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ל־פּי
שׂוֹרה ַﬠ ִ
ַה ְבּ ָ

ַמ ִתּ ְתיָ הוּ
ן־א ְב ָר ָהם׃
ן־דּ ִוד ֶבּ ַ
שׁוּﬠ ֶבּ ָ
יח יֵ ַ
תּוֹלדֹת ַה ָמּ ִשׁ ַ
זֶ ה ֵס ֶפר ְ
הוֹליד ֶאת־יַ ֲﬠקֹב
ת־יִצ ָחק ְו ְיִצ ָחק ִ
הוֹליד ֶא ְ
ַ 2א ְב ָר ָהם ִ
ת־א ָחיו׃
הוּדה ְו ֶא ֶ
הוֹליד ֶאת־יְ ָ
ְויַ ֲﬠקֹב ִ
וּפ ֶרץ הוֹלִ יד
ת־פּ ֶרץ ְו ֶאת־זֶ ַרח ִמ ָתּ ָמר ֶ
הוֹליד ֶא ֶ
יהוּדה ִ
ִ 3ו ָ
ת־רם׃
הוֹליד ֶא ָ
ת־ח ְצרוֹן ְו ֶח ְצרוֹן ִ
ֶא ֶ
הוֹליד ֶאת־נַ ְחשׁוֹן
ת־ﬠ ִמּינָ ָדב ְו ַﬠ ִמּינָ ָדב ִ
הוֹליד ֶא ַ
ְ 4ו ָרם ִ
ת־שׂ ְלמוֹן׃
הוֹליד ֶא ַ
ְונַ ְחשׁוֹן ִ
ת־עוֹבד
ֵ
הוֹליד ֶא
הוֹליד ֶאת־בּ ַֹﬠז ֶמ ָר ָחב וּב ַֹﬠז ִ
ְ 5ו ַשׂ ְלמוֹן ִ
ת־יִשׁי׃
הוֹליד ֶא ָ
עוֹבד ִ
ֵמרוּת ְו ֵ
ת־שׁלֹמֹה
הוֹליד ֶא ְ
ת־ה ֶמּ ֶלָ דּוִ ד ְו ָד ִוד ִ
יִשׁי הוֹלִ יד ֶא ַ
ְ 6ו ַ
אוּריָּ ה׃
ֵמ ָה ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר ָל ַקח ֵמ ִ
ת־א ִביָּ ה
הוֹליד ֶא ֲ
ת־ר ַח ְב ָﬠם ְוּר ַח ְב ָﬠם ִ
הוֹליד ֶא ְ
וּשׁלֹמֹה ִ
ְ 7
ת־א ָסא׃
הוֹליד ֶא ָ
וַ ֲא ִביָּ ה ִ
הוֹרם
הוֹליד ֶאת־יְ ָ
יהוֹשׁ ָפט ִ
הוֹשׁ ָפט ִו ָ
הוֹליד ֶאת־יְ ָ
ְ 8ו ָא ָסא ִ
ת־ﬠזִּ יָּ הוּ׃
הוֹליד ֶא ֻ
יהוֹרם ִ
ִו ָ
ת־א ָחז וְ ָא ָחז
הוֹליד ֶא ָ
יוֹתם ִ
ת־יוֹתם ְו ָ
ָ
הוֹליד ֶא
ְ 9ו ֻﬠזִּ יָּ הוּ ִ
ת־חזְ ִקיָּ הוּ׃
הוֹליד ֶא ִ
ִ
ת־אמוֹן
הוֹליד ֶא ָ
ת־מנַ ֶשּׁה ְוּמנַ ֶשּׁה ִ
הוֹליד ֶא ְ
ְ 10ו ִחזְ ִקיָּ הוּ ִ
ֹאשׁיָּ הוּ׃
הוֹליד ֶאת־י ִ
ְו ָאמוֹן ִ
לוֹתם
ת־א ָחיו ִבּ ֵימי גְ ָ
הוֹליד ֶאת־יְ ָכנְ יָ הוּ ְו ֶא ֶ
ֹאשׁיָּ הוּ ִ
ְ 11וי ִ
ָבּ ֶב ָלה׃
יאל
ת־שׁ ַא ְל ִתּ ֵ
הוֹליד ֶא ְ
ִ
ְ 12ו ַא ֲח ֵרי ָהגְ ָלם ְל ָב ֶבל יְ ָכנְ יָ הוּ
הוֹליד ֶאת־זְ ֻר ָבּ ֶבל׃
יאל ִ
וּשׁ ַא ְל ִתּ ֵ
ְ
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1:13—1:24
הוֹלִ יד

ת־א ִביהוּד וַ ֲא ִביהוּד
הוֹליד ֶא ֲ
ִ
 13וּזְ ֻר ָבּ ֶבל
ת־ﬠזּוּר׃
ת־א ְליָ ִקים ְו ֶא ְליָ ִקים הוֹלִ יד ֶא ַ
ֶא ֶ
הוֹליד ֶאת־יָ ִכין ְויָ ִכין
ת־צדוֹק ְו ָצדוֹק ִ
הוֹליד ֶא ָ
ְ 14ו ַﬠזּוּר ִ
ת־א ִליהוּד׃
הוֹליד ֶא ֱ
ִ
ת־מ ָתּן
הוֹליד ֶא ַ
ת־א ְל ָﬠזָ ר ְו ֶא ְל ָﬠזָ ר ִ
הוֹליד ֶא ֶ
 15וֶ ֱא ִליהוּד ִ
הוֹליד ֶאת־יַ ֲﬠקֹב׃
ַוּמ ָתּן ִ
נוֹלד ִמ ֶמּנָּ ה
ת־יוֹסף ִאישׁ ִמ ְריָ ם ֲא ֶשׁר ַ
ֵ
הוֹליד ֶא
ְ 16ויַ ֲﬠקֹב ִ
יח׃
שׁוּﬠ ַהנִּ ְק ָרא ָמ ִשׁ ַ
יֵ ַ
ד־דּ ִוד ַא ְר ָבּ ָﬠה ָﬠ ָשׂר
ל־הדֹּרוֹת ֵמ ַא ָב ָר ָהם ַﬠ ָ
ְ 17ו ִהנֵּ ה ָכּ ַ
דֹּרוֹת ִוּמ ָדּ ִוד ַﬠד־גָּ לוּת ָבּ ֶבל ַא ְר ָבּ ָﬠה ָﬠ ָשׂר דֹּרוֹת ִוּמגָּ לוּת
יח ַא ְר ָבּ ָﬠה ָﬠ ָשׂר דֹּרוֹת׃
ד־ה ַמּ ִשׁ ַ
ָבּ ֶבל ַﬠ ַ
יח ַכּ ֲא ֶשׁר ִמ ְריָ ם ִאמּוֹ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 18וזֹאת ָהיְ ָתה ֵל ַדת יֵ ַ
יה וַ ִתּ ָמּ ֵצא ִכּי ָה ָרה
יוֹסף ֶט ֶרם יָ בוֹא ֵא ֶל ָ
ְמא ָֹר ָשׂה ָהיְ ָתה ָל ֵ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ָה ָר ָתה׃
ִהיא ִכּי ֵמ ַ
ת־ﬠם
ישׁהּ ַצ ִדּיק ָהיָ ה ְולֹא ָא ָבה ְל ִת ָתּהּ ְל ִד ַבּ ָ
יוֹסף ִא ָ
ְ 19ו ֵ
ֹאמר ְל ַשׁלְּ ָחהּ ַבּ ָסּ ֶתר׃
וַ יּ ֶ
ל־לבּוֹ ָכּזֹאת ְו ִהנֵּ ה ַמ ְל ַא יְ הוָֹה נִ ְר ָאה
עוֹדנּוּ ְמ ַד ֵבּר ֶא ִ
ֶ 20
ל־תּ ָירא ִמ ַקּ ַחת ֵא ֶלי
ן־דּ ִוד ַא ִ
יוֹסף ֶבּ ָ
ֵא ָליו ַבּ ֲחלוֹם ֵלאמֹר ֶ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ׃
נוֹצר ֵמ ַ
ת־מ ְריָ ם ִא ְשׁ ֶתִּ כּי ַהיֶּ ֶלד ְבּ ִק ְר ָבּהּ ַ
ֶא ִ
יﬠ
יוֹשׁ ַ
שׁוּﬠ ִכּי הוּא ִ
ת־שׁמוֹ יֵ ַ
את ֶא ְ
ְ 21ו ִהיא י ֶֹל ֶדת ֵבּן ְו ָק ָר ָ
יהם׃
ֹאת ֶ
ת־ﬠמּוֹ ֵמ ַחטּ ֵ
ֶא ַ
ר־דּ ֶבּר יְ הוָֹה
ְ 22ו ָכל־זֹאת ָהיְ ָתה ְל ַמלֹּאת ֵאת ֲא ֶשׁ ִ
ד־הנָּ ִביא ֵלאמֹר׃
ְבּיַ ַ
נוּאל
ִ 23הנֵּ ה ָה ַﬠלְ ָמה ָה ָרה ְוי ֶֹל ֶדת ֵבּן ְו ָק ְראוּ ְשׁמוֹ ִﬠ ָמּ ֵ
ֲא ֶשׁר יֵ ָא ֵמר ֵאל ִﬠ ָמּנוּ׃
יוֹסף ִמ ְשּׁנָ תוֹ וַ יַּ ַﬠשׂ ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה אֹתוֹ ַמ ְל ַא יְ הוָֹה
 24וַ יִּ ַיקץ ֵ
ת־א ְשׁתּוֹ׃
וַ יִּ ַקּח ֶא ִ

1:25—2:11
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כוֹרהּ וַ יִּ ְק ָרא
ת־בּ ָ
ְ 25ולֹא יָ ַדע א ָֹתהּ ַﬠד ִכּי־יָ ְל ָדה ֵבּן ֶא ְ
שׁוּﬠ׃
ת־שׁמוֹ יֵ ַ
ֶא ְ

2

הוּדה ִבּ ֵימי
ית־ל ֶחם יְ ָ
שׁוּﬠ ְבּ ֵב ֶ
וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר נוֹלַ ד יֵ ַ
כוֹכ ִבים ָבּאוּ ֵמ ֶא ֶרץ ֶק ֶדם
הוֹרדוֹס ְו ִהנֵּ ה חֹזֵ י ָ
ַה ֶמּ ֶלְ 
רוּשׁ ַליְ ָמה ֵלאמֹר׃
יְ ָ
כוֹכבוֹ ַבּ ֶקּ ֶדם וַ נָּ בֹא
הוּדים ִכּי ָר ִאנוּ ָ
נּוֹלד ַליְּ ִ
ַ 2איֵּ ה ַה ֶמּ ֶלַ ה ָ
ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחת לוֹ׃
רוּשׁ ַליִם
וּל ַבב ָכּל־יְ ָ
הוֹרדוֹס וַ יָּ נַ ע ְל ָבבוֹ ְ
 3וַ יִּ ְשׁ ַמע ַה ֶמּ ֶלְ 
ִﬠמּוֹ׃
סּוֹפ ִרים ָבּ ָﬠם וַ יִּ ְשׁ ַאל
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים וְ ַה ְ
ל־ר ֵ
ת־כּ ָ
 4וַ יַּ ְק ֵהל ֶא ָ
יח׃
יהם לֵ אמֹר ַאיֵּ ה יִוָּ ֵלד ַה ָמּ ִשׁ ַ
ת־פּ ֶ
ֶא ִ
ֹה־כּתוּב
הוּדה ִכּי כ ָ
ית־ל ֶחם יְ ָ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ְבּ ֵב ֶ
 5וַ יּ ְ
ד־הנָּ ִביא׃
ְבּיַ ַ
הוּדה
הוּדה ֵאינְ ָ צ ִﬠיר ְבּ ַא ֻלּ ֵפי יְ ָ
ית־ל ֶחם ֶא ֶרץ יְ ָ
ְ 6ו ַא ָתּה ֵבּ ֶ
יִשׂ ָר ֵאל׃
ת־ﬠ ִמּי ְ
מוֹשׁל ֲא ֶשׁר ְיִר ֶﬠה ֶא ַ
ִכּי ִמ ְמּ יֵ ֵצא ֵ
כּוֹכ ִבים ַבּ ֵסּ ֶתר וַ יַּ ְחקֹר א ָֹתם
הוֹרדוֹס ֶאל־חֹזֵ י ַה ָ
 7וַ יִּ ְק ָרא ְ
כּוֹכב׃
ת־ה ֵﬠת ֲא ֶשׁר נִ ְר ָאה ַה ָ
ָל ַד ַﬠת ֶא ָ
יטב
ֹאמר לְ כוּ וְ ִד ְרשׁוּ ֵה ֵ
ית־ל ֶחם וַ יּ ַ
 8וַ יִּ ְשׁ ַלח א ָֹתם ֵבּ ֶ
ל־היֶּ ֶלד ְו ַכ ֲא ֶשׁר ִתּ ְמ ְצאוּן אֹתוֹ שׁוּבוּ ְו ַהגִּ ידוּ ִלי ְו ָאב ָֹאה
ַﬠ ַ
ם־אנִ י׃
ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחת־לוֹ גַּ ָ
ר־ראוּ
כּוֹכב ֲא ֶשׁ ָ
ל־ה ֶמּ ֶל וַ יֵּ ֵלכוּ ְו ִהנֵּ ה ַה ָ
 9וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ ֶא ַ
ר־בּא וַ יַּ ֲﬠמֹד ִמ ַמּ ַﬠל ַל ֲא ֶשׁר
יהם ַﬠד ֲא ֶשׁ ָ
ַב ֶקּ ֶדם ָﬠ ָלה ִל ְפנֵ ֶ
ָהיָ ה ָשׁם ַהיָּ ֶלד׃
ד־מאֹד׃
כּוֹכב וַ יִּ ְשׂ ְמחוּ ִשׂ ְמ ָחה גְ דֹלָ ה ַﬠ ְ
ְ 10ו ֵהם ָחזוּ ַב ָ
ם־מ ְריָ ם ִאמּוֹ וַ יִּ ְפּלוּ
ת־היֶּ ֶלד ִﬠ ִ
 11וַ יָּ בֹאוּ ַה ַבּיְ ָתה וַ יִּ ְראוּ ֶא ַ
יהם וַ יַּ ְק ִריבוּ לוֹ ִמנְ ָחה
וַ יִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ־לוֹ וַ יִּ ְפ ְתּחוּ ֶאת־א ְֹצר ֵֹת ֶ
וּלבוֹנָ ה וָ מֹר׃
זָ ָהב ְ
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2:12—2:23

ל־הוֹרדוּס וַ יִּ ְפנוּ וַ יֵּ ְלכוּ
ְ
ְ 12ו ֵהם ֻצוּוּ ַב ֲחלוֹם ְל ִב ְל ִתּי שׁוּב ֶא
ְבּ ֶד ֶרַ א ֵחר ְל ַא ְר ָצם׃
ל־יוֹסף ַבּ ֲחלוֹם לֵ אמֹר
ֵ
 13וַ יְ ִהי ְבּלֶ ְכ ָתּם וַ יֵּ ָרא ַמ ְל ַא יְ הוָֹה ֶא
ב־שׁם
ח־לִ מ ְצ ַריְ ָמה ְו ֶשׁ ָ
ת־אמּוֹ ְוּב ַר ְ
ת־היֶּ ֶלד ְו ֶא ִ
קוּם ַקח ֶא ַ
הוֹרדוֹס ְמ ַב ֵקּשׁ ֶאת־נֶ ֶפשׁ ַהיֶּ לֶ ד
ד־א ֶשׁר א ַֹמר ֵא ֶליִ כּי ְ
ַﬠ ֲ
ְל ַק ְח ָתּהּ׃
ת־אמּוֹ ָליְ ָלה וַ יֵּ ֶלִ מ ְצ ָריְ ָמה׃
ת־היֶּ ֶלד ְו ֶא ִ
 14וַ יָּ ָקם וַ יִּ ַקּח ֶא ַ
הוֹרדוֹס ְל ַמלֹּאת ֶאת ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר
 15וַ יֵּ ֶשׁב ָשׁם ַﬠד־מוֹת ְ
אתי ִל ְבנִ י׃
ד־הנָּ ִביא ֵלאמֹר ִמ ִמּ ְצ ַריִם ָק ָר ִ
יְ הוָֹה ְבּיַ ַ
הוֹרדוֹס ִכּי ֵה ֵתלוּ בוֹ ַהחֹזִ ים וַ יִּ ְקצֹף
 16וַ יְ ִהי ִכּ ְראוֹת ְ
ית־ל ֶחם
ל־היְ ָל ִדים ֲא ֶשׁר ְבּ ֵב ֶ
ת־כּ ַ
ד־מאֹד וַ יִּ ְשׁ ַלח וַ יַּ ֶ א ָ
ַﬠ ְ
ן־שׁנָ ַתיִם וּלְ ָמ ָטּה ְל ִפי ָה ֵﬠת ֲא ֶשׁר ָח ַקר
יה ִמ ֶבּ ְ
בוּל ָ
ְוּב ָכל־גְּ ֶ
ִמ ִפּי ַהחֹזִ ים׃
ד־יִר ְמיָ הוּ ַהנָּ ִביא ֵלאמֹר׃
הוּקם ֲא ֶשׁר נֶ ֱא ַמר ְבּיַ ְ
ָ 17אז ַ
רוּרים ָר ֵחל ְמ ַב ָכּה
 18קוֹל ְבּ ָר ָמה נִ ְשׁ ָמע נְ ִהי ְבּ ִכי ַת ְמ ִ
יה ֵמ ֲאנָ ה ְל ִהנָּ ֵחם ִכּי ֵאינֶ נּוּ׃
ל־בּנֶ ָ
ַﬠ ָ
הוֹרדוֹס וַ יֵּ ָרא ַמלְ ַא יְ הוָֹה ַבּ ֲחלוֹם
 19וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי מוֹת ְ
ל־יוֹסף ְבּ ִמ ְצ ַריִם ֵלאמֹר׃
ֵ
ֶא
יִשׂ ָר ֵאל
ת־אמּוֹ ְו ֵל שׁוּב ַא ְר ָצה ְ
ת־היֶּ ֶלד ְו ֶא ִ
 20קוּם ַקח ֶא ַ
י־מתוּ ַה ְמ ַב ְק ִשׁים ֶאת־נֶ ֶפשׁ ַהיָּ ֶלד׃
ִכּ ֵ
יִשׂ ָר ֵאל׃
ת־אמּוֹ וַ יָּ בֹא ַא ְר ָצה ְ
ת־היֶּ ֶלד ְו ֶא ִ
 21וַ יָּ ָקם וַ יִּ ַקּח ֶא ַ
הוֹרדוֹס ָא ִביו
יהוּדה ַתּ ַחת ְ
ְ 22וּב ָשׁ ְמעוֹ ִכּי ַא ְר ְקלוֹס ָמ ַלִ בּ ָ
וַ יִּ ָירא ָל ֶל ֶכת ָשׁ ָמּה וַ יֻּגַּ ד־לוֹ ָד ָבר ַבּ ֲחלוֹם וַ יִּ סֹּב ֶאל־גְּ ִלילוֹת
ַהגָּ ִליל׃
ת־דּ ְב ֵרי
 23וַ יָּ בֹא וַ יֵּ ֶשׁב ָבּ ִﬠיר ַהנִּ ְק ֵראת נְ ָצ ֶרת ְל ַמלֹּאת ֶא ִ
יאים ִכּי נָ ְצ ִרי ָיִקּ ֵרא לוֹ׃
ַהנְּ ִב ִ
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יוֹחנָ ן ַה ְמ ַט ֵבּל וַ יִּ ְק ָרא ְב ִמ ְד ַבּר
וַ יְ ִהי ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם וַ יָּ בֹא ָ
ֹאמר׃
הוּדה וַ יּ ַ
יְ ָ
י־מ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמיִם ָק ְר ָבה ָלבֹא׃
 2שׁוּבוּ ִכּ ַ
קוֹרא
 3הוּא ֲא ֶשׁר נִ ָבּא ָﬠ ָליו יְ ַשׁ ְﬠיָ הוּ ַהנָּ ִביא ֵלאמֹר קוֹל ֵ
לּוֹתיו׃
ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַפּנּוּ ֶדּ ֶר יְ הוָֹה יַ ְשּׁרוּ ְמ ִס ָ
יוֹחנָ ן ָהיָ ה ָלבוּשׁ ְשׂ ַﬠר גְּ ַמלִּ ים וְ ֵאזוֹר עוֹר ָאזוּר ְבּ ָמ ְתנָ יו
ְ 4ו ָ
ַוּמ ֲא ָכלוֹ ֲחגָ ִבים ְוּד ַבשׁ ִמיָּ ַﬠר׃
ל־כּ ַכּר ַהיַּ ְר ֵדּן׃
הוּדה ְו ָכ ִ
רוּשׁ ַליִם ְו ָכל־יְ ָ
 5וַ יֵּ ְצאוּ ֵא ָליו יְ ָ
יהם׃
ֹאת ֶ
ת־חטּ ֵ
 6וַ יִּ ָטּ ְבלוּ ַﬠל־יָ דוֹ ַבּיַּ ְר ֵדּן ְבּ ִה ְתוַ דּ ָֹתם ֶא ַ
דּוּקים
ן־ה ַצּ ִ
רוּשׁים ִוּמ ַ
ן־ה ְפּ ִ
ַ 7אַ כּ ֲא ֶשׁר ָר ָאה ַר ִבּים ִמ ַ
הוֹרה
ֹאמר ָל ֶהם יַ ְל ֵדי ִצ ְפעֹנִ ים ִמי ָ
ָבּ ִאים ֵא ָליו ְל ִה ָטּ ֵבל וַ יּ ֶ
ֶא ְת ֶכם ְל ִה ָמּ ֵלט ַﬠל־נַ ְפ ְשׁ ֶכם ִמ ְפּנֵ י ֲחרוֹן ַאף ַה ָבּא׃
שׁוּבה׃
ָ 8ל ֵכן ֲﬠשׂוּ ְפ ִרי טוֹב ִל ְת ָ
ל־תּ ְהגּוּ ִב ְל ַב ְב ֶכם ֵלאמֹר ַא ְב ָר ָהם ָלנוּ ְל ָאב ִכּי ֲאנִ י
ְ 9ו ַא ֶ
ד־אל ִֹהים ְל ָה ִקים
ן־א ָבנִ ים ֵאלֶּ ה ַתּ ִשּׂיג יַ ֱ
א ֵֹמר ָל ֶכם גַּ ם ִמ ֲ
ָבּנִ ים ְל ַא ְב ָר ָהם׃
ל־ﬠץ
ם־כּ ָבר נָ טוּי ַהגַּ ְרזֶ ן ַﬠל־שׁ ֶֹרשׁ ָה ֵﬠ ִצים ְו ָל ֵכן ָכּ ֵ
ְ 10וגַ ְ
מוֹ־אשׁ׃
ֲא ֶשׁר לֹא יַ ֲﬠ ֶשׂה ְפ ִרי טוֹב יִגָּ ַדע ְו ָה ְשׁ ַלְ בּ ֵ
שׁוּבה ַאַ ה ָבּא ַא ֲח ַרי
 11וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י ְמ ַט ֵבּל ֶא ְת ֶכם ַבּ ַמּיִם ִל ְת ָ
ָחסֹן הוּא ִמ ֶמּנִּ י ֲא ֶשׁר ָקטֹנְ ִתּי ִמ ְשּׂ ֵאת ֶאת־נְ ָﬠ ָליו הוּא יְ ַט ֵבּל
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ָוּב ֵאשׁ׃
ֶא ְת ֶכם ְבּ ַ
וּל ָה ֵבר ֶאת־גָּ ְרנוֹ ְו ָא ַסף
ֲ 12א ֶשׁר ִמזְ ֵרהוּ ְביָ דוֹ ִלזְ רוֹת ְ
יִשׂרֹף ַבּ ֵאשׁ ֲא ֶשׁר
ת־המֹּץ ְ
ת־ה ִח ִטּים ֶאל־תּוֲֹ א ָס ָמיו ְו ֶא ַ
ֶא ַ
לֹא ִת ְכ ֶבּה׃
יוֹחנָ ן
ל־היַּ ְר ֵדּן ִל ְפנֵ י ָ
ן־הגָּ ִליל ֶא ַ
שׁוּﬠ ִמ ַ
ָ 13אז יָ בֹא יֵ ַ
ְל ִה ָטּ ֵבל ַﬠל־יָ דוֹ׃
יוֹחנָ ן ֵלאמֹר ֲהלֹא נָ כוֹן ִלי ְל ִה ָטּ ֵבל ַﬠל־יָ ְד
 14וַ יַּ ֲﬠ ָצר־בּוֹ ָ
את ֵא ָלי׃
ְו ַא ָתּה ָבּ ָ

3

6

ַמ ִתּ ְתיָ הו

3:15—4:10

ֹאמר ֵא ָליו ֶה ֶרף ַכּיּוֹם ִכּי־כֹה יָ ֲא ָתה ָלנוּ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 15וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ל־צ ָד ָקה וַ יִּ ֶרף ִמ ֶמּנּוּ׃
ְל ַמלֵּ א ָכ ְ
ן־ה ָמּיִם ְו ִהנֵּ ה נִ ְפ ְתחוּ־לוֹ
שׁוּﬠ וַ יְ ַמ ֵהר וַ יַּ ַﬠל ִמ ַ
 16וַ יִּ ָטּ ֵבל יֵ ַ
ת־רוּח ֱאל ִֹהים י ֶֹר ֶדת ִבּ ְדמוּת־יוֹנָ ה וַ ָתּנַ ח
ַ
ַה ָשּׁ ַמיִם וַ יַּ ְרא ֶא
ָﬠ ָליו׃
ְ 17ו ִהנֵּ ה קוֹל ק ֵֹרא ִמ ָשּׁ ַמיִם זֶ ה הוּא ְבנִ י יְ ִד ִידי בּוֹ ָר ְצ ָתה
נַ ְפ ִשׁי׃

4

רוּח ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה ְל ַב ֲﬠבוּר יְ נַ ֵסּהוּ ָשׁם
שׁוּﬠ ָבּ ַ
הוּבל יֵ ַ
ָאז ַ
ַה ָשּׂ ָטן׃
 2וַ יָּ ָצם ַא ְר ָבּ ִﬠים יוֹם ְו ַא ְר ָבּ ִﬠים ָליְ ָלה וַ יִּ ְר ָﬠב׃
ן־ה ֱאל ִֹהים ַא ָתּה ֱאמֹר
ֹאמר ֵא ָליו ִאם ֶבּ ָ
 3וַ יִּגַּ שׁ ַה ְמנַ ֶסּה וַ יּ ֶ
וַ ֲא ָבנִ ים ֵאלֶּ ה ִתּ ְהיֶ יןָ ְל ָל ֶחם׃
יִחיֶ ה ָה ָא ָדם
ל־הלֶּ ֶחם ְל ַבדּוֹ ְ
ֹאמר ָכּתוּב ִכּי לֹא ַﬠ ַ
 4וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ַ
ל־מוֹצא ִפי־יְ הוָֹה׃
ָ
ל־כּ
ִכּי ַﬠ ָ
ל־פּנַּ ת גַּ ג
ל־ﬠיר ַהקּ ֶֹדשׁ וַ יַּ ֲﬠ ִמ ֵדהוּ ַﬠ ִ
 5וַ יִּ ָקּ ֵחהוּ ַה ָשּׂ ָטן ֶא ִ
ית־ה ִמּ ְק ָדּשׁ׃
ֵבּ ַ
ן־ה ֱאל ִֹהים ַא ָתּה ִה ְתנַ ֵפּל ָא ְר ָצה ִכּי
ֹאמר ֵא ָליו ִאם ֶבּ ָ
 6וַ יּ ֶ
ן־תּגֹּף
יִשּׂאוּנְ ֶ פּ ִ
ל־כּ ַפּיִם ָ
ָכתוּב ִכּי ַמ ְל ָא ָכיו יְ ַצוֶּ ה־לָּ ַ ﬠ ַ
ָבּ ֶא ֶבן ַרגְ ֶל׃
שׁוּﬠ ְועוֹד ָכּתוּב לֹא ְתנַ ֶסּה ֶאת־יְ הוָֹה
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 7וַ יּ ֶ
ֱאל ֶֹהי׃
ל־הר גָּ ב ַֹהּ ְמאֹד וַ יַּ ְר ֵאהוּ
יּוֹסף ַה ָשּׂ ָטן וַ יִּ ָקּ ֵחהוּ ֶא ַ
 8וַ ֶ
בוֹדן׃
ל־מ ְמ ְלכוֹת ָה ָא ֶרץ ְוּכ ָ
ת־כּ ַ
ֶא ָ
ם־תּפֹּל ְו ִת ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה
ן־לִ א ִ
ל־אלֶּ ה ֶא ֶתּ ְ
ת־כּ ֵ
ֹאמר ֵא ָליו ֶא ָ
 9וַ יּ ֶ
ִלי׃
שׁ־ה ְל ָאה ַה ָשּׂ ָטן ִכּי ָכתוּב לַ יהוָֹה
שׁוּﬠ גֶּ ָ
ָ 10אז ָא ַמר ֵא ָליו יֵ ַ
ֱאל ֶֹהיִ ת ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה ְואֹתוֹ ְל ַבדּוֹ ַתּ ֲﬠבֹד׃

4:11—4:25
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 11וַ יִּ ֶרף ִמ ֶמּנּוּ ַה ָשּׂ ָטן וַ יִּגְּ שׁוּ ֵא ָליו ַמ ְל ָא ִכים וַ יְ ָשׁ ְר ֻתהוּ׃
יוֹחנָ ן וַ יָּ ָשׁב ַהגָּ ִלילָ ה׃
שׁוּﬠ ִכּי נִ ְסגַּ ר ָ
 12וַ יְ ִהי ְכ ָשׁ ְמעוֹ יֵ ַ
ל־שׂ ַפת
 13וַ יַּ ֲﬠזֹב ֶאת־נְ ָצ ֶרת וַ יָּ בֹא וַ יֵּ ֶשׁב ִבּ ְכ ַפר־נַ חוּם ַﬠ ְ
בוּלי זְ ֻבלוּן ְונַ ְפ ָתּ ִלי׃
ַהיָּ ם ִבּגְ ֵ
ְ 14ל ַמלֹּאת ֵאת ֲא ֶשׁר־נֶ ֶא ַמר ְבּיַ ד־יְ ַשׁ ְﬠיָ הוּ ַהנָּ ִביא ֵלאמֹר׃
ַ 15א ְר ָצה זְ ֻבלוּן ְו ַא ְר ָצה נַ ְפ ָתּ ִלי ֶדּ ֶרַ היָּ ם ֵﬠ ֶבר ַהיַּ ְר ֵדּן
גְּ ִליל ַהגּוֹיִם׃
ָ 16ה ָﬠם ַהה ְֹל ִכים ַבּח ֶֹשָׁ ראוּ אוֹר גָּ דוֹל י ְֹשׁ ֵבי ְבּ ֶא ֶרץ
יהם׃
ַצ ְל ָמוֶ ת אוֹר נָ גַ הּ ֲﬠלֵ ֶ
שׁוּﬠ ִל ְקרֹא ְו ֵלאמֹר שׁוּבוּ
ֵ 17מ ָה ֵﬠת ַה ִהיא ֵה ֵחל יֵ ַ
ִמ ַדּ ְר ֵכ ֶיכם ִכּי ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמיִם ָק ְר ָבה ָלבֹא׃
ם־הגָּ לִ יל וַ יַּ ְרא ְשׁנֵ י ַא ִחים
שׁוּﬠ ַﬠל־יַ ד יַ ַ
 18וַ יִּ ְת ַהלֵּ  יֵ ַ
ִשׁ ְמעוֹן ַהנִּ ְק ָרא ֶפּ ְטרוֹס ְו ַאנְ ְדּ ַרי ָא ִחיו פּ ְֹר ִשׂים ִמ ְכמ ֶֹרת
י־היָּ ם ִכּי ַדיָּגִ ים ָהיוּ׃
ל־פּנֵ ַ
ַﬠ ְ
יהם ְלכוּ ַא ֲח ָרי ְו ֶא ֱﬠ ֶשׂה ֶא ְת ֶכם ְל ַדיְּגֵ י ָא ָדם׃
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 19וַ יּ ֶ
ֹרוֹתם ְכּ ֶרגַ ע וַ יֵּ ְלכוּ ַא ֲח ָריו׃
ת־מ ְכמ ָ
 20וַ יַּ ַﬠזְ בוּ ֶא ִ
 21וַ יַּ ֲﬠבֹר ִמ ָשּׁם וַ יַּ ְרא ְשׁנֵ י ַא ִחים ֲא ֵח ִרים יַ ֲﬠקֹב ֶבּן־זַ ְב ִדּי
ֹרוֹתם
יהם ְמ ַת ְקּנִ ים ִמ ְכמ ָ
יוֹחנָ ן ָא ִחיו ָבּ ֳאנִ יָּ ה ִﬠם־זַ ְב ִדּי ֲא ִב ֶ
ְו ָ
יהם׃
וַ יִּ ְק ָרא ֲא ֵל ֶ
יהם וַ יֵּ ְלכוּ
ת־א ִב ֶ
ת־ה ֳאנִ יָּ ה וְ ֶא ֲ
ם־ה ָמּה ְכּ ֶרגַ ע ָﬠזְ בוּ ֶא ָ
ְ 22וגַ ֵ
ַא ֲח ָריו׃
ד־שׁם ְבּ ָב ֵתּי ַה ְכּנֵ ֶסת ָקרֹא
ל־הגָּ ִליל וַ יְּ ַל ֶמּ ָ
שׁוּﬠ ְבּ ָכ ַ
 23וַ יָּ ָסב יֵ ַ
ל־מ ְדוֶ ה ָבּ ָﬠם׃
ל־מ ֲח ָלה ְו ָכ ַ
שׂרת ַה ַמּ ְלכוּת ְו ָרפֹא ָכּ ַ
ְבּ ַ
חוֹלים
ל־ה ִ
ל־א ָרם וַ יָּ ִביאוּ ֵא ָליו ֵאת ָכּ ַ
 24וַ יֵּ ֵצא ָשׁ ְמעוֹ ְבּ ָכ ֲ
ֲא ֶשׁר ָדּ ְבקוּ ָבם ַתּ ֲח ֻל ִאים שׁוֹנִ ים וָ ֳח ָליִם ָר ִﬠים ֲא ֻחזֵ י רוּחוֹת
ָרעוֹת ֻמ ֵכּי יָ ֵר ַח וּנְ ֵכי ֲﬠ ָצמוֹת וַ יִּ ְר ָפּ ֵאם׃
ן־דּ ַכּפּ ִֹליס
ן־הגָּ ִליל ִוּמ ֶ
 25וַ יֵּ ְלכוּ ַא ֲח ָריו ָק ָהל ָרב ִמ ַ
יהוּדה ְו ֵﬠ ֶבר ַהיַּ ְר ֵדּן׃
רוּשׁ ַליִם ִו ָ
ִוּמן־יְ ָ
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ל־ה ָהר וַ יֵּ ֶשׁב
ת־המוֹן ָה ָﬠם וַ יַּ ַﬠל ֶא ָ
וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָר ָאה ֶא ֲ
ָשׁם וַ יִּגְּ שׁוּ ֵא ָליו ַתּ ְל ִמ ָידיו׃
יּוֹרה ָל ֶהם ֵלאמֹר׃
ת־פּיהוּ וַ ֶ
 2וַ יִּ ְפ ַתּח ֶא ִ
רוּח ִכּי ָל ֶהם ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ַ 3א ְשׁ ֵרי ֲﬠנִ יֵּ י ָה ַ
י־הם יְ נֻ ָחמוּ׃
ַ 4א ְשׁ ֵרי ַה ִמּ ְת ַא ְבּ ִלים ִכּ ֵ
שׁוּ־א ֶרץ׃
יִיר ָ
י־הם ְ
ַ 5א ְשׁ ֵרי ָה ֲﬠנָ ִוים ִכּ ֵ
י־הם ְיִרוָ יֻ ן׃
ַ 6א ְשׁ ֵרי ָה ְר ֵﬠ ִבים ְו ַה ְצּ ֵמ ִאים ִל ְצ ָד ָקה ִכּ ֵ
י־הם יְ ֻר ָחמוּ׃
י־ר ֲח ִמים ִכּ ֵ
ַ 7א ְשׁ ֵרי ַבּ ֲﬠ ֵל ַ
ת־אל ִֹהים׃
י־הם יֶ ֱחזוּ ֶא ֱ
ַ 8א ְשׁ ֵרי ָבּ ֵרי ֵל ָבב ִכּ ֵ
י־אל ִֹהים׃
יִקּ ְראוּ ְבּנֵ ֱ
י־הם ָ
ַ 9א ְשׁ ֵרי ע ֵֹשׂי ָשׁלוֹם ִכּ ֵ
ַ 10א ְשׁ ֵרי ַהנִּ ְר ָדּ ִפים ֵﬠ ֶקב ִצ ְד ָק ָתם ִכּי ָל ֶהם ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ם־יִר ְדּפוּ ֶא ְת ֶכם ַוּב ֶשּׁ ֶקר יָ ִביאוּ
ַ 11א ְשׁ ֵר ֶיכם ִאם־יְ ָח ְרפוּ ִא ְ
ִד ַבּ ְת ֶכם ָר ָﬠה ַבּ ֲﬠבוּר ְשׁ ִמי׃
י־כן
ִ 12שׂישׂוּ ְוגִ ילוּ ִכּי ְשׂ ַכ ְר ֶכם ַה ְר ֶבּה ְמאֹד ַבּ ָשּׁ ָמיִם ִכּ ֵ
יאים ֲא ֶשׁר ָהיוּ ִל ְפנֵ ֶיכם׃
ת־הנְּ ִב ִ
ָר ְדפוּ ֶא ַ
ם־ה ֶמּ ַלח יָ פוּג ַט ְﬠמוֹ ַבּ ֶמּה יָ ְמ ָלח
ַ 13א ֶתּם ֶמ ַלח ָה ָא ֶרץ ְו ִא ַ
חוּצה וְ ָהיָ ה ְל ִמ ְר ַמס
ֹא־יִצ ַלח ַלכֹּל ִכּי ִאם־יְ ז ֶֹרה ַה ָ
ָתּ ֵפל ל ְ
ָרגֶ ל׃
תוּכל
ל־ה ָהר לֹא ַ
עוֹלם ִﬠיר י ֶֹשׁ ֶבת ַﬠ ָ
ַ 14א ֶתּם אוֹר ָה ָ
ְל ִה ָסּ ֵתר׃
יקים נֵ ר ְל ִתתּוֹ ַתּ ַחת ָה ֵא ָיפה ִכּי
ְ 15ו ֵאין ַמ ְד ִל ִ
ל־ה ְמּנ ָֹרה ְל ָה ִאיר ְלכֹל ֲא ֶשׁר ַבּ ָבּיִת׃
ם־א ַ
ִא ֶ
י־ה ָא ָדם ְו ָראוּ ַמ ֲﬠ ֵשׂ ֶיכם
אוֹר ֶכם ְל ֵﬠנֵ י ְבנֵ ָ
 16כֹּה יָ ֵאר ְ
ת־א ִב ֶיכם ַבּ ָשּׁ ַמיִם יְ ַכ ֵבּדוּ׃
טּוֹבים ְו ֶא ֲ
ַה ִ
יאים לֹא
תּוֹרה אוֹ ַהנְּ ִב ִ
אתי ְל ָה ֵפר ַה ָ
ַ 17אל ַתּ ְח ְשׁבוּ ִכּי ָב ִ
אתי ִכּי ִאם־לְ ַמלְּ אֹת׃
ְל ָה ֵפר ָבּ ִ
ִ 18כּי ֵהן ָא ֵמן ָאנ ִֹכי ַמגִּ יד ָל ֶכם ַﬠד ֲא ֶשׁר ַה ָשּׁ ַמיִם ְו ָה ָא ֶרץ
תּוֹרה ַאף לֹא קוֹץ ֶא ָחד
ן־ה ָ
יַ ֲﬠבֹרוּן לֹא ַת ֲﬠבֹר יוּד ַא ַחת ִמ ַ
י־כלָּ ם יָ קוּמוּ׃
ַﬠד ִכּ ֻ
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הוֹרה
ל־ה ֵמּ ִפיר ַא ַחת ִמ ִמּ ְצת ְק ַטנּוֹת ֵאלֶּ ה ְו ָ
ָ 19ל ֵכן ָכּ ַ
ָכזֹאת ַל ֲאנָ ִשׁים נִ ְק ֶלה ָיִקּ ֵרא ְבּ ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמיִם ְו ָהע ֶֹשׂה א ָֹתן
שׂוֹתן נִ ְכ ָבּד ָיִקּ ֵרא ְבּ ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ְוּמ ַל ֵמּד ַל ֲﬠ ָ
ֹא־תגְ ַדּל ִצ ְד ַק ְת ֶכם ִמ ִצּ ְד ַקת
 20וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִאם ל ִ
רוּשׁים לֹא ָתבֹאוּ ְל ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ָמיִם׃
סּוֹפ ִרים ְו ַה ְפּ ִ
ַה ְ
ְ 21שׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ֵאת ֲא ֶשׁר נֶ ֱא ַמר ַל ַקּ ְדמֹנִ ים לֹא ִתּ ְר ָצח ְו ָה ִאישׁ
ֲא ֶשׁר ְיִר ַצח יִנָּ ֵתן לַ ִמּ ְשׁ ָפּט ִבּ ְפ ִל ִלים׃
 22וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ַה ִמּ ְת ַﬠ ֵבּר ְבּ ָא ִחיו ִחנָּ ם יִנָּ ֵתן ַל ִמּ ְשׁ ָפּט
ִבּ ְפ ִל ִלים ְו ַהקּ ֵֹרא ְל ָא ִחיו ֵר ָיקה יִנָּ ֵתן ִבּ ֵידי ַה ַסּנְ ֶה ְד ִרין ְו ִאם
יהנֹּם׃
יִק ָרא־לוֹ יִפֹּל ְל ֵאשׁ גֵּ ִ
נָ ָבל ְ
ל־ה ִמּזְ ֵבּ ַח ְו ִל ְבּ
י־ת ְק ִריב ָק ְר ָבּן ַﬠ ַ
ל־כּן ֵאפוֹא ִכּ ַ
ַ 23ﬠ ֵ
י־ד ַבר ִריב ְל ָא ִחיִ ﬠ ָמּ׃
ד־לָ שׁם ִכּ ְ
יַ גֶּ ְ
ַ 24הנַּ ח ָשׁם ָק ְר ָבּנְ ִ ל ְפנֵ י ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ְו ֵלִ ה ְת ַר ֵפּס ְוּר ַהב ָא ִחי
ְו ָאז בֹּא ְו ַה ְק ֵרב ָק ְר ָבּנֶ ׃
עוֹדִ ﬠמּוֹ ַב ָדּ ֶר
ם־אישׁ ִר ְיבְ בּ ְ
ַ 25מ ֵהר ַה ְשׁ ֵלם ִﬠ ִ
ֶפּן־יַ ְסגִּ יר א ְֹתִ אישׁ ִר ְיבִ בּ ֵידי ַהשּׁ ֵֹפט ְו ַהשּׁ ֵֹפט יַ ְסגִּ ְיר
ְבּיַ ד ַהשּׁ ֵֹטר ְוהוּא ֶיִתּנְ ְ ל ֵבית ַהסּ ַֹהר׃
 26וַ ֲאנִ י ָא ֵמן א ֵֹמר ְלִ כּי לֹא ַת ֲﬠ ֶלה ִמ ָשּׁם ַﬠד ֲא ֶשׁר ְתּ ַשׁלֵּ ם
רוּטה ָה ַא ֲחרֹנָ ה׃
ת־ה ְפּ ָ
ֶא ַ
ְ 27שׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ֵאת ֲא ֶשׁר נֶ ֱא ַמר ַל ַקּ ְדמֹנִ ים לֹא ִתּנְ ָאף׃
ק־בּהּ
ל־הנּ ֵֹתן ֵﬠינוֹ ְב ִא ָשּׁה ַל ֲח ָשׁ ָ
 28וַ ֲאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכם ָכּ ַ
רוּח־זְ נוּנִ ים נָ ַאף א ָֹתהּ ְבּ ִלבּוֹ׃
ְבּ ַ
יל נַ ְקּ ֶר ָה ְו ַה ְשׁ ִל ֶיכ ָה ִמ ֶמּ טוֹב
ְ 29ו ִאם ֵﬠינְ ַ היְ ָמנִ ית ַתּ ְכ ִשׁ ֶ
יהנֹּם׃
ל־בּ ָשׂ ְרְ לגֵ ִ
ְלַ בּ ֲאבֹד ֵא ֶבר ֶא ָחד ֵמ ָה ְשׁ ַלָ כּ ְ
ילַ ק ְצּ ֶצ ָה ְו ַה ְשׁ ִל ֶיכ ָה ִמ ֶמּךָּ טוֹב
ְ 30ו ִאם־יָ ְדַ היְ ָמנִ ית ַתּ ְכ ִשׁ ֶ
יהנֹּם׃
ל־בּ ָשׂ ְרְ לגֵ ִ
ְלַ בּ ֲאבֹד ֵא ֶבר ֶא ָחד ֵמ ָה ְשׁ ַלָ כּ ְ
ְ 31ונֶ ֱא ַמר ִכּי־יְ ַשׁלַּ ח ִאישׁ ִא ְשׁתּוֹ ְונָ ַתן ְבּיָ ָדהּ ֵס ֶפר ְכּ ִר ֻיתת׃
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ל־דּ ַבר
 32וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִאם יְ ַשׁלַּ ח ִאישׁ ִא ְשׁתּוֹ ִאם לֹא ַﬠ ְ
רוּשׁה לוֹ ְל ִא ָשּׁה נ ֵֹאף
זְ נוּת ֵמ ִשׂים א ָֹתהּ ְלנ ָֹא ֶפת ְו ַהלּ ֵֹק ַח גְּ ָ
הוּא׃
ְ 33ועוֹד ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ֵאת ֲא ֶשׁר נֶ ֱא ַמר ַל ַקּ ְדמֹנִ ים לֹא ִת ָשּׁ ַבע
ַל ֶשּׁ ֶקר ְו ֶאת־נְ ָד ֶריְ תּ ַשׁלֵּ ם ַליהוָֹה׃
בוּﬠה לֹא ִת ָשּׁ ַבע
ל־שׁ ָ
 34וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם לֹא ִת ָשּׁ ַבע ָכּ ְ
י־כ ֵסּא ֱאל ִֹהים ֵה ָמּה׃
ַבּ ָשּׁ ַמיִם ִכּ ִ
ירוּשׁ ַליִם
י־הדֹם ַרגְ ָליו ִהיא ְולֹא ִב ָ
ְ 35ולֹא ָב ָא ֶרץ ִכּ ֲ
י־היא ִק ְריַ ת ֶמ ֶלָ רב׃
ִכּ ִ
תוּכל ַל ֲהפֵֹ שׂ ָﬠר ֶא ָחד
ֹאשִׁ כּי־לֹא ַ
ְ 36ולֹא ִת ָשּׁ ַבע ְבּר ֶ
ָל ָבן אוֹ ָשׁחֹר׃
ַ 37א זֶ ה יְ ִהי ְד ַב ְר ֶכם ֵהן ֵהן לֹא לֹא ְוי ֵֹתר ִמזֶּ ה ִמ ְמּקוֹר
ָה ָרע הוּא׃
ְ 38שׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ִכּי נֶ ֱא ַמר ַﬠיִן ַתּ ַחת ַﬠיִן ְו ֵשׁן ַתּ ַחת ֵשׁן׃
 39וַ ֲאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכם לֹא ִת ְתיַ ֵצּב ִבּ ְפנֵ י ַה ָבּא לְ ָה ַרע לָ ִ אם
אלית׃
ם־ה ְשּׂ ָמ ִ
ל־הלְּ ִחי ַהיְ ָמנִ ית ֶתּן־לוֹ גַּ ַ
יַ ְכַּ ﬠ ַ
ל־ה ָח ֵפץ ָל ִריב ִﬠ ְמָּ ל ַק ַחת ַה ְכּתֹנֶ ת ֵמ ָﬠ ֶליַ הנַּ ח לוֹ
ְ 40ו ָכ ֶ
יל׃
ם־מ ִﬠ ֶ
גַּ ְ
ְ 41ו ַהנֹּגֵ שׂ ְבָּ ל ֶל ֶכת ִﬠמּוֹ ִכּ ְב ַרת ֶא ֶרץ ֶא ָחת ֵלִ ﬠמּוֹ ְשׁ ָתּיִם׃
ל־תּ ְס ֵתּר
ֵ 42תּן ַל ְמ ַב ֵקּשׁ ִמ ֶמּךָּ ֵוּמ ֵאת ֶה ָח ֵפץ לִ ְלת ִמיָּ ְדַ א ַ
ָפּנֶ י׃
ת־ר ֲﬠְ ו ָאיַ ְב ָתּ ֶאת־אֹיְ ֶב׃
ְ 43שׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ִכּי נֶ ֱא ַמר ְו ָא ַה ְב ָתּ ֶא ֵ
ת־מ ַק ְל ֵל ֶיכם
 44וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ֶא ֱהבוּ ֶאת־אֹיְ ֵב ֶיכם ָבּ ֲרכוּ ֶא ְ
יטיבוּ ְלשׂנְ ֵא ֶיכם ְו ַה ְﬠ ִתּירוּ ְבּ ַﬠד ַמ ְכ ִא ֵיב ֶיכם וְ ר ְֹד ֵפ ֶיכם׃
ֵה ִ
ל־א ִב ֶיכם ַבּ ָשּׁ ַמיִם ַה ֵמּ ִאיר ִשׁ ְמשׁוֹ
ְ 45ל ַמ ַﬠן ִתּ ְהיוּ ָבנִ ים ֶא ֲ
יקים ְו ָל ְר ָשׁ ִﬠים׃
טּוֹבים ַוּמ ְמ ִטיר ַל ַצּ ִדּ ִ
ָל ָר ִﬠים וְ ַל ִ
ה־שּׂ ָכר ָל ֶכם ֲהלֹא
ם־תּ ֱא ָהבוּן ֶאת־א ֲֹה ֵב ֶיכם ַמ ָ
ִ 46כּי ִא ֶ
מוֹ־כן׃
ם־המּ ְֹכ ִסים יַ ֲﬠשׂוּן ְכּ ֵ
גַ ַ

5:47—6:10
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ת־א ֵח ֶיכם ַמה־יִּ ְתרוֹן ָל ֶכם
ם־תּ ְפ ְקדוּ ְל ָשׁלוֹם ַרק ֶא ֲ
ְ 47ו ִא ִ
ם־המּ ְֹכ ִסים׃
ֵכּן יַ ֲﬠשׂוּן גַּ ַ
ָ 48ל ֵכן ֱהיוּ ְת ִמ ִימם ַכּ ֲא ֶשׁר ֲא ִב ֶיכם ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָתּ ִמים הוּא׃

6

ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֵמ ֲﬠשׂוֹת ְצ ָד ָקה ְל ַמ ְר ֵאה ֵﬠינֵ י ָה ָא ָדם ֶפּן
ָשׂ ָכר לֹא ַת ִשּׂיגוּ ֵמ ֵאת ֲא ִב ֶיכם ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃
רוּﬠה ְל ָפנֶ י
יﬠ קוֹל ְתּ ָ
שׂוֹתְ צ ָד ָקה לֹא ַת ְשׁ ִמ ַ
ָ 2ל ֵכן ַבּ ֲﬠ ְ
ַכּ ֲא ֶשׁר יַ ֲﬠשׂוּ ַה ֲחנֵ ִפים ְבּ ָב ֵתּי ַה ְכּנֵ ֶסת ָוּב ְרחֹבוֹת ְל ַמ ַﬠן יַ ִשּׂיגוּ
י־ה ָא ָדם ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִהנֵּ ה ְשׂ ָכ ָרם
ָכבוֹד ְל ֵﬠינֵ י ְבנֵ ָ
יהם׃
ִל ְפנֵ ֶ
ֹאלֵ את ֲא ֶשׁר ע ָֹשׂה
ל־תּ ַדע ְשׂמ ְ
שׂוֹתְ צ ָד ָקה ַא ֵ
ְ 3ו ַא ָתּה ַבּ ֲﬠ ְ
יְ ִמינֶ ׃
מוּל
ְ 4ל ַמ ַﬠן ִתּ ְהיֶ ה ִצ ְד ָק ְתַ בּ ָסּ ֶתר ְו ָא ִביָ הר ֶֹאה ַב ֵסּ ֶתר גְּ ְ
ַבּגַּ לוּי יְ ַשׁלֶּ ם־לָ ׃
ל־תּ ְהיוּ ְכּ ַאנְ ֵשׁי חֹנֶ ף ָהא ֲֹה ִבים
ְ 5ו ִכי ָתבֹאוּ ְל ִה ְת ַפּלֵּ ל ַא ִ
וּפנּוֹת ַה ְשּׁוָ ִקים ְל ַמ ַﬠן
ַל ֲﬠמֹד ְל ִה ְת ַפּלֵּ ל ְבּ ָב ֵתּי ַה ְכּנֵ ֶסת ִ
י־ה ָא ָדם ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכם ִהנֵּ ה
ִתּ ְיר ֶאינָ ה א ָֹתם ֵﬠינֵ י ְבנֵ ָ
יהם׃
ְשׂ ָכ ָרם ִל ְפנֵ ֶ
ְ 6ו ַא ָתּה ִבּ ְת ִפלָּ ְת בֹּא ַב ֲח ָד ֶריְ וּסגֹר ְדּ ָל ְתַ בּ ֲﬠ ֶד
ל־א ִביֲ א ֶשׁר ֵס ֶתר ְס ִב ָיביו ְו ָא ִביָ הר ֶֹאה ַב ֵסּ ֶתר
ְו ִה ְת ַפּלֵּ ל ֶא ָ
ם־ל׃
מוּלַ בּגַּ לוּי יְ ַשׁלֶּ ָ
גְּ ְ
ל־תּ ַב ְטּאוּ ִב ְשׂ ָפ ַתיִם ַכּגּוֹיִם
ְ 7ו ַכ ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם ִמ ְת ַפּלְּ ִלים ַא ְ
י־יִשּׁ ְמעוּ ַבּ ֲﬠ ֶט ֶרת ְדּ ָב ִרים׃
ֲא ֶשׁר יַ ְחשֹׁב לִ ָבּם ִכּ ָ
סוֹר ֶכם ֶט ֶרם
ה־מּ ְח ְ
ל־תּ ְשׁווּ ָלמוֹ ִכּי י ֵֹד ַﬠ ֲא ִב ֶיכם ַמ ַ
ָ 8ל ֵכן ַא ִ
ִתּ ְשׁ ֲאלוּ ִמיָּ דוֹ׃
ְ 9ו ַא ֶתּם כֹּה ִת ְת ַפּלָּ לוּ ָא ִבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ְיִת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֶמ׃
כוּת יֵ ָﬠ ֶשׂה ְרצוֹנְ ָ בּ ָא ֶרץ ַכּ ֲא ֶשׁר נַ ֲﬠ ָשׂה
ָ 10תּבֹא ַמ ְל ֶ
ַב ָשּׁ ָמיִם׃
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ֶ 11תּן־לָ נוּ ַהיּוֹם ֶל ֶחם ֻח ֵקּנוּ׃
ת־א ְשׁ ָמ ֵתנוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ס ְֹל ִחים ֲאנַ ְחנוּ ַל ֲא ֶשׁר
ח־לנוּ ֶא ַ
ְ 12וּס ַל ָ
ָא ְשׁמוּ ָלנוּ׃
ן־ה ָרע ִכּי
ילנוּ ִמ ָ
ם־ה ִצּ ֵ
יאנוּ ִל ֵידי ַמ ָסּה ִכּי ִא ַ
ל־תּ ִב ֵ
ְ 13ו ַא ְ
עוֹל ֵמי עוֹלָ ִמים ָא ֵמן׃
בוּרה ְו ַה ִתּ ְפ ֶא ֶרת ְל ְ
ְלַ ה ַמּ ְמלָ ָכה ְו ַהגְּ ָ
ם־א ִב ֶיכם
ת־א ְשׁ ָמ ָתם גַּ ֲ
י־א ָדם ֶא ַ
ם־תּ ְסלְ חוּ ִל ְבנֵ ָ
ִ 14כּי ִא ִ
ַבּ ָשּׁ ַמיִם ְיִס ַלח ָל ֶכם׃
ם־א ִב ֶיכם
ת־א ְשׁ ָמ ָתם גַּ ֲ
י־א ָדם ֶא ַ
ְ 15ו ִאם־לֹא ִת ְס ְלחוּ ִל ְבנֵ ָ
ֹא־יִס ַלח ָל ֶכם ַא ְשׁ ַמ ְת ֶכם׃
ל ְ
י־לב ַמ ְק ִדּ ֵירי ָפנִ ים ֲא ֶשׁר
ל־תּ ְהיוּ ְכ ַחנְ ֵפ ֵ
ְ 16ו ִכי ָתצוּמוּ ַא ִ
י־א ָדם ְבּ ַת ֲﬠנִ ָיתם ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר
יהם ְל ִהוָּ ַדע ִל ְבנֵ ָ
יַ ִפּילוּ ְפנֵ ֶ
יהם׃
ָל ֶכם ִהנֵּ ה ְשׂ ָכ ָרם ִל ְפנֵ ֶ
ֹאשְׁ ו ִת ְר ַחץ ָפּנֶ י׃
ְ 17ו ַא ָתּה ִכּי ָתצוּם ָתּסוּ ר ְ
ם־ל ָא ִביַ בּ ָסּ ֶתר
ְ 18ולֹא ִתוָּ ַדע ְל ָא ָדם ְבּ ַת ֲﬠנִ ְיתִ כּי ִא ְ
ם־ל׃
מוּלַ בּגַּ לוּי יְ ַשׁלֶּ ָ
ְו ָא ִביָ הר ֶֹאה ַב ֵסּ ֶתר גְּ ְ
ֹאכל
אוֹצרוֹת ְבּ ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ ֶשׁ ָשּׁם י ַ
 19לֹא ַת ַא ְצרוּ ָל ֶכם ָ
ָﬠשׁ ְו ָר ָקב ְוגַ נָּ ִבים יַ ְח ְתּרוּ ְויִגְ נֹבוּ׃
ֹאכל ָﬠשׁ
אוֹצרוֹת ַבּ ָשּׁ ָמיִם ָשׁם לֹא י ַ
ֶ 20א ֶפס ִא ְצרוּ ָל ֶכם ָ
ְו ָר ָקב ְוגַ נָּ ִבים לֹא יַ ְח ְתּרוּ ְולֹא יִגְ נֹבוּ׃
ם־ל ֶבּ׃
יִהיֶ ה גַ ִ
אוֹצ ֶרָ שׁם ְ
ִ 21כּי ִב ְמקוֹם ָ
ל־ח ְד ֵרי
ם־ﬠינְ ְ תּ ִמ ָימה ְבּ ָכ ַ
 22נֵ ר ַהגּוּף הוּא ָה ָﬠיִן ָל ֵכן ִא ֵ
יִהיֶ ה אוֹר׃
ִב ְטנֶ ְ 
ם־האוֹר ְבּ
ל־ח ְד ֵרי ִב ְטנֶ ְ ו ִא ָ
ם־ﬠינְ ָ ר ָﬠה ח ֶֹשְׁ בּ ָכ ַ
ְ 23ו ִא ֵ
ח ֶֹשַׁ מה־גָּ דוֹל ָח ְשׁ ֶכּ׃
ם־יִשׂנָ א
ֹא־יוּכל ִאישׁ ַל ֲﬠבֹד ֲאדֹנִ ים ְשׁנָ יִם ִכּי ִא ְ
ַ
 24ל
ת־ה ַא ֵחר יֶ ֱא ַהב אוֹ ְיִד ַבּק ָבּ ֶא ָחד ְו ַה ֵשּׁנִ י
ת־ה ֶא ָחד ְו ֶא ָ
ֶא ָ
ת־ה ָמּמוֹן׃
ת־ה ֱאל ִֹהים ְו ֶא ַ
תוּכלוּ ַל ֲﬠבֹד ֶא ָ
נִ ְמ ָאס ְבּ ֵﬠינָ יו לֹא ְ

6:25—7:3
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ֹאכלוּ
ָ 25ל ֵכן ִהנְ נִ י א ֵֹמר ָל ֶכם לֹא ִת ְד ֲאגוּ ְלנַ ְפ ְשׁ ֶכם ַמה־תּ ְ
ה־כּסוּת ְל ַכסּוֹת ְבּ ַשׂ ְר ֶכם ֲהלֹא ַהנֶּ ֶפשׁ יְ ָק ָרה
ה־תּ ְשׁתּוּ ַוּמ ְ
ַמ ִ
ֵמא ֶֹכל ְוּב ַשׂר ִאישׁ ִמ ְכּסוּתוֹ׃
יִק ְצרוּ ְולֹא
ַ 26ה ִבּיטוּ ֶאל־עוֹף ַה ָשּׁ ָמיִם לֹא יִזְ ְרעוּ לֹא ְ
יַ ַא ְספוּ ִל ְמגוּרוֹת וַ ֲא ִב ֶיכם ַבּ ָשּׁ ַמיִם ְמ ַכ ְל ֵכּל א ָֹתם ְו ַא ֶתּם ֲהלֹא
יהם׃
נַ ֲﬠ ֵל ֶיתם יֶ ֶתר ַה ְר ֵבּה ֲﬠ ֵל ֶ
ל־קוֹמתוֹ גּ ֶֹמד
ָ
הוֹסיף ַﬠ
יוּכל ְל ִ
ִ 27וּמי הוּא ֶה ָח ֵרד ִמ ֶכּם ַ
ֶא ָחד׃
ל־שׁוֹשׁנֵּ י ַה ָשּׂ ֶדה
ַ
ְ 28ו ָל ָמּה ִת ְד ֲאגוּ ִל ְכסוּת ִה ְתבּוֹנְ נוּ ֶא
יִטווּן׃
ֵא ָיכה יַ ֲﬠלוּ יָ ִציצוּ ְולֹא יִיגְ עוּן ְולֹא ְ
ֹא־היָ ה ָלבוּשׁ
ל־ה ָדרוֹ ל ָ
ם־שׁלֹמֹה ְבּ ָכ ֲ
 29וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם גַּ ְ
ְכּ ַא ַחת ֵמ ֶהן׃
ת־ﬠ ֶשׂב ַה ָשּׂ ֶדה ֲא ֶשׁר יָ ִציץ
ם־כּ ָכה יַ ֲﬠ ֶטה ֱאל ִֹהים ֶא ֵ
ְ 30ו ִא ָ
י־א ְת ֶכם ְק ַטנֵּ י ֱא ֻמנָ ה׃
וּל ָמ ֳח ָרתוֹ יֻ ַתּן ְבּ ַתנּוּר ַאף ִכּ ֶ
ַהיּוֹם ְ
ֹאכל ַוּמה־נִּ ְשׁ ֶתּה אוֹ
ל־תּ ֶח ְרדוּ ֵלאמֹר ַמה־נּ ַ
ָ 31ל ֵכן ַא ֶ
ַמה־נִּ ְל ָבּשׁ׃
ל־אלֶּ ה ְמ ַב ְק ִשׁים ַהגּוֹיִם וַ ֲא ִב ֶיכם ַבּ ָשּׁ ַמיִם י ֵֹד ַﬠ ִכּי
ִ 32כּי ָכ ֵ
ֵאלֶּ ה ַמ ְחס ֵֹר ֶיכם ֵה ָמּה׃
ַ 33אַ בּ ְקּשׁוּ ִראשֹׁנָ ה ַמ ְלכוּת ֱאל ִֹהים ְו ִצ ְד ָקתוֹ
נוֹספוֹת׃
ל־ה ֲח ָפ ִצים ָה ֵהם יִנָּ ְתנוּ לָ ֶכם ַמ ָתּנוֹת ָ
ְו ָכ ַ
ל־תּ ְד ֲאגוּ ְליוֹם ָמ ָחר יוֹם ָמ ָחר ְיִד ַאג לְ ַﬠ ְצמוֹ ַדּי
ָ 34ל ֵכן ַא ִ
ַליּוֹם ְבּ ָצ ָרתוֹ׃

7

לֹא ִת ְשׁ ְפּטוּ ְולֹא ִת ָשּׁ ֵפטוּ׃
ם־א ֶתּם ַוּב ִמּ ָדּה
ִ 2כּי ַב ִמּ ְשׁ ָפּט ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁפֹּטוּ ִתּ ָשּׁ ְפטוּ גַ ַ
ם־א ֶתּם׃
ֲא ֶשׁר ָתּמֹדּוּ ַיִמּד ָל ֶכם גַּ ַ
ת־לב
ל־שׁ ָב ִבים ֲא ֶשׁר ְבּ ֵﬠין ָא ִחיְ ולֹא ָת ֶשׁ ֵ
ְ 3ו ָל ָמּה ַת ִבּיט ֶא ְ
קּוֹרה ֲא ֶשׁר ְבּ ֵﬠינֶ ׃
ל־ה ָ
ֶא ַ

14

ַמ ִתּ ְתיָ הו

7:4—7:19

ֹאמר ְל ָא ִחיֶ ה ֶרף ְו ָא ִס ָירה ְשׁ ָב ִבים ֵמ ֵﬠינֶ 
 4אוֹ ֵאי תּ ַ
קוֹרה ְבּ ֵﬠינֶ ׃
ְו ִהנֵּ ה ָ
קּוֹרה ֵמ ֵﬠינֶ ְ ו ַא ֲח ֵרי ֵכן ָראֹה
ת־ה ָ
ָ 5ה ֵסר ָחנֵ ף ִראשֹׁנָ ה ֶא ַ
ִת ְר ֶאה ְל ָה ִסיר ְשׁ ָב ִבים ֵמ ֵﬠין ָא ִחי׃
ת־פּנִ ינֵ ֶיכם לַ ֲחזִ ִירים
 6לֹא ִת ְתּנוּ ַהקּ ֶֹדשׁ ַל ְכּ ָל ִבים ְו ֶא ְ
יהם ְו ָשׁבוּ ְו ָט ְרפוּ ֶא ְת ֶכם׃
ן־יִר ְמסוּם ְבּ ַרגְ ֵל ֶ
ֶפּ ְ
ַ 7שׁ ֲאלוּ ְויִנָּ ֵתן ָל ֶכם ִדּ ְרשׁוּ וְ ִת ְמ ָצאוּ ִדּ ְפקוּ ְו ָיִפּ ַתח לָ ֶכם׃
ל־השּׁ ֵֹאל ַיִקּח ְו ַהדּ ֵֹרשׁ ְיִמ ָצא ְו ַהדּ ֵֹפק ָיִפּ ַתח לוֹ׃
ִ 8כּי ָכּ ַ
ִ 9כּי ִמי ִאישׁ ִמ ֶכּם ֲא ֶשׁר ְבּנוֹ ָשׁ ַאל ִמ ֶמּנּוּ ָל ֶחם וַ יִּ ֵתּן־לוֹ
ָא ֶבן׃
ם־בּ ֵקּשׁ ָדּג וַ יִּ ֵתּן־לוֹ נָ ָחשׁ׃
 10אוֹ ִא ִ
ְ 11ו ַאף ִכּי ָר ִﬠים ַא ֶתּם ֵתּ ְדעוּן ָל ֵתת ַמ ָתּנוֹת טֹבוֹת ִל ְבנֵ ֶיכם
י־א ִב ֶיכם ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ֶיִתּן־טוֹב ְלד ְֹר ָשׁיו׃
ַאף ִכּ ֲ
ָ 12ל ֵכן כֹּל ֲא ֶשׁר ַתּ ְח ְפּצוּ ֶשׁיַּ ֲﬠשׂוּן ָל ֶכם ֲאנָ ִשׁים ֲﬠשׂוּ ָל ֶהם
יאים׃
תּוֹרה ְו ַהנְּ ִב ִ
ם־א ֶתּם ִכּי זֹאת ַה ָ
מוֹ־כן גַּ ַ
ְכּ ֵ
 13בֹּאוּ ַב ַשּׁ ַﬠר ַה ָצּר ִכּי ָר ָחב ַה ַשּׁ ַﬠר ְו ַה ֶדּ ֶרְ ר ָח ָבה
ל־ה ֲא ָבדּוֹן ְו ַר ִבּים ֵהם ַה ָבּ ִאים ָשׁ ָמּה׃
מּוֹל ָיכה ֶא ָ
ַה ִ
ל־ה ַחיִּ ים
מּוֹל ָיכה ֶא ַ
ה־צּ ָרה ַה ִ
ה־צּר ַה ַשּׁ ַﬠר וְ ַה ֶדּ ֶרַ מ ָ
ַ 14וּמ ַ
יה ְמ ֵתי ִמ ְס ָפּר ֵהם׃
וּמ ְֹצ ֶא ָ
יאי ָשׁ ֶקר ַה ָבּ ִאים לִ ְפנֵ ֶיכם ְבּעוֹר
ִ 15ה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ִמנְּ ִב ֵ
ְכּ ָב ִשׂים ְו ֵהם זְ ֵא ֵבי ָט ֶרף׃
ְ 16בּ ִפ ְריָ ם ַתּ ִכּירוּ א ָֹתם ֲה ְיִב ְצרוּ ֲﬠנָ ִבים ֵמ ַﬠ ְק ַר ִבּים אוֹ
ְת ֵאנִ ים ִמ ְצּנִ ינִ ם׃
ל־ﬠץ טוֹב יַ ֲﬠ ֶשׂה ְפ ִרי טוֹב ְו ֵﬠץ נִ ְשׁ ָחת ְפּ ִרי ָמ ְשׁ ָחת׃
ֵ 17כּן ָכּ ֵ
ֹא־יוּכל ַל ֲﬠשׂוֹת ְפּ ִרי ָמ ְשׁ ָחת ְו ֵﬠץ נִ ְשׁ ָחת
ַ
ֵ 18ﬠץ טוֹב ל
ֹא־יוּכל ַל ֲﬠשׂוֹת ְפּ ִרי טוֹב׃
ַ
ל
ל־ﬠץ ִבּ ְל ִתּי ע ֶֹשׂה ְפ ִרי טוֹב יִגָּ ַדע ְויֻ ַתּן ְל ַמ ֲאכ ֶֹלת ֵאשׁ׃
ְ 19ו ָכ ֵ

7:20—8:4
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ל־כּן ְבּ ִפ ְריָ ם ַתּ ִכּירוּ א ָֹתם׃
ַ 20ﬠ ֵ
ל־הקּ ֵֹרא ִלי ָאדוֹן ָאדוֹן יָ בֹא ְל ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ָמיִם ִכּי
 21לֹא ָכ ַ
ם־הע ֶֹשׂה ְרצוֹן ָא ִבי ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃
ִא ָ
ֹאמרוּ ֵא ַלי ַר ִבּים ֲאדֹנִ י ֲאדֹנִ י ֲהלֹא
ְ 22ו ָהיָ ה ַבּיּוֹם ַההוּא י ְ
ְב ִשׁ ְמ נִ ֵבּאנוּ ְבּ ִשׁ ְמ גֵּ ַר ְשׁנוּ ֵשׁ ִדים ְוּב ִשׁ ְמָ ﬠ ִשׂינוּ נִ ְפלָ אוֹת
ַרבּוֹת׃
עוֹדי סוּרוּ ִמ ֶמּנִּ י
ָ 23אז כֹּה ַאגִּ יד ָל ֶהמלֹא יָ ַד ְﬠ ִתּי ֶא ְת ֶכם ֵמ ִ
פּ ֲֹﬠ ֵלי ָאוֵ ן׃
ל־השּׁ ֵֹמ ַﬠ ִל ְד ָב ַרי ֵאלֶּ ה ְוע ֶֹשׂה א ָֹתם ֶא ֶﬠ ְר ֶכנּוּ
ָ 24ל ֵכן ָכּ ַ
ל־ה ָסּ ַלע׃
ם־לב ֲא ֶשׁר ָבּנָ ה ֵביתוֹ ַﬠ ַ
ַל ֲח ַכ ֵ
דוֹלה ָבּ ָאה
רוּח גְּ ָ
יִשׁטֹפוּ ְו ַ
ַ 25הגֶּ ֶשׁם נִ ַתַּ א ְר ָצה נַ ֲח ֵלי ַמיִם ְ
וַ יִּ ְפגְּ עוּ ַב ַבּיִת ַההוּא ְולֹא נָ ַפל ִכּי יֻ ַסּד ַבּ ָסּ ַלע׃
ל־השּׁ ֵֹמ ַﬠ ִל ְד ָב ַרי ֵאלֶּ ה ְולֹא יַ ֲﬠ ֶשׂה א ָֹתם נִ ְמ ַשׁל
ְ 26ו ָכ ַ
ל־החוֹל׃
ַל ֲח ַסר־לֵ ב ֲא ֶשׁר ָבּנָ ה ֵביתוֹ ַﬠ ַ
דוֹלה ָבּ ָאה
רוּח גְּ ָ
יִשׁטֹפוּ ְו ַ
ַ 27הגֶּ ֶשׁם נִ ַתַּ א ְר ָצה נַ ֲח ֵלי ַמיִם ְ
דוֹלה׃
וַ יִּ ְפגְּ עוּ ַב ַבּיִת ַההוּא וַ יִּ פֹּל וַ יְ ִהי ְל ַמ ֵפּ ָלה גְ ָ
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה וַ יִּ ְת ְמהוּ ֲהמוֹן
שׁוּﬠ ֶא ַ
 28וַ יְ ִהי ְכּ ַכלּוֹת יֵ ַ
ל־תּוֹרתוֹ׃
ָ
ָה ָﬠם ַﬠ
ישׁ־שׁ ְלטוֹן ְולֹא
ִ
מוֹרה א ָֹתם ְכּהוֹרֹת ִא
ֶ
ִ 29כּי ָהיָ ה
סּוֹפ ִרים׃
ַכ ְ
ן־ה ָהר וַ ֲהמוֹן ַﬠם ָרב ה ְֹל ִכים ַא ֲח ָריו׃
וַ יֵּ ֶרד ִמ ָ
ְ 2ו ִהנֵּ ה ִאישׁ ְמצ ָֹרע ָבּא וַ יִּ ְשׁ ַתּחוּ־לוֹ ֵלאמֹר ֲאדֹנִ י
תוּכל ְל ַט ֲה ֵרנִ י׃
ם־ח ֵפץ ַא ָתּה ֲהלֹא ַ
ִא ָ
וּט ָהר
ֹאמר ָח ֵפץ ֲאנִ י ְ
שׁוּﬠ וַ יּ ַ
יּוֹשׁט ֶאת־יָ דוֹ וַ יִּגַּ ע־בּוֹ יֵ ַ
 3וַ ֶ
וַ יִּ ְט ַהר ִמ ָצּ ַר ְﬠתּוֹ ְכּ ָרגַ ע׃
ל־תּגֵּ ד ְל ִאישׁ ַרק ֵלְ ו ֵה ָר ֵאה
שׁוּﬠ ְר ֵאה ַא ַ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 4וַ יּ ֶ
משׁה ְל ֵﬠדוּת
ת־ה ָקּ ְר ָבּן ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה ֶ
ְל ֵﬠינֵ י ַהכּ ֵֹהן ְו ַה ְק ֵרב ֶא ַ
ָל ֶהם׃

8
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8:5—8:17

ר־מ ָאה
ל־כּ ַפר־נַ חוּם וַ יִּגַּ שׁ ֵאלָ יו ַשׂ ֵ
שׁוּﬠ ֶא ְ
ְ 5ו ַכ ֲא ֶשׁר ָבּא יֵ ַ
ֶא ָחד וַ יִּ ְת ַחנֶּ ן־לוֹ לֵ אמֹר׃
ה־ﬠ ָצמוֹת
ֲ 6אדֹנִ י ִהנֵּ ה נַ ֲﬠ ִרי נָ ַפל ְל ִמ ְשׁ ָכּב ְבּ ֵב ִיתי נְ ֵכ ֲ
ְוּמ ֻﬠנֶּ ה ְמאֹד׃
אתיו׃
שׁוּﬠ ִהנְ נִ י ָבא ְוּר ָפ ִ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 7וַ יּ ֶ
ֹאמר ֲאדֹנִ י נְ ַקלּ ִֹתי ִמזֹּאת ִכּי ַא ָתּה
ר־ה ֵמּ ָאה וַ יּ ַ
 8וַ יַּ ַﬠן ַשׂ ַ
ָתבֹא ְב ֵצל ק ָֹר ִתי ַאַ רק ַדּ ְבּ ָרה ָדּ ָבר ְו ַהנַּ ַﬠר יֶ ִחי׃
ם־אנִ י ָסר ְל ִמ ְשׁ ַמ ַﬠת ֶמ ְמ ָשׁ ָלה וַ ֲאנָ ַשׁי ָס ִרים
ִ 9כּי גַ ֲ
וּל ַא ֵחר בֹּא
ְל ִמ ְשׁ ַמ ְﬠ ִתּי וְ ִכי א ַֹמר ְל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֵלְ ויֵ ֵלְ 
וּל ַﬠ ְב ִדּי ֲﬠ ֵשׂה־זֹאת ְויַ ֲﬠ ֶשׂה׃
ְויָ בֹא ְ
ל־הה ְֹל ִכים ַא ֲח ָריו
ֹאמר ֶא ַ
שׁוּﬠ וַ יִּ ְשׁ ָתּ ֶאה וַ יּ ֶ
 10וַ יִּ ְשׁ ַמע יֵ ַ
יִשׂ ָר ֵאל
ם־בּ ְ
מוֹה גַּ ְ
דוֹלה ָכ ָ
ָא ֵמן ֲאנִ י ַמגִּ יד ָל ֶכם ֱאמוּנָ ה גְּ ָ
אתי׃
לֹא ָמ ָצ ִ
ְ 11ו ִהנְ נִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי ַר ִבּים יָ בֹאוּ ִמ ִמּזְ ָרח ִוּמ ַמּ ֲﬠ ָרב ְויֵ ְשׁבוּ
ם־א ְב ָר ָהם ְיִצ ָחק ְויַ ֲﬠקֹב ְבּ ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ִבּ ְמ ִס ָבּה ִﬠ ַ
יִהיֶ ה ְב ִכי
חוּצה ָשׁם ְ
ל־הח ֶֹשַׁ ה ָ
ְ 12וּבנֵ י ַה ַמּ ְלכוּת ַיִדּחוּ ֶא ַ
וַ ֲחרֹק ִשׁנָּ יִם׃
שׁוּﬠ ֵלַ כּ ֲא ֶשׁר ֶה ֱא ַמנְ ָתּ ֵכּן
ר־ה ֵמּ ָאה ָא ַמר יֵ ַ
ל־שׂ ַ
ְ 13ו ֶא ַ
יָ קוּם ָל וַ יְ ִחי ַהנַּ ַﬠר ֵמ ָח ְליוֹ ַבּ ָשּׁ ָﬠה ַה ִהיא׃
חוֹלת
ית־פּ ְטרוֹס וַ יַּ ְרא ֶאת־ח ַֹתנְ תּוֹ שׁ ֶֹכ ֶבת ַ
שׁוּﬠ ֵבּ ֶ
 14וַ יָּ בֹא יֵ ַ
ַק ָדּ ַחת׃
 15וַ יִּגַּ ע ְבּיָ ָדהּ וַ ִתּ ֶרף ַה ַקּ ַדּ ַחת ִמ ֶמּנָּ ה וַ ָתּ ָקם וַ ְתּ ָשׁ ֵרת
יהם׃
ִל ְפנֵ ֶ
 16וַ יְ ִהי ָבּ ֶﬠ ֶרב וַ יָּ ִביאוּ ֵא ָליו ַר ִבּים ֲא ֶשׁר ָדּ ְבקוּ ָבּם רוּחוֹת
חוֹלים
ל־ה ִ
ר־פּיו ְו ֵאת ָכּ ַ
ת־הרוּחוֹת ִבּ ְד ַב ִ
ָרעוֹת וַ יְ גָ ֶרשׁ ֶא ָ
ֶה ֱחיָ ה ֵמ ָח ְליָ ם׃
ְ 17ל ַמלֹּאת ֵאת ֲא ֶשׁר נֶ ֱא ַמר ְבּיַ ד־יְ ַשׁ ְﬠיָ הוּ ַהנָּ ִביא לֵ אמֹר
ֳח ָליֵ נוּ הוּא נָ ָשׂא ַוּמ ְכא ֵֹבינוּ ְס ָב ָלם׃

8:18—8:31
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שׁוּﬠ ֲהמוֹן ַﬠם ָרב ָס ִביב־לוֹ וַ יְ ַצו ַל ֲﬠבֹר
 18וַ יְ ִהי ִכּ ְראוֹת יֵ ַ
ל־ﬠ ֶבר ַהיָּ ם׃
ִמ ָשּׁם ֶא ֵ
ֹאמר לוֹ ַר ִבּי ֵא ֵלַ א ֲח ֶרי
סּוֹפ ִרים וַ יּ ֶ
 19וַ יִּגַּ שׁ ֵא ָליו ַא ַחד ַה ְ
ל־א ֶשׁר ֵתּ ֵל׃
ל־כּ ֲ
ֶא ָ
חוֹרים ָל ֶהם ְו ִצפּוֹר
שּׁוּﬠלִ ים ִ
שׁוּﬠ ַה ָ
ֹאמר ֵאלָ יו יֵ ַ
 20וַ יּ ֶ
יח ֶאת־רֹאשׁוֹ׃
ן־ה ָא ָדם ֵאין לוֹ ָמקוֹם ְל ָהנִ ַ
ַה ָשּׁ ַמיִם ֵקן ָלהּ ֶוּב ָ
ְ 21ו ִאישׁ ַא ֵחר ִמ ֶקּ ֶרב ַתּ ְל ִמ ָידיו ָא ַמר ֵא ָליו ֲאדֹנִ י ְתּנָ ה־לִּ י
ת־א ִבי ִראשֹׁנָ ה׃
ָל ֶל ֶכת ְו ִל ְקבֹּר ֶא ָ
שׁוּﬠ ֵלַ א ֲח ָרי ְו ַהנַּ ח ַל ֵמּ ִתים ִל ְקבֹּר
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 22וַ יּ ֶ
יהם׃
ת־מ ֵת ֶ
ֶא ֵ
 23וַ יֵּ ֶרד ָבּ ֳאנִ יָּ ה ְו ַת ְל ִמ ָידיו יָ ְרדוּ ִﬠמּוֹ׃
ד־כּסּוֹת ַהגַּ לִּ ים
ְ 24ו ִהנֵּ ה ַס ַﬠר גָּ דוֹל נֵ עוֹר ַבּיָּ ם ַﬠ ַ
ת־ה ֳאנִ יָּ ה ְוהוּא נִ ְר ָדּם׃
ֶא ָ
יﬠה ֲאדֹנֵ ינוּ ִכּי
הוֹשׁ ָ
ִ
 25וַ יִּגְּ שׁוּ ֵא ָליו וַ יְ ִﬠ ֻירהוּ וַ יִּ ְק ָראוּ
ָא ָב ְדנוּ׃
יהם ָל ָמּה ַא ֶתּם ֲח ֵר ִדים ְק ַטנֵּ י ֱא ֻמנָ ה וַ יָּ ָקם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 26וַ יּ ֶ
דוֹלה׃
וַ יִּגְ ַﬠר ָבּרוּחוֹת ַוּביָּ ם וַ ְתּ ִהי ְדּ ָמ ָמה גְ ָ
ם־הרוּחוֹת
 27וַ יִּ ְת ְמהוּ ָה ֲאנָ ִשׁים ֵלאמֹר ִמי הוּא זֶ ה ֲא ֶשׁר גַּ ָ
ְו ַהיָּ ם ַמ ְק ִשׁ ִיבים ְלקֹלוֹ׃
ל־א ֶרץ ַהגַּ ְד ִריִּ ם וַ יִּ ְפגְּ ֻשׁהוּ
ל־ﬠ ֶבר ַהיָּ ם ֶא ֶ
 28וַ יְ ִהי ְכּבֹאוֹ ֶא ֵ
ְשׁנֵ י ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר ָדּ ְבקוּ ָבּם רוּחוֹת ָרעוֹת י ְֹצ ִאים ִמ ָבּ ֵתּי
ד־א ֶשׁר לֹא יָ כֹל ִאישׁ
ד־מאֹד ַﬠ ֲ
יהם ז ֲֹﬠ ִפים ַﬠ ְ
וּפנֵ ֶ
ַה ְקּ ָברוֹת ְ
ַל ֲﬠבֹר ַבּ ֶדּ ֶרַ ההוּא ִמ ָפּ ַחד׃
שׁוּﬠ
ְ 29ו ִהנֵּ ה ֵהם צ ֲֹﬠ ִקים ֵלאמֹר ַמה־לָּ נוּ וָ ָל יֵ ַ
נּוֹתנוּ ֶט ֶרם ָבּ ָאה ָה ֵﬠת׃
את ְל ַﬠ ֵ
ן־ה ֱאל ִֹהים ַה ִאם ָבּ ָ
ֶבּ ָ
ְ 30ו ֵﬠ ֶדר ֲחזִ ִירים ַר ִבּים ָהיָ ה ר ֶֹﬠה ָשׁם ֵמ ָרחוֹק ָל ֶהם׃
 31וַ יִּ ְת ַחנְּ נוּ־לוֹ ָהרוּחוֹת ֵלאמֹר ִאם ְלגָ ְר ֵשׁנוּ ַא ָתּה א ֵֹמר
ה־לנוּ ָלבוֹא ְבּ ֵﬠ ֶדר ַה ֲחזִ ִירים׃
ִתּנָּ ָ
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ֹאמר ָל ֶהם ְלכוּ וַ יֵּ ְצאוּ וַ יָּ בֹאוּ ְבּ ֵﬠ ֶדר ַה ֲחזִ ִירים ְו ִהנֵּ ה
 32וַ יּ ֶ
ֹאבדוּ ַבּ ָמּיִם׃
מּוֹרד ֶאל־תּוַֹ היָּ ם וַ יּ ְ
ל־ה ֵﬠ ֶדר ָשׁ ְטפוּ ַב ָ
ָכּ ָ
ת־כּל ֲא ֶשׁר נִ ְהיָ ָתה
ְ 33ו ָהר ִֹﬠים נָ סוּ וַ יָּ בֹאוּ ָה ִﬠ ָירה וַ יַּגִּ ידוּ ֶא ָ
ְו ֵאת ֲא ֶשׁר ָק ָרה ַל ֲא ֶשׁר ָדּ ְבקוּ ָבּם ָהרוּחוֹת ָה ָרעוֹת׃
שׁוּﬠ וַ יִּ ְר ֻאהוּ
ל־ה ִﬠיר יָ ְצ ָאה ִל ְק ַראת יֵ ַ
ְ 34ו ִהנֵּ ה ָכּ ָ
בוּלם׃
וַ יִּ ְפ ְצרוּ־בוֹ ַל ֲﬠבֹר ִמגְּ ָ
ל־ﬠירוֹ׃
וַ יֵּ ֶרד ָבּ ֳאנִ יָּ ה וַ יַּ ֲﬠבֹר וַ יָּ בֹא ֶא ִ
ְ 2ו ִהנֵּ ה ֵה ִביאוּ ֵא ָליו ִאישׁ נְ ֵכה ֲﬠ ָצמוֹת שׁ ֵֹכב
ת־אמוּנָ ָתם ָא ַמר ֶאל־נְ ֵכה
שׁוּﬠ ֶא ֱ
ל־ה ִמּ ָטּה ִוּב ְראוֹת יֵ ַ
ַﬠ ַ
ֹאתי׃
חוּ־לַ חטּ ֶ
ָה ֲﬠ ָצמוֹת ֲחזַ ק ְבּנִ י נִ ְס ְל ְ
סוֹפ ִרים ָא ְמרוּ ְב ִל ָבּם ָה ִאישׁ ַהזֶּ ה ְמגַ ֵדּף
ְ 3ו ָשׁם ֲאנָ ִשׁים ְ
הוּא׃
דּוּﬠ ֶתּ ְהגּוּ ָרעוֹת
ֹאמר ַמ ַ
ת־מ ְח ְשׁב ָֹתם וַ יּ ַ
שׁוּﬠ ֶא ַ
 4וַ יֵּ ַדע יֵ ַ
ִבּ ְל ַב ְב ֶכם׃
ֹאתי אוֹ לֵ אמֹר
חוּ־לַ חטּ ֶ
ִ 5כּי ָמה נָ ֵקל ִאם ֵלאמֹר נִ ְס ְל ְ
קוּם ְו ִה ְת ַהלָּ ׃
ן־ה ָא ָדם ָבּ ָא ֶרץ ִל ְסל ַֹח
ַ 6אְ ל ַמ ַﬠן ֵתּ ְדעוּן ִכּי יֵ שׁ ִר ְשׁיוֹן ְל ֶב ָ
ת־מ ָטּ ְת
ַח ָטּ ִאים ָאז ָא ַמר ֶאל־נְ ֵכה ָה ֲﬠ ָצמוֹת קוּם ָשׂא ֶא ִ
ל־בּ ֶית׃
־לֶ א ֵ
ְו ֶל ְ
ל־בּיתוֹ׃
 7וַ יָּ ָקם וַ יֵּ לֶ ֶ א ֵ
תּוֹממוּ וַ יִּ ְתּנוּ ָכבוֹד לֵ אל ִֹהים ֲא ֶשׁר
יִשׁ ֲ
 8וַ יִּ ְראוּ ֲהמוֹן ָה ָﬠם וַ ְ
י־א ָדם׃
נָ ַתן ִשׁ ְלטוֹן ָכּזֶ ה ִל ְבנֵ ָ
ית־ה ֶמּ ֶכס
שׁוּﬠ ִמ ָשּׁם וַ יַּ ְרא ִאישׁ ֶא ָחד י ֵֹשׁב ְבּ ֵב ַ
 9וַ יַּ ֲﬠבֹר יֵ ַ
ֹאמר ֵא ָליו ֵלַ א ֲח ָרי וַ יָּ ָקם וַ יֵּ לֶ ַ א ֲח ָריו׃
וּשׁמוֹ ַמ ִתּ ְתיָ הוּ וַ יּ ֶ
ְ
מוֹכ ִסים ְו ַח ָטּ ִאים
ל־הלֶּ ֶחם ְבּ ֵביתוֹ וְ ִהנֵּ ה ְ
 10וַ יְ ִהי ְבּ ִשׁ ְבתּוֹ ַﬠ ַ
שׁוּﬠ ְו ַת ְל ִמ ָידיו׃
ַר ִבּים ָבּאוּ וַ יֵּ ְשׁבוּ ֶל ֱאכֹל ִﬠם־יֵ ַ
ֹאכל
דּוּﬠ י ַ
ל־תּ ְל ִמ ָידיו ַמ ַ
ֹאמרוּ ֶא ַ
רוּשׁים וַ יּ ְ
 11וַ יִּ ְראוּ ַה ְפּ ִ
מּוֹכ ִסים ְו ַה ַח ָטּ ִאים׃
ם־ה ְ
ַר ְבּ ֶכם ִﬠ ַ

9
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יהם ַה ֲחזָ ִקים ֵאין ָל ֶהם ָדּ ָבר
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 12וַ יִּ ְשׁ ַמע יֵ ַ
חוֹלים׃
ם־ה ִ
ם־הר ֵֹפא ִכּי ִא ַ
ִﬠ ָ
ְ 13ו ַא ֶתּם ְלכוּ ִל ְמדוּ ָל ַד ַﬠת ַמה־זֶּ ה ֶח ֶסד ָח ַפ ְצ ִתּי ְולֹא
ם־ל ַח ָטּ ִאים
יקים ָלבֹא ִכּי ִא ַ
אתי ִל ְקרֹא ַל ַצּ ִדּ ִ
ֹא־ב ִ
זָ ַבח ִכּי ל ָ
שׁוּבה׃
ִל ְתּ ָ
דּוּﬠ ֲאנַ ְחנוּ
ֹאמרוּ ַמ ַ
יוֹחנָ ן וַ יּ ְ
 14וַ יִּגְּ שׁוּ ֵאלָ יו ַתּ ְל ִמ ֵידי ָ
רוּשׁים ַמ ְר ִבּים ָלצוּם וְ ַת ְל ִמ ֶידי לֹא יָ ֻצמוּ׃
ם־ה ְפּ ִ
ִﬠ ַ
שׁוּﬠ ֲה ְיִת ַא ְבּלוּ ְק ֻר ֵאי ַה ֲח ֻתנָּ ה ְבּעוֹד
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 15וַ יּ ֶ
ֶה ָח ָתן ִﬠ ָמּ ֶהם ְו ִהנֵּ ה יָ ִמים יָ בֹאוּ ְו ֻל ַקּח ֵמ ֶהם ֶה ָח ָתן ְו ָאז
יָ ֻצמוּ׃
ל־שׂ ְמ ָלה ָבלָ ה
ְ 16ו ֵאין תּ ְֹפ ִרים ְט ָל ָאה ֲח ָד ָשׁה ַﬠ ִ
תוֹסיף
ן־ה ִשּׂ ְמ ָלה ְו ִ
ן־ה ְטּ ָל ָאה ְבּ ִמ ֻלּ ָא ָתהּ ִתּגְ ַרע ִמ ַ
ֶפּ ַ
יה׃
ל־ק ָר ֶﬠ ָ
ַﬠ ְ
ן־יִבּ ְקעוּ ַהנֹּאדוֹת
ְ 17ו ִתירוֹשׁ לֹא יֻ ַתּן ְבּנֹאדוֹת ָבּ ִלים ֶפּ ָ
ְונִ ְשׁ ַפַּ היַּ יִן ְו ַהנֹּאדוֹת ְיִכ ָליוּן ֲא ָבל ִתּירוֹשׁ יֻ ַתּן ְבּנֹאדוֹת
יהם׃
יִהיוּ ְשׁנֵ ֶ
וּשׁ ֻמ ִרים ְ
ֲח ָד ִשׁים ְ
יהם ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ְו ִהנֵּ ה ַא ַחד
עוֹדנּוּ ְמ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
ֶ 18
אשׁים ָבּא וַ יִּ ְשׁ ַתּחוּ־לוֹ ֵלאמֹר ִבּ ִתּי ֵמ ָתה ָﬠ ַלי ָבּזֶ ה ֲא ָבל
ָה ָר ִ
יה ְו ָחיֹה ִת ְחיֶ ה׃
בֹּא ְו ִשׂים־נָ א יָ ְדָ ﬠ ֶל ָ
שׁוּﬠ וַ יֵּ ֶלִ ﬠמּוֹ הוּא ְו ַת ְל ִמ ָידיו׃
 19וַ יָּ ָקם יֵ ַ
זוֹבהּ נִ ְמ ְשׁכוּ ְשׁ ֵתּים
ת־דּם ֲא ֶשׁר יְ ֵמי ָ
ְ 20ו ִהנֵּ ה ִא ָשּׁה זָ ַב ָ
ֶﬠ ְשׂ ֶרה ָשׁנָ ה ָק ְר ָבה וַ ִתּגַּ ע ִבּ ְכנַ ף ִבּגְ דוֹ ֵמ ַא ֲח ָריו׃
־אגַּ ע ְבּ ִבגְ דוֹ ְו ִאוָּ ֵשׁ ָﬠה׃
ִ 21כּי ָא ְמ ָרה ְבּ ִל ָבּהּ ִאם ַא ֶ
ֹאמר ִחזְ ִקי ִב ִתּי ֱאמוּנָ ֵת
שׁוּﬠ וַ יַּ ְרא א ָֹתהּ וַ יּ ַ
 22וַ יִּ ֶפן יֵ ַ
יﬠה לָּ ָ וּב ֵﬠת ַה ִהיא ָﬠ ְל ָתה ֲא ֻר ָכה ָלהּ׃
הוֹשׁ ָ
ִ
ת־ה ְמ ַחלְּ ִלים
ית־הרֹאשׁ וַ יַּ ְרא ֶא ַ
ל־בּ ָ
שׁוּﬠ ֶא ֵ
 23וַ יָּ בֹא יֵ ַ
ת־ה ָﬠם ה ֶֹמה׃
ַבּ ֲח ִל ִלים ְו ֶא ָ
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ֹאמר ְצאוּ ִמזֶּ ה ַהיַּ ְל ָדּה לֹא ֵמ ָתה ִכּי ַרק יְ ֵשׁנָ ה ִהיא
 24וַ יּ ַ
וַ יִּ ְל ֲﬠגוּ לוֹ׃
ת־ה ָﬠם ִמ ָשּׁם וַ יָּ בֹא ַה ָבּיְ ָתה וַ יַּ ֲחזֶ ק
הוֹציאוּ ֶא ָ
ְ 25ו ַכ ֲא ֶשׁר ִ
יה׃
ל־רגְ ֶל ָ
ְבּיָ ָדהּ וַ ָתּ ָקם ַהנַּ ֲﬠ ָרה ַﬠ ַ
ל־ה ָא ֶרץ ַה ִהיא׃
ְ 26ו ַה ְשּׁ ֻמ ָﬠה ַהזֹּאת יָ ְצ ָאה ְבּ ָכ ָ
וּשׁנֵ י ֲאנָ ִשׁים ִﬠוְ ִרים ָה ְלכוּ ַא ֲח ָריו
שׁוּﬠ ִמ ָשּׁם ְ
 27וַ יַּ ֲﬠבֹר יֵ ַ
ן־דּ ִוד׃
צ ֲֹﬠ ִקים ְוק ִֹראים ָחנֵּ נוּ ֶבּ ָ
שׁוּﬠ
ֹאמר יֵ ַ
ל־ה ַבּיִת וַ יִּגְּ שׁוּ ְל ָפנָ יו ַה ִﬠ ְו ִרים וַ יּ ֶ
ְ 28וּכבֹאוֹ ֶא ַ
שׁ־ל ֵאל יָ ִדי ַל ֲﬠשׂוֹת ָכּזֹאת וַ יַּ ֲﬠנוּ
יהם ֲה ַת ֲא ִמינוּ ִכּי יֶ ְ
ֲא ֵל ֶ
אֹתוֹ ֵהן ֲאדֹנֵ ינוּ׃
ֹאמר ֶכּ ֱאמוּנַ ְת ֶכם ֵכּן יָ קוּם לָ ֶכם׃
יהם וַ יּ ַ
 29וַ יִּגַּ ע ְבּ ֵﬠינֵ ֶ
שׁוּﬠ ֵלאמֹר ְראוּ ְל ִב ְל ִתּי
יהם וַ יָּ ַﬠד ָבּם יֵ ַ
 30וַ ִתּ ָפּ ַק ְחנָ ה ֵﬠינֵ ֶ
יִוָּ ַדע ַה ָדּ ָבר ְל ִאישׁ׃
ל־ה ָא ֶרץ ַה ִהיא׃
ת־שׁ ְמעוֹ ְבּ ָכ ָ
ְ 31ו ֵהם יָ ְצאוּ וַ יּ ִֹציאוּ ֶא ָ
רוּח ָרע
הוּבא ְל ָפנָ יו ֲא ֶשׁר ַ
ַ 32אֵ הם י ְֹצ ִאים ְו ִאישׁ ִאלֵּ ם ָ
ָדּ ַבק בּוֹ׃
רוּח ָה ָרע ִמ ֶמּנּוּ ְו ָה ִאלֵּ ם ֵה ֵחל ְל ַד ֵבּר
ת־ה ַ
 33וַ יְ גָ ֶרשׁ ֶא ָ
עוֹלם לֹא־נִ ְר ֲא ָתה ָכזֹאת
ֹאמרוּ ֵמ ָ
וַ יִּ ְת ְמהוּ ֲהמוֹן ָה ָﬠם וַ יּ ְ
יִשׂ ָר ֵאל׃
ְבּ ְ
ר־ה ֵשּׁ ִדים הוּא ְמגָ ֵרשׁ
רוּשׁים ָא ְמרוּ ַﬠל־יְ ֵדי ַשׂ ַ
ֶ 34א ֶפס ַה ְפּ ִ
ת־ה ֵשּׁ ִדים׃
ֶא ַ
יּוֹרה ָל ֶהם
ל־ה ָﬠ ִרים ְו ַה ְכּ ָפ ִרים וַ ֶ
שׁוּﬠ ְבּ ָכ ֶ
 35וַ יָּ ָסב יֵ ַ
ל־מ ֲחלָ ה
שׂוֹרת ַה ַמּ ְלכוּת וְ ר ֵֹפא ָכ ַ
ְבּ ָב ֵתּי ַה ְכּנֵ ֶסת ְמ ַב ֵשּׂר ְבּ ַ
ל־מ ְדוֶ ה ָבּ ָﬠם׃
ְו ָכ ַ
יהם ִכּי
ת־ה ֲהמֹנִ ים נִ ְכ ְמרוּ ַר ֲח ָמיו ֲﬠ ֵל ֶ
ְ 36ו ַכ ֲא ֶשׁר ָר ָאה ֶא ַ
ין־ל ֶהם ר ֶֹﬠה׃
ֵהם ִמ ְת ַﬠלְּ ִפים וּנְ פ ִֹצים ַכּצֹּאן ֲא ֶשׁר ֵא ָ
אוּלם ַה ָקּ ִציר ַרב ְו ַהפּ ֲֹﬠ ִלים
ָ
ל־תּ ְל ִמ ָידיו
ֹאמר ֶא ַ
 37וַ יּ ֶ
ְמ ַﬠ ִטּים׃

9:38—10:13
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ל־אדוֹן ַה ָקּ ִציר ִל ְשׁל ַֹח פּ ֲֹﬠ ִלים
ל־כּן ַה ְﬠ ִתּירוּ ֶא ֲ
ַ 38ﬠ ֵ
ִל ְק ִצירוֹ׃
וַ יִּ ְק ָרא ֵאלָ יו ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ַתּ ְל ִמ ָידיו וַ יִּ ֵתּן ְבּיָ ָדם
ל־מ ֲחלָ ה
כּ ַֹח ַﬠל־רוּחוֹת ַה ֻטּ ְמ ָאה ְלגָ ְר ָשׁן ְו ִל ְרפֹּא ָכּ ַ
ל־מ ְדוֶ ה׃
ְו ָכ ַ
יחים ָה ִראשׁוֹן ִשׁ ְמעוֹן
ְ 2ו ֵאלֶּ ה ְשׁמוֹת ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ַה ְשּׁ ִל ִ
יוֹחנָ ן ָא ִחיו׃
ַה ְמ ֻכנֶּ ה ֶפ ְטרוֹס ְו ַאנְ ְדּ ַרי ָא ִחיו יַ ֲﬠקֹב ֶבּן־זַ ְב ִדּי וְ ָ
מּוֹכס יַ ֲﬠקֹב
תּוֹמא ַוּמ ִתּ ְתיָ הוּ ַה ֵ
ָ
ר־תּ ְל ַמי
ילפּוֹס ַוּב ַ
ִ 3פּ ִ
ן־ח ְל ַפּי ְו ַל ַבּי ַה ְמּ ֻכנֶּ ה ַת ָדּי׃
ֶבּ ַ
ישׁ־ק ִריּוֹת הוּא ַה ַמּ ְסגִּ יר אֹתוֹ׃
יהוּדה ִא ְ
ִ 4שׁ ְמעוֹן ַה ְכּנַ ֲﬠנִ י ִו ָ
יהם לֵ אמֹר
שׁוּﬠ וַ יְ ַצו ֲﬠ ֵל ֶ
ת־שׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ָה ֵאלֶּ ה ָשׁ ַלח יֵ ַ
ֶ 5א ְ
ל־ﬠ ֵרי ַהשּׁ ְֹמרֹנִ ים
ל־תּ ִשׂימוּ ְל ֶד ֶרַ הגּוֹיִם ַפּ ֲﬠ ֵמ ֶיכם ְו ֶא ָ
ַא ָ
ל־תּבֹאוּ׃
ַא ָ
יִשׂ ָר ֵאל ֵתּ ֵלכוּ׃
ם־לצֹאן א ְֹבדוֹת ִמ ֵבּית ְ
ִ 6כּי ִא ְ
רוֹבה
ְ 7ו ַכ ֲא ֶשׁר ֵתּ ְלכוּן ִק ְראוּ ֵלאמֹר ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמיִם ְק ָ
ָלבֹא׃
ת־ה ֵמּ ִתים ַט ֲהרוּ
חוֹלים ָה ִקימוּ ֶא ַ
ת־ה ִ
ִ 8ר ְפאוּ ֶא ַ
ת־הרוּחוֹת ָה ָרעוֹת ִחנָּ ם ְל ַק ְח ֶתּם
ת־ה ְמצ ָֹר ִﬠים וְ גָ ְרשׁוּ ֶא ָ
ֶא ַ
ְו ִחנָּ ם ִתּ ֵתּנוּ׃
ל־תּ ְקחוּ ָל ֶכם זָ ָהב אוֹ ֶכ ֶסף אוֹ נְ ח ֶֹשׁת ַבּ ִכּיס׃
ַ 9א ִ
ְ 10ולֹא יַ ְלקוּט ַל ֶדּ ֶר וְ לֹא ֲח ִליפוֹת ְבּגָ ִדים ְולֹא נַ ֲﬠ ַליִם
ְולֹא ַמ ֶטּה ִכּי־נָ כוֹן ַלפּ ֵֹﬠל ֵדּי ִמ ְחיָ תוֹ׃
ל־ﬠיר אוֹ ְכ ָפר ֲא ֶשׁר ָתּבֹאוּ ִדּ ְרשׁוּ ִמי הוּא ָשׁ ָמּה
ְ 11וּב ָכ ִ
י־ת ֲﬠבֹרוּן׃
ישׁ ְב ֶתּם ִﬠמּוֹ ַﬠד ִכּ ַ
ַהנִּ ְכ ָבּד ִו ַ
ְ 12וּבב ֲֹא ֶכם ַה ָבּיְ ָתה ִתּ ְפ ְקדוּ ִל ְשׁלוֹם ַה ָבּיִת׃
לוֹמ ֶכם ָﬠלָ יו ְו ִאם
אוּמה יָ חוּל ְשׁ ְ
ִ 13אם־נֶ ְח ָשׁב ַה ַבּיִת ְמ ָ
לוֹמ ֶכם ֲא ֵל ֶיכם יָ שׁוּב׃
אוּמה ְשׁ ְ
לֹא־נֶ ְח ָשׁב ַה ַבּיִת ְמ ָ
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ל־אישׁ ֲא ֶשׁר לֹא־יֶ ֱאסֹף ֶא ְת ֶכם ְולֹא יַ ְק ִשׁיב
ְ 14ו ָכ ִ
ן־ה ִﬠיר ַה ִהיא
ן־ה ַבּיִת ַההוּא אוֹ ִמ ָ
ְל ִד ְב ֵר ֶיכם ְצאוּ ָל ֶכם ִמ ַ
ת־ה ָא ָבק ֵמ ַﬠל ַרגְ ֵל ֶיכם׃
וּנְ ַﬠ ְר ֶתּם ֶא ָ
יִהיֶ ה יוֹם ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ְל ֶא ֶרץ
ָ 15א ֵמן ֲאנִ י ַמגִּ יד ָל ֶכם נָ ֵקל ְ
ְסדֹם וַ ֲﬠמ ָֹרה ֵמ ֲא ֶשׁר ָל ִﬠיר ַהזֹּאת׃
ל־כּן ֱהיוּ
ִ 16הנֵּ ה ָאנ ִֹכי שׁ ֵֹל ַח ֶא ְת ֶכם ְכּצֹאן ְבּ ֶק ֶרב זְ ֵא ִבים ַﬠ ֵ
רוּמים ַכּנְּ ָח ִשׁים ְוּת ִמ ִימים ַכּיּוֹנִ ים׃
ֲﬠ ִ
י־א ָדם ִכּי ֵהם יַ ְסגִּ ירוּ ֶא ְת ֶכם
ַ 17רק ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ִמ ְפּנֵ י ְבנֵ ָ
שּׁוֹטים ְבּ ָב ֵתּי ַה ְכּנֵ ֶסת׃
י־ה ַסּנְ ֶה ְד ִרין ְו ֻה ֵכּ ֶיתם ַבּ ִ
ִל ֵיד ַ
תּוּבלוּ ְל ַמ ֲﬠנִ י ִל ְהיוֹת ְל ֵﬠדוּת
ְ 18ו ִל ְפנֵ י מ ְֹשׁ ִלים ְוּמ ָל ִכים ָ
ָל ֶהם ְו ַלגּוֹיִם׃
ל־תּ ֶח ְרדוּ ֵלאמֹר ֵא ָיכה נְ ַד ֵבּר
ְ 19ו ַכ ֲא ֶשׁר יַ ְסגִּ ירוּ ֶא ְת ֶכם ַא ֶ
יוּשׂם ְבּ ִפ ֶיכם ֵאת
אוֹ ַמה־נְּ ַד ֵבּר ִכּי ְבּ ֶﬠ ֶצם ָה ֵﬠת ַה ִהיא ַ
ר־תּ ַד ֵבּרוּן׃
ֲא ֶשׁ ְ
־א ִב ֶיכם ַהדּ ֵֹבר
רוּח ֲ
ִ 20כּי לֹא ַא ֶתּם ֵהם ַה ְמ ַד ְבּ ִרים ִכּי ִאם ַ
ָבּ ֶכם׃
ת־בּנוֹ ְויָ קוּמוּ ָבנִ ים
ת־א ִחיו ַל ָמּוֶ ת ְו ָאב ֶא ְ
ְ 21ו ָאח יַ ְסגִּ יר ֶא ָ
בוֹתם ְו ֵה ִמיתוּם׃
ל־א ָ
ַﬠ ֲ
ל־א ָדם ַבּ ֲﬠבוּר ְשׁ ִמי ַאַ ה ְמ ַח ֶכּה
ְ 22ו ַא ֶתּם ְשׂנֻ ִאים ִתּ ְהיוּ ְל ָכ ָ
ד־ה ֵקּץ יִוָּ ֵשׁ ַﬠ׃
ַﬠ ַ
ל־ﬠיר
י־יִר ְדּפוּ ֶא ְת ֶכם ְבּ ִﬠיר ַא ַחת נוּסוּ ָל ֶכם ֶא ִ
ְ 23ו ִכ ְ
יִשׂ ָר ֵאל
ַא ֶח ֶרת ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם לֹא ְת ַכלּוּ לַ ֲﬠבֹר ָﬠ ֵרי ְ
ן־ה ָא ָדם׃
ַﬠד ִכּי־יָ בֹא ֶבּ ָ
ַ 24ה ַתּ ְל ִמיד ֵאינֶ נּוּ ַרב ִמ ָרבּוֹ ְו ֶﬠ ֶבד ֵמ ֲאדֹנָ יו׃
ַ 25דּי ַל ַתּ ְל ִמיד ִל ְהיוֹת ְכּ ַרבּוֹ וְ ָל ֶﬠ ֶבד ַכּאדֹנָ יו ִאם
י־ל ַאנְ ֵשׁי ֵביתוֹ׃
ַבּ ַﬠל־זְ בוּב ָק ְראוּ לְ ַב ַﬠל ַה ַבּיִת ַאף ִכּ ְ
ין־דּ ָבר נִ ְס ָתּר ֲא ֶשׁר
יהם ִכּי ֵא ָ
ל־תּ ְיראוּ ִמ ְפּנֵ ֶ
ל־כּן ַא ִ
ַ 26ﬠ ֵ
לֹא יִגָּ ֶלה ְו ֵאין נֶ ְﬠ ָלם ֲא ֶשׁר לֹא יִוָּ ֵד ַﬠ׃

10:27—10:40
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ֵ 27את ֲא ֶשׁר ַאגֵּ ְד ֶכם ְבּח ֶֹשַׁ הגִּ ידוּ ְל ֵﬠין ַה ָשּׁ ֶמשׁ ְו ֵאת ֲא ֶשׁר
ל־הגַּ גּוֹת׃
ִתּ ְשׁ ַמע ָאזְ נְ ֶכם ְבּ ַל ַחשׁ ַה ְשׁ ִמיעוּ ַﬠ ַ
ת־הנֶּ ֶפשׁ לֹא
ל־תּ ְיראוּ ִמ ְפּנֵ י ה ְֹרגֵ י ַה ָבּ ָשׂר ְו ַל ֲהרֹג ֶא ַ
ְ 28ו ַא ִ
ם־יִראוּ ִמ ָפּנָ יו ֲא ֶשׁר יָ ָדיו ַרב לוֹ ַל ֲהרֹג גַּ ם
ַת ִשּׂיג יָ ָדם ִכּי ִא ְ
יהנֹּם׃
ת־ה ָבּ ָשׂר ְבּגֵ ִ
ת־הנֶּ ֶפשׁ ְוגַ ם ֶא ַ
ֶא ַ
ֲ 29הלֹא ְשׁ ֵתּי ִצ ֳפּ ִרים נִ ְמ ָכּרוֹת ְבּ ִא ָסּר ֶא ָחד ְו ַא ַחת ֵמ ֶהן לֹא
ִתפֹּל ַא ְר ָצה ִבּ ְב ִלי ְרצוֹן ֲא ִב ֶיכם׃
ֹאשׁ ֶכם נִ ְמנוּ ְל ִמ ְס ָפּ ָרם׃
ם־שׂ ֲﬠרוֹת ר ְ
ְ 30ו ַא ֶתּם גַּ ַ
ל־תּ ָיראוּ ֶﬠ ְר ְכּ ֶכם ַרב ִמ ִצּ ֳפּ ִרים ַרבּוֹת׃
ל־כּן ַא ִ
ַ 31ﬠ ֵ
י־ה ָא ָדם ַא ֲא ִמ ֶירנּוּ
ל־אישׁ ֲא ֶשׁר יַ ֲא ִמ ֵירנִ י ִל ְפנֵ י ְבנֵ ָ
ָ 32ל ֵכן ָכּ ִ
ם־אנ ִֹכי׃
ִל ְפנֵ י ָא ִבי ַב ָשּׁ ַמיִם גַּ ָ
י־ה ָא ָדם ֲא ַכ ֶחשׁ־בּוֹ
שׁ־בּי ִל ְפנֵ י ְבנֵ ָ
ל־אישׁ ֲא ֶשׁר יְ ַכ ֶח ִ
ְ 33ו ָכ ִ
ם־אנִ י׃
ִל ְפנֵ י ָא ִבי ַב ָשּׁ ַמיִם גַּ ָ
אתי
אתי ְל ָה ִביא ָשׁלוֹם ָבּ ָא ֶרץ לֹא ָב ִ
ל־תּ ְח ְשׁבוּ ִכּי ָב ִ
ַ 34א ַ
ם־ח ֶרב׃
ְל ָה ִביא ָשׁלוֹם ִכּי ִא ָ
אתי לְ ַה ְפ ִריד ֵבּין ִאישׁ ְל ָא ִביו ֵבּין ַבּת לְ ִא ָמּהּ ֵוּבין
ִ 35כּי ָב ִ
מוֹתהּ׃
ַכּלָּ ה ַל ֲח ָ
ְ 36ואֹיְ ֵבי ִאישׁ ַאנְ ֵשׁי ֵביתוֹ׃
יוֹתר ִמ ֶמּנִּ י ֵאינֶ נּוּ שׁוֶֹה
ת־אמּוֹ ֵ
ת־א ִביו אוֹ ֶא ִ
ָ 37הא ֵֹהב ֶא ָ
יוֹתר ִמ ֶמּנִּ י ֵאינֶ נּוּ שׁוֶֹה
ת־בּתּוֹ ֵ
ת־בּנוֹ אוֹ ֶא ִ
ִלי ְו ָהא ֵֹהב ֶא ְ
ִלי׃
ת־צ ָלבוֹ ְויֵ ֵלַ א ֲח ָרי ֵאינֶ נּוּ שׁוֶֹה
ֹא־יִקּח ֶא ְ
ִ 38וּמי ֲא ֶשׁר ל ַ
ִלי׃
ֹאבד לוֹ ְו ַה ַמּ ְשׁלִ יֶ את־נַ ְפשׁוֹ ִבּגְ ָללִ י
ַ 39המּ ֵֹצא ֶאת־נַ ְפשׁוֹ תּ ַ
ְיִמ ָצ ֶאנָּ ה׃
ַ 40ה ְמ ַק ֵבּל ְפּנֵ ֶיכם ְמ ַק ֵבּל ָפּנָ י ְו ַה ְמ ַק ֵבּל ָפּנַ י הוּא ְמ ַק ֵבּל
ְפּנֵ י שׁ ְֹל ִחי׃
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ַ 41ה ְמ ַק ֵבּל ְפּנֵ י נָ ִביא ְבּ ֵשׁם נָ ִביא יַ ִשּׂיג ְשׂ ַכר נָ ִביא ְו ַה ְמ ַק ֵבּל
ְפּנֵ י ַצ ִדּיק ְבּ ֵשׁם ַצ ִדּיק יַ ִשּׂיג ְשׂ ַכר ַצ ִדּיק׃
ת־א ַחד ַה ְקּ ַטנִּ ים ָה ֵאלֶּ ה ַרק כּוֹס
ִ 42וּמי ֲא ֶשׁר יַ ְשׁ ֶקה ֶא ַ
ֹאבד
ַמיִם ָק ִרים ְבּ ֵשׁם ַתּ ְל ִמיד ָא ֵמן ֲאנִ י ַמגִּ יד ָל ֶכם ִכּי לֹא־י ַ
ְשׂ ָכרוֹ׃
ת־שׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ַתּ ְל ִמ ָידיו
שׁוּﬠ ְל ַצוֹּת ֶא ְ
וַ יְ ִהי ְכּ ַכלּוֹת יֵ ַ
יהם׃
שׁוּﬠתוֹ ְבּ ָﬠ ֵר ֶ
יﬠ יְ ָ
וּל ַה ְשׁ ִמ ַ
וַ יַּ ֲﬠבֹר ִמ ָשּׁם לְ ַל ֵמּד ְ
יח
ת־ﬠלִ לוֹת ַה ָמּ ִשׁ ַ
סוּרים ָשׁ ַמע ֶא ֲ
יוֹחנָ ן ְבּ ֵבית ָה ֲא ִ
ְ 2ו ָ
וַ יִּ ְשׁ ַלח ֵא ָליו ְשׁנַ יִם ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיו׃
ֹאמר ַה ַא ָתּה הוּא ַה ָבּא אוֹ ִאם־נְ ַח ֶכּה ְל ַא ֵחר׃
 3וַ יּ ַ
יוֹחנָ ן ֵאת
יהם ְלכוּ ְו ַהגִּ ידוּ ְל ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 4וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ר־ר ִא ֶיתם׃
ר־שׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ְו ֵאת ֲא ֶשׁ ְ
ֲא ֶשׁ ְ
וּפ ְס ִחים ה ְֹל ִכים ְמצ ָֹר ִﬠים נִ ְר ָפּ ִאים וְ ֵח ְר ִשׁים
ִ 5ﬠ ְו ִרים ר ִֹאים ִ
שׁוּﬠה׃
שׁ ְֹמ ִﬠים ֵמ ִתים ָק ִמים וַ ֲﬠנִ יִּ ים ִמ ְת ַבּ ְשּׂ ִרים יְ ָ
ֹא־יִכּ ֵשׁל ִבּי׃
ְ 6ו ַא ְשׁ ֵרי ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ל ָ
ל־יוֹחנָ ן
ָ
ל־המוֹן ָה ָﬠם ַﬠ
שׁוּﬠ ְל ַד ֵבּר ֶא ֲ
ְ 7וּב ֶל ְכ ָתּם ֵה ֵחל יֵ ַ
יִנּוֹﬠ
ַ
אתם ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה ִל ְראוֹת ַה ִאם ָקנֶ ה ֲא ֶשׁר
ַמה־זֶּ ה יְ ָצ ֶ
י־רוּח׃
ַ
ִמ ְפּנֵ
אתם ִל ְראוֹת ַה ִאם ִאישׁ ָלבוּשׁ ִבּגְ ֵדי
ַ 8אַ מה־זֶּ ה יְ ָצ ֶ
ֲח ֻמדוֹת ִהנֵּ ה ל ְֹב ֵשׁי ֲח ֻמדוֹת ְבּ ָב ֵתּי ְמ ָל ִכים ֵה ָמּה׃
אתם ַה ִאם ִל ְראוֹת ִאישׁ נָ ִביא ֵהן ֲאנִ י
ַ 9אַ מה־זֶּ ה יְ ָצ ֶ
א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי גַ ם־גָּ דוֹל הוּא ִמנָּ ִביא׃
 10זֶ ה הוּא ֲא ֶשׁר ָכּתוּב ָﬠ ָליו ִהנְ נִ י שׁ ֵֹל ַח ַמ ְל ָא ִכי ְל ָפנֶ י
וּפנָּ ה ַד ְר ְכְּ ל ָפנֶ י׃
ִ
ָ 11א ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם לֹא ָקם ֵבּין יְ לִ ֵידי ִא ָשּׁה גָּ דוֹל
יּוֹחנָ ן ַה ְמ ַט ֵבּל ְו ַה ָקּטֹן ְבּ ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמיִם יִגְ ַדּל ִמ ֶמּנּוּ׃
ִמ ָ
ד־הנָּ ה ַמלְ כוּת ַה ָשּׁ ַמיִם נִ ְת ְפּ ָשׂה
יוֹחנָ ן ַה ְמ ַט ֵבּל ַﬠ ֵ
ִ 12וּמ ֵימי ָ
ְב ָחזְ ָקה וּזְ ר ֵֹﬠי־כ ַֹח יַ ֲחזִ יקוּ ָבהּ׃
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ד־יוֹחנָ ן נִ ָבּאוּ׃
ָ
תּוֹרה ַﬠ
יאים ְו ַה ָ
ל־הנְּ ִב ִ
ִ 13כּי ָכ ַ
ְ 14ו ִאם־תֹּאבוּ ִל ְשׁמ ַֹﬠ זֶ ה הוּא ֵא ִליָּ הוּ ֶה ָﬠ ִתיד ָלבֹא׃
יִשׁ ָמע׃
ִ 15מי ֲא ֶשׁר ָאזְ נַ יִם לוֹ לִ ְשׁמ ַֹﬠ ְ
ת־הדּוֹר ַהזֶּ ה נִ ְד ֶמה הוּא ַליְ ָל ִדים
ל־מי ֲא ַד ֶמּה ֶא ַ
ְ 16ו ֶא ִ
יהם ֵלאמֹר׃
י ְֹשׁ ִבים ִבּ ְשׁוָ ִקים ְוק ִֹראים ְל ֵר ֵﬠ ֶ
ְ 17מזַ ְמּ ִרים ָהיִינוּ ָל ֶכם ְולֹא ְר ַק ְד ֶתּם ְמקוֹנְ נִ ים ְולֹא
ְס ַפ ְד ֶתּם׃
יוֹחנָ ן לֹא א ֵֹכל ְולֹא שׁ ֶֹתה ְו ָא ְמרוּ ֵשׁד בּוֹ׃
י־בא ָ
ִ 18כּ ָ
ן־ה ָא ָדם ָבּא א ֵֹכל ְושׁ ֶֹתה ְו ֵהם א ְֹמ ִרים ִהנֵּ ה ִאישׁ
ֶ 19וּב ָ
זוֹלל ְוס ֵֹבא ְוא ֵֹהב לַ מּ ְֹכ ִסים ְו ַח ָטּ ִאים ַאַ ה ָח ְכ ָמה ִתּ ְצ ַט ֵדּק
ֵ
יה׃
ְבּ ַבנֶ ָ
תוֹכן רֹב
ל־ה ָﬠ ִרים ֲא ֶשׁר נַ ֲﬠשׂוּ ְב ָ
ָ 20אז ֵה ֵחל ָלגֹל ֶח ְר ָפּה ַﬠ ֶ
אוֹתיו ְולֹא ָשׁבוּ׃
נִ ְפ ְל ָ
ית־ציְ ָדה ִכּי לוּ נַ ֲﬠשׂוּ ְבצוֹר
כּוֹרזִ ין אוֹי ָלֵ בּ ָ
 21אוֹי ָלָ 
תוֹכ ֶכן ְכּ ָבר ָשׁבוּ ְבּ ַשׂק
ְוּב ִצידוֹן ַהנִּ ְפ ָלאוֹת ֲא ֶשׁר נַ ֲﬠשׂוּ ְבּ ְ
וָ ֵא ֶפר׃
יִהיֶ ה יוֹם ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ְלצוֹר
ֶ 22א ֶפס ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכן נָ ֵקל ְ
וּל ִצידוֹן ֵמ ֲא ֶשׁר ָל ֶכן׃
ְ
ל־שׁאוֹל
ד־ה ָשּׁ ַמיִם ֶא ְ
רוֹמ ְמ ְתּ ַﬠ ַ
ְ 23ו ַא ְתּ ְכּ ַפר־נַ חוּם ֲא ֶשׁר ַ
תוֹכ ִכי
תּוּר ִדי ִכּי לוּ נַ ֲﬠשׂוּ ִב ְסדֹם ַהנִּ ְפ ָלאוֹת ֲא ֶשׁר נַ ֲﬠשׂוּ ְבּ ֵ
ָ
ד־היּוֹם ַהזֶּ ה׃
ל־תּלָּ הּ ַﬠ ַ
ְו ָﬠ ְמ ָדה ַﬠ ִ
יִהיֶ ה יוֹם ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ְל ַא ְד ַמת
ֶ 24א ֶפס ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכן נָ ֵקל ְ
ְסדֹם ֵמ ֲא ֶשׁר ָל ֶכן׃
אוֹדָ א ִבי ֲאדוֹן ַה ָשּׁ ַמיִם
ֹאמר ְ
שׁוּﬠ וַ יּ ַ
ָ 25בּ ֵﬠת ַה ִהיא ָﬠנָ ה יֵ ַ
ת־אלֶּ ה ֵמ ֵﬠינֵ י ֲח ָכ ִמים וּנְ בוֹנִ ים וְ גִ לִּ ָית
ְו ָה ָא ֶרץ ִכּי ִה ְס ַתּ ְר ָתּ ֶא ֵ
עוֹל ִלים׃
א ָֹתם ְל ָ
ָ 26א ֵכן ָא ִבי ֵכּן ָהיָ ה ָה ָרצוֹן ְל ָפנֶ י׃
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ת־ה ֵבּן
ַ 27הכֹּל נִ ְמ ַסר ְבּיָ ִדי ֵמ ֵאת ָא ִבי ְו ֵאין ִאישׁ י ֵֹד ַﬠ ֶא ַ
זוּל ִתי ַה ֵבּן ְו ַההוּא
ת־ה ָאב ֵאין ִאישׁ י ֵֹד ַﬠ ָ
זוּל ִתי ָה ָאב ְו ֶא ָ
ָ
ֲא ֶשׁר ָח ֵפץ בּוֹ ַה ֵבּן ְלגַ לּוֹתוֹ לוֹ׃
גּוֹﬠ׃
ל־ﬠ ֵמל ְוּמ ֻס ָבּל וַ ֲאנִ י ֶא ֵתּן ָל ֶכם ַמ ְר ַ
נוּ־א ַלי ָכּ ָ
ְ 28פּ ֵ
י־ﬠנָ יו ָאנ ִֹכי ְו ַשׁח
ת־ﬠלִּ י ֲﬠ ֵל ֶיכם ְו ִל ְמדוּ ִמ ֶמּנִּ י ִכּ ָ
ְ 29שׂאוּ ֶא ֻ
נוּחה לְ נַ ְפשׁ ֵֹת ֶיכם׃
ֵל ָבב ְו ִת ְמ ְצאוּ ְמ ָ
ִ 30כּי ֻﬠלִּ י ַרַ וּמ ָשּׂ ִאי ָקל׃
שׁוּﬠ ִבּ ְשׂ ֵדה ָק ָמה ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת
ָבּ ֵﬠת ַה ִהיא ָה ַל יֵ ַ
וַ יִּ ְר ֲﬠבוּ ַת ְל ִמ ָידיו וַ יָּ ֵחלּוּ ִל ְקטֹף ְמ ִלילֹת ְבּיָ ָדם
ֹאכלוּ׃
וַ יּ ֵ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ִהנֵּ ה ַת ְל ִמ ֶידי ע ִֹשׂים
רוּשׁים וַ יּ ְ
 2וַ יִּ ְראוּ ַה ְפּ ִ
ֵאת ֲא ֶשׁר לֹא־יֵ ָﬠ ֶשׂה ַב ַשּׁ ָבּת׃
אתם ֶמה ָﬠ ָשׂה ָד ִוד ַכּ ֲא ֶשׁר ָר ֵﬠב
יהם ֲהלֹא ְק ָר ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 3וַ יּ ֶ
הוּא ְו ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ׃
ת־ל ֶחם ַה ָפּנִ ים
ֹאכל ֶא ֶ
ל־בּית ָה ֱאל ִֹהים וַ יּ ַ
ֲ 4א ֶשׁר ָבּא ֶא ֵ
ֹאכל הוּא וּנְ ָﬠ ָריו ִבּ ְל ִתּי
תּוֹרה לֹא י ַ
ל־פּי ַה ָ
ֲא ֶשׁר ַﬠ ִ
ם־הכּ ֲֹהנִ ים ְל ַב ָדּם׃
ִא ַ
תּוֹרה ִכּי ַהכּ ֲֹהנִ ים ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ יְ ַחלְּ לוּ
אתם ַבּ ָ
ְ 5וגַ ם ֲהלֹא ְק ָר ֶ
ֶאת־יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְו ֵאין ָבּ ֶהם ָﬠן׃
ן־ה ִמּ ְק ָדּשׁ׃
 6וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי יֵ שׁ ָבּזֶ ה גָּ דוֹל ִמ ַ
ְ 7ולוּ יְ ַד ְﬠ ֶתּם ַמה־זֶּ ה ֶח ֶסד ָח ַפ ְצ ִתּי ְולֹא זָ ַבח לֹא ִה ְר ַשׁ ְﬠ ֶתּם
ת־הנְּ ִקיִּ ם׃
ֶא ַ
ם־אדוֹן ַה ַשּׁ ָבּת הוּא׃
ן־ה ָא ָדם גַּ ֲ
ִ 8כּי ֶבּ ָ
ית־ה ְכּנֵ ֶסת ֲא ֶשׁר ָל ֶהם׃
ל־בּ ַ
 9וַ יַּ ֲﬠבֹר ִמ ָשּׁם וַ יָּ בֹא ֶא ֵ
ה־שׁם ִאישׁ ֲא ֶשׁר יָ דוֹ יְ ֵב ָשׁה וַ יִּ ְשׁ ָא ֻלהוּ ֵלאמֹר ַה ִאם
ְ 10ו ִהנֵּ ָ
תּוֹרה ְל ַר ֵפּא ַב ַשּׁ ָבּת ְל ַמ ַﬠן ִתּ ְמ ָצא יָ ָדם ְל ִשׂ ְטנוֹ׃
ַכּ ָ
יהם ִמי ִאישׁ ִמ ֶכּם ֲא ֶשׁר־לוֹ ַכּ ְב ָשׂה ְו ִהיא ִכי
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 11וַ יּ ֶ
ל־הבּוֹר ַבּ ַשּׁ ָבּת לֹא יַ ֲחזִ יק ָבּהּ ְויַ ֲﬠ ֶלנָּ ה׃
ִתפּוֹל ֶא ַ
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תּוֹרה הוּא
ל־כּן ַכּ ָ
ן־ה ֶכּ ֶבשׂ ַﬠ ֵ
ַ 12וּמה־יָּ ָקר ֵﬠ ֶרָ א ָדם ִמ ַ
ַל ֲﬠשׂוֹת טוֹב ַבּ ַשּׁ ָבּת׃
יּוֹשׁט א ָֹתהּ וַ ָתּ ָשׁב
הוֹשׁט ֶאת־יָ ֶד וַ ֶ
ל־ה ִאישׁ ֵ
ָ 13אז ָא ַמר ֶא ָ
ְל ֵא ָיתנָ הּ ָכּ ַא ֶח ֶרת׃
רוּשׁים יָ ְצאוּ וַ יָּ ִשׁיתוּ ֵﬠצוֹת ָﬠ ָליו ַבּ ֶמּה ְל ַה ְשׁ ִחיתוֹ׃
ְ 14ו ַה ְפּ ִ
שׁוּﬠ וַ יִּ ֶפן וַ יֵּ לֶ ִ מ ָשּׁם ְו ָהמוֹן ָרב ָה ַלַ א ֲח ָריו
 15וַ יֵּ ַדע יֵ ַ
ת־כּלָּ ם׃
וַ יְ ַר ֵפּא ֶא ֻ
 16וַ יָּ ַﬠד ָבּם ְל ִב ְל ִתּי יְ גַ לּוּ אֹתוֹ׃
ר־דּ ֶבּר יְ ַשׁ ְﬠיָ הוּ ַהנָּ ִביא ֵלאמֹר׃
ְ 17ל ַמלֹּאת ֵאת ֲא ֶשׁ ִ
רוּחי
ֵ 18הן ַﬠ ְב ִדּי ָבּ ַח ְר ִתּי בוֹ יְ ִד ִידי ָר ְצ ָתה נַ ְפ ִשׁי נָ ַת ִתּי ִ
יוֹציא׃
ָﬠ ָליו ִמ ְשׁ ָפּט ַלגּוֹיִם ִ
ֹא־יִשּׁ ַמע ַבּחוּץ קוֹלוֹ׃
יִשּׂא ְול ָ
 19לֹא ְיִצ ַﬠק ְולֹא ָ
וּפ ְשׁ ָתּה ֵכ ָהה לֹא יְ ַכ ֶבּנָּ ה׃
יִשׁבּוֹר ִ
ָ 20קנֶ ה ָרצוּץ לֹא ְ
ד־יוֹציא ָלנֶ ַצח ִמ ְשׁ ָפּט ְו ִל ְשׁמוֹ גּוֹיִם יְ יַ ֵחלוּ׃
ִ
ַ 21ﬠ
רוּח ָרע ָדּ ַבק
הוּבא ְל ָפנָ יו ִאישׁ ִﬠוֵּ ר ְו ִאלֵּ ם ֲא ֶשׁר ַ
ָ 22אז ָ
בּוֹ וַ יִּ ְר ָפּ ֵאהוּ ְו ָה ִﬠוֵּ ר ְו ָה ִאלֵּ ם ִד ֶבּר ְו ָר ָאה׃
ן־דּ ִוד׃
ֹאמרוּ ֲה ִכי זֶ ה ֶבּ ָ
ל־המוֹן ָה ָﬠם וַ יּ ְ
 23וַ יִּ ְשׁ ָתּאוּ ָכּ ֲ
ת־ה ֵשּׁ ִדים
רוּשׁים ָשׁ ְמעוּ ְו ָא ְמרוּ ֵאין זֶ ה ְמגָ ֵרשׁ ֶא ַ
ְ 24ו ַה ְפּ ִ
ִכּי ִאם ְבּ ַב ַﬠל־זְ בוּב ַשׂר ַה ֵשּׁ ִדים׃
ל־מ ְמ ָל ָכה
יהם ָכּ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ת־מ ְח ְשׁב ָֹתם וַ יּ ֶ
שׁוּﬠ ֶא ַ
 25וַ יֵּ ַדע יֵ ַ
ל־ﬠיר ַוּביִת ַהנִּ ְפ ְלגִ ים
ַהנִּ ְפ ְלגָ ה ַﬠל־נַ ְפ ָשׁהּ ֶתּ ֱח ָרב ְו ָכ ִ
ַﬠל־נַ ְפ ָשׁם לֹא יָ קוּמוּ׃
ת־ה ָשּׂ ָטן נִ ְפ ָלג הוּא ַﬠל־נַ ְפשׁוֹ
ם־ה ָשּׂ ָטן ְמגָ ֵרשׁ ֶא ַ
ְ 26ו ִא ַ
ְו ֵאיָ תּקוּם ַמ ְלכוּתוֹ׃
ת־ה ֵשּׁ ִדים ְבּ ַב ַﬠל־זְ בוּב ְבּנֵ ֶיכם ְבּ ִמי
ם־אנִ י ג ֵֹרשׁ ֶא ַ
ְ 27ו ִא ֲ
יִהיוּ שׁ ְֹפ ֵט ֶיכם׃
ל־כּן ֵהם ְ
יְ גָ ְרשׁוּ א ָֹתם ַﬠ ֵ
ת־ה ֵשּׁ ִדים ַמלְ כוּת
רוּח ֱאל ִֹהים ֲאנִ י ג ֵֹרשׁ ֶא ַ
ֶ 28א ֶפס ִאם ְבּ ַ
ֱאל ִֹהים ָבּ ָאה ֲא ֵל ֶיכם ֶאל־נָ כוֹן׃
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ת־כּלָ יו
יוּכל ִאישׁ ָלבֹא ֵבּית ַהגִּ בּוֹר ְו ִל ְשׁלֹל ֶא ֵ
 29אוֹ ֵאיַ 
יִשׁלֹל ֵאת ֲא ֶשׁר
ת־הגִּ בּוֹר ִראשֹׁנָ ה וְ ַא ַחר ְ
ִאם־לֹא יֶ ֱאסֹר ֶא ַ
ְבּ ֵביתוֹ׃
ִ 30מי ֲא ֶשׁר ֵאינֶ נּוּ ִלי ְל ָצ ַרי הוּא ִוּמי ֲא ֶשׁר ֵאינֶ נּוּ ְמ ַא ֵסּף
ִא ִתּי ְמ ַפזֵּ ר הוּא׃
דּוּפה יְ ֻכ ְפּרוּ ָל ָא ָדם
ל־ח ְטא ְוגִ ָ
ל־כּן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ָכּ ֵ
ַ 31ﬠ ֵ
רוּח לֹא יְ ֻכ ַפּר־לוֹ׃
ת־ה ַ
ֶא ֶפס ַה ְמגַ ֵדּף ֶא ָ
ן־ה ָא ָדם יְ ֻכ ַפּר־לוֹ ִוּמי
ִ 32וּמי ֲא ֶשׁר יְ ַד ֵבּר ָדּ ָבר ְבּ ֶב ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה
ֹא־ב ָ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ לֹא יְ ֻכ ַפּר־לוֹ ל ָ
ֲא ֶשׁר יְ ַד ֵבּר ְבּ ַ
עוֹלם ַה ָבּא׃
ֹא־ב ָ
ְול ָ
ת־ה ֵﬠץ
וּפ ְריוֹ טוֹב אוֹ ֲﬠשׂוּ ֶא ָ
ת־ה ֵﬠץ טוֹב ִ
 33אוֹ ֲﬠשׂוּ ֶא ָ
וּפ ְריוֹ ָרע ִכּי ְבּ ִפ ְריוֹ נִ ַכּר ָה ֵﬠץ׃
ָרע ִ
תּוּכלוּ ְל ַד ֵבּר טֹבוֹת ְבּ ָר ַﬠ ְת ֶכם
ְ
 34יַ ְל ֵדי ִצ ְפעֹנִ ים ֵאי
יﬠ ַה ֶפּה׃
י־מ ְמּלֹא ַהלֵּ ב יַ ִבּ ַ
ִכּ ִ
ישׁ־רע
יוֹציא טֹבוֹת ְו ִא ָ
אוֹצרוֹ ִלבּוֹ ַהטּוֹב ִ
ִ 35אישׁ־טוֹב ֵמ ָ
יוֹציא ָרעוֹת׃
אוֹצרוֹ ָה ָרע ִ
ֵמ ָ
יח ָתּ ֵפל ֲא ֶשׁר יְ ַב ְטּאוּ ְבנֵ י
ל־שׂ ַ
 36וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי ַﬠל ָכּ ִ
ָה ָא ָדם ְיִתּנוּ ֶח ְשׁבּוֹן ְבּיוֹם ַה ִמּ ְשׁ ָפּט׃
ִ 37כּי ִבּ ְד ָב ֶריִ תּ ָצּ ֵדק ִוּב ְד ָב ֶריֶ תּ ְא ָשׁם׃
רוּשׁים ֵלאמֹר ַר ִבּי
סּוֹפ ִרים וְ ַה ְפּ ִ
ן־ה ְ
 38וַ יַּ ֲﬠנוּ ֲאנָ ִשׁים ִמ ַ
ָח ַפ ְצנוּ ִל ְראוֹת אוֹת ֵמאוֹת ֶֹתי׃
יהם דּוֹר ָרע ְוּמנָ ֵאף ְמ ַב ֵקּשׁ אוֹת וְ אוֹת
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 39וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ֶ
זוּל ִתי אוֹת יוֹנָ ה ַהנָּ ִביא׃
לֹא יִנָּ ֶתן־לוֹ ָ
וּשׁל ָֹשׁה
ִ 40כּי ַכּ ֲא ֶשׁר ָהיָ ה יוֹנָ ה ִבּ ְמ ֵﬠי ַה ָדּג ְשׁל ָֹשׁה יָ ִמים ְ
ן־ה ָא ָדם ְבּ ֵלב ָה ָא ֶרץ ְשׁל ָֹשׁה יָ ִמים
יִהיֶ ה ֶב ָ
ֵלילוֹת ֵכּן ְ
וּשׁל ָֹשׁה ֵלילוֹת׃
ְ
ם־הדּוֹר ַהזֶּ ה וְ יַ ְר ִשׁיעוּ
ַ 41אנְ ֵשׁי נִ ינְ וֵ ה יָ קוּמוּ ַב ִמּ ְשׁ ָפּטּ ִﬠ ַ
יאת יוֹנָ ה ְו ִהנֵּ ה יֶ ְשׁנוֹ ָבזֶ ה גָּ דוֹל ִמיּוֹנָ ה׃
אֹתוֹ ִכּי ָשׁבוּ ִבּ ְק ִר ַ

12:42—13:5
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יﬠ
ם־הדּוֹר ַהזֶּ ה וְ ַת ְר ִשׁ ַ
ַ 42מ ְל ַכּת ֵתּ ָימן ָתּקוּם ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט ִﬠ ַ
אֹתוֹ ִכּי ָב ָאה ִמ ְקצוֹת ָה ָא ֶרץ ִל ְשׁמ ַֹﬠ ָח ְכ ַמת ְשׁלֹמֹה ְו ִהנֵּ ה
יֶ ְשׁנוֹ ָבזֶ ה גָּ דוֹל ִמ ְשּׁלֹמֹה׃
שׁוֹטט ְבּ ֶא ֶרץ
ן־ה ָא ָדם ְתּ ֵ
אתהּ ִמ ָ
רוּח ַה ֻטּ ְמ ָאה ְבּ ֵצ ָ
ְ 43ו ַ
ֹא־ת ְמ ָצא ַמ ְרגֵּ ָﬠה׃
ַתּ ְלאוּבֹת ְתּ ַב ֵקּשׁ ְול ִ
אתי ִמ ָשּׁם
ל־מ ְשׁ ָכּנִ י ֲא ֶשׁר יָ ָצ ִ
שׁוּבה ֶא ִ
ֹאמר ָא ָ
ָ 44אז תּ ַ
שׁוּבהּ ִתּ ְמ ָצ ֶאנּוּ ֵרק ִמ ְבּ ִלי י ֵֹשׁב ְוּמנֻ ֶקּה ְוּמפ ָֹאר׃
ְוּב ָ
ָ 45אז ֵתּ ֵלְ ו ָל ְק ָחה לָּ הּ ֶשׁ ַבע רוּחוֹת ֲא ֵחרוֹת ָרעוֹת
ִמ ֶמּנָּ ה ָוּבאוּ ְו ָשׁ ְכנוּ ָשׁם וְ ָהיְ ָתה ַא ֲח ִרית ָה ִאישׁ ַההוּא ָר ָﬠה
יִהיֶ ה ַלדּוֹר ָה ָרע ַהזֶּ ה׃
אשׁיתוֹ ְו ֵכן ְ
ֵמ ֵר ִ
ל־המוֹן ָה ָﬠם ְו ִהנֵּ ה ִאמּוֹ ְו ֶא ָחיו ָﬠ ְמדוּ
עוֹדנוּ ְמ ַד ֵבּר ֶא ֲ
ֶ 46
ַבחוּץ ְוּמ ַב ְק ִשׁים ְל ַד ֵבּר ִאתּוֹ׃
 47וַ יֻ גַּ ד לוֹ ִהנֵּ ה ִא ְמְּ ו ַא ֶחי ע ְֹמ ִדים ַבּחוּץ ְוּמ ַב ְק ִשׁים
ְל ַד ֵבּר ִא ָתּ׃
ל־ה ַמּגִּ יד לוֹ ִמי ִא ִמּי ִוּמי ֶא ָחי׃
ֹאמר ֶא ַ
 48וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ֶ
ֹאמר ִהנֵּ ה ִא ִמּי ְו ֶא ָחי׃
ל־תּ ְל ִמ ָידיו וַ יּ ַ
 49וַ יֵּ ט ֶאת־יָ דוֹ ַﬠ ַ
ִ 50כּי ִאישׁ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יַ ֲﬠ ֶשׂה ְרצוֹן ָא ִבי ַבּ ָשּׁ ָמיִם הוּא ָא ִחי
וַ ֲאח ִֹתי ְו ִא ִמּי׃
ל־שׂ ַפת
ן־ה ָבּיִת וַ יֵּ ֶשׁב ַﬠ ְ
שׁוּﬠ ִמ ַ
ַבּיּוֹם ַההוּא יָ ָצא יֵ ַ
ַהיָּ ם׃
ל־ה ָﬠם
 2וַ ֲהמוֹן ַﬠם ָרב נִ ְק ֲהלוּ ֵא ָליו וַ יֵּ ֶרד וַ יֵּ ֶשׁב ָבּ ֳאנִ יָּ ה ְו ָכ ָ
ל־החוֹף׃
ע ְֹמ ִדים ַﬠ ַ
זּוֹר ַﬠ יָ ָצא
ֹאמר ִהנֵּ ה ַה ֵ
 3וַ יִּ ָשּׂא ְד ָב ָריו ִבּ ְמ ָשׁ ִלים ַר ִבּים וַ יּ ַ
ִלזְ ר ַֹﬠ׃
ן־הזֶּ ַרע ַﬠל־יַ ד ַה ָדּ ֶר וַ יָּ בֹא עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִם
ְ 4וּבזָ ְרעוֹ ִפּזַּ ר ִמ ַ
ֹאכ ֶלנּוּ׃
וַ יּ ְ
ל־א ְד ַמת ֶס ַלע ְולֹא ָהיָ ה ָשׁם
ן־הזֶּ ַרע ֲא ֶשׁר נָ ַפל ַﬠ ַ
ְ 5ויֵ שׁ ִמ ַ
ֵדּי ֲא ָד ָמה וַ יְ ַמ ֵהר לִ ְצמ ַֹח ִמ ְבּ ִלי ֲא ֶשׁר ָהיָ ה לוֹ ע ֶֹמק ֲא ָד ָמה׃
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13:6—13:20

 6וַ יְ ִהי ִכּזְ ר ַֹח ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וַ יִּ ָצּ ֵרב וַ יִּ ָיבשׁ ִכּי לֹא ָהיָ ה־לוֹ שׁ ֶֹרשׁ
ְל ָמ ָטּה׃
ל־הקּ ִֹצים וַ יַּ ֲﬠלוּ ַהקּ ִֹצים וַ יְ ַבלְּ עוּ אֹתוֹ׃
ְ 7ויֵ שׁ ֲא ֶשׁר נָ ַפל ֶא ַ
בוּאה זֶ ה ֵמ ָאה
טוֹבה וַ יַּ ַﬠשׂ ְתּ ָ
ל־א ָד ָמה ָ
ְ 8ויֵ שׁ ֲא ֶשׁר נָ ַפל ַﬠ ֲ
ְשׁ ָﬠ ִרים ְוזֶ ה ִשׁ ִשּׁים ְשׁ ָﬠ ִרים ְוזֶ ה ְשׁל ִֹשׁים ְשׁ ָﬠ ִרים׃
יִשׁ ָמע׃
ִ 9מי ֲא ֶשׁר ָאזְ נַ יִם לוֹ ִל ְשׁמ ַֹﬠ ְ
דּוּﬠ ְתּ ַמ ֵשּׁל ָל ֶהם
ֹאמרוּ ֵא ָליו ַמ ַ
 10וַ יִּגְּ שׁוּ ַתלְ ִמ ָידיו וַ יּ ְ
ְמ ָשׁ ִלים׃
יהם ִכּי ָל ֶכם נִ ַתּן ָל ַד ַﬠת ָרזֵ י ַמלְ כוּת
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 11וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ֶ
ַה ָשּׁ ָמיִם ְו ָל ֶהם לֹא נִ ָתּן׃
ִ 12כּי ִמי ֲא ֶשׁר יֶ שׁ־לוֹ יֻ ַתּן לוֹ ְויַ ְﬠ ִדּיף ִוּמי ֲא ֶשׁר ֵאין־לוֹ
ת־א ֶשׁר לוֹ׃
יֻ ַקּח ִמ ֶמּנּוּ גַּ ם ֶא ֲ
ל־כּן ְמ ָשׁ ִלים ֶא ְמשֹׁל ָל ֶהם ִכּי ִב ְרא ָֹתם לֹא ְיִראוּ
ַ 13ﬠ ֵ
יִשׁ ְמעוּ ְולֹא יָ ִבינוּ׃
ְוּב ָשׁ ְמ ָﬠם לֹא ְ
בוּאה ִמ ִפּי יְ ַשׁ ְﬠיָ הוּ ֵלאמֹר ִשׁ ְמעוּ
הוּקם ָבּם ְדּ ַבר ַהנְּ ָ
ְ 14ו ַ
ל־תּ ָדעוּ׃
ל־תּ ִבינוּ ְוּראוּ ָראוֹ ְו ַא ֵ
מוֹﬠ ְו ַא ָ
ָשׁ ַ
ב־ה ָﬠם ַהזֶּ ה ְו ָאזְ נָ יו ַה ְכ ֵבּד ְו ֵﬠינָ יו ָה ַשׁע
ַ 15ה ְשׁ ֵמן ֵל ָ
וּל ָבבוֹ יָ ִבין וָ ָשׁב ְו ָר ָפא
יִשׁ ָמע ְ
ן־יִר ֶאה ְב ֵﬠינָ יו ְוּב ָאזְ נָ יו ְ
ֶפּ ְ
לוֹ׃
ְ 16ו ַא ֶתּם ַא ְשׁ ֵרי ֵﬠינֵ ֶיכם ִכּי ָראוּ ְו ָאזְ נֵ ֶיכם ִכּי ָשׁ ֵמעוּ׃
יקים ַר ִבּים נִ ְכ ְספוּ
יאים ְו ַצ ִדּ ִ
י־א ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם נְ ִב ִ
ִ 17כּ ָ
ִל ְראוֹת ֵאת ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם ר ִֹאים ְולֹא ָראוּ ְו ִל ְשׁמ ַֹﬠ ֵאת ֲא ֶשׁר
ַא ֶתּם שׁ ְֹמ ִﬠים וְ לֹא ָשׁ ֵמעוּ׃
זּוֹר ַﬠ׃
ל־כּן ִשׁ ְמעוּ־נָ א ַא ֶתּם ֶאת ְמ ַשׁל ַה ֵ
ַ 18ﬠ ֵ
ל־השּׁ ֵֹמ ַﬠ ְדּ ַבר ַה ַמּ ְלכוּת ְולֹא ְיִתבּוֹנֶ ן־בּוֹ ָוּבא ָה ָרע
ָ 19כּ ַ
רוּﬠ ַﬠל־יַ ד ַה ָדּ ֶר׃
ְו ָח ַטף ֵאת ֲא ֶשׁר נִ זְ ַרע ִבּ ְל ָבבוֹ זֶ ה הוּא ַהזָּ ַ
ת־ה ָדּ ָבר
ל־א ְד ַמת ָס ַלע זֶ ה הוּא ַהשּׁ ֵֹמ ַﬠ ֶא ַ
ְ 20ו ַהנִּ זְ ָרע ַﬠ ַ
ד־מ ֵה ָרה יְ ַק ְבּ ֶלנּוּ ְבּ ִשׂ ְמ ָחה׃
ְו ַﬠ ְ

13:21—13:32
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ֶ 21א ֶפס ִכּי ֵאין־לוֹ שׁ ֶֹרשׁ ְבּנַ ְפשׁוֹ ִוּבן ֶרגַ ע הוּא ְו ִכי ִת ְק ֶרה
ל־דּ ַבר ֱאמוּנָ תוֹ ָיִכּ ֵשׁל ְכּ ָרגַ ע׃
ל־צ ָרה ְו ָר ְדפוּ אֹתוֹ ַﬠ ְ
ָכ ָ
ת־ה ָדּ ָבר ְו ַד ֲאגַ ת
ל־הקּ ִֹצים זֶ ה ַהשּׁ ֵֹמ ַﬠ ֶא ַ
ְ 22ו ַהנִּ זְ ָרע ֶא ַ
ת־ה ָדּ ָבר ְולֹא
עוֹלם ַהזֶּ ה ְונִ ְכ ֵלי ָהע ֶֹשר ְמ ַבלְּ ִﬠים ֵא ַ
ָה ָ
ה־צּ ַמח׃
יַ ֲﬠ ֶשׂ ֶ
ת־ה ָדּ ָבר
טּוֹבה הוּא ַהשּׁ ֵֹמ ַﬠ ֶא ַ
ל־ה ֶח ְל ָקה ַה ָ
ְ 23ו ַהנִּ זְ ָרע ַﬠ ַ
בוּאה ְונ ֵֹתן זֶ ה ֵמ ָאה ְשׁ ָﬠ ִרים ְוזֶ ה
ִוּמ ְתבּוֹנֶ ן־בּוֹ ְוע ֶֹשׂה ְפ ִרי ְת ָ
ִשׁ ִשּׁים ְשׁ ָﬠ ִרים ְוזֶ ה ְשׁל ִֹשׁים ְשׁ ָﬠ ִרים׃
ֹאמר ָדּ ְמ ָתה ַמלְ כוּת
יהם ָמ ָשׁל ַא ֵחר וַ יּ ַ
 24וַ יִּ ָשּׂא ִל ְפנֵ ֶ
זּוֹר ַﬠ זֶ ַרע טוֹב ְבּ ָשׂ ֵדהוּ׃
ַה ָשּׁ ַמיִם ְל ִאישׁ ַה ֵ
ִ 25וּב ְהיוֹת ֲאנָ ָשׁיו יְ ֵשׁנִ ים ָבּא אֹיְ בוֹ וַ יִּ זְ ַרע זוֹנִ ין ְבּתוֹ
ַה ִח ִטּים וַ יֵּ ַל׃
ם־הזּוֹנִ ין׃
ְ 26ו ַכ ֲא ֶשׁר ָצץ ַה ָקּנֶ ה ְו ַה ִח ָטּה ָא ִביב נִ ְראוּ ָאז גַּ ַ
ֹאמרוּ ֲאדֹנֵ ינוּ ֲהלֹא־זֶ ַרע
יהם וַ יּ ְ
ל־אדֹנֵ ֶ
 27וַ יִּגְּ שׁוּ ָה ֲﬠ ָב ִדים ֶא ֲ
טוֹב זָ ַר ְﬠ ָתּ ְב ָשׂ ֶדֵ וּמ ַאיִן ָשׁם ַהזּוֹנִ ין׃
ֹאמרוּ ֵאלָ יו
יהם ִאישׁ אֹיֵ ב ָﬠ ָשׂה זֹאת וַ יּ ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 28וַ יּ ֶ
ָה ֲﬠ ָב ִדים ֲה ַת ְחפֹּץ ִכּי־נֵ ֵלַ ל ֲﬠקוֹר א ָֹתם׃
ן־תּ ָשׁ ְרשׁוּ
ת־הזּוֹנִ ין ֶפּ ְ
י־בעוֹד ְתּ ַﬠ ְקּרוּ ֶא ַ
ֹאמר לֹא ִכּ ְ
 29וַ יּ ֶ
ם־ה ִח ִטּים ִﬠ ָמּ ֶהם׃
גַּ ַ
וּל ֵﬠת
ד־ה ָקּ ִציר ְ
יהם יַ ְח ָדּו ַﬠ ַ
ַ 30הנִּ יחוּ ָל ֶהם ְוגָ ְדלוּ ְשׁנֵ ֶ
ת־הזּוֹנִ ין ִראשֹׁנָ ה ְו ַאלְּ מוּ
קּוֹצ ִרים ִל ְקּטוּ ֶא ַ
ַה ָקּ ִציר א ַֹמר ַל ְ
ת־ה ִח ִטּים ִא ְספוּ ֶאל־גָּ ְרנִ י׃
א ָֹתם ַל ֲא ֻל ִמּים ְל ָשׂ ְר ָפם ְו ֶא ַ
ֹאמר ָדּ ְמ ָתה ַמלְ כוּת
יהם ָמ ָשׁל ַא ֵחר וַ יּ ַ
 31וַ יִּ ָשּׂא ִל ְפנֵ ֶ
ַה ָשּׁ ַמיִם ְלגַ ְרגַּ ר ַח ְר ָדּל ֲא ֶשׁר ָל ַקח ִאישׁ וַ יִּ זְ ַרע ְבּ ָשׂ ֵדהוּ׃
ֲ 32הלֹא ָקטֹן הוּא ִמ ָכּל־זֶ ַרע ַאַ כּ ֲא ֶשׁר ְיִצ ַמח יִגְ ַדּל
ד־א ֶשׁר יָ בֹא עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִם ְו ִקנְּ נוּ
ִמ ָכּל־יֶ ֶרק ְו ָהיָ ה ְל ֵﬠץ ַﬠ ֲ
ַבּ ֲﬠנָ ָפיו׃
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 33וַ יְ ַמ ֵשּׁל ָל ֶהם ָמ ָשׁל ַא ֵחר ֵלאמֹר ָדּ ְמ ָתה ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמיִם
ִל ְשׂאֹר ֲא ֶשׁר ָל ְק ָחה ִא ָשּׁה וַ ָתּ ָלשׁ ִבּ ְשׁלֹשׁ ְס ִאים ֶק ַמח
ל־ה ֲﬠ ִר ָיסה׃
ד־א ֶשׁר ָח ְמ ָצה ָכּ ָ
ַﬠ ֲ
ל־המוֹן ָה ָﬠם ִבּ ְמ ָשׁ ִלים ִוּב ְבלִ י
שׁוּﬠ ֶא ֲ
ל־אלֶּ ה ִדּ ֶבּר יֵ ַ
ָ 34כּ ֵ
יהם ָדּ ָבר׃
ָמ ָשׁל לֹא ִדּ ֶבּר ֲא ֵל ֶ
ְ 35ל ַמלֹּאת ֵאת ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ַהנָּ ִביא ֵלאמֹר ֶא ְפ ְתּ ָחה ְב ָמ ָשׁל
י־ק ֶדם׃
יﬠה ִחידוֹת ִמנִּ ֶ
ִפּי ַא ִבּ ָ
ת־המוֹן ָה ָﬠם וַ יָּ בֹא ַה ָבּיְ ָתה וַ יִּגְּ שׁוּ
שׁוּﬠ ֶא ֲ
ָ 36אז ִשׁלַּ ח יֵ ַ
ת־מ ַשׁל ַהזּוֹנִ ין
ֹאמרוּ ָבּ ֶאר־נָ א לָ נוּ ֶא ְ
ֵא ָליו ַתּ ְל ִמ ָידיו וַ יּ ְ
ַבּ ָשּׂ ֶדה׃
זּוֹר ַﬠ ַהזֶּ ַרע ַהטּוֹב הוּא
יהם ַה ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 37וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ֶ
ן־ה ָא ָדם׃
ֶבּ ָ
עוֹלם ְו ַהזֶּ ַרע ַהטּוֹב ְבּנֵ י ַה ַמּ ְלכוּת ְו ַהזּוֹנִ ין
ְ 38ו ַה ָשּׂ ֶדה הוּא ָה ָ
ְבּנֵ י ָה ַרע ֵה ָמּה׃
עוֹלם
זּוֹר ַﬠ א ָֹתם הוּא ַה ָשּׂ ָטן ַה ָקּ ִציר ֵקץ ָה ָ
ָ 39האֹיֵ ב ַה ֵ
ְו ַהקּ ְֹצ ִרים ֵהם ַה ַמּ ְל ָא ִכים׃
יִהיֶ ה ְבּ ֵקץ
ְ 40ו ַכ ֲא ֶשׁר ַהזּוֹנִ ין יְ ֻל ְקּטוּ ְו ָהיוּ ְל ַמ ֲאכ ֶֹלת ֵאשׁ ֵכּן ְ
עוֹלם ַהזֶּ ה׃
ָה ָ
ת־מ ְל ָא ָכיו ְו ֵה ִסירוּ ִמתּוַֹ מלְ כוּתוֹ
יִשׁ ַלח ֶא ַ
ן־ה ָא ָדם ְ
ֶ 41בּ ָ
ל־מ ְכ ֵשׁ ָלה ְו ָכל־ע ֶֹשׂה ַﬠ ְו ָלה׃
ָכּ ַ
יִהיֶ ה ְב ִכי וַ ֲחרֹק
ל־כּ ְב ַשׁן ֵאשׁ ָשׁם ְ
ְ 42ו ִה ְשׁ ִליכוּ א ָֹתם ֶא ִ
ִשׁנָּ יִם׃
יהם ִמי ֲא ֶשׁר
יקים יַ זְ ִהירוּ ָאז ַכּ ֶשּׁ ֶמשׁ ְבּ ַמ ְלכוּת ֲא ִב ֶ
ְ 43ו ַה ַצּ ִדּ ִ
יִשׁ ָמע׃
ָאזְ נַ יִם לוֹ ִל ְשׁמ ַֹﬠ ְ
אוֹצר ָטמוּן ַבּ ָשּׁ ֶדה
 44עוֹד ָדּ ְמ ָתה ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמיִם ְל ָ
ֲא ֶשׁר ְיִמ ָצ ֵאהוּ ִאישׁ ְויַ ְצ ִפּנֵ הוּ ְוּב ִשׂ ְמ ָחתוֹ יֵ לֵ ְ ו ְיִמכֹּר
ת־ה ָשּׂ ֶדה ַההוּא׃
ל־א ֶשׁר־לוֹ ְו ָקנָ ה לוֹ ֶא ַ
ת־כּ ֲ
ֶא ָ

13:45—13:58
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סוֹחר ַה ְמ ַב ֵקּשׁ
ֵ
 45עוֹד ָדּ ְמ ָתה ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ָמיִם ְל ִאישׁ
ְפּנִ ינִ ים יְ ָקרוֹת׃
ד־מאֹד יֵ ֵלְ ו ְיִמכֹּר
ת־ﬠ ֶרַ ﬠ ְ
יִק ַר ֶ
ְ 46וּב ָמ ְצאוֹ ְפּנִ ינָ ה ַא ַחת ְ
יִקנֶ ָה׃
ל־א ֶשׁר־לוֹ ְו ְ
ת־כּ ֲ
ֶא ָ
ל־פּנֵ י
רוּשׂה ַﬠ ְ
 47עוֹד ָדּ ְמ ָתה ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמיִם ְל ִמ ְכמ ֶֹרת ְפּ ָ
ַהיָּ ם ֲא ֶשׁר יֵ ָא ְספוּ ָבהּ ִמ ִמּינִ ים שׁוֹנִ ים׃
ל־החוֹף וְ יֵ ְשׁבוּ ְו ְיִב ֲחרוּ
ְ 48וּב ִה ָמּ ְל ָאהּ ְיִמ ְשׁכוּ א ָֹתהּ ֶא ַ
ת־ה ָר ִﬠים יַ ְשׁ ִליכוּ
ל־ה ֵכּ ִלים וְ ֶא ָ
שׂוּמם ֶא ַ
טּוֹבים ְל ָ
ת־ה ִ
ֶא ַ
חוּצה׃
ָ
עוֹלם ִכּי ַה ַמּ ְל ָא ִכים יָ בֹאוּ ְו ִה ְב ִדּילוּ
יִהיֶ ה ְבּ ֵקץ ָה ָ
ָ 49כּ ָכה ְ
יקים׃
ת־ה ְר ָשׁ ִﬠים ִמתּוַֹ ה ַצּ ִדּ ִ
ֶא ָ
יִהיֶ ה ְב ִכי וַ ֲחרֹק
ל־כּ ְב ַשׁן ֵאשׁ ָשׁם ְ
ְ 50ו ִה ְשׁ ִליכוּ א ָֹתם ֶא ִ
ִשׁנָּ יִם׃
ֹאמרוּ ֵהן
ל־אלֶּ ה וַ יּ ְ
שׁוּﬠ ֲה ִכי ַבנְ ֶתּם ָכּ ֵ
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 51וַ יּ ֶ
ֲאדֹנֵּ נוּ׃
ל־סוֹפר ַמ ְשׂ ִכּיל ְל ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמיִם
ֵ
יהם ָל ֵכן ָכּ
ֹאמר ֲאלֵ ֶ
 52וַ יּ ֶ
אוֹצרוֹ ֲח ָדשׁוֹת
מּוֹציא ֵמ ָ
ל־ה ַבּיִת ַה ִ
נִ ְד ֶמה ְל ִאישׁ ַבּ ַﬠ ַ
ְוגַ ם־יְ ָשׁנוֹת׃
ת־ה ְמּ ָשׁלִ ים ָה ֵאלֶּ ה וַ יַּ ֲﬠבֹר ִמ ָשּׁם׃
שׁוּﬠ ֶא ַ
 53וַ יְ ִהי ְכּ ַכלּוֹת יֵ ַ
יּוֹרה ָל ֶהם ְבּ ֵבית ַה ְכּנֵ ֶסת ְו ֵה ָמּה ֵכּן
ל־א ְרצוֹ וַ ֶ
 54וַ יָּ בֹא ֶא ַ
ָתּ ְמהוּ ֵלאמֹר ֵמ ַאיִן ָלזֶ ה ַה ָח ְכ ָמה ְו ַהנִּ ְפ ָלאוֹת׃
ן־ה ָח ָרשׁ ֲה ִכי לֹא נִ ְק ֵראת ִאמּוֹ ִמ ְריָ ם וְ ֶא ָחיו
ַ 55ה ֵאין זֶ ה ֶבּ ֶ
יהוּדה׃
יוֹסף ִשׁ ְמעוֹן ִו ָ
יַ ֲﬠקֹב ְו ֵ
ל־אלֶּ ה׃
ְ 56ו ַא ְחי ָֹתיו ֲהלֹא ֵהנָּ ה ֻכּלָּ ן ִא ָתּנוּ ֵוּמ ַאיִן לוֹ ָכּ ֵ
יהם ֵאין נָ ִביא
שׁוּﬠ ָא ַמר ֲא ֵל ֶ
 57וַ יְ ִהי ָל ֶהם ְל ֶא ֶבן נָ גֶ ף ְויֵ ַ
מוֹל ְדתּוֹ ְוּבתוֵֹ בּיתוֹ׃
זוּל ִתי ְבּ ֶא ֶרץ ַ
ִבּ ְב ִלי ָכבוֹד ָ
ֹא־פ ַﬠל ָשׁם נִ ְפ ָלאוֹת ַרבּוֹת ִמ ְפּנֵ י ח ֶֹסר ֱאמוּנָ ָתם׃
ְ 58ול ָ
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ת־שׁ ַמע
הוֹרדוֹס ֶט ְט ַר ְרֶ א ֵ
ָבּ ֵﬠת ַה ִהיא ָשׁ ַמע ְ
שׁוּﬠ׃
יֵ ַ
יוֹחנָ ן ַה ְמ ַט ֵבּל הוּא ָקם
ל־ﬠ ָב ָדיו ֲהלֹא הוּא ָ
ֹאמר ֶא ֲ
 2וַ יּ ֶ
ל־כּן גָּ ְב ָרה יָ דוֹ ַל ֲﬠשׂוֹת נִ ְפלָ אוֹת׃
ן־ה ֵמּ ִתים ַﬠ ֵ
ִמ ַ
ת־יוֹחנָ ן וַ יַּ ַא ְס ֵרהוּ ְונָ תוֹן אֹתוֹ
ָ
הוֹרדוֹס ָתּ ַפשׂ ֶא
ִ 3כּי ְ
הוֹרוֹדיָ ה ֵא ֶשׁת ִפּילִ פּוֹס ָא ִחיו׃
ְ
ל־דּ ַבר
ַבּ ִמּ ְשׁ ָמר ַﬠ ְ
תּוֹרה ָל ַק ַחת א ָֹתהּ ְל
יוֹחנָ ן ְבּ ָא ְמרוֹ לֹא ַכ ָ
הוֹכיחוֹ ָ
ִ 4כּי ִ
ְל ִא ָשּׁה׃
ת־ה ָﬠם ֲא ֶשׁר ִח ְשּׁבוּ אֹתוֹ
 5וַ יְ ַב ֵקּשׁ ֲה ִמיתוֹ ֶא ֶפס ִכּי יָ ֵרא ֶא ָ
ְלנָ ִביא׃
ת־הוֹרוֹדיָ ה
ְ
ת־הוֹרדוֹס וַ ִתּ ְרקֹד ַבּ
ְ
 6וַ יְ ִהי ְבּיוֹם ֻהלֶּ ֶדת ֶא
הוֹרדוֹס׃
יטב ְבּ ֵﬠינֵ י ְ
יהם וַ ִתּ ַ
ְבּ ָמחוֹל ִל ְפנֵ ֶ
ל־א ֶשׁר ִתּ ְשׁ ַאל
ת־להּ ָכּ ֲ
ִ 7וּבגְ ַלל ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה נִ ְשׁ ַבּע ָל ֶת ָ
ִמ ֶמּנּוּ׃
יה ֵמ ִא ָמּהּ ָא ְמ ָרה ֵא ָליו ְתּנָ ה־לִּ י
שׂוּמה ְבּ ִפ ָ
ְ 8ו ִהיא ַכּ ֲא ֶשׁר ָ
יוֹחנָ ן ַה ְמ ַט ֵבּל׃
ַבּזֶּ ה ַבּ ֵסּ ֶפל ֶאת־רֹאשׁ ָ
בוּﬠתוֹ וְ ַהיּ ְֹשׁ ִבים ִבּ ְמ ִסבּוֹ
 9וַ יֵּ ֶצר ַל ֶמּ ֶלְ מאֹד ְו ַאַ בּ ֲﬠבוּר ְשׁ ָ
ִצוָּ ה ְל ִתתּוֹ ָלהּ׃
יוֹחנָ ן ֵמ ָﬠ ָליו ַבּ ִמּ ְשׁ ָמר׃
 10וַ יִּ ְשׁלַ ח וַ יִּ ָשּׂא ֶאת־רֹאשׁ ָ
יּוּבא ֶאת־רֹאשׁוֹ ַבּ ֵסּ ֶפל וַ יִּ נָּ ֵתן ִל ֵידי ַהנַּ ֲﬠ ָרה ְו ִהיא
 11וַ ָ
ל־א ָמּהּ׃
יא ְתהוּ ֶא ִ
ֱה ִב ַ
ת־ה ָח ָלל וַ יִּ ְק ְבּ ֻרהוּ וַ יָּ בֹאוּ
 12וַ יָּ בֹאוּ ַת ְל ִמ ָידיו וַ יִּ ְשׂאוּ ֶא ֶ
שׁוּﬠ׃
וַ יַּגִּ ידוּ לְ יֵ ַ
ת־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה וַ יַּ ֲﬠבֹר ִמ ָשּׁם ָבּ ֳאנִ יָּ ה וַ יָּ בֹא
שׁוּﬠ ֶא ַ
ִ 13כּ ְשׁמ ַֹﬠ יֵ ַ
ל־מקוֹם ָשׁ ֵמם ְל ַבדּוֹ וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ ֲהמוֹן ָה ָﬠם וַ יֵּ לְ כוּ ַא ֲח ָריו
ֶא ָ
ן־ה ָﬠ ִרים ֶדּ ֶרַ היַּ ָבּ ָשׁה׃
ִמ ֶ
יהם
ם־רב ְו ַר ֲח ָמיו נִ ְכ ְמרוּ ֲﬠ ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יַּ ְרא ֲהמוֹן ַﬠ ָ
 14וַ יֵּ ֵצא יֵ ַ
יהם׃
ת־חוֹל ֶ
ֵ
וַ יִּ ְר ָפּא ֶא
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ֹאמרוּ ַה ָמּקוֹם
נוֹת־ﬠ ֶרב וַ יִּגְּ שׁוּ ֵאלָ יו ַתּ ְל ִמ ָידיו וַ יּ ְ
ֶ
 15וַ יְ ִהי לִ ְפ
ת־המוֹן ָה ָﬠם ְויֵ ְלכוּ
ָשׁ ֵמם ְו ַהיּוֹם ַרד ְמאֹד ַשׁלַּ ח ֶא ֲ
ל־ה ְכּ ָפ ִרים ִל ְקנוֹת ָל ֶהם א ֶֹכל׃
ֶא ַ
יהם ָל ֶל ֶכת ִל ְקנוֹת
שׁוּﬠ לֹא ֻה ַטּל ֲﬠ ֵל ֶ
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 16וַ יּ ֶ
ְתּנוּ ָל ֶהם ַא ֶתּם ֶל ֱאכֹל׃
ם־ח ֵמשׁ
ֹאמרוּ ֵאלָ יו לֹא־נִ ְמ ָצא ִא ָתּנוּ פֹּה ִכּי ִא ָ
 17וַ יּ ְ
רוֹת־ל ֶחם ְו ָדגִ ים ְשׁנָ יִם׃
ֶ
ִכּ ְכּ
ֹאמר ֲה ִביאוּם ֵא ַלי ֵהנָּ ה׃
 18וַ יּ ַ
ת־המוֹן ָה ָﬠם ָל ֶשׁ ֶבת ָשׁם ִבּנְ אוֹת ֶדּ ֶשׁא וַ יִּ ַקּח
 19וַ יְ ַצו ֶא ֲ
י־ה ָדּגִ ים וַ יִּ ָשּׂא ֵﬠינָ יו ַל ָמּרוֹם
ת־שׁנֵ ַ
ת־ח ֵמ ֶשׁת ַהלֶּ ֶחם ְו ֶא ְ
ֶא ֲ
ל־ה ַתּ ְל ִמ ִידים ְו ַה ַתּ ְל ִמ ִידים
ת־הלֶּ ֶחם ֶא ַ
וַ יְ ָב ֶר וַ יִּ ְפרֹס וַ יִּ ֵתּן ֶא ַ
ל־המוֹן ָה ָﬠם׃
ֶא ֲ
נּוֹת ִרים
תוֹתים ַה ָ
ת־ה ְפּ ִ
ֹאכלוּ ֻכלָּ ם וַ יִּ ְשׂ ָבּעוּ וַ יִּ ְשׂאוּ ֶא ַ
 20וַ יּ ְ
ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ַסלִּ ים ְמ ֵל ִאים׃
ְ 21ו ָהא ְֹכ ִלים ָהיוּ ַכּ ֲח ֵמ ֶשׁת ַא ְל ֵפי ִאישׁ ִמלְּ ַבד נָ ִשׁים וָ ָטף׃
ל־תּ ְל ִמ ָידיו ְל ַמ ֵהר ָל ֶר ֶדת ָבּ ֳאנִ יָּ ה ְו ַל ֲﬠבֹר
שׁוּﬠ ַﬠ ַ
 22וַ יֶּ ֱחזַ ק יֵ ַ
ת־המוֹן ָה ָﬠם׃
ל־ﬠ ֶבר ַהיָּ ם ַﬠד ִכּי יְ ַשׁלַּ ח ֶא ֲ
ְל ָפנָ יו ֶא ֵ
ל־ה ָהר ָבּ ָדד
ת־המוֹן ָה ָﬠם וַ יַּ ַﬠל ֶא ָ
 23וַ יְ ִהי ְבּ ַשׁלְּ חוֹ ֶא ֲ
י־ﬠ ֶרב וַ יִּ וָּ ֵתר ָשׁם ְל ַבדּוֹ׃
ְל ִה ְת ַפּלֵּ ל וַ יְ ִה ֶ
דוֹלה ִמ ְפּנֵ י ִמ ְשׁ ָבּ ָריו
ְ 24ו ָה ֳאנִ יָּ ה ָב ָאה ָאז ְבּ ֵלב ַהיָּ ם ְבּ ָצ ָרה גְ ָ
אתם׃
רוּח ִל ְק ָר ָ
ִכּי נָ ַשׁף ָה ַ
שׁוּﬠ
יהם יֵ ַ
יﬠית ַבּלָּ יְ ָלה וַ יָּ בֹא ֲאלֵ ֶ
 25וַ יְ ִהי ְבּ ַא ְשׁ ֻמ ָרה ָה ְר ִב ִ
ל־פּנֵ י ַהיָּ ם׃
דּ ֵֹרַ ﬠ ְ
ל־פּנֵ י ַהיָּ ם וַ יָּ ִחילוּ
ִ 26כּ ְראוֹת אֹתוֹ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים דּ ֵֹרַ ﬠ ְ
רוּח הוּא ֶב ָחזוֹן וַ יִּ ְצ ֲﬠקוּ ִמ ָפּ ַחד׃
ֹאמרוּ ִכּי ַ
וַ יּ ְ
ֹאמר ִחזְ קוּ ֲאנִ י הוּא
ל־ל ָבּם וַ יּ ַ
שׁוּﬠ וַ יְ ַד ֵבּר ַﬠ ִ
 27וַ יְ ַמ ֵהר יֵ ַ
ל־תּ ָיראוּ׃
ַא ִ
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ם־א ָתּה הוּא ַצו ְו ָאבֹא
ֹאמר ֵא ָליו ֲאדֹנִ י ִא ַ
 28וַ יַּ ַﬠן ֶפּ ְטרוֹס וַ יּ ֶ
ל־פּנֵ י ַה ָמּיִם׃
ֵא ֶליַ ﬠ ְ
ל־פּנֵ י ַה ַמּיִם
ן־ה ֳאנִ יָּ ה וַ יֵּ ֶלַ ﬠ ְ
ֹאמר בֹּא וַ יֵּ ֶרד ֶפּ ְטרוֹס ִמ ָ
 29וַ יּ ֶ
שׁוּﬠ׃
ָלבֹא ֶאל־יֵ ַ
רוּח ֲחזָ ָקה וַ יִּ ָירא וַ יָּ ֶחל ִל ְטבּ ַֹﬠ וַ יִּ ְצ ַﬠק
ת־ה ַ
ִ 30וּב ְראֹתוֹ ֶא ָ
יﬠה נָּ א׃
הוֹשׁ ָ
ֵלאמֹר ֲאדֹנִ י ִ
ֹאמר ֵא ָליו ְקטֹן
שׁוּﬠ וַ יִּ ְשׁ ַלח יָ דוֹ וַ יַּ ֲחזֶ ק־בּוֹ וַ יּ ֶ
 31וַ יְ ַמ ֵהר יֵ ַ
ל־שׁ ֵתּי ְס ִﬠ ִפּים׃
ֱאמוּנָ ה לָ ָמּה־זֶּ ה ָפּ ַס ְח ָתּ ַﬠ ְ
רוּח ִמזַּ ְﬠפּוֹ׃
ל־ה ֳאנִ יָּ ה וַ יִּ ְשׁתֹּק ָה ַ
 32וַ יָּ בֹאוּ ֶא ָ
ְ 33ונִ גְּ שׁוּ וַ יִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ־לוֹ ָה ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר ָבּ ֳאנִ יָּ ה לֵ אמֹר ָא ֵכן
ן־אל ִֹהים ָא ָתּה׃
ֶבּ ֱ
 34וַ יַּ ַﬠ ְברוּ וַ יָּ בֹאוּ ַא ְר ָצה גְּ נֵ ָיס ֶרת׃
 35וַ יַּ ִכּירוּ אֹתוֹ ַאנְ ֵשׁי ַה ָמּקוֹם ַההוּא וַ יִּ ְשׁ ְלחוּ
יהם׃
ל־ה ִכּ ָכּר ִמ ָסּ ִביב וַ יָּ ִביאוּ ֵא ָליו ֵאת ָכּל־חוֹלֵ ֶ
ל־כּ ַ
ֶא ָ
 36וַ יִּ ְת ַחנְּ נוּ ֵא ָליו ָל ֵתת ָל ֶהם ָלגַ ַﬠת ִבּ ְכנַ ף ִבּגְ דוֹ וַ יְ ִהי כֹּל
ֲא ֶשׁר נָ גַ ע־בּוֹ וָ ָחי׃
ירוּשׁ ַליִם
סוֹפ ִרים ִמ ָ
רוּשׁים ְו ְ
שׁוּﬠ ְפּ ִ
ָאז ָבּאוּ ִל ְפנֵ י יֵ ַ
ֵלאמֹר׃
דּוּﬠ יַ ַﬠזְ בוּ ַת ְל ִמ ֶידיֵ את ַק ָבּ ַלת ַהזְּ ֵקנִ ים ִכּי לֹא ְיִר ֲחצוּ
ַ 2מ ַ
ילת ָל ֶחם׃
יהם ַל ֲא ִכ ַ
ֶאת־יְ ֵד ֶ
ת־מ ְצוַ ת
ם־א ֶתּם ֶא ִ
דּוּﬠ ַתּ ַﬠזְ בוּ גַ ַ
יהם ַוּמ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 3וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ֶ
ֱאל ִֹהים ַבּ ֲﬠבוּר ַק ָבּ ַל ְת ֶכם׃
ת־א ֶמְּ וּמ ַקלֵּ ל
ת־א ִביְ ו ֶא ִ
ִ 4כּי ֱאל ִֹהים ִצוָּ ה ֵלאמֹר ַכּ ֵבּד ֶא ָ
יוּמת׃
ָא ִביו ְו ִאמּוֹ מוֹת ָ
ֹאמר ְל ָא ִביו אוֹ ְל ִאמּוֹ ָק ְר ָבּן
ְ 5ו ַא ֶתּם א ְֹמ ִרים ִאישׁ ִכּי־י ַ
ל־הנָ ָאה ֲא ֶשׁר ֶתּ ֱהנֶ ה ִמ ֶמּנִּ י ֲה ֵרי זֶ ה נֶ ֶדר׃
ָכּ ֲ
ת־אמּוֹ ְו ֵה ַפ ְר ֶתּם
ת־א ִביו ְו ֶא ִ
ְ 6ו ֵאין ָﬠ ָליו ְל ַכ ֵבּד עוֹד ֶא ָ
ת־מ ְצוַ ת ֱאל ִֹהים ְבּ ַק ָבּ ַל ְת ֶכם׃
ֶא ִ
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יטב נִ ָבּא ֲﬠ ֵל ֶיכם יְ ַשׁ ְﬠיָ הוּ ֵלאמֹר׃
י־לב ֵה ֵ
ַ 7חנְ ֵפ ֵ
ִ 8כּי נִ גַּ שׁ ָה ָﬠם ַהזֶּ ה ְבּ ִפּיו ִוּב ְשׂ ָפ ָתיו ִכּ ְבּדוּנִ י ְו ִלבּוֹ ִר ַחק
ִמ ֶמּנִּ י׃
ְ 9ותֹהוּ ְיִר ָא ָתם א ִֹתי ִמ ְצת ֲאנָ ִשׁים ְמ ַל ְמּ ִדים׃
יהם ִשׁ ְמעוּ וְ ַה ְשׂ ִכּילוּ׃
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ל־ה ָﬠם וַ יּ ֶ
 10וַ יִּ ְק ָרא ֶא ָ
ת־ה ָא ָדם ֶא ֶפס
ֲ 11א ֶשׁר יָ בֹא ֶאל־תּוַֹ ה ֶפּה לֹא יְ ַט ֵמּא ֶא ָ
ת־ה ָא ָדם׃
ֲא ֶשׁר יֵ ֵצא ִמתּוַֹ ה ֶפּה הוּא יְ ַט ֵמּא ֶא ָ
ֹאמרוּ ֲהיָ ַד ְﬠ ָתּ ִכּי נִ ְכ ְשׁלוּ
 12וַ יִּגְּ שׁוּ ֵא ָליו ַתּ ְל ִמ ָידיו וַ יּ ְ
רוּשׁים ְבּ ָשׁ ְמ ָﬠם ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה׃
ַה ְפּ ִ
ל־מ ָטּע ֲא ֶשׁר ָא ִבי ַבּ ָשּׁ ַמיִם לֹא נְ ָטעוֹ
ֹאמר ָכּ ַ
 13וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ַ
יְ שׁ ָֹרשׁ׃
ַ 14הנִּ יחוּ לָ ֶהם ֵהם ִﬠ ְו ִרים ְמנַ ֲה ִלים ְל ִﬠ ְו ִרים ְו ִכי ִﬠוֵּ ר ְמנַ ֵהל
ל־הבּוֹר׃
יהם ְיִפּלוּ ֶא ַ
ְל ִﬠוֵּ ר ְשׁנֵ ֶ
ת־ה ָמּ ָשׁל ַהזֶּ ה׃
ֹאמר ֵא ָליו ָבּ ֶאר־לָ נוּ ֶא ַ
 15וַ יַּ ַﬠן ֶפּ ְטרוֹס וַ יּ ֶ
ם־א ֶתּם עוֹד ִבּ ְב ִלי ִבינָ ה׃
שׁוּﬠ ֲה ִכי גַ ַ
ֹאמר יֵ ַ
 16וַ יּ ַ
ל־א ֶשׁר יָ בֹא ֶאל־תּוַֹ ה ֶפּה יֵ ֵרד
ֲ 17הלֹא ַת ְשׂ ִכּילוּ ִכּי ָכ ֲ
ל־ה ָכּ ֵרשׂ ִוּמ ָשּׁם יֵ ֵצא ַה ַפּ ְר ְשׁדֹנָ ה׃
ֶא ַ
ַ 18אַ היּ ֵֹצא ִמתּוַֹ ה ֶפּה יָ בֹא ִמתּוַֹ הלֵּ ב וְ הוּא יְ ַט ֵמּא
ת־ה ָא ָדם׃
ֶא ָ
ִ 19כּי ִמתּוַֹ הלֵּ ב יֵ ְצאוּ ְיִצ ֵרי ַמ ְח ְשׁבוֹת ָרעוֹת ָרצ ַֹח נָ אֹף
דּוּפים׃
ְוזָ נֹה גָּ נֹב ֵﬠדוּת ֶשׁ ֶקר ְוגִ ִ
ת־ה ָא ָדם ַאָ אכוֹל ְבּיָ ַדיִם
ֵ 20אלֶּ ה ֵהם ֲא ֶשׁר יְ ַט ְמּאוּ ֶא ָ
ת־ה ָא ָדם׃
ֲא ֶשׁר לֹא ֻר ֲחצוּ לֹא יְ ַט ֵמּא ֶא ָ
שׁוּﬠ ִמ ָשּׁם וַ יָּ בֹא ֶאל־גְּ ִלילוֹת צוֹר ְו ִצידוֹן׃
 21וַ יֵּ ֵצא יֵ ַ
ְ 22ו ִהנֵּ ה ִא ָשּׁה ְכּנַ ֲﬠנִ ית י ֵֹצאת ִמגְּ בוּלוֹת ָה ֵהם וַ ִתּ ְצ ַﬠק ֵאלָ יו
רוּח ָר ָﬠה ָבּהּ ְו ָﬠנְ יָ הּ מ ֶֹרה
ן־דּ ִוד ִבּ ִתּי ַ
ֵלאמֹר ָחנֵּ נִ י ֲאדֹנִ י ֶבּ ָ
ְמאֹד׃
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ֹא־ﬠנָ ה א ָֹתהּ ָדּ ָבר וַ יִּגְּ שׁוּ ַת ְל ִמ ָידיו וַ יְ ַב ְקשׁוּ ִמלְּ ָפנָ יו
ְ 23ול ָ
ֵלאמֹר ַשׁלַּ ח א ָֹתהּ ִכּי־צ ֶֹﬠ ֶקת ִהיא ַא ֲח ֵרינוּ׃
ם־לצֹאן א ְֹבדוֹת ְל ֵבית
ֹאמר לֹא ֻשׁלַּ ְח ִתּי ִכּי ִא ְ
 24וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ַ
יִשׂ ָר ֵאל׃
ְ
יﬠה לִּ י ֲאדֹנִ י׃
הוֹשׁ ָ
ְ 25ו ִהיא ָב ָאה וַ ִתּ ְשׁ ַתּחוּ לוֹ ֵלאמֹר ִ
ֹאמר לֹא־נָ כוֹן ָל ַק ַחת ֶאת־לֶ ֶחם ַה ָבּנִ ים
 26וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ַ
וּל ַה ְשׁ ִליכוֹ ִל ְפנֵ י ַה ְכּ ָל ִבים׃
ְ
ֹאכלוּן
ם־ה ְכּ ָל ִבים י ְ
ֹאמר ֵכּן ֲאדֹנִ י ֶא ֶפס גַּ ַ
 27וַ תּ ַ
יהם׃
ל־שׁ ְל ַחן ֲאדֹנֵ ֶ
תוֹתים ַהנּ ְֹפ ִלים ֵמ ַﬠ ֻ
ן־ה ְפּ ִ
ִמ ַ
י־ל
דוֹלה ֱאמוּנָ ֵת יְ ִה ָ
יה ִא ָשּׁה גְּ ָ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 28וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ם־ל ָב ֵב וַ ֵתּ ָר ֵפא ִב ָתּהּ ָבּ ֵﬠת ַה ִהיא׃
ַכּ ֲא ֶשׁר ִﬠ ְ
שׁוּﬠ ִמ ָשּׁם וַ יָּ בֹא ַﬠל־יַ ד יַ ם ַהגָּ ִליל וַ יַּ ַﬠל
 29וַ יַּ ֲﬠבֹר יֵ ַ
ל־ה ָהר וַ יֵּ ֶשׁב ָשׁם׃
ֶא ָ
ם־רב ְו ִﬠ ָמּ ֶהם ִפּ ְס ִחים ִﬠ ְו ִרים
 30וַ יָּ בֹאוּ ְל ָפנָ יו ֲהמוֹן ַﬠ ָ
שׁוּﬠ ְוהוּא
מוֹהם וַ יַּ ִצּיגוּם ְל ַרגְ ֵלי יֵ ַ
ֵח ְר ִשׁים נִ ְד ָכּ ִאים ְו ַר ִבּים ְכּ ֶ
ִר ָפּא א ָֹתם׃
אוֹתם ָה ִאלְּ ִמים ְמ ַד ְבּ ִרים ַהנִּ ְד ָכּ ִאים
ְ 31ו ָה ָﬠם ֵכּן ָתּ ְמהוּ ִבּ ְר ָ
נִ ְר ָפּ ִאים ַה ִפּ ְס ִחים ה ְֹל ִכים ְו ַה ִﬠ ְו ִרים ר ִֹאים וַ יִּ ְתּנוּ ָכבוֹד
יִשׂ ָר ֵאל׃
ֵלאל ֵֹהי ְ
אתי ַר ֲח ִמים
ֹאמר ָמ ֵל ִ
ל־תּ ְל ִמ ָידיו וַ יּ ַ
שׁוּﬠ ֶא ַ
 32וַ יִּ ְק ָרא יֵ ַ
ל־ה ָﬠם ִכּי ָﬠ ְמדוּ ִﬠ ָמּ ִדי זֶ ה ְשׁל ֶֹשׁת יָ ִמים ְו ֵאין ָל ֶהם
ַﬠ ָ
ן־יִת ַﬠלְּ פוּ
ַמה־לֶּ ֱאכֹל ְו ֵאין ֶאת־נַ ְפ ִשׁי ְל ַשׁלְּ ָחם ְר ֵﬠ ִבים ֶפּ ְ
ַבּ ָדּ ֶר׃
י־ל ֶחם ַבּ ִמּ ְד ָבר
ֹאמרוּ ֵא ָליו ַתּ ְל ִמ ָידיו ֵמ ַאיִן ָלנוּ ֵדּ ֶ
 33וַ יּ ְ
יﬠ ָהמוֹן ָרב ָכּמֹהוּ׃
ְל ַה ְשׂ ִבּ ַ
ֹאמרוּ ִשׁ ְב ָﬠה
יהם ַכּ ָמּה ָל ֶכם ָל ֶחם וַ יּ ְ
שׁוּﬠ ֲא ֵל ֶ
ֹאמר יֵ ַ
 34וַ יּ ֶ
ְוּמ ַﬠט ָדּגִ ים ְק ַטנִּ ים׃
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ל־ה ָא ֶרץ׃
ת־המוֹן ָה ָﬠם ָל ֶשׁ ֶבת ַﬠ ָ
 35וַ יְ ַצו ֶא ֲ
ת־ה ָדּגִ ים וַ יְ ָב ֵר וַ יִּ ְפרֹס וַ יִּ ֵתּן
ת־שׁ ְב ַﬠת ַהלֶּ ֶחם ְו ֶא ַ
 36וַ יִּ ַקּח ֶא ִ
ל־המוֹן ָה ָﬠם׃
ל־תּ ְל ִמ ָידיו ְו ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ֶא ֲ
ֶא ַ
נּוֹת ִרים
תוֹתים ַה ָ
ת־ה ְפּ ִ
ֹאכלוּ ֻכלָּ ם וַ יִּ ְשׂ ָבּעוּ וַ יִּ ְשׂאוּ ֶא ַ
 37וַ יּ ְ
ִשׁ ְב ָﬠה ַסלִּ ים ְמ ֵל ִאים׃
ְ 38ו ָהא ְֹכ ִלים ָהיוּ ַא ְר ַבּ ַﬠת ַא ְל ֵפי ִאישׁ ִמלְּ ַבד נָ ִשׁים וָ ָטף׃
ת־המוֹן ָה ָﬠם ְוהוּא יָ ַרד ָבּ ֳאנִ יָּ ה וַ יָּ בֹא גְּ בוּלֹת
ָ 39אז ִשׁלַּ ח ֶא ֲ
ָמגָ דוֹן׃
דּוּקים ְל ָפנָ יו ְלנַ סּוֹתוֹ וַ יִּ ְשׁ ֲאלוּ
רוּשׁים ְו ַצ ִ
וַ יָּ בֹאוּ ְפ ִ
ן־ה ָשּׁ ָמיִם׃
אוֹתם אוֹת ִמ ַ
ִמ ֶמּנּוּ לְ ַה ְר ָ
יוֹם־צח ָבּא
ַ
ֹאמרוּ ִהנֵּ ה
ת־ﬠ ֶרב תּ ְ
יהם ְל ֵﬠ ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 2וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ֶ
ִכּי ָא ְדמוּ ַה ָשּׁ ָמיִם׃
יוֹם־ס ָﬠ ָרה ַהיּוֹם ִכּי ָא ְדמוּ ַה ָשּׁ ָמיִם
ְ
ֹאמרוּ
ַ 3וּבבּ ֶֹקר תּ ְ
ְו ָק ָדרוּ ֲחנֵ ִפים י ְֹד ִﬠים ַא ֶתּם ִל ְבחֹן ְפּנֵ י ַה ָשּׁ ַמיִם ְו ִל ְבחֹן אֹתוֹת
תוּכלוּ׃
ָה ִﬠ ִתּים לֹא ָ
זוּל ִתי
 4דֹּר ָרע ְוּמנָ ֵאף ְמ ַב ֶקּשׁ־לוֹ אוֹת ְואוֹת לֹא יִנָּ ֶתן־לוֹ ָ
אוֹת יוֹנָ ה ַהנָּ ִביא וַ יַּ ַﬠזְ ֵבם וַ יֵּ לֶ  לוֹ׃
ל־ﬠ ֶבר ַהיָּ ם ָשׁ ְכחוּ ָל ַק ַחת ִא ָתּם
ְ 5ו ַכ ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ַתלְ ִמ ָידיו ֶא ֵ
ֵצ ָדה ַל ָדּ ֶר׃
יהם ְראוּ ְו ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ִמ ְשּׂאֹר
שׁוּﬠ ָא ַמר ֲא ֵל ֶ
ְ 6ויֵ ַ
דּוּקים׃
רוּשׁים ְו ַה ַצּ ִ
ַה ְפּ ִ
 7וַ יְ ִהי ֵהם נְ דוֹנִ ים ֵלאמֹר ִכּי לֹא־לָ ַק ְחנוּ ָל ֶחם׃
יהם ְק ַטנֵּ י ֱאמוּנָ ה ָל ָמּה־זֶּ ה ַא ֶתּם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 8וַ יֵּ ַדע יֵ ַ
ֹא־ל ַק ְח ֶתּם ָל ֶחם׃
נְ דוֹנִ ים ִכּי ל ְ
ת־ח ֵמ ֶשׁת ַהלֶּ ֶחם
ֲ 9ה ִכי עוֹד לֹא ַת ְשׂ ִכּילוּ ְולֹא ִתזְ ְכּרוּ ֶא ֲ
אתם׃
ָא ְכלוּ ֲח ֵמ ֶשׁת ֲאלָ ִפים וְ ַכ ָמּה ַסלִּ ים ֲא ֶשׁר נְ ָשׂ ֶ
ם־שׁ ְב ַﬠת ַהלֶּ ֶחם ָא ְכלוּ ַא ְר ַבּ ַﬠת ֲא ָל ִפים ְו ַכ ָמּה ַסלִּ ים
ְ 10וגַ ִ
אתם׃
ֲא ֶשׁר נְ ָשׂ ֶ

16
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ל־דּ ַבר ֶל ֶחם ָא ַמ ְר ִתּי ָל ֶכם
ְ 11ו ֵאי לֹא ַת ְשׂ ִכּילוּ ִכּי לֹא ַﬠ ְ
דּוּקים׃
רוּשׁים ְו ַה ַצּ ִ
ִכּי ִאם־לְ ִה ָשּׁ ֵמר ִמ ְשּׂאֹר ַה ְפּ ִ
ָ 12אז ֵה ִבינוּ ִכּי לֹא ָא ַמר ָל ֶהם ְל ִה ָשּׁ ֵמר ִמ ְשּׂאֹר ַהלָּ ֶחם ִכּי
דּוּקים׃
רוּשׁים ְו ַה ַצּ ִ
תּוֹרת ַה ְפּ ִ
ם־מ ַ
ִא ִ
ילפּוֹס וַ יִּ ְשׁ ַאל
שׁוּﬠ ֶאל־גְּ לִ ילוֹת ִק ְיס ִרין ֲא ֶשׁר ְל ִפ ִ
 13וַ יָּ בֹא יֵ ַ
ת־תּ ְל ִמ ָידיו ֵלאמֹר ָמה־א ְֹמ ִרים ָה ֲאנָ ִשׁים ָﬠ ַלי ִמי הוּא
ֶא ַ
ן־ה ָא ָדם׃
ֶבּ ָ
יוֹחנָ ן ַה ְמ ַט ֵבּל ְויֵ שׁ א ְֹמ ִרים ֵא ִליָּ הוּ
 14וַ יַּ ֲﬠנוּ יֵ שׁ א ְֹמ ִרים ָ
יאים׃
ן־הנְּ ִב ִ
וַ ֲא ֵח ִרים א ְֹמ ִרים ְיִר ְמיָ הוּ אוֹ ֶא ָחד ִמ ַ
ֹאמרוּ ָﬠ ַלי ִמי ָאנִ י׃
יהם ְו ַא ֶתּם ַמה־תּ ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 15וַ יּ ֶ
יח
ֹאמר ַא ָתּה הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
 16וַ יַּ ַﬠן ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס וַ יּ ַ
ן־אל ִֹהים ַחיִּ ים׃
ֶבּ ֱ
ֹאמר ֵא ָליו ַא ְשׁ ֶריִ שׁ ְמעוֹן ַבּר־יוֹנָ ה לֹא
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 17וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ם־א ִבי ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃
ה־ל זֶ ה ִכּי ִא ָ
ָב ָשׂר וָ ָדם גִּ לָּ ְ
ל־ה ֵכּף ַהזֶּ ה
ם־אנִ י ַאגִּ יד ְלִ כּי ַא ָתּה הוּא ֶפּ ְטרוֹס ְו ַﬠ ַ
ְ 18וגַ ֲ
יה׃
ת־ק ִהלָּ ִתי ְו ַשׁ ֲﬠ ֵרי ְשׁאוֹל לֹא יִגְ ְבּרוּ ָﬠ ֶל ָ
ֶא ְבנֶ ה ֶא ְ
ת־א ֶשׁר
ת־מ ְפ ְתּחוֹת ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ָמיִם ֶא ֲ
ְ 19ונָ ַת ִתּי ְלֶ א ַ
ת־א ֶשׁר ַתּ ִתּיר
יִהיֶ ה ַבּ ָשּׁ ַמיִם ְו ֶא ֲ
ל־ה ָא ֶרץ ָאסוּר ְ
ֶתּ ֱאסֹר ַﬠ ָ
יִהיֶ ה ַב ָשּׁ ָמיִם׃
ל־ה ָא ֶרץ ֻמ ָתּר ְ
ַﬠ ָ
שׁוּﬠ
ל־תּ ְל ִמ ָידיו ְל ִב ְל ִתּי ַהגֵּ ד ְל ִאישׁ ִכּי הוּא יֵ ַ
ָ 20אז ִצוָּ ה ַﬠ ַ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
שׁוּﬠ ְלהוֹרֹת ְל ַת ְל ִמ ָידיו ִכּי ָﬠלָ יו
ֵ 21מ ָה ֵﬠת ַה ִהיא ֵה ֵחל יֵ ַ
ד־מאֹד ַﬠל־יְ ֵדי ַהזְּ ֵקנִ ים
רוּשׁ ַליְ ָמה ִל ְהיוֹת ְמ ֻﬠנֶּ ה ַﬠ ְ
ָל ֶל ֶכת יְ ָ
יוּמת ַוּביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִשׁי
סּוֹפ ִרים ְוגַ ם מוֹת ָ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ַה ְ
ְו ָר ֵ
יָ קוּם׃
 22וַ יִּ ָקּ ֵחהוּ ֶפ ְטרוֹס וַ יָּ ֶחל ִלגְ ָﬠר־בּוֹ ֵלאמֹר ָח ִל ָלה לְּ ֲ אדֹנִ י
ָח ִל ָלה לְּ ִ מ ָדּ ָבר ָכּזֶ ה׃

16:23—17:7
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מוֹקשׁ
ל־פּ ְטרוֹס סוּר ָשׂ ָטן ֵמ ַﬠל ָפּנַ י ְל ֵ
ֹאמר ֶא ֶ
 23וַ יִּ ֶפן וַ יּ ֶ
י־אם ֵאת
ַא ָתּה ִלי ִכּי לֹא ַת ְשׂ ִכּיל ֵאת ֲא ֶשׁר ֵלאל ִֹהים ִכּ ִ
ֲא ֶשׁר ָל ָא ָדם׃
ל־תּ ְל ִמ ָידיו ִמי ֶה ָח ֵפץ לָ ֶל ֶכת ַא ֲח ַרי
שׁוּﬠ ֶא ַ
ָ 24אז ָא ַמר יֵ ַ
ת־צ ָלבוֹ ְויֵ ֵלַ א ֲח ָרי׃
יִשּׂא ֶא ְ
יַ ְשׁ ִליֶ את־נַ ְפשׁוֹ ִמנֶּ גֶ ד ְו ָ
ִ 25כּי ִמי ֶה ָח ֵפץ ְל ַה ִצּיל ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ִתּ ָכּ ֶרת־לוֹ ִוּמי ֲא ֶשׁר
יַ ְכ ִרית ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ְל ַמ ֲﬠנִ י ְיִמ ָצ ֶאנָּ ה׃
ל־ה ָא ֶרץ ְונַ ְפשׁוֹ
ת־כּ ָ
יִקנֶ ה־לּוֹ ֶא ָ
ה־בּ ַצע ְל ִאישׁ ִאם ְ
ִ 26כּי ַמ ֶ
ִת ָכּ ֶרת־לוֹ אוֹ ַמה־יִּ ֵתּן ִאישׁ ִפּ ְדיוֹן נַ ְפשׁוֹ׃
ם־מלְ ָא ָכיו ְו ָאז
ן־ה ָא ָדם ָלבֹא ִבּ ְכבוֹד ָא ִביו ִﬠ ַ
ִ 27כּי ָﬠ ִתיד ֶבּ ָ
ל־אישׁ ְכּ ַמ ֲﬠ ֵשׂהוּ׃
יְ ַשׁלֵּ ם ְל ָכ ִ
ן־הנִּ ָצּ ִבים פֹּה ֲא ֶשׁר
ָ 28א ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם יֵ שׁ ִמ ַ
ן־ה ָא ָדם ָבּא ְבּ ַמ ְלכוּתוֹ׃
ת־בּ ָ
י־יִראוּ ֶא ֶ
ֹא־יִט ֲﬠמוּ ָמוֶ ת ַﬠד ִכּ ְ
ל ְ

17

ת־פּ ְטרוֹס
שׁוּﬠ ִאתּוֹ ֶא ֶ
ְו ַא ֲח ֵרי ֵשׁ ֶשׁת יָ ִמים ָל ַקח יֵ ַ
ת־יוֹחנָ ן ָא ִחיו וַ יַּ ַﬠל ִﬠ ָמּ ֶהם ְל ַב ָדּם
ָ
ְו ֶאת־יַ ֲﬠקֹב ְו ֶא
ל־הר גָּ ב ַֹהּ׃
ֶא ַ
בוּשׁיו ִה ְל ִבּינוּ
יהם ָפּנָ יו ִהזְ ִהירוּ ַכּ ֶשּׁ ֶמשׁ וּלְ ָ
 2וַ יִּ ְשׁ ַתּנֶּ ה ְל ֵﬠינֵ ֶ
ָכּאוֹר׃
ת־אלִ יָּ הוּ ְו ִהנָּ ם ְמ ַד ְבּ ִרים ִאתּוֹ׃
ת־משׁה ְו ֶא ֵ
ֶ
 3וַ יֶּ ֱחזוּ ֶא
שׁוּﬠ טוֹב ָלנוּ ֲאדֹנִ י ָל ֶשׁ ֶבת פֹּה
ֹאמר ֶאל־יֵ ַ
 4וַ יַּ ַﬠן ֶפּ ְטרוֹס וַ יּ ֶ
ִאם יֵ שׁ ֶאת־נַ ְפ ְשׁ נַ ֲﬠ ֶשׂה־פֹּה ָשׁלֹשׁ ֻסכּוֹת ַא ַחת ְלַ א ַחת
משׁה ְו ַא ַחת ְל ֵא ִליָּ הוּ׃
ְל ֶ
יהם ְו ִהנֵּ ה
עוֹדנּוּ ְמ ַד ֵבּר ְו ִהנֵּ ה ָﬠנָ ן ָבּ ִהיר ס ֵֹכֲ ﬠלֵ ֶ
ֶ 5
ה־בּנִ י יְ ִד ִידי ֲא ֶשׁר ָר ְצ ָתה נַ ְפ ִשׁי בּוֹ
ן־ה ָﬠנָ ן זֶ ְ
קוֹל־קוֹרא ִמ ֶ
ֵ
ֵא ָליו ִתּ ְשׁ ָמעוּן׃
יהם וַ יִּ ְיראוּ ְמאֹד׃
ל־פּנֵ ֶ
ִ 6כּ ְשׁמ ַֹﬠ ַה ַתּלְ ִמ ִידים וַ יִּ ְפּלוּ ַﬠ ְ
ל־תּ ָיראוּ׃
ֹאמר קוּמוּ ַא ִ
ע־בּם וַ יּ ַ
שׁוּﬠ וַ יִּגַּ ָ
 7וַ יִּגַּ שׁ יֵ ַ
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שׁוּﬠ
זוּל ִתי יֵ ַ
יהם וַ יִּ ְראוּ ִכּי ֵאין ִאישׁ ָ
ת־ﬠינֵ ֶ
 8וַ יִּ ְשׂאוּ ֶא ֵ
ְל ַבדּוֹ׃
ל־תּגִּ ידוּ
שׁוּﬠ לֵ אמֹר ַא ַ
יהם יֵ ַ
ן־ה ָהר ִצוָּ ה ֲﬠ ֵל ֶ
ְ 9וּב ִר ְד ָתּם ִמ ָ
ן־ה ֵמּ ִתים׃
ן־ה ָא ָדם ִמ ַ
ת־ה ַמּ ְר ֶאה ְל ִאישׁ ַﬠד ִכּי־יָ קוּם ֶבּ ָ
ֶא ַ
סּוֹפ ִרים
ֹאמרוּ ַה ְ
 10וַ יִּ ְשׁ ָא ֻלהוּ ַת ְל ִמ ָידיו ֵלאמֹר ָל ָמּה־זֶּ ה י ְ
ִכּי ֵא ִליָּ הוּ בֹּא יָ בֹא ִראשׁוֹנָ ה׃
יהם ָא ֵכן ֵא ִליָּ הוּ יָ בֹא ָב ִראשׁוֹנָ ה
ֹאמר ֲאלֵ ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 11וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ת־הכֹּל׃
ְל ָה ִשׁיב ֶא ַ
ֶ 12א ֶפס ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי ֵא ִליָּ הוּ ְכּ ָבר ָבּא וְ לֹא ִה ִכּ ֻירהוּ
ן־ה ָא ָדם יְ ֻﬠנֶּ ה ַתּ ַחת יָ ָדם׃
ם־בּ ָ
וַ יַּ ֲﬠשׂוּ־בוֹ ִכּ ְרצוֹנָ ם ְו ֵכן גַּ ֶ
ל־יוֹחנָ ן ַה ְמ ַט ֵבּל ִדּ ֶבּר
ָ
ָ 13אז ִה ְשׂ ִכּילוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ִכּי ַﬠ
יהם׃
ֲא ֵל ֶ
ל־המוֹן ָה ָﬠם וַ יִּגַּ שׁ ֵא ָליו ִאישׁ וַ יִּ ְכ ַרע
 14וַ יְ ִהי ְבּב ָֹאם ֶא ֲ
ל־בּ ְר ָכּיו׃
ַﬠ ִ
י־מ ֵכּה יָ ֵר ַח הוּא
ל־בּנִ י ִכּ ֻ
חוּסה־נָּ א ַﬠ ְ
ָ
ֹאמר ֲאדֹנִ י
 15וַ יּ ַ
י־פ ָﬠ ִמים ַרבּוֹת יִפֹּל ֶאל־תּוָֹ ה ֵאשׁ
ד־מאֹד ִכּ ְ
ְוּמ ֻﬠנֶּ ה ַﬠ ְ
וּפ ָﬠ ִמים ַרבּוֹת ֶאל־תּוַֹ ה ָמּיִם׃
ְ
ל־תּ ְל ִמ ֶידיְ ולֹא ָמ ְצ ָאה יָ ָדם ְל ַר ֵפּא
 16וַ ֲאנִ י ֲה ִביא ִֹתיו ֶא ַ
אֹתוֹ׃
ֹא־א ֻמן בּוֹ דּוֹר ַתּ ְה ֻפּכֹת
ֹאמר הוֹי דּוֹר ל ֵ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 17וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
יאהוּ ֵאלַ י
ד־מ ַתי ֶא ָשּׂא ֶא ְת ֶכם ֲה ִב ֻ
ד־מ ַתי ֶא ְהיֶ ה ִﬠ ָמּ ֶכם ַﬠ ָ
ַﬠ ָ
ֵהנָּ ה׃
רוּח ָה ָרע ִמ ֶמּנּוּ וַ יֵּ ָר ֵפא ַהנַּ ַﬠר
שׁוּﬠ וַ יֵּ ֵצא ָה ַ
 18וַ יִּגְ ַﬠר־בּוֹ יֵ ַ
ָבּ ֵﬠת ַה ִהיא׃
דּוּﬠ
ֹאמרוּ ַמ ַ
שׁוּﬠ וַ יּ ְ
ָ 19אז נִ גְּ שׁוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ְל ַב ָדּם ֶאל־יֵ ַ
לֹא ָמ ְצ ָאה יָ ֵדנוּ ֲאנַ ְחנוּ ְלגָ ְרשׁוֹ׃
יהם ִמ ְפּנֵ י ח ֶֹסר ֱאמוּנַ ְת ֶכם ִכּי ֵהן ֲאנִ י
שׁוּﬠ ֲא ֵל ֶ
ֹאמר יֵ ַ
 20וַ יּ ֶ
א ֵֹמר ָל ֶכם ִאם־יֵ שׁ ָבּ ֶכם ֱאמוּנָ ה ְכּגַ ְרגַּ ר ַח ְר ָדּל וַ ֲא ַמ ְר ֶתּם

17:21—18:6
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ָל ָהר ַהזֶּ ה ֵה ָﬠ ֵתק ִמזֶּ ה ָשׁ ָמּה ְויֵ ָﬠ ֵתק ִמ ְמּקוֹמוֹ וְ לֹא ָיִפּ ֵלא
ִמ ֶכּם ָדּ ָבר׃
ם־בּ ְת ִפלָּ ה ְוּבצוֹם׃
רוּח ָכּזֶ ה לֹא־יְ ג ָֹרשׁ ִכּי ִא ִ
ִ 21מין ַ
יהם ִהנֵּ ה
שׁוּﬠ ֲאלֵ ֶ
ֹאמר יֵ ַ
 22וַ יְ ִהי ְבּ ָﬠ ְב ָרם ַבּגָּ ִליל וַ יּ ֶ
ן־ה ָא ָדם ָיִסּגֵ ר ִבּ ֵידי ֲאנָ ִשׁים׃
ֶבּ ָ
ישׁי יָ קוּם וַ יִּ ְת ַﬠ ְצּבוּ ְמאֹד׃
ְ 23ו ֵהם יַ ַה ְרגֻ הוּ ַוּביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ל־מ ֲח ִצית
 24וַ יְ ִהי ְכּב ָֹאם ְכּ ַפר־נַ חוּם וַ יִּגְּ שׁוּ ַה ְמ ֻמנִּ ים ַﬠ ַ
ת־מ ֲח ִצית
ֹאמרוּ ֲהלֹא יְ ַשׁלֵּ ם ַר ְבּ ֶכם ֶא ַ
ל־פּ ְטרוֹס וַ יּ ְ
ַה ֶשּׁ ֶקל ֶא ֶ
ַה ָשּׁ ֶקל׃
שׁוּﬠ לֵ אמֹר
ֹאמר ֵהן וַ יָּ בֹא ַה ַבּיְ ָתה וַ יְ ַק ְדּ ֶמנּוּ יֵ ַ
 25וַ יּ ֶ
י־ה ָא ֶרץ ֶמ ֶכס וָ ַמס
יִקחוּ ַמ ְל ֵכ ָ
ַמה־יֶּ ְהגֶּ ה ִל ְבִּ שׁ ְמעוֹן ִמ ִמּי ְ
ן־הזָּ ִרים׃
יהם אוֹ ִמ ַ
ִמ ְבּנֵ ֶ
שׁוּﬠ ָל ֵכן ָח ְפ ִשׁים
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
ן־הזָּ ִרים וַ יּ ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ִמ ַ
 26וַ יּ ֶ
ֵהם ַה ָבּנִ ים׃
ל־היָּ ם ְו ַה ְשׁ ֵלַ ח ָכּה
יהם ֵלֶ א ַ
מוֹקשׁ ִל ְפנֵ ֶ
ֶ 27א ֶפס ֶפּן־נִ ֵתּן ֵ
ת־פּיו
וּפ ַת ְח ָתּ ֶא ִ
ת־ה ָדּג ֲא ֶשׁר יַ ֲﬠ ֶלה ִראשֹׁנָ ה ָ
ְו ָל ַק ְח ָתּ ֶא ַ
את בוֹ ֶשׁ ֶקל ֶכּ ֶסף אֹתוֹ ַקח ְו ַשׁלֵּ ם ָל ֶהם ַבּ ֲﬠ ִדי ַוּב ֲﬠ ֶד׃
ָוּמ ָצ ָ
ֹאמרוּ
שׁוּﬠ וַ יּ ְ
ָבּ ֵﬠת ַה ִהיא ָבּאוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ִל ְפנֵ י יֵ ַ
ִמי הוּא ַהגָּ דוֹל ְבּ ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ָמיִם׃
תוֹכם׃
שׁוּﬠ ֶאל־יֶ ֶלד ֶא ָחד וַ יַּ ִצּיגֵ הוּ ְבּ ָ
 2וַ יִּ ְק ָרא יֵ ַ
ֹאמר ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִאם־לֹא ָתשׁוּבוּ ִל ְהיוֹת
 3וַ יּ ַ
ַכּיְ ָל ִדים בֹּא לֹא ָתבֹאוּ ְל ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ָ 4ל ֵכן ִמי ֲא ֶשׁר יַ ְשׁ ִפּיל ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ַכּיֶּ ֶלד ַהזֶּ ה הוּא ַהגָּ דוֹל
ְבּ ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ִ 5וּמי ֲא ֶשׁר יְ ַק ֵבּל יֶ ֶלד ָכּזֶ ה ִבּ ְשׁ ִמי א ִֹתי הוּא ְמ ַק ֵבּל׃
ִ 6וּמי ֲא ֶשׁר יַ ְכ ִשׁיל ֵאת ַא ַחד ַה ְקּ ַטנִּ ים ָה ֵאלֶּ ה ַה ַמּ ֲא ִמינִ ים ִבּי
יִשׁ ַקע ִבּ ְמצוּלוֹת
ל־צוָּ ארוֹ ְו ְ
ח־ר ֶכב ַﬠ ַ
טוֹב לוֹ ִכּי ְיִת ֶלה ֶפּלַ ֶ
יָ ם׃
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18:7—18:18

מּוֹק ִשׁים בֹּא יָ בֹאוּ
י־ה ְ
יה ִכּ ַ
מוֹק ֶשׁ ָ
ְ
עוֹלם ִמ ְפּנֵ י
 7אוֹי ָל ָ
מּוֹקשׁ ָבּא ַﬠל־יָ דוֹ׃
ֶאל־נָ כוֹן ַא אוֹי ָל ִאישׁ ַההוּא ֲא ֶשׁר ַה ֵ
ילַ ק ֵצּץ א ָֹתהּ ְו ַה ְשׁ ִל ֶיכ ָה ִמ ֶמּ
ְ 8ו ִאם־יָ ְד אוֹ ַרגְ ְלַ תּ ְכ ִשׁ ְ
טוּﬠ־יָ ד אוֹ ֶרגֶ ל ִמ ְהיוֹת ְלְ שׁ ֵתּי
ל־ה ַחיִּ ים ְק ַ
טוֹב ְלָ לבֹא ֶא ַ
עוֹלם׃
וּשׁ ֵתּי ַרגְ ַליִם וּלְ ָה ְשׁ ַלְ ל ֵאשׁ ָ
יָ ַדיִם ְ
ם־ﬠינְ ַ תּ ְכ ִשׁילְ  נַ ֵקּר א ָֹתהּ ְו ַה ְשׁ ִל ֶיכ ָה ִמ ֶמּ טוֹב
ְ 9ו ִא ֵ
ל־ה ַחיִּ ים ְבּ ַﬠיִן ַא ַחת ִמ ְהיוֹת ְלְ שׁ ֵתּי ֵﬠינַ יִם
ְלָ לבוֹא ֶא ַ
יהנֹּם׃
וּל ָה ְשׁ ַלְ ל ֵאשׁ גֵּ ִ
ְ
ִ 10ה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ִמ ְבּזוֹת ַא ַחד ַה ְקּ ַטנִּ ים ָה ֵאלֶּ ה ִכּי ִהנְ נִ י א ֵֹמר
ת־פּנֵ י ָא ִבי
יהם ַבּ ָשּׁ ַמיִם ר ִֹאים ָתּ ִמיד ֶא ְ
ָל ֶכם ֲא ֶשׁר ַמ ְל ָא ֵכ ֶ
ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃
ת־הא ֵֹבד׃
יﬠ ֶא ָ
הוֹשׁ ַ
ן־ה ָא ָדם ְל ִ
ִ 11כּי ָבא ֶב ָ
י־ת ְהיֶ יןָ ְל ִאישׁ ֵמ ָאה צֹאן ְו ַא ַחת
ה־תּ ַח ְשּׁבוּן ַא ֶתּם ִכּ ִ
ַ 12מ ְ
ת־ה ֵתּ ַשׁע
ת־ה ִתּ ְשׁ ִﬠים וְ ֶא ַ
ֵמ ֵהן ֵתּ ֵלְ ו ֵת ַתע ַה ִאם לֹא יַ ֲﬠזֹב ֶא ַ
ת־התּ ָֹﬠה׃
ְויֵ ֵלֶ בּ ָה ִרים ְל ַב ֵקּשׁ ֶא ַ
יה
י־יִרב ִל ְשׂמ ַֹח ָﬠ ֶל ָ
ְ 13ו ָהיָ ה ִכּי ְיִמ ָצ ֶאנָּ ה ִהנְ נִ י א ֵֹמר לָ ֶכם ִכּ ֶ
ֹא־תעוּ׃
ֵמ ַﬠל ַה ִתּ ְשׁ ִﬠים ְו ַה ֵתּ ַשׁע ֲא ֶשׁר ל ָ
ֹאבד ֶא ָחד
ְ 14ו ֵכן ֵאין ָרצוֹן ִל ְפנֵ י ֲא ִב ֶיכם ַבּ ָשּׁ ָמיִם ִכּי י ַ
ן־ה ְקּ ַטנִּ ים ָה ֵאלֶּ ה׃
ִמ ַ
יחהוּ ֵבּינְ ֵ וּבינוֹ ְל ָבד
הוֹכ ֵ
א־לָ א ִחיֵ לְ ו ִ
ְ 15ו ִכי יֶ ְח ָט ְ
ת־א ִחי׃
ִאם־יַ ְק ִשׁיב ֵא ֶליֲ הלֹא ִה ַצּלְ ָתּ ֶא ָ
קוֹלְ ו ָל ַק ְח ָתּ לְּ  עוֹד ֶא ָחד אוֹ ְשׁנָ יִם
ְ 16ו ִאם־לֹא יַ ְק ִשׁיב ְל ְ
ל־דּ ָבר׃
ל־פּי ְשׁנַ יִם אוֹ ְשׁל ָֹשׁה ֵﬠ ִדים יָ קוּם ָכּ ָ
ִכּי ַﬠ ִ
ל־ה ֵﬠ ָדה ְו ִאם
ְ 17ו ִאם יְ ָמ ֵאן ְל ַה ְק ִשׁיב ָל ֶהם ְו ִהגַּ ְד ָתּ ֶא ָ
מוֹכס׃
ל־ה ֵﬠ ָדה ָמ ֵאן יְ ָמ ֵאן ִל ְשׁמ ַֹﬠ ְו ָהיָ ה ְלְ כּגוֹי ְוּכ ֵ
ם־א ָ
גַּ ֶ
ל־ה ָא ֶרץ ָאסוּר
ָ 18א ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ֵאת ֲא ֶשׁר ַתּ ַא ְסרוּ ַﬠ ָ
יִהיֶ ה
ל־ה ָא ֶרץ ֻמ ָתּר ְ
יִהיֶ ה ַבּ ָשּׁ ָמיִם ְו ֵאת ֲא ֶשׁר ָתּ ִתּירוּ ַﬠ ָ
ְ
ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃

18:19—18:31
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נוֹﬠדוּ יַ ְח ָדּו ָבּ ָא ֶרץ
אוֹסיף א ַֹמר ָל ֶכם ִאם ְשׁנַ יִם ִמ ֶכּם ֲ
ְ 19ו ִ
יִשׁ ָאלוּ וְ נָ ַתן ָל ֶהם ָא ִבי ַבּ ָשּׁ ַמיִם ְכּכֹל
ל־דּ ָבר ֲא ֶשׁר ְ
ל־כּ ָ
ַﬠ ָ
ִמ ְשׁ ֲאלוֹת ִל ָבּם׃
יִקּ ֲהלוּ ִב ְשׁ ִמי
ל־מקוֹם ֲא ֶשׁר ְשׁנַ יִם אוֹ ְשׁל ָֹשׁה ָ
ִ 20כּי ְבּ ָכ ָ
תוֹכם׃
ָשׁ ָמּה ֶא ְהיֶ ה ֲאנִ י ְבּ ָ
ד־כּ ֶמּה ְפ ָﬠ ִמים
ֹאמר לוֹ ֲאדֹנִ י ַﬠ ַ
ָ 21אז נִ גַּ שׁ ֶפּ ְטרוֹס וַ יּ ֶ
ד־שׁ ַבע ְפּ ָﬠ ִמים׃
יֶ ְח ָטא־לוֹ ָא ִחי ְו ֶא ְס ַלח לוֹ ַה ִאם ַﬠ ֶ
ד־שׁ ַבע ְפּ ָﬠ ִמים
ֹא־א ַמ ְר ִתּי ְלַ ﬠ ֶ
שׁוּﬠ ל ָ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 22וַ יּ ֶ
ד־שׁ ְב ִﬠים וָ ֶשׁ ַבע׃
י־אם ַﬠ ִ
ִכּ ִ
ָ 23ל ֵכן ָדּ ְמ ָתה ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמיִם ְל ֶמ ֶלֲ א ֶשׁר ִבּ ֵקּשׁ ֶח ְשׁבּוֹן
ן־ﬠ ָב ָדיו׃
ִמ ֲ
ְ 24ו ַכ ֲא ֶשׁר ֵה ֵחל ְל ַח ֵשּׁב וַ יָּ ִביאוּ ֵא ָליו ִאישׁ ֲא ֶשׁר נָ ָשׁה בוֹ
ר־כּ ֶסף׃
ֲﬠ ֶשׂ ֶרת ֲא ָל ִפים ִכּ ַכּ ָ
ְ 25ולֹא ָהיָ ה ְביָ דוֹ ְל ַשׁלֵּ ם וַ יְ ַצו ָﬠלָ יו ֲאדֹנָ יו ִכּי ָיִמּ ֵכר הוּא
ל־א ֶשׁר־לוֹ ְו ַשׁלֵּ ם יְ ַשׁלֵּ ם׃
ְו ִא ְשׁתּוֹ ָוּבנָ יו ְו ָכ ֲ
 26וַ יִּ פֹּל ָה ֶﬠ ֶבד וַ יִּ ְשׁ ַתּחוּ לוֹ ֵלאמֹר ֲאדֹנִ י ַה ֲא ֶר־נָ א ַא ְפּ
ת־כּל־נִ ְשׁיִי ֲא ַשׁלֵּ ָמה׃
ְו ֶא ָ
ל־ה ֶﬠ ֶבד ַההוּא וַ יְ ַשׁלְּ ֵחהוּ
 27וַ יִּ ָכּ ְמרוּ ַר ֲח ֵמי ָה ָאדוֹן ַﬠ ָ
ְו ָשׁמוֹט לוֹ חוֹבוֹ׃
 28וַ יֵּ ֵצא ָה ֶﬠ ֶבד ַההוּא ִמלְּ ָפנָ יו וַ יִּ ְמ ָצא ֵאת ַא ַחד ָה ֲﬠ ָב ִדים
ִאישׁ ֲﬠ ִמיתוֹ ֲא ֶשׁר נָ ָשׁה בוֹ ֵמ ָאה ָכ ֶסף וַ יִּ ְת ָפּשׂ־בּוֹ וַ יְ ַחנְּ ֵקהוּ
ם־לי ֵאת ֲא ֶשׁר נָ ִשׁ ָית׃
ֵלאמֹר ַשׁלֶּ ִ
 29וַ יִּ פֹּל ָה ֶﬠ ֶבד ִאישׁ ֲﬠ ִמיתוֹ ִל ְפנֵ י ַרגְ ָליו וַ יִּ ְת ַחנֶּ ן־לוֹ לֵ אמֹר
ַה ֲא ֶר־נָ א ַא ְפּ וַ ֲא ַשׁלְּ ָמה ְלַ ה ָכּל׃
ד־א ֶשׁר
ל־ה ִמּ ְשׁ ָמר ַﬠ ֲ
ְ 30ולֹא ָא ָבה ַאָ ה ַל וַ יִּ ְתּנֵ הוּ ֶא ַ
יְ ַשׁלֵּ ם ֶאת־נִ ְשׁיוֹ׃
ת־א ֶשׁר ָק ָרה ִה ְת ַﬠ ְצּבוּ
אוֹתם ֶא ֲ
ְ 31ו ֶא ָחיו ָה ֲﬠ ָב ִדים ִבּ ְר ָ
ת־כּל ֲא ֶשׁר ָק ָרה׃
יהם ֶא ָ
ד־מאֹד וַ יָּ בֹאוּ וַ יְ ַס ְפּרוּ ַל ֲאדֹנֵ ֶ
ַﬠ ְ
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18:32—19:9

ֹאמר ֵא ָליו ֶﬠ ֶבד ְבּ ִליַּ ַﬠל
ָ 32אז ָק ָרא לוֹ ֲאדֹנָ יו וַ יּ ֶ
ל־החוֹב ַההוּא ָשׁ ַמ ְט ִתּי ְלַ כּ ֲא ֶשׁר ִה ְת ַחנַּ נְ ָתּ ְל ָפנָ י׃
ת־כּ ַ
ֶא ָ
ל־ה ֶﬠ ֶבד ָא ִחיַ כּ ֲא ֶשׁר
ם־ﬠ ֶליְ ל ַר ֵחם ַﬠ ָ
ֲ 33הלֹא ָהיָ ה גַ ָ
ִר ַח ְמ ִתּי ָﬠ ֶליָ אנִ י׃
ד־כּי־יְ ַשׁלֵּ ם
 34וַ יִּ ַחר ַאף ֲאדֹנָ יו וַ יִּ ְתּנֵ הוּ ְבּיַ ד־נֹגְ ִשׁים ַﬠ ִ
ל־א ֶשׁר נָ ָשׁה בוֹ׃
ת־כּ ֲ
ֶא ָ
ם־א ִבי ַבּ ָשּׁ ָמיִם ִאם־לֹא ִת ְס ְלחוּ
ָ 35כּ ָכה יַ ֲﬠ ֶשׂה לָ ֶכם גַּ ָ
ֹאתם׃
ל־חטּ ָ
ל־ל ְבּ ֶכם ִאישׁ ִאישׁ ְל ָא ִחיו ַﬠ ַ
ְבּ ָכ ִ

19

שׁוּﬠ ְל ַד ֵבּר ֵאת ַה ְדּ ָב ִרים
וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ִכּלָּ ה יֵ ַ
הוּדה ֵמ ֵﬠ ֶבר
ן־הגָּ ִליל וַ יָּ בֹא גְ בוּל יְ ָ
ָה ֵאלֶּ ה וַ יַּ ֲﬠבֹר ִמ ַ

ַליַּ ְר ֵדן׃
ם־רב ָה ְלכוּ ַא ֲח ָריו וַ יִּ ְר ָפּ ֵאם ָשׁם ֵמ ָח ְליָ ם׃
 2וַ ֲהמוֹן ַﬠ ָ
רוּשׁים וַ יְ נַ סּוּ אֹתוֹ ֵלאמֹר ֲהיֵ שׁ ְבּיַ ד
ן־ה ְפּ ִ
 3וַ יִּגְּ שׁוּ ֵא ָליו ִמ ַ
ל־דּ ָבר׃
ל־כּ ָ
ת־א ְשׁתּוֹ ַﬠ ָ
ִאישׁ ְל ַשׁלַּ ח ֶא ִ
אתם ִכּי ָהע ֶֹשׂה ִמ ֶקּ ֶדם זָ ָכר וּנְ ֵק ָבה
ֹאמר ֲהלֹא ְק ָר ֶ
 4וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ַ
ָﬠ ָשׂה א ָֹתם׃
ת־אמּוֹ ְו ָד ַבק
ת־א ִביו ְו ֶא ִ
ב־אישׁ ֶא ָ
ל־כּן יַ ֲﬠזָ ִ
ְ 5ו ָא ַמר ַﬠ ֵ
יהם ְל ָב ָשׂר ֶא ָחד׃
ְבּ ִא ְשׁתּוֹ ְו ָהיוּ ְשׁנֵ ֶ
ם־בּ ָשׂר ֶא ָחד ְו ָל ֵכן
ְ 6ו ָלזֹאת ֵאפוֹא ֵאינָ ם עוֹד ְשׁנַ יִם ִכּי ִא ָ
ֵאת ֲא ֶשׁר ִח ֵבּר ֱאל ִֹהים ַאל־יַ ְפ ֵרד ָא ָדם׃
משׁה ָל ֵתת ֵס ֶפר ְכּ ִר ֻיתת
ֹאמרוּ ֵא ָליו ְו ָל ָמּה־זֶּ ה ִצוָּ ה ֶ
 7וַ יּ ְ
וּל ַשׁלְּ ָחהּ׃
ְ
משׁה
יהם ַבּ ֲﬠבוּר ְק ִשׁי ְל ַב ְב ֶכם נָ ַתן ָל ֶכם ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 8וַ יּ ֶ
ְל ַשׁלַּ ח ֶאת־נְ ֵשׁ ֶיכם ֲא ָבל לֹא ָהיָ ה ֵכן ִמ ֶקּ ֶדם׃
ת־א ְשׁתּוֹ ִאם
 9וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִאישׁ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יְ ַשׁלַּ ח ֶא ִ
ל־דּ ַבר זְ נוּת ְונ ֵֹשׂא לוֹ ַא ֶח ֶרת נ ֵֹאף הוּא ְו ַהנּ ֵֹשׂא
לֹא ַﬠ ְ
רוּשׁה נ ֵֹאף הוּא׃
ת־הגְּ ָ
ֶא ַ
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ֹאמרוּ ֵאלָ יו ַתּ ְל ִמ ָידיו ִאם ְדּ ַבר ִאישׁ ְו ִא ָשּׁה ָכּ ָכה הוּא
 10וַ יּ ְ
לֹא־טוֹב ָל ַק ַחת ִא ָשּׁה׃
ל־אישׁ ַרב־כּ ַֹח הוּא לִ ְסבֹּל ַה ָדּ ָבר
יהם לֹא ָכ ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 11וַ יּ ֶ
י־אם ַרק ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר נִ ַתּן ָל ֶהם׃
ַהזֶּ ה ִכּ ִ
נוֹלדוּ ֵכן ֵמ ֶר ֶחם ִא ָמּם ְויֵ שׁ ֲא ֶשׁר
ִ 12כּי יֵ שׁ ָס ִר ִיסים ֲא ֶשׁר ְ
נַ ֲﬠשׂוּ ָס ִר ִיסים ִבּ ֵידי ָא ָדם ְויֵ שׁ ֲא ֶשׁר ִמנַּ ְפ ָשׁם נִ ְהיוּ לְ ָס ִר ִיסים
ְל ַמ ַﬠן ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ָמיִם ִמי ֲא ֶשׁר כֹּחוֹ ַרב לוֹ ִל ְסבֹּל ְיִסבֹּל׃
הוּבאוּ יְ ָל ִדים ְל ָפנָ יו ְל ַב ֲﬠבוּר יָ ִשׂים ֶאת־יָ ָדיו
ְ
ָ 13אז
רוּ־בם ַה ַתּ ְל ִמ ִידים׃
יהם ְו ְיִת ַפּלֵּ ל ַבּ ֲﬠ ָדם וַ יִּגְ ֲﬠ ָ
ֲﬠ ֵל ֶ
ל־תּ ְכ ְלאוּ א ָֹתם
יהם ַהנִּ יחוּ ַליְ ָל ִדים ְו ַא ִ
שׁוּﬠ ֲא ֵל ֶ
ֹאמר יֵ ַ
 14וַ יּ ֶ
ִמבֹּא ֵא ָלי ִכּי ֵמ ֵאלֶּ ה ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ָמיִם׃
יהם וַ יִּ ֶפן וַ יֵּ ַל׃
 15וַ יָּ ֶשׂם ֶאת־יָ ָדיו ֲﬠ ֵל ֶ
ֹאמר ַר ִבּי ַהטּוֹב ֵאי־זֶ ה ַהטּוֹב
ה־אישׁ נִ גַּ שׁ ֵא ָליו וַ יּ ַ
ְ 16ו ִהנֵּ ִ
עוֹלם׃
ֶא ֱﬠ ֶשׂה ָל ֶר ֶשׁת ַחיֵּ י ָ
את ִלי טוֹב ֵאין־טוֹב ִכּי
ֹאמר ֵא ָליו ָל ָמּה־זֶּ ה ָק ָר ָ
 17וַ יּ ֶ
ל־ה ַחיִּ ים
ם־א ָחד הוּא ָה ֱאל ִֹהים ְו ִאם־נִ ְכ ַס ְפ ָתּ ָלבֹא ֶא ַ
ִא ֶ
ְשׁמֹר ֵאת ַה ִמּ ְצת׃
שׁוּﬠ לֹא ִתּ ְר ָצח לֹא
ֹאמר ֵא ָליו ֵאי־זֹה ֵהנָּ ה וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
 18וַ יּ ֶ
ֹא־ת ֲﬠנֶ ה ֵﬠד ָשׁ ֶקר׃
ִתּנְ ָאף לֹא ִתּגְ נֹב ל ַ
ת־א ֶמְּ ו ָא ַה ְב ָתּ ְל ֵר ֲﬠָ כּמוֹ׃
ת־א ִבי וְ ֶא ִ
ַ 19כּ ֵבּד ֶא ָ
עוּרי
ל־אלֶּ ה ָשׁ ַמ ְר ִתּי ִמנְּ ָ
ֹאמר ַהנַּ ַﬠר ֵא ָליו ָכּ ֵ
 20וַ יּ ֶ
ַוּמה־יֶּ ְח ַסר לִ י עוֹד׃
ם־ח ַפ ְצ ָתּ ִל ְהיוֹת ָתּ ִמים לֵ ְ וּמכֹר
שׁוּﬠ ִא ָ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 21וַ יּ ֶ
אוֹצר ַבּ ָשּׁ ָמיִם וּבֹא
ר־לְ ו ֵתן ַל ֲﬠנִ יִּ ים ְו ָהיָ ה ְלָ 
ל־א ֶשׁ ְ
ת־כּ ֲ
ֶא ָ
ְו ֵלַ א ֲח ָרי׃
ל־לבּוֹ וַ יֵּ לֶ ־לוֹ
ְ 22ו ַהנַּ ַﬠר ְכּ ָשׁ ְמעוֹ ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ִה ְת ַﬠ ֵצּב ֶא ִ
ִכּי־נְ ָכ ִסים ַר ִבּים ָהיוּ לוֹ׃
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ל־תּ ְל ִמ ָידיו ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם
שׁוּﬠ ֶא ַ
ֹאמר יֵ ַ
 23וַ יּ ֶ
ל־מ ְלכוּת ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ה־קּ ֶשׁה ְל ִאישׁ ָﬠ ִשׁיר ָלבֹא ֶא ַ
ַמ ָ
ְ 24ועוֹד ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי־נָ ֵקל ַלגָּ ָמל ַל ֲﬠבֹר ֶדּ ֶרֻ חר
ל־מ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים׃
ַה ַמּ ַחט ִמבֹּא ָﬠ ִשׁיר ֶא ַ
ד־מאֹד ֵלאמֹר ִמי ֵאפוֹא
תּוֹממוּ ַﬠ ְ
ְ 25ו ַת ְל ִמ ָידיו ָשׁ ְמעוּ וַ יִּ ְשׁ ְ
יוּכל ְל ִהוָּ ֵשׁ ַﬠ׃
ַ
י־א ָדם ָיִפּ ֵלא ַה ָדּ ָבר
יהם ִמ ְבּנֵ ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
ט־בּם יֵ ַ
 26וַ יַּ ֶבּ ָ
ל־דּ ָבר׃
ַהזֶּ ה ַאֵ מ ֱאל ִֹהים לֹא ָיִפּ ֵלא ָכּ ָ
ֹאמר ֵא ָליו ִהנֵּ ה ֲאנַ ְחנוּ ָﬠזַ ְבנוּ ֶאת־כֹּל
 27וַ יַּ ַﬠן ֶפּ ְטרוֹס וַ יּ ֶ
יִהיֶ ה־לָּ נוּ׃
וַ נֵּ ֶלַ א ֲח ֶריָ וּמה ֵאפוֹא ְ
יהם ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי ַא ֶתּם
שׁוּﬠ ֲא ֵל ֶ
ֹאמר יֵ ַ
 28וַ יּ ֶ
ל־כּ ֵסּא ְכבוֹדוֹ
ן־ה ָא ָדם ַﬠ ִ
ַהה ְֹל ִכים ַא ֲח ָרי ַכּ ֲא ֶשׁר יֵ ֵשׁב ֶבּ ָ
ל־שׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר
ם־א ֶתּם ֵתּ ְשׁבוּ ָאז ַﬠ ְ
יאה גַּ ַ
ְבּ ִה ְת ַח ֵדּשׁ ַה ְבּ ִר ָ
יִשׂ ָר ֵאל׃
ת־שׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ִשׁ ְב ֵטי ְ
ִכּ ְסאוֹת ִל ְשׁפֹּט ֶא ְ
ל־אישׁ ֲא ֶשׁר יַ ֲﬠזֹב ָבּ ִתּים אוֹ ַא ִחים אוֹ ֲא ָחיוֹת אוֹ
ְ 29ו ָכ ִ
ָאב אוֹ ֵאם אוֹ ִא ָשּׁה אוֹ ָבנִ ים אוֹ ָשׂדוֹת ְל ַמ ַﬠן ְשׁ ִמי ְיִמ ָצא
יִירשׁ׃
עוֹלם ָ
ֵמ ָאה ְשׁ ָﬠ ִרים ְו ַחיֵּ י ָ
יִהיוּ ַא ֲחרֹנִ ים ְו ָה ַא ֲחרֹנִ ים
ְ 30ו ַר ִבּים ֵהם ָה ִראשֹׁנִ ים ֲא ֶשׁר ְ
ִראשֹׁנִ ים׃
ל־ה ָבּיִת ֲא ֶשׁר
ִכּי ָדּ ְמ ָתה ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמיִם לְ ַב ַﬠ ַ
ִה ְשׁ ִכּים וַ יֵּ ֵצא ַבבּ ֶֹקר וַ יִּ ְשׂכֹּר פּ ֲֹﬠ ִלים לְ ַכ ְרמוֹ׃
ל־ה ָכּ ֶרם׃
וּשׂ ַכר ַהפּ ֲֹﬠ ִלים נָ ַקב ֶשׁ ֶקל ַליּוֹם וַ יִּ ְשׁ ַלח א ָֹתם ֶא ַ
ְ 2
ישׁית וַ יַּ ְרא ֲאנָ ִשׁים ֲא ֵח ִרים ע ְֹמ ִדים
 3וַ יֵּ ֵצא ַבּ ָשּׁ ָﬠה ַה ְשּׁ ִל ִ
אכה ַבּשּׁוּק׃
ִבּ ְב ִלי ְמ ָל ָ
ם־א ֶתּם ְו ֵדי ְשׂ ַכ ְר ֶכם ֶא ֵתּן
ל־כּ ְר ִמי גַּ ַ
יהם ְלכוּ ֶא ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 4וַ יּ ֶ
ָל ֶכם ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט וַ יֵּ ְלכוּ׃
מוֹ־כן׃
יﬠית וַ יַּ ַﬠשׂ ְכּ ֵ
יּוֹסף וַ יֵּ ֵצא ַבּ ָשּׁ ָﬠה ַה ִשּׁ ִשּׁית ְו ַה ְתּ ִשׁ ִ
 5וַ ֶ
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ַ 6וּב ָשּׁ ָﬠה ָה ַﬠ ְשׁ ֵתּי ֶﬠ ְשׂ ֵרה יָ ָצא וַ יִּ ְמ ָצא ֲא ֵח ִרים ע ְֹמ ִדים
ל־היּוֹם׃
דּוּﬠ ַתּ ַﬠ ְמדוּ פֹה ָכּ ַ
יהם ַמ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ יּ ֶ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ֹא־שׂ ַכר א ָֹתנוּ ִאישׁ וַ יּ ֶ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ִכּי ל ָ
 7וַ יּ ְ
וּשׂ ַכ ְר ֶכם יֻ ַתּן ָל ֶכם ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט׃
ם־א ֶתּם ְ
ל־כּ ְר ִמי גַּ ַ
ְלכוּ ֶא ַ
ל־פּ ִקידוֹ ְק ָרא
ֹאמר ֲאדוֹן ַה ֶכּ ֶרם ֶא ְ
 8וַ יְ ִהי ִל ְפנוֹת ֶﬠ ֶרב וַ יּ ֶ
ן־ה ַא ֲחרֹנִ ים ַﬠד
ת־הפּ ֲֹﬠ ִלים ְו ֵתן ָל ֶהם ְשׂ ָכ ָרם ָה ֵחל ִמ ָ
ֶא ַ
ָה ִראשֹׁנִ ים׃
 9וַ יָּ בֹאוּ ַהנִּ ְשׂ ָכּ ִרים ְבּ ָשׁ ָﬠה ַﬠ ְשׁ ֵתּי ֶﬠ ְשׂ ֵרה וַ יִּ ְקחוּ ֶשׁ ֶקל
ְל ִאישׁ ִאישׁ׃
יוֹתר ַא
ֹאמרוּ ְב ִל ָבּם ִכּי יַ ִשּׂיגוּ ֵ
ְ 10ו ָה ִראשֹׁנִ ים ָבּאוּ וַ יּ ְ
ם־ה ָמּה ִה ִשּׂיגוּ ַרק ֶשׁ ֶקל ֶא ָחד ָל ִאישׁ׃
גַּ ֵ
ל־בּ ַﬠל ַה ַבּיִת ֵלאמֹר׃
 11וַ יִּ ְקחוּ וַ יִּ לֹּנוּ ַﬠ ַ
ָ 12ה ַא ֲחרֹנִ ים ָה ֵאלֶּ ה ָﬠ ְבדוּ ָשׁ ָﬠה ַא ַחת וַ ְתּ ַשׁו א ָֹתם ָכּמֹנוּ
ל־היּוֹם לָ ֵשׂאת ֵס ֶבל ְו ַהח ֶֹרב ֲא ָכ ָלנוּ׃
ֲא ֶשׁר ָהיִינוּ ָכּ ַ
ֹאמר לְ ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֵר ִﬠי לֹא ֲﬠ ַשׁ ְק ִתּיֲ הלֹא ֶשׁ ֶקל
 13וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ֶ
נָ ַק ְב ָתּ לִּ י ְשׂ ָכ ֶר׃
ם־ל ִבּי ָל ֵתת ָלזֶ ה ָה ַא ֲחרוֹן
ר־ל וָ ֵל וַ ֲאנִ י ִﬠ ִ
ַ 14קח ֵאת ֲא ֶשׁ ְ
ָכּמוֹ׃
ם־ל ָב ִבי אוֹ ַה ִאם
ַ 15ה ֵאין נָ כוֹן ִלי ַל ֲﬠשׂוֹת ְבּ ֶשׁלִּ י ַכּ ֲא ֶשׁר ִﬠ ְ
ָר ָﬠה ֵﬠינְ ַ בּ ֲא ֶשׁר טוֹב ָאנ ִֹכי׃
יִהיוּ ָה ַא ֲחרֹנִ ים ִראשֹׁנִ ים וְ ָה ִראשֹׁנִ ים ַא ֲחרֹנִ ים ִכּי
ָ 16כּ ָכה ְ
רוּאים ְוּמ ַﬠ ִטים ַהנִּ ְב ָח ִרים׃
ַר ִבּים ֵהם ַה ְקּ ִ
ת־שׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר
רוּשׁ ַליְ ָמה וַ יִּ ַקּח ֶא ְ
שׁוּﬠ יְ ָ
 17וַ יְ ִהי ַכּ ֲﬠלוֹת יֵ ַ
יהם ַבּ ָדּ ֶר׃
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ְל ַב ָדּם וַ יּ ֶ
ן־ה ָא ָדם ָיִסּגֵ ר ִבּ ֵידי
רוּשׁ ַליְ ָמה ֶוּב ָ
ִ 18הנֵּ ה ֲאנַ ְחנוּ ע ִֹלים יְ ָ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ַהסּ ְֹפ ִרים ְו ִה ְר ִשׁיעוּ אֹתוֹ לָ מוּת׃
ָר ֵ
שּׁוֹטים
ְ 19ו ִה ְסגִּ ירוּ אֹתוֹ ַלגּוֹיִם ְל ִה ְת ַﬠלֶּ ל־בּוֹ ְליַ ְסּרוֹ ַב ִ
ישׁי יָ קוּם׃
ְו ִל ְצלֹב אֹתוֹ ַוּביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
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יה ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחת לוֹ
ם־בּנֶ ָ
ָ 20אז נִ גְּ ָשׁה ֵא ָליו ֵאם ְבּנֵ י זַ ְב ִדּי ִﬠ ָ
וּל ַב ֵקּשׁ ִמיָּ דוֹ ָדּ ָבר׃
ְ
וּשׁנֵ י
ֹאמר ֵא ָליו ַצו־נָ א ְ
ה־בּ ָקּ ָשׁ ֵת וַ תּ ֶ
יה ַמ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
 21וַ יּ ֶ
כוּת׃
ֹאלְ בּ ַמ ְל ֶ
ָבנַ י ֵאלֶּ ה יֵ ְשׁבוּ ֶא ָחד ִל ִימינְ ְ ו ֶא ָחד ִל ְשׂמ ְ
ֹאמר לֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם ֵאת ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ָאלוּן
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 22וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
וּל ִה ָטּ ֵבל
ת־הכּוֹס ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ֶא ְשׁ ֶתּה ְ
תוּכלוּ ִל ְשׁתּוֹת ֶא ַ
ֲה ְ
נוּכל׃
ֹאמרוּ ֵא ָליו ָ
ילה ֲא ֶשׁר ֲאנִ י נִ ְטּ ָבּל וַ יּ ְ
ְט ִב ָ
ילה ֲא ֶשׁר ֲאנִ י
וּט ִב ָ
כּוֹסי ָשׁתֹה ִת ְשׁתּוּ ְ
יהם ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 23וַ יּ ֶ
נִ ְטּ ָבּל ִת ָטּ ֵבלוּ ֲא ָבל ָל ֶשׁ ֶבת ִל ִימינִ י ְו ִל ְשׂמֹאלִ י ֵאין ְבּיָ ִדי
ָל ֵתת ִכּי ִאם ָל ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר יָ ַﬠד א ָֹתם ָא ִבי׃
ְ 24ו ָה ֲﬠ ָשׂ ָרה ְבּ ָשׁ ְמ ָﬠם ָכּזֹאת ָח ָרה ַא ָפּם ִבּ ְשׁנֵ י ָה ַא ִחים׃
י־המּ ְֹשׁ ִלים
יהם ֵהן יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 25וַ יִּ ְק ָרא יֵ ַ
יהם שׁ ְֹל ִטים
דוֹל ֶ
ַבּגּוֹיִם ְיִמ ְשׁלוּ ָבם ָכּ ָשׂ ִרים ָבּ ֲﬠ ָב ִדים וּגְ ֵ
יהם׃
ֲﬠ ֵל ֶ
י־ה ָח ֵפץ ִל ְהיוֹת גָּ דוֹל
יִהיֶ ה ֵכן ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ִכּי ִאם ִמ ֶ
ְ 26ולֹא ְ
יִהיֶ ה ָל ֶכם ִל ְמ ָשׁ ֵרת׃
ָבּ ֶכם ְ
יִהיֶ ה לָ ֶכם ְל ָﬠ ֶבד׃
י־מ ֶכּם ֶה ָח ֵפץ ִל ְהיוֹת ְלרֹאשׁ ְ
ִ 27וּמ ִ
ן־ה ָא ָדם לֹא ָבא ְל ַמ ַﬠן יְ ָשׁ ְר ֻתהוּ ֲא ֵח ִרים
ַ 28כּ ֲא ֶשׁר גַּ ם ֶבּ ָ
ם־ל ָשׁ ֵרת הוּא וְ ָל ֵתת ֶאת־נַ ְפשׁוֹ כּ ֶֹפר ְבּ ַﬠד ַר ִבּים׃
ִכּי ִא ְ
ם־רב ה ְֹל ִכים ַא ֲח ָריו׃
 29וַ יֵּ ְצאוּ ִמ ִיריחוֹ וַ ֲהמוֹן ַﬠ ָ
שׁוּﬠ
ל־ה ָדּ ֶרְ וּב ָשׁ ְמ ָﬠם ִכּי יֵ ַ
י־ﬠוְ ִרים יָ ְשׁבוּ ַﬠ ַ
ְ 30ו ִהנֵּ ה ְשׁנֵ ִ
ן־דּ ִוד׃
יﬠה־נָּ א ֲאדֹנֵ ינוּ ֶבּ ָ
הוֹשׁ ָ
ע ֵֹבר ָשׁם וַ יִּ ְצ ֲﬠקוּ לֵ אמֹר ִ
הוֹסיפוּ ִל ְקרֹא ְולֵ אמֹר
שׁוֹתם ְו ֵהם ִ
ר־בּם ָה ָﬠם ְל ַה ֲח ָ
 31וַ יִּגְ ַﬠ ָ
ן־דּ ִוד׃
יﬠה־נָּ א ֲאדֹנֵ ינוּ ֶבּ ָ
הוֹשׁ ָ
ִ
ה־תּ ַב ְקשׁוּן
ֹאמר ַמ ְ
יהם וַ יּ ַ
שׁוּﬠ וַ יִּ ְק ָרא ֲא ֵל ֶ
 32וַ יַּ ֲﬠמֹד יֵ ַ
ְו ֶא ֱﬠ ֶשׂה ָל ֶכם׃
ֹאמרוּ ֵא ָליו ֲאדֹנֵ ינוּ ִכּי ִת ָפּ ַק ְחנָ ה ֵﬠינֵ ינוּ׃
 33וַ יּ ְ
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ד־מ ֵה ָרה
יהם ְו ַﬠ ְ
יהם וַ יִּגַּ ע ְבּ ֵﬠינֵ ֶ
שׁוּﬠ ֲﬠ ֵל ֶ
 34וַ יִּ ָכּ ְמרוּ ַר ֲח ֵמי יֵ ַ
יהם וַ יֵּ ְלכוּ ַא ֲח ָריו׃
הוּשׁב ָל ֶהם אוֹר ֵﬠינֵ ֶ
ָ
ית־פּגַּ י
ל־בּ ַ
ירוּשׁ ַליִם ֶא ֵ
וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ִמ ָקּרוֹב ִל ָ
שׁוּﬠ ְשׁנַ יִם ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיו׃
ל־הר ַהזֵּ ִיתים וַ יִּ ְשׁ ַלח יֵ ַ
ֶא ַ
אתם ָשׁם
ל־ה ְכּ ָפר ֲא ֶשׁר ִמנֶּ גֶ ד ְוּמ ָצ ֶ
יהם ְלכוּ ֶא ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 2וַ יּ ֶ
סוּרה ְו ַﬠיִר ֶא ְצ ָלהּ ַה ִתּירוּם וַ ֲה ִביאוּם ֵא ָלי׃
ָאתוֹן ֲא ָ
ֹאמר ִאישׁ ֲא ֵל ֶיכם ָדּ ָבר וַ ֲא ַמ ְר ֶתּם ָה ָאדוֹן יֶ שׁ־לוֹ
ְ 3ו ִכי־י ַ
ֵח ֶפץ ָבּם ְו ַﬠד ְמ ֵה ָרה יְ ַשׁלְּ ֵחם׃
ד־הנָּ ִביא
ְ 4ו ָכל־זֹאת ָהיָ ה ְל ַמלֹּאת ֵאת ֲא ֶשׁר נֶ ֱא ַמר ְבּיַ ַ
ֵלאמֹר׃
ת־ציּוֹן ִהנֵּ ה ַמלְ ֵכּ יָ בוֹא ָלָ ﬠנִ י ְור ֵֹכב
ִ 5א ְמרוּ ְל ַב ִ
ן־אתֹנוֹת׃
ל־ﬠיִר ֶבּ ֲ
ל־חמוֹר ְו ַﬠ ַ
ַﬠ ֲ
שׁוּﬠ׃
 6וַ יֵּ ְלכוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים וַ יַּ ֲﬠשׂוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה א ָֹתם יֵ ַ
ת־ה ַﬠיִר וַ יָּ ִשׂימוּ ַﬠל־גַּ ָבּם
ת־ה ָאתוֹן וְ ֶא ָ
 7וַ יָּ ִביאוּ ֶא ָ
יהם׃
יהם ְוהוּא יָ ַשׁב ֲﬠ ֵל ֶ
ת־בּגְ ֵד ֶ
ֶא ִ
ל־פּנֵ י ַה ָדּ ֶרְ ויֵ שׁ
יהם ַﬠ ְ
ת־בּגְ ֵד ֶ
ן־ה ָﬠם ָפּ ְרשׂוּ ֶא ִ
ְ 8ו ַר ִבּים ִמ ָ
ן־ה ֵﬠ ִצים וַ יִּ ְשׁ ְטחוּ א ָֹתן ָשׁ ָמּה׃
ֵמ ֶהם ֲא ֶשׁר ָכּ ְרתוּ זְ מֹרוֹת ִמ ָ
 9וַ ֲהמוֹן ָה ָﬠם ַהה ֵֹלִ מלְּ ָפנָ יו ֵוּמ ַא ֲח ָריו ָﬠנוּ לֵ אמֹר
הוֹשׁע־נָ א
ַ
ן־דּ ִוד ָבּרוַּ ה ָבּא ְבּ ֵשׁם יְ הוָֹה
הוֹשׁע־נָ א ְל ֶב ָ
ַ
ִבּ ְשׁ ֵמי ָמרוֹם׃
ל־ה ִﬠיר ֵלאמֹר ִמי הוּא זֶ ה׃
רוּשׁ ַליִם וַ ֵתּהוֹם ָכּ ָ
ְ 10וּבבֹאו יְ ָ
שׁוּﬠ ִמנְּ ֶצ ֶרת ֲא ֶשׁר
ֹאמרוּ ֲהמוֹן ָה ָﬠם זֶ ה הוּא ַהנָּ ִביא יֵ ַ
 11וַ יּ ְ
ַבּגָּ ִליל׃
ל־מ ְק ַדּשׁ ָה ֱאל ִֹהים וַ יְ גָ ֶרשׁ ִמ ָשּׁם
שׁוּﬠ ֶא ִ
 12וַ יָּ בוֹא יֵ ַ
ת־שׁ ְל ֲחנוֹת
מּוֹכ ִרים ְו ַהקּוֹנִ ים ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ וַ יַּ ֲהפֶֹ א ֻ
ל־ה ְ
ָכּ ַ
ת־מוֹשׁבוֹת מ ְֹכ ֵרי ַהיּוֹנִ ים׃
ְ
ַמ ֲח ִל ֵפי ַה ֶכּ ֶסף ְו ֶא
יִקּ ֵרא
ית־תּ ִפלָּ ה ָ
יהם ֵהן ָכּתוּב ִכּי ֵב ִיתי ֵבּ ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 13וַ יּ ֶ
ְו ַא ֶתּם ֲﬠ ִשׂ ֶיתם אֹתוֹ לִ ְמ ָﬠ ַרת ָפּ ִר ִיצים׃
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וּפ ְס ִחים ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ וַ יִּ ְר ָפּ ֵאם׃
 14וַ יִּגְּ שׁוּ ֵא ָליו ִﬠוְ ִרים ִ
סּוֹפ ִרים ֵאת ַהנִּ ְפ ָלאוֹת ֲא ֶשׁר
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ַה ְ
 15וַ יִּ ְראוּ ָר ֵ
הוֹשׁע־נָ א
ַ
ָﬠ ָשׂה ְו ֵאת ַהיְ ָל ִדים ק ְֹר ִאים ְועֹנִ ים ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ
ן־דּ ִוד וַ יִּ ַחר ָל ֶהם׃
ְל ֶב ָ
ֹאמר
ֹאמרוּ ֵא ָליו ֲה ִכי ָשׁ ַמ ְﬠ ָתּ ָמה ֵאלֶּ ה א ְֹמ ִרים וַ יּ ֶ
 16וַ יּ ְ
עוֹל ִלים ְויוֹנְ ִקים ַיִסּ ְד ָתּ
אתם ִמ ִפּי ְ
שׁוּﬠ ֵהן ֲהלֹא ְק ָר ֶ
יהם יֵ ַ
ֲא ֵל ֶ
עֹז׃
ית־ﬠנְ יָ ה וַ יָּ לֶ ן ָשׁם׃
ל־בּ ַ
ל־מחוּץ ָל ִﬠיר ֶא ֵ
 17וַ יַּ ַﬠזְ ֵבם וַ יֵּ ֵצא ֶא ִ
 18וַ יָּ ָשׁב ָה ִﬠ ָירה ַבּבּ ֶֹקר ְוהוּא ָר ֵﬠב׃
ֹא־מ ָצא ָבהּ
יה ְול ְ
 19וַ יַּ ְרא ְתּ ֵאנָ ה ַא ַחת ַבּ ָדּ ֶר וַ יִּ ְק ַרב ֵא ֶל ָ
ֹא־ת ֲﬠ ִשׂי עוֹד ְפּ ִרי
ֹאמר ָלהּ ל ַ
זוּל ִתי ָﬠ ִלים ְל ַב ָדּם וַ יּ ֶ
אוּמה ָ
ְמ ָ
ד־עוֹלם וַ ִתּ ַיבשׁ ַה ְתּ ֵאנָ ה ִפּ ְתאֹם׃
ָ
ֵמ ַﬠ ָתּה ְו ַﬠ
ְ 20ו ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ָראוּ וַ יִּ ְת ְמהוּ ֵלאמֹר ֵאי יָ ְב ָשׁה ַה ְתּ ֵאנָ ה
ִפּ ְתאֹם׃
יהם ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִאם־יֵ שׁ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 21וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ל־שׁ ֵתּי ַה ְסּ ִﬠ ִפּים לֹא ְל ַבד
ָבּ ֶכם ֱאמוּנָ ה ְו ֵאינְ ֶכם פּ ְֹס ִחים ַﬠ ְ
ַכּ ַמּ ֲﬠ ֶשׂה ַהזֶּ ה ֲא ֶשׁר נַ ֲﬠ ָשׂה ַל ְתּ ֵאנָ ה ַתּ ֲﬠשׂוּ ִכּי ִאם־גַּ ם
יהי ֵכן׃
ֹאמרוּ ָל ָהר ַהזֶּ ה ִהנָּ ֵשׂא וְ ִה ְתנַ ֵפּל ֶאל־תּוַֹ היָּ ם ִו ִ
תּ ְ
ל־דּ ָבר ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ֲאלוּ ִב ְת ִפלָּ ה ִאם ַרק ֶבּ ֱאמוּנָ ה
ְ 22ו ָכ ָ
ְשׁ ֶא ְל ֶתּם יֻ ַתּן ָל ֶכם׃
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְוזִ ְקנֵ י
ל־ה ִמּ ְק ָדּשׁ וַ יִּגְּ שׁוּ ֵאלָ יו ָר ֵ
 23וַ יָּ בֹא ֶא ַ
ֹאמרוּ ְבּ ֵאיזֶ ה ִר ְשׁיוֹן ַא ָתּה ע ֶֹשׂה
ָה ָﬠם ְבּעוֹדוֹ ְמ ַל ֵמּד ָל ָﬠם וַ יּ ְ
ֵאלֶּ ה ִוּמי־נָ ַתן ְלָ ה ִר ְשׁיוֹן ַהזֶּ ה׃
ם־אנ ִֹכי ְשׁ ַאלָ ה
יהם ֶא ְשׁ ַאל ִמ ֶכּם גַּ ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 24וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ם־אנ ִֹכי ַאגִּ יד לָ ֶכם ְבּ ֵאיזֶ ה ִר ְשׁיוֹן ֲאנִ י
ם־תּגִּ ידוּ ִלי גַּ ָ
ַא ַחת ְו ִא ַ
ע ֶֹשׂה ֵאלֶּ ה׃

21:25—21:36
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ן־ה ָשּׁ ַמיִם אוֹ
י־מי ָהיְ ָתה ִמ ְצוָ ָתהּ ִמ ַ
יוֹחנָ ן ִמ ִפּ ִ
ילת ָ
ְ 25ט ִב ַ
ֹאמר
י־א ָדם וַ יְ ִהי ֵהם שׁ ְֹק ִלים ְבּ ַד ְﬠ ָתּם ֵלאמֹר ִאם נ ַ
ִמ ְבּנֵ ָ
דּוּﬠ לֹא ֶה ֱא ַמנְ ֶתּם לוֹ׃
ֹאמר ָלנוּ ַוּמ ַ
ן־ה ָשּׁ ַמיִם י ַ
ִמ ַ
ת־המוֹן ָה ָﬠם
ֹאמר ִמ ְבּנֵ י ָא ָדם יְ ֵר ִאים ֲאנַ ְחנוּ ֶא ֲ
ְ 26ו ִאם נ ַ
ת־יוֹחנָ ן ְלנָ ִביא׃
ָ
י־כלָּ ם ִח ְשּׁבוּ ֶא
ִכּ ֻ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ֹאמרוּ לֹא יָ ָד ְﬠנוּ וַ יּ ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ְ
 27וַ יַּ ֲﬠנוּ ֶאת־יֵ ַ
ם־אנִ י לֹא ַאגִּ יד לָ ֶכם ְבּ ֵאיזֶ ה ִר ְשׁיוֹן ֲאנִ י ע ֶֹשׂה ֵאלֶּ ה׃
גַּ ֲ
ֲ 28א ָבל ַמה־יַּ ֲחשֹׁב ִל ְבּ ֶכם ִאישׁ ָהיָ ה ְולוֹ ְשׁנֵ י ָבנִ ים וַ יָּ בֹא
ת־כּ ְר ִמי׃
ה־בּנִ י וַ ֲﬠבֹד ַהיּוֹם ֶא ַ
ֹאמר ְל ָכ ְ
ל־ה ֶא ָחד וַ יּ ֶ
ֶא ָ
י־כן נֶ ְה ַפָּ ﬠ ָליו ִלבּוֹ
ֹאמר לֹא ָח ָפ ְצ ִתּי ְו ַא ֲח ֵר ֵ
 29וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ֶ
וַ יֵּ ַל׃
ֹאמר ִהנְ נִ י
ל־ה ֵשּׁנִ י וַ יְ ַד ֵבּר ַכּ ָדּ ָבר ַהזֶּ ה וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ֶ
 30וַ יָּ בֹא ֶא ַ
ֲאדֹנִ י ְולֹא ָה ָל׃
ֹאמרוּ ָה ִראשׁוֹן
יהם ִמלֵּ א ַא ַחר ְרצוֹן ָא ִביו וַ יּ ְ
ִ 31מי ִמ ְשּׁנֵ ֶ
מּוֹכ ִסים
שׁוּﬠ ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי ַה ְ
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲﬠ ֵל ֶ
וַ יּ ֶ
ְו ַהזֹּנוֹת יַ ְק ִדּימוּ ָלבֹא ְל ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים ִמ ֶכּם׃
יוֹחנָ ן ָבּא ֲא ֵל ֶיכם ָבּ ֶד ֶרְ צ ָד ָקה ְולֹא ֶה ֱא ַמנְ ֶתּם לוֹ
ִ 32כּי ָ
מּוֹכ ִסים ְו ַהזֹּנוֹת ֶה ֱא ִמינוּ לוֹ ְו ַא ֶתּם ְר ִא ֶיתם ָכּל־זֹאת ְולֹא
ְו ַה ְ
ל־ל ְבּ ֶכם ְל ַה ֲא ִמין לוֹ׃
ֲה ִשׁיב ֶֹתם ֶא ִ
ל־בּיִת ֲא ֶשׁר נָ ַטע ֶכּ ֶרם
ִ 33שׁ ְמעוּ ָמ ָשׁל ַא ֵחר ִאישׁ ָהיָ ה ַבּ ַﬠ ַ
וַ יְ ַﬠזְּ ֵקהוּ ִמ ָסּ ִביב ְויֶ ֶקב ָח ֵצב בּוֹ וַ יִּ ֶבן ִמגְ ָדּל ְבּתוֹכוֹ ְונָ ַתן אֹתוֹ
ַלנּ ְֹט ִרים ְו ָה ַלִ מחוּץ לָ ָא ֶרץ׃
ל־הנּ ְֹט ִרים ְל ָה ִביא
ת־ﬠ ָב ָדיו ֶא ַ
ְ 34כּבֹא ֵﬠת ַה ָבּ ִציר ָשׁ ַלח ֶא ֲ
ת־פּ ְריוֹ׃
ֶא ִ
ת־א ָחד ֵמ ֶהם
 35וַ יִּ ְת ְפּשׂוּ ַהנּ ְֹט ִרים ַבּ ֲﬠ ָב ָדיו וַ יַּ כּוּ ֶא ֶ
ת־א ֵחר ִס ֵקּלוּ׃
ת־א ֵחר ָה ְרגוּ ְו ֶא ַ
ְו ֶא ַ
ן־ה ִראשֹׁנִ ים
יּוֹסף וַ יִּ ְשׁ ַלח ֲﬠ ָב ִדים ֲא ֵח ִרים ַר ִבּים ִמ ָ
 36וַ ֶ
ם־ל ֶהם ָﬠשׂוּ ֵכן׃
ְוגַ ָ
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ת־בּנִ י
ת־בּנוֹ ִכּי ָא ַמר ֶא ְ
יהם ֶא ְ
י־כן ָשׁ ַלח ֲא ֵל ֶ
ְ 37ו ַא ֲח ֵר ֵ
יִיראוּ׃
ָ
ל־א ִחיו
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶא ָ
ת־ה ֵבּן וַ יּ ְ
אוֹתם ֶא ַ
ְ 38ו ַהנּ ְֹט ִרים ִכּ ְר ָ
יּוֹרשׁ ְלכוּ ְונַ ַה ְרגֵ הוּ ְונִ ַירשׁ ָלנוּ ֶאת־יְ ֻר ָשּׁתוֹ׃
ִהנֵּ ה ַה ֵ
ל־מחוּץ ַל ֶכּ ֶרם וַ יַּ ַה ְרגֻ הוּ׃
 39וַ יִּ ְת ְפּשׂוּ בּוֹ וַ יַּ ְשׁ ִל ֻיכהוּ ֶא ִ
ְ 40ו ַﬠ ָתּה ְכּבֹא ַבּ ַﬠל ַה ָכּ ֶרם ַמה־יַּ ֲﬠ ֶשׂה ַלנּ ְֹט ִרים ָה ֵהם׃
ת־בּנֵ י ַה ְבּלִ יַּ ַﬠל ָה ֵאלֶּ ה
ֹאמרוּ ֵא ָליו ַה ְשׁ ֵמד יַ ְשׁ ִמיד ֶא ְ
 41וַ יּ ְ
ת־פּ ְריוֹ ְבּ ִﬠתּוֹ׃
ְונָ ַתן ַכּ ְרמוֹ ְלנ ְֹט ִרים ֲא ֵח ִרים ֲא ֶשׁר ְיִתּנוּ לוֹ ֶא ִ
תוּבים ֶא ֶבן
אתם ַבּ ְכּ ִ
שׁוּﬠ ֲהלֹא ְק ָר ֶ
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 42וַ יּ ֶ
ָמ ֲאסוּ ַהבּוֹנִ ים ָהיְ ָתה ְלרֹאשׁ ִפּנָּ ה ֵמ ֵאת יְ הוָֹה ָהיְ ָתה זֹּאת
ִהיא נִ ְפ ָלאת ְבּ ֵﬠינֵ ינוּ׃
תוּסר ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים ִמ ֶכּם
ל־כּן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי ַ
ַ 43ﬠ ֵ
ת־פּ ְריָ הּ׃
ְו ִתנָּ ֵתן ְלגוֹי ֲא ֶשׁר ֵיִתּן ֶא ִ
ל־מי ֲא ֶשׁר ִתּפֹּל
פּוֹרר ְו ָכ ִ
ל־ה ֶא ֶבן ַהזֹּאת ְיִת ָ
ְ 44ו ַהנּ ֵֹפל ַﬠ ָ
ָﬠ ָליו ְתּ ַד ְכּ ֶאנּוּ לֶ ָﬠ ָפר׃
ת־מ ָשׁ ָליו יָ ְדעוּ
רוּשׁים ְבּ ָשׁ ְמ ָﬠם ֶא ְ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ַה ְפּ ִ
ְ 45ו ָר ֵ
יהם ִדּ ֵבּר׃
ִכּי ֲﬠ ֵל ֶ
 46וַ יְ ַב ְקשׁוּ ְל ָת ְפשׂוֹ ַא יָ ְראוּ ִמ ְפּנֵ י ֲהמוֹן ָה ָﬠם ִכּי ִח ְשּׁבוּ
אֹתוֹ ְלנָ ִביא׃

22

שׁוּﬠ עוֹד וַ יִּ ָשּׂא ָל ֶהם ְמ ָשׁלוֹ ֵלאמֹר׃
וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ָ 2דּ ְמ ָתה ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמיִם ְל ֶמלֶ ֲ א ֶשׁר ֵה ִכין ֲח ֻתנָּ ה

ִל ְבנוֹ׃
ל־ה ִמּ ְשׁ ֶתּה
ת־ה ְקּ ֻר ִאים ֶא ַ
ת־מ ָשׁ ְר ָתיו לִ ְקרֹא ֶא ַ
 3וַ יִּ ְשׁ ַלח ֶא ְ
ְולֹא ָאבוּ ָלבֹא׃
 4וַ יּ ֶֹסף וַ יִּ ְשׁ ַלח ְמ ָשׁ ְר ִתים ֲא ֵח ִרים ֵלאמֹר ַהגִּ ידוּ ַל ְקּ ֻר ִאים
בוּחים ְו ַהכֹּל ָﬠרוּ
יאים ְט ִ
ינוֹתי ַה ֵכּ ָרה ַה ָבּ ָקר ְו ַה ְמּ ִר ִ
ִהנֵּ ה ֲה ִכ ִ
ל־מ ְשׁ ֵתּה ַה ֲח ֻתנָּ ה׃
בֹּאוּ־נָ א ֶא ִ

22:5—22:17
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ם־לזֹאת וַ יֵּ ְלכוּ ָל ֶהם ִאישׁ
ֹא־שׁתוּ ִל ָבּם גַּ ָ
ְ 5ו ֵהם ל ָ
ל־מ ְס ָחרוֹ׃
ל־שׂ ֵדהוּ ְו ִאישׁ ֶא ִ
ֶא ָ
יהם
ְ 6ו ַהנִּ ְשׁ ָא ִרים ֵמ ֶהם ָתּ ְפשׂוּ ִב ְמ ָשׁ ְר ָתיו וַ יָּ זִ ידוּ ֲﬠ ֵל ֶ
וַ יַּ ַה ְרגוּם׃
ת־צ ָב ָאיו וַ יַּ ְשׁ ֵמד
ֶא ְ
ַה ֶמּ ֶל וַ יִּ ְשׁ ַלח
 7וַ יִּ ְת ַﬠ ֵבּר
ת־ﬠ ָירם ָשׁ ַלח ָבּ ֵאשׁ׃
ת־ה ְמ ַר ְצּ ִחים ָה ֵאלֶּ ה ְו ֶא ִ
ֶא ַ
ה־ה ֲח ֻתנָּ ה ָﬠרוְּ ו ַה ְקּ ֻר ִאים
ל־מ ָשׁ ְר ָתיו ִמ ְשׁ ֵתּ ַ
ָ 8אז ָא ַמר ֶא ְ
לֹא־נִ ְמ ְצאוּ ֵכן׃
ל־אישׁ
ל־פּ ַתח ֵﬠינַ יִם ְבּרֹאשׁ נְ ִתיבוֹת וְ ָכ ִ
ָ 9ל ֵכן ְלכוּ־נָ א ֶא ֶ
ל־ה ִמּ ְשׁ ֶתּהּ׃
ֲא ֶשׁר ִתּ ְמ ְצאוּ ִק ְראוּ אֹתוֹ ֶא ַ
ל־הנְּ ִתיבוֹת וַ יַּ ַא ְספוּ ִמכֹּל
 10וַ יֵּ ְצאוּ ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים ָה ֵהם ֶא ַ
ית־ה ֲח ֻתנָּ ה
ם־טוֹבים וַ יִּ ָמּ ֵלא ֵב ַ
ִ
ם־ר ִﬠים ְוגַ
ֲא ֶשׁר ָמ ָצאוּ גַּ ָ
ת־ה ְקּ ֻר ִאים׃
ֶא ַ
ת־ה ָבּ ִאים וַ יַּ ְרא ִאישׁ ֵמ ֶהם
 11וַ יְ ִהי ְכּבוֹא ַה ֶמּ ֶלִ ל ְראוֹת ֶא ַ
ֲא ֶשׁר ֵאינֶ נּוּ ְמ ֻל ָבּשׁ ְלבוּשׁ ַה ֲח ֻתנָּ ה׃
את ֲהלֹם ִבּ ְל ִתּי ְמ ֻל ָבּשׁ ְלבוּשׁ
ֹאמר ֵא ָליו ֵר ִﬠי ֵאיָ בּ ָ
 12וַ יּ ֶ
ַה ֲח ֻתנָּ ה וַ יְ ִהי ְכּ ַמ ֲח ִרישׁ׃
ת־מ ָשׁ ְר ָתיו ֵלאמֹר ִא ְסרוּ אֹתוֹ יָ ָדיו ְו ַרגְ לָ יו
 13וַ יְ ַצו ַה ֶמּ ֶלֶ א ְ
יִהיֶ ה
ל־מקוֹם א ֶֹפל ְו ַצ ְל ָמוֶ ת ָשׁם ְ
אתּם ְו ַה ְשׁ ִל ֻיכהוּ ֶא ְ
וּנְ ָשׂ ֶ
ְב ִכי וַ ֲחרֹק ִשׁנָּ יִם׃
ִ 14כּי ַר ִבּים ֵהם ַהנִּ ְק ָר ִאים ְו ַהנִּ ְב ָח ִרים ְמ ַﬠ ִטּים׃
רוּשׁים וַ יִּ וָּ ֲﬠצוּ יַ ְח ָדּו ֵאי יְ נַ ְקּ ֻשׁהוּ ִב ְד ָב ָריו׃
ָ 15אז ָה ְלכוּ ַה ְפּ ִ
הוֹרדוֹס
ְ
ם־אנְ ֵשׁי
יהם ִﬠ ַ
ת־תּ ְל ִמ ֵיד ֶ
 16וַ יִּ ְשׁ ְלחוּ ֵא ָליו ֶא ַ
ת־דּ ֶרֱ אל ִֹהים
י־אישׁ נֶ ֱא ָמן ַא ָתּה ְו ֶא ֶ
ֵלאמֹר ַר ִבּי יָ ַד ְﬠנוּ ִכּ ִ
י־אישׁ ִכּי לֹא ִת ָשּׂא
ישׁ ִרים לֹא ָתגוּר ִמ ְפּנֵ ִ
תּוֹרה ְב ֵמ ָ
ֶ
ְפּנֵ י־גָ ֶבר׃
ד־לנוּ ַמה־יֶּ ְהגֶּ ה ִל ֶבֲּ הנָ כוֹן הוּא ָל ֵתת ַמס
ָ 17ל ֵכן ַהגֶּ ָ
ם־איִן׃
ַל ֵקּ ַיסר ִא ַ
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ֹאמר ֲחנֵ ִפים ָל ָמּה־זֶּ ה
ת־מזִ ָמּ ָתם וַ יּ ַ
שׁוּﬠ יָ ַדע ֶא ְ
ְ 18ויֵ ַ
ְתּנַ סּוּנִ י׃
ת־ה ָכּ ֶסף׃
ת־כּ ֶסף ַה ָמּס וַ יָּ ִביאוּ ֵא ָליו ֶא ַ
ַ 19ה ְראוּנִ י ֶא ֶ
יהם ְל ִמי ַה ְתּמוּנָ ה ְו ַה ְכּת ֶֹבת ָה ֵהנָּ ה׃
ֹאמר ֲאלֵ ֶ
 20וַ יּ ֶ
ל־כּן ָהבוּ
יהם ַﬠ ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ַל ֵקּ ָיסר וַ יּ ֶ
 21וַ יּ ְ
ַל ֵקּ ַיסר ֵאת ֲא ֶשׁר ַל ֵקּ ַיסר ְו ֵלאל ִֹהים ֵאת ֲא ֶשׁר ֵלאל ִֹהים׃
 22וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ וַ יִּ ְשׁ ָתּאוּ וַ יַּ ַﬠזְ בוּ אֹתוֹ וַ יֵּ לְ כוּ לָ ֶהם׃
דּוּקים ָהא ְֹמ ִרים ִכּי ֵאין
ַ 23בּיּוֹם ַההוּא נִ גְּ שׁוּ ֵא ָליו ַצ ִ
קוּמה לַ ֵמּ ִתים וַ יִּ ְשׁ ָא ֻלהוּ לֵ אמֹר׃
ְתּ ָ
משׁה ָא ַמר ִאישׁ ִכּי־יָ מוּת ָוּבנִ ים ֵאין־לוֹ ְו ֵיִבּם
ַ 24ר ִבּי ִהנֵּ ה ֶ
ל־שׁם ָא ִחיו׃
ת־א ְשׁתּוֹ ְו ֵה ִקים זֶ ַרע ַﬠ ֵ
ָא ִחיו ֶא ִ
ְ 25ו ִא ָתּנוּ ָהיוּ ִשׁ ְב ָﬠה ַא ִחים ָה ִראשׁוֹן ָל ַקח לוֹ ִא ָשּׁה וַ יָּ ָמת
ת־א ְשׁתּוֹ לְ ָא ִחיו׃
ְוזֶ ַרע לֹא ִה ְשׁ ִאיר ַא ֲח ָריו וַ יַּ ֲﬠזֹב ֶא ִ
יﬠי׃
ישׁי ַﬠד ַה ְשּׁ ִב ִ
ם־ה ְשּׁ ִל ִ
ם־ה ֵשּׁנִ י ְוגַ ַ
מוֹ־כן גַּ ַ
ְ 26וּכ ֵ
ְ 27ו ַא ֲח ֵרי ֻכלָּ ם ֵמ ָתה ָה ִא ָשּׁה׃
קוּמה ַא ֲח ֵרי
ן־ה ִשּׁ ְב ָﬠה ִתּ ְהיֶ ה ְל ִא ָשּׁה ַב ְתּ ָ
ְ 28ו ַﬠ ָתּה ְל ִמי ִמ ַ
ֲא ֶשׁר ָהיְ ָתה ֵא ֶשׁת ֻכּלָּ ם׃
יהם ְשׁגִ ֶיתם ִכּי לֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 29וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
בוּרת ָה ֱאל ִֹהים׃
תּוֹרה ְולֹא ֶאת־גְּ ַ
ת־ה ָ
ֶא ַ
ם־יִהיוּ
קוּמה לֹא ְיִב ֲﬠלוּ ְולֹא ִת ָבּ ַﬠ ְלנָ ה ִכּי ִא ְ
ִ 30כּי ַבּ ְתּ ָ
י־אל ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃
ְכּ ַמ ְל ֲא ֵכ ֵ
אתם ֵאת
קוּמת ַה ֵמּ ִתים ֲהלֹא ְק ָר ֶ
ל־דּ ַבר ְתּ ַ
ְ 31ו ַﬠ ְ
ֲא ֶשׁר־נֶ ֱא ַמר ָל ֶכם ִמ ִפּי ָה ֱאל ִֹהים ֵלאמֹר׃
ָ 32אנ ִֹכי ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם וֵ אל ֵֹהי ְיִצ ָחק וֵ אל ֵֹהי יַ ֲﬠקֹב וַ יהוָֹה
ם־אל ֵֹהי ַה ַחיִּ ים׃
ֵאינֶ נּוּ ֱאל ֵֹהי ַה ֵמּ ִתים ִכּי ִא ֱ
תּוֹרתוֹ׃
ֹאמרוּ ַמה־נִּ ְפ ְל ָאה ָ
 33וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ ֲהמוֹן ָה ָﬠם וַ יּ ְ
דּוּקים וַ יִּ וָּ ֲﬠדוּ ָשׁם
רוּשׁים ָשׁ ְמעוּ ִכּי ָס ַכר ִפּי ַה ַצּ ִ
ְ 34ו ַה ְפּ ִ
יַ ְח ָדּו׃
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ְ 35ו ַת ְל ִמיד ָח ָכם ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָשׁ ַאל אֹתוֹ וַ יְ נַ ֵסּהוּ ֵלאמֹר׃
תּוֹרה׃
דוֹלה ַבּ ָ
ַ 36ר ִבּי ֵאי־זוּ ִהיא ַה ִמּ ְצוָ ה ַהגְּ ָ
שׁוּﬠ ֵא ָליו ְו ָא ַה ְב ָתּ ֵאת יְ הוָֹה ֱאל ֶֹהי
ֹאמר יֵ ַ
 37וַ יּ ֶ
ל־מ ָדּ ֶﬠ׃
ל־ל ָב ְבְ וּב ָכל־נַ ְפ ְשְׁ וּב ָכ ַ
ְבּ ָכ ְ
 38זוּ ִהיא ַה ִמּ ְצוָ ה ַהגְּ ד ָֹלה ְו ָה ִראשֹׁנָ ה׃
ְ 39ו ַה ְשּׁנִ יָּ ה ָדּ ְמ ָתה לָּ הּ ְו ָא ַה ְב ָתּ ְל ֵר ֲﬠָ כּמוֹ׃
תּוֹרה
ל־ה ָ
ל־שׁ ֵתּי ַה ִמּ ְצת ָה ֵאלֶּ ה ְתּלוּיִים ָכּ ַ
ְ 40ו ַﬠ ְ
יאים׃
ְו ַהנְּ ִב ִ
שׁוּﬠ לֵ אמֹר׃
רוּשׁים ָשׁ ַאל א ָֹתם יֵ ַ
 41וַ יְ ִהי ְבּ ִה ְת ַא ֵסּף ַה ְפּ ִ
ֹאמרוּ ֵאלָ יו
ן־מי הוּא וַ יּ ְ
יח ֶבּ ִ
ל־ה ָמּ ִשׁ ַ
ֹאמרוּן ַﬠ ַ
ַ 42מה־תּ ְ
ן־דּ ִוד׃
ֶבּ ָ
רוּח
ם־כּן ֵאפוֹא ֵאי ק ֵֹרא לוֹ ָדּ ִוד ָבּ ַ
יהם ִא ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 43וַ יּ ֶ
ָאדוֹן ְבּ ָא ְמרוֹ׃
ד־א ִשׁית אֹיְ ֶביֲ הדֹם
 44נְ ֻאם יְ הוָֹה ַלאדֹנִ י ֵשׁב ִל ִימינִ י ַﬠ ָ
ְל ַרגְ ֶלי׃
ם־דּ ִוד ק ֵֹרא לוֹ ָאדוֹן ֵאי הוּא ְבנוֹ׃
ְ 45ו ִא ָ
ְ 46ולֹא־יָ כֹל ִאישׁ לְ ַה ִשׁיב אֹתוֹ ָדּ ָבר גַּ ם־לֹא ֵה ֵﬠז עוֹד ִאישׁ
ְל ִה ְתוַ ַכּח ִאתּוֹ ִבּ ְד ָב ִרים ֵמ ַהיּוֹם ַההוּא וָ ָמ ְﬠ ָלה׃
ל־תּ ְל ִמ ָידיו
ל־המוֹן ָה ָﬠם ְו ֶא ַ
שׁוּﬠ ֶא ֲ
ָאז יְ ַד ֵבּר יֵ ַ
ֵלאמֹר׃
משׁה׃
ל־כּ ֵסּא ֶ
רוּשׁים י ְֹשׁ ִבים ַﬠ ִ
סּוֹפ ִרים ְו ַה ְפּ ִ
ַ 2ה ְ
ֹאמרוּ ֲא ֵל ֶיכם ִל ְשׁמֹר ִתּ ְשׁ ְמרוּ וַ ֲﬠ ִשׂ ֶיתם
ָ 3ל ֵכן כֹּל ֲא ֶשׁר־י ְ
ל־תּ ֲﬠשׂוּ ִכּי ֵהם א ְֹמ ִרים ְו ֵאינָ ם ע ִֹשׂים׃
יהם ַא ַ
ַאְ כּ ַמ ֲﬠ ֵשׂ ֶ
ל־שׁ ֶכם
ִ 4כּי ק ְֹשׁ ִרים ַמ ָשּׂא ָק ֶשׁה ָכּ ֵבד ִמנְּ שׁא ְוע ְֹמ ִסים ַﬠ ְ
ם־בּ ֶא ְצ ָבּ ָﬠם׃
יﬠ אֹתוֹ גַּ ְ
ֲאנָ ִשׁים ְו ֵאין ֶאת־נַ ְפ ָשׁם ְל ָהנִ ַ
י־א ָדם
יהם יַ ֲﬠשׂוּן ְל ֵה ָראוֹת ָבּם ְל ֵﬠינֵ י ְבנֵ ָ
ל־מ ֲﬠ ֵשׂ ֶ
ְ 5ו ָכ ַ
יַ ְר ִחיבוּ לָ ֶהם ַה ְתּ ִפלִּ ין ְו ַה ִצּ ִיצית יַ גְ ִדּילוּן׃
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ת־ה ְמּקֹמוֹת ַהנִּ ְכ ָבּ ִדים ְבּ ָב ֵתּי ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה
ְ 6וא ֲֹה ִבים ֵהם ֶא ַ
י־ה ְכּנֵ ֶסת׃
מּוֹשׁבוֹת ָה ִראשֹׁנִ ים ְבּ ָב ֵתּ ַ
ת־ה ָ
ְו ֶא ַ
וּל ִה ָקּ ֵרא ְבּ ֵשׁם ַר ִבּי ְבּ ִפי
ְ 7שׁ ֵא ַלת ָשׁלוֹם ָל ֶהם ַבּ ְשּׁוָ ִקים ְ
ָה ֲאנָ ִשׁים׃
ל־יִקּ ֵרא ְל ִאישׁ ִמ ֶכּם ַר ִבּי ִכּי ַרב ֶא ָחד ָל ֶכם
ָ 8א ֵכן ַא ֶתּם ַא ָ
יח ְו ַא ֶתּם ֻכּלְּ ֶכם ַא ִחים׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֹאמרוּ ְל ִאישׁ ָבּ ָא ֶרץ ָא ִבי ַא ָתּה ִכּי ָאב ֶא ָחד ָל ֶכם
ְ 9ו ַאל־תּ ְ
הוּא ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃
מוֹרה ֶא ָחד ָל ֶכם
מוֹרה ֶד ֶרִ כּי ֶ
ל־יִקּ ֵרא לְ ִאישׁ ִמ ֶכּם ֶ
ְ 10ו ַא ָ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
יִהיֶ ה ִל ְמ ָשׁ ֵרת ָל ֶכם׃
ְ 11ו ַהגָּ דוֹל ֵבּינֵ ֶיכם ְ
רוּח יִנָּ ֵשׂא׃
וּשׁ ַפל ַ
יִשּׁ ֵפל ְ
ְ 12ו ַה ִמּ ְתנַ ֵשּׂא ְבגַ ֲאוָ תוֹ ָ
רוּשׁים ֲחנֵ ִפים ִכּי ִת ְסגְּ רוּ
וּפ ִ
סוֹפ ִרים ְ
ַ 13א־אוֹי ָל ֶכם ְ
י־ה ָא ָדם ַא ֶתּם לֹא ָתבֹאוּ ָשׁ ָמּה
ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמיִם ִמ ְפּנֵ י ְבנֵ ָ
ת־ה ָבּ ִאים לֹא ִת ְתּנוּ ָלבֹא׃
ְו ֶא ַ
ת־בּ ֵתי
ֹאכלוּן ֶא ָ
רוּשׁים ֲחנֵ ִפים ִכּי ת ְ
וּפ ִ
סוֹפ ִרים ְ
 14אוֹי ָל ֶכם ְ
ם־קו ַה ִמּ ְשׁ ָפּט
וּל ַמ ְר ֵאה ַﬠיִן ַתּ ְרבּוּ ְת ִפילָּ ה ְולָ ֵכן גַ ַ
ָה ַא ְל ָמנוֹת ְ
י־שׁנָ יִם׃
יִנָּ ֶטה ֲﬠ ֵל ֶיכם ִפּ ְ
רוּשׁים ֲחנֵ ִפים ִכּי ָתּסֹבּוּ יָ ם
וּפ ִ
סוֹפ ִרים ְ
ְ
 15אוֹי ָל ֶכם
ְויַ ָבּ ָשׁה ַל ֲﬠשׂוֹת גֵּ ר ֶא ָחד ְו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר נַ ֲﬠ ָשׂה ֵכן ַתּ ֲﬠשׂוּהוּ
יוֹתר ִמ ֶכּם׃
יהנֹּם ִכּ ְפ ַליִם ֵ
ְל ֶבן־גֵּ ִ
יִשּׁ ַבע ִאישׁ
 16אוֹי ָל ֶכם ְמנַ ֲה ִלים ִﬠ ְו ִרים ָהא ְֹמ ִרים ִכּי ָ
בוּﬠתוֹ ָﬠ ָליו׃
יִשּׁ ַבע ִבּזְ ַהב ַה ֵה ָיכל ְשׁ ָ
ין־דּ ָבר ְו ִכי ָ
ַבּ ֵה ָיכל ֵא ָ
ְ 17ס ָכ ִלים ְו ִﬠ ְו ִרים ָמה הוּא ַהגָּ דוֹל ַהזָּ ָהב אוֹ ַה ֵה ָיכל
ת־הזָּ ָהב׃
ַה ְמ ַק ֵדּשׁ ֶא ַ
י־יִשּׁ ַבע ַבּ ָקּ ְר ָבּן
ין־דּ ָבר ְו ִכ ָ
י־יִשּׁ ַבע ִאישׁ ַבּ ִמּזְ ֵבּ ַח ֵא ָ
ְ 18ו ִכ ָ
בוּﬠתוֹ ָﬠלָ יו׃
ֲא ֶשׁר ַﬠל־גַּ בּוֹ ְשׁ ָ

23:19—23:31

ַמ ִתּ ְתיָ הו

59

ִ 19ﬠ ְו ִרים ָמה הוּא ַהגָּ דוֹל ַה ָקּ ְר ָבּן אוֹ ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ַה ְמ ַק ֵדּשׁ
ת־ה ָקּ ְר ָבּן׃
ֶא ַ
ָ 20ל ֵכן ַהנִּ ְשׁ ָבּע ַבּ ִמּזְ ֵבּ ַח נִ ְשׁ ַבּע בּוֹ ְוּב ָכל ֲא ֶשׁר ַﬠל־גַּ בּוֹ׃
ְ 21ו ַהנִּ ְשׁ ָבּע ַבּ ֵה ָיכל נִ ְשׁ ַבּע בּוֹ ַוּבשּׁ ֵֹכן בּוֹ׃
ְ 22ו ַהנִּ ְשׁ ָבּע ַבּ ָשּׁ ָמיִם נִ ְשׁ ַבּע ְבּ ִכ ֵסּא ֱאל ִֹהים ַוּביּ ֵֹשׁב ָﬠ ָליו׃
רוּשׁים ֲחנֵ ִפים ִכּי ְת ַﬠ ְשּׂרוּ
וּפ ִ
סוֹפ ִרים ְ
ְ
 23אוֹי ָל ֶכם
ְו ַת ַﬠזְ בוּ
ת־ה ַכּמֹּן
ְו ֶא ַ
ת־ה ֶשּׁ ֶבת
ְו ֶא ַ
ת־ה ִמּנְ ָתּא
ֶא ַ
ת־ה ֶח ֶסד
ֶא ַ
ת־ה ִמּ ְשׁ ָפּט
ֶא ַ
תּוֹרה
ַבּ ָ
ת־הנִּ ְכ ָבּדוֹת
ֶא ַ
ת־אלֶּ ה
ת־ה ֱאמוּנָ ה ֵאלֶּ ה ֲﬠ ֵל ֶיכם ַל ֲﬠשׂוֹת ְו ֶא ֵ
ְו ֶא ָ
ל־תּ ֲﬠזֹבוּ׃
ַא ַ
ת־היַּ תּוּשׁ וּב ְֹל ִﬠים
ְ 24מנַ ֲהלִ ים ִﬠוְ ִרים ַה ְמ ַסנְּ נִ ים ֶא ַ
ת־הגָּ ָמל׃
ֶא ַ
רוּשׁים ֲחנֵ ִפים ַה ְמ ַט ֲה ִרים
וּפ ִ
סוֹפ ִרים ְ
ְ
 25אוֹי לָ ֶכם
ת־ה ְקּ ָﬠ ָרה ִמחוּץ ִוּמ ִבּ ְפנִ ים ְמ ֵלאוֹת ֵהן ע ֶֹשׁק
ת־הכּוֹס ְו ֶא ַ
ֶא ַ
ְו ַﬠ ְו ָלה׃
ת־ה ְקּ ָﬠ ָרה
ת־הכּוֹס ְו ֶא ַ
ָ 26פּרוּשׁ ִﬠוֵּ ר ַט ֵהר ִראשֹׁנָ ה ֶא ַ
ם־מחוּץ׃
ִמ ִבּ ְפנִ ים וְ ָאז ִתּ ְט ַה ְרנָ ה גַּ ִ
רוּשׁים ֲחנֵ ִפים ַהדּ ִֹמים ִל ְק ָב ִרים
וּפ ִ
סוֹפ ִרים ְ
 27אוֹי ָל ֶכם ְ
ְמ ֻל ָבּנִ ים ַבּ ִשּׂיד ַהנִּ ְר ִאים יָ ִפים ִמחוּץ ִוּמ ִבּ ְפנִ ים ְמ ֵל ִאים ֵהם
ל־ט ְמ ָאה׃
ַﬠ ְצמוֹת ָא ָדם ְו ָכ ֻ
יקים ְל ֵﬠינֵ י ֲאנָ ִשׁים
ם־א ֶתּם ִמחוּץ ְכּ ַצ ִדּ ִ
ֵ 28כּן נִ ְר ִאים גַּ ַ
ִוּמ ִבּ ְפנִ ים ִהנְּ ֶכם ְמ ֵל ִאים חֹנֶ ף וָ ָאוֶ ן׃
ת־ק ְב ֵרי
רוּשׁים ֲחנֵ ִפים ַהבֹּנִ ים ֶא ִ
וּפ ִ
סוֹפ ִרים ְ
 29אוֹי ָל ֶכם ְ
יקים ְתּ ָפ ֵארוּן׃
ת־מ ְצּבוֹת ְק ֻב ַרת ַה ַצּ ִדּ ִ
יאים ְו ֶא ַ
ַהנְּ ִב ִ
ֹא־היְ ָתה יָ ֵדנוּ
בוֹתינוּ ל ָ
ם־היִינוּ ִב ֵימי ֲא ֵ
ֹאמרוּן ִא ָ
ְ 30ות ְ
יאים׃
ם־הנְּ ִב ִ
ִﬠ ָמּ ֶהם ִל ְשׁפַֹּ דּ ַ
י־בנִ ים ִהנְּ ֶכם ַל ֲא ֶשׁר ָה ְרגוּ
ל־כּן ֵﬠ ִדים ַא ֶתּם ָבּ ֶכם ִכּ ָ
ַ 31ﬠ ֵ
יאים׃
ת־הנְּ ִב ִ
ֶא ַ
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בוֹת ֶיכם׃
ת־מ ַדּת ֲא ֵ
ם־א ֶתּם ַמ ְלאוּ ַכּיּוֹם ֶא ִ
ְ 32וגַ ַ
יהנֹּם׃
יִל ֵדי ִצ ְפעֹנִ ים ֵא ָיכה ִתנָּ ְצלוּ ִמ ִדּין גֵּ ִ
 33נְ ָח ִשׁים ְ
סוֹפ ִרים
יאים ֲח ָכ ִמים ְו ְ
ל־כּן ִהנְ נִ י שׁ ֵֹל ַח ֲא ֵל ֶיכם נְ ִב ִ
ַ 34ﬠ ֵ
ֵוּמ ֶהם ַתּ ַה ְרגוּ ְו ִת ְצ ְלבוּ ֵוּמ ֶהם ְתּיַ ְסּרוּ ְבּ ָב ֵתּי ַה ְכּנֵ ֶסת ֲא ֶשׁר
ָל ֶכם ְו ִת ְר ְדּפוּם ֵמ ִﬠיר ָל ִﬠיר׃
ל־ה ָא ֶרץ
ל־דּם נָ ִקי ַה ָשּׁפוַּ ﬠ ָ
ְ 35ל ַב ֲﬠבוּר יָ בֹא ֲﬠ ֵל ֶיכם ָכּ ָ
ן־בּ ֶר ְכיָ ה ֲא ֶשׁר ֲה ַרגְ ֶתּם
ד־דּם זְ ַכ ְריָ ה ֶב ֶ
ם־ה ֶבל ַה ַצּ ִדּיק ַﬠ ַ
ִמ ַדּ ֶ
אֹתוֹ ֵבּין ַה ֵה ָיכל ְו ַל ִמּזְ ֵבּ ַח׃
ל־הדּוֹר ַהזֶּ ה׃
ל־אלֶּ ה יָ בֹאוּ ַﬠ ַ
ָ 36א ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי ָכּ ֵ
יאים ְו ַהסּ ֶֹק ֶלת
ת־הנְּ ִב ִ
רוּשׁ ַליִם ַהה ֶֹרגֶ ת ֶא ַ
רוּשׁ ַליִם יְ ָ
 37יְ ָ
ד־כּ ֶמּה ְפּ ָﬠ ִמים ָח ַפ ְצ ִתּי ְל ַק ֵבּץ
לוּחים ֵא ָליִַ ﬠ ַ
ת־ה ְשּׁ ִ
ֶא ַ
יה
יה ַתּ ַחת ְכּנָ ֶפ ָ
ת־א ְפר ֶֹח ָ
ת־בּנַ יִַ כּ ֲא ֶשׁר ְתּ ַק ֵבּץ ַתּ ְרנְ ג ֶֹלת ֶא ֶ
ֶא ָ
ְולֹא ֲא ִב ֶיתם׃
יִשּׁ ֵאר ָל ֶכם ָח ְר ָבּה׃
ִ 38הנֵּ ה ֵב ְית ֶכם ָ
ן־היּוֹם ַהזֶּ ה ַﬠד
ִ 39כּי ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם לֹא ִת ְראוּנִ י עוֹד ִמ ַ
ֹאמרוּן ָבּרוַּ ה ָבּא ְבּ ֵשׁם יְ הוָֹה׃
ִכּי־ת ְ

24

ן־ה ֵה ָיכל וַ יֵּ ֶלְ ל ַד ְרכּוֹ וַ יִּגְּ שׁוּ ֵאלָ יו
שׁוּﬠ ִמ ַ
וַ יֵּ ֵצא יֵ ַ
ת־בּנְ יְ נֵ י ַה ֵה ָיכל׃
ַתּ ְל ִמ ָידיו ְל ַה ְראֹתוֹ ֶא ִ
ל־אלֶּ ה ָא ֵמן
יהם ֲהלֹא ְר ִא ֶיתם ָכּ ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 2וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ל־א ֶבן׃
ֹא־ת ָשּׁ ֵאר ֶא ֶבן ַﬠ ָ
ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי ֻכלָּ ם יֵ ָה ְרסוּן ְול ִ
ל־הר ַהזֵּ ִיתים וַ יִּגְּ שׁוּ ֵא ָליו ַתּ ְל ִמ ָידיו ְל ַב ָדּם
ְ 3וּב ִשׁ ְבתּוֹ ַﬠ ַ
בּוֹא
ֹאמרוּ ַהגֶּ ד־נָ א ָלנוּ ָמ ַתי ִתּ ְק ֶראנָ ה ֵאלֶּ ה ָוּמה אוֹת ֲ
וַ יּ ְ
עוֹלם׃
ְו ֵקץ ָה ָ
יהם ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּן־יַ ְת ֶﬠה ֶא ְת ֶכם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 4וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ִאישׁ׃
יח ְו ִה ְתעוּ
ִ 5כּי ַר ִבּים יָ בֹאוּ ִב ְשׁ ֵמי ֵלאמֹר ֲאנִ י הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ת־ר ִבּים׃
ֶא ַ

24:6—24:23
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י־ת ְשׁ ְמעוּ ִמ ְל ָח ָמה אוֹ ְשׁ ֻמעוֹת ִמ ְל ָח ָמה ְראוּ
ְ 6ו ָהיָ ה ִכּ ִ
ל־אלֶּ ה ִתּ ְק ֶראנָ ה ְועוֹד לֹא ַה ֵקּץ׃
ל־תּ ָבּ ֵהלוּ ִכּי ָכ ֵ
ַא ִ
ל־מ ְמ ָל ָכה ְו ָהיָ ה ָר ָﬠב
ִ 7כּי יָ קוּם גּוֹי ַﬠל־גּוֹי ַוּמ ְמלָ ָכה ַﬠ ַ
ְו ֶד ֶבר ְו ַר ַﬠשׁ ִבּ ְמקוֹמוֹת ַר ִבּים׃
אשׁית ַה ֲח ָב ִלים׃
ל־אלֶּ ה ַרק ֵר ִ
ְ 8ו ָכ ֵ
נוּאים ִתּ ְהיוּ
וּשׂ ִ
ָ 9אז יָ ִציקוּ ָל ֶכם ִמ ָסּ ִביב ְו ָה ְרגוּ ָב ֶכם ְ
ל־ה ַﬠ ִמּים ַבּ ֲﬠבוּר ְשׁ ִמי׃
ְל ָכ ָ
ת־ר ֵﬠהוּ ְו ִאישׁ
ְ 10ו ַר ִבּים ָיִכּ ְשׁלוּ ָאז ְו ִה ְסגִּ ירוּ ִאישׁ ֶא ֵ
יִשׂנָ אוּ׃
ת־א ִחיו ְ
ֶא ָ
יהם׃
יאי ֶשׁ ֶקר ַר ִבּים ְו ִה ְתעוּ ַר ִבּים ַא ֲח ֵר ֶ
ְ 11ו ָקמוּ נְ ִב ֵ
ְ 12ו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ְיִר ֶבּה ַה ָפּ ַשׁע ָתּפוּג ַא ֲה ַבת ַר ִבּים׃
ד־ה ֵקּץ הוּא יִוָּ ֵשׁ ַﬠ׃
ַ 13אַ ה ְמ ַח ֶכּה ַﬠ ַ
ל־ה ָא ֶרץ ְל ֵﬠדוּת
שׂוֹרת ַה ַמּ ְלכוּת ַהזֹּאת ִתּ ָקּ ֵרא ְב ָכ ָ
ְ 14וּב ַ
ל־הגּוֹיִם ְו ַא ַחר יָ בֹא ַה ֵקּץ׃
ְל ָכ ַ
ת־ה ִשּׁקּוּץ ַה ְמשׁ ֵֹמם ָה ָאמוּר
ָ 15ל ֵכן ַכּ ֲא ֶשׁר ִתּ ְראוּ ֶא ַ
ד־דּנִ יֵּ אל ַהנָּ ִביא ע ֵֹמד ִבּ ְמקוֹם ק ֶֹדשׁ ְו ַה ַמּ ְשׂ ִכּיל יָ ִבין׃
ְבּיַ ָ
ל־ה ָה ִרים׃
יהוּדה יָ נוּסוּ ֶא ֶ
ָ 16אז ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ִבּ ָ
ל־הגָּ ג לֹא יֵ ֵרד ָל ַק ַחת ָדּ ָבר ִמ ֵבּיתוֹ׃
ִ 17וּמי ֲא ֶשׁר ַﬠ ַ
ת־שׂ ְמ ָלתוֹ׃
ִ 18וּמי ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׂ ֶדה לֹא יָ שׁוּב ְל ֵביתוֹ ָל ֵשׂאת ֶא ִ
ַ 19א־אוֹי ֶל ָהרוֹת ְו ַל ֵמּינִ יקוֹת ַבּיָּ ִמים ָה ֵה ָמּה׃
נוּס ְת ֶכם ַבּח ֶֹרף ְולֹא
ְ 20ו ַא ֶתּם ִה ְת ַפּלְ לוּ ְל ִב ְל ִתּי ִת ְהיֶ ה ְמ ַ
ַבּ ַשּׁ ָבּת׃
מוֹה לֹא־נִ ְהיְ ָתה
דוֹלה ֲא ֶשׁר ָכּ ָ
ִ 21כּי ָאז ִתּ ְהיֶ ה ָצ ָרה גְ ָ
מוֹה לֹא־ת ִֹסף׃
ד־היּוֹם ַהזֶּ ה ְו ָכ ָ
עוֹלם ְו ַﬠ ַ
אשׁית יְ מוֹת ָ
ֵמ ֵר ִ
ל־בּ ָשׂר ַא
יִק ְצרוּ ַהיָּ ִמים ָה ֵאלֶּ ה לֹא יִנָּ ֵצל ָכּ ָ
לוּלא ְ
ְ 22ו ֵ
יִק ָצרוּ׃
ְל ַמ ַﬠן ַה ְבּ ִח ִירים ַהיָּ ִמים ָה ֵאלֶּ ה ְ
יח פֹּה אוֹ
ֹאמר ֲא ֵל ֶיכם ִאישׁ ִהנֵּ ה ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 23ו ָאז ִאם־י ַ
ל־תּ ֲא ִמינוּ׃
נּוֹ־שׁם ַא ַ
ִה ָ
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י־כזָ ב יָ קוּמוּ ְונָ ְתנוּ אֹתוֹת
יא ָ
י־שׁ ֶקר וּנְ ִב ֵ
יח ֶ
ִ 24כּי ְמ ִשׁ ֵ
וּמוֹפ ִתים גְּ ד ִֹלים ְלנַ סּוֹת ִאם יֶ שׁ־לְ ֵאל יָ ָדם ְל ַה ְתעוֹת
ְ
ת־ה ְבּ ִח ִירים׃
ם־א ַ
גַּ ֶ
ְ 25ראוּ ִכּי ֵמרֹאשׁ ִהגַּ ְד ִתּי ָל ֶכם׃
ל־תּ ֵצאוּ ִהנּוֹ
ֹאמרוּ ָל ֶכם ִהנּוֹ ַב ִמּ ְד ָבּר ַא ֵ
ָ 26ל ֵכן ִכּי־י ְ
ל־תּ ֲא ִמינוּ׃
ַב ֲח ָד ִרים ַא ַ
ד־א ֲח ִרית יָ ם ֵכּן ִתּ ְהיֶ ה
ִ 27כּי ַכּ ָבּ ָרק יֵ ֵצא ִמ ִמּזְ ָרח וְ יֵ ָר ֶאה ַﬠ ַ
ן־ה ָא ָדם׃
יאת ְפּנֵ י ֶב ָ
ִבּ ַ
ַ 28בּ ֲא ֶשׁר ְפּגָ ִרים ָשׁם ָיִקּ ְבצוּ ַהנְּ ָשׁ ִרים׃
ְ 29ו ַא ֲח ֵרי צוֹק ָה ִﬠ ִתּים ָה ֵאלֶּ ה ִפּ ְתאֹם ֶתּ ְח ַשַׁ ה ֶשּׁ ֶמשׁ
ן־ה ָשּׁ ַמיִם ְוּצ ָבא
כּוֹכ ִבים ְיִפּלוּ ִמ ַ
יהּ אוֹרוֹ ַה ָ
ְו ַהיָּ ֵר ַח לֹא יַ גִּ ַ
ַה ָמּרוֹם יָ זֻ עוּ׃
ל־מ ְשׁ ְפּחוֹת
ן־ה ָא ָדם ַבּ ָשּׁ ָמיִם ְו ָס ְפדוּ ָכּ ִ
ָ 30אז יֵ ָר ֶאה אוֹת ֶבּ ָ
ן־ה ָא ָדם ָבּא ְבּ ַﬠנְ נֵ י ַה ָשּׁ ַמיִם ְבּעֹז
ת־בּ ָ
ָה ֲא ָד ָמה ְו ָראוּ ֶא ֶ
ְוּב ָה ָדר גָּ דוֹל׃
שׁוֹפר ָחזָ ק ְו ִק ְבּצוּ
ָ
ת־מ ְל ָא ָכיו ְבּקוֹל
יִשׁ ַלח ֶא ַ
ְ 31והוּא ְ
ד־ק ֵצה
ת־בּ ִח ָיריו ֵמ ַא ְר ַבּע ָהרוּחוֹת ִמ ְק ֵצה ַה ָשּׁ ַמיִם ַﬠ ְ
ֶא ְ
ַה ָשּׁ ָמיִם׃
יה
ן־ה ְתּ ֵאנָ ה ִאם ָרטוֹב ֲﬠנָ ָפהּ ְו ָﬠ ֶל ָ
ְ 32קחוּ ָל ֶכם ָמ ָשׁל ִמ ַ
ָצ ָמחוּ י ְֹד ִﬠים ַא ֶתּם ִכּי ָקרוֹב ַה ָקּיִץ׃
י־קרוֹב
דוֹﬠ ֵתּ ְדעוּ ִכּ ָ
ל־אלֶּ ה יָ ַ
ם־כּ ֲא ֶשׁר ִתּ ְראוּ ָכּ ֵ
ְ 33ו ֵכן גַּ ַ
הוּא ַל ָפּ ַתח׃
ָ 34א ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי לֹא יַ ֲﬠבֹר ַהדּוֹר ַהזֶּ ה ַﬠד
ל־אלֶּ ה׃
ֲא ֶשׁר־יָ קוּמוּ ָכּ ֵ
ַ 35ה ָשּׁ ַמיִם ְו ָה ָא ֶרץ יַ ֲﬠבֹרוּ ְוּד ָב ַרי לֹא יַ ֲﬠבֹרוּן׃
ל־מוֹﬠד ַהיּוֹם ַההוּא ְו ַה ָשּׁ ָﬠה ַה ִהיא ֵאין ִאישׁ י ֵֹד ַﬠ
ֵ
ְ 36ו ַﬠ
ְולֹא ַמ ְל ָאַ בּ ָשּׁ ַמיִם ִבּ ְל ִתּי ָה ָאב ְל ַבדּוֹ׃
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ן־ה ָא ָדם׃
יאת ֶבּ ָ
ְ 37ו ִכ ֵימי נ ַֹח ֵכּן ִבּ ַ
ִ 38כּי ַכּ ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵ י יְ ֵמי ַה ַמּבּוּל ָא ְכלוּ ְו ָשׁתוּ ָבּ ֲﬠלוּ נָ ִשׁים
ל־ה ֵתּ ָבה׃
ר־בּא נ ַֹח ֶא ַ
ד־היּוֹם ֲא ֶשׁ ָ
ְונָ ִשׁים נִ ְב ָﬠלוּ ַﬠ ַ
ת־כּלָּ ם ֵכּן
י־בא ַה ַמּבּוּל וַ יִּ ַמח ֶא ֻ
ְ 39ו ֵהם לֹא יָ ְדעוּ ַﬠד ִכּ ָ
ן־ה ָא ָדם׃
יאת ֶבּ ָ
ִתּ ְהיֶ ה ִבּ ַ
יִהיוּ ְשׁנַ יִם ַבּ ָשּׂ ֶדה ֶא ָחד יֵ ָא ֵסף ְו ֶא ָחד יֵ ָﬠזֵ ב׃
ָ 40אז ְ
ְ 41שׁ ַתּיִם ט ֵֹחנוֹת ָבּ ֵר ָחיִם ַא ַחת ֵתּ ָא ֵסף ְו ַא ַחת ֵתּ ָﬠזֵ ב׃
ל־מ ְשׁ ַמ ְר ְתּ ֶכם ִכּי ֵאינְ ֶכם י ְֹד ִﬠים ָשׁ ָﬠה
ָ 42ל ֵכן ִה ְתיַ ְצּבוּ ַﬠ ִ
בּוֹא ֲאדֹנֵ ֶיכם׃
ַ 43רק זֹאת ִשׂימוּ ַﬠל־לֵ ב ִכּי לוּ־יָ ַדע ַבּ ַﬠל ַה ַבּיִת
ל־מ ְשׁ ַמ ְרתּוֹ
מוּרה ָבּהּ יָ בוֹא ַהגַּ נָּ ב ָהיָ ה ע ֵֹמד ַﬠ ִ
ת־ה ַא ְשׁ ָ
ֶא ָ
ת־בּיתוֹ׃
ְולֹא נָ ַתן ַל ְחתֹּר ֶא ֵ
ן־ה ָא ָדם יָ בוֹא ְב ָשׁ ָﬠה
ם־א ֶתּם ֱהיוּ נְ כֹנִ ים ִכּי ֶב ָ
ָ 44ל ֵכן גַּ ַ
ל־לב׃
ֲא ֶשׁר לֹא ָת ִשׂמוּ ַﬠ ֵ
י־אפוֹא הוּא ֶﬠ ֶבד נֶ ֱא ָמן ְונָ בוֹן ֲא ֶשׁר ֲאדֹנָ יו ִה ְפ ִקידוֹ
ִ 45וּמ ֵ
ל־בּנֵ י ֵביתוֹ ָל ֵתת ָל ֶהם ָא ְכ ָלם ְבּ ִﬠתּוֹ׃
ַﬠ ְ
ַ 46א ְשׁ ֵרי ָה ֶﬠ ֶבד ַההוּא ֲא ֶשׁר ְבּבֹא ֲאדֹנָ יו ְיִמ ָצ ֶאנּוּ ִכּי ֵכן
ָﬠ ָשׂה׃
ל־א ֶשׁר יֶ שׁ־לוֹ׃
ל־כּ ֲ
ָ 47א ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי יַ ְפ ִק ֵדהוּ ַﬠ ָ
ֹאמר ְבּ ִלבּוֹ בּ ֵֹשׁשׁ ֲאדֹנִ י לָ בוֹא׃
ְ 48ו ִאם ֶﬠ ֶבד ָרע י ַ
ת־א ָחיו ָה ֲﬠ ָב ִדים ְו ֶל ֱאכֹל ְו ִל ְשׁתּוֹת
ְ 49ו ֵה ֵחל לְ ַהכּוֹת ֶא ֶ
ם־הסּ ְֹב ִאים׃
ִﬠ ַ
 50בּוֹא יָ בוֹא ֲאדֹנֵ י ָה ֶﬠ ֶבד ַהזֶּ ה ְבּיוֹם ֲא ֶשׁר לֹא יְ ַצ ֶפּה לּוֹ
ְוּב ָשׁ ָﬠה ֲא ֶשׁר לֹא יֵ ָדע׃
יִהיֶ ה
ם־ה ֲחנֵ ִפים ָשׁם ְ
ת־ח ְלקוֹ ִﬠ ַ
ְ 51ו ָאז יְ ַשׁ ֵסּף אֹתוֹ ְונָ ַתן ֶא ֶ
ְב ִכי וַ ֲחרֹק ִשׁנָּ יִם׃
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ָאז ִתּ ְד ֶמה ַמ ְלכוּת ַה ָשּׁ ַמיִם ְל ֶﬠ ֶשׂר ְבּתוּלוֹת ֲא ֶשׁר
יהן וַ ֵתּ ֶצאנָ ה ִל ְק ַראת ֶה ָח ָתן׃
ָל ְקחוּ ֶאת־נֵ ר ֵֹת ֶ
נוֹת־כּ ֶסל ְו ָח ֵמשׁ ְבּנוֹת ְתּבוּנָ ה׃
ֶ
ָ 2ח ֵמשׁ ֵמ ֵהן ְבּ
ֹא־ל ְקחוּ ִﬠ ָמּ ֶהן ָשׁ ֶמן׃
יהן ְול ָ
ְ 3ו ַה ְכּ ִסילוֹת ָל ְקחוּ ֶאת־נֵ ר ֵֹת ֶ
ם־הנֵּ רוֹת׃
יהן ִﬠ ַ
ְ 4ו ַהנְּ בוֹנוֹת ָל ְקחוּ ֶשׁ ֶמן ִבּ ְכ ֵל ֶ
ְ 5ו ַכ ֲא ֶשׁר ֵא ַחר ֶה ָח ָתן לָ בֹא נָ מוּ יָ ְשׁנוּ ֻכלָּ ן׃
 6וַ יְ ִהי ַבּ ֲח ִצי ַהלַּ יְ ָלה וַ ַתּ ֲﬠבֹר ָה ִרנָּ ה ִהנֵּ ה ֶה ָח ָתן ָבּא ְצ ֶאינָ ה
ִל ְק ָראתוֹ׃
יהן׃
יט ְבנָ ה ֶאת־נֵ ר ֵֹת ֶ
ל־ה ְבּתוּלוֹת ָה ֵאלֶּ ה וַ ֵתּ ַ
ָ 7אז ֵה ִקיצוּ ָכּ ַ
ל־הנְּ בוֹנוֹת ְתּנֶ ינָ ה ָלנוּ ִמ ַשּׁ ְמנְ ֶכן
ֹאמ ְרנָ ה ַה ְכּ ִסילוֹת ֶא ַ
 8וַ תּ ַ
ן־יִכבּוּ נֵ ר ֵֹתינוּ׃
ֶפּ ְ
יִשׂפֹּק לָ נוּ ְו ָל ֶכן
ְ 9ו ַהנְּ בוֹנוֹת ָﬠנוּ ֵלאמֹר לֹא ֵכן ֶפּן־לֹא ְ
וּקנֶ ינָ ה ָל ֵכן׃
ֵל ְכנָ ה ֶאל־מ ְֹכ ֵרי ֶשׁ ֶמן ְ
 10וַ יְ ִהי ְבּ ֶל ְכ ָתּן ִל ְקנוֹת ְו ִהנֵּ ה ֶה ָח ָתן ָבּא ְו ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר נָ כֹנוּ
ל־ח ֻתנָּ תוֹ ְו ַה ֶדּ ֶלת נִ ְסגָּ ָרה׃
ָבּאוּ ִאתּוֹ ֶא ֲ
ֹאמ ְרנָ ה ֲאדֹנֵ ינוּ
י־כן ָבּאוּ יֶ ֶתר ַה ְבּתוּלוֹת וַ תּ ַ
ְ 11ו ַא ֲח ֵר ֵ
ֲאדֹנֵ ינוּ ְפּ ַתח־נָ א ָלנוּ׃
ְ 12והוּא ָﬠנָ ה ְו ָא ַמר ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכן ִכּי לֹא יָ ַד ְﬠ ִתּי
ֶא ְת ֶכן׃
ל־מ ְשׁ ַמ ְר ְתּ ֶכם ִכּי ֵאינְ ֶכם י ְֹד ִﬠים
ל־כּן ִﬠ ְמדוּ ַﬠ ִ
ַ 13ﬠ ֵ
ן־ה ָא ָדם׃
ת־ה ָשּׁ ָﬠה ֲא ֶשׁר יָ בֹא ָבהּ ֶבּ ָ
ת־היּוֹם ְו ֶא ַ
ֶא ַ
ל־מחוּץ ָל ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר ָק ָרא ַל ֲﬠ ָב ָדיו
מוֹ־אישׁ נ ֵֹס ַﬠ ֶא ִ
ִ 14כּי ְכּ ִ
וַ יַּ ְפ ֵקד ְבּיָ ָדם ֶאת־הוֹנוֹ׃
וּל ַא ֵחר
ְ 15ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם נָ ָתן ָח ֵמשׁ ִכּ ָכּ ִרים ְל ַא ֵחר ְשׁ ַתּיִם ְ
ֶא ָחת ְל ִאישׁ ִאישׁ ְכּ ִפי יְ כ ֶֹלת יָ דוֹ וַ יְ ַמ ֵהר וַ יִּ ַסּע ְל ַד ְרכּוֹ׃
ְ 16וזֶ ה ֲא ֶשׁר ָל ַקח ָח ֵמשׁ ַה ִכּ ָכּ ִרים ָה ַל וַ יִּ ְס ַחר ָבּ ֶהן וַ יַּ ַﬠשׂ
ָח ֵמשׁ ִכּ ָכּ ִרים ֲא ֵחרוֹת׃
ְ 17ו ֵכן זֶ ה ֲא ֶשׁר ָל ַקח ְשׁ ָתּיִם ָר ַכשׁ ְשׁ ַתּיִם ֲא ֵחרוֹת׃
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ת־ה ִכּ ָכּר ָה ֵא ַחת ָאזַ ל לוֹ וַ יַּ ְחפֹּר
ְ 18וזֶ ה ֲא ֶשׁר ָל ַקח ֶא ַ
ת־כּ ֶסף ֲאדֹנָ יו׃
ָבּ ֲא ָד ָמה וַ יִּ ְטמֹן ֶא ֶ
ְ 19ו ַא ֲח ֵרי יָ ִמים ַר ִבּים ָשׁב ֲאדוֹן ָה ֲﬠ ָב ִדים ָה ֵאלֶּ ה ִמ ַדּ ְרכּוֹ
וַ יְ ַח ֵשּׁב ִﬠ ָמּ ֶהם׃
 20וַ יִּגַּ שׁ זֶ ה ֲא ֶשׁר ָל ַקח ָח ֵמשׁ ַה ִכּ ָכּ ִרים וַ יָּ ֵבא ָח ֵמשׁ ִכּ ָכּ ִרים
ֲא ֵחרוֹת ֵלאמֹר ֲאדֹנִ י ָח ֵמשׁ ִכּ ָכּ ִרים נָ ַת ָתּ ְבּיָ ִדי ְו ִהנֵּ ה ָר ַכ ְשׁ ִתּי
עוֹד ָח ֵמשׁ ִכּ ָכּ ִרים ֲא ֵחרוֹת׃
יִית
יט ְב ָתּ ֶﬠ ֶבד טוֹב ְונֶ ֱא ָמן נֶ ֱא ָמן ָה ָ
 21וַ יַּ ַﬠן אֹתוֹ ֲאדֹנָ יו ֵה ַ
ל־שׂ ְמ ַחת ֲאדֹנֶ י׃
ל־ה ְר ֵבּה בֹּא ֶא ִ
ִב ְמ ַﬠט וַ ֲאנִ י ַא ְפ ִק ְידַ ﬠ ַ
ֹאמר ֲאדֹנִ י ְשׁ ֵתּי
ְ 22וזֶ ה ֲא ֶשׁר לָ ַקח ִכּ ְכּ ַריִם נִ גַּ שׁ גַּ ם־הוּא וַ יּ ַ
יהן עוֹד ִכּ ְכּ ָריִם׃
ִכ ָכּ ִרים נָ ָת ָתּ לִּ י וְ ִהנֵּ ה ָר ַכ ְשׁ ִתּי ֲﬠ ֵל ֶ
יִית
יט ְב ָתּ ֶﬠ ֶבד טוֹב ְונֶ ֱא ָמן נֶ ֱא ָמן ָה ָ
 23וַ יַּ ַﬠן אֹתוֹ ֲאדֹנָ יו ֵה ַ
ל־שׂ ְמ ַחת ֲאדֹנֶ י׃
ל־ה ְר ֵבּה בֹּא ֶא ִ
ִב ְמ ַﬠט וַ ֲאנִ י ַא ְפ ִק ְידַ ﬠ ַ
ֹאמר ֲאדֹנִ י יְ ַד ְﬠ ִתּי
 24וַ יִּגַּ שׁ גַּ ם־זֶ ה ֲא ֶשׁר ָל ַקח ִכּ ָכּר ַא ַחת וַ יּ ַ
י־אישׁ ָק ֶשׁה ָא ָתּה ק ֵֹצר ַבּ ֲא ֶשׁר לֹא זָ ַר ְﬠ ַתּ וְ כֹנֵ ס ַבּ ֲא ֶשׁר
ִכּ ִ
לֹא ִפזָּ ְר ָתּ׃
א־לֵ את
 25וָ ִא ָירא וָ ֵא ֵל וָ ֶא ְטמֹן ִכּ ָכּ ְרָ בּ ֲא ָד ָמה ְו ַﬠ ָתּה ֵה ְ
ר־ל׃
ֲא ֶשׁ ָ
ֹאמר ֵא ָליו ֶﬠ ֶבד ָרע ְו ָﬠ ֵצל יָ ַד ְﬠ ָתּ ִכּי־ק ֵֹצר
 26וַ יַּ ַﬠן ֲאדֹנָ יו וַ יּ ֶ
ֲאנִ י ַבּ ֲא ֶשׁר לֹא זָ ַר ְﬠ ִתּי ְוכֹנֵ ס ֲאנִ י ַבּ ֲא ֶשׁר לֹא ִפזָּ ְר ִתּי׃
י־כ ֶסף וַ ֲאנִ י
ל־כּן ָהיָ ה ָﬠ ֶליָ ל ֵתת ַכּ ְס ִפּי ְל ַמ ֲח ִל ֵיפ ָ
ְ 27ו ַﬠ ֵ
ר־לי ְבּ ַת ְר ִבּית׃
יִיתי מ ֵֹצא ֵאת ֲא ֶשׁ ִ
ְבּב ִֹאי ָה ִ
ת־ה ִכּ ָכּר ִמיָּ דוֹ ְוּתנוּ ָלזֶ ה ֲא ֶשׁר־לוֹ ִכּ ָכּ ִרים
ָ 28ל ֵכן ְקחוּ ֶא ַ
ָﬠ ֶשׂר׃
ִ 29כּי ִמי ֲא ֶשׁר יֶ שׁ־לוֹ יִנָּ ֵתן־לוֹ ְויַ ְﬠ ִדּיף ִוּמי ֲא ֶשׁר ֵאין־לוֹ
יֻ ַקּח ִמ ֶמּנּוּ גַּ ם ֵאת ֲא ֶשׁר יֶ שׁ־לוֹ׃
ְ 30ו ֶאת ָה ֶﬠ ֶבד ַהזֶּ ה ֲא ֶשׁר לֹא ְיִצ ַלח ַלכֹּל ַה ְשׁ ִליכוּ
יִהיֶ ה ְב ִכי וַ ֲחרֹק ִשׁנָּ יִם׃
ֶאל־א ֶֹפל ְו ַצ ְל ָמוֶ ת ָשׁם ְ
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ל־ה ַמּ ְל ָא ִכים
ן־ה ָא ָדם ִבּגְ ֻדלָּ תוֹ ְו ָכ ַ
ְ 31ו ָהיָ ה ִכּי יָ בוֹא ֶבּ ָ
ל־כּ ֵסּא ְכבוֹדוֹ׃
דשׁים ִﬠמּוֹ ָאז יֵ ֵשׁב ַﬠ ִ
ַה ְקּ ִ
יהם ֵבּין ֶא ָחד
ל־הגּוֹיִם ְו ִה ְפ ִריד ֵבּינֵ ֶ
ְ 32ונִ ְק ְבּצוּ ְל ָפנָ יו ָכּ ַ
ת־ה ְכּ ָשׂ ִבים ִמ ֵבּין ָה ִﬠזִּ ים׃
ָל ֶא ָחד ַכּ ֲא ֶשׁר יַ ְפ ִריד ָהר ֶֹﬠה ֶא ַ
ת־ה ִﬠזִּ ים ִל ְשׂמֹאלוֹ׃
ת־ה ְכּ ָשׂ ִבים ִל ִימינוֹ ְו ֶא ָ
ְ 33ו ֶה ֱﬠ ִמיד ֶא ַ
רוּכי ָא ִבי ְוּרשׁוּ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶלַ ל ֲא ֶשׁר ִמ ִימינוֹ בֹּאוּ ְבּ ֵ
ָ 34אז י ַ
עוֹלם׃
ן־הוָּ ֵסד ָ
ת־ה ַמּלְ כוּת ֲא ֶשׁר ִה ְת ַﬠ ְתּ ָדה ָל ֶכם ְל ִמ ִ
ֶא ַ
יִיתי
אתי וַ ַתּ ְשׁקוּנִ י א ֵֹר ַח ָה ִ
ִ 35כּי ָר ַﬠ ְב ִתּי וַ ַתּ ֲא ִכ ֻילנִ י ָצ ֵמ ִ
וַ ַתּ ַא ְספוּנִ י׃
יִיתי
ֵ 36ﬠרֹם וַ ְתּ ַכ ֻסּנִ י ָח ִל ִיתי וַ ְתּ ַב ְקּ ֻרנִ י ָﬠצוּר ַבּ ֶכּ ֶלא ָה ִ
וַ ָתּבֹאוּ ֵא ָלי׃
יקים ֵלאמֹר ֲאדֹנֵ ינוּ ָמ ַתי ְר ִאינוּ
ָ 37אז יַ ֲﬠנוּ אֹתוֹ ַה ַצּ ִדּ ִ
יﬠ אוֹ ָצ ֵמא וַ נַּ ְשׁ ֶק׃
ָר ֵﬠב וַ נַּ ְשׂ ִבּ ֶ
ָ 38מ ַתי ְר ִאינוּ א ֵֹר ַח וַ נְּ ַא ְס ֶפ אוֹ ֵﬠרֹם וַ נְּ ַכ ֶסּ׃
ָ 39וּמ ַתי ְר ִאינוּ ח ֶֹלה אוֹ ָﬠצוּר ַבּ ֶכּ ֶלא וַ נָּ בֹא ֵא ֶלי׃
ְ 40ו ַה ֶמּלֶ  יַ ֲﬠנֶ ה א ָֹתם ֵלאמֹר ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ֵאת ֲא ֶשׁר
ֲﬠ ִשׂ ֶיתם ְל ֶא ָחד ֵמ ַא ַחי ַה ְקּ ַטנִּ ים ָה ֵאלֶּ ה ְלנַ ְפ ִשׁי ֲﬠ ִשׂ ֶיתם׃
רוּרים
ם־ל ֲא ֶשׁר ִמ ְשּׂמֹאלוֹ ְלכוּ ֵמ ָﬠלַ י ֲא ִ
ֹאמר גַּ ַ
ָ 41אז י ַ
וּל ַמ ְל ָא ָכיו׃
עוֹלם ֲא ֶשׁר ִה ְת ַﬠ ְתּ ָדה ְל ָשׂ ָטן ְ
ל־אשׁ ָ
ֶא ֵ
אתי ְולֹא נְ ַת ֶתּם לִ י
ִ 42כּי ָר ַﬠ ְב ִתּי ְולֹא נְ ַת ֶתּם לִ י לֶ ֱאכֹל ָצ ֵמ ִ
ִל ְשׁתּוֹת׃
יִיתי ְולֹא ֲא ַס ְפתּוּנִ י ֵﬠרֹם ְולֹא ִכ ִסּיתוּנִ י חֹלֶ ה
 43א ֵֹר ַח ָה ִ
יִיתי ְו ָﬠצוּר ַבּ ֶכּ ֶלא ְולֹא ִב ַקּ ְרתּוּנִ י׃
ָה ִ
ם־הם יַ ֲﬠנוּ ֵא ָליו ֵלאמֹר ֲאדֹנֵ ינוּ ָמ ַתי ְר ִאינוּ
ְ 44ו ֵהם גַּ ֵ
ָר ֵﬠב אוֹ ָצ ֵמא אוֹ א ֵֹר ַח אוֹ ָﬠרֹם אוֹ חֹלֶ ה אוֹ ָﬠצוּר ַבּ ֶכּ ֶלא
ְולֹא ָבאנוּ ְל ֶﬠזְ ֶר׃
ְ 45והוּא יַ ֲﬠנֶ ה א ָֹתם ֵלאמֹר ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ֵאת ֲא ֶשׁר
לֹא ֲﬠ ִשׂ ֶיתם ְל ַא ַחד ַה ְקּ ַטנִּ ים ָה ֵאלֶּ ה ְלנַ ְפ ִשׁי לֹא ֲﬠ ִשׂ ֶיתם׃

25:46—26:15
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עוֹלם׃
יקים ְל ַחיֵּ י ָ
עוֹלם וְ ַה ַצּ ִדּ ִ
ְו ֵכן יֵ ְלכוּ ֵאלֶּ ה ְל ִד ְראוֹן ָ

ל־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה
שׁוּﬠ ְל ַד ֵבּר ָכּ ַ
וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ִכּלָּ ה יֵ ַ
ל־תּ ְל ִמ ָידיו׃
ֹאמר ֶא ַ
ַוַ יּ ֶ
יִהיֶ ה ַה ָפּ ַסח ְו ֵאת
יוֹמיִם ְ
ֲ 2הלֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי ַא ֲח ֵרי ַ
ן־ה ָא ָדם יַ ְסגִּ ירוּ ְל ִה ָצּ ֵלב׃
ֶבּ ָ
ל־ח ַצר
סּוֹפ ִרים ְוזִ ְקנֵ י ָה ָﬠם ֶא ֲ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ַה ְ
 3וַ יִּ ְקּ ֲהלוּ ָר ֵ
וּשׁמוֹ ַקיָּ ָפא׃
ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל ְ
שׁוּﬠ ְבּ ָﬠ ְר ָמה ְו ַל ֲה ִמיתוֹ׃
 4וַ יִּ וָּ ֲﬠצוּ ִל ְתפֹּשׂ ֶאת־יֵ ַ
הוּמה ָבּ ָﬠם׃
ן־תּ ְתע ֵֹרר ְמ ָ
ַ 5אָ א ְמרוּ לֹא ֶב ָחג ֶפּ ִ
ית־ﬠנְ יָ ה ְבּ ֵבית ִשׁ ְמעוֹן ַה ְמּצ ָֹרע׃
שׁוּﬠ ְבּ ֵב ַ
 6וַ יְ ִהי ִבּ ְהיוֹת יֵ ַ
ר־ﬠ ֶרְ מאֹד
 7וַ ָתּבֹא ֵא ָליו ִא ָשּׁה ְוּביָ ָדהּ ְצל ִֹחית ֶשׁ ֶמן יְ ַק ֵ
וַ ִתּצֹּק ַﬠל־רֹאשׁוֹ ִבּ ְמ ִסבּוֹ׃
ל־מה נִ ְב ַלע
 8וַ יִּ ְראוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים וַ יִּ ַחר ָל ֶהם ֵלאמֹר ַﬠ ֶ
ַה ֶשּׁ ֶמן ַהזֶּ ה׃
ֲ 9הלֹא טוֹב ָהיָ ה ְל ִתתּוֹ ְב ֶכ ֶסף ָרב ְו ַל ֲחלֹק ִמ ְכרוֹ ָל ֲﬠנִ יִּ ים׃
ת־ה ִא ָשּׁה
יהם ָל ָמּה־זֶּ ה ַתּ ְלאוּ ֶא ָ
ֹאמר ֲאלֵ ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 10וַ יֵּ ַדע יֵ ַ
ֲהלֹא טוֹב גְּ ָמ ָל ְתנִ י׃
אוֹתי לֹא
ת־ה ֲﬠנִ יִּ ים ִתּ ְמ ְצאוּ ִל ְפנֵ ֶיכם ָתּ ִמיד ְו ִ
ִ 11כּי ֶא ָ
ִת ְמ ְצאוּ ָתּ ִמיד ִל ְפנֵ ֶיכם׃
ִ 12כּי ַבּ ֲא ֶשׁר יָ ְצ ָקה ַה ֶשּׁ ֶמן ַהזֶּ ה ַﬠל־גְּ ִויָּ ִתי ֵה ִכינָ ה א ִֹתי
ִל ְק ֻב ָר ִתי׃
שׂוֹרה
ל־מקוֹם ֲא ֶשׁר ִתּ ָשּׁ ַמע ַה ְבּ ָ
ָ 13א ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ְבּ ָכ ָ
ל־ה ָא ֶרץ יְ ֻס ַפּר גַּ ם ֲא ֶשׁר ָﬠ ְשׂ ָתה ִהיא ָלהּ ְלזִ ָכּרוֹן׃
ַהזֹּאת ְבּ ָכ ָ
ישׁ־ק ִריּוֹת
הוּדה ִא ְ
וּשׁמוֹ יְ ָ
ָ 14אז ָקם ֶא ָחד ִמ ְשּׁנֵ ים ֶה ָﬠ ָשׂר ְ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים׃
ל־ר ֵ
וַ יֵּ ֶלֶ א ָ
ת־לי ִכּי ַא ְסגִּ יר אֹתוֹ ְבּיֶ ְד ֶכם
ֹאמרוּ ָל ֶת ִ
ֹאמר ַמה־תּ ְ
 15וַ יּ ֶ
וַ יִּ ְשׁ ְקלוּ־לוֹ ְשׁל ִֹשׁים ָכּ ֶסף׃
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ן־ה ֵﬠת ַה ִהיא ִבּ ֶקּשׁ־לוֹ תּ ֲֹאנָ ה ְל ַה ְסגִּ יר אֹתוֹ׃
ִ 16וּמ ָ
ְ 17ו ִל ְפנֵ י ָה ִראשׁוֹן ְל ַחג ַה ַמּצּוֹת ָבּאוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ִל ְפנֵ י
ת־ה ָפּ ַסח׃
שׁוּﬠ ֵלאמֹר ֵאיפֹה ִת ְר ֶצה ִכּי־נָ ִכין ְלֶ ל ֱאכֹל ֶא ַ
יֵ ַ
ֹאמר ְלכוּ ָה ִﬠ ָירה ִל ְפלֹנִ י ַא ְלמֹנִ י ְו ִהגַּ ְד ֶתּם לוֹ כֹּה ָא ַמר
 18וַ יּ ֶ
ם־תּ ְל ִמ ַידי
ת־חג ַה ֶפּ ַסח ִﬠ ַ
ַר ֵבּנוּ ֵהן ִﬠ ִתּי ָב ָאה ְו ִהנְ נִ י ָלחֹג ֶא ַ
ְבּ ֵב ֶית׃
שׁוּﬠ וַ יָּ ִכינוּ
 19וַ יַּ ֲﬠשׂוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה א ָֹתם יֵ ַ
ת־ה ָפּ ַסח׃
ֶא ַ
ם־שׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר׃
 20וַ יְ ִהי ָבּ ָﬠ ֶרב וַ יֵּ ֶשׁב ִבּ ְמ ִסבּוֹ ִﬠ ְ
י־א ָחד
ֹאמר ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכם ִכּ ֶ
ְ 21וּבעוֹד ֵהם א ְֹכ ִלים וַ יּ ַ
ִמ ֶכּם יַ ְסגִּ יר א ִֹתי׃
ד־מאֹד וַ יָּ ֵחלּוּ ֵלאמֹר לוֹ ַה ֲאנִ י
ל־ל ָבּם ַﬠ ְ
 22וַ יִּ ְת ַﬠ ְצּבוּ ֶא ִ
הוּא ֲאדֹנִ י׃
ֹאמר ַהטּ ֵֹבל ֶאת־יָ דוֹ ִﬠ ִמּי ַבּ ְקּ ָﬠ ָרה הוּא ַה ַמּ ְסגִ יר
 23וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ַ
א ִֹתי׃
ן־ה ָא ָדם ה ֵֹלַ כּ ָכּתוּב ָﬠ ָליו ַא אוֹי ָל ִאישׁ ַההוּא
ֵ 24הן ֶבּ ָ
ן־ה ָא ָדם ְבּיַ ד ְמ ַב ְק ֵשׁי נַ ְפשׁוֹ טוֹב ָהיָ ה
ֲא ֶשׁר יַ ְסגִּ יר ֵאת ֶבּ ָ
ָל ִאישׁ ַההוּא ִאם־לֹא יָ ָצא ֵמ ָר ֶחם׃
ֹאמר
יהוּדה ַה ַמּ ְסגִּ יר אֹתוֹ ָﬠנָ ה ְו ָא ַמר ַה ֲאנִ י הוּא ַר ִבּי וַ יּ ֶ
ִ 25ו ָ
ֵא ָליו ַא ָתּה ָא ָמ ְר ָתּ׃
ת־הלֶּ ֶחם וַ יְ ָב ֶר וַ יִּ ְב ַצע וַ יִּ ֵתּן
שׁוּﬠ ֶא ַ
ְ 26וּב ָא ְכ ָלם וַ יִּ ַקּח יֵ ַ
ֹאמר ְקחוּ ִא ְכלוּ זֶ ה הוּא ְבּ ָשׂ ִרי׃
ַל ַתּ ְל ִמ ִידים וַ יּ ַ
ת־הכּוֹס וַ יְ ָב ֶר וַ יִּ ֵתּן ָל ֶהם ֵלאמֹר ְשׁתוּ ֻכלְּ ֶכם
 27וַ יִּ ַקּח ֶא ַ
ִמ ֶמּנָּ ה׃
ם־ה ְבּ ִרית ַה ֲח ָד ָשׁה ַה ָשּׁפוְּ בּ ַﬠד ַר ִבּים
ִ 28כּי זֶ ה הוּא ָד ִמי ַדּ ַ
ֹאתם׃
יחת ַחטּ ָ
ִל ְס ִל ַ
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 29וַ ֲאנִ י ַמגִּ יד לָ ֶכם ִכּי ֵמ ַﬠ ָתּה לֹא ֶא ְשׁ ֶתּה עוֹד ִמ ְפּ ִרי ַהגֶּ ֶפן
ַהזֶּ ה ַﬠד ַהיּוֹם ַההוּא ֲא ֶשׁר ָח ָדשׁ ֶא ְשׁ ֵתּהוּ ִﬠ ָמּ ֶכם ְבּ ַמלְ כוּת
ָא ִבי׃
ל־הר ַהזֵּ ִיתים׃
ת־ה ַהלֵּ ל וַ יֵּ ְצאוּ ֶא ַ
 30וַ יִּ ְק ְראוּ ֶא ַ
שׁוּﬠ ֵהן ֻכּלְּ ֶכם ִתּ ָכּ ְשׁלוּ ִבי ַבּלַּ יְ לָ ה
יהם יֵ ַ
ָ 31אז ָא ַמר ֲא ֵל ֶ
פוּציןָ ַהצֹּאן׃
ת־הר ֶֹﬠה ְוּת ֶ
ַהזֶּ ה ִכּי ָכּתוּב ַא ֶכּה ֶא ָ
ילה׃
ן־ה ֵמּ ִתים ֵא ֵלִ ל ְפנֵ ֶיכם ַהגָּ ִל ָ
קוּמ ִתי ִמ ַ
ְ 32ו ַא ֲח ֵרי ְת ָ
ם־כּלָּ ם ָיִכּ ְשׁלוּ ְבֲ אנִ י
ֹאמר ֵא ָליו ַאף ִא ֻ
 33וַ יַּ ַﬠן ֶפּ ְטרוֹס וַ יּ ֶ
עוֹלם׃
לֹא ֶא ָכּ ֵשׁל ְל ָ
שׁוּﬠ ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָלִ כּי ַבּלַּ יְ ָלה ַהזֶּ ה
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 34וַ יּ ֶ
שׁ־בּי ָשׁלֹשׁ ְפּ ָﬠ ִמים׃
יִק ָרא ַה ַתּ ְרנְ גֹל ְתּ ַכ ֶח ִ
ֶט ֶרם ְ
ם־יִהיֶ ה ָﬠ ַלי ָלמוּת ִא ְתּ
ֹאמר ֵא ָליו ֶפּ ְטרוֹס ַאף ִא ְ
 35וַ יּ ֶ
ל־ה ַתּ ְל ִמ ִידים׃
שׁ־בְּ ו ֵכן ִדּ ְבּרוּ גַּ ם ָכּ ַ
ַכּ ַחשׁ לֹא ֲא ַכ ֶח ָ
ל־ה ָמּקוֹם ַהנִּ ְק ָרא
שׁוּﬠ ִﬠ ָמּ ֶהם ֶא ַ
י־כן ָבּא יֵ ַ
ְ 36ו ַא ֲח ֵר ֵ
ד־כּי ֵא ֵל
בוּ־ל ֶכם פֹּה ַﬠ ִ
ל־תּ ְל ִמ ָידיו ְשׁ ָ
ֹאמר ֶא ַ
ת־שׁ ֵמנָ ה וַ יּ ֶ
גַּ ְ
ְו ִה ְת ַפּלַּ ְל ִתּי ָשׁ ָמּה׃
ת־שׁנֵ י ְבנֵ י זַ ְב ִדּי וַ יָּ ֶחל
ת־פּ ְטרוֹס ְו ֶא ְ
 37וַ יִּ ַקּח ִאתּוֹ ֶא ֶ
שּׁוֹמם׃
וּל ִה ֵ
ְל ִה ְתיַ ֵפּ ַח ְ
ד־מוֶ ת ִﬠ ְמדוּ ָבזֶ ה
ה־לי ְמאֹד ַﬠ ָ
יהם נַ ְפ ִשׁי ָמ ָר ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 38וַ יּ ֶ
ְו ִשׁ ְקדוּ ִﬠ ִמּי׃
ל־פּנָ יו וַ יִּ ְת ַפּלֵּ ל
ט־מזְ ָﬠר וַ יִּ פֹּל ַﬠ ָ
 39וַ יַּ ֲﬠבֹר ָה ְל ָאה ְמ ַﬠ ִ
ם־יִתּ ֵכן ַה ָדּ ָבר ַתּ ֲﬠ ָבר־נָ א ַהכּוֹס ַהזֹּאת ֵמ ָﬠלַ י
ֹאמר ָא ִבי ִא ָ
וַ יּ ַ
ם־כּ ֲא ֶשׁר ָר ִצ ָית ָא ָתּה׃
ַא לֹא ִכ ְרצוֹנִ י ִכּי ִא ַ
ֹאמר
ל־ה ַתּ ְל ִמ ִידים וַ יִּ ְמ ָצ ֵאם יְ ֵשׁנִ ים וַ יּ ֶ
 40וַ יָּ בֹא ֶא ַ
ֹא־היָ ה ְל ֵאל יֶ ְד ֶכם ִל ְשׁקֹד ִﬠ ִמּי ָשׁ ָﬠה
ל־פּ ְטרוֹס ַה ִאם ל ָ
ֶא ֶ
ֶא ָחת׃
רוּח ֲח ֵפ ָצה ַא
ן־תּבֹאוּ ְל ַמ ָסּה ֵהן ָה ַ
ִ 41שׁ ְקדוּ ְו ִה ְת ַפּלְּ לוּ ֶפּ ָ
ַה ָבּ ָשׂר ָר ֶפה׃
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ֹאמר ָא ִבי ִאם ַהכּוֹס
יּוֹסף וַ יֵּ ֶל־לוֹ ֵשׁנִ ית וַ יִּ ְת ַפּלֵּ ל וַ יּ ַ
 42וַ ֶ
אוֹתהּ יֵ ָﬠ ֶשׂה
ם־שׁ ִת ִיתי ָ
ַהזֹּאת לֹא ִת ָתּ ֵכן ַל ֲﬠבֹר ִבּ ְל ִתּי ִא ָ
ְרצוֹנֶ ׃
יהם ָהיוּ
יּוֹסף וַ יָּ ָשׁב וַ יִּ ְמ ָצ ֵאם יְ ֵשׁנִ ים עוֹד ִכּי ֵﬠינֵ ֶ
 43וַ ֶ
ְכּ ֵבדוֹת׃
ישׁית וַ יְ ַד ֵבּר
 44וַ יַּ ֲﬠזֹב א ָֹתם וַ יֵּ ֶל עוֹד וַ יִּ ְת ַפּלֵּ ל ְשׁ ִל ִ
ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה׃
יהם ְתּנוּ ֵשׁנָ ה ְל ֵﬠינֵ ֶיכם
ֹאמר ֲאלֵ ֶ
ל־תּ ְל ִמ ָידיו וַ יּ ֶ
ָ 45אז ָשׁב ֶא ַ
ן־ה ָא ָדם נִ ְסגַּ ר ִבּ ֵידי ַח ָטּ ִאים׃
נוּחה ִהנֵּ ה ָבּ ָאה ַה ָשּׁ ָﬠה ֶוּב ָ
ְוּמ ָ
 46קוּמוּ ְונֵ ֵל ָכה ִהנֵּ ה ַה ַמּ ְסגִּ יר א ִֹתי הֹלֵ ְ ו ָק ֵרב׃
הוּדה ֶא ָחד ִמ ְשּׁנֵ ים ֶה ָﬠ ָשׂר ָבּא
עוֹדנּוּ ְמ ַד ֵבּר ְו ִהנֵּ ה יְ ָ
ֶ 47
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים
מוֹן־רב ַבּ ֲח ָרבוֹת ְוּב ַמטּוֹת ֵמ ֵאת ָר ֵ
ַ
ְו ִﬠמּוֹ ָה
ְוזִ ְקנֵ י ָה ָﬠם׃
ְ 48ו ַה ַמּ ְסגִּ יר אֹתוֹ נָ ַתן ָל ֶהם אוֹת ֵלאמֹר ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר
ֲאנַ ֶשּׁק־לוֹ זֶ ה הוּא ִתּ ְפשׂוּ אֹתוֹ׃
ֹאמר ֲה ָשׁלוֹם ְלַ ר ִבּי וַ יִּ ָשּׁ ֵקהוּ׃
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 49וַ יְ ַמ ֵהר וַ יִּגַּ שׁ ֶאל־יֵ ַ
את ְו ֵהם נָ ְפלוּ
ל־מה ָבּ ָ
שׁוּﬠ ֵר ִﬠי ַﬠ ֶ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 50וַ יּ ֶ
יהם וַ יִּ ְת ְפּ ֻשׂהוּ׃
שׁוּﬠ וַ יִּ ְשׁ ְלחוּ בּוֹ ֶאת־יְ ֵד ֶ
ַﬠל־יֵ ַ
שׁוּﬠ ָשׁ ַלח ֶאת־יָ דוֹ וַ יִּ ְשׁלֹף
ְ 51ו ִהנֵּ ה ֶא ָחד ֵמ ַאנְ ֵשׁי יֵ ַ
ת־אזְ נוֹ׃
ת־ﬠ ֶבד ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל וַ יְ ַק ֵצּץ ֶא ָ
ת־ח ְרבּוֹ וַ יַּ ֶ א ֶ
ֶא ַ
קוֹמהּ ִכּי
ל־מ ָ
שׁוּﬠ ָה ֵשׁב ַח ְר ְבֶּ א ְ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 52וַ יּ ֶ
ֹאבידוּ׃
ָכּל־תּ ְֹפ ֵשׂי ֶח ֶרב ַבּ ֶח ֶרב י ֵ
אוּכל ִל ְשׁאֹל ֵמ ֵאת ָא ִבי ֲא ֶשׁר
ֹאמר ְבּ ִל ְבִּ כּי לֹא ַ
 53אוֹ ֲהת ַ
דוּדים ַמ ְל ָא ִכים׃
ם־ﬠ ָתּה ַרב ִמ ְשּׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר גְּ ִ
יִשׁ ַלח ִלי גַּ ַ
ְ
ל־אלֶּ ה ִתּ ְק ֶראנָ ה׃
תוּבים ִכּי ָכ ֵ
ֲ 54א ָבל ֵאי יִכֹּנוּ ַה ְכּ ִ
ל־המוֹן ָה ָﬠם ֲה ַב ֲח ָרבוֹת
שׁוּﬠ ֶא ֲ
ָ 55בּ ֵﬠת ַה ִהיא ָא ַמר יֵ ַ
אתם ִל ְתפֹּשׂ א ִֹתי ְכּ ָפ ִריץ ְויוֹם יוֹם יָ ַשׁ ְב ִתּי לְ הוֹרֹת
ְוּב ַמטּוֹת ָבּ ֶ
ָל ֶכם ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ ְולֹא ְשׁ ַל ְח ֶתּם ִבּי יָ ד׃
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יאים ָאז
ת־כּ ְת ֵבי ַהנְּ ִב ִ
ֲ 56א ָבל ָכּל־זֹאת ָהיְ ָתה ְל ַמלֹּאת ֶא ִ
ָﬠזְ בוּ אֹתוֹ ַת ְל ִמ ָידו ֻכּלָּ ם וַ יָּ נֻ סוּ׃
ל־קיָּ ָפא ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל
שׁוּﬠ הוֹלִ יכוּ אֹתוֹ ֶא ַ
ְ 57ות ְֹפ ֵשׂי יֵ ַ
סּוֹפ ִרים ְו ַהזְּ ֵקנִ ים׃
ֲא ֶשׁר ְבּ ֵביתוֹ נִ ְק ֲהלוּ ַה ְ
ד־ל ֲח ַצר ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל
וּפ ְטרוֹס ָה ַלַ א ֲח ָריו ֵמ ָרחוֹק ַﬠ ַ
ֶ 58
ם־ה ְמ ָשׁ ְר ִתים ִל ְראוֹת ֵאי יִפֹּל ָדּ ָבר׃
וַ יָּ בוֹא וַ יֵּ ֶשׁב ָשׁם ִﬠ ַ
ל־ה ַסּנְ ֶה ְד ִרין ִבּ ְקשׁוּ ֵﬠדוּת
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים וְ ַהזְּ ֵקנִ ים ְו ָכ ַ
ְ 59ו ָר ֵ
שׁוּﬠ ַל ֲה ִמיתוֹ ְולֹא ָמ ָצאוּ׃
ֶשׁ ֶקר ַﬠל־יֵ ַ
י־כן
י־שׁ ֶקר ַר ִבּים ָבּאוּ ָשׁם לֹא ָמ ָצאוּ ְו ַא ֲח ֵר ֵ
ְ 60ו ַאף ִכּי ֵﬠ ֵד ֶ
י־שׁ ֶקר׃
נִ גְּ שׁוּ ְשׁנָ יִם ֵﬠ ֵד ֶ
ת־ה ַיכל ָה ֱאל ִֹהים
 61וַ יַּ ֲﬠנוּ ִכּי זֶ ה ָא ַמר יָ ִדי ָרב ִלי ַל ֲהרֹס ֶא ֵ
ְו ִל ְבנוֹתוֹ ִבּ ְשׁל ֶֹשׁת יָ ִמים׃
ֹאמר ֵא ָליו ֲהלֹא ַת ֲﬠנֶ ה ָד ָבר
 62וַ יָּ ָקם ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל וַ יּ ֶ
ָמה־זֹּאת ֵה ִﬠידוּ ְבֵ אלֶּ ה׃
יﬠ
ֹאמר ֵא ָליו ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל ִהנְ נִ י ַמ ְשׁ ִבּ ֲ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 63וַ יִּ דֹּם יֵ ַ
יח
ם־א ָתּה הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֵבּאל ִֹהים ַחיִּ ים ִכּי ַתגִּ יד ָלנוּ ִא ַ
ן־ה ֱאל ִֹהים׃
ֶבּ ָ
שׁוּﬠ ַא ָתּה ָא ָמ ְר ָתּ ָא ֵכן ֲאנִ י ַמגִּ יד ָל ֶכם
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 64וַ יּ ֶ
בוּרה ָוּבא
ן־ה ָא ָדם י ֵֹשׁב ִל ִימין ַהגְּ ָ
ת־בּ ָ
ִכּי ֵמ ַﬠ ָתּה ִת ְראוּ ֶא ֶ
ְבּ ַﬠנְ נֵ י ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ת־בּגָ ָדיו ֵלאמֹר ְמגַ ֵדּף הוּא
יִק ַרע ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל ֶא ְ
ָ 65אז ְ
ַמה־לָּ נוּ עוֹד וּלְ ֵﬠ ִדים ִהנֵּ ה זֶ ה ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם גִּ דּוּפוֹ ִמ ִפּיו׃
ט־מוֶ ת לוֹ׃
ֹאמרוּ ִמ ְשׁ ַפּ ָ
ה־דּ ְﬠ ְתּ ֶכם וַ יַּ ֲﬠנוּ וַ יּ ְ
ִ 66א ְמרוּ ַמ ַ
ָ 67אז יָ ְרקוּ ְבּ ָפנָ יו וַ יַּ ֻכּהוּ ְבּ ֶאגְ רֹף וְ יֵ שׁ ֵמ ֶהם ֲא ֶשׁר ַמ ֲחאוּ
אֹתוֹ ַמ ַכּת ֶל ִחי׃
יח ִמי זֶ ה ַה ַמּ ֶכּה א ָֹת׃
ֹאמרוּ ִהנָּ ֵבא ָלנוּ ָמ ִשׁ ַ
 68וַ יּ ְ
וּפ ְטרוֹס יָ ַשׁב ִמחוּץ ְבּתוֶֹ ה ָח ֵצר וַ ִתּגַּ שׁ ֵא ָליו ִשׁ ְפ ָחה
ֶ 69
ילי׃
שׁוּﬠ ַהגָּ ִל ִ
יִית ִﬠם־יֵ ַ
ם־א ָתּה ָה ָ
ַא ַחת ֵלאמֹר גַּ ַ
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ה־א ְתּ א ָֹמ ֶרת׃
 70וַ יְ ַכ ֵחשׁ לְ ֵﬠינֵ י ֻכלָּ ם ֵלאמֹר לֹא יָ ַד ְﬠ ִתּי ָמ ַ
ֹאמר
אוּלם וַ ִתּ ְר ֵאהוּ ִשׁ ְפ ָחה ַא ֶח ֶרת וַ תּ ֶ
ל־ה ָ
 71וַ יֵּ ֵצא ֶא ָ
שׁוּﬠ ַהנָּ ְצ ִרי׃
ל־הע ְֹמ ִדים ָשׁם גַּ ם־זֶ ה ָהיָ ה ִﬠם־יֵ ַ
ֶא ָ
ת־ה ִאישׁ׃
יּוֹסף ְל ַכ ֵחשׁ וַ יִּ ָשּׁ ַבע ֵלאמֹר לֹא יָ ַד ְﬠ ִתּי ֶא ָ
 72וַ ֶ
ל־פּ ְטרוֹס
ֹאמרוּ ֶא ֶ
ְ 73ועוֹד ְמ ַﬠט וַ יִּגְּ שׁוּ ָהע ְֹמ ִדים ָשׁם וַ יּ ְ
ם־בּ ְשׂ ָפ ְתִ תּ ְתנַ ֵכּר׃
ם־א ָתּה ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִכּי גַּ ִ
אוּלם גַּ ַ
ָ
 74וַ יָּ ֶחל ַל ֲﬠנוֹת ְבּ ָא ָלה ִוּב ְשׁ ֻב ָﬠה ֵלאמֹר לֹא יָ ַד ְﬠ ִתּי
ת־ה ִאישׁ ְוּב ֶרגַ ע זֶ ה ָק ָרה ַה ַתּ ְרנְ גֹל׃
ֶא ָ
יִק ָרא
י־ט ֶרם ְ
שׁוּﬠ ֲא ֶשׁר ָא ַמר ִכּ ֶ
ת־דּ ַבר יֵ ַ
 75וַ יִּ זְ כֹּר ֶפּ ְטרוֹס ֶא ְ
חוּצה וַ יְ ָמ ֵרר
שׁ־בּי ָשׁלֹשׁ ְפּ ָﬠ ִמים וַ יֵּ ֵצא ַה ָ
ַה ַתּ ְרנְ גֹל ְתּ ַכ ֶח ִ
ַבּ ֶבּ ִכי׃
נוֹסדוּ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְוזִּ ְקנֵ י ָה ָﬠם ְ
ל־ר ֵ
ַהבּ ֶֹקר אוֹר ְו ָכ ָ
שׁוּﬠ לַ ֲה ִמיתוֹ׃
יַ ַחד ַﬠל־יֵ ַ
ילטוֹס
יּוֹל ֻיכהוּ וַ יַּ ְסגִּ ֻירהוּ ִב ֵידי פּוֹנְ ִטיוֹס ִפ ָ
 2וַ יַּ ַא ְסרוּ אֹתוֹ וַ ִ
ַה ֶפּ ָחה׃
יﬠהוּ וַ יִּ נָּ ֵחם וַ יָּ ֶשׁב
הוּדה ַה ַמּ ְסגִּ יר אֹתוֹ ִכּי ִה ְר ִשׁ ֻ
 3וַ יַּ ְרא יְ ָ
ל־הזְּ ֵקנִ ים׃
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים וְ ֶא ַ
ל־ר ֵ
ת־שׁל ִֹשׁים ַה ֶכּ ֶסף ֶא ָ
ֶא ְ
אתי ַבּ ֲא ֶשׁר ִה ְסגַּ ְר ִתּי ָדם נָ ִקי ְו ֵהם ָא ְמרוּ
ֹאמר ָח ָט ִ
 4וַ יּ ַ
ַמה־לָּ נוּ ְו ָלזֹאת ְר ֵאה ָא ָתּה׃
ת־ה ֶכּ ֶסף ַבּ ֵה ָיכל וַ יֵּ ֵצא וַ יֵּ ֶל וַ יֵּ ָחנַ ק׃
 5וַ יַּ ְשׁ ֵלֶ א ַ
תּוֹרה
ֹא־כ ָ
ֹאמרוּ ל ַ
ת־ה ֶכּ ֶסף וַ יּ ְ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ֶא ַ
 6וַ יִּ ְקחוּ ָר ֵ
י־שׂ ַכר ָדּ ִמים הוּא׃
אוֹצר ִכּ ְ
ל־ה ָ
הוּא ְל ִתתּוֹ ֶא ָ
בוּרת
יּוֹצר ִל ְק ַ
ת־שׂ ֵדה ַה ֵ
 7וַ יִּ וָּ ֲﬠצוּ וַ יִּ ְקנוּ ַב ֶכּ ֶסף ַהזֶּ ה ֶא ְ
גֵּ ִרים׃
ל־כּן ָיִקּ ֵרא ַל ָשּׂ ֶדה ַההוּא ְשׂ ֵדה ָד ִמים ַﬠד ַהיּוֹם ַהזֶּ ה׃
ַ 8ﬠ ֵ
ד־יִר ְמיָ ה ַהנָּ ִביא לֵ אמֹר
הוּקם ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר נֶ ֱא ַמר ְבּיַ ְ
ָ 9אז ַ
ל־בּנֵ י
ת־שׁל ִֹשׁים ַה ֶכּ ֶסף ֶא ֶדר ַהיְ ָקר ֲא ֶשׁר יָ ַקר ֵמ ַﬠ ְ
וַ יִּ ְקחוּ ֶא ְ
יִשׂ ָר ֵאל׃
ְ
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יּוֹצר ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה א ִֹתי ֲאדֹנָ י׃
ד־שׂ ֵדה ַה ֵ
 10וַ יִּ ְתּנוּם ְבּ ַﬠ ְ
שׁוּﬠ ע ֵֹמד ִל ְפנֵ י ַה ֶפּ ָחה וַ יִּ ְשׁ ַאל אֹתוֹ ַה ֶפּ ָחה לֵ אמֹר
ְ 11ויֵ ַ
שׁוּﬠ ַא ָתּה ָא ָמ ְר ָתּ׃
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
הוּדים וַ יּ ֶ
ַה ַא ָתּה הוּא ֶמ ֶלַ היְּ ִ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ַהזְּ ֵקנִ ים ֵה ִביאוּ ָﬠ ָליו ִשׂ ְטנָ ָתם ְולֹא
ְ 12ו ָר ֵ
ָﬠנָ ה א ָֹתם ָדּ ָבר׃
ד־כּ ָמּה
ילטוֹס ֲהלֹא שׁ ֵֹמ ַﬠ ַא ָתּה ַﬠ ַ
ֹאמר ֵא ָליו ִפּ ָ
 13וַ יּ ֶ
ִה ְכ ִבּירוּ ַל ֲﬠנוֹת ָבּ׃
ר־היָ ה
ְ 14ולֹא נָ ַתן לוֹ ַמ ֲﬠנֶ ה ַאף לֹא ָד ָבר ֶא ָחד ַﬠד ֲא ֶשׁ ָ
ְל ֶפ ֶלא ְבּ ֵﬠינֵ י ַה ֶפּ ָחה׃
ֶ 15וּב ַחג ַהזֶּ ה ַה ְס ֵכּן ִה ְס ִכּין ַה ֶפּ ָחה ְל ַשׁלַּ ח ֶא ָחד ֵמ ָה ֲא ִס ִירים
ֲא ֶשׁר ְיִב ֲחרוּ בוֹ ָה ָﬠם ַל ָח ְפ ִשׁי׃
וּשׁמוֹ
נוֹדע לָ ָﬠם ְ
ָ 16וּב ֵﬠת ַה ִהיא ָהיָ ה ָל ֶהם ִאישׁ ָא ִסיר ַ
ר־א ָבּא׃
ַבּ ַ
יהם ִפּילָ טוֹס ְבּ ִמי ִת ְב ֲחרוּ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 17וַ יְ ִהי ְבּ ִה ָקּ ֲה ָלם וַ יּ ֶ
יח׃
שׁוּﬠ ַהנִּ ְק ָרא ָמ ִשׁ ַ
ר־א ָבּא אוֹ ְבּיֵ ַ
וַ ֲא ַשׁלְּ ֵחהוּ ָל ֶכם ְבּ ַב ַ
ִ 18כּי יָ ַדע ֲא ֶשׁר ִמ ִקּנְ ָא ָתם בּוֹ ִה ְסגִּ ֻירהוּ׃
ם־בּ ִשׁ ְבתּוֹ ִבּ ְמקוֹם ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ָשׁ ְל ָחה לּוֹ ִא ְשׁתּוֹ לֵ אמֹר
ְ 19וגַ ְ
ל־תּ ְת ָﬠ ַרב ִבּ ְד ַבר ַה ַצּ ִדּיק ַהזֶּ ה ִכּי זֶ ה ַהיּוֹם ֻﬠנֵּ ִיתי ַב ֲחלוֹם
ַא ִ
ֹדוֹתיו׃
ד־מאֹד ַﬠל־א ָ
ַﬠ ְ
ת־המוֹן ָה ָﬠם ִל ְשׁאֹל
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ַהזְּ ֵקנִ ים ֵה ִסיתוּ ֶא ֲ
ְ 20ו ָר ֵ
שׁוּﬠ׃
ר־א ָבּא וּלְ ַה ְשׁ ִמיד ֶאת־יֵ ַ
ָל ֶהם ֵאת ַבּ ַ
ן־ה ְשּׁנַ יִם ַתּ ְח ְפּצוּ
ת־מי ִמ ַ
יהם ֶא ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 21וַ יַּ ַﬠן ַה ֶפּ ָחה וַ יּ ֶ
ר־א ָבּא׃
ֹאמרוּ ֵאת ַבּ ַ
וַ ֲא ַשׁלְּ ֵחהוּ ָל ֶכם וַ יּ ְ
שׁוּﬠ ַהנִּ ְק ָרא
ה־א ֱﬠ ֶשׂה ְליֵ ַ
ילטוֹס ָוּמ ֶ
יהם ִפּ ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 22וַ יּ ֶ
יִצּ ֵלב׃
ֹאמרוּ ֻכלָּ ם ָ
יח וַ יּ ְ
ָמ ִשׁ ַ
הוֹסיפוּ ִל ְצעֹק
ִ
ה־ר ָﬠה ָﬠ ָשׂה ְו ֵהם
ֹאמר ְו ָל ָמּה ֶמ ָ
 23וַ יּ ֶ
יִצּ ֵלב׃
ְו ֵלאמֹר ָ
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תּוֹסיף
ִ
ילטוֹס ִכּי לֹא־יָ כֹל ָל ֶהם ַא עוֹד
 24וַ יַּ ְרא ִפּ ָ
ֹאמר
הוּמה וַ יִּ ַקּח ַמיִם וַ יִּ ְר ַחץ ֶאת־יָ ָדיו ְל ֵﬠינֵ י ָה ָﬠם וַ יּ ַ
ַה ְמּ ָ
נָ ִקי ָאנ ִֹכי ִמ ַדּם ַה ַצּ ִדּיק ַהזֶּ ה ְראוּ ַא ֶתּם׃
ל־בּנֵ ינוּ׃
ל־ה ָﬠם ֵלאמֹר ָדּמוֹ ָﬠ ֵלינוּ ְו ַﬠ ָ
 25וַ יַּ ֲﬠנוּ ָכ ָ
שּׁוֹטים
שׁוּﬠ ַיִסּר ַבּ ִ
ר־א ָבּא ְו ֵאת יֵ ַ
ָ 26אז ִשׁלַּ ח ָל ֶהם ֵאת ַבּ ַ
וַ יִּ ְתּנֵ הוּ ְל ִה ָצּ ֵלב׃
ל־ח ַצר ַה ִמּ ְשׁ ָפּט
שׁוּﬠ ֶא ֲ
 27וַ יִּ ְקחוּ ַאנְ ֵשׁי ְצ ָבא ַה ֶפּ ָחה ֶאת־יֵ ַ
ל־הגְּ דוּד׃
וַ יַּ זְ ִﬠיקוּ ָﬠ ָליו ֵאת ָכּ ַ
ישׁהוּ ְמ ִﬠיל ַא ְרגָּ ָמן׃
 28וַ יַּ ְפ ִשׁיטוּ אֹתוֹ וַ יַּ ְל ִבּ ֻ
קוֹצים וַ יָּ ִשׂימוּ ַﬠל־רֹאשׁוֹ ְו ָקנֶ ה ִב ִימינוֹ
 29וַ יְ ָשׂ ְרגוּ ֶכּ ֶתר ִ
יהם וַ יְ ַה ְתּלוּ בוֹ ֵלאמֹר יְ ִחי ֶמ ֶל
ל־בּ ְר ֵכ ֶ
וַ יִּ ְכ ְרעוּ ְל ָפנָ יו ַﬠ ִ
הוּדים׃
ַהיְּ ִ
ת־ה ָקּנֶ ה וַ יַּ ֻכּהוּ ַﬠל־רֹאשׁוֹ׃
 30וַ יָּ רֹקּוּ ְבּ ָפנָ יו וַ יִּ ְקחוּ ֶא ַ
ת־ה ְמּ ִﬠיל
ְ 31ו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ֵה ֵתלּוּ בוֹ ִה ְפ ִשׁיטוּ אֹתוֹ ֶא ַ
יּוֹל ֻיכהוּ ִל ְצלֹב אֹתוֹ׃
ת־בּגָ ָדיו וַ ִ
ישׁהוּ ֶא ְ
וַ יַּ ְל ִבּ ֻ
וּשׁמוֹ ִשׁ ְמעוֹן אֹתוֹ
קוּרינִ י ְ
ְ 32ו ַכ ֲא ֶשׁר יָ ְצאוּ ָפּגְ עוּ ְבּ ִאישׁ ִ
ת־צ ָלבוֹ׃
ִאלְּ צוּ לַ ֲהלִֹ א ָתּם ְו ָל ֵשׂאת לוֹ ֶא ְ
ל־ה ָמּקוֹם ַהנִּ ְק ָרא גָּ ְלגָּ ְל ָתּא ֲא ֶשׁר יֵ ָא ֵמר ְמקוֹם
 33וַ יָּ בֹאוּ ֶא ַ
ַהגֻּ ְלגּ ֶֹלת׃
רוֹרה ְבּרֹאשׁ ִל ְשׁתּוֹת וַ יִּ ְט ַﬠם
 34וַ יִּ ְתּנוּ־לוֹ ח ֶֹמץ ָמהוּל ִבּ ְמ ָ
ְולֹא ָא ָבה ִל ְשׁתּוֹתוֹ׃
יהם
ת־בּגָ ָדיו וַ יַּ ִפּילוּ ֲﬠ ֵל ֶ
 35וַ יִּ ְצ ְלבוּ אֹתוֹ ָשׁם וַ יְ ַחלְּ קוּ ֶא ְ
גּוֹרל ְל ַמלּאֹת ֶאת ֲא ֶשׁר־נֶ ֱא ַמר ְבּ ִפי ַהנָּ ִביא יְ ַחלְּ קוּ ְבגָ ַדי
ָ
גוֹרל׃
בוּשׁי יַ ִפּילוּ ָ
ל־ל ִ
ָל ֶהם ְו ַﬠ ְ
 36וַ יֵּ ְשׁבוּ וַ יִּ ְשׁ ְמרוּ אֹתוֹ ָשׁ ָמּה׃
 37וַ יָּ ִשׂימוּ ְד ַבר ַא ְשׁ ָמתוֹ ִבּ ְכת ֶֹבת ֵמ ַﬠל ְלרֹאשׁוֹ זֶ ה הוּא
הוּדים׃
שׁוּﬠ ֶמ ֶלַ היְּ ִ
יֵ ַ
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י־ח ָמס ֶא ָחד ִמ ִימינוֹ
י־כן נִ ְצ ְלבוּ ִﬠמּוֹ ְשׁנֵ י ַאנְ ֵשׁ ָ
ְ 38ו ַא ֲח ֵר ֵ
ְו ֶא ָחד ִמ ְשּׂמֹאלוֹ׃
ֹאשׁם׃
ְ 39ו ָהע ְֹב ִרים ָשׁם גִּ ְדּפוּ אֹתוֹ וַ יָּ נִ יעוּ ַא ֲח ָריו ֶאת־ר ָ
ת־ה ֵה ָיכל וְ ַהבּוֹנֶ ה אֹתוֹ
ֹאמרוּ ַא ָתּה הוּא ַהה ֵֹרס ֶא ַ
 40וַ י ְ
ן־אל ִֹהים ַא ָתּה
יﬠה ֶאת־נַ ְפ ֶשִׁ אם ֶבּ ֱ
הוֹשׁ ָ
ִ
ִבּ ְשׁל ֶֹשׁת יָ ִמים
ן־ה ֵﬠץ׃
ְר ָדה ִמ ָ
סּוֹפ ִרים
ם־ה ְ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ִﬠ ַ
ם־שׂ ֲחקוּ ָﬠ ָליו ָר ֵ
ְ 41ו ֵכן גַּ ָ
ְו ַהזְּ ֵקנִ ים ֵלאמֹר׃
יﬠ
הוֹשׁ ַ
יוּכל ְל ִ
יﬠ ְו ֶאת־נַ ְפשׁוֹ לֹא ַ
הוֹשׁ ַ
ִ
ת־א ֵח ִרים
ֶ 42א ֲ
ן־ה ֵﬠץ ְונַ ֲא ִמין בּוֹ׃
יִשׂ ָר ֵאל הוּא יֵ ֶרד־נָ א ַﬠ ָתּה ִמ ָ
ם־מ ֶלְ 
ִא ֶ
ילהוּ ִכּי ָח ֵפץ בּוֹ ִכּי ֲהלֹא ָא ַמר
 43בּ ֵֹט ַח ֵבּאל ִֹהים יַ ִצּ ֵ
ן־ה ֱאל ִֹהים ָאנִ י׃
ֶבּ ָ
מוֹ־כן׃
י־ה ָח ָמס ֲא ֶשׁר נִ ְצ ְלבוּ ִﬠמּוֹ ֵח ְר ֻפהוּ ְכּ ֵ
ם־אנְ ֵשׁ ֶ
ְ 44וגַ ַ
ן־ה ָשּׁ ָﬠה ַה ִשּׁ ִשּׁית ַﬠד
ל־ה ָא ֶרץ ִמ ַ
ת־פּנֵ י ָכ ָ
ְ 45וח ֶֹשִׁ כּ ָסּה ֶא ְ
יﬠית׃
ַה ָשּׁ ָﬠה ַה ְתּ ִשׁ ִ
שׁוּﬠ ְבּקוֹל גָּ דוֹל ֵלאמֹר ֱא ָל ִהי
יﬠית ָצ ַﬠק יֵ ַ
ַ 46וּב ָשּׁ ָﬠה ַה ְתּ ִשׁ ִ
ֱא ָל ִהי לְ ָמה ְשׁ ַב ְק ָתּנִ י ֲא ֶשׁר יֵ ָא ֵמר ֵא ִלי ֵא ִלי ָל ָמה ֲﬠזַ ְב ָתּנִ י׃
ן־הע ְֹמ ִדים ָשׁם ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ ָא ְמרוּ הוּא ק ֵֹרא
ִ 47וּמ ָ
ל־א ִליָּ הוּ׃
ֶא ֵ
 48וַ יְ ַמ ֵהר ֶא ָחד ֵמ ֶהם וַ יָּ ָרץ וַ יִּ ַקּח ְספוֹג ֲא ֶשׁר ִמלְ אוֹ ח ֶֹמץ
ל־קנֶ ה וַ יַּ ְשׁ ֵקהוּ׃
וַ יְ ִשׂ ֵימהוּ ַﬠ ָ
ְ 49ויֶ ֶתר ָה ֲאנָ ִשׁים ָא ְמרוּ ֶה ֶרף ְונִ ְר ֶאה ִאם־יָ בֹא ֵא ִליָּ הוּ
יﬠ לוֹ׃
הוֹשׁ ַ
ְל ִ
שׁוּﬠ ה ִֹסיף וַ יִּ ְק ָרא ְבקוֹל גָּ דוֹל וַ יַּ ְפ ֵקד ֶאת־רוּחוֹ׃
ְ 50ויֵ ַ
ְ 51ו ִהנֵּ ה ָפּר ֶֹכת ַה ֵה ָיכל נִ ְק ְר ָﬠה ִל ְשׁנַ יִם ְק ָר ִﬠים ִמ ְל ַמ ְﬠלָ ה
צוּרים ִה ְת ַבּ ָקּעוּ׃
ְל ָמ ָטּה ֶא ֶרץ ָר ֲﬠ ָשׁה וְ ִ
דוֹשׁים ֲא ֶשׁר
וּק ָב ִרים נִ ְפ ָתּחוּ וַ יָּ ִקיצוּ ַר ִבּים ֵמ ַﬠ ְצמוֹת ַה ְקּ ִ
ְ 52
ָבּ ָא ֶרץ יְ ֵשׁנִ ים ֵה ָמּה׃

