ֵ
ְ
ת־ה ֱא ֶמת׃
ָלׁשּוב ְּול ַה ִּכיר ֶא ָ
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ְּול ִה ָּמ ֵלט ֵמ ֶר ֶׁשת ַה ָּׂש ָטן ֲא ֶׁשר ָּפ ַרׂש ְל ַרגְ ָלם וַ ֲא ֶׁשר נִ ְׁשּבּו
ִּכ ְרצֹונֹו׃
ד־ל ַה ְׁש ִחית׃
ע־לָך ִּכי ד ֹרֹות יִ ּוָ ְלדּו ְּב ַא ֲח ִרית ַהּיָ ִמים ַע ְ
וְ ַע ָּתה ַּד ְ
ִּכי־יָ קּומּו ֲאנָ ִׁשים א ֲֹה ֵבי ַע ְצ ָמם ר ְֹד ֵפי ֶב ַצע ַמ ְר ִח ֵיבי ֶפה וְ ֵעינַ יִ ם
יהם ֶח ֶסד ל ֹא יַ ִּכירּו וְ ָכל־
ָרמֹות ּד ְֹב ֵרי ָס ָרה ַמ ְמ ִרים ְלי ְֹל ֵד ֶ
זֹול ִלים
ּומ ָל ְׁשנִ ים ְ
ק ֶֹדׁש יְ ַח ֵּללּון׃ ַח ְס ֵרי ַר ֲח ִמים ְמ ִפ ֵירי ְב ִרית ְ
ַא ְכזָ ִרים וְ ׁשנְ ֵאי ָכל־טֹוב׃ מ ְֹס ִרים ּפ ֲֹחזִ ים וְ זֵ ִדים ר ְֹד ִפים
אֹלהים׃ וְ ֵהם ָּפנִ ים ָל ֶהם
ְל ִה ְת ַעּנֵ ג ְּב ַת ֲענּוגִ ים ֵמ ִה ְת ַעּנֵ ג ֵּב ִ
ל־ּכן ַה ְר ֵחק
ִּכ ְדמּות יִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ ם ַאְך ִמּכ ָֹחּה ֵאין ְּב ִק ְר ָּבם וְ ַע ֵ
ל־ה ָּב ִּתים ְלנַ ֵהג
י־מ ֶהם ֵהם ַהּז ֲֹח ִלים ָלבֹוא ֶא ַ
נַ ְפ ְׁשָך ֵמ ֶהם׃ ִּכ ֵ
ׁשֹוק ָקה
ִּכ ְׁש ֻבּיֹות ֶח ֶרב נָ ִׁשים ָסרֹות ַט ַעם ְמ ֵלאֹות ָעֹון וְ נַ ְפ ָׁשן ֵ
ת־ה ֱא ֶמת
ֹּלמדֹות ָּת ִמיד וְ ָל ַד ַעת ֶא ָ
ׁשּוקה׃ ֵהן ֵהּנָ ה ַה ְ
ל־ּת ָ
ְל ָכ ְ
מׁשה
יַמ ְּב ִריס ִה ְתיַ ְּצבּו ִּב ְפנֵ י ֶ
י־כמֹו יַ ּנִ יס וְ ְ
ֵאין ְל ֵאל יָ ָדן׃ ִּכ ְ
יתים ְּב ַד ַעת
ם־א ֶּלה ִמ ְתיַ ְּצ ִבים ִּב ְפנֵ י ָה ֱא ֶמת ָּבנִ ים ַמ ְׁש ִח ִ
ֵּכן ּגַ ֵ
ּונְ לֹוזִ ים ָּב ֱאמּונָ ה׃ ַאְך ֶח ְפ ָצם ל ֹא יִ ְצ ַלח עֹוד ְּביָ ָדם ִּכי ִתּגָ ֶלה
ם־ל ֲאנָ ִׁשים ָה ֵהם׃ וְ ַא ָּתה
נַ ְב ֻל ָתם ְל ֵעינֵ י־כ ֹל ַּכ ֲא ֶׁשר ָק ָרה ּגַ ַ
ּוב ְמגַ ַּמת
תֹור ִתי ַּב ֲה ִליכֹות ַחּיַ י ִ
ָ
בֹותי ְּב ַמ ְעּגְ ֵלי
ָה ַל ְכ ָּת ְב ִע ְּק ַ
ּוב ִס ְבלּות נַ ְפ ִׁשי׃
רּוחי ְּב ַא ֲה ָב ִתי ְ
ִ
ָּפנָ י ֶּב ֱאמּונָ ִתי ְּבא ֶֹרְך
יֹוכיָ א
ּוב ָצרֹות ֲא ֶׁשר יָ ַד ְע ָּת ִּכי ֲא ָפפּונִ י ְּב ַאנְ ְט ְ
ּוב ְר ִדיפֹות ְ
ִ
ארי ַעד ֲא ֶׁשר־
ל־צּוָ ִ
י־ׁשם נִ ְר ַּד ְפ ִּתי ַע ַ
לּוס ְט ָרא ִּכ ָ
ּוב ְ
ְּב ִאּקֹונְ יָ א ְ
ִה ִּצ ַילנִ י ָה ָאדֹון ִמ ָּכל־ר ְֹד ָפי׃ ִּכי ֲהל ֹא ֻכ ָּלם ַה ֲח ֵפ ִצים ְּב ַחּיֵ י
יח נִ ְר ָּד ִפים ֵה ָּמה׃ ַאְך ֲאנָ ִׁשים
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ ם ְּביֵ ַ
ָר ִעים וְ ק ְֹס ִמים ֵּכן יָ ֵרעּו וְ ֵכן יַ ְׁש ִחיתּו ַמ ְת ִעים ֵהם וְ נִ ְת ִעים׃
ת־א ֶׁשר ָל ַמ ְד ָּת וְ ִה ְׂש ַּכ ְל ָּת ֶאל־נָ כֹון ִּכי
ֳא ָבל ַא ָּתה ְׁשמ ֹר ֶא ֲ
י־מּנְ ֻע ֶריָך יָ ַד ְע ָּת ֶאת־
יָ ַד ְע ָּת ִמי־הּוא ֲא ֶׁשר ִמ ִּפיו ָל ָמ ְד ָּת׃ וְ ִכ ִ
ׁשּוע
ִּכ ְת ֵבי ַהּק ֶֹדׁש ֲא ֶׁשר ַעל־יָ ָדם ַּת ְׂש ִּכיל ְל ִהּוָ ַׁשע ֶּב ֱאמּונַ ת יֵ ַ
יח׃
ַה ָּמ ִׁש ַ
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ֹלהים ֵה ָּמה ּונְ כ ֹנִ ים ְלהֹור ֹת
רּוח ֱא ִ
ל־ּפי ַ
ל־ּכ ְת ֵבי ַהּק ֶֹדׁש ַע ִ
ָּכ ִ
יהם
ל־ּפ ֶ
יח ְל ָה ִׁשיב נֶ ֶפׁש ְּוליַ ֵּׁשר ְּב ַמ ְעּגְ ֵלי ֶצ ֶדק׃ וְ ַע ִ
הֹוכ ַ
ְּול ִ
ל־מ ֲע ֶׂשה ּטֹוב׃
ֹלהים וְ נָ כֹון ְל ָכ ַ
ָׁש ֵלם יִ ְהיֶ ה ִאיׁש ָה ֱא ִ
יח ֲאדֹונֵ ינּו
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים וְ נֶ גֶ ד ְּפנֵ י יֵ ַ
ָל ֵכן ֲאנִ י נֶ גֶ ד ְּפנֵ י ֱא ִ
ת־ה ֵּמ ִתים ַּכ ֲא ֶׁשר יִ ּגָ ֶלה ְב ַמ ְלכּותֹו
ת־ה ַחּיִ ים וְ ֶא ַ
ֲא ֶׁשר יִ ְׁשּפ ֹט ֶא ַ
ׁשרתֹו וְ ל ֹא ֶת ְח ַּדל
ת־ּד ַבר ְּב ָ
ִהנְ נִ י ְמ ַצּוְ ָך ַהּיֹום ֵלאמ ֹר׃ ְק ָרא ֶא ְ
הֹוכ ַח
רּוחָך ֵ
ּוב ָכל־א ֶֹרְך ֲ
ם־ּב ִעּתֹו וְ גַ ם ְּבל ֹא ִעּתֹו ְ
ִמ ְּקר ֹא ּגַ ְ
ּתֹורה׃ ִּכי־יָ ִמים יָבֹואּו
ל־ּד ְב ֵרי ַה ָ
יח וְ ִתגְ ַער וְ ַתזְ ֵהר ְל ִפי ָכ ִ
ּתֹוכ ַ
ִ
יהם ֻהּכּו ֶב ָח ֶרס
ּתֹורת ַחּיִ ים ִּכי ָאזְ נֵ ֶ
י־א ָדם ַ
ֲא ֶׁשר ל ֹא־יָ ִכילּו ְבנֵ ָ
ן־ה ֱא ֶמת
ד־ּבם׃ ִמ ָ
מֹורים יִ ְצ ְּברּו ָל ֶהם ְּב ַאּוָ ָתם ְל ִה ְתּגָ ֶר ָ
וַ ֲהמֹון ִ
יָ ִסירּו ָאזְ נָ ם ְל ַהּטֹות ַא ֲח ֵרי ִמ ְׁש ִלי ָׁשוְ א׃ ֲא ָבל ַא ָּתה ֲעמ ֹד
אכת
ל־מ ְׁש ַמ ְר ֶּתָך ִה ְת ַעּנֶ ה ַּת ַחת יְ ֵדי ָה ָר ָעה ֲע ֵׂשה ְמ ֶל ֶ
ַע ִ
ת־עב ָֹד ֶתָך׃ וַ ֲאנִ י נְ כֹונָ ה נַ ְפ ִׁשי ְל ִה ְׁש ַּת ֵּפְך
ַה ְמ ַב ֵּׂשר וְ ַכ ֵּלה ֶא ֲ
ֲע ֵלי־זָ ַבח וְ ֵעת ֲח ִל ָיפ ִתי ָּב ָאה׃ ִמ ְל ֶח ֶמת ֶצ ֶדק נִ ְל ָח ְמ ִּתי ֶאת־
ן־הּיֹום ַהּזֶ ה
ת־ה ֱאמּונָ ה נָ ָצ ְר ִּתי׃ ְּול ִמ ַ
רּוצ ִתי ִה ְׁש ַל ְמ ִּתי וְ ֶא ָ
ְמ ָ
ן־לי ָה ָאדֹון ׁש ֵֹפט
ָצפּון ִלי ֶּכ ֶתר ַה ְּצ ָד ָקה ֲא ֶׁשר ַּבּיֹום ַההּוא יִ ֶּת ִ
ל־ה ֲח ֵפ ִצים ְּב ִה ְתּגַ ּלֹותֹו׃
ֹא־לי ְל ַב ִּדי ִּכי ִאם־ּגַ ם ְל ָכ ַ
ֶצ ֶדק וְ ל ִ
ימס ֲעזָ ַבנִ י ִּכי ָא ַהב ֶאת־
ד־מ ֵה ָרהִּ :ד ָ
חּוׁשה ּוב ָֹאה ֵא ַלי ַע ְ
ָ
יס ִקיס ְלגָ ַל ְטיָ א וְ ִטיטֹוס
יקי ְק ִר ְ
עֹולם ַהּזֶ ה וַ ּיֵ ֶלְך־לֹו ְל ַת ְסלֹונִ ִ
ָה ָ
ת־מ ְרקֹוס
לּוקס ְל ַבּדֹו נִ ְׁש ָאר ִע ִּמי ְק ָחה־ּנָ א ֶא ַ
ְל ַד ְל ָמ ְטיָ א׃ וְ ָ
ת־טּוכיקֹוס ָׁש ַל ְח ִּתי
ִ
ר־לי ַּב ֲעב ָֹד ִתי׃ ֶא
יאהּו ִע ְּמָך ַל ְעזָ ִ
וַ ֲה ִב ֵ
רֹואס
ת־מ ִע ִילי ֲא ֶׁשר ָעזַ ְב ִּתי ִב ְט ַ
ְל ֶא ְפסֹוס׃ ָה ֵבא־נָ א ִא ְּתָך ֶא ְ
ת־ה ְּק ָל ִפים
ת־ה ְּס ָפ ִרים ַאְך ֶא ַ
ַּת ַחת יְ ֵדי ַק ְרּפֹוס וְ גַ ם ֶא ַ
חׁשת ָע ָׂשה ִלי ָרעֹות ַרּבֹות
ֹאׁשם׃ ֲא ֶל ְכ ַסנְ ְּדרֹוס ָח ַרׁש ַהּנְ ֶ
ְּבר ָ
ם־א ָּתה ִה ְׁש ַּת ֵמר ִמ ָּפנָיו ִּכי הּוא
יְ ַׁש ֶּלם־לֹו יְ הֹוָ ה ְּכ ַמ ֲע ֵׂשהּו׃ וְ גַ ַ
ִה ְת ֵיַּצב ְּב ָפנַי ַל ְמרֹות ְּול ָה ֵפר ְּד ָב ֵרינּו׃
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ֹא־ע ַמד ִאיׁש ִא ִּתי
אתי ְל ִה ְצ ַט ֵּדק ַּב ַּפ ַעם ָה ִראׁש ֹנָ ה ל ַ
ַּכ ֲא ֶׁשר ָּב ִ
י־כ ָּלם ֲעזָ בּונִי ַאל־יֵ ָח ֵׁשב ָל ֶהם ְל ָעֹון׃ ֲא ָבל ָה ָאדֹון ָהיָ ה ְב ֶעזְ ִרי
ִּכ ֻ
ל־הּגֹויִם וְ גַ ם־
ל־ּפי וְ יִ ְׁש ְמעּו ָכ ַ
ׁשרה ַע ִ
וַ יְ ַחּזְ ֵקנִי ְל ַמ ַען ִּת ָּק ֵרא ַה ְּב ָ
יֹוׁש ֵיענִי
ל־רע וְ ִ
ְּב ֶעזְ ָרתֹו ִמ ִּפי ַא ְריֵ ה נִ ָּצ ְל ִּתי׃ ֵּכן ִיַּצ ֵילנִי ָה ָאדֹון ִמ ָּכ ָ
עֹולם וָ ֶעד ָא ֵמן׃
ל־מ ְלכּות ָׁש ָמיִם וְ לֹו ֶא ֵּתן ָּכבֹוד ְל ָ
ָלבֹוא ֶא ַ
יסיפֹורֹוס׃ ֲא ַר ְסטֹוס
ּובית ֳאנִ ִ
יס ָקה וַ ֲע ִק ָילס ֵ
ְׁש ַאל ִל ְׁשלֹום ְּפ ִר ְ
רֹופימֹוס ִהּנַ ְח ִּתי ְּב ִמ ֵילטֹוס ִּכי ח ֶֹלה
ת־ט ִ
קֹורנְ ּתֹוס וְ ֶא ְ
נִ ְׁש ַאר ְּב ִ
ּופּודיס
ִ
הּוא׃ ַמ ֵהר וָ ב ֹא ֵא ַלי ִל ְפנֵ י יְמֹות ַהח ֶֹרף ֶאוְ בּולֹוס
לֹומָך׃
ל־א ֵחינּו ׁש ֲֹא ִלים ִל ְׁש ֶ
לֹודיָ ה וְ ָכ ַ
ּוק ְ
וְ ִלינֹוס ְ
ם־רּוחָך וְ ַח ְסּדֹו ִע ָּמ ֶכם ָא ֵמן׃
ֶ
יח ִע
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֲאד ֹנֵ ינּו יֵ ַ
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א
2

3
4

5
6

7

8
9

10
11

יח ְּכ ִפי ֱאמּונַ ת
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יח יֵ ַ
ּוׁש ִל ַ
ֹלהים ְ
ּפֹולֹוס ֶע ֶבד ֱא ִ
י־ד ַעת ָה ֱא ֶמת ְּביִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ ם׃ ִּב ִת ְקוַ ת
ֹלהים ְּוכ ִפ ַ
ְּב ִח ֵירי ֱא ִ
רץ׃
י־א ֶ
יח ָה ֵאל ַהּנֶ ֱא ָמן ֵמר ֹאׁש ִמ ַּק ְד ֵמ ָ
עֹולם ֲא ֶׁשר ִה ְב ִט ַ
ַחּיֵ י ָ
ׂשרה ֲהל ֹא ִהיא
יאת ַה ְּב ָ
ל־ּפי ְק ִר ַ
ת־ּד ָברֹו גִ ָּלה ְב ִעּתֹו ַע ִ
וְ ֶא ְ
ל־טיטֹוס ְּבנִ י
מֹוׁש ֵיענּו׃ ֶא ִ
ִ
הק ָדה ִא ִּתי ִּב ְפ ֻק ַּדת ֵאל
ֲא ֶׁש ְָר ְ
ְּכ ֵבן ֵמ ֲח ָל ַצי ִּב ְמנָ ת ֵח ֶלק ֱאמּונָ ֵתנּו ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים וְ ָׁשלֹום ְלָך
מֹוׁש ֵיענּו׃
יח ִ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּומ ֵאת ֲאדֹונֵ ינּו יֵ ַ
ֹלהים ָה ָאב ֵ
ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
ל־א ֶׁשר יֶ ְח ַסר ָׁשם
יטי ְל ַמּל ֹאת ָּכ ֲ
ַּב ֲעבּור ז ֹאת ִהּנַ ְח ִּתיָך ִב ְק ֵר ִ
יתיָך׃ ִּכי־
ל־עיר וָ ִעיר ַּכ ֲא ֶׁשר ִצּוִ ִ
ְּול ָה ִקים זִ ְקנֵ י ָה ֵע ָדה ְּב ָכ ִ
ּובנָ יו
ל־א ָּׁשה ַא ַחת ָ
יִ ְהיֶ ה ִאיׁש נָ ִקי וְ ֵאין־ּבֹו ֶׁש ֶמץ ָּד ָבר ַּב ַע ִ
י־מ ִרי׃
ַמ ֲא ִמינִ ים וְ ֵאין ִּד ָּב ָתם ָר ָעה ִּכי ְבנֵ י ְב ִלּיַ ַעל ֵהם אֹו ְבנֵ ֶ
ן־מ ֶׁשק
ל־ׁש ֶמץ ָּד ָבר ְּכ ֶב ֶ
ִּכי ַעל־ר ֹאׁש ָה ֵע ָדה ִל ְהיֹות נָ ִקי ִמ ָּכ ֶ
ֹלהים ל ֹא ע ֶֹׂשה ִכ ְרצֹון ַע ְצמֹו ל ֹא ִאיׁש ֵח ָמה ל ֹא ס ֵֹבא
ית־א ִ
ֵּב ֱ
יַ יִ ן ל ֹא ַב ַעל ַמ ֲה ֻלּמֹות וַ ֲא ֶׁשר ל ֹא נָ ָׂשא ְל ֶב ַצע נִ ְבזֶ ה נַ ְפׁשֹו׃
ִּכי ִאם־ּפ ֵֹת ַח ְּד ָל ָתיו ָלא ֵֹר ַח וְ א ֵֹהב ָּכל־טּוב ַה ָּׂשם ֵעינֹו ַעל־
ּומ ֲחזִ יק ִּב ְד ַבר ֱא ֶמת
ְּד ָר ָכיו ַצ ִדיק וְ ָקדֹוׁש וְ כ ֵֹבׁש ֶאת־יִ ְצרֹו׃ ַ
ם־ל ַהזְ ִהיר וְ גַ ם
תֹורת ַחּיִ ים ּגַ ְ
ּוב ֵכן יָ ָדיו ַרב־לֹו ְּב ַ
ּתֹורה ְ
ְל ִפי ַה ָ
ת־ה ָּק ִמים ָע ֵלינּו׃
יח ֶא ַ
הֹוכ ַ
ְל ִ
י־ר ִּבים ֵהם ַה ֵּמ ֲאנִ ים ִל ְׁשמ ַֹע וְ ַה ֵּטף יַ ִּטיפּון ַמ ְׂשאֹות ָׁשוְ א
ִּכ ַ
ּמֹולים׃ ֲא ֶׁשר ִה ָּס ֵכר יִ ָּס ֵכר
ּדּוחים וְ ַעל־יֶ ֶתר ִמ ְּבנֵ י ַהּנִ ִ
ּומ ִ
ַ
ּוד ָב ִרים יְ ַל ְּמדּון ֲא ֶׁשר
יהם ִּכי ֵהם ַהה ְֹפ ִכים ָּב ִּתים ְׁש ֵל ִמים ְ
ִּפ ֶ
ל ֹא ַכ ָּדת ֵע ֶקב ֶּב ַצע נִ ְבזֶ ה׃
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ְּוכ ָבר ָא ַמר ֶא ָחד ֵמ ֶהם וְ הּוא נָ ִביא ִמ ִּק ְר ָּבם ַה ְּק ֵר ִטים ַאנְ ֵׁשי
ּוב ְטנָ ם ֶּב ֶטן ַע ְצלּות׃
עֹולם ִּד ְמי ֹנָ ם ְּכ ַחיְ תֹו יַ ַער ִ
ָכזָ ב ֵהם ֵמ ָ
יח א ָֹתם
ּתֹוכ ַ
ִ
הֹוכ ַח
ֵ
ל־ּכן
ָה ֵעדּות ַהּז ֹאת ֵעדּות ֱא ֶמת וְ ַע ֵ
ּתֹוכ ָחה נִ ְמ ָר ָצה ְל ַמ ַען יַ ֲח ִליפּו כ ַֹח ָּב ֱאמּונָ ה׃ וְ ל ֹא יָ ִׂשימּו עֹוד
ֵ
ל־מ ְצֹות ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר יַ ְס ִּתירּו
הּודים וְ ֶא ִ
ל־אּגָ דֹות ַהּיְ ִ
ֵלב ֶא ַ
הֹורים ַאְך ִל ְט ֵמ ִאים וְ ִל ְבנֵ י
ן־ה ֱא ֶמת׃ ַהּכ ֹל ָטהֹור ַל ְּט ִ
ָפנִ ים ִמ ָ
ם־ל ָּבם וְ ַד ְע ָּתם ִט ְמ ָא ָתם
אּומה ִּכי גַ ִ
י־אמּונָ ה ֵאין ָטהֹור ְמ ָ
ִב ְל ֱ
יהם
ּוב ַמ ֲע ֵׂש ֶ
ֹלהים ִא ָּתם ְ
י־ד ַעת ֱא ִ
יהם יַ ּגִ ידּו ִּכ ַ
ָּבם׃ ְּב ִפ ֶ
יְ ַכּזְ בּו־לֹו ִּכי נִ ְת ָע ִבים ֵהם וְ ל ֹא ֵא ֻמן ָּבם וְ ל ֹא־יִ ְצ ְלחּו ְל ָכל־
ַמ ֲע ֶׂשה ּטֹוב׃
ל־הּזְ ֵקנִ ים ִּכי
ּתֹורת ַחּיִ ים׃ ַד ֵּבר ֶא ַ
וְ ַא ָּתה ְּת ַד ֵּבר ְּד ָב ֶריָך ְּכ ָדת ַ
ּוׁש ֵל ִמים
בּודים ְמ ֻא ָּׁש ִרים ְ
יהם ִל ְהיֹות ְּכ ִ
ל־ּד ְר ֵכ ֶ
יִ ְפ ְקחּו ַעיִ ן ַע ַ
ל־הּזְ ֵקנֹות ִל ַפ ֵּלס
ם־א ַ
ּובכ ַֹח ַה ַּס ָּבל׃ וְ ֵכן ּגַ ֶ
ָּב ֱאמּונָ ה ְּב ַא ֲה ָבה ְ
יהן ְּכ ִמ ְׁש ָּפט ַל ֲה ִליכֹות נָ ִׁשים ַּבּק ֶֹדׁש ל ֹא ְל ַה ְל ִׁשין
יכֹות ֶ
ֲה ִל ֵ
ם־להֹור ֹת א ַֹרח
ת־ּב ָׂש ָרן ִּכי ִא ְ
ִּב ְלׁשֹונָ ן וְ ל ֹא ִל ְמׁשֹוְך ַּבּיַ יִ ן ֶא ְ
יהן
ת־ּב ֲע ֵל ֶ
ת־הּנָ ִׁשים ַה ְּצ ִעירֹות ְל ַא ֲה ָבה ֶא ַ
טֹוב׃ ְל ַא ֵּׁשר ֶא ַ
ת־א ְר ָחן וְ ַל ֲעׂשֹות
יהן׃ ְל ַה ְצנַ ע ֶל ֶכת ְלּזַ ּכֹות ֶא ָ
ת־ּבנֵ ֶ
וְ ֶא ְ
יהן
יתן ִול ְהיֹות טֹובֹות וְ נִ ְכנָ עֹות ַּת ַחת יְ ֵדי ַב ֲע ֵל ֶ
אכ ָּתן ְּב ֵב ָ
ְמ ַל ְ
ל־ה ֲאנָ ִׁשים
ּדּופים׃ וְ גַ ם ַע ָ
ֹלהים ְלגִ ִ
ְל ִב ְל ִּתי יִ ּנָ ֵתן ְּד ַבר ָה ֱא ִ
חֹותם׃ וְ ַא ָּתה ְּבנַ ְפ ְׁשָך
ַה ְּצ ִע ִירים ְּת ַצּוֶ ה ֵלאמ ֹר ִּכי יְ יַ ְּׁשרּון ָא ְר ָ
ּוב ֲא ָמ ִרים נְ כ ִֹחים
ּטֹובים ַ
מֹופת ָל ֶהם ְּב ַמ ֲע ֶׂשיָך ַה ִ
ֱהיֵ ה ָת ִמיד ְל ֵ
ּוב ֶל ַקח טֹוב ֲא ֶׁשר ָמ ְׁש ָחת ֵאין־ּבֹו ַעד ֲא ֶׁשר ָצ ֶריָך
יק ִרים׃ ְ
וִ ָ
ל־ה ֲע ָב ִדים
ׁשּו־בׁשת וְ ל ֹא יִ ְמ ְצאּו ְל ַד ֵּבר ָע ֵלינּו ָס ָרה׃ וְ ַע ָ
ֶ
יִ ְל ְּב
יהם וְ ִל ְהיֹות ָל ֶהם ְל ָרצֹון
ְּת ַצּוֶ ה ִּכי־יִ ָּכנְ עּו ַת ַחת יְ ֵדי ֲאד ֹנֵ ֶ
יהם׃ וְ ל ֹא ִלגְ נ ֹב ִּכי ִאם־
ָּת ִמיד וְ ל ֹא ְל ָה ִׁשיב ָּד ָבר ַל ְמרֹות ֵעינֵ ֶ
ּובז ֹאת יְ ָפ ֲארּו ַבּכ ֹל
רּוחם נֶ ֱא ָמנָ ה ְ
יהם ִּכי ָ
ְל ַה ְראֹות ְּב ַמ ֲע ֵׂש ֶ
ּמֹוׁש ַיע ָלנּו׃
ֹלהינּו ַה ִ
ת־ּתֹורת ֱא ֵ
ַ
ֶא
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ֹלהים זָ ַרח ַּכ ַּׁש ַחר ְליֵ ַׁשע בְּנֵי ָה ָא ָדם ֻּכ ָּלם׃ ְּולהֹור ֹת
ִּכי ֶח ֶסד ֱא ִ
ּומ ַּת ֲאֹות ַחּיֵ י ְב ָׂש ִרים וְ ָלגּור ָּב ָא ֶרץ ַה ֵּלזּו
ל־רע ִ
ָלנּו ְל ִה ָּב ֵדל ִמ ָּכ ָ
יׁש ִרים ְּוב ְיִר ַאת ָׁש ָמיִם׃ וְ ֵעינֵינּו נְ ׂשּואֹות ֶאל־
ְּב ַה ְׂש ֵּכל ְּוב ֵמ ָ
ׁשּוע
ֹלהים ַהּגָ דֹול וְ יֵ ַ
ּטֹובה ְל ֵעת יִ ּגָ ֶלה ְכבֹוד ָה ֱא ִ
ַה ִּת ְקוָ ה ַה ָ
מֹוׁש ֵיעינּו׃ ֲא ֶׁשר נָ ַתן ֶאת־נַ ְפׁשֹו ַּב ֲע ֵדנּו ְל ַה ִּציל א ָֹתנּו
יח ִ
ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־עֹון ְּול ַט ֵהר ֶאת־נַ ְפ ֵׁשנּו ִל ְהיֹות לֹו ְל ַעם ְסגֻ ָּלה ְמ ֵל ֵאי ִקנְ ָאה
ִמ ָּכ ָ
טֹובים׃
ְל ַמ ֲע ִׂשים ִ
ַּכ ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְּת ַד ֵּבר וְ ַתזְ ִהיר ְּב ָכל־ּת ֶֹקף וְ ִאיׁש ַאל־יָבּוז ָלְך׃
יהם
יהם וְ ָׂש ֵר ֶ
מׁש ֵל ֶ
יהם ִלזְ ּכ ֹר ִל ְהיֹות נִ ְכנָ ִעים ַּת ַחת יְ ֵדי ְ
ַצו ֲע ֵל ֶ
קֹולם וְ ִל ְהיֹות נְ כ ֹנִ ים ְל ָכל־ּפ ַֹעל טֹוב׃ ל ֹא ְלגַ ֵּדף
ִל ְׁשמ ַֹע ְּב ָ
ּוב ֲענָ וָ ה
ם־ל ִה ְת ַה ֵּלְך ְּבנַ ַחת ַ
ִאיׁש ל ֹא ְל ַח ְר ֵחר ָמדֹון ִּכי ִא ְ
י־לב ָל ַד ַעת
ם־אנַ ְחנּו ִּב ְב ִל ֵ
ל־א ָדם׃ ִּכי ְל ָפנִ ים ָהיִ נּו גַ ֲ
ְל ֵעינֵ י ָכ ָ
ל־ּת ֲאוָ ה וְ ֶח ְמ ָּדה
רּוח ֲע ָב ִדים ְל ָכ ַ
ִּב ְב ִלי־א ֹזֶ ן ְל ַה ְק ִׁשיב וְ ת ֵֹעי ַ
נּואים וְ ׂשנְ ִאים ִאיׁש ְל ֵר ֵעהּו׃
ּוב ִקנְ ָאה ְׂש ִ
ּומגֻ ָּד ִלים ְּב ַמ ְׂש ֵט ָמה ְ
ְ
מֹוׁש ֵיענּו וְ ַר ֲח ָמיו ִל ְבנֵ י ָא ָדם׃
ִ
ַאְך ַּכ ֲא ֶׁשר נִ גְ לּו ַח ְס ֵּדי ֵאל
ם־ּב ַח ְסּדֹו
הֹוׁש ָיעה ָּלנּו יָ דֹו ל ֹא ְב ִצ ְד ָק ֵתנּו ֲא ֶׁשר ָע ִׂשינּו ִּכי ִא ְ
ִ
רּוח ָק ְדׁשֹו׃ ֲא ֶׁשר
נֹול ְדנּו ֵמ ָח ָדׁש ְּב ֵמי ָה ַר ְח ָצה וַ יְ ַח ְּד ֵׁשנּו ְּב ַ
ַ
מֹוׁש ֵיענּו׃
ִ
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ָׁש ַפְך ָע ֵלינּו ֶׁש ַפע ָרב ַעל־יְ ֵדי יֵ ַ
עֹולם ַּכ ֲא ֶׁשר ִקּוִ ינּו לֹו׃
ְל ַמ ַען נִ ְצ ַּדק ְּב ַח ְסּדֹו וְ נִ ַירׁש ָלנּו ַחּיֵ י ָ
י־ת ַל ֵּמד ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה
י־פי וְ זֶ ה הּוא ֶח ְפ ִצי ִּכ ְ
נֶ ֱא ָמנִ ים ִא ְמ ֵר ִ
אֹלהים ִל ְׁשמ ֹר
ְּב ָכל־ּת ֶֹקף ְל ַמ ַען יִ ְת ַא ְּמצּו ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים ֵּב ִ
הֹועיל
ּטֹובים ְל ִ
טֹובים ֵא ֶּלה ֵהם ַה ְּד ָב ִרים ַה ִ
ַל ֲעׂשֹות ַמ ֲע ִׂשים ִ
תֹולד ֹת ַהּדֹור ֹת
ִל ְבנֵ י ָא ָדם׃ ַאְך ֲח ַדל ְלָך ִמ ְּׁש ֵאלֹות ֶּכ ֶסל וְ ְ
יֹועילּו ִּכי
ּתֹורה ֲא ֶׁשר ל ֹא ִ
ּומ ְחֹלקֹות ְּב ִד ְב ֵרי ַה ָ
ּומ ְּמ ִריבֹות ַ
ִ
תֹוכ ָחה ַּפ ַעם
הּוכח ְּב ֵ
יׁש־מ ְמ ֶרה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ַ
ת ֹהּו ֵהּנָ ה׃ ִא ַ
י־איׁש ָּכזֶ ה ֲהל ֹא ֵת ַדע ִּכי ִע ֵּקׁש הּוא
ּוׁש ָּתיִ ם ְׂש ֵטה ֵמ ָע ָליו׃ ִּכ ִ
ְ
ימּנּו׃
וְ ָא ֵׁשם ִּכי ִלּבֹו יַ ֲא ִׁש ֶ
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ת־טּוכיקֹוס ָּת ִחיׁש
ִ
ת־א ְר ְט ָמס אֹו ֶא
ַּכ ֲא ֶׁשר ֶא ְׁש ַלח ֵא ֶליָך ֶא ַ
י־ח ַר ְצ ִּתי ֶל ֱח ַרף ָׁשם ַהח ֶֹרף ַהּזֶ ה׃
יקּפ ִֹליס ִּכ ָ
ָלבֹוא ֵא ַלי ְלנִ ָ
וְ זֵ ינָ ס ַהּס ֵֹפר וְ ַאּפֹולֹוס ַּכ ֲא ֶׁשר יֵ ְלכּון ְל ַד ְר ָּכם ֵּת ֵלְך ִע ָּמם
ם־אנְ ֵׁשי ָה ֵע ָדה
אּומה׃ וְ גַ ַ
ּור ֵאה ִּכי ל ֹא־יַ ְח ְסרּון ְמ ָ
ְל ַׁש ְּל ָחם ְ
טֹובים ְל ַמּל ֹאת
ִ
ֶׁש ָּלנּו יִ ְל ְמדּון ִל ְׁשמ ֹר ַל ֲעׂשֹות ַמ ֲע ִׂשים
זּול ָתם ְל ִב ְל ִּתי יִ ְהיּו ְּכל ֹא ע ִֹׂשים ֶּפ ִרי׃
ַמ ְחסֹור ָ
לֹומָך ְׁש ַאל ִל ְׁשלֹום א ֲֹה ֵבי
ל־ה ַא ִחים ֲא ֶׁשר ִע ִּמי ׁש ֲֹא ִלים ִל ְׁש ֶ
ָּכ ָ
נַ ְפ ֵׁשנּו ֶּב ֱאמּונָ ה׃
ם־ּכ ְּל ֶכם ָא ֵמן׃
ַה ֶח ֶסד ִע ֻ
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ל־ּפילֵ ימֹון
ֶא ִ
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ל־ּפ ֵילימֹון א ֵֹהב
ימֹותּיֹוס ָא ִחי ֶא ִ
יח וְ ִט ִ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּפֹולֹוס ֲא ִסיר יֵ ַ
יתי
ל־א ְר ִכּפֹוס ּגֶ ֶבר ֲע ִמ ִ
ל־א ִּפּיָ ה ֲאח ִֹתי וְ ֶא ַ
ָלנּו וְ ת ֵֹמְך ְּביָ ֵדינּו׃ וְ ֶא ַ
יתָך׃ ֶח ֶסד ָל ֶכם וְ ָׁשלֹום
ל־ה ָּק ָהל ֲא ֶׁשר ְּב ֵב ֶ
ְּב ִמ ְל ֲחמ ֵֹתינּו וְ ֶא ַ
יח ֲאד ֹנֵינּו׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּומ ֵאת יֵ ַ
ֹלהים ָא ִבינּו ֵ
ֵמ ֵאת ֱא ִ
ֹלהי וְ ַאזְ ִּכ ְירָך ָת ִמיד ִּב ְת ִפ ָּל ִתי׃ ִל ְׁש ֻמ ַעת
ת־א ָ
ֲא ָב ְר ָכה ֶא ֱ
ׁשּוע ֲאד ֹנֵ ינּו
ָה ַא ֲה ָבה וְ ָה ֱאמּונָ ה ֲא ֶׁשר ִּתנְ צ ֹר ְּבנַ ְפ ְׁשָך ֶאל־יֵ ַ
ּתֹוסיף א ֶֹמץ ַּב ֲאגֻ ָּד ָתּה
ּות ִפ ָּל ִתי ִּכי ֱאמּונָ ְתָך ִ
דׁשיו׃ ְ
ל־ק ָ
ל־ּכ ְ
וְ ֶא ָ
*
ׁשּוע׃ ִּכי
יח יֵ ַ
ַעל־יְ ֵדי ַה ַּד ַעת ַמה־ּטֹוב ָּב ֶכם ִל ְפנֵ י ַה ָּמ ִׁש ַ
חּומים ַא ֲח ֵרי ֲא ֵׁשר ַא ָּתה
ַא ֲה ָב ְתָך ָהיְ ָתה ִּלי ְל ָׂשׂשֹון ָרב וְ ַתנְ ִ
דֹוׁשים׃
ית ְל ֵמ ִׁשיב נֶ ֶפׁש ְּב ֶק ֶרב ַה ְּק ִ
ָא ִחי ָהיִ ָ
ת־הּטֹוב ָלְך׃
יח ְל ַצּו ֹת ָע ֶליָך ֶא ַ
וְ ַע ָּתה ַאף ִּכי ָר ַחב ִל ִּבי ַּב ָּמ ִׁש ַ
ׁשּוע
ְּב ָכל־ז ֹאת ְל ַמ ַען ַא ֲה ָב ֵתנּו ֲאנִ י ּפֹולֹוס ַהּזָ ֵקן וַ ֲא ִסיר יֵ ַ
יח ַּכּיֹום ִהנְ נִ י ְל ַה ְפּגִ ַיע ָּבְך׃ ִּכי ַא ְפּגִ ַיע ְּב ַעד ְּבנִ י ֲא ֶׁשר
ַה ָּמ ִׁש ַ
הֹול ְד ִּתיהּו ֲהל ֹא הּוא ֳאנִ ִסימֹוס ְּבנִ י׃ ֲא ֶׁשר
סּורים ַ
ְּב ֵבית ָה ֲא ִ
ם־לי הּוא
ם־לָך ּגַ ִ
ל ֹא ְליִ ְתרֹון ָהיָ ה ְלָך ִמ ְּל ָפנִ ים ֲא ָבל ֵמ ַע ָּתה ּגַ ְ
ת־ּפנָ יו
ְליִ ְתרֹון ּגָ דֹול׃ וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י ְמ ִׁשיבֹו ֵא ֶליָך ַּכּיֹום ָׂשא נָ א ֶא ָ
ן־מ ֲח ָל ַצי הּוא׃ ַאף ִּכי ִח ַּמ ְד ִּתי ְל ַה ֲחזֵ ק־ּבֹו ִּכי יַ ֲעמ ֹד
ִּכי ְּכ ֶב ֵ
ׂשרה׃ ֲא ָבל
ְל ָׁש ְר ֵתנִ י ַּת ְח ֶּתיָך ְּבעֹוד ֲאנִ י ָאסּור ְּב ַכ ְב ֵלי ַה ְּב ָ
ל ֹא ָח ַפ ְצ ִּתי ַל ֲעׂשֹות ָּד ָבר ִּב ְב ִלי ַד ְע ֶּתָך ְל ַמ ַען יִ ְהיֶ ה גְ מּול
אּולי ַּב ֲעבּור ז ֹאת
ם־ּבנְ ָד ָבה׃ וְ ַ
טּובָך ל ֹא ְכמֹו ְבא ֹנֶ ס ִּכי ִא ִ
ְ
עֹולם וָ ֶעד׃
נִ ְפ ַרד ִמ ְּמָך ִלזְ ָמן ָקצּוב ְל ַמ ַען יִ ְהיֶ ה ְל ָפנֶ יָך ְל ָ
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ם־רב ֵמ ֶע ֶבד ְּכ ָאח יַ ִּקיר ִּכי יַ ִּקיר הּוא ִלי
וְ ל ֹא עֹוד ְּכ ֶע ֶבד ִּכי ִא ַ
ּומה־ּגַ ם ִּכי ֵכן יְ ִהי ְלָך ּגַ ם־נֶ גֶ ד ְּפנֵ י ֲאנָ ִׁשים וְ גַ ם נֶ גֶ ד
ד־מא ֹד ַ
ַע ְ
ְּפנֵ י ֲאד ֹנֵ ינו׃ וְ ַעל־כֵּן ִאם ְל ָח ֵבר ְלָך ַּת ְח ְׁש ֵבנִ י ַק ֶּבל־נָ א ָּפנָ יו
ְּכ ָפנָ י׃ וְ ִאם ָע ַׁשק א ְֹתָך אֹו ֲא ָׁשמֹו ְבר ֹאׁשֹו ִמּיָ ִדי ִת ְד ְר ֶׁשּנּו׃
ֲאנִ י פֹולֹוס ָּכ ַת ְב ִּתי זֶ ה ְּביָ ִדי ֲאנִ י ֲא ַׁש ֵּלם וְ ל ֹא א ַֹמר ֵא ֶליָך ִּכי
ם־ּב ַעד נַ ְפ ֶׁשָך׃ ָאּנָ א ָא ִחי ֶא ְמ ָצא
ם־לי ּגַ ְ
חֹוב ָע ֶליָך ְל ַׁש ֶּל ִ
יֹותי
יב ה־ּנָ א ִל ִּבי וְ ִכ ְל ַ
ְּבָך ְרוָ ָחה זּו ַּב ֲאד ֹנֵ ינּו ָה ִׁש ָ
יח׃ ְּבָך ָב ַט ְח ִּתי ִּכי ַת ֲענֶ ה וָ ֶא ְכּת ֹב ֵא ֶליָך וְ גַ ם יָ ַד ְע ִּתי
ַּב ָּמ ִׁש ַ
ן־לי
נֹוסף ַעל־זֶ ה ָּת ֶכ ִ
ָ
י־תֹוסף ַל ֲעׂשֹות ֵמ ֲא ֶׁשר ָא ָמ ְר ִּתי׃
ִ
ִּכ
ֵּבית ָמלֹון ִּכי ִהנְ נִ י ְמיַ ֵחל ְל ִהּנָ ֵתן ָל ֶכם ְּכ ִפי ְת ִפ ַּל ְת ֶכם׃ ֵא ֶּלה
ׁשּוע
לֹומָך ֶא ַּפ ְפ ָרס ֲא ֶׁשר הּוא ָעצּור ִא ִּתי ְּביֵ ַ
ׁש ֲֹא ִלים ִל ְׁש ֶ
לּוקס ַהּת ְֹמ ִכים
ימס וְ ָ
ּומ ְרקֹוס וַ ֲא ִר ְס ַט ְרכֹוס וְ ִד ָ
יח׃ ַ
ַה ָּמ ִׁש ַ
*
ם־רּוח ֶכם ָא ֵמן׃
ֲ
יח ֲאד ֹנֵ ינּו ִע
ׁשּוע ַה ָמ ִׁש ַ
ְּביָ ִדי׃ ֶח ֶסד יֵ ַ
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ל־ה ִע ְב ִרים
ֶא ָ
א
2

3

4
5

6
7

8

בֹותינּו ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות
ל־א ֵ
ר־ּד ֶּבר ִמ ֶּק ֶדם ֶא ֲ
ֹלהים ֲא ֶׁש ִ
ָה ֱא ִ
יאים׃ ִּד ֶּבר ֵא ֵלינּו ְל ֵקץ ַהּיָ ִמין
ּוב ָפנִ ים ׁש ֹנִ ים ַעל־יְ ֵדי ַהּנְ ִב ִ
ְ
ל־ּפי ַה ֵּבן ֲא ֶׁשר ָׂש ָמהּו ְל ַב ַעל נַ ֲח ָלה ַבּכ ֹל וַ ֲא ֶׁשר ּבֹו
ָה ֵא ֶּלה ַע ִ
ם־ׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ׃ וְ הּוא ז ַֹהר ְּכבֹודֹו וְ ֶצ ֶלם ָּפנָ יו וְ נ ֵֹׂשא־
ָע ָׂשה ּגַ ָ
ֹאתינּו
כ ֹל ְּבכ ַֹח ְּד ָברֹו וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ִט ֵהר א ָֹתנּו ְּבנַ ְפׁשֹו ֵמ ַחּט ֵ
ימין ֲא ֶׁשר לֹו ַהּגְ ֻד ָּלה ַּב ָּמרֹום׃ וַ ּיִ גְ ַּבּה ְל ַמ ְע ָלה ִמן־
יָ ַׁשב ִמ ִ
ַה ַּמ ְל ָא ִכים ַּכ ֲא ֶׁשר ָקנָ ה לֹו ֵׁשם ָרם וְ נִ ָּׂשא ֵמ ֶהם׃ ִּכי ְל ִמי
עֹולם
ן־ה ַּמ ְל ָא ִכים ָא ַמר ֵמ ָ
ִמ ַ
ְּבנִ י ָא ָּתה
ֲאנִ י ַהּיֹום יְ ִל ְד ִּתיָך
וְ ֵכן עֹוד
ֲאנִ י ֶא ְהיֶ ה־ּלֹו ְל ָאב
ה־ּלי ְל ֵבן׃
וְ הּוא יִ ְהיֶ ִ
ת־ּבכֹורֹו ָלׁשּוב ְל ֵת ֵבל ַא ְר ָצה הּוא א ֵֹמר
וְ ֵכן ְּב ִתּתֹו ֶא ְ
ל־ה ַמ ְל ָא ִכים הּוא א ֵֹמר
ֹלהים׃ וְ ַע ַ
ל־מ ְל ֲא ֵכי ֱא ִ
ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לֹו ָּכ ַ
ע ֶֹׂשה ַמ ְל ָא ָכיו רּוחֹות
ֹלהט׃
ְמ ָׁש ְר ָתיו ֵאׁש ֵ
ל־ה ֵּבן א ֵֹמר
ַאְך ַע ַ
עֹולם וָ ֶעד
ֹלהים ָ
ִּכ ְס ֲאָך ֱא ִ
*
ּותָך׃
ֵׁש ֶבט ִמיׁש ֹר ֵׁש ֶבט ַמ ְלכ ֶ
2

3

4

5

7
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אל־העברים א ,ב

ָא ַה ְב ָּת ֶּצ ֶדק וַ ִּת ְׂשנָ א ֶר ַׁשע
ֹלהיָך
ֹלהים ֱא ֶ
ל־ּכן ְמ ָׁש ֲחָך ֱא ִ
ַע ֵ
ֶׁש ֶמן ָׂשׂשֹון ֵמ ֲח ֵב ֶרָך׃
וְ ֵכן עֹוד
*
ַא ָּתה ֲאד ֹנָ י ְל ָפנִ ים ָה ָא ֶרץ יָ ַס ְד ָּת
ּומ ֲ*ע ֵׂשי יָ ֶדיָך ָׁש ָמיִ ם׃
ַ
ֹאבדּו וְ ַא ָּתה ַת ֲעמ ֹד
ֵה ָּמה י ֵ
וְ ֻכ ָּלם ַּכ ֶּבגֶ ד ְיִבלּו׃
ַּכ ְּלבּוׁש ַּת ֲח ִל ֵיפם וְ יַ ְחֹלפּו
נֹותיָך ל ֹא יִ ָּתּמּו׃
ּוׁש ֶ
וְ ַא ָּתה הּוא ְ
עֹולם
ן־ה ַּמ ְל ָא ִכים ָא ַמר ֵמ ָ
ְּול ִמי ֵאיפֹוא ִמ ַ
ימינִ י
ֵׁשב ִל ִ
ד־א ִׁשית א ֹ ֶיְביָך ֲהד ֹם ְל ַרגְ ֶליָך׃
ַע ָ
לּוחים ְל ָׁש ֵרת ִל ְפנֵ י
ֲהל ֹא ֻכ ָּלם ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָּׁש ֵרת ֵהם ַה ְּׁש ִ
ַה ָּב ִאים ִלנְ ח ֹל יֵ ַׁשע נַ ֲח ָל ָתם׃
ד־מא ֹד ַּב ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ָׁש ָמ ְענּו
ל־ּכן ַה ִּמ ְצוָ ה ֵא ֵלינּו ְל ִהּזָ ֵהר ַע ְ
ַע ֵ
ל־ּפי ַמ ְל ָא ִכים ָע ַמד
ם־ה ָּד ָבר ָּד ֻבר ַע ִ
ֶּפן־יָ לּוזּו ֵמ ֵעינֵ ינּו׃ ִּכי ִא ַ
ל־עֹון וָ ֶפ ַׁשע נִ ְפ ַקד ְּב ֵׁש ֶבט ִמ ְׁש ָּפט׃ ֵאיְך נִ ָּמ ֵלט
ְּב ָת ְקפֹו וְ ָכ ָ
ֲאנַ ְחנּו ִאם־ל ֹא נָ ִׁשית ֵלב ְליֶ ַׁשע ַרב ָּכמֹוהּו ֲא ֶׁשר ִּב ַּׂשר ָה ָאדֹון
ֹלהים נָ ַתן ֵעדּות
ם־א ִ
ֵמר ֹאׁש וַ ּיֵ ָא ֵמן ְּד ָברֹו ָלנּו ִמ ִּפי ׁש ְֹמ ָעיו׃ וְ גַ ֱ
רּוח
ּוב ַמ ְּתנֹות ַ
מֹופ ִתים וְ נִ ְפ ָלאֹות ׁשֹונֹות ְ
ּוב ְ
ַעל־ז ֹאת ְּבא ֹתֹות ְ
ָק ְדׁשֹו ֲא ֶׁשר ִח ֵּלק ִּכ ְרצֹונֹו׃
עֹולם ֶה ָע ִתיד
ת־ה ָ
י־ה ַמ ְל ָא ִכים ָׁשת ֶא ָ
ִּכי ל ֹא ַת ַחת יְ ֵד ַ
ָלב ֹא ֲא ֶׁשר ָע ָליו ֲאנַ ְחנּו ְמ ַד ְּב ִר ים׃
2