76

ַמ ִתּ ְתיָ הו

27:53—27:65

ל־ﬠיר ַהקּ ֶֹדשׁ
קוּמתוֹ וַ יָּ בֹאוּ ֶא ִ
יהם ַא ֲח ֵרי ְת ָ
 53וַ יֵּ ְצאוּ ִמ ִקּ ְב ֵר ֶ
וַ יֵּ ָראוּ ָל ַר ִבּים׃
שׁוּﬠ
ר־ה ֵמּ ָאה ְו ָה ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ַהשּׁ ְֹמ ִרים ֶאת־יֵ ַ
ְ 54ו ַשׂ ַ
ד־מאֹד
ל־א ֶשׁר ָק ָרה ָח ְרדוּ ַﬠ ְ
ת־כּ ֲ
ת־ה ַר ַﬠשׁ ְו ֶא ָ
אוֹתם ֶא ָ
ִבּ ְר ָ
ן־אל ִֹהים׃
ֹאמרוּ ָא ֵכן זֶ ה ָהיָ ה ֶבּ ֱ
וַ יּ ְ
ן־הגָּ ִליל
שׁוּﬠ ִמ ַ
ְ 55ונָ ִשׁים ַרבּוֹת ֲא ֶשׁר ָה ְלכוּ ַא ֲח ֵרי יֵ ַ
ת־הנַּ ֲﬠ ָשׂה ָשׁם ֵמ ָרחוֹק׃
ְל ָשׁ ְרתוֹ ָהיוּ רֹאוֹת ֶא ַ
יוֹסי
ֵ 56וּבינֵ ֶהן ָהיְ ָתה ִמ ְריָ ם ַה ַמּגְ ָדּ ִלית ִוּמ ְריָ ם ֵאם־יַ ֲﬠקֹב ְו ֵ
ְו ֵאם ְבּנֵ י זַ ְב ִדּי׃
יוֹסף
וּשׁמוֹ ֵ
ן־ה ָר ָמ ַתיִם ְ
 57וַ יְ ִהי ָב ֶﬠ ֶרב וַ יָּ בֹא ִאישׁ ָﬠ ִשׁיר ִמ ָ
שׁוּﬠ׃
ְוגַ ם־הוּא ָהיָ ה ֶא ָחד ִמ ַתּ ְל ִמ ֵידי יֵ ַ
שׁוּﬠ וַ יְ ַצו
ילטוֹס וַ יִּ ְשׁ ַאל ִמ ֶמּנּוּ ֶאת־גּוּף יֵ ַ
ל־פּ ָ
 58הוּא ָבא ֶא ִ
ילטוֹס ִכּי־יִנָּ ֵתן לוֹ׃
ִפּ ָ
י־בּד ָטהוֹר׃
ת־הגּוּף וַ יַּ ֲﬠ ֵטהוּ ְבּ ַת ְכ ִר ַ
יוֹסף ֶא ַ
 59וַ יִּ ַקּח ֵ
 60וַ יְ ִשׂ ֵימהוּ ְבּ ֶק ֶבר ָח ָדשׁ ֲא ֶשׁר ָח ַצּב־לוֹ ַבּצּוּר וַ יָּגֶ ל ֶא ֶבן
ל־פּי ַה ֶקּ ֶבר וַ יֵּ ַל׃
דוֹלה ַﬠ ִ
גְּ ָ
ִ 61וּמ ְריָ ם ַה ַמּגְ ָדּ ִלית ִוּמ ְריָ ם ָה ַא ֶח ֶרת ָהיוּ י ְֹשׁבוֹת ָשׁם ִממּוּל
ַה ָקּ ֶבר׃
אשׁי
 62וַ יְ ִהי ִמ ָמּ ֳח ָרת ַא ֲח ֵרי ֶﬠ ֶרב ַה ַשּׁ ָבּת וַ יִּ ָקּ ֲהלוּ ָר ֵ
ילטוֹס׃
ל־פּ ָ
רוּשׁים ֶא ִ
ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ַה ְפּ ִ
עוֹדנּוּ ַחי ָא ַמר ַה ַמּ ְת ֶﬠה
ֹאמרוּ ֲאדֹנֵ ינוּ זָ ַכ ְרנוּ ִכּי ְבּ ֶ
 63וַ יּ ְ
ַההוּא ִמ ְק ֵצה ְשׁל ֶֹשׁת יַ ִמים ָאקוּם׃
ישׁי
ת־ה ֶקּ ֶבר ַﬠד־יוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ָ 64ל ֵכן ַצוֵּ ה־נָ א ִלנְ צֹר ֶא ַ
ל־ה ָﬠם
ֶפּן־יָ בֹאוּ ַת ְל ִמ ָידיו ַבּ ַליְ ָלה וּגְ נָ ֻבהוּ ְו ָא ְמרוּ ֶא ָ
ָה ַא ֲחרֹנָ ה
ַה ִמּ ְר ָמה
ן־ה ֵמּ ִתים ְו ָר ָﬠה
ה־קם ִמ ַ
ִהנֵּ ָ
ן־ה ִראשֹׁנָ ה׃
ִמ ָ
א־ל ֶכם ַאנְ ֵשׁי ִמ ְשׁ ָמר ְלכוּ
ילטוֹס ֵה ָ
יהם ִפּ ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 65וַ יּ ֶ
ְונִ ְצרוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ֵתּ ָדעוּן׃
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ת־ה ָא ֶבן וַ יַּ ֲﬠ ִמידוּ
ת־ה ֶקּ ֶבר וַ יַּ ְח ְתּמוּ ֶא ָ
 66וַ יֵּ ְלכוּ וַ יִּ ְצּרוּ ֶא ַ
ת־ה ִמּ ְשׁ ָמר׃
ָﬠ ָליו ֶא ַ
ד־בּ ַשּׁ ָבּת
וַ יְ ִהי ַא ַחר ַה ַשּׁ ָבּת ִל ְפנוֹת־בּ ֶֹקר ְבּ ֶא ָח ַ
וַ ָתּבֹא ִמ ְריָ ם ַה ַמּגְ ָדּ ִלית ִוּמ ְריָ ם ָה ַא ֶח ֶרת ִל ְראוֹת
ת־ה ָקּ ֶבר׃
ֶא ַ
ן־ה ָשּׁ ַמיִם וַ יָּ בֹא
י־מ ְל ַא יְ הוָֹה יָ ַרד ִמ ַ
 2וַ יְ ִהי ַר ַﬠשׁ גָּ דוֹל ִכּ ַ
יה׃
ן־ה ֶפּ ַתח וַ יֵּ ֶשׁב ָﬠ ֶל ָ
ת־ה ֶא ֶבן ִמ ַ
וַ יָּגֶ ל ֶא ָ
וּלבוּשׁוֹ ָל ָבן ַכּ ָשּׁ ֶלג׃
ַ 3וּמ ְר ֵאהוּ ַכּ ָבּ ָרק ְ
ֵ 4וּמ ֵא ָימתוֹ ַאנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְשׁ ָמר נִ ְב ָהלוּ וַ יִּ ְהיוּ ַכּ ֵמּ ִתים׃
ל־תּ ֶיראןָ ֵהן יָ ַד ְﬠ ִתּי
ל־הנָּ ִשׁים ַא ִ
ֹאמר ֶא ַ
 5וַ יַּ ַﬠן ַה ַמּ ְל ָא וַ יּ ֶ
שׁוּﬠ ַהנִּ ְצ ָלב ְתּ ַב ֵקּ ְשׁנָ ה׃
ִכּי ֶאת־יֵ ַ
ֵ 6אינֶ נּוּ פֹה ִכּי הוּא ָקם ַכּ ֲא ֶשׁר ָא ָמר בֹּאנָ ה ְוּר ֶאינָ ה
ב־שׁם ָה ָאדוֹן׃
ת־ה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ָשׁ ַכ ָ
ֶא ַ
ן־ה ֵמּ ִתים
ל־תּ ְל ִמ ָידיו וַ ֲא ַמ ְר ֶתּן ִכּי הוּא ָקם ִמ ַ
ִ 7וּמ ַה ְר ֶתּן ֶא ַ
ילה וְ ָשׁם ִתּ ְראוּ אֹתוֹ ִהנֵּ ה
הוֹלִ ל ְפנֵ ֶיכם ַהגָּ ִל ָ
ְו ִהנֵּ ה הוּא ֵ
ָא ַמ ְר ִתּי ָל ֶכן׃
ן־ה ֶקּ ֶבר ְבּ ְיִר ָאה ְוּב ָשׂשׂוֹן ָרב וַ ָתּר ְֹצנָ ה
 8וַ ֵתּ ֶצאנָ ה ְכּ ֶרגַ ע ִמ ַ
ְל ַהגִּ יד ְל ַת ְל ִמ ָידיו׃
שׁוּﬠ
יהן יֵ ַ
ל־תּ ְל ִמ ָידיו וַ יֵּ ָרא ֲא ֵל ֶ
ֵ 9הנָּ ה ה ְֹלכוֹת ְל ַס ֵפּר ֶא ַ
ֹאחזְ נָ ה ְב ַרגְ ָליו וַ ִתּ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ יןָ לוֹ׃
ֹאמר ָשׁלוֹם וַ ִתּגַּ ְשׁנָ ה וַ תּ ַ
וַ יּ ֶ
ל־תּ ֶיראנָ ה ֵל ְכנָ ה ַהגֵּ ְדנָ ה לְ ַא ַחי
שׁוּﬠ ַא ִ
יהן יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 10וַ יּ ֶ
ילה ְו ָשׁם ְיִראוּנִ י׃
ִכּי יֵ ְלכוּ ַהגָּ לִ ָ
 11וַ יְ ִהי ְבּ ֶל ְכ ָתּן ְו ִהנֵּ ה ֲאנָ ִשׁים ֵמ ַאנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְשׁ ָמר ָבּאוּ ָה ִﬠ ָירה
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ֶאת־כֹּל ֲא ֶשׁר ָק ָרה׃
וַ יַּגִּ ידוּ ְל ָר ֵ
ל־אנְ ֵשׁי
נוּ־כ ֶסף ָרב ֶא ַ
ם־הזְּ ֵקנִ ים וַ יִּ וָּ ֲﬠצוּ וַ יִּ ְתּ ֶ
 12וַ יִּ ָקּ ֲהלוּ ִﬠ ַ
ַה ָצּ ָבא ֵלאמֹר׃
י־באוּ ַת ְל ִמ ָידיו ָליְ ָלה וַ יִּגְ נְ ֻבהוּ ְבּעוֹד ֲאנַ ְחנוּ
ִ 13א ְמרוּ ִכּ ָ
יְ ֵשׁנִ ים׃
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ל־לבּוֹ
י־יִשּׁ ַמע ַה ָדּ ָבר ְל ָאזְ נֵ י ַה ֶפּ ָחה ֲאנַ ְחנוּ נְ ַד ֵבּר ַﬠ ִ
ְ 14ו ִכ ָ
ל־רע׃
ְו ָהיִינוּ ְל ָמגֵ ן ָל ֶכם ִמ ָכּ ָ
מוּﬠה
יהם ְו ַה ְשּׁ ָ
ת־ה ֶכּ ֶסף וַ יַּ ֲﬠשׂוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׂמוּ ְבּ ִפ ֶ
 15וַ יִּ ְקחוּ ֶא ַ
הוּדים ַﬠד ַהיּוֹם ַהזֶּ ה׃
ַהזֹּאת יָ ְצ ָאה ֵבּין ַהיְּ ִ
ל־ה ָהר ַההוּא
ילה ֶא ָ
ְ 16ו ַא ַחד ָﬠ ָשׂר ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ָה ְלכוּ ַהגָּ ִל ָ
שׁוּﬠ׃
ֲא ֶשׁר יָ ַﬠד ָל ֶהם יֵ ַ
אוֹתם אֹתוֹ וַ יִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ־לוֹ ְויֵ שׁ ֵמ ֶהם ָפּ ְסחוּ
 17וַ יְ ִהי ִכּ ְר ָ
ל־שׁ ֵתּי ְס ִﬠ ִפּים׃
ַﬠ ְ
ל־מ ְמ ָשׁל
יהם ֵלאמֹר נִ ַתּן־לִ י ָכּ ִ
שׁוּﬠ וַ יְ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
 18וַ יִּגַּ שׁ יֵ ַ
ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָוּב ָא ֶרץ׃
שׂתם ִלי לְ ַת ְל ִמ ִידים
ל־ה ַﬠ ִמּים ְלהוֹר ָֹתם ְו ַל ֲﬠ ָ
ל־כּ ָ
ְ 19לכוּ ֶא ָ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ׃
וּל ַט ֵבּל א ָֹתם ְבּ ֵשׁם ָה ָאב ְו ַה ֵבּן ְו ַ
ְ
ל־א ֶשׁר ִצוִּ ִיתי ֶא ְת ֶכם ְו ִהנֵּ ה
ת־כּ ֲ
ְ 20ו ִל ַמּ ְד ֶתּם א ָֹתם ִל ְשׁמֹר ֶא ָ
עוֹלם
ד־א ֲח ִרית ַה ָשּׁנִ ים ְל ֵﬠת ֵקץ ָה ָ
ָאנ ִֹכי ֶא ְהיֶ ה ִﬠ ָמּ ֶכם ַﬠ ַ
ָא ֵמן׃
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שׂוֹרה ַﬠ ִ
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ן־ה ֱאל ִֹהים׃
יח ֶבּ ָ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
שׂוֹרה ְליֵ ַ
ְתּ ִחלַּ ת ַה ְבּ ָ
יאים ִהנְ נִ י שׁ ֵֹל ַח ַמ ְל ָא ִכי ְל ָפנֶ י
ַ 2כּ ָכּתוּב ְבּ ִד ְב ֵרי ַהנְּ ִב ִ
ה־ד ְר ְכְּ ל ָפנֶ י׃
וּפנָּ ַ
ִ
לּוֹתיו׃
קוֹרא ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַפּנּוּ ֶדּ ֶר יְ הוָֹה יַ ְשּׁרוּ ְמ ִס ָ
 3קוֹל ֵ
ל־ה ָﬠם ָלשׁוּב
יוֹחנָ ן ְל ַט ֵבּל ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְוהוּא ָק ָרא ֶא ָ
 4וַ יָּ בֹא ָ
יחת ֲﬠנָ ם׃
וּל ִה ָטּ ֵבל ִל ְס ִל ַ
ִמ ַדּ ְר ָכּם ְ
רוּשׁ ַליִם
ל־ישׁ ֵבי יְ ָ
הוּדה ְו ָכ ְ
ל־א ֶרץ יְ ָ
 5וַ יֵּ ְצאוּ ֵא ָליו ָכּ ֶ
יהם׃
ֹאת ֶ
ת־חטּ ֵ
וַ יִּ ָטּ ְבלוּ ַﬠל־יָ דוֹ ְבּתוַֹ היַּ ְר ֵדּן ְבּ ִה ְתוַ דּ ָֹתם ֶא ַ
יוֹחנָ ן לְ בוּשׁוֹ ְשׂ ַﬠר גְּ ַמלִּ ים ְו ֵאזוֹר עוֹר ָאזוּר ְבּ ָמ ְתנָ יו
ְ 6ו ָ
ַוּמ ֲא ָכלוֹ ֲחגָ ִבים ְוּד ַבשׁ ִמיָּ ַﬠר׃
ל־ﬠ ֶר
 7וַ יִּ ְק ָרא ֵלאמֹר ִהנֵּ ה ָח ִסין ִמ ֶמּנִּ י ָבּא ַא ֲח ָרי ֲא ֶשׁר ַק ֶ
ֲאנִ י ִמ ְכּר ַֹﬠ ְל ָפנָ יו ְל ַה ִתּיר ְשׂרוֹ נְ ָﬠ ָליו׃
ֲ 8אנִ י ְמ ַט ֵבּל ֶא ְת ֶכם ַבּ ָמּיִם ַא הוּא יְ ַט ֵבּל ֶא ְת ֶכם
־הקּ ֶֹדשׁ׃
רוּח ַ
ְבּ ַ
ן־הגָּ ִליל וַ יִּ ָטּ ֵבל
שׁוּﬠ ִמנְּ ֶצ ֶרת ִמ ַ
 9וַ יְ ִהי ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם וַ יָּ בֹא יֵ ַ
יוֹחנָ ן ַבּיַּ ְר ֵדּן׃
ַﬠל־יַ ד ָ
ן־ה ָמּיִם וַ יַּ ְרא וְ ִהנֵּ ה נִ ְפ ְתּחוּ
־ﬠלֹה ָﬠ ָלה ִמ ַ
ְ 10והוּא ַא ָ
רוּח יָ ְר ָדה ָﬠ ָליו ִבּ ְדמוּת יוֹנָ ה׃
ַה ָשּׁ ַמיִם ְו ָה ַ
ן־ה ָשּׁ ַמיִם ַא ָתּה הוּא ְבּנִ י יְ ִד ִידי ְבָּ ר ְצ ָתה
 11וַ יְ ִהי קוֹל ִמ ַ
נַ ְפ ִשׁי׃
רוּח וַ יַּ נִּ ֵחהוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר׃
י־כן נְ ָשׂאוֹ ָה ַ
ְ 12ו ַא ֲח ֵר ֵ
ם־חיַּ ת ַה ָשּׂ ֶדה וַ יְ נַ ֵסּהוּ
 13וַ יְ ִהי ַב ִמּ ְד ָבּר ַא ְר ָבּ ִﬠים יוֹם ִﬠ ַ
ַה ָשּׁ ָטן ַוּמ ְל ֲא ֵכי ֱאל ִֹהים ֵשׁ ְר ֻתהוּ׃
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ילה וַ יִּ ְק ָרא
שׁוּﬠ ַהגָּ ִל ָ
יוֹחנָ ן ָבּא יֵ ַ
ְ 14ו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ָה ְסגַּ ר ָ
שׂוֹרת ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים׃
ת־בּ ַ
ֶא ְ
ֹאמר ִהנֵּ ה ָמ ְלאוּ ַהיָּ ִמים ַוּמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים ְקר ָֹבה ָלבֹא
 15וַ יּ ַ
שׂוֹרה׃
שׁוּבוּ ִמ ַדּ ְר ֵכ ֶיכם וְ ַה ֲא ִמינוּ ַב ְבּ ָ
ת־שׁ ְמעוֹן
ם־הגָּ ִליל וַ יַּ ְרא ֶא ִ
ל־שׂ ַפת יַ ַ
 16וַ יְ ִהי ְבּ ֶל ְכתּוֹ ַﬠ ְ
ל־פּנֵ י ַהיָּ ם
ת־אנְ ְדּ ַרי ֲא ִחי ִשׁ ְמעוֹן פּ ְֹר ִשׂים ִמ ְכמ ֶֹרת ַﬠ ְ
ְו ֶא ַ
ִכּי ַדיָּגִ ים ָהיוּ׃
שׁוּﬠ ְלכוּ ַא ֲח ַרי ְו ֶא ֱﬠ ֶשׂה ֶא ְת ֶכם ְל ַדיְּגֵ י
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 17וַ יּ ֶ
ָא ָדם׃
ֹרוֹתם ְכּ ָרגַ ע וַ יֵּ ְלכוּ ַא ֲח ָריו׃
ת־מ ְכמ ָ
 18וַ יַּ ַﬠזְ בוּ ֶא ִ
ט־מזְ ָﬠר וַ יַּ ְרא ֶאת־יַ ֲﬠקֹב ֶבּן־זַ ְב ִדּי
 19וַ יַּ ֲﬠבֹר ְמ ַﬠ ִ
ם־הם ָבּ ָאנִ יָּ ה ְמ ַת ְקּנִ ים ִמ ְכמֹרוֹת׃
ת־יוֹחנָ ן ָא ִחיו ְוגַ ֵ
ָ
ְו ֶא
יהם ָבּ ָאנִ יָּ ה
יהם ִפּ ְתאֹם וַ יַּ ַﬠזְ בוּ ֶאת־זַ ְב ִדּי ֲא ִב ֶ
 20וַ יִּ ְק ָרא ֲא ֵל ֶ
ם־הפּ ֲֹﬠלִ ים ַה ְשּׂ ִכ ִירים וַ יֵּ ְלכוּ ַא ֲח ָריו׃
ִﬠ ַ
ל־כּ ַפר־נַ חוּם וַ יַּ ַחשׁ ָלבֹא ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת
 21וַ יָּ בֹאוּ ֶא ְ
ית־ה ְכּנֶ ֶסת וַ יְ ַל ֵמּד ָשׁ ָמּה׃
ל־בּ ַ
ֶא ֵ
ל־תּוֹרתוֹ ִכּי יָ ַדע ְל ַל ְמּ ָדם ְכּ ִאישׁ ֲא ֶשׁר ִשׁ ְלטוֹן
ָ
 22וַ יִּ ְת ְמהוּ ַﬠ
סּוֹפ ִרים׃
ְבּיָ דוֹ ְולֹא ַכּ ְ
רוּח
ית־ה ְכּנֵ ֶסת ֲא ֶשׁר ָדּ ַבק בּוֹ ַ
ְ 23ו ָשׁם נִ ְמ ָצא ִאישׁ ְבּ ֵב ַ
ֻט ְמ ָאה וַ יִּ ְצ ַﬠק ֵלאמֹר׃
את
שׁוּﬠ ַהנָּ ְצ ִרי ַמה־לָּ נוּ וָ ָלַ ה ִאם ְל ַה ְשׁ ִמ ֵידנוּ ָב ָ
 24הוֹי יֵ ַ
ֲהלֹא יְ ַד ְﬠ ִתּיִ מי ַא ָתּה ְקדוֹשׁ ָה ֱאל ִֹהים׃
שׁוּﬠ ֵלאמֹר דֹּם ְו ֵצא ִמ ֶמּנּוּ׃
 25וַ יִּגְ ַﬠר־בּוֹ יֵ ַ
רוּח ַה ֻטּ ְמ ָאה וַ יִּ ְצ ַﬠק ְצ ָﬠ ָקה גְ דֹלָ ה
ַ
 26וַ יִּ ְטרֹף אֹתוֹ
י־כן יָ ָצא ִמ ֶמּנּוּ׃
ְו ַא ֲח ֵר ֵ
ל־א ִחיו ֵלאמֹר ַמה־זֹּאת
 27וַ יִּ ְשׁ ָתּאוּ ֻכלָּ ם וַ יִּ ְת ְמהוּ ִאישׁ ֶא ָ
ת־הרוּחוֹת ַה ְטּ ֵמאוֹת הוּא
ם־א ָ
ה־תּוֹרה ֲח ָד ָשׁה ִאתּוֹ ִכּי גַּ ֶ
ָ
ַמ
ְמ ַצוֶּ ה ֶבּ ֱﬠזוּזוֹ ְו ֵהן שׁ ְֹמעוֹת ְבּקֹלוֹ׃
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ל־ה ִכּ ָכּר ִוּמ ָסּ ִביב לַ גָּ ִליל׃
ד־מ ֵה ָרה ְבּ ָכ ַ
ְ 28ו ָשׁ ְמעוֹ יָ ָצא ַﬠ ְ
ית־ה ְכּנֵ ֶסת וַ יָּ בֹאוּ ֵבּ ָיתה ִשׁ ְמעוֹן ְו ַאנְ ְדּ ַרי
 29וַ יֵּ ְצאוּ ִמ ֵבּ ַ
יוֹחנָ ן׃
ְו ִﬠ ָמּ ֶהם גַּ ם־יַ ֲﬠקֹב ְו ָ
ת־ק ָדּ ַחת ְוּכבֹאוֹ ִס ְפּרוּ לוֹ
חוֹל ַ
ְ 30וח ֶֹתנֶ ת ִשׁ ְמעוֹן ָשׁ ְכ ָבה ַ
ל־דּ ַבר ַמ ֲח ָל ָתהּ׃
ַﬠ ְ
 31וַ יִּגַּ שׁ וַ יַּ ֲחזֶ ק ְבּיָ ָדהּ וַ יְ ִק ֶימ ָה ְו ַה ַקּ ַדּ ַחת ָר ְפ ָתה ִמ ֶמּנָּ ה ְכּ ֶרגַ ע
וַ ְתּ ָשׁ ֵרת א ָֹתם׃
 32וַ יְ ִהי ָבּ ֶﬠ ֶרב ַא ֲח ֵרי בוֹא ַה ָשּׁ ֶמשׁ וַ יָּ ִביאוּ ֵא ָליו ֵאת
רוּח ָר ָﬠה ְמ ַב ִﬠ ָתּם׃
חוֹלים ְו ֵאת ֲא ֶשׁר ַ
ל־ה ִ
ָכּ ַ
ל־יוֹשׁ ֵבי ָה ִﬠיר נֶ ֶא ְספוּ יַ ְח ָדּו ֶפּ ַתח ַה ָבּיִת׃
ְ
ְ 33ו ָכ
 34וַ יִּ ְר ָפּא ַר ִבּים ֵמ ֶהם ֲא ֶשׁר ָחלוּ ְבּ ַת ֲח ֻל ִאים שׁוֹנִ ים ְורוּחוֹת
ָרעוֹת ַרבּוֹת גֵּ ֵרשׁ ְולֹא־נָ ַתן ָלרוּחוֹת ָה ָרעוֹת לְ ַד ֵבּר ָדּ ָבר ִכּי
יָ ְדעוּ ִמי הוּא׃
 35וַ יַּ ְשׁ ֵכּם ִמ ָמּ ֳח ָרת ֶט ֶרם ָﬠ ָלה ַה ָשּׁ ַחר וַ יֵּ ֵצא וַ יִּ ְפגַּ ע ְבּ ָמקוֹם
ָח ֵרב וַ יִּ ְת ַפּלֵּ ל ָשׁ ָמּה׃
ְ 36ו ִשׁ ְמעוֹן ְו ָה ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ָח ְרדוּ ַא ֲח ָריו׃
ֹאמרוּ ֵא ָליו ִהנֵּ ה ֻכלָּ ם ְמ ַב ְק ִשׁים ָפּנֶ י׃
 37וַ יִּ ְמ ָצ ֻאהוּ וַ יּ ְ
ל־ﬠ ֵרי ַה ְפּ ָרזוֹת
סוּרה ִמזֶּ ה ֶא ָ
יהם ְלכוּ ְונָ ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 38וַ יּ ֶ
אתי ִמ ֵבּ ִיתי׃
ל־כּן יָ ָצ ִ
ם־שׁ ָמּה ִכּי ַﬠ ֵ
אתי גַּ ָ
ַה ְקּרֹבוֹת ָלנוּ ְו ָק ָר ִ
ל־הגָּ ִליל וַ יִּ ְק ָרא ָשׁם וַ יְ גָ ֶרשׁ
י־ה ְכּנֵ ֶסת ְבּ ָכ ַ
ל־בּ ֵתּ ַ
 39וַ יָּ ַסר ֶא ָ
ת־ה ֵשּׁ ִדים׃
ֶא ַ
ֹאמר
 40וַ יָּ בֹא ֵא ָליו ִאישׁ ְמצ ָֹרע וַ יִּ ְת ַחנֵּ ן וַ יִּ ְכ ַרע ְל ָפנָ יו וַ יּ ַ
תוּכל ְל ַט ֲה ֵרנִ י׃
ם־ח ֵפץ ַא ָתּה ֲהלֹא ַ
ִא ָ
יּוֹשׁט ֶאת־יָ דוֹ וַ יִּגַּ ע־בּוֹ
שׁוּﬠ ָﬠ ָליו וַ ֶ
 41וַ יִּ ָכּ ְמרוּ ַר ֲח ֵמי יֵ ַ
וּט ָהר׃
ֹאמר ָח ֵפץ ֲאנִ י ְ
וַ יּ ַ
 42עוֹד ַה ָדּ ָבר ְבּ ִפיו וְ ַה ָצּ ַר ַﬠת ָס ָרה ִמ ְבּ ָשׂרוֹ ְכ ֶרגַ ע וַ יִּ ְט ָהר׃
ל־פּנָ יו׃
 43וַ יָּ ַﬠד־בּוֹ וַ יְ ַשׁלְּ ֵחהוּ ֵמ ַﬠ ָ
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ק־לְ ו ֵה ָר ֵאה ְל ֵﬠינֵ י
ל־תּגֵּ ד ְל ִאישׁ ָדּ ָבר ַר ֵ
ֵ 44לאמֹר ְר ֵאה ַא ַ
משׁה
ל־ט ֳה ָר ְתַ כּ ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה ֶ
ת־ה ָקּ ְר ָבּן ַﬠ ָ
ַהכּ ֵֹהן ְו ַה ְק ֵרב ֶא ַ
ְל ֵﬠדוּת לָ ֶהם׃
ת־ה ָדּ ָבר ָבּ ַר ִבּים
יﬠ ֶא ַ
וּל ַה ְשׁ ִמ ַ
 45וַ יְ ִהי ְכּ ֵצאתוֹ וַ יָּ ֶחל ְל ַהגִּ יד ְ
שׁוּﬠ ָלבֹא ָב ִﬠיר ַבּגָּ לוּי ִכּי
ַﬠד ֲא ֶשׁר לֹא־יָ כֹל עוֹד יֵ ַ
ל־ﬠ ֶבר
גּוֹרר ַבּחוּץ ְבּ ִציָּ ה וַ ֲﬠ ָר ָבה וַ יָּ בֹאוּ ֵא ָליו ִמ ָכּ ֵ
ם־ה ְת ֵ
ִא ִ
וּפנָּ ה׃
ִ

2

ל־כּ ַפר־נַ חוּם ְו ַהקּוֹל נִ ְשׁ ַמע לֵ אמֹר
וַ יְ ִהי ִמיָּ ִמים וַ יָּ ָשׁב ֶא ְ
ִהנֵּ ה הוּא י ֵֹשׁב ַבּ ָבּיִת׃
ד־א ֶשׁר לֹא־נָ ָשׂא א ָֹתם
 2וַ יִּ ָקּ ֲהלוּ ֵאלָ יו ַר ִבּים ְמ ֵה ָרה ַﬠ ֲ
יהם
ף־לנ ַֹכח ַה ֶפּ ַתח ִמחוּץ וַ יְ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
ַה ָמּקוֹם ַל ֲﬠמֹד יַ ְח ָדּו ַא ְ
ת־דּ ָב ָריו׃
ֶא ְ
יאי ִאישׁ נְ ֵכה ֲﬠ ָצמוֹת ְו ַא ְר ָבּ ָﬠה
 3וַ יָּ בֹאוּ ֵא ָליו ֲאנָ ִשׁים ְמ ִב ֵ
נ ְֹשׂ ִאים אֹתוֹ׃
ְ 4ו ַכ ֲא ֶשׁר לֹא יָ ְכלוּ ָלגֶ ֶשׁת ֵא ָליו ֵמרֹב ָה ָﬠם ֵה ִסירוּ
יּוֹרידוּ ֶד ֶרָ שׁם
ל־ה ַבּיִת ֲא ֶשׁר הוּא י ֵֹשׁב בּוֹ וַ ִ
ת־הגָּ ג ֵמ ַﬠ ַ
ֶא ַ
ת־ה ִמּ ְשׁ ָכּב ֲא ֶשׁר נְ ֵכה ָה ֲﬠ ָצמוֹת ָשׁ ַכב ָﬠלָ יו׃
ֶא ַ
ֹאמר ֶאל־נְ ֵכה ָה ֲﬠ ָצמוֹת
ת־אמוּנָ ָתם וַ יּ ֶ
שׁוּﬠ ֶא ֱ
ִ 5כּ ְראוֹת יֵ ַ
ֹאתי׃
חוּ־לָ חטּ ֶ
ְבּנִ י נִ ְס ְל ְ
ל־ל ָבּם
סּוֹפ ִרים יָ ְשׁבוּ ָשׁם ְמ ַד ְבּ ִרים ֶא ִ
ן־ה ְ
 6וַ ֲאנָ ִשׁים ִמ ַ
ֵלאמֹר׃
יוּכל ִל ְסל ַֹח ֲח ָט ִאים ִבּ ְל ִתּי
דּוּפים ָכּ ֵאלֶּ ה ִמי ַ
ָ 7ל ָמּה ְמ ַד ֵבּר גִּ ִ
ָה ֱאל ִֹהים ְל ַבדּוֹ׃
י־כן ָח ְשׁבוּ ְב ִל ָבּם
שׁוּﬠ ְבּרוּחוֹ ִכּ ֵ
ד־מ ֵה ָרה יָ ַדע יֵ ַ
ְ 8ו ַﬠ ְ
יהם ָל ָמּה־זֶּ ה ֶת ְהגּוּ ָכזֹאת ְבּ ִל ְבּ ֶכם׃
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ יּ ֶ
חוּ־ל
ם־לאמֹר ֶאל־נְ ֵכה ָה ֲﬠ ָצמוֹת נִ ְס ְל ְ
ִ 9כּי ֶמה נָ ֵקל ִא ֵ
ת־מ ְשׁ ָכּ ְבְ ו ִה ְת ַהלֵּ ׃
ֹאתי אוֹ ֵלאמֹר קוּם ָשׂא ֶא ִ
ַחטּ ֶ
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ן־ה ָא ָדם ָבּ ָא ֶרץ
ַ 10אְ ל ַמ ַﬠן ֵתּ ְדעוּן ִכּי יֵ שׁ ִר ְשׁיוֹן ְל ֶב ָ
ִל ְסל ַֹח ֲח ָט ִאים ָאז ָא ַמר ֶאל־נְ ֵכה ָה ֲﬠ ָצמוֹת׃
־ל
ת־מ ְשׁ ָכּ ְב וְ ֶל ְ
ִ 11הנֵּ ה ֲאנִ י א ֵֹמר ָל קוּם ָשׂא ֶא ִ
ל־בּ ֶית׃
ֶא ֵ
ת־מ ְשׁ ָכּבוֹ וַ יֵּ ֵצא ְל ֵﬠינֵ י ֻכלָּ ם
 12וַ יְ ַמ ֵהר וַ יָּ ָקם וַ יִּ ָשּׂא ֶא ִ
ת־כּלָּ ם וַ יִּ ְתּנוּ ָכבוֹד לֵ אל ִֹהים לֵ אמֹר
וּפלָּ צוּת ָא ֲחזָ ה ֶא ֻ
ַ
ֹא־ר ִאינוּ ָכּזֹאת׃
עוֹלם ל ָ
ֵמ ָ
ל־ה ָﬠם ָבּאוּ ֵאלָ יו וַ יָּ ֶשׂם
ל־שׂ ַפת ַהיָּ ם ְו ָכ ָ
יּוֹסף וַ יֵּ ֵצא ֶא ְ
 13וַ ֶ
יהם׃
ת־תּוֹרתוֹ ִל ְפנֵ ֶ
ָ
ֶא
ן־ח ְל ַפי י ֵֹשׁב ְבּ ֵבית
ת־ל ִוי ֶבּ ַ
ַ 14כּ ֲא ֶשׁר ָﬠ ַבר ִמ ָשּׁם ָר ָאה ֶא ֵ
ֹאמר ֵא ָליו ֵלַ א ֲח ָרי וַ יָּ ָקם וַ יֵּ ֶלַ א ֲח ָריו׃
ַה ֶמּ ֶכס וַ יּ ֶ
מוֹכ ִסים ְו ַח ָטּ ִאים
ל־הלֶּ ֶחם ְבּ ֵביתוֹ וַ יֵּ ְשׁבוּ ְ
 15וַ יְ ִהי ְבּ ִשׁ ְבתּוֹ ַﬠ ַ
שׁוּﬠ ְו ַת ְל ִמ ָידיו ִכּי ַר ִבּים ָהיוּ ֲא ֶשׁר ָה ְלכוּ
ַר ִבּים ִﬠם־יֵ ַ
ַא ֲח ָריו׃
ם־ה ַח ָטּ ִאים
רוּשׁים ִכּי הוּא א ֵֹכל ִﬠ ַ
סּוֹפ ִרים ְו ַה ְפּ ִ
 16וַ יִּ ְראוּ ַה ְ
דּוּﬠ הוּא א ֵֹכל ְושׁ ֵֹתה
ל־תּ ְל ִמ ָידיו ַמ ַ
ֹאמרוּ ֶא ַ
מּוֹכ ִסים וַ יּ ְ
ְו ַה ְ
מּוֹכ ִסים ְו ַה ַח ָטּ ִאים׃
ם־ה ְ
ִﬠ ַ
יהם ַה ֲחזָ ִקים ֵאין ָל ֶהם ָדּ ָבר
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 17וַ יִּ ְשׁ ַמע יֵ ַ
יקים
אתי ִל ְקרֹא ַל ַצּ ִדּ ִ
ֹא־ב ִ
חוֹלים ל ָ
ם־ה ִ
ם־הר ֵֹפא ִכּי ִא ַ
ִﬠ ָ
שׁוּבה׃
ם־ל ַח ָטּ ִאים ִל ְת ָ
ָלבֹא ֵא ַלי ִכּי ִא ַ
רוּשׁים ֲא ֶשׁר ִﬠנּוּ ַבצּוֹם נַ ְפ ָשׁם ָבּאוּ
יוֹחנָ ן ְו ַה ְפּ ִ
ְ 18ו ַת ְל ִמ ֵידי ָ
רוּשׁים ָצ ִמים
יוֹחנָ ן ְו ַה ְפּ ִ
ל־מה ַתלְ ִמ ֵידי ָ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ַﬠ ָ
וַ יּ ְ
ְו ַת ְל ִמ ֶידי לֹא יָ ֻצמוּ׃
שׁוּﬠ ֲה ִכי יָ ֻצמוּ ְבּנֵ י ַה ֲח ֻתנָּ ה ְבּעוֹד
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 19וַ יּ ֶ
יוּכלוּ ָלצוּם׃
תוֹכם לֹא ְ
ֶה ָח ָתן ִﬠ ָמּ ֶהם ָכּל־עוֹד ֲא ֶשׁר ֶה ָח ָתן ְבּ ָ
ִ 20הנֵּ ה יָ ִמים ָבּ ִאים ְו ֻל ַקּח ֵמ ֶהם ֶה ָח ָתן ְו ָאז יָ ֻצמוּ ַבּיָּ ִמים
ָה ֵהם׃
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ל־שׂ ְמ ָלה ָבלָ ה
ְ 21ו ֵאין־תּ ְֹפ ִרים ְט ָל ָאה ֲח ָד ָשׁה ַﬠ ִ
ן־ה ִשּׂ ְמ ָלה ַה ָבּלָ ה
ן־ה ְטּ ָל ָאה ַה ֲח ָד ָשׁה ְבּ ִמ ֻלּ ָא ָתהּ ִתּגְ ַרע ִמ ַ
ֶפּ ַ
יה׃
ל־ק ָר ֶﬠ ָ
תוֹסיף ַﬠ ְ
ְו ִ
ְ 22ו ִתירוֹשׁ לֹא יֻ ַתּן ְבּנֹאדוֹת ָבּ ִלים ֶפּן־יְ ַב ַקּע ַה ִתּירוֹשׁ
ת־הנֹּאדוֹת ְונִ ְשׁ ַפַּ היַּ יִן ְו ַהנֹּאדוֹת ְיִכ ָליוּן ֲא ָבל ִתּירוֹשׁ
ֶא ַ
יֻ ַתּן ְבּנֹאדוֹת ֲח ָד ִשׁים׃
 23וַ יְ ִהי ַהיּוֹם וַ יֵּ ֶלִ בּ ְשׂ ֵדה ָק ָמה ַבּ ַשּׁ ָבּת ְו ַת ְל ִמ ָידיו
שׂוֹתם ַדּ ְר ָכּם ָשׁם ֵה ֵחלוּ ִל ְקטֹף ְמ ִלילוֹת ְבּיָ ָדם׃
ַבּ ֲﬠ ָ
דּוּﬠ ֵהם ע ִֹשׂים ֵאת
רוּשׁים ְר ֵאה ַמ ַ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ַה ְפּ ִ
 24וַ יּ ְ
ֲא ֶשׁר־לֹא יֵ ָﬠ ֶשׂה ַב ַשּׁ ָבּת׃
ת־א ֶשׁר ָﬠ ָשׂה ָדוִ ד
אתם ֶא ֲ
יהם ֲהלֹא ְק ָר ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 25וַ יּ ֶ
ִבּ ְהיוֹתוֹ ְב ֶח ֶסר ְוּב ָכ ָפן הוּא וָ ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ׃
ל־בּית ָה ֱאל ִֹהים ִבּ ֵימי ֶא ְביָ ָתר ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל
ֲ 26א ֶשׁר ָבּא ֶא ֵ
ל־פּי
ם־ל ֲאנָ ָשׁיו ֲא ֶשׁר ַﬠ ִ
ת־ל ֶחם ַה ָפּנִ ים וַ יִּ ֵתּן גַּ ַ
ֹאכל ֶא ֶ
וַ יּ ַ
ם־הכּ ֲֹהנִ ים ְל ַב ָדּם׃
ֹאכל ִבּ ְל ִתּי ִא ַ
תּוֹרה לֹא י ַ
ַה ָ
הוּכן ַבּ ֲﬠבוּר ָה ָא ָדם ְולֹא
יהם ֵהן ַה ַשּׁ ָבּת ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 27וַ יּ ֶ
ָה ָא ָדם ַבּ ֲﬠבוּר ַה ַשּׁ ָבּת׃
ם־אדוֹן ַה ַשּׁ ָבּת הוּא׃
ן־ה ָא ָדם גַּ ֲ
ל־כּן ֶבּ ָ
ַ 28ﬠ ֵ

3

ם־אישׁ ֲא ֶשׁר יָ דוֹ
ית־ה ְכּנֵ ֶסת ְו ָשׁ ִ
ל־בּ ַ
יּוֹסף וַ יָּ בֹא ֶא ֵ
וַ ֶ
יְ ֵב ָשׁה׃
ם־יִר ָפּ ֵאהוּ ַבּ ַשּׁ ָבּת ְל ַמ ַﬠן ִתּ ְמ ָצא יָ ָדם
ְ 2ו ֵהם ָא ְרבוּ לוֹ ִא ְ
ְל ִשׂ ְטנוֹ׃
ל־ה ִאישׁ ֲא ֶשׁר יָ דוֹ יְ ֵב ָשׁה קוּם וַ ֲﬠמֹד ְבּתוֹ
ֹאמר ֶא ָ
 3וַ יּ ֶ
ַה ָקּ ָהל׃
יטיב ַבּ ַשּׁ ָבּת אוֹ ְל ָה ַרע
יהם ֲה ִכי ַכ ָדּת ְל ֵה ִ
ָ 4אז ָא ַמר ֲא ֵל ֶ
ְל ַה ִצּיל נֶ ֶפשׁ אוֹ ְל ַשׁ ֲח ָתהּ וַ יַּ ֲח ִרישׁוּ׃
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יהם ִמ ָסּ ִביב ְבּ ָפנִ ים ז ֲֹﬠ ִפים ִכּי ַמר־לוֹ ְמאֹד
 5וַ יַּ ְשׁ ֵקף ֲאלֵ ֶ
הוֹשׁט ֶאת־יָ ֶד וַ יּ ֶֹשׁט
ל־ה ִאישׁ ַההוּא ֵ
ֹאמר ֶא ָ
ִמ ְקּ ִשׁי ִל ָבּם וַ יּ ֶ
א ָֹתהּ וַ ָתּ ָשׁב יָ דוֹ ְל ֵא ָיתנָ הּ ָכּ ַא ֶח ֶרת׃
הוֹרדוֹס
ם־אנְ ֵשׁי ְ
רוּשׁים יָ ְצאוּ וַ יָּ ִחישׁוּ ְל ִהוָּ ֵﬠץ ִﬠ ַ
ְ 6ו ַה ְפּ ִ
ַבּ ֶמּה ְל ַה ְשׁ ִחיתוֹ׃
ם־תּ ְל ִמ ָידיו ֶדּ ֶרַ היָּ ם וַ ֲהמוֹן
שׁוּﬠ וַ יַּ ֲﬠבֹר ִמ ָשּׁם ִﬠ ַ
 7וַ יִּ ֶפן יֵ ַ
הוּדה׃
ן־הגָּ ִליל ִוּמן־יְ ָ
ם־רב ָהלְ כוּ ַא ֲח ָריו ִמ ַ
ַﬠ ָ
ירוּשׁ ַליִם ֵוּמ ֱאדוֹם ֵוּמ ֵﬠ ֶבר ַליַּ ְר ֵדּן ִוּמ ְסּ ִביבוֹת צֹר
ִ 8וּמ ָ
ל־א ֶשׁר ָﬠ ָשׂה׃
ְו ִצידוֹן ָק ָהל גָּ דוֹל ָבּאוּ ֵא ָליו ִכּי ָשׁ ְמעוּ ֵאת ָכּ ֲ
ל־תּ ְל ִמ ָידיו ְל ָה ֶכן־לוֹ ֳאנִ יָּ ה ְק ַטנָּ ה ִמ ְפּנֵ י ֲהמוֹן
ֹאמר ֶא ַ
 9וַ יּ ֶ
ָה ָﬠם ְל ִבלְ ִתּי ְיִד ֲחקוּן אֹתוֹ׃
ד־א ֶשׁר ִה ְת ַמלְּ אוּ ָﬠלָ יו
ִ 10כּי ֶה ֱﬠ ָלה ֲא ֻר ָכה ָל ַר ִבּים ַﬠ ֲ
צוֹתם ִלנְ גּ ַֹﬠ בּוֹ׃
ל־ה ְמנֻ גָּ ִﬠים ִבּ ְר ָ
ָכּ ַ
אוֹתם אֹתוֹ נָ ְפלוּ ְל ָפנָ יו
רוּח ֻט ְמ ָאה ָבּם ִבּ ְר ָ
ְ 11ו ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ַ
ן־ה ֱאל ִֹהים׃
וַ יִּ ְצ ֲﬠקוּ ֵלאמֹר ַא ָתּה הוּא ֶבּ ָ
יוֹדיעוּ ִמי הוּא׃
ְ 12והוּא גָ עֹר גָּ ַﬠר ָבּם ְל ִב ְל ִתּי ִ
ל־אלֶּ ה ֲא ֶשׁר ָח ֵפץ ָבּם וַ יָּ בֹאוּ
ל־ה ָהר וַ יִּ ְק ָרא ֶא ֵ
 13וַ יַּ ַﬠל ֶא ָ
ֵא ָליו׃
 14וַ יִּ ְפקֹד ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ֲאנָ ִשׁים ִל ְהיוֹת ֶא ְצלוֹ ְו ִל ְקרֹא
יִשׁ ָל ֵחם׃
שׂוֹרתוֹ ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ְ
ת־בּ ָ
ֶא ְ
ת־ה ַתּ ֲח ֻל ִאים ְלגָ ֵרשׁ רוּחוֹת
ְ 15וכ ַֹח נָ ַתן ְבּיָ ָדם ִל ְרפֹּא ֶא ַ
ָרעוֹת׃
ת־שׁ ְמעוֹן ְבּ ֵשׁם ֶפּ ְטרוֹס׃
 16וַ יְ ַכנֶּ ה ֶא ִ
ת־יוֹחנָ ן ֲא ִחי יַ ֲﬠקֹב ִכּנָּ ה ְבּ ֵשׁם
ָ
ְ 17ו ֶאת־יַ ֲﬠקֹב ֶבּן־זַ ְב ִדּי ְו ֶא
י־ר ַﬠם׃
י־רגֶ שׁ ֲא ֶשׁר הוּא ְכּ ֵשׁם ְבּנֵ ָ
ְבּנֵ ָ
ר־תּ ְל ַמי
ת־בּ ַ
ְו ֶא ַ
ילפּוּס
ת־פּ ִ
ְו ֶא ִ
ת־אנְ ְדּ ַרי
ְ 18ו ֶא ַ
ן־ח ְל ַפי
ֶבּ ַ
ְו ֶאת־יַ ֲﬠקֹב
ת־תּוֹמא
ָ
ְו ֶא
ת־מ ִתּ ְתיָ הוּ
ְו ֶא ַ
ת־שׁ ְמעוֹן ַה ְכּנַ ֲﬠנִ י׃
ת־תּ ַדּי ְו ֶא ִ
ְו ֶא ַ
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ישׁ־ק ִריּוֹת הוּא ַה ַמּ ְסגִּ יר אֹתוֹ וַ יָּ בֹא
הוּדה ִא ְ
ְ 19ו ֶאת־יְ ָ
ַה ָבּיְ ָתה׃
 20וַ ֲהמוֹן ָה ָﬠם נִ ְק ְבּצוּ ָשׁם ָלרֹב ַﬠד ִכּי־לֹא יָ ְכלוּ
ל־ל ֶחם׃
ֶל ֱא ָכ ָ
ְ 21ו ַכ ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ ְבנֵ י ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ יָ ְצאוּ ְל ַה ֲחזִ יק בּוֹ ִכּי ָא ְמרוּ
ָסר ַט ְﬠמוֹ׃
ירוּשׁ ַליִם ָא ְמרוּ ִכּי ַבּ ַﬠל־זְ בוּב
סּוֹפ ִרים ֲא ֶשׁר יָ ְרדוּ ִמ ָ
ְ 22ו ַה ְ
ת־ה ֵשּׁ ִדים׃
ר־ה ֵשּׁ ִדים הוּא ְמגָ ֵרשׁ ֶא ַ
ָדּ ַבק בּוֹ ְו ִכי ַﬠל־יְ ֵדי ַשׂ ַ
יהם ָלבֹא ֵא ָליו וַ יִּ ְפ ַתּח ְבּ ָמ ָשׁל ִפּיו לֵ אמֹר
 23וַ יִּ ְק ָרא ֲא ֵל ֶ
ת־ה ָשּׂ ָטן׃
יוּכל ַה ָשּׂ ָטן ְלגָ ֵרשׁ ֶא ַ
ֵאיַ 
ֲ 24הלֹא ַמ ְמ ָל ָכה ַהנִּ ְפ ְלגָ ה ַﬠל־נַ ְפ ָשׁהּ ַה ַמּ ְמ ָל ָכה ַה ִהיא לֹא
ָתקוּם׃
ֹא־יוּכל ָלקוּם׃
ַ
ַ 25וּביִת ַהנִּ ְפ ָלג ַﬠל־נַ ְפשׁוֹ ַה ַבּיִת ַההוּא ל
ֹא־יוּכל
ַ
ם־ה ָשּׂ ָטן ָקם ַﬠל־נַ ְפשׁוֹ ִכּי נִ ְפ ְלגָ ה רוּחוֹ ל
ְ 26ו ִא ַ
ד־קצּוֹ׃
קוּם ִכּי ָבא ַﬠ ִ
ת־כּלָ יו
יוּכל ִאישׁ ָלבֹא ֵבּית ַהגִּ בּוֹר ְו ִל ְשׁלֹל ֶא ֵ
 27לֹא ַ
יִשׁלֹל ֵאת ֲא ֶשׁר
ת־הגִּ בּוֹר ִראשֹׁנָ ה וְ ַא ַחר ְ
ִאם־לֹא יֶ ְאסֹר ֶא ַ
ְבּ ֵביתוֹ׃
יחה ִל ְבנֵ י ָא ָדם
ָ 28א ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ֵהן יֵ שׁ ְס ִל ָ
נוֹתם ְוגִ ֻדּפ ָֹתם ֶא ֶשׁר יְ גַ ֵדּפוּן׃
ל־ﬠ ָ
ל־כּ ֲ
ַﬠ ָ
יחה
ת־רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ לֹא ִת ְהיֶ ה־לּוֹ ְס ִל ָ
ַ
ֶ 29א ֶפס ַה ְמגַ ֵדּף ֶא
עוֹל ִמים׃
עוֹל ֵמי ָ
י־ﬠד ִכּי יִנָּ ֵתן ַל ִמּ ְשׁ ָפּט ִבּ ְפּ ִל ִלים ְל ְ
ֲﬠ ֵד ַ
רוּח ֻט ְמ ָאה ָד ְב ָקה בּוֹ׃
י־הם ָא ְמרוּ ַ
ִ 30כּ ֵ
 31וַ יָּ בֹאוּ ִאמּוֹ ְו ֶא ָחיו וַ יַּ ַﬠ ְמדוּ ִמחוּץ וַ יִּ ְשׁ ְלחוּ ֵא ָליו ָל ֵצאת
יהם׃
ֲא ֵל ֶ
ם־רב ֲא ֶשׁר יָ ְשׁבוּ ָס ִביב לוֹ ָא ְמרוּ ֵא ָליו ִהנֵּ ה ִא ְמּ
ְ 32ו ַﬠ ָ
אוֹת׃
ְו ַא ֶחיִ מחוּץ ְמ ַב ְק ִשׁים ִל ְר ֶ
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יהם ִמי ִא ִמּי ִוּמי ֶא ָחי׃
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 33וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ֶ
ֹאמר ִהנֵּ ה ִא ִמּי
ל־היּ ְֹשׁ ִבים ָס ִביב לוֹ וַ יּ ַ
 34וַ יַּ ֵבּט כֹּה וָ כֹה ֶא ַ
ְו ֶא ָחי׃
ִ 35כּי ִאישׁ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יַ ֲﬠ ֶשׂה ְרצוֹן ָה ֱאל ִֹהים הוּא ָא ִחי
וַ ֲאח ִֹתי ְו ִא ִמּי׃
ל־שׂ ַפת ַהיָּ ם וַ ֲהמוֹן
וַ יָּ ָשׁב וַ יָּ ֶחל ְל ַל ֵמּד עוֹד ַה ַפּ ַﬠם ַﬠ ְ
ם־רב נִ ְק ֲהלוּ ֵא ָליו ַﬠד ֲא ֶשׁר־יָ ַרד וַ יֵּ ֶשׁב ָבּ ֳאנִ יָּ ה ְבּתוֹ
ַﬠ ָ
ל־החוֹף ַבּיַּ ָבּ ָשׁה׃
ל־ה ָﬠם ע ְֹמ ִדים ַﬠ ַ
ַהיָּ ם ְו ָכ ָ
יהם ִל ְקחוֹ׃
 2וַ יְ ַאלְּ ֵפם ְדּ ָב ִרים ַר ִבּים ִבּ ְמ ָשׁ ָליו וַ יַּ ֵטּף ֲא ֵל ֶ
י־פי ִהנֵּ ה ַהזּ ֵֹר ַﬠ יָ ָצא ִלזְ ר ַֹﬠ׃
ַ 3ה ֲאזִ ינוּ ְל ִא ְמ ֵר ִ
ן־הזֶּ ַרע ַﬠל־יַ ד ַה ָדּ ֶר וַ יָּ בֹא עוֹף
 4וַ יְ ִהי ְבּזָ ְרעוֹ וַ יְ ַפזֵּ ר ִמ ַ
ֹאכ ֶלנּוּ׃
ַה ָשּׁ ַמיִם וַ י ְ
ל־א ְד ַמת ֶס ַלע ְולֹא ָהיָ ה ָשׁם
ן־הזֶּ ַרע ֲא ֶשׁר נָ ַפל ַﬠ ַ
ְ 5ויֵ שׁ ִמ ַ
ֵדּי ָﬠ ָפר וַ יְ ַמ ֵהר ִל ְצמ ַֹח ִמ ְבּלִ י ֲא ֶשׁר ָהיָ ה לוֹ ע ֶֹמק ֲא ָד ָמה׃
 6וַ יְ ִהי ִכּזְ ר ַֹח ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וַ יִּ ָצּ ֵרב וַ יִּ ָיבשׁ ִכּי לֹא ָהיָ ה־לוֹ שׁ ֶֹרשׁ
ְל ָמ ָטּה׃
ל־הקּ ִֹצים וַ יַּ ֲﬠלוּ ַהקּ ִֹצים וַ יְ ַבלְּ ֻﬠהוּ ְולֹא
ְ 7ויֵ שׁ ֲא ֶשׁר נָ ַפל ֶא ַ
בוּאה׃
ָﬠ ָשׂה ְתּ ָ
בוּאה
יּוֹצא ְפּ ִרי ְת ָ
טוֹבה וַ ֵ
ל־ח ְל ָקה ָ
ְ 8ויֵ שׁ ֲא ֶשׁר נָ ַפל ַﬠ ֶ
ר־ﬠ ָשׂה ְשׁל ִֹשׁים ְשׁ ָﬠ ִרים ְו ִשׁ ִשּׁים
ה ֵֹלָ הלוֹ וָ ָרב ַﬠד ֲא ֶשׁ ָ
ְשׁ ָﬠ ִרים ֵוּמ ָאה ְשׁ ָﬠ ִרים׃
יִשׁ ָמע׃
יהם ִמי ֲא ֶשׁר ָאזְ נַ יִם לוֹ ִל ְשׁמ ַֹﬠ ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 9וַ יּ ַ
 10וַ יְ ִהי ְבּ ִשׁ ְבתּוֹ ְל ַבדּוֹ וַ יָּ בֹאוּ ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ָדּ ְבקוּ בוֹ
ל־דּ ַבר ְמ ָשׁ ָליו׃
ם־שׁנֵ ים ֶה ָﬠ ָשׂר וַ יִּ ְשׁ ָא ֻלהוּ ַﬠ ְ
ִﬠ ְ
יהם ָל ֶכם נִ ַתּן ָל ַד ַﬠת ָרזֵ י ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 11וַ יּ ֶ
יִשׁ ְמעוּ ַבּכֹּל׃
ְו ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ִמ ַבּחוּץ ַרק ְמ ָשׁ ִלים ְ
יִשׁ ְמעוּ ְולֹא יָ ִבינוּ
מוֹﬠ ְ
ְ 12ל ַמ ַﬠן ָראוֹ ְיִראוּ ְולֹא יֵ ְדעוּ ְו ָשׁ ַ
ֶפּן־יָ שׁוּבוּ ְונִ ְס ַלח ָל ֶהם׃

4
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ינוֹתם ֵאי
ם־ה ָמּ ָשׁל ַהזֶּ ה לֹא ֲה ִב ֶ
יהם ִא ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 13וַ יּ ֶ
ָתּ ִבינוּ ְשׁ ָאר ַה ְמּ ָשׁ ִלים׃
ת־דּ ַבר ַה ַמּ ְלכוּת׃
ַ 14הזּ ֵֹר ַﬠ ֲהלֹא הוּא ַהזּ ֵֹר ַﬠ ֶא ְ
ת־הזֶּ ַרע
 15וַ ֲא ֶשׁר ַﬠל־יַ ד ַה ֶדּ ֶרֵ הם ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר יְ ַק ְבּלוּ ֶא ַ
ת־א ֶשׁר נֶ ֱא ַמר ָל ֶהם ַאַ ה ָשּׂ ָטן יָ ִחישׁ ָלבוֹא וְ נָ ָשׂא
ְבּ ָשׁ ְמ ָﬠם ֶא ֲ
רוּﬠ ָבּם׃
ת־הזֶּ ַרע ַהזָּ ַ
ֶא ַ
ל־ח ְל ַקת ֶס ַלע ֵהם ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר
רוּﬠ ַﬠ ֶ
ְ 16ו ֵכן ַהזֶּ ַרע ַהזָּ ַ
ת־דּ ַבר ַה ַמּ ְלכוּת ְבּ ִשׂ ְמ ָחה׃
יְ ַמ ֲהרוּ ִל ְשׁמ ַֹﬠ ֶא ְ
י־אין ָל ֶהם שׁ ֶֹרשׁ ְבּנַ ְפ ָשׁם ְו ַרק ִכּ ְמ ַﬠט ֶרגַ ע
ֶ 17א ֶפס ִכּ ֵ
ל־דּ ַבר
ל־צ ָרה וְ ָר ְדפוּ א ָֹתם ַﬠ ְ
י־כן ִכּי ִת ְק ֶרה ָכ ָ
יַ ֲﬠמֹדוּ ְו ַא ֲח ֵר ֵ
ֱאמוּנָ ָתם ָיִכּ ְשׁלוּ ְכּ ָרגַ ע׃
יִשׁ ְמעוּ
ל־הקּ ִֹצים ֵהם ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ְ
רוּﬠ ֶא ַ
ְ 18ו ַהזֶּ ַרע ַהזָּ ַ
ר־ה ַמּ ְלכוּת׃
ְדּ ַב ַ
עשׁר וַ ֲח ָפ ִצים ֲא ֵח ִרים
ְ 19ו ַד ֲאגוֹת ָהעוֹלָ ם ַהזֶּ ה ְונִ ְכלֵ י ָה ֶ
ה־צּ ַמח׃
ת־ה ָדּ ָבר ְולֹא יַ ֲﬠ ֶשׂ ֶ
ָבּ ִאים ְוּמ ַבלְּ ִﬠים ֶא ַ
ת־ה ָדּ ָבר
טּוֹבה ֵהם ַהשּׁ ְֹמ ִﬠים ֶא ַ
רוּﬠ ַבּ ֶח ְל ָקה ַה ָ
ְ 20ו ַהזֶּ ַרע ַהזָּ ַ
נוּבה ְשׁל ִֹשׁים ְשׁ ָﬠ ִרים ְו ִשׁ ִשּׁים
ְו ְיִצ ְפּנֻ הוּ ַﬠד ֲא ֶשׁר־יָ נוּב ְתּ ָ
ְשׁ ָﬠ ִרים ֵוּמ ָאה ְשׁ ָﬠ ִרים׃
יוּבא ַהנֵּ ר ְלשׂוּמוֹ ַתּ ַחת ָה ֵא ָיפה אוֹ
יהם ֲה ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 21וַ יּ ֶ
נוֹרה׃
ל־ה ְמּ ָ
ַתּ ַחת ַה ִמּ ָטּה ְולֹא ְל ַה ֲﬠלֹתוֹ ֶא ַ
ין־דּ ָבר נֶ ְﬠלָ ם ֲא ֶשׁר לֹא־יִגָּ ֶלה ְו ֵאין נִ ְס ָתּר
ִ 22כּי ֵא ָ
ֲא ֶשׁר־לֹא יֵ ֵצא ָלאוֹר׃
יִשׁ ָמע׃
ִ 23מי ֲא ֶשׁר ָאזְ נַ יִם לוֹ לִ ְשׁמ ַֹﬠ ְ
יהם ִשׂימוּ ִל ְבּ ֶכם ַל ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם שׁ ְֹמ ִﬠים ַבּ ִמּ ָדּה
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 24וַ יּ ֶ
ם־א ֶתּם ְועוֹד יֻ ַתּן ָל ֶכם
ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם ָתּמֹדּוּ ָבּהּ ַיִמּד ָל ֶכם גַּ ַ
נוֹספוֹת׃
ָ
ִ 25כּי ִמי ֲא ֶשׁר יֶ שׁ־לוֹ יֻ ַתּן לוֹ עוֹד ִוּמי ֲא ֶשׁר ֵאין־לוֹ יֻ ַקּח
ִמ ֶמּנּוּ גַּ ם ֲא ֶשׁר יֶ שׁ־לוֹ׃
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ֹאמר עוֹד נִ ְמ ָשׁ ָלה ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים ָכּ ִאישׁ ַה ָשּׁת זֶ ַרע
 26וַ יּ ֶ
ָבּ ָא ֶרץ׃
ְ 27ו ָה ַל־לוֹ ִלישׁוֹן ְו ָקם ַליְ ָלה וָ יוֹם ְו ַהזֶּ ַרע ְיִצ ַמח ְויִגְ ָדּל
ַאֵ א ָיכה נֶ ֶﬠ ְשׂ ָתה ָכזֹאת הוּא לֹא יֵ ָדע׃
ת־ה ָקּנֶ ה ִראשֹׁנָ ה
יה ֶא ַ
תּוֹציא ִצ ְמ ָחהּ ֵמ ֵא ֶל ָ
ִ 28כּי ָה ָא ֶרץ ִ
ת־ה ִח ָטּה ַבּ ִשּׁבּ ֶֹלת
י־כן ֶא ַ
ת־ה ִשּׁבּ ֶֹלת וַ ַא ֲח ֵר ֵ
י־כן ֶא ַ
ַא ֲח ֵר ֵ
ַה ְמּ ֵל ָאה׃
בוּאת ַה ָקּ ָמה ִכּי ָב ַשׁל ָק ִציר׃
ל־תּ ַ
ְ 29ו ָאז יָ ִחישׁ יָ נִ יף ַמגָּ ל ַﬠ ְ
ה־מּ ָשׁל
ה־דּמוּת ְל ַמלְ כוּת ָה ֱאל ִֹהים ַוּמ ָ
ֹאמר ַמ ְ
יּוֹסף וַ יּ ַ
 30וַ ֶ
נְ ַשׁוֶּ ה־לָּ הּ׃
הוּשׁת ָבּ ָא ֶרץ ְוהוּא ָקטֹן
ִ 31דּ ְמיוֹנָ הּ ְלגַ ְרגַּ ר ַח ְר ָדּל ֲא ֶשׁר ַ
ל־פּנֵ י ָה ֲא ָד ָמה׃
ִמ ָכּל־זֶ ַרע ֲא ֶשׁר ַﬠ ְ
ְ 32ו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר נִ זְ ַרע יָ ִציץ יִגְ ַדּל ִמ ָכּל־יֶ ֶרק וַ ֲﬠנָ ִפים
ד־א ֶשׁר עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִם יְ ַקנְּ נוּ ְב ִצלּוֹ׃
יוֹציא ַﬠ ֲ
דוֹלים ִ
גְּ ִ
י־א ֶשׁר
יהם ִמלָּ תוֹ ְכּ ִפ ֲ
ְ 33וּב ְמ ָשׁ ִלים ַר ִבּים ָכּ ֵאלֶּ ה ִה ִטּיף ֲא ֵל ֶ
יָ ְכלוּ ְשׂ ֵאת׃
יהם ָדּ ָבר ִבּ ְב ִלי ָמ ָשׁל ְוּב ִשׁ ְבתּוֹ
ְ 34ולֹא ִד ֶבּר ֲא ֵל ֶ
ת־ה ְמּ ָשׁ ִלים ֻכּלָּ ם׃
ם־תּ ְל ִמ ָידיו ְל ַב ָדּם ֵבּ ֵאר ָל ֶהם ֶא ַ
ִﬠ ַ
יהם נַ ְﬠ ְבּ ָרה־נָּ א
ַ 35בּיּוֹם ַההוּא ְל ֵﬠת ֶﬠ ֶרב ָא ַמר ֲא ֵל ֶ
ל־ﬠ ֶבר ַהיָּ ם׃
ֶא ֵ
ת־המוֹן ָה ָﬠם וַ יַּ ֲﬠ ִבירוּ אֹתוֹ ָבּ ֳאנִ יָּ ה ַה ִהיא
 36וַ יְ ַשׁלְּ חוּ ֶא ֲ
ֲא ֶשׁר יָ ַשׁב ָבּהּ ֵמ ָאז וָ ֳאנִ יּוֹת ֲא ֵחרוֹת ָס ִביב לוֹ׃
דוֹלה ַבּיָּ ם ְו ַהגַּ לִּ ים ָשׁ ְטפוּ
סוּפה ְוּס ָﬠ ָרה גְ ָ
ָ
 37וַ ָתּ ָקם
אוֹתהּ ָמיִם׃
ד־ל ַמלְּ ָ
ל־ה ֳאנִ יָּ ה ַﬠ ְ
ֶא ָ
ְ 38והוּא נִ ְר ָדּם ְבּיַ ְר ְכּ ֵתי ָה ֳאנִ יָּ ה ְו ַה ְכּ ָסתוֹת ְמ ַר ֲאשׁ ָֹתיו
וַ יָּ ִﬠירוּ אֹתוֹ ֵלאמֹר ַר ֵבּנוּ ֲה ִכי לֹא ָתחוּשׁ ָלנוּ ִכּי א ְֹב ִדים
ֲאנָ ְחנוּ׃
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ל־היָּ ם דֹּם ְו ֵה ָרגַ ע וַ יִּ ְשׁתֹּק
ֹאמר ֶא ַ
רוּח וַ יּ ֶ
 39וַ יֵּ עוֹר וַ יִּגְ ַﬠר ָבּ ַ
דוֹלה׃
רוּח וַ ְתּ ִהי ְדּ ָמ ָמה גְ ָ
ָה ַ
דּוּﬠ כֹּה ֶת ֱח ָרדוּן ַהעוֹד ֵאין ֵא ֻמן
יהם ַמ ַ
ָ 40אז ָא ַמר ֲא ֵל ֶ
ָבּ ֶכם׃
ל־א ִחיו ִמי
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶא ָ
ְ 41ו ֵהם יָ ְראוּ ְיִר ָאה גְ דוֹלָ ה וַ יּ ְ
רוּח ְו ַהיָּ ם ַמ ְק ִשׁ ִיבים ְלקוֹלוֹ׃
ם־ה ַ
הוּא זֶ ה ֲא ֶשׁר גַּ ָ

5

מוֹשׁב ַהגֵּ ַרזִ יִּ ים׃
ל־מקוֹם ַ
ל־ﬠ ֶבר ַהיָּ ם ֶא ְ
וַ יָּ בֹאוּ ֶא ֵ
יוֹצא לִ ְק ָראתוֹ
ה־אישׁ ֵ
ן־ה ֳאנִ יָּ ה ְו ִהנֵּ ִ
ְ 2והוּא יָ ָצא ִמ ָ
ר־רוּח ֻט ְמ ָאה ְמ ַב ִﬠתּוֹ׃
ַ
ן־ה ְקּ ָב ִרים ֲא ֶשׁ
ִמ ַ
וּמוֹשׁבוֹ ָהיָ ה ֵבּין ַה ְקּ ָב ִרים ְולֹא יָ כֹל עוֹד ִאישׁ ֶל ְאסֹר
ָ
3
אֹתוֹ ְו ַאף לֹא ְבזִ ִקּים׃
י־פ ָﬠ ִמים ַרבּוֹת נֶ ְא ַסר ְבּזִ ִקּים ְוּב ַכ ְב ֵלי ַב ְרזֵ ל וַ יְ נַ ֵתּק
ִ 4כּ ְ
ד־אישׁ
ת־ה ְכּ ָב ִלים ִשׁ ֵבּר ְולֹא ָהיָ ה ְל ֵאל יַ ִ
ת־הזִּ ִקּים ְו ֶא ַ
ֶא ַ
ְל ָכ ְבשׁוֹ׃
יוֹמם ֵבּין ַה ְקּ ָב ִרים ְו ֶה ָה ִרים
ְ 5ו ָהיָ ה צ ֵֹﬠק ָתּ ִמיד ַליְ ָלה ְו ָ
ְוט ֵֹרף ָבּ ֲא ָבנִ ים נַ ְפשׁוֹ׃
שׁוּﬠ ֵמ ָרחוֹק וַ יָּ ָרץ וַ יִּ ְשׁ ַתּחוּ לוֹ׃
 6וַ יְ ִהי ִכּ ְראֹתוֹ ֶאת־יֵ ַ
ן־אל
שׁוּﬠ ֶבּ ֵ
ֹאמר ַמה־לִּ י וָ ָל יֵ ַ
 7וַ יִּ ְצ ַﬠק ְבּקוֹל גָּ דוֹל וַ יּ ַ
יﬠֵ באל ִֹהים ִכּי לֹא ְת ַﬠנֵּ נִ י׃
ֶﬠ ְליוֹן ִהנְ נִ י ַמ ְשׁ ִבּ ֲ
ן־ה ִאישׁ ַהזֶּ ה׃
רוּח ֻט ְמ ָאה ִמ ָ
ִ 8כּי הוּא ָא ַמר ֵא ָליו ֵצא ַ
י־ר ִבּים
ֹאמר ַמ ֲחנַ יִם ְשׁ ִמי ִכּ ַ
ה־שׁ ֶמ וַ יּ ַ
 9וַ יִּ ְשׁ ָא ֵלהוּ ֵלאמֹר ַמ ְ
ֲאנָ ְחנוּ׃
ל־מחוּץ לָ ָא ֶרץ׃
 10וַ יִּ ְפ ַצר־בּוֹ ְמאֹד ְל ִב ְל ִתּי ַשׁלְּ ָחם ֶא ִ
ְ 11ו ֵﬠ ֶדר ֲחזִ ִירים ַר ִבּים ָהיָ ה ר ֶֹﬠה ָשׁם ִמ ֵצּ ַלע ָה ָהר׃
בוֹאה
ל־ה ֲחזִ ִירים ְונָ ָ
 12וַ יִּ ְת ַחנְּ נוּ־לוֹ ֵלאמֹר ַשׁלְּ ֵחנוּ־נָ א ֶא ַ
ָבּ ֶהם׃

5:13—5:25
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שׁוּﬠ ְו ָהרוּחוֹת ַה ְטּ ֵמאוֹת ָה ֵאלֶּ ה יָ ְצאוּ
 13וַ יַּ נַּ ח ָל ֶהם יֵ ַ
מּוֹרד
ל־ה ֵﬠ ֶדר ַבּ ָ
וַ ָתּבֹאנָ ה ֶאל־תּוַֹ ה ֲחזִ ִירים וַ יִּ ְשׁטֹף ָכּ ָ
ֶאל־תּוַֹ היָּ ם ְו ֵהם ֻכּלָּ ם ְכּ ַא ְל ַפּיִם ֻט ְבּעוּ ַבּיָּ ם׃
ת־ה ָדּ ָבר ָבּ ִﬠיר ַוּב ָשּׂ ֶדה
ְ 14ור ֵֹﬠי ַה ֲחזִ ִירים נָ סוּ וַ יַּגִּ ידוּ ֶא ַ
וַ יֵּ ְצאוּ ְבנֵ י ַה ָמּקוֹם ִל ְראוֹת ֵאת ֲא ֶשׁר נִ ְהיָ ָתה׃
ת־ה ִאישׁ ַבּ ַﬠל ְמעוֹן ַה ֵשּׁ ִדים
שׁוּﬠ וַ יִּ ְראוּ ֶא ָ
 15וַ יָּ בֹאוּ ֶאל־יֵ ַ
ַבּ ַﬠל ַמ ֲחנָ יִם ְוהוּא י ֵֹשׁב ְמ ֻל ָבּשׁ ְבּגָ ִדים ְו ַד ְﬠתּוֹ יְ ָשׁ ָרה
וַ יִּ ָיראוּ׃
ת־א ֶשׁר
יהם ִס ְפּרוּ ָל ֶהם ֶא ֲ
ת־ה ַמּ ֲﬠ ֶשׂה ְבּ ֵﬠינֵ ֶ
ְ 16ו ָהר ִֹאים ֶא ַ
וּל ֵﬠ ֶדר ַה ֲחזִ ִירים׃
נַ ֲﬠ ָשׂה ְל ַב ַﬠל ְמעוֹן ַה ֵשּׁ ִדים ְ
יהם׃
בוּל ֶ
 17וַ יָּ ֵחלּוּ ִל ְפ ַצר־בּוֹ ִכּי יַ ֲﬠבֹר ִמגְּ ֵ
ל־ה ֳאנִ יָּ ה ַוּב ַﬠל ְמעוֹן ַה ֵשּׁ ִדים ָפּגַ ע בּוֹ ְל ִתתּוֹ
 18וַ יֵּ ֶרד ֶא ָ
ִל ְהיוֹת ֶא ְצלוֹ׃
מוֹל ְד ֶתּ
וּל ַ
שׁוּﬠ ַאָ א ַמר ֵא ָליו שׁוּב ְל ֵב ְיתְ 
ְ 19ולֹא נְ ָתנוֹ יֵ ַ
ה־רבּוּ ַר ֲח ָמיו ֵאלֶ י׃
ה־ﬠ ָשׂה ְל יְ הוָֹה ָוּמ ַ
ְו ַהגֵּ ד ָל ֶהם ֶמ ָ
פּוֹליס ֵאת ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה לוֹ
יﬠ ְבּ ֶד ַכּ ִ
 20וַ יֵּ ֶל וַ יָּ ֶחל ְל ַה ְשׁ ִמ ַ
שׁוּﬠ וַ יִּ ְת ַפּלְּ אוּ ֻכלָּ ם׃
יֵ ַ
ם־רב
ל־ﬠ ֶבר ַהיָּ ם ְו ַﬠ ָ
שׁוּﬠ וַ יַּ ֲﬠבֹר ָבּ ֳאנִ יָּ ה ֶא ֵ
 21וַ יָּ ָשׁב יֵ ַ
ל־שׂ ַפת ַהיָּ ם׃
נִ ְק ְבּצוּ ֵא ָליו ְוהוּא ע ֵֹמד ַﬠ ְ
וּשׁמוֹ יָ ִאיר
ית־ה ְכּנֵ ֶסת ָבּא ֵא ָליו ְ
אשׁי ֵבּ ַ
ְ 22ו ִהנֵּ ה ַא ַחד ָר ֵ
ְו ִכ ְראֹתוֹ אֹתוֹ נָ ַפל ְל ַרגְ ָליו ָא ְר ָצה׃
יﬠה
 23וַ יִּ ְת ַחנֵּ ן ֵא ָליו ְמאֹד ֵלאמֹר ִבּ ִתּי ַהיַּ ְל ָדּה ִהגִּ ָ
יה ְו ָשׁ ָבה
הוֹאל־נָ א וָ בֹא ִשׂים יָ ֶדיָ ﬠלֶ ָ
ד־שׁ ֲﬠ ֵרי ָמוֶ ת ֶ
ַﬠ ַ
ְוּת ִחי ֵמ ָח ְליָּ ה׃
ם־רב ָה ְלכוּ ַא ֲח ָריו וַ יִּ ְד ָח ֻקהוּ׃
 24וַ יֵּ ֶלִ אתּוֹ וַ ֲהמוֹן ַﬠ ָ
זוֹבהּ נִ ְמ ְשׁכוּ ְשׁ ֵתּים
ְ 25ו ִא ָשּׁה זָ ָבה ָהיְ ָתה ָשּׁם ֲא ֶשׁר יְ ֵמי ָ
ֶﬠ ְשׂ ֶרה ָשׁנָ ה׃
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אוֹבים ַר ִבּים ִמ ֵידי ר ְֹפ ִאים שׁוֹנִ ים ְוכֹל
ְ 26ו ִהיא נָ ְשׂ ָאה ַמ ְכ ִ
הוֹﬠיל ִכּי נִ גְ ָﬠהּ ָה ַלָ הלוְֹ ו ָק ֶשׁה׃
ר־להּ ִפּזְּ ָרה ִבלְ ִתּי ִ
ֲא ֶשׁ ָ
שׁוּﬠ וַ ָתּבֹא ְבּ ֶק ֶרב ֲהמוֹן ָה ָﬠם
ת־שׁ ַמע יֵ ַ
 27וַ יְ ִהי ְכּ ָשׁ ְמ ָﬠהּ ֶא ֵ
ֵמ ַא ֲח ָריו וַ ִתּגַּ ע ִבּ ְכנַ ף ִבּגְ דוֹ׃
ק־אגַּ ע ִבּ ְבגָ ָדיו ְו ִאוָּ ֵשׁ ָﬠה׃
ִ 28כּי ָא ְמ ָרה ְב ִל ָבּהּ ִאם ַר ֶ
יה ִפּ ְתאֹם וַ ַתּ ֵכּר ִכּי נִ ְר ָפּא ַהנֶּ גַ ע
 29וַ יִּ ַיבשׁ ְמקוֹר ָדּ ֶמ ָ
ִבּ ְב ָשׂ ָרהּ׃
בוּרה יָ ְצ ָאה ִמ ֶמּנּוּ וַ יִּ ֶפן
שׁוּﬠ יָ ַדע ְבּנַ ְפשׁוֹ ְכּ ֶרגַ ע ִכּי גְ ָ
ְ 30ויֵ ַ
ֹאמר ִמי־נָ גַ ע ִבּ ְבגָ ָדי׃
ְבּתוָֹ ה ָﬠם וַ יּ ַ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ַתּ ְל ִמ ָידיו ִהנְּ  ר ֶֹאה ִכּי ָה ָﬠם ְיִד ֲחקוּן
 31וַ יּ ְ
ִמ ָסּ ִביב ְו ַא ָתּה ִתּ ְשׁ ַאל ִמי־נָ גַ ע ִבּ ְבגָ ָדי׃
 32וַ יַּ ֵבּט ִמ ָסּ ִביב ִל ְראוֹת א ָֹתהּ ֲא ֶשׁר ָﬠ ְשׂ ָתה ָכּזֹאת׃
ת־א ֶשׁר נַ ֲﬠ ָשׂה לָּ הּ
ְ 33ו ָה ִא ָשּׁה יָ ְר ָאה ְו ָח ְר ָדה ִכּי יָ ְד ָﬠה ֶא ֲ
וַ ָתּבֹא וַ ִתּפֹּל ְל ָפנָ יו ַא ְר ָצה וַ ַתּגֶּ ד־לוֹ ָה ֱא ֶמת׃
יﬠה לָּ ְ ל ִכי ְל ָשׁלוֹם
הוֹשׁ ָ
יה ִבּ ִתּי ֱאמוּנָ ֵתִ 
ֹאמר ֵא ֶל ָ
 34וַ יּ ֶ
לוּאיְ ִכי׃
ְו ָחיְ ָתה נַ ְפ ֵשִׁ מ ַתּ ֲח ָ
ית־ה ְכּנֵ ֶסת ָבּאוּ ִמ ֵבּיתוֹ
עוֹדנּוּ ְמ ַד ֵבּר ְו ַאנְ ֵשׁי רֹאשׁ ֵבּ ַ
ֶ 35
ת־ה ָר ִבּי׃
ֹאמרוּ ֵמ ָתה ִב ְתְּ ו ָל ָמּה־זֶּ ה ַתּ ְל ֶאה עוֹד ֶא ַ
וַ יּ ְ
ֹאמר ֶאל־רֹאשׁ
ת־ה ָדּ ָבר ָה ָאמוּר וַ יּ ֶ
שׁוּﬠ ֶא ַ
מוֹﬠ יֵ ַ
ִ 36כּ ְשׁ ַ
־ה ֲא ֵמן׃
ל־תּ ָירא ַא ַ
ית־ה ְכּנֵ ֶסת ַא ִ
ֵבּ ַ
ְ 37ולֹא נָ ַתן ְל ִאישׁ ָל ֶל ֶכת ִﬠמּוֹ ִבּ ְל ִתּי ְל ֶפ ְטרוֹס ְויַ ֲﬠקֹב
יוֹחנָ ן ֲא ִחי יַ ֲﬠקֹב׃
ְו ָ
הוּמת ַהבּ ִֹכים
ת־מ ַ
ית־ה ְכּנֵ ֶסת וַ יַּ ְרא ֶא ְ
 38וַ יָּ בֹאוּ ֵבּית־רֹאשׁ ֵבּ ַ
ת־ה ְמיַ ְל ִלים ָה ַר ִבּים׃
ְו ֶא ַ
ה־תּ ְבכּוּ ַהיַּ ְל ָדּה לֹא
ה־תּ ֱהמוּ ַוּמ ִ
יהם ַמ ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 39וַ יָּ בֹא וַ יּ ֶ
ֵמ ָתה ִכּי ִאם־יְ ֵשׁנָ ה ִהיא׃
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ן־ה ָבּיִת וַ יִּ ַקּח
ת־כּלָּ ם ִמ ַ
הוֹציא ֶא ֻ
 40וַ יִּ ְל ֲﬠגוּ לוֹ ַא הוּא ִ
ת־א ֶשׁר ִאתּוֹ וַ יָּ בֹא ַה ַח ְד ָרה
ת־א ָמּה ְו ֶא ֲ
ת־א ִבי ַהנַּ ֲﬠ ָרה ְו ֶא ִ
ֶא ֲ
ֲא ֶשׁר ַהנַּ ֲﬠ ָרה ָשׁ ָמּה׃
קוּמי ֲא ֶשׁר יֵ ָא ַמר
ֹאמר ַט ְליְ ָתא ִ
 41וַ יַּ ֲחזֵ ק ְבּיַ ד ַהנַּ ֲﬠ ָרה וַ יּ ֶ
קוּמי׃
נַ ֲﬠ ָרה ֲאנִ י א ֵֹמר ָלִ 
ת־שׁ ֵתּים ֶﬠ ְשׂ ֵרה
 42וַ ָתּ ָקם ַהנַּ ֲﬠ ָרה ִפּ ְתאֹם וַ ִתּ ֲהלַ ְ ו ִהיא ַבּ ְ
ָשׁנָ ה וַ יִּ ְת ַפּלְּ אוּ ַה ְפ ֵלא וָ ֶפ ֶלא׃
יהם וַ יַּ זְ ִה ֵירם ְל ִב ְל ִתּי יִוָּ ַדע ַה ָדּ ָבר ְל ִאישׁ ָאז
 43וַ יְ ַצו ֲﬠ ֵל ֶ
ת־להּ ֶל ֱאכֹל׃
ָא ַמר ָל ֶת ָ

6

מוֹל ְדתּוֹ וְ ַת ְל ִמ ָידיו ָה ְלכוּ
ל־א ֶרץ ַ
וַ יֵּ ֵצא ִמ ָשּׁם וַ יָּ בֹא ֶא ֶ
ַא ֲח ָריו׃
ית־ה ְכּנֵ ֶסת ְו ַר ִבּים
 2וַ יְ ִהי ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת וַ יָּ ֶחל ְל ַל ֵמּד ְבּ ֵב ַ
ה־מּנַ ת ָח ְכ ָמתוֹ
ל־אלֶּ ה ַמ ְ
ָשׁ ְמעוּ וַ יִּ ְת ְמהוּ ֵלאמֹר ֵמ ַאיִן ָלזֶ ה ָכּ ֵ
ְו ֵאי נִ ְפ ָלאוֹת ָכּ ֵאלֶּ ה ַתּ ֲﬠ ֶשׂינָ ה יָ ָדיו׃
יהוּדה
יוֹסי ִו ָ
ן־מ ְריָ ם וַ ֲא ִחי יַ ֲﬠקֹב וְ ֵ
ֲ 3הלֹא זֶ ה הוּא ֶה ָח ָרשׁ ֶבּ ִ
יוֹתו ֲהלֹא ֻכלָּ ן ִא ָתּנוּ פֹּה ִכּי הוּא ָהיָ ה ָל ֶהם
ם־א ְח ָ
ְו ִשׁ ְמעוֹן ְוגַ ַ
ְל ֶא ֶבן נֶ גֶ ף׃
זוּל ִתי ְבּ ֶא ֶרץ
שׁוּﬠ ֵאין נָ ִביא ִבּ ְבלִ י ָכבוֹד ָ
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 4וַ יּ ֶ
מוֹל ְדתּוֹ ְבּ ֶק ֶרב ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ְוּבתוֵֹ בּיתוֹ׃
ַ
חוֹלים ֲא ָח ִדים
ְ 5ולֹא יָ כֹל ַל ֲﬠשׂוֹת נִ ְפ ָלאוֹת ָשׁ ָמּה ִבּ ְל ֲﬠ ֵדי ִ
יהם וַ יִּ ְר ָפּ ֵאם׃
ֲא ֶשׁר ָשׂם יָ ָדיו ֲﬠ ֵל ֶ
ְ 6ו ַשׁ ָמּה ֶה ֱהזִ ַיק ְתהוּ ִמ ְפּנֵ י ח ֶֹסר ֱאמוּנָ ָתם וַ יֵּ ֶל וַ יָּ ָסב ְל ַל ֵמּד
ַבּ ְכּ ָפ ִרים׃
ל־שׁנֵ ים ֶה ָﬠ ָשׂר וַ יָּ ֶחל ִל ְשׁל ַֹח א ָֹתם ְשׁנַ יִם ְשׁנָ יִם
 7וַ יִּ ְק ָרא ֶא ְ
ְוכ ַֹח נָ ַתן ְבּיָ ָדם ַﬠל־רוּחוֹת ַה ֻטּ ְמ ָאה׃
זוּל ִתי ַמ ֶטּה ְל ַבדּוֹ
יִשׂאוּ ֵצ ָדה ְל ַד ְר ָכּם ָ
 8וַ יְ ַצו א ָֹתם ְל ִב ְל ִתּי ְ
ְולֹא ֶל ֶחם ְולֹא יַ ְלקוּט ְולֹא ֶכ ֶסף ַבּ ִכּיס׃
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ם־ל ַהנְ ִﬠיל ַסנְ ָדּל ְל ַכף ַרגְ לָ ם וַ ֲח ִליפוֹת ְבּגָ ִדים
ִ 9כּי ִא ְ
ל־יִל ָבּשׁוּ׃
ַבּ ְ
יהם ִכּי ָתבֹאוּ ְל ַא ַחד ַה ָבּ ִתּים ְבּ ַא ַחד
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 10וַ יּ ֶ
ד־א ֶשׁר ַתּ ֲﬠבֹרוּן׃
ַה ְמּקוֹמוֹת ְשׁבוּ ַב ַבּיִת ַההוּא ַﬠ ֲ
יִשׁ ְמעוּ
ל־א ֶשׁר לֹא־יַ ַא ְספוּ ֶא ְת ֶכם ַה ַבּיְ ָתה וְ לֹא ְ
ְ 11ו ָכ ֲ
ת־ה ָא ָבק ֵמ ַﬠל ַרגְ ֵל ֶיכם
ְבק ְֹל ֶכם ְצאוּ ִמ ָשּׁם וּנְ ַﬠ ְר ֶתּם ֶא ָ
ְל ֵﬠדוּת ָל ֶהם ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִל ְסדֹם ְו ַל ֲﬠמ ָֹרה יֵ ַקל
ן־ה ִﬠיר ַה ִהיא׃
ְבּיוֹם ַה ִדּין ִמ ָ
ל־ה ָﬠם ָלשׁוּב׃
 12וַ יֵּ ֵצאוּ וַ יִּ ְק ְראוּ ֶא ָ
ת־חוֹלים ַר ִבּים ָסכוּ
ִ
 13וַ יְ גָ ְרשׁוּ רוּחוֹת ָרעוֹת ַרבּוֹת ְו ֶא
ְב ֶשׁ ֶמן וַ יִּ ְר ְפּאוּ א ָֹתם׃
נוֹדע ָהיָ ה ְשׁמוֹ
שׁוּﬠ ִכּי ַ
הוֹרדוֹס ַﬠל־יֵ ַ
 14וַ יִּ ְשׁ ַמע ַה ֶמּ ֶלְ 
ל־כּן
ן־ה ֵמּ ִתים ַﬠ ֵ
יוֹחנָ ן ַה ְמ ַט ֵבּל ָקם ִמ ַ
ֹאמר ִכּי ָ
ָבּ ָא ֶרץ וַ יּ ֶ
גָּ ְב ָרה יָ דוֹ ַל ֲﬠשׂוֹת נִ ְפלָ אוֹת׃
ְ 15ויֵ שׁ ֲא ֶשׁר ָא ְמרוּ ִכּי־הוּא ֵא ִליָּ הוּ וַ ֲא ֵח ִרים ָא ְמרוּ ִכּי־הוּא
יאים׃
נָ ִביא אוֹ ְכּ ַא ַחד ַהנְּ ִב ִ
אתי
יוֹחנָ ן ֲא ֶשׁר נָ ָשׂ ִ
ֹאמר זֶ ה הוּא ָ
הוֹרדוֹס ָשׁ ַמע וַ יּ ַ
ְ 16ו ְ
ן־ה ֵמּ ִתים׃
ֶאת־רֹאשׁוֹ ֵמ ָﬠלָ יו הוּא ָקם ִמ ַ
יוֹחנָ ן וַ יַּ ַא ְס ֵרהוּ
הוֹרדוֹס ֲא ֶשׁר ָשׁ ַלח וַ יִּ ְתפֹּשׂ ְבּ ָ
 17הוּא ְ
ילפּוֹס ָא ִחיו
הוֹרוֹדיָ ה ֵא ֶשׁת ִפּ ִ
ְ
ל־דּ ַבר
וַ יִּ ְתּנֵ הוּ ְבּ ֵבית ַהסּ ַֹהר ַﬠ ְ
ֲא ֶשׁר א ָֹתהּ לָ ַקח לוֹ ְל ִא ָשּׁה׃
תּוֹרה ָל ַק ַחת ֵא ֶשׁת
ל־הוֹרדוֹס לֹא ַכ ָ
ְ
יוֹחנָ ן ָא ַמר ֶא
ִ 18כּי ָ
ָא ִחיְ לְ ל ִא ָשּׁה׃
הוֹרוֹדיָ ה וַ ְתּ ַב ֵקּשׁ ַל ֲה ִמיתוֹ ְולֹא יָ ְכ ָלה לּוֹ׃
ְ
 19וַ ִתּ ְשׂטֹם אֹתוֹ
ת־יוֹחנָ ן ַבּ ֲא ֶשׁר יָ ַדע ִכּי ִאישׁ
ָ
הוֹרדוֹס ָהיָ ה יָ ֵרא ֶא
ִ 20כּי ְ
ַצ ִדּיק ְו ָקדוֹשׁ הוּא וַ יָּגֶ ן ָﬠ ָליו ְו ַרבּוֹת ָﬠ ָשׂה ְל ִפי ְד ָברוֹ ֲא ֶשׁר
ִאוָּ ה ִל ְשׁמ ַֹﬠ לוֹ׃
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ת־הוֹרדוֹס וַ יַּ ַﬠשׂ ִמ ְשׁ ֶתּה
ְ
 21וַ יְ ִהי ַהיּוֹם הוּא יוֹם ֻהלֶּ ֶדת ֶא
אשׁי ַהגָּ ִליל׃
וּל ָר ֵ
ִלגְ ד ָֹליו ְל ָשׂ ֵרי ֲא ָל ָפיו ְ
יטב ְבּ ֵﬠינֵ י
ד־שׁם ְבּ ָמחוֹל וַ ִתּ ַ
ת־הוֹרוֹדיָ ה וַ ְתּ ַר ֶקּ ָ
ְ
 22וַ ָתּבֹא ַב
ל־הנַּ ֲﬠ ָרה
ֹאמר ַה ֶמּ ֶלֶ א ַ
יּשׁ ִבים ִבּ ְמ ִסבּוֹ וַ יּ ֶ
הוֹרדוֹס ְוּב ֵﬠינֵ י ַה ְ
ְ
ל־בּ ָקּ ָשׁ ֵת׃
ן־לָ כּ ַ
ַשׁ ֲא ִלי ִמ ֶמּנִּ י ְו ֶא ֶתּ ָ
ד־ח ִצי
ל־א ֶשׁר ִתּ ְשׁ ֲא ִלי ִמ ֶמּנִּ י גַּ ם ַﬠ ֲ
 23וַ יִּ ָשּׁ ַבע ָלהּ ֵלאמֹר ָכּ ֲ
ַה ַמּ ְלכוּת ֵכּן ֶא ֱﬠ ֶשׂה לָּ ׃
ל־א ָמּהּ ָמה ֶא ְשׁ ָאל וַ ַתּ ַﬠן לֵ אמֹר
ֹאמר ֶא ִ
 24וַ ֵתּ ֵצא וַ תּ ֶ
יוֹחנָ ן ַה ְמ ַט ֵבּל׃
ֶאת־רֹאשׁ ָ
ֹאמר ְשׁ ֵא ָל ִתי ִכּי ִת ֶתּן־לִ י
ל־ה ֶמּ ֶל וַ תּ ַ
 25וַ ְתּ ַמ ֵהר וַ ָתּ ָשׁב ֶא ַ
יוֹחנָ ן ַה ְמ ַט ֵבּל׃
ַכּיּוֹם ַבּ ֵסּ ֶפל ֶאת־רֹאשׁ ָ
בוּﬠה
ד־מאֹד ֶא ֶפס ַבּ ֲﬠבוּר ַה ְשּׁ ָ
 26וַ יִּ ְת ַﬠ ֵצּב ַה ֶמּ ֶלַ ﬠ ְ
יה׃
ת־פּנֶ ָ
יּשׁ ִבים ִﬠמּוֹ ִבּ ְמ ִסבּוֹ לֹא ָא ָבה ְל ָה ִשׁיב ֶא ָ
ְו ַה ְ
ן־ה ַטּ ָבּ ִחים וַ יְ ַצוֵּ הוּ ְל ָה ִביא
 27וַ יְ ַמ ֵהר ַה ֶמּלֶ  וַ יִּ ְשׁלַ ח ֶא ָחד ִמ ַ
יוֹחנָ ן וַ יֵּ ֶל וַ יִּ ְכרֹת ֶאת־רֹאשׁוֹ ְבּ ֵבית ַהסּ ַֹהר׃
ֶאת־רֹאשׁ ָ
יאהוּ ַב ֵסּ ֶפל וַ יִּ ְתּנֵ הוּ ַלנַּ ֲﬠ ָרה ְו ַהנַּ ֲﬠ ָרה נָ ְתנָ ה אֹתוֹ
 28וַ יְ ִב ֵ
ְל ִא ָמּהּ׃
ת־ה ָח ָלל וַ יִּ ְק ְבּ ֻרהוּ
 29וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ ַת ְל ִמ ָידיו וַ יָּ בֹאוּ וַ יִּ ְשׂאוּ ֶא ֶ
מוֹ־ק ֶבר׃
ְבּ ָ
ל־א ֶשׁר
ת־כּ ֲ
שׁוּﬠ וַ יַּגִּ ידוּ לוֹ ֶא ָ
יחים ֶאל־יֵ ַ
 30וַ יִּ ָקּ ְבצוּ ַה ְשּׁלִ ִ
ָﬠשׂוּ ְו ֵאת ֲא ֶשׁר ִל ֵמּדוּ׃
ל־מקוֹם ָשׁ ֵמם וְ ַת ְרגִּ יעוּ
יהם ְלכוּ ְונֵ ְל ָכה ֶא ָ
ֹאמר ֲאלֵ ֶ
 31וַ יּ ֶ
ד־א ֶשׁר לֹא ָמ ְצאוּ
ָשׁם ְמ ָﬠט ִכּי ַרבּוּ ַה ָבּ ִאים ְו ַה ָשּׁ ִבים ַﬠ ֲ
ל־ל ֶחם׃
ָל ֶהם ֵﬠת ֶל ֱא ָכ ָ
ל־מקוֹם ָשׁ ֵמם׃
 32וַ יֵּ ְלכוּ ָב ֳאנִ יָּ ה ְל ַב ָדּם ֶא ָ
ִ 33כּ ְראוֹת ֲהמוֹן ָה ָﬠם א ָֹתם ה ְֹל ִכים ִה ִכּירוּ אֹתוֹ ַר ִבּים ֵמ ֶהם
ל־ה ָﬠ ִרים וַ יַּ ְק ִדּימוּ ָלבֹא ֵא ָליו׃
וַ יָּ רוּצוּ ֶדּ ֶרַ היָּ ָבּ ָשׁה ִמ ָכּ ֶ
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יהם
ם־רב ְו ַר ֲח ָמיו נִ ְכ ְמרוּ ֲﬠ ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יַּ ְרא ֲהמוֹן ַﬠ ָ
 34וַ יֵּ ֵצא יֵ ַ
ין־ל ֶהם ר ֶֹﬠה וַ יָּ ֶחל ְלהוֹר ָֹתם ְדּ ָב ִרים
ִכּי ָהיוּ ַכּצֹּאן ֲא ֶשׁר ֵא ָ
שׁוֹנִ ים׃
ֹאמרוּ
י־פנָ ה ַהיּוֹם וַ יָּ בֹאוּ ֵא ָליו ַתּ ְל ִמ ָידיו וַ יּ ְ
 35וַ יְ ִהי ִכּ ָ
ַה ָמּקוֹם ָשׁ ֵמם ְו ַהיּוֹם ַרד ְמאֹד׃
יהן ִמ ָסּ ִביב
ל־ה ָﬠ ִרים ְו ַח ְצ ֵר ֶ
ַ 36שׁלְּ ֵחם ֵמ ַﬠל ָפּנֶ יְ ויֵ ְלכוּ ֶא ֶ
ה־שׁיּא ֵֹכלוּ׃
ִל ְקנוֹת ָל ֶהם ֶל ֶחם ִכּי ֵאין ָל ֶהם ַמ ֶ
ֹאמרוּ
יהם ְתּנוּ ָל ֶהם ַא ֶתּם לֶ ֱאכֹל וַ יּ ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 37וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ֶ
אתיִם ִדּינָ ר ָוּמ ָצא
ֵא ָליו ְו ִכי נֵ ֵלִ ל ְקנוֹת ָל ֶהם ֶל ֶחם ְבּ ָמ ַ
ָל ֶהם׃
רוֹת־ל ֶחם ָל ֶכם ְלכוּ ְוּראוּ וַ יִּ ְראוּ
ֶ
יהם ַכּ ָמּה ִכּ ְכּ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 38וַ יּ ֶ
ֹאמרוּ ֲח ִמ ָשּׁה ֶל ֶחם ְו ָדגִ ים ְשׁנָ יִם׃
וַ יּ ְ
ישׁבוּם ֻכּלָּ ם ֶח ֶבל ֶח ֶבל ִבּנְ אוֹת ֶדּ ֶשׁא׃
 39וַ יְ ַצו א ָֹתם ִכּי ִ
ל־שׁוּרה ֵמ ָאה ֵמ ָאה ִאישׁ וַ ֲח ִמ ִשּׁים
ָ
שׁוּרה ַﬠ
 40וַ יֵּ ְשׁבוּ ָל ֶהם ָ
ֲח ִמ ִשּׁים ִאישׁ׃
ת־שׁנֵ י ַה ָדּגִ ים וַ יִּ ָשּׂא ֵﬠינָ יו
ת־ח ֵמ ֶשׁת ַהלֶּ ֶחם ְו ֶא ְ
 41וַ יִּ ַקּח ֶא ֲ
ת־הלֶּ ֶחם וַ יִּ ֶתּן ְל ַת ְל ִמ ָידיו ָלשׂוּם
ַל ָמּרוֹם וַ יְ ָב ֶר וַ יִּ ְפרֹס ֶא ַ
ת־שׁנֵ י ַה ָדּגִ ים ִחלַּ ק לְ ֻכלָּ ם׃
יהם ְו ֶא ְ
ִל ְפנֵ ֶ
ֹאכלוּ ֻכלָּ ם וַ יִּ ְשׂ ָבּעוּ׃
 42וַ יּ ְ
תוֹתים
ן־ה ְפּ ִ
 43וַ יִּ ְשׂאוּ ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ַסלִּ ים ְמ ֵל ִאים ִמ ַ
ן־ה ָדּגִ ים׃
נּוֹת ִרים ִוּמ ַ
ַה ָ
ְ 44ו ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ָל ֲחמוּ ַבּלֶּ ֶחם ַההוּא ָהיוּ ַכּ ֲח ֶמ ֶשׁת ַא ְל ֵפי
ִאישׁ׃
ל־תּ ְל ִמ ָידיו ָל ֶר ֶדת ָבּ ֳאנִ יָּ ה ְו ַל ֲﬠבֹר ְל ָפנָ יו
ָ 45אז ָחזַ ק ְדּ ָברוֹ ַﬠ ַ
ת־ה ָﬠם׃
ל־בּית ָציְ ָדה ְבּעוֹד הוּא יְ ַשׁלַּ ח ֶא ָ
ל־ﬠ ֶבר ַהיָּ ם ֶא ֵ
ֶא ֵ
ל־ה ָהר ְל ִה ְת ַפּלֵּ ל׃
ְ 46ו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ָפּ ַטר א ָֹתם ָﬠ ָלה ַﬠ ָ
ְ 47ו ָה ֳאנִ יָּ ה ָב ָאה ְבּ ֵלב ַהיָּ ם ַא ֲח ֵרי בֹּא ָה ָﬠ ֶרב וַ יִּ וָּ ֵתר הוּא
ְל ַבדּוֹ ַבּיַּ ָבּ ָשׁה׃
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הוֹל
דוֹלה ִכּי ַה ַסּ ַﬠר ֵ
ת־ה ָשּׁ ִטים ָבּ ֳאנִ יָּ ה ְבּ ָצ ָרה גְ ָ
 48וַ יַּ ְרא ֶא ַ
יהם ְבּעוֹד ַליְ ָלה ְל ֵﬠת ָה ַא ְשׁמ ֶֹרת
יהם וַ יָּ בֹא ֲא ֵל ֶ
ְוס ֵֹﬠר נֶ גֶ ד ְפּנֵ ֶ
יּוֹאל ַל ֲﬠבֹר א ָֹתם׃
ל־פּנֵ י ַהיָּ ם וַ ֶ
יﬠית דּ ֵֹרַ ﬠ ְ
ָה ְר ִב ִ
זוֹן־רוּח
ַ
ל־פּנֵ י ַהיָּ ם וַ יַּ ְח ְשׁבוּ ִכּי ֲח
ְ 49ו ֵהם ָראוּ אֹתוֹ דּ ֵֹרַ ﬠ ְ
הוּא וַ יִּ ְצ ָﬠקוּ׃
ל־ל ָבּם
י־כלָּ ם ָראוּ אֹתוֹ ְונִ ְב ָהלוּ וַ יְ ַמ ֵהר ְל ַד ֵבּר ַﬠ ִ
ִ 50כּ ֻ
ל־תּ ָיראוּ׃
יהם ִחזְ קוּ ֲאנִ י הוּא ַא ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ יּ ֶ
רוּח ָשׁ ָכ ָכה ְו ֵהם ֵכּן
 51וַ יֵּ ֶרד ֲא ֵל ֶהם ֶאל־תּוָֹ ה ֳאנִ יָּ ה ְו ָה ַ
ָתּ ְמהוּ ְבּ ִת ְמהוֹן ֵל ָבב יֶ ֶתר ְמאֹד׃
ר־כּ ְכּרוֹת ַהלֶּ ֶחם ַﬠד־כֹּה לֹא ִה ְשׂ ִכּילוּ ִכּי
ם־בּ ְד ַב ִ
ִ 52כּי גַּ ִ
י־לב׃
ָהיוּ ִכּ ְב ֵד ֵ
ל־החוֹף׃
 53וַ יַּ ַﬠ ְברוּ וַ יָּ בֹאוּ ַא ְר ָצה גִ נֵּ ַיסר וַ יִּ ְק ְרבוּ ֶא ַ
ן־ה ֳאנִ יָּ ה ְו ַאנְ ֵשׁי ַה ָמּקוֹם ִה ִכּ ֻירהוּ
ְ 54ועוֹד ֵהם ע ִֹלים ִמ ָ
ְכּ ָרגַ ע׃
חוֹלים
ת־ה ִ
ל־ה ִכּ ָכּר וַ יָּ ֵחלּוּ ָל ֵשׂאת ֶא ַ
 55וַ יָּ ֻרצוּ ְבּ ָכ ַ
ל־ה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ ִכּי־הוּא
יאם ֶא ַ
ל־מ ְשׁ ָכּ ָבם ַל ֲה ִב ָ
ַﬠ ִ
ָשׁם׃
ל־מקוֹם ֲא ֶשׁר ָבּא ָשׁ ָמּה ִבּ ְכ ָפ ִרים אוֹ ְב ָﬠ ִרים
ְ 56וּב ָכ ָ
ל־פּנֵ י חוּצוֹת
חוֹלים ְל ָפנָ יו ַﬠ ְ
ת־ה ִ
יהן ָשׁם ָשׂמוּ ֶא ַ
ְו ַח ְצ ֵר ֶ
וַ יִּ ְת ַחנְּ נוּ־לוֹ ְל ִת ָתּם ָלגַ ַﬠת ִבּ ְכנַ ף ִבּגְ דוֹ וַ יְ ִהי כֹּל ֲא ֶשׁר
נָ גַ ע־בּוֹ וָ ָחי׃
סוֹפ ִרים ֲא ָח ִדים ֲא ֶשׁר ָבּאוּ
רוּשׁים ְו ְ
וַ יִּ ָקּ ֲהלוּ ֵא ָליו ְפּ ִ
ירוּשׁ ָליִם׃
ִמ ָ
 2וַ יִּ ְראוּ ֵאת ֲא ָח ִדים ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיו א ְֹכ ִלים ֶל ֶחם ְבּיָ ַדיִם
יּוֹכיחוּ א ָֹתם׃
ְט ֵמאוֹת ִכּי לֹא ָר ָחצוּ וַ ִ
ֹאכלוּ ֶל ֶחם ִבּ ְל ִתּי
הוּדים לֹא י ְ
ל־היְּ ִ
רוּשׁים ְו ָכ ַ
ִ 3כּי ַה ְפּ ִ
ת־ק ָבּ ַלת ַהזְּ ֵקנִ ים
ד־ה ֶפּ ֶרק ִכּי ֶא ַ
יהם ַﬠ ַ
ם־יִר ֲחצוּ ֶאת־יְ ֵד ֶ
ִא ְ
יִשׁמֹרוּ׃
ְ
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ֹאכלוּ ִבּ ְב ִלי ָר ְח ָצה וְ עוֹד ַרבּוֹת
ן־השּׁוּק לֹא י ְ
בוֹאם ִמ ַ
ְ 4וּב ָ
ילת כֹּסוֹת ְו ַכ ִדּים ְו ִכיֹּרוֹת
יהם ִל ְשׁמֹר ְכּמוֹ ְט ִב ַ
ִק ְבּלוּ ֲﬠ ֵל ֶ
ִוּמטּוֹת׃
דּוּﬠ לֹא
סּוֹפ ִרים ֵלאמֹר ַמ ַ
רוּשׁים ְו ַה ְ
 5וַ יִּ ְשׁ ֲאלוּ אֹתוֹ ַה ְפּ ִ
ת־מס ַֹרת ַהזְּ ֵקנִ ים ִכּי ֵהם א ְֹכ ִלים ֶל ֶחם
יִשׁ ְמרוּ ַת ְל ִמ ֶידיֶ א ְ
ְ
ילת יָ ָדיִם׃
ְבּ ִלי נְ ִט ַ
יטב נִ ָבּא ֲﬠ ֵל ֶיכם יְ ַשׁ ְﬠיָ הוּ
י־לב ֵה ֵ
יהם ַחנְ ֵפ ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 6וַ יּ ֶ
ַכּ ָכּתוּב ָה ָﬠם ַהזֶּ ה ִבּ ְשׂ ָפ ָתיו ִכּ ְבּדוּנִ י ְו ִלבּוֹ ִר ַחק ִמ ֶמּנִּ י׃
ְ 7ותֹהוּ ְיִר ָא ָתם א ִֹתי ִמ ְצת ֲאנָ ִשׁים ְמ ַל ְמּ ִדים׃
ילת
ִ 8כּי ִמ ְצת ֱאל ִֹהים ֲﬠזַ ְב ֶתּם וַ ִתּ ְשׁ ְמרוּ ְמס ַֹרת ֲאנָ ִשׁים ְט ִב ַ
ַכּ ִדּים ְוכֹסוֹת וְ ָכ ֵאלֶּ ה ַרבּוֹת ַא ֶתּם ע ִֹשׂים׃
יט ְב ֶתּם ִל ְמאֹס ְבּ ִמ ְצת ֱאל ִֹהים ְל ַמ ַﬠן
יהם ֵה ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 9וַ יּ ֶ
ת־ק ָבּ ַל ְת ֶכם׃
ִתּנְ ְצרוּ ֶא ַ
ת־א ֶמְּ וּמ ַקלֵּ ל ָא ִביו
ת־א ִביְ ו ֶא ִ
י־משׁה ָא ַמר ַכּ ֵבּד ֶא ָ
ִ 10כּ ֶ
יוּמת׃
ְו ִאמּוֹ מוֹת ָ
ֹאמר ְל ָא ִביו אוֹ לְ ִאמּוֹ ָק ְר ָבּן
ְ 11ו ַא ֶתּם א ְֹמ ִרים ִאישׁ ִכּי־י ַ
ל־הנָּ ָאה ֲא ֶשׁר ֶתּ ְהנֶ ה ִמ ֶמּנּוּ ֲה ֵרי זֶ ה נֶ ֶדר׃
ָכּ ַ
וּל ִאמּוֹ׃
אוּמה לְ ָא ִביו ְ
ְ 12ולֹא ִת ְתּנוּ לוֹ ַל ֲﬠשׂוֹת עוֹד ְמ ָ
ת־דּ ַבר ֱאל ִֹהים ִמ ְפּנֵ י ְמס ַֹר ְת ֶכם ֲא ֶשׁר ִתּ ְמ ְסרוּ
 13וַ ָתּ ֵפרוּ ֶא ְ
ַא ֶתּם ְו ֵכן ַרבּוֹת ַא ֶתּם ע ִֹשׂים׃
יהם ַה ֲאזִ ינוּ ֵאלַ י
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ל־ה ָﬠם וַ יּ ֶ
יּוֹסף וַ יִּ ְק ָרא ֶא ָ
 14וַ ֶ
ֻכּלְּ ֶכם ְו ַה ְשׂ ִכּילוּ׃
יוּכל
חוּצה־לּוֹ ַ
ֵ 15אין ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר יָ בֹא ְבּ ֶק ֶרב ָה ָא ָדם ִמ ָ
ְל ַט ֵמּא אֹתוֹ ִכּי ִאם־זֶ ה ֲא ֶשׁר יֵ ֵצא ִמ ֶמּנּוּ הוּא יְ ַט ֵמּא
ת־ה ָא ָדם׃
ֶא ָ
יִשׁ ָמע׃
ר־אזְ נַ יִם לוֹ ִל ְשׁמ ַֹﬠ ְ
ִ 16מי ֲא ֶשׁ ָ
ְ 17ו ַכ ֲא ֶשׁר ָשׁב ִמתּוָֹ ה ָﬠם ַה ָבּיְ ָתה וַ יִּ ְשׁ ֲאלוּ אֹתוֹ ַתּ ְל ִמ ָידיו
ל־דּ ַבר ְמ ָשׁלוֹ׃
ַﬠ ְ
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ם־א ֶתּם עוֹד ִבּ ְב ִלי ִבינָ ה ֲהלֹא
יהם ֲה ִכי גַ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 18וַ יּ ֶ
ל־ה ָבּא ִמחוּץ ֶאל־תּוָֹ ה ָא ָדם לֹא יְ ַט ְמּ ֶאנּוּ׃
ַת ְשׂ ִכּילוּ ִכּי ָכּ ַ
ל־כּ ֵרשׂוֹ ִוּמ ָשּׁם יֵ ֵצא
ם־א ְ
ִ 19כּי לֹא־יָ בֹא ֶאל־לִ בּוֹ ִכּי ִא ֶ
ל־מזוֹן׃
ַה ַפּ ְר ְשׁדֹנָ ה ֲא ֶשׁר יְ זַ ֵקּק ָכּ ָ
ֹאמר ָא ֵכן ַהיּ ֵֹצא ִמתּוָֹ ה ָא ָדם הוּא יְ ַט ְמּ ֶאנּוּ׃
 20וַ יּ ַ
ִ 21כּי ִמתּוָֹ ה ָא ָדם ִמתּוִֹ לבּוֹ יֵ ְצאוּ ְיִצ ֵרי ַמ ֲח ָשׁבוֹת ָרעוֹת
זְ נוּנִ ים גְּ נֵ ָבה וָ ָר ַצח׃
ת־ﬠיִן
 22נִ ֻא ִפים ַא ֲה ַבת ֶבּ ַצע וָ ֶר ַשׁע ְר ִמיָּ ה ְוזִ ָמּה ְו ָר ַﬠ ַ
דּוּפים גֵּ אוּת וּנְ ָב ָלה׃
גִּ ִ
ל־ה ָרעוֹת ָה ֵאלֶּ ה ִמתּוָֹ ה ָא ָדם ֵהן י ְֹצאוֹת ְוּמ ַט ְמּאוֹת
ָ 23כּ ָ
אֹתוֹ׃
ל־א ַחד
 24וַ יָּ ָקם וַ יֵּ ֶלִ מ ָשּׁם ֶאל־גְּ בוּל צוֹר ְו ִצידוֹן וַ יָּ בֹא ֶא ַ
ַה ָבּ ִתּים ְולֹא ָא ָבה ֲא ֶשׁר יַ ִכּ ֶירנּוּ ִאישׁ ַא לֹא יָ כֹל ְל ִה ָסּ ֵתר׃
רוּח ֻט ְמ ָאה ְמ ַב ִﬠ ָתּהּ ָשׁ ְמ ָﬠה
ִ 25כּי ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר ִבּ ָתּהּ ַהיַּ ְל ָדּה ַ
ָﬠ ָליו וַ ְתּ ַמ ֵהר וַ ָתּבֹא וַ ִתּפֹּל ְל ַרגְ ָליו׃
וּמוֹל ְד ָתּהּ ֲא ַרם־צֹר וַ ְתּ ַב ְק ֵשׁהוּ ְל ַה ְר ִחיק
ַ
ְ 26ו ָה ִא ָשּׁה יְ וָ נִ ית
רוּח ָה ָר ָﬠה ִמ ֶקּ ֶרב ִבּ ָתּהּ׃
ת־ה ַ
ֶא ָ
שׁוּﬠ נָ תוֹן ַל ָבּנִ ים ִל ְשׂבּ ַֹﬠ ִראשׁוֹנָ ה
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
 27וַ יּ ֶ
וּל ַה ְשׁ ִליכוֹ ִל ְפנֵ י
ת־ל ֶחם ַה ָבּנִ ים ְ
ִכּי לֹא־נָ כוֹן ָל ַק ַחת ֶא ֶ
ַה ְכּ ָל ִבים׃
ֹאכלוּ
ם־ה ְכּ ָל ִבים י ְ
ֹאמר ֵאלָ יו ֵכּן ֲאדֹנִ י ֶא ֶפס גַּ ַ
 28וַ ַתּ ַﬠן וַ תּ ֶ
תוֹתי ֶל ֶחם ַה ָבּנִ ים׃
ַתּ ַחת ַה ֻשּׁ ְל ָחן ִמ ְפּ ֵ
רוּח
י־לָ ס ָרה ָה ַ
יה יַ ַﬠן ָכּזֹאת ִדּ ַבּ ְר ְתּ ְל ִכ ָ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
 29וַ יּ ֶ
ָה ָר ָﬠה ִמ ִבּ ֵתּ׃
ל־מ ָטּ ָתהּ
ת־בּ ָתּהּ שׂ ֶֹכ ֶבת ַﬠ ִ
ל־בּ ָיתהּ וַ ִתּ ְמ ָצא ֶא ִ
 30וַ ָתּ ָשׁב ֶא ֵ
יה׃
רוּח ָה ָר ָﬠה ָס ָרה ֵמ ָﬠ ֶל ָ
ְו ָה ַ
 31וַ יִּ ֶפן וַ יֵּ ֵצא ִמגְּ בוּל צוֹר ֶדּ ֶרִ צידוֹן וַ יָּ בֹא ַﬠד־יָ ם ַהגָּ ִליל
פּוֹליס׃
ְבּתוֹ גְּ בוּל ֶדּ ַכּ ִ
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 32וַ יָּ ִביאוּ ֵא ָליו ִאישׁ ֵח ֵרשׁ ְו ִאלֵּ ם וַ יִּ ְפ ְצרוּ־בוֹ ָלשׂוּם
ֶאת־יָ דוֹ ָﬠ ָליו׃
ת־א ְצ ְבּע ָֹתיו ְבּ ָאזְ נָ יו
 33וַ יִּ ָקּ ֵחהוּ ִמ ֶקּ ֶרב ָה ָﬠם ְל ַבדּוֹ וַ יָּ ָשׂם ֶא ֶ
וַ יָּ ָרק וַ יִּגַּ ע ִבּ ְלשׁוֹנוֹ׃
ֹאמר לוֹ ִא ַפּ ַתּח ֲא ֶשׁר
 34וַ יִּ ָשּׂא ֵﬠינָ יו ַל ָמּרוֹם וַ יֵּ ָאנַ ח וַ יּ ֶ
יֵ ָא ֵמר ִה ְת ַפּ ֵתּ ַח׃
וּמוֹס ֵרי ְלשׁוֹנוֹ נִ ָתּקוּ וַ יְ ַד ֵבּר ְבּ ָשׂ ָפה
ְ
 35וַ יִּ ָפּ ְתחוּ ָאזְ נָ יו
רוּרה׃
ְב ָ
יהם
יהם ְל ִב ְל ִתּי יַ גִּ ידוּ ְל ִאישׁ ְו ַכ ֲא ֶשׁר יְ ַצוֶּ ה ֲﬠ ֵל ֶ
 36וַ יְ ַצו ֲﬠלֵ ֶ
ת־ה ָדּ ָבר ָבּ ַר ִבּים׃
יﬠ ֶא ַ
יוֹסיפוּ ְל ַה ְשׁ ִמ ַ
ֵכּן ִ
ל־א ֶשׁר ָﬠ ָשׂה טוֹב ְמאֹד ִכּי
ד־מאֹד ֵלאמֹר ָכּ ֲ
 37וַ יִּ ְת ְמהוּ ַﬠ ְ
ל־פּיו ֵח ְר ִשׁים שׁ ְֹמ ִﬠים ְו ִאלְּ ִמים ְמ ַד ְבּ ִרים׃
ַﬠ ִ

8

ם־רב ְולֹא
וַ יְ ִהי ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם וַ יִּ ְת ַא ְסּפוּ ֵא ָליו ַﬠ ָ
שׁוּﬠ
ָהיָ ה ָל ֶהם ָכּל־א ֶֹכל ְל ַמלֵּ א ְלנַ ְפ ָשׁם וַ יִּ ְק ָרא יֵ ַ
יהם׃
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ל־תּ ְל ִמ ָידיו וַ יּ ֶ
ֶא ַ
ל־ה ָﬠם ִכּי ָﬠ ְמדוּ ִﬠ ָמּ ִדי זֶ ה ְשׁל ֶֹשׁת
אתי ַר ֲח ִמים ַﬠ ָ
ָ 2מ ֵל ִ
יָ ִמים ְו ֵאין ָל ֶהם ַמה־לֶּ ֱאכֹל׃
יהם ְיִת ַﬠלְּ פוּ ַבּ ָדּ ֶרְ ויֵ שׁ ֵמ ֶהם
ְ 3ו ִכי ֲא ַשׁלְּ ֵחם ְר ֵﬠ ִבים ְל ָב ֵתּ ֶ
ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ִמ ֶמּ ְר ָחק׃
ד־אישׁ ַבּ ִמּ ְד ָבּר
 4וַ יַּ ֲﬠנוּ אֹתוֹ ַת ְל ִמ ָידיו ֵמ ַאיִן ַתּ ִשּׂיג יַ ִ
ת־אלֶּ ה ָל ֶחם׃
יﬠ ֶא ֵ
ְל ַה ְשׂ ִבּ ַ
ֹאמרוּ ִשׁ ְב ָﬠה׃
 5וַ יִּ ְשׁ ַאל א ָֹתם ֵלאמֹר ַכּ ָמּה לָ ֶכם לֶ ֶחם וַ יּ ְ
ת־שׁ ְב ַﬠת
יִקּח ֶא ִ
ל־ה ָא ֶרץ וַ ַ
ת־המוֹן ָה ָﬠם ָל ֶשׁ ֶבת ַﬠ ָ
 6וַ יְ ַצו ֶא ֲ
יהם
ל־תּ ְל ִמ ָידיו ָלשׂוּם ִל ְפנֵ ֶ
ַהלֶּ ֶחם וַ יְ ָב ֶר וַ יִּ ְפרֹס וַ יִּ ֵתּן ֶא ַ
וַ יָּ ִשׂמוּ ִל ְפנֵ י ֲהמוֹן ָה ָﬠם׃
ֹאמר
יהם וַ יּ ֶ
ְ 7וּמ ַﬠט ָדּגִ ים ְק ַטנִּ ים ָהיוּ ָל ֶהם ֲא ֶשׁר ֵבּ ַרֲ ﬠ ֵל ֶ
ת־אלֶּ ה׃
ם־א ֵ
יהם גַּ ֶ
ָלשׂוּם לִ ְפנֵ ֶ
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נּוֹת ִרים ִשׁ ְב ָﬠה
תוֹתים ַה ָ
ת־ה ְפּ ִ
ֹאכלוּ וַ יִּ ְשׂ ָבּעוּ וַ יִּ ְשׂאוּ ֶא ַ
 8וַ יּ ְ
ַסלִּ ים׃
י־כן ִשׁלַּ ח
י־אישׁ וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ְ 9ו ֵהם ָהיוּ ְכּ ַא ְר ַבּ ַﬠת ַא ְל ֵפ ִ
ת־ה ָﬠם׃
ֶא ָ
נוּתא׃
ם־תּ ְל ִמ ָידיו וַ יָּ בֹא ְשׂ ֵדה ַד ְל ָמ ָ
ָ 10אז יָ ַרד ָבּ ֳאנִ יָּ ה ִﬠ ַ
וּל ַב ֲﬠבוּר נַ סּוֹתוֹ
רוּשׁים וַ יָּ ֵחלּוּ ְל ִה ְתוַ ַכּח ִאתּוֹ ְ
 11וַ יֵּ ְצאוּ ַה ְפּ ִ
ן־ה ָשּׁ ָמיִם׃
ָשׁ ֲאלוּ ָל ֵתת ָל ֶהם אוֹת ִמ ַ
דּוּﬠ יְ ַב ֵקּשׁ ַהדּוֹר ַהזֶּ ה
 12וַ יֵּ ָאנַ ח ִבּ ְמ ִרירוּת רוּחוֹ ֵלאמֹר ַמ ַ
אוֹת ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי אוֹת לֹא יִנָּ ֵתן לַ דּוֹר ַהזֶּ ה׃
ל־ﬠ ֶבר ַהיָּ ם׃
 13וַ יַּ ֲﬠזֹב א ָֹתם וַ יָּ ָשׁב וַ יַּ ֲﬠבֹר ָבּ ֳאנִ יָּ ה ֶא ֵ
ְ 14ו ֵהם ָשׁ ְכחוּ ָל ַק ַחת ִא ָתּם ֵצ ָדה ַל ָדּ ֶרְ ולֹא־נִ ְמ ָצא
ר־ל ֶחם ֶא ָחת׃
ָב ֳאנִ יָּ ָתם ִבּ ְל ִתּי ִכּ ַכּ ֶ
ְ 15והוּא ִהזְ ִהיר א ָֹתם ֵלאמֹר ְראוּ ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֵמ ֻח ְמ ַצת
הוֹרדוֹס׃
רוּשׁים ִוּמ ְשּׂאֹר ְ
ַה ְפּ ִ
י־ל ֶחם
ת־א ִחיו ֵלאמֹר ַﬠל ִכּ ֶ
 16וַ יְ ִהי ֵהם נְ דוֹנִ ים ִאישׁ ֶא ָ
ֵאין ִא ָתּנוּ׃
יהם ָל ָמּה־זֶּ ה ַא ֶתּם נְ דוֹנִ ים ַﬠל
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 17וַ יֵּ ַדע יֵ ַ
י־אין ָל ֶכם ָל ֶחם ֲה ִכי לֹא ָת ִבינוּ ְולֹא ַת ְשׂ ִכּילוּ ְולִ ְבּ ֶכם
ִכּ ֵ
ָכּ ֵבד ַﬠד־כֹּה׃
ֵ 18ﬠינַ יִם ָל ֶכם ְולֹא ִת ְראוּ ְו ָאזְ נַ יִם ָל ֶכם ְולֹא ַת ְק ִשׁיבוּ ְולֹא
ִתזְ כֹּרוּ׃
ת־ח ֵמ ֶשׁת ַהלֶּ ֶחם ַל ֲח ֵמ ֶשׁת ֲא ָל ִפים
ַ 19כּ ֲא ֶשׁר ָפּ ַר ְס ִתּי ֶא ֲ
ֹאמרוּ ֵאלָ יו
אתם ֵמ ֶהם וַ יּ ְ
תוֹתים נְ ָשׂ ֶ
ַכּ ָמּה ַסלִּ ים ְמ ֵל ִאים ְפּ ִ
ים־ﬠ ָשׂר׃
ְשׁנֵ ָ
ן־ה ֶשּׁ ַבע ְל ַא ְר ַבּ ַﬠת ָה ֲא ָל ִפים ַכּ ָמּה ַסלִּ ים ְמ ֵל ִאים
ִ 20וּמ ַ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ִשׁ ְב ָﬠה׃
אתם ֵמ ֶהם וַ יּ ְ
תוֹתים נְ ָשׂ ֶ
ְפּ ִ
יהם ֲה ִכי עוֹד לֹא ַת ְשׂ ִכּילוּ ַﬠד־כֹּה׃
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 21וַ יּ ֶ
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ל־בּית ָציְ ָדה וַ יָּ ִביאוּ ֵא ָליו ִאישׁ ִﬠוֵּ ר וַ יְ ַב ְק ֻשׁהוּ
 22וַ יָּ בֹאוּ ֶא ֵ
ְל ִתתּוֹ ָלגַ ַﬠת בּוֹ׃
ל־מחוּץ ָל ִﬠיר וַ יָּ ָרק
יאהוּ ֶא ִ
יּוֹצ ֵ
 23וַ יַּ ֲחזֵ ק ְבּיַ ד ָה ִﬠוֵּ ר וַ ִ
ְבּ ֵﬠינָ יו ְו ֶאת־יָ ָדיו ָשׂם ָﬠ ָליו וַ יִּ ְשׁ ָא ֵלהוּ ִאם־הוּא ר ֶֹאה
אוּמה׃
ְמ ָ
ֹאמר ֲאנִ י ר ֶֹאה ֲאנָ ִשׁים ִכּי ֲאנִ י ר ֶֹאה
ת־ﬠינָ יו וַ יּ ַ
 24וַ יִּ ָשּׂא ֶא ֵ
מוֹ־ﬠ ִצים׃
א ָֹתם ה ְֹל ִכים ְכּ ֵ
ל־ﬠינָ יו וַ יִּ ְפ ַקח א ָֹתן ָאז ִה ְת ַר ֵפּא
 25וַ יָּ ֶשׂם ֶאת־יָ ָדיו ֵשׁנִ ית ַﬠ ֵ
ל־דּ ָבר ֶאל־נָ כוֹן׃
וַ יַּ ְרא ָכּ ָ
ל־תּבֹא ָבּ ִﬠיר ְו ַאל ְל ַהגִּ יד
ֹאמר ַא ָ
ל־בּיתוֹ וַ יּ ַ
 26וַ יְ ַשׁלְּ ֵחהוּ ֶא ֵ
ְל ִאישׁ ָדּ ָבר ָבּ ִﬠיר׃
ל־ה ְכּ ָפ ִרים
ם־תּ ְל ִמ ָידיו ֶא ַ
שׁוּﬠ ִמ ָשּׁם וַ יֵּ ֶלִ ﬠ ַ
 27וַ יֵּ ֵצא יֵ ַ
ילפּוֹס וַ יְ ִהי ַבּ ֶדּ ֶר וַ יִּ ְשׁ ַאל א ָֹתם לֵ אמֹר
ְבּ ִק ְיס ִרין ֲא ֶשׁר ְל ִפ ִ
י־אנִ י׃
ָמה־א ְֹמ ִרים ָה ֲאנָ ִשׁים ָﬠ ַלי ִמ ָ
יוֹחנָ ן ַה ְמ ַט ֵבּל וְ יֵ שׁ א ְֹמ ִרים ֵא ִליָּ הוּ
ֹאמרוּ ָ
 28וַ יַּ ֲﬠנוּ וַ יּ ְ
יאים׃
ן־הנְּ ִב ִ
וַ ֲא ֵח ִרים א ְֹמ ִרים ֶא ָחד ִמ ַ
י־אנִ י
ֹאמרוּ ָﬠ ַלי ִמ ָ
 29וַ יִּ ְשׁ ַאל א ָֹתם ֵלאמֹר ְו ַא ֶתּם ַמה־תּ ְ
יח׃
ֹאמר ֵאלָ יו ַא ָתּה הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
וַ יַּ ַﬠן ֶפּ ְטרוֹס וַ יּ ֶ
ֹדוֹתיו׃
יהם ְל ִב ְל ִתּי ַהגֵּ ד ְל ִאישׁ ַﬠל־א ָ
 30וַ יְ ַצו ֲﬠ ֵל ֶ
ן־ה ָא ָדם
ָ 31אז ֵה ֵחל ְלהוֹר ָֹתם ֵלאמֹר ַר ִבּים ַמ ְכא ִֹבים ְל ֶב ָ
סּוֹפ ִרים ְיִמ ֲאסוּ בוֹ ִו ִימ ֻיתהוּ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ַה ְ
ְו ַהזְּ ֵקנִ ים ְו ָר ֵ
ִוּמ ְק ֵצה ְשׁל ֶֹשׁת יָ ִמים יָ קוּם׃
יטב וַ יִּ ַקּח אֹתוֹ ֶפּ ְטרוֹס
ת־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ִהגִּ יד ַבּ ֵאר ֵה ֵ
ְ 32ו ֶא ַ
הוֹכיחוֹ ִבּ ְד ָב ִרים׃
וַ יָּ ֶחל ְל ִ
ל־תּ ְל ִמ ָידיו וַ יִּגְ ַﬠר
ַ 33א הוּא ָפּנָ ה כֹּה וָ כֹה וַ יַּ ֵבּט ֶא ַ
ל־פּנַ י ִכּי לֹא ַת ְשׂ ִכּיל
ְבּ ֶפ ְטרוֹס ֵלאמֹר סוּר ָשׁ ָטן ֵמ ַﬠ ָ
ת־א ֶשׁר ָל ָא ָדם׃
ם־א ֲ
ת־א ֶשׁר ֵלאל ִֹהים ִכּי ִא ֶ
ֶא ֲ
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יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ל־תּ ְל ִמ ָידיו וַ יּ ֶ
ל־ה ָﬠם ְו ֶא ַ
 34וַ יִּ ְק ָרא ֶא ָ
יִשּׂא
י־ה ָח ֵפץ ָל ֶל ֶכת ַא ֲח ַרי יַ ְשׁלִ יֶ את־נַ ְפשׁוֹ ִמנֶּ גֶ ד ְו ָ
ִמ ֶ
ת־צ ָלבוֹ ְויֵ ֵלַ א ֲח ָרי׃
ֶא ְ
י־ה ָח ֵפץ ְל ַה ִצּיל ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ִתּ ָכּ ֶרת־לוֹ
ִ 35כּי ִמ ֶ
שׂוֹרה
וּל ַמ ַﬠן ַה ְבּ ָ
י־א ֶשׁר־יַ ְכ ִרית ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ְל ַמ ֲﬠנִ י ְ
ִוּמ ֲ
ְיִמ ָצ ֶאנָּ ה׃
ל־ה ָא ֶרץ ְונַ ְפשׁוֹ
ת־כּ ָ
ם־יִקנֶ ה־לּוֹ ֶא ָ
ה־בּ ַצע ְל ִאישׁ ִא ְ
ִ 36כּי ַמ ֶ
ִתּ ָכּ ֶרת־לוֹ׃
 37אוֹ ַמה־יִּ ֶתּן ִאישׁ ִפּ ְדיוֹן נַ ְפשׁוֹ׃
ל־אישׁ ֲא ֶשׁר יֵ בוֹשׁ ִמ ֶמּנִּ י ִוּמ ְדּ ָב ַרי ַבּדּוֹר ַהבֹּגֵ ד
ִ 38כּי ָכּ ִ
ן־ה ָא ָדם יֵ בוֹשׁ ִמ ֶמּנּוּ גַּ ם־הוּא ַכּ ֲא ֶשׁר
פּשׁ ַﬠ ַהזֶּ ה ַאף ֶבּ ָ
ְו ַה ֵ
דוֹשׁים׃
ם־מ ְל ָא ָכיו ַה ְקּ ִ
יָ בֹא ִב ְכבוֹד ָא ִביו ִﬠ ַ
ן־הנִּ ָצּ ִבים
יהם ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם יֵ שׁ ִמ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ יּ ֶ
י־יִראוּ ֵצאת ַמלְ כוּת
ֹא־יִט ֲﬠמוּ ָמוֶ ת ַﬠד ִכּ ְ
פֹּה ֲא ֶשׁר ל ְ
בוּרה׃
ֱאל ִֹהים ִבּגְ ָ
ת־פּ ְטרוֹס ְו ֶאת־יַ ֲﬠקֹב
שׁוּﬠ ֶא ֶ
ְ 2ו ַא ֲח ֵרי ֵשׁ ֶשׁת יָ ִמים ָל ַקח יֵ ַ
ל־הר גָּ ב ַֹהּ ְל ַב ָדּם וַ יִּ ְשׁ ַתּנֶּ ה
יאם ֶא ַ
ת־יוֹחנָ ן ִאתּוֹ וַ יְ ִב ֵ
ָ
ְו ֶא
יהם׃
ְל ֵﬠינֵ ֶ
יוּכל ְל ַכ ֵבּס
כּוֹבס ָבּ ָא ֶרץ ַ
נוֹצצוּ ְו ִה ְל ִבּינוּ ֵאין ֵ
ְ 3וּבגָ ָדיו ְ
מוֹהם׃
ְבּגָ ִדים לְ ָבנִ ים ְכּ ֶ
שׁוּﬠ׃
יהם ִמ ַדּ ְבּ ִרים ִﬠם־יֵ ַ
וּמשׁה נִ ְראוּ ֲא ֵל ֶ
ְ 4ו ִהנֵּ ה ֵא ִליָּ הוּ ֶ
שׁוּﬠ ַר ִבּי טוֹב לָ נוּ ָל ֶשׁ ֶבת
ֹאמר ֶאל־יֵ ַ
 5וַ יַּ ַﬠן ֶפּ ְטרוֹס וַ יּ ֶ
משׁה ְו ַא ַחת
פֹּה נַ ֲﬠ ֶשׂה־נָּ א ָשׁלֹשׁ ֻסכּוֹת ַא ַחת ְלַ א ַחת ְל ֶ
ְל ֵא ִליָּ הוּ׃
יהם ֵא ָימ ָתה
ִ 6כּי הוּא לֹא־יָ ַדע ַמה־לְּ ַד ֵבּר ִכּי נָ ְפ ָלה ֲﬠלֵ ֶ
וָ ָפ ַחד׃
ן־ה ָﬠנָ ן לֵ אמֹר זֶ ה
יהם ְוקוֹל י ֵֹצא ִמ ֶ
ְ 7ו ִהנֵּ ה ָﬠנָ ן ָס ַכֲ ﬠ ֵל ֶ
ְבּנִ י יְ ִד ִידי ֵא ָליו ִתּ ְשׁ ָמעוּן׃
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שׁוּﬠ
זוּל ִתי יֵ ַ
ֹא־ראוּ עוֹד ִאישׁ ָ
וּפ ְתאֹם ִה ִבּיטוּ ִמ ָסּ ִביב ְול ָ
ִ 8
ְל ַבדּוֹ ִא ָתּם׃
ן־ה ָהר וַ יְ ַצו א ָֹתם ְל ִב ְל ִתּי ַהגֵּ ד ְל ִאישׁ
 9וַ יְ ִהי ְבּ ִר ְד ָתּם ִמ ָ
ן־ה ֵמּ ִתים׃
ן־ה ָא ָדם ִמ ַ
ת־א ֶשׁר ָראוּ ַﬠד ִכּי־יָ קוּם ֶבּ ָ
ֶא ֲ
ה־היא
יהם ַמ ִ
ת־ה ָדּ ָבר ְבּ ִל ָבּם וַ יַּ ְח ְקרוּ ֵבינֵ ֶ
ְ 10ו ֵהם ָשׁ ְמרוּ ֶא ַ
ן־ה ֵמּ ִתים׃
קוּמה ִמ ַ
ַה ְתּ ָ
סּוֹפ ִרים ִכּי
ֹאמרוּ ַה ְ
 11וַ יִּ ְשׁ ֲאלוּ אֹתוֹ ֵלאמֹר ָל ָמּה־זֶּ ה י ְ
ֵא ִליָּ הוּ בֹּא יָ בֹא ִראשׁוֹנָ ה׃
יהם ָא ֵכן ֵא ִליָּ הוּ יָ בֹא ִראשׁוֹנָ ה ְו ֵה ִשׁיב
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 12וַ יּ ֶ
ן־ה ָא ָדם ֵכּן גַּ ם־הוּא נָ כוֹן
ת־הכֹּל ְוּכמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ַﬠל ֶבּ ָ
ֶא ַ
ִל ְהיוֹת ְמ ֻﬠנֶּ ה ְוּמ ֻד ָכּא ְונִ גְ זָ ר ֵמ ֶא ֶרץ ַחיִּ ים׃
ם־א ִליָּ הוּ ְכּ ָבר ָבּא וַ יַּ ֲﬠשׂוּ־בוֹ
ֶ 13א ֶפס ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי גַּ ֵ
ִכּ ְרצוֹנָ ם ַכּ ָכּתוּב ָﬠ ָליו׃
ם־רב
ל־שׁ ָאר ַה ַתּלְ ִמ ִידים וַ יִּ ְראוּ ַﬠ ָ
 14וַ יְ ִהי ְכּב ָֹאם ֶא ְ
סוֹפ ִרים ִמ ְתוַ ְכּ ִחים ִﬠ ָמּ ֶהם׃
יבוֹתם ְו ְ
ְס ִב ָ
אוֹתם אֹתוֹ ִה ְשׁ ָתּאוּ ָתּ ָמהוּ וַ יָּ ֻרצוּ
ל־ה ָﬠם ִכּ ְר ָ
ְ 15ו ָכ ָ
וַ יִּ ְשׁ ֲאלוּ־לוֹ ְל ָשׁלוֹם׃
ה־א ֶתּם ִמ ְתוַ ְכּ ִחים ִﬠ ָמּ ֶהם׃
אוֹתם ָמ ַ
ְ 16והוּא ָשׁ ַאל ָ
ת־בּנִ י
אתי ְלָ בּזֶ ה ֶא ְ
ן־ה ָﬠם ַר ִבּי ֵה ֵב ִ
 17וַ יַּ ַﬠן אֹתוֹ ֶא ָחד ִמ ָ
ר־רוּח ִאלֵּ ם ְמ ַב ֲﬠתוֹ׃
ַ
ֲא ֶשׁ
יוֹריד ִרירוֹ ְו ִשׁנָּ יו יַ ֲחרֹק
יִט ְר ֶפנּוּ ִ
וּל ֵﬠת יַ ֲחזִ יק בּוֹ ְ
ְ 18
ל־תּ ְל ִמ ֶידיְ לגָ ְרשׁוֹ ְולֹא יָ כֹלוּ׃
ד־א ֶשׁר יָ ֵבשׁ כֹּחוֹ וָ א ַֹמר ֶא ַ
ַﬠ ֲ
ד־מ ַתי
יהם הוֹי דּוֹר לֹא ֵא ֻמן בּוֹ ַﬠ ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 19וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ֶ
יאהוּ ֵא ַלי ֵהנָּ ה׃
ד־מ ַתי ֶא ָשּׂא ֶא ְת ֶכם ֲה ִב ֻ
ֶא ְהיֶ ה ִﬠ ָמּ ֶכם ַﬠ ָ
רוּח וַ יַּ ְחתֹּף אֹתוֹ ָחתֹף
יאהוּ ְל ָפנָ יו ְו ַכ ֲא ֶשׁר ָר ָאהוּ ָה ַ
 20וַ יְ ִב ֻ
ְו ָטרֹף וַ יִּ פֹּל ַא ְר ָצה וַ יִּ ְתגּ ֵֹלל ְבּ ִרירוֹ׃
ֹאמר ִמ ֵימי
ת־א ִביו ֵמ ֵאיזֶ ה יוֹם ָדּ ַבק בּוֹ זֶ ה וַ יּ ֶ
 21וַ יִּ ְשׁ ַאל ֶא ָ
עוּריו׃
נְ ָ
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וּפ ָﬠ ִמים ַרבּוֹת ִה ִפּילוֹ ָב ֵאשׁ ַוּב ַמּיִם ְל ַה ֲא ִבידוֹ ַאִ אם
ְ 22
יﬠנוּ׃
הוֹשׁ ֵ
חוּסה־נָּ א ָﬠ ֵלינוּ וְ ִ
שׁ־ל ֵאל יָ ְדַ ל ֲﬠשׂוֹת ָדּ ָבר ָ
יֶ ְ
שׁ־ל ֵאל יָ ְד לְ ַה ֲא ִמין ָא ָתּה
שׁוּﬠ ִאם יֶ ְ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 23וַ יּ ֶ
ל־דּ ָבר יֵ ָﬠ ֶשׂה׃
ְל ַמ ֲא ִמין ָכּ ָ
ֹאמר ִבּ ְד ָמעוֹת ִהנְ נִ י ַמ ֲא ִמין ֲאדֹנִ י
 24וַ יִּ ְצ ַﬠק ֲא ִבי ַהיֶּ ֶלד וַ יּ ַ
יﬠה ַל ֲח ַסר ֱאמוּנָ ה ָכּמֹנִ י׃
הוֹשׁ ָ
ִ
רוּח
שׁוּﬠ ִכּי ֶה ָהמוֹן ה ֵֹלָ הלוֹ וָ ָרב וַ יִּגְ ַﬠר ְבּ ַ
 25וַ יַּ ְרא יֵ ַ
רוּח ִאלֵּ ם ְו ֵח ֵרשׁ
ַה ֻטּ ְמ ָאה ֵלאמֹר ֲאנִ י ְמ ַצוְּ ֵ צא ִמ ֶמּנּוּ ַ
ל־תּוֹסף ָלבוֹא־בוֹא עוֹד׃
ִ
ַא
 26וַ יִּ ְצ ַﬠק וַ יִּ ְטרֹף ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ְבּ ַאפּוֹ וַ יֵּ ֵצא ְו ַהנַּ ַﬠר נִ ְשׁ ַאר
ַכּ ֵמּת ְו ַר ִבּים ָא ְמרוּ ִכּי־גָ וָ ע׃
שׁוּﬠ ֶה ֱחזִ יק ְבּיָ דוֹ וַ יְ ִק ֵימהוּ וַ יָּ קֹם׃
ְ 27ויֵ ַ
 28וַ יְ ִהי ְבּבֹאוֹ ַה ַבּיְ ָתה וַ יִּ ְשׁ ֲאלוּ אֹתוֹ ַתּ ְל ִמ ָידיו ְו ֵהם ְל ַב ָדּם
דּוּﬠ לֹא ָמ ְצ ָאה יָ ֵדנוּ ֲאנַ ְחנוּ ְלגָ ְרשׁוֹ׃
ִאתּוֹ ַמ ַ
רוּח ָרע ָכּזֶ ה לֹא־יְ ג ָֹרשׁ ִכּי
ַ
יהם ִמין
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 29וַ יּ ֶ
ם־בּ ְת ִפלָּ ה ְוּבצוֹם׃
ִא ִ
 30וַ יֵּ ְצאוּ ִמ ָשּׁם וַ יַּ ַﬠ ְברוּ ַבגָּ ִליל ְולֹא ָא ָבה ָשׁם ְל ִהוָּ ַדע
ְל ִאישׁ׃
יהם ֵאי
ִ 31כּי ִה ְק ִדּישׁ ִﬠתּוֹ ְל ַל ֵמּד ְל ַת ְל ִמ ָידיו ְו ָל ִשׂים ִל ְפנֵ ֶ
ן־ה ָא ָדם ָיִסּגֵ ר ִבּ ֵידי ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר יְ ִמ ֻיתהוּ ְו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר
ֶבּ ָ
ישׁי וָ ָחי׃
יוּמת יָ קוּם ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ַ
ת־דּ ָברוֹ וַ יִּ ְיראוּ לִ ְשׁאֹל אֹתוֹ׃
ְ 32ו ֵהם לֹא ֵה ִבינוּ ֶא ְ
ה־דּין
ל־כּ ַפר־נַ חוּם וַ יְ ִהי ַב ַבּיִת וַ יִּ ְשׁ ַאל א ָֹתם ַמ ִ
 33וַ יָּ בֹאוּ ֶא ְ
ְוּד ָב ִרים ָהיוּ ֵבינֵ ֶיכם ַבּ ָדּ ֶר׃
יהם ַבּ ֶדּ ֶרִ מי הוּא ַהגָּ דוֹל
ְ 34ולֹא ָﬠנוּ ָד ָבר ִכּי ָרבוּ ֵבינֵ ֶ
ָבּ ֶהם׃
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9:35—9:47

יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ל־שׁנֵ ים ֶה ָﬠ ָשׂר וַ יּ ֶ
 35וַ יֵּ ֶשׁב וַ יִּ ְק ָרא ֶא ְ
י־ה ָח ֵפץ ִל ְהיוֹת ִראשׁוֹן ָﬠ ָליו ִל ְהיוֹת ַא ֲחרוֹן ְל ֻכלָּ ם
ִמ ֶ
ְוּמ ָשׁ ֵרת ְל ֻכלָּ ם׃
תוֹכם ְו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ִח ֶבּק־לוֹ ָא ַמר
 36וַ יִּ ַקּח יֶ ֶלד וַ יַּ ִצּיגֵ הוּ ְב ָ
יהם׃
ֲא ֵל ֶ
ִ 37מי־הוּא ַה ְמ ַק ֵבּל ִבּ ְשׁ ִמי ַא ַחד ַהיְ ָל ִדים ָכּזֶ ה א ִֹתי הוּא
ם־פּנֵ י שׁ ְֹל ִחי׃
ְמ ַק ֵבּל ְו ַה ְמ ַק ֵבּל א ִֹתי ֵאינֶ נּוּ ְמ ַק ֵבּל א ִֹתי ִכּי ִא ְ
יוֹחנָ ן ֵא ָליו ַר ִבּי ָר ִאינוּ ִאישׁ ְמגָ ֵרשׁ רוּחוֹת ָרעוֹת
ֹאמר ָ
 38וַ יּ ֶ
ֹא־הלַ ַ א ֲח ֵרינוּ׃
ְבּ ִשׁ ְמ וַ נִּ ְכ ָלא אֹתוֹ ִמ ְפּ ֻﬠלָּ תוֹ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ל ָ
ל־תּ ְכ ְלאוּ אֹתוֹ ִכּי ֵאין ִאישׁ ֲא ֶשׁר כֹּה
שׁוּﬠ ַא ִ
ֹאמר יֵ ַ
 39וַ יּ ֶ
ר־בּי ָס ָרה׃
ע ֶֹשׂה ִב ְשׁ ִמי נִ ְפ ָלאוֹת ְוכֹה יָ שׁוּב יְ ַד ֶבּ ִ
ִ 40כּי ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֵאינֶ נּוּ ְל ָצ ֵרינוּ ָלנוּ הוּא׃
ל־הנּ ֶֹתן ָל ֶכם ִבּ ְשׁ ִמי כּוֹס ַמיִם ִל ְשׁתּוֹת ֵﬠ ֶקב ֲא ֶשׁר
ְ 41ו ָכ ַ
ֹאבד ְשׂ ָכרוֹ׃
יח ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי לֹא־י ַ
ל־ה ָמּ ִשׁ ַ
ָתּכֹסּוּ ַﬠ ַ
ל־הנּ ֵֹתן ִמ ְכשֹׁל ִל ְפנֵ י ַא ַחד ַה ְקּ ַטנִּ ים ַה ַמּ ֲא ִמינִ ים ִבּי
ְ 42ו ָכ ַ
ל־צוָּ ארוֹ ְו ֻה ְשׁ ָלַ בּיָּ ם׃
ח־ר ֶכב ַﬠ ַ
טוֹב לוֹ ִכּי ָיִתּ ֶלה ֶפּלַ ֶ
ְ 43ו ִאם־יָ ְדְ ל ִמ ְכשׁוֹל ְלַ ק ֵצּץ א ָֹתה טוֹב ְלָ לבֹא
טוּﬠ־יָ ד ִמ ְהיוֹת ְלְ שׁ ֵתּי יָ ַדיִם ְו ָלבֹא
ל־ה ַחיִּ ים ְק ַ
ֶא ַ
תּוּקד׃
ד־עוֹלם ָ
ָ
ל־ה ֵאשׁ ֲא ֶשׁר ַﬠ
יהנֹּם ֶא ָ
ֶאל־גֵּ ִ
תּוֹל ְﬠ ָתּם לֹא ָתמוּת ְו ִא ָשּׁם לֹא ִת ְכ ֶבּה׃
ר־שׁם ַ
ֲ 44א ֶשׁ ָ
ם־רגְ לְ ְ ל ִמ ְכשׁוֹל ְלַ ק ֵצּץ א ָֹתהּ טוֹב ְלָ לבֹא
ְ 45ו ִא ַ
טוּﬠ ֶ־רגֶ ל ִמ ְהיוֹת ְלְ שׁ ֵתּי ַרגְ ַליִם ְו ָלבֹא
ל־ה ַחיִּ ים ְק ַ
ֶא ַ
ל־ה ֵאשׁ ֲא ֶשׁר לֹא ִת ְכ ֶבּה׃
יהנֹּם ֶא ָ
ֶאל־גֵּ ִ
תּוֹל ְﬠ ָתּם לֹא ָתמוּת ְו ִא ָשּׁם לֹא ִת ְכ ֶבּה׃
ר־שׁם ַ
ֲ 46א ֶשׁ ָ
יל נַ ֵקּר א ָֹתהּ טוֹב ְלָ לבֹא
ם־ﬠינְ ַ תּ ְכ ִשׁ ְ
ְ 47ו ִא ֵ
ל־מ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים ְבּ ַﬠיִן ַא ַחת ִמ ְהיוֹת ְלְ שׁ ֵתּי ֵﬠינַ יִם
ֶא ַ
יהנֹּם׃
וּל ָה ְשׁ ַלֶ אל־גֵּ ִ
ְ
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תּוֹל ְﬠ ָתּם לֹא ָתמוּת ְו ִא ָשּׁם לֹא ִת ְכ ֶבּה׃
ר־שׁם ַ
ֲ 48א ֶשׁ ָ
ל־ק ְר ַבּן ַבּ ֶמּ ַלח יָ ְמלָ ח׃
יִצּ ֵרף ְכּמוֹ ָכ ָ
ל־א ָדם ָבּ ֵאשׁ ָ
ִ 49כּי ָכּ ָ
תּוּכלוּ
ְ 50ו ַה ֶמּ ַלח טוֹב הוּא ַאִ אם־יָ פוּג ַט ַﬠם ַה ֶמּ ַלח ַבּ ֶמּה ְ
ת־ה ָשּׁלוֹם ֵבּין
תוֹכ ֶכם וְ ֶא ַ
ת־ה ֶמּ ַלח ְבּ ְ
ְל ַת ֵקּן אֹתוֹ ִשׁ ְמרוּ ֶא ַ
ִאישׁ ֵוּבין ָא ִחיו׃
ל־מ ֵﬠ ֶבר
הוּדה ְו ֶא ֵ
וַ יָּ ָקם וַ יֵּ ֶלִ מ ָשּׁם ֶאל־גְּ בוּל יְ ָ
יּוֹרה ָל ֶהם
הוֹסיפוּ ְל ִה ָקּ ֵבץ ֵא ָליו וַ ֶ
ַליַּ ְר ֵדּן ְו ָהמוֹן ָרב ִ
ְכּ ִפי ִמ ְשׁ ָפּטוֹ׃
רוּשׁים ְלנַ סּוֹתוֹ וַ יִּ ְשׁ ָא ֻלהוּ ִאם יֵ שׁ ְבּיַ ד ִאישׁ
 2וַ יִגְּ שׁוּ ֵא ָליו ְפּ ִ
ת־א ְשׁתּוֹ׃
ְל ַשׁלַּ ח ֶא ִ
משׁה׃
ה־צוָּ ה ֶא ְת ֶכם ֶ
יהם ַמ ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 3וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ֶ
ב־להּ ֵס ֶפר ְכּ ִר ֻיתת וּלְ ַשׁלְּ ָחהּ׃
משׁה נָ ַתן ָלנוּ ִל ְכ ָתּ ָ
ֹאמרוּ ֶ
 4וַ יּ ְ
שׁוּﬠ ַבּ ֲﬠבוּר ְק ִשׁי ְל ַב ְב ֶכם ָכּ ַתב ָל ֶכם
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 5וַ יּ ֶ
ת־ה ִמּ ְצוָ ה ַהזֹּאת׃
ֶא ַ
יאה ִמ ֶקּ ֶדם זָ ָכר וּנְ ֵק ָבה ָﬠ ָשׂה א ָֹתם׃
ֲ 6א ָבל ִבּ ֵימי ַה ְבּ ִר ָ
ת־אמּוֹ ְו ָד ַבק ְבּ ִא ְשׁתּוֹ׃
ת־א ִביו ְו ֶא ִ
ב־אישׁ ֶא ָ
ל־כּן יַ ֲﬠזָ ִ
ַ 7ﬠ ֵ
ם־כּן ֵאינָ ם עוֹד ְשׁנַ יִם ִכּי
יהם לְ ָב ָשׂר ֶא ָחד ְו ִא ֵ
ְ 8ו ָהיוּ ְשׁנֵ ֶ
ם־בּ ָשׂר ֶא ָחד׃
ִא ָ
ר־ח ֵבּר ֱאל ִֹהים ַאל־יַ ְפ ֵרד ָא ָדם׃
ָ 9ל ֵכן ֵאת ֲא ֶשׁ ִ
ל־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה׃
ַ 10וּב ַבּיִת ָשׁ ֲאלוּ אֹתוֹ ַתּ ְל ִמ ָידיו ֵשׁנִ ית ַﬠ ַ
ת־א ְשׁתּוֹ וְ נָ ָשׂא לוֹ
יהם ִאישׁ ִכּי־יְ ַשׁלַּ ח ֶא ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 11וַ יּ ֶ
ַא ֶח ֶרת נ ֵֹאף הוּא׃
י־ת ֵצא ִמ ֵבּית ַבּ ְﬠ ָלהּ ְו ָהיְ ָתה ְל ִאישׁ ַא ֵחר נ ֶֹא ֶפת
ְ 12ו ִא ָשּׁה ִכּ ֵ
ִהיא׃
יהם
 13וַ יָּ ִביאוּ ֵא ָליו יְ ָל ִדים ְל ַב ֲﬠבוּר יָ ִשׂים ֶאת־יָ ָדיו ֲﬠ ֵל ֶ
יהם׃
יא ֶ
ְו ַת ְל ִמ ָידיו גָּ ֲﬠרוּ ִבּ ְמ ִב ֵ
יהם ַהנִּ יחוּ ַליְ ָל ִדים
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יִּ ַחר־לוֹ וַ יּ ֶ
 14וַ יַּ ְרא יֵ ַ
ל־תּ ְכ ְלאוּ א ָֹתם ִכּי ֵמ ֵאלֶּ ה ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים׃
ָלבֹא ֵא ַלי ְו ַא ִ
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10:15—10:27

ת־מלְ כוּת
ָ 15א ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִמי ֲא ֶשׁר־לֹא יְ ַק ֵבּל ֶא ַ
ָה ֱאל ִֹהים ַכּיֶּ ֶלד בֹּא לֹא־יָ בֹא ָבהּ׃
יהם וַ יְ ָב ֲר ֵכם׃
 16וַ יְ ַח ְבּ ֵקם ִבּזְ ֹרע ָֹתיו ְו ֶאת־יָ ָדיו ָשׂם ֲﬠ ֵל ֶ
 17וַ יְ ִהי ְבּ ֵצאתוֹ לְ ַד ְרכּוֹ וַ יָּ ָרץ ֵא ָליו ִאישׁ וַ יִּ ְכ ַרע ְל ָפנָ יו
עוֹלם׃
ֵלאמֹר ַר ִבּי ַהטּוֹב ַמה־לִּ י ַל ֲﬠשׂוֹת ָל ֶר ֶשׁת ַחיֵּ י ָ
שׁוּﬠ ָל ָמּה־זֶּ ה ִתּ ְק ָרא ִלי טוֹב ֵאין טוֹב
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 18וַ יּ ֶ
ם־א ָחד הוּא ָה ֱאל ִֹהים׃
ִכּי ִא ֶ
ת־ה ִמּ ְצת לֹא ִתּ ְר ָצח לֹא ִתּנְ ָאף לֹא
ְ 19ו ַא ָתּה יָ ַד ְﬠ ָתּ ֶא ַ
ת־א ִבי
ֹא־ת ֲﬠנֶ ה ֵﬠד ָשׁ ֶקר לֹא ַת ֲﬠשֹׁק ַכּ ֵבּד ֶא ָ
ִתּגְ נֹב ל ַ
ת־א ֶמּ׃
ְו ֶא ִ
עוּרי׃
ל־אלֶּ ה ָשׁ ַמ ְר ִתּי ִמנְּ ָ
ת־כּ ֵ
ֹאמר ֵא ָליו ַר ִבּי ֶא ָ
 20וַ יּ ֶ
ֹאמר ֵאלָ יו עוֹד ַא ַחת ַא ָתּה
שׁוּﬠ וַ יֶּ ֱא ָה ֵבהוּ וַ יּ ֶ
 21וַ יִּ ְר ֵאהוּ יֵ ַ
ה־ל
ר־לְ ו ֵתן ַל ֲﬠנִ יִּ ים ְו ָהיָ ְ
ל־א ֶשׁ ְ
ת־כּ ֲ
ָח ֵסר ֵלְ מכֹר ֶא ָ
ת־ה ְצּ ָלב ְו ֵלַ א ֲח ָרי׃
אוֹצר ַבּ ָשּׁ ָמיִם וּבֹא ָשׂא ֶא ַ
ָ
ל־לבּוֹ וַ יֵּ לֶ ־לוֹ
ל־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה וַ יִּ ְת ַﬠ ֵצּב ֶא ִ
 22וַ יִּ ְפּלוּ ָפנָ יו ַﬠ ַ
ִכּי־נְ ָכ ִסים ַר ִבּים ָהיוּ לוֹ׃
ה־קּ ֶשׁה
ל־תּ ְל ִמ ָידיו ַמ ָ
ֹאמר ֶא ַ
שׁוּﬠ ִמ ָסּ ִביב וַ יּ ֶ
 23וַ יַּ ֵבּט יֵ ַ
ל־מלְ כוּת ָה ֱאל ִֹהים׃
ְל ַב ֲﬠ ֵלי נְ ָכ ִסים ָלבֹא ֶא ַ
שׁוּﬠ וַ יַּ ַﬠן
יּוֹסף יֵ ַ
ל־דּ ָב ָריו וַ ֶ
תּוֹממוּ ַת ְל ִמ ָידיו ַﬠ ְ
 24וַ יִּ ְשׁ ְ
ל־חילָ ם ָלבֹא
ה־כּ ֵבד ַלבּ ְֹט ִחים ַﬠ ֵ
יהם ָבּנַ י ַמ ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ יּ ֶ
ל־מ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים׃
ֶא ַ
 25נָ ֵקל ַלגָּ ָמל ַל ֲﬠבֹר ֶדּ ֶרֻ חר ַה ַמּ ַחט ִמבֹּא ָﬠ ִשׁיר
ל־מ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים׃
ֶא ַ
ל־א ִחיו
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶא ָ
תּוֹמם יֶ ֶתר ְמאֹד וַ יּ ְ
יּוֹסיפוּ לְ ִה ְשׁ ֵ
 26וַ ִ
יוּכל לְ ִהוָּ ֵשׁ ַﬠ׃
ִוּמי ֵאפוֹא ַ
ֹאמר ִמ ְבּנֵ י ָא ָדם ָיִפּ ֵלא ַה ָדּ ָבר ַא לֹא
שׁוּﬠ וַ יּ ַ
ט־בּם יֵ ַ
 27וַ יַּ ֶבּ ָ
ל־דּ ָבר׃
ֵמ ֱאל ִֹהים ִכּי ֵמ ֱאל ִֹהים לֹא ָיִפּ ֵלא ָכּ ָ
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ֹאמר ֵא ָליו ִהנֵּ ה ֲאנַ ְחנוּ ָﬠזַ ְבנוּ ֶאת־כֹּל
 28וַ יָּ ֶחל ֶפּ ְטרוֹס וַ יּ ֶ
וַ נֵּ ֶלַ א ֲח ֶרי׃
שׁוּﬠ ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכם ִכּי ֵאין ִאישׁ ֲא ֶשׁר
ֹאמר יֵ ַ
 29וַ יּ ֶ
ת־א ָשּׁה
ָﬠזַ ב ַבּיִת אוֹ ַא ִחים אוֹ ֲא ָחיוֹת אוֹ ָאב אוֹ ֵאם אוֹ ֶא ִ
שׂוֹרה׃
אוֹ ָבנִ ים אוֹ ָשׂדוֹת ְל ַמ ַﬠן ַה ְבּ ָ
ֲ 30א ֶשׁר לֹא ְיִמ ָצא ְל ַרגְ ֵלי ָה ְר ִדיפוֹת ָבּ ֵﬠת ַהזֹּאת ֵמ ָאה
ְשׁ ָﬠ ִרים ָבּ ִתּים ְו ַא ִחים וַ ֲא ָחיוֹת ְו ִאמּוֹת ָוּבנִ ים ְו ָשׂדוֹת
עוֹלם׃
ְו ֶל ָﬠ ִתיד ָלבֹא ַחיֵּ י ָ
יִהיוּ ַא ֲחרֹנִ ים ְו ָה ַא ֲחרֹנִ ים
ְ 31ו ַר ִבּים ֵהם ָה ִראשֹׁנִ ים ֲא ֶשׁר ְ
ִראשֹׁנִ ים׃
יהם
שׁוּﬠ ִל ְפנֵ ֶ
רוּשׁ ַליְ ָמה וַ יֵּ ֶל יֵ ַ
יוֹתם ַבּ ֶדּ ֶרַ ל ֲﬠלוֹת יְ ָ
ִ 32וּב ְה ָ
ת־שׁנֵ ים
ְו ֵהם ָה ְלכוּ ַא ֲח ָריו ְבּ ָמגוֹר וָ ָפ ַחד וַ יִּ ַקּח ֵא ָליו ֵשׁנִ ית ֶא ְ
יִק ֶרה אֹתוֹ ֵלאמֹר׃
ת־א ֶשׁר ְ
ֶה ָﬠ ָשׂר וַ יָּ ֶחל ְל ַהגִּ יד לָ ֶהם ֶא ֲ
ן־ה ָא ָדם ָיִסּגֵ ר ִבּ ֵידי
רוּשׁ ַליְ ָמה ֶוּב ָ
ִ 33הנֵּ ה ֲאנַ ְחנוּ ע ִֹלים יְ ָ
סּוֹפ ִרים ְו ִה ְר ִשׁיעוּ אֹתוֹ לָ מוּת ְונָ תוֹן אֹתוֹ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ַה ְ
ָר ֵ
ִבּ ֵידי ַהגּוֹיִם׃
ְ 34ו ֵהם יְ ָה ֵתלּוּ בוֹ ְויָ ְרקוּ ְבּ ָפנָ יו ְויַ ֻכּהוּ ַבּשּׁ ִֹטים ִו ִימ ֻיתהוּ
ישׁי יָ קוּם ְויֶ ִחי׃
ַוּביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
יוֹחנָ ן ְבּנֵ י־זַ ְב ִדּי ֵלאמֹר ַר ֵבּנוּ ֲח ֵפ ִצים
 35וַ יִּגְּ שׁוּ ֵא ָליו יַ ֲﬠקֹב ְו ָ
י־ת ֲﬠ ֶשׂה לָּ נוּ ֵאת ֲא ֶשׁר־נִ ְשׁ ַאל ִמ ֶמּ׃
ֲאנַ ְחנוּ ִכּ ַ
י־א ֱﬠ ֶשׂה לָ ֶכם׃
ה־ח ְפ ְצ ֶכם ִכּ ֶ
יהם ַמ ֶ
ֹאמר ֲאלֵ ֶ
 36וַ יּ ֶ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ְתּנָ ה־לָּ נוּ ָל ֶשׁ ֶבת ֶא ָחד ִל ִימינְ ְ ו ֶא ָחד
 37וַ יּ ְ
בוֹד׃
ִל ְשׂמ ְֹלִ בּ ְכ ֶ
שׁוּﬠ לֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם ֵאת ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ָאלוּן
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 38וַ יּ ֶ
וּל ִה ָטּ ֵבל
ת־הכּוֹס ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ֶא ְשׁ ֶתּה ְ
תוּכלוּ ִל ְשׁתּוֹת ֶא ַ
ֲה ְ
ילה ֲא ֶשׁר ִא ָטּ ֵבל ָאנִ י׃
ַבּ ְטּ ִב ָ
ת־הכּוֹס
שׁוּﬠ ֶא ַ
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
נוּכל וַ יּ ֶ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ָ
 39וַ יּ ְ
ֲא ֶשׁר ֶא ְשׁ ֶתּה ִתּ ְשׁתּוּ ַוּב ְטּ ִבילָ ה ֲא ֶשׁר ִא ָטּ ֵבל ִתּ ָטּ ֵבלוּ׃
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ֹאלי ֵאין ְבּיָ ִדי ָל ֵתת ִכּי
ֲ 40א ָבל ָל ֶשׁ ֶבת ִל ִימינִ י וְ ִל ְשׂמ ִ
ִאם־יִנָּ ֵתן ַל ֲא ֶשׁר נָ כוֹן ָל ֶהם׃
יוֹחנָ ן׃
ְ 41ו ָה ֲﬠ ָשׂ ָרה ְבּ ָשׁ ְמ ָﬠם זֹאת ָח ָרה ַא ָפּם ְבּיַ ֲﬠקֹב ְו ָ
יהם ֵהן יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי ַהנִּ ְב ָח ִרים
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 42וַ יִּ ְק ָרא יֵ ַ
יהם
דוֹל ֶ
ִל ְמשֹׁל ַבּגּוֹיִם מ ְֹשׁ ִלים ָבּם ְכּ ָשׂ ִרים ַבּ ֲﬠ ָב ִדים וּגְ ֵ
יהם׃
שׁ ְֹל ִטים ֲﬠ ֵל ֶ
ם־מי ֶה ָח ֵפץ לִ ְהיוֹת גָּ דוֹל
יִהיֶ ה ֵכן ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ִכּי ִא ִ
ְ 43ולֹא ְ
יִהיֶ ה ָל ֶכם ִל ְמ ָשׁ ֵרת׃
ָבּ ֶכם ְ
יִהיֶ ה ֶﬠ ֶבד ַלכֹּל׃
ִ 44וּמי ִמ ֶכּם ֶה ָח ֵפץ ִל ְהיוֹת ְלרֹאשׁ ְ
ן־ה ָא ָדם לֹא ָבא ְל ַמ ַﬠן יְ ָשׁ ְר ֻתהוּ ֲא ֵח ִרים ִכּי
ִ 45כּי גַּ ם ֶבּ ָ
ד־ר ִבּים׃
ם־ל ָשׁ ֵרת ְולָ ֵתת ֶאת־נַ ְפשׁוֹ כּ ֶֹפר ְבּ ַﬠ ַ
ִא ְ
ן־ה ִﬠיר ְו ַת ְל ִמ ָידיו
 46וַ יָּ בֹאוּ ֶאל־יְ ִריחוֹ וַ יְ ִהי ְבּ ֵצאתוֹ ִמ ָ
ן־ט ַימי ִﬠוֵּ ר ְמ ַב ֵקּשׁ
ם־רב ַא ֲח ָריו ְו ִהנֵּ ה ַבּ ְר ִט ַימי ֶבּ ִ
וַ ֲהמוֹן ַﬠ ָ
נְ ָדבוֹת י ֵֹשׁב ַﬠל־יַ ד ַה ָדּ ֶר׃
שׁוּﬠ ַהנָּ ְצ ִרי ע ֵֹבר ָשׁם וַ יָּ ֶחל ִל ְצעֹק ְו ִל ְקרֹא
ְ 47וּב ָשׁ ְמעוֹ ִכּי יֵ ַ
ן־דּ ִוד׃
שׁוּﬠ ֶבּ ָ
ַר ֶחם־נָ א ָﬠ ַלי יֵ ַ
 48וַ יִּגְ ֲﬠרוּ־בוֹ ַר ִבּים ְל ַה ְחשׁוֹתוֹ ְוהוּא ָק ָרא ְבּיֶ ֶתר א ֶֹמץ
ן־דּ ִוד ַר ֶחם־נָ א ָﬠ ָלי׃
ֵלאמֹר ֶבּ ָ
ֹאמרוּ
ֹאמר ִק ְראוּ־לוֹ וַ יִּ ְק ְראוּ ָל ִﬠוֵּ ר וַ יּ ְ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 49וַ יַּ ֲﬠמֹד יֵ ַ
ֵא ָליו ֲחזַ ק קוּם־לָ ִ הנֵּ ה הוּא ק ְֹר ֶא׃
שׁוּﬠ׃
ת־בּגְ דוֹ ֵמ ָﬠ ָליו וַ יָּ ָקם וַ יָּ בֹא ִל ְפנֵ י יֵ ַ
 50וַ יַּ ְשׁ ֵלֶ א ִ
ה־תּ ַב ֵקּשׁ ֶמנִּ י ַל ֲﬠשׂוֹת ָל
ֹאמר ֵא ָליו ַמ ְ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 51וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ֹאמר ָה ִﬠוֵּ ר ִרבּוֹנִ י ְל ָה ִשׁיב ִלי אוֹר ֵﬠינָ י׃
וַ יּ ֶ
יﬠה לָּ ְ ואוֹר
הוֹשׁ ָ
ִ
שׁוּﬠ ֵלֱ אמוּנָ ְת
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 52וַ יּ ֶ
ֵﬠינָ יו ָשׁב ֵא ָליו ְכּ ֶרגַ ע וַ יֵּ ֶלַ א ֲח ָריו ַבּ ָדּ ֶר׃
רוּשׁ ַליְ ָמה ֵא ֶצל
וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ִה ְק ִריבוּ ָלבֹא יְ ָ
ית־ﬠנְ יָ ה ְבּ ַהר ַהזֵּ ִיתים וַ יִּ ְשׁ ַלח ְשׁנַ יִם
ית־פּגֵּ י ֵוּב ַ
ֵבּ ַ
ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיו׃
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ל־ה ְכּ ָפר ֲא ֶשׁר ִמנֶּ גֶ ד ְו ָהיָ ה ְכּב ֲֹא ֶכם
יהם ְלכוּ ֶא ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 2וַ יּ ֶ
ֹא־ר ָכב ָﬠלָ יו ִאישׁ
ָשׁ ָמּה ִתּ ְמ ְצאוּ ִל ְפנֵ ֶיכם ַﬠיִר ָאסוּר ֲא ֶשׁר ל ָ
יאהוּ ֵא ָלי׃
ַה ִתּירוּ אֹתוֹ וַ ֲה ִב ֻ
ֹאמר ֲא ֵל ֶיכם ִאישׁ ָל ָמּה ַת ֲﬠשׂוּ ָכזֹאת וַ ֲא ַמ ְר ֶתּם אֹתוֹ
ְ 3ו ִכי־י ַ
יִﬠד ָה ָאדוֹן ְל ֶח ְפצוֹ ְו ָאז יָ ִחישׁ ְל ָשׁ ְלחוֹ ֵהנָּ ה׃
ֵ
ל־פּ ַתח
ת־ה ַﬠיִר ָאסוּר ִמחוּץ ַל ַשּׁ ַﬠר ַﬠ ֶ
 4וַ יֵּ ְלכוּ וַ יִּ ְמ ְצאוּ ֶא ָ
ֵﬠינָ יִם וַ יַּ ִתּירוּ אֹתוֹ׃
יהם ָל ָמּה ַת ֲﬠשׂוּ
ן־הע ְֹמ ִדים ָשׁם ָא ְמרוּ ֲא ֵל ֶ
 5וַ ֲאנָ ִשׁים ִמ ָ
ת־ה ָﬠיִר׃
ָכזֹאת ִכּי ַת ִתּירוּ ֶא ָ
שׁוּﬠ וַ יַּ נִּ יחוּ ָל ֶהם׃
 6וַ יַּ ֲﬠנוּ א ָֹתם ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה יֵ ַ
יהם
ת־בּגְ ֵד ֶ
שׁוּﬠ וַ יָּ ִשׂימוּ ָﬠ ָליו ֶא ִ
ת־ה ַﬠיִר ֶאל־יֵ ַ
 7וַ יָּ ִביאוּ ֶא ָ
יהם׃
ְוהוּא יָ ַשׁב ֲﬠלֵ ֶ
ל־פּנֵ י ַה ָדּ ֶר וַ ֲאנָ ִשׁים
יהם ַﬠ ְ
ת־בּגְ ֵד ֶ
ְ 8ו ַר ִבּים ָפּ ְרשׂוּ ֶא ִ
ֲא ֵח ִרים ָשׁ ְטחוּ ְל ַרגְ ָליו זְ מֹרוֹת ֵﬠ ִצים ֲא ֶשׁר ָכּ ְרתוּ ַבּ ָשּׂ ֶדה׃
ם־ה ָבּ ִאים ַא ֲח ָריו ָﬠנוּ ְו ָק ְראוּ
ְ 9ו ַהה ְֹל ִכים ְל ָפנָ יו ִﬠ ַ
הוֹשׁע־נָ א ָבּרוַּ ה ָבּא ְבּ ֵשׁם יְ הוָֹה׃
ַ
הוֹשׁע־נָ א
רוּכה ַמ ְלכוּת ָדּוִ ד ָא ִבינוּ ַה ָבּ ָאה ְבּ ֵשׁם יְ הוָֹה ַ
ְ 10בּ ָ
ִבּ ְשׁ ֵמי ָמרוֹם׃
ל־בּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ וַ יַּ ְרא
רוּשׁ ַליִם ֶא ֵ
שׁוּﬠ יְ ָ
 11וַ יָּ בֹא יֵ ַ
ית־ﬠנְ יָ ה
ל־בּ ַ
נוֹת־ﬠ ֶרב יָ ָצא ֶא ֵ
ֶ
ל־א ֶשׁר ָשׁם ִמ ָסּ ִביב ְו ִל ְפ
ת־כּ ֲ
ֶא ָ
ם־שׁנֵ ים ֶה ָﬠ ָשׂר׃
ִﬠ ְ
ית־ﬠנְ יָ ה וַ יִּ ְר ָﬠב׃
אתם ִמ ֵבּ ַ
 12וַ יְ ִהי ִמ ָמּ ֳח ָרת ְבּ ֵצ ָ
יאה ָﬠ ִלים וַ יָּ בֹא
הוֹצ ָ
 13וַ יַּ ְרא ְתּ ֵאנָ ה ַא ַחת ֵמ ָרחוֹק ֲא ֶשׁר ִ
ֹא־מ ָצא
יה ְול ָ
י־מ ֲא ָכל וַ יִּ ְק ַרב ֵא ֶל ָ
ם־יִמ ָצא ָבהּ ְפּ ִר ַ
ִל ְראוֹת ִא ְ
יﬠה׃
זוּל ִתי ָﬠלִ ים ְל ַב ָדּם ִכּי ֵﬠת ַה ְתּ ֵאנִ ים עוֹד לֹא ִהגִּ ָ
ָבהּ ָ
ֹאכל עוֹד ִאישׁ ִמ ִפּ ְריֵ 
ֹאמר ָלהּ לֹא י ַ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 14וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ת־ה ָדּ ָבר׃
ד־עוֹלם ְו ַת ְל ִמ ָידיו ָשׁ ְמעוּ ֶא ַ
ָ
ֵמ ַﬠ ָתּה ְו ַﬠ
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ל־בּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ וַ יָּ ֶחל
שׁוּﬠ ֶא ֵ
רוּשׁ ַליִם וַ יֵּ ֶל יֵ ַ
 15וַ יָּ בֹאוּ יְ ָ
ת־שׁ ְל ֲחנוֹת
ת־הקּוֹנִ ים וְ ֶא ֻ
מּוֹכ ִרים ְו ֶא ַ
ת־ה ְ
ְלגָ ֵרשׁ ִמ ָשּׁם ֶא ַ
ת־מוֹשׁבוֹת מ ְֹכ ֵרי ַהיּוֹנִ ים׃
ְ
ַמ ֲח ִל ֵיפי ַה ֶכּ ֶסף ָה ַפְ ו ֶא
ְ 16ולֹא נָ ַתן ְל ִאישׁ ְל ַה ֲﬠ ִביר ֵכּ ִלים ֶדּ ֶרַ ה ִמּ ְק ָדּשׁ׃
ית־תּ ִפלָּ ה
יּוֹרה ָל ֶהם ֵלאמֹר ֲהלֹא ָכתוּב ִכּי ֵב ִיתי ֵבּ ְ
 17וַ ֶ
ל־ה ַﬠ ִמּים ְו ַא ֶתּם ֲﬠ ִשׂ ֶיתם אֹתוֹ ִל ְמ ָﬠ ַרת ָפּ ִר ִצים׃
ָיִקּ ֵרא ְל ָכ ָ
סּוֹפ ִרים ָשׁ ְמעוּ וַ יִּ ְתנַ ְכּלוּ ְל ַה ֲא ִבידוֹ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים וְ ַה ְ
ְ 18ו ָר ֵ
ל־תּוֹרתוֹ׃
ָ
ל־ה ָﬠם ִה ְת ַפּלְּ אוּ ַﬠ
ִכּי יָ ְראוּ ִמ ָפּנָ יו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ָכּ ָ
ל־מחוּץ ָל ִﬠיר׃
ְ 19ויוֹם יוֹם ְכּבֹא ָה ָﬠ ֶרב יָ ָצא ֶא ִ
ת־ה ְתּ ֵאנָ ה ִכּי יָ ְב ָשׁה ֵמ ָﬠנָ ף
 20וַ יְ ִהי ַבּבּ ֶֹקר וַ יַּ ַﬠ ְברוּ וַ יִּ ְראוּ ֶא ַ
ְו ַﬠד־שׁ ֶֹרשׁ׃
ֹאמר ֵא ָליו ַר ִבּי ִהנֵּ ה יָ ְב ָשׁה ַה ְתּ ֵאנָ ה
 21וַ יִּ זְ כֹּר ֶפּ ְטרוֹס וַ יּ ֶ
ֲא ֶשׁר ֵא ָר ְר ָתּ׃
יהם ְרעוּ ֱאמוּנָ ה ֵבאל ִֹהים׃
ֹאמר ֲאלֵ ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 22וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ל־ה ָהר
ֹאמר ֶא ָ
ל־אישׁ ֲא ֶשׁר י ַ
ָ 23א ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ָכּ ִ
ַהזֶּ ה ִהנָּ ֵשׂא ְו ִה ְתנַ ֵפּל ֶאל־תּוַֹ היָּ ם ְולֹא ָיִפּ ֵלג ְבּלִ בּוֹ ִכּי
יִהיֶ ה־לּוֹ׃
ִאם־יַ ֲא ִמין ִכּי יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָא ָמר ֵכּן ְ
ל־א ֶשׁר ִתּ ְשׁ ֲאלוּ ְו ִת ְת ַפּלָּ לוּ
ל־כּ ֲ
ל־כּן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ַﬠ ָ
ַ 24ﬠ ֵ
ִבּ ְטחוּ ִכּי יֵ ָﬠ ֶשׂה ָל ֶכם ְו ֵכן יֵ ָﬠשׂ׃
ל־אישׁ ֵאת ֲא ֶשׁר ָח ָטא
י־ת ַﬠ ְמדוּ ְל ִה ְת ַפּלֵּ ל ִס ְלחוּ ְל ָכ ִ
ְ 25ו ִכ ַ
ֹאת ֶיכם׃
ת־חטּ ֵ
ם־א ִב ֶיכם ַבּ ָשּׁ ַמיִם ְיִסלַ ח ָל ֶכם ֶא ַ
ָל ֶכם ְל ַמ ַﬠן גַּ ֲ
ֹא־יִס ַלח
ם־א ִב ֶיכם ֶשׁ ַבּ ָשׁ ַמיִם ל ְ
ְ 26ו ִאם־לֹא ִת ְס ְלחוּ ַא ֶתּם גַּ ֲ
ֹאת ֶיכם׃
ת־חטּ ֵ
ָל ֶכם ֶא ַ
רוּשׁ ַליְ ָמה וַ יְ ִהי הוּא ִמ ְת ַהלֵּ ַ בּ ִמּ ְק ָדּשׁ
 27וַ יָּ שׁוּבוּ וַ יָּ בֹאוּ יְ ָ
סּוֹפ ִרים ְו ַהזְּ ֵקנִ ים׃
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ַה ְ
וַ יָּ בֹאוּ ֵא ָליו ָר ֵ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ְבּ ֵאיזֶ ה ִר ְשׁיוֹן ַא ָתּה ע ֶֹשׂה ֵאלֶּ ה ִוּמי־נָ ַתן
 28וַ יּ ְ
ְלָ ה ִר ְשׁיוֹן ַהזֶּ ה ַל ֲﬠשׂוֹת ֵאלֶּ ה׃

11:29—12:9

ַמ ְרקוֹס

113

יהם ֶא ְשׁ ַאל ִמ ֶכּם ָדּ ָבר ְוּתנוּ ִלי ַמ ֲﬠנֶ ה
שׁוּﬠ ֲא ֵל ֶ
ֹאמר יֵ ַ
 29וַ יּ ֶ
ְו ָאז ַאגִּ יד ָל ֶכם ְבּ ֵאיזֶ ה ִר ְשׁיוֹן ֲאנִ י ע ֶֹשׂה ֵאלֶּ ה׃
י־מי ָהיְ ָתה ִמ ְצוָ ָתהּ
יוֹחנָ ן ִמ ִפּ ִ
ָ
ילת
ַ 30הגִּ ידוּ ִלי ְט ִב ַ
י־א ָדם ְתּנוּ לִ י ַמ ֲﬠנֶ ה׃
ן־ה ָשּׁ ַמיִם אוֹ ִמ ְבּנֵ ָ
ִמ ַ
ן־ה ָשּׁ ַמיִם
ֹאמר ִמ ַ
 31וַ יְ ִהי ֵהם שׁ ְֹק ִלים ְבּ ַד ְﬠ ָתּם ֵלאמֹר ִאם־נ ַ
דּוּﬠ לֹא ֶה ֱא ַמנְ ֶתּם לוֹ׃
ֹאמר ַוּמ ַ
י ַ
י־כלָּ ם
ת־ה ָﬠם ִכּ ֻ
ֹאמר ִמ ְבּנֵ י ָא ָדם יְ ֵר ִאים ֲאנַ ְחנוּ ֶא ָ
ְ 32ו ִאם־נ ַ
ת־יוֹחנָ ן ְלנָ ִביא נֶ ֱא ָמן׃
ָ
ִח ְשּׁבוּ ֶא
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ֹאמרוּ לֹא יָ ָד ְﬠנוּ וַ יּ ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ְ
 33וַ יַּ ֲﬠנוּ ֶאת־יֵ ַ
ם־אנִ י לֹא ַאגִּ יד ָל ֶכם ְבּ ֵאיזֶ ה ִר ְשׁיוֹן ֲאנִ י ע ֶֹשׂה
שׁוּﬠ גַּ ֲ
יֵ ַ
ֵאלֶּ ה׃
יהם ִאישׁ נָ ַטע ֶכּ ֶרם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ יִּ ְפ ַתּח ְבּ ָמ ָשׁל ִפּיו וַ יּ ֶ
וַ יְ ַﬠזְּ ֵקהוּ ִמ ָסּ ִביב ְויֶ ֶקב ָח ֵצב בּוֹ וַ יִּ ֶבן ִמגְ ָדּל ְבּתוֹכוֹ
ְונָ ַתן אֹתוֹ ַלנּ ְֹט ִרים ְו ָה ַלַ בּ ֶדּ ֶרְ ל ֵמ ָרחוֹק׃
ת־ﬠ ְבדּוֹ ָל ַק ַחת ִמ ֵידי ַהנּ ְֹט ִרים
וּל ֵﬠת ַה ָבּ ִציר ָשׁ ַלח ֶא ַ
ְ 2
ִמ ְפּ ִרי ַה ָכּ ֶרם׃
 3וַ יִּ ְת ְפּשׂוּ בוֹ וַ יַּ ֻכּהוּ וַ יְ ַשׁלְּ חוּ אֹתוֹ ֵר ָיקם׃
יהם ֶﬠ ֶבד ַא ֵחר ְואֹתוֹ ָס ְקלוּ ָב ֲא ָבנִ ים
יּוֹסף וַ יִּ ְשׁלַ ח ֲא ֵל ֶ
 4וַ ֶ
דוֹלה׃
וַ יִּ ְפ ְצעוּ ֶאת־רֹאשׁוֹ וַ יְ ַשׁלְּ ֻחהוּ ְבּ ֶח ְר ָפּה גְ ָ
יהם עוֹד ֶא ָחד ְואֹתוֹ ָה ָרגוּ ְו ֵכן ֲא ֵח ִרים ַר ִבּים
 5וַ יִּ ְשׁ ַלח ֲא ֵל ֶ
ֵמ ֶהם ֲא ֶשׁר ִהכּוּ ֵוּמ ֶהם ֲא ֶשׁר ָה ָרגוּ׃
יהם
 6וַ יְ ִהי־לוֹ עוֹד ֵבּן יָ ִחיד ֲא ֶשׁר ָא ֵהב ְואֹתוֹ ָשׁלַ ח ֲא ֵל ֶ
יִיראוּ׃
ת־בּנִ י ָ
ַא ֲח ֵרי ֻכלָּ ם ִכּי ָא ַמר ֶא ְ
יּוֹרשׁ
ל־א ִחיו ִהנֵּ ה ַה ֵ
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶא ָ
ְ 7ו ַהנּ ְֹט ִרים ָה ֵהם ָראוּ וַ יּ ְ
ְלכוּ ְונַ ַה ְרגֵ הוּ ְו ָלנוּ ִתסֹּב ַהנַּ ֲח ָלה׃
ל־מחוּץ ַל ֶכּ ֶרם׃
 8וַ יִּ ְת ְפּשׂוּ־בוֹ וַ יַּ ַה ְרגֻ הוּ וַ יַּ ְשׁ ִל ֻיכהוּ ֶא ִ
ָ 9וּמה ֵאפוֹא יַ ֲﬠ ֶשׂה ַבּ ַﬠל ַה ָכּ ֶרם הוּא יָ בֹא ְו ֶה ֱא ִביד
ת־כּ ְרמוֹ ֵיִתּן ִבּ ֵידי ֲא ֵח ִרים׃
ֶאת־ע ְֹב ֵדי ָה ֲא ָד ָמה ְו ֶא ַ
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ת־ה ָכּתוּב ַההוּא ֶא ֶבן ָמ ֲאסוּ ַהבּוֹנִ ים
אתם ֶא ַ
ֲ 10הלֹא ְק ָר ֶ
ָהיְ ָתה לְ רֹאשׁ ִפּנָּ ה׃
ֵ 11מ ֵאת יְ הוָֹה ָהיְ ָתה זֹאת ִהיא נִ ְפ ָלאת ְבּ ֵﬠינֵ ינוּ׃
 12וַ יְ ַב ְקשׁוּ ְל ָת ְפשׂוֹ ֶא ֶפס ִכּי יָ ְראוּ ִמ ְפּנֵ י ָה ָﬠם ַבּ ֲא ֶשׁר ֵה ִבינוּ
ת־ה ָמּ ָשׁל ַהזֶּ ה וַ יַּ ַﬠזְ בוּ אֹתוֹ וַ יֵּ ְלכוּ ָל ֶהם׃
יהם ִדּ ֶבּר ֶא ַ
ִכּי ֲﬠ ֵל ֶ
הוֹרדוֹס
רוּשׁים ֵוּמ ַאנְ ֵשׁי ְ
ן־ה ְפּ ִ
 13וַ יִּ ְשׁ ְלחוּ ֵא ָליו ֲאנָ ִשׁים ִמ ַ
ְלצ ֵֹדד אֹתוֹ ִבּ ְד ָב ָריו׃
י־אישׁ נֶ ֱא ָמן ַא ָתּה
ֹאמרוּ ֵא ָליו ַר ֵבּנוּ יָ ַד ְﬠנוּ ִכּ ִ
 14וַ יָּ בֹאוּ וַ יּ ְ
ת־דּ ֶר
ֹא־תגוּר ִמ ְפּנֵ י ִאישׁ ִכּי לֹא ִת ָשּׂא ְפּנֵ י גֶ ֶבר ְו ֶא ֶ
ְול ָ
ישׁ ִרים ֲהנָ כוֹן הוּא ָל ֵתת ַמס ַל ֵקּ ַיסר
תּוֹרה ְבּ ֵמ ָ
ֱאל ִֹהים ֶ
ם־איִן ֲהנִ ֵתּן אוֹ לֹא נִ ֵתּן׃
ִא ַ
יהם ָל ָמּה־זֶּ ה
ת־חנֻ ָפ ָתם ָא ַמר ֲא ֵל ֶ
ְ 15והוּא ִבּ ְראֹתוֹ ֶא ֲ
ְתנַ סּוּנִ י ָה ִביאוּ ִלי ִדּינַ ר ֶא ָחד ְו ֶא ְר ֶאה׃
יהם לְ ִמי ַה ְתּמוּנָ ה ְו ַה ְכּת ֶֹבת ָה ֵהנָּ ה
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 16וַ יָּ ִביאוּ וַ יּ ֶ
ֹאמרוּ ַל ֵקּ ָיסר׃
וַ יּ ְ
יהם ָהבוּ ֵאפוֹא ַל ֵקּ ַיסר ֵאת ֲא ֶשׁר
שׁוּﬠ ֲא ֵל ֶ
ֹאמר יֵ ַ
 17וַ יּ ֶ
ַל ֵקּ ַיסר ְו ֵלאל ִֹהים ֵאת ֲא ֶשׁר ֵלאל ִֹהים וַ יִּ ְת ְמהוּ ָﬠלָ יו
ד־מאֹד׃
ַﬠ ְ
קוּמה ַל ֵמּ ִתים
י־אין ְתּ ָ
דּוּקים ָהא ְֹמ ִרים ִכּ ֵ
 18וַ יָּ בֹאוּ ֵא ָליו ַצ ִ
וַ יִּ ְשׁ ָא ֻלהוּ ֵלאמֹר׃
משׁה ָכּ ַתב ָלנוּ ִכּי יָ מוּת ֶא ָחד ִמ ְשּׁנֵ י ַא ִחים
ַ 19ר ֵבּנוּ ִהנֵּ ה ֶ
יה וְ ֵה ִקים זֶ ַרע
ְו ָﬠזַ ב ִא ָשּׁה ֵוּבן ֵאין לוֹ יְ ָב ָמהּ יָ בֹא ָﬠלֶ ָ
ל־שׁם ָא ִחיו׃
ַﬠ ֵ
ְ 20ו ִא ָתּנוּ ָהיוּ ִשׁ ְב ָﬠה ַא ִחים ָה ִראשׁוֹן ֵמ ֶהם לָ ַקח לוֹ ִא ָשּׁה
ֹא־ה ְשׁ ִאיר זֶ ַרע ַא ֲח ָריו׃
וַ יָּ ָמת ְול ִ
מוֹ־כן
ְ 21ו ַה ֵשּׁנִ י ֵיִבּם א ָֹתהּ וַ יָּ ָמת גַּ ם־הוּא לֹא ָבנִ ים ְוּכ ֵ
ישׁי׃
ַה ְשּׁ ִל ִ
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לוּה וַ יָּ מוּתוּ ְוזֶ ַרע
ל־ה ִשּׁ ְב ָﬠה ְבּ ָﬠ ָ
ַ 22ﬠד ֲא ֶשׁר ָכּ ַ
ם־ה ִא ָשּׁה׃
יהם ְו ַא ֲח ֵרי ֻכלָּ ם ֵמ ָתה גַּ ָ
ֹא־ה ְשׁ ִאירוּ ַא ֲח ֵר ֶ
ל ִ
קוּמה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר
ְ 23ו ַﬠ ָתּה ְל ִמי ֵמ ֶהם ִתּ ְהיֶ ה לְ ִא ָשּׁה ַב ְתּ ָ
ל־ה ִשּׁ ְב ָﬠה׃
ָהיְ ָתה ֵא ֶשׁת ָכּ ַ
שׁוּﬠ הוּא ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ְשׁגִ ֶיתם בּוֹ ִכּי
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 24וַ יּ ֶ
תּוֹרה לֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם ְולֹא ֶאת־נִ ְפ ְלאוֹת ֵאל׃
ת־ה ָ
ֶא ַ
ן־ה ֵמּ ִתים לֹא ְיִב ֲﬠלוּ ְולֹא ִת ָבּ ַﬠ ְלנָ ה ִכּי
קוּמ ָתם ִמ ַ
ִ 25כּי ִב ְת ָ
ם־יִהיוּ ְכּ ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ִא ְ
משׁה
אתם ְבּ ֵס ֶפר ֶ
ל־דּ ַבר ַה ֵמּ ִתים ִכּי־יָ ִקיצוּ ֲהלֹא ְק ָר ֶ
ְ 26ו ַﬠ ְ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֵא ָליו ָה ֱאל ִֹהים ַבּ ְסּנֶ ה ֵלאמֹר ָאנ ִֹכי ֱאל ֵֹהי
ַא ְב ָר ָהם וֵ אל ֵֹהי ְיִצ ָחק וֵ אל ֵֹהי יַ ֲﬠקֹב׃
ם־אל ֵֹהי ַה ַחיִּ ים ְשׁגִ ֶיתם
ְ 27והוּא ֵאינֶ נּוּ ֱאל ֵֹהי ַה ֵמּ ִתים ִכּי ִא ֱ
ַה ְר ֵבּה ְמאֹד׃
סּוֹפ ִרים ָבּא וַ יִּ ְשׁ ַמע א ָֹתם נִ ְד ָבּ ִרים יַ ְח ָדּו
ן־ה ְ
ְ 28ו ֶא ָחד ִמ ַ
אשׁית
ה־ר ִ
יהם וַ יִּ ְשׁ ָא ֵלהוּ ָמ ֵ
ל־דּ ְב ֵר ֶ
יטב ָﬠנָ ה ַﬠ ִ
ִוּב ְראֹתוֹ ִכּי ֵה ֵ
ל־ה ִמּ ְצת׃
ָכּ ַ
יִשׂ ָר ֵאל יְ הוָֹה
שׁוּﬠ ָה ִראשֹׁנָ ה ֲהלֹא ִהיא ְשׁ ַמע ְ
 29וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ֱאל ֵֹהינוּ יְ הוָֹה ֶא ָחד׃
ְ 30ו ָא ַה ְב ָתּ ֵאת יְ הוָֹה ֱאל ֶֹהיְ בּ ָכל־לְ ָב ְבְ וּב ָכל־נַ ְפ ְשׁ
ל־מא ֶֹד זֹאת ִהיא ַה ִמּ ְצוָ ה ָה ִראשֹׁנָ ה׃
ל־מ ָדּ ֲﬠְ וּב ָכ ְ
ְוּב ָכ ַ
ְ 31ו ַה ְשּׁנִ יָּ ה ֲהלֹא ִהיא ְו ָא ַה ְב ָתּ ְל ֵר ֲﬠָ כּמוְֹ ו ֵאין ִמ ְצוָ ה
דוֹלה ִמ ְשׁ ַתּיִם ֵאלֶּ ה׃
גְ ָ
סּוֹפר ָא ֵמן ַר ִבּי ֱא ֶמת ִדּ ַבּ ְר ָתּ ִכּי ֶא ָחד
ֹאמר ֵא ָליו ַה ֵ
 32וַ יּ ֶ
הוּא ְו ֵאין עוֹד ִמלְּ ַבדּוֹ׃
ל־מ ָדּע ְוּב ָכל־נֶ ֶפשׁ
ל־לב ְוּב ָכ ַ
וּל ַא ֲה ָבה אֹתוֹ ְבּ ָכ ֵ
ְ 33
ת־ר ֵﬠהוּ ְכּנַ ְפשׁוֹ ִהיא גְ דֹלָ ה
ל־מאֹד וְ ֶל ֱאהֹב ִאישׁ ֶא ֵ
ְוּב ָכ ְ
ִמ ָכּל־ע ָֹלה וָ זָ ַבח׃
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ֹאמר ֵאלָ יו ִהנְּ 
י־ה ְשׂ ִכּיל ַל ֲﬠנוֹת אֹתוֹ וַ יּ ֶ
שׁוּﬠ ִכּ ִ
 34וַ יַּ ְרא יֵ ַ
ֹא־ה ֵﬠז עוֹד ִאישׁ ְל ִה ְתוַ ַכּח
ֹא־רחוֹק ִמ ַמּ ְלכוּת ֱאל ִֹהים ְול ֵ
ל ָ
ִﬠמּוֹ ִבּ ְדּ ָב ִרים ֵמ ַהיּוֹם ַההוּא וָ ָמ ְﬠ ָלה׃
ֹאמרוּ
ֹאמר ֵאי י ְ
שׁוּﬠ ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ַ
 35וַ יְ ִהי ְבּהוֹרֹת יֵ ַ
ן־דּ ִוד הוּא׃
יח ֶבּ ָ
סּוֹפ ִרים ִכּי ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַה ְ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ נְ ֻאם יְ הוָֹה לַ אדֹנִ י
ְ 36ו ָד ִוד ֲהלֹא הוּא ָא ַמר ְבּ ַ
ד־א ִשׁית אֹיְ ֶביֲ הדֹם ְל ַרגְ ֶלי׃
ֵשׁב ִל ִימינִ י ַﬠ ָ
ם־דּ ִוד ק ֵֹרא לוֹ ָאדוֹן ֵאי הוּא ְבּנוֹ ְורֹב ָה ָﬠם
ְ 37ו ִא ָ
ג־רב׃
ִה ְק ִשׁיבוּ ִל ְד ָב ָריו ְבּעֹנֶ ָ
סּוֹפ ִרים
ן־ה ְ
ֹאמר ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ִמ ַ
יּוֹסף ְל ַל ֵמּד וַ יּ ֶ
 38וַ ֶ
ל־שׁ ֵא ַלת ָשׁלוֹם
ל־ל ְכ ָתּם ְמ ֻל ָבּ ִשׁים ְמ ִﬠיל ְו ַﬠ ְ
ַה ִמּ ְת ַﬠנְּ גִ ים ַﬠ ֶ
ָל ֶהם ַבּ ְשּׁוָ ִקים׃
ל־ה ְמּקֹמוֹת
י־ה ְכּנֵ ֶסת ְו ַﬠ ַ
מּוֹשׁבוֹת ָה ִראשֹׁנִ ים ְבּ ָב ֵתּ ַ
ל־ה ָ
ַ 39ﬠ ַ
ַהנִּ ְכ ָבּ ִדים ְבּ ָב ֵתּי ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה׃
וּל ַמ ְר ֵאה ַﬠיִן יַ ְרבּוּ ְת ִפלָּ ה
ת־בּ ֵתּי ַא ְל ָמנוֹת ְ
ָ 40הא ְֹכ ִלים ֶא ָ
יהם ַקו ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ִפּי ְשׁנָ יִם׃
ֵאלֶּ ה ֵהם ֲא ֶשׁר יִנָּ ֶטה ֲﬠ ֵל ֶ
ת־ה ָﬠם
אוֹצר וַ יַּ ְרא ֶא ָ
שׁוּﬠ יָ ַשׁב לְ נ ַֹכח ֲארוֹן ָה ָ
ְ 41ו ַכ ֲא ֶשׁר יֵ ַ
נ ְֹתנִ ים בּוֹ ָמעוֹת ְו ַר ִבּים ֲﬠ ִשׁ ִירים נָ ְתנוּ ַה ְר ֵבּה׃
ְ 42ו ִא ָשּׁה ַא ְל ָמנָ ה ֲﬠנִ יָּ ה ָבּ ָאה וַ ָתּ ָשׂם ָשׁם ְשׁ ֵתּי ְפרוּטוֹת ֵהן
ֶר ַבע ִא ָסּר׃
יהם ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ל־תּ ְל ִמ ָידיו וַ יּ ֶ
 43וַ יִּ ְק ָרא ֶא ַ
ל־הנּ ְֹתנִ ים
ָל ֶכם ָה ַא ְל ָמנָ ה ָה ֲﬠנִ יָּ ה ַהזֹּאת ִה ְר ְבּ ָתה ָל ֵתת ִמ ָכּ ַ
אוֹצר׃
ל־ארוֹן ָה ָ
פֹּה ֶא ֲ
מּוֹת ָרם ְו ִהיא ִמ ַמּ ְחס ָֹרהּ נָ ְתנָ ה
ִ 44כּי ֻכלָּ ם נָ ְתנוּ ִמ ָ
ל־מ ְחיָ ָתהּ׃
ר־להּ ֵאת ָכּ ִ
ל־א ֶשׁ ָ
ת־כּ ֲ
ֶא ָ
ֹאמר ֵא ָליו ֶא ָחד ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיו
ן־ה ֵה ָיכל וַ יּ ֶ
וַ יֵּ ֵצא ִמ ַ
ת־ה ִבּנְ יָ נִ ים ָה ֵאלֶּ ה
ת־ה ֲא ָבנִ ים ְו ֶא ַ
ַר ִבּי ְר ֵאה ֶא ָ
ַמה־נֶּ ְה ָדּרוּ׃
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ת־ה ִבּנְ יָ נִ ים ַהנִּ ְשׂגָּ ִבים
שׁוּﬠ ֲה ָר ִא ָית ֶא ַ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 2וַ יּ ֶ
ל־א ֶבן׃
ֹא־ת ָשּׁ ֵאר פֹּה ֶא ֶבן ַﬠ ָ
ָה ֵאלֶּ ה ֻכּלָּ ם יֵ ָה ֵרסוּ ל ִ
ל־הר ַהזֵּ ִיתים ְלנ ַֹכח ַה ֵה ָיכל וַ יִּ ְשׁ ָא ֻלהוּ ֶפ ְטרוֹס
ְ 3וּב ִשׁ ְבתּוֹ ַﬠ ַ
יוֹתם ִאתּוֹ ְל ַב ָדּם ֵלאמֹר׃
יוֹחנָ ן וְ ַאנְ ְדּ ַרי ִבּ ְה ָ
ְויַ ֲﬠקֹב ְו ָ
ַ 4הגֶּ ד־נָ א ָלנוּ ָמ ַתי ִתּ ְק ֶראנָ ה ֵאלֶּ ה ַוּמה־הוּא ָהאוֹת
ל־אלֶּ ה ִתּ ְכ ֶלינָ ה׃
מּוֹﬠד ַההוּא ִכּי ָכ ֵ
ַל ֵ
יהם ֵלאמֹר ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּן־יַ ְת ֶﬠה
שׁוּﬠ ְל ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
 5וַ יָּ ֶחל יֵ ַ
ֶא ְת ֶכם ִאישׁ׃
ִ 6כּי ַר ִבּים יָ בֹאוּ ִב ְשׁ ִמי ְו ָא ְמרוּ ִכּי ֲאנִ י הוּא ְו ִה ְתעוּ
ת־ר ִבּים׃
ֶא ַ
ל־תּ ָבּ ֵהלוּ
וּשׁ ֻמעוֹת ִמ ְל ָח ָמה ַא ִ
י־ת ְשׁ ְמעוּ ְק ָרבוֹת ְ
ְ 7ו ִכ ִ
ל־אלֶּ ה ִתּ ְהיֶ ינָ ה ְועוֹד לֹא־זֶ ה ַה ֵקּץ׃
ָכּ ֵ
ל־מ ְמ ָל ָכה ְו ַר ַﬠשׁ
ִ 8כּי־יָ קוּם גּוֹי ַﬠל־גּוֹי ַוּמ ְמ ָל ָכה ַﬠ ַ
אשׁית
ל־אלֶּ ה ַרק ֵר ִ
ל־ר ַﬠשׁ יָ בֹא ְו ָר ָﬠב ְמהוּמוֹת ְו ָכ ֵ
ַﬠ ַ
ַה ֲח ָב ִלים׃
שׁוֹת ֶיכם ִכּי־יַ ְסגִּ ירוּ ֶא ְת ֶכם ִבּ ֵידי
ְ 9ו ַא ֶתּם ִה ָשּׁ ְמרוּ ְבנַ ְפ ֵ
בוּרי ַת ַﬠ ְמדוּ ִל ְפנֵ י
י־ה ְכּנֵ ֶסת ַוּב ֲﬠ ִ
ַה ַסּנְ ֶה ְד ִרין ְו ֻתכּוּ ְבּ ָב ֵתּ ַ
מ ְֹשׁ ִלים ְוּמ ָל ִכים ְל ֵﬠדוּת ָל ֶהם׃
ל־הגּוֹיִם׃
שׂוֹרה ִת ָקּ ֵרא ִראשֹׁנָ ה ְבּ ֶק ֶרב ָכּ ַ
ְ 10ו ַה ְבּ ָ
י־יוֹליכוּ ֶא ְת ֶכם ְל ַה ְסגִּ ְיר ֶכם ִבּ ֵידי ַה ִמּ ְשׁ ָפּט
ְ 11ו ִכ ִ
ה־תּ ַד ֵבּרוּ
מּוֹﬠד ַמ ְ
ל־תּ ַח ְשּׁבוּ ְבּ ֶט ֶרם בֹּא ַה ֵ
ל־תּ ְד ֲאגוּ ְו ַא ְ
ַא ִ
יוּשׂם ְבּ ִפ ֶיכם ָבּ ֵﬠת ַה ִהיא ֵכּן ְתּ ַד ְבּרוּן ִכּי לֹא
ִכּי ַכ ֲא ֶשׁר ַ
ם־רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ׃
ַ
ַא ֶתּם ַה ְמ ַד ְבּ ִרים ִכּי ִא
ת־בּנוֹ ְו ָקמוּ ָבנִ ים
ת־א ִחיו ַל ָמּוֶ ת ְו ָאב ֶא ְ
ְ 12ו ָאח יַ ְסגִּ יר ֶא ָ
בוֹתם ְו ֵה ִמיתוּ א ָֹתם׃
ל־א ָ
ַﬠ ֲ
ל־א ָדם ְל ַמ ַﬠן ְשׁ ִמי ַאַ ה ְמ ַח ֶכּה
נוּאים ִתּ ְהיוּ ְל ָכ ָ
ְ 13ו ַא ֶתּם ְשׂ ִ
ד־ה ֵקּץ הוּא יִוָּ ֵשׁ ַﬠ׃
ַﬠ ַ
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ד־דּנִ יֵּ אל
ת־ה ִשּׁקּוּץ ַה ְמשׁ ֵֹמם ַהנֶּ ֱא ָמר ְבּיַ ָ
ְ 14ו ִכי ִת ְראוּ ֶא ַ
ַהנָּ ִביא ע ֵֹמד ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר לֹא נָ כוֹן לוֹ ַהקּ ֵֹרא יָ ִבין ָאז
ל־ה ָה ִרים׃
יהוּדה יָ נוּסוּ ֶא ֶ
ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ִבּ ָ
ל־הגָּ ג לֹא יֵ ֵרד ַה ָבּיְ ָתה ְולֹא יָ בֹא ָל ַק ַחת
ִ 15וּמי ֲא ֶשׁר ַﬠ ַ
אוּמה׃
ִמתּוֹכוֹ ְמ ָ
ת־שׂ ְמ ָלתוֹ׃
ִ 16וּמי ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׂ ֶדה לֹא יָ שׁוּב ְל ֵביתוֹ ָל ַק ַחת ֶא ִ
ַ 17א אוֹי ֶל ָהרוֹת ְו ַל ֵמּינִ יקוֹת ַבּיָּ ִמים ָה ֵה ָמּה׃
ְ 18ו ַא ֶתּם ִה ְת ַפּ ֵללוּ ְל ִב ְל ִתּי ִת ְהיֶ ה זֹאת ַבּח ֶֹרף׃
ֹא־היְ ָתה
מוֹה ל ָ
ִ 19כּי ַהיָּ ִמים ָה ֵאלֶּ ה יְ ֵמי ָצ ָרה ֵהם ֲא ֶשׁר ָכּ ָ
ד־היּוֹם ַהזֶּ ה
יאה ֲא ֶשׁר ָבּ ָרא ֱאל ִֹהים ַﬠ ַ
אשׁית יְ ֵמי ַה ְבּ ִר ָ
ֵמ ֵר ִ
מוֹה לֹא־ת ִֹסף׃
ְו ָכ ָ
ת־היָּ ִמים ָה ֵאלֶּ ה לֹא־יִנָּ ֵצל
לוּלא יְ ַק ֵצּר יְ הוָֹה ֶא ַ
ְ 20ו ֵ
ל־בּ ָשׂר ַאְ ל ַמ ַﬠן ְבּ ִח ָיריו ֲא ֶשׁר ָר ָצה ָבם יְ ַק ֵצּר
ָכּ ָ
ת־היָּ ִמים ָה ֵאלֶּ ה׃
ֶא ַ
יח פֹּה אוֹ ִהנּוֹ
ֹאמר ֲא ֵל ֶיכם ִאישׁ ִהנֵּ ה ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 21ו ָאז ִאם־י ַ
ל־תּ ֲא ִמינוּ׃
ָשׁם ַא ַ
יאי ָכזָ ב יָ קוּמוּ ְונָ ְתנוּ
יחי ֶשׁ ֶקר וּנְ ִב ֵ
ִ 22כּי ְמ ִשׁ ֵ
שׁ־ל ֵאל יָ ָדם ְל ַה ְתעוֹת
וּמוֹפ ִתים ְלנַ סּוֹת ִאם יֶ ְ
ְ
אֹתוֹת
ת־ה ְבּ ִח ִירים׃
ם־א ַ
גַּ ֶ
שׁוֹת ֶיכם ְראוּ ִכּי ֵמרֹאשׁ ִהגַּ ְד ִתּי ָל ֶכם
ְ 23ו ַא ֶתּם ִה ָשּׁ ְמרוּ ְבנַ ְפ ֵ
ֶאת־כֹּל׃
ַ 24אַ בּיָּ ִמים ָה ֵהם ַכּ ֲﬠבוֹר ַה ָצּ ָרה ַה ִהיא ֶתּ ְח ַשַׁ ה ֶשּׁ ֶמשׁ
יהּ אוֹרוֹ׃
ְו ַהיָּ ֵר ַח לֹא־יַגִּ ַ
ן־ה ָשּׁ ָמיִם ְוּצ ָבא ַה ָמּרוֹם יָ זֻ עוּ׃
כּוֹכ ִבים ְיִפּלוּ ִמ ַ
ַ 25ה ָ
ן־ה ָא ָדם ָבּא ַב ֲﬠנָ נִ ים ְבּעֹז ְוּב ָה ָדר גָּ דוֹל׃
ת־בּ ָ
ְ 26ו ָאז ְיִראוּ ֶא ֶ
ת־בּ ִח ָיריו ֵמ ַא ְר ַבּע
ת־מ ְל ָא ָכיו ִו ַיק ֵבּץ ֶא ְ
יִשׁ ַלח ֶא ַ
ְ 27והוּא ְ
ד־ק ֵצה ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ָהרוּחוֹת ִמ ְק ֵצה ָה ָא ֶרץ ַﬠ ְ
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יה
ן־ה ְתּ ֵאנָ ה ִאם ָרטוֹב ֲﬠנָ ָפהּ ְו ָﬠ ֶל ָ
וּקחוּ ָל ֶכם ָמ ָשׁל ִמ ַ
ְ 28
ָצ ָמחוּ י ְֹד ִﬠים ַא ֶתּם ִכּי ָקרוֹב ַה ָקּיִץ׃
דוֹﬠ
ל־אלֶּ ה יָ ַ
ם־א ֶתּם ַכּ ֲא ֶשׁר ִתּ ְראוּ ִכּי ָקמוּ ָכּ ֵ
ְ 29ו ֵכן גַּ ַ
י־קרוֹב הוּא ַל ָפּ ַתח׃
ֵתּ ְדעוּ ִכּ ָ
ָ 30א ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי לֹא יַ ֲﬠבֹר ַהדּוֹר ַהזֶּ ה ַﬠד
ל־אלֶּ ה׃
ֲא ֶשׁר־יָ קוּמוּ ָכּ ֵ
ַ 31ה ָשּׁ ַמיִם ְו ָה ָא ֶרץ יַ ֲﬠבֹרוּ ְוּד ָב ַרי לֹא יַ ֲﬠבֹרוּן׃
ל־מוֹﬠד ַהיּוֹם ַההוּא ְו ַה ָשּׁ ָﬠה ַה ִהיא ֵאין ִאישׁ י ֵֹד ַﬠ
ֵ
ְ 32ו ַﬠ
ְולֹא ַמ ְל ָאַ בּ ָשּׁ ַמיִם ְולֹא ַה ֵבּן ִבּ ְל ִתּי ָה ָאב׃
ל־כּן ִשׂימוּ ְל ַב ְב ֶכם ִשׁ ְקדוּ ְו ִה ְת ַפּלֵּ לוּ ִכּי ֵאינְ ֶכם י ְֹד ִﬠים
ַ 33ﬠ ֵ
מּוֹﬠד ַהזֶּ ה׃
ָמ ַתי יָ בֹא ַה ֵ
ל־מחוּץ ָל ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר ָﬠזַ ב
ֲ 34הלֹא הוּא ְכּ ִאישׁ נ ֵֹס ַﬠ ֶא ִ
ת־ה ִמּ ְשׂ ָרה ַל ֲﬠ ָב ָדיו ְל ִאישׁ ִאישׁ
ת־בּיתוֹ וַ יְ ַחלֵּ ק ֶא ַ
ֶא ֵ
ל־ה ָשּׁ ַﬠר׃
ת־השּׁ ֵֹﬠר ִצוָּ ה ִל ְשׁקֹד ַﬠ ַ
אכתּוֹ ְו ֶא ַ
ת־מ ַל ְ
ֶא ְ
ל־מ ְשׁ ַמ ְר ְתּ ֶכם ִכּי לֹא ֵת ְדעוּ ָמ ַתי יָ בֹא
ָ 35ל ֵכן ִה ְתיַ ְצּבוּ ַﬠ ִ
ם־ל ֵﬠת ְקרֹא
אוֹ־ב ֲח ִצי ַהלַּ יְ ָלה ִא ְ
ַ
ם־בּ ֶﬠ ֶרב
ַבּ ַﬠל ַה ָבּיִת ִא ָ
ַה ַתּ ְרנְ גֹל אוֹ ְכּאוֹר ַהבּ ֶֹקר׃
ֶ 36פּן־יָ בֹא ִפּ ְתאֹם ָוּמ ָצא ֶא ְת ֶכם יְ ֵשׁנִ ים׃
ְ 37ו ֵאת ֲא ֶשׁר ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִהנְ נִ י א ֵֹמר ַלכֹּל ְשׁקֹדוּ׃
ג־ה ַמּצּוֹת וַ יְ ַב ְקשׁוּ
יוֹמיִם ִל ְפּנֵ י ַה ֶפּ ַסח ְו ַח ַ
וַ יְ ִהי ַ
סּוֹפ ִרים לְ ָת ְפשׂוֹ ְבּ ָﬠ ְר ָמה
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ַה ְ
ָר ֵ
ְו ַל ֲה ִמיתוֹ׃
הוּמה ָבּ ָﬠם׃
ן־תּ ְתע ֵֹרר ְמ ָ
ַ 2אָ א ְמרוּ לֹא ֶב ָחג ֶפּ ִ
ית־ﬠנְ יָ ה
 3וַ יְ ִהי ְבּ ִשׁ ְבתּוֹ ִבּ ְמ ִס ָבּה ְבּ ֵבית ִשׁ ְמעוֹן ַה ְמצ ָֹרע ְבּ ֵב ַ
ר־ﬠ ֶרְ מאֹד
וַ ָתּבֹא ִא ָשּׁה ְוּביָ ָדהּ ְצל ִֹחית ֶשׁ ֶמן נֵ ְר ְדּ זַ  וִ ַיק ֶ
ת־ה ְצּל ִֹחית וַ ִתּצֹּק אֹתוֹ ַﬠל־רֹאשׁוֹ׃
וַ ְתּ ַשׁ ֵבּר ֶא ַ
ֹאמרוּ
ן־היּ ְֹשׁ ִבים ָשׁם וַ יּ ְ
 4וַ יֵּ ַרע ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵﬠינֵ י ֲאנָ ִשׁים ִמ ַ
ל־מה נִ ְבלַ ע ַה ֶשּׁ ֶמן ַהזֶּ ה׃
ְבנַ ְפ ָשׁם ַﬠ ָ
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יוֹתר ִמ ְשּׁלֹשׁ ֵמאוֹת
ֲ 5הלֹא טוֹב ָהיָ ה ְל ִתתּוֹ ַב ֶכּ ֶסף ְכּ ֶﬠ ְרכּוֹ ֵ
יה׃
וּל ַחלֵּ ק ִמ ְכרוֹ ָל ֲﬠנִ יִּ ים וַ יִּ לֹּנוּ ָﬠ ֶל ָ
ִדּינָ ר ְ
שׁוּﬠ ַהנִּ יחוּ ָלהּ ָל ָמּה־זֶּ ה ַתּ ְלאוּ א ָֹתהּ ֲהלֹא טוֹב
ֹאמר יֵ ַ
 6וַ יּ ֶ
גְּ ָמ ָל ְתנִ י׃
ל־ﬠת ֲא ֶשׁר
ת־ה ֲﬠנִ יִּ ים ִתּ ְמ ְצאוּ ִל ְפנֵ ֶיכם ָתּ ִמיד ְוּב ָכ ֵ
ִ 7כּי ֶא ָ
ֹא־ת ְמ ְצאוּ ִל ְפנֵ ֶיכם
יטיב ָל ֶהם ְוא ִֹתי ל ִ
תּוּכלוּ ְל ֵה ִ
ִתּ ְרצוּ ְ
ָתּ ִמיד׃
ְ 8ו ִהיא ָﬠ ְשׂ ָתה ַכּ ֲא ֶשׁר ָמ ְצ ָאה יָ ָדהּ ִכּי ִה ְק ִדּ ָימה וַ ִתּ ְמ ַשׁח
בוּרה׃
ת־בּ ָשׂ ִרי ִל ְק ָ
ֶא ְ
שׂוֹרה
ל־מקוֹם ֲא ֶשׁר ִתּ ָשּׁ ַמע ַה ְבּ ָ
ָ 9א ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ְבּ ָכ ָ
ם־א ֶשׁר ָﬠ ְשׂ ָתה ִהיא ָלהּ ְלזִ ָכּרוֹן׃
ל־ה ָא ֶרץ יְ ֻס ַפּר גַּ ֲ
ְבּ ָכ ָ
ישׁ־ק ִריּוֹת ֶא ָחד ִמ ְשּׁנֵ ים ֶה ָﬠ ָשׂר ָה ַל
יהוּדה ִא ְ
ִ 10ו ָ
ֹאמר ְל ַה ְסגִּ יר אֹתוֹ ְבּיָ ָדם׃
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים וַ יּ ֶ
ל־ר ֵ
ֶא ָ
ְ 11ו ֵהם ְכּ ָשׁ ְמ ָﬠם ֵכּן ָשׂ ְמחוּ וַ יַּ ְב ִטיחוּ ָל ֶתת־לוֹ ָכּ ֶסף וַ יְ ַב ֵקּשׁ
תּ ֲֹאנָ ה ְל ַה ְסגִּ יר אֹתוֹ׃
ֹאמרוּ
מוֹﬠד זֶ ַבח ַה ָפּ ַסח וַ יּ ְ
 12וַ יְ ִהי ָבּ ִראשׁוֹן ְל ַחג ַה ַמּצּוֹת ְל ֵ
ֵא ָליו ַתּ ְל ִמ ָידיו ֵאיפֹה ִת ְר ֶצה ִכּי נֵ ֵלְ ל ָה ִכין ְלֶ ל ֱאכֹל
ת־ה ָפּ ַסח׃
ֶא ַ
יהם ְלכוּ ָה ִﬠ ָירה
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 13וַ יִּ ְשׁ ַלח ְשׁנַ יִם ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיו וַ יּ ֶ
ד־מיִם ְלכוּ ַא ֲח ָריו׃
וּפגַ ע ָבּ ֶכם ִאישׁ נ ֵֹשׂא ַכ ַ
ָ
ל־בּ ַﬠל ַה ָבּיִת כֹּה
ֹאמרוּ ָשׁם ֶא ַ
ַ 14וּב ֶפּ ַתח ֲא ֶשׁר יָ בֹא תּ ְ
וּל ַת ְל ִמ ַידי לֶ ֱאכֹל ָשׁם
ָא ַמר ַר ֵבּנוּ ַאיֵּ ה ֲח ַדר ָהא ְֹר ִחים לִ י ְ
ת־ה ָפּ ַסח׃
ֶא ַ
רוּכה
צוּפה ְכ ָסתוֹת וַ ֲﬠ ָ
דוֹלה ְר ָ
ְ 15והוּא יַ ְר ֶאה ָל ֶכם ֲﬠ ִליָּ ה גְ ָ
ַבכֹּל ְו ָשׁם ָתּ ִכינוּ ָלנוּ׃
 16וַ יֵּ ְצאוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים וַ יָּ בֹאוּ ָה ִﬠ ָירה וַ יִּ ְמ ְצאוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר
ת־ה ָפּ ַסח׃
ָל ֶהם וַ יָּ ִכינוּ ֶא ַ
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ם־שׁנֵ ים ֶה ָﬠ ָשׂר׃
 17וַ יְ ִהי ָבּ ָﬠ ֶרב וַ יָּ בֹא ָשׁם ִﬠ ְ
שׁוּﬠ ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר
ֹאמר יֵ ַ
ְ 18וּבעוֹד ֵהם א ְֹכ ִלים ִבּ ְמ ִס ָבּם וַ יּ ֶ
ָל ֶכם ִכּי ֶא ָחד ִמ ֶכּם ָהא ֵֹכל ִﬠ ָמּ ִדי יַ ְסגִּ ֵירנִ י׃
ֹאמרוּ ִאישׁ ִאישׁ ֵמ ֶהם ֵא ָליו ַה ֲאנִ י
 19וַ יֵּ ַצר ָל ֶהם ְמאֹד וַ יּ ְ
הוּא ֲהלֹא ְו ַא ֵחר ָא ַמר ַה ֲאנִ י הוּא ֲהלֹא׃
יהם ֶא ָחד ִמ ְשּׁנֵ ים ֶה ָﬠ ָשׂר ַהטּ ֵֹבל ֶאת־יָ דוֹ ִﬠ ִמּי
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 20וַ יּ ֶ
ַבּ ְקּ ָﬠ ָרה׃
ן־ה ָא ָדם ה ֵֹלַ כּ ָכּתוּב ָﬠ ָליו ַא אוֹי ָל ִאישׁ ַההוּא
ֵ 21הן ֶבּ ָ
ן־ה ָא ָדם ְבּיַ ד ְמ ַב ְק ֵשׁי נַ ְפשׁוֹ טוֹב ָהיָ ה
ת־בּ ָ
ֲא ֶשׁר יַ ְסגִּ יר ֶא ֶ
ָל ִאישׁ ַההוּא ִאם לֹא־יָ ָצא ֵמ ָר ֶחם׃
ת־הלֶּ ֶחם וַ יְ ָב ֵר וַ יִּ ְב ַצע וַ יִּ ֵתּן
שׁוּﬠ ֶא ַ
 22וַ יְ ִהי ְבּ ָא ְכ ָלם וַ יִּ ַקּח יֵ ַ
ֹאמר ְקחוּ ִא ְכלוּ זֶ ה הוּא ְבּ ָשׂ ִרי׃
ָל ֶהם וַ יּ ַ
ת־הכּוֹס וַ יְ ָב ֵר וַ יִּ ֵתּן לָ ֶהם וַ יִּ ְשׁתּוּ ֻכלָּ ם׃
 23וַ יִּ ַקּח ֶא ַ
ם־ה ְבּ ִרית ַה ֲח ָד ָשׁה
יהם זֶ ה הוּא ָד ִמי ַדּ ַ
ֹאמר ֲאלֵ ֶ
 24וַ יּ ֶ
ַה ָשּׁפוְּ בּ ַﬠד ַר ִבּים׃
ָ 25א ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכם ִכּי לֹא ֶא ְשׁ ֶתּה עוֹד ִמ ְפּ ִרי ַהגָּ ֶפן
ד־היּוֹם ַההוּא ֲא ֶשׁר ָח ָדשׁ ֶא ְשׁ ֵתּהוּ ְבּ ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים׃
ַﬠ ַ
ל־הר ַהזֵּ ִיתים׃
ת־ה ַהלֵּ ל וַ יֵּ ְצאוּ ֶא ַ
 26וַ יִּ ְק ְראוּ ֶא ַ
שׁוּﬠ ֵהן ֻכלְּ ֶכם ִתּ ָכּ ְשׁלוּ ִבי ַבּ ַליְ לָ ה ַהזֶּ ה
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲאלֵ ֶ
 27וַ יּ ֶ
פוּציןָ ַהצֹּאן׃
ת־הר ֶֹﬠה ְוּת ֶ
ִכּי ָכתוּב ַא ֶכּה ֶא ָ
ילה׃
ן־ה ֵמּ ִתים ֵא ֵלִ ל ְפנֵ ֶיכם ַהגָּ ִל ָ
קוּמ ִתי ִמ ַ
ְ 28ו ַא ֲח ֵרי ְת ָ
ם־כּלָּ ם ָיִכּ ְשׁלוּ ְבֲ אנִ י לֹא
ֹאמר ֵא ָליו ֶפּ ְטרוֹס ַאף ִא ֻ
 29וַ יּ ֶ
ֶא ָכּ ֵשׁל׃
שׁוּﬠ ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָלִ כּי ַﬠ ָתּה ַבּלַּ יְ לָ ה
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 30וַ יּ ֶ
שׁ־בּי ָשׁלֹשׁ ְפּ ָﬠ ִמים׃
יִק ָרא ַה ַתּ ְרנְ גֹל ַפּ ֲﬠ ַמיִם ְתּ ַכ ֶח ִ
ַהזֶּ ה ֶט ֶרם ְ
ם־יִהיֶ ה ָﬠ ַלי לָ מוּת
הוֹסיף לְ ַד ֵבּר ְבּיֶ ֶתר א ֶֹמץ ַאף ִא ְ
ְ 31והוּא ִ
ם־כּלָּ ם׃
ֹא־א ַכ ֵחשׁ ָבְּ ו ֵכן ִדּ ְבּרוּ גַּ ֻ
ִא ְתַּ כּ ֵחשׁ ל ֲ

122

ַמ ְרקוֹס

14:32—14:44

ֹאמר
ת־שׁ ֵמנָ ה וַ יּ ֶ
ל־מקוֹם גָּ ֵדר ַהנִּ ְק ָרא גַּ ְ
 32וַ יָּ בֹאוּ ֶא ְ
בוּ־ל ֶכם פֹּה ַﬠד ִכּי ֶא ְת ַפּלָּ ל׃
ל־תּ ְל ִמ ָידיו ְשׁ ָ
ֶא ַ
ת־יוֹחנָ ן וַ יָּ ֶחל
ָ
ת־פּ ְטרוֹס ְו ֶאת־יַ ֲﬠקֹב ְו ֶא
 33וַ יִּ ַקּח ִאתּוֹ ֶא ֶ
שּׁוֹמם׃
וּל ִה ֵ
תּוֹח ַח ְ
ְל ִה ְשׁ ֵ
ד־מוֶ ת
ה־לי ַﬠד ְמאֹד ַﬠ ָ
יהם נַ ְפ ִשׁי ָמ ָר ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 34וַ יּ ֶ
וּשׁקֹדוּ׃
דוּ־בזֶ ה ְ
ִﬠ ְמ ָ
 35וַ יַּ ֲﬠבֹר ָה ְל ָאה ְמ ַﬠט ִמזְ ָﬠר וַ יִּ פֹּל ַא ְר ָצה וַ יִּ ְת ַפּלֵּ ל
ם־יִתּ ֵכן ַה ָדּ ָבר׃
ת־ה ָשּׁ ָﬠה ִא ָ
ְל ַה ֲﬠ ִביר ֵמ ָﬠ ָליו ֶא ַ
תּוּכל ַה ֲﬠ ֶבר־נָ א ֵמ ָﬠלַ י
ָ
 36וַ יִּ ְק ָרא ַא ָבּא ָא ִבי ֵהן כֹּל
ם־כּ ֲא ֶשׁר ָר ִצ ָית
ת־הכּוֹס ַהזֹּאת ַא־לֹא ִכ ְרצוֹנִ י ִכּי ִא ַ
ֶא ַ
ָא ָתּה׃
ֹאמר ִשׁ ְמעוֹן
ל־פּ ְטרוֹס וַ יּ ַ
 37וַ יָּ בֹא וַ יִּ ְמ ָצ ֵאם יְ ֵשׁנִ ים וַ יִּ ֶפן ֶא ֶ
ישׁן ֲה ִכי־לֹא יָ כ ְֹל ָתּ ִל ְשׁקֹד ָשׁ ָﬠה ֶא ָחת׃
ֲה ִכי ִת ָ
רוּח ֲח ֵפ ָצה ַא
ן־תּבֹאוּ ְל ַמ ָסּה ֵהן ָה ַ
ִ 38שׁ ְקדוּ ְו ִה ְת ַפּלְּ לוּ ֶפּ ָ
ַה ָבּ ָשׂר ָר ֶפה׃
 39וַ יִּ ֶפן וַ יֵּ ֶל־לוֹ עוֹד וַ יִּ ְת ַפּלֵּ ל ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ִראשֹׁנִ ים׃
יהם ְכּ ֵבדוֹת ְולֹא
 40וַ יָּ ָשׁב וַ יִּ ְמ ָצ ֵאם יְ ֵשׁנִ ים עוֹד ִכּי ָהיוּ ֵﬠינֵ ֶ
יָ ְדעוּ ַמה־לַּ ֲﬠנוֹת אֹתוֹ׃
יהם ְתּנוּ ֵשׁנָ ה ְל ֵﬠינֵ ֶיכם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ישׁית וַ יּ ֶ
 41וַ יָּ בֹא ַפּ ַﬠם ְשׁ ִל ִ
ן־ה ָא ָדם נִ ְסגַּ ר ִבּ ֵידי
ב־ל ֶכם ִהנֵּ ה ָבּ ָאה ַה ָשּׁ ָﬠה ֶוּב ָ
נוּחה ַר ָ
ְוּמ ָ
ַח ָטּ ִאים׃
 42קוּמוּ ְונֵ ֵל ָכה ִהנֵּ ה ַה ַמּ ְסגִּ יר א ִֹתי הֹלֵ ְ ו ָק ֵרב׃
יהוּדה ֶא ָחד ִמ ְשּׁנֵ ים ֶה ָﬠ ָשׂר ָבּא ִפּ ְתאֹם
 43ע ֶֹדנּוּ ְמ ַד ֵבּר ִו ָ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים
מוֹן־רב ַבּ ֲח ָרבוֹת ְוּב ַמטּוֹת ֵמ ֵאת ָר ֵ
ַ
ְו ִﬠמּוֹ ָה
סּוֹפ ִרים ְו ַהזְּ ֵקנִ ים׃
ְו ַה ְ
ְ 44ו ַה ַמּ ְסגִּ יר אֹתוֹ נָ ַתן ָל ֶהם אוֹת ֵלאמֹר ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר
ֲאנַ ֶשּׁק־לוֹ זֶ ה הוּא ִתּ ְפשׂוּ אֹתוֹ ִשׂימוּ ָﬠ ָליו ִמ ְשׁ ָמר
הוֹל ֻיכהוּ׃
ְו ִ
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ֹאמר ַר ִבּי ַר ִבּי וַ יִּ ָשּׁ ֵקהוּ׃
 45וַ יָּ בֹא וַ יִּגַּ שׁ ֵא ָליו ִפּ ְתאֹם וַ יּ ֶ
יהם וַ יִּ ְת ְפּ ֻשׂהוּ׃
 46וַ יִּ ְשׁ ְלחוּ־בוֹ ֶאת־יְ ֵד ֶ
ת־ﬠ ֶבד
ת־ח ְרבּוֹ וַ יַּ ֶ א ֶ
ן־הנִּ ָצּ ִבים ִﬠמּוֹ ָשׁ ַלף ֶא ַ
ְ 47ו ֶא ָחד ִמ ַ
ת־אזְ נוֹ׃
ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל וַ יְ ַק ֵצּץ ֶא ָ
אתם
יהם ֲה ַב ֲח ָרבוֹת ְוּב ַמטּוֹת ָבּ ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 48וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ִל ְתפֹּשׂ א ִֹתי ְכּ ָפ ִריץ׃
ְ 49ויוֹם יוֹם יָ ַשׁ ְב ִתּי ְלהוֹרֹת ָל ֶכם ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ ְולֹא ְשׁ ַל ְח ֶתּם
תוּבים ֲﬠ ִשׂ ֶיתם ָכּזֹאת׃
ת־ה ְכּ ִ
ִבּי יָ ד ַאְ ל ָה ִקים ֶא ַ
ְ 50ו ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ָﬠזְ בוּ אֹתוֹ ֻכּלָּ ם וַ יָּ נֻ סוּ׃
ת־בּד
ְ 51ונַ ַﬠר ֶא ָחד ָה ַלַ א ֲח ָריו ְוהוּא ָלבוּשׁ ְכּתֹנֶ ַ
ֹאחזֻ הוּ׃
ל־בּ ָשׂרוֹ וַ יּ ֲ
ַﬠ ְ
ת־כּ ָתּנְ תּוֹ ְבּיָ ָדם וַ יָּ נָ ס ָﬠרֹם׃
 52וַ יַּ ֲﬠזֹב ֶא ֻ
ל־הכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל וַ יִּ ָקּ ֲהלוּ ָﬠלָ יו
שׁוּﬠ ֶא ַ
יּוֹליכוּ ֶאת־יֵ ַ
 53וַ ִ
סּוֹפ ִרים׃
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ַהזְּ ֵקנִ ים ְו ַה ְ
ל־ר ֵ
ָכּ ָ
ד־ל ֲח ַצר ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל
וּפ ְטרוֹס ָה ַלַ א ֲח ָריו ֵמ ָרחוֹק ַﬠ ַ
ֶ 54
ם־ה ְמ ָשׁ ְר ִתים וַ יִּ ְת ַח ֵמּם נֶ גֶ ד ָהאוֹר׃
ְפּנִ ָימה וַ יֵּ ֶשׁב ָשׁם ִﬠ ַ
שׁוּﬠ
ל־ה ַסּנְ ֶה ְד ִרין ִבּ ְקשׁוּ ֵﬠדוּת ַﬠל־יֵ ַ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ָכ ַ
ְ 55ו ָר ֵ
ַל ֲה ִמיתוֹ ְולֹא ָמ ָצאוּ׃
דוּתם לֹא נִ ְמ ְצ ָאה
דוּת־שׁ ֶקר ָﬠנוּ בוֹ ַר ִבּים ֶא ֶפס ֵﬠ ָ
ֶ
ִ 56כּי ֵﬠ
ֵכּן׃
דוּת־שׁ ֶקר ְבּ ָפנָ יו ֵלאמֹר׃
ֶ
 57וַ יָּ קוּמוּ ֲאנָ ִשׁים וַ יַּ ֲﬠנוּ ֵﬠ
ת־ה ֵה ָיכל ַהזֶּ ה ַמ ֲﬠ ֵשׁה
ָ 58שׁ ַמ ְﬠנוּ אֹתוֹ א ֵֹמר ֲאנִ י ֶא ֱהרֹס ֶא ַ
יָ ָדיִם ִוּב ְשׁל ֶֹשׁת יָ ִמים ֶא ְבנֶ ה ֵה ָיכל ַא ֵחר ֲא ֶשׁר ֵאינֶ נּוּ ַמ ֲﬠ ֶשׂה
יָ ָדיִם׃
דוּתם יַ ְח ָדּו לֹא נָ כֹנוּ׃
ם־בּזֹאת ִדּ ְב ֵרי ֵﬠ ָ
ַ 59א גַּ ָ
שׁוּﬠ לֵ אמֹר
תוֹכם וַ יִּ ְשׁ ַאל ֶאת־יֵ ַ
 60וַ יָּ ָקם ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל ְבּ ָ
ֲהלֹא ַת ֲﬠנֶ ה ָד ָבר ַמה־זֹּאת ֵה ִﬠידוּ ְבֵ אלֶּ ה׃
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יּוֹסף ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל וַ יִּ ְשׁ ָאלֵ הוּ
אוּמה וַ ֶ
 61וַ יִּ דֹּם וְ לֹא ָﬠנָ ה ְמ ָ
ן־ה ְמב ָֹר׃
יח ֶבּ ַ
עוֹד ֵלאמֹר ַה ַא ָתּה הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ן־ה ָא ָדם י ֵֹשׁב
ת־בּ ָ
שׁוּﬠ ֲאנִ י הוּא ְו ַא ֶתּם ִתּ ְראוּ ֶא ֶ
ֹאמר יֵ ַ
 62וַ יּ ֶ
בוּרה ָוּבא ְבּ ַﬠנְ נֵ י ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ִל ִימין ַהגְּ ָ
ֹאמר ַמה־לָּ נוּ עוֹד
ת־בּגָ ָדיו וַ יּ ַ
 63וַ יִּ ְק ַרע ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל ֶא ְ
ְו ָל ֵﬠ ִדים׃
ה־דּ ְﬠ ְתּ ֶכם וַ יַּ ְר ִשׁיעוּ אֹתוֹ
ֲ 64הלֹא ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם גִּ דּוּפוֹ ִא ְמרוּ ַמ ַ
ט־מוֶ ת לוֹ׃
י־מ ְשׁ ָפּ ָ
ֻכּלָּ ם ִכּ ִ
ת־פּנָ יו וַ יַּ ֻכּהוּ
 65וַ יָּ ֵחלּוּ ֲאנָ ִשׁים ֵמ ֶהם ָלרֹק בּוֹ וַ יְ ַחפּוּ ֶא ָ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ִהנָּ ֵבא ָלנוּ ְו ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים ִק ְדּמוּ אֹתוֹ
ָב ֶאגְ רֹף וַ יּ ְ
ְבּ ַמכּוֹת ֶל ִחי׃
 66וַ יְ ִהי ִבּ ְהיוֹת ֶפּ ְטרוֹס ֶבּ ָח ֵצר ִמ ָתּ ַחת וַ ָתּבֹא ַא ַחת ַה ְשּׁ ָפחוֹת
ִמ ֵבּית ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל׃
ֹאמר
ת־פּ ְטרוֹס ִמ ְת ַח ֵמּם וַ ַתּ ֵבּט ְבּ ָפנָ יו וַ תּ ַ
 67וַ ֵתּ ֶרא ֶא ֶ
שׁוּﬠ ַהנָּ ְצ ִרי׃
יִית ִﬠם־יֵ ַ
ף־א ָתּה ָה ָ
ְו ַא ַ
 68וַ יְ ַכ ֵחשׁ ֵלאמֹר לֹא ֵא ַדע ְולֹא ָא ִבין ֵאת ֲא ֶשׁר ְתּ ַד ֵבּ ִרי
אוּלם וַ יִּ ְק ָרא ָאז ַה ַתּ ְרנְ גֹל׃
ל־ה ָ
חוּצה ֶא ָ
וַ יֵּ ֵצא ַה ָ
ל־הע ְֹמ ִדים ָשׁם
ֹאמר ֶא ָ
תּוֹסף וַ תּ ֶ
 69וַ ִתּ ְר ֵאהוּ ַה ִשּׁ ְפ ָחה עוֹד וַ ֶ
זֶ ה הוּא ֶא ָחד ֵמ ֶהם׃
ם־הע ְֹמ ִדים ָשׁם
 70וַ יְ ַכ ֵחשׁ ַפּ ַﬠם ֵשׁנִ ית ְועוֹד ְמ ַﬠט ְוגַ ָ
וּלשׁוֹנְ 
ילי ַא ָתּה ְ
ל־פּ ְטרוֹס ָא ֵכן ִהנְּ ֵ מ ֶהם ִכּי גְ ִל ִ
ָא ְמרוּ ֶא ֶ
ִכּ ְלשׁוֹנָ ם׃
 71וַ יָּ ֵחל ַל ֲﬠנוֹת ְבּ ָא ָלה ִוּב ְשׁ ֻב ָﬠה ֵלאמֹר לֹא יָ ַד ְﬠ ִתּי
ת־ה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֲא ַמ ְר ֶתּם׃
ֶא ָ
ת־ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר
 72וַ יִּ ְק ָרא ַה ַתּ ְרנְ גֹל ֵשׁנִ ית וַ יִּ זְ כֹּר ֶפּ ְטרוֹס ֶא ַ
שׁ־בּי
יִק ָרא ַה ַתּ ְרנְ גֹל ַפּ ֲﬠ ַמיִם ְתּ ַכ ֶח ִ
שׁוּﬠ ִכּי ֶט ֶרם ְ
ִדּ ֶבּר־לוֹ יֵ ַ
ל־לבּוֹ וַ יֵּ ְב׃
ָשׁלֹשׁ ְפּ ָﬠ ִמים וַ יָּ ֶשׂם ַﬠ ִ
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15:1—15:15
נוֹסדוּ־יַ ַחד
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְ
וַ יְ ִהי ַכּ ֲﬠלוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְו ָר ֵ
ל־ה ַסּנְ ֶה ְד ִרין וַ יַּ ַא ְסרוּ
סּוֹפ ִרים ְו ָכ ַ
ם־הזְּ ֵקנִ ים ְו ַה ְ
ִﬠ ַ
יּוֹל ֻיכהוּ וַ יַּ ְסגִּ ֻירהוּ ִבּ ֵידי ִפילָ טוֹס׃
שׁוּﬠ וַ ִ
ֶאת־יֵ ַ
הוּדים וַ יַּ ַﬠן
ילטוֹס ַה ַא ָתּה הוּא ֶמ ֶלַ היְּ ִ
 2וַ יִּ ְשׁ ַאל אֹתוֹ ִפּ ָ
ֹאמר ֵא ָליו ַא ָתּה ָא ָמ ְר ָתּ׃
וַ יּ ֶ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ֵה ִביאוּ ָﬠ ָליו ִשׂ ְטנוֹת ַרבּוֹת ְוהוּא
ְ 3ו ָר ֵ
ֹא־ﬠנָ ה ָד ָבר׃
ל ָ
ילטוֹס וַ יִּ ְשׁ ָא ֵלהוּ ֵלאמֹר ַה ִאם לֹא ַת ֲﬠנֶ ה ָד ָבר
יּוֹסף ִפּ ָ
 4וַ ֶ
ְר ֵאה ַכּ ָמּה ִשׂ ְטנוֹת ֵה ִביאוּ ָﬠ ֶלי׃
ר־היָ ה
שׁוּﬠ לֹא־נָ ַתן ַמ ֲﬠנֶ ה ַאף־לֹא ָד ָבר ֶא ָחד ַﬠד ֲא ֶשׁ ָ
ְ 5ויֵ ַ
ילטוֹס׃
ְל ֶפ ֶלא ְבּ ֵﬠינֵ י ִפ ָ
ֶ 6וּב ָחג ַהזֶּ ה ַה ְס ֵכּן ִה ְס ִכּין ְל ַשׁלַּ ח ָל ֶהם ֶא ָחד ֵמ ָה ֲא ִס ִירים
ת־ה ֶא ָחד ֲא ֶשׁר יְ ַב ֵקּשׁוּן׃
ָח ְפ ִשׁי ֶא ָ
ם־המּ ְֹר ִדים ֲא ֶשׁר
ר־א ָבּא ָאסוּר ִﬠ ַ
וּשׁמוֹ ַבּ ַ
 7וַ יְ ִהי ִאישׁ ְ
ָר ְצחוּ נֶ ֶפשׁ ְבּיוֹם ַה ֶמּ ֶרד׃
 8וַ יִּ ָשׂא ֶה ָהמוֹן ֶאת־קוֹלוֹ וַ יָּ ֵחלּוּ ִל ְשׁאֹל ַל ֲﬠשׂוֹת ָל ֶהם
ַכּ ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה ָל ֶהם ְכּ ַפ ַﬠם ְבּ ָפ ַﬠם׃
י־א ַשׁלַּ ח ָל ֶכם
ֹאמר ֲה ַת ְח ְפּצוּ ִכּ ֲ
ילטוֹס וַ יּ ַ
 9וַ יַּ ַﬠן א ָֹתם ִפּ ָ
הוּדים׃
ת־מ ֶלַ היְּ ִ
ֶא ֶ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים׃
ִ 10כּי ִה ִכּיר ֲא ֶשׁר ִמ ִקּנְ ָא ָתם בּוֹ ִה ְסגִּ ֻירהוּ ָר ֵ
ת־ה ָהמוֹן ִכּי יְ ַב ְק ֻשׁהוּ ְל ַשׁלַּ ח
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ֵה ִסיתוּ ֶא ֶ
ְ 11ו ָר ֵ
ר־א ָבּא׃
ָל ֶהם ַרק ֵאת ַבּ ַ
יהם ַוּמה ֶא ֱﬠ ֶשׂה ָלזֶ ה
ֹאמר ֶא ֵל ֶ
ילטוֹס וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ֶ
יּוֹסף ִפּ ָ
 12וַ ֶ
הוּדים׃
ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם ק ִֹראיִם ֶמ ֶלַ היְּ ִ
יּוֹסיפוּ ִל ְצעֹק ֵלאמֹר ַה ְצ ֵלב אֹתוֹ׃
 13וַ ִ
יהם ִפּילָ טוֹס ְו ָל ָמּה ֶמה ָר ָﬠה ָﬠ ָשׂה ְו ֵהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 14וַ יּ ֶ
הוֹסיפוּ ִל ְצעֹק עוֹד יֶ ֶתר ַה ְר ֵבּה ַה ְצ ֵלב אֹתוֹ׃
ִ
ילטוֹס ַל ֲﬠשׂוֹת ִכּ ְרצוֹן ֶה ָהמוֹן וַ יְ ַשׁלַּ ח ָל ֶהם ֵאת
יּוֹאל ִפּ ָ
 15וַ ֶ
שּׁוֹטים וַ יִּ ְתּנֵ הוּ ְל ִה ָצּ ֵלב׃
שׁוּﬠ ַיִסּר ַבּ ִ
ר־א ָבּא ְו ֵאת יֵ ַ
ַבּ ַ
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15:16—15:30

ל־ה ָח ֵצר ַה ְפּנִ ִימית הוּא ֲח ַצר
יּוֹל ֻיכהוּ ַאנְ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא ֶא ֶ
 16וַ ִ
ל־הגְּ דוּד׃
ת־כּ ַ
ַה ִמּ ְשׁ ָפּת וַ יַּ זְ ִﬠיקוּ ָﬠ ָליו ֶא ָ
קוֹצים וַ יָּ ִשׂימוּ
 17וַ יַּ ְל ִבּ ֻשׁהוּ ְמ ִﬠיל ַא ְרגָּ ָמן וַ יְ ָשׂ ְרגוּ ֶכ ֶתר ִ
ַﬠל־רֹאשׁוֹ׃
הוּדים׃
 18וַ יָּ ֵחלּוּ ְל ָפ ְקדוֹ ֵלאמֹר יְ ִחי ֶמ ֶלַ היְּ ִ
יהם
ל־בּ ְר ֵכּ ֶ
ְ 19ו ִהכּוּ אֹתוֹ ְב ָקנֶ ה ַﬠל־רֹאשׁוֹ ְויָ ְרקוּ ְבּ ָפנָ יו ְו ַﬠ ִ
ָכ ְרעוּ וַ יִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ לוֹ׃
ת־מ ִﬠיל
ְ 20ו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ֵה ֵתלּוּ בוֹ ִה ְפ ִשׁיטוּ אֹתוֹ ֶא ְ
יּוֹל ֻיכהוּ ִל ְצלֹב אֹתוֹ׃
ת־בּגָ ָדיו וַ ִ
ישׁהוּ ֶא ְ
ָה ַא ְרגָּ ָמן וַ יַּ ְל ִבּ ֻ
ן־ה ָשּׂ ֶדה הוּא ִשׁ ְמעוֹן
ְ 21ו ִאישׁ ֶא ָחד ָﬠ ַבר ָשׁם ְבּבֹאוֹ ִמ ַ
קּוּרינִ י ֲא ִבי ֲא ֶל ְכ ַסנְ ְדּרוֹס ְורוּפוֹס אֹתוֹ ִאלְּ צוּ לַ ֲהלִֹ א ָתּם
ַה ִ
ת־צ ָלבוֹ׃
ְו ָל ֵשׂאת לוֹ ֶא ְ
 22וַ יָּ ִביאוּ אֹתוֹ ֶאל־גָּ ְלגָּ ְל ָתּא ֲא ֶשׁר יֵ ָא ֵמר ְמקוֹם ַהגֻּ ְלגּ ֶֹלת׃
 23וַ יִּ ְתּנוּ־לוֹ יַ יִן ָמהוּל ְבּמֹר וְ לֹא ָשׁ ָתה׃
גּוֹרל ֲא ֶשׁר
ת־בּגָ ָדיו ָל ֶהם ְל ִפי ַה ָ
 24וַ יִּ ְצ ְלבוּ אֹתוֹ וַ יְ ַחלְּ קוּ ֶא ְ
יהם ָל ַקח ִאישׁ ִאישׁ ֶח ְלקוֹ׃
ִה ִפּילוּ ֲﬠלֵ ֶ
ישׁית׃
ְ 25ו ָה ֵﬠת ֲא ֶשׁר ָצ ְלבוּ אֹתוֹ ָהיְ ָתה ַה ָשּׁ ָﬠה ַה ְשּׁ ִל ִ
ל־ה ֵﬠץ לֵ אמֹר
ר־א ְשׁ ָמתוֹ ָשׂמוּ ִמ ְל ַמ ְﬠ ָלה ַﬠ ָ
ְ 26וּכת ֶֹבת ְדּ ַב ַ
הוּדים׃
ֶמ ֶלַ היְּ ִ
ם־שׁנֵ י ַאנְ ֵשׁי ָח ָמס נִ ְצ ְלבוּ ִﬠמּוֹ ֶא ָחד ִמ ִימינוֹ ְו ֶא ָחד
ְ 27וגַ ְ
ִמ ְשּׂמֹאלוֹ׃
ת־פּשׁ ִﬠים נִ ְמנָ ה׃
ְ
 28וַ יִּ ָמּ ֵלא ַה ָכּתוּב ָהא ֵֹמר ְו ֶא
ֹאשׁם
ְ 29ו ָהע ְֹב ִרים ָשׁם גִּ ְדּפוּ אֹתוֹ וַ יָּ נִ יעוּ ַא ֲח ָריו ֶאת־ר ָ
ת־ה ֵה ָיכל וְ ַהבּוֹנֶ ה אֹתוֹ
ֵלאמֹר הוֹי ַא ָתּה ַה ַמּ ֲח ִריב ֶא ַ
ִבּ ְשׁל ֶֹשׁת יָ ִמים׃
ן־ה ֵﬠץ׃
יﬠה ְלנַ ְפ ֶשְׁ וּר ָדה ִמ ָ
הוֹשׁ ָ
ִ
30
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סּוֹפ ִרים ָשׂ ֲחקוּ ִאישׁ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ַה ְ
ם־ר ֵ
ְ 31ו ֵכן גַּ ָ
יוּכל
וּלנַ ְפשׁוֹ לֹא ַ
יﬠ ַל ֲא ֵח ִרים ְ
מּוֹשׁ ַ
ל־ר ֵﬠהוּ ֵלאמֹר הוּא ַה ִ
ֶא ֵ
יﬠ׃
הוֹשׁ ַ
ְל ִ
ן־ה ֵﬠץ וְ נִ ְר ֶאה
יִשׂ ָר ֵאל הוּא יֵ ֶרד ַﬠ ָתּה ִמ ָ
יח ֶמ ֶלְ 
ַ 32ה ָמּ ִשׁ ַ
מוֹ־כן ֵח ְר ֻפהוּ׃
ם־הנִּ ְצ ָל ִבים ִﬠמּוֹ ְכּ ֵ
ְונַ ֲא ִמין בּוֹ ְוגַ ַ
ל־ה ָא ֶרץ
ת־פּנֵ י ָכ ָ
 33וַ יְ ִהי ַבּ ָשּׁ ָﬠה ַה ִשּׁ ִשּׁית ְוח ֶֹשִׁ כּ ָסּה ֶא ְ
יﬠית׃
ַﬠד ַה ָשּׁ ָﬠה ַה ְתּ ִשׁ ִ
שׁוּﬠ ְבּקוֹל גָּ דוֹל ֱא ָל ִהי ֱא ָל ִהי
יﬠית ָצ ַﬠק יֵ ַ
ַ 34וּב ָשּׁ ָﬠה ַה ְתּ ִשׁ ִ
ְל ָמה ְשׁ ַב ְק ָתּנִ י ֲא ֶשׁר יֵ ָא ֵמר ֵא ִלי ֵאלִ י ָל ָמה ֲﬠזַ ְב ָתּנִ י׃
ן־הע ֵֹמ ִדים ָשׁם ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ ָא ְמרוּ ִהנֵּ ה הוּא ק ֵֹרא
ִ 35וּמ ָ
ל־א ִליָּ הוּ׃
ֶא ֵ
 36וַ יָּ ָרץ ֶא ָחד ֵמ ֶהם וַ יִּ ַקּח ְספוֹג ֲא ֶשׁר ִמ ְלאוֹ ח ֶֹמץ וַ יְ ִשׂ ֵימהוּ
ֹאמר ֶה ֶרף ְונִ ְר ֶאה ִאם־יָ בֹא ֵא ִליָּ הוּ
ל־קנֶ ה וַ יַּ ְשׁ ֵקהוּ וַ יּ ֶ
ַﬠ ָ
הוֹריד אֹתוֹ׃
ְל ִ
שׁוּﬠ ָק ָרא ְבּקוֹל גָּ דוֹל וַ יַּ ְפ ֵקד ֶאת־רוּחוֹ׃
ְ 37ויֵ ַ
ְ 38ו ִהנֵּ ה ָפּר ֶֹכת ַה ֵה ָיכל נִ ְק ְר ָﬠה ִל ְשׁנַ יִם ְק ָר ִﬠים ִמ ְל ַמ ְﬠלָ ה
ְל ָמ ָטּה׃
ר־ה ֵמּ ָאה ָהע ֵֹמד ִמ ֻמּלוֹ ִב ְראֹתוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ָצ ַﬠק ְו ַכ ֲא ֶשׁר
ְ 39ו ַשׂ ַ
ן־אל ִֹהים׃
ֹאמר ָא ֵכן ָה ִאישׁ ַהזֶּ ה ָהיָ ה ֶבּ ֱ
גָּ וַ ע וַ יּ ַ
ְ 40וגַ ם־נָ ִשׁים ָהיוּ רֹאוֹת ָשׁ ָמּה ֵמ ָרחוֹק ֵוּבינֵ ֶהן ִמ ְריָ ם
וּשׁל ִֹמית׃
יוֹסי ְ
ַה ַמּגְ ָדּ ִלית ִוּמ ְריָ ם ֵאם־יַ ֲﬠקֹב ַה ָקּטֹן ְו ֵ
ֲ 41הלֹא ֵהנָּ ה ֲא ֶשׁר ָה ְלכוּ ַא ֲח ָריו וַ יְ ָשׁ ְר ֻתהוּ ִבּ ְהיוֹתוֹ ַבגָּ ִליל
רוּשׁ ָליְ ָמה׃
ר־ﬠלוּ ִﬠמּוֹ יְ ָ
ְועוֹד ֲא ֵחרוֹת ַרבּוֹת ֲא ֶשׁ ָ
 42וַ יְ ִהי ָבּ ֶﬠ ֶרב ְבּיוֹם ַה ֲה ָכנָ ה ַההוּא ִכּי ֶﬠ ֶרב ַשׁ ָבּת ָהיָ ה׃
יוֹﬠץ נִ ְכ ָכּד ְוגַ ם־הוּא ִח ָכּה
ן־ה ָר ָמ ַתיִם הוּא ֵ
יוֹסף ִמ ָ
 43וַ יָּ בֹא ֵ
ץ־לב וַ יִּ ְשׁ ַאל
ילטוֹס ְבּא ֶֹמ ֵ
ל־פּ ָ
ְל ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים וַ יָּ בֹא ֶא ִ
שׁוּﬠ׃
ִמ ֶמּנּוּ ֶאת־גּוּף יֵ ַ
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ילטוֹס ֵלאמֹר ַה ִאם הוּא ְכּ ָבר ֵמת וַ יִּ ְק ָרא
 44וַ יִּ ְשׁ ָתּ ֶאה ִפּ ָ
ֶאל ַשׂר ַה ֵמּ ָאה וַ יִּ ְשׁ ָא ֵלהוּ ִאם ְכּ ַבר ֵמת׃
ת־הגּוּף
י־כן הוּא וַ יִּ ֵתּן ֶא ַ
ן־שׂר ַה ֵמּ ָאה ִכּ ֵ
ְ 45ו ַכ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמע ִמ ַ
ל־יוֹסף׃
ֵ
ֶא
ן־ה ֵﬠץ וַ יַּ ֲﬠ ֵטהוּ
ְ 46והוּא ָל ַקח ַת ְכ ִרי־בּוּץ וַ יּ ִֹר ֵידהוּ ִמ ָ
ַבּ ַתּ ְכ ִרי וַ יְ ִשׂ ֵימהוּ ַבּ ֶקּ ֶבר ֲא ֶשׁר ָח ַצב־לוֹ ַבּצּוּר וַ יָּגֶ ל ֶא ֶבן
ל־פּי ַה ָקּ ֶבר׃
ַﬠ ִ
ת־ה ָמּקוֹם
יוֹסי ָראוּ ֶא ַ
ִ 47וּמ ְריָ ם ַה ַמּגְ ָדּ ִלית ִוּמ ְריָ ם ֵאם ֵ
הוּשׂם ָשׁ ָמּה׃
ַבּ ֲא ֶשׁר ַ

16

ְו ִכ ְמ ַﬠט ָﬠ ַבר ַה ַשּׁ ָבּת ִוּמ ְריָ ם ַה ַמּגְ ַדּ ִלית ִוּמ ְריָ ם ֵאם
וּשׁל ִֹמית ָקנוּ ַס ִמּים ָלבֹא ְו ִל ְמשׁ ַֹח אֹתוֹ׃
יַ ֲﬠקֹב ְ
ם־ﬠלוֹת
ל־ה ָקּ ֶבר ִﬠ ֲ
ָ 2וּב ֶא ָחד ַבּ ַשּׁ ָבּת ַבּבּ ֶֹקר ַה ְשׁ ֵכּם ָבּאוּ ֶא ַ
ַה ָשּׁ ֶמשׁ׃
ת־ה ֶא ֶבן ֵמ ַﬠל
ל־לנוּ ֶא ָ
חוֹתהּ ִמי יָ גֶ ָ
ל־א ָ
ֹאמ ְרנָ ה ִא ָשּׁה ֶא ֲ
 3וַ תּ ַ
י־ה ָקּ ֶבר׃
ִפּ ַ
יהן וַ ִתּ ְר ֶאינָ ה ִכּי ָה ֶא ֶבן נָ גֹלָּ ה ִכּי גְ דוֹלָ ה
ת־ﬠינֵ ֶ
 4וַ ִתּ ָשּׂאנָ ה ֶא ֵ
ָהיְ ָתה ְמאֹד׃
 5וַ ָתּבֹאנָ ה ֶאל־תּוַֹ ה ָקּ ֶבר וַ ִתּ ְר ֶאינָ ה נַ ַﬠר ֶא ָחד ע ֶֹטה ְמ ִﬠיל
ָל ָבן י ֵֹשׁב ֵמ ֵﬠ ֶבר ַהיָּ ִמין וַ ִתּ ָבּ ַה ְלנָ ה׃
ל־תּ ָבּ ַה ְלנָ ה ִהנֵּ ה ַא ֶתּן ְמ ַב ְקשׁוֹת
יהן ַא ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 6וַ יּ ֶ
שׁוּﬠ ַהנָּ ְצ ִרי ֲא ֶשׁר נִ ְצ ָלב ֲהלֹא הוּא ָקם ְו ֵאינֶ נּוּ פֹה
ֶאת־יֵ ַ
ת־ה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ָשׂמוּהוּ ָשׁ ָמּה׃
ְר ֶאינָ ה ֶא ַ
הוֹל
־ל ְכנָ ה ְו ַהגֵּ ְדנָ ה ְל ַת ְל ִמ ָידיו וּלְ ֶפ ְטרוֹס ִכּי הוּא ֵ
ַ 7א ֵ
ילה ְו ָשׁם ִתּ ְראוּ אֹתוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָל ֶכם׃
ִל ְפנֵ ֶיכם ַהגָּ ִל ָ
נוֹסנָ ה ִכּי ִחיל וָ ַפ ַחד
ן־ה ֶקּ ֶבר וַ ָתּ ְ
 8וַ ְתּ ַמ ֵה ְרנָ ה ָל ֵצאת ִמ ַ
ֹא־הגִּ ידוּ ְל ִאישׁ ָדּ ָבר ִכּי יָ ְראוּ ְמאֹד׃
ֲא ָחזוּן ְול ִ

16:9—16:20
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קוּמתוֹ וַ יֵּ ָרא
 9וַ יְ ִהי ָבּ ֶא ָחד ַבּ ַשּׁ ָבּת ַבּבּ ֶֹקר ַא ֲח ֵרי ְת ָ
ל־מ ְריָ ם ַה ַמּגְּ ָדּ ִלית ִראשׁוֹנָ ה ִהיא ָה ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר ֶה ֱﬠ ִביר
ֶא ִ
ִמ ֶמּנָּ ה ֶשׁ ַבע רוּחוֹת ָרעוֹת׃
ְ 10ו ִהיא ָהלְ ָכה וַ ַתּגֵּ ד ְל ַאנְ ֵשׁי ְב ִריתוֹ ֲא ֶשׁר ָהיוּ ִﬠמּוֹ ְו ֵהם
ִמ ְת ַא ְבּ ִלים וּב ִֹכים׃
יה לֹא
ְ 11ו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ ִכּי הוּא ָחי ְו ִכי נִ ְר ָאה ֵאלֶ ָ
ֶה ֱא ִמינוּ ָלהּ׃
ל־שׁנַ יִם ֵמ ֶהם
י־כן נִ ְר ָאה ִבּ ְדמוּת ַא ֶח ֶרת ֶא ְ
ְ 12ו ַא ֲח ֵר ֵ
ל־פּנֵ י ַה ָשּׂ ֶדה ַכּ ֲא ֶשׁר ָה ְלכוּ ְל ַד ְר ָכּם׃
ַﬠ ְ
יהם׃
ם־בּ ִד ְב ֵר ֶ
 13וַ יָּ שׁוּבוּ וַ יַּגִּ ידוּ ַל ֲא ֵח ִרים ְולֹא ֶה ֱא ִמינוּ גַּ ְ
ל־ה ֻשּׁ ְל ָחן
ל־א ַחד ֶה ָﬠ ָשׂר ְבּ ִשׁ ְב ָתּם ַﬠ ַ
י־כן ֶא ַ
 14וַ יֵּ ָרא ַא ֲח ֵר ֵ
ֹא־ה ֱא ִמינוּ
ל־ק ִשׁי ִל ָבּם ִכּי ל ֶ
יחם ַﬠל־ח ֶֹסר ֱאמוּנָ ָתם ְו ַﬠ ְ
יּוֹכ ֵ
וַ ִ
קוּמתוֹ׃
ְל ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ָראוּ אֹתוֹ ַא ֲח ֵרי ְת ָ
שׂוֹרה
ת־ה ְבּ ָ
ל־ה ָא ֶרץ ְו ִק ְראוּ ֶא ַ
יהם ְלכוּ ְב ָכ ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 15וַ יּ ֶ
ל־בּ ָשׂר׃
ְל ָכ ָ
יִטּ ֵבל יִוָּ ֵשׁ ַﬠ ִוּמי ֲא ֶשׁר לֹא־יַ ֲא ִמין
ִ 16מי ֲא ֶשׁר יַ ֲא ִמין ְו ָ
יֶ ְא ָשׁם׃
ְ 17ו ֵאלֶּ ה ָהאֹתוֹת ֲא ֶשׁר יֵ ָﬠשׂוּ ִב ֵידי ַה ַמּ ֲא ִמינִ ים רוּחוֹת
ָרעוֹת יַ ֲﬠ ִבירוּ ִב ְשׁ ִמי ִוּב ְלשֹׁנוֹת ֲח ָדשׁוֹת יְ ַד ֵבּרוּן׃
י־יִשׁתּוּ ַס ִמּים ֲא ֶשׁר ָמוֶ ת ָבּם לֹא
י־יִשׂאוּ אוֹ ִכ ְ
 18נְ ָח ִשׁים ִכּ ְ
ל־חוֹלים ְו ָחיוּ
ִ
יהם יָ ִשׂימוּ ַﬠ
יָ ֵרעוּ ְולֹא יַ ְשׁ ִחיתוּ ָל ֶהם ִו ֵיד ֶ
ֵמ ָח ְליָ ם׃
יהם וַ יַּ ַﬠל
שׁוּﬠ ְל ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
 19וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ִכּלָּ ה ָה ָאדוֹן יֵ ַ
ַה ָשּׁ ַמיְ ָמה וַ יֵּ ֶשׁב ִל ִימין ָה ֱאל ִֹהים׃
ל־מקוֹם
שׂוֹרה ְבּ ָכ ָ
ת־ה ְבּ ָ
ְ 20ו ֵהם יָ ְצאוּ וַ יְ ַב ְשּׂרוּ ֶא ַ
ת־דּ ָברוֹ
אכ ָתּם וַ יָּ ֶקם ֶא ְ
ד־ה ָאדוֹן ָהיְ ָתה ִﬠ ָמּם ִבּ ְמ ַל ְ
ְויַ ָ
יהם ָא ֵמן׃
ְבּאֹתוֹת ֲא ֶשׁר נַ ֲﬠשׂוּ ִבּ ֵיד ֶ
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ל־פּי
שׂוֹרה ַﬠ ִ
ַה ְבּ ָ

לוּקס
ָ
ת־מ ַﬠ ְר ֵכי ַה ְדּ ָב ִרים
ל־ס ֶפר ֶא ַ
ֵהן יְ ֵדי ַר ִבּים ָכּ ְתבוּ ַﬠ ֵ
תוֹכנוּ ֶאל־נָ כוֹן׃
ֲא ֶשׁר כּוֹנְ נוּ ְב ֵ
ַ 2כּ ֲא ֶשׁר ָמ ְסרוּ לָ נוּ ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ָהיוּ ֵﬠ ִדים ר ִֹאים ֵמרֹאשׁ
ְוּמ ָשׁ ְר ֵתי ְדּ ַבר־יְ הוָֹה׃
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵהם
יטב ֶא ַ
ם־אנִ י ֲא ֶשׁר ָבּ ַחנְ ִתּי ֵה ֵ
ְ 3וּב ֵכן גַּ ֲ
אוֹפילוֹס
ת־ל ִבּי ְל ָכ ְת ָבם ֵא ֶליְ תּ ִ
אשׁ ָיתם ֲה ִכינ ִֹתי ֶא ִ
ֵמ ֵר ִ
ל־א ְפנָ יו׃
גִּ בּוֹר ֶה ָחיִל ָדּ ָבר ָדּ ֻבר ַﬠ ָ
תוֹרת ֱא ֶמת ָל ַמ ְד ָתּ ִמ ִפּי ְמ ַל ְמּ ֶדי׃
ְ 4ל ַב ֲﬠבוּר ֵתּ ַדע ִכּי ַ
וּשׁמוֹ זְ ַכ ְריָ הוּ
הוּדה ְ
הוֹרדוֹס ֶמ ֶל יְ ָ
ִ 5אישׁ כּ ֵֹהן ָהיָ ה ִבּ ֵימי ְ
ישׁ ַבע ְשׁ ָמהּ׃
ִמ ִמּ ְשׁ ֶמ ֶרת ֲא ִביָּ ה ְולוֹ ִא ָשּׁה ִמ ְבּנוֹת ַא ֲהרֹן ֱא ִל ֶ
יקים ִל ְפנֵ י ָה ֱאל ִֹהים ְוה ְֹל ִכים ִבּ ְד ָר ָכיו
יהם ָהיוּ ַצ ִדּ ִ
וּשׁנֵ ֶ
ְ 6
ל־מ ְצ ָתיו ְו ֻחקּ ָֹתיו׃
ְבּ ָכ ִ
יהם ָבּאוּ
וּשׁנֵ ֶ
ישׁ ַבע ֲﬠ ָק ָרה ְ
ֹא־היָ ה ָל ֶהם וָ ָלד ִכּי ֱא ִל ֶ
ְ 7ול ָ
ַביָּ ִמים׃
 8וַ יְ ִהי ַהיּוֹם ְבּ ַכ ֲהנוֹ ִל ְפנֵ י ָה ֱאל ִֹהים ְבּ ֵס ֶדר ִמ ְשׁ ַמ ְרתּוֹ׃
י־גוֹרלוֹ
ל־ה ַיכל יְ הוָֹה ְל ַה ְק ִטיר ְקט ֶֹרת ְל ִפ ָ
 9וַ יָּ בֹא ֶא ֵ
ְכּ ִמ ְשׁ ַפּט ֲﬠב ַֹדת ַהכּ ֲֹהנִ ים׃
ל־ק ַהל ָה ָﬠם ִמ ְת ַפּלְּ ִלים ָאז ִמחוּץ ְבּ ֵﬠת ַה ְק ֵטר
ְ 10ו ָכ ְ
ַה ְקּט ֶֹרת׃
 11וַ יֵּ ָרא ֵא ָליו ַמ ְל ַא יְ הוָֹה ע ֵֹמד ֵא ֶצל ִמזְ ַבּח ַה ְקּט ֶֹרת
ִל ִימינוֹ׃
 12וַ יַּ ְרא זְ ַכ ְריָ הוּ וַ יֶּ ֱח ָרד ְו ֵא ָימה נָ ְפ ָלה ָﬠ ָליו׃
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ל־תּ ָירא זְ ַכ ְריָ הוּ ִכּי ְת ִפלָּ ְת
ֹאמר ֵא ָליו ַה ַמּ ְל ָאַ א ִ
 13וַ יּ ֶ
את ְשׁמוֹ
ישׁ ַבע ִא ְשׁ ְתֵּ תּ ֵלד ְלֵ בן ְו ָק ָר ָ
ָﬠ ְל ָתה ְל ָרצוֹן ְו ֱא ִל ֶ
יוֹחנָ ן׃
ָ
וּל ָשׂשׂוֹן ְו ַר ִבּים ְבּ ִהוָּ ְלדוֹ יַ ֲﬠלֹזוּ׃
ְ 14ו ָהיָ ה־לְ ְ ל ִשׂ ְמ ָחה ְ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ
יִשׁ ֶתּה ְו ַ
ִ 15כּי־יִגְ ַדּל ִל ְפנֵ י יְ הוָֹה ְויַ יִן ְו ֵשׁ ָכר לֹא ְ
ָיִמּ ֵלא ְבּעוֹד ֱהיוֹתוֹ ְבּ ֶב ֶטן ִאמּוֹ׃
יהם׃
יִשׂ ָר ֵאל יָ ִשׁיב ֶאל־יְ הוָֹה ֱאל ֵֹה ֶ
ְ 16ו ַר ִבּים ִמ ְבּנֵ י ְ
בוּרתוֹ ְל ָה ִשׁיב לֵ ב ָאבוֹת
רוּח ֵא ִליָּ הוּ ִוּבגְ ָ
ְ 17ו ָה ַל לְ ָפנָ יו ְבּ ַ
רוּח ֵדּ ָﬠה יְ ָשׁ ָרה ְו ֶה ֱﬠ ִמיד ִל ְפנֵ י יְ הוָֹה
פשׁ ִﬠים ַ
וּל ְ
ל־בּנִ ים ְ
ַﬠ ָ
ָﬠם ֲא ֶשׁר ִלבּוֹ נָ כוֹן ִﬠמּוֹ׃
ל־ה ַמּ ְל ָאַ בּ ָמּה ֵא ַדע זֹאת ֵהן ֲאנִ י
ֹאמר זְ ַכ ְריָ הוּ ֶא ַ
 18וַ יּ ֶ
זָ ַקנְ ִתּי ְו ִא ְשׁ ִתּי ָבּ ָאה ַביָּ ִמים׃
יאל ָהע ֵֹמד ִל ְפנֵ י
ֹאמר ֵא ָליו ָאנ ִֹכי גַ ְב ִר ֵ
 19וַ יַּ ַﬠן ַה ַמּ ְל ָא וַ יּ ֶ
וּל ַב ֶשּׂ ְרָ כּזֹאת׃
ָה ֱאל ִֹהים ֻשׁלַּ ְח ִתּי ְל ַד ֵבּר ֵא ֶליְ 
תוּכל ַד ֵבּר ַﬠד ֲא ֶשׁר יָ קוּם
ְ 20ו ִהנֵּ ה ַא ָתּה ֵת ָא ֵלם וְ לֹא ַ
ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ֵﬠ ֶקב ֲא ֶשׁר לֹא ֶה ֱא ַמנְ ָתּ ִל ְד ָב ַרי ֲא ֶשׁר יָ קוּמוּ
ְבּ ִﬠ ָתּם׃
הוֹחילוּ ִלזְ ַכ ְריָ הוּ ַﬠד־בּוֹשׁ וַ יִּ ְת ַפּלְ אוּ ִכּי
ִ
ְ 21ו ָה ָﬠם
ִה ְת ַמ ְה ַמהּ ַבּ ֵה ָיכל׃
י־חזָּ יוֹן ָחזָ ה
יהם וַ יַּ ִכּירוּ ִכּ ִ
ְ 22וּב ֵצאתוֹ לֹא יָ כֹל ַדּ ֵבּר ֲא ֵל ֶ
ַבּ ֵה ָיכל וַ יָּ נַ ע ָל ֶהם ְבּרֹאשׁוֹ ִכּי הוּא ִאלֵּ ם׃
ל־בּיתוֹ׃
ְ 23ו ַכ ֲא ֶשׁר ָמ ְלאוּ יְ ֵמי ֲﬠב ָֹדתוֹ וַ יֵּ ֶל וַ יָּ ָשׁב ֶא ֵ
ישׁ ַבע ִא ְשׁתּוֹ
 24וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ַהיָּ ִמים ָה ֵאלֶּ ה וַ ַתּ ַהר ֱאלִ ֶ
וַ ַתּ ְס ֵתּר ֲח ִמ ָשּׁה ֳח ָד ִשׁים ֵלאמֹר׃
ָ 25כּ ָכה ָﬠ ָשׂה ִלי יְ הוָֹה ַבּיָּ ִמים ֲא ֶשׁר ְפּ ָק ַדנִ י ְו ָא ַסף
י־א ָדם׃
ת־ח ְר ָפּ ִתי ְל ֵﬠינֵ י ְבנֵ ָ
ֶא ֶ
יאל ַה ַמּ ְל ָאִ מלִּ ְפנֵ י ֱאל ִֹהים
ַ 26וּבח ֶֹדשׁ ַה ִשּׁ ִשּׁי ֻשׁלַּ ח גַּ ְב ִר ֵ
וּשׁ ָמהּ נְ ָצ ֶרת׃
ל־ﬠיר ַבּגָּ ִליל ְ
ֶא ִ
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יוֹסף ִמ ֵבּית
וּשׁמוֹ ֵ
תוּלה ְמא ָֹר ָשׂה ְל ִאישׁ ְ
ל־ﬠ ְל ָמה ְבּ ָ
ֶ 27א ַ
ָדּ ִוד ְו ָה ַﬠ ְל ָמה ְשׁ ָמהּ ִמ ְריָ ם׃
ֹאמר ָשׁלוֹם ָלַ ה ַבּת
יה ַה ָבּיְ ָתה וַ יּ ֶ
 28וַ יָּ בֹא ַה ַמּ ְל ָאֵ א ֶל ָ
רוּכה ַא ְתּ ַבּנָּ ִשׁים׃
ֻר ָח ָמה יְ הוָֹה ִﬠ ָמְּ בּ ָ
ֹאמר ְבּ ִל ָבּהּ ָמה
אוֹתה וַ ִתּ ְת ַח ְל ַחל ִל ְד ָברוֹ וַ תּ ֶ
ְ 29ו ִהיא ִבּ ְר ָ
ַה ְבּ ָר ָכה ַהזֹּאת׃
י־מ ָצאת ֵחן
ל־תּ ְיר ִאי ִמ ְריָ ם ִכּ ָ
יה ַה ַמּ ְל ָאַ א ִ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
 30וַ יּ ֶ
ְבּ ֵﬠינֵ י ָה ֱאל ִֹהים׃
שׁוּﬠ׃
ְ 31ו ִהנָּ ָ ה ָרה וְ יָ ַל ְד ְתּ ֵבּן ְו ָק ָראת ְשׁמוֹ יֵ ַ
ן־ﬠ ְליוֹן ָיִקּ ֵרא ְונָ ַתן לוֹ יְ הוָֹה
יִהיֶ ה ֶוּב ֶ
ְ 32והוּא גָּ דוֹל ְ
ת־כּ ֵסּא ָדּ ִוד ָא ִביו׃
ֱאל ִֹהים ֶא ִ
וּל ַמ ְלכוּתוֹ ֵאין ֵקץ׃
עוֹלם וָ ֶﬠד ְ
ל־בּית יַ ֲﬠקֹב ְל ָ
ָ 33וּמ ַלַ ﬠ ֵ
ל־ה ַמּ ְל ָאֵ א ָיכה ִת ְהיֶ ה ָכזֹאת וַ ֲאנִ י
ֹאמר ִמ ְריָ ם ֶא ַ
 34וַ תּ ֶ
ֵאינֶ נִּ י י ַֹד ַﬠת ִאישׁ׃
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ָתּבֹא ָﬠ ַליִ
יה ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
 35וַ יַּ ַﬠן ַה ַמּ ְל ָא וַ יּ ֶ
יִקּ ֵרא
ם־ה ָקּדוֹשׁ ַהיִּ לוֹד ָ
ל־כּן גַּ ַ
־לַ ﬠ ֵ
ְוכ ַֹח ֶﬠ ְליוֹן יָ ֶס ָ
ן־אל ִֹהים׃
ֶבּ ֱ
ם־היא
מוֹד ְﬠ ֵתַּ הנִּ ְק ֵראת ֲﬠ ָק ָרה ָה ָרה גַּ ִ
ישׁ ַבע ַ
ְ 36ו ִהנֵּ ה ֱאלִ ֶ
ָל ַלת ֵבּן ְבּזִ ְקנָ ָתהּ ְוזֶ ה־לָּ הּ ַהח ֶֹדשׁ ַה ִשּׁ ִשּׁי׃
ל־דּ ָבר׃
ִ 37כּי ֵמ ֱאל ִֹהים לֹא ָיִפּ ֵלא ָכּ ָ
י־לי ִכ ְד ָב ֶר וַ יֵּ ֶל
ֹאמר ִמ ְריָ ם ִהנְ נִ י ִשׁ ְפ ַחת יְ הוָֹה יְ ִה ִ
 38וַ תּ ֶ
ַה ַמּ ְל ָאֵ מ ִא ָתּהּ׃
ל־ﬠיר
 39וַ ָתּ ָקם ִמ ְריָ ם ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם וַ ַתּ ַחשׁ ָל ֶל ֶכת ָה ָה ָרה ֶא ִ
הוּדה׃
יְ ָ
ישׁ ַבע ְל ָשׁלוֹם׃
ת־א ִל ֶ
 40וַ ָתּבֹא ֵבּית זְ ַכ ְריָ ה וַ ִתּ ְפקֹד ֶא ֱ
קוּדת ָשׁלוֹם ִמ ִפּי ִמ ְריָ ם וַ יִּ ְר ַקד
ישׁ ַבע ְפּ ַ
 41וַ יְ ִהי ִכּ ְשׁמ ַֹﬠ ֱאלִ ֶ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ׃
ישׁ ַבע ַ
ַהיֶּ ֶלד ְבּ ִק ְר ָבּהּ וַ ִתּ ָמּ ֵלא ֱא ִל ֶ
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רוּכה ַא ְתּ ִמנָּ ִשׁים ָוּברוּ
ֹאמר ְבּ ָ
 42וַ ִתּ ְק ָרא ְבקוֹל גָּ דוֹל וַ תּ ַ
ְפּ ִרי ִב ְטנֵ ׃
י־אם ֲאדֹנִ י ֶא ַלי ָתּבֹא׃
ֵ 43וּמ ַאיִן ָבּ ַא ְתנִ י ָכזֹאת ִכּ ֵ
קוּדת ָשׁלוֹם ִמ ִפּיָ ר ַקד
ִ 44כּי ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמ ָﬠה ָאזְ נִ י קוֹל ְפּ ַ
ַהיֶּ ֶלד ְבּ ִק ְר ִבּי ֵמרֹב ִשׂ ְמ ָחה׃
ַ 45א ְשׁ ֵרִ כּי ַת ֲא ִמינִ י ִכּי יָ קוּם ַה ָדּ ָבר ָה ָאמוּר ָל
ִמ ִפּי־יְ הוָֹה׃
ֹאמר ְתּגַ ֵדּל נַ ְפ ִשׁי ֶאת־יְ הוָֹה׃
 46וַ ַתּ ַﬠן ִמ ְריָ ם וַ תּ ַ
יִשׁ ִﬠי׃
רוּחי ֵבּאל ֵֹהי ְ
ְ 47ו ָתגֵ ל ִ
ִ 48כּי ָר ָאה ָב ֳﬠנִ י ִשׁ ְפ ָחתוֹ ֵמ ַהיּוֹם ַהזֶּ ה וָ ַמ ְﬠ ָלה יְ ַא ְשּׁרוּנִ י
ל־הדֹּרוֹת׃
ָכּ ַ
 49גְּ דֹלוֹת ָﬠ ָשׂה ִﬠ ָמּ ִדי ַא ִדּיר הוּא ְו ָקדוֹשׁ ְשׁמוֹ׃
ְ 50ו ַח ְסדּוֹ ַﬠל־יְ ֵר ָאיו ְבּ ָכל־דּוֹר וָ דוֹר׃
ִ 51בּזְ רֹעוֹ ָﬠ ָשׂה נִ ְפ ָלאוֹת ֵה ִפיץ גֵּ ִאים ִבּ ְמזִ ַמּת ִל ָבּם׃
אוֹתם וַ יָּ ֶשׂם ְשׁ ָפ ִלים ַל ָמּרוֹם׃
יטים ָה ַדף ִמ ִכּ ְס ָ
ַ 52שׁלִּ ִ
ְ 53ר ֵﬠ ִבים ִמלֵּ א טוֹב וַ ֲﬠ ִשׁ ִירים ָשׁ ַלח ֵר ָיקם׃
ת־ר ֲח ָמיו׃
יִשׂ ָר ֵאל ַﬠ ְבדּוֹ וַ יִּ זְ ָכּר־לוֹ ֶא ַ
ֶ 54ה ֱחזִ יק ְבּ ְ
ד־עוֹלם׃
ָ
וּלזַ ְרעוֹ ַﬠ
ַ 55כּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ַל ֲאב ֵֹתינוּ ְל ַא ְב ָר ָהם ְ
ל־בּ ָיתהּ׃
 56וַ ֵתּ ֶשׁב ִﬠ ָמּהּ ִמ ְריָ ם ִכּ ְשׁל ֶֹשׁת יְ ָר ִחים וַ ָתּ ָשׁב ֶא ֵ
ישׁ ַבע ָל ֶל ֶדת וַ ֵתּ ֶלד ֵבּן׃
 57וַ יִּ ְמ ְלאוּ יְ ֵמי ֱא ִל ֶ
יה
י־הגְ ִדּיל יְ הוָֹה ַח ְסדּוֹ ָﬠ ֶל ָ
יה ָשׁ ְמעוּ ִכּ ִ
רוֹב ָ
וּק ֶ
יה ְ
וּשׁ ֵכנֶ ָ
ְ 58
וַ יִּ ְשׂ ְמחוּ ִא ָתּהּ׃
ת־היָּ ֶלד וַ יִּ ְק ְראוּ לוֹ
 59וַ יְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י וַ יָּ בֹאוּ ָלמוּל ֶא ַ
ל־שׁם ָא ִביו׃
זְ ַכ ְריָ הוּ ַﬠ ֵ
יִקּ ֵרא׃
יוֹחנָ ן ָ
ֹא־כן ִכּי הוּא ַ
ֹאמר ל ֵ
 60וַ ַתּ ַﬠן ִאמּוֹ וַ תּ ַ
ין־בּ ִמ ְשׁ ַפּ ְח ֵתִּ אישׁ נִ ְק ָרא ַבּ ֵשּׁם
יה ֲהלֹא ֵא ְ
ֹאמרוּ ֵא ֶל ָ
 61וַ יּ ְ
ַהזֶּ ה׃
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ה־ﬠם ְל ָבבוֹ ַמה־יִּ ְק ָרא־לוֹ׃
 62וַ יִּ ְתּנוּ אוֹת ְל ָא ִביו ֵלאמֹר ָמ ִ
יוֹחנָ ן ְשׁמוֹ וַ יִּ ְת ְמהוּ
לוּח וַ יִּ ְכתֹּב ָﬠ ָליו ֵלאמֹר ָ
 63וַ יִּ ְשׁ ַאל ַ
ֻכלָּ ם׃
ל־לשֹׁנוֹ וַ יְ ָב ֶר
וּפ ְתאֹם נִ ְפ ַתּח ִפּיהוּ ִוּמלָּ תוֹ ַﬠ ְ
ִ 64
ת־ה ֱאל ִֹהים׃
ֶא ָ
יהם ִמ ָסּ ִביב ְו ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה
ל־שׁ ֵכנֵ ֶ
ל־כּ ְ
 65וַ ִתּפֹּל ְיִר ָאה ַﬠ ָ
הוּדה׃
ל־ה ֵרי יְ ָ
ֻס ְפּרוּ ְבּ ָכ ָ
יִהיֶ ה ֵאפוֹא
ל־ל ָבּם ֵלאמֹר ַמה ְ
ל־השּׁ ְֹמ ִﬠים ִד ְבּרוּ ַﬠ ִ
ְ 66ו ָכ ַ
ַהיֶּ ֶלד ַהזֶּ ה ְויַ ד־יְ הוָֹה ָהיְ ָתה ָﬠ ָליו׃
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ וַ יִּ נָּ ֵבא ֵלאמֹר׃
 67וַ יִּ ָמ ֵלא זְ ַכ ְריָ הוּ ָא ִביו ַ
יִשׂ ָר ֵאל ִכּי ָפ ַקד ְו ָשׁ ַלח ְפּדוּת ְל ַﬠמוֹ׃
ָ 68בּרוּ יְ הוָֹה ֱאל ֵֹהי ְ
ית־דּ ִוד ַﬠ ְבדּוֹ׃
שׁוּﬠה ְבּ ֵב ָ
 69וַ יָּ ֶרם ָלנוּ ֶק ֶרן יְ ָ
דוֹשׁים ֲא ֶשׁר ִמ ֶקּ ֶדם׃
יאיו ַה ְקּ ִ
ַ 70כּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ְבּ ִפי־נְ ִב ָ
יﬠ ָלנוּ ִמיַּ ד אֹיְ ֵבינוּ ִוּמ ַכּף ָכּל־שׂנְ ֵאינוּ׃
הוֹשׁ ַ
ְ 71ל ִ
ת־בּ ִרית ָק ְדשׁוֹ׃
בוֹתינוּ ְו ִלזְ כֹּר ֶא ְ
ם־א ֵ
ל־ח ֶסד ִﬠ ֲ
ִ 72לגְ ָמ ֶ
בוּﬠה ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ְל ַא ְב ָר ָהם ֲא ִבינוּ׃
ת־בּ ִרית ַה ְשּׁ ָ
ֶ 73א ְ
י־פ ָחד׃
ד־צר ְו ְיִתּנֵ נוּ ְל ָﬠ ְבדוֹ ִבּ ְב ִל ָ
ילנוּ ִמיַּ ָ
ִ 74כּי יַ ִצּ ֵ
ְ 75ונִ ְת ַהלֵּ ְ בּק ֶֹדשׁ ִוּב ְצ ָד ָקה ְל ָפנָ יו ָכּל־יְ ֵמי ַחיֵּ ינוּ׃
יא־ﬠלְ יוֹן ִתּ ָקּ ֵרא ִכּי ִל ְפנֵ י יְ הוָֹה ֵתּ ֵל
ם־א ָתּה ַהיֶּ ֶלד נְ ִב ֶ
ְ 76וגַ ַ
ת־דּ ָר ָכיו ְתּ ַפנֶּ ה׃
ְו ֶא ְ
ֹאתם׃
יחה ְל ַחטּ ָ
שׁוּﬠה ְל ַﬠמּוֹ ִהיא ַה ְסּ ִל ָ
ְ 77ונָ ַת ָתּ ַדּ ַﬠת יְ ָ
ִ 78בּזְ ר ַֹח ָלנוּ אוֹר־בּ ֶֹקר ִמ ָמּרוֹם ִמ ְמּקוֹר ַר ֲח ֵמי ֱאל ֵֹהינוּ׃
שּׁוּרינוּ ְבּ ַמ ְﬠגְּ לֵ י
וּליַ ֵשּׁר ַא ֵ
ישׁ ֵבי ח ֶֹשְׁ ו ַצ ְל ָמוֶ ת ְ
ְ 79ל ָה ִאיר ְל ְ
ָשׁלוֹם׃
גּוֹרר ַבּ ִמּ ְד ָבּר
רוּח וַ יִּ ְת ֵ
הוֹלְ ו ָחזֵ ק ָבּ ַ
ֵ
 80וַ יִּגְ ַדּל ַהיֶּ ֶלד
ל־יִשׁ ָר ֵאל׃
ַﬠד־יוֹם ֵה ָראֹתוֹ ֶא ְ
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2:1—2:15
ִויְ ִהי ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם וַ יֵּ ֵצא ְד ַבר ַמ ְלכוּת ִמלִּ ְפנֵ י ַה ֵקּ ַיסר
ל־ישׁ ֵבי ָה ָא ֶרץ׃
אוֹגוּסטוֹס ִל ְמנוֹת ָכּ ְ
ְ
קוּרינִ יּוֹס ַפּ ַחת
 2הוּא ַה ִמּ ְפ ָקד ָה ִראשׁוֹן ֲא ֶשׁר נַ ֲﬠ ָשׂה ִבּ ֵימי ִ
ֲא ָרם׃
 3וַ יֵּ ְלכוּ ֻכלָּ ם ְל ִה ָמּנוֹת ִאישׁ ִאישׁ ְל ִﬠירוֹ׃
ל־ﬠיר ָדּוִ ד
ן־הגָּ ִליל ֵמ ִﬠיר נְ ָצ ֶרת ֶא ִ
ם־יוֹסף ִמ ַ
ֵ
 4וַ יַּ ַﬠל גַּ
ית־ל ֶחם ִכּי ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ַחת ֵבּית ָדּוִ ד הוּא׃
ִהיא ֵבּ ָ
קוּדים ְו ִהיא
ל־ה ְפּ ִ
ם־מ ְריָ ם ַה ְמא ָֹר ָשׂה לוֹ ָלבֹא ַﬠ ַ
 5וַ יָּ בֹא ִﬠ ִ
ָה ָרה׃
יה ָל ֶל ֶדת׃
יוֹתם ָשׁם וַ יִּ ְמ ְלאוּ יָ ֶמ ָ
 6וַ יְ ִהי ִבּ ְה ָ
ת־בּנָ הּ ַה ְבּכוֹר וַ ְתּ ַח ְתּ ֵלהוּ ַב ֲחתוּלוֹת וַ ָתּ ֶשׂם אֹתוֹ
 7וַ ֵתּ ֶלד ֶא ְ
ֹא־מ ְצאוּ ָמקוֹם ָל ֶהם ַבּ ָמּלוֹן׃
ָבּ ֵאבוּס ִכּי ל ָ
ְ 8ור ִֹﬠים ָהיוּ ֵלנִ ים ַבּ ָשּׂ ֶדה ָבּ ָא ֶרץ ַה ִהיא ְונ ְֹט ִרים
יהם ְבּ ַא ְשׁ ֻמרוֹת ַהלָּ יְ ָלה׃
ת־ﬠ ְד ֵר ֶ
ֶא ֶ
יהם ְוּכבוֹד יְ הוָֹה זָ ַרח ָל ֶהם
ְ 9ו ִהנֵּ ה ַמ ְל ַא יְ הוָֹה נִ ָצּב ֲﬠ ֵל ֶ
דוֹלה׃
ִמ ָסּ ִביב וַ יִּ ְיראוּ ְיִר ָאה גְ ָ
ל־תּ ָיראוּ ְמ ַב ֵשּׂר טוֹב ֲאנִ י
יהם ַה ַמּ ְל ָאַ א ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 10וַ יּ ֶ
ל־ה ָﬠם׃
ָל ֶכם ְו ַרב ָשׂשׂוֹן ְל ָכ ָ
יח ָה ָאדוֹן
יﬠ יֻ לַּ ד ָל ֶכם ַהיּוֹם ֲהלֹא הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
מוֹשׁ ַ
ִ 11כּי ִ
ְבּ ִﬠיר ָדּ ִוד׃
ְ 12וזֶ ה ָל ֶכם ָהאוֹת ִכּי ִת ְמ ְצאוּ יֶ ֶלד ַבּ ֲחתוּלָ תוֹ שׁ ֵֹכב
ָבּ ֵאבוּס׃
ם־ה ַמּלְ ָאֲ המוֹן ְצ ָבא ַה ָשּׁ ָמיִם ְמזַ ְמּ ִרים
וּפ ְתאֹם נִ ְראוּ ִﬠ ַ
ִ 13
ֵלאל ִֹהים ְוא ְֹמ ִרים׃
י־א ֶרץ ְו ִל ְבנֵ י ָא ָדם
ָ 14כּבוֹד ֵלאל ִֹהים ַבּ ָמּרוֹם ָשׁלוֹם ֲﬠ ֵל ָ
ָרצוֹן׃
ֹאמרוּ
יהם ַה ַמּ ְל ָא ִכים ַה ָשּׁ ָמיְ ָמה וַ יּ ְ
 15וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָﬠלוּ ֵמ ֲﬠ ֵל ֶ
ית־ל ֶחם וְ נִ ְר ֶאה
ל־ר ֵﬠהוּ נֵ ְל ָכה־נָּ א ַﬠד ֵבּ ֶ
ָהר ִֹﬠים ִאישׁ ֶא ֵ
יﬠ ָלנוּ יְ הוָֹה׃
הוֹד ַ
ת־ה ָדּ ָבר ַהנַּ ֲﬠ ָשׂה ָשּׁם ֲא ֶשׁר ִ
ֶא ַ

2

136

לוּקס
ָ

2:16—2:30

ת־יוֹסף ְו ַהיֶּ לֶ ד
ֵ
ת־מ ְריָ ם ְו ֶא
 16וַ יָּ ִחישׁוּ וַ יָּ בֹאוּ וַ יִּ ְמ ְצאוּ ֶא ִ
שׁ ֵֹכב ָבּ ֵאבוּס׃
ל־היֶּ לֶ ד
ת־ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ֻהגַּ ד ָל ֶהם ַﬠ ַ
 17וַ יִּ ְראוּ וַ יַּ ְשׁ ִמיעוּ ֶא ַ
ַהזֶּ ה׃
ר־הגִּ ידוּ ָל ֶהם
ל־ה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁ ִ
 18וַ יִּ ְת ְמהוּ ַהשּׁ ְֹמ ִﬠים ַﬠ ַ
ָהר ִֹﬠים׃
ל־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה וַ ֶתּ ְהגֶּ ה ָבּם
ת־כּ ַ
ִ 19וּמ ְריָ ם ָשׁ ְמ ָרה ֶא ָ
ְבּ ִל ָבּהּ׃
ְ 20ו ָהר ִֹﬠים ָשׁבוּ וַ יִּ ְתּנוּ ָכבוֹד וָ עֹז ֵלאל ִֹהים ַﬠל־כֹּל ֲא ֶשׁר
יהם׃
י־א ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֲא ֵל ֶ
ָשׁ ְמעוּ ְו ָראוּ ְכּ ִפ ֲ
שׁוּﬠ ַכּ ֵשּׁם
ְ 21ו ִכ ְמלֹאת ְשׁמֹנַ ת יָ ִמים ְל ִהמּוֹלוֹ וַ יִּ ָק ֵרא ְשׁמוֹ יֵ ַ
נוֹצר ַבּ ָבּ ֶטן׃
ֲא ֶשׁר ָק ָרא־לוֹ ַה ַמּ ְל ָאֶ ט ֶרם ַ
משׁה וַ יַּ ֲﬠלוּ
תּוֹרת ֶ
ְ 22ו ַכ ֲא ֶשׁר ָמ ְלאוּ ָלהּ יְ ֵמי ָט ֳה ָרם ְל ִפי ַ
רוּשׁ ַליְ ָמה ְל ַה ֲﬠ ִמידוֹ ִל ְפנֵ י יְ הוָֹה׃
אֹתוֹ יְ ָ
יִקּ ֵרא
תוֹרת יְ הוָֹה ָכּל־זָ ָכר ֶפּ ֶטר ֶר ֶחם ָקדוֹשׁ ָ
ַ 23כּ ָכּתוּב ְבּ ַ
ַליהוָֹה׃
תּוֹרת יְ הוָֹה ְשׁ ֵתּי־ת ִֹרים אוֹ ְשׁנֵ י
וּל ַה ְק ִריב ָק ְר ָבּן ְכּ ִמ ְצוַ ת ַ
ְ 24
ְבּנֵ י יוֹנָ ה׃
וּשׁמוֹ ִשׁ ְמעוֹן ִאישׁ ַצ ִדּיק
ירוּשׁ ַליִם ְ
ְ 25ו ִהנֵּ ה ִאישׁ ָהיָ ה ִבּ ָ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ נָ ָחה ָﬠלָ יו׃
יִשׁ ָר ֵאל ְו ַ
ְו ָח ִסיד ְוּמ ַח ֶכּה ְלנֶ ָח ַמת ְ
ה־מּוֶ ת
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ִכּי לֹא ְיִר ֶא ָ
ְ 26ו ָד ָבר נִ גְ ָלה לּוֹ ְבּ ַ
יח יְ הוָֹה׃
ת־מ ִשׁ ַ
ד־א ֶשׁר ְיִר ֶאה ֶא ְ
ַﬠ ֲ
ת־היֶּ לֶ ד
ל־ה ִמּ ְק ָדּשׁ ְו ָה ָאבוֹת ֵה ִביאוּ ֶא ַ
רוּח ֶא ַ
 27וַ יָּ בֹא ָב ַ
תּוֹרה׃
י־מ ְשׁ ַפּט ַה ָ
שׁוּﬠ ַל ֲﬠשׂוֹת לוֹ ְכּ ִפ ִ
יֵ ַ
ֹאמר׃
ת־ה ֱאל ִֹהים וַ יּ ַ
 28וַ יִּ ָק ֵחהוּ ַﬠל־זְ ֹרע ָֹתיו וַ יְ ָב ֶרֶ א ָ
ת־ﬠ ְב ְדְּ בּ ָשׁלוֹם׃
ִ 29כּ ְד ָב ְר יְ הוָֹה ַהיּוֹם ֶתּ ֱאסֹף ֶא ַ
שׁוּﬠ ְתָ ראוּ ֵﬠינָ י׃
ִ 30כּי יְ ָ

2:31—2:46

לוּקס
ָ

137

ל־ה ַﬠ ִמּים׃
ֲ 31א ֶשׁר ֲה ִכינ ָֹת ִל ְפנֵ י ָכּ ָ
יִשׁ ָר ֵאל ַﬠ ֶמּ׃
 32אוֹר ְל ָה ִאיר ַלגּוֹיִם ְוּכבוֹד ְ
ל־ה ְדּ ָב ִרים ַהנֶּ ֱא ָמ ִרים ָﬠלָ יו׃
יוֹסף ְו ִאמּוֹ ַﬠ ַ
 33וַ יִּ ְת ְמהוּ ֵ
ל־מ ְריָ ם ִאמּוֹ ַהיֶּ ֶלד ַהזֶּ ה
ֹאמר ֶא ִ
 34וַ יְ ָב ֶר א ָֹתם ִשׁ ְמעוֹן וַ יּ ֶ
וּלאוֹת ְמ ָדנִ ים׃
קוּמ ָתם ְ
יִשׂ ָר ֵאל ְו ִל ְת ָ
נִ ָצּב ְל ַמ ֶפּ ֶלת ַר ִבּים ְבּ ְ
י־לב ַר ִבּים׃
ְ 35וּבנַ ְפ ֵשַׁ תּ ֲﬠבֹר ֶח ֶרב ח ֶֹד ֶרת ְל ִה ְתגַּ לּוֹת ִח ְק ֵר ֵ
נוּאל ְל ַמ ֵטּה ֲא ֵשׁר
ת־פּ ֵ
יאה ָהיְ ָתה ָשּׁם ַחנָּ ה ַבּ ְ
ְ 36ו ִא ָשּׁה נְ ִב ָ
ם־בּ ְﬠלָ הּ ִמיּוֹם
ִהיא זְ ֵקנָ ה ָבּ ָאה ַביָּ ִמים ְו ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים יָ ְשׁ ָבה ִﬠ ַ
יה׃
תוּל ָ
ֲא ֶשׁר ְל ָק ָחהּ ִבּ ְב ֶ
וּשׁמֹנִ ים ָשׁנָ ה לֹא ָמ ָשׁה
ְ 37ו ָה ַא ְל ָמנָ ה ַהזֹּאת ְכּ ַבת ַא ְר ַבּע ְ
ִמ ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים ַבּ ֲﬠב ָֹד ָתהּ ְל ָפנָ יו ְבּצוֹם ִוּב ְת ִפלָּ ה ַליְ ָלה וָ יוֹם׃
ת־ה ֱאל ִֹהים וַ ְתּ ַד ֵבּר ָﬠלָ יו
 38וַ ָתּ ָקם ָבּ ֵﬠת ַה ִהיא וַ ְתּ ָב ֶרֶ א ָ
רוּשׁ ָליִם׃
ל־א ֶשׁר ִח ָכּה ִלגְ ֻאלַּ ת יְ ָ
ל־כּ ֲ
ֶא ָ
י־תוֹרת יְ הוָֹה וַ יָּ שׁוּבוּ
ַ
ל־ה ִמּ ְצוָ ה ְכּ ִפ
לּוֹתם ַל ֲﬠשׂוֹת ָכּ ַ
ְ 39כּ ַכ ָ
ילה ֶאל־נְ ֶצ ֶרת ִﬠ ָירם׃
ַהגָּ ִל ָ
ם־חן ֱאל ִֹהים
רוּח וַ ָיִמּ ֵלא ָח ְכ ָמה גַּ ֵ
 40וַ יִּגְ ַדּל ַהיֶּ לֶ ד וַ יֶּ ֱחזַ ק ָבּ ַ
הוּצק ָﬠ ָליו׃
ַ
רוּשׁ ַליְ ָמה ִמ ֵדּי ָשׁנָ ה ְב ָשׁנָ ה לָ חֹג
בוֹתיו יְ ָ
 41וַ יַ ֲﬠלוּ ֲא ָ
ג־ה ָפּ ַסח׃
ַח ַ
ן־שׁ ֵתּים ֶﬠ ְשׁ ֵרה ָשׁנָ ה וַ יַּ ֲﬠלוּ ִﬠמּוֹ ְכּ ִמ ְשׁ ַפּט
ִ 42וּב ְהיוֹתוֹ ֶבּ ְ
ֶה ָחג׃
שׁוּﬠ
 43וַ יִּ ָמּ ְלאוּ ַהיָּ ִמים וַ יָּ שׁוּבוּ ְל ַד ְר ָכּם וַ יִּ וָּ ֵתר ַהנַּ ַﬠר יֵ ַ
יוֹסף וְ ִאמּוֹ לֹא יָ ָדעוּ׃
ירוּשׁ ַליִם ְו ֵ
ִבּ ָ
ם־ח ֶבל א ְֹר ִחים ָה ַל וַ יֵּ ְלכוּ ְכּ ֶד ֶר־יוֹם
ְ 44וּב ָח ְשׁ ָבם ִכּי ִﬠ ֶ
יהם׃
יהם ְוּמיֻ ָדּ ֵﬠ ֶ
רוֹב ֶ
וַ יְ ַב ְק ֻשׁהוּ ֵבּין ְק ֵ
ירוּשׁ ָליִם׃
ְ 45ו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר לֹא ָמ ְצאוּ אֹתוֹ ָשׁבוּ וַ יְ ַב ְק ֻשׁהוּ ִבּ ָ
ישׁב ְבּתוֹ
 46וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ְשׁל ֶֹשׁת יָ ִמים וַ יִּ ְמ ְצאוּ אֹתוֹ ֵ
ת־תּוֹר ָתם ְושׁ ֵֹאל א ָֹתם ְשׁ ֵאלוֹת׃
ָ
מּוֹרים ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ שׁ ֵֹמ ַﬠ ֶא
ַה ִ
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ל־תּשׁוּב ָֹתיו׃
ל־ח ְכ ָמתוֹ ְו ַﬠ ְ
ְ 47ו ָכל־שׁ ְֹמ ָﬠיו ָתּ ָמהוּ ַﬠ ָ
ֹאמר ֵא ָליו ִאמּוֹ
אוֹתם אֹתוֹ וַ יִּ ְשׁ ָתּאוּ וַ תּ ֶ
 48וַ יְ ִהי ִכּ ְר ָ
ם־אנִ י
ם־א ִבי גַּ ֲ
ַמה־זֹּאת ָﬠ ִשׂ ָית לָּ נוּ ְבּנִ י ֲהלֹא ִבּ ַקּ ְשׁנוּ גַּ ָ
דוֹלה׃
ִבּ ְד ָאגָ ה גְ ָ
דּוּﬠ ִבּ ַקּ ְשׁ ֶתּם א ִֹתי ַה ִאם לֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם
יהם ַמ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 49וַ יּ ֶ
ִכּי ָﬠ ַלי ִל ְהיוֹת ְבּ ֵבית ָא ִבי׃
יהם׃
ת־ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֲא ֵל ֶ
ְ 50ולֹא ֵה ִבינוּ ֶא ַ
ל־מ ְשׁ ַמ ְﬠ ָתּם
 51וַ יֵּ ֶרד ִא ָתּם וַ יָּ בֹא ֶאל־נְ ָצ ֶרת וַ יְ ִהי ָסר ֶא ִ
ל־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ְבּ ִל ָבּהּ׃
ְו ִאמּוֹ ָשׁ ְמ ָרה ֵאת ָכּ ַ
ם־אל ִֹהים
קוֹמה ְוּב ֵחן ִﬠ ֱ
שׁוּﬠ ה ֵֹלְ וגָ ֵדל ְבּ ָח ְכ ָמה ְוּב ָ
ְ 52ויֵ ַ
ם־אנָ ִשׁים׃
ְו ִﬠ ֲ

3

ִבּ ְשׁנַ ת ֲח ֵמשׁ ֶﬠ ְשׂ ֵרה ְל ַמ ְלכוּת ִט ַב ְריוֹס ֵק ָיסר ִבּ ֵימי
הוֹרדוֹס ֶט ְט ַר ְרַ בּגָּ ִליל
הוּדה ְו ְ
ילטוֹס ַפּ ַחת יְ ָ
פוֹנְ ִטיּוֹס ִפּ ָ
לוּסנִ יָּ ס
וּפ ֶלַ ט ְרכוֹנָ ה וְ ָ
ילפּוֹס ָא ִחיו ֶט ְט ַר ְרְ בּ ֶפ ֶל יְ טוּר ֶ
וּפ ִ
ִ
ֶט ְט ַר ְרְ בּ ָא ֵבל׃
דוֹלים ָהיֹה ָהיָ ה ְד ַבר
ִ 2וּב ְהיוֹת ָחנָ ן ְו ַקיָּ ָפא ַהכּ ֲֹהנִ ים ַהגְּ ִ
ל־יוֹחנָ ן ֶבּן־זְ ַכ ְריָ הוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר׃
ָ
ֱאל ִֹהים ֶא
ל־ה ָﬠם ָלשׁוּב
ל־כּ ַכּר ַהיַּ ְר ֵדּן וַ יִּ ְק ָרא ֶא ָ
ל־כּ ִ
 3וַ יָּ בֹא ֶא ָ
יחת ֲﬠנָ ם׃
וּל ִה ָטּ ֵבל ִל ְס ִל ַ
ִמ ַדּ ְר ָכּם ְ
ַ 4כּ ָכּתוּב ְבּ ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי יְ ַשׁ ְﬠיָ הוּ ַהנָּ ִביא קוֹל ק ֵֹרא ַבּ ִמּ ְד ָבּר
לּותיו׃
ַפּנּוּ ֶדּ ֶר יְ הוָֹה יַ ְשּׁרוּ ְמ ִס ָ
יִשׁ ָפּלוּ ְו ָהיָ ה ֶה ָﬠקֹב
ל־הר ְוגִ ְב ָﬠה ְ
ָ 5כּל־גֶּ יא יִנָּ ֵשׂא ְו ָכ ַ
ְל ִמשׁוֹר ְו ָה ְר ָכ ִסים ְל ִב ְק ָﬠה׃
שׁוּﬠת ֱאל ֵֹהינוּ׃
ל־בּ ָשׂר ֵאת יְ ַ
ְ 6ו ָראוּ ָכּ ָ
ל־המוֹן ָה ָﬠם ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ֵאלָ יו ְל ִה ָטּ ֵבל יַ ְל ֵדי
ֹאמר ֶא ֲ
 7וַ יּ ֶ
הוֹרה ֶא ְת ֶכם לְ ִה ָמּ ֵלט ַﬠל־נַ ְפ ְשׁ ֶכם ִמ ְפּנֵ י ֲחרוֹן
ִצ ְפעֹנִ ים ִמי ָ
ַאף ַה ָבּא׃
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ל־תּ ְהגוּ ִב ְל ַב ְב ֶכם לֵ אמֹר
שׁוּבה ְו ַא ֶ
ָ 8ל ֵכן ֲﬠשׂוּ ְפ ִרי־טוֹב ִל ְת ָ
ן־א ָבנִ ים ֵאלֶּ ה
ַא ְב ָר ָהם ָלנוּ לְ ָאב ִכּי ֲאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכם גַּ ם ִמ ֲ
ד־אל ִֹהים ְל ָה ִקים ָבּנִ ים ְל ַא ְב ָר ָהם׃
ַתּ ִשּׂיג יַ ֱ
ל־ﬠץ
ם־כּ ָבר נָ טוּי ַהגַּ ְרזֶ ן ַﬠל־שׁ ֶֹרשׁ ָה ֵﬠ ִצים ְו ָל ֵכן ָכּ ֵ
ְ 9וגַ ְ
מוֹ־אשׁ׃
ֲא ֶשׁר לֹא יַ ֲﬠ ֶשׂה ְפ ִרי־טוֹב יִגָּ ַדע ְו ָה ְשׁ ַלְ בּ ֵ
 10וַ יִּ ְשׁ ֲאלוּ אֹתוֹ ֲהמוֹן ָה ָﬠם ֵלאמֹר ַוּמה ָלנוּ ַל ֲﬠשׂוֹת׃
יהם ִמי ֲא ֶשׁר־לוֹ ֻכּ ֳתּנוֹת ְשׁ ַתּיִם יַ ֲחלֹק
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 11וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ֶ
מוֹ־כן׃
ם־ה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֵאין־לוֹ ִוּמי ֲא ֶשׁר־לוֹ ָמזוֹן יַ ֲﬠ ֶשׂה ְכ ֵ
ִﬠ ָ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ַר ֵבּנוּ
ילתוֹ וַ יּ ְ
ם־מוֹכ ִסים ִל ְט ִב ָ
ְ
 12וַ יָּ בֹאוּ ֵא ָליו גַּ
ַמה־נַּ ֲﬠ ֶשׂה׃
ל־תּנְ גֹּשׂוּ׃
ל־מ ֶכס ַהנָּ קוּב ָל ֶכם ַא ִ
יהם יֶ ֶתר ַﬠ ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 13וַ יּ ֶ
ם־אנְ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא ֵלאמֹר וַ ֲאנַ ְחנוּ
 14וַ יִּ ְשׁ ֲאלוּ אֹתוֹ גַּ ַ
ל־תּ ַﬠ ְשׁקוּ ְו ַאל־תּוֹנוּ ִאישׁ ְו ַדי
יהם ַא ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ַמה־נַּ ֲﬠ ֶשׂה וַ יּ ֶ
ָל ֶכם ִכּי ַת ִשּׂיגוּ ְשׂ ַכ ְר ֶכם׃
ְ 15וּבעוֹד ָה ָﬠם ָהיוּ ְמ ַח ִכּים ְו ֻכלָּ ם דּ ְֹב ִרים ְבּ ִל ָבּם ִאם לֹא
יח׃
יוֹחנָ ן הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָ
ן־אנִ י ְמ ַט ֵבּל ֶא ְת ֶכם ַבּ ָמּיִם
יהם ֶה ֲ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
יוֹחנָ ן וַ יּ ֶ
 16וַ יַּ ַﬠן ָ
ת־שׂרוֹ
ַא בֹּא יָ בֹא ָחסֹן ִמ ֶמּנִּ י ֲא ֶשׁר ָקטֹנְ ִתּי ֵמ ַה ֵתּר ֶא ְ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ָוּב ֵאשׁ׃
נְ ָﬠ ָליו ְוהוּא יְ ַט ֵבּל ֶא ְת ֶכם ְבּ ַ
וּל ָה ֵבר ֶאת־גָּ ְרנוֹ ְו ָא ַסף
ֲ 17א ֶשׁר ִמזְ ֵרהוּ ְביָ דוֹ ִלזְ רוֹת ְ
יִשׂרֹף ָבּ ֵאשׁ ֲא ֶשׁר
ת־המֹּץ ְ
ת־ה ִח ִטּים ֶאל־תּוֲֹ א ָס ָמיו ְו ֶא ַ
ֶא ַ
ֹא־ת ְכ ֶבּה׃
ל ִ
ת־ה ָﬠם׃
ָ 18כּ ֵהנָּ ה וְ ָכ ֵהנָּ ה ִהזְ ִהיר ְמ ַב ֵשּׂר טוֹב ַהזֶּ ה ֶא ָ
הוֹרוֹדיָ ה ֵא ֶשׁת
ְ
ל־דּ ַבר
הוּכח ַﬠ ְ
הוֹרדוֹס ֶט ְט ַר ְרֲ א ֶשׁר ַ
ְ 19ו ְ
הוֹרדוֹס׃
ל־ה ָרעוֹת ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה ְ
ל־כּ ָ
ָא ִחיו ְו ַﬠ ָ
סוּרים׃
ת־יוֹחנָ ן ְבּ ֵבית ָה ֲא ִ
ָ
ל־אלֶּ ה וַ יַּ ְסגֵּ ר ֶא
ל־כּ ֵ
הוֹסיף ַﬠ ָ
ִ 20
שׁוּﬠ ְו ַה ָשּׁ ַמיִם
ל־ה ָﬠם וַ יִּ ָטּ ֵבל גַּ ם־יֵ ַ
 21וַ יְ ִהי ְבּ ִה ָטּ ֵבל ָכּ ָ
נִ ְפ ְתּחוּ ְבּ ִה ְת ַפּלְּ לוֹ׃
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רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ִבּ ְדמוּת גּוּף יוֹנָ ה ְו ִהנֵּ ה קוֹל
 22וַ יֵּ ֶרד ָﬠ ָליו ַ
ן־ה ָשּׁ ַמיִם ַא ָתּה הוּא ְבּנִ י יְ ִד ִידי ְבָּ ר ְצ ָתה נַ ְפ ִשׁי׃
ק ֵֹרא ִמ ַ
ת־ﬠב ַֹדתוֹ
ן־שׁל ִֹשׁים ָשׁנָ ה ְבּ ַה ִחלּוֹ ֶא ֲ
שׁוּﬠ ָהיָ ה ְכּ ֶב ְ
ְ 23ויֵ ַ
ן־ﬠ ִלי׃
ן־יוֹסף ֶבּ ֵ
וַ יַּ ְח ְשׁ ֻבהוּ ְל ֶב ֵ
ן־יוֹסף׃
ן־מ ְל ִכּי ֶבּן־יַ נַּ י ֶבּ ֵ
ן־ל ִוי ֶבּ ַ
ן־מ ָתּת ֶבּ ֵ
ֶ 24בּ ַ
ן־ח ְס ִלי ֶבּן־נַ גָּ י׃
ן־אמוֹץ ֶבּן־נַ חוּם ֶבּ ֶ
ן־מ ִתּ ְתיָ הוּ ֶבּ ָ
ֶ 25בּ ַ
ן־יוֹדה׃
ן־יוֹסף ֶבּ ָ
ן־מ ִתּ ְתיָ הוּ ֶבּן ִשׁ ְמ ִﬠי ֶבּ ֵ
ן־מ ַחת ֶבּ ַ
ֶ 26בּ ַ
יאל ֶבּן־נֵ ִרי׃
ן־שׁ ַא ְל ִתּ ֵ
ישׁא ֶבּן־זְ ֻר ָבּ ֶבל ֶבּ ְ
ן־ר ָ
ן־יוֹחנָ ן ֶבּ ֵ
ֶ 27בּ ָ
ן־ﬠר׃
מוֹדם ֶבּ ֵ
ן־א ְל ָ
ן־קוֹסם ֶבּ ַ
ָ
ן־א ִדּי ֶבּ
ן־מ ְל ִכּי ֶבּ ַ
ֶ 28בּ ַ
ן־ל ִוי׃
ן־מ ָתּת ֶבּ ֵ
ן־יוֹרים ֶבּ ַ
יﬠזֶ ר ֶבּ ִ
ן־א ִל ֶ
שׁוּﬠ ֶבּ ֱ
ֶ 29בּן־יֵ ַ
ן־א ְליָ ִקים׃
ן־יוֹסף ֶבּן־יוֹנָ ם ֶבּ ֶ
הוּדה ֶבּ ֵ
ן־שׁ ְמעוֹן ֶבּן־יְ ָ
ֶ 30בּ ִ
ן־ד ִוד׃
ן־מ ַתּ ָתּה ֶבּן־נָ ָתן ֶבּ ָ
ן־מינָ א ֶבּ ַ
ן־מ ְליָ א ֶבּ ִ
ֶ 31בּ ַ
ן־שׂ ְלמוֹן ֶבּן־נַ ְחשׁוֹן׃
ן־עוֹבד ֶבּן־בּ ַֹﬠז ֶבּ ַ
ֵ
ן־יִשׁי ֶבּ
ֶ 32בּ ַ
הוּדה׃
ן־פּ ֶרץ ֶבּן־יְ ָ
ן־ח ְצרוֹן ֶבּ ֶ
ן־א ְרנִ י ֶבּ ֶ
ן־ﬠ ִמּינָ ָדב ֶבּ ַ
ֶ 33בּ ַ
ן־תּ ַרח ֶבּן־נָ חוֹר׃
ן־א ְב ָר ָהם ֶבּ ֶ
ן־יִצ ָחק ֶבּ ַ
ֶ 34בּן־יַ ֲﬠקֹב ֶבּ ְ
ן־שׁ ַלח׃
ן־ﬠ ֶבר ֶבּ ָ
ן־פּ ֶלג ֶבּ ֵ
ן־רעוּ ֶבּ ֶ
ן־שׂרוּג ֶבּ ְ
ֶ 35בּ ְ
ן־ל ֶמ׃
ן־שׁם ֶבּן־נ ַֹח ֶבּ ָ
ין־א ְר ַפּ ְכ ַשׁד ֶבּ ֵ
ן־קינָ ן ֶבּ ַ
ֶ 36בּ ֵ
ן־קינָ ן׃
ן־מ ֲה ַל ְל ֵאל ֶבּ ֵ
ן־חנוֶֹ בּן־יֶ ֶרד ֶבּ ַ
תוּשׁ ַלח ֶבּ ֲ
ן־מ ֶ
ֶ 37בּ ְ
ן־אל ִֹהים׃
ן־א ָדם ֶבּ ֱ
ן־שׁת ֶבּ ָ
ן־אנוֹשׁ ֶבּ ֵ
ֶ 38בּ ֱ
יּוֹבילֵ הוּ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ וַ ִ
ן־היַּ ְר ֵדּן ָמ ֵלא ַ
שׁוּﬠ ָשׁב ִמ ַ
ְויֵ ַ
רוּח ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה׃
ָה ַ
אוּמה
ֹא־א ַכל ְמ ָ
ְ 2ו ָשׁם נִ ָסּה אֹתוֹ ַה ָשּׂ ָטן ַא ְר ָבּ ִﬠים יוֹם וְ ל ָ
ל־היָּ ִמים ָה ֵהם וַ יִּ ְר ָﬠב׃
ַﬠד־תֹּם ָכּ ַ
ן־ה ֱאל ִֹהים ַא ָתּה ֱאמֹר־נָ א
ֹאמר ֵא ָליו ַה ָשּׂ ָטן ִאם ֶבּ ָ
 3וַ יּ ֶ
ל־ה ֶא ֶבן ַהזֹּאת ְוּת ִהי ְל ָל ֶחם׃
ֶא ָ
יִחיֶ ה
ל־הלֶּ ֶחם ְל ַבדּוֹ ְ
שׁוּﬠ ֵהן ָכּתוּב ִכּי לֹא ַﬠ ַ
 4וַ יַּ ַﬠן אֹתוֹ יֵ ַ
ל־מוֹצא ִפּי־יְ הוָֹה׃
ָ
ל־כּ
ָה ָא ָדם ִכּי ַﬠ ָ

4
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ל־מ ְמ ְלכוֹת ָה ָא ֶרץ ְבּ ֶרגַ ע ֶא ָחד׃
ת־כּ ַ
 5וַ יַּ ֲﬠ ֵלהוּ וַ יַּ ְר ֵאהוּ ֶא ָ
ל־ה ֶמּ ְמ ָשׁ ָלה ַהזֹּאת
ת־כּ ַ
ֹאמר ֵאלָ יו ַה ָשּׁ ָטן לְ ֶ א ֵתּן ֶא ָ
 6וַ יּ ֶ
בוֹדהּ ִכּי ִלי נְ תוּנָ ה ְו ַל ֲא ֶשׁר ֶא ְחפֹּץ ֶא ְתּנֶ נָּ ה׃
ל־כּ ָ
ת־כּ ְ
ְו ֶא ָ
יִהיֶ ה׃
ל־ה ָכּבוֹד ַהזֶּ ה ְלְ 
ל־כּן ִאם ִתּ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה ְל ָפנָ י ָכּ ַ
ְ 7ו ַﬠ ֵ
ֹאמר ֵא ָליו סוּר ִמ ֶמּנִּ י ַה ָשּׂ ָטן ִכּי ָכּתוּב
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 8וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ַליהוָֹה ֱאל ֶֹהיִ תּ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה ְואֹתוֹ ְל ַבדּוֹ ַתּ ֲﬠבֹד׃
ית־ה ִמּ ְק ָדּשׁ
ל־פּנַּ ת גַּ ג ֵבּ ַ
רוּשׁ ַליְ ָמה וַ יַּ ֲﬠ ִמ ֵדהוּ ַﬠ ִ
יאהוּ יְ ָ
 9וַ יְ ִב ֵ
ן־ה ֱאל ִֹהים ַא ָתּה ִה ְתנַ ֵפּל ִמזֶּ ה ָא ְר ָצה׃
ֹאמר ֵא ָליו ִאם ֶבּ ָ
וַ יּ ֶ
ִ 10כּי ָכתוּב ִכּי ַמ ְל ָא ָכיו יְ ַצוֶּ ה־לָּ  לְ ָשׁ ְמ ֶר׃
ן־תּגֹּף ָבּ ֶא ֶבן ַרגְ לֶ ׃
יִשּׂאוּנְ ֶ פּ ִ
ל־כּ ַפּיִם ָ
ַ 11ﬠ ַ
ֹאמר ֵא ָליו ֵהן נֶ ֱא ַמר לֹא ְתנַ ֶסּה ֶאת־יְ הוָֹה
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 12וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ֱאל ֶֹהי׃
ד־ﬠת׃
ת־ה ַמּסּוֹת וַ יִּ ֶרף ִמ ֶמּנּוּ ַﬠ ֵ
ְ 13ו ַכ ֲא ֶשׁר ִכּלָּ ה ַה ָשּׂ ָטן ֶא ַ
ל־הגָּ ִליל ְו ָשׁ ְמעוֹ יָ ָצא
רוּח ֶא ַ
בוּרת ָה ַ
שׁוּﬠ ִבּגְ ַ
 14וַ יָּ ָשׁב יֵ ַ
ל־ה ִכּ ָכּר׃
ְבּ ָכ ַ
י־ה ְכּנֵ ֶסת ְו ֻכלָּ ם נָ ְתנוּ לוֹ ָכּבוֹד׃
הוֹרה ָל ֶהם ְבּ ָב ֵתּ ַ
ְ 15והוּא ָ
 16וַ יָּ בֹא ֶאל־נְ ֶצ ֶרת ֲא ֶשׁר הוּא גֻּ ַדּל ָשׁם וַ יֵּ ֶל
ית־ה ְכּנֵ ֶסת ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְכּ ִמ ְשׁ ָפּטוֹ וַ יָּ ָקם ִל ְקרֹא׃
ל־בּ ַ
ֶא ֵ
ת־ה ֵסּ ֶפר וַ יִּ ְמ ָצא
 17וַ יִּ ְתּנוּ לוֹ ֵס ֶפר יְ ַשׁ ְﬠיָ ה ַהנָּ ִביא וַ יִּ ְפ ַתּח ֶא ַ
ת־ה ָדּ ָבר ַה ָכּתוּב ָשׁ ָמּה׃
ֶא ַ
רוּח ֲאדֹנָ י יֱ הוִֹה ָﬠ ָלי יַ ַﬠן ָמ ַשׁח יְ הוָֹה א ִֹתי לְ ַב ֵשּׂר ֲﬠנָ ִוים
ַ 18
וּל ִﬠ ְו ִרים
י־לב ִל ְקרֹא ִל ְשׁבוּיִם ְדּרוֹר ְ
ְשׁ ָל ַחנִ י ַל ֲחבשׁ ְלנִ ְשׁ ְבּ ֵר ֵ
צוּצים ָח ְפ ִשׁים׃
ח־קוֹח ְל ַשׁלַּ ח ְר ִ
ַ
ְפּ ַק
ת־רצוֹן ַליהוָֹה׃
ִ 19ל ְקרֹא ְשׁנַ ָ
ת־ה ֵסּ ֶפר וַ יִּ ְתּנֵ הוּ ִבּ ֵידי ַה ְמ ָשׁ ֵרת וַ יֵּ ֵשׁב ְו ֵﬠינֵ י
 20וַ יָּגֶ ל ֶא ַ
ית־ה ְכּנֵ ֶסת נְ ֻשׂאוֹת ֵאלָ יו׃
ל־א ֶשׁר ְבּ ֵב ַ
ָכּ ֲ
הוּקם ַה ָכּתוּב ַהזֶּ ה ַהיּוֹם ְבּ ָאזְ נֵ ֶיכם׃
יהם ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 21וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ֶ
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י־חן
יהם ִדּ ְב ֵר ֵ
ְ 22ו ֻכלָּ ם נָ ְשׂאוּ לוֹ ֵﬠדוּת ִכּי נִ ְפ ְלאוּ ְב ֵﬠינֵ ֶ
ן־יוֹסף׃
ֹאמרוּ ֲהלֹא זֶ ה הוּא ֶב ֵ
ֲא ֶשׁר יָ ְצאוּ ִמ ִפּיו וַ יּ ְ
ת־ה ָמּ ָשׁל ַההוּא ר ֵֹפא
ֹאמרוּ ִלי ֶא ַ
יהם ָא ֵכן תּ ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 23וַ יּ ֶ
ְר ָפא ֶאת־נַ ְפ ֶשְׁ וּככֹל ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְﬠנוּ ִכּי נַ ֲﬠ ָשׂה ִבּ ְכ ַפר־נַ חוּם
ם־הלֹם ְבּ ִﬠ ֶיר׃
ה־כן גַּ ֲ
ֲﬠ ֵשׂ ֵ
ֹאמר ֵהן ְדּ ַבר ֱא ֶמת ֲאנִ י ַמגִּ יד ָל ֶכם ֵאין נָ ִביא ָרצוּי
 24וַ יּ ַ
מוֹל ְדתּוֹ׃
ְבּ ֶא ֶרץ ַ
יִשׂ ָר ֵאל ִבּ ֵימי
ָ 25א ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ַא ְל ָמנוֹת ַרבּוֹת ָהיוּ ְב ְ
ֵא ִליָּ הוּ ְבּ ֵה ָﬠ ֵצר ַה ָשּׁ ַמיִם ָשׁלֹשׁ ָשׁנִ ים ְו ִשׁ ָשּׁה ֳח ָד ִשׁים ְו ָר ָﬠב
ל־ה ָא ֶרץ׃
גָּ דוֹל ָהיָ ה ְב ָכ ָ
ל־א ָשּׁה
ל־א ַחת ֵמ ֶהן ִבּ ְל ִתּי ֶא ִ
ְ 26ולֹא ֻשׁלַּ ח ֵא ִליָּ הוּ ֶא ַ
ַא ְל ָמנָ ה ְבּ ָצ ְר ַפת ֲא ֶשׁר ְל ִצידוֹן׃
ישׁע ַהנָּ ִביא ְולֹא
יִשׂ ָר ֵאל ִבּ ֵימי ֱאלִ ָ
ְ 27וּמצ ָֹר ִﬠים ַר ִבּים ָהיוּ ְב ְ
נִ ְר ָפּא ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִבּ ְל ִתּי ִאם־נַ ֲﬠ ָמן ָה ֲא ַר ִמּי׃
ת־אלֶּ ה׃
ית־ה ְכּנֵ ֶסת ְבּ ָשׁ ְמ ָﬠם ֶא ֵ
 28וַ יִּ ָמּ ְלאוּ ֻכלָּ ם ֵח ָמה ְבּ ֵב ַ
יאהוּ ֶאל־גַּ ב
ל־מחוּץ ָל ִﬠיר וַ יְ ִב ֻ
יאהוּ ֶא ִ
יּוֹצ ֻ
 29וַ יָּ קוּמוּ וַ ִ
ל־מ ַתּ ַחת ָל ָהר׃
ָה ָהר ֲא ֶשׁר ִﬠ ָירם ְבּנוּיָ ה ָﬠ ָליו ְל ַה ְשׁ ִליכוֹ ֶא ִ
תוֹכם וַ יֵּ לֶ ְ ל ַד ְרכּוֹ׃
ַ 30א־הוּא ָﬠ ַבר ְבּ ָ
ל־כּ ַפר־נַ חוּם ִﬠיר ַהגָּ ִליל וַ יְ ַל ֵמּד ָל ָﬠם ִמ ֵדּי ַשׁ ָבּת
 31וַ יֵּ ֶרד ֶא ְ
ְבּ ַשׁ ַבּתּוֹ׃
ל־תּוֹרתוֹ ִכּי ִכּ ְד ַבר ִשׁ ְלטוֹן ָהיָ ה ְד ָברוֹ׃
ָ
 32וַ יִּ ְת ְמהוּ ַﬠ
רוּח ָט ֵמא וְ נִ ְת ָﬠב
ית־ה ְכּנֵ ֶסת וּבוֹ ָד ַבק ַ
ְ 33ו ִאישׁ ָהיָ ה ְבּ ֵב ַ
וַ יִּ ְק ָרא ְבּקוֹל גָּ דוֹל׃
שׁוּﬠ ַהנָּ ְצ ִרי ַה ִאם ְל ַה ְשׁ ִמ ֵידנוּ
ֶ 34ה ֶרף ִמ ֶמּנּוּ ַמה־לָּ נוּ וָ ָל יֵ ַ
את ֲהלֹא יְ ַד ְﬠ ִתּיִ מי ַא ָתּה ְקדוֹשׁ ָה ֱאל ִֹהים׃
ָבּ ָ
רוּח
ילהוּ ָה ַ
שׁוּﬠ ֵלאמֹר דּוֹם ְו ֵצא ִמ ֶמּנּוּ וַ יַּ ִפּ ֵ
 35וַ יִּגְ ַﬠר־בּוֹ יֵ ַ
ָה ָרע ְבּתוַֹ ה ָקּ ָהל וַ יֵּ ֵצא ִמ ֶמּנּוּ ְו ָר ָﬠה לֹא ָﬠ ָשׂה לוֹ׃
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ל־ר ֵﬠהוּ ָמה ַה ָדּ ָבר
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶא ֵ
וּפלָּ צוּת ָא ֲחזָ ה ֻכלָּ ם וַ יּ ְ
ַ 36
בוּרה הוּא ְמ ַצוֶּ ה ֶאת־רוּחוֹת ַה ֻטּ ְמ ָאה
י־ב ִשׁ ְלטוֹן ִוּבגְ ָ
ַהזֶּ ה ִכּ ְ
יהן׃
ְו ֵהן י ְֹצאוֹת ִמ ַבּ ְﬠלֵ ֶ
צוֹתיו׃
ל־ק ָ
ל־ה ִכּ ָכּר ְל ָכ ְ
 37וַ יֵּ ֵצא ָשׁ ְמעוֹ ְבּ ָכ ַ
ית־ה ְכּנֵ ֶסת וַ יָּ בֹא ֵבּ ָיתה ִשׁ ְמעוֹן ְוח ֶֹתנֶ ת
 38וַ יָּ ָקם וַ יֵּ ֵצא ִמ ֵבּ ַ
נוּשׁה וַ יִּ ְפגְּ עוּ־בוֹ ַבּ ֲﬠ ָדהּ׃
חוֹלת ַק ַדּ ַחת ֲא ָ
ִשׁ ְמעוֹן שׁ ֶֹכ ֶבת ַ
יה וַ יִּגְ ַﬠר ַבּ ַקּ ַדּ ַחת וַ ִתּ ֶרף ִמ ֶמּנָּ ה ְוּכ ֶרגַ ע ָק ָמה
 39וַ יִּ ְתיַ ֵצּב ָﬠ ֶל ָ
וַ ְתּ ָשׁ ֵרת א ָֹתם׃
ל־אלֶּ ה ֲא ֶשׁר ַאנְ ֵשׁי
ְ 40וּכבֹא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ֵה ִביאוּ ֵא ָליו ָכּ ֵ
ידוּﬠי ֳח ָליִים שׁוֹנִ ים וַ יָּ ֶשׂם ֶאת־יָ ָדיו
ַמ ְכאֹבוֹת ָל ֶהם ִו ֵ
ל־א ָחד ֵמ ֶהם וַ יִּ ְר ָפּ ֵאם׃
ל־כּ ֶ
ַﬠ ָ
ְ 41וגַ ם־רוּחוֹת ָר ִﬠים יָ ְצאוּ ֵמ ַר ִבּים ק ְֹר ִאים ְוא ְֹמ ִרים ַא ָתּה
ן־ה ֱאל ִֹהים ַא הוּא גָ ַﬠר ָבּם ְולֹא נְ ָתנָ ם
יח ֶבּ ָ
הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח׃
ְל ַד ֵבּר ִכּי יָ ְדעוּ ֲא ֶשׁר הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־מקוֹם ָח ֵרב וַ ֲהמוֹן ָה ָﬠם
ְ 42ו ַכ ֲﬠלוֹת ַה ַשּׁ ַחר יָ ָצא וַ יֵּ ֶלֶ א ָ
ִבּ ְק ֻשׁהוּ וַ יָּ בֹאוּ ֵא ָליו וַ יַּ ֲחזִ יקוּ־בוֹ ְל ִב ְל ִתּי יַ ֲﬠבֹר ֵמ ֶהם׃
ת־מלְ כוּת
יﬠ ֶא ַ
יהם ֵהן ָﬠ ַלי ְל ַה ְשׁ ִמ ַ
ַ 43א הוּא ָא ַמר ֲאלֵ ֶ
ל־כּן ֻשׁלָּ ְח ִתּי׃
ם־בּ ָﬠ ִרים ֲא ֵחרוֹת ִכּי ַﬠ ֵ
ָה ֱאל ִֹהים גַּ ְ
י־ה ְכּנֵ ֶסת ֲא ֶשׁר ַבּגָּ ִליל׃
שׁרתוֹ ְבּ ָב ֵתּ ַ
ת־בּ ָ
קוֹרא ֶא ְ
 44וַ יְ ִהי ֵ
וַ יְ ִהי ְבּ ָﬠ ְמדוֹ ַﬠל־יַ ד יַ ם־גִּ נֵּ ָיסר וַ ֲהמוֹן ָה ָﬠם ְיִד ֲחקוּן
ת־דּ ַבר ָה ֱאל ִֹהים׃
אֹתוֹ וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ ֶא ְ
ל־שׂ ַפת ַהיָּ ם ְו ַה ַדּיָּגִ ים יָ ְצאוּ
 2וַ יַּ ְרא ְשׁ ֵתּי ֳאנִ יּוֹת ע ְֹמדוֹת ַﬠ ְ
ת־ה ִמּ ְכמֹרוֹת׃
ֵמ ֶהן ְל ַכ ֵבּס ֶא ַ
ן־ה ֳאנִ יּוֹת ֲא ֶשׁר ְל ִשׁ ְמעוֹן וַ יְ ַב ְק ֵשׁהוּ
ל־א ַחת ִמ ָ
 3וַ יֵּ ֶרד ֶא ַ
ן־היַּ ָבּ ָשׁה וַ יֵּ ֶשׁב וַ יְ ַל ֵמּד ַל ֲהמוֹן ָה ָﬠם ִמתּוֹ
ְל ַה ֲﬠ ִבירוֹ ְמ ַﬠט ִמ ַ
ָה ֳאנִ יָּ ה׃
ל־פּנֵ י
ל־שׁ ְמעוֹן נְ ַהג ֶא ְ
ֹאמר ֶא ִ
ְ 4ו ַכ ֲה ִתימוֹ ְל ַל ֵמּד וַ יּ ֶ
ֹרוֹת ֶיכם ָלצוּד ָשׁ ָמּה׃
צוּלה ְו ַה ְשׁ ִליכוּ ִמ ְכמ ֵ
ַה ְמּ ָ
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5:5—5:16

ל־הלַּ יְ לָ ה ְולֹא
ֹאמר ֵא ָליו ֲאדֹנִ י יָ גַ ְﬠנוּ ָכּ ַ
 5וַ יַּ ַﬠן ִשׁ ְמעוֹן וַ יּ ֶ
ת־ה ִמּ ְכמֹרוֹת׃
ל־דּ ָב ְרַ א ְשׁ ִליֶ א ַ
אוּמה ַאַ ﬠ ְ
ָל ַכ ְדנוּ ְמ ָ
ֹרוֹתם
ד־א ֶשׁר ִמ ְכמ ָ
שׂוּ־כן וַ יִּ ְל ְכּדוּ ָדגִ ים ַר ִבּים ְמאֹד ַﬠ ֲ
 6וַ יַּ ֲﬠ ֵ
נִ ְק ָרעוּ׃
יהם ֲא ֶשׁר ָבּ ֳאנִ יָּ ה ַה ֵשּׁנִ ית לָ בֹא ְו ַל ֲﬠזֹר
 7וַ יִּ ְתּנוּ אוֹת ְל ַח ְב ֵר ֶ
ד־ל ְשׁק ַֹﬠ׃
ת־שׁ ֵתּי ָה ֳאנִ יּוֹת ַﬠ ִ
ָל ֶהם וַ יָּ בֹאוּ וַ יְ ַמ ְלאוּ ֶא ְ
ֹאמר ֲאדֹנִ י ֵל
שׁוּﬠ וַ יּ ַ
 8וַ יַּ ְרא ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס וַ יִּ פֹּל ְל ַרגְ לֵ י יֵ ַ
י־אישׁ ֵח ְטא ָאנ ִֹכי׃
ֵמ ָﬠ ַלי ִכּ ִ
ל־ציד ַה ָדּגִ ים
ִ 9כּי ִחיל ָא ַחז אֹתוֹ ְו ֶאת־כֹּל ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ַﬠ ֵ
ֲא ֶשׁר ָצדוּ׃
יוֹחנָ ן ְבּנֵ י זַ ְב ִדּי ַח ְב ֵרי ִשׁ ְמעוֹן
ם־ה ְת ַח ְל ֲחלוּ יַ ֲﬠקֹב ְו ָ
ְ 10ו ֵכן גַּ ִ
ל־תּ ָירא ִכּי ֵמ ַהיּוֹם וָ ַמ ְﬠלָ ה
ל־שׁ ְמעוֹן ַא ִ
שׁוּﬠ ֶא ִ
ֹאמר יֵ ַ
וַ יּ ֶ
ָתּצוּד ֲאנָ ִשׁים׃
ל־היַּ ָבּ ָשׁה וַ יַּ ַﬠזְ בוּ ֶאת־כֹּל
ת־ה ֳאנִ יּוֹת ֶא ַ
הוֹליכוּ ֶא ָ
ְ 11ו ֵהם ִ
וַ יֵּ ְלכוּ ַא ֲח ָריו׃
ה־אישׁ ִל ְק ָראתוֹ ֲא ֶשׁר
 12וַ יְ ִהי ְבּ ֶל ְכתּוֹ ְבּ ַא ַחת ֶה ָﬠ ִרים ְו ִהנֵּ ִ
ל־א ָפּיו
שׁוּﬠ נָ ַפל ַﬠ ַ
ְבּ ָשׂרוֹ ָמ ֵלא ָצ ָר ַﬠת ִוּב ְראוֹתוֹ ֶאת־יֵ ַ
תוּכל
ַ
ם־ח ֵפץ ַא ָתּה ֲהלֹא
וַ יִּ ְת ַחנֶּ ן־לוֹ ֵלאמֹר ֲאדֹנִ י ִא ָ
ְל ַט ֲה ֵרנִ י׃
וּט ָהר
ֹאמר ָח ֵפץ ֲאנִ י ְ
יּוֹשׁט ֶאת־יָ דוֹ וַ יִּגַּ ע־בּוֹ וַ יּ ֶ
 13וַ ֶ
ְו ַה ָצּ ַר ַﬠת ָס ָרה ִמ ֶמּנּוּ ְכּ ָרגַ ע׃
 14וַ יְ ַצו ָﬠ ָליו ְל ִב ְל ִתּי ַהגֵּ ד ְל ִאישׁ ַרק ֵלְ ו ֵה ָר ֵאה ְל ֵﬠינֵ י
משׁה
ל־ט ֳה ָר ְתַ כּ ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה ֶ
ת־ה ָקּ ְר ָבּן ַﬠ ָ
ַהכּ ֵֹהן ְו ַה ְק ֵרב ֶא ַ
ְל ֵﬠדוּת לָ ֶהם׃
ם־רב נִ ְק ֲהלוּ
ְ 15וּב ָכל־זֹאת ָשׁ ְמעוֹ יָ ָצא יָ צוֹא וְ גָ ֵדל ְו ַﬠ ָ
ִל ְשׁמ ַֹﬠ ְדּ ָברוֹ ְולִ ְמצֹא ָמזוֹר ְל ַמ ֲח ָל ָתם׃
ל־ה ִמּ ְד ָבּר ְל ִה ְת ַפּלֵּ ל׃
ַ 16א הוּא ָח ַמק ָﬠ ַבר ֶא ַ
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רוּשׁים
ת־ה ָﬠם וַ יֵּ ְשׁבוּ ְל ָפנָ יו ְפּ ִ
 17וַ יְ ִהי ַהיּוֹם ְבּהוֹרֹתוֹ ֶא ָ
יהוּדה
ל־כּ ָפ ֵרי ַהגָּ ִליל ִמ ָ
תּוֹרה ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ִמ ָכּ ְ
וּמוֹרי ַה ָ
ֵ
אוֹתם׃
בוּרת יְ הוָֹה ִה ְתנ ְֹס ָסה בוֹ לְ ַר ְפּ ָ
ירוּשׁ ַליִם וּגְ ַ
ִוּמ ָ
ְ 18ו ִהנֵּ ה ֲאנָ ִשׁים נ ְֹשׂ ִאים ִאישׁ נְ ֵכה ֲﬠ ָצמוֹת ַבּ ִמּ ָטּה
ְוּמ ַב ְק ִשׁים ַל ֲה ִביאוֹ ְל ָפנָ יו ַה ָבּיְ ָתה׃
ל־הגָּ ג
ֹא־מ ְצאוּ ֶד ֶרַ ל ֲה ִביאוֹ ֵמרֹב ָה ָﬠם וַ יַּ ֲﬠלוּ ַﬠ ַ
ְ 19ול ָ
ל־מ ָטּתוֹ ֶדּ ֶרָ ה ֲא ֻר ָבּה ַבּ ִסּפּוּן ֶאל־תּוַֹ ה ַבּיִת
יּוֹרידוּ אֹתוֹ ַﬠ ִ
וַ ִ
שׁוּﬠ׃
ִל ְפנֵ י יֵ ַ
חוּ־ל
ן־א ָדם נִ ְס ְל ְ
ֹאמר ֶבּ ָ
ת־אמוּנָ ָתם וַ יּ ֶ
ִ 20וּב ְראוֹתוֹ ֶא ֱ
ֹאתי׃
ַחטּ ֶ
רוּשׁים ַל ְהגּוֹת ְבּלִ ָבּם ֵלאמֹר ִמי
סּוֹפ ִרים ְו ַה ְפּ ִ
 21וַ יָּ ֵחלּוּ ַה ְ
יוּכל ִל ְסל ַֹח ֲח ָט ִאים ִבּ ְל ִתּי
דּוּפים ִמי ַ
הוּא זֶ ה ַה ְמ ַד ֵבּר גִּ ִ
ָה ֱאל ִֹהים ְל ַבדּוֹ׃
יהם ָל ָמּה־זֶּ ה
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ת־הגְ יוֹנָ ם וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ֶ
שׁוּﬠ ֶא ֶ
 22וַ יַּ ְרא יֵ ַ
ֶתּ ְהגּוּ ְבּ ִל ְבּ ֶכם׃
ֹאתי אוֹ לֵ אמֹר
חוּ־לַ חטּ ֶ
ִ 23כּי ַמה־נָּ ֵקל ִאם ֵלאמֹר נִ ְס ְל ְ
קוּם ְו ִה ְת ַהלֵּ ׃
ן־ה ָא ָדם ָבּ ָא ֶרץ
ַ 24אְ ל ַמ ַﬠן ֵתּ ְדעוּן ִכּי יֵ שׁ ִר ְשׁיוֹן ְל ֶב ָ
ִל ְסל ַֹח ֲח ָט ִאים ָאז ָא ַמר ֶאל־נְ ֵכה ָה ֲﬠ ָצמוֹת ִהנֵּ ה ֲאנִ י א ֵֹמר
ל־בּ ֶית׃
־לֶ א ֵ
ת־מ ָטּ ְתְ ו ֶל ְ
ָל קוּם ָשׂא ֶא ִ
ל־בּיתוֹ
ת־מ ְשׁ ָכּבוֹ וַ יֵּ לֶ ֶ א ֵ
יהם וַ יִּ ָשּׂא ֶא ִ
 25וַ יְ ַמ ֵהר וַ יָּ ָקם ִל ְפנֵ ֶ
ְונָ תוֹן ָכּבוֹד ֵלאל ִֹהים׃
ת־כּלָּ ם וַ יִּ ְתּנוּ ָכבוֹד לֵ אל ִֹהים ְו ִל ָבּם
וּפלָּ צוּת ָא ֲחזָ ה ֶא ֻ
ַ 26
ֹאמרוּ ַהיּוֹם ָר ִאינוּ נִ ְפלָ אוֹת׃
ָמ ֵלא ְיִר ָאה וַ יּ ְ
מוֹכס ֶא ָחד
 27וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה וַ יֵּ ֵצא וַ יַּ ְרא ֵ
ֹאמר ֵא ָליו ֵלַ א ֲח ָרי׃
וּשׁמוֹ ֵל ִוי וַ יּ ֶ
ית־ה ֶמּ ֶכס ְ
יוֹשׁב ְבּ ֵב ַ
ֵ
 28וַ יַּ ֲﬠזֹב ֶאת־כֹּל וַ יָּ ָקם וַ יֵּ ֶלַ א ֲח ָריו׃
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5:29—6:1

וּמוֹכ ִסים ַר ִבּים
ְ
 29וַ יַּ ַﬠשׂ־לוֹ ֵל ִוי ִמ ְשׁ ֶתּה גָ דוֹל ְבּ ֵביתוֹ
ל־ה ֻשּׁ ְל ָחן׃
ם־אנָ ִשׁים ֲא ֵח ִרים יָ ְשׁבוּ ִא ָתּם ֶא ַ
ִﬠ ֲ
ל־תּ ְל ִמ ָידיו
סּוֹפ ִרים ֲא ֶשׁר ָבּ ֶהם ַﬠ ַ
רוּשׁים ְו ַה ְ
 30וַ יִּ לּוֹנוּ ַה ְפּ ִ
מּוֹכ ִסים
ם־ה ְ
דּוּﬠ ַא ֶתּם א ְֹכ ִלים ְושׁ ִֹתים ִﬠ ַ
ֵלאמֹר ַמ ַ
ְו ַה ַח ָטּ ִאים׃
יהם ַה ֲחזָ ִקים ֵאין ָל ֶהם ָדּ ָבר
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 31וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
חוֹלים׃
ם־ה ִ
ם־הר ֵֹפא ִכּי ִא ַ
ִﬠ ָ
שׁוּבה׃
ם־ח ָטּ ִאים ִל ְת ָ
יקים ִכּי ִא ַ
אתי ִל ְקרֹא ַצ ִדּ ִ
 32לֹא ָב ִ
יוֹחנָ ן ַמ ְכ ִבּ ִירים ָלצוּם
ֹאמרוּ ֵא ָליו ָל ָמּה ַתּ ְל ִמ ֵידי ָ
 33וַ יּ ְ
רוּשׁים
ם־תּ ְל ִמ ֵידי ַה ְפּ ִ
ַוּמ ְר ִבּים ְל ִה ְת ַפּלֵּ ל ְו ֵכן יַ ֲﬠשׂוּ גַּ ַ
ְו ַת ְל ִמ ֶידי א ְֹכ ִלים ְושׁ ִֹתים׃
ת־בּנֵ י
תּוּכלוּ ְל ַאלֵּ ץ ֶא ְ
ְ
שׁוּﬠ ֵאי
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 34וַ יּ ֶ
ַה ֲח ֻתנָּ ה ָלצוּם ְבּעוֹד ֶה ָח ָתן ִﬠ ָמּ ֶהם׃
ִ 35הנֵּ ה יָ ִמים ָבּ ִאים ְו ֻל ַקּח ֵמ ֶהם ֶה ָח ָתן ְו ָאז יָ ֻצמוּ ַבּיָּ ִמים
ָה ֵהם׃
ת־ה ָמּ ָשׁל ַהזֶּ ה ֵאין ִאישׁ ק ֵֹר ַﬠ ֶבּגֶ ד
יהם גַּ ם ֶא ַ
 36וַ יִּ ָשּׂא ֲא ֵל ֶ
ם־כּן ַה ֶבּגֶ ד
ל־שׂ ְמ ָלה ָב ָלה ִכּי ִא ֵ
ָח ָדשׁ ִל ְתפֹּר ַה ְקּ ָר ִﬠים ַﬠ ִ
ם־ה ְטּ ָל ָאה ִמ ֶבּגֶ ד ֶה ָח ָדשׁ לֹא ִת ְשׁוֶ ה
יִהיֶ ה ָק ֻר ַﬠ ְוגַ ַ
ֶה ָח ָדשׁ ְ
ַל ִשּׂ ְמ ָלה ַה ָבּלָ ה׃
ְ 37ו ִתירוֹשׁ לֹא יֻ ַתּן ְבּנֹאדוֹת ָבּ ִלים ֶפּן־יְ ַב ַקּע ַה ִתּירוֹשׁ
ת־הנֹּאדוֹת ְונִ ְשׁ ַפַּ היַּ יִן ְו ַהנֹּאדוֹת ְיִכ ָליוּן׃
ֶא ַ
יִשּׁ ֵמרוּ׃
יהם יַ ְח ָדּו ָ
וּשׁנֵ ֶ
ַ 38אִ תּירוֹשׁ יֻ ַתּן ְבּנֹאדוֹת ֲח ָד ִשׁים ְ
ְ 39ו ֵאין ִאישׁ שׁ ֶֹתה יַ יִן יָ ָשׁן ֲא ֶשׁר יָ חוּשׁ ְיִת ַאוֶּ ה ִמיַּ ד
ֹאמר ֲהלֹא ַהיָּ ָשׁן טוֹב ִמ ֶמּנּוּ׃
ַל ִתּירוֹשׁ ִכּי י ַ

6

נוּפת ָהע ֶֹמר וַ יֵּ לֶ ִ בּ ְשׂ ֵדה
וַ יְ ִהי ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַא ֲח ֵרי ְת ַ
יהם
ָק ָמה ְו ַת ְל ִמ ָידיו ָק ְטפוּ ְמ ִלילוֹת וַ יִּ ְכ ְתּשׁוּן ִבּ ֵיד ֶ
ֹאכלוּ׃
וַ יּ ֵ
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דּוּﬠ ַא ֶתּם ע ִֹשׂים ֵאת ֲא ֶשׁר
רוּשׁים ַמ ַ
ֹאמרוּ ֲאנָ ִשׁים ְפּ ִ
 2וַ יּ ְ
לֹא יֵ ָﬠ ֶשׂה ַבּ ַשּׁ ָבּת׃
אתם ֵאת ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה
ֹאמר ֲהלֹא ְק ָר ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 3וַ יַּ ַﬠן א ָֹתם יֵ ַ
ָד ִוד ַכּ ֲא ֶשׁר ָר ֵﬠב הוּא ְו ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ׃
ת־ל ֶחם ַה ָפּנִ ים
ל־בּית ָה ֱאל ִֹהים וַ יִּ ַקּח ֶא ֶ
ַ 4כּ ֲא ֶשׁר ָבּא ֶא ֵ
תּוֹרה ָל ֶהם
ֹא־כ ָ
ם־ל ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ֲא ֶשׁר ל ַ
ֹאכל וַ יִּ ֵתּן גַּ ָ
וַ יּ ַ
ֶל ֱאכֹל ִבּ ְל ִתּי ַלכּ ֲֹהנִ ים ְל ַב ָדּם׃
ן־ה ָא ָדם ֲאדוֹן ַה ַשּׁ ָבּת הוּא׃
יהם עוֹד ִכּי ֶבּ ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 5וַ יּ ֶ
ית־ה ְכּנֵ ֶסת ְו ָשׁם
 6וַ יְ ִהי ְבּיוֹם ַשׁ ָבּת ַא ֵחר וַ יָּ בֹא וַ יְ ַל ֵמּד ְבּ ֵב ַ
ִאישׁ ֲא ֶשׁר יָ דוֹ ַהיְ ָמנִ ית יָ ֵב ָשׁה׃
ם־יִר ָפּא
רוּשׁים א ְֹר ִבים לוֹ ִל ְראוֹת ִא ְ
סּוֹפ ִרים ְו ַה ְפּ ִ
ְ 7ו ַה ְ
ַב ַשּׁ ָבּת ְל ַב ֲﬠבוּר ְיִמ ְצאוּ ָﬠ ָליו ִשׂ ְטנָ ה׃
ל־ה ִאישׁ ֲא ֶשׁר יָ דוֹ יְ ֵב ָשׁה
ֹאמר ֶא ָ
בוֹתם וַ יּ ֶ
ת־מ ְח ְשׁ ָ
 8וַ יַּ ְרא ֶא ַ
קוּם וַ ֲﬠמוֹד ְבּתוַֹ ה ָקּ ָהל וַ יָּ ָקם וַ יַּ ֲﬠמֹד׃
שׁוּﬠ ֶא ְשׁ ֲא ָלה ֶא ְת ֶכם ְשׁ ֵא ָלה ֲה ִכי ַכ ָדּת
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲאלֵ ֶ
 9וַ יּ ֶ
יטיב ַבּ ַשּׁ ָבּת אוֹ ְל ָה ַרע ְל ַה ִצּיל נֶ ֶפשׁ אוֹ ְל ַשׁ ֲח ָתהּ׃
ְל ֵה ִ
הוֹשׁט ֶאת־יָ ְד
ֵ
ֹאמר ֵא ָליו
יהם ִמ ָסּ ִביב וַ יּ ֶ
 10וַ יַּ ְשׁ ֵקף ֲא ֵל ֶ
וַ יַּ ַﬠשׂ ֵכּן וַ ָתּ ָשׁב יָ דוֹ ְל ֵא ָיתנָ הּ ָכּ ַא ֶח ֶרת׃
ל־ר ֵﬠהוּ
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶא ֵ
דוֹלה וַ יּ ְ
 11וַ יִּ ָמּ ְלאוּ ֵח ָמה גְ ָ
שׁוּﬠ׃
ַמה־לַּ ֲﬠשׂוֹת לְ יֵ ַ
ל־ה ָהר ְל ִה ְת ַפּלֵּ ל וַ יַּ ֲא ֵר
 12וַ יְ ִהי ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם וַ יֵּ ֵצא ֶא ָ
ל־הלָּ יְ ָלה׃
ִבּ ְת ִפלָּ תוֹ ֵלאל ִֹהים ָכּ ַ
ל־תּ ְל ִמ ָידיו וַ יִּ ְב ַחר ֵמ ֶהם
ְ 13וּכאוֹר ַהבּ ֶֹקר וַ יִּ ְק ָרא ֶא ַ
יחים׃
ים־ﬠ ָשׂר ֲא ֶשׁר ָק ָרא א ָֹתם ְבּ ֵשׁם ְשׁ ִל ִ
ְשׁנֵ ָ
ת־אנְ ְדּ ַרי
ת־שׁ ְמעוֹן ֲא ֶשׁר ָק ָרא לוֹ ְבּ ֵשׁם ֶפּ ְטרוֹס ְו ֶא ַ
ֶ 14א ִ
ר־תּ ְל ָמי׃
ת־בּ ַ
ילפּוֹס ְו ֶא ַ
ת־פּ ִ
ת־יוֹחנָ ן ֶא ִ
ָ
ָא ִחיו ֶאת־יַ ֲﬠקֹב ְו ֶא
ן־ח ְל ַפּי
ֶאת־יַ ֲﬠקֹב ֶבּ ַ
ת־תּוֹמא
ָ
ת־מ ִתּ ְתיָ הוּ ְו ֶא
ֶ 15א ַ
ת־שׁ ְמעוֹן ֲא ֶשׁר ָק ָרא לוֹ ַה ַקּנָּ ִאי׃
ְו ֶא ִ
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ישׁ־ק ִריּוֹת הוּא
הוּדה ִא ְ
הוּדה ֶבּן־יַ ֲﬠקֹב ְו ֶאת־יְ ָ
ֶ 16את־יְ ָ
ַה ַמּ ְסגִּ יר אֹתוֹ׃
 17וַ יֵּ ֶרד ִא ָתּם וַ יַּ ֲﬠמֹד ַבּ ִמּישׁוֹר ְבּ ֶק ֶרב ָק ָהל גָּ דוֹל ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיו
ירוּשׁ ַליִם ְוחוֹף צוֹר ְו ִצידוֹן
הוּדה ִו ָ
ם־רב ִמ ָכּל־יְ ָ
ְו ִקבּוּץ ַﬠ ָ
ַה ָבּ ִאים ִל ְשׁמ ַֹﬠ ְדּ ָב ָריו וְ ִל ְמצֹא ָמזוֹר ְל ַמ ֲח ָל ָתם׃
ְ 18ו ֵאלֶּ ה ַה ָבּ ִאים ֲא ֶשׁר ֶה ֱﬠ ִביר ֵמ ֶהם רוּחוֹת ַה ֻטּ ְמ ָאה
ַה ְמ ַב ֲﬠתוֹת א ָֹתם׃
בוּרה יָ ְצ ָאה ֵמ ִאתּוֹ
ְ 19ו ֶה ָהמוֹן ֻכּלָּ ם ְמ ַב ְק ִשׁים ָלגַ ַﬠת בּוֹ ִכּי גְ ָ
ְל ַה ֲﬠלוֹת ֲא ֻר ָכה ְל ֻכלָּ ם׃
ֹאמר ַא ְשׁ ֵר ֶיכם
ל־תּ ְל ִמ ָידיו וַ יּ ַ
ְ 20והוּא נָ ָשׂא ֵﬠינָ יו ֶא ַ
ָה ֲﬠנִ יִּ ים ִכּי־לָ ֶכם ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים׃
ַ 21א ְשׁ ֵר ֶיכם ָה ְר ֵﬠ ִבים ַכּיּוֹם ִכּי ָשׂב ַֹﬠ ִתּ ְשׂ ָבּעוּן ַא ְשׁ ֵר ֶיכם
ַהבּ ִֹכים ַכּיּוֹם ִכּי ָשׂחֹק ִתּ ְשׂ ָחקוּן׃
יִשׂנְ אוּ יְ נַ דּוּ אוֹ יְ גַ ְדּפוּ ֶא ְת ֶכם
ם־אנָ ִשׁים ְ
ַ 22א ְשׁ ֵר ֶיכם ִא ֲ
ן־ה ָא ָדם׃
ת־שׁ ְמ ֶכם ְכּ ֵשׁם ָרע ְיִמחוּ ַבּ ֲﬠבוּר ֶבּ ָ
ְו ֶא ִ
ִ 23שׂ ְמחוּ ְוגִ ילוּ ַבּיּוֹם ַההוּא ִכּי ְשׂ ַכ ְר ֶכם ַרב ַבּ ָשּׁ ָמיִם ִכּי
יאים ִמ ֶקּ ֶדם׃
ל־הנְּ ִב ִ
יהם ֶא ַ
בוֹת ֶ
ן־ﬠשׂוּ ֲא ֵ
ֵכ ָ
י־ה ַשּׂגְ ֶתּם ַתּנְ חוּמ ֵֹת ֶיכם׃
ַ 24א־אוֹי ָל ֶכם ֲﬠ ִשׁ ִירים ִכּ ִ
י־כן ִתּ ְר ָﬠבוּ אוֹי ָל ֶכם
 25אוֹי ָל ֶכם ַה ְשּׂ ֵב ִﬠים ַהיּוֹם ִכּי ַא ֲח ֵר ֵ
י־נוֹﬠ ְד ֶתּם ְל ֵא ֶבל וָ ֶב ִכי׃
ַה ְמ ַצ ֲח ִקים ַהיּוֹם ִכּ ַ
י־ה ָא ָדם ִכּי ָכּ ָכה ָﬠשׂוּ
ל־בּנֵ ָ
 26אוֹי ָל ֶכם ַה ְמ ֻהלָּ ִלים ְבּ ִפי ָכּ ְ
יאי ָשׁ ֶקר׃
ם־לנְ ִב ֵ
יהם גַּ ִ
בוֹת ֶ
ֲא ֵ
קוֹלי ָל ֶכם ֲאנִ י א ֵֹמר ֶא ֱהבוּ
ֲ 27א ָבל ַא ֶתּם ַה ַמּ ְק ִשׁ ִיבים ְל ִ
יטיבוּ ְלשׁנְ ֵא ֶיכם׃
ֶאת־אֹיְ ֵב ֶיכם ֵה ִ
ָ 28בּ ְרכוּ ֶאת־א ַֹר ֵר ֶיכם ְו ַה ְﬠ ִתּירוּ ְבּ ַﬠד ר ְֹד ֵפ ֶיכם׃
ם־ה ַא ֶח ֶרת ַהנּ ֵֹשׂא
ל־ל ִחי ַא ַחת ַה ֵטּה־לוֹ גַּ ָ
ַ 29ה ַמּ ְכַּ ﬠ ְ
ם־כּ ָתּנְ ֶתּ׃
ֹא־ת ְמנַ ע ִמ ֶמּנוּ גַּ ֻ
ילֵ מ ָﬠ ֶלי ל ִ
ְמ ִﬠ ְ
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ֹא־ת ַב ֵקּשׁ׃
ְ 30תּנָ ה ְל ָכל־שׁ ֵֹאל ִמ ְמֵּ וּמ ֵאת ַהלּוֶֹה ל ְ
ל־א ֶשׁר ַתּ ְח ְפּצוּ ֶשׁיַּ ֲﬠשׂוּן ָל ֶכם ֲאנָ ִשׁים ֵכּן ַתּ ֲﬠשׂוּן
ְ 31ו ָכ ֲ
ם־א ֶתּם׃
ָל ֶהם גַּ ַ
ה־צּ ָד ָקה ָל ֶכם ֲהלֹא
ם־תּ ֱא ָהבוּן ֶאת־א ֲֹה ֵב ֶיכם ַמ ְ
ִ 32א ֶ
יהם יֶ ֱא ָהבוּן׃
ם־ה ַח ָטּ ִאים ֶאת א ֲֹה ֵב ֶ
גַּ ַ
ה־צּ ָד ָקה ָל ֶכם ֲהלֹא
י־ת ֲﬠשׂוּ טוֹב ְל ֵמ ִט ֵיב ֶיכם ַמ ְ
ְ 33ו ִכ ַ
ם־ה ַח ָטּ ִאים׃
מוֹ־כן יַ ֲﬠשׂוּ גַּ ַ
ְכ ֵ
ת־אנָ ִשׁים ְבּ ִת ְקוַ ְת ֶכם ִכּי יְ ַשׁלֵּ מוּ ָל ֶכם
ם־תּ ְלווּ ֶא ֲ
ְ 34ו ִא ַ
מוּלם
ם־ח ָטּ ִאים ַמ ְל ִוים ַח ָטּ ִאים ִכּי גְ ָ
ה־צּ ָד ָקה ָל ֶכם גַּ ַ
ַמ ְ
יוּשׁב ָל ֶהם׃
ַ
יטיבוּ ָל ֶהם ִחנָּ ם וְ לֹא ְת ַצפּוּ
ַ 35אֶ א ֱהבוּ ֶאת־אֹיְ ֵב ֶיכם ֵה ִ
יִיתם ְבּנֵ י ֶﬠ ְליוֹן ִכּי טוֹב הוּא
ִלגְ מוּל ָאז יִגְ ַדּל ְשׂ ַכ ְר ֶכם ִו ְה ֶ
טוֹבה לֹא יַ ִכּירוּ׃
ָל ָר ִﬠים ְולַ ֲא ֶשׁר ָ
ֱ 36היוּ ְמ ַר ֲח ִמים ִכּי ֲא ִב ֶיכם הוּא ַרחוּם׃
יהם לֹא
 37לֹא ִת ְשׁ ְפּטוּ ֲא ֵח ִרים ְולֹא ִת ָשּׁ ְפטוּ ִמלִּ ְפנֵ ֶ
ַת ֲא ִשׁימוּ א ָֹתם ְולֹא יַ ֲא ִשׁימוּ ֶא ְת ֶכם ַה ְצ ִדּיקוּם ְויַ ְצ ִדּיקוּ
ֶא ְת ֶכם׃
יה יָ ִשׁיבוּ
דוֹת ָ
ל־כּל־גְּ ֶ
ְ 38תּנוּ ְויִנָּ ֵתן ָל ֶכם ִמ ָדּה ְמ ֵל ָאה ַﬠ ָ
יה וַ ֲא ֶשׁר יָ נִ יעוּ א ָֹתהּ ִכּי
יק ֶכם ֲא ֶשׁר יָ ִﬠיקוּ ַת ְח ֶתּ ָ
ל־ח ְ
ֶא ֵ
אסּ ָאה ֲא ֶשׁר ָתּמֹדּוּ ָבּהּ ַיִמּד לָ ֶכם׃
ְב ַס ְ
ת־ה ִﬠוֵּ ר ֲהלֹא ְיִפּלוּ
ֹאמר ֲהיִנְ ַהג ִﬠוֵּ ר ֶא ָ
 39וַ יִּ ָשּׂא ְמ ָשׁלוֹ וַ יּ ַ
ל־הבּוֹר׃
יהם ֶא ַ
ְשׁנֵ ֶ
ַ 40ה ַתּ ְל ִמיד לֹא יִגְ ַדּל ִמ ָרבּוֹ וְ ִאם ָשׁלֵ ם הוּא יְ ִהי ְכ ַרבּוֹ׃
ל־שׁ ָב ִבים ֲא ֶשׁר ְבּ ֵﬠין ָא ִחיְ ולֹא
ָ 41ל ָמּה ַת ִבּיט ֶא ְ
קּוֹרה ֲא ֶשׁר ְבּ ֵﬠינֶ ׃
ל־ה ָ
ת־לב ֶא ַ
ָת ֶשׁ ֵ
יחנִ י ָא ִחי ְו ָא ִס ָירה ְשׁ ָב ִבים
ֹאמר ְל ָא ִחיַ הנִּ ֵ
ְ 42ו ֵאי תּ ַ
ם־א ָתּה
קּוֹרה ֲא ֶשׁר ְבּ ֵﬠינְ  גַּ ָ
ל־ה ָ
ֵמ ֵﬠינֶ ְ ולֹא ָת ִשׁית ֵלב ֶא ַ
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י־כן ִתּ ְר ֶאה
קּוֹרה ֵמ ֵﬠינֶ ְ ו ַא ֲח ֵר ֵ
ת־ה ָ
ָה ֵסר ָחנֵ ף ִראשׁוֹנָ ה ֶא ַ
ְל ָה ִסיר ְשׁ ָב ִבים ֵמ ֵﬠין ָא ִחי׃
ֵ 43אין ֵﬠץ טוֹב ֲא ֶשׁר יַ ֲﬠ ֶשׂה ְפּ ִרי ָמ ְשׁ ָחת וְ ֵאין ֵﬠץ נִ ְשׁ ָחת
ֲא ֶשׁר יַ ֲﬠ ֶשׂה ְפּ ִרי טוֹב׃
מוֹ־פ ְריוֹ ְיִתנַ ָכּר ְתּ ֵאנִ ים לֹא יֵ ָא ְספוּ
ל־ﬠץ וָ ֵﬠץ ְבּ ִ
ִ 44כּי ָכ ֵ
ִמ ְצּנִ נִ ים ְולֹא ֲﬠנָ ִבים ֵמ ַﬠ ְק ַר ִבּים׃
יוֹציא טוֹב וְ ִאישׁ ָרע
אוֹצר ִלבּוֹ ַהטּוֹב ִ
ִ 45אישׁ טוֹב ֵמ ַ
ל־פּה׃
יﬠ ָכּ ֶ
י־מ ְמּלֹא ַהלֵּ ב יַ ִבּ ַ
יוֹציא ָרע ִכּ ִ
אוֹצר ִלבּוֹ ָה ָרע ִ
ֵמ ַ
דּוּﬠ ַא ֶתּם ק ִֹראים ִלי ְבּ ֵשׁם ָאדוֹן ָאדוֹן ְולֹא ַת ֲﬠשׂוּן
ַ 46וּמ ַ
ר־אנִ י ְמ ַצוֶּ ה ֶא ְת ֶכם׃
ֵאת ֲא ֶשׁ ֲ
ל־ה ָבּא ֵא ַלי ְו ָשׁ ַמע ְדּ ָב ַרי ְו ָﬠ ָשׂה א ָֹתם ִהנֵּ ה ַאגִּ יד ָל ֶכם
ָ 47כּ ַ
דוֹמה׃
ְל ִמי הוּא ֶ
דוֹמה הוּא ְל ִאישׁ בֹּנֶ ה ַבּיִת ֲא ֶשׁר ֶה ֱﬠ ִמיק ַל ְחפֹּר
ֲ 48הלֹא ֶ
ל־ה ַבּיִת
סוּדתוֹ ְבּ ָס ַלע ְוּכבֹא ָמ ָטר ס ֵֹחף ְונַ ַחל ָפּ ַרץ ַﬠ ַ
וַ יִּ ֵתּן יְ ָ
סוּדתוֹ׃
יﬠ אֹתוֹ ִכּי ְב ֶס ַלע יְ ָ
לֹא יָ כֹל ְל ָהנִ ַ
דּוֹמה הוּא ְל ִאישׁ
ַ 49אַ השּׁ ֵֹמ ַﬠ ְדּ ָב ַרי ְוא ָֹתם ֵאינֶ נּוּ ע ֶֹשׂה ֶ
ל־ה ָﬠ ָפר ְו ֵאין לוֹ יְ סוֹד ִמ ָתּ ַחת ַוּב ֲﬠבֹר ָﬠלָ יו
בֹּנֶ ה ֵביתוֹ ַﬠ ֶ
ֶשׁ ֶטף ַמיִם נָ ַפל ַה ַבּיִת ִפּ ְתאֹם וַ יְ ִהי ְל ַמ ֵפּ ָלה גְ דוֹלָ ה׃

7

ת־דּ ָב ָריו ְבּ ָאזְ נֵ י ָה ָﬠם וַ יָּ בֹא
ְכּ ַכלֹּתוֹ ְל ַד ֵבּר ֶא ְ
ל־כּ ַפר־נַ חוּם׃
ֶא ְ
ר־מ ָאה ֶא ָחד ָח ָלה ָלמוּת ְוהוּא יָ ָקר ָהיָ ה
ְ 2ו ָשׁם ֶﬠ ֶבד ְל ַשׂ ֵ
ד־מאֹד׃
ְבּ ֵﬠינָ יו ַﬠ ְ
שׁוּﬠ וַ יִּ ְשׁ ַלח ֵא ָליו ִמ ְקצוֹת זִ ְקנֵ י
ת־שׁ ַמע יֵ ַ
ְ 3וּב ָשׁ ְמעוֹ ֶא ֵ
ת־ﬠ ְבדּוֹ׃
וּל ַר ֵפּא ֶא ַ
הוּדים ְל ַב ְקשׁוֹ ָלבֹא ְ
ַהיְּ ִ
שׁוּﬠ וַ יִּ ְפ ְצרוּ־בוֹ ֵלאמֹר ִכּי יָ ֳא ָתה לּוֹ ְל ַמלֵּ א
 4וַ יָּ בֹאוּ ֶאל־יֵ ַ
ת־בּ ָקּ ָשׁתוֹ׃
ֶא ַ
ה־לנוּ׃
ית־ה ְכּנֵ ֶסת ָבּנָ ָ
ִ 5כּי א ֵֹהב הוּא ְל ַﬠ ֵמּנוּ ֵוּב ַ
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ל־ה ַבּיִת ְו ֶרוַ ח לֹא
שׁוּﬠ ְו ַכ ֲא ֶשׁר ִה ְק ִריב ֶא ַ
 6וַ יֶּ ֶלִ א ָתּם יֵ ַ
ר־ה ֵמּ ָאה ֵר ִﬠים ֵלאמֹר ֲאדֹנִ י
יהם וַ יִּ ְשׁ ַלח לוֹ ַשׂ ַ
ָרחוֹק ֵבּינֵ ֶ
ל־תּ ְל ֶאה ֶאת־נַ ְפ ְשׁ נְ ַקלּ ִֹתי ִמזֹּאת ִכּי ַא ָתּה ָתבֹא ְבּ ֵצל
ַא ַ
ק ָֹר ִתי׃
ַ 7וּב ֲﬠבוּר זֹאת לֹא נֶ ְח ְשׁ ָבה נַ ְפ ִשׁי ְבּ ֵﬠינַ י ָלבֹא ְל ָפנֶ יַ א
ְתּנָ ה א ֶֹמר ְונַ ֲﬠ ִרי יֶ ִחי׃
ם־אנ ִֹכי ע ֵֹמד ַתּ ַחת יַ ד ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ְו ַאנְ ֵשׁי ָצ ָבא ַתּ ַחת
ִ 8כּי גַּ ָ
וּל ַא ֵחר בֹּא ְויָ בֹא
יָ ִדי ְו ִכי א ַֹמר ְל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֵלְ ויֵ ֵלְ 
וּל ַﬠ ְב ִדּי ֲﬠ ֵשׂה־זֹאת ְויַ ֲﬠ ֶשׂה׃
ְ
ל־ה ָﬠם
ֹאמר ֶא ָ
ת־דּ ָב ָריו וַ יִּ ְשׁ ָתּ ֶאה וַ יִּ ֶפן וַ יּ ֶ
שׁוּﬠ ֶא ְ
 9וַ יִּ ְשׁ ַמע יֵ ַ
מוֹה
דוֹלה ָכ ָ
ַהה ֵֹלַ א ֲח ָריו ִהנְ נִ י ַמגִּ יד ָל ֶכם ֱאמוּנָ ה גְּ ָ
אתי׃
ֹא־מ ָצ ִ
יִשׂ ָר ֵאל ל ָ
ם־בּ ְ
גַּ ְ
ל־ה ָבּיִת וַ יִּ ְמ ְצאוּ ִכּי נִ ְר ָפּא ָה ֶﬠ ֶבד
לוּחים ֶא ַ
 10וַ יָּ שׁוּבוּ ַה ְשּׁ ִ
ַהח ֶֹלה׃
וּשׁ ָמהּ נָ ִﬠין ְו ַת ְל ִמ ָידיו
ל־ﬠיר ְ
 11וַ יְ ִהי ִמ ָמּ ָח ָרת וַ יֵּ ֶלֶ א ִ
ם־רב׃
ָה ְלכוּ ַא ֲח ָריו וַ ֲהמוֹן ַﬠ ָ
יאים
מוֹצ ִ
ל־שׁ ַﬠר ָה ִﬠיר ְו ִהנֵּ ה ֲאנָ ִשׁים ִ
ְ 12ו ַכ ֲא ֶשׁר ָק ַרב ֶא ַ
ִמ ָשּׁם ִאישׁ ֵמת ֵבּן יָ ִחיד ְל ִאמּוֹ ְו ִהיא ִא ָשּׁה ַא ְל ָמנָ ה ְו ַר ִבּים
ן־ה ִﬠיר ִﬠ ָמּהּ׃
ִמ ָ
ֹאמר לָ הּ
יה וַ יּ ֶ
 13וַ יַּ ְרא א ָֹתהּ ָה ָאדוֹן ְו ַר ֲח ָמיו נִ ְכ ְמרוּ ֵא ֶל ָ
ל־תּ ְב ִכּי׃
ַא ִ
ֹאמר ִהנֵּ ה ֲאנִ י
 14וַ יִּגַּ שׁ וַ יִּגַּ ע ַבּ ִמּ ְשׁ ָכּב ְונ ְֹשׂ ָאיו ָﬠ ָמדוּ וַ יּ ֶ
ְמ ַד ֵבּר ֵא ֶלי קוּם ָבּחוּר׃
ל־אמּוֹ׃
 15וַ יִּ ַיקץ ַה ֵמּת וַ יֵּ ֶשׁב וַ יָּ ֶחל ְל ַד ֵבּר ְוהוּא נְ ָתנוֹ ֶא ִ
ֹאמרוּ
ת־ה ֱאל ִֹהים וַ יּ ְ
ת־כּלָּ ם וַ יְ ַהלְּ לוּ ֶא ָ
ְ 16ו ִחיל ָא ַחז ֶא ֻ
ת־ﬠמּוֹ׃
י־פ ַקד ֱאל ִֹהים ֶא ַ
ִכּי־נָ ִביא גָ דוֹל ָקם ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ ְו ִכ ָ
ל־ה ִכּ ָכּר
הוּדה ְוּב ָכ ַ
מוּﬠת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה יָ ְצ ָאה ְבּ ָכל־יְ ָ
וּשׁ ַ
ְ 17
ִמ ָסּ ִביב׃
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ל־אלֶּ ה׃
ת־כּ ֵ
יוֹחנָ ן ִהגִּ ידוּ ַת ְל ִמ ָידיו ֶא ָ
וּל ָ
ְ 18
שׁוּﬠ
יוֹחנָ ן ְשׁנַ יִם ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיו וַ יִּ ְשׁ ָל ֵחם ֶאל־יֵ ַ
 19וַ יִּ ְק ָרא ֵא ָליו ָ
ֵלאמֹר ַה ַא ָתּה הוּא ַה ָבּא אוֹ ִאם־נְ ַח ֶכּה ְל ַא ֵחר׃
יוֹחנָ ן ַה ְמ ַט ֵבּל ְשׁ ָל ָחנוּ
ֹאמרוּ ָ
 20וַ יָּ בֹאוּ ֵאלָ יו ָה ֲאנָ ִשׁים וַ יּ ְ
ֵא ֶליֵ לאמֹר ַה ַא ָתּה הוּא ַה ָבּא אוֹ ִאם־נְ ַח ֶכּה ְל ַא ֵחר׃
ָ 21וּב ֵﬠת ַה ִהיא ֶה ֱﬠ ָלה ֲא ֻר ָכה לְ ַר ִבּים ֵמ ֳח ָליִים וּנְ גָ ִﬠים
וּל ִﬠ ְו ִרים ַר ִבּים ֵה ִשׁיב אוֹר ֵﬠינֵ ֶהם׃
ֵוּמרוּחוֹת ָרעוֹת ְ
יוֹחנָ ן ֵאת
יהם ְלכוּ ְו ַהגִּ ידוּ ְל ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 22וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ר־שׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ִכּי ִﬠ ְו ִרים ר ִֹאים ִפּ ְס ִחים
ֲא ֶשׁר ְר ִא ֶיתם ְו ֵאת ֲא ֶשׁ ְ
ה ְֹל ִכים ְמצ ָֹר ִﬠים נִ ְר ָפּ ִאים ֵח ְר ִשׁים שׁ ְֹמ ִﬠים ֵמ ִתים ָק ִמים
שׁוּﬠה׃
וַ ֲﬠנִ יִּ ים ִמ ְת ַבּ ְשּׂ ִרים יְ ָ
ֹא־יִכּ ֵשׁל ִבּי׃
ְ 23ו ַא ְשׁ ֵרי ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ל ָ
יוֹחנָ ן וַ יָּ ֶחל ְל ַד ֵבּר
ָ
 24וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָה ְלכוּ ַמלְ ֲא ֵכי
אתם ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה
ל־יוֹחנָ ן ַמה־זֶּ ה יְ ָצ ֶ
ָ
מוֹן־ה ָﬠם ַﬠ
ָ
ל־ה
ֶא ֲ
י־רוּח׃
ַ
יִנּוֹﬠ ִמ ְפּנֵ
ִל ְראוֹת ַה ִאם ָקנֶ ה ֲא ֶשׁר ַ
אתם ִל ְראוֹת ַה ִאם ִאישׁ ָלבוּשׁ ִבּגְ ֵדי
ַ 25אַ מה־זֶּ ה יְ ָצ ֶ
ֲח ֻמדוֹת ִהנֵּ ה ְל ֻב ֵשׁי ֲח ֻמדוֹת ִוּמ ְת ַﬠ ְדּנִ ים ַבּ ֲﬠ ָדנִ ים ְבּ ַח ְצרוֹת
ְמ ָל ִכים ֵה ָמּה׃
אתם ִל ְראוֹת ַה ִאם ִאישׁ נָ ִביא ֵהן ֲאנִ י
ַ 26אַ מה־זֶּ ה יְ ָצ ֶ
א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי גַּ ם־גָּ דוֹל הוּא ִמנָּ ִביא׃
ִ 27כּי זֶ ה הוּא ֲא ֶשׁר ָכּתוּב ָﬠ ָליו ִהנְ נִ י שׁ ֵֹל ַח ַמלְ ָא ִכי ְל ָפנֶ י
ה־ד ְר ְכְּ ל ָפנֶ י׃
וּפנָּ ַ
ִ
יּוֹחנָ ן
יִלּוֹדי ִא ָשּׁה גָּ דוֹל ִמ ָ
ֲ 28אנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם לֹא ָקם ֵבּין ֵ
ְו ַה ָקּטֹן ְבּ ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים יִגְ ַדּל ִמ ֶמּנּוּ׃
ל־ה ָﬠם ְו ַהמּ ְֹכ ִסים ִﬠ ָמּ ֶהם ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ ָכזֹאת נָ ְתנוּ
ְ 29ו ָכ ָ
יוֹחנָ ן׃
ילת ָ
ֵלאל ִֹהים ֶצ ֶדק וַ יִּ ָטּ ְבלוּ ִבּ ְט ִב ַ
ת־ﬠ ַצת ֱאל ִֹהים
תּוֹרה נִ ֲאצוּ ֶא ֲ
רוּשׁים ְו ַח ְכ ֵמי ַה ָ
־ה ְפּ ִ
ַ 30א ַ
ילתוֹ׃
ְולֹא נִ ְט ְבּלוּ ִבּ ְט ִב ָ
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ל־מי ֲא ַד ֶמּה ְבנֵ י ַהדּוֹר ַהזֶּ ה וּלְ ִמי ֵהם
ֹאמר ָה ָאדוֹן ְו ֶא ִ
 31וַ יּ ֶ
דּ ִֹמים׃
 32דּ ִֹמים ֵהם ַליְ ָל ִדים י ְֹשׁ ִבים ִבּ ְשׁוָ ִקים ְוזֶ ה ֶאל־זֶ ה ק ְֹר ִאים
ְוא ְֹמ ִרים ְמזַ ְמּ ִרים ָהיִינוּ ָל ֶכם ְולֹא ְר ַק ְד ֶתּם ְמקוֹנְ נִ ים ְולֹא
ְס ַפ ְד ֶתּם׃
ֹא־שׁ ָתה יַ יִן
יוֹחנָ ן ַה ְמ ַט ֵבּל לֹא ָא ַכל ֶל ֶחם ְול ָ
ִ 33כּי ָבא ָ
ֹאמרוּ ִכּי ֵשׁד בּוֹ׃
וַ תּ ְ
זוֹלל
ֹאמרוּ ִהנֵּ ה ִאישׁ ֵ
ן־ה ָא ָדם ָבּא ָא ַכל ְו ָשׁ ָתה וַ תּ ְ
ֶ 34וּב ָ
מּוֹכ ִסים וְ ַל ַח ָטּ ִאים׃
ְוס ֵֹבא ְוא ֵֹהב ַל ְ
יה ֻכּלָּ ם׃
ַ 35אַ ה ָח ְכ ָמה ִתּ ְצ ַט ֵדּק ְבּ ַמ ֲﬠ ֵשׂי ָבנֶ ָ
רוּשׁים ָק ָרא לוֹ ָלבֹא ֶל ֱאכֹל ִאתּוֹ ָל ֶחם וַ יָּ בֹא
ְ 36ו ַא ַחד ַה ְפּ ִ
ל־בּית ַה ָפּרוּשׁ וַ יֵּ ֶשׁב ִבּ ְמ ִסבּוֹ׃
ֶא ֵ
ְ 37ו ִהנֵּ ה ִא ָשּׁה ח ַֹט ַאת ָבּ ִﬠיר ְו ַכ ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמ ָﬠה ִכּי־הוּא י ֵֹשׁב
ִבּ ְמ ִס ָבּה ְבּ ֵבית ַה ָפּרוּשׁ וַ ִתּ ַקּח ְצל ִֹחית ֶשׁ ֶמן ַהמֹּר׃
 38וַ ָתּבֹא וַ ַתּ ֲﬠמֹד ֵמ ַא ֲח ָריו ְלנ ַֹכח ַרגְ ָליו וַ ֵתּ ְב וַ ָתּ ֶחל ִל ְשׁפֹּ
יהן
ת־ה ִדּ ְמ ָﬠה ֵמ ֲﬠ ֵל ֶ
י־רגְ ָליו ְו ִל ְמחוֹת ֶא ַ
יה ֲﬠ ֵל ַ
עוֹת ָ
ִדּ ְמ ֶ
אוֹתן ַבּ ָשּׁ ֶמן׃
שׁוֹח ָ
ת־רגְ ָליו ָוּמ ַ
ֹאשׁהּ וַ ִתּ ַשּׁק ֶא ַ
ְבּ ַשׂ ֲﬠרוֹת ר ָ
ל־לבּוֹ
ֹאמר ֶא ִ
ְ 39ו ַה ָפּרוּשׁ ֲא ֶשׁר ְק ָראוֹ ֶל ֱאכֹל ִאתּוֹ ָר ָאה וַ יּ ֶ
ה־היא ַהנֹּגַ ַﬠת בּוֹ ִכּי
י־היא ָוּמ ִ
לוּ ָהיָ ה נָ ִביא ָאז יָ ַדע ִמ ִ
ֵא ֶשׁת ֵח ְטא ִהיא׃
ֹאמר
ֹאמר ֵא ָליו ִשׁ ְמעוֹן ָדּ ָבר־לִ י ֵא ֶלי וַ יּ ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 40וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ַדּ ֵבּר ַר ִבּי׃
ֹאמר נ ֶֹשׁה ֶא ָחד ָהיוּ־לוֹ ְשׁנֵ י ַב ֲﬠלֵ י־חוֹב חוֹב ָה ֶא ָחד
 41וַ יּ ֶ
ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת ֶכּ ֶסף ְוחוֹב ַה ֵשּׁנִ י ֲח ִמ ִשּׁים׃
ְ 42ויַ ַﬠן ִכּי לֹא ִה ִשּׂיגָ ה יָ ָדם ְל ַשׁלֶּ ם־לוֹ וַ יַּ ְשׁ ֵמט ַמ ֵשּׁה יָ דוֹ
יוֹסיף ְל ַא ֲה ָבה אֹתוֹ׃
יהם ִ
יהם ְו ַﬠ ָתּה ֵאיזֶ ה ִמ ְשּׁנֵ ֶ
ִמ ְשּׁנֵ ֶ
ֹאמר זֶ ה הוּא ְל ִפי ַמ ֲח ַשׁ ְב ִתּי ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמט
 43וַ יַּ ַﬠן ִשׁ ְמעוֹן וַ יּ ַ
ֹאמר ֵא ָליו ֵכּן ָח ָר ְצ ָתּ׃
לוֹ ַה ְר ֵבּה וַ יּ ֶ
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ל־שׁ ְמעוֹן ֲהר ֶֹאה ַא ָתּה
ֹאמר ֶא ִ
ל־ה ִא ָשּׁה וַ יּ ֶ
 44וַ יִּ ֶפן ֶא ָ
אתי ְל ֵב ְיתַ וּמיִם לֹא נָ ַת ָתּ
ת־ה ִא ָשּׁה ַהזֹּאת ִהנֵּ ה ָבּ ִ
ֶא ָ
ת־ה ִדּ ְמ ָﬠה
ל־רגְ ַלי וַ ִתּ ַמח ֶא ַ
יה ָשׁ ְפ ָכה ַﬠ ַ
עוֹת ָ
ְל ַרגְ ָלי ְו ִהיא ִדּ ְמ ֶ
יה׃
רוֹת ָ
יהן ְבּ ַשׂ ֲﬠ ֶ
ֵמ ֲﬠ ֵל ֶ
אתי לֹא
ִ 45מנְּ ִשׁיקוֹת ִפּיַ א ָתּה לֹא נְ ַשׁ ְק ָתּנִ י ְו ִהיא ֵמ ָאז ָבּ ִ
ת־רגְ ָלי׃
ָח ְד ָלה ִמנַּ ֵשּׁק ֶא ַ
ֹאשׁי ְו ִהיא ָמ ְשׁ ָחה ַרגְ ַלי ְבּ ֶשׁ ֶמן
ַ 46א ָתּה לֹא ָמ ַשׁ ְח ָתּ ְבּ ֶשׁ ֶמן ר ִ
ַהמֹּר׃
יה ָה ַרבּוֹת נִ ְס ְלחוּ־לָ הּ
ֹאת ָ
ל־כּן ֲאנִ י א ֵֹמר ֵא ֶליַ חטּ ֶ
ַ 47ﬠ ֵ
ִכּי ַא ֲה ָב ָתהּ ַר ָבּה ִוּמי ֲא ֶשׁר ְמ ַﬠט ִמזְ ָﬠר נִ ְסלַ ח־לוֹ ַא ֲה ָבתוֹ
ְמ ַﬠט ִמזְ ָﬠר׃
ֹאתיִ׃
חוּ־לַ חטּ ָ
יה נִ ְס ְל ָ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
 48וַ יּ ֶ
ל־ל ָבּם ִמי הוּא
ְ 49ו ַהיּ ְֹשׁ ִבים ִאתּוֹ ִבּ ְמ ִס ָבּה ֵה ֵחלּוּ ְל ַד ֵבּר ַﬠ ִ
זֶ ה ֲהגַ ם ס ֵֹל ַח ַל ֲﬠנוֹת הוּא׃
יﬠה לָּ  לְ ִכי ְל ָשׁלוֹם׃
הוֹשׁ ָ
ל־ה ִא ָשּׁה ֱאמוּנָ ֵתִ 
ֹאמר ֶא ָ
 50וַ יּ ֶ
קוֹרא
ֵ
י־כן וַ יַּ ֲﬠבֹר ְבּ ָﬠ ִרים ִוּב ְכ ָפ ִרים
וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵר ֵ
ת־מ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים ְו ִﬠמּוֹ ְשׁנֵ ים ֶה ָﬠ ָשׂר׃
יﬠ ֶא ַ
ַוּמ ְשׁ ִמ ַ
ְ 2ונָ ִשׁים ֲא ֶשׁר נִ ְר ְפּאוּ ֵמ ֳח ָליִים ֵוּמרוּחוֹת ָרעוֹת ִמ ְריָ ם
ַהנִּ ְק ֵראת ַמגְ ָדּלִ ית ֲא ֶשׁר גּ ְֹרשׁוּ ִמ ֶמּנָּ ה ֶשׁ ַבע רוּחוֹת ָרעוֹת׃
שׁוֹשׁנָּ ה ְו ַרבּוֹת ֲא ֵחרוֹת
הוֹרדוֹס ְו ַ
יוֹחנָ ה ֵא ֶשׁת כּוּזָ א ס ֵֹכן ְ
ְ 3ו ָ
כוּשׁן׃
ֲא ֶשׁר ִכּ ְל ְכּלוּ אֹתוֹ ֵמ ְר ָ
ל־ﬠיר
ם־רב ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ִמ ָכּ ִ
 4וַ יְ ִהי ְבּ ִה ָקּ ֵבץ ֵא ָליו ֲהמוֹן ַﬠ ָ
ת־מ ָשׁלוֹ׃
וָ ִﬠיר וַ יִּ ָשּׂא ֶא ְ
ן־הזֶּ ַרע ַﬠל־יַ ד ַה ָדּ ֶר
ַ 5הזּ ֵֹר ַﬠ יָ ָצא ִלזְ ר ַֹﬠ ְוּבזָ ְרעוֹ ִפּזַּ ר ִמ ַ
וּל ַמ ֲא ָכל ְלעוֹף ַה ָשּׁ ָמיִם׃
וַ יְ ִהי ְל ִמ ְר ַמס ֶרגֶ ל ְ
ל־פּנֵ י ַה ָסּ ַלע וַ יַּ ַﬠשׂ ֶצ ַמח וַ יִּ ַיבשׁ ִכּי לֹא
ְ 6ויֵ שׁ ֲא ֶשׁר נָ ַפל ַﬠ ְ
ָהיָ ה־לוֹ ֵל ַח׃