3

4

ּומ ֲע ֵשה ,עיין תהלים ק׳׳ב כ׳׳ו.
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ם־ּכ ֵעדּות ַה ָּכתּוב ָהא ֵֹמר ָׁשם
ִּכי ִא ְ
י־ּתזְ ְּכ ֶרּנּו
ה־אנֹוׁש ִּכ ִ
ָמ ֱ
ן־א ָדם ִּכי ִת ְפ ְק ֶדּנּו׃
ּוב ָ
ֶ
ֹלהים
וַ ְּת ַח ְּס ֵרהּו ְמ ַעט ֵמ ֱא ִ
וְ ָכבֹוד וְ ָה ָדר ְּת ַע ְּט ֵרהּו
ַּת ְמ ִׁש ֵילהּו ְּב ַמ ֲע ֵׂשי יָ ֶדיָך׃
ת־רגְ ָליו
ּכ ֹל ַׁש ָּתה ַת ַח ַ
הּוׁשת
הֹותיר ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ל ֹא ַ
ַאְך ַּב ֲא ֶׁשר ָׁשת ּכ ֹל ַּת ְח ָּתיו ל ֹא ִ
הּוׁשת ַּת ְח ָּתיו׃
ַּת ְח ָּתיו וְ ַע ָּתה ל ֹא ָר ִאינּו עֹוד ַכּיֹום ִּכי ַהּכ ֹל ַ
ׁשּוע ַההּוא ֲא ֶׁשר ִח ְּסרֹו ְמ ַעט
ֲא ָבל ר ִֹאים ֲאנַ ְחנּו ֶאת־יֵ ַ
ֹלהים וַ יְ ַע ְּט ֵרהּו ָכבֹוד וְ ָה ָדר ֵע ֶקב ֶח ְב ֵלי ַה ָמוֶ ת ֲא ֶׁשר
ֵמ ֱא ִ
ד־אל ָט ַעם ַט ַעם ַה ָּמוֶ ת ְּב ַעד ֻּכ ָּלם׃ ִּכי
ֲא ָפפּוהּו ִּכי ְב ֶח ֶס ֵ
ּומּיָ דֹו ַהּכ ֹל ָה ָדר הּוא לֹו ְל ַהנְ חֹות
הּוא ֲא ֶׁשר ַהּכ ֹל ְל ַמ ֲענֵ הּו ִ
ׁשּוע ָתם ְּבכּור
ת־ׂשר יְ ָ
ָּבנִ ים ַר ִּבים ִלגְ אֹון ֻעּזָ ם ְּול ַה ְׁש ִלים ֶא ַ
יהם יְ ַכ ֵּפר ֵמ ָאב ֶא ָחד ֵהם
ע ֹנִ י׃ ִּכי ַה ְמ ַכ ֵּפר וְ ֵהם ֲא ֶׁשר ֲע ֵל ֶ
ל־ּכן ל ֹא בֹוׁש ִמ ְּקר ֹא ָל ֶהם ַא ִחים׃ ְּב ָא ְמרֹו
ֻּכ ָּלם ַע ֵ
ֲא ַס ְּפ ָרה ִׁש ְמָך ְל ֶא ָחי
ְּבתֹוְך ָק ָהל ֲא ַה ֲל ֶלָך׃
יֹוסיף ִהּנֵ ה ָאנ ִֹכי וְ ַהיְ ָל ִדים ֲא ֶׁשר
יתי לֹו וְ עֹוד ִ
וְ עֹוד יֵ ָא ַמר וְ ִקּוֵ ִ
ן־לי יְ הֹוָ ה׃ וְ ַיַען ִּכי ַה ָיְל ִדים ָּב ָׂשר וָ ָדם ְמנָ ת ֶח ְל ָקם ֵּכן ּגַ ם־
נָ ַת ִ
ת־מ ְל ַאְך
מֹוהם ְל ַמ ַען ַיְב ַּלע ְּבמֹותֹו ֶא ַ
הּוא ָל ַבׁש ָּב ָׂשר וָ ָדם ְּכ ֶ
ת־א ֶּלה ֲא ֶׁשר ֵמ ֵא ַימת
ַה ָּמוֶ ת הּוא ַה ָּׂש ָטן׃ וְ ִׁש ַּלח ַל ָח ְפ ִׁשי ֶא ֵ
ּיֵיהם ַּכ ֲע ָב ִדים׃ ִּכי ל ֹא ַל ַּמ ְל ָא ִכים
ל־יְמי ַח ֶ
ָמוֶ ת ָהיּו נִ ְכ ָּב ִׁשים ָּכ ֵ
מֹוׁש ַיע׃ וְ ַעל־
ם־לזֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם הּוא ְל ִ
הֹוׁש ָיעם ִּכי ִא ְ
נָ ָטה יָדֹו ְל ִ
נִד ָמה ְל ֶא ָחיו ַּבּכ ֹל ְל ַמ ַען ִיְהי כ ֵֹהן ּגָ דֹול ְּב ַר ֲח ָמיו
ֵּכן נִ ְמ ַׁשל ְ
ל־חּט ֹאת ָה ָעם׃
ֹלהים ְל ַכ ֵּפר ַע ַ
ֶּוב ֱאמּונָ תֹו ִל ְפנֵי ֱא ִ
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יּוכל
ידּוע ַמ ָּסה ְּבנַ ְפׁשֹו ֵּכן ַ
ִּכי ַכ ֲא ֶׁשר ָהיָה ִאיׁש ַמ ְכא ֹבֹות וִ ַ
הֹוׁש ַיע ְּבחּונֵי ַמ ָּסה׃
ְל ִ
יאת ָמרֹום
ל־ּכן ַא ַחי ַאנְ ֵׁשי ק ֶֹדׁש ֲח ֵב ִרים ַמ ְק ִׁש ִיבים ִל ְק ִר ַ
ַע ֵ
ַה ִּביטּו ְפנֵ י ַמ ְל ָאכֹו ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול ֲא ֶׁשר לֹו ִת ָּׁש ַבע ְלׁשֹונֵ נּו
ל־ּביתֹו
ׁשּוע׃ ֲא ֶׁשר נֶ ֱא ָמן הּוא ְלע ֵֹׂשהּו ְּב ָכ ֵ
יח יֵ ַ
הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־מׁשה ַּכ ֲא ֶׁשר ּב ֹנֵ ה ַביִ ת
ֶ
מׁשה׃ ִּכי־יָ ֲא ָתה ּלֹו יֶ ֶתר ְׂש ֵאת ַע
ְּכ ֶ
ל־ּביִ ת ָּבנּוי ִּב ֵידי ב ֹנֶ ה ּוב ֹנֵ ה־כ ֹל
ן־ה ָּביִ ת׃ ִּכי ָכ ַ
ַרב ְּכבֹודֹו ִמ ַ
ל־ּביתֹו
מׁשה ְּכ ֶע ֶבד נֶ ֱא ָמן ָהיָ ה ְב ָכ ֵ
ֹלהים׃ ָא ְמנָ ם ֶ
הּוא ֱא ִ
יח נֶ ֱא ָמן ְּכ ֵבן
ל־א ָמ ָריו ֲא ֶשר יֵ ָא ֵמרּון׃ ַאְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ְל ֵעדּות ַע ֲ
ֹאחז ְּב ִמ ְב ַט ֵחנּו וְ ע ֹז ִּת ְקוָ תֹו
ּוביתֹו ֲאנָ ְחנּו ִאם ַרק נ ֵ
ְּב ֵביתֹו ֵ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש
ל־ּפי ַ
ל־ּכן ְּכמֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ַע ִ
ד־ה ֵּקץ׃ ַע ֵ
ַע ַ
ם־ּבק ֹלֹו ִת ְׁש ָמעּו׃
ַהּיֹום ִא ְ
ל־ּת ְקׁשּו ְל ַב ְב ֶכם ִּכ ְמ ִר ָיבה
ַא ַ
ְּכיֹום ַמ ָּסה ַּב ִּמ ְד ָּבר׃
בֹות ֶיכם ְּב ָחנּונִ י
ֲא ֶׁשר נִ ּסּונִ י ֲא ֵ
ם־ראּו ָפ ֳ*ע ַלי ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה׃
ּגַ ָ
ָל ֵ*כן ָאקּוט ַּבּדֹור ַההּוא
וָ א ַֹמר ָּת ִ*מיד ּת ֵֹעי ֵל ָבב ֵהם
וְ ֵהם ל ֹא־יָ ְדעּו ְד ָר ָכי׃
ֲא ֶׁשר־נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי ְב ַא ִּפי
נּוח ִתי׃
ל־מ ָ
ִאם־יְב ֹאּון ֶא ְ
ם־א ֶּתם ֶּפן־יֵ ׁש ָּב ֶכם ֵלב ָרע ֲח ַסר ֱאמּונָ ה
ְראּו־נָ א ַא ַחי ּגַ ַ
ת־ר ֵעהּו יֹום
הֹוכיחּו ִאיׁש ֶא ֵ
ֹלהים ַחּיִ ים׃ ַאְך ִ
ָלסּור ֵמ ַא ֲח ֵרי ֱא ִ
ְּביֹום ָּכל־עֹוד ֲא ֶׁשר יִ ָּק ֵרא ַהּיֹום ְל ִב ְל ִּתי יִ ֶקׁש ֵלב ִאיׁש ִמ ֶּכם
ֹאחז
ְּבנִ ְכ ֵלי ַח ָּטאתֹו׃ ִּכי ֲח ֵב ִרים ֲאנַ ְחנּו ַל ָּמ ִׁשיח ִאם ַרק נ ֵ
ד־ּכ ֵּלה׃
ְּב ִמ ְב ַט ֵחנּו ֵמ ָה ֵחל וְ ַע ַ
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וְ ַכ ֲא ֶׁשר נֶ ֱא ַמר
ם־ּבק ֹלֹו ִת ְׁש ָמעּו
ַהּיֹום ִא ְ
ל־ּת ְקׁשּו ְל ַב ְב ֶכם ִּכ ְמ ִר ָיבה׃
ַא ַ
ל־הּי ְֹצ ִאים ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם
ּומי ָהיּו ַהּׁש ְֹמ ִעים ַּב ֲע ֵלי ַה ְּמ ִר ָיבה ֲהל ֹא ָכ ַ
ִ
קֹוטט ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה ֲהל ֹא ַב ַח ָּט ִאים
ּוב ִמי ִה ְת ֵ
ד־מׁשה׃ ְ
ֶ
ְּביַ
ל־מי נִ ְׁש ַּבע ִאם־יְב ֹאּון ֶאל־
יהם נָ ְפלּו ַב ִּמ ְד ָּבר׃ וְ ַע ִ
ֲא ֶׁשר ִּפגְ ֵר ֶ
ל־א ֶּלה ֲא ֶׁשר ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו׃ וַ ֲאנַ ְחנּו ר ִֹאים ִּכי
נּוחתֹו ֲהל ֹא ַע ֵ
ְמ ָ
ל ֹא יָ ְכלּו ָלב ֹא ִמ ְּפנֵ י ח ֶֹסר ֱאמּונָ ָתם׃
נּוחתֹו נִ ְד ַאג
ל־מ ָ
ל־ּכן ְּב ִהּוָ ֵתר ָלנּו ַה ַה ְב ָט ָחה ָלב ֹא ֶא ְ
ַע ֵ
ְלנַ ְפ ֵׁשנּו ֶּפן־יֵ ָח ֵׁשב ִאיׁש ִמ ֶּכם ִּכ ְמ ַא ֵחר ָלב ֹא ָׁש ָּמה׃ ִּכי
יהם ַאְך ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר
ם־א ֵל ֶ
ם־א ֵלינּו ּגַ ֲ
טֹובה ָּב ָאה ּגַ ֵ
ׂשרה ָ
ְב ָ
ֹא־הֹועיל ָל ֶהם ִּכי ל ֹא ִה ְת ָע ַרב ֶּב ֱאמּונַ ת ִל ָּבם׃
ִ
ָׁש ְמעּו ֵהם ל
נּוחתֹו ַּכ ֲא ֶׁשר ָא ָמר
ל־מ ָ
ִּכי ֲאנַ ְחנּו ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים ָּב ִאים ֶא ְ
ֲא ֶׁשר־נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי ְב ַא ִּפי
נּוח ִתי
ל־מ ָ
ִאם־יְב ֹאּון ֶא ְ
אכה ֲא ֶׁשר נֶ ֶע ְׂש ָתה ְּב ִהּוָ ֵסד
ן־ה ְּמ ָל ָ
נּוחה זּו ִהיא ִמ ַ
ו ְּמ ָ
יעי א ֵֹמר ְּב ָמקֹום ַא ֵחר
ֶא ֶרץ וְ ָׁש ָמיִ ם׃ ִּכי ַעל־יֹום ַה ְּׁש ִב ִ
ּוב ָּמקֹום
אכּתֹו׃ ַ
ל־מ ַל ְ
יעי ִמ ָּכ ְ
ֹלהים ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִב ִ
וַ ּיִ ְׁשּב ֹת ֱא ִ
ֹאמר עֹוד
ַהּזֶ ה י ַ
נּוח ִתי׃
ל־מ ָ
ִאם־יְב ֹאּון ֶא ְ
נּוחה וְ ַהּׁש ְֹמ ִעים
ל־ה ְּמ ָ
ַהּי ֵֹצא ָלנּו ִמ ָּכל־זֶ ה ִּכי יֵ ׁש ָּב ִאים ֶא ַ
ֹא־באּו ִמ ְּפנֵ י ח ֶֹסר ֱאמּונָ ָתם׃
טֹובה ֵמר ֹאׁש ל ָ
ׂשרה ָ
ת־ּב ָ
ֶא ְ
ל־ּפי ָדוִ ד
הֹוסיף וְ יָ ַעד יֹום ַא ֵחר ְּב ָא ְמרֹו ַע ִ
ְּול ֵקץ יָ ִמים ַר ִּבים ִ
ַהּיֹום ְּכמֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
ם־ּבק ֹלֹו ִת ְׁש ָמעּו
ַהּיֹום ִא ְ
ל־ּת ְקׁשּו ְל ַב ְב ֶכם׃
ַא ַ
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נּוחה ַהּנְ כֹונָ ה ל ֹא ָהיָ ה ְמ ַד ֵּבר
ל־ה ְּמ ָ
הֹוׁש ַע ֶא ַ
יאם יְ ֻ
ִּכי ִאּלּו ֵה ִב ָ
י־כן ַעל־יֹום ַא ֵחר׃ וְ ָל ֵכן עֹוד נִ ְׁש ַאר יֹום ַׁש ָּבתֹון ְל ַעם
ַא ֲח ֵר ֵ
אכּתֹו ַּכ ֲא ֶׁשר
נּוחתֹו יִ ְׁשּב ֹת ִמ ְּמ ַל ְ
ל־מ ָ
ֹלהים׃ ִּכי ַה ָּבא ֶא ְ
ֱא ִ
אכּתֹו ֶׁשּלֹו׃ ָל ֵכן נִ ְת ַא ְּמ ָצה ָלב ֹא ֶאל־
ֹלהים ִמ ְּמ ַל ְ
ם־ׁש ַבת ֱא ִ
ּגַ ָ
נּוחה ַה ִהיא ֶּפן־יִ ָּכ ֶׁשל ִאיׁש ְּב ֶל ְכּתֹו ְּב ִע ְּקבֹות ַה ַמ ְמ ִרים׃
ַה ְּמ ָ
ל־ח ֶרב ִּפ ִיפּיֹות ח ֵֹצב ּוב ֵֹק ַע
ֹלהים ָחזָ ק וְ ַחד ִמ ָּכ ֶ
י־חי ְּד ַבר ֱא ִ
ִּכ ַ
רּוח ּגַ ם־מ ַֹח וַ ֲע ָצמֹות ּוב ֵֹחן ַמ ְח ְׁשבֹות ֵלב וְ יִ ְצרֹו׃ וְ ֵאין
נֶ ֶפׁש וָ ַ
יְ צּור נֶ ְע ָלם ִמ ְּל ָפנָ יו ַאְך ַהּכ ֹל ָחׂשּוף וְ גָ לּוי ְל ֵעינֵ י ַההּוא ֲא ֶׁשר
ָע ֵלינּו ָל ֵתת ִּדין ְל ָפנָ יו׃
ד־מא ֹד ֲא ֶׁשר ָצ ַלח
יֹות־לנּו כ ֵֹהן ּגָ דֹול נַ ֲע ֶלה ַע ְ
ָ
וְ ַע ָּתה ִּב ְה
בּועה ֲא ֶׁשר
ת־ה ְּׁש ָ
ֹלהים נִ ְׁש ְמ ָרה ֶא ַ
ן־א ִ
ׁשּוע ֶּב ֱ
ת־ה ָּׁש ַמיִ ם יֵ ַ
ֶא ַ
ֹא־יּוכל ָלחּוׁש
ַ
נִ ְׁש ַּב ְענּו לֹו׃ ִּכי ֵאין ָלנּו כ ֵֹהן ּגָ דֹול ֲא ֶׁשר ל
ְל ִׁש ְב ֵרנּו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ּגַ ם־הּוא נִ ְב ַחן ְּב ַמּסֹות ָּכמ ֹנּו וְ ֵח ְטא
ל־ּכ ֵּסא ָה ַר ֲח ִמים
ל־ּכן נִ ּגְ ָׁשה ְּב ֶפה ָמ ֵלא ֶא ִ
ל ֹא נִ ְמ ָצא־בֹו׃ ַע ֵ
ר־לנּו ְל ִעּתֹות ַּב ָּצ ָרה׃
ָל ַק ַחת ֶח ֶסד וְ ִל ְמצ ֹא ֲחנִ ינָ ה ַל ֲעזָ ָ
נֹועד ַל ֲעמ ֹד ִל ְפנֵ י
ּמּורם ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם ַ
ִּכי ָכל־ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול ַה ָ
ֹאתם׃
ל־חּט ָ
ֹלהים ְּב ַעד ְּבנֵ י ָא ָדם ְל ַה ְק ִריב ִמנְ ָחה וָ זֶ ַבח ַע ַ
ֱא ִ
מּוכן ְל ַה ְרּגִ ַיע ִרגְ ַׁשת נַ ְפׁשֹו ְלׁש ֹגְ גִ ים ְּולת ִֹעים ִּכי גַ ם־
וְ הּוא ָ
ף־רגֶ ל וְ ַעד־ר ֹאׁש׃ ַּב ֲעבּור ז ֹאת
הּוא ֵאין ְמת ֹם ִּב ְב ָׂשרֹו ִמ ַּכ ֶ
עליו ְל ַה ְק ִריב ְּב ַעד ַח ַּטאת נַ ְפׁשֹו ְּכמֹו ְב ַעד ָה ָעם׃ וְ ל ֹא
ָהיָ ה ָ
ת־א ֶׁשר ְיִב ַחר־
ם־א ֲ
ת־ה ָּכבֹוד ַהּזֶ ה ְלנַ ְפׁשֹו ִּכי ִא ֶ
יִ ַּקח ִאיׁש ֶא ַ
יח ל ֹא ִה ְתנַ ֵּׂשא ִמּנַ ְפׁשֹו
ם־ה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ְּכ ַא ֲהר ֹן׃ ֵּכן ּגַ ַ
ּבֹו ָה ֱא ִ
ל־ּפי ָהא ֵֹמר ֵא ָליו
ם־ע ִ
ִל ְהיֹות ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול ִּכי ִא ַ
ְּבנִ י ַא ָּתה
ֲאנִ י ַהּיֹום יְ ִל ְד ִּתיָך׃
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ם־ּב ָמקֹום ַא ֵחר
וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָא ַמר ּגַ ְ
עֹולם
ַא ָּתה־כ ֵֹהן ְל ָ
י־צ ֶדק׃
ל־ּד ְב ָר ִתי ַמ ְל ִּכ ֶ
ַע ִ
ּגּוריו ִּב ְב ָׂשרֹו ִה ְק ִריב ְּת ִפּלֹות וְ ַת ֲחנּונִים ְּבקֹול
ֲא ֶׁשר ִּב ֵימי ְמ ָ
יְח ְּל ֶצּנּו ִמ ָּמוֶ ת וַ ָּיֵע ֵתר־לֹו ֵע ֶקב
ַׁשוְ ָעתֹו וְ ִד ְמ ָעתֹו ִל ְפנֵי ַׂשּגִיא כ ַֹח ַ
ְיִר ָאתֹו׃ וְ ַאף ִּב ְהיֹותֹו ֵבן ֻל ַּמד ְּב ִס ְבל ָֹתיו ִל ְׁשמ ַֹע ְּבקֹול ְמ ַצּוֶ ה׃
עֹול ִמים׃
ׁשּועת ָ
ּוב ִה ָּמ ְצאֹו ָׁש ֵלם ָהיָ ה ְל ָכל־ׁש ְֹמ ָעיו ִל ְמקֹור ְּת ַ
ְ
י־צ ֶדק׃
ל־ּד ְב ָר ִתי ַמ ְל ִּכ ֶ
ֹלהים ֳיִּק ֶבּנּו ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול ַע ִ
ִּופי ֱא ִ
יֹות ֶכם
י־ב ֵאר ָּכ ֵבד ִמ ֶּמּנּו ִּב ְה ְ
ׁש־לנּו ַה ְר ֵּבה ְל ַד ֵּבר וְ ֵד ָ
ַעל־זֶ ה יֶ ָ
מֹורים ְּבר ֹב
ַע ְר ֵלי־א ֹזֶ ן׃ ִּכי ַת ַחת ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ֲע ֵל ֶיכם ִל ְהיֹות ִ
ַהּיָ ִמים נָ חּוץ ַה ָּד ָבר ַע ָּתה ָלׁשּוב ְל ַחּו ֹת ַּד ַעת ָל ֶכם ָמה ֵה ָּמה
ֹלהים ּונְ כ ֹנִ ים ַא ֶּתם ְל ָח ָלב וְ ל ֹא ְל ֶל ֶחם
תֹורת ֱא ִ
ַא ְבנֵ י ִפּנָ ה ְּב ַ
ל־מי ֲא ֶׁשר ָח ָלב ְמזֹונֹו ֵאין לֹו ֵד ָעה ְב ִד ְב ֵרי ֶצ ֶדק
ָׁש ֵמן׃ ִּכי ָכ ִ
עֹולל הּוא׃ וְ ֶל ֶחם ָׁש ֵמן ִל ְׁש ֵל ִמים ֲא ֶׁשר ַה ְס ֵּכן ִה ְס ִּכינּו
ִּכי ֵ
ּבֹותם ְל ַה ְב ִּדיל ֵּבין־טֹוב ָל ָרע׃
ִּב ְב ִחינַ ת ִל ָ
יח וְ נַ ֲע ֶלה ַעד־
תֹורת ַה ָמ ִׁש ַ
ל־ּכן נֶ ֶרף ָּכ ֵעת ֵמ ַא ְבנֵ י ִפּנָ ה ְּב ַ
ַע ֵ
ן־מ ֲע ִׂשים
ׁשּובה ִמ ַ
ת־היְ סֹוד ִל ְת ָ
יתּה וְ ל ֹא נָ ׁשּוב ִלירֹות ֶא ַ
ַת ְכ ִל ָ
ּוס ִמ ַיכת
ֹלהים׃ אֹו ִדין ַה ְּט ִבילֹות ְ
ֲא ֶׁשר ָמוֶ ת ָּבם אֹו ֱאמּונַ ת ֱא ִ
עֹולם׃ וַ ֲאנַ ְחנּו נַ ֲע ֶׂשה ּז ֹאת
ּומ ְׁש ַּפט ָ
קּומת ַה ֵּמ ִתים ִ
ּות ַ
יָ ָדיִ ם ְ
יהם וַ ּיִ ְט ֲעמּו ֶאת־
ִּב ְרצֹות ָה ֵאל׃ ִּכי ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ְּכ ָבר א ֹרּו ֵעינֵ ֶ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ָהיְ ָתה ִל ְמנָ ת ֶח ְל ָקם׃ וַ ּיִ ְט ֲעמּו ֶאת־
ַמ ַּתת ָׁש ַמיִ ם וְ ַ
י־כן
עֹולם ֶה ָע ִתיד׃ וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ֹלהים ַהּטֹוב וְ ֶאת־נִ ְפ ְלאֹות ָה ָ
ְּד ַבר ֱא ִ
ס ֲֹררּו ל ֹא יִ ָּת ֵכן ָל ֶהם עֹוד ְל ִה ְת ַח ֵּדׁש וְ ָלׁשּוב ִּכי ִה ְצ ִליבּו ָל ֶהם
ּיׂשימּו אֹותֹו ְל ֶח ְר ָּפה׃ ִּכי ָה ָא ֶרץ
ֹלהים וַ ִ
ן־ה ֱא ִ
ת־ּב ָ
ֵמ ָח ָדׁש ֶא ֶ
ת־הּגֶ ֶׁשם ֲא ֶׁשר ִה ְרוָ ה א ָֹתּה ְּכ ַפ ַעם ְּב ַפ ַעם וְ ֵת ֵלד
ַהּׁש ָֹתה ֶא ַ
ֹלהים׃
זֶ ַרע טֹוב ַלּז ֵֹר ַע ִּת ָּׂשא ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
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יח קֹוץ וְ ַד ְר ַּדר ֵאין ֵח ֶפץ ָּבּה ְצפּויָ ה ִהיא ֱא ֵלי־
י־ת ְצ ִמ ַ
וְ ִכ ַ
יתּה ְל ָב ֵער׃
ְמ ֵא ָרה וְ ַא ֲח ִר ָ
טֹובים ֵמ ֵא ֶלה נִ ְמ ָצ ִאים ָּב ֶכם
הֹוח ְלנּו ִיְד ִידים ִּכי ְד ָב ִרים ִ
ָא ֵמן ַ
י־כז ֹאת ִּד ַּב ְרנּו׃ ִּכי ל ֹא יְ ַעּוֵ ל
ׁשּועה ַאף ִּכ ָ
ְּד ָב ִרים ְצפּויִם ֱא ֵלי־יְ ָ
ת־ע ַמל ַא ֲה ַב ְת ֶכם ֲא ֶׁשר
ת־מ ֲע ֵׂש ֶיכם וְ ֶא ֲ
ֹלהים וְ ל ֹא יִ ְׁש ַּכח ֶא ַ
ָה ֱא ִ
ם־הּיֹום׃
עֹוד ֶכם ֵּכן ּגַ ַ
דׁשיו וְ ְ
יתם ִל ְק ָ
יתם ִל ְׁשמֹו ס ְֹמ ִכים ֱהיִ ֶ
ֶה ְר ֵא ֶ
וְ ֶח ְפ ֵצנּו ִּכי ִאיׁש ִאיׁש ִמ ֶּכם יִ ּוָ ַדע ִמ ְּמגַ ַּמת ֲע ָמלֹו ִּכי ִת ְקוָ תֹו
ם־ּת ְלכּון ְּב ִע ְּקבֹות
ד־ה ֵּקץ׃ וְ ל ֹא ִת ְהיּו ֲע ֵצ ִלים ִּכי ִא ֵ
נֶ ֱא ָמנָ ה ַע ַ
ת־ה ַה ְב ָטחֹות׃
רּוחם יָ ְרׁשּו ֶא ַ
ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ֶּב ֱאמּונָ ָתם וְ א ֶֹרְך ָ
ת־א ְב ָר ָהם וְ ֵאין ּגָ דֹול ִמ ֶּמּנּו
ֹלהים ֶא ַ
יח ֱא ִ
ִּכי ַכ ֲא ֶׁשר ִה ְב ִט ַ
י־ב ֵרְך ֲא ָב ֶר ְכָך וְ ַה ְר ָּבה
ֹאמר ִּכ ָ
ְל ִה ָּׁש ַבע ּבֹו נִ ְׁש ַּבע ְּבנַ ְפׁשֹו׃ וַ ּי ַ
ת־ה ַה ְב ָט ָחה׃
הֹוחיל ְּבא ֶֹרְך רּוחֹו וַ ּיִ נְ ַחל ֶא ַ
ַא ְר ֶּבה אֹו ָ*תְך׃ ְּוב ֵכן ִ
בּועה ִיָביא
ִּכי ָא ְמנָ ם ֲאנָ ִׁשים נִ ְׁש ָּב ִעים ְּבגָ דֹול ֵמ ֶהם וְ ת ֶֹקף ַה ְּׁש ָ
ֹלהים ְּב ָכל־ּת ֶֹקף
ינֵיהם׃ ֵוְכן ַּכ ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ ָה ֱא ִ
ל־ריב ֵּב ֶ
ֵקץ ְל ָכ ִ
ת־יֹור ֵׁשי ַה ַה ְב ָט ָחה ִּכי ֲע ָצתֹו ֵאין ְל ָה ִׁשיב ָע ַרב
ְ
ְל ַה ְראֹות ֶא
בּועתֹו׃ ִּוב ְׁש ֵּתי ֲא ָמרֹות ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ֵאין ֲח ִליפֹות
נֵיהם ִּב ְׁש ָ
ִל ְפ ֶ
ֹלהים ְל ַכּזֵ ב נִ ְמ ָצא ָלנּו נ ַֹחם־ע ֹז ַה ְמ ַמ ְּל ִטים
ָל ֵהן ִמ ִּב ְל ִּתי יְכ ֶֹלת ָה ֱא ִ
יְתה ָּלנּו
ר־ה ָ
רּוכה ְל ָפנֵינּו׃ ֲא ֶׁש ָ
ֶאת־נַ ְפ ֵׁשנּו ְל ַה ֲחזִ יק ַּב ִּת ְקוָ ה ָה ֲע ָ
ר־ׁשם
ל־מ ֵּבית ַל ָּפר ֶֹכת׃ ֲא ֶׁש ָ
ּומּגִ ַיע ֶא ִ
עֹוגִ ין ְלנֶ ֶפׁש נֶ ֱא ָמן וְ ָחזָ ק ַ
ל־ּד ְב ָר ִתי
עֹולם ַע ִ
ר־היָ ה ְלכ ֵֹהן ּגָ דֹול ְל ָ
ׁשּוע ָה ָרץ ְל ָפנֵינּו ֲא ֶׁש ָ
ָּבא יֵ ַ
י־צ ֶדק׃
ַמ ְל ִּכ ֶ
י־צ ֶדק ֶמ ֶלְך ָׁש ֵלם ּכ ֵֹהן ְל ֵאל ֶע ְליֹון ֲא ֶׁשר יָ ָצא
ִּכי זֶ ה ַמ ְל ִּכ ֶ
ת־ה ְּמ ָל ִכים
ִל ְק ַראת ַא ְב ָר ָהם ַא ֲח ֵרי ׁשּובּו ֵמ ַהּכֹות ֶא ַ
ּופ ֶׁשר ְׁשמֹו
וַ ָיְב ְר ֵכהּו׃ וַ ֲא ֶׁשר ָח ַלק־לֹו ַא ְב ָר ָהם ַמ ֲע ֵׂשר ִמּכ ֹל ֵ
ם־ּכן ֶמ ֶלְך ָׁש ֵלם הּוא ֶמ ֶלְך ַה ָּׁשלֹום׃
ְּבר ֹאׁש ֶמ ֶלְך ֶצ ֶדק וְ גַ ֵ
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ּיָמים וְ ַאף ל ֹא
יַחׂש וְ ֵאין לֹו ְּת ִח ַּלת ַה ִ
ֹא־אם ְּבל ֹא ַ
ֹא־אב ְּבל ֵ
ְּבל ָ
עֹולם׃
ֹלהים הּוא ע ֵֹמד ּכ ֵֹהן ְל ָ
ן־ה ֱא ִ
דֹומה ְל ֶב ָ
ֵקץ ַה ַחּיִ ים וְ ֶ
ּוראּו־נָ א ַמה־ּנִ ְכ ָּבד הּוא ֲא ֶׁשר ַא ְב ָר ָהם ר ֹאׁש ָה ָאבֹות נָ ַתן־
ְ
יֹור ֵׁשי ַה ְּכ ֻהּנָ ה ִמ ְּבנֵ י ֵלוִ י
אׁשית ַה ָּׁש ָלל׃ וְ ָא ֵמן ְ
לֹו ַמ ֲע ֵׂשר ֵמ ֵר ִ
ּתֹורה ֵמ ֵאת ָה ָעם
ל־ּפי ַה ָ
ָל ֶהם ַה ִּמ ְׁש ָּפט ָל ַק ַחת ַמ ֲע ֵׂשר ַע ִ
יהם ַאף ִּכי־י ְֹצ ֵאי יֶ ֶרְך ַא ְב ָר ָהם ֵהם׃ וְ זֶ ה ֲא ֶׁשר ל ֹא
ֵמ ֵאת ֲא ֵח ֶ
ם־ּב ַרְך א ֹתֹו
ִה ְתיַ ֵחׂש ְל ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם ָל ַקח ַמ ֲע ֵׂשר ֵמ ַא ְב ָר ָהם וְ גַ ֵ
דּוע הּוא ֵמ ֵאין ּפ ֶֹצה
ֲא ֶׁשר ַה ַה ְב ָט ָחה נְ תּונָ ה לֹו ֵמ ָאז׃ וְ ָד ָבר יָ ַ
ֹלק ִחים ַמ ֲע ֵׂשר ֲאנָ ִׁשים
ן־הּגָ דֹול׃ ּופ ֹה ְ
ֶפה ִּכי ַה ָּקט ֹן יְב ַֹרְך ִמ ַ
מּותה וְ ָׁשם זֶ ה הּוא ֲא ֶׁשר ֵעדּות לֹו ִּכי הּוא ָחי׃ וְ ִאם
ְּבנֵי ְת ָ
ֹּלק ַח ַמ ֲע ֵׂשר נָ ַתן ַמ ֲע ֵׂשר ְּבתֹוְך
ם־לוִ י ַה ֵ
ִּת ְׂשאּו נִיב ְׂש ָפ ָתי ּגַ ֵ
י־צ ֶדק ִל ְק ָראתֹו׃
ַא ְב ָר ָהם׃ ִּכי ְּב ֶיֶרְך ָא ִביו ָהיָ ה ְּב ֵצאת ַמ ְל ִּכ ֶ
יה
ל־ח ֶפץ נִ ְמ ְצ ָאה ִּב ְכ ֻהּנַ ת ְּבנֵי ֵלוִ י ֲא ֶׁשר ְּב ֶיָמ ָ
וְ ִאם ַּת ְכ ִלית ָּכ ֵ
ל־ּד ְב ָר ִתי ַמ ְל ִּכי־
ה־ּלכ ֵֹהן ַא ֵחר ִּכי יָ קּום ַע ִ
ּתֹורה ָל ָעם ַמ ְ
נִ ְּתנָ ה ַה ָ
ל־ּד ְב ָר ִתי ַא ֲהרֹן׃ ִּכי ְב ִה ְׁש ַּתּנֹות ַה ְּכ ֻהּנָ ה
ֶצ ֶדק וְ ל ֹא יִ ָּק ֵרא ַע ִ
ר־יְד ַּבר
ּתֹורה ּב ֹא ָתבֹוא ֶאל־נָ כֹון׃ וְ ִהּנֵ ה־זֶ ה ֲא ֶׁש ֻ
ם־ח ִל ַיפת ַה ָ
ּגַ ֲ
ן־ׁש ֶבט ַא ֵחר הּוא ֲא ֶׁשר ֵאין ִאיׁש ִמ ֶּמּנּו ָק ֵרב ֶאל־
ּבֹו ָכז ֹאת ֶּב ֵ
ל־ׁש ֶבט זֶ ה
יהּודה ָצ ַמח ֲאד ֹנֵינּו וְ ַע ֵ
מּוד ַעת ז ֹאת ִּכי ִמ ָ
זְּב ַח׃ ִּכי ַ
ַה ִּמ ֵ
מּוד ַעת
אּומה ַעל־א ֹדֹות ַה ְּכ ֻהּנָ ה׃ וְ גַ ם־ז ֹאת ַ
מׁשה ְמ ָ
ֹא־ד ֶּבר ֶ
ל ִ
י־צ ֶדק׃ ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו
יֶתר ִמ ָּדה ִּכי יָקּום ּכ ֵֹהן ַא ֵחר ִּב ְדמּות ַמ ְל ִּכ ֶ
ְּב ֶ
בּורה ְל ַחּיֵי ֵאין־
ם־ל ִפי ַהּגְ ָ
ּתֹורה ְל ַחּיֵי ְב ָׂש ִרים ִּכי ִא ְ
ְל ִפי ִמ ְצוַ ת ַה ָ
י־ה ִעיד ֵלאמ ֹר
סֹוף׃ ִּכ ֵ
עֹולם
ַא ָּתה כ ֵֹהן ְל ָ
י־צ ֶדק׃
ל־ּד ְב ַר ִתי ַמ ְל ִּכ ֶ
ַע ִ
נּואה ַל ָּדת ַהּנְ תּונָ ה ִמ ֶּק ֶדם ֲא ֶׁשר ָהיְ ָתה
ִּכי ָא ְמנָ ם יֵ ׁש ְּת ָ
הֹועיל׃
ִמ ְּב ִלי־כ ַֹח וְ ִל ְב ִלי ִ
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ם־את ֲא ֶׁשר ַעל־
ּתֹורה ל ֹא ִב ְּצ ָעה ָּד ָבר ְל ַת ְכ ִליתֹו ִּכי ִא ֵ
ִּכי ַה ָ
ֹלהים׃
ל־ה ֱא ִ
טֹובה ִמ ֶּמּנָ ה ֲא ֶׁשר ָּבּה נִ ְק ַרב ֶא ָ
יָ ָדּה ָּב ָאה ִת ְקוָ ה ָ
בּועה׃ ִּכי ֵה ָּמה ָהיּו
ׁשּוע ל ֹא ָהיָ ה ְלכ ֵֹהן ִמ ְּב ִלי ְׁש ָ
ּוב ֲא ֶׁשר יֵ ַ
ַ
ל־ּפי ָהא ֵֹמר ֵא ָליו
בּועה ַע ִ
בּועה וְ זֶ ה ִּב ְׁש ָ
ְלכ ֲֹהנִ ים ִמ ְּב ִלי ְׁש ָ
נִ ְׁש ַּבע יְ הֹוָ ה וְ ל ֹא יִ ּנָ ֵחם
י־צ ֶדק׃
ל־ּד ְב ָר ִתי ַמ ְל ִּכ ֶ
עֹולם ַע ִ
ַא ָּתה־כ ֵֹהן ְל ָ
ן־ה ִראׁש ֹנָ ה׃
ּטֹובה ִמ ָ
ׁשּוע הּוא ָה ֵע ָרבֹון ַל ְּב ִרית ַה ָ
ֲא ֶׁשר ָלז ֹאת יֵ ַ
נֶיה ָה ֵהם ִּכי ל ֹא ְיָכלּו ָל ֶׁש ֶבת ָל ַעד ִמ ְּפנֵי ַה ָּמוֶ ת׃
וְ ַר ִּבים ָהיּו כ ֲֹה ָ
ם־ּכ ֻהּנָ תֹו ל ֹא ַת ֲעב ֹר ִמ ֶּמּנּו׃ ַּוב ֲעבּור
עֹולם ּגַ ְ
וְ זֶ ה יַ ַען ִּכי יֵ ֵׁשב ְל ָ
ל־ה ָּב ִאים ַעל־יָ דֹו
ׁשּועת נֶ ַצח ְל ָכ ַ
הֹוׁש ַיע ְּת ַ
ז ֹאת ַרב הּוא ְל ִ
אֹלהים ִּכי הּוא ַחי ָלנֶ ַצח ְל ַה ְפּגִ ַיע ַּב ֲע ָדם׃
ֵל ִ
ּובר ְל ָבב נִ ְב ָּדל
ִּכי טֹוב ָלנּו כ ֵֹהן ּגָ דֹול ָקדֹוׁש ָּכמֹוהּו נְ ִקי ַכ ַּפיִ ם ַ
ֵמ ַח ָּט ִאים וְ נִ ָּׂשא ֵמ ַעל ַה ָּׁש ָמיִ ם׃ ֲא ֶׁשר ֵאין־לֹו ח ֹק יֹום יֹום
ל־ח ַּטאת נַ ְפׁשֹו
דֹולים ְל ַה ְק ִריב ָק ְר ָּבן ַּב ְּת ִח ָּלה ַע ַ
ַּכּכ ֲֹהנִ ים ַהּגְ ִ
י־כן ְּב ַעד ָה ָעם ִּכי ִה ְׁש ִלים ֶאת־ז ֹאת ְּב ַפ ַעם ַא ַחת
וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ימה ֲאנָ ִׁשים ְלכ ֲֹהנִ ים
ּתֹורה ֵה ִק ָ
ְּב ַה ְק ִריב ֶאת־נַ ְפׁשֹו׃ ִּכי ַה ָ
ּתֹורה
בּועה ַא ֲח ֵרי ַה ָ
ר־ה ְּׁש ָ
דֹולים ֲא ֶׁשר ִר ְפיֹונָ ם ָּבם ַאְך ְּד ַב ַ
ּגְ ִ
ת־ה ֵּבן ֲא ֶׁשר נַ ֲע ֶלה הּוא ִּב ְׁש ֵלמּות נֶ ַצח׃
ֵה ִקים ֶא ַ
ימין ִּכ ֵּסא
ׁש־לנּו כ ֵֹהן ּגָ דֹול ַהּי ֵֹׁשב ִל ִ
סֹוף ָּד ָבר ַהּכ ֹל נִ ְׁש ָמע יֶ ָ
ַה ָּכבֹוד ַּב ָּׁש ָמיִם׃ ְמ ָׁש ֵרת ַּבּק ֶֹדׁש ְּוב ִמ ְׁש ָּכן ֱא ֶמת ֲא ֶׁשר ֶה ֱא ִהיל
יְ הֹוָ ה וְ ל ֹא ָא ָדם׃ ָוְכל־ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול יָ ֳע ַמד ְל ַה ְק ִריב ִמנְ ָחה וָ זָ ַבח
ל־ּכן נָ כֹון ִל ְהיֹות ּגַ ם־לֹו ָק ְר ָּבן ֲא ֶׁשר ְיַק ִריב׃ וְ ִאּלּו ָהיָ ה ָב ָא ֶרץ
וְ ַע ֵ
ּתֹורה׃
ל־ק ְר ָּבן ַּכ ָ
ל ֹא ָהיָ ה כ ֵֹהן ִמ ְּפנֵי ַהּכ ֲֹהנִים ַה ַּמ ְק ִר ִיבים ָּכ ָ
ַה ְמ ַכ ֲהנִים ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ֲא ֶׁשר הּוא ְדמּות וְ ֵצל ַל ֲא ֶׁשר ַּב ָּמרֹום
ת־ה ִּמ ְׁש ָּכן ִּכי ָא ַמר
ֹלהים ַּב ֲעׁשתֹו וְ ֶא ַ
מׁשה ִמ ִּפי ֱא ִ
ַּכ ֲא ֶׁשר ֻצּוָ ה ֶ
ְר ֵאה וַ ֲע ֵׂשה כ ֹל ַּכ ַּת ְבנִית ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ָמ ְר ֶאה ָּב ָהר׃
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וְ ַע ָּתה הּוא ָל ַקח־לֹו ְכ ֻהּנָ ה נִ ְׂשּגָ ָבה ִמּז ֹאת ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ם־
ן־ה ִראׁש ֹנָ ה ּונְ תּונָ ה
ַה ְּב ִרית ֲא ֶׁשר הּוא ְל ֵמ ִליץ ָלּה נִ ְׂשּגָ ָבה ִמ ָ
ן־ה ִראׁש ֹנֹות׃ ִּכי לּו ָהיְ ָתה ַה ְּב ִרית
י־ה ְב ָטחֹות טֹובֹות ִמ ָ
ֲע ֵל ַ
ֹא־יְב ַּקׁש ָמקֹום ִל ְׁשנִ ּיָ ה׃ ַאְך
ָה ִראׁש ֹנָ ה ְב ִלי ֶח ְסרֹון ֲהל ֹא ל ֻ
יהם
ִּב ְמצ ֹא ֶח ְסרֹון ָא ַמר ֲא ֵל ֶ
ִהּנֵ ה יָ ִמים ָּב ִאים נְ ֻאם־יְ הֹוָ ה
הּודה ְּב ִרית ֲח ָד ָׁשה׃
ת־ּבית יְ ָ
ת־ּבית יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֶא ֵ
וְ ָכ ַר ִּתי ֶא ֵ
בֹותם
ת־א ָ
ל ֹא ַכ ְּב ִרית ֲא ֶׁשר ָּכ ַר ִּתי ֶא ֲ
יאם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם
הֹוצ ָ
יקי ְביָ ָדם ְל ִ
ְּביֹום ֶה ֱחזִ ִ
יתי
ת־ּב ִר ִ
ר־ה ָּמה ֵה ֵפרּו ֶא ְ
ֲא ֶׁש ֵ
*
וְ ָאנ ִֹכי ָּב ַח ְל ִּתי ָבם נְ ֻאם־יְ הֹוָ ה׃
ת־ּבית יִ ְׂש ָר ֵאל
ִּכי ז ֹאת ַה ְּב ִרית ֲא ֶׁשר ֶא ְכר ֹת ֶא ֵ
ַא ֲח ֵרי ַהּיָ ִמים ָה ֵהם נְ ֻאם־יְ הֹוָ ה
ת־ּתֹור ִתי ְּב ִק ְר ָּבם
ָ
נָ ַת ִּתי ֶא
ל־ל ָּבם ֶא ְכ ֳּת ֶבּנָ ה
וְ ַע ִ
אֹלהים
יתי ָל ֶהם ֵל ִ
וְ ָהיִ ִ
יּו־לי ְל ָעם׃
וְ ֵה ָּמה יִ ְה ִ
ת־ר ֵעהּו
וְ ל ֹא יְ ַל ְּמדּו עֹוד ִאיׁש ֶא ֵ
ת־א ִחיו ֵלאמ ֹר ְּדעּו ֶאת־יְ הֹוָ ה
וְ ִאיׁש ֶא ָ
כּוּלם יֵ ְדעּו א ִֹתי
ִּכי ָ
דֹולם׃
ְל ִמ ְּק ַטּנָ ם וְ ַעד־ּגְ ָ
ִּכי ֶא ְס ַלח ַל ֲעֹונָ ם
יהם ל ֹא ֶאזְ ָּכר־עֹוד׃
אתם ְּול ִפ ְׁש ֵע ֶ
ְּול ַח ָּט ָ
ּנֹוׁשנֶ ת
ת־ה ִראׁש ֹנָ ה וְ ַה ָּב ָלה וְ ַה ֶ
ְּב ָא ְמרֹו ְּב ִרית ֲח ָד ָׁשה ִּב ָּלה ֶא ָ
ָקרֹוב ִק ָּצּה׃
7
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ּומ ְק ַּדׁש
ת־אל ִ
בֹוד ֵ
ם־ה ְּב ִרית ָה ִראׁש ֹנָ ה ָהיּו ָלּה ֻח ֵּקי ֲע ַ
אּולם ּגַ ַ
ָ
נֹורה
ַמ ָּטה ָּב ָא ֶרץ׃ ִּכי נַ ֲע ָׂשה ַה ִמ ְׁש ָּכן ַה ִחיצֹון ֲא ֶׁשר ָׁשם ַה ְּמ ָ
ּומ ֵּבית ַל ָּפר ֶֹכת
וְ ַה ֻּׁש ְל ָחן וְ ֶל ֶחם ַה ָּפנִ ים וְ הּוא נִ ְק ָרא ק ֶֹדׁש׃ ִ
ִמ ְׁש ָּכן ַהּנִ ְק ָרא ק ֶֹדׁש ַה ֳּק ָד ִׁשים׃ ָׁשם ַמ ְח ַּתת ַהּזָ ָהב וַ ֲארֹון
תֹוכּה
ַה ְּב ִרית ְמ ֻצ ֶּפה זָ ָהב ָס ִביב וְ ִצנְ ֶצנֶ ת זָ ָהב ֲא ֶׁשר ַה ָּמן ְּב ָ
רּובי
ּומ ְל ַמ ְע ָלה ְּכ ֵ
ּומ ֵּטה ַא ֲהר ֹן ֲא ֶׁשר ָּפ ַרח וְ לּוח ֹת ַה ְּב ִרית׃ ִ
ַ
ל־ּכל־
ל־ה ַּכּפ ֶֹרת וְ ֵאין ָלנּו ַע ָּתה ְל ַד ֵּבר ַע ָ
ַה ָּכבֹוד ס ְֹכ ִכים ַע ַ
ֵח ֶלק וְ ֵח ֶלק ְל ַבּדֹו׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר נַ ֲעׂשּו ֵא ֶּלה ָּבאּו ָת ִמיד ַהּכ ֲֹהנִ ים
ימי ָּבא ַהּכ ֵֹהן
ל־ה ְּפנִ ִ
ל־ה ִּמ ְׁש ָּכן ַה ִחיצֹון׃ וְ ֶא ַ
ע ְֹב ֵדי ֲעב ָֹדה ֶא ַ
י־דם ֲא ֶׁשר ִהּזָ ה
ַהּגָ דֹול ְל ַבּדֹו ַּפ ַעם ַא ַחת ַּב ָּׁשנָ ה ל ֹא ִּב ְב ִל ָ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש
הֹוד ַיע ַ
ּוב ַעד ִׁשגְ גֹות ָה ָעם׃ ְּבז ֹאת ִ
ְל ַכ ֵּפר ַּב ֲעדֹו ְ
ִּכי עֹוד ל ֹא נִ ְפ ַּתח ַה ֶּד ֶרְך ְלק ֶֹדׁש ַה ֳּק ָד ִׁשים ָּכל־עֹוד ַה ִמ ְׁש ָּכן
מׁשל ַלּזְ ָמן ַהּזֶ ה
ל־מכֹונֹו׃ וְ זֶ ה הּוא ְל ָ
ָה ִראׁשֹון ע ֵֹמד ַע ְ
ְּב ַה ְק ִר ָיבם ִמנְ ָחה וָ זֶ ַבח ֲא ֶׁשר ֵאין ָּבם ְל ָה ִכין ֵל ָבב ָׁש ֵלם ֶאל־
ּוט ִבילֹות
ּומ ְׁש ֶּתה ְ
ם־מ ֲא ָכל ִ
ָהע ְֹב ִדים׃ ִּכי ֻחּקֹות ַהּגּוף ֵהם ִע ַ
ד־עת ַה ִּתּקּון׃
ׁש ֹנֹות ֲא ֶׁשר נִ ְּתנּו ַע ֵ
ל־הּט ֹבֹות ָה ֲע ִתידֹות
יח ִל ְהיֹות ְלכ ֵֹהן ּגָ דֹול ַע ַ
ֲא ָבל ְּבב ֹא ַה ָּמ ִׁש ַ
ַּב ִּמ ְׁש ָּכן ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּׁש ֵלם ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו ַמ ֲע ֶׂשה יָ ַדיִ ם וְ ֵאינֶּנּו
ל־הּק ֶֹדׁש ל ֹא ְב ַדם
יאה ַה ֵּלזּו׃ הּוא ָבא ַפ ַעם ַא ַחת ֶא ַ
ֵמ ַה ְּב ִר ָ
עֹולם׃ וְ ִאם
ּיִמ ָצא ְּפדּות ָ
ם־ּב ַדם נַ ְפׁשֹו וַ ְ
ְׂש ִע ִירים וַ ֲעגָ ִלים ִּכי ִא ְ
יְט ֵהר ֶאת־
ל־ה ָּט ֵמא ַ
ַּדם ְׂש ִע ִירים ָּופ ִרים וְ ֵא ֶפר ַה ָּפ ָרה ז ַֹרק ַע ַ
עֹולם
רּוח ָ
יח ֲא ֶׁשר ְּב ַ
י־דם ַה ָּמ ִׁש ַ
ְּב ָׂשרֹו וְ ַיק ְּד ֵׁשהּו׃ ַאף ִּכ ַ
*
ת־ל ְּב ֶכם ִמן־
יְט ֵהר ֶא ִ
אֹלהים ַ
ִה ְק ִריב ֶאת־נַ ְפׁשֹו ִּב ְב ִלי־מּום ֵל ִ
ֹלהים ַחּיִ ים׃
ת־א ִ
ַמ ֲע ִׂשים ֲא ֶׁשר ָמוֶ ת ָּבם ַל ֲעב ֹד ֶא ֱ
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י

ַּב ֲעבּור ז ֹאת ַמ ְל ָאְך ֵמ ִליץ הּוא ַל ְּב ִרית ַה ֲח ָד ָׁשה ּומֹותֹו נִ ְמ ָצא
ּפׁש ִעים ַּת ַחת ַה ְּב ִרית ָה ִראׁש ֹנָ ה ְל ַמ ַען יַ ִּׂשיגּו
ְל ַכ ָּפ ַרת ַה ְ
עֹולם׃ ִּכי ְב ַצּוָ ַאת ַה ַּמנְ ִחיל
ת־ה ְב ָט ַחת נַ ֲח ַלת ָ
ְב ִח ֵירי־יָ ּה ֶא ַ
יֶ ְח ַסר מֹות ַה ַּמנְ ִחיל׃ וְ ַצּוָ את ַה ַמנְ ִחיל ָּתקּום ַאְך ַא ֲח ֵרי
ם־חנֻ ַּכת
ַה ָּמוֶ ת יַ ַען ֵאין ָלּה ּת ֶֹקף ְּב ַחּיֵ י ַה ַּמנְ ִחיל׃ וְ ל ֵָכן ּגַ ֲ
י־דם׃ ִּכי ַכ ֲא ֶׁשר נֶ ֶא ְמ ָרה
ַה ְּב ִרית ָה ִראׁש ֹנָ ה ל ֹא נֶ ֶע ְׂש ָּתה ִּב ְב ִל ָ
יַד־מׁשה ָל ַקח ַּדם ֲעגָ ִלים
ֶ
ל־ה ָעם ְּב
ּתֹורה ְל ָכ ָ
ל־מ ְצוָ ה ְּכ ִפי ַה ָ
ָכ ִ
ל־ה ֵּס ֶפר וְ ַעל־
תֹול ַעת וְ ֵאזֹוב וַ ּיִ זְ ר ֹק ַע ַ
ּוׁשנִי ַ
ם־מיִם ְ
ּוׂש ִע ִירים ִע ַ
ְ
*
ֹלהים׃
ם־ה ְּב ִרית ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה ֶא ְת ֶכם ֱא ִ
ֹאמר ִהּנֵ ה ַד ַ
ָה ָעם׃ וַ ּי ַ
ת־ה ָּדם׃ ִוְכ ְמ ַעט
ל־ּכ ֵלי ַה ָּׁש ֵרת זָ ַרק ֶא ַ
ל־ּכ ְ
ל־ה ִּמ ְׁש ָּכן וְ ַע ָ
ֵוְכן ַע ַ
יחה׃
ְך־ּדם ֵאין ְס ִל ָ
יִט ַהר ַּב ָּדם ִוב ְב ִלי ְׁש ָפ ָ
ּתֹורה ְ
ַהּכ ֹל ְל ִפי ַה ָ
ת־ה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ַּת ְבנִ ית ֵהם
וְ ָל ֵכן נָ כֹון ָהיָ ה ְל ַט ֵהר ָּכז ֹאת ֶא ַ
טֹובים
ַל ֲא ֶׁשר ַּב ָּמרֹום ֲא ָבל ַה ְּד ָב ִרים ַע ְצ ָמם ַּב ָּמרֹום ִּבזְ ָב ִחים ִ
ל־ה ִּמ ְק ָּדׁש ַמ ֲע ֵׂשה יָ ַדיִ ם ֲא ֶׁשר
יח ֶא ַ
ֵמ ֵא ֶּלה׃ ִּכי ל ֹא ָבא ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־ע ֶצם ַה ָּׁש ַמיִ ם
ם־ּבא ֶא ֶ
ַּת ְבנִ ית הּוא ְל ִמ ְק ָּדׁש ֱא ֶמת ִּכי ִא ָ
ֹלהים׃ ּגַ ם־ל ֹא ְל ַה ְק ִריב ֶאת־
ְל ֵה ָראֹות ַע ָּתה ַּב ֲע ֵדנּו ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
ל־הּק ֶֹדׁש ָׁשנָ ה
נַ ְפׁשֹו ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות ַּכּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול ַה ָּבא ֶא ַ
ם־ּכן ָהיָ ה לֹו ְל ִה ְת ַעּנֹות ְּפ ָע ִמים
ְב ָׁשנָ ה ְּב ַדם ל ֹא־לֹו׃ ִּכי ִא ֵ
ַרּבֹות ְל ִמן ִהּוָ ֵסד ָא ֶרץ ַאְך ַע ָּתה ְּב ֵקץ ַהּד ֹרֹות נִ גְ ָלה ַפ ַעם
ל־ּבנֵ י
ַא ַחת ְל ָה ֵתם ַה ַח ָּטאֹות ְּבזֶ ַבח נַ ְפׁשֹו׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר נִ גְ זַ ר ַע ְ
יח
ם־ה ָּמ ִׁש ַ
י־כן ַה ִּמ ְׁש ָּפט׃ ֵּכן ּגַ ַ
ָא ָדם ָלמּות ַּפ ַעם ַא ַחת וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ּוב ְב ִלי
ִה ְק ִריב ֶאת־נַ ְפׁשֹו ַפ ַעם ַא ַחת ָל ֵׂשאת ֵח ְטא ַר ִּבים ִ
ׁשּועה׃
ַח ָּטאת יֵ ָר ֶאה ֵׁשנִ ית ַל ְמ ַח ִּכים־לֹו ִל ְת ָ
ּתֹורה ֲא ֶׁשר ָּבּה ַרק ֵצל ט ֹבֹות ָה ֲע ִתידֹות וְ ל ֹא ְפנֵי ֶע ֶצם
ִּכי ַה ָ
ַהּט ֹבֹות ָה ֵהּנָ ה ֵאין ְּבכ ָֹחּה ְל ָה ִכין ָׁש ֵלם ַלּנִ ּגָ ִׁשים ַּבּזְ ָב ִחים ָה ֵא ֶּלה
ֲא ֶׁשר ְיַק ִריבּו ָת ִמיד ָׁשנָ ה ְב ָׁשנָ ה׃
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 v. 20נ׳׳א ָכ ַרת יְ הוָ ֹה ִע ָמ ֶכם ,עיין שמות כ׳׳ד ח׳.
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ֹא־כן ֲהל ֹא יֶ ְח ְּדלּו ֵמ ַה ְק ִר ָיבם עֹוד ִּכי ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר
ִּכי ִאם־ל ֵ
ִה ַּט ֲהרּו ָהע ְֹב ִדים ַפ ַעם ַא ַחת ֵאין ָל ָהם עֹוד ַמ ְח ֶׁש ֶבת ַה ֵח ְטא׃
אּולם ַּב ָּק ְר ָּבנֹות ָה ֵא ֶּלה יֶ ׁש־זֵ ֶכר ַל ֲח ָט ִאים ָׁשנָ ה ְב ָׁשנָ ה׃ ִּכי ֵאין
ָ
ל־ּת ֵבל
ל־ּכן ְּבב ֹאֹו ֶא ֵ
ּוׂש ִע ִירים ִלנְ ׂשא ֲח ָט ִאים׃ ַע ֵ
ְּב ַדם ָּפ ִרים ְ
ַא ְר ָצה ָא ָמר
ּומנְ ָחה ל ֹא ָח ַפ ְצ ָּת
זֶ ַבח ִ
ּגּוף* ּכֹונַ נְ ָּת ִּלי׃
עֹולה וַ ֲח ָּט ָאה ל ֹא ָׁש ָא ְל ָּת׃
ָ
אתי
ה־ב ִ
ָאז ָא ַמ ְר ִּתי ִהּנֵ ָ
ת־ס ֶפר ָּכתּוב ָע ָלי
ִּב ְמגִ ַּל ֵ
ֹלהי׃
ַל ֲעׂשֹות ְרצֹונְ ָך ֱא ָ
עֹולה וַ ֲח ָט ָאה ל ֹא ָח ַפ ְצ ָּת וְ ל ֹא
ּומנְ ָחה וְ ָ
ְּב ָא ְמרֹו ֵמר ֹאׁש זֶ ַבח ִ
ֹאמר ִהּנֵ ה־
ּתֹורה׃ ָאז י ַ
ּמּוב ִאים ְל ִפי ַה ָ
ָׁש ָא ְל ָּת וְ ֵהם ֵה ָּמה ַה ָ
ת־ה ִראׁש ֹנָ ה ְל ַמ ַען ָה ֵקם
ֹלהי ֵה ִסיר ֶא ָ
אתי ַל ֲעׂשֹות ְרצֹונְ ָך ֱא ַ
ָב ִ
ׁשּוע
ּוב ָרצֹון ַהּזֶ ה ָאנּו ִמ ְת ַק ְּד ִׁשים ְּב ָק ְר ַּבן נֶ ֶפׁש יֵ ַ
ת־ה ְּׁשנִ ּיָ ה׃ ָ
ֶא ַ
יח ֲא ֶׁשר ִה ְק ִריב ַּפ ַעם ֶא ָחת׃ וְ ָכל־ּכ ֵֹהן ע ֵֹמד ְל ָׁש ֵרת
ַה ָּמ ִׁש ַ
ת־הּזְ ָב ִחים ָה ֵה ָּמה ֲא ֶׁשר
יֹום יֹום ְּול ַה ְק ִריב ְּפ ָע ִמים ׁש ֹנֹות ֶא ַ
ל־ח ָט ִאים׃ ֲא ָבל הּוא ִה ְק ִריב זֶ ַבח
עֹולם ְל ַכ ֵּפר ַע ֲ
ֵאין ָּבם ֵמ ָ
ּומ ָאז
ד־עֹולם׃ ֵ
ָ
ֹלהים ַע
ימין ֱא ִ
ל־ה ֲח ָט ִאים וַ ּיֵ ֶׁשב ִל ִ
ֶא ַחד ַע ַ
ד־יּוׁשתּו א ֹ ָיְביו ֲהד ֹם ְל ַרגְ ָליו׃ ִּכי ְב ָק ְר ָּבן ֶא ָחד
ְ
הּוא ְמיַ ֵחל ַע
ם־רּוח ַהּק ֶֹדׁש יָ ֶעד־
ַ
ד־עֹולם׃ וְ גַ
ָ
ת־ה ְמ ֻק ָּד ִׁשים ַע
ִה ְׁש ִלים ֶא ַ
ָלנּו ָכז ֹאת ִּכי ַא ֲח ֵרי ָא ְמרֹו׃
ז ֹאת ַה ְּב ִרית ֲא ֶׁשר ֶא ְכר ֹת ִא ָּתם
ַא ֲח ֵרי ַהּיָ ִמים ָה ֵהם נְ ֻאם־יְ הֹוָ ה
ת־ּתֹור ִתי ְּב ִק ְר ָּבם
ָ
נָ ַת ִּתי ֶא
ל־ל ָּבם ֶא ְכ ֳּת ֶבּנָ ה׃
וְ ַע ִ
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ֹאמר
יֹוסיף י ַ
ִ
אתם ל ֹא ֶאזְ ָּכר־עֹוד׃
וְ ַל ֲעֹונָ ם ְּול ַח ָּט ָ
ל־ה ֵח ְטא׃
יחה ָל ֵא ֶּלה ֵאין ָמקֹום ְל ָק ְר ָּבן ָע ַ
ׁש־ׁשם ְס ִל ָ
ּוב ֲא ֶׁשר יֶ ָ
ַ
ׁשּוע׃
ל־הּק ֶֹדׁש ְּב ַדם יֵ ַ
ל־ּכן ֶא ָחי ִּב ְהיֹות ָלנּו ִב ָּטחֹון ָלב ֹא ֶא ַ
ַע ֵ
ֲא ֶׁשר ָחנַ ְך ְמ ִס ָּלה ֲח ָד ָׁשה ָלנּו ְמ ִס ַּלת ַחּיִ ים ֶּד ֶרְך ַה ָּפר ֶֹכת
ֹלהים׃
ל־ּבית ָה ֱא ִ
ּוב ְהיֹות ָלנּו ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול ַע ֵ
ֲא ֶׁשר ְּב ָׂשרֹו הּוא׃ ִ
ּוב ֱאמּונָ ה א ֶֹמן ְמט ָֹה ִרים ֵמ ַר ְעיֹון ָרע ְּב ִל ֵּבנּו
נִ ּגְ ָׁשה ְּב ֵלב ָׁש ֵלם ֶ
הֹורים׃ וְ נִ ְׁשמ ֹר
ֲא ֶׁשר ז ַֹרק ָע ָליו ְּוב ָׂש ֵרנּו ֲא ֶׁשר ֻר ַחץ ְּב ַמיִם ְט ִ
ל־ּד ַבר ִּת ְקוָ ֵתנּו וְ ל ֹא נֶ ֶרף ִּכי נֶ ֱא ָמן הּוא
בּועת ִּפינּו ַע ְ
יטב ְׁש ַ
ֵה ֵ
עֹורר ְל ַא ֲה ָבה
ל־ר ֵעהּו ְל ִה ְת ֵ
יח׃ וְ נִ ְתּבֹונְ נָ ה ִאיׁש ֶא ֵ
ַה ַּמ ְב ִט ַ
ל־ק ִה ָּל ֵתנּו ְּכ ֶד ֶרְך
טֹובים׃ וְ ל ֹא נֶ ְח ַּדל ִמּב ֹא ֶא ְ
ִ
ְּול ַמ ֲע ִׂשים
ּומה ּגַ ם־
ת־ע ִמיתֹו ַ
יח ִאיׁש ֶא ֲ
ם־נֹוכ ַ
ִ
ֲאנָ ִׁשים ֲא ָח ִדים ִמ ֶּכם ִּכי ִא
י־קרֹוב ַהּיֹום׃
ִּב ְרא ְֹת ֶכם ִּכ ָ
ִּכי ִאם־נֶ ְח ָטא ְבזָ דֹון ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ָקנִינּו ַד ַעת ָה ֱא ֶמת ל ֹא־יִ ָּׁש ֶאר
ם־מגֹור ִמ ְּפנֵי ִמ ְׁש ָּפט ַה ָּצפּוי
אתנּו׃ ִּכי ִא ָ
ל־ח ָּט ֵ
עֹוד ָק ְר ָּבן ַע ַ
יּומת
מׁשה ַ
ּתֹורת ֶ
ֹאכל ָצ ִרים׃ ָהע ֵֹבר ַ
וְ ֵאׁש ִקנְ ָאה ֲא ֶׁשר ּת ַ
לׁשה ֵע ִדים׃ ִה ְתּבֹונְ נּו־נָ א ַמה־
אֹו־ׁש ָ
ְ
ל־ּפי ְׁשנַיִם
י־ח ְמ ָלה ַע ִ
ְּב ִל ֶ
ּומ ַט ֵּמא ַדם
ֹלהים ְ
ן־א ִ
יּוׁשת ַעל־ר ֵֹמס ֶּב ֱ
ּנֹורא ָהע ֹנֶ ׁש ֲא ֶׁשר ַ
ָ
רּוח נְ ִד ָיבה׃ ִּכי־יָ ַד ְענּו ִמי הּוא
ּומגַ ֵּדף ַ
ְּב ִרית ֲא ֶׁשר נִ ְק ַּדׁש ּבֹו ְ
ָהא ֶֹמר ִלי נָ ָקם ֲאנִי* ֲא ַׁש ֵּלם ָא ַמר יְ הֹוָ ה וְ א ֵֹמר עֹוד ִּכי יָ ִדין יְ הֹוָ ה
ֹלהים ַחּיִ ים׃
ה־ּנֹורא ִלנְ ּפ ֹל ְּביַד ֱא ִ
ָ
ַעּמֹו׃ ַמ
ׁשֹוטף ָצ ָרה
זִ ְכרּו־נָ א יָ ִמים ִמ ֶּק ֶדם ַּכ ֲא ֶׁשר א ֹרּו ֵעינֵ ֶיכם וְ ׁשֹוט ֵ
ּופ ַעם ָּד ֲא ָבה
יתם ְל ַר ֲאוָ ה ֵמע ֹנִ י וְ ֶק ֶלס ַ
ָע ַבר ֲע ֵל ֶיכם׃ ַּפ ַעם ֱהיִ ֶ
נַ ְפ ְׁש ֶכם ְל ִס ְבלֹות ֲא ֵח ֶיכם ָּכ ֶכם׃ ִּכי נִ ְכ ְמרּו ַר ֲח ֵמ ֶיכם ֶאל־
טּוב־לב ְּב ַד ְע ְּת ֶכם ִּכי
ֵ
מֹוס ָרי וְ הֹונְ ֶכם ַהּגָ זּול ִמ ֶּכם ִהּנַ ְח ֶּתם ְּב
ֵ
ׁש־ל ֶכם ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָהע ֵֹמד ָל ַעד׃
ִקנְ יָ ן ּגָ דֹול ִמּזֶ ה יֶ ָ
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 v. 30וכן באגרת אל הרומיים י׳׳ב י׳׳ט ,נ׳׳א אני וְ ִש ֵלם ,עיין דברים ל׳׳ב ל׳׳ה.
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ל־ּת ְׁש ִליכּו ִמ ְב ַט ֲח ֶכם ִּכי ְׂש ָכרֹו ַה ְר ֵּבה ְמא ֹד׃ וְ ִכי
ל־ּכן ַא ַ
ַע ֵ
ֹלהים
ּתֹוח ֶלת נְ כֹונָ ה ָל ֶכם ַּב ֲעבּור ֲא ֶׁשר ַּת ֲעׂשּו ְרצֹון ֱא ִ
ם־ה ֶ
גַ ַ
ר־ּד ֵּבר ָל ֶכם׃
וְ ַת ִּׂשיגּו ֵאת ֲא ֶׁש ִ
ט־רגַ ע וְ ַה ָּבא יָב ֹא ל ֹא יְ ַא ֵחר׃
ִּכי* עֹוד ְמ ַע ָ
ַוְצ ִּדיק ֶּב ֱאמּונָ תֹו ְיִחיֶה
ֹא־ת ֶרץ נַ ְפ ִׁשי ּבֹו׃
וְאם־יִּס ֹג ָאחֹור ל ִ
ִ
ם־מ ְּבנֵ י
ן־הּנְ סֹוגִ ים ָאחֹור ַל ֲא ַבּדֹון ִּכי ִא ִ
וַ ֲאנַ ְחנּו ֵאינֶ ּנּו ִמ ַ
ת־הּנָ ֶפׁש׃
ֱאמּונָ ה ְל ַה ִּציל ֶא ַ
וְ ָה ֱאמּונָ ה ִמ ְב ַטח־ע ֹז ַּב ָּד ָבר ִח ִּכנּו לֹו ָּד ָבר ָּבחּון ַּב ֵּלב וְ ל ֹא
ׁשּורּנּו ָעיִ ן׃ ִּכי ָבז ֹאת נִ ְּתנָ ה ֵעדּות ַלּזְ ֵקנִ ים ִמּדֹור ּדֹור׃
ְת ֶ
ֹלהים נַ ֲעׂשּו ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ וְ ִכי
ָּב ֱאמּונָ ה נָ ִבין ִּכי ִּב ְד ַבר ֱא ִ
ַהּנִ ְמ ָצ ִאים ְל ֵעינֵ ינּו ל ֹא ֵמח ֶֹמר ַק ְדמֹונִ י נִ ְב ָראּו׃ ָּב ֱאמּונָ ה
טֹובה ִמ ִּמנְ ַחת ָקיִ ן
אֹלהים ִמנְ ָחה ָ
ֵה ִביא ֶה ֶבל ָק ְר ַּבן ִמנְ ָחה ֵל ִ
ֹלהים
ֲא ֶׁשר ַעל־יָ ָדּה נִ ְּתנָ ה לֹו ֵעדּות ִּכי ַצ ִּדיק ָהיָ ה ְּב ָה ִעיד ֱא ִ
דֹובב ַא ֲח ֵרי מ ֹתֹו׃ ָּב ֱאמּונָ ה ֻל ַּקח
עֹודּנּו ֵ
יה ֶ
ל־ּפ ָ
ל־מנְ ָחתֹו וְ ַע ִ
ַע ִ
ֹלהים ְּוב ֶט ֶרם
י־ל ַקח א ֹתֹו ֱא ִ
ֲחנֹוְך ִמ ְּב ִלי ְראֹות ָמוֶ ת וְ ֵאינֶ ּנּו ִּכ ָ
ּובל ֹא
ֹלהים ִה ְת ַה ָּלְך׃ ְ
ת־ה ֱא ִ
ִה ָּל ְקחֹו נִ ְּתנָ ה ּלֹו ֵעדּות ִּכי ֶא ָ
ֹלהים ִּכי ַה ָּבא ִל ְפנֵ י
ֹא־יּוכל ִאיׁש ְל ָה ִפיק ָרצֹון ֵמ ֱא ִ
ַ
ֱאמּונָ ה ל
ּומ ַׁש ֵּלם ּגְ מּול ְלד ְֹר ָׁשיו׃
ֹלהים ָע ָליו ְל ַה ֲא ִמין ִּכי הּוא יֵ ׁש ְ
ֱא ִ
ת־ּביתֹו ִּכי יָ ֵרא ָהיָ ה
ת־ה ֵּת ָבה וַ ּיַ ֵּצל ֶא ֵ
ָּב ֱאמּונָ ה ָע ָׂשה נ ַֹח ֶא ַ
יה
ל־ּפ ָ
ל־ה ֲע ִתידֹות ֶט ֶרם ָּבאּו וְ ַע ִ
ֹלהיו ֲא ֶׁשר ִהזְ ִהירֹו ַע ָ
ת־א ָ
ֶא ֱ
יֹורׁש ַה ְּצ ָד ָקה ֶּב ֱאמּונָ תֹו׃ ָּב ֱאמּונָ ה
ת־ה ָא ֶרץ וַ יְ ִהי ְל ֵ
ִה ְר ִׁש ַיע ֶא ָ
ל־ה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ֻע ַּתד
ָׁש ַמע ַא ְב ָר ָהם ַּכ ֲא ֶׁשר נִ ְק ָרא ָל ֶל ֶכת ֶא ָ
י־ד ַעת ָאנָ ה הּוא ָבא׃
ְל ִר ְׁש ָּתּה וַ ּיֵ ֶלְך ִּב ְב ִל ַ
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 v. 37 ,38נ׳׳א ִאם יִ ְת ַמ ְה ַמּה ַח ֵכה־לֹו יבא לא יאחר׃
ִהנֵ ה ֻע ְפ ָלה ל ֹא יָ ְש ָרה נַ ְפׁשֹו ּבֹו
וצדיק באמונתו יחיה׃ עיין חבקוק ב׳ ג׳ ה׳.
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ּגֹורר ָּב ָא ֶרץ ַהּנְ תּונָ ה לֹו ִּכ ְב ֶא ֶרץ נָ ְכ ִרּיָ ה וַ ּיֵ ֶׁשב
ָּב ֱאמּונָ ה ִה ְת ֵ
י־ח ָּכה
יֹור ֵׁשי ַה ַה ְב ָט ָחה ִעּמֹו׃ ִּכ ִ
ְּבא ָֹה ִלים הּוא וְ יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעק ֹב ְ
ֹלהים׃
עֹולם ָלּה וַ ֲא ֶׁשר ּבֹונָ ּה וְ ע ָֹׂשּה הּוא ָה ֱא ִ
ָל ִעיר ֲא ֶׁשר יְ סֹוד ָ
ֹלתּה
ם־ׂש ָרה ֶה ֱח ִל ָיפה־כ ַֹח ְל ַהזְ ִר ַיע וַ ֵּת ֶלד ַא ֲח ֵרי ְּב ָ
ָּב ֱאמּונָ ה ּגַ ָ
ל־ּכן ֵמ ֶא ָחד
יח נֶ ֱא ָמן הּוא׃ וְ ַע ֵ
ֵע ֶקב ֲא ֶׁשר ָח ְר ָצה ִּכי ַה ַּמ ְב ִט ַ
כֹוכ ֵבי ַה ָּׁש ַמיִם ָלר ֹב ַוְכחֹול ֲא ֶׁשר
נֹולדּו ְּכ ְ
ַההּוא ַה ָּקרֹוב ַל ָּמוֶ ת ְ
ל־ׂש ַפת ַהּיָם ֲא ֶׁשר ל ֹא יִ ָּס ֵפר׃
ַע ְ
ּיּומן ִּכי
ת־ה ַה ְב ָטחֹות ְּב ִק ָ
ל־א ֶּלה וְ ל ֹא ָראּו ֶא ַ
ָּב ֱאמּונָ ה ֵמתּו ָכ ֵ
אתן וַ ּיֹודּו ִּכי־גֵ ִרים
ּיַא ִמינּו וַ ְּיִצ ֲהלּו ִל ְק ָר ָ
ם־מ ָרחֹוק ָחזּו א ָֹתן וַ ֲ
ִא ֵ
מֹוד ִיעים ִּכי ֶא ֶרץ
תֹוׁש ִבים ֵהם ָּב ָא ֶרץ׃ וְ ֵא ֶּלה ָהא ְֹמ ִרים ָּכז ֹאת ִ
וְ ָ
ֲא ֶׁשר ָל ֵהם ֵהם ְמ ַב ְק ִׁשים׃ וְ ִאם ָה ָא ֶרץ ַה ִהיא ֲא ֶׁשר ְיָצאּו ִמ ֶּמּנָ ה
טֹובה
אּולם ָ
ָ
ל־ל ָּבם ֲהל ֹא ָהיָה ְב ָיָדם ָלׁשּוב ֵא ֶל ָיה׃
ָע ְל ָתה ַע ִ
ֹלהים
ל־ּכן ל ֹא בֹוׁש ָה ֱא ִ
ִמ ֶּמּנָ ה ִה ְת ַאּוּו וְ ִהיא ִב ְׁש ֵמי ָמ ַעל וְ ַע ֵ
ן־ל ֶהם ִעיר ָׁש ָּמה׃
ֹלה ֶיהם וַ ֶּיָכ ָ
ֵמ ֶהם ְל ִה ָּק ֵרא ֱא ֵ
ָּב ֱאמּונָ ה ֶה ֱע ָלה ַא ְב ָר ָהם ֶאת־יִ ְצ ָחק ְּביֹום ַמ ָּסה וְ י ֵֹרׁש
ַה ַה ְב ָטחֹות ִה ְק ִריב ֶאת־יְ ִחידֹו ְלע ָֹלה׃ ֲא ֶׁשר נֶ ֱא ַמר ָע ָליו ִּכי
ֹלהים
ּוב ִלּבֹו ָא ַמר ִּכי ַת ִּׂשיג יַ ד ֱא ִ
ְביִ ְצ ָחק יִ ָּק ֵרא ְלָך זָ ַרע׃ ְ
מֹופת׃
ם־ה ִׁשיבֹו ֵא ָליו וַ יְ ִהי ְל ֵ
ן־ה ֵּמ ִתים וְ ֵכן ּגַ ֱ
ַל ֲה ִקימֹו ִמ ַ
ת־ע ָׂשו וַ יְ ַד ֵּבר ַעל־
ָּב ֱאמּונָ ה ֵּב ַרְך יִ ְצ ָחק ֶאת־יַ ֲעק ֹב וְ ֶא ֵ
י־יֹוסף
ת־ׁשנֵ י ְבנֵ ֵ
ֲע ִתד ָֹתם׃ ָּב ֱאמּונָ ה ֵּב ַרְך יַ ֲעק ֹב ְּבמ ֹתֹו ֶא ְ
יֹוסף ִל ְפנֵי מֹותֹו
וַ ּיִ ְׁש ַּתח ַעל־ר ֹאׁש ַה ַ*ּמ ֶּטה׃ ָּב ֱאמּונָ ה ִהזְ ִּכיר ֵ
מֹותיו׃ ָּב ֱאמּונָ ה נִ ְצ ַּפן
ת־צאת ְּבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל וַ יְ ַצו ַעל־א ֹדֹות ַע ְצ ָ
ֶא ֵ
בֹותיו ְּב ִהּוָ ְלדֹו ִּכי ָראּו ִּכי־טֹוב
ל־יְדי ֲא ָ
לׁשה ָיְר ִחים ַע ֵ
מׁשה ְׁש ָ
ֶ
מׁשה ְבגָ ְדלֹו
ַהּיֶ ֶלד וְ ל ֹא יָ ְראּו ִמ ָּדת ַה ֶּמ ֶלְך׃ ָּב ֱאמּונָ ה ֵמ ֵאן ֶ
ֹלהים
ם־עם ֱא ִ
ת־ּפ ְרע ֹה׃ וַ ְּיִב ַחר־לֹו ְל ִה ְת ַעּנֹות ִע ַ
ְל ִה ָּק ֵרא ֵבן ְל ַב ַ
ֵמ ִה ְת ַעּנֵ ג ְּב ַת ֲענּוגֵ י ַה ֵח ְטא ִּב ֵימי ָח ֶלד׃
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 v. 21נ׳׳א ַה ִמ ָטה ,עיין בראשית מ׳׳ז ל׳׳א.
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יב