8

8:7—8:18

לוּקס
ָ

155

קּוֹצים ִﬠמּוֹ
קּוֹצים וַ יַּ ֲﬠלוּ ַה ִ
ל־ה ִ
ְ 7ויֵ שׁ ֲא ֶשׁר נָ ַפל ֶא ַ
וַ יְ ַבלְּ ֻﬠהוּ׃
בוּאה
טוֹבה וַ יַּ ַﬠל וַ יַּ ַﬠשׂ ְפּ ִרי ְת ָ
ל־ח ְל ָקה ָ
ְ 8ויֵ שׁ ֲא ֶשׁר נָ ַפל ַﬠ ֶ
ֵמ ָאה ְשׁ ָﬠ ִרים ִוּמ ֵדּי ַד ְבּרוֹ ָכּזֹאת ָק ָרה ִמי ֲא ֶשׁר ָאזְ נַ יִם לוֹ
יִשׁ ָמע׃
ִל ְשׁמ ַֹﬠ ְ
 9וַ יִּ ְשׁ ֲאלוּ אֹתוֹ ַתּלְ ִמ ָידיו ֵלאמֹר ָמה ַה ָמּ ָשׁל ַהזֶּ ה׃
ֹאמר ָל ֶכם נִ ַתּן ָל ַד ַﬠת ָרזֵ י ַמלְ כוּת ָה ֱאל ִֹהים וְ לָ ֲא ֵח ִרים
 10וַ יּ ַ
אוֹתם לֹא ְיִראוּ ְוּב ָשׁ ְמ ָﬠם לֹא יָ ִבינוּ׃
ק־בּ ְמ ָשׁ ִלים ְל ַמ ַﬠן ִבּ ְר ָ
ַר ִ
ְ 11וזֶ ה הוּא ַה ָמּ ָשׁל ַהזֶּ ַרע הוּא ְדּ ַבר ָה ֱאל ִֹהים׃
 12וַ ֲא ֶשׁר ַﬠל־יַ ד ַה ֶדּ ֶרֵ הם ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ ְו ַה ָשּׂ ָטן ָבּא וַ יִּ ְטרֹף
ְדּ ַבר ָה ֱאל ִֹהים ִמלִּ ָבּם ֶפּן־יַ ֲא ִמינוּ ְויִוָּ ֵשׁעוּ׃
ת־ה ָדּ ָבר
ל־ה ֶסּ ַלע ֵהם ַהשּׁ ְֹמ ִﬠים ַה ְמ ַק ְבּ ִלים ֶא ַ
 13וַ ֲא ֶשׁר ַﬠ ַ
ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ַאֵ אין ָל ֶהם שׁ ֶֹרשׁ ְו ַרק ַל ִמּ ְצ ָﬠר יַ ֲא ִמינוּ ְוּביוֹם
ַמ ָסּה יִסֹּגוּ ָאחוֹר׃
קּוֹצים ֵהם ַהשּׁ ְֹמ ִﬠים ַהה ְֹל ִכים ְל ַד ְר ָכּם
ל־ה ִ
ְ 14ו ַהנּ ֵֹפל ֶא ַ
י־א ָדם
ְונִ ְב ָל ִﬠים ְבּרֹב ְדּ ָאגָ ה ְבּע ֶֹשׁר ְוּב ַת ֲﬠנֻ גוֹת ְבּנֵ ָ
ְולֹא־יַ ֲﬠשׂוּ ֶפּ ִרי׃
ת־ה ָדּ ָבר
טּוֹבה ֵהם ַהשּׁ ְֹמ ִﬠים ֶא ַ
ל־ה ֶח ְל ָקה ַה ָ
 15וַ ֲא ֶשׁר ַﬠ ַ
ד־א ֶשׁר יַ ֲﬠשׂוּן
תוֹח ְל ָתּם ִא ָתּם ַﬠ ֲ
רוּח נָ כוֹן ְו ַ
ְבּ ֵלב טוֹב ְוּב ַ
ֶפּ ִרי׃
ין־אישׁ ַמ ְד ִליק נֵ ר ְל ַכסֹּתוֹ ְב ִמ ְכ ֶסה אוֹ ְל ִתתּוֹ ִמ ַתּ ַחת
ְ 16ו ֵא ִ
ל־ה ָבּ ִאים ְיִראוּ
נוֹרה ְו ָכ ַ
ל־ה ְמּ ָ
ם־יִתּנֵ הוּ ֶא ַ
ַל ִמּ ָטּה ִכּי ִא ְ
ְבּאוֹרוֹ׃
ִ 17כּי ֵאין־נֶ ְﬠ ָלם ֲא ֶשׁר לֹא יִגָּ ֶלה ְו ֵאין נִ ְס ָתּר ֲא ֶשׁר לֹא
יִוָּ ַדע ְולֹא יֵ ֵצא ָלאוֹר׃
ל־א ֶשׁר ִתּ ְשׁ ָמעוּן ִכּי ִמי ֲא ֶשׁר
ל־כּן ִשׂימוּ ִל ְבּ ֶכם ֶא ֲ
ַ 18ﬠ ֵ
יֶ שׁ־לוֹ יֻ ַתּן לוֹ עוֹד ִוּמי ֲא ֶשׁר ֵאין־לוֹ יֻ ַקּח ִמ ֶמּנּוּ גַּ ם
ת־א ֶשׁר יַ ֲחשֹׁב ִכּי יֶ שׁ־לוֹ׃
ֶא ֲ
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 19וַ יָּ בֹאוּ ֵא ָליו ִאמּוֹ ְו ֶא ָחיו ְולֹא יָ ְכלוּ ְקרֹב ֵא ָליו ִמ ְפּנֵ י רֹב
ָה ָﬠם׃
 20וַ יֻּגַּ ד־לוֹ לֵ אמֹר ִא ְמְּ ו ַא ֶחי ע ְֹמ ִדים ַבּחוּץ ְוּמ ַב ְק ִשׁים
אוֹת׃
ִל ְר ֶ
יהם ֵאלֶּ ה ֵהם ִא ִמּי ְו ֶא ָחי ַהשּׁ ְֹמ ִﬠים
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 21וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ֶ
ת־דּ ַבר ָה ֱאל ִֹהים ְו ָהע ִֹשׂים אֹתוֹ׃
ֶא ְ
ֹאמר
ל־כּ ִלי ַשׁיִט הוּא ְו ַת ְל ִמ ָידיו וַ יּ ֶ
 22וַ יְ ִהי ַהיּוֹם וַ יֵּ ֶרד ֶא ְ
ת־כּ ִלי ַה ָשּׁיִט׃
ל־ﬠ ֶבר ַהיָּ ם וַ יִּ נְ ֲהגוּ ֶא ְ
יהם נַ ְﬠ ְבּ ָרה־נָּ א ֶא ֵ
ֲא ֵל ֶ
רוּח ְס ָﬠ ָרה
ְ 23והוּא ָשׁ ַכב וַ יֵּ ָר ַדם ְבּעוֹד ֵהם ָשׁ ִטים ְו ַ
יהם ַמיִם ַכּ ִבּ ִירים וַ יַּגִּ יעוּ
עוֹר ָרה ַבּיָּ ם וַ יִּ ְשׁ ְטפוּ ֲﬠ ֵל ֶ
ִה ְת ְ
ד־שׁ ֲﬠ ֵרי ָמוֶ ת׃
ַﬠ ַ
 24וַ יִּגְּ שׁוּ וַ יָּ ִﬠירוּ אֹתוֹ ֵלאמֹר ֲאדֹנֵ ינוּ ֲאדֹנֵ ינוּ ֵהן א ְֹב ִדים
רוּח ִוּב ְשׁאוֹן ַה ַמּיִם וַ יִּ ְשׁ ְתּקוּ ְו ַה ְסּ ָﬠ ָרה
ֲאנָ ְחנוּ וַ יֵּ עוֹר וַ יִּגְ ַﬠר ָבּ ַ
ָק ָמה ִל ְד ָמ ָמה׃
יהם ַאיֶּ ה ֵאפוֹא ִהיא ֱאמוּנַ ְת ֶכם ְו ֵהם ָפּ ֲחדוּ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 25וַ יּ ֶ
ל־ר ֵﬠהוּ ִמי הוּא זֶ ה ֲא ֶשׁר יְ ַצוֶּ ה
ְו ָת ְמהוּ ְו ָא ְמרוּ ִאישׁ ֶא ֵ
ת־ה ַמּיִם ְו ֵהם שׁ ְֹמ ִﬠים ְבּקוֹלוֹ׃
ם־א ַ
רוּח וְ גַ ֶ
ת־ה ַ
ם־א ָ
גַּ ֶ
 26וַ יָּ בֹאוּ ֶא ֶרץ ַהגַּ ְד ִריִּ ם ֲא ֶשׁר ִממּוּל ַהגָּ ִליל׃
ן־ה ִﬠיר ֲא ֶשׁר רוּחוֹת
ל־היַּ ָבּ ָשׁה וַ יִּ ְפגְּ ֵשׁהוּ ִאישׁ ִמ ָ
 27וַ יֵּ ֵצא ֶא ַ
ָרעוֹת בּוֹ ְוהוּא ָﬠרֹם ְבּ ִלי ְלבוּשׁ ִמיָּ ִמים ַר ִבּים ַוּב ַבּיִת לֹא
ם־בּ ְק ָב ִרים׃
ָשׁ ַכן ִכּי ִא ִ
שׁוּﬠ וַ יִּ פֹּל ְל ָפנָ יו וַ יִּ ְק ָרא ְבקוֹל גָּ דוֹל
ְ 28ו ִכ ְראוֹתוֹ ֶאת־יֵ ַ
ן־אל ֶﬠ ְליוֹן ִהנְ נִ י ִמ ְת ַחנֵּ ן ַאל־נָ א
שׁוּﬠ ֶבּ ֵ
ַמה־לִּ י וָ ָל יֵ ַ
ְתּ ַﬠנֵּ נִ י׃
ן־ה ִאישׁ ַהזֶּ ה
ת־רוּח ַה ֻטּ ְמ ָאה ָל ֵצאת ִמ ָ
ַ
ִ 29כּי הוּא ִצוָּ ה ֶא
ֲא ֶשׁר ְפּ ָﬠ ִמים ַרבּוֹת ָתּ ַפשׂ בּוֹ ְוהוּא ָאסוּר ְבּזִ ִקּים ְו ָשׁמוּר
רוּח ָה ָרע נִ ַדּח
רוֹתיו ְוּבכ ַֹח ָה ַ
ת־מוֹס ָ
ְ
ְבּ ַכ ְב ֵלי ַב ְרזֶ ל וַ יְ נַ ֵתּק ֶא
ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה׃
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ֹאמר ַמ ֲחנַ יִם
ה־שּׁ ֶמ וַ יּ ֶ
שׁוּﬠ לֵ אמֹר ַמ ְ
 30וַ יִּ ְשׁ ַאל אֹתוֹ יֵ ַ
י־שׁ ִדים ַר ִבּים ָשׁ ְכנוּ ְבּ ִק ְרבּוֹ׃
ִכּ ֵ
ל־ה ְתּהוֹם׃
 31וַ יִּ ְפ ְצרוּ־בוֹ ְל ִב ְל ִתּי יְ ַצוֵּ ם ָל ֶר ֶדת ֶא ַ
ְ 32ו ֵﬠ ֶדר ֲחזִ ִירים ַר ִבּים ָהיָ ה ר ֶֹﬠה ָשׁם ָבּ ָהר וַ יִּ ְת ַחנְּ נוּ־לוֹ
ל־תּוֹכם וַ יַּ נַּ ח ָל ֶהם׃
ָ
ְל ִת ָתּם לָ בֹא ֶא
ן־ה ִאישׁ וַ יָּ בֹאוּ ֶאל־תּוַֹ ה ֲחזִ ִירים
 33וַ יֵּ ְצאוּ ַה ֵשּׁ ִדים ִמ ָ
מּוֹרד וַ יִּ ְט ְבּעוּ ְבּתוַֹ היָּ ם׃
וַ יִּ ְשׁטֹף ָה ֵﬠ ֶדר ַבּ ָ
אוֹתם ֵאת ֲא ֶשׁר ָק ָרה וַ יָּ נוּסוּ וַ יַּגִּ ידוּ
ְ 34ו ָהר ִֹﬠים ִבּ ְר ָ
ת־ה ָדּ ָבר ָבּ ִﬠיר ַוּב ָשּׂ ֶדה׃
ֶא ַ
 35וַ יֵּ ְצאוּ ְבנֵ י ַה ָמּקוֹם ִל ְראוֹת ֵאת ֲא ֶשׁר נַ ֲﬠ ָשׂה וַ יָּ בֹאוּ
ת־ה ִאישׁ ֲא ֶשׁר יָ ְצאוּ ַה ֵשּׁ ִדים ִמ ֶמּנּוּ
שׁוּﬠ וַ יִּ ְמ ְצאוּ ֶא ָ
ֶאל־יֵ ַ
שׁוּﬠ וַ יִּ ָיראוּ׃
ְמ ֻל ָבּשׁ ְבּגָ ִדים ְו ַד ְﬠתּוֹ יְ ָשׁ ָרה ְוי ֵֹשׁב ְל ַרגְ ֵלי יֵ ַ
יהם ִס ְפּרוּ לָ ֶהם ֵאי נִ ְר ָפּא
ת־ה ַמּ ֲﬠ ֶשׂה ְבּ ֵﬠינֵ ֶ
ְ 36ו ָהר ִֹאים ֶא ַ
ַבּ ַﬠל ְמעוֹן ַה ֵשּׁ ִדים׃
יה ִבּ ְקּשׁוּ
ל־בּנֵ י ַה ָמּקוֹם ֵמ ֶא ֶרץ ַהגַּ ְד ִריִּ ם ִוּמ ְסּ ִביב ֶֹת ָ
ְ 37ו ָכ ְ
ל־כּ ִלי ַשׁיִט
ִמ ֶמּנּוּ ָל ֶל ֶכת ֵמ ִא ָתּם ִכּי־זַ ְל ָﬠ ָפה ֲא ָחזָ ַתם וַ יֵּ ֶרד ֶא ְ
וַ יָּ ָשׁב ְל ַד ְרכּוֹ׃
ְ 38ו ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַה ֵשּׁ ִדים יָ ְצאוּ ִמ ֶמּנּוּ ִה ְפ ִציר בּוֹ ְל ִתתּוֹ
שׁוּﬠ ִשׁלְּ חוֹ ֵלאמֹר׃
ִל ְהיוֹת ֶא ְצלוֹ ַא יֵ ַ
ה־ל
ת־הגְּ דֹלוֹת ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂ ְ
ל־בּ ְיתְ ו ַס ֵפּר ֶא ַ
 39שׁוּב ֶא ֵ
שׁוּﬠ׃
ל־ה ִﬠיר ֵאת ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה־לוֹ יֵ ַ
ָה ֱאל ִֹהים וַ יֵּ ֶל וַ יַּגֵּ ד ְבּ ָכ ָ
שׁוּﬠ וַ יֵּ ֵצא ָה ָﬠם ְל ַק ֵבּל ָפּנָ יו ִכּי ִחכּוּ לוֹ ֻכּלָּ ם׃
ְ 40וּבשׁוּב יֵ ַ
ית־ה ְכּנֵ ֶסת וַ יִּ פֹּל
וּשׁמוֹ יָ ִאיר רֹאשׁ ֵבּ ַ
ְ 41ו ִהנֵּ ה ִאישׁ ָבּא ְ
ל־בּיתוֹ׃
שׁוּﬠ וַ יִּ ְת ַחנֵּ ן ָלבֹא ֶא ֵ
ְל ַרגְ ֵלי יֵ ַ
ִ 42כּי ִבּתּוֹ יְ ִח ָידתוֹ ְכּ ַבת ְשׁ ֵתּים ֶﬠ ְשׂ ֶרה ָשׁנָ ה נָ ְט ָתה לָ מוּת
וַ יְ ִהי ְבּ ֶל ְכתּוֹ וַ יִּ ְד ָח ֻקהוּ ֲהמוֹן ָה ָﬠם׃
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ת־דּם ֲא ֶשׁר יְ ֵמי ז ָֹבהּ נִ ְמ ְשׁכוּ ְשׁ ֵתּים ֶﬠ ְשׂ ֵרה
ְ 43ו ִא ָשּׁה זָ ַב ָ
יאה ָלר ְֹפ ִאים ְויַ ד ָא ָדם לֹא ִה ִשּׂיגָ ה
הוֹצ ָ
כוּשׁהּ ִ
ל־ר ָ
ָשׁנָ ה ְו ָכ ְ
ְל ָה ִביא ָלהּ ַמ ְר ֵפּא׃
ָ 44ה ִא ָשּׁה ַהזֹּאת ָק ְר ָבה ֵא ָליו ֵמ ַא ֲח ָריו וַ ִתּגַּ ע ִבּ ְכנַ ף ִבּגְ דוֹ
יה ָﬠ ַמד ְכּ ָרגַ ע׃
ְוזוֹב ָדּ ֶמ ָ
ע־בּי וַ יְ ַכ ֲחשׁוּ ֻכּלָּ ם ַא
שׁוּﬠ ָשׁ ַאל לֵ אמֹר ִמי־זֶ ה נָ גַ ִ
ְ 45ויֵ ַ
ֶפּ ְטרוֹס ָﬠנָ ה ְו ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ֲאדֹנִ י ֲהמוֹן ָה ָﬠם ל ֲֹח ִצים
ֹאמר ִמי־זֶ ה נָ גַ ע ִבּי׃
ְוד ֲֹח ִקים א ְֹתִ מ ָסּ ִביב ְו ַא ָתּה ת ַ
בוּרה
שׁוּﬠ נָ גַ ע ִבּי ֶא ָחד ִכּי יָ ַד ְﬠ ִתּי ְבנַ ְפ ִשׁי ִכּי גְ ָ
ֹאמר יֵ ַ
 46וַ יּ ֶ
יָ ְצ ָאה ֵמ ִא ִתּי׃
 47וַ ֵתּ ֶרא ָה ִא ָשּׁה ִכּי לֹא־נִ ְס ְתּ ָרה ִמנֶּ גֶ ד ֵﬠינָ יו וַ ָתּבֹא
ל־מה נָ גְ ָﬠה
ל־ה ָﬠם ַﬠ ֶ
ְבּ ֶח ְר ָדּ ָתהּ וַ ִתּפֹּל ְל ָפנָ יו וַ ַתּגֵּ ד ִל ְפנֵ י ָכ ָ
בּוֹ ְו ִכי נִ ְר ְפּ ָאה ְל ֶפ ַתע ִפּ ְתאֹם׃
יﬠה לָּ ְ ל ִכי
הוֹשׁ ָ
ִ
יה ִחזְ ִקי ִבּ ִתּי ֱאמוּנָ ֵת
ֹאמר ֵא ֶל ָ
 48וַ יּ ֶ
ְל ָשׁלוֹם׃
ֹאמר
ית־ה ְכּנֵ ֶסת ָבּא וַ יּ ַ
 49ע ֶֹדנּוּ ְמ ַד ֵבּר ְו ִאישׁ ֵמ ַאנְ ֵשׁי רֹאשׁ ֵבּ ַ
ת־ה ַר ִבּי׃
ל־תּ ְל ֶאה עוֹד ֶא ָ
ֵמ ָתה ִב ְתְּ ו ַא ַ
־ה ֲא ֵמן ְולָ הּ
ל־תּ ָירא ַא ַ
ֹאמר ֵא ָליו ַא ִ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
ִ 50כּ ְשׁמ ַֹﬠ יֵ ַ
שׁוּﬠה׃
ִתּ ְהיֶ ה ְתּ ָ
 51וַ יָּ בֹא ַה ַבּיְ ָתה ְולֹא־נָ ַתן ְל ִאישׁ ָלבֹא ִאתּוֹ ִבּלְ ִתּי ְל ֶפ ְטרוֹס
יוֹחנָ ן ְויַ ֲﬠקֹב וַ ֲא ִבי ַהיַּ לְ ָדּה ְו ִא ָמּהּ׃
ְו ָ
ל־תּ ְבכּוּ ִכּי ִהיא
ְ 52ו ֻכלָּ ם בּ ִֹכים ְוס ְֹפ ִדים ָלהּ ְוהוּא ָא ַמר ַא ִ
לֹא ֵמ ָתה ִכּי ִאם־יְ ֵשׁנָ ה׃
י־מ ָתה׃
 53וַ יִּ ְל ֲﬠגוּ לוֹ ִכּי ֵהם יָ ְדעוּ ִכּ ֵ
ת־כּלָּ ם ִמן ַה ָבּיִת ְו ֶה ֱחזִ יק ְבּיָ ָדהּ וַ יִּ ְק ָרא
הוֹציא ֶא ֻ
ְ 54והוּא ִ
קוּמי ָל נַ ֲﬠ ָרה׃
ֵלאמֹר ִ
יה וַ ָתּ ָקם ִפּ ְתאֹם וַ יְ ַצו ָל ֶתת־לָ הּ ֶל ֱאכֹל׃
רוּחהּ ֵא ֶל ָ
 55וַ ָתּ ָשׁב ָ
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יהם ְל ִב ְל ִתּי
ד־מאֹד ְוהוּא ִצוָּ ה ֲﬠ ֵל ֶ
יה ַﬠ ְ
בוֹת ָ
 56וַ יִּ ְת ַפּלְּ אוּ ֲא ֶ
ַהגֵּ ד ְל ִאישׁ ֵאת ֲא ֶשׁר נַ ֲﬠ ָשׂה׃
בוּרה ֶוּמ ְמ ָשׁלָ ה
ל־שׁנֵ ים ֶה ָﬠ ָשׂר וַ יִּ ֵתּן ָל ֶהם גְּ ָ
וַ יִּ ְק ָרא ֶא ְ
ל־מ ֲח ָלה׃
ל־כּל־רוּחוֹת ָרעוֹת ְו ִל ְרפֹּא ָכּ ַ
ַﬠ ָ
וּל ָה ִקים
ְ
ת־מ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים
 2וַ יִּ ְשׁ ָל ֵחם ִל ְקרֹא ֶא ַ
חוֹלים׃
ת־ה ִ
ֶא ַ
אוּמה ַל ָדּ ֶר לֹא ַמ ֶטּה
יהם ֵלאמֹר לֹא ִת ְקחוּ ְמ ָ
 3וַ יְ ַצו ֲא ֵל ֶ
ְולֹא יַ ְלקוּט ְולֹא ֶל ֶחם ְולֹא ֶכ ֶסף ְולֹא ֲח ִליפוֹת ְבּגָ ִדים׃
ַ 4וּב ַבּיִת ֲא ֶשׁר ָתּבֹאוּ ָשׁם ִתּ ְשׁ ְכּנוּ ִוּמ ָשּׁם ֵתּ ֵצאוּ׃
ן־ה ִﬠיר ַה ִהיא
ְ 5ו ָהיָ ה ִאם לֹא יַ ַא ְספוּ ֶא ְת ֶכם ַה ָבּיְ ָתה ְצאוּ ִמ ָ
ת־ה ָא ָבק ֵמ ַﬠל ַרגְ ֵל ֶיכם ְל ֵﬠדוּת ָל ֶהם׃
וּנְ ַﬠ ְר ֶתּם ֶא ֶ
ל־מקוֹם ק ִֹראים
ְוּב ָכ ָ
 6וַ יֵּ ְצאוּ וַ יַּ ַﬠ ְברוּ ִב ְכ ָפ ִרים
חוֹלים׃
ת־ה ִ
שׂוֹרה ְור ְֹפ ִאים ֶא ַ
ת־ה ְבּ ָ
ֶא ַ
ל־א ֶשׁר נַ ֲﬠ ָשׂה וַ ִתּ ָפּ ֶﬠם
ת־כּ ֲ
הוֹרדוֹס ֶט ְט ַר ְרָ שׁ ַמע ֶא ָ
ְ 7ו ְ
ן־ה ֵמּ ִתים׃
יוֹחנָ ן ָקם ִמ ַ
רוּחוֹ ִכּי־יֵ שׁ ֲא ֶשׁר ָא ְמרוּ ָ
ְ 8ויֵ שׁ ֲא ֶשׁר ָא ְמרוּ ִכּי נִ גְ ָלה ֵא ִליָּ הוּ וַ ֲא ֵח ִרים ָא ְמרוּ ִכּי ָקם
יאים ַה ַקּ ְדמֹנִ ים׃
ן־הנְּ ִב ִ
נָ ִביא ֶא ָחד ִמ ַ
י־אפוֹא
אתי ֵמ ָﬠ ָליו ִוּמ ֵ
יוֹחנָ ן נָ ָשׂ ִ
הוֹרדוֹס ֵהן רֹאשׁ ָ
ֹאמר ְ
 9וַ יּ ֶ
הוּא ֲא ֶשׁר ָאנ ִֹכי שׁ ֵֹמ ַﬠ ָﬠ ָליו ָכּזֹאת וַ יְ ַב ֵקּשׁ ִל ְראוֹתוֹ׃
ל־א ֶשׁר ָﬠשׂוּ וַ יִּ ָקּ ֵחם
ת־כּ ֲ
יחים ִהגִּ ידוּ לוֹ ֶא ָ
ְ 10וּבשׁוּב ַה ְשּׁ ִל ִ
ית־ציְ ָדה׃
ל־ﬠיר ַהנִּ ְק ֵראת ֵבּ ָ
וַ יֵּ ֶלִ ﬠ ָמּ ֶהם ְל ַב ָדּם ֶא ִ
יהם
 11וַ ֲהמוֹן ָה ָﬠם יָ ְדעוּ וַ יֵּ ְלכוּ ַא ֲח ָריו ְוהוּא ִק ֵבּל ְפּנֵ ֶ
ת־הדּ ְֹר ִשׁים
ל־מ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים ְו ָרפוֹא ֶא ַ
יהם ַﬠ ַ
וַ יְ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
ְל ֵה ָר ֵפא׃
ֹאמרוּ
ְ 12ו ַכ ֲא ֶשׁר ָר ָפה ַהיּוֹם ַל ֲﬠרֹב וַ יָּ בֹאוּ ְשׁנֵ ים ֶה ָﬠ ָשׂר וַ יּ ְ
יהן
ל־ה ָﬠ ִרים ְו ַח ְצ ֵר ֶ
ת־המוֹן ָה ָﬠם ְויֵ ְלכוּ ֶא ֶ
ֵא ָליו ַשׁלַּ ח ֶא ֲ
ִמ ָסּ ִביב לִ ְמצֹא א ֶֹכל ָוּמקוֹם ָללוּן ִכּי־פֹה ְב ָמקוֹם ָשׁ ֵמם
ֲאנָ ְחנוּ׃
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ֹאמרוּ לֹא נִ ְמ ָצא
יהם ְתּנוּ ָל ֶהם ַא ֶתּם ֶל ֱאכֹל וַ יּ ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 13וַ יּ ֶ
ִא ָתּנוּ ִבּלְ ִתּי ֲח ִמ ָשּׁה ֶל ֶחם ְו ָדגִ ים ְשׁנַ יִם אוֹ ֲהנֵ ֵלִ ל ְקנוֹת א ֶֹכל
ל־ה ָﬠם ַהזֶּ ה׃
ְל ָכ ָ
ל־תּ ְל ִמ ָידיו
ֹאמר ֶא ַ
י־אישׁ וַ יּ ֶ
ֲ 14א ֶשׁר ָהיוּ ַכּ ֲח ֵמ ֶשׁת ַא ְל ֵפ ִ
שּׁוּרה׃
הוֹשׁיבוּ א ָֹתם שׁוּרוֹת שׁוּרוֹת ַכּ ֲח ִמ ִשּׁים ִאישׁ ַבּ ָ
ִ
ת־כּלָּ ם׃
יּוֹשׁיבוּ ֶא ֻ
שׂוּ־כן וַ ִ
 15וַ יַּ ֲﬠ ֵ
ת־שׁנֵ י ַה ָדּגִ ים וַ יִּ ָשּׂא ֵﬠינָ יו
ת־ח ֵמ ֶשׁת ַהלֶּ ֶחם ְו ֶא ְ
 16וַ יִּ ַקּח ֶא ֲ
יהם וַ יִּ ְפרֹס וַ יִּ ֵתּן ְל ַת ְל ִמ ָידיו לָ שׂוּם ִל ְפנֵ י
ַל ָמּרוֹם וַ יְ ָב ֵרֲ ﬠ ֵל ֶ
ָה ָﬠם׃
ֹאכלוּ ֻכלָּ ם וַ יִּ ְשׂ ָבּעוּ וַ יִּ ְשׂאוּ ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ַסלִּ ים
 17וַ יּ ְ
נּוֹת ִרים ָל ֶהם׃
תוֹתים ַה ָ
ן־ה ְפּ ִ
ִמ ַ
יּשׁ ַאל
 18וַ יְ ִהי ְבּ ִה ְת ַפּלְּ לוֹ לְ ַבדּוֹ ְו ַת ְל ִמ ָידיו ָבּאוּ ְל ָפנָ יו וַ ְ
י־אנִ י׃
א ָֹתם ֵלאמֹר ָמה־א ְֹמ ִרים ָﬠ ַלי ֲהמוֹן ָה ָﬠם ִמ ָ
יוֹחנָ ן ַה ְמ ַט ֵבּל וְ יֵ שׁ א ְֹמ ִרים ֵא ִליָּ הוּ
ֹאמרוּ ָ
 19וַ יַּ ֲﬠנוּ וַ יּ ְ
יאים ַה ַקּ ְדמֹנִ ים׃
ן־הנְּ ִב ִ
וַ ֲא ֵח ִרים א ְֹמ ִרים נָ ִביא ֶא ָחד ָקם ִמ ַ
י־אנִ י וַ יַּ ַﬠן
ֹאמרוּ ָﬠ ַלי ִמ ָ
יהם ְו ַא ֶתּם ַמה תּ ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 20וַ יּ ֶ
יח ָה ֱאל ִֹהים׃
ֹאמר ְמ ִשׁ ַ
ֶפּ ְטרוֹס וַ יּ ֶ
ָ 21אז ֵה ִﬠיד ָבּם וַ יְ ַצוֵּ ם ְל ִב ְל ִתּי ַהגֵּ ד ַה ָדּ ָבר ְל ִאישׁ׃
ן־ה ָא ָדם ְו ַהזְּ ֵקנִ ים
ֹאמר ַר ִבּים ַמ ְכא ִֹבים נָ כֹנוּ ְל ֶב ָ
 22וַ יּ ַ
סּוֹפ ִרים ְיִמ ֲאסוּ־בוֹ ִו ִימ ֻיתהוּ ַוּביּוֹם
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ַה ְ
ְו ָר ֵ
ישׁי יָ קוּם׃
ַה ְשּׁ ִל ִ
ל־כּלָּ ם ִמי ֶה ָח ֵפץ ָל ֶל ֶכת ַא ֲח ָרי יַ ְשׁ ִלי
ֹאמר ֶא ֻ
 23וַ יּ ֶ
ת־צ ָלבוֹ יוֹם יוֹם ְויֵ ֵלַ א ֲח ָרי׃
יִשּׂא ֶא ְ
ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ִמנֶּ גֶ ד ְו ָ
ִ 24כּי ִמי ֶה ָח ֵפץ ְל ַה ִצּיל ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ִתּ ָכּ ֶרת־לוֹ ִוּמי ֲא ֶשׁר
יַ ְכ ִרית ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ְל ַמ ֲﬠנִ י ְיִמ ָצ ֶאנָּ ה׃
ל־ה ָא ֶרץ
ת־כּ ָ
יִקנֶ ה־לּוֹ ֶא ָ
ה־בּ ַצע ְל ִאישׁ ִאם ְ
ִ 25כּי ַמ ֶ
ְו ֶאת־נַ ְפשׁוֹ יְ ַא ֵבּד אוֹ יַ ְשׁ ִח ֶיתנָּ ה׃
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ן־ה ָא ָדם
ל־אישׁ ֲא ֶשׁר יֵ בוֹשׁ ִמ ֶמּנִּ י ִוּמ ְדּ ָב ָרי ַאף ֶבּ ָ
ִ 26כּי ָכ ִ
יֵ בוֹשׁ ִמ ֶמּנּוּ ַכּ ֲא ֶשׁר יָ בֹא ִב ְכבוֹדוֹ ִוּב ְכבוֹד ָא ִביו וְ ַה ַמּ ְל ָא ִכים
דוֹשׁים׃
ַה ְקּ ִ
ן־הנִּ ָצּ ִבים פֹּה ֲא ֶשׁר
ְ 27ו ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכם יֵ שׁ ִמ ַ
ת־מ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים׃
י־יִראוּ ֶא ַ
ֹא־יִט ֲﬠמוּ ָמוֶ ת ַﬠד ִכּ ְ
ל ְ
 28וַ יְ ִהי ִכּ ְשׁמֹנַ ת יָ ִמים ַא ֲח ֵרי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה וַ יִּ ַקּח
ל־ה ָהר
ת־יוֹחנָ ן ְו ֶאת־יַ ֲﬠקֹב וַ יַּ ַﬠל ֶא ָ
ָ
ת־פּ ְטרוֹס ְו ֶא
ִאתּוֹ ֶא ֶ
וַ יִּ ְת ַפּלֵּ ל׃
וּלבוּשׁוֹ נֶ ְה ַפְּ ל ָל ָבן
 29וַ יְ ֻשׁנֶּ ה ַמ ְר ֵאה ָפנָ יו ְבּ ִה ְת ַפּלְּ לוֹ ְ
ד־מאֹד׃
ָוּב ִהיר ַﬠ ְ
משׁה ְו ֵא ִליָּ הוּ׃
ְ 30ו ִהנֵּ ה ְשׁנֵ י ֲאנָ ִשׁים ִדּ ְבּרוּ ִאתּו ֶ
ל־א ֶשׁר ָﬠ ָליו ְל ַה ְשׁ ִלים
בוֹדם ְונִ ְד ְבּרוּ ַﬠ ֲ
ֲ 31א ֶשׁר נִ ְראוּ ִב ְכ ָ
ירוּשׁ ַליִם ִל ְהיוֹת נִ גְ זָ ר ֵמ ֶא ֶרץ ַחיִּ ים׃
ֻחקּוֹ ִבּ ָ
ל־א ֶשׁר ִאתּוֹ ְו ַכ ֲא ֶשׁר
ל־פּ ְטרוֹס ְו ַﬠ ֲ
ְ 32ו ַת ְר ֵדּ ָמה נָ ְפ ָלה ַﬠ ֶ
ת־שׁנֵ י ָה ֲאנָ ִשׁים ַהנִּ ָצּ ִבים ָﬠ ָליו׃
ת־כּבוֹדוֹ ְו ֶא ְ
ֵה ִקיצוּ ָראוּ ֶא ְ
שׁוּﬠ ֲאדֹנִ י
ֹאמר ֶפּ ְטרוֹס ֶאל־יֵ ַ
לוֹתם ֵמ ָﬠ ָליו וַ יּ ֶ
 33וַ יְ ִהי ַבּ ֲﬠ ָ
טוֹב ָלנוּ ָל ֶשׁ ֶבת פֹּה נַ ֲﬠ ֶשׂה־נָּ א ָשׁלֹשׁ ֻסכּוֹת ַא ַחת ְלַ א ַחת
משׁה וְ ַא ַחת ְל ֵא ִליָּ הוּ ִכּי לֹא יָ ַדע ַמה־לְּ ַד ֵבּר׃
ְל ֶ
יהם וַ יָּ בֹאוּ ְבתוֹ
עוֹדנּוּ ְמ ַד ֵבּר ָכּזֹאת ְו ִהנֵּ ה ָﬠנָ ן ָס ַכֲ ﬠ ֵל ֶ
ֶ 34
ֶה ָﬠנָ ן וַ יִּ ָיראוּ׃
ה־בּנִ י יְ ִד ִידי ֵאלָ יו
ְ 35ו ִהנֵּ ה קוֹל י ֵֹצא ִמתּוֶֹ ה ָﬠנָ ן ֵלאמֹר זֶ ְ
ִתּ ְשׁ ָמעוּן׃
שׁוּﬠ ְל ַבדּוֹ ְו ֵהם ֶה ֱח ִרישׁוּ
ְ 36וּב ִה ָשּׁ ַמע ַהקּוֹל ָﬠ ַמד יֵ ַ
ֹא־הגִּ ידוּ ָד ָבר ְל ִאישׁ ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ָראוּ׃
ל ִ
ן־ה ָהר וַ יִּ ְפגְּ שׁוּ אֹתוֹ ַר ִבּים
 37וַ יְ ִהי ִמ ָמּ ֳח ָרת ְבּ ִר ְד ָתּם ִמ ָ
ן־ה ָﬠם׃
ִמ ָ
ְ 38ו ִהנֵּ ה ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָק ָרא ֵלאמֹר ָאנָּ א ַר ִבּי ַה ֶבּט־נָ א ִל ְבנִ י
ִכּי ְבּנִ י יְ ִח ִידי הוּא׃
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ד־א ֶשׁר
יִט ְר ֶפנּוּ ַﬠ ֲ
רוּח ָדּ ַבק בּוֹ ְוהוּא צ ֵֹﬠק ִפּ ְתאֹם ִכּי ְ
ְ 39ו ַ
ד־דּ ָכּא׃
ד־א ֶשׁר יְ ִשׁ ֶיבנּוּ ַﬠ ַ
יוֹריד ִרירוֹ ְולֹא ֶיִרף ִמ ֶמּנּוּ ַﬠ ֲ
ִ
 40וָ ֶא ְשׁ ַאל ִמ ַתּ ְל ִמ ֶידיְ לגָ ְרשׁוֹ ְולֹא יָ כֹלוּ׃
ֹא־א ֻמן בּוֹ דּוֹר ַתּ ְה ֻפּכֹת
ֹאמר הוֹי דּוֹר ל ֵ
שׁוּﬠ וַ יּ ַ
 41וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ת־בּנְ 
ד־מ ַתי ֶא ָשּׂא ֶא ְת ֶכם ָה ֵבא ֶא ִ
ד־מ ַתי ֶא ְהיֶ ה ִﬠ ָמּ ֶכם ַﬠ ָ
ַﬠ ָ
ֵהנָּ ה׃
שׁוּﬠ גָּ ַﬠר
רוּח וַ יִּ ְט ְר ֵפהוּ ְויֵ ַ
ְ 42והוּא ֶט ֶרם ָבּא וַ יַּ ְר ֵﬠשׁ אֹתוֹ ָה ַ
ת־הנַּ ַﬠר ֶה ֱחיָ ה ֵמ ָח ְליוֹ וַ יָּ ֶשׁב אֹתוֹ ְל ָא ִביו׃
רוּח ַה ֻטּ ְמ ָאה וְ ֶא ַ
ְבּ ַ
 43וַ יִּ ְת ְמהוּ ֻכלָּ ם ַﬠל־גּ ֶֹדל עֹז ָה ֱאל ִֹהים ְוּבעוֹד ֵהם
ל־תּ ְל ִמ ָידיו׃
ֹאמר ֶא ַ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
ל־א ֶשׁר ָﬠ ָשׂה יֵ ַ
ל־כּ ֲ
ִמ ְת ַפּלְּ ִאים ַﬠ ָ
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ְבּ ָאזְ נֵ ֶיכם ִכּי ִהנֵּ ה
ִ 44שׂימוּ ַא ֶתּם ֶא ַ
ן־ה ָא ָדם ָיִסּגֵ ר ִבּ ֵידי ֲאנָ ִשׁים׃
ֶבּ ָ
ת־דּ ָברוֹ ִכּי ָסתוּם ָהיָ ה ָל ֶהם ֵמ ָה ִבין
ְ 45ו ֵהם לֹא ֵה ִבינוּ ֶא ְ
ל־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה׃
אֹתוֹ ְוגַ ם־יָ ְראוּ ִל ְשׁאֹל אֹתוֹ ַﬠ ַ
ל־ל ָבּם ָלדוֹן ִמי הוּא ַהגָּ דוֹל ָבּ ֶהם׃
ָ 46אז ָﬠ ָלה ַﬠ ִ
שׁוּﬠ ִבּ ְראוֹתוֹ ַמ ְח ְשׁבוֹת ִל ָבּם וַ יִּ ַקּח יֶ ֶלד וַ יַּ ֲﬠ ִמ ֵדהוּ
ְ 47ויֵ ַ
ֶא ְצלוֹ׃
יהם ִמי הוּא ַה ְמ ַק ֵבּל יֶ לֶ ד ָכּזֶ ה ִבּ ְשׁ ִמי א ִֹתי
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 48וַ יּ ֶ
הוּא ְמ ַק ֵבּל ְו ַה ְמ ַק ֵבּל א ִֹתי הוּא ְמ ַק ֵבּל ְפּנֵ י שׁ ְֹל ִחי ְו ַה ָקּטֹן
ְבּ ֻכלְּ ֶכם הוּא ַהגָּ דוֹל ָבּ ֶכם׃
ֹאמר ֲאדֹנִ י ָר ִאינוּ ִאישׁ ְמגָ ֵרשׁ רוּחוֹת
יוֹחנָ ן וַ יּ ַ
 49וַ יַּ ַﬠן ָ
ֹא־ה ַל
ָרעוֹת ִבּ ְשׁ ֶמ וַ נִּ ְכ ָלא אֹתוֹ ִמ ְפּ ֻﬠלָּ תוֹ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ל ָ
ִﬠ ָמּנוּ ְבּ ֶל ְכ ֵתּנוּ ַא ֲח ֶרי׃
ל־תּ ְכ ְלאוּ אֹתוֹ ִכּי ִאישׁ ֲא ֶשׁר
שׁוּﬠ ַא ִ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 50וַ יּ ֶ
ֵאינֶ נּוּ ְל ָצ ֵרינוּ ָלנוּ הוּא׃
ת־פּנָ יו
 51וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָק ְרבוּ ַהיָּ ִמים ְל ִהלָּ ְקחוֹ וַ יָּ ֶשׂם ֶא ָ
רוּשׁלָ יְ ָמה׃
ְבּ ָחזְ ָקה ַל ֲﬠלוֹת יְ ָ
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ל־א ַחד ַה ְכּ ָפ ִרים
 52וַ יִּ ְשׁ ַלח ַמ ְל ָא ִכים ְל ָפנָ יו וַ יֵּ ְלכוּ וַ יָּ בֹאוּ ֶא ַ
ְבּשׁ ְֹמרוֹן ְל ָה ִכין לוֹ ָמלוֹן׃
אוֹתם ִכּי ָפנָ יו ֻמ ָﬠדוֹת
ְ 53ולֹא ָפ ְתחוּ לוֹ ַד ְל ָתּם ִבּ ְר ָ
רוּשׁ ָליְ ָמה׃
יְ ָ
ֹאמרוּ ֲאדֹנֵ ינוּ ֶה ָח ֵפץ
יוֹחנָ ן ַתּ ְל ִמ ָידיו וַ יּ ְ
 54וַ יֵּ ְראוּ יַ ֲﬠקֹב ְו ָ
ֹאכל א ָֹתם ַכּ ֲא ֶשׁר
ן־ה ָשּׁ ַמיִם ְות ַ
ֹאמר ְו ֵת ֵרד ֵאשׁ ִמ ַ
ַא ָתּה ִכּי־נ ַ
ָﬠ ָשׂה ֵא ִליָּ הוּ׃
רוּח ֶכם׃
יוֹד ִﬠים ֵמ ַאיִן ְמקוֹר ֲ
ר־בּם ֵאינְ ֶכם ְ
 55וַ יִּ ֵפן וַ יִּגְ ַﬠ ָ
יﬠ
הוֹשׁ ַ
ם־ל ִ
ן־ה ָא ָדם ְל ַה ְשׁ ִמיד נֶ ֶפשׁ ִכּי ִא ְ
ִ 56כּי לֹא ָבא ֶבּ ָ
ל־כּ ָפר ַא ֵחר׃
ָל ֶהן וַ יֵּ ְלכוּ ֶא ְ
ֹאמר ֵא ָליו ִאישׁ ֲאדֹנִ י ֵא ְל ָכה ַא ֲח ֶרי
ְ 57וּב ֶל ְכ ָתּם ַבּ ֶדּ ֶר וַ י ֶ
ל־א ֶשׁר ֵתּ ֵל׃
ֶא ֲ
שּׁוּﬠ ִלים ח ִֹרים ָל ֶהם ְו ִצפּוֹר ָשׁ ַמיִם
שׁוּﬠ ַה ָ
ֹאמר ֵאלָ יו יֵ ַ
 58וַ יּ ֶ
יח ֶאת־רֹאשׁוֹ׃
ן־ה ָא ָדם ֵאין־לוֹ ָמקוֹם ְל ָהנִ ַ
ֵקן ָלהּ ֶוּב ָ
ֹאמר ֵא ָליו ָה ִאישׁ
ל־אישׁ ַא ֵחר ָא ַמר ֵלַ א ֲח ָרי וַ יּ ֶ
ְ 59ו ֶא ִ
ת־א ִבי ִראשֹׁנָ ה׃
ֲאדֹנִ י ְתּנָ ה־לִּ י לָ ֶל ֶכת וְ ִל ְקבֹּר ֶא ָ
יהם
ת־מ ֵת ֶ
שׁוּﬠ ַהנַּ ח ַל ֵמּ ִתים ִל ְקבֹּר ֶא ֵ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 60וַ יּ ֶ
ְו ַא ָתּה ֵלְ ו ַה ְשׁ ַמע ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים ָבּ ָא ֶרץ׃
ְ 61ועוֹד ִאישׁ ַא ֵחר ָא ַמר ֵא ָליו ֵאלְ ָכה ַא ֲח ֶריֲ אדֹנִ י ֶא ֶפס
ְתּנָ ה־לִּ י ִראשֹׁנָ ה ְל ִה ָפּ ֵרד ִמ ְבּנֵ י ֵב ִיתי ְבּ ִד ְב ֵרי ָשׁלוֹם׃
ל־מ ֲח ֵר ָשׁתוֹ
ל־אישׁ ַה ָשּׂם יָ דוֹ ַﬠ ַ
שׁוּﬠ ָכּ ִ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 62וַ יּ ֶ
ַוּמ ִבּיט ֲאח ַֹרנִּ ית ֵאינֶ נּוּ נָ כוֹן ְל ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים׃

10

ַא ֲח ֵרי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ִה ְב ִדּיל ָה ָאדוֹן עוֹד ִשׁ ְב ִﬠים
ל־ﬠיר
ל־כּ ִ
ֲאנָ ִשׁים וַ יִּ ְשׁ ָל ֵחם ְשׁנַ יִם ְשׁנַ יִם ְל ָפנָ יו ֶא ָ
ָוּמקוֹם ֲא ֶשׁר ָשׂם ָפּנָ יו ָלבֹא ָשׁ ָמּה׃
ל־כּן
יהם ַה ָקּ ִציר ַרב ְו ַהפּ ֲֹﬠ ִלים ְמ ַﬠ ִטּים ַﬠ ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 2וַ יּ ֶ
ל־אדוֹן ַה ָקּ ִציר ִל ְשׁל ַֹח פּ ֲֹﬠ ִלים ִל ְק ִצירוֹ׃
ַה ְﬠ ִתּירוּ ֶא ֲ
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ְ 3ו ַא ֶתּם ְלכוּ־נָ א ִהנֵּ ה ָאנ ִֹכי שׁ ֵֹל ַח ֶא ְת ֶכם ָכּצֹאן ְבּ ֶק ֶרב
זְ ֵא ִבים׃
 4לֹא ִת ְשׂאוּ ִכיס ְויַ ְלקוּט אוֹ נְ ָﬠ ִלים ְולֹא ִת ְשׁ ֲאלוּ
לוֹם־אישׁ ַבּ ָדּ ֶר׃
ִ
ִל ְשׁ
ל־בּיִת ֲא ֶשׁר ָתּבֹאוּ בוֹ ִא ְמרוּ ְבּ ֵפ ַתח ִדּ ְב ֵר ֶיכם
ל־כּ ַ
ְ 5ו ֶא ָ
ָשׁלוֹם ַל ַבּיִת ַהזֶּ ה׃
יִשׁכֹּן ָﬠ ָליו ְו ִאם־לֹא
ִ 6אם ִאישׁ ָשׁלוֹם שׁ ֵֹכן ָשׁם ְשׁל ְֹמ ֶכם ְ
ְשׁל ְֹמ ֶכם ֲא ֵל ֶיכם יָ שׁוּב׃
ֹאכלוּ וְ ִת ְשׁתּוּ ֵמ ֲא ֶשׁר יִנָּ ֵתן ָל ֶכם
ַ 7וּב ַבּיִת ַההוּא ֵתּ ְשׁבוּ ְות ְ
ִכּי נָ כוֹן ַלפּ ֵֹﬠל ֵדּי ְשׂ ָכרוֹ ְולֹא ֵת ְצאוּ ִמ ַבּיִת ְל ָביִת׃
יה יַ ֲחזִ יקוּ ָב ֶכם ִא ְכלוּ
ל־ﬠיר ֲא ֶשׁר ָתּבֹאוּ ְוי ְֹשׁ ֶב ָ
ל־כּ ִ
ְ 8ו ֶא ָ
יוּשׂם ִל ְפנֵ ֶיכם׃
ָשׁם ֵמ ֵאת ֲא ֶשׁר ַ
ֹאמרוּן
תוֹכהּ ִתּ ְר ָפּאוּן ְוכֹה ת ְ
חוֹלים ֲא ֶשׁר ְבּ ָ
ת־ה ִ
ְ 9ו ֶא ַ
יהם ִהנֵּ ה ָק ְר ָבה ֲא ֵל ֶיכם ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים׃
ֲא ֵל ֶ
ל־ﬠיר ֲא ֶשׁר ָתּבֹאוּ ְולֹא יַ ֲחזִ יקוּ ָב ֶכם ְצאוּ
ְ 10וּב ָכ ִ
יה וֶ ֱאמֹרוּ׃
ל־רחֹב ֶֹת ָ
ֶא ְ
ם־ﬠ ַפר ִﬠ ְיר ֶכם ַה ֻמּ ְד ָבּק ְבּ ַרגְ ֵלינוּ נְ נַ ֵﬠר ֲא ֵל ֶיכם ַא
 11גַּ ֲ
ְדּעוּ זֹאת ִכּי ָק ְר ָבה ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים׃
ֲ 12אנִ י ִהנְ נִ י ַמגִּ יד ָל ֶכם ִכּי יֵ ַקל ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ִל ְסדֹם ַבּיּוֹם ַההוּא
ן־ה ִﬠיר ַה ִהיא׃
ִמ ָ
ית־ציְ ָדה ִכּי לוּ נַ ֲﬠשׂוּ
כּוֹרזִ ין אוֹי־לָ ֵ בּ ָ
אוֹי־לָ 
ָ
13
תוֹכ ֶכן ְכּ ָבר ָשׁבוּ
ְבּצוֹר ְוּב ִצידוֹן ַהנִּ ְפ ָלאוֹת ֲא ֶשׁר נַ ֲﬠשׂוּ ְב ְ
ְו ִה ְת ַפּלְּ שׁוּ ְבּ ַשׂק וָ ֵא ֶפר׃
וּל ִצידוֹן יֵ ַקל יוֹם ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ֵמ ֲא ֶשׁר ָל ֶכן׃
ַ 14אְ לצוֹר ְ
ל־שׁאוֹל
ד־ה ָשּׁ ָמיִם ֶא ְ
רוֹמ ְמ ְתּ ַﬠ ַ
ְ 15ו ַאתּ ְכּ ַפר־נַ חוּם ֲא ֶשׁר ַ
תּוּר ִדי׃
ָ
ַ 16השּׁ ֵֹמ ַﬠ ֲא ֵל ֶיכם ֵא ַלי הוּא שׁ ֵֹמ ַﬠ ְו ַהמּ ֵֹאס ָבּ ֶכם ִבּי הוּא
מ ֵֹאס ְו ַהמּ ֵֹאס ִבּי מ ֵֹאס הוּא ְבּשׁ ְֹל ִחי׃
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 17וַ יָּ ֻשׁבוּ ַה ִשּׁ ְב ִﬠים ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ִל ָבּם ֵלאמֹר ֲאדֹנֵ ינוּ ְבּ ִשׁ ְמ
ם־ה ֵשּׁ ִדים ַתּ ַחת יָ ֵדינוּ׃
נִ ְכ ְבּשׁוּ גַּ ַ
ת־ה ָשּׂ ָטן נָ ַפל ְכּ ָב ָרק
יהם ָר ִא ִיתי ֶא ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 18וַ יּ ֶ
ן־ה ָשּׁ ָמיִם׃
ִמ ַ
 19וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י נ ֵֹתן ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ְבּיֶ ְד ֶכם ִל ְרמֹס נְ ָח ִשׁים ְו ַﬠ ְק ַר ִבּים
בוּרת אוֹיֵ ב ְו ֵאין נֹגֵ ַﬠ ָבּ ֶכם לְ ָר ָﬠה׃
ְו ָכל־גְּ ַ
י־הרוּחוֹת נִ ְכ ָבּ ִשׁים ַתּ ַחת יֶ ְד ֶכם
ל־תּ ְשׂ ְמחוּ ַﬠל ִכּ ָ
ַ 20אַ א ִ
מוֹת ֶיכם ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃
ם־שׂ ְמחוּ ַﬠל ֲא ֶשׁר־נִ ְכ ְתּבוּ ְשׁ ֵ
ִכּי ִא ִ
אוֹד
ֹאמר ְ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ וַ יּ ֶ
שׁוּﬠ ְבּ ַ
ָ 21בּ ֵﬠת ַה ִהיא ָﬠ ַלץ ֵלב יֵ ַ
ת־אלֶּ ה ֵמ ֲח ָכ ִמים
ָא ִבי ֲאדוֹן ַה ָשּׁ ַמיִם ְו ָה ָא ֶרץ ִכּי ִה ְס ַתּ ְר ָתּ ֶא ֵ
ן־ר ִצ ָית ָא ָתּה׃
עוֹל ִלים ָא ֵכן ָא ִבי ֵכּ ָ
וּנְ בֹנִ ים ְוגִ לִּ ָית א ָֹתם ְל ָ
ַ 22הכֹּל נִ ְמ ַסר ְבּיָ ִדי ֵמ ֵאת ָא ִבי ְו ֵאין ִאישׁ י ֵֹד ַﬠ ִמי הוּא
זוּל ִתי ַה ֵבּן
זוּל ִתי ָה ָאב ִוּמי הוּא ָה ָאב ֵאין ִאישׁ י ֵֹד ַﬠ ָ
ַה ֵבּן ָ
ְוהוּא ֲא ֶשׁר ָח ֵפץ בּוֹ ַה ֵבּן ְלגַ לּוֹתוֹ לוֹ׃
ֹאמר ַא ְשׁ ֵרי ָה ֵﬠינַ יִם ָהרֹאוֹת
ל־תּ ְל ִמ ָידיו ְל ַב ָדּם וַ יּ ֶ
 23וַ יִּ ֶפן ֶא ַ
ֵאת ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם ר ִֹאים׃
יאים ְוּמ ָל ִכים נִ ְכ ְספוּ ִל ְראוֹת
ִ 24כּי ֲאנִ י ַמגִּ יד ָל ֶכם ַר ִבּים נְ ִב ִ
ֵאת ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם ר ִֹאים ְולֹא ָראוּ ְולִ ְשׁמ ַֹﬠ ֵאת ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם
שׁ ְֹמ ִﬠים ְולֹא ָשׁ ֵמעוּ׃
ֹאמר ַר ִבּי ֶמה ָﬠלַ י
 25וַ יָּ ָקם ַתּ ְל ִמיד ָח ָכם ֶא ָחד לְ נַ סּוֹתוֹ וַ יּ ַ
עוֹלם׃
ַל ֲﬠשׂוֹת ָל ֶר ֶשׁת ַחיֵּ י ָ
את ָבּהּ׃
תּוֹרה ֵאיָ ק ָר ָ
ה־כּתוּב ַבּ ָ
ֹאמר ֵא ָליו ַמ ַ
 26וַ יּ ֶ
ל־ל ָב ְב
ֹאמר ְו ָא ַה ְב ָתּ ֵאת יְ הוָֹה ֱאל ֶֹהיְ בּ ָכ ְ
 27וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ַ
וּל ֵר ֲﬠָ כּמוֹ׃
ל־מ ָדּ ֲﬠְ 
ל־מא ֶֹדְ וּב ָכ ַ
ְוּב ָכל־נַ ְפ ְשְׁ וּב ָכ ְ
ה־כן ְו ִת ְחיֶ ה׃
ֹאמר ֵא ָליו טוֹב ָﬠנִ ָית ֲﬠ ֶשׂ ֵ
 28וַ יּ ֶ
שׁוּﬠ ִוּמי הוּא ֵר ִﬠי׃
ֹאמר ֶאל־יֵ ַ
יּוֹאל ְל ַה ְצ ִדּיק נַ ְפשׁוֹ וַ יּ ֶ
 29וַ ֶ
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ירוּשׁ ַליִם ִל ִיריחוֹ
ֹאמר ִאישׁ ֶא ָחד יָ ַרד ִמ ָ
שׁוּﬠ וַ יּ ַ
 30וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
יטהוּ ִה ֻכּהוּ וַ יִּ ְפנוּ וַ יַּ ַﬠזְ בוּ
וַ יִּ פֹּל ִבּ ֵידי שׁ ְֹד ִדים ֲא ֶשׁר ִה ְפ ִשׁ ֻ
נוֹת ָרה־בוֹ נְ ָשׁ ָמה׃
אֹתוֹ ְו ִכ ְמ ַﬠט לֹא ְ
 31וַ יִּ ֶקר ְל ִאישׁ כּ ֵֹהן ִמ ְק ֵרהוּ ָלבֹא ַב ֶדּ ֶרַ ההוּא וַ יִּ ְר ֵאהוּ וַ יֵּ ט
ִמ ָפּנָ יו׃
ם־אישׁ ֵל ִוי נִ ְק ָרה ַב ָמּקוֹם ַההוּא וַ יִּגַּ שׁ וַ יִּ ְר ֵאהוּ וַ יַּ ֲﬠבֹר
ְ 32וגַ ִ
ֵמ ָﬠ ָליו׃
ַ 33אִ אישׁ שׁ ְֹמרוֹנִ י ְבּ ֶל ְכתּוֹ ְל ַמ ָסּ ָﬠיו נִ גַּ שׁ ֵא ָליו וַ יִּ ְר ֵאהוּ
וַ יִּ ָכּ ְמרוּ ַר ֲח ָמיו׃
ת־פּ ָצ ָﬠיו ְו ֶשׁ ֶמן ְויַ יִן יָ ַצק ָﬠלָ יו
 34וַ יִּ ְק ַרב וַ יְ ַח ֵבּשׁ ֶא ְ
ל־ה ָמּלוֹן וַ יָּ ָחשׁ לוֹ
ל־בּ ֶה ְמתּוֹ וַ יְ ִב ֵאהוּ ֶא ַ
וַ יַּ ְר ִכּ ֵבהוּ ַﬠ ְ
ל־מ ְחס ָֹריו׃
ְל ָכ ַ
הוֹציא ְשׁנֵ י ִדינָ ִרים וַ יִּ ֵתּן ְל ַב ַﬠל ַה ָמּלוֹן
וּל ָמ ֳח ָרת ְבּנָ ְסעוֹ ִ
ְ 35
הוֹציא ָﬠלָ יו
תוֹסיף לְ ִ
ל־מ ְחס ָֹריו ְו ִכי ִ
חוּשׁה לּוֹ ְל ָכ ַ
ֹאמר ָ
וַ יּ ַ
שׁוּבי ֲא ַשׁלֵּ ָמה׃
ֲאנִ י ְבּ ִ
ֹאמר ִמי ִמ ְשּׁל ָֹשׁה ֵאלֶּ ה ָהיָ ה ֵר ַﬠ ָל ִאישׁ
ְ 36ו ַﬠ ָתּה ַמה־תּ ַ
ֲא ֶשׁר נָ ַפל ִבּ ֵידי ַהשּׁ ְֹד ִדים׃
ֹאמר ֵאלָ יו
ֹאמר זֶ ה הוּא ֲא ֶשׁר גָּ ַמל ִﬠמּוֹ ָח ֶסד וַ יּ ֶ
 37וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ֶ
ם־א ָתּה ָכּמֹהוּ׃
שׁוּﬠ ֵל וַ ֲﬠ ֶשׂה גַּ ַ
יֵ ַ
ל־א ַחד ַה ְכּ ָפ ִרים ְו ָשׁם ִא ָשּׁה ַא ַחת
ְ 38וּבנָ ְס ָﬠם וַ יָּ בֹא ֶא ַ
ל־בּ ָיתהּ׃
וּשׁ ָמהּ ַמ ְר ָתּא ֲא ֶשׁר ָא ְס ָפה אֹתוֹ ֶא ֵ
ְ
שׁוּﬠ
וּשׁ ָמהּ ִמ ְריָ ם ֲא ֶשׁר יָ ְשׁ ָבה ְל ַרגְ ֵלי יֵ ַ
ְ 39ו ָלהּ ָאחוֹת ְ
ל־דּ ָברוֹ׃
ִל ְשׁמ ַֹﬠ ֶא ְ
ֹאמר
ָ 40וּמ ְר ָתּא ָﬠיְ ָפה נַ ְפ ָשׁהּ ֵמרֹב ֲﬠב ָֹד ָתהּ וַ ִתּגַּ שׁ ֵא ָליו וַ תּ ֶ
חוֹתי ֲﬠזָ ַב ְתנִ י ְל ָשׁ ֵרת ְל ַב ִדּי
ֲהלֹא ָתחוּשׁ ִלי ֲאדֹנִ י ִכּי ֲא ִ
יה ַל ֲﬠזֹר ַﬠל־יָ ִדי׃
ֱא ָמר־נָ א ֵא ֶל ָ
יה ַמ ְר ָתּא ַמ ְר ָתּא ֲﬠיֵ ָפה ִויגֵ ָﬠה
ֹאמר ֵא ֶל ָ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 41וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ַא ְתּ ֵמ ִﬠנְ יָ נִ ים ַר ִבּים׃

10:42—11:11

לוּקס
ָ

167

ְ 42ו ֵאין ָדּ ָבר נָ חוּץ ִבּ ְל ִתּי ִﬠנְ יָ ן ֶא ָחד ִוּמ ְריָ ם ָבּ ֲח ָרה ַבּ ֵחלֶ ק
יה׃
ַהטּוֹב ֲא ֶשׁר לֹא־יֻ ַקּח ִמיָּ ֶד ָ

11

ֹאמר ֵאלָ יו
ת־תּ ִפלָּ תוֹ ְבּ ָמקוֹם ֶא ָחד וַ יּ ֶ
וַ יְ ִהי ְכּ ַכלֹּתוֹ ֶא ְ
ֶא ָחד ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיו יְ ַל ְמּ ֵדנוּ ֲאדֹנֵ ינוּ לְ ִה ְת ַפּלֵּ ל ַכּ ֲא ֶשׁר
ם־יוֹחנָ ן לְ ַת ְל ִמ ָידיו׃
ָ
הוֹרה ֵכן גַּ
ָ
ֹאמרוּן ִבּ ְת ִפלַּ ְת ֶכם ָא ִבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם
יהם כֹּה ת ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 2וַ יּ ֶ
כוּת יֵ ָﬠ ֶשׂה ְרצוֹנְ ָ בּ ָא ֶרץ ַכּ ֲא ֶשׁר
ְיִת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֶמָ תּבֹא ַמ ְל ֶ
נַ ֲﬠ ָשׂה ַב ָשּׁ ָמיִם׃
ן־לנוּ ֶל ֶחם ֻח ֵקּנוּ יוֹם ְבּיוֹמוֹ׃
ֶ 3תּ ָ
ם־אנַ ְחנוּ ס ְֹל ִחים
מוֹתינוּ ִכּי גַּ ֲ
ת־א ְשׁ ֵ
ְ 4וּס ַלח ָלנוּ ֶא ַ
יאנוּ ִל ֵידי נִ ָסּיוֹן ִכּי
ל־תּ ִב ֵ
ל־א ֶשׁר ָא ַשׁם ָלנוּ ְו ַא ְ
ְל ָכ ֲ
ן־ה ָרע׃
ילנוּ ִמ ָ
ם־ה ִצּ ֵ
ִא ַ
י־ב ֶכם ֲא ֶשׁר לוֹ א ֵֹהב ְוהוּא ָבא
יהם ִמ ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 5וַ יּ ֶ
קוּמה ֵר ִﬠי ַה ְלוֵ נִ י־נָ א
ל־בּיתוֹ ַבּ ֲחצוֹת ַהלַּ יְ ָלה ְוק ֵֹרא ֵא ָליו ָ
ֶא ֵ
רוֹת־ל ֶחם׃
ָ
ָשׁלֹשׁ ִכּ ְכּ
ת־ל ֶחם
ין־לי ַפ ֶ
ל־בּ ִיתי ְו ֵא ִ
ִ 6כּי־א ֲֹה ֵבי ע ֵֹבר א ַֹרח ָבּא ֶא ֵ
ְל ִתתּוֹ ְל ָפנָ יו׃
ל־תּלְ ֶאה א ִֹתי ִכּי ַה ֶדּלֶ ת ְכּ ָבר
ְ 7ו ַהשּׁ ֵֹכן ַבּ ַבּיִת עֹנֶ ה ְוא ֵֹמר ַא ַ
ֹא־אוּכל לָ קוּם ָל ֶתת ָל׃
ַ
יל ַדי ִﬠ ִמּי ְב ִמ ָטּ ִתי ל
ֻסגְּ ָרה ִו ָ
ֵ 8הן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי הוּא יָ קוּם ְו ֶיִתּן־לוֹ ְכּכֹל ֲא ֶשׁר
ם־מ ֲא ֶשׁר ְיִפ ַצר־בּוֹ
יֶ ְח ָסר לֹא ַב ֲﬠבוּר ִכּי א ֲֹהבוֹ הוּא ִכּי ִא ֵ
ְולֹא יַ ֲחשֹׁ׃
ם־אנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ַשׁ ֲאלוּ ְויִנָּ ֵתן ָל ֶכם ִדּ ְרשׁוּ וְ ִת ְמ ָצאוּ
ְ 9וגַ ֲ
ִדּ ְפקוּ ְו ָיִפּ ַתח ָל ֶכם׃
ל־השּׁ ֵֹאל ַיִקּח ְו ַהדּ ֵֹרשׁ ְיִמ ָצא ְו ַהדּ ֵֹפק ָיִפּ ַתח לוֹ׃
ִ 10כּי ָכּ ַ
ִ 11וּמי ָאב ָבּ ֶכם ֲא ֶשׁר ְבּנוֹ ָשׁ ַאל ִמ ֶמּנּוּ ֶל ֶחם ְוהוּא ֶיִתּן־לוֹ
ם־בּ ֵקּשׁ ָדּג ְו ַת ַחת ָדּג ֶיִתּן־לוֹ נָ ָחשׁ׃
ָא ֶבן ִא ִ
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י־יִשׁ ַאל ְוהוּא ֶיִתּן־לוֹ ַﬠ ְק ָרב׃
יצה ִכּ ְ
 12אוֹ ֵב ָ
ְ 13ו ַא ֶתּם ִכּי ָר ִﬠים ִהנְּ ֶכם ַא ֶתּם י ְֹד ִﬠים ָל ֵתת ַמ ָתּנוֹת טֹבוֹת
רוּח ָק ְדשׁוֹ ְלד ְֹר ָשׁיו׃
ן־ה ָשּׁ ַמיִם ֵיִתּן ַ
ף־כּי ָה ָאב ִמ ַ
ִל ְבנֵ ֶיכם ַא ִ
רוּח ָרע ֵמ ִאישׁ ִאלֵּ ם ְו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר
 14וַ יְ ִהי ַהיּוֹם וַ יְ גָ ֵרשׁ ַ
רוּח ָה ָרע ֵה ֵחל ָה ִאלֵּ ם ְל ַד ֵבּר וַ יְ ִהי לְ ֶפ ֶלא ְבּ ֵﬠינֵ י
יָ ָצא ָה ַ
ָה ָﬠם׃
ר־ה ֵשּׁ ִדים הוּא ְמגָ ֵרשׁ
ְ 15ויֵ שׁ ֵמ ֶהם ָא ְמרוּ ְבּ ַב ַﬠל זְ בוּב ַשׂ ַ
ת־ה ֵשּׁ ִדים׃
ֶא ַ
ן־ה ָשּׁ ָמיִם׃
ְ 16ויֵ שׁ ֲא ֶשׁר ָרצוּ ְלנַ סּוֹתוֹ וַ יִּ ְשׁ ֲאלוּ ִמ ֶמּנּוּ אוֹת ִמ ַ
ל־מ ְמ ָל ָכה
יהם ָכּ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ת־מ ְח ְשׁב ָֹתם וַ יּ ֶ
ְ 17והוּא יָ ַדע ֶא ַ
ל־בּיִת
תוֹכהּ ַבּיִת ַﬠ ַ
יה ְב ָ
ַהנִּ ְפ ְלגָ ה ַﬠל־נַ ְפ ָשׁהּ ֶתּ ֱח ָרב ָוּב ֶתּ ָ
יִפֹּלוּ׃
ם־ה ָשּׂ ָטן נִ ְפ ַלג ַﬠל־נַ ְפשׁוֹ ֵאיָ תּקוּם ַמ ְלכוּתוֹ ִכּי
ְ 18ו ִאם גַּ ַ
ת־ה ֵשּׁ ִדים׃
ֲא ַמ ְר ֶתּם ְבּ ַב ַﬠל־זְ בוּב ֲאנִ י ְמגָ ֵרשׁ ֶא ַ
ת־ה ֵשּׁ ִדים ְבּ ַב ַﬠל־זְ בוּב ְבּנֵ ֶיכם ְבּ ִמי
ם־אנִ י ְמגָ ֵרשׁ ֶא ַ
ְ 19ו ִא ֲ
יִהיוּ שׁ ְֹפ ֵט ֶיכם׃
ל־כּן ֵהם ְ
יְ גָ ְרשׁוּ א ָֹתם ַﬠ ֵ
ת־ה ֵשּׁ ִדים ַמלְ כוּת
ם־בּ ֶא ְצ ַבּע ֱאל ִֹהים ֲאנִ י ְמגָ ֵרשׁ ֶא ַ
ְ 20ו ִא ְ
ָה ֱאל ִֹהים ָבּ ָאה ֲאלֵ ֶיכם ֶאל־נָ כוֹן׃
ת־א ְרמוֹנוֹ ְוּכ ֵלי נִ ְשׁקוֹ ָﬠ ָליו ָשׁלוֹם
ִ 21בּ ְשׁמֹר ַהגִּ בּוֹר ֶא ַ
ל־קנְ יָ נָ יו׃
יִהיֶ ה ְל ָכ ִ
ְ
יִשּׂא ִמ ֶמּנּוּ
ם־תּ ִקּיף ִמ ֶמּנּוּ יָ בֹא ָﬠ ָליו ְויָ כֹל לוֹ ָ
ְ 22ו ִא ַ
ֶאת־נִ ְשׁקוֹ ֲא ֶשׁר ָבּ ַטח־בּוֹ ַא ַחר יְ ֻחלַּ ק ְשׁ ָללוֹ׃
ִ 23מי ֲא ֶשׁר ֵאינֶ נּוּ ִלי ְל ָצ ַרי הוּא ִוּמי ֲא ֶשׁר ֵאינֶ נּוּ ְמ ַא ֵסּף
ִא ִתּי ְמ ַפזֵּ ר הוּא׃
שׁוֹטט ְבּ ֶא ֶרץ
ן־ה ָא ָדם ְתּ ֵ
אתהּ ִמ ָ
רוּח ַה ֻטּ ְמ ָאה ְבּ ֵצ ָ
ְ 24ו ַ
שׁוּבה
ֹאמר ָא ָ
ֹא־ת ְמ ָצא ַמ ְרגֵּ ָﬠה ָאז תּ ַ
ַתּ ְלאוּבֹת ְתּ ַב ֵקּשׁ ְול ִ
אתי ִמ ָשּׁם׃
ל־מ ְשׁ ָכּנִ י ֲא ֶשׁר יָ ָצ ִ
ֶא ִ

11:25—11:37

לוּקס
ָ

169

שׁוּבהּ ִתּ ְמ ָצ ֶאנּוּ ְמנֻ ֶקּה ְוּמפ ָֹאר׃
ְ 25וּב ָ
ָ 26אז ֵתּ ֵלְ ו ָל ְק ָחה לָּ הּ ֶשׁ ַבע רוּחוֹת ֲא ֵחרוֹת ָרעוֹת
ִמ ֶמּנָּ ה ָוּבאוּ ְו ָשׁ ְכנוּ ָשׁם וְ ָהיְ ָתה ַא ֲח ִרית ָה ִאישׁ ַההוּא ָר ָﬠה
אשׁיתוֹ׃
ֵמ ֵר ִ
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה וַ ִתּ ָשּׂא ִא ָשּׁה ַא ַחת
 27וַ יְ ִהי ְכּ ַד ְבּרוֹ ֶא ַ
הוֹר ְת
ֹאמר ֵא ָליו ַא ְשׁ ֵרי ֶר ֶחם ָ
ת־קוֹלהּ וַ תּ ֶ
ָ
ִמתּוָֹ ה ָﬠם ֶא
ְו ַה ָשּׁ ַדיִם ֲא ֶשׁר יָ נָ ְק ָתּ׃
ת־דּ ַבר ָה ֱאל ִֹהים
י־א ְשׁ ֵרי ַהשּׁ ְֹמ ִﬠים ֶא ְ
ֹאמר ַאף ִכּ ַ
 28וַ יּ ַ
ְושׁ ְֹמ ִרים אֹתוֹ׃
ם־רב וַ יָּ ֶחל ְל ַד ֵבּר ַהדּוֹר ַהזֶּ ה דּוֹר ָרע
ְ 29וּב ִה ָקּ ֵבץ ֵא ָליו ַﬠ ָ
זוּל ִתי אוֹת יוֹנָ ה
הוּא ְוּמ ַב ֵקּשׁ אוֹת ְואוֹת לֹא יִנָּ ֵתן־לוֹ ָ
ַהנָּ ִביא׃
יִהיֶ ה
ִ 30כּי ַכּ ֲא ֶשׁר ָהיָ ה יוֹנָ ה ְלאוֹת ְל ַאנְ ֵשׁי נִ ינְ וֵ ה ֵכּן ְ
ן־ה ָא ָדם ַלדּוֹר ַהזֶּ ה׃
ם־בּ ָ
גַ ֶ
ם־אנְ ֵשׁי ַהדּוֹר ַהזֶּ ה
ַ 31מ ְל ַכּת ֵתּ ָימן ָתּקוּם ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט ִﬠ ַ
יﬠ א ָֹתם ִכּי ָב ָאה ִמ ְקצוֹת ָה ָא ֶרץ ִל ְשׁמ ַֹﬠ ָח ְכ ַמת
ְו ַת ְר ִשׁ ַ
ְשׁלֹמֹה ְו ִהנֵּ ה יֶ ְשׁנוֹ ָבזֶ ה גָּ דוֹל ִמ ְשּׁלֹמֹה׃
ם־הדּוֹר ַהזֶּ ה וְ יַ ְר ִשׁיעוּ
ַ 32אנְ ֵשׁי נִ ינְ וֵ ה יָ קוּמוּ ַב ִמּ ְשׁ ָפּט ִﬠ ַ
יאת יוֹנָ ה ְו ִהנֵּ ה יֶ ְשׁנוֹ ָבזֶ ה גָּ דוֹל ִמיּוֹנָ ה׃
אֹתוֹ ִכּי ָשׁבוּ ִבּ ְק ִר ַ
אוֹ־מ ַתּ ַחת ָל ֵא ָיפה
ִ
ֵ 33אין ַמ ְד ִליק־נֵ ר ֵוּמ ִשׂים אֹתוֹ ַב ִמּ ְס ָתּר
נוֹרה לְ ַב ֲﬠבוּר ְיִראוּ ַה ָבּ ִאים ֶאת־אוֹרוֹ׃
ל־ה ְמּ ָ
ִכּי ִאם ֶא ַ
ל־ח ְד ֵרי ִב ְטנְ 
ם־ﬠינְ ְ ת ִמ ָימה ְבּ ָכ ַ
 34נֵ ר ַהגּוּף הוּא ָה ָﬠיִן ִא ֵ
ל־ח ְד ֵרי ִב ְטנֶ ׃
ם־ﬠינְ ָ ר ָﬠב ח ֶֹשְׁ בּ ָכ ַ
יִהיֶ ה אוֹר ְו ִא ֵ
ְ
ל־כּן ִה ָשּׁ ֵמר־לְ ְ ל ִבלְ ִתּי יֶ ְח ַשָׁ האוֹר ֲא ֶשׁר ְבּ ִק ְר ֶבּ׃
ַ 35ﬠ ֵ
יהּ
ל־ח ָד ָריו ָאז יַ גִּ ַ
ל־גּוּפָ מ ֵלא אוֹר ְו ֵאין ח ֶֹשְׁ בּ ָכ ֲ
ְ
ִ 36אם ָכּ
ְלְ כּ ַל ִפּיד ָבּ ִהיר ִבּ ְמלֹא אוֹרוֹ׃
וּפרוּשׁ ֶא ָחד ָק ָרא־לוֹ ֶל ֱאכֹל ִאתּוֹ ָל ֶחם
עוֹדנּוּ ְמ ַד ֵבּר ָ
ֶ 37
ל־שׁ ְל ָחנוֹ׃
וַ יָּ בֹא וַ יֵּ ֶשׁב ֶא ֻ
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ֹא־ר ַחץ ֶאת־יָ ָדיו ִל ְפנֵ י ָא ְכלוֹ׃
 38וַ יַּ ְרא ַה ָפּרוּשׁ וַ יִּ ְת ַמהּ ִכּי ל ָ
רוּשׁים ְתּ ַט ֲהרוּ
ֹאמר ֵא ָליו ָה ָאדוֹן ִהנֵּ ה ַא ֶתּם ַה ְפּ ִ
 39וַ יּ ֶ
ת־ה ְקּ ָﬠ ָרה ִמחוּץ ְו ִק ְר ְבּ ֶכם ָמ ֵלא ע ֶֹשׁק וָ ָאוֶ ן׃
ת־הכּוֹס ְו ֶא ַ
ֶא ַ
ת־ה ֶקּ ֶרב׃
ילים ֲהלֹא ע ֵֹשׂה ַה ִחיצוֹן הוּא ָﬠ ָשׂה גַ ם ֶא ַ
ְ 40כּ ִס ִ
ל־תּנוּ ֵמ ֲא ֶשׁר ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ָלחֹן ֲﬠנִ יִּ ים ְו ַהכֹּל ָטהוֹר
ֲ 41א ָב ְ
יִהיֶ ה ָל ֶכם׃
ְ
ת־ה ִמּנְ ָתּא
רוּשׁים ִכּי ְת ַﬠ ְשּׂרוּ ֶא ַ
ַ 42א אוֹי ָל ֶכם ְפּ ִ
ת־ה ִמּ ְשׁ ָפּט
ת־כּל־יֶ ֶרק ַה ָשּׂ ֶדה ְו ַת ַﬠזְ בוּ ֶא ַ
ת־ה ֵפּיגַ ם ְו ֶא ָ
ְו ֶא ַ
ת־אלֶּ ה
ת־א ֲה ַבת ָה ֱאל ִֹהים ֵאלֶּ ה ֲﬠ ֵל ֶיכם ַל ֲﬠשׂוֹת ְו ֶא ֵ
ְו ֶא ַ
ל־תּ ֲﬠזֹבוּ׃
ַא ַ
מּוֹשׁבוֹת
ת־ה ָ
רוּשׁים ִכּי א ֲֹה ִבים ַא ֶתּם ֶא ַ
 43אוֹי ָל ֶכם ְפּ ִ
וּשׁ ֵא ַלת ְשׁל ְֹמ ֶכם ַבּ ְשּׁוָ ִקים׃
י־ה ְכּנֵ ֶסת ְ
ָה ִראשֹׁנִ ים ְבּ ָב ֵתּ ַ
רוּשׁים ַה ֲחנֵ ִפים ִכּי ִכּ ְק ָב ִרים
סּוֹפ ִרים ְו ַה ְפּ ִ
 44אוֹי ָל ֶכם ַה ְ
י־ד ַﬠת׃
יהם ִמ ְבּ ִל ָ
מוּסים ֵמ ַﬠיִן ַא ֶתּם ְוּבנֵ י ָא ָדם דּ ְֹר ִכים ֲﬠ ֵל ֶ
ְכּ ִ
ֹאמר ֵא ָליו ַר ֵבּנוּ ִבּ ְד ָב ֶרי
תּוֹרה וַ יּ ֶ
 45וַ יַּ ַﬠן ֶא ָחד ֵמ ַבּ ֲﬠ ֵלי ַה ָ
ֵאלֶּ ה ֵח ַר ְפ ָתּ גַּ ם־א ָֹתנוּ׃
ם־א ֶתּם ִכּי ַת ַﬠ ְמסוּ
תּוֹרה גַּ ַ
ֹאמר אוֹי ָל ֶכם ַבּ ֲﬠ ֵלי ַה ָ
 46וַ יּ ַ
ל־שׁ ֶכם ֲאנָ ִשׁים ַמ ָשּׂא ָכּ ֵבד ִמנְּ שׁא ְו ֵאין ֶאת־נַ ְפ ְשׁ ֶכם
ַﬠ ְ
עוֹת ֶיכם׃
ם־בּ ַא ַחת ֵמ ֶא ְצ ְבּ ֵ
יﬠ אֹתוֹ גַּ ְ
ְל ָהנִ ַ
בוֹת ֶיכם ָה ְרגוּ
יאים וַ ֲא ֵ
ת־ק ְב ֵרי ַהנְּ ִב ִ
 47אוֹי ָל ֶכם ִכּי ִת ְבנוּ ֶא ִ
א ָֹתם׃
יהם
בוֹת ֶיכם ְונ ִֹטים ַא ֲח ֵר ֶ
ְ 48וּב ֵכן ַא ֶתּם ְמ ִﬠ ִידים ְל ַמ ֲﬠ ֵשׂי ֲא ֵ
יהם׃
ת־ק ְב ֵר ֶ
ִכּי ֵהם ָה ְרגוּ א ָֹתם ְו ַא ֶתּם בּוֹנִ ים ֶא ִ
ַ 49בּ ֲﬠבוּר זֹאת כֹּה ָא ְמ ָרה ָח ְכ ַמת ָה ֱאל ִֹהים ִהנְ נִ י שׁ ֵֹל ַח
יחים ֵוּמ ֶהם יַ ַה ְרגוּ ֵוּמ ֶהם ְיִרדֹּפוּ׃
וּשׁ ִל ִ
יאים ְ
יהם נְ ִב ִ
ֲא ֵל ֶ
יאים ַה ָשּׁפוּ
ל־הנְּ ִב ִ
ן־הדּוֹר ַהזֶּ ה ַדּם ָכּ ַ
ְ 50ל ַמ ַﬠן ָיִדּ ֵרשׁ ִמ ַ
ן־הוָּ ֵסד ָה ָא ֶרץ׃
ְל ִמ ִ
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ד־דּם זְ ַכ ְריָ ה ֲא ֶשׁר נֶ ֱה ַרג ֵבּין ַה ִמּזְ ֵבּ ַח
ם־ה ֶבל ַﬠ ַ
ִ 51מ ַדּ ֶ
ן־הדּוֹר ַהזֶּ ה׃
ְו ַל ָבּיִת ָא ֵכן ֲאנִ י ַמגִּ יד ָל ֶכם ִכּי ָדרוֹשׁ ָיִדּ ֵרשׁ ִמ ַ
ת־מ ְפ ֵתּ ַח
י־ל ַק ְח ֶתּם ָל ֶכם ֶא ַ
תּוֹרה ִכּ ְ
 52אוֹי ָל ֶכם ַבּ ֲﬠ ֵלי ַה ָ
ת־ה ָבּ ִאים ִמבֹּא ִתּ ְכ ָלאוּ׃
ַה ָדּ ַﬠת ַא ֶתּם לֹא ָתבֹאוּ ָשׁ ָמּה ְו ֶא ַ
רוּשׁים
סּוֹפ ִרים ְו ַה ְפּ ִ
 53וַ יְ ִהי ְבּ ֵצאתוֹ ִמ ָשּׁם וַ יָּ ֵחלּוּ ַה ְ
וּל ִה ְתגָּ רוֹת בּוֹ ַﬠד ֲא ֶשׁר־יְ ַד ֵבּר ָקשׁוֹת׃
ְל ָה ֶצק־לוֹ ְ
 54וַ יֶּ ֶא ְרבוּ לוֹ ָלצוּד ָדּ ָבר ִמ ִפּיו ְל ַמ ַﬠן ְיִמ ְצאוּ ָﬠלָ יו ִשׂ ְטנָ ה׃
וַ יְ ִהי ֵבּין־כֹּה וָ כֹה וַ ֲהמוֹן ָה ָﬠם ִה ְת ַא ְסּפוּ ִל ְר ָבבוֹת
ל־ר ֵﬠהוּ ְוהוּא ֵה ֵחל ְל ַד ֵבּר
ר־דּ ְרכוּ ִאישׁ ַﬠ ֵ
ַﬠד ֲא ֶשׁ ָ
אשׁית כֹּל ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ִמ ְשּׂאֹר
ל־תּ ְל ִמ ָידיו ֵלאמֹר ְבּ ֵר ִ
ֶא ַ
רוּשׁים ֲהלֹא הוּא ַה ֲחנֻ ָפּה׃
ַה ְפּ ִ
ְ 2ו ֵאין ָדּ ָבר נִ ְס ָתּר ֲא ֶשׁר לֹא יִגָּ ֶלה ְו ֵאין נֶ ְﬠ ָלם ֲא ֶשׁר לֹא
יִוָּ ֵד ַﬠ׃
יִשּׁ ַמע ְל ֵﬠין ַה ָשּׁ ֶמשׁ ְו ַל ַחשׁ
ת־א ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ֶתּם ַבּח ֶֹשָׁ 
ָ 3ל ֵכן ֶא ֲ
ל־הגַּ גּוֹת׃
תוֹת ֶיכם ִה ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ָלאֹזֶ ן ֶח ֶדר ְבּ ֶח ֶדר ָיִקּ ֵרא ַﬠ ַ
ִשׂ ְפ ֵ
ל־תּ ְיראוּ ִמ ְפּנֵ י ְמ ִמ ֵיתי ַהגֵּ ו ֲא ֶשׁר
 4וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם א ֲֹה ַבי ַא ִ
ין־ל ֵאל יָ ָדם ְל ָה ַרע לוֹ עוֹד׃
ַא ֲח ֵרי ֵכן ֵא ְ
ת־מי ִת ָיראוּ יְ ראוּ אֹתוֹ ֲא ֶשׁר יָ ָדיו
ַ 5אֲ אנִ י ְמ ַחוֶּ ה ָל ֶכם ֶא ִ
יהנֹּם ָא ֵכן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם
מּוּמת ֶאל־גֵּ ִ
ת־ה ָ
ַרב לוֹ לְ ַה ְשׁ ִליֶ א ַ
אֹתוֹ ִתּ ָיראוּן׃
ין־א ַחת
ֲ 6הלֹא ִת ָמּ ַכ ְרנָ ה ָח ֵמשׁ ִצ ֳפּ ִרים ִבּ ְשׁנֵ י ִא ָסּ ִרים ְו ֵא ַ
ֵמ ֶהן נִ ְשׁ ַכּ ַחת ִל ְפנֵ י ֱאל ִֹהים׃
ל־תּ ְיראוּ
ֹאשׁ ֶכם נִ ְמנוּ ְב ִמ ְס ָפּר ֻכּלָּ ן ַא ִ
ם־שׂ ֲﬠרוֹת ר ְ
ְ 7ו ַא ֶתּם גַּ ַ
ֶﬠ ְר ְכּ ֶכם ַרב ִמ ִצּ ֳפּ ִרים ַרבּוֹת׃
יוֹדה ִבי ִל ְפנֵ י
ל־אישׁ ֲא ֶשׁר ֶ
 8וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י ַמגִּ יד ָל ֶכם ָכּ ִ
יוֹדה בוֹ ִל ְפנֵ י ַמ ְל ֲא ֵכי ָה ֱאל ִֹהים׃
ן־ה ָא ָדם ֶ
ם־כּן ֶבּ ָ
י־א ָדם גַּ ֵ
ְבנֵ ָ
שׁ־בּי ִל ְפנֵ י ְבנֵ י ָא ָדם ַא ֲכ ֶחשׁ־בּוֹ ִל ְפנֵ י
ִ 9וּמי ֲא ֶשׁר יְ ַכ ֶח ִ
ם־אנִ י׃
ַמ ְל ֲא ֵכי ָה ֱאל ִֹהים גַּ ֲ
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ן־ה ָא ָדם ָיִסּ ַלח לוֹ ַא
ל־אישׁ ֲא ֶשׁר יְ ַד ֵבּר ָדּ ָבר ְבּ ֶב ָ
ָ 10כּ ִ
ת־רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ לוֹ לֹא ָיִסּ ַלח לוֹ׃
ַ
ַה ְמגַ ֵדּף ֶא
אשׁים
י־ה ְכּנֵ ֶסת ְו ִל ְפנֵ י ָה ָר ִ
ל־בּ ֵתּ ַ
ְ 11ו ַכ ֲא ֶשׁר יָ ִביאוּ ֶא ְת ֶכם ֶא ָ
ל־תּ ֶח ְרדוּ ֵלאמֹר ֵא ָיכה נְ ַד ֵבּר אוֹ ַמה־נְּ ַד ֵבּר׃
יטים ַא ֶ
ְו ַה ַשּׁ ִל ִ
י־רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ יְ ַחוֶּ ה ָל ֶכם ְבּ ֶﬠ ֶצם ָה ֵﬠת ַה ִהיא ֵאת ֲא ֶשׁר
ַ
ִ 12כּ
ְתּ ַד ֵבּרוּן׃
ת־א ִחי ְל ַחלֵּ ק
ן־ה ָﬠם ַר ִבּי ַצו ֶא ָ
ֹאמר ֵא ָליו ֶא ָחד ִמ ָ
 13וַ יּ ֶ
ת־היְ ֻר ָשּׁה׃
ִא ִתּי ֶא ַ
ן־א ָדם ִמי ָשׂ ַמנִ י ְלשׂ ֵֹפט ֲﬠ ֵל ֶיכם אוֹ
ֹאמר ֶבּ ָ
 14וַ יַּ ַﬠן אֹתוֹ וַ יּ ַ
ִל ְמ ַחלֵּ ק׃
ל־בּ ַצע ַמ ֲﬠ ַשׁקּוֹת
יהם ְראוּ ְו ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ִמ ָכּ ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 15וַ יּ ֶ
ִכּי לֹא ְברֹב נְ ָכ ִסים ַחיֵּ י ָא ָדם׃
ֹאמר ִאישׁ ָﬠ ִשׁיר ָהיָ ה ֲא ֶשׁר
יהם ְמ ָשׁלוֹ וַ יּ ַ
 16וַ יִּ ָשּׂא ֲא ֵל ֶ
בוּאה ְל ַמ ְכ ִבּיר׃
ָשׂ ֵדהוּ ָﬠ ָשׂה ְפּ ִרי ְת ָ
ין־לי ָמקוֹם
ה־א ֱﬠ ֶשׂה ִכּי ֵא ִ
ל־לבּוֹ ָמ ֶ
ְ 17והוּא ִד ֵבּר ַﬠ ִ
בוּא ִתי׃
ת־תּ ָ
ְל ָה ִכיל ֶא ְ
ת־בּ ֵתּי ַה ִמּ ְס ְכּנוֹת
ֹאמר זֶ ה ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ע ֶֹשׂה ֶא ֱהרֹס ֶא ָ
 18וַ יּ ַ
ל־טוּבי׃
ִ
דוֹלים ֵמ ֶהם ֶא ְבנֶ ה ְו ָשׁ ָמּה ֶא ֱאסֹף ְדּגָ נִ י ְו ָכ
וּגְ ִ
בוּרה
טוֹבה ַה ְר ֵבּה ְצ ָ
ְ 19וכֹה א ַֹמר ְלנַ ְפ ִשׁי יֶ שׁ־לָ  נַ ְפ ִשׁי ָ
ילי׃
ְליָ ִמים ַר ִבּים ֵה ָרגְ ִﬠי ִא ְכ ִלי ְשׁ ִתי ְוגִ ִ
ַ 20אֱ אל ִֹהים ָא ַמר לוֹ ָס ָכל ַבּלַּ יְ ָלה ַהזֶּ ה ְיִד ְרשׁוּ
ינוֹת׃
יִהיֶ ה ֲא ֶשׁר ֲה ִכ ָ
ֶאת־נַ ְפ ְשִׁ מ ֶמּ וּלְ ִמי ְ
ֵ 21כּן הוּא ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר יֶ ֱא ַצר לוֹ א ָֹצרוֹת ְל ַבדּוֹ ְו ֵאין לוֹ
ע ֶֹשׁר ֵלאל ִֹהים׃
ל־כּן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם לֹא ָתחוּשׁוּ
ל־תּ ְל ִמ ָידיו ַﬠ ֵ
ֹאמר ֶא ַ
 22וַ יּ ֶ
ֹאכל אוֹ ִל ְב ַשׂ ְר ֶכם ַמה־נִ ְל ָבּשׁ׃
ְלנַ ְפ ְשׁ ֶכם לֵ אמֹר ַמה־נּ ֵ
בוּשׁיו׃
ֵ 23הן ֵﬠ ֶרַ הנֶּ ֶפשׁ ַרב ֵמא ֶֹכל ְו ֵﬠ ֶרַ הגּוּף ִמלְּ ָ
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יִק ְצרוּ ְו ֵאין
ל־הע ְֹר ִבים ֲא ֶשׁר לֹא יִזְ ְרעוּ ְולֹא ְ
ִ 24ה ְתבּוֹנְ נוּ ֶא ָ
גוּרה אוֹ ג ֶֹרן וֵ אל ִֹהים נָ ַתן ָל ֶהם ַל ְח ָמם ָוּמה ַרב
ָל ֶהם ְמ ָ
ֶﬠ ְר ְכּ ֶכם ֵמעוֹף ָכּנָ ף׃
ל־קוֹמתוֹ גּ ֶֹמד ֶא ָחד ֵﬠ ֶקב
ָ
הוֹסיף ַﬠ
יוּכל ְל ִ
ִ 25וּמי ִמ ֶכּם ַ
ַדּ ֲאגָ תוֹ׃
ה־תּוֹﬠילוּ
ִ
תוּכלוּ ֲﬠשׂוֹת ַמ
ל־כּן ִאם ָדּ ָבר ָקטֹן לֹא ְ
ְ 26ו ַﬠ ֵ
ְב ַד ֲאגַ ְת ֶכם ְליֶ ֶתר ַה ְדּ ָב ִרים׃
שּׁוֹשׁנִּ ים ֵא ָיכה יַ ֲﬠלוּ יָ ִציצוּ ְולֹא יִיגְ עוּן
ל־ה ַ
ַ 27ה ִבּיטוּ ֶא ַ
ֹא־היָ ה
ל־ה ָדרוֹ ל ָ
יִטווּן וַ ֲאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכם גַּ ם ְשׁלֹמֹה ְבּ ָכ ֲ
ְולֹא ְ
ָלבוּשׁ ְכּ ֶא ָחד ֵמ ֵהנָּ ה׃
ת־ﬠ ֶשׂב ַה ָשּׂ ֶדה ֲא ֶשׁר יָ ִציץ
ם־כּ ָכה יַ ֲﬠ ֶטה ֱאל ִֹהים ֶא ֵ
ְ 28ו ִא ָ
י־א ְת ֶכם ְק ַטנֵּ י ֱא ֻמנָ ה׃
וּל ָמ ֳח ָרתוֹ יֻ ַתּן ַבּ ַתּנּוּר ַאף ִכּ ֶ
ַהיּוֹם ְ
ה־תּ ְשׁתּוּ ְולִ ְבּ ֶכם
ֹאכלוּ ַוּמ ִ
ם־א ֶתּם לֹא ְת ַב ְקּשׁוּ ַמה־תּ ְ
ְ 29וגַ ַ
נוּﬠ ֵהנָּ ה וָ ֵהנָּ ה׃
לֹא יָ ַ
י־אלֶּ ה
ִ 30כּי ָכּ ֵאלֶּ ה ְמ ַב ְק ִשׁים גּוֹיֵ י ָה ֲא ָרצוֹת וַ ֲא ִב ֶיכם י ֵֹד ַﬠ ִכּ ֵ
ָצ ְר ֵכ ֶיכם ֵה ָמּה׃
ת־מ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים ְו ַה ֲח ָפ ִצים ָה ֵהם יִנָּ ְתנוּ
ַ 31אַ בּ ְקּשׁוּ ֶא ַ
נוֹספוֹת׃
ָל ֶכם ַמ ָתּנוֹת ָ
ל־תּ ָירא ֵﬠ ֶדר ָקטֹן ִכּי ֵח ֶפץ ֲא ִב ֶיכם הוּא ָל ֵתת ָל ֵכם
ַ 32א ִ
ֶאת ַה ַמּ ְלכוּת׃
ִ 33מ ְכרוּ ֶאת ֲא ֶשׁר ָל ֶכם ְוּתנוּ לָ ֶא ְביוֹנִ ים ֲﬠשׂוּ ָל ֶכם ְצרֹרוֹת
עוֹלם
אוֹצר ַבּ ָשּׁ ַמיִם ֲא ֶשׁר לֹא יִגָּ ַרע ִמ ֶמּנּוּ ְל ָ
ֲא ֶשׁר לֹא יִבֹּלוּ ְו ָ
ֹאכ ֶלנּוּ׃
גַּ נָּ ב לֹא־יִגַּ שׁ ָשׁ ָמּה ְו ָﬠשׁ לֹא י ְ
ם־ל ַב ְב ֶכם׃
אוֹצ ְר ֶכם ָשׁם יְ ִהי גַּ ְ
ִ 34כּי ִבּ ְקמוֹם ַ
ִ 35ה ְתיַ ְצּבוּ ְבּ ָמ ְתנַ יִם ֲחגֻ ִרים ְונֵ רוֹת דּ ְֹל ִקים׃
ן־ח ֻתנָּ תוֹ
יהם ִמ ֲ
 36וֶ ֱהיוּ ַכ ֲאנָ ִשׁים ְמ ַח ִכּים ְלשׁוּב ֲאדֹנֵ ֶ
ְו ַכ ֲא ֶשׁר יָ בֹא ְו ְיִדפֹּק ְיִפ ְתחוּ־לוֹ ְכּ ָרגַ ע׃
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יהם ְיִמ ָצ ֵאם
ַ 37א ְשׁ ֵרי ָה ֲﬠ ָב ִדים ָה ֵהם ֲא ֶשׁר ְבּשׁוּב ֲאדֹנֵ ֶ
ל־מ ְשׁ ַמ ְר ָתּם ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי הוּא יַ ֲחגֹר
שׁ ְֹק ִדים ַﬠ ִ
ישׁ ֵרת א ָֹתם׃
יִק ַרב ִו ָ
ל־ה ֻשּׁ ְל ָחן ְו ְ
יוֹשׁ ֵיבם ֶא ַ
ָמ ְתנָ יו ִ
ישׁית ְו ֵכן
ם־בּ ְשּׁלִ ִ
ם־בּ ַא ְשׁ ֻמ ָרה ַה ֵשּׁנִ ית יָ בֹא אוֹ ִא ַ
ִ 38א ָ
ְיִמ ָצ ֵאם ַא ְשׁ ֵרי ָה ֲﬠ ָב ִדים ָה ֵהם׃
ת־ה ָשּׁ ָﬠה
ל־לב ִכּי־לוּ יָ ַדע ַבּ ַﬠל ַה ַבּיִת ֶא ַ
ְ 39וזֹאת ִשׂימוּ ַﬠ ֵ
ל־מ ְשׁ ַמ ְרתּוֹ ְולֹא־נָ ַתן ַל ְחתֹּר
ָבּה יָ בוֹא ַהגַּ נָּ ב ָהיָ ה ע ֵֹמד ַﬠ ִ
ְבּ ֵביתוֹ׃
ן־ה ָא ָדם יָ בוֹא ְבּ ָשׁ ָﬠה
ם־א ֶתּם ֱהיוּ נְ כֹנִ ים ִכּי ֶבּ ָ
ָ 40ל ֵכן גַּ ַ
ל־לב׃
ֲא ֶשׁר לֹא ָת ִשׂימוּ ַﬠ ֵ
ת־ה ָמּ ָשׁל ַהזֶּ ה אוֹ
את ֶא ַ
ֹאמר ֶפּ ְטרוֹס ֲה ָלנוּ ֲאדֹנֵ ינוּ נָ ָשׂ ָ
 41וַ יּ ֶ
ִאם־גַּ ם ְל ֻכלָּ ם׃
ֹאמר ָה ָאדוֹן ִוּמי־הוּא ִאישׁ נֶ ֱא ָמן ְונָ בוֹן ֲא ֶשׁר ֲאדֹנָ יו
 42וַ יּ ֶ
ת־א ְכ ָלם ְבּ ִﬠתּוֹ׃
ל־בּנֵ י ֵביתוֹ ָל ֵתת ָל ֵהם ֶא ָ
ִה ְפ ִקידוֹ ַﬠ ְ
ַ 43א ְשׁ ֵרי ָה ֶﬠ ֶבד ַההוּא ֲא ֶשׁר ְבּבֹאוֹ ְיִמ ָצ ֶאנּוּ ֲאדֹנָ יו ִכּי ֵכן
ָﬠ ָשׂה׃
ל־א ֶשׁר יֶ שׁ־לוֹ׃
ל־כּ ֲ
ָ 44א ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי יַ ְפ ִק ֵדהוּ ַﬠ ָ
ֹאמר ְבּ ִלבּוֹ בּ ֵֹשׁשׁ ֲאדֹנִ י ָלבֹא ְו ֵה ֵחל
ם־ה ֶﬠ ֶבד ַההוּא י ַ
ְ 45ו ִא ָ
ת־ה ְשּׁ ָפחוֹת ְו ֶל ֱאכֹל ְו ִל ְשׁתּוֹת
ת־ה ֲﬠ ָב ִדים ְו ֶא ַ
ְל ַהכּוֹת ֶא ָ
ְו ִל ְשׁכֹּר׃
 46בֹּא יָ בֹא ֲאדֹנֵ י ָה ֶﬠ ֶבד ַההוּא ְבּיוֹם ֲא ֶשׁר לֹא־יְ ַצ ֶפּה לּוֹ
סּוֹר ִרים ֵיִתּן
ת־ה ְ
ישׁ ֵסּף אֹתוֹ ְו ֶא ַ
ְוּב ָשׁ ָﬠה ֲא ֶשׁר לֹא־יֵ ַדע ִו ַ
ֶח ְלקוֹ׃
ְ 47ו ָה ֶﬠ ֶבד ַהיּ ֵֹד ַﬠ ָמה ְרצוֹן ֲאדֹנָ יו ְולֹא יָ חוּשׁ ְולֹא יַ ֲﬠ ֶשׂה
ִכ ְרצֹנוֹ יִוָּ ֵסר ְבּ ַמכּוֹת ָקשׁוֹת׃
ְ 48והוּא ֲא ֶשׁר ֵאינֶ נּוּ י ֵֹד ַﬠ ְו ָﬠ ָשׂה ֵח ְטא ִמ ְשׁ ַפּט ַמכּוֹת יִוָּ ֵסר
ל־אישׁ ֲא ֶשׁר נִ ַתּן־לוֹ ַה ְר ֵבּה ָיִדּ ֵרשׁ ִמנֶּ נּוּ
ְבּ ַמכּוֹת ַקלּוֹת ִכּי ָכ ִ
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ַה ְר ֵבּה ְו ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָה ְפ ַקד ְבּיָ דוֹ ִפּ ָקּדוֹן ָרב ֵכּן יְ ֻב ַקּשׁ ִמיָּ דוֹ
ְבּ ַקו יָ ֵתר׃
ה־ח ְפ ִצי עוֹד ִאם
אתי ְל ַה ְב ִﬠיר ֵאשׁ ָבּ ָא ֶרץ ַוּמ ֶ
 49וַ ֲאנִ י ָב ִ
ְכּ ָבר בּ ָֹﬠ ֶרת׃
י־תתֹּם׃
ה־צּר ִלי ַﬠד ִכּ ִ
ל־בּהּ ַוּמ ַ
ילה ָﬠ ַלי ְל ִה ָטּ ֶב ָ
ם־ט ִב ָ
ְ 50וגַ ְ
אתי ָל ֵתת ָשׁלוֹם ָבּ ָא ֶרץ ֲאנִ י א ֵֹמר
ַ 51ה ִאם ַתּ ְח ְשׁבוּן ִכּי ָב ִ
ם־מ ֲחל ֶֹקת׃
ֹא־כן ִכּי ִא ַ
ָל ֶכם ל ֵ
יִהיוּ ְבּ ַביִת ֶא ָחד יָ קוּמוּ ֵמ ַﬠ ָתּה ְשׁל ָֹשׁה
ם־ח ִמ ָשּׁה ְ
ִ 52כּי ִא ֲ
ל־שׁל ָֹשׁה׃
וּשׁנַ יִם ַﬠ ְ
ל־שׁנַ יִם ְ
ַﬠ ְ
ָ 53אב יָ קוּם ִבּ ְבנוֹ ֵוּבן ְבּ ָא ִביו ֵאם ְבּ ִב ָתּהּ ַוּבת ְבּ ִא ָמּהּ ָחמוֹת
ְבּ ַכלַּ ָתהּ ְו ַכלָּ ה ַבּ ֲחמ ָֹתהּ׃
ל־המוֹן ָה ָﬠם ַכּ ֲא ֶשׁר ִתּ ְראוּ ָﬠנָ ן עֹלֶ ה
ֹאמר גַּ ם ֶא ֲ
 54וַ יּ ֶ
יִהיֶ ה׃
ִמ ַמּ ֲﬠ ָרב ָתּ ִחישׁוּ ְל ַהגִּ יד ִכּי יָ בֹא גֶ ֶשׁם ְו ֵכן ְ
יִהיֶ ה׃
ֹאמרוּ ִכּי חֹם יָ בֹא ְו ֵכן ְ
ם־רוּח נֶ גֶ ב נ ֶֹשׁ ֶבת תּ ְ
ַ
ְ 55ו ִא
ת־פּנֵ י
ת־פּנֵ י ָה ָא ֶרץ ְו ֶא ְ
ֵ 56הן יְ ַד ְﬠ ֶתּם ֲחנֵ ִפים ִל ְבחֹן ֶא ְ
ת־ה ֵﬠת ַהזֹּאת׃
ַה ָשּׁ ָמיִם וְ ֵאי לֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִל ְבחֹן גַּ ם ֶא ָ
תוֹציאוּ ִמ ְשׁ ָפּט יָ ָשׁר׃
רוּח ִמ ִבּנַ ְת ֶכם ָל ָמּה לֹא ִ
ְ 57וגַ ם ֵמ ַ
ל־הרֹאשׁ ִה ְת ַא ֵמּץ ְל ִהנָּ ֵצל
ם־אישׁ ִר ְיבֶ א ָ
ַ 58כּ ֲא ֶשׁר ֵתּ ֵלִ ﬠ ִ
ילִ ל ְפנֵ י ַהשּׁ ֵֹפט ְו ַהשּׁ ֵֹפט יַ ְסגִּ ְיר
ן־יוֹב ְ
עוֹדַ ב ָדּ ֶרֶ פּ ִ
ִמיָּ דוֹ ְ
שּׁוֹטר ֶיִתּנְ ְ ל ֵבית ַהסּ ַֹהר׃
שּׁוֹטר ְו ַה ֵ
ְבּיַ ד ַה ֵ
ר־תּ ַשׁלֵּ ם
 59וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ְלִ כּי לֹא ַת ֲﬠ ֶלה ִמ ָשּׁם ַﬠד ֲא ֶשׁ ְ
רוּטה ָה ַא ֲחרֹנָ ה׃
ת־ה ְפּ ָ
ֶא ַ
ת־דּ ַבר
ָבּ ֵﬠת ַה ִהיא ָבּאוּ ֲאנָ ִשׁים וַ יַּגִּ ידוּ לוֹ ֶא ְ
יהם׃
ילטוֹס ָמ ַסָ דּ ָמם ַﬠל־זִ ְב ֵח ֶ
ילים ֲא ֶשׁר ִפּ ָ
ַהגְּ ִל ִ
ילים
י־הגְּ ִל ִ
יהם ַה ִאם ַתּ ְח ְשׁבוּ ִכּ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 2וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ָה ֵהם ָהיוּ ַח ָטּ ִאים ִמ ָכּל־י ְֹשׁ ֵבי ַהגָּ ִליל ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר־נָ ְשׂאוּ
עֹנֶ שׁ זֶ ה׃
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ֹא־כן ְו ִאם ַא ֶתּם לֹא ָתשׁוּבוּ ֻכּ ְל ֶכם
ֲ 3אנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ל ֵ
ֹאבדוּ׃
מוֹ־כן תּ ֵ
ְכּ ֵ
יהם ַה ִמּגְ ָדּל
 4אוֹ ְשׁמֹנָ ה ָﬠ ָשׂר ָה ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר נָ ַפל ֲﬠלֵ ֶ
ל־ישׁ ֵבי
י־א ֵשׁ ִמים ָהיוּ ִמ ָכּ ְ
ִבּ ְשׁלּ ַֹח וָ ֵמתוּ ֲה ַת ְח ְשׁבוּ ִכּ ֲ
רוּשׁ ָליִם׃
יְ ָ
ֹא־כן ְו ִאם ַא ֶתּם לֹא ָתשׁוּבוּ ֻכּלְּ ֶכם
ֲ 5אנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ל ֵ
ֹאבדוּ׃
מוֹ־כן תּ ֵ
ְכּ ֵ
ֹאמר ִאישׁ ֶא ָחד ָהיָ ה ֲא ֶשׁר־לוֹ ְת ֵאנָ ה
 6וַ יִּ ָשׂא ְמ ָשׁלוֹ וַ יּ ֶ
ת־פּ ְריָ הּ ְולֹא ָמ ָצא׃
טוּﬠה ְב ַכ ְרמוֹ וַ יָּ בֹא ְל ַב ֵקּשׁ ֶא ִ
נְ ָ
אתי
ל־הכּ ֵֹרם ִהנֵּ ה־זֶ ה ָשׁלשׁ ָשׁנִ ים ָבּ ִ
ֹאמר ֶא ַ
 7וַ יּ ֶ
אתי ְכּרֹת
ת־פּ ְריָ הּ ְולֹא ָמ ָצ ִ
ל־ה ְתּ ֵאנָ ה ַהזֹּאת ְל ַב ֵקּשׁ ֶא ִ
ֶא ַ
ת־א ְד ָמ ִתי׃
א ָֹתהּ ִכּי ָל ָמּה־זֶּ ה ַת ְשׁ ִחית ֶא ַ
ֹאמר ֵא ָליו ֲאדֹנִ י ַהנַּ ח ָלהּ עוֹד ַה ָשּׁנָ ה ַהזֹּאת ַﬠד
 8וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ֶ
י־א ְﬠדֹּר ְו ֶא ֵתּן דּ ֶֹמן ִמ ָסּ ִביב לָ הּ׃
ִכּ ֶ
ם־איִן ִתּ ְכרֹת א ָֹתהּ׃
אוּלי ַתּ ֲﬠ ֶשׂה ְפ ִרי ַבּ ָשּׁנָ ה ַה ָבּ ָאה ְו ִא ַ
ַ
9
י־ה ְכּנֵ ֶסת׃
 10וַ יְ ִהי ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת וַ יְ ַל ֵמּד ְבּ ַא ַחד ָבּ ֵתּ ַ
רוּחהּ וַ ֶתּ ֱח ַלשׁ זֶ ה ְשׁמֹנֶ ה ֶﬠ ְשׂ ֶרה
ְ 11ו ָשׁם ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר ִכּ ֲה ָתה ָ
סוֹמְ ו ֵאין ז ֵֹקף ָלהּ׃
פוּפה ְו ֵאין ֵ
ָשׁנָ ה ְו ִהיא ְכ ָ
יה ִא ָשּׁה ִהנֵּ ה
ֹאמר ֵא ֶל ָ
שׁוּﬠ וַ יִּ ְק ָרא וַ יּ ֶ
 12וַ יַּ ְרא א ָֹתהּ יֵ ַ
ֻחלַּ ְצ ְתּ ֵמ ָח ְליֵ ׃
קוֹמ ָתה
יה וַ ְתּ ַמ ֵהר וַ ַתּ ֲﬠמֹד ִבּ ְמלֹא ָ
 13וַ יָּ ֶשׂם ֶאת־יָ ָדיו ָﬠלֶ ָ
וַ ִתּ ֵתּן ָכּבוֹד ֵלאל ִֹהים׃
שׁוּﬠ
ית־ה ְכּנֵ ֶסת ָח ָרה־לוֹ ִכּי ִר ָפּא יֵ ַ
ַ 14א רֹאשׁ ֵבּ ַ
ל־ה ָﬠם ֵשׁ ֶשׁת יָ ִמים ֵתּ ָﬠ ֶשׂה
ֹאמר ֶא ָ
ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ֶ
אכה ָבּ ֵאלֶּ ה בֹּאוּ ְו ֵה ָר ְפאוּ וְ לֹא ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת׃
ל־מ ָל ָ
ָכ ְ
ֹאמר ֵא ָליו ֲחנֵ ִפים ֲהלֹא ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֶכּם
 15וַ יַּ ַﬠן ָה ָאדוֹן וַ יּ ֶ
יוֹל ֶיכנּוּ ְל ַה ְשׁקֹתוֹ
ן־ה ֵאבוּס ְו ִ
יַ ִתּיר ֶאת־שׁוֹרוֹ ְו ֶאת ֲחמֹרוֹ ִמ ָ
ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת׃
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ת־א ְב ָר ָהם זֹאת ֲא ֶשׁר ָא ַסר א ָֹתהּ ַה ָשּׂ ָטן זֶ ה ְשׁמֹנֶ ה
ַ 16וּב ַ
יה ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת׃
סוּר ָ
ֶﬠ ְשׂ ֶרה ָשׁנָ ה לֹא ֻת ַתּר ֵמ ֲא ֶ
קוֹמ ָמיו וַ יִּ ְשׂ ַמח
ל־מ ְת ְ
ִ 17וּמ ֵדּי ַד ְבּרוֹ ָכזֹאת ָח ְפרוּ ָכּ ִ
ל־הגְּ דֹלוֹת ֲא ֶשׁר ָﬠ ְשׂ ָתה יָ דוֹ׃
ל־כּ ַ
ל־ה ָﬠם ַﬠ ָ
ָכּ ָ
ה־דּמוּת לְ ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים ָוּמה ַא ְשׁוֶ ה ָלהּ׃
ֹאמר ַמ ְ
 18וַ יּ ֶ
ִ 19דּ ְמיוֹנָ הּ ְכּגַ ְרגַּ ר ַח ְר ָדּל ֲא ֶשׁר ָל ַקח ִאישׁ וַ יִּ ְתּנֵ הוּ ְבגַ נּוֹ
ד־א ֶשׁר עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִם ִקנְּ נוּ
וַ יִּ ְצ ַמח וַ יְ ִהי ְל ֵﬠץ גָּ דוֹל ַﬠ ֲ
ַבּ ֲﬠנָ ָפיו׃
ה־דּמוּת ְל ַמלְ כוּת ָה ֱאל ִֹהים׃
ֹאמר ַמ ְ
יּוֹסף וַ יּ ַ
 20וַ ֶ
ִ 21דּ ְמיוֹנָ הּ ִכּ ְשׂאֹר ֲא ֶשׁר לָ ְק ָחה ִא ָשּׁה וַ ָתּ ָלשׁ ִבּ ְשׁלשׁ ְס ִאים
ל־ה ֲﬠ ִר ָיסה׃
ד־א ֶשׁר ָח ְמ ָצה ָכּ ָ
ֶק ַמח ַﬠ ֲ
סוֹﬠ
 22וַ יַ ֲﬠבֹר ֶדּ ֶרָ ﬠ ִרים ְוּכ ָפ ִרים ָﬠבוֹר ְו ַל ֵמּד וְ נָ ַ
רוּשׁ ָליְ ָמה׃
יְ ָ
 23וַ יִּ ְשׁ ָא ֵלהוּ ִאישׁ לֵ אמֹר ֲאדֹנִ י ֲה ַרק ְמ ֵתי ִמ ְס ָפּר יִוָּ ֵשׁעוּ׃
יהם ִה ְת ַא ְמּצוּ ָלבֹא ַבּ ַשּׁ ַﬠר ַה ָצּר ִכּי ֲאנִ י א ֵֹמר
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 24וַ יּ ֵ
יוּכלוּ ָלבֹא׃
ָל ֶכם ַר ִבּים יְ ַב ְקשׁוּ וְ לֹא ְ
ת־ה ָדּ ֶלת
ָ 25בּ ֵﬠת ַה ִהיא ֲא ֶשׁר יָ קוּם ֲאדֹנֵ י ַה ַבּיִת ְו ָסגַ ר ֶא ַ
ל־ה ֶדּלֶ ת לֵ אמֹר
ְו ַא ֶתּם ָתּבֹאוּ וְ ַת ַﬠ ְמדוּ ִמחוּץ ִמ ְת ַדּ ְפּ ִקים ַﬠ ַ
ֹאמר לֹא יָ ַד ְﬠ ִתּי ֶא ְת ֶכם
ח־לנוּ ְוהוּא יַ ֲﬠנֶ ה ְוי ַ
ֲאדֹנֵ ינוּ ְפּ ַת ָ
י־מזֶּ ה ַא ֶתּם׃
ֵא ִ
ָ 26אז ָתּ ֵחלּוּ ֵלאמֹר ֲהלֹא ָא ַכ ְלנוּ ְו ָשׁ ִתינוּ ְל ָפנֶ י
תּוֹרה׃
הוֹר ָית לָּ נוּ ָ
ִוּב ְרחֹב ֵֹתינוּ ֵ
י־מזֶּ ה ַא ֶתּם
ְ 27והוּא יַ ֲﬠנֶ ה ֵהן ֲאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכם לֹא יָ ַד ְﬠ ִתּי ֵא ִ
סוּרוּ ִמ ֶמּנִּ י ָכּל־פּ ֲֹﬠ ֵלי ָאוֶ ן׃
יִהיֶ ה ְב ִכי וַ ֲחרֹק ִשׁנָּ יִם ִכּי ִת ְראוּ ַא ְב ָר ָהם ְו ְיִצ ָחק
ְ 28ו ָאז ְ
יאים ְבּ ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים ְו ַא ֶתּם נִ ָדּ ִחים
ל־הנְּ ִב ִ
ְויַ ֲﬠקֹב ְו ָכ ַ
ִתּ ְהיוּ ִמחוּץ׃
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ִ 29וּמ ִמּזְ ָרח ִוּמ ַמּ ֲﬠ ָרב ִוּמ ָצּפוֹן ִוּמיָּ ם יָ בֹאוּ ְויֵ ְשׁבוּ ִﬠ ָמּם
ְבּ ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים׃
יִהיוּ ִראשֹׁנִ ים ְו ִראשֹׁנִ ים ֲא ֶשׁר
ְ 30ו ִהנֵּ ה יֵ שׁ ַא ֲחרֹנִ ים ֲא ֶשׁר ְ
יִהיוּ ַא ֲחרֹנִ ים׃
ְ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ֵצא
רוּשׁים וַ יּ ְ
ַ 31בּ ָשּׁ ָﬠה ַה ִהיא ָבּאוּ ִמ ְקצוֹת ַה ְפּ ִ
הוֹרדוֹס ְמ ַב ֵקּשׁ ְל ָה ְרגֶ ׃
ְו ֵלִ מזֶּ ה ִכּי ְ
שּׁוּﬠל ַהזֶּ ה ִהנְ נִ י ְמגָ ֵרשׁ
יהם ְלכוּ ְו ַהגִּ ידוּ ַל ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 32וַ יּ ֶ
חוֹלים ַהיּוֹם ְוּביוֹם ָמ ָחר ַוּביּוֹם
ִ
רוּחוֹת ָרעוֹת ְור ֵֹפא
ד־ק ִצּי׃
ישׁי ָאבֹא ַﬠ ִ
ַה ְשּׁ ִל ִ
וּליוֹם ַה ָבּא ַא ֲח ָריו
וּליוֹם ָמ ָחר ְ
ַ 33אָ הלוֵֹ א ֵלַ היּוֹם ְ
ירוּשׁ ָליִם׃
ֹאבד ִמחוּץ ִל ָ
ִכי ֵכן לֹא־יֵ ָﬠ ֶשׂה ִכּי נָ ִביא י ַ
יאים ְו ַהסּ ֶֹק ֶלת
ת־הנְּ ִב ִ
רוּשׁ ַליִם ַהה ֶֹרגֶ ת ֶא ַ
רוּשׁ ַליִם יְ ָ
 34יְ ָ
ד־כּ ֶמּה ְפ ָﬠ ִמים ָח ַפ ְצ ִתּי ְל ַק ֵבּץ
לוּחים ֵא ָליִַ ﬠ ַ
ת־ה ְשּׁ ִ
ֶא ַ
יה
יה ַתּ ַחת ְכּנָ ֶפ ָ
ת־א ְפר ֶֹח ָ
ת־בּנַ יִַ כּ ֲא ֶשׁר ְתּ ַק ֵבּץ ַתּ ְרנְ ג ֶֹלת ֶא ֶ
ֶא ָ
ְולֹא ֲא ִב ֶיתם׃
יִשּׁ ֵאר ָל ֵכם ָח ְר ָבּה וַ ֲאנִ י ָא ֵמן א ֵֹמר ָל ֶכם
ִ 35הנֵּ ה ֵבּ ְית ֶכם ָ
ֹאמרוּן ָבּרוַּ ה ָבּא ְבּ ֵשׁם יְ הוָֹה׃
ִכּי לֹא ִת ְר ֻאנִ י עוֹד ַﬠד ִכּי־ת ְ
אשׁי
ל־בּית ֶא ָחד ֵמ ָר ֵ
וַ יְ ִהי ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת וַ יָּ בֹא ֶא ֵ
רוּשׁים ֶל ֱאכֹל ָל ֶחם ְו ֵהם ָא ְרבוּ לוֹ׃
ַה ְפּ ִ
ְ 2ו ִהנֵּ ה ִאישׁ ְל ָפנָ יו ֲא ֶשׁר ְבּ ָשׂרוֹ ָצ ָבה ָמיִם׃
רוּשׁים
ל־ה ְפּ ִ
תּוֹרה ְו ֶא ַ
ל־בּ ֲﬠ ֵלי ַה ָ
ֹאמר ֶא ַ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 3וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
תּוֹרה ְל ַר ֵפּא ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ִאם־לֹא וַ יַּ ֲח ִרישׁוּ׃
ֵלאמֹר ֲה ִכי ַכ ָ
 4וַ יִּ ַקח וַ יִּ ְר ָפּא אֹתוֹ וַ יְ ַשׁלְּ ֵחהוּ׃
י־מ ֶכּם ֲא ֶשׁר ֲחמֹרוֹ אוֹ שׁוֹרוֹ נָ ַפל
יהם ִמ ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 5וַ יּ ֶ
ל־הבּוֹר ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְולֹא יָ ִחישׁ ַמ ֲﬠ ֵשׂהוּ ְל ַה ֲﬠלֹתוֹ׃
ֶא ַ
ְ 6ולֹא יָ ְכלוּ ְל ָה ִשׁיב ָדּ ָבר ַﬠל־זֹאת׃
אשׁי
ת־ר ֵ
ת־ה ְקּ ֻר ִאים ֲא ֶשׁר ָבּ ֲחרוּ ָל ֶהם ֶא ָ
ְ 7ו ִכ ְראוֹתוֹ ֶא ַ
ֹאמר׃
יהם וַ יּ ַ
ת־מ ָשׁלוֹ ֲא ֵל ֶ
מּוֹשׁבוֹת וַ יִּ ָשּׂא ֶא ְ
ַה ָ
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ל־מוֹשׁב
ָ
ל־ח ֻתנָּ תוֹ לֹא ֵת ֵשׁב ַﬠ
י־יִק ָרא א ְֹתִ אישׁ ֶא ֲ
ִ 8כּ ְ
ָהרֹאשׁ ֶפּן־נִ ְק ָרא ָשׁם ִאישׁ נִ ְכ ָבּד ִמ ֶמּ׃
ת־שׁנֵ ֶיכם ְו ָא ַמר ֵא ֶליַ הנַּ ח
ָ 9וּבא ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָק ָרא ֶא ְ
מּוֹשׁב
ת־ה ָ
קוֹמָ ל ִאישׁ ַהזֶּ ה וְ ָאז ָתּקוּם ְבּ ָב ְשׁ ְתָּ ל ַק ַחת ֶא ַ
ְמ ְ
ַה ָשּׁ ֵפל׃
מּוֹשׁב ַה ָשּׁ ֵפל ְו ַהקּ ֵֹרא
ל־ה ָ
ַ 10אִ אם ָקרוּא ַא ָתּה ֵלְ ו ֵשׁב ַﬠ ַ
ה־ל
ֹאמר ֵא ֶלי יְ ִד ִידי ֲﬠ ֵלה ִמזֶּ ה ָמ ְﬠ ָלה ְו ָהיָ ְ
א ְֹת יָ בֹא ְוי ַ
ל־היּ ְֹשׁ ִבים ִבּ ְמ ִס ָבּה ִﬠ ָמּ׃
ְל ָכבוֹד ִל ְפנֵ י ָכּ ַ
רוּח יִנָּ ֵשׂא׃
וּשׁ ַפל ַ
יִשּׁ ֵפל ְ
ל־ה ִמּ ְתנַ ֵשּׂא ְבגַ ֲאוָ תוֹ ָ
ִ 11כּי ָכּ ַ
י־ת ֲﬠ ֶשׂה
ל־ה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ְק ָראוֹ ְל ֵביתוֹ ִכּ ַ
ֹאמר גַּ ם ֶא ָ
 12וַ יּ ֶ
ִמ ְשׁ ֶתּה ַבּ ָצּ ֳה ַריִם אוֹ ָב ֶﬠ ֶרב לֹא ִת ְק ָרא ְלא ֲֹה ֶביְ ל ַא ֶחי
יִק ָראוּ
ם־הם ְ
רוֹבי אוֹ ִל ְשׁ ֵכנֶ יָ ה ֲﬠ ִשׁ ִירים ִכּי גַ ֵ
ְו ִל ְק ֶ
ה־לַ תּ ְשׁלוּם גְּ מוּל׃
יהם וְ ָהיָ ְ
ְל ִמ ְשׁ ֵתּ ֶ
י־ת ֲﬠ ֶשׂה ִמ ְשׁ ֶתּה ְק ָרא ַל ֲﬠנִ יִּ ים וְ נִ ְד ָכּ ִאים
ֲ 13א ָבל ִכּ ַ
ַל ִפּ ְס ִחים ְו ַל ִﬠ ְו ִרים׃
ם־לְ ו ֻשׁלֹּם יְ ֻשׁלַּ ם ְל
ין־בּיָ ָדם ְל ַשׁלֶּ ָ
ָ 14אז ַא ְשׁ ֶריִ כּי ֵא ְ
יקים׃
קוּמת ַה ַצּ ִדּ ִ
ְבּיוֹם ְתּ ַ
ת־אלֶּ ה ָﬠנָ ה
יּשׁ ִבים ִﬠמּוֹ ִב ְמ ִס ָבּה ְכּ ָשׁ ְמעוֹ ֶא ֵ
ן־ה ְ
ְ 15ו ֶא ָחד ִמ ַ
ְו ָא ַמר ַא ְשׁ ֵרי ָהא ֵֹכל ֶל ֶחם ְבּ ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים׃
ְ 16והוּא ָא ַמר ֵא ָליו ִאישׁ ֶא ָחד ָﬠ ָשׂה ִמ ְשׁ ֶתּה גָ דוֹל ִל ְק ֻר ִאים
ַר ִבּים׃
ל־ה ְקּ ֻר ִאים לֵ אמֹר
ת־ﬠ ְבדּוֹ ִל ְפנֵ י ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה ֶא ַ
 17וַ יִּ ְשׁ ַלח ֶא ַ
מוּכן׃
ל־דּ ָבר ָ
בֹּאוּ נָ א ִכּי ָכּ ָ
 18וַ יָּ ֵחלּוּ ֻכּלָּ ם ֶפּה ֶא ָחד ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּט ָה ִראשׁוֹן ָא ַמר ָשׂ ֶדה
ָקנִ ִיתי ִלי ְו ִלי נָ חוּץ ָל ֶל ֶכת ְו ִל ְראוֹתוֹ ֱא ָמר־נָ א ַלאדֹנֶ יִ כּי
ְיִס ַלח ִלי ַל ָדּ ָבר ַהזֶּ ה׃
י־ב ָקר ָקנִ ִיתי ִלי וַ ֲאנִ י ה ֵֹל
ְ 19ו ַה ֵשּׁנִ י ָא ַמר ֲח ֵמ ֶשׁת ִצ ְמ ֵד ָ
ְל ַב ְקּ ָרם ֱא ָמר־נָ א ַלאדֹנֶ יִ כּי ְיִס ַלח ִלי ַל ָדּ ָבר ַהזֶּ ה׃
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אוּכל ָלבֹא׃
ישׁי ָא ַמר ִא ָשּׁה ָל ַק ְח ִתּי ִלי וְ לֹא ַ
ְ 20ו ַה ְשּׁ ִל ִ
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה וַ יִּ ַחר
 21וַ יָּ ָשׁב ָה ֶﬠ ֶבד וַ יַּגֵּ ד ַלאדֹנָ יו ֶא ַ
ל־רחֹבוֹת ָה ִﬠיר
ל־ה ֶﬠ ֶבד ַמ ֵהר ֵצא ֶא ְ
ֹאמר ֶא ָ
ַאפּוֹ וַ יּ ֶ
ת־הנִּ ְד ָכּ ִאים
ת־ה ֲﬠנִ יִּ ים ְו ֶא ַ
יה ְו ָה ֵבא ִלי ֵהנָּ ה ֶא ָ
ל־חוּצוֹת ָ
ֶ
ְו ֶא
ת־ה ִפּ ְס ִחים׃
ת־ה ִﬠ ְו ִרים ְו ֶא ַ
ְו ֶא ַ
ֹאמר ָה ֶﬠ ֶבד ֵכּן נִ ְהיָ ה ֲאדֹנִ י ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוִּ ָית ַא־עוֹד
 22וַ יּ ֶ
ָמקוֹם ֵרק ַבּ ָבּיִת׃
ל־הגְּ ֵדרוֹת
ל־ה ְדּ ָר ִכים ְו ֶא ַ
ל־ה ֶﬠ ֶבד ֵצא ֶא ַ
 23וַ יּ ֶֹמר ָה ָאדוֹן ֶא ָ
ק־בּם ָלבֹא לְ ַמ ַﬠן ָיִמּ ֵלא ֵב ִיתי׃
ְו ַה ֲחזֶ ָ
יִט ַﬠם
ן־ה ֲאנָ ִשׁים ַה ְקּ ֻר ִאים ָה ֵהם לֹא ְ
ִ 24כּי ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִמ ָ
ת־ה ִמּ ְשׁ ֶתּה׃
ִאישׁ ֶא ַ
יהם׃
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ם־רב וַ יִּ ֶפן וַ יּ ֶ
 25וַ יֵּ ֶלִ אתּוֹ ֲהמוֹן ַﬠ ָ
ת־אמּוֹ
ת־א ִביו ְו ֶא ִ
יִשׂנָ א ֶא ָ
ִ 26כּי־יָ בֹא ֵא ַלי ִאישׁ ְולֹא ְ
ת־א ְחי ָֹתיו ְו ַאף
ת־א ָחיו ְו ֶא ַ
ת־בּנָ יו ְו ֶא ֶ
ת־א ְשׁתּוֹ ְו ֶא ָ
ְו ֶא ִ
יוּכל ִל ְהיוֹת ַתּ ְל ִמ ִידי׃
ם־את־נַ ְפשׁוֹ לֹא ַ
גַּ ֶ
יוּכל
ת־צ ָלבוֹ ְויֵ ֵלַ א ֲח ָרי לֹא ַ
ֹא־יִקּח ֶא ְ
ִ 27וּמי ֲא ֶשׁר ל ַ
ִל ְהיוֹת ַתּ ְל ִמ ִידי׃
י־מ ֶכּם ֶה ָח ֵפץ ִל ְבנוֹת ִמגְ ָדּל ְולֹא יֵ ֵשׁב ְל ַח ֵשּׁב
ִ 28כּי ִמ ִ
אוֹתיו ִאם יָ ָדיו ַרב לוֹ ְל ַכלֹּתוֹ׃
ת־הוֹצ ָ
ָ
ִראשֹׁנָ ה ֶא
ת־היְ סוֹד ִתּ ְק ַצר יָ דוֹ ְל ַה ְשׁ ִלימוֹ
ן־בּיָ ְסדוֹ ֶא ַ
ֶ 29פּ ְ
יִל ֲﬠגוּ־לוֹ ֵלאמֹר׃
ל־הר ִֹאים ְ
ְו ָכ ָ
ין־ל ֵאל
וּל ַכלּוֹת ֵא ְ
 30זֶ ה הוּא ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֵה ֵחל ִל ְבנוֹת ְ
יָ דוֹ׃
 31אוֹ ִמי־הוּא ַה ֶמּ ֶלַ היּ ֵֹצא ְל ִה ְת ָראוֹת ָפּנִ ים ְבּ ִמ ְל ַח ְמתּוֹ
ם־יוּכל ַל ֲﬠרֹ
ַ
ם־מ ֶלַ א ֵחר ְולֹא־יֵ ֵשׁב ְל ִה ְתיָ ֵﬠץ ִראשֹׁנָ ה ִא
ִﬠ ֶ
ַבּ ֲﬠ ֶשׂ ֶרת ֲא ָל ִפים ִל ְק ַראת ַה ָבּא ָﬠ ָליו ְבּ ֶﬠ ְשׂ ִרים ָא ֶלף׃
יִשׁלַ ח ַמ ְל ָא ִכים עוֹדוֹ ֵמ ָרחוֹק לְ ַב ֶקּשׁ־לוֹ
ְ 32ו ִאם־לֹא ָאז ְ
ָשׁלוֹם׃
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ֹא־יִבּ ֵדל ִמכֹּל ֲא ֶשׁר לוֹ
ל־אישׁ ִמ ֶכּם ִאם ל ָ
ְ 33ו ֵכן ָכּ ִ
ֹא־יוּכל לִ ְהיוֹת ַתּ ְל ִמ ִידי׃
ַ
ל
ם־ה ֶמּ ַלח יָ פוּג ַט ְﬠמוֹ ִמי יְ ַת ֵקּן
ַ 34ה ֶמּ ַלח טוֹב הוּא ַאִ אם גַּ ַ
אֹתוֹ׃
ם־חוּצה
ָ
ֹא־יִצ ַלח לֹא ַל ֲא ָד ָמה ְולֹא ְלד ֶֹמן ִכּי ִא
ָ 35תּ ֵפל ל ְ
יִשׁ ָמע׃
יַ ְשׁ ִליכוּ אֹתוֹ ִמי ֲא ֶשׁר ָאזְ נַ יִם לוֹ ִל ְשׁמ ַֹﬠ ְ
מּוֹכ ִסים ְו ַה ַח ָטּ ִאים
ל־ה ְ
וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ְל ָפנָ יו ָכּ ַ
ִל ְשׁמ ַֹﬠ אֹתוֹ׃
סּוֹפ ִרים לֵ אמֹר ָה ִאישׁ ַהלָּ זֶ ה ְפּנֵ י
רוּשׁים ְו ַה ְ
 2וַ יִּ לֹּנוּ ַה ְפּ ִ
ַח ָטּ ִאים הוּא נ ֵֹשׂא ְוא ֵֹכל ִﬠ ָמּ ֶהם׃
ת־ה ָמּ ָשׁל ַהזֶּ ה ֵלאמֹר׃
יהם ֶא ַ
 3וַ יִּ ָשּׂא ֲא ֵל ֶ
ִ 4מי ִאישׁ ִמ ֶכּם ֲא ֶשׁר־לוֹ ֵמ ָאה צֹאן ְו ָא ְב ָדה לּוֹ ִכּ ְב ָשׂה
ת־ה ִתּ ְשׁ ִﬠים וָ ֵת ַשׁע ַבּ ִמּ ְד ָבּר
ַא ַחת ֵמ ֶהן ְוהוּא לֹא יַ ֲﬠזֹב ֶא ַ
ת־הא ָֹב ֶדת׃
י־יִמ ָצא ֶא ָ
וּל ַב ֵקּשׁ ַﬠד ִכּ ְ
ָל ֶל ֶכת ְ
יִשּׂ ֶאנָּ ה ַב ָכּ ֵתף׃
יה ָ
ְ 5ו ָהיָ ה ִכּי ְיִמ ָצ ֶאנָּ ה יָ ִשׂישׂ ָﬠ ֶל ָ
יִק ָרא ְלא ֲֹה ָביו ְו ִל ְשׁ ֵכנָ יו ֵלאמֹר ִשׂישׂוּ
ל־בּיתוֹ יָ בֹא ְו ְ
ְ 6ו ֶא ֵ
ת־ה ִכּ ְב ָשׂה ַהזֹּאת׃
ת־א ֵב ָד ִתי ֶא ַ
אתי ֶא ֲ
ִא ִתּי ִכּי ָמ ָצ ִ
 7וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ָכּ ָכה ִתּ ֶרב ַה ִשּׂ ְמ ָחה ַבּ ָשּׁ ַמיִם ַﬠל־ח ֶֹטא
ל־תּ ְשׁ ִﬠים ְו ִת ְשׁ ָﬠה ַאנְ ֵשׁי ֶצ ֶדק
ֶא ָחד ַה ָשּׁב ֵמ ֲח ָט ָאיו ֵמ ַﬠ ִ
ֲא ֶשׁר ֵאין לָ ֶהם ָדּ ָבר ְל ִהנָּ ֵחם ָﬠ ָליו׃
ר־להּ ֲﬠ ָשׂ ָרה ֶכ ֶסף ְו ֶא ָחד ֵמ ֶהם נָ ַפל
 8אוֹ ִמי ָה ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁ ָ
ת־ה ַבּיִת
יה ְו ִהיא לֹא ַת ְד ִליק נֵ ר ְוּת ַפנֶּ ה ֶא ַ
ְונִ ְס ָתּר ֵמ ֵﬠינֶ ָ
י־ת ְמ ָצ ֶאנּוּ׃
ְוּת ַח ֵפּשׂ ְבּ ֵח ֶפשׂ ְמ ֻח ָפּשׂ ַﬠד ִכּ ִ
יה
נוֹת ָ
יה ְולִ ְשׁ ֵכ ֶ
עוֹת ָ
י־ת ְמ ָצא אֹתוֹ ִתּ ְק ָרא ְל ֵר ֶ
ְ 9ו ָהיָ ה ִכּ ִ
ת־א ֵב ָד ִתי ֶאת
אתי ֶא ֲ
ֵלאמֹר ְשׂ ַמ ְחנָ ה ְבּ ִשׂ ְמ ָח ִתי ִכּי ָמ ָצ ִ
ַה ָכּ ֶסף׃
 10וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ָכּ ָכה ִתּ ְהיֶ ה ִשׂ ְמ ָחה ִל ְפנֵ י ַמלְ ֲא ֵכי ֱאל ִֹהים
ַﬠל־ח ֵֹטא ֶא ָחד ַה ָשּׁב ֵמ ֲח ָט ָאיו׃

15

182

לוּקס
ָ

15:11—15:24

ֹאמר ִאישׁ ֶא ָחד ָהיוּ לוֹ ְשׁנֵ י ָבנִ ים׃
 11וַ יּ ֶֹסף וַ יּ ַ
ל־א ִביו ְתּנָ ה־לִּ י ָא ִבי ֵח ֶלק ַהנַ ֲחלָ ה
ְ 12ו ַה ָקּטֹן ֵמ ֶהם ָא ַמר ֶא ָ
ֲא ֶשׁר יִפֹּל ְל ֶח ְב ִלי וַ יְ ַחלֵּ ק ָל ֶהם ֶאת־נְ ָכ ָסיו׃
ל־א ֶשׁר
ת־כּ ֲ
ְ 13ו ַא ֲח ֵרי יָ ִמים ֲא ָח ִדים ָא ַסף ַה ֵבּן ַה ָקּטֹן ֶא ָ
זוֹלל ַﬠד ֲא ֶשׁר ִפּזַּ ר
חוֹקה וַ יְ ִהי ָשׁם ְל ֵ
ל־א ֶרץ ְר ָ
לוֹ וַ יִּ ַסּע ֶא ֶ
ל־כּ ְספּוֹ׃
ָכּ ַ
ל־א ֶשׁר ָהיָ ה לוֹ ָבּא ָר ָﬠב גָּ דוֹל
ְ 14ו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ִבּלַּ ע ָכּ ֲ
ר־ל ֶחם׃
ָבּ ָא ֶרץ ַה ִהיא ְוהוּא ֵה ֵחל ִל ְהיוֹת ֲח ַס ָ
יּשׁ ֵבי ָה ָא ֶרץ ַה ִהיא וַ יִּ ְשׁ ָל ֵחהוּ
 15וַ יֵּ ֶל וַ יִּ ְס ַתּ ַפּח ְבּ ֶא ָחד ִמ ְ
ַה ָשּׂ ֶדה ִל ְרעוֹת ֲחזִ ִירים׃
ֹאכלוּן
רוּבין ֵמ ֲא ֶשׁר י ְ
ת־כּ ֵרשׂוֹ ֲח ִ
 16וַ יִּ ְת ַאו ְל ַמלֵּ א ֶא ְ
ַה ֲחזִ ִירים וּפ ֵֹרשׂ ֵאין לוֹ׃
ה־רבּוּ ַה ְשּׂ ִכ ִירים ַתּ ַחת יַ ד ָא ִבי
ֹאמר ָמ ַ
ל־לבּוֹ וַ יּ ַ
 17וַ יָּ ֶשׁב ֶא ִ
הוֹתר ְו ָאנ ִֹכי ֵמת פֹּה ָבּ ָר ָﬠב׃
ֲא ֶשׁר ָל ֶהם ֶל ֶחם ַדּי ְו ֵ
אתי
ל־א ִבי ְוא ַֹמר ֵא ָליו ָא ִבי ָח ָט ִ
ָ 18אקוּם ֵא ֵלֶ א ָ
ם־ל ָפנֶ י׃
ם־ל ָשּׁ ַמיִם גַּ ְ
גַּ ַ
ַ 19קלּ ִֹתי ֵמ ִה ָקּ ֵרא ִבנְ  עוֹד ִשׂ ֵימנִ י־נָ א ְכּ ַא ַחד ַה ְשׂ ִכ ִירים
ְבּ ֵב ֶית׃
עוֹדנּוּ ֵמ ָרחוֹק ָר ָאה אֹתוֹ ָא ִביו
ל־א ִביו ְו ֶ
 20וַ יָּ ָקם וַ יָּ בֹא ֶא ָ
אריו ְויִּ ַשּׁק לוֹ׃
ל־צוָּ ָ
וַ יִּ ָכּ ְמרוּ ַר ֲח ָמיו ֵא ָליו וַ יָּ ָרץ וַ יִּ פֹּל ַﬠ ַ
ם־ל ָפנֶ י
ם־ל ָשּׁ ַמיִם גַּ ְ
אתי גַּ ַ
ְ 21ו ַה ֵבּן ָﬠנָ ה ְו ָא ַמר ָא ִבי ָח ָט ִ
ַקלּ ִֹתי ֵמ ִה ָקּ ֵרא ִבנְ  עוֹד׃
ישׁהוּ
ל־ﬠ ָב ָדיו ַמ ֲהרוּ ָה ִביאוּ ְו ַה ְל ִבּ ֻ
ֹאמר ָה ָאב ֶא ֲ
 22וַ יּ ֶ
ת־ה ְמּ ִﬠיל ַהטּוֹב ְוּתנוּ ַט ַבּ ַﬠת ַﬠל־יָ דוֹ וּנְ ָﬠ ִלים לְ ַרגְ ָליו׃
ֶא ַ
ֹאכל ְונַ ֲﬠלֹזָ ה׃
וּט ָבחוּ וְ נ ַ
ת־ﬠגֶ ל ַה ַמּ ְר ֵבּק ְקחוּ ְ
ְ 23ו ֶא ֵ
ה־בּנִ י ֵמת ָהיָ ה וְ ִהנֵּ ה הוּא ָחי א ֵֹבד ְוהוּא נִ ְמ ָצא
ִ 24כּי זֶ ְ
ִא ָתּנוּ וַ יָּ קוּמוּ ֻכלָּ ם ְל ִה ְת ַﬠלֵּ ס׃
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ל־ה ַבּיִת
אכתּוֹ ַב ָשׂ ֶדה וַ יִּ ְק ַרב ֶא ַ
ְ 25וּבנוֹ ַהגָּ דוֹל ָבּא ִמ ְמּ ַל ְ
וַ יִּ ְשׁ ַמע קוֹל ִשׁיר ָוּמחוֹל׃
ל־א ַחד ַהנְּ ָﬠ ִרים וַ יִּ ְשׁ ַאל ַמה־זֹּאת׃
 26וַ יִּ ְק ָרא ֶא ַ
ת־ﬠגֶ ל
ֹאמר ֵא ָליו ֲהלֹא ָא ִחיָ בּא וַ יִּ זְ ַבּח לוֹ ָא ִביֶ א ֵ
 27וַ יּ ֶ
ַה ַמּ ְר ֵבּק ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ָשׁב ֵא ָליו ְבּ ָשׁלוֹם׃
 28וַ יִּ ַחר ַאפּוֹ ְולֹא ָא ָבה ָלבֹא ַה ָבּיְ ָתה וַ יֵּ ֵצא ָא ִביו וַ יְ ַד ֵבּר
ל־לבּוֹ׃
ַﬠ ִ
ל־א ִביו ִהנֵּ ה זֶ ה ָשׁנִ ים ַרבּוֹת ֲﬠ ַב ְד ִתּי
ֹאמר ֶא ָ
 29וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ֶ
עוֹדי לֹא ָﬠ ַב ְר ִתּי ִמ ִמּ ְצ ֶתיְ ועוֹד לֹא־נָ ַת ָתּ ִלי גְ ִדי
ֵוּמ ִ
ם־ר ָﬠי׃
וּל ִה ְת ַﬠלֵּ ס ִﬠ ֵ
ן־הצֹּאן ֶל ֱאכֹל ְ
ִמ ַ
ְ 30וּכבֹא ִבנְ  זֶ ה ר ֶֹﬠה זֹנוֹת ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִחית ֶאת־נַ ֲח ָל ֶת
ת־ﬠגֶ ל ַה ַמּ ְר ֵבּק׃
זָ ַב ְח ָתּ לּוֹ ֶא ֵ
ֹאמר ֵא ָליו ְבּנִ י ֲהלֹא ָת ִמיד ַא ָתּה ִﬠ ָמּ ִדי ְוכֹל ֲא ֶשׁר־לִ י
 31וַ יּ ֶ
ְל הוּא׃
ה־א ִחיֵ מת
וּל ִה ְת ַﬠלֵּ ס ִכּי זֶ ָ
ֲ 32א ָבל נָ אוָ ה ָלנוּ ִל ְשׂמ ַֹח ְ
ָהיָ ה ְו ִהנֵּ ה הוּא ָחי א ֵֹבד ְוהוּא נִ ְמ ָצא ִא ָתּנוּ׃
ל־תּ ְל ִמ ָידיו ִאישׁ ָﬠ ִשׁיר ָהיָ ה ְולוֹ ס ֵֹכן
ֹאמר גַּ ם ֶא ַ
וַ יּ ֶ
ל־בּיתוֹ ֲא ֶשׁר ֵה ִביאוּ ֵא ָליו ִדּ ָבּתוֹ ָר ָﬠה ֵלאמֹר ִכּי
ַﬠ ֵ
הוֹנוֹ הוּא ְמ ַפזֵּ ר׃
ֹאמר ַמה־זֹּאת ָאנ ִֹכי שׁ ֵֹמ ַﬠ ָﬠ ֶליָ ה ָבה
 2וַ יִּ ְק ָרא ֵא ָליו וַ יּ ַ
ל־ה ָבּיִת׃
תוּכל עוֹד ְל ִה ָשּׁ ֵאר ס ֵֹכן ַﬠ ַ
ֶח ְשׁבּוֹן ְפּ ֻק ָדּ ֶתִ כּי לֹא ַ
ל־לבּוֹ ָמה ֶא ֱﬠ ֶשׂה ִכּי־ל ֵֹק ַח ֲאדֹנִ י
ֹאמר ַהסּ ֵֹכן ֶא ִ
 3וַ יּ ֶ
וּל ַב ֵקּשׁ
ֹא־תוּכל ְ
ַ
ת־ה ֲא ָד ָמה ל
ת־פּ ֻק ָדּ ִתי ִמ ֶמּנִּ י ַל ֲﬠבֹד ֶא ָ
ֶא ְ
ֶל ֶחם נְ ָדבוֹת ֶח ְר ָפּה ִהיא ִלי׃
ם־א ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ֶא ְח ַדּל
 4יָ ַד ִﬠ ִתּי ֵאת ֲא ֶשׁר ֶא ֱﬠ ֶשׂה ַﬠד גַּ ַ
יהם׃
ל־בּ ֵתּ ֶ
ִמ ְהיוֹת ס ֵֹכן יַ ַא ְספוּנִ י ֶא ָ
ֹאמר
ל־אישׁ ִאישׁ ֲא ֶשׁר נָ ָשׁה ָבּם ֲאדֹנָ יו וַ יּ ֶ
 5וַ יִּ ְק ָרא ֶא ִ
ל־ה ִראשׁוֹן ָמה חוֹב ָﬠ ֶליְ ל ַשׁלֵּ ם לַ אדֹנִ י׃
ֶא ָ
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ת־שׁ ַטר
ֹאמר ֵא ָליו ַמ ֵהר ַקח ֶא ְ
ֹאמר ֵמ ָאה ַבּת ָשׁ ֶמן וַ יּ ֶ
 6וַ יּ ֶ
ישׁים׃
ַהחוֹב ֵשׁב ְוּכתֹב ֲח ִמ ִ
ֹאמר ֵמ ָאה
ל־ה ֵשּׁנִ י ָא ַמר ְו ַא ָתּה ַכּ ֶמּה ָﬠ ֶליְ ל ַשׁלֵּ ם וַ יּ ֶ
ְ 7ו ֶא ַ
ת־שׁ ַטר ַהחוֹב ְוּכתֹב ְשׁמֹנִ ים׃
ֹאמר ַקח ֶא ְ
כֹּר ִח ִטּים וַ יּ ֶ
ת־הסּ ֵֹכן ֲא ֶשׁר ִשׂ ֵכּל
ן־ה ַﬠ ְו ָלה ֶא ַ
ת־בּ ָ
 8וַ יְ ַשׁ ַבּח ָה ָאדוֹן ֶא ֶ
עוֹלם ַהזֶּ ה ַמ ְשׂ ִכּילִ ים ֵהם ֵמ ַﬠל ְבּנֵ י
ת־מ ֲﬠ ֵשׂהוּ ִכּי ְבנֵ י ָה ָ
ֶא ַ
ָהאוֹר ְבּדֹר ָֹתם׃
ף־אנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ְקנוּ לָ ֶכם א ֲֹה ִבים ְבּ ֶכ ֶסף ְמקוֹר
ְ 9ו ַא ֲ
ד־קצּוֹ ָאז יַ ַא ְספוּ ֶא ְת ֶכם
ָה ַﬠ ְו ָלה ְו ַכ ֲא ֶשׁר יָ בֹא ַﬠ ִ
עוֹלם׃
ל־מ ְשׁ ְכּנוֹת ָ
ֶא ִ
ם־בּ ָד ָבר גָּ דוֹל
יִהיֶ ה גַּ ְ
ִ 10מי ֲא ֶשׁר נֶ ֱא ָמן ְבּ ָד ָבר ָקטֹן נֶ ֱא ָמן ְ
ם־בּ ָד ָבר גָּ דוֹל׃
ִוּמי ֲא ֶשׁר יְ ַﬠוֵּ ל ְבּ ָד ָבר ָקטֹן יְ ַﬠוֵּ ל גַּ ְ
יִיתם ְבּהוֹן ָמ ְשׁ ָחת ִמי יַ ְפ ִקיד
ל־כּן ִאם לֹא־נֶ ֱא ָמנִ ים ֱה ֶ
ְ 11ו ַﬠ ֵ
ֶא ְת ֶכם ַﬠל־הוֹן ֱא ֶמת׃
יִיתם ְבּ ִקנְ יָ ן ע ֵֹבר ַל ֲא ֵח ִרים ִקנְ יָ ן
ְ 12ו ִאם נֶ ֱא ָמנִ ים לֹא ֱה ֶ
ע ֵֹמד ְלנַ ְפ ְשׁ ֶכם ִמי ֵיִתּן ָל ֶכם׃
ם־יִשׂנָ א
יוּכל ַל ֲﬠבֹד ֲאדֹנִ ים ְשׁנָ יִם ִכּי ִא ְ
ֶ 13ﬠ ֶבד לֹא ַ
ת־ה ַא ֵחר יֶ ֱא ַהב אוֹ ְיִד ַבּק ָבּ ֶא ָחד ְו ַה ֵשּׁנִ י
ת־ה ֶא ָחד ְו ֶא ָ
ֶא ָ
ת־ה ָמּמוֹן׃
ת־ה ֱאל ִֹהים ְו ֶא ַ
תוּכלוּ ַל ֲﬠבֹד ֶא ָ
נִ ְמ ָאס ְבּ ֵﬠינָ יו לֹא ְ
ל־אלֶּ ה וַ יִּ ְשׂ ֲחקוּ
ת־כּ ֵ
רוּשׁים א ֲֹה ֵבי ֶכ ֶסף ֶא ָ
 14וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ ַה ְפּ ִ
ָﬠ ָליו׃
יהם ַא ֶתּם ֵהם ֲא ֶשׁר ַתּ ְצ ִדּיקוּ נַ ְפ ְשׁ ֶכם ְל ֵﬠינֵ י
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 15וַ יּ ֶ
ת־ל ְבּ ֶכם ִכּי ַה ִמּ ְתנַ ֵשּׂא ְל ֵﬠינֵ י ֲאנָ ִשׁים
ֲאנָ ִשׁים וֵ אל ִֹהים יֵ ַדע ֶא ִ
תּוֹﬠ ָבה הוּא ְבּ ֵﬠינֵ י ֱאל ִֹהים׃
ֵ
קוּפ ָתם ֵוּמ ֵﬠת ַה ִהיא
ד־יוֹחנָ ן ְתּ ָ
ָ
יאים ַﬠ
תּוֹרה ְו ַהנְּ ִב ִ
ַ 16ה ָ
יה
ל־אישׁ ָרץ ַא ֲח ֶר ָ
שׂרת ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים ְו ָכ ִ
ֵה ֵחלָּ ה ְבּ ַ
שׂ־בּה ְבּ ָחזְ ָקה׃
ִל ְת ָפּ ָ
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יִהיֶ ה ַל ָשּׁ ַמיִם אוֹ ָל ָא ֶרץ ַל ֲחלֹף ֵמ ֲא ֶשׁר יִפֹּל
ַ 17א נַ ֵקל ְ
תּוֹרה׃
ן־ה ָ
קוֹץ ֶא ָחד ִמ ַ
יִקּח לוֹ ַא ֶח ֶרת נ ֵֹאף
ת־א ְשׁתּוֹ ְו ַ
ל־אישׁ ֲא ֶשׁר יְ ַשׁלַּ ח ֶא ִ
ָ 18כּ ִ
ישׁהּ נ ֵֹאף הוּא׃
רוּשׁה ֵמ ִא ָ
הוּא ְו ַהלּ ֵֹק ַח לוֹ ִא ָשּׁה גְּ ָ
ִ 19אישׁ ָﬠ ִשׁיר ָהיָ ה ֲא ֶשׁר ָל ַבשׁ ֵשׁשׁ ְו ַא ְרגָּ ָמן וַ יַּ ֲﬠלֹז
ְבּ ַת ֲﬠנוּגִ ים יוֹם יוֹם׃
ְ 20ו ִאישׁ ֶא ְביוֹן ֶא ְל ָﬠזָ ר ְשׁמוֹ שׁ ֵֹכב ְלנ ַֹכח ֶפּ ַתח ֵבּיתוֹ ָמ ֵלא
ְשׁ ִחין וַ ֲא ַב ְﬠ ֻבּעֹת׃
ְ 21והוּא ִמ ְת ַאוֶּ ה ְל ַמלֵּ א ַר ֲﬠבוֹן נַ ְפשׁוֹ ֵמ ַה ְפּת ִֹתים ַהנּ ְֹפ ִלים
ֵמ ַﬠל ֻשׁ ְל ַחן ֶה ָﬠ ִשׁיר ְוּכ ָל ִבים ָבּ ִאים ְוּמ ַל ְקּ ִקים זוֹב נְ גָ ָﬠיו׃
ל־חיק
 22וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ֵמת ָה ֶא ְביוֹן וַ יִּ ָשּׂ ֻאהוּ ַה ַמּ ְל ָא ִכים ֶא ֵ
ם־ה ָﬠ ִשׁיר ֵמת וַ יִּ ָקּ ֵבר׃
ַא ְב ָר ָהם ְוגַ ֶ
ת־ﬠינָ יו ֵמ ֶח ְב ֵלי ְשׁאוֹל ֲא ֶשׁר ַס ֻבּהוּ וַ יַּ ְרא
 23וַ יִּ ָשּׂא ֶא ֵ
ת־א ְל ָﬠזָ ר ְבּ ֵחיקוֹ׃
ת־א ְב ָר ָהם ֵמ ָרחוֹק ְו ֶא ֶ
ֶא ַ
ת־א ְל ָﬠזָ ר
וּשׁלַ ח ֶא ֶ
ֹאמר ָא ִבי ַא ְב ָר ָהם ָחנֵּ נִ י־נָ א ְ
 24וַ יִּ ְצ ַﬠק וַ יּ ֶ
ת־לשׁוֹנִ י ִכּי בּ ֵֹﬠר
ת־ק ֵצה ֶא ְצ ָבּעוֹ ַבּ ַמּיִם ְל ָה ֵקר ֶא ְ
ִל ְטבֹּל ֶא ְ
מּוֹקד ַהזֶּ ה׃
ל־ה ֵ
ָאנ ִֹכי ַﬠ ַ
ל־טוּבְ בּ ַחיֶּ י
ְ
ר־בּנִ י ִכּי נִ ַתּן ְלָ כּ
ֹאמר ַא ְב ָר ָהם זְ ָכ ְ
 25וַ יּ ֶ
חוּמים ְו ַא ָתּה
ל־ר ָﬠה וְ ַﬠ ָתּה הוּא מ ֵֹצא ַתּנְ ִ
ְו ֶא ְל ָﬠזָ ר ָבּ ַא ְתהוּ ָכּ ָ
ְבּ ָמצוֹק׃
ִ 26וּבלְּ ַבד ָכּל־זֹאת גֵּ יא ָﬠמֹק ַמ ְב ִדּיל ֵבּינֵ ינוּ ֵוּבינֵ ֶיכם
ין־ל ֵאל יַ ד ִאישׁ ִמ ֶמּנּוּ ַל ֲﬠבֹר ֲא ֵל ֶיכם ְו ֵאין ִאישׁ ִמ ֶכּם
ְו ֵא ְ
ע ֵֹבר ֵא ֵלינוּ׃
ם־כּן ָא ִבי ִהנְ נִ י ְמ ַב ֵקּשׁ ִמ ְל ָפנֶ יִ ל ְשּׁל ַֹח אֹתוֹ
ֹאמר ִא ֵ
 27וַ יּ ֶ
ל־בּית ָא ִבי׃
ֶא ֵ
ישּׁה ְוהוּא יָ ִﬠיד ָבּם לְ ִב ְל ִתּי יָ בֹאוּ
שׁ־לי ַא ִחים ֲח ִמ ָ
ִ 28כּי יֶ ִ
ל־ה ָמּקוֹם ָה ָרע ַהזֶּ ה׃
ם־הם ֶא ַ
גַ ֵ
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16:29—17:9

יִשׁ ְמעוּ
יאים ְ
משׁה ְו ַהנְּ ִב ִ
ֹאמר ַא ְב ָר ָהם ֲהלֹא יֵ שׁ ָל ֶהם ֶ
 29וַ יּ ֶ
יהם׃
ֵאיפֹא ֲא ֵל ֶ
ן־ה ֵמּ ִתים
ם־א ָחד ִמ ַ
ֹא־כן ָא ִבי ַא ְב ָר ָהם ַאִ א ֶ
ֹאמר ל ֵ
 30וַ יּ ֶ
יָ בֹא ְל ָה ִﬠיד ָבּם ָאז יָ שׁוּבוּ׃
יאים ֵאינָ ם שׁ ְֹמ ִﬠים לֹא
למשׁה ְו ַהנְּ ִב ִ
ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ִאם
 31וַ יּ ֶ
ן־ה ֵמּ ִתים׃
יַ ֲא ִמינוּ ַאף ִאם־יָ קוּם ֶא ָחד ִמ ַ

17

ל־תּ ְל ִמ ָידיו ֵאין ַשׁלִּ יט ִל ְכלוֹא
ֹאמר ֶא ַ
וַ יּ ֶ
מּוֹק ִשׁים ֲא ֶשׁר לֹא יָ באוּ ַא אוֹי ָל ִאישׁ
ת־ה ְ
ֶא ַ
ַההוּא ֲא ֶשׁר ַﬠל־יָ דוֹ יָ בֹאוּ׃
ל־צוָּ ארוֹ וְ ֻה ְשׁ ַלַ בּיָּ ם
ח־ר ֶכב ַﬠ ַ
י־יִתּ ֶלה ֶפּ ַל ֶ
 2טוֹב לוֹ ִכּ ָ
מוֹקשׁ ְל ַא ַחד ַה ְקּ ַטנִּ ים ָה ֵאלֶּ ה׃
ִמ ֵתּת ֵ
הוֹכ ַח
ְ 3ו ַא ֶתּם ִה ָשּׁ ְמרוּ ְלנַ ְפשׁ ֵֹת ֶיכם ִאם־יֶ ֱח ָטא ְלָ א ִחיֵ 
יח אֹתוֹ ְו ִאם־יִנָּ ֵחם ְס ַלח־לוֹ׃
תּוֹכ ַ
ִ
ם־שׁ ַבע ְפּ ָﬠ ִמים ַבּיּוֹם יֶ ֱח ָטא ְלְ לְ ו ֶשׁ ַבע ְפּ ָﬠ ִמים
ְ 4ו ִא ֶ
יָ שׁוּב ֵא ֶליְ ויּ ַֹמר נִ ָח ְמ ִתּי וְ ָס ַל ְח ָתּ לּוֹ׃
הוֹסף ָלנוּ ֱאמוּנָ ה׃
ל־ה ָאדוֹן ֵ
יחים ֶא ָ
ֹאמרוּ ַה ְשּׁ ִל ִ
 5וַ יּ ְ
ֹאמר ָה ָאדוֹן ִאם־יֵ שׁ ָבּ ֶכם ֱאמוּנָ ה ְכּגַ ְרגַּ ר ַח ְר ָדּל
 6וַ יּ ֶ
ל־ה ִשּׁ ְק ָמה ַהזֹּאת ֵה ָﬠ ְק ִרי ִמ ָשּׁ ְר ֵשְׁ ו ִהנָּ ְט ִﬠי ַביָּ ם
וַ ֲא ַמ ְר ֶתּם ֶא ַ
ְו ִהיא ִת ְשׁ ַמע ְבּק ְֹל ֶכם׃
ִ 7וּמי ִמ ֶכּם ֲא ֶשׁר לוֹ ֶﬠ ֶבד ח ֵֹרשׁ אוֹ ר ֶֹﬠה ַב ָשּׂ ֶדה ְוּבשׁוּבוֹ
ל־ה ֻשּׁ ְל ָחן׃
ֹאמר ֵאלָ יו ַמ ֵהר בֹּא ְו ֵשׁב ֶא ַ
ִמ ָשּׁם י ַ
ן־לי ֶל ֶחם ָה ֶﬠ ֶרב וַ ֲחגֹר ָמ ְתנֶ י
ֹאמר ֵא ָליו ָה ֶכ ִ
ְ 8ולֹא י ַ
ֹאכל וְ ִת ְשׁ ֶתּה
ְל ָשׁ ְר ֵתנִ י ַﬠד ִכּי־א ַֹכל ְו ֶא ְשׁ ֶתּה ְו ַא ַחר תּ ַ
ם־א ָתּה׃
גַּ ָ
תּוֹדה ָל ֶﬠ ֶבד ַהזֶּ ה ַבּ ֲﬠבוּר ִכּי ָﬠ ָשׂה ֵאת ֲא ֶשׁר
 9אוֹ ֲה ֵיִתּן ָ
ִצוָּ הוּ נִ ְד ֶמה ִלי ֶשׁלֹּא׃
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ל־א ֶשׁר ֻצוֵּ ֶיתם ִא ְמרוּ
ם־א ֶתּם ַכּ ֲא ֶשׁר ֲﬠ ִשׂ ֶיתם ָכּ ֲ
ְ 10ו ֵכן גַּ ַ
ת־א ֶשׁר ָﬠלֵ ינוּ ַל ֲﬠשׂוֹת
ֲﬠ ָב ִדים ִמ ְבּלִ י ְיִתרוֹן ֲאנָ ְחנוּ ִכּי ָרק ֶא ֲ
ָﬠ ִשׂינוּ׃
רוּשׁ ַליְ ָמה וַ יַּ ֲﬠבֹר ֶדּ ֶר שׁ ְֹמרוֹן ְו ַהגָּ לִ יל׃
 11וַ יְ ִהי ְבּנָ ְסעוֹ יְ ָ
ל־כּ ָפר ֶא ָחד ְו ָשׁם ָפּגְ עוּ בוֹ ֲﬠ ָשׂ ָרה ֲאנָ ִשׁים
 12וַ יָּ בֹא ֶא ְ
ְמצ ָֹר ִﬠים וַ יַּ ַﬠ ְמדוּ ֵמ ָרחוֹק׃
שׁוּﬠ ַר ֵבּנוּ ָחנֵּ נוּ׃
ת־קוֹלם וַ יִּ ְק ְראוּ יֵ ַ
ָ
 13וַ יִּ ְשׂאוּ ֶא
יהם ְלכוּ ְו ֵה ָראוּ ְל ֵﬠינֵ י ַהכּ ֲֹהנִ ים וַ יְ ִהי
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 14וַ יַּ ְרא וַ יּ ֶ
ְב ֶל ְכ ָתּם וַ יִּ ְט ָהרוּ׃
ְ 15ו ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִבּ ְראֹתוֹ ִכּי נִ ְר ָפּא ִמ ָצּ ַר ְﬠתּוֹ וַ יָּ ָשׁב וַ יְ ַשׁ ַבּח
ת־ה ֱאל ִֹהים ְבּקוֹל ָﬠז׃
ֶא ָ
תּוֹדה ְוהוּא
ל־א ָפּיו ַא ְר ָצה וַ יִּ ֶתּן־לוֹ ָ
 16וַ יִּ פֹּל ְל ַרגְ ָליו ַﬠ ַ
ִאישׁ שׁ ְֹמרוֹנִ י׃
ֹאמר ֲהלֹא ֲﬠ ָשׂ ָרה נִ ְר ָפּאוּ ְו ַאיֵּ ה ַה ִתּ ְשׁ ָﬠה׃
שׁוּﬠ וַ יּ ַ
 17וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ֲ 18ה ִכי לֹא־נִ ְמ ָצא ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָשׁב ָל ֵתת ָכּבוֹד ֵלאל ִֹהים
ִבּ ְל ִתּי ַהנָּ ְכ ִרי ַהזֶּ ה׃
יﬠה לָּ ׃
הוֹשׁ ָ
ֹאמר ֵא ָליו קוּם וָ ֵלֱ אמוּנָ ְתִ 
 19וַ יּ ֶ
רוּשׁים לֵ אמֹר ָמ ַתי ָתּבֹא ַמלְ כוּת ָה ֱאל ִֹהים
 20וַ יִּ ְשׁ ָא ֻלהוּ ַה ְפּ ִ
ֹאמר ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים לֹא ָתבֹא ְל ֵﬠינֵ י ַה ַמּ ִבּיט׃
וַ יַּ ַﬠן א ָֹתם וַ יּ ַ
ה־היא ָשׁם ִכּי ַמלְ כוּת
ה־היא פֹה אוֹ ִהנֵּ ִ
ֹאמרוּ ִהנֵּ ִ
ְ 21ולֹא י ְ
ָה ֱאל ִֹהים ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ִהנֶּ ָה׃
ל־ה ַתּ ְל ִמ ִידים ִהנֵּ ה יָ ִמים ָבּ ִאים ְוּת ַב ְקשׁוּ
ֹאמר ֶא ַ
 22וַ יּ ֶ
ן־ה ָא ָדם ְולֹא ִת ְראוּ׃
ִל ְראוֹת יוֹם ֶא ָחד ִמ ֵימי ֶב ָ
ֹאמרוּ ֲא ֵל ֶיכם ִהנֵּ ה־הוּא ָשׁם אוֹ ִהנֵּ ה־הוּא פֹה
ְ 23ו ִכי־י ְ
יהם׃
ל־ת ְלכוּ ַא ֲח ֵר ֶ
ל־תּ ְצאוּ ְו ַא ֵ
ַא ֵ
ִ 24כּי ִכּ ְברֹק ָבּ ָרק ִמ ְק ֵצה ֵה ָשּׁ ַמיִם ִמזֶּ ה ְוה ֵֹל וָ אוֹר
ן־ה ָא ָדם ְבּיוֹמוֹ׃
ד־ק ֵצה ַה ָשּׁ ַמיִם ִמזֶּ ה ֵכּן יֵ ָר ֶאה ֶבּ ָ
ַﬠ ְ
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ד־מאֹד וְ נִ ְמ ָאס
ַ 25אָ בּ ִראשֹׁנָ ה ָﬠלָ יו ִל ְהיוֹת ְמ ֻﬠנֶּ ה ַﬠ ְ
ל־פּי ְבנֵ י ַהדּוֹר ַהזֶּ ה׃
ַﬠ ִ
ן־ה ָא ָדם׃
ם־בּ ֵימי ֶב ָ
יִהיֶ ה גַּ ִ
ְ 26ו ַכ ֲא ֶשׁר ָהיָ ה ִבּ ֵימי נ ַֹח ֵכּן ְ
ד־היּוֹם
ִ 27כּי ָא ְכלוּ ְו ָשׁתוּ ָבּ ֳﬠלוּ נָ ִשׁים ְונָ ִשׁים נִ ְב ָﬠלוּ ַﬠ ַ
ת־כּלָּ ם׃
ל־ה ֵתּ ָבה וַ יָּ בֹא ַה ַמּבּוּל וַ יִּ ַמח ֶא ֻ
ר־בּא נ ַֹח ֶא ַ
ֲא ֶשׁ ָ
ם־בּ ֵימי לוֹט ִכּי ָא ְכלוּ ְו ָשׁתוּ ָקנוּ ָוּמ ְכרוּ
ְ 28ו ַכ ֲא ֶשׁר ָהיָ ה גַּ ִ
נָ ְטעוּ ָוּבנוּ׃
 29וַ יְ ִהי ַבּיּוֹם ֲא ֶשׁר־יָ ָצא לוֹט ִמ ְסּדֹם וַ יַּ ְמ ֵטר ֲאדֹנָ י ֵאשׁ
ן־ה ָשּׁ ַמיִם וַ יְ ַשׁ ֵחת ֶאת ֻכּלָּ ם׃
ְוגָ ְפ ִרית ִמ ַ
ן־ה ָא ָדם יֵ ָר ֶאה׃
יִהיֶ ה ַבּיּוֹם ֲא ֶשׁר ֶבּ ָ
ֵ 30כּן ְ
ל־הגָּ ג ְו ֵכ ָליו ַבּ ָבּיִת לֹא
יִהיֶ ה ַﬠ ַ
ַ 31בּיּוֹם ַההוּא ִמי ֲא ֶשׁר ְ
י־א ֶשׁר ַבּ ָשּׁ ֶדה לֹא ְיִפנֶ ה ְל ַה ִבּיט
יֵ ֵרד ָל ֵשׂאת א ָֹתם ְוגַ ם ִמ ֲ
ַא ֲח ָריו׃
ת־א ֶשׁת לוֹט׃
 32זִ ְכרוּ ֶא ֵ
ִ 33מי ֶה ָח ֵפץ ְל ַה ִצּיל ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ִתּ ָכּ ֵרת־לוֹ ִוּמי ֲא ֶשׁר יַ ְכ ִרית
ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ְל ַמ ֲﬠנִ י יְ ַחיֶּ ה א ָֹתהּ׃
יִשׁ ְכּבוּ ְשׁנַ יִם ְבּ ִמ ָטּה ֶא ַחת
 34וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ַבּלַּ יְ ָלה ַההוּא ְ
ֶא ָחד יֵ ָא ֵסף ְו ֶא ָחד יֵ ָﬠזֵ ב׃
ְ 35שׁ ַתּיִם ט ֲֹחנוֹת ָבּ ֵר ָחיִם ַא ַחת ֵתּ ָא ֵסף ְו ַא ַחת ֵתּ ָﬠזֵ ב׃
יִהיוּ ַבּ ָשּׂ ֶדה ֶא ָחד יֵ ָא ֵסף ְו ֶא ָחד יֵ ָﬠזֵ ב׃
ְ 36שׁנַ יִם ְ
ֹאמרוּ ֵאלָ יו ֲאדֹנֵ ינוּ ְו ַאיֵּ ה ִת ְק ֶרינָ ה ָכ ֵאלֶּ ה
 37וַ יַּ ֲﬠנוּ וַ יּ ְ
ֹאמר ַבּ ֲא ֶשׁר ְפּגָ ִרים ָשׁם ָיִקּ ְבצוּ ַהנְּ ָשׁ ִרים׃
וַ יּ ֶ
יהם ְל ַחלּוֹת ְפּנֵ י ֵאל ָתּ ִמיד
יּוֹסף ְשׂ ֵאת ְמ ָשׁלוֹ ֲא ֵל ֶ
וַ ֶ
וְ לֹא ְיִתּנוּ ֳד ִמי לוֹ׃
ֹאמר שׁ ֵֹפט ֶא ָחד ָהיָ ה ָב ִﬠיר ֲא ֶשׁר לֹא יָ ֵרא
 2וַ יּ ַ
ל־פּנֵ י ָא ָדם לֹא ָפנָ ה׃
ת־ה ֱאל ִֹהים ְו ֶא ְ
ֶא ָ
ְ 3ו ַא ְל ָמנָ ה ָהיְ ָתה ָשּׁם ָבּ ִﬠיר וַ ָתּבֹא ֵא ָליו ֵלאמֹר ָשׁ ְפ ֵטנִ י־נָ א
ֵמ ִאישׁ ִר ִיבי׃
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י־כן ָא ַמר
קוֹלהּ יָ ִמים ִמ ְס ָפּר ְו ַא ֲח ֵר ֵ
ְ 4ולֹא ָא ָבה ִל ְשׁמ ַֹﬠ ְבּ ָ
ל־פּנֵ י ָא ָדם לֹא
ת־ה ֱאל ִֹהים ְו ֶא ְ
ְבּ ִלבּוֹ ַאף ִכּי ֵאינֶ נִּ י יָ ֵרא ֶא ָ
ֵא ֶפן׃
י־ת ְל ֶאה א ִֹתי ְו ָתבֹא
ִ 5הנְ נִ י ָל ִריב ִריב ָה ַא ְל ָמנָ ה ַהזֹּאת ִכּ ַ
יה יוֹם יוֹם׃
ְל ֲה ִצ ֵיקנִ י ִב ְד ָב ֶר ָ
ְ 6ו ַﬠ ָתּה ִשׁ ְמעוּ־נָ א נְ ֻאם ָה ָאדוֹן ֵאת ֲא ֶשׁר א ֵֹמר ַהשּׁ ֵֹפט
ַה ְבּ ִליָּ ַﬠל׃
יוֹמם
 7וֵ אל ִֹהים ַה ִאם לֹא יָ ִריב ִריב ְבּ ִח ָיריו ַהקּ ִֹראים ֵא ָליו ָ
יהם ְיִת ַא ָפּקוּ׃
וָ ָליְ ָלה ְו ַר ֲח ָמיו ֲא ֵל ֶ
ן־ה ָא ָדם
ֵ 8הן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי־יָ ִחישׁ ָל ִריב ִר ָיבם ַאֶ בּ ָ
י־א ֶרץ׃
ְבּבֹאוֹ ֲה ְיִמ ָצא ֱאמוּנָ ה ֲﬠ ֵל ָ
ל־הבּ ְֹט ִחים ְבּנַ ְפ ָשׁם ִכּי
ת־ה ָמּ ָשׁל ַהזֶּ ה ֶא ַ
 9וַ יְ ַמ ֵשּׁל גַּ ם ֶא ַ
יהם ְכּ ֶא ֶפס נֶ ֱח ָשׁבוּ׃
יקים ֵהם וַ ֲא ֵח ִרים ְבּ ֵﬠינֵ ֶ
ַצ ִדּ ִ
ל־ה ֵה ָיכל ְל ִה ְת ַפּלֵּ ל ֶא ָחד ָפּרוּשׁ
ְ 10שׁנֵ י ֲאנָ ִשׁים ָﬠלוּ ֶא ַ
מוֹכס׃
ְו ֶא ָחד ֵ
אוֹדֱ אל ַֹהי ִכּי
 11וַ יִּגַּ שׁ ַה ָפּרוּשׁ וַ יִּ ְת ַפּלֵּ ל ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ְ
ֵאינֶ נִּ י ִכּ ְשׁ ָאר ְבּנֵ י ָא ָדם ַבּ ֲﬠ ֵלי ָח ָמס ְבּנֵ י ַﬠ ְו ָלה ְוּמנַ ֲא ִפים
מּוֹכס ַהזֶּ ה׃
ְו ַאף לֹא ַכ ֵ
ל־תּבוּא ָֹתי׃
ת־כּ ְ
בוּﬠ ְוּמ ַﬠ ֵשּׂר ֲאנִ י ֶא ָ
יוֹמיִם ַבּ ָשּׁ ַ
ָ 12אנ ִֹכי ָצם ַ
ת־ﬠינָ יו
מּוֹכס ָﬠ ַמד ֵמ ָרחוֹק ְולֹא ֵה ִﬠיז לָ ֵשׂאת ֶא ֵ
ְ 13ו ַה ֵ
ֹאמר ַר ֶחם־נָ א ֱאל ִֹהים ַﬠל־ח ֵֹטא
ל־לבּוֹ וַ יּ ַ
ַל ָמּרוֹם וַ יִּ ְספֹּק ַﬠ ִ
ָכּמֹנִ י׃
ֵ 14הן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי־נִ ְצ ָדּק ָשׁב ָה ִאישׁ ַהזֶּ ה ְל ֵביתוֹ
רוּח
וּשׁ ַפל ַ
יִשּׁ ֵפל ְ
ן־ה ִאישׁ ַההוּא ִכּי ַה ִמּ ְתנַ ֵשּׂא ְבגַ ֲאוָ תוֹ ָ
ִמ ָ
יִנָּ ֵשׂא׃
ת־היְ ָל ִדים ְל ַב ֲﬠבוּר יָ ִשׂים ֶאת־יָ ָדיו
 15וַ יָּ ִביאוּ ֵא ָליו גַּ ם ֶא ַ
רוּ־בם׃
יהם וַ יִּ ְראוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים וַ יִּגְ ֲﬠ ָ
ֲﬠ ֵל ֶ
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ֹאמר ַהנִּ יחוּ ַליְ ָל ִדים ָלבֹא
שׁוּﬠ ָק ָרא א ָֹתם ֵא ָליו וַ יּ ַ
ְ 16ויֵ ַ
ל־תּ ְכ ְלאוּ א ָֹתם ִכּי ֵמ ֵאלֶּ ה ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים׃
ֵא ַלי ְו ַא ִ
ת־מלְ כוּת
ָ 17א ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִמי ֲא ֶשׁר־לֹא יְ ַק ֵבּל ֶא ַ
ָה ֱאל ִֹהים ַכּיָּ ֶלד בֹּא לֹא־יָ בֹא ָבהּ׃
 18וַ יִּ ְשׁ ַאל אֹתוֹ ַא ַחד ַה ָשּׂ ִרים ֵלאמֹר ַר ִבּי ַהטּוֹב ַמה־לִ י
עוֹלם׃
ַל ֲﬠשׂוֹת ָל ֶר ֶשׁת ַחיֵּ י ָ
שׁוּﬠ ָל ָמּה־זֶּ ה ִתּ ְק ָרא ִלי טוֹב ֵאין טוֹב
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 19וַ יּ ֶ
ם־א ָחד הוּא ָה ֱאל ִֹהים׃
ִכּי ִא ֶ
ת־ה ִמּ ְצת לֹא ִתּנְ ָאף לֹא ִתּ ְר ָצח לֹא
ְ 20ו ַא ָתּה יָ ַד ְﬠ ָתּ ֶא ַ
ת־א ֶמּ׃
ת־א ִביְ ו ֶא ִ
ֹא־ת ֲﬠנֶ ה ֵﬠד ָשׁ ֶקר ַכּ ֵבּד ֶא ָ
ִתּגְ נֹב ל ַ
עוּרי׃
ל־אלֶּ ה ָשׁ ַמ ְר ִתּי ִמנְּ ָ
ת־כּ ֵ
ֹאמר ֶא ָ
 21וַ יּ ֶ
ֹאמר עוֹד ַא ַחת ַא ָתּה ָח ֵסר ֵלְ מכֹר
שׁוּﬠ וַ יּ ַ
 22וַ יִּ ְשׁ ַמע יֵ ַ
אוֹצר ַבּ ָשּׁ ַמיִם וּבֹא
ה־לָ 
ר־לְ ו ֵתן ַל ֲﬠנִ יִּ ים ְו ָהיָ ְ
ֶאת־כֹּל ֲא ֶשׁ ְ
ְו ֵלַ א ֲח ָרי׃
ל־לבּוֹ ִכּי ָﬠ ְשׁרוֹ ָהיָ ה
ת־אלֶּ ה וַ יִּ ְת ַﬠ ֵצּב ֶא ִ
 23וַ יְ ִהי ְכּ ָשׁ ְמעוֹ ֶא ֵ
ַרב ְמאֹד׃
עשׁר ָלבֹא
ה־קּ ֶשׁה ְל ַב ֲﬠ ֵלי ֶ
ֹאמר ַמ ָ
שׁוּﬠ וַ יּ ַ
 24וַ יַּ ְרא אֹתוֹ יֵ ַ
ל־מ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים׃
ֶא ַ
 25נָ ֵקל ַלגָּ ָמל ַל ֲﬠבֹר ֶדּ ֶרֻ חר ַה ַמּ ַחט ִמבֹּא ָﬠ ִשׁיר
ל־מ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים׃
ֶא ַ
יוּכל לְ ִהוָּ ֵשׁ ַﬠ׃
ֹאמרוּ ַהשּׁ ְֹמ ִﬠים ִוּמי ֵאיפוֹא ַ
 26וַ יּ ְ
ֹאמר ֲא ֶשׁר ָיִפּ ֵלא ִמ ְבּנֵ י ָא ָדם לֹא ָיִפּלֵ א ֵמ ֱאל ִֹהים׃
 27וַ יּ ֶ
ת־הכֹּל וַ נֵּ ֶל
ֹאמר ֶפּ ְטרוֹס ִהנֵּ ה ֲאנַ ְחנוּ ָﬠזַ ְבנוּ ֶא ַ
 28וַ יּ ֶ
ַא ֲח ֶרי׃
ין־אישׁ ֲא ֶשׁר
יהם ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי ֵא ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 29וַ יּ ֶ
ָﬠזַ ב ַבּיִת אוֹ ִא ָשּׁה אוֹ ַא ִחים אוֹ ָאבוֹת אוֹ ָבנִ ים ְל ַמ ַﬠן
ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים׃
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ֲ 30א ֶשׁר לֹא יַ ִשּׂיג גְּ מוּלוֹ ְפּ ָﬠ ִמים ַה ְר ֵבּה ָל ֵﬠת ַהזֹּאת
עוֹלם׃
ְו ֶל ָﬠ ִתיד ָלבֹא ַחיֵּ י ָ
יהם ִהנֵּ ה
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ים־ה ָﬠ ָשׂר וַ יּ ֶ
 31וַ יִּ ַקּח ֵא ָליו ֶאת ְשׁנֵ ֶ
תוּבים ִבּ ֵידי
ל־ה ְדּ ָב ִרים ַה ְכּ ִ
רוּשׁ ַליְ ָמה וְ ָכ ַ
ֲאנַ ְחנוּ ע ִֹלים יְ ָ
ד־תּ ָמּם׃
ן־ה ָא ָדם יָ קוּמוּ ַﬠ ֻ
יאים ַﬠל ֶבּ ָ
ַהנְּ ִב ִ
ִ 32כּי ָיִסּגֵ ר ִבּ ֵידי ַהגּוֹיִם וּבוֹ יְ ָה ֵתלּוּ ְו ְיִת ַﬠלְּ לוּ ְויָ ְרקוּ ְבּ ָפנָ יו׃
ישׁי
י־כן יְ ִמ ֻיתהוּ ַוּביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ַ 33בּשּׁ ִֹטים יְ יַ ְסּרוּ אֹתוֹ ַא ֲח ֵר ֵ
יָ קוּם׃
ל־אלֶּ ה ִכּי ָצפוּן ָהיָ ה ַה ָדּ ָבר
ְ 34ו ֵהם לֹא ֵה ִבינוּ ָד ָבר ִמ ָכּ ֵ
יהם׃
ר־ד ֶבּר ֲא ֵל ֶ
יהם ְולֹא יָ ְדעוּ ֵאת ֲא ֶשׁ ִ
ֵמ ֵﬠינֵ ֶ
ה־אישׁ ִﬠוֵּ ר
 35וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ִה ְק ִריב ָלבֹא ֶאל־יְ ִריחוֹ ְו ִהנֵּ ִ
ל־ה ֶדּ ֶרְ וּמ ַב ֵקּשׁ נְ ָדבוֹת׃
ישׁב ַﬠ ַ
ֵ
 36וַ יִּ ְשׁ ַמע קוֹל ֲהמוֹן ע ְֹב ִרים וַ יִּ ְשׁ ַאל ֵלאמֹר ַמה־זֹּאת׃
שׁוּﬠ ַהנָּ ְצ ִרי ע ֵֹבר׃
 37וַ יַּגִּ ידוּ לוֹ ִכּי־יֵ ַ
ן־דּוִ ד׃
 38וַ יִּ ְצ ַﬠק ֵלאמֹר ַר ֶחם־נָ א ָﬠ ַלי יֵ שׁוּע ֶבּ ָ
 39וַ יִּגְ ֲﬠרוּ־בוֹ ַהה ְֹל ִכים ְל ָפנָ יו ְל ַה ְחשׁוֹתוֹ ְוהוּא ָק ָרא עוֹד
ן־דּ ִוד ַר ֶחם־נָ א ָﬠ ָלי׃
ְבּיֶ ֶתר א ֶֹמץ ֶבּ ָ
שׁוּﬠ וַ יְ ַצו ַל ֲה ִביאוֹ ֵא ָליו ְו ַכ ֲא ֶשׁר ִה ְק ִריב ָלבֹא
 40וַ יַּ ֲﬠמֹד יֵ ַ
וַ יִּ ְשׁ ָא ֵלהוּ׃
ֹאמר ֲאדֹנִ י ְל ָה ִשׁיב לִ י
ה־תּ ַב ֵקּשׁ ִמנִּ י ַל ֲﬠשׂוֹת לָּ  וַ יּ ֶ
ַ 41מ ְ
אוֹר ֵﬠינָ י׃
שׁוּﬠ אוֹר ֵﬠינֶ יָ שׁב ֵא ֶליֱ אמוּנָ ְת
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 42וַ יּ ֶ
יﬠה לָּ ׃
הוֹשׁ ָ
ִ
וּפ ְתאֹם נִ ְפ ְקחוּ ֵﬠינָ יו וַ יֵּ ֶלַ א ֲח ָריו ְונָ תוֹן ָכּבוֹד ֵלאל ִֹהים
ִ 43
ת־ה ֱאל ִֹהים׃
ל־ה ָﬠם וַ יְ ָב ְרכוּ ֶא ָ
וַ יַּ ְרא ָכּ ָ
וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָבּא ְו ָﬠ ַבר ֶדּ ֶר יְ ִריחוֹ׃
מּוֹכ ִסים ְוהוּא ִאישׁ
וּשׁמוֹ זַ ָכּי רֹאשׁ ַה ְ
 2וַ יָּ בֹא ִאישׁ ְ
ָﬠ ִשׁיר׃
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ה־תּ ֳארוֹ ְולֹא יָ כֹל ִמ ְפּנֵ י
שׁוּﬠ ַמ ָ
 3וַ יְ ַב ֵקּשׁ ִל ְראוֹת ֶאת־יֵ ַ
קוֹמה ָהיָ ה׃
י־שׁ ַפל ָ
ָה ָﬠם ִכּ ְ
ל־ﬠץ ִשׁ ְק ָמה ִל ְראֹתוֹ ִכּי הוּא ַה ֶדּ ֶר
 4וַ יָּ ָרץ ְל ָפנָ יו וַ יַּ ַﬠל ַﬠ ֵ
ר־שׁ ָמּה׃
ֲא ֶשׁר יַ ֲﬠ ָב ָ
ת־ﬠינָ יו וַ יִּ ְר ֵאהוּ
ל־ה ָמּקוֹם ַההוּא וַ יִּ ָשּׂא ֶא ֵ
שׁוּﬠ ֶא ַ
 5וַ יָּ בֹא יֵ ַ
ֹאמר ֵא ָליו זַ ָכּי ַמ ֲה ָרה ְר ָדה ִכּי ִהנְ נִ י ִל ְשׁכֹּן ַהיּוֹם ְבּ ֵב ֶית׃
וַ יּ ֶ
ל־בּיתוֹ ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ִלבּוֹ׃
 6וַ יְ ַמ ֵהר וַ יֵּ ַרד וַ יַּ ַא ְס ֵפהוּ ֶא ֵ
ל־בּית ִאישׁ ח ֵֹטא נָ ָטה ָללוּן׃
ל־הר ִֹאים ֵלאמֹר ֶא ֵ
 7וַ יִּ לֹּנוּ ָכ ָ
ל־ה ָאדוֹן ְר ֵאה ֲאדֹנִ י ִהנְ נִ י נ ֵֹתן
ֹאמר ֶא ָ
 8וַ יַּ ֲﬠמֹד זַ ָכּי וַ יּ ֶ
אוּמה ָא ִשׁיב
ם־ﬠ ַשׁ ְק ִתּי ִאישׁ ְמ ָ
ַמ ֲח ִצית ַכּ ְס ִפּי ָל ֲﬠנִ יִּ ים ְו ִא ָ
לוֹ ַא ְר ַבּ ְﬠ ָתּיִם׃
שׁוּﬠה ַל ַבּיִת ַהזֶּ ה ַבּ ֲא ֶשׁר
שׁוּﬠ ַהיּוֹם ָהיְ ָתה ְת ָ
ֹאמר לוֹ יֵ ַ
 9וַ יּ ֶ
ן־א ְב ָר ָהם׃
גַּ ם־הוּא ֶבּ ַ
ת־הא ֵֹבד׃
יﬠ ֶא ָ
הוֹשׁ ַ
וּל ִ
ן־ה ָא ָדם ָבּא ְל ַב ֵקּשׁ ְ
ִ 10כּי ֶב ָ
יּוֹסף וַ יְ ַמ ֵשּׁל ָל ֶהם
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה וַ ֶ
ְ 11ו ַכ ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ ֶא ַ
ד־מ ֵה ָרה
ירוּשׁ ַליִם ְו ֵהם ָח ְשׁבוּ ִכּי ַﬠ ְ
ָמ ָשׁל ִכּי ָקרוֹב ָהיָ ה ִל ָ
ִתגָּ ֶלה ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים׃
חוֹקה לָ ַק ַחת־לוֹ
ל־א ֶרץ ְר ָ
ֹאמר ִאישׁ נָ ִדיב ָה ַלֶ א ֶ
 12וַ יּ ַ
ַמ ְמ ָל ָכה ְו ָלשׁוּב׃
ל־ﬠ ָשׂ ָרה ֵמ ֲﬠ ָב ָדיו וַ יִּ ֵתּן ָל ֶהם ֲﬠ ֶשׂ ֶרת ָמנִ ים
 13וַ יִּ ְק ָרא ֶא ֲ
יהם ַס ֲחרוּ ָבזֶ ה ַﬠד בּ ִֹאי׃
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ יּ ֶ
ְ 14ו ַאנְ ֵשׁי ִﬠירוֹ ָשׂנְ אוּ אֹתוֹ וַ יִּ ְשׁלְ חוּ ַא ֲח ָריו ַמ ְל ָא ִכים
ֵלאמֹר ֵאין ֶאת־נַ ְפ ֵשׁנוּ ִכּי זֶ ה ְיִמלָֹ ﬠ ֵלינוּ׃
 15וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי שׁוּבוֹ ְו ַה ַמּ ְמ ָל ָכה נָ כוֹנָ ה ְביָ דוֹ וַ יְ ַצו ִל ְקרֹא
ת־ה ֶכּ ֶסף ִל ְראוֹת
ת־ה ֲﬠ ָב ִדים ָה ֵהם ֲא ֶשׁר נָ ַתן ָל ֶהם ֶא ַ
ֵא ָליו ֶא ָ
ה־ﬠ ָשׂה ִאישׁ ִאישׁ ְבּ ִמ ְס ָחרוֹ׃
ֶמ ָ
ֹאמר ֲאדֹנִ י ַה ָמּנֶ ה נָ ַת ָתּ לִּ י ֶה ֱﬠ ָלה ְיִתרוֹן
 16וַ יָּ בֹא ָה ִראשׁוֹן וַ יּ ַ
ֲﬠ ֶשׂ ֶרת ָמנִ ים׃

19:17—19:30
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יִית
יט ְב ָתּ ֶﬠ ֶבד טוֹב ְבּ ֶכ ֶסף ְמ ַﬠט נֶ ֱא ָמן ָה ָ
ֹאמר ֵא ָליו ֵה ַ
 17וַ יּ ֶ
ל־ﬠ ֶשׂר ָﬠ ִרים׃
ֱהיֵ ה ַשׁלִּ יט ֵמ ַהיּוֹם ַﬠ ֶ
ֹאמר ֲאדֹנִ י ַה ָמּנֶ ה נָ ַת ָתּ לִּ י ֶה ֱﬠ ָלה ְיִתרוֹן
 18וַ יָּ בֹא ַה ֵשּׁנִ י וַ יּ ַ
ֲח ֵמ ֶשׁת ָמנִ ים׃
ל־ח ֵמשׁ ָﬠ ִרים׃
ֹאמר גַּ ם ֶאל־זֶ ה ְו ַא ָתּה ֱהיֵ ה ַﬠ ָ
 19וַ יּ ֶ
א־לֲ אדֹנִ י ַה ָמּנֶ ה נָ ַת ָתּ לִּ י
ֹאמר ֵה ְ
ְ 20ו ָא ָחד ֵמ ֶהם ָבּא וַ יּ ַ
ֲא ֶשׁר ָצרוּר ָהיָ ה ְבּ ִמ ְט ָפּ ַחת׃
אתי ִמ ָפּנֶ יַ א ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ִאישׁ ָק ֶשׁה ַא ָתּה נ ֵֹשׂא
ִ 21כּי יָ ֵר ִ
קוֹצר ַבּ ֲא ֶשׁר לֹא זָ ָר ְﬠ ָתּ׃
ַבּ ֲא ֶשׁר לֹא נָ ַת ָתּ ְו ֵ
ל־פּיִ א ָשּׁ ֵפט ִא ְתֶּ ﬠ ֶבד ָרע ֲהלֹא יָ ַד ְﬠ ָתּ
ֹאמר ֵא ָליו ַﬠ ִ
 22וַ יּ ֶ
קוֹצר ַבּ ֲא ֶשׁר
י־אישׁ ָק ֶשׁה ָאנ ִֹכי נ ֵֹשׂא ַבּ ֲא ֶשׁר לֹא נָ ַת ִתּי ְו ֵ
ִכּ ִ
לֹא זָ ָר ְﬠ ִתּי׃
ת־כּ ְס ִפּי ִל ְמ ַחלְּ ֵפי ָכ ֶסף וַ ֲאנִ י ְבּב ִֹאי
ְ 23ו ָל ָמּה־זֶּ ה לֹא נָ ַת ָתּ ֶא ַ
ִה ַשּׂגְ ִתּי אֹתוֹ ְבּ ַת ְר ִבּית׃
ת־ה ָמּנֶ ה ְוּתנוּ
ל־הע ְֹמ ִדים ָﬠ ָליו ְקחוּ ִמיָּ דוֹ ֶא ַ
ֹאמר ֶא ָ
 24וַ יּ ֶ
ָלזֶ ה ֲא ֶשׁר־לוֹ ֲﬠ ֶשׂ ֶרת ַה ָמּנִ ים׃
ֹאמרוּ ֵא ָליו ֲאדֹנֵ ינוּ ֲהלֹא הוּא יֶ שׁ־לוֹ ֲﬠ ֶשׂ ֶרת ָמנִ ים׃
 25וַ יּ ְ
ל־אישׁ ֲא ֶשׁר יֶ שׁ־לוֹ יִנָּ ֶתן־לוֹ עוֹד ִוּמי
ֲ 26אנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ָכּ ִ
ר־בּיָ דוֹ׃
ת־א ֶשׁ ְ
ֲא ֶשׁר ֵאין לוֹ יֻ ַקּח ִמ ֶמּנּוּ גַּ ם ֶא ֲ
יהם ָה ִביאוּ
ֹא־אבוּ ִכּי ֶא ְמלֲֹ ﬠ ֵל ֶ
ֲ 27א ָבל אֹיְ ַבי ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ל ָ
א ָֹתם ֵהנָּ ה וַ ֲה ִמיתוּם ְל ָפנָ י׃
יהם
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ָה ַלִ ל ְפנֵ ֶ
ְ 28ו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר ֶא ַ
רוּשׁ ָליְ ָמה׃
וַ יַּ ַﬠל יְ ָ
ית־ﬠנְ יָ ה
 29וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ִה ְק ִריב ָלבֹא ֵא ֶצל ֵבּית ַפּגֵּ י ֵוּב ַ
ָבּ ָהר ַהנִּ ְק ָרא ַהר ַהזֵּ ִיתים וַ יִּ ְשׁ ַלח ְשׁנַ יִם ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיו ֵלאמֹר׃
ל־ה ְכּ ָפר ֲא ֶשׁר ִמנֶּ גֶ ד ְו ָהיָ ה ְכּב ֲֹא ֶכם ָשׁ ָמּה ִתּ ְמ ְצאוּ
ְ 30לכוּ ֶא ַ
יאהוּ׃
ֹא־ר ַכב ָﬠ ָליו ִאישׁ ַה ִתּירוּ אֹתוֹ וַ ֲה ִב ֻ
ַﬠיִר ָאסוּר ֲא ֶשׁר ל ָ
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י־יִשׁ ַאל ֶא ְת ֶכם ִאישׁ ָל ָמּה־זֶּ ה ַתּ ִתּירוּ אֹתוֹ כֹּה
ְ 31ו ִכ ְ
יִﬠד ָה ָאדוֹן ְל ֶח ְפצוֹ׃
ֹאמרוּן אֹתוֹ ֵ
ת ְ
יהם׃
 32וַ יֵּ ְלכוּ ַה ַמּ ְל ָא ִכים וַ יִּ ְמ ְצאוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֲא ֵל ֶ
יהם ְבּ ָﬠ ָליו ָל ָמּה־זֶּ ה
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ת־ה ָﬠיִר וַ יּ ֶ
 33וַ יַּ ִתּירוּ ֶא ָ
ת־ה ָﬠיִר׃
ַתּ ִתּירוּ ֶא ָ
יִﬠד ָה ָאדוֹן ְל ֶח ְפצוֹ׃
 34וַ יַּ ֲﬠנוּ אֹתוֹ ֵ
ל־ה ַﬠיִר
ת־בּגְ ֵד ֶהם ַﬠ ָ
שׁוּﬠ וַ יָּ ִשׂימוּ ֶא ִ
 35וַ יָּ ִביאוּ אֹתוֹ ֶאל־יֵ ַ
שׁוּﬠ׃
וַ יַּ ְר ִכּיבוּ ָﬠ ָליו ֶאת־יֵ ַ
ל־ה ָדּ ֶר׃
יהם ַﬠ ַ
ת־בּגְ ֵד ֶ
 36וַ יִּ ְר ַכּב וַ יֵּ ַל וְ ֵהם ָפּ ְרשׂוּ ֶא ִ
ל־מוֹרד ַהר ַהזֵּ ִיתים וַ יָּ ֵחלוּ
ַ
 37וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ִה ְק ִריב ֶא
ת־ה ֱאל ִֹהים ְבּ ֶח ְדוָ ה ְוּבקוֹל ִרנָּ ה
ל־ק ַהל ַתּ ְל ִמ ָידיו ְל ָב ֵרֶ א ָ
ָכּ ְ
ל־הנִּ ְפלָ אוֹת ֲא ֶשׁר ָראוּ ֵלאמֹר׃
ַﬠל ָכּ ַ
ָ 38בּרוַּ ה ֶמּ ֶלַ ה ָבּא ְבּ ֵשׁם יְ הוָֹה ָשׁלוֹם ַבּ ָשּׁ ַמיִם ְו ָכבוֹד
י־ﬠל׃
ִבּ ְמר ֵֹמ ָ
רוּשׁים ֲא ֶשׁר ְבּ ֶק ֶרב ָה ָﬠם ָא ְמרוּ ֵאלָ יו
ן־ה ְפּ ִ
 39וַ ֲאנָ ִשׁים ִמ ַ
ַר ִבּי גְּ ַﬠר ְבּ ַת ְל ִמ ֶידי׃
ם־אלֶּ ה יֶ ֱחשׁוּ ֲא ָבנִ ים
ֹאמר ִהנְ נִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִא ֵ
 40וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ַ
יִזְ ָﬠקוּ׃
יה ֵלאמֹר׃
ת־ה ִﬠיר וַ יֵּ ְבָ ﬠ ֶל ָ
 41וַ יִּ ְק ַרב וַ יַּ ְרא ֶא ָ
לוֹמַ א
יוֹמ זֶ ה ֵמ ַאיִן יָ בֹא ְשׁ ֵ
ם־א ְתּ ְבּ ֵ
 42לוּ יָ ַד ַﬠ ְתּ גַּ ַ
נִ ְס ָתּר הוּא ִמנֶּ גֶ ד ֵﬠינָ יִ׃
ִ 43כּי ִהנֵּ ה יָ ִמים ָבּ ִאים ְו ָשׁ ְפכוּ ָﬠ ַליִ אֹיְ ִבים סֹלְ לָ ה ִמ ָסּ ִביב
ל־ﬠ ֶבר׃
ְו ִה ִקּיפוְּ ו ָצרוּ ָﬠ ַליִִ מ ָכּ ֵ
ד־ﬠ ָפר וְ לֹא־יַ ְשׁ ִאירוּ
ת־בּנַ יְִ בּ ִק ְר ֵבַּ ﬠ ָ
ְ 44ונִ ְפּצוּ א ָֹתְ ו ֶא ָ
ל־א ֶבן ַתּ ַחת ֲא ֶשׁר לֹא יָ ַד ַﬠ ְתּ ֵﬠת ְפּ ֻק ָדּ ֵת׃
ָבֶ א ֶבן ַﬠ ָ
ת־המּ ְֹכ ִרים
ל־ה ֵה ָיכל וַ יָּ ֶחל ְלגָ ֵרשׁ ִמ ִקּ ְרבּוֹ ֶא ַ
 45וַ יָּ בֹא ֶא ַ
ָשּׁם׃

19:46—20:10
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ית־תּ ִפילָּ ה הוּא ְו ַא ֶתּם
יהם ָכּתוּב ִכּי ֵב ִיתי ֵבּ ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 46וַ יּ ֶ
ֲﬠ ִשׂ ֶיתם אֹתוֹ לִ ְמ ָﬠ ַרת ָפּ ִר ִיצים׃
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים
מוֹרה יוֹם יוֹם ַבּ ֵה ָיכל ַאָ ר ֵ
ֶ
 47וַ יְ ִהי
סּוֹפ ִרים ְו ָשׂ ֵרי ָה ָﬠם ִבּ ְקשׁוּ ְל ַה ְשׁ ִמידוֹ׃
ְו ַה ְ
ל־ה ָﬠם ָדּ ְבקוּ ַא ֲח ָריו
ְ 48ולֹא ָמ ְצאוּ ַמה־לַּ ֲﬠשׂוֹת ִכּי ָכ ָ
ִל ְשׁמ ַֹﬠ אֹתוֹ׃

20

תּוֹרה
וַ יְ ִהי ַהיּוֹם ִבּ ְהיוֹתוֹ ַב ֵה ָיכל ְלהוֹרֹת לָ ָﬠם ָ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים
שׂרה וַ יִּגְ שׁוּ ֵאלָ יו ָר ֵ
ְוּד ַבר ַה ְבּ ָ
ם־הזְּ ֵקנִ ים׃
סּוֹפ ִרים ִﬠ ַ
ְו ַה ְ
 2וַ יְ ַד ְבּרוּ ֵאלָ יו ֵלאמֹר ֱא ָמר ָלנוּ ְבּ ֵאיזֶ ה־זֶ ה ִר ְשׁיוֹן ַא ָתּה
ת־ה ִר ְשׁיוֹן ַהזֶּ ה׃
ע ֶֹשׂה ֵאלֶּ ה ִוּמי הוּא ֲא ֶשׁר נָ ַתן ְלֶ א ָ
ם־אנ ִֹכי ָד ָבר ִאם
יהם ֶא ְשׁ ַאל ִמ ֶכּם גַּ ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 3וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ֶ
ַתּגִּ ידוּ ִלי׃
ן־ה ָשּׁ ַמיִם אוֹ
י־מי ָהיְ ָתה ִמ ְצוָ ָתהּ ִמ ַ
יוֹחנָ ן ִמ ִפּ ִ
ילת ָ
ְ 4ט ִב ַ
י־א ָדם׃
ִמ ְבּנֵ ָ
ן־ה ָשּׁ ַמיִם
ֹאמר ִמ ַ
 5וַ יְ ִהי ֵהם שׁ ְֹק ִלים ְבּ ַד ְﬠ ָתּם ֵלאמֹר ִאם־נ ַ
דּוּﬠ לֹא ֱה ֶא ַמנְ ֶתּם לוֹ׃
ֹאמר ָלנוּ ַוּמ ַ
י ַ
ל־ה ָﬠם ִכּי נָ כוֹן ָהיָ ה
ֹאמר ִמ ְבּנֵ י ָא ָדם ְיִס ְק ֻלנוּ ָכ ָ
ְ 6ו ִאם־נ ַ
יוֹחנָ ן נָ ִביא ָהיָ ה׃
ָל ֶהם ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָ
י־מי׃
ֹאמרוּ לֹא יָ ַד ְﬠנוּ ִמ ִפּ ִ
 7וַ יַּ ֲﬠנוּ וַ יּ ְ
ם־אנִ י לֹא ַאגִּ יד ָל ֶכם ְבּ ֵאיזֶ ה ִר ְשׁיוֹן ֲאנִ י
שׁוּﬠ גַּ ֲ
ֹאמר יֵ ַ
 8וַ יּ ֶ
ע ֶֹשׂה ֵאלֶּ ה׃
ת־ה ָמּ ָשׁל ַהזֶּ ה ִאישׁ ֶא ָחד נָ ַטע
ל־ה ָﬠם ֶא ַ
 9וַ יָּ ֶחל ְל ַד ֵבּר ֶא ָ
חוּצה ָל ָא ֶרץ ְליָ ִמים
ת־ה ֶכּ ֶרם ַלנּ ְֹט ִרים וַ יֵּ ֶלָ 
ָכּ ָרם וַ יִּ ֵתּן ֶא ַ
ַר ִבּים׃
ל־הנּ ְֹט ִרים ֲא ֶשׁר יָ ִביא
ת־ﬠ ְבדּוֹ ֶא ַ
וּל ֵﬠת ַה ָבּ ִציר ָשׁ ַלח ֶא ַ
ְ 10
לוֹ ִמ ְפּ ִרי ַכ ְרמוֹ ְו ַהנּ ְֹט ִרים ִה ֻכּהוּ וַ יְ ַשׁ ְל ֻחהוּ ֵר ָיקם׃
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יּוֹסף וַ יִּ ְשׁ ַלח ֶﬠ ֶבד ַא ֵחר ְוגַ ם־אֹתוֹ ִהכּוּ גִּ ְדפוּ ְו ִשׁ ְלחוּ
 11וַ ֶ
ֵר ָיקם׃
וּפצ ַֹﬠ
ישׁי וַ יַּ ֻכּהוּ ַה ֵכּה ָ
יהם עוֹד ֶﬠ ֶבד ְשׁ ִל ִ
 12וַ יִּ ְשׁ ַלח ֲא ֵל ֶ
ְו ָה ְדפוּ אֹתוֹ ְל ַמ ְד ֵחפוֹת׃
ת־בּנִ י
ה־א ֱﬠ ֶשׂה ֶא ְשׁלַ ח ֶא ְ
ֹאמר ֲאדוֹן ַה ֶכּ ֶרם ָמ ֶ
 13וַ יּ ֶ
יִיראוּ ִמ ָפּנָ יו׃
אוּלי ְ
ֶאת־יְ ִד ִידי ַ
יּוֹרשׁ
נוֹסדוּ יַ ַחד ֵלאמֹר ִהנֵּ ה ַה ֵ
ִ 14כּ ְראוֹת אֹתוֹ ַהנּ ְֹט ִרים ְ
ָבּא ְלכוּ ְונַ ַה ְרגֵ הוּ ְו ָלנוּ ִתסֹּב ַהנַּ ֲח ָלה׃
ל־מחוּץ ַל ֶכּ ֶרם וַ יַּ ַה ְרגֻ הוּ ָוּמה ֵאפוֹא
 15וַ יֶּ ְה ְדפוּ אֹתוֹ ֶא ִ
יַ ֲﬠ ֶשׂה לָ ֶהם ֲאדוֹן ַה ָכּ ֶרם׃
ת־כּ ְרמוֹ ֵיִתּן
ת־הנּ ְֹט ִרים ָה ֵהם ְו ֶא ַ
 16הוּא יָ בֹא ְו ֶה ֱא ִביד ֶא ַ
ילה לֹא ִת ְהיֶ ה ָכּזֹאת׃
ֹאמרוּ ָח ִל ָ
ִבּ ֵידי ֲא ֵח ִרים וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ וַ יּ ְ
ֹאמר ַוּמה ְדּ ַבר ַה ָכּתוּב ֶא ֶבן ָמ ֲאסוּ
 17וַ יִּ ֵתּן ֵﬠינָ יו ָבּם וַ יּ ַ
ַהבּוֹנִ ים ָהיְ ָתה ְלרֹאשׁ ִפּנָּ ה׃
ל־מי ֲא ֶשׁר ִתּפֹּל
פּוֹרר ְו ָכ ִ
ל־ה ֶא ֶבן ַהזֹּאת ְיִת ָ
ל־הנּ ֵֹפל ַﬠ ָ
ָ 18כּ ַ
ָﬠ ָליו ְתּ ַד ְכּ ֶאנּוּ לֶ ָﬠ ָפר׃
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ִל ְשׁל ַֹח בּוֹ יַ ד ָבּ ֵﬠת
סּוֹפ ִרים ְו ָר ֵ
 19וַ יְ ַב ְקשׁוּ ַה ְ
ת־ה ָמּ ָשׁל ַהזֶּ ה
יהם הוּא נ ֵֹשׂא ֶא ַ
ַה ִהיא ִכּי ָראוּ ֲא ֶשׁר ֲﬠ ֵל ֶ
ֶא ֶפס ִכּי יָ ְראוּ ִמ ְפּנֵ י ָה ָﬠם׃
י־צ ֶדק
 20וַ יֶּ ֶא ְרבוּ־לוֹ וַ יִּ ְשׁ ְלחוּ ְמ ַרגְ ִלים ִמ ְת ַח ְפּ ִשׂים ְכּ ַאנְ ֵשׁ ֶ
וּל ַה ְסגִּ ירוֹ ִל ֵידי ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ִו ֵידי ַה ֶפּ ָחה׃
ְלצ ֵֹדד אֹתוֹ ִבּ ְד ָב ָריו ְ
 21וַ יִּ ְשׁ ֲאלוּ אֹתוֹ לֵ אמֹר ַר ֵבּנוּ יָ ַד ְﬠנוּ ִכּי נָ כוֹן ֶתּ ְהגֶּ ה ְוּת ַל ֵמּד
ישׁ ִרים׃
תּוֹרה ְבּ ֵמ ָ
ת־דּ ֶרָ ה ֱאל ִֹהים ֶ
י־אישׁ וְ ֶא ֶ
ֹא־ת ָשׂא ְפנֵ ִ
ל ִ
ם־איִן׃
ֲ 22הנָ כוֹן ָלנוּ ָל ֵתת ַמס ַל ֵקּ ָיסר ִא ָ
ה־תּנַ סּוּנִ י׃
יהם ַמ ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
יהם וַ יּ ֶ
 23וַ יַּ ֵכּר ֶאת־נִ ְכ ֵל ֶ
ַ 24ה ְראוּ לִ י ִדּינַ ר ֶא ָחד ְל ִמי ַה ְתּמוּנָ ה ְו ַה ְכּת ֶֹבת ָה ֵהנָּ ה
ֹאמרוּ ַל ֵקּ ָיסר׃
וַ יּ ְ
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ל־כּן ָהבוּ ַל ֵקּ ַיסר ֶאת ֲא ֶשׁר ַל ֵקּ ָיסר
יהם ַﬠ ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 25וַ יּ ֶ
ְו ֵלאל ִֹהים ֵאת ֲא ֶשׁר ֵלאל ִֹהים׃
ְ 26ולֹא יָ ְכלוּ ְלצ ֵֹדד אֹתוֹ ְבּ ַד ְבּרוֹ ִל ְפנֵ י ָה ָﬠם וַ יִּ ְת ַפּלְּ אוּ
ל־ה ַמּ ֲﬠנֶ ה וַ יַּ ְח ִרישׁוּ׃
ַﬠ ַ
י־אין ְתּ ִחיַּ ת
דּוּקים ָהא ְֹמ ִרים ִכּ ֵ
ן־ה ַצּ ִ
 27וַ יִּגְּ שׁוּ ֲאנָ ִשׁים ִמ ַ
ַה ֵמּ ִתים וַ יִּ ְשׁ ָא ֻלהוּ ֵלאמֹר׃
משׁה ָכּ ַתב ָלנוּ ִכּי יָ מוּת ֶא ָחד ִמ ְשּׁנֵ י ַא ִחים
ַ 28ר ֵבּנוּ ִהנֵּ ה ֶ
יה
ְוהוּא ַבּ ַﬠל ִא ָשּׁה ֵוּבין ֵאין־לוֹ ֵא ֶשׁת ַה ֵמּת יְ ָב ָמה יָ בֹא ָﬠ ֶל ָ
ל־שׁם ָא ִחיו׃
ְו ֵה ִקים זֶ ַרע ַﬠ ֵ
ְ 29ו ִא ָתּנוּ ָהיוּ ִשׁ ְב ָﬠה ַא ִחים ָה ִראשׁוֹן ָל ַקח לוֹ ִא ָשּׁה וַ יָּ ָמת
ֵוּבן ֵאין־לוֹ׃
ְ 30ו ַה ֵשּׁנִ י ֵיִבּם א ָֹתהּ וַ יָּ ָמת ֵוּבן ֵאין־לוֹ׃
ֹא־בנִ ים׃
ל־ה ִשּׁ ְב ָﬠה וְ ֻכלָּ ם ֵמתוּ ל ָ
ישׁי ְו ֵכן ָכּ ַ
ם־ה ְשּׁ ִל ִ
ְ 31ו ֵכן גַּ ַ
ם־ה ִא ָשּׁה׃
ָ 32וּב ַא ֲחרוֹנָ ה ֵמ ָתה גַּ ָ
ְ 33ו ַﬠ ָתּה ְל ִמי ֵמ ֶהם ִתּ ְהיֶ ה ְל ִא ָשּׁה ִבּ ְת ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים ַא ֲח ֵרי
ל־ה ִשּׁ ְב ָﬠה׃
ֲא ֶשׁר ָהיְ ָתה ֵא ֶשׁת ָכּ ַ
עוֹלם ַהזֶּ ה ֲאנָ ִשׁים ְיִב ָﬠלוּ
יהם ְבּנֵ י ָה ָ
שׁוּﬠ ֲאלֵ ֶ
ֹאמר יֵ ַ
 34וַ יּ ֶ
ְונָ ִשׁים ִתּ ָבּ ַﬠ ְלנָ ה׃
עוֹלם ַה ָבּא ְו ִל ְחיוֹת
ת־ה ָ
ַ 35אָ הע ְֹמ ִדים לָ ֶר ֶשׁת ֶא ָ
ן־ה ֵמּ ִתים לֹא ְיִב ָﬠלוּ ְולֹא ִת ָבּ ַﬠ ְלנָ ה׃
ִמ ַ
דוּמים ֵהם ְל ַמּלְ ָא ִכים ִכּי
יוּכלוּ ָלמוּת עוֹד ִכּי ִ
ְ 36ולֹא ְ
יוֹתם ְבּנֵ י ַה ְתּ ִחיָּ ה ְבּנֵ י ֱאל ִֹהים ֵה ָמּה׃
ִבּ ְה ָ
משׁה ֻהגַּ ד ִמתּוַֹ ה ְסּנֶ ה ַכּ ֲא ֶשׁר
ם־ל ֶ
ְ 37ו ַה ֵמּ ִתים ִכּי יָ קוּמוּ גַּ ְ
ָק ָרא יְ הוָֹה ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם ֱאל ֵֹהי ְיִצ ָחק וֵ אל ֵֹהי יַ ֲﬠקֹב׃
ם־אל ֵֹהי ַה ַחיִּ ים ִכּי
ְ 38ו ָה ֱאל ִֹהים ֵאינֶ נּוּ ֱאל ֵֹהי ַה ֵמּ ִתים ִכּי ִא ֱ
ֻכלָּ ם ַחיִּ ים ְל ָפנָ יו׃
יטב ִדּ ַבּ ְר ָתּ׃
ֹאמרוּ ַר ִבּי ֵה ֵ
סוֹפ ִרים ֲא ָח ִדים וַ יּ ְ
 39וַ יַּ ֲﬠנוּ ְ
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ֹא־ה ֵﬠז עוֹד ִאישׁ ֵמ ֶהם ִל ְשׁאֹל אֹתוֹ ָדּ ָבר׃
ְ 40ול ֵ
ן־דּוִ ד הוּא׃
יח ֶבּ ָ
ֹאמרוּ ִכּי ַה ָמּ ִשׁ ַ
יהם ֵאי י ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 41וַ יּ ֶ
ְ 42ו ָד ִוד ֲהלֹא הוּא א ֵֹמר ְבּ ֵס ֶפר ְתּ ִהלִּ ים נְ ֻאם יְ הוָֹה לַ אדֹנִ י
ֵשׁב ִל ִימינִ י׃
ד־א ִשׁית אֹיְ ֶביֲ הדֹם ְל ַרגְ ֶלי׃
ַ 43ﬠ ָ
ְ 44ו ִאם ָדּוִ ד ק ֵֹרא לוֹ ָאדוֹן ֵאי הוּא ְבּנוֹ׃
ל־ה ָﬠם׃
ל־תּלְ ִמ ָידיו ְבּ ָאזְ נֵ י ָכ ָ
ֹאמר ֶא ַ
 45וַ יּ ֶ
סּוֹפ ִרים ַה ִמּ ְת ַﬠנְּ גִ ים ַﬠל ֶל ְכ ָתּם
ן־ה ְ
ִ 46ה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ִמ ַ
ת־שׁ ֵא ַלת ָשׁלוֹם ָל ֶהם ַבּ ְשּׁוָ ִקים
ְמ ֻל ָבּ ִשׁים ְמ ִﬠיל ְוא ֲֹה ִבים ֶא ְ
ת־ה ְמּקֹמוֹת
י־ה ְכּנֵ ֶסת ְו ֶא ַ
מּוֹשׁבוֹת ָה ִראשֹׁנִ ים ְבּ ָב ֵת ַ
ת־ה ָ
ְו ֶא ַ
ַהנִּ ְכ ָבּ ִדים ְבּ ָב ֵתּי ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה׃
ה־ﬠיִן יַ ְרבּוּ ְת ִפלָּ ה
וּל ַמ ְר ֶא ַ
ת־בּ ֵתּי ַא ְל ָמנוֹת ְ
ָ 47הא ְֹכ ִלים ֶא ָ
ו־ה ִמּ ְשׁ ָפּט ִפּי ְשׁנָ יִם׃
יהם ַק ַ
ֵאלֶּ ה ֵהם ֲא ֶשׁר יִנָּ ֶטה ֲﬠ ֵל ֶ
י־ﬠם נ ְֹתנִ ים ַמ ְתּנַ ת
ת־ﬠינָ יו וַ יַּ ְרא ֲﬠ ִשׁ ֵיר ָ
וַ יִּ ָשׂא ֶא ֵ
אוֹצר׃
ל־ארוֹן ָה ָ
יָ ָדם ֶא ֲ
ְ 2ו ִא ָשּׁה ַא ְל ָמנָ ה ֲﬠנִ יָּ ה ָר ָאה נ ֶֹתנֶ ת בּוֹ ְשׁ ַתּיִם ְפּרוּטוֹת׃
ֹאמר ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ָה ַא ְל ָמנָ ה ָה ֲﬠנִ יָּ ה ַהזֹּאת נָ ְתנָ ה
 3וַ יּ ַ
יוֹתר ִמ ֻכּלָּ ם׃
ֵ
מּוֹת ָרם ְו ִהיא
ל־אלֶּ ה נָ ְתנוּ לֵ אל ִֹהים ַמ ְתּנַ ת יָ ָדם ִמ ָ
ִ 4כּי ָכ ֵ
ל־מ ְחיָ ָתהּ׃
ל־א ֶשׁר ָלהּ ֵאת ָכּ ִ
ת־כּ ֲ
ִמ ַמּ ְחס ָֹרהּ נָ ְתנָ ה ֶא ָ
ל־ר ֵﬠהוּ ִכּי נֶ ְא ָדּר ַה ֵה ָיכל ַבּ ֲא ָבנִ ים
ָ 5אז נִ ְד ְבּרוּ ִאישׁ ֶא ֵ
יָ פוֹת וּנְ ָדבוֹת יְ ָקרוֹת׃
ֹאמר ֲהר ִֹאים ַא ֶתּם ֵאלֶּ ה ִהנֵּ ה יָ ִמים ָבּ ִאים ְולֹא ִת ָשּׁ ֵאר
 6וַ יּ ַ
ל־א ֶבן ֲא ֶשׁר לֹא ֻת ָתּץ׃
פֹּה ֶא ֶבן ַﬠ ֶ
 7וַ יִּ ְשׁ ֲאלוּ אֹתוֹ ֵלאמֹר ַר ֵבּנוּ ָמ ַתי ִתּ ְק ֶרינָ ה ֵאלֶּ ה ָוּמה אוֹת
ְל ֵﬠת בּ ָֹאן׃
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ֹאמר ִה ָשּׁ ְמרוּ לָ ֶכם ֶפּן־יַ ְת ֶﬠה ֶא ְת ֶכם ִאישׁ ִכּי ַר ִבּים
 8וַ יּ ַ
ל־תּ ְלכוּ
מּוֹﬠד ָלבֹא ַא ֵ
יָ בֹאוּ ִב ְשׁ ִמי ֵלאמֹר ֲאנִ י הוּא ְו ָקרוֹב ַה ֵ
יהם׃
ַא ֲח ֵר ֶ
ל־תּ ַחתּוּ ִכּי ֵאלֶּ ה ִתּ ְהיֶ ינָ ה
וּפ ָרצוֹת ַא ֵ
י־ת ְשׁ ְמעוּ ְק ָרבוֹת ְ
ְ 9ו ִכ ִ
ִראשׁוֹנָ ה ְועוֹד לֹא ַה ֵקּץ׃
יהם ִהנֵּ ה גּוֹי יָ קוּם ַﬠל־גּוֹי ַוּמ ְמ ָל ָכה
יּוֹסף ְל ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
 10וַ ֶ
ל־מ ְמ ָל ָכה׃
ַﬠ ַ
יה ִמזֶּ ה ִוּמזֶּ ה ְו ָר ָﬠב יָ בֹא
ְ 11ו ָה ָא ֶרץ ִתּגְ ַﬠשׁ ִתּ ְר ַﬠשׁ ֵמ ֲﬠ ָב ֶר ָ
ן־ה ָשּׁ ָמיִם׃
נוֹר ִאים ִמ ַ
דוֹלים וְ ָ
וָ ָד ֶבר וּמ ְֹפ ִתים גְּ ִ
יִשׁ ְלחוּ ָב ֶכם ְמנַ ֵדּ ֶיכם יָ ד ְו ָר ְדפוּ
ל־אלֶּ ה ְ
ְ 12וּב ֶט ֶרם יָ בֹאוּ ָכ ֵ
הוֹבילוּ
ירוּכם ְל ָב ֵתּי ַה ְכּנֵ ֶסת וּלְ ָב ֵתּי ְכ ָל ִאים ְו ִ
ֶא ְת ֶכם ְו ִה ְסגִּ ֶ
ֶא ְת ֶכם ִל ְפנֵ י ְמ ָל ִכים וּמ ְֹשׁלִ ים ְל ַמ ַﬠן ְשׁ ִמי׃
ְ 13וזֹאת ִתּ ְהיֶ ה לְ ֵﬠדוּת ָל ֶכם׃
ל־ל ְבּ ֶכם ְל ִבלְ ִתּי ָה ֵכן ֵמרֹאשׁ ַמה ָתּ ִשׁיבוּ
ל־כּן ִשׂימוּ ַﬠ ִ
ַ 14ﬠ ֵ
ְל ַה ְצ ִדּיק נַ ְפ ְשׁ ֶכם׃
ִ 15כּי ָאנ ִֹכי ֶא ֵתּן ָל ֶכם ֶפּה ְו ָח ְכ ָמה ַﬠד ֲא ֶשׁר
יוּכלוּ ַל ֲﬠמֹד ִל ְפנֵ ֶיכם ְולָ ִשׂים ְל ַאל
קוֹמ ֵמ ֶיכם לֹא ְ
ל־מ ְת ְ
ָכּ ִ
ִמלֵּ ֶיכם׃
רוֹבים
וּק ִ
ְ 16ו ַאף ַא ֶתּם ִתּ ָמּ ְסרוּ ַﬠל־יְ ֵדי ָאבוֹת ְו ַא ִחים ְ
ְו ֵר ִﬠים וְ גַ ם־יָ ִמיתוּ ִמ ֶכּם׃
ל־א ָדם ְל ַמ ַﬠן ְשׁ ִמי׃
נוּאים ִתּ ְהיוּ ְל ָכ ָ
ְ 17ו ַא ֶתּם ְשׂ ִ
ֹאשׁ ֶכם ָא ְר ָצה׃
ְ 18בּ ָכל־זֹאת לֹא יִפֹּל ִמ ַשּׂ ֲﬠ ַרת ר ְ
רוּח ֶכם ֶאת־נַ ְפ ְשׁ ֶכם ִתּ ְשׁמֹרוּ׃
ְ 19בּ ַה ֲא ִריֲ 
יה ַמ ֲחנֶ ה
רוּשׁ ַליִם ִכּי ַת ֲחנֶ ה ָﬠלֶ ָ
ְ 20ו ַכ ֲא ֶשׁר ִתּ ְראוּ ֶאת־יְ ָ
ִמ ָסּ ִביב יָ ד ַֹﬠ ֵתּ ְדעוּ ִכּי ִשׁ ְמ ֻמ ָתהּ ָבּ ָאה׃
ל־ה ָה ִרים וַ ֲא ֶשׁר ְבּתוֹ
יהוּדה יָ נוּסוּ ֶא ֶ
ָ 21אז ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ִבּ ָ
ָה ִﬠיר ְיִב ְרחוּ ִמ ֶמּנָ ה ְו ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׂ ֶדה ַבּל־יָ בֹאוּ ָבהּ׃
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21:22—21:36

ל־ד ַבר ַה ָכּתוּב׃
ִ 22כּי־יְ ֵמי נְ ָק ָמה ֵהם ְל ַמלְּ אֹת ָכּ ְ
 23אוֹי ֶל ָהרוֹת ְו ַל ֵמּינִ יקוֹת ַבּיָּ ִמים ָה ֵה ָמּה ִכּי ָצ ָרה גְ דוֹלָ ה
ל־ה ָﬠם ַהזֶּ ה׃
ִתּ ְהיֶ ה ָב ָא ֶרץ ְו ֶק ֶצף ַﬠ ָ
ירוּשׁ ַליִם
ל־ה ַﬠ ִמּים ִו ָ
ל־כּ ָ
י־ח ֶרב ְו ָהגְ לוּ ֶא ָ
ְ 24ונָ ְפלוּ ְל ִפ ֶ
ר־תּ ָמ ֶלאנָ ה ִﬠתּוֹת ַהגּוֹיִם׃
ִתּ ְהיֶ ה ְל ִמ ְר ַמס ַהגּוֹיִם ַﬠד ֲא ֶשׁ ִ
כוֹכ ִבים וְ ַהגּוֹיִם יֵ ַחתּוּ
וּמוֹפ ִתים יִנָּ ְתנוּ ַבּ ֶשּׁ ֶמשׁ ְויָ ֵר ַח ְו ָ
ְ
25
יהם ִמ ְשּׁאוֹן ַהיָּ ם ִוּמ ְשׁ ָבּ ָריו׃
בוּכה ָתבֹא ֲﬠ ֵל ֶ
ָב ָא ֶרץ ְוּמ ָ
יהם ִמ ַפּ ַחד ֵוּמ ֲﬠ ִתידֹת
י־א ָדם נַ ְפ ָשׁם ִתּ ְת ַﬠ ֵטּף ֲﬠ ֵל ֶ
ְ 26וּבנֵ ָ
י־מוֹסדוֹת ַה ָשּׁ ַמיִם ְיִרגָּ זוּ׃
ְ
ָלבֹא ְבּ ֵת ֵבל ָא ְר ָצה ִכּ
ן־ה ָא ָדם ָבּא ֶבּ ָﬠנָ ן ְבּעֹז ְוּב ָה ָדר גָּ דוֹל׃
ת־בּ ָ
ְ 27ו ָאז ְיִראוּ ֶא ֶ
עוֹדדוּ ְו ָת ִרימוּ רֹאשׁ
ְ 28וּכ ָה ֵחל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ָלקוּם ִתּ ְת ְ
רוֹבה׃
ִכּי ְפדוּת־נַ ְפ ְשׁ ֶכם ְק ָ
ל־ﬠ ֵצי
יהם ְמ ָשׁלוֹ ִה ְתבּוֹנְ נוּ ִב ְת ֵאנָ ה ְוּב ָכ ֲ
 29וַ יִּ ָשּׂא ֲא ֵל ֶ
ַה ָשּׂ ֶדה׃
יוֹציאוּ ֶפ ַרח ַתּ ִבּיטוּ ְו ָת ִבינוּ ְבנַ ְפ ְשׁ ֶכם ִכּי ָקרוֹב
ַ 30כּ ֲא ֶשׁר ִ
ַה ָקּיִץ׃
ל־אלֶּ ה יָ ד ַֹﬠ ֵתּ ְדעוּ
ם־א ֶתּם ַכּ ֲא ֶשׁר ִתּ ְראוּ ִכּי ָקמוּ ָכּ ֵ
ְ 31ו ֵכן גַּ ַ
רוֹבה ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים׃
ִכּי ְק ָ
ָ 32א ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי לֹא יַ ֲﬠבֹר ַהדּוֹר ַהזֶּ ה ַﬠד ֲא ֶשׁר
ל־אלֶּ ה׃
יָ קוּמוּ ָכּ ֵ
ַ 33ה ָשּׁ ַמיִם ְו ָה ָא ֶרץ יַ ֲﬠבֹרוּ ְוּד ָב ַרי לֹא יַ ֲﬠבֹרוּן׃
ן־יִט ַפּשׁ ִל ְבּ ֶכם ֵמרֹב ִמ ְשׁ ֶתּה ְו ִשׁ ָכּרוֹן
ַ 34אִ ה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּ ְ
וּל ֶפ ַתע ִפּ ְתאֹם יָ בֹא ֲﬠ ֵל ֶיכם
אוֹ ִמ ַדּ ֲאגוֹת ַמ ֲחס ֵֹרי ַה ַחיִּ ים ְ
ַהיּוֹם ַההוּא׃
ל־ישׁ ֵבי ָה ָא ֶרץ׃
ִ 35כּי ְכּ ַפח יָ קוּשׁ יִפֹּל ַﬠל ָכּ ְ
עוֹררוּ ְו ַה ְﬠ ִתּירוּ ָת ִמיד ְל ִהנָּ ֵתן ָל ֶכם ֵדּי־כ ַֹח
ל־כּן ִה ְת ְ
ַ 36ﬠ ֵ
ן־ה ָא ָדם׃
ל־פּגַ ע ַה ָבּא ְו ַל ֲﬠמֹד ָה ֵכן ִל ְפנֵ י ֶב ָ
ְל ִה ָמּ ֵלט ִמ ָכּ ֶ
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 37וַ יְ ִהי יוֹם יוֹם ִמ ְשׁ ָפּטוֹ ְל ַל ֵמּד ַבּ ֵה ָיכל ַוּבלַּ יְ ָלה יָ ָצא ָללוּן
ָבּ ָהר הוּא ַהר ַהזֵּ ִיתים׃
ית־ה ִמּ ְק ָדּשׁ
ל־ה ָﬠם ִה ְשׁ ִכּימוּ ַבבּ ֶֹקר וַ יָּ בֹאוּ ֵא ָליו ְל ֵב ַ
ְ 38ו ָכ ָ
ִל ְשׁמ ַֹﬠ אֹתוֹ׃
וַ יִּ ְק ַרב ַחג ַה ַמּצּוֹת הוּא ַחג ַה ָפּ ַסח׃
סּוֹפ ִרים ִבּ ְקשׁוּ ַבּ ָמּה
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ַה ְ
ְ 2ו ָר ֵ
ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ְל ַק ְח ָתּהּ ִכּי יָ ְראוּ ִמ ְפּנֵ י ָה ָﬠם׃
ישׁ־ק ִריּוֹת ֶא ָחד ִמ ִמּ ְס ַפּר ְשׁנֵ ים
יהוּדה ֲא ֶשׁר ִכּנּוּהוּ ִא ְ
ִ 3ו ָ
ֶה ָﬠ ָשׂר ָבּא בוֹ ַה ָשּׂ ָטן׃
אשׁי ַה ָצּ ָבא
ת־ר ֵ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ֶא ָ
ת־ר ֵ
 4וַ יֵּ ֶל וַ יְ ַד ֵבּר ֶא ָ
ֵא ָיכה יַ ְסגִּ יר אֹתוֹ ְבּיָ ָדם׃
 5וַ יִּ ְשׂ ְמחוּ יַ יֵּ אֹתוּ לָ ֶתת־לוֹ ָכּ ֶסף׃
יחם ְל ַמלֵּ א ְד ָברוֹ ְות ֲֹאנָ ה ִבּ ֶקּשׁ־לוֹ ְל ַה ְסגִּ ירוֹ
ְ 6והוּא ִה ְב ִט ָ
ְביָ ָדם ְבּ ֵס ֶתר ְולֹא ֶב ָהמוֹן׃
 7וַ יָּ בֹא יוֹם ַחג ַה ַמּצּוֹת הוּא יוֹם זֶ ַבח ַה ָפּ ַסח׃
ת־יוֹחנָ ן ֵלאמֹר ְלכוּ ָה ִכינוּ ָלנוּ
ָ
ת־פּ ְטרוֹס ְו ֶא
 8וַ יִּ ְשׁ ַלח ֶא ֶ
ת־ה ָפּ ַסח׃
ֶל ֱאכֹל ֶא ַ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ֵאיפוֹא ִת ְר ֶצה ִכּי־נֵ ֵלְ ל ָה ִכין׃
 9וַ יּ ְ
וּפגַ ע ָבּ ֶכם ִאישׁ
יהם ִהנֵּ ה ְכּב ֲֹא ֶכם ָה ִﬠ ָירה ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 10וַ יּ ֶ
ל־ה ַבּיִת ֲא ֶשׁר יָ בֹא ָשׁ ָמּה׃
נ ֵֹשׂא ַכּד ָמיִם ְלכוּ ַא ֲח ָריו ֶא ַ
ל־בּ ַﬠל ַה ָבּיִת כֹּה ָא ַמר ַר ֵבּנוּ ַאיֵּ ה ֲח ַדר
 11וַ ֲא ַמ ְר ֶתּם ֶא ַ
ת־ה ָפּ ַסח׃
וּל ַתלְ ִמ ַידי לֶ ֱאכֹל ָשׁם ֶא ַ
ָהא ְֹר ִחים ִלי ְ
צוּפה ְכ ָסתוֹת ְו ָשׁם
דוֹלה ְר ָ
ְ 12והוּא יַ ְר ֶאה ָל ֶכם ֲﬠ ִליָּ ה גְ ָ
ָתּ ִכינוּ ָלנוּ׃
ת־ה ָפּ ַסח׃
 13וַ יֵּ ְלכוּ וַ יִּ ְמ ְצאוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָל ֶהם וַ יָּ ִכינוּ ֶא ַ
ים־ﬠ ָשׂר
וּשׁנֵ ָ
מּוֹﬠד וַ יֵּ ֶשׁב ִבּ ְמ ִסבּוֹ הוּא ְ
יﬠ ַה ֵ
ְ 14ו ַכ ֲא ֶשׁר ִהגִּ ַ
יחים ִאתּוֹ׃
ַה ְשּׁ ִל ִ
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22:15—22:29

ת־ה ֶפּ ַסח ַהזֶּ ה
יהם נִ ְכסֹף נִ ְכ ַס ְפ ִתּי ֶל ֱאכֹל ֶא ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 15וַ יּ ֶ
ִﬠ ָמּ ֶכם ֶט ֶרם ְת ֻﬠנֶּ ה נַ ְפ ִשׁי׃
מוֹﬠד ֵה ָא ְכלוֹ
ִ 16כּי ֲאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכם ִכּי לֹא א ַֹכל ִמ ֶמּנּוּ ַﬠד ֵ
ְבּ ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים׃
קוּה
ֹאמר ְקחוּ זֹאת ְו ִח ְל ָ
ת־הכּוֹס וַ יְ ָב ֶר וַ יּ ַ
 17וַ יִּ ַקּח ֶא ַ
ֵבינֵ ֶיכם׃
ֹא־א ְשׁ ֶתּה עוֹד ִמ ְפּ ִרי ַהגָּ ֶפן ַﬠד
ִ 18כּי ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי ל ֶ
י־תבוֹא ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים׃
ִכּ ָ
ת־הלֶּ ֶחם וַ יְ ָב ֶר וַ יִּ ְב ַצע וַ יִּ ֶתּן ָל ֶהם ֵלאמֹר זֶ ה
 19וַ יִּ ַקח ֶא ַ
הוּא ְבּ ָשׂ ִרי ַהנָּ תוּן ַבּ ַﬠ ְד ֶכם ֲﬠשׂוּ ֵכן ְלזִ ָכּרוֹן ִלי׃
ֹאמר ַהכּוֹס
ת־הכּוֹס ָל ַקח ַא ֲח ֵרי ָא ְכ ָלם וַ יּ ַ
ם־א ַ
ְ 20ו ֵכן גַּ ֶ
ַהזֹּאת ִהיא ַה ְבּ ִרית ַה ֲח ָד ָשׁה ְבּ ָד ִמי ַה ָשּׁפוַּ בּ ַﬠ ְד ֶכם׃
ל־ה ֻשּׁ ְל ָחן׃
ד־מ ְסגִּ ֵירנִ י ִהנֵּ ה ִא ִתּי ַﬠ ַ
ַ 21אך יַ ַ
ן־ה ָא ָדם ה ֵֹלַ כּ ֲא ֶשׁר נִ גְ זַ ר ָﬠ ָליו ֲא ָבל אוֹי ָל ִאישׁ
ֵ 22הן ֶבּ ָ
ַההוּא ֲא ֶשׁר יַ ְסגִּ יר אֹתוֹ ְבּיַ ד ְמ ַב ְק ֵשׁי נַ ְפשׁוֹ׃
יהם ִמי־הוּא זֶ ה ֲא ֶשׁר
ְ 23ו ֵהם ֵה ֵחלוּ ַל ֲחקֹר ְולִ ְדרֹשׁ ֵבּינֵ ֶ
יַ ֲﬠ ֶשׂה ָכּזֹאת׃
יהם ִמי נֶ ְח ָשׁב ַהגָּ דוֹל ָבּ ֶהם׃
ם־דּ ְב ֵרי ִריבֹת ָהיוּ ֵבינֵ ֶ
ְ 24וגַ ִ
יהם ַמ ְל ֵכי ַהגּוֹיִם שׁ ְֹל ִטים ָבּם ְו ַה ַשּׁלִּ יט נִ ְק ָרא
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 25וַ יּ ֶ
ַרב ָח ֶסד׃
ֹא־כן ַאַ הגָּ דוֹל ָבּ ֶכם יְ ִהי ַכ ָצּ ִﬠיר ְו ָה ָאדוֹן
ְ 26ו ַא ֶתּם ל ֵ
ִכּ ְמ ָשׁ ֵרת׃
יּשׁב ֶל ֱאכֹל אוֹ ָהע ֵֹמד ְל ָשׁ ֵרת ֲהלֹא
ִ 27כּי ִמי ַהגָּ דוֹל ַה ֵ
תוֹכ ֶכם ִכּ ְמ ָשׁ ֵרת׃
יּשׁב ָל ֱאכֹל וַ ֲאנִ י ְב ְ
ַה ֵ
ְ 28ו ַא ֶתּם ֵהם ֲא ֶשׁר ֲﬠ ַמ ְד ֶתּם ִﬠ ָמּ ִדי ְולֹא ֲﬠזַ ְבתּוּנִ י ַבּ ַמּסּוֹת
ֲא ֶשׁר ָﬠ ְברוּ ָﬠלָ י׃
ילנִ י
ת־ה ַמּ ְלכוּת ֲא ֶשׁר ִהנְ ִח ַ
ם־אנִ י ַמנְ ִחיל ֶא ְת ֶכם ֶא ַ
ְ 29וגַ ֲ
ָא ִבי׃
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ֹאכלוּ ְו ִת ְשׁתּוּ ַﬠל ֻשׁ ְל ָחנִ י וְ ֵת ְשׁבוּ
כוּתי תּ ְ
ְ 30וּב ַמ ְל ִ
יִשׂ ָר ֵאל׃
ת־שׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ִשׁ ְב ֵטי ְ
ל־כּ ְסאוֹת ִל ְשׁפֹּט ֶא ְ
ַﬠ ִ
ֹאמר ָה ָאדוֹן ִשׁ ְמעוֹן ִשׁ ְמעוֹן ָשׁאֹל ְשׁ ָא ְל ֶכם ַה ָשּׂ ָטן
 31וַ יּ ֶ
רוֹת ֶכם ִכּזְ רוֹת ַה ִח ִטּים׃
ִלזְ ְ
ם־א ָתּה
 32וַ ֲאנִ י ִה ְת ַחנַּ נְ ִתּי ַב ַﬠ ְדִ ל ְב ִלי ֶת ְח ַדּל ֱאמוּנָ ֶתְ וגַ ַ
ת־א ֶחי׃
ל־ל ְבְּ ר ֵאה ְל ַחזֵּ ק ֶא ַ
ַכּ ֲה ִשׁ ְיבֶ א ִ
ם־ל ֵבית
ְ 33והוּא ָﬠנָ ה ְו ָא ָמר ֲאדֹנִ י נָ כוֹן ָאנ ִֹכי ָל ֶל ֶכת ִﬠ ְמּ גַּ ְ
ם־ל ַשׁ ֲﬠ ֵרי ָמוֶ ת׃
ֶכּ ֶלא ְוגַ ְ
ֹא־יִק ָרא ַה ַתּ ְרנְ גֹל ַהיּוֹם
ֹאמר ִהנְ נִ י א ֵֹמר ְלֶ פּ ְטרוֹס ל ְ
 34וַ יּ ַ
ר־תּ ַשׁ ֵקּר ָשׁלֹשׁ ְפּ ָﬠ ִמים ֵלאמֹר ִכּי לֹא־יְ ַד ְﬠ ָתּנִ י׃
ַﬠד ֲא ֶשׁ ְ
י־צרוֹר
יהם ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַל ְח ִתּי ֶא ְת ֶכם ְבּ ִל ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 35וַ יּ ֶ
ֹאמרוּ לֹא ָח ַס ְרנוּ
ְבּ ִלי־יַ ְלקוּט ְוּב ִלי־נְ ָﬠ ִלים ַה ֲח ַס ְר ֶתּם ָדּ ָבר וַ יּ ְ
ָדּ ָבר׃
יהם ֶא ֶפס ַכּיּוֹם ִמי ֲא ֶשׁר־לוֹ ְצרוֹר
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 36וַ יּ ֶ
ֹא־ת ִשּׂיג יָ דוֹ ְיִמכֹּר
יִשּׂ ֵאהוּ ִﬠמּוֹ ְו ֵכן יַ ְלקוּט ִוּמי ֲא ֶשׁר ל ַ
ָ
יִקנֶ ה לּוֹ ָח ֶרב׃
ת־בּגְ דוֹ ְו ְ
ם־א ִ
גַּ ֶ
ִ 37כּי ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי יָ קוּם ֲא ֶשׁר ָכּתוּב ָﬠלָ י
ד־תּמּוֹ׃
ל־ה ָכּתוּב ָﬠ ַלי יָ קוּם ַﬠ ֻ
ְו ֶאת־פּ ְֹשׁ ִﬠים נִ ְמנָ ה ִכּי ָכ ַ
ֹאמר
ֹאמרוּ ֲאדֹנֵ ינוּ ִהנֵּ ה־פֹה ִא ָתּנוּ ֲח ָרבוֹת ְשׁ ָתּיִם וַ יּ ֶ
 38וַ יּ ְ
יהם ַרב ָלנוּ׃
ֲא ֵל ֶ
ם־תּ ְל ִמ ָידיו
ל־הר ַהזֵּ ִיתים ְוגַ ַ
 39וַ יֵּ ֵצא וַ יֵּ ֶלְ כּ ַד ְרכּוֹ ֵמ ָאז ֶא ַ
ָה ְלכוּ ַא ֲח ָריו׃
יהם ִה ְת ַפּלְּ לוּ ְולֹא ָתבֹאוּ ִל ֵידי
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 40וַ יִּ ְפגַּ ע ַבּ ָמּקוֹם וַ יּ ֶ
נִ ָסּיוֹן׃
ְ 41והוּא נִ ְפ ַרד ֵמ ֶהם ַה ְר ֵחק ִכּ ְקל ַֹﬠ ָא ֶבן וַ יִּ ְכ ַרע וַ יִּ ְת ַפּלֵּ ל
ֵלאמֹר׃
ת־הכּוֹס ַהזֹּאת ִאם ֵכּן ָר ִצ ָית
ָ 42א ִבי ַה ֲﬠ ֵבר־נָ א ֵמ ָﬠ ַלי ֶא ַ
ם־כּ ְרצוֹנְ  יֶ ִהי׃
ָא ָתּה ַא לֹא ִכ ְרצוֹנִ י ִכּי ִא ִ
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ן־ה ָשּׁ ַמיִם וַ יְ ַחזְּ ֵקהוּ׃
 43וַ יֵּ ָרא ֵאלָ יו ַמ ְל ָאִ מ ַ
י־מוֶ ת ִה ְת ַפּלֵּ ל ְבּ ָחזְ ָקה ְונִ ְט ֵפי
ְ 44ו ַכ ֲא ֶשׁר ָא ְפפוּ אֹתוֹ ֶח ְב ֵל ָ
דוֹלים יָ ְרדוּ ָא ְר ָצה׃
י־דם גְּ ִ
זֵ ָﬠתוֹ ְכּנִ ְט ֵפ ָ
ל־תּ ְל ִמ ָידיו וַ יִּ ְמ ָצ ֵאם יְ ֵשׁנִ ים
 45וַ יָּ ָקם ִמ ְתּ ִפלָּ תוֹ וַ יָּ בֹא ֶא ַ
ֵמ ִﬠ ָצּבוֹן׃
ישׁנוּ קוּמוּ ְו ִה ְת ַפּ ְללוּ
יהם ָל ָמּה־זֶּ ה ִתּ ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 46וַ יּ ֶ
ֹא־תבֹאוּ ִל ֵידי נִ ָסּיוֹן׃
ְול ָ
ים־ה ָﬠ ָשׂר
מוֹן־ﬠם ְו ֶא ָחד ִמ ְשּׁנֵ ֶ
ָ
 47ע ֶֹדנּוּ ְמ ַד ֵבּר ְו ִהנֵּ ה ֲה
שׁוּﬠ ִלנְ ָשׁק־לוֹ׃
ֹאשׁם וַ יִּגַּ שׁ ֶאל־יֵ ַ
הוּדה ה ֵֹלְ בּר ָ
ַהנִּ ְק ָרא יְ ָ
ן־ה ָא ָדם
ת־בּ ָ
הוּדה ֲה ַת ְסגִּ יר ֶא ֶ
שׁוּﬠ יְ ָ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 48וַ יּ ֶ
ִבּנְ ִשׁ ָיקה׃
אוֹתם ֵאת ֲא ֶשׁר ִתּ ְק ֶרינָ ה ָא ְמרוּ
 49וַ ֲאנָ ָשׁיו ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ִבּ ְר ָ
ֲאדֹנֵ ינוּ ֲהנַ ֶכּה ֶב ָח ֶרב׃
ת־ﬠ ֶבד ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל וַ יְ ַק ֶצּץ־לוֹ
ְ 50ו ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִה ָכּה ֶא ֶ
ָאזְ נוֹ ַהיְ ָמנִ ית׃
ל־תּוֹסיפוּ וַ יִּגַּ ע ְבּ ָאזְ נוֹ
ִ
ֹאמר ַה ְרפּוּ ַא
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 51וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
וַ יִּ ְר ָפּ ֵאהוּ׃
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ָשׂ ֵרי ַה ֵה ָיכל ְו ַהזְּ ֵקנִ ים
ל־ר ֵ
שׁוּﬠ ֶא ָ
ֹאמר יֵ ַ
 52וַ יּ ֶ
אתם ַבּ ֲח ָרבוֹת ְוּב ַמטּוֹת׃
ַה ָבּ ִאים ָﬠ ָליו ַה ַﬠל ָפּ ִריץ יְ ָצ ֶ
ֹא־שׁ ַל ְח ֶתּם ִבּי יָ ד ַא
יִיתי ִﬠ ָמּ ֶכם ַבּ ֵה ָיכל ְול ְ
 53יוֹם יוֹם ָה ִ
זֹאת ִהיא ִﬠ ְתּ ֶכם ֶוּמ ְמ ֶשׁ ֶלת ַהח ֶֹשׁ׃
ל־בּית ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל
יאהוּ ֶא ֵ
יּוֹל ֻיכהוּ וַ יְ ִב ֻ
 54וַ יַּ ֲחזִ יקוּ־בוֹ וַ ִ
וּפ ְטרוּס ה ֵֹלַ א ֲח ָריו ֵמ ָרחוֹק׃
ֶ
ְ 55ו ַכ ֲא ֶשׁר ִבּ ֲﬠרוּ ֵאשׁ ְבּתוֶֹ ה ָח ֵצר ְוּב ִשׁ ְב ָתּם יַ ְח ָדּו וַ יֵּ ֶשׁב
תוֹכם׃
ם־פּ ְטרוֹס ְבּ ָ
גַּ ֶ
 56וַ ֵתּ ֶרא אֹתוֹ ִשׁ ְפ ָחה ַא ַחת י ֵֹשׁב נֶ גֶ ד ָהאוֹר וַ ֶתּ ֱחזֶ ה־בּוֹ
ֹאמר גַּ ם־זֶ ה ָהיָ ה ִﬠמּוֹ׃
וַ תּ ֶ
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ֹאמר ִא ָשּׁה לֹא יָ ַד ְﬠ ִתּי אֹתוֹ׃
 57וַ יֵ ַכ ֵחשׁ־בּוֹ וַ יּ ַ
ם־א ָתּה ֶא ָחד
ֹאמר גַּ ַ
עוֹד־מ ַﬠט וַ יִּ ְר ֵאהוּ ִאישׁ ַא ֵחר וַ יּ ַ
ְ
ְ 58ו
ן־א ָדם לֹא ֵמ ֶהם ָאנ ִֹכי׃
ֵמ ֶהם וַ יַּ ַﬠן ֶפּ ְטרוֹס ֶבּ ָ
יח ָﬠ ָליו לֵ אמֹר
הוֹכ ַ
י־כן ָﬠנָ ה ִאישׁ ְו ִ
ְ 59וּכ ָשׁ ָﬠה ַא ַחת ַא ֲח ֵר ֵ
ילי׃
ָא ֵכן גַּ ם־זֶ ה ָהיָ ה ִﬠמּוֹ ִכּי הוּא גְּ ִל ִ
ן־א ָדם ֵאינֶ נִּ י י ֵֹד ַﬠ ָמה ַא ָתּה ְמ ַד ֵבּר
ֹאמר ֶפּ ְטרוֹס ֶבּ ָ
 60וַ יּ ֶ
וּפ ְתאֹם ָק ָרא ַה ַתּ ְרנְ גֹל׃
ְועוֹד ְדּ ָברוֹ ְבּ ִפיו ִ
ת־דּ ַבר
 61וַ יִּ ֶפן ָה ָאדוֹן וַ יֶּ ֱחזֶ ה ִבּ ְפנֵ י ֶפ ְטרוֹס וַ יִּ זְ כֹּר ֶפּ ְטרוֹס ֶא ְ
יִק ָרא ַה ַתּ ְרנְ גֹל ַהיּוֹם
י־ב ֶט ֶרם ְ
ָה ָאדוֹן ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר לוֹ ִכּ ְ
שׁ־בּי ָשׁלֹשׁ ְפּ ָﬠ ִמים׃
ְתּ ַכ ֵח ִ
חוּצה וַ יְ ָמ ֵרר ַבּ ֶבּ ִכי׃
 62וַ יֵּ ֵצא ַה ָ
שׁוּﬠ ִהכּוּ אֹתוֹ ְו ִה ְת ַﬠלְּ לוּ־בוֹ׃
ְ 63ו ָה ֲאנָ ִשׁים ַהתּ ְֹפ ִשׂים ֶאת־יֵ ַ
ת־פּנָ יו ְו ָשׁאֹל לוֹ ֵלאמֹר ִהנָּ ֵבא ָלנוּ ִמי הוּא
ָ 64חפוּ ֶא ָ
ַה ַמּ ֶכּה א ָֹת׃
הוֹסיפוּ ְד ָב ִרים ָכּ ֵאלֶּ ה ְלנָ ֵאץ אֹתוֹ׃
ְ 65ועוֹד ִ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים
ְ 66וּכאוֹר ַהבּ ֶֹקר נִ ְק ֲהלוּ זִ ְקנֵ י ָה ָﬠם ָר ֵ
יאהוּ לִ ְפנֵ י ַה ַסּנְ ֶה ְד ִרין לֵ אמֹר׃
סּוֹפ ִרים וַ יְ ִב ֻ
ְו ַה ְ
יהם ִאם
ֹאמר ֲאלֵ ֶ
ד־לנוּ וַ יּ ֶ
יח ַהגֶּ ָ
ַ 67ה ִאם ַא ָתּה הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַאגִּ יד ָל ֶכם לֹא ַת ֲא ִמינוּ׃
ם־א ְשׁ ַאל לֹא ַת ֲﬠנוּ ְולֹא ְת ַשׁלְּ חוּנִ י׃
ְ 68וגַ ם ִא ֶ
בוּרת
ן־ה ָא ָדם ָל ֶשׁ ֶבת ִל ִימין גְּ ַ
ִ 69הנֵּ ה ֵמ ַﬠ ָתּה ע ֶֹלה ֶב ָ
ָה ֱאל ִֹהים׃
ֹאמר
ן־ה ֱאל ִֹהים וַ יּ ֶ
י־א ָתּה הוּא ֶבּ ָ
ֹאמרוּ ֻכלָּ ם ֲה ִכ ַ
 70וַ יּ ְ
י־אנִ י הוּא׃
יהם ַא ֶתּם א ְֹמ ִרים ִכּ ֲ
ֲא ֵל ֶ
וּל ֵﬠדוּת עוֹד ֲהלֹא ָשׁ ַמ ְﬠנוּ ֵﬠדוּת
ֹאמרוּ ַמה־לָּ נוּ ְ
 71וַ יּ ְ
ִפּיהוּ׃
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ילטוֹס׃
ל־פּ ָ
ל־ה ָקּ ָהל ָשׁם וַ יּ ִֹל ֻיכהוּ ֶא ִ
וַ יָּ קוּמוּ ָכ ַ
ת־ה ִאישׁ ַהזֶ ה
 2וַ יָּ ֵחלּוּ ְל ִשׂ ְטנוֹ ֵלאמֹר ָמ ָצאנוּ ֶא ָ
ת־ﬠ ֵמּנוּ ַוּמ ְשׁגֶּ ה א ָֹתם ִמ ֵתּת ַמס ַל ֵקּ ַיסר ְבּ ָא ְמרוֹ ִכּי
ְמ ַסלֵּ ף ֶא ַ
יח׃
הוּא ַה ֶמּ ֶלַ ה ָמּ ִשׁ ַ
הוּדים וַ יַּ ַﬠן
ילטוֹס לֵ אמֹר ַה ַא ָתּה ֶמ ֶלַ היְּ ִ
 3וַ יִּ ְשׁ ַאל אֹתוֹ ִפ ָ
ֹאמר ַא ָתּה ָא ָמ ְר ָתּ׃
אֹתוֹ וַ יּ ֶ
ל־המוֹן ָה ָﬠם ֲאנִ י
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ֶא ֲ
ל־ר ֵ
ילטוֹס ֶא ָ
ֹאמר ִפּ ָ
 4וַ יּ ֶ
אתי ָﬠן ָבּ ִאישׁ ַהזֶּ ה׃
לֹא ָמ ָצ ִ
ת־ה ָﬠם
יח הוּא ֶא ָ
הוֹסיפוּ ְבּיֶ ֶתר עֹז ֵלאמֹר ִכּי ַמ ִדּ ַ
ַ 5אֵ הם ִ
ד־הנָּ ה׃
הוּדה ָה ֵחל ַבּגָּ ִליל ְו ַﬠ ֵ
תוֹרתוֹ ְבּ ָכל־יְ ָ
ְבּ ָ
ם־ה ִאישׁ
ת־שׁם ַהגָּ לִ יל וַ יִּ ְשׁ ַאל ִא ָ
ילטוֹס ֶא ֵ
מוֹﬠ ִפּ ָ
ְ 6ו ִכ ְשׁ ַ
ילי׃
הוּא גְּ ִל ִ
י־ל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ ת הוֹרודוֹס יֵ ָח ֵשׁב וַ יִּ ְשׁ ָל ֵחהוּ
ְ 7ו ַכ ֲא ֶשׁר יָ ַדע ִכּ ְ
ירוּשׁ ַליִם ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם׃
ל־הוֹרדוֹס ֲא ֶשׁר גַּ ם־הוּא יָ ַשׁב ִבּ ָ
ְ
ֶא
יִשׂ ַמח ְמאֹד ִכּי נִ ְכ ַסף
שׁוּﬠ וַ ְ
הוֹרדוֹס ֶאת־יֵ ַ
 8וַ יְ ִהי ִכּ ְראוֹת ְ
ת־שׁ ְמעוֹ וַ יְ ַקו ִכּי
ִל ְראוֹתוֹ ִמיָּ ִמים ַר ִבּים ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמע ֶא ָ
יַ ֲﬠ ֶשׂה אוֹת ְל ֵﬠינָ יו׃
ֹא־ﬠנָ הוּ ָדּ ָבר׃
 9וַ יִּ ְשׁ ָא ֵלהוּ ְשׁ ֵאלוֹת שֹׁנוֹת ַא הוּא ל ָ
סּוֹפ ִרים וַ יּ ִֹסיפוּ ְל ִשׂ ְטנוֹ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ַה ְ
 10וַ יָּ קוּמוּ ָר ֵ
ל־מ ֲא ַמ ֵצּי כ ָֹחם׃
ְבּ ָכ ַ
הוֹרדוֹס ְו ֵחיל ְצ ָבאוֹ וַ יַּ ְל ֵבּשׁ אֹתוֹ ְמ ִﬠיל
 11וַ יִּ ֶבז אֹתוֹ ְ
ילטוֹס׃
ל־פּ ָ
ַא ְרגָּ ָמן ְל ָה ֶתל־בּוֹ וַ יִּ ְשׁ ָל ֵחהוּ ֶא ִ
ל־א ִחיו
ילטוֹס ִאישׁ ֶא ָ
וּפ ָ
הוֹרדוֹס ִ
ַ 12בּיּוֹם ַההוּא ִה ְת ַרצּוּ ְ
יהם׃
ִכּי ַﬠד־כֹּה ָהיְ ָתה ַמ ְשׂ ֵט ָמה ֵבּינֵ ֶ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים וְ ַה ָשּׂ ִרים ְו ָה ָﬠם׃
ל־ר ֵ
ילטוֹס ֶא ָ
 13וַ יִּ ְק ָרא ִפ ָ
ת־ה ִאישׁ ַהזֶּ ה ִכּ ְמ ַסלֵּ ף
אתם ֵאלַ י ֶא ָ
יהם ֲה ֵב ֶ
ֹאמר ֲאלֵ ֶ
 14וַ יּ ֶ
אתי ָב ִאישׁ ַהזֶּ ה
ֹא־מ ָצ ִ
ת־ה ָﬠם ְו ִהנֵּ ה ֲח ַק ְר ִתּיו ְל ֵﬠינֵ ֶיכם ְול ָ
ֶא ָ
ֶשׁ ֶמץ ָדּ ָבר ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ַתּ ְר ִשׁיעוּ אֹתוֹ׃
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הוֹרדוֹס ִכּי הוּא ֱה ִשׁיבוֹ ֵא ֵלינוּ ִמ ְבּ ִלי ְמצֹא בוֹ
ְ 15ו ַאף לֹא ְ
ט־מוֶ ת׃
ֵח ְטא ִמ ְשׁ ַפּ ָ
ל־כּן יַ סֹּר ֲאיַ ְסּ ֶרנּוּ ְו ַא ֲח ֵרי ֵכן ֲא ַשׁלַּ ח אֹתוֹ׃
ַ 16ﬠ ֵ
ְ 17ו ָﬠ ָליו ְל ַשׁלַּ ח ָל ֶהם ֶא ָחד ֵמ ָה ֲא ִס ִירים ָח ְפ ִשׁי ִבּ ֵימי ֶה ָחג׃
ת־ה ִאישׁ ַהזֶּ ה ְו ַשׁלַּ ח
ַ 18אֵ הם ָק ְראוּ יַ ְח ָדּו ֵלאמֹר ֱאסֹף ֶא ָ
ר־א ָבּא׃
ת־בּ ַ
ָלנוּ ֶא ַ
 19הוּא ֲא ֶשׁר ָﬠצוּר ָהיָ ה ַבּ ֶכּ ֶלא ַבּ ֲﬠבוּר ֶמ ֶרד ֲא ֶשׁר־נִ ְמ ָצא
ָבּ ִﬠיר וָ ֶר ַצח׃
י־ח ֵפץ ְל ַשׁלַּ ח
יהם ִכּ ָ
ילטוֹס וַ יְ ַד ֵבּר ֲאלֵ ֶ
יּוֹסף ִפּ ָ
 20וַ ֶ
שׁוּﬠ׃
ֶאת־יֵ ַ
ְ 21ו ֵהם ָצ ֲﬠקוּ ֵלאמֹר ַה ְצ ֵלב ַה ְצ ֵלב אֹתוֹ׃
ישׁית ְו ָל ָמּה ֶמה ָר ָﬠה ָﬠ ָשׂה זֶ ה
יהם ְשׁ ִל ִ
 22וַ יְ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
ל־כּן ֲאיַ ְסּ ֶרנּוּ וַ ֲא ַשׁלְּ ֶחנּוּ׃
ט־מוֶ ת ַﬠ ֵ
אתי לוֹ ִמ ְשׁ ַפּ ָ
ֹא־מ ָצ ִ
ל ָ
יִצּ ֵלב
קוֹלם וַ יִּ ְשׁ ָאלוּ וַ יִּ ְפ ְצרוּ־בוֹ ִכּי ָ
ַ 23אֵ הם ֵה ִרימוּ ָ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים׃
קוֹלם וְ קוֹל ָר ֵ
וַ יַּ ְכ ַרע ָ
הוֹציא ִמ ְשׁ ָפּט ִכּי ֵת ָﬠ ֶשׂה ֶשׁ ֱא ָל ָתם׃
ילטוֹס ִ
וּפ ָ
ִ 24
ת־ה ָﬠצוּר ַבּ ֶכּ ֶלא ַבּ ֲﬠבוּר ֶמ ֶרד וָ ֶר ַצח
 25וַ יְ ַשׁלַּ ח ָל ֶהם ֶא ֶ
שׁוּﬠ נָ ַתן לִ ְרצוֹנָ ם׃
ת־ה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָשׁ ָאלוּ ְו ֶאת־יֵ ַ
ֶא ָ
יּוֹל ֻיכהוּ ִמ ָשּׁם וַ יַּ ֲחזִ יקוּ ְב ִאישׁ ֶא ָחד ֲא ֶשׁר ָבּא
 26וַ ִ
ישׁ־קוּרינִ י וַ יָּ ִשׂימוּ ָﬠלָ יו
ִ
וּשׁמוֹ ִשׁ ְמעוֹן ִא
ן־ה ָשּׂ ֶדה ְ
ִמ ַ
שׁוּﬠ׃
ת־ה ְצּ ָלב ָל ֵשׂאת אֹתוֹ ַא ֲח ֵרי יֵ ַ
ֶא ַ
ם־רב ָה ְלכוּ ַא ֲח ָריו וַ ֲהמוֹן נָ ִשׁים נ ְֹשׂאוֹת ָﬠלָ יו
 27וַ ֲהמוֹן ַﬠ ָ
ִמ ְס ֵפּד ְו ִקינָ ה׃
ל־תּ ְב ֶכּינָ ה
רוּשׁ ַליִם ַא ִ
ֹאמר ְבּנוֹת יְ ָ
יהן וַ יּ ַ
שׁוּﬠ ֲא ֵל ֶ
 28וַ יִּ ֶפן יֵ ַ
ם־בּ ֶכינָ ה ָל ֶכן וְ ִל ְבנֵ ֶיכן׃
לִּ י ִכּי ִא ְ
ֹאמרוּ ַא ְשׁ ֵרי ָה ֲﬠ ָקרוֹת ְו ַה ֶבּ ֶטן
ִ 29כּי ִהנֵּ ה יָ ִמים ָבּ ִאים ְוי ְ
ֲא ֶשׁר לֹא יָ ָל ָדה ְו ַה ָשּׁ ַדיִם ֲא ֶשׁר לֹא ֵהינִ יקוּ׃
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ָ 30אז יָ ֵחלּוּ ֵלאמֹר ֶל ָה ִרים נִ ְפלוּ ָﬠ ֵלינוּ ְו ַלגְּ ָבעוֹת ַכּסּוּנוּ׃
ם־כּ ָכה יַ ֲﬠשׂוּ ְבּ ֵﬠץ ָלח ַמה־יֵּ ָﬠ ֶשׂה ְבּ ֵﬠץ יָ ֵבשׁ׃
ִ 31כּי ִא ָ
הוּבלוּ ִאתּוֹ לַ ָמּוֶ ת׃
ם־שׁנַ יִם ֲא ֵח ִרים פּ ֲֹﬠ ֵלי ָאוֶ ן ָ
ְ 32וגַ ְ
ל־ה ָמּקוֹם ַהנִּ ְק ָרא גֻּ ְלגָּ ְל ָתּא וַ יִּ ְצ ְלבוּ אֹתוֹ ָשׁם
 33וַ יָּ בֹאוּ ֶא ַ
ְו ֶאת־פּ ֲֹﬠ ֵלי ָה ָאוֶ ן ֶא ָחד ִל ִימינוֹ ְו ֶא ָחד לִ ְשׂמֹאלוֹ׃
שׁוּﬠ ָא ִבי ְסלַ ח ָל ֶהם ִכּי ֵאינָ ם י ְֹד ִﬠים ָמה ֵה ָמּה
ֹאמר יֵ ַ
 34וַ יּ ֶ
גּוֹרל׃
יהם ָ
ת־בּגָ ָדיו וַ יַּ ִפּילוּ ֲﬠ ֵל ֶ
ע ִֹשׂים וַ יְ ַחלְּ קוּ לָ ֶהם ֶא ְ
ם־ה ָשּׂ ִרים ָל ֲﬠגוּ־לוֹ לֵ אמֹר
ְ 35ו ָה ָﬠם ָﬠ ְמדוּ ִה ִבּיטוּ בוֹ ְוגַ ַ
יח
יוֹשׁע־נָ א ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ִאם־הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
יﬠ ַ
הוֹשׁ ַ
ת־א ֵח ִרים ִ
ֶא ֲ
ְבּ ִחיר ָה ֱאל ִֹהים׃
ם־אנְ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא ָשׂ ֲחקוּ ָﬠ ָליו וַ יָּ בֹאוּ וַ יַּגִּ ישׁוּ לוֹ
ְ 36ו ֵכן גַּ ַ
ח ֶֹמץ׃
הוֹשׁע
ַ
הוּדים
ם־א ָתּה הוּא ֶמ ֶלַ היְּ ִ
ֹאמרוּ ִא ַ
 37וַ יּ ְ
ֶאת־נַ ְפ ֶשׁ׃
רוֹמי ְו ִﬠ ְב ִרי זֶ ה
 38וַ יָּ ִשׂימוּ ְכת ֶֹבת ִמ ַמּ ַﬠל לוֹ ִבּ ְכ ָתב יְ וָ נִ י ְו ִ
הוּדים׃
הוּא ֶמלֶ ַ היְּ ִ
ְ 39ו ֶא ָחד ִמפּ ֲֹﬠ ֵלי ָה ָאוֶ ן ַהנִּ ְת ִלים ֶא ְצלוֹ ֵח ֵרף אֹתוֹ לֵ אמֹר
הוֹשׁע ֶאת־נַ ְפ ְשְׁ ו ֶאת־נַ ְפ ֵשׁנוּ׃
יח ַ
ֲהלֹא ַא ָתּה ַה ָמּ ִשׁ ַ
 40וַ יַּ ַﬠן ָה ַא ֵחר וַ יִּגְ ַﬠר־בּוֹ ֵלאמֹר ַה ִאם לֹא ִת ָירא
ם־ﬠ ֶלי׃
הוּשׁת גַּ ָ
ר־העֹנֶ שׁ ַהזֶּ ה ַ
ת־ה ֱאל ִֹהים ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁ ָ
ֶא ָ
הוּשׁב
ַ
הוּשׁת ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט ִכּי ְכּ ַמ ֲﬠ ֵשׂה יָ ֵדינוּ
ַ
ָ 41א ֵכן ָﬠ ֵלינוּ
ֹא־ﬠ ָשׂה ָד ָבר ָרע׃
ָלנוּ ַא זֶ ה ל ָ
שׁוּﬠ זָ ְכ ֵרנִ י־נָ א ֲאדֹנִ י ַכּ ֲא ֶשׁר ָתּבֹא
ֹאמר ֶאל־יֵ ַ
 42וַ יּ ַ
כוּת׃
ְבּ ַמ ְל ֶ
שׁוּﬠ ֵא ָליו ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ְלַ היּוֹם ִתּ ְהיֶ ה ִﬠ ִמּי
ֹאמר יֵ ַ
 43וַ יּ ֶ
ן־ﬠ ֶדן׃
ְבּגַ ֵ
ל־ה ָא ֶרץ
ת־פּנֵ י ָכ ָ
 44וַ יְ ִהי ְכּ ָשׁ ָﬠה ַה ִשּׁ ִשּׁית ְוח ֶֹשִׁ כּ ָסּה ֶא ְ
יﬠית׃
ַﬠד ַה ָשּׁ ָﬠה ַה ְתּ ִשׁ ִ
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וּפר ֶֹכת ַה ֵה ַיכל נִ ְק ְר ָﬠה ִל ְשׁנַ יִם ְק ָר ִﬠים׃
ַ 45ה ֶשּׁ ֶמשׁ ָח ָשׁ ָכה ָ
ֹאמר ְבּיָ ְדָ א ִבי ַא ְפ ִקיד
שׁוּﬠ ְבּקוֹל גָּ דוֹל וַ יּ ַ
 46וַ יִּ ְק ָרא יֵ ַ
הוֹציא ֶאת־נִ ְשׁ ָמתוֹ׃
רוּחי ְוּכ ָק ְראוֹ ָכזֹאת ִ
ִ
ר־ה ֵמּ ָאה ָר ָאה ֵאת ֲא ֶשׁר נַ ֲﬠ ָשׂה וַ יִּ ֵתּן ָכּבוֹד ֵלאל ִֹהים
ְ 47ו ַשׂ ַ
ֵלאמֹר ָא ֵכן ַצ ִדּיק ָהיָ ה ָה ִאישׁ ַהזֶּ ה׃
ל־המוֹן ָה ָﬠם ֲא ֶשׁר נִ ְק ֲהלוּ ַל ַמּ ְר ֶאה ַהזֶּ ה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר
ְ 48ו ָכ ֲ
ל־ל ָבּם וַ יָּ שׁוּבוּ׃
ָראוּ ֵאת ֲא ֶשׁר נַ ֲﬠ ָשׂה ָס ְפקוּ ַﬠ ִ
ל־מיֻ ָדּ ָﬠיו ָﬠ ְמדוּ ֵמ ָרחוֹק ְו ַהנָּ ִשׁים ֲא ֶשׁר ָה ְלכוּ ַא ֲח ָריו
ְ 49ו ָכ ְ
ת־אלֶּ ה׃
ן־הגָּ ִליל ָראוּ ֶא ֵ
ִמ ַ
יוֹסף ִאישׁ טוֹב ְו ַצ ִדּיק ִמן־י ֲֹﬠ ֵצי
וּשׁמוֹ ֵ
 50וַ יְ ִהי ִאישׁ ֶא ָחד ְ
ַה ְמּ ִדינָ ה׃
יהם ְוהוּא
ֲ 51א ֶשׁר לֹא נָ ָטה ַא ֲח ֵרי ֲﬠ ָצ ָתם ַוּמ ֲﬠ ֵשׂ ֶ
הוּדים ְוּמ ַח ֶכּה ְל ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים׃
יר־היְּ ִ
ן־ה ָר ָמ ַתיִם ִﬠ ַ
ִמ ָ
שׁוּﬠ׃
ת־גּוּפת יֵ ַ
ַ
ילטוֹס וַ יִּ ְשׁ ַאל ִמ ֶמּנּוּ ֶא
 52הוּא ָבא ִל ְפנֵ י ִפ ָ
יִשׂ ֵימהוּ ְבּ ֶק ֶבר ָחצוּב
י־בּד וַ ִ
 53וַ יּ ֶֹרד אֹתוֹ וַ יַּ ֲﬠ ֵטהוּ ְבּ ַת ְכ ִר ַ
ְבּצוּר ֲא ֶשׁר עוֹד לֹא נִ ְק ַבּר־בּוֹ ָא ָדם׃
ְ 54ויוֹם ֶﬠ ֶרב ַשׁ ָבּת ָהיָ ה ְו ַה ַשּׁ ַבּת ָק ַרב וָ ָבא׃
ן־הגָּ ִליל ָה ְלכוּ ַא ֲח ָריו
ְ 55ו ַהנָּ ִשׁים ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ִﬠמּוֹ ִמ ַ
שׁוּﬠ׃
גּוּפת יֵ ַ
הוּשׂם־בּוֹ ַ
ת־ה ֶקּ ֶבר ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
וַ ִתּ ְר ֶאינָ ה ֶא ַ
י־כן ָשׁבוּ ְו ֵה ִכינוּ ְבּ ָשׂ ִמים וּזְ נִ ים ְמ ֻר ָקּ ִחים ַוּב ַשׁ ָבּת
ְ 56ו ַא ֲח ֵר ֵ
ָשׁ ְבתוּ ַכּ ִמּ ְצוָ ה׃

24

ל־ה ָקּ ֶבר
ָוּב ֶא ָחד ַבּ ַשּׁ ָבּת ֶט ֶרם ָיִבּ ַקע ַה ַשּׁ ַחר ָבּאוּ ֶא ַ
ת־ה ְבּ ָשׂ ִמים ֲא ֶשׁר ֵה ִכינוּ ְו ִﬠ ָמּ ֶהן עוֹד
ְו ֵה ִביאוּ ֶא ַ

ֲא ֵחרוֹת׃
ן־ה ָקּ ֶבר׃
ת־ה ֶא ֶבן גְּ לוּלָ ה ִמ ַ
ְ 2ו ִהנֵּ ה ָמ ְצאוּ ֶא ָ
שׁוּﬠ לֹא
ת־גּוּפת ָה ָאדוֹן יֵ ַ
ַ
 3וַ ָתּבֹאנָ ה ֶאל־תּוֹכוֹ ַאֶ א
ָמ ָצאוּ׃
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ל־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ְו ִהנֵּ ה ְשׁנֵ י ֲאנָ ִשׁים ִבּ ְב ַרק
ְ 4ו ַכ ֲא ֶשׁר נָ בֹכוּ ַﬠ ַ
יהן׃
יהם נִ ָצּ ִבים ֲﬠ ֵל ֶ
ז ַֹהר ִבּגְ ֵד ֶ
יהן
יהן ַשׁחוּ ָא ְר ָצה ְו ֵהם ַא ְמרוּ ֲא ֵל ֶ
וּפנֵ ֶ
ְ 5ו ְיִר ָאה ָא ֲחזָ ה א ָֹתן ְ
ת־ה ַחי ֵבּין ַה ֵמּ ִתים׃
ָל ָמּה־זֶּ ה ְתּ ַב ֵקּ ְשׁנָ ה ֶא ַ
ר־דּ ֶבּר
ן־ה ֵמּ ִתים זְ כ ְֹרנָ ה ֵאת ֲא ֶשׁ ִ
 6הוּא ֵאינֶ נּוּ פֹה ִכּי ָקם ִמ ַ
ֲא ֵל ֶיכן ְבּעוֹד ֱהיוֹתוֹ ַבגָּ ִליל ֵלאמֹר׃
ן־ה ָא ָדם ְל ִהנָּ ֵתן ִבּ ֵידי ֲאנָ ִשׁים ַח ָטּ ִאים
ִ 7כּי נָ כוֹן ְל ֶב ָ
ישׁי יָ קוּם׃
וּל ִה ָצּ ֵלב ָוּביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ְ
ת־דּ ָב ָריו׃
ָ 8אז זָ ְכרוּ ֶא ְ
ל־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ְל ַא ַחד
ן־ה ֶקּ ֶבר וַ ַתּגֵּ ְדנָ ה ֵאת ָכּ ַ
ָ 9שׁבוּ ִמ ַ
ל־זוּל ָתם׃
ָ
וּל ָכ
ֶה ָﬠ ָשׂר ְ
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה
ְ 10ו ֵאלֶּ ה ֵהן ֲא ֶשׁר ָא ְמרוּ ֶא ַ
יוֹחנָ ה ִוּמ ְריָ ם ֵאם יַ ֲﬠקֹב
יחים ִמ ְריָ ם ַה ַמּגְ ָדּ ִלית ְו ָ
ל־ה ְשּׁלִ ִ
ֶא ַ
ְועוֹד נָ ִשׁים ֲא ֵחרוֹת ִﬠ ָמּ ֶהן׃
י־ת ֵפל ְולֹא
יהם ְכּ ִד ְב ֵר ָ
ַ 11אַ ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ָהיוּ ְב ֵﬠינֵ ֶ
ֶה ֱא ִמינוּ ָל ֶהן׃
ל־ה ֶקּ ֶבר וַ יִּ ַשּׁח ִל ְראוֹת ֶאל־תּוֹכוֹ
 12וַ יָּ ָקם ֶפּ ְטרוֹס וַ יָּ ָרץ ֶא ַ
ם־ה ַתּ ְכ ִר ִיכים ֻמנָּ ִחים ְל ַב ָדּם וַ יָ ָשׁב ְל ֵביתוֹ
ֹא־ר ָאה ִכי ִא ַ
ְול ָ
ל־א ֶשׁר נַ ֲﬠ ָשׂה׃
ִמ ְשׁ ָתּ ֶאה ַﬠ ֲ
ל־ה ְכּ ָפר ַהנִּ ְק ָרא
ַ 13בּיּוֹם ַההוּא ָה ְלכוּ ְשׁנַ יִם ֵמ ֶהם ֶא ַ
רוּשׁ ָליִם׃
ישּׁים ַמ ֲﬠנוֹת ֶצ ֶמד ָשׂ ֶדה ִמן־יְ ָ
ַﬠ ָמּאוּס ַה ְר ֵחק ְכּ ִשׁ ִ
ל־ה ֹקרֹת ָה ֵאלֶּ ה׃
ל־ר ֵﬠהוּ ַﬠל ָכּ ַ
ְ 14ו ֵה ָמּה נִ ְד ְבּרוּ ִאישׁ ֶא ֵ
שׁוּﬠ וַ יֵּ ֶל
 15וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ֲאלוּ ְו ָח ְקרוּ ַבּ ָדּ ָבר וַ יִּגַּ שׁ גַּ ם־יֵ ַ
ִﬠ ָמּ ֶהם׃
יהם ֵמ ְראוֹת׃
ְ 16ו ֵהם לֹא ִה ִכּ ֻירהוּ ִכּי ַטחוּ ֵﬠינֵ ֶ
יהם ָמה ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם ְמ ַד ְבּ ִרים
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 17וַ יּ ֶ
יהם ז ֲֹﬠ ִפים׃
וּפנֵ ֶ
ל־ר ֵﬠהוּ פֹּה ֲﬠ ֵלי־א ַֹרח וַ יַּ ַﬠ ְמדוּ ְ
ִאישׁ ֶא ֵ

24:18—24:30
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יוֹפס ָﬠנָ ה ְו ָא ָמר ַה ַא ָתּה הוּא
וּשׁמוֹ ְק ֵל ָ
ְ 18ו ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְ
ת־ה ַמּ ֲﬠ ִשׂים ֲא ֶשׁר
י־ד ַﬠת ֶא ַ
ירוּשׁ ַליִם ִמ ְבּ ִל ַ
ְל ַב ְדּ א ֵֹר ַח ִבּ ָ
תוֹכהּ ַבּיָּ ִמים ָה ֵאלֶּ ה׃
נַ ֲﬠשׂוּ ְב ָ
ֹאמרוּ ֵאלָ יו
יהם ָוּמה ֵה ָמּה ַה ַמּ ֲﬠ ִשׂים וַ יּ ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 19וַ יּ ֶ
שׁוּﬠ ַהנָּ ְצ ִרי ֲא ֶשׁר ָהיָ ה נָ ִביא גִּ בּוֹר ַחיִל ִל ְפנֵ י
ַﬠל־אֹדוֹת יֵ ַ
ם־בּ ְד ָב ָריו׃
ם־בּ ַמ ֲﬠ ָשׂיו ְוגַ ִ
ל־ה ָﬠם גַּ ְ
ָה ֱאל ִֹהים ְו ִל ְפנֵ י ָכ ָ
ט־מוֶ ת
אשׁי כ ֲֹהנֵ ינוּ וְ ָשׂ ֵרינוּ ְל ִמ ְשׁ ַפּ ָ
ֲ 20א ֶשׁר ִה ְסגִּ ֻירהוּ ָר ֵ
וַ יִּ ְצ ְלבוּ אֹתוֹ׃
ת־יִשׂ ָר ֵאל
 21וַ ֲאנַ ְחנוּ ִח ִכּינוּ ִכּי־זֶ ה הוּא ֲא ֶשׁר ְיִפ ֶדּה ֶא ְ
ישׁי הוּא ֵמ ֵﬠת נַ ֲﬠשׂוּ ֵאלֶּ ה׃
ְו ַהיּוֹם ַהזֶּ ה יוֹם ְשׁ ִל ִ
י־ה ְשׁ ִכּימוּ ָלבֹא
ְ 22וגַ ם־נָ ִשׁים ִמ ִקּ ְר ֵבּנוּ ִה ְב ִהילוּ א ָֹתנוּ ִכּ ִ
ל־ה ֶקּ ֶבר ַבּבּ ֶֹקר׃
ֶא ַ
ֹאמ ְרנָ ה ִכּי ָחזוּ
ְ 23ולֹא ַמ ְצאוּ ֶאת־גְּ ִויָּ תוֹ וַ ָתּבֹאנָ ה וַ תּ ַ
ַמ ְל ָא ִכים ַבּ ַמּ ֲחזֶ ה ֲא ֶשׁר ָא ְמרוּ ִכּי־הוּא ָחי׃
ל־ה ָקּ ֶבר וַ יִּ ְמ ְצאוּ ֵכן ַכּ ֲא ֶשׁר
 24וַ ֲאנָ ִשׁים ִמ ֶשּׁלָּ נוּ ָהלְ כוּ ֶא ַ
ִהגִּ ידוּ ַהנָּ ִשׁים ַא אֹתוֹ לֹא ָראוּ׃
וּק ֵשׁי ֵלב ֵמ ַה ֲא ִמין
יהם הוֹי ַח ְס ִרי ְתבוּנָ ה ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 25וַ יּ ֶ
יאים׃
ר־דּ ְבּרוּ ָהנְּ ִב ִ
ל־א ֶשׁ ִ
ְבּ ָכ ֲ
ת־ﬠנְ יוֹ ְו ָלבֹא
יח ָל ֵשׂאת ֶא ָ
ַ 26ה ִאם לֹא־נָ כוֹן ָהיָ ה ַל ָמּ ִשׁ ַ
ל־כּבוֹדוֹ׃
ֶא ְ
מּשׁה ְו ַﬠד
תוּבים ָה ֵחל ִמ ֶ
ל־ה ְכּ ִ
יּוֹאל ְל ָב ֵאר ָל ֶהם ָכּ ַ
 27וַ ֶ
יאים ֲא ֶשׁר ִדּ ְבּרוּ ָﬠ ָליו׃
ל־הנְּ ִב ִ
ָכּ ַ
יהם ָהיוּ ֻמ ֲﬠדוֹת ָל ֶל ֶכת
ל־ה ְכּ ָפר ֲא ֶשׁר ְפּנֵ ֶ
 28וַ יִּ ְק ְרבוּ ֶא ַ
ָשׁ ָמּה ְוהוּא נָ ָטה ָפנָ יו ְכּה ֵֹל לוֹ ִמזֶּ ה וָ ָה ְל ָאה׃
יﬠ
י־ה ֶﬠ ֶרב ִהגִּ ַ
 29וַ יִּ ְפ ְצרוּ־בוֹ ֵלאמֹר ֶשׁב־נָ א פֹּה ִא ָתּנוּ ִכּ ָ
י־פנָ ה ַהיּוֹם וַ יָּ בֹא ַה ַבּיְ ָתה ָל ֶשׁ ֶבת ִא ָתּם׃
ְו ִכ ָ
ת־הלָּ ֶחם
ל־ה ֻשּׁ ְל ָחן וַ יִּ ַקּח ֶא ַ
 30וַ יְ ִהי ְבּ ִשׁ ְיבתּוֹ ִא ָתּם ֶא ַ
וַ יְ ָב ֶר וַ יִּ ְב ַצע וַ יִּ ֵתּן לָ ֶהם׃
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יהם וַ יַּ ִכּירוּ אֹתוֹ ְוהוּא ָח ַמק ָﬠ ַבר
ָ 31אז נִ ְפ ְקחוּ ֵﬠינֵ ֶ
יהם׃
ִמ ְפּנֵ ֶ
ל־א ִחיו ַה ִאם ִל ֵבּנוּ לֹא ָהיָ ה ב ֵֹﬠר
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶא ָ
 32וַ יּ ְ
תוּבים׃
ת־ה ְכּ ִ
ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ ְכּ ַד ְבּרוֹ ֵאלֵ ינוּ ַבּ ָדּ ֶרְ וּכ ָב ֲארוֹ ָלנוּ ֶא ַ
רוּשׁ ַליְ ָמה וַ יִּ ְמ ְצאוּ
 33וַ יָּ קוּמוּ ָב ֵﬠת ַה ִהיא וַ יָּ שׁוּבוּ יְ ָ
ת־א ֶשׁר ִא ָתּם נִ ְק ָה ִלים יַ ְח ָדּו׃
ת־א ַחד ֶה ָﬠ ָשׂר ְו ֶא ֲ
ֶא ַ
ל־שׁ ְמעוֹן׃
ְ 34וא ְֹמ ִרים ִכּי ָקם ָה ָאדוֹן ֶאל־נָ כוֹן ְו ִכי נִ ְר ָאה ֶא ִ
ם־הם ֵאת ֲא ֶשׁר ָק ָרה לָ ֶהם ַבּ ָדּ ֶרְ ו ִכי ִה ִכּ ֻירהוּ
 35וַ יְ ַס ְפּרוּ גַּ ֵ
ת־הלָּ ֶחם׃
ַכּ ֲא ֶשׁר ָבּ ַצע ֶא ַ
תוֹכם
שׁוּﬠ ע ֵֹמד ְבּ ָ
 36עוֹד ֵהם ְמ ַד ְבּ ִרים ָכּ ֵאלֶּ ה ְו ִהנֵּ ה הוּא יֵ ַ
יהם ָשׁלוֹם ֲﬠ ֵל ֶכם׃
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ יּ ֶ
רוּח׃
י־ראוּ ַ
ְ 37ו ֵה ָמּה ַחתּוּ נִ ְב ָהלוּ וַ יַּ ְח ְשׁבוּ ִכ ָ
יהם ָל ָמּה־זֶּ ה ְמ ַפ ֲח ִדים ַא ֶתּם ְו ָל ָמּה ַתּ ֲﬠ ֶלינָ ה
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 38וַ יּ ֶ
ַמ ֲח ָשׁבוֹת ִבּ ְל ַב ְב ֶכם׃
ת־רגְ ַלי ִכּי ֲאנִ י ֲאנִ י הוּא ִמ ְשׁשׁוּנִ י ְוּראוּ
ְ 39ראוּ ֶאת־יָ ַדי ְו ֶא ַ
רוּח ֵאין לוֹ ָבּ ָשׂר וַ ֲﬠ ָצמוֹת ַכּ ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם ר ִֹאים ִבּי׃
ִכּי ַ
ת־רגְ ָליו׃
ְ 40ו ַא ֲח ֵרי ָא ְמרוֹ ָכזֹאת ֶה ְר ָאה א ָֹתם ֶאת־יָ ָדיו ְו ֶא ַ
ֹאמר
ְ 41וּבעוֹד לֹא ֶה ֱא ִמינוּ ִמ ִשּׂ ְמ ָחה ִוּמ ִתּ ְמהוֹן ֵל ָבב וַ יּ ֶ
שׁ־ל ֶכם פֹּה א ֶֹכל׃
יהם ֲהיֵ ָ
ֲא ֵל ֶ
צוּפים׃
י־אשׁ ִוּמנ ֶֹפת ִ
 42וַ יִּ ְתּנוּ לוֹ ִמ ְק ַצת ָדּג ִצ ִל ֵ
יהם׃
ֹאכל ְל ֵﬠינֵ ֶ
 43וַ יִּ ַקּח וַ יּ ַ
יהם ֵאלֶּ ה ְדּ ָב ַרי ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶיכם ְבּעוֹד
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 44וַ יּ ֶ
תוֹרת
ל־ה ָכּתוּב ָﬠ ַלי ְבּ ַ
יִיתי ִﬠ ָמּ ֶכם ִכּי ִה ָמּ ֵלא ָיִמּ ֵלא ָכ ַ
ָה ִ
מוֹרי ְת ִהלִּ ים׃
יאים ְוּב ִמזְ ֵ
משׁה ַוּבנְּ ִב ִ
ֶ
תוּבים׃
ת־ה ְכּ ִ
ת־ל ָב ָבם ְל ַה ְשׂ ִכּיל ֶא ַ
ָ 45אז ָפּ ַתח ֶא ְ
יח
ל־ﬠנּוֹת ַה ָמּ ִשׁ ַ
יהם ֵכּן ָכּתוּב ַﬠ ֻ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 46וַ יּ ֶ
ישׁי׃
ן־ה ֵמּ ִתים ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
קוּמתוֹ ִמ ַ
ל־תּ ָ
ְו ַﬠ ְ

24:47—24:53

לוּקס
ָ
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יחת ָﬠן
שׁוּבה ְו ִל ְס ִל ַ
יִק ְראוּ ַהקּ ְֹר ִאים ִל ְת ָ
ְ 47ו ִכי ִב ְשׁמוֹ ְ
רוּשׁ ָליִם׃
ל־הגּוֹיִם ָה ֵחל ִמן־יְ ָ
ְבּ ָכ ַ
ל־אלֶּ ה׃
ְ 48ו ַא ֶתּם ֵﬠ ִדים ַﬠ ֵ
יח ָל ֶכם ָא ִבי ְו ַא ֶתּם
ִ 49הנֵּ ה ָאנ ִֹכי שׁ ֵֹל ַח ֵאת ֲא ֶשׁר ִה ְב ִט ַ
י־תלְ ְבּשׁוּ עֹז ִמ ָמּרוֹם׃
רוּשׁלַ יִם ַﬠד ִכּ ִ
הוֹחילוּ ָבּ ִﬠיר יְ ָ
ִ
ד־בּית ַﬠנְ יָ ה וַ יִּ ָשּׂא
ל־מחוּץ ָל ִﬠיר ַﬠ ֵ
יאם ֶא ִ
יּוֹצ ֵ
 50וַ ִ
ֶאת־יָ ָדיו וַ יְ ָב ְר ֵכם׃
 51וַ יְ ִהי ְבּ ָב ְרכוֹ א ָֹתם וַ יִּ ָפּ ֵרד ֵמ ֶהם וַ יִּ נָּ ֵשׂא ַה ָשּׁ ָמיְ ָמה׃
דוֹלה׃
ירוּשׁ ַליִם ְבּ ִשׂ ְמ ָחה גְ ָ
ְ 52ו ֵהם ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ־לוֹ וַ יָּ שׁוּבוּ ִל ָ
ת־ה ֱאל ִֹהים ָתּ ִמיד
 53וַ יִּ ְהיוּ ַב ֵה ָיכל ְמ ַה ֲל ִלים ְוּמ ָב ְר ִכים ֶא ָ
ָא ֵמן׃
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1:1—1:14

ל־פּי
שׂוֹרה ַﬠ ִ
ַה ְבּ ָ

יוֹחנָ ן
ָ

ת־ה ֱאל ִֹהים ְוהוּא
אשׁית ָהיָ ה ַה ָדּ ָבר ְו ַה ָדּ ָבר ָהיָ ה ֶא ָ
ְבּ ֵר ִ
ַה ָדּ ָבר ָהיָ ה ֱאל ִֹהים׃
ת־ה ֱאל ִֹהים׃
 2הוּא ָהיָ ה ֵמרֹאשׁ ֶא ָ
ל־ה ַמּ ֲﬠ ִשׂים נִ ְהיוּ ַﬠל־יָ דוֹ ְו ֵאין ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר נַ ֲﬠ ָשׂה
ָ 3כּ ַ
ִמ ַבּ ְל ָﬠ ָדיו׃
 4בּוֹ נִ ְמ ָצא ַחיִּ ים ְו ַה ַחיִּ ים ֵהם אוֹר ָה ָא ָדם׃
ילנּוּ׃
ְ 5ו ָהאוֹר ז ֵֹר ַח ַבּח ֶֹשְׁ ו ַהח ֶֹשׁ לֹא יְ ִכ ֶ
יוֹחנָ ן ְשׁמוֹ ֲא ֶשׁר ְשׁ ָלחוֹ ֱאל ִֹהים׃
ִ 6אישׁ ָהיָ ה ָב ָא ֶרץ ָ
ל־האוֹר ְל ַמ ַﬠן יַ ֲא ִמינוּ ֻכלָּ ם
 7הוּא ָבא ְל ֵﬠדוּת ְל ָה ִﬠיד ַﬠ ָ
ַﬠל־יָ דוֹ׃
ל־האוֹר
ם־בּא ְל ָה ִﬠיד ַﬠ ָ
ְ 8ולֹא הוּא ָהיָ ה ָהאוֹר ִכּי ִא ָ
ַההוּא׃
ל־א ָדם׃
עוֹלם לְ ָה ִאיר ְל ָכ ָ
 9הוּא אוֹר ֱא ֶמת ֲא ֶשׁר ָבּא ָל ָ
עוֹלם אֹתוֹ
עוֹלם נִ ְהיָ ה ַﬠל־יָ דוֹ וְ ָה ָ
עוֹלם ְו ָה ָ
 10הוּא ָהיָ ה ָב ָ
לֹא יָ ָדע׃
ל־ﬠמּוֹ ֶשׁלּוֹ ְו ַﬠמּוֹ ֶשׁלּוֹ לֹא ֶה ֱחזִ יקוּ־בוֹ׃
 11הוּא ָבא ֶא ַ
ְ 12ו ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ֶה ֱחזִ יקוּ־בוֹ נָ ַתן־כּ ַֹח ְבּיָ ָדם לִ ְהיוֹת ָבּנִ ים
ֵלאל ִֹהים ֲהלֹא ֵהם ַה ַמּ ֲא ִמינִ ים ִבּ ְשׁמוֹ׃
רוּח
ֲ 13א ֶשׁר ֵל ָד ָתם לֹא ִמ ָדּם ְולֹא ִמ ַתּ ֲאוַ ת ָבּ ָשׂר ְולֹא ֵמ ַ
ם־מ ֱאל ִֹהים׃
גָּ ֶבר ִכּי ִא ֵ
ת־כּבוֹדוֹ ָר ִאינוּ
תוֹכנוּ ְו ֶא ְ
ְ 14ו ַה ָדּ ָבר ָל ַבשׁ ָבּ ָשׂר וַ יִּ ְשׁכֹּן ְבּ ֵ
ִכּ ְכבוֹד ֵבּן יָ ִחיד ְל ָא ִביו ָמלֵ א ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת׃
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יוֹחנָ ן ֵה ִﬠיד ָﬠלָ יו וַ יִּ ְק ָרא ֵלאמֹר זֶ ה הוּא ֲא ֶשׁר ָא ַמ ְר ִתּי
ְ 15ו ָ
ָﬠ ָליו ִכּי הוּא ָבא ַא ֲח ַרי ְו ִהנֵּ ה הוּא ְל ָפנָ י ִכּי ִראשׁוֹן־לִ י
ָהיָ ה׃
ל־ח ֶסד׃
ִ 16כּי ִמ ְמּלֹאוֹ נָ ָשׂאנוּ ֻכלָּ נוּ ֶח ֶסד ַﬠ ָ
שׁוּﬠ
ד־משׁה ְו ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת ִמ ְמּקוֹר יֵ ַ
ֶ
תּוֹרה נְ תוּנָ ה ְבּיַ
ִ 17כּי ַה ָ
יח יָ ָצאוּ׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
עוֹלם וְ ַה ֵבּן ַהיָּ ִחיד ְבּ ֵחיק
ֹא־ר ָאה ָא ָדם ֵמ ָ
ֵ 18את ָה ֱאל ִֹהים ל ָ
ָה ָאב הוּא ִהגִּ יד ְתּכוּנָ תוֹ׃
וּל ִויִּ ם
הוּדים כּ ֲֹהנִ ים ְ
יוֹחנָ ן ִבּ ְשׁל ַֹח ַהיְּ ִ
ְ 19וזֹאת ֵﬠדוּת ָ
ירוּשׁ ַליִם ִל ְשׁאֹל אֹתוֹ ִמי הוּא׃
ִמ ָ
הוֹדה ְולֹא ִכ ֵחד ִכּי ִהגִּ יד ֵלאמֹר ָאנ ִֹכי ֵאינֶ נִּ י
ְ 20והוּא ָ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֹאמר
 21וַ יִּ ְשׁ ֲאלוּ אֹתוֹ ִמי ֵאפוֹא ָא ָתּה ַה ַא ָתּה ֵאלִ יָּ הוּ וַ יּ ֶ
ֵאינֶ נִּ י ֵא ִליָּ הוּ ַה ִאם ַהנָּ ִביא ַא ָתּה וַ יַּ ַﬠן לֹא׃
ֹאמרוּ ֵא ָליו ִוּמי ֵאפוֹא ָא ָתּה ִכּי ָﬠ ֵלינוּ לְ ָה ִשׁיב ָדּ ָבר
 22וַ יּ ְ
ֹאמר ַﬠל־נַ ְפ ֶשׁ׃
ֶאת־שׁ ְֹל ֵחינוּ ָמה־תּ ַ
קוֹרא ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַפּנּוּ ֶדּ ֶר יְ הוָֹה ַכּ ֲא ֶשׁר
ֹאמר ָאנ ִֹכי קוֹל ֵ
 23וַ יּ ַ
ִדּ ֶבּר יְ ַשׁ ְﬠיָ הוּ ַהנָּ ִביא׃
רוּשׁים׃
ן־ה ְפּ ִ
לוּחים ָה ֵאלֶּ ה ָהיוּ ִמ ַ
ְ 24ו ַה ְשּׁ ִ
יח ְולֹא ֵא ִליָּ הוּ
ם־אינְ ַ ה ָמּ ִשׁ ַ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ִא ֵ
 25וַ יִּ ְשׁ ֲאלוּ וַ יּ ְ
ְולֹא ַהנָּ ִביא ָל ָמּה־זֶּ ה ְמ ַט ֵבּל ִהנֶּ ׃
ֹאמר ָאנ ִֹכי ְמ ַט ֵבּל ַבּ ָמּיִם ַאִ אישׁ
יוֹחנָ ן וַ יּ ַ
 26וַ יַּ ַﬠן א ָֹתם ָ
תוֹכ ֶכם ֲא ֶשׁר לֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם אֹתוֹ׃
ע ֵֹמד ְבּ ְ
 27זֶ ה ַה ָבּא ַא ֲח ָרי ֲא ֶשׁר ָהיָ ה ְל ָפנָ י וַ ֲאנִ י ַקלּ ִֹתי ֵמ ַה ֶתּר־לוֹ
ְשׂרוֹ נְ ָﬠ ָליו׃
יוֹחנָ ן
 28זֹאת ָהיְ ָתה ְבּ ֵבית ָה ֲﬠ ָר ָבה ֵמ ֵﬠ ֶבר ַליַּ ְר ֵדּן ֲא ֶשׁר ָ
ָהיָ ה ְמ ַט ֵבּל ָשׁ ָמּה׃
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1:29—1:42

ֹאמר ִהנֵּ ה
שׁוּﬠ ָבּא ֵא ָליו וַ יּ ַ
 29וַ יְ ִהי ִמ ָמּ ֳח ָרת וַ יַּ ְרא ֶאת־יֵ ַ
עוֹלם׃
ת־ח ַטּאת ָה ָ
ֵשׂה ָה ֱאל ִֹהים ַהנּ ֵֹשׂא ֶא ַ
ְ 30והוּא ֲא ֶשׁר ָא ַמ ְר ִתּי ָﬠלָ יו ִהנֵּ ה ִאישׁ ָבּא ַא ֲח ַרי ְו ִהנֵּ ה
אשׁוֹן־לי ָהיָ ה׃
ִ
הוּא ְל ָפנָ י ִכּי ִר
אתי
יִשׂ ָר ֵאל ָבּ ִ
 31וַ ֲאנִ י לֹא יָ ַד ְﬠ ִתּי אֹתוֹ ַאְ ל ַמ ַﬠן יִגָּ ֶלה ְל ְ
ֲאנִ י ְל ַט ֵבּל ַבּ ָמּיִם׃
רוּח ְכּיוֹנָ ה י ֶֹר ֶדת
ת־ה ַ
יוֹחנָ ן ֵלאמֹר ָר ִא ִיתי ֶא ָ
 32וַ יָּ ַﬠד ָ
ן־ה ָשּׁ ַמיִם וַ ָתּנַ ח ָﬠ ָליו׃
ִמ ַ
 33וַ ֲאנִ י לֹא יָ ַד ְﬠ ִתּי אֹתוֹ ַאַ השּׁ ֵֹל ַח א ִֹתי ְל ַט ֵבּל ַבּ ַמּיִם
נוּח ָﬠלָ יו
רוּח י ֶֹר ֶדת וְ ָת ַ
ת־הלָּ ז ֲא ֶשׁר ִתּ ְר ֶאה ָה ַ
ָא ַמר ֵא ָלי ֶא ַ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ׃
זֶ ה הוּא ַה ְמ ַט ֵבּל ְבּ ַ
ן־ה ֱאל ִֹהים׃
 34וַ ֲאנִ י ָר ִא ִיתי וָ ָא ִﬠיד ִכּי־זֶ ה הוּא ֶבּ ָ
ם־שׁנַ יִם ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיו׃
יוֹחנָ ן עוֹד ִﬠ ְ
 35וַ יְ ִהי ִמ ָמּ ֳח ָרת וַ יַּ ֲﬠמֹד ָ
ֹאמר ִהנֵּ ה ֵשׂה ָה ֱאל ִֹהים׃
שׁוּﬠ ִמ ְת ַהלֵּ  וַ יּ ַ
 36וַ יַּ ְרא ֶאת־יֵ ַ
ת־א ֶשׁר ִדּ ֵבּר וַ יֵּ ְלכוּ ַא ֲח ֵרי
 37וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ ְשׁנֵ י ַת ְל ִמ ָידיו ֶא ֲ
שׁוּﬠ׃
יֵ ַ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יִּ ְר ֵאם ה ְֹל ִכים ַא ֲח ָריו וַ יּ ֶ
 38וַ יִּ ֶפן יֵ ַ
מוֹרי ַאיֵּ ה
ֹאמרוּ ֵא ָליו ַר ִבּי ֲא ֶשׁר יֵ ָא ֵמר ִ
ה־תּ ַב ֵקּשׁוּן וַ יּ ְ
ַמ ְ
מוֹשׁ ֶב׃
ְמקוֹם ָ
ת־מקוֹם
יהם בֹּאוּ ְוּראוּ וַ יָּ בֹאוּ וַ יִּ ְראוּ ֶא ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 39וַ יּ ֶ
מוֹשׁבוֹ וַ יֵּ ְשׁבוּ ִאתּוֹ ַבּיּוֹם ַההוּא ְו ָה ֵﬠת ָהיְ ָתה ַכּ ָשּׁ ָﬠה
ָ
ָה ֲﬠ ִשׂ ִירית׃
יוֹחנָ ן ְו ָה ְלכוּ
ן־ה ְשּׁנַ יִם ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ ֵמ ֵאת ָ
ְ 40ו ֶא ָחד ִמ ַ
ַא ֲח ָריו ָהיָ ה ַאנְ ְדּ ַרי ֲא ִחי ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס׃
ֹאמר ֵא ָליו ָמ ָצאנוּ
ת־שׁ ְמעוֹן וַ יּ ֶ
ת־א ִחיו ֶא ִ
 41הוּא ָמ ָצא ֶא ָ
יח ֲא ֶשׁר ִבּ ְלשׁוֹן יָ וָ ן ְכּ ִר ְיסטוֹס׃
ת־ה ָמּ ִשׁ ַ
ֶא ַ
ֹאמר ַא ָתּה ִשׁ ְמעוֹן
שׁוּﬠ וַ יּ ַ
שׁוּﬠ וַ יִּ ְר ֵאהוּ יֵ ַ
יאהוּ ֶאל־יֵ ַ
 42וַ יְ ִב ֵ
ַבּר־יוֹנָ ה ְלָ יִקּ ֵרא ֵכ ָיפא ִוּב ְלשׁוֹן יָ וָ ן ֶפּ ְטרוֹס׃

1:43—2:4
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ילה וַ יִּ ְמ ָצא
יּוֹאל ָל ֶל ֶכת ַהגָּ ִל ָ
 43וַ יְ ִהי ִמ ָמּ ֳח ָרת וַ ֶ
שׁוּﬠ ֵלַ א ֲח ָרי׃
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
ילפּוֹס וַ יּ ֶ
ת־פּ ִ
ֶא ִ
וּפ ְטרוֹס׃
ית־ציְ ָדה ִﬠיר ַאנְ ְדּ ַרי ֶ
ילפּוֹס ָהיה ִמ ֵבּ ָ
וּפ ִ
ִ 44
ֹאמר ֵא ָליו ָמ ָצאנוּ אֹתוֹ
ילפּוֹס ֶאת־נְ ַתנְ ֵאל וַ יּ ֶ
 45וַ יִּ ְמ ָצא ִפּ ִ
שׁוּﬠ
יאים ֶאת־יֵ ַ
תּוֹרה ְו ַהנְּ ִב ִ
משׁה ַבּ ָ
ֲא ֶשׁר ָכּ ַתב ָﬠ ָליו ֶ
ן־יוֹסף ִמנְּ ָצ ֶרת׃
ֶבּ ֵ
ֹאמר ֵאלָ יו
ֹאמר ֵא ָליו נְ ַתנְ ֵאל ֲה ִכי ִמנְּ ֶצ ֶרת יָ בֹא טוֹב וַ יּ ֶ
 46וַ יּ ֶ
ילפּוֹס בֹּא ְוּר ֵאה׃
ִפּ ִ
ֹאמר ָﬠלָ יו
שׁוּﬠ ֶאת־נְ ַתנְ ֵאל ָבּא לִ ְק ָראתוֹ וַ יּ ֶ
 47וַ יַּ ְרא יֵ ַ
יִשׂ ְר ֵאלִ י ֲא ֶשׁר ֵאין־בּוֹ ְר ִמיָּ ה׃
אוּלם זֶ ה הוּא ְ
ָ
שׁוּﬠ
ֹאמר ֵא ָליו נְ ַתנְ ֵאל ֵמ ַאיִן יָ ַד ְﬠ ָתּ א ִֹתי וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
 48וַ יּ ֶ
יוֹתַ תּ ַחת ַה ְתּ ֵאנָ ה
ילפּוֹס ִבּ ְה ְ
ֹאמר ֵא ָליו ֶט ֶרם ָק ָרא ְלִ פּ ִ
וַ יּ ֶ
ְר ִא ִיתי׃
ן־ה ֱאל ִֹהים ַא ָתּה
 49וַ יַּ ַﬠן אֹתוֹ נְ ַתנְ ֵאל ַר ִבּי ַא ָתּה הוּא ֶבּ ָ
יִשׂ ָר ֵאל׃
הוּא ֶמ ֶלְ 
ֹאמר ֵא ָליו יַ ַﬠן ֲא ֶשׁר ֶה ֱא ַמנְ ָתּ ִבּי ַבּ ֲﬠבוּר
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 50וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ָא ְמ ִרי ְלַ תּ ַחת ַה ְתּ ֵאנָ ה ְר ִא ִיתיָ ל ֵכן גְּ דֹלוֹת ֵמ ֵאלֶּ ה ִתּ ְר ֶאה׃
ֹאמר ֵא ָליו ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכם ֵמ ַﬠ ָתּה ִת ְראוּ
 51וַ יּ ֶ
תוּחים ַוּמ ְל ֲא ֵכי ֱאל ִֹהים עֹלִ ים ְוי ְֹר ִדים ַﬠל
ת־ה ָשּׁ ַמיִם ְפּ ִ
ֶא ַ
ן־ה ָא ָדם׃
ֶבּ ָ

2

ישׁי ָהיְ ָתה ֲח ֻתנָּ ה ְבּ ָקנָ ה ֲא ֶשׁר ַלגָּ ִליל ְו ֵאם
ַוּביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
שׁוּﬠ ָהיְ ָתה ָשּׁ ָמּה׃
יֵ ַ
רוּאי ַה ֲח ֻתנָּ ה׃
ן־ק ֵ
שׁוּﬠ ְו ַת ְל ִמ ָידיו ָהיוּ ִמ ְ
ְ 2וגַ ם־יֵ ַ
שׁוּﬠ ֵא ָליו ִהנֵּ ה ֵאין
ְ 3ו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ַתּם ַהיָּ יִן ָא ְמ ָרה ֵאם יֵ ַ
ָל ֶהם יָ יִן׃
ֹא־ב ָאה
שׁוּﬠ ַמה־לִּ י וָ ָלִ א ָשּׁה עוֹד ל ָ
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
 4וַ יּ ֶ
ִﬠ ִתּי׃
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ֹאמר ָל ֶכם
ת־א ֶשׁר י ַ
ל־ה ְמ ָשׁ ְר ִתים ֶא ֲ
ֹאמר ִאמּוֹ ֶא ַ
 5וַ תּ ֶ
ַתּ ֲﬠשׂוּ׃
ת־א ֶשׁר לֹא
י־א ֶבן ֲﬠ ֻרכוֹת ְל ַט ֵהר ֶא ֲ
ְ 6ו ָשׁם נִ ְמ ְצאוּ ֵשׁשׁ ַכּ ֵדּ ֶ
אוֹ־שׁלֹשׁ ַבּ ִתּים ָתּ ִכיל
ָ
הוּדים ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט ְשׁ ַתּיִם
ָטהוֹר ֵבּין ַהיְּ ִ
ל־כּד׃
ָכּ ָ
ת־ה ַכּ ִדּים ָמיִם וַ יְ ַמ ְלאוּן
שׁוּﬠ ַמ ְלאוּ ֶא ַ
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 7וַ יּ ֶ
ד־ה ָשּׂ ָפה׃
ַﬠ ַ
ל־פּ ִקיד ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה
ֹאמר ַשׁ ֲאבוּ־נָ א ַﬠ ָתּה ְו ָה ִביאוּ ֶא ְ
 8וַ יּ ֶ
וַ יָּ ִביאוּ׃
ת־ה ַמּיִם ֲא ֶשׁר נֶ ֶה ְפכוּ ְליַ יִן
 9וַ יִּ ְט ַﬠם ְפּ ִקיד ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה ֶא ַ
ר־שׁ ֲאבוּ
ִמ ְבּ ִלי ַד ַﬠת ֵמ ַאיִן ָבּא ַרק ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים ֲא ֶשׁ ָ
ל־ה ָח ָתן׃
ת־ה ַמּיִם יָ ָדעוּ וַ יִּ ְק ָרא ַרב ֵבּית ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה ֶא ֶ
ֶא ַ
ל־אישׁ יָ ִשׂים יַ יִן טוֹב ִראשׁוֹנָ ה וְ ַא ֲח ֵרי
ֹאמר ֵא ָליו ָכּ ִ
 10וַ יּ ֶ
יהם ְו ַא ָתּה
ל־ﬠ ֶרִ ל ְפנֵ ֶ
ָשׁתוּ ַה ְקּ ֻר ִאים ָל ְרוָ יָ ה יָ ִשׂים יַ יִן ְשׁ ַפ ֶ
ד־ל ַא ֲחרֹנָ ה׃
ת־היַּ יִן ַהטּוֹב ַﬠ ָ
ָצ ַפנְ ָתּ ֶא ַ
שׁוּﬠ ְבּ ָקנָ ה ֲא ֶשׁר
אשׁית ָהאֹתוֹת ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה יֵ ַ
 11זֹאת ֵר ִ
ַלגָּ ִליל ְו ָשׁם גִּ לָּ ה ְכבוֹדוֹ וַ יַּ ֲא ִמינוּ בוֹ ַתּ ְל ִמ ָידיו׃
ל־כּ ַפר נַ חוּם הוּא ְו ִאמּוֹ וְ ֶא ָחיו
י־כן יָ ַרד ֶא ְ
ְ 12ו ַא ֲח ֵר ֵ
ְו ַת ְל ִמ ָידיו וַ יֵּ ְשׁבוּ ָשׁם יָ ִמים לֹא ַר ִבּים׃
רוּשׁ ָליְ ָמה׃
שׁוּﬠ יְ ָ
הוּדים וַ יַּ ַﬠל יֵ ַ
ג־ה ֶפּ ַסח ַליְּ ִ
 13וַ יִּ ְק ַרב ַח ַ
ישׁ ִבים ַבּ ֵה ָיכל מ ְֹכ ִרים ָבּ ָקר וָ צֹאן ְויוֹנִ ים
 14וַ יִּ ְמ ָצא ֲאנָ ִשׁים ְ
ְוּמ ַחלְּ ֵפי ָכ ֶסף׃
 15וַ יִּ ַקּח ֲח ָב ִלים ְויְ ָשׂ ֵרג א ָֹתם ְל ַמ ְל ָקה ְבּיָ דוֹ וַ יְ גָ ֶרשׁ
ת־ה ָבּ ָקר
ת־הצֹּאן גַּ ם ֶא ַ
ל־מחוּץ ַל ֵה ָיכל גַּ ם ֶא ַ
ת־כּלָּ ם ֶא ִ
ֶא ֻ
יהם ָה ָפ׃
ת־שׁ ְל ֲחנ ֵֹת ֶ
ת־כּ ֶסף ַה ְמ ַחלְּ ִפים ַא ְר ָצה ְו ֶא ֻ
וַ יַּ ְשׁ ֵלֶ א ֶ
ת־אלֶּ ה ִמזֶּ ה ְולֹא
הוֹציאוּ ֶא ֵ
ְ 16ו ֶאל־מ ְֹכ ֵרי ַהיּוֹנִ ים ָא ָמר ִ
ת־בּית ָא ִבי ְל ֵבית ִמ ָקּח ִוּמ ְמ ָכּר׃
ַת ֲﬠשׂוּ ֶא ֵ

2:17—3:4
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ר־כּתוּב ִקנְ ַאת ֵבּ ְית
ָ 17אז זָ ְכרוּ ַת ְל ִמ ָידיו ֵאת ֲא ֶשׁ ָ
ֲא ָכ ָל ְתנִ י׃
ֹאמרוּ ֵא ָליו ָמה אוֹת ֶה ְר ֵא ָית לָּ נוּ ִכּי
הוּדים וַ יּ ְ
 18וַ יַּ ֲﬠנוּ ַהיְּ ִ
ַת ֲﬠ ֶשׂה ָכּזֹאת׃
ת־ה ֵה ָיכל ַהזֶּ ה וַ ֲאנִ י
יהם ִה ְרסוּ ֶא ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 19וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ִבּ ְשׁל ֶֹשׁת יָ ִמים ֲא ִק ֶימנּוּ׃
הוּדים ַא ְר ָבּ ִﬠים ָשׁנָ ה ְו ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים נִ ְבנָ ה
ֹאמרוּ ַהיְּ ִ
 20וַ יּ ְ
ַה ֵה ָיכל ַהזֶּ ה ְו ַא ָתּה ְת ִק ֶימנּוּ ִבּ ְשׁל ֶֹשׁת יָ ִמים׃
ל־ה ַיכל גְּ ִויָּ תוֹ׃
ְ 21והוּא ִד ֶבּר ְדּ ָברוֹ ַﬠ ֵ
ן־ה ֵמּ ִתים זָ ְכרוּ ַת ְל ִמ ָידיו
קוּמתוֹ ִמ ַ
ל־כּן ַא ֲח ֵרי ְת ָ
ַ 22ﬠ ֵ
שׁוּﬠ ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר׃
ִכּי־כֹה ָא ָמר ָל ֶהם וַ יַּ ֲא ִמינוּ ַב ָכּתוּב ִוּב ְד ַבר יֵ ַ
ג־ה ֶפּ ַסח וַ יַּ ֲא ִמינוּ ַר ִבּים
ירוּשׁ ַליִם ְבּ ַח ַ
 23וַ יְ ִהי ִבּ ְהיוֹתוֹ ִב ָ
יהם׃
ת־האֹתוֹת ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה ְל ֵﬠינֵ ֶ
ִבּ ְשׁמוֹ ִכּי ָראוּ ֶא ָ
שׁוּﬠ לֹא ֶה ֱא ִמין ָל ֶהם יַ ַﬠן יָ ַדע ֶאת־יֵ ֶצר ֻכּלָּ ם׃
ְ 24ויֵ ַ
ת־מ ְח ְשׁבוֹת
ְ 25וּביַ ַﬠן לֹא ִב ֵקּשׁ ֵﬠדוּת ִאישׁ ְבּ ִאישׁ ִכּי ֶא ַ
ָא ָדם הוּא ָהיָ ה ֵמ ִבין׃
וּשׁמוֹ נַ ְק ִדּימוֹן ְק ִצין
רוּשׁים ְ
ן־ה ְפּ ִ
וַ יְ ִהי ִאישׁ ִמ ַ
הוּדים׃
ַהיְּ ִ
ֹאמר ֵא ָליו ַר ִבּי יָ ַד ְﬠנוּ ִכּי
שׁוּﬠ ַליְ ָלה וַ יּ ֶ
 2הוּא ָבא ֶאל־יֵ ַ
ד־אישׁ
מוֹרה ָלנוּ ִכּי ֵאין ְל ֵאל יַ ִ
את לְ ֶ
ֵמ ֵאת ֱאל ִֹהים ָבּ ָ
ם־אל ִֹהים
ת־האֹתוֹת ֲא ֶשׁר ַא ָתּה ע ֶֹשׂה ִבּ ְל ִתּי ִא ֱ
ַל ֲﬠשׂוֹת ֶא ָ
ִﬠמּוֹ׃
ֹאמר ֵא ָליו ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָלִ אם־לֹא
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 3וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ת־מלְ כוּת
ֹא־יוּכל ִל ְראוֹת ֶא ַ
ַ
יִוָּ ֵלד ִאישׁ ִמ ְמּקוֹר ָﬠל ל
ָה ֱאל ִֹהים׃
יוּכל ִאישׁ ְל ִהוָּ ֵלד ְוהוּא
ֹאמר ֵא ָליו נַ ְק ִדּימוֹן ֵא ָיכה ַ
 4וַ יּ ֶ
וּל ִהוָּ ֵלד ֵשׁנִ ית׃
יוּכל ָלשׁוּב ְל ֶר ֶחם ִאמּוֹ ְ
זָ ֵקן ֲה ִכי ַ

3
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שׁוּﬠ ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר לָ ִ אם־לֹא יִוָּ ֵלד ִאישׁ
 5וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ל־מ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים׃
ֹא־יוּכל לָ בֹא ֶא ַ
ַ
רוּח ל
ן־ה ַ
ן־ה ַמּיִם ִוּמ ָ
ִמ ַ
רוּח
רוּח ַ
ן־ה ַ
נּוֹלד ִמ ָ
ן־ה ָבּ ָשׂר ָבּ ָשׂר הוּא ְו ַה ָ
נּוֹלד ִמ ַ
ַ 6ה ָ
הוּא׃
ל־א ֶשׁר ָא ַמ ְר ִתּי ָלִ כּי נָ כוֹן ָל ֶכם ְל ִהוָּ לֵ ד
ל־תּ ְת ַמהּ ַﬠ ֲ
ַ 7א ִ
ִמ ְמּקוֹר ָﬠל׃
ל־א ֶשׁר ַתּ ְחפֹּץ וְ ַא ָתּה שׁ ֵֹמ ַﬠ ֶאת־קוֹלָ הּ
רוּח נ ֶֹשׁ ֶבת ֶא ֲ
ָ 8ה ַ
ל־הנּוֹלָ ד
ְולֹא ֵת ַדע ֵמ ַאיִן ָבּ ָאה ְו ָאן ִהיא הֹלֶ ֶכת ְכּמוֹ ֵכן ָכּ ַ
רוּח׃
ן־ה ַ
ִמ ָ
ֹאמר ֵא ָליו ֵא ָיכה ִת ְק ֶרינָ ה ָכּ ֵאלֶּ ה׃
 9וַ יַּ ַﬠן נַ ְק ִדּימוֹן וַ יּ ֶ
ת־אלֶּ ה
יִשׂ ָר ֵאל ְו ֶא ֵ
מוֹרה ְב ְ
ֹאמר ֵא ָליו ִהנְּ ֶ 
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 10וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
לֹא יָ ָד ְﬠ ָתּ׃
ָ 11א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָלִ כּי ֵאת ֲא ֶשׁר־יָ ַד ְﬠנוּ נְ ַד ֵבּר ְו ֵאת
דוּתנוּ׃
ר־ר ִאינוּ נָ ִﬠיד ְו ַא ֶתּם לֹא ִת ְשׁ ְמעוּ ְל ֵﬠ ֵ
ֲא ֶשׁ ָ
ִ 12אם ִבּ ְד ָב ִרים ְשׁ ָפ ִלים לֹא ֶה ֱא ַמנְ ֶתּם ִלי ֵאיַ תּ ֲא ִמינוּ לִ י
ִכּי ַאגִּ יד ָראמוֹת׃
ֹא־ﬠ ָלה ַל ָמּרוֹם ִבּ ְל ִתּי הוּא ֲא ֶשׁר־יָ ַרד ִמ ָמּרוֹם
ְ 13ו ִאישׁ ל ָ
ן־ה ָא ָדם ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃
ֲהלֹא הוּא ֶבּ ָ
ל־הנֵּ ס ֵכּן
ת־הנָּ ָחשׁ ַﬠ ַ
משׁה ַבּ ִמּ ְד ָבּר ֶא ַ
ְ 14ו ַכ ֲא ֶשׁר נִ ָשּׂא ֶ
ן־ה ָא ָדם׃
יִנָּ ֵשׂא ֶבּ ָ
ל־ה ַמּ ֲא ִמין בּוֹ ִכּי ִאם ְיִמ ָצא
ֹאבד ָכּ ַ
ְ 15ל ַמ ַﬠן ֲא ֶשׁר לֹא י ַ
עוֹלם׃
בוֹ ַחיֵּ י ָ
ד־א ֶשׁר נָ ַתן ַבּ ֲﬠדוֹ
עוֹלם ַﬠ ֲ
ת־ה ָ
י־כן א ֵֹהב ֱאל ִֹהים ֶא ָ
ִ 16כּ ֵ
ֹאבד ִכּי בוֹ ְיִמ ָצא
ל־ה ַמּ ֲא ִמין בּוֹ לֹא־י ַ
ת־בּנוֹ ֶאת־יְ ִחידוֹ ְו ָכ ַ
ֶא ְ
עוֹלם׃
ַחיֵּ י ָ
עוֹלם לְ ַה ְר ִשׁיעוֹ
ל־ה ָ
ת־בּנוֹ ֶא ָ
ֹא־שׁ ַלח ֱאל ִֹהים ֶא ְ
ִ 17כּי ל ָ
עוֹלם׃
ם־ל ַמ ַﬠן יִוָּ ַשׁע בּוֹ ָה ָ
ְבּ ִה ָשּׁ ְפטוֹ ִכּי ִא ְ
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ַ 18ה ַמּ ֲא ִמין בּוֹ לֹא יֶ ְא ַשׁם וַ ֲא ֶשׁר לֹא־יַ ֲא ִמין בּוֹ ַא ְשׁ ָמתוֹ
ֹא־ה ֱא ִמין ְבּ ֵשׁם ַה ֵבּן ַהיָּ ִחיד לֵ אל ִֹהים׃
ָﬠ ָליו ִמנִּ י ָאז ִכּי ל ֶ
עוֹלם ְוּבנֵ י ָה ָא ָדם
ל־ה ָ
ְ 19וזֶ ה הוּא ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ִכּי ָהאוֹר ָבּא ֶא ָ
יהם׃
ן־האוֹר ִכּי ָר ִﬠים ַמ ֲﬠ ֵשׂ ֶ
חשִׁ מ ָ
ת־ה ֶ
ָא ֲהבוּ ֶא ַ
ת־האוֹר ְולֹא יָ בֹא
ִ 20כּי ָכל־פּ ֵֹﬠל ָאוֶ ן שׁנֵ א הוּא ֶא ָ
ל־האוֹר ִל ְב ִלי ָיִבּ ֲחנוּ ַמ ֲﬠ ָשׂיו׃
ֶא ָ
ל־האוֹר ְל ַמ ַﬠן יִוָּ ְדעוּ ַמ ֲﬠ ָשׂיו
ֲ 21א ָבל פּ ֵֹﬠל ֱא ֶמת יָ בֹא ֶא ָ
ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה ִל ְפנֵ י ָה ֱאל ִֹהים׃
ל־א ֶרץ
שׁוּﬠ ְו ַת ְל ִמ ָידיו ֶא ֶ
ַ 22א ַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ָה ַל יֵ ַ
הוּדה וַ יֵּ ֶשׁב ִﬠ ָמּ ֶהם וַ יְ ַט ֵבּל ָשׁם׃
יְ ָ
ם־יוֹחנָ ן ָהיָ ה ְמ ַט ֵבּל ָבּ ֵﬠת ַה ִהיא ְבּ ֵﬠנוֹן בּ ֲֹא ָכה ָשׁ ֵלם
ָ
ְ 23וגַ
ִכּי ַמיִם ַר ִבּים נִ ְמ ְצאוּ ָשׁם ְו ַה ָבּ ִאים נִ ְט ָבּלוּ׃
ל־בּית ַה ֶכּ ֶלא׃
יוֹחנָ ן ֶא ֵ
ִ 24כּי עוֹד לֹא־נִ ַתּן ָ
הוּדים
יוֹחנָ ן ֵוּבין ַא ַחד ַהיְּ ִ
י־ריב ֵבּין ַתּ ְל ִמ ֵידי ָ
 25וַ יְ ִה ִ
ל־דּ ַבר ַה ָטּ ֳה ָרה׃
ַﬠ ְ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ַר ֵבּנוּ ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָהיָ ה
ל־יוֹחנָ ן וַ יּ ְ
ָ
 26וַ יָּ בֹאוּ ֶא
ִﬠ ְמְּ בּ ֵﬠ ֶבר ַהיַּ ְר ֵדּן ֲא ֶשׁר ַה ִﬠיד ָֹת לּוֹ ִהנֵּ ה הוּא ְמ ַט ֵבּל ְו ֻכלָּ ם
ָבּ ִאים ֵא ָליו׃
ֹא־יוּכל ִאישׁ ָל ַק ַחת ָדּ ָבר ִאם לֹא
ַ
ֹאמר ל
יוֹחנָ ן וַ יּ ַ
 27וַ יַּ ַﬠן ָ
נִ ַתּן־לוֹ ִמ ָמּרוֹם׃
יח ִכּי
ֹא־אנ ִֹכי ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַ 28א ֶתּם ֵﬠ ַדי ֲא ֶשׁר ִהגַּ ְד ִתּי ִכּי ל ָ
לוּח ְל ָפנָ יו׃
ם־שׁ ַ
ִא ָ
ִ 29מי ֲא ֶשׁר־לוֹ ַה ַכּלָּ ה הוּא ֶה ָח ָתן ְוא ֵֹהב ֶה ָח ָתן ְבּ ָﬠ ְמדוֹ
ל־כּן ָמ ְל ָאה
ְוּכ ָשׁ ְמעוֹ אֹתוֹ שׂוֹשׂ יָ ִשׂישׂ ְלקוֹל ֶה ָח ָתן ַﬠ ֵ
ִשׂ ְמ ָח ִתי׃
 30הוּא יֵ ֵלָ הלוֹ וָ ָרב וַ ֲאנִ י ֵא ֵלָ הלוְֹ ו ָחסוֹר׃
ַ 31ה ָבּא ִמ ָמּרוֹם ָרם הוּא ִמ ָכּל ְו ַה ָבּא ֵמ ֶא ֶרץ ֵמ ָﬠ ָפר הוּא
ל־ﬠ ָפר יְ ַד ֵבּר ַה ָבּא ִמ ָשּׁ ַמיִם ָרם הוּא ַﬠל־כֹּל׃
ְו ַﬠ ָ
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וּל ֵﬠדוּתוֹ ֵאין שׁ ֵֹמ ַﬠ׃
ְ 32ו ַכ ֲא ֶשׁר ָר ָאה ְו ָשׁ ַמע ֵכּן ֵיִתּן ֵﬠדוּתוֹ ְ
חוֹתם יָ דוֹ ִכּי ָה ֱאל ִֹהים ֱא ֶמת׃
ְ 33ו ַהשּׁ ֵֹמ ַﬠ ְל ֵﬠדוּתוֹ יַ ְחתֹּם ְבּ ַ
ִ 34כּי הוּא ֲא ֶשׁר ְשׁ ָלחוֹ ֱאל ִֹהים ִדּ ְב ֵרי ֱאל ִֹהים הוּא ְמ ַד ֵבּר
שׂוּרה נָ ַתן ֶאת־רוּחוֹ׃
ִכּי־לֹא ִב ְמ ָ
ת־כּל נָ ַתן ְבּיָ דוֹ׃
ת־ה ֵבּן ְו ֶא ָ
ָ 35ה ָאב א ֵֹהב ֶא ַ
עוֹלם ִוּמי ֲא ֶשׁר לֹא
ִ 36מי ֲא ֶשׁר יַ ֲא ִמין ַבּ ֵבּן יֶ שׁ־לוֹ ַחיֵּ י ָ
ם־חרוֹן ַאף ֱאל ִֹהים ָﬠלָ יו
יַ ֲא ִמין ַבּ ֵבּן לֹא ְיִר ֶאה ַחיִּ ים ִכּי ִא ֲ
יָ חוּל׃
שׁוּﬠ
רוּשׁים ָשׁ ְמעוּ ֵלאמֹר יֵ ַ
נוֹדע ָל ָאדוֹן ִכּי ַה ְפּ ִ
ְו ַכ ֲא ֶשׁר ַ
יּוֹחנָ ן׃
ֶה ֱﬠ ִמיד ְו ִט ֵבּל ַתּ ְל ִמ ִידים ַר ִבּים ִמ ָ
שׁוּﬠ לֹא ִט ֵבּל א ָֹתם ַרק ַתּ ְל ִמ ָידיו׃
ַ 2אף ִכּי־יֵ ַ
ילה׃
הוּדה וַ יָּ ָשׁב וַ יִּ ַסּע ַהגָּ לִ ָ
 3וַ יַּ ֲﬠזֹב ֶאת־יְ ָ
ְ 4ו ָהיָ ה נָ כוֹן לוֹ ַל ֲﬠבֹר ֶדּ ֶר שׁ ְֹמרוֹן׃
סוּכר ִממּוּל ֶח ְל ַקת
וּשׁ ָמהּ ַ
ל־ﬠיר ְבּ ֶא ֶרץ שׁ ְֹמרוֹן ְ
 5וַ יָּ בֹא ֶא ִ
יוֹסף׃
ַה ָשּׂ ֶדה ֲא ֶשׁר־נָ ַתן יַ ֲﬠקֹב ִל ְבנוֹ ְל ֵ
שׁוּﬠ ָﬠיְ ָפה נַ ְפשׁוֹ ַב ֶדּ ֶר וַ יֵּ ֶשׁב־לוֹ
ְ 6ו ָשׁם ְבּ ֵאר יַ ֲﬠקֹב ְויֵ ַ
ל־ה ְבּ ֵאר ְכּ ָשׁ ָﬠה ַה ִשּׁ ִשּׁית׃
ַﬠ ַ
יה
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ב־מיִם וַ יּ ֶ
ְ 7ו ִהנֵּ ה ִא ָשּׁה שׁ ְֹמרֹנִ ית ָבּ ָאה ִל ְשׁ ָא ָ
שׁוּﬠ ְתּנִ י־נָ א ִלי ִל ְשׁתּוֹת׃
יֵ ַ
ִ 8כּי ַת ְל ִמ ָידיו ָה ְלכוּ ָה ִﬠ ָירה ִל ְשׁבֹּר ָל ֶהם א ֶֹכל׃
הוּדי ַא ָתּה ְו ֵאי
ֹאמר ֵא ָליו ָה ִא ָשּׁה ַהשּׁ ְֹמרֹנִ ית ֲהלֹא יְ ִ
 9וַ תּ ֶ
י־אין ָדּ ָבר
ִתּ ְשׁ ַאל ִמ ֶמּנִּ י ִל ְשׁתּוֹת וַ ֲאנִ י ִא ָשּׁה שׁ ְֹמרֹנִ ית ִכּ ֵ
ם־השּׁ ְֹמרֹנִ ים׃
הוּדים ִﬠ ַ
ַליְּ ִ
ת־מ ַתּת ֱאל ִֹהים
יה לוּ יָ ַד ַﬠ ְתּ ֶא ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 10וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ִוּמי ָהא ֵֹמר ָלְ תּנִ י ִלי ִל ְשׁתּוֹת ָאז ָשׁ ַא ְל ְתּ ַא ְתּ ִמ ֶמּנּוּ ְונָ ַתן
ָלַ מיִם ַחיִּ ים׃
ין־לַ בּ ֶמּה ִל ְשׁאֹב
ֹאמר ֵא ָליו ָה ִא ָשּׁה ֲאדֹנִ י ֵהן ֵא ְ
 11וַ תּ ֶ
ְו ַה ְבּ ֵאר ֲﬠ ֻמ ָקּה ֵוּמ ַאיִן ְלֵ אפוֹא ַמיִם ַחיִּ ים׃
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ן־לנוּ ַה ְבּ ֵאר ַהזֹּאת
ֲ 12הגָ דוֹל ַא ָתּה ִמיַ ֲﬠקֹב ָא ִבינוּ ֲא ֶשׁר נָ ַת ָ
ֲא ֶשׁר ִמ ֶמּנָּ ה ָשׁ ָתה הוּא ָוּבנָ יו ְוּב ִﬠירוֹ׃
ן־ה ַמּיִם ָה ֵאלֶּ ה
ל־השּׁ ֶֹתה ִמ ַ
יה ָכּ ַ
ֹאמר ֵאלֶ ָ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 13וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ְיִצ ָמא עוֹד׃
ן־ה ַמּיִם ֲא ֶשׁר ֲאנִ י נ ֵֹתן לוֹ לֹא ְיִצ ָמא
יִשׁ ֶתּה ִמ ַ
ל־א ֶשׁר ְ
ְ 14ו ָכ ֲ
יִהיוּ בוֹ לִ ְמקוֹר ַמיִם נ ְֹב ִﬠים
עוֹלם ִכּי ַה ַמּיִם ֲא ֶשׁר ֲאנִ י נ ֵֹתן ְ
ְל ָ
עוֹלם׃
ְל ַחיֵּ י ָ
ת־ה ַמּיִם ָה ֵהם
ֹאמר ֵא ָליו ָה ִא ָשּׁה ְתּנָ ה־לִּ י ֲאדֹנִ י ֶא ַ
 15וַ תּ ֶ
ֹא־א ְצ ָמא עוֹד וְ לֹא ָאבֹא ֵהנָּ ה ִל ְשׁאֹב׃
ְול ֶ
ישׁ וּב ִֹאי ֵהנָּ ה׃
שׁוּﬠ ְל ִכי ִק ְר ִאי ְל ִא ֵ
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
 16וַ יּ ֶ
יה
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ין־לי ִאישׁ וַ יּ ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ֵא ִ
 17וַ ַתּ ַﬠן ָה ִא ָשּׁה וַ תּ ֶ
ין־לִ אישׁ׃
שׁוּﬠ ֵכּן ִדּ ַבּ ְר ְתּ ִכּי ֵא ָ
יֵ ַ
ֲ 18ח ִמ ָשּׁה ְב ָﬠ ִלים ָהיוּ ָלְ והוּא ֲא ֶשׁר ִﬠ ֵמַּ כּיּוֹם ֵאינֶ נּוּ
ַב ְﬠ ֵלָ וּבזֹאת ֱא ֶמת ִדּ ַבּ ְר ְתּ׃
ֹאמר ֵא ָליו ָה ִא ָשּׁה ֲאדֹנִ י ר ָֹאה ָאנ ִֹכי ִכּי נָ ִביא ָא ָתּה׃
 19וַ תּ ֶ
רוּשׁ ַליִם
ֲ 20אב ֵֹתינוּ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ָבּ ָהר ַהזֶּ ה ְו ַא ֶתּם א ְֹמ ִרים ִכּי יְ ָ
ַה ָמּקוֹם ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחת׃
שׁוּﬠ ַה ֲא ִמינִ י ִלי ִא ָשּׁה ִכּי ָתבֹא ֵﬠת ֲא ֶשׁר
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
 21וַ יּ ֶ
ירוּשׁ ַליִם ִתּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ָל ָאב׃
ֹא־בּ ָהר ַהזֶּ ה ְולֹא ִב ָ
ל ָ
ל־א ֶשׁר לֹא ֵת ְדעוּן וַ ֲאנַ ְחנוּ
ַ 22א ֶתּם ִמ ְשׁ ַתּ ֲח ִוים ֶא ֲ
שׁוּﬠה ָב ָאה ִמ ְמּקוֹר
ל־א ֶשׁר נֵ ָדע ִכּי ַהיְ ָ
ִמ ְשׁ ַתּ ֲח ִוים ֶא ֲ
הוּדים׃
ַהיְּ ִ
ם־היא ָב ָאה ְו ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ֲח ִוים ַהנֶּ ֶא ָמנִ ים
ַ 23אָ תּבֹא ֵﬠת ְוגַ ִ
רוּח ָוּב ֶא ֶמת ִכּי ְבּ ִמ ְשׁ ַתּ ֲח ִוים ָכּ ֵא ֶלה ָח ֵפץ
יִשׁ ַתּ ֲחווּ ָל ָאב ָבּ ַ
ְ
ָה ָאב׃
יהם ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחת
רוּח ְו ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ֲח ִוים לוֹ ֲﬠ ֵל ֶ
ָ 24ה ֱאל ִֹהים הוּא ַ
רוּח ֶוּב ֱא ֶמת׃
ְבּ ַ
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4:25—4:38

)הנִּ ְק ָרא
יח ַ
ֹאמר ֵא ָליו ָה ִא ָשּׁה יָ ַד ְﬠ ִתּי ִכּי־יָ בֹא ָמ ִשׁ ַ
 25וַ תּ ֶ
ְכ ִר ְיסטוֹס( ְו ַכ ֲא ֶשׁר יָ בֹא יַגִּ יד ָלנוּ ֶאת־כֹּל׃
שׁוּﬠ ֲאנִ י הוּא ַה ְמ ַד ֵבּר ֵאלָ יִ׃
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
 26וַ יּ ֶ
ל־דּ ְבּרוֹ
 27עוֹד ְדּ ָברוֹ ְבּ ִפיו ְו ַת ְל ִמ ָידיו ָבּאוּ וַ יִּ ְת ְמהוּ ַﬠ ַ
ה־תּ ַב ֵקּשׁ אוֹ ָל ָמּה ְת ַדּ ֵבּר
ם־א ָשּׁה ַאִ אישׁ לֹא ָא ַמר ַמ ְ
ִﬠ ִ
יה׃
ֵא ֶל ָ
ֹאמר
ת־כּ ָדּהּ וַ ֵתּ ֶלָ ה ִﬠ ָירה וַ תּ ֶ
ְ 28ו ָה ִא ָשּׁה ָﬠזְ ָבה ֶא ַ
ל־ה ָﬠם׃
ֶא ָ
ל־א ֶשׁר ָﬠ ִשׂ ִיתי ַה ֵאין
 29בֹּאוּ ְוּראוּ ִאישׁ ֲא ֶשׁר ִהגִּ יד ִלי ָכּ ֲ
יח׃
זֶ ה הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ן־ה ִﬠיר ָלבֹא ֵא ָליו׃
 30וַ יֵּ ְצאוּ ִמ ָ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ַתּ ְל ִמ ָידיו ַר ִבּי ֱאכֹל׃
 31וַ יְ ִהי ַﬠד־כֹּה ְו ַﬠד כֹּה וַ יּ ְ
יהם ֲאנִ י יֶ שׁ־לִ י ֶל ֱאכֹל א ֶֹכל ֲא ֶשׁר לֹא
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 32וַ יּ ֶ
יְ ַד ְﬠ ֶתּם׃
ל־ר ֵﬠהוּ ַה ִאם ֵה ִביא לוֹ ִאישׁ
ֹאמרוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ִאישׁ ֶא ֵ
 33וַ יּ ְ
ַמ ֲא ַכל ְל ָא ְכ ָלה׃
שׁוּﬠ ַמ ֲא ָכ ִלי הוּא ֲﬠשׂוֹת ְרצוֹן שׁ ְֹל ִחי
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 34וַ יּ ֶ
ת־פּ ֳﬠלוֹ׃
וּל ַכלּוֹת ֶא ָ
ְ
ֵ 35הן ַא ֶתּם א ְֹמ ִרים עוֹד ַא ְר ָבּ ָﬠה ֳח ָד ִשׁים ֶט ֶרם יָ בֹא ַה ָקּ ִציר
ל־ה ָשּׂדוֹת ֲא ֶשׁר
ת־ﬠינֵ ֶיכם ְוּראוּ ֶא ַ
וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ְשׂאוּ ֶא ֵ
ִה ְל ִבּינוּ ַל ָקּ ִציר׃
בוּאה יֶ ֱאסֹף ְל ַחיֵּ י עוֹלָ ם ְו ַהזּ ֵֹר ַﬠ
קּוֹצר ְיִמ ָצא ְשׂ ָכרוֹ ְוּת ָ
ַ 36ה ֵ
יִשׂ ְמחוּ יַ ְח ָדּו׃
קּוֹצר ְ
ְו ַה ֵ
ְ 37ל ַמלֹּאת ְדּ ַבר ַהמּ ֵֹשׁל ֶא ָחד ז ֵֹר ַﬠ ְו ַא ֵחר ק ֵֹצר׃
ָ 38אנ ִֹכי ָשׁ ַל ְח ִתּי ֶא ְת ֶכם ִל ְקצֹר ְבּ ָמקוֹם לֹא ֲﬠ ַמלְ ֶתּם ָשׁם
ל־ﬠ ָמ ָלם׃
אתם ַﬠ ֲ
ֲא ֵח ִרים ָﬠ ְמלוּ ְו ַא ֶתּם ַבּ ֶ
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ן־השּׁ ְֹמרֹנִ ים ָבּ ִﬠיר ַה ִהיא ֶה ֱא ִמינוּ בוֹ ַבּ ֲﬠבוּר
ְ 39ו ַר ִבּים ִמ ַ
ְדּ ַבר ָה ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר ֵה ִﬠ ָידה ֵלאמֹר הוּא ִהגִּ יד לִ י
ל־א ֶשׁר ָﬠ ִשׂ ִיתי׃
ת־כּ ֲ
ֶא ָ
 40וַ יָּ בֹאוּ ֵא ָליו ַהשּׁ ְֹמרֹנִ ים וַ יִּ ְק ְראוּ לוֹ ָל ֶשׁ ֶבת ִא ָתּם וַ יֵּ ֶשׁב
יוֹמיִם׃
ָשׁם ָ
ְ 41ועוֹד ַר ִבּים ֵמ ֵה ָמּה ֶה ֱא ִמינוּ בוֹ ַבּ ֲﬠבוּר ִדּ ְב ֵרי ִפיהוּ׃
ל־ה ִא ָשּׁה ַﬠ ָתּה ֲאנַ ְחנוּ ַמ ֲא ִמינִ ים בּוֹ
ֹאמרוּ ֶא ָ
 42וַ יּ ְ
י־א ֵמן זֶ ה
ם־אנַ ְחנוּ ָשׁ ַמ ְﬠנוּ וַ נֵּ ַדע ִכּ ָ
ֹא־ב ֲﬠבוּר ְדּ ָב ֵרִ כּי גַּ ֲ
ל ַ
עוֹלם׃
יﬠ ָה ָ
מוֹשׁ ַ
יח ִ
הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ילה׃
 43וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ְשׁנַ יִם יָ ִמים וַ יִּ ַסּע ְל ַמ ָסּ ָﬠיו ַהגָּ ִל ָ
ין־כּבוֹד לְ נָ ִביא ְבּ ֶא ֶרץ
שׁוּﬠ ִכּי ֵא ָ
ַ 44אף ִכּי ִהגִּ יד יֵ ַ
מוֹל ְדתּוֹ׃
ַ
ילים ִכּי ָראוּ ֵאת
ל־הגָּ ִליל וַ יַּ ֲחזִ יקוּ־בוֹ ַהגָּ לִ ִ
 45וַ יָּ בֹא ֶא ַ
ם־הם ָחגְ גוּ ָשׁם
ירוּשׁ ַליִם ִבּ ֵימי ֶה ָחג ִכּי גַּ ֵ
ל־א ֶשׁר ָﬠ ָשׂה ִב ָ
ָכּ ֲ
ת־ה ַחג ַההוּא׃
ֶא ַ
ל־קנָ ה ַבּגָּ ִליל ֲא ֶשׁר ָה ַפ
שׁוּﬠ עוֹד ַה ַפּ ַﬠם ֶא ָ
 46וַ יָּ בֹא יֵ ַ
ָשׁם ַה ַמּיִם ְליָ יִן ְו ִאישׁ ָהיָ ה ֵמ ַﬠ ְב ֵדי ַה ֶמּ ֶלְ וּבנוֹ חֹלֶ ה
ִבּ ְכ ַפר־נַ חוּם׃
יהוּדה ַלגָּ ִליל וַ יֵּ ֶלֵ אלָ יו
שׁוּﬠ ִמ ָ
י־בא יֵ ַ
ְ 47ו ַכ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמע ִכּ ָ
ת־בּנוֹ ֲא ֶשׁר נָ ָטה לָ מוּת׃
וַ יִּ ְפ ַצר־בּוֹ ָל ֶר ֶדת ִאתּוֹ ְו ִל ְרפֹּא ֶא ְ
שׁוּﬠ ִאם־לֹא ִת ְראוּ אֹתוֹת וּמ ְֹפ ִתים לֹא
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 48וַ יּ ֶ
ַת ֲא ִמינוּ׃
ֹאמר ֵא ָליו ָה ִאישׁ ְר ָדה־נָּ א ֲאדֹנִ י ְבּ ֶט ֶרם יָ מוּת ְבּנִ י׃
 49וַ יּ ֶ
שׁוּﬠ ֵלְ ל ַד ְר ְכִּ בּנְ ָ חי ְו ָה ִאישׁ ֶה ֱא ִמין
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 50וַ יּ ֶ
שׁוּﬠ וַ יֵּ ַל׃
ר־דּ ֶבּר יֵ ַ
ַבּ ָדּ ָבר ֲא ֶשׁ ִ
 51וַ יְ ִהי ְבּלֶ ְכתּוֹ וַ יִּ ְפגְּ עוּ־בוֹ ֲﬠ ָב ָדיו וַ יַּגִּ ידוּ לוֹ ֵלאמֹר ִבּנְ 
ָחי׃
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ת־ה ָשּׁ ָﬠה ֲא ֶשׁר ֵה ֵחל ְל ֵה ָר ֵפא ֵמ ָחלְ יוֹ
 52וַ יִּ ְדרֹשׁ ֵמ ֶהם ֶא ַ
יﬠית ָס ָרה ִמ ֶמּנּוּ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ֶא ְתמוֹל ַבּ ָשּׁ ָﬠה ַה ְשּׁ ִב ִ
וַ יּ ְ
ַה ַקּ ָדּ ַחת׃
שׁוּﬠ
 53וַ יֵּ ַדע ָא ִביו ִכּי ָהיָ ה ַבּ ָשּׁ ָﬠה ַה ִהיא ֲא ֶשׁר ִהגִּ יד־לוֹ יֵ ַ
ל־בּיתוֹ׃
ִבּנְ ָ חי וַ יַּ ֲא ֵמן הוּא וְ ָכ ֵ
שׁוּﬠ ַבּגָּ ִליל ְבּשׁוּבוֹ
 54זֶ ה הוּא ָהאוֹת ַה ֵשּׁנִ י ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה יֵ ַ
יהוּדה׃
ִמ ָ
שׁוּﬠ
הוּדים וַ יַּ ַﬠל יֵ ַ
מוֹﬠד ַחג ַהיְּ ִ
ֵ
י־כן ָבּא
ְו ַא ֲח ֵר ֵ
רוּשׁ ָליְ ָמה׃
יְ ָ
ירוּשׁ ַליִם ְבּ ֵר ַכת ַמיִם ַﬠל־יַ ד ַשׁ ַﬠר ַהצֹּאן ֲא ֶשׁר ָק ְראוּ
ִ 2וּב ָ
ית־ח ְס ָדּא ְו ָלהּ ֲח ִמ ָשּׁה ֵאלַ מּוֹת׃
ָלהּ ְבּ ָלשׁוֹן ִﬠ ְב ִרית ֵבּ ַ
חוֹלים ִﬠ ְו ִרים ִפּ ְס ִחים ִו ֵיב ֵשׁי־כ ַֹח ְו ֵהם
ְ 3ו ָשׁם ָשׁ ְכבוּ ַר ִבּים ִ
ְמיַ ֲח ִלים ָשׁם ַﬠד ֲא ֶשׁר־יִגּוֹעוּ ַה ָמּיִם׃
יח
ל־ה ְבּ ֵר ָכה ְו ִה ְר ִתּ ַ
ן־ה ִﬠ ִתּים יֵ ֵרד ַמלְ ָאֶ א ַ
ִ 4כּי ְל ַﬠד ִמ ָ
ת־ה ָמּיִם ְו ָהיָ ה ָה ִראשׁוֹן ַהיּ ֵֹרד ָשׁם ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ֻר ְתּחוּ
ֶא ַ
ל־מ ֲח ָלה ֲא ֶשׁר ָדּ ְב ָקה־בּוֹ׃
ַה ָמּיִם ְו ָר ָפא לוֹ ִמ ָכּ ַ
וּשׁל ִֹשׁים
ת־ח ְליוֹ ְשׁמֹנֶ ה ְ
ְ 5ו ִאישׁ ָהיָ ה ָשׁם ֲא ֶשׁר ָח ָלה ֶא ָ
ָשׁנָ ה׃
ל־מ ְשׁ ָכּבוֹ וַ יֵּ ַדע ִכּי ָשׁ ַכב ֵכּן
שׁוּﬠ שׁ ֵֹכב ַﬠ ִ
 6וַ יַּ ְרא אֹתוֹ יֵ ַ
ֹאמר ֵא ָליו ֶה ָח ֵפץ ַא ָתּה ְל ֵה ָר ֵפא׃
יָ ִמים ַר ִבּים וַ יּ ֶ
יוֹר ֵידנִ י
חוֹלה ֲאדֹנִ י ֵאין ִלי ִאישׁ ֲא ֶשׁר ִ
 7וַ יַּ ַﬠן אֹתוֹ ַה ֶ
ל־ה ְבּ ֵר ָכה ְל ֵﬠת ִרגְ ַשׁת ַה ַמּיִם וַ ֲאנִ י ֶט ֶרם ֵא ֵרד וְ יָ ַרד ַא ֵחר
ֶא ַ
ְל ָפנָ י׃
ת־מ ְשׁ ָכּ ְב וְ ִה ְת ַהלֵּ ׃
שׁוּﬠ קוּם ָשׂא ֶא ִ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 8וַ יּ ֶ
ת־מ ְשׁ ָכּבוֹ וַ יֵּ ַל׃
וּפ ְתאֹם ָשׁב ָה ִאישׁ ְל ֵא ָיתנוֹ וַ יִּ ָשּׂא ֶא ִ
ִ 9
הוּדים
ֹאמרוּ ַהיְּ ִ
ְ 10ו ַהיּוֹם ַההוּא ָהיָ ה יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת וַ יּ ְ
ל־ה ִאישׁ ַהנִּ ְר ָפּא ֲהלֹא ַשׁ ָבּת ַהיּוֹם ְו ֵאין ְלָ ל ֵשׂאת
ֶא ָ
ת־ה ִמּ ְשׁ ָכּב׃
ֶא ַ

5
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 11וַ יַּ ַﬠן א ָֹתם לֵ אמֹר ָהר ֵֹפא א ִֹתי הוּא ָא ַמר ֵא ַלי ָשׂא
ת־מ ְשׁ ָכּ ְבְ ו ִה ְת ַהלֵּ ׃
ֶא ִ
 12וַ יִּ ְשׁ ָא ֻלהוּ ִמי הוּא ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָא ַמר ֵאלֶ יָ שׂא
ת־מ ְשׁ ָכּ ְבְ ו ִה ְת ַהלֵּ ׃
ֶא ִ
שׁוּﬠ ָה ַל־לוֹ ְבּ ִה ְת ַא ֵסּף
ְ 13ו ַהנִּ ְר ָפּא לֹא יָ ַדע ִמי הוּא ִכּי יֵ ַ
ם־רב ַבּ ָמּקוֹם ַההוּא׃
ַﬠ ָ
ֹאמר ֵאלָ יו
שׁוּﬠ ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ וַ יּ ֶ
י־כן ָמ ָצא אֹתוֹ יֵ ַ
ַ 14א ֲח ֵר ֵ
ן־תּ ֻאנֶּ ה ֵא ֶליָ ר ָﬠה
ל־תּוֹסף ַל ֲחטֹא ֶפּ ְ
ֶ
את ַא
ְר ֵאה ִכּי נִ ְר ֵפּ ָ
דוֹלה ִמזֹּאת׃
גְּ ָ
שׁוּﬠ הוּא ֲא ֶשׁר ִר ְפּאוֹ׃
הוּדים ִכּי־יֵ ַ
 15וַ יֵּ ֶלָ ה ִאישׁ וַ יַּגֵּ ד ַליְּ ִ
שׁוּﬠ וַ יְ ַב ְקשׁוּ ֲה ִמיתוֹ ֵﬠ ֶקב
הוּדים ֶאת־יֵ ַ
ל־כּן ָר ְדפוּ ַהיְּ ִ
ְ 16ו ַﬠ ֵ
ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה זֹאת ַבּ ַשּׁ ָבּת׃
ם־אנִ י
ד־ﬠ ָתּה ְוגַ ֲ
שׁוּﬠ ָא ִבי פּ ֵֹﬠל ְפּ ֻﬠלָּ תוֹ ַﬠ ָ
 17וַ יַּ ַﬠן א ָֹתם יֵ ַ
פּ ֵֹﬠל ִהנֵּ נִ י׃
הוּדים ְבּ ֵח ֶפץ יֶ ֶתר ְל ָה ְרגוֹ ִכּי לֹא
ַ 18וּב ֲﬠבוּר זֹאת ִבּ ְקשׁוּ ַהיְּ ִ
ל־אל ִֹהים ִכּי
ם־א ַמר ַﬠ ֱ
ַרק ֶאת־יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ִחלֵּ ל ִכּי ִאם גַּ ָ
דוֹמה ֵלאל ִֹהים׃
הוּא ָא ִביו ְו ִכי הוּא ֶ
יהם ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 19וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ֹא־יוּכל ַל ֲﬠשׂוֹת ָדּ ָבר ִמלִּ בּוֹ ִבּ ְל ִתּי ֵאת ֲא ֶשׁר־ר ֶֹאה
ַ
ַה ֵבּן ל
ם־ה ֵבּן
ת־א ֶשׁר הוּא ע ֶֹשׂה ע ֶֹשׂה גַּ ַ
ַמה־פּ ֵֹﬠל ָה ָאב ִכּי ֶא ֲ
ָכּמֹהוּ׃
ת־ה ֵבּן ַוּמ ְר ֶאה אֹתוֹ ֶאת־כֹּל ֲא ֶשׁר הוּא
ִ 20כּי ָה ָאב א ֵֹהב ֶא ַ
ע ֶֹשׂה וּגְ דֹלוֹת ֵמ ֵאלֶּ ה יַ ְר ֶאנּוּ ִל ְהיוֹת ְל ֶפ ֶלא ְבּ ֵﬠינֵ ֶיכם׃
ת־ה ֵמּ ִתים ֵכּן יְ ַחיֶּ ה
ִ 21כּי ַכּ ֲא ֶשׁר ָה ָאב ַמ ֲﬠ ֶלה ְוּמ ַחיֶּ ה ֶא ַ
ת־א ֶשׁר ָח ֵפץ בּוֹ׃
ם־ה ֵבּן ֶא ֲ
גַּ ַ
ל־מ ְשׁ ָפּטוֹ נָ ַתן ְבּיַ ד ַה ֵבּן׃
ֹא־יִשׁפֹּט ִאישׁ ַאָ כּ ִ
ְ 22ו ָה ָאב ל ְ
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ת־ה ָאב
ת־ה ֵבּן ַכּ ֲא ֶשׁר יְ ַכ ְבּדוּ ֶא ָ
ְ 23ל ַמ ַﬠן יְ ַכ ְבּדוּ ֻכלָּ ם ֶא ַ
ת־ה ֵבּן ֵאינֶ נּוּ ְמ ַכ ֵבּד ֶאת ָה ָאב ֲא ֶשׁר
ִמי ֲא ֶשׁר לֹא־יְ ַכ ֵבּד ֶא ַ
ְשׁ ָלחוֹ׃
ָ 24א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכם ַה ַמּ ְק ִשׁיב ִל ְד ָב ַרי ַוּמ ֲא ִמין
י־ﬠ ַבר ִמ ָמּוֶ ת
עוֹלם ְולֹא יָ בֹא ְל ִה ָשּׁ ֵפט ִכּ ָ
ְבּשׁ ְֹל ִחי יֶ שׁ־לוֹ ַחיֵּ י ָ
ַל ַחיִּ ים׃
ם־בּ ָאה
י־תבֹא ֵﬠת ְו ִכי גַ ָ
ָ 25א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּ ָ
ן־ה ֱאל ִֹהים וְ ַהשּׁ ְֹמ ִﬠים ָחיֹה
יִשׁ ְמעוּ ֶאת־קוֹל ֶבּ ָ
ְו ַה ֵמּ ִתים ְ
יִחיוּ׃
ְ
ִ 26כּי ַכּ ֲא ֶשׁר ַחיֵּ י ָה ָאב ִמ ְמּקוֹר ַﬠ ְצמוֹ ֵכּן נִ ַתּן ַל ֵבּן
ִל ְהיוֹת־לוֹ ַחיָּ יו ִמ ְמּקוֹר ַﬠ ְצמוֹ׃
ן־ה ָא ָדם הוּא׃
ְ 27וגַ ם־כּ ַֹח נָ ַתן ְבּיָ דוֹ ַל ֲﬠשׂוֹת ִמ ְשׁ ָפּט ִכּי ֶב ָ
ל־תּ ַתּ ְמּהוּ ָתמ ַֹהּ ִכּי ִהנֵּ ה יוֹם ָבּא ְו ָכל־שׁ ְֹכנֵ י
ַ 28ﬠל־זֹאת ַא ִ
יִשׁ ְמעוּ ֶאת־קֹלוֹ ְויַ ֲﬠלוּ׃
ֶק ֶבר ְ
ָ 29הע ִֹשׂים טוֹב יַ ַﬠ ְמדוּ ַל ַחיִּ ים ְו ָהע ִֹשׂים ָרע יַ ַﬠ ְמדוּ
ַל ִמּ ְשׁ ָפּט׃
אוּכל ַל ֲﬠשׂוֹת ָדּ ָבר ִמלִּ ִבּי ַכּ ֲא ֶשׁר ֶא ְשׁ ַמע ֵכּן
ַ
 30לֹא
ט־צ ֶדק ִכּי לֹא ְרצוֹנִ י ֲאנִ י ְמ ַב ֵקּשׁ
ֶא ְשׁפֹּט ִוּמ ְשׁ ָפּ ִטי ִמ ְשׁ ָפּ ֶ
ם־רצוֹן ָה ָאב ֲא ֶשׁר שׁ ְֹל ִחי׃
ִכּי ִא ְ
דוּתי׃
ם־אנִ י ְל ַב ִדּי ֵמ ִﬠיד ָﬠ ָלי לֹא נֶ ֶא ְמנָ ה ֵﬠ ִ
ִ 31א ֲ
ַ 32א יֵ שׁ ֵﬠד ַא ֵחר ִלי ְויָ ַד ְﬠ ִתּי ִכּי ֵﬠדוּתוֹ ֲא ֶשׁר־הוּא ֵמ ִﬠיד
ָﬠ ַלי נֶ ֱא ָמנָ ה׃
ל־יוֹחנָ ן ְוהוּא ֵה ִﬠיד ֵﬠדוּת ֱא ֶמת׃
ָ
ַ 33א ֶתּם ְשׁ ַל ְח ֶתּם ֶא
 34וַ ֲאנִ י לֹא ֵמ ָא ָדם ֶא ַקּח ִלי ֵﬠדוּת ַאַ ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה
ִדּ ַבּ ְר ִתּי ְל ַמ ַﬠן ַא ֶתּם ִתּוָּ ֵשׁעוּן׃
הוֹא ְל ֶתּם ְל ִה ְת ַﬠלֵּ ם
 35הוּא ָהיָ ה ַל ִפּיד בּ ֵֹﬠר ֵוּמ ִאיר ְוּבאוֹרוֹ ַ
יﬠה׃
ד־א ְרגִּ ָ
ַﬠ ַ

5:36—6:3
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יוֹחנָ ן ִכּי ַה ַמּ ֲﬠ ִשׂים ֲא ֶשׁר
דוֹלה ֵמ ֵﬠדוּת ָ
ְ 36ו ִלי ֵﬠדוּת גְּ ָ
לּוֹתם ַה ַמּ ֲﬠ ִשׂים ָה ֵאלֶּ ה ֲאנִ י ע ֶֹשׂה ְו ֵהם
ן־לי ָא ִבי ְל ַכ ָ
נָ ַת ִ
ְמ ִﬠ ִידים ָﬠלַ י ִכּי ְשׁ ָל ַחנִ י ָה ָאב׃
ְ 37ו ָה ָאב ֲא ֶשׁר ְשׁ ָל ַחנִ י הוּא ֵה ִﬠיד ָﬠ ָלי ְו ַא ֶתּם ֶאת־קֹלוֹ
ת־תּ ֳארוֹ לֹא ְר ִא ֶיתם׃
עוֹלם ְו ֶא ָ
ֹא־שׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ֵמ ָ
ל ְ
ְ 38ו ֵאין ְדּ ָברוֹ שׁ ֵֹכן ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ִכּי אֹתוֹ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַלח לֹא
ַת ֲא ִמינוּ בוֹ׃
ל־כּ ְת ֵבי ַהקּ ֶֹדשׁ ִכּי ָבּ ֶהם ַא ֶתּם א ְֹמ ִרים
ַ 39א ֶתּם דּ ְֹר ִשׁים ֵמ ַﬠ ִ
עוֹלם ָל ֶכם ְו ֵהם ֵה ָמּה ַה ְמּ ִﬠ ִידים ָﬠלָ י׃
ַחיֵּ י ָ
ְ 40ולֹא ֲא ִב ֶיתם ָלבֹא ֵא ָלי ִל ְהיוֹת ָל ֶכם ַחיִּ ים׃
ֹא־א ַקּח ִמ ְבּנֵ י ָא ָדם׃
ָ 41כּבוֹד ל ֶ
ין־א ֲה ַבת ֱאל ִֹהים ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם׃
ְ 42ו ֶא ְת ֶכם יָ ַד ְﬠ ִתּי ִכּי ֵא ַ
אתי ְבּ ֵשׁם ָא ִבי ְולֹא ֶה ֱחזַ ְק ֶתּם ִבּי ְו ִאם־יָ בֹא
ָ 43אנ ִֹכי ִהנֵּ ה ָב ִ
ַא ֵחר ְבּ ֵשׁם ַﬠ ְצמוֹ בּוֹ ַתּ ֲחזִ יקוּן׃
תּוּכלוּ ְל ַה ֲא ִמין ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ִתּ ְר ְדּפוּ ָכבוֹד ִאישׁ
ֵ 44איְ 
ת־ה ָכּבוֹד ַה ָבּא ֵמ ֵאת ָה ֱאל ִֹהים ָה ֶא ָחד לֹא
ֵמ ֵר ֵﬠהוּ ְו ֶא ַ
ְת ַב ֵקּשׁוּן׃
ל־תּ ַח ְשּׁבוּ ִכּי ֲאנִ י ָא ִביא ִשׂ ְטנָ ה ֲﬠ ֵל ֶיכם ִל ְפנֵ י ָה ָאב
ַ 45א ְ
משׁה ֲא ֶשׁר ְבּ ַט ְח ֶתּם בּוֹ׃
יֵ שׁ ֶא ָחד ֵמ ִביא ִשׂ ְטנָ ה ֲﬠ ֵל ֶיכם ֶ
ם־בּי ִכּי ָﬠ ַלי הוּא
משׁה ֶה ֱא ַמנְ ֶתּם גַּ ִ
ִ 46כּי לוּ ֶה ֱא ַמנְ ֶתּם ְבּ ֶ
ָכ ָתב׃
ם־בּ ְכ ָת ָביו לֹא ַת ֲא ִמינוּ ֵאיַ תּ ֲא ִמינוּ ִבּ ְד ָב ָרי׃
ַ 47אִ א ִ
ם־הגָּ ִליל הוּא
ל־ﬠ ֶבר יַ ַ
שׁוּﬠ ֶא ֵ
י־כן וַ יַּ ֲﬠבֹר יֵ ַ
וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵר ֵ
יַ ם ִט ַיב ְריָ ה׃
ת־האֹתוֹת ֲא ֶשׁר
ם־רב ָה ְלכוּ ַא ֲח ָריו ִכּי ָראוּ ֶא ָ
 2וַ ֲהמוֹן ַﬠ ָ
חוֹלים׃
ָﬠ ָשׂה ְל ִ
ם־תּ ְל ִמ ָידיו׃
ב־שׁם ִﬠ ַ
ל־ה ָהר וַ יֵּ ֶשׁ ָ
שׁוּﬠ ֶא ָ
 3וַ יַּ ַﬠל יֵ ַ
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הוּדים ָק ַרב לָ בוֹא׃
וּמוֹﬠד ַה ֶפּ ַסח ַחג ַהיְּ ִ
ֵ
4
ם־רב ָבּא ֵאלָ יו
ת־ﬠינָ יו וַ יַּ ְרא ֲהמוֹן ַﬠ ָ
שׁוּﬠ ֶא ֵ
 5וַ יִּ ָשּׂא יֵ ַ
ילפּוֹס ֵמ ַאיִן נִ ְשׁבֹּר ָל ֶהם ֶל ֶחם ֶל ֱאכֹל׃
ל־פּ ִ
ֹאמר ֶא ִ
וַ יּ ֶ
ת־א ֶשׁר יַ ֲﬠ ֶשׂה׃
ְ 6והוּא ִדּ ֶבּר ָכּזֹאת לְ נַ סּוֹתוֹ ִכּי הוּא יָ ַדע ֶא ֲ
ֹא־יִשׂפֹּק ָל ֶהם
אתיִם ִדּינַ ר ֶל ֶחם ל ְ
ילפּוֹס ָמ ַ
 7וַ יַּ ַﬠן אֹתוֹ ִפּ ִ
ֶל ֱאכֹל ִמ ֶמּנּוּ ִאישׁ ִאישׁ ַפּת ְק ַטנָּ ה׃
ְ 8ו ֶא ָחד ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיו ַאנְ ְדּ ַרי ֲא ִחי ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס ָא ַמר ֵאלָ יו
ֵלאמֹר׃
 9יֶ ְשׁנוֹ פֹּה נַ ַﬠר ֶא ָחד ְולוֹ ֲח ִמ ָשּׁה ֶל ֶחם ְשׂע ִֹרים ְו ָדגִ ים
ם־רב ָכּזֶ ה׃
ְשׁנָ יִם ַאָ מה ֵאלֶּ ה ְל ַﬠ ָ
ת־ה ֲאנָ ִשׁים וַ יֵּ ְשׁבוּ ַכּ ֲח ֵמ ֶשׁת
הוֹשׁיבוּ ֶא ָ
ִ
שׁוּﬠ
ֹאמר יֵ ַ
 10וַ יּ ֶ
ֲא ָל ִפים ִאישׁ ְל ִמ ְס ָפּ ָרם ִבּנְ אוֹת ֶדּ ֶשׁא ֲא ֶשׁר נִ ְמ ָצא ָשׁם
ְל ַמ ְכ ִבּיר׃
ת־כּ ְכּרוֹת ַהלֶּ ֶחם וַ יְ ָב ֶר וַ יְ ַחלֵּ ק לְ ַת ְל ִמ ָידיו
שׁוּﬠ ֶא ִ
 11וַ יִּ ַקּח יֵ ַ
ן־ה ָדּגִ ים נָ ַתן ָל ֶהם
יּשׁ ִבים ָשׁ ָמּה ְוגַ ם ִמ ַ
ל־ה ְ
ְו ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ְל ָכ ַ
ְכּ ַאוַּ ת נַ ְפ ָשׁם׃
ל־תּ ְל ִמ ָידיו ִא ְספוּ
ְ 12ו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ָשׂ ְבעוּ ָא ַמר ֶא ַ
אוּמה׃
ֹאבד ְמ ָ
נּוֹת ִרים ִל ְב ִלי י ַ
תוֹתים ַה ָ
ת־ה ְפּ ִ
ֶא ַ
תוֹתים ֲא ֶשׁר
ים־ﬠ ָשׂר ַסלִּ ים ְפּ ִ
 13וַ יַּ ַא ְספוּ וַ יְ ַמ ְלאוּ ְשׁנֵ ָ
ן־ח ִמ ָשּׁה ַל ְח ֵמי ַה ְשּׂע ִֹרים׃
הוֹתירוּ ָהא ְֹכ ִלים ִמ ֲ
ִ
שׁוּﬠ
ת־האוֹת ַהזֶּ ה ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה יֵ ַ
 14וַ יְ ִהי ִכּ ְראוֹת ָה ָﬠם ֶא ָ
ֹאמרוּ ָא ְמנָ ה זֶ ה הוּא ַהנָּ ִביא ַה ָבּא ְל ֵת ֵבל ָא ְר ָצה׃
וַ יּ ְ
ל־כּן
שׁוּﬠ ִכּי־יָ בֹאוּ ְו ָת ְפשׂוּ־בוֹ ַל ֲﬠשׁתוֹ ְל ֶמ ֶלַ ﬠ ֵ
 15וַ יֵּ ַדע יֵ ַ
ל־ה ָהר ְל ַבדּוֹ׃
ָח ַלץ ֵמ ֶהם עוֹד ַה ַפּ ַﬠם ֶא ָ
ל־היָּ ם וַ יֵּ ְרדוּ ָב ֳאנִ יָּ ה
 16וַ יְ ִהי ְל ֵﬠת ֶﬠ ֶרב וַ יֵּ ְלכוּ ַת ְל ִמ ָידיו ֶא ַ
ל־כּ ַפר נַ חוּם׃
ל־ﬠ ֶבר ַהיָּ ם ֶא ְ
וַ יַּ ַﬠ ְברוּ ֶא ֵ
יהם׃
ֹא־בא ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ עוֹד ל ָ
חשָׁ בּא ְויֵ ַ
ְ 17ו ִהנֵּ ה ֶ
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 18וַ יְ ִהי ַס ַﬠר גָּ דוֹל ע ֵֹבר ְו ַהיָּ ם ה ֵֹלְ וס ֵֹﬠר׃
לשׁים ַמ ֲﬠנוֹת
 19וַ יַּ ְח ְתּרוּ ְכּ ֶמ ְר ַחק ֶﬠ ְשׂ ִרים ְו ָח ֵמשׁ אוֹ ְשׁ ִ
ל־פּנֵ י ַהיָּ ם ָהלוְֹ ו ָק ֵרב
שׁוּﬠ הוֹלֵ ַ ﬠ ְ
וַ יִּ ְראוּ ֶאת־יֵ ַ
ל־ה ֳאנִ יָּ ה וַ יִּ ָיראוּ׃
ֶא ָ
ל־תּ ָיראוּ׃
יהם ֲאנִ י הוּא ַא ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 20וַ יּ ֶ
יﬠה
ל־ה ֳאנִ יָּ ה ְו ִהנֵּ ה ִפּ ְתאֹם ִהגִּ ָ
יּוֹאילוּ ָל ַק ַחת אֹתוֹ ֶא ָ
 21וַ ִ
ל־מחוֹז ֶח ְפ ָצם׃
ל־היַּ ָבּ ָשׁה ֶא ְ
ָה ֳאנִ יָּ ה ֶא ַ
 22וַ יְ ִהי ִמ ָמּ ֳח ָרת וַ יַּ ְרא ֲהמוֹן ָה ָﬠם ָהע ֵֹמד ֵמ ֵﬠ ֶבר ַליָּ ם
ִכּי ִמ ַבּ ְל ֲﬠ ֵדי ָה ֳאנִ יָּ ה לֹא ָהיְ ָתה ָשּׁם ֳאנִ יָּ ה ַא ֶח ֶרת ִכּי
שׁוּﬠ ָבּהּ
דוּ־בהּ ָתּ ְל ִמ ָידיו ְו ִכי לֹא־יָ ַרד יֵ ַ
ם־א ַחת ֲא ֶשׁר יָ ְר ַ
ִא ַ
ם־תּ ְל ִמ ָידיו ָﬠ ְברוּ ְל ַב ָדּם׃
ם־תּ ְל ִמ ָידיו ִכּי ִא ַ
ִﬠ ַ
ַ 23רק ֳאנִ יּוֹת ֲא ֵחרוֹת ִהגִּ יעוּ ִמ ִטּ ַיב ְריָ ה ִמ ָקּרוֹב ַל ָמּקוֹם
ת־הלֶּ ֶחם ַכּ ֲא ֶשׁר ֵבּ ַרָ ה ָאדוֹן׃
לוּ־שׁם ֶא ַ
ֲא ֶשׁר ָא ְכ ָ
שׁוּﬠ ֵאינֶ נּוּ ָשׁם
ל־כּן ִבּ ְראוֹת ֲהמוֹן ָה ָﬠם ִכּי יֵ ַ
ְ 24ו ַﬠ ֵ
ם־ה ָמּה ָבּ ֳאנִ יּוֹת ָה ֵאלֶּ ה וַ יָּ בֹאוּ
ְו ַאף־לֹא ַת ְל ִמ ָידיו וַ יֵּ ְרדוּ גַ ֵ
שׁוּﬠ׃
ְכּ ַפר־נַ חוּם לְ ַב ֵקּשׁ ֶאת־יֵ ַ
את
ֹאמרוּ ֵאלָ יו ַר ֵבּנוּ ָמ ַתי ָבּ ָ
 25וַ יִּ ְמ ָצ ֻאהוּ ֵמ ֵﬠ ֶבר ַליָּ ם וַ יּ ְ
ֵהנָּ ה׃
שׁוּﬠ ֵלאמֹר ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ֵהן
 26וַ יַּ ַﬠן א ָֹתם יֵ ַ
ֹתוֹתי ִכּי ִאם־יַ ַﬠן
לֹא ִב ַקּ ְשׁ ֶתּם א ִֹתי יַ ַﬠן ֲא ֶשׁר ְר ִא ֶיתם ֶאת־א ַ
וּשׂ ַב ְﬠ ֶתּם׃
ִמ ִכּ ְכּרוֹת ַהלֶּ ֶחם ֲא ַכ ְל ֶתּם ְ
ם־בּ ַﬠד ֶל ֶחם ע ֵֹמד
ל־תּ ַﬠ ְמלוּ ְבּ ַﬠד א ֶֹכל א ֵֹבד ִכּי ִא ְ
ַ 27א ַ
י־ﬠ ָליו ָח ַתם
ן־ה ָא ָדם ֵיִתּן ָל ֶכם ִכּ ָ
עוֹלם ֲא ֶשׁר ֶבּ ָ
ָ
ְל ַחיֵּ י
ָה ֱאל ִֹהים ָה ָאב ֶאת־ח ָֹתמוֹ׃
ֹאמרוּ ֵא ָליו ַמה־נַּ ֲﬠ ֶשׂה ֲא ֶשׁר נִ ְפ ַﬠל ְפּ ֻﬠלּוֹת ֱאל ִֹהים׃
 28וַ יּ ְ
יהם זֹאת ְפּ ֻﬠלַּ ת ֱאל ִֹהים
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 29וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
י־ת ֲא ִמינוּ ָב ִאישׁ ֲא ֶשׁר ְשׁ ָלחוֹ ֲא ֵל ֶיכם׃
ִכּ ַ
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ה־האוֹת ֲא ֶשׁר ַתּ ֲﬠ ֶשׂה ִכּי נִ ְר ֶאה
ֹאמרוּ ֵא ָליו ֶוּמ ָ
 30וַ יּ ְ
ה־תּ ְפ ָﬠל׃
ְונַ ֲא ִמין ָבַּ מ ִ
ת־ה ָמּן ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַכּ ָכּתוּב ֶל ֶחם ָשׁ ַמיִם
בוֹתינוּ ָא ְכלוּ ֶא ַ
ֲ 31א ֵ
ן־למוֹ ֶל ֱאכֹל׃
נָ ַת ָ
משׁה
שׁוּﬠ ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ֶ
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 32וַ יּ ֶ
ם־א ִבי נ ֵֹתן ָל ֶכם לֶ ֶחם ֱא ֶמת
לֹא נָ ַתן ָל ֶכם ֶל ֶחם ָשׁ ָמיִם ִכּי ִא ָ
ן־ה ָשּׁ ָמיִם׃
ִמ ַ
נּוֹתן ַחיִּ ים
ן־ה ָשּׁ ָמיִם ְו ַה ֵ
י־ל ֶחם ֱאל ִֹהים הוּא ַהיּ ֵֹרד ִמ ַ
ִ 33כּ ֶ
עוֹלם׃
ָל ָ
ת־הלֶּ ֶחם ַהזֶּ ה ָתּ ִמיד׃
ֹאמרוּ ֵא ָליו ֲאדֹנֵ ינוּ ְתּנָ ה־לָּ נוּ ֶא ַ
 34וַ יּ ְ
ל־ה ָבּא
שׁוּﬠ ָאנ ִֹכי הוּא ֶל ֶחם ַה ַחיִּ ים ָכּ ַ
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 35וַ יּ ֶ
עוֹלם׃
ל־ה ַמּ ֲא ִמין ִבּי לֹא ְיִצ ָמא עוֹד ְל ָ
ֵא ַלי לֹא ְיִר ָﬠב ְו ָכ ַ
 36וָ א ַֹמר ֲא ֵל ֶיכם ֲא ֶשׁר ְר ִא ֶיתם א ִֹתי ְולֹא ֶה ֱא ַמנְ ֶתּם ִבּי׃
ן־לי ָה ָאב יָ בֹא ֵא ָלי ְו ַה ָבּא ֵאלַ י
ל־אישׁ ֲא ֶשׁר אֹתוֹ ֶיִתּ ִ
ָ 37כּ ִ
לֹא ֲאגָ ְר ֶשׁנּוּ ִמ ָפּנָ י׃
ם־רצוֹן
ן־ה ָשּׁ ַמיִם לֹא ַל ֲﬠשׂוֹת ְרצוֹנִ י ִכּי ִא ְ
ִ 38כּי יָ ַר ְד ִתּי ִמ ַ
שׁ ְֹל ִחי׃
ת־א ֶשׁר נָ ַתן לִ י
ְ 39וזֶ ה ְרצוֹן ָה ָאב ֲא ֶשׁר שׁ ְֹל ִחי ִכּי ֶא ֲ
ֹאבד ִלי ַאף ֶא ָחד ִכּי ֲא ִק ֶימנּוּ ַבּיּוֹם ָה ַא ֲחרוֹן׃
לֹא־י ַ
ת־ה ֵבּן ַוּמ ֲא ִמין בּוֹ
ִ 40כּי זֶ ה ְרצוֹן ָא ִבי ִמי ֲא ֶשׁר ר ֶֹאה ֶא ַ
עוֹלם וַ ֲאנִ י ֲא ִק ֶימנּוּ ַבּיּוֹם ָה ַא ֲחרוֹן׃
יִהיוּ־לוֹ ַחיֵּ י ָ
ְ
י־א ַמר ָאנ ִֹכי הוּא ֶל ֶחם
הוּדים ַﬠל ִכּ ָ
 41וַ יִּ לֹּנוּ ָﬠ ָליו ַהיְּ ִ
ן־ה ָשּׁ ָמיִם׃
ַהיּ ֵֹרד ִמ ַ
ן־יוֹסף ֲא ֶשׁר יָ ַד ְﬠנוּ
שׁוּﬠ ֶבּ ֵ
ֹאמרוּ ֲהלֹא זֶ ה הוּא יֵ ַ
 42וַ יּ ְ
ן־ה ָשּׁ ַמיִם יָ ָר ְד ִתּי׃
ֹאמר הוּא ִמ ַ
ת־אמּוֹ וְ ֵאי י ַ
ת־א ִביו ְו ֶא ִ
ֶא ָ
יהם ַאל־נָ א ְת ִהי ְתלוּנָ ה ֵבּינֵ ֶיכם׃
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 43וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ם־יִמ ְשׁ ֵכהוּ ָה ָאב ֲא ֶשׁר
ֹא־יוּכל ִאישׁ ָלבֹא ֵא ַלי ִבּ ְל ִתּי ִא ְ
ַ
 44ל
ְשׁ ָל ָחנִ י וַ ֲאנִ י ֲא ִק ֶימנּוּ ַבּיּוֹם ָה ַא ֲחרוֹן׃
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ל־השּׁ ֵֹמ ַﬠ
מּוּדי יְ הוָֹה ָכּ ַ
ל־בּנַ יִִ ל ֵ
יאים ְו ָכ ָ
ֲ 45הלֹא ָכתוּב ַבנְּ ִב ִ
ן־ה ָאב ְול ֵֹמד ִמ ֶמּנּוּ יָ בֹא ֵא ָלי׃
ִמ ָ
ת־ה ָאב ִכּי ַרק זֶ ה ֲא ֶשׁר ֵמ ֵאת
י־ר ָאה ָא ָדם ֶא ָ
ְ 46ולֹא ִכּ ָ
ת־ה ָאב׃
ֱאל ִֹהים הוּא ָר ָאה ֶא ָ
ל־ה ַמּ ֲא ִמין ִבּי יֶ שׁ־לוֹ ַחיֵּ י
ָ 47א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ָכּ ַ
עוֹלם׃
ָ
ֲ 48אנִ י הוּא ֶל ֶחם ַה ַחיִּ ים׃
ת־ה ָמּן ַבּ ִמּ ְד ָבּר וַ יָּ ֻמתוּ׃
בוֹת ֶיכם ָא ְכלוּ ֶא ַ
ֲ 49א ֵ
ל־א ָדם
ֹאכ ָ
ן־ה ָשּׁ ָמיִם ְל ַב ֲﬠבוּר י ַ
ְ 50וזֶ ה הוּא ַהלֶּ ֶחם ַהיּ ֵֹרד ִמ ַ
ִמ ֶמּנּוּ ְולֹא יָ מוּת׃
ֹאכל
ן־ה ָשּׁ ַמיִם ָא ָדם ִכּי־י ַ
ָ 51אנ ִֹכי ֶל ֶחם ַחיִּ ים ַהיּ ֵֹרד ִמ ַ
עוֹלם ְו ַהלֶּ ֶחם ֲא ֶשׁר ֲאנִ י נ ֵֹתן ְבּ ָשׂ ִרי הוּא
ִמלֶּ ֶחם ַהזֶּ ה וָ ַחי ְל ָ
עוֹלם׃
ֲא ֶשׁר ֶא ְתּנֶ נּוּ ְבּ ַﬠד ַחיֵּ י ָה ָ
יוּכל זֶ ה
יהם ֵלאמֹר ֵא ָיכה ַ
הוּדים ֵבּינֵ ֶ
 52וַ יֵּ ָרגְ נוּ ַהיְּ ִ
ת־בּ ָשׂרוֹ ֶל ֱאכֹל׃
ת־לנוּ ֶא ְ
ָל ֶת ָ
שׁוּﬠ ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִאם־לֹא
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 53וַ יּ ֶ
יִהיוּ ָל ֶכם
ן־ה ָא ָדם ִוּמ ָדּמוֹ לֹא ִת ְשׁתּוּ לֹא ְ
ֹאכלוּ ִמ ְבּ ַשׂר ֶבּ ָ
ת ְ
מוֹת ֶיכם׃
ַחיִּ ים ְבּ ַﬠ ְצ ֵ
עוֹלם וַ ֲאנִ י
ָ 54הא ֵֹכל ִמ ְבּ ָשׂ ִרי ְו ַהשּׁ ֶֹתה ִמ ָדּ ִמי יֶ שׁ־לוֹ ַחיֵּ י ָ
ֲא ִק ֶימנּוּ ַבּיּוֹם ָה ַא ֲחרוֹן׃
ִ 55כּי ְב ָשׂ ִרי הוּא א ֶֹכל ֱא ֶמת ְו ָד ִמי ִשׁקּוּי ֱא ֶמת׃
ן־בּי וַ ֲאנִ י
יִשׁ ָכּ ִ
ת־דּ ִמי הוּא ְ
ת־בּ ָשׂ ִרי ְו ַהשּׁ ֶֹתה ֶא ָ
ָ 56הא ֵֹכל ֶא ְ
בוֹ׃
ִ 57כּי ְכּמוֹ ָה ָאב ַה ַחי ְשׁ ָל ַחנִ י ְו ָאנ ִֹכי ַחי ִבּגְ ָללוֹ ֵכּן ָהא ֵֹכל
יִחיֶ ה ִבּגְ ָל ִלי׃
א ִֹתי גַּ ם־הוּא ְ
ן־ה ָשּׁ ָמיִם לֹא ַכ ָמּן ֲא ֶשׁר ָא ְכלוּ
 58זֶ ה הוּא ַהלֶּ ֶחם ַהיּ ֵֹרד ִמ ַ
עוֹלם׃
יִחיֶ ה ְל ָ
ן־הלֶּ ֶחם ַהזֶּ ה ְ
בוֹת ֶיכם וָ ֵמתוּ ָהא ֵֹכל ִמ ַ
ֲא ֵ
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ָה ֵאלֶּ ה

ִדּ ֶבּר

6:59—6:71
ְבּ ַל ְמּדוֹ

ְבּ ֵבית

ַה ְכּנֵ ֶסת

ַ 59כּ ְדּ ָב ִרים
ִבּ ְכ ַפר־נַ חוּם׃
ֹאמרוּ ָק ֶשׁה ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ִמי
ְ 60ו ַר ִבּים ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיו ָשׁ ְמעוּ וַ יּ ְ
יוּכל ְל ָשׁ ְמעוֹ׃
ַ
ֹאמר
שׁוּﬠ יָ ַדע ְבּנַ ְפשׁוֹ ִכּי ַת ְל ִמ ָידיו ַמלִּ ינִ ים ַﬠל־זֶ ה וַ יּ ֶ
ְ 61ויֵ ַ
מוֹקשׁ׃
יהם ֲהזֶ ה ָהיָ ה ָל ֶכם ְל ֵ
ֲא ֵל ֶ
ל־א ֶשׁר
ן־ה ָא ָדם ע ֶֹלה ֶא ֲ
ת־בּ ָ
י־ת ְראוּ ֶא ֶ
ַ 62וּמה־יִּ ְהיֶ ה ִכּ ִ
ה־שׁם ְל ָפנִ ים׃
ָהיָ ָ
ֹא־יִצ ַלח ַלכֹּל ַה ְדּ ָב ִרים
רוּח הוּא ַה ְמ ַחיֶּ ה וְ ַה ָבּ ָשׂר ל ְ
ָ 63ה ַ
רוּח ֵהם ְו ַחיִּ ים׃
ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶיכם ַ
שׁוּﬠ יָ ַדע
ַ 64א־יֵ שׁ ֲאנָ ִשׁים ָבּ ֶכם ֲא ֶשׁר ֵאין ֵא ֻמן ָבּם ִכי יֵ ַ
ֵמרֹאשׁ ִמי ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר לֹא יַ ֲא ִמינוּ ִוּמי הוּא ֲא ֶשׁר יַ ְסגִּ ֵירהוּ׃
ֹא־יוּכל ִאישׁ ָלבֹא
ַ
ֹאמר ַבּ ֲﬠבוּר זֶ ה ִהגַּ ְד ִתּי ָל ֶכם ִכּי ל
 65ווַ יּ ֶ
ֵא ַלי ִבּ ְל ִתּי ִאם־נָ תוּן־לוֹ ֵמ ֵאת ֲא ִבי׃
ַ 66וּב ֲﬠבוּר ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ָשׁבוּ ָאחוֹר ַר ִבּים ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיו ְולֹא
ָה ְלכוּ עוֹד ִﬠמּוֹ׃
ל־שׁנֵ ים ֶה ָﬠ ָשׂר ֲהיֵ שׁ ֶאת־לִ ְבּ ֶכם ָלשׁוּב
שׁוּﬠ ֶא ְ
ֹאמר יֵ ַ
 67וַ יּ ֶ
ם־א ֶתּם׃
ֵמ ַא ֲח ַרי גַּ ַ
ל־מי נֵ ֵלְ ו ִד ְב ֵרי ַחיֵּ י
 68וַ יַּ ַﬠן אֹתוֹ ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס ֲאדֹנִ י ֶא ִ
עוֹלם ִﬠ ָמּ׃
ָ
יח
 69וַ ֲאנַ ְחנוּ ֶה ֱא ַמנּוּ ְוגַ ם־יָ ָד ְﬠנוּ ִכּי ַא ָתּה הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ן־אל ָחי׃
ֶבּ ֵ
שׁוּﬠ ֲהלֹא ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ָבּ ַח ְר ִתּי ָב ֶכם ְו ֶא ָחד
 70וַ יַּ ַﬠן א ָֹתם יֵ ַ
ִמ ֶכּם ָשׂ ָטן הוּא׃
ישׁ־ק ִריּוֹת ִכּי זֶ ה
ן־שׁ ְמעוֹן ִא ְ
הוּדה ֶבּ ִ
ְ 71וזֹאת ִדּ ֶבּר ַﬠל־יְ ָ
נָ כוֹן ָהיָ ה ְל ַה ְסגִּ ירוֹ ְוהוּא ֶא ָחד ִמ ְשּׁנֵ ים ֶה ָﬠ ָשׂר׃
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7:1—7:16
שׁוּﬠ ֵהנָּ ה וָ ֵהנָּ ה ַבּגָּ ִליל ִכּי לֹא ָא ָבה
י־כן נָ ַסע יֵ ַ
ַא ֲח ֵר ֵ
הוּדים ְל ָה ְרגוֹ׃
י־א ֶשׁר ִבּ ְקשׁוּ ַהיְּ ִ
יהוּדה ַא ֲח ֵר ֲ
ִלנְ ס ַֹﬠ ִבּ ָ
הוּדים ַחג ַה ֻסּכּוֹת׃
 2וַ יִּ ְק ַרב ַחג ַהיְּ ִ
הוּדה
ל־א ֶרץ יְ ָ
־לֶ א ֶ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ֶא ָחיו ֲﬠ ֵלה ִמזֶּ ה ְו ֶל ְ
 3וַ יּ ְ
ר־א ָתּה
ת־ה ֲﬠ ִלילֹת ֲא ֶשׁ ַ
ם־שׁם ֶא ָ
ְל ַמ ַﬠן ְיִראוּ ַת ְל ִמ ֶידי גַּ ָ
ע ֶֹשׂה׃
ין־אישׁ ע ֶֹשׂה ָד ָבר ַבּ ֵסּ ֶתר ְוּמ ַב ֵקּשׁ הוּא ְל ִהוָּ ַדע נֶ גֶ ד
ִ 4כּי ֵא ִ
ַה ָשּׁ ֶמשׁ ְו ִאם ֵכּן ַא ָתּה ע ֶֹשׂה קוּם ִהוָּ ַדע ָבּ ָא ֶרץ׃
ם־הם לֹא ֶה ֱא ִמינוּ בוֹ׃
י־א ָחיו גַּ ֵ
ִ 5כּ ֶ
ד־הנָּ ה
ֹא־ב ָאה ִﬠ ִתּי ַﬠ ֵ
שׁוּﬠ עוֹד ל ָ
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 6וַ יּ ֶ
ְו ִﬠ ְתּ ֶכם ִהיא ִא ְת ֵכם ָתּ ִמיד׃
ֹא־תוּכל ִל ְשׂנֹא ֶא ְת ֶכם ְוא ִֹתי ִת ְשׂנָ א ֵﬠ ֶקב
ַ
עוֹלם ל
ָ 7ה ָ
יה׃
דוּתי ָבהּ ִכּי ָר ִﬠים ַמ ֲﬠ ֶשׂ ָ
ֵﬠ ִ
ֲ 8ﬠלוּ ַא ֶתּם ְל ֵﬠת ֶה ָחג וַ ֲאנִ י לֹא ֶא ֱﬠ ֶלה ְל ֵﬠת ֶה ָחג ַﬠ ָתּה
ִכּי לֹא ָמ ְל ָאה ִﬠ ִתּי ַﬠד־כֹּה׃
ַ 9כּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ִד ֵבּר וַ יִּ ְת ַמ ְה ַמהּ ַבּגָּ ִליל׃
ְ 10ו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ָﬠלוּ ֶא ָחיו ְל ֵﬠת ֶה ָחג ָﬠ ָלה גַּ ם־הוּא לֹא
ם־כּ ִמ ְס ַתּ ֵתּר׃
ַבגָּ לוּי ִכּי ִא ְ
ֹאמרוּ ַאיֵּ ה ֵאיפֹא הוּא׃
הוּדים ֶבּ ָחג וַ יּ ְ
 11וַ יְ ַב ְקשׁוּ אֹתוֹ ַהיְּ ִ
 12וַ יְ ִהי ָה ָﬠם נָ דוֹן ַה ְר ֵבּה ֵאלֶּ ה א ְֹמ ִרים ִכּי־טוֹב הוּא ְו ֵאלֶּ ה
ת־ה ָﬠם׃
י־מ ְת ֶﬠה הוּא ֶא ָ
א ְֹמ ִרים לֹא ִכּ ַ
ין־אישׁ ְמ ַד ֵבּר ָﬠ ָליו ַבּגָּ לוּי ִמ ְפּנֵ י ְיִר ַאת
ֶ 13א ֶפס ֵא ִ
הוּדים׃
ַהיְּ ִ
שׁוּﬠ וַ יְ ַל ֵמּד ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ׃
 14וַ יְ ִהי ְבּתוֹ יְ ֵמי ֶה ָחג וַ יַּ ַﬠל יֵ ַ
הוּדים ָתּ ְמהוּ ֵלאמֹר ֵמ ַאיִן י ֵֹד ַﬠ זֶ ה ֵס ֶפר ְוהוּא לֹא
ְ 15ו ַהיְּ ִ
ֻל ָמּד׃
מוֹרה ִכּי
תוֹר ִתי ֶשׁלִּ י ֲאנִ י ֶ
ֹאמר לֹא ָ
שׁוּﬠ וַ יּ ַ
 16וַ יַּ ַﬠן א ָֹתם יֵ ַ
ם־תּוֹרת שׁ ְֹל ִחי׃
ַ
ִא

7
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7:17—7:30

תּוֹר ִתי
ִ 17מי ָה ִאישׁ ֶה ָח ֵפץ ַל ֲﬠשׂוֹת ְרצוֹנוֹ הוּא יֵ ַדע ָ
מוֹרה׃
ם־מ ֵאת ֱאל ִֹהים ִהיא אוֹ ִמלִּ ִבּי ֲאנִ י ֶ
ִא ֵ
ת־כּבוֹדוֹ הוּא ְמ ַב ֵקּשׁ ְו ַה ְמ ַב ֵקּשׁ ְכּבוֹד
מּוֹרה ִמלִּ בּוֹ ֶא ְ
ַ 18ה ֶ
שׁ ְֹלחוֹ נֶ ֱא ָמן הוּא ְולֹא ַﬠ ְו ָל ָתה בּוֹ׃
ין־אישׁ ִמ ֶכּם שׁ ֵֹמר
תּוֹרה ְו ֵא ִ
ת־ה ָ
משׁה נָ ַתן ָל ֶכם ֶא ַ
ֲ 19הלֹא ֶ
דּוּﬠ ְתּ ַב ְקשׁוּ ְל ָה ְרגֵ נִ י׃
תּוֹרה ַמ ַ
ת־ה ָ
ֶא ַ
רוּח ָר ָﬠה ָבִּ מי ֵאיפֹא ְמ ַב ֵקּשׁ
ֹאמר ַ
 20וַ יַּ ַﬠן ָה ָﬠם וַ יּ ַ
ְל ָה ְרגֶ ׃
יהם ְפּ ֻﬠלָּ ה ַא ַחת ָפּ ַﬠ ְל ִתּי ְו ֻכלְּ ֶכם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 21וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ִתּ ַתּ ָמּהוּ׃
מּשׁה ִהיא
ת־המּוּלֹת ַאף ִכּי־לֹא ִמ ֶ
משׁה נָ ַתן ָל ֶכם ֶא ַ
ֵ 22הן ֶ
ל־כּן ַבּ ַשּׁ ָבּת ָתּמוּלוּ ֶבּן־זָ ָכר׃
ן־ה ָאבוֹת ְו ַﬠ ֵ
ִכּי ִאם ִמ ָ
ם־בּ ַשּׁ ָבּת ִהמּוֹל יִמּוֹל ֶבּן־זָ ָכר ְל ַב ֲﬠבוּר לֹא
ְ 23ו ַﬠ ָתּה ִא ַ
אתי
י־ר ֵפּ ִ
רוּ־בי ַﬠל ִכּ ִ
משׁה ָל ָמּה־זֶּ ה ִתּ ְת ַﬠ ְבּ ִ
תּוֹרת ֶ
תוּפר ַ
ַ
ִאישׁ ֻכּלּוֹ ַבּ ַשּׁ ָבּת׃
ט־צ ֶדק ְשׁפֹטוּ׃
ם־מ ְשׁ ַפּ ֶ
ל־תּ ְשׁ ְפּטוּ ָל ֵﬠינָ יִם ִכּי ִא ִ
ַ 24א ִ
רוּשׁ ַליִם ֲהלֹא זֶ ה הוּא ֲא ֶשׁר
יּשׁ ֵבי יְ ָ
ֹאמרוּ ֲא ָח ִדים ִמ ְ
 25וַ יּ ְ
ֵהם ְמ ַב ְק ִשׁים לַ ֲה ִמיתוֹ׃
ְ 26ו ִהנֵּ ה הוּא ְמ ַד ֵבּר ָבּ ַר ִבּים ְו ֵהם ֵאינָ ם א ְֹמ ִרים לוֹ ָד ָבר
יח׃
י־בּ ֱא ֶמת הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַה ַאף ֻא ְמנָ ם ִה ִכּירוּ ָשׂ ֵרינוּ ִכּ ֶ
יח
ת־ה ִאישׁ ַהזֶּ ה יָ ַד ְﬠנוּ ֵמ ַאיִן הוּא ֲא ָבל ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַ 27אֶ א ָ
ְבּבֹאוֹ לֹא־יֵ ַדע ָא ָדם ֵמ ַאיִן ָבּא׃
שׁוּﬠ ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ וַ יִּ ְק ָרא ֵלאמֹר ָא ֵכן יְ ַד ְﬠ ֶתּם
ָ 28אז יְ ַל ֵמּד יֵ ַ
אתי ִכּי יֵ שׁ
ֹא־ב ִ
א ִֹתי גַּ ם־יְ ַד ְﬠ ֶתּם ֵמ ַאיִן ָאנ ִֹכי ַאִ מלִּ ִבּי ל ָ
נֶ ֱא ָמן ֲא ֶשׁר ְשׁ ָל ַחנִ י ְו ַא ֶתּם לֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם אֹתוֹ׃
 29וַ ֲאנִ י יָ ַד ְﬠ ִתּי אֹתוֹ ִכּי ֵמ ִאתּוֹ ָאנ ִֹכי ְוהוּא ְשׁלָ ָחנִ י׃
ֹא־שׁלַ ח בּוֹ יָ ד ִכּי עוֹד
 30וַ יְ ַב ְקשׁוּ ְל ָת ְפשׂוֹ ְו ִאישׁ ל ָ
ֹא־ב ָאה ִﬠתּוֹ׃
ל ָ

7:31—7:44
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יח ְבּבֹאוֹ
ֹאמרוּ ֲה ִכי ַה ָמּ ִשׁ ַ
ן־ה ָﬠם ֶה ֱא ִמינוּ־בוֹ וַ יּ ְ
ְ 31ו ַר ִבּים ִמ ָ
יַ ֲﬠ ֶשׂה אֹתוֹת ַר ִבּים ֵמ ֲא ֶשׁר הוּא ע ֶֹשׂה׃
רוּשׁים ִכּי ָה ָﬠם ִמ ְת ַל ֲח ִשׁים ָכּזֹאת
 32וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ ַה ְפּ ִ
רוּשׁים ְמ ָשׁ ְר ִתים
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ַה ְפּ ִ
ֹדוֹתיו וַ יִּ ְשׁ ְלחוּ ָר ֵ
ַﬠל־א ָ
ְל ָת ְפשׂוֹ׃
שׁוּﬠ עוֹד ְמ ַﬠט ִמזְ ָﬠר ֶא ְהיֶ ה ִﬠ ָמּ ֶכם
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 33וַ יּ ֶ
ְו ֵא ֵלִ לי ֶאל־שׁ ְֹל ִחי׃
תוּכלוּ
ְ 34תּ ַב ְק ֻשׁנִ י ְולֹא ִת ְמ ָצ ֻאנִ י ַוּב ֲא ֶשׁר ֶא ְהיֶ ה ֲאנִ י לֹא ְ
ַא ֶתּם ָלבֹא ָשׁ ָמּה׃
ל־א ִחיו ָאנָ ה יֵ ֵל זֶ ה ִכּי
הוּדים ִאישׁ ֶא ָ
ֹאמרוּ ַהיְּ ִ
 35וַ יּ ְ
וּל ַל ֵמּד
פוֹצים ְבּ ֶא ֶרץ יָ וָ ן ְ
ל־הנְּ ִ
לֹא נִ ְמ ָצא אֹתוֹ ֲהיֵ ֵלֶ א ַ
ת־היְּ וָ נִ ים׃
ֶא ַ
ה־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ֲא ֶשׁר ָא ַמר ְתּ ַב ְק ֻשׁנִ י ְולֹא ִת ְמ ָצ ֻאנִ י
ָ 36מ ַ
תוּכלוּ ַא ֶתּם ָלבֹא ָשׁ ָמּה׃
ַוּב ֲא ֶשׁר ֶא ְהיֶ ה ֲאנִ י לֹא ְ
שׁוּﬠ וַ יִּ ְק ָרא
 37וַ יְ ִהי ַבּיּוֹם ָה ַא ֲחרוֹן ַהגָּ דוֹל ֶבּ ָחג וַ יַּ ֲﬠמֹד יֵ ַ
וּשׁתוּ׃
ל־צ ֵמא ְלכוּ ֵא ַלי ְ
הוֹי ָכּ ָ
ַ 38ה ַמּ ֲא ִמין ִבּי ִכּ ְד ַבר ַה ָכּתוּב ִמ ִקּ ְרבּוֹ יִזְּ לוּ נַ ֲח ֵלי ַמיִם ַחיִּ ים׃
ל־ה ַמּ ֲא ִמינִ ים בּוֹ ִכּי
רוּח ֲא ֶשׁר ָתּנַ ח ַﬠ ַ
ל־ה ַ
ָ 39כּזֹאת ִדּ ֶבּר ַﬠ ָ
שׁוּﬠ ַא ַחר ָכבוֹד׃
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ְבּ ֶט ֶרם ֻל ַקּח יֵ ַ
עוֹד לֹא־נִ ְשׁ ַפַּ 
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ָא ְמרוּ ָא ֵכן
ן־ה ָﬠם ְכּ ָשׁ ְמ ָﬠם ֶא ַ
ְ 40ויֵ שׁ ִמ ָ
זֶ ה הוּא ַהנָּ ִביא׃
יח וַ ֲא ֵח ִרים ָא ְמרוּ
ְ 41ויֵ שׁ ֲא ֶשׁר ָא ְמרוּ זֶ ה הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח׃
ן־הגָּ ִליל יָ בֹא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲה ִמ ַ
ית־ל ֶחם ָה ִﬠיר
ֲ 42הלֹא ַה ָכּתוּב א ֵֹמר ִכּי ִמזֶּ ַרע ָדּ ִוד ִמ ֵבּ ֶ
יח׃
ָחנָ ה ָד ִוד ִמ ָשּׁם יֵ ֵצא ַה ָמּ ִשׁ ַ
 43וַ יֵּ ָח ֵלק ָה ָﬠם ְבּ ַהצּ ָֹתם ָﬠ ָליו׃
ֹא־שׁ ַלח בּוֹ יָ דוֹ׃
ְ 44ויֵ שׁ ֵמ ֶהם ֲא ֶשׁר ָרצוּ ְל ָת ְפשׂוֹ ְו ִאישׁ ל ָ
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רוּשׁים ְו ֵהם
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ַה ְפּ ִ
ל־ר ֵ
 45וַ יָּ שׁוּבוּ ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים ֶא ָ
אתם אֹתוֹ׃
ֹא־ה ֵב ֶ
דּוּﬠ ל ֲ
יהם ַמ ַ
ָא ְמרוּ ֲא ֵל ֶ
ֹא־ד ֶבּר ָא ָדם ָכּמֹהוּ׃
עוֹלם ל ִ
 46וַ יַּ ֲﬠנוּ ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים ֵלאמֹר ֵמ ָ
ם־א ֶתּם׃
רוּשׁים ֲה ִכי נִ ַדּ ְח ֶתּם גַּ ַ
יהם ַה ְפּ ִ
ֹאמרוּ ֲא ֵל ֶ
 47וַ יּ ְ
רוּשׁים׃
ֲ 48ה ִכי ֶה ֱא ִמין בּוֹ ַא ַחד ַה ָשּׂ ִרים אוֹ ַא ַחד ַה ְפּ ִ
תּוֹרה
ת־ה ָ
ְ 49ל ַבד ֶה ָהמוֹן ַהזֶּ ה ֲא ֶשׁר ֵאינָ ם י ְֹד ִﬠים ֶא ַ
רוּרים ֵה ָמּה׃
ֲא ִ
ר־בּא ֵאלָ יו ְל ָפנִ ים
יהם נַ ְק ִדּימוֹן הוּא ֲא ֶשׁ ָ
ֹאמר ֲאלֵ ֶ
 50וַ יּ ֶ
רוּשׁים׃
ן־ה ְפּ ִ
ְוהוּא ֶא ָחד ִמ ַ
ה־בּ ִפיו
יִשּׁ ַמע ַמ ְ
ת־ה ָא ָדם ְבּ ֶט ֶרם ָ
תּוֹר ֵתנוּ ֶא ָ
ֲ 51ה ִכי ִת ְשׁפֹּט ָ
ה־ﬠ ָשׂה׃
ְוּב ֶט ֶרם יִוָּ ַדע ֶמ ָ
ם־א ָתּה ְדּרֹשׁ וַ ֲחקֹר
ן־הגָּ ִליל גַּ ַ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ֲה ִמ ַ
 52וַ יַּ ֲﬠנוּ וַ יּ ְ
ן־הגָּ ִליל׃
ֹא־קם נָ ִביא ִמ ַ
ִכּי ל ָ
 53וַ יֵּ ְלכוּ ִאישׁ ִאישׁ ְל ֵביתוֹ׃
ל־הר ַהזֵּ ִיתים׃
שׁוּﬠ ָה ַלֶ א ַ
ְויֵ ַ
ל־ה ָﬠם ָבּאוּ
ל־ה ֵה ָיכל ְו ָכ ָ
 2וַ יְ ִהי ַבּבּ ֶֹקר וַ יָּ בֹא עוֹד ֶא ַ
ֵא ָליו וַ יֵּ ֶשׁב וַ יְ ַל ְמּ ֵדם׃
רוּשׁים ֵה ִביאוּ ְל ָפנָ יו ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר נִ ְת ְפּ ָשׂה
סּוֹפ ִרים ְו ַה ְפּ ִ
ְ 3ו ַה ְ
דוּה ַבּ ָתּוֶ ׃
יה וַ יַּ ֲﬠ ִמ ָ
פוּפ ָ
ְבּנַ ֲא ֶ
יה
פוּפ ָ
ֹאמרוּ ֵאלָ יו ַר ֵבּנוּ ָה ִא ָשּׁה ַהזֹּאת נִ ְת ְפּ ָשׂה ְבּנַ ֲא ֶ
 4וַ יּ ְ
ְכּגַ נָּ ב ַבּ ַמּ ְח ָתּ ֶרת׃
משׁה לִ ְסקֹל ָבּ ֲא ָבנִ ים ִא ָשּׁה ָכזֹאת
ה־לנוּ ֶ
תּוֹרה ִצוָּ ָ
ַ 5וּב ָ
ֹאמר ָא ָתּה׃
ַוּמה־תּ ַ
ְ 6ו ָכזֹאת ָא ְמרוּ ְלנַ סּוֹתוֹ ִל ְמצֹא ָﬠ ָליו ָדּ ָבר ְל ִשׂ ְטנוֹ
ל־ה ָא ֶרץ׃
שׁוּﬠ וַ יְ ָתו ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ ַﬠ ָ
תּוֹחח יֵ ַ
וַ יִּ ְשׁ ַ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
הוֹסיפוּ ִל ְשׁאֹל אֹתוֹ וַ יָּ ָקם וַ יּ ֶ
ִ
ְ 7ו ַכ ֲא ֶשׁר
ה־בּהּ ֶא ֶבן ִראשׁוֹנָ ה׃
י־ב ֶכם נָ ִקי ֵמ ָﬠן יַ ֶדּ ָ
ִמ ָ
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ל־ה ָא ֶרץ׃
תּוֹחח ֵשׁנִ ית וַ יְ ָתו עוֹד ַﬠ ָ
 8וַ יִּ ְשׁ ַ
ְ 9ו ֵהם ְכּ ָשׁ ְמ ָﬠם ֶאת־זֹאת וַ יַּ ִ ל ָבּם א ָֹתם יָ ְצאוּ ִאישׁ ִאישׁ
שׁוּﬠ ְל ַבדּוֹ ְו ָה ִא ָשּׁה ע ֶֹמ ֶדת ַבּ ָתּוֶ ׃
ד־צ ִﬠיר וַ יִּ וָּ ֵתר יֵ ַ
ִמזָּ ֵקן ְו ַﬠ ָ
שׁוּﬠ וַ יַּ ְרא ִכּי ֵאין ִאישׁ ִבּ ְל ִתּי ָה ִא ָשּׁה ְל ַב ָדּה
 10וַ יָּ ָקם יֵ ַ
יﬠִ אישׁ׃
ֹאמר ִא ָשּׁה ַאיֵּ ה ֵהם ִשּׂ ְטנַ יֲִ ה ִכי לֹא ִה ְר ִשׁ ֵ
וַ יּ ַ
ם־אנִ י
שׁוּﬠ גַּ ֲ
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ם־א ָחד ֲאדֹנִ י וַ יּ ֶ
ֹאמר ֵאין גַּ ֶ
 11וַ תּ ֶ
ל־תּ ֶח ְט ִאי עוֹד׃
יﬠְ ל ִכי ְל ֵב ֵיתְ ו ַא ֶ
לֹא ַא ְר ִשׁ ֵ
עוֹלם
יהם ֵלאמֹר ָאנ ִֹכי אוֹר ָה ָ
שׁוּﬠ וַ יְ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
יּוֹסף יֵ ַ
 12וַ ֶ
ַהה ֵֹלַ א ֲח ַרי לֹא יֵ ֵלַ בּח ֶֹשִׁ כּי־לוֹ אוֹר ַה ַחיִּ ים׃
רוּשׁים ַא ָתּה ֵמ ִﬠיד ֵﬠדוּת ְלנַ ְפ ֶשׁ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ַה ְפּ ִ
 13וַ יּ ְ
דוּת לֹא נֶ ֱא ָמנָ ה׃
ֵﬠ ְ
ם־אנִ י ֵמ ִﬠיד ְלנַ ְפ ִשׁי
יהם ַאף ִא ֲ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 14וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
וּלאן ֲאנִ י ה ֵֹלְ ו ַא ֶתּם
אתי ָ
דוּתי נֶ ֱא ָמנָ ה ִכּי־יָ ַד ְﬠ ִתּי ֵמ ַאיִן ָבּ ִ
ֵﬠ ִ
וּל ָאן ֲאנִ י ה ֵֹל׃
אתי ְ
ֵאינְ ֶכם י ְֹד ִﬠים ֵמ ַאיִן ָבּ ִ
ֹא־ל ֶא ָחד׃
ַ 15א ֶתּם ָדּנִ ים ְל ֵﬠינֵ י ָב ָשׂר וַ ֲאנִ י ֵאינֶ נִּ י ָדן ַאף ל ָ
יִיתי ִדּינִ י ִדּין ֱא ֶמת ִכּי ֵאינֶ נִּ י ְל ַב ִדּי ִכּי
לוּ־דן ָה ִ
ָ
ְ 16ו ַאף
ם־אנִ י ְו ָה ָאב ֲא ֶשׁר ְשׁ ָל ָחנִ י׃
ִא ֲ
ל־פּי ְשׁנַ יִם ֵﬠ ִדים יָ קוּם ָדּ ָבר׃
תוֹר ְת ֶכם ָכּתוּב ִכּי ַﬠ ִ
ְ 17וגַ ם ְבּ ַ
ֲ 18אנִ י הוּא ַה ֵמ ִﬠיד ֵﬠדוּת ְלנַ ְפ ִשׁי ְו ָא ִבי ֲא ֶשׁר ְשׁ ָל ַחנִ י
גַּ ם־הוּא ִלי ְל ֵﬠד׃
שׁוּﬠ לֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם גַּ ם־א ִֹתי
ֹאמרוּ ֵא ָליו ָא ִביַ איּוֹ וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
 19וַ יּ ְ
ת־א ִבי׃
ת־א ִבי לוּ יְ ַד ְﬠ ֶתּם א ִֹתי ָאז יְ ַד ְﬠ ֶתּם גַּ ם ֶא ָ
ְוגַ ם־לֹא ֶא ָ
אוֹצר ַכּ ֲא ֶשׁר ִל ַמּד
שׁוּﬠ ְבּ ֵבית ָה ָ
ַ 20כּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ִדּ ֶבּר יֵ ַ
ֹא־ב ָאה ִﬠתּוֹ׃
ֹא־ת ָפשׂוֹ ִאישׁ ִכּי עוֹד ל ָ
ַבּ ֵה ָיכל ְול ְ
יהם ֲאנִ י ֵא ֶלִ לי ְו ַא ֶתּם ְתּ ַב ְק ֻשׁנִ י
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
יּוֹסף יֵ ַ
 21וַ ֶ
ֹא־תוּכלוּ
ְ
ל־א ֶשׁר ֲאנִ י ה ֵֹלַ א ֶתּם ל
ֹאת ֶיכם ָתּמוּתוּ ְו ֶא ֲ
ְוּב ַחטּ ֵ
ָלבֹא ָשׁ ָמּה׃
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הוּדים ַהיְ ַא ֵבּד נַ ְפשׁוֹ ְבּיָ ָדיִם ִכּי א ֵֹמר
ֹאמרוּ ַהיְּ ִ
 22וַ יּ ְ
ֹא־תוּכלוּ ָלבֹא ָשׁ ָמּה׃
ְ
ל־א ֶשׁר ֲאנִ י הֹלֵ ַ א ֶתּם ל
ֶא ֲ
יהם ַא ֶתּם ִמשּׁ ְֹכנֵ י ַמ ָטּה וַ ֲאנִ י ִמשּׁ ְֹכנֵ י ָמ ְﬠלָ ה
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 23וַ יּ ֶ
עוֹלם ַהזֶּ ה׃
ן־ה ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה וַ ֲאנִ י ֵאינֶ נִּ י ִמ ָ
ן־ה ָ
ַא ֶתּם ִמ ָ
ֹאת ֶיכם ִכּי ִאם־לֹא
ָ 24ל ֵכן ָא ַמ ְר ִתּי ָל ֶכם ִכּי ָתמוּתוּ ְב ַחטּ ֵ
ֹאת ֶיכם׃
י־אנִ י הוּא ָתּמוּתוּ ְב ַחטּ ֵ
ינוּ־בי ִכּ ֲ
ַת ֲא ִמ ִ
שׁוּﬠ ֲאנִ י
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ֹאמרוּ ֵאלָ יו ִוּמי־זֶ ה ָא ָתּה וַ יּ ֶ
 25וַ יּ ְ
הוּא ַכּ ֲא ֶשׁר ָא ַמ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶיכם ֵמרֹאשׁ׃
שׁ־לי ַרבּוֹת ְל ַד ֵבּר ְו ִל ְשׁפֹּט ֲﬠ ֵל ֶיכם ָא ֵכן שׁ ְֹל ִחי
 26יֶ ִ
ת־ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ֶא ְשׁ ַמע ִמ ֶמּנּוּ אֹתוֹ ֲא ַד ֵבּר
נֶ ֱא ָמן הוּא ְו ֶא ַ
עוֹלם׃
ל־ה ָ
ֶא ָ
יהם׃
ל־ה ָאב ִדּ ֶבּר ֲאלֵ ֶ
ְ 27ו ֵהם לֹא ֵה ִבינוּ זֹאת ִכּי ַﬠ ָ
ן־ה ָא ָדם ְל ַמ ְﬠלָ ה
ת־בּ ָ
שׁוּﬠ ַכּ ֲא ֶשׁר ַתּגְ ִבּיהוּ ֶא ֶ
ֹאמר יֵ ַ
 28וַ יּ ֶ
אוּמה ִמלִּ ִבּי ִכּי
י־אנִ י הוּא ְולֹא ָﬠ ִשׂ ִיתי ְמ ָ
ָאז ַתּ ִכּירוּ ִכּ ֲ
הוֹרנִ י ָה ָאב אֹתוֹ ֲאנִ י ְמ ַד ֵבּר׃
ם־ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ַ
ִא ַ
ת־הטּוֹב
ְ 29ושׁ ְֹל ִחי ִﬠ ָמּ ִדי ָה ָאב לֹא זָ נַ ח א ִֹתי גַּ לְ מוּד ִכּי ֶא ַ
ְבּ ֵﬠינָ יו ֲאנִ י ע ֶֹשׂה ָתּ ִמיד׃
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה וַ יַּ ֲא ִמינוּ־בוֹ ַר ִבּים׃
 30וַ יְ ִהי ְכּ ַד ְבּרוֹ ֶא ַ
ם־תּ ַﬠ ְמדוּ
הוּדים ַה ַמּ ֲא ִמינִ ים בּוֹ ִא ַ
ל־היְּ ִ
שׁוּﬠ ֶא ַ
ֹאמר יֵ ַ
 31וַ יּ ֶ
ִבּ ְד ָב ַרי ָאז ִתּ ְהיוּ ַת ְל ִמ ַידי ֶבּ ֱא ֶמת ְוּב ָת ִמים׃
ת־ה ֱא ֶמת ְו ָה ֱא ֶמת ַתּ ֲﬠ ֶשׂה ֶא ְת ֶכם ָח ְפ ִשׁים׃
ִ 32כּי ַת ְשׂ ִכּילוּ ֶא ָ
ֹא־היִינוּ ֲﬠ ָב ִדים
 33וַ יַּ ֲﬠנוּ אֹתוֹ ֵהן זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם ֲאנַ ְחנוּ וְ ל ָ
י־ח ְפ ִשׁים ִתּ ְהיוּ׃
ֹאמר ַא ָתּה ִכּ ָ
עוֹלם ְו ֵאי תּ ַ
ְל ָא ָדם ֵמ ָ
ל־אישׁ
שׁוּﬠ ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ָכּ ִ
 34וַ יַּ ַﬠן א ָֹתם יֵ ַ
ֲא ֶשׁר יַ ֲﬠ ֶשׂה ֵח ְטא ֶﬠ ֶבד ַל ֵח ְטא הוּא׃
ד־עוֹלם ַאַ ה ֵבּן יֵ ֵשׁב ָשׁם
ָ
ְ 35ו ָה ֶﬠ ֶבד לֹא־יֵ ֵשׁב ַבּ ַבּיִת ַﬠ
ד־עוֹלם׃
ָ
ַﬠ
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ם־ה ֵבּן יַ ֲﬠ ֶשׂה ֶא ְת ֶכם ָח ְפ ִשׁים ָח ְפ ִשׁים ִתּ ְהיוּ
ָ 36ל ֵכן ִא ַ
ֶאל־נָ כוֹן׃
 37יָ ַד ְﬠ ִתּי ִכּי־זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם ַא ֶתּם ְוּב ָכל־זֹאת ְתּ ַב ְקשׁוּ
ֶאת־נַ ְפ ִשׁי ְל ַק ְח ָתּהּ ִכּי ִל ְד ָב ַרי ֵאין ְמ ִסלּוֹת ִבּ ְל ַב ְב ֶכם׃
ֲ 38אנִ י ְמ ַד ֵבּר ֵאת ֲא ֶשׁר ָר ִא ִיתי ֵא ֶצל ֲא ִבי ְו ַא ֶתּם ע ִֹשׂים
ֵאת ֲא ֶשׁר ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ֵמ ֵאת ֲא ִב ֶיכם׃
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ָא ִבינוּ הוּא ַא ְב ָר ָהם וַ יּ ֶ
 39וַ יַ ֲﬠנוּ וַ יּ ְ
יִיתם ְבּנֵ י ַא ְב ָר ָהם ְכּ ַמ ֲﬠ ֵשׂי ַא ְב ָר ָהם ֲﬠ ִשׂ ֶיתם׃
שׁוּﬠ לוּ ֱה ֶ
יֵ ַ
ְ 40ו ַא ֶתּם ְמ ַב ְק ִשׁים ֶאת־נַ ְפ ִשׁי ְל ַק ְח ָתּהּ ַבּ ֲא ֶשׁר ֱא ֶמת ַאגִּ יד
ָל ֶכם ֵאת ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי ֵמ ֵאת ֱאל ִֹהים ָכּזֹאת לֹא ָﬠ ָשׂה
ַא ְב ָר ָהם׃
ֹאמרוּ ֵא ָליו לֹא יַ ְל ֵדי
ְ 41כּ ַמ ֲﬠ ֵשׂי ֲא ִב ֶיכם ַא ֶתּם ע ִֹשׂים וַ יּ ְ
שׁ־לנוּ ָאב ֶא ָחד ֱאל ִֹהים׃
זְ נוּנִ ים ֲאנָ ְחנוּ יֶ ָ
שׁוּﬠ ִאם ֱאל ִֹהים ֲא ִב ֶיכם ֶתּ ֱא ָהבוּנִ י
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 42וַ יּ ֶ
ֹא־מלִּ ִבּי ִכּי־הוּא
אתי ְול ִ
אתי ֵוּמ ִאתּוֹ ָב ִ
ִכּי ֵמ ֵאת ֱאל ִֹהים יָ ָצ ִ
ְשׁ ָל ָחנִ י׃
ֹא־תוּכלוּן
ְ
דּוּﬠ לֹא ָת ִבינוּ נִ יב ְשׂ ָפ ָתי ֵאין זֶ ה ִכּי ִאם ל
ַ 43מ ַ
ל־תּוֹר ִתי׃
ָ
ְל ַה ְשׂ ִכּיל ֶא
ַ 44א ֶתּם ֵמ ֵאת ֲא ִב ֶיכם ַה ָשּׂ ָטן ִהנְּ ֶכם וַ ִתּ ְת ַמ ְכּרוּ ַל ֲﬠשׂוֹת
מוֹ־א ֶמת
ְכּ ַת ֲאוַ ת ֲא ִב ֶיכם הוּא ָהיָ ה ר ֵֹצ ַח נְ ָפשׁוֹת ֵמרֹאשׁ ְוּב ֱ
לֹא ָﬠ ַמד ִכּי ֱא ֶמת ֵאין־בּוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר יְ ַד ֵבּר ָכּזָ ב ִמלִּ בּוֹ הוּא
ל־מ ַשׁ ֵקּר׃
י־מ ַשׁ ֵקּר הוּא וַ ֲא ִבי ָכ ְ
ד ֵֹבר ִכּ ְ
 45וַ ֲאנִ י ַכּ ֲא ֶשׁר ֱא ֶמת ֲאנִ י ד ֵֹבר לֹא ַת ֲא ִמינוּ ִלי׃
ל־שׁ ֶמץ ָדּ ָבר ְו ִאם דּ ֵֹבר ֱא ֶמת ֲאנִ י
י־מ ֶכּם יַ ְכזִ ֵיבנִ י ַﬠ ֶ
ִ 46מ ִ
ֹא־ת ֲא ִמינוּ ִלי׃
דּוּﬠ ל ַ
ַמ ַ
יִשׁ ַמע ִדּ ְב ֵרי ֱאל ִֹהים ְו ַא ֶתּם
ִ 47מי ֲא ֶשׁר ֵמ ֵאת ֱאל ִֹהים הוּא ְ
לֹא ִת ְשׁ ָמעוּנִ י ִכּי לֹא ֵמ ֵאת ֱאל ִֹהים ַא ֶתּם׃
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יטב ִדּ ַבּ ְרנוּ ִכּי
ֹאמרוּ ֵאלָ יו ֲהלֹא ֵה ֵ
הוּדים וַ יּ ְ
 48וַ יַּ ֲﬠנוּ ַהיְּ ִ
רוּח ָר ָﬠה ָבּ׃
שׁ ְֹמרוֹנִ י ַא ָתּה וְ ַ
ם־מ ַכ ֵבּד ֲאנִ י
ין־בּי ִכּי ִא ְ
רוּח ָר ָﬠה ֵא ִ
ַ
שׁוּﬠ
 49וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ת־א ִבי ְו ַא ֶתּם ִתּ ְבזֻ נִ י׃
ֶא ָ
בוֹדי ֲאנִ י ְמ ַב ֵקּשׁ יֵ שׁ ֶא ָחד ֲא ֶשׁר הוּא
ת־כּ ִ
 50וַ ֲאנִ י לֹא ֶא ְ
ם־יִשׁפֹּט׃
ְ
ְמ ַב ְקשׁוֹ ְוגַ
ת־דּ ָב ִרי לֹא
יִשׁמֹר ִאישׁ ֶא ְ
ָ 51א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִאם ְ
עוֹלם׃
ה־מּוֶ ת ְל ָ
ְיִר ֶא ָ
י־רוּח ָר ָﬠה ָבּ
ַ
הוּדים ַﬠ ָתּה יָ ַד ְﬠנוּ ִכּ
ֹאמרוּ ֵאלָ יו ַהיְּ ִ
 52וַ יּ ְ
יִשׁמֹר ִאישׁ
יאים ְו ַא ָתּה ָא ַמ ְר ָתּ ִאם ְ
ם־הנְּ ִב ִ
ם־א ְב ָר ָהם ֵמת גַּ ַ
גַּ ַ
עוֹלם׃
ם־מוֶ ת ְל ָ
יִט ַﬠ ָ
ת־דּ ָב ִרי לֹא ְ
ֶא ְ
יאים ִכּי
ֲ 53הגָ דוֹל ַא ָתּה ֵמ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ֲא ֶשׁר ֵמת ְו ַהנְּ ִב ִ
ֵמתוּ ַמה ַתּ ֲﬠ ֶשׂה ְבנַ ְפ ֶשׁ׃
בוֹדי ְכ ָאיִן ַא
ם־אנִ י ֶא ֵתּן ָכּבוֹד ְלנַ ְפ ִשׁי ְכּ ִ
שׁוּﬠ ִא ֲ
 54וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ֹאמרוּן ִכּי הוּא ֱאל ֵֹה ֶיכם׃
ָא ִבי הוּא ְמ ַכ ְבּ ֵדנִ י ֲא ֶשׁר ָﬠ ָליו תּ ְ
ְ 55ו ַא ֶתּם לֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם אֹתוֹ ַאֲ אנִ י י ֵֹד ַﬠ אֹתוֹ ְו ִכי־א ַֹמר לֹא
ת־דּ ָברוֹ ֲאנִ י
מוֹכם ָא ֵכן יְ ַד ְﬠ ִתּיו וְ ֶא ְ
יְ ַד ְﬠ ִתּיו ֶא ְהיֶ ה ְמ ַכזֵּ ב ְכּ ֶ
שׁ ֵֹמר׃
ת־יוֹמי וַ יַּ ְרא
ִ
ַ 56א ְב ָר ָהם ֲא ִב ֶיכם ִה ְת ַﬠלֵּ ס לִ ְראוֹת ֶא
וַ יִּ ְשׂ ַמח׃
ן־ח ִמ ִשּׁים ָשׁנָ ה
הוּדים ֵאינְ  עוֹד ֶבּ ֲ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ַהיְּ ִ
 57וַ יּ ְ
ת־א ְב ָר ָהם ָר ִא ָית׃
ְו ֶא ַ
שׁוּﬠ ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ֲאנִ י
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 58וַ יּ ֶ
ֹא־היָ ה ַא ְב ָר ָהם׃
יִיתי עוֹד ַﬠד ל ָ
ָה ִ
יהם
שׁוּﬠ ִה ְס ַתּ ֵתּר ֵמ ֵﬠינֵ ֶ
 59וַ יִּ ְשׂאוּ ֲא ָבנִ ים ִל ְרגֹּם אֹתוֹ ַא יֵ ַ
ן־ה ִמּ ְק ָדּשׁ וַ יַּ ֲﬠבֹר ְבּת ָֹכם וַ יֵּ ֶלָ הלוֹ׃
וַ יֵּ ֵצא ִמ ַ

9:1—9:15
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נוֹלד ִﬠוֵּ ר ֵמ ֶר ֶחם ִאמּוֹ׃
וַ יְ ִהי ְבּ ָﬠ ְברוֹ וַ יַּ ְרא ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַ
 2וַ יִּ ְשׁ ָא ֻלהוּ ַת ְל ִמ ָידיו ֵלאמֹר ַר ֵבּנוּ ִמי ָח ָטא ָה ִאישׁ ַהזֶּ ה אוֹ
י ְֹל ָדיו ִכּי נוֹלַ ד ִﬠוֵּ ר׃
שׁוּﬠ לֹא הוּא ָח ָטא ְולֹא י ְֹל ָדיו ַאְ ל ַב ֲﬠבוּר
 3וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
י־אל׃
יֵ ָראוּ־בוֹ ַמ ַﬠ ְל ֵל ֵ
עוֹלל ֲﬠ ִללוֹת שׁ ְֹל ִחי ְבּעוֹד יוֹם ִכּי־יָ בֹא ַליְ ָלה ְו ָאז
ָ 4ﬠ ַלי ְל ֵ
אוּמה׃
ֹא־יוּכל ִאישׁ ַל ֲﬠשׂוֹת ְמ ָ
ַ
ל
עוֹלם ִהנֵּ נִ י׃
עוֹלם אוֹר ָה ָ
ְ 5בּעוֹד ֲאנִ י ָב ָ
ַ 6ה ָדּ ָבר יָ ָצא ִמ ִפּיו וַ יָּ ֶרק רֹק ַבּ ֲﬠ ַפר ָה ֲא ָד ָמה וַ יִּגְ ָבּל־ח ֶֹמר
ל־ﬠינָ יו׃
וַ יִּ ְמ ַרח ַﬠ ֵ
ֹאמר ֵא ָליו ָהלְֹ ו ָר ַח ְצ ָתּ ִבּ ְב ֵר ַכת ַה ִשּׁלּ ַֹח ֲא ֶשׁר יֵ ָא ֵמר
 7וַ יּ ֶ
לוּח וַ יֵּ ֶל וַ יִּ ְר ַחץ וַ יָּ בֹא ְבּ ֵﬠינַ יִם ְפּ ֻקחוֹת׃
ָשׁ ַ
ֹאמרוּ ְשׁ ֵכנָ יו ַהיּ ְֹד ִﬠים אֹתוֹ ֵמ ָאז ֲהלֹא־זֶ ה הוּא ַהיּ ֵֹשׁב
 8וַ יּ ְ
ַה ְמ ַב ֵקּשׁ נְ ָדבוֹת׃
דּוֹמה־לּוֹ ְוהוּא
ֹא־כן ַרק ֶ
ֵ 9אלֶּ ה ָא ְמרוּ ִכּי־זֶ ה הוּא ְו ֵאלֶּ ה ל ֵ
ָא ַמר ֲאנִ י הוּא׃
ֹאמרוּ ֵא ָליו ֵא ָיכה ֵאיפוֹא נִ ְפ ְקחוּ ֵﬠינֶ י׃
 10וַ יּ ְ
ל־ﬠינָ י
שׁוּﬠ גָּ ַבל ח ֶֹמר וַ יִּ ְמ ַרח ַﬠ ֵ
 11וַ יַּ ַﬠן ִאישׁ ֲא ֶשׁר ְשׁמוֹ יֵ ַ
ְוכֹה ָא ַמר ֵא ַלי ָהלְֹ ו ָר ַח ְצ ָתּ ִבּ ְב ֵר ַכת ַה ִשּׁלּ ַֹח וָ ֵא ֵל וָ ֶא ְר ַחץ
ְו ֵﬠינַ י נִ ְפ ָקחוּ׃
ֹאמר לֹא יָ ָד ְﬠ ִתּי׃
ֹאמרוּ ֵא ָליו ְו ַאיּוֹ וַ יּ ֶ
 12וַ יּ ְ
רוּשׁים׃
ל־ה ְפּ ִ
ת־ה ִﬠוֵּ ר ָהר ֶֹאה ַהזֶּ ה ֶא ַ
 13וַ יָּ ִביאוּ ֶא ָ
ת־ﬠינָ יו ָפּ ָקח ָהיָ ה
יח ְו ֶא ֵ
ת־ה ִטּ ַ
שׁוּﬠ ֶא ַ
ְ 14ו ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר ָלשׁ יֵ ַ
יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת׃
רוּשׁים ִל ְשׁאֹל אֹתוֹ ֵאי נִ ַתּן לוֹ אוֹר
ם־ה ְפּ ִ
יּוֹסיפוּ גַ ַ
 15וַ ִ
ל־ﬠינַ י וָ ֶא ְר ַחץ ְו ִהנֵּ ה ֵﬠינַ י
יח ַﬠ ֵ
ֵﬠינָ יו וַ יַ גֵּ ד ָל ֶהם ִכּי ָשׂם ִט ַ
רֹאוֹת׃
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9:16—9:28

רוּשׁים ָא ְמרוּ ָה ִאישׁ ַהזֶּ ה ֵאינֶ נּוּ ִאישׁ
ן־ה ְפּ ִ
ְ 16ויֵ שׁ ִמ ַ
יוּכל ִאישׁ
ת־ה ַשּׁ ָבּת ְויֵ שׁ ָא ְמרוּ ֲה ַ
ֱאל ִֹהים ִכּי ֵאינֶ נּוּ שׁ ֵֹמר ֶא ַ
יהם׃
מוֹפ ִתים ָכּ ֵאלֶ ה וַ יְ ִהי ָמדוֹן ֵבּינֵ ֶ
ח ֵֹטא ַל ֲﬠשׂוֹת ְ
ֹאמר ַא ָתּה ָﬠ ָליו ִכּי
ל־ה ִﬠוֵּ ר ַוּמה־תּ ַ
ֹאמרוּ ֶא ָ
יּוֹסיפוּ וַ יּ ְ
 17וַ ִ
ֹאמר ִכּי נָ ִביא הוּא׃
ת־ﬠינֶ י וַ יּ ֶ
ָפּ ַקח ֶא ֵ
הוּדים ִכּי ִﬠוֵּ ר ָהיָ ה ְואוֹר ֵﬠינָ יו נִ ַתּן
ֹא־ה ֱא ִמינוּ לוֹ ַהיְּ ִ
ְ 18ול ֶ
ד־א ֶשׁר ָק ְראוּ ְלי ְֹל ֵדי ָה ִﬠוֵּ ר ָהר ֶֹאה׃
לוֹ ַﬠ ֲ
 19וַ יִּ ְשׁ ֲאלוּ א ָֹתם ֵלאמֹר ֲהזֶ ה ִבנְ ֶכם ֲא ֶשׁר ֲא ַמ ְר ֶתּם ִכּי נוֹלַ ד
ִﬠוֵּ ר ְו ֵאי הוּא ר ֶֹאה ָﬠ ָתּה׃
ֹאמרוּ יָ ַד ְﬠנוּ ְבּנֵ נוּ הוּא זֶ ה ְוגַ ם
 20וַ יַּ ֲﬠנוּ א ָֹתם י ְֹל ָדיו וַ יּ ְ
נוֹלד ִﬠוֵּ ר׃
ַ
ֲ 21א ָבל לֹא יָ ַד ְﬠנוּ ֵאי הוּא ר ֶֹאה ַﬠ ָתּה ְולֹא יָ ַד ְﬠנוּ ִמי
ת־ﬠינָ יו ֲהלֹא ָבא ַביָּ ִמים הוּא ַשׁ ֲאלוּ אֹתוֹ ְוהוּא
ָפ ַקח ֶא ֵ
ְבּ ִפיו יַ גִּ יד ָל ֶכם׃
הוּדים ֲא ֶשׁר ְכּ ָבר
ת־היְּ ִ
ָ 22כּזֹאת ִדּ ְבּרוּ י ְֹל ָדיו ִמיִּ ְר ָא ָתם ֶא ַ
יח׃
יוֹדה ִכּי הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־א ֶשׁר ֶ
ת־כּ ֲ
ָח ְרצוּ ְלנַ דּוֹת ֶא ָ
ל־כּן ָא ְמרוּ י ְֹל ָדיו ִכּי ָבא ַב ָשּׁנִ ים הוּא ַשׁ ֲאלוּ
ַ 23ﬠ ֵ
ת־פּיהוּ׃
ֶא ִ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ִשׂים־נָ א
ָ 24אז ָק ְראוּ ֵשׁנִ ית ָל ִﬠוֵּ ר ָהר ֶֹאה וַ יּ ְ
י־ה ִאישׁ ַהזֶּ ה ח ֵֹטא הוּא׃
ָכּבוֹד ֵלאל ִֹהים ֲאנַ ְחנוּ יָ ַד ְﬠנוּ ִכּ ָ
ֹאמר ִאם־ח ֵֹטא הוּא לֹא יָ ָד ְﬠ ִתּי ַרק ַא ַחת יָ ַד ְﬠ ִתּי
 25וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ֶ
יִיתי ְו ַﬠ ָתּה ִהנְ נִ י ר ֶֹאה׃
ִכּי ִﬠוֵּ ר ָה ִ
ת־ﬠינֶ י׃
ה־ﬠ ָשׂה ָלֵ איָ פּ ַקח ֶא ֵ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ֶמ ָ
 26וַ יּ ְ
 27וַ יַּ ַﬠן א ָֹתם ֲהלֹא ָא ַמ ְר ִתּי ָל ֶכם ְולֹא ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ַוּמה־לָּ ֶכם
ִל ְשׁמ ַֹﬠ ֵשׁנִ ית ֲהגַ ם ַא ֶתּם ֲח ֵפ ִצים ִל ְהיוֹת ַתּ ְל ִמ ָידיו׃
ֹאמרוּ ַא ָתּה הוּא ַת ְל ִמידוֹ וַ ֲאנַ ְחנוּ
 28וַ יְ גַ ְדּפוּ אֹתוֹ וַ יּ ְ
משׁה ֲאנָ ְחנוּ׃
ַתּ ְל ִמ ֵידי ֶ

9:29—10:2
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ל־משׁה ִדּ ֶבּר ֱאל ִֹהים ְוזֶ ה ָה ִאישׁ לֹא יָ ַד ְﬠנוּ
ֶ
 29יָ ַד ְﬠנוּ ִכּי ֶא
ֵמ ַאיִן הוּא׃
יהם ְדּ ַבר ֶפּ ֶלא הוּא ַא ֶתּם לֹא
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 30וַ יַּ ַﬠן ָה ִאישׁ וַ יּ ֶ
ת־ﬠינַ י ָפּ ָקח׃
יְ ַד ְﬠ ֶתּם ֵמ ַאיִן הוּא ְוהוּא ֶא ֵ
ֹא־יִשׁ ַמע ֱאל ִֹהים ִכּי
 31וַ ֲאנַ ְחנוּ יָ ַד ְﬠנוּ ִכּי ַח ָטּ ִאים ל ְ
יִשׁ ָמע׃
ת־רצוֹנוֹ אֹתוֹ ְ
ת־ה ֱאל ִֹהים ְו ָהע ֶֹשׂה ֶא ְ
ם־היָּ ֵרא ֶא ָ
ִא ַ
ת־ﬠינֵ י ַהנּוֹלָ ד ִﬠוֵּ ר
י־פ ַקח ִאישׁ ֶא ֵ
ִ 32מי ָשׁ ַמע ֵמעוֹדוֹ ִכּ ָ
ֵמ ָר ֶחם׃
לוּלא ָהיָ ה זֶ ה ִאישׁ ֱאל ִֹהים לֹא־יָ כֹל ֲﬠשׂוֹת ָדּ ָבר׃
ֵ 33
חוֹל ְל ָתּ ְו ַא ָתּה ְת ַל ֵמּד
ֹאמרוּ ֵא ָליו ֵהן ְבּ ָﬠן ָ
 34וַ יַּ ֲﬠנוּ וַ יּ ְ
יהם׃
ל־פּנֵ ֶ
א ָֹתנוּ וַ יִּ ְד ֲחפוּ אֹתוֹ ֵמ ַﬠ ְ
יהם וַ יִּ ְפגְּ ֵשׁהוּ
ל־פּנֵ ֶ
שׁוּﬠ ָשׁ ַמע ִכּי ָד ֲחפוּ אֹתוֹ ֵמ ַﬠ ְ
ְ 35ויֵ ַ
ן־ה ֱאל ִֹהים׃
ֹאמר ֲה ַת ֲא ִמין ְבּ ֶב ָ
וַ יּ ַ
ֹאמר ִוּמי הוּא־זֶ ה ֲאדֹנִ י ְו ַא ֲא ִמין בּוֹ׃
 36וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ַ
שׁוּﬠ ֲהלֹא ָר ִא ָית אֹתוֹ ְו ִהנֵּ ה הוּא ַה ְמ ַד ֵבּר
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 37וַ יּ ֶ
ֵא ֶלי זֶ ה הוּא׃
ֹאמר ִהנְ נִ י ַמ ֲא ִמין ֲאדֹנִ י וַ יִּ ְשׁ ַתּחוּ לוֹ׃
 38וַ יּ ַ
אתי ָב ָא ֶרץ ְל ַמ ַﬠן ַה ִﬠ ְו ִרים
שׁוּﬠ ֲאנִ י לָ ִדין ָבּ ִ
ֹאמר יֵ ַ
 39וַ יּ ֶ
יִהיוּ ִﬠ ְו ִרים׃
יִהיוּ ר ִֹאים ְו ָהר ִֹאים ְ
ְ
ת־דּ ָב ָריו ָא ְמרוּ
רוּשׁים ֲא ֶשׁר ָהיוּ ִﬠמּוֹ ְו ָשׁ ְמעוּ ֶא ְ
ן־ה ְפּ ִ
ִ 40וּמ ַ
ֲהגַ ם ֲאנַ ְחנוּ ִﬠ ְו ִרים׃
ֹא־היָ ה ָב ֶכם
יִיתם ל ָ
שׁוּﬠ לוּ ִﬠ ְו ִרים ֱה ֶ
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 41וַ יּ ֶ
ָﬠן ֲא ָבל ַא ֶתּם א ְֹמ ִרים ִכּי ִהנְּ ֶכם ר ִֹאים ָל ֵכן נִ ְמ ָצא ָﬠן
ָבּ ֶכם׃
ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִאישׁ ֲא ֶשׁר לֹא־יַ בֹא ֶדּ ֶר
ל־מ ְכ ְלאוֹת ַהצֹּאן ִכּי ִאם־יַ ֲﬠ ֶלה ְב ֶד ֶר
ַה ַשּׁ ַﬠר ֶא ִ
ַא ֵחר גַּ נָּ ב הוּא ְושׁ ֵֹדד׃
ְ 2ו ִאישׁ ַה ָבּא ֶד ֶרַ ה ַשּׁ ַﬠר הוּא ר ֵֹﬠה ַהצֹּאן׃
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 3לוֹ ְיִפ ַתּח ַהשּׁ ֵֹﬠר ְו ַהצֹּאן ִתּ ְשׁ ַמ ְﬠנָ ה ְבקֹלוֹ ְוהוּא ְבּ ֵשׁמוֹת
יאן׃
יוֹצ ֵ
יִק ָרא ֶאל־צֹאנוֹ ְו ִ
ְ
יהן ְו ָה ְלכוּ ַא ֲח ָריו
ת־כּל־צֹאנוֹ יַ ֲﬠבֹר ִל ְפנֵ ֶ
הוֹציאוֹ ֶא ָ
ְ 4בּ ִ
ַהצֹּאן ִכּי י ְֹדעוֹת ֶאת־קֹלוֹ׃
נוֹסנָ ה ִמ ָפּנָ יו יַ ַﬠן קוֹל זָ ִרים
ְ 5ו ַא ֲח ֵרי זָ ר לֹא ֵת ַל ְכנָ ה ִכּי ָת ְ
לֹא יָ ָדעוּ׃
שׁוּﬠ ְו ֵהם לֹא ֵה ִבינוּ
יהם יֵ ַ
ת־ה ָמּ ָשׁל ַהזֶּ ה נָ ָשׂא ֲﬠ ֵל ֶ
ֶ 6א ַ
יהם׃
ַמה־זֶּ ה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֲאלֵ ֶ
יהם ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם
שׁוּﬠ וַ יְ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
יּוֹסף יֵ ַ
 7וַ ֶ
ָאנ ִֹכי ַשׁ ַﬠר ַהצֹּאן׃
ֹא־שׁ ְמעוּ
 8כֹּל ֲא ֶשׁר ָבּאוּ לְ ָפנַ י גַּ נָּ ִבים ֵהם ְושׁ ְֹד ִדים ְול ָ
יהם ַהצֹּאן׃
ֲא ֵל ֶ
ָ 9אנ ִֹכי ַה ַשּׁ ַﬠר ִאישׁ ִכּי־יָ בֹא ֶד ֶרִ בּי יְ וָּ ֵשׁ ַﬠ ָוּבא ְויֵ ֵצא
ָוּמ ָצא ִמ ְר ֶﬠה׃
וּל ַה ְשׁ ִמיד וַ ֲאנִ י
ַ 10הגַּ נָּ ב לֹא יָ בֹא ִכּי ִאם־לִ גְ נֹב ִל ְשׁחֹט ְ
אתי ְל ַמ ַﬠן ְיִמ ְצאוּ ַחיִּ ים ְו ַחיַּ ת נַ ְפ ָשׁם ָל ְרוָ יָ ה׃
ָב ִ
ֲ 11אנִ י הוּא ָהר ֶֹﬠה ַהטּוֹב ָהר ֶֹﬠה ַהטּוֹב ֵיִתּן ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ְבּ ַﬠד
ַהצֹּאן׃
ְ 12ו ַה ָשּׂ ִכיר ֲא ֶשׁר ֵאינֶ נּוּ ר ֶֹﬠה ְולֹא־לוֹ ַהצֹּאן ְיִר ֶאה
ת־הצֹּאן ְויָ נוּס ְו ַהזְּ ֵאב יַ ֲחטֹף ְויָ ִפיץ
ת־הזְּ ֵאב ָבּא יַ ֲﬠזֹב ֶא ַ
ֶא ַ
ת־הצֹּאן׃
ֶא ַ
ְ 13ו ַה ָשּׂ ִכיר נָ ס ִכּי ָשׂ ִכיר הוּא ְולֹא ְיִד ַאג ַלצֹּאן׃
נוֹד ְﬠ ִתּי
ר־לי ְו ַ
ֲ 14אנִ י הוּא ָהר ֶֹﬠה ַהטּוֹב יָ ַד ְﬠ ִתּי ֵאת ֲא ֶשׁ ִ
ַל ֲא ֶשׁר ִלי׃
ת־ה ָאב
ם־ה ָאב י ֵֹד ַﬠ א ִֹתי וַ ֲאנִ י י ֵֹד ַﬠ ֶא ָ
ַ 15כּ ֲא ֶשׁר גַּ ָ
ְו ֶאת־נַ ְפ ִשׁי ֶא ֵתּן ְבּ ַﬠד ַהצֹּאן׃
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ן־ה ִמּ ְכ ָלה ַהזֹּאת
שׁ־לי ֲא ֶשׁר ֵאינָ ן ִמ ַ
ְ 16ועוֹד צֹאן ֲא ֵחרוֹת יֶ ִ
קוֹלי ִת ְשׁ ַמ ְﬠנָ ה ְו ָהיָ ה ֵﬠ ֶדר ֶא ָחד
ְו ָﬠ ַלי ִלנְ ַהג גַּ ם־א ָֹתן ְו ֵהנָּ ה ְבּ ִ
ְור ֶֹﬠה ֶא ָחד׃
ל־כּן יֶ ֱא ָה ַבנִ י ָה ָאב ִכּי ֶאת־נַ ְפ ִשׁי ֶא ֵתּן ְו ָא ִשׁיב
ַ 17ﬠ ֵ
יה׃
ְו ֶא ָקּ ֶח ָ
שׁ־ל ֵאל
ם־אנִ י ֶא ְתּנֶ נָּ ה יֶ ְ
ִ 18אישׁ לֹא ַיִקּח נַ ְפ ִשׁי ִמ ֶמּנִּ י ִכי ִא ֲ
שׁ־ל ֵאל לַ ֲה ִשׁ ָיבהּ ֵאלָ י זֹאת ַה ִמּ ְצוָ ה ֻצוֵּ ִיתי
יָ ִדי ְל ִת ָתּהּ ְויֶ ְ
ֵמ ֵאת ָא ִבי׃
ל־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה׃
הוּדים עוֹד ַה ַפּ ַﬠם ַﬠ ַ
 19וַ יֵּ ָח ְלקוּ ַהיְּ ִ
רוּח ָרע בּוֹ ְוּמ ֻשׁגָּ ע הוּא ָל ָמּה־זֶּ ה
ַ 20ר ִבּים ֵמ ֶהם ָא ְמרוּ ַ
ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֵא ָליו׃
רוּח ָרע
 21וַ ֲא ֵח ִרים ָא ְמרוּ ֵאין ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ִדּ ְב ֵרי ַב ַﬠל ַ
ם־רוּח ָרע ִל ְפק ַֹח ֵﬠינֵ י ִﬠ ְו ִרים׃
ַ
ֲהיֵ שׁ ִﬠ
ירוּשׁ ָליִם׃
 22וַ יְ ִהי ִבּ ֵימי ַה ֲחנֻ ָכּה ִבּ ֵימי ַהח ֶֹרף ִבּ ָ
אוּלם ְשׁלֹמֹה׃
שׁוּﬠ ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ְבּ ָ
 23וַ יִּ ְת ַהלֵּ  יֵ ַ
ד־אנָ ה ִת ְמ ְשׁ ֵכנוּ
ֹאמרוּ ַﬠ ָ
הוּדים וַ יּ ְ
 24וַ יָּ סֹבּוּ אֹתוֹ ַהיְ ִ
ד־לנוּ ְל ֵﬠין ַה ָשּׁ ֶמשׁ׃
יח ַהגֶּ ָ
ם־א ָתּה הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְבנַ ְפ ֵשׁנוּ ִא ַ
שׁוּﬠ ֵהן ִהגַּ ְד ִתּי ָל ֶכם ְולֹא ֶה ֱא ַמנְ ֶתּם ִבּי
 25וַ יַּ ַﬠן א ָֹתם יֵ ַ
ר־אנִ י ע ֶֹשׂה ְבּ ֵשׁם ָא ִבי ֵהם ִלי ְל ֵﬠדוּת׃
ַה ַמּ ֲﬠ ִשׂים ֲא ֶשׁ ֲ
ַ 26רק ַא ֶתּם לֹא ַת ֲא ִמינוּ ִכּי לֹא ִמצֹּאנִ י ַא ֶתּם ַכּ ֲא ֶשׁר
ָא ַמ ְר ִתּי ָל ֶכם׃
 27צֹאנִ י שׁ ְֹמעוֹת ֶאת־ק ִֹלי וַ ֲאנִ י י ֵֹד ַﬠ א ָֹתן ְו ֵהנָּ ה הֹלְ כוֹת
ַא ֲח ָרי׃
ֹאב ְדנָ ה ָלנֶ ַצח ְולֹא יַ ֲחטֹף
עוֹלם ֶא ֵתּן ָל ֶהן לֹא ת ַ
ְ 28ו ַחיֵּ י ָ
א ָֹתן ִאישׁ ִמיָּ ִדי׃
ָ 29א ִבי ֲא ֶשׁר נְ ָתנָ ן ִלי ַא ִדּיר הוּא ִמכֹּל ְו ֵאין ִאישׁ
ר־יוּכל ַל ֲחטֹף ֶא ְת ֶהן ִמיַּ ד ָה ָאב׃
ַ
ֲא ֶשׁ
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 30וַ ֲאנִ י ְו ָה ָאב ֶא ָחד׃
הוּדים וַ יִּ ְשׂאוּ ֲא ָבנִ ים ְל ָס ְקלוֹ׃
יּוֹסיפוּ ַהיְּ ִ
 31וַ ִ
טוֹבים ֶה ְר ֵא ִיתי ָל ֶכם
שׁוּﬠ ֵהן ַמ ֲﬠ ִשׂים ַר ִבּים ִ
 32וַ יַּ ַﬠן א ָֹתם יֵ ַ
ן־ה ַמּ ֲﬠ ִשׂים ָה ֵאלֶּ ה ִתּ ְס ְק ֻלנִ י׃
ל־אי־זֶ ה ִמ ַ
ֵמ ֵאת ֲא ִבי ַﬠ ֵ
ל־מ ֲﬠ ֶשׂה טוֹב לֹא נִ ְס ְק ֶל
הוּדים ֵלאמֹר ַﬠ ַ
 33וַ יַּ ֲﬠנוּ אֹתוֹ ַהיְּ ִ
ל־חלּוּל ַה ֵשּׁם ַבּ ֲא ֶשׁר ִכּי ָא ָדם ַא ָתּה ְו ִהנְּ  א ֵֹמר
ם־ﬠ ִ
ִכּי ִא ַ
ְלנַ ְפ ְשֱׁ אל ִֹהים ָא ָתּה׃
תוֹר ְת ֶכם ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִתּי
שׁוּﬠ ֲהלֹא ָכתוּב ְבּ ַ
 34וַ יַּ ַﬠן א ָֹתם יֵ ַ
ֱאל ִֹהים ַא ֶתּם׃
תּוֹרת ָה ֱאל ִֹהים
ם־אנָ ִשׁים נִ ְק ְראוּ ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ַ
ְ 35ו ַﬠ ָתּה ִא ֲ
ִא ָתּם ְוּד ַבר ַה ָכּתוּב ֵאין ְל ָה ִשׁיב׃
ֹאמרוּן ַﬠל־זֶ ה ֲא ֶשׁר ִק ְדּשׁוֹ ָה ָאב וַ יִּ ְשׁ ָל ֵחהוּ ָב ָא ֶרץ
ֵ 36אי תּ ְ
ן־ה ֱאל ִֹהים ָאנִ י׃
ְמגַ ֵדּף ָא ָתּה יַ ַﬠן ָא ַמ ְר ִתּי ֶבּ ָ
ת־מ ֲﬠ ֵשׂי ָא ִבי לֹא ַת ֲא ִמינוּ לִ י׃
ִ 37אם־לֹא ָﬠ ִשׂ ִיתי ֶא ַ
ֹא־א ִב ֶיתם לְ ַה ֲא ִמין ִבּי ַה ֲא ִמינוּ
ם־ﬠ ִשׂ ִיתים ַאף ִכּי ל ֲ
ְ 38ו ִא ֲ
ְבּ ַמ ֲﬠ ֵשׂי יָ ָדי ְל ַמ ַﬠן ֵתּ ְדעוּ ְו ַת ֲא ִמינוּ ִכּי ָה ָאב ִבּי וַ ֲאנִ י ָבּ ָאב׃
יּוֹסיפוּ וַ יְ ַב ְקשׁוּ ְל ָת ְפשׂוֹ ַא הוּא נִ ְמ ַלט ִמיָּ ָדם׃
 39וַ ִ
יוֹחנָ ן
ל־ה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ָ
ל־ﬠ ֶבר ַהיַּ ְר ֵדּן ֶא ַ
 40וַ יֵּ ֵצא וַ יָּ ָשׁב ֶא ֵ
ָהיָ ה ְמ ַט ֵבּל ָשׁם ַבּ ְתּ ִחלָּ ה וַ יֵּ ֶשׁב ָשׁם׃
מוֹפת
יוֹחנָ ן לֹא־נָ ַתן ֵ
ֹאמרוּ ִהנֵּ ה ָ
 41וַ יָּ בֹאוּ ֵא ָליו ַר ִבּים וַ יּ ְ
ל־ה ִאישׁ ַהזֶּ ה ֱא ֶמת הוּא׃
ל־א ֶשׁר ִדּ ֶבּר ַﬠ ָ
ֲא ָבל ָכּ ֲ
 42וַ יַּ ֲא ִמינוּ־בוֹ ַר ִבּים ַבּ ָמּקוֹם ַההוּא׃
ית־ﬠנְ יָ ה ְמקוֹם
וּשׁמוֹ ֶא ְל ָﬠזָ ר ִמ ֵבּ ַ
וַ יְ ִהי ִאישׁ ח ֶֹלה ְ
חוֹתהּ׃
מוֹשׁב ִמ ְריָ ם ַוּמ ְר ָתא ֲא ָ
ַ
ת־ה ָאדוֹן ְבּ ֶשׁ ֶמן ר ֵֹק ַח
ִ 2היא ִמ ְריָ ם ֲא ֶשׁר ָמ ְשׁ ָחה ֶא ָ
יה ֲא ֶשׁר
ת־רגְ ָליו ְו ֶא ְל ָﬠזָ ר הוּא ָא ִח ָ
יה נִ גְּ ָבה ֶא ַ
ְוּב ַשׂ ֲﬠר ֶֹת ָ
ָח ָלה׃
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 3וַ ִתּ ְשׁ ַל ְחנָ ה ָה ֲא ָחיוֹת ֵא ָליו ֵלאמֹר ֲאדֹנִ י ִהנֵּ ה זֶ ה ֲא ֶשׁר
נַ ְפ ְשֲׁ א ֵה ַב ְתהוּ ח ֶֹלה הוּא׃
ֹאמר ַה ַמּ ֲח ָלה ַהזֹּאת לֹא ַל ָמּוֶ ת ִכּי
שׁוּﬠ וַ יּ ַ
יִשׁ ַמע יֵ ַ
 4וַ ְ
ן־ה ֱאל ִֹהים׃
ד־בּהּ ֶבּ ָ
ם־ל ְכבוֹד ָה ֱאל ִֹהים ְל ַמ ַﬠן ָיִכּ ֶב ָ
ִא ִ
ת־א ְל ָﬠזָ ר׃
חוֹתהּ ְו ֶא ֶ
ת־א ָ
ת־מ ְר ָתא ְו ֶא ֲ
שׁוּﬠ ָא ַהב ֶא ַ
ְ 5ויֵ ַ
יוֹמיִם ַבּ ָמּקוֹם
 6וַ יְ ִהי ְבּ ָשׁ ְמעוֹ ִכּי ָחלָ ה וַ יִּ ְת ַמ ְה ַמהּ וַ יֵּ ֶשׁב ַ
ֲא ֶשׁר־הוּא ָשׁם׃
ל־א ֶרץ
שׁוּבה ֶא ֶ
י־כן ָא ַמר ְל ַת ְל ִמ ָידיו ְלכוּ ְונָ ָ
ְ 7ו ַא ֲח ֵר ֵ
הוּדה׃
יְ ָ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ַתּ ְל ִמ ָידיו ַר ֵבּנוּ ֲהלֹא זֶ ה ַﬠ ָתּה ִבּ ְקשׁוּ
 8וַ יּ ְ
הוּדים ִל ְס ָק ְלְ ו ַא ָתּה עוֹד ָתּשׁוּב ָשׁ ָמּה׃
ַהיְּ ִ
ים־ﬠ ְשׂ ֵרה ָשׁעוֹת ַבּיּוֹם ִאישׁ ַהה ֵֹל
שׁוּﬠ ֲהלֹא ְשׁ ֵתּ ֶ
 9וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
עוֹלם ַהזֶּ ה׃
ַבּיּוֹם לֹא ָיִכּ ֵשׁל ִכּי ְיִר ֶאה אוֹר ָה ָ
ֲ 10א ָבל ַהה ֵֹלַ בּלַּ יְ ָלה ָיִכּ ֵשׁל ִכּי ָהאוֹר ֵאינֶ נּוּ־בוֹ׃
יהם ֶא ְל ָﬠזָ ר יְ ִד ֵידנוּ יָ ֵשׁן
ְ 11ו ַא ֲח ֵרי ַד ְבּרוֹ ָכזֹאת ָא ַמר ֲא ֵל ֶ
וַ ֲאנִ י ה ֵֹלְ ל ָה ִﬠיר אֹתוֹ ִמ ְשּׁנָ תוֹ׃
 12וַ יַּ ֲﬠנוּ ַת ְל ִמ ָידיו ֲאדֹנִ י ִאם־יָ ֵשׁן הוּא ְשׁנָ תוֹ ַת ֲח ִל ֵימהוּ
וָ ָחי׃
נוּחתוֹ
ל־מ ָ
שׁוּﬠ ִדּ ֶבּר ֵכּן ַﬠל־מוֹתוֹ ְו ֵהם ָח ְשׁבוּ ִכּי ַﬠ ְ
ְ 13ויֵ ַ
ַבּ ֵשּׁנָ ה הוּא ְמ ַד ֵבּר׃
רוּרה ֶא ְל ָﬠזָ ר ֵמת׃
שׁוּﬠ ְבּ ָשׂ ָפה ְב ָ
יהם יֵ ַ
ָ 14אז ָא ַמר ֲא ֵל ֶ
יִיתי ָשׁ ָמּה ְל ַב ֲﬠבוּר
ֹא־ה ִ
 15וַ ֲאנִ י ָשׂ ֵמ ַח ְל ַמ ַﬠנְ ֶכם ִכּי ל ָ
ַתּ ֲא ִמינוּ ַא נֵ ְל ָכה־נָּ א ֵאלָ יו׃
ל־ח ֵב ָריו ַה ַתּ ְל ִמ ִידים
תּוֹמא ַהנִּ ְק ָרא ִדידוּמוֹס ֶא ֲ
ֹאמר ָ
 16וַ יּ ֶ
מוּתה ִﬠמּוֹ׃
ם־אנַ ְחנוּ ְונָ ָ
נֵ ְל ָכה־נָּ א גַּ ֲ
שׁוּﬠ וַ יִּ ְמ ָצא ִכּי זֶ ה ְכ ָבר ַא ְר ָבּ ָﬠה יָ ִמים שׁ ֵֹכב
 17וַ יָּ בֹא יֵ ַ
ַבּ ָקּ ֶבר׃
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ירוּשׁ ַליִם ַכּ ֲח ֵמשׁ ֶﬠ ְשׂ ֵרה ַמ ֲﬠנוֹת
ית־ﬠנְ יָ ה ְקר ָֹבה ִל ָ
ֵ 18וּב ַ
ֶצ ֶמד ָשׂ ֶדה׃
ל־מ ְר ָתא ִוּמ ְריָ ם ְלנַ ֲח ָמן
יהוּדים ַר ִבּים ָבּאוּ ֶא ַ
ִ 19ו ִ
יהן׃
ל־א ִח ֶ
ַﬠ ֲ
שׁוּﬠ ָבּא וַ ֵתּ ֵצא ִל ְק ָראתוֹ ִוּמ ְריָ ם
 20וַ יְ ִהי ִכּ ְשׁמ ַֹﬠ ַמ ְר ָתא ִכּי יֵ ַ
י ֶֹשׁ ֶבת ַבּ ָבּיִת׃
יִית פֹּה ִﬠ ָמּנוּ
שׁוּﬠ ֲאדֹנִ י לוּ ָה ָ
ֹאמר ַמ ְר ָתא ֶאל־יֵ ַ
 21וַ תּ ֶ
ֹא־מת ָא ִחי׃
ְול ֵ
ל־א ֶשׁר ִתּ ְשׁ ַאל ֵמ ֵאת ָה ֱאל ִֹהים
ם־ﬠ ָתּה יָ ַד ְﬠ ִתּי ִכּי ָכ ֲ
ְ 22וגַ ַ
ֵכּן ֵיִתּן ְלָ ה ֱאל ִֹהים׃
שׁוּﬠ ֲהלֹא יָ קוּם ָא ִחי׃
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
 23וַ יּ ֶ
קוּמה
ֹאמר ֵא ָליו ַמ ְר ָתא יָ ַד ְﬠ ִתּי ִכּי יָ קוּם ְבּיוֹם ַה ְתּ ָ
 24וַ תּ ֶ
ַבּיּוֹם ָה ַא ֲחרוֹן׃
קוּמה ְו ַה ַחיִּ ים ַה ַמּ ֲא ִמין
שׁוּﬠ ֲאנ ִֹכי ַה ְתּ ָ
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
 25וַ יּ ֶ
ִבּי ַאף ִכּי־הוּא ֵמת יָ קוּם וָ ָחי׃
עוֹלם ֲה ַת ֲא ִמינִ י
ין־בּי לֹא יָ מוּת ְל ָ
ל־חי ֲא ֶשׁר יַ ֲא ִמ ִ
ְ 26ו ָכ ַ
זֹאת ָא ְתּ׃
י־א ָתּה הוּא
ֹאמר ֵא ָליו ֵהן ֲאדֹנִ י ֵהן ֲאנ ִֹכי ֶה ֱא ַמנְ ִתּי ִכּ ַ
 27וַ תּ ֶ
עוֹלם׃
ל־ה ָ
ן־ה ֱאל ִֹהים ַה ָבּא ֶא ָ
יח ֶבּ ָ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
חוֹתהּ ַבּ ֵסּ ֶתר
ְ 28וּב ַד ְבּ ָרהּ ָכּזֹאת ָה ְל ָכה ְו ָק ְר ָאה ְל ִמ ְריָ ם ֲא ָ
ֵלאמֹר ִהנֵּ ה ָבּא ָה ַר ִבּי ְוהוּא ק ֵֹרא ָל׃
 29וַ ִתּ ְשׁ ַמע וַ ָתּ ָקם ְכּ ֶרגַ ע וַ ָתּבֹא ֵא ָליו׃
ם־עוֹדנּוּ ע ֵֹמד ַבּ ָמּקוֹם
ֶ
ל־ה ְכּ ָפר ִכּי ִא
שׁוּﬠ ֶט ֶרם יָ בֹא ֶא ַ
ְ 30ויֵ ַ
ֲא ֶשׁר ָפּגְ ָשׁה־בּוֹ ַמ ְר ָתא׃
אוֹתם
ר־היוּ ִא ָתּהּ ַבּ ַבּיִת ְלנַ ֲח ָמהּ ִבּ ְר ָ
הוּדים ֲא ֶשׁ ָ
ְ 31ו ַהיְּ ִ
יה ְבּ ָח ְשׁ ָבם
י־ק ָמה ִמ ְריָ ם ְויָ ְצ ָאה ִפ ְתאֹם ָה ְלכוּ ַא ֲח ֶר ָ
ִכּ ָ
ל־ה ֶקּ ֶבר ִהיא ה ָֹל ֶכת׃
י־ל ְבכּוֹת ֶא ַ
ִכּ ִ

11:32—11:44
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שׁוּﬠ ע ֵֹמד ָשׁם וַ ִתּ ְר ֵאהוּ
ל־ה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יֵ ַ
ִ 32וּמ ְריָ ם ָבּ ָאה ֶא ָ
ֹא־מת
יִית פֹּה ִﬠ ָמּנוּ ְול ֵ
ֹאמר לוֹ ֲאדֹנִ י לוּ ָה ָ
וַ ִתּפֹּל ְל ַרגְ ָליו וַ תּ ֶ
ָא ִחי׃
הוּדים בּ ִֹכים ִﬠ ָמּהּ
ת־היְּ ִ
שׁוּﬠ א ָֹתהּ בּ ִֹכיָּ ה ְו ֶא ַ
ִ 33כּ ְראוֹת יֵ ַ
וַ יֵּ ַמר רוּחוֹ ְבּ ִק ְרבּוֹ וַ יִּ ָסּ ֵﬠר ִלבּוֹ׃
ֹאמרוּ ֵא ָליו בֹּא ֲאדֹנֵ ינוּ
ֹאמר ָאן ְק ַב ְר ֶתּם אֹתוֹ וַ יּ ְ
 34וַ יּ ֶ
ְוּר ֵאה׃
שׁוּﬠ׃
 35וַ יֵּ ְב יֵ ַ
הוּדים ְראוּ ַמה־נִּ ְפ ָל ָאה לּוֹ ַא ֲה ָבתוֹ׃
ֹאמרוּ ַהיְּ ִ
 36וַ יּ ְ
ְ 37ויֵ שׁ ֵמ ֶהם ָא ְמוּ ַההוּא ֲא ֶשׁר ָפּ ַקח ֵﬠינֵ י ָה ִﬠוֵּ ר לֹא יָ כֹל
ַל ֲﬠצֹר גַּ ם ֶאת־זֶ ה ִמ ָמּוֶ ת׃
ל־ה ָקּ ֶבר ְוהוּא ְמ ָﬠ ָרה ְו ֶא ֶבן
שׁוּﬠ ְבּ ַמר נַ ְפשׁוֹ ָבּא ֶא ַ
ְ 38ויֵ ַ
יה׃
ל־פּ ָ
שׂוּמה ַﬠ ִ
ָ
ֹאמר ֵא ָליו ַמ ְר ָתא ֲאחוֹת
ת־ה ָא ֶבן וַ תּ ֶ
שׁוּﬠ גֹּלּוּ ֶא ָ
ֹאמר יֵ ַ
 39וַ יּ ֶ
ַה ֵמּת ֲאדֹנִ י ִהנֵּ ה הוּא נִ ְב ָאשׁ ִכּי־זֶ ה לוֹ יָ ִמים ַא ְר ָבּ ָﬠה׃
ם־תּ ֲא ִמינִ י ָאז
שׁוּﬠ ֲהלֹא ָא ַמ ְר ִתּי ָלִ א ַ
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
 40וַ יּ ֶ
ת־כּבוֹד ָה ֱאל ִֹהים׃
ִתּ ְר ִאי ֶא ְ
שׁוּﬠ נָ ָשׂא
הוּשׂם ָשׁם ְויֵ ַ
ַ
ת־ה ֶא ֶבן ֲא ֶשׁר ַה ֵמּת
 41וַ יָּ גֹלּוּ ֶא ָ
אוֹדָ א ִבי ִכּי ֲﬠנִ ָיתנִ י׃
ֹאמר ְ
ת־ﬠינָ יו ַל ָמּרוֹם וַ יּ ַ
ֶא ֵ
 42וַ ֲאנִ י יָ ַד ְﬠ ִתּי ִכּי ִמ ֵדּי ֲא ַד ֵבּר ַא ָתּה ַת ֲﬠנֶ ה ֶא ֶפס ַבּ ֲﬠבוּר
ָה ָﬠם ָהע ֵֹמד ָﬠ ַלי ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֵכן ְל ַב ֲﬠבוּר יַ ֲא ִמינוּ ִכּי ַא ָתּה
ְשׁ ַל ְח ָתּנִ י׃
עוּרה
ְ 43כּ ַכלֹּתוֹ ְל ַד ֵבּר ֵכּן וַ יִּ ְק ָרא ְבקוֹל גָּ דוֹל ֶא ְל ָﬠזָ ר ָ
וָ ֵצ ָאה׃
וּפנָ יו
 44וַ יֵּ ֵצא ַה ֵמּת ְויָ ָדיו ְו ַרגְ ָליו ֲאסוּרוֹת ְבּ ַת ְכ ִר ִיכין ָ
יהם ַה ִתּ ֻירהוּ ְוּתנוּ לוֹ
שׁוּﬠ ֲא ֵל ֶ
ֹאמר יֵ ַ
שׁוּרים ְבּ ִמ ְט ָפּ ַחת וַ יּ ֶ
ְק ִ
ָל ָל ֶכת׃
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11:45—11:57

אוֹתם
ל־מ ְריָ ם ִכּ ְר ָ
הוּדים ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ֶא ִ
ן־היְּ ִ
ְ 45ו ַר ִבּים ִמ ַ
שׁוּﬠ וַ יַּ ֲא ִמינוּ־בוֹ׃
ת־א ֶשׁר ָﬠ ָשׂה יֵ ַ
ֶא ֲ
ת־א ֶשׁר
רוּשׁים וַ יַּגִּ ידוּ ָל ֶהם ֶא ֲ
ל־ה ְפּ ִ
צוֹתם ָה ְלכוּ ֶא ַ
ִ 46וּמ ְק ָ
שׁוּﬠ׃
ָﬠ ָשׂה יֵ ַ
ת־ה ַסּנְ ֶה ְד ִרין
רוּשׁים ֶא ַ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ַה ְפּ ִ
 47וַ יַּ ְק ִהילוּ ָר ֵ
מוֹפ ִתים ַר ִבּים׃
ֹאמרוּ ַמה־נַּ ֲﬠ ֶשׂה ֲהלֹא ָה ִאישׁ ַהזֶּ ה ע ֶֹשׂה ְ
וַ יּ ְ
ְ 48ו ִאם־נֶ ְח ַדּל ִמ ֶמּנּוּ ַכּיּוֹם ֲהלֹא ֻכלָּ ם יַ ֲא ִמינוּ־בוֹ ָוּבאוּ
ת־ﬠ ֵמּנוּ׃
קוֹמנוּ ְו ֶא ַ
ת־מ ֵ
רוֹמיִּ ים ְו ָל ְקחוּ ֶא ְ
ָה ִ
ְ 49ו ֶא ָחד ֵמ ֶהם ַקיָּ ָפא ְשׁמוֹ ֲא ֶשׁר ָהיָ ה כ ֵֹהן גָּ דוֹל ַבּ ָשּׁנָ ה
ֹא־ת ִבינוּ ָד ָבר׃
יהם ַא ֶתּם ל ָ
ַה ִהיא ָא ַמר ֲא ֵל ֶ
ֹא־ת ְשּׂ ִכּילוּ ִכּי טוֹב ָל ֶכם ֲא ֶשׁר יָ מוּת ִאישׁ ֶא ָחד
ְ 50וגַ ם ל ַ
ְבּ ַﬠד ָה ָﬠם ֵמ ָא ְב ַדן ָה ָﬠם ֻכּלּוֹ׃
ם־בּ ְהיוֹתוֹ כּ ֵֹהן גָּ דוֹל ַבּ ָשּׁנָ ה
ְ 51ולֹא ִמלִּ בּוֹ ִדּ ֶבּר ָכּזֹאת ִכּי ִא ִ
שׁוּﬠ יָ מוּת ְבּ ַﬠד ָה ָﬠם׃
ַה ִהיא נִ ָבּא ְב ִפיו ִכּי־יֵ ַ
ת־בּנֵ י
ם־ל ַק ֵבּץ ֶא ְ
ֹא־ל ַבד ְבּ ַﬠד ָה ָﬠם ִכּי ִאם־גַּ ְ
ְ 52ול ְ
ָה ֱאל ִֹהים ַהנְּ פ ִֹצים ְו ָהיוּ ַל ֲא ָח ִדים׃
נוֹﬠצוּ ָﬠלָ יו יַ ְח ָדּו ַל ֲה ִמיתוֹ׃
ן־היּוֹם ַההוּא ֲ
ִ 53וּמ ַ
הוּדים ְבּגָ לוּי ִכּי
שׁוּﬠ עוֹד ֵבּין ַהיְּ ִ
ֹא־ה ְת ַהלֵּ  יֵ ַ
ל־כּן ל ִ
ְ 54ו ַﬠ ֵ
וּשׁ ָמהּ
ל־ﬠיר ְ
רוֹבה ַל ִמּ ְד ָבּר ֶא ִ
ד־ה ִכּ ָכּר ַה ְקּ ָ
ִאם־נָ ָטה ִמ ָשּׁם ַﬠ ַ
ם־תּ ְל ִמ ָידיו׃
ר־שׁם ִﬠ ַ
ֶא ְפ ָריִם וַ יָּגָ ָ
ן־ה ָא ֶרץ ָﬠלוּ
הוּדים ְו ַר ִבּים ִמ ָ
ג־ה ֶפּ ַסח ַליְּ ִ
 55וַ יִּ ְק ַרב ַח ַ
רוּשׁ ַליְ ָמה לִ ְפנֵ י ַה ֶפּ ַסח ְל ִה ְת ַק ֵדּשׁ ָשׁ ָמּה׃
יְ ָ
ל־ר ֵﬠהוּ ָהע ְֹמ ִדים
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶא ֵ
שׁוּﬠ וַ יּ ְ
 56וַ יְ ַב ְקשׁוּ ֶאת־יֵ ַ
ל־ה ָחג׃
ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַמה־יֶּ ְהגֶּ ה ִל ְבּ ֶכם ַה ִאם לֹא־יָ בֹא ֶא ֶ
רוּשׁים נָ ְתנוּ ְפ ֻק ָדּה ִכּי ִאם־יֵ ַדע
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ַה ְפּ ִ
ְ 57ו ָר ֵ
ת־מקוֹמוֹ ַאיּוֹ יָ בֹא ְויַ גִּ יד ְל ַמ ַﬠן ְיִת ְפּ ֻשׂהוּ׃
ִאישׁ ֶא ְ
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12:1—12:15
שׁוּﬠ
ג־ה ֶפּ ַסח ָבּא יֵ ַ
וְ ֵשׁ ֶשׁת יָ ִמים ִל ְפנֵ י ַח ַ
ית־ﬠנְ יָ ה ְו ָשׁם ֶא ְל ָﬠזָ ר ַה ֵמּת ֲא ֶשׁר ֶה ֱחיָ ה
ל־בּ ַ
ֶא ֵ
ן־ה ֵמּ ִתים׃
ִמ ַ
 2וַ יַּ ֲﬠשׂוּ־לוֹ ָשׁם ִמ ְשׁ ֶתּה ָבּ ָﬠ ֶרב ַוּמ ְר ָתא ְמ ָשׁ ַרת אֹתוֹ
ל־ה ֻשּׁ ְל ָחן׃
ן־היּ ְֹשׁ ִבים ֶא ַ
ְו ֶא ְל ָﬠזָ ר ָהיָ ה ֶא ָחד ִמ ַ
יט ָרא
ר־ﬠ ֶרְ מאֹד ִל ְ
 3וַ ִתּ ַקּח ִמ ְריָ ם ִמ ְר ַק ַחת נֵ ְר ְדּ זַ ִ ו ַיק ֵ
יה נִ גְּ ָבה
שׁוּﬠ ְוּב ַשׂ ֲﬠר ֶֹת ָ
ת־רגְ ֵלי יֵ ַ
ַא ַחת ִמ ְשׁ ָק ָלהּ וַ ִתּ ְמ ַשׁח ֶא ַ
יח ַה ִמּ ְר ָק ַחת׃
ת־רגְ ָליו ְו ַה ַבּיִת ָמ ֵלא ֵר ַ
ֶא ַ
ישׁ־ק ִריּוֹת
ן־שׁ ְמעוֹן ִא ְ
הוּדה ֶבּ ִ
ְ 4ו ֶא ָחד ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיו הוּא יְ ָ
י־כן ִה ְסגִּ ירוֹ ָא ַמר ֵלאמֹר׃
ֲא ֶשׁר ַא ֲח ֵר ֵ
ֹא־ת ָמּ ֵכר ַה ִמּ ְר ַק ַחת ַהזֹּאת ִבּ ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ִדּינָ ר
ל־מה ל ִ
ַ 5ﬠ ֶ
ָל ֵתת ָל ֲﬠנִ יִּ ים׃
ְ 6והוּא ִדּ ֶבּר ָכזֹאת לֹא ִמ ַדּ ֲאגָ תוֹ ָל ֲﬠנִ יִּ ים ַרק יַ ַﬠן ִכּי־גַ נָּ ב
אוֹצ ָרם ְבּיָ דוֹ ְונָ ָשׂא ֵמ ֲא ֶשׁר נָ תוּן בּוֹ׃
ָהיָ ה וַ ֲארוֹן ָ
שׁוּﬠ ַהנַּ ח־לָ הּ ְליוֹם ְק ֻב ָר ִתי ֵה ִכינָ ה זֹאת׃
ֹאמר יֵ ַ
 7וַ יּ ֶ
ת־ה ֲﬠנִ יִּ ים ִתּ ְמ ְצאוּ ִל ְפנֵ ֶיכם ָתּ ִמיד ְוא ִֹתי לֹא ִת ְמ ְצאוּ
ִ 8כּי ֶא ָ
ָתּ ִמיד ִל ְפנֵ ֶיכם׃
הוּדים ָשׁ ְמעוּ ִכּי הוּא ָשׁם וַ יָּ בֹאוּ
ן־היְּ ִ
ְ 9ו ַר ִבּים ִמ ַ
ת־א ְל ָﬠזָ ר
ם־ל ְראוֹת ֶא ֶ
שׁוּﬠ ְל ַבדּוֹ ִכּי ִאם־גַּ ִ
ֹא־ב ֲﬠבוּר יֵ ַ
ל ַ
ן־ה ֵמּ ִתים׃
ֲא ֶשׁר ֶה ֱחיָ ה ִמ ַ
ת־א ְל ָﬠזָ ר׃
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ַל ֲהרֹג גַּ ם ֶא ֶ
 10וַ יִּ וָּ ֲﬠצוּ ָר ֵ
שׁוּﬠ׃
הוּדים ַר ִבּים וַ יַּ ֲא ִמינוּ ְבּיֵ ַ
ִ 11כּי ִבּגְ ָללוֹ ָאזְ לוּ יְ ִ
ן־עוֹלי ָה ֶרגֶ ל ִכּי
ֵ
ן־ה ָﬠם ִמ
 12וַ יְ ִהי ִמ ָמּ ֳח ָרת ִכּ ְשׁמ ַֹﬠ ַר ִבּים ִמ ָ
רוּשׁ ָליְ ָמה׃
שׁוּﬠ ָבּא יְ ָ
יֵ ַ
 13וַ יִּ ְקחוּ ַכפּוֹת ְתּ ָמ ִרים ְבּיָ ָדם וַ יֵּ ְצאוּ ִל ְק ָראתוֹ וַ יָּ ִריעוּ
יִשׂ ָר ֵאל׃
הוֹשׁע־נָ א ָבּרוַּ ה ָבּא ְבּ ֵשׁם יְ הוָֹה ֶמ ֶלְ 
ַ
שׁוּﬠ ַﬠיִר וַ יִּ ְר ַכּב ָﬠ ָליו ַכּ ָכּתוּב׃
 14וַ יִּ ְמ ָצא יֵ ַ
ל־ﬠיִר
ת־ציּוֹן ִהנֵּ ה ַמ ְל ֵכּ יָ בוֹא ָל ר ֵֹכב ַﬠ ַ
ל־תּ ְיר ִאי ַבּ ִ
ַ 15א ִ
ן־אתֹנוֹת׃
ֶבּ ֲ

12
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ֹא־ה ִבינוּ ַת ְל ִמ ָידיו ַבּ ְתּ ִחלָּ ה ַאַ כּ ֲא ֶשׁר ֻל ַקּח
ְ 16ו ָכל־זֹאת ל ֵ
ם־ﬠשׂוּ
שׁוּﬠ ַא ַחר ָכּבוֹד זָ ְכרוּ ָאז ִכּי־כֹה ָכּתוּב ָﬠ ָליו ְוכֹה גַ ֲ
יֵ ַ
לוֹ׃
יהם ִכּי ָק ָרא
ְ 17ו ָה ָﬠם ֲא ֶשׁר ָהיוּ ִאתּוֹ ֵה ִﬠידוּ ְב ִפ ֶ
ן־ה ֵמּ ִתים׃
ן־ק ְברוֹ וַ יְ ַחיֵּ הוּ ִמ ַ
ת־א ְל ָﬠזָ ר ִמ ִ
ֶא ֶ
ל־כּן יָ ְצאוּ ָה ָﬠם ִל ְק ָראתוֹ ַא ֲח ֵרי ָשׁ ְמ ָﬠם ִכּי ָﬠ ָשׂה
ְ 18ו ַﬠ ֵ
ת־האוֹת ַהזֶּ ה׃
ֶא ָ
ל־א ִחיו ַה ְר ִא ֶיתם ִכּי יְ ֵד ֶיכם
רוּשׁים ָא ְמרוּ ִאישׁ ֶא ָ
ְ 19ו ַה ְפּ ִ
ל־א ָדם ְיִמשֹׁ׃
תּוּשׁיָּ ה ְו ַא ֲח ָריו ָכּ ָ
לֹא ַת ֲﬠ ֶשׂינָ ה ִ
עוֹלי ָה ֶרגֶ ל לְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחת נִ ְמ ְצאוּ גַּ ם־יְ וָ נִ ים׃
ְ 20וּבתוֵֹ 
ן־הגָּ ִליל
ית־ציְ ָדה ִמ ַ
ילפּוֹס ִאישׁ ֵבּ ַ
ל־פּ ִ
ְ 21ו ֵהם ָבּאוּ ֶא ִ
ת־פּנָ יו ֵלאמֹר ֲאדֹנֵ ינוּ ֲח ֵפ ִצים ֲאנַ ְחנוּ ִל ְראוֹת
וַ יְ ַחלּוּ ֶא ָ
שׁוּﬠ׃
ֶאת־יֵ ַ
וּפילִ יפּוֹס ִהגִּ ידוּ
 22וַ יָּ בֹא ִפילִ פּוֹס וַ יַּגֵּ ד ְל ַאנְ ְדּ ָרי וְ ַאנְ ְדּ ַרי ִ
שׁוּﬠ׃
ַה ָדּ ָבר לְ יֵ ַ
ן־ה ָא ָדם
מּוֹﬠד ֶוּב ָ
שׁוּﬠ ֵלאמֹר ִהנֵּ ה ָבּא ַה ֵ
 23וַ יַּ ַﬠן א ָֹתם יֵ ַ
יִהיֶ ה ִבּ ְכבוֹדוֹ׃
נֶ ְא ָדּר ְ
ָ 24א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם גַּ ְרגַּ ר ָדּגָ ן ִאם לֹא־יִפֹּל וָ ֵמת
יוֹציא זֶ ַרע ָרב׃
יִשּׁ ֵאר ְל ַבדּוֹ ְו ִאם יָ מוּת ִ
ְבּתוָֹ ה ָא ֶרץ ָ
עוֹלם
ָ 25הא ֵֹהב ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ִתּ ָכּ ֶרת־לוֹ ְו ַהשּׂנֵ א ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ָבּ ָ
ַהזֶּ ה ְשׁ ֻמ ָרה ִת ְהיֶ ה־לּוֹ ְל ַחיֵּ י ַﬠד׃
בוֹתי ַוּב ֲא ֶשׁר ֶא ְהיֶ ה ֲאנִ י
י־ה ָח ֵפץ ְל ָשׁ ְר ֵתנִ י יֵ ֵלְ בּ ִﬠ ְקּ ַ
ִ 26מ ֶ
ם־מ ָשׁ ְר ִתי ְו ִכי ִאישׁ יְ ָשׁ ֵרת א ִֹתי אֹתוֹ יְ ַכ ֵבּד
יִהיֶ ה גַ ְ
ָשׁם ְ
ָה ָאב׃
ן־ﬠת
ילנִ י ָא ִבי ִמ ֵ
ַ 27ﬠ ָתּה נִ ְב ֲה ָלה נַ ְפ ִשׁי ָוּמה א ַֹמר ַה ִצּ ֵ
מּוֹﬠד ַהזֶּ ה׃
אתי ַל ֵ
ל־כּן ָבּ ִ
מּוֹﬠד ַהזֶּ ה ַאַ ﬠ ֵ
ַה ֵ
ָ 28א ִבי גַּ ֵדּל ְכּבוֹד ְשׁ ֶמְ ו ִהנֵּ ה קוֹל עֹנֶ ה ִמ ָשּׁ ַמיִם גִּ ַדּ ְל ִתּי
ם־אגַ ְדּ ֶלנּוּ עוֹד׃
ְכבוֹדוֹ ְוגַ ֲ
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ְ 29ו ָה ָﬠם ָהע ְֹמ ִדים ָשׁם ָשׁ ְמעוּ וְ ָא ְמרוּ קוֹל ַר ַﬠם הוּא ְויֵ שׁ
ֵמ ֶהם ָא ְמרוּ ִכּי ַמ ְל ָאִ דּ ֶבּר ֵא ָליו׃
ֹאמר לֹא ְל ַמ ֲﬠנִ י ָהיָ ה ַהקּוֹל ַהזֶּ ה ִכּי
שׁוּﬠ וַ יּ ַ
 30וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ם־ל ַמ ַﬠנְ ֶכם׃
ִא ְ
עוֹלם ַהזֶּ ה נִ ְד ַחף
עוֹלם ַהזֶּ ה ְו ַשׂר ָה ָ
ַ 31ﬠ ָתּה נֶ ֱח ַרץ ִמ ְשׁ ַפּט ָה ָ
ְל ַמ ְד ֵחפוֹת׃
ל־א ָדם
ל־ה ָא ֶרץ ֶא ְמשָֹׁ כּ ָ
 32וַ ֲאנִ י ַכּ ֲא ֶשׁר ֶאנָּ ֵשׂא ֵמ ַﬠ ָ
ַא ֲח ָרי׃
הוֹציא ִכּי ְיִרזְ מוּן ְבּ ֵאיזֶ ה ָמוֶ ת יָ מוּת׃
ְ 33ו ַה ִמּלִּ ין ָה ֵאלֶּ ה ִ
יח ַחי
תּוֹרה ִכּי ַה ָמּ ִשׁ ַ
 34וַ יַּ ֲﬠנוּ אֹתוֹ ָה ָﬠם ָשׁ ַמ ְﬠנוּ ִמ ִפּי ַה ָ
ן־ה ָא ָדם
ֹאמר ַא ָתּה ִכּי נָ שׂא יִנָּ ֵשׂא ֶבּ ָ
עוֹלם ְו ֵאי תּ ַ
הוּא ְל ָ
ן־ה ָא ָדם׃
ִמי הוּא זֶ ה ֶבּ ָ
שׁוּﬠ עוֹד ְמ ַﬠט ִמזְ ָﬠר יָ ִאיר ָהאוֹר
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 35וַ יּ ֶ
ְל ֵﬠינֵ ֶיכם ְלכוּ ְלאוֹרוֹ ְבּ ִה ָמּ ְצאוֹ ֶפּן־יְ ַכ ֶסּה ֶא ְת ֶכם ַהח ֶֹשׁ
ל־א ֶשׁר לֹא יֵ ָדע׃
ְו ַהה ֵֹלַ בּח ֶֹשׁ יֵ לֵ ֶ א ֲ
זוֹר ַח ֲﬠ ֵל ֶיכם ְל ַמ ַﬠן ִתּ ְהיוּ
ַ 36ה ֲא ִמינוּ ָבאוֹר ָכּל־עוֹד הוּא ֵ
שׁוּﬠ וַ יִּ ָסּ ֵתר
ְבנֵ י ָהאוֹר ְו ַא ֲח ֵרי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ָה ַל יֵ ַ
יהם׃
ִמ ְפּנֵ ֶ
יהם׃
י־ﬠ ָשׂה אֹתוֹת ַר ִבּים ִל ְפנֵ ֶ
ְ 37ו ֵהם לֹא ֶה ֱא ִמינוּ לוֹ ַאף ִכּ ָ
ְ 38ל ַמלֹּאת ְדּ ַבר יְ ַשׁ ְﬠיָ הוּ ַהנָּ ִביא ֲא ֶשׁר ָא ָמר יְ הוָֹה ִמי
ל־מי נִ גְ ָל ָתה׃
רוֹﬠ יְ הוָֹה ַﬠ ִ
ֶה ֱא ִמין ִל ְשׁ ֻמ ָﬠ ֵתנוּ וּזְ ַ
הוֹסיף ֵלאמֹר׃
ל־כּן לְ ַה ֲא ִמין לֹא יָ כֹלוּ ִכּי יְ ַשׁ ְﬠיָ הוּ ִ
ְ 39ו ַﬠ ֵ
יהם
ן־יִראוּ ְב ֵﬠינֵ ֶ
ת־ל ָב ָבם ֶפּ ְ
יהם ְו ִה ְשׁ ִמין ֶא ְ
ֵ 40ה ַשׁע ֵﬠינֵ ֶ
אתי ָל ֶהם׃
וּל ָב ָבם יָ ִבין ְו ָשׁבוּ ְו ִר ֵפּ ִ
ְ
ת־כּבוֹדוֹ וַ יִּ נָּ ֵבא
ַ 41ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֵּ ה ִדּ ֵבּר יְ ַשׁ ְﬠיָ הוּ ַבּ ֲחזוֹתוֹ ֶא ְ
ָﬠ ָליו׃
ן־ה ָשּׂ ִרים ֶה ֱא ִמינוּ־בוֹ ַר ִבּים ַאַ בּ ֲﬠבוּר
אוּלם גַּ ם ִמ ַ
ָ
42
יהם ְל ִב ְל ִתּי יְ נֻ דּוּ ִמתּוְֹ ק ָה ָלם׃
רוּשׁים לֹא הוֹדוּ ְב ִפ ֶ
ַה ְפּ ִ
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יהם ִמ ְכּבוֹד ֱאל ִֹהים׃
ִ 43כּי ְכּבוֹד ֲאנָ ִשׁים יָ ָקר ְבּ ֵﬠינֵ ֶ
ֹא־בי הוּא ַמ ֲא ִמין
ֹאמר ַה ַמּ ֲא ִמין ִבּי ל ִ
שׁוּﬠ וַ יּ ַ
 44וַ יִּ ְק ָרא יֵ ַ
ם־בּשׁ ְֹל ִחי׃
ִכּי ִא ְ
ְ 45ו ָהר ֶֹאה א ִֹתי הוּא ר ֶֹאה ֶאת־שׁ ְֹל ִחי׃
ל־ה ַמּ ֲא ִמין ִבּי
עוֹלם ֲא ֶשׁר ָכּ ַ
ל־ה ָ
אתי ֶא ָ
 46וַ ֲאנִ י ְלאוֹר ָבּ ִ
יִשׁכֹּן ַבּ ֲח ֵשׁ ָכה׃
לֹא ְ
יִשׁ ְמ ֵרם ֲאנִ י לֹא ֶא ְשׁפֹּט
ת־דּ ָב ַרי ְולֹא ְ
יִשׁ ַמע ֶא ְ
ְ 47ו ִאישׁ ִכּי ְ
יﬠ
הוֹשׁ ַ
ם־ל ִ
אתי ִכּי ִא ְ
עוֹלם ָבּ ִ
ת־ה ָ
ֹא־ל ְשׁפֹּט ֶא ָ
אֹתוֹ ִכּי ל ִ
עוֹלם׃
ת־ה ָ
ֶא ָ
יִקּח ֲא ָמ ַרי יֵ שׁ שׁ ֵֹפט
ְ 48ו ִכי ְיִמ ַאס ִבּי ִאישׁ וְ לֹא ַ
יִשׁ ְפּ ֶטנּוּ ַבּיּוֹם
ר־יִשׁ ְפּ ֶטנּוּ ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי הוּא ְ
ֲא ֶשׁ ְ
ָה ַא ֲחרוֹן׃
ם־ה ָאב ֲא ֶשׁר ְשׁ ָל ַחנִ י
ִ 49כּי ֲאנִ י לֹא ִמלִּ ִבּי ִד ַבּ ְר ִתּי ִכי ִא ָ
ת־א ֶשׁר ֲא ַד ֵבּר׃
ת־א ֶשׁר א ַֹמר ְו ֶא ֲ
הוּא ִצוַּ נִ י ֶא ֲ
ת־א ֶשׁר ָא ַמר
ל־כּן ֶא ֲ
עוֹלם ִמ ְצוָ תוֹ ְו ַﬠ ֵ
ְ 50ויָ ַד ְﬠ ִתּי ִכּי ַחיֵּ י ָ
ֵא ַלי ָה ָאב ְל ַד ֵבּר אֹתוֹ ֶא ְשׁמֹר ְל ַד ֵבּר׃

13

שׁוּﬠ ִכּי ָבא זְ ָמנּוֹ
ג־ה ֶפּ ַסח וַ יֵּ ַדע יֵ ַ
וַ יְ ִהי ִל ְפנֵ י ַח ַ
ת־בּ ִח ָיריו ֲא ֶשׁר
ל־ה ָאב ְו ֶא ְ
ן־ה ָא ֶרץ ֶא ָ
ַל ֲﬠלוֹת ִמ ָ
ד־א ֲח ִרית׃
ָא ֵהב ָבּ ָא ֶרץ ֵמ ָאז ֵכּן ֲא ֵה ָבם ַﬠ ַ
הוּדה
עוּדה ְו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר נָ ַתן ַה ָשּׂ ָטן ְבּ ֵלב יְ ָ
ַ 2א ֲח ֵרי ִסיוּם ְס ָ
ישׁ־ק ִריּוֹת לְ ַה ְסגִּ יר אֹתוֹ׃
ן־שׁ ְמעוֹן ִא ְ
ֶבּ ִ
שׁוּﬠ ִכּי ָה ָאב נָ ַתן ְבּיָ דוֹ ֶאת־כֹּל ְו ִכי הוּא ֵמ ֵאת
 3וַ יֵּ ַדע יֵ ַ
ל־אל ִֹהים יָ שׁוּב׃
ֱאל ִֹהים יָ ָצא ְו ֶא ֱ
ת־בּגָ ָדיו וַ יַּ ְחגֹּר ִמ ְט ַפּ ַחת
 4וַ יָּ ָקם ֵמ ַﬠל ַה ֻשּׁ ְל ָחן וַ יִּ ְפשֹׁט ֶא ְ
ל־מ ְתנָ יו׃
ַﬠ ָ
ְ 5ו ַא ַחר יָ ַצק ַמיִם ְבּ ִכיּוֹר וַ יָּ ֶחל ִל ְרחֹץ ַרגְ לֵ י ַת ְל ִמ ָידיו
חוֹתן ַבּ ִמּ ְט ַפּ ַחת ֲא ֶשׁר־הוּא ָחגוּר ָבּהּ׃
ְו ִל ְמ ָ

13:6—13:18
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ל־שׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס ְוהוּא ָא ַמר ֵא ָליו ַה ַא ָתּה ֲאדֹנִ י
 6וַ יָּ בֹא ֶא ִ
ת־רגְ ָלי׃
ִתּ ְר ַחץ ֶא ַ
ֹאמר ֵא ָליו ֵאת ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ע ֶֹשׂה ָבזֶ ה
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 7וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
י־כן ַתּ ְשׂ ִכּיל׃
ֹא־ת ַדע ַﬠ ָתּה ַאַ א ֲח ֵר ֵ
ל ֵ
עוֹלם וַ יַּ ַﬠן אֹתוֹ
ֹא־ת ְר ַחץ ַרגְ ַלי ְל ָ
ֹאמר ֵא ָליו ֶפּ ְטרוֹס ל ִ
 8וַ יּ ֶ
ין־לֵ ח ֶלק ִﬠ ָמּ ִדי׃
שׁוּﬠ ִאם־לֹא ֶא ְר ָח ְצֵ א ְ
יֵ ַ
ת־רגְ לַ י
ֹאמר ֵא ָליו ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס ִבּי ֲאדֹנִ י לֹא ְל ַבד ֶא ַ
 9וַ יּ ֶ
ֹאשׁי׃
ִכּי ִאם־גַּ ם ֶאת־יָ ַדי ְו ֶאת־ר ִ
זוּל ִתי
שׁוּﬠ ַה ְמ ֻר ָחץ ֵאין־לוֹ ִל ְרחֹץ עוֹד ָ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 10וַ יּ ֶ
הוֹרים ֲא ָבל
ת־רגְ ָליו ִכּי ֻכלּוֹ ָטהוֹר הוּא ְו ַא ֶתּם ִהנְּ ֶכם ְט ִ
ֶא ַ
לֹא ֻכלְּ ֶכם׃
ל־כּן ָא ַמר לֹא ֻכלְּ ֶכם
ִ 11כּי יָ ַדע אֹתוֹ ֲא ֶשׁר יַ ְסגִּ ֶירנּוּ ַﬠ ֵ
הוֹרים׃
ְט ִ
ת־בּגָ ָדיו ָשׁב
יהם ְו ָל ַבשׁ ֶא ְ
ת־רגְ ֵל ֶ
ְ 12ו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ָר ַחץ ֶא ַ
יהם ַהיְ ַד ְﬠ ֶתּם ַמה־זֹּאת ָﬠ ִשׂ ִיתי ָל ֶכם׃
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ יֵּ ֶשׁב וַ יּ ֶ
ֹא־לי ֵכן
יט ְב ֶתּם ִל ְקר ִ
ַ 13א ֶתּם ק ִֹראים־לִ י ַר ִבּי ְו ָאדוֹן ְו ֵה ַ
י־אנִ י הוּא׃
ִכּ ֲ
ת־רגְ ֵל ֶיכם
ם־אנִ י ָה ָאדוֹן ְו ָה ַר ִבּי ָר ַח ְצ ִתּי ֶא ַ
ל־כּן ִא ֲ
ְ 14ו ַﬠ ֵ
ת־רגְ ֵלי ָא ִחיו׃
ם־א ֶתּם ִל ְרחֹץ ִאישׁ ִאישׁ ֶא ַ
ֲﬠ ֵל ֶיכם גַּ ַ
ם־א ֶתּם ַכּ ֲא ֶשׁר
מוֹפ ְת ֶכם ְל ַמ ַﬠן ַתּ ֲﬠשׂוּן גַּ ַ
ִ 15כּי ֲאנִ י הוּא ֶ
ָﬠ ִשׂ ִיתי ָל ֶכם ָאנִ י׃
ָ 16א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ֵאין ָה ֶﬠ ֶבד גָּ דוֹל ֵמ ֲאדֹנָ יו ְו ֵאין
יח ַרב ִמשּׁ ְֹלחוֹ׃
ַה ָשּׁ ִל ַ
ם־כּן ַתּ ֲﬠשׂוּן׃
ְ 17ו ִאם־יְ ַד ְﬠ ֶתּם זֹאת ַא ְשׁ ֵר ֶיכם ִא ֵ
ת־א ֶשׁר
ל־כּלְּ ֶכם ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֵכן ִכּי יָ ַד ְﬠ ִתּי ֶא ֲ
ְ 18ולֹא ַﬠ ֻ
אוֹכל ַל ְח ִמי ִהגְ ִדּיל
י־בם ַאְ ל ַמ ַﬠן יָ קוּם ַה ָכּתוּב ֵ
ָבּ ַח ְר ִתּ ָ
ָﬠ ַלי ֲﬠ ֵקב׃
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ֵ 19מ ַﬠ ָתּה ֲאנִ י ַמגִּ יד ָל ֶכם ָדּ ָבר ֶט ֶרם בֹּאוֹ ְל ַמ ַﬠן ַתּ ֲא ִמינוּ
ַא ֲח ֵרי בֹאוֹ ִכּי ֲאנִ י הוּא׃
ת־מי ֲא ֶשׁר ֶא ְשׁ ַלח
ָ 20א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ַה ְמ ַק ֵבּל ֶא ִ
ָפּנַ י הוּא ְמ ַק ֵבּל ְו ַה ְמ ַק ֵבּל ָפּנַ י הוּא ְמ ַק ֵבּל ְפּנֵ י שֹׁלְ ִחי׃
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה וַ ִתּ ָפּ ֶﬠם רוּחוֹ
שׁוּﬠ ֶא ַ
 21וַ יְ ִהי ְכּ ַד ֵבּר יֵ ַ
ְב ִק ְרבּוֹ וַ יַּגֵּ ד ָל ֶהם ֵלאמֹר ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי ֶא ָחד
ִמ ֶכּם יַ ְסגִּ יר א ִֹתי׃
ל־מי
 22וַ יִּ ְת ָראוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ָפּנִ ים ְבּ ָפנִ ים ִכּי לֹא יָ ְדעוּ ַﬠ ִ
ִד ֵבּר׃
ל־חיקוֹ׃
שׁוּﬠ ֲא ֵהבוֹ נִ ְשׁ ַﬠן ַﬠ ֵ
ְ 23ו ֶא ָחד ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיו ֲא ֶשׁר יֵ ַ
ֹאמר ֵאלָ יו ֱא ָמר־נָ א
 24וַ יִּ ְר ָמז־לוֹ ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס וַ יּ ֶ
ִמי־הוּא זֶ ה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָﬠ ָליו׃
ֹאמר ֵא ָליו ֲאדֹנִ י ִמי הוּא׃
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
ארי יֵ ַ
ל־צוְּ ֵ
 25וַ יִפֹּל ַﬠ ַ
יה לּוֹ
רוּסה וּנְ ַת ִתּ ָ
שׁוּﬠ זֶ ה הוּא ֲא ֶשׁר ֶא ְט ָבּל־לוֹ ְפ ָ
 26וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ן־שׁ ְמעוֹן
הוּדה ֶבּ ִ
רוּסה וַ יִּ ָק ֶח ָה וַ יִּ ְתּנֶ ָה ֶאל־יְ ָ
ת־ה ְפּ ָ
וַ יִּ ְטבֹּל ֶא ַ
ישׁ־ק ִריּוֹת׃
ִא ְ
ֹאמר
ל־ק ְרבּוֹ וַ יּ ֶ
רוּסה ָבּא ַה ָשּׂ ָטן ֶא ִ
ת־ה ְפּ ָ
ְ 27ו ַא ֲח ֵרי ָא ְכלוֹ ֶא ַ
ר־תּ ֲﬠ ֶשׂה ַמ ֵהר וַ ֲﬠ ֵשׂה׃
שׁוּﬠ ֵאת ֲא ֶשׁ ַ
ֵא ָליו יֵ ַ
ל־מה ִד ֶבּר
ן־היּ ְֹשׁ ִבים ָשׁם ַבּ ְמּ ִס ָיבּה ַﬠ ֶ
ְ 28ולֹא־יָ ַדע ִאישׁ ִמ ַ
ֵא ָליו ָכּזֹאת׃
הוּדה
ִ 29כּי יֵ שׁ ֲא ֶשׁר ָח ְשׁבוּ ִבּ ְהיוֹת ְצרוֹר ַה ֶכּ ֶסף ְבּיַ ד יְ ָ
ת־א ֶשׁר יֶ ְח ַסר ָלנוּ ֶל ָחג
שׁוּﬠ ְקנֵ ה־נָ א ֶא ֲ
ל־כּן ָא ַמר ֵא ָליו יֵ ַ
ַﬠ ֵ
אוֹ ְתּנָ א ָד ָבר ַל ֲﬠנִ יִּ ים׃
ל־פּיו יָ ָצא ִפ ְתאֹם וַ יְ ִהי
רוּסה ֶא ִ
ת־ה ְפּ ָ
ְ 30והוּא ְבּ ַק ְחתּוֹ ֶא ַ
ָליְ ָלה׃
ן־ה ָא ָדם
שׁוּﬠ ַﬠ ָתּה נֶ ְא ָדּר ֶבּ ָ
ֹאמר יֵ ַ
 31וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר יָ ָצא וַ יּ ֶ
ְבּ ָכבוֹד וּבוֹ ֱאל ִֹהים ְבּ ָכבוֹד נֶ ְא ָדּר׃
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 32וֵ אל ִֹהים הוּא יַ ְא ִדּיר אֹתוֹ ִבּ ְכבוֹדוֹ ְוגַ ם־יָ ִחישׁ ְל ַה ְא ִדּירוֹ׃
עוֹד־מ ַﬠט ִמזְ ָﬠר ֵא ֵשׁב ִﬠ ָמּ ֶכם ְו ַא ֶתּם
ְ
ָ 33בּנַ י ַהיְ ָק ִרים
ל־א ֶשׁר ֲאנִ י
הוּדים ִכּי ֶא ֲ
ל־היְּ ִ
ְתּ ַב ְקשׁוּנִ י ְו ַכ ֲא ֶשׁר ָא ַמ ְר ִתּי ֶא ַ
ם־א ֵל ֶיכם׃
תוּכלוּ ָלבֹא ָשׁ ָמּה ֵכּן ֲאנִ י א ֵֹמר ַﬠ ָתּה גַּ ֲ
ה ֵֹל לֹא ְ
ִ 34הנֵּ ה ִמ ְצוָ ה ֲח ָד ָשׁה ֲאנִ י נ ֵֹתן לָ ֶכם ְל ַא ֲה ָבה ִאישׁ
ם־א ֶתּם ִאישׁ
ת־ר ֵﬠהוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ָא ַה ְב ִתי ֶא ְת ֶכם ֵכּן גַּ ַ
ֶא ֵ
ת־ר ֵﬠהוּ ֶתּ ֱא ָהבוּן׃
ֶא ֵ
ָ 35בּזֹאת יֵ ְדעוּ ֻכלָּ ם ִכּי ַתּ ְל ִמ ַידי ַא ֶתּם ִאם ַא ֲה ַבת ֵר ִﬠים
ָתּ ִלין ֵבּינֵ ֶיכם׃
ֹאמר ֵא ָליו ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס ֲאדֹנִ י ָאנָ ה ַא ָתּה ה ֵֹל וַ יַּ ַﬠן
 36וַ יּ ֶ
ֹא־תוּכל ָל ֶל ֶכת ַא ֲח ַרי ַכּיּוֹם ַא
ַ
ל־א ֶשׁר ֲאנִ י ה ֵֹל ל
שׁוּﬠ ֶא ֲ
יֵ ַ
ִהנֵּ ה יָ ִמים ָבּ ִאים ְו ָה ַל ְכ ָתּ ַא ֲח ָרי׃
ֹא־אוּכל ָל ֶל ֶכת
ַ
ל־מה ל
ֹאמר ֵא ָליו ֶפ ְטרוֹס ֲאדֹנִ י ַﬠ ֶ
 37וַ יּ ֶ
ַא ֲח ֶריַ כּיּוֹם ֲהלֹא ֶאת־נַ ְפ ִשׁי ֶא ֵתּן ַבּ ֲﬠ ֶד׃
שׁוּﬠ ֲה ִת ֵתּן ֶאת־נַ ְפ ְשַׁ בּ ֲﬠ ִדי ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר
 38וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
שׁ־בּי ָשׁלֹשׁ ְפּ ָﬠ ִמים׃
ד־א ֶשׁר ְתּ ַכ ֶח ִ
יִק ָרא ַה ַתּ ְרנְ גֹל ַﬠ ֲ
ָל לֹא ְ

14

מוֹ־כן ַה ֲא ִמינוּ
ַאל־יֵ ַחת ִל ְבּ ֶכם ַה ֲא ִמינוּ ֵבאל ִֹהים ְוּכ ֵ
ִבּי׃
יִיתי
לוּלא ֵכן ָה ִ
ְ 2מעוֹנוֹת ַרבּוֹת נִ ְמ ָצאוֹת ְבּ ֵבית ָא ִבי ִכּי ֵ
ַמגִּ יד ָל ֶכם וַ ֲאנִ י ה ֵֹלְ ל ָה ִכין ָל ֶכם ָמקוֹם׃
ְ 3ו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ֵא ֵלְ ו ָא ִכין ָמקוֹם ָל ֶכם שׁוֹב ָאשׁוּב ְו ָל ַק ְח ִתּי
ֶא ְת ֶכם ֵא ָלי ְל ַמ ַﬠן ִתּ ְהיוּ ִﬠ ִמּי ָשׁם ַבּ ֲא ֶשׁר ֶא ְהיֶ ה׃
ת־ה ֶדּ ֶר יְ ַד ְﬠ ֶתּם׃
ְ 4ו ַא ֶתּם יְ ַד ְﬠ ֶתּם ָאנָ א ֲאנִ י ה ֵֹלְ וגַ ם ֶא ַ
תּוֹמא ֲאדֹנִ י לֹא יָ ַד ְﬠנוּ ָאנָ ה ַא ָתּה ה ֵֹל
ֹאמר ֵא ָליו ָ
 5וַ יּ ֶ
ת־ה ָדּ ֶר׃
ְו ֵא ָיכה נֵ ַדע ֶא ַ
שׁוּﬠ ָאנ ִֹכי ַה ֶדּ ֶרְ ו ָה ֱא ֶמת ְו ַה ַחיִּ ים ְו ִאישׁ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 6וַ יּ ֶ
ל־ה ָאב ִבּ ְל ִתּי ַﬠל־יָ ִדי׃
לֹא־יָ בֹא ֶא ָ
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ת־א ִבי ֵוּמ ַﬠ ָתּה יְ ַד ְﬠ ֶתּם
 7לוּ א ִֹתי יְ ַד ְﬠ ֶתּם יְ ַד ְﬠ ֶתּם גַּ ם ֶא ָ
ם־ר ִא ֶיתם אֹתוֹ׃
אֹתוֹ ְוגַ ְ
ת־ה ָאב ְו ַרב
ילפּוֹס ֲאדֹנִ י ַה ְר ֵאנוּ נָ א ֶא ָ
ֹאמר ֵא ָליו ִפ ִ
 8וַ יּ ֶ
ָלנוּ׃
יִיתי ִﬠ ָמּ ֶכם ֲה ֶט ֶרם
שׁוּﬠ ֲהלֹא יָ ִמים ַר ִבּים ָה ִ
ֹאמר ֵאלָ יו יֵ ַ
 9וַ יּ ֶ
ת־ה ָאב ְו ָל ָמּה־זֶּ ה
ילפּוֹס ָהר ֶֹאה א ִֹתי ר ֶֹאה ֶא ָ
ֵתּ ַדע א ִֹתי ִפּ ִ
ת־ה ָאב׃
ֹאמר ַה ְר ֵאנוּ ֶא ָ
ת ַ
ֲ 10ה ִכי לֹא ַת ֲא ִמין ִכּי ֲאנִ י ָב ָאב ְו ָה ָאב ִבּי ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר
ֹא־מלִּ ִבּי ֲאנִ י ד ֵֹבר ִכּי ָה ָאב ַהשּׁ ֵֹכן ִבּי
ֲאנִ י ד ֵֹבר ֲא ֵל ֶיכם ל ִ
לּוֹתיו׃
הוּא פ ֵֹﬠל ִבּי ְפּ ֻﬠ ָ
י־אנִ י ָב ָאב ְו ָה ָאב ִבּי ְו ִאם־לֹא ַה ֲא ִמינוּ לִ י
ַ 11ה ֲא ִמינוּ ִלי ִכּ ֲ
ִבּגְ ַלל ַה ְפּ ֻﬠלּוֹת ָה ֵאלֶּ ה׃
ת־ה ַמּ ֲﬠ ִשׂים
ָ 12א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ַה ַמּ ֲא ִמין ִבּי ֶא ַ
ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ע ֶֹשׂה יַ ֲﬠ ֶשׂה גַ ם־הוּא וּגְ דֹלוֹת ֵמ ֵאלֶּ ה יַ ֲﬠ ֶשׂה ִכּי
ל־א ִבי ָאנ ִֹכי ה ֵֹל׃
ֶא ָ
ל־א ֶשׁר ִתּ ְשׁ ֲאלוּ ִב ְשׁ ִמי אֹתוֹ ֶא ֱﬠ ֶשׂה לְ ַב ֲﬠבוּר יִגְ ַדּל
ְ 13ו ָכ ֲ
ְכּבוֹד ָה ָאב ִבּ ְבנוֹ׃
ל־דּ ָבר ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ֲאלוּ ִב ְשׁ ִמי ֲאנִ י ֶא ֱﬠ ֶשׂנּוּ׃
ָ 14כּ ָ
צתי ִתּ ְשׁמֹרוּ׃
ם־א ַה ְב ֶתּם א ִֹתי ֶאת־ ְִ ֹמ ַ
ִ 15א ֲ
ר־יִשׁכֹּן
 16וַ ֲאנִ י ֲא ַחלֶּ ה ְפנֵ י ָה ָאב וְ ֵיִתּן לָ ֶכם ֵמלִ יץ ַא ֵחר ֲא ֶשׁ ְ
י־ﬠד׃
ִא ְתּ ֶכם ֲﬠ ֵד ַ
עוֹלם לֹא־יָ כֹל ְל ַק ְבּלוֹ
רוּח ָה ֱא ֶמת ֲא ֶשׁר ָה ָ
ֲ 17הלֹא הוּא ַ
ַבּ ֲא ֶשׁר לֹא ְיִר ֶאנּוּ ְולֹא יֵ ָד ֶﬠנּוּ ְו ַא ֶתּם יְ ַד ְﬠ ֶתּם אֹתוֹ ִכּי הוּא
תוֹכ ֶכם׃
יִהיֶ ה ְבּ ְ
ף־היֹה ְ
שׁ ֵֹכן ִא ְתּ ֶכם ְו ַא ָ
תוֹמים ִכּי בֹא ָאבֹא ֲא ֵל ֶיכם׃
 18וַ ֲאנִ י לֹא ֶא ֱﬠזָ ְב ֶכם יְ ִ
יוֹסיף ִל ְראוֹת א ִֹתי ְו ַא ֶתּם
עוֹלם לֹא ִ
 19עוֹד ְמ ַﬠט ִמזְ ָﬠר וְ ָה ָ
ם־א ֶתּם ִתּ ְחיוּן׃
י־אנִ י ַחי ְו ֵכן גַּ ַ
ִתּ ְר ֻאנִ י ִכּ ֲ

14:20—15:2
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י־אנִ י ְב ָא ִבי ְו ַא ֶתּם ִבּי וַ ֲאנִ י ָב ֶכם׃
ַ 20בּיּוֹם ַההוּא ֵתּ ְדעוּ ִכּ ֲ
שׂוֹתן זֶ ה הוּא ֲא ֶשׁר
ִ 21מי ֲא ֶשׁר ִמ ְצ ַתי ִאתּוֹ ְושׁ ֵֹמר ַל ֲﬠ ָ
יֶ ֱא ָה ַבנִ י ְוא ֲֹה ִבי ָאהוּב ְל ָא ִבי וַ ֲאנִ י א ֲֹה ֵבהוּ ְו ֵא ָליו ֶא ְתוַ ָדּע׃
ישׁ־ק ִריּוֹת ְו ֵא ָיכה ֲאדֹנִ י
הוּדה לֹא ִא ְ
ֹאמר ֵאלָ יו יְ ָ
 22וַ יּ ֶ
עוֹלם׃
ִתּ ְק ֶרינָ ה ָכ ֵאלֶּ ה ִכּי ָתבֹא לְ ִה ְתוַ ַדּע ֵא ֵלינוּ ְולֹא ָל ָ
יִשׁמֹר
ֹאמר ֵא ָליו ִאישׁ ִכּי יֶ ֱא ָה ַבנִ י ְ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
 23וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ת־דּ ָב ַרי ְו ָא ִבי יֶ ֱא ַהב אֹתוֹ ְו ֵא ָליו נָ בֹא ְו ָשׁ ַכנּוּ ִאתּוֹ׃
ֶא ְ
ת־דּ ָב ָרי
יִשׁמֹר ֶא ְ
ְ 24ו ִאישׁ ֲא ֶשׁר לֹא יֶ ֱא ָה ַבנִ י הוּא לֹא ְ
ם־מ ִפּי ָה ָאב
ְו ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם לֹא ִמלִּ ִבּי יָ ָצאוּ ִכּי ִא ִ
ֲא ֶשׁר ְשׁ ָל ָחנִ י׃
ת־אלֶּ ה ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶיכם ְבּעוֹד ִשׁ ְב ִתּי ִﬠ ָמּ ֶכם׃
ֶ 25א ֵ
ר־יִשׁ ָל ֵחהוּ ָה ָאב ִבּ ְשׁ ִמי
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ֲא ֶשׁ ְ
ְ 26ו ַה ֵמּ ִליץ הוּא ַ
ר־הגַּ ְד ִתּי לָ ֶכם׃
יְ ַל ֶמּ ְד ֶכם ֶאת־כֹּל ְו ָאז ִתּזְ ְכּרוּ כֹּל ֲא ֶשׁ ִ
לוֹמי ֲאנִ י נ ֵֹתן ָל ֶכם
ת־שׁ ִ
יח ָל ֶכם ֶא ְ
ְ 27ו ַﬠ ָתּה ָשׁלוֹם ֲאנִ י ַמנִּ ַ
ל־יִרגַּ ז לִ ְבּ ֶכם
עוֹלם ֲאנִ י נ ֵֹתן לָ ֶכם ַא ְ
לֹא ַכ ַא ֶשׁר ֵיִתּן ָה ָ
ְו ַאל־יֵ ָחת׃
ר־א ַמ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶיכם ִכּי ֵא ֵלִ מ ֶכּם
ֲ 28הלֹא ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ֵאת ֲא ֶשׁ ָ
יִיתם ְשׂ ֵמ ִחים
ְועוֹד ֲאשׁוּב ֲא ֵל ֶיכם לוּ ֲא ַה ְב ֶתּם א ִֹתי ֱה ֶ
ל־ה ָאב ִכּי ָה ָאב גָּ דוֹל ִמ ֶמּנִּ י׃
ְבּ ָא ְמ ִרי ָל ֶכם ִכּי־ה ֵֹלֲ אנִ י ֶא ָ
ְ 29ו ַﬠ ָתּה ִהגַּ ְד ִתּי ָל ֶכם ַה ָדּ ָבר ֶט ֶרם בֹּאוֹ ְל ַב ֲﬠבוּר ַתּ ֲא ִמינוּ
ַא ֲח ֵרי בֹאוֹ׃
ֹא־אוּכל עוֹד ְל ַה ְרבּוֹת ֲא ָמ ִרים ִﬠ ָמּ ֶכם ִמ ְפּנֵ י
ַ
 30וַ ֲאנִ י ל
אוּמה׃
ל־מ ָ
עוֹלם ֲא ֶשׁר יָ בֹא ְוהוּא ֵאין־לוֹ ֵח ֶלק ִבּי ָכּ ְ
ר־ה ָ
ַשׂ ָ
ת־ה ָאב ְוע ֶֹשׂה
עוֹלם ִכּי ֲאנִ י א ֵֹהב ֶא ָ
ַ 31רק ְל ַב ֲﬠבוּר יֵ ַדע ָה ָ
ֲאנִ י ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוַּ נִ י ָה ָאב ְלכוּ ְונֵ ְל ָכה ִמזֶּ ה׃
ָאנ ִֹכי ַהגֶּ ֶפן גֶּ ֶפן ֱא ֶמת ְו ָא ִבי ַהכּ ֵֹרם׃
מוֹרה ִמ ֶמּנִּ י ֲא ֶשׁר לֹא ַת ֲﬠ ֶשׂה ֲﬠנָ ִבים
ָ 2כּל־זְ ָ
ת־פּ ְריָ הּ׃
יְ ְכ ְר ֶתנָּ ה וַ ֲא ֶשׁר ַתּ ֲﬠ ֶשׂה ֲﬠנָ ִבים יְ ַקיְ ֶמנָּ ה ְל ַה ְרבּוֹת ֶא ִ
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ל־פּי ְד ָב ַרי ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי
ְ 3ו ַא ֶתּם זַ ִכּים ִהנְּ ֶכם ַכּיּוֹם ַﬠ ִ
ֲא ֵל ֶיכם׃
ֱ 4היוּ ְד ֵב ִקים ִבּי וַ ֲאנִ י ָב ֶכם ִכּי ַכּ ֲא ֶשׁר ַהזְּ מ ָֹרה ְפּ ִרי
ם־א ֶתּם
יה ִאם־לֹא ָד ְב ָקה ַבגָּ ֶפן ֵכּן גַּ ַ
ל־תּ ֲﬠ ֶשׂה ֵמ ֵא ֶל ָ
ַב ַ
ִאם־לֹא ִת ְד ְבּקוּן ִבּי׃
ֲ 5אנ ִֹכי ַהגֶּ ֶפן ְו ַא ֶתּם ַהזְּ מֹרוֹת ַה ָדּ ֵבק ִבּי ְו ֲאנִ י בוֹ הוּא יְ ַשׁוֶּ ה
אוּמה׃
תוּכלוּ ֲﬠשׂוֹת ְמ ָ
רֹב ֶפּ ִרי ִכּי ִבּ ְל ָﬠ ַדי לֹא ְ
יִיבשׁ
ִ 6מי ֲא ֶשׁר לֹא ְיִד ַבּק ִבי יַ ְשׁ ִל ֻיכהוּ ְכּנֵ ֶצר ֲא ֶשׁר ָ
ְוּמק ֵֹשׁשׁ יְ ק ְֹשׁ ֶשׁנּוּ וּנְ ָתנוֹ ָל ֵאשׁ ְו ָהיָ ה ְל ָב ֵﬠר׃
ם־בּי ַא ֶתּם ְדּ ֵב ִקים ְוּד ָב ַרי ְשׁ ֻמ ִרים ָבּ ֶכם ִתּ ְשׁ ֲאלוּ ְויֵ ָﬠ ֶשׂה
ִ 7א ִ
ל־מ ְשׁ ֲאלוֹת ִל ְבּ ֶכם׃
ָל ֶכם ְכּ ָכ ִ
יִיתם לִ י
י־ת ֲﬠשׂוּ רֹב ֶפּ ִרי ִו ְה ֶ
ְ 8בּזֹאת יִגְ ַדּל ְכּבוֹד ָא ִבי ִכּ ַ
ְל ַת ְל ִמ ִידים׃
ַ 9כּ ֲא ֶשׁר ֲא ַהב א ִֹתי ָה ָאב ֵכּן ָא ַה ְב ִתּי ֶא ְת ֶכם ֲחסוּ ְב ַא ֲה ָב ִתי
ָתּ ִמיד׃
ת־מ ְצ ַתי ִתּ ְשׁ ְמרוּ ֶתּ ֱחסוּ ְב ַא ֲה ָב ִתי ָתּ ִמיד ַכּ ֲא ֶשׁר
ִ 10אם ֶא ִ
ם־אנ ִֹכי ִמ ְצת ָא ִבי ָשׁ ַמ ְר ִתּי ְו ֶא ֱח ֶסה ְב ַא ֲה ָבתוֹ ָתּ ִמיד׃
גַּ ֲ
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלה ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶיכם ְל ַב ֲﬠבוּר ִתּ ְהיֶ ה
ֶ 11א ַ
ִשׂ ְמ ָח ִתי ֲﬠ ֵל ֶיכם ְו ִשׂ ְמ ַח ְת ֶכם ִתּ ָמּ ֵלא נַ ְפ ֵשׁ ֶכם׃
ת־א ִחיו ַכּ ֲא ֶשׁר ֲאנ ִֹכי
ְ 12וזֹאת ִהיא ְמ ְצוָ ִתי ְל ַא ֲה ָבה ִאישׁ ֶא ָ
ָא ַה ְב ִתּי ֶא ְת ֶכם׃
ֵ 13אין ְל ִאישׁ ַא ֲה ָבה ַר ָבּה ֵמ ֲא ֶשׁר ִאם ֵיִתּן ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ְבּ ַﬠד
יְ ִד ָידיו׃
ר־אנ ִֹכי
ם־תּ ֲﬠשׂוּ ֵאת ֲא ֶשׁ ֲ
ְ 14ו ַא ֶתּם יְ ִד ַידי ִהנְּ ֶכם ַרק ִא ַ
ְמ ַצוֶּ ה ֶא ְת ֶכם׃
 15לֹא עוֹד ֲﬠ ָב ִדים ֶא ְק ָרא ָל ֶכם ִכּי ָה ֶﬠ ֶבד ֵאינֶ נּוּ י ֵֹד ַﬠ
הוֹד ְﬠ ִתּי
אתי יְ ִד ַידי ִכּי ַ
ת־א ֶשׁר ֲאדֹנָ יו ע ֶֹשׂה ַאָ ל ֶכם ָק ָר ִ
ֶא ֲ
ֶא ְת ֶכם כֹּל ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי ִמ ִפּי ָא ִבי׃
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ק־אנִ י ָבּ ַח ְר ִתּי ָבּ ֶכם וַ ֲאנִ י ִמנִּ ִיתי
 16לֹא ַא ֶתּם ְבּ ַח ְר ֶתּם ִבּי ַר ֲ
ל־דּ ָבר
וּפ ְריְ ֶכם יַ ֲﬠמֹד ָל ַﬠד ְו ָכ ָ
ֶא ְת ֶכם ָל ֶל ֶכת ְו ַל ֲﬠשׂוֹת ֶפּ ִרי ֶ
ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ֲאלוּ ֵמ ֵאת ָה ָאב ִבּ ְשׁ ִמי אֹתוֹ ֵיִתּן ָל ֶכם׃
ְ 17וזֹאת ִהיא ַה ִמּ ְצוָ ה ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ְמ ַצוֶּ ה ֶא ְת ֶכם ִכּי ִאישׁ
ת־ר ֵﬠהוּ ֶתּ ֱא ָהבוּן׃
ֶא ֵ
יִשׂנָ א ֶא ְת ֶכם ֲהלֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי א ִֹתי ָשׂנֵ א
עוֹלם ְ
ם־ה ָ
ִ 18א ָ
ִל ְפנֵ ֶיכם׃
עוֹלם יֶ ֱא ַהב ֵאת ֲא ֶשׁר־לוֹ ַא
עוֹלם ָה ָ
ן־ה ָ
יִיתם ִמ ָ
 19לוּ ֱה ֶ
עוֹלם
ן־ה ָ
עוֹלם וַ ֲאנִ י ָב ַח ְר ִתּי ָב ֶכם ִמ ָ
ן־ה ָ
י־אין ַא ֶתּם ִמ ָ
יַ ַﬠן ִכּ ֵ
עוֹלם׃
יִשׂנָ א ֶא ְת ֶכם ָה ָ
ל־כּן ְ
ַﬠ ֵ
ת־ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָא ַמ ְר ִתּי ָל ֶכם ָה ֶﬠ ֶבד ֵאינֶ נּוּ
 20זִ ְכרוּ ֶא ַ
ם־שׁ ְמרוּ
ם־א ְת ֶכם ְיִרדֹּפוּ ִא ָ
ם־ר ְדפוּ א ִֹתי גַּ ֶ
גָ דוֹל ֵמ ֲאדֹנָ יו ִא ָ
יִשׁמֹרוּ׃
ת־דּ ְב ֵר ֶיכם ְ
ת־דּ ָב ַרי גַּ ם ֶא ִ
ֶא ְ
ל־אלֶּ ה יַ ֲﬠשׂוּ ָל ֶכם ַבּ ֲﬠבוּר ְשׁ ִמי ִכּי ֵאינָ ם י ְֹד ִﬠים
ֲ 21א ָבל ָכּ ֵ
ֶאת־שׁ ְֹל ִחי׃
יהם ֵח ְטא ֲא ָבל
הוּשׁת ֲﬠ ֵל ֶ
אתי ְו ִהגַּ ְד ִתּי ָל ֶהם לֹא ַ
לוּלי ָב ִ
ֵ 22
ֹאתם׃
ל־חטּ ָ
יהם ַﬠ ַ
ַﬠ ָתּה ֵאין ַמ ֲﬠנֶ ה ְבּ ִפ ֶ
ת־א ִבי׃
ם־א ָ
ַ 23השּׂנֵ א א ִֹתי הוּא שׂנֵ א גַּ ֶ
יהם ַה ַמּ ֲﬠ ִשׂים ֲא ֶשׁר לֹא ֲﬠ ָשׂה ִאישׁ
לוּלי ָﬠ ִשׂ ִיתי ִל ְפנֵ ֶ
ֵ 24
ת־מ ֲﬠ ַשׂי
יהם ֵח ְטא ֲא ָבל ַﬠ ָתּה ָראוּ ֶא ַ
ֹא־הוּשׁת ֲﬠ ֵל ֶ
ַ
ַא ֵחר ל
ת־א ִבי׃
וַ יִּ ְשׂנְ אוּ גַ ם־א ִֹתי ְוגַ ם ֶא ָ
תוֹר ָתם ְו ִשׂינְ ַאת ִחנָּ ם
ַ 25אְ ל ַמלֹּאת ַה ָדּ ָבר ַה ָכּתוּב ְבּ ָ
ְשׂנֵ אוּנִ י׃
ַ 26אַ כּ ֲא ֶשׁר יָ בֹא ַה ֵמּ ִליץ ֲא ֶשׁר ֶא ְשׁ ָל ֶחנּוּ ֲאלֵ ֶיכם ֵמ ֵאת
רוּח ָה ֱא ֶמת ַהיּ ֵֹצא ִמ ְמּקוֹר ָה ָאב הוּא
ָה ָאב ֲהלֹא הוּא ַ
ד־לי׃
יָ ֶﬠ ִ
יִיתם ִﬠ ָמּ ִדי ֵמרֹאשׁ׃
ם־א ֶתּם ָתּ ִﬠידוּ ִלי ִכּי ֱה ֶ
ְ 27וגַ ַ
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ת־אלֶּ ה ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶיכם ְל ַמ ַﬠן לֹא ִת ָכּ ֵשׁלוּ׃
ֶא ֵ
יﬠ ַהזְּ ָמן
ֵ 2הם יְ נַ דּוּ ֶא ְת ֶכם ִמתּוַֹ ה ָקּ ָהל ְו ַאף ִהגִּ ַ
ֲא ֶשׁר ָכּל־ה ֵֹרג ֶא ְת ֶכם יַ ֲחשֹׁב ְבּ ִלבּוֹ ִכּי ָק ְר ָבּן הוּא ַמ ְק ִריב
ֵלאל ִֹהים׃
ת־א ִבי ְוגַ ם־א ִֹתי לֹא
ם־א ָ
ת־אלֶּ ה יַ ֲﬠשׂוּ ָל ֶכם ִכּי גַּ ֶ
ְ 3ו ֶא ֵ
יָ ָדעוּ׃
ת־אלֶּ ה ְל ַמ ַﬠן ִתּזְ ְכּרוּ א ָֹתם ְבּ ִﬠ ָתּם ִכּי ֲאנִ י
 4וָ ַאגִּ יד לָ ֶכם ֶא ֵ
ַה ְמ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶיכם ְולֹא ִה ְק ַדּ ְמ ִתּי ְל ַהגִּ יד לָ ֶכם ָכּל־זֶ ה ֵמרֹאשׁ
יִיתי ִﬠ ָמּ ֶכם׃
ַבּ ֲﬠבוּר ִכּי ָה ִ
ְ 5ו ַﬠ ָתּה ִהנְּ נִ י ה ֵֹלֶ אל־שׁ ְֹל ִחי ְו ֵאין עוֹד ִאישׁ ִמ ֶכּם שׁ ֵֹאל
א ִֹתי ָאנָ ה ַא ָתּה ה ֵֹל׃
ַ 6רק ִל ְבּ ֶכם ָמ ֵלא ֶﬠ ֶצב ְבּ ַד ְבּ ִרי ֲא ֵל ֶיכם ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה׃
אוּלם ֱא ֶמת ַאגִּ יד ָל ֶכם ִכּי טוֹב ָל ֶכם ֲא ֶשׁר ֵאלֵ ִ כּי
ָ
7
י־א ֵלֶ א ְשׁ ָל ֶחנּוּ
ִאם־לֹא ֵא ֵל לֹא־יָ בֹא ַה ֵמּ ִליץ ֲא ֵל ֶיכם ְו ִכ ֵ
ֲא ֵל ֶיכם׃
ל־דּ ַבר ֵח ְטא ְצ ָד ָקה
עוֹלם ַﬠ ְ
ת־ה ָ
יוֹכח ֶא ָ
ְ 8והוּא ְבּבֹאוֹ ַ
ִוּמ ְשׁ ָפּט׃
ל־א ֶשׁר לֹא ֶה ֱא ִמינוּ ִבי׃
ל־ח ְטא ַﬠ ֲ
ַ 9ﬠ ֵ
ל־א ִבי ְולֹא ִת ְר ֻאנִ י עוֹד׃
ל־כּי ה ֵֹלֲ אנִ י ֶא ָ
ל־צ ָד ָקה ַﬠ ִ
ַ 10ﬠ ְ
ת־שׂר ָהעוֹלָ ם ַהזֶּ ה
יﬠ ֶא ַ
ל־כּי יַ ְר ִשׁ ַ
ל־מ ְשׁ ָפּט ַﬠ ִ
ְ 11ו ַﬠ ִ
ְבּ ִה ָשּׁ ְפטוֹ׃
ֹא־תוּכלוּ ְשׂ ֵאת
ְ
יﬠ ֶכם ַא ל
הוֹד ֲ
ְ 12ועוֹד ִלי ִמלִּ ין ַרבּוֹת ְל ִ
אוֹתן ַכּיּוֹם׃
ָ
ל־ה ֱא ֶמת ֻכּלָּ הּ ִכּי
רוּח ָה ֱא ֶמת ְבּבֹאוֹ יַ נְ ֶחה ֶא ְת ֶכם ֶא ָ
ְ 13ו ַ
יﬠ ְויַ גִּ יד
יִשׁ ַמע יַ ְשׁ ִמ ַ
ת־א ֶשׁר ְ
לֹא ִמלִּ בּוֹ יְ ַד ֵבּר ִכּי ִאם ֶא ֲ
ת־הא ִֹתיּוֹת ְל ָאחוֹר׃
ֶא ָ
יִקּח ִמ ֶשּׁלִּ י ְו ִהגִּ יד ָל ֶכם׃
בוֹדי ִכּי ַ
 14הוּא יְ גַ ֵדּל ְכּ ִ
יִקּח
ל־כּן ָא ַמ ְר ִתּי ִמ ֶשּׁלִּ י ַ
 15כֹּל ֲא ֶשׁר ְל ָא ִבי ִלי הוּא ַﬠ ֵ
ְו ִהגִּ יד לָ ֶכם׃
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 16עוֹד ִכּ ְמ ַﬠט ֶרגַ ע ְולֹא ִת ְר ֻאנִ י עוֹד ְועוֹד ִכּ ְמ ַﬠט ֶרגַ ע
ל־ה ָאב׃
ְו ִת ְר ֻאנִ י ִכּי ֲאנִ י ה ֵֹלֶ א ָ
ל־ר ֵﬠהוּ ַמה־זֶּ ה
ְ 17ויֵ שׁ ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיו ֲא ֶשׁר נִ ְד ְבּרוּ ָאז ִאישׁ ֶא ֵ
ֲא ֶשׁר ָא ַמר ֵא ֵלינוּ עוֹד ִכּ ְמ ַﬠט ֶרגַ ע ְולֹא ִת ְראוּנִ י ְועוֹד
ל־ה ָאב׃
ִכּ ְמ ַﬠט ֶרגַ ע ְו ִת ְראוּנִ י ְו ִכי ֲאנִ י ה ֵֹלֶ א ָ
ֹאמרוּ ַמה־זֶּ ה ִכּ ְמ ַﬠט ֶרגַ ע ֲא ֶשׁר ָא ַמר וַ ֲאנַ ְחנוּ לֹא נֵ ַדע
 18וַ יּ ְ
ָמה הוּא ְמ ַד ֵבּר׃
ֹאמר
ת־פּהוּ וַ יּ ֶ
שׁוּﬠ ִכּי ְמ ַב ְק ִשׁים ֵהם ִל ְשׁאֹל ֶא ִ
 19וַ יַּ ְרא יֵ ַ
י־א ַמ ְר ִתּי עוֹד ִכּ ְמ ַﬠט
יהם ֲה ַת ְח ְקרוּן זֶ ה ֶאת־זֶ ה ַﬠל ִכּ ָ
ֲא ֵל ֶ
ֶרגַ ע ְולֹא ִת ְר ֻאנִ י ְועוֹד ִכּ ְמ ַﬠט ֶרגַ ע ְו ִת ְר ֻאנִ י׃
ילילוּ ְוּבנֵ י
ָ 20א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכם ִכּי ַא ֶתּם ִתּ ְבכּוּ וְ ֵת ִ
עוֹלם יָ גִ ילוּ ַא ֶתּם ִתּ ְת ַא ְבּלוּ ַאֶ א ְב ְל ֶכם יֵ ָה ֵפְ ל ָשׂשׂוֹן׃
ָה ָ
יה ִכּי ָב ָאה ִﬠ ָתּהּ ְו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר
ִ 21א ָשּׁה ָתּ ִחיל ַבּ ֲח ָב ֶל ָ
ֹא־תזְ כֹּר עוֹד ֶח ְב ָלהּ ִמ ִשּׂ ְמ ָח ָתהּ
ת־הוָּ ָלד ל ִ
יטה ֶא ַ
ִה ְמ ִל ָ
עוֹלם׃
נוֹלד ָבּ ָ
י־אישׁ ַ
ִכּ ִ
ם־א ֶתּם ְמלֵ ִאים יָגוֹן ַכּיּוֹם ַא עוֹד ָאשׁוּב ֶא ְר ֶאה
ְ 22וגַ ַ
ֹא־יִקּח ִמ ֶכּם גָּ ֶבר׃
ֶא ְת ֶכם ְו ָשׂשׂ לִ ְבּ ֶכם ְו ִשׂ ְמ ַח ְת ֶכם ל ַ
ל־שׁ ֵא ָלה ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י
ַ 23וּביּוֹם ַההוּא לֹא ִת ְשׁ ֲאלוּ ִלי ָכּ ְ
א ֵֹמר ָל ֶכם ִאם ְתּ ַב ְקשׁוּ ָד ָבר ֵמ ֵאת ָה ָאב ֵיִתּן לָ ֶכם ִבּ ְשׁ ִמי׃
ֹא־ב ַקּ ְשׁ ֶתּם ָדּ ָבר ִבּ ְשׁ ִמי ַבּ ְקּשׁוּ ְו ִת ְקחוּ
ד־ﬠ ָתּה ל ִ
ַ 24ﬠ ַ
ְונַ ְפ ְשׁ ֶכם ִתּ ָמּ ֵלא ִשׂ ְמ ָחה׃
מּוֹﬠד
יﬠ ַה ֵ
ת־אלֶּ ה ִבּ ְמ ָשׁ ִלים ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶיכם ַאִ הגִּ ַ
ֶ 25א ֵ
ם־בּ ִמלִּ ים ְבּ ֻררוֹת
ְולֹא ֲא ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶיכם עוֹד ִבּ ְמ ָשׁ ִלים ִכּי ִא ְ
ל־דּ ַבר ָה ָאב׃
ַאגֵּ ְד ֶכם ַﬠ ְ
לוֹת ֶיכם ִבּ ְשׁ ִמי ִתּ ְשׁ ָאלוּ ְו ֵאינֶ נִּ י א ֵֹמר
ַ 26בּיּוֹם ַההוּא ִמ ְשׁ ֲא ֵ
ל־ה ָאב׃
ָל ֶכם ִכּי ֲאנִ י ַא ְﬠ ִתּיר ַבּ ַﬠ ְד ֶכם ֶא ָ
י־ה ָאב גַּ ם־הוּא א ֵֹהב ֶא ְת ֶכם ֵﬠ ֶקב ֲא ֶשׁר ֲא ַה ְב ֶתּם א ִֹתי
ִ 27כּ ָ
אתי׃
י־מ ֵאת ָה ָאב יָ ָצ ִ
וַ ַתּ ֲא ִמינוּ ִכּ ֵ
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עוֹלם ְו ַﬠ ָתּה ָאשׁוּב ֶא ֱﬠזֹב
אתי ָב ָ
אתי ֵמ ֵאת ָה ָאב ָוּב ִ
 28יָ ָצ ִ
ל־ה ָאב׃
־לי ֶא ָ
עוֹלם ְו ֵא ֶל ִ
ת־ה ָ
ֶא ָ
ֹאמרוּ ַת ְל ִמ ָידיו ִהנְּ ְ מ ַד ֵבּר ַﬠ ָתּה ְבּ ִמלִּ ים ְבּ ֻררוֹת ְולֹא
 29וַ יּ ְ
ַת ִבּיע ָמ ָשׁל׃
י־א ָתּה י ֵֹד ַﬠ כֹּל ְו ֵאין ַמ ְחסֹר ְלֲ א ֶשׁר
ַ 30ﬠ ָתּה יָ ַד ְﬠנוּ ִכּ ַ
את׃
יִשׁ ָא ְלִ אישׁ ָבּזֹאת נַ ֲא ִמין ִכּי ֵמ ֵאת ֱאל ִֹהים יָ ָצ ָ
ְ
שׁוּﬠ ֲה ִכי ַת ֲא ִמינוּ ָﬠ ָתּה׃
 31וַ יַּ ַﬠן א ָֹתם יֵ ַ
י־תפוּצוּ ִאישׁ ִאישׁ ִל ֵביתוֹ
יﬠ ִכּ ָ
ִ 32הנֵּ ה ַהזְּ ָמן ָבּא ְוּכ ָבר ִהגִּ ַ
ְוא ִֹתי ַת ַﬠזְ בוּ ְל ַב ִדּי ַאֵ אינֶ נִּ י ְל ַב ִדּי ִכּי ָא ִבי ִﬠ ָמּ ִדי׃
אתי ְל ַהגִּ יד ָל ֶכם ִכּי ִבי ָשׁלוֹם
 33וַ ֲאנִ י ַבּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ָבּ ִ
־ה ְת ַאזְּ רוּ עֹז ֲאנִ י
בוֹא ְת ֶכם ַא ִ
עוֹלם ָצ ָרה ְתּ ַ
ה־ל ֶכם ָבּ ָ
יִהיֶ ָ
ְ
עוֹלם׃
ת־ה ָ
נִ ַצּ ְח ִתּי ֶא ָ

17

ֹאמר
שׁוּﬠ וַ יִּ ָשּׂא ֵﬠינָ יו ַל ָמּרוֹם וַ יּ ַ
ת־אלֶּ ה ִדּ ֶבּר יֵ ַ
ֶא ֵ
מוֹﬠד ִוּבנְ  יְ גַ ֵדּל
ֵ
ֲא ִבי גַּ ֵדּל ְכּבוֹד ִבּנְ ִ כּי ָבא

בוֹד׃
ְכּ ֶ
עוֹלם ְלכֹל
ל־ב ָשׂר ָל ֵתת ַחיֵּ י ָ
ילהוּ ְבּ ָכ ָ
ַ 2כּ ֲא ֶשׁר ַא ָתּה ַת ְמ ִשׁ ֵ
ֲא ֶשׁר־נָ ַת ָתּה לּוֹ׃
ל־א ֶמת
עוֹלם ֲא ֶשׁר יֵ ְדעוּ א ְֹתִ כּי ַא ָתּה ְל ַב ְדֶּ א ֱ
ַ 3וּמה ַחיֵּ י ָ
יח ֲא ֶשׁר ָשׁ ָל ְח ָתּ׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְו ֶאת־יֵ ַ
אכה ֲא ֶשׁר
ת־ה ְמּ ָל ָ
בוֹד גִּ ַדּ ְל ִתּי ָב ָא ֶרץ ִכּלִּ ִיתי ֶא ַ
ת־כּ ְ
ֶ 4א ְ
שׂתהּ׃
נָ ַת ָתּה לִּ י ַל ֲﬠ ָ
ה־לי ִﬠ ְמּ
ְ 5ו ַﬠ ָתּה ַכּ ְבּ ֵדנִ י־נָ א ִﬠ ְמָּ א ִבי ַבּ ָכּבוֹד ֲא ֶשׁר ָהיָ ִ
ֶט ֶרם נַ ֲﬠשׂוּ ָשׁ ַמיִם וָ ָא ֶרץ׃
ת־שׁ ְמַ ל ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר א ָֹתם נָ ַת ָתּה־לִּ י
הוֹד ְﬠ ִתּי ֶא ִ
ַ 6
ן־העוֹלָ ם ְלָ היוּ ְו ַא ָתּה נְ ַת ָתּם ִלי ְו ֵהם ִא ְמ ָר ְת יִנְ צֹרוּ׃
ִמ ָ
י־כלָּ ם ֲא ֶשׁר נָ ַת ָתּה לִּ י ֵמ ִא ְתֵּ ה ָמּה׃
 7י ְֹד ִﬠים ֵהם ַכּיּוֹם ִכּ ֻ
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ת־ה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ַשׂ ְמ ָתּ ְבּ ִפי ְו ֵהם
יהם ֶא ַ
ִ 8כּי ַשׂ ְמ ִתּי ִל ְפנֵ ֶ
אתי וַ יַּ ֲא ִמינוּ ִכּי ַא ָתּה
ָשׁ ְמעוּ וַ יַּ ִכּירוּ ֶב ֱא ֶמת ִכּי ֵמ ִא ְתּ יָ ָצ ִ
ְשׁ ַל ְח ָתּנִ י׃
עוֹלם ֶא ְפגַּ ע ְבִּ כּי
יﬠ לֹא ְב ַﬠד ָה ָ
 9וַ ֲאנִ י ַבּ ֲﬠ ָדם ַמ ְפגִּ ַ
י־לֵ ה ָמּה׃
ם־בּ ַﬠד ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר נָ ַת ָתּה לִּ י ִכּ ְ
ִא ְ
ל־שׁלִּ י ֶשׁלָּ ְ ו ֶשׁלָּ ֶ שׁלִּ י ֲא ֶשׁר ָבּם ֶא ְת ָפּ ָאר׃
ְ 10ו ָכ ֶ
 11לֹא ֲאגוּר עוֹד ָבּ ָא ֶרץ ְו ֵהם גָּ ִרים ָבּ ָא ֶרץ וַ ֲאנִ י ָבא ֵא ֶלי
ת־אלֶּ ה ֲא ֶשׁר נָ ַת ָתּה לִּ י ְל ַמ ַﬠן
דשׁי ְשׁמֹר ְבּ ִשׁ ְמֶ א ֵ
ָא ִבי ְק ִ
יִהיוּ ֶא ָחד ָכּמֹנוּ׃
ְ
עוֹלם ָשׁ ַמ ְר ִתּי א ָֹתם ִבּ ְשׁ ֶמ כֹּל ֲא ֶשׁר
יוֹתי ִﬠ ָמּ ֶהם ָבּ ָ
ִ 12בּ ְה ִ
ן־ה ֲא ַבדּוֹן
זוּל ִתי ֶבּ ָ
ֹא־א ַבד ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָ
נָ ַת ָתּה לִּ י ָשׁ ַמ ְר ִתּי ְול ָ
ר־ה ָכּתוּב׃
ְל ַמלֹּאת ְדּ ַב ַ
ְ 13ו ַﬠ ָתּה ִהנְ נִ י ָבא ֵא ֶליְ ו ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ִדּ ַבּ ְר ִתּי ָב ָא ֶרץ
ְל ַמלֹּאת נַ ְפ ָשׁם ִשׂ ְמ ָח ִתי׃
עוֹלם שׂנֵ א א ָֹתם יַ ַﬠן ִכּי לֹא
ֲ 14אנִ י נָ ַת ִתּי ָל ֶהם ְדּ ָב ְרְ ו ָה ָ
עוֹלם ָאנִ י׃
ן־ה ָ
ם־אנִ י לֹא ִמ ָ
עוֹלם ֵהם ַכּ ֲא ֶשׁר גַּ ֲ
ן־ה ָ
ִמ ָ
עוֹלם ַרק ִכּי
ן־ה ָ
יﬠ ַבּ ֲﬠ ָדם ִכּי ִת ָקּ ֵחם ִמ ָ
 15וַ ֲאנִ י ֵאינֶ נִּ י ַמ ְפגִּ ַ
ן־ה ָרע׃
ם־תּ ִצּילֵ ם ִמ ָ
ִא ַ
ן־העוֹלָ ם ָאנִ י׃
ם־אנִ י לֹא ִמ ָ
עוֹלם ֵהם ַכּ ֲא ֶשׁר גַּ ֲ
ן־ה ָ
 16לֹא ִמ ָ
ַ 17ק ֵדּשׁ א ָֹתם ַבּ ֲא ִמ ֶתְּ דּ ָב ְרֱ א ֶמת׃
עוֹלם׃
עוֹלם ֵכּן ֲאנִ י ְשׁ ַל ְח ִתּים ָבּ ָ
ַ 18כּ ֲא ֶשׁר ַא ָתּה ְשׁ ַל ְח ַתּנִ י ָב ָ
ם־הם ֶאת־נַ ְפ ָשׁם
ַ 19וּב ֲﬠ ָדם ִה ְק ַדּ ְשׁ ִתּי ֶאת־נַ ְפ ִשׁי ְו ֵכן גַּ ֵ
ֶבּ ֱא ֶמת יַ ְק ִדּישׁוּ׃
ד־אלֶּ ה ְל ַב ָדּם ֲאנִ י ַמ ְﬠ ִתּיר ָלִ כּי
אוּלם לֹא ְבּ ַﬠ ֵ
ָ
20
ל־פּי ְד ָב ָרם׃
ם־בּ ַﬠד ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר יַ ֲא ִמינוּ ִבי ַﬠ ִ
ִאם־גַּ ְ
יִהיוּ ֻכלָּ ם ְל ֶא ָחד ַכּ ֲא ֶשׁר ַא ָתּה ָא ִבי ִבּי וַ ֲאנִ י ָבֵּ כּן
ְ 21ל ַמ ַﬠן ְ
עוֹלם ִכּי ַא ָתּה ְשׁ ַל ְח ָתּנִ י׃
ם־הם ָבּנוּ ְל ַב ֲﬠבוּר יַ ֲא ִמין ָה ָ
יִהיוּ גַ ֵ
ְ
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17:22—18:7

ת־ה ָכּבוֹד ֲא ֶשׁר נָ ָת ָתּה לִּ י ְל ַב ֲﬠבוּר
 22וַ ֲאנִ י נָ ַת ִתּי ָל ֶהם ֶא ַ
יִהיוּ ְל ֶא ָחד ַכּ ֲא ֶשׁר גַּ ם ֲאנַ ְחנוּ ֶא ָחד׃
ְ
וּל ַמ ַﬠן
יִהיוּ ַתּ ִמּים ְבּ ֶא ָחד ְ
ֲ 23אנִ י ָבּ ֶהם ְו ַא ָתּה ִבּי לְ ַמ ַﬠן ְ
עוֹלם ִכּי ַא ָתּה ְשׁ ַל ְח ַתּנִ י ְו ִכי ָא ַה ְב ָתּ א ָֹתם ַכּ ֲא ֶשׁר
יֵ ַדע ָה ָ
ֲא ַה ְב ָתּנִ י׃
יִהיוּ ִﬠ ִמּי
 24וַ ֲאנִ י ָח ַפ ְצ ִתּי ָא ִבי ִכּי ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר נָ ַת ָתּה לִּ י ְ
בוֹדי ֲא ֶשׁר נָ ַת ָתּה
ת־כּ ִ
ם־הם ַבּ ֲא ֶשׁר ֶא ְהיֶ ה ְל ַמ ַﬠן ְיִראוּ ֶא ְ
גַּ ֵ
לִּ י ִכּי ָא ַה ְב ָתּ א ִֹתי ֶט ֶרם ִהוָּ ֵסד ָא ֶרץ׃
עוֹלם ֵאינֶ נּוּ י ֵֹד ַﬠ א ְֹת וַ ֲאנִ י יְ ַד ְﬠ ִתּי
ָ 25א ִבי ַה ַצּ ִדּיק ֵהן ָה ָ
ְו ֵאלֶּ ה י ְֹד ִﬠים ִכּי ַא ָתּה ְשׁ ַל ְח ָתּנִ י׃
יﬠם ְל ַמ ַﬠן
הוֹד ָ
אוֹסיף ְל ִ
ת־שׁ ְמְ ו ֵכן ִ
הוֹד ְﬠ ִתּי ָל ֶהם ֶא ִ
ַ 26
תוֹכם׃
ם־אנִ י ֶא ְהיֶ ה ְבּ ָ
ה־בּם ָה ַא ֲה ָבה ֲא ֶשׁר ֲא ַה ְב ָתּנִ י ְוגַ ֲ
ִתּ ְהיֶ ָ

18

ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה וַ יֵּ ֵצא
שׁוּﬠ ְל ַד ֵבּר ֶא ַ
וַ יְ ַכל יֵ ַ
ל־ﬠ ֶבר ַלנַּ ַחל ִק ְדרוֹן וַ יָּ בֹא ַלגָּ ן
ם־תּ ְל ִמ ָידיו ֶא ֵ
ִﬠ ַ
ֲא ֶשׁר ָשׁם הוּא ְו ַת ְל ִמ ָידיו׃
שׁוּﬠ
ת־ה ָמּקוֹם ַההוּא ִכּי יֵ ַ
יהוּדה ַה ַמּ ְסגִּ יר יָ ַדע ֶא ַ
ִ 2ו ָ
נוֹﬠדוּ ָשׁם׃
ְו ַת ְל ִמ ָידיו ְפּ ָﬠ ִמים ַרבּוֹת ֲ
אשׁי
ת־ה ְמ ָשׁ ְר ִתים ֲא ֶשׁר ְל ָר ֵ
ת־הגְּ דוּד ְו ֶא ַ
הוּדה ֶא ַ
 3וַ יִּ ַקּח יְ ָ
רוּשׁים וַ יָּ בֹא ָשׁם ְבּנֵ רוֹת ְו ַל ִפּ ִידים ְוּכ ֵלי־נָ ֶשׁק׃
ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ַה ְפּ ִ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ל־א ֶשׁר יְ ב ֶֹאנּוּ וַ יֵּ ֵצא וַ יּ ֶ
שׁוּﬠ יָ ַדע ֵאת ָכּ ֲ
ְ 4ויֵ ַ
ת־מי ְת ַב ֵקּשׁוּן׃
ֶא ִ
שׁוּﬠ ֲאנִ י
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ ַהנָּ ְצ ִרי וַ יּ ֶ
 5וַ יַ ֲﬠנוּ אֹתוֹ ֶאת־יֵ ַ
יהוּדה ַה ַמּ ְסגִּ יר ע ֵֹמד ֶא ְצ ָלם׃
הוּא ִו ָ
ישׁוּﬠ ֲאנִ י הוּא וַ יִּ סֹּגוּ ָאחוֹר
ַ
יהם
 6וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָא ַמר ֲא ֵל ֶ
וַ יִּ ְפּלוּ ָא ְר ָצה׃
שׁוּﬠ
ֹאמרוּ ֶאת־יֵ ַ
ת־מי ְת ַב ֵקּשׁוּ וַ יּ ְ
יּוֹסף וַ יִּ ְשׁ ַאל א ָֹתם ֶא ִ
 7וַ ֶ
ַהנָּ ְצ ִרי׃

18:8—18:19
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ל־כּן
שׁוּﬠ ֲהלֹא ָא ַמ ְר ִתּי ָל ֶכם ִכּי ֲאנִ י הוּא ַﬠ ֵ
 8וַ יַ ַﬠן יֵ ַ
ִאם־א ִֹתי ְת ַב ְקשׁוּ ַהנִּ יחוּ ָל ֵאלֶּ ה ְויֵ ֵלכוּ׃
ְ 9ל ָה ִקים ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָא ָמר ֵמ ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר נָ ַת ָתּה לִּ י
ף־א ָחד׃
ֹא־א ַבד ִלי ַא ֶ
ל ָ
ְ 10ו ֶח ֶרב ָהיְ ָתה ִבּ ֵידי ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס וַ יִּ ְשׁלֹף א ָֹתהּ וַ יַּ 
ת־אזְ נוֹ ַהיְ ָמנִ ית ְו ֵשׁם
ת־ﬠ ֶבד ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל וַ יְ ַק ֵצּץ ֶא ָ
ֶא ֶ
ָה ֶﬠ ֶבד ַמ ְלכוֹס׃
ל־פּ ְטרוֹס ָח ֵשׁב ַח ְר ְבֶּ אל־נְ ָדנָ הּ ַה ִאם
שׁוּﬠ ֶא ֶ
ֹאמר יֵ ַ
 11וַ יּ ֶ
ֹא־א ְשׁ ֶתּנָּ ה׃
ן־לי ָא ִבי ֲאנִ י ל ֶ
ֶאת־כּוֹס ֲא ֶשׁר נָ ַת ִ
הוּדים ָתּ ְפשׂוּ ָאז
ְ 12ו ַהגְּ דוּד ְו ַשׂר ָה ֶא ֶלף ְוּמ ָשׁ ְר ֵתי ַהיְּ ִ
שׁוּﬠ וַ יַּ ַא ְס ֻרהוּ׃
ֶאת־יֵ ַ
ל־חנָ ן ִכּי הוּא ָהיָ ה ח ֵֹתן ַקיָּ ָפא
 13וַ יּ ִֹל ֻיכהוּ ָב ִראשׁוֹנָ ה ֶא ָ
ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל ַבּ ָשּׁנָ ה ַה ִהיא׃
הוּדים ִהגִּ יד ִכּי טוֹב ֲא ֶשׁר
 14הוּא ַקיָּ ָפא ֲא ֶשׁר ַבּ ֲﬠ ָצתוֹ ַליְּ ִ
ל־ה ָﬠם׃
ישׁ־א ָחד ְבּ ַﬠד ָכּ ָ
ֹאבד ִא ֶ
י ַ
שׁוּﬠ
ְ 15ו ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס ְו ַת ְל ִמיד ַא ֵחר ָהלְ כוּ ַא ֲח ֵרי יֵ ַ
שׁוּﬠ
נוֹדע ָהיָ ה ַלכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל וַ יָּ בֹא ִﬠם־יֵ ַ
ְו ַה ַתּ ְל ִמיד ַההוּא ָ
ַל ֲח ַצר ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל׃
וּפ ְטרוֹס ָﬠ ַמד ִמחוּץ ַל ָשּׁ ַﬠר וַ יֵּ ֵצא ַה ַתּ ְל ִמיד ָה ַא ֵחר
ֶ 16
ת־פּ ָטרוֹס
ל־השּׁ ֶֹﬠ ֶרת וַ יָּ ֵבא ֶא ֶ
נּוֹדע ַלכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל וַ יְ ַד ֵבּר ֶא ַ
ַה ָ
ַה ָבּיְ ָתה׃
ם־א ָתּה
ל־פּ ְטרוֹס ֲהלֹא גַ ַ
ֹאמר ָה ָא ָמה ַהשּׁ ֶֹﬠ ֶרת ֶא ֶ
 17וַ תּ ֶ
ֹאמר לֹא ָאנִ י׃
ִמ ַתּ ְל ִמ ֵידי ָה ִאישׁ ַהזֶּ ה וַ יּ ֶ
ְ 18ו ָשׁם ָﬠ ְמדוּ ָה ֲﬠ ָב ִדים ְו ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים וַ יְ ַב ֲﬠרוּ גֶ ָח ִלים
ם־פּ ְטרוֹס ִﬠ ָמּ ֶהם וַ יִּ ְת ַח ָמּם׃
ְל ִה ְת ַח ֵמּם ִמ ְפּנֵ י ַהקֹּר וַ יַּ ֲﬠמֹד גַּ ֶ
ל־תּ ְל ִמ ָידיו
שׁוּﬠ ַﬠ ַ
 19וַ יִּ ְשׁ ַאל ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל ֶאת־יֵ ַ
ל־תּוֹרתוֹ׃
ָ
ְו ַﬠ
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18:20—18:31

עוֹלם
ל־ה ָ
שׁוּﬠ ֲאנ ִֹכי ְל ֵﬠין ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֶא ָ
 20וַ יַּ ַﬠן אֹתוֹ יֵ ַ
ית־ה ְכּנֵ ֶסת ְוּב ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ֲא ֶשׁר ָשׁם
ְו ָת ִמיד ִל ַמּ ְד ִתּי ְבּ ֵב ַ
ֹא־ד ַבּ ְר ִתּי ָד ָבר ַבּ ָסּ ֶתר׃
הוּדים נִ ְק ָה ִלים ְול ִ
ל־היְּ ִ
ָכּ ַ
ת־ה ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ
ְ 21ו ָל ָמּה־זֶּ ה ִתּ ְשׁ ָאלֵ נִ י ְשׁ ַאל־נָ א ֶא ָ
הוֹר ִיתי׃
ת־א ֶשׁר ֵ
ְד ָב ָרי ִהנָּ ם י ְֹד ִﬠים ֶא ֲ
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה וַ יַּ ֶ א ָחד ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים
 22וַ יְ ִהי ְכּ ַד ְבּרוֹ ֶא ַ
ֹאמר ֲה ָכזֹאת ַתּ ֲﬠנֶ ה
ל־הלְּ ִחי וַ יּ ַ
שׁוּﬠ ַﬠ ַ
ָהע ֵֹמד ָשׁם ֶאת־יֵ ַ
ת־הכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל׃
ֶא ַ
ת־ה ָר ָﬠה
ם־ר ָﬠה ִד ַבּ ְר ִתּי ֲﬠנֵ ה ִבי ֶא ָ
שׁוּﬠ ִא ָ
 23וַ יַּ ַﬠן אֹתוֹ יֵ ַ
ל־מה ִה ִכּ ָיתנִ י׃
ְו ִאם־נְ כוֹנָ ה ַﬠ ֶ
ל־קיָּ ָפא ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל׃
ְ 24ו ָחנָ ן ָשׁ ַלח אֹתוֹ ָאסוּר ֶא ַ
ֹאמרוּ ֵאלָ יו ֲהלֹא
ְ 25ו ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס ע ֵֹמד ִוּמ ְת ַח ֵמּם וַ יּ ְ
ֹאמר לֹא ָאנִ י׃
ם־א ָתּה ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיו וַ יְ ַכ ֵחשׁ וַ יּ ֶ
גַ ַ
מוֹדע ָל ִאישׁ ַההוּא ֲא ֶשׁר
ְ 26ו ֶא ָחד ֵמ ַﬠ ְב ֵדי ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל ָ
ת־אזְ נוֹ ָא ַמר ֵא ָליו ֲהלֹא ֲאנִ י ְר ִא ִיתיִ ﬠמּוֹ
ִק ֵצּץ ֶפּ ְטרוֹס ֶא ָ
ַבּגָּ ן׃
יּוֹסף ֶפּ ְטרוֹס וַ יְ ַכ ֵחשׁ ְוּב ֶרגַ ע זֶ ה ָק ָרא ַה ַתּ ְרנְ גֹל׃
 27וַ ֶ
ל־בּית ַה ִמּ ְשׁ ָפּט
שׁוּﬠ ִמ ֵבּית ַקיָּ ָפא ֶא ֵ
יּוֹליכוּ ֶאת־יֵ ַ
 28וַ ִ
ַכּ ֲﬠלוֹת ַהבּ ֶֹקר ְו ֶהם לֹא ָבאוּ ְלתוֵֹ בּית ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ְל ִב ְל ִתּי
ת־ה ָפּ ַסח׃
יוּכלוּ ֶל ֱאכֹל ֶא ַ
יִטּ ְמּאוּ וְ לֹא ְ
ַ
יטנָ ה ָת ִביאוּ
ה־שּׂ ְ
ֹאמר ַמ ִ
יהם וַ יּ ַ
ילטוֹס ֲא ֵל ֶ
 29וַ יֵּ ֵצא ִפ ָ
ל־ה ִאישׁ ַהזֶּ ה׃
ַﬠ ָ
ל־אוֶ ן לֹא
לוּלא ָהיָ ה זֶ ה פּ ֵֹﬠ ָ
ֵ
ֹאמרוּ ֵא ָליו
 30וַ יַּ ֲﬠנוּ וַ יּ ְ
ִה ְסגַּ ְרנוּ אֹתוֹ ְבּיָ ֶדי׃
ילטוֹס ְקחוּ אֹתוֹ ַא ֶתּם ְו ִשׁ ְיפ ֻטהוּ
יהם ִפּ ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 31וַ יּ ֶ
ין־לנוּ כ ַֹח
הוּדים ֵא ָ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ַהיְּ ִ
תוֹר ְת ֶכם וַ יּ ְ
ל־פּי ַ
ַﬠ ִ
ְל ָה ִמית נֶ ֶפשׁ ָא ָדם׃
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שׁוּﬠ ֲא ֶשׁר ִהגִּ יד ַמה־יִּ ְהיֶ ה מוֹתוֹ ֲא ֶשׁר
ְ 32ל ַמלֹּאת ְדּ ַבר יֵ ַ
יוּמת׃
ָ
שׁוּﬠ
ל־בּית ַה ִמּ ְשׁ ָפּט וַ יִּ ְק ָרא ֶאל־יֵ ַ
ילטוֹס ֶא ֵ
 33וַ יָּ ָשׁב ִפּ ָ
הוּדים׃
ֹאמר ֵא ָליו ַה ַא ָתּה הוּא ֶמ ֶלַ היְּ ִ
וַ יּ ֶ
ידוּ־לָ ﬠלַ י
ְ
שׁוּﬠ ֲה ִמלִּ ְבַּ א ָתּה ד ֵֹבר ֵכּן אוֹ ֵכן ִהגִּ
 34וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ֲא ֵח ִרים׃
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים
הוּדי ֲאנ ִֹכי ֵהן ַﬠ ְמְּ ו ָר ֵ
ילטוֹס ֲה ִכי יְ ִ
 35וַ יַּ ַﬠן ִפּ ָ
ִה ְסגִּ ירוְּ ביָ ִדי ֶמה ָﬠ ִשׂ ָתה׃
עוֹלם ַהזֶּ ה ִאלּוּ
ן־ה ָ
כוּתי ֵאינֶ נָּ ה ִמ ָ
שׁוּﬠ ַמ ְל ִ
 36וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
כוּתי ְמ ָשׁ ְר ַתי יִלָּ ֲחמוּ ִלי ְל ִב ְל ִתּי
עוֹלם ַהזֶּ ה ָהיְ ָתה ַמ ְל ִ
ן־ה ָ
ִמ ָ
כוּתי ֵאינֶ נָּ ה ִמפֹּה׃
הוּדים ַאַ ﬠ ָתּה ַמלְ ִ
ֶאנָּ ֵתן ִבּ ֵידי ַהיְּ ִ
שׁוּﬠ
ם־כּן ֶמ ֶלָ א ָתּה וַ יַּ ַﬠן יֵ ַ
ילטוֹס ִא ֵ
ֹאמר ֵא ָליו ִפּ ָ
 37וַ יּ ֶ
אתי
נוֹל ְד ִתּי ְולָ זֹאת ָבּ ִ
י־מ ֶלָ אנִ י ָלזֹאת ַ
ַא ָתּה ָא ַמ ְר ָתּ ִכּ ֶ
יִשׁ ַמע
ל־ה ֱא ֶמת ִמי ֲא ֶשׁר ָל ֱא ֶמת ְ
עוֹלם ְל ָה ִﬠיד ַﬠ ָ
ָב ָ
ת־קוֹלי׃
ִ
ֶא
ילטוֹס ָמה ִהיא ָה ֱא ֶמת ְו ַא ֲח ֵרי ַד ְבּרוֹ
ֹאמר ֵא ָליו ִפּ ָ
 38וַ יּ ֶ
אתי
ֹא־מ ָצ ִ
יהם ֲאנִ י ל ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
הוּדים וַ יּ ֶ
ל־היְּ ִ
ָכזֹאת ָשׁב ֶא ַ
בוֹ ֲﬠן׃
ְ 39ו ִהנֵּ ה זֶ ה ַהחֹק ֵמ ָאז ְל ַשׁלַּ ח לָ ֶכם ַבּ ֶפּ ַסח ֶא ָחד
ֵמ ָה ֲא ִס ִירים ַל ָח ְפ ִשׁי ְו ַﬠ ָתּה ִאם־טוֹב ְבּ ֵﬠינֵ ֶיכם ֲא ַשׁלַּ ח ָל ֶכם
הוּדים׃
ת־מ ֶלַ היְּ ִ
ֶא ֶ
ר־א ָבּא
ת־בּ ַ
יּוֹסיפוּ וַ יִּ ְצ ֲﬠקוּ ֵלאמֹר לֹא ֶאת־זֶ ה ִכּי ִאם ֶא ַ
 40וַ ִ
שׁוֹדד׃
ר־א ָבּא ָהיָ ה ֵ
ַוּב ַ
שּׁוֹטים׃
שׁוּﬠ וַ יְ יַ ֵסּר אֹתוֹ ַבּ ִ
ילטוֹס ֶאת־יֵ ַ
ָאז ַיִקּח ִפּ ָ
קוֹצים וַ יָּ ִשׂימוּ
ִ
ְ 2ו ַאנְ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא ָשׂ ְרגוּ ֶכ ֶתר
ישׁהוּ ְמ ִﬠיל ַא ְרגָּ ָמן׃
ַﬠל־רֹאשׁוֹ וַ יַּ ְל ִבּ ֻ
הוּדים וַ יַּ ֻכּהוּ
 3וַ יִּגְ שׁוּ ֵא ָליו וַ יִּ ְק ְראוּ יְ ִחי ֶמ ֶלַ היְּ ִ
ל־הלֶּ ִחי׃
ַﬠ ַ
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יהם ִהנֵּ ה
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
חוּצה וַ יּ ֶ
ילטוֹס וַ יֵּ ֵצא ַה ָ
 4וַ יָּ ָשׁב ִפּ ָ
אתי בוֹ ָﬠן׃
ֹא־מ ָצ ִ
יאנּוּ ִל ְפנֵ ֶיכם ְל ַב ֲﬠבוּר ֵתּ ְדעוּ ִכּי ל ָ
אוֹצ ֶ
ִ
קּוֹצים ְוּמ ִﬠיל ָה ַא ְרגָּ ָמן
חוּצה נ ֵֹשׂא ֶכ ֶתר ַה ִ
שׁוּﬠ ַה ָ
 5וַ יֵּ ֵצא יֵ ַ
ילטוֹס ִהנֵּ ה ַהגָּ ֶבר׃
יהם ִפּ ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ָﬠ ָליו וַ יּ ֶ
אוֹתם אֹתוֹ ָצ ֲﬠקוּ לֵ אמֹר
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ַה ְמ ַשׁ ְר ִתים ִכּ ְר ָ
ְ 6ו ָר ֵ
ילטוֹס ְקחוּ אֹתוֹ ַא ֶתּם
יהם ִפּ ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ַה ְצ ֵלב ַה ְצ ֵלב אֹתוֹ וַ יּ ֶ
אתי בוֹ ָﬠן׃
ֹא־מ ָצ ִ
ְו ַה ְצ ִל ֻיבהוּ ִכּי ֲאנִ י ל ָ
תוֹר ֵתנוּ
תּוֹרה וּלְ ִפי ָ
שׁ־לנוּ ָ
הוּדים ִהנֵּ ה יֶ ָ
 7וַ יַּ ֲﬠנוּ אֹתוֹ ַהיְּ ִ
ן־ה ֱאל ִֹהים הוּא׃
י־מ ְת ַא ֵמּר ֵלאמֹר ֶבּ ָ
ט־מוֶ ת לוֹ ִכּ ִ
ִמ ְשׁ ָפּ ָ
ת־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה וַ יִּ ָירא יֶ ֶתר ְמאֹד׃
ִ 8כּ ְשׁמ ַֹﬠ ִפּילָ טוֹס ֶא ַ
שׁוּﬠ ֵאי ִמזֶּ ה
ֹאמר ֶאל־יֵ ַ
ל־בּית ַה ִמּ ְשׁ ָפּט וַ יּ ֶ
 9וַ יָּ ָשׁב וַ יָּ בֹא ֶא ֵ
אוּמה׃
ֹא־ﬠנָ ה אֹתוֹ ְמ ָ
שׁוּﬠ ל ָ
ָא ָתּה ְויֵ ַ
ילטוֹס ַה ֵא ַלי לֹא ְת ַד ֵבּר ֲהלֹא ֵת ַדע ִכּי
ֹאמר ֵא ָליו ִפּ ָ
 10וַ יּ ֶ
ב־לי ִל ְצ ָל ֶב׃
ב־לי ְל ַשׁלֵּ ֲחְ ו ַר ִ
יָ ִדי ַר ִ
ן־לֵ מ ָﬠל
לוּלא נִ ַתּ ְ
ין־ל כ ַֹח ָﬠ ַלי ֵ
שׁוּﬠ ֵא ְ
 11וַ יַ ַﬠן אֹתוֹ יֵ ַ
ל־כּן ֲﬠן ַמ ְסגִּ ַירי ְבּיָ ֶדי גָּ דוֹל ֵמ ֲﬠנֶ ׃
ַﬠ ֵ
הוּדים ָצ ֲﬠקוּ
ילטוֹס ְל ַשׁלְּ חוֹ ְו ַהיְּ ִ
ְ 12ו ַﬠל־זֹאת ִבּ ֵקשׁ ִפּ ָ
ת־ה ֵקּ ָיסר
ת־ה ִאישׁ ַהזֶּ ה ֵאינְ  א ֵֹהב ֶא ַ
ם־תּ ַשׁלַּ ח ֶא ָ
ְו ָא ְמרוּ ִא ְ
ל־ה ֵקּ ָיסר׃
קוֹמם ַﬠ ַ
קוֹמם ִל ְהיוֹת ְל ֶמלֶ  הוּא ִמ ְת ֵ
ִכּי ַה ִמּ ְת ֵ
שׁוּﬠ
הוֹציא ֶאת־יֵ ַ
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ִ
ילטוֹס ֶא ַ
ִ 13כּ ְשׁמ ַֹﬠ ִפּ ְ
ל־כּ ֵסּא ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ַבּ ָמּקוֹם ַהנִּ ְק ָרא ַמ ְר ֶצ ֶפת
חוּצה וַ יֵּ ֶשׁב ַﬠ ִ
ַה ָ
ֲא ָבנִ ים ְוּב ִﬠ ְב ִרית גַּ ְבּ ָתא׃
הוּדים ָבּ ֶﬠ ֶרב ַה ֶפּ ַסח ַההוּא ַכּ ָשּׁ ָﬠה
ל־היְּ ִ
ֹאמר ֶא ַ
 14וַ יּ ַ
ַה ִשּׁ ִשּׁית ִהנֵּ ה ַמ ְל ְכּ ֶכם׃
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 15וַ יִּ ְצ ֲﬠקוּ ַהיְ ֵצא ַהיְ ֵצא אֹתוֹ ְצלֹב אֹתוֹ וַ יּ ֶ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים
ת־מ ְל ְכּ ֶכם וַ יַּ ֲﬠנוּ ָר ֵ
ילטוֹס ֲה ָצלֹב ֶא ְצלֹב ֶא ַ
ִפּ ָ
ם־ה ֵקּ ָיסר׃
ין־לנוּ ֶמ ֶלִ כּי ִא ַ
ֵא ָ
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יּוֹל ֻיכהוּ׃
שׁוּﬠ וַ ִ
ָ 16אז נְ ָתנוֹ ְביָ ָדם לִ ְצלֹב אֹתוֹ וַ יִּ ְקחוּ ֶאת־יֵ ַ
ל־ה ָמּקוֹם
יאהוּ ֶא ַ
ת־ﬠץ ְצ ָלבוֹ וַ יְ ִב ֻ
 17וַ יַּ ִשּׂיאוּ אֹתוֹ ֶא ֵ
ַהנִּ ְק ָרא ְמקוֹם ַהגֻּ ְלגּ ֶֹלת ְוּב ִﬠ ְב ִרית גָּ ְלגָּ ְל ָתּא׃
וּשׁנֵ י ֲאנָ ִשׁים ֲא ֵח ִרים ִﬠמּוֹ ֵמ ֵﬠ ֶבר ִמזֶּ ה
 18וַ יִּ ְצ ְלבוּ אֹתוֹ ָשׁם ְ
יהם׃
שׁוּﬠ ֵבּין ְשׁנֵ ֶ
ִוּמזֶּ ה ְויֵ ַ
ל־ה ְצּ ָלב
יִשׂ ֵימהוּ ַﬠ ַ
ל־לוּח וַ ִ
ַ
ילטוֹס ְכּת ֶֹבת ַﬠ
 19וַ יִּ ְכתֹּב ִפּ ָ
הוּדים׃
שׁוּﬠ ַהנָּ ְצ ִרי ֶמ ֶלַ היְּ ִ
יֵ ַ
ת־ה ְכּת ֶֹבת ִכּי ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר
יהוּדים ַר ִבּים ָק ְראוּ ֶא ַ
ִ 20ו ִ
תוּבה ִﬠ ְב ִרית
שׁוּﬠ ָקרוֹב ָל ִﬠיר ְו ַה ְכּת ֶֹבת ְכּ ָ
ב־שׁם יֵ ַ
נִ ְצ ַל ָ
רוֹמית ִויוָ נִ ית׃
ִ
ל־תּ ְכתֹּב
ילטוֹס ַא ִ
ל־פּ ָ
הוּדים ֶא ִ
אשׁי כ ֲֹהנֵ י ַהיְּ ִ
ֹאמרוּ ָר ֵ
 21וַ יּ ְ
הוּדים׃
הוּדים ַרק ִכּי ָא ַמר ֲאנִ י ֶמ ֶלַ היְּ ִ
ֶמ ֶלַ היְּ ִ
ת־א ֶשׁר ָכּ ַת ְב ִתּי ָכּ ַת ְב ִתּי׃
ילטוֹס ֶא ֲ
 22וַ יַּ ַﬠן ִפּ ָ
שׁוּﬠ וַ יִּ ְקחוּ
 23וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָצ ְלבוּ ַאנְ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא ֶאת־יֵ ַ
ת־בּגָ ָדיו וַ יְ ַחלְּ קוּם ַא ְר ָבּ ָﬠה ר ַֹבע ְל ִאישׁ ִאישׁ ְוגַ ם
ֶא ְ
ם־מ ֲﬠ ֶשׂה א ֵֹרג
פוּרה ִכּי ִא ַ
ת־כּ ַתּנְ תּוֹ ְו ַה ְכּתֹנֶ ת לֹא ָהיְ ָתה ְתּ ָ
ֶא ֻ
ד־ה ָשּׂ ָפה׃
ִמ ָשּׂ ָפה ַﬠ ַ
ל־ר ֵﬠהוּ לֹא נִ ְק ְר ָﬠה א ָֹתהּ ַא נַ ִפּילָ ה
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶא ֵ
 24וַ יּ ְ
גּוֹרל ְל ִמי ִת ְהיֶ ה ְל ָה ִקים ְדּ ַבר ַה ָכּתוּב יְ ַחלְּ קוּ ְבגָ ַדי
יה ָ
ָﬠ ֶל ָ
שׂוּ־כן ַאנְ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא׃
גוֹרל וַ יַּ ֲﬠ ֵ
בוּשׁי יַ ִפּילוּ ָ
ל־ל ִ
ָל ֶהם ְו ַﬠ ְ
שׁוּﬠ ָﬠ ְמדוּ ִאמּוֹ וַ ֲאחוֹת ִאמּוֹ ִוּמ ְריָ ם
ְ 25ו ַﬠל־יַ ד ְצ ַלב יֵ ַ
לוֹפס ִוּמ ְריָ ם ַה ַמּגְ ָדּ ִלית׃
ֵא ֶשׁת ְק ָ
ת־תּ ְל ִמידוֹ ֲא ֶשׁר ָא ַהב ע ְֹמ ִדים
ת־אמּוֹ ְו ֶא ַ
שׁוּﬠ ֶא ִ
 26וַ יַּ ְרא יֵ ַ
ל־אמּוֹ ִא ָשּׁה ְר ִאי זֶ ה ְבּנֵ ׃
ֹאמר ֶא ִ
ֶא ְצלוֹ וַ יּ ֶ
ל־תּ ְל ִמידוֹ ְר ֵאה זֹאת ִא ֶמּ וַ יַּ ַא ְס ָפהּ
ְ 27ו ַא ַחר ָא ַמר ֶא ַ
ל־בּיתוֹ ֵמ ַהיּוֹם ַההוּא וָ ָמ ְﬠ ָלה׃
ַה ַתּ ְל ִמיד ֶא ֵ
ל־דּ ָבר ַא לְ ַמלֹּאת
י־כן ִכּי נִ ְשׁ ַלם ָכּ ָ
שׁוּﬠ ְבּ ַד ְﬠתּוֹ ַא ֲח ֵר ֵ
ְ 28ויֵ ַ
אתי׃
ת־ה ָכּתוּב ָא ַמר ָצ ֵמ ִ
ֶא ַ
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ְ 29ו ָשׁם ָﬠ ַמד ְכּלִ י ָמ ֵלא ח ֶֹמץ וַ יִּ ְט ְבּלוּ ְספוֹג ַבּח ֶֹמץ וַ יָּ ִשׂימוּ
ל־פּיו׃
ַﬠל־רֹאשׁ ֵאזוֹב וַ יַּגִ יעוּהוּ ֶא ִ
ֹאמר נִ ְשׁ ָלם וַ יֵּ ט ֶאת־רֹאשׁוֹ
ן־הח ֶֹמץ וַ יּ ֶ
שׁוּﬠ ִמ ַ
 30וַ יִּ ְט ַﬠם יֵ ַ
וַ יַּ ְפ ֵקד ֶאת־רוּחוֹ׃
ל־ה ֵﬠץ
ת־ה ְפּגָ ִרים ַﬠ ָ
הוּדים ָחשׁוּ ְל ִב ְל ִתּי ַה ְשׁ ֵאר ֶא ַ
ְ 31ו ַהיְּ ִ
י־ﬠ ֶרב ַשׁ ָבּת ָהיָ ה ְו ַה ַשּׁ ָבּת ַההוּא גָּ דוֹל הוּא
ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ִכּ ֶ
יהם ִכּי יָ מוּתוּ
ת־שׁוֹק ֶ
ֵ
ל־כּן ָשׁ ֲאלוּ ִמ ִפּ ָלטוֹס ְל ַשׁ ֵבּר ֶא
ַﬠ ֵ
ן־ה ֵﬠץ׃
הוֹר ָידם ִמ ָ
וּל ִ
ְ
ת־שׁוֹקי ָה ֶא ָחד
ֵ
 32וַ יָּ בֹאוּ ַאנְ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא וַ יְ ַשׁ ְבּרוּ ֶא
ת־שׁוֹקי ַה ֵשּׁנִ י ֲא ֶשׁר נִ ְצ ְלבוּ ִﬠמּוֹ׃
ֵ
ְו ֶא
י־כ ָבר ֵמת ְולֹא ִשׁ ְבּרוּ
שׁוּﬠ וַ יִּ ְראוּ ִכּ ְ
 33וַ יָּ בֹאוּ ֶאל־יֵ ַ
ת־שׁוֹקיו׃
ָ
ֶא
ַ 34אֶ א ָחד ֵמ ַאנְ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא ְדּ ָקרוֹ ַב ֲחנִ ית ְבּ ִצדּוֹ וַ יֵּ ֵצא ָדם
וָ ָמיִם׃
ת־ה ָדּ ָבר ְו ֵﬠדוּתוֹ נֶ ֱא ָמנָ ה ְוהוּא
ְ 35ו ַה ֵמּ ִﬠיד ַﬠל־זֶ ה ָר ָאה ֶא ַ
ם־א ֶתּם׃
י ֵֹד ַﬠ ִכּי ֱא ֶמת יֶ ְהגֶּ ה ִחכּוֹ ְל ַב ֲﬠבוּר ַתּ ֲא ִמינוּ גַּ ַ
ֹא־ת ְשׁ ְבּרוּ בוֹ׃
ת־ה ָכּתוּב ְו ֶﬠ ֶצם ל ִ
ְ 36ו ָכל־זֶ ה ָהיָ ה ְל ַקיֵּ ם ֶא ַ
ר־דּ ָקרוּ׃
ְ 37ועוֹד ָכּתוּב לֵ אמֹר ְו ִה ִבּטוּ ֵא ָליו ֵאת ֲא ֶשׁ ָ
ן־ה ָר ָמ ַתיִם הוּא ֲא ֶשׁר
יוֹסף ִמ ָ
 38וַ יְ ִהי ַא ַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ֵ
הוּדים וַ יִּ ְשׁ ַאל
ת־היְּ ִ
שׁוּﬠ ַבּ ֵסּ ֶתר ִמיִּ ְר ָאתוֹ ֶא ַ
ָהיָ ה ַתּ ְל ִמיד יֵ ַ
שׁוּﬠ׃
ת־גּוּפת יֵ ַ
ַ
ילטוֹס ָל ֶתת־לוֹ ָל ֵשׂאת ֶא
ֵמ ֵאת ִפּ ָ
שׁוּﬠ
ת־גּוּפת יֵ ַ
ַ
ילטוֹס ִר ְשׁיוֹן וַ יָּ בֹא וַ יִּ ָשׂא ֶא
 39וַ ֶיִתּן־לוֹ ִפּ ָ
שׁוּﬠ ַבּלַּ יְ ָלה ָבּא גַּ ם־הוּא
ְונַ ְק ִדּימוֹן ֲא ֶשׁר ְל ָפנִ ים ָבּא ֶאל־יֵ ַ
יט ִרין׃
לוּלים מֹר־וַ ֲא ָהלוֹת ְכּ ֵמ ָאה ִל ָ
ְו ֵה ִביא ַס ִמּים ְבּ ִ
טוּה ְב ַת ְכ ִר ִיכים ֲא ֶשׁר ִמ ְלאוּ
שׁוּﬠ וַ יַּ ֲﬠ ָ
ת־גּוּפת יֵ ַ
ַ
 40וַ יִּ ְקחוּ ֶא
הוּדים׃
בוּרת ַהיְּ ִ
ְב ָשׂ ִמים ְכּ ֶד ֶרְ ק ַ
ב־שׁם ָהיָ ה גָ ן וּבוֹ ֶק ֶבר ָח ָדשׁ ֲא ֶשׁר
ַ 41וּב ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר נִ ְצ ַל ָ
עוֹד לֹא־נִ ְק ַבּר בּוֹ ִאישׁ׃
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הוּדים ְו ַה ֶקּ ֶבר ָקרוֹב ָק ְברוּ
ִ 42וּב ְהיוֹת ַהיּוֹם ֶﬠ ֶרב ַשׁ ָבּת ַליְּ ִ
שׁוּﬠ׃
בוֹ ֶאת־יֵ ַ
וַ יְ ִהי ָבּ ֶא ָחד ַבּ ַשּׁ ָבּת וַ ָתּבֹא ִמ ְריָ ם ַה ַמּגְ ָדּ ִלית ִל ְפנוֹת
גוֹללָ ה
ת־ה ֶא ֶבן ְמ ָ
ל־ה ָקּ ֶבר וַ ֵתּ ֶרא ֶא ָ
בּ ֶֹקר ַבּ ֲח ֵשׁ ָכה ֶא ַ
ל־ה ָקּ ֶבר׃
ֵמ ַﬠ ַ
ל־ה ַתּלְ ִמיד ָה ַא ֵחר
ל־שׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוּס ְו ֶא ַ
 2וַ ָתּ ָרץ וַ ָתּבֹא ֶא ִ
יהם ִהנֵּ ה נָ ְשׂאוּ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ תּ ֶ
ֲא ֶשׁר ָא ַהב אֹתוֹ יֵ ַ
ן־ה ֶקּ ֶבר וַ ֲאנַ ְחנוּ לֹא נֵ ַדע ָאנָ ה ָשׂמוּ אֹתוֹ׃
ת־אדֹנֵ ינוּ ִמ ַ
ֶא ֲ
ל־ה ָקּ ֶבר׃
 3וַ יֵּ ֵצא ֶפ ְטרוֹס וְ ַה ַתּ ְל ִמיד ָה ַא ֵחר וַ יֵּ ְלכוּ ֶא ַ
יהם ָרצוּ יַ ְח ָדּו וַ יְ ַמ ֵהר ַה ַתּ ְל ִמיד ָה ַא ֵחר ָלרוּץ וַ יַּ ֲﬠבֹר
וּשׁנֵ ֶ
ְ 4
ל־ה ָקּ ֶבר׃
ת־פּ ְטרוֹס וַ יָּ בֹא ִראשׁוֹן ֶא ַ
ֶא ֶ
ת־ה ַתּ ְכ ִר ִיכים ֻמנָּ ִחים
 5וַ יִּ ַשּׁח וַ יַּ ְשׁ ֵקף ֶאל־תּוֹכוֹ וַ יַּ ְרא ֶא ַ
ְל ַב ָדּם ְולֹא יָ ַרד ְפּנִ ָימה׃
ל־ה ָקּ ֶבר וַ יַּ ְרא
ם־שׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס ָבּא ַא ֲח ָריו וַ יֵּ ֶרד ֶא ַ
ְ 6וגַ ִ
ת־ה ַתּ ְכ ִר ִיכים ֻמנָּ ִחים לְ ַב ָדּם׃
ֶא ַ
ֵאינֶ נָּ ה
ַﬠל־רֹאשׁוֹ
ָהיְ ָתה
ֲא ֶשׁר
ְ 7ו ַה ִמּ ְט ַפּ ַחת
נוּפה ְל ַב ָדּהּ ְבּ ָמקוֹם ַא ֵחר׃
ם־צ ָ
ם־ה ַתּ ְכ ִר ִיכים ִכּי ִא ְ
ִﬠ ַ
ר־בּא ִראשׁוֹן
ם־ה ַתּ ְל ִמיד ָה ַא ֵחר ֲא ֶשׁ ָ
 8וַ יֵּ ֶרד ָשׁם גַּ ַ
ל־ה ֶקּ ֶבר וַ יַּ ְרא וַ יַּ ֲא ֵמן׃
ֶא ַ
תוּבים ִכּי נָ כוֹן לוֹ
ת־ה ְכּ ִ
ֹא־ה ִבינוּ עוֹד ֶא ַ
ד־ﬠ ָתּה ל ֵ
ִ 9כּי ַﬠ ַ
ן־ה ֵמּ ִתים׃
ָלקוּם ִמ ַ
ל־בּ ָיתם׃
 10וַ יָּ ֻשׁבוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים וַ יֵּ ְלכוּ ֶא ֵ
כּוֹתהּ וַ ִתּ ַשּׁח
ִ 11וּמ ְריָ ם ָﬠ ְמ ָדה ִמחוּץ ַל ֶקּ ֶבר וַ ֵתּ ְב וַ יְ ִהי ִבּ ְב ָ
וַ ַתּ ְשׁ ֵקף ֶאל־תּוַֹ ה ָקּ ֶבר׃
ישׁ ִבים ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר
 12וַ ֵתּ ֶרא ְשׁנֵ י ַמ ְל ָא ִכים ע ִֹטים ְל ָבנִ ים ְו ְ
שׁוּﬠ ֶא ָחד ְמ ַר ֲאשׁ ָֹתיו ְו ֶא ָחד ַמ ְרגְּ ל ָֹתיו׃
ת־גּוּפת יֵ ַ
ַ
ָשׂמוּ ֶא
יהם ִכּי נָ ְשׂאוּ
יה ִא ָשּׁה ָל ֶמה ִת ְב ִכּי ֲא ֵל ֶ
ֹאמרוּ ֵא ֶל ָ
 13וַ יּ ְ
ת־אדֹנִ י ִמזֶּ ה ְולֹא ֵא ַדע ָאנָ ה ָשׂ ֻמהוּ׃
ֶא ֲ

20
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יה וַ ֵתּ ֶרא
 14עוֹד ִהיא ְמ ַד ֶבּ ֶרת ָכּזֹאת וַ ֵתּ ֶפן ֵמ ַא ֲח ֶר ָ
שׁוּﬠ׃
שׁוּﬠ ע ֵֹמד ְולֹא יָ ְד ָﬠה ִכּי הוּא יֵ ַ
ֶאת־יֵ ַ
ת־מי ְת ַב ֵקּ ִשׁי
שׁוּﬠ ִא ָשּׁה ָל ֶמה ִת ְב ִכּי ֶא ִ
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
 15וַ יּ ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ֲאדֹנִ י
ְו ִהיא ָח ְשׁ ָבה ִכּי־נ ֵֹטר ַהגָּ ן הוּא וַ תּ ֶ
את אֹתוֹ ִמזֶּ ה ַהגִּ ָידה־נָ א ִלי ֵאיפֹא ַשׂ ְמ ָתּ אֹתוֹ
ם־א ָתּה נָ ָשׂ ָ
ִא ַ
וַ ֲאנִ י ֵא ֵלְ ו ֶא ָשּׂ ֶאנּוּ׃
ֹאמר ֵא ָליו ִﬠ ְב ִרית
שׁוּﬠ ִמ ְריָ ם וַ ֵתּ ֶפן וַ תּ ֶ
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
 16וַ יּ ֶ
ַרבּוּנִ י ֲא ֶשׁר יֵ ָא ֵמר ַר ִבּי׃
ל־תּגְּ ִﬠי ִבי ִכּי עוֹד לֹא ָﬠ ִל ִיתי
שׁוּﬠ ַא ִ
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
 17וַ יּ ֵ
יהם ִהנְ נִ י עֹלֶ ה
ל־א ַחי ְו ִא ְמ ִרי ֲא ֵל ֶ
ל־ה ָאב ַאְ ל ִכי ֶא ַ
ֶא ָ
ל־אל ַֹהי וֵ אל ֵֹה ֶיכם׃
ל־א ִבי וַ ֲא ִב ֶיכם ֶא ֱ
ֶא ָ
י־ר ֲא ָתה
 18וַ ָתּבֹא ִמ ְריָ ם ַה ַמּגְ ָדּ ִלית וַ ַתּגֵּ ד ַל ַתּ ְל ִמ ִידים ִכּ ָ
יה׃
ת־ה ָאדוֹן וְ ִכי ָכּזֹאת ִדּ ֶבּר ֵא ֶל ָ
ֶא ָ
 19וַ יְ ִהי ָבּ ֶﬠ ֶרב ַבּ ַשּׁ ָבּת ַההוּא ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְסגְּ רוּ ַד ְלתוֹת ַה ַבּיִת
הוּדים וַ יָּ בֹא
ת־היְּ ִ
ֲא ֶשׁר נִ ְק ְבּצוּ ָשׁם ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ִמיִּ ְר ָא ָתם ֶא ַ
יהם ָשׁלוֹם ֲﬠלֵ ֶיכם׃
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
תוֹכם וַ יּ ֶ
שׁוּﬠ וַ יַּ ֲﬠמֹד ְבּ ָ
יֵ ַ
ת־צדּוֹ וַ יִּ ְשׂ ְמחוּ
ְ 20ו ַא ֲח ֵרי ַד ְבּרוֹ ָכזֹאת ֶה ְר ָאם ֶאת־יָ ָדיו ְו ֶא ִ
ת־ה ָאדוֹן׃
אוֹתם ֶא ָ
ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ִבּ ְר ָ
יהם ָשׁלוֹם ָל ֶכם ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַלח
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
שׁוּﬠ וַ יּ ֶ
יּוֹסף יֵ ַ
 21וַ ֶ
א ִֹתי ָה ָאב ֵכּן ִהנְ נִ י שׁ ֵֹל ַח ֶא ְת ֶכם׃
יהם ְקחוּ ָל ֶכם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ְ 22ו ַא ֲח ֵרי ַד ְבּרוֹ ָכזֹאת וַ יִּ ַפּח ָבּ ֶהם וַ יּ ֶ
ת־רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ׃
ַ
ֶא
ת־ח ָט ָאיו ְונִ ְס ַלח לוֹ ְו ִאם
ִ 23אישׁ ִאישׁ ֲא ֶשׁר ִתּ ְס ְלחוּ לוֹ ֶא ֲ
יִהיוּ׃
ְתּ ִשׁיתוּם ָﬠ ָליו ָﬠ ָליו ְ
ֹא־היָ ה
תוֹמא ַהנִּ ְק ָרא ִדידוּמוֹס ֶא ָחד ִמ ְשּׁנֵ ים ֶה ָﬠ ָשׂר ל ָ
ְ 24ו ָ
שׁוּﬠ׃
ִﬠ ָמּ ֶהם ְבּבֹא יֵ ַ
ֹאמר
ת־ה ָאדוֹן וַ יּ ֶ
ֹאמרוּ ֵא ָליו יֶ ֶתר ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ָר ִאינוּ ֶא ָ
 25וַ יּ ְ
ת־מ ְד ְקרוֹת ַה ַמּ ְס ְמ ִרים ְבּיָ ָדיו ְולֹא
יהם ִאם־לֹּא ֶא ְר ֶאה ֶא ַ
ֲא ֵל ֶ

20:26—21:5
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ת־א ְצ ָבּ ִﬠי ְבּנִ ְק ֵבי ַה ַמּ ְס ְמ ִרים ָה ֵאלֶּ ה ְוביָ ִדי לֹא ֶאגַּ ע
ֶא ְת ַקע ֶא ֶ
ְבּ ִצדּוֹ לֹא ַא ֲא ִמינָ ה׃
ִ 26וּמ ְק ֵצה ְשׁמֹנַ ת יָ ִמים נִ ְק ֲהלוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ַבּ ַבּיִת ְפּנִ ָימה
שׁוּﬠ ַכּ ֲא ֶשׁר ֻסגְּ רוּ
תוֹמא ִﬠ ָמּ ֶהם וַ יָּ בֹא יֵ ַ
עוֹד ַה ַפּ ַﬠם ְו ָ
ֹאמר ָשׁלוֹם ֲﬠ ֵל ֶיכם׃
תוֹכם וַ יּ ֶ
ַה ְדּ ָלתוֹת וַ יַּ ֲﬠמֹד ְבּ ָ
ת־א ְצ ָבּ ֲﬠֵ הנָּ ה ְוּר ֵאה
הוֹשׁט ֶא ֶ
ל־תּוֹמא ֵ
ָ
ְ 27ו ַא ַחר ָא ַמר ֶא
ל־תּ ִהי ֲח ַסר
הוֹשׁט ֶאת־יָ ְדֻ וּמ ֵשּׁנִ י ְב ִצ ִדּי ְו ַא ְ
ֶאת־יָ ַדי ְו ֵ
ם־ה ֲא ֵמן ַתּ ֲא ִמין׃
ֱאמוּנָ ה ִכּי ִא ַ
ֹאמר ֵא ָליו ֲאדֹנִ י וֵ אל ָֹהי׃
תּוֹמא וַ יּ ֶ
 28וַ יַּ ַﬠן ָ
תּוֹמא
שׁוּﬠ יַ ַﬠן ֲא ֶשׁר ְר ִא ַיתנִ י ֱה ֶא ַמנְ ָתּ ָ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 29וַ יּ ֶ
ַא ְשׁ ֵרי ֵאלֶּ ה ַה ַמּ ֲא ִמינִ ים ְו ָראוֹ לֹא ָראוּ׃
שׁוּﬠ ְל ֵﬠינֵ י ַת ְל ִמ ָידיו
ם־מוֹפ ִתים ֲא ֵח ִרים ַר ִבּים ָﬠ ָשׂה יֵ ַ
ְ
ְ 30וגַ
ֲא ֶשׁר לֹא־נִ ְכ ְתּבוּ ַבּ ֵסּ ֶפר ַהזֶּ ה׃
שׁוּﬠ הוּא
־אלֶּ ה נִ ְכ ְתּבוּ ְל ַב ֲﬠבוּר ַתּ ֲא ִמינוּ ִכּי יֵ ַ
ַ 31א ֵ
יִהיוּ ָל ֶכם ַחיִּ ים ֵﬠ ֶקב
וּל ַב ֲﬠבוּר ְ
ן־ה ֱאל ִֹהים ְ
יח ֶבּ ָ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֱאמוּנַ ְת ֶכם ִבּ ְשׁמוֹ׃
ל־תּ ְל ִמ ָידיו
שׁוּﬠ ְל ֵה ָראוֹת ֶא ַ
יּוֹסף יֵ ַ
י־כן וַ ֵ
וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵר ֵ
יהם׃
ַﬠל־יַ ם ְט ַב ְריָ ה ְוכֹה נִ ְר ָאה ֲא ֵל ֶ
תוֹמא ַהנִּ ְק ָרא
ַ 2כּ ֲא ֶשׁר יָ ְשׁבוּ יַ ְח ָדּו ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס ְו ָ
וּשׁנַ יִם
ִדידוּמוֹס וּנְ ַתנְ ֵאל ִמ ָקּנָ ה ֲא ֶשׁר ַבּגָּ ִליל ְוּבנֵ י זַ ְב ִדּי ְ
ֲא ֵח ִרים ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיו׃
ֹאמרוּ
יהם ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס ִהנְ נִ י ה ֵֹלָ ל ִדיג וַ יּ ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 3וַ יּ ֶ
ל־ה ֳאנִ יָּ ה
ם־אנָ ְחנוּ וַ יֵּ ְצאוּ ִמיָּ ד וַ יֵּ ְרדוּ ֶא ָ
ֵא ָליו ִﬠ ָמּ נֵ ֵל גַּ ֲ
אוּמה ַבּלַּ יְ ָלה הוּא׃
ְולֹא ָל ְכדוּ ְמ ָ
ל־שׂ ַפת ַהיָּ ם ְו ַה ַתּ ְל ִמ ִידים
שׁוּﬠ ע ֵֹמד ַﬠ ְ
ַ 4הבּ ֶֹקר אוֹר ְו ִהנֵּ ה יֵ ַ
שׁוּﬠ הוּא׃
לֹא יָ ְדעוּ ִכּי יֵ ַ
שׁ־ל ֶכם ָדּ ָבר לֶ ֱאכֹל וַ יַּ ֲﬠנוּ
שׁוּﬠ ָבּנַ י ֲהיֵ ָ
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 5וַ יּ ֶ
וַ יּ ְֹמרוּ ָאיִן׃
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ת־ה ִמּ ְכמ ֶֹרת ִמ ִימין ָל ֳאנִ יָּ ה
יהם ִפּ ְרשׂוּ ֶא ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 6וַ יּ ֶ
אתם וַ ְיִפ ְרשׂוּ ְולֹא־יָ ְכלוּ עוֹד ְל ָמ ְשׁ ָכהּ ֵמרֹב ָדּגִ ים׃
ְוּמ ָצ ֶ
ל־פּ ְטרוֹס
שׁוּﬠ ֲא ֵהבוֹ ָא ַמר ֶא ֶ
ְ 7ו ַה ַתּ ְל ִמיד ַההוּא ֲא ֶשׁר יֵ ַ
ָה ָאדוֹן הוּא ְו ִכ ְשׁמ ַֹﬠ ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס ִכּי הוּא ָה ָאדוֹן וַ יַּ ַﬠט
ל־היָּ ם׃
ת־מ ִﬠילוֹ ִכּי ֵﬠרֹם ָהיָ ה וַ יִּ ְתנַ ֵפּל ֶא ַ
ֶא ְ
ְ 8ויֶ ֶתר ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ָבּאוּ ָב ֳאנִ יָּ ָתם ִכּי לֹא ִה ְר ִחיקוּ
ת־ה ִמ ְכמ ֶֹרת
אתיִם ַא ָמּה וַ יִּ ְמ ְשׁכוּ ֶא ַ
ם־כּ ָמ ַ
ן־היַּ ָבּ ָשׁה ִכּי ִא ְ
ִמ ַ
ם־ה ָדּגִ ים׃
ִﬠ ַ
רוּכים ָשׁם ְו ָדג
י־אשׁ ֲﬠ ִ
ל־היַּ ָבּ ָשׁה וַ יִּ ְראוּ גַּ ֲח ֵל ֵ
 9וַ יֵּ ְצאוּ ֶא ַ
יהם ְו ִכ ַכּר ָל ֶחם׃
ֲﬠ ֵל ֶ
ן־ה ָדּגִ ים ֲא ֶשׁר
שׁוּﬠ ָה ִביאוּ ֲהלֹם ִמ ַ
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 10וַ יּ ֶ
ְל ַכ ְד ֶתּם ָﬠ ָתּה׃
ל־היַּ ָבּ ָשׁה
ת־ה ִמּ ְכמ ֶֹרת ֶא ַ
 11וַ יַּ ַﬠל ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס וַ יִּ ְמשֶֹׁ א ַ
לשׁה
וּשׁ ָ
ישׁים ְ
דוֹלים ֵמ ָאה וַ ֲח ִמ ִ
ְו ִהיא ְמ ֵל ָאה ָדגִ ים גְּ ִ
ְוּב ָכל־זֹאת לֹא נִ ְק ְר ָﬠה ַה ִמּ ְכמ ֶֹרת ֵמרֹב ַה ָדּגִ ים׃
שׁוּﬠ בֹּאוּ ִא ְכלוּ ֲא ֻר ַחת ַהבּ ֶֹקר ְו ֵאין
יהם יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 12וַ יּ ֶ
ם־א ָחד ַבּ ַתּ ְל ִמ ִידים ֲא ֶשׁר ְמ ָלאוֹ ִלבּוֹ ִל ְשׁאֹל ִמי ָא ָתּה ִכּי
גַּ ֶ
יָ ְדעוּ ֲא ֶשׁר הוּא ָה ָאדוֹן׃
ת־ה ָדּגָ ה׃
ת־הלֶּ ֶחם וַ יִּ ֵתּן ָל ֶהם ְוגַ ם ֶא ַ
שׁוּﬠ וַ יִּ ַקּח ֶא ַ
 13וַ יָּ בֹא יֵ ַ
שׁוּﬠ
ישׁית ֲא ֶשׁר־נִ ְר ָאה יֵ ַ
ְ 14וזֹאת ַה ַפּ ַﬠם ַה ְשּׁ ִל ִ
ן־ה ֵמּ ִתים׃
ל־תּ ְל ִמ ָידיו ַא ֲח ֵרי קוּמוֹ ִמ ַ
ֶא ַ
ל־שׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס
שׁוּﬠ ֶא ִ
ֹאמר יֵ ַ
 15וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ֲא ֻר ָח ָתם וַ יּ ֶ
ֹאמר
ִשׁ ְמעוֹן ַבּר־יוֹנָ ה ַהא ֵֹהב ַא ָתּה א ִֹתי יֶ ֶתר ֵמ ֵאלֶּ ה וַ יּ ֶ
ֹאמר ֵא ָליו נַ ֵהל
ֵא ָליו ֵהן ֲאדֹנִ י ַא ָתּה יָ ַד ְﬠ ָתּ ִכּי ֲא ַה ְב ִתּי וַ יּ ֶ
לוֹתי׃
ת־ﬠ ָ
ֶא ָ
ֹאמר ֵאלָ יו ַפּ ַﬠם ֵשׁנִ ית ִשׁ ְמעוֹן ַבּר־יוֹנָ ה ַהא ֵֹהב ַא ָתּה
 16וַ יּ ֶ
ֹאמר
ֹאמר ֵא ָליו ֵהן ֲאדֹנִ י ַא ָתּה יָ ַד ְﬠ ָתּ ִכּי ֲא ַה ְב ִתּי וַ יּ ֶ
א ִֹתי וַ יּ ֶ
ֵא ָליו נְ ֵחה ֶאת־צֹאנִ י׃
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ישׁית ִשׁ ְמעוֹן ַבּר־יוֹנָ ה ַהא ֵֹהב
ֹאמר ֵא ָליו ַפּ ַﬠם ְשׁ ִל ִ
 17וַ יּ ֶ
ל־לבּוֹ ִכּי ָא ַמר ֵא ָליו ַפּ ַﬠם
ַא ָתּה א ִֹתי וַ יִּ ְת ַﬠ ֵצּב ֶפּ ְטרוֹס ֶא ִ
ֹאמר ֵא ָליו ֲאדֹנִ י ַא ָתּה ֶאל־כֹּל
ישׁית ַהא ֵֹהב ַא ָתּה א ִֹתי וַ יּ ֶ
ְשׁ ִל ִ
שׁוּﬠ ְר ֵﬠה
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
יָ ַד ְﬠ ָתּ ַא ָתּה יָ ַד ְﬠ ָתּ ִכּי ֲא ַה ְב ִתּי וַ יּ ֶ
ֶאת־צֹאנִ י׃
יִית ְבּיָ ְדָ חגַ ְר ָתּ
ָ 18א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י א ֵֹמר ָלְ בּעוֹד נַ ַﬠר ָה ָ
ל־א ֶשׁר ָח ַפ ְצ ָתּ ְו ִכי ִתזְ ַקן ִתּ ְפרֹשׂ ַכּ ֶפּי
ת־מ ְתנֶ י וַ ֵתּ ֶלֶ א ֲ
ֶא ָ
ל־א ֶשׁר לֹא ַת ְחפֹּץ׃
ְו ַא ֵחר יַ ְחגָּ ְר וּנְ ָשׂ ֲאֶ א ֲ
אוּלם ָכּזֹאת הוּא ִד ֵבּר ְבּ ָר ְמזוֹ לוֹ ְבּ ֵאיזֶ ה ָמוֶ ת הוּא
ְ 19ו ָ
יָ מוּת ֲא ֶשׁר יִגְ ַדּל בּוֹ ְכּבוֹד ֱאל ִֹהים ְו ַא ֲח ֵרי ַד ְבּרוֹ ָכזֹאת
ָא ַמר ֵא ָליו ֵלַ א ֲח ָרי׃
שׁוּﬠ ֲא ֵהבוֹ ה ֵֹל
ת־ה ַתּ ְל ִמיד ֲא ֶשׁר יֵ ַ
 20וַ יִּ ֶפן ֶפּ ְטרוֹס וַ יַּ ְרא ֶא ַ
ל־צוָּ ארוֹ ְבּ ִמ ְשׁ ֵתּה ָה ֶﬠ ֶרב וְ ָא ַמר
יהם ְוהוּא ֲא ֶשׁר נָ ַפל ַﬠ ַ
ַא ֲח ֵר ֶ
ֲאדֹנִ י ִמי הוּא־זֶ ה ֲא ֶשׁר יַ ְסגִּ ֶיר׃
שׁוּﬠ ֲאדֹנִ י ְוזֶ ה
ֹאמר ֶאל־יֵ ַ
 21וַ יְ ִהי ִבּ ְראוֹת אֹתוֹ ֶפּ ְטרוֹס וַ יּ ֶ
ָמה ַא ֲח ִריתוֹ׃
ד־א ֶשׁר
יִשּׁ ֵאר ַﬠ ֲ
ם־ח ַפ ְצ ִתּי ִכּי ָ
שׁוּﬠ ִא ָ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
 22וַ יּ ֶ
ָאבֹא ַאַ מה־לָּ ֵ לַ א ֲח ָרי׃
ל־כּן יָ ָצא ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ֵבּין ָה ַא ִחים ִכּי ַה ַתּ ְל ִמיד ַההוּא
ַ 23ﬠ ֵ
שׁוּﬠ לֹא ָא ַמר־לוֹ ִכּי לֹא־יָ מוּת ַרק ָא ַמר
לֹא יָ מוּת ְויֵ ַ
ד־א ֶשׁר ָאבֹא ַאַ מה־לָּ ׃
י־יִשּׁ ֵאר ַﬠ ֲ
ם־ח ַפ ְצ ִתּי ִכּ ָ
ִא ָ
ת־ﬠדוּתוֹ ָל ֵאלֶּ ה ְוהוּא ֲא ֶשׁר
 24זֶ ה הוּא ַה ַתּ ְל ִמיד ַהנּ ֵֹתן ֶא ֵ
ל־אלֶּ ה ְויָ ַד ְﬠנוּ ִכּי ֵﬠדוּתוֹ נֶ ֱא ָמנָ ה׃
ָכּ ַתב ָכּ ֵ
שׁוּﬠ ַא
ְ 25ועוֹד יֵ שׁ ַמ ֲﬠ ִשׂים ַר ִבּים ֲא ֵח ִרים ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה יֵ ַ
ם־יִכּ ְתבוּ ֻכלָּ ם ֶא ָחד ַא ַחר ֶא ָחד יַ ֲחשֹׁב ְל ָב ִבי ִכּי לֹא ָת ִכיל
ִא ָ
ת־ה ְסּ ָפ ִרים ֲא ֶשׁר ָיִכּ ֵתבוּן ָא ֵמן׃
עוֹלם ֶא ַ
ל־ה ָ
ָכּ ָ
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ל־א ֶשׁר
אוֹפילוֹס ָכּ ַת ְב ִתּי בוֹ ָכּ ֲ
ִהנֵּ ה ַה ֵסּ ֶפר ָה ִראשׁוֹן ְתּ ִ
הוֹרה ִמיּוֹם ַה ִחלּוֹ׃
ל־א ֶשׁר ָ
שׁוּﬠ ְו ָכ ֲ
ָﬠ ָשׂה יֵ ַ
ת־מ ְצ ָתיו
ד־היּוֹם ֲא ֶשׁר נַ ֲﬠ ָלה ֵמ ִא ָתּנוּ ַא ֲח ֵרי ִתתּוֹ ֶא ִ
ַ 2ﬠ ַ
ר־בּ ַחר ָבּ ֶהם׃
יחיו ֲא ֶשׁ ָ
ל־שׁ ִל ָ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ֶא ְ
ְבּ ַ
יהם ָחי ְבּאֹתוֹת ַר ִבּים
 3וַ ֲא ֶשׁר ַא ֲח ֵרי ֻﬠנּוֹתוֹ ִה ְתיַ ֵצּב ֲﬠ ֵל ֶ
ל־מלְ כוּת
יהם ַא ְר ָבּ ִﬠים יוֹם וַ יְ ַד ֵבּר ַﬠ ַ
ְבּ ִהגָּ לוֹת נִ גְ לוֹת ֲא ֵל ֶ
ָה ֱאל ִֹהים׃
ֹא־ת ְצאוּ
ְ 4ו ַכ ֲא ֶשׁר ָס ַﬠד ִﬠ ָמּ ֶהם יַ ְח ָדּו ִצוָּ ה א ָֹתם ֵלאמֹר ל ֵ
ל־דּ ַבר ָה ָאב ֲא ֶשׁר ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם
ם־תּוֹחילוּ ֶא ְ
ִ
ירוּשׁ ַליִם ִכּי ִא
ִמ ָ
ִמ ִפּי׃
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ְבּעוֹד
יוֹחנָ ן ִט ֵבּל ַבּ ָמּיִם וְ ַא ֶתּם ִתּ ָטּ ְבלוּ ְבּ ַ
ִ 5כּי ָ
ֹא־כ ִבּיר ַא ֲח ֵרי ַהיָּ ִמים ָה ֵאלֶּ ה׃
ל ַ
 6וַ יְ ִהי ְבּ ִה ְת ַא ְסּ ָפם יַ ַחד וַ יִּ ְשׁ ָא ֻלהוּ ֵלאמֹר ֲאדֹנֵ ינוּ ֲה ָת ִשׁיב
יִשׂ ָר ֵאל׃
ת־ה ַמּ ְלכוּת ְל ְ
ָבּ ֵﬠת ַהזֹּאת ֶא ַ
ת־ה ִﬠ ִתּים
יהם לֹא לָ ֶכם ָל ַד ַﬠת ֶא ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 7וַ יּ ֶ
מוֹﬠ ִדים ֲא ֶשׁר יָ ַﬠד ָה ָאב ְבּ ֶמ ְמ ַשׁ ְלתּוֹ׃
ת־ה ֲ
ְו ֶא ַ
יִיתם ֵﬠ ַדי
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ וִ ְה ֶ
ֲ 8א ָבל ִתּ ְת ַאזְּ רוּ עֹז ְכּנ ַֹח ֲﬠ ֵל ֶיכם ַ
ד־ק ֵצה ָה ָא ֶרץ׃
הוּדה ְוּבשׁ ְֹמרוֹן ְו ַﬠ ְ
ירוּשׁ ַליִם ְוּב ָכל־יְ ָ
ִבּ ָ
יהם
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה נַ ֲﬠ ָלה ֵמ ֶהם ְו ֵﬠינֵ ֶ
ְ 9כּ ַכלֹּתוֹ ְל ַד ֵבּר ֶא ַ
יהם׃
רֹאוֹת וַ יִּ ָשּׂ ֵאהוּ ָﬠנָ ן ִמנֶּ גֶ ד ֵﬠינֵ ֶ
 10וַ יַּ ִבּיטוּ ַא ֲח ָריו ַבּ ֲﬠלֹתוֹ ַה ָשּׁ ָמיְ ָמה ְו ִהנֵּ ה ְשׁנֵ י ֲאנָ ִשׁים
יהם ְוא ְֹמ ִרים׃
ְל ֻב ֵשׁי ָל ָבן נִ ָצּ ִבים ֲﬠ ֵל ֶ
יטים ַה ָשּׁ ָמיְ ָמה
ַ 11אנְ ֵשׁי ַהגָּ ִליל לָ ָמּה־זֶּ ה ַא ֶתּם ע ְֹמ ִדים ַוּמ ִבּ ִ
שׁוּﬠ זֶ ה ֲא ֶשׁר ֻל ַקּח ֵמ ֲﬠ ֵל ֶיכם וַ יַּ ַﬠל ַל ָמּרוֹם ֵכּן יָ בֹא ַכּ ֲא ֶשׁר
יֵ ַ
ְר ִא ֶיתם אֹתוֹ ע ֶֹלה ַל ָמּרוֹם׃
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ר־הזֵּ ִיתים
ן־ה ָהר ַהנִּ ְק ָרא ַה ַ
רוּשׁ ַליְ ָמה ִמ ָ
 12וַ יִּ ְפנוּ וַ יֵּ ְלכוּ יְ ָ
ירוּשׁ ַליִם ְכּ ֶד ֶרְ תּחוּם ַשׁ ָבּת׃
ָ
ַה ָקּרוֹב לִ
יוֹחנָ ן
ל־ה ֲﬠ ִליָּ ה ֲא ֶשׁר גָּ רוּ ָשׁם ֶפּ ְטרוֹס ְו ָ
 13וַ יָּ בֹאוּ וַ יַּ ֲﬠלוּ ֶא ָ
ר־תּ ְל ַמי ַוּמ ִתּ ְתיָ הוּ יַ ֲﬠקֹב
תוֹמא ַבּ ַ
ילפּוֹס ְו ָ
ְויַ ֲﬠקֹב ְו ַאנְ ְדּ ַרי ִפּ ִ
יהוּדה ֶבּן־יַ ֲﬠקֹב׃
ן־ח ְל ַפי ְו ִשׁ ְמעוֹן ַה ַקּנָּ ִאי ִו ָ
ֶבּ ַ
ל־ה ְתּ ִפלָּ ה ְוּב ַת ֲחנוּנִ ים ְבּ ֵלב
ל־אלֶּ ה ָשׁ ְקדוּ יַ ְח ָדּו ַﬠ ַ
ָ 14כּ ֵ
ם־א ָחיו׃
שׁוּﬠ ְו ִﬠ ֶ
ם־מ ְריָ ם ֵאם יֵ ַ
ם־הנָּ ִשׁים ִﬠ ִ
ֶא ָחד ִﬠ ַ
וּפ ְטרוֹס ָקם ְבּתוָֹ ה ַא ִחים ַהנִּ ְק ָה ִלים ֲא ֶשׁר
ַ 15בּיָּ ִמים ָה ֵהם ֶ
ֹאמר׃
ָהיָ ה ִמ ְס ָפּ ָרם ְכּ ֵמ ָאה ְו ֶﬠ ְשׂ ִרים וַ יּ ַ
ֲ 16אנָ ִשׁים ַא ִחים נָ כוֹן ָהיָ ה ִכּי יָ קוּם ְדּ ַבר ַה ָכּתוּב ֲא ֶשׁר
הוּדה ֲא ֶשׁר ָהיָ ה
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ִדּ ֶבּר ִמ ֶקּ ֶדם ְבּ ִפי ָדוִ ד ַﬠל־יְ ָ
ַ
שׁוּﬠ׃
ִל ְמנַ ֵהל לִ ְלכ ֵֹדי יֵ ַ
גוֹרלוֹ׃
ִ 17כּי־נִ ְמנָ ה ִא ָתּנוּ ְו ָה ֲﬠב ָֹדה ַהזֹּאת נָ ְפ ָלה לּוֹ ְבּ ָ
ְ 18ו ִהנֵּ ה הוּא ָקנָ ה־לוֹ ָשׂ ֶדה ִבּ ְשׂ ַכר ִפּ ְשׁעוֹ וַ יִּ פֹּל ְמלֹא
ל־מ ָﬠיו נִ ְשׁ ָפּכוּ׃
קוֹמתוֹ ַא ְר ָצה וַ יִּ ָבּ ַקע ַבּ ָתּוֶ ְ ו ָכ ֵ
ָ
רוּשׁ ַליִם ִכּי ְל ַב ֲﬠבוּר זֹאת
ל־ישׁ ֵבי יְ ָ
נוֹדע ְל ָכ ְ
ְ 19ו ַה ָדּ ָבר ַ
ל־דּ ָמא ִכּי הוּא ְשׂ ֵדה
נִ ְק ָרא ַה ָשּׂ ֶדה ַההוּא ִבּ ְשׂ ָפ ָתם ֲח ַק ְ
ָד ִמים׃
י־ט ָירתוֹ נְ ַשׁ ָמּה וְ ַאל־יְ ִהי
י־כתוּב ְבּ ֵס ֶפר ַה ְתּ ִהלִּ ים ְתּ ִה ִ
ִ 20כּ ָ
ופ ֻק ָדּתוֹ ַיִקּח ַא ֵחר׃
ישׁב וְ עוֹד ְ
ָבהּ ֵ
ן־ה ֲאנָ ִשׁים ָה ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ָה ְלכוּ
ל־כּן נָ כוֹן ָלנוּ ִכּי ִמ ָ
ְ 21ו ַﬠ ֵ
יוֹצא וָ ָבא ְל ָפנֵ ינוּ׃
שׁוּﬠ ֲאדֹנֵ ינוּ ֵ
ִא ָתּנוּ ָכּל־יְ ֵמי ֱהיוֹת יֵ ַ
ד־היּוֹם ֲא ֶשׁר ֻל ַקּח ִמ ֶמּנּוּ ֲא ֶשׁר
יוֹחנָ ן ַﬠ ַ
ילת ָ
ָ 22ה ֵחל ִמ ְטּ ִב ַ
קוּמתוֹ׃
ל־תּ ָ
יִהיֶ ה ִﬠ ָמּנוּ ְל ֵﬠד ַﬠ ְ
ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְ
ר־שׁ ָבּא ְוּמ ֻכנָּ ה
ת־יוֹסף ַהנִּ ְק ָרא ַבּ ַ
ֵ
 23וַ יַּ ֲﬠ ִמידוּ ְשׁנָ יִם ֶא
ת־מ ִתּ ְתיָ הוּ׃
יוּסטוֹס ְו ֶא ַ
ְ
ל־ל ָבבוֹת
ֹאמרוּ ַא ָתּה יְ הוָֹה י ֵֹד ַﬠ ָכּ ְ
 24וַ יִּ ְת ַפּלְּ לוּ וַ יּ ְ
ן־ה ְשּׁנַ יִם ֲא ֶשׁר ַא ָתּה ָבּ ַח ְר ָתּ בּוֹ׃
ת־ה ֶא ָחד ִמ ַ
ַה ְר ֵאנוּ־נָ א ֶא ָ
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בוֹדה ַהזֹּאת ַוּמלְ ֲאכוּת־יָ הּ ֲא ֶשׁר
גּוֹרל ָה ֲﬠ ָ
ִ 25כּי ַיִקּח ַ
יה וַ יֵּ ֶלִ ל ְמקוֹמוֹ ֶשׁלּוֹ׃
הוּדה ָשׂ ָטה ֵמ ָﬠ ֶל ָ
יְ ָ
ל־מ ִתּ ְתיָ הוּ
גּוֹרל ַﬠ ַ
גּוֹרלוֹת וַ יִּ פֹּל ַה ָ
יהם ָ
 26וַ יַּ ִפּילוּ ֲﬠ ֵל ֶ
יחים׃
ם־א ַחד ָﬠ ָשׂר ַה ְשּׁ ִל ִ
וַ יִּ ָמּנֶ ה ִﬠ ַ

2

ְוּביוֹם ְמלֹאת ִשׁ ְב ַﬠת ַה ָשׁ ֻבעוֹת נֶ ֶא ְספוּ ֻכלָּ ם ְבּ ֵלב ֶא ָחד
ְבּ ָמקוֹם ֶא ָחד׃
ן־ה ָשּׁ ַמיִם ִפּ ְתאֹם שׁ ֵֹאן ִכּ ְשׁאוֹן ַר ַﬠשׁ
ְ 2ו ִהנֵּ ה קוֹל ָשׁאוֹן ִמ ַ
ל־בּית ִשׁ ְב ָתּם אֹתוֹ׃
גָּ דוֹל וַ יִּ ָמּלֵ א ָכּ ֵ
יהם ִלשֹׁנוֹת ְכּ ַמ ְר ֵאה ֵאשׁ ֲא ֶשׁר נִ ְפ ְלגוּ
 3וַ ֵתּ ָר ֶאינָ ה ֲא ֵל ֶ
ְונִ ֲחתוּ ַא ַחת ַא ַחת ַﬠל ֶא ָחד ֶא ָחד ֵמ ֶהם׃
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ וַ יָּ ֵחלּוּ ְל ַד ֵבּר ִבּ ְלשֹׁנוֹת ֲא ֵחרוֹת
 4וַ יִּ ָמּ ְלאוּ ֻכלָּ ם ַ
רוּח׃
יהם ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׂם ָבּ ֶהם ָה ַ
יּוֹציאוּ ִמלִּ ים ִמ ִפּ ֶ
וַ ִ
ל־א ְרצוֹת
ירוּשׁ ַליִם ִמ ָכּ ַ
יהוּדים ְיִר ֵאי ֱאל ִֹהים גָּ רוּ ִב ָ
ִ 5ו ִ
ַהגּוֹיִם ֲא ֶשׁר ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ם־רב וַ ְתּ ִהי
 6וַ יְ ִהי ְבּ ִה ָשּׁ ַמע קוֹל ַה ָשּׁאוֹן ַההוּא וַ יְּ ְת ַא ְסּפוּ ַﬠ ָ
י־אישׁ ִאישׁ ֵמ ֶהם ָשׁ ַמע א ָֹתם ְמ ַד ְבּ ִרים
יהם ִכּ ִ
בוּכה ֵבּינֵ ֶ
ְמ ָ
ִבּ ְלשׁוֹן ַא ְרצוֹ׃
ל־א ִחיו ֲהלֹא
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶא ָ
תּוֹממוּ ֻכלָּ ם וַ יִּ ְת ְמהוּ וַ יּ ְ
 7וַ יִּ ְשׁ ְ
ל־ה ְמ ַד ְבּ ִרים ָה ֵאלֶּ ה ְבּנֵ י ַהגָּ ִליל ֵה ָמּה׃
ָכּ ַ
ת־א ֶרץ
ל־א ָחד ֵמ ִא ָתּנוּ ְשׂ ַפ ֶ
יהם ְו ָכ ֶ
ְ 8ו ֵאי נִ ְשׁ ַמע ִמ ִפּ ֶ
מוֹל ְד ֵתּנוּ׃
ַ
יהוּדה
ישׁ ֵבי ֲא ַרם נַ ֲה ַריִם ִו ָ
ילם ְ
ְ 9שׂ ַפת ָפּ ָרס ָוּמ ַדי ְו ֵﬠ ָ
פּוּד ִקיָּ א ָפּנְ טוֹס ְו ַא ְסיָ א׃
ְו ַק ְ
קוּרינִ י
פּוּליָ א ִמ ְצ ַריִם ְו ֶח ֶבל לוּב ַﬠל־יַ ד ִ
וּפ ְמ ְ
ְ 10פּרוּגְ יָ א ַ
רוֹמי׃
יהוּדים ַה ָבּ ִאים ֵמ ִ
ְוגֵ ִרים ִו ִ
שׁנ ֵֹתינוּ שׁ ְֹמ ִﬠים
ם־שׂ ַפת ְכּ ֵר ִתי וַ ֲﬠ ָרב ֲא ֶשׁר ֲאנַ ְחנוּ ִל ְל ֹ
 11גַּ ְ
א ָֹתם ְמ ַס ְפּ ִרים ֶאת־נִ ְפ ְלאוֹת ָה ֱאל ִֹהים׃
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ל־ר ֵﬠהוּ
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶא ֵ
תּוֹממוּ ֻכלָּ ם וַ יִּ ָבּ ֵהלוּ וַ יּ ְ
 12וַ יִּ ְשׁ ְ
ַמה־זֹאת׃
י־מ ֵל ֵאי ִתירוֹשׁ ֵה ָמּה׃
 13וַ ֲא ֵח ִרים ָל ֲﬠגוּ ָלמוֹ ְו ָא ְמרוּ ִכּ ְ
ָ 14אז יָ קוּם ֶפּ ְטרוֹס ְו ַא ַחד ֶה ָﬠ ָשׂר ִﬠמּוֹ וַ יִּ ָשּׂא ֶאת־קוֹלוֹ
ל־ישׁ ֵבי
הוּדה ְו ָכ ְ
יהם ְדּעוּ ָל ֶכם זֹאת ִאישׁ יְ ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ֶ
רוּשׁ ַליִם ַה ֲאזִ ינוּ ִא ְמ ָר ִתי׃
יְ ָ
כּוֹרים ֵאלֶּ ה ַכּ ֲא ֶשׁר ַתּ ְח ְשׁבוּן ַא ֶתּם ִכּי ֲהלֹא
ִ 15כּי לֹא ִשׁ ִ
ישׁית ַבּיּוֹם הוּא׃
ַה ָשּׁ ָﬠה ַה ְשּׁלִ ִ
ד־יוֹאל ַהנָּ ִביא׃
ֵ
ַ 16א זֶ ה הוּא ַה ָדּ ָבר ָה ָאמוּר ְבּיַ
ת־רוּחי
ִ
ְ 17ו ָהיָ ה ְבּ ַא ֲח ִרית ַהיָּ ִמים נְ ֻאם ֱאל ִֹהים ֶא ְשׁפּוֶֹ א
חוּר ֶיכם ֶחזְ יֹנוֹת
ל־בּ ָשׂר ְונִ ְבּאוּ ְבּנֵ ֶיכם ְוּבנ ֵֹת ֶיכם ַוּב ֵ
ל־כּ ָ
ַﬠ ָ
ְיִראוּ ְוזִ ְקנֵ ֶיכם ֲחלוֹמוֹת יַ ֲחלֹמוּן׃
חוֹתי ַבּיָּ ִמים ָה ֵה ָמּה ֶא ְשׁפּוֹ
ל־שׁ ְפ ַ
ל־ﬠ ָב ַדי וְ ַﬠ ִ
ְ 18וגַ ם ַﬠ ֲ
ת־רוּחי ְונִ ָבּאוּ׃
ִ
ֶא
מוֹפ ִתים ַבּ ָשּׁ ַמיִם ִמ ַמּ ַﬠל ְואֹתוֹת ָבּ ָא ֶרץ ִמ ָתּ ַחת
ְ 19ונָ ַת ִתּי ְ
ָדּם וָ ֵאשׁ ְו ִת ְימרוֹת ָﬠ ָשׁן׃
חשְׁ ו ַהיָּ ֵר ַח ְל ָדם ִל ְפנֵ י בּוֹא יוֹם יְ הוָֹה
ַ 20ה ֶשּׁ ֶמשׁ יֵ ָה ֵפְ ל ֶ
נּוֹרא׃
ַהגָּ דוֹל ְו ַה ָ
ר־יִק ָרא ְבּ ֵשׁם יְ הוָֹה ָיִמּ ֵלט׃
ְ 21ו ָהיָ ה כֹּל ֲא ֶשׁ ְ
שׁוּﬠ ַהנָּ ְצ ִרי
יִשׂ ָר ֵאל ַה ְק ִשׁיבוּ ִל ְד ָב ַרי ֵאלֶּ ה ִהנֵּ ה יֵ ַ
ַ 22אנְ ֵשׁי ְ
ִאישׁ נֶ ֱא ָמן ָל ֶכם ֵמ ֵאת ָה ֱאל ִֹהים ִבּגְ בוּרוֹת ְבּנִ ְפלָ אוֹת
מוֹפ ִתים ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה ֱאל ִֹהים ַﬠל־יָ דוֹ ְל ֵﬠינֵ ֶיכם ַכּ ֲא ֶשׁר
ְוּב ְ
ם־א ֶתּם׃
יְ ַד ְﬠ ֶתּם גַּ ַ
 23הוּא זֶ ה ֲא ֶשׁר ִמסּוֹד ֱאל ִֹהים ִוּמ ַדּ ְﬠתּוֹ ִמ ֶקּ ֶדם נִ גְ זַ ר ָﬠלָ יו
הוֹק ְﬠ ֶתּם וַ ֲה ִמ ֶיתם
ְל ַק ְח ֶתּם ְל ִהנָּ ֵתן ְו ַא ֶתּם ִבּ ֵידי ְבלִ יַּ ַﬠל ַ
אֹתוֹ׃
ן־ה ֵמּ ִתים ִכּי
 24וֵ אל ִֹהים ִה ִתּיר ֶח ְב ֵלי ַה ָמּוֶ ת וַ יְ ִק ֵימהוּ ִמ ַ
ַה ָמּוֶ ת לֹא ָﬠ ַצר כּ ַֹח ְל ַה ֲחזִ יק בּוֹ׃
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י־ﬠ ָליו ָא ַמר ָדּ ִוד ִשׁוִּ ִיתי יְ הוָֹה לְ נֶ גְ ִדּי ָת ִמיד ִכּי ִמ ִימינִ י
ִ 25כּ ָ
ל־אמּוֹט׃
ַבּ ֶ
יִשׁכֹּן לָ ֶב ַטח׃
ף־בּ ָשׂ ִרי ְ
ָ 26ל ֵכן ָשׂ ַמח ִל ִבּי וַ ָתּגֶ ל ְלשׁוֹנִ י ַא ְ
ֹא־ת ֵתּן ֲח ִס ְידִ ל ְראוֹת
ֹא־ת ֲﬠזֹב נַ ְפ ִשׁי ִל ְשׁאוֹל ל ִ
ִ 27כּי ל ַ
ָשׁ ַחת׃
ת־פּנֶ י׃
יﬠנִ י ְשׂ ָמחוֹת ֶא ָ
הוֹד ְﬠ ָתּנִ י ָא ְרחוֹת ַחיִּ ים ַתּ ְשׂ ִבּ ֵ
ַ 28
ֲ 29אנָ ִשׁים ַא ִחים ְתּנוּ ִלי ִפּ ְתחוֹן ֶפּה ְל ַד ֵבּר ֲאלֵ ֶיכם ְל ֵﬠינֵ י
ם־מת ְוגַ ם־נִ ְק ַבּר ְו ִק ְברוֹ
ל־דּ ִוד רֹאשׁ ָה ָאבוֹת ִכּי גַ ֵ
כֹל ַﬠ ָ
ד־היּוֹם ַהזֶּ ה׃
ִﬠ ָמּנוּ ַﬠ ַ
בוּﬠה נִ ְשׁ ַבּע לוֹ ֱאל ִֹהים
ְ 30והוּא ִבּ ְהיוֹתוֹ נָ ִביא ְוי ֵֹד ַﬠ ִכּי ְשׁ ָ
יח ְכּ ִפי ַה ָבּ ָשׂר
ת־ה ָמּ ִשׁ ַ
הוֹשׁיב ֶא ָחד ִמיּ ְֹצ ֵאי יְ ֵרכוֹ ְל ָה ִקים ֶא ַ
ְל ִ
ל־כּ ְסאוֹ׃
ַﬠ ִ
יח ִכּי
קוּמת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־תּ ַ
ַ 31וּב ֲחזוֹתוֹ זֹאת ִמ ֶקּ ֶדם ִדּ ֶבּר ַﬠ ְ
ֹא־יִר ֶאה ָשׁ ָחת׃
ֹא־ת ֲﬠזֹב נַ ְפשׁוֹ ִל ְשׁאוֹל ְוּב ָשׂרוֹ ל ְ
ל ַ
ן־ה ֵמּ ִתים וַ ֲאנַ ְחנוּ
שׁוּﬠ זֶ ה ֲא ֶשׁר ֱאל ִֹהים ֲה ִקימוֹ ִמ ַ
 32הוּא יֵ ַ
ֻכּלָּ נוּ ֵﬠ ִדים לוֹ׃
רוּח
ַ
ת־ה ְב ָט ַחת
ְ 33ו ַﬠ ָתּה ִכּי־נִ ָשּׂא לִ ִימין ָה ֱאל ִֹהים ְו ֶא ַ
רוּח ַהזֶּ ה ַכּ ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם
ת־ה ַ
ַהקּ ֶֹדשׁ ָל ַקח ֵמ ֵאת ָא ִביו ָשׁ ַפֶ א ָ
ר ִֹאים ְושׁ ְֹמ ִﬠים׃
ִ 34כּי ָד ִוד לֹא ָﬠ ָלה ַה ָשּׁ ָמיְ ָמה ְוהוּא ְבּ ִפיו ָא ַמר נְ ֻאם יְ הוָֹה
ַלאדֹנִ י ֵשׁב ִל ִימינִ י׃
ד־א ִשׁית אֹיְ ֶביֲ הדֹם ְל ַרגְ ֶלי׃
ַ 35ﬠ ָ
יִשׂ ָר ֵאל ֶבּ ֱא ֶמת ִכּי ָשׂם ֱאל ִֹהים
ל־בּית ְ
ל־כּן יֵ ַדע־נָ א ָכּ ֵ
ַ 36ﬠ ֵ
הוֹק ְﬠ ֶתּם׃
שׁוּﬠ זֶ ה ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם ַ
יח ֶאת־יֵ ַ
וּל ָמ ִשׁ ַ
ְל ָאדוֹן ְ
ל־ל ָבּם
 37וַ יְ ִהי ְכ ָשׁ ְמ ָﬠם וַ יִּגַּ ע ַה ָדּ ָבר ְכּ ַמ ְד ְקרוֹת ֶח ֶרב ֶא ִ
יחים ֲאנָ ִשׁים ַא ִחים ָמה
ל־פּ ְטרוֹס ְו ֶאל־יֶ ֶתר ַה ְשּׁ ִל ִ
ֹאמרוּ ֶא ֶ
וַ יּ ְ
ֵאיפוֹא נַ ֲﬠ ֶשׂה׃
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יהם שׁוּבוּ ִמ ַדּ ְר ֵכ ֶיכם ְו ִה ָטּ ְבלוּ
ֹאמר ֶפּ ְטרוֹס ֲא ֵל ֶ
 38וַ יּ ֶ
ֹאת ֶיכם
יחת ַחטּ ֵ
יח לִ ְס ִל ַ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־אישׁ ִמ ֶכּם ְבּ ֵשׁם יֵ ַ
ָכּ ִ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ַתּ ִשּׂיגוּ׃
ת־מ ְתּנַ ת ַ
ְו ֶא ַ
חוֹקים
ל־ה ְר ִ
ִ 39כּי ְד ַבר ַה ַה ְב ָט ָחה ָל ֶכם הוּא ְו ִל ְבנֵ ֶיכם וּלְ ָכ ָ
יִק ָרא א ָֹתם לוֹ יְ הוָֹה ֱאל ֵֹהינוּ׃
ל־א ֶשׁר ְ
ְל ָכ ֲ
ְ 40ו ֵכן ִבּ ְד ָב ִרים ַר ִבּים ֲא ֵח ִרים ֵה ִﬠיד ָבּם וַ יַּ זְ ִה ֵירם לֵ אמֹר
ן־הדּוֹר ָה ִﬠ ֵקּשׁ ַהזֶּ ה׃
ִה ָמּ ְלטוּ־לָ ֶכם ִמ ַ
נוֹספוּ
ד־א ֶשׁר ְ
ל־דּ ָברוֹ ְבּ ִשׂ ְמ ָחה וַ יִּ ָטּ ֵבלוּ ַﬠ ֲ
 41וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ ֶא ְ
לשׁת ַא ְל ֵפי נָ ֶפשׁ׃
יהם ַבּיּוֹם ַההוּא ִכּ ְשׁ ֶ
ֲﬠ ֵל ֶ
רוּתם
יחים ְבּ ִה ְת ַח ְבּ ָ
ל־תּוֹרת ַה ְשּׁ ִל ִ
ַ
ְ 42ושׁ ְֹק ִדים ָהיוּ ָת ִמיד ַﬠ
יהם ִוּב ְפרֹס ַל ְח ָמם ִוּב ְת ִפלָּ ָתם׃
ֲא ֵל ֶ
וּמוֹפ ִתים ְואֹתוֹת ַר ִבּים
ְ
ל־כּל־נֶ ֶפשׁ
ְ 43ו ְיִר ָאה נָ ְפ ָלה ַﬠ ָ
יחים׃
נַ ֲﬠשׂוּ ִבּ ֵידי ַה ְשּׁ ִל ִ
ל־א ֶשׁר ָל ֶהם
ל־ה ַמּ ֲא ִמינִ ים יָ ְשׁבוּ ְכ ַא ִחים יַ ְח ָדּו ְו ָכ ֲ
ְ 44ו ָכ ַ
נָ ְתנוּ ִל ְהיוֹת ְלנַ ֲח ַלת ֻכּלָּ ם׃
ת־קנְ יָ נָ ם וַ יְ ַחלְּ קוּ א ָֹתם ְל ֻכלָּ ם
ת־א ֻחזָּ ָתם ְו ֶא ִ
 45וַ יִּ ְמ ְכּרוּ ֶא ֲ
ְל ִאישׁ ִאישׁ ְכּ ִפי ַמ ְחסֹרוֹ׃
ִ 46וּמ ֵדּי יוֹם ְבּיוֹם זֶ ה ַד ְר ָכּם ָתּ ִמיד ְל ַב ֵקּר ַבּ ֵה ָיכל ְבּ ֵלב
ֹאכלוּ ֶל ֶחם ֻח ָקּם ְבּ ִשׂ ְמ ָחה
יהם וַ יּ ְ
ֶא ָחד ְו ַל ְח ָמם ָפּ ְרסוּ ְבּ ָב ֵת ֶ
ְוּבתֹם ֵל ָבב׃
ל־ה ָﬠם
ת־ה ֱאל ִֹהים וַ יִּ ְמ ְצאוּ ֵחן ְבּ ֵﬠינֵ י ָכ ָ
 47וַ יְ ָב ְרכוּ ֶא ָ
נּוֹשׁ ִﬠים׃
ת־ה ָ
ל־ה ֵﬠ ָדה ֶא ַ
הוֹסיף יוֹם יוֹם ַﬠ ָ
ְו ָה ָאדוֹן ִ

3

ל־בּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ לְ ֵﬠת ַה ְתּ ִפילָּ ה
יוֹחנָ ן ָﬠלוּ ֶא ֵ
וּפ ְטרוֹס ְו ָ
ֶ
יﬠית׃
ַבּ ָשּׁ ָﬠה ַה ְתּ ִשׁ ִ
הוֹשׁ ֻיבהוּ יוֹם
הוּבא ָשׁ ָמּה ֲא ֶשׁר ִ
ְ 2ו ִאישׁ ִפּ ֵסּ ַח ִמ ֶבּ ֶטן ִאמּוֹ ָ
יוֹם ִל ְפנֵ י ַשׁ ַﬠר ַה ֵה ָיכל ַהנִּ ְק ָרא ַשׁ ַﬠר ַה ִתּ ְפ ֶא ֶרת ְל ַב ֵקּשׁ
נְ ָדבוֹת ִמיַּ ד ָבּ ֵאי ַה ֵה ָיכל׃
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3:3—3:15

ל־ה ֵה ָיכל
ת־יוֹחנָ ן ָבּ ִאים ֶא ַ
ָ
ת־פּ ְטרוֹס ְו ֵא
ִ 3וּב ְראֹתוֹ ֶא ֶ
וַ יְ ַב ֵקּשׁ ִמיָּ ָדם נְ ָד ָבה׃
ֹאמר
ם־יוֹחנָ ן וַ יּ ַ
ָ
ת־ﬠינָ יו ָﬠ ָליו ְו ֵכן גַּ
 4וַ יָּ ֶשׂם ֶפּ ְטרוֹס ֶא ֵ
יטה ֵא ֵלינוּ׃
ַה ִבּ ָ
אוּמה׃
יהם ְבּת ַֹח ְלתּוֹ ִכּי יַ ִשּׂיג ִמיָּ ָדם ְמ ָ
 5וַ יִּ ֶפן ֲא ֵל ֶ
ין־לי ֲא ָבל ֵאת ֲא ֶשׁר ְבּיָ ִדי
ֹאמר ֶפּ ְטרוֹס ֶכּ ֶסף ְוזָ ָהב ֵא ִ
 6וַ יּ ֶ
יח ַהנָּ ְצ ִרי קוּם ְו ִה ְת ַהלֵּ ׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ן־לְ בּ ֵשׁם־יֵ ַ
ֶא ֶתּ ָ
וּפ ְתאֹם ִה ְת ַחזְּ קוּ ַרגְ לָ יו
 7וַ יֶּ ֱאחֹז ְבּיַ ד יְ ִמינוֹ וַ יְ ִק ֵימהוּ ִ
ְו ַק ְר ֻסלָּ יו׃
ל־ה ֵה ָיכל
 8וַ יְ ַדלֵּ ג ִמ ַתּ ְח ָתּיו וַ יַּ ֲﬠמֹד וַ יִּ ְת ַהלֵּ  וַ יָּ בֹא ִﬠ ָמּ ֶהם ֵא ַ
ת־ה ֱאל ִֹהים׃
הוֹלְ וּמ ַדלֵּ ג ְוּמ ַשׁ ֵבּ ַח ֶא ָ
ֵ
ת־ה ֱאל ִֹהים׃
ל־ה ָﬠם ִמ ְת ַהלֵּ ְ וּמ ַשׁ ֵבּ ַח ֶא ָ
 9וַ יִּ ְר ֵאהוּ ָכ ָ
יּשׁב ִל ְפנֵ י ַה ֵה ָיכל ִל ְפנֵ י ַשׁ ַﬠר
 10וַ יַּ ִכּירוּ אֹתוֹ ִכּי הוּא זֶ ה ַה ֵ
ל־א ֶשׁר
וּפלָּ צוּת ַﬠ ֲ
ַה ִתּ ְפ ֶא ֶרת לְ ַב ֵקּשׁ נְ ָדבוֹת וַ יִּ ָמּ ְלאוּ ִת ָמּהוֹן ַ
נַ ֲﬠ ָשׂה לּוֹ׃
ל־ה ָﬠם ָרצוּ
יוֹחנָ ן ְו ָכ ָ
ְ 11והוּא ִכי ָד ַבק ַא ֲח ֵרי ֶפ ְטרוֹס ְו ָ
ד־מאֹד׃
אוּלם ְשׁלֹמֹה וַ יָּ שֹׁמּוּ ַﬠ ְ
אוּלם ַהנִּ ְק ָרא ָ
ל־ה ָ
יהם ֶא ָ
ֲא ֵל ֶ
יִשׂ ָר ֵאל
ל־ה ָﬠם ַאנְ ֵשׁי ְ
ֹאמר ֶא ָ
 12וַ יַּ ְרא ֶפּ ְטרוֹס וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ֶ
תּוֹממוּ ַﬠל־זֹאת ְו ָל ָמּה ַת ִבּיטוּ ֵא ֵלינוּ ְכּ ִאלּוּ הוּא
ָל ָמּה ִת ְשׁ ְ
ִמ ְת ַהלֵּ ְ בּכ ֵֹחנוּ אוֹ ְב ִצ ְד ָק ֵתנוּ׃
בוֹתינוּ ִהגְ ִדּיל
ֱ 13אל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם ְיִצ ָחק ְויַ ֲﬠקֹב ֱאל ֵֹהי ֲא ֵ
שׁוּﬠ ַﬠ ְבדּוֹ ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם ִה ְסגַּ ְר ֶתּם אֹתוֹ ְו ִכ ַח ְשׁ ֶתּם בּוֹ
ְכּבוֹד יֵ ַ
ילטוֹס ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַפט ְל ַשׁלְּ חוֹ ַל ָח ְפ ִשׁי׃
ִל ְפנֵ י ִפ ָ
וּשׁ ֶא ְל ֶתּם ִכּי־יֻ ַחן ָל ֶכם
ְ 14ו ַא ֶתּם ִכּ ַח ְשׁ ֶתּם ַבּ ָקּדוֹשׁ ַוּב ַצ ִדּיק ְ
ִאישׁ ר ֵֹצ ַח׃
ת־שׂר ַה ַחיִּ ים ֲה ַרגְ ֶתּם ֲא ֶשׁר ֱאל ִֹהים ֵה ִקים אֹתוֹ
ְ 15ו ֶא ַ
ן־ה ֵמּ ִתים וַ ֲאנַ ְחנוּ ֵﬠ ָדיו׃
ִמ ַ

3:16—4:1
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ֶ 16וּב ֱאמוּנָ ֵתנוּ ִב ְשׁמוֹ ְשׁמוֹ נָ ַתן כּ ַֹח ָל ִאישׁ ַהזֶּ ה ֲא ֶשׁר
ַא ֶתּם ר ִֹאים ַוּמ ִכּ ִירים ִכּי ַﬠל־יָ דוֹ נָ ְתנָ ה־לּוֹ ֱאמוּנָ ֵתנוּ ַמ ְר ֵפּא
מוֹתיו ְל ֵﬠינֵ י ֻכלְּ ֶכם׃
ְל ַﬠ ְצ ָ
ם־א ֶתּם
י־ד ַﬠת ֲﬠ ִשׂ ֶיתם גַּ ַ
ְ 17ו ַﬠ ָתּה ֶא ָחי יָ ַד ְﬠ ִתּי ִכּי ִבּ ְב ִל ַ
ם־שׂ ֵר ֶיכם׃
גַּ ָ
יח ֵה ִקים ֱאל ִֹהים ַכּ ֲא ֶשׁר
ֲ 18א ָבל ַה ָדּ ָבר ִכּי יְ ֻﬠנֶּ ה ַה ָמּ ִשׁ ַ
יאיו׃
ד־כּל־נְ ִב ָ
ִהגִּ יד ִמ ֶקּ ֶדם ְבּיַ ָ
ֹאת ֶיכם
ל־כּן שׁוּבוּ סוּרוּ ִמ ַדּ ְר ֵכ ֶיכם ְל ַמ ַﬠן ִתּ ָמּ ֶחינָ ה ַחטּ ֵ
ַ 19ﬠ ֵ
ְו ָתבֹאנָ ה ִﬠתּוֹת ְמ ִשׁיבוֹת נֶ ֶפשׁ ִמלִּ ְפנֵ י יְ הוָֹה׃
שׁוּﬠ ְמ ִשׁיחוֹ ֲא ֶשׁר ְמ ֻב ָשׂר ָל ֶכם ִמ ֶקּ ֶדם׃
יִשׁ ַלח ֶאת־יֵ ַ
ְ 20ו ְ
ד־א ֶשׁר יָ שׁוּב ַהכֹּל
ֲ 21א ֶשׁר יְ ַק ְבּ ֵלהוּ זְ בוּל ַה ָשּׁ ַמיִם ַﬠ ֲ
דוֹשׁים
יאיו ַה ְקּ ִ
ל־מכוֹנוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֱאל ִֹהים ְבּיַ ד־נְ ִב ָ
ַﬠ ְ
עוֹלם׃
ִמימוֹת ָ
בוֹתינוּ נָ ִביא ִמ ֶקּ ֶרב ֲא ֵח ֶיכם ָכּמֹנִ י
ל־א ֵ
משׁה ָא ַמר ֶא ֲ
ֵ 22הן ֶ
יָ ִקים ָל ֶכם יְ הוָֹה ֱאל ִֹהים ֵא ָליו ִתּ ְשׁ ְמעוּן ְכּכֹל ֲא ֶשׁר יְ ַד ֵבּר
ֲא ֵל ֶיכם׃
ל־הנָּ ִביא ַההוּא
ֹא־ת ְשׁ ַמע ֶא ַ
ל־הנֶּ ֶפשׁ ֲא ֶשׁר ל ִ
ְ 23ו ָהיָ ה ָכּ ַ
יה׃
ְונִ ְכ ְר ָתה ֵמ ַﬠ ֶמּ ָ
מוּאל ְו ַה ָבּ ִאים ַא ֲח ָריו ֲא ֶשׁר נִ ָבּאוּ
יאים ִמ ְשּׁ ֵ
ל־הנְּ ִב ִ
ְ 24וגַ ם ָכּ ַ
ֻכּלָּ ם ִהגִּ ידוּ ֵמרֹאשׁ ִדּ ְב ֵרי ַהיָּ ִמים ָה ֵאלֶּ ה׃
יאים ְו ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ָכּ ַרת ֱאל ִֹהים
ַ 25א ֶתּם ְבּנֵ י ַהנְּ ִב ִ
ל־א ְב ָר ָהם וְ נִ ְב ְרכוּ ְבזַ ְר ֲﬠ כֹּל
בוֹת ֶיכם ֵלאמֹר ֶא ַ
ם־א ֵ
ִﬠ ֲ
ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ָה ֲא ָד ָמה׃
שׁוּﬠ ִראשֹׁנָ ה וַ יִּ ְשׁ ָל ֵחהוּ
ת־ﬠ ְבדּוֹ יֵ ַ
ְ 26ו ָל ֶכם ֵה ִקים ֱאל ִֹהים ֶא ַ
ְל ָב ֵרֶ א ְת ֶכם ִכּי ָתשׁוּבוּ ִאישׁ ִאישׁ ֵמ ֲﬠנ ֵֹת ֶיכם׃

4

יהם ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ַשׂר
ל־ה ָﬠם וַ יָּ קוּמוּ ֲﬠ ֵל ֶ
וַ יְ ִהי ְכּ ַד ְבּ ָרם ֶא ָ
דּוּקים׃
ְצ ָבא ַה ֵה ָיכל ְו ַה ַצּ ִ
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ל־א ֶשׁר ִהגִּ דוּ
ל־א ֶשׁר הוֹרוּ ָל ָﬠם ְו ַﬠ ֲ
י־צר ָל ֶהם ַﬠ ֲ
ִ 2כּ ַ
ת־תּ ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים׃
שׁוּﬠ ֶא ְ
ְבּיֵ ַ
י־כ ָבר
ד־ל ָמ ָחר ִכּ ְ
יהם ָבּם וַ יִּ ְתּנוּם ַבּ ִמּ ְשׁ ָמר ַﬠ ְ
יִשׁ ְלחוּ יְ ֵד ֶ
 3וַ ְ
יﬠ ָה ָﬠ ֶרב׃
ִהגִּ ַ
שׂוֹרה ֶה ֱא ִמינוּ וַ יְ ִהי ִמ ְס ַפּר
ַ 4אַ ר ִבּים ִמשּׁ ְֹמ ֵﬠי ִד ְב ֵרי ַה ְבּ ָ
ָה ֲאנָ ִשׁים ַכּ ֲח ֵמ ֶשׁת ֲא ָל ִפים׃
סּוֹפ ִרים
 5וַ יְ ִהי ִמ ָמּ ֳח ָרת וַ יִּ ָקּ ֲהלוּ ַה ָשּׂ ִרים ַהזְּ ֵקנִ ים ְו ַה ְ
ירוּשׁ ָליִם׃
ִבּ ָ
יוֹחנָ ן וַ ֲא ֶל ְכ ַסנְ ְדּרוֹס
ְ 6ו ָחנָ ן ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל ְו ַקיָּ ָפה ְו ָ
ל־א ֶשׁר ְל ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ֵבּית ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל׃
ְו ָכ ֲ
־מי אוֹ
 7וַ יַּ ֲﬠ ִמידוּ א ָֹתם ַבּ ָתּוֶ  וַ יִּ ְשׁ ָאלוּם ֵלאמֹר ְבּכ ַֹח ִ
ם־מי ֲﬠ ִשׂ ֶיתם ָכּזֹאת׃
ְבּ ֶשׁ ִ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ָﬠנָ ה א ָֹתם ֵלאמֹר ְשׁ ָמעוּנִ י
וּפ ְטרוֹס ָמ ֵלא ַ
ֶ 8
ָשׂ ֵרי ָה ָﬠם ְו ַהזְּ ֵקנִ ים׃
דוּﬠ ח ִֹלי ְוּב ִמי
ִ 9כּי־נֵ ָח ֵקר ַהיּוֹם ַﬠל־אֹדוֹת ַמ ֲﬠ ֶשׂה טוֹב ְליָ ַ
שׁוּﬠה׃
ָבּ ַא ְתהוּ יְ ָ
שׁוּﬠ
י־ב ֵשׁם יֵ ַ
יִשׂ ָר ֵאל ִכּ ְ
ל־ﬠם ְ
וּל ָכ ַ
 10יִוָּ ַדע ָל ֶכם ֻכּלְּ ֶכם ְ
יח ַהנָּ ְצ ִרי ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם ְצ ַל ְב ֶתּם וֵ אל ִֹהים ֱה ִקימוֹ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
אוּלם׃
ן־ה ֵמּ ִתים ִבּ ְשׁמוֹ הוּא ע ֵֹמד ִל ְפנֵ ֶיכם ָבּ ִריא ָ
ִמ ַ
 11זֹאת ִהיא ָה ֶא ֶבן ֲא ֶשׁר ְמ ַא ְס ֶתּם ַא ֶתּם ַהבּוֹנִ ים וַ ְתּ ִהי
ְלרֹאשׁ ִפּנָּ ה׃
ְ 12ו ֵאין יֶ ַשׁע ִבּ ְלתּוֹ ִכּי לֹא־נִ ַתּן ֵשׁם ַא ֵחר ִל ְבנֵ י ָא ָדם ַתּ ַחת
ַה ָשּׁ ַמיִם ֲא ֶשׁר־בּוֹ נִ וָּ ֵשׁ ָﬠה׃
ם־ה ִבינוּ ִכּי
יוֹחנָ ן וְ גַ ֵ
 13וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָראוּ א ֶֹמץ ֵלב ֶפּ ְטרוֹס וְ ָ
יהם וַ יַּ ִכּירוּם
יוֹטים ֵהם ְולֹא ְמ ֻל ְמּ ֵדי ֵס ֶפר ֵכּן ָתּ ְמהוּ ֲﬠ ֵל ֶ
ֶה ְד ִ
שׁוּﬠ׃
ִכּי ָהיוּ ִﬠם־יֵ ַ
14

4:15—4:26
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ל־מחוּץ ַל ַסּנְ ֶה ְד ִרין וַ יִּ וָּ ֲﬠצוּ
 15וַ יְ ַצוּוּ א ָֹתם ָל ֵצאת ֶא ִ
יהם׃
ֵבּינֵ ֶ
מוֹפת ָבּרוּר
ֹאמרוּ ַמה־נַּ ֲﬠ ֶשׂה לָ ֲאנָ ִשׁים ָה ֵאלֶּ ה ִכּי ֵ
 16וַ יּ ְ
רוּשׁ ַליִם ְו ֵאין
ל־ישׁ ֵבי יְ ָ
יהם גָּ לוּי הוּא ְל ָכ ְ
נַ ֲﬠ ָשׂה ַﬠל־יְ ֵד ֶ
ְל ַכ ֵחשׁ׃
וּפ ְשׁ ָתה ָב ָﬠם נִ גְ ֲﬠ ָרה ָבּם
מוּﬠה ָ
ן־תּ ְפרֹץ ַה ְשּׁ ָ
ַ 17אֶ פּ ִ
ְל ִב ְל ִתּי ַד ֵבּר עוֹד ְל ִאישׁ ַבּ ֵשּׁם ַהזֶּ ה׃
יהם ְל ִב ְל ִתּי ַד ֵבּר ָדּ ָבר ְולֹא
 18וַ יִּ ְק ְראוּ א ָֹתם וַ יְ ַצוּוּ ֲﬠ ֵל ֶ
שׁוּﬠ׃
ְל ַל ֵמּד ְבּ ֵשׁם יֵ ַ
ֹאמרוּ ֲה ִכי טוֹב ְבּ ֵﬠינֵ י
יוֹחנָ ן וַ יּ ְ
 19וַ יַּ ֲﬠנוּ א ָֹתם ֶפּ ְטרוֹס ְו ָ
ָה ֱאל ִֹהים ִכּי נִ ְשׁ ַמע ֲא ֵל ֶיכם ִמ ְשּׁמ ַֹﬠ ֵא ָליו ִשׁ ְפטוּ־נָ א ַא ֶתּם׃
נוּכל ַל ֲחדֹל ִמ ַדּ ֵבּר ֵאת ֲא ֶשׁר ָר ִאינוּ ְו ָשׁ ָמ ְﬠנוּ׃
ִ 20כּי לֹא ַ
ר־בּם וַ יְ ַשׁלְּ חוּם ִמ ְבּ ִלי ְמצֹא יָ ַדיִם
הוֹסיפוּ ִלגְ ָﬠ ָ
ְ 21ו ֵהם ִ
ת־ה ָﬠם ִכּי ֻכלָּ ם נָ ְתנוּ ָכבוֹד
ַל ֲﬠנוֹשׁ א ָֹתם ִמיִּ ְר ָא ָתם ֶא ָ
ל־דּ ַבר ַה ַמּ ֲﬠ ֶשׂה ַההוּא׃
ֵלאל ִֹהים ַﬠ ְ
ִ 22כּי ְל ַמ ְﬠ ָלה ֵמ ַא ְר ָבּ ִﬠים ָשׁנָ ה ָהיָ ה ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר
פוּאה׃
ה־ﬠמּוֹ אוֹת ָה ְר ָ
נַ ֲﬠ ָשׂ ִ
יהם וַ יְ ַס ְפּרוּ לָ ֶהם ֵאת
ל־א ֵח ֶ
 23וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ֻשׁלְּ חוּ וַ יָּ בֹאוּ ֶא ֲ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ַהזְּ ֵקנִ ים׃
יהם ָר ֵ
ֲא ֶשׁר ָא ְמרוּ ֲא ֵל ֶ
ל־אל ִֹהים
ת־קוֹלם ְבּ ֵלב ֶא ָחד ֶא ֱ
ָ
ְ 24ו ֵהם ָשׁ ְמעוּ וַ יִּ ְשׂאוּ ֶא
ת־ה ָשּׁ ַמיִם
ֹאמרוּ ֲאדֹנָ י ַא ָתּה ָה ֱאל ִֹהם ֲא ֶשׁר ָﬠ ִשׂ ָית ֶא ַ
וַ יּ ְ
ר־בּם׃
ל־א ֶשׁ ָ
ת־כּ ֲ
ת־היָּ ם ְו ֶא ָ
ת־ה ָא ֶרץ ְו ֶא ַ
ְו ֶא ָ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ָל ָמּה ָרגְ שׁוּ
ְ 25וּב ִפי ַﬠ ְב ְדָּ דּ ִוד ָא ִבינוּ ָא ַמ ְר ָתּ ְבּ ַ
גּוּ־ריק׃
וּל ֻא ִמּים יֶ ְה ִ
גוֹיִם ְ
נוֹסדוּ־יַ ַחד ַﬠל־יְ הוָֹה
י־א ֶרץ ְורוֹזְ נִ ים ְ
ְ 26יִתיַ ְצּבוּ ַמ ְל ֵכ ֶ
ל־מ ִשׁיחוֹ׃
ְו ַﬠ ְ
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שׁוּﬠ ַﬠ ְב ְדַּ ה ָקּדוֹשׁ ֲא ֶשׁר ַא ָתּה נָ ַס ְכ ָתּ
ִ 27כּי ֶב ֱא ֶמת ַﬠל־יֵ ַ
ילטוֹס
וּפנְ ִטיּוֹס ִפּ ָ
ם־הוֹרדוּס ָ
ְ
נוֹסדוּ יַ ְח ָדּו ָבּ ִﬠיר ַהזֹּאת גַּ
ְ
יִשׂ ָר ֵאל׃
ם־הגּוֹיִם וַ ֲﬠ ָמ ֶמיְ 
ִﬠ ַ
 28וַ יַּ ֲﬠשׂוּ ֵאת ֲא ֶשׁר יֵ ָﬠ ֶשׂה ְל ִפי יָ ְד וּלְ ִפי ֲﬠ ָצ ְתֲ א ֶשׁר
ָח ַר ְצ ָתּ ִמ ֶקּ ֶדם׃
ְ 29ו ַﬠ ָתּה יְ הוָֹה ַה ְשׁ ִק ָיפה ֶאל־גַּ ֲﬠ ָר ָתם ְוּתנָ ה ַל ֲﬠ ָב ֶדיְ ל ַד ֵבּר
ְדּ ָב ְרְ בּיָ ד ָר ָמה׃
וּמוֹפ ִתים
ְ
חוֹלים ְו ַל ֲﬠשׂוֹת אֹתוֹת
ִ 30כּי ִת ְשׁ ַלח יָ ְדְ ל ַר ֵפּא ִ
שׁוּﬠ ַﬠ ְב ְדֲּ ה ָקּדוֹשׁ׃
ְבּ ֵשׁם יֵ ַ
 31וַ יְ ִהי ְבּ ִה ְת ַפּלְּ ָלם וַ יָּ נַ ע ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר נִ ְק ֲהלוּ ָשׁ ָמּה
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ וַ יְ ַד ְבּרוּ ְד ַבר ָה ֱאל ִֹהים ְבּיָ ד ָר ָמה׃
וַ יִּ ָמּ ְלאוּ ֻכלָּ ם ַ
וּק ַהל ַה ַמּ ֲא ִמינִ ים ָהיָ ה ָל ֶהם ֵלב ֶא ָחד ְונֶ ֶפשׁ ַא ַחת ְולֹא
ְ 32
ת־א ֶשׁר
ם־א ֲ
ל־שׁלּוֹ ִכּי לוֹ הוּא ִכּי ִא ֶ
ָא ַמר ִאישׁ ֵמ ֶהם ַﬠ ֶ
ָהיָ ה ָל ֶהם ְלנַ ֲח ַלת ֻכּלָּ ם׃
שׁוּﬠ ְבּעֹז
ל־תּ ִחיַּ ת ָה ָאדוֹן יֵ ַ
דוּתם ַﬠ ְ
יחים נָ ְתנוּ ֵﬠ ָ
ְ 33ו ַה ְשּׁ ִל ִ
ל־פּנֵ י ֻכלָּ ם׃
הוּצק ַﬠ ְ
גָּ דוֹל ְו ֵחן ַרב ַ
ל־בּ ֲﬠלֵ י ָשׂדוֹת
אוּמה ִכּי ָכ ַ
ְ 34ולֹא נִ ְמ ָצא ָב ֶהם ִאישׁ ָח ֵסר ְמ ָ
ת־כּ ֶסף ְמ ִח ָירם׃
ָוּב ִתּים ָמ ְכרוּ א ָֹתם וַ יָּ ִביאוּ ֶא ֶ
יחים ְל ֵה ָח ֵלק ְל ִאישׁ ִאישׁ ְכּ ֵדי
ֲ 35א ֶשׁר ָשׂמוּ ְל ַרגְ ֵלי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמ ְחסֹרוֹ׃
ל־כּי הוּא
יחים ַבּר־נַ ָבּא ַﬠ ִ
יוֹסף ֲא ֶשׁר ָק ְראוּ לוֹ ַה ְשּׁ ִל ִ
ְ 36ו ֵ
יח ְכּנָ ִביא ִאישׁ ֵל ִוי ֵמ ֶא ֶרץ ַק ְפרוֹס׃
מוֹכ ַ
ִ
ת־כּ ְספּוֹ
ת־ה ָשּׂ ֶדה ֲא ֶשׁר ָהיָ ה לוֹ וַ יָּ ֵבא וַ יָּ ֶשׂם ֶא ַ
ָ 37מ ַכר ֶא ַ
יחים׃
ְל ַרגְ ֵלי ַה ְשּׁ ִל ִ
ְו ִאישׁ ֶא ָחד ֲחנַ נְ יָ ה ְשׁמוֹ ְו ֵשׁם ִא ְשׁתּוֹ ַשׁ ִפּ ָירא ָמ ַכר
ת־א ֻחזָּ תוֹ׃
ֶא ֲ
ן־ה ְמּ ִחיר ְו ִא ְשׁתּוֹ י ָֹד ַﬠת ְו ֵח ֶלק ֶא ָחד ֵה ִביא
 2וַ יַּ ְס ֵתּר ֵח ֶלק ִמ ַ
יחים׃
וַ יָּ ֶשׂם ְל ַרגְ ֵלי ַה ְשּׁ ִל ִ
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ת־ל ְבּ
ֹאמר ֶפּ ְטרוֹס ָל ָמּה־זֶּ ה ֲחנַ נְ יָ ה ִמלֵּ א ַה ָשּׂ ָטן ֶא ִ
 3וַ יּ ֶ
ן־מ ִחיר ַה ָשּׂ ֶדה׃
וּל ַה ְס ִתּיר ִמ ְ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ְ
ְל ַכ ֵחשׁ ְבּ ַ
ם־א ֲח ֵרי ִה ָמּ ְכרוֹ ֲהלֹא ָהיָ ה
ֲ 4הלֹא ְלָ היָ ה ַﬠד לֹא־נִ ְמ ַכּר ְוגַ ַ
ְביָ ֶדָ ל ָמּה ְמ ָל ֲאִ ל ְבַּ ל ֲﬠשׂוֹת ֵכּן לֹא ַב ֲאנָ ִשׁים ִשׁ ַקּ ְר ָתּ ִכּי
ם־בּאל ִֹהים׃
ִא ֵ
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה וַ יִּ פֹּל ַא ְר ָצה וַ ֵתּ ֵצא
ִ 5כּ ְשׁמ ַֹﬠ ֲחנַ נְ יָ ה ֶא ַ
ל־השּׁ ְֹמ ִﬠים׃
דוֹלה נָ ְפ ָלה ַﬠל ָכּ ַ
נִ ְשׁ ָמתוֹ ְו ְיִר ָאה גְ ָ
יאהוּ וַ יִּ ְק ְבּ ֻרהוּ׃
 6וַ יָּ קוּמוּ ַהנְּ ָﬠ ִרים וַ יַּ ַא ְספוּ אֹתוֹ וַ יּ ִֹצ ֻ
 7וַ יְ ִהי ְכּ ִמ ְשׁלֹש ָשׁעוֹת וַ ָתּבוֹא ִא ְשׁתּוֹ ְולֹא יָ ְד ָﬠה ֵאת ֲא ֶשׁר
נַ ֲﬠ ָשׂה׃
י־לי ַה ְב ַﬠד ֶכּ ֶסף זֶ ה
יה ַהגִּ ִיד ִ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
 8וַ יַּ ַﬠן ֶפּ ְטרוֹס וַ יּ ֶ
ֹאמר ֵהן ְבּ ַﬠד ֶכּ ֶסף זֶ ה׃
ת־ה ָשּׂ ֶדה וַ תּ ֶ
ְמ ַכ ְר ֶתּם ֶא ַ
יה ֶפּ ְטרוֹס ָל ָמּה־זֶּ ה ְק ַשׁ ְר ֶתּם יַ ַחד לְ נַ סּוֹת
ֹאמר ֵא ֶל ָ
 9וַ יּ ֶ
ישַׁ בּ ֶפּ ַתח
ת־א ֵ
ת־רוּח יְ הוָֹה ִהנֵּ ה ַרגְ ֵלי ַה ְמ ַק ְבּ ִרים ֶא ִ
ַ
ֶא
חוּצה׃
ם־אוֹתַ ה ָ
ָ
וּנְ ָשׂאוּ גַּ
 10וַ ִתּפֹּל ִפּ ְתאֹם ְל ַרגְ ָליו וַ ֵתּ ֵצא נִ ְשׁ ָמ ָתהּ וַ יָּ בֹאוּ ַהנְּ ָﬠ ִרים
ישׁהּ׃
יּוֹציאוּ א ָֹתהּ וַ יִּ ְק ְבּ ֻר ָה ֵא ֶצל ִא ָ
וַ יִּ ְמ ָצ ֻא ָה ִכּי ֵמ ָתה וַ ִ
ל־השּׁ ְֹמ ִﬠים
ל־ה ָקּ ָהל ְו ַﬠל ָכּ ַ
דוֹלה ַﬠל ָכּ ַ
 11וַ ְתּ ִהי ְיִר ָאה גְ ָ
ת־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה׃
ֶא ַ
וּמוֹפ ִתים ַר ִבּים נַ ֲﬠשׂוּ ְבּ ֶק ֶרב ָה ָﬠם ַﬠל־יְ ֵדי
ְ
ְ 12ואֹתוֹת
אוּלם ְשׁלֹמֹה׃
יחים וַ יִּ ָקּ ֲהלוּ ֻכלָּ ם ְבּ ֵלב ֶא ָחד ְבּ ָ
ַה ְשּׁ ִל ִ
ה־בּם
ִ 13וּמ ְשּׁ ָאר ָה ֲאנָ ִשׁים ֵאין ִאישׁ ֲא ֶשׁר ְמ ָלאוֹ ִלבּוֹ ְל ָד ְב ָק ָ
ַא־יָ ְקרוּ ְבּ ֵﬠינֵ י ָה ָﬠם׃
ל־ה ָאדוֹן ֲהמוֹן ֲאנָ ִשׁים
ַ 14וּמ ֲא ִמינִ ים ַר ִבּים נִ ְס ְפּחוּ ַﬠ ָ
ְונָ ִשׁים׃
ל־ה ְרחֹבוֹת ְו ִה ְשׁ ִכּיבוּם
חוֹלים ֶא ָ
ת־ה ִ
ַ 15ﬠד ִכּי־נָ ְשׂאוּ ֶא ַ
ְבּ ִמטוֹת ִוּמ ְשׁ ָכּבוֹת ְבּ ָא ְמ ָרם ִכּי ֶפ ְטרוֹס יַ ֲﬠבֹר ָשׁ ָמּה ְו ִצלּוֹ
ל־א ָח ִדים ֵמ ֶהם׃
יִנָּ ֶטה ַﬠ ֲ
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ירוּשׁ ַליִם
ן־ה ָﬠ ִרים ֲא ֶשׁר ִמ ָסּ ִביב ִל ָ
ם־המוֹן ָﬠם ִמ ֶ
ְ 16וגַ ֲ
ת־הנַּ ֲﬠנִ ים ַתּ ַחת יְ ֵדי רוּחוֹת
ת־החוֹלִ ים ְו ֶא ַ
נָ ֲהרוּ וַ יָּ ִביאוּ ֶא ַ
ְט ֵמאוֹת ְו ֻכלָּ ם נִ ְר ָפּאוּ׃
ל־הנִּ לְ ִוים ָﬠ ָליו ְו ֵהם ֵמ ֲﬠ ַדת
 17וַ יָּ ָקם ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל ְו ָכ ַ
דּוּקים וַ יִּ ָמּ ְלאוּ ִקנְ ָאה׃
ַה ַצּ ִ
יחים וַ יִּ ְתּנוּם ְבּ ִמ ְשׁ ַמר ַה ָקּ ָהל׃
יהם ַבּ ְשּׁ ִל ִ
 18וַ יִּ ְשׁ ְלחוּ ֶאת־יְ ֵד ֶ
ית־ה ֶכּ ֶלא
ת־דּ ְל ֵתי ֵב ַ
 19וַ יְ ִהי ַבלַּ יְ ָלה וַ יִּ ְפ ַתּח ַמ ְל ַא יְ הוָֹה ֶא ַ
ֹאמר׃
יאם וַ יּ ַ
יּוֹצ ֵ
וַ ִ
ל־דּ ְב ֵרי
ת־כּ ִ
ל־ה ָﬠם ֶא ָ
ְ 20לכוּ וְ ִﬠ ְמדוּ ַב ֵה ָיכל ְו ַד ְבּרוּ ֶא ָ
ַה ַחיִּ ים ָה ֵאלֶּ ה׃
ל־ה ֵה ָיכל וַ יְ ַל ֵמּדוּן
 21וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ וַ יַּ ְשׁ ִכּימוּ ַבבּ ֶֹקר וַ יָּ בֹאוּ ֶא ַ
ת־ה ַסּנְ ֶה ְד ִרין
וַ יָּ בֹא ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל וַ ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ וַ יַּ ְק ִהלוּ ֶא ַ
יִשׂ ָר ֵאל וַ יִּ ְשׁלְ חוּ ְל ָה ִביא א ָֹתם ִמ ֵבּית
ת־כּל־זִ ְקנֵ י ְבנֵ י ְ
ְו ֶא ָ
ַה ֶכּ ֶלא׃
ְ 22ו ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים ָבּאוּ ְולֹא ְמ ָצאוּם ְבּ ֵבית ַה ֶכּלֶ א וַ יָּ ֻשׁבוּ
וַ יַּגִּ ידוּ ֵלאמֹר׃
ת־השּׁ ְֹמ ִרים
ת־בּית ַה ֶכּ ֶלא ָסגוּר ְוּמ ֻסגָּ ר ְו ֶא ַ
ָ 23מ ָצאנוּ ֶא ֵ
ל־מ ְשׁ ַמ ְר ָתּם ָלחוּץ ִל ְפנֵ י ַה ְשּׁ ָﬠ ִרים וַ נִּ ְפ ַתּח וַ נֵּ ֶרא
ע ְֹמ ִדים ַﬠ ִ
ְו ֵאין ָא ָדם ַבּ ַבּיִת ְפּנִ ָימה׃
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְבּ ָשׁ ְמ ָﬠם
ְ 24ו ַהכּ ֵֹהן ְו ַשׂר ְצ ָבא ַה ֵה ָיכל ְו ָר ֵ
ד־מאֹד ֵלאמֹר ַמה־יִּ ְהיֶ ה
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה נָ בֹכוּ ַﬠ ְ
ֶא ַ
ל־אלֶּ ה׃
ִמ ָכּ ֵ
ָ 25אז ָבּא ִאישׁ ֶא ָחד ְו ִהגִּ יד ָל ֶהם ֵלאמֹר ָה ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר
ת־ה ָﬠם׃
וּמוֹרים ֶא ָ
נְ ַת ֶתּם ְבּ ֵבית ַה ֶכּ ֶלא ִהנָּ ם ע ְֹמ ִדים ַבּ ֵה ָיכל ִ
ם־מ ָשׁ ְר ָתיו וַ יִּ ָקּ ֵחם ַא־לֹא ְב ָחזְ ָקה
 26וַ יֵּ ֶלַ שׂר ַה ָצּ ָבא ִﬠ ְ
ִכּי יָ ְראוּ ִמ ְפּנֵ י ָה ָﬠם ֶפּן ָיִסּ ֵקלוּ׃
 27וַ יָּ ִביאוּ א ָֹתם וַ יַּ ֲﬠ ִמידוּם ִל ְפנֵ י ַה ַסּנְ ֶה ְד ִרין וַ יִּ ְשׁ ַאל א ָֹתם
ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל ֵלאמֹר׃

5:28—5:39
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ֲ 28הלֹא ַצוֹּה ִצוִּ ינוּ ֲﬠלֵ ֶיכם ְל ִב ְל ִתּי הוֹרֹת ַבּ ֵשּׁם ַהזֶּ ה ְו ַא ֶתּם
תּוֹרת ִפּ ֶיכם ִוּב ַקּ ְשׁ ֶתּם ְל ָה ִביא
רוּשׁ ַליִם ַ
אתם ֶאת־יְ ָ
ִהנֵּ ה ִמלֵּ ֶ
ָﬠ ֵלינוּ ַדּם ָה ִאישׁ ַהזֶּ ה׃
ֹאמרוּ ֲהלֹא ָﬠלֵ ינוּ ִל ְשׁמ ַֹﬠ
יחים וַ יּ ְ
 29וַ יַּ ַﬠן ֶפּ ְטרוֹס ְו ַה ְשּׁ ִל ִ
ל־מ ְצוַ ת ֲאנָ ִשׁים׃
ל־מ ְצוַ ת ֱאל ִֹהים ִמ ְשּׁמ ַֹﬠ ֶא ִ
ֶא ִ
שׁוּﬠ ֲא ֶשׁר ְשׁ ַל ְח ֶתּם בּוֹ יָ ד
בוֹתינוּ ֵה ִקים ֶאת־יֵ ַ
ֱ 30אל ֵֹהי ֲא ֵ
ל־ה ֵﬠץ׃
וַ ִתּ ְתלוּ אֹתוֹ ַﬠ ָ
יִשׂ ָר ֵאל
יﬠ ְל ְ
מוֹשׁ ַ
 31אֹתוֹ ֵה ִרים ֱאל ִֹהים ִבּ ִימינוֹ ְל ַשׂר וּלְ ִ
יהם׃
ֹאת ֶ
ת־חטּ ֵ
לוֹח ָל ֶהם ֶא ַ
ת־ל ָבּם ְו ִל ְס ַ
ְל ָה ִשׁיב ֶא ִ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ֲא ֶשׁר ָח ַלק ֱאל ִֹהים
 32וַ ֲאנַ ְחנוּ ֵﬠ ִדים ְו ֵכן ַ
ל־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה׃
ְלשׁ ְֹמ ָﬠיו ֵﬠד ַﬠ ַ
 33וַ יְ ִהי ְכ ָשׁ ְמ ָﬠם וַ יִּגַּ ע ַה ָדּ ָבר ַﬠד־נַ ְפ ָשׁם וַ ְיִתנַ ְכּלוּ א ָֹתם
ַל ֲה ִמ ָיתם׃
וּשׁמוֹ
רוּשׁים ִמ ֶקּ ֶרב ַה ַסּנְ ֶה ְד ִרין ְ
ן־ה ְפּ ִ
 34וַ יָּ ָקם ֶא ָחד ִמ ַ
ל־ה ָﬠם וַ יְ ַצו
תּוֹרה ְונִ ְכ ָבּד ְבּ ֵﬠינֵ י ָכ ָ
מוֹרה ַה ָ
ֵ
יאל
גַּ ְמ ִל ֵ
יהם ְמ ַﬠט ִמזְ ָﬠר׃
יחים ִמלִּ ְפנֵ ֶ
ת־ה ְשּׁ ִל ִ
הוֹציא ֶא ַ
ְל ִ
יִשׂ ָר ֵאל ִה ָשּׁ ְמרוּ לָ ֶכם ָבּ ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם
יהם ַאנְ ֵשׁי ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 35וַ יּ ֶ
א ְֹמ ִרים ַל ֲﬠשׂוֹת ָל ֲאנָ ִשׁים ָה ֵאלֶּ ה׃
תּוֹדס ֲא ֶשׁר ִה ְתנַ ֵשּׂא לֵ אמֹר
ִ 36כּי ִל ְפנֵ י ַהיָּ ִמים ָה ֵאלֶּ ה ָקם ָ
ֲאנִ י הוּא ַהגָּ ֶבר ְוּכ ַא ְר ַבּע ֵמאוֹת ִאישׁ ִה ְת ַל ְקּטוּ ֵא ָליו ַﬠד
ל־הנִּ ְל ִוים ָﬠ ָליו נָ פֹצוּ ְו ָהיוּ ְכּלֹא ָהיוּ׃
ֲא ֶשׁר־נֶ ֱה ָרג ְו ָכ ַ
יח
ילי ִבּ ֵימי ַה ִמּ ְפ ָקד ֲא ֶשׁר ִה ִדּ ַ
הוּדה ַהגְּ ִל ִ
ְ 37ו ַא ֲח ָריו ָקם יְ ָ
ל־הנִּ ְל ִוים ָﬠ ָליו נִ ְפזָ רוּ׃
ם־רב ַא ֲח ָריו ְוגַ ם־הוּא נָ ַפל ְו ָכ ַ
ַﬠ ָ
ן־ה ֲאנָ ִשׁים ָה ֵאלֶּ ה
ְ 38ו ַﬠ ָתּה ֲאנִ י א ֵֹמר ֲא ֵל ֶיכם ִח ְדלוּ ָל ֶכם ִמ ָ
ם־מ ָא ָדם יָ ְצ ָאה ָה ֵﬠ ָצה ְו ַה ְפּ ֻﬠלָּ ה ַהזֹּאת
ְו ַהנִּ יחוּ ָל ֶהם ִכּי ִא ֵ
תּוּפר׃
הוּפר ָ
ֵ
תוּכלוּ ַל ֲה ִפ ָירהּ
ְ
ם־מ ֵאת ֱאל ִֹהים יָ ְצ ָאה לֹא
ְ 39ו ִא ֵ
ן־תּ ָמּ ְצאוּ נִ ְל ָח ִמים ֵבּאל ִֹהים׃
ֶפּ ִ
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יחים ְו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר
ל־ה ְשּׁ ִל ִ
 40וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ ְבקוֹלוֹ וַ יִּ ְק ְראוּ ֶא ַ
שׁוּﬠ
יהם ְל ִב ְל ִתּי ַד ֵבּר עוֹד ְבּ ֵשׁם יֵ ַ
ְיִסּרוּ א ָֹתם ְו ִצוּוּ ֲﬠ ֵל ֶ
ִשׁלְּ חוּם ְל ַד ְר ָכּם׃
ל־כּי נֶ ְח ְשׁבוּ
ְ 41ו ֵהם יָ ְצאוּ ְשׂ ֵמ ִחים ִמלִּ ְפנֵ י ַה ַסּנְ ֶה ְד ִרין ַﬠ ִ
ל־שׁמוֹ׃
ְראוּיִם לָ ֵשׂאת ֶח ְר ָפּה ַﬠ ְ
ְ 42ולֹא ָח ְדלוּ יוֹם יוֹם ְל ַל ֵמּד ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ַדּשׁ אוֹ ְבּ ָב ֵתּי
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
שׂוֹרת יֵ ַ
וּל ַב ֵשּׂר ְבּ ַ
ֲאנָ ִשׁים ְ

6

ְו ַה ַתּ ְל ִמ ִידים גָּ ְברוּ ָהלוְֹ וגָ בֹר ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם וַ יִּ לֹּנוּ
ל־ה ִﬠ ְב ִריִּ ים ֵלאמֹר ִכּי ִה ְת ַﬠלְּ מוּ
ַה ַתּלְ ִמ ִידים ַהיְּ וָ נִ ים ַﬠ ָ
סוֹרן׃
ת־מ ְח ָ
יהם ְולֹא נָ ְתנוּ ָל ֶהן יוֹם יוֹם ֶא ַ
נוֹת ֶ
ֵמ ַא ְל ְמ ֵ
ֹאמרוּ
ל־ק ַהל ַה ַתּ ְל ִמ ִידים וַ יּ ְ
 2וַ יִּ ְק ְראוּ ְשׁנֵ ים ֶה ָﬠ ָשׂר ֶא ְ
ת־דּ ַבר ָה ֱאל ִֹהים ְו ַל ֲﬠבֹד ֲﬠב ַֹדת
לֹא־נָ כוֹן ָלנוּ ַל ֲﬠזֹב ֶא ְ
ַה ֻשּׁ ְל ָחנוֹת׃
ל־כּן ַא ֵחינוּ ְלכוּ ֲחזוּ ִמ ֶכּם ִשׁ ְב ָﬠה ֲאנָ ִשׁים יְ ֻד ִﬠים ְמ ֵל ֵאי
ַ 3ﬠ ֵ
ל־ה ֲﬠב ָֹדה
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ְוּמ ֵל ֵאי ָח ְכ ָמה וְ א ָֹתם נַ ְפ ִק ָידה ַﬠ ָ
ַ
ַהזֹּאת׃
ל־ﬠב ַֹדת ְדּ ַבר
ל־מ ְשׁ ֶמ ֶרת ַה ְתּ ִפלָּ ה נַ ֲﬠמ ָֹדה ְו ַﬠ ֲ
 4וַ ֲאנַ ְחנוּ ַﬠ ִ
שׂוֹרה׃
ַה ְבּ ָ
ת־ס ֵט ָפנוֹס ִאישׁ
ל־ה ָקּ ָהל וַ יִּ ְב ֲחרוּ ֶא ְ
יטב ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵﬠינֵ י ָכ ַ
 5וַ יִּ ַ
ת־פּרוֹכוֹרוֹס
ילפּוֹס ְו ֶא ְ
ת־פּ ִ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ְו ֶא ִ
ָמ ֵלא ֱאמוּנָ ה ְו ַ
יק ָלס גֵּ ר
ת־פּ ְר ְמנָ ס ְו ֶאת־נִ ְ
ת־טימוֹן ְו ֶא ַ
ְו ֶאת־נִ ָיקנוֹר ְו ֶא ִ
יוֹכיָ א׃
ַאנְ ְט ְ
יחים וְ ֵהם ִה ְת ַפּלְּ לוּ ְו ָס ְמכוּ
ת־אלֶּ ה ֶה ֱﬠ ִמידוּ ִל ְפנֵ י ַה ְשּׁ ִל ִ
ֶ 6א ֵ
יהם׃
יהם ֲﬠ ֵל ֶ
ֶאת־יְ ֵד ֶ
וּפרֹץ ִוּמ ְס ַפּר ַה ַתּ ְל ִמ ִידים
 7וַ יְ ִהי ְד ַבר ֱאל ִֹהים ה ֵֹלָ הלָֹ 
ן־הכּ ֲֹהנִ ים
ם־המוֹן ָרב ִמ ַ
ירוּשׁ ַליִם ְוגַ ָ
ד־מאֹד ִבּ ָ
ָהלוֹ וָ ָרב ַﬠ ְ
נָ טוּ ַא ֲח ֵרי ָה ֱאמוּנָ ה׃

6:8—7:4
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בוּרה ָﬠ ָשׂה אֹתוֹת
ְ 8וּס ֵט ָפנוֹס ִאישׁ ָמ ֵלא ֱאּמוּנָ ה וּגְ ָ
וּמ ְֹפ ִתים גְּ ד ִֹלים ְבּ ֶק ֶרב ָה ָﬠם׃
ֲא ֶשׁר
ית־ה ְכּנֵ ֶסת
ִמ ֵבּ ַ
ֲאנָ ִשׁים
 9וַ יָּ קוּמוּ
קּוּרינִ ים ְו ָה ֲא ֶל ְכ ַסנְ ְדּ ִריִּ ים
ם־הלִּ ַיב ְר ִטינִ ים יֵ ָח ֵשׁב ְו ַה ִ
ל־שׁ ַ
ַﬠ ֵ
ם־ס ֵט ָפנוֹס׃
יקיָּ א וְ ַא ְסיָּ א וַ ְיִתוַ ְכּחוּ ִﬠ ְ
יל ִ
ן־בּנֵ י ִק ִ
ִוּמ ְ
יﬠ ָל ֶהם
ר־ה ִבּ ַ
ל־דּ ְב ֵרי ָח ְכ ָמתוֹ ֲא ֶשׁ ִ
ְ 10ולֹא יָ ְכלוּ ְל ָה ִשׁיב ַﬠ ִ
רוּחוֹ׃
יּוֹשׁיבוּ ֲאנָ ִשׁים נֶ גְ דּוֹ ֲא ֶשׁר ֵה ִﬠ ֻדהוּ ֵלאמֹר ָשׁ ַמ ְﬠנוּ אֹתוֹ
 11וַ ִ
משׁה ֵוּבאל ִֹהים׃
דּוּפים ְבּ ֶ
ְמ ַד ֵבּר ִדּ ְב ֵרי גִ ִ
סּוֹפ ִרים וַ יָּ קוּמוּ
ת־ה ְ
ת־הזְּ ֵקנִ ים ְו ֶא ַ
ת־ה ָﬠם ְו ֶא ַ
עוֹררוּ ֶא ָ
 12וַ יְ ְ
יאהוּ ִל ְפנֵ י ַה ַסּנְ ֶה ְד ִרין׃
ָﬠ ָליו וַ יִּ ְת ְפּ ֻשׂהוּ וַ יְ ִב ֻ
י־שׁ ֶקר וַ יְ ִﬠ ֻידהוּ ֵלאמֹר ָה ִאישׁ ַהזֶּ ה
יּוֹשׁיבוּ ֵﬠ ֵד ֶ
 13וַ ִ
ל־ה ָמּקוֹם ַה ָקּדוֹשׁ ַהזֶּ ה
דּוּפים ַﬠ ַ
לֹא יֶ ְח ַדּל ִמ ַדּ ֵבּר גִּ ִ
תּוֹרה׃
ל־ה ָ
ְו ַﬠ ַ
שׁוּﬠ ַהנָּ ְצ ִרי הוּא יַ ֲהרוֹס
ִ 14כּי ָשׁ ַמ ְﬠנוּ אֹתוֹ א ֵֹמר יֵ ַ
משׁה׃
ן־לנוּ ֶ
ת־ה ֻח ִקּים ֲא ֶשׁר נָ ַת ָ
ת־ה ָמּקוֹם ַהזֶּ ה ְויָ ִמיר ֶא ַ
ֶא ַ
ת־ﬠינָ ם בּוֹ וַ יִּ ְראוּ
יּוֹשׁ ִבים ַבּ ַסּנְ ֶה ְד ִרין ֶא ֵ
ל־ה ְ
 15וַ יָּ ִשׂימוּ ָכּ ַ
ת־פּנָ יו ִכּ ְפנֵ י ַמ ְל ַאֱ אל ִֹהים׃
ֶא ָ

7

ֹאמר ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל ַה ֻא ְמנָ ם ֵכּן ַה ָדּ ָבר׃
וַ יּ ֶ
בוֹתי ֵאל ֱאל ֵֹהי
ֹאמר ְשׁ ָמעוּנִ י ַאנְ שׁי ַא ַחי וַ ֲא ָ
 2וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ַ
ל־א ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ִבּ ְהיוֹתוֹ ַבּ ֲא ַרם נַ ֲה ַריִם
ַה ָכּבוֹד נִ ְר ֶאה ֶא ַ
ֶט ֶרם יָ ַשׁב ְבּ ָח ָרן׃
ל־ה ָא ֶרץ
מּוֹל ְד ֶתּ וּבֹא ֶא ָ
ֹאמר ֵא ָליו ֶל־לְ ֵ מ ַא ְר ְצִ וּמ ַ
 3וַ יּ ֶ
ֲא ֶשׁר ַא ְר ֶא׃
ָ 4אז יָ ָצא ֵמ ֶא ֶרץ ַכּ ְשׂ ִדּים וַ יֵּ ֶשׁב ְבּ ָח ָרן ְו ַא ֲח ֵרי מוֹת ָא ִביו
ל־ה ָא ֶרץ ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם י ְֹש ִבים ָבּהּ
ֶה ֱﬠ ִביר אֹתוֹ ִמ ָשּׁם ֶא ָ
ַכּיּוֹם ַהזֶּ ה׃
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7:5—7:17

ף־רגֶ ל ַאָ א ַמר
ד־מ ְד ַרַ כּ ָ
ְ 5ולֹא־נָ ַתן לוֹ נַ ֲח ָלה ָבּהּ ַﬠ ִ
ְל ִת ָתּהּ לוֹ ַל ֲא ֻחזָּ ה וּלְ זַ ְרעוֹ ַא ֲח ָריו ְבּ ֶט ֶרם ָהיָ ה־לוֹ זָ ַרע׃
יִהיֶ ה זַ ְרעוֹ ְבּ ֶא ֶרץ לֹא ָל ֶהם
ְ 6וכֹה ָא ַמר ֱאל ִֹהים ִכּי־גֵ ר ְ
וַ ֲﬠ ָבדוּם ְו ִﬠנּוּ א ָֹתם ַא ְר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁנָ ה׃
ת־הגּוֹי ֲא ֶשׁר יַ ֲﬠבֹדוּ ָדּן ָאנ ִֹכי ָא ַמר ֱאל ִֹהים
ְ 7וגַ ם ֶא ַ
י־כן יֵ ְצאוּ ְויַ ַﬠ ְב ֻדנִ י ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּ ה׃
ְו ַא ֲח ֵר ֵ
נוֹלד־לוֹ ְיִצ ָחק וַ יָּ ָמל
ילה ְו ָאז ַ
 8וַ יִּ ֶתּן־לוֹ ֶאת ְבּ ִרית ַה ִמּ ָ
הוֹליד ֶאת־יַ ֲﬠקֹב ְויַ ֲﬠקֹב
ִ
אֹתוֹ ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ְו ְיִצ ָחק
אשׁי ָה ָאבוֹת׃
ת־שׁנֵ ים ֶה ָﬠ ָשׂר ָר ֵ
ֶא ְ
יוֹסף וַ יִּ ְמ ְכּרוּ אֹתוֹ ַל ֲה ִביאוֹ
אשׁי ָה ָאבוֹת ְבּ ֵ
 9וַ יְ ַקנְ אוּ ָר ֵ
ִמ ְצ ָריְ ָמה וֵ אל ִֹהים ָהיָ ה ִﬠמּוֹ׃
רוֹתיו ְו ֵחן ְו ָח ְכ ָמה נָ ַתן־לוֹ ְל ֵﬠינֵ י
ל־צ ָ
יּוֹשׁע־לוֹ ִמ ָכּ ָ
 10וַ ַ
ל־בּיתוֹ׃
ל־מ ְצ ַריִם וְ ַﬠל ָכּ ֵ
ַפ ְרעֹה ֶמ ֶלִ מ ְצ ָריִם וַ יְ ִשׁ ֵיתהוּ ַﬠ ִ
ל־א ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ְוּב ֶא ֶרץ ְכּנָ ַﬠן ְו ָצ ָרה
 11וַ יָּ בֹא ָר ָﬠב ְבּ ָכ ֶ
בוֹתינוּ ֶט ֶרף ְל ֵב ָיתם׃
ֹא־מ ְצאוּ ֲא ֵ
דוֹלה ְול ָ
גְ ָ
שׁ־שׁ ֶבר ְבּ ִמ ְצ ַריִם וַ יִּ ְשׁ ַלח
 12וַ יִּ ְשׁ ַמע יַ ֲﬠקֹב ִכּי יֶ ֶ
בוֹתינוּ ַפּ ַﬠם ֶא ָחת׃
ת־א ֵ
ֶא ֲ
ל־א ָחיו וַ ִתּוָּ ַדע ְל ַפ ְרעֹה
יוֹסף ֶא ֶ
ַ 13וּב ַפּ ַﬠם ַה ֵשּׁנִ ית ִה ְתוַ ַדּע ֵ
יוֹסף׃
ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ֵ
יוֹסף וַ יִּ ְק ָרא ֵא ַליו ֶאת־יַ ֲﬠקֹב ָא ִביו
ֵ
 14וַ יִּ ְשׁלַ ח
ל־מוֹל ְדתּוֹ ָח ֵמשׁ ְו ִשׁ ְב ִﬠים נָ ֶפשׁ׃
ַ
ת־כּ
ְו ֶא ָ
 15וַ יֵּ ֶרד יַ ֲﬠקֹב ִמ ְצ ָריְ ָמה וַ יָּ ָמת ָשׁם הוּא וַ ֲאב ֵֹתינוּ׃
 16וַ יִּ נָּ ְשׂאוּ ְשׁ ֶכ ָמה וַ יִּ ָקּ ְברוּ ַבּ ֶקּ ֶבר ֲא ֶשׁר ָקנָ ה ַא ְב ָר ָהם
י־חמוֹר ִבּ ְשׁ ֶכם׃
ִבּ ְמ ִחיר ֶכּ ֶסף ִמיַּ ד ְבּנֵ ֲ
יח ֱאל ִֹהים
 17וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָק ְרבוּ ַהיָּ ִמים ֲא ֶשׁר ִה ְב ִט ַ
ִבּ ְשׁ ֻב ָﬠתוֹ ְל ַא ְב ָר ָהם וַ יֵּ ֶרב ָה ָﬠם ְבּ ִמ ְצ ַריִם וַ יַּ ַﬠ ְצמוּ ִבּ ְמאֹד
ְמאֹד׃

7:18—7:31
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י־קם ֶמ ֶלָ ח ָדשׁ ְבּ ִמ ְצ ַריִם ֲא ֶשׁר לֹא־יָ ַדע
ַ 18ﬠד ִכּ ָ
ת־יוֹסף׃
ֵ
ֶא
בוֹתינוּ
ת־א ֵ
 19הוּא ִה ְת ַח ֵכּם ִל ְבנֵ י ִמ ְשׁ ַפּ ְח ֵתּנוּ וַ יִּ ְל ַחץ ֶא ֲ
יוֹתם׃
יהם ְל ִבלְ ִתּי ַה ֲח ָ
ִלנְ טֹש ֶאת־ע ְֹל ֵל ֶ
וּשׁל ָֹשה
משׁה וַ יְ ִהי־טוֹב ֵלאל ִֹהים ְ
נוֹלד ֶ
ָ 20בּ ֵﬠת ַה ִהיא ַ
ֳח ָד ִשׁים נִ ְצ ַפּן ְבּ ֵבית ָא ִביהוּ׃
ת־פּ ְרעֹה וַ ְתּגַ ְדּ ֵלהוּ ָלהּ ְל ֵבן׃
ְ 21ו ַא ֲח ֵרי נֻ ַטּשׁ ָא ְס ָפה אֹתוֹ ַבּ ַ
ל־ח ְכ ַמת ִמ ְצ ָריִם ַשׂגִּ יא־כ ַֹח ִבּ ְד ָב ָריו
 22וַ יְ ִהי ַמ ְשׂ ִכּיל ְבּ ָכ ָ
ב־פּ ָﬠ ִלים׃
ְו ַר ְ
ְ 23ו ַכ ֲא ֶשׁר ָמ ְלאוּ־לוֹ ַא ְר ָבּ ִﬠים ָשׁנָ ה ָשׂם ַﬠל־לִ בּוֹ ִל ְפקֹד
יִשׂ ָר ֵאל׃
ת־בּנֵ י ְ
ת־א ָחיו ֶא ְ
ֶא ֶ
ֹא־ד ָבר וַ יָּגֶ ן ָﬠלָ יו
 24וַ יַּ ְרא ִאישׁ ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֻמ ֶכּה ַﬠל־ל ָ
ת־ה ִמּ ְצ ִרי׃
וַ יִּ קֹּם נִ ְק ַמת ַה ֻמ ֶכּה וַ יַּ ֶ א ַ
ֹאמר ְבּ ִלבּוֹ ִכּי יָ ִבינוּ ֶא ָחיו ֲא ֶשׁר ַﬠל־יָ דוֹ ָתּבוֹא ָל ֶהם
 25וַ יּ ֶ
שׁוּﬠת ֱאל ִֹהים ְו ֵהם לֹא ֵה ִבינוּ׃
ְתּ ַ
 26וַ יֵּ ֵצא ַבּיוֹם ַה ֵשּׁנִ י ְו ִהנֵּ ה ְשׁנֵ י ֲאנָ ִשׁים נִ ִצּים וַ יְ ַב ֵקּשׁ
ֹאמר ֲהלֹא ֲאנָ ִשׁים ַא ִחים ַא ֶתּם
יהם וַ יּ ַ
ַל ֲﬠשׂוֹת ָשׁלוֹם ֵבּינֵ ֶ
ת־א ִחיו׃
ָל ָמּה ַת ַﬠ ְשׁקוּ ִאישׁ ֶא ָ
ְ 27ו ַהשּׁ ֵֹל ַח יָ ד ְבּ ָא ִחיו ֲה ָדפוֹ ֵלאמֹר ִמי ָשׂ ְמְ ל ִאישׁ ַשׂר
ְושׁ ֵֹפט ָﬠ ֵלינוּ׃
ת־ה ִמּ ְצ ִרי׃
ַ 28ה ְל ָה ְרגֵ נִ י ַא ָתּה א ֵֹמר ַכּ ֲא ֶשׁר ָה ָרגְ ָתּ ֶא ְתמֹל ֶא ַ
משׁה וַ יָּגָ ר ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְדיָ ן וַ יּוֹלֶ ד
ל־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ָבּ ַרח ֶ
ְ 29ו ַﬠ ַ
ָשׁם ְשׁנֵ י ָבנִ ים׃
ְ 30ו ִכ ְמלֹאת לוֹ ַא ְר ָבּ ִﬠים ָשׁנָ ה וַ יֵּ ָרא ֵא ָליו ַמ ְל ָא יְ הוָֹה
ת־אשׁ ִמתּוַֹ ה ְסּנֶ ה׃
ְבּ ִמ ְד ַבּר ַהר ִסינַ י ְבּ ַל ַבּ ֵ
ל־ה ַמּ ְר ֶאה וַ יָּ ַסר ִל ְראוֹת ְו ִהנֵּ ה קוֹל
משׁה וַ יִּ ְת ַמהּ ַﬠ ַ
 31וַ יַּ ְרא ֶ
יְ הוָֹה ִמ ַדּ ֵבּר ֵא ָליו׃
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ָ 32אנ ִֹכי ֱאל ֵֹהי ָא ִביֱ אל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם ֱאל ֵֹהי ְיִצ ָחק וֵ אל ֵֹהי
משׁה ִכּי יָ ֵרא ֵמ ַה ִבּיט׃
יַ ֲﬠקֹב וַ יֶּ ֱח ַרד ֶ
ֹאמר ֵא ָליו יְ הוָֹה ַשׁל נְ ָﬠ ֶליֵ מ ַﬠל ַרגְ ֶליִ כּי ַה ָמּקוֹם
 33וַ יּ ֶ
עוֹמד ָﬠ ָליו ַא ְד ַמת־ק ֶֹדשׁ הוּא׃
ֲא ֶשׁר ַא ָתּה ֵ
ת־צ ֲﬠ ָק ָתם
ת־ﬠנִ י ַﬠ ִמּי ֲא ֶשׁר ְבּ ִמ ְצ ַריִם ְו ֶא ַ
ָ 34ראֹה ָר ִא ִיתי ֶא ֳ
ילם ְו ַﬠ ָתּה ְל ָכה ְו ֶא ְשׁ ָל ֲחִ מ ְצ ַריְ ָמה׃
ָשׁ ָמ ְﬠ ִתּי וָ ֵא ֵרד ְל ַה ִצּ ָ
משׁה ֲא ֶשׁר ִכּ ֲחשׁוּ־בוֹ ֵלאמֹר ִמי ָשׂ ְמְ ל ַשׂר ְושׁ ֵֹפט
 35הוּא ֶ
אֹתוֹ ָשׁלַ ח ֱאל ִֹהים ְבּיַ ד ַה ַמּ ְל ָאַ הנִּ ְר ֶאה ֵא ָליו ַבּ ְסּנֶ ה ִל ְהיוֹת
וּלג ֵֹאל׃
ְל ַשׂר ְ
יאם וַ יַּ ַﬠשׂ אֹתוֹת וּמ ְֹפ ִתים ְבּ ִמ ְצ ַריִם ְוּביַ ם־סוּף
הוֹצ ָ
ְ 36והוּא ִ
ַוּב ִמּ ְד ָבּר ַא ְר ָבּ ִﬠים ָשׁנָ ה׃
יִשׂ ָר ֵאל נָ ִביא ֵמ ֲא ֵח ֶיכם
משׁה ֲא ֶשׁר ָא ַמר ִל ְבנֵ י ְ
 37הוּא ֶ
ָכּמֹנִ י יָ ִקים ָל ֶכם יְ הוָֹה ֱאל ֵֹה ֶיכם ֵא ָליו ִתּ ְשׁ ָמעוּן׃
ם־ה ַמּלְ ָאַ הדּ ֵֹבר
 38הוּא ֲא ֶשׁר ָהיָ ה ַב ָקּ ָהל ַוּב ִמּ ְד ָבּר ִﬠ ַ
תּוֹרת ַחיִּ ים
בוֹתינוּ וְ הוּא ִק ֵבּל ַ
ם־א ֵ
ֵא ָליו ְבּ ַהר ִסינַ י ְו ִﬠ ֲ
ת־לנוּ׃
ָל ֶת ָ
 39וַ ֲאב ֵֹתינוּ לֹא ָאבוּ ִל ְשׁמ ַֹﬠ לוֹ ִכּי ִה ְמרוּ ֶאת־רוּחוֹ וַ יִּ ְתּנוּ
ת־ל ָבּם ָלשׁוּב ִמ ְצ ָריְ ָמה׃
ֶא ִ
ה־לנוּ ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר יֵ ְלכוּ ְל ָפנֵ ינוּ
ל־א ֲהרֹן ֲﬠ ֵשׂ ָ
ֹאמרוּ ֶא ַ
 40וַ יּ ְ
משׁה ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֶה ֱﬠ ָלנוּ ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם לֹא יָ ַד ְﬠנוּ
ִכּי־זֶ ה ֶ
ה־היָ ה לוֹ׃
ֶמ ָ
 41וַ יַּ ֲﬠשׂוּ ֵﬠגֶ ל ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם וַ יַּ ֲﬠלוּ עֹלוֹת ַל ַמּ ֵסּ ָכה וַ יְ ַצ ֲחקוּ
יהם׃
ִל ְפנֵ י ַמ ֲﬠ ֵשׂי יְ ֵד ֶ
ת־צ ָבא ַה ָשּׁ ָמיִם
יהם וַ יִּ ְתּנֵ ם ַל ֲﬠבֹד ֶא ְ
 42וֵ אל ִֹהים ָסר ֵמ ֲﬠ ֵל ֶ
יאים ַהזְּ ָב ִחים ִוּמנְ ָחה ִהגַּ ְשׁ ֶתּם־לִ י
ַכּ ָכּתוּב ְבּ ֵס ֶפר ַהנְּ ִב ִ
יִשׂ ָר ֵאל׃
ַב ִמּ ְד ָבּר ַא ְר ָבּ ִﬠים ָשׁנָ ה ֵבּית ְ
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אתם ֵאת ֻס ַכּת מ ֶֹלְ ו ֶאת־כּ ַֹכב ֱאל ֵֹה ֶיכם ֵר ָיפן
 43וּנְ ָשׂ ֶ
ַה ְצּ ָל ִמים ֲא ֶשׁר ֲﬠ ִשׂ ֶיתם ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחת ָל ֶהם ְו ִהגְ ֵל ִיתי ֶא ְת ֶכם
ֵמ ָה ְל ָאה ְל ָב ֶבל׃
 44וַ ֲאב ֵֹתינוּ ִמ ְשׁ ַכּן ָה ֵﬠדוּת ָהיָ ה ָל ֶהם ַבּ ִמּ ְד ָבּר ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה
משׁה ַכּ ַתּ ְבנִ ית ֲא ֶשׁר ָר ָאה ְכּ ִפי ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה אֹתוֹ ֱאל ִֹהים
ֶ
ַה ְמ ַד ֵבּר ֵא ָליו׃
יאהוּ ִא ָתּם
ֹאשׁם ָל ְקחוּ וַ יְ ִב ֻ
הוֹשׁ ַﬠ ְבּר ָ
 45וַ ֲאב ֵֹתינוּ ִﬠם־יְ ֻ
בוֹתינוּ
ישׁם ֱאל ִֹהים ִמ ְפּנֵ י ֲא ֵ
הוֹר ָ
ל־א ְרצוֹת ַהגּוֹיִם ֲא ֶשׁר ִ
ֶא ַ
ַﬠד־יְ ֵמי ָד ִוד׃
ת־לבּוֹ ִל ְמצֹא
ְ 46והוּא ָמ ָצא ֵחן ְבּ ֵﬠינֵ י ֱאל ִֹהים וַ יִּ ֵתּן ֶא ִ
ִמ ְשׁ ָכּנוֹת לֵ אל ֵֹהי יַ ֲﬠקֹב׃
וּשׁלֹמֹה ָבּנָ ה־לוֹ ָביִת׃
ְ 47
ַ 48אֵ אל ֶﬠלְ יוֹן לֹא יֵ ֵשׁב ְבּ ָב ִתּים ַמ ֲﬠ ֵשׂי יָ ָדיִם ַכּ ֲא ֶשׁר ָא ַמר
ַהנָּ ִביא׃
ַ 49ה ָשּׁ ַמיִם ִכּ ְס ִאי ְו ָה ָא ֶרץ ֲהדֹם ַרגְ ָלי ֵאי־זֶ ה ַביִת ֲא ֶשׁר
נוּח ִתי׃
נוּ־לי ָא ַמר יְ הוָֹה ְו ֵאי־זֶ ה ָמקוֹם ְמ ָ
ִתּ ְב ִ
ל־אלֶּ ה יָ ִדי ָﬠ ָשׂ ָתה׃
ת־כּ ֵ
ֲ 50הלֹא ֶא ָ
יִיתם ָתּ ִמיד
ְ 51ק ֵשׁי ע ֶֹרף ִכּ ְב ֵדי ֵלב ְו ַﬠ ְר ֵלי אֹזֶ ן ַמ ְמ ִרים ֱה ֶ
בוֹת ֶיכם׃
ם־א ֵ
ם־א ֶתּם גַּ ֲ
ם־רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ גַּ ַ
ַ
ִﬠ
בוֹת ֶיכם ֲהלֹא ָה ְרגוּ
יאים לֹא ָר ְדפוּ אֹתוֹ ֲא ֵ
ן־הנְּ ִב ִ
ִ 52מי ִמ ַ
ת־ה ְמ ַב ְשּׂ ִרים ִמ ֶקּ ֶדם ִכּי בֹא יָ בֹא ַה ַצּ ִדּיק ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם
ֶא ַ
ִה ְסגַּ ְר ֶתּם וַ ִתּ ְהיוּ לוֹ ִל ְמ ַר ְצּ ִחים׃
תּוֹרה ִמלִּ ְפנֵ י ִר ְבבֹת ק ֶֹדשׁ
ת־ה ָ
ַ 53א ֶתּם ֲא ֶשׁר ִק ַבּ ְל ֶתּם ֶא ַ
ְולֹא ְשׁ ַמ ְר ֶתּם׃
ת־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה וַ יִּגַּ ע ַﬠד־נַ ְפ ָשׁם וַ יַּ ַח ְרקוּ
 54וַ יְ ִהי ְכּ ָשׁ ְמ ָﬠם ֶא ַ
יהם׃
ָﬠ ָליו ִשׁנֵּ ֶ
ת־כּבוֹד
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ וַ יַּ ֵבּט ַה ָשּׁ ָמיְ ָמה וַ יַּ ְרא ֶא ְ
ְ 55והוּא ָמ ֵלא ַ
שׁוּﬠ ע ֵֹמד ִל ִימין ָה ֱאל ִֹהים׃
ֱאל ִֹהים ְו ֶאת־יֵ ַ
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ן־ה ָא ָדם
ת־ה ָשּׁ ַמיִם נִ ְפ ָתּ ִחים ְו ֵאת ֶבּ ָ
ֹאמר ִהנְ נִ י ר ֶֹאה ֶא ַ
 56וַ יּ ֶ
ע ֵֹמד ִל ִימין ָה ֱאל ִֹהים׃
יהם וַ יִּ ְפּלוּ ָﬠלָ יו
ת־אזְ נֵ ֶ
 57וַ יִּ זְ ֲﬠקוּ ְבּקוֹל גָּ דוֹל וַ יַּ ַא ְטמוּ ֶא ָ
יָ ַחד׃
ל־מחוּץ ָל ִﬠיר וַ יִּ ְרגְּ מוּ אֹתוֹ ָא ֶבן ְו ָה ֵﬠ ִדים
יאהוּ ֶא ִ
יּוֹצ ֻ
 58וַ ִ
וּשׁמוֹ ָשׁאוּל׃
יהם ְל ַרגְ ֵלי נַ ַﬠר ֶא ָחד ְ
יל ֶ
ת־מ ִﬠ ֵ
ִה ְפ ִשׁיטוּ ֶא ְ
שׁוּﬠ ֲאדֹנִ י
ת־ס ֵט ָפנוֹס ְוהוּא ְמ ַשׁוֵּ ַﬠ ְוק ֵֹרא יֵ ַ
 59וַ יִּ ְרגְּ מוּ ֶא ְ
ת־רוּחי׃
ִ
ַקח־נָ א ֶא
ל־בּ ְר ָכּיו וַ יִּ ְק ָרא ְבקוֹל גָּ דוֹל יְ הוָֹה ַאל־נָ א
 60וַ יִּ ְכ ַרע ַﬠ ִ
ת־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה
יהם ַח ָטּאת וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָא ַמר ֶא ַ
ָת ֵשׁת ֲﬠלֵ ֶ
ישׁן׃
וַ יִּ ָ

8

ירוּשׁ ַליִם
ת־ה ֵﬠ ָדה ִבּ ָ
יהם ַל ֲה ִמיתוֹ ְו ֶא ָ
ְו ָשׁאוּל נָ ָטה ַא ֲח ֵר ֶ
ל־ﬠ ֶבר
ד־מאֹד וַ יָּ ֻפצוּ ֻכלָּ ם ְל ָכ ֵ
ָר ְדפוּ ָבּ ֵﬠת ַה ִהיא ַﬠ ְ
יחים ְל ַב ָדּם נִ ְשׁ ָארוּ׃
זוּל ִתי ַה ְשּׁ ִל ִ
יהוּדה ְוּבשׁ ְֹמרוֹן ָ
ִבּ ָ
ת־ס ֵט ָפנוֹס וַ יִּ ְק ְבּ ֻרהוּ וַ יִּ ְס ְפּדוּ
 2וַ ֲאנָ ִשׁים ֲח ִס ִידים נָ ְשׂאוּ ֶא ְ
ָﬠ ָליו ִמ ְס ֵפּד גָּ דוֹל׃
ד־ח ְר ָמה ָהלִֹ מ ַבּיִת ְל ַביִת
ת־ה ֵﬠ ָדה ַﬠ ָ
ְ 3ו ָשׁאוּל ָר ַדף ֶא ָ
ְו ָסחוֹב ֲאנָ ִשׁים ְונָ ִשׁים ְל ִת ָתּם ְבּ ֵבית ַה ֶכּ ֶלא׃
שׂוֹרה׃
ת־דּ ַבר ַה ְבּ ָ
פוֹצים ָשׁטוּ ָב ָא ֶרץ וַ יַּ ְשׁ ִמיעוּ ֶא ְ
ְ 4ו ַהנְּ ִ
יהם
ל־ﬠיר שׁ ְֹמרוֹן וַ יִּ ְק ָרא ְב ָאזְ נֵ ֶ
ילפּוֹס ֶא ִ
 5וַ יֵּ ֶרד ִפּ ִ
יח׃
יאת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ת־ק ִר ַ
ֶא ְ
ילפּוֹס ְבּ ֵלב ֶא ָחד ִכּי
ל־א ְמ ֵרי ִפ ִ
 6וַ יַּ ְק ֵשׁב ֲהמוֹן ָה ָﬠם ֶא ִ
ת־האֹתוֹת ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה׃
ם־ראוּ ֶא ָ
ָשׁ ְמעוּ גַּ ָ
ִ 7כּי ַר ִבּים ָהיוּ ָשׁם ֲא ֶשׁר רוּחוֹת ַה ֻטּ ְמ ָאה ָדּ ְבקוּ ָבם ְו ֵהנָּ ה
וּפ ְס ִחים
יָ ְצאוּ ֵמ ֶהם יָ צֹא ְו ָצעֹק ְבּקוֹל גָּ דוֹל וּנְ ֵכי ֲﬠ ָצמוֹת ִ
ַר ִבּים ַﬠל־יָ דוֹ נִ ְר ָפּאוּ׃
 8וַ ְתּ ִהי ִשׂ ְמ ָחה גְ דוֹלָ ה ָבּ ִﬠיר ַה ִהיא׃
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וּשׁמוֹ ִשׁ ְמעוֹן ֲא ֶשׁר ִמלְּ ָפנִ ים ִהגְ ִדּיל
ְ 9ו ִאישׁ ָהיָ ה ָב ִﬠיר ְ
ד־א ֶשׁר ָשׁ ְממוּ ָﬠ ָליו ַהשּׁ ְֹמרֹנִ ים ַבּ ֲא ֶשׁר
ַמ ֲﬠ ֵשׂהוּ ִב ְכ ָשׁ ָפיו ַﬠ ֲ
י־אישׁ גָּ דוֹל הוּא׃
הוּא ָא ַמר ִכּ ִ
ְ 10ו ֻכלָּ ם ִה ְק ִשׁיבוּ ֵא ָליו ִמ ָקּטוֹן ְו ַﬠד־גָּ דוֹל ֵלאמֹר זוּ כֹחוֹ
כּ ַֹח ֱאל ִֹהים ִכּי ַרב הוּא׃
ְ 11ו ֵהם נָ ְתנוּ־לוֹ אֹזֶ ן ַק ֶשּׁ ֶבת ִכּי יָ ִמים ַר ִבּים ִבּ ְכ ָשׁ ָפיו ָהיָ ה
יהם׃
ַמ ְפ ִליא ַל ֲﬠשׂוֹת ְל ֵﬠינֵ ֶ
ילפּוֹס ֲא ֶשׁר ִבּ ַשּׂר ָל ֶהם
 12וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ֶה ֱא ִמינוּ ְל ִפ ִ
יח וַ יִּ ָטּ ְבלוּ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ת־שׁם יֵ ַ
ת־מ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים ְו ֶא ֵ
ֶא ַ
ם־אנָ ִשׁים ְוגַ ם־נָ ִשׁים׃
גַּ ֲ
ילפּוֹס
ל־פּ ִ
 13וַ יַּ ֲא ֵמן ִשׁ ְמעוֹן גַּ ם־הוּא וַ יִּ ָטּ ֵבל וַ יִּ ְס ַתּ ַפּח ַﬠ ִ
ֹתוֹתיו ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה ְו ֶאת־מ ְֹפ ָתיו ַהגְּ ד ִֹלים
ִוּב ְראֹתוֹ ֶאת־א ָ
ד־מאֹד׃
תּוֹמם ַﬠ ְ
וַ יִּ ְשׁ ֵ
י־ק ְבּלָ ה
ירוּשׁ ַליִם ִכּ ִ
יחים ֲא ֶשׁר ִבּ ָ
 14וַ יְ ִהי ִכּ ְשׁמ ַֹﬠ ַה ְשּׁ ִל ִ
ת־פּ ְטרוֹס
יהם ֶא ֶ
ת־דּ ַבר ָה ֱאל ִֹהים וַ יִּ ְשׁ ְלחוּ ֲא ֵל ֶ
שׁ ְֹמרוֹן ֶא ְ
ת־יוֹחנָ ן׃
ָ
ְו ֶא
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ׃
יהם ַ
נוּח ֲﬠ ֵל ֶ
 15וַ יֵּ ְרדוּ וַ יִּ ְת ַפּלְּ לוּ ַב ֲﬠ ָדם ִכּי ָת ַ
ל־אישׁ ֵמ ֶהם ַרק ִכּי־נִ ְט ָבּ ִלים
ד־ﬠ ָתּה לֹא ָצ ְל ָחה ַﬠ ִ
ִ 16כּי ַﬠ ַ
שׁוּﬠ׃
ָהיוּ ְב ֵשׁם ָה ָאדוֹן יֵ ַ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ׃
יהם ַ
יהם וַ ָתּנַ ח ֲﬠ ֵל ֶ
יהם ֲﬠ ֵל ֶ
 17וַ יִּ ְס ְמכוּ ֶאת־יְ ֵד ֶ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ נִ ְתּנָ ה ָב ֶהם ַא ֲח ֵרי
 18וַ יְ ִהי ִכּ ְראוֹת ִשׁ ְמעוֹן ִכּי ַ
יהם וַ יַּ ְק ֵרב ָל ֶהם
יהם ֲﬠ ֵל ֶ
יחים ֶאת־יְ ֵד ֶ
ֲא ֶשׁר ָס ְמכוּ ַה ְשּׁ ִל ִ
ָכּ ֶסף׃
ם־אנִ י ְל ַמ ַﬠן ִתּ ְצ ַלח
ת־הכּ ַֹח ַהזֶּ ה גַּ ָ
נוּ־לי ֶא ַ
ֹאמר ְתּ ִ
 19וַ יּ ַ
ל־א ֶשׁר ֶא ְסמֶֹ את־יָ ַדי ָﬠ ָליו׃
ל־כּ ֲ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ַﬠ ָ
ַ
ם־כּ ְס ֶפּ
ֹאבד ַא ָתּה ִﬠ ַ
ֹאמר ֵא ָליו ֶפּ ְטרוֹס ָאבֹד תּ ַ
 20וַ יּ ֶ
ַבּ ֲא ֶשׁר ָח ְשׁ ָבה נַ ְפ ְשִׁ כּי ִת ְקנֶ ה ַמ ַתּת ָה ֱאל ִֹהים ַבּ ָכּ ֶסף׃
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ין־לֵ ח ֶלק ְונַ ֲח ָלה ַבּ ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ִכּי לֹא יָ ָשׁר ִל ְבִּ ל ְפנֵ י
ֵ 21א ְ
ָה ֱאל ִֹהים׃
אוּלי ְיִס ַלח
שׁוּבה ֵמ ָר ָﬠ ְתְ ו ִה ְת ַפּלֵּ ל ֶאל־יְ הוָֹה ַ
ְ 22ו ַﬠ ָתּה ָ
ְלְ לנִ ְכ ֵלי ִל ֶבּ׃
רוֹרת רֹאשׁ ְר ִא ִיתיְ וּבמוֹ ַח ְר ֻצבּוֹת ֶר ַשׁע׃
ִ 23כּי ִבּ ְמ ַ
ֹאמר ַה ְﬠ ִתּירוּ ַב ֲﬠ ִדי ֶאל־יְ הוָֹה ְל ִב ְל ִתּי
 24וַ יַּ ַﬠן ִשׁ ְמעוֹן וַ יּ ַ
יָ בֹא ָﬠ ַלי ָדּ ָבר ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ֲא ַמ ְר ֶתּם׃
רוּשׁ ַליְ ָמה
ְ 25ו ֵהם ִדּ ְבּרוּ ְד ַבר יְ הוָֹה ָה ֵﬠד ְו ַד ֵבּר וַ יָּ ֻשׁבוּ יְ ָ
שׂוֹרה ִבּ ְכ ָפ ִרים ַר ִבּים
ת־דּ ַבר ַה ְבּ ָ
ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִמיעוּ ֶא ְ
ֲא ֶשׁר ַלשּׁ ְֹמרֹנִ ים׃
־ל
ילפּוֹס ֵלאמֹר קוּם ֶל ְ
ל־פּ ִ
 26וַ יְ ַד ֵבּר ַמ ְל ַא יְ הוָֹה ֶא ִ
ירוּשׁ ַליִם בּ ֲֹאַ ﬠזָּ ָתה׃
ַהנֶּ גְ ָבּה ַבּ ֶדּ ֶרַ הנְּ ַשׁ ָמּה ַהיּ ֶֹר ֶדת ִמ ָ
כּוּשׁי ְל ָפנָ יו ְס ִריס
 27וַ יָּ ָקם וַ יֵּ ַלְ ו ִהנֵּ ה ִאישׁ גִּ בּוֹר ַחיִל ִ
אוֹצ ָרהּ
ל־בּית ָ
ַה ַמּ ְל ָכּה ַקנְ ַדּק ֵמ ֶא ֶרץ כּוּשׁ ְוהוּא ַשׂר ְל ָכ ֵ
רוּשׁלַ יִם ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחת ָשׁ ָמּה׃
ֲא ֶשׁר ָבּא יְ ָ
יוֹשׁב ְבּ ֶמ ְר ַכּ ְבתּוֹ ְוק ֵֹרא ְבּ ֵס ֶפר
ְ 28ו ַﬠ ָתּה הוּא ָשׁב ְל ַד ְרכּוֹ ֵ
יְ ַשׁ ְﬠיָ הוּ ַהנָּ ִביא׃
ילפּוֹס נְ ֵטה ְלְ ו ִה ְת ַהלֵּ ֵ א ֶצל
ל־פּ ִ
רוּח ֶא ִ
ֹאמר ָה ַ
 29וַ יּ ֶ
ַה ֶמּ ְר ָכּ ָבה ַהזֹּאת׃
ילפּוֹס וַ יִּ ְשׁ ַמע ִכּי הוּא ק ֵֹרא ְב ֵס ֶפר יְ ַשׁ ְﬠיָ הוּ
 30וַ יָּ ָרץ ֵא ָליו ִפּ ִ
ת־א ֶשׁר ַא ָתּה ק ֵֹרא׃
ֹאמר ֲה ִכי יָ ַד ְﬠ ָתּ ֶא ֲ
ַהנָּ ִביא וַ יּ ֶ
ם־יוֹרנִ י ִאישׁ וַ יְ ַב ֵקּשׁ
ֹאמר ֵא ָיכה ֵא ַדע ִבּ ְל ִתּי ִא ֵ
 31וַ יּ ַ
ילפּוֹס ַל ֲﬠלוֹת ְו ָל ֶשׁ ֶבת ִאתּוֹ׃
ת־פּ ִ
ֶא ִ
יוּבל
ְ 32וזֶ ה הוּא ַה ָכּתוּב ֲא ֶשׁר ָק ָרא ַב ֵסּ ֶפר ַכּ ֶשּׂה ַל ֶטּ ַבח ָ
יה נֶ ֱא ָל ָמה ְולֹא ְיִפ ַתּח ִפּיו׃
ְוּכ ָר ֵחל ִל ְפנֵ י גֹזְ זֶ ָ
שׂוֹח ַח ִכּי נִ גְ זַ ר
ְ 33בּ ִשׁ ְפלוֹ ִמ ְשׁ ָפּטוֹ ֻל ָקּח ְו ֶאת־דּוֹרוֹ ִמי יְ ֵ
ֵמ ֶא ֶרץ ַחיָּ יו׃

8:34—9:5
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ילפּוֹס ֶא ְשׁ ֲא ָלה־נָּ א ִמ ְמּ
ל־פּ ִ
ֹאמר ֶא ִ
 34וַ יַּ ַﬠן ַה ָסּ ִריס וַ יּ ֶ
ל־אישׁ ַא ֵחר׃
ל־מי ְמ ַד ֵבּר ַהנָּ ִביא ַﬠל־נַ ְפשׁוֹ אוֹ ַﬠ ִ
ַﬠ ִ
ן־ה ָכּתוּב ַהזֶּ ה וַ יַּגֶּ ד־לוֹ
ת־פּיו וַ יָּ ֶחל ִמ ַ
ילפּוֹס ֶא ִ
 35וַ יִּ ְפ ַתּח ִפּ ִ
שׁוּﬠ׃
שׂוֹרת יֵ ַ
ת־בּ ַ
ֶא ְ
ֹאמר ַה ָסּ ִריס
ל־מיִם וַ יּ ֶ
 36וַ יְ ִהי ְבּנָ ְס ָﬠם ַבּ ֶדּ ֶר וַ יָּ בֹאוּ ֶא ָ
ה־מיִם ְל ָפנֵ ינוּ ַמה־יַּ ַﬠ ְצ ֵרנִ י ֵמ ִה ָטּ ֵבל׃
ִהנֵּ ַ
ר־ל
ל־ל ָב ְבֻ מ ָתּ ָ
ם־מ ֲא ִמין ַא ָתּה ְבּ ָכ ְ
ילפּוֹס ִא ַ
ֹאמר ִפּ ִ
 37וַ יּ ֶ
ן־ה ֱאל ִֹהים
יח ֶבּ ָ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֹאמר ֲאנִ י ַמ ֲא ִמין ִכּי יֵ ַ
וַ יַּ ַﬠן וַ יּ ֶ
הוּא׃
ל־ה ַמּיִם
יהם ֶא ַ
 38וַ יְ ַצו וַ ַתּ ֲﬠמֹד ַה ֶמּ ְר ָכּ ָבה וַ יֵּ ְרדוּ ְשׁנֵ ֶ
ם־ה ָסּ ִריס וַ יְ ַט ֵבּל אֹתוֹ׃
ילפּוֹס גַּ ַ
ם־פּ ִ
גַּ ִ
ילפּוֹס
ת־פּ ִ
רוּח יְ הוָֹה ֶא ִ
ן־ה ַמּיִם וַ יִּ ָשּׂא ַ
לוֹתם ִמ ַ
 39וַ יְ ִהי ַבּ ֲﬠ ָ
ְו ַה ָסּ ִריס לֹא ָר ָאהוּ עוֹד וַ יַּ ֲﬠבֹר ָשׂ ֵמ ַח ְל ַד ְרכּוֹ׃
שׂוֹרה
ת־ה ְבּ ָ
ילפּוֹס נִ ְמ ָצא ְב ַא ְשׁדּוֹד וַ יַּ ֲﬠבֹר וַ יְ ַב ֵשּׂר ֶא ַ
וּפ ִ
ִ 40
ל־ה ָﬠ ִרים ַﬠד־בֹּאוֹ ִק ְיס ִרין׃
ְבּ ָכ ֶ

9

עוֹרר זַ ַﬠם וָ ָמוֶ ת ַבּ ֲח ַמת ַאפּוֹ
ֵ
עוֹדנּוּ
ֶ
ְו ָשׁאוּל
ל־הכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל׃
ל־תּ ְל ִמ ֵידי ָה ָאדוֹן וַ יֵּ ֶלֶ א ַ
ַﬠ ַ
ל־בּ ֵתּי ַה ְכּנֶ ֶסת ֲא ֶשׁר ְבּ ַד ֶמּ ֶשׂק
 2וַ יִּ ְשׁ ַאל ְס ָפ ִרים ִמ ֶמּנּוּ ֶא ָ
ְל ַה ֲחזִ יק ְבּיָ דוֹ ִכּי ְיִמ ָצא ת ִֹﬠים ַבּ ֶדּ ֶרַ ה ִהיא ֲאנָ ִשׁים אוֹ
רוּשׁ ָליְ ָמה׃
סוּרים יְ ָ
יאם ֲא ִ
נָ ִשׁים ַל ֲה ִב ָ
ן־ה ָשּׁ ַמיִם
ל־דּ ָמּ ֶשׂק ְו ִהנֵּ ה אוֹר ִמ ַ
 3וַ יְ ִהי הוּא ה ֵֹלְ ו ָק ֵרב ֶא ַ
זָ ַרח ָﬠ ָליו ְכּ ָב ָרק ִמ ָסּ ִביב׃
ל־פּנָ יו ָא ְר ָצה וַ יִּ ְשׁ ַמע קוֹל ִמ ַדּ ֵבּר ֵא ָליו ָשׁאוּל
 4וַ יִּ פֹּל ַﬠ ָ
ָשׁאוּל ָל ָמּה־זֶּ ה ִתּ ְר ְדּ ֵפנִ י׃
שׁוּﬠ ֲא ֶשׁר ַא ָתּה
ֹאמר ָאנ ִֹכי יֵ ַ
ֹאמר ִמי ַא ָתּה ֲאדֹנִ י וַ יּ ֶ
 5וַ יּ ֶ
ר ֵֹדף ָק ֶשׁה ְל לָ ְבעֹט ַבּ ָדּ ְרבֹנוֹת׃
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ה־תּ ְחפֹּץ וְ ֶא ֱﬠ ֶשׂה וַ יַּ ַﬠן
ֹאמר ֲאדֹנִ י ַמ ַ
ְ 6והוּא ָח ֵרד ְונִ ְב ָﬠת וַ יּ ֶ
ת־א ֶשׁר
ָה ָאדוֹן ָאךּ קוּם ְל וְ ֵלָ ה ִﬠ ָירה ְו ָשׁם יֵ ָא ֵמר ֵא ֶליֶ א ֲ
ַתּ ֲﬠ ֶשׂה׃
ְ 7ו ָה ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר ָה ְלכוּ ִאתּוֹ ָﬠ ְמדוּ ְכנֶ ֱא ָל ִמים ִכּי ָשׁ ְמעוּ
ת־הקּוֹל ְו ִאישׁ לֹא ָראוּ׃
ֶא ַ
ת־ﬠינָ יו ְולֹא ָר ָאה
ן־ה ָא ֶרץ וַ יִּ ְפ ַתּח ֶא ֵ
 8וַ יָּ ָקם ָשׁאוּל ִמ ָ
יּוֹל ֻיכהוּ ַדּ ָמּ ֶשׂק׃
אוּמה וַ יַּ ֲחזִ יקוּ ְביָ דוֹ וַ ִ
ל־מ ָ
ָכּ ְ
לשׁת יָ ִמים לֹא ָהיָ ה לוֹ אוֹר ֵﬠינָ יו ְולֹא ָא ַכל ְולֹא
וּשׁ ֶ
ְ 9
ָשׁ ָתה׃
ֹאמר ֵאלָ יו
וּשׁמוֹ ֲחנַ נְ יָ ה וַ יּ ֶ
ְ 10ו ַת ְל ִמיד ֶא ָחד ָהיָ ה ְב ַד ֶמּ ֶשׂק ְ
ֹאמר ִהנְ נִ י ֲאדֹנִ י׃
ָה ָאדוֹן ַבּ ַמ ְר ֶאה ֲחנַ נְ יָ ה וַ יּ ֶ
ל־ה ְרחוֹב ַהנִּ ְק ָרא
ֹאמר ֵא ָליו ָה ָאדוֹן קוּם וָ ֵלֶ א ָ
 11וַ יּ ֶ
וּשׁמוֹ
הוּדה ַא ֲח ֵרי ִאישׁ ַט ְר ִסי ְ
ָה ְרחוֹב ַהיָּ ָשׁר ְוּדרשׁ ְבּ ֵבית יְ ָ
ָשׁאוּל ִכּי ִהנּוֹ ִמ ְת ַפּלֵּ ל׃
וּשׁמוֹ ֲחנַ נְ יָ ה ֲא ֶשׁר
ְ 12והוּא ָחזָ ה ַבּ ַמּ ֲחזֶ ה ִאישׁ ָבּא ֵא ָליו ְ
ָשׂם ֶאת־יָ ָדיו ָﬠ ָליו ְל ָה ֶשׁב־לוֹ אוֹר ֵﬠינָ יו׃
ד־כּ ָמּה
ֹאמר ֲאדֹנִ י ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי ִמ ִפּי ַר ִבּים ַﬠ ַ
 13וַ יַּ ַﬠן ֲחנַ נְ יָ ה וַ יּ ַ
ירוּשׁ ָליִם׃
דוֹשׁיֲ א ֶשׁר ִבּ ָ
ִה ְר ָבּה ָה ֵר ַﬠ ָה ִאישׁ ַהזֶּ ה ִל ְק ֶ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ֶל ְאסֹר
ְ 14וגַ ם־פֹּה יֶ שׁ כּ ַֹח ְבּיָ דוֹ ִמ ִפּי ָר ֵ
ֶאת־כֹּל ַהקּ ִֹראים ִבּ ְשׁ ֶמ׃
י־כ ִלי ֵח ֶפץ הוּא ֲא ֶשׁר ָבּ ַח ְר ִתּי
ֹאמר ֵא ָליו ָה ָאדוֹן ֵלִ כּ ְ
 15וַ יּ ֶ
יִשׂ ָר ֵאל׃
ת־שׁ ִמי ִל ְפנֵ י גוֹיִם ְוּמ ָל ִכים ְוּבנֵ י ְ
בוֹ ָל ֵשׂאת ֶא ְ
ד־כּ ָמּה לוֹ ְל ִה ְת ַﬠנּוֹת ַבּ ֲﬠבוּר ְשׁ ִמי׃
 16וַ ֲאנִ י ַא ְר ֵאהוּ ַﬠ ַ
ֹאמר
 17וַ יֵּ ֶלֲ חנַ נְ יָ ה וַ יָּ בֹא ַה ַבּיְ ָתה וַ יָּ ֶשׂם ֶאת־יָ ָדיו ָﬠ ָליו וַ יּ ַ
שׁוּﬠ ַהנִּ ְר ֶאה ֵא ֶליַ בּ ֶדּ ֶר
ָשׁאוּל ָא ִחי ִהנֵּ ה ָה ָאדוֹן יֵ ַ
את ֵהנָּ ה ְשׁ ָל ַחנִ י ֵאלֶ יִ כּי ִת ָפּ ַק ְחנָ ה ֵﬠינֶ י וְ ִת ָמּ ֵלא
ר־בּ ָ
ֲא ֶשׁ ָ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ׃
ַ

9:18—9:30
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ְ 18וּכ ֶרגַ ע נָ ְפלוּ ֵמ ַﬠל ֵﬠינָ יו ְכּ ַק ְשׂ ַק ִשּׂים וַ ִתּ ָפּ ַק ְחנָ ה וַ יָּ ָקם
וַ יִּ ָטּ ֵבל׃
ם־ה ַתּ ְל ִמ ִידים יָ ִמים
ֹאכל ֶל ֶחם וַ יִּ ְת ַחזָּ ק וַ יֵּ ֶשׁב ָשׁאוּל ִﬠ ַ
 19וַ יּ ַ
ֲא ָח ִדים ְבּ ַד ָמּ ֶשׂק׃
יח לֵ אמֹר
י־ה ְכּנֶ ֶסת ְבּ ֵשׁם ַה ָמּ ִשׁ ַ
 20וַ יְ ַמ ֵהר וַ יִּ ְק ָרא ְבּ ָב ֵתּ ַ
ן־ה ֱאל ִֹהים׃
ִכּי־הוּא ֶבּ ָ
ל־השּׁ ְֹמ ִﬠים נִ ְב ֲהלוּ ֵלאמֹר ֲהלֹא זֶ ה הוּא ֲא ֶשׁר
ְ 21ו ָכ ַ
ת־הקּ ִֹראים ַבּ ֵשּׁם ַהזֶּ ה וּלְ ַב ֲﬠבוּר זֹאת
ירוּשׁ ַליִם ֶא ַ
ִה ְשׁ ִמיד ִבּ ָ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים׃
ל־ר ֵ
סוּרים ֶא ָ
הוֹלי א ָֹתם ֲא ִ
ם־הנָּ ה ְל ִ
ָבּא גַ ֵ
הוּדים ְבּ ַד ָמּ ֶשׂק
ת־היְּ ִ
הוֹלְ ו ָחזֵ ק ְוּמ ַס ְכ ֵסֶ א ַ
 22וַ יְ ִהי ָשׁאוּל ֵ
יח׃
הוֹרה ָל ֶהם ֵדּי ָב ֵאר ִכּי־זֶ ה הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִכּי ָ
הוּדים ְל ָה ְרגוֹ׃
 23וַ יְ ִהי ִמ ֵקּץ יָ ִמים ַר ִבּים וַ יִּ ְק ְשׁרוּ ָﬠ ָליו ַהיְּ ִ
ת־ה ְשּׁ ָﬠ ִרים
 24וַ יִּ וָּ ַדע לְ ָשׁאוּל ִק ְשׁ ָרם ְו ִכי גַ ם־שׁ ְֹמ ִרים ֵהם ֶא ַ
יוֹמם וָ ַליְ ָלה ְל ָה ְרגוֹ׃
ָ
יּוֹר ֻידהוּ ַב ַסּל ֵמ ַﬠל
 25וַ יִּ ְקחוּ אֹתוֹ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ָליְ ָלה וַ ִ
חוֹמה׃
ַה ָ
רוּשׁ ַליִם וַ יְ ַב ֵקּשׁ ְל ָד ְב ָקה ַב ַתּ ְל ִמ ִידים וְ ֵהם ֻכּלָּ ם
 26וַ יָּ בֹא יְ ָ
י־ת ְל ִמיד הוּא׃
יָ ְראוּ ִמ ָפּנָ יו ְולֹא ֶה ֱא ִמינוּ ִכּ ַ
יחים וַ יְ ַס ֵפּר
ת־ה ְשּׁ ִל ִ
יאהוּ ֶא ַ
 27וַ יִּ ַקּח אֹתוֹ ַבּר־נַ ָבּא וַ יְ ִב ֵ
ת־א ֶשׁר ִדּ ֶבּר
ת־ה ָאדוֹן ְו ֶא ֲ
ר־ר ָאה ַב ֶדּ ֶרֶ א ָ
ָל ֶהם ֵאת ֲא ֶשׁ ָ
שׁוּﬠ ְל ֵﬠינֵ י כֹל׃
ם־ק ָרא ְב ַד ֶמּ ֶשׂק ְבּ ֵשׁם יֵ ַ
ִאתּוֹ ְו ִכי גַּ ָ
ירוּשׁ ָליִם׃
יוֹצא וָ ָבא ִבּ ָ
 28וַ יְ ִהי ִא ָתּם ֵ
שׁוּﬠ ְל ֵﬠינֵ י ַה ָשּׁ ֶמשׁ וַ יִּ ְתוַ ַכּח
 29וַ יִּ ְק ָרא ְבּ ֵשׁם ָה ָאדוֹן יֵ ַ
הוּדים ַהיְּ וָ נִ ים ְו ֵהם ִבּ ְקשׁוּ ֶאת־נַ ְפשׁוֹ לְ ַק ְח ָתּהּ׃
ם־היְּ ִ
ִﬠ ַ
יאהוּ ְל ִק ְס ִרין ִוּמ ָשּׁם
ל־ה ַא ִחים וַ יְ ִב ֻ
 30וַ יִּ וָּ ַדע ַה ָדּ ָבר ֶא ָ
ל־ט ְרסוֹס׃
ִשׁלְּ ֻחהוּ ֶא ַ
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ל־א ֶרץ
ל־כּנָּ הּ ְבּ ָכ ֶ
 31וַ יְ ִהי ָשׁלוֹם ַל ֲﬠ ַדת ֲאדֹנָ י וַ ִתּכֹּן ַﬠ ַ
הוּדה ַוּבגָּ ִליל ְוּבשׁ ְֹמרוֹן ְו ַכ ֲא ֶשׁר ִה ְת ַהלְּ כוּ ְבּ ְיִר ַאת יְ הוָֹה
יְ ָ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ְמנַ ֵהל א ָֹתם ֵכּן ַרבּוּ וְ ֵכן ָﬠ ֵצמוּ׃
ְו ַ
וּפ ְטרוֹס ָהלַ ָ הלְֹ ו ָסבֹב ִמ ָמּקוֹם ְל ָמקוֹם וַ יִּ ְפקֹד גַּ ם
ֶ 32
דוֹשׁים ַהיּ ְֹשׁ ִבים ְבּלֹד׃
ת־ה ְקּ ִ
ֶא ַ
וּשׁמוֹ ֲאנִ יַּ ס שׁ ֵֹכב
ה־ﬠ ָצמוֹת ְ
 33וַ יִּ ְמ ָצא ָשׁם ִאישׁ נְ ֵכ ֲ
ל־ﬠ ֶרשׂ ְדּוָ י זֶ ה ְשׁמֹנֶ ה ָשׁנִ ים׃
ַﬠ ֶ
יח ר ְֹפ ֶא
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֹאמר ֵא ָליו ֶפּ ְטרוֹס ֲאנִ יַּ ס ֲהלֹא יֵ ַ
 34וַ יּ ֶ
ע־לַ ﬠ ְר ֶשׂ וַ יָּ ָקם ִפּ ְתאֹם׃
קוּם ַה ַצּ ְ
 35וַ יִּ ְראוּ אֹתוֹ ָכּל־י ְֹשׁ ֵבי לֹד ְוי ְֹשׁ ֵבי ַה ָשּׁרוֹן וַ יָּ שׁוּבוּ
ל־ה ָאדוֹן׃
ֶא ָ
וּשׁ ָמהּ ָט ִב ָיתא ִוּב ְשׂ ַפת ֵﬠ ֶבר
ְ 36וּביָ פוֹ ָהיְ ָתה ַת ְל ִמ ָידה ַא ַחת ְ
טוֹבים ְוּצ ָדקוֹת ֲא ֶשׁר ִפּזֵּ ָרה׃
ְצ ִביָּ ה ְו ִהיא ַר ַבּת ְפּ ָﬠ ִלים ִ
אוֹתהּ
ָ
 37וַ יְ ִהי ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם וַ ֶתּ ֱח ֶלה וַ ָתּמֹת וַ יִּ ְר ֲחצוּ
וַ יַּ ְשׁ ִכּ ֻיב ָה ַבּ ֲﬠ ִליָּ ה׃
י־פ ְטרוֹס ָשׁ ָמּה
ְ 38ולֹד ְקר ָֹבה לְ יָ פוֹ ְו ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ָשׁ ְמעוּ ִכּ ֶ
וַ יִּ ְשׁ ְלחוּ ֵא ָליו ְשׁנַ יִם ֲאנָ ִשׁים וַ יִּ ְפ ְצרוּ־בוֹ לֵ אמֹר בּ ָֹאה־נָּ א
ל־תּ ַא ַחר׃
ֵא ֵלינוּ ַא ְ
ל־ה ֲﬠ ִליָּ ה
 39וַ יָּ ָקם ֶפּ ְטרוֹס וַ יֵּ ֶל וַ יָּ בֹא ִא ָתּם וַ יַּ ֲﬠלוּהוּ ֶא ָ
ל־ה ַא ְל ָמנוֹת ָﬠ ְמדוּ ָﬠ ָליו ְבּ ֶב ִכי ְל ַה ְראֹתוֹ
ְו ִהנֵּ ה ָכּ ָ
עוֹדהּ
ת־ה ְשּׂ ָמלוֹת ֲא ֶשׁר ָﬠ ְשׂ ָתה ָל ֵהן ְצ ִביָּ ה ְבּ ָ
ת־ה ֻכּ ֳתּנֹת ְו ֶא ַ
ֶא ַ
ִﬠ ָמּ ֶהן׃
ל־בּ ְר ָכּיו
חוּצה וַ יִּ ְכ ַרע ַﬠ ִ
ת־כּלָּ ם ַה ָ
יּוֹצא ֶפ ְטרוֹס ֶא ֻ
 40וַ ֵ
קוּמי וַ ִתּ ְפ ַקח
ֹאמר ָט ִב ָיתא ִ
ל־ה ֵמּ ָתה וַ יּ ֶ
וַ יִּ ְת ַפּלֵּ ל וַ יִּ ֶפן ֶא ַ
ת־פּ ְטרוֹס וַ ֵתּ ֶשׁב׃
יה וַ ֵתּ ֶרא ֶא ֶ
ת־ﬠינֶ ָ
ֶא ֵ
דוֹשׁים
 41וַ יִּ ְשׁ ַלח ֶאת־יָ דוֹ וַ יְ ִק ֶימ ָה ְו ַא ַחר ָק ָרא ַל ְקּ ִ
יהם׃
ְו ָל ַא ְל ָמנוֹת וַ יַּ ֲﬠ ִמ ֶיד ָה ַחיָּ ה ִל ְפנֵ ֶ

9:42—10:12

ִמ ְפ ֲﬠלוֹת ַה ְשׁ ִליחים

307

נוֹדע ְל ָכל־י ְֹשׁ ֵבי יָ פוֹ וַ יַּ ֲא ִמינוּ ַר ִבּים
ְ 42ו ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ַ
ָבּ ָאדוֹן׃
בּוּר ִסי׃
 43וַ יֵּ ֶשׁב יָ ִמים ַר ִבּים ְבּיָ פוֹ ְבּ ֵבית ִשׁ ְמעוֹן ַה ְ
ר־מ ָאה
ִאישׁ ָהיָ ה ְבּ ִק ְס ִרין ָק ְרנֵ ִליּוֹס ְשׁמוֹ הוּא ַשׂ ֵ
יט ְל ִקי׃
ִבּ ְצ ָבא ַה ַחיִל ֲא ֶשׁר ָק ְראוּ לוֹ ַהגְּ דוּד ָה ִא ַ
וּפזַּ ר נָ ַתן
ל־בּיתוֹ ִ
ם־כּ ֵ
ְ 2והוּא ִאישׁ ָח ִסיד ִו ֵירא ֱאל ִֹהים ִﬠ ָ
ָל ָﬠם ָלרֹב וַ יִּ ְת ַפּלֵּ ל ֵלאל ִֹהים ָתּ ִמיד׃
יﬠית ְו ִהנֵּ ה ַמ ְל ַאֱ אל ִֹהים נִ ְר ָאה
 3וַ יְ ִהי ַהיּוֹם ְכּ ָשׁ ָﬠה ַה ְתּ ִשׁ ִ
יליּוֹס׃
ֹאמר ָק ְרנֵ ִ
ֵא ָליו ַבּ ַמּ ֲחזֶ ה וַ יּ ַ
ֹאמר ֵאלָ יו
ֹאמר ָמה ֲאדֹנִ י ְמ ַצוֶּ ה וַ יּ ֶ
 4וַ יַּ ֵבּט ֵא ָליו וַ יִּ ָירא וַ יּ ֶ
ְתּ ִפלָּ ְתְ ו ִצ ְדק ֶֹתיָ ﬠלוּ ְלזִ ָכּרוֹן ִל ְפנֵ י ֱאל ִֹהים׃
ת־שׁ ְמעוֹן
וּק ָרא ֵאילֶ ֶ א ִ
ח־לֲ אנָ ִשׁים ֶאל־יָ פוֹ ְ
ְ 5ו ַﬠ ָתּה ְשׁ ַל ְ
ַה ְמ ֻכנֶּ ה ֶפּ ְטרוֹס׃
בּוּר ִסי
וּשׁמוֹ ִשׁ ְמעוֹן ַה ְ
ם־אישׁ ֶא ָחד ְ
גּוֹרר ִﬠ ִ
ֲ 6הלֹא הוּא ִמ ְת ֵ
ת־א ֶשׁר ָﬠ ֶלי
ֹאמר ְלֶ א ֲ
ל־שׂ ַפת ַהיָּ ם הוּא י ַ
ֵוּביתוֹ ע ֵֹמד ַﬠ ְ
ַל ֲﬠשׂוֹת׃
 7וַ יֵּ ֶלַ ה ַמּ ְל ָאַ כּ ֲא ֶשׁר ִכּלָּ ה ְל ַד ֵבּר ֵאלָ יו וְ הוּא ָק ָרא
ל־אישׁ ַחיִל ֶא ָחד יְ ֵרא ֱאל ִֹהים
ל־שׁנַ יִם ֵמ ַﬠ ְב ֵדי ֵביתוֹ ְו ֶא ִ
ֶא ְ
ן־הע ְֹמ ִדים ְל ָפנָ יו ָתּ ִמיד׃
ִמ ָ
ל־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה וַ יִּ ְשׁ ָל ֵחם יָ פוֹ׃
 8וַ יְ ַס ֵפּר ָל ֶהם ֵאת ָכּ ַ
ל־ה ִﬠיר
 9וַ יְ ִהי ִמ ָמּ ֳח ָרת ַכּ ֲא ֶשׁר ָהלְ כוּ ַב ֶדּ ֶרָ הלְֹ ו ָקרֹב ֶא ָ
ל־הגָּ ג׃
וַ יַּ ַﬠל ֶפּ ְטרוֹס לְ ִה ְת ַפּלֵּ ל ְכּ ָשׁ ָﬠה ַה ִשּׁ ִשּׁית ַﬠ ַ
 10וַ יִּ ְר ַﬠב וַ יִּ ְת ָאו ְל ָה ִשׁיב נַ ְפשׁוֹ ְוּבעוֹד ֲה ִכינוֹ לוֹ א ֶֹכל
וַ ִתּ ְת ַﬠ ֵטּף נַ ְפשׁוֹ ְב ַמ ְראוֹת ֱאל ִֹהים׃
יﬠה גְ דוֹלָ ה
תוּחים ְו ֵת ָבה ַא ַחת ִכּ ִיר ָ
ת־ה ָשּׁ ַמיִם ְפּ ִ
 11וַ יַּ ְרא ֶא ַ
ל־פּנֵ י ָה ָא ֶרץ׃
יוֹר ֶדת וַ ָתּנַ ח ַﬠ ְ
יה ֶ
פוֹת ָ
שׁוּרה ְבּ ַא ְר ַבּע ַכּנְ ֶ
ְק ָ
ל־א ְר ַבּע ְו ֶר ֶמשׂ
ל־חיַּ ת ַה ָשּׂ ֶדה ַהה ְֹלכֹת ַﬠ ַ
תוֹכהּ ִמ ָכּ ַ
ְ 12וּב ָ
ָה ֲא ָד ָמה ְועוֹף ַה ָשּׁ ָמיִם׃
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 13וַ יְ ִהי ֵא ָליו קוֹל קוּם ֶפּ ְטרוֹס זְ ַבח וֶ ֱאכֹל׃
עוֹדי לֹא ָבא
ילה לִּ י ֲאדֹנִ י ִכּי ֵמ ִ
ֹאמר ֶפּ ְטרוֹס ָח ִל ָ
 14וַ יּ ֶ
ל־פּי ְבּ ַשׂר ִפּגּוּל אוֹ ֶשׁ ֶקץ ָט ֵמא׃
ֶא ִ
ת־א ֶשׁר ִט ַהר ֱאל ִֹהים לֹא
ְ 15ו ִהנֵּ ה קוֹל ֵאלָ יו ֵשׁנִ ית ֶא ֲ
ְת ַשׁ ֵקּץ ָא ָתּה׃
ְ 16ו ַה ִחזָּ יוֹן ַהזֶּ ה ֻשׁלַּ שׁ ָשׁלֹשׁ ְפּ ָﬠ ִמים וַ ָתּ ָשׁב ַה ֵתּ ָבה וַ ַתּ ַﬠל
ַה ָשּׁ ָמיְ ָמה׃
רוּח ֶפּ ְטרוֹס ָל ַד ַﬠת ָמה הוּא ַה ַמּ ֲחזֶ ה ֲא ֶשׁר ָחזָ ה
 17וַ ִתּ ָפּ ֶﬠם ַ
יליּוֹס ְמ ַב ְק ִשׁים ֵבּית ִשׁ ְמעוֹן
לוּחי ָק ְרנֵ ִ
ְו ִהנֵּ ה ָה ֲאנָ ִשׁים ְשׁ ֵ
ל־ה ָפּ ַתח׃
ְוע ְֹמ ִדים ַﬠ ַ
גּוֹרר ָבּזֶ ה ִשׁ ְמעוֹן ַה ְמ ֻכנֶּ ה ֶפּ ְטרוֹס׃
ֹאמרוּ ֲה ִמ ְת ֵ
 18וַ יִּ ְק ְראוּ וַ יּ ְ
ֹאמר
ל־דּ ַבר ַה ַמּ ֲחזֶ ה וַ יּ ֶ
ְ 19וּבעוֹד ֶפּ ְטרוֹס הֹגֶ ה ִב ְל ָבבוֹ ַﬠ ְ
רוּח ִהנֵּ ה ְשׁל ָֹשׁה ֲאנָ ִשׁים ְמ ַב ְק ִשׁים א ָֹת׃
ֵא ָליו ָה ַ
ל־תּ ְפ ַסח ֵהנָּ ה ְו ֵהנָּ ה ִכּי
ְ 20ו ַﬠ ָתּה קוּם ֵרד וָ ֵלִ א ָתּם ְו ַא ִ
ָאנ ִֹכי ְשׁ ַל ְח ִתּים׃
ל־ה ֲאנָ ִשׁים ַהנִּ ְשׁ ָל ִחים ֵא ָליו ֵמ ֵאת
 21וַ יֵּ ֶרד ֶפּ ְטרוֹס ֶא ָ
ל־מה
ֹאמר ֲאנִ י ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם ְמ ַב ְק ִשׁים ַﬠ ַ
יליּוֹס וַ יּ ַ
ָק ְרנֵ ִ
אתם׃
ָבּ ֶ
יליּוֹס ֶא ָחד ִמ ָשּׂ ֵרי ַה ֵמּאוֹת ִאישׁ ַצּ ִדיק
 22וַ יַּ ֲﬠנוּ ֵלאמֹר ָק ְרנֵ ִ
הוּדים נִ ְתּנָ ה
ל־ﬠם ַהיְּ ִ
ִו ֵירא ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר לוֹ ֵשׁם טוֹב ְבּ ָכ ַ
ל־בּיתוֹ
לּוֹ ִמ ְצוַ ת יְ הוָֹה ִמ ִפּי ַמ ְל ָאָ קדוֹשׁ ִל ְקרֹא ְלֶ א ֵ
יִשׁ ַמע ִמ ַדּ ְבּר ֶֹתי׃
ְל ַב ֲﬠבוּר ְ
 23וַ יִּ ְק ָרא א ָֹתם וַ יָּ ִלינוּ ִאתּוֹ ַבּ ָבּיִת וַ יְ ִהי ִמ ָמּ ֳח ָרת וַ יָּ ָקם
ן־ה ַא ִחים ֲא ֶשׁר ְבּיָ פוֹ ָה ְלכוּ
ֶפּ ְטרוֹס וַ יֵּ ֶלִ א ָתּם וַ ֲא ָח ִדים ִמ ָ
ִﬠמּוֹ׃
יליּוֹס ִח ָכּה ָל ֶהם ְו ִﬠמּוֹ
ל־ק ְס ִרין ְו ָק ְרנֵ ִ
וּל ָמ ֳח ָרתוֹ ָבּאוּ ֶא ִ
ְ 24
ילם ְבּ ֵביתוֹ׃
ְקר ָֹביו ְוּמיֻ ָדּ ָﬠיו ֲא ֶשׁר ִה ְק ִה ָ
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יליּוֹס ִל ְק ָראתוֹ וַ יִּ פֹּל
 25וַ יְ ִהי ְכּבוֹא ֶפּ ְטרוֹס וַ יֵּ ֵצא ָק ְרנֵ ִ
ְל ַרגְ ָליו וַ יִּ ְשׁ ָתּחוּ׃
ם־אנִ י ֱאנוֹשׁ ָאנִ י׃
ֹאמר קוּם נָ א גַּ ֲ
 26וַ יָּ ֶקם אֹתוֹ ֶפּ ְטרוֹס וַ יּ ַ
 27וַ יְ ַד ֵבּר ִאתּוֹ וַ יָּ בֹא ַה ַח ְד ָרה וַ יִּ ְמ ָצא ַר ִבּים נִ ְק ָה ִלים ָשׁ ָמּה׃
הוּדי
יהם ַא ֶתּם יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי לֹא־נָ כוֹן ְל ִאישׁ יְ ִ
ֹאמר ֲאלֵ ֶ
 28וַ יּ ֶ
ל־אישׁ נָ ְכ ִרי ְל ָד ְב ָקה בּוֹ וֵ אל ִֹהים ֶה ְר ַאנִ י ְל ִב ְל ִתּי
ִל ְקרֹב ֶא ִ
ן־א ָדם׃
ל־בּ ָ
ְקרֹא ֶשׁ ֶקץ אוֹ ָט ֵמא ְל ָכ ֶ
אתם ִלי ְו ַﬠ ָתּה
ל־כּן לֹא נִ ְמנַ ְﬠ ִתּי ִמבּוֹא ֲא ֵל ֶיכם ִכּי ְק ָר ֶ
ַ 29ﬠ ֵ
אתם ִלי ָלבוֹא׃
ל־מה־זֶּ ה ְק ָר ֶ
ֶא ְשׁ ֲא ָלה ַﬠ ַ
יליּוֹס ִל ְפנֵ י ַא ְר ָבּ ָﬠה יָ ִמים יָ ַשׁ ְב ִתּי ְבצוֹם
ֹאמר ָק ְרנֵ ִ
 30וַ יּ ֶ
ד־ה ָשּׁ ָﬠה ַהזֹּאת ְו ַכ ֲא ֶשׁר ִה ְת ַפּלַּ ְל ִתּי ְבּ ֵב ִיתי ַבּ ָשּׁ ָﬠה
ַﬠ ַ
יﬠית ְו ִהנֵּ ה ִאישׁ ע ֶֹטה אוֹר נִ ָצּב ָﬠ ָלי׃
ַה ְתּ ִשׁ ִ
ר־ל
יליּוֹס ָשׁ ַמע ֱאל ִֹהים וַ יִּ זְ ָכּ ְ
ֹאמר ְתּ ִפלָּ ְתָ ק ְרנֵ ִ
 31וַ יּ ַ
ת־צ ְדק ֶֹתי׃
ֶא ִ
ת־שׁ ְמעוֹן ַה ְמ ֻכנֶּ ה
וּק ָרא ֵא ֶליֶ א ִ
ְ 32ו ַﬠ ָתּה ְשׁ ַלח ֶאל־יָ פוֹ ְ
ל־שׂ ַפת
בּוּר ִסי ַﬠ ְ
גּוֹרר ְבּ ֵבית ִשׁ ְמעוֹן ַה ְ
ֶפּ ְטרוֹס ֲהלֹא הוּא ִמ ְת ֵ
ַהיָּ ם ֲא ֶשׁר ְבּבוֹאוֹ יְ ַד ֶבּר־לָ ׃
את ְו ִהנֵּ ה
י־ב ָ
יט ְב ָתּ ִכּ ָ
 33וָ ֲא ַמ ֵהר וָ ֶא ְשׁ ַלח ֵא ֶליְ ו ַא ָתּה ֵה ַ
ֲאנַ ְחנוּ ֻכלָּ נוּ פֹּה ִל ְפנֵ י ָה ֱאל ִֹהים ִל ְשׁמ ַֹﬠ ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ֻצוֵּ ָית
ֵמ ֵאת יְ הוָֹה׃
ֹאמר ַﬠ ָתּה ָא ֵמן יָ ַד ְﬠ ִתּי ִכּי
ת־פּיו וַ יּ ַ
 34וַ יִּ ְפ ַתּח ֶפּ ְטרוֹס ֶא ִ
ם־אל ִֹהים׃
נוֹשׂא ָפנִ ים ִﬠ ֱ
ֵאין ֵ
ם־אישׁ ַהיָּ ֵרא אֹתוֹ וּפ ֵֹﬠל ֶצ ֶדק ִמ ָכּל־גּוֹי וָ גוֹי יָ ִפיק
ִ 35כּי ִא ִ
ָרצוֹן ִמ ֶמּנּוּ׃
יִשׂ ָר ֵאל וַ יְ ַב ֵשּׂר א ָֹתם ָשׁלוֹם ְבּיַ ד
ְ 36והוּא ָשׁ ַלח ְדּ ָברוֹ ִל ְבנֵ י ְ
יח הוּא ֲאדוֹן כֹּל׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יֵ ַ
הוּדה
ת־ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָק ָרה ְבּ ֶא ֶרץ יְ ָ
ִ 37כּי ֲהלֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם ֶא ַ
ילתוֹ׃
יוֹחנָ ן לִ ְט ִב ָ
יאת ָ
ָה ֵחל ַבּגָּ ִליל ַא ֲח ֵרי ְק ִר ַ
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רוּח ָק ְדשׁוֹ
שׁוּﬠ ַהנָּ ְצ ִרי ְבּ ַ
ר־מ ַשׁח ֱאל ִֹהים ֶאת־יֵ ַ
ֵ 38את ֲא ֶשׁ ָ
צוּצים
ת־ה ְר ִ
בוּרתוֹ ְוהוּא ָהלַ ָ בּ ָא ֶרץ ָהלֹ וַ ֲﬠשׂה טוֹב ְו ֶא ָ
וּגְ ָ
ַתּ ַחת יַ ד ַה ָשּׂ ָטן ִשׁלַּ ח ָח ְפ ִשׁי ִכּי ָה ֱאל ִֹהים ָהיָ ה ִﬠמּוֹ׃
הוּדים
ל־א ֶשׁר ָﬠ ָשׂה ְבּ ֶא ֶרץ ַהיְּ ִ
ל־כּ ֲ
 39וַ ֲאנַ ְחנוּ ֵﬠ ִדים ַﬠ ָ
ל־ה ֵﬠץ׃
ל־א ֶשׁר ֵהם ֲה ָרגֻ הוּ וַ יִּ ְתלוּ אֹתוֹ ַﬠ ָ
ירוּשׁ ַליִם ְו ַﬠ ֲ
ִוּב ָ
ישׁי וַ יִּ ְתּנֵ הוּ לְ ִהגָּ לוֹת
ְ 40ואֹתוֹ ֵה ִקים ֱאל ִֹהים ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ְל ֵﬠינֵ י ָהר ִֹאים׃
ם־ל ֵﬠינֵ י ָה ֵﬠ ִדים ֲא ֶשׁר ָבּ ַחר
ל־ה ָﬠם ִכּי ִא ְ
 41לֹא לְ ֵﬠינֵ י ָכּ ָ
ָבּם ֱאל ִֹהים ִמ ֶקּ ֶדם וַ ֲאנַ ְחנוּ ֵהם ֲא ֶשׁר ָא ַכ ְלנוּ ְו ָשׁ ִתינוּ ִﬠמּוֹ
ן־ה ֵמּ ִתים׃
ַא ֲח ֵרי קוּמוֹ ִמ ַ
יהם
וּל ָה ִﬠיד ִל ְפנֵ ֶ
ְ 42והוּא ִצוָּ ה א ָֹתנוּ ִל ְקרֹא ְב ָאזְ נֵ י ָה ָﬠם ְ
ִכּי זֶ ה הוּא ֲא ֶשׁר נְ ָתנוֹ ֱאל ִֹהים ְלשׁ ֵֹפט ַה ַחיִּ ים ְו ַה ֵמּ ִתים׃
יִהיֶ ה
יאים ְמ ִﬠ ִידים ָﬠ ָליו ִכּי ְשׁמוֹ ְ
ל־הנְּ ִב ִ
ְ 43וגַ ם ָכּ ַ
יחת ָﬠן׃
ל־ה ַמּ ֲא ִמינִ ים בּוֹ ִל ְס ִל ַ
ְל ָכ ַ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ְו ַ
 44עוֹד ֶפּ ְטרוֹס ְמ ַד ֵבּר ֶא ַ
ל־כּל ַהשּׁ ְֹמ ִﬠים ְדּ ָברוֹ׃
ָצ ְל ָחה ַﬠ ָ
ם־כּ ָיפא ִה ַתּ ְמּהוּ
מּוֹלים ַה ַמּ ֲא ִמינִ ים ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ִﬠ ֵ
ְ 45ו ַהנִּ ִ
ל־הגּוֹיִם נִ ְשׁ ָפּ ָכה׃
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ גַּ ם ַﬠ ַ
י־מ ְתּנַ ת ַ
ָתּ ָמהוּ ִכּ ַ
ִ 46כּי ָשׁ ְמעוּ א ָֹתם ְמ ַד ְבּ ִרים ִבּ ְלשֹׁנוֹת ְונ ְֹתנִ ים גּ ֶֹדל
ֵלאל ִֹהים׃
יוּכל ִאישׁ ַל ֲﬠצֹר ַבּ ַמּיִם ְל ִב ְל ִתּי
ֹאמר ֲה ַ
 47וַ יַּ ַﬠן ֶפּ ְטרוֹס וַ יּ ַ
יהם
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ֲﬠ ֵל ֶ
יִטּ ְבלוּ ֲאנָ ִשׁים ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ָצ ְל ָחה ַ
ָ
מוֹהם ָכּמֹנוּ׃
ְכּ ֶ
יח וְ ֵהם ִבּ ְק ֻשׁהוּ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יִטּ ְבלוּ ְבּ ֵשׁם יֵ ַ
 48וַ יְ ַצו א ָֹתם ִכּי ָ
ִכּי יֵ ֵשׁב ִﬠ ָמּ ֶהם יָ ִמים ֲא ָח ִדים׃
יהוּדה ָשׁ ְמעוּ ִכּי
יחים ְו ָה ַא ִחים ֲא ֶשׁר ִבּ ָ
ְו ַה ְשּׁ ִל ִ
ת־דּ ַבר ָה ֱאל ִֹהים׃
ם־הגּוֹיִם ִק ְבּלוּ ֶא ְ
גַּ ַ
מּוֹלים ֵלאמֹר׃
רוּשׁ ַליִם וַ יַּ לִּ ינוּ ָﬠ ָליו ַהנִּ ִ
וּפ ְטרוֹס ָבּא יְ ָ
ֶ 2
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ב־בּם ֶל ֱאכֹל ִא ָתּם
את וַ ִתּ ְת ָﬠ ֶר ָ
ֵ 3בּית ֲאנָ ִשׁים ֲﬠ ֵר ִלים ָבּ ָ
ָל ֶחם׃
ל־א ְפנָ יו לֵ אמֹר׃
 4וַ יָּ ֶחל ֶפּ ְטרוֹס וַ יְ ַס ֵפּר ָל ֶהם ָדּ ָבר ָדּ ָבר ַﬠ ָ
רוּח וָ ֵא ֶרא ַב ַמּ ֲחזֶ ה
יִיתי ְבּ ִﬠיר יָ פוֹ וַ ִתּפֹּל ָﬠ ַלי ָה ַ
ִ 5מ ְת ַפּלֵּ ל ָה ִ
יה
פוֹת ָ
שׁוּרה ְבּ ַא ְר ַבּע ַכּנְ ֶ
דוֹלה ְק ָ
יﬠה גְ ָ
ה־ת ָבה ַא ַחת ִכּ ִיר ָ
ְו ִהנֵּ ֵ
ן־ה ָשּׁ ַמיִם וַ ָתּבֹא ָﬠ ָדי׃
י ֶֹר ֶדת ִמ ַ
 6וָ ֵא ֶפן ְל ַה ִבּיט וָ ָא ִבין וָ ֵא ֶרא ָבהּ ֶבּ ֱה ַמת ָה ָא ֶרץ ְו ַחיַּ ת
ל־א ְר ַבּע ְו ֶר ֶמשׂ ָה ֲא ָד ָמה ְועוֹף ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ַה ָשּׂ ֶדה ַהה ְֹלכֹת ַﬠ ַ
 7וָ ֶא ְשׁ ַמע גַּ ם־קוֹל ְמ ַדּ ֵבּר ֵא ַלי קוּם ֶפּ ְטרוֹס זְ ַבח וֶ ֱאכֹל׃
ל־פּי ְבּ ַשׂר
ֹא־בא ֶא ִ
עוֹדי ל ָ
ילה לִּ י ֲאדֹנִ י ִכּי ֵמ ִ
 8וָ א ַֹמר ָח ִל ָ
ִפּגּוּל אוֹ ֶשׁ ֶקץ ָט ֵמא׃
ת־א ֶשׁר ִט ַהר ָה ֱאל ִֹהים
ן־ה ָשּׁ ָמיִם ֶא ֲ
 9וַ יַּ ַﬠן ַהקּוֹל ֵשׁנִ ית ִמ ַ
לֹא ְת ַשׁ ֵקּץ ָא ָתּה׃
הוּרם
י־כן ַ
ְ 10ו ַה ִחזָּ יוֹן ַהזֶּ ה נִ ְר ָאה ֵא ַלי ָשׁלֹשׁ ְפּ ָﬠ ִמים ְו ַא ֲח ֵר ֵ
ַהכֹּל וַ יַּ ַﬠל ַה ָשּׁ ָמיְ ָמה׃
ל־פּ ַתח
ְ 11ו ִכ ְמ ַﬠט ֶרגַ ע וְ ִהנֵּ ה ְשׁל ָֹשׁה ֲאנָ ִשׁים ע ְֹמ ִדים ַﬠ ֶ
ַה ַבּיִת ֲא ֶשׁר ָהיִינוּ ָשׁם ִכּי נִ ְשׁלְ חוּ ֵאלַ י ִמ ִקּ ְס ִרין׃
רוּח ִדּ ֶבּר ִבּי ָל ֶל ֶכת ִא ָתּם ְולֹא ִל ְפס ַֹח ֵהנָּ ה וָ ֵהנָּ ה
ְ 12ו ָה ַ
ל־בּית ָה ִאישׁ׃
ם־שׁ ֶשׁת ָה ַא ִחים ָה ֵאלֶּ ה וַ נָּ בֹא ֶא ֵ
וַ יֵּ ְלכוּ ִא ִתּי גַּ ֵ
ר־ר ָאה ַמ ְל ָא נִ ָצּב ְבּ ֵביתוֹ ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה
ד־לנוּ ֵאת ֲא ֶשׁ ָ
 13וַ יַּגֶּ ָ
ת־שׁ ְמעוֹן ַה ְמ ֻכנֶּ ה
וּק ָרא ֵא ֶליֶ א ִ
אֹתוֹ ֵלאמֹר ְשׁלַ ח ֶאל־יָ פוֹ ְ
ֶפּ ְטרוֹס׃
ְ 14והוּא יְ ַד ֵבּר ֵא ֶליְ דּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִתּוָּ ַשׁע ָבּם ַא ָתּה
ל־בּ ֶית׃
ְו ָכ ֵ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ
יהם ַ
ְ 15ו ַכ ֲא ֶשׁר ַה ִחלּ ִֹתי ְל ַד ֵבּר וַ ִתּ ְצ ַלח ֲﬠ ֵל ֶ
ַכּ ֲא ֶשׁר ָצ ְל ָחה ָﬠלֵ ינוּ ַבּ ְתּ ִחלָּ ה׃
יוֹחנָ ן ִט ֵבּל ַבּ ַמּיִם
ת־דּ ַבר ָה ָאדוֹן ֲא ֶשׁר ָא ָמר ָ
 16וָ ֶאזְ כֹּר ֶא ְ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ׃
ְו ַא ֶתּם ִתּ ָטּ ְבלוּ ְבּ ַ
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ת־ה ַמּ ָתּנָ ה ַהזֹּאת
ְ 17ו ַﬠ ָתּה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר נָ ַתן ָל ֶהם ֱאל ִֹהים ֶא ַ
יח ֲאנִ י
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ם־לנוּ ַה ַמּ ֲא ִמינִ ים ָבּ ָאדוֹן יֵ ַ
ַכּ ֲא ֶשׁר נָ ַתן גַּ ָ
ת־ה ֱאל ִֹהים׃
ִמי ֲאנִ י ִכּי ָאבֹא ִל ְכלוֹא ֶא ָ
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה וַ יַּ ֲח ִרישׁוּ וַ יִּ ְתּנוּ ָכבוֹד
 18וַ יְ ִהי ְכּ ָשׁ ְמ ָﬠם ֶא ַ
ם־לגּוֹיִם נָ ַתן ֱאל ִֹהים ָלשׁוּב ְל ֶד ֶר
ֵלאל ִֹהים ֵלאמֹר ָא ֵכן גַּ ַ
ַה ַחיִּ ים׃
ל־דּ ְב ַרת
יהם ַﬠ ִ
פוֹצים ִמ ְפּנֵ י ַה ָצּ ָרה ֲא ֶשׁר ָﬠ ְב ָרה ֲﬠ ֵל ֶ
ְ 19ו ַהנְּ ִ
יוֹכיָ א ְולֹא
ינוּקיָ א ְו ַק ְפרוֹס ְו ַאנְ ְט ְ
ד־פּ ְ
ְס ֵט ָפנוֹס ָה ְלכוּ ַﬠ ִ
הוּדים ְל ַב ָדּם׃
זוּל ִתי ַליְּ ִ
שׂוֹרה ְל ִאישׁ ָ
ִהגִּ ידוּ ְד ַבר ַה ְבּ ָ
יוֹכיָ א
קוּרינִ י ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ַאנְ ְט ְ
ֵ 20וּמ ֶהם ָהיוּ ַאנְ ֵשׁי ַק ְפרוֹס ְו ִ
שׁוּﬠ׃
ת־ה ָאדוֹן יֵ ַ
ל־היְּ וָ נִ ים וַ יְ ַב ְשּׂרוּם ֶא ָ
ם־א ַ
וַ יְ ַד ְבּרוּ גַּ ֶ
יהם ְו ַר ִבּים ְבּ ִמ ְס ָפּר ֶה ֱא ִמינוּ וַ יָּ שׁוּבוּ
ְ 21ויַ ד יְ הוָֹה ָהיְ ָתה ֲﬠלֵ ֶ
ל־ה ָאדוֹן׃
ֶא ָ
ירוּשׁ ַליִם
ל־אזְ נֵ י ָה ֵﬠ ָדה ֲא ֶשׁר ִבּ ָ
מוּﬠ ָתם ָבּ ָאה ֶא ָ
וּשׁ ָ
ְ 22
יוֹכיָ א׃
ל־אנְ ְט ְ
ת־בּר־נַ ָבּא ֶא ַ
וַ יִּ ְשׁ ְלחוּ ֶא ַ
ל־לב
ת־ח ֶסד ָה ֱאל ִֹהים וַ יִּ ְשׂ ָמח וַ יְ ַד ֵבּר ַﬠ ֵ
 23וַ יָּ בֹא וַ יַּ ְרא ֶא ֶ
רוּח נָ כוֹן׃
ֻכּלָּ ם ְל ָד ְב ָקה ָב ָאדוֹן ְבּ ַ
ם־רב
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ וֶ ֱאמוּנָ ה ְו ַﬠ ָ
ִ 24כּי ִאישׁ טוֹב ָהיָ ה ָוּמ ֵלא ַ
ל־ה ָאדוֹן׃
נִ ְס ְפּחוּ ַﬠ ָ
ת־שׁאוּל׃
ל־ט ְרסוֹס ְל ַב ֵקּשׁ ֶא ָ
 25וַ יֵּ ֶלִ מ ָשּׁם ֶא ַ
יוֹכיָ א וַ יֵּ ְשׁבוּ ָשׁם ָשׁנָ ה ְת ִמ ָימה
יאהוּ ַאנְ ְט ְ
 26וַ יִּ ְמ ָצ ֵאהוּ וַ יְ ִב ֵ
יוֹכיָ א
הוּחל ְבּ ַאנְ ְט ְ
תוֹרה ָל ַר ִבּים ָאז ַ
ְבּ ֶק ֶרב ַה ָקּ ָהל וַ יְ ַל ְמּדוּ ָ
יחיִּ ים׃
ִל ְקרֹא ַל ַתּ ְל ִמ ִידים ְמ ִשׁ ִ
יוֹכיָ א׃
ירוּשׁ ַליִם ַאנְ ְט ְ
יאים ִמ ָ
 27וַ יְ ִהי ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם וַ יֵּ ְרדוּ נְ ִב ִ
רוּח ִדּ ֶבּר בּוֹ ִכּי
וּשׁמוֹ ֲאגָ בוֹס וְ ָה ַ
 28וַ יָּ ָקם ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְ
ל־ה ָא ֶרץ הוּא ָה ָר ָﬠב ֲא ֶשׁר ָבּא ִבּ ֵימי
יִהיֶ ה ְבּ ָכ ָ
ָר ָﬠב גָּ דוֹל ְ
לוֹדיוֹס׃
ְק ְ
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 29וַ יִּ ְתנַ ְדּבוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ִל ְשׁל ַֹח ִאישׁ ִאישׁ ֵמ ֶהם ַכּ ֲא ֶשׁר
יהוּדה׃
ַתּ ִשּׂיג יָ דוֹ ַל ֲﬠזֹר לָ ַא ִחים ַהיּ ְֹשׁ ִבים ִבּ ָ
ל־הזְּ ֵקנִ ים ַﬠל־יַ ד
 30וַ יַ ֲﬠשׂוּ ֵכן וַ יִּ ְשׁ ְלחוּ נִ ְד ַבת יָ ָדם ֶא ַ
ַבּר־נַ ָבּא ְו ָשׁאוּל׃
הוֹרדוֹס ַה ֶמּלֶ ֶ את־יָ דוֹ ְבּ ַאנְ ֵשׁי
ָבּ ֵﬠת ַה ִהיא ָשׁ ַלח ְ
נּוֹתם׃
ָה ֵﬠ ָדה ְל ַﬠ ָ
יוֹחנָ ן ֶבּ ָח ֶרב׃
 2וַ יַּ ֲהרֹג ֶאת־יַ ֲﬠקֹב ֲא ִחי ָ
יּוֹסף וַ יִּ ְתפֹּשׂ
הוּדים וַ ֶ
 3וַ יַּ ְרא ִכּי־טוֹב ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵﬠינֵ י ַהיְּ ִ
ג־ה ַמּצּוֹת׃
ת־פּ ְטרוֹס ְו ַהיָּ ִמים יְ ֵמי ַח ַ
ם־א ֶ
גַּ ֶ
 4וַ יַּ ֲחזֶ ק־בּוֹ וַ יִּ ְתּנֵ הוּ ְבּ ֵבית ַה ֶכּ ֶלא וַ יִּ ְשׁ ְמ ֻרהוּ ַא ְר ַבּע
ל־מ ְח ְל ָקה ִכּי
ַמ ְח ְלקוֹת ַאנְ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא ַא ְר ָבּ ָﬠה ַא ְר ָבּ ָﬠה ָכּ ַ
ָא ַמר ְל ַה ֲﬠ ִמידוֹ ִל ְפנֵ י ָה ָﬠם ַא ֲח ֵרי ַה ָפּ ַסח׃
 5וַ יְ ִהי ֶפּ ְטרוֹס ָﬠצוּר ְבּ ֵבית ִכּ ְלאוֹ ַאָ ה ֵﬠ ָדה ֶה ְﬠ ִתּ ָירה
ל־אל ִֹהים ְבּ ָחזְ ָקה׃
ַב ֲﬠדוֹ ֶא ֱ
הוֹרדוֹס ַל ֲה ִביאוֹ ַל ִמּ ְשׁ ָפּט ַבּלַּ יְ לָ ה
ְ 6ו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ָח ֵפץ ְ
ל־מ ְשׁ ָכּבוֹ ֵבּין ְשׁנֵ י ֲאנָ ִשׁים ֲח ֻמ ִשּׁים
ַההוּא ָשׁ ַכב ֶפּ ְטרוֹס ַﬠ ִ
ל־ה ָסּף׃
ָאסוּר ִבּ ְשׁנַ יִם ְכּ ָבלִ ים ְושׁ ְֹמ ֵרי ֵבית ַה ֶכּ ֶלא נִ ָצּ ִבים ַﬠ ַ
ְ 7ו ִהנֵּ ה ַמ ְל ַא יְ הוָֹה נִ ָצּב ָﬠ ָליו וְ אוֹר נָ גַ הּ ְבּ ִל ְשׁ ָכּתוֹ וַ יִּגַּ ע
סוּריו
ְבּ ַכף יֶ ֶרֶ פּ ְטרוֹס וַ יְ ִﬠ ֵירהוּ ֵלאמֹר קוּם ַמ ֵהר וַ יִּ ַמּסּוּ ֲא ָ
ֵמ ַﬠל יָ ָדיו׃
ֹאמר ֵא ָליו ַה ַמּ ְל ָאֲ חגֹר ָמ ְתנֶ י וּנְ ָﬠלֶ יִ שׂים ְבּ ַרגְ ֶלי
 8וַ יּ ֶ
ילֲ ﬠ ֵטה ְו ֵלַ א ֲח ָרי׃
ת־מ ִﬠ ְ
ֹאמר ֵא ָליו ְו ֶא ְ
וַ יַּ ַﬠשׂ ֵכּן וַ יּ ֶ
ם־א ֶמת הוּא ֲא ֶשׁר
 9וַ יֵּ ֵצא וַ יֵּ ֶלַ א ֲח ָריו ְונַ ְפשׁוֹ לֹא יָ ְד ָﬠה ִא ֱ
נַ ֲﬠ ָשׂה לּוֹ ְבּיַ ד ַה ַמּ ְל ָאִ כּי ְכּ ִחזָּ יוֹן נִ ְר ָאה ְב ֵﬠינָ יו׃
 10וַ יַּ ַﬠ ְברוּ ֶאת־טוּר ַהשּׁ ְֹמ ִרים ָה ִראשׁוֹנִ ים ְו ֶאת־טוּר
ל־שׁ ַﬠר ַה ַבּ ְרזֶ ל ַהיּ ֵֹצא ָה ִﬠ ָירה ֲא ֶשׁר נִ ְפ ַתּח
ַה ְשּׁנִ יִּ ים וַ יָּ בֹאוּ ֶא ַ
יהם ֵמ ֵא ָליו וַ יֵּ ְצאוּ בוֹ וַ יַּ ַﬠ ְברוּ ְרחוֹב ֶא ָחד וַ יַּ ַﬠל ַה ַמּ ְל ָא
ִל ְפנֵ ֶ
ֵמ ָﬠ ָליו ִפּ ְתאֹם׃
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ֹאמר ֶפּ ְטרוֹס ְכּשׁוּב ַדּ ְﬠתּוֹ ֵא ָליו ַﬠ ָתּה יָ ַד ְﬠ ִתּי
 11וַ יּ ֶ
הוֹרדוֹס
ילנִ י ִמ ַכּף ְ
ת־מ ְל ָאכוֹ וַ יַּ ִצּ ֵ
ֶאל־נָ כוֹן ִכּי ָשׁ ַלח יְ הוָֹה ֶא ַ
הוּדים׃
ם־היְּ ִ
ל־צ ִדיַּ ת ַﬠ ַ
ִוּמ ָכּ ְ
יוֹחנָ ן
ל־בּית ִמ ְריָ ם ֵאם ָ
ל־לבּוֹ וַ יָּ בֹא ֶא ֵ
עוֹדנּוּ ְמ ַד ֵבּר ֶא ִ
ֶ 12
ַה ְמ ֻכנֶּ ה ַמ ְרקוֹס ְו ָשׁם ַר ִבּים נִ ְק ָה ִלים ִוּמ ְת ַפּלְּ ִלים׃
ל־דּ ֶלת ַה ָשּׁ ַﬠר וַ ָתּבֹא נַ ֲﬠ ָרה ַא ַחת ְלקוֹל ַהדּ ֵֹפק
 13וַ יִּ ְדפֹּק ַﬠ ֶ
רוֹדי׃
וּשׁ ָמהּ ִ
ְ
ֹא־פ ְת ָחה לּוֹ
 14וַ ַתּ ֵכּר ֶאת־קוֹל ֶפּ ְטרוֹס ִומ ִשּׂ ְמ ָח ָתהּ ל ָ
י־פ ְטרוֹס ע ֵֹמד
ם־ר ָצה ַה ַבּיְ ָתה וַ ַתּגֵּ ד לָ ֶהם ִכּ ֶ
ת־ה ָדּ ֶלת ִכּי ִא ָ
ֶא ַ
ל־ה ָפּ ַתח׃
ַﬠ ַ
י־כן
יה ִמ ְשׁ ַתּגֵּ ָﬠה ָא ְתּ ְו ִהיא ָא ְמ ָרה לֹא ִכּ ֵ
ֹאמרוּ ֵא ֶל ָ
 15וַ יּ ְ
י־מ ְל ָאכוֹ הוּא׃
ַה ָדּ ָבר ָאז ָא ְמרוּ ִכּ ַ
הוֹסיף ִל ְדפֹּק וַ יִּ ְפ ְתּחוּ וַ יִּ ְראוּ אֹתוֹ וַ יְ ִהי ְל ֶפ ֶלא
וּפ ְטרוֹס ִ
ֶ 16
יהם׃
ְבּ ֵﬠינֵ ֶ
ר־הוֹציאוֹ
ִ
 17וַ יָּ נֶ ף יָ דוֹ ָל ֶהם ַל ְחשׁוֹת וַ יְ ַס ֵפּר ָל ֶהם ֵאת ֲא ֶשׁ
ֹאמר ַהגִּ ידוּ זֹאת ְליַ ֲﬠקֹב ְו ָל ַא ִחים
ָה ָאדוֹן ִמ ֵבּית ַה ֶכּ ֶלא וַ יּ ֶ
וַ יֵּ ֵצא וַ יֵּ לֶ ־לוֹ ְל ָמקוֹם ַא ֵחר׃
הוּמה ַר ָבּה ָהיְ ָתה ֵבּין ַאנְ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא לֵ אמֹר
ַ 18הבּ ֶֹקר אוֹר ְוּמ ָ
ה־היָ ה לְ ֶפ ְטרוֹס׃
ֶמ ָ
ת־השּׁ ְֹמ ִרים
הוֹרדוֹס ָדּ ַרשׁ אֹתוֹ ְולֹא ְמ ָצאוֹ וַ יַּ ֲחקֹר ֶא ַ
ְ 19ו ְ
ל־ק ְס ִרין וַ יֵּ ֶשׁב ָשׁם׃
יהוּדה ֶא ִ
וַ יִּ ֵתּן ָדּתוֹ ַל ֲה ִמ ָיתם וַ יֵּ ֶרד ִמ ָ
ָ 20אז ָח ָרה ַאפּוֹ ַבּצּ ִֹרים ַוּב ִצּדֹנִ ים ְו ֵהם ָבּאוּ ֵא ָליו ְבּ ֵלב
ל־ח ַדר ַה ֶמּ ֶל
ל־לב ְבּ ַל ְסטוֹס ֲא ֶשׁר ַﬠ ֲ
ֶא ָחד וַ יְ ַד ְבּרוּ ַﬠ ֵ
יﬠ ַבּ ֲﬠ ָדם ְו ַל ֲﬠשׂוֹת ָשׁלוֹם ָל ֶהם ִכּי ֵמ ֶא ֶרץ ַה ֶמּ ֶל
ְל ַה ְפגִּ ַ
צוֹתם׃
ת־שׁ ֶבר ַר ֲﬠבוֹן ַא ְר ָ
הוֹציאוּ ָל ֶהם ֶא ֶ
ִ
הוֹרדוֹס ִבּגְ ֵדי ַמלְ כוּת
מוֹﬠד וַ יִּ ְל ַבּשׁ ְ
 21וַ יְ ִהי ַהיּוֹם יוֹם ֵ
יהם ִמ ַדּ ְבּר ָֹתיו׃
ל־כּ ֵסּא ַה ִמּ ְשׁ ָפּט וַ יִּ ָשּׂא ֲא ֵל ֶ
וַ יֵּ ֶשׁב ַﬠ ִ
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 22וַ יָּ ִריעוּ ָה ָﬠם ֵלאמֹר קוֹל ֱאל ִֹהים הוּא ְולֹא קוֹל ָא ָדם׃
 23וַ יַּ ֵכּהוּ ַמ ְל ַא־יְ הוָֹה ְכּ ֶרגַ ע ִכּי לֹא־נָ ַתן ָכּבוֹד ֵלאל ִֹהים
תוֹל ִﬠים וַ יָּ מֹת׃
ֹאכ ֻלהוּ ָ
וַ יּ ְ
ְ 24וּד ַבר ֱאל ִֹהים ָﬠ ָלה ָﬠלֹה וָ ָרב׃
ירוּשׁ ַליִם ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ִמ ְלאוּ
 25וַ יָּ שׁוּבוּ ַבּר־נַ ָבּא ְו ָשׁאוּל ִמ ָ
ת־יוֹחנָ ן ַה ְמ ֻכנֶּ ה
ָ
ת־פּ ֻק ָדּ ָתם ַהנְּ תוּנָ ה ָל ֶהם וַ יִּ ְקחוּ ִא ָתּם ֶא
ֶא ְ
ַמ ְרקוֹס׃
יאים ְוּמ ַל ְמּ ִדים
יוֹכיָ א נְ ִב ִ
וַ יִּ ְהיוּ ַבּ ָקּ ָהל ֲא ֶשׁר ְבּ ַאנְ ְט ְ
מוֹתם ַבּר־נַ ָבּא ְו ִשׁ ְמעוֹן ַהנִּ ְק ָרא גַ ם־נִ יגַ ר
ְו ֵאלֶּ ה ְשׁ ָ
ם־הוֹרדוֹס
ְ
קּוּרינִ י ְוּמנַ ֵחם ֲא ֶשׁר ָהיָ ה ָאמוֹן ִﬠ
לוּקיוֹס ַה ִ
ְו ְ
ֶט ְט ַר ְרְ ו ָשׁאוּל׃
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ
צוֹמם ָהיָ ה ְד ַבר ַ
בוֹד ָתם ֶאת־יְ הוָֹה ְוּב ָ
ַ 2וּב ֲﬠ ָ
אכה
ת־שׁאוּל ַל ֲﬠשׂוֹת ַבּ ְמּ ָל ָ
ת־בּר־נַ ָבּא ְו ֶא ָ
ַה ְב ִדּילוּ־נָ א ִלי ֶא ַ
אתים ָלהּ׃
ֲא ֶשׁר ְק ָר ִ
יהם וַ יְ ַשׁלְּ חוּם׃
יהם ֲﬠלֵ ֶ
 3וַ יָּ צוּמוּ וַ יִּ ְת ַפּלְּ לוּ וַ יִּ ְס ְמכוּ ֶאת־יְ ֵד ֶ
לוּקיָ א ְו ָשׁם יָ ְרדוּ
ל־ס ְ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ָה ֵאלֶּ ה ֶא ְ
יחי ַ
 4וַ יֵּ ְלכוּ ְשׁלִ ֵ
ל־ק ְפרוֹס׃
ָב ֳאנִ יָּ ה ָלבֹא ֶא ַ
ת־דּ ַבר ָה ֱאל ִֹהים
בוֹאם ִﬠ ָירה ְס ָל ִמים ִהגִּ ידוּ ֶא ְ
ְ 5בּ ָ
ם־יוֹחנָ ן ָהיָ ה ִﬠ ָמּם
ָ
הוּדים ְוגַ
י־ה ְכּנֵ ֶסת ֲא ֶשׁר לַ יְּ ִ
ְבּ ָב ֵתּ ַ
ְל ָשׁ ְר ָתם׃
ד־פּפוֹס וַ יִּ ְמ ְצאוּ
ל־ה ִאי ַﬠ ָ
 6וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ַתּמּוּ ִל ְסבֹּב ְבּ ָכ ָ
וּשׁמוֹ
הוּדי ְ
יא־שׁ ֶקר ְוהוּא ִאישׁ יְ ִ
ָשׁם ִאישׁ ְמ ַכ ֵשּׁף וּנְ ִב ָ
שׁוּﬠ׃
ַבּר־יֵ ַ
ם־ס ְרגִּ יּוֹס פּוֹלוֹס נְ ִציב ָה ִאי ְוזֶ ה ִאישׁ
 7הוּא ָהיָ ה ִﬠ ֶ
ת־שׁאוּל ָלבוֹא ֵא ָליו ִל ְשׁמ ַֹﬠ
ת־בּר־נַ ָבּא ְו ֶא ָ
ם־לב ָק ָרא ֶא ַ
ֲח ַכ ֵ
יהם ְדּ ַבר ָה ֱאל ִֹהים׃
ִמ ִפּ ֶ
י־כן ְמ ֻת ְרגָּ ם ְשׁמוֹ ָהיָ ה ָל ֶהם ְל ָשׂ ָטן
ְ 8ו ַאלִּ ָימא ַה ְמ ַכ ֵשּׁף ִכּ ֵ
ת־הנְּ ִציב ֵמ ַה ֲא ִמין׃
ִכּי יָ זַ ם ְל ָה ֵסב ֶא ַ
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רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ
ַ 9רק ָשׁאוּל ֲא ֶשׁר נִ ְק ָרא גַ ם־פּוֹלוֹס ָמ ֵלא ַ
יח ֵא ָליו׃
ִה ְשׁגִּ ַ
ל־ﬠ ְר ָמה ִוּמ ְר ָמה ְושׂוֹנֵ א
ן־בּ ִליַּ ַﬠל ָמ ֵלא ָכ ָ
 10וַ יִּ ְק ָרא הוֹי ֶבּ ְ
ת־דּ ְר ֵכי יְ הוָֹה
ל־צ ֶדק ֲה ִכי לֹא ֶת ְח ַדּל עוֹד ֵמ ַﬠ ֵקּשׁ ֶא ַ
ָכ ֶ
ַהיְ ָשׁ ִרים׃
יִית ִﬠוֵּ ר ַﬠד
ְ 11ו ַﬠ ָתּה ִהנֵּ ה יַ ד־יְ הוָֹה ִתּגַּ ע ְבְּ ו ָה ָ
ִל ְמלֹא־יָ ִמים וְ אוֹר ַה ֶשּׁ ֶמשׁ לֹא ִת ְר ֶאה ִוּבן ֶרגַ ע ְכּ ַד ְבּרוֹ ָהיְ ָתה
ָﬠ ָליו ֲא ֵפ ָלה וַ ֲח ֵשׁ ָכה וַ יֵּ ַתע וַ יְ גַ ֵשּׁשׁ ָאנֶ ה וָ ָאנֶ ה לִ ְמצֹא ִאישׁ
ַלנְ חֹתוֹ ְביָ דוֹ׃
ת־א ֶשׁר נַ ֲﬠ ָשׂה ֶה ֱא ִמין וַ יִּ ְשׁ ָתּ ֶאה
ִ 12כּ ְראוֹת ַהנְּ ִציב ֶא ֲ
תוֹרת ָה ָאדוֹן׃
ְל ַ
 13וַ יָּ ָשׁב פּוֹלוֹס וְ ַהנִּ ְל ִוים ָﬠ ָליו ִמ ָפּפוֹס ָבּ ֳאנִ יָּ ה וַ יַּ ֲﬠלוּ
יהם
יוֹחנָ ן ֵמ ֲﬠ ֵל ֶ
פּוּליָ א ְו ָשׁם נִ ְפ ַרד ָ
ל־פּ ְרגִ י ֲא ֶשׁר ְבּ ַפ ְמ ְ
ֶא ַ
רוּשׁ ָליִם׃
ָלשׁוּב יְ ָ
יוֹכיָ א ֲא ֶשׁר ְבּ ִפ ִיס ְדיָ א
ל־אנְ ְט ְ
ְ 14ו ֵהם נָ ְסעוּ ִמ ַפּ ְרגִ י וַ יֵּ ְלכוּ ֶא ַ
ית־ה ְכּנֵ ֶסת וַ יֵּ ֵשׁבוּ׃
ל־בּ ַ
וַ יָּ בֹאוּ ְביוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ֶא ֵ
אשׁי
תּוֹרה ַוּבנָּ ִביא וַ יִּ ְשׁ ְלחוּ ָר ֵ
 15וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ִה ָקּ ֵרא ַב ָ
ית־ה ְכּנֵ ֶסת ֵלאמֹר ָל ֶהם ֲאנָ ִשׁים ַא ִחים ִאם־יֵ שׁ ָל ֶכם ָדּ ָבר
ֵב ַ
ת־ה ָﬠם ַדּ ֵבּרוּ׃
הוֹכח ֶא ָ
ְל ַ
יִשׂ ָר ֵאל
ֹאמר ַאנְ ֵשׁי ְ
 16וַ יַּ ֲﬠמֹד פּוֹלוֹס וַ יְ נ ֵֹפף יָ דוֹ וַ יּ ַ
ת־ה ֱאל ִֹהים ְשׁ ָמעוּנִ י׃
ם־היְ ֵר ִאים ֶא ָ
ְוגַ ַ
בוֹתינוּ
יִשׂ ָר ֵאל ֱאל ֵֹהי ָה ָﬠם ַהזֶּ ה הוּא ָב ַחר ַבּ ֲא ֵ
ֱ 17אל ֵֹהי ְ
יאם
הוֹצ ָ
יוֹתם גֵּ ִרים ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ְוהוּא ִ
וַ יָּ ֶרם ֶק ֶרן ָל ָﬠם ִבּ ְה ָ
ִמ ָשּׁם ִבּזְ ר ַֹﬠ נְ טוּיָ ה׃
 18וַ יִּ ָשּׂא א ָֹתם וַ יְ ַכ ְל ְכּלֵ ם ַא ְר ָבּ ִﬠים ָשׁנָ ה ַבּ ִמ ְד ָבּר׃
יהם ִשׁ ְב ָﬠה גוֹיִם ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנָ ַﬠן וַ יַּ ֵפּל ָל ֶהם
 19וַ יַּ ְשׁ ֵמד ִמ ְפּנֵ ֶ
ת־א ְד ָמ ָתם ִל ֻיר ַשׁת נַ ֲח ָלה׃
ַבּ ֶח ֶבל ֶא ַ
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י־כן נָ ַתן ָל ֶהם שׁ ְֹפ ִטים ְל ָשׁ ְפ ָטם ְכּ ַא ְר ַבּע ֵמאוֹת
ַ 20א ֲח ֵר ֵ
מוּאל ַהנָּ ִביא׃
ד־שׁ ֵ
וַ ֲח ִמ ִשּׁים ָשׁנָ ה ַﬠ ְ
יהם ֶמ ֶלְ ו ָה ֱאל ִֹהים נָ ַתן ָל ֶהם
ְ 21בּיָ ָמיו ָשׁ ֲאלוּ ִל ְמלֲֹ ﬠ ֵל ֶ
יהם ַא ְר ָבּ ִﬠים
ן־קישׁ ִאישׁ יְ ִמינִ י ְל ֶמ ֶלֲ ﬠ ֵל ֶ
ת־שׁאוּל ֶבּ ִ
ֶא ָ
ָשׁנָ ה׃
יהם
ת־דּ ִוד ְל ֶמ ֶלֲ ﬠ ֵל ֶ
ְ 22ו ַא ֲח ֵרי ֲה ִסירוֹ אֹתוֹ ִמ ְמּלֵֹ ה ִקים ֶא ָ
ן־יִשׁי ִאישׁ
ת־דּ ִוד ֶבּ ַ
אתי ֶא ָ
ֲא ֶשׁר ָא ַמר ָﬠ ָליו וַ יְ ִﬠ ֶידנּוּ ָמ ָצ ִ
ל־ח ְפ ִצי יַ ְשׁ ִלים׃
ִכּ ְל ָב ִבי ֲא ֶשׁר ָכּ ֶ
יִשׂ ָר ֵאל
שׁוּﬠ ְל ְ
ִ 23מזַּ ְרעוֹ ֵה ִביא ָה ֱאל ִֹהים ִכּ ְד ָברוֹ ֶאת־יֵ ַ
יﬠ׃
מוֹשׁ ַ
ְל ִ
שׁוּבה
יִשׂ ָר ֵאל ִל ְת ָ
ל־ﬠם ְ
ל־כּ ַ
יוֹחנָ ן ֶא ָ
 24וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ְקרֹא ָ
וּל ִה ָטּ ֵבל ִל ְפנֵ י בֹאוֹ׃
ְ
ה־תּ ַח ְשׁבוּן ָﬠלַ י
רוּצתוֹ ָא ַמר ַוּמ ְ
ת־מ ָ
יוֹחנָ ן ֶא ְ
ְ 25וּכ ַכלּוֹת ָ
י־אנִ י לֹא ֲאנִ י הוּא ִכּי ִהנֵּ ה ַא ֵחר ָבּא ַא ֲח ַרי ְוהוּא ֲא ֶשׁר
ִמ ָ
ַקלּ ִֹתי ֵמ ַה ֶתּר־לוֹ ְשׂרוֹ נְ ָﬠ ָליו ֲא ֶשׁר ְבּ ַרגְ ָליו׃
ל־יִר ֵאי ֱאל ִֹהים
ַ 26א ֶתּם ֲאנָ ִשׁים ַא ִחים זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם ְו ָכ ְ
לוּח׃
שׁוּﬠה ַהזֹּאת ָשׁ ַ
תוֹכ ֶכם ֵא ֵלינוּ ְדּ ַבר ַהיְ ָ
ַהנִּ ְמ ְצ ִאים ְבּ ֲ
יהם יַ ַﬠן ֲא ֶשׁר לֹא יָ ְדעוּ
אשׁ ֶ
ירוּשׁ ַליִם ְו ָר ֵ
יּשׁ ִבים ִבּ ָ
י־ה ְ
ִ 27כּ ַ
יאים ַהנִּ ְק ָר ִאים ִמ ֵדּי ַשׁ ָבּת ְבּ ַשׁ ַבּתּוֹ
ת־דּ ְב ֵרי ַהנְּ ִב ִ
אֹתוֹ ְו ֶא ִ
ִמ ְלאוּ א ָֹתם ְבּ ִמ ְשׁ ָפּ ָטם ֲא ֶשׁר ְשׁ ָפ ֻטהוּ׃
ט־מוֶ ת ִבּ ְקשׁוּ ֵמ ֵאת
ְ 28ו ַאף ִכּי־לֹא ָמ ְצאוּ־בוֹ ֵח ְטא ִמ ְשׁ ַפּ ָ
ילטוֹס ַל ֲה ִמיתוֹ׃
ִפּ ָ
הוֹר ֻדהוּ ֵמ ַﬠל ָה ֵﬠץ
ת־הכֹּל ֲא ֶשׁר ָכּתוּב ָﬠ ָליו ִ
ְ 29כּ ַב ְצּ ָﬠם ֶא ַ
וַ יַּ ְשׁ ִכּ ֻיבהוּ ַבּ ָקּ ֶבר׃
ם־ה ֵמּ ִתים׃
ְ 30ו ָה ֱאל ִֹהים ֲה ִקימוֹ ֵמ ִﬠ ַ
ל־א ֶשׁר ָﬠלוּ ִﬠמּוֹ
ְ 31והוּא יָ ִמים ַר ִבּים נִ גְ לֹה נִ גְ ָלה ֶא ֲ
ירוּשׁ ַליִם וַ ֲא ֶשׁר ַﬠ ָתּה ַכּיּוֹם ֵהם ֵﬠ ִדים לוֹ נֶ גֶ ד
ֵמ ַהגָּ ִליל ִל ָ
ָה ָﬠם׃
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בוּﬠתוֹ ַל ֲאב ֵֹתינוּ׃
יﬠים ָל ֶכם ִכּי ְשׁ ָ
מוֹד ִ
ְ 32וכֹה ֲאנַ ְחנוּ ִ
ת־דּ ָברוֹ ַבּ ֲה ִקימוֹ
ֵ 33ה ִקים ֱאל ִֹהים ַﬠ ָתּה ְל ָבנֵ ינוּ ֶא ְ
שׁוּﬠ ַכּ ֲא ֶשׁר גַּ ם ָכּתוּב ַבּ ִמּזְ מוֹר ַה ֵשּׁנִ י ְבּנִ י ַא ָתּה ֲאנִ י
ֶאת־יֵ ַ
ַהיּוֹם יְ ִל ְד ִתּי׃
ַ 34וּב ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ֵה ִקים אֹתוֹ ִמ ֵבּין ַה ֵמּ ִתים ֲא ֶשׁר לֹא יָ שׁוּב
ת־בּ ִלי כֹּה ָא ָמר ֶא ֵתּן ָל ֶכם ַח ְס ֵדּי ָד ִוד ַהנֶּ ֱא ָמנִ ים׃
עוֹד ְל ַשׁ ַח ְ
ֹא־תּ ֵתּן ֲח ִס ְיד
ל־כּן הוּא א ֵֹמר עוֹד ְבּ ִמזְ מֹר ַא ֵחר ל ִ
ַ 35ﬠ ֵ
ִל ְראוֹת ָשׁ ַחת׃
ִ 36כּי ָד ִוד ַא ֲח ֵרי ֶל ְכתּוֹ ְבדֹר ָֹתיו ַבּ ֲﬠ ַצת ֱאל ִֹהים הוּא גָ וַ ע
בוֹתיו וַ יַּ ְרא ָשׁ ַחת׃
ל־א ָ
וַ יֵּ ָא ֶסף ֶא ֲ
ֹא־ר ָאה ָשׁ ַחת׃
ַ 37א־זֶ ה ֲא ֶשׁר ָה ֱאל ִֹהים ֲה ִקימוֹ הוּא ל ָ
ָ 38ל ֵכן ֲאנָ ִשׁים ַא ִחים יִוָּ ַדע ָל ֶכם ִכּי ַﬠל־יְ ֵדי־זֶ ה ֻהגַּ ד ָל ֶכם
יחת ַה ֲח ָט ִאים׃
ְס ִל ַ
ל־ה ַמּ ֲא ִמין
משׁה ָכּ ַ
תוֹרת ֶ
י־בכֹּל ֲא ֶשׁר לֹא־נִ ְצ ַדּ ְק ֶתּם ְבּ ַ
ִ 39כּ ַ
ְיִצ ַדּק־בּוֹ׃
ָ 40ל ֵכן ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּן־יָ בוֹא ֲﬠ ֵל ֶיכם ֲא ֶשׁר ָכּתוּב
יאים׃
ַבּנְּ ִב ִ
ְ 41ראוּ ַא ֶתּם בֹּזִ ים ְו ִה ַתּ ְמּהוּ וָ שֹׁמּוּ ִכּי־פ ַֹﬠל פּ ֵֹﬠל ֲאנִ י
ִבּ ֵימ ֶיכם פּ ַֹﬠל ֲא ֶשׁר לֹא ַת ֲא ִמינוּ ִכּי־יְ ֻס ַפּר ָל ֶכם׃
יהם ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה
אתם וַ יְ ַב ְקשׁוּם ְל ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
 42וַ יְ ִהי ְבּ ֵצ ָ
ם־בּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ָה ַא ֵחר׃
עוֹד ֵשׁנִ ית גַּ ְ
הוּדים ַר ִבּים ְוגֵ ִרים ַהיְ ֵר ִאים
ְ 43בּ ִה ָפּ ֵרד ַה ָקּ ָהל נָ טוּ יְ ִ
ֶאת־יְ הוָֹה וַ יֵּ ְלכוּ ַא ֲח ֵרי פוֹלוֹס ַוּבר־נַ ָבּא ְו ֵהם ָא ְמרוּ ָל ֶהם
וַ יַּ זְ ִהירוּם ִל ְהיוֹת ְדּ ֵב ִקים ְבּ ֶח ֶסד ָה ֱאל ִֹהים׃
ל־ה ִﬠיר
 44וַ יְ ִהי ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ָה ַא ֵחר וַ ִתּ ָקּ ֵהל ִכּ ְמ ַﬠט ָכּ ָ
ת־דּ ַבר יְ הוָֹה׃
ִל ְשׁמ ַֹﬠ ֶא ְ
ת־המוֹן ָה ָﬠם נֶ ְה ַפִּ ל ָבּם
הוּדים ֶא ֲ
אוּלם ִכּ ְראוֹת ַהיְּ ִ
ָ
45
ל־דּ ָב ָריו ִﬠ ֵצּבוּ׃
ְל ִקנְ ָאה וַ יִּ ְהיוּ ַמ ְל ִﬠ ִיבים ְבּפוֹלוֹס ְו ָכ ְ