עׁשר ּגָ דֹול ֵמא ְֹצרֹות
יח ָח ַׁשב ְל ֶ
ת־ח ְר ָּפתֹו ְּכ ֶח ְר ַּפת ַה ָּמ ִׁש ַ
וְ ֶא ֶ
ת־מ ְצ ַריִם וְ ל ֹא
ל־הּגְ מּול׃ ָּב ֱאמּונָ ה ָעזַ ב ֶא ִ
ִמ ְצ ָריִם ִּכי ָצ ָפה ֶא ַ
יָ ֵרא ֵמ ֲח ַמת ַמ ְל ָּכּה ִּכי נָ ָׂשא ֶאת־נַ ְפׁשֹו ֵא ָליו ְּכר ֶֹאה א ֹתֹו ֲא ֶׁשר
ת־ה ָּדם
ת־ה ֶּפ ַסח וְ נָ תֹון ֶא ַ
ָּפנָיו ל ֹא ָיֵראּו׃ ָּב ֱאמּונָ ה ָע ָׂשה ֶא ַ
ת־ה ְּבכ ִֹרים׃ ָּב ֱאמּונָ ה
ל־ה ָּב ִתים ְל ִב ְל ִּתי יִ ּגַ ע ָּבם ַה ַּמ ְׁש ִחית ֶא ַ
ַע ַ
יהם
ָה ְלכּו ְביַם־סּוף ְּכמֹו ַב ָּיָּב ָׁשה וְ ַה ִּמ ְצ ִרים ָה ְלכּו ַא ֲח ֵר ֶ
וַ ּיִ ְׁש ָקעּו׃ ָּב ֱאמּונָ ה נָ ְפלּו ח ֹמֹות ִיְריחֹו ְּב ָה ֵסב א ָֹתן ִׁש ְב ַעת
ם־ּבנֵי ְב ִלּיָ ַעל ַּכ ֲא ֶׁשר
ִיָמים׃ ָּב ֱאמּונָ ה ל ֹא ָא ְב ָדה ָר ָחב ַהּזֹונָ ה ִע ְ
ּומה א ַֹמר עֹוד ֲהל ֹא
יתּה ְּב ָׁשלֹום׃ ָ
ל־ּב ָ
ת־ה ְמ ַרּגְ ִלים ֶא ֵ
ָא ְס ָפה ֶא ַ
י־א ַס ֵּפר ִמ ִּד ְב ֵרי גִ ְדעֹון ָּב ָרק ִׁש ְמׁשֹון וְ ְיִפ ָּתח
ר־לי ָה ֵעת ִּכ ֲ
ִת ְק ַצ ִ
יאים׃ ֲא ֶׁשר ָּב ֱאמּונָ ה ָּכ ְבׁשּו ַמ ְמ ָלכֹות ָּפ ֲעלּו
מּואל וְ ַהּנְ ִב ִ
ָּדוִ ד ְׁש ֵ
ְצ ָדקֹות ִה ִּׂשיגּו ַה ְב ָטחֹות וְ ָס ְכרּו ִּפי ֲא ָריֹות׃ ִּכּבּו ֲח ַמת ֵאׁש
נִ ְמ ְלטּו ִמ ִּפי ֶח ֶרב ָמ ְצאּו אֹון ָל ֶהם ִמּתֹוְך ִר ְפיֹונָ ם ָעׂשּו ַחיִל
יהן ִּכי
ת־מ ֵת ֶ
ַּב ִּמ ְל ָח ָמה וַ ּיָ נִיסּו ַמ ֲחנֹות זָ ִרים׃ נָ ִׁשים ָמ ְצאּו ֶא ֵ
יטה ְל ַמ ַען יָ קּומּו
ן־ה ֵּמ ִתים וְ ַר ִּבים ִה ְת ַעּנּו וְ ל ֹא ָמ ְצאּו ְפ ֵל ָ
ָקמּו ִמ ַ
ּומ ֲה ֻלּמֹות
צֹותם נָ ְׂשאּו ָקלֹון ַ
יֶתר ע ֹז׃ ִמ ְק ָ
קּומה ְּב ֶ
ְביֹום ַה ְּת ָ
ם־ּכ ָב ִלים ְּוכ ָל ִאים׃ נִ ְס ְקלּו ָב ֲא ָבנִים ּג ְֹררּו ַב ְּמגֵ רֹות נִ ְצ ְרפּו
וְ גַ ְ
הֹוציאּו נַ ְפ ָׁשם ְל ִט ְב ַחת ָח ֶרב נָ עּו ְּבעֹור ֹת ְּכ ָב ִׂשים
ְב ַמ ָּסה וְ ִ
וְ ִעּזִ ים וְ נָ מ ֹגּו ְבח ֶֹסר ּכ ֹל ְּב ַל ַחץ ְב ָמצֹוק׃ וְ ָה ָא ֶרץ ל ֹא ׁשֹוָ ה ָל ֶהם
ל־א ֶּלה
ָּתעּו ַב ִּמ ְד ָּבר ְּב ָה ִרים ִּב ְמ ָערֹות ִּוב ְמ ִחילֹות ָע ָפר׃ ָוְכ ֵ
ּיּומן׃
ת־ה ַה ְב ָטחֹות ְּב ִק ָ
ל־אמּונָ ָתם וְ ל ֹא ָראּו ֶא ַ
ֵעדּות ָל ֶהם ָע ֱ
ת־הּטֹוב ִמ ֶּק ֶדם ְל ִב ְל ִּתי יַּגִ יעּו ֵהם ְל ָכל־
ֹלהים ָלנּו ֶא ַ
יַ ַען ֵה ִכין ֱא ִ
יתם ִמ ַּב ְל ָע ֵדינּו׃
ַּת ְכ ִל ָ
ם־אנַ ְחנּו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ֲהמֹון ֵע ִדים ָּכ ֵא ֶּלה ע ְֹט ִרים א ָֹתנּו
ָל ֵכן גַ ֲ
ל־מ ָּׂשא וְ ֵח ְטא ֲא ֶׁשר יִ גְ ְּדרּו
ַּכ ֲענָ נִ ים ִמ ָּס ִביב נַ ְׁש ִל ָיכה ִמ ֶּמּנּו ָּכ ַ
רּוצה ַב ֵּמרֹוץ ֶה ָערּוְך ְל ָפנֵ ינּו׃
ּתֹוח ֶלת נָ ָ
ַב ֲע ֵדנּו ָת ִמיד וְ ַעל־ּגַ ב ֶ
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ׁשּוע צּור ֱאמּונָ ֵתנּו ַהּג ֵֹמר ָע ֵלינּו ֲא ֶׁשר ַּב ֲעבּור
וְ ֵעינֵ ינּו ֶאל־יֵ ַ
ת־ה ֶח ְר ָּפה ָבזָ ה
רּועה לֹו נָ ָׂשא ֵעץ ֻס ֳּבלֹו וְ ֶא ַ
ַה ִּׂש ְמ ָחה ַהּזְ ָ
ֹלהים׃ ִה ְתּבֹונְ נּו ֵא ָליו ֲא ֶׁשר־נָ ָׂשא
ימין ִּכ ֵּסא ָה ֱא ִ
וַ ּיֵ ֶׁשב ִל ִ
ן־ּת ְת ַרּפּו וְ ָעיְ ָפה
ִתגְ ָרה ָכז ֹאת ִמּיַ ד ַה ַח ָּט ִאים ְּבנַ ְפׁשֹו ֶּפ ִ
ד־ה ָּדם׃
נַ ְפ ְׁש ֶכם׃ ַעד־ּכ ֹה עֹוד ל ֹא ַק ְמ ֶּתם ְל ִה ָּל ֵחם ַּב ֵח ְטא ַע ַ
נֹוכ ְח ֶּתם ְּכ ָבנִ ים ֵלאמ ֹר
ּתֹוכ ָחה ֲא ֶׁשר ַ
ת־ה ֵ
וַ ִּת ְׁש ְּכחּו ֶא ַ
ל־ּת ְמ ָאס
מּוסר יְ הֹוָ ה ְּבנִ י ַא ִ
ַ
תֹוכ ְחּתֹו׃
ל־ּתק ֹץ ְּב ַ
וְ ַא ָ
יח
יֹוכ ַ
ִּכי ֶאת ֲא ֶׁשר־יֶ ֱא ַהב יְ הֹוָ ה ִ
ת־ּבן יִ ְר ֶצה׃
יַ ְכ ִ*איב ֶא ֵ
ֹלה ֶיכם ֲע ֵל ֶיכם
ת־מּוסרֹו הּוא ְלאֹות ִּכי ֵעינֵ י ֱא ֵ
ָ
ם־ת ְׂשאּו ֶא
ִא ִ
ְּכ ָבנִ ים ִּכי ִמי הּוא ַה ֵּבן ֲא ֶׁשר ָא ִביו ל ֹא יְ יַ ְּס ֶרּנּו׃ ֶא ֶפס ִאם־
ין־מּוסר ֲא ֶׁשר הּוא ְמנָ ת ֻּכ ָלם ֲהל ֹא זָ ִרים ַא ֶּתם וְ ל ֹא
ָ
ִּת ְהיּו ְּב ֵא
יהם
ׁש־לנּו ֲאבֹות ְּב ָׂש ֵרנּו ֲא ֶׁשר יִ ְּסרּונּו וַ ּנִ ָירא ִמ ְּפנֵ ֶ
ָבנִ ים׃ ֵהן יֶ ָ
י־ע ֵלינּו ְל ִה ָּכנַ ע ִמ ְּפנֵ י ֲא ִבי ָהרּוחֹות ְל ַמ ַען ָחי ֹה נִ ְחיֶ ה׃
ַאף ִּכ ָ
יהם ַאְך הּוא ְלטֹוב
וְ ֵה ָּמה יִ ְּסרּונּו ְליָ ִמים ְמ ָע ִּטים ַּכּטֹוב ְּב ֵעינֵ ֶ
יִּמ ֵצא ְל ָׂשׂשֹון
ל־מּוסר ל ֹא ָ
ָ
ת־לנּו ֵח ֶלק ְּב ָק ְדׁשֹו׃ וְ ָכ
ָלנּו ָל ֶת ָ
י־כן יִ ֵּתן ְּפ ִרי ָׁשלֹום ַל ֲא ֶׁשר
יֹוסף ֶע ֶצב ִעּמֹו ַאְך ַא ֲח ֵר ֵ
ְּב ִעּתֹו ִּכי ִ
ּכׁשלֹות
ּוב ְר ַּכיִ ם ְ
ל־ּכן ַחּזְ קּו יָ ַדיִ ם ָרפֹות ִ
יִ ָּצ ְרפּו בֹו ִל ְצ ָד ָקה׃ ַע ֵ
ַא ֵּמצּו׃ וְ יַ ְּׁשרּו ְמ ִסּלֹות ְל ַרגְ ֵל ֶיכם ְל ִב ְל ִּתי ֵת ַקע ַּכף יֶ ֶרְך ַהּצ ֵֹל ַע
ם־ּת ָר ֵפא׃
ִּכי ִא ֵ
יה ל ֹא־
ּוק ֻד ָּׁשה ֲא ֶׁשר ִמ ַּב ְל ָע ֶד ָ
ל־א ָדם ְ
ם־ּכ ָ
ַּב ְּקׁשּו ָׁשלֹום ִע ָ
ת־ה ָאדֹון׃ ִה ָּׁש ְמרּו ָל ֶכם ֶּפן־יִ ּגָ ַרע ִאיׁש ֵמ ֶח ֶסד
יִ ְר ֶאה ִאיׁש ֶא ָ
ֹלהים ֶּפן־יֵ ׁש ָּב ֶכם ׁש ֶֹרׁש ּפ ֶֹרה ר ֹאׁש וְ ַל ֲענָ ה וְ ֻח ְּללּו בֹו
ֱא ִ
ַר ִּבים׃ ֶּפן־יִ ְהיֶ ה ָב ֶכם ִאיׁש ז ֹנֶ ה וְ ָח ָלל ְּכ ֵע ָׂשו ֲא ֶׁשר ָמ ַכר ֶאת־
ְּבכ ָֹרתֹו ְּב ַעד נְ זִ יד ֲע ָד ִׁשים׃
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ת־ה ְּב ָר ָכה וְ ׁש ֵֹמ ַע
י־כן ָל ֶר ֶׁשת ֶא ַ
ֲהל ֹא יְ ַד ְע ֶּתם ִּכי ָח ֵפץ ַא ֲח ֵר ֵ
ׁשּובתֹו׃
י־ב ֵּקׁש ְּב ִד ְמ ָעה ל ֹא ָמ ָצא ָמקֹום ִל ְת ָ
ל ֹא ָהיָ ה לֹו וְ ַאף ִּכ ִ
ל־הר ֲא ֶׁשר ִּתּגַ ע ּבֹו יָ ד וַ ֲא ֶׁשר ֵאׁש
אתם ֶא ַ
ִּכי ִהּנֵ ה ל ֹא ָב ֶ
ׁשֹופר
ל־ענָ ן וַ ֲע ָר ֶפל וָ ָר ַעׁש׃ וְ ל ֹא ְלקֹול ָ
ְּת ַל ֵהט א ֹתֹו וְ ל ֹא ֶא ָ
יֹוסף ַּד ֵּבר ִע ָּמ ֵהם׃
וְ קֹול ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ׁש ְֹמ ָעיו ָׁש ֲאלּו ְל ִב ְל ִּתי ֵ
ם־ּב ֵה ָמה
יהם ַה ִּמ ְצוָ ה ִמּנְ ׂשא ֵלאמ ֹר וְ ַאף ּגַ ְ
ִּכי ָק ְׁש ָתה ֲע ֵל ֶ
ה־ּנֹורא
ָ
ּומ
ִּתּגַ ע ָּב ָהר ָסק ֹל ִּת ָּס ֵקל אֹו־יָ ר ֹה ִתּיָ ֶרה ַּב ִח ִּצים׃ ַ
ּור ָע ָדה׃
מׁשה ָא ַמר ַּפ ַחד ְק ָר ַאנִ י ְ
ָהיָ ה ַה ַּמ ֲחזֶ ה ַעד ֶׁשּגַ ם ֶ
ל־יְרּוׁש ַליִם
ָ
ל־עיר ֵאל ָחי ֶא
ל־הר ִצּיֹון ֶא ִ
אתם ֶא ַ
ם־ּב ֶ
ִּכי ִא ָ
כֹורים
ל־ע ַדת ַה ְּב ִ
ל־ר ֲבבֹות ְצ ָבא ַמ ְל ָא ִכים׃ וְ ֶא ֲ
ָה ֶע ְליֹונָ ה וְ ֶא ִ
ֹלהים ׁש ֵֹפט ַהּכ ֹל וְ ֶאל־
ל־א ִ
תּובים ַּב ָּׁש ָמיִם וְ ֶא ֱ
ֲא ֶׁשר ֵה ָּמה ַב ְּכ ִ
ׁשּוע ֵמ ִליץ
רּוחֹות ַה ַּצ ִּד ִיקים ֲא ֶׁשר נַ ֲעׂשּו ְׁש ֵל ִמים׃ וְ ֶאל־יֵ ַ
יאתֹו טֹוב ִמּקֹול
ל־ּדמֹו ַהּנִ זְ ָרק ֲא ֶׁשר קֹול ְק ִר ָ
ִל ְב ִרית ֲח ָד ָׁשה וְ ֶא ָ
ן־הּד ֵֹבר ָּב ֶכם ִּכי ִאם־ל ֹא
ן־ּתסּורּו ִמ ַ
ְּד ֵמי ָה ֶבל׃ ִה ָּׁש ְמרּו ָל ֶכם ֶּפ ָ
ן־מזְ ִה ָירם ָּב ָא ֶרץ ֵאיְך נִ ָּמ ֵלט ַאנֲ ְחנּו ִאם נָ סּור
נִ ְמ ְלטּו ַה ָּס ִרים ִמ ַ
ת־ה ָא ֶרץ וְ ַע ָּתה
ן־מזְ ִה ֵירנּו ִמ ָּׁש ַמיִם׃ ֲא ֶׁשר ק ֹלֹו ָאז ִה ְר ִעיׁש ֶא ָ
ִמ ַ
ֻהּגַ ד ֵלאמ ֹר עֹוד ַא ַחת ְמ ַעט ִהיא וַ ֲאנִי ַמ ְר ִעיׁש ל ֹא ְל ַבד ֶאת־
ּומה ֶּׁש ָא ַמר עֹוד ַא ַחת ְמ ַעט
ת־ה ָּׁש ָמיִם׃ ַ
ָה ָא ֶרץ ִּכי ִאם־ּגַ ם ֶא ַ
ן־ה ַר ַעׁש ְּכ ָד ָבר נִ ְב ָרא ַרק
הּוא ַמּגִ יד ֲח ִל ַיפת־ּכ ֹל ֲא ֶׁשר יִּמֹוט ִמ ָ
ן־ה ַר ַעׁש יַ ֲעמ ֹד ָל ַעד׃ ָל ֵכן ִּב ְהיֹות ָלנּו
ִלזְ ַמּנֹו וַ ֲא ֶׁשר ל ֹא יִּמֹוט ִמ ָ
ֹלהים
ת־ה ֱא ִ
תֹודה וְ נַ ַע ְב ָדה ֶא ָ
בֹואה ְב ָ
ַמ ְלכּות ֲא ֶׁשר ל ֹא ִתּמֹוט נָ ָ
ֹלהינּו ֵאׁש א ְֹכ ָלה הּוא׃
ְל ָרצֹון לֹו ְּב ֵא ָימה ְוב ְיִר ָאה׃ ִּכי ֱא ֵ
ל־ּת ְׁש ְּכחּו ֵמ ַה ְכנִ יס
ִׁש ְמרּו ַא ֲה ַבת ַא ִחים ֵּבינֵ ֶיכם ָּת ִמיד׃ וְ ַא ִ
י־ד ַעת ִה ְכנִ יסּו
א ְֹר ִחים ֵמ ַא ֲה ָבה ִּכי ְב ַא ֲה ָבה זּו יֵ ׁש ֲא ֶׁשר ִּב ְב ִל ַ
ם־א ֶּתם
ת־ה ֲא ִס ִירים ְּכמֹו ִא ַ
יהם׃ זִ ְכרּו ֶא ָ
ת־ּב ֵּת ֶ
ַמ ְל ָא ִכים ֶא ָ
ם־א ֶּתם ִע ָּמ ֶהם
ת־הּנִ ְל ָח ִצים ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ַ
סּורים ִע ָּמ ֶהם וְ ֶא ַ
ֲא ִ
ְּב ָב ָׂשר ֶא ָחד׃
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צּוע
ל־איׁש ִמ ֶּכם ל ֹא ְת ַח ְּללּו ֶאת־יְ ַ
ק ֶֹדׁש ִּת ְהיֶ ה ָה ִאיׁשּות ְל ָכ ִ
ֹלהים׃ ַה ְר ִחיקּו ַד ְר ְּכ ֶכם
ִאיׁש וְ ֶאת־ז ֹנִ ים וְ נ ֲֹא ִפים יִ ְׁשּפ ֹט ֱא ִ
ֵמ ַא ֲה ַבת ֶּכ ֶסף וְ ִׂש ְמחּו ְב ֵדי ֶח ְל ְק ֶכם ִּכי הּוא ָא ַמר ל ֹא ַא ְר ְּפָך
ֹאמר
ל־ּכן נִ ְב ַטח וְ נ ַ
וְ ל ֹא ֶא ֶעזְ ֶבָך׃ ַע ֵ
יְ הֹוָ ה ִלי ְּב*ע ֹזְ ָרי ל ֹא ִא ָירא
ַמה־ּיַ ֲע ֶׂשה ִלי ָא ָדם׃
ֹלהים ִּבינּו
ר־הּגִ ידּו ָל ֶכם ְּד ַבר ָה ֱא ִ
ת־מ ַא ְּׁש ֵר ֶיכם ֲא ֶׁש ִ
זִ ְכרּו ֶא ְ
יח ִהּנֹו הּוא
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ְל ַת ְכ ִלית ַּד ְר ָּכם ְּולכּו ֶב ֱאמּונָ ָתם׃ יֵ ַ
ל־ּתּמֹוטּו ִמ ְּפנֵ י
עֹולם וָ ֶעד׃ ַא ִ
ֶא ְתמ ֹל וְ הּוא ַהּיֹום וְ הּוא ְל ָ
תֹור ֹת ׁש ֹנֹות וְ זָ רֹות ִּכי טֹוב ַל ֵּלב ֲא ֶׁשר ֶח ֶסד יִ ְס ָע ֶדּנּו ל ֹא
ׁש־לנּו ִמזְ ֵּב ַח
יהם׃ יֶ ָ
ֹא־טֹובים ְל ַב ֲע ֵל ֶ
ִ
ֻח ֵּקי ַמ ֲא ָכ ִלים ֻח ִּקים ל
י־פגְ ֵרי
ֲא ֶׁשר ֶל ֱאכ ֹל ֵמ ָע ָליו ֵאין ִמ ְׁש ָּפט ִל ְמ ָׁש ְר ֵתי ַה ִּמ ְׁש ָּכן׃ ִּכ ִ
ל־הּק ֶֹדׁש ְּביַ ד ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול
הּובא ֶא ַ
ַהּזְ ָב ִחים ֲא ֶׁשר ָּד ָמם ָ
ׁשּוע
ְל ַכ ֵּפר ָעֹון נִ ְׂש ְרפּו ִמחּוץ ַל ַּמ ֲחנֶ ה׃ ַּב ֲעבּור ז ֹאת ּגַ ם־יֵ ַ
ל־ּכן
ת־ה ָעם ְּב ָדמֹו ֻעּנָ ה ִמחּוץ ַל ָּׁש ַער׃ ַע ֵ
ַל ֲא ֶׁשר יְ ַק ֵּדׁש ֶא ָ
ת־ח ְר ָּפתֹו׃ ּפ ֹה
ל־מחּוץ ַל ַּמ ֲחנֶ ה וְ נִ ָּׂשא ֶא ֶ
נֵ ְצ ָאה־ּנָ א ֵא ָליו ֶא ִ
ין־לנּו ִעיר ע ֶֹמ ֶדת ָל ַעד ַאְך ָה ִעיר ָה ֲע ִת ָידה ָאנּו ְמ ַב ְק ִׁשים׃
ֵא ָ
אֹלהים ָּת ִמיד ֲהל ֹא
תֹודה ֵל ִ
ָ
וְ ַע ָּתה נַ ְק ִריב ַעל־יָ דֹו זִ ְב ֵחי
ּתֹודה ִל ְׁשמֹו׃ ַאְך ִלגְ ָמל־טֹוב
ָ
ֵהם ְּפ ִרי ְׂש ָפ ֵתינּו ַהּנ ְֹתנֹות
יח
ל־ּת ְׁש ָּכחּו ִּכי־זְ ָב ִחים ָּכ ֵא ֶּלה ֵהם ְל ֵר ַ
ְּול ָפּזֵ ר ָל ֶא ְביֹונִ ים ַא ִ
יהם
ל־מ ַא ְּׁש ֵר ֶיכם וְ ִה ָּכנְ עּו ִמ ְּפנֵ ֶ
אֹלהים׃ ִׁש ְמעּו ֶא ְ
נִ יח ַֹח ֵל ִ
ִּכי־ׁש ְֹק ִדים ֵהם ַעל־נַ ְפׁש ֵֹת ֶיכם ְּכע ְֹמ ִדים ָל ֵתת ִּדין וְ ֶח ְׁשּבֹון
לּולא ֵכן ל ֹא־
ַּב ֲעבּור יַ ֲעׂשּו ָכז ֹאת ְּב ֶח ְדוָ ה וְ ל ֹא ַב ֲאנָ ָחה ִּכי ֵ
טֹוב ָל ֶכם ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה׃ ִה ְת ַּפ ְללּו ָע ֵלינּו ִּכי־יָ ַד ְענּו ְמא ֹד ִּכי
ל־ח ְפ ֵצנּו׃
יׁש ִרים ָּת ִמיד ָּכ ֶ
נָ כֹון ִל ֵּבנּו ְּול ִה ְת ַה ֵּלְך ְּב ֵמ ָ
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ּוב ֵח ֶפץ יֶ ֶתר ֲאנִ י ׁש ֵֹאל ֵמ ִע ָּמ ֶכם ַל ֲעׂשֹות ז ֹאת ְל ַב ֲעבּור יֻ ַּתן ִלי
ְ
ד־מ ֵה ָרה׃
ָלׁשּוב ֲא ֵל ֶיכם ַע ְ
ן־ה ֵּמ ִתים ֶאת־
עֹולם ֵה ִקים ִמ ַ
אֹלהי ַה ָּׁשלֹום ֲא ֶׁשר ְּב ַדם ְּב ִרית ָ
וֵ ֵ
ׁשּוע ֲאד ֹנֵינּו׃ הּוא יְכֹונֵ ן ֶא ְת ֶכם ְּב ָכל־
ר ֵֹעה ַהּצ ֹאן ַהּגָ דֹול ֶאת־יֵ ַ
ת־ח ְפצֹו וְ ְיִפ ַעל ִע ָּמ ֶכם ַּכּטֹוב ְּב ֵעינָיו ְּביַד־
ַמ ֲע ֶׂשה ּטֹוב ְל ַמ ֵּלא ֶא ֶ
עֹולם וָ ֶעד ָא ֵמן׃
יח ֲא ֶׁשר־לֹו ַה ָּכבֹוד ְל ָ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
י־מ ַעט ִמזְ ָער
מּוס ִרי ִּכ ְ
וַ ֲאנִי ׁש ֵֹאל ֵמ ִע ָּמ ֶכם ַא ַחי ְׂשאּו־נָ א ִּד ְב ֵרי ָ
ימֹותּיֹוס ָא ִחינּו יָ ָצא ַל ָח ְפ ִׁשי וְ ִאם־
ָּכ ַת ְב ִּתי ֲא ֵל ֶיכם׃ ְּודעּו ִּכי ִט ִ
נֵיכם׃
ת־ּפ ֶ
ּיָמים ֶא ְר ֶאה ִאּתֹו ֶא ְ
יָב ֹא ְב ֶק ֶרב ַה ִ
דֹוׁשים וְ ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר
ל־ה ְּק ִ
ל־מ ָא ְּׁש ֵר ֶיכם וְ ָכ ַ
ַׁש ֲאלּו ִל ְׁשלֹום ָּכ ְ
יט ְליָ א ּפ ְֹק ִדים ְל ָׁשלֹום ָל ֶכם׃
ֵמ ִא ַ
ם־ּכ ְּל ֶכם ָא ֵמן׃
ַה ֶח ֶסד ִע ֻ
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ל־ה ֵע ָדה
יח ֶא ָ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
אֹלהים ְּול ָאדֹון יֵ ַ
יַ ֲעק ֹב ֶע ֶבד ֵל ִ
זּורה ִמ ְּׁשנֵ ים ָע ָׂשר ַה ְּׁש ָב ִטים ָׁשלֹום׃
ַה ְּפ ָ
ִח ְׁשבּו ָל ֶכם ַא ַחי ַאְך ְל ִׂש ְמ ָחה ִאם ַמּסֹות ׁש ֹנֹות ִּת ְק ֶרינָ ה
ֶא ְת ֶכם׃ ְּב ַד ְע ְּת ֶכם ִּכי כּור ּב ֵֹחן ֱאמּונַ ְת ֶכם יִ ֵּתן ָל ֶכם ֶאת־
ּופ ֻע ַּלת ּכ ַֹח ַה ַּס ָּבל ִּת ְהיֶ ה ְׁש ֵל ָמה ְל ַב ֲעבּור ִּת ְהיּו
ּכ ַֹח ַה ַּס ָּבל׃ ְ
ימים וְ ל ֹא יֶ ְח ַסר ָל ֶכם ָּד ָבר׃
ּות ִמ ִ
ְׁש ֵל ִמים ְ
ֹלהים
וְ ִאיׁש ִמ ֶּכם ִּכי יֶ ְח ַסר ָח ְכ ָמה ַיְב ְק ֶׁשּנָ ה וְ ִתּנָ ֶתן־לֹו ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
ין־מ ְכ ִלים ָּד ָבר׃ ַאְך ַיְב ֵּקׁש ֶּב ֱאמּונָ ה
רּוח נְ ִד ָיבה וְ ֵא ַ
ַהּנ ֵֹתן ַלּכ ֹל ְּב ַ
ּדֹומה
ל־ׁש ֵּתי ְס ִע ִּפים ֶ
ל־ׁש ֵּתי ְס ִע ִּפים ִּכי ַהּפ ֵֹס ַח ַע ְ
וְ ל ֹא ְיִפ ַסח ַע ְ
נֵי־רּוח׃ וְ ָה ִאיׁש
ַ
הּוא ְלגַ ֵּלי ַהּיָם ֲא ֶׁשר ֵהם ע ִֹלים וְ י ְֹר ִדים ִמ ְּפ
ל־יְד ֶּמה ְבנַ ְפׁשֹו ִּכי־יִ ָּׂשא ָד ָבר ֵמ ֵאת יְ הֹוָ ה׃ ִאיׁש ֲא ֶׁשר
ַההּוא ַא ַ
ָח ַלק ִלּבֹו ּפ ֵֹחז הּוא ְּב ָכל־נְ ִתיב ָֹתיו׃
רֹוממֹות נַ ְפׁשֹו׃ וְ ָע ִׁשיר ְּב ִׁש ְפלּות
אּולם ָאח ָׁש ֵפל יִ ְת ַה ֵּלל ְּב ְ
ָ
נַ ְפׁשֹו ִּכי ְכ ִציץ ָח ִציר ֵּכן יַ ֲעב ֹר׃ ִּכי ְכ ֵצאת ַה ֶּׁש ֶמׁש ִּבגְ ֻב ָרתֹו
ּוצ ִבי ִת ְפ ַא ְרּתֹו נ ֵֹבל ֵּכן יִּב ֹל ֶה ָע ִׁשיר
יִ ַיבׁש ָח ִציר ֻא ְמ ַלל ִציץ ְ
רּוצתֹו׃
י־ׁש ִביל ְמ ָ
ֲע ֵל ְ
ַא ְׁש ֵרי ָה ִאיׁש ַהּנִ ְב ַחן ְּב ַמ ָּסה ִּכי ְב ִה ָּב ֲחנֹו יִ ָּׂשא ֲע ֶט ֶרת ַה ַחּיִ ים
ֹלהים
ֹאמר ַהּנִ ְכ ָׁשל ְּב ַמ ָּסה ָה ֱא ִ
ר־ד ֶּבר ֲאד ֹנָי ְלא ֲֹה ָביו׃ ַאל־י ַ
ֲא ֶׁש ִ
ֹלהים ְּב ָרע ֵּכן ּגַ ם־הּוא
ת־ה ֱא ִ
נִ ָּסה א ִֹתי ִּכי ַכ ֲא ֶׁשר ֵאין ְמנַ ֶּסה ֶא ָ
ל־איׁש ַּת ֲאוַ ת נַ ְפׁשֹו ְּתנַ ֵּסהּו ִּכי ָיִּמ ֵׁשְך
ל ֹא־יְ נַ ֶּסה ִאיׁש׃ ַאְך ָּכ ִ
ד־ּבּה׃ וְ ַה ַּת ֲאוָ ה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ָה ְר ָתה ֵּת ֵלד ֵח ְטא וְ ַה ֵח ְטא
וְ ָיִּל ֶכ ָ
יֹוליד ָמוֶ ת׃
ַּכ ֲא ֶׁשר הּוא ָׁש ֵלם ִ
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טֹובה ָוְכל־
ל־מ ָּתנָ ה ָ
ל־ּת ְתעּו ֶאת־נַ ְפ ְׁש ֶכם ַא ַחי ַהיְ ָק ִרים׃ ָּכ ַ
ַא ַ
ׁשּורה ְׁש ֵל ָמה י ֶֹר ֶדת ֵמ ָעל ֵמ ֵאת ֲא ִבי ַה ְּמא ֹר ֹת ֲא ֶׁשר ֵאין־
ְּת ָ
הֹוליד
מּורה׃ וְ הּוא ְּב ַאּוַ ת נַ ְפׁשֹו ִ
ֲח ִליפֹות לֹו ַאף ל ֹא ֵצל ְּת ָ
צּוריו׃
בּואתֹו ְּבתֹוְך יְ ָ
אׁשית ְּת ָ
א ָֹתנּו ִּב ְד ַבר ֲא ִמּתֹו ִל ְהיֹות לֹו ְּכ ֵר ִ
ּבׁשׁש
ל־איׁש ִמ ֶּכם ָמ ִהיר ִל ְׁשמ ַֹע ֵ
ָל ֶכן ַא ַחי ַהיְ ָק ִרים יְ ִהי ָכ ִ
י־ק ֶצף ָא ָדם ל ֹא ְיִפ ַעל ִצ ְד ַקת
ף־ק ֶצף׃ ִּכ ֶ
ּובׁשׁש ִל ְק ָצ ָ
ְל ַד ֵּבר ֵ
ּלּולים וְכ ֶֹבד ִר ְׁש ָעה
ל־ּכן ָה ִסירּו ֵמ ֲע ֵל ֶיכם ָּכל־ּגִ ִ
ֹלהים׃ ַע ֵ
ֱא ִ
ׁש־ּבּה
תֹוכ ֶכם ֲא ֶׁשר יֶ ָ
טּועה ְב ֲ
ּתֹורה ַהּנְ ָ
ַּוב ֲענָ וָ ה ַה ֲחזִ יקּו ַב ָ
הֹוׁש ַיע ְלנַ ְפׁש ֵֹת ֶיכם׃ ְּוראּו ִל ְהיֹות ע ִֹׂשים ְּד ַבר ַה ִּמ ְצוָ ה וְ ל ֹא
ְל ִ
ַרק ׁש ְֹמ ִעים ְלא ֹזֶ ן ְל ַה ְתעֹות ֶאת־נַ ְפ ְׁש ֶכם׃ ִּכי ַהּׁש ֵֹמ ַע ָּד ָבר וְ ל ֹא
יַ ֲע ֶׂשּנּו נִ ְמ ַׁשל הּוא ְל ִאיׁש ַה ַּמ ִּביט ּת ַֹאר ָּפנָיו ִּב ְר ִאי ְמ ֻל ָּטׁש׃ ִּכי
ה־ּת ֳארֹו׃ ַאְך ַה ָּׂשם
הֹולְך וְ ׁש ֵֹכ ַח ַמ ַ
הּוא ַמ ִּביט ְּב ָפנָיו ְּוכ ֶרגַ ע ֵ
ּתֹורה ַה ְּת ִמ ָימה ֲא ֶׁשר ח ֶֹפׁש ָּבּה וְ ה ֹגֶ ה ָבּה ָּת ִמיד וְ ֶאינֵ ּנּו
ֵעינֹו ַב ָ
יְא ַּׁשר
ׁש ֵֹמ ַע וְ ׁש ֵֹכ ַח ִּכי ִאם־ע ֶֹׂשה ַה ָּד ָבר ְל ַמ ֲענֵ הּו ָה ִאיׁש ַההּוא ֻ
ֹלהים וְ ל ֹא
ם־יְד ֶּמה ִאיׁש ִמ ֵּכם ִל ְהיֹות ע ֵֹבד ֱא ִ
ְּב ַמ ֲע ֵׂשהּו׃ וְ ִא ַ
ת־ל ָבבֹו ֲעב ָֹדתֹו ֶה ֶבל ִהיא׃
ם־יַת ֶעה ֶא ְ
יִ ְׁשמ ֹר ֶר ֶסן ְלׁשֹונֹו ִּכי ִא ְ
ֹלהינּו ָא ִבינּו ְל ַב ֵּקר
ּות ִמ ָימה ִל ְפנֵי ֱא ֵ
הֹורה ְ
ז ֹאת ִהיא ֲעב ָֹדה ְט ָ
ן־ׁש ֶמץ ָּד ָבר ִמן־
יהם ְּול ִה ְׁש ַּת ֵמר ִמ ֶ
צּוקֹות ֶ
ֵ
יְתֹומים וְ ַא ְל ָמנֹות ִּב ְמ
ִ
ֶע ְרוַ ת ָה ָא ֶרץ׃
יח ֲאד ֹנֵ ינּו ֲאדֹון
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־ּת ִּכירּו ָפנִ ים ַא ַחי ֶּב ֱאמּונַ ת יֵ ַ
ַא ַ
ל־ּבית ַה ְּכנֵ ֶסת ָל ֶכם ָהדּור
ַה ָּכבֹוד׃ ִּכי ִאם־יָב ֹא ִאיׁש ֶא ֵ
ם־ענִ י ִּב ְבגָ ִדים
ּובא ָׁשם ּגַ ָ
ְּב ַט ְּבעֹות זָ ָהב וְ ָלבּוׁש ַמ ֲח ָלצֹות ָ
ל־ה ָּלבּוׁש ַמ ֲח ָלצֹות ֵלאמ ֹר ְׁש ָבה־ּנָ א פ ֹה
יתם ֶא ַ
ּופנִ ֶ
צֹואים׃ ְ
ִ
ֹאמרּון ַא ָּתה ֲעמ ֹד ָׁשם אֹו ֵׁשב
ל־ה ָענִ י ת ְ
מֹוׁשב נִ ְכ ָּבד וְ ֶא ֶ
ְּב ָ
ַל ֲהד ֹם ַרגְ ָלי׃ ַה ִאם ל ֹא ֵלב וָ ֵלב ְּב ִק ְר ְּב ֶכם וְ ִאם ל ֹא ְכׁש ְֹפ ִטים
ח ְֹר ֵׁשי ַרע ַא ֶּתם׃
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ֹלהים ָּב ַחר ַּב ֲענִ ּיֵ י ָה ָא ֶרץ
ְׁש ָמעּונִ י ַא ַחי ַהיְ ָק ִרים ֲהל ֹא ֱא ִ
ִל ְהיֹות ֲע ִׂש ֵירי ֱאמּונָ ה וְ י ְֹר ֵׁשי ַמ ְלכּות ַּכ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ְלא ֲֹה ָביו׃
הֹוב ְׁש ֶּתם ְּפנֵ י ֶה ָענִ י ֲהל ֹא ָה ֲע ִׁש ִירים ֵהם יַ ַע ְׁשקּון
ַ
וְ ַא ֶּתם
וְ יִ ְס ֲחבּון ֶא ְת ֶכם ִל ְמקֹום ַה ִּמ ְׁש ָּפט׃ וְ גַ ם ַה ֵּׁשם ַהּטֹוב ֲא ֶׁשר
נִ ְק ָרא ֲע ֵל ֶיכם יָ ִׂשימּו א ֹתֹו ַל ֲח ָרפֹות׃ ִהּנֵ ה ִאם ִּת ְׁש ְמרּו ָדת
יטיבּו
ּתֹורה וְ ָא ַה ְב ָּת ְל ֵר ֲעָך ָּכמֹוָך ֵּת ִ
ַה ַּמ ְלכּות ַּכ ָּכתּוב ַּב ָ
ל־ּפי
ם־ּת ְׂשאּו ָפנִ ים ֶּת ֶח ְטאּו ְב ַמ ֲע ֵׂש ֶיכם וְ ַע ִ
אּולם ִא ִ
ַל ֲעׂשֹות׃ ָ
ּתֹורה
ל־ה ָ
ת־ּכ ַ
ּתֹורה ִּת ָּׁש ְפטּו ְּכפ ְֹׁש ִעים ָּבּה׃ ִּכי ַהּׁש ֵֹמר ֶא ָ
ַה ָ
יה׃ ִּכי
ֹות ָ
ל־מ ְצ ֶ
יה הּוא ָא ֵׁשם ְּכע ֵֹבר ָּכ ִ
ֹות ָ
וְ ע ֵֹבר ַא ַחת ִמ ִּמ ְצ ֶ
ם־א ָּתה ל ֹא
ָהא ֵֹמר ל ֹא ִּתנְ ָאף ּגַ ם־הּוא א ֵֹמר ל ֹא ִּת ְר ָצח וְ ִא ַ
ּתֹורה ִהּנֶ ָך׃ וְ ַא ֶּתם ּכ ֹה ְת ַד ְּברּון
ּפׁש ַע ַּב ָ
נָ ַא ְפ ָּת ַאְך ָר ַצ ְח ָּת ֶ
ּתֹורה ֲא ֶׁשר ח ֶֹפׁש
ל־ּפי ַה ָ
וְ כ ֹה ַת ֲעׂשּון ַּכ ֲע ִת ִדים ְל ִה ָּׁש ֵפט ַע ִ
ָּבּה׃ ִּכי ֵאין ֶח ֶסד ַּב ִּדין ְלל ֹא ָח ֶסד ַאְך ּכ ַֹח ַה ֶח ֶסד יָ ע ֹז ַעל־
ּכ ַֹח ַה ִּדין׃
ּומ ֲע ִׂשים ֵאין לֹו
ה־ּיֹועיל ְל ִאיׁש ָהא ֵֹמר ִּכי ֱאמּונָ ה בֹו ַ
ִ
ַא ַחי ַמ
אֹו־אחֹות יִ ְהיּו ֵע ֻיר ִּמים
ָ
הֹוׁש ַיע־לֹו׃ ִאם ָאח
תּוכל ֱאמּונָ ה ְל ִ
ֲה ַ
יהם ְלכּו ְל ָׁשלֹום
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וְ ֵאין ָל ֶהם ֶל ֶחם ֻח ָּקם׃ וְ ִאיׁש ִמ ֶּכם י ַ
י־מ ְחס ָֹרם ַמה־ּיִ ֵּתן
ֹא־ת ְּתנּו ְלנַ ְפ ָׁשם ֵּד ַ
ּוׂש ַב ְע ֶּתם וְ ל ִ
ם־ל ֶכם ְ
וְ ַח ָ
ם־ה ֱאמּונָ ה ִאם ַמ ֲע ִׂשים ֵאין ִע ָּמּה
ָל ֶהם ְּד ַבר ְׂש ָפ ָתיִ ם׃ ֵּכן ּגַ ָ
ֹאמר ִאיׁש ֵהן ַא ָּתה יֵ ׁש ֱאמּונָ ה ְבָך
ֵמ ָתה ִהיא ְל ַב ָּדּה׃ ֲא ָבל י ַ
ת־אמּונַ ְתָך ִּב ְב ִלי ַמ ֲע ֶׂשיָך וַ ֲאנִ י
ׁש־לי ַמ ֲע ִׂשים ַה ְר ֵאנִ י ֶא ֱ
וַ ֲאנִ י יֶ ִ
ֹלהים
ת־אמּונָ ִתי׃ ַא ָּתה ַמ ֲא ִמין ִּכי ֱא ִ
ִמּתֹוְך ַמ ֲע ַׂשי ַא ְר ֲאָך ֶא ֱ
יט ְב ָּת ְל ַה ֲא ִמין וְ גַ ם ַה ֵּׁש ִדים ֵּכן יַ ֲא ִמינּו וְ יָ ִחילּון׃
ֶא ָחד הּוא וְ ֵה ַ
רּוח ִאם ָח ַפ ְצ ָּת ָל ַד ַעת ִּכי ֱאמּונָ ה ִּב ְב ִלי
ַאְך ַע ָּתה ר ֵֹעה ַ
ַמ ֲע ִׂשים ֵמ ָתה ִהיא׃ ֲהל ֹא ְב ַמ ֲע ָׂשיו נִ ְצ ַּדק ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו
ְּב ַה ֲעֹלתֹו ֶאת־יִ ְצ ָחק ְּבנֹו ַעל־ּגַ ב ַה ִּמזְ ֵּב ַח׃
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ּומּתֹוְך ַמ ֲע ָׂשיו
י־ה ֱאמּונָ ה נָ ְתנָ ה־ּכ ַֹח ְל ַמ ֲע ָׂשיו ִ
ִהּנְ ָך ר ֶֹאה ִּכ ָ
הּוקם ַה ָּכתּוב ָהא ֵֹמר וְ ֶה ֱא ִמן
נֶ ֶע ְׂש ָתה ֱאמּונָ תֹו ְׁש ֵל ָמה׃ וְ ַ
אֹלהים וַ ֵּת ָח ֶׁשב־לֹו ְצ ָד ָקה וְ גַ ם נִ ְק ָרא א ֵֹהב
ַא ְב ָר ָהם ֵב ִ
ֹלהים׃ ִהּנֵ ה ר ִֹאים ַא ֶּתם ִּכי ְב ַמ ֲע ִׂשים ְיִצ ַּדק ִאיׁש וְ ל ֹא
ֱא ִ
יה ַּכ ֲא ֶׁשר
ם־ר ָחב ַהּזֹונָ ה נִ ְצ ְּד ָקה ְב ַמ ֲע ֶׂש ָ
ֶב ֱאמּונָ ה ְל ַב ָּדּה׃ ֵוְכן ּגַ ָ
יתּה וַ ְּת ַׁש ְּל ֵחם ְּב ֶד ֶרְך ַא ֶח ֶרת׃ ִּכי
ל־ּב ָ
ת־ה ַּמ ְל ָא ִכים ֶא ֵ
יאה ֶא ַ
ֵה ִב ָ
ם־אמּונָ ה ִּב ְב ִלי ַמ ֲע ִׂשים
ְכמֹו־גּוף ְּבל ֹא נְ ָׁש ָמה ֵמת הּוא ֵּכן ּגַ ֱ
ֵמ ָתה ִהיא׃
מֹורים ַר ִּבים ְּב ַד ְע ְּת ֶכם ִּכי ִת ְכ ַּבד
ִ
ל ֹא ָת ִקימּו ִמ ֶּכם ַא ַחי
ּומי ֲא ֶׁשר ל ֹא־
ד־ה ִּמ ְׁש ָּפט׃ ִּכי ַרּבֹות נִ ְכ ַׁש ְלנּו ֻכ ָּלנּו ִ
ָע ֵלינּו יַ ַ
יִ ָּכ ֵׁשל ִּב ְׂש ָפ ָתיו ִאיׁש ָּת ִמים הּוא וְ יָ ָדיו ַרב־לֹו ָל ִׂשים ַמ ֲעצֹור
ל־ּב ָׂשרֹו׃ ִהּנֵ ה ִפי ַהּסּוס נִ ְבֹלם ְּב ֶמ ֶתג ְל ַב ֲעבּור יִ ְׁש ַמע
ְל ָכ ְ
רּוח
ם־אנִ ּיֹות ּגְ דֹֹלת ַהּנֶ ְה ָּדפֹות ְּב ַ
וְ יִ ּנָ ֶטה ְל ִפי ְרצֹונֵ נּו׃ וְ ִהּנֵ ה ּגַ ֱ
רּוח ַהח ֵֹבל׃ ֵּכן
ל־א ֶׁשר יַ ְחּפ ֹץ ַ
ַעּזָ ה יַ ֶּטה א ָֹתן ָמׁשֹוט ָקט ֹן ֶא ֲ
ּומ ַד ֶּב ֶרת ּגְ ד ֹלֹות ֵאיְך ְמ ַעט ֵאׁש ִּת ְב ַער
ם־ה ָּלׁשֹון ֵא ָבר ָקט ֹן ְ
ּגַ ַ
ּומל ֹאֹו ָאוֶ ן
עֹולם ָקט ֹן ְ
יַ ַער ּגָ דֹול׃ וְ ַה ָּלׁשֹון ֵאׁש ִהיא ַה ָּלׁשֹון ָ
ל־ה ָּב ָׂשר ְמ ַל ֶה ֶטת ּגַ ְלּגַ ל
נְ תּונָ ה ְבתֹוְך ֵא ָב ֵרינּו ְמח ֶֹל ֶלת ָּכ ַ
ל־מין ְּב ֵה ָמה וְ עֹוף וְ ֶר ֶמׂש
יהּנ ֹם׃ ָּכ ִ
ַה ֶּט ַבע וְ י ֶֹק ֶדת ֵמ ֵאׁש ּגֵ ִ
וְ ַחיְ תֹו־יָ ם נִ ְכ ָּב ִׁשים ֵהם ֻּכ ָּלם ִּכי ָה ָא ָדם ְל ִמינֵ הּו ּכ ֵֹבׁש א ָֹתם׃
ַאְך ַה ָּלׁשֹון ְל ַב ָּדּה ֵאין ְל ֵאל יַד ָא ָדם ְל ָכ ְב ָׁשּה ָר ָעה ִהיא ֵמ ֵאין
ּומ ֵל ָאה ֲח ַמת ָמוֶ ת׃ ָּבּה נְ ָב ֵרְך יְ הֹוָ ה ָא ִבינּו ָּובּה נְ ַק ֵּלל
ַמ ְעצֹור ְ
ֹלהים׃ ִמ ֶּפה ֶא ָחד ֵּת ֵצא ְב ָר ָכה
ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר נַ ֲעׂשּו ְּב ֶצ ֶלם ֱא ִ
יה
ֹא־כן ַא ַחי ל ֹא־יֵ ָע ֵׂשה ֵכן ָּב ֶכם׃ ֲה ָת ִקיר ְּב ֵאר ֵמ ֵימ ָ
ּוק ָל ָלה ל ֵ
ְ
ּמֹוצא ֶא ָחד׃ ֲה ַת ֲע ֶׂשה ְת ֵאנָ ה ַא ַחי ִענְ ֵבי גֶ ֶפן
ּומ ִרים ִמ ָ
תּוקים ָ
ְמ ִ
תּוקים׃
לּוחים ל ֹא ְיֵצאּו ְמ ִ
תֹוציא ְת ֵאנִים ֵּכן ִמ ַּמיִם ְמ ִ
וְ ַהּגֶ ֶפן ֲה ִ
ת־מ ֲע ָׂשיו ִמּתֹוְך ַמ ְעּגְ ֵלי ַחּיָ יו
ִמי ָח ָכם וְ נָ בֹון ָּב ֶכם יַ ְר ֵאנּו ֶא ַ
ּטֹובים ְּב ַענְ וַ ת ָח ְכ ָמתֹו׃
ַה ִ
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ם־ח ַמת ִקנְ ָאה ָב ֶכם וְ ִל ְּב ֶכם יְ גָ ֶרה ָמדֹון ָל ָּמה ִּת ְת ַה ְללּו
וְ ִא ֲ
ּות ַכ ֵחׁשּו נֶ גֶ ד ְּפנֵ י ָה ֱא ֶמת׃ ל ֹא זּו ַה ָח ְכ ָמה ַה ָּב ָאה ֵמ ָעל ִּכי
ְ
י־ב ְמקֹום
ִהיא ִמ ְּל ַמ ָּטה ָל ָא ֶרץ ִמ ֶּט ָבע ַה ָּב ָׂשר אֹו ַה ֵּׁש ִדים׃ ִּכ ִ
כל־ּד ַבר ְּב ִלּיָ ַעל׃ ַאְך ַה ָח ְכ ָמה
ְ
הּומה וְ
ּומ ָדנִ ים ָׁשם ְמ ָ
ִקנְ ָאה ְ
ּוב ֲענָ וָ ה
יה ִת ְפ ַּתח ְל ָׁשלֹום ַ
הֹורה ִהיא ִּפ ָ
ַהּי ֶֹר ֶדת ֵמ ָעל ְט ָ
ּופ ְריָ ּה טֹוב
נֹוחה ִהיא ְל ִה ְת ַרּצֹות ְמ ֵל ָאה ַר ֲח ִמים ִ
יה ָ
ְד ָב ֶר ָ
ֵאין ִע ָּמּה ַמּׂשא ָפנִ ים וְ ֵאין ֲחנֻ ָּפה ָּבּה׃ זֶ ה ְּפ ִרי ַה ְּצ ָד ָקה זָ ֻר ַע
ָל ֶב ַטח ְלע ֵֹׂשי ָׁשלֹום׃
ּומ ְל ָחמֹות ֵּבינֵ ֶיכם ִאם ל ֹא ִמּתֹוְך ַה ַּת ֲאֹות
ֵמ ַאיִ ן ִּתגְ ָרה ִ
ּות ַקנְ אּו
ַהּפ ְֹרצֹות ְּב ֵא ָב ֵר ֶיכם׃ ִּת ְת ַאּוּו וְ ֵאין ָל ֶכם ְּת ַר ְּצחּו ְ
תּוׁשּיָ ה ִּת ְתּגְ רּו וְ ִת ָּל ֲחמּו וְ ֵאין ָל ֵכם
ִ
וִ יְ ֵד ֶיכם ל ֹא ַת ֲע ֶׂשינָ ה
אּומה יַ ַען ל ֹא ְׁש ֶא ְל ֶּתם׃ ְׁש ֶא ְל ֶּתם וְ ל ֹא ִה ַּׂשגְ ֶּתם יַ ַען ְּב ָר ָעה
ְמ ָ
ְׁש ֶא ְל ֶּתם ְל ַמ ֵּלא ִמ ְׁש ֲאלֹות ַּת ֲאוַ ְת ֶכם׃ ַה ִאם ל ֹא יְ ַד ְע ֶּתם
אֹלהים
עֹולם ֵא ָיבה ִהיא ֵל ִ
י־א ֲה ַבת ָה ָ
נ ֲֹא ִפים וְ נ ֲֹאפֹות ִּכ ַ
עֹולם אֹיֵב
ְלז ֹאת ֵאפֹוא ִמי הּוא ֶה ָח ֵפץ ִל ְהיֹות א ֵֹהב ָה ָ
אֹלהים יֵ ָח ֵׁשב׃ ַה ִאם ַּת ְח ְׁשבּון ִּכי ַה ִּמ ְק ָרא יַ זְ ִהיר ָל ִריק
ֵל ִ
רּוח ַהּׁש ֵֹכן ְּב ִק ְר ֵּבנּו ַה ִאם ַּת ֲאוָ תֹו ִקנְ ָאה׃ ָא ֵכן הּוא נ ֵֹתן
וְ ָה ַ
ל־ּכן הּוא א ֵֹמר
יֶ ֶתר ֵחן ַע ֵ
יְ הֹוָ ה* ַל ֵּל ִצים יָ ִליץ
ן־חן׃
וְ ַל ֲענָ וִ ים יִ ֶּת ֵ
ֹלהים ִה ְתיַ ְּצבּו ִּב ְפנֵ י ַה ָּׂש ָטן וְ יָ נּוס ִמ ְּפנֵ ֶיכם׃
ָל ֵכן ִה ָּכנְ עּו ִמ ְּפנֵ י ֱא ִ
י־אוֶ ן ִהּזַ ּכּו
ֹלהים וְ יִ ְק ַרב ֲא ֵל ֶיכם ַר ֲחצּו יְ ֵד ֶיכם ְמ ֵת ָ
ל־א ִ
ִק ְרבּו ֶא ֱ
ִב ְל ַב ְב ֶכם ַּב ֲע ֵלי ֵלב וָ ֵלב׃ ִה ְת ַע ְּצבּו ִה ְת ַא ְּבלּו וְ ֵה ִילילּו ְׂשחֹוק
יֵ ָה ֵפְך ָל ֶכם ְל ֵא ֶבל וְ ִׂש ְמ ָחה ְלתּוגָ ה׃ ַה ְׁש ִּפילּו נַ ְפ ְׁש ֶכם ִל ְפנֵ י
יְ הֹוָ ה וְ הּוא יָ ִרים ֶא ְת ֶכם׃
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ַא ַחי ל ֹא ְת ַד ְּברּו ִאיׁש ַּב ֲע ִמיתֹו ַה ְמ ַד ֵּבר ְּב ָא ִחיו וְ ַה ָּדן ֶאת־
ּתֹורה
ת־ה ָ
ּתֹורה וְ ִאם ֶא ַ
ת־ה ָ
ּתֹורה וְ ָדן ֶא ַ
ָא ִחיו הּוא ְמ ַד ֵּבר ַּב ָ
ּתֹורה ִּכי ִאם־ׁש ְֹפ ָטּה׃ ֶא ָחד הּוא
ָת ִדין ֵאינְ ָך ע ֵֹׂשה ַה ָ
ּומי
ַה ְמח ֵֹקק וְ ַהּׁש ֵֹפט הּוא ֲא ֶׁשר ַהּכ ַֹח ְּביָ דֹו ְל ַה ִּציל ְּול ַא ֵּבד ִ
אֹומ ִרים נֵ ְל ָכה ָּלנּו
יתיָך׃ הֹוי ָה ְ
ת־ע ִמ ֶ
ַא ָּתה הּוא ִּכי ִת ְׁשּפ ֹט ֶא ֲ
ַהיֹום אֹו ְל ָמ ָחר ָל ִעיר ַה ִהיא וְ נִ ְס ַחר ָׁשם ָׁשנָ ה ַא ַחת וְ נַ ֲע ֶׂשה
ָּלנּו ָחיִ ל׃ וְ ַא ֶּתם ל ֹא ֵת ְדעּון ַמה־ּיֵ ֵלד יֹום ָמ ָחר ִּכי ֶמה ַחּיֵ ֶיכם
ִקיטֹור יֵ ָר ֶאה ְּכ ֶרגַ ע וְ ַא ַחר יַ ֲע ֶלה ַבּת ֹהּו׃ ַאְך ָּכז ֹאת ֲע ֵל ֶיכם
ֵלאמ ֹר ִאם־יִ ְר ֶצה יְ הֹוָ ה וְ נִ ְחיֶ ה נַ ֲע ֶׂשה ָכז ֹאת אֹו ָּכז ֹאת׃ ַרק
ל־ּת ִה ָיּלה ָכז ֹאת ָר ָעה ִהיא׃
אּות ֶכם ָּכ ְ
ַא ֶּתם ִמ ְת ַה ֲּל ִלים ְּבגֵ ְ
ל־הּי ֵֹד ַע ַל ֲעׂשֹות ַּכּטֹוב וְ ַכּיָ ָׁשר וְ ל ֹא יַ ֲע ֶׂשּנּו ֶח ְטאֹו יִ ָׂשא׃
וְ ָכ ַ
הֹוי ֲע ִׁש ֵירי ָעם זַ ֲעקּו ֵה ִילילּו ַל ָּצרֹות ֲא ֶׁשר ִּת ְק ֶרינָ ה ֶא ְת ֶכם׃
יּועם ַה ֶּכ ֶסף יִ ְׁשנֶ א
ֹאכל ָעׁש׃ ַהּזָ ָהב ַ
ּובגְ ֵד ֶיכם י ַ
ָע ְׁש ְר ֶכם ָר ָקב ִ
וְ הֹון נִ ְמ ָאס ַהּזֶ ה יַ ֲענֶ ה ָב ֶכם ְל ֵעד וְ ָא ַכל ְּב ַׂש ְר ֶכם ָּכ ֵאׁש זֶ ה
אֹוצר ֲא ַצ ְר ֶּתם ָל ֶכם ְליֹום ַא ֲחרֹון׃ ִהּנֵ ה ְׂש ַכר ַהּפ ֲֹע ִלים
הּוא ָה ָ
יִ זְ ָעק ְׂש ַכר ק ְֹצ ֵרי ְׂשד ֵֹת ֶיכם ֲא ֶׁשר ֲע ַׁש ְק ֶּתם וְ זַ ֲע ַקת ַהּק ְֹצ ִרים
ָּב ָאה ְב ָאזְ נֵ י יְ הֹוָ ה ְצ ָבאֹות׃ ִה ְת ַעּנַ גְ ֶּתם ָּב ָא ֶרץ ִה ְת ַע ַּדנְ ֶּתם
יּתם ֶאת־
וַ ּיִ ְׁש ַמן ִל ְּב ֶכם ְּכמֹו ְליֹום ִט ְב ָחה׃ ִה ְר ַׁש ְע ֶּתם ֲה ִמ ֶ
ֹא־ע ַמד ִּב ְפנֵ ֶיכם׃
ַה ַּצ ִּדיק וְ הּוא ל ָ
בּואת
ל־ּכן ּד ֹּמּו ַא ַחי ַעד־ּב ֹא ָה ָאדֹון ִהּנֵ ה ָה ִא ָּכר יְ ַח ֶּכה ִל ְת ַ
ַע ֵ
ּומ ְלקֹוׁש׃ ֵּכן
יֹורה ַ
ד־א ֶׁשר יָבֹוא ֶ
ּטֹובה יְ יַ ֵחל ַע ֲ
ָה ֲא ָד ָמה ַה ָ
ת־ל ְּב ֶכם ִּכי ְפנֵ י ָה ָאדֹון ִהּנֵ ה ָּב ִאים׃
ם־א ֶּתם ַא ְּמצּו ֶא ִ
הֹוחילּו גַ ַ
ִ
ל־ר ֵעהּו וְ ל ֹא ֶת ְא ְׁשמּו ַב ִּמ ְׁש ָּפט ִהּנֵ ה
ל־ּתּלֹונּו ַא ַחי ִאיׁש ַע ֵ
ַא ִ
יאים
מֹופת ָצרֹות ַהּנְ ִב ִ
ַהּׁש ֵֹפט ע ֵֹמד ַל ָּפ ַתח׃ ְקחּו ָל ֶכם ַא ַחי ְל ֵ
יאים ֲא ֶׁשר ִּד ְּברּו ְּב ֵׁשם יְ הֹוָ ה׃
רּוחם ַהּנְ ִב ִ
וְ א ֶֹרְך ָ
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ִהּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו ְמ ַא ְּׁש ִרים ּכ ַֹח ַה ַּס ָּבל וְכ ַֹח ִס ְבלֹות ִאּיֹוב ֲהל ֹא
יְתה ַא ֲח ִריתֹו ֵמ ֵאת יְ הֹוָ ה ִּכי יְ הֹוָ ה
ה־ה ָ
יתם ֶמ ָ
ְׁש ַמ ְע ֶּתם וְ גַ ם ְר ִא ֶ
ל־ּת ָּׁש ְבעּו ל ֹא
ל־ּד ָבר ַא ִ
ַרחּום וְ ַחּנּון הּוא׃ וְ ַע ָּתה ַא ַחי ִל ְפנֵי ָכ ָ
בּועה ַא ֶח ֶרת וְכ ֹה יִ ְהיֶ ה ְד ַב ְר ֶכם
ל־ׁש ָ
ַב ָּׁש ַמיִם וְ ל ֹא ָב ָא ֶרץ וְ ל ֹא ָכ ְ
ן־ּת ָענְ ׁשּו ַּב ִּמ ְׁש ָּפט׃
ֵהן ֵהן אֹו ל ֹא ל ֹא ֶּפ ֵ
ִאם־יֵ ַצר ְל ִאיׁש ִמ ֶּכם יִ ְת ַּפ ֵּלל וְ ִאם ִלּבֹו טֹוב ָע ָליו יְ זַ ֵּמר׃ ִאם־
ּומ ְׁשחּו
יִ ְהיֶ ה ָּב ֶכם ח ֶֹלה יִ ְק ָרא ְלזִ ְקנֵ י ָה ֵע ָדה וְ ִה ְת ַּפ ְללּו ָע ָליו ָ
ם־אמּונָ ה ַּת ֲעז ֹר ַלח ֶֹלה
ּות ִפ ָּלה ִע ֱ
א ֹתֹו ֶׁש ֶמן ְּב ֵׁשם יְ הֹוָ ה׃ ְ
ֹונֹות ֶיכם
ימּנּו וְ ִאם ָח ָטא וְ נִ ְס ַלח־לֹו׃ ָל ֵכן ִה ְתוַ ּדּו ֲע ֵ
וַ יהֹוָ ה יְ ִק ֶ
ל־ר ֵעהּו וְ ִה ְת ַּפ ְללּו ִאיׁש ְּב ַעד ֵר ֵעהּו וְ ָר ָפא ָל ֶכם ִּכי־
ִאיׁש ֶא ֵ
ְת ִפ ַּלת ַצ ִּדיק ַרב ּכ ָֹחּה ִּב ְפ ֻע ָּל ָתּה׃ ֵא ִלּיָ הּו ָהיָ ה ַּב ַעל נֶ ֶפׁש
ל־ה ָא ֶרץ
ֹא־היָ ה ָמ ָטר ַע ָ
ָּכמ ֹנּו וְ ִה ְת ַּפ ֵּלל ְל ִב ְל ִּתי ֱהיֹות ָמ ָטר וְ ל ָ
ָׁשֹלׁש ָׁשנִ ים וְ ִׁש ָּׁשה ֳח ָד ִׁשים׃ וַ ּיָ ָׁשב וַ ּיִ ְת ַּפ ֵּלל וְ ַה ָּׁש ַמיִ ם
ת־יְבּולּה׃
ָ
ֶה ֱע ִריפּו ָמ ָטר וְ ָה ָא ֶרץ נָ ְתנָ ה ֶא
ַא ַחי ִאם ֶא ָחד ִמ ֶּכם יָ סּור ִמ ֶּד ֶרְך ָה ֱא ֶמת וְ ִאיׁש ַא ֵחר יְ ִׁש ֶיבּנּו׃