13:46—14:5
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ֹאמרוּ ָהיֹה
 46וַ יַּ ֲﬠנוּ א ָֹתם פּוֹלוֹס ַוּבר־נַ ָבּא ְבּא ֶֹמץ לֵ ב וַ יּ ְ
ת־דּ ַבר ָה ֱאל ִֹהים
יﬠ ֶכם ֶא ְ
ִת ְהיוּ ַא ֶתּם ָה ִראשׁוֹנִ ים ְל ַה ְשׁ ִמ ֲ
ְו ַא ֶתּם ִהנְּ ֶכם בּוֹזִ ים לוֹ ֲהלֹא ֶמ ְריְ ֶכם ָﬠנָ ה ָב ֶכם ִכּי לֹא
עוֹלם ָל ֵכן ַסבֹּנוּ ִמ ֶכּם וַ נִּ ַשׁע
נֶ ְח ָשׁ ִבים ַא ֶתּם ְל ִה ָכּ ֵתב ְל ַחיֵּ י ָ
ל־הגּוֹיִם׃
ֶא ַ
ִ 47כּי כֹה ִצוָּ ה ָﬠ ֵלינוּ ָה ָאדוֹן ֵלאמֹר וּנְ ַת ִתּיְ לאוֹר גּוֹיִם
ד־ק ֵצה ָה ָא ֶרץ׃
ישׁוּﬠה ַﬠ ְ
ִל ְהיוֹת ִל ָ
ת־דּ ַבר יְ הוָֹה
 48וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ ַהגּוֹיִם וַ יִּ ְשׂ ְמחוּ וַ יְ ַהלְ לוּ ֶא ְ
עוֹלם׃
וַ יַּ ֲא ִמינוּ ֻכלָּ ם ֲא ֶשׁר נִ ְפ ְקדוּ ְל ַחיֵּ י ָ
ל־ה ָמּקוֹם ִמ ָסּ ִביב׃
 49וַ יְ ִהי ְד ַבר יְ הוָֹה נִ ְפ ָרץ ְבּ ָכ ַ
ת־הנָּ ִשׁים ַהיְ ָקרוֹת
הוּדים ִהצּוּ וַ יָּ ִסיתוּ ֶא ַ
ַ 50רק ַהיְּ ִ
ף־ק ֶצף ַﬠל־פּוֹלוֹס
אשׁי ָה ִﬠיר ִל ְק ָצ ֶ
ת־ר ֵ
ְו ְיִראוֹת יְ הוָֹה ְו ֶא ָ
בוּלם׃
ל־בּר־נַ ָבּא וַ יְ גָ ְרשׁוּם ִמגֵּ ו גְּ ָ
ְו ַﬠ ַ
יהם וַ יֵּ ְלכוּ ְל ִא ָיקנְ יוֹן׃
יהם ֲﬠ ֵל ֶ
ת־א ַבק ַרגְ ֵל ֶ
ְ 51ו ֵהם נִ ֲﬠרוּ ֶא ֲ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ׃
ְ 52ו ַה ַתּלְ ִמ ִידים נִ ְמלְ אוּ ִשׂ ְמ ָחה ְו ַ

14

ית־ה ְכּנֵ ֶסת
ל־בּ ַ
יהם ֶא ֵ
וַ יְ ִהי ְבּ ִא ָיקנְ יוֹן וַ יָּ בֹאוּ ְשׁנֵ ֶ
י־המוֹן ַרב
הוּדים וַ יַּ ְפ ִליאוּ ְל ַל ֵמּד ַﬠד ִכּ ָ
ֲא ֶשׁר ַליְּ ִ
ן־היְּ וָ נִ ים נֶ ֶא ְמנוּ ְו ֶה ֱא ִמינוּ׃
הוּדים ִוּמ ַ
ן־היְּ ִ
ִמ ַ
הוּדים ֲא ֶשׁר לֹא ָהיוּ ַמ ֲא ִמינִ ים ָמ ְסכוּ רֹגֶ ז ְו ַכ ַﬠס
ַ 2רק ַהיְּ ִ
ל־ה ַא ִחים׃
ְבּ ֵלב ַהגּוֹיִם ַﬠ ָ
ְ 3ו ֵהם ֶה ֱא ִריכוּ ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּ ה וַ יְ ַד ְבּרוּ ְבּא ֶֹמץ לֵ ב ְבּ ֵשׁם
וּמוֹפ ִתים ְבּיָ ָדם
ְ
ל־דּ ַבר ַח ְסדּוֹ וַ יִּ ֵתּן אֹתוֹת
יְ הוָֹה ַה ֵמּ ִﬠיד ַﬠ ְ
שׁתם׃
ַל ֲﬠ ָ
 4וַ ֲהמוֹן ָה ִﬠיר ָח ַלק לִ ָבּם וַ יֵּ ָחצוּ וַ יְ ִהי ַה ֵח ִצי ַא ֲח ֵרי
יחים׃
הוּדים ְו ַה ֵח ִצי ַא ֲח ֵרי ַה ְשּׁ ִל ִ
ַהיְּ ִ
יהם וַ יִּ ְתנַ ְכּלוּ
אשׁ ֶ
ם־ר ֵ
הוּדים ִﬠ ָ
נוֹסדוּ יַ ַחד ַהגּוֹיִם ְו ַהיְּ ִ
ָ 5אז ְ
וּל ָס ְק ָלם׃
זוֹתם ְ
ְל ַה ְב ָ
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ל־לוּס ְט ָרא
ְ
 6וַ יִּגָּ ֶלה ָל ֶהם ַה ָדּ ָבר וַ יִּ ְמ ְלטוּ ְל ָﬠ ֵרי לוּקוֹנְ יָ א ֶא
יהן׃
יבוֹת ֶ
ל־דּ ְר ִבי ְוּס ִב ֵ
ְו ֶא ַ
שׁרה׃
ת־דּ ַבר ַה ְבּ ָ
 7וַ יְ ַב ְשּׂרוּ ָשׁ ָמּה ֶא ְ
ישׁב ִמיּוֹם
לוּס ְט ָרא נִ ְמ ָצא ִאישׁ נְ ֵכה ַרגְ ָליִם ִפּ ֵסּ ַח ֵ
ְ 8ו ָשׁם ְבּ ְ
ִהוָּ ְלדוֹ ְולֹא־יָ ַדע ֶל ֶכת ֵמעוֹדוֹ׃
 9וַ יִּ ְשׁ ַמע ֶאת־פּוֹלוֹס ְבּ ַד ְבּרוֹ ְוהוּא ִה ִבּיט ָﬠ ָליו וַ יֵּ ַדע ִכּי
הוּא ַמ ֲא ִמין ְו ָכ ֵשׁר ְל ִהוָּ ֵשׁ ַﬠ׃
ל־רגְ ֶלי
קוֹמ ִמיּוּת ַﬠ ַ
 10וַ יִּ ָשּׂא ֶאת־קוֹלוֹ וַ יִּ ְק ָרא קוּם וַ ֲﬠמֹד ְ
וַ יְ ַק ֵפּץ וַ יָּ ָקם וַ יִּ ְת ַהלָּ ׃
קוֹלם
ת־מ ֲﬠ ֶשׂה פוֹלוֹס וַ יָּ ִרימוּ ָ
ִ 11כּ ְראוֹת ֲהמוֹן ָה ָﬠם ֶא ַ
י־ה ָא ָדם
ֹאמרוּ ְבּ ָלשׁוֹן לוּקוֹנִ ית ָא ֵכן ִה ַדּמּוּ ָה ֱאל ִֹהים ִל ְבנֵ ָ
וַ יּ ְ
וַ יֵּ ְרדוּ ֵא ֵלינוּ׃
וּלפוֹלוֹס ָק ְראוּ ֶה ְר ִמיס ַבּ ֲא ֶשׁר
 12וַ יִּ ְק ְראוּ ְל ַבר־נַ ָבּא ֵבּל ְ
הוּא רֹאשׁ ַה ְמ ַד ְבּ ִרים׃
ית־בּל ֲא ֶשׁר נ ַֹכח ָה ִﬠיר ֵה ִביא ָפּ ִרים וַ ֲﬠ ָטרוֹת
ְ 13וכ ֵֹהן ֵבּ ֵ
ִל ְפנֵ י ַה ַשּׁ ַﬠר וַ יְ ַב ֵקּשׁ הוּא וַ ֲהמוֹן ָה ָﬠם ִלזְ בּ ַֹח לָ ֶהם זֶ ַבח׃
יהם
יחים ָק ְרעוּ ִבגְ ֵד ֶ
ִ 14כּ ְשׁמ ַֹﬠ זֹאת ַבּר־נַ ָבּא וּפוֹלוֹס ַה ְשּׁ ִל ִ
ל־בּינוֹת ָה ָﬠם׃
וַ יָּ רוּצוּ ֶא ֵ
ֹאמרוּ ַא ֶתּם ֲאנָ ִשׁים ָל ָמּה ַת ֲﬠשׂוּ ָכזֹאת ֲהלֹא
 15וַ יִּ ְצ ֲﬠקוּ וַ יּ ְ
מוֹכם ְתּכוּנָ ה ַא ַחת ְל ֻכלָּ נוּ וַ ֲאנַ ְחנוּ
י־א ָדם ְכּ ֶ
ם־אנַ ְחנוּ ְבּנֵ ָ
גַּ ֲ
ת־דּ ְב ֵרי ַה ַמּ ְל ֲאכוּת ְל ַמ ַﬠן ִתּנָּ זְ רוּ ֵמ ַא ֲח ֵרי
ְמ ַל ְמּ ִדים ֶא ְת ֶכם ֶא ִ
ֹא־אל ִֹהים ֵאלֶּ ה ְוּד ַב ְק ֶתּם ֵבּאל ִֹהים ַחיִּ ים ע ֶֹשׂה ָשׁ ַמיִם
ל ֱ
ר־בּם׃
ל־א ֶשׁ ָ
ת־כּ ֲ
ת־היָּ ם ְו ֶא ָ
וָ ָא ֶרץ ְו ֶא ַ
יהם
ל־הגּוֹיִם ָל ֶל ֶכת ְבּ ַד ְר ֵכ ֶ
יח ְל ָכ ַ
 16וַ ֲא ֶשׁר ִבּ ֵימי ֶק ֶדם ִהנִּ ַ
ֲא ֶשׁר ָבּ ָחרוּ׃
ַ 17אף ִכּי־לֹא ָמנַ ע ֵﬠ ְד ָתיו ִכּי טוֹב הוּא ְבּ ִתתּוֹ ָל ֶכם ְמ ַטר
ב־תּבוּאוֹת ְל ַמלֵּ א נַ ְפשׁ ֵֹת ֶיכם
וּשׁנוֹת ָר ְ
ן־ה ָשּׁ ַמיִם ְ
ַא ְר ְצ ֶכם ִמ ַ
ִמ ְחיָ ה ְו ִשׂ ְמ ָחה׃

14:18—15:2
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יﬠ ָתם ַר ָבּה ְל ַה ְשׁ ִקיט
ם־בּ ַד ְבּ ָרם ָכּזֹאת ָהיְ ָתה יְ גִ ָ
ְ 18ו ַאף גַּ ְ
ת־המוֹן ָה ָﬠם ִמזְּ ב ַֹח ָל ֶהם זָ ַבח׃
ֶא ֲ
יוֹכיָ א ֵוּמ ִא ָיקנְ יוֹן
הוּדים ָבּאוּ ֵמ ַאנְ ְט ְ
ְ 19ו ִהנֵּ ה ֲאנָ ִשׁים יְ ִ
ת־המוֹן ָה ָﬠם וַ יִּ ְרגְּ מוּ ֶאת־פּוֹלוֹס ָבּ ֲא ָבנִ ים
וַ יַּ ִדּיחוּ ֶא ֲ
ל־מחוּץ ָל ִﬠיר ִכּי ָא ְמרוּ ֵמת הוּא׃
וַ יִּ ְשׁ ְמטוּהוּ ֶא ִ
 20וַ יִּ ְהיוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ע ְֹט ִרים ֵא ָליו וַ יָּ ָקם וַ יָּ ָשׁב ָה ִﬠ ָירה
ם־בּר־נַ ָבּא וַ יֵּ ֶלְ ל ַד ְר ִבי׃
ְוּביוֹם ַה ָמּ ֳח ָרת יָ ָצא ִﬠ ַ
שׁרה וַ יַּ ֲﬠשׂוּ ַת ְל ִמ ִידים
ת־ה ְבּ ָ
 21וַ יְ ַב ְשּׂרוּ ָבּ ִﬠיר ַה ִהיא ֶא ַ
יוֹכיָ א׃
ל־לוּס ְט ָרא ְו ִא ָיקנְ יוֹן וְ ַאנְ ְט ְ
ְ
י־כן ָשׁבוּ ֶא
ַה ְר ֵבּה ְו ַא ֲח ֵר ֵ
ת־לב ַה ַתּלְ ִמ ִידים וַ יַּ זְ ִהירוּם ַל ֲﬠמֹד
 22וַ יְ ַא ְמּצוּ ָשׁם ֶא ֵ
ק־בּ ֵדי ָﬠ ָמל ְוּת ָל ָאה זֶ ה בֹאנֵ נוּ
וּל ַה ֲא ִמין ִכּי ַר ְ
ֶבּ ֱאמוּנָ ָתם ְ
ל־מ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים׃
ֶא ַ
ל־ﬠ ָדה ְו ֵﬠ ָדה וַ יִּ ְת ַפּלְּ לוּ
 23וַ יִּ ְב ֲחרוּ ָל ֶהם ֲאנָ ִשׁים זְ ֵקנִ ים ְבּ ָכ ֵ
וַ יָּ צוּמוּ וַ יַּ ְפ ִקידוּם ְבּיַ ד ָה ָאדוֹן ֲא ֶשׁר ֶה ֱא ִמינוּ־בוֹ׃
פּוּליָ א׃
ל־פּ ְמ ְ
ְ 24ו ֵה ָמּה ָﬠ ְברוּ ְבּ ִפ ְיס ְדיָ א וַ יָּ בֹאוּ ֶא ַ
ל־א ַטּ ְליָ א׃
ת־ה ָדּ ָבר ְבּ ַפ ְרגִ י וַ יֵּ ְרדוּ ִמ ָשּׁם ֶא ַ
 25וַ יְ ַד ְבּרוּ ֶא ַ
יוֹכיָ א ֲא ֶשׁר ָשׁם
ל־אנְ ְט ְ
ִ 26וּמ ָשּׁם ָה ְלכוּ ֶד ֶר־יָ ם וַ יָּ בֹאוּ ֶא ַ
אכה ֲא ֶשׁר ִכּלּוּ ַל ֲﬠשׂוֹת
ל־ה ְמּלָ ָ
ָה ְפ ְקדוּ ְבּ ֶח ֶסד ֱאל ִֹהים ַﬠ ַ
ד־תּ ָמּהּ׃
ַﬠ ֻ
ל־א ֶשׁר
ת־כּ ֲ
ת־ה ֵﬠ ָדה וַ יְ ַס ְפּרוּ ֶא ָ
ְ 27וּבב ָֹאם ָשׁ ָמּה ָא ְספוּ ֶא ָ
ת־ה ַשּׁ ַﬠר ֲא ֶשׁר
י־פ ַתח ַלגּוֹיִם ֶא ַ
ָﬠ ָשׂה ָל ֶהם ָה ֱאל ִֹהים ְו ִכ ָ
ַמ ֲא ִמינִ ים יָ בֹאוּ בוֹ׃
ֹא־מ ָﬠט׃
ם־ה ַתּ ְל ִמ ִידים ֶמ ֶשׁ יָ ִמים ל ְ
 28וַ יֵּ ְשׁבוּ ִﬠ ַ
יּוֹכיחוּ
הוּדה וַ ִ
ְוּמ ֵתי ִמ ְס ָפּר ָבּאוּ ֵמ ֶא ֶרץ יְ ָ
תּוֹרת
ת־ה ַא ִחים ִאם־לֹא ִהמּוֹל ִתּמֹּלוּ ְכּ ִמ ְצוַ ת ַ
ֶא ָ
משׁה לֹא ִתּוָּ ֵשׁעוּן׃
ֶ
 2וַ יִּ ְתוַ ְכּחוּ ַה ְר ֵבּה פּוֹלוֹס ַוּבר־נַ ָבּא ִﬠ ָמּ ֵהם וַ יִּ ֶקשׁ ָה ִריב
וַ ְתּ ִהי ֲﬠ ָצ ָתם ָﬠלֹה יַ ֲﬠלוּ פּוֹלוֹס ַוּבר־נַ ָבּא ְו ַאנְ ֵשׁי ִמ ְס ָפּר
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יחים
ד־ה ְשּׁ ִל ִ
ת־דּ ַבר ָה ִריב ַﬠ ַ
רוּשׁלַ יְ ָמה ְו ֵה ִביאוּ ֶא ְ
ֲא ֵח ִרים יְ ָ
ְו ַהזְּ ֵקנִ ים׃
ינוּקיָ א
 3וַ ֵתּ ֵצא ָה ֵﬠ ָדה ִﬠ ָמּם ְל ַשׁלְּ ָחם ְו ֵה ָמּה נָ ְסעוּ ֶד ֶרִ פּ ְ
שׁוּבת ַהגּוֹיִם וַ יִּ ְתּנוּ ְב ֵלב
ת־תּ ַ
ְו ֶד ֶר שׁ ְֹמרוֹן ָהלְֹ ו ַס ֵפּר ֶא ְ
דוֹלה׃
ל־ה ַא ִחים ִשׂ ְמ ָחה גְ ָ
ָכּ ָ
יחים
רוּשׁ ַליְ ָמה וַ יְ ַק ְבּלוּ א ָֹתם ָה ֵﬠ ָדה ְו ַה ְשּׁ ִל ִ
 4וַ יְ ִהי ְכּב ָֹאם יְ ָ
ת־הגְּ דֹלוֹת ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה ָה ֱאל ִֹהים
ְו ַהזְּ ֵקנִ ים ְו ֵהם ִס ְפּרוּ ֶא ַ
ִﬠ ָמּ ֶהם׃
ם־הם ָהיוּ
רוּשׁים ֲא ֶשׁר גַּ ֵ
 5וַ יָּ קוּמוּ ֲא ָח ִדים ֵמ ֲﬠ ַדת ַה ְפּ ִ
ֹאמרוּ ַאִ המּוֹל יִמֹּלוּ וְ גַ ם־יְ ֻצוּוּ ִל ְשׁמֹר
ן־ה ַמּ ֲא ִמינִ ים וַ יּ ְ
ִמ ַ
משׁה׃
ת־תּוֹרת ֶ
ַ
ֶא
ל־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה׃
יחים ְו ַהזְּ ֵקנִ ים ְל ִה ְתיָ ֵﬠץ ַﬠ ַ
 6וַ יִּ ָקּ ֲהלוּ ַה ְשּׁלִ ִ
יהם
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 7וַ יְ ִהי ִבּ ְרבוֹת ִדּ ְב ֵרי ָה ִריב וַ יָּ ָקם ֶפּ ְטרוֹס וַ י ֶ
ֲאנָ ִשׁים ַא ִחים ַא ֶתּם יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי ִל ְפנֵ י יָ ִמים ַר ִבּים ִבּי ָבּ ַחר
ת־דּ ַבר
יִשׁ ְמעוּ ַהגּוֹיִם ֶא ְ
ָה ֱאל ִֹהים ִמ ִקּ ְר ְבּ ֶכם ֲא ֶשׁר ִמ ִפּי ְ
שׂרה וַ יַּ ֲא ִמינוּ׃
ַה ְבּ ָ
ת־רוּח
ַ
ְ 8ו ָה ֱאל ִֹהים י ֵֹד ַﬠ ַהלְּ ָבבוֹת ֵה ִקים ֵﬠדוּת ָבּ ֶהם וַ יִּ ֵתּן ֶא
יהם ַכּ ֲא ֶשׁר נְ ָתנוֹ ָﬠ ֵלינוּ׃
ם־ﬠ ֵל ֶ
ַהקּ ֶֹדשׁ גַּ ֲ
בּוֹתם ַﬠל־יְ ֵדי
ת־ל ָ
יהם וַ יְ ַח ֵטּא ֶא ִ
ְ 9ולֹא ִה ְב ִדּיל ֵבּינֵ ינוּ ֵוּבינֵ ֶ
ָה ֱאמוּנָ ה׃
ארי
ת־ה ֱאל ִֹהים ְל ָה ִביא ַצוְּ ֵ
ה־תּנַ סּוּ ֶא ָ
ְ 10ו ַﬠ ָתּה ֵאפוֹא ַמ ְ
ם־אנַ ְחנוּ לֹא יָ כ ְֹלנוּ
בוֹתינוּ גַּ ֲ
ם־א ֵ
ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ָבּעֹל ֲא ֶשׁר גַּ ֲ
ְשׂ ֵאתוֹ׃
יח ֲאדֹנֵ ינוּ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲ 11א ָבל ַמ ֲא ִמינִ ים ֲאנַ ְחנוּ ִכּי ְב ֶח ֶסד יֵ ַ
ם־הם׃
ם־אנַ ְחנוּ ְוגַ ֵ
נִ וָּ ַשׁע גַּ ֲ
ת־בּר־נַ ָבּא
ל־ה ָקּ ָהל ַה ֲח ֵרשׁ ְו ָשׁמ ַֹﬠ ֶא ַ
 12וַ יַּ ֲח ִרישׁוּ ָכ ַ
ְו ֶאת־פּוֹלוֹס ְמ ַס ְפּ ִרים ִכּי ִה ְפלִ יא ָה ֱאל ִֹהים ַל ֲﬠשׂת
מּוֹפ ִתים ְבּ ֶק ֶרב ַהגּוֹיִם׃
ת־ה ְ
ת־האֹתוֹת ְו ֶא ַ
יהם ֶא ָ
ַﬠל־יְ ֵד ֶ
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ֹאמר ֲאנָ ִשׁים
ֵ 13הם ִכּלּוּ ְל ַס ֵפּר וַ יַּ ֲח ִרישׁוּ ְויַ ֲﬠקֹב ָﬠנָ ה וַ יּ ַ
ַא ִחים ִשׁ ְמעוּ ִלי׃
 14כֹּה ִס ֵפּר ִשׁ ְמעוֹן ֵאיְ ל ַמ ָבּ ִראשׁוֹנָ ה ָפּ ַקד ָה ֱאל ִֹהים
ת־הגּוֹיִם ָל ַק ַחת לוֹ ִמ ִקּ ְר ָבּם ָﬠם ִל ְשׁמוֹ׃
ֶא ַ
יאים ַכּ ָכּתוּב׃
ְ 15ו ֵﬠ ִדים ֵהם ַל ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ִדּ ְב ֵרי ַהנְּ ִב ִ
ת־ס ַכּת ָדּ ִוד ַהנּ ֶֹפ ֶלת
ַ 16א ֲח ֵרי זֹאת ָאשׁוּב ְו ָא ִקים ֶא ֻ
יה׃
יה ָא ִקים ְוּבנִ ִית ָ
וַ ֲה ִריס ֶֹת ָ
ל־הגּוֹיִם ֲא ֶשׁר
ְ 17ל ַמ ַﬠן ְיִד ְרשׁוּ ֶאת־יְ הוָֹה ְשׁ ֵא ִרית ָא ָדם ְו ָכ ַ
ל־אלֶּ ה׃
יהם נְ ֻאם־יְ הוָֹה ע ֶֹשׂה ָכ ֵ
נִ ְק ָרא ְשׁ ִמי ֲﬠ ֵל ֶ
ל־מ ֲﬠ ָשׂיו׃
עוֹלם ָכּ ַ
נוֹד ִﬠים ֵלאל ִֹהים ֵמ ָ
ָ 18
ת־הגּוֹיִים ַה ָשּׁ ִבים
ל־כּן ָח ַר ְצ ִתּי ִכּי ֵאין ְל ַה ְפ ִחיד ֶא ַ
ַ 19ﬠ ֵ
ל־ה ֱאל ִֹהים׃
ָוּב ִאים ֶא ָ
ילים
קּוּצי ָה ֱא ִל ִ
ם־כּתֹב ָל ֶהם ֲא ֶשׁר ָיִבּ ְדלוּ ִמ ִשּׁ ֵ
ִ 20כּי ִא ָ
ן־ה ָדּם׃
ן־הנֶּ ֱחנָ ק ִוּמ ַ
ִוּמן־נִ ֻא ִפים ִוּמ ַ
ל־ﬠיר
ד־היּוֹם ק ְֹר ֵאי ְשׁמוֹ ְבּ ָכ ִ
משׁה ֵמ ָאז ְו ַﬠ ַ
ִ 21כּי יֵ שׁ ְל ֶ
ל־שׁ ָבּת וְ ַשׁ ָבּת׃
י־ה ְכּנֵ ֶסת ְבּ ָכ ַ
וָ ִﬠיר ְוהוּא נִ ְק ָרא ְבּ ָב ֵתּ ַ
ל־ה ֵﬠ ָדה
יחים ְו ַהזְּ ֵקנִ ים ְו ָכ ָ
ישׁר ְבּ ֵﬠינֵ י ַה ְשּׁ ִל ִ
 22וַ יִּ ַ
יוֹכיָ א ִﬠם־פּוֹלוֹס
ל־אנְ ְט ְ
ִל ְבחֹר ֵמ ֶהם ֲאנָ ִשׁים ְל ָשׁ ְל ָחם ֶא ַ
ילא
ת־ס ָ
ר־שׁ ָבּא ְו ֶא ִ
הוּדה ַה ְמ ֻכנֶּ ה ַבּ ַ
ם־בּר־נַ ָבּא ֶאת־יְ ָ
ְו ִﬠ ַ
נְ ֻשׂ ֵאי ָפנִ ים ְבּתוָֹ ה ַא ִחים׃
יחים
 23וַ יִּ ְכ ְתּבוּ ֵס ֶפר ְונָ תֹן ַﬠל־יָ ָדם ֵלאמֹר ֲאנַ ְחנוּ ַה ְשּׁ ִל ִ
ת־ה ַא ִחים
ְוזִ ְקנֵ י ָה ַא ִחים ִהנְ נוּ פ ְֹק ִדים ְל ָשׁלוֹם ֶא ָ
יקיָ א׃
יל ְ
סוּריָ א ְוּב ִק ִ
יוֹכיָ א ְוּב ְ
ין־הגּוֹיִם ֲא ֶשׁר ְבּ ַאנְ ְט ְ
ִמ ֵבּ ַ
ָ 24שׁמ ַֹﬠ ָשׁ ַמ ְﬠנוּ ִכּי ְמ ֵתי ִמ ְס ָפּר יָ ְצאוּ ִמ ִקּ ְר ֵבּנוּ ֲא ֵל ֶיכם ְו ֵהם
ת־ל ְבּ ֶכם יְ ַס ְכ ְסכוּ ְבּ ָא ְמ ָרם לָ ֶכם ְל ִהמּוֹל
ַמ ְשׁגִּ ים ֶא ְת ֶכם ְו ֶא ִ
תּוֹרה ֲא ֶשׁר לֹא ִצוִּ ינוּ א ָֹתם׃
ת־ה ָ
ְו ִל ְשׁמֹר ֶא ַ
ָ 25ל ֵכן יָ ַﬠ ְצנוּ ֻכלָּ נוּ לֵ ב ֶא ָחד ִל ְבחֹר ֲאנָ ִשׁים ְל ָשׁ ְל ָחם
ם־בּר־נַ ָבּא וּפוֹלוֹס׃
הוּבינוּ ִﬠ ַ
ם־א ֵ
ֲא ֵל ֶיכם ִﬠ ֲ
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שׁוּﬠ
ד־שׁם ֲאדֹנֵ ינוּ יֵ ַ
ֲ 26אנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר נָ ְתנוּ ֶאת־נַ ְפ ָשׁם ְבּ ַﬠ ֵ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
יהם
מוֹ־פ ֶ
ילא ֲא ֶשׁר ְבּ ִ
ת־ס ָ
הוּדה ְו ֶא ִ
ָ 27ל ֵכן ָשׁ ַל ְחנוּ ֶאת־יְ ָ
יַגִּ ידוּ ָל ֶכם ָכּזֹאת׃
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ְו ֵכן לְ ָפנֵ ינוּ לִ ְב ִלי ַה ְכ ֵבּד
ִ 28כּי טוֹב ִל ְפנֵ י ַ
ת־ה ֻח ִקּים ָה ֵא ֶלה ְל ַב ָדּם
ֲﬠ ֵל ֶיכם עוֹד ַמ ָשּׂא ִבּ ְל ִתּי ִאם ֶא ַ
יוּכלוּן ַל ֲﬠבֹר׃
ֲא ֶשׁר לֹא ְ
ן־הנֶּ ֱחנָ ק
ן־ה ָדּם ִוּמ ַ
ילים ִוּמ ַ
ִ 29ח ְדלוּ ָל ֶכם ִמזִּ ְב ֵחי ֱא ִל ִ
יִיתם ע ֵֹשׂי טוֹב ְו ָשׁלוֹם
ם־מ ֵאלֶּ ה ִתּ ָשּׁ ֵמרוּ ִו ְה ֶ
ִוּמן־נִ ֻא ִפים ִא ֵ
ָל ֶכם׃
יוֹכיָ א וַ יַּ ַא ְספוּ
ל־אנְ ְט ְ
ְ 30ו ָה ֲאנָ ִשׁים ֻשׁלְּ חוּ ְו ֵהם ָבּאוּ ֶא ַ
ת־ה ֵסּ ֶפר׃
ת־ה ָﬠם וַ יִּ ְתנוּ ָל ֶהם ֶא ַ
ֶא ָ
 31וַ יְ ִהי ְבּ ָק ְר ָאם בּוֹ וַ יִּ ְשׂ ְמחוּ ִכּי־נֻ ָחמוּ׃
הוֹכיחוּ
יאים ִ
ן־הנְּ ִב ִ
ם־הם ִמ ַ
ילא ֲא ֶשׁר ָהיוּ גַ ֵ
יהוּדה ְו ִס ָ
ִ 32ו ָ
ת־ה ַא ִחים ְבּרֹב ְדּ ָב ִרים וַ יְ ַא ְמּצוּם׃
ֶא ָ
ם־ה ַא ִחים ְבּ ָשׁלוֹם
ְ 33ו ִכ ְמלֹאת יְ ֵמי ִשׁ ְב ָתּם ָשׁם ֻשׁלְּ חוּ ֵמ ִﬠ ָ
יהם׃
ל־אלֶּ ה ֲא ֶשׁר ְשׁ ָלחוּם ֲא ֵל ֶ
ָלשׁוּב ֶא ֵ
יּוֹאל ִס ָלא ָל ֶשׁ ֶבת ָשׁם עוֹד׃
 34וַ ֶ
יוֹכיָ א לַ ֵמּד ְו ַד ֵבּר
 35וּפוֹלוֹס ַוּבר־נַ ָבּא נִ ְשׁ ֲארוּ ְב ַאנְ ְט ְ
ת־דּ ַבר־יְ הוָֹה ֵהם ְועוֹד ֲא ֵח ִרים יַ ְח ָדּו׃
ֶא ְ
ל־בּר־נַ ָבּא
ֹאמר פּוֹלוֹס ֶא ַ
 36וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי יָ ִמים ִמ ְס ָפּר וַ יּ ֶ
ל־ה ָﬠ ִרים ֲא ֶשׁר ֵה ֵבאנוּ
ל־א ֵחינוּ ְבּ ָכ ֶ
שׁוּבה ָוּבאנוּ ֶא ַ
ָה ָבה ְונָ ָ
ת־דּ ַבר יְ הוָֹה ְונִ ְר ֶאה ָמה ִא ָתּם ְונֵ ָד ָﬠה׃
ָשׁם ֶא ְ
ת־יוֹחנָ ן ַה ְמ ֻכנֶּ ה
ָ
 37וַ יְ ַב ֵקּשׁ ַבּר־נַ ָבּא לָ ַק ַחת ִﬠ ָמּ ֵהם גַּ ם ֶא
ַמ ְרקוֹס׃
ֹא־יִתּ ֵכן ָלשׁוּב ָל ַק ַחת
ֶ 38א ֶפס ִכּי פּוֹלוֹס ִכּ ָהה בוֹ ְבּ ָא ְמרוֹ ל ָ
פּוּליָ א ְולֹא ָה ַלִ א ָתּם
ִﬠ ָמּ ֵהם ִאישׁ ֲא ֶשׁר נִ ְפ ַרד ֵמ ִﬠ ָמּם ְבּ ַפ ְמ ְ
אכה׃
ַל ְמּ ָל ָ
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 39וַ יִּ ְת ַﬠ ְבּרוּ ִאישׁ ְבּ ָא ִחיו וַ יִּ ְת ָפּ ְרדוּ וַ יִּ ַקּח ַבּר־נַ ָבּא
ל־ק ְפרוֹס׃
ת־מ ְרקוֹס וַ יִּ ַסּע ָבּ ֳאנִ יָּ ה ֶא ַ
ֶא ַ
ילא ָוּברוְּ ל ֶח ֶסד יְ הוָֹה ֵמ ֵאת
ת־ס ָ
 40וּפוֹלוֹס ָל ַקח־לוֹ ֶא ִ
ָה ַא ִחים וַ יִּ ַסּע וַ יֵּ ַל׃
ת־ה ֵﬠדוֹת׃
יקיָ א וַ יְ ַא ֵמּץ ֶא ָ
יל ְ
סוּריָ א ְוּב ִק ִ
 41וַ יַּ ֲﬠבֹר ְבּ ְ

16

ה־שׁם
ל־לוּס ְט ָרא ְו ִהנֵּ ָ
ְ
ל־דּ ְר ִבי ְו ֶא
וַ יָּ בֹא גַּ ם ֶא ַ
הוּדית
ן־א ָשּׁה יְ ִ
ימוֹתיּוֹס ֶבּ ִ
וּשׁמוֹ ִט ִ
ַתּ ְל ִמיד ֶא ָחד ְ
ַמ ֲא ֶמנֶ ת ְו ָא ִביו יְ וָ נִ י׃
לוּס ְט ָרא ְוּב ִא ָיקנְ יוֹן וַ יְ ַשׁ ְבּחוּהוּ׃
 2וַ יְ ִהי ְרצוּי ָה ַא ִחים ְבּ ְ
ישׁר ְבּ ֵﬠינֵ י פוֹלוֹס ְלה ִֹל ֵיכהוּ ִﬠמּוֹ ְבּ ַד ְרכּוֹ ְל ַמ ָסּ ָﬠיו
 3וַ יִּ ַ
הוּדים ֲא ֶשׁר ַבּ ְמּקֹמוֹת ָה ֵהם יַ ַﬠן
וַ יִּ ַקּח וַ יָּ ָמל אֹתוֹ ְל ַמ ַﬠן ַהיְּ ִ
ת־א ִביו ִכּי יְ וָ נִ י הוּא׃
ֻכּלָּ ם יָ ְדעוּ ֶא ָ
יהם
ל־מקוֹם בּ ָֹאם הוֹרוּ ָל ֶהם לְ ַק ֵבּל ֲﬠ ֵל ֶ
ְ 4וּב ָכ ְ
יחים ְו ַהזְּ ֵקנִ ים
ת־ה ִמּ ְצת ֲא ֶשׁר ִקיְּ מוּ ַה ְשּׁלִ ִ
ק־א ַ
ַר ֶ
ירוּשׁ ָליִם׃
ִבּ ָ
 5וַ ִתּ ְת ַחזַּ ְקנָ ה ָה ֵﬠדוֹת ֶבּ ֱאמוּנָ ה ְל ַה ֲא ִמין וַ יִּ ֶרב ִמ ְס ָפּ ָרן ָהלֹ
וָ ָרב ִמיּוֹם ֶאל־יוֹם׃
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ
יאם ַ
 6וַ יַּ ַﬠ ְברוּ ִב ְפרוּגְ יָ א ְוּב ֶא ֶרץ גָּ ַל ְטיָ א ִכּי ֱהנִ ָ
ת־ה ָדּ ָבר ְבּ ַא ְסיָ א׃
ִמ ַדּ ֵבּר ֶא ַ
ל־בּיתוּנְ יָ א
ד־מוּסיָ א וַ יְ נַ סּוּ ַל ֲﬠשׂוֹת ַדּ ְר ָכּם ֶא ִ
ְ
ְ 7ו ֵהם ָבּאוּ ַﬠ
שׁוּﬠ ַל ֲﬠבֹר׃
רוּח יֵ ַ
ְולֹא־נְ ָתנָ ם ַ
רוֹאס׃
ל־ט ָ
מּוּסיָ א וַ יֵּ ְרדוּ ֶא ְ
 8וַ יִּ ְסעוּ ִמ ְ
מוּקדוֹן ע ֵֹמד
ְ 9ו ֶאל־פּוֹלוֹס נִ ְר ָאה ָחזוֹן ָליְ ָלה וַ יַּ ְרא ִאישׁ ְ
ל־מ ְקדּוֹנְ יָ א ְו ָﬠזְ ֵרנוּ׃
ְל ָפנָ יו ְמ ַב ֵקּשׁ ְוא ֵֹמר ֲﬠ ָבר־נָ א ֶא ַ
ם־ל ָב ֵבנוּ ְל ָה ִחישׁ
ת־ה ָחזוֹן ָהיָ ה ִﬠ ְ
ְ 10ו ַא ֲח ֵרי ְראוֹתוֹ ֶא ֶ
יטב יָ ַד ְﬠנוּ ִכּי נִ ְק ֵראנוּ
ל־מ ְקדּוֹנְ יָ א ַבּ ֲא ֶשׁר ֵה ֵ
בּ ֵֹאנוּ ֶא ַ
שׂוֹרה׃
ת־ה ְבּ ָ
ֵמ ֱאל ִֹהים ְל ַב ֵשּׂר ָשׁם ֶא ַ
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יְ ָשׁ ָרה

רוֹאס וַ נָּ בֹא ָב ֲאנִ יָּ ה
ן־ט ַ
 11וַ נֵּ ֵצא ִמ ְ
פּוֹליס׃
מּוֹת ַר ְקיָ א ַוּביּוֹם ַה ֵשּׁנִ י ֶאל־נַ ִ
ל־ס ְ
ֶא ַ
ל־ק ֵצה גְ בוּל
יל ִפּי ָה ִﬠיר ָה ִראשׁוֹנָ ה ַﬠ ְ
ל־פּ ִ
ִ 12וּמ ָשּׁם ֶא ִ
מוֹשׁב ְל ַאנְ ֵשׁי ָשׂ ָדי וַ נֵּ ֶשׁב ָבּהּ יָ ִמים
ָ
אשׁית
ַמ ְקדּוֹנְ יָ א ְו ֵר ִ
ִמ ְס ָפּר׃
ת־ה ַשּׁ ַﬠר ַﬠל־יַ ד ַהנָּ ָהר
ְ 13וּביוֹם ַה ַשּׁ ָבּת יָ ָצאנוּ ֶא ַ
ל־מקוֹם זֶ ה ִד ִמּינוּ ֶשׁ ָשּׁם ֵבּית ַה ְתּ ִפלָּ ה וַ נֵּ ֶשׁב וַ נְּ ַד ֵבּר
ֶא ְ
ל־הנָּ ִשׁים ֲא ֶשׁר ִה ְת ַא ְסּפוּ ָשׁ ָמּה׃
ֶא ַ
לוּדיָ א ְשׁ ָמהּ ר ֶֹכ ֶלת ְבּ ַא ְרגָּ ָמן
ת־אל ִֹהים ְ
ְ 14ו ִא ָשּׁה ְיִר ַא ֱ
ֵמ ִﬠיר ִתּ ֲא ִט ָירא ִהיא ִה ְק ִשׁ ָיבה וַ ִתּ ְשׁ ָמע וַ יהוָֹה ָפּ ַתח
ל־דּ ְב ֵרי פוֹלוֹס׃
ת־ל ָבּהּ ְל ַה ְק ִשׁיב ֶא ִ
ֶא ִ
 15וַ יְ ִהי ִכּי נִ ְט ְבּ ָלה ִהיא ֵוּב ָיתהּ וַ ְתּ ַד ֵבּר ֵא ֵלינוּ ֵלאמֹר ִאם
וּשׁבוּ־בוֹ
ל־בּ ִיתי ְ
כֹּה ַת ְח ְשׁ ֻבנִ י ְל ַמ ֲא ִמינָ ה ָבּ ָאדוֹן בֹּאוּ־נָ א ֶא ֵ
וַ ָתּ ֶאץ ָבּנוּ׃
 16וַ יְ ִהי ְכּב ֵֹאנוּ ְלבֹא ֵבית ַה ְתּ ִפ ָלה וַ ִתּ ְפגְּ ֵשׁנוּ ִשׁ ְפ ָחה ְו ִהיא
יה׃
יה ִבּ ְק ָס ֶמ ָ
רוּח ָלהּ ְלגַ לּוֹת נְ ֻצרוֹת ְוע ָֹשׂה הוֹן יָ ָקר ַלאדֹנֶ ָ
ַ
 17וַ ְתּ ִהי ה ֶֹל ֶכת ַא ֲח ֵרי פוֹלוֹס ְו ַא ֲח ֵרינוּ ָקרֹא ְו ָאמֹר ִהנֵּ ה
שׁוּﬠה
ת־דּ ֶרַ היְ ָ
ָה ֲאנָ ִשׁים ָה ֵאלֶּ ה ע ְֹב ִדים ְל ֵאל ֶﬠ ְליוֹן ְו ֶא ֶ
ֶא ְת ֶכם יְ ַל ֵמּדוּן׃
שׂתהּ ָכּזֹאת וַ יִּ ֶפן
 18כֹּה ָﬠ ְשׂ ָתה יָ ִמים ַר ִבּים וַ יָּ ָקץ פּוֹלוֹס ַבּ ֲﬠ ָ
יח ֲאנִ י ְמ ַצוְּ ָ ל ֵצאת
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
רוּח ְבּ ֵשׁם יֵ ַ
ל־ה ַ
ֹאמר ֶא ָ
וַ יּ ֶ
רוּח ְכּ ָרגַ ע׃
ִמ ִקּ ְר ָבּהּ וַ יֵּ ֵצא ָה ַ
תוֹח ֶלת הוֹנָ ם ָא ָב ָדה וַ יִּ ְת ְפּשׂוּ
ֶ
יה ִכּי
ִ 19כּ ְראוֹת ֲאדֹנֶ ָ
ל־פּקוּדוֹת ָה ִﬠיר
ילא וַ יִּ ְמ ְשׁכוּם ֶא ְ
ת־ס ָ
ֶאת־פּוֹלוֹס ְו ֶא ִ
ַה ָשּׁ ְﬠ ָרה׃
ֹאמרוּ ָה ֲאנָ ִשׁים ָה ֵאלֶּ ה
אשׁים וַ יּ ְ
 20וַ ְיִתנַ ֲהגוּם ִל ְפנֵ י ָה ָר ִ
הוּדים ֵהם׃
ת־ﬠ ֵירנוּ ִכּי יְ ִ
ְמ ַת ְﬠ ְתּ ִﬠים ֶא ִ
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שׂוֹתם ִכּי
י־דת ֲא ֶשׁר לֹא ְכ ָד ֵתינוּ ַל ֲﬠ ָ
ַ 21ל ֵמּד יְ ַל ְמּדוּ ִד ְב ֵר ָ
רוֹמיִּ ים ֲאנָ ְחנוּ׃
ֲאנַ ְחנוּ ִ
ת־בּגְ ֵד ֶהם
אשׁים ָק ְרעוּ ֶא ִ
יהם ְו ָה ָר ִ
 22וַ יָּ ָקם ֲהמוֹן ָה ָﬠם ֲﬠ ֵל ֶ
שּׁוֹטים׃
יהם וַ יְ ַצוּוּ ְליַ ְסּ ָרם ַבּ ִ
ֵמ ֲﬠ ֵל ֶ
ל־בּית
ְ 23ו ַא ֲח ֵרי ַהכּוֹת א ָֹתם ַמכּוֹת ַרבּוֹת ִה ְשׁ ִל ֻיכם ֶא ֵ
יהם ִמ ְשׁ ָמר׃
וּפ ִקיד ַה ֶכּ ֶלא ֻצוָּ ה ַה ֲחזֵ ק ֲﬠלֵ ֶ
ַה ֶכּ ֶלא ְ
יאם ְבּ ַמ ֲחב ֵֹאי ַה ֶכּלֶ א וַ יָּ ֶשׂם
ְ 24והוּא ַא ֲח ֵרי ֻצוֹּתוֹ ֵכּן ֶה ְח ִבּ ָ
יהם ַבּ ָסּד׃
ַרגְ ֵל ֶ
ילא ַבּ ֲחצוֹת ַהלָּ יְ ָלה וַ יָּ ִשׁירוּ
 25וַ יִּ ְת ַפּ ְללוּ פּוֹלוֹס ְו ִס ָ
ֵלאל ִֹהים וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ ָל ֶהם ָה ֲא ִס ִירים׃
מוֹס ֵדי ֵבית ַה ֶכּ ֶלא
 26וַ יְ ִהי ִפ ְתאֹם ַר ַﬠשׁ גָּ דוֹל ַﬠד ִכּי נָ עוּ ְ
סוּרי ָה ֲא ִס ִירים נָ ָמסּוּ׃
ל־ה ְדּ ָלתוֹת וַ ֲא ֵ
וּפ ְתאֹם נִ ְפ ְתּחוּ ָכ ַ
ִ
ת־ה ְדּ ָלתוֹת
וּפ ִקיד ַה ֶכּ ֶלא נֵ עוֹר נִ ְב ָהל ִמ ְשּׁנָ תוֹ וַ יַּ ְרא ֶא ַ
ְ 27
ֻכּלָּ ן ְו ֵהנָּ ה ְפּ ֻתחוֹת וַ יִּ ְשׁלֹף ֶח ֶרב ִל ְספּוֹת ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ְבּ ָח ְשׁבוֹ
ִכּי ָה ֲא ִס ִירים נִ ְמ ָלטוּ׃
ל־תּ ַﬠשׂ ְל
יִשּׂא פוֹלוֹס ֶאת־קוֹלוֹ וַ יִּ ְק ָרא ֲח ָדל ַא ַ
 28וַ ָ
אוּמה ָרע ִכּי ִהנֵּ ה ֲאנַ ְחנוּ פֹּה ֻכּלָּ נוּ׃
ְמ ָ
ל־ה ַבּיִת
 29וַ יְ ַצו ְל ָה ִביא נֵ ר ְל ָה ֶאר־לוֹ וַ יְ ִהי נֶ ְח ָפּז ָלבֹא ֶא ַ
ילא׃
ְפּנִ ָימה ְוהוּא ָח ֵרד ַוּמ ְר ִﬠיד וַ יִּ פֹּל ְל ַרגְ ֵלי פוֹלוֹס וְ ִס ָ
יﬠ ֶאת־נַ ְפ ִשׁי׃
הוֹשׁ ַ
ה־א ֱﬠ ֶשׂה ְל ִ
בּוֹתי ָמ ֶ
ֹאמר ַר ַ
יאם וַ יּ ַ
יּוֹצ ֵ
 30וַ ִ
יח וְ ִתוָּ ַשׁע
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 31ו ֵהם ָא ְמרוּ ַה ֲא ִמינָ ה ָבּ ָאדוֹן יֵ ַ
נַ ְפ ְשְׁ ונֶ ֶפשׁ ֵבּ ֶית׃
ר־אתּוֹ ְבּ ֵביתוֹ׃
ל־א ֶשׁ ִ
וּל ָכ ֲ
ת־דּ ַבר יְ הוָֹה ְ
 32וַ יַּגִּ ידוּ־לוֹ ֶא ְ
 33וַ יִּ ָקּ ֵחם ֵאלָ יו ָבּ ֵﬠת ַהזֹּאת ְבּעוֹד ַליְ ָלה וַ יִּ ְר ַחץ
ל־א ֶשׁר־לוֹ ִמ ְבּלִ י־בֹשׁ׃
יהם וַ יִּ ָטּ ֵבל הוּא ְו ָכ ֲ
ת־פּ ְצ ֵﬠ ֶ
ֶא ִ
יהם ֻשׁ ְל ָחן וַ יִּ ְשׂ ַמח הוּא
ת־בּיתוֹ וַ יַּ ֲﬠרִֹ ל ְפנֵ ֶ
יאם ֶא ֵ
 34וַ יְ ִב ֵ
ל־בּיתוֹ ִכּי ָה ַפִ ל ָבּם ְל ַה ֲא ִמין ֵבּאל ִֹהים׃
ְו ָכ ֵ
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ת־ﬠ ְב ֵדּי ַה ְפּ ֻקדּוֹת
אשׁים ֶא ַ
 35וַ יְ ִהי ְכּאוֹר ַהיּוֹם וַ יִּ ְשׁ ְלחוּ ָה ָר ִ
ת־ה ֲאנָ ִשׁים ָה ֵאלֶּ ה׃
ֵלאמֹר ַשׁלַּ ח ֶא ָ
ת־ה ָדּ ָבר ְלפוֹלוֹס ִהנֵּ ה ָשׁ ְלחוּ ֵאלַ י
 36וַ יַּגֵּ ד ְפּ ִקיד ַה ֶכּ ֶלא ֶא ַ
וּלכוּ ְל ָשׁלוֹם׃
אשׁים ְל ִת ְתּ ֶכם ָל ֵצאת ִמזֶּ ה ְו ַﬠ ָתּה ְצאוּ ְ
ָה ָר ִ
ֹא־דין ִוּמ ְשׁ ָפּט
יהם יַ סֹּר ְיִסּרוּנוּ ְבּל ִ
ֹאמר פּוֹלוֹס ֲא ֵל ֶ
 37וַ יּ ֶ
ם־ה ְשׁ ִל ֻיכנוּ
רוֹמי ֲאנָ ְחנוּ ְוגַ ִ
ִ
י־אנְ ֵשׁי
ְל ֵﬠינֵ י כֹל ַאף ִכּ ַ
ֹא־כן
חוּפים ַבּ ֵסּ ֶתר ל ֵ
מוּצ ִאים ְדּ ִ
ל־ה ֶכּ ֶלא ְו ַﬠ ָתּה ֲאנַ ְחנוּ ָ
ֶא ַ
יאנוּ ִמזֶּ ה׃
הוֹצ ֻ
ֵהם יָ בֹאוּ ְו ִ
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה
 38וַ יָּ ִשׁיבוּ ַﬠ ְב ֵדי ַה ְפּ ֻקדּוֹת ֶא ַ
רוֹמי ֵהם׃
אשׁים וַ יִּ ָיראוּ יַ ַﬠן ָשׁ ְמעוּ ִכּי ַאנְ ֵשׁי ִ
ל־ה ָר ִ
ֶא ָ
ת־ה ִﬠיר׃
יּוֹציאוּם וַ יְ ַב ְקשׁוּם ַל ֲﬠזֹב ֶא ָ
 39וַ יָּ בֹאוּ וַ יְ ַרצּוּם וַ ִ
אוֹתם
לוּדיָ א ְו ַא ֲח ֵרי ְר ָ
 40וַ יֵּ ְצאוּ ִמ ֵבּית ַה ֶכּ ֶלא וַ יָּ בֹאוּ ֵב ָיתה ְ
ת־ה ַא ִחים ְו ַד ְבּ ָרם ָל ֶהם נִ ֻח ִמּים יָ ְצאוּ וַ יִּ ָסּעוּ׃
ֶא ָ

17

פּוֹליס ְוּב ַאפֹּלוֹנְ יָ א ָבּאוּ
וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי נָ ְס ָﬠם ְבּ ַא ְמ ִפ ִ
הוּדים׃
ית־כּנֵ ֶסת ַליְּ ִ
יקי ְו ָשׁם ֵבּ ְ
ל־תּ ְסלוֹנִ ִ
ֶא ַ
יהם וַ יִּ ְתוַ ַכּח ִﬠ ָמּ ֶהם ְבּ ָה ֵבן
 2וּפוֹלוֹס ַכּ ֲא ֶשׁר ִה ְס ִכּין ָבּא ֲא ֵל ֶ
ַבּ ִמּ ְק ָרא ְשׁל ֶֹשׁת יְ ֵמי ַשׁ ָבּתוֹת׃
י־כן נִ גְ זָ ר ֲא ֶשׁר
תוּבים וַ יְ בוֹנְ נֵ ם ִכּ ֵ
ת־ה ְכּ ִ
 3הוּא ֵבּ ֵאר ָל ֶהם ֶא ַ
שׁוּﬠ ֲא ֶשׁר
יח ְויָ קוּם ֵמ ִﬠם ַה ֵמּ ִתים ְו ִכי־זֶ ה יֵ ַ
יְ ֻﬠנֶּ ה ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח׃
ִבּ ְשׁמוֹ ֲאנִ י ק ֵֹרא ָל ֶכם הוּא זֶ ה ַה ָמּ ִשׁ ַ
ילא
 4וַ יַּ ט ְל ַבב ִמ ְס ָפּר ַא ֲח ָריו וַ יִּ ְד ְבּקוּ ְבפוֹלוֹס ְוּב ִס ָ
ת־ה ֱאל ִֹהים ְונָ ִשׁים נִ ְכ ָבּדוֹת
ְוגַ ם־יְ וָ נִ ים ַר ִבּים ֲא ֶשׁר יָ ְראוּ ֶא ָ
ֹא־מ ָﬠט׃
ְבּ ִמ ְס ָפּר ל ְ
הוּדים וַ יְ ַל ְקּטוּ ָל ֶהם ִמ ְס ַפּר
סּוֹר ִרים ֶשׁ ַבּיְּ ִ
 5וַ יְ ַקנְ אוּ ָבם ַה ְ
הוּמה
ן־ה ְשּׁוָ ִקים וַ יִּ ְק ְראוּ ָמ ֵלא ִל ְהיוֹת ְמ ָ
יקים ִמ ַ
ֲאנָ ִשׁים ֵר ִ
חוּצה
יאם ַה ָ
הוֹצ ָ
ל־בּית יָ סוֹן וַ יָּ ִהינוּ ְל ִ
ָב ִﬠיר ְו ָאז נָ ַסבּוּ ַﬠ ֵ
ל־ה ָﬠם׃
ֶא ָ
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ֹא־מ ָצאוּם וַ יִּ ְסּחוּ ֶאת־יָ סוֹן וַ ֲא ָח ִדים
 6וַ יְ ִהי ִכּי ל ְ
אשׁי ָה ִﬠיר וַ יִּ ְק ָראוּ ֵאלֶּ ה ַה ַמּ ְרגִּ יזִ ים
ד־ל ְפנֵ י ָר ֵ
ן־ה ַא ִחים ַﬠ ִ
ִמ ָ
ם־הנָּ ה׃
ל־ה ָא ֶרץ ִמ ָקּ ֶצה ִהנֵּ ה ֵהם ָבּאוּ גַּ ֵ
ת־כּ ָ
ֶא ָ
ְ 7ויָ סוֹן הוּא ַה ְמ ַא ֵסּף א ָֹתם ְבּ ֵצל ק ָֹרתוֹ ְו ֵאלֶּ ה ֻכלָּ ם
ם־כּי א ְֹמ ִרים יֶ ְשׁנוֹ ֶמ ֶלַ א ֵחר
ל־דּ ֵתי ַה ֵקּ ָיסר ְוגַ ִ
ַמ ֲﬠ ִב ִרים ַﬠ ָ
שׁוּﬠ׃
ְוהוּא יֵ ַ
אשׁי ָה ִﬠיר ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ
ת־ר ֵ
ת־ה ָﬠם ְו ֶא ָ
 8וַ יִּ ְהיוּ ְמיָ ְר ִאים ֶא ָ
ֶאת־זֹאת׃
ְ 9ו ֵהם ָל ְקחוּ ֲﬠ ֻר ָבּה ֵמ ֵאת יָ סוֹן ֵוּמ ֵאת ָה ֲא ֵח ִרים וַ יְ ַשׁלְּ חוּם׃
ילא ַליְ ָלה וַ יְ ַשׁלְּ חוּם
ְ 10ו ָה ַא ִחים ֵה ִחישׁוּ ִמ ְפ ָלט ְלפוֹלוֹס ְו ִס ָ
ית־ה ְכּנֵ ֶסת ֲא ֶשׁר
ל־בּ ַ
רוֹאה ְו ֵהם ְכּב ָֹאם ָשׁ ָמּה ָבּאוּ ֶא ֵ
ל־בּ ָ
ֶא ְ
הוּדים׃
ַליְּ ִ
יקי ִכּי ָל ְקחוּ
יהוּדי ַת ְסלוֹנִ ִ
טוֹבים ִמ ֵ
ִ
ְ 11ו ֵאלֶּ ה ָהיוּ
תוּבים יוֹם יוֹם
ת־ה ָדּ ָבר ְבּ ֵלב ָמ ֵלא ָרצוֹן וַ יַּ ְח ְקרוּ ַב ְכּ ִ
ֶא ַ
ָל ַד ַﬠת ִאם ִכּ ְד ָב ָרם ֶכּן־הוּא׃
ְ 12ו ַר ִבּים ֵמ ֶהם ֶה ֱא ִמינוּ ְונָ ִשׁים גְּ ִבירוֹת יְ וָ נִ יּוֹת וַ ֲאנָ ִשׁים
ֹא־מ ָﬠט׃
ְבּ ִמ ְס ָפּר ל ְ
רוֹאה פּוֹלוֹס
ם־בּ ְב ָ
יקי ִכּי גַ ִ
הוּדים ְבּ ַת ְסלוֹנִ ִ
ִ 13כּ ְשׁמ ַֹﬠ ַהיְּ ִ
ת־המוֹן ָה ָﬠם
ת־דּ ַבר ֱאל ִֹהים וַ יָּ בֹאוּ וַ יַּ צּוּ ֶא ֲ
יﬠ ֶא ְ
ַמ ְשׁ ִמ ַ
גַּ ם־פֹּה׃
ְ 14ו ָה ַא ִחים ֵה ִחישׁוּ ְל ַמלֵּ ט ֶאת־פּוֹלוֹס וַ יְ ִהי הוּא ָה ַל
ימוֹתיּוֹס נִ ְשׁ ֲארוּ ָבזֶ ה׃
ילא ְו ִט ִ
ד־היָּ ם ְו ִס ָ
ַﬠ ַ
הוֹל ֻיכהוּ ַﬠד ַא ִתּינַ ס
 15וַ ֲא ֶשׁר ָא ְרחוּ ְל ֶח ְב ָרה ִﬠם־פּוֹלוֹס ִ
ימוֹתיּוֹס
וּל ִט ִ
ילא ְ
יהם ָצו ְל ִס ָ
ֲא ֶשׁר ָשׁם ָשׂם פּוֹלוֹס ְבּ ִפ ֶ
ד־מ ֵה ָרה ְו ֵהם ָשׁבוּ וַ יֵּ ֵלכוּ׃
ִכּי־יָ בֹאוּ ֵא ָליו ַﬠ ְ
 16עוֹד פּוֹלוֹס ְמ ַצ ֶפּה ִל ְק ַראת בּ ָֹאם ְבּ ַא ִתּינַ ס ְורוּחוֹ
ילים׃
ִה ְת ַמ ְר ַמר ְבּ ִק ְרבּוֹ ִמ ַמּ ְר ֵאה ֵﬠינָ יו ִכּי ָמ ְל ָאה ָה ִﬠיר ֱא ִל ִ
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ם־יִר ֵאי
ית־ה ְכּנֵ ֶסת ְו ִﬠ ְ
הוּדים ְבּ ֵב ַ
ם־היְּ ִ
ל־כּ ָכה ִﬠ ַ
 17וַ יְ ַד ֵבּר ַﬠ ָ
ל־הנִּ ְמ ָצ ִאים ָשׁ ָמּה׃
ם־כּ ַ
ם־בּ ַשׁ ַﬠר יוֹם יוֹם ִﬠ ָ
ֱאל ִֹהים ְוגַ ְ
ם־א ָח ִדים ֵמ ַח ְכ ֵמי ֵבּית ַא ִפּיקוֹרוֹס
 18וַ יִּ ְת ָﬠ ְרבוּ ִאתּוֹ גַּ ֲ
יﬠים וַ יְ ִהי ֵאלֶּ ה
ַה ְמ ַכ ֲח ִשׁים ֵוּמ ַח ְכ ֵמי ֵבּית ָה ִא ְס ְטוָ ה ַה ַמּ ְצנִ ִ
א ְֹמ ִרים לוֹ ַמה־לֶּ ֱא ִויל ְשׂ ָפ ַתיִם ַהזֶּ ה ָמה הוּא א ֵֹמר ְל ַהגִּ יד
ְו ֵאלֶּ ה ְכּ ִפי ַהנִּ ְשׁ ָמע הוּא ְמ ַל ֵמּד ַדּ ַﬠת ֱאל ִֹהים זָ ִרים יַ ַﬠן
ת־תּ ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים׃
שׁוּﬠ ְו ֶא ְ
י־בּ ֵשּׂר ֶאת־יֵ ַ
ִכּ ִ
י־יִתּן ְויָ ַד ְﬠנוּ
ֹאמרוּ ִמ ֵ
יוֹפגוֹס וַ יּ ְ
ל־ה ַא ְר ָ
 19וַ יִּ ָקּ ֻחהוּ ֶא ָ
תּוֹרה ַה ֲח ָד ָשׁה ֲא ֶשׁר ַא ָתּה ְמ ַל ֵמּד׃
ה־היא ַה ָ
ַמ ִ
ל־כּן ֲאנַ ְחנוּ
קוֹרא ְב ָאזְ נֵ ינוּ ַﬠ ֵ
י־ד ָב ִרים זָ ִרים ַא ָתּה ֵ
ִ 20כּ ְ
ְמ ַב ְק ִשׁים ְל ֵד ָﬠה ָמה ִהיא׃
גּוֹר ִרים ְבּ ִק ְר ָבּם ֵהם
ם־הנָּ ְכ ִרים ַה ִמ ְת ְ
ְ 21ו ָה ַא ִתּינִ יִּ ים ֻכּלָּ ם וְ גַ ַ
ֵה ִכינוּ ִל ָבּם ַרק ַל ֲח ָדשׁוֹת ִאם־כֹּה ְל ַס ֵפּר אוֹ כֹה ִל ְשׁמ ַֹﬠ
ַמה־יְ ֻס ָפּר׃
ֹאמר ַא ֶתּם
יוֹפגוֹס ַבּ ָתּוֶ  וַ יּ ַ
 22וּפוֹלוֹס ָה ֳﬠ ָמד ְבּתוָֹ ה ַא ְר ָ
ַאנְ ֵשׁי ַא ִתּינַ ס ָראֹה ָר ִא ִיתי ֶא ְת ֶכם ִכּי ִל ְבּ ֶכם ִﬠ ָמּ ֶכם ְבּכֹל
ֲא ֶשׁר ִתּנְ ָהגוּ׃
ל־ﬠבֹד ֵֹת ֶיכם ֵלאל ֵֹה ֶיכם ֲאנִ י
ִ 23כּי ְבּ ִה ְת ַהלְּ ִכי כֹה ְו ַﬠ ֲ
ם־מזְ ֵבּ ַח ְו ָﬠ ָליו ָכּתוּב ֵלאל ִֹהים
ִה ְתבֹּנַ נְ ִתּי וָ ֵא ֶרא גַ ִ
לֹא־יְ ַד ֲﬠנוּהוּ ְו ִהנֵּ ה ַהלָּ ז ֲא ֶשׁר ְתּ ַכ ְבּדוּן אֹתוֹ וְ לֹא ֵת ָדעוּהוּ
יﬠ ֶא ְת ֶכם׃
מוֹד ַ
אֹתוֹ ֲאנִ י ִ
עוֹלם ְוכֹל ֲא ֶשׁר־בּוֹ הוּא
ת־ה ָ
ָ 24ה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ָבּ ָרא ֶא ָ
ֲאדֹנֵ י ַה ָשּׁ ַמיִם ְו ָה ָא ֶרץ לֹא יֵ ֵשׁב ְבּ ִמ ְק ָדּ ִשׁים ֲא ֶשׁר ָﬠשׂוּ לוֹ
יָ ָדיִם׃
ַ 25אף לֹא־יְ ַכלְ ְכּ ֻלהוּ יְ ֵדי ָא ָדם ְכּמוֹ ִאם צ ֶֹרְ ל ָפנָ יו ְל ִמי
וָ ִמי ֲהלֹא הוּא ַהנּ ֵֹתן ַחיִּ ים וּנְ ָשׁ ָמה ְו ַהכֹּל ַלכֹּל׃
י־א ָדם ָל ֶשׁ ֶבת
ת־כּל ַﬠ ֵמּי ְבּנֵ ָ
ְ 26והוּא ָﬠ ָשׂה ִמ ָדּם ֶא ָחד ֶא ָ
יהם
בוֹת ֶ
מוֹשׁ ֵ
וּל ְ
יהם ְ
ל־פּנֵ י ָה ֲא ָד ָמה וַ יְ מ ֵֹדד ִמ ַדּת יְ ֵמ ֶ
ל־כּ ְ
ַﬠ ָ

17:27—18:2
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גְּ בוּלוֹת ִה ִצּיב׃
אוּלי יְ ַמ ְשּׁ ֻשׁהוּ
ַ
ְ 27ל ַמ ַﬠן ֲא ֶשׁר ְיִד ְרשׁוּ ַא ֲח ֵרי ֱאל ִֹהים
ל־א ָחד ִמ ֶמּנּוּ׃
י־רחוֹק ֵאינֶ נּוּ ִמ ָכּ ֶ
ְו ְיִמ ָצ ֻאהוּ ַאף ִכּ ָ
עוֹר ִרים ְוהוִֹים ַכּ ֲא ֶשׁר גַּ ם־שׁ ְֹררוּ
ִ 28כּי־בוֹ ֲאנַ ְחנוּ ַחיִּ ים ִמ ְת ְ
י־אל ִֹהים ֲאנָ ְחנוּ׃
ִמ ֶכּם ֲאנָ ִשׁים ִכּי ְבּנֵ ֱ
ילה לָּ נוּ ֵמ ֲחשֹׁב ִכּי
יוֹתנוּ ְבנֵ י ֱאל ִֹהים ָח ִל ָ
ם־בּ ְה ֵ
ְ 29ו ַאף גַּ ִ
ד ֶֹמה ָה ֱאל ִֹהים ַלזָּ ָהב ַל ֶכּ ֶסף אוֹ ָל ָא ֶבן אוֹ ְל ַת ְבנִ ית כֹּל
חשׁב׃
ַמ ֲﬠ ֶשׂה ָא ָדם ָח ָרשׁ ְו ֵ
ל־כּן הוּא
ין־דּ ַﬠת ֶה ֱﬠ ִביר ֵאפוֹא ֱאל ִֹהים ְו ַﬠ ֵ
ֶ 30את־יְ ֵמי ֵא ַ
ל־קצוֹת
ת־בּנֵ י ָה ָא ָדם ַﬠ ָתּה ִכּי בֹא יָ בֹאוּ ֵא ָליו ִמ ָכּ ְ
ְמ ַצוֶּ ה ֶא ְ
ָה ָא ֶרץ׃
מוֹﬠד לִ ְשׁ ָפּט־בּוֹ ֵת ֵבל ְבּ ֶצ ֶדק
ֵ
ִ 31כּי הוּא ִה ְק ִדּישׁ יוֹם
ַﬠל־יַ ד ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָבּ ַחר בּוֹ וַ יִּ ְתּנֵ הוּ נֶ ֱא ָמן ַלכֹּל ַבּ ֲה ִקיצוֹ
ם־ה ֵמּ ִתים׃
אֹתוֹ ֵמ ִﬠ ַ
 32וַ יְ ִהי ְכּ ָשׁ ְמ ָﬠם אֹתוֹ ְמ ַד ֵבּר ִמקּוּם ַה ֵמּ ִתים ֵאלֶּ ה ָל ֲﬠגוּ־לוֹ
ל־כּ ָכה ֵשׁנִ ית׃
ְו ֵאלֶּ ה ָא ְמרוּ עוֹד נִ ְשׁ ָמ ֲﬠַ ﬠ ָ
תּוֹכם וַ יֵּ ַל׃
 33וַ יֵּ ֵצא פוֹלוֹס ִמ ָ
יהם
וּק ַצת ֲאנָ ִשׁים ָדּ ְבקוּ ַא ֲח ָריו וַ יַּ ֲא ִמינוּ ֵוּבינֵ ֶ
ְ 34
יוֹפגוֹס ְו ִא ָשּׁה ַא ַחת
ן־א ְר ָ
יּוֹנוּסיוֹס ֶא ָחד ֵמ ַהשּׁ ְֹפ ִטים ִמ ַ
ם־דּ ְ
גַּ ִ
ֲא ֶשׁר ְשׁ ָמהּ ָדּ ָמ ִריס ְועוֹד ֲא ֵח ִרים ִﬠ ָמּ ֶהם׃

18

ת־א ִתּינַ ס וַ יָּ בֹא
ַא ַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ָﬠזַ ב ֶא ַ
ל־קוֹרנְ תּוֹס׃
ִ
ֶא
ילס
הוּדי ֲא ֶשׁר ָהיָ ה ְשׁמוֹ ֲﬠ ִק ַ
 2וַ יִּ ְמ ָצא ָשׁם ִאישׁ יְ ִ
יט ְליָ א
ְוהוּא יְ ִליד פּוֹנְ טוֹס ְו ַﬠ ָתּה זֶ ה ִמ ָקּרוֹב ָבּא ֵמ ִא ַ
לוֹדיוֹס יָ ָצא ָצו
ם־פּ ִר ְיס ְק ָלה ִא ְשׁתּוֹ ִכּי ֵמ ֵאת ְק ְ
ִﬠ ְ
וּל ָﬠזְ ָבהּ וַ יָּ בֹא
רוֹמי ְ
הוּדים ְל ֵה ָﬠלוֹת ִמ ֶקּ ֶרב ִ
ל־היְּ ִ
ל־כּ ַ
ֶא ָ
ל־מעוֹנָ ם׃
יהם ֶא ְ
ֲא ֵל ֶ
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הוֹאיל ָל ֶשׁ ֶבת
ל־כּן ִ
אכה ַא ַחת ַﬠ ֵ
ְ 3ויַ ַﬠן ִכּי ָהיוּ ַב ֲﬠ ֵלי ְמ ָל ָ
אכה ְו ֵהם א ְֹרגִ ים ַמ ֵסּכוֹת ְלא ָֹה ִלים׃
ִﬠ ָמּ ֶהם וַ ֲﬠשׂה ַב ְמּ ָל ָ
ת־ה ְכּנֵ ֶסת
הוּדים ְבּ ֵבּ ַ
ם־היְּ ִ
ל־שׁ ָבּת ְו ַשׁ ָבּת ִדּ ֶבּר ִﬠ ַ
ְ 4וּב ָכ ַ
ת־היְּ וָ נִ ים׃
ם־א ַ
הוּדים ְוגַ ֶ
ת־היְּ ִ
ם־א ַ
וַ יְ ַל ֵמּד ַדּ ַﬠת גַּ ֶ
מוֹתיּוֹס ִמ ַמּ ְקדּוֹנְ יָ א ִה ְתנַ ֵדּב
ילא ְו ִט ִ
 5וַ יְ ִהי ְכּבֹא ֵא ָליו ִס ָ
הוּדים ָבּרוּר ִכּי
פּוֹלוֹס ֻכּלּוֹ ַרק ְל ַד ֵבּר ַה ָדּ ָבר ְבּ ַה ְראֹתוֹ ַליְּ ִ
יח׃
שׁוּﬠ הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
יֵ ַ
ֹאמר
ת־ח ְצנוֹ וַ יּ ֶ
ְ 6ו ֵהם ִכּי ָמרוּ ְוגַ ם־גִּ ְדּפוּ וַ יְ נַ ֵﬠר הוּא ֶא ִ
ֹאשׁ ֶכם וַ ֲאנִ י נָ ִקי ִמ ֶכּם ֵא ְל ָכה־לִּ י ַﬠ ָתּה
יהם ִדּ ְמ ֶכם ְבּר ְ
ֲא ֵל ֶ
ל־הגּוֹיִם׃
ֶא ַ
יוּסטוֹס ָהיָ ה
 7וַ יֵּ ֵלִ מ ָשּׁם וַ יָּ בֹא ֵבּ ָיתה ִאישׁ ֶא ָחד ִטיטוֹס ְ
ית־ה ְכּנֵ ֶסת׃
ְשׁמוֹ הוּא ָהיָ ה יְ ֵרא ֱאל ִֹהים ֵוּביתוֹ ֵא ֶצל ֵבּ ַ
ית־ה ְכּנֵ ֶסת ֶה ֱא ִמין ָבּ ָאדוֹן הוּא
וּקר ְיספּוֹס רֹאשׁ ֵבּ ַ
ִ 8
קוֹרנְ ִתּים ַר ִבּים ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ ֵכּן
ל־בּיתוֹ ִﬠמּוֹ ְועוֹד ִ
ְו ָכ ֵ
ֶה ֱא ִמינוּ וַ יִּ ָטּ ֵבלוּ׃
ל־תּ ָירא ִכּי
ְ 9וּד ַבר ָה ָאדוֹן ָהיָ ה ֶאל־פּוֹלוֹס ֶבּ ָחזוֹן ָליְ ָלה ַא ִ
ם־תּ ַד ֵבּר ְולֹא ֶת ֱח ָרשׁ׃
ִא ְ
ם־רב לִ י
י־ﬠ ְמָּ אנ ִֹכי ְו ִאישׁ לֹא יִגַּ ע ְבְּ ל ָר ָﬠה ִכּי ַﬠ ָ
ִ 10כּ ִ
ָבּ ִﬠיר ַהזֹּאת׃
ת־דּ ַבר
 11וַ יֵּ ֵשׁב ָשׁם ָשׁנָ ה ְו ִשׁ ָשּׁה ֳח ָד ִשׁים וַ יְ ַל ֵמּד א ָֹתם ֶא ְ
ָה ֱאל ִֹהים׃
הוּדים ֻכּלָּ ם יַ ַחד
 12וַ יְ ִהי ָאז גַּ לִּ יּוֹן נְ ִציב ְמ ִדינַ ת ֲא ַכיָּ א ְו ַהיְּ ִ
ָקמוּ ַﬠל־פּוֹלוֹס וַ יַּ ֲﬠ ִמידוּהוּ ִל ְפנֵ י ִכ ֵסּא ַה ִמּ ְשׁ ָפּט׃
ת־ה ָﬠם ַל ֲﬠבֹד
ֹאמרוּ ָה ִאישׁ ַהזֶּ ה ְמ ַפ ֶתּה ֶא ָ
 13וַ יּ ְ
תּוֹרה׃
ת־ה ֱאל ִֹהים ַבּ ֲﬠב ָֹדה ֲא ֶשׁר לֹא ַכ ָ
ֶא ָ
־הוֹאיל פּוֹלוֹס ִל ְפתּ ַֹח ְשׂ ָפ ָתיו ְוגַ לִּ יּוֹן ִה ְק ִדּימוֹ
ִ
אוּלם ַא
ְ 14ו ָ
ם־היָ ה ִדין ֶר ַשׁע אוֹ ְדּ ַבר ְבּ ִליַּ ַﬠל
הוּדים לוּ ִא ָ
ל־היְּ ִ
ֹאמר ֶא ַ
וַ יּ ֶ
הוּדים ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט׃
ת־פּנֵ ֶיכם ַא ֶתּם ַהיְּ ִ
אתי ֶא ְ
י־אז נָ ָשׂ ִ
ִכּ ָ
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ל־שׂים ֵשׁמוֹת
ל־מלִּ ין ַﬠ ִ
תוֹכחוֹת ַﬠ ִ
י־רק ְבּ ָ
ֶ 15א ֶפס ִכּ ַ
ל־תּוֹר ְת ֶכם ַא ֶתּם נְ דוֹנִ ים ָהבוּ ָל ֶכם ֵﬠ ָצה ַא ֶתּם ְל ַב ְדּ ֶכם
ַ
ְו ַﬠ
ל־ה ָדּ ָבר
ָל ַד ַﬠת ָמה ַהטּוֹב וַ ֲאנִ י ֵאין נַ ְפ ִשׁי לִ ְהיוֹת שׁ ֵֹפט ַﬠ ַ
ַהזֶּ ה׃
 16וַ יְגָ ֶרשׁ א ָֹתם ִמלִּ ְפנֵ י ִכ ֵסּא ַה ִמּ ְשׁ ָפּט׃
ת־סוֹס ְתּנִ יס רֹאשׁ ֵבּית ַה ְכּנֵ ֶסת וַ יַּ ֻכּהוּ
ְ
 17וַ יִּ ְת ְפּשׂוּ ֻכלָּ ם ֶא
י־כ ֵסּא ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ְוגַ לִּ יוֹן ר ֶֹאה וַ יְ ִהי ְכּלֹא ר ֶֹאה׃
ִל ְפנֵ ִ
 18וַ יִּ ְת ַמ ְה ַמהּ ָשׁם פּוֹלוֹס עוֹד יָ ִמים ַר ִבּים ַא ַחר ֵכּן נִ ְפ ַרד
ל־סוּריָ א ְוהוּא ָל ַקח
ְ
ֵמ ִﬠם ָה ַא ִחים וַ יֵּ ֵשׁב ָבּ ֳאנִ יָּ ה ָל ֶל ֶכת ֶא
ילס וַ יְ גַ לַּ ח ֶאת־רֹאשׁוֹ ְבּ ַקנְ ְכּ ַרי
ת־ﬠ ִק ַ
ת־פּ ִר ְיס ְק ָלה ְו ֶא ֲ
ִﬠמּוֹ ֶא ְ
ִכּ ְמלֹאת יְ ֵמי נִ ְדרוֹ ֲא ֶשׁר נָ ָדר׃
ית־ה ְכּנֵ ֶסת
ל־בּ ַ
יחם ָשׁם ְוהוּא ָבא ֶא ֵ
 19וַ יָּ בֹאוּ ְל ֶא ְפסוֹס וַ יַּ נִּ ֵ
הוּדים׃
ל־היְּ ִ
ר־שׁם ֶא ַ
וַ יְ ַד ֶבּ ָ
תוֹכם ַרק הוּא
ת־פּנָ יו ִכּי יַ ֲא ִריָ ל ֶשׁ ֶבת ְבּ ָ
ְ 20ו ֵהם ִחלּוּ ֶא ָ
לֹא נֵ אוֹת לָ ֶהם׃
ת־ה ָחג
ִ 21כּי ִאם־נִ ְפ ַרד ֵמ ִﬠ ָמּם ְבּ ָא ְמרוֹ ַחיָּ ב ֲאנִ י לָ חֹג ֶא ֶ
ם־יִר ֶצה יְ הוָֹה
שׁוּבה ֲא ֵל ֶיכם ִא ְ
י־כן ָא ָ
ירוּשׁ ַליִם ְו ַא ֲח ֵר ֵ
ַה ָבּא ִבּ ָ
וַ יֵּ ֶלֶ דּ ֶר יָ ם ֵמ ֶא ְפסוֹס׃
ת־ה ֵﬠ ָדה ְל ָשׁלוֹם וַ יָּ ָשׁב
ל־ק ְס ִרין וַ יַּ ַﬠל ִל ְפקֹד ֶא ָ
 22וַ יָּ בֹא ֶא ִ
יוֹכיָ א׃
ל־אנְ ְט ְ
ָל ֶר ֶדת ֶא ַ
 23וַ יְ ִהי ָשׁם יָ ִמים ֲא ָח ִדים וַ יֵּ ֵצא ִמ ָשּׁם וַ יַּ ֲﬠבֹר ָהלְֹ ו ָﬠבֹר
ל־ה ַתּ ְל ִמ ִידים׃
ת־כּ ַ
וּפרוּגְ יָ א וַ יְ ַא ֵמּץ ֶא ָ
ְבּ ֶא ֶרץ גָּ ַל ְטיָ א ְ
ל־א ְפסוֹס ְשׁמוֹ ַאפּוֹלוֹס
הוּדי ָבּא ֶא ֶ
ְ 24ו ִאישׁ ֶא ָחד יְ ִ
תוּבים׃
מוֹל ְדתּוֹ ִאישׁ ְדּ ָב ִרים ָוּמ ִהיר ַבּ ְכּ ִ
וַ ֲא ֶל ְכ ַסנְ ְדּ ִריָּ א ִﬠיר ַ
ת־דּ ֶרָ ה ָאדוֹן ְורוּחוֹ ְכּ ַל ַהט יָ ָצא וַ יְ ַד ֵבּר
 25הוּא יָ ַדע ֶא ֶ
שׁוּﬠ ַרק הוּא לֹא יָ ַדע ִכּי
ת־דּ ְב ֵרי יֵ ַ
יטב ֶא ִ
וַ יְ ַל ֵמּד ֵה ֵ
יוֹחנָ ן ְל ַב ָדּהּ׃
ילת ָ
ם־ט ִב ַ
ִא ְ
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18:26—19:9

יﬠ ְדּ ָברוֹ ְבּא ֶֹמץ ֵלב ְבּ ֵבית ַה ְכּנֵ ֶסת
ְ 26והוּא ֵה ֵחל ְל ַה ְשׁ ִמ ַ
ל־בּ ָיתם
יאהוּ ֶא ֵ
וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ אֹתוֹ ְפּ ִר ְיס ְק ָלה וַ ֲﬠ ִקילַ ס וַ יְ ִב ֻ
יוֹתר ְמפ ָֹרשׁ׃
ת־דּ ֶרָ ה ֱאל ִֹהים עוֹד ֵ
וַ יְ בוֹנְ נוּהוּ ֶא ֶ
ל־א ַכיָּ א וַ יְ עוֹרוּהוּ ָה ַא ִחים
ִ 27וּבנְ טוֹת ִלבּוֹ ָל ֶל ֶכת ֶא ֲ
יהם וְ הוּא ְכּבֹאוֹ
ל־ה ַתּ ְל ִמ ִידים ֶל ֱאסֹף אֹתוֹ ֲא ֵל ֶ
וַ יִּ ְכ ְתּבוּ ֶא ַ
ָשׁ ָמּה ָﬠזַ ר ַה ְר ֵבּה ַל ֲא ֶשׁר ָה ְפנוּ ְל ַה ֲא ִמין ַﬠל־יְ ֵדי ֶה ָח ֶסד׃
תוּבים ִכּי
הוּדים ִבּ ְפנֵ י־כֹל וַ יּ ַֹכח ַבּ ְכּ ִ
ל־היְּ ִ
ִ 28כּי הוּא גָ ַבר ַﬠ ַ
יח׃
שׁוּﬠ הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
יֵ ַ

19

קוֹרנְ תּוֹס וּפוֹלוֹס ַא ֲח ֵרי
וַ יְ ִהי ִבּ ְהיוֹת ַאפּוֹלוֹס ְבּ ִ
ל־א ְפסוֹס
ָﬠ ְברוֹ ָב ֲא ָרצוֹת ָה ִﬠלִּ יּוֹת ָבּא ֶא ֶ
א־שׁם ַתּ ְל ִמ ִידים ֲא ָח ִדים׃
וַ יִּ ְמ ָצ ָ
ם־רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ֲﬠ ֵל ֶיכם ַכּ ֲא ֶשׁר
ַ
יהם ֲהבֹא ָבא גַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 2וַ יּ ֶ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ
יִיתם לְ ַמ ֲא ִמינִ ים ְו ֵהם ָﬠנוּהוּ גַּ ם ִכּי־יֵ שׁ ַ
ֱה ֶ
ֲאנַ ְחנוּ לֹא ָשׁ ָמ ְﬠנוּ עוֹד׃
ֹאמרוּ
ל־מה ֵאפוֹא ַא ֶתּם נִ ְט ַבּ ְל ֶתּם וַ יּ ְ
ֹאמר ְו ַﬠ ָ
 3וַ יּ ַ
יוֹחנָ ן׃
ילה ְל ָ
ל־ה ְטּ ִב ָ
ַﬠ ַ
שׁוּבה וַ יַּגֵּ ד
ילת ַה ְתּ ָ
יוֹחנָ ן ִה ְט ִבּיל ִבּ ְט ִב ַ
ֹאמר פּוֹלוֹס ָ
 4וַ יּ ֶ
י־ה ֲא ֵמן יַ ֲא ִמינוּ ְב ַהלָּ ז ֲא ֶשׁר יָ בֹא ַא ֲח ָריו ְו ַהלָּ ז הוּא
ָל ָﬠם ִכּ ַ
שׁוּﬠ׃
יח יֵ ַ
זֶ ה ַה ָמּ ִשׁ ַ
שׁוּﬠ׃
ל־שׁם ָה ָאדוֹן יֵ ַ
ְ 5כּ ָשׁ ְמ ָﬠם ֶאת־זֹאת ָשׁבוּ נִ ְט ְבּלוּ ַﬠ ֵ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ
יהם ַ
יהם וַ יָּ נַ ח ֲﬠ ֵל ֶ
 6וּפוֹלוֹס ָס ַמ יָ ָדיו ֲﬠ ֵל ֶ
וַ יְ ַד ְבּרוּ ִב ְלשֹׁנוֹת וַ יִּ ְתנַ ָבּאוּ׃
 7וַ יְ ִהי ִמ ְס ָפּ ָרם ִכּ ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ִאישׁ׃
ית־ה ְכּנֵ ֶסת וַ יַּגֵּ ד ְדּ ָב ָריו ְבּא ֶֹמץ לֵ ב ְשׁל ָֹשׁה
ל־בּ ַ
 8וַ יָּ בֹא ֶא ֵ
ֳח ָד ִשׁים ִבּ ִה ְתוַ ְכּחוֹ ְושׂוּם ֵשׂ ֶכל ַﬠל־אֹדוֹת ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים׃
 9וַ יְ ִהי ִכּי־נִ ְמ ְצאוּ ָב ֶהם ֲא ָח ִדים ַﬠ ְר ֵלי ֵלב ֲא ֶשׁר ֵמ ֲאנוּ
ל־ה ֶדּ ֶרַ הזֶּ ה ִל ְפנֵ י ָה ָﬠם
ם־ט ְפלוּ ָד ָבר ַמר ַﬠ ַ
ְל ַה ֲא ִמין ְוגַ ָ
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תּוֹכם ְוהוּא
ת־ה ַתּ ְל ִמ ִידים ִה ְב ִדּיל ִמ ָ
ם־א ַ
יהם ְוגַ ֶ
וַ יֵּ ְשׂ ְט ֵמ ֲﬠ ֵל ֶ
טוּרנוּס׃
ָהיָ ה ְמ ַד ֵבּר יוֹם יוֹם ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ֲא ֶשׁר ְל ְ
י־שׁ ְמעוּ
 10וַ יְ ִהי הוּא ע ֶֹשׂה ָכזֶ ה ְשׁנָ ַתיִם יָ ִמים ַﬠד ִכּ ָ
הוּדים ַכּיְּ וָ נִ ים׃
שׁוּﬠ ַכּיְּ ִ
ת־דּ ַבר ָה ָאדוֹן יֵ ַ
ָכּל־י ְֹשׁ ֵבי ַא ְסיָ א ֶא ְ
ְ 11ו ָה ֱאל ִֹהים ָﬠ ָשׂה נִ ְפ ָלאוֹת גְּ דוֹלוֹת ַﬠל־יְ ֵדי פוֹלוֹס׃
ם־חגֹרוֹת ִוּמ ְט ְפּחוֹת יֶ זַ ע ֵמ ַﬠל עוֹר ְבּ ָשׂרוֹ ִהנִּ יחוּ
ִ 12כּי גַ ֲ
חוֹלים ְו ָסר ָח ְליָ ם ְו ָהרוּחוֹת ָה ָרעוֹת ִמגַּ וָּ ם גּ ָֹרשׁוּ׃
ל־ה ִ
ַﬠ ַ
הוּדים ְמ ַל ֲח ִשׁים ִמ ְת ַהלְּ ִכים ָבּ ָא ֶרץ
ם־היוּ ֲאנָ ִשׁים יְ ִ
ְ 13וגַ ָ
ל־א ֶשׁר רוּחוֹת
שׁוּﬠ ֶא ֲ
נוֹﬠזוּ ְל ַהזְ ִכּיר ֵשׁם ָה ָאדוֹן יֵ ַ
ְו ֵהם ֲ
שׁוּﬠ
יﬠ ֶכם ְבּ ֵשׁם יֵ ַ
ֹאחזוּ ְב ִק ְר ָבּם ְבּ ָק ְר ָאם ֲאנִ י ַמ ְשׁ ִבּ ֲ
ָרעוֹת נ ֲ
יִק ָר ֵאהוּ׃
ֲא ֶשׁר פּוֹלוֹס ְ
הוּדי
ְ 14ו ֵהם ֲא ֶשׁר כֹּה ָﬠשׂוּ ֵהם ָהיוּ ִשׁ ְב ַﬠת ְבּנֵ י ְס ֵקוָ ה יְ ִ
ְורֹאשׁ כּ ֲֹהנִ ים׃
שׁוּﬠ
יהם יָ ַד ְﬠ ִתּי ֶאת־יֵ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
רוּח ָה ָר ָﬠה וַ יּ ֶ
 15וַ יַּ ַﬠן ָה ַ
ְו ֶאת־פּוֹלוֹס ֲאנִ י ַמ ִכּיר ַרק ַא ֶתּם ִמי ַא ֶתּם׃
רוּח ָה ָר ָﬠה ְב ִק ְרבּוֹ
יהם ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָה ַ
 16וַ יִּ ְתנַ ֵפּל ֲﬠ ֵל ֶ
י־ﬠ ֻיר ִמּים ְונִ ְמ ָח ִצים נָ סוּ
יﬠם ַﬠד ִכּ ֵ
וַ יֶּ ֱחזַ ק ֵמ ֶהם וַ יַּ ְכ ִר ֵ
ן־ה ַבּיִת ַההוּא׃
ִמ ַ
יּוֹשׁ ִבים ְבּ ֶא ְפסוֹס
הודים ְו ַהיְּ וָ נִ ים ַה ְ
ל־היְּ ִ
 17וַ יִּ וָּ ַדע ַה ָדּ ָבר ְל ָכ ַ
שׁוּﬠ׃
ל־כּ ָלם וַ יִּגְ ַדּל ֵשׁם ָה ָאדוֹן יֵ ַ
וּפ ַחד נָ ַפל ַﬠ ֻ
ַ
וּלגַ לּוֹת
ן־ה ַמּ ֲא ִמינִ ים ָבּאוּ לִ ִה ְתוַ דּוֹת ְ
ְ 18וגַ ם ַר ִבּים ִמ ַ
יהם ֲא ֶשׁר ָﬠשׂוּ׃
ת־מ ֲﬠ ֵשׂ ֶ
ֶא ַ
יהם
ְ 19ו ַר ִבּים ֲא ֶשׁר ָשׁעוּ ְב ַה ְב ֵלי ָשׁ ְוא ֵה ִביאוּ ִס ְפ ֵר ֶ
ישּׁים
וַ יִּ ְשּׂ ְרפוּם ָבּ ֵאשׁ ְל ֵﬠינֵ י־כֹל וַ יִּ ְמנוּ ִמ ְס ַפּר ָשׁ ְויָ ם וַ יְ ִהי ֲח ִמ ִ
ֶא ֶלף ָכּ ֶסף׃
ד־ל ְמאֹד ְונַ ֲﬠ ָלה ָהלְֹ ו ָﬠלֹה׃
ְ 20וּד ַבר־יְ הוָֹה נִ ְשׂגַּ ב ַﬠ ִ
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ל־לבּוֹ
 21וַ יְ ִהי ִכּ ְכלוֹת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה וַ יִּ ֵתּן פּוֹלוֹס ֶא ִ
רוּשׁ ַליִם
ְל ִה ְת ַהלֵּ ְ בּ ַמ ְקדּוֹנְ יָ א ַוּב ֲא ַכיָּ א ִוּמ ָשּׁם וָ ָה ְל ָאה ַﬠד־יְ ָ
ת־רוֹמי׃
ִ
יוֹתי ָשׁ ָמּה ָראֹה ֶא ְר ֶאה עוֹד ֶא
ֹאמר ַא ֲח ֵרי ֱה ִ
וַ יּ ֶ
ימוֹתיּוֹס
ת־ט ִ
 22וַ יִּ ְשׁלַ ח ְשׁנַ יִם נְ ָﬠ ִרים ִמ ְמּ ָשׁ ְר ָתיו ֶא ִ
ל־מ ְקדּוֹנְ יָ א וְ הוּא ֵא ַחר עוֹד
ת־א ִר ְסטוֹס ָל ֶל ֶכת ְל ָפנָ יו ֶא ַ
ְו ֶא ֲ
יְ ֵמי ִמ ְס ָפּר ְבּ ַא ְסיָ א׃
ל־דּ ְב ַרת ֶדּ ֶר יְ הוָֹה׃
ֹא־מ ָﬠט ַﬠ ִ
ָ 23בּ ֵﬠת ַה ִהיא ָקם ָשׁאוֹן ל ְ
ִ 24כּי ִאישׁ ֶא ָחד ְדּ ַמ ְט ִריּוֹס ְשׁמוֹ ָח ַרשׁ ֶכּ ֶסף הוּא ָהיָ ה
י־כ ֶסף ְק ַטנִּ ים ְבּ ַת ְבנִ ית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ְל ֵשׁם ַא ְר ְט ִמיס
ע ֶֹשׂה ִמ ְק ְדּ ֵשׁ ֶ
ֹא־מ ְצ ָﬠר׃
וַ יְ ַס ֵבּב ָבּזֶ ה ֶל ָח ָר ִשׁים ַמ ְשׂכּ ֶֹרת ל ִ
ֹאמר ֲאנָ ִשׁים ַא ֶתּם
אכ ָתּם וַ יּ ַ
 25וַ יִּ ְקבֹּץ א ָֹתם ִﬠם־עֹזְ ֵרי ְמ ַל ְ
ת־ל ְח ֵמנוּ
אכה ַהזֹּאת ָר ַכ ְשׁנוּ ָלנוּ ֶא ַ
יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי ַבּ ְמּ ָל ָ
ת־טוּבנוּ׃
ֵ
ְו ֶא
ְ 26ו ִהנֵּ ה ֵﬠינֵ ֶיכם רֹאוֹת ְו ָאזְ נֵ ֶיכם שׁ ְֹמעוֹת ִכּי־לֹא ַרק
ל־א ְסיָ א פּוֹלוֹס ַהזֶּ ה ְמ ַפ ֶתּה
ְבּ ֶא ְפסוֹס ְל ַב ָדּהּ ִכי ִאם־גַּ ם ְבּ ַכ ַ
ֹאמר ָאמֹר
יהם ִכּי י ַ
ם־רב ַל ֲה ִס ָירם ֵמ ַא ֲח ֵרי ֱאל ֵֹה ֶ
ֲהמוֹן ַﬠ ָ
ֹא־אל ִֹהים ֵה ָמּה ֲא ֶשׁר ַתּ ֲﬠ ֶשׂינָ ה יָ ָדיִם׃
ל ֱ
ְ 27ו ָﬠ ָתּה ַה ְמ ַﬠט ָה ָר ָﬠה ַהזֹּאת ְל ַב ָדּהּ ְל ִהלָּ ַקח ִמיָּ ֵדינוּ
אכה ַהזֹּאת ִכּי ִאם־עוֹד ָר ַﬠת ָה ָרעוֹת ִתּ ָפּ ַתח
ַה ְמּ ָל ָ
וּל ַאיִן
דוֹלה ַא ְר ְט ִמיס ִכּי ְל ֶא ֶפס ְ
ל־ה ִמּ ְק ָדּשׁ ָל ֱא ָלהוּת ַהגְּ ָ
ַﬠ ַ
ל־א ְסיָ א
דוּה ָכּ ַ
הוֹדהּ ֲא ֶשׁר יְ ַכ ְבּ ָ
ָ
יֵ ָח ֵשׁב ְויֵ ַקל ְכּבוֹד
ְו ָכל־י ְֹשׁ ֵבי ֵת ֵבל׃
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה וַ יִּ ָמּ ְלאוּ ֵח ָמה וַ יִּ ְתּנוּ
 28וַ יְ ִהי ְכּ ָשׁ ְמ ָﬠם ֶא ַ
דוֹלה ַא ְר ְט ִמיס ָל ָﬠם ְבּ ֶא ְפסוֹס׃
קוֹלם וַ יִּ ְק ָראוּ גְּ ָ
ָ
 29וַ ֵתּהֹם ָה ִﬠיר וַ ִתּ ָמּ ֵלא ַר ַﬠשׁ גָּ דוֹל וְ ֵהם ֻכּלָּ ם
ית־ה ִמּ ְשׂ ָחק וַ יַּ ֲחזִ יקוּ ְבגָ יוֹס
ל־בּ ַ
ִה ְשׂ ָתּ ֲﬠרוּ ְכּ ִאישׁ ֶא ָחד ֶא ֵ
ַוּב ֲא ִר ְס ַט ְרכוֹס ֲאנָ ִשׁים ַמ ְקדּוֹנִ ים ַהה ְֹל ִכים ִﬠם פּוֹלוֹס
ְל ָשׁ ְמרוֹ ַב ָדּ ֶר׃
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ל־ה ָﬠם ַרק ַה ַתּ ְל ִמ ִידים לֹא
 30וּפוֹלוֹס ָח ֵפץ ָל ֵצאת ֶא ָ
נְ ָתנוּהוּ׃
ם־הם
אשׁי ָﬠם ֵמ ַא ְסיָ א ֲא ֶשׁר ֲא ֵהבוּהוּ גַ ֵ
ם־א ָח ִדים ָר ֵ
ְ 31וגַ ֲ
ית־ה ִמּ ְשׂ ָחק׃
ל־בּ ַ
ָשׁ ְלחוּ לוֹ לְ ַהזְ ִהירוֹ ִכּי ָיִמּנַ ע ֵמ ֲהלֶֹ א ֵ
 32וַ יְ ִהי ֵהם שׁ ֲֹאגִ ים ֵאלֶּ ה זֹאת וַ ַא ֵח ִרים ַא ֶח ֶרת ִכּי ָהיָ ה
ֶה ָהמוֹן נָ בוְֹ ו ֻר ָבּם גַּ ם־לֹא יָ ְדעוּ ְבּ ֶשׁלְּ ַמה ֵהם נִ זְ ָﬠקוּ׃
הוּדים ָשׂמוּהוּ
יּוּבא ִמ ֵבּינוֹת ָה ָﬠם ֲא ֶל ְכ ַסנְ ְדּרוֹס ִכּי ַהיְּ ִ
 33וַ ָ
ֹאשׁם וַ יִּ ָשּׂא ֲא ֶל ְכ ַסנְ ְדּרוֹס ֶאת־יָ דוֹ ְלאוֹת ִכּי ָח ֵפץ הוּא
ְבר ָ
ְל ָה ִשׁיב ֲא ָמ ִרים ִל ְפנֵ י ָה ָﬠם׃
הוּדי וַ יִּ ְשׂאוּ ֻכלָּ ם קוֹל ָחזָ ק
 34וַ יִּ וָּ ַדע ָל ֶהם ִכּי־הוּא יְ ִ
ְוּכמוֹ ְשׁ ַתּיִם ָשׁעוֹת ָק ְראוּ ְולֹא ָדמּוּ גְּ דוֹלָ ה ַא ְר ְט ִמיס ָל ָﬠם
ְבּ ֶא ְפסוֹס׃
ֹאמר ַא ֶתּם ַאנְ ֵשׁי
ת־ה ָﬠם וַ יּ ַ
סוֹפר ָה ִﬠיר ֶא ָ
ֵ
 35וַ יַּ ַהס
ֶא ְפסוֹס ִמי הוּא ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר לֹא יֵ ַדע ִכּי ָה ִﬠיר ֶא ְפסוֹס
ת־תּ ְבנִ ָיתהּ ֲא ֶשׁר נָ ְפלָ ה
דוֹלה ְו ֶא ַ
ת־א ְר ְט ִמיס ַהגְּ ָ
ְמ ָשׁ ַרת ֶא ַ
ן־ה ָשּׁ ָמיִם׃
ִמ ַ
ְ 36ו ִהנֵּ ה ִכּי זֹאת ֱאמוּנָ ה ְו ֵאין ִמי ְל ַה ְכזִ ֶיבנָּ ה ֲהלֹא יָ ֲא ָתה
הוּמה ֵוּמ ֲﬠשׂוֹת ְמאוּם ְבּ ֶט ֶרם ְתּ ַח ֵשּׁבוּ׃
ָל ֶכם ִל ְשׁקֹט ִמ ְמּ ָ
ת־ה ֲאנָ ִשׁים ָה ֵאלֶּ ה ֵהנָּ ה ְו ֵהם לֹא
אתם ֶא ָ
ִ 37כּי ַא ֶתּם ֲה ֵב ֶ
הוּתנוּ׃
אל ֵ
ת־ה ִמּ ְק ָדּשׁוֹת ְו ַאף־לֹא ָבזוּ ֵל ָ
ָבזְ זוּ ֶא ַ
ְ 38ו ִאם ְדּ ַבר ִריב ִל ְד ַמ ְט ִריּוֹס וְ ֶה ָח ָר ִשׁים ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ
ישׁ־מי ֲהלֹא יֵ שׁ ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ ִמ ְשׁ ָפּט וּנְ ִצ ִיבים נִ ָצּ ִבים
ם־א ִ
ִﬠ ִ
וּשׁ ָפטוּם׃
יהם ַלשּׁ ְֹפ ִטים ְ
יִק ְראוּ ֵהם ְל ַב ָדּם ֲﬠ ֵל ֶ
ֲﬠ ֵלינוּ ָה ָבה ְ
ְ 39ו ִאם עוֹד ָל ֶכם ֻכּלְּ ֶכם ְל ַב ֵקּשׁ ָדּ ָבר ִהנֵּ ה ְבּ ִה ְת ַא ֵסּף
ל־ה ָﬠם ְל ִפי חֹק יֵ ֵצא ִמ ְשׁ ַפּ ְט ֶכם וְ ִדינְ ֶכם׃
ָכּ ָ
ן־יִתגּ ֵֹלל ָﬠ ֵלינוּ ֲﬠן
ִ 40כּי ַהיּוֹם ֲאנַ ְחנוּ נְ ֻתנִ ים ְבּ ְיִר ָאה ֶפּ ְ
ישׁנוּ ִבּגְ ַלל ַהיּוֹם ַהזֶּ ה ַמה־לָּ נוּ לָ גֹל ֵמ ָﬠ ֵלינוּ
ֶמ ֶרד ְל ַה ְב ִא ֵ
הוּמה ַהזֹּאת׃
ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר לֹא ָח ָטאנוּ ִבּ ְל ִתּי ִאם ַה ְמּ ָ
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ת־ה ָקּ ָהל׃
ְ 41וּכ ַכלֹּאתוֹ ְל ַד ֵבּר ִשׁלַּ ח ֶא ַ
ת־ה ַתּ ְל ִמ ִידים
הוּמה וּפוֹלוֹס ָא ַסף ֶא ַ
וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ַה ְמּ ָ
ל־ל ָבּם ְוּב ִב ְר ָכתוֹ א ָֹתם ְל ָשׁלוֹם נִ ְפ ַרד ֵמ ֶהם
וַ יְ ַד ֵבּר ַﬠ ִ
ל־מ ְקדּוֹנְ יָ א׃
וַ יֵּ ֵצא ָל ֶל ֶכת ֶא ַ
בּוֹתם
ְ 2ו ַא ֲח ֵרי ָﬠ ְברוֹ ַב ְמּ ִדינוֹת ָה ֵהן ְו ַא ְמּצוֹ ֶאת־לִ ָ
ל־א ֶרץ יָ וָ ן׃
ְבּ ִמ ַדּ ְבּר ָֹתיו ָה ַר ִבּים ָבּא ֶא ֶ
 3וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ִשׁ ְבתּוֹ ָשׁם ְשׁל ָֹשׁה ֳח ָד ִשׁים וַ ִתּ ָשּׂ ֵאהוּ רוּחוֹ
מוֹקשׁ
הוּדים ֵ
ל־סוּריָ א ַרק ֵמ ֲא ֶשׁר ָט ְמנוּ לוֹ ַהיְּ ִ
ְ
ָל ֶל ֶכת ֶא
נוֹﬠץ ָלשׁוּב ֶדּ ֶרַ מ ְקדּוֹנְ יָ א׃
ל־כּן ַ
ַﬠ ֵ
סוֹפ ְטרוֹס ֶבּן־פּוּרֹס
ד־א ְסיָ א ַ
 4וַ יִּ לָּ ווּ ֵא ָליו ְל ַלוֹּתוֹ ַב ֶדּ ֶרַ ﬠ ַ
יקים ֲא ִר ְס ַט ְרכוֹס ְוּסקוֹנְ דוֹס ְוגָ יוֹס
רוֹאי ֵוּמ ַה ַתּ ְסלוֹנִ ִ
ַה ְבּ ִ
רוֹפימוֹס׃
וּט ִ
טוּכיקוֹס ְ
ימוֹתיּוֹס ֵוּמ ַא ְסיָ א ִ
ַה ַדּ ְר ִבי ְו ִט ִ
רוֹאס ַﬠד־בּ ֵֹאנוּ׃
ְ 5ו ֵאלֶּ ה ָה ְלכוּ ְל ָפנֵ ינוּ וַ יְ ַחכּוּ לָ נוּ ִבּ ְט ַ
ג־ה ַמּצּוֹת
יל ִפּי ָבּ ֳאנִ יָּ ה ַא ֲח ֵרי תֹם ַח ַ
 6וַ ֲאנַ ְחנוּ ָﬠ ַב ְרנוּ ִמ ִפּ ִ
רוֹאס
ל־ט ַ
יהם ֶא ְ
ישּׁה יָ ִמים ַﬠד־בּ ֵֹאנוּ ֲא ֵל ֶ
וַ נְּ ִהי ַבּ ֶדּ ֶרֲ ח ִמ ָ
ב־שׁם ִשׁ ְב ַﬠת יָ ִמים׃
וַ נֵּ ֶשׁ ָ
ת־הלֶּ ֶחם
ַ 7בּיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ַבּ ַשּׁ ָבּת וַ ֲאנַ ְחנוּ נֶ ֱא ָס ִפים ִל ְפרֹס ֶא ַ
יהם יַ ַﬠן ָהיָ ה ִﬠם־לִ בּוֹ ָל ֶל ֶכת
וּפוֹלוֹס נָ ָשׂא ִמ ַדּ ְבּר ָֹתיו ֲא ֵל ֶ
ֵמ ֶהם ְבּיוֹם ַה ָמּ ֳח ָרת וַ יֶּ ֶרב ִמ ַדּ ְבּר ָֹתיו ַﬠד ֲח ִצי ַהלָּ יְ ָלה׃
ְ 8ונֵ רוֹת ַר ִבּים ֵה ִאירוּ ַבּ ֲﬠ ִליָּ ה ֲא ֶשׁר ָשׁם ָהיִינוּ נֶ ֱא ָס ִפים׃
ל־סף ַה ַחלּוֹן
וּשׁמוֹ ַא ְבטוּכוֹס ְבּ ִשׁ ְבתּוֹ ַﬠ ַ
ְ 9ו ִהנֵּ ה נַ ַﬠר ֶא ָחד ְ
רוֹתיו נָ ם ְשׁנָ תוֹ וַ ִתּ ְת ְק ֵפהוּ
ְבּ ַה ֲא ִרי פּוֹלוֹס ְל ַה ִטּיף ִא ְמ ָ
ן־ה ֲﬠ ִליָּ ה ֲא ֶשׁר גּ ַֹבהּ ָלהּ ָשׁלֹשׁ קוֹמוֹת
ַה ֵשּׁנָ ה וַ יִּ פֹּל ַא ְר ָצה ִמ ָ
וַ יִּ ָשּׂ ֻאהוּ ְוהוּא ֵמת׃
ֹאמר ַאל־נָ א
מוֹדד ָﬠ ָליו וַ יַּ ֲחזֶ ק־בּוֹ וַ יּ ַ
 10וַ יֵּ ֶרד פּוֹלוֹס וַ יִּ ְת ֵ
ִתּ ְצ ֲﬠקוּ ִכּי עוֹד נִ ְשׁ ָמתוֹ בּוֹ׃
ֹאכל וַ יֶּ ֶרב ְל ַד ֵבּר ִא ָתּם
ת־הלֶּ ֶחם וַ יּ ַ
 11וַ יָּ ָשׁב וַ יַּ ַﬠל וַ יִּ ְפרֹס ֶא ַ
ד־ﬠלוֹת ַה ַשּׁ ַחר וַ יֵּ ַל׃
ַﬠ ֲ

20
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ֹא־מ ָﬠט׃
ת־הנַּ ַﬠר ֶה ֱﬠלוּ ָחי וַ יִּ ְתנַ ֲחמוּ בוֹ ל ְ
ְ 12ו ֶא ַ
ל־אסּוֹס לִ ְכנוֹס
 13וַ ֲאנַ ְחנוּ ִק ַדּ ְמנוּ ָל ֶר ֶדת ָבּ ֳאנִ יָּ ה וַ נַּ ֲﬠבֹר ֶא ַ
י־כן ִצוָּ ה ְוהוּא ִאוָּ ה ָלבֹא ָשׁם
ָשׁם ֵא ֵלינוּ ֶאת־פּוֹלוֹס ִכּ ֵ
ַרגְ ִלי ֶדּ ֶרַ היַּ ָבּ ָשׁה׃
 14וַ יִּ ְפגֹּשׁ א ָֹתנוּ ְבּ ַאסּוֹס וַ נִּ ַקּח אֹתוֹ ֵאלֵ ינוּ וַ נָּ בֹא
יטוּלינִ י׃
ל־מ ִ
ֶא ִ
ִ 15מ ָשּׁם ֲﬠ ַב ְרנוּ ָב ֳאנִ יָּ ה וַ נָּ בֹא ְביוֹם ַה ָמּ ָחר ֶאל־נ ַֹכח ִכּיּוֹס
רוֹגוּליוֹן וַ נָּ בֹא
ְ
ל־סמוֹס וַ נָּ ֶלן ִבּ ְט
ישׁי ָﬠ ַב ְרנוּ ֶא ָ
ַוּביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
יליטוֹס׃
ל־מ ִ
ְל ָמ ֳח ָרתוֹ ֶא ִ
ל־פּנֵ י ֶא ְפסוֹס לִ ְב ִלי ֱהיוֹת לוֹ
ִ 16כּי־יָ ַﬠץ פּוֹלוֹס ַל ֲחלוֹף ַﬠ ְ
ִס ָבּה ִל ְה ְת ַמ ְה ֵמ ַהּ ְבּ ַא ְסיָ א ַבּ ֲא ֶשׁר ָהיָ ה נֶ ְח ָפּז ְבּ ָכל־יְ ָכ ְלתּוֹ
ג־ה ָשּׁ ֻבעוֹת׃
רוּשׁ ַליִם ְליוֹם ַח ַ
יﬠ ַﬠד־יְ ָ
ְל ַהגִּ ַ
ל־א ְפסוֹס ִל ְקרֹא ֶאת־זִ ְקנֵ י ָה ֵﬠ ָדה
ִ 17וּמ ִמּ ִליטוֹס ָשׁ ַלח ֶא ֶ
ְלב ָֹאם ֵא ָליו ָשׁ ָמּה׃
וּפ ֻﬠלָּ ִתי
ת־דּ ְר ִכּי ְ
יהם ַא ֶתּם יְ ַד ְﬠ ֶתּם ֶא ָ
ְ 18וּכב ָֹאם ָא ַמר ֲאלֵ ֶ
ן־היּוֹם
תוֹכ ֶכם ְל ִמ ַ
ל־היָּ ִמים ֲא ֶשׁר יָ ַשׁ ְב ִתּי ְב ְ
ִל ְפנֵ ֶיכם ְבּ ָכ ַ
ל־א ְד ַמת ַא ְסיָ א׃
ף־רגְ ִלי ַﬠ ַ
ָה ִראשׁוֹן ֲא ֶשׁר ָדּ ְר ָכה ַכ ַ
דוֹלה ִוּב ְד ָמעוֹת
ת־ה ָאדוֹן ַבּ ֲﬠנָ וָ ה גְ ָ
ֲ 19א ֶשׁר ָﬠ ַב ְד ִתּי ֶא ָ
הוּדים ֲא ֶשׁר יָ ְקשׁוּ לִ י׃
ִבּ ְת ָלאוֹת ֲא ֶשׁר ְמ ָצ ֻאנִ י ַﬠל־יְ ֵדי ַהיְּ ִ
ם־הגַּ ְד ִתּי
ל־הטּוֹב ָל ֶכם ִכּי ִא ִ
ֹא־כ ַח ְד ִתּי ִמ ֶכּם ָכּ ַ
ֲ 20א ֶשׁר ל ִ
וַ ֲא ַל ֶמּ ְד ֶכם ָמה ַהטּוֹב ַבּחוּצוֹת ַוּב ָבּ ִתּים׃
ם־ליְּ וָ נִ ים ִכּי יְ שׁוּבוּן
הוּדים ְוגַ ַ
ם־ליְּ ִ
אתי גַּ ַ
 21יַ ַﬠן ָק ָר ִ
יח׃
ל־ה ֱאל ִֹהים ְו ֶה ֱא ִמינוּ ַב ֲאדֹנֵ ינוּ יֵ שׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶא ָ
רוּשׁ ַליְ ָמה וַ ֲאנִ י
רוּח ַל ֲהלֹ יְ ָ
ל־פּי ָה ַ
ְ 22ו ַﬠ ָתּה ִהנְ נִ י ְמ ֻמ ָשַּׁ ﬠ ִ
יִק ֵרנִ י ָשׁם׃
ר־מה ְ
לֹא יָ ַד ְﬠ ִתּי ְדּ ַב ָ
ל־ﬠיר וָ ִﬠיר
ר־רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ יְ נַ ֵבּא ָﬠ ַלי ְבּ ָכ ִ
ַ
זוּל ִתי ֲא ֶשׁ
ָ 23
י־כ ָב ִלים וַ ֲח ָב ִלים נָ כֹנוּ ִלי׃
ֵלאמֹר ִכּ ְ
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ֲ 24א ָבל־נַ ְפ ִשׁי לֹא ִת ַיקר ִלי ִמ ִתּ ָתּהּ ְל ַמ ַﬠן ַמלֵּ א ְו ַכלֵּ ה
שׁוּﬠ
שּׂוּמה ָﬠ ַלי ֵמ ֵאת ָה ָאדוֹן יֵ ַ
ת־פּ ֻק ָדּ ִתי ַה ָ
רוּצ ִתי ְו ֶא ְ
ת־מ ָ
ֶא ְ
שׂרת ֶח ֶסד ֱאל ִֹהים׃
ת־בּ ַ
יﬠ ֶא ְ
הוֹד ַ
ְל ִ
ְ 25ו ַﬠ ָתּה ִהנֵּ ה־נָ א יָ ַד ְﬠ ִתּי ִכּי ַא ֶתּם ֻכּלְּ ֶכם ֲא ֶשׁר ִבּ ֵימי
ת־מ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים ִכּי
הוֹר ִיתי ֶא ְת ֶכם ֶא ַ
ַמ ֲה ָל ַכי ַוּמ ָסּ ַﬠי ֵ
ת־פּנָ י׃
לֹא־ת ִֹספוּן עוֹד ִל ְראוֹת ֶא ָ
ל־כּן ֵﬠד ֲאנִ י ַהיּוֹם ִבּ ְפנֵ ֶיכם ִכּי־נָ ִקי ָאנ ִֹכי ִמ ְדּ ֵמי
ַ 26ﬠ ֵ
ֻכלְּ ֶכם׃
ת־ﬠ ַצת
הוֹד ְﬠ ִתּי ֶא ְת ֶכם ֶא ֲ
ִ 27כּי ֲאנִ י ִמ ְבּ ִלי ַכ ֵחד ָדּ ָבר ַ
ָה ֱאל ִֹהים ְכּ ֻת ָמּהּ׃
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ
ל־ה ֵﬠ ֶדר ֲא ֶשׁר ַ
ל־כּ ָ
ִ 28שׁיתוּ ִל ְבּ ֶכם ֲﬠ ֵל ֶיכם ְו ַﬠ ָ
ת־ﬠ ַדת ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר
ֲה ִק ְימ ֶכם ְל ַמנְ ִהיגִ ים לוֹ ִל ְרעוֹת ֶא ֲ
ָקנָ ה־לוֹ ְבּ ָדמוֹ׃
י־ט ֶרף ֲא ֶשׁר
מוֹתי ְיִפּלוּ ָב ֶכם זְ ֵא ֵב ֶ
ֲ 29אנִ י יָ ַד ְﬠ ִתּי ִכּי ַא ֲח ֵרי ִ
ל־ה ֵﬠ ֶדר לֹא־יַ ֲחמֹלוּ׃
ַﬠ ָ
ם־כּי יָ קוּמוּ ִמ ִקּ ְר ְבּ ֶכם ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר ַתּ ְה ֻפּכוֹת יְ ַד ֵבּרוּ
 30גַּ ִ
יהם׃
ת־ה ַתּ ְל ִמ ִידים ַא ֲח ֵר ֶ
ְל ַה ְתעוֹת ֶא ַ
יוֹמם וָ ַליְ לָ ה ֲאנִ י
ל־כּן עוּרוּ ְוזִ ְכרוּ ִכּי ָשׁלֹשׁ ָשׁנִ ים ָ
ַ 31ﬠ ֵ
הוֹכח ֵוּמ ַא ֵמּץ ֶאת־כֹּל׃
עוֹתי לֹא ָח ַד ְל ִתּי ֵמ ַ
ְב ִד ְמ ַ
ְ 32ו ַﬠ ָתּה ָא ַחי ִהנְ נִ י ַמ ְפ ִקיד ֶא ְת ֶכם ְבּיַ ד ָה ֱאל ִֹהים ְוּד ַבר
ַח ְסדּוֹ ֲא ֶשׁר־לוֹ ַהכּ ַֹח ַל ֲה ִק ְימ ֶכם ְו ָל ֵתת ָל ֶכם נַ ֲח ָלה ְבּ ֶק ֶרב
דוֹשׁים׃
ל־ה ְקּ ִ
ָכּ ַ
ל־אישׁ׃
וּשׂ ָמלֹת לֹא ִב ַקּ ְשׁ ִתּי ֵמ ֵאת ָכּ ִ
ֶ 33כּ ֶסף וְ זָ ָהב ְ
ְ 34ו ַא ֶתּם ֲהלֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי ַבּ ֲﬠ ִדי ְוּב ַﬠד ֲא ֶשׁר ָהיוּ ִﬠ ִמּי ֵאלֶּ ה
ְשׁ ֵתּי יָ ַדי ָﬠשׂוּ ִמ ְחיָ ה׃
י־א יַ ֲﬠבֹד ִאישׁ ְו ָﬠשׂה
ִ 35כּי ַבּכֹּל וָ כֹל ֶה ְר ֵא ִיתי ֶא ְת ֶכם ִכּ ַ
ם־לנֶ ֶפשׁ ָה ֶא ְביוֹן ְו ָהיוּ ָל ֶכם ְלזִ ָכּרוֹן
אכה ְלנַ ְפשׁוֹ ְוגַ ְ
ַב ְמּ ָל ָ
שׁוּﬠ ִכּי־הוּא ָא ַמר טוֹב נְ תֹן ִמ ָקּ ַחת׃
ִדּ ְב ֵרי ָה ָאדֹן יֵ ַ
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ם־כּלָּ ם יַ ְח ָדּו׃
ל־בּ ְר ָכּיו וַ יִּ ְת ַפּלֵּ ל ִﬠ ֻ
ְ 36כּ ַכלֹּתוֹ ְל ַד ֵבּר ָכּ ַרע ַﬠ ִ
ארי פוֹלוֹס
ל־צוְּ ֵ
ְ 37ו ֵהם ֻכּלָּ ם ָבּכוּ ַה ְר ֵבּה ֶב ֶכה וַ יִּ ְפּלוּ ַﬠ ַ
וַ יִּ ָשּׁקוּהוּ׃
ל־ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר
ל־ל ָבּם ַﬠ ַ
יוֹתר נֶ ֶﬠ ְצבוּ ֶא ִ
ְ 38ו ֵ
ת־פּנָ יו וַ יֵּ ְלכוּ ַא ֲח ָריו
ֹא־יוֹסיפוּן עוֹד ִל ְראוֹת ֶא ָ
ִ
ִכּי ל
ד־ה ְסּ ִפינָ ה וַ יְ ַשׁלְּ חוּהוּ׃
ַﬠ ַ
וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי נִ ְפ ַר ְדנוּ ֵמ ֶהם וַ נַּ ֲﬠבֹר ָבּ ֳאנִ יָּ ה ָבּאנוּ ֶדּ ֶר
יְ ָשׁ ָרה ֶאל־קוֹס ְוּביוֹם ַה ָמּ ֳח ָרת ֶאל־רוֹדוֹס ִוּמ ָשּׁם
ל־פּ ָטּ ָרה׃
ֶא ַ
ינוּקיָ א
ל־פּ ְ
ָ 2שׁם ָמ ָצאנוּ ֳאנִ יָּ ה ִמ ְת ַﬠ ֶתּ ֶדת ַל ֲהלֶֹ א ִ
ד־בּהּ וַ נַּ ֲﬠבֹר׃
וַ נֵּ ֶר ָ
ְ 3ו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַקף ָלנוּ ָה ִאי ַק ְפרוֹס ֲא ֶשׁר ֲﬠזַ ְבנֻ הוּ
י־שׁם ה ֲֹﬠלָ ה
יﬠ ֶאל־צוֹר ִכּ ָ
ל־סוּריָ א וַ נַּ גִּ ַ
ְ
ֹאלנוּ נָ ִטינוּ ֶא
ִל ְשׂמ ֵ
הוּבא ָב ֳאנִ יָּ ה׃
ַה ַמּ ָשּׂא ֲא ֶשׁר ָ
ת־ה ַתּ ְל ִמ ִידים יָ ַשׁ ְבנוּ ָשׁם ִﬠ ָמּ ֶהם
 4וַ ֲאנַ ְחנוּ ְבּ ָמ ְצ ֵאנוּ ֶא ַ
רוּח
יהם ָה ַ
נוֹח ֲﬠ ֵל ֶ
ִשׁ ְב ַﬠת יָ ִמים ְו ֵהם ָא ְמרוּ ֶאל־פּוֹלוֹס ְבּ ַ
ירוּשׁ ָליִם׃
ִכּי לֹא־יַ ֲﬠ ֶלה ִל ָ
 5וַ יְ ִהי ִכּי ָמ ְלאוּ ָלנוּ יְ ֵמי ִשׁ ְב ֵתּנוּ יָ ָצאנוּ ָל ֶל ֶכת ְבּ ַשׁלְּ ָחם
ל־החוֹף
ד־מחוּץ ָל ִﬠיר וְ ַﬠ ַ
יהם ַﬠ ִ
יהם ְוּבנֵ ֶ
א ָֹתנוּ ֻכלָּ ם ִﬠם־נְ ֵשׁ ֶ
ָכּ ַר ְﬠנוּ יַ ְח ָדּו וַ נִּ ְת ַפּלָּ ל׃
ת־ר ֵﬠהוּ וַ יָּ ַר ְדנוּ ָב ֳאנִ יָּ ה ְו ֵהם ָשבוּ ְל ֵב ָיתם׃
 6וַ נְּ ָב ֶרִ אישׁ ֶא ֵ
ל־ﬠכּוֹ ָשׁם ָשׁ ַא ְלנוּ
ת־דּ ְר ֵכּנוּ ִמצֹּר וַ נָּ בֹא ֶא ַ
 7וַ נַּ ַﬠשׂ ֶא ַ
ִל ְשׁלוֹם ָה ַא ִחים וַ נֵּ ֶשׁב ִﬠ ָמּם יוֹם ֶא ָחד׃
ִ 8וּמ ָמּ ֳח ָרת ֲאנַ ְחנוּ ֲא ֶשׁר ָהיִינוּ ִאם פּוֹלוֹס יָ ָצאנוּ וַ נֵּ ֶל
ילפּוֹס ַה ְמ ַב ֵשּׂר ְוהוּא
ל־בּית ִפּ ִ
ל־ק ְס ִרין ֲא ֶשׁר ָשׁם ָבּאנוּ ֶא ֵ
ֶא ִ
ֶא ָחד ֵמ ַה ִשּׁ ְב ָﬠה וַ נֵּ ֶשׁב ִﬠמּוֹ׃
ְ 9ולוֹ ַא ְר ַבּע ָבּנוֹת ְבּתוּלוֹת ְו ֵהן ִמ ְתנַ ְבּאוֹת׃
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 10וַ יְ ִהי ְכּ ִשׁ ְב ֵתּנוּ פֹה יָ ִמים ֲא ָח ִדים ְונָ ִביא ֶא ָחד יָ ַרד
וּשׁמוֹ ֲאגָ בוֹס׃
יהוּדה ְ
ַﬠד־כֹּה ִמ ָ
ת־אזוֹר פּוֹלוֹס וַ יֶּ ְא ָסר־בּוֹ
ְ 11והוּא ָבא ֵא ֵלינוּ וַ יִּ ַקּח ֶא ֵ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ָכּ ָכה
ֹאמר כֹּה ָא ַמר ַ
ת־רגְ ָליו וַ יּ ֶ
ֶאת־יָ ָדיו ְו ֶא ַ
ת־ה ִאישׁ ֲא ֶשׁר־לוֹ ָה ֵאזוֹר
ירוּשׁ ַליִם ֶא ָ
הוּדים ִבּ ָ
יַ ַא ְסרוּ ַהיְּ ִ
ַהזֶּ ה ְו ִה ְסגִּ ֻירהוּ ִבּ ֵידי ַהגּוֹיִם׃
ת־פּנָ יו ֲאנַ ְחנוּ ְו ַאנְ ֵשׁי
ְ 12ל ֵשׁ ַמע ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ִחלִּ ינוּ ֶא ָ
ירוּשׁ ָליִם׃
ָה ִﬠיר ִכּי־יֶ ְח ַדּל ֵמ ֲﬠלוֹת ִל ָ
 13וּפוֹלוֹס ָﬠנָ ה ָל ָמּה ַת ֲﬠשׂוּ כֹה ִכּי ִת ְבכּוּ וְ ַת ְכ ִאיבוּ
ֹא־רק ָל ֵתת גֵּ ִוי ְלא ְֹס ִרים ִכּי
ת־ל ִבּי וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י נָ כוֹן ל ַ
ֶא ִ
ד־שׁם
ירוּשׁ ַליִם ְבּ ַﬠ ֵ
ִאם־גַּ ם לְ ַה ְק ִריב נַ ְפ ִשׁי ִל ְמ ִמ ִיתים ִבּ ָ
שׁוּﬠ׃
ָה ָאדוֹן יֵ ַ
ֹאמר ְרצוֹן
ֹא־א ָבה ִל ְשׁמ ַֹﬠ וַ נַּ ֲח ֵרשׁ ִמ ֶמּנּוּ וַ נּ ַ
 14וַ יְ ִהי ִכּי ל ָ
יְ הוָֹה יֵ ָﬠ ֶשׂה׃
ת־א ֶשׁר ָלנוּ וַ נִּ ַסּע
ְ 15ו ַא ֲח ֵרי ַהיָּ ִמים ָה ֵאלֶּ ה נָ ָשׂאנוּ ֶא ֲ
רוּשׁ ָליִם׃
ַל ֲﬠלוֹת יְ ָ
ם־תּ ְל ִמ ִידים ֲא ָח ִדים ִמ ִקּ ְס ִרין ְו ֵאלֶּ ה
 16וַ יַּ ֲﬠלוּ ִﬠ ָמּנוּ גַ ַ
יּוֹאל
רוֹסי ְוהוּא ַתּ ְל ִמיד זָ ֵקן וַ ֶ
ת־מנָ סוֹן ַה ַקּ ְפ ִ
ֵה ִביאוּ ִא ָתּם ֶא ְ
ָה ִאישׁ וַ יִּ ְתּנֵ נוּ ָל ֶשׁ ֶבת ִﬠמּוֹ׃
רוּשׁ ַליְ ָמה ִק ְבּלוּנוּ ָה ַא ִחים ְבּ ִשׂ ְמ ָחה׃
 17וַ יְ ִהי ְכּב ֵֹאנוּ יְ ָ
ל־הזְּ ֵקנִ ים
ִ 18וּמ ָמּ ֳח ָרת ְל ָק ָחנוּ פוֹלוֹס וַ נֵּ ֶלֶ אל־יַ ֲﬠקֹב ְו ָכ ַ
ם־הם ָבּאוּ׃
גַּ ֵ
יהם
י־כן ֵה ֵחל ְל ַס ֵפּר ְבּ ָאזְ נֵ ֶ
 19וַ יִּ ְשׁ ַאל ָל ֶהם ְל ָשׁלוֹם ְו ַא ֲח ֵר ֵ
ד־כּלֵּ ה ֶאת ֲא ֶשׁר ִהגְ ִדּיל ָה ֱאל ִֹהים ַל ֲﬠשׂוֹת ְבּ ֶק ֶרב
ֵמ ָה ֵחל וְ ַﬠ ַ
ַהגּוֹיִם ַבּ ֲﬠב ָֹדתוֹ ֲא ֶשׁר ֲﬠ ָבדוֹ׃
ֹאמרוּ ֵא ָליו ֲהלֹא ר ֶֹאה
ת־ה ֱאל ִֹהים וַ י ְ
 20וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ וַ יְ ָב ְרכוּ ֶא ֲ
הוּדים ָהיוּ ְל ַמ ֲא ִמינִ ים
ן־היְּ ִ
ַא ָתּה ָא ִחינוּ ִכּי ַכ ָמּה ֲא ָל ִפים ִמ ַ
דוֹלה׃
תּוֹרה ְבּ ִקנְ ָאה גְ ָ
יקים ַבּ ָ
ְו ֻכלָּ ם ַמ ֲחזִ ִ
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הוּדים
ל־היְּ ִ
ת־כּ ַ
ְ 21ו ֵהם ָשׁ ְמעוּ ָﬠ ֶליִ כּי ַא ָתּה ִל ַמּ ְד ָתּ ֶא ָ
ם־כּי ָא ַמ ְר ָתּ
משׁה ְוגַ ִ
יּוֹשׁ ִבים ְבּ ֶק ֶרב ַהגּוֹיִם ָלסוּר ֵמ ַא ֲח ֵרי ֶ
ַה ְ
תּוֹרה לֹא יֵ ֵלכוּ׃
יהם ְוּב ַד ְר ֵכי ַה ָ
ת־בּנֵ ֶ
ֲא ֶשׁר לֹא יָ מוּלוּ ֶא ְ
את׃
י־ב ָ
יִשׁ ְמעוּן ִכּ ָ
ְ 22ו ַﬠ ָתּה ַמה־נַּ ֲﬠ ֶשׂה ִכּי ָשׁמ ַֹﬠ ְ
ֹאמר ֵא ֶלי יֶ ְשׁנָ ם ִא ָתּנוּ ַא ְר ָבּ ָﬠה
ָ 23ל ֵכן ֲﬠ ֵשׂה ַכּ ֲא ֶשׁר נ ַ
יהם׃
ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר נֶ ֶדר נְ זִ ִירים ֲﬠ ֵל ֶ
ם־א ָתּה ִא ָתּם ִוּמ ִכּ ְיס
 24א ָֹתם ְק ָחה ֵא ֶליְ ו ִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ָתּ גַּ ַ
ת־שׂ ַﬠר נִ זְ ָרם ָוּבזֶ ה יֵ ְדעוּ ֻכלָּ ם ִכּי
ִתּ ֵתּן ָל ֶהם ֲא ֶשׁר יְ גַ לְּ חוּ ֶא ְ
ם־א ָתּה
מוּﬠת ָשׁ ְוא ִהיא ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ ָﬠ ֶליַ בּ ֲא ֶשׁר גַּ ַ
־שׁ ַ
ַא ְ
תּוֹרה׃
ל־ה ָכּתוּב ַבּ ָ
ִת ְשׁמֹר ַל ֲﬠשׁוֹת ְכּ ָכ ַ
ְ 25ו ַﬠל־אֹדוֹת ַהגּוֹיִם ַה ַמּ ֲא ִמינִ ים ֲאנַ ְחנוּ ְכּ ָבר ִצוִּ ינוּ
יִשׁמֹרוּ וְ ַרק ָיִבּ ְדלוּ
ל־אלֶּ ה לֹא ְ
ת־כּ ֵ
ם־ה ֵסּ ֶפר ִכּי ֵהם ֶא ָ
ִﬠ ַ
ן־הנִּ ֻא ִפים׃
ן־הנֶּ ֱחנָ ק ִוּמ ַ
ן־ה ָדּם ִוּמ ַ
ילים ִוּמ ַ
ִמזִּ ְב ֵחי ֱא ִל ִ
ת־ה ֲאנָ ִשׁים וַ יִּ ְת ַק ֵדּשׁ ִא ָתּם ִמ ָמּ ֳח ָרת וַ יָּ בֹא
 26וַ יִּ ַקּח פּוֹלוֹס ֶא ָ
י־מ ְלאוּ יְ ֵמי ָט ֳה ָר ָתם ְועוֹד
ל־ה ִמּ ְק ָדּשׁ ְל ַהגִּ יד ִכּ ָ
ִﬠ ָמּ ֶהם ֶא ַ
ת־ק ְר ָבּנוֹ׃
יהם ַרק ְל ָה ִביא ִאישׁ ִאישׁ ֶא ָ
ֲﬠ ֵל ֶ
הוּדים ֲא ֶשׁר ֵמ ַא ְסיָ א
ִ 27בּ ְמלֹאת ִשׁ ְב ַﬠת ַהיָּ ִמים וַ יִּ ְר ֻאהוּ ַהיְּ ִ
ל־ה ָהמוֹן וַ יִּ ְשׁ ְלחוּ־בוֹ
ת־כּ ֶ
עוֹררוּ ֶא ָ
ל־ה ִמּ ְק ָדּשׁ וַ יְ ְ
ִכּי ָבא ֶא ַ
יהם׃
ֶאת־יְ ֵד ֶ
יִשׂ ָר ֵאל חוּשׁוּ ְל ֶﬠזְ ָרה ִהנֵּ ה ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר
 28וַ יִּ זְ ָﬠקוּ ַאנְ ֵשׁי ְ
תּוֹרה
ל־מקוֹם בֹּאוֹ הוּא ְמלַ ֵמּד ָס ָרה ַל ֲה ִס ָירם ֵמ ָה ָﬠם ֵמ ַה ָ
ְבּ ָכ ְ
ל־ה ִמּ ְק ָדּשׁ וַ יְ ַט ֵמּא
ֵוּמ ַה ָמּקוֹם ַהזֶּ ה ְו ַﬠ ָתּה עוֹד ֵה ִביא יְ וָ נִ ים ֶא ַ
ת־ה ָמּקוֹם ַה ָקּדוֹשׁ ַהזֶּ ה׃
ֶא ַ
רוֹפימוֹס ָה ֶא ְפ ִסי ִמ ְת ַהלֵּ ִ ﬠמּוֹ
ת־ט ִ
ִ 29כּי ִל ְפנֵ י זֶ ה ָראוּ ֶא ְ
ל־ה ִמּ ְק ָדּשׁ׃
יאהוּ גַ ם ֶא ַ
ָבּ ִﬠיר וַ יַּ ְח ְשׁבוּ ִכּי־פוֹלוֹס ֱה ִב ָ
ל־ה ָﬠם ִה ְת ַק ָבּצוּ וַ יִּ ְת ְפּשׂוּ
ל־ה ִﬠיר ְו ָכ ָ
 30וַ ִתּ ְר ַﬠשׁ ָכּ ָ
חוּצה ְו ַה ְדּ ָלתוֹת
ֶאת־פּוֹלוֹס וַ יִּ ְס ָחבוּהוּ ִמתּוַֹ ה ִמּ ְק ָדּשׁ ַה ָ
ן־רגַ ע ֻסגָּ רוּ׃
ִבּ ֶ
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רוּשׁ ַליִם
 31וַ יְ ִהי ִכּי ָא ְמרוּ ַל ֲה ִמיתוֹ וַ יֻּגַּ ד ְל ַשׂר ָה ֶא ֶלף ִכּי יְ ָ
קוֹמ ָמה׃
ֻכלָּ ה ִה ְת ָ
ְ 32והוּא ִה ְצ ִבּיא ִמ ְבּ ִלי־בוֹשׁ ֶח ֶבל ַאנְ ֵשׁי ָצ ָבא וְ ָשׂ ֵרי ֵמאוֹת
ת־אנְ ֵשׁי
ר־ה ֶא ֶלף ְו ֶא ַ
ת־שׂ ָ
וַ יָּ ָרץ ֶאל־תּוָֹ ה ָﬠם ְו ֵהם ָראוּ ֶא ַ
ַה ָצּ ָבא וַ יַּ ְח ְדּלוּ ֵמ ַהכּוֹת ֶאת־פּוֹלוֹס׃
ר־ה ֶא ֶלף ִה ְק ִריב וַ יַּ ֲחזֶ ק־בּוֹ וַ יְ ַצו ְל ָא ְסרוֹ ִבּ ְשׁנַ יִם
ְ 33ו ַשׂ ָ
ְכּ ָב ִלים וַ יִּ ְשׁ ַאל ִמי הוּא־זֶ ה ַוּמזֶּ ה ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה׃
 34וַ יַּ ַﬠן ָה ָﬠם וַ יִּ ְק ְראוּ ֵאלֶּ ה כֹה ְו ֵאלֶּ ה כֹה ְויַ ַﬠן ֲא ֶשׁר לֹא
ל־כּן ִצוָּ ה
יָ כוֹל ְל ַה ִצּיל ָדּ ָבר ַל ֲא ִמתּוֹ ִכּי ַרב ַה ָשּׁאוֹן ַﬠ ֵ
צוּדה׃
ל־ה ְמּ ָ
יאהוּ ֶא ַ
ַל ֲה ִב ֵ
ל־ה ַמּ ֲﬠלוֹת נְ ָשׂ ֻאהוּ ַאנְ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא ְל ַפלְּ טוֹ
יﬠם ֶא ַ
ְ 35בּ ַהגִּ ָ
ִמ ִתּגְ ַרת ָה ָﬠם ִכּי ָﬠ ְצ ָמה ְמאֹד׃
ם־רב ִה ְתר ְֹצצוּ ַא ֲח ָריו ְבּ ָק ְר ָאם ַה ֲח ֵרם אֹתוֹ׃
ִ 36כּי ַﬠ ָ
צוּדה ְוהוּא ָא ַמר
הוּבא פוֹלוֹס ֶאל־תּוַֹ ה ְמּ ָ
 37וַ יְ ִהי ֶט ֶרם ָ
ֹאמר
ר־מה וַ יּ ֶ
ר־ה ֶא ֶלף ֲה ִת ְתּנֵ נִ י ְל ַד ֵבּר ֵא ֶליְ דּ ַב ָ
ל־שׂ ָ
ֶא ַ
יוֹד ַﬠ ַא ָתּה ְל ַד ֵבּר יְ וַ נִ ית׃
ֲה ֵ
ַ 38ה ֵאינְ ַ א ָתּה ִאישׁ ִמ ְצ ַריִם ַההוּא ֲא ֶשׁר זֶ ה ִמ ָקּרוֹב ֵה ִקים
יּוֹצא ַא ְר ַבּ ַﬠת ֲא ָל ִפים ַאנְ ֵשׁי ָד ִמים ַא ֲח ָריו ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה׃
ֶמ ֶרד וַ ֵ
הוּדי יְ ִליד ִﬠיר ַט ְרסוֹס
י־אנִ י יְ ִ
ֹאמר פּוֹלוֹס לֹא ִכּ ֲ
 39וַ יּ ֶ
יקיָ א ְו ָאנ ִֹכי ֲא ַב ֶקּ ְשְׁ תּנֵ נִ י־נָ א
יל ְ
ֶאזְ ַרח ִﬠיר ְמ ֻהלָּ ָלה ְבּ ִק ִ
ל־ה ָﬠם׃
ְל ַד ֵבּר ֶא ָ
ל־ה ַמּ ֲﬠלוֹת וַ יְ נ ֵֹפף
ְ 40וּב ֵתת אֹתוֹ ְל ַד ֵבּר ִה ְתיַ ֵצּב פּוֹלוס ַﬠ ַ
יהם
דוֹלה וַ יְ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
יָ דוֹ ֶאל־מוּל ָה ָﬠם וַ ְתּ ִהי ֻד ִמיָּ ה גְ ָ
ְבּ ִﬠ ְב ִרית לֵ אמֹר׃
ֲאנָ ִשׁים ַא ִחים ְו ָאבוֹת ִשׁ ְמעוּ־נָ א וַ ֲא ַד ֵבּ ָרה ְל ַמ ַﬠן
ִל ְפנֵ ֶיכם ֶא ְצ ַט ָדּק׃
יּוֹסיפוּ עוֹד
יהם וַ ִ
ְ 2כּ ָשׁ ְמ ָﬠם ִכּי ְב ִﬠ ְב ִרית יְ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
ְל ַה ֲח ִרישׁ ְוהוּא ָא ָמר׃
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יקיָ א יֻ לַּ ְד ִתּי פֹה
יל ְ
הוּדי ֲאנ ִֹכי ְבּ ִﬠיר ַט ְרסוֹס ְבּ ִק ִ
ִ 3אישׁ־יְ ִ
תוֹרת
מּוּדי ַ
יאל וַ יְ ַמ ְל ֵאנִ י ִל ֵ
ָבּ ִﬠיר ַהזֹּאת גֻּ ַדּ ְל ִתּי ְל ַרגְ לֵ י גַ ְמ ִל ֵ
יִיתי ְמ ַקנֵּ א ֵלאל ִֹהים ַכּ ֲא ֶשׁר
ם־ה ִ
יה גַּ ָ
ל־ח ֶקּ ָ
בוֹתינוּ ְל ָכ ֻ
ֲא ֵ
ִהנְּ ֶכם ַא ֶתּם ַהיּוֹם ֻכּלְּ ֶכם׃
ד־ל ָמּוֶ ת וַ ֲאנָ ִשׁים
ת־ה ֶדּ ֶרַ הזֶּ ה ַﬠ ַ
ְ 4ו ָאנ ִֹכי ָר ַד ְפ ִתּי ֶא ַ
גַּ ם־נָ ִשׁים ָא ַס ְר ִתּי וָ ֶא ְתּנֵ ם ְבּ ֵבית ַה ֶכּ ֶלא׃
ל־בּית
ם־הכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל וְ ָכ ֵ
ידוּן־לי גַּ ַ
ִ
ַ 5כּ ֲא ֶשׁר כֹּה־יְ ִﬠ
ל־ה ַא ִחים ֶל ֶל ֶכת
יהם ֶא ָ
רוֹת ֶ
צוּ־לי ְבּ ִאגְּ ֵ
ַהזְּ ֵקנִ ים ֲא ֶשׁר ִא ְמּ ִ
ירוּשׁלַ יִם ְל ַמ ַﬠן
סוּרים ִל ָ
ם־מ ָשּׁם ֲא ִ
יאם גַּ ִ
ְל ַד ֶמּ ֶשׂק ַל ֲה ִב ָ
יֵ ָﬠנֵ שׁוּ׃
ֲ 6אנִ י ַב ֶדּ ֶרָ קרוֹב ְלבֹא ַד ָמּ ֶשׂק וְ ִהנֵּ ה ַבּ ֲח ִצי ַהיּוֹם ִפּ ְתאֹם
אוֹר גָּ דוֹל ִמ ָשּׁ ַמיִם נָ גַ הּ ָﬠלַ י וַ יְ ֻס ֵבּנִ י׃
 7וָ ֶאפֹּל ַא ְר ָצה וָ ֶא ְשׁ ַמע קוֹל ִמ ַדּ ֵבּר ֵא ָלי ָשׁאוּל ָשׁאוּל ָל ָמּה
ִתּ ְר ְדּ ֵפנִ י׃
שׁוּﬠ ַהנָּ ְצ ִרי
ֹאמר ֵא ַלי ֲאנִ י יֵ ַ
 8וָ ַא ַﬠן ָאנִ י ִמי ַא ָתּה ֲאדֹנִ י וַ יּ ֶ
ֲא ֶשׁר ַא ָתּה ְמ ַר ֵדּף׃
ת־הקּוֹל
ת־האוֹר וַ יִּ ָיראוּ ַרק ֶא ַ
 9וַ ֲא ֶשׁר ָהיוּ ִﬠ ִמּי ָראוּ ֶא ָ
ַה ְמ ַד ֵבּר ֵא ַלי לֹא ָשׁ ֵמעוּ׃
ֹאמר ָה ָאדוֹן ֵא ַלי קוּם
 10וָ א ַֹמר ָוּמה ֵאפוֹא ֶא ֱﬠ ֶשׂה ֲאדֹנִ י וַ יּ ֶ
וָ ֵלְ ל ַד ֶמּ ֶשׂק ְו ָשׁם יֻ גַּ ד ְל כֹּל ֲא ֶשׁר ְתּ ֻצוֶּ ה ַל ֲﬠשׂוֹת׃
י־כהוּ ִמ ְפּנֵ י נֹגַ הּ ָהאוֹר
 11וַ ֲאנִ י לֹא־יָ כ ְֹל ִתּי ִל ְראוֹת ְבּ ֵﬠינַ י ִכ ָ
וַ יַּ נְ חוּנִ י ְביָ ד ַהה ְֹל ִכים ִﬠ ִמּי וָ ָאבֹא ְל ַד ָמּ ֶשׂק׃
תּוֹרה ְו ָרצוּי
וּשׁמוֹ ֲחנַ נְ יָ ה יְ ֵרא ֱאל ִֹהים ְכּ ִפי ַה ָ
ְ 12ו ָשׁם ִאישׁ ְ
הוּדים ַהיּ ְֹשׁ ִבים ָשׁם׃
ל־היְּ ִ
ְל ָכ ַ
ֹאמר ָא ִחי ָשׁאוּל ְפּ ַקח ֵﬠינֶ י
ְ 13והוּא ָבא ֵא ַלי וַ יִּגַּ שׁ וַ יּ ַ
ְוּר ֵאה ְוּב ֶרגַ ע ַהזֶּ ה נִ ְפ ְקחוּ ֵﬠינַ י וָ ֶא ְר ֵאהוּ אֹתוֹ ְל ָפנָ י׃
ת־רצוֹנוֹ
בוֹתינוּ ָבּ ַחר ְבּ לָ ַד ַﬠת ֶא ְ
ֹאמר ֱאל ֵֹהי ֲא ֵ
 14וַ יּ ַ
ת־ה ַצּ ִדּיק ְו ִל ְשׁמ ַֹﬠ ֶאת־קוֹלוֹ ִמ ִפּיו׃
ְו ִל ְראוֹת ֶא ַ
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ל־ה ָא ָדם ַבּ ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר
ִ 15כּי ָהיֹה ִת ְהיֶ ה־לּוֹ לְ ֵﬠד נֶ גֶ ד ָכּ ָ
ָר ִא ָית וַ ֲא ֶשׁר ָשׁ ָמ ְﬠ ָתּ׃
ֹאתי
ְ 16ו ַﬠ ָתּה ָל ָמּה ִת ְת ַמ ְה ֵמ ַהּ קוּם ִה ָטּ ֵבל ְו ִה ְת ַר ֵחץ ֵמ ַחטּ ֶ
ְבּ ָק ְר ֲאְ בּ ֵשׁם ָה ָאדוֹן׃
רוּח
ירוּשׁ ַליִם וַ ֲאנִ י ִה ְת ַפּלַּ ְל ִתּי ַב ִמּ ְק ָדּשׁ ְו ַ
שׁוּבי ִל ָ
 17וַ יְ ִהי ְבּ ִ
יְ הוָֹה ְל ָב ָשׁ ְתנִ י׃
ירוּשׁ ַליִם ִכּי
חוּשׁה ַמ ֲה ָרה ִמ ָ
ָ
 18וָ ֵא ֶרא אֹתוֹ ְמ ַד ֵבּר ֵא ַלי
ֹא־יִקּחוּ׃
דוּתָ ﬠ ַלי ל ָ
ת־ﬠ ְ
ֶא ֵ
יטב ִכּי ֲאנִ י הוּא
יוֹד ִﬠים ֵה ֵ
 19וָ א ַֹמר ֲאדֹנִ י ֲהלֹא ֵהם ְ
י־ה ְכּנֵ ֶסת
אתי ְבּ ָב ֵתּי ְכ ָל ִאים ְוּב ָב ֵתּ ַ
ת־מ ֲא ִמינֶ יִ כּלֵּ ִ
ֲא ֶשׁר ֶא ַ
ִה ֵכּ ִיתים׃
ם־אנִ י ֲﬠ ַמ ְד ִתּי ָשׁם נָ ִט ִיתי
ם־ס ֵט ָפנוֹס ֵﬠ ְד גַּ ֲ
ְ 20וּב ִה ָשּׁ ֵפַ דּ ְ
ת־בּגְ ֵדי ְמ ַר ְצ ָחיו ֲאנִ י נָ ָט ְר ִתּי׃
יהם ַל ֲה ִמיתוֹ ְו ֶא ִ
ַא ֲח ֵר ֶ
ל־הגּוֹיִם ֲאנִ י ֶא ְשׁ ָל ֶח׃
ֹאמר ֵא ַלי ֵלִ כּי ַב ֶמּ ְר ַח ִקּים ֶא ַ
 21וַ יּ ֶ
קוֹלם וַ יִּ ְק ָראוּ
ד־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ְו ָאז נָ ְתנוּ ָ
 22וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ אֹתוֹ ַﬠ ַ
ל־פּנֵ י ָה ֲא ָד ָמה ֵאין לוֹ ַחיִּ ים׃
ִה ָכּ ֵחד ָיִכּ ֵחד ִאישׁ ָכּזֶ ה ֵמ ַﬠ ְ
יהם ְוּמ ַﬠ ְפּ ִרים ֶבּ ָﬠ ָפר
ת־בּגְ ֵד ֶ
 23וַ יְ ִהי ֵהם שׁ ֲֹאגִ ים וּפ ְֹשׁ ִטים ֶא ִ
ד־ל ָמ ְﬠ ָלה׃
ַﬠ ְ
צוּדה וְ ָשׁם ִצוָּ ה
 24וַ יְ ַצו ַשׂר ָה ֶא ֶלף ַל ֲה ִביאוֹ ֶאל־תּוַֹ ה ְמּ ָ
ל־מה
ָﬠ ָליו ְל ַﬠנּוֹתוֹ ְבּ ַמכּוֹת ַא ְכזְ ִריּוֹת ְל ַמ ַﬠן יִוָּ ַדע לוֹ ַﬠ ֶ
ָכּ ָכה ָﬠ ָליו ִה ְת ַרגָּ זוּ׃
ר־ה ֵמּ ָאה
ל־שׂ ַ
ֹאמר פּוֹלוֹס ֶא ַ
 25וַ יְ ִהי ְבּ ֵה ָא ְסרוֹ ְל ֵה ָﬠנוֹתוֹ וַ יּ ֶ
ַהנִּ ָצּב ָﬠ ָליו ַה ַאף ֻא ְמנָ ם יֶ שׁ־לָ ֶכם ָה ִר ְשׁיוֹן ְל ַﬠנּוֹת ֶאזְ ַרח
ֹא־דין ִוּמ ְשׁ ָפּט׃
רוֹמי ַוּמה־גַּ ם ְבּל ִ
ִ
ר־ה ֶא ֶלף
ל־שׂ ָ
ְ 26ו ַשׂר ַה ֵמּ ָאה ְבּ ָשׁ ְמעוֹ ָכזֹאת ִמ ַהר ֶא ַ
ם־א ַמר ְר ֵאה ָמה ַא ָתּה א ֵֹמר ַל ֲﬠשׂוֹת ִכּי ָה ִאישׁ
וַ יְ ַס ֶפּר־לוֹ ְוגַ ָ
רוֹמי הוּא׃
ַהזֶּ ה ֶאזְ ַרח ִ
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ר־לי ַה ֻא ְמנָ ם ִכּי
ֹאמר ֵא ָליו ֱא ָמ ִ
ר־ה ֶא ֶלף וַ יּ ַ
 27וַ יָּ בֹא ַשׂ ָ
ֹאמר ִכּ ְד ָב ֶר׃
רוֹמי ָא ָתּה וַ יּ ַ
ֶאזְ ַרח ִ
ר־ה ֶא ֶלף ָאנִ י ָקנִ ִיתי ִלי זְ כוּת ֶאזְ ָרח ָכּזֹאת ְבּ ֶכ ֶסף
 28וַ יַּ ַﬠן ַשׂ ָ
ָמ ֵלא וַ ֲאנִ י ֵה ִשׁיב פּוֹלוֹס ֲאנִ י גַּ ם־יֻ לַּ ְד ִתּי ָבהּ׃
ד־מ ֵה ָרה ִה ְרפּוּ ִמ ֶמּנוּ ַה ְמ ַב ְק ִשׁים ְל ַﬠנּוֹתוֹ ְו ַשׂר ָה ֶא ֶלף
ְ 29ו ַﬠ ְ
רוֹמי הוּא׃
ָפּ ַחד ְבּ ָשׁ ְמעוֹ ִכּי זֶ ה ֲא ֶשׁר ֲא ָסרוֹ ֶאזְ ַרח ִ
ת־ה ָדּ ָבר ַל ֲא ִמתּוֹ
ַ 30בּיּוֹם ָה ַא ֵחר נִ ְכ ַסף ְל ָב ֶרר־לוֹ ֶא ַ
הוּדים וַ יַּ ִתּ ֵירהוּ וַ יְ ַצו ְל ִה ְת ַא ֵסּף
ל־מה יַ ְר ִשׁיעוּ אֹתוֹ ַהיְּ ִ
ַﬠ ָ
הוֹריד ֶאת־פּוֹלוֹס
ל־ה ַסּנְ ֶה ְד ִרין ְוהוּא ִ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ָכ ַ
ָר ֵ
יהם׃
וַ יַּ ֲﬠ ִמ ֵדהוּ ִל ְפנֵ ֶ
ֹאמר ֲאנָ ִשׁים
ל־ה ַסּנְ ֶה ְד ִרין וַ יּ ַ
וּפוֹלוֹס נָ ַתן ֵﬠינָ יו ַﬠ ַ
ַא ִחים ֲאנִ י ְבּ ֵלב ָטהוֹר ִה ְת ַהלַּ ְכ ִתּי ִל ְפנֵ י ֱאל ִֹהים
ד־היּוֹם ַהזֶּ ה׃
ַﬠ ַ
ת־הע ְֹמ ִדים ָﬠ ָליו ְל ַהכֹּתוֹ
 2וַ ֲחנַ נְ יָ ה ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל ִצוָּ ה ֶא ָ
ל־פּיו׃
ַﬠ ִ
טוּח
ֹאמר ֵאלָ יו פּוֹלוֹס ְוא ְֹת יַ ֶכּה ֱאל ִֹהים ַא ָתּה ִקיר ַ
 3וַ יּ ֶ
תּוֹרה ְו ִהנֵּ ה ִצוִּ ָית
ל־פּי ַה ָ
ֵהן ַא ָתּה י ֵֹשׁב פֹּה ְל ָשׁ ְפ ֵטנִ י ַﬠ ִ
ֹא־מ ְשׁ ָפּט׃
ְל ַהכּ ִֹתי ְבּל ִ
ת־הכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל ֵלאל ִֹהים
ֹאמרוּ ָהע ְֹמ ִדים ָשׁם ֲהגַ ם ֶא ַ
 4וַ יּ ְ
ַא ָתּה ְמ ַקלֵּ ל׃
ֹאמר פּוֹלוֹס ַא ַחי לֹא יָ ַד ְﬠ ִתּי ִכּי הוּא ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל
 5וַ יּ ֶ
י־כתוּב ְונָ ִשׂיא ְב ַﬠ ְמּ לֹא ָתאֹר׃
ִכּ ָ
דּוּקים ִוּמ ְפ ַלגְ ָתּם
 6וּפוֹלוֹס יָ ַדע ִכּי ִמ ְפ ַלגְ ָתּם ָה ַא ַחת ַצ ִ
ֹאמר ְבּתוַֹ ה ַסּנְ ֶה ְד ִרין ֲאנָ ִשׁים
רוּשׁים וַ יִּ ֵתּן קוֹלוֹ וַ יּ ֶ
ַה ֵשּׁנִ ית ְפּ ִ
ל־תּ ְקוָ ִתי ִל ְת ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים
ן־פּרוּשׁ ְו ַﬠ ִ
ַא ִחים ֲאנִ י ָפּרוּשׁ ֶבּ ָ
ֲאנִ י ַל ִמּ ְשׁ ָפּט ֻהגָּ ְשׁ ִתּי׃
רוּשׁים ֵוּבין
ְ 7בּ ָא ְמרוֹ ָכזֹאת ָפּ ְר ָצה ְמ ִר ָיבה ֵבּין ַה ְפּ ִ
דּוּקים וְ ָה ֲא ֵס ָפה נִ ְק ְר ָﬠה ִל ְק ָר ִﬠים׃
ַה ַצּ ִ

23

348

ִמ ְפ ֲﬠלוֹת ַה ְשׁ ִליחים

23:8—23:18

דּוּקים ָא ְמרוּ ֵאין ְתּ ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים וְ ֵאין ַמ ְל ָא ִכים
ִ 8כּי ַה ַצּ ִ
ל־אלֶּ ה׃
רוּשׁים ָא ְמרוּ יֵ שׁ וָ יֵ שׁ ָכּ ֵ
רוּח ְו ַה ְפּ ִ
ף־אין ַ
ְו ַא ֵ
רוּשׁים ָﬠ ְמדוּ וַ יִּ ְתוַ ְכּחוּ
סּוֹפ ִרים ַה ְפּ ִ
 9וַ יָּ ָקם ָשׁאוֹן גָּ דוֹל ְו ַה ְ
רוּח
ֹאמרוּ ֵאין ֲאנַ ְחנוּ מ ְֹצ ִאים ָאוֶ ן ָבּ ִאישׁ ַהזֶּ ה ִאם כֹּה ַ
וַ יּ ְ
ל־אל ִֹהים׃
ִדּ ֶבּר ֵא ָליו אוֹ ַמ ְל ָאֲ אנַ ְחנוּ לֹא נָ ִריב ֶא ֱ
ר־ה ֶאלֶ ף ָדּ ַאג ְלפוֹלוֹס
י־חזַ ק ָה ִריב ְו ַשׂ ָ
 10וַ יְ ִהי ִכּ ָ
ת־אנְ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא ְל ַק ְחתּוֹ ִמ ֵבּינ ָֹתם
ן־יִט ְר ֻפהוּ ְב ַא ָפּם וַ יְ ַצו ֶא ַ
ֶפּ ְ
צוּדה׃
ל־ה ְמּ ָ
ְו ַל ֲה ִשׁבוֹ ֶא ַ
ֹאמר ֲחזָ ק ִכּי
ַ 11וּבלַּ יְ ָלה ַההוּא נִ ְר ָאה ֵא ָליו ָה ָאדוֹן וַ יּ ֶ
רוֹמי׃
ם־בּ ִ
ירוּשׁ ַליִם ֵכּן ְתּ ִﬠ ֵידנִ י גַּ ְ
ַכּ ֲא ֶשׁר ַה ִﬠיד ָֹת לִּ י ִבּ ָ
נוֹסדוּ וַ יִּ ְשׂאוּ ְב ָאלָ ה נַ ְפ ָשׁם
הוּדים ְ
יוֹמם וְ ַהיְּ ִ
 12וַ יְ ִהי ִבּ ְהיוֹת ָ
ם־ה ִמ ָיתם ֶאת־פּוֹלוֹס׃
יִשׁתּוּ ַﬠד ִא ֲ
ֹאכלוּ ְו ִאם ְ
ִאם י ְ
יוֹתר ֵמ ַא ְר ָבּ ִﬠים
בוּﬠת ָה ָא ָלה ַהזֹּאת ֵ
 13וַ יִּ ְהיוּ ַה ָבּ ִאים ִבּ ְשׁ ַ
ִאישׁ׃
ֹאמרוּ
ל־הזְּ ֵקנִ ים וַ יּ ְ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים ְו ֶא ַ
ל־ר ֵ
ְ 14ו ֵהם ָה ְלכוּ ֶא ָ
ל־פּינוּ ְמאוּם
בוּﬠת ָא ָלה ְל ִב ְל ִתּי בֹא ֶא ִ
ֲאנַ ְחנוּ נִ ְשׁ ַבּ ְﬠנוּ ִבּ ְשׁ ַ
ם־ה ַמ ְתנוּ ֶאת־פּוֹלוֹס׃
ַﬠד ִא ֵ
ר־ה ֶא ֶלף ִכּי
ל־כּן ַא ֶתּם ְו ַה ַסּנְ ֶה ְד ִרין ִא ְמרוּ ְל ַשׂ ָ
ַ 15ﬠ ֵ
יטב
יוֹר ֵידהוּ ָמ ָחר ֲאלֵ ֶיכם ְכּמוֹ ִאם ַא ֶתּם ֲח ֵפ ִצים לַ ֲחקֹר ֵה ֵ
ִ
ת־מ ְשׁ ָפּטוֹ ְו ִדינוֹ וַ ֲאנַ ְחנוּ נִ ְהיֶ ה נְ כֹנִ ים ַל ֲה ִמיתוֹ ְבּ ֶט ֶרם
ֶא ִ
יﬠ ֲא ֵל ֶיכם׃
יַ גִּ ַ
ן־אחוֹת פּוֹלוֹס וַ יְ ַמ ֵהר
 16וַ יִּ וָּ ַדע ְדּ ַבר ַה ְצּ ִדיָּ ה ַהזֹּאת ְל ֶב ֲ
צוּדה וַ יַּגֵּ ד ְלפוֹלוֹס׃
ל־ה ְמּ ָ
וַ יָּ בֹא ֶא ַ
ֹאמר לוֹ ְק ָחה
ל־א ָחד ִמ ָשּׂ ֵרי ַה ֵמּאוֹת וַ יּ ֶ
 17וַ יִּ ְק ָרא פוֹלוֹס ֶא ֶ
י־ד ָבר לוֹ
ר־ה ֶא ֶלף ִכּ ָ
ל־שׂ ָ
ת־הנַּ ַﬠר ַהזֶּ ה ְו ָה ֵבא אֹתוֹ ֶא ַ
ֶא ַ
ֵא ָליו׃
ֹאמר פּוֹלוֹס ָה ַא ִסּיר
ר־ה ֶא ֶלף וַ יּ ַ
ל־שׂ ָ
יאהוּ ֶא ַ
 18וַ יִּ ָקּ ֵחהוּ וַ יְ ִב ֵ
ת־הנַּ ַﬠר ַהזֶּ ה ְל ָפנֶ יַ בּ ֲא ֶשׁר
ְק ָר ַאנִ י ֵא ָליו וַ יְ ַב ְק ֵשׁנִ י ְל ָה ִביא ֶא ַ
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ָדּ ָבר לוֹ ְל ַהגִּ יד לָ ׃
 19וַ יֶּ ֱחזַ ק ַשׂר ָה ֶא ֶלף ְבּיָ דוֹ וַ יַּ ֵטּהוּ ַה ִצּ ָדּה וַ יִּ ְשׁ ָאלֵ הוּ
ה־דּ ָבר ָל ַאט ִﬠ ְמְּ לגַ לּוֹתוֹ ִלי׃
ַמ ָ
הוּדים ֵﬠ ָצה ַב ָסּ ֶתר ְל ַב ֵקּשׁ ֵמ ִא ְתּ
ֹה־ח ְבּלוּ ַהיְּ ִ
ֹאמר כּ ִ
 20וַ יּ ַ
ם־ח ֵפץ
ל־ה ַסּנְ ֶה ְד ִרין ְכּמוֹ ִא ָ
הוֹריד ֶאת־פּוֹלוֹס ָמ ָחר ֶא ַ
ְל ִ
ת־מ ְשׁ ָפּטוֹ ְו ִדינוֹ׃
יטב ֶא ִ
ַא ָתּה ַל ֲחקֹר ֵה ֵ
יוֹתר ֵמ ַא ְר ָבּ ִﬠים
ל־תּ ְשׁ ַמע ָל ֶהם ִכּי ֵ
ְ 21ו ַﬠ ָתּה ַא ָתּה ַא ִ
בוּﬠת ָא ָלה ְל ִב ְל ִתּי ָאכֹל
ֲאנָ ִשׁים יֶ ֶא ְרבוּ לוֹ ְו ֵהם נִ ְשׁ ְבּעוּ ִב ְשׁ ַ
מוּכנִ ים ְוּמיַ ֲח ִלים
ם־ה ִמ ָיתם אֹתוֹ ְו ַﬠ ָתּה ֵהם ָ
ְו ָשׁתוֹ ַﬠד ִא ֲ
מוֹ־פי׃
ְל ִ
ת־הנַּ ַﬠר וַ יְ ַצוֵּ הוּ ֵמ ַהגִּ יד ְל ִאישׁ
ר־ה ֶאלֶ ף ִשׁלַּ ח ֶא ַ
ְ 22ו ַשׂ ָ
הוֹדע אֹתוֹ׃
ת־א ֶשׁר ַ
ֶא ֲ
אתיִם ַאנְ ֵשׁי
ֹאמר ַה ֲﬠ ִמידוּ ָמ ַ
 23וַ יִּ ְק ָרא ִל ְשׁנֵ י ָשׂ ֵרי ֵמאוֹת וַ יּ ַ
לוּצים וּנְ כֹנִ ים ָל ֶל ֶכת ִל ִק ְס ִרין וְ ִשׁ ְב ִﬠים ָפּ ָר ִשׁים
ָצ ָבא ֲח ִ
יִהיוּ
ישׁית ַבּלַּ יְ ָלה ְ
אתיִם נ ְֹשׂ ֵאי ְר ָמ ִחים ַבּ ָשּׁ ָﬠה ַה ְשּׁ ִל ִ
ָוּמ ַ
נְ כֹנִ ים׃
יאהוּ
ם־בּ ֲהמוֹת ַמ ָשּׂא ָתּ ִביאוּ ָל ֵשׂאת ֶאת־פּוֹלוֹס ְו ַל ֲה ִב ֵ
 24גַּ ַ
יל ַיכס׃
ל־פּ ִ
ל־ה ֶפּ ָחה ֶא ִ
ָשׁ ֵלם ֶא ַ
 25וַ יִּ ְכתֹּב ִאגֶּ ֶרת ָוּבהּ ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה׃
יל ַיכס ַה ֶפּ ָחה ְו ַהנִּ ְכ ָבּד
ל־פּ ִ
יאס ֶא ִ
לוּס ַ
לוֹדיוֹס ִ
ִ 26מ ֶמּנִּ י ְק ְ
ד־מאֹד ְבּ ָר ָכה ְו ָשׁלוֹם׃
ַﬠ ְ
ֹאמרוּ
הוּדים ְתּ ָפשׂוּהוּ וַ יּ ְ
ת־ה ִאישׁ ַהזֶּ ה ֲא ֶשׁר ַהיְּ ִ
ֶ 27א ָ
ם־אנְ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא יַ ַﬠן ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי
ַל ֲה ִמיתוֹ אֹתוֹ ִה ַצּ ְל ִתּי ְבּ ַמ ֲה ִרי ִﬠ ַ
רוֹמי הוּא׃
י־אזְ ַרח ִ
ִכּ ֶ
יﬠים אֹתוֹ
ל־דּ ַבר ָמה ֵהם ַמ ְר ִשׁ ִ
ַ 28וּב ֲא ֶשׁר ָח ַפ ְצ ִתּי ְל ֵד ָﬠה ַﬠ ְ
ִה ְק ַר ְב ִתּיו ִל ְפנֵ י ַה ַסּנְ ֶה ְד ִרין׃
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תוֹר ָתם ֵהם
 29וָ ֶא ְשׁ ַמע ִכּי ַרק ַﬠל־אֹדוֹת ְדּ ַבר ִריב ְבּ ִח ְק ֵרי ָ
ר־אוֶ ן ִל ְהיוֹת ָר ָשׁע ָלמוּת אוֹ
ל־דּ ַב ָ
יﬠים אֹתוֹ וְ לֹא ַﬠ ְ
ַמ ְר ִשׁ ִ
ֲא ִסיר עֹנִ י ְבּ ַכ ְב ֵלי ַב ְרזֶ ל׃
 30וַ יְ ִהי ִכּי ֻהגַּ ד ִלי ֲא ֶשׁר כּוֹנְ נוּ ְל ַה ְשׁ ִחיתוֹ ִמ ַה ְר ִתּי
וּל ַד ֵבּר ְל ָפנֶ י
ת־שׂטנָ יו יָ ַﬠ ְד ִתּי ָלבֹא ְ
ְ
וָ ֶא ְשׁ ָל ֵחהוּ ֵא ֶליְ וגַ ם ֶא
ָשׁלוֹם׃
יאהוּ
 31וַ יִּ ְקחוּ ַאנְ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא ֶאת־פּוֹלוֹס ַכּ ֲא ֶשׁר ֻצוּוּ וַ יְ ִב ֻ
ל־אנְ ִט ַפּ ְט ִריס׃
ְבּעוֹד ַליְ ַלה ֶא ַ
ִ 32וּמ ָמּ ֳח ָרת נְ ָתנוּהוּ ַﬠל־יַ ד ַה ָפּ ָר ִשׁים ְו ֵהם ָשׁבוּ
צוּדה׃
ל־ה ְמּ ָ
ֶא ַ
ת־ה ִאגֶּ ֶרת ֶאל־יַ ד ַה ֶפּ ָחה
ל־ק ְס ִרין וַ יִּ ְתּנוּ ֶא ָ
ְ 33ו ֵאלֶּ ה ָבּאוּ ֶא ִ
ְוגַ ם ֶאת־פּוֹלוֹס ֶה ֱﬠ ִמידוּ ְל ָפנָ יו׃
 34וַ יְ ִהי ְבּ ָק ְראוֹ וַ יִּ ְשׁ ַאל ֵמ ֵאי־זוֹ ְמ ִדינָ ה הוּא וַ יִּ ְשׁ ַמע
יקיָ א הוּא׃
יל ְ
י־מ ִקּ ִ
ִכּ ִ
ם־שׂטנֶ י וַ יְ ַצו
ְ
ֹאמר ָאנ ִֹכי ֶא ְב ָחנְ ַ א ֲח ֵרי בֹא ֵהנָּ ה גַּ
 35וַ יּ ַ
הוֹרדוֹס׃
ְל ָשׁ ְמרוֹ ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ֲא ֶשׁר ְל ְ

24

ישּׁה יָ ִמים וַ יֵּ ֶרד ֲחנַ נְ יָ ה ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל
וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ֲח ִמ ָ
ְו ַהזְּ ֵקנִ ים ְו ִאישׁ ֶא ָחד י ֵֹד ַﬠ ַדּ ֵבּר ַט ְר ֻטלּוֹס ְשׁמוֹ וַ יִּ לֹּנוּ
ַﬠל־פּוֹלוֹס ִל ְפנֵ י ַה ֶפּ ָחה׃
ֹאמר ֲא ֶשׁר ַﬠל־יָ ְד
 2הוּא נִ ְק ָרא ְו ַט ְר ֻטלּוֹס ֵה ֵחל ְל ִשׂ ְטנוֹ וַ יּ ַ
ַה ְשׁ ֵקט ִוּב ְט ָחה ָלנוּ וַ ָתּבֹאנָ ה טוֹבוֹת ַה ְר ֵבּה ָל ָﬠם ַהזֶּ ה יַ ַﬠן
ִה ְשׂ ַכּ ְל ָתּ ַל ֲﬠשׂוֹת ִﬠ ָמּנוּ ְבּשׁוּם ֶשׂ ֶכל׃
יל ַיכס ַהנִּ ְכ ָבּד ְוּמ ָב ְר ִכים א ְֹת
מוֹדים ְלִ פּ ִ
ַ 3ﬠל־זֶ ה ֲאנַ ְחנוּ ִ
ל־מקוֹם׃
ְבּ ָכל־יוֹם ְוּב ָכ ָ
ל־כּן ֲא ַשׁ ְח ְר
יﬠַ ה ְר ֵבּה ַﬠ ֵ
אוּלם ְל ַמ ַﬠן ֲחדֹל ֵמהוֹגִ ֲ
ְ 4ו ָ
ְבּק ֶֹצר ִמלִּ ים ִכּי ִת ְשׁ ָמ ֵﬠנוּ ְבּרֹב ַח ְס ֶדּ׃
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ת־ה ִאישׁ ַהזֶּ ה ַכּ ֶדּ ֶבר יַ ֲהלְֹ מ ַשׁלַּ ח
ֲ 5אנַ ְחנוּ ָמ ָצאנוּ ֶא ָ
ל־ה ָא ֶרץ ְוהוּא ַמנְ ִהיג ְל ִמ ְפ ֶלגֶ ת
הוּדים ְבּ ָכ ָ
ל־היְּ ִ
ְמ ָדנִ ים ֵבּין ָכּ ַ
ַהנָּ ְצ ִרים׃
ת־ה ִמּ ְק ָדּשׁ וַ ֲאנַ ְחנוּ
ְ 6וגַ ם־הוּא ָח ַמס ְמזִ ָמּה ְל ַחלֵּ ל ֶא ַ
תוֹר ֵתנוּ׃
ֹאמר ַל ֲﬠשׂוֹת בּוֹ ִמ ְשׁ ָפּט ָכּתוּב ְבּ ָ
ְתּ ַפ ְשׂנֻ הוּ וַ נּ ֶ
ד־חזָ ָקה וַ יִּגְ זְ ֵלהוּ ִמיָּ ֵדנוּ
ר־ה ֶא ֶלף ְבּיָ ֲ
יאס ַשׂ ָ
לוּס ַ
 7וַ יָּ בֹא ִ
ת־שׂ ְטנָ יו ִצוָּ ה ָלבֹא ָﬠ ֶדי׃
ְו ֶא ִ
ם־תּ ְח ְק ֵרהוּ ְו ַא ָתּה ִת ְב ַחן ְויָ ַד ְﬠ ָתּ
ְ 8ו ִהנֵּ ה ִפּיו יַ ֲﬠנֶ ה בּוֹ ִא ַ
ת־ה ְתּלוּנָּ ה ֲא ֶשׁר ֲאנַ ְחנוּ ַמלִּ ינִ ים ָﬠ ָליו׃
ֶא ַ
ֹאמרוּ ֵכּנִ ים ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה׃
הוּדים ֵה ִﬠידוּ וַ יּ ְ
ְ 9ו ַהיְּ ִ
 10וּפוֹלוֹס ָﬠנָ ה ְבּ ֵתת לוֹ ַה ֶפּ ָחה אוֹת ַל ֲﬠנוֹת ִמ ַדּ ְﬠ ִתּי ִכי
ל־כּן ֶא ֱﬠנֶ ה ִצ ְד ִקי
שׁ ֵֹפט ַא ָתּה ָל ָﬠם ַהזֶּ ה זֶ ה ָשׁנִ ים ַרבּוֹת ַﬠ ֵ
טוּח׃
ִבי ְבּ ֵלב נָ כוֹן ָוּב ַ
יוֹתר ִמ ְשּׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר
ַ 11הנָּ ֵקל ְלָ ל ַד ַﬠת ִכּי עוֹד לֹא ָח ְלפוּ ֵ
ירוּשׁלַ יִם ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחת׃
יוֹם ִמיּוֹם ֲﬠל ִֹתי ִל ָ
אוֹ־מ ַס ֵבּב
ְ
ם־אישׁ ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ
יח ִﬠ ִ
ְ 12ו ֵהם לֹא ְמ ָצ ֻאנִ י ֵמ ִשׂ ַ
י־ה ְכּנֵ ֶסת אוֹ ָבּ ִﬠיר׃
ֹא־בּ ָב ֵתּ ַ
ָדּ ָבר ְל ִהזָּ ֵﬠק ָה ָﬠם ַאף ל ְ
יח ְל ָפנֶ יִ כּי ֱא ֶמת ַה ְתּלוּנָּ ה
הוֹכ ַ
יוּכלוּ ְל ִ
ְ 13ו ֵכן גַּ ם־לֹא ְ
ֲא ֶשׁר ֵהם ַמלִּ ינִ ים ָﬠ ָלי׃
מוֹדה ְל ָפנֶ יִ כּי ֲאנִ י ַבּ ֶדּ ֶרַ ה ִהיא
אוּלם ֶאת־זֹאת ֲאנִ י ֶ
ָ
14
בוֹתינוּ ְו ִכי
ת־אל ֵֹהי ֲא ֵ
בוּה ִמ ְפ ַלגָּ ה ָבּהּ ֲאנִ י ע ֵֹבד ֶא ֱ
יִקּ ָ
ֲא ֶשׁר ְ
יאים׃
תּוֹרה ַוּבנְּ ִב ִ
ל־ה ָכּתוּב ַבּ ָ
ֲאנִ י ַמ ֲא ִמין ְבּ ָכ ַ
יקים ָבּהּ ִכּי
ם־הם ַמ ֲחזִ ִ
ְ 15וזֹאת ִתּ ְקוָ ִתי ִבי ֵלאל ִֹהים ֲא ֶשׁר גַּ ֵ
יקים וְ ָל ְר ָשׁ ִﬠים
עוֹלם יְ קוּמוּן ִל ְת ִחיַ ת ַה ֵמּ ִתים ַל ַצּ ִדּ ִ
ל־מ ֵתי ָ
ָכּ ֵ
יַ ְח ָדּו׃
ר־ל ָבב ִל ְפנֵ י
יוֹתי ַב ֵ
יִיתי ָﬠ ֵמל ָתּ ִמיד ִל ְה ִ
ְ 16ו ֶאל־זֶ ה ָה ִ
ֱאל ִֹהים ְו ָא ָדם׃
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רוּשׁ ַליְ ָמה ִבּנְ ָדבוֹת ַל ֲﬠנִ יֵּ י
אתי יְ ָ
ְ 17ו ַא ֲח ֵרי ָשׁנִ ים ַרבּוֹת ָבּ ִ
וּל ַה ְק ִריב ָק ְר ָבּן׃
ַﬠ ִמּי ְ
ְ 18וכֹה ַא ֲח ֵרי ִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ִתּי ְמ ָצ ֻאנִ י ַב ִמּ ְק ָדּשׁ ְולֹא ְב ַמ ְק ֲהלוֹת
ָﬠם ְולֹא ִב ְת ֻשׁאוֹת ָהמוֹן ָרב׃
יהם ָהיָ ה ִל ְקרֹא
יהוּדים ֲא ָח ִדים ֵמ ַא ְסיָ א ֵהם ֲא ֶשׁר ֲﬠ ֵל ֶ
ִ 19ו ִ
ל־דּ ַבר ֶפּ ַשׁע ִבּי ָמ ָצאוּ׃
ֵא ֶליָ ﬠ ַלי ִאם ָכּ ְ
ה־ﬠוֶ ל נִ ְמ ָצא
ְ 20ואוּלָ ם ַהגֵּ ד יַגִּ ידוּ כֹה ָה ֲאנָ ִשׁים ָה ֵאלֶּ ה ָמ ָ
ִבי ְבּ ָﬠ ְמ ִדי ִל ְפנֵ י ַה ַסּנְ ֶה ְד ִרין׃
ר־פּצוּ ְשׂ ָפ ַתי ְבּ ָﬠ ְמ ִדי
ק־בּגְ לַ ל ַה ָדּ ָבר ָה ֶא ָחד ֲא ֶשׁ ָ
ִ 21אם ַר ִ
ל־דּ ַבר ְתּ ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים ֲה ִביא ֶֹתם א ִֹתי ַהיּוֹם
יהם ַﬠ ְ
ֵבינֵ ֶ
ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט ִל ְפנֵ ֶיכם׃
יּוֹﬠ ֵדם ְליוֹם
ת־ה ָדּ ָבר וַ ִ
יל ַיכס ֶא ַ
יטב ִפּ ִ
ְ 22ויַ ַﬠן ֲא ֶשׁר יָ ַדע ֵה ֵ
אתי
הוֹצ ִ
ר־ה ֶא ֶלף ְו ֵ
יאס ַשׂ ָ
לוּס ַ
ֹאמר ְבּבֹא ֵא ַלי ִ
מוֹﬠד ַא ֵחר וַ יּ ַ
ֵ
ת־מ ְשׁ ַפּ ְט ֶכם ָלאוֹר׃
ֶא ִ
ת־שׂר ַה ֵמּ ָאה ִצוָּ ה ָל ֵתת אֹתוֹ ַבּ ִמּ ְשׁ ָמר וַ ַהנָ ָחה
ְ 23ו ֶא ַ
וּל ָשׁ ְרתוֹ׃
ת־מיֻ ָדּ ָﬠיו ָלבֹא ֵא ָליו ְ
יח ֶא ְ
יַ ֲﬠ ֶשׂה־לּוֹ ְל ָהנִ ַ
רוּסלָּ ה ִא ְשׁתּוֹ
יל ַיכס ְוּד ִ
ְ 24ו ַא ֲח ֵרי יָ ִמים ֲא ָח ִדים ָבּא ִפ ִ
הוֹציא ֵא ָליו ֶאת־פּוֹלוֹס וַ יִּ ְשׁ ַמע אֹתוֹ
הוּדיָּ ה וַ יְ ַצו ְל ִ
ַהיְּ ִ
יח׃
ל־דּ ַבר ָה ֱאמוּנָ ה ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ַﬠ ְ
ל־ה ְצנֵ ַﬠ ֶל ֶכת ְו ַﬠל־יוֹם ַה ִדּין
ל־ﬠ ָשׂה ֶצ ֶדק ַﬠ ַ
ְ 25וּכ ַד ְבּרוֹ ַﬠ ָ
יל ַיכס וַ יַּ ַﬠן ֶל־נָ א ַﬠ ָתּה
ֶה ָﬠ ִתיד ְל ֵקץ ַהיָּ ִמים וַ יֶּ ֱח ַרד ִפּ ִ
אתי ָל׃
ת־לי ְו ָק ָר ִ
ד־א ְמ ָצא ֶﬠ ִ
ַﬠ ֶ
יִשׁקֹל
ְ 26וּב ָכל־זֶ ה הוּא גַ ם ִדּ ָמּה ְל ַס ֵבּב ֲא ֶשׁר פּוֹלוֹס ְ
ל־כּן ְק ָראוֹ ֵאלָ יו
ַﬠל־יָ דוֹ ַמ ְשׂ ַאת ֶכּ ֶסף ְל ַמ ַﬠן יַ ִתּ ֵירהוּ ְו ַﬠ ֵ
ְפּ ָﬠ ִמים ַרבּוֹת וַ יְ ַד ֵבּר ִﬠמּוֹ׃
 27וַ יְ ִהי ִמ ֵקּץ ְשׁנָ ַתיִם יָ ִמים וַ יָּ ָקם ָפּ ְר ִקיּוֹס ֶפּ ְסטוֹס ַתּ ַחת
יל ַיכס ְל ָה ִפיק ָרצוֹן ֵמ ֵאת
יל ַיכס וְ יַ ַﬠן ֲא ֶשׁר ָח ֵפץ ִפּ ִ
ִפּ ִ
יח ֶאת־פּוֹלוֹס ְבּ ֵבית ַה ֶכּ ֶלא וַ יַּ ַﬠזְ ֵבהוּ׃
הוּדים ִהנִּ ַ
ַהיְּ ִ
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ל־ה ְמּ ִדינָ ה
וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ְשׁל ָֹשׁה יָ ִמים ְכּבֹא ֶפ ְסטוֹס ֶא ַ
ירוּשׁ ָליִם׃
ָ
וַ יַּ ַﬠל ִמ ִקּ ְס ִרין לִ
הוּדים ְבּ ָאזְ נָ יו
ילי ַהיְּ ִ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים וַ ֲא ִצ ֵ
 2וַ יִּ לֹּנוּ ָר ֵ
ַﬠל־פּוֹלוֹס וַ יִּ ְפ ְצרוּ־בוֹ׃
 3וַ יִּ ְשׁ ֲאלוּ ֵמ ִאתּוֹ ִלגְ מֹל ָל ֶהם ַה ֶח ֶסד נֶ גְ דּוֹ ִכּי יְ ַצוֶּ ה
ירוּשׁ ַליִם יַ ַﬠן ִכּי ִה ְתנַ ְכּלוּ־בוֹ ְל ַה ְשׁ ִחיתוֹ ַב ָדּ ֶר׃
יאהוּ ִל ָ
ַל ֲה ִב ֵ
וּפ ְסטוֹס ָﬠנָ ה ֵהן פּוֹלוֹס ָﬠצוּר ַבּ ִמּ ְשׁ ֶמ ֶרת ְבּ ִק ְס ִרין ְו ִכי
ֶ 4
גַ ם־הוּא ַמ ֵהר יָ שׁוּב ָשׁ ָמּה׃
ם־הם
ְ 5ועוֹד ָא ַמר ְו ַא ִדּ ֵיר ֶיכם ֲא ֶשׁר ָבּ ֶכם ַﬠ ָתּה יֵ ְרדוּ־נָ א גַ ֵ
ַא ֲח ָרי ְו ִאם ָﬠן ָבּ ִאישׁ ַהזֶּ ה ָשׁם ֵהם יְ ִﬠ ֻידהוּ׃
ְ 6ו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר לֹא ֶה ֱא ִריָ ל ֶשׁ ֶבת ִﬠ ָמּ ֶהם ַרק ְשׁמֹנָ ה
ל־ק ְס ִרין ִוּמ ָמּ ֳח ָרת ְליוֹם שׁוּבוֹ יָ ַשׁב
יָ ִמים אוֹ ֲﬠ ָשׂ ָרה ָשׁב ֶא ִ
ל־כּ ְסאוֹ ַל ִמּ ְשׁ ָפּט וַ יְ ַצו ְל ָה ִביא ֶאת־פּוֹלוֹס ְל ָפנָ יו׃
ַﬠ ִ
ירוּשׁ ַליִם
הוּדים ַה ָבּ ִאים ִמ ָ
הוּבא וַ יָּ סֹבּוּ אֹתוֹ ַהיְּ ִ
ַ 7א הוּא ָ
וַ יַּ ִשּׂיאוּ ָﬠ ָליו ֲﬠנוֹת ַר ִבּים ְוּכ ֵב ִדים ֲא ֶשׁר לֹא־יָ ְכלוּ
ל־דּ ַבר ֱא ֶמת׃
ְל ַה ֲﬠ ִמ ָידם ַﬠ ְ
הוּדים ְולֹא
תוֹרת ַהיְּ ִ
 8וּפוֹלוֹס ִה ְצ ַט ֵדּק ֵלאמֹר לֹא ְל ַ
אתי׃
ַל ִמּ ְק ָדּשׁ ְו ַאף לֹא ְל ַה ֵקּ ַיסר ַﬠד ָמה ָח ָט ִ
הוּדים הוּא ָﬠנָ ה
וּפ ְסטוֹס ְבּ ַב ְקּשׁוֹ ְל ָה ִפיק ָרצוֹן ֵמ ֵאת ַהיְּ ִ
ֶ 9
ירוּשׁ ַליִם
י־תוּבא ִל ָ
ָ
ְו ָא ַמר ֶאל־פּוֹלוֹס ֲהיֵ שׁ ֶאת־נַ ְפ ְשִׁ כּ
ל־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ְל ָפנָ י׃
ְל ִה ָשּׁ ֵפט ָשׁם ַﬠ ַ
ֹאמר פּוֹלוֹס ִל ְפנֵ י ֵכס ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ְל ַה ֵקּ ַיסר ֲאנִ י ע ֵֹמד
 10וַ יּ ֶ
הוּדים לֹא ָﬠ ִשׂ ִיתי ְמאוּם ָרע ַכּ ֲא ֶשׁר
וּפֹה יֵ ָﬠ ֶשׂה ִמ ְשׁ ָפּ ִטי ַליְ ִ
יטב יָ ָד ְﬠ ָתּ׃
ם־א ָתּה ֵה ֵ
גַּ ַ
ן־מוֶ ת ִהנְ נִ י נָ כוֹן
ִ 11אם־כֹּה ָר ַשׁ ְﬠ ִתּי ָפּ ַﬠ ְל ִתּי ָאוֶ ן וַ ֲאנִ י ֶב ָ
יﬠנִ י ֵאין ִאישׁ ֵאפוֹא
ֹא־כן ַכּ ֲא ֶשׁר ֵה ָמּה יַ ְר ִשׁ ֻ
ָלמוּת ְו ִאם ל ֵ
ל־ה ֵקּ ַיסר ֲאנִ י ק ֵֹרא׃
ֲא ֶשׁר ְיִמ ָל ֶאנּוּ ִלבּוֹ ְל ִת ְתּנֵ נִ י ְביָ ָדם ֶא ַ
י־כן ָא ָמר
ת־אנְ ֵשׁי ֲﬠ ָצתוֹ ְו ַא ֲח ֵר ֵ
נוֹﬠץ ֶפּ ְסטוֹס ֶא ַ
ָ 12אז ַ
ל־ה ֵקּ ַיסר ֵתּ ֵל׃
את ְו ֶא ַ
ל־ה ֵקּ ַיסר ָק ָר ָ
ֶא ַ
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 13וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי יָ ִמים ֲא ָח ִדים וַ יָּ בֹא ַה ֶמּ ֶלַ אגְ ִר ַפּס
ת־פּ ְסטוֹס ְל ָשׁלוֹם׃
ל־ק ְס ִרין לִ ְפקֹד ֶא ֶ
ם־בּ ְרנִ ָיקה ֶא ִ
ִﬠ ֶ
יﬠ ֶפּ ְסטוֹס ַל ֶמּ ֶל
הוֹד ַ
ִ
ְ 14וּב ִשׁ ְב ָתּם ָשׁם ִמ ְס ָפּר יָ ִמים
ֹאמר לוֹ ִאישׁ ֶא ָחד ַא ִסּיר נִ ְמ ָצא פֹה
ת־דּ ְב ֵרי פוֹלוֹס וַ יּ ֶ
ֶא ִ
יל ַיכס ִה ְשׁ ִאירוֹ ַא ֲח ָריו׃
ֲא ֶשׁר ִפּ ִ
אשׁי
ירוּשׁ ַליִם ֵה ִלינוּ ָﬠ ָליו ְבּ ָאזְ נַ י ָר ֵ
 15וַ ֲאנִ י ְבּב ִֹאי ִל ָ
ט־מוֶ ת׃
רוּ־בי ִלגְ ָמר־לוֹ ִמ ְשׁ ַפּ ָ
הוּדים וַ יִּ ְפ ְצ ִ
ַהכּ ֲֹהנִ ים ְוזִ ְקנֵ י ַהיְּ ִ
הוֹציא נֶ ֶפשׁ
רוֹמיִּ ים ְל ִ
 16וָ ַא ַﬠן א ָֹתם ִכּי ֵאין זֹאת ֶדּ ֶרָ ה ִ
יﬠיו ְבּ ָפנָ יו ַﬠיִן ְבּ ָﬠיִן
ִאישׁ ְל ַשׁ ֲח ָתהּ ְבּ ֶט ֶרם יַ ַﬠ ְמדוּ ַמ ְר ִשׁ ָ
ת־א ֶשׁר ָשׁתוּ ָﬠ ָליו ִאם
ְל ִה ָמּ ֵצא לוֹ יָ ַדיִם ָלגֹל ֵמ ָﬠ ָליו ֶא ֲ
יוּכל׃
ָ
ָ 17ל ֵכן ְבּ ִה ָקּ ְב ָצם ֵהנָּ ה ָאז ִמ ְבּ ִלי־בוֹשׁ יָ ַשׁ ְב ִתּי ִמ ָמּ ֳח ָרת ְליוֹם
ת־ה ִאישׁ׃
ל־כּ ֵסּא ַה ִמּ ְשׁ ָפּט וָ ֲא ַצו ְל ָה ִביא ֶא ָ
שׁוּבי ַﬠ ִ
ִ
תוֹכחוֹת ֱא ֶמת
שׂטנָ יו ְל ִשׂ ְטנוֹ נִ לְ אוּ ִל ְמצֹא ְ
ֲ 18א ָבל ְבּקוּם ְ
יִח ְל ִתּי׃
נוֹתיו ְכּ ִפי ֲא ֶשׁר ָ
ְל ִהגָּ לוֹת ָﬠ ָליו ֲﬠ ָ
ל־דּ ַבר
יהם ְס ָב ֻבהוּ וְ ַﬠ ְ
בוֹדת ֱאל ֵֹה ֶ
ַ 19רק ְבּ ִד ְב ֵרי ֵח ֶקר ַבּ ֲﬠ ַ
שׁוּﬠ ְשׁמוֹ ֶשׁהוּא ְכ ָבר ֵמת וּפוֹלוֹס א ֵֹמר ִכּי
ִאישׁ ֶא ָחד יֵ ַ
הוּא ָחי ָﬠ ָליו ָהיוּ נְ דוֹנִ ים׃
 20וַ ֲאנִ י ִכּי נִ ְפ ְלאוּ ִמ ֶמּנִּ י ְתּכוּנוֹת ָה ִריבֹת ָה ֵאלֶּ ה וָ ֶא ְשׁ ָאלֵ הוּ
ל־אלֶּ ה׃
ט־שׁם ַﬠ ֵ
ירוּש ַליִם ְל ִה ָשּׁ ֶפ ָ
יִשּׂ ֵאהוּ ִלבּוֹ ָל ֶל ֶכת ִל ָ
ִאם ָ
ד־צאת ִמ ְשׁ ָפּטוֹ
ֲ 21א ָבל פּוֹלוֹס ָשׁ ַאל ְל ִהוָּ ֵתר ַבּ ִמּ ְשׁ ֶמ ֶרת ַﬠ ֵ
ד־א ֶשׁר
ל־כּן ִצוִּ ִיתי ְל ַה ֲחזִ יק בּוֹ ַﬠ ֲ
גוּסטוֹס ַﬠ ֵ
ִמלִּ ְפנֵ י ֲא ְ
ֶא ְשׁ ָל ֵחהוּ ְל ַה ֵקּ ָיסר׃
ם־אנִ י נִ ְכסֹף נִ ְכ ַס ְפ ִתּי
ל־פּ ְסטוֹס גַּ ֲ
ֹאמר ַאגְ ִר ַפּס ֶא ֶ
 22וַ יּ ֶ
ֹאמר ָמ ָחר ְו ַא ָתּה ִתּ ְשׁ ָמ ֶﬠנּוּ׃
ת־ה ִאישׁ ַהזֶּ ה וַ יּ ֶ
ִל ְשׁמ ַֹﬠ ֶא ָ
 23וַ יְ ִהי ִמ ָמּ ֳח ָרת וַ יָּ בֹאוּ ַאגְ ִר ַפּס ֶוּב ְרנִ ָיקה ְבּ ָכבוֹד גָּ דוֹל
וּפ ְסטוֹס
טוּבי ָה ִﬠיר ֶ
ם־שׂ ֵרי ָה ֶא ֶלף ְו ֵ
ל־בּית ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ִﬠ ָ
ֶא ֵ
יּוּבא פּוֹלוֹס׃
ִצוָּ ה וַ ָ

25:24—26:6
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ל־ה ֲאנָ ִשׁים פֹּה
ֹאמר ֶפּ ְסטוֹס ַה ֶמּלֶ ַ אגְ ִר ַפּס ְו ָכ ָ
 24וַ יּ ֶ
ם־הנְּ ֶכם ר ִֹאים ֶאת־זֶ ה ֲא ֶשׁר ָﬠ ָליו ָצעֹק ְיִצ ֲﬠקוּ ֵאלַ י
ַא ֶתּ ִ
י־חיוֹ לֹא
ירוּשׁלַ יִם ָוּב ִﬠיר ַהזֹּאת ִכּ ָ
הוּדים ִבּ ָ
ל־המוֹן ַהיְּ ִ
ָכ ֲ
יִחיֶ ה עוֹד׃
ְ
ל־כּ ָכה
ֹא־מאוּם ָﬠ ָשׂה ְלהוּמֹת ַﬠ ָ
אתי ִכּי ל ְ
 25וַ ֲאנִ י ָמ ָצ ִ
ל־כּן גָּ ַמ ְר ִתּי ְל ָשׁ ְלחוֹ
גוּסטוֹס ַﬠ ֵ
ל־א ְ
ְוהוּא גַּ ם־הוּא ָק ָרא ֶא ֲ
ל־ה ֵקּ ָיסר׃
ֶא ַ
ֹדוֹתיו ְל ָכ ְת ָבם
ַ 26רק לֹא־יָ ַד ְﬠ ִתּי ְד ָב ִרים ְבּ ֻר ִרים ַﬠל־א ָ
יוֹתר לְ ָפנֶ יַ ה ֶמּ ֶל
ַלאדֹנִ י ִוּבגְ ַלל זֶ ה ֶה ֱﬠ ַמ ְד ִתּיו ִל ְפנֵ ֶיכם ְוּב ֵ
ַאגְ ִר ַפּס ְו ַא ֲח ֵרי ִה ָבּ ֲחנוֹ ֵא ַדע ָמה ֶא ְכתֹּב׃
ֹא־כ ֵשׁר ַה ָדּ ָבר ִל ְשׁל ַֹח ִאישׁ ָאסוּר ְבּ ַח ְב ֵלי ַח ָטּאתוֹ
ִ 27כּי ל ָ
הוֹדע ָמה ִהיא ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר נֶ ֱא ָחז ָבּה׃
ִמ ְבּ ִלי ַ

26

ְו ַאגְ ִר ַפּס ָא ַמר ֶאל־פּוֹלוֹס ִהנֵּ ה נָ תוּן ְלְ ל ַד ֵבּר כֹּל
לְ ַמ ַﬠן ִתּ ְצ ַט ָדּק ָאז ֵה ִרים פּוֹלוֹס ֶאת־יָ דוֹ וַ יִּ ְצ ַט ֵדּק

ֵלאמֹר׃
ַ 2ה ֶמּ ֶלַ אגְ ִר ַפּס ְבּ ָא ְשׁ ִרי ַהיּוֹם ִל ְהיוֹת ְת ִחנָּ ה ְל ִה ְצ ַט ֵדּק
יﬠנִ י׃
הוּדים יַ ְר ִשׁ ֻ
ְל ָפנֶ יַ ﬠל־כֹּל ֲא ֶשׁר ַהיְּ ִ
יטב
יהם ַא ָתּה י ֵֹד ַﬠ ֵה ֵ
הוּדים ְו ִח ְק ֵרי ִמ ְשׁ ְפּ ֵט ֶ
ל־ח ֵקּי ַהיְּ ִ
ִ 3כּי ָכ ֻ
רוּח׃
ְוּב ֵכן ֶא ְת ַחנֶּ ן־לְ ַ ה ְק ִשׁ ָיבה לִּ י ְבּא ֶֹרֶ 
עוּרי ְבּ ֶק ֶרב
ת־א ְרחוֹת ַחיַּ י ֵמ ָאז ַה ִחלּ ִֹתי ָל ֶל ֶכת ָבּ ֶהם ִמנְּ ַ
ֶ 4א ָ
הוּדים י ְֹד ִﬠים׃
ל־ﬠם ַהיְּ ִ
ירוּשׁ ַליִם ָכּ ַ
ַﬠ ִמּי ִוּב ָ
יﬠ ֻדנִ י ִכּי ָח ֵבר
עוֹדי ֵהם יַ ִכּירוּ ִבי לוּ יֹאבוּ וִ ִ
 5וַ ֲא ֶשׁר ֵמ ִ
יה
ל־מ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
תּוֹרה ְל ָכ ִ
רוּשׁים ַה ְדּ ֵב ִקים ַבּ ָ
יִיתי ַל ֲﬠ ַדת ַה ְפּ ִ
ָה ִ
יִיתי׃
ל־מא ָֹדם ְוּכמ ֶֹהם ָח ִ
יה ְבּ ָכ ְ
קּוּד ָ
וּפ ֶ
ִ
תּוֹח ְל ִתּי ִל ְמלֹאת ְדּ ַבר ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר
ל־דּ ְב ַרת ַ
ְ 6ו ַﬠ ָתּה ַﬠ ִ
ִדּ ֶבּר ַל ֲאב ֵֹתינוּ ֲאנִ י ע ֵֹמד ַהיּוֹם ַל ִמּ ְשׁ ָפּט׃
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ל־שׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ְשׁ ָב ֵטינוּ ְמיַ ֲח ִלים ֵכּן ִוּמ ְת ַפּלְּ ִלים
ִ 7אם לֹא ָכּ ְ
תּוֹח ֶלת ַהזֹּאת ַה ֶמּ ֶל
יוֹמם ִבּגְ ַלל ַה ֶ
ל־כּ ָכה ַליְ ָלה ְו ָ
ַﬠ ָ
יﬠנִ י׃
הוּדים יַ ְר ִשׁ ֻ
ַהיְּ ִ
ַ 8ה ֻא ְמנָ ם ֵאינְ ֶכם ַמ ֲא ִמינִ ים ִכּי ֱאל ִֹהים ְמ ַחיֶּ ה ֵמ ִתים׃
שׁוּﬠ ַהנָּ ְצ ִרי
ת־שׁם יֵ ַ
ם־אנִ י ִד ִמּ ִיתי ְל ַה ְכזִ יב ֶא ֵ
 9וַ ֲאנִ י גַּ ֲ
וּל ָמ ֲר ֵרהוּ ַה ְר ֵבּה׃
ְ
אתי
דוֹשׁים ִכּלֵּ ִ
ירוּשׁ ַליִם ְו ַר ִבּים ֵמ ַה ְקּ ִ
ֲ 10א ֶשׁר ֵכּן ָﬠ ִשׂ ִיתי ִב ָ
אשׁי ַהכּ ֲֹהנִ ים
ְבּ ָב ֵתּי ַה ְכּ ָל ִאים ָבּ ִר ְשׁיוֹן ֲא ֶשׁר ִק ַבּלְ ִתּי ֵמ ֵאת ָר ֵ
הוּמתוּ נָ ַת ִתּי ֶצ ֶדק ְל ִמ ְשׁ ָפּ ָטם׃
ְו ִכי ְ
הוֹס ְפ ִתּי ְליַ ְסּ ָרה א ָֹתם ְפּ ָﬠ ִמים ַרבּוֹת
י־ה ְכּנֵ ֶסת ַ
ל־בּ ֵתּ ַ
ְ 11וּב ָכ ָ
יקוֹתי
ד־ל ָח ֵרף ְוכֹה ְבּ ֶשׁ ֶטף ַא ִפּי ֲה ִצ ִ
יהם ַﬠ ְ
וָ ַא ְכ ִבּיד יָ ִדי ֲﬠ ֵל ֶ
ם־בּ ָﬠ ִרים ִמחוּץ ָל ָא ֶרץ׃
ָל ֶהם גַּ ֶ
ְ 12ל ַב ֲﬠבוּר ֲﬠשׂוֹת ָכּ ָכה ָהלַ ְכ ִתּי ְל ַד ָמּ ֶשׂק ְבּ ִר ְשׁיוֹן ַהכּ ֲֹהנִ ים
אשׁים ְוּב ַמלְּ ָאם ֶאת־יָ ִדי׃
ָה ָר ִ
ן־ה ָשּׁ ַמיִם
 13וַ יְ ִהי ַבּ ֶדּ ֶרְ ל ֵﬠת ַה ָצּ ֳה ָריִם ַה ֶמּ ֶלְ ו ִהנֵּ ה אוֹר ִמ ַ
ְונֹגַ הּ לוֹ גָּ דוֹל ִמנֹּגַ הּ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וַ יִּגַּ הּ ַבּ ֲﬠ ֵדנִ י ְוּב ַﬠד ַהה ְֹל ִכים
ִﬠ ִמּי׃
ֲ 14אנַ ְחנוּ ֻכלָּ נוּ נָ ַפ ְלנוּ ָל ָא ֶרץ וַ ֲאנִ י ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי קוֹל ק ֵֹרא ֵאלַ י
ף־לי ָק ֶשׁה לְּ ְ ל ַהכּוֹת
ְבּ ִﬠ ְב ִרית ָשׁאוּל ָשׁאוּל ַמה ִתּ ְר ָדּ ִ
ַה ָדּ ְר ָבן ָאחוֹר׃
שׁוּﬠ
ֹאמר ָה ָאדוֹן ֲאנִ י יֵ ַ
 15וָ א ַֹמר ֲאנִ י ִמי ַא ָתּה ָאדוֹן וַ יּ ֶ
ף־לי׃
ֲא ֶשׁר ַא ָתּה ר ֶֹד ִ
ל־כּן נִ ְר ֵא ִיתי ֵא ֶלי
ל־רגְ ֶליִ כּי ַﬠ ֵ
ֲ 16א ָבל קוּם וַ ֲﬠמֹד ַﬠ ַ
ר־בִּ ל ְמ ָשׁ ֵרת ְו ֵﬠד ַל ֲא ֶשׁר ָר ִא ָית וַ ֲא ֶשׁר ַא ְר ֲא עוֹד׃
ִל ְב ָח ְ
יהם׃
ן־הגּוֹיִם ֲא ֶשׁר ֶא ְשׁ ָל ֲחֲ א ֵל ֶ
ן־ה ָﬠם ִוּמ ַ
ילִ מ ָ
ְ 17ל ַה ִצּ ְ
אוֹרה ִוּמ ִשּׁ ְלטוֹן
חשְׁ ל ָ
יהם ְו ַל ֲה ִשׁ ָיבם ֵמ ֶ
ת־ﬠינֵ ֶ
ִ 18ל ְפק ַֹח ֶא ֵ
יחת ַה ֲח ָט ִאים
ת־ס ִל ַ
ל־ה ֱאל ִֹהים ְל ַמ ַﬠן ְיִמ ְצאוּ ֶא ְ
ַה ָשּׂ ָטן ֶא ָ
דוֹשׁים ְבּ ַה ֲא ִמינָ ם ִבּי׃
ְונַ ֲח ָלה ְבּ ֶק ֶרב ַה ְקּ ִ
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ל־כּן ַה ֶמּ ֶלַ אגְ ִר ַפּס לֹא ִה ְמ ֵר ִיתי ַבּ ַמּ ְר ֶאה ֲא ֶשׁר
ַ 19ﬠ ֵ
ן־ה ָשּׁ ָמיִם׃
ָה ְר ֵא ִיתי ִמ ַ
ירוּשׁ ַליִם
יּשׁ ִבים ְבּ ַד ֶמּ ֶשׂק ִראשׁוֹנָ ה ִוּב ָ
ל־ה ְ
ם־א ַ
ִ 20כּי ִא ֶ
אתי ָלשׁוּב וּבֹא
ם־לגּוֹיִם ָק ָר ִ
הוּדים ְוגַ ַ
ל־א ֶרץ ַהיְּ ִ
ְוּב ָכ ֶ
ל־ה ֱאל ִֹהים ַבּ ֲﬠשׂוֹת טוֹב ְכּיָ אוּת ַל ָשּׁ ִבים ֶבּ ֱא ֶמת׃
ֶא ָ
הוּדים ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ וַ יְ ַב ְקשׁוּ
ַ 21בּ ֲﬠבוּר זֶ ה ְתּ ָפשׂוּנִ י ַהיְּ ִ
ַל ֲה ִמ ֵיתנִ י׃
ד־היּוֹם ַהזֶּ ה
עוֹדנִּ י ַחי ַﬠ ַ
ֶ
ְ 22וּב ֶﬠזְ ִרי ֵמ ִﬠם ָה ֱאל ִֹהים
וַ ֲאנִ י ֵמ ִﬠיד ְוּמ ַל ֵמּד ִבּ ְפנֵ י ָקטֹן ְוגָ דוֹל ַרק ֶאת־זֶ ה ֲא ֶשׁר
יִהיֶ ה׃
י־היֹה ְ
ם־משׁה ִדּ ְבּרוּ ִכּ ָ
ֶ
יאים ְוגַ
ם־הנְּ ִב ִ
גַּ ַ
ם־ה ֵמּ ִתים
יח יְ ֻﬠנֶּ ה ְו ִראשׁוֹן יָ קוּם ֵמ ִﬠ ַ
ֲ 23א ֶשׁר ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְל ָה ֶאר־אוֹר ְבּ ֶק ֶרב ָה ָﬠם ְוּב ֶק ֶרב ַהגּוֹיִם׃
וּפ ְסטוֹס ָק ָרא ְבקוֹל ָרם ְמ ֻשׁגָּ ע
 24וַ יְ ִהי הוּא כֹה ִמ ְצ ַט ֵדּק ֶ
ַא ָתּה פּוֹלוֹס זֹה ָח ְכ ָמ ְתָ ה ַר ָבּה ָﬠ ְשׂ ָתה לְּ ִ שׁגָּ עוֹן׃
 25וּפוֹלוֹס ָא ַמר לֹא ֶפּ ְסטוֹס ַהנִּ ְכ ָבּד לֹא ְמ ֻשׁגָּ ע ָאנ ִֹכי ִכּי
ם־דּ ְב ֵרי ֱא ֶמת נְ כ ִֹחים ְל ֵמ ִבין ֲאנִ י ד ֵֹבר׃
ִא ִ
ְ 26ו ַה ֶמּ ֶלֲ א ֶשׁר ָשׂשׂ ֲאנִ י ְל ַד ֵבּר ְל ָפנָ יו הוּא י ֵֹד ַﬠ ֵאת
נוֹכ ְח ִתּי ִכּי לֹא־נִ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ָדּ ָבר
ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי וַ ֲאנִ י ַ
ֹא־ב ַמ ֲח ֵבא ָהיוּ ְונַ ֲﬠ ָל ִמים׃
ל־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ִכי ל ְ
ִמ ָכּ ַ
יאים ֲאנִ י יָ ַד ְﬠ ִתּי ִכּי
ֲ 27ה ַמ ֲא ִמין ַא ָתּה ַה ֶמּ ֶלַ אגְ ִר ַפּס ַבּנְּ ִב ִ
ַמ ֲא ִמין ִהנֶּ ׃
ְ 28ו ַאגְ ִר ַפּס ָא ַמר ֶאל־פּוֹלוֹס ִבּ ְמ ַﬠט ַא ָתּה א ֵֹמר ְל ַפתּ ֵֹתנִ י
יחָ כּמוֹ׃
י־היוֹת ֶא ְהיֶ ה ַמ ֲא ִמין ִבּ ְמ ִשׁ ֲ
ִכּ ֱ
י־ב ְמ ַﬠט
ֹאמר פּוֹלוֹס זֹאת ְשׁ ֵא ָל ִתי ֵמ ֵאת ָה ֱאל ִֹהים ִכּ ִ
 29וַ יּ ֶ
ל־השּׁ ְֹמ ִﬠים א ִֹתי
ם־כּ ַ
י־אם גַּ ָ
אוֹ־ב ַה ְר ֵבּה לֹא ַא ָתּה ְל ַב ְדִּ כּ ִ
ְ
ן־הזִּ ִקּים ָה ֵאלֶּ ה׃
יִהיוּ ָכמֹנִ י חוּץ ִמ ַ
ַהיּוֹם ְ
ְ 30בּ ַד ְבּרוֹ ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה וַ יָּ ָקם ַה ֶמּ ֶלך ְו ַה ֶפּ ָחה ֶוּב ְרנִ ָיקה
יּשׁ ִבים ִא ָתּם׃
ְו ַה ְ
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26:31—27:9

ֹאמרוּ ָא ֵכן ָה ִאישׁ
ל־ר ֵﬠהוּ וַ יּ ְ
ְ 31וּב ֶל ְכ ָתּם נִ ְד ְבּרוּ ִאישׁ ֶא ֵ
ֹא־ﬠ ָשׂה ָד ָבר ִל ְהיוֹת לוֹ ִדּין ָר ָשׁע ָלמוּת אוֹ ְל ֵה ָא ֵסר
ַהזֶּ ה ל ָ
ַבּזִּ ִקּים׃
ל־פּ ְסטוֹס ָשׁל ַֹח יְ ֻשׁלַּ ח ָה ִאישׁ ַהזֶּ ה
ֹאמר ַאגְ ִר ַפּס ֶא ֶ
 32וַ יּ ֶ
ל־ה ֵקּ ַיסר ַל ֲﬠשׂוֹת לוֹ ִמ ְשׁ ָפּטוֹ׃
ִאם־לֹא ָק ָרא ֶא ַ

27

יט ְליָ א וַ יִּ ָמּ ֵסר
וַ יְ ִהי ִכּי־נָ כוֹן ַה ָדּ ָבר ְל ַה ֲﬠ ִב ֵירנוּ ִא ַ
ם־מ ְס ַפּר ַא ִסּ ִירים ֲא ֵח ִרים ַﬠל־יַ ד
פּוֹלוֹס ִﬠ ִ
יוּליּוֹס׃
וּשׁמוֹ ִ
גוּסטוֹס ְ
ר־ה ֵמּ ָאה ִמ ְצּ ָבא ֲא ְ
ַשׂ ַ
ל־פּנֵ י ָﬠ ֵרי
 2וַ נֵּ ֶרד ָבּ ֳאנִ יָּ ה ַא ְד ָר ִמ ִטּית ֲא ֶשׁר נְ ָשׁ ַא ְתנוּ ַﬠ ְ
ַהיָּ ם ְבּ ַא ְסיָ א וַ נַּ ֲﬠבֹר ְו ִא ָתּנוּ ְבּ ֶח ְב ָר ֵתנוּ ֲא ִר ְס ַט ְרכוֹס ַה ַמּ ְקדּוֹנִ י
יקי׃
ִמ ַתּ ְסלוֹנִ ִ
ל־צידוֹן ְויוּלִ יּוֹס ִה ְת ַח ֵסּד ִﬠם־פּוֹלוֹס
ִ 3וּמ ָמּ ֳח ָרת ָבּאנוּ ֶא ִ
וַ יִּ ְתּנֵ הוּ ָל ֶל ֶכת ֶאל־א ֲֹה ָביו ְל ָה ִשׁיב נַ ְפשׁוֹ ַﬠל־יָ ָדם׃
רוּח
 4וַ נַּ ֲﬠבֹר ִמזֶּ ה וַ נָּ ָסב ִמנֶּ גֶ ד ָל ִאי ַק ְפרוֹס יַ ַﬠן ָהלַ ָ ה ַ
ל־ﬠ ֶבר ָפּנֵ ינוּ׃
ֶא ֵ
פּוּליָ א וַ נָּ בֹא
וּפ ְמ ְ
יקיָ א ַ
יל ְ
ר־כּן ָﬠ ַב ְרנוּ ַביָּ ם ִממּוּל ִק ִ
ַ 5א ַח ֵ
לוּקיָ א׃
ל־מוּרא ֲא ֶשׁר ְבּ ְ
ָ
ֶא
ר־ה ֵמּ ָאה ֳאנִ יָּ ה ֲא ֶל ְכ ַסנְ ְדּ ִרית ֻמ ֶﬠ ֶדת
ְ 6ו ָשׁם ָמ ָצא ַשׂ ַ
יה׃
יאנוּ ֵא ֶל ָ
יט ְליָ א וַ יִּ ָקּ ֵחנוּ וַ יְ ִב ֵ
ְל ִא ַ
יﬠה ִהגַּ ְﬠנוּ
ַ 7רק ֳאנִ יָּ ֵתנוּ ִה ְתנַ ֲה ָלה ְל ִא ָטּהּ יָ ִמים ַר ִבּים ִוּביגִ ָ
ל־החוֹף
רוּח לֹא נְ ָתנָ נוּ ְל ָק ְר ָבה ֶא ַ
ד־ל ְפנֵ י ְקנִ ידוֹס ְו ָה ַ
ַﬠ ִ
יטי ִממּוּל ַסלְ מוֹנִ י׃
וַ נַּ ֲﬠבֹר ֵא ֶצל ְק ֵר ִ
ל־פּנֵ י ַהחוֹף ְל ָא ְרכּוֹ
ְ 8וכֹה ָהיִינוּ ֲﬠ ֵמלִ ים ֶל ֱאחֹז ַדּ ְר ֵכּנוּ ַﬠ ְ
ה־מבוֹא־יָ ם
ל־ה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ק ָֹרא לוֹ יְ ֵפ ְ
ַﬠד־בּ ֵֹאנוּ ֶא ַ
רוֹבה לוֹ ָה ִﬠיר ָל ִסּיָּ א׃
וּק ָ
ְ
יוֹר ֵדי ַהיָּ ם לֹא יַ ַﬠ ְברוּ עוֹד
 9וַ יִּ ְרבּוּ ֵבּין כֹּה וָ כֹה ַהיָּ ִמים ְו ְ
ם־הצּוֹם ְכּ ָבר ָﬠ ָבר וַ יַּ זְ ִה ֵירם פּוֹלוֹס׃
ָל ֶב ַטח ִכּי גַ ַ

ִ 27:10—27:19מ ְפ ֲﬠלוֹת ַה ְשׁ ִליחים

359

יהם ַא ֶתּם ֲאנָ ִשׁים ִהנֵּ ה ֲאנִ י ר ֶֹאה ִכּי
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
 10וַ יּ ֶ
ל־דּ ְר ֵכּנוּ ַהזֶּ ה ָר ָﬠה נִ ְשׁ ֶק ֶפת ְל ַס ֵבּב נֶ זֶ ק גָּ דוֹל ְולֹא ַרק
ַﬠ ַ
ָל ֳאנִ יָּ ה וּלְ ַמ ָשּׂ ָאהּ יֵ שׁ ְדּ ָאגָ ה ִכּי ִאם־גַּ ם ְלנַ ְפשׁ ֵֹתינוּ׃
ל־בּ ַﬠל ָה ֳאנִ יָּ ה
ל־רב ַהח ֵֹבל ְו ֶא ַ
ְ 11ו ַשׂר ַה ֵמּ ָאה ָשׁ ַמע ֶא ַ
ֹא־שׁ ַמע׃
ל־דּ ְב ֵרי פוֹלוֹס ל ָ
ְו ֶא ִ
ל־כּן יָ ֲﬠצוּ
ִ 12וּב ְהיוֹת ְמבוֹא ַהיָּ ם לֹא טוֹב ַל ֲח ָרף־בּוֹ ַﬠ ֵ
יﬠ
יוּכלוּ ְל ַהגִּ ַ
אוּלי עוֹד ְ
ֻר ֵבּי ָה ֲאנָ ִשׁים ַל ֲחלֹף ִמזֶּ ה ְבּ ָח ְשׁ ָבם ַ
יטי ְבּ ֶק ֶרן
ף־שׁם ְוהוּא ְמבוֹא ַהיָּ ם ִבּ ְק ֵר ִ
ד־ל ֵפינִ ַיכס ַל ֲח ָר ָ
ַﬠ ְ
ם־ל ָדרוֹם׃
נּוֹטה גַּ ם־לְ ָצפוֹן ְוגַ ְ
ַמ ֲﬠ ָרב ַה ֶ
יﬠ
ל־כּן ִקוּוּ ְל ַהגִּ ַ
רוּח ִמ ָדּרוֹם ַרק ְל ָאט ַﬠ ֵ
ְ 13ויַ ַﬠן ִכּי־נָ ַשׁב ַ
ת־העוֹגִ ינִ ים וַ יַּ ַﬠ ְברוּ ִמ ָקּרוֹב
ד־מחוֹז ֶח ְפ ָצם וַ יַּ ֲﬠלוּ ֶא ָ
ַﬠ ְ
יטי׃
ִל ְשׂ ַפת ְק ֵר ִ
י־כן וַ יִּ ְס ַﬠר ַס ַﬠר גָּ דוֹל ֶאל־מוּל ָה ִאי
 14וַ יְ ִהי ַמ ֵהר ַא ֲח ֵר ֵ
יק ִלידוֹן׃
ְו ֵשׁם ַה ַסּ ַﬠר ַההוּא נִ ְק ָרא ַא ְו ִר ְ
ְ 15ו ָה ֳאנִ יָּ ה ס ֲֹﬠ ָרה וַ ֻתּ ָדּח ֵוּמ ֲא ֶשׁר לֹא ָﬠ ְצ ָרה כּ ַֹח ַל ֲﬠמֹד
ל־כּן ָא ַס ְפנוּ ֶאת־יָ ֵדינוּ ֵמ ָﬠ ְב ָדהּ ְל ַמ ַﬠן ֵתּ ֵל
ִבּ ְפנֵ י ַה ַסּ ַﬠר ַﬠ ֵ
ל־א ֶשׁר יַ ְת ֶﬠנָּ ה ַה ָסּ ַﬠר׃
ֶא ֲ
י־קטֹן ַהנִּ ְק ָרא
רוּצ ָתהּ ְל ֵצ ַלע ִא ָ
חוּפה ִב ְמ ָ
 16כֹּה ָﬠ ְב ָרה ְד ָ
י־ﬠ ָמל ֶה ֱחזַ ְקנוּ ַב ְסּ ִפינָ ה׃
אוּדה ְוּב ֵד ָ
ְק ַל ָ
יהם וַ יְ כוֹנְ נוּ ַת ְח ֻבּלוֹת ְל ֶﬠזְ ָרה וַ יְ ַח ְבּשׁוּ
 17א ָֹתהּ ָמ ְשׁכוּ ֲא ֵל ֶ
ל־ר ְכ ֵסי ַהחוֹל
ן־תּוּטל ַﬠ ֻ
ַ
ת־ה ֳאנִ יָּ ה ַבּ ֲﬠב ִֹתים ִוּמיִּ ְר ָא ָתם ֶפּ
ֶא ָ
ת־ה ִמּ ְפ ָר ִשׂים וַ נַּ ֲﬠבֹר ָה ְל ָאה׃
הוֹרידוּ ֶא ַ
ִ
נוֹר ָאה ְמאֹד
ְ 18ו ַכ ֲא ֶשׁר ֻט ְל ַט ְלנוּ ַב ַסּ ַﬠר ָאנֶ ה וָ ָאנֶ ה ַט ְל ֵט ָלה ָ
ל־ה ַמּ ָשּׂא
ת־כּ ַ
ל־ה ֳאנִ יָּ ה וַ יַּ ִטּילוּ ֶא ָ
ֵה ֵחלוּ ִמ ָמּ ֳח ָרת ְל ָה ֵקל ַﬠ ָ
ל־היָּ ם׃
ֶא ַ
ל־כּלֵ י
ת־כּ ְ
יהם גַּ ם ֶא ָ
ישׁי ֵה ִטילוּ ִב ֵיד ֶ
ַ 19וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ָה ֳאנִ יָּ ה׃
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כוֹכ ִבים
ְ 20ויָ ִמים ִמ ְס ָפּר ֲא ֶשׁר ֵאין ֶשׁ ֶמשׁ ַבּיּוֹם ְויָ ֵר ַח ְו ָ
ם־שׁ ֵא ִרית ִתּ ְקוָ ֵתנוּ
הוֹלְ וז ֵֹﬠף ָאז ָא ְב ָדה גַּ ְ
ַבּלַּ יְ ָלה ְו ַה ַסּ ַﬠר ֵ
ְל ִהנָּ ֵצל׃
תוֹכם
יהם וַ יַּ ֲﬠמֹד פּוֹלוֹס ְבּ ָ
ַ 21וּב ֲא ֶשׁר ָמנְ עוּ ֻכלָּ ם א ֶֹכל ִמ ִפּ ֶ
ם־ל ֲﬠ ָצ ִתי
יִיתם ע ִֹשׂים ִא ַ
ֹאמר ַא ֶתּם ֲאנָ ִשׁים טוֹב ֱה ֶ
וַ יּ ַ
יטי ִכּי ָאז לֹא ִה ִשּׂיגָ נוּ ַהנֶּ זֶ ק
ת־ק ֵר ִ
י־ﬠזֹב ֶא ְ
ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ִל ְב ִל ֲ
ַהזֶּ ה׃
מוֹ־פי לֹא ִת ְתמוֹגְ גוּ ְולֹא ִת ַמּסּוּ ִכּי
ְ 22ו ַﬠ ָתּה ֲא ַא ִמּ ְצ ֶכם ְבּ ִ
זוּל ִתי ַרק ָה ֳאנִ יָּ ה
ֹאבד ָ
גַ ם־נֶ ֶפשׁ ַא ַחת ִמ ֶכּם ֻכּלְּ ֶכם לֹא־ת ַ
ְל ַב ָדּהּ׃
י־בלַּ יְ ָלה ַהזֶּ ה נִ ְר ָאה ֵאלַ י ַמ ְל ַאָ ה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר־לוֹ
ִ 23כּ ַ
ֲאנִ י ְואֹתוֹ ֶא ֱﬠבֹד׃
ל־תּ ָירא פּוֹלוֹס ִכּי ִל ְפנֵ י ַה ֵקּ ַיסר ִתּ ְתיַ ֵצּב
ֹאמר ַא ִ
 24וַ יּ ַ
ל־הע ְֹב ִרים ִﬠ ָמּ׃
ְו ָה ֱאל ִֹהים נָ ַתן־לְ ַ מ ָתּנָ ה נַ ְפשׁוֹת ָכּ ָ
ָ 25ל ֵכן ִה ְת ַחזְּ קוּ־נָ א ַא ֶתּם ֲאנָ ִשׁים וַ ֲאנִ י ֵבּאל ִֹהים ָבּ ַט ְח ִתּי
ִכּי ַכ ֲא ֶשׁר ֻהגַּ ד ִלי ֵכּן גַּ ם־יֶ ִהי׃
ל־א ַחד ָה ִאיִּ ים נִ ָדּ ֶחה׃
אוּלם ֶא ַ
ְ 26ו ָ
ְ 27וּב ֵליל ָה ַא ְר ָבּ ָﬠה ָﬠ ָשׂר ֵמ ָאז ָה ְשׁ ַל ְכנוּ כֹה וָ כֹה ְבּיַ ם
י־ה ֳאנִ יָּ ה
ַא ְד ִריָּ ה ַבּ ֲח ִצי ַהלָּ יְ ָלה ְו ֵלב ַה ַמּלָּ ִחים ָא ַמר ָל ֶהם ִכּ ָ
ָק ְר ָבה ְליַ ֶבּ ֶשׁת ָא ֶרץ׃
ת־הע ֶֹפ ֶרת וַ יַּ ֲﬠלוּ וַ יִּ ְמ ְצאוּ ִמ ַדּת ָהע ֶֹמק
יּוֹרידוּ ֶא ָ
 28וַ ִ
קוֹמה וַ יִּ ְר ֲחקוּ ְמ ַﬠט וַ יִּ ְשׁנוּ עוֹד וַ יִּ ְמ ְצאוּ ַרק קוֹמוֹת
ֶﬠ ְשׂ ִרים ָ
ֲח ֵמשׁ ֶﬠ ְשׂ ֵרה׃
צוּרי ִמ ְכשׁוֹל וַ יַּ ְשׁ ִליכוּ ֵמ ֲאח ֵֹרי
ן־יִפגְּ עוּ ְב ֵ
ַ 29אֵ הם יָ ְראוּ ֶפּ ְ
יּוֹחילוּ ְלאוֹר ַהבּ ֶֹקר׃
ָה ֳאנִ יָּ ה ַא ְר ָבּ ָﬠה עוֹגִ ינִ ים וַ ִ
ְ 30ו ַה ַמּלָּ ִחים יָ זְ מוּ ִל ְבר ַֹח ֵמ ַﬠל ָה ֳאנִ יָּ ה וַ יִּגְּ שׁוּ ְל ַה ִתּיר
ם־מרֹאשׁ
הוֹר ָידהּ ְבּ ַה ֲﬠ ִר ָימם ֵלאמֹר ִכּי גַּ ֵ
וּל ִ
ת־ה ֲﬠ ָב ָרה ְ
ֶא ָ
ת־העוֹגִ ינִ ים׃
יוֹרידוּ ֶא ָ
ָה ֳאנִ יָּ ה ִ
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ל־אנְ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא
ל־שׂר ַה ֵמּ ָאה ְו ֶא ַ
ֲ 31א ָבל פּוֹלוֹס ָא ַמר ֶא ַ
תוּכלוּ ְל ִהנָּ ֵצל׃
ם־אלֶּ ה לֹא יִוָּ ְתרוּ ָב ֳאנִ יָּ ה לֹא ְ
ִא ֵ
ת־מ ְית ֵרי ָה ֲﬠ ָב ָרה ְו ִהיא נָ ְפלָ ה
ָ 32אז ָכּ ְרתוּ ַאנְ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא ֶא ֵ
ל־היָּ ם׃
ֶא ַ
ְ 33וּב ֶט ֶרם אוֹר ַהבּ ֶֹקר ִה ְפ ִציר ָבּם פּוֹלוֹס ִל ְברוֹת לֶ ֶחם ָאמֹר
ָל ֶהם זֶ ה ַהיּוֹם ָה ַא ְר ָבּ ָﬠה ָﬠ ָשׂר ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם נַ ֲﬠנִ ים ִמ ִבּ ְל ִתּי
אוּמה׃
ֲאכֹל אוֹ ְטעֹם ְמ ָ
ל־כּן ֲאנִ י ַמ ְפ ִציר ָבּ ֶכם ִל ְס ַﬠד ִל ְבּ ֶכם ָוּבזֹאת ִתּנָּ ֵצלוּ
ַ 34ﬠ ֵ
ף־א ָחד ָא ְר ָצה׃
ֹאשׁ ֶכם ֻכּלְּ ֶכם ַא ֶ
ִכּי לֹא־יִפֹּל ִמ ַשּׂ ֲﬠרוֹת ר ְ
יּוֹדה ָﬠ ָליו ֵלאל ִֹהים
ְ 35ו ַא ֲח ֵרי ַד ְבּרוֹ ָכזֹאת ָל ַקח ֶל ֶחם וַ ֶ
ִל ְפנֵ י ֻכלָּ ם וַ יִּ ְפרֹס וַ יָּ ֶחל ֶל ֱאכֹל׃
ֹאכלוּ׃
ם־הם וַ יּ ֵ
רוּח ֻכּ ָלם וַ יִּ ְקחוּ ֶל ֶחם גַּ ֵ
 36וַ ְתּ ִחי ַ
אתיִם וְ ִשׁ ְב ִﬠים
ל־מ ְס ַפּר ָה ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר ָבּ ֳאנִ יָּ ה ָמ ַ
ְ 37ו ָכ ִ
נֶ ֶפשׁ ְו ֵשׁשׁ נְ ָפשׁוֹת׃
 38וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ָא ְכ ָלם ְל ַמלֵּ א נַ ְפ ָשׁם ֵה ֵקלּוּ עוֹד ֵמ ַﬠל ָה ֳאנִ יָּ ה
ל־היָּ ם׃
ת־ה ֵצּ ָדה ֶא ַ
ם־א ַ
וַ יַּ ְשׁ ִליכוּ גַ ֶ
ם־ראוּ
ת־ה ָא ֶרץ ִכּי ִא ָ
ֹא־ה ִכּירוּ ֶא ָ
ַ 39הבּ ֶֹקר ָהיָ ה ְו ֵהם ל ִ
ת־ה ֳאנִ יָּ ה
ְלשׁוֹן־יָ ם ְוחוֹף ְר ַחב יָ ָדיִם וַ יִּ וָּ ֲﬠצוּ ְל ָה ִביא ָשׁם ֶא ָ
ם־יוּכלוּ׃
ָ
ִא
ם־ה ִתּירוּ
ת־העוֹגִ ינִ ים ְל ָﬠזְ ָבם ַבּיָּ ם גַּ ִ
 40וַ יְ ַק ְצּצוּ ֶא ָ
רוּח
ת־ה ִמּ ְפ ָרשׂ ִל ְפנֵ י ָה ַ
שׁוֹטים ִמ ַמּ ֲא ָס ָרם וַ יִּ ְפ ְרשׂוּ ֶא ַ
ת־ה ְמּ ִ
ֶא ַ
ל־החוֹף׃
ת־ה ֳאנִ יָּ ה ֶא ַ
ְל ָה ִריץ ֶא ָ
יה וַ יִּ ְד ַבּק
ֹא־ﬠמוֹק ַתּ ְח ֶתּ ָ
ל־מקוֹם ל ָ
ְ 41ו ָה ֳאנִ יָּ ה נֶ ְה ְדּ ָפה ַﬠ ָ
ילם
ֹאשׁהּ ַבּ ַקּ ְר ַקע ִמ ְבּ ִלי לָ מוּשׁ ְוגַ לֵּ י ַהיָּ ם ֵהנִ יעוּ ְב ֵח ָ
ר ָ
יה וַ ִתּ ָשּׁ ֵבר ִל ְשׁ ָב ִרים׃
חוֹר ָ
ת־א ֶ
ֶא ֲ
ן־יִשׂחוּ
ת־ה ַא ִסּ ִירים ֶפּ ְ
ֹאמרוּ ַאנְ ֵשׁי ַה ָצּ ָבא ַל ֲהרֹג ֶא ָ
 42וַ יּ ְ
ַב ַמּיִם ְו ָיִמּ ֵלטוּ׃
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ְ 43ו ַשׂר ַה ֵמּ ָאה ְבּ ֶח ְפצוֹ ְל ַה ִצּיל ֶאת־פּוֹלוֹס לֹא נְ ָתנָ ם
ם־צוָּ ה ִמי ַהיּ ֵֹד ַﬠ ִל ְשׂחוֹת ְיִתנַ ֵפּל ִראשֹׁנָ ה
ְל ַב ַצּע ְמזִ ָמּ ָתם ְוגַ ִ
ל־היַּ ָבּ ָשׁה׃
ל־ה ַמּיִם ְל ִהנָּ ֵצל ֶא ַ
ֶא ַ
וּשׁ ָאר ִשׁ ְב ֵרי ָה ֳאנִ יָּ ה
ְ 44ו ַהנִּ ְשׁ ָא ִרים יַ ֲחזִ יקוּ ִב ְק ָר ִשׁים ְ
ל־היַּ ָבּ ָשׁה׃
ְל ַה ִצּיל ֶאת־נַ ְפ ָשׁם וַ יְ ִהי ֵכן וַ יִּ ָמּ ְלטוּ ֻכלָּ ם ֶא ַ
יטי ֵשׁם ָה ִאי
וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר נִ ְמ ַל ְטנוּ ָשׁ ַמ ְﬠנוּ ִכּי ְמ ִל ִ
ַהזֶּ ה׃
י־ב ֲﬠרוּ ֵאשׁ
ד־ל ְמאֹד ִכּ ִ
ְ 2ו ַהלּ ֲֹﬠזִ ים ֵה ִטיבוּ ִﬠ ָמּנוּ ַﬠ ִ
יהם ִמ ְפּנֵ י ַהגֶּ ֶשׁם ֲא ֶשׁר
ת־כּלָּ נוּ ֲא ֵל ֶ
ם־לנוּ וַ יַּ ַא ְספוּ ֶא ֻ
ְל ָה ֶח ָ
ֶה ֱא ִריָ ל ֶר ֶדת ִוּמ ְפּנֵ י ַהקֹּר׃
מּוֹקד ְו ִהנֵּ ה
ל־ה ֵ
 3וּפוֹלוֹס ָא ַסף ְמלֹא יָ ָדיו נְ ָצ ִרים וַ יִּ ְתּנֵ ם ַﬠ ַ
עוֹ־בהּ ְבּנוּסוֹ ִמ ְפּנֵ י ַהחֹם׃
ִה ְשׂ ָתּ ֵרג ֶצ ַפע ַﬠל־יָ דוֹ ְבּ ִפגְ ָ
ֹאמרוּ ִאישׁ
ת־הזּ ֵֹחל ְמ ֻצ ָמּד ַﬠל־יָ דוֹ וַ יּ ְ
ִ 4כּ ְראֹת ַהלּ ֲֹﬠזִ ים ֶא ַ
ל־ר ֵﬠהוּ ָא ֵכן ר ֵֹצ ַח הוּא ָה ִאישׁ ַהזֶּ ה ִכּי נִ ְק ַמת ָה ֱאל ִֹהים
ֶא ֵ
ְדּ ָב ַקתּוּ ְל ִבלְ ִתּי ַה ֲחיֹתוֹ ַא ֲח ֵרי ִכּי־נִ ַצּל ִממּוּת ַבּיָּ ם׃
ל־ה ֵאשׁ ְולוֹ לֹא־נֶ ֶﬠ ְשׂ ָתה
ת־הזּ ֵֹחל ֶא ָ
ֲ 5א ָבל הוּא ִה ְשׁ ִליֶ א ַ
אוּמה ָרע׃
ְמ ָ
ְ 6ו ֵהם עוֹד ְמ ַח ִכּים ִל ְראוֹת ִכּי ְיִצ ֶבּה ְב ָשׂרוֹ אוֹ ִכי יִפֹּל
ֹה־ﬠד־בּוֹשׁ וַ ְיִראוּ ִכּי לֹא־נָ גְ ָﬠה בּוֹ ָר ָﬠה
כּוֹתם כּ ַ
וָ ֵמת ְוּכ ַח ָ
ֹאמרוּ ֱאל ִֹהים הוּא׃
ָאז ָח ְשׁבוּ ַא ֶח ֶרת וַ יּ ְ
ת־שׂ ֶדה לִ ְק ִצין ָה ִאי
ְ 7וּב ִק ְר ַבת ַה ָמּקוֹם ַההוּא ָהיְ ָתה ֲא ֻחזַּ ָ
פּוֹב ִליּוֹס וְ הוּא ְל ָק ָחנוּ ֵא ָליו וַ יְ ַכ ְל ְכּ ֵלנוּ ְבּ ֵלב טוֹב
וּשׁמוֹ ְ
ְ
ְשׁל ָֹשׁה יָ ִמים׃
פוֹב ִליּוֹס נ ֵֹפל ַל ִמּ ְשׁ ָכּב ַבּ ֲחלֹתוֹ ַב ַקּ ַדּ ַחת ַוּב ֲחלִ י
 8וַ יְ ִהי ֲא ִבי ְ
ַה ֵמּ ָﬠיִם וַ יָּ בֹא ֵא ָליו פּוֹלוֹס וַ יִּ ְת ַפּלֵּ ל ַבּ ֲﬠדוֹ וַ יָּ ֶשׂם יָ ָדיו ָﬠלָ יו
וַ יִּ ְר ָפּ ֵאהוּ׃
ל־ה ִאי ֲא ֶשׁר ָל ֶהם
ם־מ ָכּ ָ
ְ 9ו ַא ֲח ֵרי ֲﬠשׁתוֹ ָכזֹאת ָבּאוּ ֵאלָ יו גַּ ִ
ם־הם נִ ְר ָפּאוּ׃
ָכּל־ח ִֹלי ְוגַ ֵ
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 10וַ יִּ ְתּנוּ ָלנוּ ַמ ָתּנוֹת ַרבּוֹת ְוּב ָﬠ ְב ֵרנוּ ֵמ ֶהם ִמ ְלאוּ ָלנוּ
ל־ה ָדּ ֶר׃
ל־מ ְחס ֵֹרינוּ ַﬠ ַ
ָכּ ַ
ְ 11ו ַא ֲח ֵרי ְשׁל ָֹשׁה ֳח ָד ִשׁים ָﬠ ַב ְרנוּ ִמ ָשּׁם ָבּ ֳאנִ יָּ ה
ֲא ֶל ְכ ַסנְ ְדּ ִרית ֲא ֶשׁר ָשׁ ְב ָתה ָשּׁם ָכּל־יְ מוֹת ַהח ֶֹרף ְו ִהיא
אוֹמים׃
נ ֵֹשׂאת אוֹת ַﬠל־נִ ָסּהּ ְתּ ִ
ב־שׁם ְשׁל ָֹשׁה יָ ִמים׃
קוּסא וַ נֵּ ֶשׁ ָ
ל־ס ְר ָ
 12וַ נָּ בֹא ֶא ַ
רוּח
ל־רגְ יוֹן ִוּבנְ ס ַֹﬠ ִמ ָמּ ֳח ָרת ַ
ִ 13מ ָשּׁם ָﬠ ַב ְרנוּ וַ נָּ ָסב וַ נָּ בֹא ֶא ֶ
ל־פּוֹטיּוֹלִ י׃
ִ
ִמ ָדּרוֹם ָבּאנוּ ַביּוֹם ַה ֵשּׁנִ י ֶא
ָ 14שׁם ָמ ָצאנוּ ַא ִחים ְו ֵהם ִשׁ ֲח ֻרנוּ ָל ֶשׁ ֶבת ִא ָתּם ִשׁ ְב ָﬠה
רוֹמי׃
ר־כּן ָהלַ ְכנוּ לָ בֹא ִ
יָ ִמים ְו ַא ַח ֵ
אתנוּ
 15וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ ָשׁם ָה ַא ִחים ִכּי ֲאנַ ְחנוּ ָב ִאים וַ יֵּ ְצאוּ לִ ְק ָר ֵ
ד־שׁל ֶֹשׁת ְמלוֹנִ ים וּפוֹלוֹס ָר ָאה א ָֹתם
ד־שׁ ַﬠר ַא ִפּיּוֹס ְו ַﬠ ְ
ַﬠ ַ
ת־ה ֱאל ִֹהים וַ ְתּ ִחי רוּחוֹ׃
וַ יְ ָב ֶרָ א ָ
ת־ה ֲא ִס ִירים ֶאל־יַ ד ַשׂר
רוֹמי ָמ ַסר ַשׂר ַה ֵמּ ָאה ֶא ָ
ְ 16כּב ֵֹאנוּ ִ
ְצ ָבא שׁ ְֹמ ֵרי רֹאשׁ ַה ֵקּ ָיסר ְו ַרק פּוֹלוֹס ֻה ַחן ְבּ ֶח ֶסד ָל ֶשׁ ֶבת
ם־אישׁ ָצ ָבא ֶא ָחד ְל ָשׁ ְמרוֹ׃
ְל ַבדּוֹ ִﬠ ִ
אשׁי
ת־ר ֵ
 17וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ְשׁל ֶֹשׁת יָ ִמים וַ יִּ ְק ָרא ֵא ָליו ֶא ָ
יהם ֲאנָ ִשׁים ַא ִחים ַאף ִכּי־לֹא
הוּדים ְוּבב ָֹאם ָא ַמר ֲא ֵל ֶ
ַהיְּ ִ
בוֹתינוּ לֹא ָר ַשׁ ְﬠ ִתּי ְבּ ָכל־זֹאת
ָפ ַשׁ ְﬠ ִתּי ְב ַﬠ ִמּי ִוּמתּוֹרֹת ֲא ֵ
רוֹמיִּ ים׃
ירוּשׁ ַליִם וַ יִּ ְתּנוּנִ י ִבּ ֵידי ָה ִ
ֲא ָסרוּנִ י ִב ָ
ְ 18ו ֵהם ְבּ ָחנוּנִ י ֲח ָקרוּנִ י וַ יְ ַב ְקשׁוּ ְל ַשׁלְּ ֵחנִ י ַל ֶמּ ְר ָחב יַ ַﬠן
ט־מוֶ ת׃
לֹא־נִ ְמ ָצא ִבי ֵח ְטא ִמ ְשׁ ָפּ ָ
יִיתי ָאנוּס ִל ְקרֹא
ל־כּן ָה ִ
הוּדים ִה ְקשׁוּ ְל ִשׂ ְטנִ י ַﬠ ֵ
ְ 19ו ַהיְּ ִ
ל־דּ ָבר׃
ת־ﬠ ִמּי ַﬠ ָ
ֹא־ל ַה ְל ִשׁין ֶא ַ
ל־ה ֵקּ ָיסר ַרק ל ְ
ֶא ַ
וּל ַד ֵבּר
אתי ֶא ְת ֶכם ֵא ַלי לִ ְרא ְֹת ֶכם ְ
ִ 20בּגְ ַלל ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ָק ָר ִ
יִשׂ ָר ֵאל ֲאנִ י ָאסוּר ַבּ ֶכּ ֶבל ַהזֶּ ה׃
ִא ְתּ ֶכם ְל ַמ ַﬠן ִתּ ְקוַ ת ְ
ֹא־א ָחד
יהוּדה ְו ַאף ל ֶ
ֹאמרוּ ֵא ָליו לֹא ִאגְּ רוֹת ָבּאוּנוּ ִמ ָ
 21וַ יּ ְ
ר־בָּ דּ ָבר ָרע׃
יﬠ ָﬠ ֶלי אוֹ ְל ַד ֶבּ ְ
הוֹד ַ
ן־ה ַא ִחים ָבּא ְל ִ
ִמ ָ
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ִמ ְפ ֲﬠלוֹת ַה ְשׁ ִליחים 28:22—28:31

ת־א ֶשׁר
ְ 22ו ַﬠ ָתּה ִהנֵּ ה ֲאנַ ְחנוּ ְמ ַב ְק ִשׁים ִל ְשׁמ ַֹﬠ ִמ ִפּיֶ א ֲ
ל־ה ִמּ ְפלַ גָּ ה ַהזֹּאת ִכּי
ם־ל ֶבְּ בּ ֶשׁ ְכּ ָבר ָשׁמ ַֹﬠ ָשׁ ַמ ְﬠנוּ ַﬠ ַ
ִﬠ ִ
ל־ה ְמּקוֹמוֹת׃
רוּה ְבּ ָכ ַ
יַ ְמ ָ
מוֹﬠד ַוּביּוֹם ַההוּא ָבּאוּ ֵא ָליו ַר ִבּים
 23וַ יַּ ְק ִדּישׁוּ לוֹ יוֹם ֵ
ת־דּ ְב ֵרי ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים
יהם ֶא ִ
ל־בּית ְמלוֹנוֹ ָאז ִדּ ֶבּר ֲא ֵל ֶ
ֶא ֵ
תּוֹרת
שׁוּﬠ ִמ ַ
ל־א ֶמת יֵ ַ
יח ְל ַמ ְכ ִבּיר ַﬠ ֱ
ם־הוֹכ ַ
ִ
יטב גַּ
ַבּ ֵאר ֵה ֵ
ד־ה ָﬠ ֶרב׃
יאים ֵמ ַהבּ ֶֹקר ַﬠ ָ
משׁה ְו ַהנְּ ִב ִ
ֶ
 24וַ יִּ ְהיוּ ָב ֶהם ֲא ֶשׁר ָה ְפנוּ ְל ַה ֲא ִמין ִבּ ְד ָב ָריו וַ ֲא ֶשׁר ָפּנוּ
ֵמ ִﬠמּוֹ ְולֹא ֶה ֱא ִמינוּ׃
ֹדוֹתיו וּפוֹלוֹס ִדּ ֶבּר
 25וַ יָּ שׁוּבוּ ָל ֶל ֶכת ְו ֵהם נְ דוֹנִ ים ַﬠל־א ָ
ל־פּי
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ַﬠ ִ
יטב ִדּ ֶבּר ַ
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ֵה ֵ
עוֹד ַרק ֶא ַ
יְ ַשׁ ְﬠיָ הוּ ַהנָּ ִביא לַ ֲאב ֵֹת ֶיכם ֵלאמֹר׃
ל־תּ ִבינוּ ְוּראוּ
מוֹﬠ ְו ַא ָ
ֵ 26לְ ו ָא ַמ ְר ָתּ לָ ָﬠם ַהזֶּ ה ִשׁ ְמעוּ ָשׁ ַ
ל־תּ ָדעוּ׃
ָראוֹ ְו ַא ֵ
ת־ﬠינָ יו
מוֹﬠ ְו ֶא ֵ
ב־ה ָﬠם ַהזֶּ ה ְו ָאזְ נָ יו ָכּ ְבדוּ ִמ ְשּׁ ַ
ִ 27כּי ָשׁ ֵמן ֵל ָ
וּל ָבבוֹ יָ ִבין וָ ָשׁב
יִשׁ ָמע ְ
ן־יִר ֶאה ְב ֵﬠינָ יו ְוּב ָאזְ נָ יו ְ
ֵה ַשׁע ֶפּ ְ
ְו ֶא ְר ָפּ ֵאהוּ׃
שׁוּﬠת ֱאל ִֹהים ְו ֵהם
ל־הגּוֹיִם נִ ְשׁ ְל ָחה ְתּ ַ
ָ 28ל ֵכן ְדּעוּ ִכּי ֶא ַ
יִשׁ ָמעוּ׃
ְ
הוּדים ָה ְלכוּ ֵמ ָﬠ ָליו ְבּת ְֹכחוֹת
 29הוּא ִכּלָּ ה ְל ַד ֵבּר ְו ַהיְּ ִ
יהם׃
ְדּ ָב ִרים ִבּינֵ ֶ
ְ 30והוּא יָ ַשׁב ְשׁ ַתּיִם ָשׁנִ ים ְתּ ִמימוֹת ִבּ ְמעֹנָ תוֹ ֲא ֶשׁר ְשׂ ָכ ָרהּ
ל־א ֶשׁר ָבּאוּ ֵא ָליו׃
ת־כּ ֲ
לוֹ וַ יְ ַק ֵבּל ֶא ָ
שׁוּﬠ
ת־דּ ְר ֵכי יֵ ַ
ת־מ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים וַ יְ ַל ֵמּד ֶא ַ
 31וַ יִּ ְק ָרא ֶא ַ
יﬠ׃
יח ֲאדֹנֵ ינוּ ְבּ ֵלב ֱאמוּנִ ים ְבּ ֵאין ַמ ְפ ִר ַ
ַה ָמּ ִשׁ ַ

1:1—1:13
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רוֹמיִּ ים
ל־ה ִ
ֶא ָ
יח נִ ְב ָחר ְוּמ ֻק ָדּשׁ
יח ָשׁ ִל ַ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
פּוֹלוֹס ֶﬠ ֶבד יֵ ַ
שׁרת ָה ֱאל ִֹהים׃
ת־בּ ַ
ְל ַב ֵשּׂר ֶא ְ
יאיו ְבּ ִכ ְת ֵבי ַהקּ ֶֹדשׁ׃
ל־פּי נְ ִב ָ
ֲ 2א ֶשׁר ִמ ֶקּ ֶדם ִהגִּ יד א ָֹתהּ ַﬠ ִ
ל־דּ ַבר ְבּנוֹ ֲא ֶשׁר יָ ָצא ִמזֶּ ַרע ָדּוִ ד ְל ִפי ְב ָשׂרוֹ׃
ַ 3ﬠ ְ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ַבּ ֲה ִקיצוֹ
בוּרה ְל ִפי ַ
ן־ה ֱאל ִֹהים ִבּגְ ָ
הוּכן ֶבּ ָ
ְ 4ו ַ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ן־ה ֵמּ ִתים הוּא יֵ ַ
ִמ ַ
ת־לב
ְ 5ו ַﬠל־יָ דוֹ נִ ַתּן ָלנוּ ֵחן ַוּמ ְל ֲאכוּת־יָ הּ ְל ַהטּוֹת ֶא ֵ
ל־הגּוֹיִם ָל ֱאמוּנָ ה ַבּ ֲﬠבוּר ְשׁמוֹ׃
ָכּ ַ
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יאי יֵ ַ
ם־א ֶתּם ְק ִר ֵ
תוֹכם ִהנְּ ֶכם גַּ ַ
ְ 6וּב ָ
דשׁיו ֶח ֶסד
וּק ָ
רוֹמי יְ ִד ֵידי ֱאל ִֹהים ְבּ ִח ָיריו ְ
ל־ה ָקּ ָהל ְבּ ִ
ָ 7כּ ַ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְו ָשׁלוֹם ֵיִתּן ָל ֶכם ֱאל ִֹהים ָא ִבינוּ ְויֵ ַ
יח
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ת־אל ַֹהי ְבּיֵ ַ
אוֹדה ֶא ֱ
ֶ
ְ 8בּ ֵפ ַתח ְדּ ָב ַרי
עוֹלם׃
ד־כּ ְל ֶכם ִכּי ֱאמוּנַ ְת ֶכם ָשׁ ְמ ָﬠה ְבּ ָכל ָה ָ
ְבּ ַﬠ ֻ
רוּחי
שׁרת ְבּנוֹ ֲאנִ י ע ֵֹבד אֹתוֹ ְבּ ִ
ְ 9ו ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ִבּ ְב ַ
ֹא־ח ַד ְל ִתּי ֵמ ַהזְ ִכּיר ֶא ְת ֶכם׃
ְונַ ְפ ִשׁי הוּא ֵﬠ ִדי ִכּי ל ָ
יח ַדּ ְר ִכּי
לּוֹתי ְל ָמ ַתי ֵאפוֹא ַא ְצלִ ַ
ַ 10וּמ ְﬠ ִתּיר ֲאנִ י ָת ִמיד ִבּ ְת ִפ ַ
ִבּ ְרצוֹן ֱאל ַֹהי ָלבוֹא ֲא ֵל ֶיכם׃
רוּח
ן־מ ְתּנַ ת ָה ַ
וּל ַה ֲא ִציל ִמ ַ
ִ 11כּי־נִ ְכסֹף נִ ְכ ַס ְפ ִתּי ִל ְרא ְֹת ֶכם ְ
הוֹסיף ָל ֶכם א ֶֹמץ׃
ֲﬠ ֵל ֶיכם ְל ִ
ם־כּן ְל ִה ְתנַ ֵחם ִﬠ ָמּ ֶכם יַ ְח ָדּו ֶבּ ֱאמוּנַ ת ִאישׁ ְו ִאישׁ
ְ 12וגַ ֵ
מוֹכם ָכּמֹנִ י׃
ִמ ֶמּנּוּ ְכּ ֶ
ת־ל ִבּי
י־רבּוֹת נָ ַת ִתּי ֶא ִ
ְ 13ו ֵאין־נַ ְפ ִשׁי ְל ַה ֲﬠ ִלים ִמ ֶכּם ַא ַחי ִכּ ַ
ם־בּיֶ ֶתר
ם־ב ֶכם ְכּמוֹ גַ ְ
ָלבוֹא ֲאלֵ ֶיכם ִל ְמצֹא ִלי ְמ ַﬠט ְפּ ִרי גַ ָ
ד־ﬠ ָתּה׃
ַהגּוֹיִם ְונִ ְמנַ ְﬠ ִתּי ַﬠ ָ
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1:14—1:26

ִ 14הנֵּ ה ַבּ ַﬠל חוֹב ֲאנִ י ִל ְבנֵ י ַהיְּ וָ נִ ים ְוגַ ם־לִ ְבנֵ י ַﬠם ל ֵֹﬠז
י־בינָ ה׃
ִל ְבנֵ י ִבינָ ה ְו ִל ְבנֵ י ְב ִל ִ
ם־ל ֶכם
שׁרה גַּ ָ
ת־ה ְבּ ָ
ְ 15וּב ֵכן נָ כוֹן ֲאנִ י ְל ִפי יְ ָכלְ ִתּי ְל ַהגִּ יד ֶא ַ
רוֹמי׃
ְבּנֵ י ִ
בוּרת ֱאל ִֹהים
יח ֲא ֶשׁר גְּ ַ
שׁרת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֹא־אבוֹשׁ ִמ ְבּ ַ
ִ 16כּי ל ֵ
ם־היְּ וָ נִ י׃
הוּדי ְבּרֹאשׁ ְוגַ ַ
ל־מ ֲא ִמין ַהיְּ ִ
ל־כּ ַ
שׁוּﬠה ֶא ָ
ִהיא ִל ְת ָ
י־בהּ נִ גְ ְל ָתה ִצ ְד ַקת ֱאל ִֹהים ִמ ְמּקוֹר ֱאמוּנָ ה ְל ַמ ַﬠן
ִ 17כּ ָ
יִחיֶ ה׃
נִ ְחיֶ ה ֶב ֱאמוּנָ ה ַכּ ָכּתוּב ְו ַצ ִדּיק ֶבּ ֱאמוּנָ תוֹ ְ
 18וַ ֲחרוֹן ֱאל ִֹהים ִמ ָשּׁ ַמיִם נִ ְשׁ ָקף ַﬠל־ע ֵֹשׂי ִר ְשׁ ָﬠה ְוּבנֵ י
ת־ה ֱא ֶמת ְבּ ַﬠ ְו ָל ָתה׃
ַﬠ ְו ָלה ַהכּ ְֹב ִשׁים ֶא ָ
רוּרה ְב ִק ְר ָבּם ִכּי גִ לָּ ה לָ ֶהם ֱאל ִֹהים׃
ִ 19כּי ַדּ ַﬠת ֱאל ִֹהים ְבּ ָ
נוֹדעוּ ְויָ ְצאוּ
בוּרתוֹ וֵ אלֹהוּתוֹ ְ
ִ 20כּי ֶח ְביוֹן ֻﬠזּוֹ נֵ ַצח גְּ ָ
ד־כּי
לּוֹתיו ִמיּוֹם ְבּרֹא ֶא ֶרץ ְו ָשׁ ָמיִם ַﬠ ִ
אוֹרה ַﬠל־יְ ֵדי ְפ ֻﬠ ָ
ָל ָ
ין־ל ֶהם ֶפּה ְל ִה ְצ ַט ָדּק׃
ֵא ָ
ת־ה ֱאל ִֹהים ְולֹא נָ ְתנוּ לוֹ ְכבוֹדוֹ
ִ 21כּי י ְֹד ִﬠים ֵהם ֶא ָ
יהם יֶ ְה ָבּלוּ ְו ִל ָבּם
צוֹת ֶ
מוֹﬠ ֵ
ם־בּ ֲ
ַאף־לֹא הוֹדוּ לוֹ ִכּי ִא ְ
ַהנִּ ְב ָﬠר ָה ַלֲ ח ֵשׁ ִכים׃
ל־כּן נִ ְב ָﬠרוּ׃
ְ 22יִת ַא ְמּרוּ ִכּי ֲח ָכ ִמים ֵהם ַﬠ ֵ
עוֹלם ִבּ ְדמוּת ַתּ ְבנִ ית ָא ָדם
ָ
 23וַ יָּ ִמירוּ ְכבוֹד ֲאדֹנָ י ֵאל
ל־א ְר ַבּע ְו ֶר ֶמשׂ
הוֹלַ ﬠ ַ
מוּתה ְו ַת ְבנִ ית עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִם ְו ֵ
ן־תּ ָ
ֶבּ ְ
ָה ֲא ָד ָמה׃
ל־כּן ֱאל ִֹהים ִה ְסגִּ ָירם ְבּיַ ד ְשׁ ִררוּת לִ ָבּם ְל ֻט ְמ ָאה
ַ 24ﬠ ֵ
יהם׃
וּל ַחלֵּ ל ְבּ ָשׂ ָרם ֵהם ֵבּינֵ ֶ
ְ
ֲ 25א ֶשׁר ֵה ִמירוּ ֱאל ֵֹהי ֱא ֶמת ַבּ ָשּׁ ֶקר וַ יִּ ְיראוּ וַ יַּ ַﬠ ְבדוּ
עוֹלם וָ ֶﬠד ָא ֵמן׃
יּוֹצר ָבּרוּ הוּא ְל ָ
ל־פּנֵ י ַה ֵ
נּוֹצר ַﬠ ְ
ת־ה ָ
ֶא ַ
שׁוּק ָתם ִכּי
ַ 26בּ ֲﬠבוּר זֹאת ִה ְסגִּ ָירם ֱאל ִֹהים ְבּיַ ד ְקלוֹן ְתּ ָ
יהם ֶה ֱח ִליפוּ א ַֹרח ֻח ָקּ ָתן ְבּא ַֹרח זָ ר׃
גַּ ם־נְ ֵשׁ ֶ

1:27—2:6
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ל־הנָּ ִשׁים ְכּ ֶד ֶר
ם־הגְּ ָב ִרים ָח ְדלוּ ִמבּוֹא ֶא ַ
ַ 27כּ ֲא ֶשׁר גַּ ַ
ל־ר ֵﬠהוּ ְוגֶ ֶבר
ר־בּם ֵאשׁ ַתּ ֲאוָ ָתם ִאישׁ ֶא ֵ
ל־ה ָא ֶרץ וַ ִתּ ְב ַﬠ ָ
ָכּ ָ
יהם ָל ְקחוּ ֵדי־גְ מוּל
ְבּגֶ ֶבר ְיִת ַﬠלְּ לוּ ְל ִק ָיקלוֹן ְו ֵﬠ ֶקב ַתּ ְﬠ ֻתּ ֵﬠ ֶ
שׁוֹתם׃
ְבּנַ ְפ ָ
ת־ה ֱאל ִֹהים ֵכּן ֲﬠזָ ָבם
ְ 28ו ַכ ֲא ֶשׁר לֹא ָח ְפצוּ ַה ְשׂ ֵכּל ְויָ ד ַֹﬠ ֶא ָ
שׁוּבת ִל ָבּם ַל ֲﬠשׂוֹת ֵאת ֲא ֶשׁר־לֹא יֵ ָﬠ ֶשׂה׃
ִבּ ְמ ַ
ל־ﬠ ְו ָלה זְ נוּת ֶר ַשׁע ֶבּ ַצע וָ ָאוֶ ן
ַ 29ﬠד ֲא ֶשׁר ָמ ְלאוּ ָכּ ַ
ם־קנְ ָאה ְו ֶר ַצח ָמדוֹן ְוּר ִמיָּ ה ְוּמזִ ָמּה׃
ְוגַ ִ
הוֹל ִלים
ֻ 30כּלָּ ם ַמ ְל ִשׁינִ ים ְוה ְֹל ֵכי ָר ִכיל שׁנְ ֵאי ֱאל ִֹהים וְ ְ
יהם׃
הוֹר ֶ
גֵּ ִאים ְוּר ָה ִבים ָח ָר ֵשׁי ַמ ְשׁ ִחית ַוּמ ְמ ִרים ְל ֵ
ַ 31ח ְס ֵרי ַדּ ַﬠת ְוּמ ִפ ֵירי ְב ִרית ַא ְכזָ ִרים נ ְֹט ֵרי ִשׂנְ ָאה ֲא ֶשׁר
ֲחנִ ינָ ה לֹא יֵ ָדעוּ׃
י־הע ִֹשׂים ַמ ֲﬠ ִשׂים
ף־כּי י ְֹד ִﬠים ִמ ְשׁ ַפּט ֱאל ִֹהים ִכּ ָ
ְ 32ו ֵהם ַא ִ
י־אם
י־מוֶ ת ֵהם ְבּ ָכל־זֹאת לֹא ְל ַבד ִכּי יַ ֲﬠשׂוּם ִכּ ִ
ָכּ ֵאלֶּ ה ְבּנֵ ָ
יהם׃
גַּ ם־יְ ַא ְשּׁרוּן עוֹד ע ֵֹשׂ ֶ

2

ן־א ָדם ָקטֹן אוֹ גָ דוֹל ֵאין ְצ ָד ָקה לְ ִ ל ְהיוֹת
ל־כּן ֶבּ ָ
ַﬠ ֵ
יﬠ גַּ ם
ת־ר ֲﬠַ תּ ְר ִשׁ ַ
יﬠ ֶא ֵ
שׁ ֵֹפט ִכּי ַב ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ַתּ ְר ִשׁ ַ
ם־א ָתּה ַהשּׁ ֵֹפט ָﬠ ִשׂ ָית ְכּ ַמ ֲﬠ ֵשׂהוּ׃
ֶאת־נַ ְפ ְשַׁ א ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר גַּ ַ
יִשׁפֹּט ֱאל ִֹהים
ישׁ ִרים ְ
 2וַ ֲאנַ ְחנוּ ֲהלֹא יָ ַד ְﬠנוּ ִכּי ְבּ ֵמ ָ
ָכּל־פּ ֲֹﬠ ֵלי ָאוֶ ן׃
ם־א ָתּה
יהם גַּ ַ
ן־א ָדם ְבּ ָשׁ ְפ ְט א ָֹתם ְוּכ ַמ ֲﬠ ֵשׂ ֶ
ְ 3ו ַא ָתּה ֶב ָ
ל־ל ְבִּ כּי ִת ָמּ ֵלט ִמ ִמּ ְשׁ ַפּט ֱאל ִֹהים׃
ֹאמר ֶא ִ
ע ֶֹשׂה ֲהת ַ
 4אוֹ ֲה ָתבוּז רֹב טוּבוֹ ְו ֶח ְמ ָלתוֹ ְו ֶא ֶרַ אפּוֹ ְולֹא ִת ְתבּוֹנֵ ן
י־בטוּבוֹ הוּא ַמ ְד ִר ְיכ לָ שׁוּב ֵא ָליו׃
ִכּ ְ
ר־לֶ ﬠ ְב ָרה ַליּוֹם
ִ 5וּב ְשׁ ִררוּת לִ ְבְּ וּב ָﬠ ְר ְפַּ ה ָקּ ֶשׁה ִתּ ְצ ָבּ ְ
נּוֹרא ְבּ ִהגָּ לוֹת נִ גְ לוֹת ִצ ְד ַקת ִמ ְשׁ ַפּט ֱאל ִֹהים׃
ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָ
ֲ 6א ֶשׁר יִגְ מֹל ְל ִאישׁ ִאישׁ ְכּ ִמ ְפ ָﬠ ָליו׃
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עוֹלם ְלשׁ ְֹק ֵדי ֲﬠשׂה־טוֹב שׁ ֲֹח ֵרי ָכבוֹד וְ ָה ָדר ֲא ֶשׁר
ַ 7חיֵּ י ָ
לֹא יַ ֲﬠבֹר ָלנֶ ַצח׃
ְ 8וזַ ַﬠף ְו ֶﬠ ְב ָרה ִל ְבנֵ י ֶמ ִרי ַה ְמ ָמ ֲאנִ ים ִל ְשׁמ ַֹﬠ ִדּ ְב ֵרי ֱא ֶמת
ְו ַל ֲﬠשׂוֹת ָﬠוֶ ל יָ ִהינוּ׃
הוּדי ְבּרֹאשׁ
צוּקה ְל ָכל־נֶ ֶפשׁ ִאישׁ ַהפּ ֵֹﬠל ָרע ַהיְּ ִ
ָ 9צ ָרה ְו ָ
ם־היְּ וָ נִ י׃
ְוגַ ַ
הוּדי ְבּרֹאשׁ
ְ 10ו ָכבוֹד ְו ָה ָדר ְו ָשׁלוֹם ְל ָכל־פּ ֵֹﬠל טוֹב ַהיְּ ִ
ם־היְּ וָ נִ י׃
ְוגַ ַ
ם־ה ֱאל ִֹהים׃
ין־משּׂא ָפנִ ים ִﬠ ָ
ִ 11כּי ֵא ַ
י־תוֹרה
ָ
י־תוֹרה גַּ ם ִבּ ְב ִל
ָ
ל־אלֶּ ה ֲא ֶשׁר ָח ְטאוּ ִבּ ְבלִ
ִ 12כּי ָכ ֵ
תּוֹרה
ל־פּי ַה ָ
תוֹרת ֲאדֹנָ י ִא ָתּם ַﬠ ִ
ֹאבדוּ ְו ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ָח ְטאוּ ְו ַ
י ֵ
יִשּׁ ֵפטוּ׃
ַהזֹּאת ָ
יקים ֵהם ִל ְפנֵ י ֱאל ִֹהים ִכּי
תּוֹרה ַצ ִדּ ִ
ִ 13כּי לֹא שׁ ְֹמ ֵﬠי ַה ָ
תּוֹרה ְיִצ ָדּקוּ׃
ִאם־שׁ ְֹמ ֵרי ַה ָ
תּוֹרה וְ ע ִֹשׂים ְכּ ִד ְב ֵרי
ין־ל ֶהם אוֹר ָ
ִ 14כּי ַהגּוֹיִם ֲא ֶשׁר ֵא ָ
יִהיוּ
תּוֹרה ֵאין ָל ֶהם ְ
ל־פּי אוֹר ַדּ ְﬠ ָתּם ֵהם ֲא ֶשׁר ָ
תּוֹרה ַﬠ ִ
ַה ָ
תוֹרה ְלנַ ְפ ָשׁם׃
ָ
ל־לוּח ִל ָבּם ַבּ ֲא ֶשׁר
ַ
תּוֹרה ָכּתוּב ַﬠ
ְ 15בּ ַה ְרא ָֹתם ִכּי ִמ ְשׁ ַפּט ַה ָ
שׂטנוֹת אוֹ
יהם ֲח ִליפוֹת ְ
ֹנוֹת ֶ
ַדּ ְﬠ ָתּם ַתּגִּ יד ָל ֶהם ְו ֶﬠ ְשׁתּ ֵ
חוֹתהּ׃
ת־א ָ
ְמזַ כּוֹת ִא ָשּׁה ֶא ֲ
ת־ס ְת ֵרי ְבנֵ י ָא ָדם
יִשׁפֹּט ֱאל ִֹהים ֶא ִ
ַ 16בּיּוֹם ַההוּא ֲא ֶשׁר ְ
שׁר ִתי׃
הוֹד ְﬠ ִתּי ִבּ ְב ָ
יח ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־פּי יֵ ַ
ַﬠ ִ
תּוֹרה
הוּדי וַ ָתּ ֶשׁת ִמ ְב ַט ֲחַ ב ָ
את ְב ֵשׁם יְ ִ
ְ 17ו ַא ָתּה ִכּי נִ ְק ֵר ָ
ֵוּבאל ִֹהים ִתּ ְת ַהלֵּ ל נַ ְפ ֶשׁ׃
ת־רצוֹנוֹ ְו ָת ִבין ְל ַה ְב ִדּיל ֵבּין־טוֹב ָל ָרע
ִ 18כּי יָ ַד ְﬠ ָתּ ֶא ְ
תּוֹרה׃
יוֹתַ מ ְשׂ ִכּיל ַבּ ָ
ִל ְה ְ
ישׁ ֵבי
טוּח ִכּי ַא ָתּה הוּא ַה ְמנַ ֵהל ְל ִﬠ ְו ִרים ְואוֹר ְל ְ
ְ 19ו ִל ְבָּ ב ַ
חשׁ׃
ֶ
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חוֹתם ָתּ ְכנִ ית ְבּ ַד ַﬠת
יל ִדים ְו ַ
מוֹרה ִל ְפ ָתאיִם ַאלּוּף ִל ָ
ֶ 20
תּוֹרה׃
וֶ ֱא ֶמת ַבּ ָ
ת־א ֵח ִרים ֲהלֹא ְת ַאלֵּ ף ֶאת־נַ ְפ ֶשׁ
ְ 21ו ַא ָתּה ַה ְמ ַאלֵּ ף ֶא ֲ
ֹא־תגְ נֹב ֲה ִתגְ נֹב ָא ָתּה׃
ַא ָתּה ַהקּ ֵֹרא ל ִ
ֹא־תנְ ָאף ֲה ִתנְ ָאף ָא ָתּה ַא ָתּה ֲא ֶשׁר ְתּ ַשׁ ֵקּץ
ַ 22א ָתּה ָהא ֵֹמר ל ִ
ילים ֲה ִת ְמ ַﬠל ַמ ַﬠל ַבּקּ ֶֹדשׁ׃
ת־ה ֱא ִל ִ
ֶא ָ
תּוֹרה ַה ְת ַחלֵּ ל ֵשׁם ָה ֱאל ִֹהים ְוסוּר
ַ 23א ָתּה ִכּי ִת ְת ַהלֵּ ל ַבּ ָ
תּוֹרה׃
ן־ה ָ
ִמ ַ
ִ 24כּי ִבגְ ַל ְל ֶכם ֵשׁם ֱאל ִֹהים ְמ ֻחלָּ ל ַבּגּוֹיִם ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב׃
תּוֹרה
ת־ה ָ
ם־תּ ְשׁמֹר ֶא ַ
הוֹﬠיל ְלִ א ִ
מּוּלה ְל ִ
ִ 25כּי ָא ֵמן ַה ָ
מוּל ְתְ ל ָﬠ ְר ָלה נִ ְהיָ ָתה׃
תּוֹרה ֵה ַפ ְר ָתּ ֲהלֹא ָ
ת־ה ָ
ַאִ אם ֶא ַ
תּוֹרה ָﬠ ְר ָלתוֹ ְלמוּלָ ה
ְ 26ו ִאם ֶה ָﬠ ֵרל יַ ֲﬠ ֶשׂה ְכּ ִמ ְשׁ ַפּט ַה ָ
ֵתּ ָח ֶשׁב־לוֹ׃
תּוֹרה יָ ִדין
ְ 27ו ֶה ָﬠ ֵרל ַהזֶּ ה ִמלֵּ ָדה ָהע ֶֹשׂה ְכ ִמ ְשׁ ַפּט ַה ָ
שׁ־לֵ ס ֶפר ַה ִמּ ְצוָ ה ְואוֹת ְבּ ִרית ַהמּוּלוֹת
א ְֹתֲ א ֶשׁר יֶ ְ
תּוֹרה ֵה ַפ ְר ָתּ׃
ת־ה ָ
ְו ֶא ַ
הוּדי ֲא ֶשׁר ָל ֵﬠינָ יִם וְ לֹא זֹאת ִהיא
ִ 28כּי לֹא־זֶ ה הוּא יְ ִ
מּוּלה ֲא ֶשׁר ַל ַמּ ְר ֶאה ַבּ ָבּ ָשׂר׃
ַה ָ
הוּדי ְו ַהמּוּלָ ה
הוּדי ֲא ֶשׁר ְבּתוִֹ לבּוֹ הוּא יְ ִ
ַ 29א זֶ ה יְ ִ
רוּח ַה ִדּ ֵבּר וְ לֹא ְל ִפי אוֹת ַה ְכּ ָתב
מוּלת ַהלֵּ ָבב ִהיא ְל ִפי ַ
ַ
ֲא ֶשׁר ְתּ ִהלָּ תוֹ לֹא ִמ ְבּנֵ י ָא ָדם ִכּי ִאם ֵמ ֱאל ִֹהים׃

3

ה־בּ ַצע לוֹ ִבּ ְב ִרית
יהוּדי ַוּמ ֶ
ִאם ֵכּן ֵאפוֹא ַמה־יִּ ְתרוֹן ִל ִ
ַהמּוּלוֹת׃
י־ה ְפ ְקדוּ ִא ָתּם
ל־ﬠ ֶבר ְו ְיִתרוֹן ָהרֹאשׁ ִכּ ָ
ַ 2רב ְמאֹד ִמ ָכּ ֵ
ִדּ ְב ֵרי ֱאל ִֹהים׃
ם־מ ְק ָצ ָתם לֹא ֶה ֱא ִמינוּ ֶה ָה ֵפר יָ ֵפר ח ֶֹסר
ָ 3וּמה ֵאפוֹא ִא ִ
ת־אמוּנַ ת ֱאל ִֹהים׃
ֱאמוּנָ ָתם ֶא ֱ
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ל־א ָדם כֹּזֵ ב ַכּ ָכּתוּב
ילה ַאֱ אל ִֹהים נֶ ֱא ָמן הוּא וְ ָכ ָ
ָ 4ח ִל ָ
ן־תּ ְצ ַדּק ִבּ ְד ָב ֶריְ ו ִתזְ ֶכּה ְבּ ִה ָשּׁ ְפ ֶט׃
ְל ַמ ַﬠ ִ
ַ 5אִ אם־יִוָּ ַדע עֹז ִצ ְד ַקת ֱאל ִֹהים ַﬠל־יְ ֵדי ְפ ָשׁ ֵﬠינוּ
ֹאמר ֱאל ֵֹהי ָﬠוֶ ל הוּא ֲא ֶשׁר יָ ִﬠיר ֲח ָמתוֹ ָﬠ ֵלינוּ ְכּ ֶד ֶר
ַמה־נּ ַ
י־א ָדם ֲאנִ י ְמ ַד ֵבּר׃
ְבּנֵ ָ
ת־ה ָא ֶרץ׃
י־יִשׁפֹּט ֱאל ִֹהים ֶא ָ
ְ
ם־כּן ֵא
ילה ִכּי ִא ֵ
ָ 6ח ִל ָ
ם־פּ ְשׁ ִﬠי ְו ַכ ֲח ִשׁי ֵבאל ִֹהים ֶיִתּן־לוֹ עֹז ְו ָכבוֹד ִמ ְשׁנֶ ה
ְ 7ו ִא ִ
ָל ָמּה־זֶּ ה ֵא ֵצא ָר ָשׁע ְבּ ִה ָשּׁ ְפ ִטי׃
יאים ִדּ ָבּ ֵתנוּ ָר ָﬠה
מּוֹצ ִ
ַ 8אֲ הלֹא זֶ ה הוּא ְדּ ַבר ְמנַ ֵדּינוּ ַה ִ
ֵלאמֹר ִכּי ֲאנַ ְחנוּ א ְֹמ ִרים נַ ֲﬠ ֶשׂה ָרע ִבּגְ ַלל ַהטּוֹב ֲא ֶשׁר יָ בֹא
ַבּ ֲﬠ ֵקבוֹ ֵאלֶּ ה ֵהם ֲא ֶשׁר ְבּ ִה ָשּׁ ְפ ָטם יֶ ְא ָשׁמוּ׃
הוֹכ ְחנוּ
ָ 9וּמה ַﬠ ָתּה ֲהיֵ שׁ ְיִתרוֹן ָלנוּ ֶא ֶפס וָ ָאיִן ִכּי ִל ְפנֵ י ֵכן ַ
הוּדים ִויוָ נִ ים ֶבּ ָﬠן ֵה ָמּה יָ ַחד׃
ִכּי יְ ִ
ם־א ָחד׃
ַ 10כּ ָכּתוּב ֵאין ַצ ִדּיק ֵאין גַּ ֶ
ת־אל ִֹהים׃
ֵ 11אין ַמ ְשׂ ִכּיל ֵאין דּ ֵֹרשׁ ֶא ֱ
ַ 12הכֹּל ָסר יַ ְח ָדּו נֶ ֱא ָלחוּ ֵאין ע ֶֹשׂה־טוֹב ֵאין גַּ ם ֶא ָחד׃
תוּח גְּ רֹנָ ם ְלשׁוֹנָ ם יַ ֲח ִליקוּן ֲח ַמת ַﬠ ְכשׁוּב ַתּ ַחת
ר־פּ ַ
ֶ 13ק ֶב ָ
ְשׂ ָפ ֵתימוֹ׃
יהם ָמ ֵלא ְוּמרֹרוֹת׃
ֲ 14א ֶשׁר ָא ָלה ִפּ ֶ
־דּם׃
יהם יְ ַמ ֲהרוּ ִל ְשׁ ָפּ ָ
ַ 15רגְ ֵל ֶ
לּוֹתם׃
 16שֹׁד וָ ֶשׁ ֶבר ִבּ ְמ ִס ָ
ְ 17ו ֶד ֶרָ שׁלוֹם לֹא יָ ָדעוּ׃
יהם׃
ֵ 18אין ַפּ ַחד ֱאל ִֹהים ְלנֶ גֶ ד ֵﬠינֵ ֶ
תּוֹרה ָל ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר
ל־א ֶשׁר ַתּגִּ יד ַה ָ
 19וַ ֲאנַ ְחנוּ יָ ַד ְﬠנוּ ִכּי ָכ ֲ
ל־פּה
יה ָוּבזֹאת ָיִסּ ֵכר ָכּ ֶ
תּוֹרה ָתּ ִשׂים ְדּ ָב ֶר ָ
ת־ה ָ
ִק ְבּלוּ ֶא ַ
ל־ה ָא ֶרץ ֶתּ ְא ַשׁם ִל ְפנֵ י ֱאל ִֹהים׃
ְו ָכ ָ
ל־בּ ָשׂר
תּוֹרה לֹא ְיִצ ַדּק ָכּ ָ
 20יַ ַﬠן ְבּ ַמּ ֲﬠ ִשׂים ֲא ֶשׁר ִצוְּ ָתה ַה ָ
תּוֹרה יָ ְצ ָאה ַדּ ַﬠת ַה ֵח ְטא׃
ְל ָפנָ יו ִכּי ִמ ְמּקוֹר ַה ָ
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תּוֹרה יָ ְצ ָאה ִצ ְד ַקת ֱאל ִֹהים ָלאוֹר
ְ 21ו ַﬠ ָתּה ִמ ַבּ ְל ֲﬠ ֵדי ַה ָ
יאים׃
תּוֹרה ְו ַהנְּ ִב ִ
יה ַה ָ
ֲא ֶשׁר ֵה ִﬠידוּ ָﬠ ֶל ָ
ל־בּנֵ י
יח נְ תוּנָ ה ְל ָכ ְ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 22ו ִצ ְד ַקת ֱאל ִֹהים ֶבּ ֱאמוּנַ ת יֵ ַ
ין־מ ְב ִדּיל׃
ָא ָדם ְו ִל ְבנֵ י ֱא ֻמנִ ים ֻכּלָּ ם ִכּי ֵא ַ
י־כלָּ ם ָח ָטאוּ וַ יִּ סֹּגוּ ֵמ ַא ֲח ֵרי ְכבוֹד ֱאל ִֹהים׃
ִ 23כּ ֻ
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
י־פ ָדה א ָֹתם יֵ ַ
ְ 24וּב ִחנּוֹ ִחנָּ ם ֻכּלָּ ם ְיִצ ָדּקוּ ִכּ ָ
 25הוּא ֲא ֶשׁר ִה ְק ִדּישׁוֹ ֱאל ִֹהים ִמ ֶקּ ֶדם ְל ַכ ֵפּר ָﬠ ֵלינוּ ְב ָדמוֹ
ת־צ ְד ָקתוֹ ְו ֶח ְמ ָלתוֹ
ל־פּי ֱאמוּנָ ֵתנוּ ְל ַב ֲﬠבוּר גַּ לּוֹת ֶא ִ
ַﬠ ִ
ַבּ ֲא ֶשׁר ָס ַלח ַל ֲﬠנוֹת ַﬠמּוֹ ִמ ֵימי ֶק ֶדם׃
ת־צ ְד ָקתוֹ ְל ֵﬠת ָכּזֹאת ִכּי הוּא ַה ַצּ ִדּיק
ְ 26וגַ ם ְלגַ לּוֹת ֶא ִ
שׁוּﬠ׃
ת־ה ַמּ ֲא ִמין ְבּיֵ ַ
ְוהוּא ַה ַמּ ְצ ִדּיק ֶא ַ
אוּמה
ל־מ ָ
ַ 27איֵּ ה ֵאפוֹא ַﬠ ָתּה גְּ אוֹן ַה ִמּ ְת ַהלְּ ִלים ֵאין ָכּ ְ
ל־פּי
ק־ה ַמּ ֲﬠ ֶשׂה לֹא ִכּי ִאם ַﬠ ִ
ל־פּי ָח ַ
ל־פּי ֵאיזֶ ה חֹק ַﬠ ִ
ַﬠ ִ
ק־ה ֱאמוּנָ ה׃
ָח ָ
ָ 28ל ֵכן ָח ַר ְצנוּ ֵלאמֹר ָבּ ֱאמוּנָ ה ְיִצ ַדּק ִאישׁ ִמ ַבּ ְל ֲﬠ ֵדי
תּוֹרה׃
ל־פּי ַה ָ
ַה ַמּ ֲﬠ ִשׂים ֲא ֶשׁר ַﬠ ִ
ם־אל ֵֹהי
הוּדים ְל ַבד הוּא ְולֹא ַלגּוֹיִם ָא ֵכן גַּ ֱ
ַ 29ה ֱאל ִֹהים ַליְּ ִ
ַהגּוֹיִם הוּא׃
מּוּלים
ת־ה ִ
ִ 30כּי הוּא ֱאל ִֹהים ֶא ָחד ֲא ֶשׁר יַ ְצ ִדּיק ֶא ַ
ם־כּן ַﬠל־יְ ֵדי ָה ֱאמוּנָ ה׃
ת־ה ֲﬠ ֵר ִלים גַּ ֵ
ָבּ ֱאמוּנָ ה ְו ֶא ָ
ילה ַא נְ ַקיֵּ ם
תּוֹרה ֶבּ ֱאמוּנָ ֵתנוּ ָח ִל ַ
ת־ה ָ
ֲ 31ה ִכי נָ ִפיר ֶא ַ
תּוֹרה׃
ת־ה ָ
ֶא ַ
ל־א ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ַמה־יִּ ְתרוֹן ָמ ָצא
ֹאמר ַﬠ ַ
ַוּמה־נּ ַ
ְבּ ַמ ֲﬠ ֵשׂהוּ׃
ִ 2כּי לוּ־נִ ְצ ַדּק ַא ְב ָר ָהם ְבּ ַמ ֲﬠ ָשׂיו נָ אוָ ה־לוֹ ְת ִהלָּ ה ַא־לֹא
ִל ְפנֵ י ֱאל ִֹהים׃
תּוֹרה ְו ֶה ֱא ִמן ַא ְב ָר ָהם ֵבּאל ִֹהים וַ יַּ ְח ְשׁ ֶב ָה
ה־דּ ַבר ַה ָ
ִ 3כּי ַמ ְ
לּוֹ ְצ ָד ָקה׃
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וּל ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַמ ֲﬠ ֵשׂהוּ ְביָ דוֹ לֹא יֵ ָח ֵשׁב ְשׂ ָכרוֹ ְכּ ַמ ְתּנַ ת
ְ 4
ם־כּ ִשׁ ֻלּ ַמת חוֹב׃
ִחנָּ ם ִכּי ִא ְ
ַ 5אִ אישׁ ֲא ֶשׁר ַמ ֲﬠ ֵשׂה יָ ָדיו ֵאין ִאתּוֹ ְוהוּא ַמ ֲא ִמין
ת־ה ָר ָשׁע ֵﬠ ֶקב ֱאמוּנָ תוֹ ֱאמוּנָ תוֹ זוּ ֵתּ ָח ֵשׁב
ַבּ ַמּ ְצ ִדּיק ֶא ָ
ִל ְצ ָד ָקה׃
ת־ה ָא ָדם ֲא ֶשׁר ֱאל ִֹהים יַ ְצ ִדּ ֶיקנּוּ
ם־דּ ִוד ְמ ַא ֵשּׁר ֶא ָ
ַ 6כּ ֲא ֶשׁר גַּ ָ
ל־פּי ָפ ֳﬠלוֹ׃
לֹא ַﬠ ִ
שׂוּי־פּ ַשׁע ְכּסוּי ֲח ָט ָאה׃
ֶ
ַ 7א ְשׁ ֵרי נְ
ַ 8א ְשׁ ֵרי ָא ָדם לֹא־יַ ְחשֹׁב יְ הוָֹה לוֹ ָﬠן׃
ם־ל ֲﬠ ֵר ִלים יַ ַﬠן נִ ְק ָרא
מּוֹלים אוֹ גַ ַ
אשׁר ַהזֶּ ה ְל ִמי ְלנִ ִ
 9וָ ֶ
ָבזֶ ה ִכּי ֱאמוּנַ ת ַא ְב ָר ָהם נֶ ְח ְשׁ ָבה לּוֹ ִל ְצ ָד ָקה׃
ָ 10וּמ ַתי נֶ ְח ְשׁ ָבה־לּוֹ ֵכן ַא ֲח ֵרי ִהמֹּלוֹ אוֹ ֶט ֶרם ִהמֹּלוֹ לֹא
ם־ט ֶרם ִהמֹּלוֹ׃
ַא ֲח ֵרי ִהמֹּלוֹ ִכּי ִא ֶ
חוֹתם ִצ ְד ָקתוֹ
ְ 11ואוֹת ְבּ ִרית ַהמּוּלוֹת נָ ָשׂא ִל ְהיוֹת לוֹ ְל ַ
יִהיֶ ה ְל ָאב
עוֹדנּוּ ָﬠ ֵרל ְל ַמ ַﬠן ְ
ֵﬠ ֶקב ֲא ֶשׁר ֶה ֱא ִמין ְבּ ֶ
ם־אמוּנָ ָתם
י־הם ֲﬠ ֵר ִלים ֲא ֶשׁר גַּ ֱ
ל־ה ַמּ ֲא ִמינִ ים ַאף ִכּ ֵ
ְל ָכ ַ
ֵתּ ָח ֵשׁב ָל ֶהם ִל ְצ ָד ָקה׃
מּוֹלים ְל ַב ָדּם
מּוֹלים ַא־לֹא ַרק ְלנִ ִ
ְ 12והוּא ָאב ְלנִ ִ
ם־ל ֵאלֶּ ה ַהה ְֹל ִכים ְבּ ִﬠ ְקּבוֹת ֱאמוּנָ תוֹ ֲא ֶשׁר
י־אם־גַּ ָ
ִכּ ִ
עוֹדנּוּ ָﬠ ֵרל׃
ִה ְת ַהלֵּ ַ א ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ְבּ ֶ
וּלזַ ְרעוֹ
תּוֹרה ָבּ ָאה ַה ַה ְב ָט ָחה ְל ַא ְב ָר ָהם ְ
ִ 13כּי לֹא ִבגְ ַלל ַה ָ
ם־בּגְ ַלל ִצ ְד ַקת ֱאמוּנָ תוֹ׃
יוֹרשׁ ָה ָא ֶרץ ִכּי ִא ִ
ִל ְהיוֹת ֵ
יוֹר ִשׁים ֵהם ֱאמוּנָ ה ִת ְהיֶ ה ָל ִריק
תּוֹרה ְ
ם־בּ ֲﬠ ֵלי ַה ָ
ִ 14כּי ִא ַ
ֹא־ד ָבר׃
ְו ַה ְב ָט ָחה ְלל ָ
תּוֹרה ֵאין
תּוֹרה יֵ ֵצא ַה ָקּ ֶצף ִכּי ַב ֲא ֶשׁר ֵאין ָ
ִ 15כּי ִמ ְפּ ַאת ַה ָ
ָפּ ַשׁע׃
ל־כּן ְבּ ֶד ֶרֱ אמוּנָ ה ִתּ ָמּ ֵצא ְל ַמ ַﬠן ִתּכּוֹן ְבּ ֶח ֶסד
ַ 16ﬠ ֵ
תּוֹרה
ל־הזָּ ַרע לֹא ִל ְבנֵ י ַה ָ
ְו ַה ַה ְב ָט ָחה ִת ְהיֶ ה נְ כוֹנָ ה ְל ָכ ַ
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ם־ל ְבנֵ י ֱאמוּנַ ת ַא ְב ָר ָהם ֲא ֶשׁר הוּא ָאב
י־אם גַּ ִ
ְל ַב ָדּם ִכּ ִ
ְל ֻכלָּ נוּ׃
ַ 17כּ ָכּתוּב ִכּי ַאב ֲהמוֹן גּוֹיִם נְ ַת ִתּיִ ל ְפנֵ י ֱאל ִֹהים זֶ ה ָבּ ַטח
בּוֹ ִלבּוֹ ַהנּ ֵֹתן ַחיִּ ים ַל ֵמּ ִתים ְו ַהקּ ֵֹרא ָל ַאיִן ַכּיֵּ שׁ׃
ְ 18ו ַאף ִכּי לֹא נִ ְר ָאה ֶפ ַתח ִתּ ְקוָ ה ֶה ֱחזִ יק ְבּ ִת ְקוָ תוֹ ְל ִהנָּ ֵתן
יִהיֶ ה זַ ְר ֶﬠ׃
ב־המוֹן גּוֹיִם ַכּ ֲא ֶשׁר נֶ ֱא ַמר כֹּה ְ
ַא ֲ
ל־בּ ָשׂרוֹ ֲא ֶשׁר
ְ 19ו ַכ ֲא ֶשׁר לֹא ִה ְת ַר ָפּה ֶב ֱאמוּנָ תוֹ ִה ִבּיט ֶא ְ
ל־ר ֶחם ָשׂ ָרה ֲא ֶשׁר
ן־מ ַאת ָשׁנָ ה ְו ֶא ֶ
ָהיָ ה ַכ ֵמּת ִבּ ְהיוֹתוֹ ְכּ ֶב ְ
ָבּ ָלה׃
ְ 20ורוּחוֹ לֹא נִ ְפ ְלגָ ה ְב ִק ְרבּוֹ ִמ ְבּ ִלי ֵא ֻמן ִבּ ְד ַבר ֱאל ִֹהים ִכּי
ם־ה ְתגַּ ֵבּר ֶבּ ֱאמוּנָ תוֹ ְונָ תוֹן ָכּבוֹד ֵלאל ִֹהים׃
ִא ִ
ְ 21ונַ ְפשׁוֹ י ַֹד ַﬠת ְמאֹד ִכּי ַת ִשּׂיג יַ ד ֵאל ְל ַמלֹּאת ֵאת ֲא ֶשׁר
ִדּ ֵבּר׃
ל־כּן נֶ ְח ְשׁ ָבה לוֹ ִל ְצ ָד ָקה׃
ְ 22ו ַﬠ ֵ
ְ 23ולֹא נִ ְכ ַתּב ַרק ְל ַמ ֲﬠנוֹ ְל ַבדּוֹ ִכּי לוֹ נֶ ְח ָשׁ ָבה׃
ב־לנוּ ַה ַמּ ֲא ִמינִ ים
ִ 24כּי ִאם־גַּ ם ְל ַמ ֲﬠנֵ נוּ ֲא ֶשׁר ֵכּן ֵתּ ָח ֵשׁ ָ
ן־ה ֵמּ ִתים׃
שׁוּﬠ ֲאדֹנֵ ינוּ ִמ ַ
ַבּ ֵמּ ִקים ֶאת־יֵ ַ
ֲ 25א ֶשׁר נִ ְמ ַסר ַל ָמּוֶ ת ִבּ ְפ ָשׁ ֵﬠינוּ ְו ֻה ַקּם ָﬠל לִ ְצ ָד ָקה ָלנוּ׃
ת־לנוּ
יִשׁ ָפּ ָ
ל־כּן ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְצ ַדּ ְקנוּ ָב ֱאמוּנָ ה ָשׁלוֹם ְ
ַﬠ ֵ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֱאל ִֹהים ַﬠל־יְ ֵדי יֵ ַ
ת־שׁ ַﬠר ַה ֶח ֶסד
ֲ 2א ֶשׁר גַּ ם ַﬠל־יָ דוֹ ָמ ָצאנוּ ְב ֶד ֶרֱ אמוּנָ ה ֶא ַ
ֲא ֶשׁר ֲאנַ ְחנוּ ָב ִאים בּוֹ ְוּבעֹז ָה ֱאל ִֹהים נָ ִרים ֶק ֶרן ַכּ ֲא ֶשׁר
ִקוִּ ינוּ לוֹ׃
ְ 3ולֹא־זֹאת ְל ַבד ִכּי ִאם־גַּ ם ְבּ ָצ ָרה נָ ִרים רֹאשׁ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר
רוּח׃
תוֹליד ֶאת־ע ֶֹצר ַ
י־צ ָרה ִ
יָ ַד ְﬠנוּ ִכּ ָ
ת־תּ ְקוַ ת
ת־בּ ִחינַ ת ֵלב ְוּב ִחינַ ת ַהלֵּ ב ֶא ִ
רוּח ֶא ְ
ְ 4וע ֶֹצר ָה ַ
נֶ ֶפשׁ׃

5
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5:5—5:15

ת־אל
הוּצק ְבּ ִל ֵבּנוּ ַא ֲה ַב ֵ
ְ 5ו ַה ִתּ ְקוָ ה לֹא ֵתבוֹשׁ ַבּ ֲא ֶשׁר ַ
רוּח ָק ְדשׁוֹ ֲא ֶשׁר נָ ַתן ָﬠ ֵלינוּ׃
ְבּ ַ
יח ְבּ ִﬠתּוֹ ְבּ ַﬠד
ִ 6כּי ְבעוֹד ָהיִינוּ ְר ֵפי יָ ָדיִם ֵמת ַה ָמּ ִשׁ ַ
שׁוֹתם׃
ַה ַח ָטּ ִאים ְבּנַ ְפ ָ
ֵ 7הן ִתּ ַיקר ְל ָא ָדם נַ ְפשׁוֹ ִמ ִתּתּוֹ א ָֹתהּ ְבּ ַﬠד נֶ ֶפשׁ ַצ ִדּיק
אוּלי ִאישׁ ִמ ְתנַ ֵדּב יַ ְﬠ ָצר־כּ ַֹח ָלמוּת ַבּ ֲﬠ ָדּהּ׃
ְוּב ַﬠד ַה ְצּ ָד ָקה ַ
 8וֵ אל ִֹהים גִּ לָּ ה ַא ֲה ָבתוֹ ְל ֵﬠינֵ ינוּ ִכּי ְבעוֹד ָהיִינוּ ח ְֹט ִאים
יח ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ַבּ ֲﬠ ֵדנוּ׃
נָ ַתן ַה ָמּ ִשׁ ַ
יﬠ ָלנוּ יָ דוֹ
תּוֹשׁ ַ
י־ﬠ ָתּה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר נִ ְצ ַדּ ְקנוּ ְב ָדמוֹ ִ
ַ 9אף ִכּ ַ
רוֹן־אף׃
ָ
ְל ִה ָמּ ֵלט ֵמ ֲח
ם־בּעוֹד אוֹיְ ִבים ָהיִינוּ ֲאנַ ְחנוּ ִה ְת ַר ֵצּנוּ
ִ 10כּי ִא ְ
י־א ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ָר ָצה ָבּנוּ ְבּ ַחיֵּ י
ל־ה ֱאל ִֹהים ְבּמוֹת ְבּנוֹ ַאף ִכּ ַ
ֶא ָ
ְבנוֹ נִ וָּ ֵשׁ ַﬠ׃
ְ 11ולֹא־זֹאת ְל ַבד ִכּי ִאם־גַּ ם ָר ָמה ַק ְרנֵ נוּ ֵבאל ִֹהים ַﬠל־יְ ֵדי
יח ֲאדֹנֵ ינוּ ֲא ֶשׁר בּוֹ ָל ַקח ָרצוֹן ִמיָּ ֵדינוּ׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יֵ ַ
ָ 12ל ֵכן ַכּ ֲא ֶשׁר ַה ֵח ְטא ָﬠ ָלה ָב ָא ֶרץ ַﬠל־יְ ֵדי ָא ָדם ֶא ָחד
ל־בּנֵ י ָא ָדם
ְו ַה ָמּוֶ ת ָבּא ְל ַרגְ ֵלי ַה ֵח ְטא ֵכּן ָפּגַ ע ַה ָמּוֶ ת ְבּ ָכ ְ
ַבּ ֲא ֶשׁר ֻכּלָּ ם ָח ָטאוּ׃
תּוֹרה ְו ַאף ִכּי
ם־ל ְפנֵ י ַמ ָתּן ַה ָ
ִ 13כּי נִ ְמ ָצא ֵח ְטא ָבּ ָא ֶרץ גַּ ִ
י־תוֹרה׃
ָ
ֵח ְטא לֹא יֵ ָח ֵשׁב ִבּ ְב ִל
פּשׁ ִﬠים
ם־בּ ְ
ד־משׁה גַּ ַ
ֶ
ְ 14בּ ָכל־זֹאת ָשׁ ַלט ַה ָמּוֶ ת ֵמ ָא ָדם ַﬠ
ֲא ֶשׁר ִפּ ְשׁ ָﬠם לֹא נִ ְד ָמה ְל ֶפ ַשׁע ָא ָדם הוּא ָה ָא ָדם ָה ִראשׁוֹן
ֲא ֶשׁר ִבּ ְדמוּתוֹ ְכּ ַצ ְלמוֹ ָה ָא ָדם ָה ַא ֲחרוֹן ִה ְת ַﬠ ֵתּד ָלבוֹא׃
ֶ 15א ֶפס ִכּי ֵאין ֵﬠ ֶרַ ה ֶפּ ַשׁע ְכּ ֵﬠ ֶרַ מ ְתּנַ ת ִחנָּ ם ִכּי
ל־ה ִמּ ָדּה
ם־בּ ֶפ ַשׁע ֶא ָחד ֵמתוּ ַר ִבּים ַכּ ֶמּה ְפ ָﬠ ִמים יֶ ֶתר ַﬠ ַ
ִא ְ
ל־פּי ֶח ֶסד ָה ִאישׁ
יוֹﬠיל ְל ַר ִבּים ֶח ֶסד ֱאל ִֹהים ַוּמ ְתּנַ ת יָ דוֹ ַﬠ ִ
ִ
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָה ֶא ָחד יֵ ַ

5:16—6:5
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פּשׁ ַﬠ ָה ֶא ָחד נִ ְתּנָ ה לָּ נוּ
ְ 16ולֹא ַכ ִמּ ְשׁ ָפּט ַהנֶּ ֱח ַרץ ִבּגְ ַלל ַה ֵ
ת־כּלָּ ם ְבּ ֶפ ַשׁע ֶא ָחד
יﬠ ֶא ֻ
ַה ַמּ ָתּת ִכּי ַה ִמּ ְשׁ ָפּט יָ ָצא ְל ַה ְר ִשׁ ַ
ת־כּלָּ ם ִמ ְפּ ָשׁ ִﬠים ַר ִבּים׃
ְו ַה ַמּ ָתּת ִהיא לְ ַט ֵהר ֶא ֻ
ם־בּ ֶפ ַשׁע ָה ֶא ָחד ָשׁ ַלט ַה ָמּוֶ ת ָבּנוּ ַﬠל־יְ ֵדי ָה ֶא ָחד
ִ 17כּי ִא ְ
ַאף ִכּי־נ ְֹשׂ ֵאי ִשׁ ְפ ַﬠת ַה ֶח ֶסד ַוּמ ְתּנַ ת ַה ְצּ ָד ָקה ְיִמ ְשׁלוּ ַב ַחיִּ ים
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַﬠל־יְ ֵדי ָה ֶא ָחד הוּא יֵ ַ
י־א ָדם
ל־בּנֵ ָ
ָ 18ל ֵכן ַכּ ֲא ֶשׁר ְבּ ֶפ ַשׁע ִאישׁ ֶא ָחד נִ ְשׁ ְפּטוּ ָכ ְ
י־א ָדם ְל ַחיֵּ י
ל־בּנֵ ָ
ם־בּ ִצ ְד ַקת ִאישׁ ֶא ָחד יִזְ כּוּ ָכ ְ
וַ יֶּ ְא ָשׁמוּ ֵכּן גַּ ְ
ְצ ָד ָקה׃
ִ 19כּי ַכּ ֲא ֶשׁר ְבּ ַה ְפ ַצר ִאישׁ ֶא ָחד ַר ִבּים יָ ְצאוּ ֲא ֵשׁ ִמים ֵכּן
ם־בּ ַה ְק ֵשׁב ָה ֶא ָחד ַר ִבּים יֵ ְצאוּ נְ ִקיִּ ים׃
גַּ ְ
תּוֹרה ְל ַב ֲﬠבוּר יִגְ ַדּל ַה ָפּ ַשׁע ַא
ֵ 20וּבין כֹּה וָ כֹה ָבּ ָאה ַה ָ
ַבּ ֲא ֶשׁר גָּ ַדל ַה ֶפּ ַשׁע ָשׁם גָּ ַדל ַה ֶח ֶסד יֶ ֶתר ְמאֹד׃
ְ 21ו ַכ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַלט ַה ֵח ְטא ַבּ ָמּוֶ ת ֵכּן ְיִמשֹׁל ַה ֶח ֶסד ַﬠל־יְ ֵדי
יח ֲאדֹנֵ ינוּ׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
עוֹלם ְבּיֵ ַ
ַה ְצּ ָד ָקה ְל ַחיֵּ י ָ

6

ֹאמר ָﬠ ָתּה ֲהנַ ֲﬠמֹד עוֹד ַבּ ַח ָטּ ָאה ְל ַמ ַﬠן יִגְ ַדּל
ַוּמה־נּ ַ
ֶה ָח ֶסד׃
ילה ֲאנַ ְחנוּ ֲא ֶשׁר ַכּ ֵמּ ִתים נֶ ְח ַשׁ ְבנוּ ַל ֵח ְטא ֵאי
ָ 2ח ִל ָ
נִ ְחיֶ ה־בּוֹ עוֹד׃
יח
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲ 3הלֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי ֻכּלָּ נוּ ַהנִּ ְט ָבּ ִלים ְבּ ֵשׁם יֵ ַ
ְבּמוֹתוֹ נִ ְט ָבּ ְלנוּ׃
ְ 4ו ַכ ֲא ֶשׁר נִ ְט ַבּלְ נוּ ְבמוֹתוֹ ֵכּן נִ ְק ַבּ ְרנוּ ִﬠמּוֹ ְו ַכ ֲא ֶשׁר ֲא ִבי־כֹל
ם־ﬠ ֵלינוּ ָלקוּם ְל ִה ְת ַהלֵּ 
ן־ה ֵמּ ִתים ֵכּן גַּ ָ
ִבּ ְכבוֹדוֹ ֲה ִקימוֹ ִמ ַ
ְל ָפנָ יו ְבּ ַחיִּ ים ֲח ָד ִשׁים׃
ם־היִינוּ ְד ֵב ִקים בּוֹ ַכּ ֲﬠנָ ִפים ָבּ ֵﬠץ ְונֶ ְח ָשׁ ִבים
ִ 5כּי ִא ָ
קוּמה׃
ם־בּ ְתּ ָ
מוֹ־מ ִתים ְבּמוֹתוֹ ֲהלֹא נִ ְשׁוֶ ה־לּוֹ גַּ ַ
ְכּ ֵ
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ְ 6בּ ַד ְﬠ ֵתּנוּ ִכּי ָה ָא ָדם ַה ַקּ ְדמֹנִ י ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ נִ ְת ָלה ָכּמֹהוּ ְל ַמ ַﬠן
יֶ ְח ַדּל ֶﬠ ֶצם ָה ָא ָדם ַהח ֵֹטא ַהזֶּ ה ְל ִב ְל ִתּי נִ ְהיֶ ה עוֹד ֲﬠ ָב ִדים
ַל ֵח ְטא׃
ן־ה ֵח ְטא׃
ִ 7כּי ַה ֵמּת ָח ְפ ִשׁי הוּא ִמ ַ
יח ָסמוּ לִ ֵבּנוּ ִכּי
ם־ה ָמּ ִשׁ ַ
ם־מ ִתים ֲאנַ ְחנוּ ִﬠ ַ
ְ 8ו ִהנֵּ ה ִא ֵ
גַ ם־נִ ְחיֶ ה ִﬠמּוֹ׃
יִישׁן עוֹד
ן־ה ֵמּ ִתים לֹא ַ
יח ֲא ֶשׁר ָקם ִמ ַ
ְ 9בּ ַד ְﬠ ֵתּנוּ ִכּי ַה ָמּ ִשׁ ַ
יִשׁ ַלט־בּוֹ ַה ָמּוֶ ת ֵשׁנִ ית׃
ְולֹא ְ
ִ 10כּי ַבּ ֲא ֶשׁר ֵמת ֵמת הוּא ַפּ ַﬠם ַא ַחת ַל ֵח ְטא ַוּב ֲא ֶשׁר ַחי
ַחי הוּא ֵלאל ִֹהים׃
ם־א ֶתּם ֵמ ִתים לַ ֲח ָט ָאה ְו ַחיִּ ים
ֵ 11כּן ִח ְשׁבוּ נַ ְפ ְשׁ ֶכם גַּ ַ
יח ֲאדוֹנֵ ינוּ׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֵלאל ִֹהים ְבּיֵ ַ
ַ 12אל־יִשׁלֹט ֵאפוֹא ַה ֵח ְטא ִבּ ְב ַשׂ ְר ֶכם ַהה ֵֹלָ למוּת ִלנְ טוֹת
ַא ֲח ָריו ְבּ ַת ֲאוָ תוֹ׃
י־אוֶ ן ַל ֵח ְטא
ת־א ָב ֵר ֶיכם ִל ְהיוֹת ְכּ ֵל ָ
ל־תּ ְתּנוּ ֶא ֵ
ְ 13ו ַא ִ
ן־ה ֵמּ ִתים
ַאַ ה ְק ִריבוּ ֶאת־נַ ְפ ְשׁ ֶכם ֵלאל ִֹהים ְכּ ַחיִּ ים ִמ ַ
ת־א ָב ֵר ֶיכם ְכּ ֵלי ְצ ָד ָקה ֵלאל ִֹהים׃
ְו ֶא ֵ
תּוֹרה
ד־ה ָ
יִשׂ ָתּ ֵרר ֲﬠ ֵל ֶיכם ִכּי ֵאינְ ֶכם ַתּ ַחת יַ ַ
ְ 14ו ַה ֵח ְטא לֹא ְ
תּוֹרת ָח ֶסד׃
ם־תּ ַחת יַ ד ַ
ִכּי ִא ַ
תּוֹרה ֵאין ֲאנַ ְחנוּ
ד־ה ָ
ָ 15וּמה ֵאפוֹא ֲה ִכי נֶ ְח ָטא יַ ַﬠן ַתּ ַחת יַ ַ
ילה׃
תּוֹרת ֶח ֶסד ָח ִל ָ
ם־תּ ַחת יַ ד ַ
עוֹד ִכּי ִא ַ
ֲ 16הלֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי ְל ִמי ֲא ֶשׁר ָתּ ִפיקוּ נַ ְפ ְשׁ ֶכם ַכּ ֲﬠ ָב ִדים
ָס ִרים ְל ִמ ְשׁ ַמ ְﬠתּוֹ לוֹ ַא ֶתּם ַל ֲﬠ ָב ִדים ַכּ ֲא ֶשׁר ֵאלָ יו ִתּ ְשׁ ָמעוּן
ִאם ֲﬠ ָב ִדים ַל ֵח ְטא ְו ַל ָמּוֶ ת ְו ִאם ִל ְשׁמ ַֹﬠ ְבּקוֹל ֲאדֹנָ י
ְו ִל ְצ ָד ָקה׃
יוֹת ֶכם ֲﬠ ָב ִדים ַל ֵח ְטא
ָ 17וּברוּ הוּא ֱאל ִֹהים ִכּי ַא ֲח ֵרי ֱה ְ
תּוֹרה ַה ִהיא
ת־ה ָ
ל־ל ְבּ ֶכם ִל ְשׁמ ַֹﬠ ְו ִלשׁמֹר ֶא ַ
ַשׂ ְמ ֶתּם ַﬠ ִ
צוּר ָתהּ ֲא ֶשׁר ִק ַבּ ְל ֶתּם ֲﬠלֵ ֶיכם׃
ְכּ ָ

6:18—7:5
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ד־ה ֵח ְטא ְל ַﬠ ְב ֵדי
אתם ַל ָח ְפ ִשׁי ִמיַּ ַ
ְ 18ו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר יְ ָצ ֶ
יִיתם׃
ַה ְצּ ָד ָקה ֱה ֶ
י־א ָדם ֲאנִ י ְמ ַד ֵבּר ַבּ ֲﬠבוּר ִר ְפיוֹן ְבּ ַשׂ ְר ֶכם ִכּי
ְ 19כּ ֶד ֶרְ בּנֵ ָ
תוֹﬠ ָבה ְו ַﬠ ְו ָל ָתה ַל ֲﬠשׂוֹת ָﬠוֶ ל
ַכּ ֲא ֶשׁר ִה ְק ַר ְב ֶתּם ֵא ָב ֵר ֶיכם ְל ֵ
ֵכּן ַה ְק ִדּישׁוּ־נָ א ֵא ָב ֵר ֶיכם ַכּיּוֹם ְל ַמ ֲﬠ ֵשׂה ַה ְצּ ָד ָקה ְל ַמ ַﬠן
דשׁים׃
וּק ִ
ִתּ ְהיוּ ְ
יִיתם
יוֹת ֶכם ְל ָפנִ ים ֲﬠ ָב ִדים ַל ֵח ְטא נִ ְפ ָר ִדים ֱה ֶ
י־ב ְה ְ
ִ 20כּ ִ
ִמ ְצּ ָד ָקה׃
אתם ָאז ֵמ ַה ַמּ ֲﬠ ִשׂים ָה ֵהם ֲא ֶשׁר ִתּ ָכּ ְלמוּ
ה־פּ ִרי ְמ ָצ ֶ
ָ 21וּמ ְ
ֵמ ֶהם ַכּיּוֹם ִכּי ֵﬠ ֶקב ֵאלֶּ ה ֲא ַבדּוֹן׃
אתם ַל ָח ְפ ִשׁי ִמיַּ ד ַה ֵח ְטא וַ ִתּ ְהיוּ ֲﬠ ָב ִדים
ַ 22אַ ﬠ ָתּה ִכּי־יְ ָצ ֶ
עוֹלם׃
ֵלאל ִֹהים ֲהלֹא ִת ְשׂאוּ ֶפ ְריְ ֶכם ַבּקּ ֶֹדשׁ ְו ֵﬠ ֶקב־זֶ ה ַחיֵּ י ָ
ִ 23כּי ַמ ְשׂכּ ֶֹרת ַה ֵח ְטא ֲא ָבדוֹן ַוּמ ַתּת ֲאל ִֹהים ַחיֵּ י נֶ ַצח
יח ֲאדֹנֵ ינוּ׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְבּיֵ ַ

7

תּוֹרה ֲאנִ י ְמ ַד ֵבּר ִכּי
ֲהלֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם ַא ַחי ִכּי ְלי ְֹד ֵﬠי ַה ָ
תּוֹרה מ ֶֹשׁ ֶלת ָבּ ָא ָדם ָכּל־עוֹד ַחי ִהנֵּ הוּ׃
ַה ָ
תּוֹרה ְבּ ַחיֵּ י
ל־פּי ַה ָ
רוּרה ִהיא ַﬠ ִ
ת־בּ ַﬠל ְצ ָ
ִ 2כּי ִא ָשּׁה ְב ֻﬠ ַל ַ
תּוֹרת ַה ָבּ ַﬠל׃
ַב ְﬠ ָלהּ ְו ִכי־יָ מוּת ַה ַבּ ַﬠל יָ ְצ ָאה לָּ הּ ִמ ַ
ל־כּן ִאם ֵתּ ַדע ִאישׁ ַא ֵחר ְבּעוֹד ַבּ ְﬠ ָלהּ ַחי נ ֶֹא ֶפת
ְ 3ו ַﬠ ֵ
תּוֹרה
ן־ה ָ
ָיִקּ ֵרא ָלהּ ַאַ א ֲח ֵרי מוֹת ַה ַבּ ַﬠל ָח ְפ ִשׁית ִהיא ִמ ַ
יוֹתהּ ְל ִאישׁ ַא ֵחר׃
ְולֹא נ ֶֹא ֶפת ִהיא ִבּ ְה ָ
תּוֹרה ִבּ ְב ַשׂר
ם־א ֶתּם ְכּ ֵמ ִתים נֶ ְח ַשׁ ְב ֶתּם ַל ָ
ָ 4ל ֵכן ַא ַחי גַּ ַ
יח ַה ֵמּת וַ ָתּקוּמוּ וַ ִתּ ְהיוּ ְל ַא ֵחר ֲהלֹא הוּא ֲא ֶשׁר ָקם
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ן־ה ֵמּ ִתים ְל ַמ ַﬠן ֲﬠשׂוֹת ְפּ ִרי לֵ אל ִֹהים׃
ִמ ַ
תּוֹרה
ִ 5כּי ָכל־עוֹד ָר ַד ְפנוּ ַחיֵּ י ְב ָשׂ ִרים ָק ְר ָאה ִמ ְצוַ ת ַה ָ
ִל ְתשׁוּקוֹת ָאוֶ ן ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ ֲא ֶשׁר ִה ְתגָּ רוּ ָבנוּ וַ נַּ ַﬠשׂ ְפּ ִרי ַל ָמּוֶ ת׃
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יה ִה ְשׁ ַל ְכנוּ
רוֹת ָ
וּמוֹס ֶ
ְ
תּוֹרה
ַ 6אַ ﬠ ָתּה נֶ ְח ַל ְצנוּ ִמיַּ ד ַה ָ
ִמ ֶמּנּוּ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ַמ ְתנוּ ָלהּ ְוּב ֵכן ָﬠ ֵלינוּ ַל ֲﬠבֹד ֶאת־יְ הוָֹה
תּוֹרה׃
נּוֹשׁנוֹת ַבּ ָ
י־ט ַﬠם ַה ִמּלִּ ים ַה ָ
רוּח ַה ֲח ָד ָשׁה ְולֹא ְל ִפ ַ
ָבּ ַ
ילה ֶא ֶפס
תּוֹרה ֵח ְטא ִהיא ָח ִל ָ
ֹאמר ַﬠ ָתּה ֲה ִכי ַה ָ
ַ 7וּמה־נּ ַ
תּוֹרה ִכּי ַל ְחמֹד לֹא
ל־פּי ַה ָ
ֵח ְטא לֹא יָ ַד ְﬠ ִתּי ִאם לֹא ַﬠ ִ
תּוֹרה לֹא ַת ְחמֹד׃
לוּלא ָא ְמ ָרה ַה ָ
יָ ַד ְﬠ ִתּי ֵ
ל־תּ ֲאוָ ה
עוֹרר ִבּי ָכּ ַ
ְ 8ו ַה ֵח ְטא ָמ ָצא־לוֹ ת ֲֹאנָ ה ַבּ ִמּ ְצוָ ה וַ יְ ֵ
תּוֹרה ַה ֵח ְטא ַכּ ֵמּת הוּא׃
ִכּי ִמ ַבּ ְל ֲﬠ ֵדי ַה ָ
ֹא־תוֹרה ְוּכבוֹא ַה ִמּ ְצוָ ה ָקם
ָ
יִיתי לְ ָפנִ ים ְבּל
 9וַ ֲאנִ י ַחי ָה ִ
ַה ֵח ְטא וַ יְ ִחי ְו ָאנ ִֹכי נָ ַפ ְל ִתּי ֵמת׃
ְ 10ו ַה ִמּ ְצוָ ה ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר ַחיִּ ים ָבּהּ נִ ְמ ְצ ָאה־לִּ י ַכּ ָמּוֶ ת׃
יאנִ י ְוּביַ ד ַה ִמּ ְצוָ ה
י־ה ֵח ְטא ִבּ ְמצֹא ת ֲֹאנָ ה ַבּ ִמּ ְצוָ ה ִה ִשּׁ ַ
ִ 11כּ ַ
ַה ִהיא ֲה ָרגָ נִ י׃
טוֹבה׃
דשׁה יְ ָשׁ ָרה וְ ָ
דשׁה ְו ַה ִמּ ְצוָ ה ְק ָ
תּוֹרה ְק ָ
ְ 12וּב ֵכן ַה ָ
ילה ַאַ ה ֵח ְטא הוּא
טּוֹבה ַל ָמּוֶ ת ָחלִ ָ
ֲ 13ה ִכי נֶ ֶה ְפ ָכה־לִּ י ַה ָ
טּוֹבה
ן־ה ָ
ת־ה ָמּוֶ ת ִמ ַ
ְל ַמ ַﬠן יִוָּ ַדע ַכּ ֲא ֶשׁר הוּא ַבּ ֲה ִביאוֹ ִלי ֶא ַ
ִכּי ְלנ ַֹכח ַה ִמּ ְצוָ ה יִגְ ַדּל ְויַ ֲﬠ ֶלה ַה ֵח ְטא ַל ֲח ָט ָאה גְ דֹלָ ה
ד־מאֹד׃
ַﬠ ְ
רוּח ִהיא וַ ֲאנִ י ָב ָשׂר
תּוֹרת ַ
תּוֹרה ַ
י־ה ָ
נוֹדע ָלנוּ ִכּ ַ
ִ 14כּי ַ
ֲאנִ י נִ ְמ ַכּ ְר ִתּי ַל ֵח ְטא׃
ִ 15כּי ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ע ֶֹשׂה ֶא ְר ֶאה וְ לֹא ָא ִבין ִכּי
אתי
ת־א ֶשׁר ָשׂנֵ ִ
ם־א ֲ
ֹא־כ ֲא ֶשׁר ָר ְצ ָתה נַ ְפ ִשׁי ָﬠ ִשׂ ִיתי ִכּי ִא ֶ
ל ַ
זֹאת ָﬠ ְשׂ ָתה יָ ִדי׃
ֹא־ח ַפ ְצ ִתּי־בוֹ ִהנְ נִ י נ ֵֹתן ֵﬠדוּת
שׂוֹתי ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ל ָ
ַ 16וּב ֲﬠ ִ
טוֹבה ִהיא׃
תּוֹרה ִכּי ָ
ַל ָ
ם־ה ֵח ְטא
ְ 17ו ַﬠ ָתּה לֹא־עוֹד ָאנ ִֹכי ַבּ ַﬠל ַה ַמּ ֲﬠ ֶשׂה ַהזֶּ ה ִכּי ִא ַ
ַהשּׁ ֵֹכן ְבּ ִק ְר ִבּי׃

7:18—8:4
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יִשׁ ָכּן־טוֹב ַבּ ֲא ֶשׁר ַה ֵח ֶפץ
ִ 18כּי ְב ִק ְר ִבּי ְוּב ָשׂ ִרי יָ ַד ְﬠ ִתּי לֹא ְ
ת־ח ְפ ִצי לֹא ִת ְמ ָצא
ַל ֲﬠשׂוֹת טוֹב נִ ְמ ָצא ִﬠ ָמּ ִדי ַאְ ל ַב ַצּע ֶא ֶ
יָ ִדי׃
ת־ה ָדּ ָבר ַהטּוֹב ַכּ ֲא ֶשׁר ָח ָפ ְצ ִתּי ַא
ִ 19כּי ֵאינֶ נִּ י ע ֶֹשׂה ֶא ַ
ת־ה ָרע ֲא ֶשׁר לֹא ָח ַפ ְצ ִתּי יָ ַדי ְתּ ַב ַצּ ְﬠנָ ה׃
ֶא ָ
ת־ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר לא ָח ָפ ְצ ִתּי
ְ 20ו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ע ֶֹשׂה ֲאנִ י ֶא ַ
ם־ה ֵח ְטא ַהשּׁ ֵֹכן
לֹא ָאנ ִֹכי עוֹד ַבּ ַﬠל ַה ָמּ ֲﬠ ֶשׂה ַהזֶּ ה ִכּי ִא ַ
ְבּ ִק ְר ִבּי׃
אתי ְבנַ ְפ ִשׁי ַכּ ֲא ֶשׁר ֶא ְחפֹּץ
 21זֶ ה הוּא ַהחֹק ֲא ֶשׁר ָמ ָצ ִ
ַל ֲﬠשׂוֹת טוֹב ֵכּן ָה ָרע יַ ֲﬠמֹד נֶ גְ ִדּי׃
תוֹרת ֱאל ִֹהים ֶח ְפ ִצי ְכּ ֵח ֶפץ ָה ָא ָדם ַה ְפּנִ ִימי׃
ִ 22כּי ְב ַ
מוֹצא ְב ֶק ֶרב ֵמ ַﬠי ַהנִּ ְל ֶח ֶמת
ֵ
תּוֹרה ַא ֶח ֶרת ֲאנִ י
ַ 23אָ 
תוֹרת ַה ֵח ְטא ֲא ֶשׁר
תוֹרת ִשׂ ְכ ִלי ְונַ ְפ ִשׁי ַבּ ְשּׁ ִבי ָה ְל ָכה ִל ְפנֵ י ַ
ְבּ ַ
ְבּ ֶק ֶרב ֵמ ָﬠי׃
ילנִ י ִמגּוּף ַה ָמּוֶ ת ַהלָּ זֶ ה׃
 24אוֹי ְלגֶ ֶבר ֻא ְמ ָלל ָכּמֹנִ י ִמי יַ ִצּ ֵ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ ְוּב ֵכן
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ת־אל ִֹהים ְבּיֵ ַ
אוֹדה ַה ַפּ ַﬠם ֶא ֱ
ֶ 25
ת־תּוֹרת ָה ֱאל ִֹהים ִוּב ְב ָשׂ ִרי
ַ
רוּחי ֶא
ֵאפוֹא ע ֵֹבד ֲאנִ י ְבּ ִ
ת־תּוֹרת ַה ֵח ְטא׃
ַ
ֶא
יח
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ין־א ְשׁ ָמה ַל ְדּ ֵב ִקים ְבּיֵ ַ
ל־כּן ֵאפוֹא ֵא ַ
ַﬠ ֵ
רוּח׃
ַה ִמּ ְת ַה ְל ִכים ֶשׁלֹא ַכ ָבּ ָשׂר ֶא ָלא ְל ִפי ָה ַ
יח ִח ְל ָצה ֶאת־נַ ְפ ִשׁי
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
רוּח ַה ַחיִּ ים ְבּיֵ ַ
תּוֹרת ַ
ִ 2כּי ַ
תּוֹרת ַה ֵח ְטא ְו ַה ָמּוֶ ת׃
ִמ ַ
תּוֹרה ִכּי ָק ְצ ָרה יָ ָדהּ ִל ְכבּשׁ
ת־א ֶשׁר לֹא ָשׁ ָתה ַה ָ
ִ 3כּי ֶא ֲ
ת־בּנוֹ ִבּ ְדמוּת ְבּ ַשׂר
ת־ה ָבּ ָשׂר ָשׁת ֱאל ִֹהים ְבּ ָשׁ ְלחוֹ ֶא ְ
ֶא ַ
וּשׁ ָפטוֹ ְל ָה ֵתם ַה ֵח ְטא
ל־ה ֵח ְטא ְ
ָה ָא ַדם ַהח ֵֹטא ְל ָק ְר ָבּן ַﬠ ַ
ִבּ ְב ָשׂרוֹ׃
תּוֹרה ָבּנוּ ַההֹלְ ִכים ְבּ ֶד ֶרַ ה ַחיִּ ים
תּוּקם ִצ ְד ַקת ַה ָ
ְ 4ל ַמ ַﬠן ַ
י־ה ָבּ ָשׂר׃
רוּח ְולֹא ְל ִפ ַ
י־ה ַ
ְל ִפ ָ

8
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8:5—8:17

י־ה ָבּ ָשׂר יֶ ְהגּוּ ְבּ ִד ְב ֵרי ַה ָבּ ָשׂר ְו ַהה ְֹל ִכים
ִ 5כּי ַהה ְֹל ִכים ְל ִפ ַ
רוּח׃
רוּח ְבּ ִד ְב ֵרי ָה ַ
י־ה ַ
ְל ִפ ָ
רוּח ַחיִּ ים וְ ָשׁלוֹם׃
ִ 6כּי ֶהגְ יוֹן ַה ָבּ ָשׂר ָמוֶ ת ְו ֶהגְ יוֹן ָה ַ
 7יַ ַﬠן ֶהגְ יוֹן ַה ָבּ ָשׂר פּ ֶֹרה ִשׂנְ ַאת ֱאל ִֹהים ִכּי לֹא נִ ְכנַ ע ִמ ְפּנֵ י
יוּכל׃
ם־ל ִה ָכּנַ ע לֹא ָ
תוֹרתוֹ ְוגַ ְ
ָ
יוּכלוּ ְל ָה ִפיק ָרצוֹן
יהם לֹא ְ
ְ 8ו ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ַחיֵּ י ְב ָשׂ ִרים ַחיֵּ ֶ
ֵמ ֱאל ִֹהים׃
רוּח ִאם ַרק
ם־חיֵּ י ָה ַ
ְ 9ו ַא ֶתּם לֹא ַחיֵּ י ְב ָשׂ ִרים ַחיֵּ ֶיכם ִכּי ִא ַ
תוֹכ ֶכם ֶאל־נָ כוֹן ַאִ מי ֲא ֶשׁר ֵאין לוֹ
רוּח ָה ֱאל ִֹהים שׁ ֵֹכן ְבּ ְ
ַ
יח לֹא לוֹ הוּא׃
רוּח ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַ
יח יֵ שׁ ָבּ ֶכם ִהנֵּ ה ַהגּוּף ֵמת הוּא ֵﬠ ֶקב ַה ֵח ְטא
ם־ה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 10ו ִא ַ
רוּח ַחי ֵﬠ ֶקב ַה ְצּ ָד ָקה׃
ַאָ ה ַ
יִשׁכֹּן ָבּ ֶכם
ן־ה ֵמּ ִתים ְ
שוּﬠ ִמ ַ
ם־רוּח ֵאל ַה ֵמּ ִקים ֶאת־יֵ ַ
ַ
ְ 11ו ִא
ן־ה ֵמּ ִתים ֵיִתּן
יח ִמ ַ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲהלֹא הוּא ֲא ֶשׁר ֵה ִקים ֶאת־יֵ ַ
רוּח ַההוּא ַהשּׁ ֵֹכן
מוֹת ֶיכם ַהלְּ ֻק ִחים ַל ָמּוֶ ת ָבּ ַ
ם־ל ַﬠ ְצ ֵ
ַחיִּ ים גַּ ְ
ָבּ ֶכם׃
ָ 12ל ֵכן ַא ַחי לֹא ַל ָבּ ָשׂר נָ ָד ְרנוּ ִל ְחיוֹת ַחיֵּ י ְב ָשׂ ִרים׃
רוּח
ם־חיֵּ י ְב ָשׂ ִרים ִת ְחיוּ מוּת ְתּ ֻמתוּן ְו ִאם ָבּ ַ
ִ 13כּי ִא ַ
ת־מ ַﬠ ְל ֵלי ַה ָבּ ָשׂר ָחיֹה ִת ְחיוּן׃
ַתּ ְכ ִחידוּ ֶא ַ
יוּבלוּ ְבּנֵ י ֱאל ִֹהים
רוּח ֱאל ִֹהים ָ
ל־אלֶּ ה ֲא ֶשׁר ְבּ ַ
ִ 14כּי ָכ ֵ
ֵה ָמּה׃
רוּח ַﬠ ְבדוּת ִק ַבּ ְל ֶתּם ֲא ֶשׁר ָתּשׁוּבוּ ְל ְיִר ָאה ִכּי
ִ 15כּי לֹא ַ
ם־רוּח ְכּ ִמ ְשׁ ַפּט ַה ָבּנִ ים ֲא ֶשׁר בּוֹ ָאנוּ ק ִֹראים ַא ָבּא ָא ִבינוּ׃
ַ
ִא
י־בנֵ י ֱאל ִֹהים ִהנֵּ נוּ׃
רוּח ַהנּ ֵֹתן ֵﬠדוּת ְלנַ ְפ ֵשׁנוּ ִכּ ְ
 16הוּא ָה ַ
ם־בּנִ ים גַּ ם־י ְֹר ִשׁים ֲאנַ ְחנוּ י ְֹר ֵשׁי נַ ֲח ַלת ֱאל ִֹהים ֵחלֶ ק
ְ 17ו ִא ָ
ם־ﬠמּוֹ
ם־א ְמנָ ם נִ ְת ַﬠנֶּ ה ִﬠמּוֹ לְ ַמ ַﬠן גַּ ִ
יח ִא ָ
ם־ה ָמּ ִשׁ ַ
ְכּ ֵח ֶלק ִﬠ ַ
נִ ָכּ ֵבד׃

8:18—8:29
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ִ 18כּי ָשׁ ַק ְל ִתּי ֵס ֶבל ַהזְ ָמן ַהזֶּ ה ְו ֵאינֶ נּוּ שׁוֶֹה ְל ִה ָשּׁ ֵקל
ם־ה ָכּבוֹד ַה ָבּא ֲא ֶשׁר יֵ ָר ֶאה ָﬠ ֵלינוּ׃
ִﬠ ַ
יאה ְתּלוּיוֹת ְבּ ִצ ִפּיָּ ָתהּ ַﬠד־יִגָּ ֶלה ְכבוֹד
ם־ﬠינֵ י ַה ְבּ ִר ָ
ִ 19כּי גַּ ֵ
ְבּנֵ י ָה ֱאל ִֹהים׃
י־שׁ ְוא ִכּי
יאה ְל ַה ְב ֵל ָ
ִ 20כּי לֹא ִב ְרצוֹנָ ה נִ ְכ ְבּ ָשׁה ַה ְבּ ִר ָ
יח לָ הּ ֶפּ ַתח ִתּ ְקוָ ה׃
ם־בּ ְרצוֹן ַהכּ ֵֹבשׁ א ָֹתהּ ֲא ֶשׁר ִהנִּ ַ
ִא ִ
יה לִ ְדרוֹר ִל ְצ ִבי
יתוֹת ָ
דוּתהּ ִוּמ ְשּׁ ִח ֶ
ִ 21כּי ִתגָּ ֵאל ֵמ ַﬠ ְב ָ
ם־בּנֵ י ָה ֱאל ִֹהים׃
וּל ָכבוֹד ִﬠ ְ
ְ
יה
יאה ֻכלָּ הּ יָ ַד ְﬠנוּ ִכּי ֶת ֱאנֹק ִתּזְ ַﬠק ַבּ ֲח ָב ֶל ָ
ִ 22כּי ַה ְבּ ִר ָ
ד־ﬠ ָתּה׃
ַﬠ ָ
אשׁית
ֹא־היא ְל ַב ָדּהּ ִכּי ִאם־גַּ ם ָאנוּ ֲא ֶשׁר ָל ַק ְחנוּ ֵר ִ
ְ 23ול ִ
ם־אנוּ נֶ ֱאנָ ִחים
רוּח גַּ ָ
כּוּרים ְבּ ַמ ְתּנַ ת ָה ַ
ַה ֵח ֶלק ִכּ ְפ ִרי ִב ִ
ְבּנַ ְפ ֵשׁנוּ ְוּמ ַח ִכּים ְל ִמ ְשׁ ַפּט ַה ָבּנִ ים ִל ְפדוּת גְּ ִויָּ ֵתנוּ׃
שׁוּﬠ ֵתנוּ ַﬠד־כֹּה ַרק ַבּ ִתּ ְקוָ ה ִהיא אוּלָ ם ִתּ ְקוָ ה
ִ 24כּי ְת ָ
נִ ְר ָאה ָל ֵﬠינַ יִם לֹא־עוֹד ִתּ ְקוָ ה ִהיא ִכּי ָד ָבר ֲא ֶשׁר ְיִר ֶאה
ָא ָדם ְבּ ֵﬠינָ יו ָל ָמּה יְ ַקוֶּ ה לוֹ עוֹד׃
הוֹחיל
נוֹחיל לוֹ ִ
ַ 25אִ אם־נְ ַקוֶּ ה ַל ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר לֹא ָר ִאינוּ ִ
דוּמם ַﬠד־בּוֹאוֹ׃
ְו ָ
ר־לנוּ ְבּ ִר ְפיוֹנֵ נוּ ִכּי ָמה ֵאפוֹא
רוּח ֲﬠזֹר יַ ְﬠזָ ָ
ם־ה ַ
ְ 26ו ָכזֹאת גַּ ָ
יﬠ
רוּח ַההוּא ַמ ְפגִּ ַ
ְל ִה ְת ַפּלֵּ ל לֹא נֵ ַדע ַכּ ֲא ֶשׁר נָ כוֹן ָלנוּ ַאָ ה ַ
ַבּ ֲﬠ ֵדנוּ ַבּ ֲאנָ חוֹת ָﬠ ְמקוּ ִמ ַסּ ֵפּר׃
רוּח ֲא ֶשׁר ְכּ ֵלב
ְ 27ו ַהבּ ֵֹחן ִלבּוֹת הוּא י ֵֹד ַﬠ ָמה ֶהגְ יוֹן ָה ַ
יﬠ׃
דשׁיו יַ ְפגִּ ַ
ֱאל ִֹהים ְבּ ַﬠד ְק ָ
טוֹבה ְלא ֲֹה ֵבי
ל־ה ַמּ ֲﬠ ִשׂים יָ ַד ְﬠנוּ ִכּי יַ ַﬠזְ רוּ יַ ְח ָדּו ְל ָ
ְ 28ו ָכ ַ
ֱאל ִֹהים ַה ְקּ ֻר ִאים ְבּסוֹד ֲﬠ ָצתוֹ׃
ם־מ ָאז ִכּי
ת־אלֶּ ה ֲא ֶשׁר יָ ַדע ִמ ֶקּ ֶדם א ָֹתם יָ ַﬠד גַּ ֵ
ִ 29כּי ֶא ֵ
יִהיֶ ה הוּא ַה ְבּכוֹר ְל ַא ִחים ַר ִבּים׃
יִשׁווּ ִל ְדמוּת ְבּנוֹ ְל ַב ֲﬠבוּר ְ
ְ
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8:30—9:3

ת־אלֶּ ה
ם־ק ָרא ְו ֶא ֵ
ת־אלֶּ ה ֲא ֶשׁר יָ ַﬠד ֵמ ָאז א ָֹתם גַּ ָ
ְ 30ו ֶא ֵ
ת־אלֶּ ה ֲא ֶשׁר ִה ְצ ִדּיק א ָֹתם
ם־ה ְצ ִדּיק ְו ֶא ֵ
ֲא ֶשׁר ָק ָרא א ָֹתם גַּ ִ
ם־כּ ֵבּד׃
גַּ ִ
ם־אל ִֹהים ָלנוּ ִמי ְיִתיַ ֵצּב
ֹאמר ַﬠ ָתּה ַﬠל־זֹאת ִא ֱ
ַ 31וּמה־נּ ַ
ְבּ ָפנֵ ינוּ׃
ם־ה ְסגִּ ירוֹ ְבּ ַﬠד
ן־סגֻ לָּ תוֹ ִכּי ִא ִ
ֵ 32הן הוּא לֹא ָח ַמל ַﬠל ֶבּ ְ
לוֹתינוּ ְכּרֹב ַח ְסדּוֹ׃
ל־מ ְשׁ ֲא ֵ
ן־לנוּ ָכּ ִ
ֻכּלָּ נוּ ֲה ִכי ִﬠמּוֹ לֹא ֶיִתּ ָ
ל־בּ ִח ֵירי ָה ֱאל ִֹהים ֵהן ָה ֱאל ִֹהים הוּא
ִ 33מי יָ ִשׁית ַח ָטּאת ַﬠ ְ
ַה ַמּ ְצ ִדּיק׃
יח ֵמת וָ ָחי
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יﬠ ֲהלֹא יֵ ַ
ִ 34מי־הוּא זֶ ה ַה ַמּ ְר ִשׁ ַ
יﬠ ַבּ ֲﬠ ֵדּנוּ׃
ם־ישׁב ִל ִימין ָה ֱאל ִֹהים ְוגַ ם־הוּא ַמ ְפגִּ ַ
ֵ
ְוגַ
יח ַה ִאם ַצר ֵמ ִציק ְור ֵֹדף אוֹ
ִ 35מי יַ ְפ ִר ֵידנוּ ֵמ ַא ֲה ַבת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־מוֹק ֵשׁי ָמוֶ ת׃
ְ
י־ח ֶרב ְו ָכ
ְר ָﬠבוֹן ַוּמ ֲﬠ ֻר ָמּה ִפּ ֶ
ל־היּוֹם נֶ ְח ַשׁ ְבנוּ ְכּצֹאן
י־ﬠ ֶלי ה ַֹרגְ גוּ ָכ ַ
ַ 36כּ ָכּתוּב ִכּ ָ
ִט ְב ָחה׃
נוּכל ְבּיַ ד ָהא ֵֹהב
ל־אלֶּ ה יֶ ֶתר ַה ְר ֵבּה ִמ ְמּנַ ְצּ ִחים יָ כֹל ַ
ְ 37וּב ָכ ֵ
ֶאת־נַ ְפ ֵשׁנוּ׃
ִ 38כּי ָב ַט ְח ִתּי ִכּי לֹא ָמוֶ ת ְולֹא ַחיִּ ים לֹא ַמ ְל ֲא ֵכי ֵאל לֹא
ָשׂ ֵרי ַה ָצּ ָבא לֹא ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר יֶ ְשׁנָ ם ְולֹא ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ֲﬠ ִת ִדים
ָלבֹא ְולֹא גִ בּ ֵֹרי כ ַֹח׃
יִהיֶ ה ְל ֵאל
ְ 39ולֹא רוּם ְולֹא ע ֶֹמק ְולֹא ֵאיזֶ ה יְ קוּם ַא ֵחר ְ
יח
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יָ ָדם ְל ַה ְפ ִר ֵידנוּ ֵמ ַא ֲה ַבת ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ְבּיֵ ַ
ֲאדֹנֵ ינוּ׃
יח ְולֹא ֲא ַכזֵּ ב וְ ִח ְק ֵרי ִל ִבּי
ִהנֵּ ה ֱא ֶמת ֲאנִ י ד ֵֹבר ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ׃
יְ ִﬠידוּן ִלי ְבּ ַ
ל־היּוֹם ִל ִבּי ָﬠ ַלי ַדּוָּ י׃
ִ 2כּי ַצר לִ י ְמאֹד ְו ָכ ַ
יח
ר־בּ ְק ָשׁה נַ ְפ ִשׁי ֵלאמֹר לוּ ַה ֲח ֵרם יַ ֲח ִרים ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַ 3ﬠד ֲא ֶשׁ ִ
א ִֹתי ַתּ ַחת ַא ַחי ְשׁ ֵא ִרי ְוּב ָשׂ ִרי׃
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יִשׂ ָר ֵאל ְו ָל ֶהם ִמ ְשׁ ַפּט ַה ָבּנִ ים ְו ַה ָכּבוֹד
ֲ 4א ֶשׁר ֵהם ְבּנֵ י ְ
תּוֹרה ֲﬠב ַֹדת ַהקּ ֶֹדשׁ ְו ִד ְב ֵרי ַה ַה ְב ָטחוֹת׃
ְו ַה ְבּ ִריתוֹת ַמ ָתּן ַה ָ
י־ב ָשׂרוֹ ֵמ ֶהם יָ ָצא ֲא ֶשׁר
יח ְל ִפ ְ
ָ 5ה ָאבוֹת ָל ֶהם ֵהם ְו ַה ָמּ ִשׁ ַ
עוֹלם וָ ֶﬠד ָא ֵמן׃
ל־הכֹּל הוּא ָה ֱאל ִֹהים ַה ְמב ָֹרְ ל ָ
ַﬠ ַ
ר־אל ִֹהים לֹא נָ ַפל ָא ְר ָצה ִכּי
ֹא־כן ַה ָדּ ָבר ְוּד ַב ֱ
ֶ 6א ֶפס ל ֵ
יִשׂ ְר ֵא ִלים ֵהם׃
ֹא־כּלָּ ם ֲא ֶשׁר ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ְ
ל ֻ
יִקּ ֵרא
ְ 7ולֹא ָכל־זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם ָבּנִ ים ֵהם ִכּי ַאְ בּ ְיִצ ָחק ָ
ְל זָ ַרע׃
ם־רק
י־ה ָבּ ָשׂר ְבּנֵ י ֱאל ִֹהים ֵהם ִכּי ִא ַ
יוֹרנוּ ִכּי לֹא ְבנֵ ַ
ְ 8וזֶ ה ֵ
ְבּנֵ י ַה ַה ְב ָט ָחה יֵ ָח ְשׁבוּ ְלזָ ַרע׃
וּל ָשׂ ָרה ֵבן׃
מּוֹﬠד ָאשׁוּב ְ
ִ 9כּי זֶ ה ְד ַבר ַה ַה ְב ָט ָחה ַל ֵ
יוֹתהּ ָה ָרה ֶבן־יָ ִחיד ְל ְיִצ ָחק
ם־ר ְב ָקה ִבּ ְה ָ
ִ 10וּמלְּ ַבד זֹאת גַּ ִ
ָא ִבינוּ׃
ד־רע
אוּמה ִמטּוֹב ַﬠ ָ
ֹא־ﬠשׂוּ ְמ ָ
יה ַﬠד ל ָ
נוֹלדוּ יְ ָל ֶד ָ
ְ 11בּ ֶט ֶרם ְ
י־ב ִח ָירתוֹ לֹא ֵﬠ ֶקּב ַמ ֲﬠ ִשׂים
ְל ַמ ַﬠן ָתּקוּם ֲﬠ ַצת ֱאל ִֹהים ְל ִפ ְ
ם־כּ ְרצוֹן ַהבּ ֵֹחר׃
ִכּי ִא ִ
י־רב יַ ֲﬠבֹד ָצ ִﬠיר׃
ֻ 12הגַּ ד ָלהּ ִכּ ַ
אתי׃
ת־ﬠ ָשׂו ָשׂנֵ ִ
ַ 13כּ ָכּתוּב וָ א ַֹהב ֶאת־יַ ֲﬠקֹב ְו ֶא ֵ
ילה׃
ֹאמר ָﬠ ָתּה ֲה ִכי יֵ שׁ ַﬠ ְולָ ָתה ֵבאל ִֹהים ָח ִל ָ
ַ 14וּמה־נּ ַ
ת־א ֶשׁר ָאחֹן וְ ִר ַח ְמ ִתּי
ל־משׁה ָא ַמר ְו ַחנּ ִֹתי ֶא ֲ
ֶ
ִ 15כּי ֶא
ת־א ֶשׁר ֲא ַר ֵחם׃
ֶא ֲ
ִ 16וּמ ְפּנֵ י זֶ ה ֵאין ַה ָדּ ָבר ְבּיַ ד ָהר ֶֹצה ְולֹא ְבּיַ ד ָה ָרץ ִכּי
ם־בּיַ ד ֱאל ֵֹהי ַה ֲחנִ ינָ ה׃
ִא ְ
י־כן ַה ָכּתוּב א ֵֹמר ְל ַפ ְרעֹה ַבּ ֲﬠבוּר זֹאת ֶה ֱﬠ ַמ ְד ִתּי
ִ 17כּ ֵ
ל־ה ָא ֶרץ׃
וּל ַמ ַﬠן ַס ֵפּר ְשׁ ִמי ְבּ ָכ ָ
ַבּ ֲﬠבוּר ַה ְרא ְֹתֶ את־כּ ִֹחי ְ
ת־א ֶשׁר
ת־א ֶשׁר ְיִר ֶצה יְ ֻחנֶּ נּוּ ְו ֶא ֲ
יוֹרה לָּ נוּ ִכּי ֶא ֲ
ְ 18וזֶ ה ֶ
ת־לבּוֹ׃
ְיִר ֶצה יַ ְכ ִבּיד ֶא ִ
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9:19—9:32

ם־כּן
יﬠ ְו ִא ֵ
ֹאמר ֵא ַלי ֲהלֹא ְרצוֹנוֹ ֵאין ְל ַה ְפ ִר ַ
ְ 19ו ִכי ת ַ
ָל ָמּה־זֶּ ה ְיִפקֹד ָﬠן׃
ם־ה ֱאל ִֹהים
ן־א ָדם ִכּי ָת ִריב ִריב ִﬠ ָ
ֲ 20א ָבל ִמי ַא ָתּה הוּא ֶבּ ָ
ֹאמר יֵ ֶצר ְלי ְֹצרוֹ ָל ָמּה־זֶּ ה כֹּה יְ ַצ ְר ָתּנִ י׃
ֲהי ַ
ַ 21ה ֵאין ִשׁ ְלטוֹן ְלי ֵֹצר ַהח ֶֹמר ַל ֲﬠשׂוֹת ִמגּ ֶֹלם ַההוּא ְכּלִ י
ֶא ָחד ְל ָכבוֹד ְוּכ ִלי ַא ֵחר לְ ָקלוֹן׃
ם־ח ֵפץ ָה ֱאל ִֹהים ְל ַה ְראוֹת ֶאת־זַ ְﬠמוֹ
ָ 22וּמה ֵאפוֹא ִא ָ
ת־כּ ֵלי ַהזַּ ַﬠם
יִשּׂא ְבּא ֶֹר רוּחוֹ ֶא ְ
בוּרתוֹ ְו ָ
יﬠ ֶאת־גְּ ָ
הוֹד ַ
וּל ִ
ְ
ֲא ֶשׁר נָ כוֹנוּ ַל ֲא ַבדּוֹן׃
יﬠ ִבּ ְכ ֵלי ַה ֲחנִ ינָ ה ֲא ֶשׁר ֲה ִכינָ ם
הוֹד ַ
ת־עשׁר ִתּ ְפ ַא ְרתּוֹ ִ
ֶ
ְ 23ו ֶא
ֵמ ָאז ְל ָכבוֹד׃
ְ 24וּכ ֵלי ַה ֲחנִ ינָ ה ֲאנַ ְחנוּ ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ָבּ ַחר ָבּנוּ לֹא
ן־הגּוֹיִם׃
הוּדים ְל ַב ָדּם ִכּי ִאם־גַּ ם ִמ ַ
ן־היְּ ִ
ִמ ַ
ֹא־ﬠ ִמּי ַﬠ ִמּי׃
הוֹשׁ ַﬠ ֶא ְק ָרא ְלל ַ
ם־דּ ֶבּר ְבּ ֵ
ַ 25כּ ֲא ֶשׁר גַּ ִ
ֹא־ר ָח ָמה ֻר ָח ָמה ְו ָהיָ ה ִבּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר־יֵ ָא ֵמר ָל ֶהם
וּלל ֻ
ְ 26
ל־חי׃
ֹא־ﬠ ִמּי ַא ֶתּם ָשׁם ָיִקּ ְראוּ ְבּנֵ י ֵא ָ
ל ַ
ם־יִהיֶ ה ִמ ְס ַפּר
ל־יִשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ִכּי ִא ְ
ישׁ ְﬠיָ ה ק ֵֹרא ַﬠ ְ
ִ 27ו ַ
יִשׂ ָר ֵאל ְכּחוֹל ַהיָּ ם ְשׁ ָאר יָ שׁוּב בּוֹ׃
ְבּנֵ י ְ
שׁוֹטף ְצ ָד ָקה ִכּי ָכ ָלה ְונֶ ֱח ָר ָצה ֲאדֹנָ י ע ֶֹשׂה
ִ 28כּלָּ יוֹן ָחרוּץ ֵ
ְבּ ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ׃
הוֹתיר
ְ 29ו ַכ ֲא ֶשׁר ָא ַמר יְ ַשׁ ְﬠיָ ה ְל ָפנִ ים לוּלֵ י יְ הוָֹה ְצ ָבאוֹת ִ
ָלנוּ זָ ַרע ִכּ ְסדֹם ָהיִינוּ ַל ֲﬠמ ָֹרה ָדּ ִמינוּ׃
ת־ה ְצּ ָד ָקה
ֹאמר ִכּי ַהגּוֹיִם ֲא ֶשׁר לֹא ָר ְדפוּ ֶא ַ
ְ 30ו ַﬠ ָתּה ַמה־נּ ַ
ִה ִשּׂיגוּ ְצ ָד ָקה ִהיא ַה ְצּ ָד ָקה ֲא ֶשׁר ִמ ְמּקוֹר ֱאמוּנָ ה׃
ת־תּוֹרת ַה ְצּ ָד ָקה לֹא ִה ִשּׂיגוּ
ַ
יִשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ָר ְדפוּ ֶא
ְ 31וּבנֵ י ְ
ת־תּוֹרת ַה ְצּ ָד ָקה׃
ַ
ֶא
תּוֹרה
ן־מה יַ ַﬠן ִכּי־לֹא ֶב ֱאמוּנָ ה ָר ְדפוּ ִכּי ִמ ַמּ ֲﬠ ֵשׂי ַה ָ
ְ 32ויַ ַﬠ ָ
ִבּ ְפ ֻﬠלּוֹת וַ יִּ ְתנַ גְּ פוּ ְבּ ֶא ֶבן נָ גֶ ף׃
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ַ 33כּ ָכּתוּב ִהנְ נִ י ַיִסּד ְבּ ִציּוֹן ֶא ֶבן נֶ גֶ ף ְוצוּר ִמ ְכשׁוֹל
ְו ַה ַמּ ֲא ִמין בּוֹ לֹא יֵ בוֹשׁ׃
יִשׂ ָר ֵאל
ַא ַחי ַתּ ֲאוַ ת לִ ִבּי ְוּת ִפלָּ ִתי ֵלאל ִֹהים ְבּ ַﬠד ְ
ֲא ֶשׁר יִוָּ ֵשׁעוּ׃
ִ 2כּי ֵﬠדוּת ֲאנִ י לָ ֶהם ִכּי ִקנְ ַאת ֱאל ִֹהים ִא ָתּם ַא
ֹא־ב ַה ְשׂ ֵכּל׃
ל ְ
ִ 3כּי ֵמ ֲא ֶשׁר ִצ ְד ַקת ֱאל ִֹהים ִה ְשׂ ִכּילוּ וַ יִּ ְת ַא ְמּצוּ ְל ָה ִקים
ִצ ְד ַקת נַ ְפ ָשׁם לֹא נִ ְכנַ ע ִל ָבּם ִל ְפנֵ י ִצ ְד ַקת ֱאל ִֹהים׃
ל־ה ַמּ ֲא ִמין
יח ִל ְצ ָד ָקה ְל ָכ ַ
תּוֹרה הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִ 4כּי ַת ְכ ִלית ַה ָ
בּוֹ׃
תּוֹרה ֲא ֶשׁר
ל־ה ְצּ ָד ָקה ְל ִפי ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ַה ָ
משׁה כ ֵֹתב ַﬠ ַ
ִ 5כּי ֶ
יַ ֲﬠ ֶשׂה א ָֹתם ָה ָא ָדם וָ ַחי ָבּ ֶהם׃
ֹאמר
ְ 6ו ַה ְצּ ָד ָקה ִמ ְמּקוֹר ָה ֱאמוּנָ ה ִתּ ְק ָרא ָכזֹאת ַאל־תּ ַ
יח׃
ת־ה ָמּ ִשׁ ַ
הוֹריד ֶא ַ
ִבּ ְל ָב ְבִ מי יַ ֲﬠ ֶלה ַה ָשּׁ ָמיְ ָמה זֶ ה הוּא ְל ִ
יח
ת־ה ָמּ ִשׁ ַ
 7אוֹ ִמי־יֵ ֵרד ְשׁא ָֹלה זֶ ה הוּא ְל ַה ֲﬠלוֹת ֶא ַ
ן־ה ֵמּ ִתים׃
ִמ ַ
ָ 8וּמה ִהיא א ֶֹמ ֶרת ִכּי ָקרוֹב ֵא ֶליַ ה ָדּ ָבר ְבּ ִפיִ וּב ְל ָב ֶב
ְוזֶ ה הוּא ְד ַבר ָה ֱאמוּנָ ה ֲא ֶשׁר ֲאנַ ְחנוּ ְמ ַב ְשּׂ ִרים׃
שׁוּﬠ הוּא ָה ָאדוֹן ִוּב ְל ָב ְבַ ת ֲא ִמין
תוֹדה ִכּי יֵ ַ
ם־בּ ִפיֶ 
ִ 9כּי ִא ְ
ן־ה ֵמּ ִתים ִתּוָּ ֵשׁ ַﬠ׃
ִכּי ֱאל ִֹהים ֲה ִקימוֹ ִמ ַ
ִ 10כּי ִב ְל ָבבוֹ יַ ֲא ִמין בּוֹ ָה ָא ָדם ְו ָהיָ ה־לוֹ ִל ְצ ָד ָקה ְוּב ִפיהוּ
ישׁוּﬠה׃
יוֹדה־לּוֹ ְו ָהיָ ה־לוֹ ִל ָ
ֶ
ִ 11כּי ַה ָכּתוּב א ֵֹמר ְו ַה ַמּ ֲא ִמין בּוֹ לֹא יֵ בוֹשׁ׃
הוּדי ַליְּ וָ נִ י ִכּי ֲהלֹא הוּא ֲאדוֹן־כֹּל
ְ 12ו ֵאין ַמ ְב ִדּיל ֵבּין־יְ ִ
ְו ַרב ֶח ֶסד ְל ָכל־ק ְֹר ָאיו׃
ר־יִק ָרא ְב ֵשׁם יְ הוָֹה ָיִמּלֵ ט׃
ִ 13כּי־כֹל ֲא ֶשׁ ְ
יִק ְראוּ ֵא ָליו ֲא ֶשׁר לֹא ֶה ֱא ִמינוּ־בוֹ ְו ֵאי
ָ 14א ֵכן ֵאיְ 
יִשׁ ְמעוּ ְבּ ֵאין ַמגִּ יד׃
יַ ֲא ִמינוּ־בוֹ ֲא ֶשׁר לֹא ָשׁ ְמעוּ ָﬠ ָליו ְו ֵאיְ 
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10:15—11:5

ם־אין שׁ ֵֹל ַח א ָֹתם ַכּ ָכּתוּב ַמה־נָּ אווּ ַרגְ לֵ י
ְ 15ו ֵאי יַ גִּ ידוּ ִא ֵ
ְמ ַב ֵשׂר ָשׁלוֹם ְמ ַב ֵשׂר טוֹב׃
שׂרה ִכּי יְ ַשׁ ְﬠיָ הוּ ָא ַמר יְ הוָֹה
ל־ה ְבּ ָ
ֹא־כלָּ ם ָשׁ ְמעוּ ֶא ַ
ַ 16א ל ֻ
ִמי ֶה ֱא ִמין ִל ְשׁ ֻמ ָﬠ ֵתנוּ׃
מוּﬠה
מוּﬠה ְו ַה ְשּׁ ָ
ֲ 17א ֶשׁר ָלזֹאת ָה ֱאמוּנָ ה ָב ָאה ִמ ִפּי ַה ְשּׁ ָ
ִהיא ִבּ ְד ַבר ֱאל ִֹהים׃
ל־ה ָא ֶרץ יָ ָצא
ַ 18אֲ אנִ י א ֵֹמר ֲה ִכי לֹא ָשׁ ָמעוּ ֲהלֹא ְבּ ָכ ָ
יהם׃
קוֹלם ִוּב ְק ֵצה ֵת ֵבל ִמלֵּ ֶ
ָ
יִשׂ ָר ֵאל ִוּמ ֶקּ ֶדם ָא ַמר
ְ 19ועוֹד ֲאנִ י א ֵֹמר ֲה ִכי לֹא יָ ַדע ְ
ֹא־ﬠם ְבּגוֹי נָ ָבל ַא ְכ ִﬠ ְיס ֶכם׃
יא ֶכם ְבּל ָ
משׁה ֲאנִ י ַא ְקנִ ֲ
ֶ
אתי ְללֹא ִב ְק ֻשׁנִ י נִ גְ ֵל ִיתי ְללוֹא
ישׁ ְﬠיָ ה יָ עֹז ֵלאמֹר נִ ְמ ֵצ ִ
ִ 20ו ַ
ְשׁ ָאלוּנִ י׃
ל־ﬠם
ל־היּוֹם ֶא ַ
ל־יִשׂ ָר ֵאל הוּא א ֵֹמר ֵפּ ַר ְשׂ ִתּי יָ ַדי ָכּ ַ
ְ 21ו ַﬠ ְ
סוֹרר וּמ ֶֹרה׃
ֵ

11

ת־ﬠמּוֹ
וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ַכּיּוֹם ֲה ִכי ִה ְשׁ ִליֱ אל ִֹהים ֶא ַ
יִשׂ ְר ֵא ִלי ֲאנִ י ִמזֶּ ַרע
ם־אנ ִֹכי ְ
ילה גַּ ָ
ל־פּנָ יו ָח ִל ָ
ֵמ ַﬠ ָ
ַא ְב ָר ָהם ְל ַמ ֵטּה ִבנְ יָ ִמין׃
ת־ﬠמּוֹ ֲא ֶשׁר יְ ָדעוֹ
ל־פּנָ יו ֶא ַ
ֹא־ה ְשׁ ִליֱ אל ִֹהים ֵמ ַﬠ ָ
 2ל ִ
ֹאמר ַה ָכּתוּב ְבּ ֵא ִליָּ הוּ
ת־א ֶשׁר י ַ
ִמ ֶקּ ֶדם ֲהלֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם ֶא ֲ
ל־יִשׂ ָר ֵאל ִל ְפנֵ י ֱאל ִֹהים ֵלאמֹר׃
ְבּ ִה ְתאוֹנְ נוֹ ַﬠ ְ
ת־מזְ ְבּח ֶֹתיָ ה ָרסוּ וָ ִאוָּ ֵתר ֲאנִ י
יאיָ ה ְרגוּ ְו ֶא ִ
 3יְ הוָֹה ֶאת־נְ ִב ֶ
ְל ַב ִדּי וַ יְ ַב ְקשׁוּ ֶאת־נַ ְפ ִשׁי ְל ַק ְח ָתּה׃
ַ 4וּמה יַּ ֲﬠנֶ ה אֹתוֹ ְדּ ַבר ֱאל ִֹהים ִה ְשׁ ַא ְר ִתּי ִלי ִשׁ ְב ַﬠת ֲא ָל ִפים
ל־בּ ְר ַכּיִם ַל ָבּ ַﬠל׃
ֹא־כ ְרעוּ ַﬠ ִ
ִאישׁ ֲא ֶשׁר ל ָ
ם־בּיּוֹם ַהזֶּ ה ִה ְשׁ ִאיר לוֹ ְשׁ ֵא ִרית ַכּ ֲא ֶשׁר ָבּ ַחר ָבּ ֶהם
ְ 5ו ֵכן גַּ ַ
ְבּ ָח ֶסד׃

11:6—11:18
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ְ 6ו ִאם ְבּ ֶח ֶסד לֹא ָﬠ ָשׂה זֹאת עוֹד ִבּ ְשׂ ַכר ַמ ֲﬠ ֶשׂה ִכּי
ם־היְ ָתה ִמתּוַֹ ה ַמּ ֲﬠ ִשׂים
ם־כּן ַה ֶח ֶסד ֵאינֶ נּוּ עוֹד ָח ֶסד ְו ִא ָ
ִא ֵ
ם־כּן ַה ַמּ ֲﬠ ֶשׂה יֶ ְח ַדּל ִל ְהיוֹת ַמ ֲﬠ ֶשׂה׃
ֵאינֶ נוּ־עוֹד ֶח ֶסד ִכּי ִא ֵ
ת־א ֶשׁר ִבּ ְקשׁוּ
יִשׂ ָר ֵאל לֹא ִה ִשּׂיגוּ ֶא ֲ
ְ 7ו ַﬠ ָתּה ָמה ֵאפוֹא ְבּנֵ י ְ
נּוֹת ִרים ֻהכּוּ ָבּ ִﬠוָּ רוֹן׃
ַרק ַהנִּ ְב ָח ִרים ִה ִשּׂיגוּ ְו ַה ָ
רוּח ַתּ ְר ֵדּ ָמה ֵﬠינַ יִם לֹא ִל ְראוֹת
ַ 8כּ ָכּתוּב נָ ַתן ָל ֶהם יְ הוָֹה ַ
ד־היּוֹם ַהזֶּ ה׃
ְו ָאזְ נַ יִם לֹא ִל ְשׁמ ַֹﬠ ַﬠ ַ
מוֹקשׁ
וּל ֵ
וּל ָר ֶשׁת ְ
ְ 9ו ָד ִוד א ֵֹמר יְ ִהי ֻשׁ ְל ָחנָ ם ְל ַפח ְ
לּוּמים ָל ֶהם׃
וּל ִשׁ ִ
ְ
יהם ָתּ ִמיד ַה ְמ ֵﬠד׃
יהם ֵמ ְראוֹת ָוּמ ְתנֵ ֶ
ֶ 10תּ ֱח ַשׁ ְכנָ ה ֵﬠינֵ ֶ
יוֹסיפוּ
נוֹקשׁוּ ְל ַמ ַﬠן ְיִפּלוּ ְולֹא ִ
 11וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ַכּיּוֹם ֲה ִכי ְ
שׁוּﬠה ַלגּוֹיִים ְל ַמ ַﬠן
ילה ַאְ בּ ַמ ַפּ ְל ָתּם יָ ְצ ָאה יְ ָ
קוּם ָח ִל ָ
יאם׃
ַה ְקנִ ָ
עוֹלם ְונִ זְ ָקם ְל ֵחיל
שׁוּﬠת ָה ָ
ם־מ ַפּ ְל ָתּם ָהיְ ָתה ְתּ ַ
ַ 12אִ א ַ
קוּמם וְ ֵהם ְמ ֵל ִאים׃
גּוֹיִם ַאף ִכּי ָ
יח ַלגּוֹיִם ָאנ ִֹכי
 13וַ ֲא ֵל ֶיכם ַהגּוֹיִם ֲאנִ י ד ֵֹבר ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ָשׁ ִל ַ
ת־מ ְשׁ ַמ ְר ִתּי ֲא ַכ ֵבּ ָדה׃
ֶא ִ
הוֹשׁ ְﬠ ִתּי ַל ֲא ָח ִדים
ת־בּנֵ י ַﬠ ִמּי ְוּב ָשׂ ִרי ְו ַ
אוּלי ַא ְקנִ יא ֶא ְ
ַ
14
ֵמ ֶהם׃
ישׁ ֵבי ֵת ֵבל
ם־מ ֲא ֶשׁר נִ ְדּחוּ ָבּ ָאה ֵﬠת ָרצוֹן לְ ְ
ִ 15כּי ִא ֵ
ן־ה ֵמּ ִתים׃
ה־אפוֹא ִת ְהיֶ ה ָל ֵﬠת ָיִקּ ְבצוּ ֲהלֹא ַחיִּ ים ִמ ַ
ָמ ֵ
ם־ה ֲﬠ ִר ָיסה
אשׁית ָה ֲﬠ ִר ָיסה ק ֶֹדשׁ ֵכּן גַּ ָ
ם־ר ִ
ְ 16ו ִא ֵ
ם־ﬠנָ ָפיו׃
ְו ִאם־שׁ ֶֹרשׁ ָה ֵﬠץ ק ֶֹדשׁ ֵכּן גַּ ֲ
ן־ה ֲﬠנָ ִפים ְו ַא ָתּה זֵ ית ַהיַּ ַﬠר נִ ַטּ ְﬠ ָתּ
ְ 17ו ִכי נִ ְק ְטפוּ ִמ ָ
קוֹמם וַ ִתּ ְת ָﬠ ֶרה ְבּשׁ ֶֹרשׁ ַהזַּ יִת ְוּב ִד ְשׁנוֹ׃
ִב ְמ ָ
ם־תּ ְתנַ ֵשּׂא זְ כֹר ִכּי לֹא
ל־ה ֲﬠנָ ִפים ְו ִא ִ
ל־תּ ְתנַ ֵשּׂא ַﬠ ָ
ַ 18א ִ
יִשּׂא א ָֹת׃
ם־השּׁ ֶֹרשׁ ָ
ת־השּׁ ֶֹרשׁ ִכּי ִא ַ
ַא ָתּה ִת ָשּׂא ֶא ַ
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יהם׃
ְ 19ו ֵהן ַתּ ֲﬠנֶ ה ֲהלֹא נִ ְק ְטפוּ ָה ֲﬠנָ ִפים ְל ַה ְר ִכּיב א ִֹתי ֲﬠ ֵל ֶ
ֵ 20כּן ִדּ ַבּ ְר ָתּ ֵהן נִ ְק ְטפוּ ְבח ֶֹסר ֱאמוּנָ ָתם ְו ַא ָתּה נִ ָצּב
ֶבּ ֱאמוּנָ ֶתַ אל־יִגְ ַבּהּ ִל ְבִּ כּי ִאם־יְ ָרא׃
ל־ה ֲﬠנָ ִפים ָה ֱאזְ ָר ִחים ֲהלֹא
ִ 21כּי ִאם־לֹא ָח ַמל ֱאל ִֹהים ַﬠ ָ
ם־ﬠ ֶלי לֹא־יַ ְחמֹל׃
גַּ ָ
נּוֹרא ָל ֵאלֶּ ה
 22שׁוּר־נָ א ֵאפוֹא ֶח ֶסד ֱאל ִֹהים ִוּמ ְשׁ ָפּטוֹ ַה ָ
ם־א ְרחוֹת ֶח ֶסד
וּלֶ ח ֶסד ֱאל ִֹהים ִא ָ
נוֹרא ְ
נּוֹק ִשׁים ִמ ְשׁ ָפּט ָ
ַה ָ
ם־א ָתּה ִתּגָּ ֵד ַﬠ׃
ם־איִן גַּ ַ
ִתּ ְשׁמֹר ְו ִא ַ
יִטּעוּ ִכּי־יָ כֹל
ם־הם ִאם־לֹא יַ ֲחזִ יקוּ ְבח ֶֹסר ֱאמוּנָ ָתם ָ
ְ 23וגַ ֵ
ֱאל ִֹהים ָלשׁוּב ָל ַט ַﬠת א ָֹתם׃
מוֹל ְדתּוֹ
ַ
ם־א ָתּה נִ ְק ַט ְפ ָתּ ִמזֵּ ית ַהיַּ ַﬠר ְבּ ַא ְד ַמת
ִ 24כּי ִא ַ
ף־כּי ָה ֲﬠנָ ִפים
ְונִ ַטּ ְﬠ ָתּ ְבמוֹ־זַ יִת טוֹב ֲא ֶשׁר לֹא ְכ ֻח ֶקַּ א ִ
יִטּעוּ׃
ָה ֶאזְ ָר ִחים ְבּמוֹ־זֵ ָיתם ָ
ת־הסּוֹד ַהזֶּ ה
ִ 25כּי ֵאין־נַ ְפ ִשׁי ְל ַכסּוֹת ִמ ֶכּם ַא ַחי ֶא ַ
יִשׂ ָר ֵאל ֻה ָכּה ְבּ ִﬠוָּ רוֹן ִמ ָקּ ֶצה
ן־תּ ְהיוּ ֲח ָכ ִמים ְבּ ֵﬠינֵ ֶיכם ִכּי ְ
ֶפּ ִ
ֶא ָחד ַﬠד ִכּי־יָ בֹא ְמלֹא ַהגּוֹיִם׃
גּוֹאל ְויָ ִשׁיב
ל־יִשׂ ָר ֵאל יִוָּ ֵשׁ ַﬠ ַכּ ָכּתוּב ָוּבא ִמ ִצּיּוֹן ֵ
ְ 26וּב ֵכן ָכּ ְ
ֶפּ ַשׁע ִמיַּ ֲﬠקֹב׃
י־א ְס ַלח ַל ֲﬠנָ ם׃
אוֹתם ִכּ ֶ
 27וַ ֲאנִ י זֹאת ְבּ ִר ִיתי ָ
נוּאים ֵהם ִבּגְ ַל ְל ֶכם ַאִ בּ ְד ַבר
שׂוֹרה ְשׂ ִ
ֵ 28הן ִבּ ְד ַבר ַה ְבּ ָ
הוּבים ֵהם ִבּגְ ַלל ָה ָאבוֹת׃
ַה ְבּ ִח ָירה ֲא ִ
יאת ִפּיהוּ׃
ל־ק ִר ַ
ל־מ ְתּנַ ת יָ דוֹ ְו ַﬠ ְ
ִ 29כּי לֹא־יִנָּ ֵחם ֱאל ִֹהים ַﬠ ַ
ם־א ֶתּם ְל ָפנִ ים לֹא ֶה ֱא ַמנְ ֶתּם ֵבּאל ִֹהים
ִ 30כּי ַכּ ֲא ֶשׁר גַּ ַ
ְו ַﬠ ָתּה ֻר ַח ְמ ֶתּם ֵﬠ ֶקב ח ֶֹסר ֱאמוּנָ ָתם׃
ם־הם לֹא ֶה ֱא ִמינוּ ָﬠ ָתּה לְ ַמ ַﬠן ֵﬠ ֶקב ַר ֲח ֵמ ֶיכם
ֵ 31כּן גַּ ֵ
ם־ה ָמּה יְ ֻר ָחמוּ׃
גַּ ֵ
ֹא־אמוּנָ ה לְ ַמ ַﬠן יְ ַר ֵחם
ת־כּלָּ ם לְ ל ֱ
י־ה ְסגִּ יר ֱאל ִֹהים ֶא ֻ
ִ 32כּ ִ
ל־כּלָּ מוֹ׃
ַﬠ ֻ

11:33—12:9
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ה־ﬠמֹק ְתּהוֹם ַה ָח ְכ ָמה ְו ַה ַדּ ַﬠת ֵלאל ִֹהים ִמי יַ ְחקֹר
ֶ 33מ ָ
ִמ ְשׁ ָפּ ָטיו ְוּד ָר ָכיו ִמי ְיִמ ָצא׃
יﬠנּוּ׃
יוֹד ֶ
ת־רוּח יְ הוָֹה ְו ִאישׁ ֲﬠ ָצתוֹ ִ
ַ
י־ת ֵכּן ֶא
ִ 34כּי ִמ ִ
ישׁלַּ ם לוֹ׃
י־ה ְק ִדּים ָל ֵתת ֵא ָליו ִו ֻ
 35אוֹ ִמ ִ
ִ 36כּי ַהכֹּל ִמיָּ דוֹ ַהכֹּל בּוֹ ְו ַהכֹּל לוֹ הוּא ֲא ֶשׁר־לוֹ ַה ָכּבוֹד
עוֹלם וָ ֶﬠד ָא ֵמן׃
ְל ָ
ְו ַﬠ ָתּה ֲאנִ י ִמ ְת ַחנֵּ ן ֲא ֵל ֶכם ַא ַחי ָבּ ַר ֲח ֵמי ֱאל ִֹהים
יּוֹת ֶיכם ְכּ ָק ְר ָבּן ַחי ְו ָקדוֹשׁ ְל ָרצוֹן
ְל ַה ְק ִדּישׁ ֶאת־גְּ ִו ֵ
י־בזֹאת ַתּ ְשׂ ִכּילוּ ַל ֲﬠבֹד אֹתוֹ׃
ֵלאל ִֹהים ִכּ ְ
ם־תּנוּ לִ ְבּ ֶכם
עוֹלם ַהזֶּ ה ִכּי ִא ְ
דוֹמים ִל ְבנֵ י ָה ָ
ל־תּ ְהיוּ ִ
ְ 2ו ַא ִ
ְל ִה ְת ַח ֵדּשׁ ְונֶ ְה ַפּ ְכ ֶתּם לַ ֲאנָ ִשׁים ֲא ֵח ִרים ְו ֵﬠינֵ ֶיכם ֵלאל ִֹהים
ִל ְבחֹן ַמה־הוּא ְרצוֹנוֹ ַהטּוֹב ְו ַהנָּ ִﬠים ְו ַה ָשּׁ ֵלם׃
רוּח ַה ֵחן ַהנָּ תוּן ִלי ֶא ְק ָרא ְל ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֶכּם
ל־פּי ַ
ִ 3כּי ַﬠ ִ
ם־ה ֲﬠ ֵר
ְל ִב ְל ִתּי יַ ֲﬠ ִריֶ את־נַ ְפשׁוֹ יֶ ֶתר ֵמ ֲא ֶשׁר נָ כוֹן לוֹ ִכּי ִא ַ
ר־מ ַדד לוֹ ֱאל ִֹהים׃
ְו ַה ְצנֵ ַﬠ לְ ִפי ִמ ַדּת ָה ֱאמוּנָ ה ֲא ֶשׁ ָ
ִ 4כּי ַכּ ֲא ֶשׁר יְ ֻצ ִרים ַר ִבּים ָלנוּ ְבּגוּף ֶא ָחד ְולֹא
ל־היְ ֻצ ִרים ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ֶא ָחת׃
ְל ָכ ַ
יח ְו ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֶמּנּוּ
ֵ 5כּן ַר ִבּים ֲאנַ ְחנוּ ְלגוּף ֶא ָחד ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ִכּיצוּר ַל ֲח ֵברוֹ׃
רוּח ַה ֵחן ַהנָּ תוּן ָלנוּ
ַ
ְ 6ו ֵכן ָלנוּ ַמ ָתּנוֹת שֹׁנוֹת ְל ִפי
בוּאה נִ ְתנַ ֵבּא ְל ִפי ַקו ֱאמוּנָ ֵתנוּ׃
ִאם־נְ ָ
יוֹרה
מּוֹרה ֶ
ִ 7מי ָהע ֵֹמד ְל ָשׁ ֵרת יְ ָשׁ ֵרת ְכּ ִאישׁ ָחיִל ְו ֵכן ַה ֶ
ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט׃
תוֹכ ְחתּוֹ ַהנּ ֵֹתן ְיִדּ ֶבנּוּ ִלבּוֹ ְבּ ַמ ְתּנַ ת
יח יַ ְשׂ ִכּיל ִפּיהוּ ְב ַ
מוֹכ ַ
ַ 8ה ִ
יָ דוֹ ָהע ֵֹמד ְבּרֹאשׁ ָה ֵﬠ ָדה יַ ֲﬠמֹד ְכּ ִאישׁ ָחרוּץ ְו ַהגּ ֵֹמל ֶח ֶסד
יִגְ מֹל ְבּטוּב ֵלב׃
ת־ה ָרע
ל־תּ ִהי ַא ֲה ַב ְת ֶכם ִבּ ְשׂ ַפת ֲח ָלקוֹת ִשׁנְ אוּ ֶא ָ
ַ 9א ְ
ְו ִד ְבקוּ ַבּטּוֹב׃
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ת־א ִחיהוּ ִמ ְמּקוֹר ַר ֲח ֵמ ֶיכם וְ ַכ ְבּדוּ ִאישׁ
ֶ 10א ֱהבוּ ִאישׁ ֶא ָ
יוֹתר ִמנַּ ְפ ְשׁ ֶכם׃
ת־ח ֵברוֹ ֵ
ֶא ֲ
רוּח
אשׁשׁוּ ָב ַ
ל־תּ ָﬠ ְצלוּ ִה ְת ְ
ל־מ ֲﬠ ֵשׂ ֶיכם ְו ַא ֵ
ִ 11שׁ ְקדוּ ַﬠ ַ
ְו ִﬠ ְבדוּ ֶאת־יְ הוָֹה׃
הוֹחילוּ ַב ָצּ ָרה ִחזְ קוּ ְו ִא ְמצוּ ַב ְתּ ִפלָּ ה
ִ 12שׂ ְמחוּ ַב ִתּ ְקוָ ה ִ
ָתּ ִמיד׃
דוֹשׁים ְוחוּשׁוּ ְל ָה ִביא
ִ 13ה ְת ַח ְבּרוּ ְל ַמלֹּאת ַמ ֲחס ֵֹרי ַה ְקּ ִ
א ְֹר ִחים לְ ָב ֵתּ ֶיכם׃
ל־תּ ַקלֵּ לוּ׃
ָ 14בּ ְרכוּ ֶאת־ר ְֹד ֵפ ֶכם ָבּ ְרכוּ ְו ַא ְ
ם־הבּ ִֹכים׃
ם־ה ְשּׂ ֵמ ִחים ְוּבכוּ ִﬠ ַ
ִ 15שׂ ְמחוּ ִﬠ ַ
ִ 16שׁיתוּ ֶאת ִל ְבּ ֶכם ַל ְחשֹׁב ִאישׁ ִאישׁ ִכּ ְל ַבב ָא ִחיו
ל־תּ ְהיוּ
ם־ﬠנָ ִוים ְו ַא ִ
רוֹﬠעוּ ִﬠ ֲ
ל־תּ ַהלְּ כוּ ִבגְ דֹלוֹת ִמ ֶכּם ִה ְת ֲ
ַא ְ
ֲח ָכ ִמים ְבּ ֵﬠינֵ ֶיכם׃
ל־תּגְ ְמלוּ ְל ִאישׁ ָר ָﬠה ַתּ ַחת ָר ָﬠה חוּשׁוּ ַל ֲﬠשׂוֹת
ַ 17א ִ
ת־הטּוֹב ְבּ ֵﬠינֵ י־כֹל׃
ֶא ַ
שׁ־ל ֵאל יֶ ְד ֶכם ַה ְשׁ ִלימוּ
ְ 18ו ִאם־יֵ שׁ ָמקוֹם ַכּ ֲא ֶשׁר יֶ ְ
ל־א ָדם׃
ם־כּ ָ
ִﬠ ָ
רוֹן־אף ִכּי
ָ
ם־תּנוּ ָמקוֹם ַל ֲח
ל־תּ ְתנַ ְקּמוּ יְ ִד ִידים ִכּי ִא ְ
ַ 19א ִ
ָכתוּב ִלי נָ ָקם ֲאנִ י ֲא ַשׁ ֵלם ָא ַמר יְ הוָֹה׃
ם־צ ֵמא ַה ְשׁ ֵקהוּ
ילהוּ ֶל ֶחם ְו ִא ָ
ם־ר ֵﬠב שׂנַ ֲאַ ה ֲא ִכ ֵ
ְ 20ו ִא ָ
ָמיִם ִכּי גֶ ָח ִלים ַא ָתּה ח ֶֹתה ַﬠל־רֹאשׁוֹ׃
ת־ה ַרע ְל ָפנֶ י
ם־כּבֹשׁ ֶא ָ
ל־תּ ָכּ ֵבשׁ ִל ְפנֵ י ָה ָרע ִכּי ִא ְ
ַ 21א ִ
ַבּטּוֹב׃
י־אין
אשׁים ִכּ ֵ
ָכּל־נֶ ֶפשׁ ִתּ ָכּנַ ע ִל ְפנֵ י ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת ָה ָר ִ
ל־פּי ָה ֱאל ִֹהים ֵוּמ ִאתּוֹ
זוּל ִתי ַהנְּ תוּנָ ה ַﬠ ִ
ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ָ
נִ ְהיוּ ַה ֶמּ ְמ ָשׁלוֹת ֲא ֶשׁר יֶ ְשׁנָ ן׃
ל־המּ ֵֹרד ַבּ ֶמּ ְמ ָשׁ ָלה ִה ְמ ָרה ִבּ ְפ ֻק ַדּת ֱאל ִֹהים
ָ 2ל ֵכן ָכּ ַ
ֹאשׁם׃
יִשׂאוּ ֲﬠנָ ם ְבּר ָ
ְו ַה ַמּ ְמ ִרים ְ
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טוֹבים ִכּי
ִ
י־ה ַשּׁלִּ יט ֵאינֶ נּוּ לִ ְמ ִח ָתּה ְל ַמ ֲﬠ ִשׂים
ִ 3כּ ַ
ֹא־ת ִהי לְ ִ ל ְמ ִח ָתּה
י־מ ְמ ַשׁ ְלתּוֹ ל ְ
ֹאבה ִכּ ֶ
ם־ל ָר ִﬠים ְו ִכי־ת ֶ
ִא ְ
ֲﬠ ֵשׂה טוֹב ְוּת ִהלָּ ה ִת ָשּׂא ִמלְּ ָפנָ יו׃
ם־אוֶ ן ָפּ ַﬠ ְל ָתּ
י־מ ָשׁ ֵרת ֱאל ִֹהים הוּא ְלטוֹב ָלֶ א ֶפס ִא ָ
ִ 4כּ ְ
ת־ח ְרבּוֹ ְוּמ ָשׁ ֵרת ֱאל ִֹהים הוּא
יִשּׂא ֶא ַ
ֹא־חנָּ ם ָ
יְ ָרא ִכּי ל ִ
ַהנִּ ְשׁ ָפּט ְבּזַ ַﬠם ֶאת־פּ ֵֹﬠל ָאוֶ ן׃
י־אם
ָ 5ל ֵכן נָ כוֹן ָל ֶכם ְל ִה ָכּנַ ע לֹא ִמ ְפּנֵ י ַהזַּ ַﬠם לְ ַבדּוֹ ִכּ ִ
מוּסר ַהלֵּ ב׃
ם־מ ְפּנֵ י ַ
גַּ ִ
י־מ ָשׁ ְר ֵתי
ת־ה ָמּס ִכּ ְ
ֲ 6א ֶשׁר ַבּ ֲﬠבוּר זֶ ה ַא ֶתּם ְמ ַשׁלְּ ִמים גַּ ם ֶא ַ
ל־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה׃
ֱאל ִֹהים ֵהם ַהשּׁ ְֹק ִדים ַﬠ ַ
ת־א ֶשׁר לוֹ ַה ַמּס ַל ֲא ֶשׁר־לוֹ ַה ַמּס
ל־אישׁ ֶא ֲ
ָ 7הבוּ ְל ָכ ִ
ַה ֶמּ ֶכס ַל ֲא ֶשׁר־לוֹ ַה ֶמּ ֶכס ַהיִּ ְר ָאה ַל ֲא ֶשׁר־לוֹ ַהיִּ ְר ָאה ְו ַה ָכּבוֹד
ַל ֲא ֶשׁר־לוֹ ַה ָכּבוֹד׃
 8לֹא ָת ִלינוּ ִא ְתּ ֶכם ָכּל־חוֹב ִבּ ְל ִתּי ַא ֲה ַבת ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ ִכּי
תּוֹרה׃
ת־ה ָ
ת־ח ֵברוֹ ִקיֵּ ם ֶא ַ
ָהא ֵֹהב ֶא ֲ
י־הנֵּ ה לֹא ִתנְ ָאף לֹא ִת ְר ָצח לֹא ִתגְ נֹב לֹא ַת ֲﬠנֶ ה ֵﬠד
ִ 9כּ ִ
ל־מ ְצת ֲא ֵחרוֹת יָ ִכיל א ָֹתן ַה ָכּתוּב
ֶשׁ ֶקר לֹא ַת ְחמֹד ִﬠם ָכּ ִ
ְו ָא ַה ְב ָתּ ְל ֵר ֲﬠָ כּמוֹ׃
ל־כּן ָה ַא ֲה ָבה ִהיא ִקיּוּם
ָ 10ה ַא ֲה ָבה לֹא ַת ֲﬠ ֶשׂה ָרע ָל ֵר ַﬠ ַﬠ ֵ
תּוֹרה׃
ַה ָ
מוֹﬠד ְל ָה ִקיץ ִמ ֵשּׁנָ ה
ת־הזְּ ָמן לֹא ְתנַ ֵכּרוּ ִכּי ָבא ַה ֵ
ְ 11ו ַאף ֶא ַ
שׁוּﬠ ֵתנוּ ְקר ָֹבה ָלנוּ ַﬠ ָתּה ִמיּוֹם ֲא ֶשׁר ֲה ִחלֹּנוּ ְל ַה ֲא ִמין׃
ִכּי יְ ָ
ת־פּ ֳﬠלֵ י
יﬠ נַ ַﬠזְ ָבה־נָּ א ֶא ָ
ַ 12הלַּ יְ ָלה ָח ַלף ָה ַל לוֹ ְו ַהיּוֹם ִהגִּ ַ
ַהח ֶֹשְׁ וּכ ֵלי נֶ ֶשׁק ָהאוֹר נַ ְחגּ ָֹרה׃
רוּחים
מוֹ־ביּוֹם לֹא ְב ִמ ְרזַ ח ְס ִ
ישׁ ִרים נִ ְת ַהלֵּ ְ כּ ַ
ְ 13וּב ֵמ ָ
ֹא־בזָ דוֹן ְו ִקנְ ָאה׃
ֹא־בזִ ָמּה וַ ֲﬠגָ ִבים ְול ְ
ְו ִשׁ ָכּרוֹן ל ְ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ ִתּ ְל ַבּשׁ ֶא ְת ֶכם ְולֹא
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
רוּח יֵ ַ
ַ 14אַ 
לוֹת ֶיכם ְל ִפי ַת ֲאוַ ת ַה ָבּ ָשׂר׃
ְת ַמ ְלאוּ ִמ ְשׁ ֲא ֵ
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תוֹכ ֶכם ְולֹא
ִאישׁ ְר ֵפה יָ ַדיִם ֶבּ ֱאמוּנָ ה ַק ְבּ ֻלהוּ ְב ְ
ְל ִח ְק ֵרי ֵלב ִל ְשׂ ִﬠ ָיפּיו ְו ֶﬠ ְשׁ ֹתּנ ָֹתיו׃
ל־דּ ָבר נָ כוֹן לוֹ ֶל ֱאכֹל ְוּר ֵפה יָ ַדיִם זֶ ה
 2יֵ שׁ ַמ ֲא ִמין ִכּי ָכּ ָ
ֹאכל יָ ֶרק׃
י ַ
ל־מ ֲא ָכל ַאל־יָ בוּז ַל ֲא ֶשׁר ֵאינֶ נּוּ א ֵֹכל וַ ֲא ֶשׁר
ָ 3הא ֵֹכל ָכּ ַ
ת־הא ֵֹכל ִכּי־נָ ָשׂא ָפנָ יו ֱאל ִֹהים׃
ל־יִשׁפֹּט ֶא ָ
ֵאינֶ נּוּ א ֵֹכל ַא ְ
י־ת ְשׁפֹּט ֶﬠ ֶבד לֹא־לָ ֵ הן ַלאדֹנָ יו הוּא ִכּי
ִ 4מי ַא ָתּה ִכּ ִ
י־רב כּ ַֹח יְ הוָֹה ַל ֲה ִקימוֹ׃
יָ קוּם ְו ִכי־יִפֹּל ְוהוּא יָ קוּם ִכּ ַ
 5יֵ שׁ ַמ ְב ִדּיל יוֹם ֵמ ַﬠל יוֹם ְויֵ שׁ ֲא ֶשׁר יוֹם ַכּיּוֹם נֶ ְח ָשׁב־לוֹ
ל־אישׁ ָסמוִּ לבּוֹ ְבּ ַד ְﬠתּוֹ׃
יְ ִהי־נָ א ָכּ ִ
ַ 6ה ְמ ַכ ֵבּד יָ ִמים ַליהוָֹה הוּא ְמ ַכ ְב ָדם וַ ֲא ֶשׁר ֵאינֶ נוּ ְמ ַכ ֵבּד
יָ ִמים ְל ַמ ַﬠן יְ הוָֹה ֵאינֶ נוּ ְמ ַכ ְב ָדם ָהא ֵֹכל א ֵֹכל ְל ֵשׁם יְ הוָֹה
יהוֹדנּוּ׃
י־יוֹדה לוֹ וַ ֲא ֶשׁר ֵאינֶ נּוּ א ֵֹכל ְל ֵשׁם ֱאל ִֹהים ִו ֶ
ִכּ ֶ
ין־אישׁ יָ מוּת
יִחיֶ ה ְלנַ ְפשׁוֹ ְו ֵא ִ
ין־אישׁ ֵמ ִא ָתּנוּ ְ
ִ 7כּי ֵא ִ
ְלנַ ְפשׁוֹ׃
ִ 8כּי ִאם־נִ ְחיֶ ה נִ ְחיֶ ה ַליהוָֹה ְו ִכי־נָ מוּת נָ מוּת ַליהוָֹה ָל ֵכן
ִכּי־נִ ְחיֶ ה וְ ִכי־נָ מוּת ַליהוָֹה ִהנֵּ נוּ׃
יח וַ יָּ ָקם וָ ָחי ְל ִה ְשׂ ָתּ ֵרר
ִ 9כּי ֲהלֹא ַבּ ֲﬠבוּר זֹאת ֵמת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־ה ַחיִּ ים׃
ל־ה ֵמּ ִתים ְו ַﬠ ַ
ְכּ ָאדוֹן ַﬠ ַ
דּוּﬠ ָתּבוּז ַא ָתּה
ת־א ִחי אוֹ ַמ ַ
ְ 10ו ַא ָתּה ָל ָמּה־זֶּ ה ִת ְשׁפֹּט ֶא ָ
יח׃
ְל ָא ִחיְ ו ֻכלָּ נוּ ַל ִמ ְשׁ ָפּט נַ ֲﬠמֹד ִל ְפנֵ י ִכ ֵסּא ִדּין ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־בּ ֶר
י־אנִ י נְ ֻאם יְ הוָֹה ִכּי ִלי ִתּ ְכ ַרע ָכּ ֶ
ִ 11כּי ָכתוּב ַח ָ
תּוֹדה ֵלאל ִֹהים׃
ל־לשׁוֹן ֶ
ְו ָכ ָ
ת־אל ִֹהים ָדּ ָבר׃
ל־אישׁ ְו ִאישׁ ְלנַ ְפשׁוֹ יָ ִשׁיב ֶא ֱ
ל־כּן ָכּ ִ
ַ 12ﬠ ֵ
ת־א ִחיו ִכּי ִאם־נַ ֲחרֹץ
ְ 13ו ַﬠ ָתּה לֹא נִ ְשׁפֹּט עוֹד ִאישׁ ֶא ָ
מוֹקשׁ אוֹ ִמ ְכשׁוֹל׃
ִמ ְשׁ ָפּט ְל ִבלְ ִתּי ֵתת ִאישׁ ִל ְפנֵ י ָא ִחיו ֵ
י־אין ָדּ ָבר ָט ֵמא
שׁוּﬠ ֲאדֹנֵ ינוּ ִכּ ֵ
 14יָ ַד ְﬠ ִתּי גַּ ם־יָ ַד ְﬠ ִתּי ְבּיֵ ַ
ק־ט ֵמא הוּא ְל ִמי ֲא ֶשׁר יַ ְח ְשׁ ֶבנּוּ ְל ָט ֵמא׃
ֵמ ֵא ָליו ְו ַר ָ
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ְ 15ו ִאם־יֵ ָﬠ ֵצב ָא ִחיְ בּ ַמ ֲא ָכ ְלֵ אינְ  ה ֵֹל עוֹד ְבּא ַֹרח
יח ֵמת
ת־א ִחיֲ א ֶשׁר ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־תּ ְשׁ ֵחת ְבּ ַמ ֲא ָכ ְלֶ א ָ
ַא ֲה ָבה ַא ַ
ַבּ ֲﬠדוֹ׃
דּוּפים׃
יִשׁ ַרת נַ ְפ ְשׁ לְ גִ ִ
ל־תּ ֵתּן ְ
ְ 16ו ַא ִ
ם־צ ָד ָקה
י־מ ְלכוּת ֱאל ִֹהים ֵאינֶ נָּ ה ַמ ֲא ָכל ִוּמ ְשׁ ֶתּה ִכּי ִא ְ
ִ 17כּ ַ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ׃
ָשׁלוֹם ְו ֶח ְדוָ ה ְבּ ַ
יח ָבּ ֵאלֶּ ה ָרצוּי הוּא ֵלאל ִֹהים ְונֶ ְח ָמד
ת־ה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 18ו ָהע ֵֹבד ֶא ַ
ְבּ ֵﬠינֵ י ֲאנָ ִשׁים׃
ת־ר ֵﬠהוּ׃
ל־כּן נִ ְר ְדּ ָפה־נָּ א ַד ְר ֵכי ָשׁלוֹם ְלכוֹנֵ ן ִאישׁ ֶא ֵ
ַ 19ﬠ ֵ
ל־דּ ָבר
ל־דּ ְב ַרת ַמ ֲא ָכל ָכּ ָ
ל־תּ ֲהרֹס פּ ַֹﬠל ֱאל ִֹהים ַﬠ ִ
ַ 20א ַ
ֹאכ ֶלנּוּ ְל ִה ְתנַ ֵקּם ְבּנַ ְפשׁוֹ׃
הוּא ָטהוֹר ְו ַרק ַרע הוּא ַל ֲא ֶשׁר י ְ
ֹא־ל ְשׁתּוֹת יָ יִן ְולֹא־לַ ֲﬠשׂוֹת ָדּ ָבר
ֹא־ל ֱאכֹל ָבּ ָשׂר ל ִ
 21טוֹב ל ֶ
יִהיֶ ה ִמ ְכשׁוֹל ֵלב ְל ָא ִחי אוֹ ֲא ֶשׁר יִוָּ ֶקשׁ־בּוֹ אוֹ יָ ָדיו
ֲא ֶשׁר ְ
ִתּ ְר ֶפּינָ ה׃
י־לְ ל ַב ְדִּ ל ְפנֵ י ָה ֱאל ִֹהים ַא ְשׁ ֵרי
שׁ־לֱ אמוּנָ ה ְתּ ִה ְ
 22יֶ ְ
יﬠנּוּ ַבּ ֲא ֶשׁר ְיִב ַחר־לוֹ׃
ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ִלבּוֹ לֹא יַ ְר ִשׁ ֶ
ֹאכל ְו ִלבּוֹ נִ ְפ ַלג ָﬠ ָליו ְונָ ָשׂא ֲﬠנוֹ יַ ַﬠן ִכּי לֹא
ַ 23אִ אם־י ַ
ֶב ֱאמוּנָ ה ַמ ֲﬠ ֵשׂהוּ ְוכֹל ֲא ֶשׁר נַ ֲﬠ ָשׂה ִבּ ְב ִלי ֱאמוּנָ ה ֵח ְטא הוּא׃
וַ ֲאנַ ְחנוּ גִ בּ ֵֹרי כ ַֹח ָﬠ ֵלינוּ ַה ִמּ ְצוָ ה ָל ֵשׂאת ִר ְפיוֹן ַדּלֵּ י
כ ַֹח ְולֹא ָלחוּשׁ ְל ֵח ֶפץ נַ ְפ ֵשׁנוּ׃
ְ 2ו ִאישׁ ִאישׁ ֵמ ִא ָתּנוּ יָ חוּשׁ ְל ֵח ֶפץ ֵר ֵﬠהוּ ְלטוֹב־לוֹ ְל ַב ֲﬠבוּר
ָיִבּנֶ ה ִמ ֶמּנוּ׃
ם־חשׁ ַל ֲא ֶשׁר ָכּתוּב
יח לֹא ָחשׁ ְלנַ ְפשׁוֹ ִכּי ִא ָ
ם־ה ָמּ ִשׁ ַ
ִ 3כּי גַ ַ
חוֹר ֶפי נָ ְפלוּ ָﬠ ָלי׃
ְו ֶח ְרפּוֹת ְ
מוּסר לָ נוּ ְל ַה ֲחזִ יק
ל־א ֶשׁר נִ ְכ ַתּב ִמ ֶקּ ֶדם נִ ְכ ַתּב ְל ָ
ְ 4ו ָכ ֲ
תוּבים׃
ְבּ ִת ְקוָ ה ְבּא ֶֹרַ א ַפּיִם ְוּב ַתנְ חוּמוֹת ַה ְכּ ִ
חוּמים ֵיִתּן ָל ֶכם ֵלב ֶא ָחד
ְ 5ו ֵאל ֶא ֶרַ א ַפּיִם ֲא ִבי ַה ַתּנְ ִ
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְל ִאישׁ ְכּ ָא ִחיו ְכּיַ ד יֵ ַ
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ת־אל ִֹהים ֲא ִבי
וּפה ֶא ָחד ְתּ ַכ ְבּדוּ יַ ְח ָדּו ֶא ֱ
ְ 6וּב ֵלב ֶא ָחד ֶ
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲאדֹנֵ ינוּ יֵ ַ
יח
ם־ה ָמּ ִשׁ ַ
ת־ר ֵﬠהוּ ַכּ ֲא ֶשׁר גַּ ַ
ל־כּן ַק ְבּלוּ נָ א ִאישׁ ֶא ֵ
ַ 7ﬠ ֵ
ִק ֵבּל ֶא ְת ֶכם ִל ְכבוֹד ָה ֱאל ִֹהים׃
מּוֹלים
ת־הנִּ ִ
יח ָהיָ ה ִל ְמ ָשׁ ֵרת ֶא ַ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
 8וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ִכּי יֵ ַ
ל־ה ָאבוֹת׃
ַבּ ֲﬠבוּר ֱא ֶמת ֱאלֹהים ְל ָה ִקים ְדּ ָב ָריו ֶא ָ
ל־ח ְסדּוֹ ַכּ ָכּתוּב
ת־ה ֱאל ִֹהים ַﬠ ַ
ם־הם יְ ַכ ְבּדוּ ֶא ָ
ְ 9ו ַהגּוֹיִם גַּ ֵ
וּל ִשׁ ְמֲ אזַ ֵמּ ָרה׃
אוֹדַ בגּוֹיִם ְ
ל־כּן ְ
ַﬠ ֵ
ְ 10ועוֹד ָכּתוּב ַה ְרנִ ינוּ גוֹיִם ַﬠמּוֹ׃
ל־ה ֻא ִמּים׃
ְ 11ועוֹד ַה ְללוּ ֶאת־יְ הוָֹה ָכּל־גּוֹיִם ַשׁ ְבּחוּהוּ ָכּ ָ
יִשׁי ְו ָהע ֵֹמד ִל ְמשֹׁל
ֹאמר עוֹד ְו ָהיָ ה שׁ ֶֹרשׁ ַ
ישׁ ְﬠיָ ה י ַ
ִ 12ו ַ
ָבּ ַﬠ ִמּים ֵא ָליו גּוֹיִם יְ ַקוּוּ׃
ל־שׂ ְמ ָחה ְו ָשׁלוֹם
 13וֵ אל ֵֹהי ַה ִתּ ְקוָ ה יְ ַמלֵּ א ֶא ְת ֶכם ָכּ ִ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ׃
הוֹסיף ַחיִל ְבּ ִת ְקוָ ה ְבּעֹז ַ
ֶבּ ֱאמוּנַ ְת ֶכם ְל ִ
י־א ֶתּם ְמ ֵל ִאים ֶח ֶסד
ם־בּ ֶכם ַא ַחי ָבּ ְט ָחה נַ ְפ ִשׁי ְמאֹד ִכּ ַ
ְ 14וגַ ָ
ת־א ִחיו׃
ל־דּ ַﬠת וּנְ כֹנִ ים ְל ַהזְ ִהיר ִאישׁ ֶא ָ
ְשׁ ֵל ִמים ְבּ ָכ ַ
 15וַ ֲאנִ י ְבּיֶ ֶתר עֹז ָכּ ַת ְב ִתּי ֲא ֵל ֶיכם ַﬠל־אֹדוֹת ְדּ ָב ִרים ֲא ָח ִדים
ְכּ ַמזְ ִכּיר ֲאנִ י ִל ְפנֵ ֶיכם ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ִה ָטּה ֱאל ִֹהים ֵא ַלי ָח ֶסד׃
יח ֵבּין ַהגּוֹיִם וַ ֲא ַכ ֵהן
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
 16וָ ֶא ְהיֶ ה ִל ְמ ָשׁ ֵרת יֵ ַ
ן־הגּוֹיִם ְל ָרצוֹן
שׂוֹרת ָה ֱאל ִֹהים ַבּ ֲﬠבוּר יַ ֲﬠ ֶלה ָק ְר ָבּ ַ
ִל ְב ַ
רוּח ַהק ֶֹדשׁ׃
ְמ ֻק ָדּשׁ ְבּ ַ
יח ַבּ ֲח ָפ ִצים ֲא ֶשׁר
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
שׁ־לי ְל ִה ְת ַהלֵּ ל ְבּיֵ ַ
ְ 17וּב ֵכן יֶ ִ
ֵלאל ִֹהים׃
יח
ִ 18כּי לֹא־נִ ִסּ ִיתי ְל ַד ֵבּר ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר לֹא ִב ַצּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ת־לב ַהגּוֹיִם ְבּ ִא ְמ ֵרי ִפי ַוּב ֲﬠ ִלילוֹת
ַﬠל־יָ ִדי ְל ַהטּוֹת ֵא ָליו ֶא ֵ
יָ ָדי׃

15:19—15:30
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רוּח ֱאל ִֹהים ַﬠד ֲא ֶשׁר
בוּרת ָהאֹתוֹת ְו ַהמּ ְֹפ ִתים ְבּעֹז ַ
ִ 19בּגְ ַ
יה ַﬠד
יבוֹת ָ
ירוּשׁ ַליִם ְוּס ִב ֶ
יח ִמ ָ
שׂרת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ ְבּ ַ
לּוּריקוֹן׃
ִא ִ
ְ 20ו ֵכן ַשׂ ְמ ִתּי ְמגַ ַמּת ָפּנַ י ְל ַב ֵשּׂר ַאִ בּ ְמקֹמוֹת ֲא ֶשׁר ֵשׁם
יח עוֹד לֹא נִ ְק ָרא ָשׁם לְ ִב ְל ִתּי ֶא ְבנֶ ה ַﬠל־יְ סוֹד
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲא ֵח ִרים׃
ֹא־ס ַפּר ָל ֶהם ָראוּ וַ ֲא ֶשׁר
ם־כּ ָכּתוּב ֲא ֶשׁר ל ֻ
ִ 21כּי ִא ַ
ֹא־שׁ ְמעוּ ִה ְתבּוֹנָ נוּ׃
ל ָ
 22וַ ֲא ֶשׁר ָלזֹאת נֶ ֱﬠ ַצ ְר ִתּי זְ ַמן ָרב ִמבּוֹא ֲא ֵל ֶיכם׃
ין־לי עוֹד ָמקוֹם ַבּגְּ ִלילוֹת
ֲ 23א ָבל ַﬠ ָתּה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ֵא ִ
דוֹלה ָלבוֹא ֲאלֵ ֶיכם זֶ ה ָשׁנִ ים ַרבּוֹת׃
שׁוּק ִתי גְ ָ
ָה ֵאלֶּ ה ְוּת ָ
אוֹת ֶכם
ָ 24אבוֹא ֲא ֵל ֶיכם ְבּ ֶל ְכ ִתּי ִל ְס ָפ ַרד ִכּי ְמ ַקוֶּ ה ֲאנִ י ִל ְר ְ
ת־פּנֵ ֶיכם ִל ְמ ָﬠט ַא ַחר ְתּ ַשׁלְּ חוּנִ י
ְבּ ָﬠ ְב ִרי ִל ְשׂבּ ַֹﬠ ְשׂ ָמחוֹת ֶא ְ
ְל ַד ְר ִכּי׃
רוּשׁ ַליְ ָמה ְל ָה ִביא ָשׁם ִמ ְחיָ ה
ֶ 25א ֶפס ַכּיּוֹם ִהנְ נִ י ה ֵֹל יְ ָ
דוֹשׁים׃
ַל ְקּ ִ
ִ 26כּי־יָ ָשׁר ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵﬠינֵ י ַה ַמּ ְקּדוֹנִ ים ְו ָה ֲא ַכיִּ ים ְל ָה ִרים
דוֹשׁים׃
רוּשׁלַ יִם ַה ְקּ ִ
ל־א ְביוֹנֵ י יְ ָ
ַמ ְשׂ ַאת נְ ָד ָבה ֶא ֶ
יהם ְוגַ ם־חוֹב ֵהם ְמ ִשׁ ִיבים ָל ֶהם
ְ 27ו ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה יָ ָשׁר ְבּ ֵﬠינֵ ֶ
רוּח ֲהלֹא
ֹאחזוּ ְבנַ ֲחלָ ָתם ַכּ ֲח ֵב ִרים ְבּ ַחיֵּ י ָה ַ
ם־הגּוֹיִם נ ֲ
ִכּי ִא ַ
יהם ְל ַה ֲחי ָֹתם ְבּ ַחיֵּ י ְב ָשׂ ִרים׃
ם־ﬠ ֵל ֶ
גַּ ֲ
יִהיֶ ה ְביָ ָדם
ת־ה ָדּ ָבר ְו ַה ְפּ ִרי ַהזֶּ ה ְ
ְ 28ו ַכ ֲא ֶשׁר ֲא ַכלֶּ ה ֶא ַ
ֶאל־נָ כוֹן ֶא ְﬠ ְבּ ָרה ֶדּ ֶרֲ ﬠ ֵל ֶיכם ִל ְס ָפ ַרד׃
ִבּ ְר ָכ ָתהּ
י־ב ְמלֹא
ִכּ ִ
ֲא ֵל ֶיכם יָ ַד ְﬠ ִתּי
ְ 29וּכב ִֹאי
יח ָאב ָֹאה׃
ת־ה ָמּ ִשׁ ַ
שׂוֹר ַ
ל־בּ ַ
ֶשׁ ְ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
 30וַ ֲאנִ י ִמ ְת ַחנֵּ ן ֲא ֵל ֶיכם ַא ַחי ְבּיֵ ַ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ְל ִה ְת ַא ֵמּץ
ְוּב ַא ֲה ַב ְת ֶכם ַהנְּ תוּנָ ה ָל ֶכם ֵמ ַ
ל־אל ִֹהים ְבּ ַﬠד נַ ְפ ִשׁי׃
וּל ִה ְת ַפּלֵּ ל ִא ִתּי ֶא ֱ
ְ
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15:31—16:11

הוּדה ְו ְיִתּנֵ נִ י ִלגְ מֹר
ִ 31כּי יְ ַמלְּ ֵטנִ י ִמיַּ ד ַה ַמּ ְמ ִרים ְבּ ֶא ֶרץ יְ ָ
ירוּשׁ ָליִם׃
דוֹשׁים ִבּ ָ
ֲﬠב ָֹד ִתי ְל ָרצוֹן לַ ְקּ ִ
ְ 32ו ָלבֹא ֲא ֵל ֶיכם ְבּ ֵלב ָשׂ ֵמ ַח ִבּ ְרצוֹן ֱאל ִֹהים לְ ִהנָּ ֵפשׁ ָשׁם
ִﬠ ָמּ ֶכם׃
ם־כּלְּ ֶכם ָא ֵמן׃
יִהיֶ ה ִﬠ ֻ
 33וֵ אל ֵֹהי ַה ָשּׁלוֹם ְ
יﬠ ְבּ ַﬠד ֲאח ֵֹתנוּ ַה ָבּ ָאה ִל ְפנֵ ֶיכם ִהיא
ְו ִהנְ נִ י ַמ ְפגִּ ַ
ת־ה ֵﬠ ָדה ְבּ ַקנְ ְכּ ָרי׃
פוֹיבּה ְמ ָשׁ ַרת ֶא ָ
ֶ
כוּה
לוּה־נָּ א ַבּ ֲאדֹנֵ ינוּ ְכּ ִמ ְשׁ ָפּט ְל ַאנְ ֵשׁי ק ֶֹדשׁ ְו ִת ְמ ָ
ָ 2אנָּ א ַק ְבּ ָ
ם־היא ָת ְמ ָכה ְביָ ִדי
ל־דּ ָבר ֲא ֶשׁר ֶתּ ְח ַסר ִﬠ ְמּ ֶכם ִכּי גַּ ִ
ְבּ ָכ ָ
ִוּב ֵידי ַר ִבּים זוּלָ ִתי׃
שׁוּﬠ
ילס ֲח ֵב ַרי ַבּ ֲﬠב ַֹדת יֵ ַ
ַ 3שׁ ֲאלוּ ִל ְשׁלוֹם ְפּ ִר ְיס ִקלָּ א וַ ֲﬠ ִק ָ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֹא־אנִ י ְל ַב ִדּי ַמ ִכּיר
ארם ְבּ ַﬠד נַ ְפ ִשׁי ְול ֲ
ֲ 4א ֶשׁר נָ ְתנוּ ַצוָּ ָ
ל־ק ִהלּוֹת ַהגּוֹיִם׃
טוֹב ָתם ִכּי ִאם־גַּ ם ָכּ ְ
ָ
ל־ה ֵﬠ ָדה ְבּ ֵב ָיתם ִתּ ְשׁ ֲאלוּ ְל ָשׁלוֹם ָשׁ ֲאלוּ ִל ְשׁלוֹם
ְ 5וגַ ם ֶא ָ
יח׃
אשׁית ְפּ ִרי ַא ְסיָ א ַל ָמּ ִשׁ ַ
ַא ֵפּינְ טוֹס יְ ִד ִידי ֲהלֹא הוּא ֵר ִ
ַ 6שׁ ֲאלוּ ִל ְשׁלוֹם ִמ ְריָ ם ֲא ֶשׁר ָﬠ ְמ ָלה ָל ֶכם ָﬠ ָמל ָרב׃
ַ 7שׁ ֲאלוּ ִל ְשׁלוֹם ַאנְ ְדּרוֹנִ יקוֹס ְויוּנְ יָ ס ְקר ָֹבי ֲא ֶשׁר נֶ ֶא ְסרוּ
יחים ְו ֵהם ָדּ ְבקוּ
ִא ִתּי ַבּ ִמּ ְשׁ ָמר ְוגַ ם־יָ ָצא ִשׁ ְמ ָﬠם ֵבּין ַה ְשּׁ ִל ִ
יחנוּ׃
ְל ָפנַ י ִבּ ְמ ִשׁ ֵ
יאס יְ ִד ִידי ַבּאדֹנֵ ינוּ׃
ַ 8שׁ ֲאלוּ ִל ְשׁלוֹם ַא ְמ ְפּ ִל ָ
יח
אוּר ָבנוֹס ֲח ֵב ֵרנוּ ַבּ ֲﬠב ַֹדת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְ
ַ 9שׁ ֲאלוּ ִל ְשׁלוֹם
ְו ִל ְשׁלוֹם ְס ַט ִכּיס יְ ִד ִידי׃
יח ַשׁ ֲאלוּ ִל ְשׁלוֹם
ַ 10שׁ ֲאלוּ ִל ְשׁלוֹם ַא ַפּלִּ יס ַהנֶּ ֱא ָמן ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
טוֹבלוֹס׃
ְבּנֵ י ֵבית ֲא ִר ְיס ְ
ֹרוֹדיּוֹן ְקר ִֹבי ַשׁ ֲאלוּ ִל ְשׁלוֹם ְבּנֵ י ֵבית
ַ 11שׁ ֲאלוּ ִל ְשׁלוֹם ה ִ
נַ ְר ִקיסוֹס ַה ְדּ ֵב ִקים ַבּאדֹנֵ ינוּ׃
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יהן
רוּפ ָסה ָהעֹשׂוֹת ַמ ֲﬠ ֵשׂ ֶ
וּט ָ
רוּפינָ ה ְ
ַ 12שׁ ֲאלוּ ִל ְשׁלוֹם ְט ֵ
הוּבה ֲא ֶשׁר ִה ְר ְבּ ָתה
ַבּאדֹנֵ ינוּ ַשׁ ֲאלוּ ִל ְשׁלוֹם ַפּ ְר ִסיס ָה ֲא ָ
יה ַבּאדֹנֵ ינוּ׃
ְפ ָﬠ ֶל ָ
ַ 13שׁ ֲאלוּ ִל ְשׁלוֹם רוּפוֹס ְבּ ִחיר ֲאדֹנֵ ינוּ ְו ִל ְשׁלוֹם ִאמּוֹ ְכּ ֵאם
ִלי׃
רוֹבס
ַ 14שׁ ֲאלוּ ִל ְשׁלוֹם ֲאסוּנְ ְק ִריטוֹס ְפּ ֵליגוֹן ֶה ְר ָמס ַפּ ְט ָ
ְו ֶה ְר ִמיס ְו ָה ַא ִחים ֲא ֶשׁר ִﬠ ָמּ ֶהם׃
יוּליָ א נִ ְירוַ ס וַ ֲאחוֹתוֹ
ַ 15שׁ ֲאלוּ ִל ְשׁלוֹם ִפּילוֹלוֹגוֹס ְו ְ
דוֹשׁים ֲא ֶשׁר ִא ָתּם׃
ל־ה ְקּ ִ
אוֹלוּמ ָפּס ְו ָכ ַ
ְ
ְו
ַ 16שׁ ֲאלוּ ִאישׁ ְל ֵר ֵﬠהוּ ְל ָשׁלוֹם ִבּנְ ִשׁ ַיקת ַהקּ ֶֹדשׁ
יחנוּ דּ ְֹרשׁוֹת ְל ָשׁלוֹם ָל ֶכם׃
ל־ק ִהלּוֹת ְמ ִשׁ ֵ
ָכּ ְ
 17וַ ֲאנִ י ַמזְ ִהיר ֶא ְת ֶכם ַא ַחי ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ִמ ְמּ ַשׁלְּ ֵחי
ת־הלֶּ ַקח ֲא ֶשׁר ְל ַמ ְד ֶתּם סוּרוּ־נָ א
וּמוֹק ִשׁים ַל ֲהפֶֹ א ַ
ְ
ְמ ָדנִ ים
יהם׃
ֵמ ֲﬠ ֵל ֶ
יח
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ת־אדֹנֵ ינוּ יֵ ַ
ִ 18כּי ֲאנָ ִשׁים ָכּ ֵאלֶּ ה לֹא יַ ַﬠ ְבדוּ ֶא ֲ
ת־כּ ֵר ָשׂם ִוּב ְשׂ ַפת ֲח ָלקוֹת וַ ֲח ַל ְק ַלקּוֹת יַ ִדּיחוּ
ם־א ְ
ִכּי ִא ֶ
ת־לבּוֹת ַה ְתּ ִמ ִימים׃
ֶא ִ
ל־כּן ָשׂשׂ ֲאנִ י
נוֹדע ַלכֹּל ִכּי־יֵ שׁ ָל ֶכם ֵלב שׁ ֵֹמ ַﬠ ְו ַﬠ ֵ
ְ 19ו ַ
ֲﬠ ֵל ֶיכם ַאָ ח ַפ ְצ ִתּי ִכּי ִת ְהיוּ ֲח ָכ ִמים ַל ֲﬠשׂוֹת טוֹב ְוּת ִמ ִימים
ֵמ ֲﬠשׂוֹת ָר ָﬠה׃
ת־ה ָשּׂ ָטן כֹּה ַמ ֵהר ַתּ ַחת ַרגְ ֵל ֶיכם
 20וֵ אל ֵֹהי ַה ָשּׁלוֹם יְ ַד ֵכּא ֶא ַ
יִהיֶ ה ִﬠ ָמּ ֶכם׃
יח ֲאדֹנֵ ינוּ ְ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶח ֶסד יֵ ַ
רוֹבי
סוֹס ַפּ ְטרוֹס ְק ַ
לוּקיוֹס ְויָ סוֹן ְו ְ
ימוֹתיּוֹס ֲח ֵב ִרי ְו ְ
ִ 21ט ִ
לוֹמ ֶכם׃
דּ ְֹר ִשׁים ִל ְשׁ ְ
לוֹמ ֶכם
 22וַ ֲאנִ י ַט ְר ִטיּוֹס ס ֵֹפר ָה ִאגֶּ ֶרת ַהזֹּאת שׁ ֵֹאל ִל ְשׁ ְ
ַבּאדֹנֵ ינוּ׃
לוֹמ ֶכם
ל־ה ָקּ ָהל דּ ֵֹרשׁ ִל ְשׁ ְ
וּל ָכ ָ
לוֹן־לי ְ
ִ
 23גָּ יּוֹס ַבּ ַﬠל ַה ָמּ
לוֹמ ֶכם׃
וּקוַ ְרטוֹס ָא ִחינוּ שׁ ֲֹא ִלים ִל ְשׁ ְ
ֲא ַר ְסטוֹס ס ֵֹכן ָה ִﬠיר ְ
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ם־כּ ְל ֶכם ָא ֵמן׃
יח ִﬠ ֻ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶ 24ח ֶסד ֲאדוֹנֵ ינוּ יֵ ַ
שׂר ִתי ִהיא
ְ 25והוּא ֲא ֶשׁר ַהכּ ַֹח ְבּיָ דוֹ ְלכוֹנֵ ן ֶא ְת ֶכם ִכּ ְב ָ
יח ְכּ ִפי ִה ְתגַּ לּוּת ַהסּוֹד ֲא ֶשׁר ָהיָ ה ָכ ֻמס
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
שׂרת יֵ ַ
ְב ַ
ִמ ֵימי ֶק ֶדם׃
יאים ִבּ ְפ ֻק ַדּת ֱאל ֵֹהי
ל־פּי ִכ ְת ֵבי ַהנְ ִב ִ
 26וַ ֲא ֶשׁר נִ גְ ָלה ַכיּוֹם ַﬠ ִ
ל־אמוּנָ תוֹ׃
ת־ל ָבּם ֶא ֱ
ל־הגּוֹיִם ְל ַהטּוֹת ֶא ִ
עוֹלם ְו ֻהגַּ ד ְל ָכ ַ
ָ
יח
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
 27הוּא ֵאל ֵדּעוֹת ְל ַבדּוֹ ְולוֹ ַה ָכּבוֹד ְבּיֵ ַ
עוֹלם וָ ֶﬠד ָא ֵמן׃
ְל ָ

1:1—1:12
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יח ִבּ ְרצוֹן
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח ֲא ֶשׁר ָבּ ַחר־בּוֹ יֵ ַ
פּוֹלוֹס ַה ָשּׁלִ ַ
סוֹס ְתּנִ יס ָא ִחינוּ׃
ֱאל ִֹהים ֲאנִ י ְו ְ
דשׁים ֲא ֶשׁר
ל־ﬠ ַדת ֱאל ִֹהים ְבּק ִֹרנְ תּוֹס ַה ְבּ ִח ִירים ְו ַה ְקּ ִ
ֶ 2א ֲ
ל־מקוֹם
ל־הקּ ְֹר ִאים ְבּ ָכ ָ
יח ִה ְת ַק ָדּשׁוּ ִﬠם ָכּ ַ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְבּיֵ ַ
יהם וַ ֲאדֹנֵ ינוּ׃
יח הוּא ֲאדֹנֵ ֶ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְבּ ֵשׁם יֵ ַ
שׁוּﬠ
ֶ 3ח ֶסד ְו ָשׁלוֹם ֵיִתּן ָל ֶכם ֱאל ִֹהים ָא ִבינוּ וַ ֲאדֹנֵ ינוּ יֵ ַ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־ח ְסדּוֹ ֲא ֶשׁר גָּ ַמל ֲﬠ ֵל ֶיכם
ת־אל ַֹהי ָתּ ִמיד ַﬠ ַ
ֲ 4א ָב ֵרֶ א ֱ
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְבּיֵ ַ
ל־מ ָדּע ְו ַה ְשׂ ֵכּל׃
אתם אוֹן ָל ֶכם ַבּכֹּל ְבּ ָכ ַ
ִ 5כּי בוֹ ְמ ָצ ֶ
יח נֶ ֶא ְמנָ ה ָב ֶכם׃
ַ 6כּ ֲא ֶשׁר ֵﬠדוּת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־מ ַתּת־יָ הּ ְו ֵﬠינֵ ֶיכם
אוּמה ִמ ָכּ ַ
ַ 7ﬠד ֲא ֶשׁר־לֹא ֲח ַס ְר ֶתּם ְמ ָ
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
צ ִֹפיּוֹת ְל ִהגָּ לוֹת נִ גְ לוֹת ְפּנֵ י ֲאדֹנֵ ינוּ יֵ ַ
ד־ה ֵקּץ ְל ִב ְל ִתּי ָיִמּ ֵצא ָב ֶכם
ֲ 8א ֶשׁר גַּ ם־הוּא יְ כוֹנֵ ן ֶא ְת ֶכם ַﬠ ַ
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶשׁ ֶמץ ָדּ ָבר ְבּיוֹם ֲאדֹנֵ ינוּ יֵ ַ
אתם בּוֹ לְ ָד ְב ָקה ִבּ ְבנוֹ
ִ 9כּי נֶ ֱא ָמן הוּא ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר נִ ְק ֵר ֶ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יֵ ַ
יח ְל ַד ֵבּר
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
 10וַ ֲאנִ י ד ֵֹרשׁ ִמ ֶכּם ַא ַחי ְבּ ֵשׁם ֲאדֹנֵ ינוּ יֵ ַ
ם־ה ְת ַח ְבּרוּ
ל־תּ ְתגּ ְֹדדוּ ִל ְפ ַלגּוֹת ִכּי ִא ִ
ֻכּלְּ ֶכם ֶפּה ֶא ָחד ְו ַא ִ
יַ ְח ָדּו ְבּ ֵלב ֶא ָחד ְוּב ֵﬠ ָצה ֶא ָחת׃
י־ד ְב ֵרי ִריבוֹת
לוֹאה ִכּ ִ
י־בית ְכּ ָ
ד־לי ַא ַחי ִמ ִפּי ְבנֵ ֵ
ִ 11כּי ֻהגַּ ִ
ְבּ ַשׁ ֲﬠ ֵר ֶיכם׃
ְ 12ו ִהנֵּ ה זֶ ה ְד ָב ִרי ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֶכּם א ֵֹמר ֲאנִ י ְלפוֹלוֹס אוֹ
יח׃
ֲאנִ י ְל ַאפּוֹלוֹס אוֹ ֲאנִ י ְל ֵכ ָיפא אוֹ ֲאנִ י ַל ָמּ ִשׁ ַ

1
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יח ֲהנִ ְצ ַלב פּוֹלוֹס ַבּ ַﬠ ְד ֶכם אוֹ
ֲ 13ה ִכי נֶ ֱחלַ ק ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲהנִ ְט ַבּ ְל ֶתּם ְבּ ֵשׁם פּוֹלוֹס׃
זוּל ִתי
ֹא־ט ַב ְל ִתּי ִאישׁ ִמ ֶכּם ָ
 14שׂוֹשׂ ָא ִשׂישׂ ֵבּאל ִֹהים ִכּי ל ָ
ְק ִר ְספּוֹס ְוגָ יוֹס׃
ֹאמרוּ ִכּי־נִ ְט ַבּ ְל ֶתּם ִבּ ְשׁ ִמי׃
ֶ 15פּן־י ְ
י־בית ְס ֵט ָפנַ ס ִוּמלְּ ַבד ֵאלֶּ ה ֵאינֶ נִּ י
ת־בּנֵ ֵ
ַ 16אָ ט ַב ְל ִתּי גַ ם ֶא ְ
ם־ט ַב ְל ִתּי ִאישׁ ַא ֵחר׃
י ֵֹד ַﬠ עוֹד ִא ָ
ם־ל ַב ֵשּׂר
יח ְל ַט ֵבּל ִכּי ִא ְ
ִ 17כּי לֹא ְשׁ ָל ַחנִ י ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח ְלתֹהוּ׃
ן־יִהיֶ ה ְצ ַלב ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֹא־ב ָח ְכ ַמת ְשׂ ָפ ַתיִם ֶפּ ְ
ְול ְ
נּוֹשׁ ִﬠים
י־פ ְתגָּ ם ַה ְצּ ָלב ִכּ ְפ ַתיּוּת הוּא ָלא ְֹב ִדים ְו ָלנוּ ַה ָ
ִ 18כּ ִ
בוּרת ֱאל ִֹהים׃
הוּא גְּ ַ
י־כתוּב ֲא ַא ֵבּד ָח ְכ ַמת ֲח ָכ ִמים ִוּבינַ ת נְ בוֹנִ ים ַא ְס ִתּיר׃
ִ 19כּ ָ
עוֹלם ֲהלֹא
ַ 20איֵּ ה ָח ָכם ַאיֵּ ה ס ֵֹפר ַאיֵּ ה שׁ ֵֹקל ִח ְק ֵרי ָה ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה׃
ת־ח ְכ ַמת ָה ָ
ִס ֵכּל ֱאל ִֹהים ֶא ָ
ת־ה ֱאל ִֹהים
ִ 21כּי ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ָהעוֹלָ ם ְבּ ָח ְכ ָמתוֹ לֹא יָ ַדע ֶא ָ
יﬠ
הוֹשׁ ַ
שׂרה ְל ִ
ָבּ ָאה ָח ְכ ַמת ֱאל ִֹהים ְוּרצוֹנוֹ ְבּ ִס ְכלוּת ַה ְבּ ָ
ת־ה ַמּ ֲא ִמינִ ים׃
ֶא ַ
הוּדים שׁ ֲֹא ִלים אוֹת ְו ַהיְּ וָ נִ ים ְמ ַב ְק ִשׁים ָח ְכ ָמה׃
ִ 22כּי ַהיְּ ִ
הוּדים
יח ַהנִּ ְצ ָלב לַ יְּ ִ
יהם ַה ָמּ ִשׁ ַ
 23וַ ֲאנַ ְחנוּ ְמ ַב ְשּׂ ִרים ְבּ ָאזְ נֵ ֶ
ְל ִמ ְכשׁוֹל ְו ַליְּ וָ נִ ים לְ ִס ְכלוּת׃
בוּרת
יח גְּ ַ
ם־ליְ וָ נִ ים ָמ ִשׁ ַ
יהוּדים גַּ ִ
ם־ל ִ
ַ 24אִ ל ְב ִח ִירים גַּ ִ
ֱאל ִֹהים ְו ָח ְכ ַמת ֱאל ִֹהים׃
טוֹבה ֵמ ָח ְכ ַמת ָא ָדם ְו ִר ְפיוֹן יְ ֵדי
ִ 25כּי ִס ְכלוּת ֱאל ִֹהים ָ
ֱאל ִֹהים ֵא ָיתן ִמכּ ַֹח גָּ ֶבר׃
רוּאי־יָ הּ לֹא ַר ִבּים ֲח ָכ ִמים
ֲ 26הלֹא ִת ְראוּ ִמי ַא ֶתּם ַא ַחי ְק ֵ
ְל ֵﬠינֵ י ָב ָשׂר לֹא ַר ִבּים גִּ בּ ֵֹרי ַחיִל ְולֹא ַר ִבּים נְ ִד ֵיבי ָא ֶרץ׃

1:27—2:8
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ִ 27כּי ַה ְפּ ָתאיִם ְבּ ֵﬠינֵ י ָהעוֹלָ ם ָבּ ַחר ָבּם ֱאל ִֹהים ְל ַה ְכ ִלים
עוֹלם ָבּם ָבּ ַחר ְל ַה ְכ ִלים
ת־ה ֲח ָכ ִמים ְוּר ֵפי ַהיָּ ַדיִם ְבּ ֵﬠינֵ י ָה ָ
ֶא ַ
ת־ה ֵא ָיתנִ ים׃
ֶא ָ
ְ 28ו ַדלַּ ת ַﬠם ָה ָא ֶרץ ְו ַהנִּ ְבזִ ים ֲא ֶשׁר ְכּ ֶא ֶפס נֶ ְח ָשׁבוּ ָבּ ַחר
ת־הא ֵֹמר ֲאנִ י ְו ַא ְפ ִסי עוֹד׃
ָבּם ֱאל ִֹהים ַל ֲﬠשׂוֹת ְל ֶא ֶפס ֶא ָ
ל־בּ ָשׂר ִל ְפנֵ י ָה ֱאל ִֹהים׃
ֹא־יִת ַהלֵּ ל ָכּ ָ
ְ 29ל ַמ ַﬠן ל ְ
יח ֲא ֶשׁר ָהיָ ה
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַ 30אַ א ֶתּם ֵמ ִאתּוֹ ִהנְּ ֶכם ְבּיֵ ַ
ָלנוּ ְל ָח ְכ ָמה ִמיַּ ד ָה ֱאל ִֹהים ְל ַצ ְדּ ֵקנוּ ְל ַק ְדּ ֵשׁנוּ וְ ִל ְפדּוֹת
ֶאת־נַ ְפ ֵשׁנוּ׃
ְ 31ו ֵכן יָ קוּם ַה ָדּ ָבר ַכּ ָכּתוּב ַה ִמּ ְת ַהלֵּ ל ְיִת ַהלֵּ ל ַבּיהוָֹה׃
יצת ַה ָשּׂ ָפה
אתי ֲא ֵל ֶיכם ֶא ַחי לֹא ִב ְמ ִל ַ
וַ ֲאנִ י ַכּ ֲא ֶשׁר ָבּ ִ
ת־ﬠדוּת
אתי ְל ַהגִּ יד ָל ֶכם ֶא ֵ
ְולֹא ְב ְיִתרוֹן ַה ָח ְכ ָמה ָבּ ִ
ֱאל ִֹהים׃
ל־דּ ָבר ַא ֵחר
ִ 2כּי נֶ ֱח ָר ָצה ְב ִל ִבּי ִל ְב ִלי ִה ְתבּוֹנֵ ן ֵבּינֵ ֶיכם ֶא ָ
ל־הנִּ ְצ ָלב׃
יח ֶא ַ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ם־אל־יֵ ַ
ִכּי ִא ֶ
יִיתי ִﬠ ָמּ ֶכם ְבּלֹא־כ ַֹח ְבּ ַפ ַחד ִוּב ְר ָﬠ ָדה גְ דֹלָ ה׃
 3וַ ֲאנִ י ָה ִ
יא ִתי לְ ַפתּ ְֹת ֶכם ְבּ ִא ְמ ֵרי
וּק ִר ָ
ְ
ְ 4ולֹא ָהיָ ה ְד ָב ִרי
רוּח ִוּמ ִפּי
עוּדה נֶ ֱא ָמנָ ה ִמ ִפּי ָה ַ
ם־בּ ְת ָ
ת־אנָ ִשׁים ִכּי ִא ִ
ָח ְכ ַמ ֲ
בוּרה׃
ַהגְּ ָ
בוּרת ֱאל ִֹהים ְולֹא ְבּ ָח ְכ ַמת
ְ 5ל ַמ ַﬠן ִתּכּוֹן ֱאמוּנַ ְת ֶכם ִבּגְ ַ
ֲאנָ ִשׁים׃
ְ 6ו ִד ְב ֵרי ָח ְכ ָמה ֲאנַ ְחנוּ ְמ ַד ְבּ ִרים ֵבּין ַה ְשּׁ ֵל ִמים ֶא ֶפס לֹא
יהם ֲא ֶשׁר ְל ֶא ֶפס
עוֹלם ַהזֶּ ה ְולֹא ֵמ ָח ְכ ַמת ָשׂ ֵר ֶ
ֵמ ָח ְכ ַמת ְבּנֵ י ָה ָ
וָ תֹהוּ נֶ ְח ָשׁבוּ׃
עוֹלם
ם־מ ַד ְבּ ִרים ֲאנַ ְחנוּ ִס ְת ֵרי ָח ְכ ַמת ֱאל ִֹהים ְו ָרזֵ י ָ
ִ 7כּי ִא ְ
בוֹדנוּ׃
ֲא ֶשׁר ָצ ַפן ָלנוּ ֵמרֹאשׁ ִמ ַקּ ְד ֵמי ֶא ֶרץ ִל ְכ ֵ
עוֹלם ַהזֶּ ה
ִ 8היא ַה ָח ְכ ָמה ֲא ֶשׁר לֹא יְ ָד ָﬠהּ ִאישׁ ִמ ָשּׂ ֵרי ָה ָ
ת־אדוֹן ַה ָכּבוֹד׃
הוֹקיעוּ ֶא ֲ
ִכּי לוּ יָ ְדעוּ לֹא ִ

2

402

קּוֹרנְ ִתּיִּ ים א
ל־ה ִ
ֶא ַ

2:9—3:4

ֹא־ר ֲא ָתה ְואֹזֶ ן לֹא ָשׁ ָמ ָﬠה ְולֹא
ר־ﬠיִן ל ָ
ַ 9אַ כּ ָכּתוּב ֲא ֶשׁ ַ
ר־ה ִכין ָה ֱאל ִֹהים ְלא ֲֹה ָביו׃
ל־לב ִאישׁ ֲא ֶשׁ ֵ
ָﬠ ָלה ַﬠ ֵ
רוּח ח ֵֹקר
ל־פּי רוּחוֹ ִכּי ָה ַ
ל־אלֶּ ה גִּ לָּ ה ָלנוּ ֱאל ִֹהים ַﬠ ִ
ְ 10ו ָכ ֵ
ַהכֹּל ַאף ע ֶֹמק ֵח ֶקר ֱאל ִֹהים ְיִמ ָצא׃
ִ 11כּי ִמי ִמ ְבּנֵ י ָא ָדם י ֵֹד ַﬠ ֵאת ֲא ֶשׁר ְבּ ֵלב ָה ָא ָדם ִבּ ְל ִתּי
ין־אישׁ י ֵֹד ַﬠ ֵאת ֲא ֶשׁר ְבּ ֵלב
רוּח ָה ָא ָדם ֲא ֶשׁר ְבּ ִק ְרבּוֹ ֵכּן ֵא ִ
ַ
רוּח ָה ֱאל ִֹהים ְל ַבדּוֹ׃
ָה ֱאל ִֹהים ִבּ ְל ִתּי ַ
ם־רוּח ֱאל ִֹהים דּ ֵֹבר
ַ
עוֹלם ִכּי ִא
רוּח ָה ָ
 12וַ ֲאנַ ְחנוּ ֵאין ִא ָתּנוּ ַ
ת־ה ַמּ ָתּנוֹת ַהנְּ ֻתנוֹת ָלנוּ ִמיַּ ד ָה ֱאל ִֹהים׃
ָבּנוּ ְל ַב ֲﬠבוּר נֵ ַדע ֶא ַ
תּוֹרה ָח ְכ ַמת ֲאנָ ִשׁים נְ ַד ֵבּר ִכּי
ְ 13וגַ ם לֹא ְב ִמלּים ֲא ֶשׁר ֶ
רוּח ָבּ ֵאר
ל־לשׁוֹנֵ נוּ ְו ֵאת ִא ְמ ֵרי ַ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ַﬠ ְ
ם־מלּים ַ
ִא ִ
רוּח׃
ל־פּי ִא ְמ ֵרי ַ
נְ ָב ֵאר ַﬠ ִ
רוּח
ן־בּ ָשׂר וָ ָדם לֹא יַ ְק ִשׁיב ְל ִא ְמ ֵרי ַ
ן־א ָדם ֶבּ ָ
ֶ 14א ֶפס ֶבּ ָ
רוּח
יוּכל ִכּי ַ
י־כ ִס ְכלוּת ֵהם ְבּ ֵﬠינָ יו ְו ַה ְשׂ ֵכּל לֹא ַ
ָה ֱאל ִֹהים ִכּ ְ
יִשּׁ ֵפטוּ׃
ֵאין בּוֹ ֲא ֶשׁר ַרק ַﬠל־יָ דוֹ ָ
ֹא־יִשּׁ ֵפט
ל־דּ ָבר ְוהוּא ל ָ
יִשׁפֹּט ָכּ ָ
רוּח בּוֹ ְ
ַ 15אִ אישׁ ֲא ֶשׁר ַ
ֵמ ִאישׁ׃
יﬠנּוּ ָא ֵכן
יוֹד ֶ
ת־רוּח יְ הוָֹה ְו ִאישׁ ֲﬠ ָצתוֹ ִ
ַ
י־ת ֵכּן ֶא
ִ 16כּי ִמ ִ
יח׃
רוּח ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִא ָתּנוּ ַ

3

רוּח
וַ ֲאנִ י לֹא יָ כ ְֹל ִתּי ָאז ְל ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶיכם ַא ַחי ְכּ ַאנְ ֵשׁי ַ
יח׃
ם־כּ ְבנֵ י ָב ָשׂר וָ ָדם ְכּע ְֹל ִלים ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ִכּי ִא ִ
ֹא־היָ ה
ִ 2ה ְרוֵ ִיתי ֶא ְת ֶכם ָח ָלב ְולֹא נָ ַת ִתּי ָל ֶכם ָל ֶחם ִכּי ל ָ
ד־היּוֹם כּ ַֹח ָל ֶכם ָאיִן׃
ָב ֶכם כּ ַֹח לֶ ֱאכֹל ְוגַ ם ַﬠ ַ
ִ 3כּי עוֹד ַהיּוֹם ְבּנֵ י ָב ָשׂר ַא ֶתּם ִכּי ַכּ ֲא ֶשׁר ִתּ ְתגּ ְֹדדוּ ְב ִקנְ ָאה
ְוּמ ִר ָיבה ֲהלֹא ְבנֵ י ָב ָשׂר ִהנְּ ֶכם ְוּב ַד ְר ֵכי ְבנֵ י ָא ָדם ִתּ ְת ַהלָּ כוּן׃
ֹאמר ֲאנִ י
ֹאמר ֶא ָחד ִמ ֶכּם ֲאנִ י ְלפוֹלוֹס ְו ַה ֵשּׁנִ י י ַ
ְ 4ו ַכ ֲא ֶשׁר י ַ
יִל ֵדי ָב ָשׂר ִהנְּ ֶכם׃
ְל ַאפּוֹלוֹס ֲהלֹא ְ

3:5—3:18
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ִ 5מי הוּא ַאפּוֹלוֹס ִוּמי־הוּא פוֹלוֹס ְמ ָשׁ ְר ִתים ֵהם ֲא ֶשׁר
יהם ֶה ֱא ַמנְ ֶתּם ִאישׁ ִאישׁ ַכּ ֲא ֶשׁר נָ ַתן לוֹ ָה ָאדוֹן׃
ל־פּ ֶ
ַﬠ ִ
ֲ 6אנִ י נָ ַט ְﬠ ִתּי ְו ַאפּוֹלוֹס ִה ְרוָ ה ֲא ָבל ָה ֱאל ִֹהים ִה ְפ ָרה׃
ל־כּן ַבּ ֶמּה נֶ ְח ָשׁב ַהנּ ֵֹט ַﬠ ְו ַה ַמּ ְרוֶ ה ַבּ ֶמּה נֶ ְח ָשׁב הוּא ִכּי
ַ 7ﬠ ֵ
ָה ֱאל ִֹהים הוּא ַה ַמּ ְפ ֶרה׃
ת־שׂ ָכרוֹ
יִקּח ֶא ְ
ְ 8ו ַהנּ ֵֹט ַﬠ ְו ַה ַמּ ְרוֶ ה ְכּ ֶא ָחד ֵהם וְ ִאישׁ ִאישׁ ַ
ְל ִפי ֲﬠ ָמלוֹ׃
אכתּוֹ ְו ַא ֶתּם ְשׂ ֵדה
ם־ה ֱאל ִֹהים ִבּ ְמ ַל ְ
ֲ 9אנַ ְחנוּ ע ִֹשׂים ִﬠ ָ
ֱאל ִֹהים ִוּבנְ יַ ן ֱאל ִֹהים׃
ת־היְ סוֹד ְכ ָא ָמן
 10וַ ֲאנִ י ְבּ ֶח ֶסד ֵאל ֲא ֶשׁר גָּ ַמל ָﬠ ָלי יָ ַס ְד ִתּי ֶא ַ
ַמ ְשׂ ִכּיל ְו ִאישׁ ַא ֵחר בֹּנֶ ה ָﬠ ָליו ַאְ יִר ֶאה ִאם הוּא־בֹנֶ ה
ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט׃
מּוּסּד
זוּל ִתי יְ סוֹד ַה ָ
ֹא־יוּכל ִאישׁ ְליַ ֵסּד יְ סוֹד ַא ֵחר ָ
ַ
ִ 11כּי ל
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲהלֹא הוּא יֵ ַ
ל־היְ סוֹד ַהזֶּ ה ִבּנְ יַ ן זָ ָהב אוֹ ֶכ ֶסף אוֹ
י־יִבנֶ ה ַﬠ ַ
ְ 12ו ִאישׁ ִכּ ְ
ַא ְבנֵ י ֵח ֶפץ אוֹ ֵﬠ ִצים ְו ָח ִציר וָ ָקשׁ׃
יוֹציאוֹ ָלאוֹר
ל־אישׁ יִוָּ ַדע ְבּ ַא ֲח ִריתוֹ ִכּי ַהיּוֹם ִ
ַ 13מ ֲﬠ ֶשׂה ָכ ִ
ל־מ ֲﬠ ֵשׂה ִאישׁ ָה ֵאשׁ ִתּ ְצ ְר ֶפנּוּ׃
ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ָבּ ֵאשׁ ָיִבּ ֵחן ִכּי ָכ ַ
יִקּח־לוֹ ְשׂ ַכר ֲﬠ ָמלוֹ׃
ִ 14אם־יַ ֲﬠמֹד ַמ ֲﬠ ֵשׂהוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ָבּנָ ה ַ
ֹאבד ְשׂ ַכר ֲﬠ ָמלוֹ ַא הוּא יִנָּ ֵצל
יִשּׂ ֵרף י ַ
ם־מ ֲﬠ ֵשׂהוּ ָ
ְ 15ו ִא ַ
ְכּאוּד ֻמ ָצּל ֵמ ֵאשׁ׃
רוּח ֱאל ִֹהים שׁ ֵֹכן
ֲ 16הלֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי ַא ֶתּם ִמ ְשׁ ַכּן ֱאל ִֹהים ְו ַ
תוֹכ ֶכם׃
ְבּ ֲ
ת־מ ְשׁ ַכּן ֱאל ִֹהים ָה ֱאל ִֹהים יַ ְשׁ ִח ֶיתנּוּ
ִ 17אישׁ ִכּי־יַ ְשׁ ִחית ֶא ִ
י־מ ְשׁ ַכּן ֱאל ִֹהים ָקדוֹשׁ הוּא ְו ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ַההוּא ַא ֶתּם ֵהם׃
ִכּ ִ
ַ 18אל־יַ ְת ֶﬠה ִאישׁ ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ִמי ָב ֶכם ֲא ֶשׁר ְל ָח ָכם ְיִת ַח ֵשּׁב
עוֹלם ַהזֶּ ה יְ ִהי ִל ְכ ִסיל לְ ַמ ַﬠן יֶ ְח ָכּם׃
ָבּ ָ
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עוֹלם ַהזֶּ ה ְכּ ִסילוּת ִהיא ְבּ ֵﬠינֵ י ָה ֱאל ִֹהים
י־ח ְכ ַמת ָה ָ
ִ 19כּ ָ
י־כן ָכּתוּב ל ֵֹכד ֲח ָכ ִמים ְבּ ָﬠ ְר ָמם׃
ִכּ ֵ
ְ 20ועוֹד יְ הוָֹה י ֵֹד ַﬠ ַמ ְח ְשׁבוֹת ֲח ָכ ִמים ִכּי ֵה ָמּה ָה ֶבל׃
ל־יִת ַהלֵּ ל ַה ִמּ ְת ַהלֵּ ל ִבּ ְבנֵ י ָא ָדם ִכּי ַהכֹּל ָל ֶכם׃
ָ 21ל ֵכן ַא ְ
ם־תּ ֵבל ַחיִּ ים אוֹ ָמוֶ ת
ִ 22אם־פּוֹלוֹס ַאפּוֹלוֹס אוֹ ֵכ ָיפא ִא ֵ
ִאם הוִֹים אוֹ ֲﬠ ִת ִידים ֻכּלָּ ם ָל ֶכם ֵה ָמּה׃
יח לֵ אל ִֹהים׃
יח ְו ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 23ו ַא ֶתּם ַל ָמּ ִשׁ ַ

4

יח ֲאנַ ְחנוּ
ל־א ָדם יַ ִכּ ֵירנוּ ִכּי ְמ ָשׁ ְר ִתּים ַל ָמּ ִשׁ ַ
ְו ִהנֵּ ה ָכּ ָ
ל־בּ ֵתּי סוֹד ֱאל ִֹהים׃
וּפ ִק ִידים ַﬠ ָ
ְ
ל־פּ ִקיד עוֹד ָיִדּ ֵרשׁ ִמיָּ דוֹ לִ ְהיוֹת נֶ ֱא ָמן
ָ 2א ֵכן ָכּ ָ
ל־מ ְשׁ ַמ ְרתּוֹ׃
ַﬠ ִ
יוֹתי נִ ְשׁ ָפּט ְבּ ִמ ְשׁ ַפּ ְט ֶכם אוֹ
 3וַ ֲאנִ י ַאף ִכּ ְמ ַﬠט נֶ ְח ָשׁב ִלי ֱה ִ
ם־אנִ י׃
ל־בּנֵ י ֲחלוֹף ַבּ ֲא ֶשׁר ֵאינֶ נִּ י שׁ ֵֹפט ְלנַ ְפ ִשׁי גַּ ָ
ְבּ ִדין ָכּ ְ
ִ 4כּי ֵאינֶ נִּ י י ֵֹד ַﬠ ָמה ִﬠ ָמּ ִדי ֶא ֶפס ְבּזֹאת לֹא ֶא ְצ ַדּק עוֹד ַא
שׁ ְֹפ ִטי הוּא יְ הוָֹה׃
ל־תּ ְשׁ ְפּטוּ ָד ָבר ִל ְפנֵ י ִﬠתּוֹ ַﬠד ִכּי־יָ בוֹא ָה ָאדוֹן
ל־כּן ַא ִ
ַ 5ﬠ ֵ
י־חשְׁ וּמזִ מּוֹת ֵלב יְ גַ לֶּ ה ְל ֵﬠין
ֶ
יוֹציא ַת ֲﬠ ֻלמוֹת ִמנִּ
ֲא ֶשׁר ִ
יִשּׂא ִאישׁ ִאישׁ ְתּ ִהלָּ תוֹ ִמלִּ ְפנֵ י ֱאל ִֹהים׃
ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְו ָאז ָ
ל־אפּוֹלוֹס
ת־א ְמ ָר ִתי ָﬠ ַלי וְ ַﬠ ַ
אתי ֶא ִ
ְ 6וּבזֹאת ַא ַחי נָ ָשׂ ִ
ב־אישׁ
הוֹﬠיל ָל ֶכם ְל ַב ֲﬠבוּר ִתּ ְל ְמדוּ ִמ ֶמּנּוּ ְל ַבל יַ ְח ָשׁ ִ
ְל ִ
וּל ַבל ֶתּ ְה ָבּלוּ
תוּבה פֹה ְ
ל־ה ִמּ ָדּה ַה ְכּ ָ
ת־ﬠ ְרכּוֹ יֶ ֶתר ֵמ ַﬠ ַ
ֶא ֶ
י־ר ֵﬠהוּ׃
ָל ֵתת יֶ ֶתר ְשׂ ֵאת ְל ִאישׁ ִבּ ְפנֵ ֵ
ל־ח ֵב ֶריַ מה ְבּיָ ְדֲ א ֶשׁר לֹא
ְ 7ו ַא ָתּה ִמי נְ ָתנְ ֶ ﬠ ְליוֹן ַﬠ ֲ
ם־ק ַבּלְ ָתּ ָל ָמּה־זֶּ ה ִת ְת ָפּ ֵאר ְבּ ֶח ְל ְקְ כּמוֹ לֹא
ִק ַבּ ְל ָתּ ְו ִא ִ
ִק ַבּ ְל ָתּ׃
ִ 8הנֵּ ה ַא ֶתּם ַכּיּוֹם ְשׂ ַב ְﬠ ֶתּם ֲﬠ ַשׂ ְר ֶתּם ְמ ַל ְכ ֶתּם ִמ ַבּ ְל ָﬠ ֵדינוּ
ם־אנָ ְחנוּ׃
ִמי ֵיִתּן ָוּמלִֹ תּ ְמ ְלכוּ ָוּמ ַל ְכנוּ ִﬠ ָמּ ֶכם גַּ ֲ

4:9—4:21
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יחים ָח ַשׁ ְב ִתּי ִבּ ְל ָב ִבי נְ ָתנָ נוּ ֱאל ִֹהים
ִ 9כּי ֲאנַ ְחנוּ ַה ְשּׁ ִל ִ
קוּחים ַל ָמּוֶ ת ִכּי ִל ְשׂחֹק ָהיִינוּ ַתּ ַחת
ִבּ ְשׁ ַפל ַה ַמּ ְד ֵרגָ ה ִכּ ְל ִ
וּל ֵﬠינֵ י ְבנֵ י ָה ָא ָדם׃
ל־ה ָשּׁ ַמיִם לְ ֵﬠינֵ י ְצ ָבא ַה ָמּרוֹם ְ
ָכּ ַ
יח
יח ְו ַא ֶתּם ֲח ָכ ִמים ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ילים ֲאנַ ְחנוּ ְל ַמ ַﬠן ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 10כּ ִס ִ
בּוֹרים ַא ֶתּם נִ ְכ ָבּ ִדים וַ ֲאנַ ְחנוּ נִ ְבזִ ים׃
ֲאנַ ְחנוּ ַחלָּ ִשׁים ְו ַא ֶתּם גִּ ִ
ם־צ ֵמ ִאים ֲﬠ ֻר ִמּים
ד־היּוֹם ַהזֶּ ה ֲאנַ ְחנוּ ְר ֵﬠ ִבים גַּ ְ
ְ 11ו ַﬠ ַ
ֻמ ִכּים ְונ ְֹד ִדים׃
ַ 12בּ ֲﬠ ַמל ַכּ ֵפּנוּ נִ יגַ ע ְונַ ֲﬠבֹד ִכּי יְ ַק ְל ֻלנוּ נְ ָב ֵרְ ו ִכי ְיִר ְדּפוּנוּ
נִ ֵתּן ֶבּ ָﬠ ָפר ִפּינוּ׃
ל־פּנֵ י ָה ָא ֶרץ
ֵ 13הם ְמגַ ְדּ ִפים וַ ֲאנַ ְחנוּ ְת ִפלָּ ה וַ נְּ ִהי ְכד ֶֹמן ַﬠ ְ
ד־היּוֹם ַהזֶּ ה׃
סוּחה ְבּ ֵﬠינֵ י כֹל ַﬠ ַ
ְוּכ ָ
ְ 14ולֹא ְל ַה ְכ ִל ְימ ֶכם ָכּ ַת ְב ִתּי ַכ ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ִכּי
ל־פּנֵ ֶיכם ְכּ ָבנַ י ֶשׁ ָא ֲה ָבה נַ ְפ ִשׁי׃
יח ֶא ְת ֶכם ַﬠ ְ
הוֹכ ַ
ם־ל ִ
ִא ְ
יח לֹא ָאבוֹת ַר ִבּים
מוֹרים ָל ֶכם ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ם־ר ֲבבוֹת ִ
ִ 15כּי ִאם־גַּ ִ
הוֹל ְד ִתּי ֶא ְת ֶכם ַﬠל־יְ ֵדי
יח ָאנ ִֹכי ַ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָל ֶכם ִכּי ְבּיֵ ַ
שׂרה׃
ַה ְבּ ָ
בוֹתי׃
ל־כּן ֲאנִ י ד ֵֹרשׁ ִמ ֶכּם ָללֶ ֶכת ְבּ ִﬠ ְקּ ָ
ְ 16ו ַﬠ ֵ
ימוֹתיּוֹס ְבּנִ י יְ ִד ִידי
ת־ט ִ
ַ 17בּ ֲﬠבוּר זֹאת ָשׁ ַל ְח ִתּי ֲא ֵל ֶיכם ֶא ִ
ת־א ְרחוֹת ַחיָּ ִתי
ַהנֶּ ֱא ָמן ַבּ ֲאדֹנֵ ינוּ ְל ַהזְ ִכּיר ִל ְפנֵ ֶיכם ֶא ָ
ל־ﬠ ָדה ְו ֵﬠ ָדה ִבּ ְמקֹמוֹת
מוֹרה ְל ָכ ֵ
ם־כּן ֲאנִ י ֶ
יח ַכּ ֲא ֶשׁר גַּ ֵ
ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
יהן׃
מוֹשׁב ֵֹת ֶ
ְ
ֹא־אבוֹא ֲאלֵ ֶיכם׃
 18יֵ שׁ ַמ ְה ִבּ ִלים ֶא ְת ֶכם לַ אמֹר ִכּי ל ָ
ם־יִר ֶצה יְ הוָֹה ְו ָאז
ַ 19אִ הנְ נִ י ָבא ֲא ֵל ֶיכם ְבּ ֶק ֶרב ַהיָּ ִמים ִא ְ
בוּר ָתם׃
ם־א ְר ֶאה ַמה־גְּ ָ
ֹא־אחוּשׁ ְל ִד ְב ֵרי ַה ַמּ ְה ִבּילִ ים ִכּי ִא ֶ
ל ָ
ִ 20כּי לֹא ִב ְד ַבר ְשׂ ָפ ַתיִם ִתּכֹּן ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים ִכּי
בוּרה׃
ם־בּגְ ָ
ִא ִ
מוּסר
ה־רצוֹנְ ֶכם ִאם כֹּה ָאבוֹא ֲא ֵל ֶיכם ְבּ ֵשׁ ֶבט ָ
ְ 21ו ַﬠ ָתּה ָמ ְ
רוּח׃
אוֹ ְב ַא ֲה ָבה ְו ַﬠנְ וַ ת ַ

5:1—5:12
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מוּﬠה ִכּי־זְ נוּת ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם וּזְ נוּת
ִמ ִפּי־כֹל יָ ְצ ָאה ַה ְשּׁ ָ
ם־בּ ֶק ֶרב ַהגּוֹיִם ִכּי־יְ גַ לֶּ ה ִאישׁ
ֲא ֶשׁר ֵאין ֻס ַפּר גַּ ְ
ת־ﬠ ְרוַ ת ָא ִביו׃
ֶא ֶ
ד־א ֶשׁר ִה ָכּ ֵרת ָיִכּ ֵרת
ְ 2ו ַא ֶתּם ַתּ ְר ִחיבוּ ֶפה ְולֹא ִת ְת ַא ְבּלוּ ַﬠ ֲ
ָה ִאישׁ ָהע ֶֹשׂה זֹאת ֵמ ֲﬠ ַד ְת ֶכם׃
רוּחי
ְ 3ו ָאנ ִֹכי ַאף ִכּי ֵמ ָרחוֹק ָאנִ י ִהנְ נִ י ע ֵֹמד ֶא ְצ ְל ֶכם ְבּ ִ
ְוּכ ַדיָּ ן ֵבּינֵ ֶיכם ְכּ ָבר ָח ַר ְצ ִתּי ִמ ְשׁ ַפּט ָהע ֶֹשׂה זֹאת׃
ם־רוּחי
ִ
יח ְוגַ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִ 4כּי ִת ְת ַא ְסּפוּ ְבּ ֵשׁם ֲאדֹנֵ ינוּ יֵ ַ
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
בוּרה ֵמ ֵאת ֲאדֹנֵ ינוּ יֵ ַ
תוֹכ ֶכם ִﬠם־גְּ ָ
ְב ְ
ת־ה ִאישׁ ַהזֶּ ה ִל ֵידי ַה ָשּׂ ָטן לְ ַכלוֹת
ְ 5ו ָאז ִתּ ְתּנוּ ֶא ָ
שׁוּﬠ ֲאדֹנֵ ינוּ׃
רוּח ְבּיוֹם יֵ ַ
שׁוּﬠה ָל ַ
ת־ה ָבּ ָשׂר וּלְ ָה ִביא ְת ָ
ֶא ַ
מוֹ־פ ֶיכם ֲהלֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם
 6לֹא־טוֹב ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִתּ ְת ַהלְּ לוּ ְב ִ
ל־ה ֲﬠ ִר ָיסה׃
ת־כּ ָ
ִכּי ְשׂאֹר ְמ ַﬠט יַ ֲח ִמיץ ֶא ָ
ת־ה ְשּׂאֹר ַהיָּ ָשׁן ִמ ִקּ ְר ְבּ ֶכם ְל ַמ ַﬠן ִתּ ְהיוּ ַל ֲﬠ ִר ָיסה
ַ 7בּ ֲﬠרוּ ֶא ַ
יח זֶ ַבח ִפּ ְס ֵחנוּ ָה ְק ַרב
ם־מ ִשׁ ַ
ֲח ָד ָשׁה ְל ַחלַּ ת ַמ ָצּה ִכּי גַ ָ
ַבּ ֲﬠ ֵדנוּ׃
ֹא־ב ְשׂאֹר ר ַֹﬠ
ֹא־ב ְשׂאֹר יָ ָשׁן וְ ל ִ
ת־ה ָחג ל ִ
ְ 8וּב ֵכן נָ חֹג ֶא ֶ
ם־בּ ַמצּוֹת תֹּם וֶ ֱא ֶמת׃
ְו ֶר ַשׁע ִכּי ִא ְ
ם־אנְ ֵשׁי
ָ 9כּ ַת ְב ִתּי ֲא ֵל ֶיכם ְבּ ִמ ְכ ָתּ ִבי ְל ַבל ִתּ ְת ָﬠ ְרבוּ ִﬠ ַ
זְ נוּנִ ים׃
עוֹלם אוֹ
ל־אנְ ֵשׁי זְ נוּנִ ים ָבּ ָ
 10לֹא ָא ַמ ְר ִתּי ָכזֹאת ַﬠ ַ
ם־כּן
ילים ִכּי ִא ֵ
ַﬠל־בּ ְֹצ ֵﬠי ֶב ַצע ְו ַאנְ ֵשׁי ָח ָמס ְוע ְֹב ֵדי ֱא ִל ִ
עוֹלם׃
ן־ה ָ
ַה ִמּ ְצוָ ה ֲﬠ ֵל ֶיכם ָל ֵצאת ִמ ָ
ם־אישׁ ֲא ֶשׁר ְבּ ֵשׁם
ֲ 11א ָבל ָכּ ַת ְב ִתּי ָכזֹאת ְל ַבל ִתּ ְת ָﬠ ְרבוּ ִﬠ ִ
ָאח ָיִקּ ֵרא ְוהוּא ִאישׁ זְ נוּנִ ים אוֹ־ב ֵֹצ ַﬠ ֶבּ ַצע אוֹ־ע ֵֹבד
ילים אוֹ ְמגַ ֵדּף אוֹ ס ֵֹבא יַ יִן אוֹ ִאישׁ ָח ָמס הוּא ָה ִאישׁ
ֱא ִל ִ
ֹאכלוּ׃
ֲא ֶשׁר ִﬠמּוֹ לֹא ת ֵ
ת־אלֶּ ה ֲא ֶשׁר ִמחוּץ ַל ֲﬠ ָד ֵתנוּ ַרק
ִ 12כּי ַמה־לִּ י ִל ְשׁפֹּט ֶא ֵ
ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ ֵהם א ָֹתם ַא ֶתּם שׁ ְֹפ ִטים׃
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יִשׁפֹּט א ָֹתם ְו ַא ֶתּם ַבּ ֲﬠרוּ
ֲ 13א ָבל ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ִמחוּץ ֱאל ִֹהים ְ
ת־ה ָרע ִמ ִקּ ְר ְבּ ֶכם׃
ֶא ָ
ם־ר ֵﬠהוּ ְל ַה ְק ִריב
ֲהיָ עֹז ִאישׁ ִמ ֶכּם ֲא ֶשׁר־לוֹ ִריב ִﬠ ֵ
ת־מ ְשׁ ָפּטוֹ ִל ְפנֵ י ְבנֵ י ַﬠ ְו ָלה ְולֹא ִל ְפנֵ י ַאנְ ֵשׁי ק ֶֹדשׁ׃
ֶא ִ
ם־א ֶתּם
דוֹשׁים שׁ ְֹפ ֵטי ֵת ֵבל ְו ִא ַ
ֲ 2הלֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי ַה ְקּ ִ
ִתּ ְשׁ ְפּטוּ ֵתּ ֵבל ַהנְ ַקלּ ֶֹתם ִל ְשׁפֹּט ָדּ ָבר ָקטֹן׃
ת־ה ַמּ ְל ָא ִכים ְו ַאף
ֲ 3הלֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי נִ ְשׁפֹּט גַּ ם ֶא ַ
י־ב ְד ָב ִרים ַהנֹּגְ ִﬠים ְבּ ִמ ְחיָ ֵתנוּ׃
ִכּ ִ
תּוֹשׁיבוּ ֲאנָ ִשׁים
ִ
יב־ל ֶכם ִבּ ְד ַבר ִמ ְחיָ ה
ְ 4ו ַא ֶתּם ַכּ ֲא ֶשׁר ִר ָ
יקים ָבּ ֵﬠ ָדה ְלשׁ ְֹפ ֵט ֶיכם׃
ֵר ִ
ְ 5ל ָב ְשׁ ְתּ ֶכם ֲאנִ י ְמ ַד ֵבּר ֲה ִכי ֵאין ָח ָכם ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ֲה ִכי ֵאין
ם־א ָחד ֲא ֶשׁר יָ דוֹ ַמ ֶשּׂגֶ ת ִל ְשׁפֹּט ֵבּין ִאישׁ לְ ָא ִחיו׃
גַּ ֶ
ין־אמוּנָ ה ָבם׃
ת־א ִחיו ִל ְפנֵ י ֲאנָ ִשׁים ֵא ֱ
ְ 6ו ִהנֵּ ה ָאח נִ ְשׁ ָפּט ֶא ָ
דּוּﬠ
ְ 7ו ַﬠ ָתּה ַרע ַה ָדּ ָבר ְמאֹד ִכּי ָת ִריבוּ ִאישׁ ַבּ ֲﬠ ִמיתוֹ ַמ ַ
צוּצים׃
דּוּﬠ לֹא־טוֹב ֱהיוֹת ְר ִ
שׁוּקים ַמ ַ
לֹא־טוֹב ָל ֶכם ֱהיוֹת ֲﬠ ִ
ת־א ֵח ֶיכם׃
ְ 8ו ַא ֶתּם ַתּ ַﬠ ְשׁקוּ ְוּתר ְֹצצוּ ַאף ֶא ֲ
ת־מלְ כוּת
יִירשׁוּ ֶא ַ
י־ﬠ ְו ָלה לֹא ְ
ַ 9ה ִאם לֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי ְבנֵ ַ
ל־בּנֵ י זְ נוּנִ ים אוֹ ע ְֹב ֵדי
ל־תּ ְתעוּ ֶאת־נַ ְפ ְשׁ ֶכם ָכּ ְ
ָה ֱאל ִֹהים ַא ַ
אוֹ־ק ֵד ִשׁים אוֹ־נ ְֹתנֵ י ְשׁ ָכ ְב ָתּם ְבּזָ ָכר׃
ְ
אוֹ־מנָ ֲא ִפים
ְ
ילים
ֱא ִל ִ
אוֹ־מגַ ְדּ ִפים אוֹ
ְ
 10אוֹ־גַ נָּ ִבים אוֹ־ב ְֹצ ֵﬠי ֶב ַצע אוֹ ס ְֹב ֵאי יַ יִן
ת־מ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים׃
יִירשׁוּ ֶא ַ
ל־אלֶּ ה לֹא ְ
ַאנְ ֵשׁי ָח ָמס ָכּ ֵ
 11וַ ֲאנָ ִשׁים ָכּ ֵאלֶּ ה ָהיוּ ָב ֶכם ְל ָפנִ ים ֲא ָבל ֻר ַח ְצ ֶתּם נִ ְק ַדּ ְשׁ ֶתּם
רוּח ֱאל ֵֹהינוּ׃
יח ֲאדֹנֵ ינוּ ְוּב ַ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְונִ ְצ ַדּ ְק ֶתּם ְבּ ֵשׁם יֵ ַ
הוֹﬠיל לִ י ַהכֹּל נָ כוֹן
ַ 12הכֹּל נָ כוֹן ְל ָפנַ י ֲא ָבל לֹא ַהכֹּל לְ ִ
ְל ָפנַ י ֲא ָבל לֹא ֶא ְהיֶ ה ֶﬠ ֶבד ְל ֶא ָחד ֵמ ֶהם׃
ָ 13הא ֶֹכל לַ ֶבּ ֶטן ְו ַה ֶבּ ֶטן ָלא ֶֹכל ְו ָה ֱאל ִֹהים יְ ַא ֵבּד
יהם ְו ַהגּוּף ֵאינֶ נּוּ ִלזְ נוּת ִכּי ִאם־ק ֶֹדשׁ ָל ָאדוֹן
ת־שׁנֵ ֶ
ם־א ְ
גַּ ֶ
ְו ָה ָאדוֹן ַלגּוּף׃
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ם־אוֹתנוּ יָ ִקים
ָ
ת־ה ָאדוֹן ְוגַ
ְ 14ו ָה ֱאל ִֹהים ֵה ִקים ֶא ָ
בוּרתוֹ׃
ִבּגְ ָ
יח ֵהם ֲה ִכי
ֲ 15הלֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי ַﬠ ְצמ ֵֹת ֶיכם ֵא ָב ֵרי ַה ָמּ ִשׁ ַ
ילה׃
שׂוֹתם ְל ֵא ָב ֵרי זוֹנָ ה ָח ִל ָ
יח ַל ֲﬠ ָ
ֶא ַקּח ֵא ָב ֵרי ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲ 16ה ִכי לֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי ַהנִּ ְצ ָמד ְלזוֹנָ ה נִ ְהיָ ה ִﬠ ָמּהּ ְל ָב ָשׂר
יהם ְל ָב ָשׂר ֶא ָחד׃
ֶא ָחד ְכּמוֹ ֶשׁנֶּ ֱא ַמר ְו ָהיוּ ְשׁנֵ ֶ
רוּח ֶא ָחד׃
ְ 17ו ַהנִּ ְצ ָמד ָל ָאדוֹן נִ ְהיָ ה ִﬠמּוֹ ְל ַ
ל־ח ְטא ֲא ֶשׁר־יֶ ֱח ָטא ָה ָא ָדם
ן־הזְּ נוּת ָכּ ֵ
 18נוּסוּ ֵאפוֹא ִמ ַ
ת־ח ְטאוֹ ִבּ ְב ָשׂרוֹ ְיִתּנֶ נּוּ׃
הוּא ִמחוּץ ִל ְב ָשׂרוֹ ְו ִאישׁ זְ נוּנִ ים ֶא ֶ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ
ֲ 19ה ִכי לֹא־יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי ְב ַשׂ ְר ֶכם הוּא ִמ ְשׁ ַכּן ַ
ֹא־שׁלָּ ֶכם ַא ֶתּם׃
ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ֲא ֶשׁר נָ ַתן ָל ֶכם ֱאל ִֹהים ְו ִכי ל ֶ
ת־ה ֱאל ִֹהים ִבּ ְב ַשׂ ְר ֶכם
ל־כּן ַכּ ְבּדוּ ֶא ָ
ִ 20כּי ִב ְמ ִחיר נִ ְקנֵ ֶיתם ַﬠ ֵ
רוּח ֶכם ֲא ֶשׁר ֵלאל ִֹהים ֵה ָמּה׃
ְוּב ֲ
ר־כּ ַת ְב ֶתּם ִהנְ נִ י א ֵֹמר טוֹב ְל ִאישׁ ְל ַבל
ְו ַﬠל־אֹדוֹת ֲא ֶשׁ ְ
יִגַּ ע ְבּ ִא ָשׁהּ׃
יִקּח־לוֹ ִא ָשּׁה
ל־אישׁ ַ
ת־הזְּ נוּת ָכּ ִ
ַ 2אְ ל ַה ְר ִחיק ֶא ַ
ל־א ָשּׁה ִתּנָּ ֵשׂא ְל ָב ַﬠל׃
ְו ָכ ִ
ָ 3ה ִאישׁ יְ ַמלֵּ א ֶח ְפ ֵצי ִא ְשׁתּוֹ ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט ְו ֵכן ָה ִא ָשּׁה ְל ַב ְﬠ ָלהּ׃
ם־בּ ְﬠ ָלהּ ְו ֵכן ֵאין
ל־בּ ָשׂ ָרהּ ִכּי ִא ַ
ֵ 4אין לָ ִא ָשּׁה ִשׁ ְלטוֹן ַﬠ ְ
ם־א ְשׁתּוֹ׃
ל־בּ ָשׂרוֹ ִכּי ִא ִ
ַל ַבּ ַﬠל ִשׁ ְלטוֹן ַﬠ ְ
ם־תּ ִכינוּ
ישׁהּ ִבּ ְל ִתּי ִא ָ
ם־א ָ
ל־תּגְ ְרעוּ ְמנָ ת ִא ָשּׁה ִﬠ ִ
ַ 5א ִ
ִל ְבּ ֶכם ְל ַת ֲﬠנִ ית ְו ִל ְת ִפלָּ ה ְליָ ִמים ְמזֻ ָמּנִ ים ְו ַא ַחר ָתּשׁוּבוּ
ְו ָתבֹאוּ ָל ֶשׁ ֶבת יַ ְח ָדּו ֶפּן־יְ נַ ֶסּה ֶא ְת ֶכם ַה ָשּׂ ָטן ְו ַת ֲאוַ ְת ֶכם
ץ־פּ ֶרץ׃
ִתּ ְפ ָר ָ
ְ 6וזֹאת ֲאנִ י ְמ ַד ֵבּר ְבּ ֶד ֶרִ ר ְשׁיוֹן ְולֹא ִכּ ְד ַבר ִמ ְצוָ ה׃
ל־בּנֵ י ָא ָדם ָכּמֹנִ י ַאֱ אל ִֹהים ָחלַ ק
יִהיוּ ָכ ְ
הוֹא ְל ִתּי לוּ ְ
ִ 7כּי ַ
ל־אישׁ ְמנָ ת ֶח ְלקוֹ ָלזֶ ה ְבּכֹה ְו ָלזֶ ה ְבּכֹה׃
ְל ָכ ִ
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ְ 8ו ַל ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר נָ ִשׁים ֵאין ָל ֶהם אוֹ ְל ַא ְל ָמנוֹת ִהנְ נִ י א ֵֹמר
טוֹב־ל ֶהם ִכּי יֵ ְשׁבוּ ְבּגַ ָפּם ָכּמֹנִ י׃
ָ
ְ 9ו ִאם־לֹא יַ ַﬠ ְצרוּ ְב ַת ֲאוָ ָתם ְיִד ְבּקוּ ִאישׁ ְבּ ִא ָשּׁה ִכּי־טוֹב
ַה ֶדּ ֶבק ִמ ְבּעֹר ְבּ ַת ֲאוָ תוֹ׃
שׂוּאים ִהנְ נִ י ְמ ַצוֶּ ה ַא לֹא ָאנ ִֹכי ִכּי
ְ 10ו ַל ֲא ֶשׁר ַבּנְּ ִ
ם־ה ָאדוֹן ְל ַבל ִתּ ָפּ ֵרד ִא ָשּׁה ִמ ַבּ ְﬠ ָלהּ׃
ִא ָ
ל־בּ ְﬠ ָלהּ ְו ִאישׁ
ם־תּ ָפּ ֵרד ֵתּ ֵשׁב ְל ַב ָדּהּ אוֹ ִת ְת ַר ֶצּה ֶא ַ
ְ 11ו ִא ִ
ת־א ְשׁתּוֹ׃
ַאל־יְ ַשׁלַּ ח ֶא ִ
י־ת ְהיֶ ה
ְ 12ו ִל ְשׁ ָאר ָה ַא ִחים א ֵֹמר ָאנ ִֹכי ְולֹא ָה ָאדוֹן ִכּ ִ
ְל ָאח ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר ֵאינֶ נָּ ה ַמ ֲא ֶמנֶ ת ְוּרצוֹנָ הּ ָל ֶשׁ ֶבת ִﬠמּוֹ
ַאל־יְ ַשׁלְּ ֶחנָּ ה׃
י־יִהיֶ ה לָּ הּ ַבּ ַﬠל ֲא ֶשׁר ֵאינֶ נּוּ ַמ ֲא ִמין ְוּרצוֹנוֹ
ְ 13ו ִא ָשּׁה ִכּ ְ
ל־תּ ַﬠזְ ֶבנּוּ׃
ָל ֶשׁ ֶבת ִﬠ ָמּהּ ַא ַ
יִקּ ֵדשׁ ְבּ ִא ְשׁתּוֹ וְ ָה ִא ָשּׁה
ִ 14כּי ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֵאינֶ נּוּ ַמ ֲא ִמין ָ
ֹא־כן יֵ ָח ְשׁבוּ
ֲא ֶשׁר ֵאינֶ נָּ ה ַמ ֲא ֶמנֶ ת ִתּ ָקּ ֵדשׁ ְבּ ַב ְﬠלָ הּ ִכּי ִאם־ל ֵ
הוֹרים ֵה ָמּה׃
ְבנֵ ֶיכם ִכּ ְט ֵמ ִאים ַאַ ﬠ ָתּה ְט ִ
ם־יִפּ ֵרד הוּא ֲא ֶשׁר ֵאינֶ נּוּ ַמ ֲא ִמין ָיִפּ ֶרד־לוֹ
ֲ 15א ָבל ִא ָ
ְו ָה ָאח וְ ָה ָאחוֹת ֵאינָ ם ְמ ֻשׁ ְﬠ ָבּ ִדים עוֹד ְבּ ַמ ָצּ ָבם ָכּזֶ ה ִכּי
ָה ֱאל ִֹהים ָק ָרא א ָֹתנוּ לְ ָשׁלוֹם׃
ה־תּ ַדע
יﬠי ְל ַב ְﬠ ֵל אוֹ ַמ ֵ
ם־תּוֹשׁ ִ
ִ
ה־תּ ְד ִﬠי ִא ָשּׁה ִא
ִ 16כּי ַמ ֵ
יﬠ לְ ִא ְשׁ ֶתּ׃
ם־תּוֹשׁ ַ
ִ
ַא ָתּה ָה ִאישׁ ִא
ר־ח ַלק לוֹ ָה ָאדוֹן
ל־א ָדם ְיִת ַהלֵּ ַ רק ְכּ ִפי ֲא ֶשׁ ָ
ְ 17ו ַﬠ ָתּה ָכּ ָ
ל־ה ְקּ ִהלּוֹת׃
ן־מ ַצוֶּ ה ֲאנִ י ְבּ ָכ ַ
ר־ק ָראוֹ ֱאל ִֹהים ְו ֵכ ְ
ְוּכ ִפי ֲא ֶשׁ ְ
ם־ﬠ ֵרל
ת־ﬠ ְר ָלתוֹ וְ ִא ָ
ל־יִמשֶֹׁ א ָ
ם־יִקּ ֵרא ִאישׁ נִ מּוֹל ַא ְ
ִ 18א ָ
הוּא ַאל־יִמּוֹל׃
ם־מ ְשׁ ֶמ ֶרת ִמ ְצוַ ת ֱאל ִֹהים׃
מּוּלה ְכ ַאיִן ִכּי ִא ִ
ַ 19ה ָ
ל־מ ְשׁ ַמ ְרתּוֹ יָ קוּם לֹא יַ ַﬠזְ ֶבנָּ ה ְבּ ִה ָקּ ְראוֹ׃
ל־אישׁ ַﬠ ִ
ָ 20כּ ִ
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7:21—7:33

ם־תּ ִשּׂיג יָ ְד
ל־תּ ְד ַאג וְ ִא ַ
יוֹתֶ ﬠ ֶבד ַא ִ
את ִבּ ְה ְ
ִ 21אם־נִ ְק ֵר ָ
טוֹב־לִ כּי ֵת ֵצא׃
ָ
ָל ֵצאת ַל ָח ְפ ִשׁי
י־ﬠ ֶבד ֲא ֶשׁר ָה ָאדוֹן ְק ָראוֹ ֶבּן־ח ִֹרים הוּא ָל ָאדוֹן
ִ 22כּ ֶ
יח׃
מוֹ־כן ֶבּן־ח ִֹרים ְבּ ִה ָקּ ְראוֹ ֶﬠ ֶבד הוּא ַל ָמּ ִשׁ ַ
ְוּכ ֵ
ל־תּ ְהיוּ ַﬠ ְב ֵדי ָא ָדם׃
ִ 23בּ ְמ ִחיר נִ ְקנֵ ֶיתם ַא ִ
ת־מ ֲﬠ ָמדוֹ
יִשׁ ָמר־לוֹ ֶא ַ
ל־אישׁ ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְק ָרא ְ
ַ 24א ַחי ָכּ ִ
ָה ִראשׁוֹן ִל ְפנֵ י ָה ֱאל ִֹהים׃
ין־לי ִמ ְצוָ ה ִמ ִפּי ָה ָאדוֹן ַרק
ל־דּ ַבר ַה ְבּתוּלוֹת ֵא ִ
ְ 25ו ַﬠ ְ
ר־ה ִק ַימנִ י ָה ָאדוֹן ְבּ ֶח ְמ ָלתוֹ
ֲא ַחוֶּ ה ַד ְﬠ ִתּי ָל ֶכם ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁ ֱ
ְל ִאישׁ ֱאמוּנִ ים ְל ָפנָ יו׃
ְ 26ו ִהנְ נִ י א ֵֹמר ְבּצוֹק ָה ִﬠ ִתּים ַה ָבּאוֹת טוֹב ְונָ כוֹן ָל ָא ָדם
ָל ֶשׁ ֶבת ַבּ ֲא ֶשׁר הוּא׃
ל־תּ ָב ֵקּשׁ ְל ִה ָפּ ֵרד ִמ ֶמּנָּ ה
ם־דּ ַב ְק ָתּ ְב ִא ָשּׁה ַא ְ
ִ 27א ָ
ל־תּ ַב ֵקּשׁ ַא ֶח ֶרת׃
ְו ִאם־נִ ְפ ַר ְד ָתּ ֵמ ִא ָשּׁה ַא ְ
י־ת ָבּ ֵﬠל
תוּלה ִכּ ִ
את ְוּב ָ
ם־א ָשּׁה ָל ַק ְח ָתּ לָּ  לֹא ָח ָט ָ
ְ 28ו ִא ִ
יהם ְיִכ ַאב וַ ֲאנִ י
־צ ָרה ִת ְמ ָצ ֵאם ְוּב ָשׂ ָרם ֲﬠ ֵל ֶ
ֵאין ָבּהּ ָﬠן ַא ָ
ֶח ְמ ָלה ָמ ֵל ִתי ֲﬠ ֵל ֶיכם׃
ד־א ֶשׁר
ָ 29כּזֹאת ֲאנִ י א ֵֹמר ַא ַחי ִכּי ָה ֵﬠת לֹא ִת ָמּ ֵשׁ עוֹד ַﬠ ֲ
יִהיוּ ַכּ ֲא ֶשׁר לֹא נָ ָשׂאוּ׃
ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר נָ ְשׂאוּ ָל ֶהם נָ ִשׁים ְ
ְ 30ו ַהבּ ִֹכים ְכּלֹא ב ִֹכים ְו ַה ְשּׂ ֵמ ִחים ְכּלֹא ְשׂ ֵמ ִחים ְו ַהקֹּנִ ים
ְכּלֹא ָקנוּ ִקנְ יָ ן׃
ל־ט ַﬠם
עוֹלם ַהזֶּ ה ְכּ ֵאינָ ם מ ְֹצ ִאים ָכּ ַ
ְ 31ו ַהמּ ְֹצ ִצים ְשׁ ֵדי ָה ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה ָכּ ִליל יַ ֲחלֹף׃
ִכּי ת ַֹאר ָה ָ
 32וַ ֲאנִ י ָח ַפ ְצ ִתּי ִל ְמנ ַֹﬠ ְדּ ָאגָ ה ִמ ֶכּם ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֵאין־לוֹ ִא ָשּׁה
יִיטב ְבּ ֵﬠינֵ י ָה ָאדוֹן׃
דּ ֵֹאג ְל ֶח ְפ ֵצי ָשׁ ַמיִם ֵאיַ 
יִיטב ְבּ ֵﬠינֵ י
ַ 33וּב ַﬠל ִא ָשּׁה דּ ֵֹאג ְל ֶח ְפ ֵצי ָה ָא ֶרץ ֵאיַ 
ָה ִא ָשּׁה׃

7:34—8:5
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תוּלה זֹאת ֲא ֶשׁר לֹא־יָ ְד ָﬠה
ן־בּ ָ
ְ 34ו ֵכן נִ ְב ֶדּ ֶלת ֵא ֶשׁת ִאישׁ ִמ ְ
רוּחהּ
הוֹרה ְבּנַ ְפ ָשׁהּ ְוּב ָ
ִאישׁ דּ ֶֹאגֶ ת ְל ֶח ְפ ֵצי ָה ָאדוֹן ִל ְהיוֹת ְט ָ
יטב ְבּ ֵﬠינֵ י ַב ְﬠ ָלהּ׃
ת־בּ ַﬠל דּ ֶֹאגֶ ת ְל ֶח ְפ ֵצי ָה ָא ֶרץ ֵאיִ תּ ַ
ְוּב ֻﬠ ַל ַ
הוֹﬠיל ְלנַ ְפ ְשׁ ֶכם לֹא ְל ַה ְשׁ ִלי
ְ 35ו ָכזֹאת ֲאנִ י ְמ ַד ֵבּר ְל ִ
ם־ל ַמ ַﬠן ִתּ ְהיוּ נְ כֹנִ ים ְושׁ ְֹק ִדים
מוֹקשׁ ִל ְפנֵ ֶיכם ִכּי ִא ְ
ֵ
ל־ﬠב ַֹדת ֲאדֹנֵ ינוּ ְבּ ֵאין ַמ ֲﬠצוֹר׃
ַﬠ ֲ
תוּלה ִתּ ְהיֶ ה ְל ֶח ְר ָפּה
ְ 36ו ִכי־יַ ְחשֹׁב ָא ָדם ִכּי ִבתּוֹ ַה ְבּ ָ
י־ה ָדּ ָבר נָ חוּץ לְ ִת ָתּהּ ְל ִאישׁ
יה ְו ִכ ַ
עוּר ָ
ִאם־יַ ַﬠ ְברוּ יְ ֵמי נְ ֶ
ם־ל ָבבוֹ ְיִתּנֶ נָּ ה ְל ִהנָּ ֵשּׂא ְו ֵאין בּוֹ ָﬠן׃
יַ ֲﬠ ֶשׂה ַכּ ֲא ֶשׁר ִﬠ ְ
וּמשׁל
ֵ
ְ 37והוּא ֲא ֶשׁר ע ֵֹמד ָסמוְּ בּ ִלבּוֹ ֵאין ֵמ ִציק לוֹ
יטיב
תוּלה ֵה ִ
ת־בּתּוֹ ַה ְבּ ָ
הוּא ִב ְרצוֹנוֹ ְויִגְ זָ ר־א ֶֹמר ִל ְשׁמֹר ֶא ִ
ַל ֲﬠשׂוֹת׃
ל־כּן ַהנּ ֵֹתן א ָֹתהּ ְל ִאישׁ טוֹב ע ֶֹשׂה וַ ֲא ֶשׁר ֵאינֶ נּוּ נ ֵֹתן
ַ 38ﬠ ֵ
א ָֹתהּ ע ֶֹשׂה טוֹב ִמ ֶמּנּוּ׃
ישׁהּ ָחי
תּוֹרה ָכּל־עוֹד ִא ָ
ן־ה ָ
רוּרה ְל ַב ֲﬠ ָלהּ ִמ ַ
ָ 39ה ִא ָשּׁה ְצ ָ
תּוּכל ְל ִהנָּ ֵשׂא ַרק ַל ֲא ֶשׁר ִתּ ְב ַחר־בּוֹ ִל ְפנֵ י
י־יִישׁן ַה ָמּוֶ ת ַ
ַ
ְו ִכ
ָה ָאדוֹן׃
וּל ָב ִבי יַ ְחשֹׁב
ם־תּ ֵשׁב ְל ַב ָדּהּ ְ
יה ִא ֵ
ל־דּ ְﬠ ִתּי ַא ְשׁ ֶר ָ
אוּלם ַﬠ ַ
ָ
40
רוּח ֱאל ִֹהים׃
ם־בּי ַ
ִכּי גַ ִ
שׁ־דּ ַﬠת לְ ֻכלָּ נוּ ַא
נוֹדע ִכּי יֶ ַ
ילים ֵהן ַ
ל־דּ ַבר ֱא ִל ִ
ְו ַﬠ ְ
תוֹסיף גַּ ֲאוָ ה ְו ַא ֲה ָבה ְמ ִשׁ ַיבת נָ ֶפשׁ׃
ַדּ ַﬠת ִ
ב־אישׁ ךִּ ־הוּא נְ בוֹן ָדּ ָבר עוֹד לֹא־יָ ִבין ָדּ ָבר
ִ 2כּי יַ ְח ָשׁ ִ
ַל ֲא ֻשׁרוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר נָ כוֹן־לוֹ׃
ת־אל ִֹהים ֱאל ִֹהים הוּא יְ בוֹנְ נֵ הוּ׃
ֲ 3א ָבל ִאם־יֶ ֱא ַהב ֶא ֱ
י־א ִליל ְכּ ַאיִן
ילים יָ ַד ְﬠנוּ ִכּ ֱ
ל־דּ ְב ַרת א ֶֹכל ִמזִּ ְב ֵחי ָה ֱא ִל ִ
ְ 4ו ַﬠ ִ
זוּל ִתי ֶא ָחד׃
הוּא ָבּעוֹלָ ם ְו ִכי ֵאין ֱאל ִֹהים ָ
ם־בּ ָא ֶרץ
ם־בּ ָשּׁ ַמיִם ְו ִא ָ
ְ 5ו ַאף ִכּי־יֵ שׁ נִ ְק ָר ִאים ֱאל ִֹהים ִא ַ
ְכּמוֹ ֵהם ֱאל ִֹהים ַר ִבּים וַ ֲאדֹנִ ים ַר ִבּים׃
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י־ﬠד ֲא ֶשׁר
ק־אל ִֹהים ֶא ָחד הוּא ֲא ִב ַ
ְ 6בּ ָכל־זֹאת ָלנוּ ַר ֱ
יח ֲא ֶשׁר
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִמ ֶמּנּוּ ַהכֹּל ְולוֹ ֲאנָ ְחנוּ וְ ָאדוֹן ֶא ָחד יֵ ַ
ם־אנָ ְחנוּ׃
ַהכֹּל ַﬠל־יָ דוֹ ְו ַﬠל־יָ דוֹ גַּ ֲ
ַ 7א לֹא ֻכלָּ ם ָקנוּ ַה ַדּ ַﬠת ַהזֹּאת ִכּי־יֵ שׁ ֲא ֶשׁר ִל ָבּם פֹּנֶ ה
ד־היּוֹם ַהזֶּ ה ְוא ְֹכלִ ים ִמזִּ ְב ָחם ֲא ֶשׁר יַ ְק ִריבוּ
ילים ַﬠ ַ
ל־א ִל ִ
ֶא ֱ
יִטּ ָמּא׃
ד־א ֶשׁר ִל ָבּם ַהנָּ בוּב ַ
ֶל ֱא ִליל ַﬠ ֲ
ֹאכל לֹא
ל־אל ִֹהים ִאם־לֹא נ ַ
ְ 8ו ִהנֵּ ה א ֶֹכל לֹא יְ ָק ְר ֵבנוּ ֶא ֱ
ֹאכל לֹא־נִ ְמ ָצא ְיִתרוֹן׃
בוֹאנוּ ֶח ֶסר ְו ִאם־נ ַ
יְ ֵ
ן־תּ ֵתּן ְשׁ ִרירוּת ִל ְבּ ֶכם ִמ ְכשׁוֹל ְל ֵאין
ַ 9אִ ה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּ ִ
אוֹנִ ים׃
ל־ה ֻשּׁ ְל ָחן ְבּ ֵה ַיכל
ם־א ָתּה ִאישׁ ַדּ ַﬠת ְו ֵת ֵשׁב ֶא ַ
ִ 10כּי ִא ַ
ילים ֲהלֹא ר ֲֹאֲ ח ַסר אוֹנִ ים יְ ֻפ ֶתּה ִבלְ ָבבוֹ ֶל ֱאכֹל
ָה ֱא ִל ִ
ילים׃
ִמזִּ ְב ֵחי ָה ֱא ִל ִ
ֹאבד ָא ִחיֲ ח ַסר אוֹנִ ים ֲא ֶשׁר נָ ַתן
ְ 11וּב ֵכן ְבּ ְיִתרוֹן ַד ְﬠ ְתּ י ַ
יח נַ ְפשׁוֹ ַבּ ֲﬠדוֹ׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ת־ל ָבּם
ם־כּ ָכה ַא ֶתּם ח ְֹט ִאים ַל ֲא ֵח ֶיכם ְוּת ַד ְכּאוּ ֶא ִ
ְ 12ו ִא ָ
יח ַא ֶתּם ח ְֹט ִאים׃
ַהנָּ בוּב ַל ָמּ ִשׁ ַ
מוֹקשׁ ְל ָא ִחי לֹא־א ַֹכל ָבּ ָשׂר
יִהיֶ ה ְל ֵ
ם־מ ֲא ָכלִ י ְ
ל־כּן ִא ַ
ַ 13ﬠ ֵ
ן־א ִחי יִוָּ ֶקשׁ־בּוֹ׃
עוֹלם ֶפּ ָ
ְל ָ
יח ָאנִ י ֲה ִכי לֹא
ֹא־שׁ ִל ַ
ֲה ִכי לֹא ָח ְפ ִשׁי ֲאנִ י ֲה ִכי ל ָ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ אוֹ ַה ֵאין ַא ֶתּם פּ ַֹﬠל
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָר ִא ִיתי ֶאת־יֵ ַ
יָ ַדי ַבּאדֹנֵ ינוּ׃
יח ַל ֲא ֵח ִרים ָל ֶכם ֲאנִ י הוּא זֶ ה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר
ם־אינֶ נִּ י ָשׁ ִל ַ
ִ 2א ֵ
י־ציר ֻשׁלָּ ח ָאנִ י׃
חוֹתם ְבּיָ ִדי ִל ְפנֵ י ֲאדֹנֵ ינוּ ִכּ ִ
ַא ֶתּם ְכּ ָ
ְ 3ו ָכזֹאת ֲאנִ י ִמ ְצ ַט ֵדּק נֶ גֶ ד ח ְֹק ֵרי ַמ ֲﬠ ָשׂי׃
ַ 4ה ֵאין ִשׁ ְלטוֹן ְבּיָ ֵדינוּ ֶל ֱאכֹל ְו ִל ְשׁתּוֹת׃
ַ 5ה ֵאין ִשׁ ְלטוֹן ְבּיָ ֵדינוּ ְלהֹלִ יִ ﬠ ָמּנוּ ִא ָשּׁה ִמ ְבּנוֹת ְבּ ִר ֵיתנוּ
יחים וַ ֲא ֵחי ָה ָאדוֹן וְ ֵכ ָיפא׃
ְכּיֶ ֶתר ַה ְשּׁ ִל ִ

9
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וּל ַבר־נַ ָבּא ְל ָבד ֵאין ִשׁ ְלטוֹן ַל ֲחדֹל
ק־לי ְ
 6אוֹ ֲה ַר ִ
אכה׃
ִמ ְמּ ָל ָ
יִטּע
ִ 7מי הוּא ַהיּ ֵֹצא ַב ָצּ ָבא ְו ֶאת־נַ ְפשׁוֹ יְ ַכ ְל ֵכּל ִמ ֶשּׁלּוֹ ִמי ַ
ֹאכל ֵמ ֲח ֵלב
ֹאכל ִמ ִפּ ְריוֹ אוֹ ִמי ְיִר ֶﬠה צֹאן ְולֹא י ַ
ֶכּ ֶרם ְולֹא י ַ
ַהצֹּאן׃
ֲ 8ה ִכי ַרק ְכּ ֶד ֶרְ בּנֵ י ָא ָדם ֲאנִ י ְמ ַד ֵבּר ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ֲהלֹא
תּוֹרה א ֶֹמ ֶרת ֵכּן׃
ם־ה ָ
גַ ַ
ֹא־ת ְחסֹם שׁוֹר ְבּ ִדישׁוֹ ֲה ִל ְשׁוָ ִרים
משׁה ל ַ
תוֹרת ֶ
ִ 9כּי ָכתוּב ְבּ ַ
דּ ֵֹאג ֱאל ִֹהים׃
טוֹב ֵתנוּ ָכּתוּב זֶ ה ִכּי
ל־דּ ָב ָריו ָא ֵכן ְל ָ
טוֹב ֵתנוּ ִדּ ֵבּר ָכּ ְ
 10אוֹ ְל ָ
ַהח ֵֹרשׁ יַ ֲחרשׁ ְבּ ִת ְקוָ ה ְו ַה ָדּשׁ יָ דוּשׁ ְבּ ִת ְקוָ ה ִכּי ַיִקּח ֶחלְ קוֹ׃
 11וַ ֲאנַ ְחנוּ ִכּי־זָ ַר ְﬠנוּ ָב ֶכם זֶ ַרע ָשׁ ָמיִם ֲה ַרב הוּא ְב ֵﬠינֵ ֶיכם
ִכּי־נִ ְקצֹר ְק ִציר ָא ֶרץ׃
שׁ־ל ֶהם ֵח ֶלק ְוּצ ָד ָקה ָבּ ֶכם ַאף ִכּי ֲאנָ ְחנוּ
ְ 12ו ִאם ֲא ֵח ִרים יֶ ָ
ל־ס ֶבל
ם־ס ַב ְלנוּ ָכ ֵ
ְוּב ָכל־זֹאת לֹא נָ גַ ְﬠנוּ ַבּ ֲא ֶשׁר ָל ֶכם ִכּי ִא ָ
יח׃
שׂוֹרת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְל ִב ְל ִתּי נְ תֹן ַמ ְﬠ ָצר ִל ְב ַ
ן־הקּ ֶֹדשׁ
ֵ 13הן יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי ע ְֹב ֵדי ֲﬠב ַֹדת ַהקּ ֶֹדשׁ א ְֹכ ִלים ִמ ַ
ְוּמ ָשׁ ְר ֵתי ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ל ְֹק ִחים ֶח ְל ָקם ַבּ ִמּזְ ֵבּ ַח׃
שׂוֹרה
ל־ה ְבּ ָ
שׂוֹרה ַﬠ ַ
ם־ה ָאדוֹן ִכּי ְמ ַב ְשּׂ ֵרי ַה ְבּ ָ
ְ 14ו ֵכן ִצוָּ ה גַ ָ
יִחיוּן׃
ְ
ֹא־כ ַת ְב ִתּי ָכזֹאת
 15וַ ֲאנִ י ְבּ ַא ַחת ֵמ ֵאלֶּ ה לֹא נָ גַ ְﬠ ִתּי ְוגַ ם ל ָ
ת־פּנֵ י ַה ָדּ ָבר ִכּי־טוֹב ִלי ַה ָמּוֶ ת ֵמ ֲא ֶשׁר
ב־לי ֶא ְ
ְל ַב ֲﬠבוּר ַס ֶבּ ִ
ת־תּ ְפ ַא ְר ִתּי ָל ִריק׃
יָ ִשׁית ִאישׁ ֶא ִ
ין־לי ְל ִה ְת ָפּ ֵאר ִכּי־יָ ד ֲחזָ ָקה
ְ 16ו ִאם ְמ ַב ֵשּׂר ָאנ ִֹכי ֵא ִ
אוֹי־לי ִאם־לֹא ֲא ַב ֵשּׂר׃
ִ
ְתּ ַאלְּ ֵצנִ י ְו
ְ 17ו ִאם ְבּ ֵח ֶפץ ֵלב ֶא ֱﬠ ֶשׂה־זֹּאת יֵ שׁ ָשׂ ָכר ִל ְפ ֻﬠלָּ ִתי ְו ִאם
שׂוֹרה ָה ְפ ְק ָדה ִא ִתּי׃
ְבּלֹא ֵח ֶפץ ֵלב ֲהלֹא ְכ ֻהנַּ ת ַה ְבּ ָ
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יח
שׂוֹרת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ת־בּ ַ
ָ 18וּמה ֵאפוֹא ְשׂ ָכ ִרי ֲהלֹא ַרק ְל ַב ֵשּׂר ֶא ְ
שׂוֹר ִתי׃
ֹא־מ ִחיר ְולֹא ִל ְשׁלֹט ַבּ ֲא ֶשׁר ָל ֶכם ֵﬠ ֶקב ְבּ ָ
ְבּל ְ
יִיתי ֶﬠ ֶבד ְל ֻכלָּ ם ְל ַמ ַﬠן
ל־א ָדם ָה ִ
י־ח ְפ ִשׁי ֲאנִ י ִמ ָכּ ָ
ְ 19ו ַאף ִכּ ָ
ְקנוֹת ֵלב ַר ִבּים׃
הוּדים ְל ַב ֲﬠלֵ י
ת־היְ ִ
יהוּדי ִל ְקנוֹת ֶא ַ
יִיתי ִכּ ִ
הוּדים ָה ִ
ַ 20ליְּ ִ
תּוֹרה ִל ְקנוֹת
יִיתי ַבּ ַﬠל ָ
ֹא־ה ִ
תּוֹרה ַאף ִכּי ל ָ
תּוֹרה ְכּ ַב ַﬠל ָ
ַה ָ
תּוֹרה׃
ת־בּ ֲﬠ ֵלי ַה ָ
ֶא ַ
ֹא־תוֹרה ַאף ִכּי
ָ
ֹא־תוֹרה ְכּמוֹ ְבּל
ָ
ְ 21ו ָל ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ֵהם ְבּל
יח
תוֹרת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֹא־תוֹרה ִל ְפנֵ י ָה ֱאל ִֹהים ִכּי ַ
ָ
יִיתי ְבּל
ֹא־ה ִ
ל ָ
ֹא־תוֹרה׃
ָ
ת־אלֶּ ה ֲא ֶשׁר ֵהם ְבּל
תּוֹר ִתי ִל ְקנוֹת ֶא ֵ
ָ
ת־ר ֵפי ַהיָּ ָדיִם
יִיתי ִכּ ְר ֵפה יָ ַדיִם ִל ְקנוֹת ֶא ְ
ִ 22ל ְר ֵפי יָ ַדיִם ָה ִ
וּפנָּ ה׃
ל־ﬠ ֶבר ִ
יﬠ ִל ְק ָצ ָתם ִמ ָכּ ֵ
אוֹשׁ ַ
יִיתי ַלכֹּל ְל ַמ ַﬠן ִ
כֹּל ָה ִ
יִהיֶ ה ֶח ְל ִקי
שׂוֹרה לְ ַמ ַﬠן ְ
ְ 23ו ֵאלֶּ ה ֲאנִ י ע ֶֹשׂה ַבּ ֲﬠבוּר ַה ְבּ ָ
ָבּהּ׃
ק־א ָחד
י־ב ֵמּרוֹץ יָ רוּצוּ ָה ָר ִצים ֻכּלָּ ם ְו ַר ֶ
ֵ 24הן יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּ ַ
ת־שׂ ַכר ַה ְמנַ ֵצּ ַח ָכּ ָכה רוּצוּ ְו ִה ַשּׂגְ ֶתּם
ֵמ ֶהם יַ ִשּׂיג ֶא ְ
ם־א ֶתּם׃
ת־ה ָשּׂ ָכר גַּ ַ
ֶא ַ
ל־דּ ָבר ֲא ֶשׁר ְל ְיִת ָרה
ְ 25ו ֶד ֶר ע ְֹד ֵרי ַמ ֲﬠ ָר ָכה ְל ִהנָּ זֵ ר ִמ ָכּ ָ
ת־חלוֹף וַ ֲאנַ ְחנוּ ַל ֲﬠ ֶט ֶרת
יֵ ָח ֵשׁב ְו ֵהם ָר ִצים ַל ֲﬠ ֶט ֶרת ַבּ ֲ
עוֹלם׃
ָ
 26וַ ֲאנִ י כֹּה ִהנְ נִ י ָרץ ְולֹא ִכ ְמ ַמ ֵשּׁשׁ ַבּ ֲח ֵשׁ ָכה כֹּה ל ֵֹחם
רוּח׃
ִבּזְ ֹרע ַֹתי ְולֹא ְכּח ֵֹצב ִבּ ְפנֵ י ָה ַ
ן־א ְהיֶ ה ק ֵֹרא
ת־בּ ָשׂ ִרי ֶא ְכבֹּשׁ ֶפּ ֶ
ַ 27אֲ א ַﬠנֶּ ה ֶאת־נַ ְפ ִשׁי ְו ֶא ְ
י־בהּ׃
ין־ח ְפ ִצ ָ
יִקּ ֵרא ֵא ֶ
וּלנַ ְפ ִשׁי ָ
ַל ֲא ֵח ִרים ְ

10
2

בוֹתינוּ ָהיוּ
יﬠ ֶכם ֶא ָחי ִכּי ֲא ֵ
הוֹד ֲ
וַ ֲאנִ י לֹא ַא ֲח ִרישׁ ֵמ ִ
ֻכ ָלם ַתּ ַחת ֶה ָﬠנָ ן ְו ֻכלָּ ם ָﬠ ְברוּ ְבּתוַֹ היָּ ם׃
משׁה׃
ְו ֻכלָּ ם נִ ְט ְבּלוּ ֶב ָﬠנָ ן ַוּביָּ ם ִל ְפנֵ י ֶ
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ן־ל ֶחם ַה ָשּׁ ַמיִם ַההוּא׃
ֹאכלוּ ֻכלָּ ם ִמ ֶ
 3וַ יּ ְ
ן־מ ְשׁ ֵקה ַה ָשּׁ ַמיִם ַההוּא ִכּי ָשׁתוּ ִמן־צוּר
ם־שׁתוּ ֻכלָּ ם ִמ ַ
 4גַּ ָ
יח׃
יהם ְו ַהצּוּר ַהזֶּ ה הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
שׁוּﬠה ַהה ֵֹלַ א ֲח ֵר ֶ
ַהיְ ָ
יהם
ֲ 5א ָבל ֻר ָבּם לֹא ָר ָצה ָבם ֱאל ִֹהים ִכּי־נָ ְפלוּ ִפגְ ֵר ֶ
ַבּ ִמּ ְד ָבּר׃
מוֹפת ִל ְב ִלי נִ ְת ַאוֶּ ה ַתּ ֲאוָ ה ָר ָﬠה
ן־לנוּ ְל ֵ
ְ 6ו ָכל־זֶ ה נִ ַתּ ָ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִה ְת ַאוּוּ ֵה ָמּה׃
ילים לֹא ַת ַﬠ ְבדוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ָﬠ ְבדוּ ֲאנָ ִשׁים
ת־ה ְפּ ִס ִ
ְ 7ו ֶא ַ
צוֹתם ַכּ ָכּתוּב וַ יֵּ ֶשׁב ָה ָﬠם ֶל ֱאכֹל ְו ָשׁתוֹ וַ יָּ ֻקמוּ ְל ַצ ֵחק׃
ִמ ְק ָ
ְ 8וזֹנִ ים לֹא נִ ְהיֶ ה ַכּ ֲא ֶשׁר זָ נוּ ֲאנָ ִשׁים ֵמ ֶהם וַ יִּ ְפּלוּ ְבּיוֹם
לשׁה ְו ֶﬠ ְשׂ ִרים ָא ֶלף׃
ֶא ָחד ְשׁ ָ
יח לֹא נְ נַ ֶסּה ַכּ ֲא ֶשׁר ֲאנָ ִשׁים ֵמ ֶהם נִ סּוּ
ת־ה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 9ו ֶא ַ
ֶאת־יְ הוָֹה וַ יְ נַ ְשּׁכוּם ַהנְּ ָח ִשׁים׃
ֹאבדוּ ְבּיַ ד
ְ 10ולֹא ִתלֹּנוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ֵה ִלינוּ ֲאנָ ִשׁים ֵמ ֶהם וַ יּ ְ
ַה ַמּ ְשׁ ִחית׃
מוֹפת ְוגַ ם־נִ ְכ ְתבוּ
ל־אלֶּ ה ָמ ְצאוּ א ָֹתם ִל ְהיוֹת ְל ֵ
ְ 11ו ָכ ֵ
עוֹל ִמים׃
ד־ק ֵצּי ָ
מוּסר ָלנוּ ֲא ֶשׁר ָבּאנוּ ַﬠ ִ
ְל ָ
חשׁב ִכּי הוּא ע ֵֹמד נָ כוֹן יִזָּ ֵהר ְל ִב ְל ִתּי יִפֹּל׃
ל־כּן ַה ֵ
ַ 12ﬠ ֵ
זוּל ִתי ַכּ ֲא ֶשׁר ִתּ ָמּ ֵצא ִל ְבנֵ י
ֹא־ﬠ ְב ָרה ַמ ָסּה ֲﬠ ֵל ֶכם ָ
 13עוֹד ל ָ
ָא ָדם ְונֶ ֱא ָמן הוּא ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר לֹא ֵיִתּן ְלנַ סּ ְֹת ֶכם יֶ ֶתר
תּוּכלוּן
ם־בּיוֹם ַמ ָסּה יָ ִכין ָל ֶכם ִמ ְפ ָלט ַכּ ֲא ֶשׁר ְ
ִמ ֵדּי כ ֲֹח ֶכם וְ גַ ְ
ְשׂ ֵאת׃
ילים׃
הוּבי נַ ְפ ִשׁי נוּסוּ ֵמ ֲﬠב ַֹדת ֱא ִל ִ
ָ 14ל ֵכן ֲא ֵ
ל־אנָ ִשׁים נְ בוֹנִ ים ֲא ַד ְבּ ָרה ִשׁ ְמעוּ־נָ א ִמלָּ ִתי׃
ִ 15הנֵּ ה ְכמוֹ ֶא ֲ
יה ָאנוּ ְמ ָב ְר ִכים ֲהלֹא ִהיא
 16כּוֹס ַה ְבּ ָר ָכה ֲא ֶשׁר ָﬠ ֶל ָ
יח ְו ַהלֶּ ֶחם ֲא ֶשׁר ָאנוּ פ ְֹר ִסים
ל־דּם ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַה ְמ ַח ֶבּ ֶרת א ָֹתנוּ ֶא ַ
יח׃
ל־בּ ַשׂר ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲהלֹא הוּא ַה ְמ ַח ֵבּר א ָֹתנוּ ֶא ְ
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ִ 17כּי ֲאנַ ְחנוּ ָה ַר ִבּים ָהיִינוּ ְל ָב ָשׂר ֶא ָחד ְכּמוֹ ֶל ֶחם ֶא ָחד
ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ְבּ ֶל ֶחם ֶא ָחד ָהיִינוּ ֻכלָּ נוּ ֲח ֵב ִרים׃
יִשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲﬠב ָֹד ָתם ֲﬠב ַֹדת ְבּ ָשׂ ִרים ֲהלֹא
ת־בּנֵ י ְ
ְ 18ראוּ ֶא ְ
א ְֹכ ֵלי ַהזְּ ָב ִחים ֲח ֵב ִרים ֵהם ַבּ ִמּזְ ֵבּ ַח׃
ָ 19וּמה ֲאנִ י א ֵֹמר ֲה ִכי־זֶ ַבח ֱא ִלילִ ים שׁ ֶֹרשׁ ָדּ ָבר בּוֹ אוֹ
י־א ִליל יֶ שׁ־בּוֹ שׁ ֶֹרשׁ ָדּ ָבר׃
ִכּ ֱ
ת־א ֶשׁר יִזְ ְבּחוּ ַהגּוֹיִם לַ ֵשּׁ ִדים ֵהם ז ְֹב ִחים ְולֹא
ֲ 20א ָבל ֶא ֲ
י־ת ְהיוּ ַא ֶתּם ַח ְב ֵרי ַה ֵשּׁ ִדים׃
ֵלאל ִֹהים ְו ֵאין ִלי ֵח ֶפץ ִכּ ִ
תוּכלוּ ִל ְשׁתּוֹת ִמכּוֹס ָה ָאדוֹן ִוּמכּוֹס ַה ֵשּׁ ִדים לֹא
 21לֹא ְ
ן־ה ֵשּׁ ִדים׃
וּל ֻשׁ ְל ַח ַ
ן־ה ָאדוֹן ְ
תוּכלוּ ְל ִה ְת ַח ֵבּר לְ ֻשׁ ְל ַח ָ
ְ
 22אוֹ ֲה ִכי־נָ ִﬠיר ֲח ַמת ִקנְ ַאת ָה ָאדוֹן ַה ְבּ ָרב־כּ ַֹח יִגְ ַבּר ִאישׁ
ָﬠ ָליו׃
הוֹﬠיל ַהכֹּל נָ כוֹן ֲא ָבל
ַ 23הכֹּל נָ כוֹן ִלי ֲא ָבל לֹא ַהכֹּל ְל ִ
לֹא ַהכֹּל ְל ִה ָבּנוֹת ִמ ֶמּנּוּ׃
ם־טוֹבת
ַ
טוֹבת נַ ְפשׁוֹ ְל ַבדּוֹ ִכּי ִאם־גַּ
ַ 24אל־יְ ַב ֵקּשׁ ִאישׁ ַ
ֵר ֵﬠהוּ׃
ל־תּ ְד ְרשׁוּ
ֹאכלוּ ְו ַא ִ
ל־הנִּ ְמ ָכּר ַבּשּׁוּק אֹתוֹ ת ֵ
ָ 25כּ ַ
י־לב׃
ְל ִח ְק ֵר ֵ
לוֹאהּ׃
ִ 26כּי לַ יהוָֹה ָה ָא ֶרץ ְוּמ ָ
ם־יִק ָרא ֶא ְת ֶכם ַא ַחד ָה ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר ֵאינָ ם ַמ ֲא ִמינִ ים
ְ 27ו ִא ְ
יוּשׂם
ַ
ל־א ֶשׁר
ֹאכלוּ ִמ ָכּ ֲ
ְו ִת ְרצוּ ָל ֶל ֶכת ְל ֵביתוֹ ָאכֹל תּ ְ
י־לב׃
ל־תּ ְד ְרשׁוּ ְל ִח ְק ֵר ֵ
ִל ְפנֵ ֶיכם ְו ַא ִ
ֹאכלוּ ִמ ֶמּנּוּ
ֹאמר ֲא ֵל ֶיכם ִאישׁ זֶ ה הוּא זֶ ַבח לֹא ת ְ
ְ 28ו ִכי־י ַ
י־לב ִכּי לַ יהוָֹה
ַבּ ֲﬠבוּר זֶ ה ֲא ֶשׁר ִהגִּ יד ָל ֶכם ַוּב ֲﬠבוּר ִח ְק ֵר ֵ
לוֹאהּ׃
ָה ָא ֶרץ ְוּמ ָ
י־לב
ם־ח ְק ֵר ֵ
י־לב לֹא ִח ְק ֵרי לִ ְבִּ כּי ִא ִ
 29וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ִח ְק ֵר ֵ
ָה ַא ֵחר ִכּי ָל ָמּה־זֶּ ה ֵת ָח ֵשׁב ֻח ְפ ָשׁ ִתי ַל ֲח ָט ָאה ְבּ ַמ ֲח ֶשׁ ֶבת ֵלב
ַא ֵחר׃

10:30—11:9
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ל־א ֶשׁר ֲאנִ י
ם־א ַכ ְל ִתּי ֵוּב ַר ְכ ִתּי ָל ָמּה־זֶּ ה יְ ָח ְר ֵפנִ י ַﬠ ֲ
ִ 30א ָ
ְמ ָב ֵר׃
אוּמה ֲﬠשׂוּ
ם־תּ ְשׁתּוּ אוֹ ַת ֲﬠשׂוּ ְמ ָ
ֹאכלוּ ְו ִא ִ
ל־כּן ִאם תּ ְ
ַ 31ﬠ ֵ
ל־מ ֲﬠ ֵשׂ ֶיכם ִל ְכבוֹד ֱאל ִֹהים׃
ָכ ַ
הוּדים ְולֹא ִל ְפנֵ י ַהיְּ וָ נִ ים
ל־תּ ְהיוּ ְל ִמ ְכשׁוֹל ִל ְפנֵ י ַהיְּ ִ
ַ 32א ִ
ְולֹא ִל ְפנֵ י ְק ַהל ֱאל ִֹהים׃
יטיב ְל ֻכלָּ ם ְולֹא
ל־מ ֲﬠ ַשׂי ִהנְ נִ י לְ ֵה ִ
ם־אנ ִֹכי ְב ָכ ַ
ַ 33כּ ֲא ֶשׁר גַּ ָ
ם־טוֹבת ַר ִבּים ְל ַמ ַﬠן יוָּ ֵשׁעוּ׃
ַ
טוֹבת נַ ְפ ִשׁי ֲאנִ י ד ֵֹרשׁ ִכּי ִא
ַ

11

ְו ַﬠ ָתּה ְלכוּ ַא ֲח ָרי ַכּ ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ה ֵֹלַ א ֲח ֵרי
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־ﬠת
ְ 2ו ִהנְ נִ י ְמ ַשׁ ֵבּ ַח ֶא ְת ֶכם ִכּי־זְ ַכ ְר ֶתּם א ִֹתי ְבּ ָכ ֵ
ת־התּוֹרֹת ַהנִּ ְמ ָסרוֹת ַכּ ֲא ֶשׁר ָמ ַס ְר ִתּי לָ ֶכם׃
י־שׁ ַמ ְר ֶתּם ֶא ַ
ְו ִכ ְ
ל־אישׁ הוּא
י־ת ְדעוּן ִכּי־רֹאשׁ ָכּ ִ
ַ 3א זֹאת ָח ַפ ְצ ִתּי ִכּ ֵ
יח הוּא
יח וְ רֹאשׁ ָה ִא ָשּׁה הוּא ָה ִאישׁ ְורֹאשׁ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָה ֱאל ִֹהים׃
ל־אישׁ ֲא ֶשׁר ְיִת ַפּלֵּ ל אוֹ ְיִתנַ ֵבּא ְורֹאשׁוֹ ְמ ֻכ ֶסּה בּוֹזֶ ה
ָ 4כּ ִ
ֶאת־רֹאשׁוֹ׃
ֹאשׁהּ לֹא
ל־א ָשּׁה ֲא ֶשׁר ִתּ ְת ַפּלֵּ ל אוֹ ִת ְתנַ ֵבּא ְו ֶאת־ר ָ
ְ 5ו ָכ ִ
ֹאשׁהּ׃
ֹאשׁהּ ָבּזְ ָתה ְכּמוֹ ִאם־גִּ לְּ ָחה ֶאת־ר ָ
ִכ ְסּ ָתה ֶאת־ר ָ
ֹאשׁהּ
ם־ה ִא ָשּׁה לֹא ִת ְת ַכּ ֶסּה ָל ָמּה גַ ם־לֹא ָתגֹז ר ָ
ִ 6כּי ִא ָ
יה ִתּ ְת ַכּ ֶסּה׃
רוֹת ָ
ם־ח ְר ָפּה ִהיא ָל ִא ָשּׁה ָלגֹז אוֹ ְלגַ לַּ ח ַשׂ ֲﬠ ֶ
ְו ִא ֶ
ְ 7ו ָה ִאישׁ ֵאינֶ נּוּ ְמ ֻצוֶּ ה ְל ַכסּוֹת ֶאת־רֹאשׁוֹ ִבּ ְהיוֹתוֹ ֶצ ֶלם
ֱאל ִֹהים ְוּכבוֹדוֹ ֲא ָבל ָה ִא ָשּׁה ִהיא ְכבוֹד ָה ִאישׁ׃
ם־ה ִא ָשּׁה
ן־ה ִא ָשּׁה ִכּי ִא ָ
ין־ה ִאישׁ ֻל ַקּח ִמ ָ
ִ 8כּי ֵא ָ
ן־ה ִאישׁ׃
ִמ ָ
ם־ה ִא ָשּׁה
 9גַּ ם לֹא־נִ ְב ָרא ָה ִאישׁ ַבּ ֲﬠבוּר ָה ִא ָשּׁה ִכּי ִא ָ
ַבּ ֲﬠבוּר ָה ִאישׁ׃
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ֹאשׁהּ ִמ ְפּנֵ י
חוֹבת ָה ִא ָשּׁה ָל ֵשׂאת ְכּסוּת ַﬠל־ר ָ
ל־כּן ַ
ַ 10ﬠ ֵ
ַה ַמּ ְל ָא ִכים׃
ָ 11א ֵכן ֵאין ָה ִא ָשּׁה ִמ ַבּ ְל ֲﬠ ֵדי ָה ִאישׁ ְו ֵאין ָה ִאישׁ ִמ ַבּ ְל ֲﬠ ֵדי
ָה ִא ָשּׁה ִל ְפנֵ י ֲאדֹנֵ ינוּ׃
ם־ה ִאישׁ ַﬠל־יְ ֵדי
ן־ה ִאישׁ ֵכּן־גַּ ָ
ִ 12כּי ַכּ ֲא ֶשׁר ָה ִא ָשּׁה ִמ ָ
ָה ִא ָשּׁה ְו ַהכֹּל ֵמ ֱאל ִֹהים׃
ִ 13שׁ ְפטוּ־נָ א ְבנַ ְפ ְשׁ ֶכם ֲה ִכי נָ אוָ ה ְל ִא ָשּׁה ְבּ ֵאין ַכּסּוֹת רֹאשׁ
ל־ה ֱאל ִֹהים׃
ְל ִה ְת ַפּלֵּ ל ֶא ָ
יוֹרה ָל ֶכם ִכּי ֶח ְר ָפּה ְל ִאישׁ ְלגַ ֵדּל ֶפּ ַרע
ם־ה ֶטּ ַבע ֶ
ֵ 14הן גַּ ַ
ְשׂ ַﬠר רֹאשׁוֹ׃
ֲ 15א ָבל ָה ִא ָשּׁה ִכּי ְתגַ ֵדּל ֶפּ ַרע ְפּ ֵאר הוּא ָלהּ ִכּי־לִ ְכסוּת
נִ ַתּן ָלהּ ַה ָפּ ַרע׃
עוֹרר ְמ ָדנִ ים לֹא־זֹה ַה ֶדּ ֶרָ לנוּ ְולֹא
ם־יִב ַחר ִאישׁ ְל ֵ
ְ 16ו ִא ְ
ִל ְק ִהלּוֹת ָה ֱאל ִֹהים׃
יﬠ ֶכם פֹּה ְד ָב ָרי לֹא ֲא ַשׁ ֵבּ ַח ֶא ְת ֶכם ַא ֲח ֵרי
ְ 17ו ַכ ֲא ֶשׁר ַא ְשׁ ִמ ֲ
ם־ל ָר ָﬠה׃
טוֹבה ִכּי ִא ְ
ֲא ֶשׁר ִתּ ָקּ ֲהלוּ יַ ְח ָדּו לֹא ְל ָ
ְ 18וזֹאת ְתּ ִחלַּ ת ְדּ ָב ָרי ַכּ ֲא ֶשׁר ִתּ ָקּ ֲהלוּ ַב ָקּ ָהל ֵהן ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי
מוּﬠה ֶה ֱא ָמנְ ִתּי׃
וּל ִמ ְק ַצת ַה ְשּׁ ָ
ִכּי־יֵ שׁ ַמ ֲחלֹקוֹת ֵבּינֵ ֶיכם ְ
ִ 19כּי לֹא ֶת ְח ַדּ ְלנָ ה ַה ַמּ ֲחלֹקוֹת ִמ ִקּ ְר ְבּ ֶכם לְ ַמ ַﬠן יִוָּ ְדעוּ
ַהנֶּ ֱא ָמנִ ים ָבּ ֶכם׃
ְ 20ו ַﬠ ָתּה ַכּ ֲא ֶשׁר ִתּ ְת ַא ְסּפוּ יַ ְח ָדּו לֹא־זֹה ַה ֶדּ ֶרֶ ל ֱאכֹל
ִמלֶּ ֶחם ָה ָאדוֹן׃
ל־אישׁ ַבּ ֵכּ ָרה יַ ְק ִדּים ֶל ֱאכֹל ֶח ְלקוֹ וְ ֶא ָחד ָר ֵﬠב
ִ 21כּי ָכ ִ
ְו ַה ֵשּׁנִ י שׁ ֶֹתה ִשׁכּוֹר׃
ם־תּבוּזוּ
ַ 22ה ֵאין ָל ֶכם ָבּ ִתּים ֶל ֱאכֹל ְו ִל ְשׁתּוֹת ָשׁ ָמּה אוֹ ִא ָ
אוּמה
ין־בּיָ ָדם ְמ ָ
הוֹבישׁ ְפּנֵ י ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ֵא ְ
ִל ְק ַהל ָה ֱאל ִֹהים ְו ִ
ָמה א ַֹמר ָל ֶכם ֲה ִכי ֲא ַשׁ ֵבּ ֲח ֶכם ֵﬠ ֶקב זֹאת לֹא ֲא ַשׁ ֵבּ ַח ֶא ְת ֶכם׃

11:23—12:2
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ם־מ ַס ְר ִתּי לָ ֶכם ִכּי
ן־ה ָאדוֹן ִק ַבּ ְל ִתּי ַכּ ֲא ֶשׁר גַּ ָ
ִ 23כּי ָאנ ִֹכי ִמ ָ
ר־ה ְסגִּ ירוּ אֹתוֹ ָל ַקח לָ ֶחם׃
שׁוּﬠ ַבּלַּ יְ ָלה ֲא ֶשׁ ִ
ָה ָאדוֹן יֵ ַ
ֹאמר ְקחוּ ִא ְכלוּ זֶ ה הוּא ְב ָשׂ ִרי ַהנִּ ְב ָצע
 24וַ יְ ָב ֵר וַ יִּ ְב ַצע וַ יּ ַ
ַבּ ַﬠ ְד ֶכם זֹאת ֲﬠשׂוּ ְלזִ ְכרֹנִ י׃
ֹאמר ַהכּוֹס
ת־הכּוֹס וַ יּ ַ
מוֹ־כן ַא ֲח ֵרי ָא ְכ ָלם ָל ַקח ֶא ַ
ְ 25וּכ ֵ
ל־ﬠת
ַהזֹּאת ִהיא ַה ְבּ ִרית ַה ֲח ָד ָשׁה ְבּ ָד ִמי זֹאת ֲﬠשׂוּ ְבּ ָכ ֵ
ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁתּוּ ְלזִ ְכרֹנִ י׃
ת־הלֶּ ֶחם ַהזֶּ ה ְו ָשׁתוֹ
ֹאכלוּ ֶא ַ
ל־ﬠת ֲא ֶשׁר תּ ְ
ִ 26כּי ְב ָכ ֵ
ת־הכּוֹס ַהזֹּאת ַתּ ְשׁ ִמיעוּ מוֹת ֲאדֹנֵ ינוּ ַﬠד ִכּי יָ בוֹא׃
ֶא ַ
אוֹ־יִשׁ ֶתּה ִמכּוֹסוֹ
ְ
ֹאכל ִמלֶּ ֶחם ָה ָאדוֹן
ל־כּן ִמי ֲא ֶשׁר י ַ
ַ 27ﬠ ֵ
ְו ִלבּוֹ לֹא נָ כוֹן ִﬠמּוֹ ָמ ַﬠל ַמ ַﬠל ִבּ ְב ַשׂר ֲאדֹנֵ ינוּ ְוּב ָדמוֹ׃
ֹאכל
ן־הלֶּ ֶחם י ַ
ֲ 28א ָבל ְיִב ַחן ָא ָדם ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ְו ָאז ִמ ַ
יִשׁ ֶתּה׃
ן־הכּוֹס ְ
ִוּמ ַ
ִ 29כּי ָהא ֵֹכל ְו ַהשּׁ ֶֹתה ֶשׁלֹא ָכ ָראוּי א ֵֹכל ְושׁ ֶֹתה לְ ַא ְשׁ ָמתוֹ
ת־בּ ַשׁר ָה ָאדוֹן לֹא ִה ְב ִדּיל לוֹ ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט׃
ִכּי ֶא ְ
ל־כּן ַר ִבּים נְ ֵכ ִאים ְוח ִֹלים ָבּ ֶכם ְו ַר ִבּים יְ ֵשׁנֵ י ָﬠ ָפר׃
ַ 30ﬠ ֵ
ָ 31א ֵכן ִאם־נִ ְב ַחן ֶאת־נַ ְפ ֵשׁנוּ לֹא נִ ָשּׁ ֵפט׃
ְ 32ו ַאף ִאם־נִ ָשּׁ ֵפט יַ סֹּר יְ יַ ְסּ ֵרנוּ יְ הוָֹה ְל ַמ ַﬠן לֹא נֶ ְא ַשׁם
עוֹלם׃
ם־ה ָ
ִﬠ ָ
הוֹחילוּ ִאישׁ
ָ 33ל ֵכן ַא ַחי ַכּ ֲא ֶשׁר ִתּ ְת ַא ְסּפוּ יַ ְח ָדּו ֶל ֱאכֹל ִ
ְל ֵר ֵﬠהוּ׃
יִהיֶ ה לָ ֶכם ָאוֶ ן
ֹאכל ְבּ ֵביתוֹ ְולֹא ְ
ִ 34וּמי ֲא ֶשׁר ְיִר ַﬠב י ַ
וַ ֲﬠ ָצ ָרה ְויֶ ֶתר ַה ְדּ ָב ִרים ֶא ֶﬠ ְר ָכה ִל ְפנֵ ֶיכם ְבּב ִֹאי׃
רוּח ֶא ָחי ֵאין ֶאת־נַ ְפ ִשׁי
ל־דּ ַבר ַמ ְתּנוֹת ָה ַ
ְו ַﬠ ְ
ְל ַה ְﬠ ִלים ִמ ֶכּם ָדּ ָבר׃
יִיתם נִ ְמ ָשׁ ִכים ַא ֲח ֵרי
ַ 2א ֶתּם יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי ְל ָפנִ ים גּוֹיִם ֱה ֶ
יהם נִ ְמ ַשׁ ְכ ֶתּם׃
ילים ִאלְּ ִמים ַכּ ֲא ֶשׁר ַא ֲח ֵר ֶ
ֱא ִל ִ

12
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12:3—12:16

רוּח ֱאל ִֹהים
יﬠ ָל ֶכם ִכּי ֵאין ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַ
אוֹד ַ
ל־כּן ִ
ַ 3ﬠ ֵ
יוּכל
שׁוּﬠ ִכּי ֵח ֶרם הוּא ְולֹא ַ
ֹאמר ַﬠל־יֵ ַ
ִדּ ֶבּר־בּוֹ ֲא ֶשׁר י ַ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ׃
שׁוּﬠ ְבּ ֵשׁם ָאדוֹן ִאם־לֹא ְב ַ
ִאישׁ ִל ְקרֹא ְליֵ ַ
רוּח׃
ְ 4ושֹׁנוֹת ֵהנָּ ה ַמ ְתּנוֹת ֶה ָח ֶסד ֲא ָבל ֶא ָחד הוּא ָה ַ
ְ 5ושֹׁנוֹת ֵהנָּ ה ֲﬠבֹדוֹת ַהקּ ֶֹדשׁ ֲא ָבל ֶא ָחד הוּא ָה ָאדוֹן׃
ְ 6ושֹׁנוֹת ֵהנָּ ה ַה ְפּ ֻﬠלּוֹת ֲא ָבל ֶא ָחד הוּא ָה ֱאל ִֹהים ַהפּ ֵֹﬠל
ַהכֹּל ַבּכֹּל׃
טוֹבת ֻכּלָּ ם׃
רוּח ְל ַ
ל־אישׁ וָ ִאישׁ נִ ְתּנָ ה ִה ְתגַּ לּוֹת ָה ַ
וּל ָכ ִ
ְ 7
רוּח ִא ְמ ֵרי ָח ְכ ָמה ְו ַא ֵחר יִנָּ ֶתן־לוֹ
 8יֵ שׁ ֲא ֶשׁר יִנָּ ֶתן־לוֹ ָב ַ
רוּח ַההוּא׃
ִא ְמ ֵרי ַד ַﬠת ָבּ ַ
וּל ַא ֵחר יִנָּ ֵתן ִל ְרפֹּא ָח ָליִם
רוּח ַההוּא ְ
ְ 9ל ַא ֵחר ֱאמוּנָ ה ָבּ ַ
רוּח ַההוּא׃
ָבּ ַ
בוּאה ָלזֶ ה ִל ְבחֹן
ָ 10לזֶ ה ֲﬠ ִלילוֹת נִ ְפ ָלאוֹת ְו ָלזֶ ה ִדּ ְב ֵרי נְ ָ
ת־הרוּחוֹת ָלזֶ ה ְל ַד ֵבּר ִבּ ְלשֹׁנוֹת שֹׁנוֹת ְו ָלזֶ ה ִפּ ְתרוֹן
ֶא ָ
ְלשֹׁנוֹת׃
רוּח ָה ֶא ָחד ַההוּא ַהנּ ֵֹתן ְל ִאישׁ
ל־אלֶּ ה פּ ֵֹﬠל ָה ַ
ת־כּ ֵ
ְ 11ו ֶא ָ
ת־ח ְלקוֹ ְל ִפי ְרצוֹנוֹ׃
ִאישׁ ְמנָ ֶ
ל־א ָב ֵרי
ִ 12כּי ַכּ ֲא ֶשׁר ַהגּוּף ֶא ָחד הוּא וּבוֹ ֵא ָב ִרים ַר ִבּים ְו ָכ ֵ
יח׃
ם־ה ָמּ ִשׁ ַ
י־ר ִבּים ֵהם ֻכּלָּ ם גּוּף ֶא ָחד ֵכּן גַּ ַ
ַהגּוּף ַאף ִכּ ַ
רוּח ֶא ָחד ְלגוּף ֶא ָחד
ם־אנַ ְחנוּ נִ ְט ַבּ ְלנוּ ֻכלָּ נוּ ְבּ ַ
ִ 13כּי גַ ֲ
רוּח
חוֹרים ְו ַ
ם־ﬠ ָב ִדים אוֹ ְבנֵ י ִ
הוּדים ִאם־יְ וָ נִ ים ִא ֲ
ִאם־יְ ִ
ֶא ָחד ִה ְשׁ ָקה א ָֹתנוּ ֻכּלָּ נוּ׃
ם־א ָב ִרים ַר ִבּים׃
ִ 14כּי ַהגּוּף לֹא ֵא ֶבר ֶא ָחד הוּא ִכּי ִא ֵ
ֹאמר ָה ֶרגֶ ל ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר לֹא יָ ד ֲאנִ י ֵאינֶ נִּ י
ִ 15אם־תּ ַ
ן־הגּוּף ִהיא׃
ן־הגּוּף ַה ַב ֲﬠבוּר זֹאת לֹא ִמ ַ
ִמ ַ
ֹאמר ָהאֹזֶ ן ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר לֹא ַﬠיִן ֲאנִ י ֵאינֶ נִּ י
ְ 16ו ִאם־תּ ַ
ן־הגּוּף ִהיא׃
ן־הגּוּף ֲה ַב ֲﬠבוּר זֹאת לֹא ִמ ַ
ִמ ַ

12:17—12:30
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ם־כּלּוֹ
יִהיֶ ה ָאז ַה ֶשּׁ ַמע ְו ִא ֻ
יִהיֶ ה ַﬠיִן ַאיֵּ ה ְ
ם־הגּוּף ֻכּלּוֹ ְ
ִ 17א ַ
יח׃
יִהיֶ ה ָאז ָה ֵר ַ
יִהיֶ ה ֶשׁ ַמע ַאיֵּ ה ְ
ְ
ת־ה ֶא ָב ִרים ֵא ֶבר ֵא ֶבר ַבּגּוּף ְל ִפי
ְ 18ו ַﬠ ָתּה ָשׂם ֱאל ִֹהים ֶא ָ
ְרצוֹנוֹ׃
יִהיֶ ה ָאז ַהגּוּף׃
לוּ־היוּ ֻכלָּ ם ֵא ָבר ֶא ָחד ֵא ָיכה ְ
ָ
19
ְ 20ו ִהנֵּ ה ֵאפוֹא ָה ֵא ָב ִרים ַר ִבּים ֵהם ְו ַהגּוּף ֶא ָחד׃
ל־היָּ ד ֵאין ִלי ְד ַבר ֵח ֶפץ ָבּ
תוּכל ָה ַﬠיִן ֵלאמֹר ֶא ַ
ְ 21ולֹא ַ
ל־ה ַרגְ ַליִם ֵלאמֹר ְדּ ַבר ֵח ֶפץ ִלי ָב ֵכן ָאיִן׃
ְוגַ ם לֹא ָהרֹאשׁ ֶא ָ
ם־נוֹספוֹת נִ ְמ ָצא ָכּל־עוֹד יֵ ָראוּ ֵא ָב ֵרי ַהגּוּף
ָ
ַ 22אף גַּ
ד־מאֹד׃
רוּשׁים ֵהם לַ ֲח ָפ ֵצינוּ ַﬠ ְ
ְכּ ָר ִפים ֵכּן ְדּ ִ
י־כבוֹד ַבּגּוּף ָל ֶהם נִ ַתּן ָכּבוֹד
ת־אלֶּ ה ֲא ֶשׁר נְ ַח ֵשּׁב ְכּ ִא ָ
ְ 23ו ֶא ֵ
ָרב ְו ִל ְמ ֻב ֵשׁינוּ עוֹד יֶ ֶתר ְשׂ ֵאת׃
ִ 24כּי ַל ֲח ָל ִקים ַהיָּ ִפים ָבּנוּ ֵאין ַמ ְחסוֹר ָא ֵכן ַמ ַﬠ ְר ֵכי ַהגּוּף
י־כבוֹד׃
ָﬠ ַרֱ אל ִֹהים וַ יִּ ֵתּן ָכּבוֹד ָרב ְל ִא ָ
וּל ַמ ַﬠן ְיִד ֲאגוּ ָה ֵא ָב ִרים זֶ ה
ְ 25ל ִב ְל ִתּי ִת ְהיֶ ה ַמ ֲחל ֶֹקת ַבּגּוּף ְ
ָלזֶ ה׃
ל־ה ֵא ָב ִרים ִﬠמּוֹ
ם־יִת ַﬠנֶּ ה ֵא ָבר ֶא ָחד ְיִת ַﬠנּוּ ָכּ ָ
ִ 26א ְ
ל־ה ֵא ָב ִרים׃
ְו ִאם־יְ ֻכ ַבּד ֵא ָבר ֶא ָחד יָ ִשׂישׂוּ ִﬠמּוֹ ָכּ ָ
ל־א ָחד ְבּ ֶח ְלקוֹ׃
יח ְו ֵא ָב ָריו ָכּ ֶ
ְ 27ו ַא ֶתּם גּוּף ַה ָמּ ִשׁ ַ
יחים
ֵ 28וּמ ֶהם ֵה ִקים ֱאל ִֹהים ְבּתוָֹ ה ֵﬠ ָדה ָבּ ִראשֹׁנָ ה ְשׁ ִל ִ
י־כן ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר
מוֹרים ְו ַא ֲח ֵר ֵ
ישׁית ִ
יאים ַבּ ְשּׁ ִל ִ
ַבּ ֵשּׁנִ ית נְ ִב ִ
נָ ַתן ָל ֶהם ַל ֲﬠשׂוֹת נִ ְפ ָלאוֹת ִל ְרפֹּא ֳח ָליִם ְל ָה ִביא ֶﬠזְ ָרה
וּל ַד ֵבּר ִבּ ְלשֹׁנוֹת שֹׁנוֹת׃
ַל ֲﬠמֹד ְבּרֹאשׁ ָה ֵﬠ ָדה ְ
מוֹרים אוֹ
יאים אוֹ ֻכלָּ ם ִ
ם־כּלָּ ם נְ ִב ִ
יחים ִא ֻ
ֲ 29ה ֻכלָּ ם ְשׁ ִל ִ
ע ֵֹשׂי נִ ְפ ָלאוֹת׃
ַ 30ה ְל ֻכלָּ ם נָ ַתן ִל ְרפֹּא ֳח ָליִם אוֹ ְל ַד ֵבּר ִבּ ְלשֹׁנוֹת אוֹ ִל ְפתֹּר
ְלשֹׁנוֹת׃
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12:31—13:13

ל־מא ְֹד ֶכם ַמ ָתּנוֹת טוֹבוֹת ֵאלֶּ ה וַ ֲאנִ י
ְ 31ו ַא ֶתּם ַבּ ְקּשׁוּ ִבּ ָכ ְ
אוֹרה ָל ֶכם ֶדּ ֶרְ מאֹד נַ ֲﬠ ָלה׃
ֶ
ם־בּ ְשׂ ַפת ֲאנָ ִשׁים אוֹ ַמ ְל ָא ִכים ֲא ַד ֵבּר ְו ַא ֲה ָבה
ִא ִ
רוּﬠה׃
חשׁת ה ִֹמיָּ ה ֲאנִ י אוֹ ִצ ְל ְצ ֵלי ְת ָ
ין־בּי ָאז נְ ֶ
ֵא ִ
ם־אמוּנָ ה
ל־דּ ַﬠת ְו ִא ֱ
ל־רז ֲאנִ י ֵמ ִבין ְו ָכ ַ
בוּאה ִבי ְו ָכ ָ
ְ 2ו ִאם־נְ ָ
ין־בּי ֲאנִ י
קוֹמם ְו ַא ֲה ָבה ֵא ִ
ֻכלָּ הּ ִלי ִהיא ְל ַה ְﬠ ִתּיק ָה ִרים ִמ ְמּ ָ
ָאז ְכּ ָאיִן׃
ת־בּ ָשׂ ִרי ֶא ֵתּן ְל ַמ ֲאכ ֶֹלת
ם־א ַפזֵּ ר ָכּל־הוֹנִ י ִל ְר ֵﬠ ִבים ְו ֶא ְ
ִ 3א ֲ
אוּמה׃
ילנִ י ְמ ָ
יוֹﬠ ֵ
ין־בּי ָכּל־זֶ ה לֹא ִ
ֵאשׁ ְו ַא ֲה ָבה ֵא ִ
ָ 4ה ַא ֲה ָבה ַת ֲא ִריַ אף ְוּמ ֵל ָאה ֲחנִ ינָ ה ָה ַא ֲה ָבה לֹא ְת ַקנֵּ א
ָה ַא ֲה ָבה לֹא ִת ְתנַ ֵשּׂא ְולֹא ִתלְ ַבּשׁ גֵּ אוּת׃
ר־להּ לֹא
ץ־דּ ָבר ְולֹא ְת ַב ֵקּשׁ ֵאת ֲא ֶשׁ ָ
 5לֹא ָיִמּ ֵצא ָבהּ ֶשׁ ֶמ ָ
ִת ְת ַק ֵצּף ְולֹא ַת ֲחרשׁ ָר ָﬠה׃
י־א ֶמת׃
שׂוֹשׂהּ ֲﬠ ֵל ֱ
ם־מ ָ
 6לֹא ָת ִשׂישׂ ְבּ ַﬠוְ ָל ָתה ִכּי ִא ְ
ל־דּ ָבר ְתּ ַקוֶּ ה
ל־דּ ָבר ַתּ ֲא ִמין ָכּ ָ
ל־דּ ָבר ִתּ ָשּׂא ָכּ ָ
ָ 7כּ ָ
ל־דּ ָבר ִתּ ֶטּה ִשׁ ְכ ָמהּ ִל ְסבֹּל׃
וּל ָכ ָ
ְ
ֹא־ת ְח ַדּל ָלנֶ ַצח ַאף ִכּי־נְ בוּאוֹת ִתּ ְכ ֶלינָ ה
ָ 8ה ַא ֲה ָבה ל ֶ
וּלשֹׁנוֹת ִתּ ָכּ ַח ְדנָ ה ְו ַד ַﬠת ֵאין־עוֹד׃
ְ
י־אֵ חלֶ ק ָקטֹן יָ ָד ְﬠנוּ ְו ֵח ֶלק ָקטֹן נִ ֵבּאנוּ׃
ִ 9כּ ַ
ל־אלֶּ ה ַה ֵח ֶלק ַה ָקּטֹן
ְ 10ו ַכ ֲא ֶשׁר בּוֹא ָתבוֹא ַת ְכ ִלית ָכּ ֵ
יַ ֲחלֹף׃
ינוֹתי ְכיֶ ֶלד ְו ָהגִ ִיתי
יִיתי ִדּ ַבּ ְר ִתּי ְכיֶ ֶלד ִבּ ִ
ְ 11בּעוֹד יֶ ֶלד ָה ִ
יִיתי ְל ִאישׁ ֲה ִסר ִֹתי ֵמ ָﬠ ַלי ִדּ ְב ֵרי יַ ְלדוּת׃
ְכיָ ֶלד ְו ַכ ֲא ֶשׁר ָה ִ
ִ 12כּי ַﬠ ָתּה ר ִֹאים ֲאנַ ְחנוּ ְבּ ַמ ְר ָאה ְוּב ִחידֹת וְ ָאז נִ ְר ֶאה ָפּנִ ים
נוֹד ְﬠ ִתּי
ל־פּנִ ים ַﬠ ָתּה יָ ַד ְﬠ ִתּי ֵח ֶלק ָקטֹן ְו ָאז ֵא ַדע ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
ֶא ָ
ם־אנִ י׃
גַ ָ
שׁ־אלֶּ ה ֱאמוּנָ ה ִתּ ְקוָ ה ְו ַא ֲה ָבה
ְ 13ו ַﬠ ָתּה ַת ֲﬠמ ְֹדנָ ה ְשׁ ָל ֵ
ְו ַהגְּ ד ָֹלה ָב ֵהן ִהיא ָה ַא ֲה ָבה׃
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ל־מא ְֹד ֶכם ַמ ְתּנוֹת
ְו ַא ֶתּם ִר ְדפוּ ַא ֲה ָבה ַבּ ְקּשׁוּ ְב ָכ ְ
ל־אלֶּ ה ְל ִה ְתנַ ְבּאוֹת׃
ל־כּ ֵ
רוּח ְו ַﬠ ָ
ָה ַ
ל־אנָ ִשׁים הוּא ְמ ַד ֵבּר
ִ 2כּי ַה ְמ ַד ֵבּר ְבּ ַל ֲﬠגֵ י ָלשׁוֹן לֹא ֶא ֲ
יﬠ ִחידוֹת
ין־אישׁ שׁ ֵֹמ ַﬠ ְוהוּא יַ ִבּ ַ
ל־אל ִֹהים ִכּי ֵא ִ
ם־א ֱ
ִכּי ִא ֶ
רוּח׃
ָבּ ַ
מוּסר
ְ 3ו ַה ִמּ ְתנַ ֵבּא ַמ ִטּיף ַל ֲאנָ ִשׁים ְדּ ָב ִרים ְמ ִשׁ ֵיבי נָ ֶפשׁ ָ
טוֹב ְו ִד ְב ֵרי נִ ֻח ִמים׃
ַ 4ה ְמ ַד ֵבּר ַבּלָּ שׁוֹן יָ ִשׁיב נַ ְפשׁוֹ וְ ַה ִמּ ְתנַ ֵבּא יָ ִשׁיב נֶ ֶפשׁ
ָה ֵﬠ ָדה׃
ִ 5וּמי ֵיִתּן ְו ָהיָ ה ַמ ָתּן ַהלְּ שֹׁנוֹת ְל ֻכלְּ ֶכם ְו ַאף עוֹד י ֵֹתר
יאים ִכּי גָ דוֹל ַה ִמּ ְתנַ ֵבּא ִמ ַבּ ַﬠל ַהלָּ שׁוֹן
י־ת ְהיוּ ֻכלְּ ֶכם נְ ִב ִ
ִכּ ִ
ם־יִפתֹּר ְדּ ָב ָריו וַ ֲﬠ ָדתוֹ ִתּ ָבּנֶ ה ִמ ֶמּנּוּ׃
זוּל ִתי ִא ְ
ָ
י־א ַד ֵבּר ִבּ ְלשֹׁנוֹת
י־אבוֹא ֲא ֵל ֶיכם ַא ַחי ְו ִכ ֲ
ְ 6ו ַﬠ ָתּה ִכּ ָ
מוֹרה ֵד ָﬠה
ה־אוֹﬠיל ָל ֶכם ִאם־לֹא ֲא ַד ֵבּר ְדּ ָב ַרי ְכּחֹזֶ ה אוֹ ֶ
ִ
ָמ
מוּﬠה׃
ְכּנָ ִביא אוֹ ֵמ ִבין ְשׁ ָ
ם־כּ ִלים נ ְֹתנֵ י קוֹל ֲא ֶשׁר ֵאין ָבּ ֶהם נִ ְשׁ ַמת ַחיִּ ים ְכּמוֹ
 7גַּ ֵ
ָח ִליל אוֹ ִכנּוֹר ִאם־לֹא ְיִתּנוּ קוֹל ְמפ ָֹרשׁ ִמי יָ ִבין ַמה־יֶּ ֱה ֶמה
ֶה ָח ִליל אוֹ ַמה־יֶּ ְהגֶּ ה ַה ִכּנּוֹר׃
ם־יִתּן־קוֹל ִבּ ְל ִתּי ָברוּר ִמי יֵ ָח ֵלץ
שּׁוֹפר ִא ֶ
ם־ה ָ
 8גַּ ַ
ַל ִמּ ְל ָח ָמה׃
ֹא־תוֹציאוּ ִב ְלשׁוֹנְ ֶכם ִמלִּ ים ְבּ ֻררוֹת
ִ
ם־א ֶתּם ִאם ל
ְ 9ו ֵכן גַּ ַ
מוֹצא ְשׂ ָפ ֵת ֶיכם ֲהלֹא ִת ְהיוּ ָאז ִכּ ְמ ַד ְבּ ִרים
ָ
ִמי יָ ִבין
רוּח׃
ל־ה ַ
ֶא ָ
 10לוּ ִת ְהיֶ ינָ ה ְלשֹׁנוֹת ַרבּוֹת ָכ ֵהנָּ ה ְו ָכ ֵהנָּ ה ָבּ ָא ֶרץ לֹא
יה׃
ִת ָמּ ֵצא ַא ַחת ֵמ ֶהן ֲﬠ ֻמ ָקּה ֵמ ָה ִבין קוֹל ִמלֶּ ָ
ם־אנִ י ֵאינֶ נִּ י ֵמ ִבין ֵפּ ֶשׁר ַה ִמּלִּ ים ָאז ֶא ְהיֶ ה ְב ֵﬠינֵ י
ְ 11ו ִא ֲ
יִהיֶ ה ְב ֵﬠינַ י גַּ ם־הוּא׃
ַה ְמ ַד ֵבּר ְכּנִ ְל ַﬠג ָלשׁוֹן ְו ֵכן ְ
רוּח ִדּ ְרשׁוּ טוֹבֹת
ם־א ֶתּם ְבּ ַב ֶקּ ְשׁ ֶכם ַמ ְתּנוֹת ָה ַ
ֵ 12כּן גַּ ַ
ָה ֵﬠ ָדה ְלכוֹנְ נָ הּ ְבּיֶ ֶתר עֹז׃
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ָ 13ל ֵכן ַה ְמ ַד ֵבּר ַבּלָּ שׁוֹן ְיִת ַפּלֵּ ל ִל ְהיוֹת גַּ ם־פּ ֵֹתר ְדּ ָב ָריו׃
רוּח ְשׂ ָפ ַתי ְיִת ַפּלֵּ ל ְוּתבוּנַ ת
ם־א ְת ַפּלֵּ ל ַבּלָּ שׁוֹן ַ
ְ 14ו ַאף ִא ֶ
נוּבה׃
ִל ִבּי לֹא ָתנוּב ְתּ ָ
רוּח ְשׂ ָפ ַתי ְו ֶא ְת ַפּ ְללָ ה
ָ 15וּמה ֵאפוֹא ַﬠ ָתּה ֶא ְת ַפּ ְל ָלה ְב ַ
ם־בּ ְתבוּנַ ת
רוּח ְשׂ ָפ ַתי וַ ֲאזַ ְמּ ָרה גַ ִ
ם־בּ ְתבוּנַ ת ִל ִבּי ֲאזַ ְמּ ָרה ְב ַ
גַ ִ
ִל ִבּי׃
רוּח ְשׂ ָפ ֶתיְ ו ֶה ְדיוֹט ע ֵֹמד
י־לוּלא ֵכן ַכּ ֲא ֶשׁר ְתּ ָב ֵרְ בּ ַ
ֵ
ִ 16כּ
ִבּ ְמקוֹמוֹ ְל ָפנֶ יֵ אי יַ ֲﬠנֶ ה ָא ֵמן ְל ִב ְר ָכ ְתִ בּ ְב ִלי ַד ַﬠת ָמה
ַא ָתּה א ֵֹמר׃
י־ת ָב ֵרַ אֵ ר ֲﬠ לֹא ָיִבּנֶ ה ִמ ֶמּ׃
יטיב ִכּ ְ
ָ 17א ְמנָ ם ַא ָתּה ֵת ִ
ל־כּלְּ ֶכם׃
שׁ־לי ַמ ַתּת ַהלָּ שׁוֹן יֶ ֶתר ַﬠ ֻ
אוֹדה לֵ אל ִֹהים ִכּי יֶ ִ
ֶ 18
ֲ 19א ָבל ַבּ ָקּ ָהל ֶא ְב ַחר ְל ַד ֵבּר ָח ֵמשׁ ִמלִּ ים ִבּ ְתבוּנַ ת ִל ִבּי
ת־השּׁ ְֹמ ִﬠים ֵמ ִר ֲבבוֹת ִמלִּ ים ְבּ ַל ֲﬠגֵ י ָלשׁוֹן׃
ְלהוֹרֹת ֶא ַ
ל־תּ ֵרעוּ
יל ִדים ַא ָ
יל ִדים ַבּ ִבּינָ ה וְ ַרק ִכּ ָ
ל־תּ ְהיוּ ִכ ָ
ַ 20א ַחי ַא ִ
ַאַ בּ ִבּינָ ה ֱהיוּ ְשׁ ֵל ִמים׃
תּוֹרה ִכּי ְבּ ַל ֲﬠגֵ י ָשׂ ָפה ְוּב ָלשׁוֹן ַא ֶח ֶרת ֲא ַד ֵבּר
ָ 21כּתוּב ַבּ ָ
מוֹﬠ ֵאלַ י ָא ַמר
ֹא־אבוּא ְשׁ ַ
ם־בּזֹאת ל ָ
ל־ה ָﬠם ַהזֶּ ה וְ גַ ְ
ֶא ָ
יְ הוָֹה׃
ל־כּן ַהלְּ שֹׁנוֹת ֵהן ְלאוֹת לֹא ַל ַמּ ֲא ִמינִ ים ִכּי
ַ 22ﬠ ֵ
בוּאה ֵאינֶ נָּ ה ְל ֵאינָ ם ַמ ֲא ִמינִ ים
ם־ל ֵאינָ ם ַמ ֲא ִמינִ ים ְו ַהנְּ ָ
ִא ְ
ם־ל ַמּ ֲא ִמינִ ים׃
ִכּי ִא ַ
ל־ה ֵﬠ ָדה ְכּ ֶא ָחד ְו ֻכלָּ ם יְ ַד ְבּרוּ
ם־תּ ָקּ ֵהל ָכּ ָ
ְ 23ו ִהנֵּ ה ִא ִ
יוֹטים אוֹ ֲאנָ ִשׁים ֵאינָ ם ַמ ֲא ִמינִ ים
ִב ְלשֹׁנוֹת ָוּבאוּ ָשׁ ָמּה ֶה ְד ִ
י־מ ֻשׁגָּ ִﬠים ַא ֶתּם׃
ֹאמרוּ ִכּ ְ
ֲהלֹא י ְ
ם־יִתנַ ְבּאוּ ֻכלָּ ם ָוּבא ָשׁ ָמּה ֲח ַסר ֱאמוּנָ ה אוֹ ֶה ְדיוֹט
ַ 24אִ א ְ
תּוֹכ ַחת ִמ ִפּי ֻכלָּ ם ִוּמ ְשׁ ָפּט ִמ ִפּי ֻכ ָלם׃
יִשׁ ַמע ַ
הוּא ְ
ל־א ָפּיו ַא ְר ָצה
ְ 25וּב ֵכן ִס ְת ֵרי לִ בּוֹ יִגָּ לוּ ְוהוּא יִפֹּל ַﬠ ַ
יִשׁ ַתּ ֲחוֶ ה ֵלאל ִֹהים ְויַ ֲﬠנֶ ה ֵלאמֹר ָא ֵכן יֵ שׁ ֱאל ִֹהים ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם׃
ְ

14:26—14:40
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ל־אישׁ
ה־אפוֹא ֶא ָחי ַכּ ֲא ֶשׁר ִתּ ָקּ ֲהלוּ יַ ְח ָדּו וְ ָכ ִ
ְ 26ו ַﬠ ָתּה ָמ ֵ
מוּסר ְבּ ִפיו אוֹ ְד ַבר ָחזוֹן אוֹ נִ יב
שׁ־אתּוֹ ִמזְ מֹר אוֹ ָ
ִמ ֶכּם יֶ ִ
טוֹבת ַה ָקּ ָהל׃
ָלשׁוֹן אוֹ ֵפ ֶשׁר ָדּ ָבר יְ ִהי ַהכֹּל ְל ַ
יִהיוּ ַה ְמ ַד ְבּ ִרים ְשׁנַ יִם אוֹ ְשׁל ָֹשׁה
ְ 27ו ִכי־יְ ַד ֵבּר ִאישׁ ַבּלָּ שׁוֹן ְ
ְולֹא י ֵֹתר ְוזֶ ה ַא ַחר זֶ ה יְ ַד ֵבּרוּ ְו ֶא ָחד ְיִפתֹּר׃
ל־אל ִֹהים
ם־אין פּ ֵֹתר ָאז יִדֹּם ַבּ ָקּ ָהל ְו ֶאל־נַ ְפשׁוֹ ְו ֶא ֱ
ְ 28ו ִא ֵ
יְ ַד ֵבּר׃
לשׁה ְו ַהנִּ ְשׁ ָא ִרים ְיִב ֲחנוּ
יאים יְ ַד ְבּרוּ ְשׁנַ יִם אוֹ ְשׁ ָ
ְ 29ו ַהנְּ ִב ִ
יהם׃
ִד ְב ֵר ֶ
יִשׁתֹּק ָה ִראשׁוֹן׃
יּשׁ ִבים ָשׁם ָאז ְ
ְ 30ו ִכי נִ גְ ָלה ָד ָבר ְל ַא ַחד ַה ְ
יִל ְמדוּ
תוּכלוּ ֻכלְּ ֶכם ְל ִה ְתנַ ְבּאוֹת זֶ ה ַא ַחר זֶ ה ְל ַמ ַﬠן ְ
ִ 31כּי ְ
ֻכלָּ ם ְו ֻכלָּ ם יְ נֻ ָחמוּ׃
יאים׃
צוּרים ְל ִפי ֵח ֶפץ ַהנְּ ִב ִ
יאים ֲﬠ ִ
ֲ 32הלֹא רוּחוֹת ַהנְּ ִב ִ
ם־אל ֵֹהי
בוּכה הוּא ִכּי ִא ֱ
ִ 33כּי ֱאל ִֹהים לֹא ֱאל ֵֹהי ַה ְמּ ָ
דוֹשׁים׃
ל־ק ִהלּוֹת ַה ְקּ ִ
ַה ָשּׁלוֹם ְכּמוֹ ְב ָכ ְ
ין־ל ֶהן ִר ְשׁיוֹן ְל ַד ֶבּר ָשׁם
 34נְ ֵשׁ ֶיכם ִתּ ְשׁתּ ְֹקנָ ה ַב ָקּ ָהל ִכּי ֵא ָ
תּוֹרה׃
ם־ה ָ
ִכּי ִאם־לְ ִה ָכּנַ ע ַכּ ֲא ֶשׁר א ֶֹמ ֶרת גַּ ַ
יהן ַבּ ָבּיִת
ת־בּ ֲﬠ ֵל ֶ
ם־ח ְפ ָצן לִ ְלמֹד ָדּ ָבר ִתּ ְשׁ ַא ְלנָ ה ֶא ַ
ְ 35ו ִא ֶ
י־ח ְר ָפּה ִהיא ְל ִא ָשּׁה ְל ַד ֵבּר ַבּ ָקּ ָהל׃
ִכּ ֶ
ה־תּ ְח ְשׁבוּ ֲה ִמ ֶכּם יֵ ֵצא ְד ַבר ֱאל ִֹהים אוֹ ָבא ֲא ֵל ֶיכם
 36אוֹ ַמ ַ
ְל ַב ְדּ ֶכם׃
רוּח בּוֹ ִבּין יָ ִבין
י־יִת ַח ֵשּׁב ְלנָ ִביא אוֹ ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַ
ִ 37אישׁ ִכּ ְ
י־מ ְצוַ ת ָה ָאדוֹן ִהיא׃
ר־אנִ י כ ֵֹתב ֲאלֵ ֶיכם ִכּ ִ
ֵאת ֲא ֶשׁ ֲ
ִ 38וּמי ֲא ֶשׁר לֹא יָ ִבין זֹאת לֹא יָ ִבין׃
ל־מא ְֹד ֶכם ְל ִה ְתנַ ֵבּא ִוּמ ַדּ ֵבּר
ל־כּן ַא ַחי ַבּ ְקּשׁוּ ְב ָכ ְ
ַ 39ﬠ ֵ
ל־תּ ְכ ָלאוּ׃
ִבּ ְלשֹׁנוֹת ַא ִ
ַ 40אַ הכֹּל ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט יֵ ָﬠ ֶשׂה ִוּב ְס ָד ִרים נְ כֹנִ ים׃
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יﬠ ָל ֶכם ַא ַחי עוֹד ַה ַפּ ַﬠם
מוֹד ַ
ִ
וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י
אתי ְב ָאזְ נֵ ֶיכם ֲהלֹא ִהיא
שׁרה ֲא ֶשׁר ָק ָר ִ
ת־ה ְבּ ָ
ֶא ַ
ֲא ֶשׁר ִק ַבּ ְל ֶתּם ָוּבהּ ַא ֶתּם ְדּ ֵב ִקים׃
ם־תּ ֲחזִ יקוּ ַב ָדּ ָבר ַכּ ֲא ֶשׁר ִהגַּ ְד ִתּי ָל ֶכם
ם־בּהּ ִתּוָּ ְשׁעוּן ִא ַ
ְ 2וגַ ָ
י־לוּלא ֵכן ֶה ֱא ַמנְ ֶתּם לָ ִריק׃
ֵ
ִכּ
ם־אנ ִֹכי ִק ַבּ ְל ִתּי
ל־דּ ָבר ָמ ַס ְר ִתּי ָל ֶכם ַכּ ֲא ֶשׁר גַּ ָ
אשׁית ָכּ ָ
ְ 3בּ ֵר ִ
יח ַבּ ֲﬠנֵ ינוּ ְכּ ִפי ִכ ְת ֵבי ַהקּ ֶֹדשׁ׃
י־מת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִכּ ֵ
ישׁי ְכּ ִפי ִכ ְת ֵבי ַהקּ ֶֹדשׁ׃
ְ 4ו ִכי נִ ְק ַבּר וַ יָּ ָקם ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ל־שׁנֵ ים ֶה ָﬠ ָשׂר׃
י־כן ֶא ְ
ל־כּ ָיפא ְו ַא ֲח ֵר ֵ
ְ 5ו ִכי נִ ְר ָאה ֶא ֵ
י־כן נִ ְר ָאה ֶאל־י ֵֹתר ֵמ ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת ַא ִחים ְכּ ֶא ָחד
ְ 6ו ַא ֲח ֵר ֵ
ד־היּוֹם ַהזֶּ ה ִוּמ ְק ָצ ָתם נָ מוּ ְשׁנָ ָתם׃
עוֹדם ַחיִּ ים ַﬠ ַ
ֲא ֶשׁר ֻר ָבּם ָ
יחים
ל־ה ְשּׁ ִל ִ
י־כן ֶא ַ
י־כן נִ ְר ָאה ֶאל־יַ ֲﬠקֹב ְו ַא ֲח ֵר ֵ
ְ 7ו ַא ֲח ֵר ֵ
ֻכּלָּ ם׃
ר־כּנֵ ֶפל ָאנ ִֹכי׃
ם־א ָלי ֲא ֶשׁ ְ
ְ 8ו ַא ַחר נִ ְר ֶאה גַ ֵ
ר־קטֹנְ ִתּי ֵמ ִה ָקּ ֵרא
יחים ַﬠד ֲא ֶשׁ ָ
ִ 9כּי ָצ ִﬠיר ֲאנִ י ֵבּין ַה ְשּׁ ִל ִ
ת־ﬠ ַדת ֱאל ִֹהים׃
יח ִכּי ָר ַד ְפ ִתּי ֶא ֲ
ָשׁ ִל ַ
ֲ 10א ָבל ְבּ ֶח ֶסד ֱאל ִֹהים ִהנְ נִ י ַכּ ֲא ֶשׁר ָאנִ י וְ ָח ְסדּוֹ ָﬠלַ י
ֹא־היָ ה ָל ִריק ִכּי־י ֵֹתר ִמ ֻכּלָּ ם ָﬠ ַמ ְל ִתּי ְולֹא ֲאנִ י ִכּי
ל ָ
ם־ח ֶסד ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ִﬠ ָמּ ִדי׃
ִא ֶ
ְ 11ו ַﬠ ָתּה ִאם ֲאנִ י אוֹ ֵהם ָכּזֹאת ָאנוּ ק ִֹראים ְו ָכזֹאת ַא ֶתּם
ֶה ֱא ַמנְ ֶתּם׃
ן־ה ֵמּ ִתים ֵאי
יח ָקם ִמ ַ
י־ה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 12ו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר נִ ְק ָרא ִכּ ַ
קוּמה ַל ֵמּ ִתים ָאיִן׃
י־ת ָ
ֹאמרוּ ֲאנָ ִשׁים ִמ ֶכּם ִכּ ְ
י ְ
יח לֹא ָקם׃
ם־ה ָמּ ִשׁ ַ
קוּמה ַל ֵמּ ִתים גַּ ַ
ם־אין ְתּ ָ
ְ 13ו ִא ֵ
יא ֵתנוּ ְו ֶה ֶבל
יח ָאז ֶה ֶבל ְק ִר ָ
ְ 14ו ִאם לֹא ָקם ַה ָמּ ִשׁ ַ
ם־אמוּנַ ְת ֶכם׃
גַּ ֱ
ְ 15ו ַאף נִ ָמּ ֵצא ֵﬠ ֵדי ֶשׁ ֶקר ֵלאל ִֹהים ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ֵﬠ ִדים ָהיִינוּ
ם־א ֶמת
יח ְולֹא ֲה ִקימוֹ ִא ֱ
ת־ה ָמּ ִשׁ ַ
ֵלאל ִֹהים ִכּי ֵה ִקים ֶא ַ
י־ה ֵמּ ִתים לֹא יָ קוּמוּ׃
ַה ָדּ ָבר ִכּ ַ
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יח לֹא ָקם׃
ם־ה ָמּ ִשׁ ַ
ִ 16כּי ִאם־לֹא יָ קוּמוּ ַה ֵמּ ִתים גַּ ַ
עוֹדם
יח ֱאמוּנַ ְת ֶכם ֶה ֶבל וַ ֲח ָט ֵא ֶיכם ָ
ְ 17ו ִאם לֹא ָקם ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲﬠ ֵל ֶיכם׃
יח ָא ַבד נִ ְצ ָחם׃
ְ 18ו ַאף ַהיְ ֵשׁנִ ים ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
יח ָאז ֲﬠנִ יִּ ים
ם־רק ַבּ ַחיִּ ים ָה ֵאלֶּ ה ַשׂ ְמנוּ ַמ ְח ֵסנוּ ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ִ 19א ַ
ל־א ָדם׃
רוּדים ֲאנַ ְחנוּ ִמ ָכּ ָ
ְמ ִ
כּוּרים
אשׁית ַה ִבּ ִ
ן־ה ֵמּ ִתים ֵר ִ
יח ִהנּוֹ ָקם ִמ ַ
ְ 20ו ַﬠ ָתּה ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִמן־יְ ֵשׁנֵ י ַה ָמּוֶ ת׃
י־כ ֲא ֶשׁר ַה ָמּוֶ ת ָבּא ַﬠל־יְ ֵדי ָא ָדם ֵכּן ַﬠל־יְ ֵדי ָא ָדם
ִ 21כּ ַ
קוּמת ַה ֵמּ ִתים׃
ְתּ ַ
יח׃
יִחיוּ ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ְ 22ו ַכ ֲא ֶשׁר ֻכּלָּ ם ֵמתוּ ָב ָא ָדם ֵכּן ֻכּלָּ ם ְ
אשׁית
יח הוּא ֵר ִ
ְ 23ו ִאישׁ ִאישׁ ְבּ ֵס ֶדר נָ כוֹן־לוֹ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח יָ קוּמוּ ְל ֵﬠת בּוֹאוֹ׃
י־כן ַה ַמּ ֲא ִמינִ ים ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
כּוּרים ְו ַא ֲח ֵר ֵ
ַה ִבּ ִ
ל־ה ֱאל ִֹהים
ת־ה ַמּ ְלכוּת ֶא ָ
י־כן ַה ֵקּץ ַבּ ֲה ִשׁיבוֹ ֶא ַ
ַ 24א ֲח ֵר ֵ
בוּרה׃
ל־שׁ ְלטוֹן וּגְ ָ
ל־מ ְשׂ ָרה ְו ָכ ִ
ָה ָאב ַבּיּוֹם ֲא ֶשׁר יַ ְכ ִחיד ָכּ ִ
ִ 25כּי־הוּא ָמלְֹ יִמלַֹ ﬠד ִכּי־יָ ִשׁית ָכּל־אֹיְ ָביו ַתּ ַחת
ַרגְ ָליו׃
ְ 26ו ָהאֹיֵ ב ָה ַא ֲחרוֹן ֲא ֶשׁר ָיִכּ ֵחד הוּא ַה ָמּוֶ ת׃
ִ 27כּי־כֹל ָשׁת ַתּ ַחת ַרגְ ָליו ְו ַכ ֲא ֶשׁר נֶ ֱא ַמר כֹּל ַשׁ ָתּה ַתּ ַחת
הוּשׁת ַתּ ְח ָתּיו ִמלְּ ַבד ַה ָשּׁת
ַ
י־הכֹּל
מוּד ַﬠת זֹאת ִכּ ַ
ַרגְ ָליו ַ
כֹּל׃
יוּשׁת ַתּ ַחת ַה ָשּׁת־כֹּל
ם־ה ֵבּן ַ
ְ 28ו ַכ ֲא ֶשׁר ְיִכבּשׁ ֶאת־כֹּל ָאז גַּ ַ
יִהיֶ ה ָה ֱאל ִֹהים ַהכֹּל ַבּכֹּל׃
ַתּ ַחת ַרגְ ָליו ְל ַמ ַﬠן ְ
ה־יּוֹﬠילוּ
ִ
קוּמה ַל ֵמּ ִתים ַמ
ֹא־כן ִאם ֵאין ְתּ ָ
ִ 29אם ל ֵ
יִטּ ְבלוּ ַב ֲﬠ ָדם ְו ֵהם לֹא
ַהנִּ ְט ָבּ ִלים ְבּ ַﬠד ַה ֵמּ ִתים ָל ָמּה־זֶּ ה ָ
עוֹלם׃
יָ קוּמוּ ְל ָ
ל־רגַ ע
ְ 30ו ָל ָמּה־זֶּ ה ַמ ְשׁ ִל ִיכים ֲאנַ ְחנוּ ֶאת־נַ ְפ ֵשׁנוּ ִמנֶּ גֶ ד ְבּ ָכ ֶ
וָ ָרגַ ע׃
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יח
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יצ ִתי ֲא ֶשׁר ֶא ֶﬠ ְל ָצה ָב ֶכם ַא ַחי ִל ְפנֵ י יֵ ַ
ַ 31בּ ֲﬠ ִל ֻ
הוֹלָ למוּת יוֹם יוֹם׃
י־אנ ִֹכי ֵ
ֲאדֹנֵ ינוּ ִהנְ נִ י נִ ְשׁ ַבּ ְﬠ ִתּי ִכּ ָ
ם־חיְ תוֹ יָ ַﬠר
ם־בּ ֶא ְפסוֹס ֲה ִכי ְכ ַד ְר ֵכי ֱאנוֹשׁ נִ ְל ַח ְמ ִתּי ִﬠ ַ
ְ 32וגַ ְ
ֹאכל
ם־ה ֵמּ ִתים לֹא יָ קוּמוּ נ ַ
ה־יּוֹסיף לִ י זֶ ה ִא ַ
ִ
ַמה־יִּ ֵתּן ַוּמ
י־מ ָחר נָ מוּת׃
ְונִ ְשׁ ֶתּה ִכּ ָ
ל־תּ ְשׁעוּ ְבּ ִד ְב ֵרי ָשׁ ֶקר ֶח ְב ַרת ֲאנָ ִשׁים ָר ִﬠים ְתּ ַסלֵּ ף
ַ 33א ִ
ָא ְרחוֹת יְ ָשׁ ִרים׃
ל־תּ ֱח ָטאוּ ִכּי־יֵ שׁ ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר
עוֹררוּ ְב ֶצ ֶדק וְ ַא ֶ
ִ 34ה ְת ְ
ין־בּ ֶהם ַדּ ַﬠת ֱאל ִֹהים ְל ָב ְשׁ ְתּ ֶכם ֲאנִ י א ֵֹמר ָכּזֹאת׃
ֵא ָ
בוֹאם׃
ֹאמר ִאישׁ ֵאי יָ קוּמוּ ַה ֵמּ ִתים ַמה גְּ ִויָּ ָתם ְבּ ָ
ְ 35ו ִכי־י ַ
יִחיֶ ה ִבּ ְל ִתּי ִאם־יָ מוּת
ָ 36ס ָכל ֵהן ַהזֶּ ַרע ֲא ֶשׁר ִתּזְ ַרע לֹא ְ
ִראשֹׁנָ ה׃
ְ 37ו ֵאת ֲא ֶשׁר ִתּזְ ַרע לֹא ִתזְ ַרע ָה ֶﬠ ֶצם ַההוּא ֲא ֶשׁר
י־כן ְיִצ ָמח ִכּי ִאם־גַּ ְרגַּ ר ָﬠרֹם ִח ָטּה אוֹ זֶ ַרע ַא ֵחר׃
ַא ֲח ֵר ֵ
ַ 38רק ֱאל ִֹהים ֶיִתּן־לוֹ גְ ִויָּ ה ְכּ ִפי ְרצוֹנוֹ ְל ָכל־זֶ ַרע וָ זֶ ַרע
גְּ ִויָּ ה ְל ִמינֵ הוּ׃
ל־בּ ָשׂר ָוּב ָשׂר ֶא ָחד הוּא ִכּי ְב ַשׂר ָא ָדם ְל ִמינוֹ
ְ 39ולֹא ָכ ָ
ל־א ָחד ְל ִמינֵ הוּ׃
ְו ֵכן ְבּ ַשׂר ְבּ ֵה ָמה ְבּ ַשׂר עוֹף ְוּב ַשׂר ָדּגִ ים ָכּ ֶ
ְ 40ויֵ שׁ גְּ וִ יּוֹת ַבּ ָשּׁ ַמיִם ְויֵ שׁ גְּ ִויּוֹת ָבּ ָא ֶרץ ַאְ כּבוֹד ַהגְּ ִויּוֹת
ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׁ ַמיִם שֹׁנֶ ה הוּא ִמ ְכּבוֹד ַהגְּ ִויּוֹת ֲא ֶשׁר ָבּ ָא ֶרץ׃
 41יֵ שׁ ָכּבוֹד ֶא ָחד ַל ֶשּׁ ֶמשׁ ְו ָכבוֹד ַא ֵחר ַליָּ ֵר ַח ְו ָכבוֹד ַא ֵחר
כּוֹכב שֹׁנֶ ה ִבּ ְכבוֹדוֹ׃
י־כוֹכב ִמ ָ
ָ
כּוֹכ ִבים ִכּ
ַל ָ
ת־בּ ִלי ְו ָקם
קוּמת ַה ֵמּ ִתים נִ זְ ַרע ְבּ ַשׁ ַח ְ
מוֹ־כן ִבּ ְת ַ
ְ 42וּכ ֵ
י־ﬠד׃
ְל ַחיֵּ ַ
ֹא־כבוֹד ְו ָקם ְבּ ָכבוֹד נִ זְ ַרע ְבּלֹא־כ ַֹח ְו ָקם ַבּכּ ַֹח׃
 43נִ זְ ַרע ְבּל ָ
רוּח הוּא יֶ שׁ־גֵּ ו נֶ ֶפשׁ
 44נִ זְ ַרע גֵּ ו נֶ ֶפשׁ ַחיָּ ה ְו ָקם גֵּ ו ֲא ֶשׁר ַ
רוּח הוּא׃
ַחיָּ ה ְויֶ שׁ־גֵּ ו ֲא ֶשׁר ַ
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ְ 45ו ֵכן ָכּתוּב וַ יְ ִהי ָה ָא ָדם הוּא ָה ָא ָדם ָה ִראשׁוֹן ְלנֶ ֶפשׁ ַחיָּ ה
רוּח ְמ ַחיֶּ ה׃
ְו ָה ָא ָדם ָה ַא ֲחרוֹן לְ ַ
רוּח הוּא ִכּי ִאם־זֶ ה ֲא ֶשׁר
ְ 46ולֹא זֶ ה ָה ִראשׁוֹן ֲא ֶשׁר ַ
רוּח הוּא׃
נִ ְשׁ ָמתוֹ ְב ַא ָפּיו ְו ַא ֲח ָריו זֶ ה ֲא ֶשׁר ַ
ן־ה ֲא ָד ָמה ְו ָה ָא ָדם ַה ֵשּׁנִ י
ָ 47ה ָא ָדם ָה ִראשׁוֹן הוּא ָﬠ ָפר ִמ ָ
ן־ה ָשּׁ ָמיִם׃
הוּא ָה ָאדוֹן ִמ ַ
ם־בּנָ יו ָﬠ ָפר ֵהם ְוּכמוֹ ַה ֵשּׁנִ י
ְ 48כּמוֹ ָה ִראשׁוֹן ָﬠ ָפר ֵכּן גַּ ָ
ן־ה ָשּׁ ַמיִם ֵהם׃
ם־אלֶּ ה ֲא ֶשׁר־לוֹ ִמ ַ
ן־ה ָשּׁ ַמיִם ֵכּן גַּ ֵ
ִמ ַ
ְ 49ו ַכ ֲא ֶשׁר ָל ַב ְשׁנוּ ְדמוּת ָה ָא ָדם ֲא ֶשׁר יְ סוֹדוֹ ֵמ ָﬠ ָפר ֵכּן
מוֹצא ָֹתיו ִמ ָשּׁ ָמיִם׃
נִ ְל ְבּ ָשׁה ְדמוּת ָה ָא ָדם ֲא ֶשׁר ָ
י־אין ְבּכ ַֹח ָבּ ָשׂר וָ ָדם ָל ֶר ֶשׁת
ְ 50ו ָכזֹאת ֲאנִ י א ֵֹמר ַא ַחי ִכּ ֵ
י־כלָּ יוֹן׃
ן־כּלָּ יוֹן לֹא יִנְ ַחל ִא ִ
ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים ֶוּב ִ
ישׁן ַה ָמּוֶ ת ַאֶ ﬠ ֶצם
ְ 51ראוּ ִהנְ נִ י ְמגַ לֶּ ה סּוֹד לֹא ֻכלָּ נוּ נִ ַ
שׁוֹתינוּ יְ ֻשׁנֶּ ה ְל ֻכלָּ נוּ׃
נַ ְפ ֵ
רוּﬠה ַא ֲחרֹנָ ה ִכּי ָיִתּ ַקע
ְ 52בּ ֶרגַ ע ְכּ ִשׁית ַﬠיִן ִבּ ְמשַֹׁ היּ ֵֹבל ְתּ ָ
שׁוֹתינוּ יְ ֻשׁנֶּ ה׃
עוֹלם ְו ֶﬠ ֶצם נַ ְפ ֵ
שּׁוֹפר ְו ַה ֵמּ ִתים יָ ִקיצוּ ְל ַחיֵּ י ָ
ַבּ ָ
ן־מוֶ ת זֶ ה יִלְ ַבּשׁ
י־כלָּ יוֹן ֶוּב ָ
ן־כּ ָליוֹן זֶ ה יַ ֲﬠ ֶטה ִא ִ
ִ 53כּי ֶב ִ
ל־מוֶ ת׃
ַא ָ
ן־מוֶ ת יִלְ ַבּשׁ
י־כלָּ יוֹן ֶוּב ָ
ן־כּלָּ יוֹן יַ ֲﬠ ֶטה ִא ִ
ְ 54ו ַכ ֲא ֶשׁר ֶבּ ִ
ל־מוֶ ת ָאז יָ קוּם ְדּ ַבר ַה ָכּתוּב ֻבּלַּ ע ַה ָמּוֶ ת ָלנֶ ַצח׃
ַא ָ
ַ 55איֵּ ה נִ ְצ ֲחָ מוֶ ת ַאיֵּ ה ֵשׁ ֶבט אוֹנֵ ְ שׁאוֹל׃
תּוֹרה׃
ֵ 56שׁ ֶבט ַה ָמּוֶ ת הוּא ַה ֵח ְטא ְוכ ַֹח ַה ֵח ְטא ִהיא ַה ָ
שׁוּﬠה נִ ַצּ ַחת
ן־לנוּ ְתּ ָ
ַ 57אָ בּרוּ הוּא ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר נָ ַת ָ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְבּיַ ד יֵ ַ
הוּבים ְולֹא
ל־כּן ֱהיוּ נְ כֹנִ ים ְוּמיֻ ָסּ ִדים ַא ִחים ֲא ִ
ַ 58ﬠ ֵ
הוֹסיפוּ ַל ֲﬠבֹד יוֹם יוֹם ַא ֲח ֵרי
בוֹדת ֲאדֹנֵ ינוּ ִ
מוֹטטוּ ַוּב ֲﬠ ַ
ִת ְת ְ
ֲא ֶשׁר יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי־לֹא ָל ִריק ְפּ ֻﬠלַּ ְת ֶכם ַבּ ֲאדֹנֵ ינוּ׃
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דשׁים ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִיתי
ְו ַﬠל־אֹדוֹת ְק ֻב ַצת ַהנְּ ָדבוֹת ַל ְקּ ִ
ם־א ֶתּם׃
ת־ה ְקּ ִהלּוֹת ְבּגָ ַל ְטיָ א ֵכּן ַתּ ֲﬠשׂוּ גַּ ַ
ֶא ַ
ל־אישׁ ִמ ֶכּם ַכּ ֲא ֶשׁר ִתּ ְמ ָצא יָ דוֹ יָ ִרים
ְ 2בּ ֶא ָחד ַבּ ַשּׁ ָבּת ָכּ ִ
ת־הנְּ ָדבוֹת
ֹא־ת ִרימוּ ֶא ַ
ֶאת־נִ ְד ָבתוֹ ִל ְהיוֹת ְל ִפ ָקּדוֹן ִאתּוֹ ְול ָ
ְבּב ִֹאי׃
טּוֹבים
ת־ה ֲאנָ ִשׁים ַה ִ
ְ 3ו ָהיָ ה ַכּ ֲא ֶשׁר ָאבוֹא ֶא ְשׁ ַלח ֶא ָ
ירוּשׁ ָליִם׃
ם־אגְּ רוֹת ְל ָה ִביא ֶאת־נִ ְד ַב ְת ֶכם ִל ָ
ְבּ ֵﬠינֵ ֶיכם ִﬠ ִ
ם־אנ ִֹכי ָאז יֵ ְלכוּ ֵהם ִﬠ ָמּ ִדי׃
ם־יִכ ַשׁר ַה ָדּ ָבר ָללֶ ֶכת גַּ ָ
ְ 4ו ִא ְ
ן־מ ְקדּוֹנְ יָ א ִכּי ֶד ֶרַ מ ְקדּוֹנְ יָ א
 5וַ ֲאנִ י ָאבֹא ֲא ֵל ֶיכם ִמ ַ
ֶא ֱﬠב ָֹרה׃
ם־א ֱח ַרף יְ ֵמי ַהח ֶֹרף ִﬠ ָמּ ֶכם
תוֹכ ֶכם אוֹ גַּ ֶ
אוּלי ָאגוּר ְבּ ְ
ְ 6ו ַ
הוֹל׃
ל־א ֶשׁר ֲאנִ י ֵ
ְל ַמ ַﬠן ְתּ ַשׁלְּ חוּנִ י ָאז ֶא ֲ
ִ 7כּי ֵאין ְרצוֹנִ י ַכיּוֹם ִל ְרא ְֹת ֶכם ְכּא ֵֹר ַח נָ ָטה ָללוּן ִכּי
ם־יִר ֶצה יְ הוָֹה׃
ם־א ַקוֶּ ה ָל ֶשׁ ֶבת ִﬠ ָמּ ֶכם יָ ִמים ִמ ְס ָפּר ִא ְ
ִא ֲ
ד־חג ַה ָשּׁ ֻבעוֹת׃
ְ 8וּב ֶא ְפסוֹס ֶא ְת ַמ ְה ַמהּ ַﬠ ַ
אכה גְ דוֹלָ ה
י־שׁם נִ ְפ ַתּח ִלי ַשׁ ַﬠר גָּ דוֹל ַה ְמּ ָל ָ
ִ 9כּ ָ
קוֹמ ִמים ַר ִבּים׃
ְו ַה ִמּ ְת ְ
תוֹכ ֶכם
מוֹתיוֹס ְתּנֻ הוּ־נָ א ָל ֶשׁ ֶבת ְבּ ְ
ְ 10ו ִכי יָ בוֹא ִט ִ
אכת יְ הוָֹה הוּא ע ֶֹשׂה ָכּמֹהוּ ָכּמֹנִ י׃
י־מ ֶל ֶ
י־פ ַחד ִכּ ְ
ִבּ ְב ִל ָ
ל־יִבזֵ הוּ ִאישׁ ַאַ שׁלְּ ֻחהוּ ְב ָשׁלוֹם ְו ֵא ַלי יָ בוֹא
ְ 11ו ָל ֵכן ַא ְ
ם־ה ַא ִחים׃
ִכּי ֲא ַח ֶכּה־לּוֹ ִﬠ ָ
ְ 12ו ַﬠל־אֹדוֹת ַאפּוֹלוֹס ָא ִחינוּ ִהנֵּ ה ִה ְפ ַצ ְר ִתּי בוֹ ְמאֹד
ל־רצוֹן ָלבוֹא ַﬠ ָתּה
ם־ה ַא ִחים ְו ֵאין לוֹ ָכּ ָ
ָלבוֹא ֲא ֵל ֶיכם ִﬠ ָ
ת־מצֹא׃
בֹּא יָ בוֹא ְל ֵﬠ ְ
אשׁשׁוּ וַ ֲﬠשׂוּ ָחיִל׃
ִ 13שׁ ְקדוּ ִﬠ ְמדוּ ְב ֶד ֶרֱ אמוּנָ ה ִה ְת ְ
ל־מ ֲﬠ ֵשׂ ֶיכם ֲﬠשׂוּ ֵמ ַא ֲה ָבה׃
ְ 14ו ָכ ַ
ת־בּית
 15וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י ד ֵֹרשׁ ִמ ֶכּם ֶא ָחי ֲהלֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם ֶא ֵ
אשׁית ְפּ ִרי ֲא ַכיָּ א ְו ִכי ִה ְק ִדּישׁוּ ֶאת־נַ ְפ ָשׁם
י־הם ֵר ִ
ְס ֵט ָפנַ ס ִכּ ֵ
דוֹשׁים׃
ת־ה ְקּ ִ
ְל ָשׁ ֵרת ֶא ַ
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ל־כּן ַל ֲאנָ ִשׁים ָכּ ֵאלֶּ ה ָתּסוּרוּ לְ ִמ ְשׁ ַמ ְﬠ ָתּם
ֲ 16א ֶשׁר ַﬠ ֵ
מוֹהם׃
וּל ָכל־פּ ֵֹﬠל ְוע ֵֹבד ְכּ ֶ
ם־א ֶתּם ְ
גַּ ַ
וּפ ְרטוּנָ טוֹס וַ ֲא ַכיְ קוֹס ִכּי
 17וַ ֲאנִ י ָשׂ ַמ ְח ִתּי ַﬠל בּוֹא ְס ֵט ָפנַ ס ָ
ת־מ ְחס ִֹרי ַתּ ְח ֵתּ ֶיכם׃
ֵה ָמּה ִמ ְלאוּ ֶא ַ
ל־כּן ְדּעוּ יְ ַקר
רוּח ֶכם יַ ְח ָדּו ַﬠ ֵ
ת־רוּחי ְו ֲ
ִ
י־הנִּ יחוּ ֶא
ְ 18ו ִכ ִ
ֵﬠ ֶרֲ אנָ ִשׁים ָכּ ֵאלֶּ ה׃
וּפ ִר ְיס ָקא
ילס ְ
ְ 19ק ִהלּוֹת ַא ְסיָ א שׁ ֲֹאלוֹת לָ ֶכם ְל ָשׁלוֹם ֲﬠ ִק ַ
ֹאמרוּ ָל ֶכם רֹב ָשׁלוֹם ַבּ ֲאדֹנֵ ינוּ׃
ם־ה ֵﬠ ָדה ֲא ֶשׁר ְבּ ֵב ָיתם י ְ
ְוגַ ָ
ָ 20ה ַא ִחים ֻכּלָּ ם שׁ ֲֹא ִלים ָל ֶכם ְל ָשׁלוֹם ַשׁ ֲאלוּ ִאישׁ ְל ֵר ֵﬠהוּ
ְל ָשׁלוֹם ִבּנְ ִשׁ ַיקת ַהקּ ֶֹדשׁ׃
ֲ 21אנִ י פּוֹלוֹס שׁ ֵֹאל ָל ֶכם ְל ָשׁלוֹם ִבּ ְכ ָתב יָ ִדי׃
יח יָ ֳח ָרם
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ת־ה ָאדוֹן יֵ ַ
ִ 22מי ֲא ֶשׁר ֵאינֶ נּוּ א ֵֹהב ֶא ָ
ָמ ַרן ֲא ָתא׃
יח ֲאדֹנֵ ינוּ ֲﬠלֵ ֶיכם׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶ 23ח ֶסד יֵ ַ
יח ָא ֵמן׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ם־כּלְּ ֶכם ְבּיֵ ַ
ְ 24ו ַא ֲה ָב ִתי ִﬠ ֻ
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יח ִבּ ְרצוֹן ֱאל ִֹהים ֲאנִ י
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח יֵ ַ
פּוֹלוֹס ְשׁ ִל ַ
ל־ﬠ ַדת ֱאל ִֹהים ְבּק ִֹרנְ תּוֹס
ימוֹתיּוֹס ָא ִחינוּ ֶא ֲ
ְו ִט ִ
דוֹשׁים ֲא ֶשׁר ְבּ ֶא ֶרץ ֲא ַכיָּ א׃
ל־ה ְקּ ִ
ל־כּ ַ
ְו ֶא ָ
שׁוּﬠ
ֶ 2ח ֶסד ְו ָשׁלוֹם ֵיִתּן ָל ֶכם ֱאל ִֹהים ָא ִבינוּ וַ ֲאדֹנֵ ינוּ יֵ ַ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח ֲא ִבי
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָ 3בּרוּ הוּא ָה ֱאל ִֹהים ֲא ִבי ֲאדֹנֵ ינוּ יֵ ַ
ָה ַר ֲח ִמים וֵ אל ֵֹהי ָכל־נֶ ָח ָמה׃
ל־צ ָרה ְו ַהנּ ֵֹתן ָלנוּ כּ ַֹח ְלנַ ֵחם ֲא ֵח ִרים
ַ 4ה ְמנַ ֵחם א ָֹתנוּ ְבּ ָכ ָ
חוּמים ֲא ֶשׁר נֻ ַח ְמנוּ ֵמ ֵאת ֱאל ִֹהים׃
ל־צ ָר ָתם ַבּ ַתּנְ ִ
ְבּ ָכ ָ
יח ֵכּן ַﬠל־יְ ֵדי
ִ 5כּי ַכּ ֲא ֶשׁר ָﬠ ְצמוּ ַמ ְכא ֵֹבינוּ ַבּ ֲﬠבוּר ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח יַ ַﬠ ְצמוּ ַהנִּ ֻח ִמים ָלנוּ׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ם־א ְפפוּ ָﬠ ֵלינוּ ָרעוֹת נ ַֹחם ְויֶ ַשׁע יֵ ְצאוּ ָל ֵכם ֵמ ֶהן
ִ 6א ָ
ְו ִאם־נִ ְמ ָצא נ ַֹחם ַא ֶתּם ֵהם ַה ְמנֻ ָח ִמים ִכּי־יִגְ ַדּל כּ ֲֹח ֶכם
ם־אנָ ְחנוּ׃
ִמ ִסּ ְבלוֹת ַה ָצּרוֹת ָה ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר נִ ְסבֹּל גַּ ֲ
שׁ־לנוּ ִתּ ְקוָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה ְבּ ַד ְﬠ ֵתּנוּ ִכּי ַכּ ֲא ֶשׁר ֵח ֶלק ָל ֶכם
ְ 7ויֶ ָ
ם־בּנֶּ ָח ָמה׃
יִהיֶ ה ָל ֶכם ֵח ֶלק גַּ ַ
ַבּ ָצּ ָרה ֵכּן ְ
ת־ה ָצּרוֹת ֲא ֶשׁר
ִ 8כּי ֵאין־נַ ְפ ֵשׁנוּ ְל ַה ְﬠ ִלים ִמ ֶכּם ַא ֵחינוּ ֶא ַ
י־כ ַשׁל
ד־מאֹד ְו ִכ ָ
ָﬠ ְברוּ ָﬠ ֵלינוּ ְבּ ַא ְסיָ א ִכּי ָכ ְבדוּ ִמ ֶמּנּוּ ַﬠ ְ
נוֹאשׁ׃
כּ ַֹח ַה ַסּ ָבּל ַﬠד ִכּי־גַ ם ְל ַחיֵּ ינוּ ָא ַמ ְרנוּ ָ
ט־מוֶ ת נִ גְ זַ ר ָﬠ ֵלינוּ
ם־ל ֵבּנוּ ֵלאמֹר ִמ ְשׁ ַפּ ָ
 9וַ ֲאנַ ְחנוּ ִד ַבּ ְרנוּ ִﬠ ִ
ם־בּאל ִֹהים ַה ְמ ַחיֶּ ה
ְל ִב ְל ִתּי נִ ְב ַטח עוֹד ְבּנַ ְפ ֵשׁנוּ ִכּי ִא ֵ
ת־ה ֵמּ ִתים׃
ֶא ַ
ן־ה ָמּוֶ ת ַה ָקּ ֶשׁה ַהזֶּ ה ִכּי ַמ ִצּיל הוּא ְולוֹ
ילנוּ ִמ ַ
ֲ 10א ֶשׁר ִה ִצּ ָ
ילנוּ עוֹד׃
הוֹח ְלנוּ ִכּי יַ ִצּ ֵ
ַ

1

1:11—1:22
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ר־לנוּ ִבּ ְת ִפלַּ ְת ֶכם ָוּבזֹאת ַר ִבּים
ם־א ֶתּם ָתּחוּשׁוּ ַל ֲﬠזָ ָ
ִ 11כּי גַּ ַ
ילת
ל־מ ְתּנַ ת ַה ֶח ֶסד ֲא ֶשׁר נָ ַתן לָ נוּ ִבּ ְת ִפ ַ
יוֹדוּ ֵלאל ִֹהים ַﬠ ַ
ַר ִבּים׃
ְ 12וזֹאת ִהיא ְת ִהלָּ ֵתנוּ ֲא ֶשׁר ִל ֵבּנוּ ְל ֵﬠדוּת ָלנוּ ִכּי ְבנִ ְקיוֹן
ַכּ ַפּיִם ְוּבנֶ ֶפשׁ זַ ָכּה ְכּ ֵלב ֱאל ִֹהים ִה ְת ַהלַּ ְכנוּ ְבּ ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ ְו ַאף
ם־בּ ֶח ֶסד
י־ב ֶק ֶרב ַמ ֲחנֵ ֶיכם ְולֹא ְב ָח ְכ ַמת ָבּ ָשׂר וָ ָדם ִכּי ִא ְ
ִכּ ְ
ֱאל ִֹהים׃
זוּל ִתי ֵאת ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם
ֹא־כ ַת ְבנוּ ֲא ֵל ֶיכם ָדּ ָבר ָ
ִ 13כּי ל ָ
ד־ה ֵקּץ׃
י־ת ִקימוּ ְד ָב ַרי ַﬠ ַ
הוֹח ְל ִתּי ִכּ ָ
ק ִֹראים ְוּמ ַקיְּ ִמים ְוגַ ם ַ
ְ 14ו ַכ ֲא ֶשׁר ָהיִינוּ ִל ְת ִהלָּ ה ַל ֲאנָ ִשׁים ִמ ֶכּם ַה ַמּ ִכּ ִירים א ָֹתנוּ
שׁוּﬠ ֲאדֹנֵ ינוּ׃
ֵכּן ַא ֶתּם ִל ְת ִהלָּ ה ָלנוּ ְבּיוֹם יֵ ַ
ת־ל ָב ִבי ָלבוֹא ֲא ֵל ֶיכם ָאז ָל ֵתת
ַ 15וּב ִבּ ָטחוֹן ַהזֶּ ה ָהיָ ה ֶא ְ
ת־חן ֵשׁנִ ית׃
ָל ֶכם ִל ְויַ ֵ
ל־מ ְקדּוֹנְ יָ א ִוּמ ַמּ ְקדּוֹנְ יָ א ָלשׁוּב
ְ 16ו ַל ֲﬠבֹר ֶדּ ֶרֲ ﬠ ֵל ֶיכם ֶא ַ
הוּדה׃
ל־א ֶרץ יְ ָ
ֲא ֵל ֶיכם ְו ַא ֶתּם ְתּ ַשׁלְּ חוּנִ י ָאז ֶא ֶ
יִיתי
ְ 17ו ַכ ֲא ֶשׁר ָהיָ ה ֵכן ֶאת־לְ ָב ִבי ֲה ִכי ָבזֹאת נִ ְמ ַהר ֵלב ָה ִ
אוֹ ֲה ִכי ָהיְ ָתה ַמ ֲח ַשׁ ְב ִתּי ְכּ ַמ ֲח ֶשׁ ֶבת ָבּ ָשׂר וָ ָדם וַ יְ ִהי ְבּ ִפי ֵהן
ְולֹא לֹא וָ ֵהן ָכּ ֶא ָחד׃
י־ד ָב ֵרנוּ ֲא ֵל ֶיכם לֹא ָהיָ ה ֵהן וָ לֹא׃
ל־אמוּנַ ת ֱאל ִֹהים ִכּ ְ
ַ 18ﬠ ֱ
יח ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ְו ִס ְלוָ נוֹס
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ן־ה ֱאל ִֹהים יֵ ַ
ִ 19כּי ֶב ָ
ימוֹתיּוֹס ָק ָראנוּ אֹתוֹ ֵבינֵ ֶיכם הוּא לֹא ָהיָ ה ֵהן וָ לֹא
ְו ִט ִ
ק־א ֶמת בּוֹ׃
ִכּי ַר ֱ
ל־ה ְב ָטחוֹת ֱאל ִֹהים ֱא ֶמת ְו ָא ֵמן ַﬠל־יָ ֵדינוּ ִל ְכבוֹד
 20וּבוֹ ָכ ַ
ֱאל ִֹהים׃
יח ִﬠ ָמּ ֶכם וַ יִּ ְמ ְשׁ ֵחנוּ
י־אל ִֹהים הוּא ֲא ֶשׁר ֲה ִק ָימנוּ ַב ָמּ ִשׁ ַ
ִ 21כּ ֱ
ְבּ ִמ ְשׁ ַחת ַק ְדשׁוּ׃
ם־היָ ה ָלנוּ ְל ַמ ְח ֶסה עֹז ְו ֶאת־רוּחוֹ נָ ַתן ְבּלִ ֵבּנוּ ְל ֵﬠ ָרבוֹן
ְ 22וגַ ָ
ָלנוּ׃
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 23וַ ֲאנִ י ֵלאל ִֹהים ֶא ְק ָרא ְל ֵﬠדוּת ִלי ִכּי ֵמ ֶח ְמלָ ִתי ֲﬠ ֵל ֶיכם
ד־ﬠ ָתּה׃
אתי ֶאל־ק ִֹרנְ תּוֹס ַﬠ ָ
ֹא־ב ִ
ל ָ
ם־רק
ל־אמוּנַ ְת ֶכם ִהנֵּ נוּ ִכּי ִא ַ
ִ 24כּי לֹא ְל ִה ְשׂ ָתּ ֵרר ַﬠ ֱ
טוּב ֶכם ֲא ֶשׁר ֶבּ ֱאמוּנָ ה ַא ֶתּם ַחיִּ ים׃
ַכּ ֲח ַב ִרים ְל ַהגְ ִדּיל ְ
ל־ל ִבּי ְל ִב ְל ִתּי שׁוּב ֲא ֵל ֶיכם עוֹד
וַ ֲאנִ י ַשׂ ְמ ִתּי ַﬠ ִ
ְבּ ִﬠ ָצּבוֹן׃
ם־אנִ י ַא ֲﬠ ִצ ְיב ֶכם ְבּ ָﬠ ְצ ִבּי ִמי ֵאפוֹא יְ ַשׂ ְמּ ֵחנִ י עוֹד
ִ 2כּי ִא ֲ
ֲה ִכי הוּא יְ ַשׂ ְמּ ֵחנִ י ֲא ֶשׁר נֶ ְﬠ ַצב ַﬠל־יָ ִדי׃
ל־ל ִבּי ְבּב ִֹאי ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם
ן־א ְת ַﬠ ֵצּב ֶא ִ
ְ 3ו ָכזֹאת ִהנֵּ ה ָכ ַת ְב ִתּי ֶפּ ֶ
הוֹח ְל ִתּי ִל ְשׂמ ַֹח ָבּ ֶכם וָ ֶא ְב ַטח ְבּ ֻכלְּ ֶכם ִכּי
ַ
ַתּ ַחת ֲא ֶשׁר
ִשׂ ְמ ָח ִתי ִהיא ִשׂ ְמ ַחת ֻכּלְּ ֶכם׃
צוּקת ֵלב ָכּ ַת ְב ִתּי ָכזֹאת ְוּב ֶשׁ ֶטף ְדּ ָמעוֹת
 4וַ ֲאנִ י ֵמרֹב יָ גוֹן ְוּמ ַ
ת־ה ַא ֲה ָבה
ם־רק ְל ַמ ַﬠן ֵתּ ְדעוּ ֶא ָ
ְולֹא ְל ַמ ַﬠן ֵתּ ָﬠ ֵצבוּ ִכּי ִא ַ
ָה ַﬠזָּ ה ֲא ֶשׁר ָא ַה ְב ִתּי ֶא ְת ֶכם׃
ם־אישׁ ִמ ֶכּם נָ ַתן ֲﬠ ָצ ֶבת לֹא ַרק א ִֹתי ְל ַב ִדּי ֶה ֱﬠ ִציב
ְ 5ו ִא ִ
ם־מ ְבּ ִלי ַא ְכ ִבּיר ִמלִּ ים ִכּ ְמ ַﬠט ֶא ְת ֶכם ֻכּלְּ ֶכם ֶה ֱﬠ ִציב׃
ִכּי ִא ִ
ַ 6אַ דּי ָל ִאישׁ ַההוּא ַהזַּ ַﬠם ֲא ֶשׁר זְ ָﬠמוּהוּ ַר ִבּים׃
ל־כּן ֵאפוֹא שׁוּבוּ ְתּנוּ ֲחנִ ינָ ה ָל ִאישׁ ַההוּא ְו ַד ְבּרוּ
ַ 7ﬠ ֵ
ל־לבּוֹ ֶפּן־יְ ֻבלַּ ע ִבּיגוֹנוֹ ִכּי ַרב הוּא׃
ַﬠ ִ
ְ 8ו ָלזֹאת ֲאנִ י שׁ ֵֹאל ֵמ ִא ְתּ ֶכם ִפּ ְקדוּ־נָ א אֹתוֹ ְבּ ַא ֲה ַב ְת ֶכם׃
יִשׁ ֶכם
י־מנַ ֶסּה ֲאנִ י לָ ַד ַﬠת ֲה ְ
ם־ל ַב ֲﬠבוּר זֹאת ָכּ ַת ְב ִתּי ִכּ ְ
ְ 9וגַ ְ
ל־מ ְצ ָתי׃
ל־כּ ִ
שׁ ְֹמ ִﬠים ֶא ָ
ם־אנִ י ִכּי ֲאנִ י
ְ 10ו ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם ִתּ ְס ְלחוּ־לוֹ ֶא ְס ַלח־לוֹ גַּ ָ
ת־א ֶשׁר ָס ַל ְח ִתּי ְל ַמ ַﬠנְ ֶכם
אוּמה ָס ַל ְח ִתּי ֶא ֲ
ם־ס ַל ְח ִתּי ְמ ָ
ִא ָ
יח׃
ִל ְפנֵ י ַה ָמּ ִשׁ ַ
מּוֹתיו׃
ֶ 11פּן־יַ ְﬠ ְק ֵבנוּ ַה ָשּׂ ָטן ִכּי לֹא־נֶ ֶﬠ ְלמוּ ִמ ֶמּנּוּ ְמזִ ָ
יח
שׁרת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־דּ ַבר ְבּ ַ
רוֹאס ַﬠ ְ
ל־ט ַ
אתי ֶא ְ
ְ 12ו ַכ ֲא ֶשׁר ָבּ ִ
ח־לי ָשׁם ַשׁ ַﬠר ַבּ ֲאדֹנֵ ינוּ׃
ֲא ֶשׁר נִ ְפ ַתּ ִ

2

2:13—3:7
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ת־טיטוֹס
אתי ָשׁם ֶא ִ
ֹא־מ ָצ ִ
רוּחי ְב ִק ְר ִבּי ִכּי ל ָ
 13לֹא־נָ ָחה ִ
ל־מ ְקדּוֹנְ יָ א׃
ָא ִחי וָ ֵא ֶפן וָ ֵא ֵלֵ מ ִא ָתּם ֶא ַ
יחנוּ
שׁוּﬠה ִב ְמ ִשׁ ֵ
נּוֹתן ָלנוּ ְת ָ
ַ 14אָ בּרוּ הוּא ָה ֱאל ִֹהים ַה ֵ
ל־מקוֹם׃
יח ַדּ ְﬠתּוֹ יַ זִּ יל ַﬠל־יָ ֵדינוּ ְבּ ָכ ָ
ָתּ ִמיד ְו ֵר ַ
יח ֵלאל ִֹהים
יח ַהנִּ יח ַֹח ָהע ֶֹלה ֵמ ֵאת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִ 15כּי ֲאנַ ְחנוּ ֵר ַ
נּשׁ ִﬠים ֵוּבין ְבּתוָֹ הא ְֹב ִדים׃
ֵבּין ְבּתוַֹ ה ָ
יח ַה ַחיִּ ים ַל ַחיִּ ים
יח ַה ָמּוֶ ת ַל ָמּוֶ ת ְו ָל ֵאלֶּ ה ֵר ַ
ָ 16ל ֵאלֶּ ה ֵר ַ
ִוּמי־הוּא נָ כוֹן ִל ְכ ֻהנָּ ה ָכזֹאת׃
ִ 17כּי ֲאנַ ְחנוּ לֹא ְכ ַר ִבּים ַהה ְֹפ ִכים ִדּ ְב ֵרי ֱאל ִֹהים ִכּי
יִשׁ ַרת ֵל ָבב ִל ְפנֵ י ֱאל ִֹהים ֵוּבאל ִֹהים ֲאנַ ְחנוּ ְמ ַד ְבּ ִרים
ם־בּ ְ
ִא ְ
יח׃
ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
י־אנוּ ֲה ֵח ֶפץ ָלנוּ
ֲהנָ ֵחל עוֹד ַה ַפּ ַﬠם ְל ַחוּ ְֹת ֶכם ִמ ָ
יצה ֲא ֵל ֶיכם אוֹ ִמ ֶכּם׃
ַכּ ֲאנָ ִשׁים ֲא ֵח ִרים ְבּ ִכ ְת ֵבי ְמ ִל ָ
ל־א ָדם ֵמ ִבין
ל־ל ֵבּנוּ ֲא ֶשׁר ָכּ ָ
רוּתה ַﬠ ִ
ַ 2א ֶתּם ִאגַּ ְר ֵתּנוּ ֲח ָ
ְוק ֵֹרא ָבהּ׃
רוּכה
יח ֲﬠ ָ
מוּד ַﬠת זֹאת ִכּי ַא ֶתּם ִאגֶּ ֶרת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַ 3כּ ֲא ֶשׁר ַ
רוּח ֱאל ִֹהים ַחיִּ ים
ם־בּ ַ
תוּבה לֹא ִב ְדיוֹ ִכּי ִא ְ
ַﬠל־יָ ֵדינוּ ְוּכ ָ
ל־לחוֹת ֵלב ָבּ ָשׂר׃
ם־ﬠ ֻ
ל־לחוֹת ֲא ָבנִ ים ִכּי ִא ַ
לֹא ַﬠ ֻ
יחנוּ׃
שׁ־לנוּ ֵבּאל ִֹהים ַﬠל־יְ ֵדי ְמ ִשׁ ֵ
ִ 4וּב ָטּחוֹן ַרב ָכּזֶ ה יֶ ָ
ל־רוּחנוּ
ֵ
ל־דּ ָבר ְכּ ִפי ָהע ֶֹלה ַﬠ
 5לֹא ִכי כּ ַֹח ָלנוּ ְל ַקיֵּ ם ָכּ ָ
ִכּי ִאם־כּ ֵֹחנוּ ֵמ ֵאת ָה ֱאל ִֹהים׃
ֲ 6א ֶשׁר גַּ ם־כּ ַֹח נָ ַתן ָלנוּ ִל ְהיוֹת כּ ֲֹהנֵ י ְב ִרית ַה ֲח ָד ָשׁה לֹא
רוּח
י־האוֹת ֵמ ִמית ְו ָה ַ
רוּח ִכּ ָ
ם־ל ִפי ָה ַ
ְל ִפי ָהא ִֹתיּוֹת ִכּי ִא ְ
ְמ ַחיֶּ ה׃
רוּתה ְבּא ִֹתיּוֹת
ם־ה ְכּ ֻהנָּ ה ֲא ֶשׁר ָמוֶ ת ָבּהּ וַ ֲא ֶשׁר ֲח ָ
ְ 7ו ִא ַ
יִשׂ ָר ֵאל
ד־כּי לֹא יָ ְכלוּ ְבנֵ י ְ
ל־ה ֲא ָבנִ ים ָמ ְל ָאה ָכבוֹד ַﬠ ִ
ַﬠ ָ
משׁה ִמ ְפּנֵ י אוֹר ָפּנָ יו ֲא ֶשׁר לֹא יַ ֲﬠמֹד
ל־פּנֵ י ֶ
ְל ַה ִבּיט ֶא ְ
ָלנֶ ַצח׃

3
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רוּח׃
ַ 8אף ִכּי יָ ֲא ָתה ָכבוֹד ִל ְכ ֻהנָּ ה ֲא ֶשׁר ָבּהּ ַחיֵּ י ַ
תוֹר ָתהּ ִדּין ֲהלֹא ִת ָכּ ֵבד
ם־תּ ָכּ ֵבד ַה ְכּ ֻהנָּ ה ֲא ֶשׁר ָ
ְ 9ו ִא ִ
תוֹר ָתהּ ְבּ ָכבוֹד ִמ ְשׁנֶ ה׃
ַה ְכּ ֻהנָּ ה ֲא ֶשׁר ָצ ְד ָקה ָ
ִ 10כּי ַב ֶמּה נֶ ְח ָשׁב ְכּבוֹד ַה ְכּ ֻהנָּ ה ָה ִראשֹׁנָ ה נֶ גֶ ד ֵﬠ ֶר
ר־להּ יֶ ֶתר ְשׂ ֵאת׃
ַה ְכּ ֻהנָּ ה ֲא ֶשׁ ָ
בוּדה ִהיא ַאף ִכּי־זֹאת ָהע ֶֹמ ֶדת
ת־חלוֹף ְכּ ָ
ם־בּ ֲ
ְ 11ו ִא ַ
ָלנֶ ַצח׃
יﬠ ָﬠ ָתק׃
ל־כּן ִבּ ְהיוֹת ָלנוּ ִתּ ְקוָ ה ָכזֹאת ִפּינוּ יַ ִבּ ַ
ַ 12ﬠ ֵ
יִשׂ ָר ֵאל לֹא
ל־פּנָ יו ְוּבנֵ י ְ
משׁה ֲא ֶשׁר נָ ַתן ַמ ְסוֶ ה ַﬠ ָ
ְ 13ולֹא ְכּ ֶ
ד־ק ָצּהּ׃
תּוֹרתוֹ ַה ָבּ ָאה ַﬠ ִ
ל־תּ ְכ ִלית ָ
יָ ְכלוּ ְל ִה ְתבּוֹנֵ ן ֶא ַ
יִק ְראוּן ִדּ ְב ֵרי
ד־היּוֹם ַהזֶּ ה ַכּ ֲא ֶשׁר ְ
ִ 14כּי ָכּ ֵבד ִל ָבּם ְו ַﬠ ַ
יהם ִכּי לֹא
ַה ְבּ ִרית ַהיְ ָשׁנָ ה עוֹד ַה ַמּ ְסוֶ ה ַההוּא ְלנֶ גֶ ד ֵﬠינֵ ֶ
יח׃
יָ סוּר ִבּ ְל ִתּי ַב ָמּ ִשׁ ַ
ל־ל ָבּם
משׁה ְו ַה ַמּ ְסוֶ ה ְכּ ִמ ְכ ֶסה ַﬠ ִ
תוֹרת ֶ
ֵ 15הם יֶ ְהגּוּן ְבּ ַ
ד־היּוֹם ַהזֶּ ה׃
ַﬠ ַ
יוּסר׃
ל־ה ָאדוֹן ָאז ַה ַמּ ְסוֶ ה ָ
יִשׂ ָר ֵאל ֶא ָ
ַ 16אַ כּ ֲא ֶשׁר יָ שׁוּב ְ
רוּח ֲאדֹנֵ ינוּ ָח ְפ ִשׁי
רוּח ִוּמי ֲא ֶשׁר־בּוֹ ַ
 17וַ ֲאדֹנֵ ינוּ הוּא ָה ַ
הוּא׃
ל־פּנֵ ינוּ ר ִֹאים ְכּבוֹד ֲאדֹנֵ ינוּ
 18וַ ֲאנַ ְחנוּ ֻכלָּ נוּ ְבּ ִלי ִמ ְכ ֶסה ַﬠ ָ
מוּצק ְו ַצ ְל ֵמנוּ יְ ֻשׁנֶּ ה ְיִד ֶמה ַל ֶצּ ֶלם ַההוּא ְויַ ֲﬠלֶ ה
ְכּמוֹ ִב ְר ִאי ָ
רוּח׃
ל־כּבוֹד ִמלִּ ְפנֵ י ֲאדוֹן ָה ַ
ִמ ָכּבוֹד ֶא ָ

4

ל־כּן ִבּ ְהיוֹת ָלנוּ ְכּ ֻהנָּ ה ָכזֹאת ְבּ ֶח ֶסד ֵאל לֹא נֵ ַחת
ַﬠ ֵ
ִמ ְפּנֵ י־כֹל׃
יהן נִ ְר ָחק ְבּ ִﬠ ְקּבוֹת ָﬠ ְק ָבה
ִ 2מנִּ ְס ָתּרוֹת ַה ְמּ ִבישׁוֹת ְפּנֵ י ַב ֲﬠ ֵל ֶ
ם־לגַ לּוֹת
ל־דּ ַבר ָה ֱאל ִֹהים לֹא נִ ְטפֹּל ֶשׁ ֶקר ִכּי ִא ְ
לֹא נֵ ֵלְ ו ַﬠ ְ
ל־בּנֵ י ָא ָדם
ת־ה ֱא ֶמת ָבּאנוּ ְוּבזֹאת נָ ִפיק ָרצוֹן ִמלֵּ ב ָכּ ְ
ֶא ָ
ִל ְפנֵ י ֱאל ִֹהים׃

4:3—4:15
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יה ַה ַמּ ְסוֶ ה הוּא ַרק
ל־פּנֶ ָ
שׁר ֵתנוּ ַמ ְסוֶ ה ַﬠ ָ
ם־בּ ָ
ְ 3ו ִאם גַּ ְ
ְל ֵﬠינֵ י ָהא ְֹב ִדים׃
עוֹלם ַהזֶּ ה ֵﬠינֵ י ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר לֹא ֵא ֻמן
ֲ 4א ֶשׁר ִﬠוֵּ ר ֱאל ֵֹהי ָה ָ
יח ֲא ֶשׁר
שׁרת ַה ָמּ ִשׁ ַ
יהם אוֹר ְכּבוֹד ְבּ ַ
ָבּם ְל ִב ְל ִתּי יִגַּ הּ ֲﬠ ֵל ֶ
הוּא ֶצ ֶלם ָה ֱאל ִֹהים׃
ֹאמר ִכּי הוּא
יח נ ַ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ם־ﬠל־יֵ ַ
ִ 5כּי לֹא ָﬠלֵ ינוּ ִכּי ִא ַ
וּל ַמ ֲﬠנוֹ ֲאנַ ְחנוּ ַﬠ ְב ֵד ֶיכם׃
ָה ָאדוֹן ְ
יּוֹפע אוֹר ֵמא ֶֹפל הוּא ִה ְדלִ יק
ִ 6כּי ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ָא ַמר וַ ַ
שׁוּﬠ
נֵ רוֹ ְבּ ַח ְד ֵרי ִל ֵבּנוּ ְל ָה ִפיץ אוֹר ַדּ ַﬠת ְכּבוֹדוֹ ִבּ ְפנֵ י יֵ ַ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
אוֹצר ַהזֶּ ה ָלנוּ ִבּ ְכ ִלי ָח ֶרשׂ ְל ַמ ַﬠן ֵתּת יֶ ֶתר עֹז ֵלאל ִֹהים
ְ 7ו ָה ָ
ְולֹא ָלנוּ׃
צוּצים נְ ֻב ִכים ְולֹא
ל־ﬠ ֶבר ַא לֹא ְר ִ
 8נִ ְל ָח ִצים ֲאנַ ְחנוּ ִמ ָכּ ֵ
נוֹא ִשׁים׃
ָ
 9נִ ְר ָדּ ִפים ְולֹא נֶ ֱﬠזָ ִבים נִ ָדּ ִחים ְולֹא א ְֹב ִדים׃
שׁוּﬠ נ ְֹשׂ ִאים ֲאנַ ְחנוּ ָתּ ִמיד ְבּנַ ְפ ֵשׁנוּ
ְ 10ו ֶאת־מוֹת ָה ָאדוֹן יֵ ַ
ם־חיָּ יו׃
ְל ַמ ַﬠן יִגָּ לוּ ְבנַ ְפ ֵשׁנוּ גַּ ַ
שׁוּﬠ
ִ 11כּי נְ תוּנִ ים ֲאנַ ְחנוּ ַל ָמּוֶ ת ָכּל־יְ ֵמי ַחיֵּ ינוּ ַבּ ֲﬠבוּר יֵ ַ
שׁוּﬠ ִבּ ְב ָשׂ ֵרנוּ ָבּ ָשׂר ָכּלֶ ה׃
ם־חיֵּ י יֵ ַ
ְל ַמ ַﬠן יִגָּ לוּ גַ ַ
ְ 12וּב ֵכן ַכּ ֲא ֶשׁר ָﬠ ֵלינוּ גָּ ַדל כּ ַֹח ַה ָמּוֶ ת ֵכּן ֲﬠ ֵל ֶיכם כּ ַֹח
ַה ַחיִּ ים׃
רוּח ָה ֱאמוּנָ ה ַההוּא ַכּ ָדּ ָבר ַה ָכּתוּב
ַ 13אִ בּ ְהיוֹת ָבּנוּ ַ
י־א ַד ֵבּר ָל ֵכן ַמ ֲא ִמינִ ים ֲאנַ ְחנוּ וְ גַ ם־נְ ַד ֵבּ ָרה׃
ֶה ֱא ַמנְ ִתּי ִכּ ֲ
שׁוּﬠ הוּא
ת־ה ָאדוֹן יֵ ַ
ַ 14א ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר יָ ַד ְﬠנוּ ִכּי ַה ֵמּ ִקים ֶא ָ
שׁוּﬠ ְוגַ ם־יַ ֲﬠ ִמ ֵידנוּ ִﬠ ָמּ ֶכם ְל ָפנָ יו׃
גַּ ם־יָ ִקים א ָֹתנוּ ַﬠל־יַ ד יֵ ַ
יוֹסיפוּ ַר ִבּים ְלהוֹדוֹת
בוּר ֶכם ְל ַמ ַﬠן ִ
ל־אלֶּ ה ַבּ ֲﬠ ְ
ְ 15ו ָכ ֵ
ִל ְכבוֹד ָה ֱאל ִֹהים רֹב ַח ְסדּוֹ׃
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ם־ה ָא ָדם
ל־כּן ֵאפוֹא לֹא נֵ ַחת ִמ ְפּנֵ י־כֹל ַאף ִא ָ
ְ 16ו ַﬠ ֵ
ַה ִחיצוֹן נָ ַמק ָבּנוּ ִהנֵּ ה ָה ָא ָדם ַה ְפּנִ ִימי יַ ֲח ִליף כּ ַֹח יוֹם יוֹם׃
ן־לנוּ
ִ 17כּי ָﬠנְ יֵ נוּ ֲא ֶשׁר ַקל הוּא ְוע ֵֹבר ְכּ ָרגַ ע עֹז נֶ ַצח ֶיִתּ ָ
ָכּבוֹד ְמאֹד נַ ֲﬠ ָלה׃
ם־ל ֲא ֶשׁר
ִ 18כּי לֹא ִל ְד ָב ִרים ַהנִּ ְר ִאים ָאנוּ ְמ ַצ ִפּים ִכּי ִא ַ
רוּצים וַ ֲא ֶשׁר ֵאינָ ם
ֵאינָ ם נִ ְר ִאים ִכּי ַהנִּ ְר ִאים ְליָ ִמים ֲח ִ
ד־עוֹל ֵמי ַﬠד׃
ְ
נִ ְר ִאים ַﬠ
ִכּי יָ ַד ְﬠנוּ ִאם יֵ ָה ֵרס ֵבּית ח ֶֹמר א ֶֹהל נַ ְפ ֵשׁנוּ יֻ ַתּן ָלנוּ
ַבּיִת ֵמ ֵאת ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ֵאינֶ נּוּ ָבנוּי ְבּיָ ַדיִם ִכּי ֵבּית
עוֹלם הוּא ַבּ ָמּרוֹם׃
ָ
ִ 2כּי פֹה ְבּ ָב ֵתּי ַהנֶּ ֶפשׁ נֶ ֱאנָ ִחים ֲאנָ ְחנוּ ְושׁ ֲֹא ִפים ְל ִה ְתלוֹנֵ ן
ְבּ ֵצל ַה ָמּעוֹן ָה ֶﬠ ְליוֹן׃
ְ 3ו ִאם נִ ְתלוֹנֵ ן ָשׁם לֹא נִ ְהיֶ ה עוֹד ְכּ ֵﬠ ֻיר ִמּים ִמ ְבּלִ י ַמ ְח ֶסה׃
גּוֹרר פֹּה ְבּ ָב ֵתּי ַהנֶּ ֶפשׁ ֲאנַ ְחנוּ ְמ ֻס ָבּ ִלים
ִ 4כּי ָכל־עוֹד נִ ְת ֵ
יצ ֵתנוּ ֲאנַ ְחנוּ ִמ ְת ַאוִּ ים ִכּי
ְונֶ ֱאנָ ִקים וְ לֹא ַל ֲח ִל ַיפת ֲח ִל ָ
מוֹ־ה ַחיִּ ים׃
ם־ל ְהיוֹת ְמ ֻל ָבּ ִשׁים ְל ַב ֲﬠבוּר יְ ֻבלַּ ע ַה ָמּוֶ ת ְבּ ַ
ִא ִ
ְ 5ו ָה ֱאל ִֹהים הוּא ֲא ֶשׁר ֲה ִכינָ נוּ ְל ָכל־זֹאת ְו ֶאת־רוּחוֹ נָ ַתן
ְל ֵﬠ ָרבוֹן ָלנוּ׃
מוּכים ָתּ ִמיד ְוגַ ם־י ְֹד ִﬠים ִכּי ָכל־עוֹד
ְ 6וּבזֹאת ֲאנַ ְחנוּ ְס ִ
ֲא ֶשׁר נִ ְשׁכֹּן ַבּגְּ ִויָּ ה נִ ְשׁכֹּן ְכּמוֹ ג ִֹלים ֵמ ַﬠל ְפּנֵ י ָה ָאדוֹן׃
ִ 7כּי ָב ֱאמוּנָ ה ָאנוּ הֹלְ ִכים ְולֹא ְל ַמ ְר ֵאה ֵﬠינָ יִם׃
ל־מי ְל ִה ָסּ ֵמְ ו ַת ֲאוַ ת ִל ֵבּנוּ גְ ד ָֹלה ְל ַה ְר ִחיק
שׁ־לנוּ ַﬠ ִ
ְ 8ויֶ ָ
וּל ִה ְתלוֹנֵ ן ְבּ ֵצל ָה ָאדוֹן׃
ן־הגְּ ִויָּ ה ְ
נְ דֹד ִמ ַ
אוֹ־מ ָרחוֹק ִל ְהיוֹת לוֹ
ֵ
ם־מ ָקּרוֹב
ל־כּן נִ ְת ַא ֵמּץ ִא ִ
ַ 9ﬠ ֵ
ְל ָרצוֹן׃
יח
ִ 10כּי ֻכלָּ נוּ ִמ ְת ַﬠ ְתּ ִדים ַל ֲﬠמֹד ִל ְפנֵ י ִכ ֵסּא ִמ ְשׁ ַפּט ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָל ַק ַחת ִאישׁ ִאישׁ ְכּ ַמ ֲﬠ ֵשׂהוּ ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה ְבּעוֹדוֹ ִבּ ְב ָשׂרוֹ
ם־רע׃
ִאם־טוֹב ְו ִא ָ

5
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ת־בּנֵ י
ְ 11ו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ְיִר ַאת יְ הוָֹה ְלנֶ גֶ ד ֵﬠינֵ ינוּ נְ ַפ ֶתּה ֶא ְ
יִשׁ ַרת ְל ָב ֵבנוּ יְ ֻד ִﬠים ֲאנַ ְחנוּ ֵלאל ִֹהים
ָה ָא ָדם ְל ְיִר ָאה אֹתוֹ ְוּב ְ
ם־ל ֶכם׃
ילה ִכי ֵכן יְ ֻד ִﬠים ֲאנַ ְחנוּ גַּ ָ
אוֹח ָ
ִ
רוֹמם נַ ְפ ֵשׁנוּ ִל ְפנֵ ֶיכם עוֹד ַה ָפּ ַﬠם
ְ 12ולֹא ָבאנוּ ְבזֹאת לְ ֵ
ם־ל ִשׂים ָל ֶכם יָ ַדיִם ְל ִה ְת ָפּ ֵאר ָבּנוּ ְו ָל ֵתת לָ ֶכם ִפּ ְתחוֹן
ִכּי ִא ָ
אוּמה׃
ֶפּה נֶ גֶ ד ַה ִמּ ְת ָפּ ֲא ִרים ָל ֵﬠינַ יִם ְו ַללֵּ ָבב ֵאין ְמ ָ
תּוֹל ִלים ֵכּן ָהיִינוּ ֵלאל ִֹהים ְו ִאם
ְ 13ו ַאף ִאם־נֶ ְח ַשׁ ְבנוּ ְכ ִמ ְשׁ ְ
ִכּ ְמ ֻח ָכּ ִמים ֵכּן ָהיִינוּ ָל ֶכם׃
הוֹציא ִמ ְשׁ ָפּט ָכּזֶ ה
יח ָחזְ ָקה ָﬠ ֵלינוּ ְל ִ
י־א ֲה ַבת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִ 14כּ ַ
ם־א ָחד ֵמת ְבּ ַﬠד ֻכּלָּ ם ָאז ֻכּלָּ ם ְכּ ֵמ ִתים נֶ ְח ָשׁבוּ׃
ִא ֶ
יִחיוּ ֻכלָּ מוֹ לֹא ְלנַ ְפ ָשׁם ִכּי
ְ 15והוּא ֵמת ְבּ ַﬠד ֻכּלָּ ם ְל ַמ ַﬠן ְ
ִאם־לוֹ ֲא ֶשׁר ֵמת ְו ָקם ַבּ ֲﬠ ָדם׃
ל־כּן ֵמ ַﬠ ָתּה לֹא־נֵ ַדע עוֹד ִאישׁ ְל ִפי ְב ָשׂרוֹ ְו ַאף
ַ 16ﬠ ֵ
יח ִאם־יְ ַד ֲﬠנֻ הוּ ְל ִפי ְבּ ָשׂרוֹ לֹא־נֵ ָד ֵﬠהוּ עוֹד ָﬠ ָתּה׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
יאה ֲח ָד ָשׁה הוּא ַק ְדמֹנִ יּוֹת ָח ְלפוּ
יח ְבּ ִר ָ
ִ 17כּי ִמי ַל ָמּ ִשׁ ַ
ְו ִהנֵּ ה ַהכֹּל ָח ָדשׁ הוּא׃
ְ 18ו ָכל־זֹאת ִמיַּ ד ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר נְ ָתנָ נוּ ְל ִה ְת ַרצּוֹת ֵאלָ יו
יחה ַהזֹּאת ָשׂם ָﬠ ֵלינוּ׃
יח וַ ֲﬠב ַֹדת ַה ְסּ ִל ָ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְבּיֵ ַ
עוֹלם
יח ִל ְסל ַֹח ִל ְבנֵ י ָה ָ
ִ 19כּי ֵהן ֱאל ִֹהים ָהיָ ה ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
יחה ַהזֹּאת
תוֹרת ַה ְסּ ִל ָ
יהם ְו ַ
ֹאת ֶ
ת־חטּ ֵ
ֹא־לזְ כֹּר לָ ֶהם ֶא ַ
ְול ִ
ִה ְפ ִקיד ְבּיָ ֵדינוּ׃
ם־אל ִֹהים
יח ֲאנָ ְחנוּ ְכּמוֹ ִא ֱ
יצי ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 20ו ִאם ֵכּן ֵאפוֹא ְמ ִל ֵ
ת־פּנֵ ֶיכם ְבּ ֵשׁם
ל־פּינוּ ֲאנַ ְחנוּ ְמ ַחלִּ ים ֶא ְ
ִמ ְת ַחנֵּ ן ֲא ֵל ֶיכם ַﬠ ִ
ל־ה ֱאל ִֹהים׃
יח ִה ְת ַרצּוּ־נָ א ֶא ָ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
 21הוּא ֲא ֶשׁר לֹא־יָ ַדע ַח ָטּאת אֹתוֹ ָﬠ ָשׂה לְ ַח ָטּאת ַבּ ֲﬠ ֵדנוּ
ְל ַמ ַﬠן נִ ְהיֶ ה ֲאנַ ְחנוּ בוֹ ְל ִצ ְד ַקת ֱאל ִֹהים׃
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אכתּוֹ ְמ ַב ְק ִשׁים ִמ ֶכּם ַאל־נָ א
וַ ֲאנַ ְחנוּ ְכּע ִֹשׂים ִﬠמּוֹ ִבּ ְמ ַל ְ
ד־אל ָל ִריק׃
ִת ְשׂאוּ ֶח ֶס ֵ
שׁוּﬠה ֲﬠזַ ְר ִתּי
ִ 2כּי הוּא א ֵֹמר ְבּ ֵﬠת ָרצוֹן ֲﬠנִ ִיתיְ וּביוֹם יְ ָ
שׁוּﬠה׃
ִהנֵ ה ַﬠ ָתּה ֵﬠת ָרצוֹן ִהנֵּ ה ַﬠ ָתּה יוֹם יְ ָ
ן־תּ ָח ֵשׁב ֲﬠב ָֹד ֵתנוּ ְל ִשׁ ְמ ָצה׃
ְ 3ולֹא נִ ֵתּן ִמ ְכשֹׁל ִל ְפנֵ י־כֹל ֶפּ ֵ
י־אל
ל־מ ֲﬠ ָמד נַ ֲﬠמֹד ְל ֵﬠינֵ י ָהר ִֹאים ִכּ ְמ ָשׁ ְר ֵת ֵ
אוּלם ְבּ ָכ ַ
ָ
4
רוּח ְבּ ַל ַחץ ְבּ ָמצוֹק ְוּבח ֶֹסר כֹּל׃
ְבּרֹב ע ֶֹצר ַ
י־שׁנָ ה
ְ 5בּ ַמ ֲה ֻלמּוֹת ְבּ ָב ֵתּי ְכ ָל ִאים ִבּ ְמהוּמוֹת ִבּ ְתלָ אוֹת ִבּ ְב ִל ֵ
ַבּלַּ יְ ָלה ְוּב ִה ְת ַﬠנּוֹת ַבּיּוֹם׃
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ
רוּח ַבּ ֲחנִ ינָ ה ְבּ ַ
ְ 6בּבֹר ֵלב ְבּאוֹר ַה ַדּ ַﬠת ְוּבא ֶֹרַ 
ְוּב ַא ֲה ָבה ְבּלֹא ֵלב וָ ֵלב׃
בוּרת ֱאל ִֹהים ִוּב ְכלִ י נֵ ֶשׁק ַה ְצּ ָד ָקה ִמיָּ ִמין
ברי ֱא ֶמת ִבּגְ ַ
ְ 7בּ ִד ֵ
ִוּמ ְשּׂמֹאל׃
ְ 8בּ ָכבוֹד ְוּב ָקלוֹן ְבּ ִד ָבּה ָר ָﬠה ְוּב ֵשׁ ַמע ְתּ ִהלָּ ה ְכּ ַמ ְת ִﬠים
ְונֶ ֱא ָמנִ ים׃
י־שׁם ְו ַאנְ ֵשׁי ֵשׁם ְכּ ֵמ ִתים ְו ִהנֵּ ה ֲאנַ ְחנוּ ַחיִּ ים
ִ 9כּ ְבנֵ י ְב ִל ֵ
מוּמ ִתים׃
ְכּ ֻמ ִכּים ְולֹא ָ
וּשׂ ֵמ ִחים ָתּ ִמיד ְכּ ָר ִשׁים ַוּמ ֲﬠ ִשׁ ֵירי ַר ִבּים ְכּ ֵאין
ְ 10כּנֶ ֱﬠ ָצ ִבים ְ
אוּמה ְויֵ שׁ ָל ֶהם כֹּל׃
ָל ֶהם ְמ ָ
יוֹשׁ ֵבי ק ִֹרנְ תּוֹס ִפּינוּ ָפ ַת ְחנוּ ָל ֶכם ַאף ִל ֵבּנוּ ָר ָחב׃
ְ 11ו ַא ֶתּם ְ
ֹא־צר הוּא ֵמ ָה ִכיל ֶא ְת ֶכם ַאֵ מ ֵﬠ ֶיכם ְו ַר ֲח ֵמ ֶיכם ָצרוּ
 12ל ַ
ֵמ ָה ִכיל א ָֹתנוּ׃
ל־בּנִ ים ֲאנִ י ְמ ַד ֵבּר ָה ִשׁיבוּ גְ מוּל ְו ַה ְר ִחיבוּ
 13וַ ֲאנִ י ְכּמוֹ ֶא ָ
ם־א ֶתּם׃
ִל ְבּ ֶכם גַּ ַ
ל־תּ ָצּ ְמדוּ ִל ְמ ָה ְר ֵסי ֱאמוּנָ ה ִל ְמשִֹׁ ﬠ ָמּם ְבּעֹל ֶא ָחד
ַ 14א ִ
ִכּי ַמה ַא ֲחוָ ה ֵבּין ֶצ ֶדק ָל ֶר ַשׁע ַוּמה ְבּ ִרית ֵבּין אוֹר ַלח ֶֹשׁ׃
יח ִל ְב ִליָּ ַﬠל אוֹ ֶמה ֵח ֶלק ְלשׁ ֵֹמר
יִשׁוֶ ה ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַ 15בּ ֶמּה ְ
ם־מ ָה ֵרס ֱאמוּנָ ה׃
ֱאמוּנָ ה ִﬠ ְ

6
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י־אנַ ְחנוּ ֵה ַיכל
ם־א ִלילִ ים ִכּ ֲ
ה־קּ ֶשׁר ְל ֵה ַיכל ֱאל ִֹהים ִﬠ ֱ
ַ 16מ ֶ
תוֹכם
ֱאל ִֹהים ַחיִּ ים ַכּ ֲא ֶשׁר ָא ַמר ָה ֱאל ִֹהים וְ ָשׁ ַכנְ ִתּי ְב ָ
יִהיוּ־לִ י
יִיתי ָל ֶהם ֵלאל ִֹהים ְו ֵהם ְ
תוֹכם ְו ָה ִ
ְו ִה ְת ַהלַּ ְכ ִתּי ְב ָ
ְל ָﬠם׃
ל־תּגָּ עוּ
תּוֹכם ְו ִה ָבּרוּ נְ ֻאם־יְ הוָֹה ְו ָט ֵמא ַא ִ
ל־כּן ְצאוּ ִמ ָ
ַ 17ﬠ ֵ
וַ ֲאנִ י ֲא ַק ֵבּל ֶא ְת ֶכם׃
וּל ָבנוֹת
יוּ־לי ְל ָבנִ ים ְ
יִיתי ָל ֶכם לְ ָאב ְו ַא ֶתּם ִתּ ְה ִ
ְ 18ו ָה ִ
נְ ֻאם־יְ הוָֹה ְצ ָבאוֹת׃

7

ָל ֵכן יְ ִד ִידים ִבּ ְהיוֹת ָלנוּ ַה ְב ָטחוֹת ֵאלֶּ ה נְ ַט ֵהר
רוּח וְ נַ ֲﬠ ֶלה ַבקּ ֶֹדשׁ ְבּ ְיִר ַאת
ל־ט ְמ ַאת ָבּ ָשׂר וָ ַ
נַ ְפ ֵשׁנוּ ִמ ָכּ ֻ
ֱאל ִֹהים׃
ָ 2שׂאוּנוּ־נָ א לֹא ָﬠ ַשׁ ְקנוּ לֹא ִח ַבּ ְלנוּ ְולֹא ָﬠ ַק ְבנוּ ִאישׁ׃
ְ 3ולֹא ְל ַה ֲא ִשׁ ְימ ֶכם ֲאנִ י ְמ ַד ֵבּר ִכּי ֲהלֹא ִק ַדּ ְמ ִתּי ֵלאמֹר ִכּי
ם־בּ ַחיִּ ים׃
ם־בּ ָמּוֶ ת גַּ ַ
מוּרים ַא ֶתּם ְבּלִ ֵבּנוּ גַּ ַ
ְשׁ ִ
ד־מאֹד
ֲ 4א ֶר ֶשׁת ְשׂ ָפ ַתי נִ ְמ ְר ָצה ֲא ֵל ֶיכם ְו ֶא ְת ָפּ ֵאר ָבּ ֶכם ַﬠ ְ
אתי נ ַֹחם ְו ֵדי ְשׂ ָמחוֹת ָשׂ ָב ְﬠ ִתּי׃
ל־צ ָר ֵתנוּ ָמ ֵל ִ
ְוּב ָכ ָ
ֹא־היָ ה ָשׁלוֹם ִבּ ְב ָשׂ ֵרנוּ ִכּי
ִ 5כּי ְבּב ֵֹאנוּ ַמ ְקדּוֹנְ יָ א ל ָ
ל־ﬠ ֶבר ִמחוּץ ֶח ֶרב ֵוּמ ֲח ָד ִרים ֵא ָימה׃
ם־צ ָרה ִמ ָכּ ֵ
ִא ָ
פוּפים ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ָס ַמָ לנוּ ְבּיַ ד ִטיטוֹס
ַ 6א ז ֵֹקף ְכּ ִ
ְבּבֹאוֹ׃
חוּמים ֲא ֶשׁר
ְ 7ולֹא ְבּבֹאוֹ ִבּ ְל ָבד ִכּי ִאם־גַּ ם ְבּ ַתנְ ִ
ת־ח ֶשׁק לִ ְבּ ֶכם ֶאת־יְ גוֹנְ ֶכם
ָמ ָצא ֵבינֵ ֶיכם ְבּ ַהגִּ ידוֹ ָלנוּ ֶא ֵ
הוֹסיף ִשׂ ְמ ָחה ְבּלִ ִבּי׃
ל־כּן ִ
ת־קנְ ַא ְת ֶכם ִלי ֲא ֶשׁר ַﬠ ֵ
ְו ֶא ִ
ם־ה ֱﬠ ַצ ְב ִתּי ֶא ְת ֶכם ְבּ ִאגַּ ְר ִתּי לֹא ֶאנָּ ֵחם ַﬠ ָתּה ַאף
ְ 8ו ִאם גַּ ֶ
י־ה ִאגֶּ ֶרת ַה ִהיא ֶה ֱﬠ ִצ ָיבה ֶא ְת ֶכם
ִכּי־נִ ַח ְמ ִתּי ָאז ִבּ ְרא ִֹתי ִכּ ָ
ִלזְ ָמן ָמה׃
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ל־ﬠ ְצ ְבּ ֶכם
ם־ﬠ ָ
ל־ﬠ ְצ ְבּ ֶכם ִכּי ִא ַ
ְ 9ו ַﬠ ָתּה ֲאנִ י ָשׂ ֵמ ַח לֹא ַﬠ ָ
שׁוּבה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר נֶ ֱﬠ ַצ ְב ֶתּם ְל ִפי ְרצוֹן ֱאל ִֹהים ִל ְבלִ י
ִל ְת ָ
ֱהיוֹת ָל ֶכם ָכּל־נֶ זֶ ק ַﬠל־יָ ֵדנוּ׃
שׁוּﬠה
שׁוּבה ְו ִל ְת ָ
מוֹליִ ל ְת ָ
ִ 10כּי ָהע ֶֹצב ְל ִפי ְרצוֹן ֱאל ִֹהים ִ
עוֹלם
י־ד ֶרָ ה ָ
ֲא ֶשׁר ַﬠל־זֹאת לֹא יִנָּ ֵחם ִאישׁ ַא ע ֶֹצב ְל ִפ ֶ
יוֹלי לַ ָמּוֶ ת׃
ִ
עוֹרר
ֲ 11הלֹא ִת ְראוּ ְפ ִרי ָﬠ ְצ ְבּ ֶכם ֲא ֶשׁר ִכּ ְרצוֹן ֱאל ִֹהים ִכּי ֵ
ל־דּ ָב ֵרינוּ ַאף ְל ִה ְצ ַט ֵדּק וְ ַאף ְל ִה ְת ַק ֵצּף ַאף
ֶא ְת ֶכם ִל ְשׁקֹד ַﬠ ְ
הוֹכ ְח ֶתּם
ְל ְיִר ָאה ְו ַאף ְל ַא ֲה ָבה ַאף ְל ִקנְ ָאה ְו ַאף ִלנְ ָק ָמה ַ
יִיתם ִמכֹּל וָ כֹל ָבּ ִﬠנְ יָ ן ַההוּא׃
ִכּי־נְ ִקיִּ ים ֱה ֶ
ל־כּן ַכּ ֲא ֶשׁר ָכּ ַת ְב ִתּי ֲא ֵל ֶיכם לֹא ָכ ַת ְב ִתּי ַבּ ֲﬠבוּר
ְ 12ו ַﬠ ֵ
ת־ה ָר ָﬠה ְולֹא ַבּ ֲﬠבוּר זֶ ה ֲא ֶשׁר ָס ַבל
זֶ ה ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה ֶא ָ
ם־בּ ֲﬠבוּר ַה ְרא ְֹת ֶכם ַכּ ָמּה ַא ֶתּם ֲח ֵר ִדים
ת־ה ָר ָﬠה ִכּי ִא ַ
ֶא ָ
ָﬠ ֵלינוּ ִל ְפנֵ י ָה ֱאל ִֹהים׃
חוּמים יְ ַשׁ ַﬠ ְשׁעוּ נַ ְפ ֵשׁנוּ ְבּ ַתנְ חוּמ ֵֹת ֶיכם
ַ 13וּב ֲﬠבוּר־זֹאת ַתּנְ ִ
ְורֹב ְשׂ ָמחוֹת ָשׂ ַב ְﬠנוּ ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ִטיטוֹס ֲא ֶשׁר ֻכּלְּ ֶכם יַ ְח ָדּו
ֵהנַּ ְח ֶתּם ֶאת־רוּחוֹ׃
 14וַ ֲאנִ י לֹא ֵאבוֹשׁ ֵמ ֲא ֶשׁר ִהלַּ ְל ִתּ ֶיכם ְל ָפנָ יו ִכּי ַכּ ֲא ֶשׁר
הוּקם ְדּ ַבר ַה ְתּ ִהלָּ ה
ל־דּ ָב ֵרינוּ ֲא ֵל ֶיכם ִדּ ְב ֵרי ֱא ֶמת ֵהם ֵכּן ַ
ָכּ ְ
ֲא ֶשׁר ִהלַּ ְל ִתּ ֶיכם ִל ְפנֵ י ִטיטוֹס׃
ְ 15וגַ ם־הוּא נִ ְכ ְמרוּ ַר ֲח ָמיו ֲא ֵל ֶיכם יֶ ֶתר ְמאֹד וַ יִּ זְ כֹּר ִכּי
ֻכלְּ ֶכם יַ ְח ָדּו ִה ְק ַשׁ ְב ֶתּם לְ קוֹלוֹ וְ ִכי ִק ַבּ ְל ֶתּם אֹתוֹ ְבּ ְיִר ָאה
ַוּב ֲח ָר ָדה׃
טוּח׃
ל־דּ ָבר ִל ִבּי ָב ֶכם ָבּ ַ
 16וַ ֲאנִ י ָשׂ ֵמ ַח ִכּי ְב ָכ ָ
יﬠים ֶא ְת ֶכם ַא ִחים ִכּי גָ ַבר ֶח ֶסד ֵאל
מוֹד ִ
ְו ִהנְ נוּ ִ
ל־ק ִהלּוֹת ַמ ְקדּוֹנְ יָ א׃
ַﬠ ְ
ִ 2כּי ַכּ ֲא ֶשׁר ִהגְ ִדּיל כּוּר ָצ ָר ָתם ֵכּן גָּ ְד ָלה ִשׂ ְמ ָח ָתם ְורֹב
ָﬠנְ יָ ם ִה ְר ָבּה ִשׁ ְפ ַﬠת נִ ְד ָב ָתם׃
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י־ﬠ ֶר כּ ָֹחם אוֹ גַ ם־יֶ ֶתר ִמ ֵדּי־כ ָֹחם
 3וַ ֲאנִ י ֵﬠד ִהנֵּ נִ י ִכּי ְל ִפ ֵ
ִכּנְ ִד ֵיבי ֵלב׃
ל־דּ ַבר
ד־א ֶשׁר נְ ַק ֵבּל ַﬠ ְ
ִ 4בּ ְקשׁוּ ִמ ֶמּנּוּ ְבּ ַת ֲחנוּנִ ים ַר ִבּיםַ ַﬠ ֲ
דוֹשׁים׃
נִ ְד ָב ָתם זֶ ה ַח ְס ָדּם ְו ֵח ֶלק ֲﬠב ָֹד ָתם ַל ְקּ ִ
ם־ﬠשׂוּ יֶ ֶתר ֵמ ֲא ֶשׁר ִקוִּ ינוּ ִכּי ַב ְתּ ִחלָּ ה ִה ְק ִדּישׁוּ נַ ְפ ָשׁם
ְ 5וגַ ָ
ַל ֲאדֹנֵ ינוּ ְו ָלנוּ ִבּ ְרצוֹן ָה ֱאל ִֹהים׃
וּל ִפי־זֹאת ִבּ ַקּ ְשׁנוּ ֵמ ֵאת ִטיטוֹס ַכּ ֲא ֶשׁר ֵה ֵחל ֵמ ָאז ֵכּן
ְ 6
יְ ַכלֶּ ה ַמ ֲﬠ ֵשׂה ַה ֶח ֶסד ַהזֶּ ה ָבּ ֶכם׃
תוֹרה ְוּב ַד ַﬠת
ְ 7ו ִהנֵּ ה ַכּ ֲא ֶשׁר ֵח ֶלק ַרב ָל ֶכם ַבּכֹּל ֶבּ ֱאמוּנָ ה ְבּ ָ
ל־מ ֲא ַמ ֵצּי כ ַֹח ְוּב ַא ֲה ָבה ֲא ֶשׁר ֶתּ ֱא ָה ֻבנוּ ֵכּן ַתּ ְרבּוּ ֶח ְל ְק ֶכם
ְבּ ָכ ַ
ם־בּ ֶח ֶסד ַהזֶּ ה׃
גַּ ַ
ם־לנַ סּ ְֹת ֶכם ְבּ ַמ ֲא ַמ ֵצּי
ְ 8ולֹא ִכ ְד ַבר ִמ ְצוָ ה ֲאנִ י א ֵֹמר ִכּי ִא ְ
ם־א ֲה ַב ְת ֶכם זַ ָכּה׃
כ ַֹח ֲא ֵח ִרים ִל ְראוֹת ִא ַ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ ִכּי ָﬠ ִשׁיר
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ת־ח ֶסד יֵ ַ
ִ 9כּי־יְ ַד ְﬠ ֶתּם ֶא ֶ
ָהיָ ה וַ יְ ִהי ְל ָרשׁ ְל ַמ ַﬠנְ ֶכם ֲא ֶשׁר ֵﬠ ֶקב ִרישׁוֹ ַתּ ֲﬠ ִשׁירוּ׃
הוֹﬠיל ָל ֶכם ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר
 10וַ ֲאנִ י ְמ ַחוֶּ ה ַד ְﬠ ִתּי ַב ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ְל ִ
ַה ִחלּ ֶֹתם זֶ ה ָשׁנָ ה לֹא ַרק ַל ֲﬠשׂוֹת ֶח ֶסד ִכּי ִאם־גַּ ם ַל ֲﬠשׁתוֹ
ְבּ ֵח ֶפץ ֵלב׃
אכה ְל ִפי
ת־ה ְמלָ ָ
ת־ה ַמּ ֲﬠ ֶשׂה וְ ַכלּוּ ֶא ַ
ְ 11ו ַﬠ ָתּה ַה ְשׁ ִלימוּ ֶא ַ
רוּח ֶכם ַהנְּ ִד ָיבה ַכּ ֲא ֶשׁר ִתּ ְמ ָצא יֶ ְד ֶכם׃
ֲ
יִהיֶ ה ְל ָרצוֹן ְכּ ִפי ֲא ֶשׁר
ִ 12כּי ִאישׁ ֲא ֶשׁר רוּחוֹ נְ ִד ָיבה ְ
ֹא־כ ִפי ֲא ֶשׁר ֵאין־לְ ֵאל יָ דוֹ׃
שׁ־ל ֵאל יָ דוֹ וְ ל ְ
יֶ ְ
וּל ַמ ֲﬠ ָמ ָסה ֲﬠלֵ ֶיכם ְדּ ָב ָרי׃
ִ 13כּי לֹא ִל ְרוָ ָחה ַל ֲא ֵח ִרים ְ
ם־בּ ַקו ַה ָשּׁוֶ ה ַהיּוֹם ְיִת ָרה ָל ֶכם ְל ַמלֵּ א ַמ ְחס ָֹרם
ִ 14כּי ִא ְ
יִהיֶ ה
וּל ֵﬠת ַא ֶח ֶרת ְיִת ָר ָתם ִתּ ְהיֶ ה ְל ַמלֵּ א ַמ ְחס ְֹר ֶכם ְל ַמ ַﬠן ְ
ְ
ַקו ָשׁוֶ ה׃
ַ 15כּ ָכּתוּב ְולֹא ֶה ְﬠ ִדּיף ַה ַמּ ְר ֶבּה ְו ַה ַמּ ְמ ִﬠיט לֹא ֶה ְח ִסיר׃

444

קּוֹרנְ ִתּיִּ ים ב
ל־ה ִ
ֶא ַ

8:16—9:3

ת־אל ִֹהים ֲא ֶשׁר נָ ַתן ְבּ ֵלב ִטיטוֹס ָלחוּשׁ
אוֹדה ֶא ֱ
 16וַ ֲאנִ י ֶ
ָל ֶכם ָכּזֹאת׃
ם־רב ְפּ ָﬠ ִלים ַהזֶּ ה
ת־פּ ֻק ָדּ ֵתנוּ ָשׁ ָמר ִכּי ִא ַ
ִ 17כּי לֹא ַרק ֶא ְ
ָה ַלֲ א ֵל ֶיכם ֵמ ְרצוֹן נַ ְפשׁוֹ׃
שׁרה
נוֹדע ִל ְת ִהלָּ ה ַבּ ְבּ ָ
ת־א ִחינוּ ֲא ֶשׁר ַ
 18וַ נִּ ְשׁלַ ח ִﬠמּוֹ ֶא ָ
ל־ה ְקּ ִהלּוֹת׃
ְבּ ָכ ַ
ִ 19וּמלְּ ַבד זֹאת נִ ְב ַחר גַּ ם־הוּא ֵמ ַאנְ ֵשׁי ַה ְקּ ִהלּוֹת ָל ֶל ֶכת
ר־לנוּ׃
ִﬠ ָמּנוּ ַבּ ֲﬠב ָֹד ֵתנוּ ֶל ֱאסֹף ַהנְּ ָדבוֹת ִל ְכבוֹד ֲאדֹנֵ ינוּ ְו ַל ֲﬠזָ ָ
ל־דּ ַבר ַה ֶכּ ֶסף
ם־ל ַה ְר ִחיק ֵמ ָﬠ ֵלינוּ ִדּ ָבּה ָר ָﬠה ַﬠ ְ
ְ 20ו ַאף גַּ ְ
ָה ָרב ֲא ֶשׁר ָא ַס ְפנוּ ַבּ ֲﬠב ָֹד ֵתנוּ׃
ם־בּ ֵﬠינֵ י ָה ָאדוֹן
יח ַמה־טּוֹב גַּ ְ
י־ח ְשׁנוּ לְ ַה ְשׁגִּ ַ
ִ 21כּ ַ
י־א ָדם׃
ם־בּ ֵﬠינֵ י ְבנֵ ָ
ְוגַ ְ
ת־א ִחינוּ ִאישׁ ַא ִמּיץ כּ ַֹח ֲא ֶשׁר ָבּ ַחנּוּ
 22וַ נִּ ְשׁ ַלח ִﬠ ָמּ ֶהם ֶא ָ
הוֹסיף א ֶֹמץ ִלבּוֹ
אֹתוֹ ְפּ ָﬠ ִמים ַרבּוֹת ִבּ ְד ָר ִכים שֹׁנִ ים ְו ַﬠ ָתּה ִ
ְבּ ִב ְטחוֹנוֹ ָב ֶכם ִכּי ַרב הוּא׃
ל־דּ ַבר ִטיטוֹס ָח ֵבר הוּא ִלי ְות ֵֹמ יָ ִדי ַבּ ֲﬠב ָֹד ִתי
ְ 23ו ִהנֵּ ה ַﬠ ְ
לוּחי ַה ְקּ ִהלּוֹת
ל־דּ ַבר ַא ֵחינוּ ֲהלֹא ֵהם ְשׁ ֵ
ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ְו ֵכן ַﬠ ְ
יחנוּ׃
ִל ְכבוֹד ְמ ִשׁ ֵ
ל־כּן ְתּ ַחוּוּ ֵﬠדוּת ַא ֲה ַב ְת ֶכם ָל ֶהם וַ ֲא ֶשׁר גַּ ם־נִ ְת ָפּ ֵאר
ַ 24ﬠ ֵ
ָבּ ֶכם ְונֶ גֶ ד ְפּנֵ י ַה ְקּ ִהלּוֹת׃
דוֹשׁים
ת־ה ְקּ ִ
ל־דּ ַבר ִמ ְשׁ ַמ ְר ֵתּנוּ ְל ַכ ְל ֵכּל ֶא ַ
ָא ְמנָ ם ַﬠ ְ
מוֹתר ִלי ִל ְכתֹּב ֲא ֵל ֶיכם׃
־ל ָ
ַא ְ
ִ 2כּי יָ ַד ְﬠ ִתּי נִ ְד ַבת ִל ְבּ ֶכם ֲא ֶשׁר ָהיְ ָתה לִ ְת ִהלָּ ה ְבּ ִפי ֵמ ָאז
ִל ְפנֵ י ְק ַהל ַמ ְקדּוֹנְ יָ א ֵלאמֹר ִכּי זֶ ה ָשׁנָ ה ֲא ֶשׁר ֲא ַכיָּ א נָ כוֹן
עוֹר ָרה ֵלב ַר ִבּים׃
ם־קנְ ַא ְת ֶכם ְ
ִל ָבּהּ ְל ִה ְתנַ ֵדּב ְו ִכי גַּ ִ
ת־ה ַא ִחים ְל ַמ ַﬠן לֹא ִת ְהיֶ ה
ֲ 3א ָבל ָשׁ ַל ְח ִתּי ֲא ֵל ֶיכם ֶא ָ
וּל ַמ ַﬠן ִתּ ְהיוּ נְ כֹנִ ים ַכּ ֲא ֶשׁר
ְת ִהלַּ ְת ֶכם ְבּ ִפי ַבּ ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ָל ִריק ְ
ָא ָמ ְר ִתּי׃

9
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ִ 4כּי ִאם־יָ בוֹאוּ ַאנְ ֵשׁי ַמ ְקדּוֹנְ יָ א ִﬠ ִמּי ְו ְיִמ ְצאוּ ִכּי ֵאינְ ֶכם
נְ כֹנִ ים ֵאינֶ נִּ י א ֵֹמר ִכּי ַא ֶתּם ֵתּבשׁוּ ַאֲ אנַ ְחנוּ ֲהלֹא נֵ בוֹשׁ
ִמ ִמּ ְב ָט ֵחנוּ׃
ת־ה ַא ִחים ְל ַק ֵדּם
ל־כּן ָח ַשׁ ְב ִתּי ִכּי ָﬠ ַלי ַה ָדּ ָבר ְל ָה ִﬠיר ֶא ָ
ַ 5ﬠ ֵ
ָלבוֹא ֲא ֵל ֶיכם ְל ָה ִכין ִמ ַסּת נִ ְד ַבת יֶ ְד ֶכם ִכּ ְמ ֻד ָבּר ֵמ ָאז ִל ְהיוֹת
ילי׃
רוּכה ְכּ ִמ ַסּת יַ ד נָ ִדיב ְולֹא ְכיַ ד ִכּ ַ
ֲﬠ ָ
יִקצֹר ָרזוֹן ְו ַהזּ ֵֹר ַﬠ ְבּיַ ד נְ ִד ָיבה
ִ 6כּי ִהנֵּ ה ַהזּ ֵֹר ַﬠ זֶ ַרע ָרזֶ ה ְ
יִקצֹר נְ ִדיבוֹת׃
ְ
ל־אישׁ ֵיִתּן ַכּ ֲא ֶשׁר ְיִדּ ֶבנּוּ לִ בּוֹ לֹא ְב ַﬠיִן ָר ָﬠה ְולֹא
ָ 7כּ ִ
ְבאֹנֶ ס ִכּי ַהנּ ֵֹתן ְבּ ֵלב טוֹב יֶ ֱא ַהב אֹתוֹ ֱאל ִֹהים׃
ל־ח ֶסד ְל ַמלֵּ א ֵדי
ְ 8ויַ ד ֱאל ִֹהים ַמ ֶשּׂגֶ ת לִ ְשׁפֹּת ָל ֶכם ָכּ ָ
ל־היָּ ִמים ְו ָל ֵתת לָ ֶכם ַחיִל ַל ֲﬠשׂוֹת ָכּל־טוֹב׃
ַמ ְחס ְֹר ֶכם ָכּ ַ
ַ 9כּ ָכּתוּב ִפּזַּ ר נָ ַתן ָל ֶא ְביוֹנִ ים ִצ ְד ָקתוֹ ע ֶֹמ ֶדת ָל ַﬠד׃
יוֹסף ָל ֶכם
ְ 10ו ַהנּ ֵֹתן זֶ ַרע ַלזּ ֵֹר ַﬠ ְו ֶל ֶחם ָלא ֵֹכל כֹּה ֵיִתּן ְוכֹה ִ
ת־פּ ִרי ִצ ְד ַק ְת ֶכם יַ ְר ֶבּה׃
ֶאת־זַ ְר ֲﬠ ֶכם ְו ֶא ְ
יﬠ ְתּ ִהלַּ ת
ל־מ ֲﬠ ֵשׂה נְ ִדיבוֹת ְל ַה ְשׁ ִמ ַ
ִ 11כּי ִת ְת ָבּ ֲרכוּ ַבכֹּל ְבּ ָכ ַ
ֱאל ִֹהים ַﬠל־יָ ֵדינוּ׃
דוֹשׁים
י־ﬠב ַֹדת ַה ְצּ ָד ָקה ַהזֹּאת לֹא ְל ַבד ַמ ְחסוֹר ַה ְקּ ִ
ִ 12כּ ֲ
ם־תּ ְפ ַתּח ִפּי ַר ִבּים ְלהוֹדוֹת ַלאל ִֹהים׃
ְתּ ַמלֵּ א ִכּי ִאם־גַּ ִ
ל־א ֶשׁר
ְ 13וּב ַמ ֲﬠ ֵשׂה ַה ְצּ ָד ָקה ַהזֹּאת ְיִתּנוּ ֵלאל ִֹהים ָכּבוֹד ַﬠ ֲ
יח ְו ַﬠל־נִ ְד ַבת יֶ ְד ֶכם
שׁרת ַה ָמּ ִשׁ ַ
נִ ְכנַ ע ִל ְבּ ֶכם ְל ַק ֵבּל ֲﬠ ֵל ֶיכם ְבּ ַ
ל־א ְביוֹנֵ י ָא ָדם׃
וּל ָכ ֶ
ְלאוֹת ַא ֲחוָ ה ָל ֶהם ְ
ְ 14ו ֵהם ְיִת ַפּ ְללוּ ַב ַﬠ ְד ֶכם ִכּי נַ ְפ ָשׁם ָדּ ְב ָקה ְבנַ ְפ ְשׁ ֶכם ַבּ ֲﬠבוּר
ֶח ֶסד ֵאל ֲא ֶשׁר גָּ ַבר ֲﬠ ֵל ֶיכם׃
ָ 15בּרוּ הוּא ֱאל ִֹהים ַהנּ ֵֹתן ָלנוּ ַמ ָתּן ָﬠצוּם ִמ ַסּ ֵפּר׃
יחנוּ ְוּב ַﬠנְ וָ תוֹ ִהנְ נִ י ד ֵֹרשׁ
וַ ֲאנִ י פוֹלוֹס ְבּנ ַֹﬠם ְמ ִשׁ ֵ
יִיתי ִל ְפנֵ ֶיכם
ִמ ֶכּם ַל ֲא ֶשׁר ָפּנִ ים ְבּ ָפנִ ים ָשׁ ֵפל ָה ִ
ֵוּמ ָרחוֹק יָ ָצא ָﬠ ָתק ִמ ִפּי׃

10

446

קּוֹרנְ ִתּיִּ ים ב
ל־ה ִ
ֶא ַ

10:2—10:13

בוֹאי
ל־תּ ְתּנוּ ִלי ת ֲֹאנָ ה ְבּ ִ
ְ 2ו ָלזֹאת ֲאנִ י ד ֵֹרשׁ ִמ ֶכּם ַא ִ
הוֹציא ָﬠ ָתק ִמ ִפּי ֶבּ ֱﬠזוּז לִ ִבּי ַכּ ֲא ֶשׁר ִמ ְת ַﬠ ֵתּד ֲאנִ י ִל ְק ַראת
ְל ִ
ֵאלֶּ ה ָהא ְֹמ ִרים ִכּי ַחיֵּ י ְב ָשׂ ִרים ַחיֵּ ינוּ׃
ִ 3כּי ְב ַחיֵּ י ְב ָשׂ ֵרנוּ לֹא ְכ ֶד ֶרָ בּ ָשׂר ְו ָדם נֵ ֵצא לִ ְק ַראת נָ ֶשׁק׃
ם־חזָ ִקים
ם־כּ ֵלי נִ ְשׁ ֵקנוּ ֵאינָ ם ְכּ ֵלי ָב ָשׂר ִכּי ִא ֲ
ִ 4כּי גַ ְ
ֵלאל ִֹהים ַל ֲהרֹס ִמ ְב ָצ ִרים׃
רוּמים ְל ַה ְשׁ ִפּיל ָכּל־גֵּ ֶאה ֲא ֶשׁר יִגְ ֶאה
ְ 5ל ָה ֵפר ַמ ְח ְשׁבוֹת ֲﬠ ִ
ל־לב ַבּ ְשּׁ ִבי ְל ַה ְכנִ יעוֹ ִל ְפנֵ י
וּלה ִֹליָ כּ ֵ
ל־דּ ַﬠת ֱאל ִֹהים ְ
ַﬠ ַ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־ה ֵמּ ֲאנִ ים ִל ְשׁמ ַֹﬠ
 6וּנְ כֹנִ ים ֲאנַ ְחנוּ ָלבֹא ְב ִמ ְשׁ ָפּט ִﬠם ָכּ ַ
ק־א ֶתּם ָתּ ִשׂימוּ ְשׁ ֶכם ֶא ָחד׃
ִאם ַר ַ
ֲ 7ה ִת ְשׁ ְפּטוּ ְל ַמ ְר ֵאה ָﬠיִן ִמי הוּא ֲא ֶשׁר ָסמוִּ לבּוֹ ִכּי
יח
י־כ ֲא ֶשׁר הוּא ַל ָמּ ִשׁ ַ
יח הוּא יָ שׁוּב ְיִתבּוֹנֵ ן ְבּנַ ְפשׁוֹ ִכּ ַ
ַל ָמּ ִשׁ ַ
יח׃
ם־אנָ ְחנוּ ַל ָמּ ִשׁ ַ
ֵכּן גַּ ֲ
אוֹסיף עוֹד ְל ִה ְת ַהלֵּ ל ַבּ ִשּׁלְ טוֹן ֲא ֶשׁר
ְ 8וגַ ם לֹא ֵאבוֹשׁ ִאם ִ
ן־לנוּ ֲאדֹנֵ ינוּ ִל ְבנוֹת ֶא ְת ֶכם ְולֹא ִל ְפרוֹץ ָבּ ֶכם׃
נָ ַת ָ
ַ 9א לֹא יַ ְח ְשׁ ֵבנִ י ִאישׁ ְכּ ַמ ֲח ִריד ֶא ְת ֶכם ְבּ ִאגְּ רוֹת׃
רוֹתיו נִ ְכ ָבּדוֹת ְו ָקשׁוֹת
ַ 10בּ ֲﬠבוּר ָהא ְֹמ ִרים ָﬠ ַלי ִהנֵּ ה ִאגְּ ָ
ַוּמ ְר ֵאה ָפנָ יו ַרע ְונִ יבוֹ נִ ְבזֶ ה׃
י־כ ְלשׁוֹן ִאגַּ ְר ֵתּנוּ ֵמ ָרחוֹק
חשׁב ָכּזֹאת ֲהלֹא יֵ ַדע ִכּ ִ
ִ 11כּי ַה ֵ
ֵכּן נִ ְשׁמֹר לַ ֲﬠשׂוֹת ַכּ ֲא ֶשׁר נָ בוֹא ָפּנִ ים ְבּ ָפנִ ים׃
וּל ִה ְת ַמ ֵשּׁל ַכּ ֲאנָ ִשׁים ַה ִמּ ְת ַהלְּ ִלים
ִ 12כּי לֹא נָ עֹז ְל ִה ְת ַח ֵשּׁב ְ
יהם ֵהן ֵה ָמּה ַח ְס ֵרי ֵלב ַהמּ ְֹד ִדים נַ ְפ ָשׁם ְבּ ִמ ַדּת נַ ְפ ָשׁם
מוֹ־פ ֶ
ְבּ ִ
ְוע ְֹר ֵכי ֶﬠ ְר ָכּם ְבּ ֶﬠ ְר ָכּם׃
 13וַ ֲאנַ ְחנוּ לֹא נִ ְת ַהלֵּ ל ִל ְב ִלי־חֹק ִכּי ִאם־לְ ִפי ַקו ַה ִמּ ָדּה
ק־לנוּ ֱאל ִֹהים ַבּ ִמּ ָדּה זוּ ֲא ֶשׁר ִתּ ְתּנֵ נוּ ָלגֶ ֶשׁת
ֲא ֶשׁר ָחלַ ָ
ֲא ֵל ֶיכם׃

10:14—11:8
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ִ 14כּי לֹא ָﬠ ַב ְרנוּ חֹק ְכּ ִאלּוּ ֵאין ָלנוּ ָלגֶ ֶשׁת ֲא ֵל ֶיכם ִכּי
יﬠ ָﬠ ֵד ֶיכם׃
יח ְכּ ָבר ִק ַדּ ְמנוּ ְל ַהגִּ ַ
שׁרת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲהלֹא ִב ְב ַ
יﬠת ֲא ֵח ִרים
ְ 15ולֹא נִ ְת ַהלֵּ ל ִל ְב ִלי־חֹק ִלנְ גּ ַֹﬠ ְבּנַ ֲח ַלת יְ גִ ַ
בוֹדנוּ
י־ת ְר ֶבּה ֱאמוּנַ ְת ֶכם ְו ֵכן יִגְ ַדּל ְכּ ֵ
שׁ־לנוּ ִת ְקוָ ה ִכּ ִ
ֲא ָבל יֶ ָ
ד־ל ַמ ְﬠ ָלה רֹאשׁ׃
ָב ֶכם ְל ִפי ַקו ַה ִמּ ָדּה ֻכלָּ הּ ַﬠ ְ
שׁרה ִמ ֶכּם וָ ָה ְל ָאה ִכּי לֹא נָ בוֹא
ת־ה ְבּ ָ
ְ 16וגַ ם־נְ ַב ֵשּׂר ֶא ַ
ְל ִה ְת ַהלֵּ ל ַבּ ֲח ָב ִלים נָ ְפלוּ ַל ֲא ֵח ִרים׃
ַ 17אַ ה ִמּ ְת ַהלֵּ ל ְיִת ַהלֵּ ל ַבּיהוָֹה׃
ִ 18כּי לֹא זֶ ה הוּא ֲא ֶשׁר ִפּיו יְ ַשׁ ְבּ ֶחנּוּ נֶ ֱא ָמן הוּא ִכּי ִאם־זֶ ה
ֲא ֶשׁר יְ ַשׁ ְבּ ֶחנּוּ ִפּי יְ הוָֹה׃
ַא ֲח ַלי ָשׂאוּנִ י־נָ א ְמ ַﬠט ְבּ ִאוַּ ְל ִתּי ַא יָ ַד ְﬠ ִתּי ִכּי נָ שׁא
ִתּ ָשּׁ ֻאנִ י׃
יִﬠ ְד ִתּי ֶא ְת ֶכם ָל ִאישׁ הוּא
אתי ָל ֶכם ִקנְ ַאת ֱאל ִֹהים ְו ַ
ִ 2כּי ִקנֵּ ִ
יח ֲא ֶשׁר ְל ָפנָ יו ִהנְ נִ י ְל ַה ֲﬠ ִמ ְיד ֶכם ִכּ ְבתוּלָ ה ַתּ ָמּה׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ת־חוָּ ה ְבּ ָﬠ ְר ָמתוֹ
אתי ִכּי ַכ ֲא ֶשׁר ִה ִשּׁיא ַהנָּ ָחשׁ ֶא ַ
ַ 3א יָ ֵר ִ
ת־תּ ַמּ ְת ֶכם ֵמ ַא ֲח ֵרי
ת־ל ְבּ ֶכם ְו ֶא ֻ
ן־תּ ִסירוּ ֶא ִ
ם־א ֶתּם ֶפּ ָ
ֵכּן גַּ ַ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
שׁוּﬠ ַא ֵחר ֲא ֶשׁר לֹא
 4לוּ ִאישׁ ַה ָבּא ֲא ֵל ֶיכם יַ גִּ יד לָ ֶכם יֵ ַ
ֹא־ל ַק ְח ֶתּם אוֹ
רוּח ַא ֶח ֶרת ֲא ֶשׁר ל ְ
ִהגַּ ְדנוּ אוֹ ִכי ִת ְקחוּ ַ
תּוּכלוּ לְ ָה ִכיל ְדּ ָב ָריו׃
ֹא־ק ַבּלְ ֶתּם ָאז ְ
שׁרה ַא ֶח ֶרת ֲא ֶשׁר ל ִ
ְב ָ
יחים ַאף
אשׁי ַה ְשּׁ ִל ִ
ֲ 5א ָבל ָח ַשׁ ְב ִתּי ִכּי לֹא נ ֵֹפל ֲאנִ י ֵמ ָר ֵ
לֹא ְבּ ָד ָבר ֶא ָחד׃
ֹא־כן ֲאנִ י ַבּ ָדּ ַﬠת ִכּי
ִ 6אם ַכּ ֲﬠ ַרל ְשׂ ָפ ַתיִם ֲאנִ י ְבּ ִמ ְד ָבּ ִרי ל ֵ
ל־א ָדם׃
נוֹדע לָ ֶכם ִבּ ְפנֵ י ָכ ָ
ל־א ֶשׁר ִבּלְ ָב ִבי ֲהלֹא ַ
ָכ ֲ
אתי ִכּי ִה ְשׁ ַפּ ְל ִתּי נַ ְפ ִשׁי ְל ַמ ַﬠן ַא ֶתּם ָתּ ִרימוּ
ַ 7ה ֵח ְטא ָח ָט ִ
ֹא־כ ֶסף׃
שׁרת ֱאל ִֹהים ְבּל ָ
אתי ָל ֶכם ְבּ ַ
רֹאשׁ ִכּי ֵה ֵב ִ
לּוֹתי ְק ִהלּוֹת ֲא ֵחרוֹת ִכּי ָל ַק ְח ִתּי ֵמ ֶהן ְשׂ ַכר ְפּ ֻﬠלָּ ִתי
ַ 8שׁ ִ
ַל ֲﬠבֹד ֶא ְת ֶכם ִחנָּ ם׃
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11:9—11:20

יוֹתי ִﬠ ָמּ ֶכם וָ ֶא ְח ַסר לֹא ֶה ְל ֵא ִיתי ִאישׁ ִכּי ֵדי ַמ ְחס ִֹרי
ִ 9וּב ְה ִ
ִמ ְלאוּ ָה ַא ִחים ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ִמ ַמּ ְקדּוֹנְ יָ א וָ ֶא ְשׁ ַתּ ֵמּר ְמאֹד ִמ ְהיוֹת
אוֹסיף ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּר׃
ֲﬠ ֵל ֶיכם ְל ַמ ָשּׂא ְו ֵכן ִ
יח וַ ֲא ִמתּוֹ ִלי הוּא ֵכּן לֹא ֵת ָﬠ ֵצר ִמ ֶמּנִּ י
ַ 10כּ ֲא ֶשׁר ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְתּ ִהלָּ ִתי זוּ ִבּגְ ִלילוֹת ֲא ַכיָּ א׃
ל־מה־זֶּ ה ֶא ְשׁ ַתּ ָמּר ַה ַﬠל ֲא ֶשׁר לֹא ָא ַה ְב ִתּי ֶא ְת ֶכם
ְ 11ו ַﬠ ַ
יוֹד ַﬠ׃
ָה ֱאל ִֹהים הוּא ֵ
אוֹסיף ַל ֲﬠשׂוֹת ְל ַה ֲﬠ ִביר תּ ֲֹאנָ ה
ַ 12אַ כּ ֲא ֶשׁר ָﬠ ִשׂ ִיתי ֵכּן ִ
יוּכלוּ ְל ִה ְת ַח ֵשּׁב ִבּ ְת ִהלָּ ָתם
ן־ה ְמ ַב ְק ִשׁים תּ ֲֹאנָ ה ְל ַמ ַﬠן ְ
ִמ ַ
ָכּמֹנוּ׃
יחי ֶשׁ ֶקר ֵהם ע ֵֹשׂי ְר ִמיָּ ה
ִ 13כּי ֲאנָ ִשׁים ָכּ ֵאלֶּ ה ְשׁ ִל ֵ
יח׃
יחי ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַה ִמּ ְת ַח ְפּ ִשׂים ִל ְשׁלִ ֵ
ם־ה ָשּׂ ָטן ִמ ְת ַח ֵפּשׂ ְל ַמ ְל ַא
ְ 14ו ֵאין זֶ ה ֶפּ ֶלא ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר גַּ ַ
אוֹר׃
ם־מ ָשׁ ְר ָתיו
ל־כּן לֹא ָד ָבר גָּ דוֹל הוּא ִאם ְיִת ַח ְפּשׂוּ גַ ְ
ַ 15ﬠ ֵ
ֹאכלוּ׃
יהם י ֵ
ִל ְמ ָשׁ ְר ֵתי ֶצ ֶדק ֲא ֶשׁר ְבּ ַא ֲח ִר ָיתם ִמ ְפּ ִרי ַמ ַﬠ ְללֵ ֶ
ם־כּן ַאף
ְ 16ועוֹד ֲאנִ י א ֵֹמר ַאל־יַ ְח ְשׁ ֵבנִ י ִאישׁ ֶל ֱא ִויל ִכּי ִא ֵ
ם־אנִ י׃
ֶכּ ֱא ִויל ְשׂאוּ ָפנַ י ְו ֶא ְת ַהלֵּ ל ְמ ַﬠט גַּ ָ
ם־דּ ָב ַרי
ֵ 17את ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ד ֵֹבר לֹא ִמ ִפּי ָה ָאדוֹן הוּא ִכּי ִא ְ
ְכּא ֵֹחז ְבּ ִס ְכלוּת לַ ֲא ֶשׁר ָסמוִּ ל ִבּי ִבּ ְת ִהלָּ ִתי׃
ַ 18א ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ַר ִבּים ִמ ְת ַהלְּ ִלים ְכּ ֶד ֶרָ בּ ָשׂר וָ ָדם ֶא ְת ַהלֵּ ל
ם־אנִ י׃
גַּ ָ
ילים ְבּ ֵח ֶפץ לֵ ב יַ ַﬠן ֲח ָכ ִמים ַא ֶתּם׃
ת־ה ֱא ִו ִ
ִ 19כּי ִת ְשׂאוּ ֶא ָ
ִ 20כּי ֲהלֹא ִת ְשׂאוּ ִאם־יַ ֲﬠ ִביד ֶא ְת ֶכם ִאישׁ ִאם־יְ ַבלַּ ע
ם־יִתנַ ֵשּׂא ֲﬠ ֵל ֶיכם אוֹ יַ ֶכּה
ֶא ְת ֶכם ִאישׁ ִאם־יַ ֲﬠשֹׁק ֶא ְת ֶכם ִא ְ
ל־הלֶּ ִחי׃
ֶא ְת ֶכם ַﬠ ַ

11:21—11:32

קּוֹרנְ ִתּיִּ ים ב
ל־ה ִ
ֶא ַ

449

ְ 21ל ָב ְשׁ ֵתּנוּ ֲאנִ י ד ֵֹבר ְכּמוֹ ִאם ְר ֵפי יָ ַדיִם ָהיִינוּ ַל ֲﬠשׂוֹת
ת־פּנָ יו ִהנֵּ ה ְכּא ֵֹחז ְבּ ִס ְכלוּת
ָכּ ֵאלֶּ ה ֲא ָבל ַבּ ֲא ֶשׁר יָ ִﬠיז ִאישׁ ֶא ָ
ם־אנִ י׃
ֲאנִ י א ֵֹמר ָא ִﬠיז ָפּנַ י גַּ ָ
יִשׂ ְר ֵא ִלים ֵכּן
ם־אנִ י ִאם ֵהם ְ
ִ 22אם ֵהם ִﬠ ְב ִרים ֵכּן גַּ ָ
ם־אנִ י׃
ם־אנִ י ִאם ֵהם זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם ֵכּן גַּ ָ
גַּ ָ
יח ְכּ ָסר ַט ַﬠם ֲאנִ י ד ֵֹבר ֲאנִ י עֹלֶ ה
ִ 23אם ֵהם ְמ ָשׁ ְר ֵתי ַה ָמּ ִשׁ ַ
יהם ְבּרֹב ָﬠ ָמל ְבּ ָב ֵתּי ְכ ָל ִאים ְפּ ָﬠ ִמים ַרבּוֹת ְבּ ַמ ֲה ֻלמּוֹת
ֲﬠ ֵל ֶ
וּפ ַﬠם ַא ֲח ֵרי ַפ ַﬠם ְבּ ַשׁ ֲﬠ ֵרי ָמוֶ ת׃
ְל ֵאין ְספֹרוֹת ַ
הוּדים ַא ְר ָבּ ִﬠים ֲח ֵס ָרה
ָ 24ח ֵמשׁ ְפּ ָﬠ ִמים ֻה ֵכּ ִיתי ִמ ֵידי ַהיְּ ִ
ֶא ָחת׃
שּׁוֹטים ַפּ ַﬠם ַא ַחת ֻס ַקּ ְל ִתּי
ָ 25שׁלשׁ ְפּ ָﬠ ִמים ֻה ֵכּ ִיתי ַב ִ
יִיתי
ָב ֲא ָבנִ ים ָשׁלשׁ ְפּ ָﬠ ִמים נִ ְשׁ ְבּ ָרה ֳאנִ יָּ ִתי ְוּכיוֹם ָתּ ִמים ָה ִ
ִבּ ְמ ֻצלוֹת יָ ם׃
ְ 26בּ ַמ ָסּעוֹת ַר ִבּים ָוּמגוֹר ִמ ָסּ ִביב ִמ ֶשּׁ ֶטף ַמיִם ָמגוֹר ִמ ְפּנֵ י
שׁ ְֹד ִדים ָמגוֹר ִמ ְפּנֵ י ְבנֵ י ַﬠ ִמּי ָמגוֹר ִמ ְפּנֵ י גוֹיִם ָמגוֹר ָבּ ִﬠיר
ָמגוֹר ַבּ ִמּ ְד ָבּר ָמגוֹר ַבּיָּ ם ָוּמגוֹר ְבּ ֶק ֶרב ֲא ֵחי ָשׁ ֶקר׃
י־ל ֶחם
י־שׁנָ ה ְפּ ָﬠ ִמים ַה ְר ֵבּה ִבּ ְבלִ ֶ
ְ 27בּ ָﬠ ָמל ִוּב ְת ָל ָאה ִוּב ְב ִל ֵ
ם־רבּוֹת ִﬠנֵּ ִיתי ַבצּוֹם נַ ְפ ִשׁי ִוּב ְבלִ י ִשׂ ְמלָ ה
י־מיִם ְוגַ ַ
ִוּב ְב ִל ָ
עוֹרי ַבּ ָקּ ָרה׃
ְל ִ
ל־ה ְקּ ִהלּוֹת ֲא ֶשׁר
ִ 28מלְּ ַבד ֲהמוֹן ְצ ָר ַכי יוֹם יוֹם ְו ַד ֲאגַ ת ָכּ ַ
ָﬠ ַלי ָהיוּ ֻכּלָּ נָ ה׃
ִ 29מי ָח ָלה ְולֹא ֻחלֵּ ִיתי ִמי נִ ְכ ַשׁל ְולֹא ָב ֲﬠ ָרה ֵאשׁ ַבּ ֲהגִ יגִ י׃
לוּאי׃
ם־ﬠ ַלי ְל ִה ְת ַהלֵּ ל ֶא ְת ַהלֵּ ל ְבּ ַת ֲח ָ
ִ 30א ָ
יח ֲאדוֹנֵ ינוּ ָבּרוּ הוּא
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִ 31הנֵּ ה ָה ֱאל ִֹהים ָה ָאב ְליֵ ַ
עוֹלם וָ ֶﬠד הוּא י ֵֹד ַﬠ ִכּי לֹא ֲא ַשׁ ֵקּר׃
ְל ָ
ְ 32וּב ַד ֶמּ ֶשׂק ַהנְּ ִציב ֲא ֶשׁר ַל ֲא ֵר ַטס ַה ֶמּ ֶלָ שׁ ַמר ָשׁם
ל־ה ִﬠיר ַה ִהיא ְל ָל ְכ ֵדנִ י׃
ֶא ָ
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חוֹמה ְונִ ְמ ַל ְט ִתּי
הוֹרידוּ א ִֹתי ֵמ ַﬠל ַה ָ
ְ 33וּב ַסל ְבּ ַﬠד ַה ַחלּוֹן ִ
ִמיָּ דוֹ׃
אתי ְל ַס ֵפּר
הוֹﬠיל ִלי ְל ִה ְת ַהלֵּ ל ַאָ בּ ִ
ָא ְמנָ ם לֹא ְל ִ
ַמ ְראוֹת ְו ֶחזְ יֹנוֹת ֵמ ֵאת ָה ָאדוֹן׃
יח ְולֹא יָ כ ְֹל ִתּי
ע־ﬠ ְשׂ ֵרה ָשׁנָ ה יָ ַד ְﬠ ִתּי ִאישׁ ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
 2זֶ ה ַא ְר ַבּ ֶ
יאה ַד ַﬠת
אוֹ־מחוּץ ַלגּוּף ִכּי ְפּ ִל ָ
ִ
ם־בּגּוּף ֱהיוֹתוֹ
ָל ַד ַﬠת ִא ַ
יﬠ
ִמ ֶמּנִּ י ֱאל ִֹהים הוּא י ֵֹד ַﬠ ְו ָה ִאישׁ ַההוּא ָﬠ ָלה ָל ָר ִק ַ
ישׁי׃
ַה ְשּׁ ִל ִ
אוֹ־מחוּץ
ִ
ם־בּגּוּף ֱהיוֹתוֹ
ת־ה ִאישׁ ַההוּא יָ ָד ְﬠ ִתּי ִא ַ
ֶ 3א ָ
ַלגּוּף לֹא יָ כ ְֹל ִתּי ָל ַד ַﬠת ֱאל ִֹהים הוּא י ֵֹד ַﬠ׃
ְ 4ו ֶאל־תּוַֹ ה ַפּ ְר ֵדּס ָﬠלָ ה וַ יִּ ְשׁ ַמע ֲא ֶשׁר ָﬠ ְצמוּ ִמ ַסּ ֵפּר ְו ֵאין
כּ ַֹח ִבּ ְלשׁוֹן ָא ָדם ְל ַמ ֲל ָלם׃
זוּל ִתי
ָ 5בּ ִאישׁ ַההוּא ֶא ְת ַהלֵּ ל ְוּבנַ ְפ ִשׁי לֹא ֶא ְת ַהלֵּ ל ָ
לוּאי׃
ְבּ ַת ֲח ָ
יִיתי ִכ ְכ ִסיל ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר
ֹא־ה ִ
לוּ־ח ַפ ְצ ִתּי ְל ִה ְת ַהלֵּ ל ל ָ
ָ
ְ 6ו ַאף
ֱא ֶמת ֲאנִ י ְמ ַד ֵבּר ַאֶ א ֱﬠצֹר ְבּ ִמלִּ ין ֶפּן־יַ ֲחשֹׁב ִאישׁ ֶﬠ ְר ִכּי
יִשׁ ַמע ִמ ֶמּנִּ י׃
ה־בּי אוֹ ֵמ ֲא ֶשׁר ְ
ְל ַמ ְﬠ ָלה ֵמ ֲא ֶשׁר ְיִר ֶא ִ
וּל ִב ְל ִתּי ֶא ְתנַ ֵשּׂא ְבּ ַת ֲﬠ ֻצמּוֹת ַה ֶחזְ יֹנוֹת יֶ ֶתר ִמ ַדּי נִ ַתּן־לִ י
ְ 7
קוֹץ ַמ ְכ ִאיב ִבּ ְב ָשׂ ִרי ְוהוּא ַמ ְל ַאַ ה ָשּׂ ָטן ְל ַהכּ ֵֹתנִ י ְב ֶאגְ רֹף
ן־א ְתנַ ֵשּׂא יֶ ֶתר ִמ ָדּי׃
ֶפּ ֶ
ל־ה ָאדוֹן זֶ ה ָשׁלֹשׁ ְפּ ָﬠ ִמים
ְ 8ו ַﬠל־זֹאת ִה ְת ַחנַּ נְ ִתּי ֶא ָ
ַל ֲה ִס ֵירהוּ ִמ ֶמּנִּ י׃
ב־לִ כּי ְל ֵאין אוֹנִ ים ַא ְשׁ ִלים
ֹאמר ֵא ַלי ַח ְס ִדּי ַר ְ
 9וַ יּ ֶ
לוּאי ְל ַמ ַﬠן ִתּ ָמּ ֵצא
ל־כּן ִמטּוּב ֵלב ֶא ְת ַהלֵּ ל ְבּ ַת ֲח ָ
בוּר ִתי ַﬠ ֵ
גְּ ָ
יח׃
בוּרת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִבי גְּ ַ
דּוּפים ְו ִל ְהיוֹת
לוּאים ְוּבגִ ִ
ל־כּן ָר ְצ ָתה נַ ְפ ִשׁי ְב ַת ֲח ִ
ְ 10ו ַﬠ ֵ
יח ִכּי
נִ ְר ָדּף ְו ָל ֶשׁ ֶבת ְבּ ָמצוֹק ְוּבח ֶֹסר כֹּל ְל ַמ ַﬠן ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִאם־נְ פוּג ִֹתי ָאז גִּ בּוֹר ָאנִ י׃

12

12:11—12:20

קּוֹרנְ ִתּיִּ ים ב
ל־ה ִ
ֶא ַ

451

יִיתי לִ ְכ ִסיל ְבּ ִה ְת ַה ֲל ִלי ַאַ א ֶתּם ִאלְ ְצתּוּנִ י ִכּי ֲﬠ ֵל ֶיכם
ָ 11ה ִ
יחים ַאף
אשׁי ַה ְשּׁ ִל ִ
ָהיָ ה ְל ַה ֲללֵ נִ י יַ ַﬠן לֹא־נ ֵֹפל ֲאנִ י ֵמ ָר ֵ
י־כ ַאיִן ָאנִ י׃
ִכּ ְ
יח נַ ֲﬠשׂוּ ְב ִק ְר ְבּ ֶכם
ָ 12א ְמנָ ם ָהאֹתוֹת ִכּי ֲאנִ י הוּא ַה ָשּׁ ִל ַ
מוֹפ ִתים ְוּבנִ ְפ ָלאוֹת ַוּב ֲﬠ ִלילוֹת נִ ְשׂגָּ בוֹת׃
רוּח ְבּ ְ
ל־א ֶרַ 
ְבּ ָכ ֶ
י־ב ֶמּה נ ְֹפ ִלים ַא ֶתּם ִמיֶּ ֶתר ַה ְקּ ִהלּוֹת ִאם־לֹא ַבּ ֲא ֶשׁר
ִ 13כּ ַ
חוּ־לי ְל ַﬠוָּ ָת ִתי זֹאת׃
לֹא הוֹגַ ְﬠ ִתּי ֶא ְת ֶכם ִס ְל ִ
וּל ַמ ָשּׂא לֹא
ישׁית ְ
ִ 14הנְ נִ י נָ כוֹן ָלבוֹא ֲא ֵל ֶיכם ַפּ ַﬠם ְשׁ ִל ִ
ם־את
ֶא ְהיֶ ה ֲﬠ ֵל ֶיכם ִכּי לֹא הוֹנְ ֶכם ֲאנִ י ְמ ַב ֵקּשׁ ִכּי ִא ֵ
בוֹתם ִכּי
אוֹצרוֹת ַל ֲא ָ
ִל ְבּ ֶכם ִכּי לֹא ִמ ְשׁ ַפּט ַה ָבּנִ ים ֶל ֱאצֹר ָ
יהם׃
ם־ה ָאבוֹת ִל ְבנֵ ֶ
ִא ָ
ת־א ֶשׁר לִ י ְבּ ֵח ֶפץ ְל ָב ִבי
 15וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י נ ֵֹתן ָל ֶכם ֶא ֲ
אוֹסיף ְל ַא ֲה ָבה
ִ
י־כ ֲא ֶשׁר
ְוגַ ם ֶאת־נַ ְפ ִשׁי ֶא ֵתּנָ ה ַאף ִכּ ַ
ֶאת־נַ ְפ ְשׁ ֶכם ֵכּן ַתּ ְמ ִﬠיטוּ ְל ַא ֲה ָבה ֶאת־נַ ְפ ִשׁי׃
יִיתי ָל ֶכם ְל ַמ ֲﬠ ָמ ָסה ַרק
י־כן ָאנ ִֹכי לֹא ָה ִ
ֲ 16א ָבל לוּ יְ ִה ֵ
יוֹתי ָﬠרוּם ָל ַכ ְד ִתּי ֶא ְת ֵכם ְבּ ָﬠ ְר ָמה׃
ִבּ ְה ִ
ַ 17ה ִאם הוֹנֵ ִיתי ֶא ְת ֶכם ַﬠל־יְ ֵדי ָאח ֵמ ַא ַחד ֵמ ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר
ָשׁ ַל ְח ִתּי ֲא ֵל ֶיכם׃
ם־א ַחד ָה ַא ִחים ָשׁ ַל ְח ִתּי
ִ 18ה ְפ ַצ ְר ִתּי ְב ִטיטוֹס ָל ֶל ֶכת ְוגַ ַ
רוּח ַא ַחת ְוּבא ַֹרח
ִאתּוֹ ַה ִאם־הוֹנָ ה ֶא ְת ֵכם ִטיטוֹס ֲהלֹא ְב ַ
ֶא ָחד ְצ ָﬠ ֵדינוּ כּוֹנָ נוּ׃
חשׁ ִבים ִכּי ִהנְ נוּ ִמ ְצ ַט ְדּ ִקים ִל ְפנֵ ֶיכם ֲא ָבל
עוֹד ֶכם ְ
אוּלי ְ
ַ
19
ל־אלֶּ ה ַרק ִבּגְ ַל ְל ֶכם
ְדּ ָב ֵרינוּ נֶ גֶ ד ְפּנֵ י ָה ֱאל ִֹהים ְוּמ ִשׁיחוֹ ִכּי ָכ ֵ
יְ ִד ִידים ְל ִה ָבּנוֹת ִמ ֶמּנּוּ׃
ן־א ְמ ָצ ֲא ֵכם לֹא ִכלְ ָב ִבי ְו ַא ֶתּם
ִ 20כּי יָ ֵרא ָאנ ִֹכי ְבּב ִֹאי ֶפּ ֶ
ן־א ְמ ָצא ָב ֶכם ְמ ִר ָיבה ְו ִקנְ ָאה
ִתּ ְמ ָצאוּנִ י לֹא ִכ ְל ַב ְב ֶכם ֶפּ ֶ
יאי ִד ָבּה גְּ אוֹן זֵ ִדים
וּמוֹצ ֵ
ִ
ֶﬠ ְב ָרה ָוּמדוֹן הוֹלְ ֵכי ָר ִכיל
הוּמה ַר ָבּה׃
ְוּמ ָ
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ילנִ י ֱאל ַֹהי ִל ְפנֵ ֶיכם ְו ִה ְת ַﬠ ַצּ ְב ִתּי
ן־בּב ִֹאי עוֹד יַ ְשׁ ִפּ ֵ
ֶ 21פּ ְ
ר־ח ְטאוּ ְכ ָבר וְ לֹא ָשׁבוּ
ל־ר ִבּים ֵמ ֶהם ֲא ֶשׁ ָ
ל־ל ִבּי ַﬠ ַ
ֶא ִ
ן־הנְּ ָב ָלה ֲא ֶשׁר ָﬠשׂוּ׃
ן־הזְּ נוּת ִוּמ ַ
תּוֹﬠ ָבה ִוּמ ַ
ן־ה ֵ
ִמ ַ

13

ל־פּי ְשׁנַ יִם ֵﬠ ִדים
ישׁית ַﬠ ִ
ִהנְ נִ י ָבא ֲא ֵל ֶיכם ַפּ ַﬠם ְשׁ ִל ִ
ל־דּ ָבר׃
לשׁה ֵﬠ ִדים יָ קוּם ָכּ ָ
ל־פּי ְשׁ ָ
אוֹ ַﬠ ִ
יִיתי ִﬠ ָמּ ֶכם
ֵ 2הן ָא ַמ ְר ִתּי ֵמ ָאז ְוּכמוֹ ִמ ָקּרוֹב ַכּ ֲא ֶשׁר ָה ִ
ם־ﬠ ָתּה ֵמ ָרחוֹק ֶט ֶרם בּ ִֹאי ִהנְ נִ י ַמגִּ יד
ַבּ ַפּ ַﬠם ַה ֵשּׁנִ ית ֵכּן גַּ ַ
וּל ָכל־יֶ ֶתר ַאנְ ֵשׁי ְק ִהלַּ ְת ֶכם
ל־א ֶשׁר ָח ְטאוּ ְכ ָבר ְ
ְוכ ֵֹתב ְל ָכ ֲ
שׁוּבי ֲא ֵל ֶיכם׃
ֹא־אוֹסיף ָלחוּס ְבּ ִ
ִ
ִכּי ל
יח ִדּ ֶבּר ִבּי ֲא ֶשׁר לֹא
ם־ה ָמּ ִשׁ ַ
 3יַ ַﬠן ִל ְבחֹן ַא ֶתּם ְמ ַב ְק ִשׁים ִא ַ
ָק ְצ ָרה יָ דוֹ ָל ֶכם ִכּי ְכגִ בּוֹר הוּא ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם׃
בוּרת ֱאל ִֹהים
ף־אם־נִ ְצ ַלב ֶכּ ֱאנוֹשׁ ָאנוּשׁ ַחי הוּא ִבּגְ ַ
ִ 4כּי ַא ִ
בוּרת
ם־אנַ ְחנוּ ִק ְצ ֵרי־יָ ד ִהנֵּ נוּ ַאַ חיִּ ים ִﬠמּוֹ ִבּגְ ַ
ְו ֵכן בּוֹ גַּ ֲ
ֱאל ִֹהים לְ טוֹב ָל ֶכם׃
ם־בּ ֱאמוּנָ ה ַא ֶתּם ע ְֹמ ִדים ְו ִה ָבּ ֵחנוּ אוֹ
 5נַ סּוּ ֶאת־נַ ְפ ְשׁ ֶכם ִא ֶ
יח ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ִאם־לֹא
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲה ֶט ֶרם ֵתּ ְדעוּ ִמנַּ ְפ ְשׁ ֶכם ִכּי יֵ ַ
ִסיגִ ים ַא ֶתּם׃
הוֹח ְל ִתּי ִכּי ַת ְשׂ ִכּילוּ ֲא ֶשׁר לֹא ֶכ ֶסף נִ ְמ ָאס ֲאנָ ְחנוּ׃
 6וַ ֲאנִ י ַ
ל־רע לֹא ְל ַמ ַﬠן
ל־ה ֱאל ִֹהים נִ ְת ַפּלֵּ ל ְל ִב ְל ִתּי ַת ֲﬠשׂוּן ָכּ ָ
ְ 7ו ֶא ָ
ם־ל ַמ ַﬠן ַתּ ֲﬠשׂוּן ַא ֶתּם
ִהוָּ ַדע ִכּי ֲאנַ ְחנוּ ְמזֻ ָקּ ִקים ִכּי ִא ְ
י־אנַ ְחנוּ ְכּ ִסיגִ ים נֵ ָח ֵשׁב׃
ת־הטּוֹב ַאף ִכּ ֲ
ֶא ַ
ם־בּ ַﬠד
נוּכל ֲﬠשׂוֹת ָדּ ָבר ְלנֶ גֶ ד ָה ֱא ֶמת ִכּי ִא ְ
ִ 8כּי לֹא ַ
ָה ֱא ֶמת׃
ילה ִאם גִּ בּ ֵֹרי כ ַֹח ַא ֶתּם ַאף ִכּי ֲאנַ ְחנוּ ְכּ ַדלֵּ י
ִ 9כּי גַ ם־נָ גִ ָ
יוֹת ֶכם
ל־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ָאנוּ ִמ ְת ַפּ ְל ִלים ִל ְה ְ
כ ַֹח נֵ ָח ֵשׁב ִכּי ֶא ַ
ְשׁ ֵל ִמים׃

13:10—13:14
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עוֹדנִּ י ָרחוֹק ִמ ֶכּם
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ְבּ ֶ
ל־כּן ָכּ ַת ְב ִתּי ֶא ַ
ְ 10ו ַﬠ ֵ
יִהיֶ ה־לִּ י ָמקוֹם ְל ַד ֵבּר ִא ְתּ ֶכם ָקשׁוֹת ְל ִפי
ְל ַמ ַﬠן ְבּב ִֹאי לֹא ְ
ַהכּ ַֹח ֲא ֶשׁר נָ ַתן ִלי ָה ָאדוֹן לִ ְבנוֹת ֶא ְת ֶכם ְולֹא ִל ְפרוֹץ ָבּ ֶכם׃
ְ 11ו ַﬠ ָתּה ִשׂישׂוּ ַא ַחי ֱהיוּ ְת ִמ ִימים ְו ִה ְת ַחזָּ קוּ יַ ֲחדוּ
ת־ה ָשּׁלוֹם ֶא ֱהבוּ וֵ אל ֵֹהי ָה ַא ֲה ָבה ְו ַה ָשּׁלוֹם
ת־ל ְבּ ֶכם ְו ֶא ַ
ֶא ִ
יִהיֶ ה ִﬠ ָמּ ֶכם׃
ְ
ת־א ִחיו ִבּנְ ִשׁ ַיקת ַהקּ ֶֹדשׁ׃
ַ 12שׁ ֲאלוּ ְל ָשׁלוֹם ִאישׁ ֶא ָ
דוֹשׁים ֻכּלָּ ם שׁ ֲֹא ִלים ְל ָשׁלוֹם ָל ֶכם׃
ַ 13ה ְקּ ִ
יח ְו ַא ֲה ַבת ָה ֱאל ִֹהים ְו ִל ְויַ ת
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶ 14ח ֶסד ֲאדֹנֵ ינוּ יֵ ַ
ם־כּלְּ ֶכם ָא ֵמן׃
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ִﬠ ֻ
ַ
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1:1—1:11

ל־הגָּ לָ ִטיִּ ים
ֶא ַ
ל־פּי
יח ֻשׁלַּ ח לֹא ֵמ ֵאת ֲאנָ ִשׁים ְולֹא ַﬠ ִ
פּוֹלוֹס ָשׁ ִל ַ
יח וֵ אל ִֹהים ֲא ִבי־כֹל
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־פּי יֵ ַ
ם־ﬠ ִ
ֲאנָ ִשׁים ִכּי ִא ַ
ן־ה ֵמּ ִתים׃
ֲא ֶשׁר ֲה ִקימוֹ ִמ ַ
ל־ק ִהלּוֹת גָּ ַל ְטיָ א׃
ל־ה ַא ִחים ֲא ֶשׁר ִא ִתּי ֶא ְ
ְ 2ו ָכ ָ
יח
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶ 3ח ֶסד ְו ָשׁלוֹם ֵיִתּן ָל ֶכם ֱאל ִֹהים ָא ִבינוּ ְויֵ ַ
ֲאדֹנֵ ינוּ׃
ילנוּ
וּל ַה ִצּ ֵ
ֹאתינוּ ְ
ל־חטּ ֵ
ֲ 4א ֶשׁר־נָ ַתן ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ְל ַכ ֵפּר ַﬠ ַ
עוֹלם ָה ָרע ַהזֶּ ה ִכּ ְרצוֹן ֱאל ִֹהים ָא ִבינוּ׃
ן־ה ָ
ִמ ָ
עוֹלם וָ ֶﬠד ָא ֵמן׃
ֲ 5א ֶשׁר־לוֹ ַה ָכּבוֹד ְל ָ
ִ 6תּ ָמּהוֹן ֲא ָחזַ נִ י ִכּי־כֹה ְמ ֵה ָרה ַס ְר ֶתּם ֵמ ַא ֲח ֵרי ַהקּ ֵֹרא
שׂרה ַא ֶח ֶרת׃
יחנוּ וַ ֵתּלְ כוּ ַא ֲח ֵרי ְב ָ
ֶא ְת ֶכם ְבּ ֶח ֶסד ְמ ִשׁ ֵ
שׂרה ֲא ָבל יֵ שׁ ֲאנָ ִשׁים ָהע ְֹכ ִרים ֶא ְת ֶכם
ְ 7ו ִהיא ֵאינֶ נָּ ה ְב ָ
יה׃
ל־פּנֶ ָ
יח ָבּלֹל ְו ָהפַֹ ﬠ ָ
שׂרת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְו ַה ְמ ַב ְק ִשׁים ִל ְבלֹל ְבּ ַ
יﬠ ֶכם
ן־ה ָשּׁ ַמיִם יַ ְשׁ ִמ ֲ
אוֹ־מלְ ָאִ מ ַ
ַ
ָ 8א ֵכן ִאם־גַּ ם ֲאנַ ְחנוּ
נוּה יָ ֳח ָרם׃
שׂרה ַא ֶח ֶרת ֲא ֶשׁר לֹא ִה ְשׁ ַמ ֲﬠ ָ
ְבּ ָ
עוֹד־ה ָפּ ַﬠם ְו ִאם
ַ
ָ 9כּזֶ ה ָא ַמ ְרנוּ ֵמ ָאז ְו ֵכן ֲאנִ י א ֵֹמר
שׂרה ִמ ַבּ ְל ֲﬠ ֵדי זוּ ֲא ֶשׁר ִק ַבּ ְל ֶתּם יָ ֳח ָרם׃
יﬠ ֶכם ִאישׁ ְבּ ָ
יַ ְשׁ ִמ ֲ
ִ 10כּי ַה ְמ ַפ ֶתּה ֲאנָ ִשׁים ֲאנִ י ַﬠ ָתּה אוֹ ְמ ַד ֵבּר ְדּ ָב ַרי ִל ְפנֵ י
ֱאל ִֹהים ַה ִאם ְל ָה ִפיק ָרצוֹן ִמ ְבּנֵ י ָא ָדם ֲאנִ י ְמ ַב ֵקּשׁ ִכּי
יִיתי ֶﬠ ֶבד
לוּ־בּ ַקּ ְשׁ ִתּי ְל ָה ִפיק ָרצוֹן ִמ ְבּנֵ י ָא ָדם לֹא ָה ִ
ִ
יח׃
ַל ָמּ ִשׁ ַ
נוֹד ָﬠה ָל ֶכם
שׂרה ֲא ֶשׁר ְ
 11וַ ֲאנִ י ַמגִּ יד לָ ֶכם ֶא ָחי ִכּי ַה ְבּ ָ
ִמ ִפּי לֹא ִמ ְמּקוֹר ָא ָדם יָ ָצ ָאה׃

1

1:12—2:2
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יה ְולֹא ה ַֹרנִ י
ם־אנ ִֹכי לֹא ִמ ִפּי ָא ָדם ִק ַבּ ְל ִתּ ָ
ִ 12כּי גַּ ָ
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ם־בּ ָחזוֹן ֵמ ֵאת יֵ ַ
ן־אנוֹשׁ ִכּי ִא ֶ
ֶב ֱ
הוּדית
יכוֹתי ְל ָפנִ ים ַבּ ָדּת ַהיְּ ִ
ֹא־שׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ֲה ִל ַ
ִ 13כּי ֲהל ְ
וּל ַה ְשׁ ִחית׃
ת־ﬠ ַדת ֱאל ִֹהים ָר ַד ְפ ִתּי ְל ַבלַּ ע ְ
ְו ֶא ֲ
הוּדית ֵמ ַר ִבּים ִבּ ְבנֵ י גִ ילִ י
הוֹס ְפ ִתּי ַד ַﬠת ְבּ ֵדעוֹת ַהיְּ ִ
ְ 14ו ַ
בוֹתי׃
אתי לְ ַק ָבּ ַלת ֲא ָ
דוֹלה ִקנֵּ ִ
ְבּ ֶק ֶרב ַﬠ ִמּי ְו ִקנְ ָאה גְ ָ
ילנִ י ִמ ְמּ ֵﬠי ִא ִמּי וַ ֲא ֶשׁר ְק ָר ַאנִ י
ַ 15אָ ה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ִה ְב ִדּ ַ
ְבּ ַח ְסדּוֹ׃
שׁוּﬠתוֹ ַבגּוֹיִם
ת־בּנוֹ ְל ַב ֵשּׂר יְ ָ
ַ 16כּ ֲא ֶשׁר ָח ֵפץ ְלגַ לּוֹת ִלי ֶא ְ
ם־בּ ָשׂר וָ ָדם ַאף לֹא ְכּ ָרגַ ע׃
נוֹﬠ ְצ ִתּי ִﬠ ָ
לֹא ַ
יחים ֲא ֶשׁר ִק ְדּמוּנִ י
ל־ה ְשּׁ ִל ִ
רוּשׁ ַליְ ָמה ֶא ַ
ֹא־ﬠ ִל ִיתי יְ ָ
ְ 17וגַ ם ל ָ
ם־ה ַל ְכ ִתּי ַל ֲﬠ ָרב ִוּמ ָשּׁם ַשׁ ְב ִתּי ְל ַד ָמּ ֶשׂק׃
ִכּי ִא ָ
רוּשׁ ַליְ ָמה ִל ְראוֹת
ִ 18וּמ ֵקּץ ָשׁלֹשׁ ָשׁנִ ים ָﬠ ִל ִיתי ָאז יְ ָ
ת־פּ ְטרוֹס וָ ֵא ֵשׁב ִﬠמּוֹ ֲח ִמ ָשּׁה ָﬠ ָשׂר יוֹם׃
ֶא ֶ
יחים זוּלָ ִתי יַ ֲﬠקֹב ֲא ִחי
ן־ה ְשּׁ ִל ִ
ֹא־ר ִא ִיתי ִאישׁ ַא ֵחר ִמ ַ
ְ 19ול ָ
ָה ָאדוֹן׃
ְ 20וזֹאת ֲאנִ י כ ֵֹתב פֹּה נֶ גֶ ד ֱאל ִֹהים ְולֹא ֲא ַכזֵּ ב׃
יל ְקיָ א׃
אתי ֶאל־גְּ ִלילוֹת ֲא ָרם ְו ִק ִ
י־כן ָבּ ִ
ְ 21ו ַא ֲח ֵר ֵ
נוֹד ְﬠ ִתּי
הוּדה לֹא ַ
יח ֲא ֶשׁר ְבּ ֶא ֶרץ יְ ָ
ֲ 22א ָבל ְק ִהלּוֹת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָל ֶהם ָפּנִ ים ְבּ ָפנִ ים׃
ַ 23א־זֹאת ָשׁ ְמעוּ ִכּי־זֶ ה ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ְר ָד ָפם ֵמ ָאז ְמ ַב ֵשּׂר
שׂרת ָה ֱאמוּנָ ה ֲא ֶשׁר ִה ְכ ִח ָידהּ ִמ ֶק ֶדם׃
ַכּיּוֹם ְבּ ַ
 24וַ יִּ ְתּנוּ ָכבוֹד ֵלאל ִֹהים ִבּגְ ָל ִלי׃
רוּשׁ ַליְ ָמה ִﬠם
ִוּמ ֵקּץ ַא ְר ַבּע ֶﬠ ְשׂ ֵרה ָשׁנָ ה ָﬠ ִל ִיתי עוֹד יְ ָ
ת־טיטוֹס ָל ַק ְח ִתּי ִﬠ ָמּ ִדי׃
ַבּר־נַ ָבּא ְוגַ ם ֶא ִ
שׂרה
 2וַ ֲאנִ י ָﬠ ִל ִיתי ָשׁ ָמּה ַכּ ֲא ֶשׁר ֻצוֵּ ִיתי ֶב ָחזוֹן ְו ִד ְב ֵרי ַה ְבּ ָ
י־כן
יהם ְו ַא ֲח ֵר ֵ
אתי ְב ֶק ֶרב ַהגּוֹיִם ַשׂ ְמ ִתּי ִל ְפנֵ ֶ
ַכּ ֲא ֶשׁר ָק ָר ִ

2
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יִהיֶ ה ָל ִריק ֲא ֶשׁר ָא ִחישׁ
יאי ָה ֵﬠ ָדה ְל ָבד לְ ַמ ַﬠן לֹא ְ
ִל ְפנֵ י ְק ִר ֵ
ַל ֲﬠשׂוֹת וַ ֲא ֶשׁר ַח ְשׁ ִתּי ֵמ ָאז׃
ם־טיטוֹס ֲא ֶשׁר ִﬠ ָמּ ִדי ִכּי־יְ וָ נִ י הוּא לֹא נָ ַטל ָﬠלָ יו
ְ 3וגַ ִ
ְל ִהמּוֹל׃
ת־הח ֶֹפשׁ
ַ 4בּ ֲﬠבוּר ֲא ֵחי ֶשׁ ֶקר ֲא ֶשׁר ִה ְתגַּ נְּ בוּ וַ יָּ בֹאוּ ָלתוּר ֶא ַ
יח ְל ַמ ַﬠן ַה ֲﬠ ִב ֵידנוּ׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ר־לנוּ ְבּיֵ ַ
ֲא ֶשׁ ָ
יהם ַאף־לֹא ְכ ָרגַ ע ְל ַמ ַﬠן
ְ 5ולֹא־נִ ְפ ָתּה ִל ֵבּנוּ ְל ִה ָכּנַ ע ִמ ְפּנֵ ֶ
עוֹלם׃
שׂרה ְל ָ
יַ ֲﬠמֹד ִﬠ ָמּ ֶכם ק ְֹשׁ ְט ַה ְבּ ָ
ְ 6ו ָל ֵאלֶּ ה ַה ְמ ֻסלָּ ִאים ְבּ ֶﬠ ְר ָכּם ִאם ֶﬠ ְר ָכּם ֵכּן אוֹ ֵכן לֹא
י־אישׁ וְ ַה ְמ ֻסלָּ ִאים
יִשּׂא ְפנֵ ִ
ת־ל ִבּי ֱאל ִֹהים לֹא ָ
ַשׂ ְמ ִתּי ֶא ִ
אוּמה׃
הוֹסיפוּ ִלי ְמ ָ
ָה ֵאלֶּ ה לֹא ִ
י־פ ֻק ָדּה נִ ְתּנָ ה־לִּ י לְ ַב ֵשּׂר ְבּ ֶק ֶרב
ַ 7א לְ ֶה ֶפֵ הם ָראוּ ִכּ ְ
מּוֹלים׃
ָה ֲﬠ ֵר ִלים ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְתּנָ ה ְל ֶפ ְטרוֹס ְל ַב ֵשּׂר ְבּ ֶק ֶרב ַהנִּ ִ
מּוֹלים הוּא
ל־הנִּ ִ
לוּח ֶא ָ
י־הנּ ֵֹתן כּ ַֹח ְל ֶפ ְטרוֹס ִל ְהיוֹת ָשׁ ַ
ִ 8כּ ַ
ל־הגּוֹיִם׃
לוּח ֶא ַ
נָ ַתן ִלי כּ ַֹח ִל ְהיוֹת ָשׁ ַ
מּוּדי
יוֹחנָ ן ַהנֶּ ֱח ָשׁ ִבים ְל ַﬠ ֵ
ְ 9ו ַכ ֲא ֶשׁר ָראוּ יַ ֲﬠקֹב ְו ֵכ ָיפא ְו ָ
וּל ַבר־נַ ָבּא ֶאת־יַ ד
י־ח ֶסד ֵאל ָﬠ ָלי נָ ְתנוּ ִלי ְ
ַה ְקּ ִהלָּ ה ִכּ ֶ
ל־הגּוֹיִם ְו ֵהם
יְ ִמינָ ם ְלאוֹת ַא ֲחוָ ה ֵלאמֹר ִכּי ֲאנַ ְחנוּ נֵ ֵלֶ א ַ
מּוֹלים׃
ל־הנִּ ִ
ֶא ַ
ם־שׁ ַק ְד ִתּי ַל ֲﬠשׂוֹת
ת־ה ֲﬠנִ יִּ ים ֲא ֶשׁר גַּ ָ
ַ 10אִ אם־נִ זְ כֹּר ֶא ָ
ֵכּן׃
ל־פּנָ יו ִכּי
הוֹכ ְח ִתּיו ַﬠ ָ
יּוֹכיָ א ַ
ֲ 11א ָבל ְבּבֹא ֶפּ ְטרוֹס ְל ַאנְ ִט ְ
נִ ְמ ָצא בוֹ ְדּ ַבר ַא ְשׁ ָמה׃
ִ 12כּי ַﬠד־לֹא ָבּאוּ ֲאנָ ִשׁים ֵמ ֵאת יַ ֲﬠקֹב ָא ַכל יַ ְח ָדּו
ת־הגּוֹיִם ַאַ א ֲח ֵרי ב ָֹאם נִ ְב ַדּל ֵמ ֶהם וַ יִּ ָפּ ֵרד ִמיִּ ְר ָאתוֹ
ֶא ַ
מּוֹלים׃
ת־הנִּ ִ
ֶא ַ
הוּדים ִה ְת ַכּ ֲחשׁוּ ִﬠמּוֹ ַﬠד
ם־שׁ ָאר ַהיְּ ִ
ְ 13ו ֵכן גַּ ְ
ם־בּר־נַ ָבּא נִ ְת ַפּשׂ ְבּ ַכ ֲח ָשׁם׃
ִכּי־גַ ַ

2:14—3:2
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שׂרת ָה ֶא ֱמת
 14וַ ֲאנִ י ִב ְרא ִֹתי ִכּי לֹא יֵ ְלכוּן נְ כ ָֹחה ְל ִפי ְב ַ
הוּדי ֵתּ ֵל
ם־א ָתּה ַהיְּ ִ
ל־פּ ְטרוֹס ְל ֵﬠינֵ י־כֹל ִא ַ
ָא ַמ ְר ִתּי ֶא ֶ
דּוּﬠ זֶ ה ְתּ ַאלֵּ ץ
הוּדים ַמ ַ
ְבּ ֶד ֶרַ הגּוֹיִם ְולֹא ְב ֶד ֶרַ היְּ ִ
ת־הגּוֹיִם ְל ִה ְתיַ ֵהד׃
ֶא ַ
נוֹל ְדנוּ ְולֹא ִמזֶּ ַרע ַהגּוֹיִם ַה ַח ָטּ ִאים
הוּדים ָ
ֵ 15הן ִמזֶּ ַרע ַהיְּ ִ
שׁוֹתם׃
ְבּנַ ְפ ָ
תּוֹרה
ֹא־יִצ ַדּק ִאישׁ ְבּ ֻחקּוֹת ַה ָ
ְ 16ו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר יָ ַד ְﬠנוּ ִכּי ל ְ
ם־אנַ ְחנוּ ָבאנוּ ְל ַה ֲא ִמין
יח גַּ ֲ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ם־בּ ֱאמוּנַ ת יֵ ַ
ִכּי ִא ֶ
יח ְולֹא ְב ֻחקּוֹת
יח ְל ַמ ַﬠן נִ ְצ ַדּק ֶבּ ֱאמוּנַ ת ַה ָמּ ִשׁ ַ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְבּיֵ ַ
ל־בּ ָשׁר׃
תּוֹרה לֹא ְיִצ ַדּק ָכּ ָ
תּוֹרה ִכּי ְב ֻחקּוֹת ַה ָ
ַה ָ
יח ְוּב ָכל־זֹאת ָﬠן ָיִמּ ֵצא
ְ 17ו ַﬠ ָתּה ִכּי נְ ַב ֵקּשׁ ִצ ְד ָק ֵתנוּ ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ילה׃
יח כּ ֵֹהן ֶל ָﬠן ָח ִל ָ
יִהיֶ ה ַה ָמ ִשׁ ַ
ָבנוּ ֲה ְ
ת־א ֶשׁר ָה ָר ְס ִתּי ִהנְ נִ י ֵמ ִﬠיד
ם־אשׁוּב ְו ֶא ְבנֶ ה ֶא ֲ
ִ 18כּי ִא ָ
ְבּנַ ְפ ִשׁי ִכּי פ ֵֹשׁ ַﬠ ָאנִ י׃
תּוֹרה ְל ַמ ַﬠן ֶא ְחיֶ ה
ל־פּי ַה ָ
תּוֹרה ַﬠ ִ
י־כּ ֵמּת נֶ ֱח ַשׁ ְב ִתּי ַל ָ
ִ 19כּ ַ
ֵלאל ִֹהים׃
ֹא־אנ ִֹכי ִכּי
יח ְו ַחי ָאנ ִֹכי ַא ל ָ
ם־ה ָמּ ִשׁ ַ
ִ 20הנְ נִ י ָצלוּב ִﬠ ַ
רוּח ַה ַחיִּ ים ֲא ֶשׁר ִבּ ְב ָשׂ ִרי ַכּיּוֹם ָקנִ ִיתי
יח ַחי ִבּי ְו ַ
ם־ה ָמּ ִשׁ ַ
ִא ַ
ן־ה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ָא ַהב א ִֹתי וַ יִּ ֵתּן ֶאת־נַ ְפשׁוֹ
ֶב ֱאמוּנָ ִתי ְבּ ֶב ָ
ָכּ ְפ ִרי׃
ם־ת ָמּ ֵצא
ת־ח ֶסד ָה ֱאל ִֹהים ְל ָאיִן ִכּי ִא ִ
 21לֹא ֶא ֱﬠ ֶשׂה ֶא ֶ
יח ֵמת ִחנָּ ם׃
תּוֹרה ָאז ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְצ ָד ָקה ַﬠל־יְ ֵדי ַה ָ

3

הוֹי גָּ ָל ִטיִּ ים ְס ָכ ִלים ִמי ִה ְשׁ ִמין ִבּ ְכ ָשׁ ִפים לִ ְבּ ֶכם ִמ ְשׁמ ַֹﬠ
יח ַה ָצּלוּב ָהיָ ה
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־ה ֱא ֶמת ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר יֵ ַ
ֶא ָ
ל־לוּח ְל ֵﬠינֵ ֶיכם׃
ַ
תוֹכ ֶכם ְכּמוֹ ַﬠ
ָחרוּת ְבּ ֲ
רוּח
ת־ה ַ
ַ 2רק זֹאת ָח ַפ ְצ ִתּי ִל ְשׁמֹע ִמ ִפּ ֶיכם ֵאיִ ק ַבּ ְל ֶתּם ֶא ָ
תּוֹרה אוֹ ֵﬠ ֶקב כּ ַֹח ָה ֱאמוּנָ ה׃
ֵﬠ ֶקב ֻחקּוֹת ַה ָ
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ַ 3ה ִאם ָכּזֹאת נִ ְס ַכּ ְל ֶתּם ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ַה ִחלּ ֶֹתם ִל ְהיוֹת ַאנְ ֵשׁי
רוּח ַתּ ְשׁ ִלימוּ ַﬠ ָתּה ְבּ ֻחקּוֹת ַה ָבּ ָשׂר׃
ַ
אתם ָﬠ ָמל ָרב ִחנָּ ם ִאם לֹא ְל ֵﬠזֶ ר הוּא ְולֹא
ָ 4ל ָמּה־זֶּ ה נְ ָשׂ ֶ
הוֹﬠיל׃
ְל ִ
רוּח ֲﬠ ֵל ֶיכם אוֹ ָהע ֶֹשׂה ָב ֶכם נִ ְפלָ אוֹת
ן־ה ַ
ִ 5הנֵּ ה ַה ַמּ ֲא ִציל ִמ ָ
תּוֹרה אוֹ ְבכ ַֹח ָה ֱאמוּנָ ה׃
ֲהיַ ֲﬠ ֶשׂה ָכזֹאת ְבּ ֻחקּוֹת ַה ָ
שׁב ָה לּוֹ ְצ ָד ָקה׃
ם־א ְב ָר ָהם ֶה ֱא ִמין ֵבּאל ִֹהים וַ יַּ ְח ֶ
ַ 6כּ ֲא ֶשׁר גַּ ַ
י־בנֵ י ָה ֱאמוּנָ ה ְבּנֵ י ַא ְב ָר ָהם ֵה ָמּה׃
ל־כּן ְדּעוּ־נָ א ִכּ ְ
ַ 7ﬠ ֵ
ת־הגּוֹיִם
ְ 8ו ַה ִמּ ְק ָרא ָצ ָפה ֵמרֹאשׁ ִכּי ָה ֱאל ִֹהם יַ ְצ ִדּיק ֶא ַ
ת־א ְב ָר ָהם ֵלאמֹר ְונִ ְב ְרכוּ ְב
ֶבּ ֱאמוּנָ ה ִה ְק ִדּים ְל ַב ֵשּׂר ֶא ַ
ל־הגּוֹיִם׃
ָכּ ַ
ם־א ְב ָר ָהם ִאישׁ
ל־כּן ַרק ַאנְ ֵשׁי ֱאמוּנָ ה ְיִת ָבּ ְרכוּ ִﬠ ַ
ַ 9ﬠ ֵ
ֱאמוּנִ ים׃
תּוֹרה ְיִמ ְצאוּ ְק ָל ָלה ְב ִצ ָדּהּ
ל־מ ְצת ַה ָ
ֲ 10א ָבל ַהבּ ְֹט ִחים ַﬠ ִ
תוּבים
ל־ה ְדּ ָב ִרים ַה ְכּ ִ
ת־כּ ַ
ִכּי ָכתוּב ָארוּר ֲא ֶשׁר לֹא־יָ ִקים ֶא ָ
אוֹתם׃
תּוֹרה ַל ֲﬠשׂוֹת ָ
ְבּ ֶס ֶפר ַה ָ
ֹא־יִצ ַדּק ִאישׁ ִל ְפנֵ י ֱאל ִֹהים ָדּ ָבר
תּוֹרה ל ְ
ְ 11ו ִכי ַﬠל־יְ ֵדי ַה ָ
יִחיֶ ה׃
י־צ ִדּיק ֶבּ ֱאמוּנָ תוֹ ְ
ָבּרוּר הוּא ִכּ ַ
ת־ה ָא ָדם ֲא ֶשׁר
ם־א ָ
תּוֹרה לֹא ֱאמוּנָ ה ְת ַב ֵקּשׁ ִכּי ִא ֶ
ְ 12ו ַה ָ
יה וָ ַחי ָבּ ֶהם׃
ת־מ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
יַ ֲﬠ ֶשׂה ֶא ִ
תּוֹרה ַבּ ֲא ֶשׁר ָהיָ ה
יח ָפּ ָדה ֶאת־נַ ְפ ֵשׁנוּ ִמ ִקּ ְל ַלת ַה ָ
ַ 13ה ָמּ ִשׁ ַ
ל־ה ֵﬠץ׃
ל־ה ָתּלוּי ַﬠ ָ
ִל ְק ָל ָלה ַתּ ְח ֵתּינוּ ִכּי ָכתוּב ָארוּר ָכּ ַ
ם־הגּוֹיִם ְיִת ָבּ ְרכוּ
יח גַּ ַ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָ 14וּבזֹאת ַﬠל־יְ ֵדי יֵ ַ
רוּח ֲא ֶשׁר ָא ַמר ֱאל ִֹהים ְל ִתתּוֹ נְ ַק ֵבּל
ְבּ ִב ְר ַכת ַא ְב ָר ָהם ְו ָה ַ
ֵﬠ ֶקב ֱאמוּנָ ה׃
ם־בּ ִרית ֲא ֶשׁר ָכּ ַרת
י־א ָדם ֲאנִ י ְמ ַד ֵבּר גַּ ְ
ַ 15א ַחי ְכּ ֶד ֶרְ בּנֵ ָ
ַא ַחד ָה ֲאנָ ִשׁים וַ יְ ַקיֵּ ם א ָֹתהּ ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט לֹא יְ ִפ ֶירנָּ ה ִאישׁ ְולֹא
ה־בּהּ ָדּ ָבר׃
יְ ַשׁנֶּ ָ

3:16—3:26
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ֹא־א ַמר
וּלזַ ְרעוֹ ְול ָ
ְ 16ו ִהנֵּ ה ַה ַה ְב ָטחוֹת נֶ ֶא ְמרוּ ְל ַא ְב ָר ָהם ְ
יח׃
ם־וּלזַ ְר ֲﬠְ בּיָ ִחיד ְוהוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְו ִלזְ ָר ֶﬠיְ בּ ַר ִבּים ִכּי ִא ְ
ְ 17וזֶ ה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָא ָמ ְר ִתּי ִכּי ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ָכּ ַרת ֱאל ִֹהים
תּוֹרה ַהנְּ תוּנָ ה
תוּכל ַה ָ
יח ִמ ֶקּ ֶדם וַ יְ ַקיֵּ ם א ָֹתהּ לֹא ַ
ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ד־שׂים
וּשׁל ִֹשׁים ָשׁנָ ה לְ ָה ֵפר א ָֹתהּ ַﬠ ִ
ַא ֲח ֵרי ַא ְר ַבּע ֵמאוֹת ְ
ת־ה ַה ְב ָט ָחה ְל ָאיִן׃
ֶא ַ
ֹא־ת ְהיֶ ה עוֹד
תּוֹרה ל ִ
מּוֹר ָשׁה ְבּכ ַֹח ַה ָ
ם־תּנָּ ֵתן ַה ָ
ִ 18כּי ִא ִ
ְבּכ ַֹח ַה ַה ְב ָט ָחה ֲא ָבל לְ ַא ְב ָר ָהם נְ ָתנָ הּ ֱאל ִֹהים ְבּ ַה ְב ָט ָחה
י־ח ֶסד׃
ְל ִפ ָ
תּוֹרה ְל ַמ ַﬠן יִוָּ ַדע ַה ֶפּ ַשׁע
נוֹס ָפה ַה ָ
ם־כּן ָל ָמּה־זֶּ ה ְ
ִ 19א ֵ
י־רב הוּא ַﬠד ִכּי־יָ בוֹא ַהזֶּ ַרע ֲא ֶשׁר־לוֹ ִמ ְשׁ ַפּט ַה ַה ְב ָט ָחה
ִכּ ַ
ל־פּי ַה ַמּ ְל ָא ִכים וּנְ תוּנָ ה ְבּיַ ד ִאישׁ
רוּכה ַﬠ ִ
תּוֹרה ֲﬠ ָ
ְוזֹאת ַה ָ
ַה ֵבּינָ יִם׃
ֲ 20א ָבל ִאישׁ ֵבּינַ יִם לֹא לְ ֶא ָחד הוּא וֵ אל ִֹהים הוּא ֶא ָחד׃
תּוֹרה נֶ גֶ ד ַה ְב ְטחוֹת ֵאל ָחלִ ילָ ה ִכּי לוּ
ְ 21ו ַﬠ ָתּה ֲה ִכי ַה ָ
ם־ה ְצּ ָד ָקה
תוֹרה ֲא ֶשׁר ְבּכ ָֹחהּ ָל ֵתת ַחיִּ ים ָאז ָהיְ ָתה גַ ַ
נִ ְתּנָ ה ָ
תּוֹרה׃
ְבּיַ ד ַה ָ
ל־א ָדם ח ֵֹטא ָוּבזֹאת
ֲ 22א ָבל ִכּ ְת ֵבי ַהקּ ֶֹדשׁ יַגִּ ידוּן ִכּי ָכ ָ
ל־ה ַמּ ֲא ִמינִ ים׃
יח ָתּבוֹא ַה ַה ְב ָט ָחה ֶא ַ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶבּ ֱאמוּנַ ת יֵ ַ
ְ 23ו ִל ְפנֵ י בֹא ָה ֱאמוּנָ ה ָהיִינוּ ְשׁ ֻמ ִרים ַבּ ִמּ ְשׁ ָמר ַתּ ַחת יְ ֵדי
תּוֹרה ַכּ ֲא ִס ֵירי ָה ֱאמוּנָ ה ָה ֲﬠ ִת ָידה ְל ִהגָּ לוֹת׃
ַה ָ
יח
ל־ה ָמּ ִשׁ ַ
תּוֹרה ְלא ֶֹמנֶ ת ְלנַ ֲהגֵ נוּ ֶא ַ
ְ 24וּב ֵכן ָהיְ ָתה לָּ נוּ ַה ָ
ֲא ֶשׁר ִמ ָשּׁם נִ ְצ ַדּק ָבּ ֱאמוּנָ ה׃
ַ 25אַ ﬠ ָתּה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר נִ גְ ְל ָתה ָה ֱאמוּנָ ה לֹא עוֹד ֲאנַ ְחנוּ
ַתּ ַחת יַ ד ָהא ָֹמנֶ ת׃
שׁוּﬠ
י־כלְּ ֶכם ְבּנֵ י ֱאל ִֹהים ַא ֶתּם ֵﬠ ֶקב ֱאמוּנַ ְת ֶכם ְבּיֵ ַ
ִ 26כּ ֻ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
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יח לָ ְבשׁוּ
ל־אלֶּ ה ִמ ֶכּם ֲא ֶשׁר נִ ְט ְבּלוּ ְב ֵשׁם ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִ 27כּי ָכ ֵ
יח׃
ת־ה ָמּ ִשׁ ַ
ֶא ַ
הוּדי וְ לֹא יְ וָ נִ י לֹא ֶﬠ ֶבד ְולֹא
ְ 28ו ֵאין עוֹד פֹּה לֹא יְ ִ
שׁוּﬠ
ן־חוֹרים לֹא זָ ָכר ְולֹא נְ ֵק ָבה ִכּי ֻכלְּ ֶכם ֶא ָחד ְבּיֵ ַ
ֶבּ ִ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
יוֹר ֵשׁי
יח ַא ֶתּם זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם ִהנְּ ֶכם ְו ְ
ם־ל ָמּ ִשׁ ַ
ְ 29ו ִא ַ
מּוֹר ָשׁה לְ ִפי ַה ַה ְב ָט ָחה׃
ַה ָ

4

יּוֹרשׁ ָכּל־עוֹד הוּא יֶ ֶלד ֵאינֶ נּוּ ְמ ֻשׁנֶּ ה
וַ ֲאנִ י א ֵֹמר ַה ֵ
ל־הנַּ ֲח ָלה׃
ֵמ ָﬠ ֶבד ַאף ִכּי־הוּא ֲאדוֹן ָכּ ַ
וּפ ִק ָידיו ַﬠד ַהיּוֹם ַההוּא
ן־מ ֶשׁק ַה ַבּיִת ְ
ְ 2והוּא נָ תוּן ִבּ ֵידי ֶב ֶ
ֲא ֶשׁר יָ ַﬠד לוֹ ָא ִביו׃
ם־אנַ ְחנוּ ִבּ ֵימי ַהיַּ ְלדוּת ַכּ ֲﬠ ָב ִדים ָהיִינוּ ִליסֹדוֹת
ֵ 3כּן גַּ ֲ
אשׁים ַה ְשּׁ ָפ ִלים ֶבּ ָח ֶלד׃
ָה ָר ִ
ת־בּנוֹ ֲא ֶשׁר
ַ 4אַ כּ ֲא ֶשׁר ָמ ְלאוּ ַהיָּ ִמים ָשׁ ַלח ֱאל ִֹהים ֶא ְ
תּוֹרה׃
נוֹלד ֵמ ֶר ֶחם ִא ָשּׁה וַ ֲא ֶשׁר נָ תוּן ַתּ ַחת ִמ ְשׁ ַטר ַה ָ
ַ
תּוֹרה לְ ַמ ַﬠן נְ ַק ֵבּל
ת־הנְּ תוּנִ ים ַתּ ַחת ִמ ְשׁ ַטר ַה ָ
ִ 5ל ְפדּוֹת ֶא ַ
ִמ ְשׁ ַפּט ַה ָבּנִ ים׃
ת־רוּח ְבּנוֹ
ַ
ְ 6ויַ ַﬠן ָבּנִ ים ַא ֶתּם ָשׁ ַלח ֲא ֵל ֶיכם ֱאל ִֹהים ֶא
ְבּ ֶק ֶרב ְל ָב ֵבנוּ ֲא ֶשׁר ִתּ ְק ְראוּ־בוֹ ָא ִבינוּ ָא ִבינוּ׃
ם־יוֹרשׁ
ֵ
ם־בּן גַּ
ל־כּן ֵאינְ  עוֹד ֶﬠ ֶבד ִכּי ֵבן ָא ָתּה ְו ִא ֵ
ַ 7ﬠ ֵ
יח׃
נַ ֲח ַלת ָה ֱאל ִֹהים ַﬠל־יְ ֵדי ַה ָמּ ִשׁ ַ
ת־ה ֱאל ִֹהים ִה ְשׁ ַתּ ֲח ִו ֶיתם
ְ 8ו ִהנֵּ ה ְל ָפנִ ים ֶט ֶרם יְ ַד ְﬠ ֶתּם ֶא ָ
ֹא־אל ֵֹהי ֱא ֶמת׃
ְלל ֱ
ת־ה ֱאל ִֹהים ְו ַאף
ְ 9ו ַﬠ ָתּה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר יְ ַד ְﬠ ֶתּם ֶא ָ
ל־היְ סֹדוֹת ַה ְשּׁ ָפ ִלים
ם־נוֹד ְﬠ ֶתּם לוֹ ֵאיָ תּשׁוּבוּ ֶא ַ
ַ
גַּ
ָה ֲא ֵמ ָל ִלים ִכּי ַת ְח ְפּצוּ ְל ָﬠ ְב ָדם עוֹד׃
וּמוֹﬠ ִדים ְו ָשׁנִ ים׃
ֲ
ַ 10א ֶתּם שׁ ְֹמ ִרים יָ ִמים וָ ֳח ָד ִשׁים
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אתי ִכּי כ ִֹחי ִכּלִּ ִיתי ָב ֶכם ָל ִריק׃
 11וַ ֲאנִ י יָ ֵר ִ
מוֹכם ְראוּ ִהנְ נִ י ִמ ְת ַחנֵּ ן
ם־אנִ י ְכ ֶ
ֱ 12היוּ־נָ א ָכמֹנִ י ַכּ ֲא ֶשׁר גַּ ֲ
ם־לי ָר ָﬠה׃
עוֹד ֶכם לֹא ֲﬠ ִשׂ ֶית ִ
ֲא ֵל ֶיכם ַא ַחי ִכּי ֵמ ְ
הוֹד ְﬠ ִתּי ֶא ְת ֶכם
מוֹתי ַ
ְ 13ו ַא ֶתּם י ְֹד ִﬠים ִכּי ְבלֹא כ ַֹח ְבּ ַﬠ ְצ ָ
שׂרה ַבּ ְתּ ִחלָּ ה׃
ת־ה ְבּ ָ
ֶא ַ
ְ 14וּבכוּר ָﬠנְ יִי ַהצּ ֵֹרף ְבּ ָשׂ ִרי לֹא ְמ ַא ְס ֶתּם וְ לֹא גְ ַﬠ ְל ֶתּם ִכּי
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְכ ַמ ְל ַאֱ אל ִֹהים ְר ִא ֶיתם ָפּנַ י ִכּ ְראוֹת ְפּנֵ י יֵ ַ
ְ 15ו ַאיֵּ ה ֵאפוֹא ַﬠ ָתּה ָא ְשׁ ְר ֶכם ֵﬠד ֲאנִ י ָל ֶכם ִכּי ְב ִה ָדּ ֵרשׁ
ן־לי׃
ם־ﬠינֵ ֶיכם ְתּנַ ְקּרוּן ְל ִת ָתּ ִ
ִמ ֶכּם גַּ ֵ
יִיתי ָﬠ ָתּה ַבּ ֲﬠבוּר ָה ֱא ֶמת ֲא ֶשׁר ַאגִּ יד
ַ 16ה ִאם ְלאוֹיֵ ב ָה ִ
ָל ֶכם׃
טוֹבה ִקנְ ַאת ַה ְמ ַקנְּ ִאים ָל ֶכם ַה ֲח ֵפ ִצים ְל ַה ְפ ִריד ֵבּין
 17לֹא ָ
ַה ְדּ ֵב ִקים ְל ַמ ַﬠן ָבּ ֶהם ִתּ ְד ָבּקוּן׃
 18טוֹב הוּא ְל ַקנֵּ א ָת ִמיד ְל ָד ָבר טוֹב וְ לֹא ְל ַבד ִבּ ְרא ְֹת ֶכם
ת־פּנָ י׃
ֶא ָ
ֹאחזֻ נִ י ֲﬠ ֵל ֶיכם ַﬠד
 19יְ ָל ַדי עוֹד ַה ַפּ ַﬠם ֶח ְב ֵלי ֵל ָדה י ֲ
יח׃
ר־יוּצר ָבּ ֶכם ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַ
ֲא ֶשׁ
ת־קוֹלי ִכּי
ִ
וּל ַשׁנּוֹת ֶא
ְ 20וזֶ ה ֶח ְפ ִצי ַﬠ ָתּה ִל ְהיוֹת ִﬠ ָמּ ֶכם ְ
ֹדוֹת ֶיכם׃
בוּכה ֲאנִ י ַﬠל־א ֵ
ִב ְמ ָ
תּוֹרה
ִ 21א ְמרוּ ִלי ַא ֶתּם ַה ֲח ֵפ ִצים ִל ְהיוֹת ַתּ ַחת ִמ ְשׁ ַטר ַה ָ
תּוֹרה׃
ַה ִאם לֹא ָת ִבינוּ ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
ֵ 22הן ָכּתוּב ִכּי ְשׁנֵ י ָבנִ ים ָהיוּ ְל ַא ְב ָר ָהם ָה ֶא ָחד
ן־הגְּ ִב ָירה׃
ן־ה ִשּׁ ְפ ָחה ְו ַה ֵשּׁנִ י ִמ ַ
ִמ ַ
ן־הגְּ ִב ָירה ִבּ ְד ַבר
ל־בּ ָשׂר ֶוּב ַ
נוֹלד ְכּ ֶד ֶרָ כּ ָ
ן־ה ִשּׁ ְפ ָחה ַ
ֶ 23בּ ַ
ֱאל ִֹהים׃
ְ 24ו ֵאלֶּ ה ַה ְדּ ָב ִרים ֵהם ְל ָמ ָשׁל ִכּי ְשׁ ֵתּי ַה ְבּ ִריתוֹת ֵהנָּ ה
יה ְל ַﬠ ְבדוּת ְוזֹאת ִהיא ָהגָ ר׃
ָה ַא ַחת ֵמ ַהר ִסינַ י ַהיּ ֶֹל ֶדת יְ ָל ֶד ָ
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ירוּשׁ ַליִם ַכּיּוֹם
ִ 25כּי ָהגָ ר ִהיא ַהר ִסינַ י ַבּ ֲﬠ ָרב ְו ָד ְמ ָתה ִל ָ
יה׃
ם־בּנֶ ָ
דוּתהּ ִﬠ ָ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִהיא ְב ַﬠ ְב ָ
רוּשׁ ַליִם ֲא ֶשׁר ְל ַמ ְﬠ ָלה ִהיא ִﬠיר ַהח ֶֹפשׁ ְו ִהיא
ַ 26א יְ ָ
ָה ֵאם ְל ֻכלָּ נוּ׃
ִ 27כּי ָכתוּב׃ ָרנִּ י ֲﬠ ָק ָרה לֹא יָ ָל ָדה ִפּ ְצ ִחי ִרנָּ ה ְו ַצ ֲהלִ י
עוּלה׃
י־שׁוֹמ ָמה ִמ ְבּנֵ י ְב ָ
ֵ
י־ר ִבּים ְבּנֵ
ֹא־ח ָלה ִכּ ַ
ל ָ
אוּלם ֶא ָחי ְכּ ְיִצ ָחק ֵכּן ְבּנֵ י ַה ַה ְב ָט ָחה ֲאנָ ְחנוּ׃
ָ
28
ת־הנּוֹלָ ד
ל־בּ ָשׂר ָר ַדף ֶא ַ
נּוֹלד ָאז ְכּ ֶד ֶרָ כּ ָ
ְ 29ו ַכ ֲא ֶשׁר ַה ָ
ם־ﬠ ָתּה׃
רוּח ֱאל ִֹהים ֵכּן גַּ ָ
ל־פּי ַ
ַﬠ ִ
ת־בּנָ הּ ִכּי
ֲ 30א ָבל ָמה א ֵֹמר ַה ָכּתוּב גָּ ֵרשׁ ָה ָא ָמה ַהזֹּאת ְו ֶא ְ
ן־הגְּ ִב ָירה׃
ן־ה ָא ָמה ַהזֹּאת ִﬠם ֶבּ ַ
יִירשׁ ֶבּ ָ
לֹא ַ
י־חוֹרים׃
ִ
ם־בּנֵ
ֹא־בּנֵ י ָה ָא ָמה ֲאנַ ְחנוּ ִכּי ִא ְ
ל־כּן ַא ַחי ל ְ
ַ 31ﬠ ֵ
יח
ל־כּן ִﬠ ְמדוּ ָה ֵכן ַבּח ֶֹפשׁ ֲא ֶשׁר נָ ַתן ָלנוּ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַﬠ ֵ
ל־תּ ָתּ ְפשׂוּ עוֹד ְבּעֹל ָה ַﬠ ְבדוּת׃
ְו ַא ִ
יח
ם־תּמּוֹלוּ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִ 2הנֵּ ה ֲאנִ י פוֹלוֹס ַמגִּ יד ָל ֶכם ִא ִ
הוֹﬠיל ָל ֶכם׃
ֹא־ל ִ
ל ְ
ל־אישׁ ֲא ֶשׁר יִמּוֹל ְמ ֻצוֶּ ה הוּא
ְ 3ועוֹד ֲאנִ י ַמזְ ִהיר ָכּ ִ
תּוֹרה׃
ל־דּ ְב ֵרי ַה ָ
ת־כּ ִ
ַל ֲﬠשׂוֹת ֶא ָ
תּוֹרה וְ נָ סוֹג
יח ַא ֶתּם ַה ִמּ ְצ ַט ְדּ ִקים ַבּ ָ
 4נִ ְפ ָר ִדים ֵמ ִﬠם ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֵמ ַא ַחר ֶה ָח ֶסד׃
ל־צ ָד ָקה
רוּח ֶוּב ֱאמוּנָ ה נִ ָשּׂא ֵﬠינֵ ינוּ ֶא ְ
י־אנַ ְחנוּ ְבּ ַ
ִ 5כּ ֲ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִקוִּ ינוּ ָלהּ׃
מּוּלה ְולֹא
יח ֵאין־יֶ ֶתר עֹז לֹא ַל ָ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִ 6כּי ִל ְפנֵ י יֵ ַ
ם־ל ֱאמוּנָ ה ַבּ ֲﬠ ַלת ְפּ ָﬠ ִלים ְבּ ַא ֲה ָבה׃
ָל ָﬠ ְר ָלה ִכּי ִא ֶ
טוֹבה ָהיָ ָתה ִמי ָסגַ ר ֲﬠ ֵל ֶיכם ֵמ ַה ֵשּׂג
רוּצ ְת ֶכם ָ
ְ 7ו ַא ֶתּם ְמ ַ
ת־ה ֱא ֶמת׃
ֶא ָ
 8לֹא ִמ ִפּי ַהקּ ֵֹרא ֶא ְת ֶכם ִדּ ְב ֵרי ְמ ַפ ֵתּ ֶיכם יָ ָצאוּ׃
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ל־ה ֲﬠ ִר ָיסה׃
ְ 9מ ַﬠט ְשׂאֹר יַ ֲח ִמיץ ֵאת ָכּ ָ
 10וַ ֲאנִ י ב ֵֹט ַח ָבּ ֶכם ִל ְפנֵ י ֲאדֹנֵ ינוּ ִכּי ַמ ֲח ָשׁ ָבה זָ ָרה לֹא
יהי ִמי ֶשׁיִּ ְהיֶ ה ֲﬠנוֹ
ל־ל ְבּ ֶכם ַאָ הע ֵֹכר ֶא ְת ֶכם ִו ִ
ַת ֲﬠ ֶלה ַﬠ ִ
יִשּׂא׃
ָ
ל־מה־זֶּ ה ֲאנִ י נִ ְר ָדּף
 11וַ ֲאנִ י ַא ַחי ִאם עוֹד ֶא ְק ָרא ְל ִהמּוֹל ַﬠ ַ
ֲהלֹא ָסר ִמ ְכשׁוֹל ַה ְצּ ָלב ְו ֵאינֶ נּוּ׃
י־יִתּן ֵאפוֹא ְוּמ ַסלְּ ֵפי ַד ְר ֵכ ֶיכם ָיִמּלוּ׃
ִ 12מ ֵ
ִ 13כּי ְדרוֹר נִ ְק ָרא לָ ֶכם ַא ַחי ַא לֹא ְדרוֹר ְל ַה ֲח ִטיא
ת־ר ֵﬠהוּ ְבּ ַא ֲה ָבה׃
ם־ל ֲﬠבֹד ִאישׁ ֶא ֵ
ת־בּ ַשׂ ְר ֶכם ִכּי ִא ַ
ֶא ְ
תּוּקם ַבּ ִמּ ְצוָ ה ָה ַא ַחת ַהזֹּאת ְו ָא ַה ְב ָתּ
תּוֹרה ַ
ל־ה ָ
ִ 14כּי ָכ ַ
ְל ֵר ֲﬠָ כּמוֹ׃
ן־אישׁ
ת־ר ֵﬠהוּ ְראוּ ֶפּ ִ
ֹאכלוּ ִאישׁ ֶא ֵ
ם־תּנַ ְשּׁכוּ ְות ְ
ַ 15אִ א ְ
ְבּיַ ד ֵר ֵﬠהוּ ִתּ ָסּפוּ׃
רוּח ְו ָאז לֹא ְת ָמ ְלאוּן
 16וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י א ֵֹמר ִה ְת ַהלְּ כוּ ְכ ַאנְ ֵשׁי ַ
ֶאת ַתּ ֲאוַ ת ַה ָבּ ָשׂר׃
רוּח
רוּח ְו ָה ַ
ֹאבה ָה ַ
ת־א ֶשׁר לֹא י ֶ
ִ 17כּי ַה ָבּ ָשׂר ִמ ְת ַאוֶּ ה ֶא ֲ
יהם ָצ ִרים זֶ ה לָ זֶ ה ַﬠד
ֹאבה ַה ָבּ ָשׂר ִכּי ְשׁנֵ ֶ
ת־א ֶשׁר לֹא י ֶ
ֶא ֲ
תוּכלוּן ֲﬠשׂוֹת ַכּ ֲא ֶשׁר ַתּ ְחפֹּצוּ׃
ֲא ֶשׁר לֹא ְ
רוּח ֵאינְ ֶכם עוֹד ַתּ ַחת
יוֹל ֲכ ֶכם ָה ַ
ם־תּ ְלכוּן ַכּ ֲא ֶשׁר ִ
ְ 18ו ִא ֵ
תּוֹרה׃
ִמ ְשׁ ַטר ַה ָ
דוּﬠים ְו ֵאלֶּ ה ֵהם נִ אוּף זְ נוּת זִ ָמּה
ַ 19וּמ ַﬠ ְללֵ י ַה ָבּ ָשׂר יְ ִ
וַ ֲﬠגָ ִבים׃
ילים ְוּכ ָשׁ ִפים ֵא ָיבה ְמ ִר ָיבה וְ ִקנְ ָאה ַכּ ַﬠשׂ
ֲ 20ﬠב ַֹדת ֱא ִל ִ
ָמדוֹן ַמ ְחל ֶֹקת ִוּמ ְפ ַלגּוֹת׃
זוֹל ִלים וְ עוֹד ֲא ֵח ִרים
ַ 21מ ְשׂ ֵט ָמה וָ ֶר ַצח ְו ַד ְר ֵכי ס ְֹב ִאים ְו ְ
יהם ֲאנִ י א ֵֹמר ַכּ ֲא ֶשׁר ֵמ ָאז ָא ַמ ְר ִתּי
מוֹהם ֲא ֶשׁר ֲﬠ ֵל ֶ
ְכּ ֶ
יִירשׁוּ ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים׃
ִכּי־ע ֵֹשׂי ֵאלֶּ ה לֹא ְ
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רוּח הוּא ַא ֲה ָבה ִשׂ ְמ ָחה ְו ָשׁלוֹם א ֶֹרַ א ַפּיִם
וּפ ִרי ָה ַ
ְ 22
נְ ִדיבוֹת ֶח ֶסד וֶ ֱאמוּנָ ה׃
תּוֹרה׃
וּל ִמדּוֹת ָכּ ֵאלֶּ ה ֵאין ָ
ֲ 23ﬠנָ וָ ה ְו ַה ְצנֵ ַﬠ ֶל ֶכת ְ
ת־ה ָבּ ָשׂר
יח ֵהם ִה ְצ ִליבוּ ֶא ַ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִ 24וּמי ֲא ֶשׁר לְ יֵ ַ
שׁוּקתוֹ ְו ַת ֲאוָ תוֹ׃
ל־תּ ָ
ם־כּ ְ
ִﬠ ָ
רוּח׃
ם־בּ ָא ְרחוֹת ָה ַ
רוּח ָבּנוּ נֵ ְל ָכה גַּ ְ
ם־חיֵּ י ָה ַ
ִ 25א ַ
ְ 26ו ָכבוֹד ָשׁ ְוא לֹא נִ ְרדֹּף לְ ִה ְתגָּ רוֹת ִאישׁ ְבּ ֵר ֵﬠהוּ אוֹ ְל ַקנֵּ א
ִאישׁ ְבּ ֵר ֵﬠהוּ׃
ם־אישׁ ִמ ֶכּם נִ ְל ַכּד ְו ָﬠ ָשׂה ַא ַחת ֵמ ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר
ַא ַחי ִא ִ
רוּח ָה ֵקם ָתּ ִקימוּ אֹתוֹ
ַ
ֹא־ת ָﬠ ֶשׂינָ ה ַא ֶתּם ַאנְ ֵשׁי
ל ֵ
ם־א ָתּה׃
ן־תּלָּ ֵכד ְבּ ַמ ָסּה גַ ָ
רוּח ְוזָ ַכ ְר ָתּ ֶפּ ִ
ְבּ ַﬠנָ וַ ת ַ
ת־תּוֹרת
ַ
ְ 2שׂאוּ ֲﬠ ֵל ֶיכם ִאישׁ ֵס ֶבל ֵר ֵﬠהוּ ָוּבזֹאת ִתּ ְשׁ ְמרוּ ֶא
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 3ו ִאישׁ ִכּי־יֵ ָח ֵשׁב ְבּ ֵﬠינָ יו ַכּ ָמּה נֶ ְח ָשׁב הוּא ִבּ ְהיוֹתוֹ
ִכ ְב ִל ָימה ַמ ְת ֶﬠה הוּא ֶאת־נַ ְפשׁוֹ׃
יִשׂ ַמח ְבּ ַמ ֲﬠ ָשׂיו ְל ַבדּוֹ
ת־מ ֲﬠ ֵשׂהוּ ְו ָאז ְ
ַ 4אְ יִב ַחן ִאישׁ ֶא ַ
ְולֹא ְלנ ַֹכח ֵר ֵﬠהוּ׃
יִשּׂא׃
ִ 5כּי ִאישׁ ִאישׁ כּ ֶֹבד ַמ ָשּׂאוֹ ָ
ַ 6ה ַתּ ְל ִמיד ִל ְמ ַל ְמּדוֹ ֵד ָﬠה ֵיִתּן ֵח ֶלק ִמ ָכּל־טוּבוֹ׃
ל־תּ ִשּׁאוּ נַ ְפשׁ ֵֹת ֶיכם ָה ֱאל ִֹהים ֵאין ְל ָה ֵתל בּוֹ ִכּי ַכּ ֲא ֶשׁר
ַ 7א ַ
יִקצֹר׃
יִזְ ַרע ִאישׁ ֵכּן ְ
יִקצֹר ְק ִציר ְבּ ְשׂרוֹ ִכּלָּ יוֹן ָחרוּץ ְו ַהזּ ֵֹר ַﬠ
י־הזּ ֵֹרע ִל ְב ָשׂרוֹ ְ
ִ 8כּ ַ
עוֹלם׃
רוּח ַחיֵּ י ָ
יִקצֹר ְק ִציר ָה ַ
רוּח ְ
ָל ַ
ל־תּ ְר ֶפּינָ ה יָ ֵדינוּ ַבּ ֲﬠשׂוֹת טוֹב ִכּי־נִ ְקצֹר ְבּ ִﬠתּוֹ
 9וַ ֲאנַ ְחנוּ ַבּ ִ
ִאם־לֹא נִ ְר ֶפּה׃
יט ָיבה־נָּ א
שׁ־לנוּ יָ ַדיִם נֵ ִ
ל־כּן ֵאפוֹא ְבּעוֹד יֶ ָ
ְ 10ו ַﬠ ֵ
ל־בּנֵ י ָא ָדם ְו ַﬠל ֻכּלָּ ם ִל ְבנֵ י ֵבית ָה ֱאמוּנָ ה׃
ְל ָכ ְ

6
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ר־כּ ַת ְב ִתּי ֲא ֵל ֶיכם ְבּיָ ִדי׃
ה־רב ַה ִמּ ְכ ָתּב ַהזֶּ ה ֲא ֶשׁ ָ
ְ 11ראוּ ָמ ַ
ֵ 12אלֶּ ה ַה ְמ ַב ְק ִשׁים ְל ִה ְתיַ פּוֹת ָל ֵﬠינַ יִם יְ ַאלְּ צוּ ֶא ְת ֶכם
יח׃
ל־דּ ַבר ְצ ַלב ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְל ִהמּוֹל ַרק ְל ַמ ַﬠן ַבּל־יֵ ָר ְדפוּ ַﬠ ְ
תּוֹרה ֵאינָ ם שׁ ְֹמ ִרים ַרק ֶח ְפ ָצם
ת־ה ָ
מּוֹלים ָה ֵהם ֶא ַ
ְ 13ו ַהנִּ ִ
ִכּי ִתמּוֹלוּ ְל ַמ ַﬠן ְיִת ַה ְללוּ ִבּ ְב ַשׂ ְר ֶכם׃
יח
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
זוּל ִתי ִבּ ְצ ַלב יֵ ַ
ילה לִּ י ֵמ ִה ְת ַהלֵּ ל ָ
 14וַ ֲאנִ י ָח ִל ָ
עוֹלם׃
לוּב־לי וַ ֲאנִ י ָצלוּב ָל ָ
ִ
עוֹלם ָצ
ֲאדֹנֵ ינוּ ֲא ֶשׁר־בּוֹ ָה ָ
מּוּלה וְ לֹא ָל ָﬠ ְרלָ ה
שׁוּﬠ ֵאין יֶ ֶתר ָﬠז לֹא ַל ָ
יח יֵ ַ
י־בּ ָמּ ִשׁ ַ
ִ 15כּ ַ
יאה ֲח ָד ָשׁה׃
ם־ל ְב ִר ָ
ִכּי ִא ִ
ל־ה ְמיַ ְשּׁ ִרים ֶל ֶכת לְ ִפי ְקנֵ ה ַה ִמּ ָדּה ַהזֹּאת ָשׁלוֹם
ְ 16ו ָכ ַ
ל־יִשׂ ָר ֵאל ֶשׁל ָה ֱאל ִֹהים׃
יהם וְ ַﬠ ְ
ְו ֶח ֶסד ֲﬠ ֵל ֶ
חוֹתם
ֵ 17מ ַﬠ ָתּה וָ ָה ְל ָאה ַאל־יַ ְל ֵאנִ י עוֹד ִאישׁ ִכּי אוֹת ַ
שׁוּﬠ נ ֵֹשׂא ֲאנִ י ִבּ ְב ָשׂ ִרי׃
ָה ָאדוֹן יֵ ַ
ם־רוּח ֶכם ָא ֵמן׃
ֲ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ ִﬠ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַ 18א ַחי ֶח ֶסד יֵ ַ
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יח ִבּ ְרצוֹן ֱאל ִֹהים
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח יֵ ַ
פּוֹלוֹס ְשׁלִ ַ
ל־א ֶשׁר נֶ ֱא ָמן לִ ָבּם ִל ְפנֵ י
דוֹשׁים ְבּ ֶא ְפסוֹס ְו ֶא ֲ
ל־ה ְקּ ִ
ֶא ַ
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יֵ ַ
יח
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶ 2ח ֶסד ְו ָשׁלוֹם ֵיִתּן ָל ֶכם ֱאל ִֹהים ָא ִבינוּ ְויֵ ַ
ֲאדֹנֵ ינוּ׃
יח ֲא ֶשׁר
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָ 3בּרוּ הוּא ָה ֱאל ִֹהים ֲא ִבי ֲאדֹנֵ ינוּ יֵ ַ
יח׃
ל־בּ ְר ַכּת ַהנֶּ ֶפשׁ ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ֵבּ ַר א ָֹתנוּ ִמ ְשּׁ ֵמי ְמעוֹנוֹ ְבּ ָכ ִ
דשׁים
נוֹס ָדה ָא ֶרץ ִל ְהיוֹת ְק ִ
ַ 4כּ ֲא ֶשׁר בּוֹ ְב ָח ָרנוּ ַﬠד לֹא ְ
ְוּת ִמ ִימים ְל ָפנָ יו׃
שׁוּﬠ
ְ 5וּב ַא ֲה ָבתוֹ יְ ָﬠ ָדנוּ ֵמרֹאשׁ ִל ְהיוֹת לוֹ לְ ָבנִ ים ַﬠל־יְ ֵדי יֵ ַ
יח ְכּ ֵח ֶפץ ִלבּוֹ ַהטּוֹב׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 6ל ִת ְפ ֶא ֶרת עֹז ַח ְסדּוֹ ֲא ֶשׁר־גָּ ַמל ָﬠ ֵלינוּ ִבּ ִידידוֹ׃
ֹאתינוּ ְבּ ָדמוֹ ַה ָשּׁפוּ
יחה ְל ַחטּ ֵ
ִ 7כּי־בוֹ נִ ְמ ָצא ְפדוּת ְוּס ִל ָ
ַכּ ֲהמוֹן ֲח ָס ָדיו׃
ל־ח ְכ ָמה ִוּבינָ ה׃
ֲ 8א ֶשׁר ִה ְר ָבּה ָﬠ ֵלינוּ ְבּ ָכ ָ
עוּצה ְב ִלבּוֹ
טּוֹבה ַהיְ ָ
יּוֹדע ָלנוּ ֶאת־סוֹד ְרצוֹנוֹ ַכּ ֲﬠ ָצתוֹ ַה ָ
 9וַ ַ
ִמ ֶקּ ֶדם׃
יח ִבּ ְמלֹאת יְ ֵמי ַה ְפּ ֻק ָדּה כֹּל ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׁ ַמיִם
ְ 10ל ַק ֵבּץ ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ְוכֹל ֲא ֶשׁר ָבּ ָא ֶרץ ְו ָהיוּ בוֹ ַל ֲא ָח ִדים׃
מּוֹר ָשׁה ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְב ַח ְרנוּ ָלהּ ֵמ ָאז
ְ 11וגַ ם ַﬠל־יָ דוֹ נַ ֲחזִ יק ַבּ ָ
ִמ ַטּ ַﬠם ָהע ֶֹשׂה כֹּל ַכּ ֲﬠ ַצת ֶח ְפצוֹ׃
ְ 12ל ַמ ַﬠן יֵ ָר ֶאה ָﬠ ֵלינוּ ֲה ַדר ְכּבוֹדוֹ ִבּ ְהיוֹת ֲאנַ ְחנוּ
יח׃
ָה ִראשֹׁנִ ים ֲא ֶשׁר ָבּ ַט ְחנוּ ַבּ ָמּ ִשׁ ַ