חֹוטא ִמ ֶּד ֶרְך ִּפ ְׁשעֹו יַ ִּציל נֶ ֶפׁש
ת־ה ֵ
יֵ ַדע־נָ א ִּכי ַה ֵּמ ִׁשיב ֶא ַ
ל־ּפ ָׁש ִעים ַר ִּבים׃
ִמ ָּמוֶ ת וִ ַיכ ֶּסה ַע ְ
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זּורים ַהּגָ ִרים
ל־ה ְּב ִח ִירים ַה ְּפ ִ
יח ֶא ַ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יח יֵ ַ
ֶּפ ְטרֹוס ְׁש ִל ַ
ּוביתּונְ יָ א׃ ֲא ֶׁשר נִ ְב ֲחרּו
ּפֹוד ִקּיָ א ַא ְסיָ א ִ
ְּב ָפנְ טֹוס ּגָ ַל ְטיָ א ַק ְ
ֹלהים ָה ָאב ְל ַק ְּד ָׁשם ְּברּוחֹו ְּול ָה ִכין ִל ָּבם
ִמ ֶּק ֶדם ִמ ַּט ַעם ֱא ִ
לֹומ ֶכם
ּוׁש ְ
יהם ַח ְס ְּד ֶכם ְ
יח וַ ּיֵ ז ָּדמֹו ֲע ֵל ֶ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ִל ְׁשמ ַֹע ְליֵ ַ
יִ ְׂשּגֶ א׃
יח ֲא ֶׁשר ְּכג ֶֹדל
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ֲא ִבי ֲאד ֹנֵינּו יֵ ַ
ָּברּוְך הּוא ָה ֱא ִ
ׁשּוע
קּומת יֵ ַ
הֹוליד א ָֹתנּו ֵׁשנִית ְל ִת ְקוַ ת ַחּיִ ים ִּב ְת ַ
ִ
ַח ְסּדֹו
ן־ה ֵּמ ִתים׃ ְלנַ ֲח ָלה ֲא ֶׁשר ל ֹא ִת ָּׁש ֵחת וְ ל ֹא ְת ֻח ַּלל
יח ִמ ַ
ַה ָּמ ִׁש ַ
מּורים ַא ֶּתם ְּבכ ַֹח
וְ ל ֹא ִתּבֹול ַה ְּצפּונָ ה ָל ֶכם ַּב ָּׁש ָמיִם׃ ִּכי ְׁש ִ
ּיָמים׃
ׁשּועה ֲא ֶׁשר ִּתּגָ ֶלה ְל ֵקץ ַה ִ
ל־יְדי ֱאמּונַ ְת ֶכם ַל ְּת ָ
ֵאל ַע ֵ
י־ע ָּתה ִת ְת ַא ְּבלּו ַל ִּמ ְצ ָער
ד־מא ֹד ַאף ִּכ ַ
ֲא ֶׁשר ָּבּה ָּתגִ ילּו ַע ְ
ְל ַרגְ ֵלי ַמּסֹות ׁש ֹנֹות ֲא ֶׁשר ּב ָֹאן נָ חּוץ׃ ְל ָצ ֵרף ֱאמּונַ ְת ֶכם ֲא ֶׁשר
ָרחֹוק ְמ ִח ָירּה ִמּזָ ָהב ְמזֻ ָּקק ָּב ֵאׁש ֲא ֶׁשר ַא ֲח ִריתֹו ֲע ֵדי־א ֵֹבד
ׁשּוע
וֶ ֱאמּונַ ְת ֶכם ִּת ְהיֶ ה ִל ְת ִה ָּלה ְל ָכבֹוד ְּול ִת ְפ ֶא ֶרת ְּב ִה ְתּגַ ּלֹות יֵ ַ
יתם ָּפנָיו וַ ַּת ֲא ִמינּו־
יח׃ ֲא ֶׁשר א ֹתֹו ֲא ַה ְב ֶּתם ַאף ִּכי ל ֹא ֲחזִ ֶ
ַה ָּמ ִׁש ַ
ינֵיכם ּובֹו ָת ִׂשיׂשּו
יתם א ֹתֹו ְּב ֵע ֶ
ד־ע ָּתה ל ֹא ְר ִא ֶ
בֹו ַאף ִּכי ַע ַ
ת־ּפ ִרי
ְב ָׂשׂשֹון ָעצּום ִמ ַּס ֵּפר ָוְכ ִליל ַּב ֲה ָדרֹו׃ ַּכ ֲא ֶׁשר ִּת ְמ ְצאּו ֶא ְ
יה
ׁשּועה ֲא ֶׁשר ָע ֶל ָ
ׁשּועת נַ ְפ ְׁש ֶכם׃ ֵאת ַה ְּת ָ
ת־ּת ַ
ֱאמּונַ ְת ֶכם וְ ֶא ְ
ל־ה ֶח ֶסד ַה ָּצפּון ָל ֶכם׃
יאים ֲא ֶׁשר נִ ְּבאּו ַע ַ
ָח ְקרּו וְ ָד ְרׁשּו ַהּנְ ִב ִ
רּוח
הֹוד ָיעם ַ
ּמֹועד ֲא ֶׁשר ִ
וַ ּיַ ְח ְּתרּו ָל ַד ַעת ָמ ַתי וְ ֵאיְך יָבֹוא ַה ֵ
יח ֲא ֶׁשר ָׁש ַכן ְּב ִק ְר ָּבם ַּכ ֲא ֶׁשר ִהּגִ יד ָל ֶהם ֵמר ֹאׁש ֵח ְב ֵלי
ַה ָּמ ִׁש ַ
יח וְ ַה ָּכבֹוד ֲא ֶׁשר ַּב ֲע ֵק ָבם׃
ַה ָּמ ִׁש ַ
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ם־לנַ ְפ ְׁש ֶכם ָחזּו ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵהם
וְ נִ גְ ָלה ָל ֶהם ִּכי ל ֹא ְלנַ ְפ ָׁשם ִּכי ִא ְ
לּוח
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ַה ָּׁש ַ
ֲא ֶׁשר ֻהּגַ ד ָל ֶכם ַהּיֹום ִמ ִּפי ַה ְמ ַב ְּׂש ִרים ְּב ַ
ט־ּבם׃ ַעל־
ִמ ָּׁש ַמיִם ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ַמ ְל ֲא ֵכי־יָ ּה נִ ְכ ָס ִפים ְל ַה ֶּב ָ
ל־מא ְֹד ֶכם
יַחלּו ְב ָכ ְ
עֹוררּו וְ ְ
יַא ֵמץ ִל ְּב ֶכם ִה ְת ְ
נֵיכם וְ ֲ
ֵּכן ִחגְ רּו ָמ ְת ֶ
יח׃ ְּוכ ָבנִים
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
סֹובב ֶא ְת ֶכם ְּב ִה ְתּגַ ּלֹות יֵ ַ
ַל ֶח ֶסד ֲא ֶׁשר יְ ֵ
יְתה ָל ֶכם
ל־ּת ַׁשּוּו נַ ְפ ְׁש ֶכם ְלנֶ ֶפׁש ַּת ֲאוָ ה ֲא ֶׁשר ָה ָ
ַמ ְק ִׁש ִיבים ַא ְ
ל־ּד ְר ֵכ ֶיכם ַּכ ֲא ֶׁשר
דׁשים ִּת ְהיּו ְב ָכ ַ
ם־ק ִ
י־ד ַעת׃ ִּכי ִא ְ
ְל ָפנִים ִמ ְּב ִל ָ
דׁשים ִּכי
יִיתם ְק ִ
ַהּק ֵֹרא ֶא ְת ֶכם ָקדֹוׁש הּוא׃ ִּכי ֵכן ָּכתּוב וִ ְה ֶ
ָקדֹוׁש ָאנִי׃ וְ ִאם ַהּׁש ֵֹפט ִאיׁש ִאיׁש ְל ִפי ַמ ֲע ָל ָליו ֲא ֶׁשר ל ֹא
יִ ָּׂשא ָפנִים ִאם־א ֹתֹו ִת ְק ְראּו ֲא ִב ֶיכם ִה ְת ַה ְּלכּו ְל ָפנָיו ְּב ְיִר ָאה
ֹא־ב ֶכ ֶסף ְּובזָ ָהב ֲא ֶׁשר
גּור ֶיכם׃ ֵהן ַיְד ְע ֶּתם ִּכי ל ְ
ל־יְמי ְמ ֵ
ָּכ ֵ
יתם ֵמ ָא ְרחֹות ָׁשוְ א ֲא ֶׁשר נִ ֲחלּו ָל ֶכם
יתם נִ ְפ ֵּד ֶ
ְיִכלּו ְב ַא ֲח ִר ָ
יח ֶׂשה ָת ִמים ּומּום
ם־ּב ַדם יָ ָקר ְּב ַדם ַה ָּמ ִׁש ַ
בֹות ֶיכם׃ ִּכי ִא ְ
ֲא ֵ
הּוכן ִמ ֶּק ֶדם ֶט ֶרם ִהּוָ ֵסד ָא ֶרץ וְ נִ גְ ָלה ְב ַא ֲח ִרית
ֵאין־ּבֹו׃ וְ הּוא ַ
אֹלהים ֲא ֶׁשר
ּיָמים ְל ַמ ַענְ ֶכם׃ ֲא ֶׁשר ַעל־יָ דֹו ַמ ֲא ִמינִים ַא ֶּתם ֵּב ִ
ַה ִ
יִּתן־לֹו ָכבֹוד ְל ַב ֲעבּור ִּת ָּמ ֵצא ֱאמּונַ ְת ֶכם
ן־ה ֵּמ ִתים וַ ֶ
ֲה ִקימֹו ִמ ַ
יתם ֶאת־נַ ְפׁש ֵֹת ֶיכם
אֹלהים׃ וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר זִ ִּכ ֶ
וְ ִת ְקוַ ְת ֶכם ֵּב ִ
ת־א ִחיו
רּוח ְּול ַא ֲה ָבה ִאיׁש ֶא ָ
ל־יְדי ָה ַ
ל־ה ֱא ֶמת ַע ֵ
ִל ְׁשמ ַֹע ֶא ָ
ם־לב׃
ת־א ֵח ֶיכם ְּב ָת ֵ
ְּבל ֹא ִׂש ְפ ֵתי ִמ ְר ָמה ִה ְת ַא ְּמצּו וַ ֲא ַה ְב ֶּתם ֶא ֲ
ם־מ ָּמקֹור
נֹולדּו ֵׁשנִית וְ ל ֹא ִמּזֶ ַרע ַא ְכזָ ב ִּכי ִא ִ
ַּכ ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ְ
עֹולם׃ ִּכי
ֹלהים ֲא ֶׁשר הּוא ַחי וְ נִ ָּצב ְל ָ
נֶ ֱא ָמן ִּב ְד ַבר ֱא ִ
ל־ה ָּב ָׂשר ָח ִציר
ָּכ ַ
*
ד־איׁש ְּכ ִציץ ָח ִציר
ל־ּכבֹו ִ
וְ ָכ ְ
ֵיָבׁש ָח ִציר נָ ֵבל ִציץ׃
עֹולם
ּוד ַבר יְ הֹוָ ה יָ קּום ְל ָ
ְ
וְ הּוא ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ִּב ְּׂשרּו ָל ֶכם ַה ְמ ַב ְּׂש ִרים׃
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ל־מ ְר ָמה וַ ֲחנֻ ָּפה וְ ִקנְ ָאה ָוְכל־
ל־ר ְׁש ָעה ָוְכ ִ
וְ ַע ָּתה ָה ִסירּו ִמ ֶּכם ָּכ ִ
נֹולדּו ִמ ָּקרֹוב ַּב ְּקׁשּו ִל ְׂשּב ַֹע ָח ָלב
עֹול ִלים ֲא ֶׁשר ְ
ְׂש ַפת ָר ִכיל׃ ְּוכ ֲ
ם־רק ֶּב ֱא ֶמת
יׁשּועה׃ ִא ַ
זַ ְך ִמ ְּׁש ֵדי ִבינָ ה ֲא ֶׁשר ָע ָליו ִּתגְ ְּדלּו ִל ָ
ל־א ֶבן
אתם ְּכמֹו ֶא ֶ
ְּוב ָת ִמים ְט ַע ְמ ֶּתם ִּכי־טֹוב ֲאד ֹנֵינּו׃ וְ ֵא ָליו ָּב ֶ
אֹלהים׃
ַחּיִ ים ֲא ֶׁשר ָמ ֲאסּו ְבנֵי ָא ָדם ַאְך נִ ְב ֶח ֶרת ִהיא וִ ָיק ָרה ֵל ִ
ם־א ֶּתם ַא ְבנֵי ַחּיִ ים ְל ִה ָּבנֹות ֵה ָיכל ֶע ְליֹון ִל ְכ ֻהּנַ ת ק ֶֹדׁש
וְ גַ ַ
יח׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
אֹלהים ְּביַד יֵ ַ
יח נִיח ַֹח ֵל ִ
י־רּוח ְל ֵר ַ
ַ
ְל ַה ְק ִריב זִ ְב ֵח
וְ זֶ ה הּוא ֶׁש ָא ַמר ַּב ִּמ ְק ָרא
יק ָרה
ִהנְ נִ י יִ ַּסד ְּב ִצּיֹון ֶא ֶבן ּב ַֹחן ִּפּנָ ה וִ ָ
וְ ַה ַּמ ֲא ִמין ָּבּה ל ֹא יֵבֹוׁש׃
ל־ּכן ָל ֶכם ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים הּוא ְל ֶא ֶבן ֵח ֶפץ וְ ַל ֲא ֶׁשר ֵאינָ ם
ַע ֵ
ַמ ֲא ִמינִ ים הּוא
ֶא ֶבן ָמ ֲאסּו ַהּבֹונִ ים
ָהיְ ָתה ְלר ֹאׁש ִּפּנָ ה׃
ְּול ֶא ֶבן נֶ גֶ ף ְּולצּור ִמ ְכׁשֹול
נֹועדּו
ם־ל ִה ָּכ ֵׁשל ֲ
ִּכי נִ ְכ ְׁשלּו־בֹו ְּבח ֶֹסר ֱאמּונָ ָתם ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ְ
ֵמ ָאז׃ וְ ַא ֶּתם ִהּנְ ֶכם ְּב ִח ֵירי־יָ ּה ַמ ְמ ֶל ֶכת ּכ ֲֹהנִ ים ּגֹוי ָקדֹוׁש וְ ַעם
חׁשְך ְלאֹור
ְסגֻ ָּלה לֹו ְל ַס ֵּפר ְּת ִה ָּלתֹו ֲא ֶׁשר ָק ָרא ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶ
ֹלהים ְל ָפנִ ים
יתם וְ ַע ָּתה ַעם ֱא ִ
ֹא־עם ֱהיִ ֶ
ֶּפ ִלאי׃ ֲא ֶׁשר ְל ָפנִ ים ל ָ
ֹא־ר ָחמּו וְ ַע ָּתה ְמ ֻר ָח ִמים׃
ָּבנִ ים ל ֻ
תֹוׁש ִבים ְל ִהּנָ זֵ ר ִמ ַּת ֲאֹות
וַ ֲאנִ י ׁש ֵֹאל ִמ ֶּכם יְ ִד ִידים ְּכגֵ ִרים וְ ָ
יׁש ִרים ֵּבין ַהּגֹויִ ם
ַה ָּב ָׂשר ַהּנִ ְל ָחמֹות ַּבּנָ ֶפׁש׃ ְּול ִה ְת ַה ֵּלְך ְּב ֵמ ָ
ֲא ֶׁשר ִּד ְּברּו ֲע ֵל ֶיכם ָס ָרה ְּכפ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן וְ ַע ָּתה יִ ְתּב ֹנְ נּו ְב ַמ ֲע ֵׂש ֶיכם
ֹלהים ְּביֹום ָּפ ְקדֹו׃
ת־א ִ
ּטֹובים וִ ַיכ ְּבדּו ֶא ֱ
ַה ִ
י־א ָדם ְל ַמ ַען ָה ָאדֹון ִאם־
ל־מ ְׂש ָרה ֲא ֶׁשר ִל ְבנֵ ָ
וְ ִה ָּכנְ עּו ְל ָכ ִ
לּוחיו
ם־ל ָּׂש ִרים ַּכ ֲא ֶׁשר ֵהם ְׁש ָ
ַל ֶּמ ֶלְך ַּכ ֲא ֶׁשר הּוא ָהר ֹאׁש׃ וְ ִא ַ
ָל ֵתת נְ ָק ָמה ְּבפ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן וְ ָכבֹוד ְלע ֵֹׂשי טֹוב׃
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ׁשת ֶכם טֹוב ָל ִׂשים ַמ ְחסֹום ְל ִפי
ֹלהים ַּב ֲע ְ
ִּכי ֵכן ָח ֵפץ ֱא ִ
חֹורים ַאְך ל ֹא ָל ִׁשית
ַה ְּס ָכ ִלים ֵאין ְּתבּונָ ה ָּבם׃ וֶ ֱהיּו ִכ ְבנֵ י ִ
ם־ּכ ַע ְב ֵדי
ל־ּפנֵ י ַמ ֲע ִׂשים ָר ִעים ִּכי ִא ְ
ֻח ְפ ַׁש ְת ֶכם ְּכ ִמ ְכ ֶסה ַע ְ
ת־א ֵח ֶיכם יְ ראּו ֶאת־
ל־איׁש ִּכ ְכבֹודֹו ֶא ֱהבּו ֶא ֲ
ֵאל׃ ַּכ ְּבדּו ָכ ִ
ֹלהים וְ ָהבּו ָכבֹוד ַל ֶּמ ֶלְך׃
ָה ֱא ִ
ל־יִר ָאה ל ֹא ְל ַבד ִל ְפנֵי
ֹנֵיכם ְּב ָכ ְ
וַ ֲע ָב ִדים ָּב ֶכם ִה ָּכנְ עּו ִל ְפנֵי ֲאד ֵ
יְא ַּׁשר ָא ָדם
ם־ל ְפנֵי נְ לֹוזִ ים׃ ִּכי ְבז ֹאת ֻ
טֹובים ִּכי ִאם־ּגַ ִ
יְ ָׁש ִרים וְ ִ
ֹלהיו׃
ם־א ָ
ִאם־יִ ָּׂשא ַמ ְכא ֹב וִ ֻיעּנֶ ה ִחּנָ ם ַרק ִל ְהיֹות ִלּבֹו ָת ִמים ִע ֱ
מֹות ֶיכם
ה־ּת ְפ ַא ְר ְּת ֶכם ִאם ַּת ֲח ִריׁשּו ַּכ ֲא ֶׁשר ֻּתּכּו ְב ַא ְׁש ֵ
ִּכי ַמ ִ
טֹובים וְ ַה ֲח ֵרׁש ַּת ֲח ִרׁשּון ז ֹאת
ם־ּת ֻעּנּו ֵע ֶקב ַמ ֲע ִׂשים ִ
ַרק ִא ְ
אתם
ֹלהים׃ ִּכי ֲהל ֹא ָלז ֹאת נִ ְק ֵר ֶ
ִּת ְהיֶ ה ָל ֶכם ִל ְת ִה ָּלה ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
מֹופת ָל ֶל ֶכת
יח נִ ְד ָּכה ִּבגְ ַל ְל ֶכם וַ יְ ִהי ָל ֶכם ְל ֵ
ם־ה ָּמ ִׁש ַ
וְ ַאף ּגַ ַ
ֹא־ח ָמס ָע ָׂשה וְ ל ֹא ִמ ְר ָמה ְּב ִפיו׃ ֲא ֶׁשר
בֹותיו׃ ֲא ֶׁשר ל ָ
ְּב ִע ְּק ָ
ל־ח ָיקם נַ ֲענֶ ה וְ ל ֹא
חֹור ָפיו וְ ל ֹא ֵה ִׁשיב ֶח ְר ָּפ ָתם ֶא ֵ
ֵח ְרפּוהּו ְ
ם־ה ְפ ִקיד ִמ ְׁש ָּפטֹו ְלׁש ֵֹפט ֶצ ֶדק׃ וְ הּוא נָ ָׂשא
ח־ּפיו ִּכי ִא ִ
ְיִפ ַּת ִ
ל־ה ֵעץ ְל ַב ֲעבּור נָ מּות ַל ֲח ָט ָאה וְ נִ ְחיֶ ה
ֹאתינּו ִּב ְב ָׂשרֹו ַע ָ
ת־חּט ֵ
ֶא ַ
יתם
ִל ְצ ָד ָקה וַ ֲא ֶׁשר ַּב ֲח ֻב ָרתֹו נִ ְר ָּפא ָל ֶכם׃ ִּכי צ ֹאן א ְֹבדֹות ֱהיִ ֶ
יח ֶאל־נַ ְפׁש ֵֹת ֶיכם׃
ל־הר ֶֹעה ַה ַּמ ְׁשּגִ ַ
וַ ָּת ֻׁשבּו ַכּיֹום ֶא ָ
ם־הּנָ ִׁשים ִה ָּכנַ ְענָ ה ִל ְפנֵ י ַב ֲע ֵל ֶיכן וְ ִאם־יֵ ׁש ֲאנָ ִׁשים
וְ ֵכן ּגַ ַ
ׁשרה ַא ֶּתן ְּב ַענְ וַ ת ַּד ְר ְּכ ֶכן ִּת ְקנֶ ינָ ה א ָֹתם
ֵמ ֲאנִ ים ִל ְׁשמ ַֹע ַה ְּב ָ
ּובת ֹם
ּוד ָב ִרים׃ ַּכ ֲא ֶׁשר יֶ ֱחזּו ִּכי ְביִ ְר ָאה ְ
ַליהֹוָ ה ְּב ֵאין־א ֶֹמר ְ
ּופ ֵא ְר ֶכן ל ֹא יִ ְהיֶ ה ְפ ֵאר ִחיצֹון ְּב ַמ ְח ָלפֹות ר ֹאׁש וַ ֲע ִדי
ַד ְר ְּכ ֶכן׃ ְ
ימי ְּב ֵס ֶתר ַה ֵּלב
ם־ה ָא ָדם ַה ְּפנִ ִ
זָ ָהב אֹו ִבגְ ֵדי ֲח ֻמדֹות׃ ִּכי ִא ָ
רּוח ֲענָ וָ ה וְ ַה ְׁש ֵקט ֲא ֶׁשר ֵאין לֹו ִכ ָּליֹון וְ הּוא יָ ָקר ְּב ֵעינֵ י
ְּב ַ
י־כן ָהיָ ה ְל ָפנִ ים ְּפ ֵאר ַהּנָ ִׁשים ַה ְּקדֹוׁשֹות ֶא ֶׁשר
ֹלהים׃ ִּכ ֵ
ָה ֱא ִ
יהן נִ ְכנָ עּו׃
אֹלהים וְ ִל ְפנֵ י ַב ֲע ֵל ֶ
תֹוח ְל ָּתן ֵּב ִ
ָׂשמּו ַ
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ְּכמֹו ָׂש ָרה ֲא ֶׁשר ָׁש ְמ ָעה ְבקֹול ַא ְב ָר ָהם וְ ָק ְר ָאה־ּלֹו ֲאד ֹנִ י
תֹוכ ֶכן מ ֶֹרְך
וְ ַא ֶּתן ְל ָבנֹות ָלּה ִאם טֹוב ַּת ֲע ֶׂשינָ ה וְ ל ֹא יָב ֹא ְב ֲ
ֵלב ִמ ָּפ ַחד׃
וְ ֵכן ַא ֶּתם ָה ֲאנָ ִׁשים ְראּו ָל ֶׁש ֶבת ִעם־נְ ֵׁש ֶיכם ְּב ַה ְׂש ֵּכל ְּתנּו
י־כ ִלי ַרְך ִהיא ִמ ֶּכם וְ גַ ם ֲח ֶב ְר ְּת ֶכם ְּב ַמ ְּתנַ ת
ָכבֹוד ְל ִא ָּׁשה ִּכ ְ
ּוב ֵכן ל ֹא ִת ָּמנַ ע ְּת ִפ ָּלה ִמ ָּב ֵּת ֶיכם׃
ַה ֶח ֶסד וְ ַה ַחּיִ ים ְ
סֹוף ָּד ָבר ֱהיּו ֻכ ְּל ֶכם ְל ַאנְ ֵׁשי ֵלב ֶא ָחד ַאנְ ֵׁשי ֶח ְמ ָלה א ֲֹה ֵבי
רּוח׃ ל ֹא ִתגְ ְמלּו ְל ִאיׁש ָר ָעה
ַא ֲחוָ ה ַאנְ ֵׁשי ַר ֲח ִמים וְ ִׁש ְפ ֵלי ַ
ם־ּב ָר ָכה ִּכי ָלז ֹאת
ַּת ַחת ָר ָעה אֹו ְק ָל ָלה ַּת ַחת ְק ָל ָלה ִּכי ִא ְ
ת־ה ְּב ָר ָכה׃
אתם ְל ַמ ַען ִּת ְירׁשּו ֶא ַ
נִ ְק ֵר ֶ
י־ה ִאיׁש ֶה ָח ֵפץ ַחּיִ ים
ִמ ָ
טֹובים
וְ ִל ְראֹות יָ ִמים ִ
יִ ּצ ֹר ְלׁשֹונֹו ֵמ ָרע
ּוׂש ָפ ָתיו ִמ ַּד ֵּבר ִמ ְר ָמה׃
ְ
יָ סּור ֵמ ָרע וְ יַ ֲע ֶׂשה־ּטֹוב
ַיְב ֵּקׁש ָׁשלֹום וְ יִ ְר ְּד ֵפהּו׃
יקים
ל־צ ִּד ִ
ִּכי ֵעינֵ י יְ הֹוָ ה ֶא ַ
ל־ׁשוְ ָע ָתם
וְ ָאזְ נָ יו ֶא ַ
ְּפנֵ י יְ הֹוָ ה ְּבע ֵֹׂשי ָרע׃
ם־ּת ְר ְדפּו ַל ֲעׂשֹות טֹוב׃ ֶא ֶפס ִאם־
ּומי יַ ֲע ֶׂשה ִע ָּמ ֶכם ָרע ִא ִ
ִ
ת־מֹור ָאם ל ֹא ִת ְיראּו
ָ
ם־ּת ֻעּנּו ֵע ֶקב ְצ ָד ָקה ַא ְׁש ֵר ֶיכם ַאְך ֶא
ּגַ ְ
ֹלהים א ֹתֹו ַת ְק ִּדיׁשּו ִּב ְל ַב ְב ֶכם
וְ ל ֹא ַת ֲערֹוצּו׃ ֶאת־יְ הֹוָ ה ֱא ִ
ל־הּד ֵֹרׁש
ּוב ֲענָ וָ ה וְ יִ ְר ָאה ֱהיּו נְ כ ֹנִ ים ָּת ִמיד ָל ֵתת ַמ ֲענֶ ה ְל ָכ ַ
ַ
רּוח נָ כֹון ֲא ֶׁשר ְּב ִק ְר ְּב ֶכם יֵבֹוׁשּו
ּוב ַ
ִמ ֶּכם ַמה ּיְ סֹוד ִּת ְקוַ ְת ֶכם׃ ְ
יח וְ ַה ַּמ ְל ִׁשינִ ים
ּטֹובה ַּב ָּמ ִׁש ַ
ל־ּד ְר ְּכ ֶכם ַה ָ
ַהּד ְֹב ִרים ָס ָרה ַע ַ
ֶא ְת ֶכם ְּכפ ֲֹע ֵ*לי ָאוֶ ן׃
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ֹלהים ֵע ֶקב ֲעׂשֹות
ִּכי טֹוב ָל ֶכם ְל ִה ְת ַעּנֹות ִאם ֵּכן ָר ָצה ָה ֱא ִ
*
יח ֻעּנָ ה
ם־ה ָּמ ִׁש ַ
טֹוב ֵמ ֲא ֶׁשר ִּת ְת ַעּנּו ֵע ֶקב ֲעׂשֹות ָרע׃ ִּכי ּגַ ַ
ֹאתינּו ִאיׁש ַצ ִּדיק ְּב ַעד ֲאנָ ִׁשים ַח ָּט ִאים
ַּפ ַעם ַא ַחת ְּב ַחּט ֵ
רּוח׃
הּומת ְּב ָׂשרֹו וַ יְ ִחי ָב ַ
ֹלהים ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ַ
ד־ה ֱא ִ
יאנּו ַע ָ
וַ ִיְב ֵ
ל־הרּוחֹות ֲא ֶׁשר ַּב ִּמ ְׁש ָמר׃
יאה ּגַ ם ֶא ָ
ת־ה ְּק ִר ָ
וַ ּיַ ֲעב ֹר וַ ּיִ ְק ָרא ֶא ַ
ֹלהים
ֲהל ֹא ֵהם ֲא ֶׁשר ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו ְל ָפנִ ים ַּכ ֲא ֶׁשר ִח ָּכה ֱא ִ
ד־א ֶׁשר נֶ ֶע ְׂש ָתה ַה ֵּת ָבה
ימי נ ַֹח ַע ֲ
יהם ְּבא ֶֹרְך ַאּפֹו ִּב ֵ
ֲא ֵל ֶ
ן־ה ָּמיִ ם׃ וַ יְ ִהי
וַ ֲאנָ ִׁשים ְמ ַע ִּטים ְׁשמ ֹנֶ ה נְ ָפׁשֹות נִ ְמ ְלטּו ָבּה ִמ ַ
ם־הּיֹום ל ֹא
ּתֹוׁש ַיע ָלנּו ּגַ ַ
ִ
מֹופת ִל ְט ִב ָיל ֵתנּו ְב ַמיִ ם ֲא ֶׁשר
ְל ֵ
רּוח נָ כֹון
ת־ל ֵּבנּו ְּב ַ
ם־לזַ ּכֹות ֶא ִ
ת־צֹואת ַה ָּב ָׂשר ִּכי ִא ְ
ַ
ִל ְרח ֹץ ֶא
יח׃ ֲא ֶׁשר ָע ָלה
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
קּומת יֵ ַ
ֹלהים ַעל־יְ ֵדי ְת ַ
ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
ּומ ְל ָא ִכים ָׂש ֵרי ָצ ָבא וְ גִ ּב ֵֹרי
ֹלהים ַ
ימין ָה ֱא ִ
יְמה וַ ּיֵ ֶׁשב ִל ִ
ַה ָּׁש ַמ ָ
ֹלהים ַּת ַחת יָ דֹו׃
כ ַֹח ָׁשת ֱא ִ
יח ַּב ֲע ֵדנּו ַּב ָּב ָׂשר ִה ְת ַאּזְ רּו
וְ ַע ָּתה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ֻעּנָ ה ַה ָּמ ִׁש ַ
ם־א ֶּתם ִּכי ַה ֻּמ ֶּכה וְ ַה ְּמ ֻעּנֶ ה ִב ְב ָׂשרֹו יֶ ְח ַּדל
רּוח ָּכמֹוהּו ּגַ ַ
ע ֹז ַ
ֵמ ֲחטֹוא׃ וְ ל ֹא ָתתּורּו ַא ֲח ֵרי ַת ֲאוַ ת ָּב ָׂשר וָ ָדם ָּכל־יְ ֵמי ַחּיֵ ֶיכם
ֹלהים׃ ִּכי ַרב ָלנּו ֲא ֶׁשר
ם־א ֲח ֵרי ֵח ֶפץ ֱא ִ
ל־ה ֲא ָד ָמה ִּכי ִא ַ
ַע ָ
ָע ִׂשינּו ְּכ ֵח ֶפץ ַהּגֹויִ ם ַּבּיָ ִמים ָע ְברּו ָע ֵלינּו ְּב ֶל ְכ ֵּתנּו ִע ָּמ ֶהם
לּוּלים
זֹול ִלים וְ ס ְֹב ִאים וְ ִה ִ
ְּב ָא ְרחֹות זִ ָּמה וַ ֲעגָ ִבים ְּב ָב ֵּתי ְ
ּלּולי ָה ֱא ִל ִילים׃ וְ ַכּיֹום יָ נִ יעּו ר ֹאׁש וְ יַ ְל ִעיבּו ָב ֶכם ִּכי ל ֹא־
ּובגִ ֵ
ְ
ָתרּוצּו עֹוד ִע ָּמ ֶהם ְל ֶׁש ֶטף זִ ָּמ ָתם׃ ָה ֲע ִת ִידים ל ֵָתת ִּדין וְ ֶח ְׁשּבֹון
ל־ּכן
ת־ה ֵּמ ִתים׃ ִּכי ַע ֵ
ת־ה ַחּיִ ים וְ ֶא ַ
ִל ְפנֵי ֶה ָע ִתיד ָלבֹוא ִל ְׁשּפ ֹט ֶא ַ
ל־ה ֵּמ ִתים ְל ַמ ַען יִ ָּׁש ְפטּו ַב ָּב ָׂשר
ׁשרה ּגַ ם ֶא ַ
יאת ַה ְּב ָ
יְתה ְק ִר ַ
ָה ָ
ל־ּד ָבר ָקרֹוב
אֹלהים׃ ִהּנֵ ה ֵקץ ָּכ ָ
רּוח ֵּכ ִ
ִּכ ְבנֵ י ָא ָדם וְ יִ ְחיּו ְב ַחּיֵ י ַ
עֹוררּו ִב ְת ִפ ָּלה׃
ל־ּכן ַה ְׂש ִּכילּו וְ ִה ְת ְ
ַע ֵ
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ת־ר ֵעהּו ְּב ַא ֲה ָבה ַר ָּבה
ל־ּד ָבר ֶא ֱהבּו ִאיׁש ֶא ֵ
ַאְך ְּבר ֹאׁש ָּכ ָ
ל־ּפ ָׁש ִעים ַר ִּבים׃ ִׁש ְמרּו ַא ֲה ַבת ַא ִחים
ִּכי ַא ֲה ָבה ְּת ַכ ֶּסה ַע ְ
ְּב ִק ְר ְּב ֶכם וְ ל ֹא ִת ְת ָע ֵרב ְּתלּוּנָ ה ָּבּה׃ ִאיׁש ִאיׁש ִמ ֶּכם ַּכ ַּמ ָּתן
ֲא ֶׁשר ַּת ִּׂשיג יָ דֹו ֵּכן ְּת ַפּזְ רּו ִאיׁש ְל ֵר ֵעהּו ִּכ ְפ ִק ִידים נֶ ֱא ָמנִ ים ַעל־
ֹלהים ָה ַר ִּבים׃ ִּכי יְ ַד ֵּבר ִאיׁש ְּב ָק ָהל יְ ִהי ְד ָברֹו ִּכ ְד ַבר
ַח ְס ֵּדי ֱא ִ
ּטֹובה ָע ָליו
ֹלהים ַה ָ
יְמ ֵּלא ְפ ֻק ָּדתֹו ְּכיַ ד ֱא ִ
ֹלהים וְ ַה ְמ ָׁש ֵרת ַ
ֱא ִ
יח ֲא ֶׁשר לֹו
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ַּבּכ ֹל ַעל־יְ ֵדי יֵ ַ
ְל ַמ ַען ָיִּכ ֵבד ֵׁשם ֱא ִ
עֹולם וָ ֶעד ָא ֵמן׃
ַה ָּכבֹוד וְ ַה ֶּמ ְמ ָׁש ָלה ְל ָ
ל־ּת ְת ַּפ ְּלאּו יְ ִד ִידים ִּכי ָתבֹואּו ְל ִה ָּב ֵחן ְּבכּור ע ֹנִ י ְּכמֹו ִאם־
ַא ִ
ָק ָרה ֶא ְת ֶכם ָּד ָבר זָ ר׃ ַאְך ָּת ִׂשיׂשּו ַּב ֲא ֶׁשר ֲח ֵב ִרים ַא ֶּתם
יח וְ ֵכן ָּת ִׂשיׂשּו וְ ַת ַע ְלצּו ְּב ִהּגָ לֹות נִ גְ לֹות ְּכבֹודֹו׃
ְל ֶח ְב ֵלי ַה ָּמ ִׁש ַ
יח ִּכי נָ ָחה
ַא ְׁש ֵר ֶיכם ִאם יְ ָח ְרפּו ֶא ְת ֶכם ַּב ֲעבּור ֵׁשם ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ֶא ְצ ָלם ִמּנ ַֹאץ הּוא וְ ֶא ְצ ְל ֶכם
רּוח ֱא ִ
רּוח ַה ָּכבֹוד וְ ַ
ֲע ֵל ֶיכם ַ
אֹו־כפ ֵֹעל ָאוֶ ן
ְ
אֹו־כגַ ּנָ ב
ְ
נִ ְכ ָּבד׃ וְ ל ֹא יִ ּוָ ֵסר ִאיׁש ִמ ֶּכם ְּכר ֵֹצ ַח
אֹו־כ ְמ ַרּגֵ ל ִּב ְפ ֻק ַּדת ֲא ֵח ִרים׃ ֲא ָבל ִאם־יְ ֻעּנֶ ה ַּב ֲא ֶׁשר ֵׁשם
ִ
ֹלהים
ת־א ִ
ם־יֹודה ֶא ֱ
ֶ
יח נִ ְק ָרא ָע ָליו ַאל־יֵבֹוׁש ִּכי ִא
ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים
ַּב ֵּׁשם ַהּזֶ ה׃ ִּכי ָבא ַהּיֹום ְל ָה ֵחל ִמ ְׁש ָּפט ִמ ֵּבית ֱא ִ
ה־אפֹוא ִת ְהיֶ ה ַא ֲח ִרית ַה ַּמ ְמ ִרים ֶאת־
ם־ּבנּו ֵה ֵחל ָמ ֵ
וְ ִא ָ
ל־מי יִ ְפנֶ ה
ֹלהים׃ וְ ִאם ַל ַּצ ִּדיק ָק ֶׁשה ְל ִהּנָ ֵצל ֶא ִ
ׁשרת ֱא ִ
ְּב ַ
יטיב
יֹוסיפּו ְל ֵה ִ
ֹלהים ִ
ל־ּכן ַה ְמ ֻעּנִ ים ִּכ ְרצֹון ֱא ִ
ָר ָׁשע וְ ח ֵֹטא׃ ַע ֵ
יֹוצ ָרם ִּכי נֶ ֱא ָמן הּוא׃
וְ יַ ְפ ִקידּו ֶאת־נַ ְפ ָׁשם ְּביַ ד ְ
יח
ל־הּזְ ֵקנִ ים ָּב ֶכם ֲאנִ י ַהּזָ ֵקן ְּכ ָח ֵבר ָל ֶהם וְ ֵעד ְל ֶח ְב ֵלי ַה ָּמ ִׁש ַ
וְ ֶא ַ
וַ ֲא ֶׁשר נָ כֹון ִלי ֵח ֶלק ַּב ָּכבֹוד ֶה ָע ִתיד ְל ִהּגָ לֹות ֶא ְק ָרא וַ ֲא ַצּוֶ ה
*
ֹלהים ַהּנִ ְמ ָצא ִא ְּת ֶכם ַה ְׁשּגִ יחּו
ת־ע ֶדר ָה ֱא ִ
ֵלאמ ֹר׃ ְרעּו ֶא ֵ
רּוח נְ ִד ָיבה ְּבנֶ ֶפׁש ֲח ֵפ ָצה וְ ל ֹא
ם־ּב ַ
יהם ל ֹא ְבא ֹנֶ ס ִּכי ִא ְ
ֲא ֵל ֶ
ְל ַמ ַען ְּבצ ַֹע ָּב ַצע׃
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מֹופת ַלּצ ֹאן׃
ם־ל ְהיֹות ְל ֵ
ל ֹא ְל ִה ְׂש ָּת ֵרר ַעל־נַ ֲח ַלת יְ הֹוָ ה ִּכי ִא ִ
יֹופ ַיע ַא ִּביר ָהר ִֹעים ָאז ִּת ְׂשאּו ֲע ֶט ֶרת ִּת ְפ ֶא ֶרת ֲא ֶׁשר
וְ ַכ ֲא ֶׁשר ִ
ל ֹא ִתּבֹול׃ וְ ֵכן ַהּנְ ָע ִרים ָּב ֶכם ִה ָּכנְ עּו ִל ְפנֵ י ַהּזְ ֵקנִ ים וְ ֻכ ְּל ֶכם
ִה ְת ַאּזְ רּו ע ֹז ָה ֲענָ וָ ה וְ ִעזְ רּו ִאיׁש ְל ָא ִחיו ִּכי ֵבית ּגֵ ִאים יִ ַּסח
ד־אל ַׁש ָּדי
ן־חן׃ ַה ְׁש ִּפילּו נַ ְפ ְׁש ֶכם ַּת ַחת יַ ֵ
ֹלהים וְ ַל ֲענָ וִ ים יִ ֶּת ֵ
ֱא ִ
רֹומם ֶא ְת ֶכם ְּב ִעּתֹו׃ ָוְכל־יְ ָה ְב ֶכם ַה ְׁש ִליכּו ָע ָליו וְ הּוא
וְ הּוא יְ ֵ
עֹוררּו ִה ָּׁש ְמרּו ָל ֶכם ְמא ֹד ִּכי ַה ָּׂש ָטן ַהּצ ֵֹרר
ְיִד ַאג ָל ֶכם׃ ִה ְת ְ
ל־א ֶׁשר ַיְב ֵּל ַע׃ ַאְך ָּב ֱאמּונָ ה
יׁש ֵחר ֶא ֲ
ֶא ְת ֶכם יָתּור ַּכ ֲא ִרי נ ֵֹהם וִ ַ
ַת ַע ְמדּו נֶ גְ ּדֹו ְכגִ ּב ִֹרים וְ ֵת ְדעּון ִּכי ָצרֹות ָּכ ֵא ֶּלה ָע ְברּו ּגַ ם ַעל־
ּנֵיתם ְל ִיָמים
ֲא ֵח ֶיכם ֲא ֶׁשר ָּב ָא ֶרץ ֵה ָּמה׃ וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ֻע ֶ
ֹלהי ַה ֶח ֶסד ֲא ֶׁשר ָק ָרא
ְמ ַע ִּטים יִ ּנָ ֵתן ָל ֶכם ֵלב ָׁש ֵלם ֵמ ֵאת ֱא ֵ
יא ֵּמץ
יחּזֵ ק וִ ַ
ׁשּוע וִ ַ
יח יֵ ַ
ד־עֹול ֵמי ַעד ַּב ָּמ ִׁש ַ
ְ
ֶא ְת ֶכם ִל ְכבֹודֹו ַע
ד־עֹול ֵמי
ְ
וִ יכֹונֵ ן ֶא ְת ֶכם ָלנֶ ַצח׃ וְ לֹו ַה ָּכבֹוד וְ ַה ֶּמ ְמ ָׁש ָלה ַע
עֹול ִמים ָא ֵמן׃
ָ
ד־ס ְלוָ נֹוס
ת־ה ְּד ָב ִרים ַה ְּמ ַע ִּטים ָה ֵא ֶּלה ָּכ ַת ְב ִּתי ֲא ֵל ֶיכם ְּביַ ִ
ֶא ַ
ֲא ִח ֶיכם ַהּנֶ ֱא ָמן ְל ַהזְ ִהיר ֶא ְת ֶכם ְל ִפי ַחֹות ַּד ְע ִּתי ְּול ָה ִעיד ָל ֶכם
ֹלהים הּוא ֶח ֶסד ֱא ֶמת ִע ְמדּו ּבֹו ָה ֵכן׃ ֲע ַדת ָּב ֶבל
ִּכי ֶח ֶסד ֱא ִ
ם־מ ְרקֹוס ְּבנִ י׃
מֹוכם ׁש ֶֹא ֶלת ְל ָׁשלֹום ָל ֶכם וְ ֵכן ּגַ ַ
ַהּנִ ְב ָח ָרה ְּכ ֶ
יקת ַא ֲה ָבה
ַׁש ֲאלּו ִאיׁש ְל ֵר ֵעהּו ְל ָׁשלֹום ִּבנְ ִׁש ַ
ׁשּוע ָא ֵמן׃
יח יֵ ַ
ָׁשלֹום ְל ֻכ ְּל ֶכם ֲא ֶׁשר ַּב ָּמ ִׁש ַ
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ל־א ֶׁשר
ּוׁש ִליחֹו ֶא ֲ
יח ְ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ִׁש ְמעֹון ֶּפ ְטרֹוס ֶע ֶבד יֵ ַ
יענּו
ּומֹוׁש ֵ
ִ
ֹלהינּו
ּוב ִצ ְד ַקת ֱא ֵ
ֹאחזּו ִע ָּמנּו ָּב ֱאמּונָ ה ַהיְ ָק ָרה ְ
נ ֲ
ֹלהים
יח׃ ֶח ֶסד ָל ֶכם וְ ָׁשלֹום ָרב ְּב ַד ַעת ֱא ִ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
ל־מ ְׁש ַען
בּורתֹו ָּכ ִ
ׁשּוע ֲאד ֹנֵ ינּו׃ ַּכ ֲא ֶׁשר נָ ַתן ָלנּו יְ הֹוָ ה ִּבגְ ָ
וְ יֵ ַ
ַה ַחּיִ ים וְ יִ ְר ַאת ָׁש ָמיִ ם ַעל־יְ ֵדי ַד ַעת ַהּק ֵֹרא א ָֹתנּו ְּבע ֹז ִצ ְד ָקתֹו׃
ד־מא ֹד ְל ַהנְ ִחיל
וְ ַעל־יָ ָדם נָ ַתן ָלנּו ַה ְב ָטחֹות ּגְ ד ֹלֹות יְ ָקרֹות ַע ְ
לֹוּה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר נִ ַּצ ְל ֶּתם ִמ ַּׁש ַחת וְ ַת ֲאֹות
ָל ֶכם ֵח ֵלק ִמ ֶּט ַבע ֱא ַ
הֹוסיף ֶאל־
ל־מא ְֹד ֶכם ְל ִ
עֹולם׃ ַּב ֲעבּור ז ֹאת ִה ְת ַא ְּמצּו ְב ָכ ְ
ָה ָ
רּוח
ל־ּד ַעת ַמ ְע ָצר ְל ַ
ל־צ ָד ָקה ָּד ַעת׃ וְ ֶא ַ
ֱאמּונַ ְת ֶכם ְצ ָד ָקה וְ ֶא ְ
ֹלהים׃
רּוח ּכ ַֹח ַה ַּס ָּבל וְ ֶאל־ּכ ַֹח ַה ַּס ָּבל ְיִר ַאת ֱא ִ
ל־מ ְע ָצר ְל ַ
וְ ֶא ַ
ם־א ֶּלה
ל־א ֲחוָ ה ַא ֲה ָבה׃ ִּכי ִא ֵ
ֹלהים ַא ֲחוָ ה וְ ֶא ַ
ל־יִר ַאת ֱא ִ
וְ ֶא ְ
תּוכלּו ָל ֶׁש ֶבת
ל־ה ִּמ ָּדה ל ֹא ְ
יֶתר ַע ַ
ִת ְהיֶ ינָ ה ָב ֶכם ְּכ ֵדי ַה ִּמ ָּדה אֹו ֶ
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ַּב ֲע ַצ ְל ַּתיִם ִמ ְּב ִלי ֲעׂשֹות ְּפ ִרי ְּבגַ ן ַה ַּד ַעת ְליֵ ַ
ֲאד ֹנֵינּו׃ ִּכי ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ֵא ֶּלה ֵאין־לֹו הּוא ִעּוֵ ר אֹו ע ֵֹצם ֵעינָיו
ל־ּכן ַא ַחי
ת־ט ֳה ָרתֹו ֵמ ֲח ָט ָאיו ָה ִראׁש ֹנִים׃ וְ ַע ֵ
ֵמ ְראֹות וְ ׁש ֵֹכ ַח ֶא ָ
אתם וְ נִ ְב ַח ְר ֶּתם ֶאל־נָ כֹון
ל־א ֶׁשר ְּבכ ֲֹח ֶכם ְל ַקּיֵם ִּכי נִ ְק ֵר ֶ
ֲעׂשּו ָכ ֲ
וְ ִאם ֵּכן ַּת ֲעׂשּו ל ֹא ִת ָּכ ְׁשלּו ָלנֶ ַצח׃ ִּכי ָבזֶ ה ָיִּפ ַתח ָל ֶכם ַה ַּׁש ַער
יח׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
מֹוׁש ֵיענּו יֵ ַ
עֹולם ֲא ֶׁשר ַל ֲאד ֹנֵינּו ִ
ְל ַמ ְלכּות ָ
ל־א ֶּלה ַאף ִּכי־יְ ַד ְע ֶּתם
ל־ּכן ל ֹא ֶא ֶרף ֵמ ַהזְ ִּכ ְיר ֶכם ָּת ִמיד ַע ֵ
ַע ֵ
ּובּה ַא ֶּתם ְמיֻ ָּס ִדים׃ וְ ַר ַחׁש ִל ִּבי
ת־ה ֱא ֶמת ַּב ֲא ֶׁשר ִהיא ָ
ֶא ָ
ל־רּוח ֶכם ְּול ָה ִעיר ֶא ְת ֶכם ָּכל־יְ ֵמי
ֲ
ָּד ָבר טֹוב ְל ַה ֲעלֹות ַע
ִׁש ְב ִּתי ְב ָא ֳה ִלי ַהּזֶ ה׃
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יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ִּכי י ֵֹד ַע ֲאנִ י ִּכי ִחיׁש יִ ָצ ַען ָא ֳה ִלי ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ם־יֵ ַ
ת־אזְ נִ י׃ וְ ִהנְ נִ י ָע ֵמל ַּכּיֹום ְל ִב ְל ִּתי יָ מּוׁש ִמ ֶּכם
ֲאד ֹנֵ ינּו ּגִ ָּלה ֶא ָ
ם־א ֲח ֵרי ֲח ִל ָיפ ִתי׃ ִּכי ל ֹא ַא ֲח ֵרי
זִ ְכרֹון ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵהם ּגַ ַ
נּוכם ֶאת־ּגְ בּורֹות
הֹוד ְע ֶ
ּדּוחים ָה ַל ְכנּו ַּכ ֲא ֶׁשר ַ
ּומ ִ
ִמ ְׁש ֵלי ָׁשוְ א ַ
ם־עינֵ ינּו ָהיּו ר ֹאֹות ֶאת־
יח ּוב ֹאֹו ִּכי ִא ֵ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֲאד ֹנֵ ינּו יֵ ַ
ֹלהים ָה ָאב
הֹוד ָּפנָ יו׃ ַּכ ֲא ֶׁשר נָ ָׂשא ָכבֹוד וָ ע ֹז ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
ְּכב ֹא ֵא ָליו קֹול ֵמ ֲה ַדר ּגְ אֹונֹו ֵלאמ ֹר זֶ ה ְּבנִ י יְ ִד ִידי ֲא ֶׁשר ּבֹו
ת־הּקֹול ַההּוא ָׁש ַמ ְענּו ְב ָאזְ נֵ ינּו י ֵֹצא ִמן־
ָר ְצ ָתה נַ ְפ ִׁשי׃ וְ ֶא ַ
בּואה ָּברּור
ּוד ַבר ַהּנְ ָ
יֹותנּו ִעּמֹו ְּב ַהר ַהּק ֶֹדׁש׃ ְ
ַה ָּׁש ָמיִ ם ִּב ְה ֵ
יטיבּו ָל ִׁשית ֵא ָליו ֵלב ְּכמֹו ֶאל־
ָלנּו ַּכּיֹום ִּפי ְׁשנָ יִ ם וְ ַא ֶּתם ֵּת ִ
ַל ִּפיד ּב ֵֹער ְּב ַמ ֲח ַׁש ִּכים ַעד ֲא ֶׁשר ָיִּב ַקע ַה ַּׁש ַחר וְ אֹור ַהּיֹום
בּואת ִּכ ְת ֵבי
יִ זְ ַרח ִּב ְל ַב ְב ֶכם׃ וְ ז ֹאת יָ ד ַֹע ֵּת ְדעּון ֵמר ֹאׁש ִּכי נְ ַ
ַהּק ֶֹדׁש ֵאינֶ ּנָ ה ְתלּויָ ה ְּב ִפ ְתרֹון ַהּפ ֵֹתר א ָֹתּה ִל ְרצֹונֹו׃ ִּכי
ם־אנְ ֵׁשי
בּואה ִמ ִּפי ִאיׁש ִל ְרצֹונֹו ִּכי ִא ַ
עֹולם ל ֹא־יָ ְצ ָאה נְ ָ
ֵמ ָ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ְל ַה ִּב ַיע׃
דֹוׁשים ִה ִּביעּו ַּכ ֲא ֶׁשר נְ ָתנָ ם ַ
ֹלהים ַה ְּק ִ
ֱא ִ
מֹורים ַמ ְת ִעים ּגַ ם־
יאי ֶׁש ֶקר ָהיּו ָב ָעם ַּכ ֲא ֶׁשר יִ ְהיּו ִ
וְ גַ ם־נְ ִב ֵ
יתים יְ ַכ ֲחׁשּו ַב ֲאד ֹנָ ם ֲא ֶׁשר
דּודים ַמ ְׁש ִח ִ
ָּב ֶכם ֲא ֶׁשר יָ גֹּדּו גְ ִ
יהם
ּומ ְּפנֵ י ר ַֹע ַמ ַע ְל ֵל ֶ
ָקנָ ם וְ ִיָביאּו ׁש ַֹאת ִּפ ְתא ֹם ַעל־נַ ְפ ָׁשם׃ ִ
בּורם ֶּד ֶרְך ָה ֱא ֶמת יְ ֻח ָּלל׃ וְ ִל ְבצ ַֹע
ּוב ֲע ָ
יהם ַ
ַר ִּבים יִ ָּמ ְׁשכּו ַא ֲח ֵר ֶ
ֶּב ַצע ְּב ַמ ְׂשאֹות ָׁשוְ א יַ ֲעׂשּו ֶא ְת ֶכם ְל ִמ ְס ָחר ָל ֶהם ֲא ֶׁשר
הּוכן ֵמ ָאז ל ֹא יְ ַא ֵחר ּב ֹאֹו וְ ֵא ָידם ל ֹא יָ נּום וְ ל ֹא
ִמ ְׁש ָּפ ָטם ַ
ל־ה ַּמ ְל ָא ִכים ַה ַח ָּט ִאים ֲא ֶׁשר
ֹלהים ל ֹא ָחס ַע ַ
יׁשן׃ ֵהן ֱא ִ
יִ ָ
ּובא ֶֹפל ַעד־יֹום
ירם ַּב ִּמ ְׁש ָמר ָ
הֹור ָידם ִל ְב ֵאר ַׁש ַחת וַ ּיַ ְסּגִ ֵ
ִ
יתי ַד ְר ָּכם
דּומים ַמ ְׁש ִח ֵ
ַה ִמ ְׁש ָּפט׃ וְ ֵכן ל ֹא ָחס ַעל־ּד ֹרֹות ְק ִ
ל־ה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ָמ ָחה א ָֹתם ְּב ֵמי ַה ַּמּבּול וַ יְ ַמ ֵּלט ַרק ֶאת־נ ַֹח
ַע ָ
ַהּק ֵֹרא ְב ֶצ ֶדק הּוא וְ ֶׁש ַבע נְ ָפׁשֹות ִעּמֹו׃
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ת־ע ֵרי ְסד ֹם וַ ֲעמ ָֹרה ִׁש ֵחת ַעד ֲא ֶׁשר ָהיּו ְל ֵא ֶפר וְ ֶאת־
וְ ֶא ָ
ָה ֲא ֵׁש ִמים ָׁשת ְל ַמ ְה ֵּפ ָכה ִל ְהיֹות ְלאֹות ְלזֵ ִדים ַה ָּב ִאים
ל־לּבֹו
יהם׃ וַ ּיַ ֵּצל ֶאת־לֹוט ַה ַּצ ִּדיק ֲא ֶׁשר ִה ְת ַע ֵּצב ֶא ִ
ַא ֲח ֵר ֶ
ִּב ְרא ֹתֹו ַמ ֲע ֵׂשה ַת ְע ֻּת ִעים ְּב ֶק ֶרב ְּבנֵ י ְב ִלּיָ ַעל׃ ִּכי ַה ַּצ ִּדיק ַהּזֶ ה
תֹוכם ָּד ֲא ָבה ָע ָליו נַ ְפׁשֹו ַהיְ ָׁש ָרה ִּב ְרא ֹתֹו יֹום
ֲא ֶׁשר יָ ַׁשב ְּב ָ
יהם׃ ִּכי י ֵֹד ַע יְ הֹוָ ה ְל ַה ִּציל ֶאת־יְ ֵר ָאיו
ּוב ָׁש ְמעֹו ר ַֹע ַמ ֲע ֲל ֵל ֶ
יֹום ְ
ת־ה ְר ָׁש ִעים ְל ֵעת ִמ ְׁש ָּפט ְל ָה ִׁשיב
ִמּכּור צ ְֹר ָפם וְ ַל ֲחׁשְך ֶא ָ
ֹאׁשם ֵהם ַה ְמ ַב ְק ִׁשים ַּת ֲענּוגֵ י ְב ָׂש ִרים
ּובר ָ
יהם ֶאת־אֹונָ ם׃ ְ
ֲע ֵל ֶ
ּוק ֵׁשי ע ֶֹרף ֲא ֶׁשר ל ֹא
ְּבזִ ָּמה וַ ֲעגָ ִבים ּבֹוזֵ י ֶמ ְמ ָׁש ָלה ַעּזֵ י ָפנִ ים ְ
יהם ָע ָתק׃ ַאף ִּכי ַמ ְל ָא ִכים
יָ ִחילּו ִמ ְּפנֵ י ַא ִּד ִירים ְל ַד ֵּבר ֲע ֵל ֶ
יהם ִל ְפנֵ י יְ הוָֹה
ּגְ ד ִֹלים ֵמ ֶהם ְּבע ֹז וָ כ ַֹח ל ֹא ִיַּביעּון ָע ָתק ֲע ֵל ֶ
ַּב ִּמ ְׁש ָּפט׃ ַאְך ּב ֲֹע ִרים ֵא ֶּלה יְ ָח ְרפּון וְ ל ֹא ְיֵדעּון ָמה ִּכ ְב ֵהמֹות
יִּת ְפׂשּו
ל־ט ַבח ֵּכן ָ
יּובלּו ֶא ֶ
ּנֹוצ ִרים ְל ִפי ֻח ָּקם ָיִּל ְכדּו וְ ָ
ֵאין ָה ִבין ַה ָ
יהם ֲהל ֹא
ֹאבדּו׃ זֶ ה גְ מּול ָל ֶהם ִּכ ְפ ִרי ַמ ַע ֲל ֵל ֶ
יתֹותם וְ י ֵ
ִב ְׁש ִח ָ
רּוחים ְלאֹור ַהּיֹום וְ ַה ְמג ָֹא ִלים
ל־מ ְרזַ ח ְס ִ
ֵהם ַה ִּמ ְת ַעּנְ גִ ים ַע ִ
יִת ַע ְּלסּו ַּכ ֲא ֶׁשר יָ חֹּגּו
ּומּומים ְּוב ִמ ְׁש ֵּתה ֲא ָה ִבים ְ
ִ
ַּב ֲח ַב ְר ֻּברֹות
ִע ָּמ ֶכם׃ ֵעינַיִם ָל ֶהם ְמ ֵלאֹות נִ ֻא ִפים ֵמ ֲחטֹוא ל ֹא יִ ְׂש ָּבעּון
נַ ְפׁשֹות ְּפ ָת ִאים יְ צ ְֹדדּו וְ ַא ֲח ֵרי ִב ְצ ָעם ִל ָּבם ה ֵֹלְך ָּבנִים ְמ ֻק ָּל ִלים׃
ן־ּבעֹור ֲא ֶׁשר
ּיִתעּו וַ ּיֵ ְלכּו ְב ֶד ֶרְך ִּב ְל ָעם ֶּב ְ
ָעזְ בּו א ַֹרח יְ ָׁש ָרה וַ ְ
*
תֹוכ ָחה ֵע ֶקב ִּפ ְׁשעֹו
הּוכח ְּב ָ
ָח ַמד ַׁש ְלמ ֹנִים ֵע ֶקב ַעּוְ ָל ָתה׃ ַאָך ַ
וְ ָאתֹון נֶ ֱא ָל ָמה ִּד ְּב ָרה ְבקֹול ָא ָדם ְּב ָאזְ נֵי ַהּנָ ִביא ַל ְחׁשְך ֶאת־
רּוח וְ ֵאין
יאים נֶ ְה ָּד ִפים ְּב ַ
ְמׁשּוגָ תֹו׃ ְּב ֵארֹות ֵהם ְּב ֵאין ַמיִם נְ ִׂש ִ
עֹולם׃ ִּכי ָׁשוְ א ַיְד ְּברּו ְּב ָלׁשֹון
חׁשְך ֲא ֵפ ָלה ָצפּון ָל ֶהם ְל ָ
ּגָ ֶׁשם וְ ֶ
ׁשּוקת ַחּיֵ י ְב ָׂש ִרים יָ צּודּו ְב ֶר ֶׁשת ָע ְר ָמ ָתם
ְמ ַד ֶּב ֶרת ּגְ ד ֹלֹות ִּוב ְת ַ
ת־ה ְמ ַמ ְּל ִטים ִמן־ּת ֵֹעי ָד ֶרְך׃
ֶא ַ
7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

רּוח ַת ְע ֻת ִעים.
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ְּדרֹור יִ ְק ְראּו ָל ֶהם וְ ֵהם ְּבנַ ְפ ָׁשם ֲע ָב ִדים ַל ַּמ ְׁש ִחית ִּכי ְל ִמי ֲא ֶׁשר
ּתֹועבֹות
ם־ע ֶבד הּוא לֹו׃ וְ ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר נִ ְמ ְלטּו ִמ ֲ
ׁש־איׁש ּגַ ֶ
ָיִּכ ֶב ִ
יח ִאם־יָ ׁשּובּו
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּומֹוׁש ֵיענּו יֵ ַ
ִ
ת־אד ֹנֵינּו
ָה ָא ֶרץ ְּב ַד ַעת ֶא ֲ
יתם ָר ָעה
ּתֹועבֹות ָה ֵא ֶּלה ָיִּכ ְבׁשּו ַת ַחת יָ ָדן וְ ַא ֲח ִר ָ
יִ ְׁש ְקעּו ַב ֵ
יתם׃ טֹוב ָל ֶהם ל ֹא ָל ַד ַעת ַמ ְעּגְ ֵלי ֶצ ֶדק ֵמ ֲא ֶׁשר ְיֵדעּון
אׁש ָ
ֵמ ֵר ִ
יהם ַה ָּמ ָׁשל
דׁשה ַהּנְ תּונָ ה ָל ֶהם׃ וַ ּיֵ ָא ֵמן ֲע ֵל ֶ
וְ סּור ִמ ִּמ ְצוָ ה ַה ְּק ָ
ן־ה ַר ְח ָצה ְל ִה ְתּג ֵֹלל
ל־קאֹו וַ ֲחזִ יר ע ֶֹלה ִמ ָ
ֶאל־נָ כֹון ֶּכ ֶלב ָׁשב ַע ֵ
ָּב ָר ֶפׁש׃
ז ֹאת ִהיא ָה ִאּגֶ ֶרת ַה ֵּׁשנִ ית יְ ִד ִידים ֲא ֶׁשר ֲאנִ י כ ֵֹתב ָל ֶכם ַע ָּתה
ת־ל ְּב ֶכם ַהּטֹוב׃ ְל ַמ ַען
עֹורר ֶא ִ
אתי ְכ ַמזְ ִּכיר ְל ֵ
יהן ָּב ִ
ּוב ְׁש ֵּת ֶ
ִ
יאים
ת־ה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר נֶ ֶא ְמרּו ִמ ֶּק ֶדם ְּביַ ד ַהּנְ ִב ִ
ִּתזְ ְּכרּו ֶא ַ
יח ֶיכם׃
ּומֹוׁש ֵיענּו ַעל־יְ ֵדי ְׁש ִל ֵ
ִ
ת־מ ְצֹות ֲאד ֹנֵ ינּו
דֹוׁשים וְ ֶא ִ
ַה ְּק ִ
ַאְך ְּדעּו ָל ֶכם ֵמר ֹאׁש ִּכי ְב ַא ֲח ִרית ַהּיָ ִמים יָב ֹאּו ֵל ִצים ַהּז ֹנִ ים
לֹוצצּו ֵלאמ ֹר׃ ַאּיֵ ה ַה ְב ָט ַחת ּב ֹאֹו ִּכי
ַא ֲח ֵרי ַת ֲאוָ ָתם וְ יִ ְת ְ
אׁשית
ל־חּקֹו ְּכמֹו ֵמ ֵר ִ
ל־ּד ָבר ַע ֻ
ֵמ ָאז ָׁש ְכבּו ָה ָאבֹות נִ ְׁש ַאר ָּכ ָ
יהם ְּכ ַאּוַ ת נַ ְפ ָׁשם ִּכי ַה ָּׁש ַמיִ ם נַ ֲעׂשּו
יאה׃ וְ נֶ ְע ַלם ֵמ ֵעינֵ ֶ
ַה ְּב ִר ָ
ן־ה ַּמיִ ם ִּב ְד ַבר
ִמ ֶּק ֶדם וְ ַעל־יְ ֵדי ַה ַּמיִ ם נִ ְב ְר ָאה ָה ָא ֶרץ ִמ ַ
ׁשֹוטף
ּוב ַּמיִ ם ָאז ָא ְב ָדה ָה ָא ֶרץ ַה ִהיא ַּב ֲעב ֹר ׁשֹוט ֵ
ֹלהים׃ ַ
ֱא ִ
הּוכנּו ִב ְד ָברֹו
יה׃ ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ְל ָפנֵ ינּו ַהּיֹום ָ
ָע ֶל ָ
ּוׁש ֻמ ִרים ֵהם ְליֹום ַה ִּמ ְׁש ָּפט ַּב ֲאב ֹד ְר ָׁש ִעים׃
ְל ַמ ֲאכ ֶֹלת ֵאׁש ְ
ל־ּת ְׁש ְּכחּו יְ ִד ִידים ז ֹאת ֱא ָחת ִּכי יֹום ֶא ָחד ְּב ֵעינֵ י
ַאְך ַא ִ
יְ הֹוָ ה ְּכ ֶא ֶלף ָׁשנִ ים וְ ֶא ֶלף ָׁשנִ ים ְּכיֹום ֶא ָחד׃ וְ ל ֹא יְ ַא ֵחר יְ הֹוָ ה
ּמֹועד ִּכי
חׁש ִבים ִּכי ָע ַבר ַה ֵ
ְל ַמּל ֹאת ֵאת ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר נֶ גֶ ד ַה ְ
ם־מ ֲא ִריְך ָלנּו ָאף ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ל ֹא יַ ְחּפ ֹץ ָּב ֲאב ֹד ִאיׁש ִּכי
ִא ַ
ׁשּובה׃ ַאְך יֹום יְ הֹוָ ה
ת־לּבֹו ִל ְת ָ
ל־א ָדם ֶא ִ
ם־ּב ָה ִביא ָכ ָ
ִא ְ
ְּכגַ ּנָ ב יָב ֹא ַּב ָּליְ ָלה ָאז יַ ְח ְלפּו ַה ָּׁש ַמיִ ם ְּב ַר ַעׁש ּגָ דֹול ַהיְ ס ֹדֹות
יִ ַמּסּו ִמ ְּפנֵ י ָה ֵאׁש וְ ָה ָא ֶרץ וְ ַה ַּמ ֲע ִׂשים ֲא ֶׁשר ָּבּה יַ ֲעלּו ְב ַל ַהב׃
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ד־ּכ ָּמה ֲע ֵל ֶיכם ְל ִהּזָ ֵהר ְל ִה ְת ַה ֵּלְך
ל־א ֶלה ַע ַ
וְ ַע ָּתה ִאם נְ מ ֹגִ ים ָּכ ֵ
ֹלהים
ֹלהים׃ ְּול ַחּכֹות ְּול ַצּפֹות ְלב ֹא יֹום ָה ֱא ִ
ּוביִ ְר ַאת ֱא ִ
ַּבּק ֶֹדׁש ְ
יַמ ֵסם וְ ַהיְ ס ֹדֹות נְ מ ֹגִ ים ָּב ֵאׁש ֻּכ ָּלם׃
ת־ה ָּׁש ַמיִ ם וְ ְ
ֲא ֶׁשר יְ ַל ֵהט ֶא ַ
ר־לנּו ְמ ַח ִּכים ְל ָׁש ַמיִ ם ֲח ָד ִׁשים וְ ֶא ֶרץ
ר־ּד ֶּב ָ
וַ ֲאנַ ְחנּו ְּכ ִפי ֲא ֶׁש ִ
ר־צ ֶדק יָ ִלין ָּבם׃
ֲח ָד ָׁשה ֲא ֶׁש ֶ
ל־ּכן יְ ִד ִידים ַּב ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ְמ ַח ִּכים ָל ֵא ֶּלה ִׁש ְקדּו ְל ִה ָּמ ֵצא
ַע ֵ
רּוח ֲאד ֹנֵ ינּו
ַ
ימים ְּב ָׁשלֹום׃ וְ ֶאת־א ֶֹרְך
ּות ִמ ִ
ְל ָפנָ יו זַ ִּכים ְ
ׁשּועה ַּכ ֲא ֶׁשר ָּכ ַתב ֲא ֵל ֶיכם ּגַ ם־ּפֹולֹוס ָא ִחינּו
ַּת ְח ְׁשבּו ִל ְת ָ
רֹותיו
ל־אּגְ ָ
יְ ִד ֵידנּו ְּכ ִפי ָח ְכ ָמתֹו ַהּנְ תּונָ ה לֹו׃ וְ ֵכן ָּכ ַתב ְּב ָכ ִ
ּוב ֵהן יֵ ׁש ְּד ָב ִרים ָק ִׁשים ֵמ ָה ִבין ֲא ֶׁשר
ל־א ֶּלה ָ
ְּב ַד ְּברֹו ָׁשם ַע ֵ
ּב ֲֹע ִרים ּופ ֲֹחזִ ים יְ ַס ְּלפּום ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ם־יַ ֲעׂשּו ְּביֶ ֶתר ַה ְּס ָפ ִרים
ְל ַה ְׁש ִחית נַ ְפ ָׁשם׃ וְ ַא ֶּתם יְ ִד ִידים ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר יְ ַד ְע ֶּתם ָּכל־
ן־ּתתּורּו ַא ֲח ֵרי ַת ְע ֻּת ֵעי ְבנֵ י־
ז ֹאת ֵמר ֹאׁש ִה ָּׁש ְמרּו ָל ֶכם ֶּפ ָ
ְב ִלּיַ ַעל ּונְ ַפ ְל ֶּתם ִמ ַּמ ַּצ ְב ֶכם ַהּנֶ ֱא ָמן׃ ַאְך ִּתגְ ְּדלּו ָהלֹוְך וְ גָ דֹול
יח ֲא ֶׁשר־לֹו
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּומֹוׁש ֵיעינּו יֵ ַ
ִ
ּוב ַד ַעת ֲאד ֹנֵ ינּו
ְּב ֶח ֶסד ְ
ד־עֹולם ָא ֵמן׃
ָ
ַה ָּכבֹוד ֵמ ַע ָּתה וְ ַע
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ת־ּד ַבר ַה ַחּיִ ים הּוא ֲא ֶׁשר ָהיָ ה
ִהּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו ַמּגִ ִידים ָל ֶכם ֶא ְ
אׁשית ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְענּו ְב ָאזְ נֵינּו ָר ִאינּו ְב ֵעינֵינּו ֲא ֶׁשר ִה ַּב ְטנּו
ֵמ ֵר ִ
וַ ֲא ֶׁשר יָ ֵדינּו ִמ ֲׁשׁשּו ְמקֹורֹו׃ הּוא ְמקֹור ַה ַחּיִ ים ֲא ֶׁשר נִ גְ ָלה ָּלנּו
עֹולם ֲא ֶׁשר ָהיָ ה
וַ ּנִ ְר ֵאהּו וַ ּנָ ִעיד וַ ּנַ ּגִ יד ָל ֶכם ִּכי זֶ ה הּוא ְמקֹור ַחּיֵ י ָ
ת־א ֶׁשר ָר ִאינּו וְ ָׁש ַמ ְענּו נַ ּגִ יד
ם־ה ָאב וַ ֲא ֶׁשר נִ גֳ ה ָּלנּו׃ ִּכי ֶא ֲ
ִע ָ
ם־א ֶּתם ִּכי ֲהל ֹא ְד ֵב ִקים ֲאנַ ְחנּו ָב ָאב
ָל ֶכם ְל ַמ ַען ִּת ְד ְּבקּו ָבנּו ּגַ ַ
יח׃ וַ ֲאנַ ְחנּו כ ְֹת ִבים ָל ֶכם ַּכ ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ִּוב ְבנֹו יֵ ַ
ת־ל ְּב ֶכם ִׂש ְמ ָחה׃
ְל ַמּל ֹאת ֶא ִ
וְ ז ֹאת ִהיא ַמ ְל ֲאכּות־יָ ּה ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְענּו ִמ ֶּמּנּו ְל ַהּגִ יד ָל ֶכם ִּכי
ֹאמר ִּכי ְד ֵב ִקים
ל־חׁשְך ֵאין ּבֹו׃ ִאם־נ ַ
ֶ
ֹלהים אֹור הּוא ָוְכ
ֱא ִ
ֲאנַ ְחנּו בֹו ַּוב ֲח ֵׁש ָכה נִ ְת ַה ָלְך ָּכזָ ב הּוא ְב ִפינּו וֶ ֱא ֶמת ל ֹא ָפ ַע ְלנּו׃
ם־ּבאֹור נִ ְת ַה ֵּלְך ַּכ ֲא ֶׁשר הּוא ָּבאֹור ִהּנֵ הּו ָאז ֻח ַּב ְרנּו
ַאְך ִא ָ
ֹאמר
ל־עֹון׃ ִאם־נ ַ
יְט ֲה ֵרנּו ִמ ָּכ ָ
יח ַ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ם־ּבנֹו יֵ ַ
יַח ָּדו וְ ַד ְ
ְ
ין־ּבנּו ָעֹון ַמ ְת ִעים ֲאנַ ְחנּו ֶאת־נַ ְפׁש ֵֹתינּו וֶ ֱא ֶמת ְּב ִק ְר ֵּבנּו
ִּכי ֵא ָ
ֹלח
ֹאתינּו נֶ ֱא ָמן הּוא וְ ַצ ִּדיק ִל ְס ַ
ת־חּט ֵ
נֶ ְע ָּד ֶרת׃ ִאם־נִ ְתוַ ֶּדה ֶא ַ
ֹאמר
ל־עֹון׃ וְ ִאם־נ ַ
ֹאתינּו ְּול ַט ֵהר ֶאת־נַ ְפ ֵׁשנּו ִמ ָּכ ָ
ת־חּט ֵ
ָלנּו ֶא ַ
ִּכי ל ֹא ָח ָטאנּו ַׂש ְמנּו א ֹתֹו ִל ְמ ַכּזֵ ב ְּוד ָברֹו ְב ִק ְר ֵּבנּו ָאיִן׃
ִהנְ נִ י כ ֵֹתב ֲא ֵל ֶיכם יְ ָל ִדי ַּכ ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְל ִב ְל ִּתי ֶת ֱח ָטאּו
וְ ִאם־יֶ ֱח ָטא ִאיׁש יֵ ׁש ָע ָליו ַמ ְל ָאְך ֵמ ִליץ ִל ְפנֵ י ָא ִבינּו הּוא
ֹאתינּו וְ ל ֹא ְל ַבד
ל־חּט ֵ
יח ַה ַּצ ִּדיק׃ וְ הּוא כ ֶֹפר ַע ַ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
ּובז ֹאת נַ ִּכיר ִּכי
ל־ה ָא ֶרץ׃ ָ
ל־ּכ ָ
ֹאתינּו ִּכי ִאם־ּגַ ם ַע ָ
ל־חּט ֵ
ַע ַ
ֹותיו׃
ת־מ ְצ ָ
יָ ַד ְענּו א ֹתֹו ִאם־נִ ְׁשמ ֹר ֶא ִ
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ֹותיו ל ֹא יִ ְׁשמ ֹר ּכ ֹזֵ ב הּוא וְ ֵאין
ת־מ ְצ ָ
ָהא ֵֹמר יָ ַד ְע ִּתי א ֹתֹו וְ ֶא ִ
לּולה בֹו
ֹלהים ְּכ ָ
ת־ּד ָברֹו ַא ֲה ַבת ֱא ִ
ֱא ֶמת ּבֹו׃ ַאְך ַהּׁש ֵֹמר ֶא ְ
ּובז ֹאת נַ ִּכיר ִּכי־בֹו נִ ְתלֹונָ ן׃ ָהא ֵֹמר ִּכי הּוא ִמ ְתלֹונֵ ן
ֶּב ֱא ֶמת ָ
בֹותיו׃
ם־ּב ִע ְּק ָ
ּבֹו יֶ ׁש־לֹו ָל ֶל ֶכת ּגַ ְ
ַא ַחי ל ֹא ִמ ְצוָ ה ֲח ָד ָׁשה ֲאנִ י־כ ֵֹתב ֲא ֵל ֶיכם ִמ ְצוָ ה יְ ָׁשנָ ה ִהיא
ּתֹורה ֲא ֶׁשר
ֲא ֶׁשר ָהיְ ָתה ָל ֶכם ִמ ֶּק ֶדם וְ ַה ִּמ ְצוָ ה ַהיְ ָׁשנָ ה ִהיא ַה ָ
מֹוסיף וְ כ ֵֹתב ָל ֶכם ִמ ְצוָ ה ֲח ָד ָׁשה
ִ
ְׁש ַמ ְע ֶּתם ִמ ֶּק ֶדם׃ וְ ִהנְ נִ י
ם־ּב ֶכם ִּכי ַהח ֶֹׁשְך ָע ַבר וְ אֹור ֱא ֶמת
וְ נֶ ֱא ֶמנֶ ת ִהיא ּגַ ם־ּבֹו ּגַ ָ
עֹודּנּו
ת־א ִחיו הּוא ֶ
י־באֹור ִהּנֵ הּו וְ ׁשנֵ א ֶא ָ
זֹור ַח׃ ָהא ֵֹמר ִּכ ָ
ֵ
ת־א ִחיו הּוא ׁש ֵֹכן ָּבאֹור וְ ֵאין לֹו ִמ ְכׁשֹול׃
ַּב ֲח ֵׁש ָכה׃ ָהא ֵֹהב ֶא ָ
חׁשְך יֵ ֵלְך וְ ל ֹא־יֵ ַדע ָאנָ ה הּוא
ּוב ֶ
חׁשְך ַ
יׁשב ֶ
וְ ַהּׂשנֵ א הּוא ֵ
ת־עינָ יו׃
חׁשְך ִעּוֵ ר ֶא ֵ
ה ֵֹלְך ִּכי ַה ֶ
ֹאת ֶיכם ַּב ֲעבּור
ִהנְ נִ י כ ֵֹתב ֲא ֵל ֶיכם יְ ָל ִדים ִּכי־נִ ְס ְלחּו ָל ֶכם ַחּט ֵ
ְׁשמֹו׃ ּכ ֵֹתב ֲאנִ י ֲא ֵל ֶיכם ָאבֹות ִּכי־יְ ַד ְע ֶּתם א ֹתֹו ֲא ֶׁשר
חּורים ִּכי־גְ ַב ְר ֶּתם ַעל־
מֹוצא ָֹתיו ִמ ֶּק ֶדם ּכ ֵֹתב ֲאנִ י ֲא ֵל ֶיכם ַּב ִ
ָ
ת־ה ָאב׃ ָּכ ַת ְב ִּתי
ָה ָרע ָּכ ַת ְב ִתי ֲא ֵל ֶיכם יְ ָל ִדים ִּכי יְ ַד ְע ֶּתם ֶא ָ
מֹוצא ָֹתיו ִמ ֶּק ֶדם
ָ
ֲא ֵל ֶיכם ָאבֹות ִּכי־יְ ַד ְע ֶּתם א ֹתֹו ֲא ֶׁשר
ֹלהים
ּוד ַבר ֱא ִ
י־בנֵ י ַחיִ ל ַא ֶּתם ְ
חּורים ִּכ ְ
ָּכ ַת ְב ִּתי ֲא ֵל ֶיכם ַּב ִ
עֹולם
ת־ה ָ
ל־ה ָרע׃ ל ֹא ֶת ֱא ָהבּון ֶא ָ
ׁש ֵֹכן ְּב ִק ְר ְּב ֶכם ּוגְ ַב ְר ֶּתם ַע ָ
עֹולם ֵאין ְּב ִק ְרּבֹו
ת־ה ָ
עֹולם ִאיׁש ִּכי־יֶ ֱא ַהב ֶא ָ
ת־א ֶׁשר ָל ָ
וְ ל ֹא ֶא ֲ
עֹולם ֶח ְמ ַּדת ַה ָּב ָׂשר ַּת ֲאוַ ת
ל־א ֶׁשר ָּב ָ
ַא ֲה ַבת ָה ָאב׃ ִּכי ָכ ֲ
ן־ה ָאב ִּכי ִאם־
ָה ֵעינַ יִ ם ּוגְ אֹון ָׁשוְ א ֲא ֶׁשר ְּב ַחּיֵ י ָא ָדם ֵאינָ ם ִמ ָ
ם־ּת ֲאוָ תֹו וְ ָהע ֶֹׂשה
עֹולם ַהּזֶ ה ָּכ ִליל יַ ֲחֹלף ִע ַ
עֹולם׃ וְ ָה ָ
ן־ה ָ
ִמ ָ
ֹלהים יִ ְׁשּכ ֹן ָלנֶ ַצח׃
ְרצֹון ָה ֱא ִ
ׂשֹוטן
ֵ
יְ ָל ַדי ִהּנֵ ה ֵעת ַה ֵּקץ ָּב ָאה וְ ַא ֶּתם ְׁש ַמ ְע ֶּתם ִּכי יָב ֹא
יח נֵ ַדע ָּבז ֹאת
ׁשטנֵ י ַה ָּמ ִׁש ַ
יח וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ַר ִּבים ַע ָּתה ְ
ַה ָּמ ִׁש ַ
ִּכי ֵעת ַה ֵּקץ ִהיא׃
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ֹא־מ ֶּׁש ָּלנּו ָהיּו ִּכי לּו ָהיּו ִמ ֶּׁש ָּלנּו
וְ ֵהם יָ ְצאּו ֵמ ִא ָּתנּו ֶא ֶפס ל ִ
ָאז נִ ְׁש ֲארּו ִע ָּמנּו ַאְך יָ ְצאּו ְל ַב ֲעבּור יִ ּוָ ַדע ִּכי ל ֹא ֻכ ָּלם ִמ ֶּׁש ָּלנּו
ֵהם׃ ֲא ָבל ַא ֶּתם ֶׁש ֶמן ִמ ְׁש ַחת ַהּק ֶֹדׁש ֲע ֵל ֶיכם וְ ֶאת־ּכ ֹל
ת־ה ֱא ֶמת
יְ ַד ְע ֶּתם׃ ל ֹא ָכ ַת ְב ִּתי ֲא ֵל ֶיכם ַעל ִּכי ל ֹא־יְ ַד ְע ֶּתם ֶא ָ
ל־ׁש ֶקר ֵאינֶ ּנּו יְ ִליד ָה ֱא ֶמת׃ ִמי הּוא
ִּכי יְ ַד ְע ֶּתם א ָֹתּה וְ ִכי ָכ ֶ
יח הּוא
ׁשּוע ֵלאמ ֹר ִּכי ל ֹא ַה ָּמ ִׁש ַ
ַהּכ ֹזֵ ב ִּב ְל ִּתי ַה ְמ ַכ ֵחׁש ְּביֵ ַ
ל־ה ְמ ַכ ֵחׁש
ּוב ֵּבן׃ ָּכ ַ
יח ַה ְמ ַכ ֵחׁש ָּב ָאב ַ
ׂשֹוטן ַה ָּמ ִׁש ַ
ֵ
זֶ ה הּוא
ם־ה ָאב׃ וְ ַא ֶּתם
ּתֹודה ַל ֵּבן לֹו ּגַ ָ
ם־ה ָאב ֵאין־לֹו וְ ַהּנ ֵֹתן ָ
ַּב ֵּבן ּגַ ָ
ת־ה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ְׁש ַמ ְע ֶּתם ֵמר ֹאׁש ִּכי ִאם־
ִׁש ְמרּו ִב ְל ַב ְב ֶכם ֶא ַ
ם־ּב ֵּבן
ת־ה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ְׁש ַמ ְע ֶּתם ֵמר ֹאׁש ִּת ְתלֹונְ נּו ּגַ ַ
ִּת ְׁש ְמרּו ֶא ַ
עֹולם׃ ָּכז ֹאת
ת־ּלנּו הּוא ַחּיֵ י ָ
ם־ּב ָאב׃ וְ ֵאת ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ָל ֶת ָ
ּגַ ָ
ָּכ ַת ְב ִּתי ֲא ֵל ֶיכם ִמ ְּפנֵ י ַה ֲח ֵפ ִצים ְל ַה ְתעֹות ֶא ְת ֶכם׃ וְ ִהּנֵ ה
ַה ִּמ ְׁש ָחה ֲא ֶׁשר נִ ְמ ַׁש ְח ֶּתם ִמּיָ דֹו נִ ְׁש ֶא ֶרת ֲע ֵל ֶיכם וְ ֵאין ַמ ְחסֹור
ָל ֶכם ְל ַא ַחד ָה ֲאנָ ִׁשים ְל ַל ְּמ ְד ֶכם ָּד ָבר ִּכי ַה ִּמ ְׁש ָחה ַה ִהיא
ּתֹורה
ּובּה ֵאין ֶׁש ֶקר וְ ַכ ֲא ֶׁשר ֶ
ל־ּד ַבר ֱא ֶמת ָ
ּתֹורה ֶא ְת ֶכם ָּכ ְ
ֶ
ֶא ְת ֶכם ֵּכן ּבֹו ִּת ְתלֹונָ נּו׃ וְ ַע ָּתה יְ ָל ַדי ִה ְתלֹונְ נּו ְב ִצּלֹו ְל ַמ ַען
נָ גִ ָילה ְב ִהּגָ לֹותֹו וְ ל ֹא־נֵ בֹוׁש ִמ ְּל ָפנָ יו ְּביֹום ּב ֹאֹו׃ ִאם־יְ ַד ְע ֶּתם
נֹולד ִמ ֶּמּנּו׃
י־צ ִּדיק הּוא ֲהל ֹא ֵת ְדעּון ִּכי גַ ם ָּכל־ּפ ֵֹעל ֶצ ֶדק ָ
ִּכ ַ
ְראּו ַמה־ּנִ ְפ ָל ָאה ַא ֲה ַבת ָה ָאב ֲא ֶׁשר נָ ַתן ָלנּו ְל ִה ָּק ֵרא וְ נִ ְהיֶ ה
עֹולם ִּכי גַ ם־א ֹתֹו
ּוב ֲעבּור ז ֹאת ל ֹא יָ ַדע א ָֹתנּו ָה ָ
ֹלהים ַ
ְבנֵ י ֱא ִ
אֹלהים וְ ַעד־ּכ ֹה ל ֹא
ל ֹא יָ ָדע׃ וְ ַע ָּתה יְ ִד ִידים ָּבנִ ים ֲאנַ ְחנּו ֵל ִ
יתנּו ַאְך יָ ַד ְענּו ִּכי נִ ְׁשוֶ ה־ּלֹו ְל ֵעת יִ ּגָ ֶלה
נֹודע ַמה־ּנִ ְהיֶ ה ְב ַא ֲח ִר ֵ
ַ
ל־ה ָּׂשם ִמ ְב ַטחֹו בֹו יְ ַט ֵהר
ִּכי נִ ְר ֵאהּו ָאז ַּכ ֲא ֶׁשר הּוא׃ וְ ָכ ַ
ל־הח ֵֹטא ַמ ְמ ֶרה הּוא
ֶאת־נַ ְפׁשֹו ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ם הּוא ָטהֹור׃ ָּכ ַ
ּתֹורה׃ וְ ַא ֶּתם ַיְד ְע ֶּתם ִּכי הּוא
ּתֹורה ִּכי ַה ֵח ְטא ְמ ִרי הּוא ַב ָ
ַב ָ
ל־ה ִּמ ְתלֹונֵ ן ּבֹו
ֹאתינּו וְ ֵח ְטא ל ֹא ָהיָ ה בֹו׃ ָּכ ַ
ת־חּט ֵ
ָבא ָל ֵׂשאת ֶא ַ
ל ֹא יֶ ֱח ָטא ָוְכל־ח ֵֹטא ל ֹא ָר ָאהּו וְ ל ֹא ָיְדעֹו׃
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ל־יַת ֶעה ֶא ְת ֶכם ִאיׁש ִמי הּוא פ ֵֹעל ֶצ ֶדק ַצ ִּדיק הּוא
ָיְל ַדי ַא ְ
ן־ה ָּׂש ָטן הּוא ִּכי
ּומי הּוא פ ֵֹעל ָאוֶ ן ִמ ַ
ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ם־הּוא ַצ ִּדיק׃ ִ
ֹלהים
ן־ה ֱא ִ
ַה ָּׂש ָטן ּפ ֵֹעל ָאוֶ ן הּוא ִמ ֶּק ֶדם ַּוב ֲעבּור ז ֹאת ָּבא ֶב ָ
ֹלהים ל ֹא יֶ ֱח ָטא ִּכי זַ ְרעֹו
ּנֹולד ֵמ ֱא ִ
ל־ה ָ
ַל ֲהר ֹס ְּפ ֻעּלֹות ַה ָּׂש ָטן׃ ָּכ ַ
ֹלהים׃
נֹולד ֵמ ֱא ִ
יּוכל ַל ֲחט ֹא ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ַ
נִ ְׁש ָאר ְּבתֹוכֹו וְ ל ֹא ַ
ל־איׁש ֲא ֶׁשר ְצ ָדקֹות
ֹלהים ְּובנֵי ַה ָּׂש ָטן ָּכ ִ
ָּבז ֹאת יִ ּוָ ְדעּו ְבנֵי ָה ֱא ִ
ת־א ִחיו׃
ֹא־יֶא ַהב ֶא ָ
ל־א ֶׁשר ל ֱ
ֹלהים ֵוְכן ָּכ ֲ
ֹא־יַע ֶׂשה ֵאינֶ ּנּו ֵמ ֱא ִ
ל ֲ
ִּכי ז ֹאת ִהיא ַה ְּפ ֻק ָּדה ֲא ֶׁשר ְׁש ַמ ְע ֶּתם ִמ ֶּק ֶדם ְל ַא ֲה ָבה ִאיׁש
ּדּוע
ּומ ַ
ת־א ִחיו ַ
ת־א ִחיו׃ ל ֹא ְכ ַקיִן ַה ָּבא ִמ ְּמקֹור ָה ָרע וַ ּיַ ֲהר ֹג ֶא ָ
ֶא ָ
ּומ ֲע ֵׂשי ָא ִחיו יְ ָׁש ִרים׃
י־מ ֲע ָׂשיו ָהיּו ָר ִעים ַ
ֲה ָרגֹו יַ ַען ִּכ ַ
עֹולם יִ ְׂשנָ א ֶא ְת ֶכם׃ ֵהן י ְֹד ִעים
ל־ּת ְת ְמהּו ֶא ָחי ִאם ָה ָ
ַא ִ
ל־ה ַחּיִ ים ַּב ֲא ֶׁשר ָא ַה ְבנּו ֶאת־
ן־ה ָּמוֶ ת ֶא ַ
ֲאנַ ְחנּו ִּכי ָע ַב ְרנּו ִמ ַ
ת־א ִחיו ׁש ֵֹכן ָמוֶ ת הּוא׃ ָּכל־
ַא ֵחינּו ִאיׁש ֲא ֶׁשר ל ֹא יֶ ֱא ַהב ֶא ָ
ת־א ִחיו ר ֵֹצ ַח הּוא וִ ַיד ְע ֶּתם ִּכי ָכל־ר ֵֹצ ַח ֵאין לֹו
ַהּׂשנֵ א ֶא ָ
עֹולם׃ ָּבז ֹאת נַ ְׂש ִּכיל ָמה ִהיא ַא ֲה ָבה ִּכי הּוא
ֵח ֶלק ְּב ַחּיֵ י ָ
ם־ע ֵלינּו ָל ֵתת נֶ ֶפׁש ַּת ַחת נֶ ֶפׁש
נָ ַתן נַ ְפׁשֹו ַּת ַחת נַ ְפ ֵׁשנּו ֵּכן ּגַ ָ
ת־א ִחיו ְּבח ֶֹסר
ַא ֵחינּו׃ ִמי הּוא ֲא ֶׁשר־לֹו הֹון ָּב ָא ֶרץ וְ ָר ָאה ֶא ָ
ֹלהים׃ יְ ָל ַדי
ּכ ֹל וְ ָק ַפץ ַר ֲח ָמיו ֵמ ִאּתֹו ֵאיְך ָּת ֶלן־ּבֹו ַא ֲה ַבת ֱא ִ
ם־ּב ַמ ֲע ֶׂשה
ּוב ַמ ֲענֵ ה ָלׁשֹון ִּכי ִא ְ
ַאל־נֶ ֱא ַהב ְּבנִ יב ְׂש ָפ ַתיִ ם ְ
ּובז ֹאת ֲאנַ ְחנּו ַמ ִּכ ִירים ִּכי ִמ ְּמקֹור ֱא ֶמת
ּוב ֶד ֶרְך ֱא ֶמת׃ ָ
יָ ד ְ
ם־ל ֵּבנּו ְיַר ִׁש ַיע
ֲאנָ ְחנּו וְ ִל ְק ַראת ָּפנָ יו ָסמּוְך יִ ְהיֶ ה ִל ֵּבנּו׃ ִא ִ
ם־ל ֵּבנּו ִיְד ִידים
ּומ ִבין־ּכ ֹל הּוא׃ ִא ִ
ֹלהים ּגָ דֹול ִמ ִּל ֵּבנּו ֵ
א ָֹתנּו ֱא ִ
ל־א ֶׁשר נִ ְׁש ַאל
ֹלהים׃ ָוְכ ֲ
ֹא־יַר ִׁש ַיע א ָֹתנּו נָ כֹון ִל ֵּבנּו ִל ְפנֵי ֱא ִ
ל ְ
ת־הּטֹוב ְּב ֵעינָיו נַ ֲע ֶׂשה׃
ֹותיו וְ ֶא ַ
ת־מ ְצ ָ
נִ ַּקח ִמּיָ דֹו ִּכי־נִ ְׁשמ ֹר ֶא ִ
יח ְּבנֹו ְּול ַא ֲה ָבה
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
וְ ז ֹאת ִהיא ִמ ְצוָ תֹו ְל ַה ֲא ִמין ְּב ֵׁשם יֵ ַ
ת־ר ֵעהּו ַּכ ֲא ֶׁשר ִצּוָ נּו׃
ִאיׁש ֶא ֵ
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ם־ּכן יִ ְׁש ָּכן־ּבֹו ָּובז ֹאת
יִתלֹונָ ן וְ הּוא גַ ֵ
ֹותיו ּבֹו ְ
ת־מ ְצ ָ
וְ ַהּׁש ֵֹמר ֶא ִ
רּוח ֲא ֶׁשר־נָ ַתן ָלנּו׃
נַ ִּכיר ִּכי־הּוא ׁש ֵֹכן ָּבנּו ָּוב ַ
ת־הרּוחֹות
ם־ּב ֲחנּו ֶא ָ
ל־רּוח ִּכי ִא ַ
ַ
ל־ּת ֲא ִמינּו ְל ָכ
יְ ִד ִידים ַא ַ
יאי ֶׁש ֶקר ַר ִּבים יָ ְצאּו ָב ָא ֶרץ׃ ָּבז ֹאת
ֹלהים ֵהם ִּכי נְ ִב ֵ
ם־מ ֱא ִ
ִא ֵ
ׁשּוע
מֹודה ִּכי־יֵ ַ
ל־רּוח ֲא ֶׁשר ֶ
ַ
ֹלהים ָּכ
ת־רּוח ָה ֱא ִ
ַ
ַּת ִּכירּון ֶא
ל־רּוח ֲא ֶׁשר
ַ
ֹלהים הּוא׃ וְ ָכ
ּובא ַב ָּב ָׂשר ֵמ ֵאת ֱא ִ
יח ָ
הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים וְ הּוא
יח ַה ָּבא ַב ָּב ָׂשר ֵאינֶ ּנּו ֵמ ֱא ִ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
מֹודה ְּביֵ ַ
ל ֹא ֶ
יח ֲא ֶׁשר ְׁש ַמ ְע ֶּתם ָע ָליו ִּכי־יָב ֹא ְּוכ ָבר יֶ ְׁשנֹו
ׂשֹוטן ַה ָּמ ִׁש ַ
רּוח ֵ
ַ
יאי ֶׁש ֶקר
ֹלהים ִהּנְ ֶכם וְ ֶאת־נְ ִב ֵ
ָּב ָא ֶרץ׃ וְ ַא ֶּתם יְ ָל ַדי ֵמ ֵאת ֱא ִ
נִ ַּצ ְח ֶּתם ִּכי־גָ דֹול הּוא ֲא ֶׁשר ִא ְּת ֶכם ֵמ ֲא ֶׁשר ִא ָּתם ָּב ָא ֶרץ׃ ֵהם
יהם׃
ל־ה ָא ֶרץ יְ ַד ֵּברּון וְ ָה ָא ֶרץ ִּת ְׁש ַמע ֲא ֵל ֶ
ל־ּכן ַע ָ
ן־ה ָא ֶרץ ַע ֵ
ִמ ָ
ֹלהים יִ ְׁש ַמע ֵא ֵלינּו וַ ֲא ֶׁשר
ת־א ִ
ֹלהים וְ ַהּי ֵֹד ַע ֶא ֱ
וַ ֲאנַ ְחנּו ֵמ ֵאת ֱא ִ
רּוח ֱא ֶמת
ֹלהים ל ֹא יִ ְׁש ַמע ֵא ֵלינּו ָּבז ֹאת נַ ִּכיר ַ
ֵאינֶ ּנּו ֵמ ֵאת ֱא ִ
רּוח ַּת ְע ֻּת ִעים׃
וְ ַ
ֹלהים
ת־ר ֵעהּו ִּכי ָה ַא ֲה ָבה ֵמ ֵאת ֱא ִ
ִיְד ִידים נֶ ֱא ַהב־נָ א ִאיׁש ֶא ֵ
ּומי
ֹלהים׃ ִ
ת־א ִ
ֹלהים וְ י ֵֹד ַע ֶא ֱ
נֹולד ֵמ ֱא ִ
יֶא ַהב ָ
ל־א ֶׁשר ֱ
ִהיא ָוְכ ֲ
ֹלהים הּוא ַא ֲה ָבה׃
ֹלהים ִּכי ֱא ִ
ת־א ִ
יֶא ַהב ֵאינֶ ּנּו י ֵֹד ַע ֶא ֱ
ֲא ֶׁשר ל ֹא ֱ
ת־ּבנֹו יְ ִחידֹו
י־ׁש ַלח ֶא ְ
ֹלהים ָלנּו ִּכ ָ
ָּבז ֹאת נִ גְ ְל ָתה ַא ֲה ַבת ֱא ִ
ָב ָא ֶרץ ְל ַמ ַען נִ ְחיֶ ה ּבֹו׃ ּפ ֹה ִהיא ַא ֲה ָבה מ ֵֹצאת ל ֹא ִכי ֲאנַ ְחנּו
ת־ּבנֹו
ֹלהים ִּכי ִאם־הּוא ָא ַהב א ָֹתנּו וַ ּיִ ְׁש ַלח ֶא ְ
ת־א ִ
ָא ַה ְבנּו ֶא ֱ
ם־ּכ ָכה א ֵֹהב א ָֹתנּו
ֹאתינּו׃ ִיְד ִידים ִא ָ
ל־חּט ֵ
ִל ְהיֹות ְלכ ֶֹפר ַע ַ
ֹלהים ל ֹא־
ת־א ִ
ת־ר ֵעהּו׃ ֶא ֱ
ם־ע ֵלינּו ֶל ֱאה ֹב ִאיׁש ֶא ֵ
ֹלהים ּגַ ָ
ָה ֱא ִ
ן־ּבנּו
יִׁש ָּכ ָ
ֹלהים ְ
ת־ר ֵעהּו ֱא ִ
ָר ָאה ִאיׁש ֵמע ָֹולם ִאם־נֶ ֱא ַהב ִאיׁש ֶא ֵ
נֵדע ִּכי ָאנּו ִמ ְתלֹונְ נִים ּבֹו
ָוְה ָיְתה ַא ֲה ָבתֹו ְּכל ָּולה ְבת ֵֹוכנּו׃ ָּבז ֹאת ַ
וַּנָע ָידה ִּכי ָׁש ַלח
וַאנַ ְחנּו ָר ִאינּו ִ
וְ הּוא ָבנּו ִּכי־נָ ַתן ֵמרּוחֹו ָע ֵלינּו׃ ֲ
ת־ה ֵּבן ּג ֵֹאל ָה ָא ֶרץ׃ ִמי הּוא ֲא ֶׁשר מ ֶֹודה ִּכי יֵ ׁש ַּוע הּוא
ָה ָאב ֶא ַ
אֹלהים׃
ֹלהים יִנְ וֶה ְבתֹוכֹו וְ הּוא ֵּב ִ
ֹלהים ֱא ִ
ן־ה ֱא ִ
ֶּב ָ
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ּומי
ֹלהים הּוא ַא ֲה ָבה ִ
ֹלהים ֱא ִ
וַאנַ ְחנּו ַיָד ְענּו וַּנִ ְב ַטח ְּב ַא ֲה ַבת ֱא ִ
ֲ
וֵאֹלהים יִנְ וֶה ּבֹו׃ ָּבז ֹאת
ִ
אֹלהים
ֲא ֶׁשר יִנְ וֶה ָב ַא ֲה ָבה יִנְ וֶב ֵב ִ
ה־בנּו ַּת ְכ ִלית ַא ֲה ָבה ִּב ְהיֹות ָלנּו ִב ָּטחֹון ְליֹום ַה ִּמ ְׁש ָּפט ִּכי
ְּכל ָּול ָ
ם־אנַ ְחנּו ָּב ָא ֶרץ ַהּז ֹאת ְמ ֵל ֵאי ַא ֲה ָבה ָּכמֹוהּו׃ ֵאין ַּפ ַחד ָּב ַא ֲה ָבה
גַ ֲ
י־ה ַּפ ַחד הּוא ַּפ ַחד ִמ ְּפנֵי ע ֹנֶׁש
ֲא ָבל ַא ֲה ָבה ְׁש ֵל ָמה ְּתגָ ֵרׁש ָּפ ַחד ִּכ ַ
וְה ְמ ַפ ֵחד ֵאינֶ ּנּו ָׁש ֵלם ְּב ַא ֲה ָבתֹו׃ ֲאנַ ְחנּו א ֲֹה ִבים אֹתֹו ִּכי הּוא
ַ
ֹלהים ֲאנִי א ֵֹהב וְ הּוא
ת־א ִ
ֹאמר ִאיׁש ֶא ֱ
ָא ַהב א ָֹתנּו ִמ ֶּק ֶדם׃ ִאם־י ַ
ת־א ִחיו ּכ ֹזֵב הּוא ִּכי ִאם־ל ֹא ֱיֶא ַהב ָא ִחיו ֲא ֶׁשר ר ֵֹאהּו
ׂשנֵ א ֶא ָ
ֹלהים ֲא ֶׁשר ל ֹא ְיִר ֶאּנּו׃ וְז ֹאת ַה ִּמ ְצוָה
ֵא ָיכ ָכה י ַּוכל ֶל ֱאה ֹב ֱא ִ
ת־א ִחיו׃
ם־א ָ
ֹלהים ֱיֶא ַהב גַ ֶ
ת־א ִ
ֵמ ִאּתֹו ָב ָאה ֵא ֵלינּו ִּכי ָהא ֵֹהב ֶא ֱ
ֹלהים
יח זֶ ה ַיֻּלד ֵמאת ֱא ִ
ׁשּוע הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־ה ַּמ ֲא ִמין ִּכי יֵ ַ
ָּכ ַ
ת־יְל ָידיו׃ ָּבז ֹאת נֵ ַדע ִּכי
יֶא ַהב ּגַ ם ֶא ִ
ת־מֹולידֹו ֱ
ִ
וְ ָהא ֵֹהב ֶא
ֹותיו
ת־מ ְצ ָ
ֹלהים נֶ ֱא ַהב וְ ֶא ִ
ת־א ִ
ֹלהים ִאם ֶא ֱ
־יִל ֵדי ֱא ִ
נֶ ֱא ַהב ֶאת ֹ ְ
ֹותיו
ת־מ ְצ ָ
ֹלהים ִל ְׁשמ ֹר ֶא ִ
נִ ְׁשמ ֹר׃ ִּכי ז ֹאת ִהיא ַא ֲה ַבת ֱא ִ
ֹלהים
ל־הּיִ ּלֹוד ֵמ ֵאת ֱא ִ
ֹותיו ל ֹא ָקׁשֹות ֵהן ִמּנְ ׂשא׃ ִּכי ָכ ַ
ּומ ְצ ָ
ִ
עֹולם ְּביַד ֱאמּונָ ֵתנּו׃
ת־ה ָ
עֹולם וְ ַהּנִ ָּצחֹון ְלנַ ַּצח ָא ָ
ת־ה ָ
יְ נַ ַּצח ֶא ָ
ׁשּוע הּוא
עֹולם ִּב ְל ִּתי ַרק ַה ַּמ ֲא ִמין ִּכי יֵ ַ
ת־ה ָ
ּומי הּוא ַה ְמנַ ֵּצ ַח ֶא ָ
ִ
ר־ּבא ֵא ֵלינּו ְּב ַמיִם
יח ֲא ֶׁש ָ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים׃ וְ זֶ ה הּוא יֵ ַ
ן־ה ֱא ִ
ֶּב ָ
רּוח הּוא ֵמ ִעיד
ם־ּב ַמיִם ְּוב ָדם וְ ָה ַ
ְּוב ָדם ל ֹא ְב ַמיִם ְל ַבד ִּכי ִא ְ
ֹלׁשה ַה ְּמ ִע ִידים ַּב ָּׁש ַמיִם ָה ָאב
רּוח ֱא ֶמת הּוא׃ ִּכי ְׁש ָ
ָע ָליו ִּכי ָה ַ
ֹלׁשה ַה ְּמ ִע ִידים
ּוׁש ָ
ּוׁש ָל ְׁש ָּתם ֶא ָחד ֵה ָּמה׃ ְ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ְ
וְ ַה ָד ָבר וְ ַ
ּוׁש ָל ְׁש ָּתם ֵא ֶּלה ְל ָד ָבר ֶא ָחד יְ ִעידּון׃
רּוח וְ ַה ַּמיִם וְ ַה ָּדם ְ
ָּב ָא ֶרץ ָה ַ
ֹלהים ּגְ ד ָֹלה ִמּז ֹאת
ם־עדּות ֲאנָ ִׁשים נְ כֹונָ ה ְב ֵעינֵ נּו ֵעדּות ֱא ִ
ִא ֵ
ל־ּבנֹו׃ ַה ַּמ ֲא ִמין
ֹלהים ֲא ֶׁשר ֵה ִעיד ַע ְ
ִּכי ז ֹאת ִהיא ֵעדּות ֱא ִ
יַא ִמין ְל ִד ְב ֵרי
ֹלהים יֶ ׁש־לֹו ֵעדּות ְּבנַ ְפׁשֹו וַ ֲא ֶׁשר ל ֹא ֲ
ן־ה ֱא ִ
ְּב ֶב ָ
ֹא־ה ֱא ִמין ָל ֵעדּות ֲא ֶׁשר ֵה ִעיד
ֹלהים נ ֵֹתן א ֹתֹו ְלכ ֹזֵ ב יַ ַען ִּכי ל ֶ
ָה ֱא ִ
ל־ּבנֹו׃
ֹלהים ַע ְ
ֱא ִ
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עֹולם
ֹלהים וְ ַחּיֵ י ָ
עֹולם נָ ַתן ָלנּו ֱא ִ
וְ ז ֹאת ִהיא ָה ֵעדּות ִּכי ַחּיֵ י ָ
ּומי ֲא ֶׁשר ֵאין־לֹו
ֵא ֶּלה ְּביַד ְּבנֹו׃ ִמי ֲא ֶׁשר־לֹו ַה ֵּבן יֶ ׁש־לֹו ַחּיִ ים ִ
ֹלהים ֵאין־לֹו ַחּיִ ים׃
ן־ה ֱא ִ
ֶּב ָ
ֹלהים ְל ַמ ַען
ן־ה ֱא ִ
ָּכז ֹאת ָּכ ַת ְב ִּתי ֲא ֵל ֶיכם ַה ַּמ ֲא ִמינִים ְּב ֵׁשם ֶּב ָ
ֹלהים׃
ן־א ִ
עֹול ִמים ְּול ַמ ַען ַּת ֲא ִמינּו ְּב ֵׁשם ֶּב ֱ
ֵּת ְדעּון ִּכי יֵ ׁש ָל ֶכם ַחּיֵי ָ
קֹולנּו׃
ם־נִׁש ַאל ִמ ֶּמּנּו ָד ָבר ִּכ ְרצֹונֹו יִ ְׁש ַמע ְּב ֵ
ֵוְכן ִּב ְטחֹונֵ נּו בֹו ִא ְ
נִׁש ָא ֵלהּו
ל־א ֶׁשר ְ
קֹולנּו ְל ָכ ֲ
וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ַיָד ְענּו ִּכי ׁש ֵֹמ ַע הּוא ְב ֵ
ן־לנּו ַּכ ֲא ֶׁשר ָׁש ַא ְלנּו ִמ ֶּמּנּו׃ ִאיׁש
יִּת ָ
נִ ְב ַטח ִּכי ִמ ְׁש ֲאלֹות ִל ֵּבנּו ֶ
ּגִיע
ט־מוֶ ת ְיַפ ַ
ת־א ִחיו ָח ָטא ֵח ְטא ֲא ֶׁשר ֵאין ּבֹו ִמ ְׁש ַּפ ָ
י־יִר ֶאה ֶא ָ
ִּכ ְ
וְ יִּנָ ֶתן־לֹו ַחּיִים ָּכל־עֹוד הּוא ֵמ ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ל ֹא ָח ְטאּו ֵח ְטא ָמוֶ ת
ל־מ ֲע ֶׂשה
ּגִיע ַּב ֲעדֹו׃ ָּכ ַ
ִּכי־יֵ ׁש ֵח ְטא ָמוֶ ת ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנִי א ֵֹמר ְל ַה ְפ ַ
ׁש־ח ְטא ֵאין ָמוֶ ת ּבֹו׃
ֲא ֶׁשר ל ֹא נָ כֹון ֵח ְטא הּוא וְ יֶ ֵ
יֶח ָטא ִּכי ַהּיִּלֹוד ֵמ ֵאת
ֹלהים ל ֹא ֱ
ל־הּיִּלֹוד ֵמ ֵאת ֱא ִ
ַיָד ְענּו ִּכי ָכ ַ
ֹלהים יִ ְׁשמ ֹר ֶאת־נַ ְפׁשֹו וְ ָה ָרע ל ֹא־יִּגַע ּבֹו׃ ַיָד ְענּו ִּכי ֵמ ֵאת
ֱא ִ
ֹלהים
ן־ה ֱא ִ
עֹולם ְּב ָרע הּוא׃ וְ ַיָד ְענּו ִּכי ֶב ָ
ל־ה ָ
ֹלהים ֲאנָ ְחנּו ָוְכ ָ
ֱא ִ
ן־לנּו ֵלב ְל ַה ְׂש ִּכיל א ֹתֹו ֲא ֶׁשר הּוא ָא ֵמן וְ לֹו ֲאנַ ְחנּו ֲא ֶׁשר
ּיִּת ָ
ָּבא וַ ֶ
ּיֵי־עד׃
ֹלהי ָא ֵמן וְ ַח ַ
יח ְּבנֹו זֶ ה הּוא ֱא ֵ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
הּוא ָא ֵמן הּוא יֵ ַ
ן־ה ֱא ִל ִילים ָא ֵמן׃
ָיְל ַדי ִה ָּׁש ְמרּו ָל ֶכם ִמ ָ
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נֶיה ֲא ֶׁשר ֲאנִי א ֵֹהב
ל־ּב ָ
ל־ּב ֲע ַלת ַה ַּביִת ַה ְּב ִח ָירה וְ ֶא ָ
ַהּזָ ֵקן ֶא ַ
יֶא ָהבּום׃
ֹא־אנִי ְל ַב ִּדי ִּכי ִאם־ּגַ ם ָּכל־י ְֹד ֵעי ָה ֱא ֶמת ֱ
ם־לב וְ ל ֲ
ְּב ָת ֵ
עֹולם׃
ם־ּת ָּׁש ֵאר ְל ָ
תֹוכנּו וְ גַ ִ
ַּב ֲעבּור ָה ֱא ֶמת ֲא ֶׁשר ִּת ְׁשּכ ֹן ְּב ֵ
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ָה ָאב וְ יֵ ַ
יִּתן ָלנּו ָה ֱא ִ
ֶח ֶסד ַר ֲח ִמים וְ ָׁשלֹום ֵ
ן־ה ָאב ִמ ְּמקֹור ָה ֱא ֶמת וְ ָה ַא ֲה ָבה׃
ֲאדֹונֵינּו ֶּב ָ
אתי ִמ ָּבנַיְִך ה ְֹל ִכים ְּב ֶד ֶרְך ֱא ֶמת
י־מ ָצ ִ
ד־מא ֹד ִּכ ָ
ָׂש ַמ ְח ִּתי ַע ְ
ְּכ ִמצֹות ָא ִבינּו ֲא ֶׁשר ִק ַּב ְלנּו ָע ֵלינּו׃ וַ ֲאנִי ׁש ֵֹאל ַּכּיֹום ִמ ֵּמְך ַּב ֲע ַלת
ם־ּכז ֹאת ֲא ֶׁשר ָע ֵלינּו
ַה ָּביִת ל ֹא ִּכ ְכת ֹב ֵא ַליְִך ִמ ְצוָ ה ֲח ָד ָׁשה ִּכי ִא ָ
ת־ר ֵעהּו׃ וְ ז ֹאת ִהיא ַא ֲה ָבה ִּכי נִ ְׁשמ ֹר
ִמ ֶּק ֶדם ִּכי נֶ ֱא ַהב ִאיׁש ֶא ֵ
ׂשתּה ַּכ ֲא ֶׁשר
ֹותיו וְ ַה ִּמ ְצוָ ה ִהיא ֲא ֶׁשר ִּת ְׁש ְמרּון ַל ֲע ָ
ת־מ ְצ ָ
ֶא ִ
ְׁש ַמ ְע ֶּתם ֵמר ֹאׁש׃ ִּכי ַמ ְת ִעים ַר ִּבים יָ ְצאּו ָב ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ל ֹא יֹודּו
ׂשֹוטן
יח הּוא ַה ָּבא ַב ָּב ָׂשר ָכזֶ ה הּוא ַמ ְת ֶעה וְ ֵ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ִּכי־יֵ ַ
*
יח׃ ִה ָּׁש ְמרּו ָל ֶכם ְל ִב ְל ִּתי ְת ַא ְּבדּון ֵאת ֲא ֶׁשר ָּפ ָע ְלנּו ַרק
ַה ָּמ ִׁש ַ
יח וְ ֵאינֶ ּנּו
ּתֹורת ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־הע ֵֹבר ַ
ְראּו ְל ַה ִּׂשיג ְמל ֹא ְׂש ַכ ְר ֶכם׃ ָּכ ָ
יח יֶ ׁש־לֹו ּגַ ם־