1
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ת־דּ ַבר
ם־א ֶתּם ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ֶא ְ
 13וּבוֹ ב ְֹט ִחים גַּ ַ
שׁוּﬠ ְת ֶכם ְו ַכ ֲא ֶשׁר ֶה ֱא ַמנְ ֶתּם
שׁרה ִל ְת ַ
ת־דּ ַבר ַה ְבּ ָ
ָה ֱא ֶמת ֶא ְ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר׃
בּוֹ ֵכּן גַּ ם־נֶ ְח ָתּ ִמים ַא ֶתּם ְבּ ַ
ר־תּגָּ ֵאל
מוֹר ָשׁ ֵתנוּ ַﬠד ֲא ֶשׁ ִ
ֲ 14א ֶשׁר ֵﬠ ָרבוֹן הוּא ְל ָ
ְו ָהיְ ָתה־לָּ נוּ ַל ֲא ֻחזָּ ה ִל ְת ִהלַּ ת ֵשׁם ְכּבוֹדוֹ׃
ת־אמוּנַ ְת ֶכם
ם־אנ ִֹכי ַא ֲח ֵרי ָשׁ ְמ ִﬠי ֶא ֱ
ל־כּן גַּ ָ
 15וַ ֲא ֶשׁר ַﬠ ֵ
דוֹשׁים׃
ל־ה ְקּ ִ
שׁוּﬠ ֲאדֹנֵ ינוּ ְו ַא ֲה ַב ְת ֶכם ְל ָכ ַ
ְבּיֵ ַ
לּוֹתי׃
וּל ַהזְ ִכּ ְיר ֶכם ִבּ ְת ִפ ַ
 16לֹא ָח ַד ְל ִתּי ֵמהוֹדוֹת ַבּ ַﬠ ְד ֶכם ְ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ ֲא ִבי ַה ָכּבוֹד ֵיִתּן ָל ֶכם
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִ 17כּי ֱאל ֵֹהי יֵ ַ
רוּח ַה ָח ְכ ָמה ְו ֶה ָחזוֹן ָל ַד ַﬠת אֹתוֹ׃
ַ
רוּאיו
וּל ָה ִאיר ֵﬠינֵ י ִשׂ ְכלְ ֶכם ְל ַה ְשׂ ִכּיל ָמה ִהיא ִת ְקוַ ת ְק ָ
ְ 18
דשׁיו ְבּנַ ֲח ָלתוֹ׃
ֶוּמה ח ֶֹסן ָכּבוֹד לִ ְק ָ
בוּרתוֹ ֲא ֶשׁר ָפּ ַﬠל ָבּנוּ ַה ַמּ ֲא ִמינִ ים בּוֹ
ָ 19וּמה ע ֶֹצם גּ ֶֹדל גְּ ָ
ְל ִפי ת ֶֹקף ֻﬠזּוֹ׃
ן־ה ֵמּ ִתים
יח ַבּ ֲא ֶשׁר ֲה ִקימוֹ ִמ ַ
 20הוּא ֲא ֶשׁר ָפּ ַﬠל ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
יּוֹשׁ ֵיבהוּ ִל ִימינוֹ ַבּ ָמּרוֹם׃
וַ ִ
ֶוּמ ְמ ָשׁלָ ה
בוּרה
ל־מ ְשׂ ָרה ְו ִשׁ ְלטוֹן וּגְ ָ
בוֹהּ ִמ ָכּ ִ
 21גָּ ַ
עוֹלם
ם־בּ ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה ְוגַ ָ
ם־בּ ָ
ל־א ֶשׁר נִ ְק ָרא ְב ֵשׁם גַּ ָ
ִוּמ ָכּ ֲ
ַה ָבּא׃
ל־ה ֵﬠ ָדה׃
ְ 22וכֹל ָשׁת ַתּ ַחת ַרגְ ָליו וַ יִּ ְתּנֵ הוּ ְלרֹאשׁ ְל ָכ ָ
ֲ 23א ֶשׁר ִהיא גְ ִויָּ תוֹ ְוּמלֹאוֹ ִכּי ָמ ֵלא הוּא ֶאת־כֹּל ַבּכֹּל׃
ֹאת ֶיכם׃
יִיתם ְבּ ִפ ְשׁ ֵﬠ ֶיכם ְו ַחטּ ֵ
ם־א ֶתּם ֲא ֶשׁר ֵמ ִתים ֱה ֶ
גַּ ַ
עוֹלם
חוֹתם ֲה ַל ְכ ֶתּם ְל ָפנִ ים ְכּ ִמנְ ַהג ְבּנֵ י ָה ָ
י־ב ָא ְר ָ
ִ 2כּ ְ
רוּח
ַהזֶּ ה ְו ִכ ְרצוֹן ַשׂר ֵחיל ָהרוּחוֹת ִמ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ָמיִם הוּא ָה ַ
מוֹﬠ׃
ֹא־אבוּ ְשׁ ַ
עוֹרר ְבּ ֵלב ָבּנִ ים ל ָ
ַה ִמּ ְת ֵ
ם־אנַ ְחנוּ ָר ַד ְפנוּ ַת ֲאת ְבּ ָשׂ ִרים ְל ַמלֵּ א
מוֹהם גַּ ֲ
ְ 3וּכ ֶ
ִמ ְשׁ ֲאלוֹת ַה ָבּ ָשׂר ְו ַהלֵּ ב ָה ָרע ַﬠד ֲא ֶשׁר־נִ ְד ִמינוּ ְבּ ַד ְר ֵכי ַחיֵּ ינוּ
עוֹר ֵרי זָ ַﬠם׃
ִל ְשׁ ָאר ָבּנִ ים ְ

2
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ַ 4אֵ אל ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים ְבּרֹב ַא ֲה ָבתוֹ ֲא ֶשׁר ָא ַהב א ָֹתנוּ׃
יוֹתנוּ ֵמ ִתים ַבּ ְפּ ָשׁ ִﬠים ְו ַאַ בּ ֶח ֶסד
יח ִבּ ְה ֵ
ם־ה ָמּ ִשׁ ַ
ֶ 5ה ֱחיָ נוּ ִﬠ ַ
נוֹשׁ ְﬠ ֶתּם׃
ַ
ן־לנוּ לָ ֶשׁ ֶבת ִﬠמּוֹ
יח וַ יִּ ֶתּ ָ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִ 6כּי ֲה ִק ָימנוּ ְבּיֵ ַ
ַבּ ָמּרוֹם׃
עשׁר ַח ְסדּוֹ ֲא ֶשׁר־גָּ ַמל
ְ 7ל ַה ְראוֹת ַבּיָּ ִמים יָ בוֹאוּ ֶאת־גּ ֶֹדל ֶ
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
טוֹבה ְבּיֵ ַ
ָﬠ ֵלינוּ ְל ָ
נוֹשׁ ְﬠ ֶתּם ֵﬠ ֶקב ֱאמוּנַ ְת ֶכם ְולֹא ִמיֶּ ְד ֶכם ָהיְ ָתה
י־ב ֶח ֶסד ַ
ִ 8כּ ַ
י־מ ַתּת ֱאל ִֹהים ִהיא׃
זֹּאת ָל ֶכם ִכּ ַ
ן־יִת ַהלֵּ ל ִאישׁ׃
 9לֹא ִב ְשׂ ַכר ַמ ֲﬠ ֵשׂ ֶיכם ֶפּ ְ
יח ְל ַמ ֲﬠ ִשׂים
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
נוֹצ ְרנוּ ְבּיֵ ַ
ִ 10כּי ֲאנַ ְחנוּ ַמ ֲﬠ ֵשׂה יָ ָדיו ַ
טוֹבים ֲא ֶשׁר ֵה ִכין ָלנוּ ֱאל ִֹהים ִמ ֶקּ ֶדם ָל ֶל ֶכת ָבּם׃
ִ
יִיתם ְל ָפנִ ים
ל־כּן זִ ְכרוּ זֹאת ִכּי־גוֹיִם ַﬠ ְרלֵ י ָב ָשׂר ֱה ֶ
ַ 11ﬠ ֵ
מּוֹלי ָב ָשׂר ֲא ֶשׁר הוּא ַמ ֲﬠ ֵשׂה יָ ַדיִם ָק ְראוּ ָל ֶכם
ְו ַהנִּ ְק ָר ִאים נִ ֵ
ֲﬠ ֵר ִלים׃
ל־אזְ ָרח
יח נָ ְכ ִרים ְל ָכ ֶ
יִיתם ְבּלֹא ָמ ִשׁ ַ
י־ב ֵﬠת ַה ִהיא ֱה ֶ
ְ 12ו ִכ ָ
ל־בּ ִרית ְו ַה ְב ָט ָחה ְבּ ֶא ֶפס ִתּ ְקוָ ה ְוּבלֹא
יִשׂ ָר ֵאל ְוזָ ִרים ְל ָכ ְ
ְבּ ְ
ֱאל ִֹהים ָבּ ָא ֶרץ׃
יח ַא ֶתּם ָה ְרח ִֹקים ֵמ ָאז נִ ְק ַר ְב ֶתּם ַכּיּוֹם
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַ 13אְ בּיֵ ַ
יח׃
ְבּ ַדם ַה ָמּ ִשׁ ַ
ת־ה ִקּיר
לוֹמנוּ ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה ְשׁנַ יִם ְל ֶא ָחד ְו ֶא ַ
ִ 14כּי הוּא ְשׁ ֵ
ַה ַמּ ְב ִדּיל ֵבּינֵ ינוּ ָה ָרס׃
ת־מ ְצת ַה ֻח ִקּים
ת־ה ֵא ָיבה ְו ֶא ִ
י־ב ְב ָשׂרוֹ ָמ ָחה ֶא ָ
ִ 15כּ ִ
ישׁ־א ָחד ָח ָדשׁ ְבּנַ ְפשׁוֹ ָוּבזֹאת ָﬠ ָשׂה
תּוֹרה וַ יַּ ַﬠשׂ ְשׁנַ יִם ְל ִא ֶ
ַבּ ָ
ָלנוּ ָשׁלוֹם׃
ל־ה ֱאל ִֹהים
יהם ְבּגֵ ו ֶא ָחד ֶא ָ
ל־ה ְצּ ָלב ִה ְשׁ ִלים ְשׁנֵ ֶ
ִ 16כּי ַﬠ ַ
ת־ה ֵא ָיבה ְבּנַ ְפשׁוֹ׃
וַ יִּ ַמח ֶא ָ

2:17—3:9
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רוֹבים׃
חוֹקים ְו ָשׁלוֹם ַל ְקּ ִ
 17וַ יָּ בֹא וַ יְ ַב ֵשּׂר ָשׁלוֹם ָל ְר ִ
רוּח ֶא ָחד
ִ 18כּי־בוֹ נִ ְפ ַתּח ִל ְשׁנֵ ינוּ ָמבוֹא ָלגֶ ֶשׁת ְבּ ַ
ל־א ִבינוּ׃
ֶא ָ
ם־אזְ ְר ֵחי ָה ִﬠיר
תוֹשׁ ִבים ִכּי ִא ֶ
ל־כּן ֵאינְ ֶכם עוֹד גֵּ ִרים וְ ָ
ַ 19ﬠ ֵ
דוֹשׁים ְוּבנֵ י ֵבית ָה ֱאל ִֹהים׃
ְבּ ֶק ֶרב ַה ְקּ ִ
שׁוּﬠ
יאים ֶשׁ ָשּׁם יֵ ַ
יחים ְו ַהנְּ ִב ִ
ל־מוֹסדוֹת ַה ְשּׁ ִל ִ
ְ
ְ 20בּנוּיִים ַﬠ
יח ָהיָ ה ְלרֹאשׁ ִפּנָּ ה׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־ה ִבּנְ יָ ן ֻח ָבּר וַ יִּגְ ַדּל ְל ֵה ַיכל ָקדוֹשׁ ַבּיהוָֹה׃
 21וּבוֹ ָכּ ַ
רוּח׃
ם־א ֶתּם ְל ִמ ְשׁ ַכּן ֱאל ִֹהים ָבּ ַ
 22וּבוֹ נִ ְבנֵ ֶיתם גַּ ַ
שׁוּﬠ
ַבּ ֲﬠבוּר זֹאת ֵאפוֹא ֲאנִ י פוֹלוֹס ִהנְ נִ י ֲא ִסיר יֵ ַ
יח לְ ַמ ַﬠנְ ֶכם ַהגּוֹיִם׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
בוּר ֶכם׃
ֲ 2הלֹא ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ִכּי נִ ְתּנָ ה לִּ י ְפ ֻק ָדּ ִתי ְבּ ֶח ֶסד ֵאל ַבּ ֲﬠ ְ
יﬠ ִלי ַהסּוֹד ַבּ ַמּ ֲחזֶ ה ַכּ ֲא ֶשׁר ָכּ ַת ְב ִתּי ְל ָפנִ ים
הוֹד ַ
ְ 3ו ִכי ִ
ְבּ ָלשׁוֹן ְק ָצ ָרה ֵלאמֹר׃
תּוּכלוּ ְל ַה ִכּיר ִכּי ַה ַדּ ַﬠת ִא ִתּי ְבּסוֹד
ִ 4אם ִתּ ְק ְראוּ ְד ָב ַרי ְ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
נוֹדע ִל ְבנֵ י ָא ָדם ְבּדֹרוֹת ִמ ֶקּ ֶדם ַכּ ֲא ֶשׁר נִ גְ לָ ה
ֲ 5א ֶשׁר לֹא ַ
רוּח׃
ל־פּי ָה ַ
יאיו ַﬠ ִ
דשׁים ְו ִלנְ ִב ָ
יחיו ַה ְקּ ִ
ַכיּוֹם ִל ְשׁ ִל ָ
ם־הם ְבּנַ ֲח ָלתוֹ ִל ְהיוֹת ְכּ ֵא ָב ִרים
יִקחוּ ַהגּוֹיִם ֵח ֶלק גַּ ֵ
ִ 6כּי ְ
יח ְל ַק ֵבּל ַה ְב ָט ָחתוֹ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִבּגְ ִויָּ תוֹ וַ ֲח ֵב ִרים לִ ְפנֵ י יֵ ַ
שׂרה׃
ל־פּי ַה ְבּ ָ
ַﬠ ִ
יִיתי ָלהּ ִל ְמ ָשׁ ֵרת ְבּ ַמ ְתּנַ ת ֶח ֶסד ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר נָ ַתן
ֲ 7א ֶשׁר ָה ִ
בוּרתוֹ׃
ִלי ְל ִפי ְפּ ֻﬠלַּ ת גְּ ָ
דוֹשׁים נָ תוּן לִ י ַה ֶח ֶסד ַהזֶּ ה
ֲ 8אנִ י ַה ָצּ ִﬠיר ַבּ ְצּ ִﬠ ִירים ֵבּין ַה ְקּ ִ
י־רב הוּא ְל ֵאין ֵח ֶקר׃
יח ִכּ ַ
ל־הגּוֹיִם ח ֶֹסן ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְל ַב ֵשּׂר ֶא ַ
וּל ָה ִאיר ֵﬠינֵ י־כֹל ָל ַד ַﬠת ֵﬠ ֶרַ הסּוֹד ֲא ֶשׁר ָצפוּן ָהיָ ה
ְ 9
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יוֹצר ַהכֹּל ַﬠל־יְ ֵדי יֵ ַ
עוֹלם ֵבּאל ִֹהים ֵ
ֵמ ָ

3
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וּלגִ בּ ֵֹרי כ ַֹח
אשׁי ַה ָצּ ָבא ְ
ל־פּי ָה ֵﬠ ָדה ְל ָר ֵ
ָ 10וּבזֹאת יִוָּ ַדע ַﬠ ִ
ַבּ ָמּרוֹם נִ ְפ ְלאוֹת ָח ְכ ַמת ֱאל ִֹהים׃
יח ֲאדֹנֵ ינוּ׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָ 11כּ ֵﬠ ָצה ֲא ֶשׁר יָ ַﬠץ ִמ ֶקּ ֶדם ְבּיֵ ַ
נוֹסיף א ֶֹמץ ָלגֶ ֶשׁת ֵא ָליו ֶבּ ֱאמוּנָ תוֹ ְבּ ֵלב נָ כוֹן׃
ֲ 12א ֶשׁר בּוֹ ִ
רוֹתי ֲא ֶשׁר
ל־כּן זֹאת ֲאנִ י ְמ ַב ֵקּשׁ ַאל־נָ א ִתּ ְת ַﬠ ְטּפוּ ְב ָצ ַ
ַ 13ﬠ ֵ
ֲא ָפפוּנִ י לְ ַמ ַﬠנְ ֶכם ִכּי זֹאת ִהיא ִתּ ְפ ַא ְר ְתּ ֶכם׃
שׁוּﬠ
ל־כּן ֶא ְכ ְר ָﬠה ַﬠל ִבּ ְר ָכּי ִל ְפנֵ י ָא ִבי ֲאדוֹנֵ ינוּ יֵ ַ
ַ 14ﬠ ֵ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
אוֹתיו ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָוּב ָא ֶרץ׃
ל־צ ְב ָ
ֲ 15א ֶשׁר נִ ְק ָרא ְשׁמוֹ ַﬠל ָכּ ִ
בוּרה
ְ 16והוּא ֵיִתּן ָל ֶכם ְכּ ִפי־ח ֶֹסן ְכּבוֹדוֹ ְל ִה ְת ַאזֵּ ר ִבּגְ ָ
ל־פּי רוּחוֹ ָבּ ָא ָדם ַה ְפּנִ ִימי׃
ַﬠ ִ
יִשׁכֹּן ְבּ ֶק ֶרב ִל ְבּ ֶכם ֶבּ ֱאמוּנָ ה ִכּי ַת ְשׁ ִרישׁוּ
יח ְ
ְ 17ו ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְו ִתוָּ ְסדוּ ְבּ ַא ֲה ָבה׃
דוֹשׁים ַמה־הוּא ָהר ַֹחב
ל־ה ְקּ ִ
תּוּכלוּ ְל ַה ְשׂ ִכּיל ִﬠם ָכּ ַ
ָ 18אז ְ
ְו ָהא ֶֹרְ ו ַהגּ ַֹבה ְו ָהע ֶֹמק׃
יח ֲא ֶשׁר ִמ ַדּ ַﬠת נִ ְשׂגָּ ָבה
וּל ִה ְתבּוֹנֵ ן ְבּ ַא ֲה ַבת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 19
ל־מלֹא ָה ֱאל ִֹהים׃
ד־א ֶשׁר ִתּ ָמּ ְלאוּ ִמ ָכּ ְ
ַﬠ ֲ
עוֹרר ַבּכּ ַֹח ִל ֵבּנוּ ְו ַל ֲﬠשׂוֹת ָלנוּ
ְ 20והוּא ֲא ֶשׁר יָ ָדיו ַרב לוֹ ְל ֵ
בוֹתינוּ׃
לוֹתינוּ ַוּמ ְח ְשׁ ֵ
ל־מ ְשׁ ֲא ֵ
ל־כּ ִ
יֶ ֶתר ַﬠ ָ
יח ִמדּוֹר
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
 21לוֹ הוּא ַה ָכּבוֹד ְבּתוָֹ ה ֵﬠ ָדה ְוּביֵ ַ
עוֹלם ָא ֵמן׃
ד־ה ָ
עוֹלם ְו ַﬠ ָ
ְלדוֹר ֵוּמ ָה ָ
וַ ֲאנִ י ֲא ִסיר ָה ָאדוֹן ֶא ְפ ַצר ָבּ ֶכם ָל ֶל ֶכת ְכּנָ אוָ ה ְל ַמ ַצּב
מוֹכם׃
ַה ְקּ ֻר ִאים ָכּ ֶ
ת־ר ֵﬠהוּ
ְ 2בּ ַה ְצנֵ ַﬠ וַ ֲﬠנָ וָ ה ְבּא ֶֹרַ א ָפּיִם ְו ָל ֵשׂאת ִאישׁ ֶא ֵ
ְבּ ַא ֲה ָבה׃
רוּח ֶכם ְבּ ַמ ְח ֶבּ ֶרת ַה ָשּׁלוֹם׃
ִ 3ל ְשׁקֹד ְו ִל ְשׁמֹר ְליַ ֵחד ֲ
רוּח ֶא ָחד ַכּ ֲא ֶשׁר
ִ 4ל ְהיוֹת ְכּ ֵא ָב ִרים ְבּגוּף ֶא ָחד ְוּב ַ
אתם ְל ַמ ַצּ ְב ֶכם ְבּ ִת ְקוָ ה ֶא ָחת׃
גַּ ם־נִ ְק ֵר ֶ

4
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ילה ֶא ָחת׃
וּט ִב ָ
ָ 5אדוֹן ֶא ָחד ֱאמוּנָ ה ַא ַחת ְ
ֵ 6אל ֶא ָחד וַ ֲא ִבי־כֹל ֲא ֶשׁר הוּא ַﬠל־כֹּל ְו ִﬠם־כֹּל ְוּבתוֹ
ֻכּ ְל ֶכם׃
ַ 7אְ ל ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֶמּנּוּ ֻחלַּ ק ְמנָ ת ָח ֶסד ְכּ ִמ ַדּת ַמ ְתּנַ ת
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־כּן הוּא א ֵֹמר ָﬠ ָלה לַ ָמּרוֹם ָשׁ ָבה ֶשׁ ִבי וַ יִּ ֵתּן ַמ ָתּנוֹת
ַ 8ﬠ ֵ
ָל ָא ָדם׃
י־ﬠ ָלה ֵאין זֶ ה ִכּי ִאם־יָ ַרד ָבּ ִראשֹׁנָ ה
ֹאמר ִכּ ָ
ְ 9ו ִכי נ ַ
ְל ַת ְח ִתּיּוֹת ָא ֶרץ׃
ל־שׁ ֵמי ָמרוֹם ְל ַמלֵּ א
ַ 10היּ ֵֹרד הוּא ָהע ֶֹלה ְל ַמ ְﬠ ָלה ִמ ָכּ ְ
ת־הכֹּל׃
ֶא ַ
יאים
ת־אלֶּ ה נְ ִב ִ
יחים ְו ֶא ֵ
ת־אלֶּ ה ִל ְהיוֹת ְשׁ ִל ִ
ְ 11והוּא נָ ַתן ֶא ֵ
וּמוֹרים׃
ת־אלֶּ ה ר ִֹﬠים ִ
ת־אלֶּ ה ְמ ַב ְשּׂ ִרים וְ ֶא ֵ
ְו ֶא ֵ
אכת ֲﬠב ַֹדת ַהקּ ֶֹדשׁ ְל ַמ ַﬠן
דשׁים ִל ְמלֶ ֶ
ת־ה ְקּ ִ
ְ 12ל ַה ְשׁ ִלים ֶא ַ
יח׃
ָיִבּנֶ ה גּוּף ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַ 13ﬠד ֲא ֶשׁר ֻכּלָּ נוּ נָ בוֹא ְליַ ֵחד לְ ָב ֵבנוּ ֶבּ ֱאמוּנָ ה ַא ַחת
ן־ה ֱאל ִֹהים וְ ָהיִינוּ ְל ָא ָדם ָשׁ ֵלם ַבּ ִמּ ָדּה ִכּ ְמלֹא
ְוּב ַד ַﬠת ֶבּ ָ
יח׃
קוֹמת ַה ָמ ִשׁ ַ
ַ
עוֹל ִלים נִ ָדּ ִפים ְונִ גְ ָר ִשׁים ִמ ְפּנֵ י
ֲ
ְ 14ל ִב ְל ִתּי נִ ְהיֶ ה עוֹד
יהם יָ צוּדוּ
תוֹרת ֲאנָ ִשׁים ְו ַת ְר ִמ ָיתם ֲא ֶשׁר ְבּנִ ְכלֵ ֶ
ל־רוּח ְבּ ַ
ַ
ָכ
ֵח ֶרם׃
ִ 15כּי ִאם־נַ ֲחזִ יק ָבּ ֱא ֶמת ֵמ ַא ֲה ָבה ְו ָה ַל ְכנוּ ָהלוֹ וְ גָ דוֹל
יח ֲא ֶשׁר הוּא ָהרֹאשׁ׃
ִל ְפנֵ י ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־פּ ָר ָקיו וַ ֲח ָל ָקיו
ל־הגּוּף ִﬠם ָכּ ְ
 16וּבוֹ ֻמ ְד ָבּק ְוּמ ֻק ָשּׁר ָכּ ַ
וּל ַה ֲא ִדירוֹ ְכּ ֵדי
ֶאל־נָ כוֹן ֲא ֶשׁר ְבּ ַא ֲה ָבה יַ ַﬠ ְבדוּן ְל ַהגְ ִדּילוֹ ְ
כ ָֹחם׃
ל־תּ ְלכוּ ְכּיֶ ֶתר
ְ 17ו ַﬠ ָתּה ַה ִﬠד ִֹתי ָב ֶכם ִל ְפנֵ י ָה ָאדוֹן ֵלאמֹר ַא ֵ
ַהגּוֹיִם ֲא ֶשׁר ַא ֲח ֵרי ַה ְב ֵלי ָשׁ ְוא לִ ָבּם ה ֵֹל׃
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ְ 18מאוֹר ַדּ ְﬠ ָתּם ָח ַשְׁ ו ַחיֵּ י ֱאל ִֹהים מוּזָ ִרים לָ ֶהם ֵﬠ ֶקב
רוּחם ְבּ ִאוַּ ְל ָתּם׃
ֲא ֶשׁר ִה ְקשׁוּ ָ
ֵ 19הם ֲא ֶשׁר ָט ַפשׁ ִל ָבּם וַ יִּ ְת ַמ ְכּרוּ ַל ֲﬠשׂוֹת ָכּל־נְ ָבלָ ה
תוֹﬠ ָבה ְולֹא יֵ ְדעוּ ָשׂ ְב ָﬠה׃
ְו ֵ
יח׃
ְ 20ו ַא ֶתּם לֹא ָכזֹאת ְל ַמ ְד ֶתּם ַדּ ְר ֵכי ַה ָמּ ִשׁ ַ
מּוּדי ְד ָברוֹ ַא ֶתּם
יִיתם ְלקוֹלוֹ ְו ִל ֵ
ִ 21אם ַרק ַמ ְק ִשׁ ִיבים ֱה ֶ
שׁוּﬠ׃
ִכּי ֵהם ֱא ֶמת ִבּ ְפנֵ י יֵ ַ
ד־ל ָה ִסיר ֵמ ֲﬠ ֵל ֶיכם
ְ 22ו ֵﬠן ֲﬠזַ ְב ֶתּם ַדּ ְר ֵכ ֶיכם ָה ִראשֹׁנִ ים ַﬠ ְ
ת־ה ָא ָדם ַה ַקּ ְדמֹנִ י ַהנִּ ְשׁ ָחת ְו ַהנִּ ְת ֶﬠה ְבּ ַת ֲאוָ תוֹ׃
ֶא ָ
רוּח ֲח ָד ָשׁה ְבּ ֶק ֶרב ִל ְבּ ֶכם׃
ְ 23ל ִה ְת ַח ֵדּשׁ ְבּ ַ
ת־ה ָא ָדם ֶה ָח ָדשׁ ַהנִּ ְב ָרא ְב ֶצ ֶדק ְוּבק ֶֹדשׁ
ְ 24ו ִל ְלבּשׁ ֶא ָ
ֶבּ ֱא ֶמת ְכּ ֵלב ָה ֱאל ִֹהים׃
ת־רעוֹ
ל־כּן ַה ְר ִחיקוּ ֶשׁ ֶקר ִמ ֶכּם ְו ַד ְבּרוּ ֱא ֶמת ִאישׁ ֶא ֵ
ַ 25ﬠ ֵ
ִכּי ֵא ָב ִרים ֲאנַ ְחנוּ ִאישׁ ְל ָא ִחיו׃
ל־תּ ֱח ָטאוּ וְ לֹא ָתבוֹא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְבּעוֹד רֹגֶ ז
ִ 26רגְ זוּ ְו ַא ֶ
ְבּ ַא ְפּ ֶכם׃
ן־תּ ְתּנוּ ָמקוֹם ַל ָשּׂ ָטן׃
ֶ 27פּ ִ
ִ 28מי ֶשׁגָּ נַ ב ַאל־י ֵֹסף ִלגְ נֹב עוֹד ִכּי ִאם־יַ ֲﬠמֹל ַל ֲﬠשׂוֹת
טוֹב ְבּיָ ָדיו ִל ְהיוֹת לוֹ ָל ֵתת ָל ֶא ְביוֹן׃
טוֹבים
ם־דּ ָב ִרים ִ
ל־דּ ַבר ְבּ ִליַּ ַﬠל לֹא־יֵ ֵצא ִמ ִפּ ֶיכם ִכּי ִא ְ
ָ 29כּ ְ
יהם׃
ת־חן ְלשׁ ְֹמ ֵﬠ ֶ
וּנְ כ ִֹחים ְל ָה ִשׁיב נֶ ֶפשׁ ְו ָל ֶת ֵ
רוּח ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר
ת־רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ הוּא ַ
ַ
ל־תּ ַﬠ ְצּבוּ ֶא
ְ 30ו ַא ְ
בּוֹ נֶ ְח ָתּ ִמים ַא ֶתּם ַﬠד יוֹם ַהגְּ ֻאלָּ ה׃
ל־מ ִרירוּת ֵלב וַ ֲחרוֹן ָאף רֹגֶ ז ְוּתלוּנָּ ה
ְ 31ו ַה ְר ִחיקוּ ִמ ֶכּם ָכּ ְ
ל־דּ ָבר ָרע׃
וּנְ ָא ָצה ִﬠם ָכּ ָ
ֲ 32א ָבל חֹנְ נִ ים ִתּ ְהיוּ זֶ ה ָלזֶ ה ְמ ַר ֲח ִמים ְו ַסלָּ ִחים ִאישׁ
יח׃
ם־ה ֱאל ִֹהים ָס ַלח ָל ֶכם ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ְל ָא ִחיו ַכּ ֲא ֶשׁר גַּ ָ
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הוּבים׃
ָל ֵכן ַא ֲח ֵרי ֱאל ֵֹה ֶיכם ֵתּ ֵלכוּ ְכּ ָבנִ ים ֲא ִ
יח ָא ַהב
ם־ה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 2וּב ַא ְה ָבה ָתּ ִכינוּ ְצ ָﬠ ֵד ֶיכם ַכּ ֲא ֶשׁר גַּ ַ
יח נִ יח ַֹח
א ָֹתנוּ וַ יִּ ֵתּן ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ַתּ ַחת נַ ְפ ֵשׁנוּ ְל ָק ְר ָבּן וָ זֶ ַבח ְל ֵר ַ
ֵלאל ִֹהים׃
ל־פּ ֶיכם ַכּ ֲא ֶשׁר
יִשּׁ ַמע ַﬠ ִ
ַ 3א זְ נוּת ְו ָכל־זִ ָמּה ֶוּב ַצע לֹא ָ
נָ כוֹן ְל ַאנְ ֵשׁי ק ֶֹדשׁ׃
הוֹללוֹת ְו ָת ֳה ָלה ֲא ֶשׁר לֹא
ְ 4ו ֵכן לֹא ִד ְב ֵרי נְ ָב ָלה ְולֹא ֵ
ם־א ְמ ֵרי ְת ִהלָּ ה׃
ְל ִת ְפ ֶא ֶרת ָל ֶכם ִכּי ִא ִ
ל־אישׁ זֹנֶ ה ְו ַט ֵמא אוֹ א ֵֹהב
ִ 5כּי־זֹאת יָ דֹע ֵתּ ְדעוּ ִכּי ָכּ ִ
ילים ֵאין לָ ֶהם נַ ֲחלָ ה
ֶבּ ַצע ַמ ֲﬠ ַשׁקּוֹת ֲא ֶשׁר הוּא ְכּע ֵֹבד ֱא ִל ִ
יחנוּ וֵ אל ֵֹהינוּ׃
ְבּ ַמ ְלכוּת ְמ ִשׁ ֵ
ל־תּ ְתּנוּ לִ ְבּ ֶכם ִל ְשׁגּוֹת ְבּ ִד ְב ֵרי ַמ ְה ִבּ ִלים ִכּי ִבגְ ַלל־זֶ ה
ַ 6א ִ
סוֹר ִרים׃
יְ ַשׁלַּ ח ֱאל ִֹהים ֲחרוֹן ַאפּוֹ ְבּ ָבנִ ים ְ
ל־כּן לֹא ִת ְהיוּ ֲח ֵב ִרים ָל ֶהם׃
ַ 7ﬠ ֵ
אוֹרה
יִיתם ְל ָפנִ ים ְו ַﬠ ָתּה נֶ ְה ַפּ ְכ ֶתּם ְל ָ
י־ח ֵשׁ ָכה ֱה ֶ
ִ 8כּ ֲ
ַבּ ֲאדֹנֵ ינוּ ִה ְת ַהלְּ כוּ־נָ א ִכּ ְבנֵ י־אוֹר׃
רוּח הוּא ֲﬠשׂוֹת ֶח ֶסד ַלכֹּל ְו ֶצ ֶדק וֶ ֱא ֶמת׃
ְ 9וזֶ ה ְפּ ִרי ָה ַ
יטב ְבּ ֵﬠינֵ י ֲאדֹנֵ ינוּ׃
ָ 10וּבחוֹן ַמה־יִּ ַ
ם־הוֹכ ַח
ֵ
ל־תּ ְת ָﬠ ְרבוּ ְבּ ַמ ַﬠ ֲללֵ י ִריק ְוח ֶֹשִׁ כּי ִא
ְ 11ו ַא ִ
תּוֹכיחוּן א ָֹתם׃
ִ
ת־א ֶשׁר ֵהם ע ִֹשׂים ַבּ ַמּ ְח ָשֶׁ ח ְר ָפּה ִהיא לְ ַס ֵפּר׃
ִ 12כּי ֶא ֲ
ַ 13אַ כּ ֲא ֶשׁר יִוָּ ְכחוּ ָאז יִגָּ לוּ ָלאוֹר ָמה ֵהם ָלאוֹר ַה ְמגַ לֶּ ה
א ָֹתם׃
ן־ה ֵמּ ִתים
יצה ִמ ַ
ְ 14ו ַﬠל־זֶ ה נֶ ֱא ַמר קוּם ְל נִ ְר ָדּם ָה ִק ָ
יח יִזְ ַרח ָﬠ ֶלי׃
ְו ַה ָמּ ִשׁ ַ
יטיב לֶ ֶכת ְולֹא
ל־דּ ְר ֵכ ֶיכם ְל ֵה ִ
ְ 15ו ַﬠ ָתּה ָתּ ִשׂימוּ ַﬠיִן ַﬠ ַ
ם־כּ ֲח ָכ ִמים׃
ילים ִכּי ִא ַ
ֶכ ֱא ִו ִ
ִ 16דּי ִﬠ ָדּנָ א זָ ְבנִ ין ַבּ ֲﬠבוּר ִכּי ָר ִﬠים ַהיָּ ִמים׃
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ם־תּ ְש ִכּילוּ ָל ַד ַﬠת ַמה ֵח ֶפץ
ְ 17ולֹא ִת ְהיוּ ַח ְס ֵרי ֵלב ִכּי ִא ַ
ֲאדֹנֵ ינוּ׃
רוּח ִﬠ ְו ִﬠים ְבּ ִק ְרבּוֹ ַרק ִה ָמּ ְלאוּ
ל־תּ ְס ְבּאוּ יַ יִן ֲא ֶשׁר ַ
ְ 18ו ַא ִ
רוּח ֶﬠ ְליוֹן׃
ַ
ְ 19ו ִא ְמרוּ ְבנַ ְפ ְשׁ ֶכם ְתּ ִהלּוֹת ְו ִשׁירוֹת ְוזִ ְמרוֹת יָ הּ ִשׁירוּ
ְוזַ ְמּרוּ ִב ְל ַב ְב ֶכם ַליהוָֹה׃
שׁוּﬠ
ל־הכֹּל הוֹדוּ ֵלאל ֵֹהינוּ ָא ִבינוּ ָתּ ִמיד ְבּ ֵשׁם יֵ ַ
ְ 20ו ַﬠ ַ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִ 21ה ָכּנְ עוּ ִאישׁ ִמ ְפּנֵ י ָא ִחיו ְבּ ְיִר ַאת ֱאל ִֹהים׃
יהן ְכּמוֹ ִמ ְפּנֵ י
ְ 22ו ַהנָּ ִשׁים נִ ְכנָ עוֹת ִתּ ְהיֶ ינָ ה ִמ ְפּנֵ י ַב ֲﬠ ֵל ֶ
ָה ָאדוֹן׃
יח רֹאשׁ
ם־ה ָמּ ִשׁ ַ
ִ 23כּי ַה ַבּ ַﬠל הוּא־רֹאשׁ ָה ִא ָשּׁה ְכּמוֹ גַ ַ
יﬠ ִלגְ ִויָּ תוֹ׃
מוֹשׁ ַ
ָה ֵﬠ ָדה ְוהוּא ַה ִ
ם־הנָּ ִשׁים
יחהּ ֵכּן גַּ ַ
ַ 24אַ כּ ֲא ֶשׁר נִ ְכנַ ַﬠת ָה ֵﬠ ָדה ִמלִּ ְפנֵ י ְמ ִשׁ ָ
חוֹתן׃
ל־א ְר ָ
יהן ְבּ ָכ ָ
ִתּ ָכּנַ ְﬠנָ ה ִמלִּ ְפנֵ י ַב ֲﬠלֵ ֶ
יח
ם־ה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 25ו ַא ֶתּם ֲאנָ ִשׁים ֶא ֱהבוּ ֶאת־נְ ֵשׁ ֶיכם ַכּ ֲא ֶשׁר גַּ ַ
ת־ﬠ ָדתוֹ ָא ֵהב וַ יִּ ֵתּן ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ַתּ ַחת נַ ְפ ָשׁהּ׃
ֶא ֲ
ר־ר ַחץ א ָֹתהּ ְבּ ִמ ְקוֵ ה
ְ 26ל ַמ ַﬠן יְ ַק ְדּ ֶשׁנָּ ה ִב ְד ָברוֹ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁ ָ
ָמיִם׃
ְ 27ל ָה ִקים לוֹ ֵﬠ ָדה נִ ְכ ָבּ ָדה ָבּ ָרה ְוּת ִמ ָימה ִמ ְבּ ִלי ַב ֶה ֶרת אוֹ
ְפּ ֶח ֶתת ְו ָכל־מוּם ֵאין ָבּהּ׃
גוּפם ִכּי
יהם ְכּ ָ
ל־ה ֲאנָ ִשׁים ְל ַא ֲה ָבה ֶאת־נְ ֵשׁ ֶ
ֵ 28כּן ַה ִמּ ְצוָ ה ַﬠ ָ
ת־בּ ָשׂרוֹ׃
ת־ﬠ ְצמוֹ ְו ֶא ְ
ת־א ְשׁתּוֹ הוּא א ֵֹהב ֶא ַ
ָהא ֵֹהב ֶא ִ
ת־בּ ָשׂרוֹ ַרק ְמ ַכ ְל ֵכּל ְוּמ ַפנֵּ ק
ֹא־שׂנֵ א ִאישׁ ֶא ְ
עוֹלם ל ָ
ִ 29כּי ֵמ ָ
ת־ﬠ ָדתוֹ׃
יח ֶא ֲ
ם־ה ָמּ ִשׁ ַ
אֹתוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר גַּ ַ
י־א ָב ֵרי גוּפוֹ ֲאנָ ְחנוּ ִמ ְבּ ָשׂרוֹ ֵוּמ ֲﬠ ָצ ָמיו׃
ִ 30כּ ֵ
ת־אמּוֹ ְו ָד ַבק ְבּ ִא ְשׁתּוֹ
ת־א ִביו ְו ֶא ִ
ב־אישׁ ֶא ָ
ל־כּן יַ ֲﬠזָ ִ
ַ 31ﬠ ֵ
יהם ְל ָב ָשׂר ֶא ָחד׃
ְו ָהיוּ ְשׁנֵ ֶ

5:32—6:12
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ל־ﬠ ָדתוֹ׃
יח וְ ַﬠ ֲ
ל־ה ָמּ ִשׁ ַ
 32גָּ דוֹל ַהסּוֹד ַהזֶּ ה וַ ֲאנִ י ְמ ַד ֵבּר ַﬠ ַ
ת־א ְשׁתּוֹ ְכּנַ ְפשׁוֹ
ם־א ֶתּם ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֶכּם יֶ ֱא ַהב ֶא ִ
ַ 33א גַּ ַ
ת־בּ ְﬠ ָלהּ ִתּ ָירא׃
ְו ָה ִא ָשּׁה ֶא ַ
ִשׁ ְמעוּ ָבנִ ים ְבּקוֹל י ְֹל ֵד ֶיכם ַבּ ֲאדֹנֵ ינוּ ִכּי ָד ָבר יָ ָשׁר
הוּא׃
ת־א ֶמּ זֹאת ַה ִמּ ְצוָ ה ָה ִראשֹׁנָ ה ֲא ֶשׁר
ת־א ִביְ ו ֶא ִ
ַ 2כּ ֵבּד ֶא ָ
ְשׂ ָכ ָרהּ ְבּ ִצ ָדּהּ׃
ל־ה ֲא ָד ָמה׃
וּל ַמ ַﬠן יַ ֲא ִריכוּן יָ ֶמיַ ﬠ ָ
יִיטב ָלְ 
ְ 3ל ַמ ַﬠן ַ
מוּסר
ם־תּגַ ְדּלוּם ְבּ ַ
ל־תּ ִﬠירוּ ֲח ַמת ְבּנֵ ֶיכם ִכּי ִא ְ
ְ 4ו ָה ָאבוֹת ַא ָ
תוֹכ ְחתּוֹ׃
ֲאדֹנֵ ינוּ ְוּב ַ
ְ 5ו ַא ֶתּם ֲﬠ ָב ִדים ַה ְק ִשׁיבוּ ְלקוֹל ֲאדֹנֵ ֶיכם ֲאדֹנֵ י גְ ִויַּ ְת ֶכם
יח׃
ם־לב ְכּמוֹ לַ ָמּ ִשׁ ַ
ְבּ ְיִר ָאה ְוּר ָﬠ ָדה ְוּב ָת ֵ
ְ 6ולֹא ַב ֲﬠב ָֹדה ְל ַמ ְר ֵאה ֵﬠינַ יִם ְל ָה ִפיק ָרצוֹן ִמ ְבּנֵ י ָא ָדם ִכּי
יח ָהע ִֹשׂים ְרצוֹן ֱאל ִֹהים ְבּ ָכל־נַ ְפ ָשׁם׃
ם־כּ ַﬠ ְב ֵדי ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִא ְ
ְ 7וע ְֹב ִדים ִמטּוּב לֵ ב ְכּע ְֹב ֵדי ֲאדֹנֵ ינוּ וְ לֹא ְכּע ְֹב ֵדי ֲאנָ ִשׁים׃
ל־דּ ָבר טוֹב ֲא ֶשׁר יַ ֲﬠ ֶשׂה אֹתוֹ ָה ָא ָדם
ֲ 8הלֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם ָכּ ָ
ן־חוֹרים׃
ם־ﬠ ֶבד הוּא אוֹ ֶב ִ
ֲאדֹנֵ ינוּ יְ ַשׁלֶּ ם־לוֹ ִא ֶ
ר־בּם ַבּ ֲא ֶשׁר
ם־א ֶתּם ֲאדֹנִ ים ֵכּן ַתּ ֲﬠשׂוּ ָל ֶהם ִח ְדלוּ ִמגְּ ָﬠ ָ
ְ 9וגַ ַ
ם־ל ֶהם ְו ָל ֶכם ָאדוֹן ַבּ ָשּׁ ַמיִם ֲא ֶשׁר ֵאין ִﬠמּוֹ
יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי גַ ָ
ַמשּׂוֹא ָפנִ ים׃
עוֹדדוּ ַב ֲאדֹנֵ ינוּ ְוּבעֹז
ְ 10ויֶ ֶתר ַה ְדּ ָב ִרים ֶא ָחי ִהנְ נִ י א ֵֹמר ִה ְת ְ
בוּרתוֹ׃
גְּ ָ
תּוּכלוּ ָלקוּם ִל ְפנֵ י נִ ְכלֵ י
ִ 11חגְ רוּ ְכ ֵלי־נֶ ֶשׁק ֱאל ִֹהים ְל ַמ ַﬠן ְ
ַה ָשּׂ ָטן׃
לּוּפים
ם־א ִ
ם־בּ ָשׂר וָ ָדם ִמ ְל ָח ָמה ָלנוּ ַאִ ﬠ ַ
ִ 12כּי לֹא ִﬠ ָ
יטי ֶא ֶרץ ַמ ְא ֵפּ ְליָ ה ַוּמ ְל ֲא ֵכי ָר ִﬠים ֲא ֶשׁר
ילים ַשׁלִּ ֵ
ְו ֵא ִ
רוֹמים׃
ַבּ ְמּ ִ

6

476

ל־ה ֶא ְפ ִסיִּ ים
ֶא ָ

6:13—6:24

תוּכלוּ ְל ִה ְתיַ ֵצּב
ל־כּן ְקחוּ ָל ֶכם ְכּ ֵלי־נֶ ֶשׁק ֱאל ִֹהים ְו ְ
ַ 13ﬠ ֵ
וּל ִה ָשּׁ ֵאר נִ ָצּ ִבים ִבּ ְכלוֹת
ִבּ ְפנֵ י ַה ָקּ ִמים ֲﬠ ֵל ֶיכם ְבּיוֹם ָרע ְ
ל־ק ָרב׃
ָכּ ְ
בוּשׁ ֶכם׃
גוּרי ֱא ֶמת ְו ִשׁ ְריוֹן ֶצ ֶדק ְל ְ
ִ 14ﬠ ְמדוּ־נָ א ָמ ְתנֵ ֶיכם ֲח ֵ
שׂרת ַה ָשּׁלוֹם׃
וּפ ָﬠ ֵמ ֶיכם יָ פוֹת ַבּנְּ ָﬠ ִלים ְל ַב ֵשּׂר ְבּ ַ
ְ 15
תּוּכּלוּ ְל ַכבּוֹת בּוֹ ִח ִצּים
ַ 16וּבכֹּל ִﬠ ְרכוּ ָמגֵ ן ָה ֱאמוּנָ ה ֲא ֶשׁר ְ
ל ֲֹה ִטים ִמיַּ ד ַה ָצּר׃
רוּח ֲא ֶשׁר הוּא ְדּ ַבר
שׁוּﬠה ְוּב ֶח ֶרב ָה ַ
ְ 17ו ִה ְתיַ ְצּבוּ ְבכ ַֹבע ַהיְ ָ
ָה ֱאל ִֹהים׃
רוּח
ל־תּ ִפלָּ ה ְוּת ִחינָּ ה ִמ ֶקּ ֶרב ֵלב וָ ַ
ל־ﬠת ָכּ ְ
ְ 18ו ִה ְת ַפּלְּ לוּ ְב ָכ ֵ
דוֹשׁים׃
ל־ה ְקּ ִ
וּל ִה ְת ַחנֵּ ן ְבּ ַﬠד ָכּ ַ
ְושׁ ְֹק ִדים ִתּ ְהיוּ ְל ַה ְﬠ ִתּיר ְ
י־א ְפ ַתּח ְשׂ ָפ ַתי
יוּשׂם ָדּ ָבר ְבּ ִפי ְועֹז ִכּ ֶ
ם־בּ ַﬠד נַ ְפ ִשׁי ִכּי ַ
ְ 19וגַ ְ
שׁרה׃
ְל ַהגִּ יד סוֹד ַה ְבּ ָ
שׁרה ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ַמ ְל ָא ָכהּ ָאסוּר ִבּ ְכ ָבלִ ים וּלְ ִהנָּ ֶתן־לִ י
ַ 20ה ְבּ ָ
ְל ַמלֵּ ל ְבּיָ ד ָר ָמה ַכּ ֲא ֶשׁר נָ כוֹן ִלי׃
ל־א ֶשׁר ֲאנִ י ע ֶֹשׂה ִהנֵּ ה
ַ 21אְ ל ַב ֲﬠבוּר ֵתּ ְדעוּן ָמה ִﬠ ָמּ ִדי ְו ָכ ֲ
טוּכיקוֹס ָה ָאח ָה ָאהוּב ְו ַה ְמ ָשׁ ֵרת ַהנֶּ ֱא ָמן ַל ֲאדֹנֵ ינוּ יַ גִּ יד ָל ֶכם
ִ
כֹּל׃
יﬠ ֶכם ַמה ַמּ ֲﬠ ֵשׂינוּ
הוֹד ֲ
ִ 22כּי ַל ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ְשׁ ַל ְח ִתּיו ֲא ֵל ֶיכם ְל ִ
ת־ל ְבּ ֶכם׃
וּלנַ ֵחם ֶא ִ
ְ
ל־ה ַא ִחים ֵמ ֵאת ֱאל ִֹהים ָא ִבינוּ
ָ 23שׁלוֹם ַא ֲה ָבה וֶ ֱאמוּנָ ה ֶא ָ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֵוּמ ֵאת יֵ ַ
יח ְבּ ַא ֲה ָבה
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ת־אדֹנֵ ינוּ יֵ ַ
ל־הא ֵֹהב ֶא ֲ
ֶ 24ח ֶסד ְל ָכ ָ
נִ ָצּ ַחת׃

1:1—1:11
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שׁוּﬠ
ַﬠ ְב ֵדי יֵ ַ
ימוֹתיּוֹס
פּוֹלוֹס ְו ִט ִ
יח
ַה ָמּ ִשׁ ַ
שׁוּﬠ
דוֹשׁים ְבּיֵ ַ
ל־ה ְקּ ִ
ל־כּ ַ
ֶא ָ
יהם׃
יהם ְוּמ ָשׁ ְר ֵת ֶ
ְבּ ִפ ִל ִפּי ִﬠם־זִ ְקנֵ ֶ
יח
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶ 2ח ֶסד ְו ָשׁלוֹם ֵיִתּן ָל ֶכם ֱאל ִֹהים ָא ִבינוּ ְויֵ ַ
ֲאדֹנֵ ינוּ׃
ל־ﬠת ֲא ֶשׁר ֱאזְ כֹּר ֶא ְת ֶכם׃
ת־אל ָֹהי ְבּ ָכ ֵ
ֲ 3א ָב ְר ָכה ֶא ֱ
לּוֹתי ַכּ ֲא ֶשׁר ֶא ְת ַפּלֵּ ל ְבּ ַﬠד
ל־תּ ִפ ָ
ְ 4ו ֶא ֶﬠ ְל ָצה ָתּ ִמיד ְבּ ָכ ְ
ֻכּלְּ ֶכם׃
ן־היּוֹם ָה ִראשׁוֹן
שׂרה ְל ִמ ַ
ל־ה ְבּ ָ
ַ 5א ֶתּם ַהנִּ ְל ִוים ֶא ַ
ד־ﬠ ָתּה׃
ְו ַﬠ ָ
ָ 6וּבזֹאת ֲאנִ י ב ֵֹט ַח ִכּי הוּא ֲא ֶשׁר ֵה ֵחל ִל ְפעֹל ָדּ ָבר טוֹב
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָבּ ֶכם גַּ ם־הוּא יְ ַכלֶּ נּוּ ַﬠד־יוֹם יֵ ַ
ישׁ ִרים ִכּי ְב ֶק ֶרב ְל ָב ִבי ֶא ָשּׂא
ֵ 7כּן ָח ְשׁ ָבה נַ ְפ ִשׁי ֲﬠ ֵל ֶיכם ְבּ ֵמ ָ
סוּרים אוֹ ִמ ֵדּי ַד ְבּ ִרי ְל ַה ְצ ִדּיק
ֶא ְת ֶכם ִאם ְבּ ִשׁ ְב ִתּי ְבּ ֵבית ָה ֲא ִ
ול ַה ֲא ִד ָירהּ ִכּי ְד ֵב ִקים ַא ֶתּם ִבּי ֻכלְּ ֶכם ַבּ ֲח ָב ִלים
שׂרה ְ
ת־ה ְבּ ָ
ֶא ַ
נָ ְפלוּ ִלי ֶבּ ָח ֶסד׃
שׁוּﬠ
ֵ 8הן ֱאל ִֹהים ִלי ְל ֵﬠד ַכּ ָמּה ֶא ְר ָח ְמ ֶכם ְבּ ַר ֲח ֵמי יֵ ַ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
י־ת ְר ֶבּה ַא ֲה ַב ְת ֶכם ָהלוֹ וָ ָרב
ְ 9ו ַﬠל־זֹאת ֶא ְת ַפּלֵּ ל ִכּ ִ
ל־דּ ָﬠה ְו ַה ְשׂ ֵכּל׃
ְבּ ָכ ֵ
ְ 10ל ָה ִכּיר וּלְ ַה ְב ִדּיל ֵבּין טוֹב ָל ָרע ִל ְהיוֹת ָבּ ֵרי ֵלב ְולֹא
יח׃
מוֹקשׁ ַﬠד־יוֹם ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְל ֵ
יח ִל ְכבוֹד ֱאל ִֹהים
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 11מ ֵל ִאים ְפּ ִרי ֶצ ֶדק ַﬠל־יְ ֵדי יֵ ַ
ְו ִת ְפ ַא ְרתּוֹ׃

1
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1:12—1:25

 12וַ ֲאנִ י ָח ֵפץ ִכּי ֵת ְדעוּן ֶא ָחי זֹאת ֲא ֶשׁר ָבּ ַא ְתנִ י ָבּ ָאה ַרק
שׂרה׃
הוֹﬠיל ַל ֲה ִליכוֹת ַה ְבּ ָ
ְל ִ
ל־שׁ ָאר ַה ְמּקֹמוֹת
ַ 13ﬠד ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַמע ְבּ ַשׁ ַﬠר ַה ִבּ ָירה ְוּב ָכ ְ
יח׃
ִכּי ָא ִסיר ֲאנִ י ְל ַמ ַﬠן ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 14ו ַא ִחים ַר ִבּים ַה ְדּ ֵב ִקים ַבּ ֲאדֹנֵ ינוּ ָל ְבשׁוּ א ֶֹמץ ָרב לְ נ ַֹכח
י־פ ַחד׃
ת־דּ ַבר ָה ֱאל ִֹהים ִבּ ְבלִ ָ
מוּס ִרי וַ יַּ ְשׁ ִמיעוּ ְביֶ ֶתר עֹז ֶא ְ
ָ
יח ִמ ִקּנְ ָאה ְוּמ ִר ָיבה ְויֵ שׁ
ָ 15א ְמנָ ם יֵ שׁ ַמגִּ ִידים ֵﬠדוּת ַה ָמּ ִשׁ ַ
רוּח נְ ִד ָיבה׃
ַמגִּ ִידים ֵמ ַ
ם־לב
יח ִמ ְמּ ִר ָיבה ְולֹא ְבּ ָת ֵ
ְ 16ו ֵאלֶּ ה ַה ַמּגִּ ִידים ֵﬠדוּת ַה ָמּ ִשׁ ַ
מוּס ִרי׃
הוֹסיף ַל ַחץ ְל ָ
יַ ְח ְשׁבוּ ְל ִ
הוֹציא ִצ ְד ַקת
ֵ 17אלֶּ ה ַה ַמּגִּ ִידים ֵמ ַא ֲה ָבה י ְֹד ִﬠים ִכּי ְל ִ
שׂרה ְלאוֹר ָאנ ִֹכי ע ֵֹמד פֹּה׃
ַה ְבּ ָ
ם־בּ ְלשׁוֹן ְר ִמיָּ ה אוֹ ִבּ ְשׂ ַפת ֱא ֶמת
ַ 18אָ מה ֵאפוֹא ַﬠ ָתּה ִא ִ
יהם ְו ַﬠל־זֶ ה ָﬠ ֵלז ֲאנִ י
ל־פּ ֶ
יח ַﬠ ִ
ל־ﬠ ֶבר ֻהגַּ ד ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲהלֹא ִמ ָכּ ֵ
ְוגִ יל ָתּגִ יל נַ ְפ ִשׁי׃
יחנוּ ַהנָּ תוּן לִ י יָ ַד ְﬠ ִתּי
שׁוּﬠ ְמ ִשׁ ֵ
רוּח יֵ ַ
ִ 19כּי ִב ְת ִפלַּ ְת ֶכם ְוּב ַ
ישׁוּﬠה׃
ִכּי גַּ ם־זֹאת ִתּ ְהיֶ ה־לִּ י ִל ָ
ל־דּ ָר ַכי לֹא ֵאבוֹשׁ ִמ ִשּׂ ְב ִרי
הוֹחלְ ִתּי ִכּי ְב ָכ ְ
ַ
ַ 20כּ ֲא ֶשׁר
יח ְבּמוֹ־נַ ְפ ִשׁי
ל־מ ְב ָט ִחי ְכּ ָאז ֵכּן ַﬠ ָתּה ִכּי יָ רוּם ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְו ָכ ִ
ם־בּ ָמּוֶ ת׃
ם־בּ ַחיִּ ים ִא ַ
ִא ַ
יח ְו ַה ָמּוֶ ת הוּא ְל ַר ְו ָח ִתי׃
ִ 21כּי ַחיָּ ִתי הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָ 22א ֵכן ִאם יִנָּ ְתנוּ לִ י ַחיֵּ י ְב ָשׂ ִרי ְל ָה ִביא עוֹד ְפּ ִרי ֲﬠ ָמלִ י
ָאז לֹא ֵא ַדע ָמה ֶא ְב ָחר׃
ִ 23כּי נִ ְל ָחץ ֲאנִ י ֵבּין ְשׁ ָתּיִם נַ ְפ ִשׁי ָכ ְל ָתה ְל ִה ָפּ ֵרד ִל ְהיוֹת
יח ֲא ֶשׁר הוּא טוֹב ִלי ִמכֹּל׃
ם־ה ָמּ ִשׁ ַ
ִﬠ ַ
ֶ 24א ֶפס ְל ַה ֲא ִריַ חיֵּ י ְב ָשׂ ִרי י ֵֹתר טוֹב הוּא ָל ֶכם׃
ם־כּלְּ ֶכם
יוֹד ַﬠ ִכּי ִאוָּ ֵתר פֹּה ְויָ ַשׁ ְב ִתּי ִﬠ ֻ
ָ 25וּבזֹאת ֲאנִ י ב ֵֹט ַח ְו ֵ
ְל ַמ ְר ֶבּה ָה ֱאמוּנָ ה וְ ַה ִשּׂ ְמ ָחה ָל ֶכם׃

1:26—2:8
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יח ִתּגְ ַדּל ִבּי ַכּ ֲא ֶשׁר
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 26ו ִת ְפ ַא ְר ְתּ ֶכם ִל ְפנֵ י יֵ ַ
שׁוּבה ֲא ֵל ֶיכם׃
ָא ָ
יח ְו ִכי
שׂרת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַ 27רק ִשׂימוּ ַד ְר ְכּ ֶכם ַכּ ֲא ֶשׁר יָ ֲא ָתה ִל ְב ַ
רוּח
ָאבוֹא ִל ְרא ְֹת ֶכם אוֹ ְל ֵשׁ ַמע אֹזֶ ן ֵמ ָרחוֹק ָאז ֶא ְמ ָצא ִכּי ַ
ֶא ָחד ָבּ ֶכם ְונֶ ֶפשׁ ַא ַחת ְל ִהלָּ ֵחם יַ ְח ָדּו ִמ ְל ֲחמוֹת ֱאמוּנַ ת
שׂרה׃
ַה ְבּ ָ
ל־תּ ַﬠ ְרצוּ ִמ ְפּנֵ י ַה ָקּ ִמים ֲﬠ ֵל ֶיכם זֶ ה הוּא
ל־תּ ָיראוּ ְו ַא ַ
ְ 28ו ַא ִ
שׁוּﬠה ְוגַ ם־זֹאת יָ ְצ ָאה ֵמ ִﬠם
ָל ֶהם ְלאוֹת ִכּלָּ יוֹן וְ ָל ֶכם לִ ְת ָ
ָה ֱאל ִֹהים׃
ם־ל ִה ְת ַﬠנּוֹת
יח ְוגַ ְ
ם־ל ַה ֲא ִמין ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ֲ 29א ֶשׁר נָ ַתן ָל ֶכם גַּ ְ
ִבּגְ ָללוֹ׃
תּוּלי ֱאל ִֹהים נִ ְפ ַתּ ְל ֶתּם ָכּמֹנִ י ַכּ ֲא ֶשׁר ְר ִא ֶיתם א ִֹתי
ְ 30ונַ ְפ ֵ
ְו ַכ ֲא ֶשׁר ִהנְּ ֶכם שׁ ְֹמ ִﬠים ָﬠ ַלי ַכּיּוֹם ַהזֶּ ה׃
יח ִאם־יֵ שׁ ַא ֲה ָבה ְמ ִשׁ ַיבת
ָל ֵכן ִאם־יֵ שׁ נ ַֹחם ָמה ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
רוּח ִאם־יֵ שׁ ַר ֲח ִמים וַ ֲח ָס ִדים׃
נָ ֶפשׁ ִאם־יֵ שׁ ִחבּוּר ָה ַ
ַ 2ה ְשׁ ִלימוּ־נָ א ְשׂשׂוֹן לְ ָב ִבי ְו ִה ְת ַא ֲחדוּ ְב ֵד ָﬠה ַא ַחת ַא ֲה ָבה
ַא ַחת נֶ ֶפשׁ ַא ַחת ְו ֵלב ֶא ָחד׃
ל־תּ ֲﬠשׂוּ ָד ָבר ִבּ ְמ ִר ָיבה אוֹ ִבּ ְכבוֹד ָשׁ ְוא ִכּי
ַ 3א ַ
ת־א ִחיו ְלגָ דוֹל ִמ ֶמּנּוּ׃
ם־בּ ַﬠנְ וַ ְת ֶכם ַתּ ְח ְשׁבוּ ִאישׁ ֶא ָ
ִא ְ
טוֹבת
טוֹבת נַ ְפשׁוֹ ְל ַבדּוֹ ִכּי ִאם־גַּ ם ְל ַ
ַ 4אל־יָ חוּשׁ ִאישׁ ְל ַ
ֵר ֵﬠהוּ׃
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יהי ֵכן ִל ְבּ ֶכם ִכּ ְל ַבב יֵ ַ
ִ 5ו ִ
מוֹצא ָֹתיו נִ ְמ ָצא ִב ְדמוּת ֱאל ִֹהים ְוּב ָכל־זֹאת
 6הוּא ֲא ֶשׁר ְבּ ָ
לֹא ָח ַשׁב ֱהיוֹתוֹ ָשׁוֶ ה ֵלאל ִֹהים ְכּ ָשׁ ָלל לוֹ׃
ת־כּבוֹדוֹ וַ יִּ לְ ַבּשׁ ְדּמוּת ָﬠ ֶבד וַ יְ ִהי
ם־ה ְתנַ ֵצּל ֶא ְ
ִ 7כּי ִא ִ
ְכּ ַת ְבנִ ית ַא ַחד ָה ָא ָדם׃
ְ 8ו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר נִ ְמ ָצא ְכ ָא ָדם ַלתּ ַֹאר ִה ְשׁ ִפּיל נַ ְפשׁוֹ וַ יִּ ָכּנַ ע
ל־ה ֵﬠץ׃
ד־מוֶ ת ַﬠד־מוּת ַﬠ ָ
ַﬠ ָ

2
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ם־ה ֱאל ִֹהים ֵה ִרימוֹ ָﬠל וַ יִּ ֶתּן־לוֹ ֵשׁם נַ ֲﬠלֶ ה
ל־כּן גַּ ָ
ַ 9ﬠ ֵ
ל־שׁם׃
ִמ ָכּ ֵ
ל־בּ ֶרֲ א ֶשׁר ַבּ ָשּׁ ַמיִם וַ ֲא ֶשׁר
שׁוּﬠ ִתּ ְכ ַרע ָכּ ֶ
ִ 10כּי ְל ֵשׁם יֵ ַ
ָבּ ָא ֶרץ וַ ֲא ֶשׁר ִמ ַתּ ַחת ָל ָא ֶרץ׃
יח הוּא ָה ָאדוֹן ִל ְכבוֹד
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־לשׁוֹן ִתּ ָשּׁ ַבע ִכּי יֵ ַ
ְ 11ו ָכ ָ
ֱאל ִֹהים ָה ָאב׃
יוֹתי
הוּבי נַ ְפ ִשׁי ַכּ ֲא ֶשׁר ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ֵא ַלי ָתּ ִמיד ִבּ ְה ִ
ל־כּן ֲא ֵ
ַ 12ﬠ ֵ
יוֹתי ֵמ ָרחוֹק ִﬠ ְבדוּ
ִל ְפנֵ ֶיכם ְוגַ ם־עוֹד יֶ ֶתר ַה ְר ֵבּה ַכּיּוֹם ִבּ ְה ִ
ְב ְיִר ָאה ִוּב ְר ָﬠ ָדה ְליֵ ַשׁע נַ ְפ ְשׁ ֶכם׃
ם־ל ֲﬠשׂוֹת
ִ 13כּי ֱאל ִֹהים הוּא ַהנּ ֵֹתן ָל ֶכם כּ ַֹח ַל ְחפֹּץ וְ גַ ַ
ְכּ ֶח ְפצוֹ׃
ְ 14וכֹל ֲא ֶשׁר ַתּ ֲﬠשׂוּ ֲﬠשׂוּ ִבּ ְב ִלי ְתלוּנָ ה ִוּב ְב ִלי ָמדוֹן׃
ְ 15ל ַב ֲﬠבוּר ִתּ ְהיוּ זַ ִכּים ְוּת ִמ ִימים ִכּ ְבנֵ י ֱאל ִֹהים ִבּ ְב ִלי־מוּם
יהם ִכּ ְמ ֹארֹת
ר־תּ ִאירוּ ֵבינֵ ֶ
ופ ַתלְ תֹּל ֲא ֶשׁ ָ
ְבּתוֹ דּוֹר ִﬠ ֵקּשׁ ְ
י־ה ָא ֶרץ׃
ֲﬠ ֵל ָ
ֹאחזוּן ִבּ ְד ַבר ַה ַחיִּ ים ִל ְהיוֹת ִלי לְ ִת ְפ ֶא ֶרת ְבּיוֹם
ִ 16כּי ת ֲ
יח ִכּי לֹא ַח ְשׁ ִתּי ָל ִריק ְולֹא יָ גַ ְﬠ ִתּי ַלתֹּהוּ׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
יִשּׁ ֵפָ דּ ִמי ֲﬠ ֵלי־זֶ ַבח וַ ֲﬠב ָֹדה ֶל ֱאמוּנַ ְת ֶכם ָא ִשׂישׂ
ְ 17וגַ ם לוּ ָ
ילה׃
ל־כּלְּ ֶכם ְו ָאגִ ָ
ַﬠ ֻ
ם־א ֶתּם ְוגִ ילוּ ִﬠ ָמּ ִדי׃
ְ 18ו ֵכן ִשׂישׂוּ גַ ַ
שׁוּﬠ ֲאדֹנֵ ינוּ ִל ְשׁל ַֹח ָל ֶכם ְמ ֵה ָרה
תוֹח ְל ִתּי ְבּיֵ ַ
ַ
 19וַ ֲאנִ י
ם־אנִ י ַכּ ֲא ֶשׁר ֵא ַדע ָמה
ימוֹתיּוֹס ְל ָה ִשׁיב נַ ְפ ִשׁי גַּ ֲ
ת־ט ִ
ֶא ִ
ִﬠ ָמּ ֶכם׃
ין־א ִתּי ִאישׁ ִכּ ְל ָב ִבי ַהדּ ֵֹאג ָל ֶכם ִממּקוֹר
זוּלתוֹ ֵא ִ
ִ 20כּי ָ
נַ ְפשׁוֹ׃
שׁוּﬠ
ִ 21כּי ֻכלָּ ם ֶח ְפ ֵצי נַ ְפ ָשׁם ְיִדרֹשׁוּן ְולֹא ֶח ְפ ֵצי יֵ ַ
יח׃
ַה ָמ ִשׁ ַ

2:22—3:3
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ְ 22ו ַרק אֹתוֹ יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי ָצרוּף הוּא ַבּ ֲﬠ ִליל ְוּכ ֵבן ִל ְפנֵ י
שׂרה׃
ָא ִביו ָﬠ ַבד ִﬠ ִמּי ְבּ ַמ ְל ֲאכוּת ַה ְבּ ָ
ַ 23א ֲקוֶּ ה ִכּי ֶא ְשׁ ָל ֶחנּוּ ָל ֶכם ְבּ ֶק ֶרב ַהיָ ִמים ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר
ֶא ְר ֶאה ַמה־יֵּ ָﬠ ֶשׂה ִבּי׃
ם־אנ ִֹכי ָאבוֹא ֲא ֵל ֶיכם ְמ ֵה ָרה׃
ַ 24אַ בּ ֲאדֹנֵ ינוּ ָב ַט ְח ִתּי ִכּי גַ ָ
רוֹדיטוֹס
ת־א ַפּ ְפ ִ
ְ 25ו ָר ִא ִיתי ִכּי נָ כוֹן ַה ָדּ ָבר ִל ְשׁל ַֹח ָל ֶכם ֶא ֶ
סוֹמ יָ ִדי ַבּ ֲﬠב ָֹד ִתי ְוגֶ ֶבר ֲﬠ ִמ ִיתי ְבּ ִמ ְל ַח ְמ ִתּי ֲהלֹא הוּא
ָא ִחי ֵ
לוּח ִמ ֶכּם ְו ַהנּ ֵֹתן ִלי ַמ ְחס ָֹרי׃
ַה ָשּׁ ַ
ל־לבּוֹ ַבּ ֲﬠבוּר ֲא ֶשׁר
ִ 26כּי נִ ְכ ְס ָפה נַ ְפשׁוֹ ְל ֻכלְּ ֶכם ְו ְיִת ַﬠ ֵצּב ֶא ִ
ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ִכּי ָח ָלה׃
ִ 27כּי ָא ֵמן ָחלֹה ָח ָלה ְונָ ָטה ָלמוּת ַאָ ה ֱאל ִֹהים ִה ָטּה ֵאלָ יו
הוֹסיף לִ י
ָח ֶסד ְולֹא ֵא ָליו ְל ַבדּוֹ ִכּי ִאם־גַּ ם ֵא ַלי ְל ִב ְל ִתּי ִ
יָ גוֹן ַﬠל־יָ גוֹן׃
ל־כּן ַח ְשׁ ִתּי ְל ָשׁ ְלחוֹ ְל ַמ ַﬠן ִתּ ְר ֻאהוּ ְו ָת ִשׂישׂוּ בוֹ וְ נִ גְ ַרע
ַ 28ﬠ ֵ
יָ גוֹן ִמ ֶמּנִּ י׃
ֲ 29א ֶשׁר ָלזֹאת ַק ְדּמוּ ָפנָ יו ַבּ ֲאדֹנֵ ינוּ ְבּ ָשׂשׂוֹן ָרב וְ ָהבוּ ָכבוֹד
ַל ֲאנָ ִשׁים ָכּמֹהוּ׃
יח וַ יַּ ְשׁ ֵל
ד־שׁ ֲﬠ ֵרי ָמוֶ ת ַבּ ֲﬠבוּר ֲﬠב ַֹדת ַה ָמּ ִשׁ ַ
יﬠ ַﬠ ַ
ִ 30כּי ִהגִּ ַ
נַ ְפשׁוֹ ִמנֶּ גֶ ד ְל ַמ ַﬠן ִה ָמּנוֹת ַה ֶח ְסרוֹן ֲא ֶשׁר ָק ְצ ָרה יֶ ְד ֶכם
ְל ָס ְמ ֵכנִ י׃
ְויֶ ֶתר ַה ְדּ ָב ִרים ַא ַחי ִהנְ נִ י א ֵֹמר ִשׂ ְמחוּ ַב ֲאדֹנֵ ינוּ ֵהן
ִל ְכתֹּב ֲא ֵל ֶיכם ִמ ְשׁנֶ ה ָד ָבר לֹא ְלט ַֹרח ָﬠ ַלי וְ טוֹב ָל ֶכם
ִכּי ֲא ַשׁנֵּ ן ְדּ ָב ָרי׃
ִ 2ה ָשּׁ ְמרוּ ִמ ְפּנֵ י ַה ְכּ ָל ִבים ִה ָשּׁ ְמרוּ ִמ ְפּנֵ י פ ֲֹﬠ ֵלי ָאוֶ ן ִה ָשּׁ ְמרוּ
צוּצי ָﬠ ְר ָלה׃
ִמ ְפּנֵ י ְק ֵ
ִ 3כּי ֲאנַ ְחנוּ ְבּנֵ י ְב ִרית ַהמּוּלוֹת ֲאנָ ְחנוּ ֲא ֶשׁר נַ ֲﬠבֹד
יח נִ ְת ַהלֵּ ל ְולֹא
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
רוּח וַ ֲא ֶשׁר ְבּיֵ ַ
ת־אל ִֹהים ָבּ ַ
ֶא ֱ
נָ ִשׂים ְבּ ָב ָשׂר ִמ ְב ָט ֵחנוּ׃
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ם־בּ ָב ָשׂר ְו ִאם־יָ ִשׂים ִאישׁ ַבּ ָבּ ָשׂר
שׁ־לי ִל ְבט ַֹח גַּ ְ
ַ 4אף ִכּי יֶ ִ
ִמ ְב ַטחוֹ ֲהלֹא ַרב ִלי ִמ ֶמּנּוּ׃
יִשׂ ָר ֵאל ִמ ֵשּׁ ֶבט ִבּנְ יָ ִמין ִﬠ ְב ִרי
ן־שׁמֹנַ ת יָ ִמים ִמגֶּ זַ ע ְ
 5נִ מּוֹל ֶבּ ְ
תּוֹרה ָפּרוּשׁ׃
ן־ﬠ ְב ִרי ְוּב ַדת ַה ָ
ֶבּ ִ
יח ִוּמ ַצּד ִצ ְד ַקת
ת־ﬠ ַדת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִ 6מ ַצּד ַה ִקּנְ ָאה ָר ַד ְפ ִתּי ֶא ֲ
תּוֹרה לֹא נִ ְמ ָצא ִבי ֶשׁ ֶמץ ָדּ ָבר׃
ַה ָ
ל־אלֶּ ה ָח ַשׁ ְב ִתּי ִלי ְל ַמ ְחסוֹר ַבּ ֲﬠבוּר
־מוֹתר ָכּ ֵ
ַ
ַ 7א
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִ 8כּי ָא ֵמן ֲהלֹא ֶאת־כֹּל ֲא ַח ְשּׁ ָבה ְל ֶח ְסרוֹן ִמ ְפּנֵ י ְיִתרוֹן ַדּ ַﬠת
יח ֲאדֹנִ י ֲא ֶשׁר ִה ְתנַ ַצּ ְל ִתּי ַב ֲﬠבוּרוֹ ֶאת־כֹּל ֲא ֶשׁר
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יֵ ַ
יח ְשׂ ָכ ִרי׃
יִהיֶ ה לִּ י ַה ָמּ ִשׁ ַ
וּלד ֶֹמן ֲח ַשׁ ְב ִתּים ְל ַמ ַﬠן ְ
ִלי ְ
תּוֹרה
ן־ה ָ
ְ 9ל ִה ָמּ ֵצא ָד ֵבק בּוֹ ָאנ ִֹכי ֲא ֶשׁר ִצ ְד ָק ִתי ֵאינֶ נָּ ה ִמ ַ
יח ִהיא ַה ְצּ ָד ָקה ִמ ְמּקוֹר
ם־מ ְמּקוֹר ֱאמוּנַ ת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִכּי ִא ִ
ֱאל ִֹהים ָבּ ֱאמוּנָ ה׃
קוּמתוֹ ָל ַק ַחת ֵחלֶ ק
ִ 10כּי אֹתוֹ ֲא ַב ֵקּשׁ ָל ַד ַﬠת ִﬠם־עֹז ְתּ ָ
ְבּ ַמ ְכא ָֹביו ְו ִל ְהיוֹת ְכּ ַמ ְת ֻכּנְ תּוֹ ְבּמוֹתוֹ׃
ן־ה ֵמּ ִתים׃
קוּמה ִמ ַ
גוֹר ִלי ִל ְת ָ
אוּכל ַל ֲﬠמֹד ְל ָ
אוּלי ַ
ַ
11
ד־תּ ְכ ִלית
ם־כּ ָבר ִה ַשּׂגְ ִתּי ֶח ְפ ִצי אוֹ ִהגַּ ְﬠ ִתּי ַﬠ ַ
 12לֹא ְכמוֹ ִא ְ
ֲא ָבל ָארוּץ ַא ֲח ָריו אוּלַ י ֲא ִשׂיגֶ נּוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ַבּ ֲﬠבוּר זֶ ה נֶ ֱא ַחזְ ִתּי
ם־אנִ י׃
יח גַּ ָ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְביַ ד יֵ ַ
־א ַחת
ַ 13א ַחי לֹא ָא ַמ ְר ִתּי ְב ִל ִבּי ִכּי ִה ַשּׂגְ ִתּי ֶח ְפ ִצי ַא ַ
ל־מא ִֹדי
ת־א ֶשׁר ֵמ ַא ֲח ַרי ְו ִלנְ טוֹת ְבּ ָכ ְ
ָא ַמ ְר ִתּי לִ ְשׁכּ ַֹח ֶא ֲ
ל־א ֶשׁר ְל ָפנָ י׃
ֶא ֲ
רוּצה ַכּ ֲא ֶשׁר ְק ָר ַאנִ י
ל־שׂ ַכר ַה ְמּ ָ
ל־ה ַמּ ָטּ ָרה ֶא ְ
ְ 14ו ָרץ ֲאנִ י ֶא ַ
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
רוֹמ ֵמנִ י ְבּיֵ ַ
ֱאל ִֹהים וַ יְ ְ
ל־ה ְשּׁלֵ ִמים ֵמ ִא ָתּנוּ ְכּמוֹ ֵכן יַ ְחשֹׁבוּ ְו ִאם־יֵ שׁ
ְ 15ו ַﬠ ָתּה ָכּ ַ
ֹא־כן גַּ ם־זֹאת יְ גַ לֶּ ה ָל ֶכם ֱאל ִֹהים׃
ֵבּינֵ ֶיכם ַהח ְֹשׁ ִבים ל ֵ
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ל־א ֶשׁר ִהגָּ ְﬠנוּ ַבּ ְמּ ִסלָּ ה ַהזֹּאת נִ ְת ַהלֵּ ָכה ְבּ ַמ ְﬠגָּ ל
ַ 16רק ֶא ֲ
ֶא ָחד ְוּב ֵלב ֶא ָחד׃
ל־הה ְֹל ִכים ֵכּן ַכּ ֲא ֶשׁר
בוֹתי ְו ִה ְתבּוֹנְ נוּ ֶא ַ
ְ 17לכוּ ַא ַחי ְבּ ִﬠ ְקּ ַ
מוֹפת׃
ָהיִינוּ ָל ֶכם ְל ֵ
ֹדוֹתם
ִ 18כּי ַר ִבּים ֵהם ַהה ְֹל ִכים ֲא ֶשׁר ָא ַמ ְר ִתּי לָ ֶכם ַﬠל־א ָ
יח ֵהם׃
ם־בּ ְב ִכי ֲאנִ י א ֵֹמר ִכּי־א ְֹר ֵבי ְצלָ ב ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְו ַﬠ ָתּה גַ ִ
בוֹדם
יהם הוּא ַה ֶבּ ֶטן ְוּכ ָ
ֲ 19א ֶשׁר ֲא ֲח ִר ָיתם ֲא ַבדּוֹן וֵ אל ֵֹה ֶ
ף־הגְ יוֹנָ ם ַה ְב ֵלי ָח ֶלד׃
ְבּ ָב ְשׁ ָתּם ְו ַא ֶ
ִ 20כּי ֶהגְ יוֹנֵ נוּ ֶהגְ יוֹן ֶאזְ ָר ִחים ַבּ ָשּׁ ָמיִם ֲא ֶשׁר ִמ ָשּׁם נְ ַח ֶכּה
יח ֲאדֹנֵ ינוּ׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יﬠנוּ הוּא יֵ ַ
מוֹשׁ ֵ
ְל ִ
ישׁוֵּ הוּ ְבת ַֹאר גּוּף ְכּבוֹדוֹ
ת־גּוּפנוּ ַה ָשּׁ ֵפל ִו ַ
ֵ
ֲ 21א ֶשׁר יְ ַשׁנֶּ ה ֶא
ת־רגְ ָליו׃
י־פ ֻﬠלַּ ת כֹּחוֹ ֲא ֶשׁר ְבּיָ דוֹ ָל ִשׁית כֹּל ַתּ ַח ַ
ְכּ ִפ ְ
הוּבים ַמ ֲח ַמ ֵדּי נַ ְפ ִשׁי ְמשׂוֹשׂ ִל ִבּי
ל־כּן ַא ִחים ֲא ִ
ַﬠ ֵ
ֹאשׁי ִﬠ ְמדוּ ָה ֵכן ִל ְפנֵ י ֲאדֹנֵ ינוּ יְ ִד ִידים׃
וַ ֲﬠ ֶט ֶרת ר ִ
הוֹדיָּ ה ְוגַ ם ֵכּן ִמן־סוּנְ ִט ִיכי ְל ִה ְת ַהלֵּ 
ן־א ְב ִ
ִ 2הנְ נִ י ד ֵֹרשׁ ִמ ַ
ְבּ ֵלב ֶא ָחד ִל ְפנֵ י ֲאדֹנֵ ינוּ׃
ד־לי ַבּ ֲﬠב ָֹדה ֶא ְק ָרא־נָ א ַל ֲﬠזֹר
ְ 3ו ֵא ֶליָ ח ֵבר נֶ ֱא ָמן ַהנִּ ְצ ָמ ִ
ם־ק ִל ִימיס
שׂרה ִﬠ ְ
ָל ֶהן ֲא ֶשׁר ָﬠ ְבדוּ ִﬠ ִמּי יַ ְח ָדּו ְבּ ַמ ְל ֲאכוּת ַה ְבּ ָ
מוֹתם ְבּ ֵס ֶפר ַה ַחיִּ ים׃
ְו ִﬠם־יֶ ֶתר ס ְֹמ ֵכי יָ ִדי ֲא ֶשׁר ְשׁ ָ
ִ 4שׂישׂוּ ַב ֲאדֹנֵ ינוּ ָתּ ִמיד ְועוֹד ֶא ְשׁנֶ ה ֵלאמֹר ִשׂישׂוּ בוֹ
ָמשׂוֹשׂ׃
ל־בּנֵ י ָא ָדם ָקרוֹב הוּא ֲאדֹנֵ ינוּ׃
רוּח ֶכם ִתּוָּ ַדע ְל ָכ ְ
ַ 5ﬠנְ וַ ת ֲ
לוֹת ֶיכם
ל־מ ְשׁ ֲא ֵ
הוֹדיעוּ ָכ ִ
ל־דּ ָאגָ ה ִמ ֶכּם ַאִ 
ַ 6ה ְר ִחיקוּ ָכ ְ
תוֹדה ֵלאל ֵֹהינוּ׃
ִבּ ְת ִפלָּ ה ִבּ ְת ִחנָּ ה ְוּב ָ
ל־שׂ ֶכל
ת־שׁלוֹמוֹ ֲא ֶשׁר לֹא יְ ִכילֶ נּוּ ָכ ֵ
ְ 7ו ָה ֱאל ִֹהים יְ ַצו ֶא ְ
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
רוּח ֶכם ְבּיֵ ַ
ת־הגְ יוֹן ֲ
ת־ל ְבּ ֶכם ְו ֶא ֶ
ִלנְ צֹר ֶא ִ
 8סוֹף ָדּ ָבר ַא ַחי ִשׂימוּ ִל ְבּ ֶכם ֵאיזֶ ה ָד ָבר ֱא ֶמת הוּא ֵאיזֶ ה
ישׁר ֵאיזֶ ה הוּא זָ ֵ איזֶ ה הוּא
נִ ְכ ָבּדוֹת בּוֹ ְו ֵאיזֶ ה ְמכוֹנוֹ ֶ
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נֶ ְח ָמד ְו ֵאיזֶ ה לוֹ ֵשׁם טוֹב ִאם־יֵ שׁ ַמ ֲﬠ ֵשׂה ְצ ָד ָקה אוֹ ָד ָבר
ל־אלֶּ ה׃
לוֹ נָ אוָ ה ְת ִהלָּ ה ִשׂימוּ ִל ְבּ ֶכם לְ ָכ ֵ
ְ 9וכֹל ֲא ֶשׁר לְ ַמ ְד ֶתּם ְו ִק ַבּ ְל ֶתּם ְוּכ ַמ ֲﬠ ַשׂי ֲא ֶשׁר ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם אוֹ
ם־א ֶתּם וֵ אל ֵֹהי ַה ָשּׁלוֹם יְ ִהי ִﬠ ָמּ ֶכם׃
ְר ִא ֶיתם ֵכּן ַתּ ֲﬠשׂוּ גַּ ַ
יל ֶכם
ד־מאֹד ִכּי עוֹד יָ נוּב ֵח ְ
 10וַ ֲאנִ י ָשׂ ַמ ְח ִתּי ַב ֲאדֹנֵ ינוּ ַﬠ ְ
י־ﬠינֵ ֶיכם ַשׂ ְמ ֶתּם ָלחוּשׁ לִ י
ְו ָת ִשׂימוּ ַﬠיִן ָלחוּשׁ לִ י ַאף ִכּ ֵ
ָת ִמיד ֲא ָבל לֹא ָהיוּ ָל ֶכם יָ ָדיִם׃
ְ 11ולֹא ַב ֲﬠבוּר ַמ ְחס ַֹרי ֲאנִ י ד ֵֹבר ֵכּן ִכּי ָל ַמ ְד ְתּי ִל ְהיוֹת
ָשׂ ֵמ ַח ְבּ ֶח ְל ִקי׃
 12י ֵֹד ַﬠ ֲאנִ י ַל ֲﬠמֹד ִבּ ְשׁ ַפל ַה ַמּ ְד ֵרגָ ה ְו ַל ֲﬠמֹד ִבּ ְהיוֹת ִלי ַדּי
ם־ל ְר ָﬠב
ל־ﬠת ִה ְס ַכּנְ ִתּי ִל ְשׂבּ ַֹﬠ ְוגַ ִ
ל־מקוֹם ְוּב ָכ ֵ
הוֹתר ְבּ ָכ ָ
ְו ֵ
ם־בּ ַמ ְחסוֹר׃
מוֹתר וְ גַ ְ
ִל ְחיוֹת ְבּ ָ
יח ַה ְמ ַאזְּ ֵרנִ י ָחיִל׃
אוּכל ְבּיַ ד ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶ 13את־כֹּל ַ
יט ְב ֶתּם ֲﬠשׂוֹ ִכּי ִה ְת ַח ַבּ ְר ֶתּם ִﬠ ִמּי ְבּ ָצ ָר ִתי׃
ֲ 14א ָבל ַא ֶתּם ֵה ַ
ן־מ ְקדּוֹנְ יָ א ִבּ ְת ִחלַּ ת
אתי ִמ ַ
יל ִפּי ְכּ ֵצ ִ
ם־דּעוּ־נָ א ְבּנֵ י ִפ ִ
 15גַּ ְ
ר־בּ ָאה ְב ִד ְב ֵרי ַמ ָשּׂא ַוּמ ָתּן
שׂרה לֹא ָהיְ ָתה ֵﬠ ָדה ֲא ֶשׁ ָ
ַה ְבּ ָ
זוּל ִתי ַא ֶתּם ְל ַב ְדּ ֶכם׃
ִﬠ ָמּ ִדי ָ
וּשׁ ַתּיִם ֵדּי ַמ ְחס ָֹרי׃
יקי ְשׁ ַל ְח ֶתּם ִלי ַפּ ַﬠם ְ
ם־ל ַת ְסלוֹנִ ִ
ִ 16כּי גַּ ְ
ם־פּ ְריְ ֶכם ְמ ַב ֵקּשׁ ֲאנִ י ִכּי
ְ 17ולֹא ַמ ָתּן ֲאנִ י ְמ ַב ֵקּשׁ ִכּי ִא ֶ
יִשׂגֶּ ה ָל ֶכם לָ רֹב׃
ְ
אתי ִכּי ָל ַק ְח ִתּי
הוֹתר וַ ֲאנִ י ָמ ֵל ִ
שׁ־לי כֹל ַדּי ְו ֵ
ַ 18אַ ﬠ ָתּה יֶ ִ
יח נִ יח ַֹח ִמנְ ָחה
ת־א ֶשׁר ְשׁ ַל ְח ֶתּם ִלי ְל ֵר ַ
רוֹדיטוֹס ֶא ֲ
ִמיַּ ד ֶא ַפּ ְפ ִ
ֲﬠ ֵר ָבה ְל ָרצוֹן ֵלאל ִֹהים׃
שׁוּﬠ
ל־מ ְחס ְֹר ֶכם ְבּ ָﬠ ְשׁרוֹ ִוּב ְכבוֹדוֹ ְבּיֵ ַ
 19וֵ אל ַֹהי יְ ַמלֵּ א ָכ ַ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
עוֹלם וָ ֶﬠד ָא ֵמן׃
ְ 20ו ֵלאל ֵֹהינוּ ָא ִבינוּ ַה ָכּבוֹד ְל ָ
יח ָה ַא ִחים
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
דוֹשׁים ְבּיֵ ַ
ל־ה ְקּ ִ
ַ 21שׁ ֲאלוּ ִל ְשׁלוֹם ָכּ ַ
לוֹמ ֶכם׃
ֲא ֶשׁר ִﬠ ָמּ ִדי שׁ ֲֹא ִלים ִל ְשׁ ְ
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ֹאשׁם ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר
לוֹמ ֶכם ְוּבר ָ
דוֹשׁים שׁ ֲֹא ִלים ִל ְשׁ ְ
ל־ה ְקּ ִ
ָ 22כּ ַ
ִמ ֵבּית ֵק ָיסר׃
ם־כּ ְל ֶכם ָא ֵמן׃
יח ֲאדֹנֵ ינוּ ִﬠ ֻ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶ 23ח ֶסד יֵ ַ
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1:1—1:11

קּוֹל ִסּים
ל־ה ַ
ֶא ַ
יח ִבּ ְרצוֹן ָה ֱאל ִֹהים ֲאנִ י
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח יֵ ַ
פּוֹלוֹס ְשׁ ִל ַ
ימוֹתיּוֹס ָא ִחינוּ׃
ְו ִט ִ
ישׁ ֵבי קוֹלַ ָסּא
יח ְ
דוֹשׁים ְו ָה ַא ִחים ַהנֶּ ֱא ָמנִ ים ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ל־ה ְקּ ִ
ֶ 2א ַ
שׁוּﬠ
ֶח ֶסד ְו ָשׁלוֹם ֵיִתּן ָל ֶכם ֱאל ִֹהים ָא ִבינוּ וַ ֲאדוֹנֵ ינוּ יֵ ַ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
מוֹדים ֵלאל ִֹהים ֲא ִבי יֵ ַ
ִ 3הנֵּ ה ֲאנַ ְחנוּ ִ
ִומ ְת ַפּלְּ ִלים ַבּ ַﬠ ְד ֶכם ָתּ ִמיד׃
יח
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַ 4א ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְﬠנוּ ֱאמוּנַ ְת ֶכם ְבּיֵ ַ
דוֹשׁים׃
ל־ה ְקּ ִ
ְו ַא ֲה ַב ְת ֶכם ְל ָכ ַ
ַ 5בּ ֲﬠבוּר ַה ִתּ ְקוָ ה ַה ְצּפוּנָ ה ָל ֶכם ַבּ ָשּׁ ָמיִם ֲא ֶשׁר ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם
שׂרה׃
ֵמ ָאז ִמ ִפּי ִא ְמ ֵרי ֱא ֶמת ַבּ ְבּ ָ
ל־ה ָא ֶרץ וּפ ִֹריָּ ה וַ ֲﬠנֵ ָפה
הוּב ָאה ֲא ֵל ֶיכם ְכּמוֹ גַ ם ְבּ ָכ ָ
ֲ 6א ֶשׁר ְ
ן־היּוֹם ֲא ֶשׁר ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם
תוֹכ ֶכם ְל ִמ ַ
ם־בּ ֲ
ַבּ ֲא ֶשׁר ִהיא ָשׁם ְכּמוֹ גַ ְ
ְויָ ד ַֹﬠ יְ ַד ְﬠ ֶתּם ֶח ֶסד ֱאל ִֹהים ֶבּ ֱא ֶמת׃
ם־כּן ְל ַמ ְד ֶתּם ִמ ִפּי ֶא ַפּ ְפ ָרס יְ ִד ֵידנוּ ָהע ֵֹבד ִﬠ ָמּנוּ
ְ 7ו ַכ ֲא ֶשׁר גַּ ֵ
יח נֶ ֱא ָמן ִל ְפנֵ ֶיכם׃
יַ ְח ָדּו הוּא ְמ ָשׁ ֵרת ַה ָמּ ִשׁ ַ
רוּח׃
ת־א ֲה ַב ְת ֶכם ְל ִפי ָה ַ
ְ 8והוּא ִהגִּ יד ָלנוּ ֶא ַ
ן־היּוֹם ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְﬠנוּ ָכזֹאת לֹא
ם־אנַ ְחנוּ ִמ ַ
ַ 9בּ ֲﬠבוּר זֹאת גַּ ֲ
ָח ַד ְלנוּ ֵמ ִה ְת ַפּלֵּ ל ֵוּמ ִה ְת ַחנֵּ ן ַבּ ַﬠ ְד ֶכם ִכּי ִת ָמּ ְלאוּ ַד ַﬠת ְרצוֹן
ל־ח ְכ ַמה ְוּתבוּנָ ה ָה ֶﬠ ְליוֹנָ ה׃
ֵאל ְבּ ָכ ָ
ל־ח ֶפץ ִלבּוֹ ַל ֲﬠשׂוֹת
ְ 10ל ִה ְת ַהלֵּ ַ כּטּוֹב ְבּ ֵﬠינֵ י ָה ָאדוֹן ְל ָכ ֵ
הוֹסיף ַדּ ַﬠת ֱאל ִֹהים׃
וּל ִ
ל־מ ֲﬠ ֶשׂה טּוֹב ְ
ְפּ ִרי ְבּ ָכ ַ
רוּח
ל־תּוֹח ֶלת ְוא ֶֹרַ 
ֶ
ְ 11ל ִה ְת ַאזֵּ ר ְבּ ָכל־עֹז ְכּעֹז ְכּבוֹדוֹ ְל ָכ
ְבּ ֵלב ָשׂ ֵמ ַח׃

1

1:12—1:23

קּוֹל ִסּים
ל־ה ַ
ֶא ַ

487

וּלהוֹדוֹת ְל ָא ִבינוּ ֲא ֶשׁר ֱה ִכינָ נוּ ָל ַק ַחת ֵח ֶלק ְבּנַ ֲח ַלת
ְ 12
דשׁיו ְבּמוֹ־אוֹר׃
ְק ָ
ן־לנוּ
 13וַ ֲא ֶשׁר ִה ִצּיל ֶאת־נַ ְפ ֵשׁנוּ ִמ ֶמּ ְמ ֶשׁ ֶלת ַהח ֶֹשׁ וַ ֶיִתּ ָ
ָמקוֹם ְבּ ַמ ְמלֶ ֶכת ְבּנוֹ ֲא ֶשׁר ָא ֵהב׃
ֹאתינוּ׃
יחה ְל ַחטּ ֵ
 14וּבוֹ נִ ְמ ָצא ְפדוּת ְבּ ָדמוֹ ְוּס ִל ָ
ְ 15והוּא ֶצ ֶלם ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ָפּנָ יו לֹא יֵ ָראוּ ְוּבכוֹר
ָכּל־נִ ְב ָרא׃
ִ 16כּי־בוֹ נִ ְב ְראוּ כֹּל ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׁ ַמיִם וַ ֲא ֶשׁר ָבּ ָא ֶרץ ַהנִּ גְ לוֹת
ל־מ ְשׂ ָרה ְו ִשׁ ְלטוֹן
ְו ַהנִּ ְס ָתּרוֹת ִאם ִכּ ְסאוֹת ֶוּמ ְמ ָשׁלוֹת אוֹ ָכ ִ
וּל ַמ ֲﬠנוֹ נִ ְב ָראוּ׃
ֻכּלָּ ם בּוֹ ְ
ל־פּיו ֵהם ע ְֹמ ִדים ֻכּלָּ ם׃
ל־דּ ָבר ְו ַﬠ ִ
ְ 17והוּא ַק ְדמוֹן ְל ָכ ָ
 18הוּא רֹאשׁ ָה ֵﬠ ָדה ֲא ֶשׁר ִהיא גְ ִויָּ תוֹ ְוגַ ם־רֹאשׁ ְוּבכוֹר
ן־ה ֵמּ ִתים ִל ְהיוֹתוֹ ִראשׁוֹן ַלכֹּל׃
ֶשׁ ָקּם ִמ ַ
יִשׁכֹּן ְמלֹא ַהכֹּל׃
י־כן ָר ָצה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר בּוֹ ְ
ִ 19כּ ֵ
ְ 20ו ֵכן ַﬠל־יָ דוֹ יַ ֲהפֵֹ לב ֻכּלָּ ם ְל ִה ְת ַרצּוֹת ֵא ָליו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר
ל־א ֶשׁר ָבּ ָא ֶרץ
ַﬠל־יָ דוֹ ְבּ ַדם ַה ְצּ ָלב ָﬠ ָשׂה ָשׁלוֹם ְל ֻכלָּ ם ְל ָכ ֲ
ל־א ֶשׁר ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃
וּל ָכ ֲ
ְ
יִיתם ְל ָפנִ ים ְואֹיְ ִבים ִמ ְמּקוֹר
ם־א ֶתּם ֲא ֶשׁר מוּזָ ִרים ֱה ֶ
ְ 21וגַ ַ
ַהלֵּ ב ֵﬠ ֶקב ַמ ֲﬠ ֵשׂ ֶיכם ָה ָר ִﬠים׃
ת־ל ְבּ ֶכם ְל ִה ְת ַרצּוֹת ֵא ָליו ְבּ ַﬠ ְצמוֹ ִוּב ְב ָשׂרוֹ
ָ 22ה ַפַ ﬠ ָתּה ֶא ִ
דשׁים ְל ָפנָ יו זַ ִכּים ֵמ ָﬠן וּנְ ִקיִּ ים
ְבּמוֹתוֹ לַ ֲה ִק ְימ ֶכם ְק ִ
ל־שׁ ֶמץ ָדּ ָבר׃
ִמ ָכּ ֶ
ם־תּ ַﬠ ְמדוּ ְמיֻ ָסּ ִדים ְו ָה ֵכן ָבּ ֱאמוּנָ ה ְולֹא ַת ְרפּוּ
ַ 23רק ִא ַ
שׂוּמה
שׂרה ֲא ֶשׁר ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ְבּ ָאזְ נֵ ֶיכם וַ ֲא ֶשׁר ָ
תּוֹח ֶלת ַה ְבּ ָ
ִמ ֶ
יִיתי לָ הּ
ְב ָאזְ נֵ י ָכל־יְ צוּר ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ַמיִם וַ ֲאנִ י פוֹלוֹס ָה ִ
ִל ְמ ָשׁ ֵרת׃
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ְ 24ו ַﬠ ָתּה ִהנְ נִ י ָשׂ ֵמ ַח ְבּ ָﬠנְ יִי ִכּי ֶא ְת ַﬠנֶּ ה ִבּגְ ַל ְל ֶכם ְו ֵחלֶ ק
יח ַא ְשׁ ִלים ֲאנִ י ִבּ ְב ָשׂ ִרי ְבּ ַﬠד גְּ ִויָּ תוֹ
ן־ח ְב ֵלי ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַהנֶּ ְﬠ ָדּר ִמ ֶ
ֲהלֹא ִהיא ֲﬠ ָדתוֹ׃
י־פ ֻק ַדּת ֱאל ִֹהים ַהנְּ תוּנָ ה
יִיתי ָלהּ ִל ְמ ָשׁ ֵרת ְכּ ִפ ְ
ֲ 25א ֶשׁר ָה ִ
ת־דּ ַבר ֱאל ִֹהים׃
בוּר ֶכם ְל ַמלֹּאת ֶא ְ
ִלי ַבּ ֲﬠ ְ
עוֹלם ִוּמדּוֹר דּוֹר ְו ַﬠ ָתּה
 26הוּא ַהסּוֹד ֲא ֶשׁר ָצפוּן ָהיָ ה ֵמ ָ
נִ גְ ָלה ִל ְקד ָֹשׁיו׃
עשׁר ְו ָכבוֹד ַבּסּוֹד
יﬠם ָמה ַרב ֶ
הוֹד ָ
י־ח ֵפץ ֱאל ִֹהים ְל ִ
ִ 27כּ ָ
ל־ח ְמ ָדּה׃
תוֹכ ֶכם ְצ ִבי ָכ ֶ
יח ְבּ ֲ
ַהזֶּ ה ַלגּוֹיִם ֲהלֹא הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־אישׁ
ת־כּ ִ
שׂרתוֹ ֲאנַ ְחנוּ ְמ ַב ְשּׂ ִרים ְל ַהזְ ִהיר ֶא ָ
ֲ 28א ֶשׁר ְבּ ָ
ד־א ֶשׁר נַ ִצּיגֶ נּוּ ְכּ ָא ָדם ָשׁ ֵלם
וּל ַל ְמּדוֹ ִבּ ְל ַבב ָח ְכ ָמה ַﬠ ֲ
ְ
שׁוּﬠ׃
יח יֵ ַ
ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
 29זֶ ה הוּא ֲא ֶשׁר בּוֹ ֲאנִ י ָﬠ ֵמל ְוע ֵֹדר ְבּלֹא לֵ ב ְו ֵלב ְכּכ ַֹח
יָ דוֹ ַה ֲחזָ ָקה ָﬠ ָלי׃
ה־רבּוּ ַה ְקּ ָרבוֹת ֲא ֶשׁר ָﬠ ַר ְכ ִתּי
וַ ֲאנִ י ָח ַפ ְצ ִתּי ִכּי ֵת ְדעוּן ָמ ַ
ֹא־ראוּ
לוּד ְקיָ א ְוּב ַﬠד־כֹּל ֲא ֶשׁר ל ָ
ד־אנְ ֵשׁי ְ
ַבּ ַﬠ ְד ֶכם ְוּב ַﬠ ַ
א ִֹתי ָפּנִ ים ְבּ ָפנִ ים׃
שׁוּרים ְבּ ַא ֲה ָב ָתם
ְ 2ל ַמ ַﬠן ְיִמ ְצאוּ נ ַֹחם ְבּ ִל ָבּם ִל ְהיוֹת ְק ִ
ְוּב ָכל־ח ֶֹסן אוֹר ִשׂ ְכ ָלם יַ ְשׂ ִכּילוּ ֶאל־נָ כוֹן סוֹד ָה ֱאל ִֹהים
יח׃
ָא ִבינוּ ְוסוֹד ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲ 3א ֶשׁר בּוֹ ְצפוּנִ ים ָכּל־א ְֹצרוֹת ַה ָח ְכ ָמה ְו ַה ָדּ ַﬠת׃
יח ֶא ְת ֶכם ִאישׁ ְבּ ִשׂ ְפ ֵתי ֲח ָלקוֹת׃
ְ 4ו ָכזֹאת ֲאנִ י א ֵֹמר ֶפּן־יַ ִדּ ַ
רוּחי
ף־אם ִבּ ְב ָשׂ ִרי ָרחוֹק ֲאנִ י ִמ ֶכּם ְבּ ָכל־זֹאת ְבּ ִ
ִ 5כּי ַא ִ
יכוֹת ֶיכם ְות ֶֹקף
ִהנְ נִ י ֶא ְצ ְל ֶכם ְונַ ְפ ִשׁי ְשׂ ֵמ ָחה ִל ְראוֹת ֵס ֶדר ֲהלִ ֵ
יח׃
ֱאמוּנַ ְת ֶכם ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
שׁוּﬠ ֲאדֹנֵ ינוּ
יח ֶאת־יֵ ַ
ל־כּן ַכּ ֲא ֶשׁר ִק ַבּ ְל ֶתּם ֵאת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַ 6ﬠ ֵ
ם־תּ ְת ַהלְּ כוּ ְל ָפנָ יו׃
ֵכּן־גַּ ִ
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ישׁים ְוּבנוּיִם בּוֹ ַל ֲﬠמֹד ָה ֵכן ָבּ ֱאמוּנָ ה ַכּ ֲא ֶשׁר
ַ 7מ ְשׁ ִר ִ
תוֹדה׃
ֻל ַמּ ְד ֶתּם ְו ַל ֲﬠשׂוֹת ַחיִל ְבּ ִא ְמ ֵרי ָ
ן־תּ ְהיוּ ְל ָשׁלָ ל ְל ֶמ ְח ְק ֵרי ִאישׁ ְבּ ַמ ְשׂאוֹת
ִ 8ה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּ ִ
עוֹלם ְולֹא ְכ ֶד ֶר
ָשׁ ְוא ְל ִפי ִמ ְצוַ ת ֲאנָ ִשׁים ְמ ֻל ָמּ ָדה ְכּ ֶד ֶרָ ה ָ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־מלֹא ֱאל ִֹהים ָשׁ ֵכן ְבּתוֹכוֹ ְכּמוֹ ְבּתוֹ גְּ ִויָּ ה׃
ִ 9כּי ָכ ְ
ל־מ ְשׂ ָרה
ְ 10ו ַא ֶתּם ְמ ֻמלָּ ִאים בּוֹ ֲא ֶשׁר הוּא ָהרֹאשׁ ְל ָכ ִ
ְו ִשׁ ְלטוֹן׃
אכת יָ ד ִכּי
מוּלת ְמ ֶל ֶ
ְ 11וגַ ם־בּוֹ נִ ַמּ ְל ֶתּם לֹא ְב ַ
חוֹטא ֲהלֹא ִהיא ְב ִרית
ם־בּ ֲה ִס ְיר ֶכם ֶאת־גְּ ִויַּ ת ַה ָבּ ָשׂר ַה ֵ
ִא ַ
יח׃
ַהמּוּלוֹת ַל ָמּ ִשׁ ַ
ם־ﬠמּוֹ ַק ְמ ֶתּם
ילה ְו ֵכן גַּ ִ
ֲ 12א ֶשׁר נִ ְק ַבּ ְר ֶתּם ִﬠמּוֹ ַב ְטּ ִב ָ
בוּרת ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ֲה ִקימוֹ
ַﬠל־יְ ֵדי ֱאמוּנַ ְת ֶכם ִבּגְ ַ
ן־ה ֵמּ ִתים׃
ִמ ַ
יִיתם ְבּ ִפ ְשׁ ֵﬠ ֶיכם ְוּב ָﬠ ְר ַלת ָבּ ָשׂר
ְ 13ו ַא ֶתּם ֲא ֶשׁר ֵמ ִתים ֱה ֶ
ם־א ְת ֶכם ִﬠמּוֹ ִכּי ָס ַלח ְלכֹל ְפּ ָשׁ ֵﬠינוּ׃
ֶה ֱחיָ ה גַ ֶ
ת־ס ֶפר ח ֵֹבנוּ הוּא ֵס ֶפר ַה ֻח ִקּים ֲא ֶשׁר ָﬠנָ ה ָבנוּ ָמ ָחה
ְ 14ו ֶא ֵ
ן־ה ְמּ ִסלָּ ה וַ יִּ ְת ָק ֵﬠהוּ ַבּ ְצּ ָלב׃
ְו ָהגוֹ ִמ ַ
יטי ֵת ֵבל ְונֶ גֶ ד ַה ֶשּׁ ֶמשׁ נְ ָתנָ ם
 15וַ יַּ ְפ ֵשׁט ָשׂ ֵרי ְצ ָבאוֹת ְו ַשׁלִּ ֵ
יהם׃
ְל ַר ֲאוָ ה ָבּם ְו ָשׁם גָּ אֹה גָּ ָאה ֲﬠ ֵל ֶ
ל־דּ ַבר ַמ ֲא ָכל
יﬠ ֶא ְת ֶכם עוֹד ַﬠ ְ
ל־כּן ֵאין ְל ִאישׁ ְל ַה ְר ִשׁ ַ
ַ 16ﬠ ֵ
מוֹﬠד רֹאשׁ ח ֶֹדשׁ אוֹ ַשׁ ָבּת׃
ל־דּ ַבר ֵ
ַוּמ ְשׁ ֶקה אוֹ ַﬠ ְ
ק־צ ָל ִלים ַל ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִה ְת ַﬠ ְתּדוּ לָ בוֹא
י־הם ַר ְ
ִ 17כּ ֵ
יח׃
קוֹרם הוּא ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ְוּמ ָ
ת־מ ְשׂ ֻכּ ְר ְתּ ֶכם ִכּי ְיִת ַא ֵמּר
ַ 18אל־יָ עֹז ִאישׁ ְל ַה ֲח ִליף ֶא ַ
רוּח ְונָ תוֹן ָכּבוֹד ַל ַמּ ְל ָא ִכים ְוע ֵֹמד ִבּ ְד ָב ִרים ֲא ֶשׁר
ְבּ ִשׁ ְפלוּת ַ
לֹא ָראוּ ֵﬠינָ יו ִוּמ ְתנַ ֵשּׂא לַ ָשּׁ ְוא ְבּ ֶﬠ ְשׁתֹּנוֹת ָבּ ָשׂר׃
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ל־הגּוּף
ְ 19ו ֵאינֶ נּוּ ַמ ֲחזִ יק ָבּרֹאשׁ ֲא ֶשׁר ְמ ֻק ָשּׁר בּוֹ ָכּ ַ
ִבּ ְפ ָר ָקיו ֵוּמ ָית ָריו ִוּמ ֶמּנּוּ ְיִמ ָצא אוֹן־לוֹ ְויִגְ ַדּל ַכּ ֲא ֶשׁר יְ גַ ְדּ ֶלנּוּ
ֱאל ִֹהים׃
עוֹלם
יח ַבּ ֲﬠזָ ְב ֶכם יְ סוֹדוֹת ָה ָ
ם־ה ָמּ ִשׁ ַ
ם־מ ֶתּם ִﬠ ַ
ָ 20ל ֵכן ִא ַ
י־צו
תּוֹאילוּ ֶל ֶכת ַא ֲח ֵר ָ
עוֹלם ִ
עוֹד ֶכם ַחיִּ ים ָבּ ָ
ָל ָמּה־זֶּ ה ְבּ ְ
ֵלאמֹר׃
 21לֹא ִת ְק ַרב ֲהלֹם לֹא ִת ְט ַﬠם לֹא ִתגָּ ע׃
יִחיוּ ָב ֶהם ְכּ ִמ ְצוַ ת
יהם לֹא ְ
ְ 22ו ֵהם ֻכּלָּ ם ֻח ִקּים ע ֵֹשׂ ֶ
יהם׃
ְו ֻח ֵקּ ֶ
ֲ 23א ֶשׁר ָל ֶהם ַמ ְר ֵאה ְפנֵ י ַה ָח ְכ ָמה ִמחוּץ ְבּ ְיִר ַאת ֱאל ִֹהים
ת־גּוּפם ַכּ ֲא ֶשׁר ָבּ ְדאוּ ִמלִּ ָבּם
ָ
וּל ַﬠנּוֹת ֶא
רוּח ְ
ְוּב ִשׁ ְפלוּת ַ
ם־בּ ָשׂ ָרם ְיִמ ָצא ֵח ֶפץ ָבּמוֹ׃
ל־אלֶּ ה לֹא ְל ָכבוֹד ָל ֶהם ִכּי ִא ְ
ְו ָכ ֵ
יח ַבּ ְקּשׁוּ ֵאת ֲא ֶשׁר
ם־ה ָמּ ִשׁ ַ
ם־ק ְמ ֶתּם ִﬠ ַ
ְו ַﬠ ָתּה ִא ַ
יח י ֵֹשׁב ִל ִימין ֱאל ִֹהים׃
ְל ָמ ְﬠ ָלה ֲא ֶשׁר ָשׁם ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִ 2שׂימוּ ִל ְבּ ֶכם ַל ֲא ֶשׁר ֵמ ָﬠל ְולֹא ַל ֲא ֶשׁר ָבּ ָא ֶרץ׃
יח ֵבּאל ִֹהים׃
ם־ה ָמּ ִשׁ ַ
י־מ ִתים ַא ֶתּם ְו ַחיֵּ ֶיכם ְצפוּנִ ים ִﬠ ַ
ִ 3כּ ֵ
ם־א ֶתּם
יח ֲא ֶשׁר הוּא ַחיֵּ ינוּ ָאז גַּ ַ
יﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יוֹפ ַ
ְ 4ו ַכ ֲא ֶשׁר ִ
תּוֹפיעוּ ִﬠמּוֹ ִבּ ְכבוֹדוֹ׃
ִ
קּוּצים
ל־כּן ַה ְכ ִחידוּ ְכּ ֵלי ַת ֲאוַ ְת ֶכם ָבּ ָא ֶרץ זְ נוּנִ ים ִשׁ ִ
ַ 5ﬠ ֵ
ְוּתשׁוּקוֹת זָ רוֹת יֵ ֶצר ָרע ְו ַא ֲה ַבת ֶבּ ַצע ֲא ֶשׁר ָדּ ְמ ָתה ַל ֲﬠב ַֹדת
ילים׃
ֱא ִל ִ
ל־בּנֵ י ַה ֶמּ ִרי׃
פוּכה ֲח ַמת ֱאל ִֹהים ַﬠ ְ
ִ 6כּי ִבגְ ַלל ֵאלֶּ ה ְשׁ ָ
תוֹכם ֵכּן ֲה ַל ְכ ֶתּם
ם־א ֶתּם ְל ָפנִ ים ַכּ ֲא ֶשׁר יְ ַשׁ ְב ֶתּם ְבּ ָ
ְ 7וגַ ַ
יהם׃
ְבּ ַד ְר ֵכ ֶ
ם־א ֶתּם זַ ַﬠף
ל־אלֶּ ה ֵמ ֲﬠ ֵל ֶיכם גַּ ַ
־ﬠ ָתּה ָה ִסירוּ ָכ ֵ
ַ 8א ַ
ְו ֶﬠ ְב ָרה ְו ִר ְשׁ ָﬠה וַ ֲח ָרפוֹת ְו ִד ְב ֵרי נְ ָב ָלה ִמ ִפּ ֶיכם׃
ל־תּ ַשׁ ְקּרוּ ִאישׁ ַבּ ֲﬠ ִמיתוֹ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ְפּ ַשׁ ְט ֶתּם
ַ 9א ְ
ם־פּ ָﬠ ָליו׃
ת־ה ָא ָדם ַה ַקּ ְדמֹנִ י ִﬠ ְ
ֶא ָ
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ת־ה ָא ָדם ֶה ָח ָדשׁ הוּא ֲא ֶשׁר ִה ְת ַח ֵדּשׁ ְבּ ַד ַﬠת
וּל ַב ְשׁ ֶתּם ֶא ָ
ְ 10
ְכּ ֶצ ֶלם י ְֹצרוֹ׃
הוּדי נִ מּוֹל אוֹ ָﬠ ֵרל נִ לְ ַﬠג לָ שׁוֹן
ֲ 11א ֶשׁר ֵאין־בּוֹ יְ וָ נִ י אוֹ יְ ִ
יח׃
ן־חוֹרים ִכּי ַהכֹּל ַוּבכֹּל הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶפּ ֶרא ָא ָדם ֶﬠ ֶבד אוֹ ֶב ִ
ְ 12ו ַא ֶתּם ִכּ ְב ִח ֵירי ָה ֱאל ִֹהים ִכּ ְקד ָֹשׁיו ִו ִיד ָידיו ִל ְבשׁוּ ַר ֲח ִמים
רוּח ְשׁ ָפ ָלה ֲﬠנָ וָ ה ְוא ֶֹרַ א ָפּיִם׃
וַ ֲח ָס ִדים ִמ ְמּקוֹר ִל ְבּ ֶכם ַ
ת־פּנֵ י ֵר ֵﬠהוּ ְו ִל ְסל ַֹח לוֹ ִל ְד ַבר ִריב
ָ 13ל ֵשׂאת ִאישׁ ֶא ְ
יח ָס ַלח ָל ֶכם ֵכּן ִתּ ְס ְלחוּ
י־יִמּ ֵצא ֵבינֵ ֶיכם ְוּכמוֹ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִכּ ָ
ם־א ֶתּם׃
גַּ ַ
ל־אלֶּ ה ִל ְבשׁוּ ַא ֲה ָבה ֲא ֶשׁר ִהיא ֲאגֻ ַדּת
ל־כּ ֵ
ְ 14ו ַﬠ ָ
ַה ְתּ ִמ ִימים׃
וּשׁלוֹם ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר־נִ ְב ַח ְר ֶתּם לוֹ ְבּגוּף ֶא ָחד ְיִמשֹׁל
ְ 15
ְבּ ֶק ֶרב ִל ְבּ ֶכם ְו ֶאת־טוּבוֹ ַתּ ִכּירוּ׃
ל־ח ְכ ָמה ְל ַל ֵמּד
יח ִתּ ְהיֶ ה ְב ִפ ֶיכם ָתּ ִמיד ְבּ ָכ ָ
תוֹרת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 16ו ַ
ת־א ִחיהוּ ִבּ ְת ִהלּוֹת וְ ִשׁירוֹת ְוזִ ְמרוֹת־יָ הּ
עוֹרר ִאישׁ ֶא ָ
וּל ֵ
ְ
תוֹדה׃
ִוּמ ֶקּ ֶרב ִל ְבּ ֶכם ָתּ ִשׁירוּ ֵלאל ִֹהים ְבּ ָ
ם־בּ ַמ ֲﬠ ֵשׂה יָ ָדיִם
ם־בּ ְד ַבר ְשׂ ָפ ַתיִם גַּ ְ
ר־תּ ֲﬠשׂוּ גַּ ִ
ְ 17וכֹל ֲא ֶשׁ ַ
וּלהֹדוֹת ַﬠל־יָ דוֹ ֵלאל ִֹהים
שׁוּﬠ ֲאדֹנֵ ינוּ ְ
ָﬠשׂוּ כֹל ְבּ ֵשׁם יֵ ַ
ָא ִבינוּ׃
ְ 18ו ַא ֵתּנָ ה נָ ִשׁים ִה ָכּנַ ְﬠנָ ה ְל ַב ֲﬠ ֵל ֶיכן ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט ִל ְפנֵ י ֲאדֹנֵ ינוּ׃
ַ 19בּ ֲﬠלֵ י ִא ָשּׁה ֶא ֱהבוּ ֶאת־נְ ֵשׁ ֶיכם וְ לֹא ִת ְהיוּ ָל ֶהן לְ מ ַֹרת
רוּח׃
ַ
ֹאמרוּן ִכּי ְל ָרצוֹן
ִ 20שׁ ְמעוּ ָבנִ ים ֶאל־י ְֹל ֵד ֶיכם ְלכֹל ֲא ֶשׁר י ֵ
הוּא ַל ֲאדֹנֵ נוּ׃
נוֹאשׁ׃
ֹאמרוּ ָ
ת־בּנֵ ֶיכם ֶפּן־י ְ
ל־תּ ְכ ִﬠיסוּ ֶא ְ
ָ 21אבוֹת ַא ַ
ל־אדֹנֵ ֶיכם ֲאדֹנֵ י ַה ָבּ ָשׂר ְלכֹל
ְ 22ו ַא ֶתּם ֲﬠ ָב ִדים ִשׁ ְמעוּ ֶא ֲ
ֹאמרוּן ְולֹא ַב ֲﬠב ָֹדה ְל ַמ ְר ֵאה ֵﬠינַ יִם ְל ָה ִפיק ָרצוֹן
ֲא ֶשׁר י ֵ
ם־לב ְכּ ְיִר ֵאי יְ הוָֹה׃
ם־בּ ָת ֵ
ִמ ְבּנֵ י ָא ָדם ִכּי ִא ְ
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ְ 23וכֹל ֲא ֶשׁר ַתּ ֲﬠשׂוּ ֲﬠשׂוּ ְב ָכל־נַ ְפ ְשׁ ֶכם ְכּמוֹ ַליהוָֹה ְולֹא
י־א ָדם׃
ִל ְבנֵ ָ
ֵ 24הן יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי ֵמ ֵאת יְ הוָֹה ִתּ ְקחוּ ְשׂ ַכ ְר ֶכם וְ נַ ֲח ַל ְת ֶכם ִכּי
יח ַא ֶתּם ע ְֹב ִדים׃
ת־אדֹנֵ ינוּ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶא ֲ
ר־ﬠוֶ ל ַכּ ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה ְו ֵאין ַמשּׂוֹא ָפנִ ים׃
יִק ָצ ָ
ִ 25כּי ַה ְמ ַﬠוֵּ ל ְ
ְוּב ִמ ְשׁ ָפּט ַתּ ֲﬠ ִבידוּן
ם־א ֶתּם ֲאדֹנִ ים ְבּ ֶצ ֶדק
ְוגַ ַ
ם־ל ֶכם ָאדוֹן
ת־ﬠ ְב ֵד ֶיכם ֲהלֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי גַ ָ
ֶא ַ
ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃
תוֹדה׃
עוֹררוּ ְל ִה ְת ַפּלֵּ ל ָתּ ִמיד ְו ִשׁ ְקדוּ ְל ַה ְﬠ ִתּיר ְבּ ָ
ִ 2ה ְת ְ
ם־בּ ֲﬠ ֵדנוּ ִל ְפתּ ַֹח לָ נוּ ַשׁ ַﬠר ְלנִ יב
ת־פּנֵ י ָה ֱאל ִֹהים גַּ ַ
ְ 3ו ַחלּוּ ֶא ְ
יח ֲא ֶשׁר ִבּגְ ָללוֹ ָאסוּר ָאנִ י׃
ְשׂ ָפ ֵתינוּ ְלגַ לּוֹת סוֹד ַה ָמּ ִשׁ ַ
יﬠ ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט׃
ְ 4ל ַמ ַﬠן יִוָּ ַדע ַלכֹּל ַכּ ֲא ֶשׁר ַא ִבּ ַ
ִ 5ה ְת ַהלְּ כוּ ִב ְתבוּנָ ה ְבּ ֶק ֶרב ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ִמחוּץ ַל ֲﬠ ָד ֵתנוּ וּזְ ַבנוּ
ת־ﬠ ָדּנָ א׃
יַ ִ
 6יְ ִהי ְד ַב ְר ֶכם ָמהוּל ְבּ ֵחן ְכּמוֹ ְמ ֻמלָּ ח ַבּ ֶמּ ַלח ְו ֵת ְדעוּ ְל ָה ִשׁיב
ל־אישׁ וָ ִאישׁ׃
נְ כֹחוֹת ְל ָכ ִ
טוּכיקוֹס יַגִּ יד ָל ֶכם ַהכֹּל הוּא
ל־דּ ַבר ַמ ֲﬠ ָמ ִדי ֲהלֹא ִ
ַ 7ﬠ ְ
ָאח ָאהוּב ְוּמ ָשׁ ֵרת נֶ ֱא ָמן גֶּ ֶבר ֲﬠ ִמ ִיתי ְו ֶﬠ ֶבד ַל ֲאדֹנֵ ינוּ׃
לוֹמנוּ
ת־שׁ ֵ
ִ 8כּי ַל ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ְשׁ ַל ְח ִתּיו ֲא ֵל ֶיכם ָל ַד ַﬠת ֶא ְ
ל־ל ְבּ ֶכם׃
וּל ַד ֵבּר נִ ֻח ִמים ַﬠ ִ
ְ
ן־א ְר ְצ ֶכם ָאח נֶ ֱא ָמן ְויַ ִקּיר לִ י
ְ 9ו ִﬠמּוֹ גַּ ם־אוֹנִ ִיסימוֹס ֶבּ ַ
ל־א ֶשׁר נַ ֲﬠ ָשׂה פֹּה׃
יוֹדיעוּ ֶא ְת ֶכם ָכּ ֲ
ֵה ָמּה ִ
לוֹמ ֶכם
ֲ 10א ִר ְיס ַט ְרכוֹס ֲא ֶשׁר הוּא ָﬠצוּר ִﬠ ָמּ ִדי שׁ ֵֹאל ִל ְשׁ ְ
ן־אחוֹת ַבּר־נַ ָבּא ֲא ֶשׁר נִ ְד ַר ְשׁ ֶתּם ְל ַק ֵבּל ָפּנָ יו
ם־מ ְרקוֹס ֶבּ ֲ
גַּ ַ
ְבּבוֹאוֹ׃
מּוֹלים
ן־הנִּ ִ
יוּסטוֹס ֲא ֶשׁר ֵהם ִמ ַ
שׁוּﬠ ַהנִּ ְק ָרא ְב ֵשׁם ְ
ְ 11וגַ ם־יֵ ַ
ֵהם ְל ַב ָדּם ָתּ ְמכוּ ְביָ ִדי ְבּ ַמ ְלכוּת ָה ֱאל ִֹהים וַ יָּ ִשׁיבוּ ֶאת־נַ ְפ ִשׁי׃

4

4:12—4:18
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ל־ה ַ
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יח שׁ ֵֹאל
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ן־א ְר ְצ ֶכם ְו ֶﬠ ֶבד יֵ ַ
ֶ 12א ַפּ ְפ ָרס ֶבּ ַ
ל־ﬠת ְל ַה ֲﬠ ִמ ְיד ֶכם
לּוֹתיו ְבּ ָכ ֵ
לוֹמ ֶכם הוּא ֲא ֶשׁר גָּ ַבר ִבּ ְת ִפ ָ
ִל ְשׁ ְ
ִל ְפנֵ י ָה ֱאל ִֹהים ְשׁלֵ ִמים ְוּמ ֻמלָּ ִאים ִבּ ְמלֹא ֶח ְפצוֹ׃
לוּד ְקיָ א
וּלי ְֹשׁ ֵבי ְ
ִ 13כּי ֵﬠד ֲאנִ י לוֹ ֲא ֶשׁר ִקנְ ָאתוֹ גָ ְד ָלה ָל ֶכם ְ
פּוֹליס׃
וּלי ְֹשׁ ֵבי ִה ַיר ִ
ְ
לוֹמ ֶכם׃
לוּקס ָהר ֵֹפא ְו ִד ָימס שׁ ֲֹא ִלים ִל ְשׁ ְ
 14יְ ִד ֵידנוּ ָ
נוּמ ָפס
לוּד ְקיָ א ְו ִל ְשׁלוֹם ְ
ַ 15שׁ ֲאלוּ ִל ְשׁלוֹם ַא ֵחינוּ ֲא ֶשׁר ְבּ ְ
ְו ַה ָקּ ָהל ֲא ֶשׁר ְבּ ֵב ָיתם׃
נוּה ְל ִה ָקּ ֵרא
יאת ָה ִאגֶּ ֶרת ַהזֹּאת ְבּ ָאזְ נֵ ֶיכם ְתּ ָ
ַ 16א ֲח ֵרי ְק ִר ַ
לוּד ְקיָ א ִתּ ְק ְראוּ
לוּד ְקיָ א ְו ָה ִאגֶּ ֶרת ֲא ֶשׁר ְל ְ
ם־בּ ָאזְ נֵ י ְק ַהל ְ
גַּ ְ
ם־א ֶתּם׃
ָבהּ גַּ ַ
ת־מ ְשׁ ֶמ ֶרת ַה ְכּ ֻהנָּ ה ֲא ֶשׁר
ל־א ְר ִכפּוֹס זָ כוֹר ֶא ִ
ְ 17ו ִא ְמרוּ ֶא ַ
ֹאתהּ׃
ָל ַק ְח ָתּ ִמלִּ ְפנֵ י ָה ָאדוֹן ְל ַמלּ ָ
מוֹס ָרי
 18זֹאת ְשׁ ֵא ַלת ָשׁלוֹם ִבּ ְכ ָתב יָ ִדי ֲאנִ י פוֹלוֹס זִ ְכרוּ ְל ֵ
ְו ֶח ֶסד ֵאל ִﬠ ָמּ ֶכם ָא ֵמן׃

494

יקים א
ל־ה ַתּ ְסלוֹנִ ִ
ֶא ַ

1:1—1:9

יקים א
ל־ה ַתּ ְסלוֹנִ ִ
ֶא ַ
יקים
ל־ﬠ ַדת ַה ַתּ ְסלוֹנִ ִ
ימוֹתיּוֹס ֶא ֲ
פּוֹלוֹס וְ ִס ְלוָ נוֹס ְו ִט ִ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַה ְדּ ֵב ִקים ֵבּאל ִֹהים ָא ִבינוּ ְוּביֵ ַ
שׁוּﬠ
ֶח ֶסד ָל ֶכם ְו ָשׁלוֹם ֵמ ֵאת ֱאל ִֹהים ָא ִבינוּ וַ ֲאדוֹנֵ ינוּ יֵ ַ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־כּלְּ ֶכם
ל־ﬠת ַﬠ ֻ
ת־ה ֱאל ִֹהים ְבּ ָכ ֵ
ִ 2הנֵּ ה ֲאנַ ְחנוּ ְמ ָב ְר ִכים ֶא ָ
לּוֹתינוּ׃
ְולֹא נֶ ְח ַדּל ֵמ ַהזְ ִכּיר ֶא ְת ֶכם ִבּ ְת ִפ ֵ
ת־מ ֲﬠ ֵשׂ ֶיכם
ְ 3בּזָ ְכ ֵרנוּ ָת ִמיד ִל ְפנֵ י ֱאל ֵֹהינוּ ָא ִבינוּ ֶא ַ
ת־מ ְב ַטח ֻﬠזְּ ֶכם ְבּ ִת ְקוָ ה
ת־ﬠב ַֹד ְת ֶכם ְבּ ַא ֲה ָבה וְ ֶא ִ
ֶבּ ֱאמוּנָ ה ֶא ֲ
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַבּ ֲאדֹנֵ ינוּ יֵ ַ
ִ 4כּי יָ ַד ְﬠנוּ ַא ִחים ִכּי ְבּ ִח ֵירי ָה ֱאל ִֹהים ַא ֶתּם וִ ִיד ָידיו׃
שׂר ֵתנוּ לֹא ִה ְשׁ ַמ ְﬠנוּ ֶא ְת ֶכם ְבּקוֹל ְדּ ָב ִרים
ם־בּ ָ
ַ 5בּ ֲא ֶשׁר גַּ ְ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ְוּב ִב ְט ָחה ֲﬠ ֻצ ָמה
בוּרה ְוּב ַ
ם־בּגְ ָ
ְל ָבד ִכּי ִאם־גַּ ִ
תוֹכ ֶכם ְלטוֹב ָל ֶכם׃
ַכּ ֲא ֶשׁר ְר ִא ֶיתם ֵאיָ ה ַל ְכנוּ ְב ֲ
בוֹתינוּ ְוּב ִﬠ ְקּבוֹת ֲאדֹנֵ ינוּ וַ ְתּ ַק ְבּלוּ
ְ 6ו ַא ֶתּם ֲה ַל ְכ ֶתּם ְבּ ִﬠ ְקּ ֵ
י־צ ָרה גְ דוֹלָ ה
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ַאף ִכּ ָ
ת־דּ ָב ֵרינוּ ְו ִל ְבּ ֶכם ָﬠ ַלץ ְבּ ַ
ֶא ְ
ְמ ָצ ַא ְת ֶכם׃
ל־אנְ ֵשׁי ֱאמוּנָ ה ְבּ ַמ ְקדּוֹנְ יָ א
מוֹפת ְל ָכ ַ
יִיתם ְל ֵ
ַ 7ﬠד ֲא ֶשׁר ֱה ֶ
ַוּב ֲא ַכיָּ א׃
ִ 8כּי ִמ ֶכּם יָ ָצא קוֹל ְדּ ַבר יְ הוָֹה לֹא ְל ַבד ְבּ ַמ ְקדּוֹנְ יָ א
ל־מקוֹם יָ ָצא ֵשׁ ַמע ֱאמוּנַ ְת ֶכם
ַוּב ֲא ַכיָּ א ִכּי ִאם־גַּ ם ְבּ ָכ ָ
נוֹתר ָלנוּ ְל ַד ֶבּר־עוֹד ָדּ ָבר׃
ֵבּאל ִֹהים ַﬠד ֲא ֶשׁר לֹא ַ
יהם ֵאיָ בּאנוּ ֲא ֵל ֶיכם ְו ֵאי
ִ 9כּי ַהשּׁ ְֹמ ִﬠים ִהגִּ ידוּ ְב ִפ ֶ
ל־ה ֱאל ִֹהים ַל ֲﬠבֹד ֱאל ִֹהים
ילים וַ ָתּשׁוּבוּ ֶא ָ
ת־ה ֱא ִל ִ
ֲﬠזַ ְב ֶתּם ֶא ָ
ַחיִּ ים ֱאל ֵֹהי ֱא ֶמת׃

1

1:10—2:10
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שׁוּﬠ ֲא ֶשׁר ֲה ִקימוֹ
ן־ה ָשּׁ ַמיִם ְליֵ ַ
וּל ַחכּוֹת ִל ְבנוֹ ִמ ַ
ְ 10
ן־ה ֵמּ ִתים וַ ֲא ֶשׁר הוּא ַמ ִצּילֵ נוּ ֶל ָﬠ ִתיד ָלבוֹא ֵמ ָחרוֹן ָאף׃
ִמ ַ

2

ֹא־היָ ה
ֵהן נַ ְפ ְשׁ ֶכם ַא ַחי י ָֹד ַﬠת ִכּי ב ֵֹאנוּ ֲא ֵל ֶיכם ל ָ
ָל ִריק׃
ִ 2כּי ַא ֲח ֵרי ַה ְתּלָ ָאה ֲא ֶשׁר ְמ ָצ ַא ְתנוּ ְו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ִה ְת ַﬠלְּ לוּ
יל ִפּי ֲהלֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי ָאז ָמ ָצאנוּ עֹז ֵבּאל ֵֹהינוּ ְל ַהגִּ יד
ָבנוּ ְבּ ִפ ִ
שׂרת ָה ֱאל ִֹהים נֶ גֶ ד צ ְֹר ִרים ַר ִבּים׃
ָל ֶכם ְבּ ַ
דוּתנוּ ְולֹא ִמ ֶקּ ֶרב ְט ֵמא
ִ 3כּי לֹא ִמ ִפּי ַמ ְשׁגֶּ ה יָ ְצ ָאה ֵﬠ ֵ
ְשׂ ָפ ַתיִם ְולֹא ִמלָּ שׁוֹן ְר ִמיָּ ה׃
ִ 4כּי ַכ ֲא ֶשׁר ָמ ָצא ֱאל ִֹהים ִל ֵבּנוּ נָ כוֹן ְל ָפנָ יו וַ יַּ ְפ ֵקד ְבּיָ ֵדינוּ
י־א ָדם ִכּי
שׂרה ֵכּן נְ ַד ֵבּ ָרה לֹא ְל ָה ִפיק ָרצוֹן ִמ ְבּנֵ ָ
ת־ה ְבּ ָ
ֶא ַ
ם־מאל ִֹהים ַהבּ ֵֹחן ֵל ָבב׃
ִא ֵ
עוֹדנוּ לֹא ָבאנוּ ִב ְשׂ ַפת ֲחלָ קוֹת ְולֹא
ֵ 5הן יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי ֵמ ֵ
ְבנִ ְכ ֵלי ב ְֹצ ֵﬠי ָב ַצע ֱאל ִֹהים ָלנוּ ְל ֵﬠד׃
ֹא־ב ַקּ ְשׁנוּ ְכבוֹד ֲאנָ ִשׁים לֹא ִמיֶּ ְד ֶכם וְ לֹא ִמ ֵידי
 6גַּ ם ל ִ
י־היְ ָתה לָּ נוּ ְצ ָד ָקה ְל ַה ֲﬠ ִמיס ֲﬠ ֵל ֶיכם
ֲא ֵח ִרים ַאף ִכּ ָ
יח׃
יחי ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְל ַכ ְל ְכּ ֵלנוּ ִכּ ְשׁלִ ֵ
ת־בּנָ הּ
ַ 7אִ בּנְ ִﬠמוֹת ָהלַ ְכנוּ ִﬠ ָמּ ֶכם ְכּא ֶֹמנֶ ת ֲא ֶשׁר ִתּ ָשּׂא ֶא ְ
ְבּ ֵח ָיקהּ׃
ר־א ַמ ְרנוּ ָל ֵתת
ְ 8ו ֵכן זֶ ה ַכ ָמּה נִ ְכסֹף נִ ְכ ַס ְפנוּ ָל ֶכם ַﬠד ֲא ֶשׁ ָ
שׂרת ָה ֱאל ִֹהים ְוגַ ם־נַ ְפ ֵשׁנוּ ַבּ ַﬠ ְד ֶכם ִכּי־יְ ַק ְר ֶתּם
ם־בּ ַ
ָל ֶכם גַּ ְ
ד־מאֹד׃
ְבּ ֵﬠינֵ ינוּ ַﬠ ְ
יﬠה ֵאיָ ﬠ ַב ְדנוּ
ת־היְ גִ ָ
ת־ה ָﬠ ָמל ְו ֶא ַ
ֲ 9הלֹא ִתזְ ְכּרוּ ַא ַחי ֶא ֶ
ל־אישׁ ִמ ֶכּם ַכּ ֲא ֶשׁר
יוֹמם ְל ִב ְל ִתּי ֱהיוֹת ְל ַמ ָשּׂא ַﬠ ִ
ַליְ ָלה ְו ָ
שׂרת ָה ֱאל ִֹהים׃
ִהגַּ ְדנוּ ָל ֶכם ְבּ ַ
ֵ 10ﬠ ִדים ַא ֶתּם ְו ֵﬠד ֱאל ִֹהים ִכּי ְבק ֶֹדשׁ ְבּ ֶצ ֶדק ְוּב ָת ִמים
ָה ַל ְכנוּ ִל ְפנֵ ֶיכם שׁ ְֹמ ֵרי ֱא ֻמנִ ים׃
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ל־בּנָ יו ֵכּן ִדּ ַבּ ְרנוּ ִד ְב ֵרי
י־כ ָאב ֶא ָ
ַ 11כּ ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם י ְֹד ִﬠים ִכּ ְ
ל־אישׁ ִמ ֶכּם׃
ל־לב ָכּ ִ
חוּמים ַﬠ ֵ
מוּסר ְו ַתנְ ִ
ָ
 12וַ נָּ ִﬠיד ָבּ ֶכם ָל ֶל ֶכת ְבּ ֶד ֶר יְ ָשׁ ָרה ִל ְפנֵ י ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר
ָק ָרא ֶא ְת ֶכם ִל ְכבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ׃
ם־אנַ ְחנוּ לֹא נֶ ְח ַדּל ֵמהוֹדוֹת
ַ 13וּב ֲﬠבוּר זֹאת גַּ ֲ
ת־אל ֵֹהינוּ ִכּי ֶה ֱאזַ נְ ֶתּם ִל ְד ַבר ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ַמ ְﬠנוּ
ֶא ֱ
ם־ק ַבּ ְל ֶתּם אֹתוֹ ִכּ ְד ַבר
ְב ָאזְ נֵ ֶיכם לֹא ִכ ְד ַבר ֲאנָ ִשׁים ִכּי ִא ִ
ָה ֱאל ִֹהים ַל ֲא ִמיתּוֹ ֲא ֶשׁר ַרב כֹּחוֹ ְל ַמ ֲא ִמינִ ים׃
יח
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִ 14כּי נִ ְמ ַשׁ ְל ֶתּם ַא ַחי ִל ְק ִהלוֹת ָה ֱאל ִֹהים ְבּיֵ ַ
הוּדה ִכּי ַﬠם ָה ָא ֶרץ ֵה ִציקוּ ָל ֶכם ַכּ ֲא ֶשׁר
ר־בּ ֶא ֶרץ יְ ָ
ֲא ֶשׁ ְ
הוּדים ֵה ִציקוּ ָל ֶהן׃
ַהיְ ִ
יאים
ת־הנְּ ִב ִ
שׁוּﬠ ֲאדֹנֵ ינוּ ְו ֶא ַ
ֲ 15הלֹא ֵהם ֲא ֶשׁר ֵה ִמיתוּ ֶאת־יֵ ַ
טוֹבים ְבּ ֵﬠינֵ י ֱאל ִֹהים וּנְ לוֹזִ ים
ְוגַ ם־א ָֹתנוּ גֵּ ְרשׁוּ ִמגֵּ ו ְו ֵהם לֹא ִ
ל־א ָדם׃
ִל ְפנֵ י ָכ ָ
שׁוּﬠה ָוּבזֹאת
ל־הגּוֹיִם ִל ְת ָ
ֲ 16א ֶשׁר ָסגְ רוּ ָﬠ ֵלינוּ ִמ ְקּרֹא ֶא ַ
ָמ ְל ָאה ְס ַאת ֲﬠנָ ם ְכּ ַד ְר ָכּם ָתּ ִמיד וַ ֲחרוֹן ַאף ִה ִשּׂיגָ ם
ד־ל ַכלֵּ ה׃
ַﬠ ְ
ר־ר ַח ְקנוּ ִמ ֶכּם זֶ ה ְמ ַﬠט
 17וַ ֲאנַ ְחנוּ ַא ַחי ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁ ָ
ְכּ ַמ ְס ִתּ ֵירי ָפנִ ים ְולֹא ְכ ַמ ְר ִח ֵיקי ֵלב ִבּ ַקּ ְשׁנוּ ְמאֹד ִל ְראוֹת
ק־רב׃
ת־פּנֵ ֶיכם ְבּ ֵח ֶשׁ ָ
ֶא ְ
ם־פּ ַﬠם
הוֹא ְלנוּ ָלבוֹא ֲא ֵל ֶיכם ֲאנִ י פוֹלוֹס גַּ ַ
ַ
ל־כּן
ַ 18ﬠ ֵ
ם־פּ ֲﬠ ָמיִם ְו ַה ָשּׂ ָטן ֲﬠ ָצ ָרנוּ׃
גַּ ַ
ִ 19כּי ַמה ִתּ ְקוָ ֵתנוּ ַמה ִשּׂ ְמ ָח ֵתנוּ ָוּמה ֲﬠ ֶט ֶרת ִתּ ְפ ַא ְר ֵתּנוּ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ ְבּבֹאוֹ׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲהלֹא ַא ֶתּם ִהנְּ ֶכם ִל ְפנֵ י יֵ ַ
בוֹדנוּ ְו ִשׂ ְמ ָח ֵתנוּ׃
ִ 20כּי ֵהן ַא ֶתּם ְכּ ֵ

3

ל־כּן ַכּ ְל ֵכּל לֹא יָ כֹלְ נוּ עוֹד וַ נֵּ אוֹת ְל ִהוָּ ֵתר ְבּ ַא ִתּינַ ס
ַﬠ ֵ
ְל ַב ֵדּנוּ׃
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יח
שׂרת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ת־אל ִבּ ְב ַ
ימוֹתיּוֹס ְמ ָשׁ ֵר ֵ
ת־א ִחינוּ ִט ִ
ְ 2ו ֶא ָ
וּל ַהזְ ִהיר ֶא ְת ֶכם ֶבּ ֱאמוּנַ ְת ֶכם׃
ת־ל ְבּ ֶכם ְ
ָשׁ ַל ְחנוּ ְל ַחזֵּ ק ֶא ִ
ב־אישׁ ִמ ְפּנֵ י ַה ָצּרוֹת ָה ֵאלֶּ ה ֲהלֹא
יִנּוֹﬠ ֶל ִ
ַ
ְ 3ל ִב ְל ִתּי
ְבנַ ְפ ְשׁ ֶכם יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי לָ זֹאת יֻ ָﬠ ְדנוּ׃
י־צ ָרה ָתבוֹא
יוֹתנוּ ֶא ְצ ְל ֶכם ִכּ ָ
ם־הגַּ ְדנוּ ָל ֶכם ֵמ ָאז ִבּ ְה ֵ
ִ 4כּי גַ ִ
ם־בּ ָאה ַכּ ֲא ֶשׁר יְ ַד ְﬠ ֶתּם׃
ָﬠ ֵלינוּ ְו ֵכן גַּ ָ
ל־דּ ַבר
ל־כּן גַּ ם ֲאנִ י נִ ְל ֵא ִיתי ַכּ ְל ֵכּל וָ ֶא ְשׁ ַלח ָל ַד ַﬠת ַﬠ ְ
ְ 5ו ַﬠ ֵ
ת־ﬠ ָמ ֵלנוּ
ֱאמוּנַ ְת ֶכם ִאם לֹא נִ ָסּה ַה ְמנַ ֶסּה ֶא ְת ֶכם ָל ֵתת ֶא ֲ
ָל ִריק׃
ימוֹתיּוֹס ִמ ֶכּם וַ יְ ַב ְשּׂ ֵרנוּ
ְ 6ו ַﬠ ָתּה ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁב ֵא ֵלינוּ ִט ִ
טוֹבה
ל־דּ ַבר ֱאמוּנַ ְת ֶכם ְו ַא ֲה ַב ְת ֶכם ִכּי זְ ַכ ְר ֶתּם א ָֹתנוּ ְל ָ
ַﬠ ְ
ם־אנַ ְחנוּ
ת־פּנֵ ינוּ ַכּ ֲא ֶשׁר גַּ ֲ
ל־ﬠת ְו ִכי ִת ְת ַאוּוּ ִל ְראוֹת ֶא ָ
ְבּ ָכ ֵ
ת־פּנֵ ֶיכם׃
ִמ ְת ַאוִּ ים ִל ְראוֹת ֶא ְ
חוּמים
ל־צרוֹת ְו ָרעוֹת ָמ ָצאנוּ ַתנְ ִ
ְ 7לזֹאת ֵאפוֹא ֶא ָחי ְבּ ָכ ָ
ָבּ ֶכם ִבּגְ ַלל ֱאמוּנַ ְת ֶכם׃
ִ 8כּי ַחיִּ ים ֲאנַ ְחנוּ ַהיּוֹם ִאם ַרק ע ְֹמ ִדים ַא ֶתּם ָה ֵכן ִל ְפנֵ י
ֲאדֹנֵ ינוּ׃
בוּר ֶכם ַﬠל
ה־נּוֹדה ַמה־נָּ ִשׁיב ֵלאל ִֹהים ַבּ ֲﬠ ְ
ֶ
ִ 9כּי ַב ֶמּ
ל־ה ִשׂ ְמ ָחה ֲא ֶשׁר ָשׂ ַמ ְחנוּ ֲﬠ ֵל ֶיכם ִל ְפנֵ י ֱאל ֵֹהינוּ׃
ָכּ ַ
יוֹמם נַ ְﬠ ִתּיר וְ נִ ְת ַפּלֵּ ל ִכּי יִנָּ ֶתן לָ נוּ ִל ְראוֹת
ַ 10ליְ ָלה וְ ָ
ר־ל ֵכם ֶבּ ֱאמוּנַ ְת ֶכם׃
וּל ַה ְשׁ ִלים ֵאת ֲא ֶשׁ ָ
ת־פּנֵ ֶיכם ְ
ֶא ְ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ יְ יַ ֵשּׁר
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
 11וֵ אל ֵֹהינוּ ָא ִבינוּ ְויֵ ַ
ת־דּ ְר ֵכּנוּ ֲא ֵל ֶיכם׃
ֶא ַ
הוֹסיף ְבּ ַא ֲה ַבת
ְ 12ו ֶא ְת ֶכם יַ ְר ֶבּה ְו ֵכן ֵיִתּן ָל ֶכם ֲאדֹנֵ ינוּ ְל ִ
נוֹסיף
ם־אנַ ְחנוּ ִ
ל־א ָדם ַכּ ֲא ֶשׁר גַּ ֲ
ִאישׁ ְל ֵר ֵﬠהוּ ְוּב ַא ֲה ַבת ָכּ ָ
ְל ַא ֲה ָבה ֶא ְת ֶכם׃
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ת־ל ְבּ ֶכם ַבּקּ ֶֹדשׁ ְולֹא ָיִמּ ֵצא ָב ֶכם ֶשׁ ֶמץ
ְ 13ו ֵכן יְ כוֹנֵ ן ֶא ִ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָדּ ָבר ִל ְפנֵ י ֱאל ֵֹהינוּ ָא ִבינוּ ְבּיוֹם בּוֹא יֵ ַ
ל־קד ָֹשׁיו׃
ם־כּ ְ
ִﬠ ָ
שׁוּﬠ
סוֹף ָדּ ָבר ַא ַחי נִ ְדרֹשׁ ִמ ֶכּם ְונַ זְ ִהיר ֶא ְת ֶכם ְבּ ֵשׁם יֵ ַ
ישׁ ִרים
ֲאדֹנֵ ינוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִק ַבּ ְל ֶתּם ִמ ִפּינוּ לְ ִה ְת ַהלֵּ ְ בּ ֵמ ָ
ם־א ֶתּם הֹלְ ִכים ֵכּן
ְו ִל ְמצֹא ֵחן ְבּ ֵﬠינֵ י ֱאל ִֹהים ְו ַכ ֲא ֶשׁר גַּ ַ
תּוֹסיפוּ׃
ַתּ ֲﬠשׂוּ ְו ֵכן ִ
שׁוּﬠ
ת־ה ִמּ ְצת ֲא ֶשׁר נָ ַתנּוּ ָל ֶכם ְבּ ֵשׁם יֵ ַ
ִ 2כּי יְ ַד ְﬠ ֶתּם ֶא ַ
ֲאדֹנֵ ינוּ׃
ן־הזְּ נוּת׃
דשׁים ִתּ ְהיוּ ְו ִתנָּ זְ רוּ ִמ ַ
ִ 3כּי זֶ ה ְרצוֹן ֱאל ִֹהים ִכּי ְק ִ
ל־אישׁ ִמ ֶכּם יָ ִבין ִל ְשׁמֹר ִכּ ְליוֹ ְבּק ֶֹדשׁ ְוּב ָכבוֹד׃
ְ 4ו ָכ ִ
ֹא־ב ַת ֲאוָ ה וַ ֲﬠגָ ִבים ְכּ ֶד ֶרַ הגּוֹיִם ֲא ֶשׁר לֹא יָ ְדעוּ
 5ל ְ
ת־ה ֱאל ִֹהים׃
ֶא ָ
ת־א ִחיו וְ לֹא יוֹנֶ נּוּ ַבּ ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ִכּי נ ֵֹקם
ֹא־יִפרֹץ ִאישׁ ֶא ָ
ְ 6ול ְ
ל־אלֶּ ה ַכּ ֲא ֶשׁר ִהגַּ ְדנוּ וְ ַה ִﬠידֹנוּ ָב ֶכם ֵמ ָאז׃
ל־כּ ֵ
יְ הוָֹה ַﬠ ָ
ם־ל ֶד ֶר
תוֹﬠ ָבה ָק ָרא א ָֹתנוּ ֱאל ֵֹהינוּ ִכּי ִא ְ
ֹא־ל ֵ
ִ 7כּי ל ְ
ַהקּ ֶֹדשׁ׃
ת־א ָדם הוּא בֹזֶ ה ִכּי
ל־כּן ַהבֹּזֶ ה לֹא ֶא ָ
ְ 8ו ַﬠ ֵ
רוּח ָק ְדשׁוֹ׃
ת־אל ִֹהים ֲא ֶשׁר נָ ַתן ָל ֶכם ַ
ם־א ֱ
ִא ֶ
ין־לנוּ ִל ְכתֹּב ָדּ ָבר ֲא ֵל ֶיכם ִכּי
ל־דּ ַבר ַא ֲה ַבת ַא ִחים ֵא ָ
ְ 9ו ַﬠ ְ
ת־א ִחיו׃
מּוּדי ֱאל ִֹהים ְל ַא ֲה ָבה ִאישׁ ֶא ָ
ֲהלֹא ַא ֶתּם ִל ֵ
ל־א ֵח ֶיכם ֲא ֶשׁר ְבּ ַמ ְקדּוֹנְ יָ א ֻכלָּ הּ
ם־ﬠ ִשׂ ֶיתם ְל ָכ ֲ
ְ 10ו ֵכן גַּ ֲ
תּוֹסיפוּ׃
ַרק־נִ ְת ַחנֵּ ן ֲא ֵל ֶיכם ַא ַחי ִכּי ֵכן ַתּ ֲﬠשׂוּ ְו ֵכן ִ
אכתּוֹ
ת־מ ַל ְ
ְ 11ו ִת ְת ַא ְמּצוּ ָל ֶשׁ ֶבת ְבּ ַה ְשׁ ֵקט ַל ֲﬠשׂוֹת ִאישׁ ֶא ְ
יﬠ ַכּ ָפּיו ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוִּ ינוּ ֶא ְת ֶכם׃
ְו ִל ְחיוֹת ַﬠל־יְ גִ ַ
ת־אלֶּ ה ֲא ֶשׁר ִמחוּץ ַל ֲﬠ ָד ֵתנוּ
ְ 12וּב ֵכן ִתּ ְת ַהלְּ כוּ ְב ִמישׁוֹר ֶא ֵ
ל־דּ ָבר׃
ְולֹא יֶ ְח ַסר ָל ֶכם ָכּ ָ
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ל־דּ ַבר יְ ֵשׁנֵ י ָﬠ ָפר ָח ַפ ְצנוּ ִכּי ֵת ְדעוּן ִכּי לֹא ָל ֶכם
ְ 13ו ַﬠ ְ
ין־ל ֶהם ִתּ ְקוָ ה׃
ְל ִה ְת ַא ֵבּל ַכּ ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר ֵא ָ
ת־היְ ֵשׁנִ ים
ם־א ַ
שׁוּﬠ ֵמת וַ יֶּ ִחי ֵכּן גַּ ֶ
ִ 14כּי ַכ ֲא ֶשׁר נַ ֲא ִמין ִכּי יֵ ַ
שׁוּﬠ יָ ִקים ֱאל ִֹהים ְל ָפנָ יו׃
ַﬠל־יְ ֵדי יֵ ַ
ִ 15כּי ָכזֹאת ָאנוּ א ְֹמ ִרים ָל ֶכם ִבּ ְד ַבר יְ הוָֹה ִכּי ֲאנַ ְחנוּ
מוֹﬠד בּוֹא ֲאדֹנֵ ינוּ לֹא נְ ַק ֵדּם
ַהנִּ ְשׁ ָא ִרים פֹּה ַב ַחיִּ ים לְ ֵ
ת־היְ ֵשׁנִ ים׃
ֶא ַ
שׁוֹפר
ַ
ן־ה ָשּׁ ַמיִם ְבּקוֹל
רוּﬠה יֵ ֵרד ֲאדֹנֵ ינוּ ִמ ַ
ִ 16כּי ִב ְת ָ
יח יָ קוּמוּ ָאז
ר־צ ָבא ַה ָמּרוֹם ְו ַה ֵמּ ִתים ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ֱאל ִֹהים ִמ ִפּי ַשׂ ְ
ִראשׁוֹנָ ה׃
י־כן ֲאנַ ְחנוּ ַהנִּ ְשׁ ָא ִרים ַבּ ַחיִּ ים נִ לָּ ַקח ְונַ ֲﬠלֶ ה
ְ 17ו ַא ֲח ֵר ֵ
יﬠ ַה ָשּׁ ָמיִם ְו ֵכן
ִﬠ ָמּ ֶהם יַ ְח ָדּו ַבּ ֲﬠנָ נִ ים ִל ְק ַראת ָה ָאדוֹן ִבּ ְר ִק ַ
ם־ה ָאדוֹן ָלנֶ ַצח׃
נִ ְהיֶ ה ִﬠ ָ
ת־ר ֵﬠהוּ ִבּ ְד ָב ִרים ָכּ ֵאלֶּ ה׃
ָ 18ל ֵכן ֵאפוֹא נַ ֲחמוּ ִאישׁ ֶא ֵ
ין־דּ ָבר ַא ַחי ְל ִה ָכּ ֵתב
ל־דּ ַבר ָה ִﬠ ִתּים וְ ַהזְּ ַמנִּ ים ֵא ָ
ְו ַﬠ ְ
ָל ֶכם׃
יטב ִכּי יוֹם־יְ הוָֹה ְכּגַ נָּ ב ַבּלַּ יְ ָלה יָ בוֹא׃
ֲ 2הלֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם ֵה ֵ
יהם
ֹאמרוּ ָשׁלוֹם ְו ַשׁ ְלוָ ה ָאז ִפּ ְתאֹם יָ בוֹא ֲﬠ ֵל ֶ
ַ 3כּ ֲא ֶשׁר י ְ
יוֹל ָדה ְולֹא ָיִמּ ֵלט ָל ֶהם ָפּלִ יט׃
ֵא ָידם ְכּ ֶח ְב ֵלי ֵ
ֲ 4א ָבל ַא ֶתּם ַא ַחי ֵאינְ ֶכם ַבּח ֶֹשֲׁ א ֶשׁר יָ בוֹא ֲﬠ ֵל ֶיכם ַהיּוֹם
ְכּגַ נָּ ב׃
ִ 5כּי ֻכלְּ ֶכם ְבּנֵ י אוֹר ְוּבנֵ י יוֹם ַא ֶתּם לֹא ְבנֵ י ַליְ ָלה ְולֹא
חשֲׁ אנָ ְחנוּ׃
ְבנֵ י ֶ
ל־כּן ֵאין ָלנוּ ִלישׁוֹן ִכּ ְשׁ ָאר ָה ֲאנָ ִשׁים ִכּי ִאם־נִ ְשׁקֹד
ַ 6ﬠ ֵ
ְונִ ְשׁ ַתּ ֵמּר ִמ ִשּׁ ָכּרוֹן׃
יִשׁ ְכּרוּן ַבּלָּ יְ לָ ה׃
יִישׁנוּ ַבלָּ יְ ָלה ְו ַה ִשּׁכּ ִֹרים ְ
ִ 7כּי ַהיְ ֵשׁנִ ים ְ
 8וַ ֲאנַ ְחנוּ ְבנֵ י יוֹם נִ ְשׁ ַתּ ֵמּר ִמ ְשּׁ ָכּרוֹן ְונִ ְל ַבּשׁ ִשׁ ְריוֹן ֱאמוּנָ ה
שׁוּﬠה׃
כוֹבע ָלנוּ ִתּ ְקוַ ת ַהיְ ָ
וּל ַ
ְו ַא ֲה ָבה ְ
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ם־ל ָה ִביא
ִ 9כּי לֹא־יָ ַצר א ָֹתנוּ ֱאל ִֹהים ְל ַכלּ ֵֹתנוּ ְב ַאפּוֹ ִכּי ִא ְ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
שׁוּﬠה ְבּיַ ד־יֵ ַ
ָלנוּ יְ ָ
ישׁן ִﬠמּוֹ נִ ְחיֶ ה
 10הוּא ֲא ֶשׁר ֵמת ַבּ ֲﬠ ֵדנוּ ְו ִאם־נָ ִקיץ אוֹ־נִ ַ
יַ ְח ָדּו׃
ת־ר ֵﬠהוּ ְו ָה ִשׁיבוּ ִאישׁ ֶאת־נֶ ֶפשׁ
ל־כּן ַהזְ ִהירוּ ִאישׁ ֶא ֵ
ַ 11ﬠ ֵ
ָא ִחיו ַכּ ֲא ֶשׁר ֲﬠ ִשׂ ֶיתם ַﬠד־כֹּה׃
 12וַ ֲאנַ ְחנוּ נִ ְפ ַצר ָבּ ֶכם ַא ִחים ָל ַד ַﬠת ְבּשׂוּם ֵלב
ת־הנִּ ָצּ ִבים ֲﬠ ֵל ֶיכם ְבּ ֵשׁם ָה ָאדוֹן
ת־ה ֲﬠ ֵמ ִלים ָבּ ֶכם ְו ֶא ַ
ֶא ָ
יחים ֶא ְת ֶכם׃
מּוֹכ ִ
ת־ה ִ
ְו ֶא ַ
וּל ַה ִכּיר יְ ַקר ֶﬠ ְר ָכּם ַהגָּ דוֹל ְל ַא ֲה ָבה א ָֹתם ְל ַמ ַﬠן ָפּ ֳﬠ ָלם
ְ 13
ְו ַה ֲחזִ יקוּ ָשׁלוֹם ֵבּינֵ ֶיכם׃
ת־ה ַמּ ְמ ִרים ַא ְמּצוּ
הוֹכיחוּ ֶא ַ
ְ 14ו ַא ֶתּם ַא ֵחינוּ נַ זְ ִהיר ֶא ְת ֶכם ִ
ל־א ָדם׃
ת־ר ֵכּי ַהלֵּ ָבב ַס ֲﬠדוּ ֶאת־הח ִֹלים ְו ַה ֲא ִריכוּ ַאף ְל ָכ ָ
ֶא ַ
ִ 15ה ָשּׁ ְמרוּ ֶפּן־יִגְ מֹל ִאישׁ ְל ִאישׁ ָר ָﬠה ַתּ ַחת ָר ָﬠה ִכּי
ל־א ָדם׃
יטיב ָתּ ִמיד ְל ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֶכּם ְוגַ ם ְל ָכ ָ
ם־ר ְדפוּ ְל ֵה ִ
ִא ִ
ל־היָּ ִמים׃
ְ 16ו ַאְ שׂ ֵמ ִחים ִתּ ְהיוּ ָכּ ַ
ְ 17ולֹא ַת ְח ְדּלוּ ֵמ ִה ְת ַפּלֵּ ל ָתּ ִמיד׃
שׁוּﬠ
ל־דּ ָבר ִכּי־זֶ ה ָל ֶכם ֵח ֶפץ ֱאל ִֹהים ְבּיֵ ַ
ל־כּ ָ
 18הוֹדוּ ַﬠ ָ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
רוּח׃
ת־ה ַ
 19לֹא ְת ַכבּוּ ֶא ָ
ת־הנְּ בוּאוֹת לֹא ִת ְפ ָרעוּ׃
ְ 20ו ֶא ַ
ל־דּ ָבר ְו ַה ֲחזִ יקוּ ַבּטּוֹב׃
ַ 21בּ ֲחנוּ ָכּ ָ
ל־שׁ ֶמץ ָדּ ָבר ָרע ַאף ְל ַמ ְר ֵאה ָﬠיִן ַה ְר ִחיקוּ ַרגְ ֵל ֶיכם׃
ִ 22וּמ ָכּ ֶ
ד־כּלֵּ ה
 23וֵ אל ֵֹהי ַה ָשּׁלוֹם הוּא יְ ַק ֵדּשׁ ֶא ְת ֶכם ֵמ ָח ֵחל ְו ַﬠ ַ
מוֹﬠד בּוֹא ֲאדֹנֵ ינוּ
רוּח נֶ ֶפשׁ וּגְ וִ יָּ ה ְל ֵ
ל־רע ְבּ ַ
יִשׁ ָמ ְר ֶכם ִמ ָכּ ָ
ְו ְ
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יֵ ַ
 24נֶ ֱא ָמן הוּא ַהקּ ֵֹרא ֶא ְת ֶכם ְוהוּא גַּ ם־יַ ֲﬠ ֶשׂה׃

5:25—5:28

יקים א
ל־ה ַתּ ְסלוֹנִ ִ
ֶא ַ

501

ָ 25אנָּ א ֶא ָחי ִה ְת ַפּלְּ לוּ־נָ א ַבּ ֲﬠ ֵדנוּ׃
ל־ה ַא ִחים ִבּנְ ִשׁ ַיקת ַהקּ ֶֹדשׁ׃
ַ 26שׁ ֲאלוּ ִל ְשׁלוֹם ָכּ ָ
יﬠ ֶכם ַבּ ֲאדֹנֵ ינוּ ָל ֵתת ָה ִאגֶּ ֶרת ַהזֹּאת ְל ִה ָקּ ֵרא
ִ 27הנְ נִ י ַמ ְשׁ ִבּ ֲ
דוֹשׁים׃
ל־ה ַא ִחים ַה ְקּ ִ
ְב ָאזְ נֵ י ָכ ָ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ ִﬠ ָמּ ֶכם ָא ֵמן׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶ 28ח ֶסד יֵ ַ
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יקים ב
ל־ה ַתּ ְסלוֹנִ ִ
ֶא ַ
יקים
ל־ﬠ ַדת ַה ַתּ ְסלוֹנִ ִ
ימוֹתיּוֹס ֶא ֲ
פּוֹלוֹס וְ ִס ְלוָ נוֹס ְו ִט ִ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַה ְדּ ֵב ִקים ֵבּאל ִֹהים ָא ִבינוּ ְוּביֵ ַ
יח
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶ 2ח ֶסד ְו ָשׁלוֹם ֵיִתּן ָל ֶכם ֱאל ִֹהים ָא ִבינוּ ְויֵ ַ
ֲאדֹנֵ ינוּ׃
בוּר ֶכם ַא ַחי
ַ 3כּ ָמּה ָﬠ ֵלינוּ ְלהוֹדוֹת ֵלאל ִֹהים ָתּ ִמיד ַבּ ֲﬠ ְ
ַכּ ֲא ֶשׁר נָ כוֹן ָלנוּ ִכּי ֱאמוּנַ ְת ֶכם ה ֶֹל ֶכת ָהלוְֹ וגָ דֹל ְו ַא ֲה ַבת
ֵר ִﬠים ָהלוֹ וָ ָרב ֵבּין ֻכּלְּ ֶכם׃
ם־אנַ ְחנוּ נִ ְת ָפּ ֵאר ָבּ ֶכם לִ ְפנֵ י ְק ִהלּוֹת ָה ֱאל ִֹהים
ַ 4ﬠד ֲא ֶשׁר גַּ ֲ
רוּצה ֲא ֶשׁר ָפּגְ עוּ
עשׁק וְ ַה ְמּ ָ
ל־ה ֶ
ל־ס ָבּ ְל ֶכם וֶ ֱאמוּנַ ְת ֶכם ְבּ ָכ ָ
ַﬠ ֻ
ָב ֶכם׃
ֵ 5ﬠדוּת ֵלאל ִֹהים ִכּי יָ ָשׁר ִמ ְשׁ ָפּטוֹ ֵלאמֹר ִכּי נְ כֹנִ ים ַא ֶתּם
יה נְ ַת ֶתּם ִשׁ ְכ ְמ ֶכם ִל ְסבֹּל׃
ְל ַמ ְלכוּתוֹ ֲא ֶשׁר ָﬠ ֶל ָ
ם־צ ִדּיק הוּא ֱאל ִֹהים ְל ָה ִשׁיב ָצ ָרה ְלצ ְֹר ֵר ֶיכם׃
ַ 6כּ ֲא ֶשׁר גַּ ַ
שׁוּקים ֵיִתּן ְרוָ ָחה ִא ָתּנוּ ְל ֵﬠת ִהגָּ לוֹת נִ גְ לוֹת
ְ 7ו ָל ֶכם ָה ֲﬠ ִ
ם־מ ְל ָא ָכיו גִּ בּ ֵֹרי כ ַֹח׃
ן־ה ָשּׁ ַמיִם ִﬠ ַ
שׁוּﬠ ֲאדֹנֵ ינוּ ִמ ַ
יֵ ַ
ִ 8לנְ קֹם נָ ָקם ְבּ ֶל ָהבוֹת ֵאשׁ ֵמ ֵאת ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר לֹא־יָ ְדעוּ
יח
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
שׂרת יֵ ַ
ת־בּ ַ
ת־ה ֱאל ִֹהים ְולֹא ָשׁ ְמעוּ ֶא ְ
ֶא ָ
ֲאדֹנֵ ינוּ׃
י־ﬠד ִמלִּ ְפנֵ י ָה ָאדוֹן ֶוּמ ֲה ַדר
ֲ 9א ֶשׁר יֵ ָﬠנְ שׁוּ ְל ִה ָשּׁ ְמ ָדם ֲﬠ ֵד ַ
גְּ אֹנוֹ׃
דשׁיו ְו ִל ְהיוֹת
ַ 10בּיּוֹם ַההוּא ַכּ ֲא ֶשׁר יָ בוֹא ְל ִה ָכּ ֵבד ִבּ ְק ָ
דוּתנוּ ֲא ֶשׁר ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ִמ ִפּינוּ
ל־מ ֲא ִמינָ יו ִכּי ֵﬠ ֵ
ְל ֶפ ֶלא ְבּ ָכ ַ
ֱא ֶמת׃
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ֲ 11א ֶשׁר לָ זֹאת נִ ְת ַפּלֵּ ל ָתּ ִמיד ֵלאל ֵֹהינוּ ְל ָה ִכין ֶאת־לִ ְבּ ֶכם
וּל ַה ְשׁ ִלים ֶח ְפצוֹ ַהטּוֹב ָבּ ֶכם
ֵא ָליו ַכּ ֲא ֶשׁר ָק ָרא ֶא ְת ֶכם ְ
בוּרתוֹ׃
ל־מ ֲﬠ ֵשׂה ָה ֱאמוּנָ ה ִבּגְ ָ
ְו ָכ ַ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ ְו ַא ֶתּם
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 12ל ַמ ַﬠן ָיִכּ ֵבד ָבּ ֶכם ֵשׁם יֵ ַ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִתּ ָכּ ְבדוּ בוֹ ְכּ ַח ְס ֵדי ֱאל ֵֹהינוּ ְויֵ ַ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ ֲא ֶשׁר יָ בוֹא וַ ֲא ֶשׁר
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־דּ ַבר יֵ ַ
ְו ַﬠ ְ
יְ ַק ְבּ ֵצנוּ ֵא ָליו זֹאת ַבּ ָקּ ָשׁ ֵתנוּ ִמ ֶכּם ֶא ָחי׃
י־רוּח
ַ
ל־תּ ִחילוּ לֹא ִמ ְפּנֵ
ַ 2אל־נָ א ַיִתּר לִ ְבּ ֶכם ִפּ ְתאֹם ְו ַא ָ
ֹאמרוּן ִכּי יָ ְצ ָאה
מוּﬠה ְולֹא ִמ ְפּנֵ י ִאגֶּ ֶרת ֲא ֶשׁר י ְ
ְולֹא ִמ ְפּנֵ י ְשׁ ָ
יח ִהנֵּ ה ָבא׃
ִמיָּ ֵדינוּ לֵ אמֹר יוֹם ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־יוֹליֶ א ְת ֶכם ִאישׁ ְלתֹהוּ ְולֹא תֹאבוּ לוֹ ִכּי לֹא־יָ בוֹא
ִ
ַ 3א
יִהיֶ ה ַה ַמּ ַﬠל ְונִ גְ ָלה ִאישׁ ַה ַח ָטּ ָאה
ִאם־לֹא ָב ִראשׁוֹנָ ה ְ
ן־ה ֲא ַבדּוֹן׃
ֶבּ ָ
ד־כּי
ל־אל וַ ֲﬠב ַֹדת ַה ֵשּׁם ַﬠ ִ
ל־כּ ֵ
קוֹמם ְו ְיִתגַּ ֵדּל ַﬠ ָ
ֲ 4א ֶשׁר ְיִת ֵ
גַ ם־יֵ ֵשׁב ְבּ ֵה ַיכל ֱאל ִֹהים ֵכּאל ִֹהים לֵ אמֹר הוּא ָה ֱאל ִֹהים׃
ֲ 5הלֹא ִתזְ ְכּרוּ ִכּי ִד ַבּ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶיכם ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ְבּעוֹד
יִיתי ִﬠ ָמּ ֶכם׃
ָה ִ
ת־א ֶשׁר יַ ַﬠ ְצ ֶרנּוּ ַﬠ ָתּה ְל ַמ ַﬠן יִגָּ ֶלה ְבּ ִﬠתּוֹ׃
ְ 6ו ֵכן יְ ַד ְﬠ ֶתּם ֶא ֲ
הוֹציא ְפ ֻﬠלָּ תוֹ ֶא ֶפס ָהע ֵֹצר
ִ 7כּי סוֹד ַה ֶפּ ַשׁע ְכּ ָבר ֵה ֵחל ְל ִ
יוּסר ִמתּוַֹ ה ְמּ ִסילָּ ה׃
יַ ַﬠ ְצ ֶרנּוּ ַﬠד ֲא ֶשׁר ַ
רוּח
שׁוּﬠ ְבּ ַ
פּשׁ ַﬠ ֲא ֶשׁר יְ ִמ ֶיתנּוּ ָה ָאדוֹן יֵ ַ
ְ 8ו ָאז יִגָּ ֶלה ַה ֵ
ְשׂ ָפ ָתיו ִוּב ְב ַרק ָפּנָ יו יַ ְכ ִח ֶידנּוּ׃
ילוֹתיו ְבּ ָרב־כּ ַֹח ְבּ ֹאתֹת
 9זֶ ה הוּא ֲא ֶשׁר יָ בוֹא ְכ ָשׂ ָטן ַבּ ֲﬠ ִל ָ
מוֹפ ִתים ִמ ָמּקוֹר ַא ְכזָ ב׃
ְוּב ְ
ל־אוֶ ן ְוּר ִמיָּ ה ֵבּין ָהא ְֹב ִדים ֲהלֹא ֵהם ֲא ֶשׁר לֹא ָרצוּ
ְ 10וּב ָכ ָ
ְל ִהוָּ ַשׁע ְבּ ַא ֲה ַבת ָה ֱא ֶמת׃
דּוּחים
ַ 11וּב ֲﬠבוּר זֹאת יְ ַשׁלַּ ח ָבּם ֱאל ִֹהים ַמ ְשׂאוֹת ָשׁוְ א ַוּמ ִ
ְל ַמ ַﬠן יַ ֲא ִמינוּ ַבּ ָשּׁ ֶקר׃

2
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ל־דּ ְב ֵרי ֱא ֶמת
ל־אלֶּ ה ֲא ֶשׁר לֹא ָשׁעוּ ֶא ִ
ְ 12ויֶ ְא ְשׁמוּ ָכּ ֵ
ְו ַא ֲח ֵרי ָאוֶ ן לִּ ָבּם ה ֵֹל׃
 13וַ ֲאנַ ְחנוּ ַא ִחים נָ כוֹן ִל ֵבּנוּ ְלהוֹדוֹת ֵלאל ִֹהים ָתּ ִמיד
אשׁית ָבּ ַחר ָבּ ֶכם ֱאל ִֹהים וַ יְ ִהי
ֲﬠ ֵל ֶיכם ְבּ ִח ֵירי ֲאדֹנֵ ינוּ ִכּי ֵמ ֵר ִ
רוּח וֶ ֱאמוּנַ ְת ֶכם
ישׁוּﬠה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ֶתּם ָבּ ַ
ָל ֶכם ִל ָ
ֱא ֶמת׃
שׂר ֵתנוּ ָל ֵתת
ל־פּי ְבּ ָ
ל־אלֶּ ה ַﬠ ִ
ְ 14והוּא ָק ָרא ֶא ְת ֶכם ְל ָכ ֵ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָל ֶכם ֵח ֶלק ִבּ ְכבוֹד יֵ ַ
ְ 15ו ַﬠ ָתּה ַא ַחי ִﬠ ְמדוּ ָה ֵכן ְו ַה ֲחזִ יקוּ ַבלֶּ ַקח ַהנָּ תוּן ָל ֶכם
ל־פּי ִאגַּ ְר ֵתּנוּ׃
ל־דּ ְב ֵרי ִפינוּ אוֹ ַﬠ ִ
ַﬠ ִ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ ְו ָא ִבינוּ ֱאל ֵֹהינוּ ֲא ֶשׁר ָא ַהב
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 16ויֵ ַ
טוֹבה׃
י־ﬠד וְ ִת ְקוָ ה ָ
א ָֹתנוּ ְוּב ַח ְסדּוֹ נָ ַתן ָלנוּ נ ַֹחם ֲﬠ ֵד ַ
ל־מ ֲﬠ ֶשׂה טוֹב
ת־ל ְבּ ֶכם ִויכוֹנֵ ן א ָֹתם ְבּ ָכ ַ
 17הוּא יְ נַ ֵחם ֶא ִ
ל־דּ ָבר׃
ְוּב ָכ ָ

3

סוֹף ָדּ ָבר ַא ַחי ִה ְת ַפּ ְללוּ ָﬠ ֵלינוּ ְוּד ַבר יְ הוָֹה יָ רוּץ וְ נֶ ְא ָדּר
ַכּ ֲא ֶשׁר נֶ ְא ָדּר הוּא ָבּ ֶכם׃
יטה ִמ ְמּ ֵתי ָאוֶ ן ְו ַאנְ ֵשׁי ֶר ַשׁע ִכּי לֹא
ְ 2ו ָלנוּ ִת ְהיֶ ה ְפ ֵל ָ
ל־אנָ ִשׁים ֱאמוּנָ ה ָבם׃
ָכ ֲ
יִשׁ ָמ ְר ֶכם
עוֹדד ֶא ְת ֶכם ְו ְ
ַ 3אֲ אדֹנֵ ינוּ נֶ ֱא ָמן הוּא ֲא ֶשׁר יְ ֵ
ן־ה ָרע׃
ִמ ָ
 4וַ ֲאנַ ְחנוּ ָסמוִּ ל ֵבּנוּ ַבּ ֲאדוֹנֵ ינוּ ִכּי־ע ִֹשׂים ַא ֶתּם ְכּ ִמ ְצוָ ֵתנוּ
ְו ֵכן ַתּ ֲﬠשׂוּ ַבּיָּ ִמים ַה ָבּ ִאים׃
הוֹחיל
וּל ִ
ת־אל ֵֹה ֶכם ְ
ת־ל ְבּ ֶכם ְל ַא ֲה ָבה ֶא ֱ
 5וַ ֲאדֹנֵ ינוּ יַ ֶטּה ֶא ִ
יח ֶכם׃
ִל ְמ ִשׁ ֲ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
 6וַ ֲאנַ ְחנוּ ְמ ַצוִּ ים ֶא ְת ֶכם ַא ֵחינוּ ְבּ ֵשׁם יֵ ַ
ל־אח ַההֹלֵ ְ בּ ֶד ֶרִ ﬠ ֵקּשׁ ְולֹא ְל ִפי ַה ַקּ ָבּלָ ה
ְל ִה ָבּ ֵדל ִמ ָכּ ָ
ֲא ֶשׁר ִק ֵבּל ִמ ֶמּנּוּ׃

3:7—3:18
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בוֹתינוּ ִכּי
ֲ 7הלֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם ֵאת ֲא ֶשׁר ֲﬠ ֵל ֶיכם ָל ֶל ֶכת ְבּ ִﬠ ְקּ ֵ
לוֹתם ָה ַל ְכנוּ ִל ְפנֵ ֶיכם׃
לֹא ִכנְ לוֹזִ ים ְבּ ַמ ְﬠגְּ ָ
ם־בּ ָﬠ ָמל ִוּב ְת ָל ָאה
ְ 8ו ֶל ֶחם ִאישׁ לֹא ָא ַכ ְלנוּ ִחנָּ ם ִכּי ִא ְ
ל־אישׁ ִמ ֶכּם ָלט ַֹרח׃
יוֹמם ְל ִב ְל ִתּי נִ ְהיֶ ה ַﬠ ִ
ַליְ ָלה ְו ָ
מוֹפת ָל ֶכם
ם־ל ְהיוֹת ְל ֵ
ין־צ ָד ָקה ָלנוּ ִכּי ִא ִ
 9לֹא ֵמ ֲא ֶשׁר ֵא ְ
בוֹתינוּ׃
ְבּנַ ְפ ֵשׁנוּ ֲא ֶשׁר ֵתּ ְלכוּ ְבּ ִﬠ ְקּ ֵ
יוֹתנוּ ִﬠ ָמּ ֶכם ִצוִּ ינוּ ֶא ְת ֶכם ֵלאמֹר ִאם ָמ ֵאן
ם־בּ ְה ֵ
ִ 10כּי גַּ ִ
ֹאכל׃
ם־אכוֹל לֹא י ֵ
אכה גַ ָ
יְ ָמ ֵאן ִאישׁ ַל ֲﬠשׂוֹת ִבּ ְמ ָל ָ
ִ 11כּי ָשׁ ַמ ְﬠנוּ ִכּי־יֵ שׁ ָבּ ֶכם ֲאנָ ִשׁים ְמ ַﬠ ְקּ ֵשׁי ֶד ֶרֲ א ֶשׁר לֹא
אכה ִכּי ִאם־יִיגְ עוּ ְב ֵדי ִריק׃
יִיגְ עוּ ְב ֵדי ְמ ָל ָ
ת־אנָ ִשׁים ָכּ ֵאלֶּ ה ֲאנַ ְחנוּ ְמ ַצוִּ ים ְוּמ ַב ְק ִשׁים ֵמ ֶהם ִל ְפנֵ י
ְ 12ו ֶא ֲ
אכ ָתּם ְו ֶל ֱאכֹל
יח ֲאדֹנֵ ינוּ לַ ֲﬠשׂוֹת ְבּנַ ַחת ְמ ַל ְ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יֵ ַ
יהם׃
יﬠ ַכּ ֵפּ ֶ
ת־ל ְח ָמם ִמיגִ ַ
ֶא ַ
שׂת ֶכם טוֹב׃
ל־תּ ְהיוּ ֲﬠיֵ ִפים ַבּ ֲﬠ ְ
ְ 13ו ַא ֶתּם ֶא ָחי ַא ִ
ת־דּ ָב ֵרנוּ ָבּ ִאגֶּ ֶרת ַהזֹּאת ַה ְתווּ
ֹא־יִשׁ ַמע ֶא ְ
ְ 14ו ִאישׁ ֲא ֶשׁר ל ְ
אֹתוֹ ְל ָבד ְולֹא ִת ְת ָﬠ ְרבוּ ְב ֶח ְב ָרתוֹ ְל ַמ ַﬠן יֵ בוֹשׁ׃
תּוֹכיחוּן אֹתוֹ ְכּ ָאח׃
ם־הוֹכ ַח ִ
ֵ
ל־תּ ְח ְשׁ ֻבהוּ ְלאֹיֵ ב ִכּי ִא
ְ 15ו ַא ַ
 16וַ ֲאדוֹן ַה ָשּׁלוֹם הוּא ֵיִתּן לָ ֶכם ָשׁלוֹם ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ִתּ ְפנוּ
ם־כּלְּ ֶכם׃
ל־היָּ ִמים וַ ֲאדֹנֵ ינוּ יְ ִהי ִﬠ ֻ
ָכּ ַ
 17זֹאת ְשׁ ֵא ַלת ָשׁלוֹם ִבּ ְכ ָתב יָ ִדי ֲאנִ י פוֹלוֹס ֲא ֶשׁר הוּא
רוֹתי ָכּזֶ ה ֲאנִ י כ ֵֹתב׃
ל־אגְּ ַ
ְלאוֹת ְבּ ָכ ִ
ם־כּלְּ ֶכם ָא ֵמן׃
יח ֲאדֹנֵ ינוּ ִﬠ ֻ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶ 18ח ֶסד יֵ ַ
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1:1—1:10

ימוֹתיּוֹס א
ל־ט ִ
ֶא ִ
ל־פּי ְד ַבר ָה ֱאל ִֹהים
יח ַﬠ ִ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח יֵ ַ
פּוֹלוֹס ְשׁלִ ַ
יח ִתּ ְקוָ ֵתנוּ׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־פּי ָה ָאדוֹן יֵ ַ
יﬠנוּ ְו ַﬠ ִ
מוֹשׁ ֵ
ִ
ימוֹתיּוֹס ְבּנִ י ְכּ ֵבן ֵמ ֲח ָל ַצי ִמ ְמּקוֹר ֱאמוּנָ ה ֶח ֶסד
ל־ט ִ
ֶ 2א ִ
שׁוּﬠ
ַר ֲח ִמים ְו ָשׁלוֹם ְלֵ מ ֵאת ֱאל ִֹהים ָא ִבינוּ ֵוּמ ֵאת יֵ ַ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 3בּ ֶל ְכ ִתּי ְל ַמ ְקדּוֹנְ יָ א ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּי לָ ֶשׁ ֶבת ְבּ ֶא ְפסוֹס ְל ַצוֹּת
תּוֹרה נָ ְכ ִריָּ ה׃
ל־אנָ ִשׁים ֲא ָח ִדים ְל ִב ְל ִתּי יוֹרוּ ָ
ַﬠ ֲ
תוֹלדוֹת ַהדֹּרוֹת ִח ְשּׁבֹנוֹת
ְ 4ולֹא ְיִת ַﬠ ְסּקוּ ְב ִד ְב ֵרי ַאגָּ ָדה ְוּב ְ
ית־אל ִֹהים
ין־קץ ַהנּ ְֹתנִ ים יָ ַדיִם ְל ִה ְתוַ ֵכּ ַח ְולֹא ְל ַחזֵּ ק ֵבּ ֱ
ְל ֵא ֵ
ָבּ ֱאמוּנָ ה׃
רוּח
תּוֹרה ִהיא ַא ֲה ָבה ְבּ ֵלב ָטהוֹר ְבּ ַ
י־ת ְכ ִלית ִמ ְצוַ ת ַה ָ
ִ 5כּ ַ
ל־סיג׃
נָ כוֹן ֶוּב ֱאמוּנָ ה נְ ִקיָּ ה ִמ ָכּ ִ
ַ 6א יֵ שׁ ֲא ֶשׁר נָ טוּ ִמנִּ י־א ַֹרח וַ יֵּ ְלכוּ ַא ֲח ֵרי ֶה ָה ֶבל׃
תּוֹרה ְולֹא־יָ ִבינוּ ֵאת ֲא ֶשׁר
מוֹרים ַבּ ָ
ְ 7יִת ַא ְמּרוּ ִל ְהיוֹת ִ
ת־ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָﬠ ָליו יַ ְחלֹטוּן׃
יְ ַד ֵבּרוּן ְולֹא ֶא ַ
טוֹבה ִהיא ִאם־יֵ ֵלָ ה ָא ָדם
ָ
תּוֹרה יָ ַד ְﬠנוּ ִכּי
ֵ 8הן ַה ָ
יה ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט׃
ִבּנְ ִתיב ֶֹת ָ
ם־ל ְבנֵ י
תוֹרה נְ תוּנָ ה לֹא ְל ַאנְ ֵשׁי ֶצ ֶדק ִכּי ִא ִ
ְ 9והוּא יָ ִבין ִכּי ָ
תוֹﬠ ָבה וּנְ ָבלָ ה ַמ ֵכּי
פּשׁ ִﬠים ְו ַח ָטּ ִאים ע ֵֹשׂי ֵ
ְב ִליַּ ַﬠל מ ְֹר ִדים ְ
ָאב ְו ֵאם אוֹ ְמ ַר ְצּ ִחים׃
 10נ ֲֹא ִפים ְושׁ ְֹכ ִבים ֶאת־זָ ָכר גֹּנְ ֵבי נֶ ֶפשׁ ָבּנִ ים ֶכּ ָח ִשׁים
תוֹרת
מוֹהם ַמ ְמ ִרים ְבּ ַ
ְונִ ְשׁ ָבּ ִﬠים ַל ָשּׁ ֶקר ְועוֹד ֲא ֵח ִרים ְכּ ֶ
ַחיִּ ים׃

1
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שׁרת ְכּבוֹד ָה ֱאל ִֹהים ָבּרוּ הוּא ֲא ֶשׁר ִה ְפ ִקיד
ְ 11כּ ִפי ְבּ ַ
ְבּיָ ִדי׃
יח ֲאדֹנֵ ינוּ ַה ְמ ַאזְּ ֵרנִ י ַחיִל ֶא ֵתּן ְתּ ִהלָּ ה ִכּי
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
וּליֵ ַ
ְ 12
ת־ל ָב ִבי נֶ ֱא ָמן ְל ָפנָ יו וַ יַּ ְק ֵרב א ִֹתי לְ ָשׁ ְרתוֹ׃
ָמ ָצא ֶא ְ
יִיתי ְל ָפנִ ים ְמ ַר ֵדּף ְוּמ ַח ֵבּל ַא
ָ 13אנ ִֹכי ֲא ֶשׁר ְמגַ ֵדּף ָה ִ
י־אמוּנָ ה׃
ֻר ַח ְמ ִתּי ִכּי ָﬠ ִשׂ ִיתי ִב ְשׁגָ גָ ה ִבּ ְב ִל ֱ
ד־מאֹד וֶ ֱאמוּנָ ה ְו ַא ֲה ָבה
 14וַ יִּגְ ַדּל ֶח ֶסד ֲאדֹנֵ ינוּ ָﬠ ַלי ַﬠ ְ
יחנוּ׃
שׁוּﬠ ְמ ִשׁ ֵ
ְבּיֵ ַ
יח
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־א ָדם ְל ַק ְבּלוֹ ִכּי יֵ ַ
ֱ 15א ֶמת ַה ָדּ ָבר ְויָ ֲא ָתה לְ ָכ ָ
ת־ה ַח ָטּ ִאים ְו ָאנ ִֹכי ָהרֹאשׁ ָל ֶהם׃
יﬠ ֶא ַ
הוֹשׁ ַ
ל־ה ָא ֶרץ ְל ִ
ָבּא ֶא ָ
יח
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַ 16וּב ֲﬠבוּר זֹאת ֻר ַח ְמ ִתּי ְל ַמ ַﬠן יְגַ לֶּ ה ִבּי יֵ ַ
מוֹפת ַל ָבּ ִאים ַא ֲח ַרי
ת־כּל־א ֶֹר רוּחוֹ ִל ְהיוֹת ְל ֵ
ִראשֹׁנָ ה ֶא ָ
עוֹלם׃
ֲא ֶשׁר יַ ֲא ִמינוּ בוֹ ְל ַחיֵּ י ָ
שׁוּרנּוּ הוּא
עוֹלם שׁ ֵֹכן ַﬠד ֲא ֶשׁר ַﬠיִן לֹא ְת ֶ
וּל ֶמ ֶלָ 
ְ 17
עוֹלם
ֱאל ִֹהים ֶא ָחד ְו ֶה ָח ָכם ְל ַבדוֹ לוֹ ַהגְּ ֻדלָּ ה וְ ַה ִתּ ְפ ֶא ֶרת ֵמ ָה ָ
עוֹלם ָא ֵמן׃
ד־ה ָ
ְו ַﬠ ָ
ימוֹתיּוֹס ְבּנִ י
ת־ה ִמּ ְצוָ ה ַהזֹּאת ֲאנִ י ְמ ַצוְּ ַ היּוֹם ִט ִ
ֶ 18א ַ
יהן ִתּלָּ ֵחם
ל־פּ ֶ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ְבּרוּ ָﬠ ֶליַ הנְּ בוּאוֹת ֵמ ָאז ֲא ֶשׁר ַﬠ ִ
ִמ ְל ֶח ֶמת ֶצ ֶדק׃
רוּח נָ כוֹן ְולֹא ַכ ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר
ִ 19כּי ַת ֲחזִ יק ֶבּ ֱאמוּנָ ה ְוּב ַ
רוּח ַא ֶח ֶרת ִא ָתּם וָ ֳאנִ יַּ ת ֱאמוּנָ ָתם נִ ְשׁ ְבּ ָרה׃
ָהיְ ָתה ַ
הוּמנִ יּוֹס וַ ֲא ֶל ְכ ַסנְ ְדּרוֹס ֲא ֶשׁר ִה ְסגַּ ְר ִתּים ְבּיַ ד
ְ
ֵ 20וּמ ֶהם
ַה ָשּׂ ָטן ְל ַמ ַﬠן יִוָּ ְסרוּ ְולֹא יְ גַ ְדּפוּ עוֹד׃

2

ל־דּ ָבר ְל ַה ְﬠ ִתּיר ִרנָּ ה
ְוזֹאת ֲאנִ י ד ֵֹרשׁ ִמ ְמִּ ל ְפנֵ י ָכ ָ
י־א ָדם׃
ל־בּנֵ ָ
תוֹדה ְבּ ַﬠד ָכּ ְ
ְוּת ִפלָּ ה ְתּ ִחנָּ ה ְו ָ
ל־שׁ ְכ ָמם ְל ַמ ַﬠן
ל־א ֶשׁר ִמ ְשׂ ָרה ַﬠ ִ
ְ 2בּ ַﬠד ַמ ְל ֵכי ֶא ֶרץ ְו ָכ ֲ
יִשׁ ַרת ֵל ָבב׃
נוּחה ְו ַשׁ ְלוָ ה ְבּ ְיִר ַאת ֱאל ִֹהים ְוּב ְ
נִ ְחיֶ ה ַחיֵּ י ְמ ָ
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יﬠנוּ׃
מוֹשׁ ֵ
וּל ָרצוֹן ְבּ ֵﬠינֵ י ֱאל ִֹהים ִ
 3טוֹב ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ְ
יִל ְמדוּ ָל ַד ַﬠת
י־א ָדם ְו ְ
ל־בּנֵ ָ
ֲ 4א ֶשׁר ָחפֹץ יַ ְחפֹּץ ִכּי יִוָּ ְשׁעוּ ָכ ְ
ת־א ִמתּוֹ׃
ֶא ֲ
ִ 5כּי ֱאל ִֹהים ֶא ָחד הוּא ֵוּמ ִליץ ֶא ָחד ֵבּין ֱאל ִֹהים ֵוּבין
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲאנָ ִשׁים הוּא ָה ִאישׁ יֵ ַ
ל־בּנֵ י ָא ָדם ְו ֵﬠדוּת זוּ
ֲ 6א ֶשׁר נָ ַתן ֶאת־נַ ְפשׁוֹ כּ ֶֹפר ְבּ ַﬠד ָכּ ְ
יﬠ ְל ֵﬠת ְמצֹא׃
ָﬠ ֵלינוּ ְל ַה ְשׁ ִמ ַ
וּמוֹרה ֱא ֶמת
ֶ
יח
יוֹת־להּ ְל ַמגִּ יד ְו ָשׁ ִל ַ
ָ
אתי ִל ְה
 7וַ ֲאנִ י נִ ְק ֵר ִ
יח ְולֹא ֶשׁ ֶקר ִמלָּ י׃
וֶ ֱאמוּנָ ה ַלגּוֹיִם ֵהן ֱא ֶמת ֲא ַד ֵבּ ָרה ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ל־מקוֹם
ְ 8ו ָל ֵכן ִהנְ נִ י ְמ ַב ֵקּשׁ ִכּי ָה ֲאנָ ִשׁים ְיִת ַפּלְּ לוּ ְב ָכ ָ
י־כ ַﬠס ָוּמדוֹן׃
יהם ק ֶֹדשׁ ִבּ ְב ִל ַ
יִשׂאוּ יְ ֵד ֶ
ְו ְ
לוֹת־חן ָה ְר ֻאיּוֹת ָל ֶהן
ֵ
ם־הנָּ ִשׁים ִתּ ְל ַבּ ְשׁנָ ה ִשׂ ְמ
ְ 9וּכמוֹ ֵכן גַּ ַ
ֹאשׁן ְולֹא ְבזָ ָהב
בשׁת ָפּנִ ים ְוּבטוּב ָט ַﬠם לֹא ְב ְח ְלפוֹת ר ָ
ְבּ ֶ
וּפנִ ינִ ים ְולֹא ְב ַמ ְח ָלצוֹת יְ ָקרוֹת׃
ְ
טוֹבים ַכּ ֲא ֶשׁר נָ כוֹן ַלנָּ ִשׁים ֲא ֶשׁר
ם־בּ ַמ ֲﬠ ִשׂים ִ
ִ 10כּי ִא ְ
ְבּ ְיִר ַאת ֱאל ִֹהים ֶח ְפ ָצן׃
ָ 11ה ִא ָשּׁה ִתּ ְל ַמד ְבּ ַה ְשׁ ֵקט ְונַ ְפ ָשׁהּ ָכּ ִליל ִתּ ָכּנֵ ַﬠ׃
ל־ה ִאישׁ ִכּי
ְ 12ו ֵאינֶ נִּ י נ ֵֹתן ָל ִא ָשּׁה ְל ַל ֵמּד ְולֹא ְל ִה ְשׂ ָתּ ֵרר ַﬠ ָ
ם־ה ֲח ֵרשׁ ַתּ ֲח ִרישׁ׃
ִא ַ
י־כן ַחוָּ ה׃
נוֹצר ִראשֹׁנָ ה ְו ַא ֲח ֵר ֵ
ִ 13כּי ָא ָדם ַ
ם־ה ִא ָשּׁה ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמ ָﬠה ִד ְב ֵרי
ְ 14ו ָא ָדם לֹא נִ ְפ ָתּה ִכּי ִא ָ
ַה ְמ ַפ ֶתּה ָﬠ ְב ָרה ְבּ ִרית׃
נוּﬠה ִהיא
שׁוּﬠה ַב ָבּנִ ים ֲא ֶשׁר ֵתּ ֵלד ִאם ְצ ָ
שׁ־להּ ְתּ ָ
ַ 15א יֶ ָ
יטיב ָל ֶכת׃
ְוּב ַמ ְﬠגְּ ֵלי ֱאמוּנָ ה ְו ַא ֲה ָבה ְוּב ֶד ֶרַ הקּ ֶֹדשׁ ֵתּ ִ

3

ֵהן ְדּ ַבר ֱא ֶמת הוּא ִאישׁ ִכּי־יְ ַב ֵקּשׁ ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת רֹאשׁ
ָה ֵﬠ ָדה ְמ ַב ֵקּשׁ טוֹב׃

3:2—3:15
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ל־א ָשּׁה
יִהיֶ ה ְבּלֹא ֶשׁ ֶמץ ָדּ ָבר ַבּ ַﬠ ִ
ַ 2א רֹאשׁ ָה ֵﬠ ָדה ָתּ ִמים ְ
ַא ַחת ָשׂם ֶדּ ֶר נְ בוֹן ָדּ ָבר ְו ָרצוּי ִל ְבנֵ י ָא ָדם ְדּלָ ָתיו לְ א ֵֹר ַח
ְיִפ ַתּח ְו ִאישׁ ַמ ְשׂ ִכּיל ְל ַל ֵמּד׃
 3לֹא שׁ ֶֹתה ִשׁכּוֹר ְולֹא ַב ַﬠל ַמ ֲה ֻלמּוֹת וַ ֲא ֶשׁר לֹא נָ ָשׂא
זוּלתוֹ ר ֵֹדף ָשׁלוֹם
ְל ֶב ַצע נִ ְבזֶ ה נַ ְפשׁוֹ ִכּי ִאם־ע ֶֹשׂה ְרצוֹן ָ
וּמ ֵֹאס ְבּ ֶב ַצע ָכּ ֶסף׃
וּמוֹראוֹ
ָ
שׁרר ְבּ ֵביתוֹ ָוּבנָ יו נִ ְכנָ ִﬠים לְ ָפנָ יו
ְ 4וגַ ם הוּא ֵ
יהם׃
ֲﬠ ֵל ֶ
שׁרר ְבּ ֵביתוֹ ֵא ָיכה יְ ַכ ְל ֵכּל
ִ 5כּי ִאם־לֹא יֵ ַדע ִאישׁ ִל ְהיוֹת ֵ
ת־ﬠ ַדת ֱאל ִֹהים׃
ֶא ֲ
יﬠנּוּ
ַ 6אף לֹא ַת ְל ִמיד ָח ָדשׁ ֶפּן־יָ רוּם ְל ָבבוֹ ְו ַה ַמּ ְשׂ ִטין יַ ְר ִשׁ ֶ
ַבּ ִדּין׃
ם־שׁם טוֹב נָ חוּץ לוֹ ִמ ִפּי ָהע ְֹמ ִדים ִמחוּץ ְל ִב ְל ִתּי יְ ִהי
ְ 7וגַ ֵ
וּל ִב ְל ִתּי יִפֹּל ְבּ ַפח ַה ַמּ ְשׂ ִטין׃
ָלבוּז ְ
יִהיוּ לֹא ד ְֹב ִרים ְבּלֵ ב וָ ֵלב לֹא
ְ 8ו ֵכן ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים ְמ ֻכ ָבּ ִדים ְ
ס ְֹב ֵאי יַ יִן ְולֹא נ ִֹטים ַא ֲח ֵרי ַה ָבּ ַצע׃
 9נ ְֹצ ִרים סוֹד ָה ֱאמוּנָ ה ְבּ ֵלב ָטהוֹר׃
ם־הם ָיִבּ ֲחנוּ ָב ִראשֹׁנָ ה ְו ִאם ֶשׁ ֶמץ ָדּ ָבר לֹא נִ ְמ ָצא ָבם
ְ 10וגַ ֵ
יִק ְרבוּ ְל ָשׁ ֵרת׃
ְ
צוֹפיּוֹת
ִ
ם־הנָּ ִשׁים ְכּבוּדוֹת ִתּ ְהיֶ ינָ ה
ְ 11וּכמוֹ ֵכן גַּ ַ
שׁטנוֹת ִבּ ְלשׁוֹנָ ן׃
יהן ְונֶ ֱא ָמנוֹת ַבּכֹּל ְולֹא ְ
יכוֹת ֶ
ֲה ִל ֵ
יהם
יִהיוּ ַה ְמ ַכ ְל ְכּ ִלים ְבּנֵ ֶ
ְ 12ו ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים ַבּ ֲﬠ ֵלי ִא ָשּׁה ַא ַחת ְ
יהם ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט׃
ָוּב ֵתּ ֶ
יִקנוּ ָל ֶהם ַמ ֲﬠלָ ה ָר ָמה
ִ 13כּי ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר יְ ָשׁ ְרתוּן ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט ְ
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ר־ﬠז ֶבּ ֱאמוּנָ ה ְבּיֵ ַ
ְויֶ ֶת ָ
תוֹח ְל ִתּי ִכּי ָא ִחישׁ ָלבוֹא ֵא ֶלי׃
ָ 14כּזֹאת ָכּ ַת ְב ִתּי ְלְ בּ ַ
ם־א ַחר ִמבּוֹא ֵתּ ַדע ָבּזֹאת ֵאיְ ל ִה ְת ַהלֵּ ְ בּ ֵבית
ְ 15ו ִא ֵ
יסוֹדהּ׃
ֱאל ִֹהים ֲהלֹא ִהיא ֲﬠ ַדת ֵאל ַחי ַﬠמּוּד ָה ֱא ֶמת ִו ָ
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ָ 16א ְמנָ ם גָּ דוֹל סוֹד ַה ֲח ִסידוּת ֱאל ִֹהים נִ גְ ָלה ַב ָבּ ָשׂר
רוּח ַמ ְל ָא ִכים ָראוּ ָפנָ יו ְוגוֹיִם ִה ְת ַבּ ְשּׂרוּ
ְו ִצ ְד ָקתוֹ נִ גְ ְל ָתה ָב ַ
שׁוּﬠתוֹ ֱאמוּנָ תוֹ ָמ ְל ָאה ֵת ֵבל וַ יַּ ַﬠל ַל ָמּרוֹם ְבּ ָכבוֹד׃
יְ ָ
י־ב ֵאר ִכּי ְב ַא ֲח ִרית ַהיָּ ִמים ְיִתעוּ ֲאנָ ִשׁים
רוּח יַ גִּ יד ֵדּ ָ
ְו ָה ַ
ֵמ ָא ְרחוֹת ֱאמוּנָ ה ְויִזְ נוּ ַא ֲח ֵרי רוּחוֹת ְמ ַת ְﬠ ְתּ ִﬠים
ְותוֹרֹת ַה ֵשּׁ ִדים׃
ַ 2ﬠל־יְ ֵדי ַמ ִטּ ֵיפי ָכזָ ב ְו ִשׂ ְפ ֵתי ֲחנֵ ִפים ֲא ֶשׁר ִל ָבּם ָק ֶשׁה
ְכּנִ ְכוֶ ה ְבּ ַב ְרזֶ ל ל ֵֹהט׃
ֵ 3אלֶּ ה ֵהם ֲא ֶשׁר לֹא ְיִתּנוּ ָל ַק ַחת ִא ָשּׁה ַוּמ ֲא ָכלִ ים שׁוֹנִ ים
תוֹדה ְל ַאנְ ֵשׁי ֱאמוּנָ ה
יַ ְר ִחיקוּן ֲא ֶשׁר נָ ַתן ֱאל ִֹהים ֶל ֱאכֹל ְבּ ָ
ְוי ְֹד ֵﬠי ֱא ֶמת׃
אוּמה
ִ 4כּי כֹל ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה ֱאל ִֹהים טוֹב הוּא ְו ֵאין ִפּגּוּל ְמ ָ
תוֹדה יֵ ָא ֵכל׃
ם־בּ ָ
ִא ְ
י־אל ִוּב ְר ָכתוֹ׃
ִ 5כּי ְיִת ַק ֵדּשׁ ְבּ ִא ְמ ֵר ֵ
ם־תּ ִשׂים ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ִל ְפנֵ י ָה ַא ִחים ְמ ָשׁ ֵרת טוֹב
ִ 6א ָ
תוֹרה
י־א ְרחוֹת ֱאמוּנָ ה ְו ָ
יחנוּ וְ ָאמוּן ֲﬠ ֵל ָ
שׁוּﬠ ְמ ִשׁ ֵ
ִתּ ְהיֶ ה ְליֵ ַ
יה׃
יְ ָשׁ ָרה ֲא ֶשׁר ָדּ ְב ָקה נַ ְפ ְשַׁ א ֲח ֶר ָ
ַ 7אַ ה ְר ֵחק ֵמ ַאגָּ דוֹת ָסרוֹת ַט ַﬠם ְכּ ִשׂיחוֹת נָ ִשׁים זְ ֵקנוֹת
וַ ֲחנְֹ לנַ ְפ ְשִׁ בּ ְפ ֻﬠלּוֹת ְיִר ַאת ֱאל ִֹהים׃
ִ 8כּי ִבּ ְפ ֻﬠלּוֹת ַהגּוּף ִתּ ְשׂ ַתּ ֵכּר ְמ ַﬠט ִמזְ ָﬠר וְ ְיִר ַאת ֱאל ִֹהים
עוֹלם
וּשׂ ָכ ָרהּ ִא ָתּהּ ַחיֵּ י ָה ָ
ל־א ֶשׁר ִתּ ְפנֶ ה ְ
הוֹﬠיל ְלְ בּ ָכ ֲ
ְל ִ
עוֹלם ַה ָבּא׃
ַהזֶּ ה ְו ַחיֵּ י ָה ָ
ל־א ָדם ְל ַק ְבּלוֹ׃
ְ 9ו ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ֱא ֶמת הוּא ְויָ ֲא ָתה ְל ָכ ָ
י־שׂ ְמנוּ
ַ 10וּב ֲﬠבוּר ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ָﬠ ַמ ְלנוּ ְויָ גַ ְﬠנוּ יַ ַﬠן ִכּ ַ
ל־א ָדם ְו ַﬠל־יֶ ֶתר ַל ַמּ ֲא ִמינִ ים
יﬠ ְל ָכ ָ
מּוֹשׁ ַ
ל־חי ַמ ְח ֵסנוּ ַה ִ
ְב ֵא ַ
בּוֹ׃
ְ 11ו ַא ָתּה ְתּ ַצוֶּ ה ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ְוּת ַל ֵמּד א ָֹתם׃
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עוֹד נָ ַﬠר ַרק ֱהיֵ ה ַל ַמּ ֲא ִמינִ ים
ַ 12אל־יָ בוּז ְלִ אישׁ ֵלאמֹר ְ
רוּח ְבּ ֱאמוּנָ ֶתְ וּבבֹר
מוֹפת ִבּ ְד ָב ֶריְ בּ ַמ ֲﬠ ֶשׂיְ בּ ַא ֲה ָב ְתְ בּ ַ
ְל ֵ
ְל ָב ֶב׃
מוּס ְר
ָ
יﬠ
ְ 13ו ָשׁ ַמ ְר ָתּ ַל ֲהגוֹת ִבּ ְס ָפ ִרים ָתּ ִמיד ְל ַה ְשׁ ִמ ַ
ְו ִל ְק ֲחַ ﬠד־בּ ִֹאי ֵא ֶלי׃
ל־תּ ֶרף יָ ֶדיִ מ ַמּ ַתּת ָשׁ ַמיִם ֲא ֶשׁר נִ ְתּנָ ה לְ ִ בּ ְד ַבר
ַ 14א ֶ
יהם ָﬠ ֶלי׃
בוּאה ַכּ ֲא ֶשׁר ָס ְמכוּ ַהזְּ ֵקנִ ים ֶאת־יְ ֵד ֶ
נְ ָ
ל־א ָדם
ל־הגְ יוֹנְ ַ וּמ ְﬠיָ נֶ יַ בּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ְו ָכ ָ
ִ 15שׁ ָיתה ָכּ ֶ
יֶ ֱחזֶ ה ְבַּ כּ ֲא ֶשׁר ַתּ ֲﬠ ֶלה ַמ ְﬠלָ ה ָמ ְﬠ ָלה׃
ת־דּ ְב ֵרי ַהתּוֹרֹת ְו ִשׁוִּ ָית א ָֹתם
ְ 16שׁמוֹר ֶאת־נַ ְפ ְשְׁ ו ֶא ִ
ם־את־נַ ְפ ְשְׁ וגַ ם ֶאת־נֶ ֶפשׁ
ְלנֶ גְ ְדָּ ת ִמיד ְו ִאם ֵכּן ַתּ ֲﬠ ֶשׂה גַּ ֶ
יﬠ׃
תּוֹשׁ ַ
שׁ ְֹמ ֶﬠיִ 

5

ת־ה ְצּ ִﬠ ִירים
ם־כּ ָאב ַתּזְ ִה ֶירנּוּ ְו ֶא ַ
ל־תּגְ ַﬠר ְבּזָ ֵקן ִכּי ִא ְ
ַא ִ
ְכּ ַא ִחים׃
ת־ה ְצּ ִﬠירוֹת ַכּ ֲא ָחיוֹת ְבּ ַמ ֲח ָשׁ ָבה
ת־הזְּ ֵקנוֹת ְכּ ִאמּוֹת ְו ֶא ַ
ֶ 2א ַ
ֻכּלָּ הּ זַ ָכּה׃
ת־ה ַא ְל ָמנוֹת ֲא ֶשׁר ֵהנָּ ה ַא ְל ָמנוֹת נְ כֹחוֹת׃
ַ 3כּ ֵבּד ֶא ָ
אוֹ־בנֵ י ָבנִ ים ִראשֹׁנִ ים ֵהם
ְ
י־יִהיוּ ָבנִ ים ְל ַא ְל ָמנָ ה
ְ 4ו ִכ ְ
וּל ָה ִשׁיב גְּ מוּל
מוֹל ְד ָתּם ְ
ַ
ם־בּית
ִל ְלמֹד ַל ֲﬠשׂוֹת ֶח ֶסד ִﬠ ֵ
יהם ִכּי ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה טוֹב הוּא ְו ָרצוּי ִל ְפנֵ י ֱאל ֵֹהינוּ׃
ְלי ְֹל ֵד ֶ
מוּדה נְ כ ָֹחה ֲהלֹא ִהיא ֲא ֶשׁר ָתּ ִשׂים
ָ 5א ֵכן ַא ְל ָמנָ ה גַ ְל ָ
ֵבּאל ִֹהים ִמ ְב ַט ָחהּ ְו ִת ְת ַפּלֵּ ל ָתּ ִמיד ְתּ ִפלּוֹת ְו ַת ֲחנוּנִ ים ַליְ לָ ה
וָ יוֹם׃
יה׃
ַ 6אָ הר ֶֹד ֶפת ַחיֵּ י ְב ָשׂ ִרים ֵמ ָתה ִהיא ְבּ ַחיֶּ ָ
ְ 7ו ַא ָתּה ְתּ ַצוֶּ ה ָכ ֵאלֶּ ה ְל ִב ְל ִתּי ָיִמּ ֵצא ָב ֵהן ֶשׁ ֶמץ ָדּ ָבר׃
ִ 8וּמי הוּא ֲא ֶשׁר לֹא יְ ַכ ְל ֵכּל ְקר ָֹביו ְוגַ ם ִמ ְבּנֵ י ֵביתוֹ ְיִת ַﬠלָּ ם
הוּא בֹגֵ ד ָבּ ֱאמוּנָ ה ְו ַרע ִמ ְמּ ַכ ֵחשׁ ַבּיהוָֹה׃
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ת־שׁ ִשּׁים
ל־ס ֶפר ַה ָקּ ָהל ִבּ ְל ִתּי ִמ ַבּ ִ
 9לֹא ָתבוֹא ַא ְל ָמנָ ה ַﬠ ֵ
ָשׁנָ ה וָ ָמ ְﬠ ָלה ֲא ֶשׁר ָהיְ ָתה ֵא ֶשׁת ִאישׁ ֶא ָחד׃
טּוֹבים ִכּי גִ ְדּ ָלה ָבנִ ים
יה ַה ִ
ל־מ ֲﬠ ֶשׂ ָ
שׁ־להּ ֵﬠדוּת ַﬠ ַ
ְ 10ויֶ ָ
יאה
הוֹצ ָ
דוֹשׁים וְ ִ
יאה ָבּיִת ִכּי ָר ֲח ָצה ַרגְ ֵלי ַה ְקּ ִ
ְוא ְֹר ִחים ֵה ִב ָ
ל־מ ֲﬠ ֶשׂה טּוֹב׃
יה ְו ִכי ָר ְד ָפה ָכּ ַ
צוּקוֹת ָ
ֶ
נֶ ֶפשׁ נַ ֲﬠנָ ה ִמ ְמּ
ל־תּ ַק ֵבּל ִכּי ַכּ ֲא ֶשׁר ָט ַפשׁ ִל ָבּן
ַ 11אַ א ְל ָמנוֹת ְצ ִﬠירוֹת ַא ְ
ארן ֵכּן ֶתּ ֱח ַשׁק נַ ְפ ָשׁן ְל ִה ָבּ ֵﬠל׃
יח ֵמ ַﬠל ַצוָּ ָ
וּפ ְרקוּ עֹל ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָ
יהן ֵמרֹאשׁ׃
יהן ִכּי ֵה ֵפרוּ ִמ ְב ָטא ְשׂ ָפ ֵת ֶ
ְ 12ו ֵהנָּ ה ֲﬠנָ ן ֲﬠ ֵל ֶ
ְ 13ו ֵהן ֵהנָּ ה ַבּ ֲﬠ ַצ ְל ַתּיִם ִתּ ְלמ ְֹדנָ ה ָלסֹב ִמ ַבּיִת ָל ָביִת
הוֹציא ִד ָבּה
וּל ִ
ֹא־ל ַבד ַבּ ֲﬠ ַצ ְל ַתּיִם ִכּי ִאם־גַּ ם־לְ ַב ֵטּא ֶה ֶבל ְ
ְול ְ
יח ֲא ֶשׁר לֹא טוֹב׃
ְו ִשׂ ַ
ל־כּן ְרצוֹנִ י ִכּי ְת ַב ֵקּ ְשׁנָ ה ַה ְצּ ִﬠירוֹת ְל ִהנָּ ֵשׂא ָל ֶל ֶדת
ְ 14ו ַﬠ ֵ
ל־ה ִליכוֹת ַה ָבּיִת ְולֹא ָל ֵתת תּ ֲֹאנָ ה
ָבּנִ ים ְו ָלשׂוּם ַﬠיִן ַﬠ ֲ
שׂוֹטן ְל ַד ֵבּר ִשׂ ְטנָ ה ָﬠ ֵלינוּ׃
ְל ֵ
ִ 15כּי ֲא ָחדוֹת ְכּ ָבר ָסרוּ ַא ֲח ֵרי ַה ָשּׂ ָטן׃
ת־אמוּנָ ה
ן־אמוּנָ ה אוֹ ַב ֱ
י־ת ְהיֶ ינָ ה ַא ְל ָמנוֹת ְבּ ֵבית ֶבּ ֱ
ִ 16כּ ִ
ל־ﬠ ַדת ֱאל ִֹהים ְל ַמ ַﬠן
ְתּ ַכ ְל ֵכּל ֶא ְת ֶהן ְולֹא ִת ְהיֶ יןָ ְל ַמ ָשּׂא ַﬠ ֲ
יהם ַהנְּ כֹחוֹת׃
נוֹת ֶ
ַתּ ִשּׂיג יָ ָדם ְל ַכ ְל ֵכּל ַא ְל ְמ ֵ
יטב יְ ֻכ ְבּדוּ ְבּ ָכבוֹד ִמ ְשׁנֶ ה
ַ 17הזְּ ֵקנִ ים ַהשּׁ ְֹמ ִרים ִמ ְשׁ ַמ ְר ָתּם ֵה ֵ
ְוי ֵֹתר ֵמ ֶהם ֲא ֶשׁר ֲﬠב ָֹד ָתם ִבּ ְד ַבר ֱאל ִֹהים ְוּב ִל ְקחוֹ׃
ֹא־ת ְחסֹם שׁוֹר ְבּ ִדישׁוֹ ְועוֹד נֶ ֱא ַמר
י־ה ָכּתוּב א ֵֹמר ל ַ
ִ 18כּ ַ
ַהפּ ֵֹﬠל יֵ שׁ ָשׂ ָכר ִל ְפ ֻﬠלָּ תוֹ׃
ל־פּי ְשׁנַ יִם
ם־ﬠ ִ
ַ 19ﬠל־זָ ֵקן לֹא ְת ַק ֵבּל ִשׂ ְטנָ ה ִבּ ְל ִתּי ִא ַ
לשׁה ֵﬠ ִדים׃
אוֹ־שׁ ָ
ְ
יח א ָֹתם ִבּ ְפנֵ י כֹל ְל ַמ ַﬠן
תּוֹכ ַ
הוֹכ ַח ִ
ְ 20ו ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ָח ְטאוּ ֵ
יִיראוּן׃
ם־הם וְ ָ
יִשׁ ְמעוּן גַּ ֵ
ְ
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יח וְ נֶ גֶ ד
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַ 21ה ִﬠד ִֹתי ְבַ היּוֹם נֶ גֶ ד ָה ֱאל ִֹהים ְויֵ ַ
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ְולֹא
ַה ַמּ ְל ָא ִכים ְבּ ִח ֵירי־יָ הּ לִ ְשׁמֹר ֶא ַ
ֹא־ת ָשּׂא ְפנֵ י גָ ֶבר׃
ל־א ֶשׁר ַתּ ֲﬠ ֶשׂה ל ִ
ְל ַהטּוֹת ִמ ְשׁ ָפּט ְוּב ָכ ֲ
ל־אישׁ ְבּ ִח ָפּזוֹן וְ לֹא ִת ְת ָﬠ ֵרב ַבּ ֲﬠנוֹת
ל־תּ ְסמֹ יָ ֶדיַ ﬠ ִ
ַ 22א ִ
ת־ט ֳה ַרת נַ ְפ ְשִׁ תּ ְשׁמֹר׃
ֲא ֵח ִרים ְו ֶא ָ
ם־קח ְלְ מ ַﬠט־יָ יִן ִשׁקּוּי
ל־תּ ְשׁ ֶתּה עוֹד ַמיִם ִכּי ִא ַ
ַ 23א ִ
ְל ִב ְטנֶ ִ כּי ַחלָּ שׁ ַא ָתּה לָ רֹב׃
נוֹתם גְּ לוּיִם ַוּמ ְק ִדּ ִימים לָ בוֹא
 24יֵ שׁ ְבּנֵ י ָא ָדם ֲא ֶשׁר ֲﬠ ָ
נוֹתם ְמ ַא ֲח ִרים לָ בוֹא
יהם ְל ִמ ְשׁ ָפּט ְויֵ שׁ ֲא ֶשׁר ֲﬠ ָ
ִל ְפנֵ ֶ
יהם׃
ַא ֲח ֵר ֶ
נוֹד ִﬠים ֵהם ְו ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר
טּוֹבים ָ
ם־ה ַמּ ֲﬠ ִשׂים ַה ִ
ְ 25וּכמוֹ ֵכן גַּ ַ
יוּכלוּ ְל ִה ָסּ ֵתר׃
ֹא־כן לֹא ְ
ל ֵ
יהם
ָה ֲﬠ ָב ִדים ַהנּ ְֹשׂ ִאים ֻﬠלָּ ם ְיִתּנוּ ָכבוֹד ַל ֲאדֹנֵ ֶ
ל־א ֶשׁר יָ ֲא ָתה לָּ ֶהם ְולֹא־יְ ֻחלַּ ל ֵשׁם ֱאל ִֹהים
ְכּ ָכ ֲ
תוֹרתוֹ׃
ְו ָ
יהם ַאנְ ֵשׁי ֱאמוּנָ ה ַאל־יְ ַח ְשּׁבוּם
ם־אדֹנֵ ֶ
ְ 2ו ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר גַּ ֲ
ם־בּ ֵח ֶפץ יֶ ֶתר יַ ַﬠ ְבדוּן
י־א ִחים ֵהם ִכּי ִא ְ
ְלנִ ְק ִלים ַבּ ֲﬠבוּר ִכּ ַ
ת־הח ְֹל ִקים טוּב ֲﬠב ָֹד ָתם ִבּגְ ַלל ֱאמוּנָ ָתם ְו ַא ֲה ָב ָתם ְו ִל ַמּ ְד ָתּ
ֶא ַ
יהם׃
ם־תּ ַצוֶּ ה ֲﬠלֵ ֶ
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ְוגַ ְ
ֶא ַ
י־יוֹרה ֶד ֶרַ א ֶח ֶרת ְולֹא יָ ִשׁית ִלבּוֹ לַ ְדּ ָב ִרים
ִ 3אישׁ ִכּ ֶ
מוּסר ְבּ ְיִר ַאת
וּל ִד ְב ֵרי ָ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ ְ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַהנֶּ ֱא ָמנִ ים ְליֵ ַ
ֱאל ִֹהים׃
גוּﬠ הוּא ְבּ ִד ְב ֵרי
ִ 4אישׁ יָ ִהיר הוּא ְו ֵאין ְתּבוּנָ ה בוֹ ִכּי נָ ַ
הוֹכח ִמלִּ ים ִוּמ ְמּק ָֹרם ֵתּ ֵצא ִקנְ ָאה ִתּגְ ָרה נְ ָא ָצה
ִריבוֹת ְל ַ
ְו ֵלב ח ֵֹרשׁ ָר ָﬠה׃
תוֹכם
רוּח ֲא ֶשׁר ָה ֱא ֶמת ְבּ ָ
ִ 5מ ְל ֲחמוֹת ֲה ָבלִ ים ֵבּין תּ ֵֹﬠי ַ
נֶ ְﬠ ֶדּ ֶרת ְו ְיִר ַאת ָשׁ ַמיִם ְבּיָ ָדם ַל ֲﬠשׂוֹת ִמ ְקנֶ ה ְו ִקנְ יָ ן סוּר
ֵמ ֲאנָ ִשׁים ָכּ ֵאלֶּ ה׃
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ָ 6א ְמנָ ם ְיִר ַאת ֱאל ִֹהים ְו ֵלב ָשׂ ֵמ ַח ְבּ ֶח ְלקוֹ ִקנְ יָ ן גָּ דוֹל הוּא׃
אוּמה ְל ֵת ֵבל ַא ְר ֵצנוּ ְויָ ַד ְﬠנוּ ִכּי לֹא
ֹא־ה ֵבאנוּ ְמ ָ
ִ 7כּי ל ֵ
אוּמה׃
נוֹציא ִמ ֶמּנָּ ה ְמ ָ
ִ
ל־כּן ִבּ ְהיוֹת ָלנוּ ֶל ֶחם ֶל ֱאכֹל ֶוּבגֶ ד ִל ְלבּשׁ נִ ְשׂ ְמ ָחה
ַ 8ﬠ ֵ
ְבּ ֶח ְל ֵקנוּ׃
מוֹק ִשׁים ְוּברֹב
ְ 9ו ַה ְמ ַב ְק ִשׁים לְ ַה ֲﬠ ִשׁיר יִלָּ ְכדוּ ְב ַמסּוֹת ְוּב ְ
ַתּ ֲאוַ ת ֶכּ ֶסל ָוּמ ְשׁ ָחת ְוּב ַא ֲח ִר ָיתם יֵ ְרדוּ לִ ְב ֵאר ַשׁ ַחת וַ ֲא ַבדּוֹן׃
י־א ָדם
ל־רע ַא ֲה ַבת ֶכּ ֶסף ֲא ֶשׁר ָח ְמדוּ ְבנֵ ָ
ִ 10כּי שׁ ֶֹרשׁ ָכּ ָ
ְו ָתעוּ ִמ ֶדּ ֶרֱ אמוּנָ ָתם וַ יַּ ְכ ִאיבוּ נַ ְפ ָשׁם ְבּ ַמ ְכא ִֹבים ַר ִבּים׃
ם־צ ֶדק ִתּ ְרדֹּף
ח־לֵ מ ֵאלֶּ ה ִכּי ִא ֶ
ְ 11ו ַא ָתּה ִאישׁ ֱאל ִֹהים ְבּ ַר ְ
ר־רוּח וַ ֲﬠנָ וָ ה׃
ַ
ְיִר ַאת ֱאל ִֹהים ֱאמוּנָ ה ַא ֲה ָבה ע ֶֹצ
ִ 12הלָּ ֵחם ִמ ְל ֶח ֶמת ֶצ ֶדק ֶל ֱאמוּנָ ֵתנוּ ְו ַה ֲחזֵ ק ְבּנַ ֲח ַלת ַחיֵּ י
טוֹבה ָﬠנִ ָית ְל ֵﬠינֵ י
נוֹﬠ ְד ָתּ ָלהּ וַ ֲא ֶשׁר ֵﬠדוּת ָ
עוֹלם ֲא ֶשׁר ַ
ָ
ֵﬠ ִדים ַר ִבּים׃
ִ 13הנְ נִ י פ ֵֹקד ָﬠ ֶליַ היּוֹם נֶ גֶ ד ָה ֱאל ִֹהים ַה ְמ ַחיֶּ ה כֹל וְ נֶ גֶ ד
טּוֹבה ְל ֵﬠינֵ י פֹנְ ִטיּוֹס
יח ֲא ֶשׁר ָﬠנָ ה ָה ֵﬠדוּת ַה ָ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יֵ ַ
ילטוֹס׃
ִפּ ָ
ת־ה ִמּ ְצוָ ה ַהזֹּאת ָבּ ָרה ְוּת ִמ ָימה ַﬠד־יוֹם
י־ת ְשׁמֹר ֶא ַ
ִ 14כּ ִ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִה ְתגַּ לּוֹת יֵ ַ
מּשׁל ַהיָּ ִחיד ֶמ ֶלַ ה ְמּ ָל ִכים
ֲ 15א ֶשׁר ְבּ ִﬠתּוֹ יַ ְר ֵאנוּ ַה ְמב ָֹרַ ה ֵ
וַ ֲאדֹנֵ י ָה ֲאדֹנִ ים׃
ֲ 16א ֶשׁר ִﬠמּוֹ ְל ַבדּוֹ ְמקוֹר ַחיִּ ים שׁ ֵֹכן אוֹר ֲא ֶשׁר ֵאין ָלגֶ ֶשׁת
ֵא ָליו לֹא ָר ָאה אֹתוֹ ָא ָדם ְולֹא יַ ְﬠ ָצר־כּ ַֹח ִל ְראוֹתוֹ ֲא ֶשׁר לוֹ
עוֹלם וָ ֶﬠד ָא ֵמן׃
בוּרה ְל ָ
ַה ָכּבוֹד ְו ַהגְּ ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה ְל ִב ְל ִתּי יָ רוּם לְ ָב ָבם
ל־ﬠ ִשׁ ֵירי ָה ָ
ַ 17צו ַﬠ ֲ
ם־בּאל ִֹהים ַהנּ ֵֹתן
עשׁר ֲא ֶשׁר ְכּנָ ַפיִם לוֹ ִכּי ִא ֵ
ֹא־יִב ְטחוּ ָב ֶ
ְול ְ
הוֹתר ִל ְשׂבּ ַֹﬠ׃
ָלנוּ ַדּי ְו ֵ

6:18—6:21
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טוֹבים ָל ֵתת
ת־הטּוֹב ְויַ ֲﬠ ִשׁירוּ ְב ַמ ֲﬠ ִשׂים ִ
ַ 18א יַ ֲﬠשׂוּ ֶא ַ
וּל ַחלֵּ ק ַל ֲא ֶשׁר ֵאין נָ כוֹן לוֹ׃
ְ
ת־חיֵּ י
אוֹצר ִליסוֹד טוֹב ֶל ָﬠ ִתיד ָל ֶר ֶשׁת ֶא ַ
ְ 19ו ֶל ְאצֹר ָל ֶהם ָ
עוֹלם׃
ָה ָ
ת־ה ִפּ ָקּדוֹן ֲא ֶשׁר ָה ְפ ַקד ִא ְתּ
ימוֹתיּוֹס ְשׁמֹר ֶא ַ
ָ 20אנָּ א ִט ִ
ן־ה ִבּקּ ֶֹרת
רוּח ִוּמ ַ
חוּלין ְרעוּת ַ
ִ
ְו ַה ְר ֵחק נַ ְפ ְשִׁ מ ִשּׂיחוֹת
ֲא ֶשׁר יְ ַכנּוּ ִב ְשׂ ַפת ֶשׁ ֶקר ְבּ ֵשׁם נְ ִתיבוֹת ַה ָח ְכ ָמה׃
ן־הה ְֹל ִכים ָבּ ֵהן ָתּעוּ ֵמא ַֹרח ֱאמוּנָ ָת ַה ֶח ֶסד
 21וַ ֲא ֶשׁר ִמ ַ
יְ ִהי ִﬠ ָמָּ א ֵמן׃
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ימוֹתיּוֹס ב
ל־ט ִ
ֶא ִ
יח ִבּ ְרצוֹן ֱאל ִֹהים ַכּ ֲא ֶשׁר
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח יֵ ַ
פּוֹלוֹס ְשׁלִ ַ
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח ָלנוּ ַחיִּ ים ְבּיֵ ַ
ִה ְב ִט ַ
ימוֹתיּוֹס ֵבּן יַ ִקּיר ִלי ֶח ֶסד ַר ֲח ִמים וְ ָשׁלוֹם ְלֵ מ ֵאת
ל־ט ִ
ֶ 2א ִ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֱאל ִֹהים ָא ִבינוּ ֵוּמ ֵאת יֵ ַ
ם־ל ָב ִבי ִמ ֵימי
ָ 3בּרוּ הוּא ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ָﬠ ַב ְד ִתּי אֹתוֹ ְבּ ָת ְ
י־אזְ ָכּ ְרָ ת ִמיד ִבּ ְת ִפלָּ ִתי ִמ ֵדּי ֶא ְת ַפּלֵּ ל ַבּלַּ יְ לָ ה
בוֹתי ִכּ ֶ
ֲא ָ
ַוּביּוֹם׃
עוֹתיָ ﬠלוּ ְלזִ ָכּרוֹן ְל ָפנַ י
אוֹתִ כּי ִד ְמ ֶ
ְ 4ונַ ְפ ִשׁי ָכ ְל ָתה ִל ְר ֶ
ת־פּנֶ י׃
ִל ְשׂבּ ַֹﬠ ְשׂ ָמחוֹת ֶא ָ
לוֹאיס
רוּפה ֲא ֶשׁר ָהיְ ָתה ִמ ֶקּ ֶדם ְבּ ֵלב ִ
ְ 5ו ָהגִ ִיתי ָבּ ֱאמוּנָ ה ַה ְצּ ָ
ֵאם ִא ְמְּ וּבלֵ ב ַא ְבנִ ָיקה ִא ֶמְּ ויָ ַד ְﬠ ִתּי ְמאֹד ִכּי ָה ֱאמוּנָ ה
ם־בּ ִל ֶבּ׃
ַהזֹּאת ִהיא גַּ ְ
עוֹרר ַמ ְתּנַ ת ָה ֱאל ִֹהים
י־ת ֵ
אתי ְל ַהזְ ִכּ ְירִ כּ ְ
ַ 6וּב ֲﬠבוּר זֹאת ָבּ ִ
ַהנְּ תוּנָ ה לְ ֵ מ ֵﬠת ֲא ֶשׁר ָס ַמ ְכ ִתּי יָ ַדי ָﬠ ֶלי׃
בוּרה
ם־רוּח גְּ ָ
ַ
רוּח ָפּ ַחד ִכּי ִא
ִ 7כּי לֹא נָ ַתן ָלנוּ ֱאל ִֹהים ַ
וּמוּסר׃
ָ
ַא ֲה ָבה
ל־תּבוֹשׁ ֵמ ֵﬠדוּת ֲאדֹנֵ ינוּ ְולֹא ִמ ֶמּנִּ י ֲא ִסירוֹ ַרק
ְ 8ו ָל ֵכן ַא ֵ
בוּרת ֱאל ִֹהים׃
שׁרה ָכּמֹנִ י ִבּגְ ַ
נְ ָשׂא ֶח ְב ֵלי ַה ְבּ ָ
ֲ 9א ֶשׁר ֵה ִביא ָלנוּ יֶ ַשׁע וַ יִּ ְק ָרא ָלנוּ ִבּ ְד ַבר ָק ְדשׁוֹ לֹא
שׁוּﬠ
ם־כּ ֲﬠ ָצתוֹ ְוּב ַח ְסדּוֹ ֲא ֶשׁר ָח ַלק ָלנוּ ְבּיֵ ַ
ְכ ַמ ֲﬠ ֵשׂינוּ ִכּי ִא ַ
עוֹלם׃
יחנוּ ִל ְפנֵ י יְ מוֹת ָ
ְמ ִשׁ ֵ
שׁוּﬠ
יﬠנוּ יֵ ַ
מוֹשׁ ֵ
ִ
ְ 10וזֶ ה ַﬠ ָתּה נִ גְ ָלה ָלאוֹר ַכּ ֲא ֶשׁר נִ גְ ָלה
יּוֹצא ָלאוֹר
ת־ה ָמּוֶ ת וַ ֵ
שׁרתוֹ ִבּלַּ ע ֶא ַ
יח ֲא ֶשׁר ִבּ ְב ָ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־מוֶ ת׃
י־ﬠד וּנְ ִתיב ַא ָ
ַחיֵּ ַ

1
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יח
וּל ָשׁ ִל ַ
יוֹת־להּ ְל ַמגִּ יד ְ
ָ
אתי ִל ְה
שׁרה ֲא ֶשׁר נִ ְק ֵר ִ
ִ 11היא ַה ְבּ ָ
מוֹרה ַהגּוֹיִם׃
וּל ֶ
ְ
אתי ַה ְתּלָ ָאה ַהזֹּאת ְולֹא ֵאבוֹשׁ
ַ 12וּב ֲﬠבוּר זֹאת נָ ָשׂ ִ
י־רב כּ ַֹח הוּא
ִכּי־יָ ַד ְﬠ ִתּי ְבּ ִמי ֶה ֱא ַמנְ ִתּי וּבוֹ ָב ְט ָחה נַ ְפ ִשׁי ִכּ ַ
ד־היּוֹם ַההוּא׃
ִל ְשׁמֹר ֵאת ֲא ֶשׁר ִה ְפ ַק ְד ִתּי ְביָ דוֹ ַﬠ ַ
צוּר ָתם ְו ָת ְכנִ ָיתם ִתּ ְצפֹּן ִא ְתּ
ת־ה ְדּ ָב ִרים ַהנֶּ ֱא ָמנִ ים ְכּ ָ
ֶ 13א ַ
שׁוּﬠ
ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְﬠ ָתּ ִמ ִפּי ֶב ֱאמוּנָ ה ְוּב ַא ֲה ָבה ֲא ֶשׁר ְבּיֵ ַ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
רוּח
ר־לְ בּ ַ
ת־ה ִפּ ָקּדוֹן ַהטּוֹב ֲא ֶשׁר ָה ְפ ַקד ִא ְתְּ שׁ ָמ ְ
ְ 14ו ֶא ַ
ַהקּ ֶֹדשׁ ַהשּׁ ֵֹכן ָבּנוּ׃
תוֹכם
י־ﬠזָ בוּנִ י ֻכלָּ ם ֲא ֶשׁר ְבּ ַא ְסיָ א ְוּב ָ
ִ 15הנֵּ ה יָ ַד ְﬠ ָתּ ִכּ ֲ
פּוּגְ לוֹס ְו ַה ְרמוֹגְ נִ יס׃
י־ה ִשׁיב
ם־בּית ֳאנִ ִיסיפוֹרוֹס ִכּ ֵ
 16יִגְ מֹל ָה ָאדוֹן ֶח ֶסד ִﬠ ֵ
ן־ה ֶכּ ֶבל ֲא ֶשׁר נֶ ֱא ַס ְר ִתּי
נַ ְפ ִשׁי ְפּ ָﬠ ִמים ַרבּוֹת ְולֹא־בוֹשׁ ִמ ַ
בוֹ׃
י־מ ָצא א ִֹתי׃
רוֹמי ָשׁ ַקד ְל ַב ְקּ ֵשׁנִ י ַﬠד ִכּ ָ
יוֹתי ְב ִ
ִ 17וּב ְה ִ
ֶ 18יִתּן־לוֹ ָה ָאדוֹן ִל ְמצֹא ֶח ֶסד ִמלִּ ְפנֵ י יְ הוָֹה ַבּיּוֹם ַההוּא
יטיב ִﬠ ָמּ ִדי ְבּ ֶא ְפסוֹס נַ ְפ ְשׁ י ַֹד ַﬠת ְמאֹד׃
ל־א ֶשׁר ֵה ִ
ְו ָכ ֲ
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְו ַא ָתּה ְבּנִ י ֲחזַ ק ְבּ ֶח ֶסד יֵ ַ
ת־א ֶשׁר ָשׁ ַמ ְﬠ ָתּ ִמ ִפּי ִבּ ְפנֵ י ֵﬠ ִדים ַר ִבּים ַה ְשׁ ַמע
ֶ 2א ֲ
ת־ה ְדּ ָב ִרים
ָבּ ָאזְ נֵ י ֲאנָ ִשׁים נֶ ֱא ָמנִ ים ֲא ֶשׁר יִכֹּנוּ ְל ַל ֵמּד ֶא ַ
זוּל ָתם׃
ם־ל ָ
ָה ֵאלֶּ ה גַּ ְ
שׁוּﬠ
ישׁ־חיִל ִבּ ְצ ָבא יֵ ַ
ְ 3וּתנָ ה ִשׁ ְכ ְמִ ל ְסבֹּל ִﬠ ִמּי ְכ ִא ַ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֹא־יִת ָﬠ ֵרב ְבּ ִﬠנְ יָ נִ ים ֲא ֵח ִרים ְויָ ִפיק
ִ 4אישׁ י ֵֹצא ַל ָצּ ָבא ל ְ
ָרצוֹן ִמ ַשּׂר ְצ ָבאוֹ׃
ת־ה ֲﬠ ָט ָרה ַﬠד
ם־יִצבֹּא ָצ ָבא עוֹד לֹא יַ ִשּׂיג ֶא ָ
ְ 5ו ַאף ִא ְ
ֲא ֶשׁר ְיִצבֹּא ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט׃
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בוּאתוֹ׃
ָ 6ה ִא ָכּר ָהע ֵֹבד ַא ְד ָמתוֹ ִראשׁוֹן הוּא ֶל ֱאכֹל ִמ ְפּ ִרי ְת ָ
ן־לָ ח ְכ ָמה ַבּכֹּל׃
ר־אנִ י ד ֵֹבר ְו ָה ָאדוֹן ֶיִתּ ְ
ִ 7בּין ַבּ ֲא ֶשׁ ֲ
ן־ה ֵמּ ִתים וַ ֲא ֶשׁר יָ ָצא
יח ֲא ֶשׁר ָקם ִמ ַ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
 8זְ כֹר ֶאת־יֵ ַ
שׁר ִתי׃
ִמזֶּ ַרע ָדּ ִוד ִכּ ְד ַבר ְבּ ָ
בוּרהּ ָצרוֹת ָﬠ ְברוּ ָﬠ ַלי ַﬠד ֲא ֶשׁר ִﬠנּוּ ַב ֶכּ ֶבל
ֲ 9א ֶשׁר ַבּ ֲﬠ ָ
נַ ְפ ִשׁי ְכּפ ֵֹﬠל ָאוֶ ן ַאְ דּ ַבר ֱאל ִֹהים לֹא יֵ ָא ֵסר ַבּ ָכּ ֶבל׃
ם־הם
ל־ס ֶבל ְל ַמ ַﬠן יַ ִשּׂיגוּ ַה ְבּ ִח ִירים גַּ ֵ
ל־כּן ֶא ְסבֹּל ָכּ ֵ
ַ 10ﬠ ֵ
יח ְו ִת ְפ ַא ְר ָתּם ִתּ ְפ ֶא ֶרת עוֹלָ ִמים׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
שׁוּﬠ ָתם ְבּיֵ ַ
ְתּ ָ
ם־ﬠמּוֹ נִ ְחיֶ ה׃
ֱ 11א ֶמת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ִאם־נָ מוּת ִﬠמּוֹ גַ ִ
ם־ﬠמּוֹ נִ ְמלִֹ אם נְ ַכ ֶחשׁ־בּוֹ גַּ ם־הוּא
ִ 12אם־נִ ְסבֹּל ִﬠמּוֹ גַּ ִ
שׁ־בּנוּ׃
יְ ַכ ֶח ָ
ִ 13אם ֵאין ֵא ֻמן ָבּנוּ הוּא ֶב ֱאמוּנָ תוֹ יַ ֲﬠמֹד ִכּי ְל ַכ ֵחשׁ
יוּכל׃
ְבּנַ ְפשׁוֹ לֹא ָ
יהם וְ ָה ֵﬠד ָבּם ִל ְפנֵ י
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ַתּזְ ִכּיר לִ ְפנֵ ֶ
ֶ 14א ַ
הוֹכח ִמלִּ ים ֲא ֶשׁר לֹא
ָה ָאדוֹן ְל ִב ְל ִתּי יָ בֹאוּ ְב ִד ְב ֵרי ִריבוֹת ְל ַ
יהם׃
רוּח ִﬠ ְו ִﬠים ְבּ ֵלב שׁ ְֹמ ֵﬠ ֶ
ם־ל ְמסַֹ 
אוּמה ִכּי ִא ִ
יוֹﬠילוּ ִל ְמ ָ
ִ
ַ 15בּ ֵקּשׁ ִל ְהיוֹת ָטהוֹר ְכּ ֶכ ֶסף ָצרוּף ִל ְפנֵ י ֱאל ִֹהים ְכּפ ֵֹﬠל
ר־א ֶמת ָדּ ָבר
יּוֹד ַﬠ ְל ַחלֵּ ק ְדּ ַב ֱ
ֲא ֶשׁר לֹא־יֵ בוֹשׁ ִמ ָפּ ֳﬠלוֹ ְו ַכ ֵ
ל־א ְפנָ יו׃
ָדּ ֻבר ַﬠ ָ
רוּח ֲא ֶשׁר
חוּלין ְוּרעוּת ַ
ַ 16אַ ה ְר ֵחק נַ ְפ ְשִׁ מ ִשּׂיחוֹת ִ
הוֹסיף ֶר ַשׁע ְל ַמ ְכ ִבּיר׃
יהם ְל ִ
ת־בּ ֲﬠ ֵל ֶ
ְיִמ ְשׁכוּ ֶא ַ
הוּמנִ יּוֹס
ְ
ֹאכל ֲא ֶשׁר ֵמ ֶהם
יהם ְכּ ָר ָקב י ַ
ְ 17וּד ַבר ִפּ ֶ
יליטוֹס׃
וּפ ִ
ִ
י־ת ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים ְכּ ָבר
ְ 18ו ֵהם ָסרוּ ִמ ֶדּ ֶרֱ א ֶמת ֵלאמֹר ִכּ ְ
מוֹקשׁ׃
ָהיְ ָתה ֵמ ָאז וַ יִּ ְהיוּ ֶל ֱאמוּנַ ת ַר ִבּים ְל ֵ
יוֹד ַﬠ
חוֹתמוֹ ֵ
ַ 19א יְ סוֹד ָה ֱאל ִֹהים יָ קוּם לָ נֶ ַצח ְוזֶ ה הוּא ָ
יח
יִק ָרא ְב ֵשׁם ַה ָמּ ִשׁ ַ
יְ הוָֹה ֵאת ֲא ֶשׁר־לוֹ ְוגַ ם זֶ ה ִמי ֲא ֶשׁר ְ
יֶ ְח ַדּל ֵמ ֲﬠשׂוֹת ָאוֶ ן׃
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אוּלם ְבּ ַביִת גָּ דוֹל לֹא ְל ַבד ְכּ ֵלי זָ ָהב ְוּכ ֵלי ֶכ ֶסף ִכּי
ָ
20
ִאם־גַּ ם ָיִמּ ְצאוּן ָשׁם ְכּ ֵלי ֵﬠץ ְוּכלֵ י ָח ֶרשׁ ֲא ֶשׁר יֵ שׁ ֵמ ֶהם
ְל ָכבוֹד ְויֵ שׁ ֵמ ֶהם ְל ָקלוֹן׃
ְ 21ו ִאישׁ ִכּי־יְ ַט ֵהר נַ ְפשׁוֹ ֵמ ֶהם ְו ָהיָ ה ִל ְכ ִלי ָכבוֹד ִל ְכלִ י
ל־מ ֲﬠ ֶשׂה טוֹב׃
מוּכן ְל ָכ ַ
ק ֶֹדשׁ ְו ִל ְכ ִלי יְ ָקר ְבּיַ ד ְבּ ָﬠ ָליו ָ
עוּרים ַאְ רדֹף ֶצ ֶדק ֱאמוּנָ ה
ַ 22ה ְר ֵחק ִל ְבִּ מ ַתּ ֲאת ַהנְּ ִ
ל־הקּ ִֹראים ְבּ ֵשׁם ָה ָאדוֹן ִמלֵּ ב ָטהוֹר׃
ם־כּ ַ
ַא ֲה ָבה ְו ָשׁלוֹם ִﬠ ָ
רוּח ֲח ַדל ְלִ כּי ִמ ָשּׁ ְר ָשׁם
ַ 23רק ֵמ ִח ְק ֵרי ֶכ ֶסל ְוּרעוּת ַ
ְיִפ ֶרה ִריב ָוּמדוֹן׃
נוֹח ַלכֹּל ֵוּמ ִבין
ם־ל ְהיוֹת ַ
ְ 24ולֹא ְל ֶﬠ ֶבד ָה ָאדוֹן ָל ִריב ִכּי ִא ִ
ְל ַל ֵמּד׃
אוּלי ֵיִתּן ֱאל ִֹהים
ַ
ת־ה ַמּ ְמ ִרים
יוֹרה ֶא ַ
ת־חן ֶ
ְ 25וּב ַﬠנְ וַ ֵ
ת־ה ֱא ֶמת׃
וּל ַה ִכּיר ֶא ָ
ִבּ ְל ָב ָבם ָלשׁוּב ְ
וּל ִה ָמּ ֵלט ֵמ ֶר ֶשׁת ַה ָשּׂ ָטן ֲא ֶשׁר ָפּ ַרשׂ ְל ַרגְ ָלם וַ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁבּוּ
ְ 26
ִכּ ְרצוֹנוֹ׃

3

ע־לִ כּי דֹרוֹת יִוָּ ְלדוּ ְבּ ַא ֲח ִרית ַהיָּ ִמים
ְו ַﬠ ָתּה ַדּ ְ
ַﬠד־לְ ַה ְשׁ ִחית׃
ִ 2כּי־יָ קוּמוּ ֲאנָ ִשׁים א ֲֹה ֵבי ַﬠ ְצ ָמם ר ְֹד ֵפי ֶב ַצע ַמ ְר ִח ֵיבי ֶפה
יהם ֶח ֶסד לֹא יַ ִכּירוּ
ְו ֵﬠינַ יִם ָרמוֹת דּ ְֹב ֵרי ָס ָרה ַמ ְמ ִרים ְלי ְֹל ֵד ֶ
ְו ָכל־ק ֶֹדשׁ יְ ַחלֵּ לוּן׃
זוֹל ִלים ַא ְכזָ ִרים
ַ 3ח ְס ֵרי ַר ֲח ִמים ְמ ִפ ֵירי ְב ִרית ְוּמ ָל ְשׁנִ ים ְ
ְושׁנְ ֵאי ָכל־טוֹב׃
 4מ ְֹס ִרים פּ ֲֹחזִ ים ְוזֵ ִדים ר ְֹד ִפים ְל ִה ְת ַﬠנֵּ ג ְבּ ַת ֲﬠנוּגִ ים
ֵמ ִה ְת ַﬠנֵּ ג ֵבּאל ִֹהים׃
ְ 5ו ֵהם ָפּנִ ים ָל ֶהם ִכּ ְדמוּת ְיִר ַאת ָשׁ ַמיִם ַאִ מכּ ָֹחהּ ֵאין
ל־כּן ַה ְר ֵחק נַ ְפ ְשֵׁ מ ֶהם׃
ְבּ ִק ְר ָבּם ְו ַﬠ ֵ
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ל־ה ָבּ ִתּים ְלנַ ֵהג ִכּ ְשׁ ֻביּוֹת
י־מ ֶהם ֵהם ַהזּ ֲֹח ִלים לָ בוֹא ֶא ַ
ִ 6כּ ֵ
שׁוֹק ָקה
ֵ
ֶח ֶרב נָ ִשׁים ָסרוֹת ַט ַﬠם ְמ ֵלאוֹת ָﬠן ְונַ ְפ ָשׁן
שׁוּקה׃
ל־תּ ָ
ְל ָכ ְ
ת־ה ֱא ֶמת ֵאין ְל ֵאל
ֵ 7הן ֵהנָּ ה ַהלּ ְֹמדוֹת ָתּ ִמיד ְו ָל ַד ַﬠת ֶא ָ
יָ ָדן׃
ם־אלֶּ ה
משׁה ֵכּן גַּ ֵ
י־כמוֹ יַ נִּ יס ְויַ ְמ ְבּ ִריס ִה ְתיַ ְצּבוּ ִבּ ְפנֵ י ֶ
ִ 8כּ ְ
ִמ ְתיַ ְצּ ִבים ִבּ ְפנֵ י ָה ֱא ֶמת ָבּנִ ים ַמ ְשׁ ִח ִיתים ְבּ ַד ַﬠת וּנְ לוֹזִ ים
ָבּ ֱאמוּנָ ה׃
ַ 9אֶ ח ְפ ָצם לֹא ְיִצ ַלח עוֹד ְבּיָ ָדם ִכּי ִתגָּ לֶ ה נַ ְב ֻל ָתם
ם־ל ֲאנָ ִשׁים ָה ֵהם׃
ְל ֵﬠינֵ י־כֹל ַכּ ֲא ֶשׁר ָק ָרה גַּ ַ
תוֹר ִתי ַבּ ֲהלִ יכוֹת ַחיַּ י
בוֹתי ְבּ ַמ ְﬠגְּ ֵלי ָ
ְ 10ו ַא ָתּה ָה ַל ְכ ָתּ ְב ִﬠ ְקּ ַ
רוּחי ְבּ ַא ֲה ָב ִתי ְוּב ִס ְבלוּת
ִוּב ְמגַ ַמּת ָפּנָ י ֶבּ ֱאמוּנָ ִתי ְבּא ֶֹרִ 
נַ ְפ ִשׁי׃
יוֹכיָ א
ִ 11וּב ְר ִדיפוֹת ְוּב ָצרוֹת ֲא ֶשׁר יָ ַד ְﬠ ָתּ ִכּי ֲא ָפפוּנִ י ְבּ ַאנְ ְט ְ
ארי ַﬠד
ל־צוָּ ִ
י־שׁם נִ ְר ַדּ ְפ ִתּי ַﬠ ַ
לוּס ְט ָרא ִכּ ָ
ְבּ ִאקּוֹנְ יָ א ְוּב ְ
ילנִ י ָה ָאדוֹן ִמ ָכּל־ר ְֹד ָפי׃
ר־ה ִצּ ַ
ֲא ֶשׁ ִ
שׁוּﬠ
ִ 12כּי ֲהלֹא ֻכלָּ ם ַה ֲח ֵפ ִצים ְבּ ַחיֵּ י ְיִר ַאת ָשׁ ַמיִם ְבּיֵ ַ
יח נִ ְר ָדּ ִפים ֵה ָמּה׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַ 13אֲ אנָ ִשׁים ָר ִﬠים וְ ק ְֹס ִמים ֵכּן יָ ֵרעוּ ְו ֵכן יַ ְשׁ ִחיתוּ ַמ ְת ִﬠים
ֵהם ְונִ ְת ִﬠים׃
ת־א ֶשׁר ָל ַמ ְד ָתּ ְו ִה ְשׂ ַכּ ְל ָתּ ֶאל־נָ כוֹן
ֳ 14א ָבל ַא ָתּה ְשׁמֹר ֶא ֲ
ִכּי יָ ַד ְﬠ ָתּ ִמי־הוּא ֲא ֶשׁר ִמ ִפּיו ָל ָמ ְד ָתּ׃
ת־כּ ְת ֵבי ַהקּ ֶֹדשׁ ֲא ֶשׁר ַﬠל־יָ ָדם
י־מנְּ ֻﬠ ֶרי יָ ַד ְﬠ ָתּ ֶא ִ
ְ 15ו ִכ ִ
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַתּ ְשׂ ִכּיל ְל ִהוָּ ַשׁע ֶבּ ֱאמוּנַ ת יֵ ַ
רוּח ֱאל ִֹהים ֵה ָמּה וּנְ כֹנִ ים
ל־פּי ַ
ל־כּ ְת ֵבי ַהקּ ֶֹדשׁ ַﬠ ִ
ָ 16כּ ִ
וּליַ ֵשּׁר ְבּ ַמ ְﬠגְּ ֵלי ֶצ ֶדק׃
יח ְל ָה ִשׁיב נֶ ֶפשׁ ְ
הוֹכ ַ
וּל ִ
ְלהוֹרֹת ְ
יִהיֶ ה ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ְונָ כוֹן
יהם ָשׁ ֵלם ְ
ל־פּ ֶ
ְ 17ו ַﬠ ִ
ל־מ ֲﬠ ֶשׂה טּוֹב׃
ְל ָכ ַ
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יח
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָל ֵכן ֲאנִ י נֶ גֶ ד ְפּנֵ י ֱאל ִֹהים ְונֶ גֶ ד ְפּנֵ י יֵ ַ
ת־ה ֵמּ ִתים ַכּ ֲא ֶשׁר
ת־ה ַחיִּ ים ְו ֶא ַ
יִשׁפֹּט ֶא ַ
ֲאדוֹנֵ ינוּ ֲא ֶשׁר ְ
יִגָּ ֶלה ְב ַמ ְלכוּתוֹ ִהנְ נִ י ְמ ַצוְּ ַ היּוֹם ֵלאמֹר׃
ם־בּ ִﬠתּוֹ ְוגַ ם
שׁרתוֹ ְולֹא ֶת ְח ַדּל ִמ ְקּרֹא גַּ ְ
ת־דּ ַבר ְבּ ָ
ְ 2ק ָרא ֶא ְ
יח ְו ִתגְ ַﬠר ְו ַתזְ ֵהר
תּוֹכ ַ
הוֹכ ַח ִ
רוּחֵ 
ְבּלֹא ִﬠתּוֹ ְוּב ָכל־א ֶֹרֲ 
תּוֹרה׃
ל־דּ ְב ֵרי ַה ָ
ְל ִפי ָכ ִ
תּוֹרת ַחיִּ ים
י־א ָדם ַ
ִ 3כּי־יָ ִמים יָ בוֹאוּ ֲא ֶשׁר לֹא־יָ ִכילוּ ְבנֵ ָ
מוֹרים ְיִצ ְבּרוּ ָל ֶהם ְבּ ַאוָּ ָתם
יהם ֻהכּוּ ֶב ָח ֶרס וַ ֲהמוֹן ִ
ִכּי ָאזְ נֵ ֶ
ד־בּם׃
ְל ִה ְתגָּ ֶר ָ
ן־ה ֱא ֶמת יָ ִסירוּ ָאזְ נָ ם ְל ַהטּוֹת ַא ֲח ֵרי ִמ ְשׁ ֵלי ָשׁ ְוא׃
ִ 4מ ָ
ל־מ ְשׁ ַמ ְר ֶתִּ ה ְת ַﬠנֶּ ה ַתּ ַחת יְ ֵדי ָה ָר ָﬠה
ֲ 5א ָבל ַא ָתּה ֲﬠמֹד ַﬠ ִ
ת־ﬠב ָֹד ֶת׃
אכת ַה ְמ ַב ֵשּׂר ְו ַכלֵּ ה ֶא ֲ
ֲﬠ ֵשׂה ְמ ֶל ֶ
 6וַ ֲאנִ י נְ כוֹנָ ה נַ ְפ ִשׁי ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵפֲּ ﬠ ֵלי־זָ ַבח ְו ֵﬠת ֲח ִל ָיפ ִתי
ָבּ ָאה׃
רוּצ ִתי ִה ְשׁ ַל ְמ ִתּי
ת־מ ָ
ִ 7מ ְל ֶח ֶמת ֶצ ֶדק נִ ְל ָח ְמ ִתּי ֶא ְ
ת־ה ֱאמוּנָ ה נָ ָצ ְר ִתּי׃
ְו ֶא ָ
ן־היּוֹם ַהזֶּ ה ָצפוּן ִלי ֶכּ ֶתר ַה ְצּ ָד ָקה ֲא ֶשׁר ַבּיּוֹם
וּל ִמ ַ
ְ 8
ֹא־לי ְל ַב ִדּי ִכּי ִאם־גַּ ם
ן־לי ָה ָאדוֹן שׁ ֵֹפט ֶצ ֶדק ְול ִ
ַההוּא ֶיִתּ ִ
ל־ה ֲח ֵפ ִצים ְבּ ִה ְתגַּ לּוֹתוֹ׃
ְל ָכ ַ
ד־מ ֵה ָרה׃
חוּשׁה וּב ָֹאה ֵא ַלי ַﬠ ְ
ָ
9
עוֹלם ַהזֶּ ה וַ יֵּ לֶ ־לוֹ
ת־ה ָ
ִ 10דּ ָימס ֲﬠזָ ַבנִ י ִכּי ָא ַהב ֶא ָ
יקי ְק ִר ְיס ִקיס ְלגָ ַל ְטיָ א ְו ִטיטוֹס ְל ַד ְל ָמ ְטיָ א׃
ְל ַת ְסלוֹנִ ִ
יאהוּ
ת־מ ְרקוֹס וַ ֲה ִב ֵ
לוּקס ְל ַבדּוֹ נִ ְשׁ ָאר ִﬠ ִמּי ְק ָחה־נָּ א ֶא ַ
ְ 11ו ָ
ר־לי ַבּ ֲﬠב ָֹד ִתי׃
ִﬠ ְמַּ ל ְﬠזָ ִ
ת־טוּכיקוֹס ָשׁ ַל ְח ִתּי ְל ֶא ְפסוֹס׃
ִ
ֶ 12א
רוֹאס ַתּ ַחת
ילי ֲא ֶשׁר ָﬠזַ ְב ִתּי ִב ְט ַ
ת־מ ִﬠ ִ
ָ 13ה ֵבא־נָ א ִא ְתֶּ א ְ
ֹאשׁם׃
ת־ה ְקּ ָל ִפים ְבּר ָ
ת־ה ְסּ ָפ ִרים ַאֶ א ַ
יְ ֵדי ַק ְרפּוֹס ְוגַ ם ֶא ַ
חשׁת ָﬠ ָשׂה ִלי ָרעוֹת ַרבּוֹת
ֲ 14א ֶל ְכ ַסנְ ְדּרוֹס ָח ַרשׁ ַהנְּ ֶ
יְ ַשׁלֶּ ם־לוֹ יְ הוָֹה ְכּ ַמ ֲﬠ ֵשׂהוּ׃
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ם־א ָתּה ִה ְשׁ ַתּ ֵמר ִמ ָפּנָ יו ִכּי הוּא ִה ְתיַ ֵצּב ְבּ ָפנַ י ַל ְמרוֹת
ְ 15וגַ ַ
וּל ָה ֵפר ְדּ ָב ֵרינוּ׃
ְ
ֹא־ﬠ ַמד ִאישׁ
אתי ְל ִה ְצ ַט ֵדּק ַבּ ַפּ ַﬠם ָה ִראשֹׁנָ ה ל ָ
ַ 16כּ ֲא ֶשׁר ָבּ ִ
י־כלָּ ם ֲﬠזָ בוּנִ י ַאל־יֵ ָח ֵשׁב ָל ֶהם ְל ָﬠן׃
ִא ִתּי ִכּ ֻ
שׁרה
ֲ 17א ָבל ָה ָאדוֹן ָהיָ ה ְב ֶﬠזְ ִרי וַ יְ ַחזְּ ֵקנִ י ְל ַמ ַﬠן ִתּ ָקּ ֵרא ַה ְבּ ָ
ם־בּ ֶﬠזְ ָרתוֹ ִמ ִפּי ַא ְריֵ ה נִ ָצּ ְל ִתּי׃
ל־הגּוֹיִם ְוגַ ְ
יִשׁ ְמעוּ ָכ ַ
ל־פּי וְ ְ
ַﬠ ִ
ל־מלְ כוּת
יﬠנִ י ָלבוֹא ֶא ַ
יוֹשׁ ֵ
ל־רע ְו ִ
ילנִ י ָה ָאדוֹן ִמ ָכּ ָ
ֵ 18כּן יַ ִצּ ֵ
עוֹלם וָ ֶﬠד ָא ֵמן׃
ָשׁ ָמיִם ְולוֹ ֶא ֵתּן ָכּבוֹד ְל ָ
ילס ֵוּבית ֳאנִ ִיסיפוֹרוֹס׃
ְ 19שׁ ַאל ִל ְשׁלוֹם ְפּ ִר ְיס ָקה וַ ֲﬠ ִק ָ
רוֹפימוֹס ִהנַּ ְח ִתּי
ת־ט ִ
קוֹרנְ תּוֹס ְו ֶא ְ
ֲ 20א ַר ְסטוֹס נִ ְשׁ ַאר ְבּ ִ
ילטוֹס ִכּי ח ֶֹלה הוּא׃
ְבּ ִמ ֵ
וּפוּדיס
ִ
ַ 21מ ֵהר וָ בֹא ֵא ַלי ִל ְפנֵ י יְ מוֹת ַהח ֶֹרף ֶא ְובוּלוֹס
לוֹמ׃
ל־א ֵחינוּ שׁ ֲֹא ִלים ִל ְשׁ ֶ
לוֹדיָ ה ְו ָכ ַ
וּק ְ
ְו ִלינוֹס ְ
ם־רוּחְ ו ַח ְסדּוֹ ִﬠ ָמּ ֶכם ָא ֵמן׃
ֶ
יח ִﬠ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲ 22אדֹנֵ ינוּ יֵ ַ

1:1—1:10

ל־טיטוֹס
ֶא ִ

523

ל־טיטוֹס
ֶא ִ
יח ְכּ ִפי ֱאמוּנַ ת
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח יֵ ַ
וּשׁ ִל ַ
פּוֹלוֹס ֶﬠ ֶבד ֱאל ִֹהים ְ
י־ד ַﬠת ָה ֱא ֶמת ְבּ ְיִר ַאת ָשׁ ַמיִם׃
ְבּ ִח ֵירי ֱאל ִֹהים ְוּכ ִפ ַ
יח ָה ֵאל ַהנֶּ ֱא ָמן ֵמרֹאשׁ
עוֹלם ֲא ֶשׁר ִה ְב ִט ַ
ְ 2בּ ִת ְקוַ ת ַחיֵּ י ָ
י־א ֶרץ׃
ִמ ַקּ ְד ֵמ ָ
שׂרה ֲהלֹא ִהיא
יאת ַה ְבּ ָ
ל־פּי ְק ִר ַ
ת־דּ ָברוֹ גִ לָּ ה ְב ִﬠתּוֹ ַﬠ ִ
ְ 3ו ֶא ְ
יﬠנוּ׃
מוֹשׁ ֵ
ְהפ ְק ָדה ִא ִתּי ִבּ ְפ ֻק ַדּת ֵאל ִ
ֲא ֶשׁר ָ ְ
ל־טיטוֹס ְבּנִ י ְכּ ֵבן ֵמ ֲח ָל ַצי ִבּ ְמנַ ת ֵח ֶלק ֱאמוּנָ ֵתנוּ ֶח ֶסד
ֶ 4א ִ
ְו ַר ֲח ִמים ְו ָשׁלוֹם לְ ֵ מ ֵאת ָה ֱאל ִֹהים ָה ָאב ֵוּמ ֵאת ֲאדוֹנֵ ינוּ
יﬠנוּ׃
מוֹשׁ ֵ
יח ִ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יֵ ַ
ל־א ֶשׁר יֶ ְח ַסר
יטי ְל ַמלֹּאת ָכּ ֲ
ַ 5בּ ֲﬠבוּר זֹאת ִהנַּ ְח ִתּיִ ב ְק ֵר ִ
ל־ﬠיר וָ ִﬠיר ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִיתי׃
וּל ָה ִקים זִ ְקנֵ י ָה ֵﬠ ָדה ְבּ ָכ ִ
ָשׁם ְ
ל־א ָשּׁה ַא ַחת
י־יִהיֶ ה ִאישׁ נָ ִקי ְו ֵאין־בּוֹ ֶשׁ ֶמץ ָדּ ָבר ַבּ ַﬠ ִ
ִ 6כּ ְ
ָוּבנָ יו ַמ ֲא ִמינִ ים ְו ֵאין ִדּ ָבּ ָתם ָר ָﬠה ִכּי ְבנֵ י ְב ִליַּ ַﬠל ֵהם אוֹ
י־מ ִרי׃
ְבנֵ ֶ
ל־שׁ ֶמץ ָדּ ָבר
ִ 7כּי ַﬠל־רֹאשׁ ָה ֵﬠ ָדה ִל ְהיוֹת נָ ִקי ִמ ָכּ ֶ
ית־אל ִֹהים לֹא ע ֶֹשׂה ִכ ְרצוֹן ַﬠ ְצמוֹ לֹא ִאישׁ
ן־מ ֶשׁק ֵבּ ֱ
ְכּ ֶב ֶ
ֵח ָמה לֹא ס ֵֹבא יַ יִן לֹא ַב ַﬠל ַמ ֲה ֻלמּוֹת וַ ֲא ֶשׁר לֹא נָ ָשׂא ְל ֶב ַצע
נִ ְבזֶ ה נַ ְפשׁוֹ׃
ִ 8כּי ִאם־פּ ֵֹת ַח ְדּ ָל ָתיו ָלא ֵֹר ַח ְוא ֵֹהב ָכּל־טוּב ַה ָשּׂם ֵﬠינוֹ
ת־יִצרוֹ׃
ל־דּ ָר ָכיו ַצ ִדּיק ְו ָקדוֹשׁ ְוכ ֵֹבשׁ ֶא ְ
ַﬠ ְ
תּוֹרה ְוּב ֵכן יָ ָדיו ַרב־לוֹ
ַ 9וּמ ֲחזִ יק ִבּ ְד ַבר ֱא ֶמת ְל ִפי ַה ָ
ת־ה ָקּ ִמים ָﬠ ֵלינוּ׃
יח ֶא ַ
הוֹכ ַ
תוֹרת ַחיִּ ים גַּ ם־לְ ַהזְ ִהיר ְוגַ ם ְל ִ
ְבּ ַ
י־ר ִבּים ֵהם ַה ֵמּ ֲאנִ ים ִל ְשׁמ ַֹﬠ ְו ַה ֵטּף יַ ִטּיפוּן ַמ ְשׂאוֹת
ִ 10כּ ַ
מּוֹלים׃
דּוּחים ְו ַﬠל־יֶ ֶתר ִמ ְבּנֵ י ַהנִּ ִ
ָשׁ ְוא ַוּמ ִ
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1:11—2:6

יהם ִכּי ֵהם ַהה ְֹפ ִכים ָבּ ִתּים ְשׁ ֵל ִמים
ֲ 11א ֶשׁר ִה ָסּ ֵכר ָיִסּ ֵכר ִפּ ֶ
ְוּד ָב ִרים יְ ַל ְמּדוּן ֲא ֶשׁר לֹא ַכ ָדּת ֵﬠ ֶקב ֶבּ ַצע נִ ְבזֶ ה׃
ְ 12וּכ ָבר ָא ַמר ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְוהוּא נָ ִביא ִמ ִקּ ְר ָבּם ַה ְקּ ֵר ִטים
עוֹלם ִדּ ְמיֹנָ ם ְכּ ַחיְ תוֹ יַ ַﬠר ִוּב ְטנָ ם ֶבּ ֶטן
ַאנְ ֵשׁי ָכזָ ב ֵהם ֵמ ָ
ַﬠ ְצלוּת׃
יח א ָֹתם
תּוֹכ ַ
הוֹכ ַח ִ
ל־כּן ֵ
ָ 13ה ֵﬠדוּת ַהזֹּאת ֵﬠדוּת ֱא ֶמת ְו ַﬠ ֵ
תּוֹכ ָחה נִ ְמ ָר ָצה ְל ַמ ַﬠן יַ ֲח ִליפוּ כ ַֹח ָבּ ֱאמוּנָ ה׃
ֵ
ל־מ ְצת
הוּדים ְו ֶא ִ
ל־אגָּ דוֹת ַהיְּ ִ
ְ 14ולֹא יָ ִשׂימוּ עוֹד ֵלב ֶא ַ
ן־ה ֱא ֶמת׃
ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר יַ ְס ִתּירוּ ָפנִ ים ִמ ָ
י־אמוּנָ ה
הוֹרים ַאִ ל ְט ֵמ ִאים ְו ִל ְבנֵ י ִב ְל ֱ
ַ 15הכֹּל ָטהוֹר ַל ְטּ ִ
אוּמה ִכּי גַ ם־לִ ָבּם ְו ַד ְﬠ ָתּם ֻט ְמ ָא ָתם ָבּם׃
ֵאין ָטהוֹר ְמ ָ
יהם
י־ד ַﬠת ֱאל ִֹהים ִא ָתּם ְוּב ַמ ֲﬠ ֵשׂ ֶ
יהם יַ גִּ ידוּ ִכּ ַ
ְ 16בּ ִפ ֶ
ֹא־יִצ ְלחוּ
יְ ַכזְּ בוּ־לוֹ ִכּי נִ ְת ָﬠ ִבים ֵהם ְולֹא ֵא ֻמן ָבּם ְול ְ
ל־מ ֲﬠ ֶשׂה טּוֹב׃
ְל ָכ ַ
תּוֹרת ַחיִּ ים׃
ְו ַא ָתּה ְתּ ַד ֵבּר ְדּ ָב ֶריְ כּ ָדת ַ
יהם
ל־דּ ְר ֵכ ֶ
ל־הזְּ ֵקנִ ים ִכּי ְיִפ ְקחוּ ַﬠיִן ַﬠ ַ
ַ 2ד ֵבּר ֶא ַ
וּשׁ ֵל ִמים ָבּ ֱאמוּנָ ה ְבּ ַא ֲה ָבה ְוּבכ ַֹח
בוּדים ְמ ֻא ָשּׁ ִרים ְ
ִל ְהיוֹת ְכּ ִ
ַה ַסּ ָבּל׃
יהן ְכּ ִמ ְשׁ ָפּט
יכוֹת ֶ
ל־הזְּ ֵקנוֹת ְל ַפלֵּ ס ֲה ִל ֵ
ם־א ַ
ְ 3ו ֵכן גַּ ֶ
ַל ֲה ִליכוֹת נָ ִשׁים ַבּקּ ֶֹדשׁ לֹא ְל ַה ְל ִשׁין ִבּ ְלשׁוֹנָ ן ְולֹא ִל ְמשׁוֹ
ם־להוֹרֹת א ַֹרח טוֹב׃
ת־בּ ָשׂ ָרן ִכּי ִא ְ
ַבּיַּ יִן ֶא ְ
יהן
ת־בּ ֲﬠ ֵל ֶ
ת־הנָּ ִשׁים ַה ְצּ ִﬠירוֹת ְל ַא ֲה ָבה ֶא ַ
ְ 4ל ַא ֵשּׁר ֶא ַ
יהן׃
ת־בּנֵ ֶ
ְו ֶא ְ
אכ ָתּן ְבּ ֵב ָיתן
ת־א ְר ָחן ְו ַל ֲﬠשׂוֹת ְמ ַל ְ
ְ 5ל ַה ְצנֵ ַﬠ ֶל ֶכת ְלזַּ כּוֹת ֶא ָ
יהן ְל ִב ְל ִתּי יִנָּ ֵתן
ְו ִל ְהיוֹת טוֹבוֹת ְונִ ְכנָ עוֹת ַתּ ַחת יְ ֵדי ַב ֲﬠ ֵל ֶ
דּוּפים׃
ְדּ ַבר ָה ֱאל ִֹהים ְלגִ ִ
ל־ה ֲאנָ ִשׁים ַה ְצּ ִﬠ ִירים ְתּ ַצוֶּ ה ֵלאמֹר ִכּי יְ יַ ְשּׁרוּן
ְ 6וגַ ם ַﬠ ָ
חוֹתם׃
ָא ְר ָ

2
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מוֹפת ָל ֶהם ְבּ ַמ ֲﬠ ֶשׂי
ְ 7ו ַא ָתּה ְבּנַ ְפ ְשֱׁ היֵ ה ָת ִמיד ְל ֵ
טּוֹבים ַוּב ֲא ָמ ִרים נְ כ ִֹחים וִ ָיק ִרים׃
ַה ִ
ְ 8וּב ֶל ַקח טוֹב ֲא ֶשׁר ָמ ְשׁ ָחת ֵאין־בּוֹ ַﬠד ֲא ֶשׁר ָצ ֶרי
שׁוּ־בשׁת ְולֹא ְיִמ ְצאוּ ְל ַד ֵבּר ָﬠ ֵלינוּ ָס ָרה׃
ֶ
יִל ְבּ
ְ
יהם
י־יִכּנְ עוּ ַת ַחת יְ ֵדי ֲאדֹנֵ ֶ
ל־ה ֲﬠ ָב ִדים ְתּ ַצוֶּ ה ִכּ ָ
ְ 9ו ַﬠ ָ
ְו ִל ְהיוֹת ָל ֶהם ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד ְולֹא ְל ָה ִשׁיב ָדּ ָבר ַל ְמרוֹת
יהם׃
ֵﬠינֵ ֶ
רוּחם נֶ ֱא ָמנָ ה
יהם ִכּי ָ
ם־ל ַה ְראוֹת ְבּ ַמ ֲﬠ ֵשׂ ֶ
ְ 10ולֹא ִלגְ נֹב ִכּי ִא ְ
יﬠ ָלנוּ׃
מּוֹשׁ ַ
ת־תּוֹרת ֱאל ֵֹהינוּ ַה ִ
ַ
ְוּבזֹאת יְ ָפ ֲארוּ ַבכֹּל ֶא
ִ 11כּי ֶח ֶסד ֱאל ִֹהים זָ ַרח ַכּ ַשּׁ ַחר ְליֵ ַשׁע ְבּנֵ י ָה ָא ָדם ֻכּלָּ ם׃
ל־רע ִוּמ ַתּ ֲאת ַחיֵּ י ְב ָשׂ ִרים
וּלהוֹרֹת ָלנוּ ְל ִה ָבּ ֵדל ִמ ָכּ ָ
ְ 12
ישׁ ִרים ְוּב ְיִר ַאת ָשׁ ָמיִם׃
ְו ָלגוּר ָבּ ָא ֶרץ ַהלֵּ זוּ ְבּ ַה ְשׂ ֵכּל ְוּב ֵמ ָ
טּוֹבה ְל ֵﬠת יִגָּ ֶלה ְכבוֹד
ל־ה ִתּ ְקוָ ה ַה ָ
ְ 13ו ֵﬠינֵ ינוּ נְ שׂוּאוֹת ֶא ַ
יﬠינוּ׃
מוֹשׁ ֵ
יח ִ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָה ֱאל ִֹהים ַהגָּ דוֹל ְויֵ ַ
ל־ﬠן
ֲ 14א ֶשׁר נָ ַתן ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ַבּ ֲﬠ ֵדנוּ ְל ַה ִצּיל א ָֹתנוּ ִמ ָכּ ָ
וּל ַט ֵהר ֶאת־נַ ְפ ֵשׁנוּ לִ ְהיוֹת לוֹ ְל ַﬠם ְסגֻ לָּ ה ְמ ֵל ֵאי ִקנְ ָאה
ְ
טוֹבים׃
ְל ַמ ֲﬠ ִשׂים ִ
ַ 15כּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ְתּ ַד ֵבּר וְ ַתזְ ִהיר ְבּ ָכל־תּ ֶֹקף ְו ִאישׁ
ַאל־יָ בוּז ָל׃

3

יהם
משׁ ֵל ֶ
יהם ִלזְ כֹּר ִל ְהיוֹת נִ ְכנָ ִﬠים ַתּ ַחת יְ ֵדי ְ
ַצו ֲﬠ ֵל ֶ
קוֹלם ְו ִל ְהיוֹת נְ כֹנִ ים ְל ָכל־פּ ַֹﬠל
יהם ִל ְשׁמ ַֹﬠ ְבּ ָ
ְו ָשׂ ֵר ֶ

טוֹב׃
ם־ל ִה ְת ַהלֵּ ְ בּנַ ַחת
 2לֹא ְלגַ ֵדּף ִאישׁ לֹא ְל ַח ְר ֵחר ָמדוֹן ִכּי ִא ְ
ל־א ָדם׃
ַוּב ֲﬠנָ וָ ה ְל ֵﬠינֵ י ָכ ָ
י־לב ָל ַד ַﬠת ִבּ ְב ִלי־אֹזֶ ן
ם־אנַ ְחנוּ ִבּ ְב ִל ֵ
ִ 3כּי ְל ָפנִ ים ָהיִינוּ גַ ֲ
ל־תּ ֲאוָ ה ְו ֶח ְמ ָדּה ְוּמגֻ ָדּ ִלים
רוּח ֲﬠ ָב ִדים ְל ָכ ַ
ְל ַה ְק ִשׁיב ְות ֵֹﬠי ַ
נוּאים ְושׂנְ ִאים ִאישׁ ְל ֵר ֵﬠהוּ׃
ְבּ ַמ ְשׂ ֵט ָמה ְוּב ִקנְ ָאה ְשׂ ִ
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יﬠנוּ ְו ַר ֲח ָמיו לִ ְבנֵ י ָא ָדם׃
מוֹשׁ ֵ
ַ 4אַ כּ ֲא ֶשׁר נִ גְ לוּ ַח ְס ֵדּי ֵאל ִ
יﬠה לָּ נוּ יָ דוֹ לֹא ְב ִצ ְד ָק ֵתנוּ ֲא ֶשׁר ָﬠ ִשׂינוּ ִכּי
הוֹשׁ ָ
ִ
5
רוּח
נוֹל ְדנוּ ֵמ ָח ָדשׁ ְבּ ֵמי ָה ַר ְח ָצה וַ יְ ַח ְדּ ֵשׁנוּ ְבּ ַ
ם־בּ ַח ְסדּוֹ ַ
ִא ְ
ָק ְדשׁוֹ׃
יח
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲ 6א ֶשׁר ָשׁ ַפָ ﬠלֵ ינוּ ֶשׁ ַפע ָרב ַﬠל־יְ ֵדי יֵ ַ
יﬠנוּ׃
מוֹשׁ ֵ
ִ
עוֹלם ַכּ ֲא ֶשׁר ִקוִּ ינוּ
ְ 7ל ַמ ַﬠן נִ ְצ ַדּק ְבּ ַח ְסדּוֹ ְונִ ַירשׁ ָלנוּ ַחיֵּ י ָ
לוֹ׃
י־ת ַל ֵמּד ַה ְדּ ָב ִרים
י־פי ְוזֶ ה הוּא ֶח ְפ ִצי ִכּ ְ
 8נֶ ֱא ָמנִ ים ִא ְמ ֵר ִ
ָה ֵאלֶּ ה ְבּ ָכל־תּ ֶֹקף ְל ַמ ַﬠן ְיִת ַא ְמּצוּ ַה ַמּ ֲא ִמינִ ים ֵבּאל ִֹהים
טּוֹבים
טוֹבים ֵאלֶּ ה ֵהם ַה ְדּ ָב ִרים ַה ִ
ִל ְשׁמֹר ַל ֲﬠשׂוֹת ַמ ֲﬠ ִשׂים ִ
הוֹﬠיל ִל ְבנֵ י ָא ָדם׃
ְל ִ
תוֹלדֹת ַהדּוֹרֹת ִוּמ ְמּ ִריבוֹת
ַ 9אֲ ח ַדל ְלִ מ ְשּׁ ֵאלוֹת ֶכּ ֶסל ְו ְ
יוֹﬠילוּ ִכּי תֹהוּ ֵהנָּ ה׃
תּוֹרה ֲא ֶשׁר לֹא ִ
ַוּמ ְחלֹקוֹת ְבּ ִד ְב ֵרי ַה ָ
וּשׁ ָתּיִם
תוֹכ ָחה ַפּ ַﬠם ְ
הוּכח ְבּ ֵ
ישׁ־מ ְמ ֶרה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ַ
ִ 10א ַ
ְשׂ ֵטה ֵמ ָﬠלָ יו׃
י־אישׁ ָכּזֶ ה ֲהלֹא ֵת ַדע ִכּי ִﬠ ֵקּשׁ הוּא ְו ָא ֵשׁם ִכּי ִלבּוֹ
ִ 11כּ ִ
יַ ֲא ִשׁ ֶימנּוּ׃
ת־טוּכיקוֹס
ִ
ת־א ְר ְט ָמס אוֹ ֶא
ַ 12כּ ֲא ֶשׁר ֶא ְשׁ ַלח ֵא ֶליֶ א ַ
י־ח ַר ְצ ִתּי לְ ח ֶֹרף ָשׁם ַהח ֶֹרף
ָתּ ִחישׁ ָלבוֹא ֵא ַלי ְלנִ ָיקפֹּלִ יס ִכּ ָ
ַהזֶּ ה׃
ְ 13וזֵ ינָ ס ַהסּ ֵֹפר ְו ַאפּוֹלוֹס ַכּ ֲא ֶשׁר יֵ ְלכוּן לְ ַד ְר ָכּם ֵתּ ֵלִ ﬠ ָמּם
אוּמה׃
ְל ַשׁלְּ ָחם ְוּר ֵאה ִכּי לֹא־יַ ְח ְסרוּן ְמ ָ
יִל ְמדוּן ִל ְשׁמֹר ַל ֲﬠשׂוֹת ַמ ֲﬠ ִשׂים
ם־אנְ ֵשׁי ָה ֵﬠ ָדה ֶשׁלָּ נוּ ְ
ְ 14וגַ ַ
יִהיוּ ְכּלֹא ע ִֹשׂים
זוּל ָתם ְל ִב ְל ִתּי ְ
טוֹבים ְל ַמלֹּאת ַמ ְחסוֹר ָ
ִ
ֶפּ ִרי׃
לוֹמְ שׁ ַאל ִל ְשׁלוֹם
ל־ה ַא ִחים ֲא ֶשׁר ִﬠ ִמּי שׁ ֲֹאלִ ים ִל ְשׁ ֶ
ָ 15כּ ָ
ם־כּלְּ ֶכם ָא ֵמן׃
א ֲֹה ֵבי נַ ְפ ֵשׁנוּ ֶבּ ֱאמוּנָ ה ַה ֶח ֶסד ִﬠ ֻ

1:1—1:12
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ימוֹתיּוֹס ָא ִחי
יח ְו ִט ִ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
פּוֹלוֹס ֲא ִסיר יֵ ַ
ל־פּילֵ ימוֹן א ֵֹהב ָלנוּ ְות ֵֹמְ בּיָ ֵדינוּ׃
ֶא ִ
ל־א ְר ִכפּוֹס גֶּ ֶבר ֲﬠ ִמ ִיתי
ל־א ִפּיָּ ה ֲאח ִֹתי ְו ֶא ַ
ְ 2ו ֶא ַ
ל־ה ָקּ ָהל ֲא ֶשׁר ְבּ ֵב ֶית׃
ְבּ ִמ ְל ֲחמ ֵֹתינוּ ְו ֶא ַ
שׁוּﬠ
ֶ 3ח ֶסד ָל ֶכם ְו ָשׁלוֹם ֵמ ֵאת ֱאל ִֹהים ָא ִבינוּ ֵוּמ ֵאת יֵ ַ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ת־אל ָֹהי ְו ַאזְ ִכּ ְירָ ת ִמיד ִבּ ְת ִפלָּ ִתי׃
ֲ 4א ָב ְר ָכה ֶא ֱ
ִ 5ל ְשׁ ֻמ ַﬠת ָה ַא ֲה ָבה ְו ָה ֱאמוּנָ ה ֲא ֶשׁר ִתּנְ צֹר ְבּנַ ְפ ְשׁ
דשׁיו׃
ל־ק ָ
ל־כּ ְ
שׁוּﬠ ֲאדֹנֵ ינוּ ְו ֶא ָ
ֶאל־יֵ ַ
תּוֹסיף א ֶֹמץ ַבּ ֲאגֻ ָדּ ָתהּ ַﬠל־יְ ֵדי
ְ 6וּת ִפלָּ ִתי ִכּי ֱאמוּנָ ְתִ 
שׁוּﬠ׃
יח יֵ ַ
ַה ַדּ ַﬠת ַמה־טּוֹב ָבּ ֶכם ִל ְפנֵ י ַה ָמּ ִשׁ ַ
חוּמים ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר
ִ 7כּי ַא ֲה ָב ְתָ היְ ָתה לִּ י לְ ָשׂשׂוֹן ָרב וְ ַתנְ ִ
דוֹשׁים׃
יִית ְל ֵמ ִשׁיב נֶ ֶפשׁ ְבּ ֶק ֶרב ַה ְקּ ִ
ַא ָתּה ָא ִחי ָה ָ
ת־הטּוֹב
יח ְל ַצוֹּת ָﬠ ֶליֶ א ַ
ְ 8ו ַﬠ ָתּה ַאף ִכּי ָר ַחב ִל ִבּי ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ָל׃
שׁוּﬠ
ְ 9בּ ָכל־זֹאת ְל ַמ ַﬠן ַא ֲה ָב ֵתנוּ ֲאנִ י פּוֹלוֹס ַהזָּ ֵקן וַ ֲא ִסיר יֵ ַ
יﬠ ָבּ׃
יח ַכּיּוֹם ִהנְ נִ י ְל ַה ְפגִּ ַ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
הוֹל ְד ִתּיהוּ
סוּרים ַ
יﬠ ְבּ ַﬠד ְבּנִ י ֲא ֶשׁר ְבּ ֵבית ָה ֲא ִ
ִ 10כּי ַא ְפגִּ ַ
ֲהלֹא הוּא ֳאנֵ ִסימוֹס ְבּנִ י׃
ם־ל
ֲ 11א ֶשׁר לֹא ְל ְיִתרוֹן ָהיָ ה ְלִ מלְּ ָפנִ ים ֲא ָבל ֵמ ַﬠ ָתּה גַּ ְ
ם־לי הוּא לְ ְיִתרוֹן גָּ דוֹל׃
גַּ ִ
ת־פּנָ יו ִכּי
 12וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י ְמ ִשׁיבוֹ ֵא ֶליַ כּיּוֹם ָשׂא נָ א ֶא ָ
ן־מ ֲח ָל ַצי הוּא׃
ְכּ ֶב ֵ

1
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ַ 13אף ִכּי ִח ַמּ ְד ִתּי ְל ַה ֲחזֵ ק־בּוֹ ִכּי יַ ֲﬠמֹד ְל ָשׁ ְר ֵתנִ י ַתּ ְח ֶתּי
שׂרה׃
ְבּעוֹד ֲאנִ י ָאסוּר ְבּ ַכ ְב ֵלי ַה ְבּ ָ
יִהיֶ ה
ֲ 14א ָבל לֹא ָח ַפ ְצ ִתּי ַל ֲﬠשׂוֹת ָדּ ָבר ִבּ ְבלִ י ַד ְﬠ ֶתְּ ל ַמ ַﬠן ְ
ם־בּנְ ָד ָבה׃
טוּב לֹא ְכמוֹ ְבאֹנֶ ס ִכּי ִא ִ
גְ מוּל ְ
יִהיֶ ה
אוּלי ַבּ ֲﬠבוּר זֹאת נִ ְפ ַרד ִמ ְמִּ לזְ ָמן ָקצוּב ְל ַמ ַﬠן ְ
ְ 15ו ַ
ְל ָפנֶ יְ לעוֹלָ ם וָ ֶﬠד׃
ם־רב ֵמ ֶﬠ ֶבד ְכּ ָאח יַ ִקּיר ִכּי יַ ִקּיר
ְ 16ולֹא עוֹד ְכּ ֶﬠ ֶבד ִכּי ִא ַ
ד־מאֹד ַוּמה־גַּ ם ִכּי ֵכן יְ ִהי ְל גַּ ם־נֶ גֶ ד ְפּנֵ י
הוּא ִלי ַﬠ ְ
ֲאנָ ִשׁים וְ גַ ם נֶ גֶ ד ְפּנֵ י ֲאדֹנֵ ינו׃
ל־כּן ִאם ְל ָח ֵבר ְלַ תּ ְח ְשׁ ֵבנִ י ַק ֶבּל־נָ א ָפּנָ יו ְכּ ָפנָ י׃
ְ 17ו ַﬠ ֵ
ְ 18ו ִאם ָﬠ ַשׁק א ְֹת אוֹ ֲא ָשׁמוֹ ְברֹאשׁוֹ ִמיָּ ִדי ִת ְד ְר ֶשׁנּוּ׃
ֲ 19אנִ י פוֹלוֹס ָכּ ַת ְב ִתּי זֶ ה ְבּיָ ִדי ֲאנִ י ֲא ַשׁלֵּ ם ְולֹא א ַֹמר ֵא ֶלי
ם־בּ ַﬠד נַ ְפ ֶשׁ׃
ם־לי גַּ ְ
ִכּי חוֹב ָﬠ ֶליְ ל ַשׁלֶּ ִ
ָ 20אנָּ א ָא ִחי ֶא ְמ ָצא ְבְּ רוָ ָחה זוּ ַבּ ֲאדֹנֵ ינוּ ָה ִשׁ ָיבה־נָּ א ִל ִבּי
יח׃
יוֹתי ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ְו ִכ ְל ַ
ְ 21בָּ ב ַט ְח ִתּי ִכּי ַת ֲﬠנֶ ה וָ ֶא ְכתֹּב ֵא ֶליְ וגַ ם יָ ַד ְﬠ ִתּי
י־תוֹסף ַל ֲﬠשׂוֹת ֵמ ֲא ֶשׁר ָא ָמ ְר ִתּי׃
ִ
ִכּ
ן־לי ֵבּית ָמלוֹן ִכּי ִהנְ נִ י ְמיַ ֵחל ְל ִהנָּ ֵתן
נוֹסף ַﬠל־זֶ ה ָתּ ֶכ ִ
ָ 22
ָל ֶכם ְכּ ִפי ְת ִפלַּ ְת ֶכם׃
לוֹמֶ א ַפּ ְפ ָרס ֲא ֶשׁר הוּא ָﬠצוּר ִא ִתּי
ֵ 23אלֶּ ה שׁ ֲֹא ִלים ִל ְשׁ ֶ
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְבּיֵ ַ
לוּקס ַהתּ ְֹמ ִכים ְבּיָ ִדי׃
ַ 24וּמ ְרקוֹס וַ ֲא ִר ְס ַט ְרכוֹס ְו ִד ָימס ְו ָ
ם־רוּח ֶכם ָא ֵמן׃
ֲ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ ִﬠ
שׁוּﬠ ַה ָמ ִשׁ ַ
ֶ 25ח ֶסד יֵ ַ

1:1—1:12

ב ִרים
ל־ה ְ
ֶא ָ

529

ב ִרים
ל־ה ְ
ֶא ָ
בוֹתינוּ ְפּ ָﬠ ִמים
ל־א ֵ
ר־דּ ֶבּר ִמ ֶקּ ֶדם ֶא ֲ
ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁ ִ
יאים׃
ַרבּוֹת ְוּב ָפנִ ים שֹׁנִ ים ַﬠל־יְ ֵדי ַהנְּ ִב ִ
ל־פּי ַה ֵבּן ֲא ֶשׁר ָשׂ ָמהוּ
ִ 2דּ ֶבּר ֵא ֵלינוּ ְל ֵקץ ַהיָּ ִמין ָה ֵאלֶּ ה ַﬠ ִ
ם־שׁ ַמיִם וָ ָא ֶרץ׃
ְל ַב ַﬠל נַ ֲח ָלה ַבכֹּל וַ ֲא ֶשׁר בּוֹ ָﬠ ָשׂה גַּ ָ
ְ 3והוּא ז ַֹהר ְכּבוֹדוֹ ְו ֶצ ֶלם ָפּנָ יו ְונ ֵֹשׂא־כֹל ְבּכ ַֹח ְדּ ָברוֹ
ֹאתינוּ יָ ַשׁב ִמ ִימין
ְו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ִט ֵהר א ָֹתנוּ ְבּנַ ְפשׁוֹ ֵמ ַחטּ ֵ
ֲא ֶשׁר לוֹ ַהגְּ ֻדלָּ ה ַבּ ָמּרוֹם׃
ן־ה ַמּ ְל ָא ִכים ַכּ ֲא ֶשׁר ָקנָ ה לוֹ ֵשׁם ָרם
 4וַ יִּגְ ַבּהּ ְל ַמ ְﬠ ָלה ִמ ַ
ְונִ ָשּׂא ֵמ ֶהם׃
עוֹלם ְבּנִ י ָא ָתּה ֲאנִ י ַהיּוֹם
ן־ה ַמּ ְל ָא ִכים ָא ַמר ֵמ ָ
ִ 5כּי ְל ִמי ִמ ַ
יִהיֶ ה־לִּ י ְל ֵבן׃
יְ ִל ְד ִתּיְ ו ֵכן עוֹד ֲאנִ י ֶא ְהיֶ ה־לּוֹ ְל ָאב ְוהוּא ְ
ת־בּכוֹרוֹ ָלשׁוּב ְל ֵת ֵבל ַא ְר ָצה הוּא א ֵֹמר
ְ 6ו ֵכן ְבּ ִתתּוֹ ֶא ְ
ל־מ ְל ֲא ֵכי ֱאל ִֹהים׃
ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ לוֹ ָכּ ַ
ל־ה ַמלְ ָא ִכים הוּא א ֵֹמר ע ֶֹשׂה ַמ ְל ָא ָכיו רוּחוֹת
ְ 7ו ַﬠ ַ
ְמ ָשׁ ְר ָתיו ֵאשׁ ל ֵֹהט׃
עוֹלם וָ ֶﬠד ֵשׁ ֶבט ִמישֹׁר
ל־ה ֵבּן א ֵֹמר ִכּ ְס ֲאֱ אל ִֹהים ָ
ַ 8אַ ﬠ ַ
כוּת׃
ֵשׁ ֶבט ַמ ְל ֶ
ל־כּן ְמ ָשׁ ֲחֱ אל ִֹהים ֱאל ֶֹהי
ָ 9א ַה ְב ָתּ ֶצּ ֶדק וַ ִתּ ְשׂנָ א ֶר ַשׁע ַﬠ ֵ
ֶשׁ ֶמן ָשׂשׂוֹן ֵמ ֲח ֵב ֶר׃
ְ 10ו ֵכן עוֹד ַא ָתּה ֲאדֹנָ י ְל ָפנִ ים ָה ָא ֶרץ יָ ַס ְד ָתּ ַוּמ ֲﬠ ֵשׂי יָ ֶדי
ָשׁ ָמיִם׃
ֹאבדוּ ְו ַא ָתּה ַת ֲﬠמֹד ְו ֻכלָּ ם ַכּ ֶבּגֶ ד ְיִבלוּ׃
ֵ 11ה ָמּה י ֵ
נוֹתי לֹא
וּשׁ ֶ
ַ 12כּלְּ בוּשׁ ַתּ ֲח ִל ֵיפם ְויַ ְחלֹפוּ ְו ַא ָתּה הוּא ְ
ָיִתּמּוּ׃
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ב ִרים
ל־ה ְ
ֶא ָ

1:13—2:10

ן־ה ַמּ ְל ָא ִכים ָא ַמר ֵמעוֹלָ ם ֵשׁב ִל ִימינִ י
וּל ִמי ֵאיפוֹא ִמ ַ
ְ 13
ד־א ִשׁית אֹיְ ֶביֲ הדֹם ְל ַרגְ ֶלי׃
ַﬠ ָ
לוּחים ְל ָשׁ ֵרת ִל ְפנֵ י
ֲ 14הלֹא ֻכלָּ ם ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָשּׁ ֵרת ֵהם ַה ְשּׁ ִ
ַה ָבּ ִאים ִלנְ חֹל יֵ ַשׁע נַ ֲח ָל ָתם׃

2

ד־מאֹד ַבּ ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר
ל־כּן ַה ִמּ ְצוָ ה ֵא ֵלינוּ ְל ִהזָּ ֵהר ַﬠ ְ
ַﬠ ֵ
ָשׁ ָמ ְﬠנוּ ֶפּן־יָ לוּזוּ ֵמ ֵﬠינֵ ינוּ׃
ל־פּי ַמ ְל ָא ִכים ָﬠ ַמד ְבּ ָת ְקפוֹ
ם־ה ָדּ ָבר ָדּ ֻבר ַﬠ ִ
ִ 2כּי ִא ַ
ל־ﬠן וָ ֶפ ַשׁע נִ ְפ ַקד ְבּ ֵשׁ ֶבט ִמ ְשׁ ָפּט׃
ְו ָכ ָ
ֵ 3אי נִ ָמּ ֵלט ֲאנַ ְחנוּ ִאם־לֹא נָ ִשׁית לֵ ב ְליֶ ַשׁע ַרב ָכּמוֹהוּ
ֲא ֶשׁר ִבּ ַשּׂר ָה ָאדוֹן ֵמרֹאשׁ וַ יֵּ ָא ֵמן ְדּ ָברוֹ ָלנוּ ִמ ִפּי שׁ ְֹמ ָﬠיו׃
מוֹפ ִתים
ם־אל ִֹהים נָ ַתן ֵﬠדוּת ַﬠל־זֹאת ְבּאֹתוֹת ְוּב ְ
ְ 4וגַ ֱ
רוּח ָק ְדשׁוֹ ֲא ֶשׁר ִחלֵּ ק ִכּ ְרצוֹנוֹ׃
ְונִ ְפ ָלאוֹת שׁוֹנוֹת ְוּב ַמ ְתּנוֹת ַ
עוֹלם ֶה ָﬠ ִתיד
ת־ה ָ
י־ה ַמלְ ָא ִכים ָשׁת ֶא ָ
ִ 5כּי לֹא ַת ַחת יְ ֵד ַ
ָלבֹא ֲא ֶשׁר ָﬠ ָליו ֲאנַ ְחנוּ ְמ ַד ְבּ ִרים׃
י־תּזְ ְכּ ֶרנּוּ
ה־אנוֹשׁ ִכּ ִ
ם־כּ ֵﬠדוּת ַה ָכּתוּב ָהא ֵֹמר ָשׁם ָמ ֱ
ִ 6כּי ִא ְ
ן־א ָדם ִכּי ִת ְפ ְק ֶדנּוּ׃
ֶוּב ָ
 7וַ ְתּ ַח ְסּ ֵרהוּ ְמ ַﬠט ֵמ ֱאל ִֹהים וְ ָכבוֹד ְו ָה ָדר ְתּ ַﬠ ְטּ ֵרהוּ
ילהוּ ְבּ ַמ ֲﬠ ֵשׂי יָ ֶדי׃
ַתּ ְמ ִשׁ ֵ
ת־רגְ ָליו ַאַ בּ ֲא ֶשׁר ָשׁת כֹּל ַתּ ְח ָתּיו לֹא
 8כֹּל ַשׁ ָתּה ַת ַח ַ
הוּשׁת ַתּ ְח ָתּיו ְו ַﬠ ָתּה לֹא ָר ִאינוּ עוֹד
הוֹתיר ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר לֹא ַ
ִ
הוּשׁת ַתּ ְח ָתּיו׃
ַכיּוֹם ִכּי ַהכֹּל ַ
שׁוּﬠ ַההוּא ֲא ֶשׁר ִח ְסּרוֹ ְמ ַﬠט
ֲ 9א ָבל ר ִֹאים ֲאנַ ְחנוּ ֶאת־יֵ ַ
ֵמ ֱאל ִֹהים וַ יְ ַﬠ ְטּ ֵרהוּ ָכבוֹד ְו ָה ָדר ֵﬠ ֶקב ֶח ְב ֵלי ַה ָמוֶ ת ֲא ֶשׁר
ד־אל ָט ַﬠם ַט ַﬠם ַה ָמּוֶ ת ְבּ ַﬠד ֻכּלָּ ם׃
ֲא ָפפוּהוּ ִכּי ְב ֶח ֶס ֵ
ִ 10כּי הוּא ֲא ֶשׁר ַהכֹּל ְל ַמ ֲﬠנֵ הוּ ִוּמיָּ דוֹ ַהכֹּל ָה ָדר הוּא
ת־שׂר
וּל ַה ְשׁלִ ים ֶא ַ
לוֹ ְל ַהנְ חוֹת ָבּנִ ים ַר ִבּים לִ גְ אוֹן ֻﬠזָּ ם ְ
שׁוּﬠ ָתם ְבּכוּר עֹנִ י׃
יְ ָ

2:11—3:6

ב ִרים
ל־ה ְ
ֶא ָ
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יהם יְ ַכ ֵפּר ֵמ ָאב ֶא ָחד ֵהם
ִ 11כּי ַה ְמ ַכ ֵפּר ְו ֵהם ֲא ֶשׁר ֲﬠ ֵל ֶ
ל־כּן לֹא בוֹשׁ ִמ ְקּרֹא ָל ֶהם ַא ִחים׃
ֻכּלָּ ם ַﬠ ֵ
ְ 12בּ ָא ְמרוֹ ֲא ַס ְפּ ָרה ִשׁ ְמְ ל ֶא ָחי ְבּתוָֹ ק ָהל ֲא ַה ֲל ֶל׃
יוֹסיף ִהנֵּ ה ָאנ ִֹכי וְ ַהיְ ָל ִדים
ְ 13ועוֹד יֵ ָא ַמר ְו ִקוֵּ ִיתי לוֹ ְועוֹד ִ
ן־לי יְ הוָֹה׃
ֲא ֶשׁר נָ ַת ִ
ְ 14ויַ ַﬠן ִכּי ַהיְ ָל ִדים ָבּ ָשׂר וָ ָדם ְמנָ ת ֶח ְל ָקם ֵכּן גַּ ם־הוּא
ת־מ ְל ַא
מוֹהם ְל ַמ ַﬠן יְ ַבלַּ ע ְבּמוֹתוֹ ֶא ַ
ָל ַבשׁ ָבּ ָשׂר וָ ָדם ְכּ ֶ
ַה ָמּוֶ ת הוּא ַה ָשּׂ ָטן׃
ת־אלֶּ ה ֲא ֶשׁר ֵמ ֵא ַימת ָמוֶ ת ָהיוּ
ְ 15ו ִשׁלַּ ח ַל ָח ְפ ִשׁי ֶא ֵ
יהם ַכּ ֲﬠ ָב ִדים׃
נִ ְכ ָבּ ִשׁים ָכּל־יְ ֵמי ַחיֵּ ֶ
ם־לזֶ ַרע
יﬠם ִכּי ִא ְ
הוֹשׁ ָ
ִ 16כּי לֹא ַל ַמּ ְל ָא ִכים נָ ָטה יָ דוֹ ְל ִ
יﬠ׃
מוֹשׁ ַ
ַא ְב ָר ָהם הוּא ְל ִ
ל־כּן נִ ְמ ַשׁל נִ ְד ָמה ְל ֶא ָחיו ַבּכֹּל ְל ַמ ַﬠן יְ ִהי כ ֵֹהן גָּ דוֹל
ְ 17ו ַﬠ ֵ
ל־חטֹּאת ָה ָﬠם׃
ְבּ ַר ֲח ָמיו ֶוּב ֱאמוּנָ תוֹ ִל ְפנֵ י ֱאל ִֹהים ְל ַכ ֵפּר ַﬠ ַ
ידוּﬠ ַמ ָסּה ְבּנַ ְפשׁוֹ ֵכּן
ִ 18כּי ַכ ֲא ֶשׁר ָהיָ ה ִאישׁ ַמ ְכאֹבוֹת ִו ַ
יﬠ ְבּחוּנֵ י ַמ ָסּה׃
הוֹשׁ ַ
יוּכל ְל ִ
ַ
יאת
ל־כּן ַא ַחי ַאנְ ֵשׁי ק ֶֹדשׁ ֲח ֵב ִרים ַמ ְק ִשׁ ִיבים ִל ְק ִר ַ
ַﬠ ֵ
ָמרוֹם ַה ִבּיטוּ ְפנֵ י ַמ ְל ָאכוֹ ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל ֲא ֶשׁר לוֹ ִת ָשּׁ ַבע
שׁוּﬠ׃
יח יֵ ַ
ְלשׁוֹנֵ נוּ הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
משׁה׃
ל־בּיתוֹ ְכּ ֶ
ֲ 2א ֶשׁר נֶ ֱא ָמן הוּא ְלע ֵֹשׂהוּ ְבּ ָכ ֵ
ל־משׁה ַכּ ֲא ֶשׁר בֹּנֵ ה ַביִת ַרב
ֶ
ִ 3כּי־יָ ֲא ָתה לּוֹ יֶ ֶתר ְשׂ ֵאת ַﬠ
ן־ה ָבּיִת׃
ְכּבוֹדוֹ ִמ ַ
ל־בּיִת ָבּנוּי ִבּ ֵידי בֹנֶ ה וּבֹנֵ ה־כֹל הוּא ֱאל ִֹהים׃
ִ 4כּי ָכ ַ
ל־בּיתוֹ ְל ֵﬠדוּת
משׁה ְכּ ֶﬠ ֶבד נֶ ֱא ָמן ָהיָ ה ְב ָכ ֵ
ָ 5א ְמנָ ם ֶ
ל־א ָמ ָריו ֲא ֶשׁר יֵ ָא ֵמרוּן׃
ַﬠ ֲ
ֹאחז
יח נֶ ֱא ָמן ְכּ ֵבן ְבּ ֵביתוֹ ֵוּביתוֹ ֲאנָ ְחנוּ ִאם ַרק נ ֵ
ַ 6אַ ה ָמּ ִשׁ ַ
ד־ה ֵקּץ׃
ְבּ ִמ ְב ַט ֵחנוּ וְ עֹז ִתּ ְקוָ תוֹ ַﬠ ַ
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3:7—4:2

ם־בּקֹלוֹ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ַהיּוֹם ִא ְ
ל־פּי ַ
ל־כּן ְכּמוֹ ֶשׁנֶּ ֱא ַמר ַﬠ ִ
ַ 7ﬠ ֵ
ִת ְשׁ ָמעוּ׃
ל־תּ ְקשׁוּ ְל ַב ְב ֶכם ִכּ ְמ ִר ָיבה ְכּיוֹם ַמ ָסּה ַבּ ִמּ ְד ָבּר׃
ַ 8א ַ
ם־ראוּ ָפ ֳﬠ ַלי ַא ְר ָבּ ִﬠים
בוֹת ֶיכם ְבּ ָחנוּנִ י גַּ ָ
ֲ 9א ֶשׁר נִ סּוּנִ י ֲא ֵ
ָשׁנָ ה׃
ָ 10ל ֵכן ָאקוּט ַבּדּוֹר ַההוּא וָ א ַֹמר ָתּ ִמיד תּ ֵֹﬠי ֵל ָבב ֵהם ְו ֵהם
לֹא־יָ ְדעוּ ְד ָר ָכי׃
נוּח ִתי׃
ל־מ ָ
ֲ 11א ֶשׁר־נִ ְשׁ ַבּ ְﬠ ִתּי ְב ַא ִפּי ִאם־יְ בֹאוּן ֶא ְ
ם־א ֶתּם ֶפּן־יֵ שׁ ָבּ ֶכם ֵלב ָרע ֲח ַסר ֱאמוּנָ ה
ְ 12ראוּ־נָ א ַא ַחי גַּ ַ
ָלסוּר ֵמ ַא ֲח ֵרי ֱאל ִֹהים ַחיִּ ים׃
ת־ר ֵﬠהוּ יוֹם ְבּיוֹם ָכּל־עוֹד ֲא ֶשׁר
הוֹכיחוּ ִאישׁ ֶא ֵ
ַ 13אִ 
ָיִקּ ֵרא ַהיּוֹם ְל ִב ְל ִתּי ֶיִקשׁ ֵלב ִאישׁ ִמ ֶכּם ְבּנִ ְכ ֵלי ַח ָטּאתוֹ׃
ֹאחז ְבּ ִמ ְב ַט ֵחנוּ
ִ 14כּי ֲח ֵב ִרים ֲאנַ ְחנוּ ַל ָמּ ִשׁיח ִאם ַרק נ ֵ
ד־כּלֵּ ה׃
ֵמ ָה ֵחל ְו ַﬠ ַ
ל־תּ ְקשׁוּ
ם־בּקֹלוֹ ִת ְשׁ ָמעוּ ַא ַ
ְ 15ו ַכ ֲא ֶשׁר נֶ ֱא ַמר ַהיּוֹם ִא ְ
ְל ַב ְב ֶכם ִכּ ְמ ִר ָיבה׃
ל־היּ ְֹצ ִאים
ִ 16וּמי ָהיוּ ַהשּׁ ְֹמ ִﬠים ַבּ ֲﬠ ֵלי ַה ְמּ ִר ָיבה ֲהלֹא ָכ ַ
ד־משׁה׃
ֶ
ִמ ִמּ ְצ ַריִם ְבּיַ
קוֹטט ַא ְר ָבּ ִﬠים ָשׁנָ ה ֲהלֹא ַב ַח ָטּ ִאים ֲא ֶשׁר
ְ 17וּב ִמי ִה ְת ֵ
יהם נָ ְפלוּ ַב ִמּ ְד ָבּר׃
ִפּגְ ֵר ֶ
ל־אלֶּ ה
נוּחתוֹ ֲהלֹא ַﬠ ֵ
ל־מ ָ
ל־מי נִ ְשׁ ַבּע ִאם־יְ בֹאוּן ֶא ְ
ְ 18ו ַﬠ ִ
ֲא ֶשׁר לֹא ֶה ֱא ִמינוּ׃
 19וַ ֲאנַ ְחנוּ ר ִֹאים ִכּי לֹא יָ ְכלוּ לָ בֹא ִמ ְפּנֵ י ח ֶֹסר ֱאמוּנָ ָתם׃
נוּחתוֹ נִ ְד ַאג
ל־מ ָ
ל־כּן ְבּ ִהוָּ ֵתר ָלנוּ ַה ַה ְב ָט ָחה ָלבֹא ֶא ְ
ַﬠ ֵ
ְלנַ ְפ ֵשׁנוּ ֶפּן־יֵ ָח ֵשׁב ִאישׁ ִמ ֶכּם ִכּ ְמ ַא ֵחר ָלבֹא ָשׁ ָמּה׃
יהם ַאַ ה ָדּ ָבר
ם־א ֵל ֶ
ם־א ֵלינוּ גַּ ֲ
טוֹבה ָבּ ָאה גַּ ֵ
שׂרה ָ
ִ 2כּי ְב ָ
ֹא־הוֹﬠיל ָל ֶהם ִכּי לֹא ִה ְת ָﬠ ֵרב ֶבּ ֱאמוּנַ ת
ִ
ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ ֵהם ל
ִל ָבּם׃

4

4:3—4:14

ב ִרים
ל־ה ְ
ֶא ָ

533

נוּחתוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ָא ָמר
ל־מ ָ
ִ 3כּי ֲאנַ ְחנוּ ַה ַמּ ֲא ִמינִ ים ָבּ ִאים ֶא ְ
נוּחה זוּ
נוּח ִתי ְוּמ ָ
ל־מ ָ
ֲא ֶשׁר־נִ ְשׁ ַבּ ְﬠ ִתּי ְב ַא ִפּי ִאם־יְ בֹאוּן ֶא ְ
אכה ֲא ֶשׁר נֶ ֶﬠ ְשׂ ָתה ְבּ ִהוָּ ֵסד ֶא ֶרץ ְו ָשׁ ָמיִם׃
ן־ה ְמּ ָל ָ
ִהיא ִמ ַ
יﬠי א ֵֹמר ְבּ ָמקוֹם ַא ֵחר וַ יִּ ְשׁבֹּת ֱאל ִֹהים
ִ 4כּי ַﬠל־יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
אכתּוֹ׃
ל־מ ַל ְ
יﬠי ִמ ָכּ ְ
ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
נוּח ִתי׃
ל־מ ָ
ֹאמר עוֹד ִאם־יְ בֹאוּן ֶא ְ
ַ 5וּב ָמּקוֹם ַהזֶּ ה י ַ
נוּחה ְו ַהשּׁ ְֹמ ִﬠים
ל־ה ְמּ ָ
ַ 6היּ ֵֹצא ָלנוּ ִמ ָכּל־זֶ ה ִכּי יֵ שׁ ָבּ ִאים ֶא ַ
ֹא־באוּ ִמ ְפּנֵ י ח ֶֹסר ֱאמוּנָ ָתם׃
טוֹבה ֵמרֹאשׁ ל ָ
שׂרה ָ
ת־בּ ָ
ֶא ְ
ל־פּי
הוֹסיף ְויָ ַﬠד יוֹם ַא ֵחר ְבּ ָא ְמרוֹ ַﬠ ִ
וּל ֵקץ יָ ִמים ַר ִבּים ִ
ְ 7
ל־תּ ְקשׁוּ
ם־בּקֹלוֹ ִת ְשׁ ָמעוּ ַא ַ
ָד ִוד ַהיּוֹם ְכּמוֹ ֶשׁנֶּ ֱא ַמר ַהיּוֹם ִא ְ
ְל ַב ְב ֶכם׃
נוּחה ַהנְּ כוֹנָ ה לֹא ָהיָ ה
ל־ה ְמּ ָ
הוֹשׁ ַﬠ ֶא ַ
יאם יְ ֻ
ִ 8כּי ִאלּוּ ֵה ִב ָ
י־כן ַﬠל־יוֹם ַא ֵחר׃
ְמ ַד ֵבּר ַא ֲח ֵר ֵ
ְ 9ו ָל ֵכן עוֹד נִ ְשׁ ַאר יוֹם ַשׁ ָבּתוֹן ְל ַﬠם ֱאל ִֹהים׃
ם־שׁ ַבת
אכתּוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר גַּ ָ
יִשׁבֹּת ִמ ְמּ ַל ְ
נוּחתוֹ ְ
ל־מ ָ
ִ 10כּי ַה ָבּא ֶא ְ
אכתּוֹ ֶשׁלּוֹ׃
ֱאל ִֹהים ִמ ְמּ ַל ְ
ן־יִכּ ֶשׁל ִאישׁ
נוּחה ַה ִהיא ֶפּ ָ
ל־ה ְמּ ָ
ָ 11ל ֵכן נִ ְת ַא ְמּ ָצה ָלבֹא ֶא ַ
ְבּ ֶל ְכתּוֹ ְבּ ִﬠ ְקּבוֹת ַה ַמּ ְמ ִרים׃
ל־ח ֶרב ִפּ ִיפיּוֹת ח ֵֹצב
י־חי ְדּ ַבר ֱאל ִֹהים ָחזָ ק ְו ַחד ִמ ָכּ ֶ
ִ 12כּ ַ
רוּח גַּ ם־מ ַֹח וַ ֲﬠ ָצמוֹת וּב ֵֹחן ַמ ְח ְשׁבוֹת ֵלב
וּב ֵֹק ַﬠ נֶ ֶפשׁ וָ ַ
ְו ְיִצרוֹ׃
ְ 13ו ֵאין יְ צוּר נֶ ְﬠ ָלם ִמלְּ ָפנָ יו ַאַ הכֹּל ָחשׂוּף ְוגָ לוּי ְל ֵﬠינֵ י
ַההוּא ֲא ֶשׁר ָﬠלֵ ינוּ ָל ֵתת ִדּין ְל ָפנָ יו׃
ד־מאֹד ֲא ֶשׁר ָצ ַלח
יוֹת־לנוּ כ ֵֹהן גָּ דוֹל נַ ֲﬠ ֶלה ַﬠ ְ
ָ
ְ 14ו ַﬠ ָתּה ִבּ ְה
בוּﬠה ֲא ֶשׁר
ת־ה ְשּׁ ָ
ן־אל ִֹהים נִ ְשׁ ְמ ָרה ֶא ַ
שׁוּﬠ ֶבּ ֱ
ת־ה ָשּׁ ַמיִם יֵ ַ
ֶא ַ
נִ ְשׁ ַבּ ְﬠנוּ לוֹ׃
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ֹא־יוּכל ָלחוּשׁ ְל ִשׁ ְב ֵרנוּ
ַ
ִ 15כּי ֵאין ָלנוּ כ ֵֹהן גָּ דוֹל ֲא ֶשׁר ל
ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר גַּ ם־הוּא נִ ְב ַחן ְבּ ַמסּוֹת ָכּמֹנוּ ְו ֵח ְטא לֹא
נִ ְמ ָצא־בוֹ׃
ל־כּ ֵסּא ָה ַר ֲח ִמים ָל ַק ַחת ֶח ֶסד
ל־כּן נִ גְּ ָשׁה ְבּ ֶפה ָמ ֵלא ֶא ִ
ַ 16ﬠ ֵ
ר־לנוּ ְל ִﬠתּוֹת ַבּ ָצּ ָרה׃
ְו ִל ְמצֹא ֲחנִ ינָ ה ַל ֲﬠזָ ָ

5

נוֹﬠד ַל ֲﬠמֹד
מּוּרם ִמ ְבּנֵ י ָא ָדם ַ
ִכּי ָכל־כּ ֵֹהן גָּ דוֹל ַה ָ
ִל ְפנֵ י ֱאל ִֹהים ְבּ ַﬠד ְבּנֵ י ָא ָדם ְל ַה ְק ִריב ִמנְ ָחה וָ זֶ ַבח
ֹאתם׃
ל־חטּ ָ
ַﬠ ַ
וּלת ִֹﬠים ִכּי
יﬠ ִרגְ ַשׁת נַ ְפשׁוֹ ְלשֹׁגְ גִ ים ְ
מוּכן ְל ַה ְרגִּ ַ
ְ 2והוּא ָ
ף־רגֶ ל וְ ַﬠד־רֹאשׁ׃
גַ ם־הוּא ֵאין ְמתֹם ִבּ ְב ָשׂרוֹ ִמ ַכּ ֶ
ַ 3בּ ֲﬠבוּר זֹאת ָהיָ ה ָﬠ ָליו ְל ַה ְק ִריב ְבּ ַﬠד ַח ַטּאת נַ ְפשׁוֹ ְכּמוֹ
ְב ַﬠד ָה ָﬠם׃
ת־א ֶשׁר
ם־א ֲ
ת־ה ָכּבוֹד ַהזֶּ ה ְלנַ ְפשׁוֹ ִכּי ִא ֶ
ְ 4ולֹא ַיִקּח ִאישׁ ֶא ַ
ְיִב ַחר־בּוֹ ָה ֱאל ִֹהים ְכּ ַא ֲהרֹן׃
יח לֹא ִה ְתנַ ֵשּׂא ִמנַּ ְפשׁוֹ ִל ְהיוֹת כּ ֵֹהן גָּ דוֹל
ם־ה ָמּ ִשׁ ַ
ֵ 5כּן גַּ ַ
ל־פּי ָהא ֵֹמר ֵא ָליו ְבּנִ י ַא ָתּה ֲאנִ י ַהיּוֹם יְ ִל ְד ִתּי׃
ם־ﬠ ִ
ִכּי ִא ַ
עוֹלם
ם־בּ ָמקוֹם ַא ֵחר ַא ָתּה־כ ֵֹהן ְל ָ
ְ 6ו ַכ ֲא ֶשׁר ָא ַמר גַּ ְ
י־צ ֶדק׃
ל־דּ ְב ָר ִתי ַמ ְל ִכּ ֶ
ַﬠ ִ
גּוּריו ִבּ ְב ָשׂרוֹ ִה ְק ִריב ְתּ ִפלּוֹת ְו ַת ֲחנוּנִ ים
ֲ 7א ֶשׁר ִבּ ֵימי ְמ ָ
ְבּקוֹל ַשׁ ְו ָﬠתוֹ ְו ִד ְמ ָﬠתוֹ ִל ְפנֵ י ַשׂגִּ יא כ ַֹח יְ ַחלְּ ֶצנּוּ ִמ ָמּוֶ ת
וַ יֵּ ָﬠ ֵתר־לוֹ ֵﬠ ֶקב ְיִר ָאתוֹ׃
ְ 8ו ַאף ִבּ ְהיוֹתוֹ ֵבן ֻל ַמּד ְבּ ִס ְבל ָֹתיו ִל ְשׁמ ַֹﬠ ְבּקוֹל ְמ ַצוֶּ ה׃
שׁוּﬠת
ְ 9וּב ִה ָמּ ְצאוֹ ָשׁ ֵלם ָהיָ ה ְל ָכל־שׁ ְֹמ ָﬠיו ִל ְמקוֹר ְתּ ַ
עוֹל ִמים׃
ָ
י־צ ֶדק׃
ל־דּ ְב ָר ִתי ַמלְ ִכּ ֶ
וּפי ֱאל ִֹהים ֳיִקּ ֶבנּוּ כּ ֵֹהן גָּ דוֹל ַﬠ ִ
ִ 10
י־ב ֵאר ָכּ ֵבד ִמ ֶמּנּוּ
שׁ־לנוּ ַה ְר ֵבּה ְל ַד ֵבּר ְו ֵד ָ
ַ 11ﬠל־זֶ ה יֶ ָ
יוֹת ֶכם ַﬠ ְר ֵלי־אֹזֶ ן׃
ִבּ ְה ְ

5:12—6:9
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מוֹרים ְבּרֹב ַהיָּ ִמים
ִ 12כּי ַת ַחת ֲא ֶשׁר ָהיָ ה ֲﬠ ֵל ֶיכם ִל ְהיוֹת ִ
נָ חוּץ ַה ָדּ ָבר ַﬠ ָתּה ָלשׁוּב ְל ַחוֹּת ַדּ ַﬠת ָל ֶכם ָמה ֵה ָמּה ַא ְבנֵ י
תוֹרת ֱאל ִֹהים וּנְ כֹנִ ים ַא ֶתּם ְל ָח ָלב ְולֹא ְל ֶל ֶחם ָשׁ ֵמן׃
ִפנָּ ה ְבּ ַ
ל־מי ֲא ֶשׁר ָח ָלב ְמזוֹנוֹ ֵאין לוֹ ֵד ָﬠה ְב ִד ְב ֵרי ֶצ ֶדק
ִ 13כּי ָכ ִ
עוֹלל הוּא׃
ִכּי ֵ
ְ 14ו ֶל ֶחם ָשׁ ֵמן ִל ְשׁ ֵל ִמים ֲא ֶשׁר ַה ְס ֵכּן ִה ְס ִכּינוּ ִבּ ְב ִחינַ ת
בּוֹתם ְל ַה ְב ִדּיל ֵבּין־טוֹב ָל ָרע׃
ִל ָ

6

יח ְונַ ֲﬠלֶ ה
תוֹרת ַה ָמ ִשׁ ַ
ל־כּן נֶ ֶרף ָכּ ֵﬠת ֵמ ַא ְבנֵ י ִפנָּ ה ְבּ ַ
ַﬠ ֵ
שׁוּבה
ת־היְ סוֹד ִל ְת ָ
ד־ת ְכ ִל ָיתהּ ְולֹא נָ שׁוּב ִלירוֹת ֶא ַ
ַﬠ ַ
ן־מ ֲﬠ ִשׂים ֲא ֶשׁר ָמוֶ ת ָבּם אוֹ ֱאמוּנַ ת ֱאל ִֹהים׃
ִמ ַ
קוּמת ַה ֵמּ ִתים ִוּמ ְשׁ ַפּט
 2אוֹ ִדין ַה ְטּ ִבילוֹת ְוּס ִמ ַיכת יָ ָדיִם ְוּת ַ
עוֹלם׃
ָ
 3וַ ֲאנַ ְחנוּ נַ ֲﬠ ֶשׂה זֹּאת ִבּ ְרצוֹת ָה ֵאל׃
ת־מ ַתּת
יהם וַ יִּ ְט ֲﬠמוּ ֶא ַ
ִ 4כּי ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ְכּ ָבר אֹרוּ ֵﬠינֵ ֶ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ָהיְ ָתה ִל ְמנָ ת ֶח ְל ָקם׃
ָשׁ ַמיִם ְו ַ
עוֹלם
ת־דּ ַבר ֱאל ִֹהים ַהטּוֹב ְו ֶאת־נִ ְפ ְלאוֹת ָה ָ
 5וַ יִּ ְט ֲﬠמוּ ֶא ְ
ֶה ָﬠ ִתיד׃
י־כן ס ֲֹררוּ לֹא ָיִתּ ֵכן ָל ֶהם עוֹד ְל ִה ְת ַח ֵדּשׁ ְו ָלשׁוּב
ְ 6ו ַא ֲח ֵר ֵ
יּשׂימוּ אוֹתוֹ
ן־ה ֱאל ִֹהים וַ ִ
ת־בּ ָ
ִכּי ִה ְצ ִליבוּ ָל ֶהם ֵמ ָח ָדשׁ ֶא ֶ
ְל ֶח ְר ָפּה׃
ת־הגֶּ ֶשׁם ֲא ֶשׁר ִה ְרוָ ה א ָֹתהּ ְכּ ַפ ַﬠם
ִ 7כּי ָה ָא ֶרץ ַהשּׁ ָֹתה ֶא ַ
ְבּ ַפ ַﬠם ְו ֵת ֵלד זֶ ַרע טוֹב ַלזּ ֵֹר ַﬠ ִתּ ָשּׂא ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת ָה ֱאל ִֹהים׃
יח קוֹץ ְו ַד ְר ַדּר ֵאין ֵח ֶפץ ָבּהּ ְצפוּיָ ה ִהיא
י־ת ְצ ִמ ַ
ְ 8ו ִכ ַ
י־מ ֵא ָרה ְו ַא ֲח ִר ָיתהּ ְל ָב ֵﬠר׃
ֱא ֵל ְ
טוֹבים ֵמ ֵאלֶּ ה נִ ְמ ָצ ִאים
הוֹח ְלנוּ יְ ִד ִידים ִכּי ְד ָב ִרים ִ
ָ 9א ֵמן ַ
י־כזֹאת ִדּ ַבּ ְרנוּ׃
שׁוּﬠה ַאף ִכּ ָ
ָבּ ֶכם ְדּ ָב ִרים ְצפוּיִם ֱא ֵלי־יְ ָ
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ת־מ ֲﬠ ֵשׂ ֶיכם
יִשׁ ַכּח ֶא ַ
ִ 10כּי לֹא יְ ַﬠוֵּ ל ָה ֱאל ִֹהים ְולֹא ְ
יִיתם
ת־ﬠ ַמל ַא ֲה ַב ְת ֶכם ֲא ֶשׁר ֶה ְר ֵא ֶיתם ִל ְשׁמוֹ ס ְֹמ ִכים ֱה ֶ
ְו ֶא ֲ
ם־היּוֹם׃
עוֹד ֶכם ֵכּן גַּ ַ
דשׁיו ְו ְ
ִל ְק ָ
ְ 11ו ֶח ְפ ֵצנוּ ִכּי ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֶכּם יִוָּ ַדע ִמ ְמּגַ ַמּת ֲﬠ ָמלוֹ ִכּי
ד־ה ֵקּץ׃
ִת ְקוָ תוֹ נֶ ֱא ָמנָ ה ַﬠ ַ
ם־תּ ְלכוּן ְבּ ִﬠ ְקּבוֹת ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר
ְ 12ולֹא ִת ְהיוּ ֲﬠ ֵצ ִלים ִכּי ִא ֵ
ת־ה ַה ְב ָטחוֹת׃
רוּחם יָ ְרשׁוּ ֶא ַ
ֶבּ ֱאמוּנָ ָתם ְוא ֶֹרָ 
ת־א ְב ָר ָהם ְו ֵאין גָּ דוֹל ִמ ֶמּנּוּ
יח ֱאל ִֹהים ֶא ַ
ִ 13כּי ַכ ֲא ֶשׁר ִה ְב ִט ַ
ְל ִה ָשּׁ ַבע בּוֹ נִ ְשׁ ַבּע ְבּנַ ְפשׁוֹ׃
אוֹת׃
י־ב ֵרֲ א ָב ֶר ְכְ ו ַה ְר ָבּה ַא ְר ֶבּה ָ
ֹאמר ִכּ ָ
 14וַ יּ ַ
ת־ה ַה ְב ָט ָחה׃
הוֹחיל ְבּא ֶֹר רוּחוֹ וַ יִּ נְ ַחל ֶא ַ
ְ 15וּב ֵכן ִ
בוּﬠה
ִ 16כּי ָא ְמנָ ם ֲאנָ ִשׁים נִ ְשׁ ָבּ ִﬠים ְבּגָ דוֹל ֵמ ֶהם ְות ֶֹקף ַה ְשּׁ ָ
יהם׃
ל־ריב ֵבּינֵ ֶ
יָ ִביא ֵקץ ְל ָכ ִ
ְ 17ו ֵכן ַכּ ֲא ֶשׁר ָח ֵפץ ָה ֱאל ִֹהים ְבּ ָכל־תּ ֶֹקף ְל ַה ְראוֹת
יהם
ת־יוֹר ֵשׁי ַה ַה ְב ָט ָחה ִכּי ֲﬠ ָצתוֹ ֵאין ְל ָה ִשׁיב ָﬠ ַרב ִל ְפנֵ ֶ
ֶא ְ
בוּﬠתוֹ׃
ִבּ ְשׁ ָ
ִ 18וּב ְשׁ ֵתּי ֲא ָמרוֹת ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ֵאין ֲח ִליפוֹת ָל ֵהן ִמ ִבּ ְל ִתּי
יְ כ ֶֹלת ָה ֱאל ִֹהים ְל ַכזֵּ ב נִ ְמ ָצא ָלנוּ נ ַֹחם־עֹז ַה ְמ ַמלְּ ִטים
רוּכה ְל ָפנֵ ינוּ׃
ֶאת־נַ ְפ ֵשׁנוּ ְל ַה ֲחזִ יק ַבּ ִתּ ְקוָ ה ָה ֲﬠ ָ
יﬠ
ר־היְ ָתה לָּ נוּ עוֹגִ ין לְ נֶ ֶפשׁ נֶ ֱא ָמן ְו ָחזָ ק ַוּמגִּ ַ
ֲ 19א ֶשׁ ָ
ל־מ ֵבּית ַל ָפּר ֶֹכת׃
ֶא ִ
ר־היָ ה ְלכ ֵֹהן גָּ דוֹל
שׁוּﬠ ָה ָרץ ְל ָפנֵ ינוּ ֲא ֶשׁ ָ
ר־שׁם ָבּא יֵ ַ
ֲ 20א ֶשׁ ָ
י־צ ֶדק׃
ל־דּ ְב ָר ִתי ַמ ְל ִכּ ֶ
עוֹלם ַﬠ ִ
ְל ָ
י־צ ֶדק ֶמ ֶלָ שׁ ֵלם כּ ֵֹהן ְל ֵאל ֶﬠלְ יוֹן
ִכּי זֶ ה ַמ ְל ִכּ ֶ
ֲא ֶשׁר יָ ָצא ִל ְק ַראת ַא ְב ָר ָהם ַא ֲח ֵרי שׁוּבוּ ֵמ ַהכּוֹת
ת־ה ְמּ ָל ִכים וַ יְ ָב ְר ֵכהוּ׃
ֶא ַ
וּפ ֶשׁר ְשׁמוֹ ְבּרֹאשׁ
 2וַ ֲא ֶשׁר ָח ַלק־לוֹ ַא ְב ָר ָהם ַמ ֲﬠ ֵשׂר ִמכֹּל ֵ
ם־כּן ֶמלֶ ָ שׁ ֵלם הוּא ֶמלֶ ַ ה ָשּׁלוֹם׃
ֶמ ֶלֶ צ ֶדק ְוגַ ֵ

7
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ֹא־אם ְבּלֹא יַ ַחשׂ וְ ֵאין לוֹ ְתּ ִחלַּ ת ַהיָּ ִמים
ֹא־אב ְבּל ֵ
ְ 3בּל ָ
ן־ה ֱאל ִֹהים הוּא ע ֵֹמד כּ ֵֹהן
דוֹמה ְל ֶב ָ
ְו ַאף לֹא ֵקץ ַה ַחיִּ ים ְו ֶ
עוֹלם׃
ְל ָ
ְ 4וּראוּ־נָ א ַמה־נִּ ְכ ָבּד הוּא ֲא ֶשׁר ַא ְב ָר ָהם רֹאשׁ ָה ָאבוֹת
אשׁית ַה ָשּׁלָ ל׃
נָ ַתן־לוֹ ַמ ֲﬠ ֵשׂר ֵמ ֵר ִ
יוֹר ֵשׁי ַה ְכּ ֻהנָּ ה ִמ ְבּנֵ י ֵלוִ י ָל ֶהם ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ָל ַק ַחת
ְ 5ו ָא ֵמן ְ
יהם ַאף
תּוֹרה ֵמ ֵאת ָה ָﬠם ֵמ ֵאת ֲא ֵח ֶ
ל־פּי ַה ָ
ַמ ֲﬠ ֵשׂר ַﬠ ִ
ִכּי־י ְֹצ ֵאי יֶ ֶרַ א ְב ָר ָהם ֵהם׃
ְ 6וזֶ ה ֲא ֶשׁר לֹא ִה ְתיַ ֵחשׂ ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ָל ַקח ַמ ֲﬠ ֵשׂר ֵמ ַא ְב ָר ָהם
ם־בּ ַר אֹתוֹ ֲא ֶשׁר ַה ַה ְב ָט ָחה נְ תוּנָ ה לוֹ ֵמ ָאז׃
ְוגַ ֵ
דוּﬠ הוּא ֵמ ֵאין פּ ֶֹצה ֶפה ִכּי ַה ָקּטֹן יְ ב ַֹר
ְ 7ו ָד ָבר יָ ַ
ן־הגָּ דוֹל׃
ִמ ַ
מוּתה ְו ָשׁם זֶ ה הוּא
 8וּפֹה ל ְֹק ִחים ַמ ֲﬠ ֵשׂר ֲאנָ ִשׁים ְבּנֵ י ְת ָ
ֲא ֶשׁר ֵﬠדוּת לוֹ ִכּי הוּא ָחי׃
ם־ל ִוי ַהלּ ֵֹק ַח ַמ ֲﬠ ֵשׂר נָ ַתן ַמ ֲﬠ ֵשׂר
ְ 9ו ִאם ִתּ ְשׂאוּ נִ יב ְשׂ ָפ ָתי גַּ ֵ
ְבּתוַֹ א ְב ָר ָהם׃
י־צ ֶדק לִ ְק ָראתוֹ׃
ִ 10כּי ְבּיֶ ֶרָ א ִביו ָהיָ ה ְבּ ֵצאת ַמ ְל ִכּ ֶ
ל־ח ֶפץ נִ ְמ ְצ ָאה ִבּ ְכ ֻהנַּ ת ְבּנֵ י ֵל ִוי ֲא ֶשׁר
ְ 11ו ִאם ַתּ ְכ ִלית ָכּ ֵ
תּוֹרה ָל ָﬠם ַמה־לְּ כ ֵֹהן ַא ֵחר ִכּי יָ קוּם
יה נִ ְתּנָ ה ַה ָ
ְבּיָ ֶמ ָ
ל־דּ ְב ָר ִתי ַא ֲהרֹן׃
יִקּ ֵרא ַﬠ ִ
י־צ ֶדק ְולֹא ָ
ל־דּ ְב ָר ִתי ַמ ְל ִכּ ֶ
ַﬠ ִ
תּוֹרה בֹּא ָתבוֹא
ם־ח ִל ַיפת ַה ָ
ִ 12כּי ְב ִה ְשׁ ַתּנּוֹת ַה ְכּ ֻהנָּ ה גַּ ֲ
ֶאל־נָ כוֹן׃
ן־שׁ ֶבט ַא ֵחר הוּא
ְ 13ו ִהנֵּ ה־זֶ ה ֲא ֶשׁר־יְ ֻד ַבּר בּוֹ ָכזֹאת ֶבּ ֵ
ל־ה ִמּזְ ֵבּ ַח׃
ֲא ֶשׁר ֵאין ִאישׁ ִמ ֶמּנּוּ ָק ֵרב ֶא ַ
ל־שׁ ֶבט
יהוּדה ָצ ַמח ֲאדֹנֵ ינוּ ְו ַﬠ ֵ
מוּד ַﬠת זֹאת ִכּי ִמ ָ
ִ 14כּי ַ
אוּמה ַﬠל־אֹדוֹת ַה ְכּ ֻהנָּ ה׃
משׁה ְמ ָ
ֹא־ד ֶבּר ֶ
זֶ ה ל ִ
מוּד ַﬠת ְבּיֶ ֶתר ִמ ָדּה ִכּי יָ קוּם כּ ֵֹהן ַא ֵחר ִבּ ְדמוּת
ְ 15וגַ ם־זֹאת ַ
י־צ ֶדק׃
ַמ ְל ִכּ ֶ
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תּוֹרה ְל ַחיֵּ י ְב ָשׂ ִרים ִכּי
ֲ 16א ֶשׁר ֵאינֶ נּוּ ְל ִפי ִמ ְצוַ ת ַה ָ
בוּרה ְל ַחיֵּ י ֵאין־סוֹף׃
ם־ל ִפי ַהגְּ ָ
ִא ְ
ל־דּ ְב ַר ִתי
עוֹלם ַﬠ ִ
י־ה ִﬠיד ֵלאמֹר ַא ָתּה כ ֵֹהן ְל ָ
ִ 17כּ ֵ
י־צ ֶדק׃
ַמ ְל ִכּ ֶ
נוּאה ַל ָדּת ַהנְּ תוּנָ ה ִמ ֶקּ ֶדם ֲא ֶשׁר ָהיְ ָתה
ִ 18כּי ָא ְמנָ ם יֵ שׁ ְתּ ָ
הוֹﬠיל׃
ִמ ְבּ ִלי־כ ַֹח ְו ִל ְב ִלי ִ
ם־את
תּוֹרה לֹא ִב ְצּ ָﬠה ָדּ ָבר ְל ַת ְכ ִליתוֹ ִכּי ִא ֵ
ִ 19כּי ַה ָ
טוֹבה ִמ ֶמּנָּ ה ֲא ֶשׁר ָבּהּ נִ ְק ַרב
ֲא ֶשׁר ַﬠל־יָ ָדהּ ָבּ ָאה ִת ְקוָ ה ָ
ל־ה ֱאל ִֹהים׃
ֶא ָ
בוּﬠה׃
שׁוּﬠ לֹא ָהיָ ה ְלכ ֵֹהן ִמ ְבּ ִלי ְשׁ ָ
ַ 20וּב ֲא ֶשׁר יֵ ַ
בוּﬠה
בוּﬠה ְוזֶ ה ִבּ ְשׁ ָ
ִ 21כּי ֵה ָמּה ָהיוּ ְלכ ֲֹהנִ ים ִמ ְבּ ִלי ְשׁ ָ
ל־פּי ָהא ֵֹמר ֵא ָליו נִ ְשׁ ַבּע יְ הוָֹה ְולֹא יִנָּ ֵחם ַא ָתּה־כ ֵֹהן
ַﬠ ִ
י־צ ֶדק׃
ל־דּ ְב ָר ִתי ַמ ְל ִכּ ֶ
עוֹלם ַﬠ ִ
ְל ָ
טּוֹבה
שׁוּﬠ הוּא ָה ֵﬠ ָרבוֹן ַל ְבּ ִרית ַה ָ
ֲ 22א ֶשׁר ָלזֹאת יֵ ַ
ן־ה ִראשֹׁנָ ה׃
ִמ ָ
יה ָה ֵהם ִכּי לֹא יָ ְכלוּ ָל ֶשׁ ֶבת ָל ַﬠד ִמ ְפּנֵ י
ְ 23ו ַר ִבּים ָהיוּ כ ֲֹהנֶ ָ
ַה ָמּוֶ ת׃
ם־כּ ֻהנָּ תוֹ לֹא ַת ֲﬠבֹר ִמ ֶמּנּוּ׃
עוֹלם גַּ ְ
ְ 24וזֶ ה יַ ַﬠן ִכּי יֵ ֵשׁב ְל ָ
שׁוּﬠת נֶ ַצח
יﬠ ְתּ ַ
הוֹשׁ ַ
ַ 25וּב ֲﬠבוּר זֹאת ַרב הוּא ְל ִ
יﬠ
ל־ה ָבּ ִאים ַﬠל־יָ דוֹ ֵלאל ִֹהים ִכּי הוּא ַחי ָלנֶ ַצח ְל ַה ְפגִּ ַ
ְל ָכ ַ
ַבּ ֲﬠ ָדם׃
ִ 26כּי טוֹב לָ נוּ כ ֵֹהן גָּ דוֹל ָקדוֹשׁ ָכּמוֹהוּ נְ ִקי ַכ ַפּיִם ַוּבר
ְל ָבב נִ ְב ָדּל ֵמ ַח ָטּ ִאים ְונִ ָשּׂא ֵמ ַﬠל ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ֲ 27א ֶשׁר ֵאין־לוֹ חֹק יוֹם יוֹם ַכּכּ ֲֹהנִ ים ַהגְּ דוֹלִ ים ְל ַה ְק ִריב
י־כן ְבּ ַﬠד ָה ָﬠם ִכּי
ל־ח ַטּאת נַ ְפשׁוֹ ְו ַא ֲח ֵר ֵ
ָק ְר ָבּן ַבּ ְתּ ִחלָּ ה ַﬠ ַ
ִה ְשׁ ִלים ֶאת־זֹאת ְבּ ַפ ַﬠם ַא ַחת ְבּ ַה ְק ִריב ֶאת־נַ ְפשׁוֹ׃
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תּוֹרה ֵה ִק ָימה ֲאנָ ִשׁים ְלכ ֲֹהנִ ים גְּ דוֹלִ ים ֲא ֶשׁר
ִ 28כּי ַה ָ
תּוֹרה ֵה ִקים
בוּﬠה ַא ֲח ֵרי ַה ָ
ר־ה ְשּׁ ָ
ִר ְפיוֹנָ ם ָבּם ַאְ דּ ַב ַ
ת־ה ֵבּן ֲא ֶשׁר נַ ֲﬠ ֶלה הוּא ִבּ ְשׁ ֵלמוּת נֶ ַצח׃
ֶא ַ
שׁ־לנוּ כ ֵֹהן גָּ דוֹל ַהיּ ֵֹשׁב ִל ִימין
סוֹף ָדּ ָבר ַהכֹּל נִ ְשׁ ָמע יֶ ָ
ִכּ ֵסּא ַה ָכּבוֹד ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃
ְ 2מ ָשׁ ֵרת ַבּקּ ֶֹדשׁ ְוּב ִמ ְשׁ ָכּן ֱא ֶמת ֲא ֶשׁר ֶה ֱא ִהיל יְ הוָֹה ְולֹא
ָא ָדם׃
ל־כּן נָ כוֹן
ְ 3ו ָכל־כּ ֵֹהן גָּ דוֹל יָ ֳﬠ ַמד ְל ַה ְק ִריב ִמנְ ָחה וָ זָ ַבח ְו ַﬠ ֵ
ִל ְהיוֹת גַּ ם־לוֹ ָק ְר ָבּן ֲא ֶשׁר יַ ְק ִריב׃
ְ 4ו ִאלּוּ ָהיָ ה ָב ָא ֶרץ לֹא ָהיָ ה כ ֵֹהן ִמ ְפּנֵ י ַהכּ ֲֹהנִ ים ַה ַמּ ְק ִר ִיבים
תּוֹרה׃
ל־ק ְר ָבּן ַכּ ָ
ָכּ ָ
ַ 5ה ְמ ַכ ֲהנִ ים ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ ֲא ֶשׁר הוּא ְדמוּת ְו ֵצל ַל ֲא ֶשׁר ַבּ ָמּרוֹם
ת־ה ִמּ ְשׁ ָכּן ִכּי
משׁה ִמ ִפּי ֱאל ִֹהים ַבּ ֲﬠשׁתוֹ ֶא ַ
ַכּ ֲא ֶשׁר ֻצוָּ ה ֶ
ָא ַמר ְר ֵאה וַ ֲﬠ ֵשׂה כֹל ַכּ ַתּ ְבנִ ית ֲא ֶשׁר ַא ָתּה ָמ ְר ֶאה ָבּ ָהר׃
ְ 6ו ַﬠ ָתּה הוּא לָ ַקח־לוֹ ְכ ֻהנָּ ה נִ ְשׂגָּ ָבה ִמזֹּאת ַכּ ֲא ֶשׁר
ן־ה ִראשֹׁנָ ה
ם־ה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר הוּא ְל ֵמ ִליץ לָ הּ נִ ְשׂגָּ ָבה ִמ ָ
גַּ ַ
ן־ה ִראשֹׁנוֹת׃
י־ה ְב ָטחוֹת טוֹבוֹת ִמ ָ
וּנְ תוּנָ ה ֲﬠ ֵל ַ
ִ 7כּי לוּ ָהיְ ָתה ַה ְבּ ִרית ָה ִראשֹׁנָ ה ְב ִלי ֶח ְסרוֹן ֲהלֹא
לֹא־יְ ֻב ַקּשׁ ָמקוֹם ִל ְשׁנִ יָּ ה׃
יהם ִהנֵּ ה יָ ִמים ָבּ ִאים
ַ 8אִ בּ ְמצֹא ֶח ְסרוֹן ָא ַמר ֲא ֵל ֶ
הוּדה ְבּ ִרית
ת־בּית יְ ָ
יִשׂ ָר ֵאל ְו ֶא ֵ
ת־בּית ְ
נְ ֻאם־יְ הוָֹה ְו ָכ ַר ִתּי ֶא ֵ
ֲח ָד ָשׁה׃
יקי ְביָ ָדם
בוֹתם ְבּיוֹם ֶה ֱחזִ ִ
ת־א ָ
 9לֹא ַכ ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ֶא ֲ
ת־בּ ִר ִיתי
ר־ה ָמּה ֵה ֵפרוּ ֶא ְ
יאם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִם ֲא ֶשׁ ֵ
הוֹצ ָ
ְל ִ
ְו ָאנ ִֹכי ָבּ ַח ְל ִתּי ָבם נְ ֻאם־יְ הוָֹה׃
יִשׂ ָר ֵאל ַא ֲח ֵרי
ת־בּית ְ
ִ 10כּי זֹאת ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ֶא ְכרֹת ֶא ֵ
ל־ל ָבּם
ת־תּוֹר ִתי ְבּ ִק ְר ָבּם ְו ַﬠ ִ
ָ
ַהיָּ ִמים ָה ֵהם נְ ֻאם־יְ הוָֹה נָ ַת ִתּי ֶא
יִהיוּ־לִ י ְל ָﬠם׃
יִיתי ָל ֶהם לֵ אל ִֹהים ְו ֵה ָמּה ְ
ֶא ְכ ֳתּ ֶבנָּ ה ְו ָה ִ
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ת־א ִחיו לֵ אמֹר
ת־ר ֵﬠהוּ ְו ִאישׁ ֶא ָ
ְ 11ולֹא יְ ַל ְמּדוּ עוֹד ִאישׁ ֶא ֵ
דוֹלם׃
ְדּעוּ ֶאת־יְ הוָֹה ִכּי כוּלָּ ם יֵ ְדעוּ א ִֹתי ְל ִמ ְקּ ַטנָּ ם ְו ַﬠד־גְּ ָ
יהם לֹא
וּל ִפ ְשׁ ֵﬠ ֶ
אתם ְ
וּל ַח ָטּ ָ
ִ 12כּי ֶא ְס ַלח לַ ֲﬠנָ ם ְ
ֶאזְ ָכּר־עוֹד׃
ת־ה ִראשֹׁנָ ה ְו ַה ָבּלָ ה
ְ 13בּ ָא ְמרוֹ ְבּ ִרית ֲח ָד ָשׁה ִבּלָּ ה ֶא ָ
נּוֹשׁנֶ ת ָקרוֹב ִק ָצּהּ׃
ְו ַה ֶ

9

ת־אל
בוֹד ֵ
ם־ה ְבּ ִרית ָה ִראשֹׁנָ ה ָהיוּ ָלהּ ֻח ֵקּי ֲﬠ ַ
אוּלם גַּ ַ
ָ
ִוּמ ְק ַדּשׁ ַמ ָטּה ָבּ ָא ֶרץ׃
נוֹרה ְו ַה ֻשּׁ ְל ָחן
ִ 2כּי נַ ֲﬠ ָשׂה ַה ִמ ְשׁ ָכּן ַה ִחיצוֹן ֲא ֶשׁר ָשׁם ַה ְמּ ָ
ְו ֶל ֶחם ַה ָפּנִ ים ְוהוּא נִ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ׃
ִ 3וּמ ֵבּית ַל ָפּר ֶֹכת ִמ ְשׁ ָכּן ַהנִּ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים׃
ָ 4שׁם ַמ ְח ַתּת ַהזָּ ָהב וַ ֲארוֹן ַה ְבּ ִרית ְמ ֻצ ֶפּה זָ ָהב ָס ִביב
תוֹכהּ ַוּמ ֵטּה ַא ֲהרֹן ֲא ֶשׁר ָפּ ַרח
ְו ִצנְ ֶצנֶ ת זָ ָהב ֲא ֶשׁר ַה ָמּן ְבּ ָ
ְולוּחֹת ַה ְבּ ִרית׃
ל־ה ַכּפּ ֶֹרת ְו ֵאין ָלנוּ
רוּבי ַה ָכּבוֹד ס ְֹכ ִכים ַﬠ ַ
ִ 5וּמ ְל ַמ ְﬠ ָלה ְכּ ֵ
ל־ח ֶלק ְו ֵח ֶלק ְל ַבדּוֹ׃
ל־כּ ֵ
ַﬠ ָתּה ְל ַד ֵבּר ַﬠ ָ
ְ 6ו ַכ ֲא ֶשׁר נַ ֲﬠשׂוּ ֵאלֶּ ה ָבּאוּ ָת ִמיד ַהכּ ֲֹהנִ ים ע ְֹב ֵדי ֲﬠב ָֹדה
ל־ה ִמּ ְשׁ ָכּן ַה ִחיצוֹן׃
ֶא ַ
ל־ה ְפּנִ ִימי ָבּא ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל ְל ַבדּוֹ ַפּ ַﬠם ַא ַחת ַבּ ָשּׁנָ ה
ְ 7ו ֶא ַ
י־דם ֲא ֶשׁר ִהזָּ ה ְל ַכ ֵפּר ַבּ ֲﬠדוֹ ְוּב ַﬠד ִשׁגְ גוֹת ָה ָﬠם׃
לֹא ִבּ ְב ִל ָ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ִכּי עוֹד לֹא נִ ְפ ַתּח
ַ
יﬠ
הוֹד ַ
ִ
ְ 8בּזֹאת
ַה ֶדּ ֶרְ לק ֶֹדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים ָכּל־עוֹד ַה ִמ ְשׁ ָכּן ָה ִראשׁוֹן ע ֵֹמד
ל־מכוֹנוֹ׃
ַﬠ ְ
ְ 9וזֶ ה הוּא ְל ָמ ָשׁל ַלזְּ ָמן ַהזֶּ ה ְבּ ַה ְק ִר ָיבם ִמנְ ָחה וָ זֶ ַבח ֲא ֶשׁר
ל־הע ְֹב ִדים׃
ֵאין ָבּם ְל ָה ִכין ֵל ָבב ָשׁ ֵלם ֶא ָ
וּט ִבילוֹת שֹׁנוֹת
ם־מ ֲא ָכל ִוּמ ְשׁ ֶתּה ְ
ִ 10כּי ֻחקּוֹת ַהגּוּף ֵהם ִﬠ ַ
ד־ﬠת ַה ִתּקּוּן׃
ֲא ֶשׁר נִ ְתּנוּ ַﬠ ֵ
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ל־הטֹּבוֹת
יח ִל ְהיוֹת ְלכ ֵֹהן גָּ דוֹל ַﬠ ַ
ֲ 11א ָבל ְבּבֹא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָה ֲﬠ ִתידוֹת ַבּ ִמּ ְשׁ ָכּן ַהגָּ דוֹל ְו ַה ָשּׁ ֵלם ֲא ֶשׁר ֵאינֶ נּוּ ַמ ֲﬠ ֵשׂה יָ ַדיִם
יאה ַהלֵּ זוּ׃
ְו ֵאינֶ נּוּ ֵמ ַה ְבּ ִר ָ
ל־הקּ ֶֹדשׁ לֹא ְב ַדם ְשׂ ִﬠ ִירים
 12הוּא ָבא ַפ ַﬠם ַא ַחת ֶא ַ
עוֹלם׃
ם־בּ ַדם נַ ְפשׁוֹ וַ יִּ ְמ ָצא ְפּדוּת ָ
וַ ֲﬠגָ ִלים ִכּי ִא ְ
ל־ה ָטּ ֵמא
וּפ ִרים ְו ֵא ֶפר ַה ָפּ ָרה ז ַֹרק ַﬠ ַ
ְ 13ו ִאם ַדּם ְשׂ ִﬠ ִירים ָ
ת־בּ ָשׂרוֹ ִו ַיק ְדּ ֵשׁהוּ׃
יְ ַט ֵהר ֶא ְ
עוֹלם ִה ְק ִריב ֶאת־נַ ְפשׁוֹ
רוּח ָ
יח ֲא ֶשׁר ְבּ ַ
י־דם ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַ 14אף ִכּ ַ
ן־מ ֲﬠ ִשׂים ֲא ֶשׁר
ת־ל ְבּ ֶכם ִמ ַ
ִבּ ְב ִלי־מוּם ֵלאל ִֹהים יְ ַט ֵהר ֶא ִ
ת־אל ִֹהים ַחיִּ ים׃
ָמוֶ ת ָבּם ַל ֲﬠבֹד ֶא ֱ
ַ 15בּ ֲﬠבוּר זֹאת ַמ ְל ָאֵ מ ִליץ הוּא לַ ְבּ ִרית ַה ֲח ָד ָשׁה וּמוֹתוֹ
פּשׁ ִﬠים ַתּ ַחת ַה ְבּ ִרית ָה ִראשֹׁנָ ה ְל ַמ ַﬠן
נִ ְמ ָצא ְל ַכ ָפּ ַרת ַה ְ
עוֹלם׃
ת־ה ְב ָט ַחת נַ ֲח ַלת ָ
יַ ִשּׂיגוּ ְב ִח ֵירי־יָ הּ ֶא ַ
ִ 16כּי ְב ַצוָּ ַאת ַה ַמּנְ ִחיל יֶ ְח ַסר מוֹת ַה ַמּנְ ִחיל׃
ְ 17ו ַצוָּ ַאת ַה ַמנְ ִחיל ָתּקוּם ַאַ א ֲח ֵרי ַה ָמּוֶ ת יַ ַﬠן ֵאין לָ הּ
תּ ֶֹקף ְבּ ַחיֵּ י ַה ַמּנְ ִחיל׃
ם־חנֻ ַכּת ַה ְבּ ִרית ָה ִראשֹׁנָ ה לֹא נֶ ֶﬠ ְשׂ ָתה
ְ 18ו ָל ֵכן גַּ ֲ
י־דם׃
ִבּ ְב ִל ָ
ל־ה ָﬠם
תּוֹרה ְל ָכ ָ
ל־מ ְצוָ ה ְכּ ִפי ַה ָ
ִ 19כּי ַכ ֲא ֶשׁר נֶ ֶא ְמ ָרה ָכ ִ
תוֹל ַﬠת
וּשׁנִ י ַ
ם־מיִם ְ
וּשׂ ִﬠ ִירים ִﬠ ַ
ד־משׁה ָל ַקח ַדּם ֲﬠגָ ִלים ְ
ֶ
ְבּיַ
ל־ה ָﬠם׃
ל־ה ֵסּ ֶפר ְו ַﬠ ָ
ְו ֵאזוֹב וַ יִּ זְ רֹק ַﬠ ַ
ם־ה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה ֶא ְת ֶכם ֱאל ִֹהים׃
ֹאמר ִהנֵּ ה ַד ַ
 20וַ יּ ַ
ת־ה ָדּם׃
ל־כּ ֵלי ַה ָשּׁ ֵרת זָ ַרק ֶא ַ
ל־כּ ְ
ל־ה ִמּ ְשׁ ָכּן ְו ַﬠ ָ
ְ 21ו ֵכן ַﬠ ַ
־דּם
יִט ַהר ַבּ ָדּם ִוב ְב ִלי ְשׁ ָפ ָ
תּוֹרה ְ
ְ 22ו ִכ ְמ ַﬠט ַהכֹּל ְל ִפי ַה ָ
יחה׃
ֵאין ְס ִל ָ
ת־ה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ַתּ ְבנִ ית
ְ 23ו ָל ֵכן נָ כוֹן ָהיָ ה ְל ַט ֵהר ָכּזֹאת ֶא ַ
ֵהם ַל ֲא ֶשׁר ַבּ ָמּרוֹם ֲא ָבל ַה ְדּ ָב ִרים ַﬠ ְצ ָמם ַבּ ָמּרוֹם ִבּזְ ָב ִחים
טוֹבים ֵמ ֵאלֶּ ה׃
ִ
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ל־ה ִמּ ְק ָדּשׁ ַמ ֲﬠ ֵשׂה יָ ַדיִם ֲא ֶשׁר
יח ֶא ַ
ִ 24כּי לֹא ָבא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־ﬠ ֶצם ַה ָשּׁ ַמיִם
ם־בּא ֶא ֶ
ַתּ ְבנִ ית הוּא ְל ִמ ְק ָדּשׁ ֱא ֶמת ִכּי ִא ָ
ְל ֵה ָראוֹת ַﬠ ָתּה ַבּ ֲﬠ ֵדנוּ ִל ְפנֵ י ָה ֱאל ִֹהים׃
 25גַּ ם־לֹא ְל ַה ְק ִריב ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ְפּ ָﬠ ִמים ַרבּוֹת ַכּכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל
ל־הקּ ֶֹדשׁ ָשׁנָ ה ְב ָשׁנָ ה ְבּ ַדם לֹא־לוֹ׃
ַה ָבּא ֶא ַ
ם־כּן ָהיָ ה לוֹ ְל ִה ְת ַﬠנּוֹת ְפּ ָﬠ ִמים ַרבּוֹת ְל ִמן ִהוָּ ֵסד
ִ 26כּי ִא ֵ
ָא ֶרץ ַאַ ﬠ ָתּה ְבּ ֵקץ ַהדֹּרוֹת נִ גְ ָלה ַפ ַﬠם ַא ַחת ְל ָה ֵתם
ַה ַח ָטּאוֹת ְבּזֶ ַבח נַ ְפשׁוֹ׃
י־כן
ל־בּנֵ י ָא ָדם ָלמוּת ַפּ ַﬠם ַא ַחת ְו ַא ֲח ֵר ֵ
ְ 27ו ַכ ֲא ֶשׁר נִ גְ זַ ר ַﬠ ְ
ַה ִמּ ְשׁ ָפּט׃
יח ִה ְק ִריב ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ַפ ַﬠם ַא ַחת ָל ֵשׂאת
ם־ה ָמּ ִשׁ ַ
ֵ 28כּן גַּ ַ
ֵח ְטא ַר ִבּים ִוּב ְב ִלי ַח ָטּאת יֵ ָר ֶאה ֵשׁנִ ית ַל ְמ ַח ִכּים־לוֹ
שׁוּﬠה׃
ִל ְת ָ
תּוֹרה ֲא ֶשׁר ָבּהּ ַרק ֵצל טֹבוֹת ָה ֲﬠ ִתידוֹת ְולֹא
ִכּי ַה ָ
ְפנֵ י ֶﬠ ֶצם ַהטֹּבוֹת ָה ֵהנָּ ה ֵאין ְבּכ ָֹחהּ ְל ָה ִכין ָשׁ ֵלם
ַלנִּ גָּ ִשׁים ַבּזְּ ָב ִחים ָה ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר יַ ְק ִריבוּ ָת ִמיד ָשׁנָ ה ְב ָשׁנָ ה׃
ֹא־כן ֲהלֹא יֶ ְח ְדּלוּ ֵמ ַה ְק ִר ָיבם עוֹד ִכּי ַא ֲח ֵרי
ִ 2כּי ִאם־ל ֵ
ֲא ֶשׁר ִה ַטּ ֲהרוּ ָהע ְֹב ִדים ַפ ַﬠם ַא ַחת ֵאין ָל ֶהם עוֹד ַמ ְח ֶשׁ ֶבת
ַה ֵח ְטא׃
אוּלם ַבּ ָקּ ְר ָבּנוֹת ָה ֵאלֶּ ה יֶ שׁ־זֵ ֶכר לַ ֲח ָט ִאים ָשׁנָ ה ְב ָשׁנָ ה׃
ָ
3
וּשׂ ִﬠ ִירים ִלנְ שׂא ֲח ָט ִאים׃
ִ 4כּי ֵאין ְבּ ַדם ָפּ ִרים ְ
ל־תּ ֵבל ַא ְר ָצה ָא ָמר זֶ ַבח ִוּמנְ ָחה לֹא
ל־כּן ְבּבֹאוֹ ֶא ֵ
ַ 5ﬠ ֵ
ָח ַפ ְצ ָתּ גּוּף כּוֹנַ נְ ָתּ לִּ י׃
עוֹלה וַ ֲח ָטּ ָאה לֹא ָשׁ ָא ְל ָתּ׃
ָ
6
ת־ס ֶפר ָכּתוּב ָﬠלָ י ַל ֲﬠשׂוֹת
אתי ִבּ ְמגִ לַּ ֵ
ה־ב ִ
ָ 7אז ָא ַמ ְר ִתּי ִהנֵּ ָ
ְרצוֹנְ ֱ אל ָֹהי׃
ְ 8בּ ָא ְמרוֹ ֵמרֹאשׁ זֶ ַבח ִוּמנְ ָחה ְועוֹלָ ה וַ ֲח ָט ָאה לֹא ָח ַפ ְצ ָתּ
תּוֹרה׃
מּוּב ִאים ְל ִפי ַה ָ
ְולֹא ָשׁ ָא ְל ָתּ ְו ֵהם ֵה ָמּה ַה ָ
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אתי ַל ֲﬠשׂוֹת ְרצוֹנְ ֱ אל ַֹהי ֵה ִסיר
ה־ב ִ
ֹאמר ִהנֵּ ָ
ָ 9אז י ַ
ת־ה ְשּׁנִ יָּ ה׃
ת־ה ִראשֹׁנָ ה ְל ַמ ַﬠן ָה ֵקם ֶא ַ
ֶא ָ
יח
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָ 10וּב ָרצוֹן ַהזֶּ ה ָאנוּ ִמ ְת ַק ְדּ ִשׁים ְבּ ָק ְר ַבּן נֶ ֶפשׁ יֵ ַ
ֲא ֶשׁר ִה ְק ִריב ַפּ ַﬠם ֶא ָחת׃
וּל ַה ְק ִריב ְפּ ָﬠ ִמים
ְ 11ו ָכל־כּ ֵֹהן ע ֵֹמד ְל ָשׁ ֵרת יוֹם יוֹם ְ
עוֹלם לְ ַכ ֵפּר
ת־הזְּ ָב ִחים ָה ֵה ָמּה ֲא ֶשׁר ֵאין ָבּם ֵמ ָ
שֹׁנוֹת ֶא ַ
ל־ח ָט ִאים׃
ַﬠ ֲ
ל־ה ֲח ָט ִאים וַ יֵּ ֶשׁב ִל ִימין
ֲ 12א ָבל הוּא ִה ְק ִריב זֶ ַבח ֶא ַחד ַﬠ ַ
ד־עוֹלם׃
ָ
ֱאל ִֹהים ַﬠ
ד־יוּשׁתוּ אֹיְ ָביו ֲהדֹם ְל ַרגְ ָליו׃
ְ
ֵ 13וּמ ָאז הוּא ְמיַ ֵחל ַﬠ
ד־עוֹלם׃
ָ
ת־ה ְמ ֻק ָדּ ִשׁים ַﬠ
ִ 14כּי ְב ָק ְר ָבּן ֶא ָחד ִה ְשׁ ִלים ֶא ַ
ד־לנוּ ָכזֹאת ִכּי ַא ֲח ֵרי ָא ְמרוֹ׃
ם־רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ יָ ֶﬠ ָ
ַ
ְ 15וגַ
 16זֹאת ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ֶא ְכרֹת ִא ָתּם ַא ֲח ֵרי ַהיָּ ִמים ָה ֵהם
ל־ל ָבּם ֶא ְכ ֳתּ ֶבנָּ ה׃
ת־תּוֹר ִתי ְבּ ִק ְר ָבּם ְו ַﬠ ִ
ָ
נְ ֻאם־יְ הוָֹה נָ ַת ִתּי ֶא
אתם לֹא ֶאזְ ָכּר־עוֹד׃
וּל ַח ָטּ ָ
ֹאמר ְולַ ֲﬠנָ ם ְ
יוֹסיף י ַ
ִ 17
יחה ָל ֵאלֶּ ה ֵאין ָמקוֹם ְל ָק ְר ָבּן
שׁ־שׁם ְס ִל ָ
ַ 18וּב ֲא ֶשׁר יֶ ָ
ל־ה ֵח ְטא׃
ָﬠ ַ
ל־הקּ ֶֹדשׁ ְבּ ַדם
ל־כּן ֶא ָחי ִבּ ְהיוֹת ָלנוּ ִב ָטּחוֹן ָלבֹא ֶא ַ
ַ 19ﬠ ֵ
שׁוּﬠ׃
יֵ ַ
ֲ 20א ֶשׁר ָחנַ ְ מ ִסלָּ ה ֲח ָד ָשׁה ָלנוּ ְמ ִסלַּ ת ַחיִּ ים ֶדּ ֶרַ ה ָפּר ֶֹכת
ֲא ֶשׁר ְבּ ָשׂרוֹ הוּא׃
ל־בּית ָה ֱאל ִֹהים׃
ִ 21וּב ְהיוֹת ָלנוּ כּ ֵֹהן גָּ דוֹל ַﬠ ֵ
 22נִ גְּ ָשׁה ְבּ ֵלב ָשׁ ֵלם ֶוּב ֱאמוּנָ ה א ֶֹמן ְמט ָֹה ִרים ֵמ ַר ְﬠיוֹן ָרע
הוֹרים׃
ְבּ ִל ֵבּנוּ ֲא ֶשׁר ז ַֹרק ָﬠ ָליו ְוּב ָשׂ ֵרנוּ ֲא ֶשׁר ֻר ַחץ ְבּ ַמיִם ְט ִ
ל־דּ ַבר ִתּ ְקוָ ֵתנוּ ְולֹא נֶ ֶרף
בוּﬠת ִפּינוּ ַﬠ ְ
יטב ְשׁ ַ
ְ 23ונִ ְשׁמֹר ֵה ֵ
יח׃
ִכּי נֶ ֱא ָמן הוּא ַה ַמּ ְב ִט ַ
עוֹרר ְל ַא ֲה ָבה
ל־ר ֵﬠהוּ ְל ִה ְת ֵ
ְ 24ונִ ְתבּוֹנְ נָ ה ִאישׁ ֶא ֵ
טוֹבים׃
וּל ַמ ֲﬠ ִשׂים ִ
ְ
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ל־ק ִהלָּ ֵתנוּ ְכּ ֶד ֶרֲ אנָ ִשׁים ֲא ָח ִדים
ְ 25ולֹא נֶ ְח ַדּל ִמבֹּא ֶא ְ
ם־בּ ְרא ְֹת ֶכם
ת־ﬠ ִמיתוֹ ַוּמה גַּ ִ
יח ִאישׁ ֶא ֲ
ם־נוֹכ ַ
ִ
ִמ ֶכּם ִכּי ִא
י־קרוֹב ַהיּוֹם׃
ִכּ ָ
ִ 26כּי ִאם־נֶ ְח ָטא ְבזָ דוֹן ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ָקנִ ינוּ ַד ַﬠת ָה ֱא ֶמת
אתנוּ׃
ל־ח ָטּ ֵ
ֹא־יִשּׁ ֶאר עוֹד ָק ְר ָבּן ַﬠ ַ
ל ָ
ם־מגוֹר ִמ ְפּנֵ י ִמ ְשׁ ָפּט ַה ָצּפוּי ְו ֵאשׁ ִקנְ ָאה ֲא ֶשׁר
ִ 27כּי ִא ָ
ֹאכל ָצ ִרים׃
תּ ַ
ל־פּי ְשׁנַ יִם
י־ח ְמלָ ה ַﬠ ִ
יוּמת ְבּ ִל ֶ
משׁה ַ
תּוֹרת ֶ
ָ 28הע ֵֹבר ַ
לשׁה ֵﬠ ִדים׃
אוֹ־שׁ ָ
ְ
יוּשׁת ַﬠל־ר ֵֹמס
ה־נּוֹרא ָהעֹנֶ שׁ ֲא ֶשׁר ַ
ָ
ִ 29ה ְתבּוֹנְ נוּ־נָ א ַמ
רוּח
ן־אל ִֹהים ְוּמ ַט ֵמּא ַדם ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר נִ ְק ַדּשׁ בּוֹ ְוּמגַ ֵדּף ַ
ֶבּ ֱ
נְ ִד ָיבה׃
ִ 30כּי־יָ ַד ְﬠנוּ ִמי הוּא ָהא ֶֹמר ִלי נָ ָקם ֲאנִ י ֲא ַשׁלֵּ ם ָא ַמר
יְ הוָֹה ְוא ֵֹמר עוֹד ִכּי יָ ִדין יְ הוָֹה ַﬠמּוֹ׃
ה־נּוֹרא ִלנְ פֹּל ְבּיַ ד ֱאל ִֹהים ַחיִּ ים׃
ָ
ַ 31מ
שׁוֹטף
 32זִ ְכרוּ־נָ א יָ ִמים ִמ ֶקּ ֶדם ַכּ ֲא ֶשׁר אֹרוּ ֵﬠינֵ ֶיכם ְושׁוֹט ֵ
ָצ ָרה ָﬠ ַבר ֲﬠ ֵל ֶיכם׃
וּפ ַﬠם ָדּ ֲא ָבה נַ ְפ ְשׁ ֶכם
יִיתם ְל ַר ֲאוָ ה ֵמעֹנִ י ְו ֶק ֶלס ַ
ַ 33פּ ַﬠם ֱה ֶ
ְל ִס ְבלוֹת ֲא ֵח ֶיכם ָכּ ֶכם׃
ל־מוֹס ָרי ְוהוֹנְ ֶכם ַהגָּ זוּל ִמ ֶכּם
ֵ
ִ 34כּי נִ ְכ ְמרוּ ַר ֲח ֵמ ֶיכם ֶא
שׁ־ל ֶכם
טוּב־לב ְבּ ַד ְﬠ ְתּ ֶכם ִכּי ִקנְ יָ ן גָּ דוֹל ִמזֶּ ה יֶ ָ
ֵ
ִהנַּ ְח ֶתּם ְבּ
ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָהע ֵֹמד ָל ַﬠד׃
ל־תּ ְשׁ ִליכוּ ִמ ְב ַט ֲח ֶכם ִכּי ְשׂ ָכרוֹ ַה ְר ֵבּה ְמאֹד׃
ל־כּן ַא ַ
ַ 35ﬠ ֵ
תּוֹח ֶלת נְ כוֹנָ ה לָ ֶכם ַבּ ֲﬠבוּר ֲא ֶשׁר ַתּ ֲﬠשׂוּ ְרצוֹן
ם־ה ֶ
ְ 36ו ִכי גַ ַ
ר־דּ ֵבּר ָל ֶכם׃
ֱאל ִֹהים ְו ַת ִשּׂיגוּ ֵאת ֲא ֶשׁ ִ
ט־רגַ ע ְו ַה ָבּא יָ בֹא לֹא יְ ַא ֵחר׃
ִ 37כּי עוֹד ְמ ַﬠ ָ
ֹא־ת ֶרץ נַ ְפ ִשׁי
יִחיֶ ה ְו ִאם־יִסֹּג ָאחוֹר ל ִ
ְ 38ו ַצ ִדּיק ֶבּ ֱאמוּנָ תוֹ ְ
בּוֹ׃
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ם־מ ְבּנֵ י
ן־הנְּ סוֹגִ ים ָאחוֹר ַל ֲא ַבדּוֹן ִכּי ִא ִ
 39וַ ֲאנַ ְחנוּ ֵאינֶ נּוּ ִמ ַ
ת־הנָּ ֶפשׁ׃
ֱאמוּנָ ה ְל ַה ִצּיל ֶא ַ

11

ְו ָה ֱאמוּנָ ה ִמ ְב ַטח־עֹז ַבּ ָדּ ָבר ִח ִכּנוּ לוֹ ָדּ ָבר ָבּחוּן
שׁוּרנּוּ ָﬠיִן׃
ַבּלֵּ ב ְולֹא ְת ֶ
ִ 2כּי ָבזֹאת נִ ְתּנָ ה ֵﬠדוּת ַלזְּ ֵקנִ ים ִמדּוֹר דּוֹר׃
ָ 3בּ ֱאמוּנָ ה נָ ִבין ִכּי ִבּ ְד ַבר ֱאל ִֹהים נַ ֲﬠשׂוּ ָשׁ ַמיִם וָ ָא ֶרץ ְו ִכי
ַהנִּ ְמ ָצ ִאים ְל ֵﬠינֵ ינוּ לֹא ֵמח ֶֹמר ַק ְדמוֹנִ י נִ ְב ָראוּ׃
טוֹבה
ָ 4בּ ֱאמוּנָ ה ֵה ִביא ֶה ֶבל ָק ְר ַבּן ִמנְ ָחה ֵלאל ִֹהים ִמנְ ָחה ָ
ִמ ִמּנְ ַחת ָקיִן ֲא ֶשׁר ַﬠל־יָ ָדהּ נִ ְתּנָ ה לוֹ ֵﬠדוּת ִכּי ַצ ִדּיק ָהיָ ה
דוֹבב ַא ֲח ֵרי
עוֹדנּוּ ֵ
יה ֶ
ל־פּ ָ
ל־מנְ ָחתוֹ ְו ַﬠ ִ
ְבּ ָה ִﬠיד ֱאל ִֹהים ַﬠ ִ
מֹתוֹ׃
י־ל ַקח
ָ 5בּ ֱאמוּנָ ה ֻל ַקּח ֲחנוִֹ מ ְבּ ִלי ְראוֹת ָמוֶ ת ְו ֵאינֶ נּוּ ִכּ ָ
אֹתוֹ ֱאל ִֹהים ְוּב ֶט ֶרם ִהלָּ ְקחוֹ נִ ְתּנָ ה לּוֹ ֵﬠדוּת ִכּי
ת־ה ֱאל ִֹהים ִה ְת ַהלָּ ׃
ֶא ָ
ֹא־יוּכל ִאישׁ ְל ָה ִפיק ָרצוֹן ֵמ ֱאל ִֹהים ִכּי
ַ
ְ 6וּבלֹא ֱאמוּנָ ה ל
ַה ָבּא ִל ְפנֵ י ֱאל ִֹהים ָﬠ ָליו ְל ַה ֲא ִמין ִכּי הוּא יֵ שׁ ְוּמ ַשׁלֵּ ם גְּ מוּל
ְלד ְֹר ָשׁיו׃
ת־בּיתוֹ ִכּי
ת־ה ֵתּ ָבה וַ יַּ ֵצּל ֶא ֵ
ָ 7בּ ֱאמוּנָ ה ָﬠ ָשׂה נ ַֹח ֶא ַ
ל־ה ֲﬠ ִתידוֹת ֶט ֶרם
ת־אל ָֹהיו ֲא ֶשׁר ִהזְ ִהירוֹ ַﬠ ָ
יָ ֵרא ָהיָ ה ֶא ֱ
יוֹרשׁ ַה ְצּ ָד ָקה
ת־ה ָא ֶרץ וַ יְ ִהי ְל ֵ
יﬠ ֶא ָ
יה ִה ְר ִשׁ ַ
ל־פּ ָ
ָבּאוּ ְו ַﬠ ִ
ֶבּ ֱאמוּנָ תוֹ׃
ל־ה ָא ֶרץ
ָ 8בּ ֱאמוּנָ ה ָשׁ ַמע ַא ְב ָר ָהם ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְק ָרא ָל ֶל ֶכת ֶא ָ
י־ד ַﬠת ָאנָ ה הוּא ָבא׃
ֲא ֶשׁר ֻﬠ ַתּד ְל ִר ְשׁ ָתּהּ וַ יֵּ ֶלִ בּ ְב ִל ַ
גּוֹרר ָבּ ָא ֶרץ ַהנְּ תוּנָ ה לוֹ ִכּ ְב ֶא ֶרץ נָ ְכ ִריָּ ה
ָ 9בּ ֱאמוּנָ ה ִה ְת ֵ
יוֹר ֵשׁי ַה ַה ְב ָט ָחה ִﬠמּוֹ׃
וַ יֵּ ֶשׁב ְבּא ָֹה ִלים הוּא ְו ְיִצ ָחק ְויַ ֲﬠקֹב ְ
עוֹלם ָלהּ וַ ֲא ֶשׁר בּוֹנָ הּ ְוע ָֹשׂהּ
י־ח ָכּה ָל ִﬠיר ֲא ֶשׁר יְ סוֹד ָ
ִ 10כּ ִ
הוּא ָה ֱאל ִֹהים׃
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יﬠ וַ ֵתּ ֶלד ַא ֲח ֵרי
ם־שׂ ָרה ֶה ֱח ִל ָיפה־כ ַֹח ְל ַהזְ ִר ַ
ָ 11בּ ֱאמוּנָ ה גַּ ָ
יח נֶ ֱא ָמן הוּא׃
ְבּל ָֹתהּ ֵﬠ ֶקב ֲא ֶשׁר ָח ְר ָצה ִכּי ַה ַמּ ְב ִט ַ
כוֹכ ֵבי
נוֹלדוּ ְכּ ְ
ל־כּן ֵמ ֶא ָחד ַההוּא ַה ָקּרוֹב ַל ָמּוֶ ת ְ
ְ 12ו ַﬠ ֵ
ל־שׂ ַפת ַהיָּ ם ֲא ֶשׁר לֹא ָיִסּ ֵפר׃
ַה ָשּׁ ַמיִם ָלרֹב ְו ַכחוֹל ֲא ֶשׁר ַﬠ ְ
ת־ה ַה ְב ָטחוֹת
ל־אלֶּ ה ְולֹא ָראוּ ֶא ַ
ָ 13בּ ֱאמוּנָ ה ֵמתוּ ָכ ֵ
אתן
ם־מ ָרחוֹק ָחזוּ א ָֹתן וַ יַּ ֲא ִמינוּ וַ יִּ ְצ ֲהלוּ לִ ְק ָר ָ
יּוּמן ִכּי ִא ֵ
ְבּ ִק ָ
תוֹשׁ ִבים ֵהם ָבּ ָא ֶרץ׃
וַ יּוֹדוּ ִכּי־גֵ ִרים ְו ָ
יﬠים ִכּי ֶא ֶרץ ֲא ֶשׁר ָל ֶהם
מוֹד ִ
ְ 14ו ֵאלֶּ ה ָהא ְֹמ ִרים ָכּזֹאת ִ
ֵהם ְמ ַב ְק ִשׁים׃
ל־ל ָבּם
ְ 15ו ִאם ָה ָא ֶרץ ַה ִהיא ֲא ֶשׁר יָ ְצאוּ ִמ ֶמּנָּ ה ָﬠ ְל ָתה ַﬠ ִ
יה׃
ֲהלֹא ָהיָ ה ְביָ ָדם ָלשׁוּב ֵא ֶל ָ
ל־כּן
טוֹבה ִמ ֶמּנָּ ה ִה ְת ַאוּוּ ְו ִהיא ִב ְשׁ ֵמי ָמ ַﬠל ְו ַﬠ ֵ
אוּלם ָ
ָ
16
ן־ל ֶהם ִﬠיר
יהם וַ יָּ ֶכ ָ
לֹא בוֹשׁ ָה ֱאל ִֹהים ֵמ ֶהם ְל ִה ָקּ ֵרא ֱאל ֵֹה ֶ
ָשׁ ָמּה׃
ת־יִצ ָחק ְבּיוֹם ַמ ָסּה ְוי ֵֹרשׁ
ָ 17בּ ֱאמוּנָ ה ֶה ֱﬠ ָלה ַא ְב ָר ָהם ֶא ְ
ַה ַה ְב ָטחוֹת ִה ְק ִריב ֶאת־יְ ִחידוֹ ְלע ָֹלה׃
יִקּ ֵרא ְל זָ ַרע׃
ֲ 18א ֶשׁר נֶ ֱא ַמר ָﬠ ָליו ִכּי ְב ְיִצ ָחק ָ
ן־ה ֵמּ ִתים
ְ 19וּב ִלבּוֹ ָא ַמר ִכּי ַת ִשּׂיג יַ ד ֱאל ִֹהים ַל ֲה ִקימוֹ ִמ ַ
מוֹפת׃
ם־ה ִשׁיבוֹ ֵא ָליו וַ יְ ִהי ְל ֵ
ְו ֵכן גַּ ֱ
ת־ﬠ ָשׂו וַ יְ ַד ֵבּר
ָ 20בּ ֱאמוּנָ ה ֵבּ ַרְ יִצ ָחק ֶאת־יַ ֲﬠקֹב ְו ֶא ֵ
ל־ﬠ ִתד ָֹתם׃
ַﬠ ֲ
י־יוֹסף וַ יִּ ְשׁ ַתּח
ֵ
ת־שׁנֵ י ְבנֵ
ָ 21בּ ֱאמוּנָ ה ֵבּ ַר יַ ֲﬠקֹב ְבּמֹתוֹ ֶא ְ
ַﬠל־רֹאשׁ ַה ַמּ ֶטּה׃
יִשׂ ָר ֵאל
ת־צאת ְבּנֵ י ְ
יוֹסף ִל ְפנֵ י מוֹתוֹ ֶא ֵ
ָ 22בּ ֱאמוּנָ ה ִהזְ ִכּיר ֵ
מוֹתיו׃
וַ יְ ַצו ַﬠל־אֹדוֹת ַﬠ ְצ ָ
בוֹתיו
לשׁה יְ ָר ִחים ַﬠל־יְ ֵדי ֲא ָ
משׁה ְשׁ ָ
ָ 23בּ ֱאמוּנָ ה נִ ְצ ַפּן ֶ
ְבּ ִהוָּ ְלדוֹ ִכּי ָראוּ ִכּי־טוֹב ַהיֶּ ֶלד ְולֹא יָ ְראוּ ִמ ָדּת ַה ֶמּ ֶל׃
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ת־פּ ְרעֹה׃
משׁה ְבגָ ְדלוֹ ְל ִה ָקּ ֵרא ֵבן ְל ַב ַ
ָ 24בּ ֱאמוּנָ ה ֵמ ֵאן ֶ
ם־ﬠם ֱאל ִֹהים ֵמ ִה ְת ַﬠנֵּ ג
 25וַ יִּ ְב ַחר־לוֹ ְל ִה ְת ַﬠנּוֹת ִﬠ ַ
ְבּ ַת ֲﬠנוּגֵ י ַה ֵח ְטא ִבּ ֵימי ָח ֶלד׃
עשׁר גָּ דוֹל
יח ָח ַשׁב לְ ֶ
ת־ח ְר ָפּתוֹ ְכּ ֶח ְר ַפּת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 26ו ֶא ֶ
ל־הגְּ מוּל׃
ֵמא ְֹצרוֹת ִמ ְצ ָריִם ִכּי ָצ ָפה ֶא ַ
ת־מ ְצ ַריִם ְולֹא יָ ֵרא ֵמ ֲח ַמת ַמ ְל ָכּהּ ִכּי
ָ 27בּ ֱאמוּנָ ה ָﬠזַ ב ֶא ִ
נָ ָשׂא ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ֵאלָ יו ְכּר ֶֹאה אֹתוֹ ֲא ֶשׁר ָפּנָ יו לֹא יֵ ָראוּ׃
ל־ה ָבּ ִתים
ת־ה ָדּם ַﬠ ַ
ת־ה ֶפּ ַסח ְונָ תוֹן ֶא ַ
ָ 28בּ ֱאמוּנָ ה ָﬠ ָשׂה ֶא ַ
ת־ה ְבּכ ִֹרים׃
ְל ִב ְל ִתּי יִגַּ ע ָבּם ַה ַמּ ְשׁ ִחית ֶא ַ
ָ 29בּ ֱאמוּנָ ה ָה ְלכוּ ְביַ ם־סוּף ְכּמוֹ ַביָּ ָבּ ָשׁה ְו ַה ִמּ ְצ ִרים ָה ְלכוּ
יהם וַ יִּ ְשׁ ָקעוּ׃
ַא ֲח ֵר ֶ
ָ 30בּ ֱאמוּנָ ה נָ ְפלוּ חֹמוֹת יְ ִריחוֹ ְבּ ָה ֵסב א ָֹתן ִשׁ ְב ַﬠת יָ ִמים׃
ם־בּנֵ י ְב ִליָּ ַﬠל ַכּ ֲא ֶשׁר
ָ 31בּ ֱאמוּנָ ה לֹא ָא ְב ָדה ָר ָחב ַהזּוֹנָ ה ִﬠ ְ
ל־בּ ָיתהּ ְבּ ָשׁלוֹם׃
ת־ה ְמ ַרגְּ ִלים ֶא ֵ
ָא ְס ָפה ֶא ַ
י־א ַס ֵפּר ִמ ִדּ ְב ֵרי
ר־לי ָה ֵﬠת ִכּ ֲ
ָ 32וּמה א ַֹמר עוֹד ֲהלֹא ִת ְק ַצ ִ
יאים׃
מוּאל ְו ַהנְּ ִב ִ
גִ ְדעוֹן ָבּ ָרק ִשׁ ְמשׁוֹן ְו ְיִפ ָתּח ָדּ ִוד ְשׁ ֵ
ֲ 33א ֶשׁר ָבּ ֱאמוּנָ ה ָכּ ְבשׁוּ ַמ ְמ ָלכוֹת ָפּ ֲﬠלוּ ְצ ָדקוֹת ִה ִשּׂיגוּ
ַה ְב ָטחוֹת ְו ָס ְכרוּ ִפּי ֲא ָריוֹת׃
ִ 34כּבּוּ ֲח ַמת ֵאשׁ נִ ְמ ְלטוּ ִמ ִפּי ֶח ֶרב ָמ ְצאוּ אוֹן ָל ֶהם ִמתּוֹ
ִר ְפיוֹנָ ם ָﬠשׂוּ ַחיִל ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה וַ יָּ נִ יסוּ ַמ ֲחנוֹת זָ ִרים׃
ן־ה ֵמּ ִתים ְו ַר ִבּים
יהן ִכּי ָקמוּ ִמ ַ
ת־מ ֵת ֶ
 35נָ ִשׁים ָמ ְצאוּ ֶא ֵ
קוּמה
יטה ְל ַמ ַﬠן יָ קוּמוּ ְביוֹם ַה ְתּ ָ
ִה ְת ַﬠנּוּ ְולֹא ָמ ְצאוּ ְפ ֵל ָ
ְבּיֶ ֶתר עֹז׃
ם־כּ ָב ִלים ְוּכ ָל ִאים׃
צוֹתם נָ ְשׂאוּ ָקלוֹן ַוּמ ֲה ֻלמּוֹת ְוגַ ְ
ִ 36מ ְק ָ
הוֹציאוּ
 37נִ ְס ְקלוּ ָב ֲא ָבנִ ים גּ ְֹררוּ ַב ְמּגֵ רוֹת נִ ְצ ְרפוּ ְב ַמ ָסּה ְו ִ
נַ ְפ ָשׁם ְל ִט ְב ַחת ָח ֶרב נָ עוּ ְבּעוֹרֹת ְכּ ָב ִשׂים ְו ִﬠזִּ ים ְונָ מֹגוּ
ְבח ֶֹסר כֹּל ְבּ ַל ַחץ ְב ָמצוֹק׃
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ְ 38ו ָה ָא ֶרץ לֹא שׁוָֹה ָל ֶהם ָתּעוּ ַב ִמּ ְד ָבּר ְבּ ָה ִרים ִבּ ְמ ָﬠרוֹת
ִוּב ְמ ִחילוֹת ָﬠ ָפר׃
ל־אמוּנָ ָתם ְולֹא ָראוּ
ל־אלֶּ ה ֵﬠדוּת ָל ֶהם ָﬠ ֱ
ְ 39ו ָכ ֵ
יּוּמן׃
ת־ה ַה ְב ָטחוֹת ְבּ ִק ָ
ֶא ַ
ת־הטּוֹב ִמ ֶקּ ֶדם ְל ִב ְל ִתּי יַ גִּ יעוּ
 40יַ ַﬠן ֵה ִכין ֱאל ִֹהים ָלנוּ ֶא ַ
ל־תּ ְכ ִל ָיתם ִמ ַבּ ְל ָﬠ ֵדינוּ׃
ֵהם ְל ָכ ַ