תֹורת ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים וְ ַהח ֶֹסה ְב ַ
ח ֶֹסה ָּבּה ֵאין־לֹו ֱא ִ
ּתֹורה
ת־ה ָ
ם־ה ֵּבן׃ ִּכי־יָב ֹא ֲא ֵל ֶיכם ִאיׁש וְ ל ֹא ִיָביא ֶא ַ
ָה ָאב וְ גַ ַ
יְתה וְ ל ֹא ִת ְׁש ֲאלּו־לֹו ְל ָׁשלֹום׃ ִּכי
ַהּז ֹאת ל ֹא ַת ַא ְספּו א ֹתֹו ַה ַּב ָ
ַהּׁש ֵֹאל ְל ָׁשלֹום לֹו ָח ֵבר הּוא לֹו ְּבר ַֹע ַמ ֲע ָׂשיו׃
ּוב ְדיֹו
ַרּבֹות ִלי ִל ְכּת ֹב ֲא ֵל ֶיכם וְ ֵאינֶ ּנִ י ָח ֵפץ ִל ְכּת ֹב ְּב ֵס ֶפר ִ
ל־ּפה ְל ַמּל ֹאת ִל ְּב ֶכם
ִּכי ֲא ַקּוֶ ה ָלב ֹא ֲא ֵל ֶיכם ְּול ַד ֵּבר ֶּפה ֶא ֶ
חֹותְך ַה ְּב ִח ָירה ּד ְֹר ִׁשים ְל ָׁשלֹום ָלְך ָא ֵמן׃
ִׂש ְמ ָחה׃ ְּבנֵ י ֲא ֵ
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ם־לב׃
ַהּזָ ֵקן ֶאל־ּגָ יֹוס ַהּיָ ָקר ֲא ֶׁשר ֲאנִ י א ֵֹהב ְּב ָת ֵ
יִיתי ָׁש ֵלם ַּבּגּוף
ל־ח ָפ ֶציָך וְ ָה ִ
יח ְּב ָכ ֲ
ָּכ ְל ָתה נַ ְפ ִׁשי ִיְד ִידי ִּכי ַת ְצ ִל ַ
יח׃ ִּכי ָׂש ַמ ְח ִּתי ְמא ֹד ַּכ ֲא ֶׁשר ָּבאּו ַא ִחים
ַּובּנֶ ֶפׁש וְ ִאיׁש ַמ ְצ ִל ַ
ל־א ִמ ֶּתָך ִּכי ְב ֶד ֶרְך ֱא ֶמת ַא ָּתה ה ֵֹלְך׃ ֵאין ּגְ ד ָֹלה
וַ ּיַ ּגִ ידּו ַע ֲ
ל־ּבנַי ֲא ֶׁשר ְּב ֶד ֶרְך ֱא ֶמת יְ ַה ֵּלכּון׃
ִמ ִּׂש ְמ ָח ִתי ִּכי ֶא ְׁש ַמע ַע ָ
ם־ה ַא ִחים
ל־א ֶׁשר ַא ָּתה ע ֶֹׂשה ִע ָ
ֶּב ֱאמּונָ ה ַמ ֲע ֶׂשיָך יְ ִד ִידי ָּכ ֲ
ל־א ֲה ָב ְתָך ִּב ְפנֵ י ַה ָּק ָהל וְ טֹוב
דּותם ַע ַ
ָהא ְֹר ִחים׃ ֲא ֶׁשר נָ ְתנּו ֵע ָ
ֹלהים׃ ִּכי
יהם ְל ָרצֹון ִל ְפנֵ י ֱא ִ
ל־ּד ְר ֵכ ֶ
ַּת ֲע ֶׂשה ִּכי ַת ֲעז ֹר ָל ֶהם ַע ַ
ל־ּכן
אּומה׃ ַע ֵ
ְל ַמ ַען ְׁשמֹו יָ ָצאּו וְ ל ֹא ָל ְקחּו ִמּיַ ד ַהּגֹויִ ם ְמ ָ
יהם וְ ִל ְהיֹות ע ֹזְ ִרים ָל ֱא ֶמת׃
מּוטל ָע ֵלינּו ְל ַק ֵּבל ְּפנֵ ֶ
ָ
ּיֹוט ִר ַיפס ֶה ָח ֵפץ ִל ְהיֹות ְלר ֹאׁש
ל־ה ֵע ָדה ַאְך ִּד ְ
וַ ֲאנִי ָכ ַת ְב ִּתי ֶא ָ
ל־ּכן ְּבב ִֹאי ֶא ְפק ֹד ָע ָליו ַמ ֲע ָׂשיו ֲא ֶׁשר
ָל ֶהם ל ֹא ִק ֵּבל א ָֹתנּו׃ ַע ֵ
ֹאבה
ָע ָׂשה ִּכי ִד ֶּבר ָס ָרה ָע ֵלינּו וְ ֵאין ַּדי לֹו ָבז ֹאת ִּכי ַאף־ל ֹא י ֶ
ּומּתֹוְך
ר־ּבם ִ
ת־א ֶּלה ֲא ֶׁשר י ֹאבּו ְיַע ָצ ָ
ת־ה ַא ִחים וְ ֶא ֵ
ְל ַק ֵּבל ֶא ָ
ל־ּת ֵלְך ְּב ִע ְּקבֹות ָה ָר ִעים ִּכי ִאם־
ַה ָּק ָהל יְגָ ְר ֵׁשם׃ ִיְד ִידי ַא ֵ
ֹלהים וְ ַהּפ ֵֹעל ָרע
ּטֹובים ָהע ֶֹׂשה טֹוב הּוא ֵמ ֵאת ֱא ִ
ְּב ִע ְּקבֹות ַה ִ
ל־ה ֵע ָדה
ֹלהים ל ֹא ָר ָאה׃ וְ ִד ֶימ ְט ִרּיֹוס יֶ ׁש־לֹו ֵעדּות ִמ ָּכ ָ
ת־א ִ
ֶא ֱ
דּותנּו נֶ ֱא ָמנָ ה׃
ם־מ ִּפינּו וְ יָ ַד ְע ָּתה ִּכי ֵע ֵ
ם־מ ִּפי ָה ֱא ֶמת וְ גַ ִ
ּגַ ִ
ַרּבֹות ִלי ִל ְכּת ֹב ֵא ֶליָך ַאְך ל ֹא ָח ַפ ְצ ִּתי ִל ְכּת ֹב ְּב ֵעט ִּוב ְדיֹו׃ ֲא ָבל ֲא ַקּוֶה
ל־ּפה ַנְד ֵּב ָרה ָׁשלֹום ָלְך ֵר ֵעינּו ּפ ְֹק ִדים
ִל ְרא ְֹותָך ִב ְמ ֵה ָרה ֶּופה ֶא ֶ
ת־ר ֵעינּו ִא ְּתָך ִּת ְפק ֹד ְל ָׁשלֹום ְל ִאיׁש ִאיׁש ִּב ְׁשמֹו׃
ִל ְׁשל ְֹומָך ֶוְא ֵ
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ל־ה ְמק ָֹר ִאים
יח וַ ֲא ִחי יַ ֲעק ֹב ֶא ַ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
הּודה ֶע ֶבד יֵ ַ
יְ ָ
יח׃ ֶח ֶסד ָׁשלֹום
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
צּורי יֵ ַ
הּובים נְ ֵ
אֹלהים ָה ָאב וַ ֲא ִ
ֵּב ִ
וְ ַא ֲה ָבה יִ ְר ְּביּון ָל ֶכם׃
ל־ד ַבר
ל־ח ְפ ִצי ַע ְ
ִיְד ִידים ַּכ ֲא ֶׁשר ַח ְׁש ִּתי ִל ְכּת ֹב ֲא ֵל ֶיכם ְל ִפי ָכ ֶ
עֹורר ֶא ְת ֶכם ְּב ִמ ְכ ָּת ִבי ְל ִה ָּל ֵחם
רּוחי ְל ֵ
ׁשּועת ֻּכ ָּלנּו ֱה ִצ ַיק ְתנִי ִ
יְ ַ
נָׁשים
דׁשים׃ ִּכי ָבאּו ֲא ִ
ִמ ְל ֲחמֹות ֱאמּונָ ה ֲא ֶׁשר נִ ְּתנָ ה ָכ ִליל ַל ְּק ִ
נְׁשי
נִּקבּו ֵמ ָאז ִלנְ ּפ ֹל ִּב ֵידי ַה ִּמ ְׁש ָּפט ַא ֵ
תֹוכנּו ֲא ֶׁשר ְ
ְּב ִה ְתּגַ ּנְ ָבם ְּב ֵ
יָחיד
מׁשל ִ
אֹלהם ֵ
ֹלהינּו ִל ְד ַבר ְּב ִלּיַ על ֵּוב ִ
ֶר ַׁשע ַהה ְֹפ ִכים ֶח ֶסד ֱא ֵ
יח ַיְכ ֲחׁשּו ֵלאמ ֹר ל ֹא הּוא׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
ל־א ֶׁשר ַיְד ְע ֶּתם ֵמ ָאז
ת־ּכ ֲ
ל־ל ְּב ֶכם ָח ַפ ְצ ִּתי ֶא ָ
וַ ֲאנִי ְל ַה ֲעלֹות ַע ִ
ת־ה ָעם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ֶה ֱא ִביד
ִּכי ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ּגָ ַאל יְ הֹוָ ה ֶא ָ
ֹא־ׁש ְמרּו
ת־ה ַּמ ְל ָא ִכים ֲא ֶׁשר ל ָ
א ָֹתם ֲא ֶׁשר ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו׃ וְ ֶא ַ
ת־מעֹונָ ם ָעזָ בּו ִה ְסּגִ ָירם ְלגֵ יא ַצ ְל ָמוֶ ת
ת־מ ְמ ַׁש ְל ָּתם וְ ֶא ְ
ֶא ֶ
מֹוסרֹות ְל ִמ ְׁש ַּפט ַהּיֹום ַהּגָ דֹול׃ ִּכ ְסד ֹם וַ ֲעמ ָֹרה
סּורים ְּב ֵ
ֲא ִ
ל־ּב ַׂשר זָ ִרים
נּונֵיהם וְ ֶא ְ
וְ ֶה ָע ִרים ִמ ָּס ִביב ֲא ֶׁשר זָ נּו ְב ַד ְר ֵכי זְ ֶ
ל־ּב ָׂשר׃
עֹולם ִל ְהיֹות ְלאֹות ֵּד ָראֹון ְל ָכ ָ
ָעגָ בּו נִ ְמנּו ְלנִ ְק ַמת ֵאׁש ָ
ת־ה ָּב ָׂשר ְיִבזּו
יְט ְּמאּו ֶא ַ
מֹו־כן ח ְֹל ֵמי ַה ֲחֹלמֹות ָה ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ַ
ְּוכ ֵ
ּומ ָיכ ֵאל ַה ַּׂשר ַהּגָ דֹול
ל־א ִּד ִירים ִיַּביעּו ָע ָתק׃ ִ
ָׂש ֵרי ַמ ְע ָלה וְ ַע ַ
מׁשה ל ֹא־
ם־ה ָּׂש ָטן ִּב ְמ ִר ַיבת ּגְ וִ ּיַת ֶ
ַל ַּמ ְל ָא ִכים ַּכ ֲא ֶׁשר ָרב ִע ַ
ִה ִּב ַיע ָע ָתק ָע ָליו ַּב ִּמ ְׁש ָּפט ַרק ָא ַמר יִגְ ַער יְ הֹוָ ה ָּבְך׃ ַאְך ֵא ֶּלה
ק־ּב ֵהמֹות ֵאין
ּומה ֲא ֶׁשר ְיֵדעּון ְּכ ָח ְ
יְ ָח ְרפּון וְ ל ֹא ְיֵדעּון ָמה ָ
י־ה ְלכּו ְב ֶד ֶרָך
יהם ְל ַמ ְׁש ִחית׃ אֹוי ָל ֶהם ִּכ ָ
ְּתבּונָ ה ָבם יֵ ָה ֵפְך ֲע ֵל ֶ
ַקיִן וְ ֵע ֶקב ָׂש ָכר נִ ְּדחּו ְב ַת ְע ֻּת ֵעי ִב ְל ָעם ְּוכמֹו ְב ֶמ ֶרד ק ַֹרח יָ ְרדּו
ַל ֲא ַבּדֹון׃
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יׁש ִבים ִא ְּת ֶכם ְל ִמ ְׁש ֵּתה ֲא ָה ִבים
ל־ּד ְר ֵכ ֶיכם ְ
צּורי ִמ ְכׁש ֹל ֵהם ַע ַ
ֵ
רּוח וְ ֵאין
יאים נִ ָּד ִפים ָּב ַ
בׁשת נְ ִׂש ִ
וְ ר ִֹעים ֶאת־נַ ְפ ָׁשם וְ ל ֹא ְיֵדעּו ֶ
ּומ ִתים ָמוֶ ת ִמ ְׁשנֶ ה ֵמ ָענָ ף וְ ַעד־
ּגֶ ֶׁשם ֵע ִצים ְּב ַׁש ֶּל ֶכת וְ ֵאין ֶּפ ִרי ֵ
ּכֹוכ ִבים
ׁש ֶֹרׁש׃ ּגַ ִּלים ס ֲֹע ִרים ַּבּיָם ֲא ֶׁשר יִגְ ְרׁשּו ֶר ֶפׁש ָּב ְׁש ָּתם ָ
ל־א ֶּלה נִ ָּבא
י־עד׃ וְ ַע ֵ
ר־חׁשְך ֲא ֵפ ָלה ָצפּון ָל ֶהם ֲע ֵד ַ
ֶ
נְ ֻב ִכים ֲא ֶׁש
דׁשיו
ְׁש ִב ִיעי ְל ָא ָדם הּוא ֲחנֹוְך ֵלאמ ֹר ִהּנֵ ה ָבא יְ הֹוָ ה וְ ִר ְבבֹות ְק ָ
ת־ּבנֵי ְב ִלּיַ ַעל ֻּכ ָלם ַעל־
יח ֶא ְ
הֹוכ ַ
ִעּמֹו׃ ַל ֲעׂשֹות ִמ ְׁש ָּפט ַּבּכ ֹל ְּול ִ
ל־ּד ְב ֵרי ָע ָתק ֲא ֶׁשר ִּד ְּברּו־
ל־ּכ ִ
ל־א ֶׁשר ִה ְר ִׁשיעּו ַל ֲעׂשֹות וְ ַע ָ
ָּכ ֲ
בֹו ַה ַח ָּט ִאים ְּבזָ דֹון׃ ֵא ֶּלה ֵהם ר ֹגְ נִים ִמ ְתלֹונְ נִים וְ ז ֹנִים ַא ֲח ֵרי
יהם ַיְד ֵּבר ּגְ ד ֹלֹות וְ נ ְֹׂש ִאים ָּפנִים ְּב ַעד ֶּב ַצע
ַת ֲאוָ ָתם ֲא ֶׁשר ִּפ ֶ
ָּכ ֶסף׃
ת־ה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר נֶ ֶא ְמרּו ִמ ֶּק ֶדם
ַאְך ַא ֶּתם יְ ִד ִידים זִ ְכרּו ֶא ַ
יח׃ ֵאת ֲא ֶׁשר ִהּגִ ידּו ָל ֶכם
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יחי ֲאד ֹנֵ ינּו יֵ ַ
ְּביַ ד ְׁש ִל ֵ
ִּכי ְב ַא ֲח ִרית ַהּיָ ִמים יָ קּומּו ֵל ִצים ר ְֹד ֵפי ַת ֲאוָ ה ְל ִפי ְׁש ִרירּות
רּוח
דּודים ַּב ֲע ֵלי־נֶ ֶפׁש וְ ַ
ִל ָּבם ָה ָרע׃ ֲהל ֹא ֵהם ַה ִּמ ְתּג ְֹד ִדים ִלגְ ִ
ֵאין ָּב ֶהם׃ וְ ַא ֶּתם יְ ִד ִידם ָה ִׁשיבּו נַ ְפ ְׁש ֶכם ָּב ֱאמּונָ ה ֲא ֶׁשר ִהיא
ּוׁש ַמ ְר ֶּתם
רּוח ַהּק ֶֹדׁש׃ ְ
י־אל ְּב ַ
ָל ֶכם ק ֶֹדׁש ֳק ָד ִׁשים וְ ַחּלּו ְפנֵ ֵ
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ְּול ַח ְס ֵדי יֵ ַ
ֶאת־נַ ְפׁש ֵֹת ֶיכם ְּב ַא ֲה ַבת ֱא ִ
ת־א ֶּלה ַה ִּמ ְתּג ְֹד ִדים יַ ּס ֹר
עֹולם׃ וְ ֶא ֵ
ֲאד ֹנֵ ינּו ַח ֵּכה ְת ַחּכּו ְל ַחּיֵ י ָ
ּתֹוׁשיעּון וְ ַה ִּצילּו
ִ
ְּתיַ ְּסרּון א ָֹתם ְּב ֶח ְמ ָלה׃ וְ יֵ ׁש ֵמ ֶהם ֲא ֶׁשר
יהם ָּתחֹוסּו ִב ְר ָע ָדה
א ָֹתם ְּכאּוד ִמ ְּׂש ֵר ָפה וְ יֵ ׁש ֵמ ֶהם ֲא ֶׁשר ֲע ֵל ֶ
ת־ה ֶּבגֶ ד ַה ְמג ָֹאל ִמּזֹוב ַה ָּב ָׂשר׃ וְ הּוא ֲא ֶׁשר
וְ ַׁש ֵּקץ ְּת ַׁש ְּקצּו ֶא ַ
ימים ִל ְפנֵ י ְכבֹודֹו
ימ ֶכם ְּת ִמ ִ
ּמֹוקׁש וְ ַל ֲה ִק ְ
ְּביָ דֹו ִל ְׁש ָמ ְר ֶכם ִמ ֵ
ֹלהים ֶה ָח ָכם ְל ַבּדֹו ַהּג ֵֹאל א ָֹתנּו לֹו ַה ָּכבֹוד
ְּב ָׂשׂשֹון ָרב׃ ֱא ִ
ד־עֹול ֵמי
ְ
ד־ע ָּתה וְ ַע
עֹולם וְ ַע ַ
בּורה ֵמ ָ
וְ ַהּגְ ֻד ָּלה וְ ַה ֶּמ ְמ ָׁש ָלה וְ ַהּגְ ָ
עֹול ִמים ָא ֵמן׃
ָ
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ֹלהים ְל ַה ְראֹות ֶאת־
יח ֲא ֶׁשר נָ ַתן־לֹו ָה ֱא ִ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ַה ִחּזָ יֹון ְליֵ ַ
ר־ּת ְק ֶרינָ ה ֶאל־נָ כֹון ְּב ֶק ֶרב ַהּיָ ִמים וַ ּיִ ְׁש ַלח
ֲע ָב ָדיו ֵאת ֲא ֶׁש ִ
ת־ּד ַבר
יֹוחנָ ן׃ הּוא ֲא ֶׁשר ִהּגִ יד ֶא ְ
ּיֹורה ְל ַע ְבּדֹו ְל ָ
ד־מ ְל ָאכֹו וַ ֶ
ְּביַ ַ
יח ְּככ ֹל ֲא ֶׁשר ָר ָאה׃ ַא ְׁש ֵרי
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ת־עדּות יֵ ַ
ֹלהים וְ ֶא ֵ
ָה ֱא ִ
יה ַהּׁש ְֹמ ִרים
בּואה ַהּז ֹאת וְ ַא ְׁש ֵרי ׁש ְֹמ ֶע ָ
ת־ּד ְב ֵרי ַהּנְ ָ
ַהּק ֵֹרא ֶא ִ
ל־ה ָּכתּוב ּפ ֹה ִּכי ָקרֹוב ַהּיֹום׃
ְּכ ָכ ַ
ל־ׁש ַבע ַה ְּק ִהיּלֹות ֲא ֶׁשר ְּב ַא ְסיָ א ֶח ֶסד ָל ֶכם וְ ָׁשלֹום
יֹוחנָ ן ֶא ֶ
ָ
ּומ ֵאת ִׁש ְב ַעת ָהרּוחֹות
ֵמ ִאּתֹו ֲא ֶׁשר הּוא הֹוֶ ה ָהיָ ה וָ ָבא ֵ
יח ָה ֵעד ַהּנֶ ֱא ָמן
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּומ ֵאת יֵ ַ
ָהע ְֹמ ִדים ִל ְפנֵ י ִכ ְסאֹו׃ ֵ
י־א ֶרץ ֲא ֶׁשר ָא ַהב
ן־ה ֵּמ ִתים וְ ֶע ְליֹון ְל ַמ ְל ֵכ ָ
ַה ְּבכֹור ַה ָּקם ִמ ַ
ֹאתינּו׃ וַ יַ ַעׂש א ָֹתנּו ְל ַמ ְמ ֶל ֶכת
ּוב ָדמֹו ְר ָח ָצנּו ֵמ ַחּט ֵ
א ָֹתנּו ְ
ד־עֹול ֵמי
ְ
אֹלהים ָא ִביו ֲא ֶׁשר לֹו ַה ִּת ְפ ֶא ֶרת וְ ַהּנֶ ָצח ַע
ּכ ֲֹהנִ ים ֵל ִ
ל־עיִ ן וְ ֵעינֵ י
ם־ענָ נִ ים וְ ָר ֲא ָתה א ֹתֹו ָּכ ַ
עֹול ִמים ָא ֵמן׃ ִהּנֵ ה ָבא ִע ֲ
ָ
ל־מ ְׁש ְּפחֹות ָה ֲא ָד ָמה ָא ֵמן
ֲא ֶׁשר ָּד ְקרּו א ֹתֹו וְ ָס ְפדּו ָע ָליו ָּכ ִ
ֹלהים ֲא ֶׁשר
ָא ֵמן׃ ָאנ ִֹכי ָא ֶלף וְ ָתו ר ֹאׁש וָ סֹוף נְ ֻאם־יְ הֹוָ ה ֱא ִ
ֹלהי ְצ ָבאֹות׃
הּוא הֹוֶ ה וְ ָהיָ ה וְ יָבֹוא ֱא ֵ
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹּלק ַח ֵח ֶלק ְּב ֶח ְב ֵלי יֵ ַ
יֹוחנָ ן ֲא ִח ֶיכם ַה ֵ
ֲאנִ י ָ
ל־ּד ַבר
יתי ָּב ִאי ַהּנִ ְק ָרא ַּפ ְטמֹוס ַע ְ
תֹוח ְלּתֹו ָהיִ ִ
ּוב ַ
ְּב ַמ ְלכּותֹו ְ
רּוח ְּביֹום
יח׃ וַ ָּתנַ ח ָע ַלי ָה ַ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־עדּות יֵ ַ
ָה ֱאֹלהים וְ ַע ֵ
ׁשֹופר ֵלאמ ֹר׃ ֲאנִ י
ָ
ָה ָאדֹון וָ ֶא ְׁש ַמע ַא ֲח ַרי קֹול ּגָ דֹול ְּכקֹול
ָה ָא ֶלף וְ ַה ָּתו ָה ִראׁשֹון וְ ָה ַא ֲחרֹון וְ ֵאת ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ר ֶֹאה ְּכת ֹב
ל־א ְפסֹוס
ל־ׁש ַבע ַה ְּק ִהּלֹות ֲא ֶׁשר ְּב ַא ְסיָ א ֶא ֶ
ּוׁש ַלח ֶא ֶ
ַּב ֵּס ֶפר ְ
יא ִט ָירא ַס ְר ִּדיס ִּפ ָיל ֶד ְל ִפּיָ א וְ ֶאל־
ְׂש ִמ ְירנָ א ַּפ ְרּגְ מֹוס ִּת ֲ
לּוד ְקיָ א׃
ְ
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ת־הּקֹול ַה ְמ ַד ֵּבר ֵא ָלי וַ יְ ִהי ְב ַה ְפנ ִֹתי ִׁש ְכ ִמי
וָ ֵא ֶפן ִל ְראֹות ֶא ַ
ן־א ָדם
ּובתֹוְך ַה ְּמנ ֹרֹות ְּכ ַמ ְר ֵאה ֶב ָ
וָ ֵא ֶרא ֶׁש ַבע ְמנ ֹרֹות זָ ָהב׃ ְ
ֹלתיו וְ ֵאזֹור זָ ָהב ָאזּור ְּב ָמ ְתנָ יו׃
ד־מ ְרּגְ ָ
ע ֶֹטה ְמ ִעיל ַמּגִ יע ַע ַ
ּוׂש ַער ר ֹאׁשֹו ְּכ ֶצ ֶמר נָ ִקי ָל ָבן ַּכ ָּׁש ֶלג וְ ֵעינָ יו ְּכ ַלּבֹות ֵאׁש׃ וְ ַרגְ ָליו
ְ
חׁשת ָק ָלל ָצרּוף ְּבתֹוְך ַה ִּכ ְב ָׁשן וְ קֹולֹו ְּכקֹול ַמיִ ם ַר ִּבים׃
ְּכ ֵעין נְ ֶ
יְמינֹו ִמ ִּפיו י ֵֹצאת ֶח ֶרב ִּפ ִיפּיֹות
כֹוכ ִבים ַעל־יַ ד ִ
וְ לֹו ִׁש ְב ָעה ָ
ּופנָ יו ִּכ ְב ַרק ַה ֶּׁש ֶמׁש ִּבגְ ֻב ַרתֹו׃ וַ יְ ִהי ִּב ְרא ִֹתי א ֹתֹו וָ ֶאּפ ֹל
ָח ָּדה ָ
ל־ּת ָירא
ֹאמר ֵא ַלי ַא ִ
ְל ַרגְ ָליו ַּכ ֵּמת וַ ּיָ ֶׁשת ֶאת־יַד ִיְמינֹו ָע ַלי וַ ּי ַ
יִיתי ֵמת וְ ִהּנֵ ה
ֲאנִי ִראׁשֹון וַ ֲאנִי ַא ֲחרֹון׃ וַ ֲאנִי הּוא ַה ַחי ֲא ֶׁשר ָה ִ
ּומ ְפ ְּתחֹות ַה ָּמוֶ ת וְ ַה ְּׁשאֹול ְּביָ ִדי ֵה ָּמה׃
עֹולם וָ ֶעד ַ
ֲאנִי ַחי ְל ָ
ת־ה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ְל ָפנֶיָך וְ ֶאת־
ית ֶא ַ
וְ ַא ָּתה ְּכת ֹב ֵאת ֲא ֶׁשר ָר ִא ָ
ית ַעל־
ּכֹוכ ִבים ֲא ֶׁשר ָר ִא ָ
ָהא ִֹתּיֹות ְל ָאחֹור׃ ֶאת־סֹוד ִׁש ְב ַעת ַה ָ
ּכֹוכ ִבים ַמ ְל ֲא ֵכי ֶׁש ַבע
ת־ׁש ַבע ְמנ ֹרֹות ַהּזָ ָהב ִׁש ְב ַעת ַה ָ
ִיְמינִי וְ ֶא ֶ
ית ֶׁש ַבע ְק ִהּלֹות ֵהּנָ ה׃
ְק ִהּלֹות ֵה ָּמה וְ ֶׁש ַבע ַה ְּמנ ֹרֹות ֲא ֶׁשר ָר ִא ָ
ל־מ ְל ַאְך ַה ָּק ָהל ְּב ֶא ְפסֹוס ְּכת ֹב ּכ ֹה ָא ַמר ָהא ֵֹחז ִׁש ְב ָעה
ֶא ַ
ימינֹו ַה ִּמ ְת ַה ֵּלְך ְּבתֹוְך ֶׁש ַבע ְמנ ֹרֹות זָ ָהב׃ יָ ַד ְע ִּתי
כֹוכ ִבים ִּב ִ
ָ
ֹא־תּוכל ְׂש ֵאת
ַ
רּוחָך וְ ִכי ל
ת־ע ָמ ְלָך וְ ֶאת־ע ֶֹצר ֶ
ת־מ ֲע ֶׂשיָך ֶא ֲ
ֶא ַ
יחים ֵהם וְ ֵאינָ ם ֵּכן
ת־הא ְֹמ ִרים ִּכי ְׁש ִל ִ
י־אוֶ ן וַ ִּת ְב ַחן ֶא ָ
ַאנְ ֵׁש ָ
רּוחָך ָס ַב ְל ָּת ַה ְר ֵּבה
את א ָֹתם ּכ ֹזְ ִבים׃ וְ ַא ָּתה ְּבע ֶֹצר ֲ
י־מ ָצ ָ
ִּכ ָ
י־את־
ְל ַמ ַען ְׁש ִמי וְ ל ֹא ָעיְ ָפה נַ ְפ ְׁשָך׃ ֶא ֶפס ָּד ָבר ִלי ֵא ֶליָך ִּכ ֶ
ׁשּובה
ַא ֲה ָב ְתָך ָה ִראׁש ֹנָ ה ָעזָ ְב ָּת׃ זְ ָכר־נָ א ֵאפֹוא ֵמ ַאיִ ן נָ ַפ ְל ָּת ָ
ֹאבה וְ ל ֹא ָתׁשּוב
ֵא ַלי וַ ֲע ֵׂשה ְכ ַמ ֲע ֶׂשיָך ָה ִראׁש ֹנִ ים וְ ִאם ל ֹא ת ֶ
ָאבֹוא ֵא ֶליָך וְ ָה ַד ְפ ִּתי ְמנ ָֹר ְתָך ִמ ַּמ ָּצ ָבּה׃ ֲא ָבל ָּד ָבר טֹוב
ם־אנ ִֹכי
ת־ּפ ֳע ֵלי ַהּנִ ְק ָל ִסּיִ ים ֲא ֶׁשר ּגַ ָ
נִ ְמ ָצא ְבָך ִּכי ְת ַת ֵעב ֶא ָ
רּוח ַמּגִ יד
ר־אזְ נַיִם לֹו ְיַק ִׁשיב ֵאת ֲא ֶׁשר ָה ַ
ְמ ָת ֵעב א ָֹתם׃ ִמי ֲא ֶׁש ָ
ֹלהים׃
ַל ְּק ִהּלֹות ַל ְמנַ ֵּצ ַח ֶא ֵּתן ֶל ֱאכ ֹל ֵמ ֵעץ ַה ַחּיִ ים ֲא ֶׁשר ְּבגַ ן ָה ֱא ִ
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ל־מ ְל ַאְך ַה ָּק ָהל ִּב ְׂש ִמ ְירנָ א ְּכת ֹב ּכ ֹה ָא ַמר ָה ִראׁשֹון
וְ ֶא ַ
ת־צ ָר ְתָך
ת־מ ֲע ֶׂשיָך וְ ֶא ָ
ר־מת וָ ָחי׃ יָ ַד ְע ִּתי ֶא ַ
וְ ָה ַא ֲחרֹון ֲא ֶׁש ֵ
ּדּופים ִמ ִּפי ָהא ְֹמ ִרים
ת־הּגִ ִ
יׁשָך ַאף ִּכי ָע ִׁשיר ַא ָּתה וְ ֶא ַ
ת־ר ְ
וְ ֶא ֵ
ית־ה ְּכנֵ ֶסת ַל ָּׂש ָטן׃
ם־הם ֵּב ַ
הּודים ֵהם וְ ֵאינָ ם ֵּכן ִּכי ִא ֵ
ִּכי יְ ִ
ּׂשֹוטן יִ ֵּתן ֲאנָ ִׁשים
ל־ּת ָירא ִמ ְּפנֵ י ַה ָּצ ָרה ַה ָּב ָאה ָע ֶליָך ִהּנֵ ה ַה ֵ
ַא ִ
ל־ּבית ַהּס ַֹהר ְל ַמ ַען ִּת ָּב ֵחנּו וְ ָע ְב ָרה ֲע ֵל ֶיכם ָצ ָרה
ִמ ֶּכם ֶא ֵ
ד־ה ָּמוֶ ת וְ נָ ַת ִּתי ְלָך ֲע ֶט ֶרת ַה ַחּיִ ים׃
ֲע ֶׂש ֶרת יָ ִמים ֱהיֵ ה נֶ ֱא ָמן ַע ַ
רּוח ַמּגִ יד ַל ְּק ִהּלֹות
ר־אזְ נַ יִ ם לֹו יַ ְק ִׁשיב ֵאת ֲא ֶׁשר ָה ַ
ִמי ֲא ֶׁש ָ
ַה ְמנַ ֵּצ ַח ל ֹא יִ ְפּגַ ע ּבֹו ַה ָּמוֶ ת ַה ֵּׁשנִ י׃
ל־מ ְל ַאָך ַה ָּק ָהל ְּב ַפ ְרּגְ מֹוס ְּכת ֹב ּכ ֹה ָא ַמר ַההּוא ֲא ֶׁשר־
וְ ֶא ַ
ת־מקֹום
ת־מ ֲע ֶׂשיָך וְ ֶא ְ
לֹו ֶח ֶרב ִּפ ִיפּיֹות ַח ָּדה׃ יָ ַד ְע ִּתי ֶא ַ
ִׁש ְב ְּתָך ְמקֹום ִּכ ֵּסא ַה ָּׂש ָטן וְ ַא ָּתה ָד ַב ְק ָּת ִב ְׁש ִמי וְ ל ֹא ִׁש ַּק ְר ָּת
הּומת ָּב ֶכם ַאנְ ִט ַיּפס ֵעד נֶ ֱא ָמן
ם־ּבּיָ ִמים ֲא ֶׁשר ַ
ֶּב ֱאמּונָ ִתי ּגַ ַ
אתי ָבָך ִּכי־
מֹוׁשב ַה ָּׂש ָטן׃ ֶא ֶפס ֶׁש ֶמץ ָּד ָבר ָמ ָצ ִ
ִלי ִּב ְמקֹום ַ
הֹורה ְל ָב ָלק
תֹורת ִּב ְל ָעם ֲא ֶׁשר ָ
נִ ְמ ְצאּו ְבָך ֲאנָ ִׁשים ְּד ֵב ִקים ְּב ַ
ָל ֵתת ִמ ְכׁשֹול ִל ְפנֵ י ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶל ֱאכ ֹל ִמּזִ ְב ֵחי ֱא ִל ִילים וְ ִלזְ נֹות׃
יק ָל ִסּיִ ים ֲא ֶׁשר
תֹורת ַהּנִ ְ
ם־ּבָך ֲאנָ ִׁשים ְּד ֵב ִקים ְּב ַ
וְ ֵכן נִ ְמ ְצאּו גַ ְ
ׁשֹובה־ּנָ א ֵאפֹוא וְ ִאם ל ֹא ָתׁשּוב ָאבֹוא ָע ֶליָך
ָ
אתי׃
ָׂשנֵ ִ
ר־אזְ נַ יִ ם לֹו יַ ְק ִׁשיב
ב־ּפי׃ ִמי ֲא ֶׁש ָ
י־בם ְּב ֶח ֶר ִ
ְמ ֵה ָרה וְ נִ ְל ַח ְמ ִּת ָ
ן־ה ָּמן ַה ָּׁשמּור
רּוח ַמּגִ יד ַל ְּק ִהּלֹות ַל ְמנַ ֵּצ ַח ֶא ֵּתן ִמ ַ
ֵאת ֲא ֶׁשר ָה ַ
ל־ה ֶא ֶבן ָחקּוק ֵׁשם ָח ָדׁש ֲא ֶׁשר ִאיׁש
וְ נָ ַת ִּתי לֹו ֶא ֶבן ְל ָבנָ ה וְ ַע ָ
ל ֹא יִ ֳּק ֶבנּו ִּב ְל ִּתי ַה ְמ ַק ֵּבל׃
ֹלהים
ן־ה ֱא ִ
יא ִט ָירא ְּכת ֹב ּכ ֹה ָא ַמר ֶּב ָ
ל־מ ְל ַאְך ַה ָּק ָהל ְּב ִת ֲ
וְ ֶא ַ
חׁשת ָק ָלל׃ יָ ַד ְע ִּתי
ֹלתיו ְּכ ֵעין־נְ ֶ
ּומ ְרּגְ ָ
ֲא ֶׁשר ֵעינָ יו ְּכ ַלּבֹות ֵאׁש ַ
ת־עב ָֹד ְתָך וְ ֶאת־
ת־אמּונָ ְתָך ֶא ֲ
ת־א ֲה ָב ְתָך ֶא ֱ
ת־מ ֲע ֶׂשיָך ֶא ַ
ֶא ַ
ן־ה ִראׁש ֹנִ ים׃
רּוחָך וְ ִכי ַרּבּו ַמ ֲע ֶׂשיָך ָה ַא ֲחרֹונִ ים ִמ ָ
ֶ
ע ֶֹצר
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ת־איזֶ ֶבל ָה ִ*א ָּׁשה
הֹוׁש ְב ָּת ִע ְּמָך ֶא ִ
ַ
ֶא ֶפס ָּד ָבר ִלי ֵא ֶליָך ִּכי
ת־ע ָב ַדי ְּול ַפּת ָֹתם ִלזְ נֹות
יאה ִהיא ְל ַל ֵּמד ֶא ֲ
ָהא ֶֹמ ֶרת ִּכי־נְ ִב ָ
וְ ֶל ֱאכ ֹל ִמּזִ ְב ֵחי ֱא ִל ִילים׃ וַ ֲאנִ י נָ ַת ִּתי ָלּה זְ ָמן ָלׁשּוב וְ ִהיא ל ֹא
יה
ל־ה ִּמ ָּטה וְ נ ֲֹא ֶפ ָ
יה׃ ִהּנֵ ה ֲאנִ י ַמ ִּטיל א ָֹתּה ֶא ַ
נּות ָ
ָׁש ָבה ִמ ַּתזְ ֶ
יה
ת־ּבנֶ ָ
יהם׃ וְ ֶא ָ
דֹולה ִאם־ל ֹא יְ ׁשּובּון ִמ ַּמ ֲע ֵׂש ֶ
ִע ָּמּה ְּב ָצ ָרה גְ ָ
ל־ה ְּק ִהּלֹות ִּכי ֲאנִ י הּוא ב ֵֹחן ְּכ ָליֹות וָ ֵלב
ַא ֶּכה ַב ָּד ֶבר וְ יָ ְדעּו ָכ ַ
ְּול ִאיׁש ִאיׁש ִמ ֶּכם ְּכ ַמ ֲע ָל ָליו ָא ִׁשיב לֹו׃ וְ ַא ֶּתם ַהּנִ ְׁש ָא ִרים
ּמּודים ָה ֵהם
ם־ה ִּל ִ
ל־א ֶׁשר ל ֹא נָ טּו יָ ָדם ִע ַ
יא ִט ָירא ָּכ ֲ
ְּב ִת ֲ
יהם
וְ ל ֹא יָ ְרדּו ְלע ֶֹמק ֶמ ְח ְק ֵרי ַה ָּׂש ָטן ַּכ ֲא ֶׁשר זֶ ה ְלׁשֹונָ ם ְּב ִפ ֶ
ֹא־א ִׂשים ֲע ֵל ֶיכם ע ֹל ַא ֵחר׃ ִּב ְל ִּתי
ֲא ֵל ֶיכם ִהנְ נִ י ְמ ַד ֵּבר ִּכי ל ָ
י־ת ְׁש ְמרּון ֵאת ֲא ֶׁשר ִק ַּב ְל ֶּתם ֲע ֵל ֶיכם ִל ְׁשמ ֹר ַעד ִּכי ָאבֹוא׃
ִכ ִ
ד־ה ֵּקץ ֶא ֶּתן־לֹו ֶמ ְמ ָׁש ָלה ַעל־
ֹותי ַע ַ
ת־מ ְצ ַ
ַה ְמנַ ֵּצ ַח ַהּׁש ֵֹמר ֶא ִ
יֹוצר יְ נַ ְּפ ֵצם ַּכ ֲא ֶׁשר
ַהּגֹויִ ם׃ וְ הּוא יְ ר ֵֹעם ְּב ֵׁש ֶבט ַּב ְרזֵ ל וְ ִכ ְכ ִלי ֵ
ת־ּכֹוכב ַה ָּׁש ַחר׃ ִמי
ַ
ם־אנִ י׃ וְ נָ ַת ִּתי לֹו ֶא
ִד ֶּבר ִלי ָא ִבי ּגַ ָ
רּוח ַמּגִ יד ַל ְּק ִהּלֹות׃
ר־אזְ נַ יִ ם לֹו יַ ְק ִׁשיב ֵאת ֲא ֶׁשר ָה ַ
ֲא ֶׁש ָ
ל־מ ְל ַאְך ַה ָּק ָהל ְּב ַס ְר ִּדיס ְּכת ֹב ּכ ֹה ָא ַמר ַההּוא ֲא ֶׁשר־לֹו
וְ ֶא ַ
ת־מ ֲע ֶׂשיָך
כֹוכ ִבים ַיָד ְע ִּתי ֶא ַ
ֹלהים וְ ִׁש ְב ָעה ָ
ִׁש ְב ָעה רּוחֹות ָה ֱא ִ
עֹורר־נָ א וְ ַחּזֵ ק ֶאת־
י־לָך ֵׁשם ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ַחי וְ ִהּנְ ָך ֵמת׃ ִה ְת ֶ
ִּכ ְ
ת־מ ֲע ֶׂשיָך
אתי ֶא ַ
ֹא־מ ָצ ִ
ַה ְּׁש ֵא ִרית ַהּנִ ְמ ָצ ָאה ַה ְּקר ָֹבה ַל ָּמוֶ ת ִּכי ל ָ
ּוׁשמ ֹר
ּומה ָּׁש ַמ ְע ָּת ְ
ה־ּל ַמ ְד ָּת ַ
ֹלהי׃ זְ כ ֹר ֵאפֹוא ַמ ָ
ְׁש ֵל ִמים ִל ְפנֵי ֱא ָ
עֹורר ָאבֹוא ְכגַ ּנָ ב
ׁשּובה ֵא ָלי וְ ִאם־ל ֹא ָתחּוׁש ְל ִה ְת ֵ
ל־א ֶּלה וְ ָ
ָּכ ֵ
ׁש־לָך ְׁשמֹות ְמ ַע ִּטים
וְ ל ֹא ֵת ַדע ְּב ֵאי־זּו ָׁש ָעה ֲאנִי ָבא ָע ֶליָך׃ יֶ ְ
יִת ַה ְּלכּון ִע ִּמי
ת־ּבגְ ֵד ֶיהם ֵהם ְ
ם־ּב ַס ְר ִּדיס ֲא ֶׁשר ל ֹא ִט ְּמאּו ֶא ִ
גַ ְ
יָא ָתה׃ ַה ְמנַ ֵּצ ַח הּוא ְיִל ַּבׁש ְל ָבנִים וְ ל ֹא
ִּב ְבגָ ִדים ְל ָבנִים ִּכי ָל ֶהם ָ
אֹודה ִל ְפנֵי ָא ִבי
ת־ׁשמֹו ֶ
ת־ׁשמֹו ִמ ֵּס ֶפר ַה ַחּיִים ִּכי ֶא ְ
ֶא ְמ ֶחה ֶא ְ
וְ ִל ְפנֵי ַמ ְל ָא ָכיו׃
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רּוח ַמּגִיד ַל ְּק ִהּלֹות׃
ר־אזְ נַיִם לֹו ְיַק ִׁשיב ֵאת ֲא ֶׁשר ָה ַ
ִמי ֲא ֶׁש ָ
ל־מ ְל ַאְך ַה ָּק ָהל ְּב ִפ ָיל ֶד ְל ִפּיָ א ְּכת ֹב ּכ ֹה ָא ַמר ַה ָּקדֹוׁש
וְ ֶא ַ
ַהּנֶ ֱא ָמן ֲא ֶׁשר ְּביָ דֹו ַמ ְפ ֵּת ַח ָּדוִ ד ַהּפ ֵֹת ַח וְ ֵאין ס ֹגֵ ר וְ ַהּס ֹגֵ ר וְ ֵאין
ּפ ֵֹת ַח׃
תּוח ֲא ֶׁשר־
ת־מ ֲע ֶׂשיָך ִהּנֵ ה נָ ַת ִּתי ְל ָפנֶ יָך ַׁש ַער ָּפ ַ
יָ ַד ְע ִּתי ֶא ַ
ת־ּד ָב ִרי
ׁש־לָך כ ַֹח ְמ ַעט וַ ִּת ְׁשמ ֹר ֶא ְ
ֹא־יּוכל ִאיׁש ְל ָסגְ רֹו ִּכי יֶ ְ
ַ
ל
ית־ה ְּכנֵ ֶסת ֲא ֶׁשר
ת־א ֶּלה ִמ ֵּב ַ
וְ ל ֹא ִׁש ַּק ְר ָּת ִּב ְׁש ִמי׃ ִהנְ נִ י נ ֵֹתן ֶא ֵ
הּודים ֵהם וְ ֵאינָ ם ֵּכן ִּכי ִאם־ּכ ֹזְ ִבים ִהנְ נִ י
ַל ָּׂש ָטן ָהא ְֹמ ִרים ִּכי יְ ִ
ל־ּכּפֹות ַרגְ ֶליָך וְ יָ ְדעּו ִּכי
נ ְֹתנָ ם ְל ָפנֶ יָך ִּכי יָב ֹאּו וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו ַע ַ
ם־אנִ י
רּוח וְ גַ ֲ
ת־ּד ָב ִרי ְּבע ֶֹצר ַ
ֲאנִ י ֲא ַה ְב ִּתיָך׃ יַ ַען ָׁש ַמ ְר ָּת ֶא ְ
ת־יׁש ֵבי
ל־ּת ֵבל ֻּכ ָּלּה ְלנַ ּסֹות ֶא ְ
ֶא ְׁש ָמ ְרָך ְּביֹום ַמ ָּסה ַה ָּבא ַע ֵ
ָה ָא ֶרץ׃ ִהנְ נִ י ָבא ְמ ֵה ָרה ְׁשמ ֹר ֵאת ֲא ֶׁשר ְלָך ֶּפן־יִ ַּקח ִאיׁש
ֹלהי וְ ל ֹא־
ת־ּכ ְת ֶרָך׃ ַה ְמנַ ֵּצ ַח ֶא ְּתנֶ ּנּו ְל ַעּמּוד ְּב ֵה ַיכל ֱא ַ
ִמ ְּמָך ֶא ִ
ֹלהי
ת־ׁשם ֱא ַ
חּוצה וְ ָכ ַת ְב ִּתי ָע ָליו ֶא ֵ
יֶ ְע ַּתק עֹוד ִמ ְּמקֹומֹו ַה ָ
רּוׁש ַליִ ם ַה ֲח ָד ָׁשה ַהּי ֶֹר ֶדת
ֹלהי ֲהל ֹא ִהיא יְ ָ
ת־ׁשם ִעיר ֱא ָ
וְ ֶא ֵ
ר־אזְ נַ יִ ם
ת־ׁש ִמי ֶה ָח ָדׁש׃ ִמי ֲא ֶׁש ָ
ן־ה ָּׁש ַמיִ ם וְ ֶא ְ
ֹלהי ִמ ַ
ֵמ ֵאת ֱא ַ
רּוח ַמּגִ יד ַל ְּק ִהּלֹות׃
לֹו יַ ְק ִׁשיב ֵאת ֲא ֶׁשר ָה ַ
לּוד ְקיָ א ְּכת ֹב ּכ ֹה ָא ַמר ָה ָא ֵמן ֵעד
ל־מ ְל ַאְך ַה ָּק ָהל ְּב ְ
וְ ֶא ַ
ֹלהים׃ יָ ַד ְע ִּתי ֶאת־
יאת ָה ֱא ִ
אׁשית ְּב ִר ַ
ָה ֱא ֶמת וְ ַה ֶּצ ֶדק וְ ֵר ִ
אֹו־חם׃
ָ
ית ַקר
ַמ ֲע ֶׂשיָך ִּכי ל ֹא ַקר וְ ל ֹא ַחם ָא ָּתה ִמי־יִ ֵּתן וְ ָהיִ ָ
יהם ל ֹא ַחם וְ ל ֹא ַקר ָא ִקיא א ְֹתָך
ַאְך יַ ַען ִּכי נ ֶֹטה ַא ָּתה ִמ ְּׁשנֵ ֶ
ִמ ִּפי׃ וְ ַא ָּתה ָא ַמ ְר ָּת ֵהן ֶה ְע ַׁש ְר ִּתי וְ ַכ ִּביר ָמ ְצ ָאה יָ ִדי וְ ל ֹא
ֶא ְח ַסר ָּד ָבר וְ ל ֹא יָ ַד ְע ָּת ִּכי־נִ ְד ֶּכה וְ ֻא ְמ ָלל ַא ָּתה ָענִ י ִעּוֵ ר
וְ ֵער ֹם׃ ִא ָיע ְצָך ִל ְקנֹות ִמּיָ ִדי זָ ָהב ָצרּוף ָּב ֵאׁש וְ ֶת ְע ַׁשר ְּובגָ ִדים
ּובׁשת ֶע ְרוָ ְתָך ל ֹא ִתּגָ ֶלה וְ ֶׁש ֶמן ַמ ְר ֵּפא
ְל ָבנִים ֲא ֶׁשר ִּת ְל ַּבׁש ֶ
יחּנּו
אֹוכ ֶ
ל־איׁש ֲא ֶׁשר ֲאנִי א ֵֹהב ִ
ִל ְמׁש ַֹח ֵעינֶיָך ְל ַמ ַען ִּת ְר ֶאה׃ ָּכ ִ
ׁשּובה ֵא ָלי׃
ל־ּכן ִה ְת ַא ֶּמץ־נָ א וְ ָ
יַּס ֶרּנּו ַע ֵ
וַ ֲא ְ
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ת־קֹולי ָּופ ַתח
ִ
ִהּנֵ ה ֲאנִי ע ֵֹמד ַל ֶּפ ַתח וְ ד ֵֹפק ִאיׁש ִּכי יִ ְׁש ַמע ֶא
ת־ה ֶּד ֶלת ָאב ֹא ֶל ֱאכ ֹל ִעּמֹו וְ הּוא ִע ָּמ ִדי׃ ַה ְמנַ ֵּצ ַח ֶא ֶּתן־לֹו
ֶא ַ
ם־אנ ִֹכי נִ ַּצ ְח ִּתי וְ יָ ַׁש ְב ִּתי ִעם־
ל־ּכ ְס ִאי ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ָ
ָל ֶׁש ֶבת ִע ִּמי ַע ִ
רּוח
ר־אזְ נַיִם לֹו ְיַק ִׁשיב ֵאת ֲא ֶׁשר ָה ַ
ל־ּכ ְסאֹו׃ ִמי ֲא ֶׁש ָ
ָא ִבי ַע ִ
ַמּגִ יד ַל ְּק ִהּלֹות׃
יתי וְ ִהּנֵ ה ַׁש ַער נִ ְפ ָּתח ַּב ָּׁש ָמיִ ם
ַא ַחר ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָר ִא ִ
ּׁשֹופר ְמ ַד ֵּבר ֵא ַלי ֵלאמ ֹר
וְ הַּקֹול ָה ִראׁשֹון ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְע ִּתי ַכ ָ
י־כן׃ וַ ָּתנַ ח ָע ַלי
ֲע ֵלה ֵהּנָ ה וְ ֶה ְר ֵא ִתיָך ֵאת ֲא ֶׁשר ִּת ְק ֶרינָ ה ַא ֲח ֵר ֵ
ל־ה ִּכ ֵּסא׃
יׁשב ַע ַ
רּוח ְּכ ָרגַ ע וְ ִהּנֵ ה ִכ ֵּסא נִ ָּצב ַּב ָּׁש ַמיִם וְ ֶא ָחד ֵ
ָה ַ
ּיׁשב ַההּוא ְּכ ַמ ְר ֵאה ֶא ֶבן יָ ְׁש ֶפה ְּכ ֶא ֶבן א ֶֹדם וְ ֶק ֶׁשת ָס ִביב
וְ ַה ֵ
ַל ִּכ ֵּסא ְּכ ֵעין ָּב ָר ֶקת׃ וְ ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ָּב ָעה ִכ ְסאֹות ע ְֹמ ִדים ֶאל־
יתי ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ָּב ָעה זְ ֵקנִים
ל־ה ִּכ ְסאֹות ָר ִא ִ
ַה ִּכ ֵּסא ִמ ָּס ִביב וְ ַע ַ
יהם׃
אׁש ֶ
יׁש ִבים ְמ ֻל ָּב ִׁשים ְּבגָ ִדים ְל ָבנִים וְ ַע ְטרֹות זָ ָהב ְּב ָר ֵ
ְ
ּומּתֹוְך ַה ִּכ ֵּסא י ֵֹצא ָב ָרק ַר ַעם וְ ַר ַעׁש וְ ִׁש ְב ָעה ַל ִּפ ִידים ּב ֲֹע ִרים
ִ
ֹלהים׃ וְ ִל ְפנֵי ַה ִּכ ֵּסא
ר־הם ִׁש ְב ָעה רּוחֹות ָה ֳא ִ
ִל ְפנֵי ַה ִּכ ֵּסא ֲא ֶׁש ֵ
כֹוכית ְּכ ֵעין ַה ָּק ַרח ְּובתֹוְך ַה ִּכ ֵּסא וְ ָס ִביב לֹו ַא ְר ַּבע ַחּיֹות
יַם זְ ִ
ּומ ָאחֹור׃ ְּדמּות ַה ַחּיָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ְּכ ַא ְריֵ ה
ְמ ֵלאֹות ֵעינַיִם ִמ ָּפנִים ֵ
יׁשית ָּפנִים ָלּה ִּכ ְפנֵי ָא ָדם
וְ ַה ַחּיָ ה ַה ֵּׁשנִית ְּכ ֵעגֶ ל וְ ַה ַחּיָ ה ַה ְּׁש ִל ִ
עֹופף׃ וְ ַא ְר ַּבע ַה ַחּיֹות ֵׁשׁש
ְּודמּות ַה ַחּיָ ה ָה ְר ִב ִיעית ְּכנֶ ֶׁשר ְמ ֵ
ּומ ִּל ְפנִים
ְּכנָ ַפיִם ֵׁשׁש ְּכנָ ַפיִם ְל ֶא ָחת וְ ֵהן ְמ ֵלאֹות ֵעינַיִם ִמ ָּס ִביב ִ
יֹומם ָל ָיְלה ִּכי ק ְֹראֹות ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש
וְ ַה ְׁש ֵקט ֵאין ָל ֵהן ָ
ֹלהי ְצ ָבאֹות ֲא ֶׁשר הּוא ָהיָ ה הֹוֶ ה וְ ָע ִתיד ָלב ֹא׃ ְּול ֵעת
יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ל־ה ִּכ ֵּסא ֲא ֶׁשר־
ּיׁשב ַע ַ
ַה ַחּיֹות נ ְֹתנֹות הֹוד וְ ָה ָדר וְ ֶׁש ַבח ַל ֵ
עֹול ִמים׃ ֵּכן יִ ְּפלּו ָה ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ָּב ָעה
ד־עֹול ֵמי ָ
ְ
הּוא ַחי ַע
ל־ה ִּכ ֵּסא ֲא ֶׁשר
ּיׁשב ַע ַ
ּומ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ִל ְפנֵ י ַה ֵ
יהם ִ
ל־ּפנֵ ֶ
ַהּזְ ֵקנִ ים ַע ְ
יֹורידּו
יהם יָ נִ יפּו ִ
רֹות ֶ
ת־ע ְט ֵ
עֹול ִמים וְ ֶא ַ
ד־עֹול ֵמי ָ
ְ
הּוא ַחי ַע
ַא ְר ָצה ִל ְפנֵ י ַה ִּכ ֵּסא ֵלאמ ֹר׃
21