12

ם־אנַ ְחנוּ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ֲהמוֹן ֵﬠ ִדים ָכּ ֵאלֶּ ה
ָל ֵכן גַ ֲ
ע ְֹט ִרים א ָֹתנוּ ַכּ ֲﬠנָ נִ ים ִמ ָסּ ִביב נַ ְשׁ ִל ָיכה ִמ ֶמּנּוּ
תּוֹח ֶלת
ל־מ ָשּׂא ְו ֵח ְטא ֲא ֶשׁר יִגְ ְדּרוּ ַב ֲﬠ ֵדנוּ ָת ִמיד ְו ַﬠל־גַּ ב ֶ
ָכּ ַ
רוּצה ַב ֵמּרוֹץ ֶה ָﬠרוְּ ל ָפנֵ ינוּ׃
נָ ָ
שׁוּﬠ צוּר ֱאמוּנָ ֵתנוּ ַהגּ ֵֹמר ָﬠ ֵלינוּ ֲא ֶשׁר
ְ 2ו ֵﬠינֵ ינוּ ֶאל־יֵ ַ
ת־ה ֶח ְר ָפּה
רוּﬠה לוֹ נָ ָשׂא ֵﬠץ ֻס ֳבּלוֹ ְו ֶא ַ
ַבּ ֲﬠבוּר ַה ִשּׂ ְמ ָחה ַהזְּ ָ
ָבזָ ה וַ יֵּ ֶשׁב ִל ִימין ִכּ ֵסּא ָה ֱאל ִֹהים׃
ִ 3ה ְתבּוֹנְ נוּ ֵא ָליו ֲא ֶשׁר־נָ ָשׂא ִתגְ ָרה ָכזֹאת ִמיַּ ד ַה ַח ָטּ ִאים
ן־תּ ְת ַרפּוּ ְו ָﬠיְ ָפה נַ ְפ ְשׁ ֶכם׃
ְבּנַ ְפשׁוֹ ֶפּ ִ
ד־ה ָדּם׃
ַ 4ﬠד־כֹּה עוֹד לֹא ַק ְמ ֶתּם ְל ִהלָּ ֵחם ַבּ ֵח ְטא ַﬠ ַ
נוֹכ ְח ֶתּם ְכּ ָבנִ ים לֵ אמֹר
תּוֹכ ָחה ֲא ֶשׁר ַ
ת־ה ֵ
 5וַ ִתּ ְשׁ ְכּחוּ ֶא ַ
תוֹכ ְחתּוֹ׃
ל־תּקֹץ ְבּ ַ
ל־תּ ְמ ָאס ְו ַא ָ
מוּסר יְ הוָֹה ְבּנִ י ַא ִ
ַ
ת־בּן ְיִר ֶצה׃
יח יַ ְכ ִאיב ֶא ֵ
יוֹכ ַ
ִ 6כּי ֶאת ֲא ֶשׁר־יֶ ֱא ַהב יְ הוָֹה ִ
ת־מוּסרוֹ הוּא ְלאוֹת ִכּי ֵﬠינֵ י ֱאל ֵֹה ֶיכם
ָ
ם־ת ְשׂאוּ ֶא
ִ 7א ִ
ֲﬠ ֵל ֶיכם ְכּ ָבנִ ים ִכּי ִמי הוּא ַה ֵבּן ֲא ֶשׁר ָא ִביו לֹא יְ יַ ְסּ ֶרנּוּ׃
ין־מוּסר ֲא ֶשׁר הוּא ְמנָ ת ֻכּ ָלם ֲהלֹא
ָ
ם־תּ ְהיוּ ְבּ ֵא
ֶ 8א ֶפס ִא ִ
זָ ִרים ַא ֶתּם ְולֹא ָבנִ ים׃
יהם
ֵ 9הן יֶ שׁ־לָ נוּ ֲאבוֹת ְבּ ָשׂ ֵרנוּ ֲא ֶשׁר ְיִסּרוּנוּ וַ נִּ ָירא ִמ ְפּנֵ ֶ
י־ﬠ ֵלינוּ ְל ִה ָכּנַ ע ִמ ְפּנֵ י ֲא ִבי ָהרוּחוֹת ְל ַמ ַﬠן ָחיֹה נִ ְחיֶ ה׃
ַאף ִכּ ָ
יהם ַא הוּא
ְ 10ו ֵה ָמּה ְיִסּרוּנוּ ְליָ ִמים ְמ ָﬠ ִטּים ַכּטּוֹב ְבּ ֵﬠינֵ ֶ
ת־לנוּ ֵח ֶלק ְבּ ָק ְדשׁוֹ׃
ְלטוֹב ָלנוּ ָל ֶת ָ
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יוֹסף ֶﬠ ֶצב ִﬠמּוֹ
ל־מוּסר לֹא ָיִמּ ֵצא ְל ָשׂשׂוֹן ְבּ ִﬠתּוֹ ִכּי ִ
ָ
ְ 11ו ָכ
יִצּ ְרפוּ בוֹ ִל ְצ ָד ָקה׃
י־כן ֵיִתּן ְפּ ִרי ָשׁלוֹם ַל ֲא ֶשׁר ָ
ַאַ א ֲח ֵר ֵ
כּשׁלוֹת ַא ֵמּצוּ׃
ל־כּן ַחזְּ קוּ יָ ַדיִם ָרפוֹת ִוּב ְר ַכּיִם ְ
ַ 12ﬠ ֵ
ְ 13ויַ ְשּׁרוּ ְמ ִסלּוֹת ְל ַרגְ ֵל ֶיכם ְל ִב ְל ִתּי ֵת ַקע ַכּף יֶ ֶרַ הצּ ֵֹל ַﬠ
ם־תּ ָר ֵפא׃
ִכּי ִא ֵ
יה
וּק ֻד ָשּׁה ֲא ֶשׁר ִמ ַבּ ְל ָﬠ ֶד ָ
ל־א ָדם ְ
ם־כּ ָ
ַ 14בּ ְקּשׁוּ ָשׁלוֹם ִﬠ ָ
ת־ה ָאדוֹן׃
ֹא־יִר ֶאה ִאישׁ ֶא ָ
ל ְ
ִ 15ה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּן־יִגָּ ַרע ִאישׁ ֵמ ֶח ֶסד ֱאל ִֹהים ֶפּן־יֵ שׁ ָבּ ֶכם
שׁ ֶֹרשׁ פּ ֶֹרה רֹאשׁ ְו ַל ֲﬠנָ ה ְו ֻחלְּ לוּ בוֹ ַר ִבּים׃
ן־יִהיֶ ה ָב ֶכם ִאישׁ זֹנֶ ה ְו ָח ָלל ְכּ ֵﬠ ָשׂו ֲא ֶשׁר ָמ ַכר
ֶ 16פּ ְ
ת־בּכ ָֹרתוֹ ְבּ ַﬠד נְ זִ יד ֲﬠ ָד ִשׁים׃
ֶא ְ
ת־ה ְבּ ָר ָכה
י־כן לָ ֶר ֶשׁת ֶא ַ
ֲ 17הלֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי ָח ֵפץ ַא ֲח ֵר ֵ
י־ב ֵקּשׁ ְבּ ִד ְמ ָﬠה לֹא ָמ ָצא ָמקוֹם
ְושׁ ֵֹמ ַﬠ לֹא ָהיָ ה לוֹ וְ ַאף ִכּ ִ
שׁוּבתוֹ׃
ִל ְת ָ
ל־הר ֲא ֶשׁר ִתּגַּ ע בּוֹ יָ ד וַ ֲא ֶשׁר
אתם ֶא ַ
ִ 18כּי ִהנֵּ ה לֹא ָב ֶ
ל־ﬠנָ ן וַ ֲﬠ ָר ֶפל וָ ָר ַﬠשׁ׃
ֵאשׁ ְתּ ַל ֵהט אֹתוֹ ְולֹא ֶא ָ
שׁוֹפר ְוקוֹל ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר שׁ ְֹמ ָﬠיו ָשׁ ֲאלוּ
ָ
ְ 19ולֹא לְ קוֹל
יוֹסף ַדּ ֵבּר ִﬠ ָמּ ֵהם׃
ְל ִב ְל ִתּי ֵ
ם־בּ ֵה ָמה
יהם ַה ִמּ ְצוָ ה ִמנְּ שׂא ֵלאמֹר ְו ַאף גַּ ְ
ִ 20כּי ָק ְשׁ ָתה ֲﬠ ֵל ֶ
ִתּגַּ ע ָבּ ָהר ָסקֹל ִתּ ָסּ ֵקל אוֹ־יָ רֹה ִתיָּ ֶרה ַבּ ִח ִצּים׃
משׁה ָא ַמר ַפּ ַחד
ה־נּוֹרא ָהיָ ה ַה ַמּ ֲחזֶ ה ַﬠד ֶשׁגַּ ם ֶ
ָ
ַ 21וּמ
ְק ָר ַאנִ י ְוּר ָﬠ ָדה׃
ל־ﬠיר ֵאל ָחי
ל־הר ִציּוֹן ֶא ִ
אתם ֶא ַ
ם־בּ ֶ
ִ 22כּי ִא ָ
ל־ר ֲבבוֹת ְצ ָבא ַמלְ ָא ִכים׃
רוּשׁ ַליִם ָה ֶﬠ ְליוֹנָ ה ְו ֶא ִ
ֶאל־יְ ָ
תוּבים ַבּ ָשּׁ ָמיִם
כוֹרים ֲא ֶשׁר ֵה ָמּה ַב ְכּ ִ
ל־ﬠ ַדת ַה ְבּ ִ
ְ 23ו ֶא ֲ
יקים ֲא ֶשׁר נַ ֲﬠשׂוּ
ל־אל ִֹהים שׁ ֵֹפט ַהכֹּל וְ ֶאל־רוּחוֹת ַה ַצּ ִדּ ִ
ְו ֶא ֱ
ְשׁ ֵל ִמים׃
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ל־דּמוֹ ַהנִּ זְ ָרק ֲא ֶשׁר
שׁוּﬠ ֵמ ִליץ ִל ְב ִרית ֲח ָד ָשׁה ְו ֶא ָ
ְ 24ו ֶאל־יֵ ַ
יאתוֹ טוֹב ִמקּוֹל ְדּ ֵמי ָה ֶבל׃
קוֹל ְק ִר ָ
ן־הדּ ֵֹבר ָבּ ֶכם ִכּי ִאם־לֹא
ן־תּסוּרוּ ִמ ַ
ִ 25ה ָשּׁ ְמרוּ לָ ֶכם ֶפּ ָ
ן־מזְ ִה ָירם ָבּ ָא ֶרץ ֵאי נִ ָמּ ֵלט ַאנֲ ְחנוּ ִאם
נִ ְמ ְלטוּ ַה ָסּ ִרים ִמ ַ
ן־מזְ ִה ֵירנוּ ִמ ָשּׁ ַמיִם׃
נָ סוּר ִמ ַ
ת־ה ָא ֶרץ ְו ַﬠ ָתּה ֻהגַּ ד לֵ אמֹר
ֲ 26א ֶשׁר קֹלוֹ ָאז ִה ְר ִﬠישׁ ֶא ָ
ת־ה ָא ֶרץ ִכּי
עוֹד ַא ַחת ְמ ַﬠט ִהיא וַ ֲאנִ י ַמ ְר ִﬠישׁ לֹא ְל ַבד ֶא ָ
ת־ה ָשּׁ ָמיִם׃
ִאם־גַּ ם ֶא ַ
ַ 27וּמה ֶשּׁ ָא ַמר עוֹד ַא ַחת ְמ ַﬠט הוּא ַמגִּ יד ֲח ִל ַיפת־כֹּל
ן־ה ַר ַﬠשׁ ְכּ ָד ָבר נִ ְב ָרא ַרק ִלזְ ַמנּוֹ וַ ֲא ֶשׁר לֹא
ֲא ֶשׁר יִמּוֹט ִמ ָ
ן־ה ַר ַﬠשׁ יַ ֲﬠמֹד ָל ַﬠד׃
יִמּוֹט ִמ ָ
תוֹדה
בוֹאה ְב ָ
ָ 28ל ֵכן ִבּ ְהיוֹת ָלנוּ ַמ ְלכוּת ֲא ֶשׁר לֹא ִתמּוֹט נָ ָ
ת־ה ֱאל ִֹהים ְל ָרצוֹן לוֹ ְבּ ֵא ָימה ְוב ְיִר ָאה׃
ְונַ ַﬠ ְב ָדה ֶא ָ
ִ 29כּי ֱאל ֵֹהינוּ ֵאשׁ א ְֹכלָ ה הוּא׃
ִשׁ ְמרוּ ַא ֲה ַבת ַא ִחים ֵבּינֵ ֶיכם ָתּ ִמיד׃
ל־תּ ְשׁ ְכּחוּ ֵמ ַה ְכנִ יס א ְֹר ִחים ֵמ ַא ֲה ָבה ִכּי
ְ 2ו ַא ִ
י־ד ַﬠת ִה ְכנִ יסוּ ַמ ְל ָא ִכים
ְב ַא ֲה ָבה זוּ יֵ שׁ ֲא ֶשׁר ִבּ ְב ִל ַ
יהם׃
ל־בּ ֵתּ ֶ
ֶא ָ
סוּרים ִﬠ ָמּ ֶהם
ם־א ֶתּם ֲא ִ
ת־ה ֲא ִס ִירים ְכּמוֹ ִא ַ
 3זִ ְכרוּ ֶא ָ
ם־א ֶתּם ִﬠ ָמּ ֶהם ְבּ ָב ָשׂר ֶא ָחד׃
ת־הנִּ ְל ָח ִצים ַכּ ֲא ֶשׁר גַּ ַ
ְו ֶא ַ
ל־אישׁ ִמ ֶכּם לֹא ְת ַחלְּ לוּ
 4ק ֶֹדשׁ ִתּ ְהיֶ ה ָה ִאישׁוּת ְל ָכ ִ
יִשׁפֹּט ֱאל ִֹהים׃
צוּﬠ ִאישׁ ְו ֶאת־זֹנִ ים וְ נ ֲֹא ִפים ְ
ֶאת־יְ ַ
ַ 5ה ְר ִחיקוּ ַד ְר ְכּ ֶכם ֵמ ַא ֲה ַבת ֶכּ ֶסף ְו ִשׂ ְמחוּ ְב ֵדי ֶח ְל ְק ֶכם ִכּי
הוּא ָא ַמר לֹא ַא ְר ְפְּ ולֹא ֶא ֶﬠזְ ֶב׃
ֹאמר יְ הוָֹה ִלי ְבּעֹזְ ָרי לֹא ִא ָירא
ל־כּן נִ ְב ַטח ְונ ַ
ַ 6ﬠ ֵ
ַמה־יַּ ֲﬠ ֶשׂה ִלי ָא ָדם׃
ר־הגִּ ידוּ ָל ֶכם ְדּ ַבר ָה ֱאל ִֹהים
ת־מ ַא ְשּׁ ֵר ֶיכם ֲא ֶשׁ ִ
 7זִ ְכרוּ ֶא ְ
וּלכוּ ֶב ֱאמוּנָ ָתם׃
ִבּינוּ ְל ַת ְכ ִלית ַדּ ְר ָכּם ְ
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עוֹלם
יח ִהנּוֹ הוּא ֶא ְתמֹל ְוהוּא ַהיּוֹם ְוהוּא ְל ָ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
 8יֵ ַ
וָ ֶﬠד׃
ל־תּמּוֹטוּ ִמ ְפּנֵ י תוֹרֹת שֹׁנוֹת ְוזָ רוֹת ִכּי טוֹב ַללֵּ ב
ַ 9א ִ
ֹא־טוֹבים
ִ
ֲא ֶשׁר ֶח ֶסד ְיִס ָﬠ ֶדנּוּ לֹא ֻח ֵקּי ַמ ֲא ָכ ִלים ֻח ִקּים ל
יהם׃
ְל ַב ֲﬠ ֵל ֶ
שׁ־לנוּ ִמזְ ֵבּ ַח ֲא ֶשׁר ֶל ֱאכֹל ֵמ ָﬠלָ יו ֵאין ִמ ְשׁ ָפּט ִל ְמ ָשׁ ְר ֵתי
 10יֶ ָ
ַה ִמּ ְשׁ ָכּן׃
ל־הקּ ֶֹדשׁ ְבּיַ ד
הוּבא ֶא ַ
י־פגְ ֵרי ַהזְּ ָב ִחים ֲא ֶשׁר ָדּ ָמם ָ
ִ 11כּ ִ
ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל לְ ַכ ֵפּר ָﬠן נִ ְשׂ ְרפוּ ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶ ה׃
ת־ה ָﬠם ְבּ ָדמוֹ
שׁוּﬠ ַל ֲא ֶשׁר יְ ַק ֵדּשׁ ֶא ָ
ַ 12בּ ֲﬠבוּר זֹאת גַּ ם־יֵ ַ
ֻﬠנָּ ה ִמחוּץ ַל ָשּׁ ַﬠר׃
ל־מחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶ ה וְ נִ ָשּׂא
ל־כּן נֵ ְצ ָאה־נָּ א ֵא ָליו ֶא ִ
ַ 13ﬠ ֵ
ת־ח ְר ָפּתוֹ׃
ֶא ֶ
ין־לנוּ ִﬠיר ע ֶֹמ ֶדת ָל ַﬠד ַאָ ה ִﬠיר ָה ֲﬠ ִת ָידה ָאנוּ
 14פֹּה ֵא ָ
ְמ ַב ְק ִשׁים׃
תוֹדה ֵלאל ִֹהים ָתּ ִמיד ֲהלֹא
ְ 15ו ַﬠ ָתּה נַ ְק ִריב ַﬠל־יָ דוֹ זִ ְב ֵחי ָ
תּוֹדה ִל ְשׁמוֹ׃
ֵהם ְפּ ִרי ְשׂ ָפ ֵתינוּ ַהנּ ְֹתנוֹת ָ
ל־תּ ְשׁ ָכּחוּ ִכּי־זְ ָב ִחים
וּל ַפזֵּ ר ָל ֶא ְביוֹנִ ים ַא ִ
ַ 16אִ לגְ ָמל־טוֹב ְ
יח נִ יח ַֹח ֵלאל ִֹהים׃
ָכּ ֵאלֶּ ה ֵהם ְל ֵר ַ
יהם ִכּי־שׁ ְֹק ִדים ֵהם
ל־מ ַא ְשּׁ ֵר ֶיכם ְו ִה ָכּנְ עוּ ִמ ְפּנֵ ֶ
ִ 17שׁ ְמעוּ ֶא ְ
ַﬠל־נַ ְפשׁ ֵֹת ֶיכם ְכּע ְֹמ ִדים ָל ֵתת ִדּין ְו ֶח ְשׁבּוֹן ַבּ ֲﬠבוּר יַ ֲﬠשׂוּ
ָכזֹאת ְבּ ֶח ְדוָ ה ְולֹא ַב ֲאנָ ָחה ִכּי לוּלֵ א ֵכן לֹא־טוֹב ָל ֶכם
ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה׃
ִ 18ה ְת ַפּ ְללוּ ָﬠ ֵלינוּ ִכּי־יָ ַד ְﬠנוּ ְמאֹד ִכּי נָ כוֹן ִל ֵבּנוּ
ל־ח ְפ ֵצנוּ׃
ישׁ ִרים ָתּ ִמיד ָכּ ֶ
וּל ִה ְת ַהלֵּ ְ בּ ֵמ ָ
ְ
ְ 19וּב ֵח ֶפץ יֶ ֶתר ֲאנִ י שׁ ֵֹאל ֵמ ִﬠ ָמּ ֶכם ַל ֲﬠשׂוֹת זֹאת ְל ַב ֲﬠבוּר
ד־מ ֵה ָרה׃
יֻ ַתּן ִלי ָלשׁוּב ֲא ֵל ֶיכם ַﬠ ְ
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ב ִרים
ל־ה ְ
ֶא ָ

13:20—13:25

עוֹלם ֵה ִקים
ָ
 20וֵ אל ֵֹהי ַה ָשּׁלוֹם ֲא ֶשׁר ְבּ ַדם ְבּ ִרית
שׁוּﬠ ֲאדֹנֵ ינוּ׃
ן־ה ֵמּ ִתים ֶאת־ר ֵֹﬠה ַהצֹּאן ַהגָּ דוֹל ֶאת־יֵ ַ
ִמ ַ
ת־ח ְפצוֹ
ל־מ ֲﬠ ֶשׂה טּוֹב ְל ַמלֵּ א ֶא ֶ
 21הוּא יְ כוֹנֵ ן ֶא ְת ֶכם ְבּ ָכ ַ
יח ֲא ֶשׁר־לוֹ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְו ְיִפ ַﬠל ִﬠ ָמּ ֶכם ַכּטּוֹב ְבּ ֵﬠינָ יו ְבּיַ ד־יֵ ַ
עוֹלם וָ ֶﬠד ָא ֵמן׃
ַה ָכּבוֹד ְל ָ
י־מ ַﬠט
מוּס ִרי ִכּ ְ
 22וַ ֲאנִ י שׁ ֵֹאל ֵמ ִﬠ ָמּ ֶכם ַא ַחי ְשׂאוּ־נָ א ִדּ ְב ֵרי ָ
ִמזְ ָﬠר ָכּ ַת ְב ִתּי ֲא ֵל ֶיכם׃
ימוֹתיּוֹס ָא ִחינוּ יָ ָצא ַל ָח ְפ ִשׁי ְו ִאם־יָ בֹא ְב ֶק ֶרב
ְ 23וּדעוּ ִכּי ִט ִ
ת־פּנֵ ֶיכם׃
ַהיָּ ִמים ֶא ְר ֶאה ִאתּוֹ ֶא ְ
דוֹשׁים ְו ֵאלֶּ ה
ל־ה ְקּ ִ
ל־מ ַא ְשּׁ ֵר ֶיכם ְו ָכ ַ
ַ 24שׁ ֲאלוּ ִל ְשׁלוֹם ָכּ ְ
יט ְליָ א פּ ְֹק ִדים ְל ָשׁלוֹם ָל ֶכם׃
ֲא ֶשׁר ֵמ ִא ַ
ם־כּלְּ ֶכם ָא ֵמן׃
ַ 25ה ֶח ֶסד ִﬠ ֻ

1:1—1:13
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יַ ֲﬠקֹב
ל־ה ֵﬠ ָדה
יח ֶא ָ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
וּל ָאדוֹן יֵ ַ
יַ ֲﬠקֹב ֶﬠ ֶבד ֵלאל ִֹהים ְ
זוּרה ִמ ְשּׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ַה ְשּׁ ָב ִטים ָשׁלוֹם׃
ַה ְפּ ָ
ִ 2ח ְשׁבוּ ָל ֶכם ַא ַחי ַאְ ל ִשׂ ְמ ָחה ִאם ַמסּוֹת שֹׁנוֹת ִתּ ְק ֶרינָ ה
ֶא ְת ֶכם׃
ְ 3בּ ַד ְﬠ ְתּ ֶכם ִכּי כוּר בּ ֵֹחן ֱאמוּנַ ְת ֶכם ֵיִתּן ָל ֶכם ֶאת־כּ ַֹח
ַה ַסּ ָבּל׃
וּפ ֻﬠלַּ ת כּ ַֹח ַה ַסּ ָבּל ִתּ ְהיֶ ה ְשׁ ֵל ָמה ְל ַב ֲﬠבוּר ִתּ ְהיוּ ְשׁ ֵל ִמים
ְ 4
ְוּת ִמ ִימים ְולֹא יֶ ְח ַסר ָל ֶכם ָדּ ָבר׃
ְ 5ו ִאישׁ ִמ ֶכּם ִכּי יֶ ְח ַסר ָח ְכ ָמה יְ ַב ְק ֶשׁנָּ ה ְו ִתנָּ ֶתן־לוֹ ֵמ ֵאת
ין־מ ְכ ִלים ָדּ ָבר׃
רוּח נְ ִד ָיבה ְו ֵא ַ
ָה ֱאל ִֹהים ַהנּ ֵֹתן ַלכֹּל ְבּ ַ
ל־שׁ ֵתּי ְס ִﬠ ִפּים ִכּי
ַ 6א יְ ַב ֵקּשׁ ֶבּ ֱאמוּנָ ה ְולֹא ְיִפ ַסח ַﬠ ְ
דּוֹמה הוּא ְלגַ לֵּ י ַהיָּ ם ֲא ֶשׁר ֵהם
ל־שׁ ֵתּי ְס ִﬠ ִפּים ֶ
ַהפּ ֵֹס ַח ַﬠ ְ
י־רוּח׃
ַ
ע ִֹלים ְוי ְֹר ִדים ִמ ְפּנֵ
י־יִשּׂא ָד ָבר ֵמ ֵאת
ְ 7ו ָה ִאישׁ ַההוּא ַאל־יְ ַד ֶמּה ְבנַ ְפשׁוֹ ִכּ ָ
יְ הוָֹה׃
ִ 8אישׁ ֲא ֶשׁר ָחלַ ק ִלבּוֹ פּ ֵֹחז הוּא ְבּ ָכל־נְ ִתיב ָֹתיו׃
רוֹממוֹת נַ ְפשׁוֹ׃
אוּלם ָאח ָשׁ ֵפל ְיִת ַהלֵּ ל ְבּ ְ
ָ
9
ְ 10ו ָﬠ ִשׁיר ְבּ ִשׁ ְפלוּת נַ ְפשׁוֹ ִכּי ְכ ִציץ ָח ִציר ֵכּן יַ ֲﬠבֹר׃
יִיבשׁ ָח ִציר ֻא ְמלַ ל ִציץ ְוּצ ִבי
ִ 11כּי ְכ ֵצאת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִבּגְ ֻב ָרתוֹ ַ
רוּצתוֹ׃
י־שׁ ִביל ְמ ָ
ִת ְפ ַא ְרתּוֹ נ ֵֹבל ֵכּן יִבֹּל ֶה ָﬠ ִשׁיר ֲﬠ ֵל ְ
יִשּׂא ֲﬠ ֶט ֶרת
ַ 12א ְשׁ ֵרי ָה ִאישׁ ַהנִּ ְב ַחן ְבּ ַמ ָסּה ִכּי ְב ִה ָבּ ֲחנוֹ ָ
ר־ד ֶבּר ֲאדֹנָ י ְלא ֲֹה ָביו׃
ַה ַחיִּ ים ֲא ֶשׁ ִ
ֹאמר ַהנִּ ְכ ָשׁל ְבּ ַמ ָסּה ָה ֱאל ִֹהים נִ ָסּה א ִֹתי ִכּי ַכ ֲא ֶשׁר
ַ 13אל־י ַ
ת־ה ֱאל ִֹהים ְבּ ָרע ֵכּן גַּ ם־הוּא לֹא־יְ נַ ֶסּה ִאישׁ׃
ֵאין ְמנַ ֶסּה ֶא ָ

1
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1:14—1:27

ד־בּהּ׃
ל־אישׁ ַתּ ֲאוַ ת נַ ְפשׁוֹ ְתּנַ ֵסּהוּ ִכּי ָיִמּ ֵשְׁ ויִלָּ ֶכ ָ
ַ 14אָ כּ ִ
ְ 15ו ַה ַתּ ֲאוָ ה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ָה ְר ָתה ֵתּ ֵלד ֵח ְטא ְו ַה ֵח ְטא ַכּ ֲא ֶשׁר
יוֹליד ָמוֶ ת׃
הוּא ָשׁ ֵלם ִ
ל־תּ ְתעוּ ֶאת־נַ ְפ ְשׁ ֶכם ַא ַחי ַהיְ ָק ִרים׃
ַ 16א ַ
שׁוּרה ְשׁ ֵל ָמה י ֶֹר ֶדת ֵמ ָﬠל ֵמ ֵאת
ל־תּ ָ
טוֹבה ְו ָכ ְ
ל־מ ָתּנָ ה ָ
ָ 17כּ ַ
מוּרה׃
ין־ח ִליפוֹת לוֹ ַאף לֹא ֵצל ְתּ ָ
ֲא ִבי ַה ְמּ ֹארֹת ֲא ֶשׁר ֵא ֲ
הוֹליד א ָֹתנוּ ִבּ ְד ַבר ֲא ִמתּוֹ ִל ְהיוֹת
ְ 18והוּא ְבּ ַאוַּ ת נַ ְפשׁוֹ ִ
צוּריו׃
בוּאתוֹ ְבּתוֹ יְ ָ
אשׁית ְתּ ָ
לוֹ ְכּ ֵר ִ
ל־אישׁ ִמ ֶכּם ָמ ִהיר ִל ְשׁמ ַֹﬠ
ָ 19ל ֶכן ַא ַחי ַהיְ ָק ִרים יְ ִהי ָכ ִ
ף־ק ֶצף׃
וּבשׁשׁ ִל ְק ָצ ָ
בּשׁשׁ ְל ַד ֵבּר ֵ
ֵ
י־ק ֶצף ָא ָדם לֹא ְיִפ ַﬠל ִצ ְד ַקת ֱאל ִֹהים׃
ִ 20כּ ֶ
לּוּלים ְוכ ֶֹבד ִר ְשׁ ָﬠה
ל־כּן ָה ִסירוּ ֵמ ֲﬠ ֵל ֶיכם ָכּל־גִּ ִ
ַ 21ﬠ ֵ
שׁ־בּהּ
תוֹכ ֶכם ֲא ֶשׁר יֶ ָ
טוּﬠה ְב ֲ
תּוֹרה ַהנְּ ָ
ַוּב ֲﬠנָ וָ ה ַה ֲחזִ יקוּ ַב ָ
יﬠ ְלנַ ְפשׁ ֵֹת ֶיכם׃
הוֹשׁ ַ
ְל ִ
ְ 22וּראוּ ִל ְהיוֹת ע ִֹשׂים ְדּ ַבר ַה ִמּ ְצוָ ה ְולֹא ַרק שׁ ְֹמ ִﬠים ְלאֹזֶ ן
ְל ַה ְתעוֹת ֶאת־נַ ְפ ְשׁ ֶכם׃
ִ 23כּי ַהשּׁ ֵֹמ ַﬠ ָדּ ָבר ְולֹא יַ ֲﬠ ֶשׂנּוּ נִ ְמ ַשׁל הוּא ְל ִאישׁ ַה ַמּ ִבּיט
תּ ַֹאר ָפּנָ יו ִבּ ְר ִאי ְמ ֻל ָטּשׁ׃
ה־תּ ֳארוֹ׃
הוֹלְ ושׁ ֵֹכ ַח ַמ ַ
ִ 24כּי הוּא ַמ ִבּיט ְבּ ָפנָ יו ְוּכ ֶרגַ ע ֵ
תּוֹרה ַה ְתּ ִמ ָימה ֲא ֶשׁר ח ֶֹפשׁ ָבּהּ ְוהֹגֶ ה
ַ 25אַ ה ָשּׂם ֵﬠינוֹ ַב ָ
ָבהּ ָתּ ִמיד ְו ֶאינֵ נּוּ שׁ ֵֹמ ַﬠ ְושׁ ֵֹכ ַח ִכּי ִאם־ע ֶֹשׂה ַה ָדּ ָבר ְל ַמ ֲﬠנֵ הוּ
ָה ִאישׁ ַההוּא יְ ֻא ַשּׁר ְבּ ַמ ֲﬠ ֵשׂהוּ׃
יִשׁמֹר
ְ 26ו ִאם־יְ ַד ֶמּה ִאישׁ ִמ ֵכּם ִל ְהיוֹת ע ֵֹבד ֱאל ִֹהים ְולֹא ְ
ת־ל ָבבוֹ ֲﬠב ָֹדתוֹ ֶה ֶבל ִהיא׃
ֶר ֶסן ְלשׁוֹנוֹ ִכּי ִאם־יַ ְת ֶﬠה ֶא ְ
הוֹרה ְוּת ִמ ָימה ִל ְפנֵ י ֱאל ֵֹהינוּ
 27זֹאת ִהיא ֲﬠב ָֹדה ְט ָ
וּל ִה ְשׁ ַתּ ֵמר
יהם ְ
צוּקוֹת ֶ
ֵ
תוֹמים ְו ַא ְל ָמנוֹת ִבּ ְמ
ָא ִבינוּ לְ ַב ֵקּר יְ ִ
ן־ﬠ ְרוַ ת ָה ָא ֶרץ׃
ן־שׁ ֶמץ ָדּ ָבר ִמ ֶ
ִמ ֶ
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2:1—2:14
יח ֲאדֹנֵ ינוּ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־תּ ִכּירוּ ָפנִ ים ַא ַחי ֶבּ ֱאמוּנַ ת יֵ ַ
ַא ַ
ֲאדוֹן ַה ָכּבוֹד׃
ל־בּית ַה ְכּנֵ ֶסת ָל ֶכם ָהדוּר ְבּ ַט ְבּעוֹת
ִ 2כּי ִאם־יָ בֹא ִאישׁ ֶא ֵ
צוֹאים׃
ם־ﬠנִ י ִבּ ְבגָ ִדים ִ
זָ ָהב ְו ָלבוּשׁ ַמ ֲח ָלצוֹת ָוּבא ָשׁם גַּ ָ
ל־הלָּ בוּשׁ ַמ ֲח ָלצוֹת ֵלאמֹר ְשׁ ָבה־נָּ א פֹה
וּפנִ ֶיתם ֶא ַ
ְ 3
ֹאמרוּן ַא ָתּה ֲﬠמֹד ָשׁם אוֹ ֵשׁב
ל־ה ָﬠנִ י ת ְ
מוֹשׁב נִ ְכ ָבּד ְו ֶא ֶ
ְבּ ָ
ַל ֲהדֹם ַרגְ לָ י׃
ַ 4ה ִאם לֹא ֵלב וָ ֵלב ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ְו ִאם לֹא ְכשׁ ְֹפ ִטים ח ְֹר ֵשׁי ַרע
ַא ֶתּם׃
ְ 5שׁ ָמעוּנִ י ַא ַחי ַהיְ ָק ִרים ֲהלֹא ֱאל ִֹהים ָבּ ַחר ַבּ ֲﬠנִ יֵּ י ָה ָא ֶרץ
ִל ְהיוֹת ֲﬠ ִשׁ ֵירי ֱאמוּנָ ה ְוי ְֹר ֵשׁי ַמ ְלכוּת ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ְלא ֲֹה ָביו׃
הוֹב ְשׁ ֶתּם ְפּנֵ י ֶה ָﬠנִ י ֲהלֹא ָה ֲﬠ ִשׁ ִירים ֵהם יַ ַﬠ ְשׁקוּן
ְ 6ו ַא ֶתּם ַ
ְו ְיִס ֲחבוּן ֶא ְת ֶכם ִל ְמקוֹם ַה ִמּ ְשׁ ָפּט׃
ְ 7וגַ ם ַה ֵשּׁם ַהטּוֹב ֲא ֶשׁר נִ ְק ָרא ֲﬠ ֵל ֶיכם יָ ִשׂימוּ אֹתוֹ
ַל ֲח ָרפוֹת׃
תּוֹרה ְו ָא ַה ְב ָתּ
ִ 8הנֵּ ה ִאם ִתּ ְשׁ ְמרוּ ָדת ַה ַמּ ְלכוּת ַכּ ָכּתוּב ַבּ ָ
יטיבוּ ַל ֲﬠשׂוֹת׃
ְל ֵר ֲﬠָ כּמוֵֹ תּ ִ
ל־פּי
ם־תּ ְשׂאוּ ָפנִ ים ֶתּ ֶח ְטאוּ ְב ַמ ֲﬠ ֵשׂ ֶיכם ְו ַﬠ ִ
אוּלם ִא ִ
ָ
9
תּוֹרה ִתּ ָשּׁ ְפטוּ ְכּפ ְֹשׁ ִﬠים ָבּהּ׃
ַה ָ
יה הוּא
תּוֹרה ְוע ֵֹבר ַא ַחת ִמ ִמּ ְצ ֶת ָ
ל־ה ָ
ת־כּ ַ
ִ 10כּי ַהשּׁ ֵֹמר ֶא ָ
יה׃
ל־מ ְצ ֶת ָ
ָא ֵשׁם ְכּע ֵֹבר ָכּ ִ
ִ 11כּי ָהא ֵֹמר לֹא ִתּנְ ָאף גַּ ם־הוּא א ֵֹמר לֹא ִתּ ְר ָצח
תּוֹרה ִהנֶּ ׃
פּוֹשׁ ַﬠ ַבּ ָ
ם־א ָתּה לֹא נָ ַא ְפ ָתּ ַאָ ר ַצ ְח ָתּ ֵ
ְו ִא ַ
ְ 12ו ַא ֶתּם כֹּה ְת ַד ְבּרוּן ְוכֹה ַת ֲﬠשׂוּן ַכּ ֲﬠ ִת ִדים ְל ִה ָשּׁ ֵפט
תּוֹרה ֲא ֶשׁר ח ֶֹפשׁ ָבּהּ׃
ל־פּי ַה ָ
ַﬠ ִ
עוֹשׂה ָח ֶסד ַא כּ ַֹח ַה ֶח ֶסד יָ עֹז
ִ 13כּי ֵאין ֶח ֶסד ַבּ ִדּין לְ לֹא ֶ
ַﬠל־כּ ַֹח ַה ִדּין׃
ה־יּוֹﬠיל ְל ִאישׁ ָהא ֵֹמר ִכּי ֱאמוּנָ ה בוֹ ַוּמ ֲﬠ ִשׂים
ִ
ַ 14א ַחי ַמ
יﬠ־לוֹ׃
הוֹשׁ ַ
תוּכל ֱאמוּנָ ה ְל ִ
ֵאין לוֹ ֲה ַ
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2:15—3:2

יִהיוּ ֵﬠ ֻיר ִמּים ְו ֵאין ָל ֶהם ֶל ֶחם ֻח ָקּם׃
אוֹ־אחוֹת ְ
ָ
ִ 15אם ָאח
ם־ל ֶכם
יהם ְלכוּ ְל ָשׁלוֹם ְו ַח ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ְ 16ו ִאישׁ ִמ ֶכּם י ַ
י־מ ְחס ָֹרם ַמה־יִּ ֵתּן ָל ֶהם
ֹא־ת ְתּנוּ ְלנַ ְפ ָשׁם ֵדּ ַ
וּשׂ ַב ְﬠ ֶתּם ְול ִ
ְ
ְדּ ַבר ְשׂ ָפ ָתיִם׃
ם־ה ֱאמוּנָ ה ִאם ַמ ֲﬠ ִשׂים ֵאין ִﬠ ָמּהּ ֵמ ָתה ִהיא ְל ַב ָדּהּ׃
ֵ 17כּן גַּ ָ
ֹאמר ִאישׁ ֵהן ַא ָתּה יֵ שׁ ֱאמוּנָ ה ְב וַ ֲאנִ י יֶ שׁ־לִ י
ֲ 18א ָבל י ַ
ת־אמוּנָ ְתִ בּ ְב ִלי ַמ ֲﬠ ֶשׂי וַ ֲאנִ י ִמתּוֹ
ַמ ֲﬠ ִשׂים ַה ְר ֵאנִ י ֶא ֱ
ת־אמוּנָ ִתי׃
ַמ ֲﬠ ַשׂי ַא ְר ֲאֶ א ֱ
יט ְב ָתּ ְל ַה ֲא ִמין
ַ 19א ָתּה ַמ ֲא ִמין ִכּי ֱאל ִֹהים ֶא ָחד הוּא ְו ֵה ַ
ְוגַ ם ַה ֵשּׁ ִדים ֵכּן יַ ֲא ִמינוּ ְויָ ִחילוּן׃
רוּח ִאם ָח ַפ ְצ ָתּ ָל ַד ַﬠת ִכּי ֱאמוּנָ ה ִבּ ְבלִ י
ַ 20אַ ﬠ ָתּה ר ֵֹﬠה ַ
ַמ ֲﬠ ִשׂים ֵמ ָתה ִהיא׃
ֲ 21הלֹא ְב ַמ ֲﬠ ָשׂיו נִ ְצ ַדּק ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ְבּ ַה ֲﬠלֹתוֹ
ת־יִצ ָחק ְבּנוֹ ַﬠל־גַּ ב ַה ִמּזְ ֵבּ ַח׃
ֶא ְ
י־ה ֱאמוּנָ ה נָ ְתנָ ה־כּ ַֹח ְל ַמ ֲﬠ ָשׂיו ִוּמתּוֹ
ִ 22הנְּ  ר ֶֹאה ִכּ ָ
ַמ ֲﬠ ָשׂיו נֶ ֶﬠ ְשׂ ָתה ֱאמוּנָ תוֹ ְשׁ ֵל ָמה׃
הוּקם ַה ָכּתוּב ָהא ֵֹמר ְו ֶה ֱא ִמן ַא ְב ָר ָהם ֵבּאל ִֹהים
ְ 23ו ַ
וַ ֵתּ ָח ֶשׁב־לוֹ ְצ ָד ָקה וְ גַ ם נִ ְק ָרא א ֵֹהב ֱאל ִֹהים׃
ִ 24הנֵּ ה ר ִֹאים ַא ֶתּם ִכּי ְב ַמ ֲﬠ ִשׂים ְיִצ ַדּק ִאישׁ ְולֹא ֶב ֱאמוּנָ ה
ְל ַב ָדּהּ׃
יאה
יה ַכּ ֲא ֶשׁר ֵה ִב ָ
ם־ר ָחב ַהזּוֹנָ ה נִ ְצ ְדּ ָקה ְב ַמ ֲﬠ ֶשׂ ָ
ְ 25ו ֵכן גַּ ָ
ל־בּ ָיתהּ וַ ְתּ ַשׁלְּ ֵחם ְבּ ֶד ֶרַ א ֶח ֶרת׃
ת־ה ַמּ ְל ָא ִכים ֶא ֵ
ֶא ַ
ם־אמוּנָ ה ִבּ ְבלִ י
ִ 26כּי ְכמוֹ־גוּף ְבּלֹא נְ ָשׁ ָמה ֵמת הוּא ֵכּן גַּ ֱ
ַמ ֲﬠ ִשׂים ֵמ ָתה ִהיא׃
מוֹרים ַר ִבּים ְבּ ַד ְﬠ ְתּ ֶכם ִכּי ִת ְכ ַבּד
לֹא ָת ִקימוּ ִמ ֶכּם ַא ַחי ִ
ד־ה ִמּ ְשׁ ָפּט׃
ָﬠ ֵלינוּ יַ ַ
ֹא־יִכּ ֵשׁל ִבּ ְשׂ ָפ ָתיו
ִ 2כּי ַרבּוֹת נִ ְכ ַשׁלְ נוּ ֻכלָּ נוּ ִוּמי ֲא ֶשׁר ל ָ
ל־בּ ָשׂרוֹ׃
ִאישׁ ָתּ ִמים הוּא ְויָ ָדיו ַרב־לוֹ ָל ִשׂים ַמ ֲﬠצוֹר ְל ָכ ְ
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יִשׁ ַמע וְ יִנָּ ֶטה ְל ִפי
ִ 3הנֵּ ה ִפי ַהסּוּס נִ ְבלֹם ְבּ ֶמ ֶתג ְל ַב ֲﬠבוּר ְ
ְרצוֹנֵ נוּ׃
רוּח ַﬠזָּ ה יַ ֶטּה א ָֹתן
ם־אנִ יּוֹת גְּ דֹלֹת ַהנֶּ ְה ָדּפוֹת ְבּ ַ
ְ 4ו ִהנֵּ ה גַּ ֳ
רוּח ַהח ֵֹבל׃
ל־א ֶשׁר יַ ְחפֹּץ ַ
ָמשׁוֹט ָקטֹן ֶא ֲ
ם־הלָּ שׁוֹן ֵא ָבר ָקטֹן ְוּמ ַד ֶבּ ֶרת גְּ דֹלוֹת ֵאיְ מ ַﬠט ֵאשׁ
ֵ 5כּן גַּ ַ
ִתּ ְב ַﬠר יַ ַﬠר גָּ דוֹל׃
עוֹלם ָקטֹן ְוּמלֹאוֹ ָאוֶ ן נְ תוּנָ ה
ְ 6ו ַהלָּ שׁוֹן ֵאשׁ ִהיא ַהלָּ שׁוֹן ָ
ל־ה ָבּ ָשׂר ְמ ַל ֶה ֶטת גַּ לְ גַּ ל ַה ֶטּ ַבע
ְבתוֵֹ א ָב ֵרינוּ ְמח ֶֹל ֶלת ָכּ ַ
יהנֹּם׃
ְוי ֶֹק ֶדת ֵמ ֵאשׁ גֵּ ִ
ל־מין ְבּ ֵה ָמה ְועוֹף ְו ֶר ֶמשׂ ְו ַחיְ תוֹ־יָ ם נִ ְכ ָבּ ִשׁים ֵהם ֻכּלָּ ם
ָ 7כּ ִ
ִכּי ָה ָא ָדם ְל ִמינֵ הוּ כּ ֵֹבשׁ א ָֹתם׃
ַ 8אַ הלָּ שׁוֹן ְל ַב ָדּהּ ֵאין ְל ֵאל יַ ד ָא ָדם ְל ָכ ְב ָשׁהּ ָר ָﬠה ִהיא
ֵמ ֵאין ַמ ְﬠצוֹר ְוּמ ֵל ָאה ֲח ַמת ָמוֶ ת׃
ָ 9בּהּ נְ ָב ֵר יְ הוָֹה ָא ִבינוּ ָוּבהּ נְ ַקלֵּ ל ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר נַ ֲﬠשׂוּ
ְבּ ֶצ ֶלם ֱאל ִֹהים׃
ֹא־כן ַא ַחי לֹא־יֵ ָﬠ ֶשׂה
וּק ָל ָלה ל ֵ
ִ 10מ ֶפּה ֶא ָחד ֵתּ ֵצא ְב ָר ָכה ְ
ֵכן ָבּ ֶכם׃
מּוֹצא ֶא ָחד׃
תוּקים ָוּמ ִרים ִמ ָ
יה ְמ ִ
ֲ 11ה ָת ִקיר ְבּ ֵאר ֵמ ֵימ ָ
תוֹציא ְת ֵאנִ ים
ֲ 12ה ַת ֲﬠ ֶשׂה ְת ֵאנָ ה ַא ַחי ִﬠנְ ֵבי גֶ ֶפן ְו ַהגֶּ ֶפן ֲה ִ
תוּקים׃
לוּחים לֹא יֵ ְצאוּ ְמ ִ
ֵכּן ִמ ַמּיִם ְמ ִ
ת־מ ֲﬠ ָשׂיו ִמתּוַֹ מ ְﬠגְּ לֵ י
ִ 13מי ָח ָכם ְונָ בוֹן ָבּ ֶכם יַ ְר ֵאנוּ ֶא ַ
טּוֹבים ְבּ ַﬠנְ וַ ת ָח ְכ ָמתוֹ׃
ַחיָּ יו ַה ִ
ם־ח ַמת ִקנְ ָאה ָב ֶכם ְו ִל ְבּ ֶכם יְ גָ ֶרה ָמדוֹן ָל ָמּה
ְ 14ו ִא ֲ
ִתּ ְת ַה ְללוּ ְוּת ַכ ֲחשׁוּ נֶ גֶ ד ְפּנֵ י ָה ֱא ֶמת׃
 15לֹא זוּ ַה ָח ְכ ָמה ַה ָבּ ָאה ֵמ ָﬠל ִכּי ִהיא ִמלְּ ַמ ָטּה ָל ָא ֶרץ
ִמ ֶטּ ָבע ַה ָבּ ָשׂר אוֹ ַה ֵשּׁ ִדים׃
כל־דּ ַבר
הוּמה ְו ְ
י־ב ְמקוֹם ִקנְ ָאה ְוּמ ָדנִ ים ָשׁם ְמ ָ
ִ 16כּ ִ
ְבּ ִליָּ ַﬠל׃
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יה ִת ְפ ַתּח
הוֹרה ִהיא ִפּ ָ
ַ 17אַ ה ָח ְכ ָמה ַהיּ ֶֹר ֶדת ֵמ ָﬠל ְט ָ
נוֹחה ִהיא ְל ִה ְת ַרצּוֹת ְמ ֵל ָאה
יה ָ
ְל ָשׁלוֹם ַוּב ֲﬠנָ וָ ה ְד ָב ֶר ָ
וּפ ְריָ הּ טוֹב ֵאין ִﬠ ָמּהּ ַמשּׂא ָפנִ ים ְו ֵאין ֲחנֻ ָפּה ָבּהּ׃
ַר ֲח ִמים ִ
 18זֶ ה ְפּ ִרי ַה ְצּ ָד ָקה זָ ֻר ַﬠ ָל ֶב ַטח לְ ע ֵֹשׂי ָשׁלוֹם׃
ֵמ ַאיִן ִתּגְ ָרה ִוּמ ְל ָחמוֹת ֵבּינֵ ֶיכם ִאם לֹא ִמתּוַֹ ה ַתּ ֲאת
ַהפּ ְֹרצוֹת ְבּ ֵא ָב ֵר ֶיכם׃
ִ 2תּ ְת ַאוּוּ ְו ֵאין ָל ֶכם ְתּ ַר ְצּחוּ ְוּת ַקנְ אוּ ִויְ ֵד ֶיכם לֹא ַת ֲﬠ ֶשׂינָ ה
אוּמה יַ ַﬠן לֹא
תוּשׁיָּ ה ִתּ ְתגְּ רוּ ְו ִתלָּ ֲחמוּ ְו ֵאין ָל ֵכם ְמ ָ
ִ
ְשׁ ֶא ְל ֶתּם׃
ְ 3שׁ ֶא ְל ֶתּם ְולֹא ִה ַשּׂגְ ֶתּם יַ ַﬠן ְבּ ָר ָﬠה ְשׁ ֶא ְל ֶתּם ְל ַמלֵּ א
ִמ ְשׁ ֲאלוֹת ַתּ ֲאוַ ְת ֶכם׃
עוֹלם
י־א ֲה ַבת ָה ָ
ַ 4ה ִאם לֹא יְ ַד ְﬠ ֶתּם נ ֲֹא ִפים ְונ ֲֹאפוֹת ִכּ ַ
ֵא ָיבה ִהיא ֵלאל ִֹהים ְלזֹאת ֵאפוֹא ִמי הוּא ֶה ָח ֵפץ ִל ְהיוֹת
עוֹלם אֹיֵ ב ֵלאל ִֹהים יֵ ָח ֵשׁב׃
א ֵֹהב ָה ָ
רוּח ַהשּׁ ֵֹכן
ַ 5ה ִאם ַתּ ְח ְשׁבוּן ִכּי ַה ִמּ ְק ָרא יַ זְ ִהיר ָל ִריק ְו ָה ַ
ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ ַה ִאם ַתּ ֲאוָ תוֹ ִקנְ ָאה׃
ל־כּן הוּא א ֵֹמר יְ הוָֹה ַללֵּ ִצים
ָ 6א ֵכן הוּא נ ֵֹתן יֶ ֶתר ֵחן ַﬠ ֵ
ן־חן׃
יָ ִליץ ְו ַל ֲﬠנָ ִוים ֶיִתּ ֵ
ָ 7ל ֵכן ִה ָכּנְ עוּ ִמ ְפּנֵ י ֱאל ִֹהים ִה ְתיַ ְצּבוּ ִבּ ְפנֵ י ַה ָשּׂ ָטן ְויָ נוּס
ִמ ְפּנֵ ֶיכם׃
י־אוֶ ן
יִק ַרב ֲא ֵל ֶיכם ַר ֲחצוּ יְ ֵד ֶיכם ְמ ֵת ָ
ל־אל ִֹהים ְו ְ
ִ 8ק ְרבוּ ֶא ֱ
ִהזַּ כּוּ ִב ְל ַב ְב ֶכם ַבּ ֲﬠ ֵלי ֵלב וָ ֵלב׃
ילילוּ ְשׂחוֹק יֵ ָה ֵפָ ל ֶכם ְל ֵא ֶבל
ִ 9ה ְת ַﬠ ְצּבוּ ִה ְת ַא ְבּלוּ ְו ֵה ִ
ְו ִשׂ ְמ ָחה לְ תוּגָ ה׃
ַ 10ה ְשׁ ִפּילוּ נַ ְפ ְשׁ ֶכם ִל ְפנֵ י יְ הוָֹה ְוהוּא יָ ִרים ֶא ְת ֶכם׃
ַ 11א ַחי לֹא ְת ַד ְבּרוּ ִאישׁ ַבּ ֲﬠ ִמיתוֹ ַה ְמ ַד ֵבּר ְבּ ָא ִחיו ְו ַה ָדּן
תּוֹרה ְו ִאם
ת־ה ָ
תּוֹרה ְו ָדן ֶא ַ
ת־א ִחיו הוּא ְמ ַד ֵבּר ַבּ ָ
ֶא ָ
תּוֹרה ִכּי ִאם־שׁ ְֹפ ָטהּ׃
תּוֹרה ָת ִדין ֵאינְ  ע ֵֹשׂה ַה ָ
ת־ה ָ
ֶא ַ

4
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ֶ 12א ָחד הוּא ַה ְמח ֵֹקק ְו ַהשּׁ ֵֹפט הוּא ֲא ֶשׁר ַהכּ ַֹח ְבּיָ דוֹ
ת־ﬠ ִמ ֶיתי׃
וּל ַא ֵבּד ִוּמי ַא ָתּה הוּא ִכּי ִת ְשׁפֹּט ֶא ֲ
ְל ַה ִצּיל ְ
אוֹמ ִרים נֵ ְל ָכה לָּ נוּ ַהיוֹם אוֹ לְ ָמ ָחר ָל ִﬠיר ַה ִהיא
 13הוֹי ָה ְ
ְונִ ְס ַחר ָשׁם ָשׁנָ ה ַא ַחת ְונַ ֲﬠ ֶשׂה לָּ נוּ ָחיִל׃
ְ 14ו ַא ֶתּם לֹא ֵת ְדעוּן ַמה־יֵּ ֵלד יוֹם ָמ ָחר ִכּי ֶמה ַחיֵּ ֶיכם
ִקיטוֹר יֵ ָר ֶאה ְכּ ֶרגַ ע ְו ַא ַחר יַ ֲﬠ ֶלה ַבתֹּהוּ׃
ם־יִר ֶצה יְ הוָֹה ְונִ ְחיֶ ה נַ ֲﬠ ֶשׂה
ַ 15אָ כּזֹאת ֲﬠ ֵל ֶיכם ֵלאמֹר ִא ְ
ָכזֹאת אוֹ ָכּזֹאת׃
ל־תּ ִהילָּ ה ָכזֹאת ָר ָﬠה
אוּת ֶכם ָכּ ְ
ַ 16רק ַא ֶתּם ִמ ְת ַה ֲלּ ִלים ְבּגֵ ְ
ִהיא׃
ל־היּ ֵֹד ַﬠ ַל ֲﬠשׂוֹת ַכּטּוֹב ְו ַכיָּ ָשׁר ְולֹא יַ ֲﬠ ֶשׂנּוּ ֶח ְטאוֹ
ְ 17ו ָכ ַ
יִשׂא׃
ָ
ילילוּ ַל ָצּרוֹת ֲא ֶשׁר ִתּ ְק ֶרינָ ה
הוֹי ֲﬠ ִשׁ ֵירי ָﬠם זַ ֲﬠקוּ ֵה ִ
ֶא ְת ֶכם׃
ֹאכל ָﬠשׁ׃
ָ 2ﬠ ְשׁ ְר ֶכם ָר ָקב ִוּבגְ ֵד ֶיכם י ַ
יִשׁנֶ א ְוהוֹן נִ ְמ ָאס ַהזֶּ ה יַ ֲﬠנֶ ה ָב ֶכם
יוּﬠם ַה ֶכּ ֶסף ְ
ַ 3הזָּ ָהב ַ
אוֹצר ֲא ַצ ְר ֶתּם ָל ֶכם
ְל ֵﬠד ְו ָא ַכל ְבּ ַשׂ ְר ֶכם ָכּ ֵאשׁ זֶ ה הוּא ָה ָ
ְליוֹם ַא ֲחרוֹן׃
ִ 4הנֵּ ה ְשׂ ַכר ַהפּ ֲֹﬠ ִלים יִזְ ָﬠק ְשׂ ַכר ק ְֹצ ֵרי ְשׂד ֵֹת ֶיכם ֲא ֶשׁר
ֲﬠ ַשׁ ְק ֶתּם ְוזַ ֲﬠ ַקת ַהקּ ְֹצ ִרים ָבּ ָאה ְב ָאזְ נֵ י יְ הוָֹה ְצ ָבאוֹת׃
ִ 5ה ְת ַﬠנַּ גְ ֶתּם ָבּ ָא ֶרץ ִה ְת ַﬠ ַדּנְ ֶתּם וַ יִּ ְשׁ ַמן ִל ְבּ ֶכם ְכּמוֹ ְליוֹם
ִט ְב ָחה׃
ֹא־ﬠ ַמד ִבּ ְפנֵ ֶיכם׃
ת־ה ַצּ ִדּיק ְוהוּא ל ָ
ִ 6ה ְר ַשׁ ְﬠ ֶתּם ֲה ִמ ָיתּם ֶא ַ
ל־כּן דֹּמּוּ ַא ַחי ַﬠד־בֹּא ָה ָאדוֹן ִהנֵּ ה ָה ִא ָכּר יְ ַח ֶכּה
ַ 7ﬠ ֵ
יוֹרה
ד־א ֶשׁר יָ בוֹא ֶ
טּוֹבה יְ יַ ֵחל ַﬠ ֲ
בוּאת ָה ֲא ָד ָמה ַה ָ
ִל ְת ַ
ַוּמ ְלקוֹשׁ׃
ת־ל ְבּ ֶכם ִכּי ְפנֵ י ָה ָאדוֹן
ם־א ֶתּם ַא ְמּצוּ ֶא ִ
הוֹחילוּ גַ ַ
ֵ 8כּן ִ
ִהנֵּ ה ָבּ ִאים׃
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ל־ר ֵﬠהוּ ְולֹא ֶת ְא ְשׁמוּ ַב ִמּ ְשׁ ָפּט
ל־תּלּוֹנוּ ַא ַחי ִאישׁ ַﬠ ֵ
ַ 9א ִ
ִהנֵּ ה ַהשּׁ ֵֹפט ע ֵֹמד לַ ָפּ ַתח׃
רוּחם
יאים וְ א ֶֹרָ 
מוֹפת ָצרוֹת ַהנְּ ִב ִ
ְ 10קחוּ לָ ֶכם ַא ַחי ְל ֵ
יאים ֲא ֶשׁר ִדּ ְבּרוּ ְבּ ֵשׁם יְ הוָֹה׃
ַהנְּ ִב ִ
ִ 11הנֵּ ה ֲאנַ ְחנוּ ְמ ַא ְשּׁ ִרים כּ ַֹח ַה ַסּ ָבּל ְוכ ַֹח ִס ְבלוֹת ִאיּוֹב
ה־היְ ָתה ַא ֲח ִריתוֹ ֵמ ֵאת יְ הוָֹה
ֲהלֹא ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ְוגַ ם ְר ִא ֶיתם ֶמ ָ
ִכּי יְ הוָֹה ַרחוּם ְו ַחנּוּן הוּא׃
ל־תּ ָשּׁ ְבעוּ לֹא ַב ָשּׁ ַמיִם ְולֹא
ל־דּ ָבר ַא ִ
ְ 12ו ַﬠ ָתּה ַא ַחי לִ ְפנֵ י ָכ ָ
יִהיֶ ה ְד ַב ְר ֶכם ֵהן ֵהן
בוּﬠה ַא ֶח ֶרת ְוכֹה ְ
ל־שׁ ָ
ָב ָא ֶרץ ְולֹא ָכ ְ
ן־תּ ָﬠנְ שׁוּ ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט׃
אוֹ לֹא לֹא ֶפּ ֵ
ִ 13אם־יֵ ַצר ְל ִאישׁ ִמ ֶכּם ְיִת ַפּלֵּ ל ְו ִאם ִלבּוֹ טוֹב ָﬠ ָליו יְ זַ ֵמּר׃
יִק ָרא ְלזִ ְקנֵ י ָה ֵﬠ ָדה ְו ִה ְת ַפּ ְללוּ
ם־יִהיֶ ה ָבּ ֶכם ח ֶֹלה ְ
ִ 14א ְ
ָﬠ ָליו ָוּמ ְשׁחוּ אֹתוֹ ֶשׁ ֶמן ְבּ ֵשׁם יְ הוָֹה׃
ם־אמוּנָ ה ַתּ ֲﬠזֹר ַלח ֶֹלה וַ יהוָֹה יְ ִק ֶימנּוּ ְו ִאם
ְ 15וּת ִפלָּ ה ִﬠ ֱ
ָח ָטא ְונִ ְס ַלח־לוֹ׃
ל־ר ֵﬠהוּ ְו ִה ְת ַפּ ְללוּ ִאישׁ
נוֹת ֶיכם ִאישׁ ֶא ֵ
ָ 16ל ֵכן ִה ְתוַ דּוּ ֲﬠ ֵ
י־ת ִפלַּ ת ַצ ִדּיק ַרב כּ ָֹחהּ ִבּ ְפ ֻﬠלָּ ָתהּ׃
ְבּ ַﬠד ֵר ֵﬠהוּ ְו ָר ָפא ָל ֶכם ִכּ ְ
ֵ 17א ִליָּ הוּ ָהיָ ה ַבּ ַﬠל נֶ ֶפשׁ ָכּמֹנוּ ְו ִה ְת ַפּלֵּ ל ְל ִבלְ ִתּי ֱהיוֹת
ל־ה ָא ֶרץ ָשׁלֹשׁ ָשׁנִ ים ְו ִשׁ ָשּׁה
ֹא־היָ ה ָמ ָטר ַﬠ ָ
ָמ ָטר ְול ָ
ֳח ָד ִשׁים׃
 18וַ יָּ ָשׁב וַ יִּ ְת ַפּלֵּ ל ְו ַה ָשּׁ ַמיִם ֶה ֱﬠ ִריפוּ ָמ ָטר ְו ָה ָא ֶרץ נָ ְתנָ ה
בוּלהּ׃
ֶאת־יְ ָ
ַ 19א ַחי ִאם ֶא ָחד ִמ ֶכּם יָ סוּר ִמ ֶדּ ֶרָ ה ֱא ֶמת ְו ִאישׁ ַא ֵחר
יְ ִשׁ ֶיבנּוּ׃
חוֹטא ִמ ֶדּ ֶרִ פּ ְשׁעוֹ יַ ִצּיל
ת־ה ֵ
 20יֵ ַדע־נָ א ִכּי ַה ֵמּ ִשׁיב ֶא ַ
ל־פּ ָשׁ ִﬠים ַר ִבּים׃
נֶ ֶפשׁ ִמ ָמּוֶ ת ִו ַיכ ֶסּה ַﬠ ְ

1:1—1:10

ֶפּ ְטרוֹס א

561

ֶפּ ְטרוֹס א
זוּרים
ל־ה ְבּ ִח ִירים ַה ְפּ ִ
יח ֶא ַ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח יֵ ַ
ֶפּ ְטרוֹס ְשׁלִ ַ
פּוֹד ִקיָּ א ַא ְסיָ א ִוּביתוּנְ יָ א׃
ַהגָּ ִרים ְבּ ָפנְ טוֹס גָּ ַל ְטיָ א ַק ְ
ֲ 2א ֶשׁר נִ ְב ֲחרוּ ִמ ֶקּ ֶדם ִמ ַטּ ַﬠם ֱאל ִֹהים ָה ָאב ְל ַק ְדּ ָשׁם ְבּרוּחוֹ
יהם
יח וַ יֵּ ז ָדּמוֹ ֲﬠ ֵל ֶ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
וּל ָה ִכין ִל ָבּם ִל ְשׁמ ַֹﬠ ְליֵ ַ
ְ
יִשׂגֶּ א׃
לוֹמ ֶכם ְ
וּשׁ ְ
ַח ְס ְדּ ֶכם ְ
יח ֲא ֶשׁר
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָ 3בּרוּ הוּא ָה ֱאל ִֹהים ֲא ִבי ֲאדֹנֵ ינוּ יֵ ַ
קוּמת
ְכּג ֶֹדל ַח ְסדּוֹ הוֹלִ יד א ָֹתנוּ ֵשׁנִ ית ְל ִת ְקוַ ת ַחיִּ ים ִבּ ְת ַ
ן־ה ֵמּ ִתים׃
יח ִמ ַ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יֵ ַ
ְ 4לנַ ֲח ָלה ֲא ֶשׁר לֹא ִת ָשּׁ ֵחת ְולֹא ְת ֻחלַּ ל ְולֹא ִתבּוֹל ַה ְצּפוּנָ ה
ָל ֶכם ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃
שׁוּﬠה
מוּרים ַא ֶתּם ְבּכ ַֹח ֵאל ַﬠל־יְ ֵדי ֱאמוּנַ ְת ֶכם ַל ְתּ ָ
ִ 5כּי ְשׁ ִ
ֲא ֶשׁר ִתּגָּ לֶ ה ְל ֵקץ ַהיָּ ִמים׃
י־ﬠ ָתּה ִת ְת ַא ְבּלוּ ַל ִמּ ְצ ָﬠר
ד־מאֹד ַאף ִכּ ַ
ֲ 6א ֶשׁר ָבּהּ ָתּגִ ילוּ ַﬠ ְ
ְל ַרגְ ֵלי ַמסּוֹת שֹׁנוֹת ֲא ֶשׁר בּ ָֹאן נָ חוּץ׃
ְ 7ל ָצ ֵרף ֱאמוּנַ ְת ֶכם ֲא ֶשׁר ָרחוֹק ְמ ִח ָירהּ ִמזָּ ָהב ְמזֻ ָקּק ָבּ ֵאשׁ
ֲא ֶשׁר ַא ֲח ִריתוֹ ֲﬠ ֵדי־א ֵֹבד וֶ ֱאמוּנַ ְת ֶכם ִתּ ְהיֶ ה ִל ְת ִהלָּ ה ְל ָכבוֹד
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
וּל ִת ְפ ֶא ֶרת ְבּ ִה ְתגַּ לּוֹת יֵ ַ
ְ
ֲ 8א ֶשׁר אֹתוֹ ֲא ַה ְב ֶתּם ַאף ִכּי לֹא ֲחזִ ֶיתם ָפּנָ יו וַ ַתּ ֲא ִמינוּ־בוֹ
ד־ﬠ ָתּה לֹא ְר ִא ֶיתם אֹתוֹ ְבּ ֵﬠינֵ ֶיכם וּבוֹ ָת ִשׂישׂוּ
ַאף ִכּי ַﬠ ַ
ְב ָשׂשׂוֹן ָﬠצוּם ִמ ַסּ ֵפּר ְו ָכ ִליל ַבּ ֲה ָדרוֹ׃
שׁוּﬠת
ת־תּ ַ
ת־פּ ִרי ֱאמוּנַ ְת ֶכם ְו ֶא ְ
ַ 9כּ ֲא ֶשׁר ִתּ ְמ ְצאוּ ֶא ְ
נַ ְפ ְשׁ ֶכם׃
יאים ֲא ֶשׁר
יה ָח ְקרוּ ְו ָד ְרשׁוּ ַהנְּ ִב ִ
שׁוּﬠה ֲא ֶשׁר ָﬠ ֶל ָ
ֵ 10את ַה ְתּ ָ
ל־ה ֶח ֶסד ַה ָצּפוּן ָל ֶכם׃
נִ ְבּאוּ ַﬠ ַ

1
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יﬠם
הוֹד ָ
מּוֹﬠד ֲא ֶשׁר ִ
 11וַ יַּ ְח ְתּרוּ ָל ַד ַﬠת ָמ ַתי ְו ֵאי יָ בוֹא ַה ֵ
יח ֲא ֶשׁר ָשׁ ַכן ְבּ ִק ְר ָבּם ַכּ ֲא ֶשׁר ִהגִּ יד ָל ֶהם ֵמרֹאשׁ
רוּח ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַ
יח ְו ַה ָכּבוֹד ֲא ֶשׁר ַבּ ֲﬠ ֵק ָבם׃
ֵח ְב ֵלי ַה ָמּ ִשׁ ַ
ם־לנַ ְפ ְשׁ ֶכם ָחזוּ
ְ 12ונִ גְ ָלה ָל ֶהם ִכּי לֹא ְלנַ ְפ ָשׁם ִכּי ִא ְ
רוּח
ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵהם ֲא ֶשׁר ֻהגַּ ד לָ ֶכם ַהיּוֹם ִמ ִפּי ַה ְמ ַב ְשּׂ ִרים ְבּ ַ
לוּח ִמ ָשּׁ ַמיִם ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ַמ ְל ֲא ֵכי־יָ הּ נִ ְכ ָס ִפים
ַהקּ ֶֹדשׁ ַה ָשּׁ ַ
ט־בּם׃
ְל ַה ֶבּ ָ
עוֹררוּ ְויַ ְחלוּ
ל־כּן ִחגְ רוּ ָמ ְתנֵ ֶיכם ְויַ ֲא ֵמץ ִל ְבּ ֶכם ִה ְת ְ
ַ 13ﬠ ֵ
שׁוּﬠ
סוֹבב ֶא ְת ֶכם ְבּ ִה ְתגַּ לּוֹת יֵ ַ
ל־מא ְֹד ֶכם ַל ֶח ֶסד ֲא ֶשׁר יְ ֵ
ְב ָכ ְ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־תּ ַשׁוּוּ נַ ְפ ְשׁ ֶכם ְלנֶ ֶפשׁ ַתּ ֲאוָ ה ֲא ֶשׁר
ְ 14וּכ ָבנִ ים ַמ ְק ִשׁ ִיבים ַא ְ
י־ד ַﬠת׃
ָהיְ ָתה ָל ֶכם ְל ָפנִ ים ִמ ְבּ ִל ָ
ל־דּ ְר ֵכ ֶיכם ַכּ ֲא ֶשׁר ַהקּ ֵֹרא
דשׁים ִתּ ְהיוּ ְב ָכ ַ
ם־ק ִ
ִ 15כּי ִא ְ
ֶא ְת ֶכם ָקדוֹשׁ הוּא׃
דשׁים ִכּי ָקדוֹשׁ ָאנִ י׃
יִיתם ְק ִ
ִ 16כּי ֵכן ָכּתוּב ִו ְה ֶ
יִשּׂא
ְ 17ו ִאם ַהשּׁ ֵֹפט ִאישׁ ִאישׁ ְל ִפי ַמ ֲﬠ ָל ָליו ֲא ֶשׁר לֹא ָ
ָפנִ ים ִאם־אֹתוֹ ִת ְק ְראוּ ֲא ִב ֶיכם ִה ְת ַהלְּ כוּ ְל ָפנָ יו ְבּ ְיִר ָאה
גוּר ֶיכם׃
ָכּל־יְ ֵמי ְמ ֵ
ֹא־ב ֶכ ֶסף ְוּבזָ ָהב ֲא ֶשׁר ְיִכלוּ ְב ַא ֲח ִר ָיתם
ֵ 18הן יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי ל ְ
בוֹת ֶיכם׃
נִ ְפ ֵדּ ֶיתם ֵמ ָא ְרחוֹת ָשׁ ְוא ֲא ֶשׁר נִ ֲחלוּ ָל ֶכם ֲא ֵ
יח ֶשׂה ָת ִמים וּמוּם ֵאין־בּוֹ׃
ם־בּ ַדם יָ ָקר ְבּ ַדם ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִ 19כּי ִא ְ
הוּכן ִמ ֶקּ ֶדם ֶט ֶרם ִהוָּ ֵסד ָא ֶרץ וְ נִ גְ ָלה ְב ַא ֲח ִרית
ְ 20והוּא ַ
ַהיָּ ִמים ְל ַמ ַﬠנְ ֶכם׃
ֲ 21א ֶשׁר ַﬠל־יָ דוֹ ַמ ֲא ִמינִ ים ַא ֶתּם ֵבּאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ֲה ִקימוֹ
ן־ה ֵמּ ִתים וַ ֶיִתּן־לוֹ ָכבוֹד ְל ַב ֲﬠבוּר ִתּ ָמּ ֵצא ֱאמוּנַ ְת ֶכם
ִמ ַ
ְו ִת ְקוַ ְת ֶכם ֵבּאל ִֹהים׃

1:22—2:8
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ל־ה ֱא ֶמת
ְ 22ו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר זִ ִכּ ֶיתם ֶאת־נַ ְפשׁ ֵֹת ֶיכם ִל ְשׁמ ַֹﬠ ֶא ָ
ת־א ִחיו ְבּלֹא ִשׂ ְפ ֵתי ִמ ְר ָמה
וּל ַא ֲה ָבה ִאישׁ ֶא ָ
רוּח ְ
ַﬠל־יְ ֵדי ָה ַ
ם־לב׃
ת־א ֵח ֶיכם ְבּ ָת ֵ
ִה ְת ַא ְמּצוּ וַ ֲא ַה ְב ֶתּם ֶא ֲ
נוֹלדוּ ֵשׁנִ ית ְולֹא ִמזֶּ ַרע ַא ְכזָ ב ִכּי
ַ 23כּ ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר ְ
ם־מ ָמּקוֹר נֶ ֱא ָמן ִבּ ְד ַבר ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר הוּא ַחי ְונִ ָצּב
ִא ִ
עוֹלם׃
ְל ָ
בוֹד־אישׁ ְכּ ִציץ ָח ִציר יָ ֵבשׁ
ִ
ל־כּ
ל־ה ָבּ ָשׂר ָח ִציר ְו ָכ ְ
ִ 24כּי ָכּ ַ
ָח ִציר נָ ֵבל ִציץ׃
עוֹלם ְוהוּא ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִבּ ְשּׂרוּ ָל ֶכם
ְ 25וּד ַבר יְ הוָֹה יָ קוּם ְל ָ
ַה ְמ ַב ְשּׂ ִרים׃

2

ל־מ ְר ָמה וַ ֲחנֻ ָפּה
ל־ר ְשׁ ָﬠה ְו ָכ ִ
ְו ַﬠ ָתּה ָה ִסירוּ ִמ ֶכּם ָכּ ִ
ל־שׂ ַפת ָר ִכיל׃
ְו ִקנְ ָאה ְו ָכ ְ
נוֹלדוּ ִמ ָקּרוֹב ַבּ ְקּשׁוּ ִל ְשׂבּ ַֹﬠ ָחלָ ב זַ 
עוֹל ִלים ֲא ֶשׁר ְ
ְ 2וּכ ֲ
ישׁוּﬠה׃
ִמ ְשּׁ ֵדי ִבינָ ה ֲא ֶשׁר ָﬠ ָליו ִתּגְ ְדּלוּ ִל ָ
ם־רק ֶבּ ֱא ֶמת ְוּב ָת ִמים ְט ַﬠ ְמ ֶתּם ִכּי־טוֹב ֲאדֹנֵ ינוּ׃
ִ 3א ַ
ל־א ֶבן ַחיִּ ים ֲא ֶשׁר ָמ ֲאסוּ ְבנֵ י ָא ָדם
אתם ְכּמוֹ ֶא ֶ
ְ 4ו ֵא ָליו ָבּ ֶ
ַא נִ ְב ֶח ֶרת ִהיא ִו ָיק ָרה ֵלאל ִֹהים׃
ם־א ֶתּם ַא ְבנֵ י ַחיִּ ים ְל ִה ָבּנוֹת ֵה ָיכל ֶﬠ ְליוֹן ִל ְכ ֻהנַּ ת
ְ 5וגַ ַ
שׁוּﬠ
יח נִ יח ַֹח ֵלאל ִֹהים ְבּיַ ד יֵ ַ
י־רוּח לְ ֵר ַ
ַ
ק ֶֹדשׁ ְל ַה ְק ִריב זִ ְב ֵח
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 6וזֶ ה הוּא ֶשׁ ָא ַמר ַבּ ִמּ ְק ָרא ִהנְ נִ י ַיִסּד ְבּ ִציּוֹן ֶא ֶבן בּ ַֹחן ִפּנָּ ה
ִו ָיק ָרה ְו ַה ַמּ ֲא ִמין ָבּהּ לֹא יֵ בוֹשׁ׃
ל־כּן ָל ֶכם ַה ַמּ ֲא ִמינִ ים הוּא ְל ֶא ֶבן ֵח ֶפץ ְו ַל ֲא ֶשׁר ֵאינָ ם
ַ 7ﬠ ֵ
ַמ ֲא ִמינִ ים הוּא ֶא ֶבן ָמ ֲאסוּ ַהבּוֹנִ ים ָהיְ ָתה ְלרֹאשׁ ִפּנָּ ה׃
וּלצוּר ִמ ְכשׁוֹל ִכּי נִ ְכ ְשׁלוּ־בוֹ ְבּח ֶֹסר ֱאמוּנָ ָתם
וּל ֶא ֶבן נֶ גֶ ף ְ
ְ 8
נוֹﬠדוּ ֵמ ָאז׃
ם־ל ִה ָכּ ֵשׁל ֲ
ַכּ ֲא ֶשׁר גַּ ְ
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ְ 9ו ַא ֶתּם ִהנְּ ֶכם ְבּ ִח ֵירי־יָ הּ ַמ ְמ ֶל ֶכת כּ ֲֹהנִ ים גּוֹי ָקדוֹשׁ ְו ַﬠם
חשְׁ לאוֹר
ְסגֻ לָּ ה לוֹ ְל ַס ֵפּר ְתּ ִהלָּ תוֹ ֲא ֶשׁר ָק ָרא ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶ
ֶפּ ִלאי׃
יִיתם ְו ַﬠ ָתּה ַﬠם ֱאל ִֹהים ְל ָפנִ ים
ֹא־ﬠם ֱה ֶ
ֲ 10א ֶשׁר ְל ָפנִ ים ל ָ
ֹא־ר ָחמוּ ְו ַﬠ ָתּה ְמ ֻר ָח ִמים׃
ָבּנִ ים ל ֻ
תוֹשׁ ִבים ְל ִהנָּ זֵ ר
 11וַ ֲאנִ י שׁ ֵֹאל ִמ ֶכּם יְ ִד ִידים ְכּגֵ ִרים ְו ָ
ִמ ַתּ ֲאת ַה ָבּ ָשׂר ַהנִּ ְל ָחמוֹת ַבּנָּ ֶפשׁ׃
ישׁ ִרים ֵבּין ַהגּוֹיִם ֲא ֶשׁר ִדּ ְבּרוּ ֲﬠ ֵל ֶיכם
וּל ִה ְת ַהלֵּ ְ בּ ֵמ ָ
ְ 12
טּוֹבים ִו ַיכ ְבּדוּ
ָס ָרה ְכּפ ֲֹﬠ ֵלי ָאוֶ ן ְו ַﬠ ָתּה ְיִתבֹּנְ נוּ ְב ַמ ֲﬠ ֵשׂ ֶיכם ַה ִ
ת־אל ִֹהים ְבּיוֹם ָפּ ְקדוֹ׃
ֶא ֱ
י־א ָדם ְל ַמ ַﬠן ָה ָאדוֹן
ל־מ ְשׂ ָרה ֲא ֶשׁר ִל ְבנֵ ָ
ְ 13ו ִה ָכּנְ עוּ ְל ָכ ִ
ם־ל ֶמּ ֶלַ כּ ֲא ֶשׁר הוּא ָהרֹאשׁ׃
ִא ַ
לוּחיו ָל ֵתת נְ ָק ָמה ְבּפ ֲֹﬠלֵ י
ם־ל ָשּׂ ִרים ַכּ ֲא ֶשׁר ֵהם ְשׁ ָ
ְ 14ו ִא ַ
ָאוֶ ן ְו ָכבוֹד ְלע ֵֹשׂי טוֹב׃
שׁת ֶכם טוֹב ָל ִשׂים ַמ ְחסוֹם ְל ִפי
ִ 15כּי ֵכן ָח ֵפץ ֱאל ִֹהים ַבּ ֲﬠ ְ
ַה ְסּ ָכ ִלים ֵאין ְתּבוּנָ ה ָבּם׃
חוֹרים ַא לֹא ָל ִשׁית ֻח ְפ ַשׁ ְת ֶכם ְכּ ִמ ְכ ֶסה
 16וֶ ֱהיוּ ִכ ְבנֵ י ִ
ם־כּ ַﬠ ְב ֵדי ֵאל׃
ל־פּנֵ י ַמ ֲﬠ ִשׂים ָר ִﬠים ִכּי ִא ְ
ַﬠ ְ
ת־א ֵח ֶיכם יְ ראוּ
ל־אישׁ ִכּ ְכבוֹדוֹ ֶא ֱהבוּ ֶא ֲ
ַ 17כּ ְבּדוּ ָכ ִ
ת־ה ֱאל ִֹהים ְו ָהבוּ ָכבוֹד ַל ֶמּ ֶל׃
ֶא ָ
ל־יִר ָאה לֹא ְל ַבד
 18וַ ֲﬠ ָב ִדים ָבּ ֶכם ִה ָכּנְ עוּ ִל ְפנֵ י ֲאדֹנֵ ֵיכם ְבּ ָכ ְ
טוֹבים ִכּי ִאם־גַּ ם־לִ ְפנֵ י נְ לוֹזִ ים׃
ִל ְפנֵ י יְ ָשׁ ִרים וְ ִ
יﬠנֶּ ה ִחנָּ ם ַרק
ם־יִשּׂא ַמ ְכאֹב ִו ֻ
ִ 19כּי ְבזֹאת יְ ֻא ַשּׁר ָא ָדם ִא ָ
ם־אל ָֹהיו׃
ִל ְהיוֹת לִ בּוֹ ָת ִמים ִﬠ ֱ
ה־תּ ְפ ַא ְר ְתּ ֶכם ִאם ַתּ ֲח ִרישׁוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ֻתּכּוּ
ִ 20כּי ַמ ִ
טוֹבים ְו ַה ֲח ֵרשׁ
ם־תּ ֻﬠנּוּ ֵﬠ ֶקב ַמ ֲﬠ ִשׂים ִ
מוֹת ֶיכם ַרק ִא ְ
ְב ַא ְשׁ ֵ
ַתּ ֲח ִרשׁוּן זֹאת ִתּ ְהיֶ ה ָל ֶכם ִל ְת ִהלָּ ה ֵמ ֵאת ָה ֱאל ִֹהים׃

2:21—3:8

ֶפּ ְטרוֹס א

565

יח נִ ְד ָכּה
ם־ה ָמּ ִשׁ ַ
אתם וְ ַאף גַּ ַ
ִ 21כּי ֲהלֹא ָלזֹאת נִ ְק ֵר ֶ
בוֹתיו׃
מוֹפת ָל ֶל ֶכת ְבּ ִﬠ ְקּ ָ
ִבּגְ ַל ְל ֶכם וַ יְ ִהי ָל ֶכם ְל ֵ
ֹא־ח ָמס ָﬠ ָשׂה ְולֹא ִמ ְר ָמה ְבּ ִפיו׃
ֲ 22א ֶשׁר ל ָ
ל־ח ָיקם
חוֹר ָפיו וְ לֹא ֵה ִשׁיב ֶח ְר ָפּ ָתם ֶא ֵ
ֲ 23א ֶשׁר ֵח ְרפוּהוּ ְ
ם־ה ְפ ִקיד ִמ ְשׁ ָפּטוֹ ְלשׁ ֵֹפט ֶצ ֶדק׃
ח־פּיו ִכּי ִא ִ
נַ ֲﬠנֶ ה ְולֹא ְיִפ ַתּ ִ
ל־ה ֵﬠץ ְל ַב ֲﬠבוּר
ֹאתינוּ ִבּ ְב ָשׂרוֹ ַﬠ ָ
ת־חטּ ֵ
ְ 24והוּא נָ ָשׂא ֶא ַ
נָ מוּת ַל ֲח ָט ָאה ְונִ ְחיֶ ה ִל ְצ ָד ָקה וַ ֲא ֶשׁר ַבּ ֲח ֻב ָרתוֹ נִ ְר ָפּא ָל ֶכם׃
ל־הר ֶֹﬠה
יִיתם וַ ָתּ ֻשׁבוּ ַכיּוֹם ֶא ָ
ִ 25כּי צֹאן א ְֹבדוֹת ֱה ֶ
יח ֶאל־נַ ְפשׁ ֵֹת ֶיכם׃
ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ

3

ם־הנָּ ִשׁים ִה ָכּנַ ְﬠנָ ה ִל ְפנֵ י ַב ֲﬠ ֵל ֶיכן ְו ִאם־יֵ שׁ
ְו ֵכן גַּ ַ
שׁרה ַא ֶתּן ְבּ ַﬠנְ וַ ת ַדּ ְר ְכּ ֶכן
ֲאנָ ִשׁים ֵמ ֲאנִ ים ִל ְשׁמ ַֹﬠ ַה ְבּ ָ
ִתּ ְקנֶ ינָ ה א ָֹתם ַליהוָֹה ְבּ ֵאין־א ֶֹמר ְוּד ָב ִרים׃
ַ 2כּ ֲא ֶשׁר יֶ ֱחזוּ ִכּי ְב ְיִר ָאה ְוּבתֹם ַד ְר ְכּ ֶכן׃
יִהיֶ ה ְפ ֵאר ִחיצוֹן ְבּ ַמ ְח ָלפוֹת רֹאשׁ וַ ֲﬠ ִדי
וּפ ֵא ְר ֶכן לֹא ְ
ְ 3
זָ ָהב אוֹ ִבגְ ֵדי ֲח ֻמדוֹת׃
רוּח ֲﬠנָ וָ ה ְו ַה ְשׁ ֵקט
ם־ה ָא ָדם ַה ְפּנִ ִימי ְבּ ֵס ֶתר ַהלֵּ ב ְבּ ַ
ִ 4כּי ִא ָ
ֲא ֶשׁר ֵאין לוֹ ִכלָּ יוֹן ְוהוּא יָ ָקר ְבּ ֵﬠינֵ י ָה ֱאל ִֹהים׃
י־כן ָהיָ ה לְ ָפנִ ים ְפּ ֵאר ַהנָּ ִשׁים ַה ְקּדוֹשׁוֹת ֶא ֶשׁר ָשׂמוּ
ִ 5כּ ֵ
יהן נִ ְכנָ עוּ׃
תוֹח ְל ָתּן ֵבּאל ִֹהים ְו ִל ְפנֵ י ַב ֲﬠ ֵל ֶ
ַ
ְ 6כּמוֹ ָשׂ ָרה ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמ ָﬠה ְבקוֹל ַא ְב ָר ָהם ְו ָק ְר ָאה־לּוֹ ֲאדֹנִ י
תוֹכ ֶכן מ ֶֹר
ְו ַא ֶתּן ְל ָבנוֹת ָלהּ ִאם טוֹב ַתּ ֲﬠ ֶשׂינָ ה ְולֹא יָ בֹא ְב ֲ
ֵלב ִמ ָפּ ַחד׃
ְ 7ו ֵכן ַא ֶתּם ָה ֲאנָ ִשׁים ְראוּ ָל ֶשׁ ֶבת ִﬠם־נְ ֵשׁ ֶיכם ְבּ ַה ְשׂ ֵכּל ְתּנוּ
י־כ ִלי ַרִ היא ִמ ֶכּם וְ גַ ם ֲח ֶב ְר ְתּ ֶכם ְבּ ַמ ְתּנַ ת
ָכבוֹד ְל ִא ָשּׁה ִכּ ְ
ַה ֶח ֶסד ְו ַה ַחיִּ ים ְוּב ֵכן לֹא ִת ָמּנַ ע ְתּ ִפלָּ ה ִמ ָבּ ֵתּ ֶיכם׃
 8סוֹף ָדּ ָבר ֱהיוּ ֻכלְּ ֶכם ְל ַאנְ ֵשׁי ֵלב ֶא ָחד ַאנְ ֵשׁי ֶח ְמ ָלה א ֲֹה ֵבי
רוּח׃
ַא ֲחוָ ה ַאנְ ֵשׁי ַר ֲח ִמים ְו ִשׁ ְפ ֵלי ַ
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 9לֹא ִתגְ ְמלוּ ְל ִאישׁ ָר ָﬠה ַתּ ַחת ָר ָﬠה אוֹ ְק ָל ָלה ַתּ ַחת
אתם ְל ַמ ַﬠן ִתּ ְירשׁוּ
ם־בּ ָר ָכה ִכּי ָלזֹאת נִ ְק ֵר ֶ
ְק ָל ָלה ִכּי ִא ְ
ת־ה ְבּ ָר ָכה׃
ֶא ַ
טוֹבים יִצֹּר
י־ה ִאישׁ ֶה ָח ֵפץ ַחיִּ ים ְו ִל ְראוֹת יָ ִמים ִ
ִ 10מ ָ
וּשׂ ָפ ָתיו ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה׃
ְלשׁוֹנוֹ ֵמ ָרע ְ
 11יָ סוּר ֵמ ָרע וְ יַ ֲﬠ ֶשׂה־טּוֹב יְ ַב ֵקּשׁ ָשׁלוֹם ְו ְיִר ְדּ ֵפהוּ׃
ל־שׁוְ ָﬠ ָתם ְפּנֵ י
יקים ְו ָאזְ נָ יו ֶא ַ
ל־צ ִדּ ִ
ִ 12כּי ֵﬠינֵ י יְ הוָֹה ֶא ַ
יְ הוָֹה ְבּע ֵֹשׂי ָרע׃
ם־תּ ְר ְדפוּ ַל ֲﬠשׂוֹת טוֹב׃
ִ 13וּמי יַ ֲﬠ ֶשׂה ִﬠ ָמּ ֶכם ָרע ִא ִ
ם־תּ ֻﬠנּוּ ֵﬠ ֶקב ְצ ָד ָקה ַא ְשׁ ֵר ֶיכם ַא
ֶ 14א ֶפס ִאם־גַּ ְ
ת־מוֹר ָאם לֹא ִת ְיראוּ ְולֹא ַת ֲﬠרוֹצוּ׃
ָ
ֶא
ֶ 15את־יְ הוָֹה ֱאל ִֹהים אֹתוֹ ַת ְק ִדּישׁוּ ִבּ ְל ַב ְב ֶכם ַוּב ֲﬠנָ וָ ה
ל־הדּ ֵֹרשׁ ִמ ֶכּם
ְו ְיִר ָאה ֱהיוּ נְ כֹנִ ים ָתּ ִמיד ָל ֵתת ַמ ֲﬠנֶ ה ְל ָכ ַ
ַמה יְּ סוֹד ִתּ ְקוַ ְת ֶכם׃
רוּח נָ כוֹן ֲא ֶשׁר ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם יֵ בוֹשׁוּ ַהדּ ְֹב ִרים ָס ָרה
ְ 16וּב ַ
יח ְו ַה ַמּ ְל ִשׁינִ ים ֶא ְת ֶכם ְכּפ ֲֹﬠלֵ י
טּוֹבה ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
ל־דּ ְר ְכּ ֶכם ַה ָ
ַﬠ ַ
ָאוֶ ן׃
ִ 17כּי טוֹב ָל ֶכם ְל ִה ְת ַﬠנּוֹת ִאם ֵכּן ָר ָצה ָה ֱאל ִֹהים ֵﬠ ֶקב
ֲﬠשׂוֹת טוֹב ֵמ ֲא ֶשׁר ִתּ ְת ַﬠנּוּ ֵﬠ ֶקב ֲﬠשׂוֹת ָרע׃
ֹאתינוּ ִאישׁ ַצ ִדּיק
יח ֻﬠנָּ ה ַפּ ַﬠם ַא ַחת ְבּ ַחטּ ֵ
ם־ה ָמּ ִשׁ ַ
ִ 18כּי גַּ ַ
ד־ה ֱאל ִֹהים ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר
יאנוּ ַﬠ ָ
ְבּ ַﬠד ֲאנָ ִשׁים ַח ָטּ ִאים וַ יְ ִב ֵ
רוּח׃
הוּמת ְבּ ָשׂרוֹ וַ יְ ִחי ָב ַ
ַ
ל־הרוּחוֹת ֲא ֶשׁר
יאה גַּ ם ֶא ָ
ת־ה ְקּ ִר ָ
 19וַ יַּ ֲﬠבֹר וַ יִּ ְק ָרא ֶא ַ
ַבּ ִמּ ְשׁ ָמר׃
ֲ 20הלֹא ֵהם ֲא ֶשׁר לֹא ֶה ֱא ִמינוּ ְל ָפנִ ים ַכּ ֲא ֶשׁר ִח ָכּה ֱאל ִֹהים
ד־א ֶשׁר נֶ ֶﬠ ְשׂ ָתה ַה ֵתּ ָבה
יהם ְבּא ֶֹרַ אפּוֹ ִבּ ֵימי נ ַֹח ַﬠ ֲ
ֲא ֵל ֶ
ן־ה ָמּיִם׃
וַ ֲאנָ ִשׁים ְמ ַﬠ ִטּים ְשׁמֹנֶ ה נְ ָפשׁוֹת נִ ְמ ְלטוּ ָבהּ ִמ ַ
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יﬠ ָלנוּ
תּוֹשׁ ַ
ִ
מוֹפת ִל ְט ִבילָ ֵתנוּ ְב ַמיִם ֲא ֶשׁר
 21וַ יְ ִהי ְל ֵ
ם־לזַ כּוֹת
ת־צוֹאת ַה ָבּ ָשׂר ִכּי ִא ְ
ַ
ם־היּוֹם לֹא ִל ְרחֹץ ֶא
גַּ ַ
שׁוּﬠ
קוּמת יֵ ַ
רוּח נָ כוֹן ִל ְפנֵ י ָה ֱאל ִֹהים ַﬠל־יְ ֵדי ְת ַ
ת־ל ֵבּנוּ ְבּ ַ
ֶא ִ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲ 22א ֶשׁר ָﬠ ָלה ַה ָשּׁ ַמיְ ָמה וַ יֵּ ֶשׁב ִל ִימין ָה ֱאל ִֹהים ַוּמ ְל ָא ִכים
ָשׂ ֵרי ָצ ָבא וְ גִ בּ ֵֹרי כ ַֹח ָשׁת ֱאל ִֹהים ַתּ ַחת יָ דוֹ׃
יח ַבּ ֲﬠ ֵדנוּ ַבּ ָבּ ָשׂר
ְו ַﬠ ָתּה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ֻﬠנָּ ה ַה ָמּ ִשׁ ַ
ם־א ֶתּם ִכּי ַה ֻמּ ֶכּה ְו ַה ְמּ ֻﬠנֶּ ה
רוּח ָכּמוֹהוּ גַּ ַ
ִה ְת ַאזְּ רוּ עֹז ַ
ִב ְב ָשׂרוֹ יֶ ְח ַדּל ֵמ ֲחטוֹא׃
ְ 2ולֹא ָתתוּרוּ ַא ֲח ֵרי ַת ֲאוַ ת ָבּ ָשׂר וָ ָדם ָכּל־יְ ֵמי ַחיֵּ ֶיכם
ם־א ֲח ֵרי ֵח ֶפץ ֱאל ִֹהים׃
ל־ה ֲא ָד ָמה ִכּי ִא ַ
ַﬠ ָ
ִ 3כּי ַרב לָ נוּ ֲא ֶשׁר ָﬠ ִשׂינוּ ְכּ ֵח ֶפץ ַהגּוֹיִם ַבּיָּ ִמים ָﬠ ְברוּ
זוֹל ִלים
ָﬠ ֵלינוּ ְבּ ֶל ְכ ֵתּנוּ ִﬠ ָמּ ֶהם ְבּ ָא ְרחוֹת זִ ָמּה וַ ֲﬠגָ ִבים ְבּ ָב ֵתּי ְ
ילים׃
לּוּלי ָה ֱא ִל ִ
ְוס ְֹב ִאים ְו ִהלוּלִּ ים ְוּבגִ ֵ
ֹא־תרוּצוּ עוֹד
ְ 4ו ַכיּוֹם יָ נִ יעוּ רֹאשׁ ְויַ ְל ִﬠיבוּ ָב ֶכם ִכּי ל ָ
ִﬠ ָמּ ֶהם ְל ֶשׁ ֶטף זִ ָמּ ָתם׃
ָ 5ה ֲﬠ ִת ִידים לָ ֵתת ִדּין ְו ֶח ְשׁבּוֹן ִל ְפנֵ י ֶה ָﬠ ִתיד ָלבוֹא ִל ְשׁפֹּט
ת־ה ֵמּ ִתים׃
ת־ה ַחיִּ ים וְ ֶא ַ
ֶא ַ
ל־ה ֵמּ ִתים ְל ַמ ַﬠן
שׁרה גַּ ם ֶא ַ
יאת ַה ְבּ ָ
ל־כּן ָהיְ ָתה ְק ִר ַ
ִ 6כּי ַﬠ ֵ
רוּח ֵכּאל ִֹהים׃
יִחיוּ ְב ַחיֵּ י ַ
יִשּׁ ְפטוּ ַב ָבּ ָשׂר ִכּ ְבנֵ י ָא ָדם ְו ְ
ָ
עוֹררוּ
ל־כּן ַה ְשׂ ִכּילוּ וְ ִה ְת ְ
ל־דּ ָבר ָקרוֹב ַﬠ ֵ
ִ 7הנֵּ ה ֵקץ ָכּ ָ
ִב ְת ִפלָּ ה׃
ת־ר ֵﬠהוּ ְבּ ַא ֲה ָבה ַר ָבּה
ל־דּ ָבר ֶא ֱהבוּ ִאישׁ ֶא ֵ
ַ 8אְ בּרֹאשׁ ָכּ ָ
ל־פּ ָשׁ ִﬠים ַר ִבּים׃
ִכּי ַא ֲה ָבה ְתּ ַכ ֶסּה ַﬠ ְ
ִ 9שׁ ְמרוּ ַא ֲה ַבת ַא ִחים ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ְולֹא ִת ְת ָﬠ ֵרב ְתּלוּנָ ה ָבּהּ׃
ִ 10אישׁ ִאישׁ ִמ ֶכּם ַכּ ַמּ ָתּן ֲא ֶשׁר ַתּ ִשּׂיג יָ דוֹ ֵכּן ְתּ ַפזְּ רוּ ִאישׁ
ל־ח ְס ֵדּי ֱאל ִֹהים ָה ַר ִבּים׃
ְל ֵר ֵﬠהוּ ִכּ ְפ ִק ִידים נֶ ֱא ָמנִ ים ַﬠ ַ
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ִ 11כּי יְ ַד ֵבּר ִאישׁ ְבּ ָק ָהל יְ ִהי ְד ָברוֹ ִכּ ְד ַבר ֱאל ִֹהים ְו ַה ְמ ָשׁ ֵרת
טּוֹבה ָﬠ ָליו ְל ַמ ַﬠן ָיִכּ ֵבד ֵשׁם
יְ ַמלֵּ א ְפ ֻק ָדּתוֹ ְכּיַ ד ֱאל ִֹהים ַה ָ
יח ֲא ֶשׁר לוֹ ַה ָכּבוֹד
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֱאל ִֹהים ַבּכֹּל ַﬠל־יְ ֵדי יֵ ַ
עוֹלם וָ ֶﬠד ָא ֵמן׃
ְו ַה ֶמּ ְמ ָשׁ ָלה ְל ָ
ל־תּ ְת ַפּלְּ אוּ יְ ִד ִידים ִכּי ָתבוֹאוּ לְ ִה ָבּ ֵחן ְבּכוּר עֹנִ י ְכּמוֹ
ַ 12א ִ
ם־ק ָרה ֶא ְת ֶכם ָדּ ָבר זָ ר׃
ִא ָ
יח ְו ֵכן
ַ 13אָ תּ ִשׂישׂוּ ַבּ ֲא ֶשׁר ֲח ֵב ִרים ַא ֶתּם ְל ֶח ְבלֵ י ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָתּ ִשׂישׂוּ ְו ַת ַﬠ ְלצוּ ְבּ ִהגָּ לוֹת נִ גְ לוֹת ְכּבוֹדוֹ׃
יח ִכּי
ַ 14א ְשׁ ֵר ֶיכם ִאם יְ ָח ְרפוּ ֶא ְת ֶכם ַבּ ֲﬠבוּר ֵשׁם ַה ָמּ ִשׁ ַ
רוּח ֱאל ִֹהים ֶא ְצ ָלם ִמנּ ַֹאץ הוּא
רוּח ַה ָכּבוֹד ְו ַ
נָ ָחה ֲﬠ ֵל ֶיכם ַ
ְו ֶא ְצ ְל ֶכם נִ ְכ ָבּד׃
אוֹ־כפ ֵֹﬠל ָאוֶ ן
ְ
אוֹ־כגַ נָּ ב
ְ
ְ 15ולֹא יִוָּ ֵסר ִאישׁ ִמ ֶכּם ְכּר ֵֹצ ַח
אוֹ־כ ְמ ַרגֵּ ל ִבּ ְפ ֻק ַדּת ֲא ֵח ִרים׃
ִ
יח נִ ְק ָרא ָﬠלָ יו
ֲ 16א ָבל ִאם־יְ ֻﬠנֶּ ה ַבּ ֲא ֶשׁר ֵשׁם ַה ָמּ ִשׁ ַ
ת־אל ִֹהים ַבּ ֵשּׁם ַהזֶּ ה׃
ם־יוֹדה ֶא ֱ
ֶ
ַאל־יֵ בוֹשׁ ִכּי ִא
ם־בּנוּ ֵה ֵחל
ִ 17כּי ָבא ַהיּוֹם ְל ָה ֵחל ִמ ְשׁ ָפּט ִמ ֵבּית ֱאל ִֹהים ְו ִא ָ
שׁרת ֱאל ִֹהים׃
ת־בּ ַ
ה־אפוֹא ִת ְהיֶ ה ַא ֲח ִרית ַה ַמּ ְמ ִרים ֶא ְ
ָמ ֵ
ל־מי ְיִפנֶ ה ָר ָשׁע ְוח ֵֹטא׃
ְ 18ו ִאם ַל ַצּ ִדּיק ָק ֶשׁה ְל ִהנָּ ֵצל ֶא ִ
יטיב ְויַ ְפ ִקידוּ
יוֹסיפוּ ְל ֵה ִ
ל־כּן ַה ְמ ֻﬠנִּ ים ִכּ ְרצוֹן ֱאל ִֹהים ִ
ַ 19ﬠ ֵ
יוֹצ ָרם ִכּי נֶ ֱא ָמן הוּא׃
ֶאת־נַ ְפ ָשׁם ְבּיַ ד ְ
ל־הזְּ ֵקנִ ים ָבּ ֶכם ֲאנִ י ַהזָּ ֵקן ְכּ ָח ֵבר ָל ֶהם וְ ֵﬠד ְל ֶח ְבלֵ י
ְו ֶא ַ
יח וַ ֲא ֶשׁר נָ כוֹן לִ י ֵחלֶ ק ַבּ ָכּבוֹד ֶה ָﬠ ִתיד לְ ִהגָּ לוֹת
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶא ְק ָרא וַ ֲא ַצוֶּ ה ֵלאמֹר׃
יהם
ת־ﬠ ֶדר ָה ֱאל ִֹהים ַהנִּ ְמ ָצא ִא ְתּ ֶכם ַה ְשׁגִּ יחוּ ֲא ֵל ֶ
ְ 2רעוּ ֶא ֵ
רוּח נְ ִד ָיבה ְבּנֶ ֶפשׁ ֲח ֵפ ָצה ְולֹא ְל ַמ ַﬠן
ם־בּ ַ
לֹא ְבאֹנֶ ס ִכּי ִא ְ
ְבּצ ַֹﬠ ָבּ ַצע׃
מוֹפת
ם־ל ְהיוֹת ְל ֵ
 3לֹא לְ ִה ְשׂ ָתּ ֵרר ַﬠל־נַ ֲח ַלת יְ הוָֹה ִכּי ִא ִ
ַלצֹּאן׃

5
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יﬠ ַא ִבּיר ָהר ִֹﬠים ָאז ִתּ ְשׂאוּ ֲﬠ ֶט ֶרת ִתּ ְפ ֶא ֶרת
יוֹפ ַ
ְ 4ו ַכ ֲא ֶשׁר ִ
ֲא ֶשׁר לֹא ִתבּוֹל׃
ְ 5ו ֵכן ַהנְּ ָﬠ ִרים ָבּ ֶכם ִה ָכּנְ עוּ ִל ְפנֵ י ַהזְּ ֵקנִ ים ְו ֻכלְּ ֶכם ִה ְת ַאזְּ רוּ
עֹז ָה ֲﬠנָ וָ ה ְו ִﬠזְ רוּ ִאישׁ ְל ָא ִחיו ִכּי ֵבית גֵּ ִאים ַיִסּח ֱאל ִֹהים
ן־חן׃
ְו ַל ֲﬠנָ ִוים ֶיִתּ ֵ
רוֹמם ֶא ְת ֶכם
ד־אל ַשׁ ָדּי ְוהוּא יְ ֵ
ַ 6ה ְשׁ ִפּילוּ נַ ְפ ְשׁ ֶכם ַתּ ַחת יַ ֵ
ְבּ ִﬠתּוֹ׃
ְ 7ו ָכל־יְ ָה ְב ֶכם ַה ְשׁ ִליכוּ ָﬠ ָליו ְוהוּא ְיִד ַאג ָל ֶכם׃
עוֹררוּ ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ְמאֹד ִכּי ַה ָשּׂ ָטן ַהצּ ֵֹרר ֶא ְת ֶכם
ִ 8ה ְת ְ
ל־א ֶשׁר יְ ַבלֵּ ַﬠ׃
ישׁ ֵחר ֶא ֲ
יָ תוּר ַכּ ֲא ִרי נ ֵֹהם ִו ַ
ַ 9אָ בּ ֱאמוּנָ ה ַת ַﬠ ְמדוּ נֶ גְ דּוֹ ְכגִ בּ ִֹרים ְו ֵת ְדעוּן ִכּי ָצרוֹת
ל־א ֵח ֶיכם ֲא ֶשׁר ָבּ ָא ֶרץ ֵה ָמּה׃
ָכּ ֵאלֶּ ה ָﬠ ְברוּ גַּ ם ַﬠ ֲ
ְ 10ו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ֻﬠנֵּ ֶיתם ְליָ ִמים ְמ ַﬠ ִטּים יִנָּ ֵתן ָל ֶכם ֵלב ָשׁ ֵלם
ד־עוֹל ֵמי
ְ
ֵמ ֵאת ֱאל ֵֹהי ַה ֶח ֶסד ֲא ֶשׁר ָק ָרא ֶא ְת ֶכם ִל ְכבוֹדוֹ ַﬠ
יא ֵמּץ ִויכוֹנֵ ן ֶא ְת ֶכם ָלנֶ ַצח׃
יחזֵּ ק ִו ַ
שׁוּﬠ ִו ַ
יח יֵ ַ
ַﬠד ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
עוֹל ִמים ָא ֵמן׃
ד־עוֹל ֵמי ָ
ְ
ְ 11ולוֹ ַה ָכּבוֹד ְו ַה ֶמּ ְמ ָשׁ ָלה ַﬠ
ת־ה ְדּ ָב ִרים ַה ְמּ ַﬠ ִטּים ָה ֵאלֶּ ה ָכּ ַת ְב ִתּי ֲא ֵל ֶיכם
ֶ 12א ַ
ד־ס ְלוָ נוֹס ֲא ִח ֶיכם ַהנֶּ ֱא ָמן ְל ַהזְ ִהיר ֶא ְת ֶכם ְל ִפי ַחת
ְבּיַ ִ
וּל ָה ִﬠיד ָל ֶכם ִכּי ֶח ֶסד ֱאל ִֹהים הוּא ֶח ֶסד ֱא ֶמת
ַדּ ְﬠ ִתּי ְ
ִﬠ ְמדוּ בּוֹ ָה ֵכן׃
מוֹכם שׁ ֶֹא ֶלת לְ ָשׁלוֹם ָל ֶכם ְו ֵכן
ֲ 13ﬠ ַדת ָבּ ֶבל ַהנִּ ְב ָח ָרה ְכּ ֶ
ם־מ ְרקוֹס ְבּנִ י׃
גַּ ַ
ַ 14שׁ ֲאלוּ ִאישׁ ְל ֵר ֵﬠהוּ ְל ָשׁלוֹם ִבּנְ ִשׁ ַיקת ַא ֲה ָבה ָשׁלוֹם
שׁוּﬠ ָא ֵמן׃
יח יֵ ַ
ְל ֻכלְּ ֶכם ֲא ֶשׁר ַבּ ָמּ ִשׁ ַ
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ל־א ֶשׁר
וּשׁ ִליחוֹ ֶא ֲ
יח ְ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִשׁ ְמעוֹן ֶפּ ְטרוֹס ֶﬠ ֶבד יֵ ַ
ֹאחזוּ ִﬠ ָמּנוּ ָבּ ֱאמוּנָ ה ַהיְ ָק ָרה ְוּב ִצ ְד ַקת ֱאל ֵֹהינוּ
נ ֲ
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יﬠנוּ יֵ ַ
וּמוֹשׁ ֵ
ִ
שׁוּﬠ ֲאדֹנֵ ינוּ׃
ֶ 2ח ֶסד ָל ֶכם ְו ָשׁלוֹם ָרב ְבּ ַד ַﬠת ֱאל ִֹהים ְויֵ ַ
ל־מ ְשׁ ַﬠן ַה ַחיִּ ים ְו ְיִר ַאת
בוּרתוֹ ָכּ ִ
ַ 3כּ ֲא ֶשׁר נָ ַתן ָלנוּ יְ הוָֹה ִבּגְ ָ
ָשׁ ָמיִם ַﬠל־יְ ֵדי ַד ַﬠת ַהקּ ֵֹרא א ָֹתנוּ ְבּעֹז ִצ ְד ָקתוֹ׃
ד־מאֹד
ְ 4ו ַﬠל־יָ ָדם נָ ַתן ָלנוּ ַה ְב ָטחוֹת גְּ דֹלוֹת יְ ָקרוֹת ַﬠ ְ
לוֹהּ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר נִ ַצּ ְל ֶתּם
ְל ַהנְ ִחיל ָל ֶכם ֵחלֵ ק ִמ ֶטּ ַבע ֱא ַ
עוֹלם׃
ִמ ַשּׁ ַחת ְו ַת ֲאת ָה ָ
הוֹסיף
ל־מא ְֹד ֶכם ְל ִ
ַ 5בּ ֲﬠבוּר זֹאת ִה ְת ַא ְמּצוּ ְב ָכ ְ
ל־צ ָד ָקה ָדּ ַﬠת׃
ל־אמוּנַ ְת ֶכם ְצ ָד ָקה ְו ֶא ְ
ֶא ֱ
רוּח כּ ַֹח ַה ַסּ ָבּל
ל־מ ְﬠ ָצר ְל ַ
רוּח ְו ֶא ַ
ל־דּ ַﬠת ַמ ְﬠ ָצר ְל ַ
ְ 6ו ֶא ַ
ְו ֶאל־כּ ַֹח ַה ַסּ ָבּל ְיִר ַאת ֱאל ִֹהים׃
ל־א ֲחוָ ה ַא ֲה ָבה׃
ל־יִר ַאת ֱאל ִֹהים ַא ֲחוָ ה ְו ֶא ַ
ְ 7ו ֶא ְ
ל־ה ִמּ ָדּה
ם־אלֶּ ה ִת ְהיֶ ינָ ה ָב ֶכם ְכּ ֵדי ַה ִמּ ָדּה אוֹ יֶ ֶתר ַﬠ ַ
ִ 8כּי ִא ֵ
תוּכלוּ ָל ֶשׁ ֶבת ַבּ ֲﬠ ַצ ְל ַתּיִם ִמ ְבּ ִלי ֲﬠשׂוֹת ְפּ ִרי ְבּגַ ן ַה ַדּ ַﬠת
לֹא ְ
יח ֲאדֹנֵ ינוּ׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְליֵ ַ
ִ 9כּי ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֵאלֶּ ה ֵאין־לוֹ הוּא ִﬠוֵּ ר אוֹ ע ֵֹצם ֵﬠינָ יו
ת־ט ֳה ָרתוֹ ֵמ ֲח ָט ָאיו ָה ִראשֹׁנִ ים׃
ֵמ ְראוֹת ְושׁ ֵֹכ ַח ֶא ָ
אתם
ל־א ֶשׁר ְבּכ ֲֹח ֶכם ְל ַקיֵּ ם ִכּי נִ ְק ֵר ֶ
ל־כּן ַא ַחי ֲﬠשׂוּ ָכ ֲ
ְ 10ו ַﬠ ֵ
ְונִ ְב ַח ְר ֶתּם ֶאל־נָ כוֹן ְו ִאם ֵכּן ַתּ ֲﬠשׂוּ לֹא ִת ָכּ ְשׁלוּ ָלנֶ ַצח׃
עוֹלם ֲא ֶשׁר
ָ
ִ 11כּי ָבזֶ ה ָיִפּ ַתח ָל ֶכם ַה ַשּׁ ַﬠר ְל ַמ ְלכוּת
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יﬠנוּ יֵ ַ
מוֹשׁ ֵ
ַל ֲאדֹנֵ ינוּ ִ
ל־אלֶּ ה ַאף
ל־כּן לֹא ֶא ֶרף ֵמ ַהזְ ִכּ ְיר ֶכם ָתּ ִמיד ַﬠ ֵ
ַ 12ﬠ ֵ
ת־ה ֱא ֶמת ַבּ ֲא ֶשׁר ִהיא ָוּבהּ ַא ֶתּם ְמיֻ ָסּ ִדים׃
ִכּי־יְ ַד ְﬠ ֶתּם ֶא ָ

1
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וּל ָה ִﬠיר
ל־רוּח ֶכם ְ
ֲ
ְ 13ור ֵֹחשׁ ִל ִבּי ָדּ ָבר טוֹב ְל ַה ֲﬠלוֹת ַﬠ
ֶא ְת ֶכם ָכּל־יְ ֵמי ִשׁ ְב ִתּי ְב ָא ֳה ִלי ַהזֶּ ה׃
שׁוּﬠ
יִצ ַﬠן ָא ֳהלִ י ַכּ ֲא ֶשׁר גַּ ם־יֵ ַ
ִ 14כּי י ֵֹד ַﬠ ֲאנִ י ִכּי ִחישׁ ָ
ת־אזְ נִ י׃
יח ֲאדֹנֵ ינוּ גִּ לָּ ה ֶא ָ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 15ו ִהנְ נִ י ָﬠ ֵמל ַכּיּוֹם ְל ִב ְל ִתּי יָ מוּשׁ ִמ ֶכּם זִ ְכרוֹן ַה ְדּ ָב ִרים
ם־א ֲח ֵרי ֲח ִל ָיפ ִתי׃
ָה ֵהם גַּ ַ
דּוּחים ָה ַל ְכנוּ ַכּ ֲא ֶשׁר
ִ 16כּי לֹא ַא ֲח ֵרי ִמ ְשׁ ֵלי ָשׁוְ א ַוּמ ִ
יח וּבֹאוֹ ִכּי
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
נוּכם ֶאת־גְּ בוּרוֹת ֲאדֹנֵ ינוּ יֵ ַ
הוֹד ְﬠ ֶ
ַ
ם־ﬠינֵ ינוּ ָהיוּ רֹאוֹת ֶאת־הוֹד ָפּנָ יו׃
ִא ֵ
ַ 17כּ ֲא ֶשׁר נָ ָשׂא ָכבוֹד וָ עֹז ֵמ ֵאת ָה ֱאל ִֹהים ָה ָאב ְכּבֹא ֵאלָ יו
קוֹל ֵמ ֲה ַדר גְּ אוֹנוֹ ֵלאמֹר זֶ ה ְבּנִ י יְ ִד ִידי ֲא ֶשׁר בּוֹ ָר ְצ ָתה
נַ ְפ ִשׁי׃
ן־ה ָשּׁ ָמיִם
ת־הקּוֹל ַההוּא ָשׁ ַמ ְﬠנוּ ְב ָאזְ נֵ ינוּ י ֵֹצא ִמ ַ
ְ 18ו ֶא ַ
יוֹתנוּ ִﬠמּוֹ ְבּ ַהר ַהקּ ֶֹדשׁ׃
ִבּ ְה ֵ
יטיבוּ
בוּאה ָבּרוּר ָלנוּ ַכּיּוֹם ִפּי ְשׁנָ יִם ְו ַא ֶתּם ֵתּ ִ
ְ 19וּד ַבר ַהנְּ ָ
ל־ל ִפּיד בּ ֵֹﬠר ְבּ ַמ ֲח ַשׁ ִכּים ַﬠד ֲא ֶשׁר
ָל ִשׁית ֵא ָליו ֵלב ְכּמוֹ ֶא ַ
ָיִבּ ַקע ַה ַשּׁ ַחר ְואוֹר ַהיּוֹם יִזְ ַרח ִבּ ְל ַב ְב ֶכם׃
בוּאת ִכּ ְת ֵבי ַהקּ ֶֹדשׁ ֵאינֶ נָּ ה
ְ 20וזֹאת יָ ד ַֹﬠ ֵתּ ְדעוּן ֵמרֹאשׁ ִכּי נְ ַ
ְתלוּיָ ה ְבּ ִפ ְתרוֹן ַהפּ ֵֹתר א ָֹתהּ ִל ְרצוֹנוֹ׃
בוּאה ִמ ִפּי ִאישׁ ִל ְרצוֹנוֹ ִכּי
עוֹלם לֹא־יָ ְצ ָאה נְ ָ
ִ 21כּי ֵמ ָ
רוּח
דוֹשׁים ִה ִבּיעוּ ַכּ ֲא ֶשׁר נְ ָתנָ ם ַ
ם־אנְ ֵשׁי ֱאל ִֹהים ַה ְקּ ִ
ִא ַ
יﬠ׃
ַהקּ ֶֹדשׁ ְל ַה ִבּ ַ
מוֹרים ַמ ְת ִﬠים
יִהיוּ ִ
יאי ֶשׁ ֶקר ָהיוּ ָב ָﬠם ַכּ ֲא ֶשׁר ְ
ְוגַ ם־נְ ִב ֵ
דוּדים ַמ ְשׁ ִח ִיתים יְ ַכ ֲחשׁוּ ַב ֲאדֹנָ ם
ם־בּ ֶכם ֲא ֶשׁר יָ גֹדּוּ גְ ִ
גַּ ָ
ֲא ֶשׁר ָקנָ ם ְויָ ִביאוּ שׁ ַֹאת ִפּ ְתאֹם ַﬠל־נַ ְפ ָשׁם׃
בוּרם
יהם ַוּב ֲﬠ ָ
יהם ַר ִבּים ָיִמּ ְשׁכוּ ַא ֲח ֵר ֶ
ִ 2וּמ ְפּנֵ י ר ַֹﬠ ַמ ַﬠ ְל ֵל ֶ
ֶדּ ֶרָ ה ֱא ֶמת יְ ֻחלָּ ל׃
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ְ 3ו ִל ְבצ ַֹﬠ ֶבּ ַצע ְבּ ַמ ְשׂאוֹת ָשׁ ְוא יַ ֲﬠשׂוּ ֶא ְת ֶכם לְ ִמ ְס ָחר ָל ֶהם
הוּכן ֵמ ָאז לֹא יְ ַא ֵחר בֹּאוֹ ְו ֵא ָידם לֹא יָ נוּם
ֲא ֶשׁר ִמ ְשׁ ָפּ ָטם ַ
יִישׁן׃
ְולֹא ָ
ל־ה ַמּלְ ָא ִכים ַה ַח ָטּ ִאים ֲא ֶשׁר
ֵ 4הן ֱאל ִֹהים לֹא ָחס ַﬠ ַ
הוֹר ָידם ִל ְב ֵאר ַשׁ ַחת וַ יַּ ְסגִּ ֵירם ַבּ ִמּ ְשׁ ָמר ָוּבא ֶֹפל ַﬠד־יוֹם
ִ
ַה ִמ ְשׁ ָפּט׃
דוּמים ַמ ְשׁ ִח ֵיתי ַד ְר ָכּם
ְ 5ו ֵכן לֹא ָחס ַﬠל־דֹּרוֹת ְק ִ
ל־ה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר ָמ ָחה א ָֹתם ְבּ ֵמי ַה ַמּבּוּל וַ יְ ַמלֵּ ט ַרק ֶאת־נ ַֹח
ַﬠ ָ
ַהקּ ֵֹרא ְב ֶצ ֶדק הוּא ְו ֶשׁ ַבע נְ ָפשׁוֹת ִﬠמּוֹ׃
ת־ﬠ ֵרי ְסדֹם וַ ֲﬠמ ָֹרה ִשׁ ֵחת ַﬠד ֲא ֶשׁר ָהיוּ לְ ֵא ֶפר
ְ 6ו ֶא ָ
ת־ה ֲא ֵשׁ ִמים ָשׁת ְל ַמ ְה ֵפּ ָכה ִל ְהיוֹת ְלאוֹת ְלזֵ ִדים ַה ָבּ ִאים
ְו ֶא ָ
יהם׃
ַא ֲח ֵר ֶ
ל־לבּוֹ ִבּ ְראֹתוֹ
 7וַ יַּ ֵצּל ֶאת־לוֹט ַה ַצּ ִדּיק ֲא ֶשׁר ִה ְת ַﬠ ֵצּב ֶא ִ
ַמ ֲﬠ ֵשׂה ַת ְﬠ ֻתּ ִﬠים ְבּ ֶק ֶרב ְבּנֵ י ְב ִליָּ ַﬠל׃
תוֹכם ָדּ ֲא ָבה ָﬠ ָליו נַ ְפשׁוֹ
ִ 8כּי ַה ַצּ ִדּיק ַהזֶּ ה ֲא ֶשׁר יָ ַשׁב ְבּ ָ
יהם׃
ַהיְ ָשׁ ָרה ִבּ ְראֹתוֹ יוֹם יוֹם ְוּב ָשׁ ְמעוֹ ר ַֹﬠ ַמ ֲﬠ ֲל ֵל ֶ
ִ 9כּי י ֵֹד ַﬠ יְ הוָֹה ְל ַה ִצּיל ֶאת־יְ ֵר ָאיו ִמכּוּר צ ְֹר ָפם ְו ַל ֲחשׁ
יהם ֶאת־אוֹנָ ם׃
ת־ה ְר ָשׁ ִﬠים ְל ֵﬠת ִמ ְשׁ ָפּט ְל ָה ִשׁיב ֲﬠ ֵל ֶ
ֶא ָ
ֹאשׁם ֵהם ַה ְמ ַב ְק ִשׁים ַתּ ֲﬠנוּגֵ י ְב ָשׂ ִרים ְבּזִ ָמּה וַ ֲﬠגָ ִבים
ְ 10וּבר ָ
וּק ֵשׁי ע ֶֹרף ֲא ֶשׁר לֹא יָ ִחילוּ ִמ ְפּנֵ י
בּוֹזֵ י ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ַﬠזֵּ י ָפנִ ים ְ
יהם ָﬠ ָתק׃
ַא ִדּ ִירים ְל ַד ֵבּר ֲﬠ ֵל ֶ
ַ 11אף ִכּי ַמ ְל ָא ִכים גְּ ד ִֹלים ֵמ ֶהם ְבּעֹז וָ כ ַֹח לֹא יַ ִבּיעוּן ָﬠ ָתק
יהם ִל ְפנֵ י יְ הוָֹה ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט׃
ֲﬠ ֵל ֶ
ַ 12א בּ ֲֹﬠ ִרים ֵאלֶּ ה יְ ָח ְרפוּן ְולֹא יֵ ְדעוּן ָמה ִכּ ְב ֵהמוֹת ֵאין
ל־ט ַבח ֵכּן ָיִתּ ְפשׂוּ
יוּבלוּ ֶא ֶ
נּוֹצ ִרים ְל ִפי ֻח ָקּם יִלָּ ְכדוּ ְו ָ
ָה ִבין ַה ָ
ֹאבדוּ׃
יתוֹתם ְוי ֵ
ִב ְשׁ ִח ָ
יהם ֲהלֹא ֵהם ַה ִמּ ְת ַﬠנְּ גִ ים
 13זֶ ה גְ מוּל ָל ֶהם ִכּ ְפ ִרי ַמ ַﬠ ֲל ֵל ֶ
רוּחים ְלאוֹר ַהיּוֹם ְו ַה ְמג ָֹא ִלים ַבּ ֲח ַב ְר ֻבּרוֹת
ל־מ ְרזַ ח ְס ִ
ַﬠ ִ
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וּמוּמים ְוּב ִמ ְשׁ ֵתּה ֲא ָה ִבים ְיִת ַﬠלְּ סוּ ַכּ ֲא ֶשׁר יָ חֹגּוּ ִﬠ ָמּ ֶכם׃
ִ
יִשׂ ָבּעוּן נַ ְפשׁוֹת
ֵ 14ﬠינַ יִם לָ ֶהם ְמ ֵלאוֹת נִ ֻא ִפים ֵמ ֲחטוֹא לֹא ְ
ְפּ ָת ִאים יְ צ ְֹדדוּ וְ ַא ֲח ֵרי ִב ְצ ָﬠם ִל ָבּם ה ֵֹלָ בּנִ ים ְמ ֻקלָּ ִלים׃
ן־בּעוֹר
ָ 15ﬠזְ בוּ א ַֹרח יְ ָשׁ ָרה וַ יִּ ְתעוּ וַ יֵּ ְלכוּ ְב ֶד ֶרִ בּ ְל ָﬠם ֶבּ ְ
ֲא ֶשׁר ָח ַמד ַשׁ ְלמֹנִ ים ֵﬠ ֶקב ַﬠוְּ ָל ָתה׃
תוֹכ ָחה ֵﬠ ֶקב ִפּ ְשׁעוֹ ְו ָאתוֹן נֶ ֱא ָל ָמה ִדּ ְבּ ָרה
הוּכח ְבּ ָ
ַ 16אַ 
ת־משׁוּגָ תוֹ׃
ְבקוֹל ָא ָדם ְבּ ָאזְ נֵ י ַהנָּ ִביא ַל ְחשֶׁ א ְ
רוּח וְ ֵאין גָּ ֶשׁם
יאים נֶ ְה ָדּ ִפים ְבּ ַ
ְ 17בּ ֵארוֹת ֵהם ְבּ ֵאין ַמיִם נְ ִשׂ ִ
עוֹלם׃
חשֲׁ א ֵפ ָלה ָצפוּן ָל ֶהם ְל ָ
ְו ֶ
שׁוּקת ַחיֵּ י
ִ 18כּי ָשׁ ְוא יְ ַד ְבּרוּ ְבּ ָלשׁוֹן ְמ ַד ֶבּ ֶרת גְּ דֹלוֹת ִוּב ְת ַ
ת־ה ְמ ַמלְּ ִטים ִמן־תּ ֵֹﬠי
ְב ָשׂ ִרים יָ צוּדוּ ְב ֶר ֶשׁת ָﬠ ְר ָמ ָתם ֶא ַ
ָד ֶר׃
יִק ְראוּ ָל ֶהם ְו ֵהם ְבּנַ ְפ ָשׁם ֲﬠ ָב ִדים ַל ַמּ ְשׁ ִחית ִכּי
ְ 19דּרוֹר ְ
ם־ﬠ ֶבד הוּא לוֹ׃
שׁ־אישׁ גַּ ֶ
ְל ִמי ֲא ֶשׁר ָיִכּ ֶב ִ
ת־אדֹנֵ ינוּ
תּוֹﬠבוֹת ָה ָא ֶרץ ְבּ ַד ַﬠת ֶא ֲ
ְ 20ו ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר נִ ְמלְ טוּ ִמ ֲ
תּוֹﬠבוֹת
יִשׁ ְקעוּ ַב ֵ
יח ִאם־יָ שׁוּבוּ ְ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יﬠנוּ יֵ ַ
וּמוֹשׁ ֵ
ִ
אשׁ ָיתם׃
ָה ֵאלֶּ ה ָיִכּ ְבשׁוּ ַת ַחת יָ ָדן ְו ַא ֲח ִר ָיתם ָר ָﬠה ֵמ ֵר ִ
 21טוֹב ָל ֶהם לֹא ָל ַד ַﬠת ַמ ְﬠגְּ ֵלי ֶצ ֶדק ֵמ ֲא ֶשׁר יֵ ְדעוּן ְוסוּר
דשׁה ַהנְּ תוּנָ ה לָ ֶהם׃
ִמ ִמּ ְצוָ ה ַה ְקּ ָ
ל־קאוֹ
יהם ַה ָמּ ָשׁל ֶאל־נָ כוֹן ֶכּ ֶלב ָשׁב ַﬠ ֵ
 22וַ יֵּ ָא ֵמן ֲﬠ ֵל ֶ
ן־ה ַר ְח ָצה ְל ִה ְתגּ ֵֹלל ָבּ ָר ֶפשׁ׃
וַ ֲחזִ יר ע ֶֹלה ִמ ָ
זֹאת ִהיא ָה ִאגֶּ ֶרת ַה ֵשּׁנִ ית יְ ִד ִידים ֲא ֶשׁר ֲאנִ י כ ֵֹתב
עוֹרר ֶאת־לִ ְבּ ֶכם
אתי ְכ ַמזְ ִכּיר ְל ֵ
יהן ָבּ ִ
ָל ֶכם ַﬠ ָתּה ִוּב ְשׁ ֵתּ ֶ
ַהטּוֹב׃
ת־ה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר נֶ ֶא ְמרוּ ִמ ֶקּ ֶדם ְבּיַ ד
ְ 2ל ַמ ַﬠן ִתּזְ ְכּרוּ ֶא ַ
יﬠנוּ ַﬠל־יְ ֵדי
וּמוֹשׁ ֵ
ִ
ת־מ ְצת ֲאדֹנֵ ינוּ
דוֹשׁים ְו ֶא ִ
יאים ַה ְקּ ִ
ַהנְּ ִב ִ
יח ֶיכם׃
ְשׁ ִל ֵ
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ַ 3אְ דּעוּ ָל ֶכם ֵמרֹאשׁ ִכּי ְב ַא ֲח ִרית ַהיָּ ִמים יָ בֹאוּ ֵל ִצים
לוֹצצוּ ֵלאמֹר׃
ַהזֹּנִ ים ַא ֲח ֵרי ַת ֲאוָ ָתם ְו ְיִת ְ
ל־דּ ָבר
ַ 4איֵּ ה ַה ְב ָט ַחת בֹּאוֹ ִכּי ֵמ ָאז ָשׁ ְכבוּ ָה ָאבוֹת נִ ְשׁ ַאר ָכּ ָ
יאה׃
אשׁית ַה ְבּ ִר ָ
ל־חקּוֹ ְכּמוֹ ֵמ ֵר ִ
ַﬠ ֻ
יהם ְכּ ַאוַּ ת נַ ְפ ָשׁם ִכּי ַה ָשּׁ ַמיִם נַ ֲﬠשׂוּ ִמ ֶקּ ֶדם
ְ 5ונֶ ְﬠ ַלם ֵמ ֵﬠינֵ ֶ
ן־ה ַמּיִם ִבּ ְד ַבר ֱאל ִֹהים׃
ְו ַﬠל־יְ ֵדי ַה ַמּיִם נִ ְב ְר ָאה ָה ָא ֶרץ ִמ ַ
יה׃
שׁוֹטף ָﬠ ֶל ָ
ַ 6וּב ַמּיִם ָאז ָא ְב ָדה ָה ָא ֶרץ ַה ִהיא ַבּ ֲﬠבֹר שׁוֹט ֵ
הוּכנוּ ִב ְד ָברוֹ
ָ
ַ 7ה ָשּׁ ַמיִם ְו ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר ְל ָפנֵ ינוּ ַהיּוֹם
וּשׁ ֻמ ִרים ֵהם ְליוֹם ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ַבּ ֲאבֹד ְר ָשׁ ִﬠים׃
ְל ַמ ֲאכ ֶֹלת ֵאשׁ ְ
ל־תּ ְשׁ ְכּחוּ יְ ִד ִידים זֹאת ֱא ָחת ִכּי יוֹם ֶא ָחד ְבּ ֵﬠינֵ י
ַ 8אַ א ִ
יְ הוָֹה ְכּ ֶא ֶלף ָשׁנִ ים ְו ֶא ֶלף ָשׁנִ ים ְכּיוֹם ֶא ָחד׃
חשׁ ִבים
ְ 9ולֹא יְ ַא ֵחר יְ הוָֹה ְל ַמלֹּאת ֵאת ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר נֶ גֶ ד ַה ְ
ם־מ ֲא ִריָ לנוּ ָאף ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר
מּוֹﬠד ִכּי ִא ַ
ִכּי ָﬠ ַבר ַה ֵ
ת־לבּוֹ
ל־א ָדם ֶא ִ
ם־בּ ָה ִביא ָכ ָ
לֹא יַ ְחפֹּץ ָבּ ֲאבֹד ִאישׁ ִכּי ִא ְ
שׁוּבה׃
ִל ְת ָ
ַ 10א יוֹם יְ הוָֹה ְכּגַ נָּ ב יָ בֹא ַבּלָּ יְ ָלה ָאז יַ ְח ְלפוּ ַה ָשּׁ ַמיִם
ְבּ ַר ַﬠשׁ גָּ דוֹל ַהיְ סֹדוֹת ַיִמסּוּ ִמ ְפּנֵ י ָה ֵאשׁ ְו ָה ָא ֶרץ ְו ַה ַמּ ֲﬠ ִשׂים
ֲא ֶשׁר ָבּהּ יַ ֲﬠלוּ ְב ַל ַהב׃
ד־כּ ָמּה ֲﬠ ֵל ֶיכם ְל ִהזָּ ֵהר
ל־א ֶלה ַﬠ ַ
ְ 11ו ַﬠ ָתּה ִאם נְ מֹגִ ים ָכּ ֵ
ְל ִה ְת ַהלֵּ ַ בּקּ ֶֹדשׁ ְוּב ְיִר ַאת ֱאל ִֹהים׃
וּל ַצפּוֹת ְלבֹא יוֹם ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר יְ ַל ֵהט
וּל ַחכּוֹת ְ
ְ 12
ת־ה ָשּׁ ַמיִם ְויַ ְמ ֵסם ְו ַהיְ סֹדוֹת נְ מֹגִ ים ָבּ ֵאשׁ ֻכּלָּ ם׃
ֶא ַ
ר־לנוּ ְמ ַח ִכּים ְל ָשׁ ַמיִם ֲח ָד ִשׁים
ר־דּ ֶבּ ָ
 13וַ ֲאנַ ְחנוּ ְכּ ִפי ֲא ֶשׁ ִ
ר־צ ֶדק יָ ִלין ָבּם׃
ְו ֶא ֶרץ ֲח ָד ָשׁה ֲא ֶשׁ ֶ
ל־כּן יְ ִד ִידים ַבּ ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם ְמ ַח ִכּים לָ ֵאלֶּ ה ִשׁ ְקדוּ
ַ 14ﬠ ֵ
ְל ִה ָמּ ֵצא ְל ָפנָ יו זַ ִכּים ְוּת ִמ ִימים ְבּ ָשׁלוֹם׃
שׁוּﬠה ַכּ ֲא ֶשׁר ָכּ ַתב
רוּח ֲאדֹנֵ ינוּ ַתּ ְח ְשׁבוּ ִל ְת ָ
ְ 15ו ֶאת־א ֶֹרַ 
ֲא ֵל ֶיכם גַּ ם־פּוֹלוֹס ָא ִחינוּ יְ ִד ֵידנוּ ְכּ ִפי ָח ְכ ָמתוֹ ַהנְּ תוּנָ ה לוֹ׃

3:16—3:18

ֶפּ ְטרוֹס ב
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ל־אלֶּ ה ָוּב ֵהן יֵ שׁ
רוֹתיו ְבּ ַד ְבּרוֹ ָשׁם ַﬠ ֵ
ל־אגְּ ָ
ְ 16ו ֵכן ָכּ ַתב ְבּ ָכ ִ
ְדּ ָב ִרים ָק ִשׁים ֵמ ָה ִבין ֲא ֶשׁר בּ ֲֹﬠ ִרים וּפ ֲֹחזִ ים יְ ַסלְּ פוּם ַכּ ֲא ֶשׁר
גַּ ם־יַ ֲﬠשׂוּ ְבּיֶ ֶתר ַה ְסּ ָפ ִרים ְל ַה ְשׁ ִחית נַ ְפ ָשׁם׃
ְ 17ו ַא ֶתּם יְ ִד ִידים ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר יְ ַד ְﬠ ֶתּם ָכּל־זֹאת ֵמרֹאשׁ
י־ב ִליַּ ַﬠל וּנְ ַפ ְל ֶתּם
ן־תּתוּרוּ ַא ֲח ֵרי ַת ְﬠ ֻתּ ֵﬠי ְבנֵ ְ
ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּ ָ
ִמ ַמּ ַצּ ְב ֶכם ַהנֶּ ֱא ָמן׃
ַ 18אִ תּגְ ְדּלוּ ָהלוְֹ וגָ דוֹל ְבּ ֶח ֶסד ְוּב ַד ַﬠת ֲאדֹנֵ ינוּ
יח ֲא ֶשׁר־לוֹ ַה ָכּבוֹד ֵמ ַﬠ ָתּה
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יﬠינוּ יֵ ַ
וּמוֹשׁ ֵ
ִ
ד־עוֹלם ָא ֵמן׃
ָ
ְו ַﬠ
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1:1—1:10

יוֹחנָ ן א
ָ
ת־דּ ַבר ַה ַחיִּ ים הוּא ֲא ֶשׁר
ִהנֵּ ה ֲאנַ ְחנוּ ַמגִּ ִידים ָל ֶכם ֶא ְ
אשׁית ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְﬠנוּ ְב ָאזְ נֵ ינוּ ָר ִאינוּ ְב ֵﬠינֵ ינוּ
ָהיָ ה ֵמ ֵר ִ
ֲא ֶשׁר ִה ַבּ ְטנוּ וַ ֲא ֶשׁר יָ ֵדינוּ ִמ ֲשׁשׁוּ ְמקוֹרוֹ׃
 2הוּא ְמקוֹר ַה ַחיִּ ים ֲא ֶשׁר נִ גְ ָלה לָּ נוּ וַ נִּ ְר ֵאהוּ וַ נָּ ִﬠיד וַ נַּ גִּ יד
ם־ה ָאב
עוֹלם ֲא ֶשׁר ָהיָ ה ִﬠ ָ
ָל ֶכם ִכּי זֶ ה הוּא ְמקוֹר ַחיֵּ י ָ
וַ ֲא ֶשׁר נִ גְ ָלה לָּ נוּ׃
ת־א ֶשׁר ָר ִאינוּ ְו ָשׁ ַמ ְﬠנוּ נַ גִּ יד ָל ֶכם ְל ַמ ַﬠן ִתּ ְד ְבּקוּ
ִ 3כּי ֶא ֲ
שׁוּﬠ
ם־א ֶתּם ִכּי ֲהלֹא ְד ֵב ִקים ֲאנַ ְחנוּ ָב ָאב ִוּב ְבנוֹ יֵ ַ
ָבנוּ גַּ ַ
יח׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
 4וַ ֲאנַ ְחנוּ כ ְֹת ִבים ָל ֶכם ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ְל ַמלֹּאת ֶאת־לִ ְבּ ֶכם
ִשׂ ְמ ָחה׃
ְ 5וזֹאת ִהיא ַמ ְל ֲאכוּת־יָ הּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְﬠנוּ ִמ ֶמּנּוּ ְל ַהגִּ יד ָל ֶכם
ל־חשֵׁ אין בּוֹ׃
ֶ
ִכּי ֱאל ִֹהים אוֹר הוּא ְו ָכ
ֹאמר ִכּי ְד ֵב ִקים ֲאנַ ְחנוּ בוֹ ַוּב ֲח ֵשׁ ָכה נִ ְת ַה ָלָ כּזָ ב
ִ 6אם־נ ַ
הוּא ְב ִפינוּ וֶ ֱא ֶמת לֹא ָפ ַﬠ ְלנוּ׃
ם־בּאוֹר נִ ְת ַהלֵּ ַ כּ ֲא ֶשׁר הוּא ָבּאוֹר ִהנֵּ הוּ ָאז ֻח ַבּ ְרנוּ
ַ 7אִ א ָ
ל־ﬠן׃
יח יְ ַט ֲה ֵרנוּ ִמ ָכּ ָ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ם־בּנוֹ יֵ ַ
יַ ְח ָדּו ְו ַד ְ
ין־בּנוּ ָﬠן ַמ ְת ִﬠים ֲאנַ ְחנוּ ֶאת־נַ ְפשׁ ֵֹתינוּ
ֹאמר ִכּי ֵא ָ
ִ 8אם־נ ַ
וֶ ֱא ֶמת ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ נֶ ְﬠ ָדּ ֶרת׃
ֹאתינוּ נֶ ֱא ָמן הוּא ְו ַצ ִדּיק ִל ְסל ַֹח ָלנוּ
ת־חטּ ֵ
ִ 9אם־נִ ְתוַ ֶדּה ֶא ַ
ל־ﬠן׃
וּל ַט ֵהר ֶאת־נַ ְפ ֵשׁנוּ ִמ ָכּ ָ
ֹאתינוּ ְ
ת־חטּ ֵ
ֶא ַ
ֹאמר ִכּי לֹא ָח ָטאנוּ ַשׂ ְמנוּ אֹתוֹ ִל ְמ ַכזֵּ ב ְוּד ָברוֹ
ְ 10ו ִאם־נ ַ
ְב ִק ְר ֵבּנוּ ָאיִן׃
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2:1—2:14
ִהנְ נִ י כ ֵֹתב ֲא ֵל ֶיכם יְ ָל ַדי ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ְל ִב ְל ִתּי
ֶת ֱח ָטאוּ ְו ִאם־יֶ ֱח ָטא ִאישׁ יֵ שׁ ָﬠ ָליו ַמ ְל ָאֵ מלִ יץ ִל ְפנֵ י
יח ַה ַצּ ִדּיק׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָא ִבינוּ הוּא יֵ ַ
ֹאתינוּ ִכּי
ל־חטּ ֵ
ֹאתינוּ ְולֹא ְל ַבד ַﬠ ַ
ל־חטּ ֵ
ְ 2והוּא כ ֶֹפר ַﬠ ַ
ל־ה ָא ֶרץ׃
ל־כּ ָ
ִאם־גַּ ם ַﬠ ָ
ת־מ ְצ ָתיו׃
ָ 3וּבזֹאת נַ ִכּיר ִכּי יָ ַד ְﬠנוּ אֹתוֹ ִאם־נִ ְשׁמֹר ֶא ִ
יִשׁמֹר כֹּזֵ ב הוּא
ת־מ ְצ ָתיו לֹא ְ
ָ 4הא ֵֹמר יָ ַד ְﬠ ִתּי אֹתוֹ ְו ֶא ִ
ְו ֵאין ֱא ֶמת בּוֹ׃
לוּלה בוֹ ֶבּ ֱא ֶמת
ת־דּ ָברוֹ ַא ֲה ַבת ֱאל ִֹהים ְכּ ָ
ַ 5אַ השּׁ ֵֹמר ֶא ְ
ָוּבזֹאת נַ ִכּיר ִכּי־בוֹ נִ ְתלוֹנָ ן׃
בוֹתיו׃
ם־בּ ִﬠ ְקּ ָ
ָ 6הא ֵֹמר ִכּי הוּא ִמ ְתלוֹנֵ ן בּוֹ יֶ שׁ־לוֹ ָל ֶל ֶכת גַּ ְ
ַ 7א ַחי לֹא ִמ ְצוָ ה ֲח ָד ָשׁה ֲאנִ י־כ ֵֹתב ֲא ֵל ֶיכם ִמ ְצוָ ה יְ ָשׁנָ ה
תּוֹרה
ִהיא ֲא ֶשׁר ָהיְ ָתה ָל ֶכם ִמ ֶקּ ֶדם ְו ַה ִמּ ְצוָ ה ַהיְ ָשׁנָ ה ִהיא ַה ָ
ֲא ֶשׁר ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ִמ ֶקּ ֶדם׃
מוֹסיף ְוכ ֵֹתב ָל ֶכם ִמ ְצוָ ה ֲח ָד ָשׁה וְ נֶ ֱא ֶמנֶ ת ִהיא
ְ 8ו ִהנְ נִ י ִ
זוֹר ַח׃
ם־בּ ֶכם ִכּי ַהח ֶֹשָׁ ﬠ ַבר ְואוֹר ֱא ֶמת ֵ
גַּ ם־בּוֹ גַּ ָ
עוֹדנּוּ
ת־א ִחיו הוּא ֶ
י־באוֹר ִהנֵּ הוּ ְושׁנֵ א ֶא ָ
ָ 9הא ֵֹמר ִכּ ָ
ַבּ ֲח ֵשׁ ָכה׃
ת־א ִחיו הוּא שׁ ֵֹכן ָבּאוֹר ְו ֵאין לוֹ ִמ ְכשׁוֹל׃
ָ 10הא ֵֹהב ֶא ָ
חשׁ יֵ ֵלְ ולֹא־יֵ ַדע ָאנָ ה
חשַׁ וּב ֶ
ישׁב ֶ
ְ 11ו ַהשּׂנֵ א הוּא ֵ
ת־ﬠינָ יו׃
חשִׁ ﬠוֵּ ר ֶא ֵ
הוּא ה ֵֹלִ כּי ַה ֶ
ֹאת ֶיכם
ִ 12הנְ נִ י כ ֵֹתב ֲא ֵל ֶיכם יְ ָל ִדים ִכּי־נִ ְס ְלחוּ ָל ֶכם ַחטּ ֵ
ַבּ ֲﬠבוּר ְשׁמוֹ׃
מוֹצא ָֹתיו
 13כּ ֵֹתב ֲאנִ י ֲא ֵל ֶיכם ָאבוֹת ִכּי־יְ ַד ְﬠ ֶתּם אֹתוֹ ֲא ֶשׁר ָ
ל־ה ָרע
חוּרים ִכּי־גְ ַב ְר ֶתּם ַﬠ ָ
ִמ ֶקּ ֶדם כּ ֵֹתב ֲאנִ י ֲא ֵל ֶיכם ַבּ ִ
ת־ה ָאב׃
ָכּ ַת ְב ִתי ֲא ֵל ֶיכם יְ ָל ִדים ִכּי יְ ַד ְﬠ ֶתּם ֶא ָ
מוֹצא ָֹתיו
ָ 14כּ ַת ְב ִתּי ֲא ֵל ֶיכם ָאבוֹת ִכּי־יְ ַד ְﬠ ֶתּם אֹתוֹ ֲא ֶשׁר ָ
י־בנֵ י ַחיִל ַא ֶתּם ְוּד ַבר
חוּרים ִכּ ְ
ִמ ֶקּ ֶדם ָכּ ַת ְב ִתּי ֲא ֵל ֶיכם ַבּ ִ
ל־ה ָרע׃
ֱאל ִֹהים שׁ ֵֹכן ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם וּגְ ַב ְר ֶתּם ַﬠ ָ
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2:15—2:27

עוֹלם ִאישׁ
ת־א ֶשׁר ָל ָ
עוֹלם ְולֹא ֶא ֲ
ת־ה ָ
 15לֹא ֶת ֱא ָהבוּן ֶא ָ
עוֹלם ֵאין ְבּ ִק ְרבּוֹ ַא ֲה ַבת ָה ָאב׃
ת־ה ָ
ִכּי־יֶ ֱא ַהב ֶא ָ
עוֹלם ֶח ְמ ַדּת ַה ָבּ ָשׂר ַתּ ֲאוַ ת ָה ֵﬠינַ יִם וּגְ אוֹן
ל־א ֶשׁר ָבּ ָ
ִ 16כּי ָכ ֲ
עוֹלם׃
ן־ה ָ
ם־מ ָ
ן־ה ָאב ִכּי ִא ִ
ָשׁ ְוא ֲא ֶשׁר ְבּ ַחיֵּ י ָא ָדם ֵאינָ ם ִמ ָ
ם־תּ ֲאוָ תוֹ וְ ָהע ֶֹשׂה ְרצוֹן
עוֹלם ַהזֶּ ה ָכּ ִליל יַ ֲחלֹף ִﬠ ַ
ְ 17ו ָה ָ
יִשׁכֹּן ָלנֶ ַצח׃
ָה ֱאל ִֹהים ְ
שׂוֹטן
 18יְ ָל ַדי ִהנֵּ ה ֵﬠת ַה ֵקּץ ָבּ ָאה ְו ַא ֶתּם ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ִכּי יָ בֹא ֵ
יח נֵ ַדע ָבּזֹאת
שׁטנֵ י ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח ְו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ַר ִבּים ַﬠ ָתּה ְ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִכּי ֵﬠת ַה ֵקּץ ִהיא׃
ֹא־מ ֶשּׁלָּ נוּ ָהיוּ ִכּי לוּ ָהיוּ
ְ 19ו ֵהם יָ ְצאוּ ֵמ ִא ָתּנוּ ֶא ֶפס ל ִ
ִמ ֶשּׁלָּ נוּ ָאז נִ ְשׁ ֲארוּ ִﬠ ָמּנוּ ַא יָ ְצאוּ ְל ַב ֲﬠבוּר יִוָּ ַדע ִכּי לֹא
ֻכלָּ ם ִמ ֶשּׁלָּ נוּ ֵהם׃
ֲ 20א ָבל ַא ֶתּם ֶשׁ ֶמן ִמ ְשׁ ַחת ַהקּ ֶֹדשׁ ֲﬠ ֵל ֶיכם ְו ֶאת־כֹּל
יְ ַד ְﬠ ֶתּם׃
ת־ה ֱא ֶמת ִכּי
 21לֹא ָכ ַת ְב ִתּי ֲא ֵל ֶיכם ַﬠל ִכּי לֹא־יְ ַד ְﬠ ֶתּם ֶא ָ
ל־שׁ ֶקר ֵאינֶ נּוּ יְ ִליד ָה ֱא ֶמת׃
יְ ַד ְﬠ ֶתּם א ָֹתהּ ְו ִכי ָכ ֶ
שׁוּﬠ ֵלאמֹר ִכּי לֹא
ִ 22מי הוּא ַהכֹּזֵ ב ִבּ ְל ִתּי ַה ְמ ַכ ֵחשׁ ְבּיֵ ַ
יח ַה ְמ ַכ ֵחשׁ ָבּ ָאב ַוּב ֵבּן׃
שׂוֹטן ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח הוּא זֶ ה הוּא ֵ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
תּוֹדה ַל ֵבּן
ם־ה ָאב ֵאין־לוֹ ְו ַהנּ ֵֹתן ָ
ל־ה ְמ ַכ ֵחשׁ ַבּ ֵבּן גַּ ָ
ָ 23כּ ַ
ם־ה ָאב׃
לוֹ גַּ ָ
ת־ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ֵמרֹאשׁ
ְ 24ו ַא ֶתּם ִשׁ ְמרוּ ִבלְ ַב ְב ֶכם ֶא ַ
ת־ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ֵמרֹאשׁ ִתּ ְתלוֹנְ נוּ
ם־תּ ְשׁ ְמרוּ ֶא ַ
ִכּי ִא ִ
ם־בּ ָאב׃
ם־בּ ֵבּן גַּ ָ
גַּ ַ
עוֹלם׃
ְ 25ו ֵאת ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָל ֶתת־לָּ נוּ הוּא ַחיֵּ י ָ
ָ 26כּזֹאת ָכּ ַת ְב ִתּי ֲא ֵל ֶיכם ִמ ְפּנֵ י ַה ֲח ֵפ ִצים ְל ַה ְתעוֹת ֶא ְת ֶכם׃
ְ 27ו ִהנֵּ ה ַה ִמּ ְשׁ ָחה ֲא ֶשׁר נִ ְמ ַשׁ ְח ֶתּם ִמיָּ דוֹ נִ ְשׁ ֶא ֶרת ֲﬠ ֵל ֶיכם
ְו ֵאין ַמ ְחסוֹר ָל ֶכם ְל ַא ַחד ָה ֲאנָ ִשׁים ְל ַל ְמּ ְד ֶכם ָדּ ָבר ִכּי
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ל־דּ ַבר ֱא ֶמת ָוּבהּ ֵאין ֶשׁ ֶקר
תּוֹרה ֶא ְת ֶכם ָכּ ְ
ַה ִמּ ְשׁ ָחה ַה ִהיא ֶ
תּוֹרה ֶא ְת ֶכם ֵכּן בּוֹ ִתּ ְתלוֹנָ נוּ׃
ְו ַכ ֲא ֶשׁר ֶ
ילה ְב ִהגָּ לוֹתוֹ
ְ 28ו ַﬠ ָתּה יְ ָל ַדי ִה ְתלוֹנְ נוּ ְב ִצלּוֹ ְל ַמ ַﬠן נָ גִ ָ
ְולֹא־נֵ בוֹשׁ ִמלְּ ָפנָ יו ְבּיוֹם בֹּאוֹ׃
י־צ ִדּיק הוּא ֲהלֹא ֵת ְדעוּן ִכּי גַ ם ָכּל־פּ ֵֹﬠל
ִ 29אם־יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּ ַ
נוֹלד ִמ ֶמּנּוּ׃
ֶצ ֶדק ָ

3

ְראוּ ַמה־נִּ ְפ ָל ָאה ַא ֲה ַבת ָה ָאב ֲא ֶשׁר נָ ַתן ָלנוּ ְל ִה ָקּ ֵרא
עוֹלם
ְונִ ְהיֶ ה ְבנֵ י ֱאל ִֹהים ַוּב ֲﬠבוּר זֹאת לֹא יָ ַדע א ָֹתנוּ ָה ָ
ִכּי גַ ם־אֹתוֹ לֹא יָ ָדע׃
נוֹדע
ְ 2ו ַﬠ ָתּה יְ ִד ִידים ָבּנִ ים ֲאנַ ְחנוּ ֵלאל ִֹהים ְו ַﬠד־כֹּה לֹא ַ
ַמה־נִּ ְהיֶ ה ְב ַא ֲח ִר ֵיתנוּ ַא יָ ַד ְﬠנוּ ִכּי נִ ְשׁוֶ ה־לּוֹ לְ ֵﬠת יִגָּ לֶ ה
ִכּי נִ ְר ֵאהוּ ָאז ַכּ ֲא ֶשׁר הוּא׃
ל־ה ָשּׂם ִמ ְב ַטחוֹ בוֹ יְ ַט ֵהר ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר גַּ ם הוּא
ְ 3ו ָכ ַ
ָטהוֹר׃
תּוֹרה ִכּי ַה ֵח ְטא ְמ ִרי הוּא
ל־הח ֵֹטא ַמ ְמ ֶרה הוּא ַב ָ
ָ 4כּ ַ
תּוֹרה׃
ַב ָ
ֹאתינוּ ְו ֵח ְטא
ת־חטּ ֵ
ְ 5ו ַא ֶתּם יְ ַד ְﬠ ֶתּם ִכּי הוּא ָבא ָל ֵשׂאת ֶא ַ
לֹא ָהיָ ה בוֹ׃
ל־ה ִמּ ְתלוֹנֵ ן בּוֹ לֹא יֶ ֱח ָטא ְו ָכל־ח ֵֹטא לֹא ָר ָאהוּ ְולֹא
ָ 6כּ ַ
יְ ָדעוֹ׃
 7יְ ָל ַדי ַאל־יַ ְת ֶﬠה ֶא ְת ֶכם ִאישׁ ִמי הוּא פ ֵֹﬠל ֶצ ֶדק ַצ ִדּיק
הוּא ַכּ ֲא ֶשׁר גַּ ם־הוּא ַצ ִדּיק׃
ן־ה ָשּׂ ָטן הוּא ִכּי ַה ָשּׂ ָטן פּ ֵֹﬠל ָאוֶ ן
ִ 8וּמי הוּא פ ֵֹﬠל ָאוֶ ן ִמ ַ
ן־ה ֱאל ִֹהים ַל ֲהרֹס ְפּ ֻﬠלּוֹת
הוּא ִמ ֶקּ ֶדם ַוּב ֲﬠבוּר זֹאת ָבּא ֶב ָ
ַה ָשּׂ ָטן׃
נּוֹלד ֵמ ֱאל ִֹהים לֹא יֶ ֱח ָטא ִכּי זַ ְרעוֹ נִ ְשׁ ָאר ְבּתוֹכוֹ
ל־ה ָ
ָ 9כּ ַ
נוֹלד ֵמ ֱאל ִֹהים׃
יוּכל ַל ֲחטֹא ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ַ
ְולֹא ַ
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ל־אישׁ ֲא ֶשׁר
ָ 10בּזֹאת יִוָּ ְדעוּ ְבנֵ י ָה ֱאל ִֹהים ְוּבנֵ י ַה ָשּׂ ָטן ָכּ ִ
ל־א ֶשׁר לֹא־יֶ ֱא ַהב
ְצ ָדקוֹת לֹא־יַ ֲﬠ ֶשׂה ֵאינֶ נּוּ ֵמ ֱאל ִֹהים ְו ֵכן ָכּ ֲ
ת־א ִחיו׃
ֶא ָ
ִ 11כּי זֹאת ִהיא ַה ְפּ ֻק ָדּה ֲא ֶשׁר ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ִמ ֶקּ ֶדם ְל ַא ֲה ָבה
ת־א ִחיו׃
ִאישׁ ֶא ָ
דּוּﬠ
ת־א ִחיו ַוּמ ַ
 12לֹא ְכ ַקיִן ַה ָבּא ִמ ְמּקוֹר ָה ָרע וַ יַּ ֲהרֹג ֶא ָ
י־מ ֲﬠ ָשׂיו ָהיוּ ָר ִﬠים ַוּמ ֲﬠ ֵשׂי ָא ִחיו יְ ָשׁ ִרים׃
ֲה ָרגוֹ יַ ַﬠן ִכּ ַ
יִשׂנָ א ֶא ְת ֶכם׃
עוֹלם ְ
ל־תּ ְת ְמהוּ ֶא ָחי ִאם ָה ָ
ַ 13א ִ
ל־ה ַחיִּ ים
ן־ה ָמּוֶ ת ֶא ַ
ֵ 14הן י ְֹד ִﬠים ֲאנַ ְחנוּ ִכּי ָﬠ ַב ְרנוּ ִמ ַ
ת־א ִחיו
ת־א ֵחינוּ ִאישׁ ֲא ֶשׁר לֹא יֶ ֱא ַהב ֶא ָ
ַבּ ֲא ֶשׁר ָא ַה ְבנוּ ֶא ַ
שׁ ֵֹכן ָמוֶ ת הוּא׃
ת־א ִחיו ר ֵֹצ ַח הוּא ִו ַיד ְﬠ ֶתּם ִכּי ָכל־ר ֵֹצ ַח
ל־השּׂנֵ א ֶא ָ
ָ 15כּ ַ
עוֹלם׃
ֵאין לוֹ ֵח ֶלק ְבּ ַחיֵּ י ָ
ָ 16בּזֹאת נַ ְשׂ ִכּיל ָמה ִהיא ַא ֲה ָבה ִכּי הוּא נָ ַתן נַ ְפשׁוֹ ַתּ ַחת
ם־ﬠ ֵלינוּ ָל ֵתת נֶ ֶפשׁ ַתּ ַחת נֶ ֶפשׁ ַא ֵחינוּ׃
נַ ְפ ֵשׁנוּ ֵכּן גַּ ָ
ת־א ִחיו ְבּח ֶֹסר
ִ 17מי הוּא ֲא ֶשׁר־לוֹ הוֹן ָבּ ָא ֶרץ ְו ָר ָאה ֶא ָ
כֹּל ְו ָק ַפץ ַר ֲח ָמיו ֵמ ִאתּוֹ ֵאיָ תּ ֶלן־בּוֹ ַא ֲה ַבת ֱאל ִֹהים׃
 18יְ ָל ַדי ַאל־נֶ ֱא ַהב ְבּנִ יב ְשׂ ָפ ַתיִם ְוּב ַמ ֲﬠנֵ ה ָלשׁוֹן ִכּי
ם־בּ ַמ ֲﬠ ֶשׂה יָ ד ְוּב ֶד ֶרֱ א ֶמת׃
ִא ְ
ָ 19וּבזֹאת ֲאנַ ְחנוּ ַמ ִכּ ִירים ִכּי ִמ ְמּקוֹר ֱא ֶמת ֲאנָ ְחנוּ ְו ִל ְק ַראת
יִהיֶ ה ִל ֵבּנוּ׃
ָפּנָ יו ָסמוְּ 
יﬠ א ָֹתנוּ ֱאל ִֹהים גָּ דוֹל ִמלִּ ֵבּנוּ ֵוּמ ִבין־כֹּל
ם־ל ֵבּנוּ יַ ְר ִשׁ ַ
ִ 20א ִ
הוּא׃
יﬠ א ָֹתנוּ נָ כוֹן ִל ֵבּנוּ ִל ְפנֵ י
ם־ל ֵבּנוּ יְ ִד ִידים לֹא־יַ ְר ִשׁ ַ
ִ 21א ִ
ֱאל ִֹהים׃
ת־מ ְצ ָתיו
ל־א ֶשׁר נִ ְשׁ ַאל נִ ַקּח ִמיָּ דוֹ ִכּי־נִ ְשׁמֹר ֶא ִ
ְ 22ו ָכ ֲ
ת־הטּוֹב ְבּ ֵﬠינָ יו נַ ֲﬠ ֶשׂה׃
ְו ֶא ַ
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יח ְבּנוֹ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 23וזֹאת ִהיא ִמ ְצוָ תוֹ ְל ַה ֲא ִמין ְבּ ֵשׁם יֵ ַ
ת־ר ֵﬠהוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּ נוּ׃
וּל ַא ֲה ָבה ִאישׁ ֶא ֵ
ְ
יִשׁ ָכּן־בּוֹ
ם־כּן ְ
ת־מ ְצ ָתיו בּוֹ ְיִתלוֹנָ ן ְוהוּא גַ ֵ
ְ 24ו ַהשּׁ ֵֹמר ֶא ִ
רוּח ֲא ֶשׁר־נָ ַתן ָלנוּ׃
ָוּבזֹאת נַ ִכּיר ִכּי־הוּא שׁ ֵֹכן ָבּנוּ ָוּב ַ

4

ם־בּ ֲחנוּ
ל־רוּח ִכּי ִא ַ
ַ
ל־תּ ֲא ִמינוּ ְל ָכ
יְ ִד ִידים ַא ַ
יאי ֶשׁ ֶקר ַר ִבּים
ם־מ ֱאל ִֹהים ֵהם ִכּי נְ ִב ֵ
ת־הרוּחוֹת ִא ֵ
ֶא ָ
יָ ְצאוּ ָב ָא ֶרץ׃
מוֹדה
ל־רוּח ֲא ֶשׁר ֶ
ַ
ת־רוּח ָה ֱאל ִֹהים ָכּ
ַ
ָ 2בּזֹאת ַתּ ִכּירוּן ֶא
יח ָוּבא ַב ָבּ ָשׂר ֵמ ֵאת ֱאל ִֹהים הוּא׃
שׁוּﬠ הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִכּי־יֵ ַ
יח ַה ָבּא ַב ָבּ ָשׂר
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
מוֹדה ְבּיֵ ַ
ל־רוּח ֲא ֶשׁר לֹא ֶ
ַ
ְ 3ו ָכ
יח ֲא ֶשׁר ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם
שׂוֹטן ַה ָמּ ִשׁ ַ
רוּח ֵ
ֵאינֶ נּוּ ֵמ ֱאל ִֹהים ְוהוּא ַ
ָﬠ ָליו ִכּי־יָ בֹא ְוּכ ָבר יֶ ְשׁנוֹ ָבּ ָא ֶרץ׃
יאי ֶשׁ ֶקר
ְ 4ו ַא ֶתּם יְ ָל ַדי ֵמ ֵאת ֱאל ִֹהים ִהנְּ ֶכם ְו ֶאת־נְ ִב ֵ
נִ ַצּ ְח ֶתּם ִכּי־גָ דוֹל הוּא ֲא ֶשׁר ִא ְתּ ֶכם ֵמ ֲא ֶשׁר ִא ָתּם ָבּ ָא ֶרץ׃
ל־ה ָא ֶרץ יְ ַד ֵבּרוּן ְו ָה ָא ֶרץ ִתּ ְשׁ ַמע
ל־כּן ַﬠ ָ
ן־ה ָא ֶרץ ַﬠ ֵ
ֵ 5הם ִמ ָ
יהם׃
ֲא ֵל ֶ
יִשׁ ַמע ֵא ֵלינוּ
ת־אל ִֹהים ְ
 6וַ ֲאנַ ְחנוּ ֵמ ֵאת ֱאל ִֹהים ְו ַהיּ ֵֹד ַﬠ ֶא ֱ
יִשׁ ַמע ֵא ֵלינוּ ָבּזֹאת נַ ִכּיר
וַ ֲא ֶשׁר ֵאינֶ נּוּ ֵמ ֵאת ֱאל ִֹהים לֹא ְ
רוּח ַתּ ְﬠ ֻתּ ִﬠים׃
רוּח ֱא ֶמת ְו ַ
ַ
ת־ר ֵﬠהוּ ִכּי ָה ַא ֲה ָבה ֵמ ֵאת
 7יְ ִד ִידים נֶ ֱא ַהב־נָ א ִאישׁ ֶא ֵ
נוֹלד ֵמ ֱאל ִֹהים ְוי ֵֹד ַﬠ
ָ
ל־א ֶשׁר יֶ ֱא ַהב
ֱאל ִֹהים ִהיא ְו ָכ ֲ
ת־אל ִֹהים׃
ֶא ֱ
ת־אל ִֹהים ִכּי ֱאל ִֹהים
ִ 8וּמי ֲא ֶשׁר לֹא יֶ ֱא ַהב ֵאינֶ נּוּ י ֵֹד ַﬠ ֶא ֱ
הוּא ַא ֲה ָבה׃
ת־בּנוֹ
י־שׁ ַלח ֶא ְ
ָ 9בּזֹאת נִ גְ ְל ָתה ַא ֲה ַבת ֱאל ִֹהים ָלנוּ ִכּ ָ
יְ ִחידוֹ ָב ָא ֶרץ ְל ַמ ַﬠן נִ ְחיֶ ה בּוֹ׃
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 10פֹּה ִהיא ַא ֲה ָבה מ ֵֹצאת לֹא ִכי ֲאנַ ְחנוּ ָא ַה ְבנוּ
ת־בּנוֹ
ת־אל ִֹהים ִכּי ִאם־הוּא ָא ַהב א ָֹתנוּ וַ יִּ ְשׁ ַלח ֶא ְ
ֶא ֱ
ֹאתינוּ׃
ל־חטּ ֵ
ִל ְהיוֹת ְלכ ֶֹפר ַﬠ ַ
ם־ﬠ ֵלינוּ ֶל ֱאהֹב
ם־כּ ָכה א ֵֹהב א ָֹתנוּ ָה ֱאל ִֹהים גַּ ָ
 11יְ ִד ִידים ִא ָ
ת־ר ֵﬠהוּ׃
ִאישׁ ֶא ֵ
עוֹלם ִאם־נֶ ֱא ַהב ִאישׁ
ֹא־ר ָאה ִאישׁ ֵמ ָ
ת־אל ִֹהים ל ָ
ֶ 12א ֱ
ן־בּנוּ ְו ָהיְ ָתה ַא ֲה ָבתוֹ ְכּלוּלָ ה
יִשׁ ָכּ ָ
ת־ר ֵﬠהוּ ֱאל ִֹהים ְ
ֶא ֵ
תוֹכנוּ׃
ְב ֵ
ָ 13בּזֹאת נֵ ַדע ִכּי ָאנוּ ִמ ְתלוֹנְ נִ ים בּוֹ ְוהוּא ָבנוּ ִכּי־נָ ַתן
ֵמרוּחוֹ ָﬠ ֵלינוּ׃
ת־ה ֵבּן גּ ֵֹאל
 14וַ ֲאנַ ְחנוּ ָר ִאינוּ וַ נָּ ִﬠ ָידה ִכּי ָשׁ ַלח ָה ָאב ֶא ַ
ָה ָא ֶרץ׃
ן־ה ֱאל ִֹהים ֱאל ִֹהים
שׁוּﬠ הוּא ֶבּ ָ
מוֹדה ִכּי יֵ ַ
ִ 15מי הוּא ֲא ֶשׁר ֶ
יִנְ וֶ ה ְבתוֹכוֹ ְוהוּא ֵבּאל ִֹהים׃
 16וַ ֲאנַ ְחנוּ יָ ַד ְﬠנוּ וַ נִּ ְב ַטח ְבּ ַא ֲה ַבת ֱאל ִֹהים ֱאל ִֹהים הוּא
ַא ֲה ָבה ִוּמי ֲא ֶשׁר יִנְ וֶ ה ָב ַא ֲה ָבה יִנְ וֶ ב ֵבאל ִֹהים וֵ אל ִֹהים יִנְ וֶ ה
בּוֹ׃
ה־בנוּ ַתּ ְכ ִלית ַא ֲה ָבה ִבּ ְהיוֹת ָלנוּ ִב ָטּחוֹן
לוּל ָ
ָ 17בּזֹאת ְכּ ָ
ם־אנַ ְחנוּ ָבּ ָא ֶרץ ַהזֹּאת ְמ ֵל ֵאי ַא ֲה ָבה
ְליוֹם ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ִכּי גַ ֲ
ָכּמוֹהוּ׃
ֵ 18אין ַפּ ַחד ָבּ ַא ֲה ָבה ֲא ָבל ַא ֲה ָבה ְשׁ ֵל ָמה ְתּגָ ֵרשׁ ָפּ ַחד
י־ה ַפּ ַחד הוּא ַפּ ַחד ִמ ְפּנֵ י עֹנֶ שׁ ְו ַה ְמ ַפ ֵחד ֵאינֶ נּוּ ָשׁ ֵלם
ִכּ ַ
ְבּ ַא ֲה ָבתוֹ׃
ֲ 19אנַ ְחנוּ א ֲֹה ִבים אֹתוֹ ִכּי הוּא ָא ַהב א ָֹתנוּ ִמ ֶקּ ֶדם׃
ת־אל ִֹהים ֲאנִ י א ֵֹהב ְוהוּא שׂנֵ א
ֹאמר ִאישׁ ֶא ֱ
ִ 20אם־י ַ
ת־א ִחיו כֹּזֵ ב הוּא ִכּי ִאם־לֹא יֶ ֱא ַהב ָא ִחיו ֲא ֶשׁר ר ֵֹאהוּ
ֶא ָ
יוּכל ֶל ֱאהֹב ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר לֹא ְיִר ֶאנּוּ׃
ֵא ָיכ ָכה ַ
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ת־אל ִֹהים
ְ 21וזֹאת ַה ִמּ ְצוָ ה ֵמ ִאתּוֹ ָב ָאה ֵא ֵלינוּ ִכּי ָהא ֵֹהב ֶא ֱ
ת־א ִחיו׃
ם־א ָ
יֶ ֱא ַהב גַ ֶ
יח זֶ ה יֻ לַּ ד ֵמ ֵאת
שׁוּﬠ הוּא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־ה ַמּ ֲא ִמין ִכּי יֵ ַ
ָכּ ַ
ת־מוֹלידוֹ יֶ ֱא ַהב גַּ ם ֶאת־יְ ִל ָידיו׃
ִ
ֱאל ִֹהים וְ ָהא ֵֹהב ֶא
ת־אל ִֹהים
ָ 2בּזֹאת נֵ ַדע ִכּי נֶ ֱא ַהב ֶאת־יַ ְל ֵדי ֱאל ִֹהים ִאם ֶא ֱ
ת־מ ְצ ָתיו נִ ְשׁמֹר׃
נֶ ֱא ַהב ְו ֶא ִ
ת־מ ְצ ָתיו ִוּמ ְצ ָתיו
ִ 3כּי זֹאת ִהיא ַא ֲה ַבת ֱאל ִֹהים ִל ְשׁמֹר ֶא ִ
לֹא ָקשׁוֹת ֵהן ִמנְּ שׂא׃
עוֹלם ְו ַהנִּ ָצּחוֹן
ת־ה ָ
ל־היִּ לּוֹד ֵמ ֵאת ֱאל ִֹהים יְ נַ ַצּח ֶא ָ
ִ 4כּי ָכ ַ
עוֹלם ְבּיַ ד ֱאמוּנָ ֵתנוּ׃
ת־ה ָ
ְלנַ ַצּח ֶא ָ
עוֹלם ִבּ ְל ִתּי ַרק ַה ַמּ ֲא ִמין ִכּי
ת־ה ָ
ִ 5וּמי הוּא ַה ְמנַ ֵצּ ַח ֶא ָ
ן־ה ֱאל ִֹהים׃
שׁוּﬠ הוּא ֶבּ ָ
יֵ ַ
ר־בּא ֵא ֵלינוּ ְבּ ַמיִם ְוּב ָדם לֹא
יח ֲא ֶשׁ ָ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְ 6וזֶ ה הוּא יֵ ַ
רוּח הוּא ֵמ ִﬠיד ָﬠלָ יו ִכּי
ם־בּ ַמיִם ְוּב ָדם ְו ָה ַ
ְב ַמיִם ְל ַבד ִכּי ִא ְ
רוּח ֱא ֶמת הוּא׃
ָה ַ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ
ִ 7כּי ְשׁל ָֹשׁה ַה ְמּ ִﬠ ִידים ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָה ָאב וְ ַה ָד ָבר ְו ַ
וּשׁ ָל ְשׁ ָתּם ֶא ָחד ֵה ָמּה׃
ְ
וּשׁ ָל ְשׁ ָתּם
רוּח ְו ַה ַמּיִם ְו ַה ָדּם ְ
וּשׁל ָֹשׁה ַה ְמּ ִﬠ ִידים ָבּ ָא ֶרץ ָה ַ
ְ 8
ֵאלֶּ ה ְל ָד ָבר ֶא ָחד יְ ִﬠידוּן׃
ם־ﬠדוּת ֲאנָ ִשׁים נְ כוֹנָ ה ְב ֵﬠינֵ נוּ ֵﬠדוּת ֱאל ִֹהים גְּ דֹלָ ה
ִ 9א ֵ
ל־בּנוֹ׃
ִמזֹּאת ִכּי זֹאת ִהיא ֵﬠדוּת ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ֵה ִﬠיד ַﬠ ְ
ן־ה ֱאל ִֹהים יֶ שׁ־לוֹ ֵﬠדוּת ְבּנַ ְפשׁוֹ וַ ֲא ֶשׁר לֹא
ַ 10ה ַמּ ֲא ִמין ְבּ ֶב ָ
ֹא־ה ֱא ִמין
יַ ֲא ִמין ְל ִד ְב ֵרי ָה ֱאל ִֹהים נ ֵֹתן אֹתוֹ ְלכֹזֵ ב יַ ַﬠן ִכּי ל ֶ
ל־בּנוֹ׃
ָל ֵﬠדוּת ֲא ֶשׁר ֵה ִﬠיד ֱאל ִֹהים ַﬠ ְ
עוֹלם נָ ַתן ָלנוּ ֱאל ִֹהים ְו ַחיֵּ י
ְ 11וזֹאת ִהיא ָה ֵﬠדוּת ִכּי ַחיֵּ י ָ
עוֹלם ֵאלֶּ ה ְבּיַ ד ְבּנוֹ׃
ָ
ִ 12מי ֲא ֶשׁר־לוֹ ַה ֵבּן יֶ שׁ־לוֹ ַחיִּ ים ִוּמי ֲא ֶשׁר ֵאין־לוֹ
ן־ה ֱאל ִֹהים ֵאין־לוֹ ַחיִּ ים׃
ֶבּ ָ
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ן־ה ֱאל ִֹהים
ָ 13כּזֹאת ָכּ ַת ְב ִתּי ֲא ֵל ֶיכם ַה ַמּ ֲא ִמינִ ים ְבּ ֵשׁם ֶבּ ָ
וּל ַמ ַﬠן ַתּ ֲא ִמינוּ
עוֹל ִמים ְ
ְל ַמ ַﬠן ֵתּ ְדעוּן ִכּי יֵ שׁ ָל ֶכם ַחיֵּ י ָ
ן־אל ִֹהים׃
ְבּ ֵשׁם ֶבּ ֱ
יִשׁ ַמע
ְ 14ו ֵכן ִבּ ְטחוֹנֵ נוּ בוֹ ִאם־נִ ְשׁ ַאל ִמ ֶמּנּוּ ָד ָבר ִכּ ְרצוֹנוֹ ְ
קוֹלנוּ׃
ְבּ ֵ
ל־א ֶשׁר
ְ 15ו ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר יָ ַד ְﬠנוּ ִכּי שׁ ֵֹמ ַﬠ הוּא ְבקוֹלֵ נוּ ְל ָכ ֲ
ן־לנוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַא ְלנוּ
נִ ְשׁ ָא ֵלהוּ נִ ְב ַטח ִכּי ִמ ְשׁ ֲאלוֹת ִל ֵבּנוּ ֶיִתּ ָ
ִמ ֶמּנּוּ׃
ת־א ִחיו ָח ָטא ֵח ְטא ֲא ֶשׁר ֵאין בּוֹ
י־יִר ֶאה ֶא ָ
ִ 16אישׁ ִכּ ְ
יﬠ ְויִנָּ ֶתן־לוֹ ַחיִּ ים ָכּל־עוֹד הוּא ֵמ ֵאלֶּ ה
ט־מוֶ ת יַ ְפגִּ ַ
ִמ ְשׁ ַפּ ָ
ֲא ֶשׁר לֹא ָח ְטאוּ ֵח ְטא ָמוֶ ת ִכּי־יֵ שׁ ֵח ְטא ָמוֶ ת ֲא ֶשׁר ֵאינֶ נִּ י
יﬠ ַבּ ֲﬠדוֹ׃
א ֵֹמר ְל ַה ְפגִּ ַ
שׁ־ח ְטא ֵאין
ל־מ ֲﬠ ֶשׂה ֲא ֶשׁר לֹא נָ כוֹן ֵח ְטא הוּא ְויֶ ֵ
ָ 17כּ ַ
ָמוֶ ת בּוֹ׃
ל־היִּ לּוֹד ֵמ ֵאת ֱאל ִֹהים לֹא יֶ ֱח ָטא ִכּי ַהיִּ לּוֹד
 18יָ ַד ְﬠנוּ ִכּי ָכ ַ
יִשׁמֹר ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ְו ָה ָרע לֹא־יִגַּ ע בּוֹ׃
ֵמ ֵאת ֱאל ִֹהים ְ
עוֹלם ְבּ ָרע הוּא׃
ל־ה ָ
 19יָ ַד ְﬠנוּ ִכּי ֵמ ֵאת ֱאל ִֹהים ֲאנָ ְחנוּ ְו ָכ ָ
ן־ה ֱאל ִֹהים ָבּא וַ יִּ ֶתּן־לָ נוּ לֵ ב ְל ַה ְשׂ ִכּיל אֹתוֹ
ְ 20ויָ ַד ְﬠנוּ ִכּי ֶב ָ
שׁוּﬠ
ֲא ֶשׁר הוּא ָא ֵמן ְולוֹ ֲאנַ ְחנוּ ֲא ֶשׁר הוּא ָא ֵמן הוּא יֵ ַ
י־ﬠד׃
יח ְבּנוֹ זֶ ה הוּא ֱאל ֵֹהי ָא ֵמן וְ ַחיֵּ ַ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ילים ָא ֵמן׃
ן־ה ֱא ִל ִ
 21יְ ָל ַדי ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ִמ ָ

1:1—1:12
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יה ֲא ֶשׁר ֲאנִ י
ל־בּנֶ ָ
ל־בּ ֲﬠ ַלת ַה ַבּיִת ַה ְבּ ִח ָירה ְו ֶא ָ
ַהזָּ ֵקן ֶא ַ
ֹא־אנִ י ְל ַב ִדּי ִכּי ִאם־גַּ ם ָכּל־י ְֹד ֵﬠי
ם־לב ְול ֲ
א ֵֹהב ְבּ ָת ֵ
ָה ֱא ֶמת יֶ ֱא ָהבוּם׃
עוֹלם׃
ם־תּ ָשּׁ ֵאר ְל ָ
תוֹכנוּ ְוגַ ִ
ַ 2בּ ֲﬠבוּר ָה ֱא ֶמת ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁכֹּן ְבּ ֵ
שׁוּﬠ
ֶ 3ח ֶסד ַר ֲח ִמים ְו ָשׁלוֹם ֵיִתּן ָלנוּ ָה ֱאל ִֹהים ָה ָאב ְויֵ ַ
ן־ה ָאב ִמ ְמּקוֹר ָה ֱא ֶמת ְו ָה ַא ֲה ָבה׃
יח ֲאדוֹנֵ ינוּ ֶבּ ָ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
אתי ִמ ָבּנַ יִ ה ְֹל ִכים ְבּ ֶד ֶרֱ א ֶמת
י־מ ָצ ִ
ד־מאֹד ִכּ ָ
ָ 4שׂ ַמ ְח ִתּי ַﬠ ְ
ְכּ ִמ ְצוַ ת ָא ִבינוּ ֲא ֶשׁר ִק ַבּ ְלנוּ ָﬠ ֵלינוּ׃
 5וַ ֲאנִ י שׁ ֵֹאל ַכּיּוֹם ִמ ֵמַּ בּ ֲﬠ ַלת ַה ָבּיִת לֹא ִכּ ְכתֹב ֵא ַליִ
ם־כּזֹאת ֲא ֶשׁר ָﬠ ֵלינוּ ִמ ֶקּ ֶדם ִכּי נֶ ֱא ַהב
ִמ ְצוָ ה ֲח ָד ָשׁה ִכּי ִא ָ
ת־ר ֵﬠהוּ׃
ִאישׁ ֶא ֵ
ת־מ ְצ ָתיו וְ ַה ִמּ ְצוָ ה ִהיא
ְ 6וזֹאת ִהיא ַא ֲה ָבה ִכּי נִ ְשׁמֹר ֶא ִ
שׂתהּ ַכּ ֲא ֶשׁר ְשׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ֵמרֹאשׁ׃
ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ְמרוּן ַל ֲﬠ ָ
שׁוּﬠ
ִ 7כּי ַמ ְת ִﬠים ַר ִבּים יָ ְצאוּ ָב ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר לֹא יוֹדוּ ִכּי־יֵ ַ
יח׃
שׂוֹטן ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח הוּא ַה ָבּא ַב ָבּ ָשׂר ָכזֶ ה הוּא ַמ ְת ֶﬠה ְו ֵ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִ 8ה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ְל ִבלְ ִתּי ְת ַא ְבּדוּן ֵאת ֲא ֶשׁר ָפּ ָﬠ ְלנוּ ַרק ְראוּ
ְל ַה ִשּׂיג ְמלֹא ְשׂ ַכ ְר ֶכם׃
יח ְו ֵאינֶ נּוּ ח ֶֹסה ָבּהּ ֵאין־לוֹ
תּוֹרת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־הע ֵֹבר ַ
ָ 9כּ ָ
ם־ה ֵבּן׃
ם־ה ָאב ְוגַ ַ
יח יֶ שׁ־לוֹ גַּ ָ
תוֹרת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֱאל ִֹהים ְו ַהח ֶֹסה ְב ַ
תּוֹרה ַהזֹּאת לֹא
ת־ה ָ
ִ 10כּי־יָ בֹא ֲא ֵל ֶיכם ִאישׁ ְולֹא יָ ִביא ֶא ַ
ַת ַא ְספוּ אֹתוֹ ַה ַבּיְ ָתה וְ לֹא ִת ְשׁ ֲאלוּ־לוֹ לְ ָשׁלוֹם׃
ִ 11כּי ַהשּׁ ֵֹאל ְל ָשׁלוֹם לוֹ ָח ֵבר הוּא לוֹ ְבּר ַֹﬠ ַמ ֲﬠ ָשׂיו׃
ַ 12רבּוֹת לִ י ִל ְכתֹּב ֲא ֵל ֶיכם ְו ֵאינֶ נִּ י ָח ֵפץ ִל ְכתֹּב ְבּ ֵס ֶפר ִוּב ְדיוֹ
ל־פּה לְ ַמלֹּאת לִ ְבּ ֶכם
וּל ַד ֵבּר ֶפּה ֶא ֶ
ִכּי ֲא ַקוֶּ ה לָ בֹא ֲא ֵל ֶיכם ְ
ִשׂ ְמ ָחה׃

1
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1:13—1:13

חוֹתַ ה ְבּ ִח ָירה דּ ְֹר ִשׁים ְל ָשׁלוֹם ָלָ א ֵמן׃
ְבּנֵ י ֲא ֵ

1:1—1:12
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ם־לב׃
ַהזָּ ֵקן ֶאל־גָּ יוֹס ַהיָּ ָקר ֲא ֶשׁר ֲאנִ י א ֵֹהב ְבּ ָת ֵ
יִית
ל־ח ָפ ֶציְ ו ָה ָ
יח ְבּ ָכ ֲ
ָ 2כּ ְל ָתה נַ ְפ ִשׁי יְ ִד ִידי ִכּי ַת ְצ ִל ַ
יח׃
ָשׁ ֵלם ַבּגּוּף ַוּבנֶּ ֶפשׁ ְו ִאישׁ ַמ ְצ ִל ַ
ל־א ִמ ֶתּ
ִ 3כּי ָשׂ ַמ ְח ִתּי ְמאֹד ַכּ ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ַא ִחים וַ יַּגִּ ידוּ ַﬠ ֲ
ִכּי ְב ֶד ֶרֱ א ֶמת ַא ָתּה ה ֵֹל׃
ל־בּנַ י ֲא ֶשׁר ְבּ ֶד ֶר
ֵ 4אין גְּ ד ָֹלה ִמ ִשּׂ ְמ ָח ִתי ִכּי ֶא ְשׁ ַמע ַﬠ ָ
ֱא ֶמת יְ ַהלֵּ כוּן׃
ל־א ֶשׁר ַא ָתּה ע ֶֹשׂה
ֶ 5בּ ֱאמוּנָ ה ַמ ֲﬠ ֶשׂי יְ ִד ִידי ָכּ ֲ
ם־הא ְֹר ִחים׃
ם־ה ַא ִחים ְו ִﬠ ָ
ִﬠ ָ
ל־א ֲה ָב ְתִ בּ ְפנֵ י ַה ָקּ ָהל ְוטוֹב ַתּ ֲﬠ ֶשׂה
דוּתם ַﬠ ַ
ֲ 6א ֶשׁר נָ ְתנוּ ֵﬠ ָ
יהם ְל ָרצוֹן ִל ְפנֵ י ֱאל ִֹהים׃
ל־דּ ְר ֵכ ֶ
ִכּי ַת ֲﬠזֹר ָל ֶהם ַﬠ ַ
אוּמה׃
ִ 7כּי ְל ַמ ַﬠן ְשׁמוֹ יָ ָצאוּ וְ לֹא ָל ְקחוּ ִמיַּ ד ַהגּוֹיִם ְמ ָ
יהם וְ ִל ְהיוֹת עֹזְ ִרים
מוּטל ָﬠ ֵלינוּ ְל ַק ֵבּל ְפּנֵ ֶ
ָ
ל־כּן
ַ 8ﬠ ֵ
ָל ֱא ֶמת׃
יּוֹט ִר ַיפס ֶה ָח ֵפץ ִל ְהיוֹת
ל־ה ֵﬠ ָדה ַאִ דּ ְ
 9וַ ֲאנִ י ָכ ַת ְב ִתּי ֶא ָ
ְלרֹאשׁ ָל ֶהם לֹא ִק ֵבּל א ָֹתנוּ׃
ל־כּן ְבּב ִֹאי ֶא ְפקֹד ָﬠ ָליו ַמ ֲﬠ ָשׂיו ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה ִכּי ִד ֶבּר
ַ 10ﬠ ֵ
ֹאבה ְל ַק ֵבּל
ָס ָרה ָﬠ ֵלינוּ ְו ֵאין ַדּי לוֹ ָבזֹאת ִכּי ַאף־לֹא י ֶ
ר־בּם ִוּמתּוַֹ ה ָקּ ָהל
ת־אלֶּ ה ֲא ֶשׁר יֹאבוּ יַ ְﬠ ָצ ָ
ת־ה ַא ִחים ְו ֶא ֵ
ֶא ָ
יְ גָ ְר ֵשׁם׃
ם־בּ ִﬠ ְקּבוֹת
ל־תּ ֵלְ בּ ִﬠ ְקּבוֹת ָה ָר ִﬠים ִכּי ִא ְ
 11יְ ִד ִידי ַא ֵ
טּוֹבים ָהע ֶֹשׂה טוֹב הוּא ֵמ ֵאת ֱאל ִֹהים ְו ַהפּ ֵֹﬠל ָרע
ַה ִ
ת־אל ִֹהים לֹא ָר ָאה׃
ֶא ֱ
ם־מ ִפּי ָה ֱא ֶמת
ל־ה ֵﬠ ָדה גַּ ִ
ְ 12ו ִד ֶימ ְט ִריּוֹס יֶ שׁ־לוֹ ֵﬠדוּת ִמ ָכּ ָ
דוּתנוּ נֶ ֱא ָמנָ ה׃
ם־מ ִפּינוּ ְויָ ַד ְﬠ ָתּה ִכּי ֵﬠ ֵ
ְוגַ ִ

1
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1:13—1:14

ַ 13רבּוֹת ִלי ִל ְכתֹּב ֵא ֶליַ א לֹא ָח ַפ ְצ ִתּי ִל ְכתֹּב ְבּ ֵﬠט
ִוּב ְדיוֹ׃
ל־פּה נְ ַד ֵבּ ָרה
וּפה ֶא ֶ
אוֹתִ ב ְמ ֵה ָרה ֶ
ֲ 14א ָבל ֲא ַקוֶּ ה לִ ְר ְ
ת־ר ֵﬠינוּ ִא ְתִּ תּ ְפקֹד
לוֹמְ ו ֶא ֵ
ָשׁלוֹם ָלֵ ר ֵﬠינוּ פּ ְֹק ִדים ִל ְשׁ ְ
ְל ָשׁלוֹם ְל ִאישׁ ִאישׁ ִבּ ְשׁמוֹ׃

1:1—1:9
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ל־ה ְמק ָֹר ִאים
יח וַ ֲא ִחי יַ ֲﬠקֹב ֶא ַ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
הוּדה ֶﬠ ֶבד יֵ ַ
יְ ָ
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
צוּרי יֵ ַ
הוּבים נְ ֵ
ֵבּאל ִֹהים ָה ָאב וַ ֲא ִ
ֶ 2ח ֶסד ָשׁלוֹם ְו ַא ֲה ָבה ְיִר ְבּיוּן לָ ֶכם׃
ל־ח ְפ ִצי
 3יְ ִד ִידים ַכּ ֲא ֶשׁר ַח ְשׁ ִתּי ִל ְכתֹּב ֲא ֵל ֶיכם לְ ִפי ָכ ֶ
עוֹרר ֶא ְת ֶכם
רוּחי ְל ֵ
ִ
שׁוּﬠת ֻכּלָּ נוּ ֱה ִצ ַיק ְתנִ י
ל־ד ַבר יְ ַ
ַﬠ ְ
ְבּ ִמ ְכ ָתּ ִבי ְל ִהלָּ ֵחם ִמ ְל ֲחמוֹת ֱאמוּנָ ה ֲא ֶשׁר נִ ְתּנָ ה ָכ ִליל
דשׁים׃
ַל ְקּ ִ
תוֹכנוּ ֲא ֶשׁר נִ ְקּבוּ ֵמ ָאז ִלנְ פֹּל
ִ 4כּי ָבאוּ ֲאנָ ִשׁים ְבּ ִה ְתגַּ נְּ ָבם ְבּ ֵ
ִבּ ֵידי ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ַאנְ ֵשׁי ֶר ַשׁע ַהה ְֹפ ִכים ֶח ֶסד ֱאל ֵֹהינוּ ִל ְד ַבר
יח יְ ַכ ֲחשׁוּ לֵ אמֹר
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
משׁל יָ ִחיד יֵ ַ
ְבּ ִליַּ על ֵוּבאל ִֹהם ֵ
לֹא הוּא׃
ל־א ֶשׁר יְ ַד ְﬠ ֶתּם
ת־כּ ֲ
ל־ל ְבּ ֶכם ָח ַפ ְצ ִתּי ֶא ָ
 5וַ ֲאנִ י ְל ַה ֲﬠלוֹת ַﬠ ִ
ת־ה ָﬠם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם
ֵמ ָאז ִכּי ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר גָּ ַאל יְ הוָֹה ֶא ָ
ֶה ֱא ִביד א ָֹתם ֲא ֶשׁר לֹא ֶה ֱא ִמינוּ׃
ת־מ ְמ ַשׁ ְל ָתּם
ֹא־שׁ ְמרוּ ֶא ֶ
ת־ה ַמּ ְל ָא ִכים ֲא ֶשׁר ל ָ
ְ 6ו ֶא ַ
סוּרים
ת־מעוֹנָ ם ָﬠזָ בוּ ִה ְסגִּ ָירם ְלגֵ יא ַצ ְל ָמוֶ ת ֲא ִ
ְו ֶא ְ
מוֹסרוֹת ְל ִמ ְשׁ ַפּט ַהיּוֹם ַהגָּ דוֹל׃
ְבּ ֵ
יהם
ִ 7כּ ְסדֹם וַ ֲﬠמ ָֹרה ְו ֶה ָﬠ ִרים ִמ ָסּ ִביב ֲא ֶשׁר זָ נוּ ְב ַד ְר ֵכי זְ נוּנֵ ֶ
עוֹלם ִל ְהיוֹת לְ אוֹת
ל־בּ ַשׂר זָ ִרים ָﬠגָ בוּ נִ ְמנוּ ְלנִ ְק ַמת ֵאשׁ ָ
ְו ֶא ְ
ל־בּ ָשׂר׃
ֵדּ ָראוֹן ְל ָכ ָ
ת־ה ָבּ ָשׂר
מוֹ־כן חֹלְ ֵמי ַה ֲחלֹמוֹת ָה ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר יְ ַט ְמּאוּ ֶא ַ
ְ 8וּכ ֵ
ל־א ִדּ ִירים יַ ִבּיעוּ ָﬠ ָתק׃
ְיִבזוּ ָשׂ ֵרי ַמ ְﬠלָ ה ְו ַﬠ ַ
ם־ה ָשּׂ ָטן
ִ 9וּמ ָיכ ֵאל ַה ַשּׂר ַהגָּ דוֹל ַל ַמּ ְל ָא ִכים ַכּ ֲא ֶשׁר ָרב ִﬠ ַ
יﬠ ָﬠ ָתק ָﬠ ָליו ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט ַרק
ֹא־ה ִבּ ַ
משׁה ל ִ
ִבּ ְמ ִר ַיבת גְּ ִויַּ ת ֶ
ָא ַמר יִגְ ַﬠר יְ הוָֹה ָבּ׃
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1:10—1:21

ַ 10אֵ אלֶּ ה יְ ָח ְרפוּן וְ לֹא יֵ ְדעוּן ָמה ָוּמה ֲא ֶשׁר יֵ ְדעוּן
יהם ְל ַמ ְשׁ ִחית׃
ק־בּ ֵהמוֹת ֵאין ְתּבוּנָ ה ָבם יֵ ָה ֵפֲ ﬠ ֵל ֶ
ְכּ ָח ְ
י־ה ְלכוּ ְב ֶד ֶרַ קיִן ְו ֵﬠ ֶקב ָשׂ ָכר נִ ְדּחוּ
 11אוֹי ָל ֶהם ִכּ ָ
ְב ַת ְﬠ ֻתּ ֵﬠי ִב ְל ָﬠם ְוּכמוֹ ְב ֶמ ֶרד ק ַֹרח יָ ְרדוּ ַל ֲא ַבדּוֹן׃
ישׁ ִבים ִא ְתּ ֶכם ְל ִמ ְשׁ ֵתּה
ל־דּ ְר ֵכ ֶיכם ְ
צוּרי ִמ ְכשֹׁל ֵהם ַﬠ ַ
ֵ 12
יאים נִ ָדּ ִפים
בשׁת נְ ִשׂ ִ
ֲא ָה ִבים ְור ִֹﬠים ֶאת־נַ ְפ ָשׁם ְולֹא יֵ ְדעוּ ֶ
רוּח ְו ֵאין גֶּ ֶשׁם ֵﬠ ִצים ְבּ ַשׁלֶּ ֶכת ְו ֵאין ֶפּ ִרי ֵוּמ ִתים ָמוֶ ת
ָבּ ַ
ִמ ְשׁנֶ ה ֵמ ָﬠנָ ף ְו ַﬠד־שׁ ֶֹרשׁ׃
כּוֹכ ִבים
 13גַּ לִּ ים ס ֲֹﬠ ִרים ַבּיָּ ם ֲא ֶשׁר יִגְ ְרשׁוּ ֶר ֶפשׁ ָבּ ְשׁ ָתּם ָ
י־ﬠד׃
ר־חשֲׁ א ֵפ ָלה ָצפוּן ָל ֶהם ֲﬠ ֵד ַ
ֶ
נְ ֻב ִכים ֲא ֶשׁ
יﬠי ְל ָא ָדם הוּא ֲחנוֹ לֵ אמֹר ִהנֵּ ה
ל־אלֶּ ה נִ ָבּא ְשׁ ִב ִ
ְ 14ו ַﬠ ֵ
דשׁיו ִﬠמּוֹ׃
ָבא יְ הוָֹה ְו ִר ְבבוֹת ְק ָ
ת־בּנֵ י ְב ִליַּ ַﬠל ֻכּ ָלם
יח ֶא ְ
הוֹכ ַ
וּל ִ
ַ 15ל ֲﬠשׂוֹת ִמ ְשׁ ָפּט ַבּכֹּל ְ
ל־דּ ְב ֵרי ָﬠ ָתק ֲא ֶשׁר
ל־כּ ִ
ל־א ֶשׁר ִה ְר ִשׁיעוּ ַל ֲﬠשׂוֹת ְו ַﬠ ָ
ל־כּ ֲ
ַﬠ ָ
ִדּ ְבּרוּ־בוֹ ַה ַח ָטּ ִאים ְבּזָ דוֹן׃
ֵ 16אלֶּ ה ֵהם רֹגְ נִ ים ִמ ְתלוֹנְ נִ ים ְוזֹנִ ים ַא ֲח ֵרי ַת ֲאוָ ָתם ֲא ֶשׁר
יהם יְ ַד ֵבּר גְּ דֹלוֹת ְונ ְֹשׂ ִאים ָפּנִ ים ְבּ ַﬠד ֶבּ ַצע ָכּ ֶסף׃
ִפּ ֶ
ת־ה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר נֶ ֶא ְמרוּ
ַ 17אַ א ֶתּם יְ ִד ִידים זִ ְכרוּ ֶא ַ
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יחי ֲאדֹנֵ ינוּ יֵ ַ
ִמ ֶקּ ֶדם ְבּיַ ד ְשׁ ִל ֵ
ֵ 18את ֲא ֶשׁר ִהגִּ ידוּ ָל ֶכם ִכּי ְב ַא ֲח ִרית ַהיָּ ִמים יָ קוּמוּ ֵל ִצים
ר ְֹד ֵפי ַת ֲאוָ ה ְל ִפי ְשׁ ִרירוּת ִל ָבּם ָה ָרע׃
רוּח ֵאין
דוּדים ַבּ ֲﬠ ֵלי־נֶ ֶפשׁ ְו ַ
ֲ 19הלֹא ֵהם ַה ִמּ ְתגּ ְֹד ִדים ִלגְ ִ
ָבּ ֶהם׃
ְ 20ו ַא ֶתּם יְ ִד ִידים ָה ִשׁיבוּ נַ ְפ ְשׁ ֶכם ָבּ ֱאמוּנָ ה ֲא ֶשׁר ִהיא ָל ֶכם
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ׃
י־אל ְבּ ַ
ק ֶֹדשׁ ֳק ָד ִשׁים ְו ַחלּוּ ְפנֵ ֵ
שׁוּﬠ
וּל ַח ְס ֵדי יֵ ַ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת־נַ ְפשׁ ֵֹת ֶיכם ְבּ ַא ֲה ַבת ֱאל ִֹהים ְ
ְ 21
עוֹלם׃
יח ֲאדֹנֵ ינוּ ַח ֵכּה ְת ַחכּוּ ְל ַחיֵּ י ָ
ַה ָמּ ִשׁ ַ

1:22—1:25

הוּדה
יְ ָ
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ת־אלֶּ ה ַה ִמּ ְתגּ ְֹד ִדים יַ סֹּר ְתּיַ ְסּרוּן א ָֹתם ְבּ ֶח ְמ ָלה׃
ְ 22ו ֶא ֵ
תּוֹשׁיעוּן ְו ַה ִצּילוּ א ָֹתם ְכּאוּד ִמ ְשּׂ ֵר ָפה
ְ 23ויֵ שׁ ֵמ ֶהם ֲא ֶשׁר ִ
יהם ָתּחוֹסוּ ִב ְר ָﬠ ָדה וְ ַשׁ ֵקּץ ְתּ ַשׁ ְקּצוּ
ְויֵ שׁ ֵמ ֶהם ֲא ֶשׁר ֲﬠ ֵל ֶ
ת־ה ֶבּגֶ ד ַה ְמג ָֹאל ִמזּוֹב ַה ָבּ ָשׂר׃
ֶא ַ
מּוֹקשׁ ְו ַל ֲה ִק ְימ ֶכם
ְ 24והוּא ֲא ֶשׁר ְבּיָ דוֹ ִל ְשׁ ָמ ְר ֶכם ִמ ֵ
ְתּ ִמ ִימים ִל ְפנֵ י ְכבוֹדוֹ ְבּ ָשׂשׂוֹן ָרב׃
ֱ 25אל ִֹהים ֶה ָח ָכם ְל ַבדּוֹ ַהגּ ֵֹאל א ָֹתנוּ לוֹ ַה ָכּבוֹד ְו ַהגְּ ֻדלָּ ה
ד־עוֹל ֵמי
ְ
ד־ﬠ ָתּה וְ ַﬠ
עוֹלם ְו ַﬠ ַ
בוּרה ֵמ ָ
ְו ַה ֶמּ ְמ ָשׁ ָלה ְו ַהגְּ ָ
עוֹל ִמים ָא ֵמן׃
ָ
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ִחזָּ יוֹן
יח ֲא ֶשׁר נָ ַתן־לוֹ ָה ֱאל ִֹהים
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַה ִחזָּ יוֹן לְ יֵ ַ
ר־תּ ְק ֶרינָ ה ֶאל־נָ כוֹן
ת־ﬠ ָב ָדיו ֵאת ֲא ֶשׁ ִ
ְל ַה ְראוֹת ֶא ֲ
יוֹחנָ ן׃
יּוֹרה ְל ַﬠ ְבדּוֹ ְל ָ
ד־מ ְל ָאכוֹ וַ ֶ
ְבּ ֶק ֶרב ַהיָּ ִמים וַ יִּ ְשׁ ַלח ְבּיַ ַ
שׁוּﬠ
ת־ﬠדוּת יֵ ַ
ת־דּ ַבר ָה ֱאל ִֹהים ְו ֶא ֵ
 2הוּא ֲא ֶשׁר ִהגִּ יד ֶא ְ
יח ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ָר ָאה׃
ַה ָמּ ִשׁ ַ
יה
בוּאה ַהזֹּאת ְו ַא ְשׁ ֵרי שׁ ְֹמ ֶﬠ ָ
ת־דּ ְב ֵרי ַהנְּ ָ
ַ 3א ְשׁ ֵרי ַהקּ ֵֹרא ֶא ִ
ל־ה ָכּתוּב פֹּה ִכּי ָקרוֹב ַהיּוֹם׃
ַהשּׁ ְֹמ ִרים ְכּ ָכ ַ
ל־שׁ ַבע ַה ְקּ ִהלּוֹת ֲא ֶשׁר ְבּ ַא ְסיָ א ֶח ֶסד ָל ֶכם
יוֹחנָ ן ֶא ֶ
ָ 4
ְו ָשׁלוֹם ֵמ ִאתּוֹ ֲא ֶשׁר הוּא הוֶֹה ָהיָ ה וָ ָבא ֵוּמ ֵאת ִשׁ ְב ַﬠת
ָהרוּחוֹת ָהע ְֹמ ִדים ִל ְפנֵ י ִכ ְסאוֹ׃
יח ָה ֵﬠד ַהנֶּ ֱא ָמן ַה ְבּכוֹר ַה ָקּם
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֵ 5וּמ ֵאת יֵ ַ
י־א ֶרץ ֲא ֶשׁר ָא ַהב א ָֹתנוּ ְוּב ָדמוֹ
ן־ה ֵמּ ִתים ְו ֶﬠ ְליוֹן ְל ַמ ְל ֵכ ָ
ִמ ַ
ֹאתינוּ׃
ְר ָח ָצנוּ ֵמ ַחטּ ֵ
 6וַ יַ ַﬠשׂ א ָֹתנוּ ְל ַמ ְמ ֶל ֶכת כּ ֲֹהנִ ים ֵלאל ִֹהים ָא ִביו ֲא ֶשׁר לוֹ
עוֹל ִמים ָא ֵמן׃
ד־עוֹל ֵמי ָ
ְ
ַה ִתּ ְפ ֶא ֶרת ְו ַהנֶּ ָצח ַﬠ
ל־ﬠיִן ְו ֵﬠינֵ י ֲא ֶשׁר
ם־ﬠנָ נִ ים ְו ָר ֲא ָתה אֹתוֹ ָכּ ַ
ִ 7הנֵּ ה ָבא ִﬠ ֲ
ל־מ ְשׁ ְפּחוֹת ָה ֲא ָד ָמה ָא ֵמן ָא ֵמן׃
ָדּ ְקרוּ אֹתוֹ ְו ָס ְפדוּ ָﬠ ָליו ָכּ ִ
ָ 8אנ ִֹכי ָא ֶלף ְו ָתו רֹאשׁ וָ סוֹף נְ ֻאם־יְ הוָֹה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר הוּא
הוֶֹה ְו ָהיָ ה ְויָ בוֹא ֱאל ֵֹהי ְצ ָבאוֹת׃
יח
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יוֹחנָ ן ֲא ִח ֶיכם ַהלּ ֵֹק ַח ֵח ֶלק ְבּ ֶח ְב ֵלי יֵ ַ
ֲ 9אנִ י ָ
ל־דּ ַבר
יִיתי ָבּ ִאי ַהנִּ ְק ָרא ַפּ ְטמוֹס ַﬠ ְ
תוֹח ְלתּוֹ ָה ִ
ְבּ ַמ ְלכוּתוֹ ְוּב ַ
יח׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ל־ﬠדוּת יֵ ַ
ָה ֱאל ִֹהים ְו ַﬠ ֵ
רוּח ְבּיוֹם ָה ָאדוֹן וָ ֶא ְשׁ ַמע ַא ֲח ַרי קוֹל גָּ דוֹל
 10וַ ָתּנַ ח ָﬠ ַלי ָה ַ
שׁוֹפר ֵלאמֹר׃
ְכּקוֹל ָ

1
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ֲ 11אנִ י ָה ָא ֶלף ְו ַה ָתּו ָה ִראשׁוֹן ְו ָה ַא ֲחרוֹן ְו ֵאת ֲא ֶשׁר ַא ָתּה
ל־שׁ ַבע ַה ְקּ ִהלּוֹת ֲא ֶשׁר ְבּ ַא ְסיָ א
וּשׁ ַלח ֶא ֶ
ר ֶֹאה ְכּתֹב ַבּ ֵסּ ֶפר ְ
יל ֶד ְל ִפיָּ א
יא ִט ָירא ַס ְר ִדּיס ִפּ ָ
ל־א ְפסוֹס ְשׂ ִמ ְירנָ א ַפּ ְרגְּ מוֹס ִתּ ֲ
ֶא ֶ
ל־לוּד ְקיָ א׃
ְ
ְו ֶא
ת־הקּוֹל ַה ְמ ַד ֵבּר ֵא ָלי וַ יְ ִהי ְב ַה ְפנ ִֹתי
 12וָ ֵא ֶפן ִל ְראוֹת ֶא ַ
ִשׁ ְכ ִמי וָ ֵא ֶרא ֶשׁ ַבע ְמנֹרוֹת זָ ָהב׃
ן־א ָדם ע ֶֹטה ְמ ִﬠיל ַמגִּ יע
ְ 13וּבתוַֹ ה ְמּנֹרוֹת ְכּ ַמ ְר ֵאה ֶב ָ
ד־מ ְרגְּ ל ָֹתיו ְו ֵאזוֹר זָ ָהב ָאזוּר ְבּ ָמ ְתנָ יו׃
ַﬠ ַ
וּשׂ ַﬠר רֹאשׁוֹ ְכּ ֶצ ֶמר נָ ִקי ָל ָבן ַכּ ָשּׁ ֶלג ְו ֵﬠינָ יו ְכּ ַלבּוֹת ֵאשׁ׃
ְ 14
חשׁת ָק ָלל ָצרוּף ְבּתוַֹ ה ִכּ ְב ָשׁן וְ קוֹלוֹ
ְ 15ו ַרגְ ָליו ְכּ ֵﬠין נְ ֶ
ְכּקוֹל ַמיִם ַר ִבּים׃
כוֹכ ִבים ַﬠל־יַ ד יְ ִמינוֹ ִמ ִפּיו י ֵֹצאת ֶח ֶרב
ְ 16ולוֹ ִשׁ ְב ָﬠה ָ
וּפנָ יו ִכּ ְב ַרק ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִבּגְ ֻב ַרתוֹ׃
ִפּ ִיפיּוֹת ָח ָדּה ָ
 17וַ יְ ִהי ִבּ ְרא ִֹתי אֹתוֹ וָ ֶאפֹּל ְל ַרגְ לָ יו ַכּ ֵמּת וַ יָּ ֶשׁת ֶאת־יַ ד
ל־תּ ָירא ֲאנִ י ִראשׁוֹן וַ ֲאנִ י ַא ֲחרוֹן׃
ֹאמר ֵא ַלי ַא ִ
יְ ִמינוֹ ָﬠ ַלי וַ יּ ַ
עוֹלם
יִיתי ֵמת ְו ִהנֵּ ה ֲאנִ י ַחי ְל ָ
 18וַ ֲאנִ י הוּא ַה ַחי ֲא ֶשׁר ָה ִ
וָ ֶﬠד ַוּמ ְפ ְתּחוֹת ַה ָמּוֶ ת ְו ַה ְשּׁאוֹל ְבּיָ ִדי ֵה ָמּה׃
ת־ה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ְל ָפנֶ י
ְ 19ו ַא ָתּה ְכּתֹב ֵאת ֲא ֶשׁר ָר ִא ָית ֶא ַ
ת־הא ִֹתיּוֹת ְל ָאחוֹר׃
ְו ֶא ָ
כּוֹכ ִבים ֲא ֶשׁר ָר ִא ָית ַﬠל־יְ ִמינִ י
ֶ 20את־סוֹד ִשׁ ְב ַﬠת ַה ָ
כּוֹכ ִבים ַמ ְל ֲא ֵכי ֶשׁ ַבע
ת־שׁ ַבע ְמנֹרוֹת ַהזָּ ָהב ִשׁ ְב ַﬠת ַה ָ
ְו ֶא ֶ
ְק ִהלּוֹת ֵה ָמּה ְו ֶשׁ ַבע ַה ְמּנֹרוֹת ֲא ֶשׁר ָר ִא ָית ֶשׁ ַבע ְק ִהלּוֹת
ֵהנָּ ה׃

2
זָ ָהב׃

ל־מ ְל ַאַ ה ָקּ ָהל ְבּ ֶא ְפסוֹס ְכּתֹב כֹּה ָא ַמר ָהא ֵֹחז
ֶא ַ
כוֹכ ִבים ִבּ ִימינוֹ ַה ִמּ ְת ַהלֵּ ְ בּתוֶֹ שׁ ַבע ְמנֹרוֹת
ִשׁ ְב ָﬠה ָ
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רוּחְ ו ִכי
ת־ﬠ ָמ ְלְ ו ֶאת־ע ֶֹצר ֶ
ת־מ ֲﬠ ֶשׂיֶ א ֲ
 2יָ ַד ְﬠ ִתּי ֶא ַ
ת־הא ְֹמ ִרים ִכּי
י־אוֶ ן וַ ִתּ ְב ַחן ֶא ָ
ֹא־תוּכל ְשׂ ֵאת ַאנְ ֵשׁ ָ
ַ
ל
את א ָֹתם כֹּזְ ִבים׃
י־מ ָצ ָ
יחים ֵהם ְו ֵאינָ ם ֵכּן ִכּ ָ
ְשׁ ִל ִ
רוּחָ ס ַב ְל ָתּ ַה ְר ֵבּה ְל ַמ ַﬠן ְשׁ ִמי וְ לֹא ָﬠיְ ָפה
ְ 3ו ַא ָתּה ְבּע ֶֹצר ֲ
נַ ְפ ְשׁ׃
ת־א ֲה ָב ְתָ ה ִראשֹׁנָ ה ָﬠזָ ְב ָתּ׃
י־א ַ
ֶ 4א ֶפס ָדּ ָבר ִלי ֵא ֶליִ כּ ֶ
שׁוּבה ֵא ַלי וַ ֲﬠ ֵשׂה ְכ ַמ ֲﬠ ֶשׂי
 5זְ ָכר־נָ א ֵאפוֹא ֵמ ַאיִן נָ ַפ ְל ָתּ ָ
ֹאבה ְולֹא ָתשׁוּב ָאבוֹא ֵא ֶליְ ו ָה ַד ְפ ִתּי
ָה ִראשֹׁנִ ים ְו ִאם לֹא ת ֶ
ְמנ ָֹר ְתִ מ ַמּ ָצּ ָבהּ׃
ת־פּ ֳﬠ ֵלי ַהנִּ ְק ָל ִסיִּ ים
ֲ 6א ָבל ָדּ ָבר טוֹב נִ ְמ ָצא ְבִ כּי ְת ַת ֵﬠב ֶא ָ
ם־אנ ִֹכי ְמ ָת ֵﬠב א ָֹתם׃
ֲא ֶשׁר גַּ ָ
רוּח ַמגִּ יד
ר־אזְ נַ יִם לוֹ יַ ְק ִשׁיב ֵאת ֲא ֶשׁר ָה ַ
ִ 7מי ֲא ֶשׁ ָ
ַל ְקּ ִהלּוֹת ַל ְמנַ ֵצּ ַח ֶא ֵתּן ֶל ֱאכֹל ֵמ ֵﬠץ ַה ַחיִּ ים ֲא ֶשׁר ְבּגַ ן
ָה ֱאל ִֹהים׃
ל־מ ְל ַאַ ה ָקּ ָהל ִבּ ְשׂ ִמ ְירנָ א ְכּתֹב כֹּה ָא ַמר ָה ִראשׁוֹן
ְ 8ו ֶא ַ
ר־מת וָ ָחי׃
ְו ָה ַא ֲחרוֹן ֲא ֶשׁ ֵ
ישַׁ אף ִכּי ָﬠ ִשׁיר
ת־ר ְ
ת־צ ָר ְתְ ו ֶא ֵ
ת־מ ֲﬠ ֶשׂיְ ו ֶא ָ
 9יָ ַד ְﬠ ִתּי ֶא ַ
הוּדים ֵהם ְו ֵאינָ ם
דּוּפים ִמ ִפּי ָהא ְֹמ ִרים ִכּי יְ ִ
ת־הגִּ ִ
ַא ָתּה ְו ֶא ַ
ית־ה ְכּנֵ ֶסת ַל ָשּׂ ָטן׃
ם־הם ֵבּ ַ
ֵכּן ִכּי ִא ֵ
שּׂוֹטן ֵיִתּן
ל־תּ ָירא ִמ ְפּנֵ י ַה ָצּ ָרה ַה ָבּ ָאה ָﬠ ֶליִ הנֵּ ה ַה ֵ
ַ 10א ִ
ל־בּית ַהסּ ַֹהר ְל ַמ ַﬠן ִתּ ָבּ ֵחנוּ ְו ָﬠ ְב ָרה ֲﬠ ֵל ֶיכם
ֲאנָ ִשׁים ִמ ֶכּם ֶא ֵ
ד־ה ָמּוֶ ת ְונָ ַת ִתּי ְלֲ ﬠ ֶט ֶרת
ָצ ָרה ֲﬠ ֶשׂ ֶרת יָ ִמים ֱהיֵ ה נֶ ֱא ָמן ַﬠ ַ
ַה ַחיִּ ים׃
רוּח ַמגִּ יד
ר־אזְ נַ יִם לוֹ יַ ְק ִשׁיב ֵאת ֲא ֶשׁר ָה ַ
ִ 11מי ֲא ֶשׁ ָ
ַל ְקּ ִהלּוֹת ַה ְמנַ ֵצּ ַח לֹא ְיִפגַּ ע בּוֹ ַה ָמּוֶ ת ַה ֵשּׁנִ י׃
ל־מ ְל ַאַ ה ָקּ ָהל ְבּ ַפ ְרגְּ מוֹס ְכּתֹב כֹּה ָא ַמר ַההוּא
ְ 12ו ֶא ַ
ֲא ֶשׁר־לוֹ ֶח ֶרב ִפּ ִיפיּוֹת ַח ָדּה׃
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ת־מקוֹם ִשׁ ְב ְתְּ מקוֹם ִכּ ֵסּא
ת־מ ֲﬠ ֶשׂיְ ו ֶא ְ
 13יָ ַד ְﬠ ִתּי ֶא ַ
ם־בּיָּ ִמים
ַה ָשּׂ ָטן ְו ַא ָתּה ָד ַב ְק ָתּ ִב ְשׁ ִמי ְולֹא ִשׁ ַקּ ְר ָתּ ֶבּ ֱאמוּנָ ִתי גַּ ַ
מוֹשׁב
ַ
הוּמת ָבּ ֶכם ַאנְ ִט ַיפּס ֵﬠד נֶ ֱא ָמן ִלי ִבּ ְמקוֹם
ֲא ֶשׁר ַ
ַה ָשּׂ ָטן׃
אתי ָבִ כּי־נִ ְמ ְצאוּ ְבֲ אנָ ִשׁים
ֶ 14א ֶפס ֶשׁ ֶמץ ָדּ ָבר ָמ ָצ ִ
הוֹרה ְל ָב ָלק ָל ֵתת ִמ ְכשׁוֹל
תוֹרת ִבּ ְל ָﬠם ֲא ֶשׁר ָ
ְדּ ֵב ִקים ְבּ ַ
ילים ְו ִלזְ נוֹת׃
יִשׂ ָר ֵאל ֶל ֱאכֹל ִמזִּ ְב ֵחי ֱא ִל ִ
ִל ְפנֵ י ְבנֵ י ְ
יק ָל ִסיִּ ים
תוֹרת ַהנִּ ְ
ם־בֲּ אנָ ִשׁים ְדּ ֵב ִקים ְבּ ַ
ְ 15ו ֵכן נִ ְמ ְצאוּ גַ ְ
אתי׃
ֲא ֶשׁר ָשׂנֵ ִ
שׁוּבה־נָּ א ֵאפוֹא ְו ִאם לֹא ָתשׁוּב ָאבוֹא ָﬠ ֶליְ מ ֵה ָרה
ָ
16
ב־פּי׃
י־בם ְבּ ֶח ֶר ִ
ְונִ ְל ַח ְמ ִתּ ָ
רוּח ַמגִּ יד
ר־אזְ נַ יִם לוֹ יַ ְק ִשׁיב ֵאת ֲא ֶשׁר ָה ַ
ִ 17מי ֲא ֶשׁ ָ
ן־ה ָמּן ַה ָשּׁמוּר ְונָ ַת ִתּי לוֹ ֶא ֶבן ְל ָבנָ ה
ַל ְקּ ִהלּוֹת ַל ְמנַ ֵצּ ַח ֶא ֵתּן ִמ ַ
ל־ה ֶא ֶבן ָחקוּק ֵשׁם ָח ָדשׁ ֲא ֶשׁר ִאישׁ לֹא ֳיִקּ ֶבנוּ ִבּ ְל ִתּי
ְו ַﬠ ָ
ַה ְמ ַק ֵבּל׃
יא ִט ָירא ְכּתֹב כֹּה ָא ַמר
ל־מ ְל ַאַ ה ָקּ ָהל ְבּ ִת ֲ
ְ 18ו ֶא ַ
ן־ה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ֵﬠינָ יו ְכּ ַלבּוֹת ֵאשׁ ַוּמ ְרגְּ ל ָֹתיו
ֶבּ ָ
חשׁת ָק ָלל׃
ְכּ ֵﬠין־נְ ֶ
ת־אמוּנָ ְת
ת־א ֲה ָב ְתֶ א ֱ
ת־מ ֲﬠ ֶשׂיֶ א ַ
 19יָ ַד ְﬠ ִתּי ֶא ַ
רוּחְ ו ִכי ַרבּוּ ַמ ֲﬠ ֶשׂיָ ה ַא ֲחרוֹנִ ים
ת־ﬠב ָֹד ְתְ ו ֶאת־ע ֶֹצר ֶ
ֶא ֲ
ן־ה ִראשֹׁנִ ים׃
ִמ ָ
ת־איזֶ ֶבל ָה ִא ָשּׁה
הוֹשׁ ְב ָתּ ִﬠ ְמֶּ א ִ
ֶ 20א ֶפס ָדּ ָבר ִלי ֵא ֶליִ כּי ַ
וּל ַפתּ ָֹתם ִלזְ נוֹת
ת־ﬠ ָב ַדי ְ
יאה ִהיא ְללַ ֵמּד ֶא ֲ
ָהא ֶֹמ ֶרת ִכּי־נְ ִב ָ
ילים׃
ְו ֶל ֱאכֹל ִמזִּ ְב ֵחי ֱא ִל ִ
יה׃
נוּת ָ
 21וַ ֲאנִ י נָ ַת ִתּי ָלהּ זְ ָמן ָלשׁוּב ְו ִהיא לֹא ָשׁ ָבה ִמ ַתּזְ ֶ
יה ִﬠ ָמּהּ ְבּ ָצ ָרה
ל־ה ִמּ ָטּה ְונ ֲֹא ֶפ ָ
ִ 22הנֵּ ה ֲאנִ י ַמ ִטּיל א ָֹתהּ ֶא ַ
יהם׃
דוֹלה ִאם־לֹא יְ שׁוּבוּן ִמ ַמּ ֲﬠ ֵשׂ ֶ
גְ ָ
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ל־ה ְקּ ִהלּוֹת ִכּי ֲאנִ י הוּא
יה ַא ֶכּה ַב ָדּ ֶבר ְויָ ְדעוּ ָכ ַ
ת־בּנֶ ָ
ְ 23ו ֶא ָ
וּל ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֶכּם ְכּ ַמ ֲﬠ ָל ָליו ָא ִשׁיב לוֹ׃
ב ֵֹחן ְכּ ָליוֹת וָ ֵלב ְ
ל־א ֶשׁר לֹא נָ טוּ יָ ָדם
יא ִט ָירא ָכּ ֲ
ְ 24ו ַא ֶתּם ַהנִּ ְשׁ ָא ִרים ְבּ ִת ֲ
מּוּדים ָה ֵהם ְולֹא יָ ְרדוּ ְלע ֶֹמק ֶמ ְח ְק ֵרי ַה ָשּׂ ָטן ַכּ ֲא ֶשׁר
ם־הלִּ ִ
ִﬠ ַ
ֹא־א ִשׂים ֲﬠ ֵל ֶיכם
יהם ֲא ֵל ֶיכם ִהנְ נִ י ְמ ַד ֵבּר ִכּי ל ָ
זֶ ה ְלשׁוֹנָ ם ְבּ ִפ ֶ
עֹל ַא ֵחר׃
י־ת ְשׁ ְמרוּן ֵאת ֲא ֶשׁר ִק ַבּ ְל ֶתּם ֲﬠ ֵל ֶיכם ִל ְשׁמֹר ַﬠד
ִ 25בּ ְל ִתּי ִכ ִ
ִכּי ָאבוֹא׃
ד־ה ֵקּץ ֶא ֶתּן־לוֹ ֶמ ְמ ָשׁלָ ה
ת־מ ְצ ַתי ַﬠ ַ
ַ 26ה ְמנַ ֵצּ ַח ַהשּׁ ֵֹמר ֶא ִ
ל־הגּוֹיִם׃
ַﬠ ַ
יוֹצר יְ נַ ְפּ ֵצם ַכּ ֲא ֶשׁר
ְ 27והוּא יְ ר ֵֹﬠם ְבּ ֵשׁ ֶבט ַבּ ְרזֵ ל ְו ִכ ְכ ִלי ֵ
ם־אנִ י׃
ִד ֶבּר ִלי ָא ִבי גַּ ָ
ת־כּוֹכב ַה ָשּׁ ַחר׃
ַ
ְ 28ונָ ַת ִתּי לוֹ ֶא
רוּח ַמגִּ יד
ר־אזְ נַ יִם לוֹ יַ ְק ִשׁיב ֵאת ֲא ֶשׁר ָה ַ
ִ 29מי ֲא ֶשׁ ָ
ַל ְקּ ִהלּוֹת׃
ל־מ ְל ַאַ ה ָקּ ָהל ְבּ ַס ְר ִדּיס ְכּתֹב כֹּה ָא ַמר ַההוּא
ְו ֶא ַ
כוֹכ ִבים
ֲא ֶשׁר־לוֹ ִשׁ ְב ָﬠה רוּחוֹת ָה ֱאל ִֹהים ְו ִשׁ ְב ָﬠה ָ
י־לֵ שׁם ֲא ֶשׁר ַא ָתּה ַחי ְו ִהנְּ ֵ מת׃
ת־מ ֲﬠ ֶשׂיִ כּ ְ
יָ ַד ְﬠ ִתּי ֶא ַ
ת־ה ְשּׁ ֵא ִרית ַהנִּ ְמ ָצ ָאה ַה ְקּר ָֹבה
עוֹרר־נָ א ְו ַחזֵּ ק ֶא ַ
ִ 2ה ְת ֶ
ת־מ ֲﬠ ֶשׂיְ שׁ ֵל ִמים לִ ְפנֵ י ֱאל ָֹהי׃
אתי ֶא ַ
ֹא־מ ָצ ִ
ַל ָמּוֶ ת ִכּי ל ָ
ל־אלֶּ ה
וּשׁמֹר ָכּ ֵ
 3זְ כֹר ֵאפוֹא ַמה־לָּ ַמ ְד ָתּ ַוּמה ָשּׁ ַמ ְﬠ ָתּ ְ
עוֹרר ָאבוֹא ְכגַ נָּ ב ְולֹא
שׁוּבה ֵא ָלי ְו ִאם־לֹא ָתחוּשׁ ְל ִה ְת ֵ
ְו ָ
ֵת ַדע ְבּ ֵאי־זוּ ָשׁ ָﬠה ֲאנִ י ָבא ָﬠלֶ י׃
ם־בּ ַס ְר ִדּיס ֲא ֶשׁר לֹא ִט ְמּאוּ
שׁ־לְ שׁמוֹת ְמ ַﬠ ִטּים גַ ְ
 4יֶ ְ
יהם ֵהם ְיִת ַהלְּ כוּן ִﬠ ִמּי ִבּ ְבגָ ִדים ְל ָבנִ ים ִכּי ָל ֶהם
ת־בּגְ ֵד ֶ
ֶא ִ
יָ ָא ָתה׃
ת־שׁמוֹ ִמ ֵסּ ֶפר
ַ 5ה ְמנַ ֵצּ ַח הוּא יִלְ ַבּשׁ ְל ָבנִ ים ְולֹא ֶא ְמ ֶחה ֶא ְ
אוֹדה ִל ְפנֵ י ָא ִבי ְו ִל ְפנֵ י ַמ ְל ָא ָכיו׃
ת־שׁמוֹ ֶ
ַה ַחיִּ ים ִכּי ֶא ְ
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רוּח ַמגִּ יד
ר־אזְ נַ יִם לוֹ יַ ְק ִשׁיב ֵאת ֲא ֶשׁר ָה ַ
ִ 6מי ֲא ֶשׁ ָ
ַל ְקּ ִהלּוֹת׃
יל ֶד ְל ִפיָּ א ְכּתֹב כֹּה ָא ַמר ַה ָקּדוֹשׁ
ל־מ ְל ַאַ ה ָקּ ָהל ְבּ ִפ ָ
ְ 7ו ֶא ַ
ַהנֶּ ֱא ָמן ֲא ֶשׁר ְבּיָ דוֹ ַמ ְפ ֵתּ ַח ָדּ ִוד ַהפּ ֵֹת ַח ְו ֵאין סֹגֵ ר ְו ַהסֹּגֵ ר
ְו ֵאין פּ ֵֹת ַח׃
תוּח
ת־מ ֲﬠ ֶשׂיִ הנֵּ ה נָ ַת ִתּי ְל ָפנֶ יַ שׁ ַﬠר ָפּ ַ
 8יָ ַד ְﬠ ִתּי ֶא ַ
שׁ־ל כ ַֹח ְמ ַﬠט וַ ִתּ ְשׁמֹר
ֹא־יוּכל ִאישׁ ְל ָסגְ רוֹ ִכּי יֶ ְ
ַ
ֲא ֶשׁר־ל
ת־דּ ָב ִרי ְולֹא ִשׁ ַקּ ְר ָתּ ִבּ ְשׁ ִמי׃
ֶא ְ
ית־ה ְכּנֵ ֶסת ֲא ֶשׁר ַל ָשּׂ ָטן ָהא ְֹמ ִרים
ת־אלֶּ ה ִמ ֵבּ ַ
ִ 9הנְ נִ י נ ֵֹתן ֶא ֵ
הוּדים ֵהם ְו ֵאינָ ם ֵכּן ִכּי ִאם־כֹּזְ ִבים ִהנְ נִ י נ ְֹתנָ ם ְל ָפנֶ י
ִכּי יְ ִ
ל־כּפּוֹת ַרגְ ֶליְ ויָ ְדעוּ ִכּי ֲאנִ י ֲא ַה ְב ִתּי׃
יִשׁ ַתּ ֲחווּ ַﬠ ַ
ִכּי יָ בֹאוּ ְו ְ
ם־אנִ י ֶא ְשׁ ָמ ְר
רוּח ְוגַ ֲ
ת־דּ ָב ִרי ְבּע ֶֹצר ַ
 10יַ ַﬠן ָשׁ ַמ ְר ָתּ ֶא ְ
ת־ישׁ ֵבי ָה ָא ֶרץ׃
ל־תּ ֵבל ֻכּלָּ הּ ְלנַ סּוֹת ֶא ְ
ְבּיוֹם ַמ ָסּה ַה ָבּא ַﬠ ֵ
ן־יִקּח ִאישׁ ִמ ְמּ
ִ 11הנְ נִ י ָבא ְמ ֵה ָרה ְשׁמֹר ֵאת ֲא ֶשׁר ְלֶ פּ ַ
ת־כּ ְת ֶר׃
ֶא ִ
ַ 12ה ְמנַ ֵצּ ַח ֶא ְתּנֶ נּוּ ְל ַﬠמּוּד ְבּ ֵה ַיכל ֱאל ַֹהי ְולֹא־יֶ ְﬠ ַתּק עוֹד
ת־שׁם
ת־שׁם ֱאל ַֹהי ְו ֶא ֵ
חוּצה וְ ָכ ַת ְב ִתּי ָﬠ ָליו ֶא ֵ
ִמ ְמּקוֹמוֹ ַה ָ
רוּשׁ ַליִם ַה ֲח ָד ָשׁה ַהיּ ֶֹר ֶדת ֵמ ֵאת
ִﬠיר ֱאל ָֹהי ֲהלֹא ִהיא יְ ָ
ת־שׁ ִמי ֶה ָח ָדשׁ׃
ן־ה ָשּׁ ַמיִם ְו ֶא ְ
ֱאל ַֹהי ִמ ַ
רוּח ַמגִּ יד
ר־אזְ נַ יִם לוֹ יַ ְק ִשׁיב ֵאת ֲא ֶשׁר ָה ַ
ִ 13מי ֲא ֶשׁ ָ
ַל ְקּ ִהלּוֹת׃
לוּד ְקיָ א ְכּתֹב כֹּה ָא ַמר ָה ָא ֵמן ֵﬠד
ל־מ ְל ַאַ ה ָקּ ָהל ְבּ ְ
ְ 14ו ֶא ַ
יאת ָה ֱאל ִֹהים׃
אשׁית ְבּ ִר ַ
ָה ֱא ֶמת וְ ַה ֶצּ ֶדק ְו ֵר ִ
י־יִתּן
ת־מ ֲﬠ ֶשׂיִ כּי לֹא ַקר ְולֹא ַחם ָא ָתּה ִמ ֵ
 15יָ ַד ְﬠ ִתּי ֶא ַ
אוֹ־חם׃
ָ
יִית ַקר
ְו ָה ָ
יהם לֹא ַחם ְולֹא ַקר ָא ִקיא
ַ 16א יַ ַﬠן ִכּי נ ֶֹטה ַא ָתּה ִמ ְשּׁנֵ ֶ
א ְֹתִ מ ִפּי׃
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ְ 17ו ַא ָתּה ָא ַמ ְר ָתּ ֵהן ֶה ְﬠ ַשׁ ְר ִתּי ְו ַכ ִבּיר ָמ ְצ ָאה יָ ִדי ְולֹא
ֶא ְח ַסר ָדּ ָבר ְולֹא יָ ַד ְﬠ ָתּ ִכּי־נִ ְד ֶכּה ְו ֻא ְמ ָלל ַא ָתּה ָﬠנִ י ִﬠוֵּ ר
ְו ֵﬠרֹם׃
יﬠ ְצִ ל ְקנוֹת ִמיָּ ִדי זָ ָהב ָצרוּף ָבּ ֵאשׁ ְו ֶת ְﬠ ַשׁר ְוּבגָ ִדים
ִ 18א ָ
וּבשׁת ֶﬠ ְרוָ ְת לֹא ִתגָּ ֶלה ְו ֶשׁ ֶמן ַמ ְר ֵפּא
ְל ָבנִ ים ֲא ֶשׁר ִתּ ְל ַבּשׁ ֶ
ִל ְמשׁ ַֹח ֵﬠינֶ יְ ל ַמ ַﬠן ִתּ ְר ֶאה׃
ל־כּן
יחנּוּ וַ ֲאיַ ְסּ ֶרנּוּ ַﬠ ֵ
אוֹכ ֶ
ל־אישׁ ֲא ֶשׁר ֲאנִ י א ֵֹהב ִ
ָ 19כּ ִ
שׁוּבה ֵא ָלי׃
ִה ְת ַא ֶמּץ־נָ א ְו ָ
יִשׁ ַמע ֶאת־קוֹלִ י
ִ 20הנֵּ ה ֲאנִ י ע ֵֹמד ַל ֶפּ ַתח וְ ד ֵֹפק ִאישׁ ִכּי ְ
ת־ה ֶדּ ֶלת ָאבֹא ֶל ֱאכֹל ִﬠמּוֹ ְוהוּא ִﬠ ָמּ ִדי׃
וּפ ַתח ֶא ַ
ָ
ם־אנ ִֹכי
ל־כּ ְס ִאי ַכּ ֲא ֶשׁר גַּ ָ
ַ 21ה ְמנַ ֵצּ ַח ֶא ֶתּן־לוֹ ָל ֶשׁ ֶבת ִﬠ ִמּי ַﬠ ִ
ל־כּ ְסאוֹ׃
ם־א ִבי ַﬠ ִ
נִ ַצּ ְח ִתּי ְויָ ַשׁ ְב ִתּי ִﬠ ָ
רוּח ַמגִּ יד
ר־אזְ נַ יִם לוֹ יַ ְק ִשׁיב ֵאת ֲא ֶשׁר ָה ַ
ִ 22מי ֲא ֶשׁ ָ
ַל ְקּ ִהלּוֹת׃
ַא ַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ָר ִא ִיתי ְו ִהנֵּ ה ַשׁ ַﬠר נִ ְפ ָתּח ַבּ ָשּׁ ָמיִם
שּׁוֹפר ְמ ַד ֵבּר ֵאלַ י
ְו ַהקּוֹל ָה ִראשׁוֹן ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי ַכ ָ
י־כן׃
ֵלאמֹר ֲﬠ ֵלה ֵהנָּ ה ְו ֶה ְר ֵא ִתיֵ את ֲא ֶשׁר ִתּ ְק ֶרינָ ה ַא ֲח ֵר ֵ
רוּח ְכּ ָרגַ ע ְו ִהנֵּ ה ִכ ֵסּא נִ ָצּב ַבּ ָשּׁ ַמיִם ְו ֶא ָחד
 2וַ ָתּנַ ח ָﬠלַ י ָה ַ
ל־ה ִכּ ֵסּא׃
ישׁב ַﬠ ַ
ֵ
יּשׁב ַההוּא ְכּ ַמ ְר ֵאה ֶא ֶבן יָ ְשׁ ֶפה ְכּ ֶא ֶבן א ֶֹדם ְו ֶק ֶשׁת
ְ 3ו ַה ֵ
ָס ִביב ַל ִכּ ֵסּא ְכּ ֵﬠין ָבּ ָר ֶקת׃
ל־ה ִכּ ֵסּא ִמ ָסּ ִביב
ְ 4ו ֶﬠ ְשׂ ִרים ְו ַא ְר ָבּ ָﬠה ִכ ְסאוֹת ע ְֹמ ִדים ֶא ַ
ישׁ ִבים
ל־ה ִכּ ְסאוֹת ָר ִא ִיתי ֶﬠ ְשׂ ִרים ְו ַא ְר ָבּ ָﬠה זְ ֵקנִ ים ְ
ְו ַﬠ ַ
יהם׃
אשׁ ֶ
ְמ ֻל ָבּ ִשׁים ְבּגָ ִדים ְל ָבנִ ים ְו ַﬠ ְטרוֹת זָ ָהב ְבּ ָר ֵ
ִ 5וּמתּוַֹ ה ִכּ ֵסּא י ֵֹצא ָב ָרק ַר ַﬠם ְו ַר ַﬠשׁ ְו ִשׁ ְב ָﬠה ַל ִפּ ִידים
ר־הם ִשׁ ְב ָﬠה רוּחוֹת ָה ֱאל ִֹהים׃
בּ ֲֹﬠ ִרים ִל ְפנֵ י ַה ִכּ ֵסּא ֲא ֶשׁ ֵ
כוֹכית ְכּ ֵﬠין ַה ָקּ ַרח ְוּבתוַֹ ה ִכּ ֵסּא
ְ 6ו ִל ְפנֵ י ַה ִכּ ֵסּא יַ ם זְ ִ
ְו ָס ִביב לוֹ ַא ְר ַבּע ַחיּוֹת ְמ ֵלאוֹת ֵﬠינַ יִם ִמ ָפּנִ ים ֵוּמ ָאחוֹר׃

4
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ְ 7דּמוּת ַה ַחיָּ ה ָה ִראשׁוֹנָ ה ְכּ ַא ְריֵ ה ְו ַה ַחיָּ ה ַה ֵשּׁנִ ית ְכּ ֵﬠגֶ ל
ישׁית ָפּנִ ים לָ הּ ִכּ ְפנֵ י ָא ָדם ְוּדמוּת ַה ַחיָּ ה
ְו ַה ַחיָּ ה ַה ְשּׁ ִל ִ
עוֹפף׃
יﬠית ְכּנֶ ֶשׁר ְמ ֵ
ָה ְר ִב ִ
ְ 8ו ַא ְר ַבּע ַה ַחיּוֹת ֵשׁשׁ ְכּנָ ַפיִם ֵשׁשׁ ְכּנָ ַפיִם ְל ֶא ָחת ְו ֵהן
יוֹמם
ְמ ֵלאוֹת ֵﬠינַ יִם ִמ ָסּ ִביב ִוּמלִּ ְפנִ ים וְ ַה ְשׁ ֵקט ֵאין ָל ֶהן ָ
וָ ַליְ ָלה ִכּי ק ְֹראוֹת ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ יְ הוָֹה ֱאל ֵֹהי ְצ ָבאוֹת
ֲא ֶשׁר הוּא ָהיָ ה הוֶֹה וְ ָﬠ ִתיד ָלבֹא׃
ל־ה ִכּ ֵסּא
יּשׁב ַﬠ ַ
וּל ֵﬠת ַה ַחיּוֹת נ ְֹתנוֹת הוֹד ְו ָה ָדר ְו ֶשׁ ַבח ַל ֵ
ְ 9
עוֹל ִמים׃
ד־עוֹל ֵמי ָ
ְ
ֲא ֶשׁר־הוּא ַחי ַﬠ
יהם
ל־פּנֵ ֶ
ֵ 10כּן ְיִפּלוּ ָה ֶﬠ ְשׂ ִרים ְו ַא ְר ָבּ ָﬠה ַהזְּ ֵקנִ ים ַﬠ ְ
ל־ה ִכּ ֵסּא ֲא ֶשׁר הוּא ַחי
יּשׁב ַﬠ ַ
ִוּמ ְשׁ ַתּ ֲח ִוים לִ ְפנֵ י ַה ֵ
יוֹרידוּ ַא ְר ָצה
יהם יָ נִ יפוּ ִ
רוֹת ֶ
ת־ﬠ ְט ֵ
עוֹל ִמים ְו ֶא ַ
ד־עוֹל ֵמי ָ
ְ
ַﬠ
ִל ְפנֵ י ַה ִכּ ֵסּא לֵ אמֹר׃
ְ 11ל יְ הוָֹה ֱאל ֵֹהינוּ יָ ֲא ָתה ָל ַק ַחת הוֹד ְו ָה ָדר וָ עֹז ִכּי ַא ָתּה
ל־אלֶּ ה ִוּב ְרצוֹנְ  נִ ְהיוּ ְונִ ְב ָראוּ׃
את ָכּ ֵ
ָב ָר ָ

5

ל־ה ִכּ ֵסּא ֵס ֶפר ָכּתוּב ָפּנִ ים
יּשׁב ַﬠ ַ
וָ ֵא ֶרא ְו ִהנֵּ ה ִבּ ִימין ַה ֵ
ְו ָאחוֹר ְו ָחתוּם ְבּ ִשׁ ְב ָﬠה ח ָֹתמוֹת׃
ַ 2וּמ ְל ָאַ א ִדּיר ָר ִא ִיתי ק ֵֹרא ְבקוֹל־גָּ דוֹל ִמי יָ ָדיו ַרב־לוֹ
וּל ַה ִתּיר ֶאת־ח ָֹת ָמיו׃
ת־ה ֵסּ ֶפר ְ
ִל ְפתּ ַֹח ֶא ַ
ְ 3ולֹא־נִ ְמ ָצא ַרב־כּ ַֹח ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָוּב ָא ֶרץ ִוּמ ַתּ ַחת ָל ָא ֶרץ
ֹא־ל ַה ִבּיט ֵא ָליו׃
ת־ה ֵסּ ֶפר ְו ַאף ל ְ
ִל ְפתּ ַֹח ֶא ַ
 4וַ ֲאנִ י ָב ִכ ִיתי ַה ְר ֵבּה ֶב ֶכה ִכּי לֹא־נִ ְמ ָצא ַרב־כּ ַֹח ִל ְפתּ ַֹח
אוֹ־ל ַה ִבּט ֵא ָליו׃
ְ
ת־ה ֵסּ ֶפר ְולִ ְקרֹא בּוֹ
ֶא ַ
ל־תּ ְב ֶכּה ִהנֵּ ה גָ ַבר
ן־הזְּ ֵקנִ ים ַא ִ
ֹאמר ֵא ַלי ֶא ָחד ִמ ַ
 5וַ יּ ֶ
ת־ה ֵסּ ֶפר
הוּדה שׁ ֶֹרשׁ ָדּ ִוד ִל ְפתּ ַֹח ֶא ַ
ָה ַא ְריֵ ה ִמ ֵשּׁ ֶבט יְ ָ
וּל ַה ִתּיר ִשׁ ְב ַﬠת ח ָֹת ָמיו׃
ְ
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 6וָ ֵא ֶרא ְו ִהנֵּ ה ְבּתוַֹ ה ִכּ ֵסּא וְ ַא ְר ַבּע ַה ַחיּוֹת ְוּבתוַֹ הזְּ ֵקנִ ים
בוּח ְולוֹ ֶשׁ ַבע ְק ָרנַ יִם ְו ִשׁ ְב ָﬠה ֵﬠינַ יִם ֲא ֶשׁר
ע ֵֹמד ֶשׂה ְכּמוֹ ָט ַ
ל־ה ָא ֶרץ׃
ִשׁ ְב ָﬠה רוּחוֹת ָה ֱאל ִֹהים ֵה ָמּה ְמשׁ ְֹט ִטים ְבּ ָכ ָ
ל־ה ִכּ ֵסּא׃
יּשׁב ַﬠ ַ
ת־ה ֵסּ ֶפר ִמ ִימין ַה ֵ
 7וַ יָּ בֹא וַ יִּ ַקּח ֶא ַ
יהם ַא ְר ַבּע ַה ַחיּוֹת
ל־פּנֵ ֶ
ת־ה ֵסּ ֶפר וַ יִּ ְפּלוּ ַﬠ ְ
 8וַ יְ ִהי ְבּ ַק ְחתּוֹ ֶא ַ
ְו ֶﬠ ְשׂ ִרים ְו ַא ְר ָבּ ָﬠה ַהזְּ ֵקנִ ים ִל ְפנֵ י ַה ֶשּׂה ְו ִכנּוֹר ְבּיַ ד ִאישׁ ִאישׁ
דוֹשׁים
ֵמ ֶהם ַוּמ ְחתּוֹת זָ ָהב ְמ ֵלאוֹת ְקט ֶֹרת ֲא ֶשׁר ְתּ ִפלּוֹת ַה ְקּ ִ
ֵהנָּ ה׃
ת־ה ֵסּ ֶפר
 9וַ יָּ ִשׁירוּ ִשׁיר ָח ָדשׁ ֵלאמֹר ְל נָ ֲאוָ ה לָ ַק ַחת ֶא ַ
ִל ְפתּ ַֹח ֶאת־ח ָֹת ָמיו ִכּי נִ ְשׁ ַח ְט ָתּ ְוּב ָד ְמָ קנִ ָית ֲﬠ ָד ְתֵ לאל ִֹהים
ל־ﬠם וָ גוֹי׃
ל־שׁ ֶבט ְו ָלשׁוֹן ִוּמ ָכּ ָ
ִמ ָכּ ֵ
וּלכ ֲֹהנִ ים ִל ְפנֵ י ֱאל ֵֹהינוּ ִל ְמלֹ
 10וַ ַתּ ַﬠשׂ א ָֹתם ִל ְמ ָל ִכים ְ
ָבּ ָא ֶרץ׃
ָ 11אז ָר ִא ִיתי ְו ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי קוֹל ַמ ְל ָא ִכים ַר ִבּים ָס ִביב לַ ִכּ ֵסּא
ְו ַל ַחיּוֹת ְו ַלזְּ ֵקנִ ים ִוּמ ְס ָפּ ָרם ִרבֹּאוֹת ְר ָבבוֹת וְ ַא ְל ֵפי ֲא ָל ִפים׃
עשׁר
בוּח ָל ַק ַחת עֹז ְו ֶ
ְ 12ו ֵהם ָﬠנוּ ְבקוֹל ָרם נָ אוָ ה ַל ֶשּׂה ַה ָטּ ַ
בוּרה ְוהוֹד ְו ָה ָדר ְוּב ָר ָכה׃
ְו ָח ְכ ָמה וּגְ ָ
ְ 13ו ָכל־יָ צוּר ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָוּב ָא ֶרץ ִוּמ ַתּ ַחת ָל ָא ֶרץ וַ ֲא ֶשׁר
ל־פּנֵ י ַהיַּ ִמּים ְוכֹל ֲא ֶשׁר ָבּ ֶהם ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי עֹנִ ים לֵ אמֹר
ַﬠ ְ
ל־ה ֶשּׂה ַה ְבּ ָר ָכה ְו ַההוֹד ְו ֶה ָה ָדר
ל־ה ִכּ ֵסּא וְ ֶא ַ
יּשׁב ַﬠ ַ
ל־ה ֵ
ֶא ַ
עוֹל ִמים׃
ד־עוֹל ֵמי ָ
ְ
ְו ַה ֶמּ ְמ ָשׁ ָלה ַﬠ
ְ 14ו ַא ְר ַבּע ַה ַחיּוֹת ָﬠנוּ ָא ֵמן ְו ֶﬠ ְשׂ ִרים ְו ַא ְר ָבּ ָﬠה ַהזְּ ֵקנִ ים
עוֹל ִמים׃
עוֹל ֵמי ָה ָ
יהם וַ יִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ֵחי ְ
ל־פּנֵ ֶ
נָ ְפלוּ ַﬠ ְ
ן־שׁ ְב ָﬠה
ת־ה ֶשּׂה פּ ֵֹת ַח ֶא ָחד ִמ ִ
י־כן ָר ִא ִיתי ֶא ַ
ַא ֲח ֵר ֵ
ן־א ְר ַבּע ַה ַחיּוֹת ְכּקוֹל ַר ַﬠם
ַהח ָֹתמוֹת ְוקוֹל ַא ַחת ִמ ַ
ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי ֵלאמֹר בֹּא ְוּר ֵאה׃
 2וָ ֵא ֶרא ְו ִהנֵּ ה סוּס ָל ָבן ְו ָהר ֵֹכב ָﬠ ָליו לוֹ ֶק ֶשׁת וַ יְ ַﬠ ְטּרוּ־לוֹ
ֲﬠ ָט ָרה וַ יֵּ ֵצא ְכגִ בּוֹר ִמ ְל ָח ָמה ֲא ֶשׁר יָ עֹז ִבּגְ ֻב ָרתוֹ׃
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ת־ה ַחיָּ ה
חוֹתם ַה ֵשּׁנִ י ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי ֶא ַ
ת־ה ָ
ְ 3ו ַכ ֲא ֶשׁר ָפּ ַתח ֶא ַ
ַה ֵשּׁנִ ית א ֶֹמ ֶרת בֹּא ְוּר ֵאה׃
 4וַ יֵּ ֵצא סוּס ַא ֵחר ָאדֹם ְו ָהר ֵֹכב ָﬠ ָליו כּ ַֹח ְבּיָ דוֹ ְל ַה ֲﬠ ִביר
ת־ר ֵﬠהוּ
ן־ה ָא ֶרץ ְל ַב ֲﬠבוּר יַ ַה ְרגוּ ִאישׁ ֶא ֵ
ת־ה ָשּׁלוֹם ִמ ָ
ֶא ַ
ְו ֶח ֶרב גְּ ד ָֹלה נִ ְתּנָ ה ְביָ דוֹ׃
ישׁי ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי ֶאת־קוֹל
חוֹתם ַה ְשּׁ ִל ִ
ת־ה ָ
ְ 5ו ַכ ֲא ֶשׁר ָפּ ַתח ֶא ַ
ישׁית ֵלאמֹר בֹּא ְוּר ֵאה וָ ַא ֵבּט ְו ִהנֵּ ה סוּס ָשׁחֹר
ַה ַחיָּ ה ַה ְשּׁ ִל ִ
ְו ָהר ֵֹכב ָﬠ ָלי מֹאזְ נֵ י ִמ ְשׁ ָקל ְבּיָ דוֹ׃
 6וָ ֶא ְשׁ ַמע קוֹל ִמתּוַֹ א ְר ַבּע ַה ַחיּוֹת ֵלאמֹר ַקב ִח ִטּים
ת־ה ֶשּׁ ֶמן
לשׁה ַק ִבּים ְשׂע ִֹרים ְבּ ֶב ַקע ֶכּ ֶסף וְ ֶא ַ
וּשׁ ָ
ְבּ ֶב ַקע ֶכּ ֶסף ְ
ל־תּ ְשׁ ֵחת׃
ת־היַּ יִן ַא ַ
ְו ֶא ַ
יﬠי ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי קוֹל ַה ַחיָּ ה
חוֹתם ָה ְר ִב ִ
ת־ה ָ
ְ 7ו ַכ ֲא ֶשׁר ָפּ ַתח ֶא ַ
יﬠית ֵלאמֹר בֹּא ְוּר ֵאה׃
ָה ְר ִב ִ
 8וָ ֵא ֶרא ְו ִהנֵּ ה סוּס ְכּ ֵﬠין יֵ ָרקוֹן ְו ָהר ֵֹכב ָﬠ ָליו ָמוֶ ת ְשׁמוֹ
וּשׁאוֹל י ֵֹצאת ַא ֲח ָריו ְוכ ַֹח נִ ַתּן ָל ֶהם ַל ֲהרֹג ֶאת־ר ַֹבע ָה ָא ֶרץ
ְ
ַבּ ֶח ֶרב ָבּ ָר ָﬠב ַבּ ֶדּ ֶבר ְוּב ַחיַּ ת ַה ָשּׂ ֶדה׃
ישׁי וָ ֵא ֶרא ִמ ַתּ ַחת ַל ִמּזְ ֵבּ ַח
חוֹתם ַה ֲח ִמ ִ
ת־ה ָ
ְ 9וּכ ִפ ְתחוֹ ֶא ַ
ל־א ֶשׁר נָ ְתנוּ
ל־דּ ַבר ָה ֱאל ִֹהים ְו ַﬠ ֲ
ֶאת־נַ ְפשׁוֹת ַהנֶּ ֱה ָרגִ ים ַﬠ ְ
דוּתם׃
ת־ﬠ ָ
ֶא ֵ
ד־מ ַתי ֲאדֹנָ י ֵאל ָקדוֹשׁ ֵאל
ְ 10ו ֵהם צ ֲֹﬠ ִקים ְבּקוֹל גָּ דוֹל ַﬠ ָ
ֹא־תקֹּם ָדּ ֵמנוּ ַה ָשּׁפוּ
ֹא־תבֹא ַב ִמּ ְשׁ ָפּט ְול ִ
ד־מ ַתי ל ָ
ֱא ֶמת ַﬠ ָ
יּשׁ ֵבי ָה ָא ֶרץ׃
ִמ ְ
הוֹחיל
יהם ְל ִ
 11וַ יִּ נָּ ֵתן־לָ ֶהם ַמ ֲח ָלצוֹת ְל ָבנוֹת ֵלאמֹר ִכּי ֲﬠ ֵל ֶ
יהם
יהם וַ ֲא ֵח ֶ
יִהיֶ ה ִמ ְס ַפּר ַח ְב ֵר ֶ
עוֹד ְמ ָﬠט ַﬠד ֲא ֶשׁר ָשׁ ֵלם ְ
מוֹהם׃
יִשּׁ ֵפָ דּ ָמם ְכּ ֶ
ֲא ֶשׁר ָ
חוֹתם ַה ִשּׁ ִשּׁי וָ ֵא ֶרא ְו ִהנֵּ ה זְ וָ ָﬠה גְ דֹלָ ה
ת־ה ָ
ְ 12וּכ ִפ ְתחוֹ ֶא ַ
ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ָל ְב ָשׁה ַק ְדרוּת ְכּ ַא ֶדּ ֶרת ֵשׂ ָﬠר ְו ַהיָּ ֵר ַח נֶ ְה ַפְּ ל ָדם׃

602

ִחזָּ יוֹן

6:13—7:7

יה
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִם נָ ְפלוּ ָא ְר ָצה ִכּ ְת ֵאנָ ה ְב ַשׁלֶּ ֶכת ַפּגֶּ ָ
ְ 13ו ְ
רוּח ְס ָﬠ ָרה׃
ִמ ְפּנֵ י ַ
קוֹמם׃
ַ 14ה ָשּׁ ַמיִם ְכּ ֵס ֶפר נָ גֹלּוּ ְו ָה ִרים ְו ִאיֵּ י ַהיָּ ם נֶ ְﬠ ְתּקוּ ִמ ְמּ ָ
יה ְו ָשׂ ֵרי ָה ֲא ָל ִפים ֲﬠ ִשׁ ֵירי ָﬠם ְוגִ בּ ֵֹרי
י־א ֶרץ ְו ָשׂ ֶר ָ
ַ 15וּמ ְל ֵכ ֶ
חוֹרים ִה ְת ַח ְבּאוּ ִב ְמ ָﬠרוֹת ֻכּלָּ ם ֵוּבין
כ ַֹח ֲﬠ ָב ִדים ְוּבנֵ י ִ
ַה ְסּ ָל ִﬠים ֶבּ ָה ִרים׃
ל־ה ְסּ ָל ִﬠים נִ ְפלוּ ָﬠלֵ ינוּ ַכּסּוּ
ל־ה ָה ִרים ְו ֶא ַ
ֹאמרוּ ֶא ֶ
 16וַ יּ ְ
ל־ה ִכּ ֵסּא ִוּמ ְפּנֵ י ֲחרוֹן ַאף ַה ֶשּׂה׃
יּשׁב ַﬠ ַ
א ָֹתנוּ ִמ ְפּנֵ י ַה ֵ
ִ 17כּי יוֹם זַ ְﬠ ָמם ַהגָּ דוֹל ָבּא ִוּמי יַ ֲﬠמֹד׃
ל־א ְר ַבּע
י־כן ָר ִא ִיתי ַא ְר ָבּ ָﬠה ַמ ְל ָא ִכים ע ְֹמ ִדים ַﬠ ַ
ְו ַא ֲח ֵר ֵ
יה ְל ִב ְל ִתּי ְת ִהי
ַכּנְ פוֹת ָה ָא ֶרץ ְות ְֹפ ִשׂים ְבּ ַא ְר ַבּע רוּח ֶֹת ָ
ל־ﬠץ׃
נשׁ ֶבת לֹא ָב ָא ֶרץ ְולֹא ַביָּ ם ְולֹא ְב ָכ ֵ
רוּח ֶ
ַ
חוֹתם
ח־שׁ ֶמשׁ וְ נ ֵֹשׂא ַ
 2וָ ֵא ֶרא ַמ ְל ָאַ א ֵחר ע ֶֹלה ִמ ִמּזְ ַר ֶ
ל־א ְר ָבּ ָﬠה ַה ַמּ ְל ָא ִכים ֲא ֶשׁר
ל־חי וַ יִּ ְק ָרא ְבּקוֹל גָּ דוֹל ֶא ַ
ֵא ָ
ת־היָּ ם׃
ת־ה ָא ֶרץ ְו ֶא ַ
ַה ְפּ ֻק ָדּה ְביָ ָדם ְל ַה ְשׁ ִחית ֶא ָ
ת־ה ֵﬠ ִצים
ת־היָּ ם ְו ֶא ָ
ת־ה ָא ֶרץ ְו ֶא ַ
ל־תּ ְשׁ ִחיתוּ ֶא ָ
ֹאמר ַא ַ
 3וַ יּ ֶ
יהם׃
חוֹת ֶ
ל־מ ְצ ֵ
ת־ﬠ ְב ֵדי ֱאל ֵֹהינוּ ַﬠ ִ
י־ח ַת ְמנוּ ֶא ַ
ַﬠד ִכּ ָ
ת־מ ְס ַפּר ַהנֶּ ְח ָתּ ִמים ְמ ַאת ֶא ֶלף ְו ַא ְר ָבּ ָﬠה
 4וָ ֶא ְשׁ ַמע ֶא ִ
יִשׂ ָר ֵאל
ל־בּנֵ י ְ
ְו ַא ְר ָבּ ִﬠים ָא ֶלף ֲא ֶשׁר נֶ ְח ְתּמוּ ִמ ֶקּ ֶרב ָכּ ְ
יהם׃
ְל ִשׁ ְב ֵט ֶ
הוּדה נֶ ְח ְתּמוּ ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ָא ֶלף לְ ַמ ֵטּה ְבנֵ י
ְ 5ל ַמ ֵטּה ְבנֵ י־יְ ָ
אוּבן נֶ ְח ְתּמוּ ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ָא ֶלף ְל ַמ ֵטּה ְבנֵ י־גָ ד נֶ ְח ְתּמוּ
ְר ֵ
י־א ֶשׁר נֶ ְח ְתּמוּ ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ָא ֶלף׃
ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ָאלֶ ף ְל ַמ ֵטּה ְבנֵ ֲ
ְ 6ל ַמ ֵטּה ְבנֵ י־נַ ְפ ָתּ ִלי נֶ ְח ְתּמוּ ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ָא ֶלף ְל ַמ ֵטּה
י־מנַ ֶשּׁה נֶ ְח ְתּמוּ ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ָא ֶלף׃
ְבנֵ ְ
י־שׁ ְמעוֹן נֶ ְח ְתּמוּ ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ָאלֶ ף ְל ַמ ֵטּה
ְ 7ל ַמ ֵטּה ְבנֵ ִ
שכר
י־יִשּׂ ָ
י־ל ִוי נֶ ְח ְתּמוּ ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ָא ֶלף ְל ַמ ֵטּה ְבנֵ ָ
ְבנֵ ֵ
נֶ ְח ְתּמוּ ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ָא ֶלף׃

7
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ְ 8ל ַמ ֵטּה ְבנֵ י־זְ ֻבלוּן נֶ ְח ְתּמוּ ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ָא ֶלף ְל ַמ ֵטּה
י־בנְ יָ ִמין
י־יוֹסף נֶ ְח ְתּמוּ ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ָא ֶלף ְל ַמ ֵטּה ְבנֵ ִ
ֵ
ְבנֵ
נֶ ְח ְתּמוּ ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ָא ֶלף׃
ֹא־יוּכל
ַ
י־כן ָר ִא ִיתי ְו ִהנֵּ ה ָהמוֹן ָרב ְמאֹד ֲא ֶשׁר ל
ַ 9א ֲח ֵר ֵ
ל־הגּוֹיִם ְו ַה ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת וְ ָה ַﬠ ִמּים
ִאישׁ ִל ְספֹּר ִמ ֶקּ ֶרב ָכּ ַ
ְו ַהלְּ שֹׁנוֹת ָבּאוּ וַ יַּ ַﬠ ְמדוּ ִל ְפנֵ י ַה ִכּ ֵסּא ְולִ ְפנֵ י ַה ֶשּׂה ְמ ֻל ָבּ ִשׁים
יהם׃
ְשׂ ָמלוֹת לְ ָבנוֹת ְו ַכפּוֹת ְתּ ָמ ִרים ִבּ ֵיד ֶ
יּשׁב
שׁוּﬠה ֵלאל ֵֹהינוּ ַה ֵ
ֹאמרוּ ַהיְ ָ
 10וַ יִּ ְק ְראוּ ְבקוֹל־גָּ דוֹל וַ יּ ְ
ל־ה ִכּ ֵסּא ְו ַל ֶשּׂה׃
ַﬠ ַ
ל־ה ַמּ ְל ָא ִכים ַהנִּ ָצּ ִבים ָס ִביב ַל ִכּ ֵסּא ְו ָס ִביב ַלזְּ ֵקנִ ים
ְ 11ו ָכ ַ
יהם ִל ְפנֵ י ַה ִכּ ֵסּא וַ יִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ
ל־פּנֵ ֶ
וּל ַא ְר ַבּע ַה ַחיּוֹת נָ ְפלוּ ַﬠ ְ
ְ
ֵלאל ִֹהים׃
תּוֹדה
ֹאמרוּ ָא ֵמן ַה ְבּ ָר ָכה ְו ַה ִתּ ְפ ֶא ֶרת ְו ַה ִבּינָ ה ְו ַה ָ
 12וַ יּ ְ
עוֹל ִמים
ד־עוֹל ֵמי ָ
ְ
בוּרה ְו ַהנֶּ ַצח לֵ אל ֵֹהינוּ ַﬠ
ְו ַהגְּ ֻדלָּ ה ְו ַהגְּ ָ
ָא ֵמן׃
ֹאמר ֵא ָלי ִמי ֵאלֶּ ה ֵהם
ן־הזְּ ֵקנִ ים וַ יּ ֶ
 13וַ יַּ ַﬠן ֶא ָחד ִמ ַ
ַה ְמ ֻל ָבּ ִשׁים ְשׂ ָמלוֹת ְל ָבנוֹת ֵוּמ ַאיִן ָבּאוּ׃
ֹאמר ֵא ַלי ֵאלֶּ ה ֵהם
 14וָ א ַֹמר ֵא ָליו ֲאדֹנִ י ַא ָתּה יָ ָד ְﬠ ָתּ וַ יּ ֶ
ַה ָבּ ִאים ֵמרֹב ָצ ָרה ֲא ֶשׁר ִכּ ְבּסוּ ִשׂ ְמל ָֹתם ְבּ ַדם ַה ֶשּׂה ַﬠד
ֲא ֶשׁר ִה ְל ִבּינוּ׃
ל־כּן ֵהם ע ְֹמ ִדים לִ ְפנֵ י ִכ ֵסּא ָה ֱאל ִֹהים ְוּמ ָשׁ ְר ִתים
ְ 15ו ַﬠ ֵ
יהם׃
ל־ה ִכּ ֵסּא יָ גֵ ן ֲﬠ ֵל ֶ
יוֹמם וָ ָליְ לָ ה ְו ַהיּ ֵֹשׁב ַﬠ ַ
ְל ָפנָ יו ְבּ ֵה ָיכלוֹ ָ
 16לֹא ְיִר ָﬠבוּ ְולֹא ְיִצ ְמאוּ עוֹד ְולֹא־יַ ֵכּם ָשׁ ָרב וָ ָשׁ ֶמשׁ׃
ִ 17כּי ַה ֶשּׂה ֲא ֶשׁר ְבּתוַֹ ה ִכּ ֵסּא הוּא ְיִר ֶﬠה א ָֹתם
ל־דּ ְמ ָﬠה
בּוּﬠי ַמיִם ַחיִּ ים יְ נַ ֲה ֵלם ָוּמ ָחה ֱאל ִֹהים ָכּ ִ
ל־מ ֵ
ְו ַﬠ ַ
יהם׃
ֵמ ֵﬠינֵ ֶ

8:1—8:12
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יﬠי וַ ְתּ ִהי ְד ָמ ָמה ַב ָשּׁ ַמיִם
חוֹתם ַה ְשּׁ ִב ִ
ת־ה ָ
ַא ַחר ָפּ ַתח ֶא ַ
ַכּ ֲח ִצי ָשׁ ָﬠה׃
שׁוֹפרוֹת נְ תוּנִ ים ְל ִשׁ ְב ַﬠת ַה ַמּ ְל ָא ִכים
ָ
 2וָ ֵא ֶרא ִשׁ ְב ָﬠה
ָהע ְֹמ ִדים ִל ְפנֵ י ָה ֱאל ִֹהים׃
 3וַ יָּ בֹא ַמ ְל ָאַ א ֵחר וַ יַּ ֲﬠמֹד ֵא ֶצל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ְוּביָ דוֹ ִמ ְק ֶט ֶרת
ם־תּ ִפלּוֹת
זָ ָהב וַ יִּ ְתנוּ לוֹ ֲﬠ ֶת ֶרת ְקט ֶֹרת ְל ַה ְק ִטיר ִﬠ ְ
ל־מזְ ַבּח ַהזָּ ָהב ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵ י ַה ִכּ ֵסּא׃
דוֹשׁים ַﬠ ִ
ל־ה ְקּ ִ
ָכּ ַ
דוֹשׁים ִמיַּ ד
ם־תּ ִפלּוֹת ַה ְקּ ִ
 4וַ יַּ ַﬠל ֲﬠ ַתר ֲﬠנַ ן ַה ְקּט ֶֹרת ִﬠ ְ
ַה ַמּ ְל ָאִ ל ְפנֵ י ָה ֱאל ִֹהים׃
ל־ה ִמּזְ ֵבּ ַח
ת־ה ִמּ ְק ֶט ֶרת וַ יְ ַמ ְל ֶא ָה ֵאשׁ ֵמ ַﬠ ַ
 5וַ יִּ ַקּח ַה ַמּ ְל ָאֶ א ַ
י־ה ָא ֶרץ וַ יְ ִהי קוֹל וָ ַר ַﬠם ָוּב ָרק וָ ָר ַﬠשׁ׃
וַ יִּ צֹּק ֲﬠ ֵל ָ
יהם ָﬠ ְמדוּ נְ כֹנִ ים
שׁוֹפר ֵֹת ֶ
ם־שׁ ְב ַﬠת ְ
ְ 6ו ִשׁ ְב ַﬠת ַה ַמּלְ ָא ִכים ִﬠ ִ
ִל ְתק ַֹﬠ׃
לוּלים
י־ב ָרד ְו ֵאשׁ וָ ָדם ְבּ ִ
 7וַ יִּ ְת ַקע ַה ַמּ ְל ָאָ ה ִראשׁוֹן וַ יְ ִה ָ
ישׁית
וּשׁ ִל ִ
ישׁית ָה ָא ֶרץ ְ
יַ ְח ָדּו שׁ ְֹט ִפים ָא ְר ָצה וַ ִתּ ָשּׂ ֵרף ְשׁ ִל ִ
ָה ֵﬠ ִצים ְו ָכל־יֶ ֶרק ֵﬠ ֶשׂב נִ ְשׂ ָרף׃
 8וַ יִּ ְת ַקע ַה ַמּ ְל ָאַ ה ֵשּׁנִ י ְוּכמוֹ ַהר גָּ דוֹל בּ ֵֹﬠר ָבּ ֵאשׁ נָ ַפל
ישׁית ַהיָּ ם נֶ ְה ְפּ ָכה ְל ָדם׃
וּשׁ ִל ִ
ֶאל־תּוַֹ היָּ ם ְ
ת־רוּח ַחיִּ ים ְבּ ַא ָפּיו ֲא ֶשׁר
ַ
ל־בּ ָשׂר ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַמ
 9וַ יִּגְ וַ ע ָכּ ָ
ישׁית ֵמ ֶהן נֶ ֱה ָרסוּ׃
ישׁית ַהיָּ ם ְו ָה ֳאנִ יּוֹת ְשׁ ִל ִ
ַבּ ְשּׁ ִל ִ
כּוֹכב גָּ דוֹל ְכּלַ ִפּיד בּ ֵֹﬠר
ישׁי וַ יִּ פֹּל ָ
 10וַ יִּ ְת ַקע ַה ַמּ ְל ָאַ ה ְשּׁ ִל ִ
ן־מ ְﬠיְ נוֹת
ן־הנְּ ָהרוֹת ִוּמ ַ
ישׁית ִמ ַ
ל־ה ְשּׁ ִל ִ
ן־ה ָשּׁ ָמיִם וַ יִּ פֹּל ַﬠ ַ
ִמ ַ
ַה ַמּיִם׃
ן־ה ַמּיִם ָהיְ ָתה
ישׁית ִמ ַ
וּשׁלִ ִ
כּוֹכב נִ ְק ָרא ְשׁמוֹ ַל ֲﬠנָ ה ְ
ְ 11ו ַה ָ
ן־ה ַמּיִם ִכּי ָמ ִרים ֵהם׃
ְל ַל ֲﬠנָ ה וְ ַר ִבּים ִמ ְבּנֵ י ָא ָדם ֵמתוּ ִמ ַ
ן־ה ֶשּׁ ֶמשׁ
ישׁית ִמ ַ
יﬠי ְו ִהנֵּ ה ְשׁ ִל ִ
 12וַ יִּ ְת ַקע ַה ַמּ ְל ָאָ ה ְר ִב ִ
כּוֹכ ִבים ַﬠד
ן־ה ָ
ישׁית ִמ ַ
וּשׁ ִל ִ
ן־היָּ ֵר ַח ְ
ישׁית ִמ ַ
וּשׁ ִל ִ
ֻה ְכּ ָתה ְ
ישׁיתוֹ ְו ֵכן
יהּ אוֹרוֹ ְשׁ ִל ִ
ישׁ ָיתם ְו ַהיּוֹם לֹא ִהגִּ ַ
י־ח ְשׁ ָכה ְשׁ ִל ִ
ִכּ ָ
ַהלָּ יְ ָלה׃
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עוֹפף ַבּ ֲח ִצי ַה ָשּׁ ַמיִם ק ֵֹרא ְבּקוֹל
 13וָ ֵא ָרא וָ ֶא ְשׁ ַמע ַמ ְל ָאְ מ ֵ
שּׁוֹפר ֲא ֶשׁר
ישׁ ֵבי ָה ָא ֶרץ ִמ ְפּנֵ י קֹלוֹת ַה ָ
גָּ דוֹל אוֹי אוֹי אוֹי ְל ְ
לשׁת ַה ַמּ ְל ָא ִכים נְ כֹנִ ים ִל ְתק ַֹﬠ׃
יֶ ֶתר ְשׁ ֶ

9

ן־ה ָשּׁ ַמיִם
כוֹכב נ ֵֹפל ִמ ַ
ישׁי וָ ֵא ֶרא ָ
וַ יִּ ְת ַקע ַה ַמּ ְל ָאַ ה ֲח ִמ ִ
ַא ְר ָצה וַ יִּ נָּ ֶתן־לוֹ ַמ ְפ ֵתּ ַח ִל ְב ֵאר ַה ְתּהוֹם׃
ן־ה ְבּ ֵאר ְכּ ִקיטֹר
ת־בּ ֵאר ַה ְתּהוֹם וַ יַּ ַﬠל ִקיטֹר ִמ ַ
 2וַ יִּ ְפ ַתּח ֶא ְ
וּפנֵ י ַה ָשּׁ ַמיִם ִמ ִקּיטֹר
ב־מאֹד וַ ֶתּ ְח ַשַׁ ה ֶשּׁ ֶמשׁ ְ
ַה ִכּ ְב ָשׁן ַר ְ
ַה ְבּ ֵאר׃
ל־ה ָא ֶרץ ְוכ ַֹח נִ ַתּן ָל ֶהם
ִ 3וּמתּוַֹ ה ִקּיטֹר יָ ָצא ַא ְר ֶבּה ַﬠ ָ
ְכּכ ַֹח ָה ַﬠ ְק ַר ִבּים ָבּ ָא ֶרץ׃
ת־היָּ ָרק
ת־ﬠ ֶשׂב ָה ָא ֶרץ ְולֹא ֶא ַ
ְ 4ו ֵהם ֻצוּוּ ְל ִב ְל ִתּי ַשׁ ֵחת ֶא ֵ
ת־ה ֲאנָ ִשׁים ְל ַב ָדּם ֲא ֶשׁר
ם־א ָ
ת־ﬠץ ַה ָשּׂ ֶדה ִכּי ִא ֶ
ְולֹא ֶא ֵ
ל־ה ֵמּ ַצח׃
חוֹתם ֱאל ִֹהים ַﬠ ַ
ין־ל ֶהם ַ
ֵא ָ
ם־רק ְל ַﬠנּ ָֹתם ֲח ִמ ָשּׁה
ְ 5ולֹא נִ ַתּן ָל ֶהם ַל ֲה ִמ ָיתם ִכּי ִא ַ
ֳח ָד ִשׁים ְבּ ַמ ְכאוֹב ָק ֶשׁה ְכּ ַמ ְכאוֹב ָא ָדם ֲא ֶשׁר ָה ַﬠ ְק ָרב יַ ֶכּנּוּ׃
ת־ה ָמּוֶ ת ְולֹא ְיִמ ָצ ֻאהוּ
י־ה ָא ָדם ֶא ַ
ַ 6בּיָּ ִמים ָה ֵהם יְ ַב ְקשׁוּ ְבנֵ ָ
יִשׁ ֲאלוּ ֶאת־נַ ְפ ָשׁם ָלמוּת ְו ַה ָמּוֶ ת ְיִב ַרח ֵמ ֶהם׃
ְ
רוּכים ְל ִמ ְל ָח ָמה
סוּסים ֲﬠ ִ
ִ
ַ 7וּמ ְר ֵאה ָה ַא ְר ֶבּה ְכּ ַמ ְר ֵאה
יהם׃
יהם ְכּ ַﬠ ְטרוֹת זָ ָהב ְו ִכ ְפנֵ י ֲאנָ ִשׁים ְפּנֵ ֶ
אשׁ ֶ
ל־ר ֵ
ְו ַﬠ ָ
יהם ִשׁנֵּ י ֲא ָריוֹת׃
ְ 8ו ֵשׂ ָﬠר ָל ֶהם ִכּ ְשׂ ַﬠר נָ ִשׁים ְו ִשׁנֵּ ֶ
יהם ְכּקוֹל
יהם ִשׁ ְריֹנִ ים ְכּ ִשׁ ְריֹנֵ י ַב ְרזֶ ל ְוקוֹל ַכּנְ ֵפ ֶ
 9וַ ֲﬠ ֵל ֶ
סוּסים ֲא ֶשׁר יְ ֻרצוּן ַל ְקּ ָרב׃
ַמ ְר ְכּבוֹת ֲהמוֹן ִ
בוֹתם ָדּ ְרבֹנוֹת ֲא ֶשׁר
 10וּזְ נָ בוֹת ָל ֶהם ְכּמוֹ ַﬠ ְק ַר ִבּים ְוּבזַ נְ ָ
ת־בּנֵ י ָא ָדם ֲח ִמ ָשּׁה ֳח ָד ִשׁים׃
אוֹנָ ם ָבּם ְל ַﬠנּוֹת ֶא ְ
יהם ֶמלֶ  הוּא ַמ ְל ַאַ ה ְתּהוֹם ֲא ֶשׁר ְשׁמוֹ ִבּ ְשׂ ַפת
 11וַ ֲﬠ ֵל ֶ
פּוֹליוֹן׃
יִק ְראוּ־לוֹ ַא ְ
ֵﬠ ֶבר ֲא ַבדּוֹן ְו ַהיְּ וָ נִ ים ְ
ישׁי ִהנָּ ם ָבּ ִאים׃
 12נְ ִהי ֶא ָחד ָח ַלף ָה ַל־לוֹ וּנְ ִהי ֵשׁנִ י ְשׁ ִל ִ
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 13וַ יִּ ְת ַקע ַה ַמּלְ ָאַ ה ִשּׁ ִשּׁי וָ ֶא ְשׁ ַמע קוֹל ק ֵֹרא ִמ ֵבּין ַק ְרנוֹת
ִמזְ ַבּח ַהזָּ ָהב ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵ י ֱאל ִֹהים׃
שּׁוֹפר ְבּיָ דוֹ לֵ אמֹר ַה ֵתּר
ל־ה ַמּ ְל ָאַ ה ִשּׁ ִשּׁי ֲא ֶשׁר ַה ָ
ֶ 14א ַ
ל־הנָּ ָהר ַהגָּ דוֹל
סוּרים ַﬠ ַ
ת־א ְר ָבּ ָﬠה ַה ַמּ ְל ָא ִכים ָה ֲא ִ
ֶא ַ
ר־פּ ָרת׃
נְ ַה ְ
רוּכים ָהיוּ ַל ָשּׁ ָﬠה
ְ 15ו ַא ְר ָבּ ָﬠה ַה ַמּ ְל ָא ִכים ֻה ָתּרוּ ֲא ֶשׁר ֲﬠ ִ
ן־בּנֵ י
ישׁית ִמ ְ
ת־ה ְשּׁ ִל ִ
ְו ַליּוֹם ְולַ ח ֶֹדשׁ ְו ַל ָשּׁנָ ה ְל ָה ִמית ֶא ַ
ָה ָא ָדם׃
ִ 16וּמ ְס ַפּר ִצ ְבאוֹת ַה ָפּ ָר ִשׁים ָﬠ ָלה ִל ְשׁ ֵתּי ִרבֹּאוֹת ְר ָבבוֹת
י־כן ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי ִמ ְס ָפּ ָרם׃
ִכּ ֵ
יהם ֲא ֶשׁר
סּוּסים ְו ֶאת־ר ְֹכ ֵב ֶ
ת־ה ִ
ְ 17ו ֵכן ָר ִא ִיתי ֶב ָחזוֹן ֶא ַ
סּוּסים
אשׁי ַה ִ
יהם ְכּ ַמ ְר ֵאה ֵאשׁ ְתּ ֵכ ֶלת ְוגָ ְפ ִרית ְו ָר ֵ
ִשׁ ְריֹנֵ ֶ
יהם ָﬠ ְל ָתה ֵאשׁ ָﬠ ָשׁן ְוגָ ְפ ִרית׃
אשׁי ֲא ָריוֹת ִוּמ ִפּ ֶ
ְכּ ָר ֵ
ָ 18בּ ָשׁלשׁ ַמגֵּ פוֹת ֵאלֶּ ה ָבּ ֵאשׁ ֶבּ ָﬠ ָשׁן ַוּבגָּ ְפ ִרית ָהעֹלוֹת
ן־בּנֵ י ָה ָא ָדם׃
ישׁי ִמ ְ
יהם ֻה ָכּה ֵח ֶלק ְשׁלִ ִ
ִמ ִפּ ֶ
בוֹתם
בוֹתם ִכּי זַ נְ ָ
יהם ְוּבזַ נְ ָ
מוֹ־פ ֶ
סּוּסים ְבּ ִ
ִ 19כּי־כ ַֹח ַה ִ
אשׁים ָל ֶהם ֲא ֶשׁר ָבּם ֵהם ְמ ַח ְבּ ִלים׃
ִכּנְ ָח ִשׁים ֵהם ְו ָר ִ
וּשׁ ָאר ְבּנֵ י ָה ָא ָדם ֲא ֶשׁר לֹא ֵמתוּ ַבּ ַמּגֵּ פוֹת ָה ֵאלֶּ ה
ְ 20
יהם ֵמ ִה ְשׁ ַתּ ֲחת עוֹד ַל ֵשּׁ ִדים ְו ַל ֲﬠ ַצ ֵבּי
ֹא־שׁבוּ ִמ ַמּ ֲﬠ ֵשׂי יְ ֵד ֶ
ל ָ
ֹא־יִשׁ ְמעוּן
ֹא־יִראוּן ְול ְ
חשׁת ְו ֶא ֶבן וָ ֵﬠץ ֲא ֶשׁר ל ְ
זָ ָהב וָ ֶכ ֶסף וּנְ ֶ
ְולֹא יְ ַהלֵּ כוּן׃
ֹא־שׁבוּ ֵמ ֶר ַצח ִוּמ ְכּ ָשׁ ִפים ִוּמזְּ נוּת ִוּמגְּ נֵ ָבה ֲא ֶשׁר
ְ 21וגַ ם ל ָ
יהם׃
ִבּ ֵיד ֶ
ן־ה ָשּׁ ָמיִם ע ֶֹטה
וָ ֵא ֶרא ַמ ְל ָאַ א ֵחר ַא ִדּיר י ֵֹרד ִמ ַ
ָﬠנָ ן ַכּ ַשּׂ ְל ָמה ְו ֶק ֶשׁת ַﬠל־רֹאשׁוֹ ָפּנָ יו ְכּ ֵﬠין ַה ֶשּׁ ֶמשׁ
מּוּדי ֵאשׁ׃
ְו ַרגְ ָליו ְכּ ַﬠ ֵ
ל־היָּ ם
ת־רגְ לוֹ ַהיְ ָמנִ ית ַﬠ ַ
תוּח וַ יַּ ֵצּג ֶא ַ
ְ 2וּביָ דוֹ ֵס ֶפר ָקטֹן ָפּ ַ
ל־ה ָא ֶרץ׃
אלית ַﬠ ָ
ת־ה ְשּׂ ָמ ִ
ְו ֶא ַ

10
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ְ 3ו ַכ ֲא ִרי שׁ ֵֹאג ָק ָרא ְבּקוֹל גָּ דוֹל ְוּב ָק ְראוֹ ִה ְשׁ ִמיעוּ ִשׁ ְב ַﬠת
ָה ְר ָﬠ ִמים קוֹל ְדּ ָב ִרים׃
הוֹא ְל ִתּי
יהם ַ
ְ 4ו ַכ ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִמיעוּ ִשׁ ְב ַﬠת ָה ְר ָﬠ ִמים קוֹל ִדּ ְב ֵר ֶ
ן־ה ָשּׁ ַמיִם ֵלאמֹר ֵא ַלי ֲחתוֹם
ִל ְכתֹּב וָ ֶא ְשׁ ַמע קוֹל ִמ ַ
ל־תּ ְכתֹּב
ת־ה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִמיעוּ ִשׁ ְב ַﬠת ָה ְר ָﬠ ִמים ְו ַא ִ
ֶא ַ
א ָֹתם׃
ל־ה ָא ֶרץ ֵה ִרים
ל־היָּ ם ְו ַﬠ ָ
ְ 5ו ַה ַמּ ְל ָאֲ א ֶשׁר ָר ִא ִיתי ע ֵֹמד ַﬠ ַ
ל־ה ָשּׁ ָמיִם׃
ֶאת־יְ ִמינוֹ ֶא ַ
ת־ה ָשּׁ ַמיִם ְו ֵאת
עוֹלם ֲא ֶשׁר ָבּ ָרא ֶא ַ
 6וַ יִּ ָשּׁ ַבע ְבּ ֵחי ָה ָ
ת־א ֶשׁר ְבּתוֹכוֹ
ת־היָּ ם ְו ֶא ֲ
לוֹאהּ ְו ֶא ַ
ת־ה ָא ֶרץ ְוּמ ָ
ר־בּם ְו ֶא ָ
ֲא ֶשׁ ָ
ם־תּ ָמ ֵשׁ עוֹד ָה ֵﬠת׃
ִא ִ
יוֹאל
יﬠי ֵיִתּן קוֹלוֹ ְו ֵ
ַ 7רק ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם ֲא ֶשׁר ַה ַמּ ְל ָאַ ה ְשּׁ ִב ִ
יאים׃
ת־ﬠ ָב ָדיו ַהנְּ ִב ִ
קוֹﬠ יִתֹּם סוֹד ֱאל ַֹהּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִבּ ַשּׂר ֶא ֲ
ִל ְת ַ
ן־ה ָשּׁ ַמיִם ִדּ ֶבּר ֵא ַלי ֵשׁנִ ית לֵ אמֹר
ְ 8ו ַהקּוֹל ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי ִמ ַ
ל־היָּ ם
ד־ה ַמּ ְל ָאָ הע ֵֹמד ַﬠ ַ
תוּח ִמיַּ ַ
ת־ה ֵסּ ֶפר ַה ָפּ ַ
ֵלַ קח ֶא ַ
ל־ה ָא ֶרץ׃
ְו ַﬠ ָ
ת־ה ֵסּ ֶפר ַה ָקּטֹן
ל־ה ַמּ ְל ָא וָ א ַֹמר ֵא ָליו ְתּנָ ה־לִּ י ֶא ַ
 9וָ ֵא ֵלֶ א ַ
ֹאמר ֵא ֵלי ַקח ְל וֶ ֱאכֹל אֹתוֹ ְוהוּא יֵ ַמר ְל ִב ְטנְ ְ וּב ִפי
וַ יּ ֶ
יִהיֶ ה ִכּ ְד ַבשׁ ְל ָמתוֹק׃
ְ
ד־ה ַמּ ְל ָא וָ א ַֹכל אֹתוֹ וַ יְ ִהי
ת־ה ֵסּ ֶפר ַה ָקּטֹן ִמיַּ ַ
 10וָ ֶא ַקּח ֶא ַ
ְב ִפי ִכּ ְד ַבשׁ ְל ָמתוֹק ַאֵ ה ַמר ְל ִב ְטנִ י ַא ֲח ֵרי ָא ְכלִ י אֹתוֹ׃
ל־ר ִבּים ַﬠ ִמּים
תוֹסיף עוֹד ְל ִהנָּ ֵבא ַﬠ ַ
ֹאמרוּ ֵא ָלי ֲהלֹא ִ
 11וַ יּ ְ
וּלשֹׁנוֹת ְוּמ ָל ִכים׃
ְוגוֹיִם ְ
דּוֹמה ִל ְקנֵ ה ַה ִמּ ָדּה וַ יַּ ֲﬠמֹד ַה ַמּ ְל ָא
ן־לי ָקנֶ ה ֶ
וַ יִּ נָּ ֶת ִ
ת־ה ִמּזְ ֵבּ ַח
ת־ה ָיכל ָה ֱאל ִֹהים ְו ֶא ַ
ֹאמר קוּם וּמֹד ֶא ֵ
וַ יּ ֶ
ת־מקוֹם ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ֲח ִוים ָשׁם׃
ְו ֶא ְ
ת־ח ַצר ַה ֵה ָיכל ַה ִחיצוֹן וְ לֹא ָתמֹד אֹתוֹ ִכּי־נִ ַתּן
ְ 2ונָ ַת ְשׁ ָתּ ֶא ֲ
וּשׁנַ יִם ח ֶֹדשׁ׃
ת־ﬠיר ַהקּ ֶֹדשׁ ַא ְר ָבּ ִﬠים ְ
ִבּ ֵידי ַהגּוֹיִם ְו ָר ְמסוּ ֶא ִ
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אתיִם ְו ִשׁ ִשּׁים
ְ 3ונָ ַת ִתּי ִל ְשׁנֵ י ֵﬠ ָדי ְונִ ְבּאוּ יָ ִמים ֶא ֶלף ָמ ַ
ִבּ ְלבוּשׁ ָשׂק׃
ל־אל ֵֹהי
וּשׁ ֵתּי ַה ְמּנֹרוֹת ָהע ְֹמ ִדים ַﬠ ֱ
ֵ 4אלֶּ ה ֵהם ְשׁנֵ י ַהזֵּ ִיתים ְ
ָה ָא ֶרץ׃
ֹאכל
יהם ְות ַ
ְ 5ו ִכי־יְ ַב ֵקּשׁ ִאישׁ ִלנְ גּ ַֹﬠ ָבּם ֵתּ ֵצא ֵאשׁ ִמ ִפּ ֶ
ל־ה ְמ ַב ֵקּשׁ ִלנְ גּ ַֹﬠ ָבּם ְל ָר ָﬠה׃
יהם מוֹת יָ מוּת ָכּ ַ
ֶאת־אֹיְ ֵב ֶ
ת־ה ָשּׁ ַמיִם ְל ִב ְל ִתּי ֱהיוֹת ָמ ָטר
שׁ־ל ֵאל יָ ָדם ַל ֲﬠצֹר ֶא ַ
ְ 6ו ֵהם יֶ ְ
ת־ה ַמּיִם ְל ָדם
בוּא ָתם ְויֶ שׁ ְל ֵאל יָ ָדם ַל ֲהפֶֹ א ַ
ָכּל־יְ ֵמי נְ ָ
ל־מ ָכּה ְכּ ֵדי ֶח ְפ ָצם׃
ת־ה ָא ֶרץ ְבּ ָכ ַ
וּל ַהכּוֹת ֶא ָ
ְ
ן־ה ְתּהוֹם
ם־בּם ַה ַחיָּ ה ָהע ָֹלה ִמ ַ
דוּתם ִתּלָּ ֶח ָ
ְ 7וּכ ַכלּוֹת ֵﬠ ָ
יהם ְו ַת ֲהרֹג א ָֹתם׃
ִתּגְ ַבּר ֲﬠ ֵל ֶ
יהם ְיִפּלוּ ִבּ ְרחוֹב ָה ִﬠיר ַהגְּ ד ָֹלה ַהנִּ ְק ֵראת ִבּ ְשׂ ַפת
וּפגְ ֵר ֶ
ִ 8
יהם׃
ם־אדֹנֵ ֶ
ָמ ָשׁל ְסדוֹם ִוּמ ְצ ָריִם ֲא ֶשׁר ָשׁם־נִ ְצ ַלב גַּ ֲ
ן־ה ַﬠ ִמּים ְו ַה ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת ְו ַהלְּ שֹׁנוֹת ְו ַהגּוֹיִם ְיִראוּ
ְ 9ו ַר ִבּים ִמ ָ
לשׁת יָ ִמים וָ ֵח ִצי ְולֹא ְיִתּנוּ ִל ְקבֹּר
יהם ְשׁ ֶ
ת־פּגְ ֵר ֶ
ֶא ִ
ת־ה ֲח ָל ִלים ִבּ ְמקוֹם ָק ֶבר׃
ֶא ַ
יִשׁ ְלחוּ ָמנוֹת ִאישׁ
יהם ְו ְ
ישׁ ֵבי ָה ָא ֶרץ יָ ִשׂישׂוּ יָגִ ילוּ ֲﬠ ֵל ֶ
ְ 10ו ְ
ת־ישׁ ֵבי
יאים ָה ֵאלֶּ ה ֶא ְ
ְל ֵר ֵﬠהוּ ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ָﬠ ְכרוּ ְשׁנֵ י ַהנְּ ִב ִ
ָה ָא ֶרץ׃
רוּח ַחיִּ ים
ַ
לשׁת יָ ִמים וָ ֵח ִצי ָבּא ָב ֶהם
ִ 11וּב ְמלֹאת ְשׁ ֶ
יהם ְו ִח ַתּת ֱאל ִֹהים נָ ְפלָ ה
ל־רגְ ֵל ֶ
ֵמ ֵאת ָה ֱאל ִֹהים וַ יַּ ַﬠ ְמדוּ ַﬠ ַ
יהם׃
ל־כּל־ר ֵֹא ֶ
ַﬠ ָ
ן־ה ָשּׁ ַמיִם לֵ אמֹר
יהם ִמ ַ
 12וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ קוֹל גָּ דוֹל ק ֵֹרא ֲא ֵל ֶ
יהם רֹאוֹת׃
ֲﬠלוּ ֵהנָּ ה וַ יַּ ֲﬠלוּ ֶב ָﬠנָ ן ַה ָשּׁ ַמיִם ְו ֵﬠינֵ י אֹיְ ֵב ֶ
 13וַ יְ ִהי ַר ַﬠשׁ גָּ דוֹל ָבּ ֵﬠת ַה ִהיא וַ ִתּפֹּל ֲﬠ ִשׂ ִירית ָה ִﬠיר
ְו ִשׁ ְב ַﬠת ֲא ָל ִפים ֲאנָ ִשׁים לְ ִמ ְס ַפּר ֵשׁמוֹת ֵמתוּ ָב ַר ַﬠשׁ
ְו ַהנִּ ְשׁ ָא ִרים ְר ָﬠ ָדה ֲא ָחזָ ַתם וַ יִּ ְתּנוּ ָכבוֹד ֵלאל ֵֹהי ַה ָשּׁ ָמיִם׃
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ד־מ ֵה ָרה ִהנֵּ ה
ישׁי ַﬠ ְ
 14נְ ִהי ַה ֵשּׁנִ י ָח ַלף ָה ַל־לוֹ וּנְ ִהי ַה ְשּׁ ִל ִ
ָבא׃
דוֹלים נִ ְשׁ ְמעוּ ַב ָשּׁ ַמיִם
יﬠי ְוקֹלוֹת גְּ ִ
 15וַ יִּ ְת ַקע ַה ַמּ ְל ָאַ ה ְשּׁ ִב ִ
ֵלאמֹר ָהיְ ָתה ַמ ְמ ֶל ֶכת ָה ָא ֶרץ ַל ֲאדֹנֵ ינוּ ְולִ ְמ ִשׁיחוֹ ְוהוּא
ְיִמלְֹ לעוֹלָ ם וָ ֶﬠד׃
יּשׁ ִבים ִל ְפנֵ י ָה ֱאל ִֹהים
ְ 16ו ֶﬠ ְשׂ ִרים וְ ַא ְר ָבּ ָﬠה ַהזְּ ֵקנִ ים ַה ְ
יִשׁ ַתּ ֲחווּ ֵלאל ִֹהים׃
יהם וַ ְ
ל־פּנֵ ֶ
אוֹתם נָ ְפלוּ ַﬠ ְ
ל־כּ ְס ָ
ַﬠ ִ
מוֹדים ֲאנַ ְחנוּ ְל יְ הוָֹה ֱאל ֵֹהי ְצ ָבאוֹת הוֶֹה
ֹאמרוּ ִ
 17וַ יּ ְ
ְו ָהיָ ה ְויָ בוֹא ִכּי ָל ַב ְשׁ ָתּ עֹז גָּ ְד ְל וַ ִתּ ְמלֹ׃
ַ 18הגּוֹיִם ָרגְ שׁוּ ַב ֲחרוֹת ַא ָפּם ַﬠד בֹּא ֲחרוֹן ַא ְפְּ ויוֹם
יאים
ישׁנֵ י ָﬠ ָפר ְו ָל ֵתת ָשׂ ָכר לַ ֲﬠ ָב ֶדיַ הנְּ ִב ִ
ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ִל ֵ
ם־הגְּ דֹלִ ים ְו ַל ֲﬠכֹר
דוֹשׁים ְו ְיִר ֵאי ִשׁ ְמַ ה ְקּ ַטנִּ ים ִﬠ ַ
ְו ַה ְקּ ִ
ֶאת־ע ְֹכ ֵרי ָה ָא ֶרץ׃
ָ 19אז נִ ְפ ַתּח ֵה ַיכל ָה ֱאל ִֹהים ַבּ ָשּׁ ַמיִם וַ ֲארוֹן ְבּ ִריתוֹ נִ ְר ָאה
הוּב ָרד
ָשּׁם ְבּ ִמ ְק ָדּשׁוֹ וַ יִּ ְת ַמלְּ טוּ ְב ָר ִקים ְוקוֹלֹת ְר ָﬠ ִמים וּזְ וָ ָﬠ ָ
ָכּ ֵבד׃
ְואוֹת גָּ דוֹל נִ ְר ָאה ָאז ַבּ ָשּׁ ָמיִם ִא ָשּׁה ע ָֹטה ַמ ֲﬠ ֵטה
ֹאשׁהּ יָ ִציץ נֵ זֶ ר
יה ְו ַﬠל־ר ָ
וּל ָבנָ ה ַתּ ַחת ַרגְ ֶל ָ
ֶשׁ ֶמשׁ ְ
כּוֹכ ִבים׃
ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ָ
יה׃
יה ִצ ֶר ָ
יה ִכּי נֶ ְה ְפּכוּ ָﬠ ֶל ָ
ְ 2ו ִהיא ָה ָרה ָל ַלת וַ ִתּזְ ַﬠק ַבּ ֲח ָב ֶל ָ
 3וַ יֵּ ָרא אוֹת ֵשׁנִ י ַב ָשּׁ ָמיִם ְו ִהנֵּ ה ַתּנִ ין גָּ דוֹל ְכּ ַמ ְר ֵאה ֵאשׁ ְולוֹ
אשׁיו ֶשׁ ַבע כּ ָֹתרוֹת׃
ל־ר ָ
אשׁים ְו ֶﬠ ֶשׂר ְק ָרנַ יִם ְו ַﬠ ָ
ִשׁ ְב ָﬠה ָר ִ
ן־כּוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִם וַ יַּ ְשׁ ִל ֵיכם
ְ
ישׁית ִמ
 4וַ יִּ ְס ַחב ִבּזְ נָ בוֹ ְשׁ ִל ִ
ָא ְר ָצה וַ יַּ ֲﬠמֹד ַה ַתּנִּ ין ִל ְפנֵ י ָה ִא ָשּׁה ְל ֵﬠת לִ ְד ָתּהּ לִ ְבל ַֹﬠ
ת־בּנָ הּ ְבּ ִהוָּ ְלדוֹ׃
ֶא ְ
ת־בּנָ הּ ֵבּן זָ ָכר ֲא ֶשׁר ֻﬠ ַתּד ִל ְרעוֹת
ְ 5ו ִהיא יָ ְל ָדה ֶא ְ
ל־ה ֱאל ִֹהים
ת־הגּוֹיִם ֻכּלָּ ם ְבּ ֵשׁ ֶבט ַבּ ְרזֶ ל וַ יִּ לָּ ַקח ְבּנָ הּ ֶא ָ
ֶא ַ
ל־כּ ְסאוֹ׃
ֶא ִ
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12:6—12:17

ן־להּ ָמקוֹם
הוּכ ָ
ר־שׁם ַ
ְ 6ו ָה ִא ָשּׁה ָבּ ְר ָחה לָּ הּ ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה ֲא ֶשׁ ָ
אתיִם
ל־פּי ָה ֱאל ִֹהים ְל ַכ ְל ֵכּל א ָֹתהּ ָשׁם יָ ִמים ֶא ֶלף ָוּמ ַ
ַﬠ ִ
ְו ִשׁ ִשּׁים׃
 7וַ ְתּ ִהי ִמ ְל ָח ָמה ַבּ ָשּׁ ָמיִם ִמ ָיכ ֵאל ְוּצ ָב ָאיו ָﬠ ְרכוּ ְק ָרב
ם־ה ַתּנִּ ין ְו ַה ַתּנִּ ין ְוּצ ָב ָאיו נִ ְל ֲחמוּ ִﬠ ָמּם׃
ִﬠ ַ
קוֹמם לֹא נִ ְמ ָצא עוֹד ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃
ְ 8ולֹא יָ ְכלוּ ָל ֶהם ְוּמ ָ
ת־ה ַתּנִּ ין ַהגָּ דוֹל הוּא ַהנָּ ָחשׁ ַה ַקּ ְדמֹנִ י ֲא ֶשׁר
 9וַ יַּ ְשׁ ִליכוּ ֶא ַ
ל־ישׁ ֵבי ֵת ֵבל אֹתוֹ
יח ָכּ ְ
שׂוֹטן ְו ָשׂ ָטן ֲא ֶשׁר ִה ִדּ ַ
ֵ
ָק ְראוּ לוֹ
ת־מ ְל ָא ָכיו ִﬠמּוֹ ִה ְשׁ ִליכוּ ָא ְר ָצה׃
ְו ֶא ַ
שׁוּﬠת
 10וָ ֶא ְשׁ ָמע קוֹל גָּ דוֹל ַבּ ָשּׁ ַמיִם ֵלאמֹר ַהיּוֹם ָבּ ָאה יְ ַ
שׂוֹטן
י־הוּרד ֵ
בוּרתוֹ ַוּמ ְלכוּתוֹ ֶוּמ ְמ ֶשׁלֶ ת ְמ ִשׁיחוֹ ִכּ ַ
ֱאל ֵֹהינוּ גְּ ָ
יוֹמם וָ ָליְ ָלה׃
ר־ﬠ ַמד ְל ִשׂ ְטנָ ם ִל ְפנֵ י ֱאל ֵֹהינוּ ָ
ַא ֵחינוּ ֲא ֶשׁ ָ
ֹא־א ֲהבוּ
יהם ְול ָ
ְ 11ו ֵהם גָּ ְברוּ ָﬠ ָליו ְבּ ַדם ַה ֶשּׂה ְוּב ֵﬠדוּת ִפּ ֶ
ד־מוֶ ת׃
ֶאת־נַ ְפ ָשׁם ַﬠ ָ
ישׁ ֵבי
ל־כּן ָרנּוּ ָשׁ ַמיִם ְו ַצ ֲהלוּ ַא ֶתּם ַהשּׁ ְֹכנִ ים ָשׁם אוֹי ְל ְ
ַ 12ﬠ ֵ
וּלשׁ ְֹכנֵ י ַהיָּ ם ִכּי־יָ ַרד ֲא ֵל ֶיכם ַה ָשּׂ ָטן וַ ֲח ָמתוֹ גְ דוֹלָ ה
ָה ָא ֶרץ ְ
ִמ ַדּ ְﬠתּוֹ ִכּי ִת ְק ַצר ִﬠתּוֹ׃
הוּרד ָא ְר ָצה וַ יִּ ְרדֹּף ַא ֲח ֵרי ָה ִא ָשּׁה
ְ 13ו ִכ ְראוֹת ַה ַתּנִּ ין ִכּי ַ
ֲא ֶשׁר יָ ְל ָדה ֵאת ֵבּן ַהזָּ ָכר׃
 14וַ יֻּ ְתּנוּ ָל ִא ָשּׁה ְשׁ ֵתּי ְכנָ ַפיִם ַכּנְ ֵפי ַהנֶּ ֶשׁר ַהגָּ דוֹל וַ ָתּ ָﬠף
מוֹﬠ ִדים
מוֹﬠד ֲ
ל־ה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יְ ַכ ְל ְכּלוּ א ָֹתהּ ֵ
ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה ֶא ַ
וָ ֵח ִצי ִמ ְפּנֵ י ַהנָּ ָחשׁ׃
ר־מיִם ִמ ִפּיו ַא ֲח ֵרי ָה ִא ָשּׁה ְל ָשׁ ְט ָפהּ
 15וַ יָּ ֶקא ַהנָּ ָחשׁ נְ ַה ַ
ַבּנָּ ָהר׃
יה וַ ִתּ ְב ַלע
ת־פּ ָ
 16וַ ַתּ ֲﬠזֹר ָה ָא ֶרץ ָל ִא ָשּׁה וָ ִתּ ְפ ַתּח ָה ָא ֶרץ ֶא ִ
ר־ה ִקיא ַה ַתּנִּ ין ִמ ִפּיו׃
ת־הנָּ ָהר ֲא ֶשׁ ֵ
ֶא ַ
ל־ה ִא ָשּׁה וַ יֵּ ֶלְ ל ִהלָּ ֵחם ְבּיֶ ֶתר זַ ְר ָﬠהּ
 17וַ יִּ ְקצֹף ַה ַתּנִּ ין ַﬠ ָ
יח ִא ָתּם׃
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
שׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְצת ֱאל ִֹהים ְו ֵﬠדוּת יֵ ַ
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וָ ֶא ֱﬠמֹד ַﬠל־חוֹל ְשׂ ַפת ַהיָּ ם וָ ֵא ֶרא ַחיָּ ה עֹלָ ה
אשׁים ְו ֶﬠ ֶשׂר ְק ָרנָ יִם
ן־היָּ ם ֲא ֶשׁר ָלהּ ִשׁ ְב ָﬠה ָר ִ
ִמ ַ
יה׃
אשׁ ָ
ל־ר ֶ
דּוּפים ַﬠ ָ
וּשׁמוֹת גִּ ִ
יה ֶﬠ ֶשׂר ֲﬠ ָטרוֹת ְ
ל־ק ְרנֶ ָ
ְו ַﬠ ַ
יה ַרגְ לֵ י
ְ 2ו ַה ַחיָּ ה ֲא ֶשׁר ֵﬠינַ י ָראוּ ָדּ ְמ ָתה ְלנָ ֵמר ְו ַרגְ לֶ ָ
ת־כּ ְסאוֹ
יה ִפי ֲא ִרי ְו ַה ַתּנִּ ין נָ ַתן ָלהּ ֶאת־כֹּחוֹ וְ ֶא ִ
וּפ ָ
דֹב ִ
ל־רב׃
ִוּמ ְמ ָשׁ ָ
יה ְכּ ֻמ ֶכּה ַמ ַכּת ָמוֶ ת ַוּמ ַכּת ַה ָמּוֶ ת
אשׁ ָ
 3וָ ֶא ֱחזֶ ה ֶא ָחד ֵמ ָר ֶ
יה׃
ת־ה ַחיָּ ה וַ יִּ נְ ֲהרוּ ַא ֲח ֶר ָ
ל־ה ָא ֶרץ ֶה ֱﬠ ִריצוּ ֶא ַ
נִ ְר ָפּ ָאה ְו ָכ ָ
ל־ה ַתּנִּ ין ִכּי־נָ ַתן ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ַל ַחיָּ ה ְולִ ְפנֵ י ַה ַחיָּ ה
 4וַ יִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ֶא ַ
ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ֵלאמֹר ִמי ְכמוֹ ַה ַחיָּ ה ִמי יָ עֹז ְל ִהלָּ ֵחם ָבּהּ׃
ְ 5ו ָלהּ נִ ַתּן ֻפּם ְמ ַמלֵּ ל ַר ְב ְר ָבן וַ ֲח ָרפוֹת ְוכ ַֹח נִ ַתּן־לָ הּ
ַל ֲﬠשׂוֹת ִכּ ְרצוֹנָ הּ ְשׁנַ יִם ְו ַא ְר ָבּ ִﬠים ח ֶֹדשׁ׃
ת־שׁמוֹ
וּלגַ ֵדּף ֶא ְ
ת־ה ֱאל ִֹהים ְ
יה ְל ָח ֵרף ֶא ָ
ת־פּ ָ
 6וַ ִתּ ְפ ַתּח ֶא ִ
ת־מ ְשׁ ָכּנוֹ ְו ֶאת־שׁ ְֹכנֵ י ַה ָשּׁ ָמיִם׃
ְו ֶא ִ
דוֹשׁים ְו ִלגְ בֹּר
ם־ה ְקּ ִ
 7וַ יִּ נָּ ֶתן־לָ הּ ַל ֲﬠשׂוֹת ִמ ְל ָח ָמה ִﬠ ַ
ל־שׁ ֶבט וָ ָﬠם ְו ָלשׁוֹן וָ גוֹי׃
יהם ֶוּמ ְמ ָשׁ ָלה נִ ְתּנָ ה ָלהּ ַﬠל ָכּ ֵ
ֲﬠ ֵל ֶ
יה כֹּל ֲא ֶשׁר לֹא נִ ְכ ְתּבוּ
יִשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ָפנֶ ָ
ל־ישׁ ֵבי ָה ָא ֶרץ ְ
ְ 8ו ָכ ְ
בוּח׃
מוֹתם ִמנִּ י ָאז ִתּוָּ ֶסד ָא ֶרץ ְבּ ֵס ֶפר ַחיֵּ י ַה ֶשּׂה ַה ָטּ ַ
ְשׁ ָ
יִשׁ ָמע׃
ר־אזְ נַ יִם לוֹ ְ
ִ 9מי ֲא ֶשׁ ָ
יִשׁ ֶבּה ֶשּׁ ִבי ַבּ ְשּׁ ִבי יֵ ֵלִ מי ֲא ֶשׁר יָ ִמית ַבּ ֶח ֶרב
ִ 10מי ֲא ֶשׁר ְ
דשׁים׃
רוּח וֶ ֱאמוּנָ ה ִל ְק ִ
יוּמת ְבּזֹאת נִ ְמ ָצא ע ֶֹצר ַ
ַבּ ֶח ֶרב ָ
ן־ה ֲא ָד ָמה ַבּ ֲﬠ ַלת ְשׁ ֵתּי ְק ָרנַ יִם
 11וָ ֵא ֶרא ַחיָּ ה ַא ֶח ֶרת ע ָֹלה ִמ ָ
ְכּ ֶכ ֶבשׂ ְוּמ ַד ֶבּ ֶרת ְכּ ִפי ַתנִּ ין׃
ל־מ ְמ ַשׁ ְל ָתּהּ
ל־פּנֵ י ַה ַחיָּ ה ָה ִראשֹׁנָ ה ְבּ ָכ ֶ
משׁ ֶלת ַﬠ ְ
ְ 12ו ִהיא ֶ
יה ִל ְפנֵ י ַה ַחיָּ ה
ישׁ ֶב ָ
יה ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ָה ָא ֶרץ ְו ְ
ִוּב ְפ ֻﬠלַּ ת יָ ֶד ָ
ן־מ ַכּת ַה ָמּוֶ ת׃
ָה ִראשֹׁנָ ה ַהנִּ ְר ָפּ ָאה ִמ ַ
הוֹריד ֵאשׁ
ם־ל ִ
דוֹלים ַﬠד גַּ ְ
מוֹפ ִתים גְּ ִ
ְ
 13וַ ַתּ ַﬠשׂ
ן־ה ָשּׁ ַמיִם ַא ְר ָצה ְל ֵﬠינֵ י ְבנֵ י ָא ָדם׃
ִמ ַ
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13:14—14:5

מוֹפ ִתים ַהנְּ תוּנִ ים לָ הּ
ת־ישׁ ֵבי ָה ָא ֶרץ ְבּ ְ
יח ֶא ְ
 14וַ ַתּ ִדּ ַ
ל־ישׁ ֵבי ָה ָא ֶרץ ַל ֲﬠשׂוֹת ֶצ ֶלם
ֹאמר ֶא ְ
ַל ֲﬠשׂוֹת ִל ְפנֵ י ַה ַחיָּ ה וַ תּ ֶ
ת־ח ֶרב וַ ֶתּ ִחי׃
ר־ה ְכּ ָתה ַמ ַכּ ֶ
ַל ַחיָּ ה ֲא ֶשׁ ֻ
רוּח ְבּ ֶצ ֶלם ַה ַחיָּ ה ַﬠד ֲא ֶשׁר יָ כֹל
יח ַ
ְ 15וגַ ם נִ ַתּן ָלהּ ְל ָה ִפ ַ
יִשׁ ַתּ ֲחוֶ ה ְל ֶצ ֶלם ַה ַחיָּ ה
ְל ַד ֵבּר ְו ַל ֲﬠשׂוֹת חֹק ִמי ֲא ֶשׁר־לֹא ְ
יוּמת׃
ָ
 16וַ ִתּגְ זָ ר א ֶֹמר ִכּי ַכ ָקּטֹן ַכּגָּ דוֹל ֶכּ ָﬠנִ י ֶכּ ָﬠ ִשׁיר ָכּ ֶﬠ ֶבד
ל־מ ְצ ָחם׃
ן־חוֹרים ֻכּלָּ ם יַ ְתווּ ָתו ַﬠל־יַ ד יְ ִמינָ ם אוֹ ַﬠ ִ
ְכּ ֶב ִ
ֹא־יוּכל ִאישׁ ִל ְקנוֹת ְו ִל ְמכֹּר ִבּ ְל ִתּי הוּא ֲא ֶשׁר לוֹ
ַ
ְ 17ו ִכי ל
אוֹ־מ ְס ַפר ְשׁ ָמהּ׃
ִ
ַה ָתּו הוּא ֵשׁם ַה ַחיָּ ה
ת־מ ְס ַפּר ַה ַחיָּ ה
 18פֹּה ָח ְכ ָמה ְצפוּנָ ה ְו ַה ַמּ ְשׂ ִכּיל יְ ַח ֵשּׁב ֶא ִ
ִכּי ִמ ְס ַפּר ָא ָדם הוּא ִוּמ ְס ָפּרוֹ ֹת ֹרסֹ׃

14

ל־הר ִציּוֹן ְו ֶא ְצלוֹ
ה־שׂה ע ֵֹמד ַﬠ ַ
וָ ֶא ָשּׂא ֵﬠינַ י ְו ִהנֵּ ֶ
ֵמ ָאה ְו ַא ְר ָבּ ִﬠים ֶא ֶלף נֶ ֶפשׁ וְ ַא ְר ַבּ ַﬠת ֲא ָל ִפים ֵהם
ל־מ ְצ ָחם׃
תוּבים ַﬠ ִ
ֲא ֶשׁר ְשׁמוֹ וְ ֵשׁם ָא ִביו ְכּ ִ
ן־ה ָשּׁ ַמיִם ְכּקוֹל ַמיִם ַר ִבּים ְכּקוֹל ַר ַﬠם
 2וָ ֶא ְשׁ ַמע קוֹל ִמ ַ
ַא ִדּיר וָ ַא ְק ִשׁיב ֶק ֶשׁב ְו ִהנֵּ ה הוּא קוֹל ְמנַ גְּ נִ ים ַהפּ ְֹר ִטים
יהם׃
ל־פּי נִ ְב ֵל ֶ
ַﬠ ִ
 3וַ יָּ ִשׁירוּ ִשׁיר ָח ָדשׁ ִל ְפנֵ י ַה ִכּ ֵסּא ְו ִל ְפנֵ י ַא ְר ַבּע ַה ַחיּוֹת
ת־ה ִשּׁ ָירה ַהזֹּאת ִבּ ְל ִתּי
ְו ַהזְּ ֵקנִ ים ִמ ְבּ ִלי יְ כֹלֶ ת ִאישׁ ִל ְלמֹד ֶא ַ
ֵמ ָאה ְו ַא ְר ָבּ ִﬠים ֶא ֶלף וְ ַא ְר ַבּ ַﬠת ֲא ָל ִפים ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר נִ ְפדּוּ
ן־ה ָא ֶרץ׃
ִמ ָ
ֲ 4הלֹא ֵהם ֲא ֶשׁר לֹא־נְ ג ֲֹאלוּ ְבנָ ִשׁים ִכּי ְב ֻת ָמּ ָתם ֵהם
וּפדוּיִם ֵהם
ל־א ֶשׁר יֵ ֵלְ 
ִכּ ְבתוּלוֹת ְוה ְֹל ִכים ַא ֲח ֵרי ַה ֶשּׂה ֶא ֲ
כּוּרים ֵלאל ִֹהים ְו ַל ֶשּׂה׃
ִמ ֶקּ ֶרב ְבּנֵ י ָה ָא ָדם ְכּ ִב ִ
יהם ִכּי יְ ָשׁ ִרים ְוּת ִמ ִימים ֵהם
ִ 5וּמ ְר ָמה לֹא־נִ ְמ ְצ ָאה ְב ִפ ֶ
ִל ְפנֵ י ִכּ ֵסא ָה ֱאל ִֹהים׃

14:6—14:16
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עוֹלם
שׁרת ָ
עוֹפף ְבּלֵ ב ַה ָשּׁ ַמיִם ְוּב ַ
 6וָ ֵא ֶרא ַמלְ ָאַ א ֵחר ְמ ֵ
ישׁ ֵבי ָה ָא ֶרץ וּלְ ָכל־גּוֹי ְו ֵשׁ ֶבט וְ ָלשׁוֹן וָ ָﬠם׃
ְבּיָ דוֹ ְל ַהגִּ יד לְ ְ
ת־ה ֱאל ִֹהים ְו ָהבוּ־לוֹ ָכבוֹד
 7וַ יִּ ְק ָרא ְבּקוֹל גָּ דוֹל ְיִראוּ ֶא ָ
ִכּי יוֹם ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ִהנֵּ ה ָבא ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ָפנָ יו ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה
ל־מ ְﬠיְ נוֹ ָמיִם׃
ת־היָּ ם ְו ֵאת ָכּ ַ
ת־ה ָא ֶרץ ֶא ַ
ת־ה ָשּׁ ַמיִם ְו ֶא ָ
ֶא ַ
ַ 8וּמ ְל ָאַ א ֵחר ק ֵֹרא ַא ֲח ָריו נָ ְפ ָלה נָ ְפ ָלה ָבּ ֶבל ָה ִﬠיר
ל־הגּוֹיִם׃
ת־כּ ַ
דוֹלה ֲא ֶשׁר ִמיֵּ ין ֲח ַמת ַתּזְ נֻ ָתהּ ִה ְשׁ ְק ָתה ֶא ָ
ַהגְּ ָ
יהם ְבּקוֹל גָּ דוֹל ִמי ֲא ֶשׁר
ישׁי ק ֵֹרא ַא ֲח ֵר ֶ
ַ 9וּמ ְל ָאְ שׁ ִל ִ
ל־מ ְצחוֹ
ת־ה ָתּו ַﬠ ִ
ל־צ ְל ָמהּ ְו ְיִתוֶ ה ֶא ַ
ל־ה ַחיָּ ה ְו ֶא ַ
יִשׁ ַתּ ֲחוֶ ה ֶא ַ
ְ
אוֹ ַﬠל־יָ דוֹ׃
יִשׁ ֶתּה ִמיֵּ ין ֲח ַמת ֱאל ִֹהים ִמכּוֹס ַה ַתּ ְר ֵﬠלָ ה
 10גַּ ם־הוּא ְ
ַה ְמּ ֵל ָאה ֶמזֶ ג זַ ְﬠמוֹ ְו ְיִתגּ ֵֹלל ְבּזַ ְל ֲﬠפוֹת ֵאשׁ ְוגָ ְפ ִרית ְל ֵﬠינֵ י
וּל ֵﬠינֵ י ַה ֶשּׂה׃
ְצ ָבא ַהקּ ֶֹדשׁ ְ
נוֹח לֹא
עוֹל ִמים ָוּמ ַ
ד־עוֹל ֵמי ָ
ְ
 11וַ ֲﬠ ַשׁן כּוּר ָﬠנְ יָ ם יַ ֲﬠ ֶלה ַﬠ
ל־צ ְל ָמהּ
ל־ה ַחיָּ ה וְ ֶא ַ
יוֹמם וָ ַליְ ָלה ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ֲח ִוים ֶא ַ
ְיִמ ְצאוּ ָ
ל־בּ ָשׂ ָרם׃
וַ ֲא ֶשׁר ִה ְתווּ ָתו ְשׁ ָמהּ ַﬠ ְ
דשׁים פֹּה ַהשּׁ ְֹמ ִרים ִמ ְצת
רוּח ִל ְק ִ
 12פֹּה נִ ְמ ָצא ע ֶֹצר ַ
שׁוּﬠ׃
ָה ֱאל ִֹהים וֶ ֱאמוּנַ ת יֵ ַ
ן־ה ָשּׁ ַמיִם ְכּתֹב ַא ְשׁ ֵרי ַה ֵמּ ִתים
 13וָ ֶא ְשׁ ַמע קוֹל ק ֵֹרא ֵא ַלי ִמ ַ
רוּח ָﬠנָ ה
ם־ה ַ
ן־היּוֹם וָ ָה ְל ָאה יָ מוּתוּ ַבאדֹנָ י ְו ַאף גַּ ָ
ֲא ֶשׁר ִמ ַ
יהם ַמ ֲﬠ ֵשׂה ִצ ְד ָקם׃
יﬠי כ ַֹח ְו ָה ַלַ א ֲח ֵר ֶ
ֵלאמֹר ָשׁם יָ נוּחוּ יְ גִ ֵ
ל־ה ָﬠנָ ן ר ֵֹכב ִכּ ְדמוּת
 14וָ ֶא ָשּׂא ֵﬠינַ י ְו ִהנֵּ ה ָﬠנָ ן ַצח ְו ַﬠ ֶ
ן־א ָדם ְונֵ זֶ ר זָ ָהב ַﬠל־רֹאשׁוֹ ְוּביָ דוֹ ַמגָּ ל ְמ ֻל ָטּשׁ׃
ֶבּ ָ
ן־ה ֵה ָיכל וַ יִּ ְק ָרא ְבּקוֹל גָּ דוֹל
ַ 15וּמ ְל ָאַ א ֵחר יָ ָצא ִמ ַ
מוֹﬠד
וּקצֹר ִכּי ָבא ֵ
ת־ה ַמּגָּ ל ְ
ל־ה ָﬠנָ ן ְשׁלַ ח ֶא ַ
ל־הר ֵֹכב ַﬠ ֶ
ֶא ָ
ְלִ ל ְקצֹר ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ָבּ ַשׁל ְק ִציר ָה ָא ֶרץ׃
ל־פּנֵ י ָה ָא ֶרץ
ת־מגָּ לוֹ ַﬠ ְ
ל־ה ָﬠנָ ן ֶא ַ
 16וַ יִּ ְשׁ ַלח ָהר ֵֹכב ַﬠ ֶ
ת־ק ִציר ָה ָא ֶרץ׃
וַ יִּ ְקצֹר ֶא ְ
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ם־בּיָ דוֹ
ן־ה ֵה ָיכל ֲא ֶשׁר ַבּ ָמּרוֹם ְוגַ ְ
ַ 17וּמ ְל ָאַ א ֵחר יָ ָצא ִמ ַ
ַמזְ ֵמ ָרה ְמ ֻל ָטּ ָשׁה׃
ן־ה ִמּזְ ֵבּ ַח ֲא ֶשׁר לוֹ ִשׁ ְלטוֹן
 18וַ יָּ בֹא ַמ ְל ָאַ א ֵחר ִמ ַ
ל־א ֶשׁר לוֹ ַה ַמּזְ ֵמ ָרה
ל־ה ֵאשׁ וַ יִּ ְק ָרא ְבּקוֹל גָּ דוֹל ֶא ֲ
ַﬠ ָ
ת־ה ַמּזְ ֵמ ָרה ַה ְמ ֻל ָטּ ָשׁה ְוּבצֹר
ַה ְמ ֻל ָטּ ָשׁה ֵלאמֹר ְשׁלַ ח ֶא ַ
יה׃
י־ה ְב ִשׁילוּ ֲﬠנָ ֶב ָ
ת־א ְשׁ ְכּלֹת גֶּ ֶפן ָה ָא ֶרץ ִכּ ִ
ֶא ַ
ל־ה ָא ֶרץ וַ יִּ ְבצֹר
ת־מזְ ֵמ ָרתוֹ ַﬠ ָ
 19וַ יָּ נֶ ף ַה ַמּ ְל ָאֶ א ַ
ת־א ְשׁ ְכּלֹת גֶּ ֶפן ָה ָא ֶרץ וַ יַּ ְשׁ ִל ֵכן ֶאל־תּוַֹ הגַּ ת ַהגְּ דוֹלָ ה
ֶא ַ
ִהיא גַ ת ֲח ַמת ֱאל ִֹהים׃
יﬠ
ן־הגַּ ת וַ יַּגִּ ַ
 20וַ יִּ ְד ְרכוּ ַבגַּ ת ִמחוּץ ָל ִﬠיר וַ יֵּ ֵצא ָדם ִמ ַ
שׁ־מאוֹת ִכּ ְב ַרת ָא ֶרץ׃
סּוּסים ֶדּ ֶרֶ אלֶ ף ְו ֵשׁ ֵ
ד־ר ְסנֵ י ַה ִ
ַﬠ ִ
נוֹרא ַבּ ָשּׁ ָמיִם ִשׁ ְב ָﬠה
מוֹפת ַא ֵחר גָּ דוֹל ְו ָ
וָ ֵא ֶרא ֵ
ַמ ְל ָא ִכים נ ְֹשׂ ִאים ֶשׁ ַבע ַמגֵּ פוֹת ַא ֲחרֹנוֹת ִכּי ָב ֵהנָּ ה
ִתּתֹּם ֲח ַמת ֱאל ִֹהים׃
כוֹכית ָבּלוּל ָבּ ֵאשׁ נִ ְר ָאה ְל ֵﬠינָ י ְו ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר גָּ ְברוּ
ְ 2וּכיַ ם זְ ִ
ל־תּוָ ה ִוּמ ְס ַפּר ְשׁ ָמהּ ע ְֹמ ִדים
ל־צ ְל ָמהּ ְו ַﬠ ָ
ל־ה ַחיָּ ה ְו ַﬠ ַ
ַﬠ ַ
ֹרוֹת־אל ְבּיָ ָדם׃
ֵ
כוֹכית וְ ִכנּ
ַﬠל־יַ ם ַהזְּ ִ
משׁה ֶﬠ ֶבד ָה ֱאל ִֹהים ְו ִשׁיר ַה ֶשּׂה לֵ אמֹר
ָ 3אז יָ ִשׁירוּ ִשׁיר ֶ
נוֹר ִאים ַמ ֲﬠ ֶשׂי יְ הוָֹה ֱאל ֵֹהי ְצ ָבאוֹת ְוּד ָר ֶכיֱ א ֶמת
גְּ ד ִֹלים ְו ָ
דּוֹשׁים׃
וָ ֶצ ֶדק ֶמ ֶלַ ה ְקּ ִ
ִ 4מי לֹא ָיִר ֲא יְ הוָֹה ִמי לֹא ֵיִתּן ָכּבוֹד ִל ְשׁ ֶמָ קדוֹשׁ
י־צ ְד ָק ְת
יִשׁ ַתּ ֲחווּ לְ ָפנֶ יִ כּ ִ
ל־הגּוֹיִם יָ בֹאוּ ְו ְ
ַא ָתּה ְל ַב ְדְּ ו ָכ ַ
נִ גְ ָל ָתה׃
י־כן ָר ִא ִיתי ְו ִהנֵּ ה ֵה ַיכל ִמ ְשׁ ַכּן ָה ֵﬠדוּת נִ ְפ ַתּח
ְ 5ו ַא ֲח ֵר ֵ
ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃
ן־ה ֵה ָיכל
ְ 6ו ִשׁ ְב ָﬠה ַמלְ ָא ִכים נ ְֹשׂ ֵאי ֶשׁ ַבע ַה ַמּגֵּ פוֹת יָ ְצאוּ ִמ ַ
גוֹרי ֵאזוֹר זָ ָהב
י־שׁשׁ ַצּח ָוּב ִהיר וַ ֲח ֵ
ְמ ֻל ָבּ ִשׁים ִבּגְ ֵד ֵ
יהם׃
ְבּ ָמ ְתנֵ ֶ
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ל־שׁ ְב ַﬠת ַה ַמּ ְל ָא ִכים
 7וַ ִתּ ֵתּן ַא ַחת ֵמ ַא ְר ַבּע ַה ַחיּוֹת ֶא ִ
ד־עוֹל ֵמי
ְ
ִשׁ ְב ָﬠה ִמזְ ְר ֵקי זָ ָהב ְמ ֵל ִאים ֲח ַמת ֱאל ִֹהים ֵאל ַחי ַﬠ
עוֹל ִמים׃
ָ
ְ 8ו ַה ֵה ָיכל ָיִמּ ֵלא ָﬠ ָשׁן ִמ ְכּבוֹד עֹז ֱאל ִֹהים ְולֹא יָ כֹל ִאישׁ
ל־ה ֵה ָיכל ַﬠד ֲא ֶשׁר ִתּ ְכ ֶלינָ ה ֶשׁ ַבע ַה ַמּגֵּ פוֹת ֲא ֶשׁר
ָלבֹא ֶא ַ
ִבּ ֵידי ִשׁ ְב ַﬠת ַה ַמּ ְל ָא ִכים׃

16

ל־שׁ ְב ַﬠת
ן־ה ֵה ָיכל ק ֵֹרא ֶא ִ
וָ ֶא ְשׁ ַמע קוֹל גָּ דוֹל ִמ ַ
ת־שׁ ְב ָﬠה
ַה ַמּ ְל ָא ִכים לֵ אמֹר ְלכוּ ְו ָה ִריקוּ ֶא ִ
ל־ה ָא ֶרץ׃
ילים ֲח ַמת ָה ֱאל ִֹהים ַﬠ ָ
ַה ִמּזְ ָר ִקים ַה ְמּ ִכ ִ
ל־ה ָא ֶרץ וַ יְ ִהי ִל ְשׁ ִחין
ת־מזְ ָרקוֹ ַﬠ ָ
 2וַ יֵּ ֶלָ ה ִראשׁוֹן וַ יָּ ֶרק ֶא ִ
ָרע פּ ֵֹר ַח ָבּ ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר ָתּו ַה ַחיָּ ה ָבּ ֶהם ְו ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ֲח ִוים
ל־צ ְל ָמהּ׃
ֶא ַ
ת־מזְ ָרקוֹ ֶאל־תּוַֹ היָּ ם וַ יְ ִהי ְל ָדם ַכּ ָדּם
 3וַ יָּ ֶרק ַה ֵשּׁנִ י ֶא ִ
ֲא ֶשׁר יָ זוּבוּ ְפגָ ִרים ֵמ ִתים וַ ָתּ ָמת ָכּל־נֶ ֶפשׁ ַחיָּ ה ֲא ֶשׁר ַבּיָּ ם׃
ל־מ ְﬠיְ נֵ י ָמיִם
ל־הנְּ ָהרוֹת ְו ַﬠ ַ
ת־מזְ ָרקוֹ ַﬠ ַ
ישׁי ֶא ִ
 4וַ יָּ ֶרק ַה ְשּׁ ִל ִ
וַ יֵּ ָה ְפכוּ ְל ָדם׃
ת־מלְ ַאַ ה ַמּיִם א ֵֹמר ַצ ִדּיק ַא ָתּה יְ הוָֹה ַההוֶֹה
 5וָ ֶא ְשׁ ַמע ֶא ַ
י־כן ָח ָר ְצ ָתּ׃
יִהיֶ ה ִכּ ֵ
ְו ָהיָ ה ְו ְ
יאים ְו ַא ָתּה ִה ְשׁ ִק ָיתם ָדּם
דשׁים וּנְ ִב ִ
ֵ 6הם ָשׁ ְפכוּ ַדם ְק ִ
י־כן יָ ֲא ָתה ָל ֶהם׃
ִכּ ֵ
ן־ה ִמּזְ ֵבּ ַח א ֵֹמר ָא ֵמן ִמ ְשׁ ָפּ ְט יְ הוָֹה
 7וָ ֶא ְשׁ ַמע קוֹל ִמ ַ
ֱאל ִֹהים ֵאל ַשׁ ַדּי ֱא ֶמת וָ ֶצ ֶדק׃
ל־פּנֵ י ַה ָשּׁ ֶמשׁ וַ יִנָּ ֶתן־לוֹ
ת־מזְ ָרקוֹ ַﬠ ְ
יﬠי ֵה ִריק ֶא ִ
ְ 8ו ָה ְר ִב ִ
ת־ה ֲאנָ ִשׁים ָבּ ֵאשׁ׃
ְל ַל ֵהט ֶא ָ
ת־שׁם
נוֹרא ְמאֹד וַ יְ גַ ְדּפוּ ֶא ֵ
 9וַ יִּ ָצּ ְרבוּ ָה ֲאנָ ִשׁים ְבּ ַל ַהט ָ
ל־ה ַמּגֵּ פוֹת ָה ֵאלֶּ ה ְולֹא ָשׁבוּ ָל ֶתת־לוֹ
ֱאל ִֹהים ַה ַשּׁלִּ יט ַﬠ ַ
ָכּבוֹד׃
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ל־כּ ֵסּא ַה ַחיָּ ה וַ ֶתּ ְח ַשׁ
ת־מזְ ָרקוֹ ַﬠ ִ
ישׁי ֶא ִ
 10וַ יָּ ֶרק ַה ֲח ִמ ִ
ת־לשׁוֹנָ ם ֵמרֹב ְכּ ֵא ָבם׃
כוּתהּ וַ יְ נַ ְשּׁכוּ ֶא ְ
ַמ ְל ָ
ת־אל ֵֹהי ַה ָשּׁ ַמיִם ִמ ְפּנֵ י ַה ַמּ ְכאוֹב ְו ַה ְשּׁ ִחין ְולֹא
 11וַ יְ גַ ְדּפוּ ֶא ֱ
יהם׃
ָשׁבוּ ִמ ַמּ ֲﬠ ֵשׂ ֶ
ת־מזְ ָרקוֹ ֶאל־תּוַֹ הנָּ ָהר ַהגָּ דוֹל
 12וַ יָּ ֶרק ַה ִשּׁ ִשּׁי ֶא ִ
ר־פּ ָרת וַ יֶּ ֶח ְרבוּ ֵמ ָימיו ְל ַפנּוֹת ֶדּ ֶרִ ל ְפנֵ י ַה ְמּ ָל ִכים
נְ ַה ְ
ח־שׁ ֶמשׁ׃
ַה ָבּ ִאים ִמ ִמּזְ ַר ָ
לשׁה רוּחוֹת ְט ֵמ ִאים ְכּ ַת ְבנִ ית ְצ ַפ ְר ְדּ ִﬠים
 13וָ ֵא ֶרא ְשׁ ָ
י ְֹצ ִאים ִמ ִפּי ַה ַתּנִּ ין ִוּמ ִפּי ַה ַחיָּ ה ִוּמ ִפּי נְ ִביא ַה ָשּׁ ֶקר׃
מוֹפ ִתים ָוּב ִאים
ְ
ִ 14כּי ֵהם רוּחוֹת ַה ֵשּׁ ִדים ָהע ִֹשׂים
ל־מ ְל ֵכי ֶא ֶרץ ְו ֵת ֵבל ֻכּלָּ ה ֶל ֱאסֹף א ָֹתם ְל ִמלְ ָח ָמה ַליּוֹם
ֶא ַ
ַהגָּ דוֹל הוּא יוֹם ֱאל ֵֹהי ְצ ָבאוֹת׃
ת־בּגָ ָדיו הוּא
ִ 15הנְ נִ י ָבא ְכּגַ נָּ ב ַא ְשׁ ֵרי ָה ִאישׁ ַהנֵּ עוֹר ְו ֶא ְ
ת־ﬠ ְרוָ תוֹ׃
נ ֵֹצר ְל ִב ְל ִתּי יֵ לֵ ָ ﬠרֹם ְו ָראוּ ֶא ֶ
יִק ְראוּ
ל־ה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ָה ִﬠ ְב ִרים ְ
ְ 16ו ֵהם ִה ְק ִהילוּ א ָֹתם ֶא ַ
לוֹ ַהר ְמגִ דּוֹ׃
יﬠ ַה ָשּׁ ָמיִם
ל־פּנֵ י ְר ִק ַ
ת־מזְ ָרקוֹ ַﬠ ְ
יﬠי ֵה ִריק ֶא ִ
ְ 17ו ַה ְשּׁ ִב ִ
ן־ה ִכּ ֵסּא לֵ אמֹר
ן־ה ֵה ָיכל ָה ֶﬠ ְליוֹן ִמ ַ
וַ יֵּ ֵצא קוֹל גָּ דוֹל ִמ ַ
נֶ ֱﬠ ָשׂ ָתה׃
ְ 18ו ִהנֵּ ה נִ ְשׁ ְמעוּ קֹלוֹת ְוּב ָר ִקים ְוּר ָﬠ ִמים וַ יְ ִהי ַר ַﬠשׁ גָּ דוֹל
ל־ה ָא ֶרץ ִכּי גָ דֹל
ן־היוֹת ָא ָדם ַﬠ ָ
ֹא־היָ ה ָכמֹהוּ ְל ִמ ֱ
ֲא ֶשׁר ל ָ
ד־מאֹד׃
ָה ַר ַﬠשׁ ַﬠ ְ
לשׁה ֲח ָל ִקים ָﬠ ֵרי ַהגּוֹיִם
דוֹלה ִל ְשׁ ָ
 19וַ ֵתּ ָח ֵלק ָה ִﬠיר ַהגְּ ָ
קוֹתהּ
דוֹלה נִ ְפ ְק ָדה ִל ְפנֵ י ָה ֱאל ִֹהים ְל ַה ְשׁ ָ
נָ ָפלוּ ָוּב ֶבל ַהגְּ ָ
כּוֹס יֵ ין ֲח ַמת ַאפּוֹ׃
קוֹמם וְ ֵאינָ ם׃
 20נָ ְדדוּ ִאיֵּ י ַהיָּ ם ְו ֶה ָה ִרים נֶ ְﬠ ְתּקוּ ִמ ְמּ ָ
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אשׁי
ל־ר ֵ
ן־ה ָשּׁ ַמיִם ִה ְמ ִטירוּ ָב ָרד ָכּ ֵבד ְכּ ִכ ָכּר ַﬠ ָ
ִ 21וּמ ַ
ל־דּ ַבר ַמגֵּ ַפת
ת־ה ֱאל ִֹהים ַﬠ ְ
ָה ֲאנָ ִשׁים וַ יְ גַ ְדּפוּ ָה ֲאנָ ִשׁים ֶא ָ
ד־מאֹד׃
י־כ ְב ָדה ַמ ָכּתוֹ ַﬠ ְ
ַה ָבּ ָרד ִכּ ָ
ן־שׁ ְב ַﬠת ַה ַמּ ְל ָא ִכים נ ְֹשׂ ֵאי ִשׁ ְב ַﬠת
וַ יָּ בֹא ֶא ָחד ִמ ִ
ַה ִמּזְ ָר ִקים וַ יְ ַד ֵבּר ִﬠ ָמּ ִדי ֵלאמֹר ֵא ַלי בֹּא וְ ַא ְר ֲא
ל־מיִם ַר ִבּים׃
יּשׁ ֶבת ַﬠ ַ
דוֹלה ַה ֶ
ת־מ ְשׁ ַפּט ַהזּוֹנָ ה ַהגְּ ָ
ֶא ִ
ישׁ ֵבי ֵת ֵבל ִה ְשׁ ַתּ ְכּרוּ
יה ַמ ְל ֵכי ָה ָא ֶרץ וְ ְ
ֲ 2א ֶשׁר זָ נוּ ַא ֲח ֶר ָ
ִמיֵּ ין ַתּזְ נֻ ָתהּ׃
ל־חיָּ ה
ישׁ ֶבת ַﬠ ַ
רוּח ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה וָ ֵא ֶרא ִא ָשּׁה ֶ
יּוֹל ֵיכנִ י ָב ַ
 3וַ ִ
אשׁים לָ הּ
דּוּפים ְו ִשׁ ְב ָﬠה ָר ִ
תּוֹלע ְמ ֵל ָאה ְשׁמוֹת גִּ ִ
ֲא ֻד ָמּה ַכ ָ
ְו ֶﬠ ֶשׂר ְק ָרנָ יִם׃
תוֹל ַﬠת וְ ע ָֹטה זָ ָהב
ַ
וּשׁנִ י
בוּשׁהּ ַא ְרגָּ ָמן ְ
ְ 4ו ָה ִא ָשּׁה ְל ָ
קּוּצים
וּפנִ ינִ ים ְוכוֹס זָ ָהב ְבּיָ ָדהּ ְמ ֵל ָאה ִשׁ ִ
י־ח ֶפץ ְ
ַא ְבנֵ ֵ
יה׃
תוֹﬠבוֹת זְ נוּנֶ ָ
ְו ֲ
דוֹלה ִהיא
ל־מ ְצ ָחהּ ָכּתוּב ֵשׁם ְבּ ֶד ֶר סוֹד ָבּ ֶבל ַהגְּ ָ
ְ 5ו ַﬠ ִ
קּוּצי ָה ָא ֶרץ׃
ֵאם ַהזְּ נוּת ְו ִשׁ ֵ
שׁוּﬠ
דוֹשׁים ְו ֵﬠ ֵדי יֵ ַ
ת־ה ִא ָשּׁה ִשׁכּ ָֹרה ִמ ַדּם ַה ְקּ ִ
 6וָ ֵא ֶרא ֶא ָ
ד־מאֹד ֵמ ְראוֹת א ָֹתהּ׃
ְו ַשׁ ָמּה ֲא ָחזַ ְתנִ י ַﬠ ְ
תּוֹמם ִהנְ נִ י ַמגִּ יד ְל
ֹאמר ֵא ַלי ַה ַמּ ְל ָאָ ל ָמּה זֶּ ה ִתּ ְשׁ ֵ
 7וַ יּ ֶ
אשׁים
סוֹד ָה ִא ָשּׁה ְו ַה ַחיָּ ה ַהנּ ֵֹשׂאת א ָֹתהּ ַבּ ֲﬠ ַלת ִשׁ ְב ָﬠה ָר ִ
ְו ֶﬠ ֶשׂר ְק ָרנָ יִם׃
י־כן ָח ְל ָפה
ַ 8ה ַחיָּ ה ֲא ֶשׁר ָר ֲא ָתה ֵﬠינְ ָ היְ ָתה ָב ָא ֶרץ ַא ֲח ֵר ֵ
ישׁ ֵבי ֵת ֵבל
ן־ה ְתּהוֹם ְו ַל ֲא ַבדּוֹן ֵתּ ֵרד ְו ְ
לָּ הּ ְועוֹד ַתּ ֲﬠ ֶלה ִמ ַ
מוֹתם ְבּ ֵס ֶפר ַה ַחיִּ ים ֵמרֹאשׁ ִמ ַקּ ְד ֵמי
ֲא ֶשׁר לֹא נִ ְכ ְתּבוּ ְשׁ ָ
ת־ה ַחיָּ ה ֲא ֶשׁר ָהיְ ָתה ְו ֵאינֶ נָּ ה
ֹאחזֵ ם ִבּ ְרא ָֹתם ֶא ַ
ֶא ֶרץ ַשׁ ָמּה ת ֲ
וַ ֲﬠ ִת ָידה ָלבֹא׃
אשׁים ִשׁ ְב ָﬠה ָה ִרים
 9פֹּה ִאישׁ ְתּבוּנוֹת יָ ִבין ִשׁ ְב ָﬠה ָה ָר ִ
יהם׃
ישׁ ֶבת ֲﬠ ֵל ֶ
ֵהם ֲא ֶשׁר ָה ִא ָשּׁה ֶ
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ְ 10ו ַה ְמּ ָל ִכים ִשׁ ְב ָﬠה ֵהם ֲח ִמ ָשּׁה ֵמ ֶהם נָ ָפלוּ ֶא ָחד מ ֵֹל
ֹא־בא עוֹד ְו ָהיָ ה ִכּי יָ בֹא יַ ֲﬠמֹד ַאִ לזְ ָמן
ַכּיּוֹם ְו ָה ַא ֲחרוֹן ל ָ
ָקטֹן׃
ְ 11ו ַה ַחיָּ ה ֲא ֶשׁר ָהיְ ָתה ְו ֵאינֶ נָּ ה הוּא ֶמ ֶלְ שׁ ִמינִ י
ן־ה ִשּׁ ְב ָﬠה הוּא ְו ַל ֲא ַבדּוֹן יֵ ֵל׃
ִוּמ ַ
ְ 12ו ֶﬠ ֶשׂר ַה ְקּ ָרנַ יִם ֲא ֶשׁר ָר ִא ָית ֲﬠ ָשׂ ָרה ְמ ָל ִכים ֵהם ֲא ֶשׁר
ם־כּ ְמ ָל ִכים ְיִמ ְשׁלוּ ָשׁ ָﬠה
לוּכה ִכּי ִא ִ
לֹא ִהגִּ יעוּ עוֹד ַל ְמּ ָ
ם־ה ַחיָּ ה׃
ַא ַחת ִﬠ ַ
ילם ֶוּמ ְמ ַשׁ ְל ָתּם ְיִתּנוּ
ת־ח ָ
רוּח ֶא ָחד ָבּ ֶהם ְו ֶא ֵ
ְ 13ו ַ
ל־ה ַחיָּ ה׃
ֶא ַ
יהם ִכּי הוּא
ת־ה ֶשּׂה ְו ַה ֶשּׂה יִגְ ַבּר ֲﬠ ֵל ֶ
ְ 14ו ֵהם יִלָּ ֲחמוּ ֶא ַ
יאי ֵאל
ֲאדוֹן ָה ֲאדֹנִ ים ֶוּמלֶ ַ ה ְמּ ָל ִכים ְוּצ ָב ָאיו ִﬠמּוֹ ְק ִר ֵ
ְבּ ִח ָיריו ְונֶ ֱא ָמנָ יו׃
ישׁ ֶבת ָשׁם
ֹאמר ֵא ָלי ַה ַמּיִם ֲא ֶשׁר ָר ִא ָית ֲא ֶשׁר ֶ
יּוֹסף וַ יּ ֶ
 15וַ ֶ
וּלשֹׁנוֹת׃
וּק ַהל ַﬠ ִמּים ְוגוֹיִם ְ
ַהזּוֹנָ ה ֵהם ַﬠ ִמּים ְ
ם־ה ַחיָּ ה ֵהם יַ ְח ָדּו
ְ 16ו ֶﬠ ֶשׂר ַה ְקּ ָרנַ יִם ֲא ֶשׁר ָר ִא ָית ִﬠ ַ
יגוּה שׁ ֵֹמ ָמה וַ ֲﬠ ֻר ָמּה ְו ָא ְכלוּ
ת־הזּוֹנָ ה ְו ִה ִצּ ָ
אוּה ֶא ַ
יִשׂנְ ָ
ְ
פוּה ָכּלִ יל ָבּ ֵאשׁ׃
וּשׂ ָר ָ
ת־בּ ָשׂ ָרהּ ְ
ֶא ְ
ת־ﬠ ָצתוֹ ְו ִל ְהיוֹת ָל ֶהן
ִ 17כּי ָה ֱאל ִֹהים נָ ַתן ְבּ ִל ָבּן ְל ַמלֵּ א ֶא ֲ
י־יִתּמּוּ ִד ְב ֵרי
ת־מ ְמ ַשׁ ְל ָתּן ַל ַחיָּ ה ַﬠד ִכּ ַ
ֵדּ ָﬠה ֶא ָחת ָל ֵתת ֶא ֶ
ד־כּלֵּ ה׃
ָה ֱאל ִֹהים ֵמ ָה ֵחל ְו ַﬠ ַ
ְ 18ו ָה ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר ָר ִא ָית ִהיא ָה ִﬠיר ַהגְּ דוֹלָ ה ָשׂ ָר ִתי
ְב ַמ ְמ ְלכוֹת ָה ָא ֶרץ׃
ן־ה ָשּׁ ָמיִם ַשׂר
י־כן ָר ִא ִיתי ַמ ְל ָאַ א ֵחר י ֵֹרד ִמ ַ
ְו ַא ֲח ֵר ֵ
ְוגָ דוֹל ְו ָה ָא ֶרץ ֵה ִא ָירה ִמ ְכּבֹדוֹ׃
 2וַ יִּ ְק ָרא ְבּכ ַֹח ְוּבקוֹל גָּ דוֹל ֵלאמֹר נָ ְפ ָלה נָ ְפ ָלה ָבּ ֶבל
ל־רוּח ָט ֵמא
ַ
דוֹלה ָהיְ ָתה ִלנְ וֵ ה ְשׂ ִﬠ ִירים ָבּ ֵתּי ְכלָ ִאים ְל ָכ
ַהגְּ ָ
ְו ֵקן ְל ָכל־עוֹף ֶשׁ ֶקץ ְונִ ְת ָﬠב׃
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ל־הגּוֹיִם ַוּמ ְל ֵכי ֵת ֵבל זָ נוּ
ִ 3כּי ִמיֵ ין ֲח ַמת ַתּזְ נֻ ָתהּ ָשׁתוּ ָכ ַ
יה׃
יה ְוס ֲֹח ֵרי ֶא ֶרץ ֶה ְﬠ ִשׁירוּ ִמ ִשּׁ ְפ ַﬠת ֵחיל ַתּ ֲﬠנֻ גֶ ָ
ֵא ֶל ָ
תּוֹכהּ ַﬠ ִמּי
ן־ה ָשּׁ ַמיִם ק ֵֹרא ְצאוּ ִמ ָ
 4וָ ֶא ְשׁ ַמע קוֹל ַא ֵחר ִמ ַ
יה׃
יה ְו ָד ְבקוּ ָב ֶכם ַתּ ֲח ֻל ֶא ָ
ֹאת ָ
ן־תּגְּ עוּ ְב ַחטּ ֶ
ֶפּ ִ
ת־ﬠנָ הּ׃
יה וַ יִּ זְ כֹּר ֱאל ִֹהים ֶא ֲ
ֹאת ָ
ל־ה ָשּׁ ַמיִם ַחטּ ֶ
ִ 5כּי נָ גְ עוּ ֶא ַ
שׂוּ־להּ ִכּ ְפ ָליִם ְבּ ֶמ ֶס
מוּלהּ ֶשׁגָּ ְמ ָלה ָל ֶכם ֲﬠ ָ
מוּ־להּ גְּ ָ
ָ
ַ 6שׁלְּ
כוּ־להּ ִכּ ְפ ָליִם׃
ַהכּוֹס ֲא ֶשׁר ָמ ְס ָכה ִמ ְס ָ
יה ַמ ְדוֶ ה
ַ 7כּ ֲא ֶשׁר ָהיְ ָתה גְ ִב ָירה ְוּמ ֻﬠנָּ גָ ה ֵכּן ָה ִביאוּ ָﬠ ֶל ָ
וָ ֵא ֶבל ִכּי ָא ְמ ָרה ִב ְל ָב ָבהּ ַמ ְל ָכּה ֲאנִ י ְלעוֹלָ ם לֹא ֵא ֵשׁב
ַא ְל ָמנָ ה ְולֹא ֵא ַדע ְשׁכוֹל׃
יה ָמוֶ ת ֵא ֶבל
ל־תּ ֲח ֻל ֶא ָ
ל־כּן ָתּבֹאנָ ה לָּ הּ ְבּיוֹם ֶא ָחד ָכּ ַ
ַ 8ﬠ ֵ
ְו ָר ָﬠב ְו ָהיְ ָתה ְל ַמ ֲאכ ֶֹלת ֵאשׁ ִכּי ָחזָ ק יְ הוָֹה ֱאל ִֹהים ַהשּׁ ֵֹפט
א ָֹתהּ׃
י־א ֶרץ ֲא ֶשׁר זָ נוּ א ָֹתהּ ְו ִה ְת ַﬠלְּ סוּ ִﬠ ָמּהּ ְבּ ַת ֲﬠנוּגִ ים
ַ 9וּמ ְל ֵכ ֶ
ת־ﬠ ַשׁן ְשׂ ֵר ָפ ָתהּ׃
ְיִבכּוּ ְיִס ְפּדוּ ָלהּ ִבּ ְרא ָֹתם ֶא ֲ
אוֹי־ל
ָ
אוֹי־ל
ָ
ִ 10וּמ ָמּגוֹר ְו ֶשׁ ֶבר ֵמ ָרחוֹק יַ ַﬠ ְמדוּ ְוקוֹנֵ נוּ
ָבּ ֶבל ִﬠיר ַר ָבּ ִתי ָﬠם ִק ְריָ ה נִ ְשׂגָּ ָבה ְבּ ֶרגַ ע ֶא ָחד ָבּא ָﬠ ַליִ
ִמ ְשׁ ָפּ ֵט׃
י־א ֶרץ ִכּי ֵאין קֹנֶ ה עוֹד
יה ְכּנַ ֲﬠנֵ ָ
ָ 11וּבכוּ ְו ִה ְת ַא ְבּלוּ ָﬠ ֶל ָ
ְל ַס ְח ָרם׃
וּפנִ ינִ ים ֵשׁשׁ ְו ַא ְרגָּ ָמן ֶוּמ ִשׁי
ְ 12ס ַחר זָ ָהב וָ ֶכ ֶסף ְו ֶא ֶבן יְ ָק ָרה ְ
ל־ﬠ ֵצי ְב ָשׂ ִמים ְכּ ֵלי ֶשׁנְ ַה ִבּים ְוּכ ֵלי ֵﬠ ִצים יְ ָק ִרים
ְו ָשׁנִ י ָכּ ֲ
חשׁת ַבּ ְרזֶ ל וָ ָשׁיִשׁ׃
נְ ֶ
וּלבוֹנָ ה יַ יִן ְו ֶשׁ ֶמן ס ֶֹלת
וּקט ֶֹרת ַס ִמּים מֹר ְ
ן־בּ ֶשׂם ְ
ִ 13קנְּ ָמ ֶ
ְו ִח ִטּים ִמ ְקנֵ ה ָב ָקר ְוצֹאן סוּס ְו ֶר ֶכב ֶﬠ ֶבד ְו ִשׁ ְפ ָחה׃
ל־ﬠ ָדנִ ים ְוּמגָ ִדים לֹא
ָ 14ר ַחק ִמ ֵמְּ פּ ִרי ַת ֲאוָ ה ְל ֵﬠינָ יְִ ו ָכ ֲ
ִת ְמ ְצ ִאי־עוֹד ָאזְ לוּ ָל ֶהם וְ ֵאינָ ם׃
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18:15—19:1

יה ִמ ָמּגוֹר
ְ 15ו ָהר ְֹכ ִלים ֲא ֶשׁר ָמ ְצאוּ אוֹן ָל ֶהם ְבּ ִﬠזְ בוֹנֶ ָ
יה ְו ָס ְפדוּ ֵלאמֹר׃
ִוּמ ֶשּׁ ֶבר יַ ַﬠ ְמדוּ ֵמ ָרחוֹק ָוּבכוּ ֵא ֶל ָ
דוֹלה ֲא ֶשׁר לָ ְב ָשׁה ֵשׁשׁ ְו ַא ְרגָּ ָמן ְו ָשׁנִ י
ַ 16א ְל ַלי ַל ִקּ ְריָ ה ַהגְּ ָ
וּפנִ ינִ ים׃
י־ח ֶפץ ְ
וַ ַתּ ַﬠד ֲﬠ ִדי־זָ ָהב ַא ְבנֵ ֵ
ֵ 17איָ ספוּ ַתּמּוּ ְכּ ֶרגַ ע ָכּל־הוֹן ָﬠ ָתק זֶ ה ְו ָכל־ח ֵֹבל ְוע ֵֹבר
אכה ְבּ ַמיִם ַר ִבּים ֵמ ָרחוֹק
ָא ְרחוֹת יַ ִמּים ַמלָּ ִחים ְוע ֵֹשׂי ְמ ָל ָ
ָﬠ ָמדוּ׃
ת־ﬠ ַשׁן ְשׂ ֵר ָפ ָתהּ ֵלאמֹר ַאיֵּ ה ִﬠיר
 18וַ יִּ ְצ ֲﬠקוּ ִב ְרא ָֹתם ֶא ֲ
דוֹלה׃
ָכּ ִﬠיר ַהגְּ ָ
יהם וַ יִּ זְ ֲﬠקוּ ִבּ ְב ִכי ְו ֵא ֶבל לֵ אמֹר
אשׁ ֶ
ל־ר ֵ
 19וַ יִּ זְ ְרקוּ ָﬠ ָפר ַﬠ ָ
ל־בּ ֲﬠלֵ י
דוֹלה ֵמ ֵחיל ָﬠ ְשׁ ָרהּ ֶה ֱﬠ ִשׁירוּ ָכּ ַ
ַא ְל ַלי ַל ִקּ ְריָ ה ַהגְּ ָ
מוֹ־רגַ ע׃
פוּכה ִהיא ְכּ ָ
ֳאנִ יּוֹת ַבּיָּ ם ְו ַﬠ ָתּה ֲה ָ
יאים ִכּי־נָ ַקם
יחים וּנְ ִב ִ
דשׁים ְשׁ ִל ִ
ַ 20צ ֲהלוּ וָ רֹנּוּ ָשׁ ַמיִם ְק ִ
ֱאל ִֹהים ֶאת־נִ ְק ַמ ְת ֶכם ִמיָּ ָדהּ׃
דוֹלה ְכּ ֶפ ַלח ֶר ֶכב וַ יַּ ְשׁ ֵל
ַ 21וּמ ְל ָאֶ א ָחד גִּ בּוֹר נָ ָשׂא ֶא ֶבן גְּ ָ
ֹאמר ָכּ ָכה ִתּ ְשׁ ַקע ָבּ ֶבל ָה ִﬠיר ַהגְּ דוֹלָ ה
ֶאל־תּוַֹ היָּ ם וַ יּ ַ
ֹא־ת ָמּ ֵצא עוֹד׃
ְבּ ֶשׁ ֶצף ֶק ֶצף ְול ִ
ֹא־יִשּׁ ַמע עוֹד ָבּ קוֹל ְמנַ גְּ נִ ים ְו ָשׁ ִרים ְו ֶה ְמיַ ת ֲח ִל ִלים
 22ל ָ
תוֹכַ אף לֹא
ֹא־יִמּ ֵצא עוֹד ְב ֵ
חשׁב ל ָ
ל־ח ָרשׁ ְו ֵ
וַ ֲחצ ְֹצרוֹת וְ ָכ ָ
יִשּׁ ַמע ָבּ קוֹל ֵר ָחיִם׃
ָ
ר־בְּ וקוֹל ָח ָתן ְוקוֹל ַכּלָּ ה ָא ַבד ִמ ֵמּ
ְ 23ואוֹר נֵ ר לֹא יָ ֶא ָ
ל־הגּוֹיִם׃
י־א ֶרץ ִוּב ְכ ָשׁ ַפיִ נִ ְדּחוּ ָכ ַ
יַ ַﬠן ְכּנַ ֲﬠנַ יִָ היוּ נִ ְכ ַבּ ֵדּ ֶ
ל־ח ְללֵ י
יה ְו ָכ ַ
דוֹשׁים נִ ְמ ָצא ִב ְכנָ ֶפ ָ
יאים ְו ַה ְקּ ִ
ְ 24ו ַדם ַהנְּ ִב ִ
ָה ָא ֶרץ׃

19

י־כן ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי קוֹל גָּ דוֹל ְכּקוֹל ָהמוֹן ַרב
ְו ַא ֲח ֵר ֵ
שׁוּﬠה ְו ַה ִתּ ְפ ֶא ֶרת ְו ָהעֹז
ַבּ ָשּׁ ַמיִם ק ִֹראים ַה ֲללוּיָ הּ ַה ְתּ ָ
ַליהוָֹה ֱאל ֵֹהינוּ׃

19:2—19:13
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ת־הזּוֹנָ ה ַהגְּ דוֹלָ ה
י־שׁ ַפט ֶא ַ
ֱ 2א ֶמת וָ ֶצ ֶדק ִמ ְשׁ ָפּטוֹ ִכּ ָ
ת־דּם
ת־ה ָא ֶרץ ְבּ ַתזְ נֻ ָתהּ וַ יִּ ְדרשׁ ִמיָּ ָדה ֶא ַ
ר־ה ְשׁ ִח ָיתה ֶא ָ
ֲא ֶשׁ ִ
ֲﬠ ָב ָדיו ַה ָשּׁפוּ׃
עוֹל ִמים יַ ֲﬠלֶ ה ֲﬠ ָשׁנָ הּ׃
 3וַ יַּ ֲﬠנוּ ֵשׁנִ ית ַה ֲללוּיָ הּ ַﬠד־עוֹלְ ֵמי ָ
ְ 4ו ֶﬠ ְשׂ ִרים ְו ַא ְר ָבּ ָﬠה ַהזְּ ֵקנִ ים ְו ַא ְר ַבּע ַה ַחיּוֹת נָ ְפלוּ
ֹאמרוּ
ל־ה ִכּ ֵסּא וַ יּ ְ
יּשׁב ַﬠ ַ
יהם וַ יִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ֵלאל ִֹהים ַה ֵ
ל־פּנֵ ֶ
ַﬠ ְ
ָא ֵמן ַה ֲללוּיָ הּ׃
ת־אל ֵֹהינוּ
ן־ה ִכּ ֵסּא ֵלאמֹר ַה ֲללוּ ֶא ֱ
ְ 5וקוֹל ק ֵֹרא יָ ָצא ִמ ַ
דוֹלים׃
ם־הגְּ ִ
ל־ﬠ ָב ָדיו ִו ֵיר ָאיו ַה ְקּ ַטנִּ ים ִﬠ ַ
ָכּ ֲ
 6וָ ֶא ְשׁ ַמע ְכּקוֹל ָהמוֹן ַרב ְוּכקוֹל ַמיִם ַר ִבּים ְו ִכ ְשׁאוֹן ַר ַﬠם
י־מ ַל יְ הוָֹה ֱאל ֵֹהי ְצ ָבאוֹת׃
ָחזָ ק ק ֵֹרא ַה ֲללוּיָ הּ ִכּ ָ
ילה ְונִ ְתּנָ ה לּוֹ ָכבוֹד ִכּי ָב ָאה ֲח ֻתנַּ ת
ְ 7לכוּ ְונִ ְשׂ ְמ ָחה ְונָ גִ ָ
רוּכה ַבכֹּל׃
ַה ֶשּׂה ְו ַכלָּ תוֹ ֲﬠ ָ
 8וַ יֻּ ַתּן ָלהּ ִללְ בּשׁ בּוּץ זַ ְ ונָ ִקי ִכּי בוּץ הוּא ִצ ְד ַקת
דוֹשׁים׃
ַה ְקּ ִ
ל־ה ִמּ ְשׁ ֶתּה ַל ֲח ֻתנַּ ת
ֹאמר ֵא ַלי ְכּתֹב ַא ְשׁ ֵרי ַה ְקּ ֻר ִאים ֶא ַ
 9וַ יּ ֶ
ֹאמר ֵאלֶּ ה ִד ְב ֵרי ֱאל ִֹהים ֱא ֶמת׃
יּוֹסף וַ יּ ֶ
ַה ֶשּׂה וַ ֶ
ֹא־כן
ֹאמר ֵאלַ י ל ֵ
 10וַ ֲאנִ י נָ ַפ ְל ִתּי ְל ַרגְ לָ יו לְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחת לוֹ וַ יּ ֶ
יקים
וּל ַא ֶחיַ ה ַמּ ֲחזִ ִ
ְר ֵאה ָאנ ִֹכי ֶﬠ ֶבד ָכּמוְֹ ו ָח ֵבר ֲאנִ י לְ ְ 
רוּח
שׁוּﬠ ִהיא ַ
שׁוּﬠ ֵלאל ִֹהים ִתּ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה ִכּי ֵﬠדוּת יֵ ַ
ְבּ ֵﬠדוּת יֵ ַ
בוּאה׃
ַהנְּ ָ
ת־ה ָשׁ ַמיִם נִ ְפ ָתּ ִחים ְו ִהנֵּ ה־סוּס ָל ָבן ְו ָהר ֵֹכב
 11וָ ֵא ֶרא ֶא ַ
ישׁ ִרים׃
ָﬠ ָליו נִ ְק ָרא נֶ ֱא ָמן ְויָ ָשׁר ִוּמ ְשׁ ָפּטוֹ ִוּמ ְל ַח ְמתּוֹ ְבּ ֵמ ָ
ֵ 12ﬠינָ יו ְכּ ַל ֲהבוֹת ֵאשׁ וַ ֲﬠ ָטרוֹת ַרבּוֹת ַﬠל־רֹאשׁוֹ ְו ָﬠלָ יו
ֵשׁם ָחקוּק ֲא ֶשׁר לֹא־יֵ ַדע אֹתוֹ ִאישׁ ִמלְּ ַבדּוֹ׃
וּשׁמוֹ נִ ְק ָרא ְדּ ַבר
ְ 13והוּא ע ֶֹטה ְלבוּשׁ ְמ ָא ָדּם ְבּ ָדם ְ
ָה ֱאל ִֹהים׃
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19:14—20:3

ל־סוּסים ְל ָבנִ ים
ִ
ְ 14וּצ ָבא ַה ָשּׁ ַמיִם ר ְֹכ ִבים ַא ֲח ָריו ַﬠ
ְמ ֻל ָבּ ִשׁים ִבּגְ ֵדי־בוּץ זַ ְ ונָ ִקי׃
וּלר ֵֹﬠם
ת־הגּוֹיִם ְ
ְ 15ו ֶח ֶרב ַח ָדּה י ֵֹצאת ִמ ִפּיו ְל ַהכּוֹת ָבּהּ ֶא ַ
ְבּ ֵשׁ ֶבט ַבּ ְרזֶ ל ְוהוּא ד ֵֹרְ בּגַ ת יֵ ין ַה ֵח ָמה ְו ַהזַּ ַﬠף ֱאל ֵֹהי
ַה ְצּ ָבאוֹת׃
ל־בּגְ דוֹ ְו ַﬠל־יְ ֵרכוֹ ָכּתוּב ֵשׁם ֶמ ֶלַ ה ְמּ ָל ִכים וַ ֲאדֹנֵ י
ְ 16ו ַﬠ ִ
ָה ֲאדֹנִ ים׃
ל־ה ֶשּׁ ֶמשׁ ְוק ֵֹרא ְבקוֹל גָּ דוֹל
 17וָ ֵא ֶרא ַמ ְל ָאֶ א ָחד ע ֵֹמד ַﬠ ַ
יﬠ ַה ָשּׁ ַמיִם לֵ אמֹר
ל־פּנֵ י ְר ִק ַ
עוֹפף ַﬠ ְ
ל־כּל־עוֹף ָכּנָ ף ַה ְמ ֵ
ֶא ָ
ל־ה ִמּ ְשׁ ֶתּה ַהגָּ דוֹל ֵלאל ִֹהים׃
בֹּאוּ ֵה ָא ְספוּ ֶא ַ
בּוֹרים
 18וַ ֲא ַכ ְל ֶתּם ְבּ ַשׂר ְמ ָל ִכים ְבּ ַשׂר ָשׂ ֵרי ֲא ָל ִפים ְוּב ַשׂר גִּ ִ
חוֹרים וַ ֲﬠ ָב ִדים ְק ַטנִּ ים
יהם ְוּב ַשׂר ְבּנֵ י ִ
סוּסים ְור ְֹכ ֵב ֶ
ְבּ ַשׂר ִ
דוֹלים ֻכּלָּ ם׃
ִﬠם־גְּ ִ
י־ﬠ ְרכוּ
יהם ִכּ ָ
ת־ה ַחיָּ ה ַוּמ ְל ֵכי ָה ָא ֶרץ ַוּמ ֲחנֵ ֶ
 19וָ ֵא ֶרא ֶא ַ
ְל ִהלָּ ֵחם ִﬠם־ר ֵֹכב ַהסּוּס ְוּצ ָבאוֹ׃
 20וַ ִתּ ָתּ ֵפשׂ ַה ַחיָּ ה וּנְ ִביא ַה ֶשּׁ ֶקר נֶ ֱא ַחז ִﬠ ָמּהּ הוּא ֲא ֶשׁר
יח ֶאת־נ ְֹשׂ ֵאי ָתו ַה ַחיָּ ה
יה ְל ַה ִדּ ַ
ָﬠ ָשׂה ָהאֹתוֹת ְל ָפנֶ ָ
יהם ֻה ְשׁלְ כוּ ַחיִּ ים
ת־ה ִמּ ְשׁ ַתּ ֲח ִוים ְל ַצ ְל ָמהּ ְו ֵהם ְשׁנֵ ֶ
ְו ֶא ַ
ֶאל־תּוֹ יַ ם ַה ַתּ ְב ֵﬠ ָרה ַהבּ ֵֹﬠר ְבּגָ ְפ ִרית׃
ְ 21ו ַהנִּ ְשׁ ָא ִרים נָ ְפלוּ ְל ִפי ַה ֶח ֶרב ַהיּ ֵֹצאת ִמ ִפּי ר ֵֹכב ַהסּוּס
ל־כּנָ ף ָשׂ ְבעוּ ִמ ְבּ ָשׂ ָרם׃
ְועוֹף ָכּ ָ
ן־ה ָשּׁ ָמיִם ְוּביָ דוֹ ַמ ְפ ֵתּ ַח
יוֹרד ִמ ַ
וָ ֵא ֶרא ַמ ְל ָאֵ 
ַה ְתּהוֹם ְו ַרתֹּק גָּ דוֹל׃
ת־הנָּ ָחשׁ ַה ַקּ ְדמֹנִ י הוּא ַה ָשּׁ ָטן
ת־ה ַתּנִּ ין ֶא ַ
 2וַ יִּ ְתפֹּשׂ ֶא ַ
שּׂוֹטן וַ יֶּ ְאסֹר אֹתוֹ ְל ֶא ֶלף ָשׁנִ ים׃
ַה ֵ
ל־ה ְתּהוֹם וַ יִּ ְסגֹּר ָﬠלָ יו וַ יַּ ְחתֹּם ֵמ ַﬠל ַל ַמּ ְסגֵּ ר
 3וַ יַּ ְשׁ ִל ֵיכהוּ ֶא ַ
ת־הגּוֹיִם ַﬠד־תֹּם ַה ָשּׁנִ ים ֶא ֶלף
יח עוֹד ֶא ַ
ְל ִב ְל ִתּי יַ ִדּ ַ
י־כן יֻ ַתּר ִלזְ ָמן ָקטֹן׃
ְו ַא ֲח ֵר ֵ
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יהם נִ ַתּן ְבּיָ ָדם
יּשׁ ִבים ֲﬠ ֵל ֶ
 4וָ ֵא ֶרא ִכ ְסאוֹת ע ְֹמ ִדים ְו ַל ְ
שׁוּﬠ
רוּתי רֹאשׁ ְל ַמ ַﬠן ֵﬠדוּת יֵ ַ
ַל ֲﬠשׂוֹת ִמ ְשׁ ָפּט וְ נַ ְפשׁוֹת ְכּ ֵ
וּל ַצ ְל ָמהּ
וּל ַמ ַﬠן ְדּ ַבר ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר לֹא ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַל ַחיָּ ה ְ
ְ
ל־מ ְצ ָחם ְויָ ָדם ֵהם ָקמוּ וַ יִּ ְחיוּ וַ יִּ ְמ ְלכוּ
ת־ה ָתּו ַﬠ ִ
ְולֹא נָ ְתנוּ ֶא ַ
יח ֶא ֶלף ָשּׁנִ ים׃
ם־ה ָמּ ִשׁ ַ
ִﬠ ַ
ֹא־קמוּ ַל ַחיִּ ים ַﬠד־תֹּם ֶא ֶלף ַה ָשּׁנִ ים זֹאת
ְ 5ויֶ ֶתר ַה ֵמּ ִתים ל ָ
קוּמה ָה ִראשֹׁנָ ה׃
ִהיא ַה ְתּ ָ
קוּמה ָה ִראשֹׁנָ ה
יִקחוּ ֶח ְל ָקם ַבּ ְתּ ָ
ַ 6א ְשׁ ֵרי ַאנְ ֵשׁי־ק ֶֹדשׁ ֲא ֶשׁר ְ
יִהיוּ ֵלאל ִֹהים
ט־בּם ֵשׁנִ ית ִכּי כ ֲֹהנִ ים ְ
יִשׁ ָל ָ
ַה ָמּוֶ ת לֹא ְ
ְו ִל ְמ ִשׁיחוֹ ָוּמ ְלכוּ ִﬠמּוֹ ֶא ֶלף ָשׁנִ ים׃
ְ 7ו ַא ֲח ֵרי ְכלוֹת ֶא ֶלף ַה ָשּׁנִ ים יֻ ַתּר ַה ָשּׂ ָטן ִמ ֵבּית ִכּ ְלאוֹ׃
ת־הגּוֹיִם ְבּ ַא ְר ַבּע ַכּנְ פוֹת ָה ָא ֶרץ ֶאת־גּוֹג
יח ֶא ַ
ְ 8ויָ ָצא ְל ַה ִדּ ַ
ילם ַל ִמּלְ ָח ָמה ָק ָהל ֲא ֶשׁר לֹא ָיִסּ ֵפר ְכּחוֹל
ָוּמגוֹג וּלְ ַה ְק ִה ָ
ַהיָּ ם׃
דוֹשׁים
ת־מ ֲחנֵ ה ַה ְקּ ִ
ל־מ ְר ֲח ֵבי ָא ֶרץ וַ יָּ סֹבּוּ ֶא ַ
 9וַ יַּ ֲﬠלוּ ַﬠ ֶ
ן־ה ָשּׁ ַמיִם
ת־ה ִﬠיר ַהנֶּ ֱח ָמ ָדה וַ ֵתּ ֶרד ֵאשׁ ֵמ ֵאת ָה ֱאל ִֹהים ִמ ַ
ְו ֶא ָ
ֹאכל א ָֹתם׃
וַ תּ ַ
יחם נִ ַדּח ְליָ ם בּ ֵֹﬠר ְבּ ֵאשׁ ְוגָ ְפ ִרית
ְ 10ו ַה ָשּׂ ָטן ֲא ֶשׁר ִה ִדּ ָ
יוֹמם
ר־שׁם ַה ַחיָּ ה וּנְ ִביא ַה ָשּׁ ֶקר ִל ְהיוֹת ְמ ֻﬠנִּ ים ָשׁם ָ
ֲא ֶשׁ ָ
ד־עוֹל ֵמי עוֹלָ ִמים׃
ְ
וָ ַליְ ָלה ַﬠ
יּשׁב ָﬠ ָליו ֲא ֶשׁר ֶא ֶרץ ְו ָשׁ ַמיִם
 11וָ ֵא ֶרא ִכ ֵסּא זַ ְ וגָ דוֹל ְו ַה ֵ
קוֹמם ַאיּוֹ׃
ֹא־נוֹדע ְמ ָ
ַ
נָ ְדדוּ ִמ ָפּנָ יו ְול
ם־ק ַטנִּ ים ע ְֹמ ִדים
דוֹלים ִﬠ ְ
ת־ה ֵמּ ִתים גְּ ִ
 12וָ ֵא ֶרא ֶא ַ
ם־ס ֶפר ַא ֵחר נִ ְפ ָתּח הוּא
ִל ְפנֵ י־יְ הוָֹה ְוּס ָפ ִרים נִ ְפ ָתּ ִחים גַּ ֵ
ילוֹתם ַכּ ֲא ֶשׁר ֵהם
ֵס ֶפר ַה ַחיִּ ים וַ יִּ ָשּׁ ְפטוּ ַה ֵמּ ִתים ַכּ ֲﬠ ִל ָ
תוּבים ַבּ ְסּ ָפ ִרים ָה ֵהם׃
ְכּ ִ
ת־ה ֵמּ ִתים ֲא ֶשׁר ְבּתוֹכוֹ ְו ַה ָמּוֶ ת ְו ַה ְשּׁאוֹל
 13וַ יִּ ֵתּן ַהיָּ ם ֶא ַ
ר־בּם וַ יִּ ָשּׁ ְפטוּ ִאישׁ ִאישׁ ְכּ ַמ ֲﬠ ֵשׂהוּ׃
ת־ה ֵמּ ִתים ֲא ֶשׁ ָ
נָ ְתנוּ ֶא ַ
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ְ 14ו ַה ָמּוֶ ת וְ ַה ְשּׁאוֹל נֶ ֶה ְדפוּ ֶאל־תּוֹ יָ ם בּ ֵֹﬠר ָבּ ֵאשׁ זֶ ה הוּא
ַה ָמּוֶ ת ַה ֵשּׁנִ י ַהיָּ ם ַהבּ ֵֹﬠר ָבּ ֵאשׁ׃
ל־אישׁ ֲא ֶשׁר לֹא־נִ ְמ ָצא ָכתוּב ְבּ ֵס ֶפר ַה ַחיִּ ים נֶ ְה ַדּף
ְ 15ו ָכ ִ
ֶאל־תּוַֹ היָּ ם ַהבּ ֵֹﬠר ָבּ ֵאשׁ׃
וָ ֵא ֶרא ָשׁ ַמיִם ֲח ָד ִשׁים ְו ֶא ֶרץ ֲח ָד ָשׁה ִכּי ַה ָשּׁ ַמיִם
ָה ִראשֹׁנִ ים ְו ָה ָא ֶרץ ָה ִראשֹׁנָ ה ָﬠ ְברוּ ְו ַהיָּ ם ֵאין
עוֹד׃
יוֹחנָ ן
רוּשׁ ַליִם ַה ֲח ָד ָשׁה ָאנ ִֹכי ָ
דוֹשׁה ֶאת־יְ ָ
ת־ה ִﬠיר ַה ְקּ ָ
ְ 2ו ֶא ָ
יה
ן־ה ָשּׁ ָמיִם ְכּ ַכלָּ ה ְב ִק ֻשּׁ ֶר ָ
ָר ִא ִיתי י ֶֹר ֶדת ֵמ ֵאת ֱאל ִֹהים ִמ ַ
רוּכה ְל ַב ְﬠ ָלהּ׃
ֲﬠ ָ
ן־ה ִכּ ֵסּא ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי ֵלאמֹר ִהנֵּ ה ִמ ְשׁ ַכּן ֱאל ִֹהים
ְ 3וקוֹל גָּ דוֹל ִמ ַ
יִהיֶ ה
יִהיוּ־לוֹ ְל ָﬠם ְו ָה ֱאל ִֹהים ְ
תוֹכם ֵהם ְ
ם־אנָ ִשׁים ְו ָשׁ ַכן ְבּ ָ
ִﬠ ֲ
ִא ָתּם ְו ָהיָ ה ָל ֶהם ֵלאל ִֹהים׃
ֹא־יִהיֶ ה עוֹד ְו ֵאין
יהם ַה ָמּוֶ ת ל ְ
ל־דּ ְמ ָﬠה ֵמ ֵﬠינֵ ֶ
ָ 4וּמ ָחה ָכ ִ
ֵא ֶבל ְוּצ ָﬠ ָקה אוֹ ְד ָא ָבה ִכּי ָה ִראשֹׁנוֹת ָח ְלפוּ וְ ֵאינָ ם׃
ל־ה ִכּ ֵסּא ָא ַמר ִהנְ נִ י ע ֶֹשׂה ַהכֹּל ָח ָדשׁ ְו ֵאלַ י
יּשׁב ַﬠ ַ
ְ 5ו ַה ֵ
ָא ַמר ְכּתֹב ִכּי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ֵכּנִ ים ְונֶ ֱא ָמנִ ים׃
ֹאמר נֶ ֱﬠ ָשׂ ָתה ָאנ ִֹכי ָא ֶלף ְו ָתו ִראשׁוֹן ְו ַא ֲחרוֹן
יּוֹסף וַ יּ ֶ
 6וַ ֶ
ְו ַל ָצּ ֵמא ֶא ֵתּן ִמ ְבּ ֵאר ַמיִם ַחיִּ ים ִחנָּ ם׃
ל־אלֶּ ה וַ ֲאנִ י ֶא ְהיֶ ה־לּוֹ ֵלאל ִֹהים ְוהוּא
יִירשׁ ָכּ ֵ
ֵ 7ה ְמנַ ֵצּ ַח ַ
יִהיֶ ה לִּ י ְל ֵבן׃
ְ
ֲ 8א ָבל ַבּ ֲﬠ ֵלי לֵ ב רֹגֶ ז ָבּנִ ים לֹא ֵא ֻמן ָבּם נִ ְבזִ ים ְוּמ ַר ְצּ ִחים
ל־אנְ ֵשׁי ֶשׁ ֶקר ֶחלְ ָקם ַבּיָּ ם
זֹנִ ים ְוק ְֹס ִמים ע ְֹב ֵדי ֶפ ֶסל ְו ָכ ַ
ַהבּ ֵֹﬠר ְבּ ֵאשׁ ְוגָ ְפ ִרית הוּא ַה ָמּוֶ ת ַה ֵשּׁנִ י׃
ן־שׁ ְב ַﬠת ַה ַמּ ְל ָא ִכים נ ְֹשׂ ֵאי ִשׁ ְב ָﬠה
 9וַ יָּ בֹא ֵא ַלי ֶא ָחד ִמ ִ
ַה ִמּזְ ָר ִקים ַה ְמּ ֵל ִאים ֶשׁ ַבע ַה ַמּגֵּ פוֹת ָה ַא ֲחרֹנוֹת וַ יְ ַד ֵבּר ֵאלַ י
ת־ה ַכּלָּ ה ֵא ֶשׁת ַה ֶשּׂה׃
ֵלאמֹר בֹּא וְ ַא ְר ֲאֶ א ַ
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ת־ה ִﬠיר
ל־הר גָּ דוֹל ְונִ ָשּׂא וַ יַּ ְר ֵאנִ י ֶא ָ
רוּח ֶא ַ
 10וַ יִּ ָשּׂ ֵאנִ י ָב ַ
ן־ה ָשּׁ ָמיִם ֵמ ֵאת
רוּשׁ ַליִם ִﬠיר ַהקּ ֶֹדשׁ י ֶֹר ֶדת ִמ ַ
דוֹלה ֶאת־יְ ָ
ַהגְּ ָ
ֱאל ִֹהים׃
זוֹר ַח ְכּ ֶא ֶבן
יה ח ֵֹפף ְכּבוֹד ֱאל ִֹהים ְו ַה ָמּאוֹר ָלהּ ֵ
ְ 11ו ָﬠ ֶל ָ
יִק ַרת ֵﬠ ֶרְ כּ ֶא ֶבן יָ ְשׁ ֶפה ְכּ ֵﬠין ַתּ ְר ִשׁישׁ ָלט ַֹהר׃
ְ
חוֹמה גְ ד ָֹלה וּגְ ב ָֹהה ָתּסֹב א ָֹתהּ ָוּבהּ ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר
ְ 12ו ָ
ל־ה ְשּׁ ָﬠ ִרים ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ַמ ְל ָא ִכים ְו ֵשׁמוֹת
ְשׁ ָﬠ ִרים ְו ַﬠ ַ
יִשׂ ָר ֵאל׃
ים־ﬠ ָשׂר ִשׁ ְב ֵטי ְבנֵ י ְ
ל־שׁמוֹת ְשׁנֵ ָ
יהם ַﬠ ְ
תוּבים ֲﬠ ֵל ֶ
ְכּ ִ
לשׁה ְשׁ ָﬠ ִרים ִמזְ ָר ָחה ְשׁל ָֹשׁה ְשׁ ָﬠ ִרים ָצפוֹנָ ה ְשׁל ָֹשׁה
ְ 13שׁ ָ
וּשׁל ָֹשׁה ְשׁ ָﬠ ִרים ַמ ֲﬠ ָר ָבה׃
ְשׁ ָﬠ ִרים נֶ גְ ָבּה ְ
וּשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ֵשׁמוֹת
חוֹמת ָה ִﬠיר ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר יְ סֹדוֹת ְ
וּל ַ
ְ 14
יהם׃
קוּקים ֲﬠ ֵל ֶ
יחי ַה ֶשּׂה ֲח ִ
ל־שׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ְשׁ ִל ֵ
ַﬠ ְ
ת־ה ִﬠיר
ְ 15ו ַהדּ ֵֹבר ִבּי ֶה ֱחזִ יק ְקנֵ ה זָ ָהב ְבּיָ דוֹ ָלמֹד ֶא ָ
ת־חוֹמ ָתהּ׃
ָ
יה ְו ֶא
ת־שׁ ָﬠ ֶר ָ
ְו ֶא ְ
ת־ה ִﬠיר
ְ 16ו ָה ִﬠיר ָהיְ ָתה ְמ ֻר ַבּ ַﬠת ָא ְר ָכּהּ ְכּ ָר ְח ָבּהּ וַ יָּ ָמד ֶא ָ
ת־א ֶרץ ָא ְר ָכּהּ ְו ָר ְח ָבּהּ
ִבּ ְקנֵ ה ַה ִמּ ָדּה ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ֶא ֶלף ִכּ ְב ַר ֶ
ְוק ָֹמ ָתהּ ִמ ָדּה ַא ַחת ָל ֶהם׃
ת־חוֹמ ָתהּ ֵמ ָאה ְו ַא ְר ָבּ ִﬠים ְו ַא ְר ַבּע ַאמּוֹת ְבּ ִמ ַדּת
ָ
 17וַ יָּ ָמד ֶא
ִאישׁ ִכּי־זֹאת ִמ ַדּת ַה ַמּ ְל ָא ִכים׃
כוֹכית
אוֹפיר ִכּזְ ִ
חוֹמה ַא ְבנֵ י יָ ְשׁ ֶפה ְו ָה ִﬠיר זְ ַהב ִ
ִ 18וּבנְ יַ ן ַה ָ
ָלט ַֹהר׃
ל־א ְבנֵ י ֵח ֶפץ
חוֹמת ָה ִﬠיר ְמ ֻמלָּ ִאים ְבּ ָכ ַ
ְ 19ו ַהיְ סֹדוֹת ְל ַ
יﬠי
ישׁי ְשׁבוֹ וְ ָה ְר ִב ִ
ַהיְ סוֹד ָה ִראשׁוֹן יָ ְשׁ ֶפה ַה ֵשּׁנִ י ַס ִפּיר ַה ְשּׁ ִל ִ
ָבּ ָר ֶקת׃
יﬠי ַתּ ְר ִשׁישׁ ַה ְשּׁ ִמינִ י
ישׁי שׁ ַֹהם ַה ִשּׁ ִשּׁי א ֶֹדם ַה ְשּׁ ִב ִ
ַ 20ה ֲח ִמ ִ
יﬠי ִפּ ְט ָדה ָה ֲﬠ ִשׂ ִירי נ ֶֹפַ ﬠ ְשׁ ֵתּי ֶה ָﬠ ָשׂר ֶל ֶשׁם
יַ ֲהלֹם ַה ְתּ ִשׁ ִ
וּשׁנֵ ים ֶה ָﬠ ָשׂר ַא ְח ָל ָמה׃
ְ
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21:21—22:6

ל־שׁ ַﬠר
וּשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ַה ְשּׁ ָﬠ ִרים ְשׁנֵ ים ָﬠ ָשׂר ְפּנִ ינִ ים ָכּ ַ
ְ 21
כוֹכית
וָ ַשׁ ַﬠר ֵמ ֶא ָחד ַה ְפּנִ ינִ ים ְוּרחוֹב ָה ִﬠיר ֶכּ ֶתם ָפּז ִכּזְ ִ
ָלט ַֹהר׃
ֹא־ר ִא ִיתי ָשׁ ָמּה ִכּי ֵה ָיכ ָלהּ יְ הוָֹה ֱאל ֵֹהי ְצ ָבאוֹת
ְ 22ו ֵה ָיכל ל ָ
ְו ַה ֶשּׂה׃
וּלנֹגַ הּ ַהיָּ ֵר ַח
ְ 23ו ָה ִﬠיר ֵאין צ ֶֹרָ להּ ְלאוֹר ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְ
אוֹרהּ וְ ַה ֶשּׂה נֵ ר ְל ָה ִאיר ָלהּ׃
י־כבוֹד ֱאל ִֹהים ָ
ִכּ ְ
י־א ֶרץ יָ ִביאוּ
אוֹרהּ ַוּמ ְל ֵכ ֶ
וּפדוּיִם ִמ ֶקּ ֶרב ַהגּוֹיִם ָה ְלכוּ ְל ָ
ְ 24
יה ֲה ָד ָרם׃
ֵא ֶל ָ
ֹא־יִהיֶ ה ָשּׁם׃
ֹא־יִסּגֵ רוּ ְו ַליְ ָלה ל ְ
יוֹמם ל ָ
יה ָ
ְ 25שׁ ָﬠ ֶר ָ
יה ֲה ַדר ַהגּוֹיִם וְ ִת ְפ ַא ְר ָתּם׃
הוּבא ֵא ֶל ָ
ְ 26ו ָ
תּוֹﬠ ָבה אוֹ פ ֵֹﬠל
ְ 27ולֹא־יָ בֹא ָשׁם ִאישׁ ָח ָלל ְולֹא ַב ַﬠל ֵ
יה ַרק ַה ְכּ ֻת ִבים ְבּ ֵס ֶפר ַה ַחיִּ ים ֲא ֶשׁר ַל ֶשּׂה׃
ָשׁ ֶקר ִכּי ָב ֶא ָ

22

כוֹכית ָלט ַֹהר
וַ יַּ ְר ֵאנִ י נַ ַחל ַמיִם ַחיִּ ים ָטהוֹר ְכּ ֵﬠין זְ ִ
י ֵֹצא ִמ ַתּ ַחת ִכּ ֵסּא ָה ֱאל ִֹהים ְו ַה ֶשּׂה׃
ל־שׂ ַפת ַהנַּ ַחל ִמזֶּ ה ִוּמזֶּ ה ֵﬠץ ַחיִּ ים
ְ 2וּבתוְֹ רחוֹב ָה ִﬠיר ַﬠ ְ
ע ֶֹשׂה ְפּ ִרי ְשׁ ֵתּים ֶﬠ ְשׂ ֵרה ְפ ָﬠ ִמים ַבּ ָשּׁנָ ה ִמ ֵדּי־ח ֶֹדשׁ ְבּ ָח ְדשׁוֹ
רוּפת ַהגּוֹיִם׃
יְ ַב ֵכּר ִפּ ְריוֹ ְו ָﬠ ֵלהוּ ִל ְת ַ
תוֹכהּ יִכּוֹן ִכּ ֵסּא ָה ֱאל ִֹהים
ֹא־יִהיֶ ה עוֹד ְוּב ָ
ל־ח ֶרם ל ְ
ְ 3ו ָכ ֵ
ְו ַה ֶשּׂה וַ ֲﬠ ָב ָדיו יְ ָשׁ ְר ֻתהוּ׃
ל־מ ְצ ָחם׃
ת־שׁמוֹ ַﬠ ִ
ת־פּנָ יו ְונָ ְשׂאוּ ֶא ְ
ְ 4ו ֵהם ְיִראוּ ֶא ָ
וּלאוֹר
ְ 5ו ֵאין ַליְ ָלה ָשׁם ְו ֵאין צ ֶֹרָ ל ֶהם ְלאוֹר נֵ ר ְ
וּל ָפנָ יו ְיִמ ְלכוּ
יהם ְ
ָשׁ ֶמשׁ ִכּי־יְ הוָֹה ֱאל ִֹהים ֵיִתּן אוֹרוֹ ֲﬠ ֵל ֶ
עוֹל ִמים׃
ד־עוֹל ֵמי ָ
ְ
ַﬠ
ֹאמר ֵא ַלי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ֵכּנִ ים ְונֶ ֱא ָמנִ ים וַ יהוָֹה ֱאל ֵֹהי
 6וַ יּ ֶ
ת־ﬠ ָב ָדיו
ת־מ ְל ָאכוֹ ְל ַה ְראוֹת ֶא ֲ
יאים ָשׁלַ ח ֶא ַ
רוּחוֹת ַהנְּ ִב ִ
ֵאת ֲא ֶשׁר ִתּ ְק ֶרינָ ה ְבּ ֶק ֶרב ַהיָּ ִמים׃
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בוּאה ַבּ ֵסּ ֶפר
ד־מ ֵה ָרה ַא ְשׁ ֵרי ַהשּׁ ֵֹמר ִדּ ְב ֵרי ַהנְּ ָ
ִ 7הנְ נִ י ָבא ַﬠ ְ
ַהזֶּ ה׃
ת־אלֶּ ה וַ יְ ִהי ְבּ ָשׁ ְמ ִﬠי
יוֹחנָ ן ָשׁ ַמ ְﬠ ִתּי ְו ָר ִא ִיתי ֶא ֵ
 8וַ ֲאנִ י ָ
ר־ה ְר ַאנִ י
ת־אלֶּ ה וָ ֶאפֹּל ְל ַרגְ ֵלי ַה ַמּלְ ָאֲ א ֶשׁ ֶ
ִוּב ְרא ִֹתי ֶא ֵ
ת־אלֶּ ה ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחת לוֹ׃
ֶא ֵ
ֹא־כן ְר ֵאה ָאנ ִֹכי ֶﬠ ֶבד ָכּמוְֹ ו ָח ֵבר ֲאנִ י
ֹאמר ֵא ַלי ל ֵ
 9וַ יּ ֶ
ת־דּ ְב ֵרי ַה ֵסּ ֶפר ַהזֶּ ה
יאים ְו ַלשּׁ ְֹמ ִרים ֶא ִ
וּל ַא ֶחיַ הנְּ ִב ִ
ְלְ 
ֵלאל ִֹהים ִתּ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה׃
בוּאה ֲא ֶשׁר
ת־דּ ְב ֵרי ַהנְּ ָ
ל־תּ ְחתֹּם ֶא ִ
ֹאמר ֵא ַלי עוֹד ַא ַ
 10וַ יּ ֶ
מּוֹﬠד׃
ַבּ ֵסּ ֶפר ַהזֶּ ה ִכּי ָקרוֹב ַה ֵ
ל־תּוֹﬠ ָבתוֹ
ֲ
יוֹסיף ַﬠ
יוֹסיף ֲﬠשׂוֹת ָﬠוֶ ל ְונִ ְת ָﬠב ִ
ן־ﬠ ְו ָלה ִ
ֶ 11בּ ַ
יוֹסיף ְל ִה ְת ַק ֵדּשׁ
ל־צ ְד ָקתוֹ ְו ָקדוֹשׁ ִ
יוֹסיף ַﬠ ִ
ִאישׁ ַצ ִדּיק ִ
ִבּ ְק ֻד ָשּׁתוֹ׃
וּשׂ ָכ ִרי ִא ִתּי ְל ַשׁלֵּ ם ְל ִאישׁ
ד־מ ֵה ָרה ְ
 12וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י ָבא ַﬠ ְ
ִאישׁ ְכּ ַמ ֲﬠ ֵשׂהוּ׃
ָ 13אנ ִֹכי ָא ֶלף ְו ָתו ִראשׁוֹן ְו ַא ֲחרוֹן רֹאשׁ וָ סוֹף׃
ת־מ ְצ ָתיו ְו ָהיָ ה ָל ֶהם ִר ְשׁיוֹן ֶל ֱאכֹל
שּׁוֹמ ִרים ֶא ִ
ַ 14א ְשׁ ֵרי ַה ְ
יה׃
ֵמ ֵﬠץ ַה ַחיִּ ים ְו ָלבֹא ָה ִﬠ ָירה ֶדּ ֶרְ שׁ ָﬠ ֶר ָ
ִ 15וּמחוּץ ָל ִﬠיר ַה ְכּ ָל ִבים ְו ַהקּ ְֹס ִמים ְו ַהזֹּנִ ים ְו ַה ְמ ַר ְצּ ִחים
ילים ְו ָכל־א ֵֹהב ָכּזָ ב וּפ ֵֹﬠל ָשׁ ֶקר׃
ְוע ְֹב ֵדי ָה ֱא ִל ִ
ל־אלֶּ ה
ת־מ ְל ָא ִכי ְל ָה ִﬠיד ָל ֶכם ַﬠ ֵ
שׁוּﬠ ָשׁ ַל ְח ִתּי ֶא ַ
ֲ 16אנִ י יֵ ַ
ְל ֵﬠינֵ י ַה ְקּ ִהלּוֹת ָאנ ִֹכי שׁ ֶֹרשׁ ָדּ ִוד ְוח ֶֹטר ִמ ֶמּנּוּ אוֹר נֹגַ הּ
כוֹכב ַה ָשּׁ ַחר׃
ְו ַ
ֹאמר
רוּח ְו ַה ַכּלָּ ה א ְֹמ ִרים בּ ָֹאה־נָּ א ְו ַהשּׁ ֵֹמ ַﬠ י ַ
ְ 17ו ָה ַ
יִקּח ַמיִם ַחיִּ ים ִחנָּ ם׃
ל־ה ָח ֵפץ ַ
ל־צ ֵמא יָ בֹא ְו ָכ ֶ
בּ ָֹאה־נָּ א ְו ָכ ָ
בוּאת ַה ֵסּ ֶפר ַהזֶּ ה
ל־השּׁ ֵֹמ ַﬠ ִדּ ְב ֵרי נְ ַ
ַ 18ה ִﬠד ִֹתי ְב ָכ ַ
ת־ה ַמּכּוֹת
יוֹסיף ֱאל ִֹהים ָﬠ ָליו ֶא ַ
יהם ִ
ם־יוֹסיף ִאישׁ ֲﬠ ֵל ֶ
ִ
ִא
ַה ְכּתוּבוֹת ַבּ ֵסּ ֶפר ַהזֶּ ה׃
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22:19—22:21

בוּאה ַהזֹּאת יִגְ ַרע
ְ 19ו ִאם־יְ גְ ַרע ִאישׁ ִמ ִדּ ְב ֵרי ֵס ֶפר ַהנְּ ָ
ת־ח ְלקוֹ ִמ ֵסּ ֶפר ַה ַחיִּ ים ֵוּמ ִﬠיר ַהקּ ֶֹדשׁ ַה ְכּ ֻת ִבים
ֱאל ִֹהים ֶא ֶ
ַבּ ֵסּ ֶפר ַהזֶּ ה׃
ְ 20ו ַה ֵמּ ִﬠיד ְדּ ָב ִרים ֵאלֶּ ה ָﬠנָ ה ֵלאמֹר ָא ֵכן ֲאנִ י ָבא
שׁוּﬠ׃
ד־מ ֵה ָרה ָא ֵמן בּ ָֹאה־נָּ א ָה ָאדוֹן יֵ ַ
ַﬠ ְ
ם־כּ ְל ֶכם ָא ֵמן׃
יח ֲאדֹנֵ ינוּ ִﬠ ֻ
שׁוּﬠ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶ 21ח ֶסד יֵ ַ