21
22

ד
2

3
4

5
6

7

8

9

10

22

2

4

6

7

8

9

10

חזיון ד ,ה

497
11

ה
2

3
4

5

6

7
8

9

10
11

12

ֹלהינּו יָ ֲא ָתה ָל ַק ַחת הֹוד וְ ָה ָדר וָ ע ֹז ִּכי ַא ָּתה
ְלָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ּוב ְרצֹונְ ָך נִ ְהיּו וְ נִ ְב ָראּו׃
ל־א ֶּלה ִ
את ָּכ ֵ
ָב ָר ָ
ל־ה ִּכ ֵּסא ֵס ֶפר ָּכתּוב ָּפנִ ים
ּיׁשב ַע ַ
ימין ַה ֵ
וָ ֵא ֶרא וְ ִהּנֵ ה ִּב ִ
יתי ק ֵֹרא
ּומ ְל ָאְך ַא ִּדיר ָר ִא ִ
וְ ָאחֹור וְ ָחתּום ְּב ִׁש ְב ָעה ח ָֹתמֹות׃ ַ
ת־ה ֵּס ֶפר ְּול ַה ִּתיר ֶאת־
ְבקֹול־ּגָ דֹול ִמי יָ ָדיו ַרב־לֹו ִל ְפּת ַֹח ֶא ַ
ּומ ַּת ַחת ָל ָא ֶרץ
ּוב ָא ֶרץ ִ
ח ָֹת ָמיו׃ וְ ל ֹא־נִ ְמ ָצא ַרב־ּכ ַֹח ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָ
יתי ַה ְר ֵּבה
ֹא־ל ַה ִּביט ֵא ָליו׃ וַ ֲאנִ י ָב ִכ ִ
ת־ה ֵּס ֶפר וְ ַאף ל ְ
ִל ְפּת ַֹח ֶא ַ
ת־ה ֵּס ֶפר וְ ִל ְקר ֹא ּבֹו אֹו־
ֶב ֶכה ִּכי ל ֹא־נִ ְמ ָצא ַרב־ּכ ַֹח ִל ְפּת ַֹח ֶא ַ
ל־ּת ְב ֶּכה ִהּנֵ ה
ן־הּזְ ֵקנִ ים ַא ִ
ֹאמר ֵא ַלי ֶא ָחד ִמ ַ
ְל ַה ִּבט ֵא ָליו׃ וַ ּי ֶ
ת־ה ֵּס ֶפר
הּודה ׁש ֶֹרׁש ָּדוִ ד ִל ְפּת ַֹח ֶא ַ
גָ ַבר ָה ַא ְריֵ ה ִמ ֵּׁש ֶבט יְ ָ
ְּול ַה ִּתיר ִׁש ְב ַעת ח ָֹת ָמיו׃ וָ ֵא ֶרא וְ ִהּנֵ ה ְּבתֹוְך ַה ִּכ ֵּסא וְ ַא ְר ַּבע
בּוח וְ לֹו ֶׁש ַבע ְק ָרנַ יִ ם
ּובתֹוְך ַהּזְ ֵקנִ ים ע ֵֹמד ֶׂשה ְּכמֹו ָט ַ
ַה ַחּיֹות ְ
ֹלהי ֵה ָּמה ְמׁש ְֹט ִטים
וְ ִׁש ְב ָעה ֵעינַ יִ ם ֲא ֶׁשר ִׁש ְב ָעה רּוחֹות ָה ֱא ִ
ל־ה ִּכ ֵּסא׃
ּיׁשב ַע ַ
ימין ַה ֵ
ת־ה ֵּס ֶפר ִמ ִ
ל־ה ָא ֶרץ׃ וַ ּיָב ֹא וַ ּיִ ַּקח ֶא ַ
ְּב ָכ ָ
יהם ַא ְר ַּבע ַה ַחּיֹות
ל־ּפנֵ ֶ
ת־ה ֵּס ֶפר וַ ּיִ ְּפלּו ַע ְ
וַ יְ ִהי ְּב ַק ְחּתֹו ֶא ַ
וְ ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ָּב ָעה ַהּזְ ֵקנִ ים ִל ְפנֵ י ַה ֶּׂשה וְ ִכּנֹור ְּביַ ד ִאיׁש ִאיׁש
דֹוׁשים
ּומ ְחּתֹות זָ ָהב ְמ ֵלאֹות ְקט ֶֹרת ֲא ֶׁשר ְּת ִפּלֹות ַה ְּק ִ
ֵמ ֶהם ַ
ת־ה ֵּס ֶפר
ֵהּנָ ה׃ וַ ּיָ ִׁשירּו ִׁשיר ָח ָדׁש ֵלאמ ֹר ְלָך נָ ֲאוָ ה ָל ַק ַחת ֶא ַ
אֹלהים
ית ֲע ָד ְתָך ֵל ִ
ּוב ָד ְמָך ָקנִ ָ
ִל ְפּת ַֹח ֶאת־ח ָֹת ָמיו ִּכי נִ ְׁש ַח ְט ָּת ְ
ל־עם וָ גֹוי׃ וַ ַּת ַעׂש א ָֹתם ִל ְמ ָל ִכים
ּומ ָּכ ָ
ל־ׁש ֶבט וְ ָלׁשֹון ִ
ִמ ָּכ ֵ
יתי וְ ָׁש ַמ ְע ִּתי
ֹלהינּו ִל ְמֹלְך ָּב ָא ֶרץ׃ ָאז ָר ִא ִ
ְּולכ ֲֹהנִ ים ִל ְפנֵ י ֱא ֵ
ּומ ְס ָּפ ָרם
קֹול ַמ ְל ָא ִכים ַר ִּבים ָס ִביב ַל ִּכ ֵּסא וְ ַל ַחּיֹות וְ ַלּזְ ֵקנִ ים ִ
ִרּב ֹאֹות ְר ָבבֹות וְ ַא ְל ֵפי ֲא ָל ִפים׃ וְ ֵהם ָענּו ְבקֹול ָרם נָ אוָ ה
בּורה וְ הֹוד וְ ָה ָדר
עׁשר וְ ָח ְכ ָמה ּוגְ ָ
בּוח ָל ַק ַחת ע ֹז וְ ֶ
ַל ֶּׂשה ַה ָּט ַ
ּוב ָר ָכה׃
ְ
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ל־ּפנֵ י
ּומ ַּת ַחת ָל ָא ֶרץ וַ ֲא ֶׁשר ַע ְ
ּוב ָא ֶרץ ִ
וְ ָכל־יָ צּור ֲא ֶׁשר ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָ
ּיׁשב ַעל־
ל־ה ֵ
ַהּיַ ִּמים וְ כ ֹל ֲא ֶׁשר ָּב ֶהם ָׁש ַמ ְע ִּתי ע ֹנִ ים ֵלאמ ֹר ֶא ַ
ל־ה ֶּׂשה ַה ְּב ָר ָכה וְ ַההֹוד וְ ֶה ָה ָדר וְ ַה ֶּמ ְמ ָׁש ָלה ַעד־
ַה ִּכ ֵּסא וְ ֶא ַ
עֹול ִמים׃ וְ ַא ְר ַּבע ַה ַחּיֹות ָענּו ָא ֵמן וְ ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ָּב ָעה
עֹול ֵמי ָ
ְ
עֹול ִמים׃
עֹול ֵמי ָה ָ
יהם וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו ְל ֵחי ְ
ל־ּפנֵ ֶ
ַהּזְ ֵקנִ ים נָ ְפלּו ַע ְ
ן־ׁש ְב ָעה ַהח ָֹתמֹות
ת־ה ֶּׂשה ּפ ֵֹת ַח ֶא ָחד ִמ ִ
יתי ֶא ַ
י־כן ָר ִא ִ
ַא ֲח ֵר ֵ
ן־א ְר ַּבע ַה ַחּיֹות ְּכקֹול ַר ַעם ָׁש ַמ ְע ִּתי ֵלאמ ֹר ּב ֹא
וְ קֹול ַא ַחת ִמ ַ
ְּור ֵאה׃ וָ ֵא ֶרא וְ ִהּנֵ ה סּוס ָל ָבן וְ ָהר ֵֹכב ָע ָליו לֹו ֶק ֶׁשת וַ יְ ַע ְּטרּו־לֹו
ֲע ָט ָרה וַ ּיֵ ֵצא ְכגִ ּבֹור ִמ ְל ָח ָמה ֲא ֶׁשר יָ ע ֹז ִּבגְ ֻב ָרתֹו׃
ת־ה ַחּיָ ה ַה ֵּׁשנִ ית
חֹותם ַה ֵּׁשנִ י ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶא ַ
ת־ה ָ
וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָּפ ַתח ֶא ַ
ּור ֵאה׃ וַ ּיֵ ֵצא סּוס ַא ֵחר ָאד ֹם וְ ָהר ֵֹכב ָע ָליו ּכ ַֹח
א ֶֹמ ֶרת ּב ֹא ְ
ן־ה ָא ֶרץ ְל ַב ֲעבּור יַ ַה ְרגּו ִאיׁש
ת־ה ָּׁשלֹום ִמ ָ
ְּביָ דֹו ְל ַה ֲע ִביר ֶא ַ
ת־ר ֵעהּו וְ ֶח ֶרב ּגְ ד ָֹלה נִ ְּתנָ ה ְביָ דֹו׃
ֶא ֵ
יׁשי ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶאת־קֹול ַה ַחּיָ ה
חֹותם ַה ְּׁש ִל ִ
ת־ה ָ
וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָּפ ַתח ֶא ַ
ּור ֵאה וָ ַא ֵּבט וְ ִהּנֵ ה סּוס ָׁשח ֹר וְ ָהר ֵֹכב
יׁשית ֵלאמ ֹר ּב ֹא ְ
ַה ְּׁש ִל ִ
ָע ָלי מ ֹאזְ נֵ י ִמ ְׁש ָקל ְּביָ דֹו׃ וָ ֶא ְׁש ַמע קֹול ִמּתֹוְך ַא ְר ַּבע ַה ַחּיֹות
לׁשה ַק ִּבים ְׂשע ִֹרים ְּב ֶב ַקע
ּוׁש ָ
ֵלאמ ֹר ַקב ִח ִּטים ְּב ֶב ַקע ֶּכ ֶסף ְ
ל־ּת ְׁש ֵחת׃
ת־הּיַ יִ ן ַא ַ
ת־ה ֶּׁש ֶמן וְ ֶא ַ
ֶּכ ֶסף וְ ֶא ַ
חֹותם ָה ְר ִב ִיעי ָׁש ַמ ְע ִּתי קֹול ַה ַחּיָ ה
ת־ה ָ
וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָּפ ַתח ֶא ַ
ָה ְר ִב ִיעית ֵלאמ ֹר ּב ֹא ְּור ֵאה׃ וָ ֵא ֶרא וְ ִהּנֵ ה סּוס ְּכ ֵעין ָיֵרקֹון
ּוׁשאֹול י ֵֹצאת ַא ֲח ָריו וְכ ַֹח נִ ַּתן ָל ֶהם
וְ ָהר ֵֹכב ָע ָליו ָמוֶ ת ְׁשמֹו ְ
ַל ֲהר ֹג ֶאת־ר ַֹבע ָה ָא ֶרץ ַּב ֶח ֶרב ָּב ָר ָעב ַּב ֶּד ֶבר ְּוב ַחּיַת ַה ָּׂש ֶדה׃
יׁשי וָ ֵא ֶרא ִמ ַּת ַחת ַל ִּמזְ ֵּב ַח ֶאת־
חֹותם ַה ֲח ִמ ִ
ת־ה ָ
ְּוכ ִפ ְתחֹו ֶא ַ
ל־א ֶׁשר נָ ְתנּו ֶאת־
ֹלהים וְ ַע ֲ
ל־ּד ַבר ָה ֱא ִ
נַ ְפׁשֹות ַהּנֶ ֱה ָרגִ ים ַע ְ
ד־מ ַתי ֲאד ֹנָ י ֵאל ָקדֹוׁש
דּותם׃ וְ ֵהם צ ֲֹע ִקים ְּבקֹול ּגָ דֹול ַע ָ
ֵע ָ
ֹא־תּק ֹם ָּד ֵמנּו
ֹא־תב ֹא ַב ִּמ ְׁש ָּפט וְ ל ִ
ד־מ ַתי ל ָ
ֵאל ֱא ֶמת ַע ָ
ּיׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ׃
ַה ָּׁשפּוְך ִמ ְ
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הֹוחיל עֹוד
יהם ְל ִ
ן־ל ֶהם ַמ ֲח ָלצֹות ְל ָבנֹות ֵלאמ ֹר ִּכי ֲע ֵל ֶ
וַ ּיִ ּנָ ֵת ָ
יהם ֲא ֶׁשר
יהם וַ ֲא ֵח ֶ
ְמ ָעט ַעד ֲא ֶׁשר ָׁש ֵלם יִ ְהיֶ ה ִמ ְס ַּפר ַח ְב ֵר ֶ
מֹוהם׃
יִ ָּׁש ֵפְך ָּד ָמם ְּכ ֶ
חֹותם ַה ִּׁש ִּׁשי וָ ֵא ֶרא וְ ִהּנֵ ה זְ וָ ָעה גְ ד ָֹלה
ת־ה ָ
ּוכ ִפ ְתחֹו ֶא ַ
ְ
ַה ֶּׁש ֶמׁש ָל ְב ָׁשה ַק ְדרּות ְּכ ַא ֶּד ֶרת ֵׂש ָער וְ ַהּיָ ֵר ַח נֶ ְה ַּפְך ְל ָדם׃
יה ִמ ְּפנֵ י
כֹוכ ֵבי ַה ָּׁש ַמיִ ם נָ ְפלּו ָא ְר ָצה ִּכ ְת ֵאנָ ה ְב ַׁש ֶּל ֶכת ַּפּגֶ ָ
וְ ְ
רּוח ְס ָע ָרה׃ ַה ָּׁש ַמיִ ם ְּכ ֵס ֶפר נָ גֹּלּו וְ ָה ִרים וְ ִאּיֵ י ַהּיָ ם נֶ ְע ְּתקּו
ַ
ירי ָעם
יה וְ ָׂש ֵרי ָה ֲא ָל ִפים ֲע ִׁש ֵ
י־א ֶרץ וְ ָׂש ֶר ָ
ּומ ְל ֵכ ֶ
קֹומם׃ ַ
ִמ ְּמ ָ
חֹורים ִה ְת ַח ְּבאּו ִב ְמ ָערֹות ֻּכ ָּלם
ִ
ּובנֵ י
וְ גִ ּב ֵֹרי כ ַֹח ֲע ָב ִדים ְ
ל־ה ְּס ָל ִעים
ל־ה ָה ִרים וְ ֶא ַ
ֹאמרּו ֶא ֶ
ּובין ַה ְּס ָל ִעים ֶּב ָה ִרים׃ וַ ּי ְ
ֵ
ּומ ְּפנֵ י ֲחרֹון
ל־ה ִּכ ֵּסא ִ
ּיׁשב ַע ַ
נִ ְפלּו ָע ֵלינּו ַּכּסּו א ָֹתנּו ִמ ְּפנֵ י ַה ֵ
ּומי יַ ֲעמ ֹד׃
ַאף ַה ֶּׂשה׃ ִּכי יֹום זַ ְע ָמם ַהּגָ דֹול ָּבא ִ
ל־א ְר ַּבע
יתי ַא ְר ָּב ָעה ַמ ְל ָא ִכים ע ְֹמ ִדים ַע ַ
י־כן ָר ִא ִ
וְ ַא ֲח ֵר ֵ
רּוח
יה ְל ִב ְל ִּתי ְת ִהי ַ
ַּכנְ פֹות ָה ָא ֶרץ וְ ת ְֹפ ִׂשים ְּב ַא ְר ַּבע רּוח ֶֹת ָ
ל־עץ׃ וָ ֵא ֶרא ַמ ְל ָאְך
נׁש ֶבת ל ֹא ָב ָא ֶרץ וְ ל ֹא ַבּיָ ם וְ ל ֹא ְב ָכ ֵ
ֶ
ל־חי וַ ּיִ ְק ָרא ְּבקֹול
חֹותם ֵא ָ
ח־ׁש ֶמׁש וְ נ ֵֹׂשא ַ
ַא ֵחר ע ֶֹלה ִמ ִּמזְ ַר ֶ
ל־א ְר ָּב ָעה ַה ַּמ ְל ָא ִכים ֲא ֶׁשר ַה ְּפ ֻק ָּדה ְביָ ָדם ְל ַה ְׁש ִחית
ּגָ דֹול ֶא ַ
ת־ה ָא ֶרץ
ל־ּת ְׁש ִחיתּו ֶא ָ
ֹאמר ַא ַ
ת־הּיָ ם׃ וַ ּי ֶ
ת־ה ָא ֶרץ וְ ֶא ַ
ֶא ָ
ֹלהינּו
ת־ע ְב ֵדי ֱא ֵ
י־ח ַת ְמנּו ֶא ַ
ת־ה ֵע ִצים ַעד ִּכ ָ
ת־הּיָ ם וְ ֶא ָ
וְ ֶא ַ
ת־מ ְס ַּפר ַהּנֶ ְח ָּת ִמים ְמ ַאת
יהם׃ וָ ֶא ְׁש ַמע ֶא ִ
חֹות ֶ
ל־מ ְצ ֵ
ַע ִ
ל־ּבנֵ י
ֶא ֶלף וְ ַא ְר ָּב ָעה וְ ַא ְר ָּב ִעים ָא ֶלף ֲא ֶׁשר נֶ ְח ְּתמּו ִמ ֶּק ֶרב ָּכ ְ
יהם׃
יִ ְׂש ָר ֵאל ְל ִׁש ְב ֵט ֶ
הּודה נֶ ְח ְּתמּו ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ָא ֶלף
ְל ַמ ֵּטה ְבנֵ י־יְ ָ
אּובן נֶ ְח ְּתמּו ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ָא ֶלף
ְל ַמ ֵּטה ְבנֵ י ְר ֵ
ְל ַמ ֵּטה ְבנֵ י־גָ ד נֶ ְח ְּתמּו ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ָא ֶלף
י־א ֶׁשר נֶ ְח ְּתמּו ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ָא ֶלף׃
ְל ַמ ֵּטה ְבנֵ ֲ
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ְל ַמ ֵּטה ְבנֵ י־נַ ְפ ָּת ִלי נֶ ְח ְּתמּו ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ָא ֶלף
י־מנַ ֶּׁשה נֶ ְח ְּתמּו ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ָא ֶלף׃
ְל ַמ ֵּטה ְבנֵ ְ
י־ׁש ְמעֹון נֶ ְח ְּתמּו ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ָא ֶלף
ְל ַמ ֵּטה ְבנֵ ִ
י־לוִ י נֶ ְח ְּתמּו ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ָא ֶלף
ְל ַמ ֵּטה ְבנֵ ֵ
שכר נֶ ְח ְּתמּו ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ָא ֶלף׃
ְל ַמ ֵּטה ְבנֵ י־יִ ָּׂש ָ
ְל ַמ ֵּטה ְבנֵ י־זְ ֻבלּון נֶ ְח ְּתמּו ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ָא ֶלף
י־יֹוסף נֶ ְח ְּתמּו ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ָא ֶלף
ְל ַמ ֵּטה ְבנֵ ֵ
י־בנְ יָ ִמין נֶ ְח ְּתמּו ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ָא ֶלף׃
ְל ַמ ֵּטה ְבנֵ ִ
ֹא־יּוכל ִאיׁש
ַ
יתי וְ ִהּנֵ ה ָהמֹון ָרב ְמא ֹד ֲא ֶׁשר ל
י־כן ָר ִא ִ
ַא ֲח ֵר ֵ
ל־הּגֹויִ ם וְ ַה ִּמ ְׁש ָּפחֹות וְ ָה ַע ִּמים וְ ַה ְּלׁש ֹנֹות
ִל ְסּפ ֹר ִמ ֶּק ֶרב ָּכ ַ
ָּבאּו וַ ּיַ ַע ְמדּו ִל ְפנֵ י ַה ִּכ ֵּסא וְ ִל ְפנֵ י ַה ֶּׂשה ְמ ֻל ָּב ִׁשים ְׂש ָמלֹות
ֹאמרּו
יהם׃ וַ ּיִ ְק ְראּו ְבקֹול־ּגָ דֹול וַ ּי ְ
ְל ָבנֹות וְ ַכּפֹות ְּת ָמ ִרים ִּב ֵיד ֶ
ל־ה ַּמ ְל ָא ִכים
ל־ה ִּכ ֵּסא וְ ַל ֶּׂשה׃ וְ ָכ ַ
ּיׁשב ַע ַ
אֹלהינּו ַה ֵ
ׁשּועה ֵל ֵ
ַהיְ ָ
ַהּנִ ָּצ ִבים ָס ִביב ַל ִּכ ֵּסא וְ ָס ִביב ַלּזְ ֵקנִ ים ְּול ַא ְר ַּבע ַה ַחּיֹות נָ ְפלּו
ֹאמרּו ָא ֵמן
אֹלהים׃ וַ ּי ְ
יהם ִל ְפנֵ י ַה ִּכ ֵּסא וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו ֵל ִ
ל־ּפנֵ ֶ
ַע ְ
בּורה
ּתֹודה וְ ַהּגְ ֻד ָּלה וְ ַהּגְ ָ
ַה ְּב ָר ָכה וְ ַה ִּת ְפ ֶא ֶרת וְ ַה ִּבינָ ה וְ ַה ָ
עֹול ִמים ָא ֵמן׃ וַ ּיַ ַען ֶא ָחד ִמן־
ד־עֹול ֵמי ָ
ְ
אֹלהינּו ַע
וְ ַהּנֶ ַצח ֵל ֵ
ֹאמר ֵא ָלי ִמי ֵא ֶּלה ֵהם ַה ְמ ֻל ָּב ִׁשים ְׂש ָמלֹות ְל ָבנֹות
ַהּזְ ֵקנִ ים וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵא ַלי ֵא ֶּלה
ּומ ַאיִ ן ָּבאּו׃ וָ א ַֹמר ֵא ָליו ֲאד ֹנִ י ַא ָּתה יָ ָד ְע ָּת וַ ּי ֶ
ֵ
ֹלתם ְּב ַדם ַה ֶּׂשה
ֵהם ַה ָּב ִאים ֵמר ֹב ָצ ָרה ֲא ֶׁשר ִּכ ְּבסּו ִׂש ְמ ָ
ֹלהים
ל־ּכן ֵהם ע ְֹמ ִדים ִל ְפנֵ י ִכ ֵּסא ָה ֱא ִ
ַעד ֲא ֶׁשר ִה ְל ִּבינּו׃ וְ ַע ֵ
ל־ה ִּכ ֵּסא יָ גֵ ן
יֹומם וָ ָליְ ָלה וְ ַהּי ֵֹׁשב ַע ַ
ּומ ָׁש ְר ִתים ְל ָפנָ יו ְּב ֵה ָיכלֹו ָ
ְ
ֲע ֵל ֶיהם׃ ל ֹא ְיִר ָעבּו וְ ל ֹא יִ ְצ ְמאּו עֹוד וְ ל ֹא־יַ ֵּכם ָׁש ָרב וָ ָׁש ֶמׁש׃
ּבּועי
ל־מ ֵ
ִּכי ַה ֶּׂשה ֲא ֶׁשר ְּבתֹוְך ַה ִּכ ֵּסא הּוא יִ ְר ֶעה א ָֹתם וְ ַע ַ
יהם׃
ל־ּד ְמ ָעה ֵמ ֵעינֵ ֶ
ֹלהים ָּכ ִ
ּומ ָחה ֱא ִ
ַמיִ ם ַחּיִ ים יְ נַ ֲה ֵלם ָ
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חֹותם ַה ְּׁש ִב ִיעי וַ ְּת ִהי ְד ָמ ָמה ַב ָּׁש ַמיִ ם ַּכ ֲח ִצי
ת־ה ָ
ַא ַחר ָּפ ַתח ֶא ַ
ׁשֹופרֹות נְ תּונִ ים ְל ִׁש ְב ַעת ַה ַּמ ְל ָא ִכים
ָ
ָׁש ָעה׃ וָ ֵא ֶרא ִׁש ְב ָעה
ֹלהים׃
ָהע ְֹמ ִדים ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
ּוביָ דֹו ִמ ְק ֶט ֶרת זָ ָהב
וַ ּיָב ֹא ַמ ְל ָאְך ַא ֵחר וַ ּיַ ֲעמ ֹד ֵא ֶצל ַה ִּמזְ ֵּב ַח ְ
דֹוׁשים
ל־ה ְּק ִ
ם־ּת ִפּלֹות ָּכ ַ
וַ ּיִ ְתנּו לֹו ֲע ֶת ֶרת ְקט ֶֹרת ְל ַה ְק ִטיר ִע ְ
ל־מזְ ַּבח ַהּזָ ָהב ֲא ֶׁשר ִל ְפנֵ י ַה ִּכ ֵּסא׃ וַ ּיַ ַעל ֲע ַתר ֲענַ ן ַה ְּקט ֶֹרת
ַע ִ
ֹלהים׃ וַ ּיִ ַּקח
דֹוׁשים ִמּיַ ד ַה ַּמ ְל ָאְך ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
ם־ּת ִפּלֹות ַה ְּק ִ
ִע ְ
ל־ה ִּמזְ ֵּב ַח וַ ּיִ ּצ ֹק
יְמ ְל ֶא ָה ֵאׁש ֵמ ַע ַ
ת־ה ִּמ ְק ֶט ֶרת וַ ַ
ַה ַּמ ְל ָאְך ֶא ַ
ּוב ָרק וָ ָר ַעׁש׃ וְ ִׁש ְב ַעת ַה ַּמ ְל ָא ִכים
י־ה ָא ֶרץ וַ יְ ִהי קֹול וָ ַר ַעם ָ
ֲע ֵל ָ
יהם ָע ְמדּו נְ כ ֹנִ ים ִל ְתק ַֹע׃
ׁשֹופר ֵֹת ֶ
ם־ׁש ְב ַעת ְ
ִע ִ
לּולים יַ ְח ָּדו
י־ב ָרד וְ ֵאׁש וָ ָדם ְּב ִ
וַ ּיִ ְת ַקע ַה ַּמ ְל ָאְך ָה ִראׁשֹון וַ יְ ִה ָ
יׁשית ָה ֵע ִצים
ּוׁש ִל ִ
יׁשית ָה ָא ֶרץ ְ
ׁש ְֹט ִפים ָא ְר ָצה וַ ִּת ָּׂש ֵרף ְׁש ִל ִ
וְ ָכל־יֶ ֶרק ֵע ֶׂשב נִ ְׂש ָרף׃
ּיִת ַקע ַה ַּמ ְל ָאְך ַה ֵּׁשנִ י ְּוכמֹו ַהר ּגָ דֹול ּב ֵֹער ָּב ֵאׁש נָ ַפל ֶאל־
וַ ְ
ל־ּב ָׂשר ֲא ֶׁשר
יׁשית ַהּיָם נֶ ְה ְּפ ָכה ְל ָדם׃ וַ ּיִ גְ וַ ע ָּכ ָ
ּוׁש ִל ִ
ּתֹוְך ַהּיָם ְ
יׁשית ַהּיָם וְ ָה ֳאנִ ּיֹות
ת־רּוח ַחּיִ ים ְּב ַא ָּפיו ֲא ֶׁשר ַּב ְּׁש ִל ִ
ַ
נִ ְׁש ַמ
יׁשית ֵמ ֶהן נֶ ֱה ָרסּו׃
ְׁש ִל ִ
ּכֹוכב ּגָ דֹול ְּכ ַל ִּפיד ּב ֵֹער ִמן־
יׁשי וַ ּיִּפ ֹל ָ
ּיִת ַקע ַה ַּמ ְל ָאְך ַה ְּׁש ִל ִ
וַ ְ
ן־מ ְעיְ נֹות ַה ַּמיִם׃
ּומ ַ
ן־הּנְ ָהרֹות ִ
יׁשית ִמ ַ
ל־ה ְּׁש ִל ִ
ַה ָּׁש ָמיִם וַ ּיִּפ ֹל ַע ַ
יְתה ְל ַל ֲענָ ה
ן־ה ַּמיִם ָה ָ
יׁשית ִמ ַ
ּוׁש ִל ִ
ּכֹוכב נִ ְק ָרא ְׁשמֹו ַל ֲענָ ה ְ
וְ ַה ָ
ן־ה ַּמיִם ִּכי ָמ ִרים ֵהם׃
וְ ַר ִּבים ִמ ְּבנֵי ָא ָדם ֵמתּו ִמ ַ
ן־ה ֶּׁש ֶמׁש ֻה ְּכ ָתה
יׁשית ִמ ַ
וַ ּיִ ְת ַקע ַה ַּמ ְל ָאְך ָה ְר ִב ִיעי וְ ִהּנֵ ה ְׁש ִל ִ
י־ח ְׁש ָכה
ּכֹוכ ִבים ַעד ִּכ ָ
ן־ה ָ
יׁשית ִמ ַ
ּוׁש ִל ִ
ן־הּיָ ֵר ַח ְ
יׁשית ִמ ַ
ּוׁש ִל ִ
ְ
יׁשיתֹו וְ ֵכן ַה ָּליְ ָלה׃
יּה אֹורֹו ְׁש ִל ִ
יתם וְ ַהּיֹום ל ֹא ִהּגִ ַ
יׁש ָ
ְׁש ִל ִ
עֹופף ַּב ֲח ִצי ַה ָּׁש ַמיִ ם ק ֵֹרא ְּבקֹול
וָ ֵא ָרא וָ ֶא ְׁש ַמע ַמ ְל ָאְך ְמ ֵ
ּׁשֹופר ֲא ֶׁשר
יׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ ִמ ְּפנֵ י ק ֹלֹות ַה ָ
ּגָ דֹול אֹוי אֹוי אֹוי ְל ְ
לׁשת ַה ַּמ ְל ָא ִכים נְ כ ֹנִ ים ִל ְתק ַֹע׃
יֶ ֶתר ְׁש ֶ
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ן־ה ָּׁש ַמיִם ַא ְר ָצה
כֹוכב נ ֵֹפל ִמ ַ
יׁשי וָ ֵא ֶרא ָ
ַּיִת ַקע ַה ַּמ ְל ָאְך ַה ֲח ִמ ִ
ו ְ
ת־ּב ֵאר ַה ְּתהֹום
וַ ּיִ ּנָ ֶתן־לֹו ַמ ְפ ֵּת ַח ִל ְב ֵאר ַה ְּתהֹום׃ וַ ְּיִפ ַּתח ֶא ְ
ב־מא ֹד וַ ֶּת ְח ַׁשְך
ן־ה ְּב ֵאר ְּכ ִקיט ֹר ַה ִּכ ְב ָׁשן ַר ְ
וַ ּיַ ַעל ִקיט ֹר ִמ ַ
ּומּתֹוְך ַה ִּקיט ֹר יָ ָצא
ַה ֶּׁש ֶמׁש ְּופנֵי ַה ָּׁש ַמיִם ִמ ִּקיט ֹר ַה ְּב ֵאר׃ ִ
ל־ה ָא ֶרץ וְכ ַֹח נִ ַּתן ָל ֶהם ְּככ ַֹח ָה ַע ְק ַר ִּבים ָּב ָא ֶרץ׃ וְ ֵהם
ַא ְר ֶּבה ַע ָ
ת־הּיָ ָרק וְ ל ֹא ֶאת־
ת־ע ֶׂשב ָה ָא ֶרץ וְ ל ֹא ֶא ַ
ֻצּוּו ְל ִב ְל ִּתי ַׁש ֵחת ֶא ֵ
חֹותם
ין־ל ֶהם ַ
ת־ה ֲאנָ ִׁשים ְל ַב ָּדם ֲא ֶׁשר ֵא ָ
ם־א ָ
ֵעץ ַה ָּׂש ֶדה ִּכי ִא ֶ
ם־רק ְל ַעּנ ָֹתם
יתם ִּכי ִא ַ
ל־ה ֶּמ ַצח׃ וְ ל ֹא נִ ַּתן ָל ֶהם ַל ֲה ִמ ָ
ֹלהים ַע ַ
ֱא ִ
ֲח ִמ ָּׁשה ֳח ָד ִׁשים ְּב ַמ ְכאֹוב ָק ֶׁשה ְּכ ַמ ְכאֹוב ָא ָדם ֲא ֶׁשר ָה ַע ְק ָרב
ת־ה ָּמוֶ ת וְ ל ֹא ְיִמ ָצ ֻאהּו
נֵי־ה ָא ָדם ֶא ַ
ּיָמים ָה ֵהם ַיְב ְקׁשּו ְב ָ
ֶיַּכּנּו׃ ַּב ִ
ּומ ְר ֵאה ָה ַא ְר ֶּבה
יִ ְׁש ֲאלּו ֶאת־נַ ְפ ָׁשם ָלמּות וְ ַה ָּמוֶ ת ְיִב ַרח ֵמ ֶהם׃ ַ
אׁש ֶיהם ְּכ ַע ְטרֹות
ל־ר ֵ
רּוכים ְל ִמ ְל ָח ָמה וְ ַע ָ
סּוסים ֲע ִ
ְּכ ַמ ְר ֵאה ִ
ּנֵיהם
נָׁשים וְ ִׁש ֶ
נֵיהם׃ וְ ֵׂש ָער ָל ֶהם ִּכ ְׂש ַער ִ
נָׁשים ְּפ ֶ
זָ ָהב ִוְכ ְפנֵי ֲא ִ
ִׁשּנֵי ֲא ָריֹות׃ וַ ֲע ֵל ֶיהם ִׁש ְרי ֹנִים ְּכ ִׁש ְרי ֹנֵי ַב ְרזֶ ל וְ קֹול ַּכנְ ֵפ ֶיהם ְּכקֹול
סּוסים ֲא ֶׁשר ֻיְרצּון ַל ְּק ָרב׃ ּוזְ נָ בֹות ָל ֶהם ְּכמֹו
ַמ ְר ְּכבֹות ֲהמֹון ִ
ת־ּבנֵי
בֹותם ָּד ְרב ֹנֹות ֲא ֶׁשר אֹונָ ם ָּבם ְל ַעּנֹות ֶא ְ
ַע ְק ַר ִּבים ְּובזַ נְ ָ
ָא ָדם ֲח ִמ ָּׁשה ֳח ָד ִׁשים׃ וַ ֲע ֵל ֶיהם ֶמ ֶלְך הּוא ַמ ְל ַאְך ַה ְּתהֹום ֲא ֶׁשר
ּפֹוליֹון׃ נְ ִהי ֶא ָחד
ְׁשמֹו ִּב ְׂש ַפת ֵע ֶבר ֲא ַבּדֹון וְ ַהּיְוָ נִים ְיִק ְראּו־לֹו ַא ְ
יׁשי ִהּנָ ם ָּב ִאים׃
ָח ַלף ָה ַלְך־לֹו ּונְ ִהי ֵׁשנִי ְׁש ִל ִ
וַ ּיִ ְת ַקע ַה ַּמ ְל ָאְך ַה ִּׁש ִּׁשי וָ ֶא ְׁש ַמע קֹול ק ֵֹרא ִמ ֵּבין ַק ְרנֹות
ל־ה ַּמ ְל ָאְך ַה ִּׁש ִּׁשי ֲא ֶׁשר
ֹלהים׃ ֶא ַ
ִמזְ ַּבח ַהּזָ ָהב ֲא ֶׁשר ִל ְפנֵ י ֱא ִ
סּורים
ת־א ְר ָּב ָעה ַה ַּמ ְל ָא ִכים ָה ֲא ִ
ּׁשֹופר ְּביָ דֹו ֵלאמ ֹר ַה ֵּתר ֶא ַ
ַה ָ
ר־ּפ ָרת׃ וְ ַא ְר ָּב ָעה ַה ַּמ ְל ָא ִכים ֻה ָּתרּו
ל־הּנָ ָהר ַהּגָ דֹול נְ ַה ְ
ַע ַ
רּוכים ָהיּו ַל ָּׁש ָעה וְ ַלּיֹום וְ ַלח ֶֹדׁש וְ ַל ָּׁשנָ ה ְל ָה ִמית ֶאת־
ֲא ֶׁשר ֲע ִ
ּומ ְס ַּפר ִצ ְבאֹות ַה ָּפ ָר ִׁשים ָע ָלה
ן־ּבנֵ י ָה ָא ָדם׃ ִ
יׁשית ִמ ְ
ַה ְּׁש ִל ִ
י־כן ָׁש ַמ ְע ִּתי ִמ ְס ָּפ ָרם׃
ִל ְׁש ֵּתי ִרּב ֹאֹות ְר ָבבֹות ִּכ ֵ
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יהם
יהם ֲא ֶׁשר ִׁש ְרי ֹנֵ ֶ
ּסּוסים וְ ֶאת־ר ְֹכ ֵב ֶ
ת־ה ִ
יתי ֶב ָחזֹון ֶא ַ
וְ ֵכן ָר ִא ִ
אׁשי ֲא ָריֹות
ּסּוסים ְּכ ָר ֵ
אׁשי ַה ִ
ְּכ ַמ ְר ֵאה ֵאׁש ְּת ֵכ ֶלת וְ גָ ְפ ִרית וְ ָר ֵ
יהם ָע ְל ָתה ֵאׁש ָע ָׁשן וְ גָ ְפ ִרית׃ ָּב ָׁשלׁש ַמּגֵ פֹות ֵא ֶּלה
ּומ ִּפ ֶ
ִ
יׁשי
יהם ֻה ָּכה ֵח ֶלק ְׁש ִל ִ
ּובּגָ ְפ ִרית ָהע ֹלֹות ִמ ִּפ ֶ
ָּב ֵאׁש ֶּב ָע ָׁשן ַ
בֹותם ִּכי
ּובזַ נְ ָ
יהם ְ
מֹו־פ ֶ
ּסּוסים ְּב ִ
ן־ּבנֵ י ָה ָא ָדם׃ ִּכי־כ ַֹח ַה ִ
ִמ ְ
אׁשים ָל ֶהם ֲא ֶׁשר ָּבם ֵהם ְמ ַח ְּב ִלים׃
בֹותם ִּכנְ ָח ִׁשים ֵהם וְ ָר ִ
זַ נְ ָ
ֹא־ׁשבּו
ּוׁש ָאר ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ֲא ֶׁשר ל ֹא ֵמתּו ַּב ַּמּגֵ פֹות ָה ֵא ֶּלה ל ָ
ְ
יהם ֵמ ִה ְׁש ַּת ֲחֹות עֹוד ַל ֵּׁש ִדים וְ ַל ֲע ַצ ֵּבי זָ ָהב וָ ֶכ ֶסף
ִמ ַּמ ֲע ֵׂשי יְ ֵד ֶ
חׁשת וְ ֶא ֶבן וָ ֵעץ ֲא ֶׁשר ל ֹא־יִ ְראּון וְ ל ֹא־יִ ְׁש ְמעּון וְ ל ֹא יְ ַה ֵּלכּון׃
ּונְ ֶ
ּומּגְ נֵ ָבה ֲא ֶׁשר
ּומּזְ נּות ִ
ּומ ְּכ ָׁש ִפים ִ
ֹא־ׁשבּו ֵמ ֶר ַצח ִ
וְ גַ ם ל ָ
יהם׃
ִּב ֵיד ֶ
ן־ה ָּׁש ָמיִ ם ע ֶֹטה ָענָ ן ַּכ ַּׂש ְל ָמה
וָ ֵא ֶרא ַמ ְל ָאְך ַא ֵחר ַא ִּדיר י ֵֹרד ִמ ַ
ּמּודי ֵאׁש׃
וְ ֶק ֶׁשת ַעל־ר ֹאׁשֹו ָּפנָ יו ְּכ ֵעין ַה ֶּׁש ֶמׁש וְ ַרגְ ָליו ְּכ ַע ֵ
ל־הּיָ ם
ת־רגְ לֹו ַהיְ ָמנִ ית ַע ַ
תּוח וַ ּיַ ֵּצג ֶא ַ
ּוביָ דֹו ֵס ֶפר ָקט ֹן ָּפ ַ
ְ
ל־ה ָא ֶרץ׃ וְ ַכ ֲא ִרי ׁש ֵֹאג ָק ָרא ְּבקֹול ּגָ דֹול
אלית ַע ָ
ת־ה ְּׂש ָמ ִ
וְ ֶא ַ
ּוב ָק ְראֹו ִה ְׁש ִמיעּו ִׁש ְב ַעת ָה ְר ָע ִמים קֹול ְּד ָב ִרים׃ וְ ַכ ֲא ֶׁשר
ְ
הֹוא ְל ִּתי ִל ְכּת ֹב
ַ
יהם
ִה ְׁש ִמיעּו ִׁש ְב ַעת ָה ְר ָע ִמים קֹול ִּד ְב ֵר ֶ
ת־ה ְּד ָב ִרים
ן־ה ָּׁש ַמיִ ם ֵלאמ ֹר ֵא ַלי ֲחתֹום ֶא ַ
וָ ֶא ְׁש ַמע קֹול ִמ ַ
ל־ּת ְכּת ֹב א ָֹתם׃ וְ ַה ַּמ ְל ָאְך
ֲא ֶׁשר ִה ְׁש ִמיעּו ִׁש ְב ַעת ָה ְר ָע ִמים וְ ַא ִ
ל־ה ָא ֶרץ ֵה ִרים ֶאת־יְ ִמינֹו
ל־הּיָ ם וְ ַע ָ
יתי ע ֵֹמד ַע ַ
ֲא ֶׁשר ָר ִא ִ
ת־ה ָּׁש ַמיִ ם
עֹולם ֲא ֶׁשר ָּב ָרא ֶא ַ
ל־ה ָּׁש ָמיִ ם׃ וַ ּיִ ָּׁש ַבע ְּב ֵחי ָה ָ
ֶא ַ
ת־א ֶׁשר
ת־הּיָם וְ ֶא ֲ
לֹואּה וְ ֶא ַ
ּומ ָ
ת־ה ָא ֶרץ ְ
ר־ּבם וְ ֶא ָ
וְ ֵאת ֲא ֶׁש ָ
ּיָמים ָה ֵהם ֲא ֶׁשר ַה ַּמ ְל ָאְך
ם־ּת ָמ ֵׁשְך עֹוד ָה ֵעת׃ ַרק ַּב ִ
ְּבתֹוכֹו ִא ִ
ֹלּה ַּכ ֲא ֶׁשר ִּב ַּׂשר
קֹוע יִּת ֹם סֹוד ֱא ַ
יֹואל ִל ְת ַ
יִּתן קֹולֹו וְ ֵ
ַה ְּׁש ִב ִיעי ֵ
ן־ה ָּׁש ַמיִם ִּד ֶּבר
יאים׃ וְ ַהּקֹול ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְע ִּתי ִמ ַ
ת־ע ָב ָדיו ַהּנְ ִב ִ
ֶא ֲ
ד־ה ַּמ ְל ָאְך
תּוח ִמּיַ ַ
ת־ה ֵּס ֶפר ַה ָּפ ַ
ֵא ַלי ֵׁשנִית ֵלאמ ֹר ֵלְך ַקח ֶא ַ
ל־ה ָא ֶרץ׃
ל־הּיָם וְ ַע ָ
ָהע ֵֹמד ַע ַ
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ת־ה ֵּס ֶפר ַה ָּקטֹן
ה־ּלי ֶא ַ
ל־ה ַּמ ְל ָאְך וָ א ַֹמר ֵא ָליו ְּתנָ ִ
וָ ֵא ֵלְך ֶא ַ
ֹאמר ֵא ֵלי ַקח ְלָך וֶ ֱאכ ֹל א ֹתֹו וְ הּוא ַיֵמר ְל ִב ְטנְ ָך ְּוב ִפיָך יִ ְהיֶ ה
וַ ּי ֶ
ד־ה ַּמ ְל ָאְך וָ א ַֹכל
ת־ה ֵּס ֶפר ַה ָּקטֹן ִמּיַ ַ
ִּכ ְד ַבׁש ְל ָמתֹוק׃ וָ ֶא ַּקח ֶא ַ
א ֹתֹו וַ יְ ִהי ְב ִפי ִּכ ְד ַבׁש ְל ָמתֹוק ַאְך ֵה ַמר ְל ִב ְטנִי ַא ֲח ֵרי ָא ְכ ִלי
ל־ר ִּבים ַע ִּמים
תֹוסיף עֹוד ְל ִהּנָ ֵבא ַע ַ
ֹאמרּו ֵא ָלי ֲהל ֹא ִ
א ֹתֹו׃ וַ ּי ְ
ּומ ָל ִכים׃
וְ גֹויִם ְּולׁש ֹנֹות ְ
ֹאמר
ּדֹומה ִל ְקנֵ ה ַה ִּמ ָּדה וַ ּיַ ֲעמ ֹד ַה ַּמ ְל ָאְך וַ ּי ֶ
ן־לי ָקנֶ ה ֶ
וַ ּיִ ּנָ ֶת ִ
ת־מקֹום
ת־ה ִּמזְ ֵּב ַח וְ ֶא ְ
ֹלהים וְ ֶא ַ
ת־ה ָיכל ָה ֱא ִ
קּום ּומ ֹד ֶא ֵ
ת־ח ַצר ַה ֵה ָיכל ַה ִחיצֹון וְ ל ֹא ָתמ ֹד
ַה ִּמ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ָׁשם׃ וְ נָ ַת ְׁש ָּת ֶא ֲ
ת־עיר ַהּק ֶֹדׁש ַא ְר ָּב ִעים
א ֹתֹו ִּכי־נִ ַּתן ִּב ֵידי ַהּגֹויִ ם וְ ָר ְמסּו ֶא ִ
אתיִ ם
ּוׁשנַ יִ ם ח ֶֹדׁש׃ וְ נָ ַת ִּתי ִל ְׁשנֵ י ֵע ָדי וְ נִ ְּבאּו יָ ִמים ֶא ֶלף ָמ ַ
ְ
ּוׁש ֵּתי ַה ְּמנ ֹרֹות
יתים ְ
וְ ִׁש ִּׁשים ִּב ְלבּוׁש ָׂשק׃ ֵא ֶּלה ֵהם ְׁשנֵ י ַהּזֵ ִ
י־יְב ֵּקׁש ִאיׁש ִלנְ ּג ַֹע ָּבם ֵּת ֵצא
ֹלהי ָה ָא ֶרץ׃ וְ ִכ ַ
ל־א ֵ
ָהע ְֹמ ִדים ַע ֱ
ל־ה ְמ ַב ֵּקׁש
יהם מֹות יָ מּות ָּכ ַ
ֹאכל ֶאת־א ֹ ֵיְב ֶ
יהם וְ ת ַ
ֵאׁש ִמ ִּפ ֶ
ת־ה ָּׁש ַמיִ ם
ׁש־ל ֵאל יָ ָדם ַל ֲעצ ֹר ֶא ַ
ִלנְ ּג ַֹע ָּבם ְל ָר ָעה׃ וְ ֵהם יֶ ְ
בּוא ָתם וְ יֶ ׁש ְל ֵאל יָ ָדם ַל ֲהפְֹך
ְל ִב ְל ִּתי ֱהיֹות ָמ ָטר ָּכל־יְ ֵמי נְ ָ
ל־מ ָּכה ְּכ ֵדי ֶח ְפ ָצם׃
ת־ה ָא ֶרץ ְּב ָכ ַ
ת־ה ַּמיִ ם ְל ָדם ְּול ַהּכֹות ֶא ָ
ֶא ַ
ן־ה ְּתהֹום ִּתגְ ַּבר
ם־ּבם ַה ַחּיָ ה ָהע ָֹלה ִמ ַ
דּותם ִּת ָּל ֶח ָ
ְּוכ ַכּלֹות ֵע ָ
יהם יִ ְּפלּו ִּב ְרחֹוב ָה ִעיר ַהּגְ ד ָֹלה
ּופגְ ֵר ֶ
יהם וְ ַת ֲהר ֹג א ָֹתם׃ ִ
ֲע ֵל ֶ
ּומ ְצ ָריִ ם ֲא ֶׁשר ָׁשם־נִ ְצ ַלב ּגַ ם־
ַהּנִ ְק ֵראת ִּב ְׂש ַפת ָמ ָׁשל ְסדֹום ִ
ן־ה ַע ִּמים וְ ַה ִּמ ְׁש ָּפחֹות וְ ַה ְּלׁש ֹנֹות וְ ַהּגֹויִ ם
יהם׃ וְ ַר ִּבים ִמ ָ
ֲאד ֹנֵ ֶ
לׁשת יָ ִמים וָ ֵח ִצי וְ ל ֹא יִ ְּתנּו ִל ְקּב ֹר ֶאת־
יהם ְׁש ֶ
ת־ּפגְ ֵר ֶ
יִ ְראּו ֶא ִ
יהם
יׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ יָ ִׂשיׂשּו יָ גִ ילּו ֲע ֵל ֶ
ַה ֲח ָל ִלים ִּב ְמקֹום ָק ֶבר׃ וְ ְ
יאים
וְ יִ ְׁש ְלחּו ָמנֹות ִאיׁש ְל ֵר ֵעהּו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ָע ְכרּו ְׁשנֵ י ַהּנְ ִב ִ
לׁשת ִיָמים וָ ֵח ִצי ָּבא
ת־יׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ׃ ִּוב ְמל ֹאת ְׁש ֶ
ָה ֵא ֶּלה ֶא ְ
יהם וְ ִח ַּתת
ל־רגְ ֵל ֶ
ֹלהים וַ ּיַ ַע ְמדּו ַע ַ
רּוח ַחּיִ ים ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
ָב ֶהם ַ
יהם׃
ל־ּכל־ר ֵֹא ֶ
ֹלהים נָ ְפ ָלה ַע ָ
ֱא ִ
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ן־ה ָּׁש ַמיִם ֵלאמ ֹר ֲעלּו ֵהּנָ ה
יהם ִמ ַ
וַ ּיִ ְׁש ְמעּו קֹול ּגָ דֹול ק ֵֹרא ֲא ֵל ֶ
יהם ר ֹאֹות׃ וַ יְ ִהי ַר ַעׁש ּגָ דֹול
וַ ּיַ ֲעלּו ֶב ָענָ ן ַה ָּׁש ַמיִם וְ ֵעינֵי א ֹ ֵיְב ֶ
ָּב ֵעת ַה ִהיא וַ ִּתּפ ֹל ֲע ִׂש ִירית ָה ִעיר וְ ִׁש ְב ַעת ֲא ָל ִפים ֲאנָ ִׁשים
ּיִּתנּו
ְל ִמ ְס ַּפר ֵׁשמֹות ֵמתּו ָב ַר ַעׁש וְ ַהּנִ ְׁש ָא ִרים ְר ָע ָדה ֲא ָחזָ ַתם וַ ְ
יׁשי
אֹלהי ַה ָּׁש ָמיִם׃ נְ ִהי ַה ֵּׁשנִי ָח ַלף ָה ַלְך־לֹו ּונְ ִהי ַה ְּׁש ִל ִ
ָכבֹוד ֵל ֵ
ד־מ ֵה ָרה ִהּנֵ ה ָבא׃
ַע ְ
דֹולים נִ ְׁש ְמעּו ַב ָּׁש ַמיִ ם
וַ ּיִ ְת ַקע ַה ַּמ ְל ָאְך ַה ְּׁש ִב ִיעי וְ ק ֹלֹות ּגְ ִ
ֵלאמ ֹר ָהיְ ָתה ַמ ְמ ֶל ֶכת ָה ָא ֶרץ ַל ֲאד ֹנֵ ינּו וְ ִל ְמ ִׁשיחֹו וְ הּוא יִ ְמֹלְך
ּיׁש ִבים ִל ְפנֵ י
עֹולם וָ ֶעד׃ וְ ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ָּב ָעה ַהּזְ ֵקנִ ים ַה ְ
ְל ָ
אֹלהים׃
יהם וַ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו ֵל ִ
ל־ּפנֵ ֶ
אֹותם נָ ְפלּו ַע ְ
ל־ּכ ְס ָ
ֹלהים ַע ִ
ָה ֱא ִ
ֹלהי ְצ ָבאֹות הֹוֶ ה וְ ָהיָ ה
מֹודים ֲאנַ ְחנּו ְלָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ֹאמרּו ִ
וַ ּי ְ
וְ יָבֹוא ִּכי ָל ַב ְׁש ָּת ע ֹז ּגָ ְד ְלָך וַ ִּת ְמֹלְך׃ ַהּגֹויִ ם ָרגְ ׁשּו ַב ֲחרֹות
יׁשנֵ י ָע ָפר וְ ָל ֵתת
ַא ָּפם ַעד ּב ֹא ֲחרֹון ַא ְּפָך וְ יֹום ַה ִּמ ְׁש ָּפט ִל ֵ
דֹוׁשים וְ יִ ְר ֵאי ִׁש ְמָך ַה ְּק ַטּנִ ים
יאים וְ ַה ְּק ִ
ָׂש ָכר ַל ֲע ָב ֶדיָך ַהּנְ ִב ִ
ם־הּגְ ד ִֹלים וְ ַל ֲעכ ֹר ֶאת־ע ְֹכ ֵרי ָה ָא ֶרץ׃
ִע ַ
ֹלהים ַּב ָּׁש ַמיִ ם וַ ֲארֹון ְּב ִריתֹו נִ ְר ָאה ָּׁשם
ָאז נִ ְפ ַּתח ֵה ַיכל ָה ֱא ִ
הּוב ָרד ָּכ ֵבד׃
ְּב ִמ ְק ָּדׁשֹו וַ ּיִ ְת ַמ ְּלטּו ְב ָר ִקים וְ קֹוֹלת ְר ָע ִמים ּוזְ וָ ָע ָ
וְ אֹות ּגָ דֹול נִ ְר ָאה ָאז ַּב ָּׁש ָמיִ ם ִא ָּׁשה ע ָֹטה ַמ ֲע ֵטה ֶׁש ֶמׁש
ֹאׁשּה יָ ִציץ נֵ זֶ ר ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר
יה וְ ַעל־ר ָ
ְּול ָבנָ ה ַּת ַחת ַרגְ ֶל ָ
יה
יה ִּכי נֶ ְה ְּפכּו ָע ֶל ָ
ּכֹוכ ִבים׃ וְ ִהיא ָה ָרה ָל ַלת וַ ִּתזְ ַעק ַּב ֲח ָב ֶל ָ
ָ
יה׃ וַ ּיֵ ָרא אֹות ֵׁשנִ י ַב ָּׁש ָמיִ ם וְ ִהּנֵ ה ַּתנִ ין ּגָ דֹול ְּכ ַמ ְר ֶאה ֵאׁש
ִצ ֶר ָ
אׁשיו ֶׁש ַבע ּכ ָֹתרֹות׃
ל־ר ָ
אׁשים וְ ֶע ֶׂשר ְק ָרנַ יִ ם וְ ַע ָ
וְ לֹו ִׁש ְב ָעה ָר ִ
ן־ּכֹוכ ֵבי ַה ָּׁש ַמיִ ם וַ ּיַ ְׁש ִל ֵיכם ָא ְר ָצה
ְ
יׁשית ִמ
וַ ּיִ ְס ַחב ִּבזְ נָ בֹו ְׁש ִל ִ
ת־ּבנָ ּה
ֹלע ֶא ְ
וַ ּיַ ֲעמ ֹד ַה ַּתּנִ ין ִל ְפנֵ י ָה ִא ָּׁשה ְל ֵעת ִל ְד ָּתּה ִל ְב ַ
ת־ּבנָ ּה ֵּבן זָ ָכר ֲא ֶׁשר ֻע ַּתד ִל ְרעֹות
ְּב ִהּוָ ְלדֹו׃ וְ ִהיא יָ ְל ָדה ֶא ְ
ֹלהים ֶאל־
ל־ה ֱא ִ
ת־הּגֹויִ ם ֻּכ ָּלם ְּב ֵׁש ֶבט ַּב ְרזֶ ל וַ ּיִ ָּל ַקח ְּבנָ ּה ֶא ָ
ֶא ַ
ִּכ ְסאֹו׃
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יג
2

ן־לּה ָמקֹום ַעל־
הּוכ ָ
ר־ׁשם ַ
וְ ָה ִא ָּׁשה ָּב ְר ָחה ָּלּה ַה ִּמ ְד ָּב ָרה ֲא ֶׁש ָ
אתיִ ם וְ ִׁש ִּׁשים׃
ּומ ַ
ֹלהים ְל ַכ ְל ֵּכל א ָֹתּה ָׁשם יָ ִמים ֶא ֶלף ָ
ִּפי ָה ֱא ִ
ם־ה ַּתּנִ ין
ּוצ ָב ָאיו ָע ְרכּו ְק ָרב ִע ַ
וַ ְּת ִהי ִמ ְל ָח ָמה ַּב ָּׁש ָמיִ ם ִמ ָיכ ֵאל ְ
קֹומם ל ֹא
ּומ ָ
ּוצ ָב ָאיו נִ ְל ֲחמּו ִע ָּמם׃ וְ ל ֹא יָ ְכלּו ָל ֶהם ְ
וְ ַה ַּתּנִ ין ְ
ת־ה ַּתּנִ ין ַהּגָ דֹול הּוא ַהּנָ ָחׁש
נִ ְמ ָצא עֹוד ַּב ָּׁש ָמיִ ם׃ וַ ּיַ ְׁש ִליכּו ֶא ַ
ל־יׁש ֵבי
יח ָּכ ְ
ׂשֹוטן וְ ָׂש ָטן ֲא ֶׁשר ִה ִּד ַ
ֵ
ַה ַּק ְדמ ֹנִ י ֲא ֶׁשר ָק ְראּו לֹו
ת־מ ְל ָא ָכיו ִעּמֹו ִה ְׁש ִליכּו ָא ְר ָצה׃ וָ ֶא ְׁש ָמע קֹול
ֵת ֵבל א ֹתֹו וְ ֶא ַ
בּורתֹו
ֹלהינּו ּגְ ָ
ׁשּועת ֱא ֵ
ּגָ דֹול ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֵלאמ ֹר ַהּיֹום ָּב ָאה יְ ַ
ׂשֹוטן ַא ֵחינּו ֲא ֶׁשר־
ֵ
י־הּורד
ַ
ּומ ְמ ֶׁש ֶלת ְמ ִׁשיחֹו ִּכ
ּומ ְלכּותֹו ֶ
ַ
יֹומם וָ ָליְ ָלה׃
ֹלהינּו ָ
ָע ַמד ְל ִׂש ְטנָ ם ִל ְפנֵ י ֱא ֵ
ֹא־א ֲהבּו ֶאת־
יהם וְ ל ָ
ּוב ֵעדּות ִּפ ֶ
וְ ֵהם ּגָ ְברּו ָע ָליו ְּב ַדם ַה ֶּׂשה ְ
ל־ּכן ָרּנּו ָׁש ַמיִ ם וְ ַצ ֲהלּו ַא ֶּתם ַהּׁש ְֹכנִ ים
ד־מוֶ ת׃ ַע ֵ
נַ ְפ ָׁשם ַע ָ
יׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ ְּולׁש ְֹכנֵ י ַהּיָ ם ִּכי־יָ ַרד ֲא ֵל ֶיכם ַה ָּׂש ָטן
ָׁשם אֹוי ְל ְ
דֹולה ִמ ַּד ְעּתֹו ִּכי ִת ְק ַצר ִעּתֹו׃ וְ ִכ ְראֹות ַה ַּתּנִ ין
וַ ֲח ָמתֹו גְ ָ
הּורד ָא ְר ָצה וַ ּיִ ְרּד ֹף ַא ֲח ֵרי ָה ִא ָּׁשה ֲא ֶׁשר יָ ְל ָדה ֵאת ֵּבן
ִּכי ַ
ַהּזָ ָכר׃ וַ ּיֻ ְּתנּו ָל ִא ָּׁשה ְׁש ֵּתי ְכנָ ַפיִ ם ַּכנְ ֵפי ַהּנֶ ֶׁשר ַהּגָ דֹול וַ ָּת ָעף
מֹוע ִדים
מֹועד ֲ
ל־ה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר יְ ַכ ְל ְּכלּו א ָֹתּה ֵ
ַה ִּמ ְד ָּב ָרה ֶא ַ
ר־מיִ ם ִמ ִּפיו ַא ֲח ֵרי
וָ ֵח ִצי ִמ ְּפנֵ י ַהּנָ ָחׁש׃ וַ ּיָ ֶקא ַהּנָ ָחׁש נְ ַה ַ
ָה ִא ָּׁשה ְל ָׁש ְט ָפּה ַּבּנָ ָהר׃ וַ ַּת ֲעז ֹר ָה ָא ֶרץ ָל ִא ָּׁשה וָ ִּת ְפ ַּתח
ר־ה ִקיא ַה ַּתּנִ ין ִמ ִּפיו׃
ת־הּנָ ָהר ֲא ֶׁש ֵ
יה וַ ִּת ְב ַלע ֶא ַ
ת־ּפ ָ
ָה ָא ֶרץ ֶא ִ
ל־ה ִא ָּׁשה וַ ּיֵ ֶלְך ְל ִה ָּל ֵחם ְּביֶ ֶתר זַ ְר ָעּה ׁש ְֹמ ֵרי
וַ ּיִ ְקצ ֹף ַה ַּתּנִ ין ַע ָ
יח ִא ָּתם׃
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים וְ ֵעדּות יֵ ַ
ִמ ְצֹות ֱא ִ
ן־הּיָ ם ֲא ֶׁשר
וָ ֶא ֱעמ ֹד ַעל־חֹול ְׂש ַפת ַהּיָ ם וָ ֵא ֶרא ַחּיָ ה ע ָֹלה ִמ ַ
יה ֶע ֶׂשר ֲע ָטרֹות
ל־ק ְרנֶ ָ
אׁשים וְ ֶע ֶׂשר ְק ָרנָ יִ ם וְ ַע ַ
ָלּה ִׁש ְב ָעה ָר ִ
יה׃ וְ ַה ַחּיָ ה ֲא ֶׁשר ֵעינַ י ָראּו ָּד ְמ ָתה
אׁש ָ
ל־ר ֶ
ּדּופים ַע ָ
ּוׁשמֹות ּגִ ִ
ְ
יה ִפי ֲא ִרי וְ ַה ַּתּנִ ין נָ ַתן ָלּה ֶאת־ּכ ֹחֹו
ּופ ָ
יה ַרגְ ֵלי ד ֹב ִ
ְלנָ ֵמר וְ ַרגְ ֶל ָ
ל־רב׃
ּומ ְמ ָׁש ָ
ת־ּכ ְסאֹו ִ
וְ ֶא ִ
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ּומ ַּכת ַה ָּמוֶ ת
יה ְּכ ֻמ ֶּכה ַמ ַּכת ָמוֶ ת ַ
אׁש ָ
וָ ֶא ֱחזֶ ה ֶא ָחד ֵמ ָר ֶ
יה׃
ת־ה ַחּיָ ה וַ ּיִ נְ ֲהרּו ַא ֲח ֶר ָ
ל־ה ָא ֶרץ ֶה ֱע ִריצּו ֶא ַ
נִ ְר ָּפ ָאה וְ ָכ ָ
ל־ה ַּתּנִ ין ִּכי־נָ ַתן ֶמ ְמ ָׁש ָלה ַל ַחּיָ ה וְ ִל ְפנֵ י ַה ַחּיָ ה
וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו ֶא ַ
ִה ְׁש ַּת ֲחוּו ֵלאמ ֹר ִמי ְכמֹו ַה ַחּיָ ה ִמי יָ ע ֹז ְל ִה ָּל ֵחם ָּבּה׃ וְ ָלּה נִ ַּתן
ן־לּה ַל ֲעׂשֹות ִּכ ְרצֹונָ ּה
ֻּפם ְמ ַמ ֵּלל ַר ְב ְר ָבן וַ ֲח ָרפֹות וְ כ ַֹח נִ ַּת ָ
ְׁשנַ יִ ם וְ ַא ְר ָּב ִעים ח ֶֹדׁש׃
ת־ׁשמֹו וְ ֶאת־
ֹלהים ְּולגַ ֵּדף ֶא ְ
ת־ה ֱא ִ
יה ְל ָח ֵרף ֶא ָ
ת־ּפ ָ
וַ ִּת ְפ ַּתח ֶא ִ
ן־לּה ַל ֲעׂשֹות ִמ ְל ָח ָמה ִעם־
ִמ ְׁש ָּכנֹו וְ ֶאת־ׁש ְֹכנֵ י ַה ָּׁש ָמיִ ם׃ וַ ּיִ ּנָ ֶת ָ
ל־ׁש ֶבט
ּומ ְמ ָׁש ָלה נִ ְּתנָ ה ָלּה ַעל ָּכ ֵ
יהם ֶ
דֹוׁשים וְ ִלגְ ּב ֹר ֲע ֵל ֶ
ַה ְּק ִ
יה ּכ ֹל ֲא ֶׁשר
ל־יׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו ְל ָפנֶ ָ
וָ ָעם וְ ָלׁשֹון וָ גֹוי׃ וְ ָכ ְ
מֹותם ִמּנִ י ָאז ִּתּוָ ֶסד ָא ֶרץ ְּב ֵס ֶפר ַחּיֵ י ַה ֶּׂשה
ל ֹא נִ ְכ ְּתבּו ְׁש ָ
ר־אזְ נַ יִ ם לֹו יִ ְׁש ָמע׃ ִמי ֲא ֶׁשר יִ ְׁש ֶּבה ֶּׁש ִבי
בּוח׃ ִמי ֲא ֶׁש ָ
ַה ָּט ַ
יּומת ְּבז ֹאת נִ ְמ ָצא
ַּב ְּׁש ִבי יֵ ֵלְך ִמי ֲא ֶׁשר יָ ִמית ַּב ֶח ֶרב ַּב ֶח ֶרב ָ
דׁשים׃
רּוח וֶ ֱאמּונָ ה ִל ְק ִ
ע ֶֹצר ַ
ן־ה ֲא ָד ָמה ַּב ֲע ַלת ְׁש ֵּתי ְק ָרנַ יִ ם
וָ ֵא ֶרא ַחּיָ ה ַא ֶח ֶרת ע ָֹלה ִמ ָ
ל־ּפנֵ י ַה ַחּיָ ה
מׁש ֶלת ַע ְ
ּומ ַד ֶּב ֶרת ְּכ ִפי ַתּנִ ין׃ וְ ִהיא ֶ
ְּכ ֶכ ֶבׂש ְ
יה ִה ְׁש ַּת ֲחוּו ָה ָא ֶרץ
ּוב ְפ ֻע ַּלת יָ ֶד ָ
ל־מ ְמ ַׁש ְל ָּתּה ִ
ָה ִראׁש ֹנָ ה ְּב ָכ ֶ
ן־מ ַּכת ַה ָּמוֶ ת׃
יה ִל ְפנֵ י ַה ַחּיָ ה ָה ִראׁש ֹנָ ה ַהּנִ ְר ָּפ ָאה ִמ ַ
יׁש ֶב ָ
וְ ְ
ן־ה ָּׁש ַמיִ ם
הֹוריד ֵאׁש ִמ ַ
ם־ל ִ
דֹולים ַעד ּגַ ְ
מֹופ ִתים ּגְ ִ
ְ
וַ ַּת ַעׂש
מֹופ ִתים
ת־יׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ ְּב ְ
יח ֶא ְ
ַא ְר ָצה ְל ֵעינֵ י ְבנֵ י ָא ָדם׃ וַ ַּת ִּד ַ
ל־יׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ
ֹאמר ֶא ְ
ַהּנְ תּונִ ים ָלּה ַל ֲעׂשֹות ִל ְפנֵ י ַה ַחּיָ ה וַ ּת ֶ
ת־ח ֶרב וַ ֶּת ִחי׃ וְ גַ ם נִ ַּתן
ר־ה ְּכ ָתה ַמ ַּכ ֶ
ַל ֲעׂשֹות ֶצ ֶלם ַל ַחּיָ ה ֲא ֶׁש ֻ
רּוח ְּב ֶצ ֶלם ַה ַחּיָ ה ַעד ֲא ֶׁשר יָ כ ֹל ְל ַד ֵּבר וְ ַל ֲעׂשֹות
יח ַ
ָלּה ְל ָה ִפ ַ
יּומת׃ וַ ִּתגְ זָ ר א ֶֹמר
ח ֹק ִמי ֲא ֶׁשר־ל ֹא יִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה ְל ֶצ ֶלם ַה ַחּיָ ה ָ
ן־חֹורים ֻּכ ָּלם יַ ְתוּו
ִ
ִּכי ַכ ָּקט ֹן ַּכּגָ דֹול ֶּכ ָענִ י ֶּכ ָע ִׁשיר ָּכ ֶע ֶבד ְּכ ֶב
ל־מ ְצ ָחם׃
יְמינָ ם אֹו ַע ִ
ָתו ַעל־יַ ד ִ
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ֹא־יּוכל ִאיׁש ִל ְקנֹות וְ ִל ְמּכ ֹר ִּב ְל ִּתי הּוא ֲא ֶׁשר לֹו ַה ָּתו
ַ
וְ ִכי ל
אֹו־מ ְס ַפר ְׁש ָמּה׃ ּפ ֹה ָח ְכ ָמה ְצפּונָ ה
ִ
הּוא ֵׁשם ַה ַחּיָ ה
ת־מ ְס ַּפר ַה ַחּיָ ה ִּכי ִמ ְס ַּפר ָא ָדם הּוא
וְ ַה ַּמ ְׂש ִּכיל יְ ַח ֵּׁשב ֶא ִ
ּומ ְס ָּפרֹו ת ֹר ֹסֹֹו׃
ִ
ל־הר ִצּיֹון וְ ֶא ְצלֹו ֵמ ָאה
ה־ׂשה ע ֵֹמד ַע ַ
וָ ֶא ָּׂשא ֵעינַ י וְ ִהּנֵ ֶ
וְ ַא ְר ָּב ִעים ֶא ֶלף נֶ ֶפׁש וְ ַא ְר ַּב ַעת ֲא ָל ִפים ֵהם ֲא ֶׁשר ְׁשמֹו וְ ֵׁשם
ן־ה ָּׁש ַמיִ ם ְּכקֹול
ל־מ ְצ ָחם׃ וָ ֶא ְׁש ַמע קֹול ִמ ַ
תּובים ַע ִ
ָא ִביו ְּכ ִ
ַמיִ ם ַר ִּבים ְּכקֹול ַר ַעם ַא ִּדיר וָ ַא ְק ִׁשיב ֶק ֶׁשב וְ ִהּנֵ ה הּוא קֹול
יהם׃ וַ ּיָ ִׁשירּו ִׁשיר ָח ָדׁש ִל ְפנֵ י
ל־ּפי נִ ְב ֵל ֶ
ְמנַ ּגְ נִ ים ַהּפ ְֹר ִטים ַע ִ
ַה ִּכ ֵּסא וְ ִל ְפנֵ י ַא ְר ַּבע ַה ַחּיֹות וְ ַהּזְ ֵקנִ ים ִמ ְּב ִלי יְ כ ֶֹלת ִאיׁש ִל ְלמ ֹד
ת־ה ִּׁש ָירה ַהּז ֹאת ִּב ְל ִּתי ֵמ ָאה וְ ַא ְר ָּב ִעים ֶא ֶלף וְ ַא ְר ַּב ַעת
ֶא ַ
ן־ה ָא ֶרץ׃ ֲהל ֹא ֵהם ֲא ֶׁשר ל ֹא־
ֲא ָל ִפים ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר נִ ְפּדּו ִמ ָ
נְ ג ֲֹאלּו ְבנָ ִׁשים ִּכי ְב ֻת ָּמ ָתם ֵהם ִּכ ְבתּולֹות וְ ה ְֹל ִכים ַא ֲח ֵרי
ּכּורים
ּופדּויִ ם ֵהם ִמ ֶּק ֶרב ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ְּכ ִב ִ
ל־א ֶׁשר יֵ ֵלְך ְ
ַה ֶּׂשה ֶא ֲ
יהם ִּכי יְ ָׁש ִרים
ּומ ְר ָמה ל ֹא־נִ ְמ ְצ ָאה ְב ִפ ֶ
אֹלהים וְ ַל ֶּׂשה׃ ִ
ֵל ִ
ֹלהים׃
ימים ֵהם ִל ְפנֵ י ִּכ ֵסא ָה ֱא ִ
ּות ִמ ִ
ְ
עֹולם
ׁשרת ָ
ּוב ַ
עֹופף ְּב ֵלב ַה ָּׁש ַמיִ ם ְ
וָ ֵא ֶרא ַמ ְל ָאְך ַא ֵחר ְמ ֵ
יׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ ְּול ָכל־ּגֹוי וְ ֵׁש ֶבט וְ ָלׁשֹון וָ ָעם׃
ְּביָ דֹו ְל ַהּגִ יד ְל ְ
ֹלהים וְ ָהבּו־לֹו ָכבֹוד ִּכי יֹום
ת־ה ֱא ִ
וַ ּיִ ְק ָרא ְּבקֹול ּגָ דֹול יִ ְראּו ֶא ָ
ת־ה ָּׁש ַמיִ ם
ַה ִּמ ְׁש ָּפט ִהּנֵ ה ָבא ִה ְׁש ַּת ֲחוּו ְל ָפנָ יו ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ֶא ַ
ל־מ ְעיְ נֹו ָמיִ ם׃
ת־הּיָ ם וְ ֵאת ָּכ ַ
ת־ה ָא ֶרץ ֶא ַ
וְ ֶא ָ
דֹולה
ּומ ְל ָאְך ַא ֵחר ק ֵֹרא ַא ֲח ָריו נָ ְפ ָלה נָ ְפ ָלה ָּב ֶבל ָה ִעיר ַהּגְ ָ
ַ
ל־הּגֹויִ ם׃
ת־ּכ ַ
ֲא ֶׁשר ִמּיֵ ין ֲח ַמת ַּתזְ נֻ ָתּה ִה ְׁש ְק ָתה ֶא ָ
יהם ְּבקֹול ּגָ דֹול ִמי ֲא ֶׁשר יִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה
יׁשי ק ֵֹרא ַא ֲח ֵר ֶ
ּומ ְל ָאְך ְׁש ִל ִ
ַ
ל־מ ְצחֹו אֹו ַעל־יָ דֹו׃
ת־ה ָּתו ַע ִ
ל־צ ְל ָמּה וְ יִ ְתוֶ ה ֶא ַ
ל־ה ַחּיָ ה וְ ֶא ַ
ֶא ַ
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טו

ֹלהים ִמּכֹוס ַה ַּת ְר ֵע ָלה ַה ְּמ ֵל ָאה
ּגַ ם־הּוא יִ ְׁש ֶּתה ִמּיֵ ין ֲח ַמת ֱא ִ
ֶמזֶ ג זַ ְעמֹו וְ יִ ְתּג ֵֹלל ְּבזַ ְל ֲעפֹות ֵאׁש וְ גָ ְפ ִרית ְל ֵעינֵ י ְצ ָבא ַהּק ֶֹדׁש
עֹול ִמים
ד־עֹול ֵמי ָ
ְ
ְּול ֵעינֵ י ַה ֶּׂשה׃ וַ ֲע ַׁשן ּכּור ָענְ יָ ם יַ ֲע ֶלה ַע
ל־ה ַחּיָ ה וְ ֶאל־
יֹומם וָ ַליְ ָלה ַה ִּמ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ֶא ַ
יִמ ְצאּו ָ
נֹוח ל ֹא ְ
ּומ ַ
ָ
ל־ּב ָׂש ָרם׃ ּפ ֹה נִ ְמ ָצא ע ֶֹצר
ַצ ְל ָמּה וַ ֲא ֶׁשר ִה ְתוּו ָתו ְׁש ָמּה ַע ְ
ׁשּוע׃
ֹלהים וֶ ֱאמּונַ ת יֵ ַ
דׁשים ּפ ֹה ַהּׁש ְֹמ ִרים ִמ ְצֹות ָה ֱא ִ
רּוח ִל ְק ִ
ַ
ן־ה ָּׁש ַמיִם ְּכת ֹב ַא ְׁש ֵרי ַה ֵּמ ִתים ֲא ֶׁשר
וָ ֶא ְׁש ַמע קֹול ק ֵֹרא ֵא ַלי ִמ ַ
רּוח ָענָ ה ֵלאמ ֹר ָׁשם
ם־ה ַ
ן־הּיֹום וָ ָה ְל ָאה יָמּותּו ַבאד ֹנָי וְ ַאף ּגַ ָ
ִמ ַ
יהם ַמ ֲע ֵׂשה ִצ ְד ָקם׃
יָ נּוחּו יְגִ ֵיעי כ ַֹח וְ ָה ַלְך ַא ֲח ֵר ֶ
ן־א ָדם
ל־ה ָענָ ן ר ֵֹכב ִּכ ְדמּות ֶּב ָ
וָ ֶא ָּׂשא ֵעינַ י וְ ִהּנֵ ה ָענָ ן ַצח וְ ַע ֶ
ּומ ְל ָאְך ַא ֵחר יָ ָצא
ּוביָ דֹו ַמּגָ ל ְמ ֻל ָּטׁש׃ ַ
וְ נֵ זֶ ר זָ ָהב ַעל־ר ֹאׁשֹו ְ
ל־ה ָענָ ן ְׁש ַלח ֶאת־
ל־הר ֵֹכב ַע ֶ
ן־ה ֵה ָיכל וַ ּיִ ְק ָרא ְּבקֹול ּגָ דֹול ֶא ָ
ִמ ַ
מֹועד ְלָך ִל ְקצ ֹר ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ָּב ַׁשל ְק ִציר
ּוקצ ֹר ִּכי ָבא ֵ
ַה ַּמּגָ ל ְ
ל־ּפנֵ י ָה ָא ֶרץ
ת־מּגָ לֹו ַע ְ
ל־ה ָענָ ן ֶא ַ
ָה ָא ֶרץ׃ וַ ּיִ ְׁש ַלח ָהר ֵֹכב ַע ֶ
ת־ק ִציר ָה ָא ֶרץ׃
וַ ּיִ ְקצ ֹר ֶא ְ
ם־ּביָ דֹו ַמזְ ֵמ ָרה
ן־ה ֵה ָיכל ֲא ֶׁשר ַּב ָּמרֹום וְ גַ ְ
ּומ ְל ָאְך ַא ֵחר יָ ָצא ִמ ַ
ַ
ן־ה ִּמזְ ֵּב ַח ֲא ֶׁשר לֹו ִׁש ְלטֹון ַעל־
ְמ ֻל ָּט ָׁשה׃ וַ ּיָב ֹא ַמ ְל ָאְך ַא ֵחר ִמ ַ
ל־א ֶׁשר לֹו ַה ַּמזְ ֵמ ָרה ַה ְמ ֻל ָּט ָׁשה
ָה ֵאׁש וַ ּיִ ְק ָרא ְּבקֹול ּגָ דֹול ֶא ֲ
ת־א ְׁש ְּכֹלת
ּובצ ֹר ֶא ַ
ת־ה ַּמזְ ֵמ ָרה ַה ְמ ֻל ָּט ָׁשה ְ
ֵלאמ ֹר ְׁש ַלח ֶא ַ
ת־מזְ ֵמ ָרתֹו
יה׃ וַ ּיָ נֶ ף ַה ַּמ ְל ָאְך ֶא ַ
י־ה ְב ִׁשילּו ֲענָ ֶב ָ
ּגֶ ֶפן ָה ָא ֶרץ ִּכ ִ
ת־א ְׁש ְּכֹלת ּגֶ ֶפן ָה ָא ֶרץ וַ ּיַ ְׁש ִל ֵכן ֶאל־ּתֹוְך
ל־ה ָא ֶרץ וַ ְּיִבצ ֹר ֶא ַ
ַע ָ
ֹלהים׃ וַ ּיִ ְד ְרכּו ַבּגַ ת ִמחּוץ
דֹולה ִהיא גַ ת ֲח ַמת ֱא ִ
ַהּגַ ת ַהּגְ ָ
ּסּוסים ֶּד ֶרְך ֶא ֶלף
ד־ר ְסנֵ י ַה ִ
ן־הּגַ ת וַ ּיַ ּגִ ַיע ַע ִ
ָל ִעיר וַ ּיֵ ֵצא ָדם ִמ ַ
ׁש־מאֹות ִּכ ְב ַרת ָא ֶרץ׃
וְ ֵׁש ֵ
נֹורא ַּב ָּׁש ָמיִ ם ִׁש ְב ָעה ַמ ְל ָא ִכים
מֹופת ַא ֵחר ּגָ דֹול וְ ָ
וָ ֵא ֶרא ֵ
ֹלהים׃
נ ְֹׂש ִאים ֶׁש ַבע ַמּגֵ פֹות ַא ֲחר ֹנֹות ִּכי ָב ֵהּנָ ה ִּתּת ֹם ֲח ַמת ֱא ִ
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כֹוכית ָּבלּול ָּב ֵאׁש נִ ְר ָאה ְל ֵעינָ י וְ ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ּגָ ְברּו ַעל־
ְּוכיַ ם זְ ִ
ּומ ְס ַּפר ְׁש ָמּה ע ְֹמ ִדים ַעל־יַ ם
ל־ּתוָ ה ִ
ל־צ ְל ָמּה וְ ַע ָ
ַה ַחּיָ ה וְ ַע ַ
מׁשה ֶע ֶבד
ֹרֹות־אל ְּביָ ָדם׃ ָאז יָ ִׁשירּו ִׁשיר ֶ
ֵ
כֹוכית וְ ִכּנ
ַהּזְ ִ
נֹור ִאים ַמ ֲע ֶׂשיָך יְ הֹוָ ה
ֹלהים וְ ִׁשיר ַה ֶּׂשה ֵלאמ ֹר ּגְ ד ִֹלים וְ ָ
ָה ֱא ִ
*
ּדֹוׁשים׃ ִמי ל ֹא
ֹלהי ְצ ָבאֹות ְּוד ָר ֶכיָך ֱא ֶמת וָ ֶצ ֶדק ֶמ ֶלְך ַה ְּק ִ
ֱא ֵ
יִּתן ָּכבֹוד ִל ְׁש ֶמָך ָקדֹוׁש ַא ָּתה ְל ַב ְּדָך ָוְכל־
ָיִר ֲאָך יְ הֹוָ ה ִמי ל ֹא ֵ
י־צ ְד ָק ְתָך נִ גְ ָל ָתה׃
ַהּגֹויִם יָב ֹאּו וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו ְל ָפנֶיָך ִּכ ִ
וְהּנֵ ה ֵה ַיכל ִמ ְׁש ַּכן ָה ֵעדּות נִ ְפ ַּתח ַּב ָּׁש ָמיִם׃
י־כן ָר ִא ִיתי ִ
וְא ֲח ֵר ֵ
ַ
ן־ה ֵה ָיכל ְמ ֻל ָּב ִׁשים
וְׁש ְב ָעה ַמ ְל ָא ִכים נ ֹ ְׂש ֵאי ֶׁש ַבע ַה ַּמּגֵ פֹות ְיָצאּו ִמ ַ
ִ
*
וַּת ֵּתן ַא ַחת
נֵיהם׃ ִ
וַחג ֵֹורי ֵאזֹור זָ ָהב ְּב ָמ ְת ֶ
י־ׁשׁש ַּצח ָּוב ִהיר ֲ
גְד ֵ
ִּב ֵ
ל־ׁש ְב ַעת ַה ַּמ ְל ָא ִכים ִׁש ְב ָעה ִמזְ ְר ֵקי זָ ָהב
ֵמ ַא ְר ַּבע ַה ַחּיֹות ֶא ִ
וְה ֵה ָיכל ָיִּמ ֵלא
ֹלהים ֵאל ַחי ַעד־ע ְֹול ֵמי ע ָֹול ִמים׃ ַ
ְמ ֵל ִאים ֲח ַמת ֱא ִ
ל־ה ֵה ָיכל ַעד ֲא ֶׁשר
ֹלהים וְל ֹא יָכ ֹל ִאיׁש ָלב ֹא ֶא ַ
ָע ָׁשן ִמ ְּכבֹוד ע ֹז ֱא ִ
ִּת ְכ ֶלינָ ה ֶׁש ַבע ַה ַּמּגֵ פֹות ֲא ֶׁשר ִּב ֵידי ִׁש ְב ַעת ַה ַּמ ְל ָא ִכים׃
ל־ׁש ְב ַעת ַה ַּמ ְל ָא ִכים
ן־ה ֵה ָיכל ק ֵֹרא ֶא ִ
וָ ֶא ְׁש ַמע קֹול ּגָ דֹול ִמ ַ
ת־ׁש ְב ָעה ַה ִּמזְ ָר ִקים ַה ְּמ ִכ ִילים ֲח ַמת
ֵלאמ ֹר ְלכּו וְ ָה ִריקּו ֶא ִ
ת־מזְ ָרקֹו ַעל־
ל־ה ָא ֶרץ׃ וַ ּיֵ ֶלְך ָה ִראׁשֹון וַ ּיָ ֶרק ֶא ִ
ֹלהים ַע ָ
ָה ֱא ִ
ָה ָא ֶרץ וַ יְ ִהי ִל ְׁש ִחין ָרע ּפ ֵֹר ַח ָּב ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ָּתו ַה ַחּיָ ה ָּב ֶהם
ל־צ ְל ָמּה׃
וְ ַה ִּמ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ֶא ַ
ת־מזְ ָרקֹו ֶאל־ּתֹוְך ַהּיָ ם וַ יְ ִהי ְל ָדם ַּכ ָּדם ֲא ֶׁשר
וַ ּיָ ֶרק ַה ֵּׁשנִ י ֶא ִ
יָ זּובּו ְפגָ ִרים ֵמ ִתים וַ ָּת ָמת ָּכל־נֶ ֶפׁש ַחּיָ ה ֲא ֶׁשר ַּבּיָ ם׃
ל־מ ְעיְ נֵ י ָמיִ ם
ל־הּנְ ָהרֹות וְ ַע ַ
ת־מזְ ָרקֹו ַע ַ
יׁשי ֶא ִ
וַ ּיָ ֶרק ַה ְּׁש ִל ִ
ת־מ ְל ַאְך ַה ַּמיִ ם א ֵֹמר ַצ ִּדיק ַא ָּתה
וַ ּיֵ ָה ְפכּו ְל ָדם׃ וָ ֶא ְׁש ַמע ֶא ַ
י־כן ָח ָר ְצ ָּת׃ ֵהם ָׁש ְפכּו ַדם
יְ הֹוָ ה ַההֹוֶ ה וְ ָהיָ ה וְ יִ ְהיֶ ה ִּכ ֵ
י־כן יָ ֲא ָתה ָל ֶהם׃
יתם ָּדם ִּכ ֵ
יאים וְ ַא ָּתה ִה ְׁש ִק ָ
דׁשים ּונְ ִב ִ
ְק ִ
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עֹול ִמים.
 v. 3בס׳׳א ָ
י־ח ֶפץ.
 v. 6בס׳׳א ַא ְבנֵ ֵ
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ֹלהים
ן־ה ִּמזְ ֵּב ַח א ֵֹמר ָא ֵמן ִמ ְׁש ָּפ ְטָך יְ הֹוָ ה ֱא ִ
וָ ֶא ְׁש ַמע קֹול ִמ ַ
ֵאל ַׁש ַּדי ֱא ֶמת וָ ֶצ ֶדק׃
ל־ּפנֵ י ַה ָּׁש ֶמׁש וַ יִ ּנָ ֶתן־לֹו ְל ַל ֵהט
ת־מזְ ָרקֹו ַע ְ
וְ ָה ְר ִב ִיעי ֵה ִריק ֶא ִ
נֹורא ְמא ֹד
ת־ה ֲאנָ ִׁשים ָּב ֵאׁש׃ וַ ּיִ ָּצ ְרבּו ָה ֲאנָ ִׁשים ְּב ַל ַהט ָ
ֶא ָ
ל־ה ַּמּגֵ פֹות ָה ֵא ֶּלה וְ ל ֹא
ֹלהים ַה ַּׁש ִּליט ַע ַ
ת־ׁשם ֱא ִ
וַ יְ גַ ְּדפּו ֶא ֵ
ָׁשבּו ָל ֶתת־לֹו ָּכבֹוד׃
כּותּה
ל־ּכ ֵּסא ַה ַחּיָ ה וַ ֶּת ְח ַׁשְך ַמ ְל ָ
ת־מזְ ָרקֹו ַע ִ
יׁשי ֶא ִ
וַ ּיָ ֶרק ַה ֲח ִמ ִ
ֹלהי ַה ָּׁש ַמיִ ם
ת־א ֵ
ת־לׁשֹונָ ם ֵמר ֹב ְּכ ֵא ָבם׃ וַ יְ גַ ְּדפּו ֶא ֱ
וַ יְ נַ ְּׁשכּו ֶא ְ
יהם׃
ִמ ְּפנֵ י ַה ַּמ ְכאֹוב וְ ַה ְּׁש ִחין וְ ל ֹא ָׁשבּו ִמ ַּמ ֲע ֵׂש ֶ
ר־ּפ ָרת
ת־מזְ ָרקֹו ֶאל־ּתֹוְך ַהּנָ ָהר ַהּגָ דֹול נְ ַה ְ
וַ ּיָ ֶרק ַה ִּׁש ִּׁשי ֶא ִ
ימיו ְל ַפּנֹות ֶּד ֶרְך ִל ְפנֵ י ַה ְּמ ָל ִכים ַה ָּב ִאים ִמ ִּמזְ ַרח־
וַ ּיֶ ֶח ְרבּו ֵמ ָ
לׁשה רּוחֹות ְט ֵמ ִאים ְּכ ַת ְבנִ ית ְצ ַפ ְר ְּד ִעים
ָׁש ֶמׁש׃ וָ ֵא ֶרא ְׁש ָ
ּומ ִּפי נְ ִביא ַה ָּׁש ֶקר׃ ִּכי ֵהם
ּומ ִּפי ַה ַחּיָ ה ִ
י ְֹצ ִאים ִמ ִּפי ַה ַּתּנִ ין ִ
ל־מ ְל ֵכי ֶא ֶרץ
ּוב ִאים ֶא ַ
מֹופ ִתים ָ
ְ
רּוחֹות ַה ֵּׁש ִדים ָהע ִֹׂשים
וְ ֵת ֵבל ֻּכ ָּלה ֶל ֱאס ֹף א ָֹתם ְל ִמ ְל ָח ָמה ַלּיֹום ַהּגָ דֹול הּוא יֹום
ֹלהי ְצ ָבאֹות׃ ִהנְ נִ י ָבא ְּכגַ ּנָ ב ַא ְׁש ֵרי ָה ִאיׁש ַהּנֵ עֹור וְ ֶאת־
ֱא ֵ
ת־ע ְרוָ תֹו׃ וְ ֵהם
ְּבגָ ָדיו הּוא נ ֵֹצר ְל ִב ְל ִּתי יֵ ֵלְך ָער ֹם וְ ָראּו ֶא ֶ
ל־ה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָה ִע ְב ִרים יִ ְק ְראּו לֹו ַהר
ִה ְק ִהילּו א ָֹתם ֶא ַ
ְמגִ ּדֹו׃
ל־ּפנֵ י ְר ִק ַיע ַה ָּׁש ָמיִ ם וַ ּיֵ ֵצא קֹול
ת־מזְ ָרקֹו ַע ְ
וְ ַה ְּׁש ִב ִיעי ֵה ִריק ֶא ִ
ן־ה ִּכ ֵּסא ֵלאמ ֹר נֶ ֱע ָׂש ָתה׃ וְ ִהּנֵ ה
ן־ה ֵה ָיכל ָה ֶע ְליֹון ִמ ַ
ּגָ דֹול ִמ ַ
ּור ָע ִמים וַ יְ ִהי ַר ַעׁש ּגָ דֹול ֲא ֶׁשר ל ֹא־
ּוב ָר ִקים ְ
נִ ְׁש ְמעּו ק ֹלֹות ְ
ל־ה ָא ֶרץ ִּכי גָ ד ֹל ָה ַר ַעׁש ַעד־
ן־היֹות ָא ָדם ַע ָ
ָהיָ ה ָכמ ֹהּו ְל ִמ ֱ
לׁשה ֲח ָל ִקים ָע ֵרי ַהּגֹויִ ם
דֹולה ִל ְׁש ָ
ְמא ֹד׃ וַ ֵּת ָח ֵלק ָה ִעיר ַהּגְ ָ
קֹותּה ּכֹוס
ֹלהים ְל ַה ְׁש ָ
דֹולה נִ ְפ ְק ָדה ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
ּוב ֶבל ַהּגְ ָ
נָ ָפלּו ָ
קֹומם
יֵ ין ֲח ַמת ַאּפֹו׃ נָ ְדדּו ִאּיֵ י ַהּיָ ם וְ ֶה ָה ִרים נֶ ְע ְּתקּו ִמ ְּמ ָ
וְ ֵאינָ ם׃
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אׁשי ָה ֲאנָ ִׁשים
ל־ר ֵ
ן־ה ָּׁש ַמיִ ם ִה ְמ ִטירּו ָב ָרד ָּכ ֵבד ְּכ ִכ ָּכר ַע ָ
ּומ ַ
ִ
ל־ּד ַבר ַמּגֵ ַפת ַה ָּב ָרד ִּכי־
ֹלהים ַע ְ
ת־ה ֱא ִ
וַ יְ גַ ְּדפּו ָה ֲאנָ ִׁשים ֶא ָ
ד־מא ֹד׃
ָכ ְב ָדה ַמ ָּכתֹו ַע ְ
ן־ׁש ְב ַעת ַה ַּמ ְל ָא ִכים נ ְֹׂש ֵאי ִׁש ְב ַעת ַה ִּמזְ ָר ִקים
וַ ּיָב ֹא ֶא ָחד ִמ ִ
ת־מ ְׁש ַּפט ַהּזֹונָ ה
וַ ַיְד ֵּבר ִע ָּמ ִדי ֵלאמ ֹר ֵא ַלי ּב ֹא וְ ַא ְר ֲאָך ֶא ִ
ל־מיִם ַר ִּבים׃ ֲא ֶׁשר זָ נּו ַא ֲח ֶר ָיה ַמ ְל ֵכי
ּיׁש ֶבת ַע ַ
דֹולה ַה ֶ
ַהּגְ ָ
רּוח
ּיֹול ֵיכנִי ָב ַ
יׁש ֵבי ֵת ֵבל ִה ְׁש ַּת ְּכרּו ִמּיֵ ין ַּתזְ נֻ ָתּה׃ וַ ִ
ָה ָא ֶרץ וְ ְ
ּתֹולע ְמ ֵל ָאה
ל־חּיָ ה ֲא ֻד ָּמה ַכ ָ
יׁש ֶבת ַע ַ
ַה ִּמ ְד ָּב ָרה וָ ֵא ֶרא ִא ָּׁשה ֶ
אׁשים ָלּה וְ ֶע ֶׂשר ְק ָרנָיִם׃ וְ ָה ִא ָּׁשה
ּדּופים וְ ִׁש ְב ָעה ָר ִ
ְׁשמֹות ּגִ ִ
נֵי־ח ֶפץ ְּופנִינִים
תֹול ַעת וְ ע ָֹטה זָ ָהב ַא ְב ֵ
ּוׁשנִי ַ
בּוׁשּה ַא ְרּגָ ָמן ְ
ְל ָ
ל־מ ְצ ָחּה
נּונֶיה׃ וְ ַע ִ
תֹועבֹות זְ ָ
ּקּוצים וְ ֲ
וְכֹוס זָ ָהב ְּביָ ָדּה ְמ ֵל ָאה ִׁש ִ
ּקּוצי
דֹולה ִהיא ֵאם ַהּזְ נּות וְ ִׁש ֵ
ָּכתּוב ֵׁשם ְּב ֶד ֶרְך סֹוד ָּב ֶבל ַהּגְ ָ
דֹוׁשים וְ ֵע ֵדי
ת־ה ִא ָּׁשה ִׁשּכ ָֹרה ִמ ַּדם ַה ְּק ִ
ָה ָא ֶרץ׃ וָ ֵא ֶרא ֶא ָ
ֹאמר ֵא ַלי
ד־מא ֹד ַמ ְראֹות א ָֹתּה׃ וַ ּי ֶ
ׁשּוע וְ ַׁש ָּמה ֲא ָחזַ ְתנִי ַע ְ
יֵ ַ
ּתֹומם ִהנְ נִי ַמּגִ יד ְלָך סֹוד ָה ִא ָּׁשה וְ ַה ַחּיָ ה
ַה ַּמ ְל ָאְך ָל ָּמה ּזֶ ה ִּת ְׁש ֵ
אׁשים וְ ֶע ֶׂשר ְק ָרנָיִם׃ ַה ַחּיָ ה
ַהּנ ֵֹׂשאת א ָֹתּה ַּב ֲע ַלת ִׁש ְב ָעה ָר ִ
י־כן ָח ְל ָפה ָּלּה וְ עֹוד
יְתה ָב ָא ֶרץ ַא ֲח ֵר ֵ
ֲא ֶׁשר ָר ֲא ָתה ֵעינְ ָך ָה ָ
יׁש ֵבי ֵת ֵבל ֲא ֶׁשר ל ֹא נִ ְכ ְּתבּו
ן־ה ְּתהֹום וְ ַל ֲא ַבּדֹון ֵּת ֵרד וְ ְ
ַּת ֲע ֶלה ִמ ַ
ֹאחזֵ ם
מֹותם ְּב ֵס ֶפר ַה ַחּיִ ים ֵמר ֹאׁש ִמ ַּק ְד ֵמי ֶא ֶרץ ַׁש ָּמה ת ֲ
ְׁש ָ
יְתה וְ ֵאינֶ ּנָ ה וַ ֲע ִת ָידה ָלב ֹא׃ ּפ ֹה
ת־ה ַחּיָ ה ֲא ֶׁשר ָה ָ
ִּב ְרא ָֹתם ֶא ַ
אׁשים ִׁש ְב ָעה ָה ִרים ֵהם ֲא ֶׁשר
ִאיׁש ְּתבּונֹות ִיָבין ִׁש ְב ָעה ָה ָר ִ
יהם׃ וְ ַה ְּמ ָל ִכים ִׁש ְב ָעה ֵהם ֲח ִמ ָּׁשה ֵמ ֶהם
יׁש ֶבת ֲע ֵל ֶ
ָה ִא ָּׁשה ֶ
ֹא־בא עֹוד וְ ָהיָ ה ִּכי יָב ֹא
נָ ָפלּו ֶא ָחד מ ֵֹלְך ַּכּיֹום וְ ָה ַא ֲחרֹון ל ָ
יְתה וְ ֵאינֶ ּנָ ה הּוא ֶמ ֶלְך
יַ ֲעמ ֹד ַאְך ִלזְ ָמן ָקטֹן׃ וְ ַה ַחּיָ ה ֲא ֶׁשר ָה ָ
ן־ה ִּׁש ְב ָעה הּוא וְ ַל ֲא ַבּדֹון ֵיֵלְך׃ וְ ֶע ֶׂשר ַה ְּק ָרנַיִם ֲא ֶׁשר
ּומ ַ
ְׁש ִמינִי ִ
לּוכה ִּכי
ית ֲע ָׂש ָרה ְמ ָל ִכים ֵהם ֲא ֶׁשר ל ֹא ִהּגִ יעּו עֹוד ַל ְּמ ָ
ָר ִא ָ
ם־ה ַחּיָ ה׃
ם־ּכ ְמ ָל ִכים ְיִמ ְׁשלּו ָׁש ָעה ַא ַחת ִע ַ
ִא ִ
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ל־ה ַחּיָ ה׃ וְ ֵהם
יִּתנּו ֶא ַ
ּומ ְמ ַׁש ְל ָּתם ְ
ת־ח ָילם ֶ
רּוח ֶא ָחד ָּב ֶהם וְ ֶא ֵ
וְ ַ
יהם ִּכי הּוא ֲאדֹון ָה ֲאד ֹנִים
ת־ה ֶּׂשה וְ ַה ֶּׂשה יִגְ ַּבר ֲע ֵל ֶ
ָיִּל ֲחמּו ֶא ַ
ּיֹוסף
יאי ֵאל ְּב ִח ָיריו וְ נֶ ֱא ָמנָיו׃ וַ ֶ
ּומ ֶלְך ַה ְּמ ָל ִכים ְּוצ ָב ָאיו ִעּמֹו ְק ִר ֵ
ֶ
יׁש ֶבת ָׁשם ַהּזֹונָ ה ֵהם
ית ֲא ֶׁשר ֶ
ֹאמר ֵא ָלי ַה ַּמיִם ֲא ֶׁשר ָר ִא ָ
וַ ּי ֶ
ּוק ַהל ַע ִּמים וְ גֹויִם ְּולׁש ֹנֹות׃ וְ ֶע ֶׂשר ַה ְּק ָרנַיִם ֲא ֶׁשר
ַע ִּמים ְ
יגּוה
ת־הּזֹונָ ה וְ ִה ִּצ ָ
אּוה ֶא ַ
יַח ָּדו יִ ְׂשנְ ָ
ם־ה ַחּיָ ה ֵהם ְ
ית ִע ַ
ָר ִא ָ
פּוה ָּכ ִליל ָּב ֵאׁש׃ ִּכי
ּוׂש ָר ָ
ת־ּב ָׂש ָרּה ְ
ׁש ֵֹמ ָמה וַ ֲע ֻר ָּמה וְ ָא ְכלּו ֶא ְ
ת־ע ָצתֹו וְ ִל ְהיֹות ָל ֶהן ֵּד ָעה ֶא ָחת
ֹלהים נָ ַתן ְּב ִל ָּבן ְל ַמ ֵּלא ֶא ֲ
ָה ֱא ִ
ֹלהים ֵמ ָה ֵחל
י־יִּתּמּו ִד ְברֵי ָה ֱא ִ
ת־מ ְמ ַׁש ְל ָּתן ַל ַחּיָ ה ַעד ִּכ ַ
ָל ֵתת ֶא ֶ
דֹולה ָׂש ָר ִתי
ית ִהיא ָה ִעיר ַהּגְ ָ
ד־ּכ ֵּלה׃ וְ ָה ִא ָּׁשה ֲא ֶׁשר ָר ִא ָ
וְ ַע ַ
ְב ַמ ְמ ְלכֹות ָה ָא ֶרץ׃
ן־ה ָּׁש ָמיִ ם ַׂשר וְ גָ דֹול
יתי ַמ ְל ָאְך ַא ֵחר י ֵֹרד ִמ ַ
י־כן ָר ִא ִ
וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ּובקֹול גָ דֹול ֵלאמ ֹר
וְ ָה ָא ֶרץ ֵה ִא ָירה ִמ ְּכב ֹדֹו׃ וַ ּיִ ְק ָרא ְּבכ ַֹח ְ
דֹולה ָהיְ ָתה ִלנְ וֵ ה ְׂש ִע ִירים ָּב ֵּתי ְכ ָל ִאים
נָ ְפ ָלה נָ ְפ ָלה ָּב ֶבל ַהּגְ ָ
ל־רּוח ָט ֵמא וְ ֵקן ְל ָכל־עֹוף ֶׁש ֶקץ וְ נִ ְת ָעב׃ ִּכי ִמיֵ ין ֲח ַמת
ַ
ְל ָכ
יה וְ ס ֲֹח ֵרי ֶא ֶרץ
ּומ ְל ֵכי ֵת ֵבל זָ נּו ֵא ֶל ָ
ל־הּגֹויִ ם ַ
ַּתזְ נֻ ָתּה ָשתּו ָכ ַ
יה׃
ֶה ְע ִׁשירּו ִמ ִּׁש ְפ ַעת ֵחיל ַּת ֲענֻ גֶ ָ
ּתֹוכּה ַע ִּמי
ן־ה ָּׁש ַמיִ ם ק ֵֹרא ְצאּו ִמ ָ
וָ א ְֶׁש ַמע קֹול ַא ֵחר ִמ ַ
יה׃ ִּכי נָ גְ עּו ֶאל־
יה וְ ָד ְבקּו ָב ֶכם ַּת ֲח ֻל ֶא ָ
ֹאת ָ
ן־ּתּגְ עּו ְב ַחּט ֶ
ֶּפ ִ
מּו־לּה
ת־עֹונָ ּה׃ ַׁש ְּל ָ
ֹלהים ֶא ֲ
יה וַ ּיִ זְ ּכ ֹר ֱא ִ
ֹאת ָ
ַה ָּׁש ַמיִ ם ַחּט ֶ
ׂשּו־לּה ִּכ ְפ ָליִ ם ְּב ֶמ ֶסְך ַהּכֹוס ֲא ֶׁשר
ָ
מּולּה ֶׁשּגָ ְמ ָלה ָל ֶכם ֲע
ּגְ ָ
ּומ ֻעּנָ גָ ה
ירה ְ
כּו־לּה ִּכ ְפ ָליִ ם׃ ַּכ ֲא ֶׁשר ָהיְ ָתה גְ ִב ָ
ָמ ְס ָכה ִמ ְס ָ
יה ַמ ְדוֶ ה וָ ֵא ֶבל ִּכי ָא ְמ ָרה ִב ְל ָב ָבּה ַמ ְל ָּכה
ֵּכן ָה ִביאּו ָע ֶל ָ
ל־ּכן
עֹולם ל ֹא ֵא ֵׁשב ַא ְל ָמנָ ה וְ ל ֹא ֵא ַדע ְׁשכֹול׃ ַע ֵ
ֲאנִ י ְל ָ
יה ָמוֶ ת ֵא ֶבל וְ ָר ָעב
ל־ּת ֲח ֻל ֶא ָ
ָּתב ֹאנָ ה ָּלּה ְּביֹום ֶא ָחד ָּכ ַ
ֹלהים ַהּׁש ֵֹפט א ָֹתּה׃
וְ ָהיְ ָתה ְל ַמ ֲאכ ֶֹלת ֵאׁש ִּכי ָחזָ ק יְ הֹוָ ה ֱא ִ
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י־א ֶרץ ֲא ֶׁשר זָ נּו א ָֹתּה וְ ִה ְת ַע ְּלסּו ִע ָּמּה ְּב ַת ֲענּוגִ ים
ּומ ְל ֵכ ֶ
ַ
ּומ ָּמגֹור
ת־ע ַׁשן ְׂש ֵר ָפ ָתּה׃ ִ
יִ ְבּכּו יִ ְס ְּפדּו ָלּה ִּב ְרא ָֹתם ֶא ֲ
אֹוי־לְך ָּב ֶבל ִעיר
ָ
אֹוי־לְך
ָ
וְ ֶׁש ֶבר ֵמ ָרחֹוק יַ ַע ְמדּו וְ קֹונֵ נּו
ַר ָּב ִתי ָעם ִק ְריָ ה נִ ְׂשּגָ ָבה ְּב ֶרגַ ע ֶא ָחד ָּבא ָע ַליִ ְך ִמ ְׁש ָּפ ֵטְך׃
י־א ֶרץ ִּכי ֵאין ק ֹנֶ ה עֹוד
יה ְּכנַ ֲענֵ ָ
ּובכּו וְ ִה ְת ַא ְּבלּו ָע ֶל ָ
ָ
ּופנִ ינִ ים ֵׁשׁש
ְל ַס ְח ָרם׃ ְס ַחר זָ ָהב וָ ֶכ ֶסף וְ ֶא ֶבן יְ ָק ָרה ְ
ּוכ ֵלי
ל־ע ֵצי ְב ָׂש ִמים ְּכ ֵלי ֶׁשנְ ַה ִּבים ְ
ּומ ִׁשי וְ ָׁשנִ י ָּכ ֲ
וְ ַא ְרּגָ ָמן ֶ
ּוקט ֶֹרת
ן־ּב ֶׂשם ְ
חׁשת ַּב ְרזֶ ל וָ ָׁשיִ ׁש׃ ִקּנְ ָמ ֶ
ֵע ִצים יְ ָק ִרים נְ ֶ
ּולבֹונָ ה יַ יִ ן וְ ֶׁש ֶמן ס ֶֹלת וְ ִח ִּטים ִמ ְקנֵ ה ָב ָקר וְ צ ֹאן
ַס ִּמים מ ֹר ְ
סּוס וְ ֶר ֶכב ֶע ֶבד וְ ִׁש ְפ ָחה׃ ָר ַחק ִמ ֵּמְך ְּפ ִרי ַת ֲאוָ ה ְל ֵעינָ יִ ְך
ּומגָ ִדים ל ֹא ִת ְמ ְצ ִאי־עֹוד ָאזְ לּו ָל ֶהם וְ ֵאינָ ם׃
ל־ע ָדנִ ים ְ
וְ ָכ ֲ
ּומ ֶּׁש ֶבר
יה ִמ ָּמגֹור ִ
וְ ָהר ְֹכ ִלים ֲא ֶׁשר ָמ ְצאּו אֹון ָל ֶהם ְּב ִעזְ בֹונֶ ָ
יה וְ ָס ְפדּו ֵלאמ ֹר׃ ַא ְל ַלי ַל ִּק ְריָ ה
ּובכּו ֵא ֶל ָ
יַ ַע ְמדּו ֵמ ָרחֹוק ָ
דֹולה ֲא ֶׁשר ָל ְב ָׁשה ֵׁשׁש וְ ַא ְרּגָ ָמן וְ ָׁשנִ י וַ ַּת ַעד ֲע ִדי־זָ ָהב
ַהּגְ ָ
ּופנִ ינִ ים׃ ֵאיְך ָספּו ַּתּמּו ְּכ ֶרגַ ע ָּכל־הֹון ָע ָתק
י־ח ֶפץ ְ
ַא ְבנֵ ֵ
אכה
זֶ ה וְ ָכל־ח ֵֹבל וְ ע ֵֹבר ָא ְרחֹות יַ ִּמים ַמ ָּל ִחים וְ ע ֵֹׂשי ְמ ָל ָ
ת־ע ַׁשן
ְּב ַמיִ ם ַר ִּבים ֵמ ָרחֹוק ָע ָמדּו׃ וַ ּיִ ְצ ֲעקּו ִב ְרא ָֹתם ֶא ֲ
דֹולה׃ וַ ּיִ זְ ְרקּו ָע ָפר
ְׂש ֵר ָפ ָתּה ֵלאמ ֹר ַאּיֵ ה ִעיר ָּכ ִעיר ַהּגְ ָ
יהם וַ ּיִ זְ ֲעקּו ִּב ְב ִכי וְ ֵא ֶבל ֵלאמ ֹר ַא ְל ַלי ַל ִּק ְריָ ה
אׁש ֶ
ל־ר ֵ
ַע ָ
ל־ּב ֲע ֵלי ֳאנִ ּיֹות ַּבּיָ ם
דֹולה ֵמ ֵחיל ָע ְׁש ָרּה ֶה ֱע ִׁשירּו ָּכ ַ
ַהּגְ ָ
דׁשים
מֹו־רגַ ע׃ ַצ ֲהלּו וָ רֹּנּו ָׁש ַמיִ ם ְק ִ
פּוכה ִהיא ְּכ ָ
וְ ַע ָּתה ֲה ָ
ֹלהים ֶאת־נִ ְק ַמ ְת ֶכם ִמּיָ ָדּה׃
יאים ִּכי־נָ ַקם ֱא ִ
יחים ּונְ ִב ִ
ְׁש ִל ִ
דֹולה ְּכ ֶפ ַלח ֶר ֶכב וַ ּיַ ְׁש ֵלְך
ּומ ְל ָאְך ֶא ָחד ּגִ ּבֹור נָ ָׂשא ֶא ֶבן ּגְ ָ
ַ
דֹולה
ֹאמר ָּכ ָכה ִּת ְׁש ַקע ָּב ֶבל ָה ִעיר ַהּגְ ָ
ֶאל־ּתֹוְך ַהּיָ ם וַ ּי ַ
ֹא־יּׁש ַמע עֹוד ָּבְך קֹול
ָ
ֹא־ת ָּמ ֵצא עֹוד׃ ל
ְּב ֶׁש ֶצף ֶק ֶצף וְ ל ִ
חׁשב
ל־ח ָרׁש וְ ֵ
ְמנַ ּגְ נִ ים וְ ָׁש ִרים וְ ֶה ְמיַ ת ֲח ִל ִלים וַ ֲחצ ְֹצרֹות וְ ָכ ָ
תֹוכְך ַאף ל ֹא יִ ָּׁש ַמע ָּבְך קֹול ֵר ָחיִ ם׃
ל ֹא־יִ ָּמ ֵצא עֹוד ְב ֵ
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ר־ּבְך וְ קֹול ָח ָתן וְ קֹול ַּכ ָּלה ָא ַבד ִמ ֵּמְך יַ ַען
וְ אֹור נֵ ר ל ֹא יָ ֶא ָ
ל־הּגֹויִ ם׃ וְ ַדם
ּוב ְכ ָׁש ַפיִ ְך נִ ְּדחּו ָכ ַ
י־א ֶרץ ִ
ְּכנַ ֲענַ יִ ְך ָהיּו נִ ְכ ַּב ֵּד ֶ
ל־ח ְל ֵלי ָה ָא ֶרץ׃
יה וְ ָכ ַ
דֹוׁשים נִ ְמ ָצא ִב ְכנָ ֶפ ָ
יאים וְ ַה ְּק ִ
ַהּנְ ִב ִ
י־כן ָׁש ַמ ְע ִּתי קֹול ּגָ דֹול ְּכקֹול ָהמֹון ַרב ַּב ָּׁש ַמיִ ם ק ִֹראים
וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ֹלהינּו׃ ֱא ֶמת
ׁשּועה וְ ַה ִּת ְפ ֶא ֶרת וְ ָהע ֹז ַליהֹוָ ה ֱא ֵ
ַה ֲללּויָ ּה ַה ְּת ָ
יתה
ר־ה ְׁש ִח ָ
דֹולה ֲא ֶׁש ִ
ת־הּזֹונָ ה ַהּגְ ָ
י־ׁש ַפט ֶא ַ
וָ ֶצ ֶדק ִמ ְׁש ָּפטֹו ִּכ ָ
ת־ּדם ֲע ָב ָדיו ַה ָּׁשפּוְך׃
ת־ה ָא ֶרץ ְּב ַתזְ נֻ ָתּה וַ ּיִ ְדרׁש ִמּיָ ָדה ֶא ַ
ֶא ָ
עֹול ִמים יַ ֲע ֶלה ֲע ָׁשנָ ּה׃
ָ
ד־עֹול ֵמי
ְ
וַ ּיַ ֲענּו ֵׁשנִ ית ַה ֲללּויָ ּה ַע
יהם
ל־ּפנֵ ֶ
וְ ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ָּב ָעה ַהּזְ ֵקנִ ים וְ ַא ְר ַּבע ַה ַחּיֹות נָ ְפלּו ַע ְ
ֹאמרּו ָא ֵמן ַה ֲללּויָ ּה׃
ל־ה ִּכ ֵּסא וַ ּי ְ
ּיׁשב ַע ַ
אֹלהים ַה ֵ
וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו ֵל ִ
ֹלהינּו ָּכל־
ת־א ֵ
ן־ה ִּכ ֵּסא ֵלאמ ֹר ַה ֲללּו ֶא ֱ
וְ קֹול ק ֵֹרא יָ ָצא ִמ ַ
דֹולים׃ וָ ֶא ְׁש ַמע ְּכקֹול ָהמֹון
ם־הּגְ ִ
ֲע ָב ָדיו וִ ֵיר ָאיו ַה ְּק ַטּנִ ים ִע ַ
ַרב ְּוכקֹול ַמיִ ם ַר ִּבים וְ ִכ ְׁשאֹון ַר ַעם ָחזָ ק ק ֵֹרא ַה ֲללּויָ ּה ִּכי־
ֹלהי ְצ ָבאֹות׃ ְלכּו וְ נִ ְׂש ְמ ָחה וְ נָ גִ ָילה וְ נִ ְּתנָ ה ּלֹו
ָמ ַלְך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
רּוכה ַבּכ ֹל׃ וַ ּיֻ ַּתן ָלּה
ָכבֹוד ִּכי ָב ָאה ֲח ֻתּנַ ת ַה ֶּׂשה וְ ַכ ָּלתֹו ֲע ָ
ֹאמר
דֹוׁשים׃ וַ ּי ֶ
ִל ְלּבׁש ּבּוץ זַ ְך וְ נָ ִקי ִּכי בּוץ הּוא ִצ ְד ַקת ַה ְּק ִ
ל־ה ִּמ ְׁש ֶּתה ַל ֲח ֻתּנַ ת ַה ֶּׂשה
ֵא ַלי ְּכת ֹב ַא ְׁש ֵרי ַה ִּק ֻר ִאים ֶא ַ
ֹלהים ֱא ֶמת׃ וַ ֲאנִ י נָ ַפ ְל ִּתי ְל ַרגְ ָליו
ֹאמר ֵא ֶּלה ִד ְב ֵרי ֱא ִ
ּיֹוסף וַ ּי ֶ
וַ ֶ
ֹא־כן ְר ֵאה ָאנ ִֹכי ֶע ֶבד ָּכמֹוָך
ֹאמר ֵא ַלי ל ֵ
ְל ִה ְׁש ַּת ֲחֹות לֹו וַ ּי ֶ
אֹלהים
ׁשּוע ֵל ִ
יקים ְּב ֵעדּות יֵ ַ
וְ ָח ֵבר ֲאנִ י ְלָך ְּול ַא ֶחיָך ַה ַּמ ֲחזִ ִ
בּואה׃
רּוח ַהּנְ ָ
ׁשּוע ִהיא ַ
ִּת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה ִּכי ֵעדּות יֵ ַ
ת־ה ָׁש ַמיִ ם נִ ְפ ָּת ִחים וְ ִהּנֵ ה־סּוס ָל ָבן וְ ָהר ֵֹכב ָע ָליו
וָ ֵא ֶרא ֶא ַ
יׁש ִרים׃ ֵעינָ יו
ּומ ְל ַח ְמּתֹו ְּב ֵמ ָ
ּומ ְׁש ָּפטֹו ִ
נִ ְק ָרא נֶ ֱא ָמן וְ יָ ָׁשר ִ
ְּכ ַל ֲהבֹות ֵאׁש וַ ֲע ָטרֹות ַרּבֹות ַעל־ר ֹאׁשֹו וְ ָע ָליו ֵׁשם ָחקּוק
ֲא ֶׁשר ל ֹא־יֵ ַדע א ֹתֹו ִאיׁש ִמ ְּל ַבּדֹו׃ וְ הּוא ע ֶֹטה ְלבּוׁש ְמ ָא ָּדם
ּוצ ָבא ַה ָּׁש ַמיִ ם ר ְֹכ ִבים
ֹלהים׃ ְ
ּוׁשמֹו נִ ְק ָרא ְּד ַבר ָה ֱא ִ
ְּב ָדם ְ
ל־סּוסים ְל ָבנִ ים ְמ ֻל ָּב ִׁשים ִּבגְ ֵדי־בּוץ זַ ְך וְ נָ ִקי׃
ִ
ַא ֲח ָריו ַע
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ת־הּגֹויִ ם ְּולר ֵֹעם
וְ ֶח ֶרב ַח ָּדה י ֵֹצאת ִמ ִּפיו ְל ַהּכֹות ָּבּה ֶא ַ
ֹלהי
ְּב ֵׁש ֶבט ַּב ְרזֶ ל וְ הּוא ד ֵֹרְך ְּבגַ ת יֵ ין ַה ֵח ָמה וְ ַהּזַ ַעף ֱא ֵ
ל־ּבגְ דֹו וְ ַעל־יְ ֵרכֹו ָּכתּוב ֵׁשם ֶמ ֶלְך ַה ְּמ ָל ִכים
ַה ְּצ ָבאֹות׃ וְ ַע ִ
וַ ֲאד ֹנֵ י ָה ֲאד ֹנִ ים׃
ל־ּכל־
ל־ה ֶּׁש ֶמׁש וְ ק ֵֹרא ְבקֹול ּגָ דֹול ֶא ָ
וָ ֵא ֶרא ַמ ְל ָאְך ֶא ָחד ע ֵֹמד ַע ַ
ל־ּפנֵי ְר ִק ַיע ַה ָּׁש ַמיִם ֵלאמ ֹר ּב ֹאּו ֵה ָא ְספּו
עֹופף ַע ְ
עֹוף ָּכנָ ף ַה ְמ ֵ
אֹלהים׃ וַ ֲא ַכ ְל ֶּתם ְּב ַׂשר ְמ ָל ִכים ְּב ַׂשר
ל־ה ִּמ ְׁש ֶּתה ַהּגָ דֹול ֵל ִ
ֶא ַ
סּוסים וְ ר ְֹכ ֵב ֶיהם ְּוב ַׂשר ְּבנֵי
ּבֹורים ְּב ַׂשר ִ
ָׂש ֵרי ֲא ָל ִפים ְּוב ַׂשר ּגִ ִ
דֹולים ֻּכ ָּלם׃
חֹורים וַ ֲע ָב ִדים ְק ַטּנִים ִעם־ּגְ ִ
ִ
י־ע ְרכּו ְל ִה ָּל ֵחם
יהם ִּכ ָ
ּומ ֲחנֵ ֶ
ּומ ְל ֵכי ָה ָא ֶרץ ַ
ת־ה ַחּיָ ה ַ
וָ ֵא ֶרא ֶא ַ
ּוצ ָבאֹו׃ וַ ִּת ָּת ֵפׂש ַה ַחּיָ ה ּונְ ִביא ַה ֶּׁש ֶקר נֶ ֱא ַחז
ִעם־ר ֵֹכב ַהּסּוס ְ
יח ֶאת־נ ְֹׂש ֵאי ָתו
יה ְל ַה ִּד ַ
ִע ָּמּה הּוא ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ָהא ֹתֹות ְל ָפנֶ ָ
יהם ֻה ְׁש ְלכּו ַחּיִ ים
ת־ה ִּמ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ְל ַצ ְל ָמּה וְ ֵהם ְׁשנֵ ֶ
ַה ַחּיָ ה וְ ֶא ַ
ֶאל־ּתֹוְך יַ ם ַה ַּת ְב ֵע ָרה ַהּב ֵֹער ְּבגָ ְפ ִרית׃ וְ ַהּנִ ְׁש ָא ִרים נָ ְפלּו
ל־ּכנָ ף ָׂש ְבעּו
ְל ִפי ַה ֶח ֶרב ַהּי ֵֹצאת ִמ ִּפי ר ֵֹכב ַהּסּוס וְ עֹוף ָּכ ָ
ִמ ְּב ָׂש ָרם׃
ּוביָ דֹו ַמ ְפ ֵּת ַח ַה ְּתהֹום וְ ַרּת ֹק
ן־ה ָּׁש ָמיִ ם ְ
יֹורד ִמ ַ
וָ ֵא ֶרא ַמ ְל ָאְך ֵ
ת־הּנָ ָחׁש ַה ַּק ְדמ ֹנִ י הּוא ַה ָּׁש ָטן
ת־ה ַּתּנִ ין ֶא ַ
ּגָ דֹול׃ וַ ּיִ ְתּפ ֹׂש ֶא ַ
ל־ה ְּתהֹום
ּׂשֹוטן וַ ּיֶ ְאס ֹר א ֹתֹו ְל ֶא ֶלף ָׁשנִ ים׃ וַ ּיַ ְׁש ִל ֵיכהּו ֶא ַ
ַה ֵ
ת־הּגֹויִ ם
יח עֹוד ֶא ַ
וַ ּיִ ְסּג ֹר ָע ָליו וַ ּיַ ְחּת ֹם ֵמ ַעל ַל ַּמ ְסּגֵ ר ְל ִב ְל ִּתי יַ ִּד ַ
י־כן יֻ ַּתר ִלזְ ָמן ָקט ֹן׃
ַעד־ּת ֹם ַה ָּׁשנִ ים ֶא ֶלף וְ ַא ֲח ֵר ֵ
יהם נִ ַּתן ְּביָ ָדם ַל ֲעׂשֹות
ּיׁש ִבים ֲע ֵל ֶ
וָ ֵא ֶרא ִכ ְסאֹות ע ְֹמ ִדים וְ ַל ְ
ׁשּוע ְּול ַמ ַען ְּד ַבר
רּותי ר ֹאׁש ְל ַמ ַען ֵעדּות יֵ ַ
ִמ ְׁש ָּפט וְ נַ ְפׁשֹות ְּכ ֵ
ֹלהים ֲא ֶׁשר ל ֹא ִה ְׁש ַּת ֲחוּו ַל ַחּיָ ה ְּול ַצ ְל ָמּה וְ ל ֹא נָ ְתנּו ֶאת־
ָה ֱא ִ
יח
ם־ה ָּמ ִׁש ַ
ל־מ ְצ ָחם וְ יָ ָדם ֵהם ָקמּו וַ ּיִ ְחיּו וַ ּיִ ְמ ְלכּו ִע ַ
ַה ָּתו ַע ִ
ֹא־קמּו ַל ַחּיִ ים ַעד־ּת ֹם ֶא ֶלף
ֶא ֶלף ָּׁשנִ ים׃ וְ יֶ ֶתר ַה ֵּמ ִתים ל ָ
קּומה ָה ִראׁש ֹנָ ה׃
ַה ָּׁשנִ ים ז ֹאת ִהיא ַה ְּת ָ
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קּומה ָה ִראׁש ֹנָ ה
ַא ְׁש ֵרי ַאנְ ֵׁשי־ק ֶֹדׁש ֲא ֶׁשר יִ ְקחּו ֶח ְל ָקם ַּב ְּת ָ
אֹלהים וְ ִל ְמ ִׁשיחֹו
ט־ּבם ֵׁשנִ ית ִּכי כ ֲֹהנִ ים יִ ְהיּו ֵל ִ
ַה ָּמוֶ ת ל ֹא יִ ְׁש ָל ָ
ּומ ְלכּו ִעּמֹו ֶא ֶלף ָׁשנִ ים׃
ָ
וְ ַא ֲח ֵרי ְכלֹות ֶא ֶלף ַה ָּׁשנִ ים יֻ ַּתר ַה ָּׂש ָטן ִמ ֵּבית ִּכ ְלאֹו׃ וְ יָ ָצא
ּומ גֹוג
ת־הּגֹויִ ם ְּב ַא ְר ַּבע ַּכנְ פֹות ָה ָא ֶרץ ֶאת־ּגֹוג ָ
יח ֶא ַ
ְל ַה ִּד ַ
ילם ַל ִּמ ְל ָח ָמ ה ָק ָהל ֲא ֶׁשר ל ֹא יִ ָּס ֵפר ְּכ חֹול ַהּיָ ם׃
ּול ַה ְק ִה ָ
ְ
דֹוׁשים וְ ֶאת־
ת־מ ֲחנֵ ה ַה ְּק ִ
ל־מ ְר ֲח ֵבי ָא ֶרץ וַ ּיָ ס ֹּבּו ֶא ַ
וַ ּיַ ֲעלּו ַע ֶ
ן־ה ָּׁש ַמיִ ם
ֹלהים ִמ ַ
ָה ִעיר ַהּנֶ ֱח ָמ ָדה וַ ֵּת ֶרד ֵאׁש ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
יחם נִ ַּדח ְליָ ם ּב ֵֹער ְּב ֵאׁש
ֹאכל א ָֹתם׃ וְ ַה ָּׂש ָטן ֲא ֶׁשר ִה ִּד ָ
וַ ּת ַ
ר־ׁשם ַה ַחּיָ ה ּונְ ִביא ַה ָּׁש ֶקר ִל ְהיֹות ְמ ֻעּנִ ים ָׁשם
וְ גָ ְפ ִרית ֲא ֶׁש ָ
עֹול ִמים׃
ד־עֹול ֵמי ָ
ְ
יֹומם וָ ַליְ ָלה ַע
ָ
ּיׁשב ָע ָליו ֲא ֶׁשר ֶא ֶרץ וְ ָׁש ַמיִ ם נָ ְדדּו
וָ ֵא ֶרא ִכ ֵּסא זַ ְך וְ גָ דֹול וְ ַה ֵ
דֹולים
ת־ה ֵּמ ִתים ּגְ ִ
קֹומם ַאּיֹו׃ וָ ֵא ֶרא ֶא ַ
ֹא־נֹודע ְמ ָ
ַ
ִמ ָּפנָ יו וְ ל
ם־ס ֶפר
ּוס ָפ ִרים נִ ְפ ָּת ִחים ּגַ ֵ
ם־ק ַטּנִ ים ע ְֹמ ִדים ִל ְפנֵ י־יְ הֹוָ ה ְ
ִע ְ
ילֹותם
ַא ֵחר נִ ְפ ָּתח הּוא ֵס ֶפר ַה ַחּיִ ים וַ ּיִ ָּׁש ְפטּו ַה ֵּמ ִתים ַּכ ֲע ִל ָ
ת־ה ֵּמ ִתים
תּובים ַּב ְּס ָפ ִרים ָה ֵהם׃ וַ ּיִ ֵּתן ַהּיָ ם ֶא ַ
ַּכ ֲא ֶׁשר ֵהם ְּכ ִ
ר־ּבם
ת־ה ֵּמ ִתים ֲא ֶׁש ָ
ֲא ֶׁשר ְּבתֹוכֹו וְ ַה ָּמוֶ ת וְ ַה ְּׁשאֹול נָ ְתנּו ֶא ַ
וַ ּיִ ָּׁש ְפטּו ִאיׁש ִאיׁש ְּכ ַמ ֲע ֵׂשהּו׃ וְ ַה ָּמוֶ ת וְ ַה ְּׁשאֹול נֶ ֶה ְדפּו ֶאל־
ּתֹוְך יָ ם ּב ֵֹער ָּב ֵאׁש זֶ ה הּוא ַה ָּמוֶ ת ַה ֵּׁשנִ י ַהּיָ ם ַהּב ֵֹער ָּב ֵאׁש׃
ל־איׁש ֲא ֶׁשר ל ֹא־נִ ְמ ָצא ָכתּוב ְּב ֵס ֶפר ַה ַחּיִ ים נֶ ְה ַּדף ֶאל־
וְ ָכ ִ
ּתֹוְך ַהּיָ ם ַהּב ֵֹער ָּב ֵאׁש׃
וָ ֵא ֶרא ָׁש ַמיִ ם ֲח ָד ִׁשים וְ ֶא ֶרץ ֲח ָד ָׁשה ִּכי ַה ָּׁש ַמיִ ם ָה ִראׁש ֹנִ ים
ת־ה ִעיר
וְ ָה ָא ֶרץ ָה ִראׁש ֹנָ ה ָע ְברּו וְ ַהּיָ ם ֵאין עֹוד׃ וְ ֶא ָ
יתי
יֹוחנָ ן ָר ִא ִ
רּוׁש ַליִ ם ַה ֲח ָד ָׁשה ָאנ ִֹכי ָ
דֹוׁשה ֶאת־יְ ָ
ַה ְּק ָ
רּוכה
יה ֲע ָ
ן־ה ָּׁש ָמיִ ם ְּכ ַכ ָּלה ְב ִק ֻּׁש ֶר ָ
ֹלהים ִמ ַ
י ֶֹר ֶדת ֵמ ֵאת ֱא ִ
ְל ַב ְע ָלּה׃
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ֹלהים
ן־ה ִּכ ֵּסא ָׁש ַמ ְע ִּתי ֵלאמ ֹר ִהּנֵ ה ִמ ְׁש ַּכן ֱא ִ
וְ קֹול ּגָ דֹול ִמ ַ
ֹלהים יִ ְהיֶ ה
תֹוכם ֵהם יִ ְהיּו־לֹו ְל ָעם וְ ָה ֱא ִ
ם־אנָ ִׁשים וְ ָׁש ַכן ְּב ָ
ִע ֲ
יהם
ל־ּד ְמ ָעה ֵמ ֵעינֵ ֶ
ּומ ָחה ָכ ִ
אֹלהים׃ ָ
ִא ָּתם וְ ָהיֶ ה ָל ֶהם ֵל ִ
ּוצ ָע ָקה אֹו ְד ָא ָבה ִּכי
ַה ָּמוֶ ת ל ֹא־יִ ְהיֶ ה עֹוד וְ ֵאין ֵא ֶבל ְ
ל־ה ִּכ ֵּסא ָא ַמר ִהנְ נִ י
ּיׁשב ַע ַ
ָה ִראׁש ֹנֹות ָח ְלפּו וְ ֵאינָ ם׃ וְ ַה ֵ
ע ֶֹׂשה ַהּכ ֹל ָח ָדׁש וְ ֵא ַלי ָא ַמר ְּכת ֹב ִּכי ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ֵּכנִ ים
ֹאמר נֶ ֱע ָׂש ָתה ָאנ ִֹכי ָא ֶלף וְ ָתו ִראׁשֹון
ּיֹוסף וַ ּי ֶ
וְ נֶ ֱא ָמנִ ים׃ וַ ֶ
ירׁש
וְ ַא ֲחרֹון וְ ַל ָּצ ֵמא ֶא ֵּתן ִמ ְּב ֵאר ַמיִ ם ַחּיִ ים ִחּנָ ם׃ ֵה ְמנַ ֵּצ ַח יִ ַ
אֹלהים וְ הּוא יִ ְהיֶ ה ִּלי ְל ֵבן׃ ֲא ָבל
ל־א ֶּלה וַ ֲאנִ י ֶא ְהיֶ ה־ּלֹו ֵל ִ
ָּכ ֵ
ּומ ַר ְּצ ִחים ז ֹנִ ים
ַּב ֲע ֵלי ֵלב ר ֹגֶ ז ָּבנִ ים ל ֹא ֵא ֻמן ָּבם נִ ְבזִ ים ְ
ל־אנְ ֵׁשי ֶׁש ֶקר ֶח ְל ָקם ַּבּיָ ם ַהּב ֵֹער
וְ ק ְֹס ִמים ע ְֹב ֵדי ֶפ ֶסל וְ ָכ ַ
ְּב ֵאׁש וְ גָ ְפ ִרית הּוא ַה ָּמוֶ ת ַה ֵּׁשנִ י׃
ן־ׁש ְב ַעת ַה ַּמ ְל ָא ִכים נ ְֹׂש ֵאי ִׁש ְב ָעה ַה ִּמזְ ָר ִקים
וַ ּיָב ֹא ֵא ַלי ֶא ָחד ִמ ִ
ַה ְּמ ֵל ִאים ֶׁש ַבע ַה ַּמּגֵ פֹות ָה ַא ֲחר ֹנֹות וַ יְ ַד ֵּבר ֵא ַלי ֵלאמ ֹר ּב ֹא
ל־הר
רּוח ֶא ַ
ת־ה ַּכ ָּלה ֵא ֶׁשת ַה ֶּׂשה׃ וַ ּיִ ָּׂש ֵאנִ י ָב ַ
וְ ַא ְר ֲאָך ֶא ַ
רּוׁש ַליִ ם ִעיר
דֹולה ֶאת־יְ ָ
ת־ה ִעיר ַהּגְ ָ
ּגָ דֹול וְ נִ ָּׂשא וַ ּיַ ְר ֵאנִ י ֶא ָ
יה ח ֵֹפף ְּכבֹוד
ֹלהים׃ וְ ָע ֶל ָ
ן־ה ָּׁש ָמיִ ם ֵמ ֵאת ֱא ִ
ַהּק ֶֹדׁש י ֶֹר ֶדת ִמ ַ
זֹור ַח ְּכ ֶא ֶבן יִ ְק ַרת ֵע ֶרְך ְּכ ֶא ֶבן יָ ְׁש ֶפה
ֹלהים וְ ַה ָּמאֹור ָלּה ֵ
ֱא ִ
ּובּה
חֹומה גְ ד ָֹלה ּוגְ ב ָֹהה ָּתס ֹב א ָֹתּה ָ
ְּכ ֵעין ַּת ְר ִׁשיׁש ָלט ַֹהר׃ וְ ָ
ל־ה ְּׁש ָע ִרים ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ַמ ְל ָא ִכים
ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ְׁש ָע ִרים וְ ַע ַ
ים־ע ָׂשר ִׁש ְב ֵטי ְבנֵ י
ל־ׁשמֹות ְׁשנֵ ָ
יהם ַע ְ
תּובים ֲע ֵל ֶ
וְ ֵׁשמֹות ְּכ ִ
ֹלׁשה ְׁש ָע ִרים ָצפֹונָ ה
לׁשה ְׁש ָע ִרים ִמזְ ָר ָחה ְׁש ָ
יִ ְׂש ָר ֵאל׃ ְׁש ָ
חֹומת
ֹלׁשה ְׁש ָע ִרים ַמ ֲע ָר ָבה׃ ְּול ַ
ּוׁש ָ
ֹלׁשה ְׁש ָע ִרים נֶ גְ ָּבה ְ
ְׁש ָ
ל־ׁשנֵ ים ָע ָׂשר
ּוׁשנֵ ים ָע ָׂשר ֵׁשמֹות ַע ְ
ָה ִעיר ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר יְ ס ֹדֹות ְ
יהם׃ וְ ַהּד ֵֹבר ִּבי ֶה ֱחזִ יק ְקנֵ ה זָ ָהב
קּוקים ֲע ֵל ֶ
יחי ַה ֶּׂשה ֲח ִ
ְׁש ִל ֵ
ת־חֹומ ָתּה׃
ָ
יה וְ ֶא
ת־ׁש ָע ֶר ָ
ת־ה ִעיר וְ ֶא ְ
ְּביָ דֹו ָלמ ֹד ֶא ָ
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ת־ה ִעיר ִּב ְקנֵ ה
וְ ָה ִעיר ָהיְ ָתה ְמ ֻר ַּב ַעת ָא ְר ָּכּה ְּכ ָר ְח ָּבּה וַ ּיָ ָמד ֶא ָ
ת־א ֶרץ ָא ְר ָּכּה וְ ָר ְח ָּבּה וְ ק ָֹמ ָתּה
ַה ִּמ ָּדה ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ֶא ֶלף ִּכ ְב ַר ֶ
ת־חֹומ ָתּה ֵמ ָאה וְ ַא ְר ָּב ִעים וְ ַא ְר ַּבע
ָ
ִמ ָּדה ַא ַחת ָל ֶהם׃ וַ ּיָ ָמד ֶא
חֹומה
ּובנְ יַ ן ַה ָ
ַאּמֹות ְּב ִמ ַּדת ִאיׁש ִּכי־ז ֹאת ִמ ַּדת ַה ַּמ ְל ָא ִכים׃ ִ
כֹוכית ָלט ַֹהר׃ וְ ַהיְ ס ֹדֹות
אֹופיר ִּכזְ ִ
ַא ְבנֵ י יָ ְׁש ֶפה וְ ָה ִעיר זְ ַהב ִ
ל־א ְבנֵ י ֵח ֶפץ ַהיְ סֹוד ָה ִראׁשֹון
חֹומת ָה ִעיר ִמ ֻמ ָּל ִאים ְּב ָכ ַ
ְל ַ
יׁשי
יׁשי ְׁשבֹו וְ ָה ְר ִב ִיעי ָּב ָר ֶקת׃ ַה ֲח ִמ ִ
יָ ְׁש ֶפה ַה ֵּׁשנִ י ַס ִּפיר ַה ְּׁש ִל ִ
ׁש ַֹהם ַה ִּׁש ִּׁשי א ֶֹדם ַה ְּׁש ִב ִיעי ַּת ְר ִׁשיׁש ַה ְּׁש ִמינִ י יַ ֲהֹלם ַה ְּת ִׁש ִיעי
ּוׁשנֵ ים ֶה ָע ָׂשר
ִּפ ְט ָדה ָה ֲע ִׂש ִירי נ ֶֹפְך ַע ְׁש ֵּתי ֶה ָע ָׂשר ֶל ֶׁשם ְ
ּוׁשנֵ ים ָע ָׂשר ַה ְּׁש ָע ִרים ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ְּפנִ ינִ ים ָּכל־
ַא ְח ָל ָמה׃ ְ
כֹוכית
ּורחֹוב ָה ִעיר ֶּכ ֶתם ָּפז ִּכזְ ִ
ַׁש ַער וָ ַׁש ַער ֵמ ֶא ָחד ַה ְּפנִ ינִ ים ְ
ֹלהי
יתי ָׁש ָּמה ִּכי ֵה ָיכ ָלּה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ֹא־ר ִא ִ
ָלט ַֹהר׃ וְ ֵה ָיכל ל ָ
ְצ ָבאֹות וְ ַה ֶּׂשה׃ וְ ָה ִעיר ֵאין צ ֶֹרְך ָלּה ְלאֹור ַה ֶּׁש ֶמׁש ְּולנ ֹגַ ּה
ּופדּויִ ם
אֹורּה וְ ַה ֶּׂשה נֵ ר ְל ָה ִאיר ָלּה׃ ְ
ֹלהים ָ
י־כבֹוד ֱא ִ
ַהּיָ ֵר ַח ִּכ ְ
יה ֲה ָד ָרם׃
י־א ֶרץ ִיָביאּו ֵא ֶל ָ
ּומ ְל ֵכ ֶ
אֹורּה ַ
ִמ ֶּק ֶרב ַהּגֹויִ ם ָה ְלכּו ְל ָ
יה
הּובא ֵא ֶל ָ
יֹומם ל ֹא־יִ ָּסגֵ רּו וְ ַליְ ָלה ל ֹא־יִ ְהיֶ ה ָּׁשם׃ וְ ָ
יה ָ
ְׁש ָע ֶר ָ
ֲה ַדר ַהּגֹויִ ם וְ ִת ְפ ַא ְר ָּתם׃ וְ ל ֹא־יָב ֹא ָׁשם ִאיׁש ָח ָלל וְ ל ֹא ַב ַעל
יה ַרק ַה ְּכ ֻת ִבים ְּב ֵס ֶפר ַה ַחּיִ ים
ּתֹוע ָבה אֹו פ ֵֹעל ָׁש ֶקר ִּכי ָב ֶא ָ
ֵ
ֲא ֶׁשר ַל ֶּׂשה׃
כֹוכית ָלט ַֹהר י ֵֹצא ִמ ַּת ַחת
וַ ּיַ ְר ֵאנִ י נַ ַחל ַמיִ ם ַחּיִ ים ָטהֹור ְּכ ֵעין זְ ִ
ל־ׂש ַפת ַהּנַ ַחל
ּובתֹוְך ְרחֹוב ָה ִעיר ַע ְ
ֹלהים וְ ַה ֶּׂשה׃ ְ
ִּכ ֵּסא ָה ֱא ִ
ּומּזֶ ה ֵעץ ַחּיִ ים ע ֶֹׂשה ְּפ ִרי ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ְפ ָע ִמים ַּב ָּׁשנָ ה
ִמּזֶ ה ִ
רּופת ַהּגֹויִ ם׃ וְ ָכל־
ִמ ֵּדי־ח ֶֹדׁש ְּב ָח ְדׁשֹו ַיְב ֵּכר ִּפ ְריֹו וְ ָע ֵלהּו ִל ְת ַ
ֹלהים וְ ַה ֶּׂשה
תֹוכּה יִ ּכֹון ִּכ ֵּסא ָה ֱא ִ
ּוב ָ
ֵח ֶרם ל ֹא־יִ ְהיֶ ה עֹוד ְ
ת־ׁשמֹו ַעל־
ת־ּפנָ יו וְ נָ ְׂשאּו ֶא ְ
וַ ֲע ָב ָדיו יְ ָׁש ְר ֻתהּו׃ וְ ֵהם יִ ְראּו ֶא ָ
ִמ ְצ ָחם׃
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וְ ֵאין ַליְ ָלה ָׁשם וְ ֵאין צ ֶֹרְך ָל ֶהם ְלאֹור נֵ ר ְּולאֹור ָׁש ֶמׁש ִּכי־יְ הֹוָ ה
עֹול ִמים׃
ד־עֹול ֵמי ָ
ְ
יהם ְּול ָפנָ יו יִ ְמ ְלכּו ַע
ֹלהים יִ ֵּתן אֹורֹו ֲע ֵל ֶ
ֱא ִ
ֹלהי
ֹאמר ֵא ַלי ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ֵּכנִ ים וְ נֶ ֱא ָמנִ ים וַ יהֹוָ ה ֱא ֵ
וַ ּי ֶ
ת־ע ָב ָדיו ֵאת
ת־מ ְל ָאכֹו ְל ַה ְראֹות ֶא ֲ
יאים ָׁש ַלח ֶא ַ
רּוחֹות ַהּנְ ִב ִ
ד־מ ֵה ָרה ַא ְׁש ֵרי
ֲא ֶׁשר ִּת ְק ֶרינָ ה ְּב ֶק ֶרב ַהּיָ ִמים׃ ִהנְ נִ י ָבא ַע ְ
בּואה ַּב ֵּס ֶפר ַהּזֶ ה׃
ַהּׁש ֵֹמר ִּד ְב ֵרי ַהּנְ ָ
ּוב ְרא ִֹתי
ת־א ֶּלה וַ יְ ִהי ְּב ָׁש ְמ ִעי ִ
יתי ֶא ֵ
יֹוחנָ ן ָׁש ַמ ְע ִּתי וְ ָר ִא ִ
וַ ֲאנִ י ָ
ת־א ֶּלה
ר־ה ְר ַאנִ י ֶא ֵ
ת־א ֶּלה וָ ֶאּפ ֹל ְל ַרגְ ֵלי ַה ַּמ ְל ָאְך ֲא ֶׁש ֶ
ֶא ֵ
ֹא־כן ְר ֵאה ָאנ ִֹכי ֶע ֶבד ָּכמֹוָך
ֹאמר ֵא ַלי ל ֵ
ְל ִה ְׁש ַּת ֲחֹות לֹו׃ וַ ּי ֶ
ת־ּד ְב ֵרי ַה ֵּס ֶפר
יאים וְ ַלּׁש ְֹמ ִרים ֶא ִ
וְ ָח ֵבר ֲאנִ י ְלָך ְּול ַא ֶחיָך ַהּנְ ִב ִ
אֹלהים ִּת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה׃
ַהּזֶ ה ֵל ִ
בּואה ֲא ֶׁשר ַּב ֵּס ֶפר
ת־ּד ְב ֵרי ַהּנְ ָ
ל־ּת ְחּת ֹם ֶא ִ
ֹאמר ֵא ַלי עֹוד ַא ַ
וַ ּי ֶ
יֹוסיף ֲעׂשֹות ָעוֶ ל וְ נִ ְת ָעב
ן־עוְ ָלה ִ
ּמֹועד׃ ֶּב ַ
ַהּזֶ ה ִּכי ָקרֹוב ַה ֵ
יֹוסיף
ל־צ ְד ָקתֹו וְ ָקדֹוׁש ִ
יֹוסיף ַע ִ
ל־ּתֹוע ָבתֹו ִאיׁש ַצ ִּדיק ִ
ֲ
יֹוסיף ַע
ִ
ּוׂש ָכ ִרי ִא ִּתי ְל ַׁש ֵּלם
ד־מ ֵה ָרה ְ
ְל ִה ְת ַק ֵּדׁש ִּב ְק ֻד ָּׁשתֹו׃ ֲוַאנִי ִהנְ נִי ָבא ַע ְ
ְל ִאיׁש ִאיׁש ְּכ ַמ ֲע ֵׂשהּו׃ ָאנ ִֹכי ָא ֶלף ָוְתו ִראׁשֹון ַוְא ֲחרֹון ר ֹאׁש וָ סֹוף׃
ת־מ ְצ ָֹותיו ָוְהיָה ָל ֶהם ִר ְׁשיֹון ֶל ֱאכֹל ֵמ ֵעץ ַה ַחּיִים
ַא ְׁש ֵרי ַהּׁש ְֹומ ִרים ֶא ִ
ָוְלב ֹא ָה ִע ָירה ֶּד ֶרְך ְׁש ָע ֶר ָיה׃ ִּומחּוץ ָל ִעיר ַה ְּכ ָל ִבים ַוְהּק ְֹס ִמים ַוְהּז ֹנִים
ַוְה ְמ ַר ְּצ ִחים וְע ְֹב ֵדי ָה ֱא ִל ִילים ָוְכל־א ֵֹהב ָּכזָב ּופ ֵֹעל ָׁש ֶקר׃
ל־א ֶּלה ְל ֵעינֵי
ת־מ ְל ָא ִכי ְל ָה ִעיד ָל ֶכם ַע ֵ
ׁשּוע ָׁש ַל ְח ִּתי ֶא ַ
ֲאנִי יֵ ַ
וְכֹוכב ַה ָּׁש ַחר׃
ַה ְּק ִהּלֹות ָאנ ִֹכי ׁש ֶֹרׁש ָּדוִ ד וְ ח ֶֹטר ִמ ֶּמּנּו אֹור נ ֹגַ ּה ַ
ֹאמר ּב ָֹאה־ּנָ א
רּוח וְ ַה ַּכ ָּלה א ְֹמ ִרים ּב ָֹאה־ּנָ א וְ ַהּׁש ֵֹמ ַע י ַ
וְ ָה ַ
ל־ה ָח ֵפץ יִ ַּקח ַמיִ ם ַחּיִ ים ִחּנָ ם׃
ל־צ ֵמא יָב ֹא וְ ָכ ֶ
וְ ָכ ָ
ם־יֹוסיף ִאיׁש
ִ
בּואת ַה ֵּס ֶפר ַהּזֶ ה ִא
ל־הּׁש ֵֹמ ַע ִּד ְב ֵרי נְ ַ
ַה ִעד ִֹתי ְב ָכ ַ
ת־ה ַּמּכֹות ַה ְּכתּובֹות ַּב ֵּס ֶפר ַהּזֶ ה׃
ֹלהים ָע ָליו ֶא ַ
יֹוסיף ֱא ִ
יהם ִ
ֲע ֵל ֶ
ֹלהים
בּואה ַהּז ֹאת יִ גְ ַרע ֱא ִ
וְ ִאם־יְגְ ַרע ִאיׁש ִמ ִּד ְב ֵרי ֵס ֶפר ַהּנְ ָ
ּומ ִעיר ַהּק ֶֹדׁש ַה ְּכ ֻת ִבים ַּב ֵּס ֶפר ַהּזֶ ה׃
ת־ח ְלקֹו ֵמ ֵס ֶפר ַה ַחּיִ ים ֵ
ֶא ֶ
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ד־מ ֵה ָרה
וְ ַה ֵּמ ִעיד ְּד ָב ִרים ֵא ֶּלה ָענָ ה ֵלאמ ֹר ָא ֵכן ֲאנִ י ָבא ַע ְ
ׁשּוע׃
ָא ֵמן ּב ָֹאה־ּנָ א ָה ָאדֹון יֵ ַ
*
ם־ּכ ְל ֶכם ָא ֵמן׃
יח ֲאד ֹנֵ ינּו ִע ֻ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶח ֶסד יֵ ַ
דֹושים.
ל־ה ְק ִ
 v. 21בס׳׳א עם ָכ ַ

תם

